የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ወንድማዊ ሰላምታዬን አስቀድማለሁ፡፡
በዚህ የኢትዮጵያ ልጆች ውይይት ላይ እንድሳተፍ ለጋበዘኝ ለቤልጅየምና ለሆላንድ ማህበራት
ጥምረት ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ በታህሳስ ወር 1986 አም ለሰላምና እርቅ ጉባኤ አዲስ
አበባ ሄጄ በታሰረኩ ጊዜ እና ከዚያም በኋላ ባለው ጊዜ እኔን ለማስፈታት ላደረጋችሁት ርብርብ
አጅግ አመሰግናለሁ፡፡ ምንም እንኳን ድካማችሁን ወያኔ መና ቢያስቀረውም፣ በዚያን ፈታኝ
ወቅት ከጎኔ ለተሰለፋችሁት፣ እዚህ አዳራሽ ውስጥና ከዚህ አዳራሽ ውጪ በአለም ዙሪያ
ላላችሁት ሁሉ፣ በዚህ አጋጣሚ አጅግ ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ የተመደበልኝን
የመክፈቻ ንግግር በጉዞ ሰነድ ችግር ምክንያት እመሀላችሁ ተገኝቼ ማቅረብ ባለመቻሌ እያዘንኩ
መልእክቴን በአጭሩ አቀርባለሁ፡፡
እስር ቤት እያለሁ ከቢ ቢ ሲ ጋዜጠኛ ጋር አቶ መለስ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ከተናገሩት
ውስጥ መቼም ቢሆን የማልረሳው አንድ መልስ አለ፡፡ ጋዜጠኛዋ ጥያቄዎቿን ስታጠቃልል
“በስልጣን ዘመንዎ አከናወንኩ የሚሉት ትልቁ ጉዳይ ምንድነው”? በማለት ጠየቀቻቸው፡፡
ከዚያም አቶ መለስ “ኢትዮጵያን ከመበታተን አደጋ አዳንኩ” ብለው ሲናገሩ ሰማሁ!
አቶ መለስ በህይወት በቆዩበት የስልጣን ዘመናቸው የህዝቦቿን አንድነትና የኢትዮጵያን ህልውና
አስመልክቶ የተሰራው ግን ተቃራኒው ነው፡፡ የአገሩን ህዝቦች ለማቀራረብ ሳይሆን ለማራራቅ
የሰራ፣ አንዱ በሌላው ላይ በቂምና በበቀል እንዲነሳሳ ያገዘ፣ ከህዝቦች አንድነት ይልቅ ልዩነቶች
እንዲጎሉ ያደረገ የአቶ መለስ መንግስት ነው፡፡ የአቶ መለስ ኢትዮጵያ ለማመን በሚያዳግት
አኳኋን የአንድ ብሄር ጥላቻ በመንግስት መገናኛ ብዙሀን የተሰበከባት ነገር ግን፣ ህዝቦች
አንዳችን በሌላው ላይ ክንዳችንን አናነሳም፣ አንጋደልም፣አንነጣጠልም፣ አሻፈረኝ ብለው አብረው
የሚኖሩባት አገር ነች፡፡
ከእስር ተፈትቼ አውሮፓን ከረገጥኩ ወዲህ በልዩ ልዪ መገናኛ ብዙሀን ያየሁትና የሰማሁት ግን
የአገር ቤቱን የህዝቦች አንድነትና ተቻችሎ የመኖር መንፍሰ የሚያንጸባርቅ ነው ለማለት
ያዳግተኛል፡፡ የዛሬ 20 አመት ትቸው የሄድኩት ድንበር ተሻጋሪ ወዳጅነትና አብሮነት ደብዝዟል፡
፡ የግፍ አገዛዝን አብሮ መታገልና ለኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ጥቅም አብሮ መቆም፣ የመሳሰሉት
ተዳክመው ጥርጣሬና ጥላቻ ጎልቶ ይታያል፡፡ አንድ ብሄር፣ ወይም አንድ ሀይማኖት፣ ወይም
አንድ የህብረተሰብ ክፍል ላይ ያነጣጠረ ህዝብና ህዝብን የሚያራርቅ እንካ ሰላንትያ ይሰነዘራል፡፡
የወያኔን ከፋፋይ ፖለቲካ ተቀውመን ስንነሳ የብሄሮችን እኩልነት መበት ደርበን እነዳንቃወም፣
ለወያኔ ኢ-ዴሞክራሲዊ አገዛዝ የትግራይን ህዝብ ተጠያቂ እንዳናደርግ ልንጠነቀቅ ይገባል፡፡
የኢትዮጵያ ጠላቶች አትዮጵያን ለማፍረስ ሞክረው ያልተሳካላቸውን፣ የምር ኢትዮጵያን
እንወዳታለን የምንል ወገኖች በምናንጸባርቃቸው አግላይ አመለካከቶች በሌሎች የኢተዮጵያ
ልጆች ዘንድ የባዳነት ስሜት እንዳናሳድር፣ በተለይ የፖለቲካ አካሄዳችንን እና የምንከተለውን
የትግል ዘዴ ሀላፊነት በተሞላበት አኳኋን መካሄዱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ አግላይና የጥላቻ
ፖለቲካ የብዙ ብሄሮችና እምነቶች አገር ለሆነችው አትዮጵያ አይበጅም፡፡
ኢትዮጵያዊነት ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄሮች እኩል መውደድና ሁሉንም እምነቶች እኩል
ማክበር እንዲሁም የሁሉንም ዜጎች መብት አኩል መንከባከብ ይጠይቃል፡፡ ኢትዮጵያን ወድዶ
ልጆቿን ጠልቶ፣ አነዱንም እንኳን በሆን፣ ኢተዮጵያዊነት ከቶውንም ሊሰምር አይችልም፡፡
የቆምነው ለአንዲት ዴምክራሲያዊት አትዮጵያ እስከሆነ ድረስ በሁሉም ማህበራዊና ፖለቲካዊ

ጉዳይ፣ ከማናቸውም የኢትዮጵያ ልጆች ጋር በጥሞና በመወያየት፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች
ተከባብረውና ተፋቅረው የሚኖሩባትን አገር እውን ለማድረግ እንነሳ፡፡
የተሳካና ፍርያማ ውይይት አንደሆን እመኛለሁ፡፡ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ፡፡
አበራ የማነአብ
መስከረም 18፣ 2006 አም

