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መስከረም 2009

የኢሬቻው ጭፍጨፋና ቀጣዩ ትግል
እስካሁን አልበገር ባለውና ከሁሉም በላይ ደግሞ ለህልውናው የተማመነበት የከፋፍለህ ግዛ
ፖለቲካው በህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ከሽፎበት ብርክ በብርክ የሆነው የወያኔ አገዛዝ ከአንድ
አመት በላይ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ሲያወርድ የቆየውን አመጽ ቀጥሏል፡፡ በያዝነው ሳምንት በሰላም
የኢሬቻ ባህላዊ በአላቸውን በሚያከብሩ ኦሮሞዎችና ሌሎች በአሉን ለማክበር በስፍራው በተገኙ
ሌሎች ዜጎች ላይ እስካሁን ከታዩት ግፎች ይበልጥ ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋ አካሂዷል፡፡ በዚህ አሰቃቂ
ግፍ በመቶ የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት አልፏል፡፡ በሽ የሚቆጠሩ እናት አባቶች ልጆቻቸውን፣ ጨቅላ
ህጻናትና ታዳጊዎች እናት አባቶቻቸውን፣ ወንድም እህቱን እህት ወንድሟን አጥተው ለአስከፊ ሰቆቃ
ተዳርገዋል፡፡ ድርጅታችን ይህንን አሰቃቂ ድርጊት በጥብቅ እያወገዘ ለተሰውት ወገኖች ዘመዶችና
ወዳጆች መጽናናትን ይመኛል፡፡
ይህ ስርአት እስከቀጠለ ድረስ ይህ አይነቱ ግፍም አብሮ ይቀጥላል፡፡ ግን ደግሞ ከአንድ
አመት ወዲህ እንደምናየው ህዝባችን የተያያዘው ትግል እየሰፋና እየተጠናከረ ይሄዳል እንጂ የወያኔ
መሪዎች እንደሚመኙት ከእንግዲህ በምንም አይነት አፈና የሚበርድ አይሆንም፡፡ የወያኔ መሪዎች ልብ
አላሉትም እንጂ ዛሬ የሃገራችን ህዝብ ባለበት የምሬት ደረጃ በጭፍን አመጽ ምክንያት ትጥቁን
እንደማይፈታና እንዲያውም ከሚፈጸምበት ግፍ ጋር ቁጣውና አልበገር ባይነቱ እየጨመረ እንደሚሄድ
ያለፈው አመት የትግል ሂደት በግልጽ አሳይቷቸው ነበር፡፡ ዛሬም በኢሬቻው ጭፍጨፋ ማግስት
የሚታየውም ይኸው ነው፡፡ ድርጊቱ ከዚህ ስርአት ከእንግዲህ ምንም አይጠበቅ በሚል ስሜት እልህ
የተጨመረበት ህዝባዊ ትግል አነሳስቷል፡፡ እንግዲህ ጥያቄው ይህ ተጋድሎ እንዴት ቀጥሎና ይህ የግፍ
አገዛዝ ተወግዶ ዴሞክራሲያዊና ተጠያቂነት የሰፈነባት አገር እንመስርት የሚለው ነው፡፡
ህዝባችን እነዚህ ግፈኞች በህልውናው፣ በማንነቱ እየተፈታተኑት ስለሆነ በራሱ ተነሳስቶ፣
በየአካባቢው እዛው ብሶቱን በሚካፈሉ ዜጎች መሪነት እየተዋደቀ ባለበት ሁኔታ ‘’ትግሉ ይቀጥል’’
በሚል መንፈስ የሚሰነዘር ቅስቀሳ አያስፈልገውም፡፡ ይቀጥላል፡፡ እየሰፋም ይሄዳል፡፡ ነገር ግን
መገንዘብ ያለብን አንድ ጉዳይ አለ፡፡ የወያኔ መሪዎች ‘እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል’ በሚለው
የአህያይቱ ፍልስፍና በመመራት ይህ የተከሰተው የህዝቦች አንድነትና ወንድማማችነት መንፈስ በህዝቡ
ውስጥ በሚያሰማሯቸው ሰርጎ ገቦች አማካኝነት ጨርሶ ወድሞ ሀገሪቱ ህልውናዋ ሳይቀር ጥያቄ ውስጥ
እንዲገባ ተስፋ መቁረጥ በሚሰጠው በአጥፊ ቁርጠኝትና ስትራቴጂ እንደሚሰማሩ መገንዘብ
ያስፈልጋል፡፡ ይህንን አጥፊ ስትራቴጂ ለማክሸፍ ወያኔ ከጭፍን ግድያና ከጅምላ አፈሳ በተጓዳኝ

ሊጠቀምባቸው የሚፈልገውን የአጸፋ ሙከራዎች ጠንቅቆ ተረድቶ እነሱንም ለማክሸፍ መስራት
ያስፈልጋል፡፡ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲው ዛሬ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለይም የኦሮሞውና
የአማራው ህዝብ እያሳዩ ባሉት የወንድማማችነትና የትግል አንድነት ስሜት ከፍተኛ ኪሳራ
ደርሶበታል፡፡ ይህ ለማይቀረው ህዝባዊ ድል ትልቅ አስተውጽኦ ስለሚኖረው እሱን መንከባከብና ወያኔ
በሚሞክራቸው የመከፋፈል ሴራዎች መልሶ እንዳይከስም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብሄሮችንም
እንዲያካትት ተግቶ መስራት ያስፈልጋል፡፡
ሁለተኛ ከእንግዲህ ወዴት የሚለው ቁልፍ ጥያቄ መመለስ ይኖርበታል፡፡ በአሁኑ ወቅት
ሁሉም በየአካባቢው ጸረ ወያኔ ትግል ቢያካሂድም የጋራ የሆነና በትግል ላይ ያሉት ሚልዮኖች ከዳር
ዳር የሚያነግቡት ስርአት ለውጥ ላይ ያተኮረ ተጋድሎ ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም መምጣት ስላለበት
ለውጥና ስለ ሂደቱ አንድ አገራዊ የሆነ የትግል አጀንዳ ማስጨበጥ የጊዜው አንገብጋቢ ጥያቄ ሆኖ
ይቀርባል፡፡ እንዲህ አይነቱ አካሄድ የህዝቡን የትግል ወኔ ከማሳደጉ በተጨማሪ ትግሉ ወያኔዎችና
ደጋፊዎቻቸው ሊያቀርቡት እንደሚፈልጉት የጥላቻና የጭፍን ተቃወውሞ ሳይሆን ህዝባዊ፣
ዴሞክራሲያዊና በጋራ አማራጭም ዙሪያ የሚካሄድ እንደሆነ ለማሳየት ይረዳል፡፡
ይህ አማራጭ ሌላ ምንም ነገር ሳይሆን የሁላችን ወደሆነች ዴሞክራሲያዊት፣ እርቅና ሰላም
የሰፈኑባት ኢትዮጵያ በሚደረገው ሽግግር ዙሪያ የምንነድፈው የጋራ አጀንዳ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ዛሬ
በሃገራችን ዴሞክራቶች በያለበት እየተደረገ ወዳለው አገር አቀፍ የሆነ የሽግግር ጉባኤና የሽግግር
መንግስት ጉዳይ ያመጣናል፡፡ ለእንዲህ አይነቱ አገር አቀፍ ጉባኤ

በበርካታ ድርጅቶችና አገር ወዳድ

ሃይሎች የሚደረገው ጥሪ ዛሬ ለትግሉ ቀጣይነትና ለድሉ እንደ ህይዎት እስትንፋስ አስፈላጊ ሆኖ
እየቀረበ ይገኛል፡፡ ይህ እውን እንዲሆን ደግሞ ጥሪው ከግንባር ቀደም ሃይሎች ዘልቆ በያለበት
አስደናቂ በሆነ ጀግንነት እየተዋደቁ ባሉት ሚልዮኖች አእምሮ ምንም አይነት አፈና ሊደመስሰው
በማይችል መልክ እንዲሰርጽና ህዝባችንም ‘አጀንዳየ’ ብሎ እንዲዋደቅለት ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ዙሪያ የሚካሄደው ቅስቀሳ ስለዚህ አገር አቀፍ የሽግግር ጉባኤ ተግባራት፣
ስለተሳታፊዎቹ ማንነትና ስለሽግግሩ ሂደት ወዘተ. ከወዲሁ ግልጽ ስእል እንዲኖር የሃገራችን
ዴሞክራቶች መክረውና ዘክረው አንድ የጋራ ሰነድ ለታጋዩ ህዝባችን ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
የዚህ አካሄድ ጥቅሙ ህዝባችን ወዴት እንደሚሄድ ጠንቅቆ አውቆ ሁሉም በአንድ አቅጣጫ
የሚገፋበት ሁኔታ መፍጠሩ ብቻ አይደለም፡፡ በአንድ በኩል የወያኔ መሪዎች አማራጭ የማያቀርብ
የጭፍን ጥላቻና በጥቂት አክራሪዎች እንደሚካሄድ አድርገው ለማቅረብ የሚሞክሩት ህዝባዊ ተጋድሎ
በእርግጥም ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ አማራጭ ያነገበ ተጋድሎ መሆኑን ያሳያል፡፡ ሁለተኛ ደግሞ
አንዳንዴም ለወያኔ ባላቸው ጭፍን ድጋፍ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ለሃገራችን ደህንነት ባላቸው ስጋት
በመነሳት ይች አገር ወደ ‘ፌይልድ ስቴት’ ወይም ‘ያልተሳካላት አገርነት’ እየነጎደች ነው ለሚሉ ባእዳን
ህዝቡ በእንዲህ አይነቱ ግልጽና ዴሞክራሲያዊ በሆነ አገራዊ አጀንዳ መንቀሳቀሱ የአለም አቀፉ
ኮሙኒቲ በትግሉ ጎን እንዲቆም አስተዋጽኦ ይኖረዋል፡፡

መላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን)
መስከረም 25 2009 ዓ.ም.

