ሊብን እንጂ ዯምን …
ወንዴይራዴ ኃብተየስ 02-11-18
የአስተሳሰብ፣ የዕምነት፣ የቋንቋ፣ ወዘተ ሌዩነቶችን ሉያስተናግዴ የሚችሌ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት በአገራችን መገንባት
ተችሎሌ። ይሁንና የዳሞክራሲ ስርዓታችን የጎሇበተ፣ ያሇቀሇትና የበቃሇት ነው ማሇት እንዲሌሆነ ግን ይታወቅሌኝ።
ሲጀመርም ዳሞክራሲ በሂዯት የሚዲብር እንጂ በ20ና 30 ዓመታት ሂዯቱን ጨርሶ ሉበቃ የሚችሌ ነገር አይዯሇም።
የአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ጅምር ቢሆንም ሌዩነቶቻችን ሉያስተናግዴ የሚችሌበት ትክክሇኛ መስመር ሊይ እንዯሆነ ግን
ነባራዊ ሁኔታዎች ያመሊክታለ። በአዱሲቷ

ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች

ሰብዓዊና

ዳሞክራሲያዊ

መብቶቻቸው ተከብረውሊቸዋሌ፤ ከአካሊዊም ሆነ ስነ-ሌቦናዊ ጥቃት ነጻ ናቸው በመረጧቸው ወኪልቻቸው ይተዲዯራለ፣
ባህሊቸውን ያዲብራለ፣ ቋንቋቸውን ይጠቀማለ፣ በማንነታቸው እንዱኮሩ ሆነዋሌ።
በአገራችን እየተገነባ ያሇውን ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሇማምጣት የዛሬ 43 ዓመት በፊት ህወሃት በዯዯቢት የጀመረው
ትግሌ የአስርት ሺዎችን ህይወትንና የአካሌ መሰዋትነትን ቢጠይቅም የታሰበውንና የተናፈቀውን ነጻነት፣ እኩሌነትና ሌማት
ማረጋገጥ ግን ችሎሌ። በጥቂት የህዝብ ሌጆች በዯዯቢት በረሃ ተጠንስሶ የነበረው የነጸነት ትግሌ ህዝባዊ ዴጋፍና የዓሊማ
ጽናት የነበረበት በመሆኑ ውጤታማ መሆን ችሎሌ። ህወሃት/ኢህአዳግ በትጥቅ ትግሌ ውጤታማ መሆን የቻሇው
ታጋዮቹ ፍተሃዊ ጥያቄን ይዘው መነሳታቸውና የዓሊማ ጽናት ያሊቸው መሆኑ እንጂ ከዯርግ ጋር የሚወዲዯር ዘመናዊ
መሳሪያ እንዱሁም የሰሇጠነ ሰራዊት ኖሯቸው አሌነበረም። የዓሊማ ጽናትና ህዝባዊነትን መሊበስ ህወሃት/ኢህአዳግን
ከዚህ አዴርሶታሌ። ዛሬም ህወሃት/ኢህአዳግ አሇኝ የሚሇው ሃብት ጠንካራ ህዝባዊ ዴጋፉን ነው። የዛሬው ወጣት ሃይሌ
ህዝባዊ ዴጋፍንና የዓሊማ ጽናትን ከእነዛ ቁርጠኛ የህዝብ ሌጆች ሉማር ይገባሌ። የአዱሲቷ ኢትዮጵያ እጣ ፈንታ በዚህ
ወጣት ሃይሌ እጅ ሊይ ነች።
ሇዛሬው ሰሊምና ዕዴገት መረጋገጥ እነዚያ ቁርጠኛ የህዝብ ሌጆች ህይወታቸውን ገብረዋሌ፣ አካሊቸውን አጉዴሇዋሌ፣ በደር
በገዯሌ ተንከራተው፣ እርቧቸዋሌ ጠምቷቸዋሌ። ሇዚያ ትውሌዴ ምስጋና ይግባውና የእኛ ትውሌዴ የህይወትም ሆነ
የአካሌ መስዋዕትነት የሚጠበቅበት አይዯሇም። የእኛ የትግሌ መስክ ከቀዴሞ የተሇየ ነው። የዛሬው የጸረ ዴህነት ትግሌ
ሇነጻነትና እኩሌነት

እንዯተከፈሇው የ17 ዓመታት መራራ ትግሌ

የህይወት መሰዋትነትም ሆነ የአካሌ መጉዯሌን

አይጠይቅም። በሁለም መስኮች በፖሇቲካው፣ ኤኮኖሚውና ማህበራዊ ዘርፎች አገራችን የተሻሇ ዯረጃ ሊይ ዯርሳሇች።
በርካቶች የወዯቁሇት የነጻነትና እኩሌነት ጥያቄ መሌስ እንዲገኘ ሁለ ዴህነትንም የማስወገዴ ጥያቄ በአዱሱ ትውሌዴ መሌስ
ማግኘት ይኖርበታሌ። ያ ትውሌዴ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ዕኩሌነትና ነጻነትን አውርሶናሌ። የእኛ ትውሌዴ
ዯግሞ ከዴህነት ጋር ታግል በኢኮኖሚዋ የተሻሇች ኢትዮጵያን ሇቀጣዩ ትውሌዴ ማስረከብ ይጠበቅበታሌ።

ከአሁኑ

ትውሌዴ የሚጠበቀው በተሰማራንበት መስክ ሁሊችንም አገራችንን በቅንነትና ታማኝነት በማገሌገሌ የተጀመረውን የህዲሴ
ጉዞ ማፋጠን ነው። ዴህነት የችግሮቻችን ሁለ ምንጭ በመሆኑ ሁለም ሉዋጋው የሚገባ የጋራ ጠሊታችን ነው። ዴህነት ወዯ
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አሇመረጋጋት፣ ግጭት፣ ወዯኪራይ ሰብሳቢነት ብቻ ሇአገራችን ውዴቀት ምክንያት እንዯሆነ ሉታወቅ ይገባሌ። በመሆኑም
የአሁኑ ትውሌዴ መስዋዕትነት የሚሇካው ዴህነትን በመዋጋት መሆን መቻሌ ይኖርበታሌ።
የኢትዮጵያ ቀንዯኛ ጠሊት ዴህነት እንዯሆነ አበክረው ይገሌፁ የነበሩት ታሊቁ መሪ መሇስ ዜናዊ ዋንኛ ጠሊታችን የሆነውን
ዴህነትን ማሸነፍ ካሌቻሌን አገራችን ያለባትን ውስብስብ ችግሮች መቅረፍ አንችሌም ሲለ ይገሌጹ ነበር። ይህ ታሊቅ
አገሊሇጽ ነው። ሁሊችንም ራሳችንን እንዴናይ የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታ እንዴናጤን የሚያዯርግ አባባሌ ነው። ከሇንበት
ሁኔታ ሇመውጣት የሚያስችሇን ሇዴህነታችን መንስኤዎቹም ሆነ መፍትሄ አምጪዎቹ እኛው ራሳችን መሆናችንን መገንዘብ
ስንችሌ ነው። በጦርነትና ዴርቅ ትታወቅ የነበረች አገር ባሇፉት ሁሇት አስርት ዓመታት ገጽታዋ እንዱሻሻሌና በዓሇም
ዓቀፍ መዴረክ የነበራት ተሰሚነት እየጎሇበተ የመጣው መንግስትና ህዝብ ትኩረታቸውን ወዯ ጸረ-ዴህነት ትግለ ማዴረግ
በመቻሊቸው ነው። አሁን ያለትን ስኬቶቻችንን ማስቀጠሌ ከቻሌን በመጪዎቹ ሁሇትና ሶስት ዓመታት የመጀመሪያውን
ዯረጃ የመካከሇኛ የነፍስ ወከፍ ገቢ ማሇትም 1005 ድሊር ማሳካት ይቻሊሌ።
አሁን ሊይ ኢትዮጵያ ሁሇት ገጽታ ተሊብሳሇች። የመጀመሪያው የምታጓጓና በሇውጥ ምዕራፍ ሊይ ያሇች በሇተስፋ አገር
ስትሆን ሁሇተኛው ዯግሞ በሁከትና ነውጥ ሳቢያ አፋፍ ሊይ የቆመች አገር ትመስሊሇች። ሁሇቱም አማራጮች በእጃችን
ሊይ ነው። አገራችንን በስኬት ጎዲና ሌንመራት አሉያም ወዯ ጥሌቁና አረንቋ ሌንከታት የምንችሇው እኛ የአሁኑ ትውሌዴ
ነን። ካወቅንበት አገራችን አሁን ሊይ በታሊቅ እመርታዊ ሇውጥ ሊይ የምትገኝ፣ ሇራስዋ ዜጎች ብቻ ሳይሆን ሇላልችም
የምትተርፍ ባሇተስፋ ምዴር ሌናዯርጋት እንችሊሇን። ምክንያቱም በሁለም ዘርፍ እየተመዘገበ ያሇ ፈጣን ሇውጥ
ስሇሚስተዋሌ ነው። ይህን በእጃችን የገባ የመሇወጥ የማዯግ ተስፋ በአግባቡ መያዝ ካሌቻሌን የመፍረስ የመበታተን
እዴሊችንም ሰፊ እንዯሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው።
ኢህአዳግ ሇአገሪቱ ዘሊቂ ሰሊምና አንዴነት መሰረቶች የዜጎች ሰባዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች መጠበቅ እንዱሁም ዘሊቂና
ፈጣን ሌማትን ማረጋገጥ እንዯሆነ ስሇሚገነዘብ እነዚህን ሁሇት ነገሮች የሞት ሽረት ትግሌ አዴርጎ በመውሰዴ ሇውጤት
በመትጋት ሊይ ነው። ህወሃት/ኢህአዳግ የእኩሌነትና ነጻነት ጥያቄዎች መዯፍጠጥ ሉያስከትሌ የሚችሇውን አዯጋ ከማንም
በሊይ የሚረዲ ዴርጅት በመሆኑ

የዳሞክራሲ ጥያቄዎችን ከሌማት ጥያቄዎች እኩሌ ሇማራመዴ ጥረት አዴርጓሌ።

በማዴረግም ሊይ ነው። በመሆኑም ሌማትን ሇማፋጠን ተብል ኢ-ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ በኢትዮጵያ ሉተገበር የሚችሌ ነገር
አይዯሇም። በርካታ ሌዩነቶች በሚስተዋለባት አገር ኢ-ዳሞክራሲያዊ አካሄዴን ሇመተግበር መሞከር ትርፉ ጦርነትና
እሌቂት እንዯሚሆን ህወሃት/ኢህአዳግ ካሇፉት ስርዓቶች ጥሩ ትምህርት ተቀስሟሌ። በመሆኑም በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ኢዳሞክራሲያዊ አካሄዴ ሉተገበር አይቻሌም። በአዱሲቷ ኢትዮጵያ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን መብት የማያከብር
መንግስት ምንም ያህሌ ሌማትን ማረጋገጥ ቢችሌ እንኳን

ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም። ሇዚህም

ነው ሌማትና

ዳሞክራሲ በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ሉነጣጠለ የማይችለ ነገሮች ናቸው ሲሌ ኢህአዳግ የሚገሌጸው።
የዛሬው ሰሊም፣ እዴገትና ዳሞክራሲ በእነኛ ህይወታቸውንና አካሊቸውን በገበሩ የህዝብ ሌጆች የመጣ መሆኑን ማሰብ ተገቢ
ነው። የ17 ዓመታት የትጥቅ ትግለ እጅግ ፈታኝና እሌህ አስጨራሽ ቢሆንም የታሇመሇትን ግብ መምታት ችሎሌ። የዛሬው
ትግሌ የጸረ-ዴህነት ትግሌ ነው። ይህ ትግሌ ዯግሞ የህይወትና የአካሌ መሰዋዓትነትን የሚጠይቅ አይዯሇም። ዛሬ አገራችን
ከእኛ የምትፈሌገው በተሰማራንበት የስራ መስክ ጠንክረን በመስራት ዴህነትን መዋጋት ብቻ ነው። ይህ ዯግሞ ሊብን እንጂ
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ዯምን መገበር አያስፈሌገውም። የህወሃት/ኢህአዳግ

ከህዝብ ተፀንሶ በህዝብ ያዯገ፣ ጨቋኝ የነበረው የዯርግ ስርዓት

ሇማስወገዴ ታግል ያታገሇ ህዝባዊ ዴርጅት ነው። አሁንም ቀዴሞ የነበረውን ህዝባዊነት በመቀጠሌ በጸረ ዴህነት ትግለም
የህዝብ አጋርነቱን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ። የጸረ-ዴህነት ትግለ ውስብስብና መሰረተ ሰፊ በመሆኑ እንዯትጥቅ ትግለ በ17
ዓመታት ትግሌ ብቻ ሉወገዴ እንዯማይቻሌ ሁሊችንም ግንዛቤ ሌንወስዴ ይገባናሌ።
የህወሃት/ኢህአዳግ የስኬት ምስጢር የአባሊቱ ዓሊማ ፅናት፣ የዴርጅቱ የጠራ ፓሉሲና ራዕይ እንዱሁም ጠንካራ ህዝባዊ
ዯጋፍ ያሇው ዴርጅት መሆኑ ነው። በቀጣይም ህወሃት/ኢህአዳግ ይህ ጠንካራ ህዝባዊ መንፈሱ ተጠናክሮ መቀጠሌ
ይኖርበታሌ። ሇአገራችን ቀጣይ ስኬት ህወሃት/ኢህአዳግ ራሱን በመፈተሽ ህዝብንና ዴርጅቱን ሉያቃቅሩ የሚችለ ነገሮችን
ማስወገዴ ይኖርበታሌ። ህወሃት/ኢህአዳግ እንዯትሊንቱ ህዝባዊ ባህሪውን በመሊበስ ከአጋር ዴርጅቶች ጋር በመተባበር
የህዝብ ችግር የሆኑትን የመሌካም አስተዲዯር ዋንኛ ጠንቅ የሆነውን የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብን ተግባርን መዋጋት
ይኖርበታሌ። በ17 ዓመቱ መራራ ትግሌ ወቅት መሰዋዓት የሆኑትን ወገኖቻችንን የምንዘክራቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና
ህዝቦች ተፈቃቅረው ፣ ተከባብረውና ተቻችሇው የሚኖሩባትን ህዲሴዋን ያረጋገጠች ኢትዮጵያን ዕውን ስናዯርግ ነው።
የጸረ ዴህነት ትግሌ እንዯ ትጥቅ ትግለ ወቅት ህይወት መገበርን፣ አካሌ መጉዯሌን፣ መራብ መጠማትን፣ በባድ እግር ተራራ
መውጣት ቁሌቁሇት መውረዴን፣ መሮጥ መቀመጥን፤ መውዯቅ መነሳትን፣ በጸሃይና ቁሩ መጠበስን ብቻ የስቃይና መከራ
ህይወትን የሚጠይቅ አይዯሇም። እንዯነዚህ ያለ ከባዴ መሰዋዓትነት የሚጠይቀው የመከራው ጊዜ አሌፏሌ። እነዛ የህዝብ
ሌጆች የተነሱሇትን የነጻነትና እኩሌነት ዓሊማ ከዲር ሇማዴረስ ዯከመን ሰሇቸን ሳይለ አስቸጋሪ ውጣ ውረድችን ሁለ
ታግሰው ውጤታማ ሆነዋሌ። የአገራችንን ህዲሴ

ሇማረጋገጥ የኢህአዳግ እህት ዴርጅቶች የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታ

የሚመጥን አመራር መስጠት መቻሌ ይኖርባችኋሌ። በጫካው፣ በደር በገዯለ፣ በተራራው፣ በሸሇቆው፣ በሜዲው፣ ወዘተ
ህይወታቸውን የሰጡ፤ አካሊቸውን የገበሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወንዴሞችና እህቶች አጥንታቸው የሚሇመሌመው
የተሰውሇት ዓሊማ ማሳካት ሲቻሌ በመሆኑ ሁሊችንም ሇአገራችን ህዲሴ እንትጋ። ክብር ሇትግለ ሰመዓታት!
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