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“የቀልድ ምርጫና ታዛቢ”

አደራ
አደራ በጀርመን የኢሕአፓ ደጋፊ ኮሚቴ መፅሔት ስም ነው።
የወቅቱ የታሪክ ተረካቢ የሆነው የዛሬው ትውልድ አገራችን ካንዣበባት አደጋ ለማዳን አባትና
እናቶቻችን ያቆዩልን ሀገር መልሰን ለመጪው ትውልድ ለማስረከብ የገባነው ቃል ኪዳን
በድጋሚ ለማደስ ይህ መፅሔት አደራ ተብሎ ተሰይሟል።
በመፅሔቱ ውስጥ የሚወጡ ፅሑፎች፣ አሰተያየቶች፣ ሀሳቦች፣ ወዘተ…i በጀርመን የኢሕአፓ
ደጋፊ ኮሚቴን ዓላማ የሚያንፀባርቁ ቢሆንም ትምህርት ሰጪ የግለሰብ አቋሞች፣
አስተያየቶች፣ መልዕክቶች ወዘተ…ማንፀባረቂያ መድረክም ጭምር ነው።
መፅሔቱን በይዘትም ሆነ በጥራቱ ለማሻሻል ያላሰለሰ ጥረት ይደረጋል። ለዚህም የአንባብያን
ተሳትፎ ድርሻ አለው።
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ርዕሰ አንቀፅ
አደራ ምክንያታዊ ትርጉም አላት።
ከእያንዳንዳችን ሰዋዊ ተፈጥሮ በስተጀርባ ሀገራዊ ስሜት አዝለን፣ የተሸከምነው ሸክም ከብዶን (ካቅማችን በላይ ገዝፎ)
ግራ፣ ቀኙን በምንረግጥበት፣ ተፈጥሮ አድልታብን፣ እኛም በሷ ዙሪያ እየተሽከረከርን፣ ማንነታችንን ለመጠየቅ
የተገደድንበት ወቅቱ ቢያልፍብንም አልሞትንም፣ አለን ብለን ማንነታችን ለማወቅ(ለማሳወቅ)፣ ከእንስሳ የተለየንበትን
ማንነታዊ ገፅታ (በረከታችንን) ለመግለፅ እኔ ማን ነኝ? በሚል ለሚቀርቡ መሰረታዊ መጠየቃዊ ሃረጎች ቢደረደሩ ከላይ
በተቀመጠው መሰረታዊ የሰውነት ትርጉም መነሻ በማድረግ መልሶሳችን ሰው ነንና ሰዋዊ መብታችን ይከበር ቢባል አዝሎ
ለሚመጣው ከባድ ጥያቄ መልሳችን ምን ይሆን?
እኔ፣ አንተ(አንቺ)፣ እሱ(እሷ)፣ እናንተ(እኛ) ተናጠላዊ ወይም የወል ጥያቄዎች መልሶሳችን ምን ይሆን? ምን እፈልጋለሁ?
ምንስ እንፈልጋለን? ምን ማድረግ እችላለሁ? ምንስ በጋራ ማድረግ እንችላለን? ለሚሉት ለማንነታችን ወይም ሰዋዊ
ፍጥረታችን ሃላፊነቱን ከግለሰብ እስከ እኛ መቀበል ስለተባለ ሳይሆን ተፈጠሮ ካሳደረችብን የፈነጠቀ እውነታ መማር
ባለመቻላችን፣ ለመማር ባልተዘጋጀንበት በመሆኑ ሃገርን የምንመለከትበት መነጥር የተውሶ ሁኖ እንሸዋሮ ከእኔነት አልፎ
እኛነታችንን አጠናግሮ እኔነትን አበልፅጎ እኛነታችንን አወላግዶ ከሰዋዊ ማንነት ወጥተን እኛ በምንለው የጋራ መንገድ
ተወላግዶ ሰብአዊም ሆነ አገራዊ ትርጉምን የምንለካበት ሚዛን እንደ እኛነታችን ሳይሆን እንደ እኔነት መመዘን
በመጀመራችን እድገታችን እንደ አመለካከታችን ሲጠብም ሲሰፋም የምናየው።
ሃገር ማለት ሕዝባዊ ምልክት ናት። ሀገር ሲባል ከእያንዳንዳችን በስተርጀርባ ይህ ሃገራዊ ምልክት የማንነታችን መግለጫ
ሆኖ እንዲገለፅልን በውዴታም ይሁን በግዴታ የተለጠፈብን በመሆኑ ከእያንዳችን በስተርጀርባ የሀገራችን ስም ይጠራል።
በውጭ ሀገር ስንኖር ከስማችን በፊት የምንጠየቀው በአብዛሀኛው ከየት መጣህ(ሽ) የሚለው ፈታኝ ጥያቄ ሲቀርብልን
ራስን ለመሸወድ መሞከር፣ መበሳጨት፣ መገረም፣ አልፎም ራስን ጥያቄ ውስጥ በመክተት የሆነ ያልሆነ እንቶፈንቶ ትንታኔ
በማቅረብ ለቀረበልን ጥያቄ አጭርና ቀጥተኛ መልስ እንደመስጠት መደበቂያ ጉድጓድ ስናዘጋጅ ትዝብት ላይ
ስለመውደቃችን ማስታወሱና ጊዚያቶች ካለፉ በኋላ በምናደርገው ጥረት ወይም የጥያቄው ከባድነት ከማንነታችን በላይ
ሁኖ ስለምናገኘው ነው።
ማንነታችንን መግለጫ የሆነች ሀገር ብለን የምንጠራት በሴት ስምነት፣ በእናትነት የምናቆለጳጵሳት ኢትዮጵያ ለሚኮሩባት
ሆነ ለሚመፃደቁባት ክብር፣ ለሚያፍሩባት ውርደት መቀበሉ እውነታነቱ የጊዜው መስተዋት እያሳየን ነው። የሀገራችንን
አጠቃላይ ሁኔታ ለመረዳት የማንነታች መሰረቱ ምን እንደሆን ለማወቅ የታሪክ ድርሳናትን ማገላበጡ(መመልከቱ) ጠቃሚ
ነው።
ኢትዮጵያ ሀገራችን ብለን ስንጠራ ባለብዙ ፈርጅ (ከጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ፣ ማህበራዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ባህላዊ ወዘተ)
አሴቶችን አምቃ በመያዝና እውነታዊ ገፅታዋን በማቀፏ ነው። ለአንድ ሀገር ወይም ብዙ ሀገራዊ መግለጫዎች ቢኖሩትም
የሩቅ ምስራቅ ሀገሮች እንደሚሉት የራሱን ባህልና ስነልቦናዊ ግንዛቤ የሌለው ሕዝብ ለሀገሩም ሆነ ለራሱ የማይጠቅምና
ሁል ግዜ የጥቃት ሰለባ እንደሚሆን የሚገልፁት።
ከዚህ አንደምታ ስንነሳ ሀገራችን በሀገርነት ማንነቷን ጠብቃ እንድትቀጥል እያንዳንዱ ዜጋ ይመለከተዋል ወይም ያገባዋል።
ዳር ዳሩን እየተጓዙ ስለሀገር ማነብነብ አያዋጣምና ሁሉም ራሱን ያዘጋጅ ወይም ይጠይቅ። የአደራ መልዕክትም ይኸው
ነው። በዚህ የአደራ እትም አባሎቻችንና አንባቢዎቻችን ከላኩልን መጣጥፎች በተጨማሪ ተደጋግመው ቢነበቡ መልካም
ናቸው ያልናቸውንና በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ ከተነበቡት ውስጥ የተወሰኑትን አካተናል። ለዘወትር
አንባቢዎቻችን መልካም ንባብ እንመኛለን።
የትግል ፅናትን የተላበሰ ምንጊዜም ያቸንፋል!!
ከአደራ የዝግጅት ክፍል
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ተቆርቋሪ ያጡና ለጥቃት የተጋለጡ ዜጎቻችን ስቃይ ቀጣይነት ያብቃ!!

„የቤት ሰራተኛ ኑሮ እንደ እስር ቤት ነው። ከማንም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት
አልነበረኝም። ሀገሩ ምን እንደሚመስል አላውቅም። ባሕሬንን ምን እንደሚመስል አይቼው
አላውቅም። ለሶስት አመት ከስድስት ወር ሳልወጣ በአንድ አስር ቤት ውስጥ ነበርኩኝ። አንድ ነገር
ለመግዛት ወደ ከተማ እንድሄድ አይፈቀድም። ቀላል አልነበረም። መጀመሪያ መጠየቅ አለብህ።
እነሱ ይገዛሉ። ወይንም ደግሞ ሾፌር ተልኮ ያመጣል። አንተ ሄደህ ገዝተህ ለመመለስ አትችልም።
የቤትሰራተኛ ለነሱ የሰው ፍጡር አይደለም። የፈለጉትን ያደርጋሉ። ነፃነት አለ ግን ለቤትሰራተኛ
አያገለግልም። የቤትሰራተኛ እንደ እስረኛ ቤት መቀመጥ አለበት። እስርቤት እስርቤት በመሆኑ
ይታወቃልና የተሻለ ነው።„

ይህንን ቃል ለአስራ አንድ አመት በባሕሬን በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ ትሰራ የነበረች አንዲት ኢትዮጵያዊት የተናገረችው
ነው። የዚች ወጣት ሴት ታሪክና ተመክሮ ደግሞ በባሰ መልኩና ሰብአዊነትን በሚፈታተን ደረጃ በተለያዩ የአረብ ሀገራት
የሚኖሩ በብዙ ሺዎች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያን የቀን ተቀን ኑሮ እንደሆነ ከአካባቢው ብቻ ሳይሆን እድሉ ቀንቷቸው
ወደ ሀገር ለመመለስ ከቻሉት ውስጥ እየተደመጡ ያሉት ገለፃዎች የሚያረጋግጡት ናቸው።
በርግጥም የወያኔ አገዛዝ በሚከተለው ጎሰኝነት የተጠናወተው ማህበራዊ፡ ፖለቲካዊና ኤኮኖሚያዊ ፖሊሲ የተነሳ
በሚያሳድረው አሳዛኝና አሰቃቂ በደል በብዙ መቶሺ የሚቆጠሩ ወጣት ኢትዮጵያዊያን ከሚወዷቸውና ከሚያፈቅሯቸው
የቅርብ ዘመዶቻቸው ብቻ ሳይሆን ውድ ሀገራቸውን ጥለው በማያውቁትና ምንም አይነት ቅርበት በሌላቸው ባዕድ ሀገር
ለመሰደድ እየተገደዱ ለመሆናቸው በገሃድ የሚታይ ነው። ያልፍልናል በማለት ለጊዜው እግራቸው የሚያርፍበት ሀገር
እስከ ሚደርሱ ድረስ በስደት ጉዞ ወቅት እየገጠማቸው ያለው ከሰብአዊነት ውጭ የሆነ የጥቃት ድርጊቶች፡ ግድያ፡
አስገድዶ መድፈር አልፎ ተርፎም የተወሰነ አካላቸውን ለማጣት የተዳረጉ በርካታ መሆናቸው ባለፉት ጊዜያት አንስቶ
እስከ አሁን ድረስ በተለያዩ የዜና ተቋማት እየተገለፀ ያለ ጉዳይ ነው። በቅርቡ በግብፅ አድርገው ወደ እስራኤል ለመሄድ
በተጓዙ ኢትዮጵያዊያንን ያካተተ ስደተኞች ላይ የደረሰውን አሰቃቂና አሳዛኝ ሁኔታ ይህንኑ የሚገልጽ ነበር። በየቦታው
በየበረሃው የተገደሉ፡ ጉዞው በሚያደርስባቸው ከአቅም በላይ በሆነና ባልተለመደ ውጣ ውረድ፡ እርዛትና ጥማት ለሞት
ተዳርገው በየጥሻው የተጣሉ፡ እንዲሁ በርካታዎች ናቸው። ይህን ሁሉ ችግር አልፈው መጠለያ ሀገር ባገኙበት ደግሞ
በቀዬው እየደረሰባቸው ያለው አሰቃቂና አሳዛኝ ሁኔታ ከድጡ ወደማጡ እንዲሉ ከኑሮ በታች ከሞት አፋፍ በላይ
ሕይወታቸውን እየገፉ ይገኛሉ። በግላጭ መሬት ላይ ለመተኛትና እድሜን በረሃብ ለማሳለፍ የተገደዱ ቁጥራቸው
በርካታ እንደሆነ በፎቶማ ስረጃ የተገለፀነው።
ይህ አልበቃ ያለ ይመስል የወያኔ አገዛዝ በለጋ እድሜ የሚገኙ ወጣት ሴቶችን ሳይቀር በሕጋዊ መንገድ በቤት ሰራተኝነት
በሚል ሽፋን ለዘመናዊ ባርነት ወደ መካከለኛው ምሥራቅ የአረብ ሀገራት እየላከ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወደ
ካዝናው እያስገባ እንደሆነ በስፋት የተነገረ በዜና ተቋማትም የተዘገበም ነው። ለሴቶች መብት መከበር ቆሚያለሁ
በተግባርም እየሰራሁ ነኝ እያለ መጠነ ሰፊ ፕሮፓጋናዳ የሚነዛው የወያኔ አገዛዝ እነዚህን ለጋ ወጣት ሴቶችን
በትምህርትና በብሄራዊ ማንነት አንፆ የኑሮ ሕይወታቸውን ሊመሩ የሚችሉበትንም የሥራ ረድፍ እያዘጋጀ ለሀገራቸውና
ለሕዝባቸው እንዲያገለግሉ ለማድረግ ከመሥራት ይልቅ ሰብአዊነታቸውን በሚገዳደር ተግባር ውስጥ እንዲሰማሩ
ሁኔታውን እያመቻቸ ወደ ሲዖል መላኩ በጥብቅ የሚወገዝ እንጂ ፍላጎታቸው ከሆነ እየተባለ ከሀገር እንዲወጡ
መገፋፋት ለሀገር ዜጋ አሳቢ ተደርጎ የሚታይ ጨርሶ ሊሆን አይችልም። ይህንን ድርጊቱን ከመጀመሪያውኑ ለሴቶች
መብት መከበር የሚንቀሳቀሱ ሀገር በቀልና አለም አቀፍ ይዞታ ባላቸው ሕዝባዊና ሰላም ወዳድ ተቋማት በጥብቅ
የተወገዘ እንደሆነ የሚታወስ ነው። በዚህ ድርጊታቸው ብቻ አላቆሙም። በተለያየ ሁኔታ ወደ ሀገር ለመመለስ
የቻሉትንም በደረሰባቸው ድብደባና የመንፈስ ስባሪ ምክንያት ከጤና እንክብካቤ ጀምሮ ከዘመዶቻቸው ጋር
የሚገናኙበትን ሁናቴ ማመቻቸትና በተቻለ መጠን ሥራ ለማግኘት የሚችሉበት የሙያ እውቀት እየሰጡ በመርዳት ላይ
የሚገኙ ናቸው። ለችግር የዳረጋቸው የወያኔ አገዛዝ አሁንም ካሁን በፊት በረሃ መከሰት ጊዜ እንዳደረገው ሁሉ እርዳታ
የማቅረብ ተግባሩን በባዕዳን ላይ መጣሉ መወገዝ ብቻ ሳይሆን ከሥልጣኑም እንዲወገድ የመረረ ትግል ማካሄድን
የሚጠይቅ እንደሆነ ማንም የሚረዳው ነው ብለን እናምናለን።
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በቅርቡ የተባበሩት አረብ ኤሚራትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ ኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ በግብርናና በኃይል
ማመንጫ ዘርፎች ላይ ለመሰማራት ፍላጎት ማሳየት ብቻ ሳይሆን በሀገሯ በቤትሰራተኝነት ሊያገለግሉ የሚችሉ
ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ዜጎችን ለመውሰድ ከወያኔ አገዛዝ ባለሥልጣናት ጋር ለመስማማት ንግግር ማድረግ ብቻ
ሳይሆን ግፊትም እያደረገች መሆኗ የሚታወቅ ነው። የወያኔ አገዛዝም በአደባባይ የሚግደረደር እየመሰለ ግን ይህን
የተባበሩት አረብ ኤሚራትስ ፍላጎትን ለማርካት ሸር ጉድ ማለቱን ተያይዞታል። ሳኡዲአረቢያም ሆነች የተባበሩት የአረብ
ኤሚራትስ በአሁኑ ወቅት ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ያዞሩት ከነሱ አካባቢ እንደሚነገረው ከደቡብ ምስራቅ ኤሺያ
ከመጡት የቤት ሰራተኞች ኢትዮጵያዊያኖቹ የተሻሉ ናቸው የሚል ምክንያት ቢሰጥም መሰረቱ እነዚህ ሀገሮች
በዜጎቻቸው ላይ የሚደርሰውን የመብት ጥሰትና ከቀላል እስከ ከባድ የወንጀል ድርጊቶች በሚገባ በማየታቸው
ዜጎቻቸውን ለንደዚህ አይነት አሰቃቂ ድርጊቶች አናጋልጥም በማለት ፈቃድ በመከልከላቸው መሆኑ ይታወቃል።
በንደዚህ አይነት ተግባር ላለመሰማራት በወጣት ሴቶቹ ላይ እየደረሱ ያሉ ግፎች ብቻ በቂ ሊሆን በቻሉ ነበር። ዘረኝነት
የታከለበት አካላዊና ጾታዊ ጥቃቶች አንስቶ አግባብነት የሌለው አያያዝ እንዲሁም ስሜትንና ሰብአዊነትን ለሚጎዳ
ተግባር መዳረግ አልፎ ተርፎም ሞት ድረስ የዘለቁ የመብት ጥሰቶች በኢትዮጵያዊያን ሴቶች የሚፈፀሙ ድርጊቶች
የታወቁና በስፋትም የተዘረዘሩ ናቸው። የወያኔ አገዛዝ ራሱ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ እያደረገ ያለውን የመብት ጥሰቶች
ባዕዳኖች በሕጋዊ መንገድ በተላኩላቸው የቤትሰራተኞች ላይ ሲደግሙት ማየት ያስቆጫል፡ ያናድዳል፡ ያበሳጫልም።
ለዚህም ነው የወያኔ አገዛዝ በአስቸኳይ ከሥልጣኑ መወገድ አለበት ተብሎ አፅንዖት ባለው መልክ እየተገለፀ የሚገኘው።
በገሃድ እንደሚታየው በመካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገራት መብትን የማስጠበቅ ሁኔታ ለማንኛውም ሥራ ተቀጣሪዎች
የሌለ ቢሆንም ለቤትሰራተኞች ደግሞ ከዚህ በባሰ ሁኔታ የመጓጓዣ ፓስፖርታቸውን እየተነጠቁ ከእስርቤት ባልተናነሰ
ሁኔታ ለመኖር የተዳረጉ፡ ተገልለውም የሚኖሩ በመሆናቸው ከሌሎች በተመሳሳይ ሁኔታ ከሚኖሩ የሀገር ዜጎች ጋር
ለመገናኘት የማይችሉ ናቸው። በዚህም የተነሳ እነዚህ የቤትሰራተኞች ለቀጣሪዎቻቸው የግብር ውጣ ድርጊት ብቻ
ሳይሆን በማስገደድ ለፍትወተ ሥጋ ግንኙነትና ለማናቸውም ሰብአዊነት ለጎደለው እንግልታዊ ድርጊቶች የተጋለጡ
ናቸው። ኢትዮጵያዊ ሴት ወጣቶቻችን በአረብ ሀገራት የመብት አልባ ኑሮ በዚህ ብቻ አይገለፅም። በተለያዩ ምክንያቶች
ሕይወታቸውን ከማጥፋት አንስቶ ባልሰሩት ጥፋት ምንም አይነት ሕጋዊ ጥብቅና ሳይደረግላቸው ለእስር መዳረግና
አልፎ ተርፎም ለስቅላትና አንገትን በአደባባይ በስለት መቁረጥ ዜጎቻችን በምን አይነት ኑሮ ለመኖር እንደተገደዱና
በስተመጨረሻም ሕይወታቸውን በምን አኳኋን እንዲያጡ የተዳረጉ ለመሆናቸው የሚገልፅ ክስተት ነው። ይህንን
በቸልታ ማለፍ በፍፁም የሚቻል አይሆንም። ወደፊት ሳያውቁ ለሚሄዱትም ለሕይወታቸው መጠበቅ ምንም አይነት
ዋስትና አይኖራቸውም።
በተለያዩ የዜና ተቋማት እየተገለፀ እንደሚገኘው ከኢትዮጵያ ወደ መካከለኛ ምስራቅ የአረብ ሀገራት በየአመቱ ከመቶ ሺ
በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያዊያን ወጣት ሴቶች በቤት ሥራ ለመቀጠር ሕጋዊ በሆነ መንገድ ይጓዛሉ። ይህ አሃዝ ሕጋዊ
ባለሆነ ሁኔታ ለመሰደድ የተዳረጉትንና በነዚህ ሀገራት ሕይወታቸውን ለማቆየት ከሰብአዊነት ውጭ በሆነ ሁኔታ ለመኖር
የተገደዱትን የሚያጠቃልል አይደለም። በቅርቡ ደግሞ የወያኔ አገዛዝ በዘመናዊ ባርነት ሊያገለግሉ የሚችሉ ከ45ሺ
ያላነሱ ወጣት ኢትዮጵያዊያን ሴቶችን ለመላክ ሲስማማ ወደ ተባበሩት የአረብ ኤሚራት ስም ተመሳሳይ ቁጥር ያለው
ለመላክ ደፋ ቀና ማለቱ እየተስተዋለ ነው። እነዚህ ዜጎቻችን በሚሄዱበት ሀገር ጥሩ ሥራና ጥሩ የሥራ ክፍያ በማግኘት
እነሱም አልፎላቸው የቅርብ ዘመዶቻቸውን ለመርዳት ታሳቢ አድርገው ያለሙ ቢሆንም በርካታዎቹ ስለሚሄዱበት ሀገር
የሚያውቁት ወይንም ደግሞ ቀደም ብለው ከሄዱት የሰሙት ወይም የተነገራቸው ምንም ወይንም በቂ እንዳልሆነ
ባብዛኛው የተሳሳተና ልብን የሚያነሆልል ዜና የሰሙ እንደሆነ ከሰጡት ቃለ መጠይቆች መገንዘብ ይቻላል።
በቤት ሥራ ተቀጥረው ሲሰሩ ከደረሰባቸው እንግልትና ስቃይ እንደምንም ተገላግለውና ሕይወታቸው ተርፎ ወደ
ሀገራቸው ለመመለስ እድሉን ያገኙትን ትተን በሄዱበትና በወጡበት የቀሩትን ወጣት ሴቶቻችንን ኑሮ ተመልሰን
ስንዳስሥ ማውራቱ የሚዘገንን ነው። በአሰሪዎቻቸውም ሆነ በአደራዳሪዎቻቸው የመጓጓዣ ወረቀታቸውን መቀማት
አንስቶ እንደማንኛውም አልባሌ እቃ ከአንድ ቀጣሪ ቤት ወደ ሌላ ቀጣሪ ለቅብብሎሽ መዳረግ የተለመደ ተግባር ነው።
የሚከፈላቸው የሥራ ክፍያም ያውም በጎ ፍቃደኝነት ከቀጣሪው ካለ ነው መጀመሪያ ሲነገራቸው ከነበረው እጅግ በጣም
ያነሰ ነው። ለዚህ ሁሉ ስቃይ ለመዳረግ ምክንያት የሆናቸው የወያኔ አገዛዝ በጊዜ ሊደርስላቸው ቀርቶ ቅሬታቸውን
እንኳ በአግባቡ ሊሰማቸው ፍቃደኛ አልነበረም። በኤምባሲው ሰራተኞች አማካኝነት ይታይ የነበረው ቸልተኝነት
በርግጥም የሚያሳዝን ብቻ ሳይሆን የወያኔ አገዛዝ ከላይ እስከ ታች ድረስ በሕዝባችን ላይ ምንኛ እንደሚያላግጥና
ግድየለሽ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ይህንን ሁናቴ በጥሞና ለሚያጠን ማንም ዜጋ ሁሉ ቁጭቱ ወደር የሌለው
እንደሆነ፡ ሀዘን እንደሚሰማውና ሕሊናውን እንደሚያቆስለው በስፋት የተነገረ ነው።
በጣም የሚያሳዝነውና የሚያስቆጨው ይህ አይነት ሁናቴ ወሬው በሰፊው በሀገር ቤት እየተሰማ ባለበት በወቅቱ
ከሚገኙበት የኑሮ ሁናቴ የተሻለ ነው በሚል የሚጎርፈው ዜጎቻችን ቁጥር እየበዛ መሄዱና የወያኔ አገዛዝም ይህንን
እያባባሰው የመሄዱ ክስተት ነው። በየቀኑ ከ1500 በላይ የመጓጓዣ ማመልከቻ መጉረፉና ወጣት ሴቶቹ ደግሞ
አስፈላጊውን ወጪ ለማሟላት ያለባቸው ጭንቀት በርግጥም ድህነት ምንኛ ቀሳፊ እንደሆነ የሚያስገነዝብና አጥብቆ
መታገልን የሚጠይቅ እንደሆነ ይህ ጉልህ ምሳሌነው። በተለያዩ የዜና ተቋማት እንደተገለፀው በሕጋዊ መንገድ
የሚጓዘው ቁጥር በየአመቱ ከመቶሺ በላይ የሚሆኑ ወጣት ሴቶች ናቸው። ቁጥሩ ከዚህ እንደሚበልጥ ደግሞ ውስጥ
አዋቂዎች የሚገልፁት ነው። ለዚህ ለዘመናዊ ባርነት በሕጋዊ መልክ በአሻሻጪነት የተሰየሙት የአገዛዙና የግል አፈላላጊ
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ተቋማት የአገዛዙ አባላትና ደጋፊዎች ከመሆናቸው ባሻገር ጥሩ ሥራና ጥሩ ደሞዝ ይገኛል በሚል ድለላ በነዚህ
መውጫና መግቢያው በጠፋቸውና ክፉኛ የተቸገሩ ዜጎቻችን የነሱ የዝርፊያ ሰለባ መሆናቸው በጥብቅ የሚወገዝ ነው።
ተቆርቋሪ ያጡና ለጥቃት የተጋለጡ ወጣት ሴት ዜጎቻችን ስቃይ ሊያባራ ያልቻለበት ሁኔታ በቀጣይነት እየተጓዘ ነውና
የድረሱልን ቃጭሉን እያሰማ ሀገር ወዳዱን እየጠራ ይገኛልና ጥሪያቸውን እንስማላቸው። በምንችለው አቅምም
እንድረስላቸው። የዜግነት ግዴታችንና ኃላፊነትችንን ባለን አቅም ለመወጣት መጣሩ ለሕሊና እረፍትን ይለግሳልና።
የመጀመሪያው ተግባርም የወያኔ አገዛዝን አጥብቆ ማውገዝ፡ ከዛ ተመሳሳይ አላማ ካላቸው ጋር መተባበርና በጋራ ለአዲስ
ሕይወት፡ ለአዲስ ሥርአት አገዛዙን ከሥልጣን ማስወገድ። ያኔ ይህ ሁሉ ስቃይ ለአንዴም ለሁሌም እንዲወገድ መሰረቱ
ይጣላል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሀገሩ ማንነቱ ተከብሮ በራሱ ጥረትና ኃላፊነት እንዲሁም በሕብረተሰቡ ድጋፍ ድህነት
አጥፎቶ ለሀገሩና ለወገኑ ደህንነትና ደስታ የራሱን አስተዋፅዖ የሚያበረክትበት ሁናቴ ራሱ በራሱ ይፈጥራል። ለዚህ
ለተቀደሰ ተግባር ልቦናችን ክፍት ይሁን።

የለመደች ጦጣ ሁል ጊዜም ግንጠላ!
ጉዳይ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ኢትዮጵያ አንደነቷ ተጠብቆ መቀጠሏ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው። እናት ሀገር ናት።
ይህን የሚጻረሩና ግንጠላን የሚያቀነቅኑ ደጎሞ ጥቂት አይደሉም።በተለይ በአሁኑ ጊዜ ጥረታቸው ተጠናክሮ ይገኛል።
በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጸረአማራ ዘመቻ የዚሁ አካል ነው። ኢትዮጵያን ለማውደም አማራን ማድቀቅ ብለው ገዢ
ተብዬዎች ወስነዋል፡፡ በመሆኑም ወያኔ አማራውን ከጥቅም ውጪ ለማድረግ ሳይታክት አየጣረ ነው።
ለምን?
በወያኔ አንጎል ዛሬም ቢሆን ዋና ጠላቱ ትምክህተኛ ሸዋ የሚለውን ነው። ይህም እነኢሕአፓንም ጠቅላይ ነው። ወያኔ
ጠባብ ጸረኢትዮጵያ ቅስቀሳውን ሲያካሂድ በተለይም በአማራው ላይ ያተኮረው ይጠቅመኛል ያዋጣኛል ብሎ እንጂ
በስህተት አይደለም። የወያኔ ፖለቲካው በዋና መልኩ ጸረኢትዮጵያ ሲሆን በቀን ተቀኑ ደግሞ ጸረአማራ ነው።
አማራነትንና ኢትዮጵያዊነትን ተወራራሽ በማደረጉ ወያኔም ሆነ ሻዕቢያ አንድ ናቸው። አማራ ከጠፋ ኢትዮጵያዊነት
የሚከስም ይመስላቸዋል። ኢትዮጵያን በጣም ይጠላሉና በሙሉ ትኩረት ዘመቻቸው ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው። በአሁኑ
ጊዜ በተለይ በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን ዘመቻ ስናየው በጸረአማራነት ላይ ያጠነጠነ ነው። ወያኔ ብቻ ሳይሆን ሁሉም
የኦነግ አንጃዎች የአገዛዙ አካል የሆነውን ኦሕዴድን ጨምሮ ከጸያፍ አልፎ ባለጌ ሊባል የሚገባውን ዘመቻ አማራው
ሕዝብ ላይ እያካሄዱ ነው። ከወደ አሜሪካ ደግሞ ለወያኔም ላሉበትም ሀገር ያደሩ ማፈሪያዎች በኦሮሞ ሕዝብ ስም
የሚያሰሙት አማራን እረደው ፍጀው ቡራከረዩ ሕዝብን ጉድ እያሰኘ ነው። የሚደነግጥ ከተገኘ ነው ያውም። ዓላማቸው
ግን ህዝብን አሸብረው ወያኔን እንደተከላካይና ተንከባካቢ ለማቅረብ ነው። ይህም ለወያኔ ምርጫ ለሚለው
የሚጠቅመው ይሆናል። ጭራቅ መጣብህ ብሎ አሰፈራርቶ ሕዝብ የሚጠላውን ወያኔ እንዲያቅፍ ለማድረግ ማለት
ነው።
ጽንፈኞች በጣም በጣም ጥቂት ናቸው። ጥቂት የኦሕዴድና ኦነግ በወያኔ ተንኮለኛ ፍቃድ ቢንጫጩምና በአማራውና
በኢትዮጵያዊነት ላይ ቢዘምቱ ይህ የብዙሃኑ ኦሮሞ ሕዝብ አቋዋም አይደለም። ወያኔም የትግራይን ሕዝብ አይወክልም።
ግን ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል ሆነዋልና ብኩንና ውሱን ጫጫታቸው መድረኩን ይዟል። ወያኔ በአሁኑ ጊዜ
በከባድ ቀውስ ውስጥ ነውና ከዚሁ እሚወጣበትን ባለው አቅም ሁሉ እየጣረ ነው። እናም ተስፋው ሌላውን ሕዝብ
መከፋፈል ነው። ህዝብ ከተከፋፈለና እርስ በርሱ ካልተናከሰ ወያኔ ይተነፍሳል። ለዚህ ደግሞ ሰለባ የሆኑትና የህዝብ
ትግል እየጎዱ ያሉት ኦነግ ወዘተ የሚሉ ክፍሎች መሆናቸው መጠቀስ ያለበት ነው። ድሮ የኢትዮጵያ ወጣት ተራማጆች
በጋራ ታግለው ውጤት ሲያመጡ ዛሬ በወያኔ ብቻ ሳይሆን በነኦነጎችም የሚወገዝ ከፋፋይ አቅዋም የተነሳ የጋራ ትግል
ተደናቅፎና ዘረኝነት ሰፍኖ ወያኔ እፎይ እያለ መሆኑን እያየን ነው። ጽንፈኞቹ ተቃዋሚ ነን ወያኔም ነን የሚሉ ሆነው
ግባቸው ግን አንድ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ማደባየት። ይህን በለዘብተኝነት ወይም ለቀቅተኝነት የምናየው ሳይሆን በነደደ
ንዴትና ቁጭት የምንታገለው መሆን አለበት።ሐገራችን ኢትዮጵያ ላይ የመጣውን አደጋ አቃለው የሚያዩ ሆኑ
ለአጥፊዎች ጥብቅና የሚቆሙ አውቁት አላውቁ ሀገር ጎጂ ናቸው። በሀገር ጉዳይ ደግም አላዋቂ ሳሚ የሚባል ሊኖር
አይችልም። ጉዳቱ ሀገርን ይመለከታልና።
የወያኔ አገዛዝ ድክመት ሲከሰት ገንጣይ ክፍሎች ተራችን መጣ በሚል ሀገር አጥፊና ጎጂ አላማቸውን ሊያሟሉ ነቃ
ብለው ይንቀሳቀሳሉ። ወያኔም በዚህ በዚያ እያስፈራራ ለመቆየት ይሞክራል። ከወድቅኩ የባሰና የከፋ ይመጣል በሚል።
በዚህ ስምሪቱ ደግሞ ወደ ስልጣን ከመጣን አማራን እናርዳለን የሚሉት እብዶች መልእክቱን ያጠናክሩለታል። ኤርትራ
ተገንጥላለችና እኛም እንከተላለን ብለው በከንቱ የሚፈራገጡትም ለወያኔ ይረዳሉ። ሀቁ ሲመረመር ግን የኤርትራ
መገንጠል ጥቅምን ሳይሆን ጉዳትን ያስከተለ ነው። ደቡብ ሱዳን እራሱ በመገንጥል ከሰረ እንጂ እድገት ብልጽግናን
አልተጎናጸፈም። ድርቅ ብለው ግንጠላ ወይ ሞት የሚሉትም የሀገራችን ጉዶች ከታሪክ አልማር ያሉ ናቸው። ኦሮሚያ
ኦጋዴን ያቅዠቲያ ናቸው። ዜጎች ግዳጃቸውን ረስተው ካላንቀላፉ ከአሁን ወዲያ የኢትዮጵያን ግንጠላ በቸልታና
በዝምታ የሚቀበል አይኖርም። ሊኖርም አይችልም። በግርግርና በደርግ ጥፋት ግንጠላ መጥቶብናል። ሊደገም ግን
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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የሚችልና የምንፈቅደው ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ አንድ ናት ካልካድናትም አትገነጣጥልም። የለመደች ጦጣ ግንጠላ
በኢትዮጵያ የሚከሰት አይሆንም፤ ሊከሰት ከሞከረም የምናከሽፈው መሆን አለበት።

የነፃነትን ግንዛቤ ያልጨበጠ ሕዝብን ቀርቶ ራሱንም ነፃ አያወጣም!
አምባገነን አገዛዝ በሰፈነበት ሕብረተሰብ ውስጥ የሚካሄድ ሕዝባዊ ትግል አላማው
1.
2.
3.
4.

ነፃነትን ለመጎናፀፍ፤
ዴሞክራሲያዊና መሰረታዊ መብቶችን ለማስከበር፤
ለሁሉም ነገር መሰረታዊ የሆነውን በዜጎች መካከል እኩልነትን ለማስፈን፤
ሀገራዊ ሉአላዊነትንና የሀገር ዳርድንበርን በማስከበር፤ በጋራ ጥቅም ላይ በመመስረት ከጎረቤት ሀገር
ሕዝብም ሆነ ከአለምአቀፍ ሰላም ወዳድ ማህበረሰብ ጋር ወዳጃዊ ግንኙነቶችን መገንባት፤
5. መንግሥታዊ ለሆኑ ሕዝባዊም ሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች በነፃ የመደራጀት መብታቸው እንዲከበር፤
የኃይማኖት እኩልነት እንዲኖር ብቻ ሳይሆን የመንግሥት ጣልቃገብነት እንዳይከሰት፤ መንግሥታን
ኃይማኖት መለያየት፤
6. በፍትሃዊነት ላይ የሚመሰረት ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ እድገት በማስገኘት፤ ክቡርነትን ለተላበሰ ሰላማዊ
ኑሮ ለመኖር የሚያስችል መሰረት ለመጣል፤
7. በሕግ የበላይነት ላይ የሚመስረት መልካም አስተዳደር በመገንባት የግልን ፍላጎት በግል፡ የሀገርንና
የሕዝብን የወደፊት እጣና እድል ደግሞ በጋራ ለመወሰን የሚያስችል የፖለቲካ ምህዳር ለመፍጠር፤
እንደሆነ በዛሬው ወቅት ከጥያቄ የሚገቡ አይደሉም። በሀገራችን በሁሉም አካባቢዎች የሚደረጉት
የተለያዩየ ትግል እንቅስቃሴዎች የሚያረጋግጡት ይህንኑ እውነታ ነው።
እነዚህ አላማዎች ስኬታማ ይሆኑ ዘንድ ግን ሕዝብና ለሱ ቀናኢ የሆኑ ሀገር ወዳድ ኃይሎች አመቺና አግባብነት አለው
ብለው በተስማሙበት የትግል ዘዴ፤ ወዳጅንና ጠላትን በሚገባ ለይተው መታግለ ለሚቀጥለው ትውልድ
የማያስተላልፉት ሀገራዊ ግዴታቸውና ኃላፊነታቸው እንደሆነ ደግሞ ምንም ጥርጥር የለውም። ይህ ብቻ አይደለም።
በትግሉ ሂደት በመካከላቸው ብቻ ሳይሆን በህብረተሰቡ የተለያዩ ክፍሎች መካከልም እንደ ብረት የጠነከረ ሕብረት
መመስረት ለትግላቸው ስኬት ማግኘት መሰረታዊ ነው። የትግል ዘዴዎችን አስመልክቶም ቢሆን እንደ ሁናቴዎችና
እንደአስፈላጊነታቸው መጠቀም እንጂ በመካከላቸው የእሴት ልዩነቶች አጥር ገንብቶ ለማበላለጥ መጣርና መሞከሩ
ጠቃሚ ሳይሆን ጉዳቶች አስከታይ እንደሆነ በርካታ ተመክሮዎች የሚያመላክቱት እንደሆነ መገንዘቡ ጠቃሚ ነው።
በዚህ በኩል ስለትግል ስልት ከፅንሰ ሃሳብ ደረጃ ታልፎ ቢያንስ የአጼውንና የደርግ አገዛዝ ዘመን ትተን ባለፉት 24
አመታት በተደረጉ ትግሎች ብቻ የተገኙ ተመክሮዎች የሚያረጋግጡልን ይህንኑ ኃቅ ነው።
ይህ ብቻ አይደለም። ስለ ትግል ስልት የተሳሳተ ግንዛቤ መያዝና አልፎ ተርፎም ሰላማዊና የትጥቅ ስልቶችን በደፈናው
አቃርኖ ለማቅረብ የሚደረጉ ጥረቶች፤ በጋራ ተባብሮ የትግል እንቅስቃሴ እንዳይካሄድ ከፍተኛ እንቅፋት እንደሚሆን
ምስክር ጥሩ በማለት የሚሟገት ሊኖር አይችልም። ለዚህ ምክንያቱ ልዩ ሚስጢር ኖሮት ሳይሆን ለሁሉም ጠቀሜታ
የሚያስገኝድልን ለማምጣት የሚያስቸግር እንደሆነ በትግል አውድማውና ከሕዝቡ መካከል የሕዝቡን ኑሮ እየኖሩ
ችግሩንም ሆነ ጭንቀቱንም እየቀመሱ ለተጠራ የግንባር ጥሪን አስመልክቶ ይኸው ባለንበት ለመርገጥ መገዳዳችን
የሚመስክረው ይህንኑ ጭብጥ እውነታ ነው። ከሁሉ በላይ ይህን አይነት ሁኔታ እንዲከሰት መንቀሳቀስ በተጋዮች
መካከል ውዥንብር እንዲሰፍን ከመጣር ውጭ ሊታይ አይችልምና በጥሞና መከታተልና ደግሞ ደጋግሞ አስፈላጊውን
የእርምት ትችት ማቅረብ አግባብነት ያለው ነው።
ሰላም የመብት መከበር ውጤት መሆኑ ከግንዛቤ ከገባ፤ እያንዳንዱ ዜጋ የሰብአዊነቱ ብቸኛ ባለቤት እሱው ራሱ ነው።
ይህ ግላዊን ብርቱ ደግሞ የማይሸራረፍና በማንም በችሮታ የሚሰጥ አለመሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ስለሆነም ወያኔ የሰላም
አባወራ ነኝ እያለ ሽብርተኛነቱን ለመሸፈን መጠነ ሰፊፕሮፓጋንዳ መንዛቱ ማንንም ከቶ ማንንም አያታልልም።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ተልዕኮውን ያልተረዳ፤ ሰብአዊ ክብር እንደሌለውና ለሆዱ ብቻ ያደረ አደርጎ መቁጠር፤ ንቀትን ያዘለ
አስተያየት በመሆኑ አጥብቆ መታገል የሚያሻው እንደሆነ ማንኛውም ቅን ዜጋ የሚስማማበት እንደሆነ ሙሉ እምነታችን
ነው። ለዚህም ነው ወያኔን አስመልክቶ በተለይ ከድርጅት መሪዎች ከፍተኛ አርቆ አስተዋይነት የተሞላበት ትንተና
እንዲቀርብ ተበክሮ እየተጠየቀ የሚገኘው። በመሆኑም ሶስቱን እሴቶች፤ ነፃነት፡ እኩልነትና የርስበርስ መተሳሰብ
(ወንድማማችነት/ እህትማማችነት) አስመልክቶ ሁሌም በጥሞና እየመረመሩና ከወቅቱ ሁኔታ ጋር እያገናዘቡ ግልፅነትን
በተላበሰ ደረጃ ሕዝብን እየቀሰቀሱና እያደራጁ ማታጋል፤ ለትግሉ ሂደት ጥራትና እንዲሁም ስኬታማነት አይነተኛ
አስተዋፅዖ ይኖረዋል ተብሎ አፅንዖት በተሞላበት ሁናቴ ተደጋግሞ እየተገለፀ የሚገኘው።
ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከላይ የተጠቀሱት የሕዝባዊ ትግል አላማዎች በተለይም ነፃነት፤ እኩልነትና
ወንድማማችነት/መረዳዳት/ ተነጣጥለው ሳይሆን በእኩል ደረጃ የሚታዩ፤ አንዱ ለሌላው ድጋፍና መሰረት የመሆን ኃይል
ያላቸው መሆናቸውን መገንዝቡ ደግሞ የግዴታ እንደሚልም የሚያነታርክ አይሆንም። ይህ እንዳለ ሆኖ በትግሉ ሂደት
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ሕዝብን ለመቀስቀስና ለማደራጀት የፖለቲካ ድርጅቶች የትግላቸውን ዋነኛ አላማ በማያዛንፍ መልኩ ለተወሰነ ጊዜ
በአንድ ነጥብ ላይ ትኩረት ሰጥተው የቅስቀሳ ተግባራቸውን ሊያከናውኑ የግድ ይላቸዋል።
ይህም የሚያመላክተው ታጋዮች ስትራተጂያዊ አላማቸውን ስኬታማ ለማድረግ የትግል ታክቲክን ከወቅቱ ሁኔታ ጋር
ማገናዘብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሙስና በሀገራችን በእጅጉ እየተስፋፋ ያለ፤ የሕዝብን የኑሮ ሁናቴም
እያፋለሰ ያለ ነቀርሳ በሽታ ነው። ይህ በሽታ ደግሞ ከአገዛዙ ጋር የተቆራኘ በመሆኑ፤ መፍትሄ የሚገኝለትም የወያኔን
አገዛዝ ከሥልጣን በማስወገድ ነው። ስለሆነም ይህንን ጉዳይ ሕዝብን በመቀስቀሺያነትና አገዛዙን ደግሞ በማጋለጫነት
ለመጠቀም ከፍተኛ ጥረት ማድረግ የሀገር ወዳድ ታጋዩ ተግባር ሊሆን የሚችለውም በዚሁ ምክንያት ነው። የኑሮ
ውድነት ክፉኛ መናር፤ የሥራ አጥ ቁጥር በተለይም የወጣቱ መብዛትም በተመሳሳይ ሁኔታ ሊታዩ የሚችሉ ናቸው።
የመልካም አስተዳደር አለመኖር፤ የፍትህ ደብዛ መጥፋት፤ የሀገር ዳርድንበር መደፈር፡ ሰፋፊና ለም መሬትን ለባዕዳን
መቸብቸብ፤ ከአገዛዙ ፀረዴሞክራሲያዊነት ጋር የተያያዙ መሆናቸው የሀገር አድን ዘመቻ ሆነ ቅስቀሳ የግዴታ
በዴሞክራሲ መርህ ላይ ሊመሰረት የሚገባ መሆኑን የሚያመለከት ነው። ለዚህም ነው ሀገርን በዴሞክራሲያዊ ሥርአት፤
በአዲስ የመገንባትም ተግባር ሆነ ሀገርን ከመበታተን አደጋ ለመታደግ የሚደረግ ዘመቻ ሁሉ ያለ ዴሞክራሲያዊ
መብቶች መከበርና ነፃነት መጎናፀፍ ትርጉም አይኖራቸውም። እንዲያውም የዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ አፅንዖት
ተሰጥቶበት የሚጠየቁት፤ ሕዝብ የሀገር ባለቤት መብቱን ለማስከበር ብቻ ሳይሆን ዳር ድንበሩን ለማስጠብቅ ይቻለው
ዘንድ እንጂ ለሌላ አይደለም። የቀድሞ የሶቪየት ሕብረትም ሆነች የቀድሞ ዩጎዝላቪያ ከበፊቱኑ በዴሞክራሲና
በመሰረታዊ መብቶች የተዋቀሩ ቢሆኑ ኖሮ በማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ችግሮች ቢያንስ የመበታተንና የበርካታ ሕዝብ
አሰቃቂ በሆኑ ሁኔታ ሕይወት መጥፋትና የሕሊና ቀውስ የመከሰት አደጋው ኢሚንት ሊሆን እንደሚችል የታሪክ
ተመራማሪዎች በቅርቡ እያወጡ ያሉት ምርምሮቻቸው የሚያመለክቱት ናቸው። ስለሆነም ዴሞክራሲም ሆነ ሀገር አድን
ዘመቻ የሚተጋገዙ እንጂ ተቃርነው ሊቀርቡ የማይችሉትም በዚሁ ምክንያት ነው እንጂ በሌላ አይደለም።
በሰብአዊ መብቶችና በኃይማኖት እምነት መከበር መካከልም በተመሳሳይ ሁናቴ የሚታዩ ናቸው። ተደጋግሞ
እንደተገለፀው ሰብአዊ መብት ከጥንሥሱ የግለሰብ መብት ነው። ይህ ማለት ሰው ሰው ሆኖ በመፈጠሩ ብቻ ክቡርነትን
የተላበሰነውና ይህ መብቱ በተፈጥሮ የታደለው፤ ከሱ ጋር ተቆራኝቶ ያለመሆኑን የሚያመለክት ነው። የግለሰብ መብት
ማለት ደግሞ ይህ መብቱ በምንም አይነት ከሚኖርበት ወይንም ደግሞ ይመሳሰሉኛል ከሚላቸው ተሰባስበው ከሚገኝ
የወል (ቡድን) መብት ጥገኛ ሳይሆን ይበልጡኑ ለሌሎች መብቶች ዋና መሰረት የሆነ ነው። ይህም ሲባል አለምክንያት
አይደለም። የሰው ፍጡር ክፉውንና ደጉን የማመዛዝን ችሎታ ያለው፤ ሰብአዊ ክቡርነትን የተጎናጸፈና ራሱን በራሱ
ለማስተዳደር ችሎታ ያለው፤ ለሕሊናው ብቻ ተገዢ ለመሆን የሚያስችለው፤ በተፈጥሮ የታደለው ፀጋ በመሆኑ ብቻ
ነው። ለዚህም ነው የቡድን መብት መሰረቱ የግለሰብ መብት ነው ተብሎ አጽንዖት በተሞላበት ሁኔታ እየተገለጸ
የሚገኘው። በወያኔ አምባና እንዲሁም በሱ የበላይነት፤ አለበለዚያም የሱኑ ፈለግ በመከተል የራሴ ብሄር ነው ለሚሉት
ሕዝብ ራሳቸውን በራሳቸው ሾመውና ወኪል እያደረጉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች የወል(ቡድን) መብትን ብቻ
ለራሳቸው በራሳቸው ከፍተኛ ዋጋ በመስጠት የሚያካሄዱት እንቅስቃሴ የነሱን ፖለቲካ ከጥያቄ በሚያቀርቡና
በሚቀናቀኗቸው ግለሰቦች ላይ ያስከተሉትና አሁንም ድረስ እያካሄዱ ያሉት የመብት ጥሰቶች፤ እያደረሱ ያሉት ጉዳቶች
በቀላሉ የሚገመቱ አይደሉም። የብሄር ጥያቄንና ሊሰጠው የሚገባውን መፍትሄንም አስመልክቶ ከዚሁ ከግለሰብና ከወል
መብት ጋር የተያያዘነው ተብሎ አፅን ዖት ተሰጥቶበት እየተገለስጸ የሚገኘው በዚሁ ምክንያት እንጂ ለጥያቄው ወይንም
ደግሞ ለማንነት አግባብነት ያለውን ትኩረት ለመንፈግ አይደለም። ለዚህም ነው ሀገር አድን ጥሪ ሲባል በዋናነት
ማንኛውም ዜጋ በሚኖርባት ሀገር በሚኖርበት ሕብረተሰብ ውስጥ ግላዊ መብቱን በማስከበር የዜጎችን አንድነት
በእኩልነት በማጣመር ሕዝብን ከሚከፋፍልና የሀገር መበታተንን ሊያመጣ ከሚችል ማናቸውም የፖለቲካ
እንቅስቃሴዎች እንዲከላከል የፖለቲካ ንቃቱን ማሳደግ ማለት ነው ተብሎ ተደጋግሞ የሚገለፀው።
ይህ የግለሰብ መብቱ ከነፃነት መብትም ጋር በጥብቅ የተያያዘ ነው።

ሀ. ነፃነት ስንል ምን ማለት ነው?
የኢሕአፓ የትግል ሂደት በነፃነት፡ እኩልነት፡ ፍትህና መተሳሰብ/መረዳዳት ላይ የሚመሰረቱ ናቸው። የሰብአዊ መብቶች
ዋና ዋና መሰረታዊ መርሆዎች የሚያቀነቅኑት የሰው ልጅን ነፃነት ነውና ኢሕአፓ የሚታገለው ማንኛውም የኢትዮጵያ
ዜጋ ሰብአዊ መብቶች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ማድረግ ሳይሆን በርግጠኝነት እውቅና አግኘተው በነዚህም
በመመስረት የኢትዮጵያ እያንዳንዱ ዜጋ ይህ ነፃነቱ ታውቆለትና ተከብሮለት ሰብአዊነቱ የሚያድግበትና የሚጎለብትበት
ሕብረተሰብ በሀገራችን እንዲገነባ ነው። በዚህ አይነት ሕብረተሰብ ውስጥ ማንኛውም ዜጋ የማይበዘበዝበት፡ ሀገራችን
ለጥቂቶች ገነት፤ ለብዙሃኑ ደግሞ ገሀነም የምትሆንበት የሕብረተሰብ ሥርአት ሳይሆን በዜጎች መካከል የእኩልነት መርህ
እንዲሰፍን፡ የአገዛዝ ልዩነት በመካከላቸው ሊኖር የማይችልበት እንዲሆን ነው። የኢሕአፓ የትግሉ አላማ በዴሞክራሲ
መርህ የተዋቀረ በነፃነት፡በእኩልነት፡ በፍትህና በመተባበር፡ በመተሳሰብ፡ በመተጋገዝ በመረዳዳት መርህ ላይ የሚገነባ
ሥርአት እንዲኖር ነው። እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ኑሮ ለራሱ፡ አብሮት ለሚኖረውና ባጠቃላይም ለሕብረተሰቡ አባላት፡
ለአካባቢው የተፈጥሮ ሁኔታና ለወደፊቱ ትውልድ ኃላፊነት በሚሰማው ሁኔታ ሕይወቱን እንዲመራ ለማስቻል ነው።
የሰብአዊ መብት አካል የሆነው የዜጎች የፖለቲካ ተሳትፎነትና ለዚሁ መሰረት የሆነው የሁሉም ዜጋ ነፃነት መጎናፀፍ
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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የኢሕአፓ የፖለቲካ ትግል እምብርቱ ነው። ገና ከአመሰራረቱ የቆመው ለጥቂቶች ሳይሆን ለብዙሃኑ ፍላጎትና ጥቅም
መከበር ነውና ኢሕአፓን የሚደግፉት፡ የሚንከባከቡት ይህ አቋሙ ትክክል መሆኑን በመገንዘባቸው ነው እንጂ በሌላ
አይደለም።
ስለነፃነት ስናወራ ደግሞ ለማንኛውም ዜጋ የሚያገለግል ማለት ሲሆን ይዘቱም ሌላ ሳይሆን ማህበራዊነትን የተጎናፀፈ
ራስን በራስ ማስተዳደር የሚቻልበትን ሁናቴ መገንባት ማለት ነው። ለኢሕአፓ የእያንዳንዱ ዜጋ ነፃነቱን መጎናፀፍ
የሕብረተሰቡ ጠቅላላ አባላት ሁሉ ነፃነታቸውን ለመላበሳቸው መሰረት ነው። ነፃነት ማለት ማንኛውንም የአምባገነንና
የፈላጭ ቆራጭ ሥርአት ቅርፆችን መንቀፍና እምቢኝ ማለት ብቻ ሳይሆን ይህንን ለማድረግ የሚያስችሉ ማህበራዊና
ቁሳዊ ሁኔታዎችን ለሕዝብ ማመቻቸት፤ ማቅረብ ጭምርንም የሚያጠቃልል ነው። በትምህርትና በዜና አቅርቦት
አማካኝነትና እንዲሁም አስፈላጊ የሆነ ማናቸውንም ድልዳሎች በማቅረብ የሰው ፍጡር ከተፈጥሮም ሆነ ሰውሰራሽ
ከሆኑ ችግሮች ራሱን እንዲከላከል ማስቻል፡ ከጥገኝነት እንዲገላገል መርዳት ማለት ነው። የተለያዩ አማራጮች እንዲኖር
በማመቻቸት ነፃነት ሕይወት እንዲላበስ ጥረት ማድረግ ነው። በዚህ አይነት ሁናቴ ነው ማንኛውም ዜጋ ራሱን በራሱ
ለማስተዳደር የሚችልበት ዋስትና ያለው ነፃነትን ለመጎናፀፋን የሚችለው።
የመስብሰብ፡ የመደራጀት፡ ሀሳብን ያለምንም ፍርሃት መግለጽ፡ ከችግር፡ ከረሃብ ተላቆ የተሟላ ኑሮ ያለማግኘት ሁኔታ
እንዲወገድ፤ ፍራቻ አለመኖር፡ በራስ ፍላጎት የሚመራ ኑሮ ለመኖር የመቻል ነፃነት መጎናፀፍ ማለት ነው። የእምነት፡
የፕሬስ ነፃነት የግለሰብ ምህዳር መጠበቅ፡ ማናቸውን ግለሰባዊና ማህበራዊ ነፃነቶችን የሚያጠቃልል ነው። ማናቸውን
የፖለቲካ፡ የዴሞክራሲ ፅንሰ ሃሳቦች እንደሚገልፁት በአንድ ሀገር ውስጥ ግለሰቦች በሕብረተሰብ ውስጥ ሊጠቃለሉ
የሚችሉት በያንዳንዱ ግለሰብ ቁሳዊና ማህበራዊ ዋስትና ማግኘት ላይ የሚመሰረት እንደሆነ ነው። ይህ ሁኔታ ስኬታማ
እንዲሆን ነው ኢሕአፓ የሚታገለው።
ነፃነት ማለት በተለይ ዜጎች ከማናቸውም የመንግሥት ሥልጣን ከጨበጠ ቡድን በኩል ሊደርስ የሚችል ጭቆናና በደል
እንዲሁም የመብት ገደባን መከላከል ነው። ነፃነትን የተላበሰ ሕዝብ እንዲኖር ዋና መሰረቱና ማጠየቂያው ንብረት
የማፍራትና የግል ንብረት ባለቤት የመሆን ዋስትና ማግኘት ነው። የግል ንብረት ባለቤትነት ሥርአት ዜጎች ባለችሎታ
በመሆናቸው ላይ ሊዋቀር ይገባዋል። የግል ንብረት ባለቤትነት መብት ሲታወቅ/እውቅና ሲሰጠው ነው ሰው ራሱን የቻለ
ፍጡር ሆነ ኑሮውን በራሱማንነት ላይ መስርቶ ሊመራ የሚችለው። ይህ እየጎለበተ ሲመጣም ነው የዜግነት ትርጉሙ
የሚረጋገጥለት። የማህበራዊ መርህ አንዱ ዋና አላማው ዜጋ ራሱን በራሱ ማስቻል ነው።
የሰው ልጅ ነፃነት ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው በፖለቲካ ሂደት ነው። የፖለቲካ መኖር ራሱ ማጠየቂያው ነፃነት ነው።
ነፃነት ያለፖለቲካ፤ ፖለቲካ ያለነፃነት ትርጉም የለሽ የሚሆነውም በዚሁ ምክንያት ነው። ፖለቲካ ነፃነት ሲሆን የተመክሮ
መስኩም ተግባር ነው። የሰው ልጅ ከሌሎች የእንስሳ ፍጡሮች የሚለይበት ዋናው ቁምነገር ለፖለቲካ ስብስብነት ችሎታ
ያለው ብቸኛ ፍጡር ሰው በመሆኑ ነውና የፖለቲካ ነፃነት ከተግባር ጋር የተያያዘ የሚሆነውም በዚሁ ምክንያት ነው።

ነፃነት ተጨባጭ እሴት ነው።
ማንኛውም ግለሰብ ስለራሱ ችሎታም ሆነ ተግባር የሚያውቅ፤ በራሱ ውስጣዊና ውጪያዊ ፍላጎት ከተለያዩ አማራጮች
ለመምረጥ የሚችል ፍጡር ነው።
ስለዚህም መንግሥት የተስተካከለ ሥርአት ይገንባ፡ ዜጎችን ይቆጣጠር ብለው የሚጠይቁ ሕሊናቸውን የሸጡ የተፈጥሮ
ነፃነታቸውን በራሳቸው አሽቀንጥረው የጣሉ ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ በዚሁ አስተያየታቸው መሰረት የራሳቸውን
አምባገነንነት ለማስፈን የሚያልሙ ማለም ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ ለማድረግ የሚጥሩ ናቸው። ወያኔን በምክንያታዊነት
መቃወም በሚል ለወያኔ የተለሳለሰ እይታ የሚያቀርቡም ከዚሁ የተለዩ ሊሆኑ አይችሉም።
ማንኛውም ዜጋ የራሱን ተግባር መቆጣጠር ይችላል። ይህንን አስመልክቶ ግንዛቤ አለመኖር ሁሌም ከሱ በላይ ጉልበተኛ
ለችግሩ መፍትሄ ማፈላለግ የተሳሳተ አመለካከት መሆኑ ግልፅ ሊሆን ይገባል። ታስታውሱ ይሆናል በሳቸው መሪነት
ተብሎ ሲነገር የነበረውን። የተሻለ ኑሮ ምቾትን፤ የሕይወት ዋስትናን፤ ባሕል፤ የእውቀት ግብይትን፤ መረዳዳትን
የመሳሰሉትን በራሱ ግላዊ ጥረት ሳይሆን ከመንግሥት(አገዛዝ) ከባለሥልጣን በችሮታ የሚገኙ አድርጎ የሚቆጥር
እነዚህኑ ለመቆጣጠር የሚያልሙ ሲሆኑ ለዚህ ግለሰብ ነፃነት ማለት የሚሰጠው ግንዛቤ ስምምነት ብቻ ነው። ይህንን
ደግሞ በአምባገነኖች ዘመን በግልፅ የታየና የሚታይ ነው። በቅርቡ በዩቲዩብ ስለትግራይ በተለይም በመቀሌ እየተደረገ
ስላለው የግንብና የመንገድ ሥራዎች ሀሳባቸውን የሰጡ የትግራይ ዜጎቻችን ለዚህ ሌላ በቂ ማስረጃ ለመሆኑ ምንም
ጥርጥር የለውም።

ነፃነት ግላዊ ንብረት ስለመሆኑ
ማንኛውም ግለሰብ ለመኖር ስለሚያስፈልጉት ሁኔታዎች መቆጣጠር የበላይነት መኖር ማለት ስለፍላጎቶቹ ባለሥልጣን
መሆን ነው። ማንኛውም ዜጋ ስለራሱ ተግባር መወሰን ማለት በራሱ ማንነትም ሆነ ሕይወት ላይ ባለሥልጣን መሆን
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ራሱ የራሱ የግል ንብረት ባለቤት መሆን ነው። ስለሕይወቱ፤ ስለሰውነቱ፤ ስለሕሊናው፤ ስለመንፈሱ፤ በራሱ ሙሉ
ቁጥጥር ሥር ነው ማለት ነው። ስለሆነም ማንኛውም የነፃነት ተግባሩ በዚሁ ግላዊ ንብረቱ ላይ የተመሰረተ ነው።
ለምሳሌ የፕሬስ ነጻነት ምን ትርጉም ይኖረዋል የማተሚያ ቤቶችና ለሕትመት የሚያስፈልጉ ከወረቅት ጀምሮ
ቀላማቀለሞችና ቁሳቁሶች በሥልጣን ላይ በሚገኘው አምባገነን አገዛዝ ሙሉ ቁጥጥር ሥርና በሕዝብ ሥም እየተማካኘ
የአገዛዙ ንብረት ከሆኑ? የፖለቲካም ሆነ መንግሥታዊ ያልሆኑ የመደራጀት ነፃነትም ተመሳሳይ ነው።
በዚህ ምክንያት ነው በመስኩ በርካታ ተመክሮንና እውቀትና ያካበቱ ምሁራንና ፈላስፋዎች ንብረትን በሶስት
በማይነጣጠሉ(ሕይወት፤ የተግባር ነፃነትና ቁሳቁስ) እሴቶች በመመደብ ለመግለፅ እየጣሩ የሚገኙት። ዜጎች ስለወደፊቱ
የሕይወት ኑሯቸው በወቅቱ ተግባራቸው ስላለፈው በራሳቸው ግላዊ ጥረት በሕጋዊ መንገድ ስላመረቱት ኃብት አዛዥና
ናዛዥ ባለሥልጣን ካልሆኑ ዜጎች የተግባር መስኮችንና በዛውም ነፃነታቸውን ለራሳቸው ደህንነት ለማዋል ያላቸውን
መብት ያጣሉ።
ስለዚህም ነፃነት ያለ ግል ንብረት ውስጣዊ ይዘቱ ባዶና ትርጉም የለሽ ነው። የሁሉም ንብረት የሆነ የማንም አይደለም
ባለቤት የሌለው ይሆናል። መሬትን በተወሰነ አጋጣሚ ከሥልጣን የተቆናጠጠ እንዳሻ የሚያዝበት ይሆናል እንጂ የግል
ንብረት ቀርቶ የሕዝብ ንብረት እንኳ አይሆንም። የመሬት ጥያቄን አስመልክቶ ወያኔእ የተከተለ ያለው ፖሊሲ ሕዝባችን
የሀገር ባለቤት ሊሆን ባለመቻሉ እንደፈለገ የሚፈነጨው ምክንያቱ ሌላ ሳይሆን ባለቤት ባለመኖሩ ነው። በምዕራብም
ሆነ በሰሜን ኢትዮጵያ ለባዕድ አሳልፎ መስጠትም ሆነ ከ60 እስከ መቶ አመታት ለባዕድ በችርቻሮ መስጠት መንስኤው
ሌላ ሳይሆን ይኸው የባለቤትነት እጦትነው። ይህ ድርጊት ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለተከታታይ ትውልድ በሽታ ተክሎ
ማለፍ ካልሆነ በምንስ ሊተረጎም ይችላል?
ስለሆነም በአንድ ሀገር ውስጥ በተለያየ ደረጃ የሚመረት ምርት ባጠቃላይ በባዕድ ሙሉ ቁጥጥር ሥር ማዋል ሂደቱ
ዞሮዞሮ ወደአ ምባገነንነት የሚያመራ በመሆኑ ነው። ይህንን አይነት ሁናቴ አጥብቆ መታገል የግድ የሚሆነው በዚሁ
ምክንያት ነው። ንብረት ለነፃነት ማጠየቂያ ነው። ምክንያቱም ያለ ንብረት በነፃነትና በግዴታ መካከል ያሉ ልዩነቶችን
ለመገንዘብ የሚያስቸግር ይሆናል። ንብረት በግል ኃላፊነት ሥር ያለ በዚህም ግላዊ ነፃነት ሲሆን ያለዚህ ነፃ ወይንም
በዚህ ሥርመሆን ችሎታ የለም።

ነጻነት ኃላፊነት መሸከም ነው።
እርግጥ ነፃነት ብቸኛው እሴት አይደለም። በተግባር መሳተፍ ቀላል አይደለም አንዳንዶች በራሳቸው ግላዊ እምነት
ስለሌላቸው ወይንም ደግሞ ንቃተ ሕሊናቸውን በተግባር ያላሳደጉ የራሳቸውን ሕይወት ዋጋ ያለው መሆኑን
አልተገነዘቡም። ለዚህም ነው ተግባር ለነሱ ትልቅ ሸክም እንጂ ከፍተኛ ለነፃነታቸው መጎናፀፍ መንደርደሪያ መሆኑ
ለመገንዘብ የሚያቸግራቸው።

ነፃነት ከማህበራዊነት ጋር የተያያዘ ነው።
የሰው ፍጡር እንቅስቃሴ/ተግባር በነፃነት መድረክ ውስጥ የግዴታ ማህበራሰባዊ ጠባይ ይኖረዋል። ተፈጥሮን አቅም
በፈቀደ ሁናቴ ለኑሮ ሁኔታ መጠቀሚያ ማሻሻያ ለማድረግና ማናቸውንም ቁሳቁሶችን ለማምረት በግለስብ ደረጃ ብቻ
ለማግኘት አስቸጋሪ ነው።

ለእኩልነት ስንልስ የሚሰጠው ግንዛቤ ምንድን ነው?
ኢሕአፓ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በፅኑ የሚያምንበት፤ በተለያዩ መግለጫዎቹም ግልፅ ያደረገው፡ በሚያደርጋቸው
እንቅስቃሴዎቹ ሁሉ የሚያንፀባርቀው፡ በርካታ መስዋዕት የከፈለበትና እየከፈለበት ያለው ማንኛውም የሰው ፍጡር
በአንድዬነቱ በአሃዳዊነትና በግለሰብነቱ ከሌላ የሰው ፍጡር ጋር እኩል እሴት ያለው መሆኑን ነው። ስለሆነም ሰዎች
በተፈጥሮ የሚለያዩበት ሁኔታዎች ቢኖሩም (በቆዳመልክ፡ በፆታ በቁመት በፍላጎት፤ በስሜት በምኞት ወዘተ) በመብትና
በክቡርነት ደረጃ እኩል ናቸው። ስለዚህም የፆታ ልዩነት፡ በሀብት፡ በሰውነቱ አካላዊ ጥንካሬና ድክመት፡ ስለፍትወተ
ሥጋግንኙነት ያለው ዝንባሌ፡ ራዕዩና የሚከተለው እምነት ወይንም የአኗኗር ዘይቤው ከግምት ሳይገባ ሰው ሰው ሆኖ
በመፈጠሩ ብቻ እኩል ነውና በማንኛውም ደረጃና ሁኔታ እኩል እድል ሊኖረው የሚገባነው። ይህ የእኩልነት መብቱ
ደግሞ በፖለቲካ፡ በኤኮኖሚና በማህበራዊ ሁኔታዎች መስክ በተግባር ሊገለጹለት የሚገባ ይሆናል።
ይህ እኩል እድል ማግኘት ደግሞ ለምሳሌ የኑሮ ሁኔታውን ለመቋቋም የሚያስችለው የሥራ እድል፡ የትምህርት፡
የሕክምና አገልግሎት፤ የፖለቲካና የሰብአዊ መብቶቹ በመጠበቅ የሚገለፅ ነው። ነጻነት ከሰው ፍጡር ጋር አብሮ
የተፈጠረ፡ ተፈጥሮአዊ ፀጋ ነውና በተወሰነ የታሪክ አጋጣሚ ከሥልጣን በተቆናጠጡ አምባገነናዊ ክፍሎች በፍቃዳቸው
በችሮታ የሚሰጥ ስላልሆነ ይህ ከስረመሰረቱ እንዲከበር የሚታገል ነው። ማንኛውም ዜጋ ሰብአዊነትና ርህራሄ የጎደለው
ቅጣትና አካላዊ ስቃይ ጨርሶ እንዳይደርስበት ኢሕአፓ ይታገላል። የማንኛውም ሀገር ታላቅነት የሚለካው ባለውሃብት
የቴክኖሎጂ እድገት ብቻ ሳይሆን በተለይ ለዜጎቹ የሚደረገው የሰብአዊ መብት ጥበቃና እንክብካቤ ነውና ይህ ተሟልቶ
እንዲገኝ ለመንፈሳዊ እሴቶቻችን ዋጋና ክብር እንዲኖራቸው ጭምርም የሚታገል ነው። እኩልነት ከላይ በመንግሥት
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ትዕዛዝ በግዴታ የሚጫን ሳይሆን በማናቸውም መስክ ዜጎች ለሚያደርጉት ለፍላጎታቸው መሳካት እኩል እድል መኖር
ተቀባይነትና ይሁንታነት በማግኘት ሲሆን ለዋስት ናቸውም ሕዝብ እንደ አይን ብሌኑ ሲንከባከባቸው ነው። ነፃነትና
እኩልነት እርስበርስ የሚቃረኑ ሳይሆኑ የሚደጋገፉ ናቸው። በፖለቲካ፡ በኤኮኖሚና በማሕበራዊ መስክ በእኩልነት
የመሳተፍ እድሉ የተረጋገጠላቸው ይህንንም በተግባር የሚገልፁ ዜጎች ብቻ ናቸው ነፃነትን የተላበሰ ኑሮ ለመኖር
የሚቻላቸው።

ነፃነት ለራስ ብቻ ወዳድነት መጠቀሚያ ሳይሆን ለማህበራዊ ተግባርም በመመሪያነት መገልገያና መዳረሻ ነው።
ነፃነት ከብዝበዛና፡ ከጭቆናና ከበደል ነፃ መሆን፡ የራስን ኑሮ በግል ኃላፊነት መምራት ማለት ሲሆን የሚገለፀውም
በዴሞክራሲ፡ በሰብአዊ መብት መከበር በተለይም የትምህርት፡ የሥራ ዕድል መኖር፤ ዜናዎችን ያለገደብ ማግኘት
ማሕበራዊ ኃላፊነት ባለው መልክ ለሁሉም ክፍትና መዳረስ ይኖርባቸዋል። ዜጎች ዘላቂነት ያለው እድገት እንዲኖር
እውቀታቸውን፡ ተመክሯቸውን፡ ችሎታቸውንና የማምረት ኃይላቸውን ግብረገባዊ መመዘኛቸውን ሁሌም ማበልፀግ፡
ማዳበር የግድ ይላቸዋል። ይህ ስኬታማ ለማድረግ መሰረቱ ደግሞ ዜጎች ነፃነት ያላቸው በመሆንና ባለመሆን የሚወሰን
ነው። ስለሆነም ዜጎች በማናቸውም የሕብረተሰቡ እንቅስቃሴ ውስጥ ተካፋይና ወሳኝ ለመሆን እንዲችሉ ሰብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው መከበርን ይጠይቃል። ስለነፃነት ያለ ንግንዛቤና ለኛ የሚሰጠን ትርጉም የራስን ግላዊም ሆነ
ማህበራዊ ኑሮን በግል እንዲሁም ከሌሎች ጋር በማበር ለመወሰን መቻል ነው።ነፃነት፡ እኩልነትና መተሳሰብ በፍትህ
ይዘት ይገነባሉ።

ሐ. ፍትህ/ማህበራዊ ፍትህ ምን ማለት ነው?
ለሰላም መኖር የፍትህ መገኘት መሰረት ነው። ሰላም ማለት በረሃብና በችግር ሳይጠቁ የመቻቻልን መርህ በመጠቀም
ክቡርነት ያለው ኑሮ ለመኖር ሰብአዊ ዋስትና ማግኘት ነው። ሰላም ሂደት ነውና ከራስ ሕሊና የሚጀመር፤ ሁሌም
እንክብካቤ የሚያሻው ነው። ሰላም ሰብአዊ መብታቸው ተገፎ በግፍ የተገደሉ ዜጎቻችንን ሁሌም መዘከር በሕሊናችን
ተቀርጾ መኖርን ይጠይቃል። ሰላም ቅራኔዎችና ችግሮች ጨርሶውኑ ይጠፋሉ ማለት ሳይሆን ለነዚህ ችግሮች መፍትሄ
ለማግኘት በውይይት በጋራ ውሳኔ ላይ በመስማማት በፍርድቤት ለማግኘት ከስምምነት መድረስ ማለት ነው። ስለሆነም
ለሰላም መስፈን ማህበራዊ ፍትህ መኖርን ጠያቂ ነው። ያለ ማህበራዊ ፍትህ ሰላም ሊኖር አይችልም።
የኢሕአፓ ፖለቲካ የተመሰረተው ፕሮግራሞቹ የተቀረጹት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች፡ ለሕዝብ የሚያሰራጫቸው
የተለያዩ መግለጫዎች ሁሉ በፍትህ መርህ ግንዛቤ ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው በፖለቲካው፤ በኤኮኖሚውና
በማህበራዊ መስኮች ሁሉ ፍትህ እንዲሰፍን ይታገላል። ይህም በመሆኑ ለምሳሌ ዝርዝሩን ለጊዜው እናቆየውና የሀገሪቷ
ሀብት ድልድል በተለይም የሥራና የትምህርት እድል፤ የጤና ተቋማት ለበርካታው ሕዝብ ሚዛናዊ በሆነ ሁናቴ
እንዲዳረስ ይቀሰቅሳል፡ ይታገላል። አላማው ነፃ ሕብረተሰብና እኩልነታቸው የሚረጋገጥበት ዜጎች እንዲኖሩ፡ የመደብ
ልዩነት የሚጠብበት ሥርአት እንዲገነባ ነው።
ማንኛውም ዜጋ የሀገርንና የሕዝብን የወደፊት እጣና እድል የመወሰን ተከፋይ ከመሆን መታገድ እንደማይኖርበት
የሚገልፅ ነው። የፖለቲካ ፍትህ ዜጎች በእኩልነት በመኖርና ከሰው ፍጡር፡ ከሕብረተሰብና ከሕዝባዊ ጥቅም ግንዛቤዎች
ጋር የተቆራኘ ነው። የፖለቲካ ፍትህ የፖለቲካ ነፃነትን ደጋግመን ለማየትና ለመታዘብ እንደተገደድነው ለምርጦች ብቻ
ሳይሆን ለሁሉም ዜጋ ማጎናፀፍ ማለት ነው። የፖለቲካ ፍትህ በሥልጣን ላይ ለተቆናጠጡ ጥቂት ግለሰቦች ወይንም
ቡድኖች ማዳመቂያ የሚሆን፤ ግልፅና ሚስጢራዊ ባልሆነ ምርጫ በመካፈል፤ የዜጎች እኩልነት በወረቀት በማስፈር ብቻ
የተገደበ ሳይሆን በተጨባጭ በፖለቲካው ማህበረሰብ በማናቸውም መልኩ ተካፋይነትን ማረጋገጥ ነው። እንደ ወያኔ
መንገድና ግንብ ሰርቻለሁ፡ የጤና አገልግሎት እንዲዳረስ ጥረት አድርጌያለሁ፡ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ገንብቻለሁ
የሁለት አሃዝ የኤኮኖሚ እድገት አስገኝቻለሁ እያለ ስለሆነም የኢትዮጵያን ህዝብ እንዳሻህ መደራጀት አትችልም በማለት
የዜጎችን ነፃነት መግፈፍ ማለት አይደለም። ለዚህም ነው የፖለቲካ እኩልነትና ተጨባጭ ነፃነት ተጣምረው እየተደጋገፉ
ተግባራዊ እንዲሆኑ ኢሕአፓ ከፍተኛ ጥረት የሚያደርገው። በሕብረተሰቡ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ተካፋይ ለመሆን
ነፃነት ያለው፤ በራሱ ለማሰብ፡ ለመናገር፤ ለመደራጀት መብቱ የተጠበቀ ብቻ ነው የሀገሩ ሙሉዜጋ ለመሆን የሚችለው።
የኢሕአፓ የትግሉ መሰረት አንዱ ይህ ነው። ከመለስ አገዛዝና አፈቀላጤዎቹ የሚለየን መሰረቱም ዋናውና አንዱ ይህ
ነጥብ ነው።
ለምሳሌ በራስ ምርጫ የፈለገውን እምነት በግሉ የመቀበልና የማመን፤ በእምነቱ አስተምሮዎት መሰረትም በተግባርም
የመከወንና የማንነቱ መገለጫ የማድረግን ወይንም ደግሞ የኃይማኖት እምነትን ያለማምለክን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው።
ለዚህም ነው መንግሥትና የኃይማኖት እምነት በጥብቅ ተቆራኝተው በሚገኙበት የፖለቲካ ምህዳር ቀርቶ እንዲለያዩ
በተደረጉበት ደረጃም ቢሆን የኃይማኖት ተቋማት የመብታቸው መሰረቱ ይኸው የግለሰብ መብት ሆኖ የሚከሰተውም
በዚሁ ምክንያት ነው። ቀዳሚው የቡድን ሳይሆን የግለሰብ መብት ቢሆንም በሌላ በኩል በልጥጡ ወይንም ደግሞ
በቀኖናዊነት ለመገንዘብ መጣር ከስህተት የሚጥል እንደሆንም ተመክሮዎች የሚያረጋግጡ ናቸውና በጥንቃቄ መያዝ
የሚያስፈልግ መሆኑንም ጠቋሚ ነው።
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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በተለያዩ መጣጥፎቻችን ግልፅ እንደተደረገው ማንኛውም ዜጋየ ኃሳብ፡ የሕሊናና የእምነት ነፃነቱ መብት ሳይሸራረፍና
እንዳሻ ገደብ ሳይበጅለት መከበር እንዳለበት ነው። ይህ መብቱ ደግሞ እያንዳንዱ ግለሰብ የእምነት ወይንም አለምን
የሚመለከትበትና የሚቃኝበት፡ ተልዕኮውን የሚገልፅበት ርዕዮተ አለም በራሱ ግላዊ ምርጫ ለማግኘትና ለመቀበል፡
ቀድሞ ይዞት የነበረውን ለመቀየር፤ ይህንን እምነቱንም ሆነ ርዕዮተ አለሙን ቢሻው በግለሰብ ደረጃ ካልሆነም ተመሳሳይ
እይታ ካላቸው ሌሎች ግለሰቦች ጋር በመተባበርና በመቀነባበር ቅዱስ ተብለው በተመደቡ ቦታዎች፤ አስተምርሆቱ
በሚፈቅደው መሰረት ያለምንም ጣልቃ ገብነት በነፃ ተግባራዊ ለማድረግ፤ አግባብነት ባለቸው ቦታዎች የትምህርት ገለጻ
ለመስጠትና ያለምንም ጫና ለማስፋፋት መብቱ የተከበረ ሊሆን ይገባል። ማንም ቢሆንማ በራሱ ግላዊ ምርጫ
የተቀበለውን የኃይማኖት እምነቱን ወይንም ርዕዮተ አለሙን አስመልክቶ በቀጥታም ሆነ በስውር ከሚደረጉ ማናቸውም
ተፅዕኖዎች እንዲሁ ነፃ ሊሆን ይገባል።
ይህ ብቻ አይደለም ማንኛውም ዜጋ በአምልኮውም ሆነ በተቀበለው ርዕዮተ አለም የተነሳ ምንም አይነት ተፅዕኖ
ሊኖርበት አይገባም። አንድ ኃይማኖት ሌላውን ማንቋሸሽ፤ መቃወም አሊያም ከሌሎች እኩይ አላማዎች ተነስቶ ተፅዕኖ
ለማሳረፍ መጣር፡ አባላቱን ሆነ ምዕመናኑን ማሳደድ መግደልና አልፎ ተርፎም የፀሎት ቤትን ማቃጠልና ማውደም
ቀፋፊና አሳዛኝ የሰብአዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን ከእንስሳነት የወረደ ዝቅጠት ነውና ከሀገር ወዳዱና ለሕዝብ ቀናኢ
ከሆኑ ኃይሎች በኩል አጥብቆ መታግልን የግዴታ ይላል። የተለያዩ ኃይማኖት እምነት ተከታይ ከሆኑ ዜጎች ጋር አብሮ
ተከባብሮና ተቻችሎ ለመኖር እንዳይቻል የሚደረጉ ጥረቶችም የሀገርና የሕዝብ አንድነት ጠር ነውና በአንክሮ
እየተከታተሉ እንዳመጣጣቸው ማክሸፍም አግባብነት ያለው ለመሆኑ ከጥያቄ የሚገባ አይደለም። ከሁሉ በላይ ደግሞ
ማንኛውም ኃይማኖት የፖለቲካ ማራመጃ እንዳይሆን ሁሌም ግልፅ በሆነ ሁኔታ ማስተማር ለአብሮነት ዋና መሰረት
መሆኑ ሊሰመርበት የሚገባ ነው። በዜጎች መካከል ልዩነት በማስፋትና ብሎም እነሱኑ ለመቆጣጠር ያመች ዘንድ
ኃይማኖትን መሰረት ያደረገ መሰሪ ፖለቲካ መጠቀም በተለይ ሥልጣን ከጨበጡ ቡድኖች የሚደረግ ማናቸውም
እንቅስቃሴ ሊወገዝና አጥብቆ መታግልን ይጠይቃል።
ከዚሁ ጋር የተያያዘውም ኃሳብን በነፃ የመግለፅ፡ ዜና የማግኘት መብት፡ ኃሳብን ያለሳንሱር አመቺ መስሎ በተገኘበት
መልክ ለመግለፅ፤ አሳትሞም ለሕዝብ ለማሰራጨት፤ የሳይንስ ምርምርም ሆነ በኪነት የመሳተፍ መብት፡ በነዚህም
በመመርኮዝ ራስን ለማጎልበትና ለማሳደግ፤ ከዘር አድልዎ መታደግ እንዲሁ የማይሸራረፉ የሰብአዊ መብት አካል
ናቸው። እንደ ሰብአዊ መብትነታቸው ደግሞ ለሁሉም ሰብአዊ ፍጡር የሚያገለግሉና ከሌሎቹ ሰብአዊ መብቶች
ተነጥለው የሚታዩም አይደሉም። ስለሆነም እምነትን ተግባራዊ የማድረግ መብትን ከሌሎች ሰብአዊ መብቶች ነጥሎ
የሚያስቀርና ከሌሎቹ መብቶች ሁሉ የበላይ አድርጎ የሚመለከት ኃይል፡ ቡድንም ሆነ አገዛዝ ሁሉንም በአንድነት
የሚደፈጥጡ ይሆናሉ። ይህ ብቻ አይደለም። ይህንን መብት ለተወሰኑ ግለሰቦች ወይንም ቡድኖች ብቻ ተጠቃሚ
አድርጎ የሚያቀርብ ይህንን መብት ከመብትነት አልፎ ለተወሰኑ ቡድኖች የማገጃ(Vetoi right)i መብት አድርጎ መስጠት
ነውና አጥብቆ መታገል የሚያሻው ነው። ለዚህም ነው ሰብአዊ መብት ባጠቃላይ በአንድነት ለሁሉም ሰብአዊፍጡር
ሳይሸራረፉ ተጠቃሚ የሚሆኑ አለበለዚያም ለማንም አይሆኑም ተብሎ በጽናት የሚገለፀው። ከዚህ አንፃር ነው እኛ
ብዙሃን ነንና እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን የሚሉ አልፎ ተርፎ ከነሱ የማይስማማውን ግለሰብም ሆነ ቡድን መብት
ከመርገጥ የማይመለሱ የሚሆኑትም ይህንን የሰብአዊ መብቶች ውስጣዊ ይዘት በሚገባ ካለመረዳት የመነጨ ሳይሆን
የግላዊና ቡድናዊ አምባገነናዊ ፍላጎታቸውንና ጥቅማቸውን ለማስከበር ሲሉ የሚገለገሉበት ለመሆኑ ድርጊቶቻቸው
ይመሰክራሉ።
ለዚህም ነው ይህን አይነት አስተሳሰብ የሚያቀነቅኑ ኃይሎችም ሆኑ ቡድኖችና አገዛዞችን ሳያለሰልሱ ምንጊዜም ቢሆን
አጥብቆ መታገልን የሚጠይቀው። በዚህ በኩል ራሱን የሚያጃጅል ካለ የመታነቂያ ገመዱን በራሱ እጅ በአንገቱ
ለማጥለቅ ፍቃደኛ የሆነ ብቻ ነውና ከሚታዘንለት በስተቀር ምንም ማለት አይቻልም። በሰብአዊ መብቶችና በኃይማኖት
እምነት መከበር መካከልም በተመሳሳይ ሁናቴ የሚታዩ ናቸው።
የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ዜጎቻችን ከአንድ አመት ተኩል በፊት የጀመሩት የመብት መከበርና በውስጥ ጉዳያቸው
የወያኔ አገዛዝ ጣልቃ ገብነት እንዲቆም የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በሙሉ ልብ መደገፍ የሁሉም ሀገር ወዳድ
ኢትዮጵያዊ ኃላፊነትና ግደታ መሆኑ ግልፅ ነው። የወያኔ አገዛዝ ግን ለዚህ በሰላማዊ መንገድ እያቀረቡ ላሉት
ጥያቄዎቻቸው መብታቸውን በማክበር ተገቢውን መልስ በመስጠት ፈንታ መሪዎቻቸውን በሽብርተኝነት ማሰርና
ማንገላታትና እንቅስቃሴያቸውን ጥላሸት ለመቀባት መጠነ ሰፊ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ነው። ይህ የጥላቻ
ፕሮፓጋንዳ በቅርቡ ይፋ እንደሆነው መልኩን ቀይሮ ያው እንደለመደበት ወደ ግድያ ተሰማርቷል። ቀድሞውንም ቢሆን
የወያኔ አገዛዝ የተካነበት ግድያ፡ ጭፍጨፋና እስራት ነበርና በዚህ መሰማራቱ የሚገርም አይሆንም።
ሕገ መንግስታችን እያሉ ሕገአገዛዛቸውን በሽፋንነት እየተጠቀሙ የሕዝብን መብት እያፈኑ ያሉ ወያኔዎችና ጥቂት
ደጋፊዎቻቸው የሙስሊሙን እንቅስቃሴ ሽብር ሽብር እያሉ፤ ፅንፈኝነትና አክራሪነት እያሉ በመጠነ ሰፊ ፕሮፓጋንዳቸው
ቢያቅራሩ አይፈረድባቸውም። የገነቡትንና በሕዝብ ጫንቃ ላይ በግዴታ የጫኑት ሥርአት ከሥረመሰረቱ ያናጋብናል
በማለት ፍርሃትና ሰቀቀን በሰውነታቸው ውስጥ ቢለቀቅ የሚያስገርም አይሆንም። ስለሆነም እነሱ በለኮሱት እሳት
መለብለባቸውን እየተገነዘቡ በመምጣታቸው ዛሬ በድንገት የፀረአክራሪነትና የፀረፅንፈኝነት ጠበቃ ለመሆን ቢቃጣቸው
ማንም አይሞኝላቸውም።ለዚህም የሞራል ብቃቱ ሊኖራቸው ከቶ አይችልም።
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ይህንን የመብት እንቅስቃሴያቸውን እንደ ወያኔ ሁሉ ሌሎችም ለመሰሪ ተንኮል ለመጠቀም የሚፈልጉ እንዳሉም
ሚስጢር አይደለም የሚታወቅ ነውና። እነዚህ ኃይሎች በለስ ቀንቷቸው ፍላጎታቸውን ተግባራዊ ለማድረግ
የሚያስችላቸው በሕጋዊም ሆነ ሕጋዊ ባልሆነ ሁኔታ የፖለቲካ ሥልጣንን ሲጨብጡ በተቀናቃኞቻቸው ላይ
የሚያደርሱት አደጋ የቅርቡን የግብፅ ሁናቴ ብቻ በጥሞና መመልከቱና መገንዘቡ ከወዲሁ የጥንቃቄ ደወላችንን
እንድናሰማ የሚያስገድደን ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ይህንን ለሁላችንም በተለይም ለግለሰብ ዜጎች መብት
ከፍተኛ አደጋና ጠንቅ የሆነን ሁኔታ መቋቋም የጋራችን ተግባር እንጂ ለእስልምና እምነት ተከታይ ዜጎቻችን ብቻ
የሚተው ሊሆን አይችልም።
በመሆኑም የእስልምና እምነት ተከታይ ዜጎቻችን እውነተኛ ነፃነታቸውን የሚጎናፀፉት ከሌሎች አቻ ዜጎቻቸው ጋር በጋራ
በመታገል በመሆኑ በየካቲቱ ሕዝባዊ እንቅስቃሴና አመፅ እንደተደረገው እንቅስቃሴያቸውን ከሌሎች አንኳር አንኳር
ከሆኑ ሕዝባዊ ጥያቄዎችና ከሀገር አንድነት ማስጠበቅ ጋር በማያያዝ ትግሉን አንድ እርምጃ ወደፊት መግፋት የግድ
ነው። የወያኔ አገዛዝ ግድያና ጭፍጨፋ ማካሄድና በዚሁ መሰሪ ተግባሩ መቀጠሉ ማንንም አያንበረክክም። ትግላቸውን
በፅናት ቀጥለው የሚገኙትንም የእስልምና እምነት ተከታይ ዜጎችቻንን እንደማያስበረግጋቸው በተግባር እያረጋገጡ
ናቸው። ፍርሃት ተወገዶ ሲቪል ወኔ ሲነግስ እዩኝ እዩኝ የሚሉ ሁሉ ደብቁኝን አለበለዚያም ከሀገር መፈርጠጥ ዋና
መለያቸው ለመሆኑ የሚታወቅ ነውና በሕዝብ ላይ ለሰሩት በደልና ጥቃት በፍርድ ቤትና በሕዝብ እይታ ሳይጠየቁ
እንዳያመልጡ ማድረግ የግዴታ ነውና ለዚህ ተግባር ስምሪት በያለንበት ቆርጠን ከመንቀሳቀስ ውጭ ሌላ አማራጭ
የለም።
የፖለቲካ ምህዳሩ በጎጥ የተዋቀረነውና ወያኔ በቀደደው ጎዳና መቀጠል ይገባናል እየተባለ የግለሰብ መብትን ለመደፍጠጥ
የሚደረግ እንቅስቃሴ አድሃሪነትና አምባገነንነት ከመሆኑ ባሻገር በዜጎች መካከል ልዩነቶችን ሆን ብሎ በመፍጠር የሀገር
አንድነትን እያፋለሱ የራስን ፍላጎት ማርኪያ ስለሆነ በፍጹም ተቀባይነት ማግኘት ቀርቶ ማዳመጥም የሚቀፍ ነው።
በድርጅትና በትግል፤ በትግልና በመሪነት፤ በመሪና በተከታይ፤ በሥልጣንና በዴሞክራሲ፤ በዴሞክራሲና በነፃነት፡
በመሪነትና በዴሞክራሲ፤ በመሪነትና በኃላፊነት፤ በመሪነትና በነጻነት መካከል ያሉትን ግንኙነቶች ሁሌም በጥሞና
እየመረመሩና ከወቅቱ ሁኔታ ጋር እያገናዘቡ ግልፅነትን በማግኘት ሕዝብን እየቀሰቀሱና እያደራጁ ማታጋል ለትግሉ ሂደት
ጥራትና እንዲሁም ስኬታማነት አይነተኛ አስተዋፅዖ ይኖረዋልና የነፃነት ግንዛቤያችን እንዲዳብር ሁሌም ጥረት ማድረጉ
ወሳኝ ነው። ጠቀሜታው ለግላችንም ለሕዝባችንም ነውና።

ምን ማድረግ አለብን?
ድክመትን ማወቅ፤ ጥፋትን ማመን ለትግል ጠቃሚ ነው።
በአሁኑ ጊዜ በርካታ ዜጎች ስለራሳቸው ታሪክ ሆነ ተመክሮ መጽሃፍ ብለው እያቀረቡ ናቸው። በርቱ ተበራከቱ ማለት
ሲገባ ግን ወገብ ቆራጭ የሆነው ጉዳይ የሚጻፈው ሁሉ በአመዛኙ ሀሰት መሆኑ ነው። የሚወቀስ ታሪካቸውን ሸፋፍነውና
ደባብቀው ሲያቀርቡ አሌ የሚላቸው ያለ ይኖራል ብለው የሚገምቱ አይመስሉም። በቅርቡ ሕይወቴ፤ ሕንጻ በሰማይ ላይ
ወዘተ ብለው የጫሩትን ያጤኗል።
ትግል ወደፊት ይጓዝ ዘንድ ያለፈውን ሂደት ማጤኑ ወሳኝ ነው። የተገኘውን ድልና የነበረውን ድክመት ለማወቅ።
በርካታ ዜጎች የተከሰተውና ያለው ድክመት ሲነሳ ደስተኞች አይደሉም። ባይጠቀስ ይሻለቸዋል። ይህ ግን የሰጎን ፖለቲካ
ነው። ሞኝነት። ያለውን የነበረውን እውነታ አልቀበል ማለት። ወደፊት እንሄዳለን ካልን ያለፈውን ገምግመንና አውቀን
ሂደታችንን መቃኝት አለብን። የተሳሳትነውን ለማረም፤ የነገውን ቅኝት መስመር ለመስጠት። ይህ ግን ለብዙዎች ቀላል
ሆኖ አልተገኘም። በተስፋና አጉል ቅኝት መጓዝን ፈላጊዎች ጥቂት አይደሉም። አጠፋን ሕዝብን በደልን፤ ተሳሳትን ማለቱ
ወዘተ ለብዙዎቹ ከባድ ሆነና ሰለባውን በግልባጩ ማውገዙ ፈሊጥ ሆኖ ሰፍኗል። ኢሕአፓ ዝናብ አስቆመ፤ ረሐብን
አስፋፋ፤ ወዘተ ወዘተ ሲባል የነበረው አስቂኝ ክስ አድማጭ ነበረው። ዜጎች ግን ይህን መሰል አጓጉል ክሶችን
አደባይተው ወደፊት መጓዝ አለባቸው። ችለዋልም። ኢሕአፓ ወያኔን ከማጋለጥ አንጻርም የድርጅቱን ስረ መሰረት
ያውቃልና ጸረወያኔ ትችቱ ሀቀን መሰረት ያደረገ ነው። ወደ መዋሸቱና ፈጠራ ወሬዎችም አልሄደም። ወያኔ ትግሉም
ሁሌም መሰረት ያደረገው ውሸትን ነው። ታሪክ ያለው ሀሰት ነበር፤ ወጣቶችን በትግራይ ያደረጀበት፣ የጠረነፈበት ውሸት
ነበር። አዛውንት የተባሉት እነ ስብሐትም የጠረቁት ሁሉ ተራ ውሸት ነበር። ይህ ግን ሁሉ ሰራልን ስላሉ ወያኔዎች
ውሸት ያዋጣል ከሚል ድምዳሜያቸውን መላቀቀ አልቻሉም እስከዛሬ፡፡ በአንጻሩ ሀገር ወዳድ ነን የሚሉ ወገኖች ሀቁን
እየካዱ መንጎዳቸው ትግላችንን ይጎዳል እንጂ አይጠቅምም። ድክመትን ማወቁና ስህተትን ለማረም መጣሩ ግን ለትግል
ድል ጠቃሚ አስተዋጾ ያደርጋል።
በወያኔ ገፋፊነት የኢሕአፓን ታሪክ ጻፍኩ ብሎ የሚፍጨረጨር አንድ የወያኔ ጀሌ ለምሳሌ ይፋ የነበረውን የኢሕአፓ
የ4ኛ የአመራር ስብሰባ ውሳኔ ሰነድ(ጥር የካቲት 1971--የዛሬ 35 አመት) ትልቅ ማጋለጫ ምስጢር አድርጎ በማቅረብ
ድርጅቱን ሊያጠቃ መዘጋጀቱን ማወቅ ተችሏል። የሚገርም ነው። ይህን ሰነድ በተመለከተ ወደፊት ልንመለስለበት
ብንችልም ድርጅት ያጠፋሁት-የተሳሳትኩበት ይህ ነበር ብሎ ማቅረቡ ያስመስግነዋል እንጂ አያስወቅሰውም። ስህተቱን
ማወቁ ለእርምት በሩን ይከፍትለታል፤ ታርሞ ለመቀጥልም ያመቸዋል። ለዚህም ነው ስህተትን ማወቅና መታረም
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ለወደፊቱ ጉዞ፤ ለሰመረ ትግል ዋስትና ይሆናል የምንለው። ኢሕአፓ ይህን አጠፋሁ፤ይህን ተገቢ ድርጊት ፈጸምኩ ብሎ
በጊዜው ራሱን ገምግሞና ወቅሶ አቅርቧል። ሌሎች ይህን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ያለፈውን አለፈ ብሎ ወደፊት
ለመሄድ ማለት ነው። ስህተትን ማወቅና ማረም ትልቅ ችሎታ ነው። አላጠፋሁም ብሎ መድረቅ ደግሞ ድርጅትንም
ትግልንም ይጎዳል እንጂ የሚጠቅም አይደለም። ለዚህም ነው ሁሉ ራሱን ሀገር ወዳድ የሚል ድርጅት በቅድሚያ ራሱን
በጥብቅ ገምግሞ ደካማና ጠንካራ ጎኑንም ማየት ያለበት። ምን መደረግ አለበት ስንልም ራስን መገምገም ይቅደም
ማለታችን ግልጽ ነው። በቅድሚያ የራስን ጉድፍ መጣሉ ያስፈልጋልና ነው። ድክመትን ደብቆ፤ ጥፋትን ሸፍኖ ከመገሸር
አጠፋሁ ብሎ አምኖ ለእርምት መዘጋጀቱና መጣሩ የተሻለ ነው።
ይህን ጎዳና አንከተልም ብለው በተጻራሪው ጎዳና ማለትም ያጠፋነው የለም በሚለውና ሀቅን በሚክደው መንገድ
የሚነጎዱ ብዙናቸው። የአለፈውን ጸያፍ ታሪካቸውን አናውቀውም ባይ ናቸው። አጠፋን ማለት አፋቸውን አይደፍርም።
ይባስ ብለው ሰለባቸውን ይወነጅላሉ። የደርጎቹን ትረካ ያጤኗል። ሌሎችን ይወነጅላሉ እንጂ ሚናቸውን ድርሻቸውን
አያነሱም። ካነሱም አልተሳሳትንም ለማለት ብቻ ነው። ጸጸት የለም፤ አጠፋን የለም፤ ይቅርበሉን የለም። ነውናም
ትምህርታዊነቱ ዜሮ ነው። ለቀጥዩ ትግልም ይህ ነው የሚባል አስተዋጾ አያቀርብም። የስርየት ጎዳናንም አያሳይም።
የበቀል ፍለጋንም ያጠናክራል። ለምሳሌ ስንትን ሺ ዜጋ የጨረሱት እነመንግስቱና ፍቅረስላሴ ምን አጠፋን ያሉትን
ማጤኑ ይበቃል። ወንጀል ከተካደ ደግሞ ፍትህና ስርየት ፈላጊው ይበዛልና ሂደቱ ረጅም ይሆናል። ሂሳብ ይወራረድ
ባዩና ተጠቂው ዜጋ አይተኛምና የብቀላው ሂደት ይራዘማል። ከዚህ ባሻገርና በተያያዘም ደረጃ የቂሙ ሰረገላ ካላረፈ
ወገኑ ያለቀበት ዜጋ ፍትህ መጠየቁ የሚጠበቅ ነው ። ከዚህ ባሻገርም ደግሞ የሕዝብ ስነልቦናና አቅዋም መታየት ያለበት
ነው በተለይም ብቀላን በተመለከተ። በምሕረትና መቻቻል ችግሮችን መፍታት የሚለው መርሕ ይህን ሀቅ ከግንዛቤ
ወስዶ የሚሰራን መፍትሔ መፈለግ አለበት ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን መፍትሔ አማራጭ አለው። በቀል ወይም
ምሕረት። በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ምሕረትን ከባድ የሚያደርገው ሁኔታ በዳዮችና ወንጀለኞች ይቅርታ ሊጠይቁ
ቀርቶ ሰለባቸውን ሊወነጅሉ መነሳታቸው ነው። ያጠፋነው ይህ ነው በማለት ፈንታ ለጥያቄ የሚቀርብባቸውን
ሕይወታቸውን ቀባብተውና ኣሳምረው የሚያቀርቡም አሉ። ሁሉም ትክክል ነበርን፤ ቅንጣት ስህተት አልፈጸምንም፤
ያጠፉት ሌሎች ናቸው ባይ ናቸው። ከስህተት መማር አይቻልም ስህተት ፈጸምን ባይ ግለሰብም ቡድንም የለምና።
ባለው ወሮቦላ አገዘዛ ሁሉንም ጥፋት መጫኑ ቀላል ነው። አረመኔ ነውና መከሰስ ሲያንሰው ነው። ግን ትግላችንን
ወደፊት ማስጓዝ ካልን ደግሞ ማተኮር ያለብን ድክመትና ስህተት ውስጣዊው ላይ ነው። ይህ ደግሞ ባሳለፍነው ተመክሮ
ካየነው ከባድ ግዳጅ ነው። ወደ ውስጥ ማየቱ አይንን ያማል፤ ይጎረብጣል፤ ከባድም ነው። ግን ግዳጅ ነው። የራሳችንን
ድክመት ስናይና ስንገነዘብ ለእርምት ትልቁን እርምጃ እንወስዳለን። ዛሬ በተቃዋሚ ነን ባዮች ጎራ ያለውን ውስጣዊ
ድክመት እስቲ ለማጤን እንነሳ። ወያኔ ከፈጠረው ውጪ ማለት ነው። ይህን መገንዘብና ማረም ማስተካከል ለምን
አቃተን? ለዚህ መልስ መፈለጉ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው። በቅድሚያ ድክመትን መርምሮ ማወቅ ተገቢ ይሆናል።
ቢጎረብጥም ማወቅ፤ መቀበሉና ለማረም መነሳት ማለት ነው። ለጥቆም ስህተትን ማመንና ለማረምም ቆርጦ መነሳትንም
ይጠይቃል። መደበቁ ጉዳትን ያስከትላል። ስለዚህም በፖለቲካው መስክ ድክመትና ስህተት ሳይደበቅ ታውቆ ከታረመ
ወደ ድል የሚደረገው ትግል ጉዞው ቀላል ይሆናል። ይህ ግን ሲያወሱትና ሲጽፉት ቀላል ይሆን እንጂ በተግባር ማዋሉ
ግን ከባድ ሆኖ ተገኝቷል። አጠፋሁ ካልኩ ያጥፋኝ የተባለ ይመስል ግለስቦችም ሆኑ ድርጅቶች አጠፋን ከሚሉ ቢጠፉ
ይሻላል ብለው የመረጡ ይመስላል። የፈጠራ ታሪክ የሚከተበውም ለዚህ ነው--ሃጣአኖች ጻድቃን የሚሆኑበት። ስህተት
አልታወቅ እስከ ተባል ድረስ ደግሞ መደገሙ የማይቀር ነው። ወንጀል የፈጸመ ደግሞ አጠፋሁ ማሩኝ እስካላለ ድረስ
ደግሞ ወንጀሉን መድገሙ አይቀሬ ነው። ከቀጣይ ትግል አንጻር ግን ምን ማድረግ አለብን፤ ወደፊት እንዴት መጓዝስ
እንችላለን ስንል ያለፈውን ተመክሮ መገመግም፤ ያጠፋነውን ማጤን፤ የእርምት መንገድንም መፈለግ የግድ ይሆናል።
ወደ ውድቀት የሚመራን መንገድ ዳግም መከተል አያዋጣም።
እንጨት ካልነፈጉት እሳት አይጠፋም ተብሏል። ትግሉ የሚቃጠልን የሚያቃጥል እሳት ይሆን ዘንድ እንጨት
ያስፈልገዋል። ትግልና ለመስዋዕትነት ዝግጁ የሆነ ዜጋ ማለት ነው። ካለፈው ተመክሮው ተምሮ ስህተቱና ላለመድገም
የወሰነ ቆራጥ ዜጋ። ስለትግል ማውሳቱና ማውራቱ ፍሬ የለውም በተጨባጭ፡ ትግል ካልታጀበ፡፡ ማን ያውራ የታገለ
ነው ሃቁ። ድርጅቶችና በፖለቲካው ሚና አለን የሚሉ ግለሰቦችም ቢሆኑ ሚናቸውና ሰልፋቸውን ለሕዝብ ግልጽ
ማድረግ አለባቸው። ቢሆንና ቢቻል ደግሞ ስህተትና ድክመትን ሳይደብቁ አርመውና ተስተከካለው ወደፊት በትግሉ
ሊጓዙ ዝግጁ መሆን ይጠበቅባቸዋል።

ፍርሃትን ማቸነፍ፤ ከፋፋዮችን ማስወገድ
የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው ይባላል። የእናት ሀገር ሆድ ደግሞ ሰፊና የባሰ ዥንጉርጉር መሆኑን ታሪክ ይመሰክራል።
ቴድሮስ፣ ምኒሊክንና ሌሎችንም ወልዳ በዚያው ስንቱን ቡከንና ጠባብ አፍርታለች። ታከለ ወልደ ሀዋርያትን፤ አብዲሳ
አጋን፤ አብርሃም ደቦጭን፤ በላይ ዘለቀንና ስንቱን አርበኛ ወልዳ በዚያውም ስንቱን ባንዳ ሕይወት ለግሳለች። እነገሞራው
ሃይሉን፤. ደብተራው ጸጋዬን፤ አርአያውን ተስፋዬ ደበሳይና ስንቶቹን ጀግኖች ወልዳ በዚያውም ስንቱን ከሀዲ ባንዳ፤
ስንቱን መለስና ስብሐት ነጋ፤ አንጃግራንጃና ፈርጣጩንም ፋሺስት ሁሉ ልጆች አስብላለች። የሞተልሽ ሳይሆን የገደለሽ
በላ ያሉት የተቆጩ ዜጎች ስሜት አሁንም የሚገባን ነው። የቀይሽብር ወንጀለኞች መድረክ አግኝተው እያናፉ አይደል!
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ወያኔ ምርጫ ምርጫ ማለት ሲጀምር የሚከተሉ ቋሚ ክስተቶች አሉ።
እነዚህም፡
1ኛ. ምርጫውን ማሸነፉ ምርጫው ሳይጀመር ግልጽ ይሆንና ተቃዋሚ ለሚላቸው የሚሰጠውን የወንበር ልክም
እንድንገምት ይረዳናል፤
2ኛ. በተቃዋሚ ሀይሎች ላይ አፈናውን ያጠናክራል፤
3ኛ. የለም ጠፍቷል በሚለው ኢሕአፓ ላይም ልዩ ዘመቻውን በሁሉም መስክ ያፋፍማል።
ይህ አሁንም እየታየ ያለ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአፈናውን መጠናከርና በኢሕአፓ ላይም የወያኔ ቅጥረኞች የከፈቱት
የፕሮፓጋንዳና የከፋፋይ ዘመቻ መረን ለቆ መካሄዱንም እንደ ምሳሌ ይጠቅሷል። ይህ ሁሉ መፍጨርጨር የሚያሳየው
ጥንካሬን ሳይሆን ቀቢጸ ተስፋንና ውድቀትን ነው። ወደ መጨረሻቸው ደርሰዋልና ቁንጮ ዋሾዎቹም እየቀበጣጠሩ
ናቸው። ሀፍረት ይሉኝታና ወያኔ ሆድና ጀርባ ናቸውና። በሞላ ጸረ-ኢትዮጵያ'፤ ጸረ-አማራ፤ ጸረ-ኢሕአፓ ዘመቻ
ስምሪታቸውን አጧጡፈዋል። ፍኖተ ዲሞክራሲን ድምጽም እየተከታተሉ ማገዱ ማፈኑ ላይም አልሰነፉም። ውጤቱ ግን
ውድቅ እንደሚሆን የሚታወቅ ነው። የፈራው ካልደረሰበት ወያኔ የራሱን ምርጫ ያሸንፋል፤ የተወሰኑ ተቃዋሚ በሉን
ባዮች ድርጅቶች እንደገና ራሳቸውን ያዋርዳሉ፤ ወያኔም ነጻ ምርጫ አካሄድኩ ብሎ ይመጻደቃል ወዘተ-…የገለማና
ተመልካች ያጣ ትርኢት። የኢትዮጵያና የሕዝቧ መከራ ግን ቀጣይ መሆኑ አያከራክርም።
አገዛዞችና ስርዓቶች ዘላላማዊ ነን ማለት ሁሌም ይቃጣቸዋል። ይመስላቸዋልም። ታሪክ የምትሰጠውን ትምህርት ጆሮ
አይሰጡም። ሀቁ ግን የታሪክ ሂደት በተወሰነለት ቦታ ሲደርስ ተጨባጭ ሁኔታው ተሟልቶ ከተገኘ ያ የሚፈለገው
ለውጥና አመጽ መፈንዳቱ የማይቀር ነው። ግብታዊ አብዮት የሚባለው አነጋጋሪ ነው በእርግጥ። የተጠራቀመ የሕዝብ
ብሶትና ምሬት፤ ብልጭ ድርግም አመጽ፤ ከገዢዎችና ቀውስና መግዛት አለመቻል ጋር ሲዳመር አገዛዙ የውድቀቱን
መራራ ጽዋ ይጎነጫል። በእኛ ተመክሮ የካቲት 66ን እንጂ በባእዳን ቅንብር የወያኔን ስልጣን መያዝ አያመለክትም።
ለዚሁ ፍንዳታ አፈንጂዎቹ ያስፈልጋሉ። በቱኒዚያ ለምሳሌ የከፋው ሰው ራሱን ሲያቃጥል መለኮሻው ሆኗል። በእኛ
የካቲት ደግሞ ከታክሲ ነጂዎች ሰልፍ ጀምሮ የአስተማሪዎችን ተቃዋሞና የነገሌ ወታደሮችን እምቢታ መጥቀስ ይቻላል።
በቅድሚያ ግን ፍርሐትን ማቸነፍ አይስቱት ግዳጅ ነው። ሁሉም ትውልድ የራሱን ግዳጅ መወጣት አለበት እንጂ
መስራት ያለበትን ለሌላ ትውልድ የማይለጉት ሀኬት ነው። ግዳጅንም ያለፈውን በመውቀስ ሆነ ለነገዎቹ በማሳለፍ
ማለፍ አይቻልም። ስለዚህም የወያኔን ድንፋታና አልበገርም ጉራ ማንኮታኮትና አሌ ማለቱ መቅደም ይገባዋል። በወያኔና
ሻዕቢያ ጉራና ቀቢጸ ተስፋ አሰራጭ ልፈፋ የተቸነፉ ግለሰቦች ለምሳሌ ሻዕቢያ ራሱ ሳይፈጠር በኢትዮጵያ የነበሩትን
ክስተቶች ሁሉ ሰራቸው ብለው ያልሰራውን ያልነበረበትን ድል ሳይለፋ ያጎናጽፉታል። ሻዕቢያና ወያኔ ለስልጣን ስለበቁና
ብዙዎች በአካል ባይሆንም በመንፈስ ስለተሸነፉላቸው ይጎነበሱላችዋል። ሁሉን ፈጣሪና ሰሪ እነሱ ይመስሏቸዋል።
ለሀገር ብለው የተሰዉ ጀግኖችን ሳይቀር የሁለቱ ጀሌ ለማድረግ ደቂቃም አይወስድባቸውም። ለዚህም ነው ወገን
የታገለበትንና የደማበትን ታላቁን የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሁሉ ለሻዕቢያ የሚሰጡት። ሽንፈት በመድረሱምና እነዚህ
የሀገራችን ጠላቶች ስልጣን በመያዛቸው የተነሳ ወያኔ አይቻልም በሚል አንገት ሲደፋ ማየቱ ከርሞብን ቆይቷል።
ፍርሐት ነግሶ ታጋዮች እየተጋለጡ በነቂስ ሊጠቁም ሆኗል። ወያኔም ጨፍሮብን ቆይቷል። በመሆኑም በሕዝብ ሀያልነት
ማመን በአስቸኳይ መከሰቱ ወሳኝ ነው። የመንግስት ሥልጣን መሰረቱና ምንጩ ሕዝብ ባልሆነበት አምባገነነት የሚሰፍን
መሆኑ ማመንም ያሻል። እናቸንፋለን ማለቱ፤ ማቸነፍም እንችላለን ማለቱ መቅደም አለበት። የግብጽ ሕዝብ ፈሮን በሉኝ
ባዩን ያንኮታኮተው ፍርሃቱን አቸንፎና መስዋዕትነትን ከፍሎም ነው። በአሁኑ ወቅት ወገን በሰልፍም በቀጣይ
ተቃውሞም ወያኔን እያዋከበ መሆንና መስዋዕትነትንም መክፈሉ የሚታይ ነው። የፍርሃት ጨለማ እያበቃ መሆኑ
ይታያል--ቀሪ ጊዜ ቢኖርም፤ ይበልጥ እምቢታን፤ ድፍረትን፤ ወግድ ወያኔ ማለትን፤ ለመስዋዕት ዝግጁነትን፤ ህብረትን
በተመለከተ ገና የሚቀር ስራ ቢኖርብንም።
ፍርሃትን ማስወገድ፤ መድፈር. ወያኔንም ሞትንም አለመፍራት አስፈላጊ ነው። ሰልፍ ሲወጣ ግድ የመኖሩን ለኢትዮጵያ
ሕዝብ የሚያስተምረው ማንም አይኖርም። በቅርቡ እንኳን ባሕርዳር አስታውሶናል። ወኔና ድፍረት፤ ሞት አይፈሬነት
ደግሞ ከኢትዮጵያ ጠፍቷል ማለትም አይዋጥልንም። ስለዚህም የተጀመረውና በየጊዜው ለወያኔ ተንኮል ሰለባ ስለሆነ
ይህንን ተቋቁሞ ወደ ድል ለመጓዝ ጥረት መደረግ አለበት። ይህም ማለት በቅድሚያ ለወያኔ ዘረኛና ከፋፋይ ቅስቀሳ ጆሮ
አለመስጠትን ይጠይቃል። ወያኔ በቀደደው ቦይ እየፈሰሱ ለሀገር ግንጠላ መሰማራቱ መጨረሻው ለወያኔ ወፍጮ ባቄላ
ማቅረብ ብቻ ነው። የህዝብንም ትግል ለባዕድ ተገዝተው የሚቦረብሩና የሚያዳክሙም ወደዱም ጠሉም ስራቸው የወያኔ
ነው፤ የሀገር ክህደት ነው። አንዳንዶቹማ የተመሰረቱትም ሀቀኛ ትግልን ለመበረዝና ለማዳከም ነው ማለት ይቻላል።
ኢትዮጵያ እጣ ክፍሉዋ ሆኖ ጠላቶቿ ብዙ ናቸውና ቀደም ግንጠላን አቅፈውና አጅበው እውን እንዳደረጉብን ሁሉ
ዛሬም ለኢትዮጵያ አልተኙላትምና የሀገር ጠላቶች የወያኔ አቃፊዎችና አበረታች ናቸው። ወያኔን እየጠሉ የጡት አባቱ
ስር መደፋት የማይሆን ነው የሚባለውም ለዚሁ ነው። ማለትም የባዕዳን ቅጥረኛ ሆኖ ሉዓላዊነቷን የምትሻ ሀገርን ማዳን
ከቶም አይቻልም። ይህም ደግሞ ህብረትንና በዚህም መልክ መታገል እንደሚያስፈልግ ይጠቁመናል።
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ተቃዋሚ ሀይሎች ተባብረው እንዳይታገሉ ከወያኔና ባዕዳን ሌላ ዕንቅፋት የሆኑ ብዙ አሉ። በየስርቻው አንጃ መፍላቱ
ለዚህ ዋና መረጃና ጠቋሚ ነው። መቀናጀት መተባበር ሲሏቸው የሚደናቀፉና ክፍፍል ሲሏቸው ቀን ተሌት ደከመን
ሳይሉ የሚወራጩትን አይተናቸዋል። አያሌ የህብረት ሙከራዎች ተደርገው ውጤትም ሰጥተው አልፈዋል። ለምሳሌ
ኢዴሃቅን የተካው ህብረት የሁለት ዓመት በላይ ጥረትና 15 ድርጅቶችን ያሰባሰበ ተስፋ ሰጪ ሂደት ነበር። ግን
በተቋቋመ ማግስት ሁለት አባል ድርጅቶች አፍራሽ እርምጃዎችን ወስደው አደናቅፈውታል። ከሀገር ቤት ደግሞ እነዚህን
ያቀፈና ወደ ወያኔ ያዘነበለ ስብስብ ለማድረግ ጥረት ተደርጎ ለህብረት ተጻራሪ የማይበረክት ቅንጅትም አለሁ ሊል በቅቶ
ነበር። የዚህን ሂደት ሙሉና ዝርዝር ታሪክና የወያኔንም ሚና የምንመለስበት ሲሆን ለዛሬው ግን ዋናው ጉዳይ የህብረት
ጥረቶችን ህብረት ፈላጊ ነንባዮች ራሳቸውም እንደሚያደናቅፉት ነው። ከዚያም ወዲህ ሁሌም የሚከሱት ኢሕአፓ
በሌለበት ያደረጉት አመርቃኝ ጥረት ካለመኖሩ ሌላ የተመሰረቱት ህብረቶች ሁሉ አሳዛኝ ከቶም የሚያስቁና ተስፋ
የማይሰጡ ውድቅ ጥረቶች ሆነው ቀርተዋል። በኢትዮጵያ ባሉ የእገዘዙ ሀይሎች አነሳሽነትም ጥምረት ምን የሚሉ
ትብብሮች መሳቂያ እንጂ ሌላ አይደሉም።
ህብረት ሙከራዎችን በሁሉ መስክ ስንት ዋጋን ከፍሎና ማዕከልም ሆኖ የረዳውን ድርጅት የሚያወግዙትም ድርጅቱ
ከዚህ ሂደት ራሱን አግልሎ ሲገኝማ በራሳቸው ህብረት ሊመሰርቱ አልቻሉም። አይችሉምም። ሙከራቸው ከንቱ
የሚሆነውም አንዱ ምክንያት ዝንብ ተሰብስቦ መሶብ አይከፍትም ሆኖባቸው ነው። ለራሳቸው ሌላ ስም ቢሰጡምና
በተገኘው መድረክም ስብስብ ነን ብዙ ነን ብለው ቢለፍፉም ቢከፍቱት ተልባ እንዲሉ ሁላቸውም ከጣቶች በጥቂት
ቢበልጡ እንጂ ሀቁ ሌላ ባለመሆኑ ሌላ የመከፋፋያ ዘዴና መንገድ መፈለግ ተገደዋል። የድርጅቶች ያልታወቅን
መንትዬዎች ነን ለማለት በሙሉ የወያኔ ድጋፍ ተነስተዋል። ጸሓይን በቀኝ እጃችን ጨረቃን በግራ ይዘናል ብለው
የሚመጡ የስምንተኛው ሺ ጉዶች ይኖራሉ እንደተባለው ነው። አንዱ የጥንቱ ኢሕአፓ እያለ የለም ዋናው ኢሕአፓ እኛ
ነን የሚሉና የወያኔን ቅጥረኞች ያቀፉ ብቅ ሊሉ ላይ ታች እያሉ ናቸው። ሌሎች ድርጅቶችም ወያኔያዊ ተኪዎች
ተዘጋጅተውላቸዋል። ሌሎች ደግሞ ኢምንት ራሳቸውን ከገለባ ሌሎች አቀናጀን ብለው የምትሐት ህብረትና ስብስብ
እያወጁብን ነው። የሁሉም ሚና በተጨባጭ ወያኔን መደገፍ፤ የታጋይ ድርጅቶችን ትግል ማደናቀፍ፤ መከፋፈልና
ቀቢጸተስፋን ማስፈን ነው። ለነዚህ ተውሳኮች ተሸናፊ አለመሆን ሀገራዊ ግዴታነው።
ክንዳችን በጋራና መራር ጸረወያኔ ትግል ይጠንክር!!
የሕዝብን ጎራ ከወያኔ ቅጥረኞች እናጽዳ !!
ነጋ ጠባ መሞኘትና ለወያኔና ጭፍሮቹ ሰለባ መሆን ያብቃ!!
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ዴሞክራሲያ ቅፅ 40 ቁ. 7

ሚያዚያ 2007 ዓ.ም
ኢሕአፓ 43 የትግል ዓመታት ሲቃኙ

ኢሕአፓ ጭቆናና ብዝበዛን የግፍ አገዛዝን ከሚወድዋት አገራቸው አስወግደው በአዲስ ሥርዓትና መንፈስ ሕዝቡን
ለሚገባው ኑሮና ክብር እንዲበቃ ለማድረግ ከመላው ኢትዮጵያ ከተውጣጡ ውድና ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች
የተመሠረተ የትግል ድርጅት ነው። በዚያ የታሪክ ምዕራፍ ዓላማችን ነው ብለው አንግበውት የተነሱትን የአዲስ ሥርዓት
ምሥረታ፤ በህዝባዊ ትግል ተግባራዊ ለማድረግ የነበረው አገዛዝ ግዙፍነትና አንጻራዊ ጥንካሬ ሳያሰፈራቸው ቆርጠው
የተነሱ ጀግኖች ነበሩ። የኢሕአፓን ምስረታ ሂደትና ሁኔታ ታሪክ አወላግደውና ሀሰትን ጨምረው የሚያቀርቡት ሁሉ
መማር ያለባቸው ሀቅ ይህ ነው።
በዝናና በታሪክም ብቻ ሳይሆን በሥልጣኔም ሆነ በዕድገቱዋ ከዓለም ቀደምት ሀገራት ደረጃ የሚወዱዋትን እናት
አገራቸውን ለማድረስ ህዝባቸውን ከድህነትና ከኋላቀርነት ለማላቀቅ ፍትህና እኩልነትን ለማስፈን ክቡር ዓላማና ብሩህ
ተስፋን ይዘው በአገር ሉዓላዊነትና በህዝባዊ ፍቅር ስሜትና እምነትና መርህ ላይ ተሣሥረውና የተጠናከረ ህብረብሔራዊ ጥምረት ፈጥረውና በቅድሚያ የራሳቸውን ፍርሃት አስወግደው መሠረታዊ ለውጥን ለማምጣት የተሰለፉ
ነበሩ። እነዚያ በኢሕአፓ ውስጥና በኢሕአፓ ዙሪያ ለየግል ጥቅማቸው ሳይሆን ላመኑባችው ዓላማዎች በቅንነትና
በቆራጥነት የተሰለፉት ታጋዮች በእርግጥም የመላው ሕዝብ ብርቅዬ ልጆች ነበሩ። የዚያ ትውልድ የተማረ ክፍል
የኢትዮጵያን ሁኔታ እንዴት መለወጥ እንደሚቻል አምርሮና አጠንክሮ መጠየቅ ሲጀምር፤ የሀገሩን የቅርብና የሩቅ
ተጨባጭ ሁኔታዎችን ለመረዳት ዕድሜውና ዕውቀቱ የፈቀደለትን ከማየትና ከማገናዘብ አልፎ አንግቧቸው የተነሳው
የዲሞከራሲ ጥያቄዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ቀልብ የሳቡና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያሳታፉ እነደነበር ታሪክ
በሚገባ መዝግቦታል።
የያኔው ወጣት ትውልድ በወቅቱ በአገራችን ውስጥ ይታይ የነበረውን ፍፁማዊ የዘውድ አገዛዝና በዓለም ደረጃም ይታይ
የነበረውን የቅኝ ግዛትን ክስተት ይቃወም ነበር። በሀገራችንም ይታይ የነበረውን ጭቆናና የመብት ረገጣ አጥብቆ
ይቃወም ነበር። ድሀው ይማር፤ ድህነት ወንጀል አይደለም፤ መሬት ለአራሹ፤ እኩልነት ለህዝብ ሁሉ፤ የሀገር ሉዓላዊነት
ይከበር ሲል ጠይቋል። ሕክምናንና ሥራን ለሁሉም ዜጋ ለማዳረስ፤ የብዙኃኑን መብትና ጥቅም በዕኩልነት ለማስከበር፤
የመደብና የብሔር ጭቆናን ለማስወገድ በዕኩልነት ላይ የተመሠረተ አንድነትን ለማስረጽ፤ የሃይማኖት ዕኩልነትንና
የመንግሥትና የሃይማኖት መለየትን የጠየቀ፤ ማኅበራዊ ፍትህን ለማስገኘት፤ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ
ትልቅ ዓላማን አንግቦና ብሩህ ተስፋን ይዞ ነበር የተሰባሰበው፤ የተደራጀውና ለትግል የተሰለፈው። አፓርታይድ
ይውደም፤ ኢያንስሚዝ ይወገዝ፤ ነጻነት ለጭቁኖች፤ ... ወዘተ ብሎ የታገለ ትውልድ ነው። ይህ ክፍል ነው እነዚህን ክቡር
ዓላማዎች በፖለቲካ ድርጅት መልክ ተደራጅቶ ለማራመድ የዛሬ አርባሶስት (43) ዓመት ኢሕአፓ የሚለውን ስያሜ
ያገኘውን ህብረ-ብሔራዊ ድርጅት በሚያዚያ 1964 ዓ.ም የመሠረተው።
በኢሕአፓ ውስጥ የተሰባሰቡት የኢሕአፓ መሥራች አባላትና በሂደት ቀስ በቀስ የተቀላቀሉት አባላትና ደጋፊዎች የወገንና
የሀገር ፍቅር ያደረባችው ቆራጥ ኢትዮጵያዊያን ወጣቶች ያኔ ገና በለጋነታቸው የመደራጀትን አስፈላጊነት ተረድተው
ኢሕአፓን ሲመሰረቱና ትግላችውን በፖለቲካ ድርጅት ወደ ሚመራበት ደረጃሲ ያሳድጉ ያለምንም ጥርጥር የወገናችውን
ጉስቁልናና የብዙሀኑን ብሶትና መረገጥ አይተውና ሥርዓቱ ያደርስ የነበረው በደል አስመርሯቸውና አስቆጥቷቸው፤
የሕዝቡን ጥያቄዎችም አንግበው ዘላቂ ጥቅሞቹን ለማስጠበቅ ነበር ያለሙት። ትግላቸው ብዙ ደንቃራን ብዙ ችግርን
አቅፎ ነበር የተጋፈጣቸው። ኢሕአፓ በተመሠረተበት ወቅት በኢትዮጵያ ስለአደረጃጀትም ሆነ ስለፖለቲካ ትግል
በአርዓያነት ሊያገለግለው የሚችልና ተመከሮውንም በማገናዘቢያነት ሊጠቀመበት የሚችል ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ
ድርጀት አልነበረም። በመሆኑም የኢሕአፓ ምሥረታ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ከፍቷል። የተበደለውን ሕዝብ ብሶት ብሶቴ
ብሎ፤ በተደራጀ መልክ የሕዝቡን ችግሮች ለመፍታትና ጥቅሞች ለማስጠበቅ የመላውን የኢትዮጵያ ሕዝብ የወደፊት
ሕይወት ለማሻሻልና ሀገሪቱ ካላቸበት ኋላቀርነት ለማላቀቅ ቆርጦ መነሳቱና በቅንነት መታገሉ በማንም ሊታበልና ሊካድ
የማይችል ሐቅ ነው።ያ በኢሕአፓ ውስጥ ተሰባስቦ የነበረው ትውልድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀሳቡን የመግለፅና የመደራጀት
መብት እንዲያገኝ፤ በሕዝቡ ጫንቃ ላይ ተጭነው የነበሩት የመደብ፤ የብሔረሰብ፤ የሃይማኖት፤ የፆት….iወዘተ ጭቆናዎች
እንዲወገዱ በቅንነት ፈልጎና አስቦ አስፈላጊ መሠረታዊ ለውጦችን ለማምጣትም አልሞ ትግሉ የሚጠይቀውን
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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መስዋዕትነት ለመክፈል በርግጠኝነት የተነሳ ትውልድ ነበር። ዓመት አልፎ ዓመት ሲተካ ኢሕአፓ ሲመሠረት
እታገልለታለሁ መከራን እቀበላለሁ፤ እሰዋለታለሁ ብሎ የተነሳለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ለሕዝብ የገባውን
ቃልኪዳኑን በማደስ ማንነቱን ገላጭ የሆነውን ወኔውንና ፅናቱን ተላብሶ ትግሉን በመቀጠል ነው። ለኢሕአፓ ጽናትና
ኢትዮጵያዊነት ምስክር መጥራት ካስፈለገ፣ ምስክሩ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው።
ኢሕአፓ በረዥሙና በመራራው የትግል ሂደት ለሕልውናው ማጠየቂያ የሆነውን የሀገርና የህዝብ ፍቅር ተንከባክቦ ያቆየ
ሲሆን፤ በጀግንነትና በመስዋዕትነት የጻፈውንም የአርባ ሦስት ዓመት የትግል ታሪክ በእውቀት ለማዳበር ችሏል።
የፍትህን፤ የዲሞክራሲን፤ የዕኩልነትንና የሀገር ሉዓላዊነትን ብርሃን በሀገሪቱ ለማብራት ሲታገልም ሁሉንም የኢትዮጵያ
ልጆች በማሰባሰብ ባንድ ሀገራዊ ሰንደቅ ሥር በማሰለፍ ጭምር ነው። የኢትዮጵያ እናቶች ክብርና ምሥጋና ይግባቸውና
በኢሕአፓ ምሥረታ ወቅት በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ የነበረውን በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ አኩሪና
አንጋፋ የበኩር ልጅ የሆነውን ኢሕአፓን ፅንሰው የመሠረተውን ጀግና ትውልድ አበርክተውልናል።
ኢሕአፓ ስሙ እንደሚጠቁመው የሕዝብ ፓርቲ ነው። በድርጀቱ ጥላ ሥር ተሰባስበው የታገሉት አባላቱ ብሔረሰብ፤
ፆታ፤ሃ ይማኖት ሳይለዩ፤ ከጠባብነትና ከትምክህት ተቃርነው፤ በሕዝብ እኩልነት ምለው፤ ኢትዮጵያችን የሁሉም የደስታ
ቤት እንድትሆን ያመኑ እንጂ ዛሬ አንዳንድ የታሪክ ቀልባሾች ሊሉ እንደሚከጅላቸው ኢትዮጵያን ለመጉዳት የተሰለፉ
አልነበሩም። የኢሕአፓ የትላንትም ሆነ የዛሬ መለያው ለብዙሀኑ ሕዝብ ጥቅምና ለሀገርሉዓላዊነት መቆሙ እንደ መሆኑ
መጠን ትናንትም ሆነ ዛሬ ሕዝቡን ለመጨቆንና ለመከፋፈል ሀገሪቱንም ለማዋረድና ለመበታተን የፈለጉ ክፍሎች
ሊያጠፉት ሲማስኑ ከርመዋል። ኢሕአፓ ለገንጣዮችና ጸረ-ኢትዮጵያ ባዕዳን ቢያመችኖሮማ ለዓመታት ሊያውድሙት
ባልጣሩ ነበር።
በትግል ወላፈን ተፈተኖ ያደገና የኖረ ትውልድ ያሳለፋቸውን አርባሦስት(43) ድፍን የትግል ዓመታት መለስ ብለን
ስንቃኝ ፋሽስታዊው የደርግ አገዛዝና አጋፋሪዎቹ ያለ የሌለ ሀይላቸውን አሰባስበው በለውጥ ፈላጊው ኢትዮጵያዊ
በተለይም በኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች ላይ ይህ ነው የማይባል ጭፍጨፋና፣ ግድያ፣ እስራትና ሰቆቃ ፈፅመዋል።
በሺዎች የሚቆጠሩ አባላቱ አካለ ጎደሎ የሆኑበት፤ ክቡር ለጋ ህይወታቸውን ያጡበት፤ ብሩህና አዲስ ተስፋን ለሀገሩና
ለሕዝቡ አንግቦ የተነሳ ትውልድ የተመተረበት የጥፋትና የጨለማ ዘመን ነበር። ምንም እንኳን የአገዛዙ ፍላጎት
ኢሕአፓን ለመደምሰስ ቢሆንም እነሱ እንዳሰቡት ኢሕአፓ የሚጠፋ አልሆነም። ዓላማውም ተግባሩም ሕዝባዊ ስለሆነ
በየተራ የተሰሰዘነረበትን የፋሽስቶች በትር ሁሉ ተቃቁሞ ያነገበውን የትግል ዓርማ ከፍ አድርጎ ከባድ መሥዋዕትነትን
እየከፈለ ያለመታከት ትግሉን በፅናት ዛሬም ቀጥሏል።
በሁለተኛው ዙር ዛሬም እየቀጠለ ባለው ኢሕአፓን የማጥፋትና ታሪኩን የመበረዝ ዘመቻ ወያኔ ገና ሲጠነሰስ ጀምሮ
በጠላትነት የፈረጀውን “የታላቂትዋ/አባይ ኢትዮጵያ" አራማጅ ነው ብሎ ይከሰው የነበረውን ኢሕአፓን ለማጥፋት
ያልቧጠጠው ጋራ፤ ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም። ወያኔ በአሲምባ በኢሕአፓ ላይ ሲዘምት ሻዕብያ የዘመቻው
ደጋፊና አቀነባባሪ ነበር መባሉ የሚያስገርም አልነበረም። እነዚያ ጣምራ ጠላቶች ኢሕአፓን በእንጭጩ ለመቅጭት
መጣራችውም የሚያመለከተው ነገር ቢኖር የድርጀቱ የጸና ሕዝባዊና አገራዊ አቅዋም - በዕኩልነት ላይ የተመሠረተ
አንድነትን መምረጡ -ምንኛ አልዋጥላችው እንዳለ ነው። ይህንኑ ሐቅም የወያኔ አመራር የነበረና እንዲሁም የሻዕቢያ ዋና
አለቃ አምነውታል። በዚሁ በቀጣይነት ኢሕአፓን የማጥፋት የወያኔ ዘመቻ በጎንደርና በጎጃም በኢሕአፓ ላይ ሰፊ
የጦርነት ዘመቻን በማድረግ በርካታ የኢሕአፓ አባላትን የገደለ ሲሆን በውጊያ የማረካቸውን የድርጅቱን የከፍተኛ
የአመራር አባላት ያለ አንዳች ፍርድ በጭካኔ መረሸኑን ይኸው ምስጢር አዋቂው የቀድሞ የወያኔ መሪ ይፋ አድርጎታል።
ከላይ በተጭባጭ ለማሥፈር እንደተሞከረው ወያኔ በዚሁ ድርጊቱ የኢሕአፓም የኢትዮጵያም ጠላትነቱን በግልጥ
አስመስክሯል። ወያኔ እንደ መጀመሪያው ጠላት(ደርግ) የፍየል ወጠጤን ከበሮ እየጎሰመ፤ በየአደባባዩ እየፎከረና
እየለፈለፈ ባይሆንም ድምጹን አጥፍቶ በርካታ የኢሕአፓን አባላትና ደጋፊዎች፤ ሀገር ወዳድ ታጋዮች እየገደለና እያሰረ
ደብዛቸውንም እያጠፋና እያሰቃየ ይገኛል። ዛሬም ይህ ሁሉ ያላባራ ግፍና በደል እየተፈፅመብት ኢሕአፓ የወያኔን
እመቃና አፈና ተቀቁሞ፤ ቀጣይና ልዩ መለያውን ብሩህ ራዕዩን ሕልው ለማድረግ ከሕዝብ ጋር ሆኖ በፅናት መታገሉን
ቀጥሏል። ዛሬ ኢሕአፓ የተመሠረተበትን አርባሦስተኛ(43ኛ) ዓመት ስንዘክር "ትግላችን ይቀጥላል!" የሚለው በሩቅ
ርቀት ከተግባር ከትግል ከመስዋዕትነት ርቆ ተጨባጭ ትግልን በምላስ ጦርነት ተከቶ ሳይሆን፤ ዛሬም እንደትናትናው
ከሕዝብ መሀልና ጎን በመገኘት የገፈቱ ቀማሽ በመሆን እየታሰረ እየተውገረና ደሙን እያፈሰሰ ነው።
ኢሕአፓ በረዥሙ የትግል ሂደቱ አንዴም ቢሆን ሕዝብን ክዶ፣ በጥቅም ተገዝቶ ከጨቋኞች ጋር አብሮ በሕዝብ ላይ
በደል አልፈጸመም። ዛሬ ለከፋፋዩ ቡድን እያረጠረጡ የሥልጣን ፍርፋሪ ተቀራማቾች የሆኑት ትላትም ለባዕዳን አድረው
የሀገርን ክብር የሸጡ አልነበሩምን? ዛሬ የትግል አባወራ ነን ብለው እየቧረቁ ሕዝቡን(የአንድነትኃይሉን) እየከፋፍሉ
አሳፋሪና በዘቀጠ መስመር እየነጎዱ፤ ኢሕአፓን ለማውግዝ የሚቃጡትስ ቢሆን ትላንት ውሏቸው ከየትና ከማን ነበረ?
የፈሪ ተለይ ጡሩምባ ሳይነፋ ያስመሳዮች ጥሪ ነጋሪት ሳይጎሽም ከትግሉ ጎራ የራቁ አልነበሩምን? ይተች፣ ይመስገን
ኢሕአፓ በትግሉ መስክ ተገኝቶ ቆስሎ፣ ደምቶ፣ ተሰቃይቶ፣ ሞቶ፤ ለሀገር ለወገን ሲል መከራን ተቀብሎ፤ ተሰውቶ፤
በደሙየጻፈው፤ የማይሻር፤ የማይበረዝ፤ ታሪክ አለው።የሚዘከር የሚከበር ታሪክ።
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የኢሕአፓ አኩሪ የትግል ታሪክ ሊመዘገብ የቻለው ለዓላማቸው የሚሰው ቆራጦች ሕዝብ ማስተባበርን እንደተልኮ
የወሰዱ አደራጆች ከጠባብነትም ሆነ ከትምክህት የራቁ አባላት ስለነበሩት ነው። ሀገር ወዳዶችና ክቡር ሀገር በባዕድ
ኃይል ከምትዋረድ ሞት ይሻለናል የሚሉ አርበኞችም ስለነበሩ ጭምር ። ዛሬም አስከፊው የወያኔን አገዛዝ ማስወገድ
የሚቻለው በተባበር ሕዝባዊ አመጽ ብቻ ነው በሚል ትግላችውን ቀጥለዋል። የኢሕአፓ የምስረታ ዓመት ዝክር
የሕዝብን ገንዘብ በሚሊዮን የሚያጠፋ ሳይሆን የመስዋዕት ታሪክን በቀጣይ ትግል ቃልኪዳን የሚያጅብ የሕዝብ የራሱ
ትዝታ ነው።ዛሬም ባነጋገር"የኢሕአፓጊዜ" መባሉ፤ የጽናትና ቆራጥነት መከሰቻ የሆነው ኢሕአፓ አሁንም ለኢትዮጵያና
ሕዝቧ ቆሞላታል ለማለትም ነው።ይህ ሁሉ ግን የራስ ሙገሳ ጥረት አይደለም --ሀቅን አስፍሮ የመቀጠል እንጂ፡፡ ውድ
ህይወትን የገበረ ትውልድ ደግሞ ቢወደስ ቢደነቅ ጉራ ሳይሆን ተገቢ ዝክርነው። በዚህ ቆራጥ ድርጅት ሥር ተሰልፈው
ለህዝብ ለሀገር የተጋሉ፣ የተሰቅዩና የተሰዉ ሁሉ ክብርና ሞገስ የሚገባቸው ናቸው።
ኢሕአፓ ገና ከጠዋቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዲሞክራሲና እኩልነት እውን መሆን የታገለና እየታገለም ያለ ድርጅት
እንደመሆኑ መጠን አንድነት ሲልም በዚሁ ላይ ተመሥርቶ ነው። ዛሬም እንደትናንቱ ጠባቦችና ትምክህተኞች
የሚያወግዙትም በዚሁ የተነሳ ነው። ኢሕአፓ ሲመሠረት ይዞት የተነሳውና ሲታውጅ ለሕዝብ ያስተላላፈውም መልዕክት
“ ኢሕአፓ ከሕዝብ ጎን የቆመ ጠበቃ እንጂ ህዝብን የሚተካ ነገረፈጅ አይደለም። ከፊት የተሰለፈ መንገድ መሪየ ጠላትን
ቅስም ሰባሪ እንጂ በሕዝብ ስም የሚመጻደቅ ፎካሪ አምባገነን ኃይል አይደለም”i የሚል ነበር። ኢሕአፓ ይህንን
አቅዋሙን ዛሬም አልቀየረም። ኢሕአፓ ለሕዝብ የሚታገል የሕዝብ የትግል መሳሪያ ታማኝና ታጋይ ድርጅት ነው።
በትግል ውጣ ውረድ ማለፍ ትርጉሙና ጠቀሜታው ተመክሮን ገምግሞ ስህተትን አርሞ ቃልኪዳንን አድሶ
የተጀመረውን ከመቀጠል ጋር የተያያዘ ነው።ሕዝብን በጎጥና በሃይማኖት ወዘተ…iየሚከፋፍል ወሮበላ ቡድን በሥልጣን
ባለበት የሕዝብ ወገን ነኝ እያለ ሕዝብን የሚከፋፍል አይፈልግም። ሀገር ልትጠፋ ነው በተባለበትና በሥልጣን
የተሰየመውም ቡደን ይሁነኝ ብሎ ሊበትናት በሚቅበዘበዝበት ወቅትም የሐቀኛ ዜጋ ግዳጅ በመራራው ትግል በተግባር
በመሰማራት ተፈላጊውን መሰዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት፤ የፖለቲካ ብስለትን መላበስ፤ በስልት የመታገል ጥበብን
መማር፤ ለምን? ማንንና? እንዴት መታገል እንደሚገባ ጠንቅቆ ማወቅን ይጠይቃል።
ኢሕአፓ ግዳጅ የሆነውን ሀገራዊ ትግል ለመቀጠል መጽሐፍ ገላጭ ሰላልጠበቀ ትግል ባለበት ዛሬም በሰማዕቱ ክቡር
ደም የቀላው ሰንደቁን--የወያኔ የክህደት ባንዲራን ሳይሆን-- ያውለበለባል። የዛሬ አርባ ሶስት ዓመት የተነሱ የሕዝብ
ጥያቄዎችና መሠረታዊ መብቶች ገና ስላልተረጋገጡ፤ ይባስ ብሎ የሀገር ህልውና ራሱ ለአደጋ በመጋለጡ ቃልኪዳንን
አድሶ ጸረ-ወያኔ ትግልን መቀጠል ለዚህም ሕዝብን ማሰባስብና አደራጅቶ ማታገል ለመጭው ትውልድ አይለጉት ግዳጅ
ሆኖ ይገኛል። ኢሕአፓ ይህንን ግዳጅ ያኔ ገና ሲመሠረት እንደተቀበለው ሁሉ ዛሬም ዋና ግዳጄ ነው፤ ወደ ሌላ አይለጉት
ሀኬት ነው ብሎ ተቀብሎ በትግሉ በጽናት ቀጥሏል። ይህ የዛሬው ትውልድ ግዳጁን ካልተቀበለ ግን፤ በሰበብ አስባቡ
ከተልፈሰፈሰ ግን፤ ለወያኔ በቀጥታም በስውርም ከተጎነበሰ ግን ሀገራችን ለከፋ አደጋ መዳረጓ አይቀሬ ይሆናል። ኢሕአፓ
የትግል ፋኖስ መቸም እንዳይጠፋ ሲታገል የቆየና አሁንም የሚታገል ነውና ለ43 ዓመት ትግል ሲል ጊዜ ቆጠራ ሳይሆን
በደም በመከራ የታለፈንና የተጻፈን ታሪክ ማስታወስ፤ መዘከርና ለአዲሱም ትውልድም ትምህርት ይሁን በሚል ነው በተለይም ዛሬ ጸረኢሕአፓ ዘመቻ በወያኔ አነሳሽነት በስፋት እየተካሄደ ነውና።
አሁን መለስ ብለን ኢሕአፓ የነበረውን ቦታና ሚና፤ ሚዛንና ጠቀሜታ ስንዘረዝር በነበር ለመኩራራት ሳይሆን የነበረውን
ለማስታወስና የሀሰትን ጉም ገልጦ ሐቁን ለማሳየት ነው። የመጀመሪያው ይፋ የሆነ ዘመናዊ የፖለቲካ ፓርቲ ስንል ሐቅ
ነው። የመጀመሪያው ድርጅት የራሱን ራዲዮ--ፍኖተዴሞክራሲ-- ነጻ ባወጣው ግዛት አቋቁሞ ሕዝብን የቀሰቀሰና
አሁንም የፍኖተን ህልውና አስቀጥሎ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። የሴቶችን የመደራጀት ጥረት ማገዝ፤ ሰርቶአደሩን
ላባደሩን ለወሳኙ ትግል ማዘጋጀት፤ ጭቁን ወታደሮችን ማደራጀት፤ ከድርጅት አልፎም ወሳኝ በሆነውና መስዋዕትነትን
በሚጠይቀው ትግል መሰማራትና አኩሪ ታሪክ መስራት--ይህ ሁሉ ኢሕአፓ ንገላጭ ሆኖ የቆየ ነው። ያለፈውን ታሪክ
ስንዘከር ስንገመግም ደግሞ መነገር ያለበትን የተፈጸመውን ገድል ብቻ ሳይሆን ስህተትንም --ትምህርትነውና-- መጥቀስ
አስፈላጊ ነው። በትግል የተሰማሩ ደግሞ ስህተት መፈጸማቸው አይቀርም-- ትግል ተጋድሞ ልፈፋ አይደለምና።
በመሆኑም ድርጅቱ መንሰኤው ለኢትዮጵያ ስርየት ነበርና ይህን ክቡር ዓላማ ይዞ ሲታገል ከተመክሮ ማነስ ስህተት
መፈጸሙ የሚጠበቅ ነው። ይህን በሚመለከትም የፈጸማቸውን ስህተቶች የዛሬ 35 ዓመት ገምግሞ ያቀረበ ሲሆን ግን
አረመኔ ደርግን መታገል ስህተት ነበር፤ መስዋዕት መክፈልየማይገባ ነበር፤ ለደርግና ለባዕድ መንበርከክ ጥሩ ዘዴ ነበር
የሚሉትን ተቀብሎ ስህተት ፈጽሚያለሁ የሚልአ ይደለም። ይህን የሚጠብቁ ካሉ ጦማቸውን ያድራሉ። በተመክሮ
ማነስ ግን ሀገር ሊታደግ ሲጥርና አረመኔዎችን ሊያወድም ሲሞክር የፈጸማችውን ስህተቶች ከሁሉም ቀድሞ ያመነና
ግለሂስ ያደረገ ድርጅት ነው። እስካሁንም ድርጅቱ ራሱን መመርመርና የብዙሃንንም ውሳኔ መሰረት አድርጎ በቀናው
ጎዳና መጓዝን የሚያምንበት ቢሆንም በየጊዜው፤ በረጅሙ ውጣውረድ አያሌ እንቅፋቶች አደናቅፈውታል። መርሁን
የሚጻረሩ በግል ፍላጎት ብቅ ብቅ እያሉ ሊያዳክሙትም ጥረዋል። ይህና የለየላቸው ጠላቶች ጥቃትም ጉዳት ሲያደርበት
መቆየቱም የሚታወቅ ነው። ሲደናቀፍ፤ ሲወድቅ ግን ድርጅቱ ሁሌም በአባላቱ ጽናትና በሕዝብ ድጋፍ ሰንደቁን ከአፈር
ሳይደባልቅ ከወደቀበት እየተነሳ ትግሉን ቀጥሏል። ይህንን ነው አርባ ሶስት ዓመት ሲል ክብደት ሰጥቶ የሚያቀርበው።
አዳዲስና ያልተለመዱ አደረጃጀቶችን አምጥቶ ሰፊውን ሕዝብ በትግሉ አሳታፊ እርምጃዎችን ወስዷል። ሴቶች
መብታቸውን እንዲያስከብሩ በራሳቸው በጾታ ደረጃ እንዲደራጁ ያደረገው ጥረት ቀላል አልነበረም --በርካታ ሴቶችም
በዙሪያው ተሰልፈው ታግለው ተሰውተዋልም። ኢትዮጵያን በማስቀደም ዴሞክራሲና እኩልነትን መሠረት በማድረግ
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ህብረ የብሔራዊ ድርጅትን መንገድና አማራጭነትን አሳይቶ ገና ከጠዋቱ ጠባቦችን ሆነ ትምክህተኞችን ታግሏል። አጼው
መለኮታዊ ሥልጣን አላቸው በሚባልበት ሀገር የፍጹም ስልጣን ባለቤት ጭቁኑ አፈርገፊውና በላቡአዳሪው ሕዝብነው
ብሎ ደፍሮ ተጋፍጧል። አጼውንም ሆነ ጨቋኝ ገዢዎችን በሕዝባዊ ትግል ማደባየትም ይቻላል ብሎ ያኔ ገና ያኔ የተነሳ
የሸፈተም ኃይል ነው። በመሆኑም ሞተ ሲሉ እያሳፈራቸው፤ ተበተነ ሲሉ እየተሰባሰበባቸው፤ ትግሉን በመቀጠሉ
ኢሕአፓ የሕዝብ አለኝታ ሆኖ ባጅቷል። ድምጹንም ለሕዝብ ሲያሰማ ዓመታትን አስቆጥሯል --የፍኖተ፤ የዴሞክራሲያ፣
... ወዘተ በጽናት መቀጠልን ልብ ይሏል። ለማንም ኢትዮጵያዊ ግልጽ እንደሆነው፣ ወያኔ 40 ዓመቴ ሲልና የሕዝብን
ገንዘብ አውጥቶ/አጥፍቶ የትግራይ ድል የሚለውን የሚያከብረው ከደደቢት እስከ ዛሬ በጸረኢትዮጵያነት የቆየሁባቸው
የክህደትና ወንጀል ዓመታት በሚ ልነው።ኢሕአፓ ግን 43 ዓመቴ ሲል ይህን ሁሉ ዓመታት ቢከብድም በሚያኮራ
ሀገርአድን፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ ታዳጊ፣ ቆራጥ ትግል ላይ ሲሰማራ መቆየቱን ለማስታወስ ነው።
መድብለ ፓርቲን ከነቃሉ ያስተዋወቀው ኢሕአፓ በጊዜው ብቸኛ ፓርቲ፤ ግንባር ቀደም ፓርቲ ይባል የነበረውን ቀይሮ
በጋራ ለመታገልና መድረኩንም ሰፊና ሁሉን አቀፍ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት አድርጓል። በዚህም መሠረት የብዙ
የህብረት ጥረቶች መሃልና አካል ሆኖ የታገለና የተንቀሳቀሰ መሆኑንም ታሪክ መዝግቦለታል። በአሁኑ ጊዜ እርባናቢስ
በሆኑ የስብስብ ጥረቶች አልካፈልም ብሎ ገለል ቢልም በሀገር አንድነት ከሚያምኑና የሚታይ ህልውና ካላቸው ጋር
በተቻለውና ሁኔታው በፈቀደው ባጠቃላይና በሀገር ውስጥ ለመሥራት ፍላጎቱን ገልጧል። በዚያው መንገድ ደግሞ
ሁነኛ የሆነውን ሰፊውን ህዝብ አቀፍ አሰባሳቢ አቅዋም ይዞ አረመኔውን የወያኔ አገዛዝ ለመታገል በመንቀሳቀስ ላይ
ይገኛል። ለመጪው ትውልድ አይለጉት ሀኬት እንደተባለው ነው። ላለፉት 24 ዓመታት በኢትዮጵያ ዋና መገለጫ ቅራኔ
ሆኖ የቆየው--ማለትም የኢትዮጵያን ሰፊ ሕዝብ ከጨቋኙ ወያኔ ጋር አቃርኖ ያለው-- አልተለወጠም። ወያኔ በአያሌው
ቢዳክርም የሕዝብ የእርስበርስ ልዩነት ሆነ ቅራኔ መለስተኛ እንጂ ዋና አይደለም። ስለዚህም የትግላችን ዋና ትኩረት
የወያኔን አገዛዝ ማረቅ፤ ወደ ወጌሻ መውሰድ ሳይሆን ማደባየት ማውደም ሆኖይገኛል።
ትግል የሚንቀሳቀሰው ሕዝብን ተጻሮ ከቆመ ሀይል ጋር መሞዳሞድን በመምረጥ ሳይሆን በጥላቻ--አዎ በጥላቻ--አምርሮ
በመታገል ብቻነው። በየካቲት 66 ጊዜ ኢሕአፓ ባወጣው መርሃ ግብር ዴሞክራሲያዊ መብት ከተጠበቀ በስላማዊ
መንገድ የሚታገል መሆኑን ቢገልጽም ይህ ለገዢዎቹ ስላልጣመና ወደ አፈናና ሽብር መጓዝን በመምረጣቸው ለብረት
ትግል ኢሕአሠን መመሥረትና በከተሞችም ቢሆን በዋና መልኩ የመከላከል እርምጃን መውሰድ ተገዶ ነበር። የትግል
ስልትን የሚወስነው ተጨባጩ ሁኔታ እንጂ፤ የገዢው ክፍል ፖለቲካ እንጂ ሌላ አይደለም። ጭፍን አምባገነንነት
በሰፈነበት ሰላም ሰላማዊ ትግል ብሎ መፈጠም ብልህነት ሳይሆን ራስን ሰለባ አድርጎ ማቅረብ ትግልንም መጉዳት ነው።
ማመጽ የሕዝብ የማይገረሰስ መብት ነው። የፖልቲካ ሥልጣንና መብት ከወያኔ ምርጫ ሳጥን ይገኛል የሚሉት፤ 1997ን
የረሱ - አብዮቶችን ሁሉ የረሱ ናቸው ቢባልም በመረጡት መንገድ መክነፍ መብታቸውን ሳንጋፋ በአንጻሩ ግን ሁለገብ
ትግልን ሲነቅፉና ሲያጥላሉ የምንቀበል አይደለንም፤ አልነበርንም።በ43 ዓመታት ትግላችን ያየነው --'ሰባት አመት
ተምረን አየን ሰባ ዓመት መደንቆር አንፈልግምና' ተረቱን ለመጥቀስ-- ገዢዎች ልመናና ምለላ፤ ምርጫና ጭምትነት
ልባቸውን የሚያራራ ሳይሆን ባልጩት የሚያደርግ መሆኑን ነው። ወያኔ በተለይ የሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድን
ዘግቶ፤ የንጹሃን ደም አፍሶ የተሰየመ ህገወጥ አገዛዝ ነውና ከእባብ ዕንቁላል ርግብ ይወለድ ዘንድ መጠበቁ ያስመርዛል፤
ይጎዳል በሚል ኢሕአፓ በጽናት ታግሏል። እናባብለው ያሉም በየጊዜው ቢሞክሩትም አልተበገረም። ደርግንም ወያኔንም
ጠንቅቆ የሚያውቀው ኢሕአፓ ሲደልሉት ሆነ ውዥንብርን ሊያሰፍኑበት ሲጥሩ እሺ አላላቸውም። ለ43 ዓመት
የቀጠለው ሕዝባዊና የጽናአ ቅዋም ይህ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የእኔ የሚለው መንግሥት፤ የሕዝብ
ሉዓላዊነት(የሥልጣንባለቤትነት) ሲመጣ ኢሕአፓ ይህን አቅዋሙን ይቀይራል - ግን ይህ ዕውን ሁኖ ሲመጣ ብቻ !
ዝንጀሮ ከበዛ ይወረዛል ገደል፣ ወተት ይሸፍታል እንኳን ሰው ሲበደል ነውና፤ ያልተገላበጠም ያራልነውና ኢሕአፓ
እድሜውን ሁሉ በዓመጽ አሳልፏል። የሕዝብን ጠላቶች ሁሉ ባለው አቅም ታግሏል። እግሩ ለጠጠር ግንባሩ ለጦር ሆኖ
ከርሟል። የልጅ ሰነፍ ሆኖ ሀገሩን አላሳፈረም። ጀምሮ የማይፈጽም አይደለምና ዛሬም ለሕዝብ የገባውን ክቡር
ቃልኪዳን አክብሮ ትግሉን ቀጥሏል።
ድል ለኢትዮጵ ሕዝብ!!

የውድቀት ሰዋስው
የታሪክን ጎማ ግለሰቦችና ሕዝቦች በጋራ ትግልና ጥረት አቅጣጫ ሊያስቀይሩ ይችላሉ ቢባልም ታሪክ ቅጥ ባጣ
ዝብርቅርቅ የሚጓዝ አይደለም። የህብረተሰብ የሂደት ህግ አለው። ሰዋስው ለቋንቋ እንዲሉ። ለዕድገትም ለውድቀትም
የየራሳቸው ስዋስው አላቸው። ወደ ውድቀቱ ተጨባጭ ሁኔታው እየገፋቸው ያሉትን ስርዓቶች ሆኑ አምባገነኖች ማዳን
አይቻልም። ራሱን ያጃጀለንም ማዳን አይቻልምና ግልጥ ሆኖ የሚታየውን አናምንም ብለው ከወዳቂ አገዛዝ ጋር
በሚሰጥመው መርከብ ለመሳፈር የሚሮጡም ሁሌም አሉ።
ዛሬ ይቻላል እንችላለን የሚለውን የፈከረው ወይም የሚፈክረው (ማለት ከተቻለ) የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አይደለም።
ተውሳኮች ሁሉ ይጥፉ፤ ሁሉም ግንቦችም ይፈርሳሉ የቻይና አብዮት መፈክር ነበር። ኢሕአፓም ለጊዜው ግዙፍ
የነበረውን የአጼውን አገዛዝ መታገልና መጣል ይቻላል፤ እንችላለን ብሎ በመነሳት አብዮት ለኩሶ ድልን ቢቀማም
አገዛዙን አንኮታክቷል። የሕዝብ ድርጅትና ድምጽ መሆን ችሎ ነበርና። የይቻላል ጎዳና ውጣ ውረድ እንደነበረውና
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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እንዳለው ሁሉ ውድቀት የራሱ እያደናገረና እያሳሳቀም ወሳጅ ቁልቁለት ነበረው፤ አለውም። ያ ግን እንችላለንና ሁሉም
ተውሳክ ይወገድ፤ ወይም ደብተራው ጸጋዬ ይል እንደነበረው ይወገራል እንጂ ምነው አይወገር ያለው ዛሬ ድርጅቱን
የሚቃኘው የእምቢታና የቀጣይ ትግልም መንፈስ ነው። ይህ የሁሉም አባልና ታጋይ ነኝ ባይ መለያ ነው፤ ጽኑ እምነት
ነው ማለትም አይደለም። ለዚህ ነው ትግል ብለው ጮሐው ከሀዲና አንጃ የሚሆኑት የሚከሰቱት። ጥራዝ ነጠቆቹ
በችኮላ ማንዴላና የነጻነት ትግል አርአያ ያሏቸውም ሳይነጋ በማጀት ተጠናቀው ወደ ባንዳነት ቅሌት መግባታቸው
በፊትም በቅርቡም የታየነው። ውድቀት ትግልን አጃቢ ነው። አያምርም። የዝቅጠትም ምልዕክት ነውና ይዘቱ እጅ እጅ
ይላል።
የውድቀትና ቅሌት አንዱ ዋና መለያ ጊዜ ወያኔ ምርጫ የሚለውን ቧልቱን ሲያቀርብ ነው። የምርጫው ሁኔታ ካለፈው
የተሻለ ይሆናል ብሎ ተስፈኛው ይበረክታል። ወያኔ ግን የምርጫውንም ህግ አያስተካክል፤ የምርጫቦርዱን ነጻ መሆን
አይቀበል ይባስ ብሎ አፈናውና እመቃ በምርጫው ዋዜማ እየጠነከረ ይመጣል። በአሁኑ ወቅት ወያኔ ሀገራዊ
ድርጅቶችን አግዶ፤ ተኪ ቡችሎችን አሰማርቶ ራሱ ከራሱ ጋር ሮጦ ምርጫ ያለውን ለማሸነፍ ደፋ ቀና እያለ ነው።
የምርጫው ቧልት ማንንም የማያደናግርና የወያኔን አምባገነንነት የማይሸፍን ሆኖ ሳለ ማነው ባለሳምንት በሚል ከወያኔ
ጫማ ስር የሚደፉና በዙሪያው የሚኮለኮሉ አልጠፉም። የታገዱትን ቦታ ለመውሰድ ለመቀራመትና አልፎም ሞክረውት
የከሸፈባቸውን የዘረኝነትና ግንጠላ ፖለቲካ ለመቀጠል ወደ ወያኔ ይሮጣሉ። ሌሎችም ታሪክ ጥሏቸው ከነበረው
እንጦሮጦስ ከነቆሻሻቸው ብቅ በማለት ወያኔን ያስደስትልን ይሆን በሚሉት ጸረኢሕአፓ ዘመቻ ይሰማራሉ። ይህን ሁሉ
የተደጋጋሚ የውድቀት ጉዞም ባዕዳን ያጅባሉ። ወያኔን ከሌሎች ጠባቦች ለማስታረቅና ለእነሱ አማራና ኢትዮጵያ
ተወራራሽ ናቸውና፣ ጸረአማራ ጸረኢትዮጵያ ህብረትን ለመፍጠር ከአሜሪካ እስከ ኖርዌይ፤ ከሱዳን እስከ ቻይና ጥረቶች
አልተቋረጡም። ውጤቱ ግን ውድቀት ዳግም ውድቀት ነው።ወደ ወያኔ ውድቀት ጉዞውን እያጀቡ እንጂ እያስቆሙትም
እንዳልሆነ በጥቅምና አድርባይነት ዓይኑ ላልታወረ ሁሉ ግልጽ ነው።
ውድቀትን ለመከላከልና ከተቻለ ለማስወገድም ተቃዋሚዎችን ማምከን የሚለው የወያኔ የቆየ ውሳኔና አማራጭ ዛሬም
ሳይለወጥ የሚገፋበት በመሆኑ አገዛዙ ጠላት በሚላቸው ላይ አፈናውን እያጠናከረ እንጂ እያላላ አይደለም። ነጻ
ጋዜጠኞች ላይ አፈናው ተጠናክሮ ይገኛል። ሽብርተኛ እየተባሉ ለእስርና ስቃይ ተዳርገዋል። ሰላማዊ ሰልፍ የቃጡ
ለድብደባ እስር እየተዳረጉ ናቸው። የስድተኛው ቁጥር አልቀነሰም። ሕጻናትና ወጣት ሴቶች ይሸጣሉ ለገንዘብና
ለዘመናዊ ባርነት።
የሀገሪቷ ለም መሬት ይቸበቸባል። በባህርዳርና በደቡብጎንደር፤ በኦጋዴንና ጋምቤላ ግድያው ደርቷል። ይህን ለማጀብ
የሚፈለጉት ለከርሳቸው ያደሩ፤ የግንጠላ አቀንቃኞችና ጸረ ድርጅቶች ከሀዲዎች ናቸው። እነዚህም ከሀዲዎች እንደመዘጋ
ዓይጥ ከየጉድጓዳቸው ወጥተው ንከሱ በለን፤ ማንን? እያሉ ከወያኔ ትዕዛዝ በመቀበል በታጋይ ድርጅቶች ላይ
ተሰማርተዋል። ከተቃዋሚዎችም አንጻር እስካሁን ጎራቸውን ከወያኔ ቅጥረኞችና አፍራሾች ሊያጸዱና በሀገር አድኑ ትግል
ዙሪያም ሊያብሩ ባለመቻላቸው የፖለቲካው መድረክ የፖለቲካ ጉልት ሆኖ ወደ ንግድነት ተለውጧል ቢባል
የሚያከራክር አይሆንም። የውድቀት ሂደቱም ከሀገር ወደ ብሄረሰብ ከዚያም ወደ ጎጥነውና የሶማሊያ አንድ ጎሳ ማለትም
ሀዊዬሀ በርጊዲር አብጋል ብሎ ተከፋፍሎ ሲፋጅ እንደከረመው ሁሉ ከወያኔ የክልል ሽንሸና በባሰ ብሄረሰቡን በጎጥ
እየሸነሸኑ ሊያደቁትና ሊያጠፉት የሚሹም ተሰማርተዋል። ይህንን ተቃዋሚ ድርጅቶች ላይ የተቃጣ አደጋ ማስወገድ
የሀገር አድኑ ዋና ተልዕኮ መሆን አለበት። ኢትዮጵያዊነትና ሕብረት የወያኔን ውድቀት የሚያፋጥኑ ናቸው። የውድቀት
ሰዋስው መስተዋድድን መስተፋቅርን አያጠብቅም። መሰረቱ ሌላ ነው። ወያኔም ሊዘራ የባጀውን የጥላቻና ዘረኛነት
ፖለቲካ ሊያጭድ ግድ ሆኖበታል። ጓዶቻችንና ስንቱን ንጹህ ሕዝብና ታጋይ የጨረሰው ግብዝ አምባገነን ከተደፋ በኋላ
ለውጥ ይመጣል ያሉት ቢያፍሩም የዚያ ልዩ አረመኔና ጸረኢትዮጵያ ሞት ለኢትዮጵያ እንኳን አልቀረም። አገዛዙና
ፖለቲካው ስልጣንን በራሱ ዙሪያ አጠንጥኖና ተቆጣጥሮ በመቆየቱ የተለመደው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አቋም-ወያኔ በአሁኑ ጊዜ ውስጣዊ ይዘቱ እየተሸረሸረና እርስ በርስ መጠላለፉ እየበዛም ነው። በአንጻሩም የሕዝብ ዝምታና
ፍርሐት እየተወገደ የህዝባዊ አመጽ ጅማሮም እየታየ ነው። ታጥቀን ታገልን ወያኔን ዘረርን የሚለው ልብ ደንቅርት
ይመኛል ቢሆንብንም ሕዝብ በመሳሳት ላይ መሆኑን ጠቋሚ መረጃዎች አሉ። ከወሬው ቀነስን አንግቦ ድርጅታዊ ይዘትና
ጥንካሬን እውን ማድረግ እንደሚገባ ሁኔታው ይጠቁማል። ከሩቅ ርቀት ሳይሆን ከሕዝቡ ጎንና መሀል ሆኖ ትግሉን
ማቀናጀትና መምራት የወቅቱ ዋና ግዳጅ ነው ብንል ስህተት አይሆንም። ድርጅት አያስፈልገንም የሚለውን አላዋቂ
ልፈፋ አስወግዶ ሊመሩ የሚችሉትን ማጠናከር አስፈላጊና ራስን የሚያስችል አማራጭ ይሆናል። ምክንያቱም ዛሬ አንዱ
የትግሉ ችግር እንመራሃለን የሚሉት ድርጅቶች ነጻና በኢትዮጵያዊነት ላይ የማይደራደሩ ናቸው ማለት አለመቻሉ ነው።
ለኢትዮጵያ ቅን የማያስቡ በሚሰጡት እርዳታ ሀገር አድን ትግል ሊያካሂድ የሚችል ድርጅት ይኖራል ብሎ ማሰብ
በጣም ስህተት ነው። ነጻ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶችን ማጠናከሩ ነው የሚገባው የወያኔን ውድቀት ለማፋጠን ከተፈለገ።
የውድቀት ሰዋስው ከባድ አይደለም። ጠላትና ወዳጅን በጥንቃቄ መፈረጅ ከተቻለ። ከዚያ ሚቀጥለው ውድቀትን ከራስ
ለማራቅና ውድቀትን በጠላት ላይ ለማምጣት ነው። የጠላትን ጐራ በሁሉም መንገድ ከፋፍሎና አናክሶ ወደ ውድቀቱ
መግፋትና የወገንን ጎራ ደግሞ ከጥቃት መከላከልና ወደ ድል መግፋት አስፈላጊ ይሆናል። ከዚህ አንጻርም ወያኔ
ያሰጉኛል ያላቸውን ድርጅቶችና ተቃዋሚዎች ትኩረት ሰጥቶና ብዙ ገንዘብ አፍሶ ያጠቃል ያስጠቃል። በኢሕአፓና
መሪዎቹ ላይ እየተደርገ ያለው ጸያፍ ዘመቻ ለዚህ ምስክር ነው። በሬ ወለደ ብቻ ሳይሆን በሬው ለጥጃይቱ ወተት
አጠባን የሚጨምር ይህ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ጸረኢሕአፓ ዘመቻ በሁሉ መስኩ ከወያኔ ጋር እየተቀናጀና በወያኔም
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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እየተከፈለ መሆኑ ለክርክር አይዳርግም። ከወያኔም የሚጠበቅ ነው ብንል ትክክል ነው። በኢሕአፓ ረጅም የትግል ታሪክ
የአንጃ ክስተት ለህዝብ ጠላቶች ጠቅሟል። በደርግ ዘመን የተከሰቱት አንጃዎች ድርጅቱን ለከፍተኛ ጥቃት መዳረጋቸው
አከራካሪ አይደለም። ወራሪ አሜሪካኖች የቪትናምን መንደር ለማዳን ድምጥማጡን ማጥፋት ነበረብን የሚለውን
በሚያስታውስ ደረጃ ድርጅቱን እናድናለን በሚል የበተኑትም ለደርግ የሰጡት ጥቅም የሚረሳ አይደለም። ባለፉት ጥቂት
ዓመታት ብቅ ያለው አንጃም ምንም እንኳን በይዘቱና በሌላም መስክ ደካማ ችሎታ አልባ ቢሆንም በድርጊቱና
በልፈፋው ለወያኔ መጥቀሙ ይታወቃል። ሌሎች ድርጅቶችም ላይ የተከሰቱት ከፋፋዮችና አንጃዎች ለወያኔ ጥመዋል።
ይህም ሀገር ወዳድ ድርጅቶችንና የህዝቡን ጎራ ማጠናከርን አቢይ ግዳጅ ያደርገዋል። ወያኔን መታገል ጎን የሕዝብን
ትግል ጎራ የሚያምሱትንም ሁሉ አምርሮ መታገል ያስፈልጋል። ትግልን ወደ ውድቀት ምን እንደሚያመራ ስንጠይቅ
ውስጥን ማጽዳት፤ እባብን በጉያ አለመያዝን ያመላክታል። የውድቀትን ሰዋስው ጠንቅቀን እንወቅ።

እግርን ቀይዶ ዝላይ አይቻልም!
የኢትዮጵያ ሀገር ወዳድ ዜጎች ወያኔን አውድመው ሀገራቸውን ሊረከቡና ባለቤት ሊሆኑ ምኞታቸው ነው። አውድመው
ጠራርገው ወደ ትቢያ ጉድጓድ ጥለው ነው መሰረታዊው ቃል ወይም ግንዛቤ። ይህም የሚያመለክተው በቅድሚያ
በሰበብ አስባቡ በወያኔ ላይ ቁርጠኛ አቅዋም አለመያዝ ጥፋት መሆኑን ይጠቁማል። ከወያኔ ጋር በሰበብ አስባቡ
ለመተቃቀፍ መጣር ሀገርን ጎጂ መሆኑን ያስያል። ከመሞዳሞድ አልፎ ከወያኔ ጋር መወዳጀት፤ በወያኔ ላይ ማዕቀብ
አለማድረግ፤ ሀገርን መቀራመት፤ በዝርፊያው ድርሻ መሻትና በግርግሩም ሀገርን ለመገነጣጠል መነሳት ደግሞ
ከወንጀልም ወንጀል መሆኑን ቁልጭ አድርጎ ያመለክታል።
እግርን ቀይዶና አስሮ ዝላይ የሚቻል እንደማይሆነው ሁሉ በወያኔ ላይ ቁርጠኛ አቅዋምን ይዞ በተግባራዊ ትግል
ሳይሰማሩ ደግሞ የወያኔን ውድቀት መመኘቱ ጅልነት ቢባል ስህተት አይሆንም። ወያኔን አምርሮ ለመታገል ጽኑ
አቅዋምና ጥረት ካለ የፖለቲካውን መድረክ የሚያደፈርሱትን፤ ፖለቲካና ንግድ ተወራራሽ የሆነባቸውን፤ በትግል ሽፋን
ውዥንብር የሚነዙትን ሁሉ ጥግ ማስያዝ ማግለል ይቻላል። ይህ ሳይደረግ ህብረትንም፤ ትግልንም፤ ድልንም መመኘቱ
ሞኝነት ይሆናል። የአያሌ ችግሮች መንሰኤ ወይም መነሻ የራሳችን ውስጣዊ ድክመት መሆኑ መታወቅም አለበት።
አሁንም ቢሆን የተቃውሚው ጐራ አድርባዮችና ከፋፋዮች የሚርመሰመሱበት መሆኑ ግልጽ ነው። ራሳቸውን ህጋዊ
ተቃዋሚ ያሉት እንኳን ለመሰባሰብና ለመተባበር አቅቷቸው አለ። በፖለቲካው መስክ ራሳቸውን እንጂ ነንባዮቹ የገነቡት
የእምቧይ ካብ እንጂ ሌላ አልሆነም። አንዳንዶቹ ከጠባብነታቸውና ወያኔነታቸው አንላቀቅ ብለው ለህብረትም ለትግልም
እንቅፋት በመሆን እየተሰነጣጠቁ ናቸው። ራሱን አረና ትግራይ የሚለውን ቡድን ያጢኗል። ታጋይ ድርጅቶችን
ከፋፍለው ለወያኔ የጠቀሙትም ዕድገት ሳይሆን ውድቀት ዕጣቸው ሆኖ ሲያፈጥባቸው በተነቃበትና በጠነዛው
መንገዳቸው/ዘዴያቸው የታጋዩን ጎራ ዳግም ሊሰርጉ እየጣሩ ናቸው።
ማን ድርጅቶችን ሲከፋፍል ባጀ?
የትኛው ድርጅት ነው ሌሎችን ለማዳከም የተቋቋመ?
ማን ደግሞ ደጋግሞ የህብረት ጥረትን ሲያበላሽ ቆየ?
ማንስ ድርጅት ነው ለባዕዳን ያደረ?
ለነዚህና መሰል ጥያቄዎች ምላሽ መስጠቱ ጸረወያኔውን ትግል ፈር ያስይዘዋል።
ትግል ቧልት ወይም በአቦስጡኝ የሚካሄድ ሳይሆን ስልትን፤ ጥንቃቄን፤ ሙያተኛነትን ጠያቂ ነው። የድርጅት ምስጢር
የባቄላ ወፍጮ መሆን የለበትም። በህይወት መጠበቅ ያለበትም ነው። የድርጅትን ምስጢር አሳልፈን አንሰጥም ብለው
ራሳቸውን የሰዉ የኢሕአፓ አባላትና መሪዎችን ያስታውሷል። ድርጅት ክፍትና ዝርክርክ ከሆነ ጠላት በቀላሉ ምስጢሩን
ያውቅበታል፤ ጠላት በቀላሉ ሰርጎትም ይገባል። በትግልና ሕይወት ላይ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ቀላል አይሆንም።
ኢሕአፓ ለምሳሌ ሲጀምር የነበረውን አወቃቀር በርካታ ጊዜ የቀየረ ሲሆን ወያኔ ለስልጣን ከበቃም በኋላ ኢሕአፓን
ሊያጠቃ ሲጥር የድርጅት ይዘቱንና የመዋቅሩን ይዘት ቀይሯል። አንጃዎችና ከሃዲዎች ሲፈሉም የነበረውን የሀገር ቤት
መዋቅር ሳይታክት ቀያይሯል። ይህ ራስን ከጥቃት መከላከል ነው። ራስንም ከአፍራሾችና መዥገሮች መከላከልም የትግሉ
አካል መሆን አለበት። ማለትም ውስጣዊ ድክመትን ማስወገድ ካልተቻለ የውጩን ወያኔ ማቸነፍ ከባድ ይሆናልና ነው።
ድርጅትን ከጨጎጊቶችም ሆነ ጎታቾች አጽድቶ፤ የትግልና የፖለቲካ መድረኩንም ከነጋዴዎች አላቆ መገኘቱ ለትግሉ
ወሳኝ ጉዳይ ነው። ይህም ጉዳይ ድርጅትን ብቻ ሳይሆን ሕዝብንም የሚመለከት ነው።
ሕዝብ የታጋይና ጀግና ትርጉም ጠፍቶት አላፊ አግዳሚውን አፈጮሌና የመድረክ ተዋኒያን መሪዬ ብሎ ካቀፈ ትግሉን
ይጎዳል። ወያኔውን ስዬ አብርሃን መሪ ሊሉ የቃጡትንና ግለሰቡን የሕዝብ ትግል መሪ ማለት ስህተት ነው ብለው
የተቃወሙትንም ሊያወግዙ የጣሩትን የምንረሳ አይሆንም። ደግሞ ደጋግሞ ተመክሮ ያሳየን ሆኖ ሳለ አሻፈረን አንማርም
ማለቱ ትግላችንን ደግሞ ደጋግሞ በአፍጢሙ ደፍቶታል። ራሳቸውን ለመስዋዕትነት ያቀረቡ ጀግኖች ተረስተው
በወር(ያውምበተዘጋጀ) የእስር ቆይታ ማንዴላ ሲባሉ የነበሩ ቡከኖችንም አይተናል። ዛሬ የፖለቲካው ጉዳይ ተነከባሎ
እነማንጋ እንደደረሰ ምስጢር አይደለም። ቆራጥነት ያነሰውና ብቃት አልባ በሆኑ የሚመራ ደግሞ ይደናበር እንደሆነ
እንጂ ወደ ድል ማንንም አያደርስም። የነጋዴዎችና አስመሳይ ታጋዮች ሰለባ ሆኖ ለመቅረት ያልፈለገ ህዝብ ብቃትና
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ጀግንነትን የቀልድ ጉዳይ አያደርግም። ነጋ ጠባ በቀበሮዎች አይታለልም። ታጋይ ልጆቹን ያወድሳል ይደግፋል እንጂ
ታፔላ ለለጠፈ ምሁር በሉኝ ባይ ጆሮውንም ልቡንም አይሰጥም። አንዴ መታለል ይረዳናል፤ ነጋ ጠባ ግን መነዳት
መታለል የሞኝ ፈሊጥ ያሰኛል። ስለዚህም ጠንቀቅን አለማራቅ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው።
ወይኔ በሰሞኑ የደም ተመክሮ አይደገምም በሚል በኢሕአፓ ላይ ክሱን እየደረደረ ነው። ለአህያ ሃውልት የሰራው ወያኔ
ቧልተኛም ነውና ለጸረኢሕአፓ አንጃዎች ሀውልት ልስራ ብሎ ሰበር ሰካንም ከዚሁ አያይዞ ጀምሯል። ስጋቱ የሕዝብን
ጎራ የሚያስደስት ሲሆን በወያኔ ቅስቀሳ ሊወናበዱ የሚፈቅዱ ካሉ ደግሞ ዕዳው የነሱው ነው። ብዙ ፍንጮች ወያኔ
ሀገሪቷን በሰሜን ለጦርነት ሊዳርጋት ነው በሚል ይጠቁማሉ። ሆነም አልሆነም ግን ህዝብ ለወያኔ ተወናብዶ 120 ሺዎች
ከዚህ ቀደም ለወያኔ ጭዳ እንደሆኑት ራሱን ለሞት ማስበላት የለበትም። ከትላንት ጀምሮ የሕዝብ መስዋዕትነት ለወያኔ
ሳይሆን ለሀገሩ፤ ለሀገር አድን ትግሉ ድል ብቻ መሆን እንዳለበት ተደጋግሞ የተገለጠ ነው። በሰላማዊ ትግል ሽፋን
ጸረወያኔ ትግልን ሊያሽመደምዱ የሚጥሩት በአብላጫው ለወያኔ ያደሩ መሆናቸው ግልጽ ቢሆንም ሰላማዊ
ትግል(በሚገባው መንገድ ከተካሄደ) የሁለገቡ ትግል አካል መሆኑ አይካድም። ስንቶቹ የሰላማዊ ትግል አባወራዎች
ለመብት ብለው ሲሰለፉ፤ የታሰሩት ይፈቱ ብለው ሻማ ሲያበሩ አይተናል ከወሬው ባሻገር? ከዚህ በከፋ መንገዱ
አይደል ደብዛቸው የጠፋን፤ ከሱዳን ከኬንያ ወዘተ ታግተው ለወያኔ የተሰጡትን፤ ታስረው ሲማቅቁ ዓመታት ያሳለፉትን
"የእኛአይደሉም" ብለው ስማቸውን ሳይጠቅሱ እንኳን የቀሩት? ዲሞክራሲ ለእኛ ሌላው ግን ይረገጥ ፖለቲካ መስመርን
ይዞ ሀገርን ከጥፋት ለማዳን መቃጣት ዘበት ነው። ግማሽ ሀገር ወይም ግማሽ መብት የሚባል ነገር የለም። ለሀገሩ ባዳ
መሆንንም እጁን አጣጥፎ የሚቀበል ይኖራል ብሎም መጠበቅ-መገመት ስህተት ይሆናል።
ስለሆነም የሀገር አድን ትግሉ በቅድሚያ የእስከዛሬ ድክመትን ማወቅና ለማስወገድ መነሳትን ይጠይቃል። ደማችን
እየፈሰሰ፤ ሕይወት እየተገበረ፤ ማጎሪያው ሞልቶ፤ ስየሉ መረን ለቆ ባለበት ለምን ትግሉ ድልን መቀዳጀት አቃተው።
ጠጣሩ እንዲላላ የላላውን ወጥር ነውና መፍትሔው ወደ ራሳችን መላላትና ድክመት ትኩረትን ማዞሩና ጥንካሬን መሻቱ
አግባብ ያለው ይሆናል። ስህተትን ለመድገም ግን እሽቅድድሙን ማንንም አሸናፊ ሳያደርግ ሁሉንም በአፍጢሙ የሚደፋ
መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም። የመሪ ድርጅት ጽንሰ ሀሳብ ድክመቱ ከዚህ ቀደምም ተጠቁሟል። ከእኛ ውጪ ሌላ
ድርጅት የለም የሚለውም ዕብሪት ትግልን የሚጎዳ መሆኑን ያወቅነው ጉዳይ ነው። ድርጅት ትህትናና ከጉራ መራቅን
መርሁ ሊያደርግ ይገባል። ዕይታን ሰፋ አድርጎ፤ ከተመክሮ ተምሮ፤ ይበልጥ ለመማር ዝግጁም ሆኖ በገቢር በትግሉ
መሰማራት ቀና ነው። ድርጅት ራሱንም ሲገመግም ለራሱ ሊዋሽ አይጠበቅም። በተጻራሪው እንዲያውም ራሱን
አብጠርጥሮ እንዲገመግም ይጠበቃል። መለስ ብለን ለመሆኑ ስንቱ የተቃዋሚ ድርጅት ነው ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ
አባላቱን ለግምገማ ሰብስቦ፤ አመራሩን በአባላቱ የሚያስመርጥ? አመራሩ ተሰብስቦ አይደል ሁሉንም ወስኖ ለአባላት
የሚያወርደው? አንድ ግለሰብስ እንዳፈተተው የሚወስንበት ድርጅት የለም ማለት ይቻላል? ወይኔን ለማሸነፍ ይህንንና
ሌሎችንም ድክመቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ነብርን በአርጩሜ ለመሸኘት መቃጣቱ ማቆም ማክተም አለበት።
ጉልበት ያለውን አገዛዝ ለማቸነፍ ጉልበት ያለው ተቃዋሚ ማለትም ሕዝብን አደራጅቶና አቅፎ የሚታገል የሚያታግል
ያስፈልጋል። የወረቀት ነብር አማጽያንን ይዞ ፈቅ ማለት አይቻልም። በኤርትራ ከተሞ፤ ሰለጠኑ ወይም ታጠቁ የተባሉት
ሁሉ ምን ጠቀሙን? ምንም ነው መልሱ። የሚዳሰስ የሚታይ አቅም ይዘው ሊገኙ አልቻሉምና ተጨፈኑ እናሞኛችሁ
"ወታደራዊመግለጫቸው" በአብዛኛው ላም ባልዋለበት የኩበት ወሬ-- ማንንም ሊያሳምን አልቻለም። አምነው የሄዱትም
በመጡበት ፍጥነት ሸሽተዋል ወይም ሊያመልጡ ሲጥሩ ለሰው በላዎቹ ሰለባ ሆነዋል።
የባእዳንም ሰልፍ አልቀይር ካለ 23 ዓመታት ጨፍልቀውን ተጉዘውብን አሁንም ያድኑናል ብሎ መመኘቱ የራሳችንን
ሞኝነትና የንቃት ጉድለት የሚያጋልጥ ነው። ባእዳን የሚያስቀድሙት የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም ነውና ይህንን
የሚያስጠብቅላቸው ሎሊያቸው ወያኔ እስከሆነ ድረስ በሁሉም መስክ በውሸቱም ጭምር ያጅቡታል። ይረዱታል
ይታደጉታል። ይህን ሁኔታ ለመለወጥ የሚያስፈልገውም ሌላ ሳይሆን ሁኔታውን በትግል መለወጥ ነው። ማለትም
ወያኔን ባመረረ ትግል መወጠርና ባእዳን ለጥቅማቸው ሲሉ እንዲከዱት ማስገደድ ማለት ነው። አሜሪካ ከቬትናምም
ሆነ ከሶማሊያና ከሊባኖን እንዲወጣ የተደረገው በነበረው ጉዳትም ባደረሰበት ትግል ነው። አሜሪካ የሚያፈቅራቸውን
አምባገነኖችን(የኢራኑሸህ፤ ሞቡቱ፤ ሙባረክ ወዘተ) እንዲተው የተደረገው በሀይል እንጂ በልምምጥ አልነበረም።
ትምህርቱ ግልጽ ነው። ባእድን ወያኔን መደገፍ ዋጋው ከፍተኛ ነው ብለው እጃቸውን እንዲሰበስቡ ማድረግ ያሻል ማለት
ነው። ይህ ስለ ምእራቦቹ የተባለው ሁሉ ቻይናንም፤ ህንድንም፤ አረቦቹንም የሚመለከት ነው። ቀንበራችንን ከጫንቃችን
እናንሳ። በትግል ስም መዘረፍና ማላገጫ መሆናችንም ያክትም። ውስጣችንን እናጽዳና የሀገር አድኑን ጎራ እናጠናክረው።
ከመዝለላችን በፊት ለውድቀት የሚዳርገንንና የቀየደንን ስህተት፤ ድክመት ሁሉ እናስወግድ። ስለትግል ማውራቱን
ቀንሰን በትግል መሰማራቱን እናብዛ።
ለነፃነታችን አንተኛም፤ ምርጫና ኢትዮጵያ
በዘመነ ወያኔ ምርጫ እየተባለ ለአራት ጊዜያት ያህል በሕዝብና በሀገር ላይ ከባድ ቀልድና ሹፈት ሲቀለድና ሲሾፍ ሲፌዝ
ተቆይቷል አሁን ደግሞ ለአምስተኛ ጊዜ እየተሾፈና እየተቀለደ ይገኛል። በዘመነ ወያኔ ምርጫ ተደርጎ አያውቅም። ይህ
ሐቅ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር (Statei Department)i እስከ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ድረስ በሚሰጧቸው
መግለጫዎች በተደጋጋሚ ያረጋገጡት ሀቅ ነው። ዐይኑን ጨፍኖ ለመሞኘት የፈቀደ ካልሆነ በስተቀር በሁሉም ዜጋም
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በሚገባ ይታወቃል። አገዛዙ ፍትሐዊና ትክክለኛ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ፍላጎትና ተፈጥሮ ከቶውንም
ኖሮት አያውቅም መቸም ደግሞ አይኖረውም።
ዘንድሮ ግን ወያኔ ማንነቱን ሕዝቡ ጠንቅቆ ከማወቁና በሚፈጽማቸው በደሎችና ግፎች ከመንገሽገሹ የተነሣ
በተፈጠረበት እጅግ በጣም ከባድ በራስ ያለመተማመን ችግር እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ለተቃዋሚ ወይም ለተፎካካሪ
የፖለቲካ ፓርቲዎች ከገዛ ሕገመንግሥቱ ድንጋጌዎች በተጻራሪነጻነታቸውንና መብቶቻቸውን እየከለከለ በራሱ ፍላጎት
ብቻ በጠባቡ ከልሎ የሚሰጣቸውን የመጫዎቻ ሜዳም እንኳን ሊሰጥ በፍጹም አልፈለገም። እንደ ወያኔ አስተሳሰብ ይሄ
ስልቱ ጊዜው አልፎበታል ተበልቶበታል። ቢያደርገው “ልቆጣጠረው በማልችለውና ባልጠበኩት አቅጣጫ ሄዶ
ያስበላኛል”i ብሎ ያምናል።በመሆኑም ብቻውን ሮጦ አሸነፍኩ ብሎ በማስጨብጨብ አሁንም መንግሥት ነኝ
ሊልፈልጓል።
ስለሆነም የሰላማዊ የትግል አማራጭ ዕድል የተነፈጋቸው ወገኖች እንደ ፍላጎታቸው ሁሉ ሕዝብንና ሀገርን የመምራት
ብቃቱ አለን የሚሉ ከሆነ ወያኔን በሕዝባዊ ዐመፅ ወይም በትጥቅ ትግል በኃይል ከሥልጣን ለማስወገድ ወገባቸውን
አስረው መንቀሳቀሳቸው ግዴታቸው ነው ማለት ነው። ይሄንንም ሲያደርጉ ትግሉ በሚጠይቀው የተቀናጀና የተጠና
የበሰለ ስልታዊ መንገድ እንጅ የግድ በግልጽ አዋጅ እያወጁ ዘራፍ በማለት እንዳልሆነ ልብ ይሏል። ይህ የትግል ስልት
እንደ ሰላማዊ ትግል ባለመሆኑና ከበድ ያለ በመሆኑ ወዳለፍነው ዘመን እንድንመለስ ተገደናልና እንደ የኢሕአፓ ዘመን
ወጣቶች ላቅ ያለ ብስለት ቁርጠኝነት የዓላማ ጽናትና ጀግንነት የሚጠይቅ በመሆኑ ለዚህ ከባድ ትግል ከሥነልቡና
ጀምሮ እራስን በበቂ ሁኔታ ማዘጋጀት ግድ ይላል። ኢሕአፓ ከነበረበት ደካማ ጎኖች ትምህርት በመውሰድ ጠንካራ
ጎኖቹን ደግሞ እንዳሉ መውሰድ አስፈላጊ ይሆናል።
በእርግጥ ፊት ለፊት ወጥተው ከወያኔ ጋር እየተጋፈጡ ያሉት ወገኖች ቁጥር ያንያህል ላቅ ያለ ላይሆን ይችላል። ከጀርባ
ግን በሚሊዮኖች(አእላፋት) የሚቆጠሩ የዓላማ ተጋሪ እንዳላቸው የሚጠረጠር አይመስለኝም። የሚያሳዝነው የእነሱ
ትግል ግብ የሀገርንና የሕዝብን ክብር ሉዓላዊነት ታሪክ ባሕል ማንነት እሴቶችን ሁሉ በተመለለከተ ቢሳካላቸው ከወያኔ
በከፋ መልኩ የከፋ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑን ብዙዎቹ የሚያውቁ አለመሆናቸው ነው። ይሄንን አብዛኞቻቸው በቅጡ
ሳያውቁት የሚያደርጉትን ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያዊ የማይፈልገው የማይፈቅደውም ከመሆኑ የተነሣ የጥቅምና የዓላማ
ግጭት መነሣቱ የማይቀር ይሆናል በዚህ መሀል የጠላት እርስ በእርስ እያፋጀ ሀገሪቱን የማዳከም ስትራቴጂ(ስልት)
ተሳክቶላቸው እንደቆየው ሁሉ ወደፊትም ይሳካላቸው ይሆናል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በሃይማኖትና በዘር
ሳንለያይ ለጠላቶቻችን ሳይሆን ለእኛ የምትሆን ነጻ እኩልነት የሰፈነባትን ኢትዮጵያን ለማምጣት ስንል የማይቀርልንንና
የሚገጥመንን ፈተና በብቃት ተወጥተን ዓላማና ግባችንን ለማሳካት ከወዲሁ መዘጋጀቱ ግድ መሆኑን ልንረዳ
ያስፈልጋል።
ኢትዮጵያ ሀገራችን የምትጠማዉን ዴሞክራስንና እድግትን አግኝታ ለዘላለም ትኑር!!
Melat Aschenafi
Würzburg
አንቀጽ “”(39) ማን ለማን ፈጠረው???
አንቀፅ 39 በህገ መንግስቱ የሰፈረው መችና እንዴት ተግባራዊ ሊሆን ይችላል ብላቹህ አስባቹህ ታውቁ ይሆን፧ በርግጥ
ኢትዮጵያ ሳትበታተን በፍቅር ባንድነት መኖር ትችላለች ፣ መኖርም አለባት መቸውም ቢሆን አንቀፅ 39 መፍትሄ ሊሆን
አይችልም። እስኪ እነዚህን ምክንያቶች እንይ
1.

አንድ ክልል ለመገንጠል ሲወስን ጥያቄው ለማእከላዊው መንግስት ያቀርባል። ጥያቄው የሚያቀርበው
ተበድያለሁ የሚል አስተሳሰብ ስለያዘ ነው። የክልሉ ተበደልኩ ማለት እውነት ከሆነ የማእከላዊው መንግስት
ጨቋኝ መሆኑን ያሳያል። ማእከላዊው መንግስት ጨቋኝ ከሆነ ተጨቋኞቹን እንዲያገለግሉት ይፈልጋል ስለዚህ
በሰላማዊ መንገድ ያለደም ማፋሰስ ይተገበራል ማለት የዋህነት አይደለምን?

2. ወደ ሪፈረንደም ለመሄድ ጥያቄው ተቀባይነት አገኘ እንበልና አንድ ክልላዊ መንግስት ምን ያህል ነው የክልሉን
ህዝብ ሊወክል የሚችለው? እስካሁን በህዝብ የተወከለ መንግስት አላየንምና። ይህ ለማለት ያለፉት
መንግስታት በጉልበታቸው ይገዙ ነበር ያሁኖቹም ከዛ የሚለይ አይደለም። የተካሄዱት ምርጫዎች በእጅጉ
ግልፅነት ይጎድልባቸዋልና። ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቶ ሪፈረንደምም ተካሂዶ አንዲት ክልል ለመገንጠል
በቃች እንበልና ከበቃች በኃላ ድንበር የማካለሉ ስራ ደግሞ ሌላ የሃገሪቱ ፈተና ይሆናል። ከፈተናም አልፎ
ለሌላ ከባድ እልቂት የሚጋብዝ የተዳፈነ እሳት ሆኖ ይቆያል። አዲሲትዋ ሀገር የኢትዮጵያን ምት ለመቋቋምና
ከስጋት ለመዳን ብላ የህዝቦችዋ ጥቅም ያላስቀደመ የሌላ ሀገር ወዳጅነት ትፈልጋለች። ፈልጋም ልታገኝ
ትችላለች። ዞሮ ዞሮ ሁኔታው የሰላምና የዕድገት ድባባ ሳይሆን የጦርነትና የተንኮልና ሴራ ድባብ እየሰፈነበት
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ይሄዳል። ታድያ አዲሲትዋ ሃገር ይሁን ታላቅዋ ኢትዮጵያ ምን ተጠቀሙ፧ ኤርትራ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ልትሆን
ትችላለች፡፡ ሻእብያ ኤርትራ ከተቆጣጠረች በኃላ ለይምሰል በሩጫ ሪፈረንደም ተካሂዶ ግልፅ ሊሆኑ
የሚገባቸው ነገሮች ከጅምሩ ግልፅ ባልመሆናቸው ከባድ ክፍያ አስከፍለውናል። ያንን የሕወትና የንብረት ክፍያ
ከፍለንም እስካሁን ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት አልተቻለም።
3. አንዱ ክልል ውስጥ ያለው ህዝብ ከሌላ ክልል ያለው ህዝብ በባህሪ አንድ ናችው። አንዱ ህዝብ ሌላውን
ለመጨቆን አይነሳም። ፍቅርንና መከባበርን ቅድምያ ይሰጣል። በርግጥ በህዝቡ መካከል ችግር ካለ መነሻው
ሊሆን የሚችለው ከህዝቡ ወጥተው የራሳቸው ድብቅ ፀረ ህዝብ ዓላማ ያነገቡ የህዝቡ የንቃት ደረጃ አለማደግ
እንደዕድል በመውሰድ የሚንቀሳቀሱ ኀይሎች እንዳሉ ያመላክታል። ካልሆነ ግጭት በየትኛውም ግዜና ቦታ
ህዝብን ጠቅሞ አያውቅም። ስለዚህ አንቀፅ 39 ያነሳ ክልላዊ መንግስት ለጥያቄው ማቅረብ እንደምክንያት
የሚያቀርበው "የእገሌ ክልል ህዝብ ጨቆነኝ" ሳይሆን "ከእገሌ ድርጅት አብሬ መስራት አልቻልኩም" ወይም
ተመሳሳይ የሆነ ምክንያት ይሰጣል። እንደዛ ማለት ደግሞ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ለሌላው ህዝብ ፍትኀዊ
ሳይሆን ለራሱ ህዝብ መቸም ቢሆን ፍትኀዊ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ትልቅ ምሳሌ ወደሩቅ ሳንጓዝ ወይም
በግዜም ወዳለፉት ክ/ዘመናት ሳንሄድ ከጎናችን ያለችው የኛዋ ህወሓት ጥሩ ምሳሌ ልትሆን ትችላለች።
በህወሓት ምክንያት ተበደልኩ የሚል ሌላ ክልላዊ መንግስት ካለ ያ ክልላዊ መንግስት ማወቅ ያለበት ህወሐት
ለትግራይ ህዝብም ከጅምሩ እንዳልጠቀመች ነው። በርግጥ ከላይ ስናየው በሚድያና በድህረገፆች የሚንቀሳቀሱ
የትግራይ ሰዎች ህወሐትና የትግራይ ህዝብ አንድ እንደሆነ አድርገው የሚያቀርቡ በብዛት ማግኘት ይቻላል።
በትእግስት ነገሮችን ያገናዘበና የፈተሸ ግን የትግራይ ህዝብ እንደሌሎች ወንድሞቹ የተጨቆነ እንድያው አፈናው
በይበልጥ የሚገኝበት ህዝብ ይህ ህዝብ መሆኑ ለማወቅ ብዙ ግዜ አይፈጅበትም። ለዛም ነው ችግሩን አውጥቶ
ለመናገር ከሌላው ህዝብ በበለጠ የዘገየው፡፡ ይህን ሁሉ ከግምት ስናስገነባ የጭቆና መፍትሄ አንቀጽ 39 ሳይሆን
አብሮ መታገል ነው።
4. በዓለም ላይ አንቀጽ 39 በህገ መንግስትዋ አስፍራ ተግባራዊ ያደረገች ሀገር ዓለም እስከተፈጠረች እስካሁን
በታሪክ የምትታወቅ ሀገር የለችም። በአሁኑ በ21 ክፍለ ዘመን ላልታወቀ ዓላማ በህገ መንግስትዋ አንቀጽ 39
ብላ በመሰየም የመገንጠል መብት አላቹህ ያለችው ኢትዮጵያ ብቻ ናት። በነገራችን ላይ ባለኝ መረጃ መሰረት
ኦነግ በ1984/1985 ከሽግግር መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት ይህ ጥያቄ በአቶ መለስ ዜናዊ ወደሚመራው
መንግስት አቅርቦ ነበር፤፡ ነገሩ ግልጽ ሳይሆን ግን ኦነግ በደኖ ላይ የኦሮሞ ህዝብ በግፍ ጨፈጨፈ ተባለ።
የተገደሉት ኦሮሞዎችም ከጉድጓድ ሲወጡና የሞቱትን ቤተሰቦችና ዘመዶች የኦነግ ግፍ ሲመሰክሩ በኢቲቪ
ተላለፈ። ኦነግ ጭፈጨፋው በኔ ሰራዊት ሳይሆን በኢህአዲግ ሰራዊት የተፈፀመ ነው ሲል ስለነበር የሽግግሩ
መንግስት ተወካዮችም(ከተለያየ ፓርቲ የተውጣጡ) የጭፍጨፋው ተጠያቂ ለህዝብ ለማሳወቅ ወደ ቦታው
ተጓዙ። ያደረጉትም ጥናት በሽግግር መንግስቱ ፊት አቀረቡት፡፡ ስብሰባው ይመሩት የነበሩት አቶ መለስ
ናቸው። በጥናቱ አቅራቢዎችና በአቶ መለስ መርማሪ ጥያቄዎች የኦነግ አመራሮች ዲፈንድ ማድረግ አልቻሉም።
የኦነግ አመራሮቹ ሁለት የማይስማሙ መልሶች ሲመልሱ በቀጥታ በኢቲቪ በሚተላለፈው ፕሮግራም አቶ
መለስ እጅ ከፈንጅ ሲይዝዋቸው ይታዩ ነበር። መጨረሻ ላይ አቶ መለስ ራሳቸው ፍርድ ሰጪ ሆኑና ለኦነግ
ሙሉ ይቅርታ እንደሚሰጡ ተናገሩ። ኦነግ እንዲቆይላቸው ስለፈለጉ ይመስለኛል በዛው ፍጥነት ካሁን "በኃላ
እንዳይደገም በይቅርታ አልፈነዋል" በማለት ፍርዳቸው ያስተላለፉት። ኦነግ ግን የነበረው ፍላጎት እየቀጨጨ
በኦህዴድ እየተበለጠ በመሄዱ በሽግግር መንግስቱ መቆየት አልመረጠም። ብዙም ሳይቆይ ወጣ።
ስለዚህ አንቀጽ 39 Impracticali መሆኑ ህወሓት ሳይመቸው ሲቀር ለራሱ ብቻ ሊጠቀምበት አስቦ ያሰፈረው ብዬ
አምናለሁ። ህወሐት ራሱም ግን እንደዛ ተጠቅሞ እስከመጨረሻው የትግራይ ህዝብ ለማዳከምና ብሎም ለማጥፋት
ካልሆነ ተኝቶ ሊበላበት የሚችል ጉዳይ አይደለም።
ስለዚህ አንቀጽ 39 ከህገ መንግስቱ እንዲነሳ እጠይቃለሁ።
ስንሻዉ ግዛቸዉ ካሣ (Gänheim)iBayern
የኢህአዴግ ግድፈቶችና መጭው ምርጫ
የአንድ ፓርቲ እሩጫ ነው በምርጫ የማያምን ቡድን ነው ያለው፤ በሀገራችን ተገዝተን በባርነት ውስጥ ነው ያለነው፤
በየእስር ቤቱ ለሚሰቃዩት የህሊና እስረኞች ሁሉ ጭቆናው ይብቃ፤ የሌሎች ፖለቲካ ድርጅቶች ድምፅ እንዳይሰማ
እያደረገ ቢበዛ 22 ተጫዋቾች ብቻ የሚጫዎቱበትን ሜዳ ሙሉ በሙሉ ኢህአዴግ ብቻዉን አንድም ከተቀናቃኝ ሳይኖር
ሁሉንም ተመልካች በማድረግ ለዛዉም ከ22 በላይ ተጫዋቾችን ይዞ የጨዋታዉን ለዛቢስ የሚያደረገዉ ለምንድነዉ?
ህዝቡ እኮ አንድ ድምፅ ብቻ መስማት፤ የኢህአዴግን የእርስ በርስ ጨዋታ ብቻ ማየት ሰልችቶታል፤ ሌላ አዲስ ሃሳብና
እዉቀቶች ሲተገበሩ ማየትን እየናፈቀነዉ፤ እስከመቸ ነዉ ህዝቡ በዉሸት እየታለለ የሚቆየዉ ሊፈነዳ እኮ እየደረሰ ነዉ፤
የኢህአደግን የዉሸት ፕሮፖጋንዳ ብቻ መስማት እጅእጅ ብሎታል። ለመሆኑ ለምንድነዉ እስከ አሁን ድረስ ኢህአደግ
እራሱን ካለፉት ከደርግና ከዘዉዳዊ መንግስታት ጋር እያወዳደር የሚሞኘዉ ሰዉንም ሊያሞኝ የሚሞክረዉ?

የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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በ21ኛ ክ/ዘመን ያለነዉን አሁን ከኛ ጋር በክፍል ዉስጥ እየተማሩ ካሉት በእድሜም ሆነ በተለያዩ መስፈረቶች
ከሚመጣጠናቸዉ አቻዎቻችን ይልቅ ከ50 እና ከ100 አመታት በፊት ከነበሩት አያቶቻችዉና ቅድመ አያቶቻችዉ ጋር
ተወወዳደሩ ብሎ ወደሆዋላ እየሳበ የሚያስቸግረን? በምን ቋንቋዋና በምን መንገድ እንድንወዳደር ነዉ? ለመሆኑ
ኢህአደግ evolutioni የሚባለዉን ጠንቅቀዉ አያዉቅም ልበል? ለምን ቢባል ግዜ በሄደ ቁጥር እንስሳትም ሆነ እፅዋት
እራሳቸዉን ከመለወጣቸዉም ባሻገር የሚሰጡትን ምርት እየጨመሩ እና እየተሻሻለ መጥተዋል፤ ሰዉም በኢህአደግ
ወይም በማንም ጫና ሳይሆን በተፌጥሮ ህግ የግድ መሻሻሉን መቸም ይቀጥልበታል፤ ታድያ ለምን በየጊዜዉ ኢህአደግ
ወደ ሆዋላ መጎዋዝ አስፈለገዉ? ወይም ከሱ ጋር የሚወዳደረዉን አቻ በጎረበቱም ሆነ በአለም ላይ አጥቶ ነዉ?
መወዳደር ካስፈለገዉ ለምን በዕድሜ እንኮዋን ከሱ ጨቅላ ከሆኑት ከጎረቤቶች ሀገራት መንግስታት ጋር አያወደደርም?
ለመሆኑ ኢህአደግ በተፈጥሮ ሕግ መሰረት እየተከሰቱ ያሉትን ለዉጦችን በኔነዉ በኔምክንያት ብቻና ብቻ ነዉ ሊል
ይችላል።
ለመሆኑ Globalizationi የሚለዉን ፅንስ ሀሳብ በደንብ አያዉቀዉም ልበል የትኛዉ ሀገር ነች ለglobalizationi በሯዋን
ዘግታ ቁጭ ያለችዉ? ልታድረግ የሚትችል የለችም ለምን ቢባል ዘግታ ብትቀመጥ ትታፈናለች ንፁህም ባይሆን
Globalizationንን ወደ ሳንባዋ ማስገባት አለባት አለዚያ በዉስጧዋ ያሉት ታፍነዉ ያልቃሉ እሷዋም ትወድቃለች።
በመሆኑም ኢህአዴግ መሆን ያለበት ከመቀነሱ ባሸገር የጨመረዉ ምንም ፋይዳ የለም። ስለዚህ ሁሉም ያለፉት
መንግስታት ከነርሱ ከቀደሙት የተሻለ ሲያከናዉኑ ይህ በሌሎችም ሃገራት ላይ እየሆነ ያለዉ ነዉ፤ ታድያ ኢህአዴግ እኔ
ብቻ አለሁላችሁ፤ እኔ ብቻ ነኝ ትክክለኛ ፖሊስዎችን የያዝኩት ማለቱን አበዛ? መቸም ቢሆን ከኢህአዴግ በሆዋል
የሚመጣ መንግስት ከኢህአዴግ በተሻለ እዉቀትና ፍጥነት ሀገርቱን የተሻለ የዴሞክራስና የእድገት ባለቤት እንድትሆን
የሚያደርግ እና እራሱን በወቅቱ ከሚኖሩት ከጎረቤትና የሌሎች ሀገራት መንግስታት ጋር የሚያወዳድር እንጂ እራሱን
ከኢህአደግና ከደረግ ወይም ከዘዉዳዊ አገዛዝ ጋር የሚያወዳድር መንግስት እንደማይሆን ህዝቡ
ከታሪክ(ለዛዉምከኢህአደግ) ተረድቶዋልና እርግጠኛ ሊሆንይችላል።
በመሆኑም የኢህአዴግ የፖለቲካ ስትራቴጆቹን አስተሳሰቡን ማሻሻል አለበት፤ ህዝቡን ወደ ሆዋላ እየጎተተ ህዝቡ
እንዳለፉት ጊዜት ዴሞክራሲንና እድገትን ብቻ እየተጠማ መኖር የለበትም፤ መብቶች ናቸዉ የሚባሉት ነገሮች እንደ
ኢህአዴግ በወረቀት ብቻ ሰፍሮ የሚቀሩ ብቻ ሳይሆኑ የሚተገበሩ መሆን አለባቸዉ። ስለዚ ኢህአዴግ ለህዝቡ ቆመ
ያለዉ ካለ እንደ Obamai ያሉ ኢትዮጵያን ከመጥቀም አልፈዉ አለምን ሊያንቀጠቅጡ/ጉድ የሚያስብሉ/ መርዎች
እንድፈልቁ ከወሬ ያለፈ multi-Politic አስተሳሰቦች እንድቦርቁ መንገዶችን ክፍት ማድረግ አለበት፤ አለዚያ ለሃገረቱ
ይጠቅማል የሚል እምነት ህዝቡ አጥቷል። ከአንድ ሰዉና ከአንድ ፓርቲ ዉጭ ሌላ ሊመራቸዉ የሚችል የለም፤ ሁሉ
አይጠቅማችሁም ከሚለዉ ከጠባብ አስተሳሰብ መዉጣት አለበት። የሚገርም እኮ ነዉ ሰዉ የራሱን ጀርባ ማየት ይችላል
ታድያ ኢህአደግ በአንገቱ ላይ ያለዉን የተሸከመው እንቅርት እንዳትነግሩኝ ብሎ ተቃዋሚዎችን ወደ ዳር አድርጎ
እንቅርቱን ተሸክሞ የሚቀሳቀሰዉ ለምንድነዉ?
BertukanAbdela
Würzburg
ምርጫ እና ወያኔ
አንዲት አገር ዜጎችዋ ሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብታቸው ተጠብቆ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ምርጫውን የሚታዘቡ
ታዛቢዎች ባሉበት መምረጥ ሲችሉ ከምርጫውም በህዋላ ድምፃቸው ሲከበርላቸው አገሪትዋ ነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫ
አደረገች ይባላል። ታዲያ ኢትዮጵያ በወያኔ 24 ዓመት የግፍ አገዛዝ ዘመን ስለነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫ በወያኔ ካድሬዎች
ሲሰበክለት እና ሲነገርለት አገሪትዋ ነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫ በአፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር እየፈለገች ግን በወያኔ ግፋዊ
አገዛዝ ዜጎችዋ እየሞቱባት እና እየተሰቃዩባት ትገኛለች ለዚህ ማሳያ እንዲሆንና 1997 ዓ.ም ምርጫ እንመልከት። ሕዝቡ
በታላቅ የለውጥ ተስፋ የሰጠው ድምጽ በወያኔ ተሰርቆበት ሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ ተነጥቆ ያለፍርድ የት እንኳ
እንደታሰረ በማይታወቅበት መልኩ ወያኔ በእየ እስርቤቱ ውስጥ እግሩን እየገረፈ በኤሌትሪክ እያሰቃየ ውሃ እየነከረ
ከቤተሰብ ለይቶ እያሰቃይ ወያኔ ወንድ እና ሴት እፃን አዋቂ ሳይል በጥይት አየጨፈጨፈ የመንግስት ሰራተኛወን ወያኔን
ተቃውምሃል በሚል ከሚሰራበት ቦታ እያባረረ እሱን እና ቤተሰቡን ለስቃይ እንዳረገ የሚቃወሙትን ሁሉ በግፍ
እያሰቃየ እየገደለ ታዲያ ነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫ አካሄድ ይባላል ወያኔ ከአሸባሪ በምን ተለየ የአሸባሪ ስራ እየሰራ
አሸባሪው ወያኔ ይበቃሀል ሊባል ይገባዋል። ዜጎች መብታቸው ተከብሮ ይጠቅመናል ይበጃል ለአገሪትዋ እና ለወገን
ይጠቅማል ብለው የመረጡት ድምፃቸው ሊከበር ይገባዋል።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!
Henok Reta
Würzburg

የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ወይ ሀገሬ ትላንትና ዛሬ
ጎበዝ እንነሳ ለመጨረሻ ድል
ደርግ ግንቦት 1983 እ.ኢ.አ ጠቅልሎ አገሪቱን ለወያኔ(ለጨካኙ) መንግስት አስረክቦን እስከሄደበት ጊዜ ድረስ እንደዚህ
መንግስት አይን ያወጣ ተራ የውንብድና ተግባር ላይ አይሰማራ እንጂ ስልጣንን ለሰፊው የህዝብ አላስረክብም በማለት
በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዬጵያውያን ደም ሲያፈስ የቆየ መሆኑን የምንዘነጋው አይደለም። በኢትዬጵያ ታሪክ ስልጣንን
በሀይል ካልሆነ በስተቀር በሰላማዊ መንገድ የማስረከብ ልምድም ባህሉ የለንም። ታዲያ ወገኔ መቼ ነው ስልጣንን
በሰላማዊ መንገድ ከአንድ ወደ አንድ የሚሸጋገረው። በእርግጥም በኢትዬጵያ ስልጣንን በሰላም የማሸጋገር ባህሉም
ልምድም የለንም አንድ አማራጭ በሀይል ማንበርከክ ነው ካለፉት ስርዓቶች እንደወረስነው ጊዜና ወቅት የማይሽረው
የጭንቅላት ጠባሳ ትቶ ከማለፉ ጥሩ ሰርቶ በጥሩ ስም ዝናን ማስነሳት ይሻል ነበር። ይሁንና ወያኔ ግን ከምሁራን፣
ከተማሪው፣-ከሰራተኛው፣ ከገበሬው፣ ከአሮጊት፣ ከሽማግሌ፣ ከወጣቱ፣ ለአቅመ አዳም ካልደረሰው ምን ያልበደለው፣
ያልገረፈው፣ ያላፈናቀለው፣ ያልገደለው አለ? ከሞት ከስቃይ ለማምለጥ ከሚወዳት ሀገሩ ያልተሰደደ እና እንደወጣ
የቀረው ስንቱ ነው?
እናም ወገኔ ይህንን ጨካኝና አረመኔ የወያኔ መንግስት ከስልጣን አስወግዶ ለአንዲት እናት ሀገር ኢትዬጵያ ህዝብ
ነጻነትን፣ እኩልነትን፣ ዲሞክራሲን፣ ብልፅግናን፣ ፍትህን ለማምጣት ማንኛውም ኢትዬጵያዊ በዘር፣ በቋንቋ፣
በሀይማኖት፣ በፓለቲካ ፓርቲዎች ሳይከፍፈል በአንድ ላይ በአንድ አቋም አንዱ አንድን አሳልፎ ሳይስጥ እጅ ለእጅ
ተያይዘን ይህንን አስከፊ የወያኔ ስርዓት ለመጣል መታገል አለብን።
ኢትዬጵያ ለዘላለም ትኑር!!!!!!!!!!!
ቴዎድሮስ ሽፈራው
ከቩርዝብርግ
ሰሚ ያጣ ጩኸት
በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን ብዙ ሁኔታዋች ያመለክታሉ
በተለይ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች የተለያዩ መግለጫዎችን እየሰጡ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የኢሕአዲግ
ወያኔ መንግስት አቤቱታዋችንና መግለጫዋችን ከምንም ሳይቆጥር ህዝቡን በማሰቃየት ላይ ይገኛል:: አሁን በቅርቡ
በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ወረዳ የሚኖሩና በእርሻ ሥራ ላይ የተሰማሩ ገበሬዋች ከዚህ ክልል ወጥታችሁ ሒዱ ተብለው
በእንግልት ላይ ይገኛሉ በገዢው ወያኔ መንግስት በምዕራብ ሸዋ አምቦ ዞን የሰገሰጋቸው የራሱ ሰዎች ይህ የአማራ ክልል
አይደለም ውጡልን በማለት ለረዥም ዓመታት አብሮ የኖረውን ህዝብ በዘር በመከፋፈል እርስ በራሱ እንዳይስማማ
እያደረጉ ይገኛል::
በሀገሪቱ መተዳደሪያ ህገ መንግስቱ እንዳስቀመጠው እያንዳንዱ ዜጋ በፈለገው የሀገሪቱ ክልል በመሄድ ንብረት ማፍራትና
መኖር እንደሚችል ህጉ ቢደነግግም በሥራ ሂደት ላይ ግን ገዢው የወያኔ መንግስት እራሱ ህጉን ሲያፈርስ ይታያል
ህዝቡ ህግ ይከበርልን ብሎ ድምፅ ሲያሰማ መንግስት በምላሹ ህገ መንግስትቱን ለመናድ ነው ብሎ ህዝቡን ወደ እስር
ቤት አስገብቶ ያሰቃያል አሁን እየተደረገ ያለው የሀገሪቱን ነዋሪዋች ያለ አግባብ ማፈናቀልና ህዝቡን ማሰቃየት ነው
ከምእራብ አምቦ ዞንለቃችሁ ውጡ የተባሉ ነዋሪዋች ባሉበት ቦታ ሰሚ አጥተው ወደ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ቢሄዱም
ሰሚ በማጣታቸው በገዢው መንግስት ወያኔ ፓሊሶች ድብደባና እንግልት ደርሶባቸው ወደ አንድነት ፓርቲ ቢሮ
በመሄድ ችግራችንን ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳውቁልን ብለው እዛው ይገኛሉ እናም የኢትዮጵያ ህዝብ በሐገሩ መኖር
ካልቻለ እስከ መቼ ይንገላታል እስከ መቼስ በስቃይ ይኖራል ስለዚህም ሁላችን በአንድነት ተነስተን ገዢውን የወያኔን
መንግስት ለአንዴና ለመጨረሻ ግዜ መታገል አለብን::
ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ውድቀት ለወያኔ!!!!
ሜላት አሸናፊ (Würzburg)
ኢህአዴግ ወያኔ ህዝብ ለማፉጀት የገነባው የመርዝ ብልቃጥ!
ኢትዮጵያን እየመራ የሚገኝው ኢህአዲግ ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ከቀን ወደ ቀን እርስ በርስ እንዳይተማመን
እንዲነቃቀፍ እንዲጠራጠር ከዚህ ባለፈደግሞ ግጭት እንዲፈጠር ህዝቡ እለት ከእለት በነዚው መንግስት
የሚወጠኑለትን የእርስ በእርስ መጋጨት ተንኮሎች እየተመለከተ ልቦናው በእጅጉ እየደማ ነው ኢህአዴግ ወያኔ
ዘረኝነትንና ፖለቲካ በአንድ ዙር ላይ የተመሰረተ የዘረፉና የአድሉ አገዛዝ ይዞአቸው የተነሳው የአገር አውዳሚ የፖለቲካ
ስርአት ውጤቶች ናቸው ወያኔ ኢህአዲግ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴዋች ሁሉ ምን ያህል መጥፎ መሆናቸውንልብ ሣንል
አልቀረንም ወያኔ ኢህአዲግ ህዝቡን ለማፉጀት የገነባው ሴራ የህዝቡን መብት እና ነፃነት ማክበር ተስኖት ህዝባችን ላይ
እያደረሰ ያለው ጥቃት የሰነዘረው የመርዝ ብልቃጥጠባብ አመለካከት መንግስታዌ ህዝባችንን ጨለማ አፍኖ በመውሰድ
የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት

26

Megazin`s of KUEPRP

አ ደራ ቅጽ፩ ቁ .፩ ግን ቦ ት ፪ ሺህ ፯ ዓ .ም.

Adera Vol.1 No 1 June 2015

የኢትዮጵያን ንፁህ ዜጋን በማጥፋት የእኛን ስልጣናችን እንዲከበር ከእኛ ውስጥ ሌላ ማንም መንግስት እንደማይችል
በእብሪት ቃላቸው ያለ ምንም ፍርሀት ህዝቡን እንደ ቆሻሻ በመቁጠር በሙሉ ልብይናገራል እንዲሁም በዘርና
በሀይማኖት ሣንከፉፈል ታግለን ይህንን አባገነን መንግስት በመገርሰስ ታጥቀን ለትግል መነሣት አለብን ታዲያ እስከ
መቼነው ይህ አፉኝ የወያኔ መንግስት እያጋጨንና እየከፋፈለን የሚያቆየን ይህንን አፋኝ መንግስት ከስልጣኑ አባረን
እንዴት ነው ኢትዮጵያ በአንድነት ተባብረን የምናቆያት ሀገራችንን የህግ የበላይነት እና የዳኝነት ነፃነትን እውን ይሆን
ዘንድ ኢህአዲግ ወያኔን ልንታገለው ይገባል ወያኔ ህዝቡን በፋክክር ያሉትን የፖለቲካ ፖርቲዋች አፍኖ በመደለል
በማስፈራራት በመግደል እንዲሁም በዛቻ ኢህአዲግ የገፈፈውን ሰብአዊ ከብራችንን ወያኔ በእኛ ላይ ያለውን ግፍና
መከራ ውርደት በቃ የምንልበት አሁን ነው::
ከራሄል እሸቱ(ከቩርዝበርግ)

ሁሉም የፖለቲካና የሕሊና እስረኞች ይፈቱ!!!

የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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ግጥሞች
እሷ እቴ!

የሀገር ክብር

ትላንት ጩኸት…እሪታ
ዛሬም ዋይታ…ዋይ…ዋይታ
ፍትህ በአገንባጭ ታግታ

ለሰው ልጅ ደህንነት ለሀገር ግንባታ፣
በቅድሚያ ወያኔን በህብረት እንምታ::
በትግል ጎዳና የምትጓዙ ሁሉ፣

ፍትህ በአገንባጭ ታግታ

በርቱ ተበራቱ ኢህአዴግን ጣሉ::
ወገንን እናድን ኢትዮጵያን እናንሳ፣
ከገባችው ችግር መከራና አበሳ::
በውጭም በውስጥም ባለንበት ሆነን፣
እናውግዝ ወያኔን አለም እንዲረዳን::
ሁሉም አገር ወዳድ ተነስቶ በጋራ፣
ማየትን እሻለው አገሬ ስትኮራ፣
ማየትን እሻለው አገሬ ተከብራ
ለምን ትሸጣለች ኢትዮጵያ አገራቹ፣
ባዕዳን እንዳይገቡ ጠብቁ ነቅታቹ
ወያኔ ሰይጣን ነው እንዳያስታቹ፣
ቃሉን አለዝቦ ሲናገር ሠምታቹ፣
እውነት አስመሥሎ ሊያደናግራቹ፣
ቀስ ብሎ ይገባል በመካከላቹ::
እንዲህ ነው ወያኔ ግብሩን ታውቃላቹሁ፣
ይህን ክፉ ጠላት ካገር ያጥፋላችሁ::
መለያየት ቀርቶ ፍቅር ያድላቹ::

በኤሬሆች ጅራፍ
የነጻ ህሊና ተጉአዥ ሲጎርፍ
ብልጭ የለ ብልጭልጭታ
ድንግዝ ነው ድንግዝግዝታ
በፍትህ ዱካ ሰላም ጠፍታ
ብትፈለግ ጠዋት ማታ
እሷ እቴ
የት ተገኝታ!

ሳራ ምህረቱ
Würzburg

የ ኢደኮጀ መፅ ሄ ት
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Finote Democracy: The Voice of Ethiopian Unity!

ከኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ በአጭ ር ሞገድ በሳተላይት የሚተላለፍ የራዲዮ ፕሮግራም
(EPRP's Satellite Radio transmissions to Ethiopia and Horn of Africa)
የበለጠ ለማወቅና ለመስማት
www.finote.org ይጎብኙ
በሀገራችንም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ የሴቶችን ጥያቄና ትግል አስመልክቶ የበለጠ ለመረዳት
የሚከተለውን ድረገጽ ይጎብኙ
www.aesed.org
IEWO Radio
ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት(ዓኢሴድ)
(IEWO)
ስለ ሀገራችን ፖለቲካዊ፤ ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ለማወቅ የሚከተሉትን ድረገፆች ይጎብኙ
www.eprp.com
www.eprpyl.com
www.debteraw.com
www.assimba.org
www.ethiolion.com
የሰብአዊ መብት ጥያቄ በኢትዮጵያና በአለም አቀፍ ደረጃ
www.socepp.info
ይጎብኙ::

የ ባ ድኪሲን ገ ን ና አ ካባ ቢዉ የ አ ባ ላ ት ስ ብሰ ባ 02.05.2015

በ ኑ ር ን በ ር ግ ከተማ የ አ ሻ ፈን በ ር ግ፣ የ ኑ ር ን በ ር ግና ባ ድኪሲን ገ ን ና አ ካባ ቢዉ የ አ ባ ላ ት ስ ብሰ ባ 14.3.015

