ለሐገርና ለሕዝብ ወይስ ለግል ዝናና ስም? ፈታኝ ወቅት - Eስከ ነጻነት
ለዚህ ጽሑፌ መነሻ የሆነኝ “ለመስከረም 3 ሰልፍ ጋባዣችን ህሊናችን ነው።”
በሚል ርEስ ፍቅር ይበልጣል ያቀረቡት ጽሁፍ ነው: ፍቅር ይበልጣል Eንዳስነበቡን
Eጠቅሰዋለሁ፦

“…Aንዳንድ ያውም የፓርቲ መሪዎች ነን የሚሉ በዚሕ ሰልፍ ላይ Aንገኝም ሲሉ
ተደምጠዋል Aሉ ብሎ ነበር የነገረኝ: ይህችን ነገር ግን Aንድ ቀን ማታ ፓልቶክ ክፍል
ገብቼ ሳዳምጥ Aንድ በጣም ጥሩ ተናጋሪ ‘Eንዴት Eዚህ ሰልፍ ላይ Aትገኙ ብሎ ያውም
ወያኔን ተቃዋሚ ነን በሚሉ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች Eንደዚህ Aይነት ቅስቀሳ
ይደረጋል’ ሲል በጆሮዬ ጥልቅ ሲል ሰምቻለሁ::”
በመጀመሪያ የሰልፉ Aላማ ምንድነው?
Aላማውን ለAንባቢ ብደግመው Aንባቢን ማሰልቸት Aይመስለኝም Eና
Eደግመዋለሁ፦
• ዘር፣ ቀለም፣ ኃይማኖት፣ ጾታ፣ የትምህርት ወይም የIኮኖሚ ደረጃ፣ መንደር፣
ክልል ሳይለይ ሁሉንም የIትዮጵያ ህዝቦች ከዚያም Aልፎ Aፍሪካውያንን፣
የAፍሪካ Aሜሪካውያንን Eና ሌሎችንም ለሰላም፣ ለፍትህ፣ለነጻነትና ለEርቅ
የቆሙ ህዝቦችን ሁሉ Eንደ ሰው በAንድ ማሰባሰብና ለተገፉ የጋራ ድምጽ
Eንዲሆኑ ማድረግ፣
• የIትዮጵያን ህዝብና በAምባ ገነን መሪዎች የሚሰቃዩትን የAፍርካ ቀንድ
ሐገር ህዝቦች ከጨቋኝና Aምባ ገነን Aገዛዝ ለመላቀቅ የሚያደርጉትን ትግል
ለማበረታታትና የድጋፍ ኃይል ለመሆን፣
• ለመለስ ዜናዊና ለሌሎችም የAፍሪካ Aምባ ገነን መሪዎች በቃን የግፍ፣
የስቃይ Aገዛዝ በቃን፣ ለለውጥ ተዘጋጅተናል፣ በናንተ የሞት ድባብ ተውጠን
ልንቀጥል Aንችልም የሚለውን መልEክት ለማስተላለፍ፣
•
የOባማ Aስተዳደርና የምEራባውያን ለጋሽ ሐገሮች መተባበር ያለባቸው
ነጻነቱን ከሚፈልግ ህዝብ ጋር Eንጂ የህዝቡን ነጻነት ከሚያፍኑ Aረመኔ
ገዥዎች ጋር መሆን Eንደሌለበት ለማስገንዘብና ጫና ለማሳደር፣
• በመለስ ዜናዊና Aጫፋሪዎቹ በIትዮጵያ ህዝብ ላይ የተፈጸመው የዘር
ማጥፋት፣ የሐገር ጥቅም Aሳልፎ መስጠትና Aገር መናድ ወንጀል ለAለም
ማህበረሰብ ለማሳወቅና: ወንጀል ፈጻሚዎቹ ለፍርድ Eንዲቀርቡ Aለም Aቀፍ
ግፊት Eንዲደረግ ጫና ለማሳደር፣
• በሐገሪቱ ፍትህ Eንዲሰፍን፣ በግፍ የታሰሩ የህሊና Eስረኞች Eንዲፈቱ፣
ሰብAዊ መብቶችና ሰብAዊ Eሴቶች Eንዲከበሩ በAንድ ድምጽ መጮህ፣
• የIትዮጵያ ህዝብ በAንድ ተገናኝቶ የጋራ ችግሩን በAንድነት ድምጽ
Eንዲያሰማ፣ Eርስ በርሱም Eንዲደማመጥ ማድረግ የሚሉት ከሞላ ጎደል
ናቸው::
በሁለተኛ ሰልፉን ያዘጋጀው፣ የጠራው ማነው?
ማንም ይጠንስሰው ማ ይህ ሰልፍ ግን የIትዮጵያ ህዝብ ሰልፍ ነው: ጠሪውም
በስደት ላይ ያለ የIትዮጵያ ህዝብ ነው: ሁሉም ጋባዥ፣ሁሉም ተጋባዥ የሚሆንበት

ሰልፍ ነው: ስልፉ Iትዮጵያውያን ለIትዮጵያውያን የሚያደርጉት በጣም ትንሹ
መስዋEትነት ነው:
ይህን ካልኩ በኋላ ወደተነሳሁበት ልመለስና Aንዳንድ ያውም የፖለቲካ መሪዎች ነን
የሚሉ Aንገኝም ማለታቸው ከምን የተነሳ Eንደሆነና ቀጣይ መደረግ ያለበትን በኔ
Eይታ ላቅርብ:ሰልፉ Aላማ ላይ ተቃውሞ Aለኝ የሚል የፖለቲካ ድርጅት Aለ ብዬ Aላምንም
ምክንያቱም ሁሉም የሚሰብኩትና የድርጅታችን ወና መመሪያ ነው የሚሉት ከላይ
የተጠቀሱትን ስለሆነ:
ስለዚህ:• የፖለቲካ መሪዎች ነን ባዮችና በዚህ ሰልፍ ላይ Aንገኝም ማለት ምናልባት
ስልፉን Eኛ Aልጠራንም፣ ሌላው በጠራው ስልፍ ላይ የኛ መገኘት
ደረጃችንን ዝቅ ያደርገዋል፣ የድርጅታችንን ታዋቂነት ያኮስሰዋል ከሚል
የድርጅትና የግል ዝና ጥም ሊሆን ይችላል
• የህዝቡ በAንድ ላይ መሰባሰብ በውጭ ያሉ የፖለቲካ መሪዎች ነን የሚሉና
በዚህም ኑሯቸውን መሰረት ያደረጉ ሊፈሩት ይችላሉና የህዝቡን Aንድነት
ላይፈልጉት ይችላሉ (የIትዮጵያ ነጻ መውጣት ድርጅታቸውን Aላስፈላጊ
ስለሚያደርገው)፣ Eንደዚህ Aይነት ፖለቲከኞች ደግሞ የሉም ማለት
Aይቻልም፣
• በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት ስም በወያኔ Eየተደገፉ የሚንቀሳቀሱ
ድርጅቶችም መኖራቸውን መዘንጋት የለበትም
• ሌሎችም ምክንያቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ::
ዋናው ቁም ነገር ግን ይህ ሰልፍ የተጠራው በህዝብ ነው፣ ህዝቡ በጠራው ሰልፍ ላይ
ሊገኝ ፈቃደኛ ያልሆነ የፖለቲካ፣ የሰብAዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት Aባልም ሆነ
መሪ ለህዝቡ የሚያስተላልፈው መልEክት ግልጽ ነው: የቆምኩት ለህዝብ ጥያቄ
ሳይሆን የራሴ Aጀንዳ Aለኝ ማለቱ መሆኑን መረዳት ግድ ነው: ይህንንም ማድረግ
መብቱ ነው ለምን Aደረገ የሚል ወቀሳ ወይም ከሰሳ ለማቅረብ Aይደለም:

Eንደህዝብ ግን ለህዝብና ለሐገር የሚያስብ ሐገርንና ህዝብን ማስተዳደር የሚችል
መሪን ፈልጎ ማግኘት የኛ የህዝቦቹ ድርሻ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል የሚለውን
Aስረግጬ ማለፍ Eፈልጋለሁ:

ይህ ሰልፍ ሳናውቀው Eኛን ተራ ዜጎችንና የፖለቲካ መሪ ነን የሚሉትን ፈተና ላይ
የጣለ ወቅት ላይ Aድርሶናል:
የፖለቲካ መሪዎችም የህዝብ መሪነታቸውን የሚያስመሰክሩበት ወይም የግል ዝናን
የሚያስቀድሙበት መንታ መንገድ ላይ ናቸው: ምርጫው የራሳቸው ነው: ይህንን

ስል ግን ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ሳይሆን ሰልፉ ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ
የማይሆኑትን መሆኑ ይታወቅልኝ:
ህዝቦችም በፖለቲካ ድርጅት ስም የሚንቀሳቀሱ ሁሉ Eነማናቸው? ተግባር ላይ
ድርሻቸው ምንድነው? ከዚህ ምስቅልቅልስ: የፖለቲካ ድርጅት ኃላፊዎች ሳይሆን
የሐገር መሪዎች ሊወጡ ይችሉ ይሆን ወይ? የሚሉት ጥያቄዎች የምናነሳበትና
የምናስብበት Eርከን ላይ ደርሰናል:

በመጨረሻም በሁላችን በተጠራው፣ በተለይም ሐገር ቤት ላሉት ድምጽ ለሌላቸው
ድምጽ ለመሆን በተዘጋጀው ሰልፍ ላይ በሰላም Eንገናኝ
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