
የሀገራችን የወደፊት ጉዞ እንዲቀለበስ ለአፍታም መፍቀድ የለብንም 

በተስፋሁን ታደሰ 10-11-16 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿንና መላውን ዓለም ባስደመመ የወደፊት ጉዞ ላይ መሆኗ ነጋሪና መስካሪ 

አያስፈልግም። ይህ ጉዞ ግን እንከን የለሽ ነው የሚል አስተሳሰብ የለንም። በዚህ የወደፊት ጉዞና ከፍታ ሂደት 

የተከሰቱ ችግሮች እንዴት ነው የምንፈታው በምንልበት ጊዜ እኔ እንደሚመሰለኝ ሁለት አማራጮች አሉ። 

አንደኛው አሁን በተቀሰቀሰው በጎዳና ዓመጽና ነውጥ ሽብር በመቀጠል እስካሁን የተቀዳጀነውን ውጤትና 

ድል አውድመን ከ25ዓመት በፊት ወደነበርንበት መመለስ ሲሆን፣ ይህ በማንኛውም የጤነኛ አስተሳሰብ 

ሚዛን የሚደገፍና ቁቡል አማራጭ ሊሆን እንደማይችል ግልጽ  ጉዳይ ነው። ሁለተኛው መፍትሔ 

ማንኛውንም ችግራችንን በሰላማዊና የሠለጠነ መንግድ መፍታት ነው። ይህ በማንኛውም የጤነኛ አስተሳሰብ 

አማራጭ የሌለው አማራጭ ይመስለኛል።   

ይህም ሆኖ አሁን የተጀመረው ነውጥ የማን አጀንዳ ነው? ተጠቃሚውስ ማነው? የዚህ ትርጉም 

ለሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምንድነው? በሠው ህይወት፣ ንብረት እየተደረገ ያለው ውድመት ማንን ነው 

የሚጎዳው የሚለው በጥሞና መመርመር የግድ ይላል። ምንም እንኳን ኢህአዴግና መንግስት ችግሮቻችንን 

ውስጣችንን በማየትና በመፈተሽ እንፈታዋለን ማለታቸው ትክክለኛና መሆን የሚገባው ቢሆንም የውስጥ 

ችግራችን እንዲባባስ የሚያደርጉ የውጭ ጠላቶቻችንና የሀገር ካሃዲዎች የተቀናበረ ሴራ ችላ ሊባል 

አይገባውም። ኢህአዴግን የአሰብ ወደብ አሳልፎ ሰጥቷል በማለት በ1997 ሲከሱ የነበሩ ኃይሎች ዛሬ 

የአስመራ ጉዳይ አስፈጻሚዎችን በመጠቀም የኢትዮጵያን ከፍታ መውጣት ለመግታት ህሊናቸውን ሽጠው 

ባለ በሌለ አቅማቸው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። አነዚህ ኃይሎች እንኳን ሀገር ለመምራት ራሳቸውን 

ለመቆጣጠር ብቃት እንደሌላቸው በግላጭ እያስመሰከሩ ነው። የሀገርን ህልውና  የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው 

በሚል ብሂል አሳልፎ በመሸጥ  ሀገርን ለመምራት ማሰብ ከንቱነት ነው።  አሳዛኝም ነው። 

 እጅግ አስገራሚው የጠላት ኃይሎች ጥምረት በእጅግ ዘረኛና ጠባብ በሆነው ጀዋር የዚህ ግልባጭ 

በሆነው በነ ታማኝ በየነ የትምክህት ኃይል የዘይትና ውሃ ውህደት ነው ሀገረን እንመራለን ብለው 

የሚመኙት።  የእንዲህ አይነቱ ውህደት ውጤቱ ሳይታለም የተፈታ ከመሆኑም በላይ መጨረሻው እርስ 

በርስ መበላላት እንደሆነ ከምርጫ 97 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  ውጤት በተግባር ተምረናል።  

እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ልዩነቶቻቸውን አቻችለው፣ በማንነታቸው ኮርተው፣ በእኩልነተ 

ለመኖር፣ ተደጋግፈው ጠንካራ የጋራ ሀገር ለመገንባት የጀመሩትን ፕሮጄክት ሲያጥላሉ ይደመጣሉ። ይሁንና 

ዘረኝነትና ጥበት ግን ጫፍ የደረሰውና በአደባባይ የሚገለጸው በነሱ ምድር ሆኗል። ምን ማድረግ ይቻላል 



በአይናቸው ውስጥ ካለው ግንድ ይልቅ በሌላ ወገን ያለው ስንጥር ጎልቶ ስለሚታያቸው እውነታውን 

ለመቀበል አይፈልጉም። ግንቦት 7 እና ኦነግ የሚያስተሳስራቸው ምንም አይነት ገመድ የለም። 

መንጠልጠያቸው በኢህዴግ ላይ በተለይም በህወሓት ላይ ያላቸው ጥላቻ ነው።  ጥላቸው ያለምክንያት 

አይደለም ህወሓትንና የትግራይን ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በማጋጨት ኢህአዴግን ማዳከምና 

እየነገነባን ያለነውን ህግ መንግስታዊ ስርዓት ማዳከም ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማዳከም አንድም 

መንግስትን ገፍቶ ለመጣል ካልሆነም ስልጣን ለመጋራት በመንግስት ላይ ጫናና ግፊት ለመፍጠር ዕድል 

ይሰጣል። ይህን ለማድረግ ሀገር ለመገንጠል የሚሰራና የኢትዮጵያን አንድነት የሚስብኩ ኃይሎች በጊዜያዊ 

ጥቅም ተሳስረው ከመስራት በዘለለ በያዙት የፖለቲካ አጀንዳ አንድም ፋይዳ እንደሌላቸው ቆም ብለው 

ማሰብ ተስኖዋቸዋል። አእምሮው አጥፍቶ ለመጥፋት ከወሰነ ከዚህ የተለየ መጠበቅ የዋህነት ነው።    

ስለሆነም ገንጣይና የአንድነት ኃይል መጨረሻው እርስ በርስ ጦር መማዘዙ አይቀርም። ለሀገራችንና 

ለህዝባች የያዙት ራዕይ የጦርነት ድግስ ነው። ዓለም ከአንድ በላይ ሁለት ሆኖ በግልባላይዜሽን ተወዳድሮ 

ለማሸነፍ የበለጠ ትብብርና ውህደትን ለማጠናከር በሚተጋበት ዓለም የኛዎች ግን ሀገርን በትናንሽ ደሴት 

የመከፋፈል አጀንዳ ከነሻዕቢያና ግብጽ ጋር በመሆን ያራምዳሉ። ግብጽ ይህን የገንጣይና የኢትዮጵያ መዳክም 

አጀንዳ የምትደግፈው ከብሔራዊ ጥቅሟ አካያ ነው። ሻዕብያም የኢትዮጵያን መንግስት እንደጠላት የፈረጀና 

የበለፀገችና ጠንካራ ኢትዮጵያን ለማየት ስለማይሻ ሁለቱ ጠላቶች ሀገር ከሃዲ ከሆኑ ኦነግና ግንቦት 7 ጋር 

ግንባር በመፍጠር የጀመርነውን የከፍታ ጉዞ ለመግታት እንቅልፍ ሳይተኙ በመረባረብ ላይ ይገኛሉ።   

እኛ ኢትዮጵያዊያን ይህ የውስጥና የውጭ ኃይሎች የተቀናበረ ሴራ እንዴት ነው የምናመክነው 

የሚለው የኛ የቤት ስራ መሆን ይገባዋል። ጠላት ውድቀትን ዓልሞ ነው የሚሰራው። ዓላማውን በማውገዝና 

በመፀለይ ብቻ ልናከሽፈው አንችልም። ሀገር ወዳድና አርበኛ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን ሀገራችን "በጠላት 

አትደፈርም" ሀገራችን "ለጠላት አሳልፈን አንሰጥም" እንዳሉት ሁሉ አኛም "የኢትዮጵያ የከፍታ ጉዞ 

አይገታም" ብለን ልዩነታችንነ ለጊዜው ወደጎን ትተን በህብረትና በፅናት በአንድነት መቆም ይኖርብናል። 

ይህ ትውልድም ለሀገሩ ነፃነት፣ ክብርና ሉአላዊነት ቀናዕ መሆኑን በወሬ ሳይሆን በተግባር ማሰመስከር 

የዜግነት ግዴታችን ነው። ይህ ኢህአዴግን ከመደገፍና ከመቃወም በላይ ነው። ቅድሚያ ሁሌም ለሀገር 

ህልውና ለነጻነታችን ነው የምንሰጠው።  

አባቶቻችንና አያቶቻችን ጠብቋት በክብርና በኩራት ያስረከቧት ሀገር ለግብፅ ለድርድር አናቀርብም። 

በታሪካችን በሙሉ ያዘፈነንና ያሰቆጨንን የአባይን ወንዝ ገድበን ለኢትዮጵያ ዘላቂ ልማትና ብልፅግና 

የጀመረነውን የእድገት፣ የልማት፣ የከፍታ ጉዞ በወንበዴዎችና በውጭ ኃይሎች የተቀናበረ ሴራ 



እንደማይቀለበስ በማድረግ ከህሊና ፀፀት ከታሪክ ፍርድ ነፃ እንሁን ነው ጥሪያችን። ለሁሉም ጊዜ አለው። 

ቅድሚያ ለሀገራችን አንድነት በመስጠት የውስጣችንን ጉዳይ በሂደት ማየት እንችላለን።  


