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ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዶ/ር አብይን አምኖ እንደመረጣቸዉ እሳቸዉም ለድርጅቱ 
እዉነተኛ ዓላማ ታማኝና ቁርጠኛ መሆን ይጠበቅባቸዋል!!! 

ሚያዝያ 2 ቀን 2010 ዓ.ም (ከኖህ ሙሴ) 

ሁላችንም እንደምናዉቀዉ ለሁለት ኣመታት የዘለቀዉ እዚህም እዛም ብልጭ ድርግም እያለ ሰለማችንን 
ሆነ ኢኮኖምያችን የተፈታተነዉ አመፅና ህዉከት ኢ.ህ.አ.ደ.ግ ራሱን በጥልቅ እንዲፈትሽና በመጨረሻም 
በአዲስ መሪ እንዲመጣ አድርጎታል፡፡ 

በዚህ ምርጫ ላይ በአንድ ወገን ለምን ተመረጡ የሚል በሌላ ወገን ደግሞ እሰየዉ እን£ን ተመረጡ 
የሚሉ ሃሳቦች እየተንፀባረቁ ነዉ፡፡ ሆኖም በኔ ግምት ሁለቱም ሃሰቦች አሁን ፋይዳ የላቸዉም፡፡ 
ምክንያቱም የደ/ር አብይ መመረጥ አዉን ሆኖ ወደ ታሪክነት ተቀይረዋልና፡፡ 

እናም አሁን ዋናዉ መነጋገርያ መሆን ያለበት ጉዳይ ዶ/ር አብይ ለዚህ ላበቃቸዉ ዓላማ ታማኝና 
ቁርጠኛ ሁነዉ ይቀጥላሉ ወይስ uI´u˜’ƒ“ u¬ß PÃKA‹ }ÖMð¬ Ÿd†¬ ¾T>Öuk¬” 

dÃðîS< Ãk^ሉ ነዉ ጥያቄዉ መሆን ያለበት:: እንደኔ እንደኔ ¾É`Ïታ†¬” ትክክለኛ ዓላማ 
ማሰፈፀም የግድ ይላቸዋል እላለሁኝ፡፡ ምክንያቱም ይህ ዓላማ አስር ሺዎች ሂወታቸዉን የገበሩበት 
ሌሎች በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ደግሞ አካላቸዉ ያጎደሉበት ትልቅ የሂወትና የደም እዳ ያለበት ዓላማ 
ስለሆነና ከድል በኃላም ኢትዮጵያን በአዲስ መልክ የፈጠረና ክብርዋንና ተሰሚነትዋን እያስመለሰ ያለ 
እንዲሁም የዜጎችን እጅ አፍታትቶ ለስራ በማነሳሰት ሂወታቸዉን እንዲቀይሩ እያደረገ ያለ ፤ ዜጎች 
በአገራቸዉ ባይተዋር ሳይሆኑ ባለቤት እንደሆኑና በአገራቸዉ ሁሉንም አይነት መብት እንዳላቸዉ 
እንዲረዱ ያደረገ፣በማንነታቸዉ መሸማቀቅ ሳይኖርባቸዉ በኩራት ኢትዮጵያዊ ስለመሆናቸዉ ለመናገር 
ያበቃቸዉ ስለሆነ ነዉ ለዓላማዉ መኖር የግድ ይላቸዋል የምለዉ፡፡ ከዚህ ዉጭ ንፋስ ያመጣዉና 
ዘላቂነት የሌለዉ ሰሜት ተከትሎ መሄድ ግን መጨረሻዉ መልህቅዋ የጠፋባት ጀልባ ከመሆን 
አይዘልም፡፡ እናም በኔ እምነት ዶ/ር አብይም ይህንን ይሱትታል አልልም፡፡ ለዓላማዉ መሳካትም ሌት 
ተቀን ይሰራሉ የሚል ተስፋ አለኝ፡፡ ህዝቡም ይህንን ሲያደርጉ ብቻ ነዉ በዘላቂነት እንደሚደግፋቸዉ 
እርግጠኛ መሆን የሚችሉት፡፡ 

በእርግጥ አሁን ዶ/ር አብይ የሚጠብቃቸዉ ዉሳኔ ከባድ መሆኑ አይቀርም ምክንያቱም በሁለት 
የማይታረቁ ፍላጎቶች ላይ አንዱን መርጠዉ መወሰን ስላለባቸዉ፡፡ እንደኛዉ እርሳቸዉን በፖለቲካ 
ሂወታቸዉ ኮትኩቶ ለዚህ ያበቃቸዉና አእላፍ የተሰዉለት የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዓላማና መስመር አለ፡፤ በሌላ 
በኩል በዚህ ሁለት ዓመት ከተቀጣጠለዉ አመፅ ጋር ተዳብሎ የመጣ የጥንፈኞችና የዉጭም እጅ 
ያለበት እሳቸዉን ከድርጅታቸዉ በላይ አግዝፎ በማዉጣትና ከድርጅታቸዉ በመነጠል የራሱን ፍላጎት 
ለማሳካት ብሀዝቡ ላይ ያለዉን የተጠቃሚነትና ሌሎች ጥያቄዎች ሽፋን አድርጎ ከፍተኛ ተፅእኖ 
ለመፍጠርና ከመሰመር ለማስወጣት ሌት ተቀን እየተሰራ ነዉ፡፡ እንግዲህ ይህ ነዉ ዶ/ር አብይን ፈተና 
ዉስጥ የሚከታቸዉ፡፡  

ምንም ቢሆን ግን ዶ/ር አብይ የ.ኢ.ህ.አ.ደ.ግ ልጅ እስከሆኑ ድረስ ከዚህ በፊትም ተማሳሳይ ፈተናዎች 
አልፎ የመጣ ድርጅት ስላላቸዉ በመሰመራቸዉ ላይ በፅናት በመቆም ብቻ ነዉ ማለፍ ያለባቸዉ የሚል 
እምነት አለኝ፡፡ አለበለዝያ የዛሬ ወዳጅ መስለዉ እሳቸዉን እያሞካሹ ከድርጅታቻዉ ለመነጠል እየሞከሩ 
ያሉ ኃይላት በ1997 ዓ.ም በተመሳሳይ አቶ አርከበን ከድርጅታቸዉ ነጥለዉ በማግዘፍ በአዲስ አበባ ላይ 
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ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ምንም ወንበር እንዳያገኝ ያደረጉበት አካሄድ ልብ ማለት ተገቢ ነዉ፡፡ የራስ ያለሆነ ኃይል 
በምንም ዓይነት ኣያዛልቅምና፡፡ 

ለመሆኑ እዉነተኛዉ የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዓላማ ሰንል ሰለየትኛዉ ዓላማ ነዉ የምናወራዉ 

የኢ.ህ.አ.ደ.ግ ኣላማ ሰንል ስለዛሬዉ ፍትህን በገንዘብና በዝምድና ሰለሚቸበቸብበት ሳይሆን ፣ 
ተሰሚነትና የሚጮሁላቸዉ ወገን ያለቸዉና የለየላቸዉ ወንጀለኞችን በምህረት ስም እየፈታ ወገን 
የሌላቸዉና እንዲጠቁ የሚፈለጉ ሚስኪኖችን ደግሞ በፍትህ እጦት ስለሚያሰቃየዉ የፍትህ ስርዓት 
ሳይሆን ፣ጥቂቶችን በአንድ ጀምበር ሚልየነር እያደረገ አብዛኛዉን በኑሮ ዉድነት ጅራፍ 
ሰለሚገርፈዉም የኢኮኖሚ ስርዓት ሳይሆን ፣ዜጎች በየትኛዉ የአገሪትዋ ክልሎች ተንቀሳቅሰዉ 
የመስራት ፣ የመኖርና ኃብት የማፍራት መብታቸዉ ስለሚየሳጣዉ አሰተዳደር ሳይሆን ፣ የህግ 
በላይነት አሸቀንጥሮዉ እንዳሻቸዉ ሰለሚፈነጩበት ስርዓት ሳይሆን ፣ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 
በመንጠቅ እኔ ያልኩሁን ፀጥ ለጥ ብለህ ተቀበል ሰለሚለዉ ኢ-ዴሞክራሳዊ አካሄድና መሰል መሰመር 
የለቀቁ ዓላመዎች ሳይሆን ስለትናንትናዉ ፍትህን ያለምንም የስራ ቦታ አመቺነትና ግብአት በዛፍ ጥላ 
ስር ፍትህ ስላሰፈነዉ ዓላማ፣ ከራሴ በፊት ለህዝቤ ብሎ ምንም የኃብት ምንጭ ሳይኖረዉ ህዝቡን ከከፋ 
ድርቅ ካስከተለዉ እልቂት ለማዳን መስዋእት ያሰከፍል ስለነበረዉ ዓላማ፣ መሬትን ሴት ወንድ ሳይል 
እኩል ስላካፈለዉ ፍትሃዊ አሰራር የነበረዉ ዓለማ ፣ ሁሉም ሰዉ ሌላዉን መበት እስካልነካ ድረስ 
የመሰለዉን ኃሳብ ተቃዉሞ ወይንም ደግፎ መከራከር ያስችል ሰለነበረዉ ዓላማ፣ የፈለገዉ በጎ መነሻ 
ቢኖረዉ ህዝብን በማሰገደድ ሳይሆን በማሳመን ብቻ እንዲተገበር በማድረግ ሚልዮኖችን ከጎኑ ማሰለፍ 
ስላስቻለዉ ዓላማ ነዉ እያወራሁ ያለሁት፡፡ በአጭሩ በህገ-መንግስቱ ስለሰፈሩት መብቶችና ዓላማዎች 
ነዉ የማወራዉ፡፡ ስለሆነም ዶ/ር አብዩ የሚጠበቅባቸዉ ሌላ ሳይሆን በህገ-መንግሰቱ የሰፈሩት መብቶችና 
ግዴታዎች ያለምንም መሸራረፍ በቁርጠኝነት ማሰፈፀም ነዉ፡፡ 

ከዚህ ዉጭ ያለዉ ነፋስ የወለደዉ ስሜትና የዉጭ ግፊት አገሪትዋን የባስ ማጥ ዉስጥ ከማስገባት 
የዘለለ ፋይዳ አይኖረዉም፡፡ መሻሻል ያለባቸዉ የህገ-መንግሰት ድንጋጌ ካሉም ህገ-መንግሰቱ ራሱ 
ባስቀመጠዉ መንገድና ከህዝቡ ጋር እዉነተኛ ምክክር በማድረግ ብቻ የሚፈታ እንዲሆን ጠ/ሚሩም 
ሆኑ ድርጅቱ ኢ.ህ.አ.ደ.ግ መትጋት ይኖርባቸዋል፡፡ አለበለዝያ ለራሳቸዉ ጥቅም ሲሉ የአገሪቱን ፖለቲካ 
እንደፈለጉ ማሾር ለሚፈልጉ ኃይሎች ማስፋራርያና ማባበያ መንበርከክ ለአገሪቱም ሆነ ለራሳቸዉ የከፋ 
ዉጤት ከማስከተል አይዘልም፡፡ 

ሌላዉ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የትም የወደቀዉ የትምክህትና የጥበት ኃይል አቧራዉን እያራገፈ 
በመነሳት ደርሶ የአንድነት ጠበቃና የመብት ተሟጓች ለመመሰል ድሮም ብለን ነበር ብሔር ብሄረሰብ 
እያሉ አገሪትዋን በጣጠስዋት አሁንም የሚያዋጣዉ ራሱን ክዶ ኢትዮጵያዊ መሆን ነዉ በማለት እንደ 
አዲስ በየሚድያዉ የሚሰብኩትን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ለመገንጠል አመቺ ግዜ አለን 
ማንም ከልካይ የለንም ስለዚህ ህዝባችነ ለዘሁ መንቀሳቀስ አለብህ እያሉ የሚወተወቱን ከወዲሁ አደብ 
እንዲገዙ ካልተደረጉ በኃላ ማጠፍያዉ ያጥራል፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝቦች በህገ-መንግስታቸዉ 
ያሰፈሩትን መብት ያለመንም መሸራረፍ እንዲተገበርላቸዉ ነዉ እንጂ እየጠየቁ ያሉት ከመቶ አመት 
በላይ ላሰቃያቸዉ የግዛት እንድነት ተቆርቁረዉና ተመኝተዉ እንዳልሆነ በዉል ሊታወቅ ይገባል፡፡ እሱ 
ለዘመናት ተተግብሮ በተግባር እንክትክቱ ወጥቶ ያበቃለት ነገር ነዉ፡፡ ስለ እንድነት ከሆነ ጭንቀቱ ያዉ 
በህዝቦች መፈቃቀድና በነፃ ፍላጎት እየተመሰረተ ስለመጣዉ እዉነተኛ እንድነት መታገል፣ ማንነታችን 
ሳንጥልና ከአንድነት የሚገኘዉን ጥቅም በማሻት ብቻ ሰለምንፈልገዉ አንድነት ማሰብ ሆኖ ለዘህ 
ተግበራዊነትም ልይኖቶቻችንን በማሰፋት ሳይሆን በሂደት ለማዋሃድ እንድ የሚያደርጉንን ጉዳዮች ላይ 
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አጥብቀን በመስራት እንጂ በአዋጅና በፍኮራ ሰለሚመጣዉ የዉሸት እንድነት መሆን የለበትም፡፡ 
ምክንያቱም እንዄን ብዙ ፍላጎት ያለዉ የሰዉ ልጅና እንስሳትም ተመራረጠዉና ከሚስማመቸዉ ጋር 
ብቻ መኖርን ነዉ የሚመርጡት ፡፡ ስለሆነም ይህንን ግርግር ተጠቅመዉ በስንት መስዋእትነት 
የተገኘዉንና ህዘቦች ማጣጣም የጀመሩትን በማንነት ላይ የተመሰረተዉ ፌዴራሊዝም ለማጠልሸት 
መሞከርና ይህንኑ ለማፈረስ መከጀል ያልታሰበ ጥፈትና እልቂት በአገራችን እንዲመጣ መመኘት ነዉ 
የሚሆነዉ፡፡ ስለዚህም ጠ/ሚሩም ሆኑ ኢ.ሀ.አ.ዴ.ግ ይህንን ዘመቻ ለማክሸፍ ትልቅ የፖለቲካ ስራ 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ስለዚህ ከአዲሱ ጠ/ሚራችን የሚጠበቀዉ ያ የትላንቱ እዉነተኛ የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዓላማ የነበረዉና በኃላም 
በህገ-መንገስቱ የፀደቀዉ ሳይሸራረፍ እንዲተገበር ለዚህ እንቅፋት የሚሆኑትን ያለምህረት በማስወገድና 
ህዳሴዉን በማቀጣጠል ወደፊት መጓዝ ይሆናል፡፡ ይህም እንዲያደረጉ ህዘቡ ይጠብቃል፡፡ ብቃ ይሄዉ 
ነዉ!! ይህ እንዲሳካለቸዉም መልካሙን ሁሉ እመኝላቸዋለሁኝ፡፡ 

ለዛሬ በዘሁ አበቃሁኝ!! ሰላምና እድገት ለአገራችን ይሁን!! 

ኖህ ሙሴ  

 


