
ዋጋ ከፍለን ያገኘነውን ሰላም ዋጋ ከፍለን እንድናጣው አንፈቅድም! 

አጩሌ ከአሜሪካ ግቢ 12-14-17 

ትላንት ለዛሬና ለወደፊቱ የጋራ ጉዞአችን እስከጠቀመ ድረስ ማውሳቱ፣ መማማሩና መወያየቱ ጉዳት የለውም፤ ከዚህ አኳያ የ3000 ዘመንና 

ከዚያም በላይ ታሪክ አለን ብሎ ከየዘመኑ ክፍልፋዮች በነበረን ስኬትና ጉድለት ልክ ስለ ወደፊት የስኬት መዳረሻችን መነጋገሩ ክፉ 

አይደለም፡፡ በዚህ የኋላ ዘመን በጎና አስፀያፊ ክስተት ተመስጠን ባዶ መኩራራትና መነታረክ ውስጥ ከገባን ግን ያኔ ቀርነታችንን 

እናውጃለን፤ የሰብዕና ዝቅጠት ውስጥም እንገባለን፡፡ 

ማንም፣ በየትም አገር፣ ባልነበረበት ዘመን በተፈፀመ ስህተት ተወቃሽ አይሆንም፤ ሊሆንም አይገባም፡፡ ማንም ባልነበረበት ዘመን በተፈፀመ 

ስኬትና ባልሰራው ስራ ሊኩራራ አይገባም፤ በመኩራራትና በታሪክ መኖርም የለበትም፡፡ ይልቁንም በዘመኑ በደረሰበት በጎ ስራ ባለው ላይ 

እየደመረ ለተተኪው ትውልድ ሊያስረክብ፣ ባልነበረበት ዘመን የነበሩ ስህተቶች ዳግም እንዳይፈፀሙ በዘመኑ እያበጀ የትውልድ ኃላፊነቱን 

ሊወጣ ነው የሚገባው፡፡ 

የአሁኑ ትውልድ እነዚህን በጎና የተዛቡ ታሪኮች በአግባቡ ለመመርመር እድል አግኝቷል፡፡ እንዴት እንደተፈፀሙ፣ በምን ጉልበት 

ባለታሪክም እንዳደረጉን የመወያየት ፋታም አግኝቷል፡፡ ይህን ፍላጎቱን የሚያስታግሱ ምሁራን ያመኑበትንና የመሰላቸውን እየፃፉ 

ትውልዱን እንዲያወያዩ፣ ያልተነገሩና ያልተሰሙ አዳዲስ ታሪኮችን በማቅረብ እንዲያከራክሩም የተሻለ ጊዜ ተፈጥሯል፡፡ ትውልዱ 

የሚያሻው ምክንያታዊ መሆን ብቻ ነው፤ ምክንያታዊነት! 

ስላለፈውና ስላልነበረበት ዘመን ጉዳይ በምክንያታዊነት መመርመር ሳይችል የሚነታረክና የሚኩራራ ወጣት፣ ምሁር፣ የፖለቲካና ኢኮኖሚ 

ልሂቅ ወዘተ… ሰለ ዛሬውና ወደፊት ስለሚያጋጥመን ፈተና በምክንያታዊነት መመርመር አይችልም፡፡ እይታውም ከተንሸዋረረ ውግንና 

የፀዳ አይሆንም፡፡ 

ካለፈው ዘመን በጎና አሉታዊ ታሪክ ለዛሬና ለወደፊት የሚሆን የመማማር ስንቅ ለመቅሰም የሚሻ ምክንያታዊ ግን ያለፈው እንዳይመለስ፣ 

የባሰውም እንዳይመጣ የቆቅ ኑሮ በመኖር ይተጋል፤ በትጋቱ ሳይኩራራም ታሪካዊና ትውልዳዊ ኃላፊነቱን ይወጣል፡፡ እንዲህ አይነቱ 

ትውልድ Visionary ስለሆነ ለተሰጠው ኃላፊነት እንጂ ለንትርክና መኩራራት ጊዜ አይኖረውም፡፡ 

የሆነ ሆኖ የአሁኑ ትውልድ የ3ሺ ዘመንና ከዚያም በላይ ታሪክ ቢኖረውም በስሪቱ አዲስ ነው፡፡ አዲስነቱ የተዛባ ታሪኩን ለማረም፣ የተሻለ 

በጎ ውርሱን ለማስቀጠል እድል ሰጥቶታል፡፡ ለአሁኑ ትውልድ ይህ እድል እጅግ በመረረ መስዋዕትነት እንጂ በእጣ አልታደለውም፡፡ እስከ 

ህቅታቸው ተዋድቀውና የህይወት ዋጋ ከፍለው፣ መራር የመከራና የስቃይ ፅዋ ጨልጠው ቢያንስ የ1 ቀን የሰላም እንቅልፍ ሳይተኙ 

ዘላለማቸውን ያሸለቡ መስዋዕቶች ያስረከቡት እንቁ ስጦታ ነው፡፡ 

በእጅ ያለ ወርቅ ካልሆነብን በቀር በእርግጥም የዚህን ስጦታ ውድነትና ክቡርነት ለመረዳት ሊቢያውያንን ሆነን መፈጠር አይኖርብንም፤ 

የመናውያንን ሆነን መወለድና መፈተንም አይገባንም፡፡ ሶሪያውያንን ሆነን መፋለምና መተራመስም አይጠበቅብንም፡፡ ይልቁንም 

ምክንያታዊነትና ምክንያታዊ ሆኖ ወዴት እየተጓዝን እንደሆን መመርመር ብቻ ይጠይቀናል፡፡ 

ይህ አዲስ ስሪት የሆነ ትውልድ ሰላም ባልነበረበትና ለሰላም አማራጭ ባልነበረበት ወቅት ነፍጥ አንግበው እንዲታገሉ በተገደዱ የተገፉና 

የተከፉ ህዝቦች ጥያቄ መመለስ የተወለደ ነው፡፡ የብሄር እኩልነት ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ ፍትሃዊነት ጥያቄ፣ የዴሞክራሲና የመደራጀት ጥያቄ 

መልስ ባገኘበት የተሰራ የአዲስ ህገመንግስትና ህገመንግስታዊ አስተሳሰብ ትውልድም ነው፡፡  



በመሆኑም እነዚያ የቀደሙ ጥያቄዎች መልስ አግኝተው ህገመንግስታዊ ዋስትና እንዲኖራቸው የበኩሉን የተወጣው ትውልድ ለተተኪው 

ያስረከባቸው የመታገያ አውዶች ዳግም እንዳይጣሱ የስሪቱን መተክል /ህገመንግስቱን/ ሊያከብርና ሊያስከብር ይገባል፡፡ በህገመንግስቱ 

እውን የሆኑ የማንነቱ መገለጫዎችን በእጅጉ ሊጠብቃቸውም ግድ ይላል፡፡ 

የብሄር ጭቆና ስር በሰደደበት በዚያ ዘመን “እኔ በብሄሬ አልተጨቆንኩም፣ የእኔ ብሄር ማንነት አልተጎዳም” ሳይል አብሮ የተሰለፈ አርሶ 

አደር ነበር፡፡ የመደራጀትና የዴሞክራሲ መብት መነፈግ ባጋጠመበት ወቅት የኢኮኖሚ ጥቅሙን ከተገፈፈ አርሶ አደር ጋር ተሰልፎ ለጋራ 

መብቱ መከበር የታገለና የተሰዋ የከተማ ላብ አደርም ነበር፡፡ የገበሬው ህይወት፣ እጦትና ሞት አንገሽግሾት ትምህርቱን ጥሎ ጫካ የገባ 

ተማሪም ነበር፡፡ እነዚህ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ ራሱን ሰጥቶ ሻማ በሆነው የዚያ ዘመን ታጋይ ያገኘነውን የዚህ ዘመን ብርሃን ራሳችን 

ላይ ማጥፋትና ጨለማ ውስጥ መግባት አይኖርብንም፡፡  

በአገራችን ህገመንግስታዊ ስርዓት እውን ከሆነም በኋላ ቢሆን፣ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መድረክና ትግል ማካሄድ እየተቻለ በብሄርና 

በእምነት ሽፋን በትምክህትና በጥበት ጎራ ተደራጅቶ በአመፅና ብጥብጥ ፍላጎትን ለማሳካት የተፈፀሙ የጥፋት አማራጮችን ያወገዘ፣ 

በምርጫና በድምፅ መልስ የሰጠ፣ ህገመንግስቱን የተከላከለና ዴሞክራሲያዊነትን ያስተማረ ወጣትና ህዝብ ነበረ፤ አሁንም አለ፡፡ 

ይህ ህዝብ ልዩ ልዩ ማንነት ያለው፣ ውግንናውን በብሄሩ ሳይሆን በህዝባዊነቱ የሚለካ፣ መስመሩን የሚጠብቅና የማያስነካ፣ ለሉዓላዊነቱና 

ህብረ ብሄር ሆኖ ለገነባት በሁለንተናውና በፈቃዱ ላነፃት የጋራ አገሩ ክብር ዛሬም መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀ ወጣትና ኢትዮጵያዊ 

ህዝብ ነው፡፡ ከራሱ አልፎ ለጎረቤት ህዝቦች ሰላም መመኪያ የሆነ ህዝባዊ ሀይልም ነው፡፡ የአገሩ ህዝቦች መከታም ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ የሰላምን ጥቅም ከማንም በላይ ይረዳል፡፡ ከራሱ አልፎ የጎረቤት ህዝቦች ሰላም ለህልውናው ወሳኝ መሆኑን ያምናል፤ 

አይደለም በሀገሩ፣ በጎረቤት ህዝቦች ሰላም ከሌለ ድህነት እንደሚበላው ይገነዘባል፡፡ የአካባቢ ሰላም ተሳትፎውም ከዚህ ነባራዊ ስጋቱና 

ከህዝባዊ ውግንናው ይመነጫል፡፡ ስለ ሰላም አስፈላጊውን ዋጋ ሁሉ ይከፍላል፡፡ ይህ በምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተ እውነታ 

በተጨባጭና በየመስኩ ከመደጋገም አልፎ ልዩ ልዩ ማንነት ያለው ህዝባችን እሴት ከሆነ ቆይቷል፡፡ 

አሁን እንዳገር እያጋጠመን ያለውን አደጋ ይህንኑ እሴት መሰረት በማድረግ፣ በበሰለ ስክነትና ቆራጥነት ከመመከት አልፈን መቀልበስ 

ካልቻልን ከመላመዳችን ብዛት ውድነቱን በቅጡ ያልተገነዘብነውን የጋራ ሰላም በማጣት ለትርምስና ለመበታተን እንደምንዳረግ ለአፍታ 

መዘንጋት አይኖርብንም፤ በዚህ አይነቱ የዜሮ ድምር ቁማርም ሁላችንም መበላታችን አይቀርም፡፡  

ከዚህ መርዶና አስደንጋጭ ሁኔታ በአስተማማኝ የመዳን ብልሃት እንዲሁም መፍትሄ የማምጣት የዳበረ አቅም በእጃችን ያለ የመሆኑን 

ያህል፣ በምክንያታዊነት ላይ ተመስርተን በፍጥነት ችግሩን መቀልበስ ካልቻልን ዋጋ ከፍለን ያፀናነውን የጋራ ሰላም የማይተካ ዋጋ ከፍለን 

እንምናጣው ጥርጥር የለውም፡፡ በሰላማችን የገነባነውንና እየገነባን ያለውን የጋራ ተጠቃሚነት እንዲሁም ወደፊት እንደርስበታለን ብለን 

የጀመርነውን የህዳሴ ጉዞ መቀማታችንም አይቀሬ የሚሆን ነው፡፡ 

ስለሆነም የአብሮነት እሴቶቻችንን በማጥበቅ፣ በችግሮቻችን ዙሪያም መድረክ ፈጥረን በመወያየት በጠበቀ የህዝባዊነት መንፈስና ስነ 

ምግባር በተላበሰ  ምክንያታዊ መደማመጥ ወደቀደመ ሰላማችን ልንመለስ ይገባል፡፡ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በአገራችን አንዳንድ 

አካባቢዎች በሰዎች ህይወት ላይ የደረሰው ጥፋትም ሆነ እየታየ ያለው የሰላም እጦት በህዝቦች መካከል በተፈጠረ ቁርሾ ወይም አንዳንዶች 

እንደሚገምቱት በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በተፈጠረ መካረር የደረሰ አይደለም፡፡  

ምንም እንኳ ችግሩ የፖለቲካ ፓርቲ አሰላለፍ ወይም የብሄር መልክ እንዲይዝ የሚፈልጉና ለዚህም ሌት ተቀን በዘመቻ የሚሰሩ ግለሰቦች 

ቢኖሩም እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች የከፋ ጉዳት እንዳያደርሱ በመከላከልም ሆነ የዜጎችን ህይወት በማዳን እንደሁልጊዜው እየሰሩ ያሉት 

ህዝቦቻችንና ክልሎቹን የሚያስተዳድሩ መንግስታትና የሚመሯቸው ፓርቲዎች ናቸው፡፡ በህዝቡም ሆነ በፓርቲዎቹ መሰረታዊ የሰላም 

ግንዛቤ ላይ ብዥታዎች ቢፈጠሩ ኖሮ አሁን እያጋጠመ ያለው ሁኔታ ከዚህም በከፋ ሁኔታ ሊገለፅ እንደሚችል ጥርጥር አይኖረውም፡፡  



ይህም ሆኖ ፓርቲንና የመንግስት ስልጣንን ሽፋን በማድረግና በህዝብ ስም አጀንዳ በመፍጠር የግል ጥቅምንና ፍላጎትን ለማሳካት የሚደረግ 

ሩጫ የለም ማለት አይደለም፡፡ በእስካሁኑ አገራዊ ሁኔታ በአንዳንድ አካባቢዎችና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ላይ የደረሱ 

አሳዛኝና አሳፋሪ የሰው ህይወት ማጥፋት ወንጀሎች፣ በሰላም ወጥቶ የመግባት ስጋቶች፣ የዜጎች በመንግስት የመተማመን ጥርጣሬዎች፣ 

ለደረሰ ጥፋት ኃላፊነትን የመውሰድና ተጠያቂ የማድረግ ክፍተቶች ወዘተ…  ጀርባ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ያሉ ሰዎች ዳተኝነት ብቻ 

ሳይሆን የፓርቲ ዲሲፕሊንና የህዝባዊነት ትርጓሜን የተፃረሩ ተግባራትና መካረሮች አሉታዊ አስተዋፅኦ የጎላ ነው፡፡ 

በማህበራዊ መሰረትና መደብ ላይ ተመስርቶ አቋምን ከማራመድ፣ አካባቢን ከማረጋጋትና የአንድም ሰው ህይወት መጥፋት የለበትም ብሎ 

የፀና አቋምና ኃላፊነት ከመውሰድ ይልቅ ራስን ማዕከል ባደረገ ቀጣይ ጥርጣሬና ስጋት እንዲሁም መጪው ሰላምና መረጋጋት ሊፈጥረው 

በሚችል ግልፅነት ተጠያቂ ልሆን እችላለሁ በሚል አይነት አዝማሚያ ወደ ኋላ መጓተት ይስተዋላል፡፡ መጓተቱ ተጨማሪ ዋጋ እያስከፈለ 

እንደሆነም በግልፅ መታየት ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ ይህ አይነቱ አካሄድ የፓርቲ ዲሲፕሊን ያልተከተለ ብቻ ሳይሆን ከማህበራዊ መሰረት 

የተፋታ የጥገኝነት አስተሳሰብ ግዘፍ መንሳቱን ያረጋግጣል፡፡ 

ስለሆነም አራቱ ብሄራዊ ድርጅቶች እንደ ግንባር የተስማሙበትን መሰረታዊ መርህ ማክበርና ከጋራ ፕሮግራማቸው ለሚቀዳው የየብሄራዊ 

ድርጅቱ ደንብ መከበር ማን በምን አይነት ፅናትና  ተግባር እየታገለ ነው ብለው እርስ በእርሳቸው ሊተያዩ ይገባል፡፡ የቆሙለት ማህበራዊ 

መሰረትና የወከሉትና የታገሉለት መደብ በአላስፈላጊነታቸው ጥያቄ ውስጥ ሊከታቸው እንደሚችል በመገንዘብ በፍጥነት ራሳቸውን 

አርመው መስመራቸውን አለማለፋቸውን ማረጋገጥም ይኖርባቸዋል፡፡ አሉ የሚሏቸውን ችግሮች በጥልቅ ፈትሸውና ተወያይተው 

በመፍታት እንደ ንስር ታድሰው፣ መውጫ መንገዳቸውን አሳምረው ህዝቡ እየተሳተፈባቸው ያሉ በተስፋ የሚጠብቃቸው አገራዊ 

ፕሮጀክቶች ላይ ርብርብ በመፍጠር ጉልበታቸውን ሊያሳዩን ይገባል፡፡    

ብሄራዊ ድርጅቶቹ በተናጠልም ሆነ እንደ ግንባር በሚያራምዱት የ ”ህዝባዊነት ድንበር የለውም” ህዝባዊ አቋምና መርህ፣ ብሄርንም ሆነ 

ብሄራዊ ድርጅቶችን እንደ ካባ የተከናነቡ ጥገኞችን በማጋለጥ አመራሩም ሆነ አባሉ ወደ መርህና መስመር እንዲመለስ፣ የትኛውንም ሀሳብ 

በመስመሩ ጥላ ስር ሆኖና ከጎራ መደበላለቅ ፀድቶ በትግል እንዲመልስ ፅኑ አቋም ሊይዙ ይገባል፡፡ 

በየብሄራዊ ድርጅቱ ራስን ለመፈተሽ የሚደረገው ዝግጅት በቆራጥነትና በፅኑ አቋም መተግበሩ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ራስን ወደ ውስጥ 

የማየቱና የመፈተሹ ተግባር በውስጠ ድርጅት ዴሞክራሲያዊ አካሄድና በሰላ ትግል እንዲፈፀም  የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 

የጀመረው ግምገማና በቀጣይ የሚወስደው አቋም ለየብሄራዊ ድርጅቱ አመራርና አባላት አቅም መሆኑ አይቀርም፡፡ በዚያው መጠን 

በተለያዩ ማደናገሪያዎች ግራ የተጋባው ነዋሪ፣ ወጣት በአጠቃላይም ህዝቡ ነገሮችን በስክነት እያየ በመሆኑና ባለፉት 20 ዓመታት በዚህች 

አገር በተከናወኑ ከትንሽ እስከ ትልልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች፣ በየደረጃው ያገኛቸው ጥቅሞች፣ በሰሞኑ ግርግርና ትርምስ የገባባቸው 

ስጋቶችና ያጣቸው ጥቅሞች፣ ስጋቶቹ ቢቀጥሉ የሚያስከትሉት አደገኛ ጉዳቶች ወዘተ… ሰለተገነዘባቸው በብሄርና በሀይማኖት ሽፋን 

የሚደረጉ የግል ጥቅም ላይ የታጠሩ ማደናገሪያዎችን ከየአካባቢው ጠንካራ ዴሞክራቶችና ሰላም ወዳዶች ጋር በመሆን 

እንደሚያጋልጣቸውና በህግ ተጠያቂ በማድረግ የቀደመ ሰላሙን እንደሚያረጋግጥ ጥርጥር የለውም፡፡      


