
            የኢትዮጵያ ሕዝባዊ እንቅስቃሴና የወጣቱ ሀላፊነት
                                                                                            ከሙኒራ ሙሐመድ ሙስጠፋ

በዚህ ዘመን ኢሕአፓ መሆን ውሀ ወደ ላይ የመፍሰስን ያህል ነው።በውዷ ሀገራችን በኢትዮጵያ ጠባብ ዘረኞች 
ስልጣን ከያዙበት ግዜ አንስቶም ሆነ ከዛ በፊት ብዙ ተመልክተናል አይተናል አንብበናልም። ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ 
የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ፤ እንዲሉ ቀደም ከትናንት በስቲያ ጀግኖች አባቶቻችን አርበኞቹ እየተሰቀሉ ባንዳ ሲሾም ሲሸለም ፤ 
ብዙዎች ለዲሞክራሲ በጮሁ ግፍ ይብቃ ባሉ ፤ የሰው ልጅ ሰው የመሆን ሰብዓዊ ክብሩ በገዛ አገሩ ሊጣስ አይገባም ባሉ ፤ 
ለፍትህ በጮሁና የለውጥ እንቅስቃሴም አድርገው ወዳለሙት ሽግግር ለመሄድ መንገድ ቢጀምሩም በከሀዲዎችና አድርባዮች 
እንቅስቃሴአቸው ተጨፍልቆ ዋጋ የከፈሉለትም ትግል ግርግር የሚል ታርጋ ተለጥፎለት በህይወት ከነበሩት ውጪ የሙዋቾቹን 
አስከሬን እንካን ሳይቀር በጭካኔ በመስቀል ለህዝብና ለሀገር የቆሙትን የለውጥ ሀዋርያት በማጥፋት ለሆዳቸው ያደሩ ህዝብን 
የሚንቁትንና የሚጠሉትን በመሾም ያን አስከፊ ስርዓት በየካቲቱ የህዝብ አመፅ ወደ መቃብሩ እስኪገባ ድረስ አስቀጥለውታል።
 

ዛሬ ላይ ቆም ብለን ስናስብ ያ ትውልድ ምን ዓይነት ትውልድ ነበር? በርግጥ የትውልዱን ጀግንነት ፤ ለሀገርና ለህዝብ 
ያለውን ታማኝነት ብሎም ጥልቅ ፍቅር ፤ ለህዝብና ለሀገር የነበረውን ክብር ፤ ደግነቱንና ርህራሄውን ስንመለከት ዕንደመማለን። 
ዛሬ ላይ እዚህ ቆመን የረገፉብንን ደማቅ ከዋክብት ስናስብ ብንቆጭም ታላቅ ኩራትና ክብርም ይሰማናል። ዛሬ ላይ ቆመን 
አርበኞች አባቶቻችንን እና ያን ትውልድ ስንዘክር ሰማዕት ሆነው ያለፉትን ጀግኖቻችንን እናስባለን። ያለፉትም ሆነ ዛሬ 
ያላችሁት ለኢትዮጵያችን ያልሰጣችሁት ምንም ነገር የለም። ተርባችሁላታል ፤ ታርዛችሁላታል ፤ አካላችሁ በስለት 
ተዘልዝሎላታል ፤ በፈላ ዘይት ተዘፍቃችሁላታል ፤ ከነህይወታቹ በእሳት ነዳችህላታል ፤ ደማችሁ ተንቆርቁሮ አጥንታችሁም 
ተፈጭቶ በምድሪቱ ተረጭቶላታል ፤ ሁሉን ሰጥታችኋል ምናልባት የሚቆጫችሁ ነገር ቢኖር ከአንድ በላይ ህይወት ኖሯችሁ 
ስላልሰጣችኋት ብቻ ነው የሚሆነው። በዚህ ደግሞ ወክንድ ትልቅ ኩራት ይሰማዋል። 

ዛሬም ቢሆን ለትግሉ ትልቅ ዕንቅፋት የሆኑት ትናንት አንድ ብሩህና ጀግና ትውልድ አርደውና ፈጅተው ሀገሪቱን 
ለጠባብና ዘረኛ ቡድን አሳልፈው የሰጡ ፤ በወቅቱ ለለውጥ የተነሳውን ትውልድ በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ሆነው ስጋውን 
ሲዘለዝሉ አጥንቱን ሲያደቁ ስየል ሲፈፅሙና ሲረሽኑ የነበሩ ፤ አድርባይና ፈሪ በመሆንም ትግሉን ሸሽተው ባበደ ክረምት 
ያልባቸው የነበሩ ፤ አንጃዎችና የዘመኑ ግንጠላን አቀንቃኞች ናቸው።
 

በዚህ መድረክ ወይም ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሁሉ ስለ ወያኔ ማውራት ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆነው እንዲያው ግን 
በጥቂቱ ለማለት ያህል ወያኔ በታሪክ ውስጥ ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ ፅፎ የሚገዛውን ሀገር ያፈረሰ ድርጅት ፤ ምዕራቡን 
የሀገራችንን ክፍል ለሱዳን የሰጠ ፤ ሰፋፊ ለም መሬቶችን ለአረብ ቱጃሮችና ለሌሎችም ባዕዳን ለረጅም አመታት የሸጠ ፤ የዘር 
ማጥፋት ወንጀሎችን የፈጸመና እየፈፀመም ያለ ከመሆኑም ባሻገር ህዝቡን በከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲው አፍኖና ረግጦ በዘርና 
በሀይማኖት ከፋፍሎ እየገዛ ያለ የጥቂት ዘረኞች ቡድን ነው። ስለዚህም ይህ ቡድን የግድ መወገድ አለበት።

ታድያ ይህንን ሀላፊነት ማን ይወጣ? በኛ እምነት ዛሬም ቢሆን በተለይ ሀገራችን ህልውናዋ ፈታኝ አደጋ ላይ 
በወደቀበት ወቅት ወጣቱ ትውልድ የታሪክ አደራ አለበት። ጠላቶቻችን የትውልድ ክፍተት አለ ድልድዩን ሰብረነዋል ህዝቡንም 
በታሪክ በስነ-ልቦና በዘርና በሀይማኖት ከፋፍለን አከርካሪውን ሰብረነዋል፤ ስለዚህ ኢትዮጵያን የማፍረስና ታሪኳንና ስሟን 
ካለም ካርታ ላይ የማጥፊያ ጊዜ አሁን ነው ብለው ቆርጠው ተነስተዋል።
 

ይሄንንም ትውልድ ማለትም እኛን ፈሪ ፣ ለመብቱ የማይቆም ፣ ከራሱ በቀር ለማንም የማያስብ ሀላፊነትን ለመሸከም 
በቁ ያልሆነ ዕያሉ ዕንዳሻቸው ይዘልፉታል። እኛም ዝም ስላልን እንዳሻቸው ይዋሻሉ ይሳደባሉም። ቦዘኔ ሲሉን ዝም አልን 
፤ሲያስሩን ፣ ሲገርፉን ፣ ከሀገራችን ሲያሳድዱን ፣ በሀሰት ሲከሱን ፣ አሸባሪ ሲሉን ፤ ሀገራችንን ሲያፈርሱ ዝም አልን ፤ 
ጀግኖቻችንን ሲያንቋሽሹ ፣ ታሪካችንን ሲያራክሱና ሲበርዙም ዝም አልን ፤ ጠንካራ ድርጅት የዲሞክራሲ ጠላት ነው እያሉ 
ተገንጣዮችን ሲያጠናክሩና የኢትዮጵያን ጠላቶች በማስተዋወቅ መድረክ ሲሰጡ ዝም አልን ፤ ግን ለምን? ? ?የምንታገሰውን 
ዝም የምንለውስ እስከመቼ ነው? ? ?

ዛሬ ላይ የቆምነው አሸናፊ የሆነ ሃሳብ(idea) ይዘን ነው። ዛሬም ቢሆን ከ 42 ዓመታት በፊት የተነሱት ጥያቄዎች መልስ 
አላገኙም። ኢሕአፓ የቆመላቸው መሰረታዊ ሀሳቦችና አላማዎች ተጨባጭ በሆነ መንገድ ከምንጊዜውም በላይ ፍንትው ብለው 
ወጥተዋል። ስር ነቀል ለውጥ በትግል ፤ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት የተከበረባት ፣ ፍትህ ርትዕ ፣ የህግ የበላይነት 
የሰፈነባት ፣ በመድብለ (ብዙሀን) ፓርቲ ሥርዓት የምትተዳደር ፣ህዝብ የስልጣን ምንጭ መሆኑ ዕውን የሚሆንባት ኢትዮጵያን 
ለማዳን ኑ አብረን እምቢኝ እንበል ፣ እናምፅ ፣ በዚህ ፈታኝ ታሪካዊ ወቅት ወደላይ የሚፈስ ውሀ እንሁን ፣ ታሪክን እንለውጥ 
ለዚህ የተቀደሰ አላማና ዕድል ታድመናልና መተኪያ ለሌላት ሀገራችን በደማችን እንደ ቀደምቶቻችን ታሪክ ሰርተን እንለፍ; 



በክብር ለክቡር አላማ ኖሮ ለክብር መሞት ታላቅ ክብር ነውና ሀገር ለማዳን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በተለይም ለወጣቱ እና 
ለአንድነት ሀይሎች በሙሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

እናቸንፋለን!

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!


	            የኢትዮጵያ ሕዝባዊ እንቅስቃሴና የወጣቱ ሀላፊነት

