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በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ የጋለ 
የፖለቲካ ትግል እየተካሄደ ነው። በግልፅ ሲቀመጥ፤ 
ሁለት የተለያዩ ክፍሎች የየራሳቸውን አመለካከት 
በበላይነት ለማስቀመጥ ይሯሯጣሉ። በዚህ ፍትጊያ፤ ባለ 
ጉልበተኛው ወገን፣ ብልጣ ብልጥነትን፣ ድለላን፣ ጋጠ 
ወጥ እብሪትንና ማስፈራራትን ሙጥኝ ብሎ 
ተጠምጥሞበታል። 

 በሥልጣን ላይ የተቀመጠዉ ዘረኛው አምባገነን 
የትግሬዎች ነፃ አውጪ መንግሥት፤ እኔ ገዢ ሆኜ 
እንደልቤ ካልፈነጨሁባችሁ፤ ኢትዮዽያ አትኖርም፣ 
ሕዝቡ ይተላለቃልና እኔን አምልኩኝ ይለናል። እናም 

ያሥራል፣ ያሣድዳል፣ ይገድላልም።  

በጎኑም፤ ያደረግከው ሁሉ ትክክል ነው፤ ሥልጣኑን 
ግን አንተ ሣትሆን እኛ ነን መያዝ ያለብን፤ አለዚያ የኛን 
ወገኖች ይዘን ኢትዮዽያን እንለቃለን። እኛ ካልተሾምን 
ኢትዮዽያዊነት ለኛ ምናችን ነው ባዮች ተኮልኩለዋል። 

በሌላው ወገን ደግሞ፤ ሥልጣን የሕዝብ ነው። ያለ 
ሕዝቡ ፈቃድ መግዛት አምባገነንነት ነው። ይህ ትግል 
በገዢው ክፍልና በአስተዳደሩ ላይ ያተኮረ የሕዝብ 
መነሣሣት ነው፤ የሚሉ ተሠማርተዋል። 

እንደ ማንኛውም ኅብረተሰባዊ ክንውን ሁሉ፤ በነዚህ 
ሁለት ወገኖች መካከል፤ ከሁለቱም ማጣት የማይወዱ፣ 
ከሁለቱም መሆን የሚሹ፣ አንዴ ካንዱ፤ ሌላ ጊዜ 
ከሌላው የሚወግኑ አሉ።  

የፖለቲካ ትግል መሠረቱ፤ የጠራ የትግል መሥመር 
መያዙ ነው። በፖለቲካው ምኅዳር፤ አንድ የፖለቲካ 
ድርጅት የኅልውናው መሠረት፤ ከሌሎች ያሉ የፖለቲካ 
ድርጅቶች፤ ነጥሮ የተለየ አቋም መያዙ ነው። ይኼ 
ከሌለው፤ መሰሉን መፈለግና መቀላቀል እንጂ፤ ለብቻው 
መቆም የለበትም።   

 

 

 

 

 

 

በዚህ በተያያዝነው የፖለቲካ ትግል፤ ሁለት 
መሥመሮች ግልፅ ወጥተዋል።  

የመጀመሪያው መስመር፤ የዘር ፖለቲካን ማራመድ፣ 
ሕዝቡን ለፖለቲካ ግብ መከፋፈል፣ ከአንድነት ይልቅ 
መከፋፈልን በተመረኮዘ ኅብረት መሰባሰብና ሀገሪቱን 
የአንድ ሕዝብ ሀገር መሆኗ ቀርቶ፤ የተለያዩ ሕዝቦች 
ትብብር ማድረግ ነው። 

ሌላው መሥመር፤ ፖለቲካው የአመለካከት ልዩነትን 
በተመለከተ፤ ማንም ኢትዮዽያዊ፤ በኢትዮዽያዊነቱ፤ 
ከሌሎች ጋር የሚቧደንበት ነው። በዚህ ሂደት፤ የሕዝብ 
አንድነትና የሀገር ኅልውና ከጥያቄ ውስጥ አይገባም። 
ፖለቲካ አንድ ግለሰብ የሚኖረው/የሚኖራት የግል 
ግንዛቤ ነውና ባይ ነው። 

እንግዲህ በዚህ የአንድነትና የክፍፍል ሁለት 
መሥመሮች መካከል ያለው አጥር እሾካማ ነው። 
በተጨማሪም፤ ገዢው ዘረኛው አምባገነን የትግሬዎች ነፃ 
አውጪ መንግሥት፤ የሥልጣኑን ዕድሜ ለማራዘም፤ 
በተቃዋሚዎች መካከል ኅብረት እንዳይፈጠር፤ 
ልዩነቶቻችንን ያፋፍምብናል።  

የፖለቲካ ሥልጣኑ በሕዝቡ እጅ እንዲሆን 
የምንታገል ኢትዮዽያዊያን፤ ከወዲሁ መከፋፈያ 
ልዩነታችን ላይ ተኝተን፤ አንድነት ላይ አንነቃም። የኛ 

የፖለቲካ አመለካከት፤ ከሕዝብ፣ ከሀገርና ከነፃነት በታች 
ያለ የየግል ግንዛቤያችን መሆኑን ተቀብለን፤ ለትልቁ 
ነፃነት፣ አንድ ሕዝብና አንድ ሀገር ብለን በኅብረት 
እንነሣ! 

የትግሬዎች ነፃ አውጪ መንግሥት የመጨረሻዎቹ 
ሰዓታት፤ የራሱን የድርጅቱ መሪዎች ሣይሆን፤ እኛን 
የበለጠ ሊያሳስበን ይገባል። አንድም አጥፍቶ ጠፊ 
ተግባሩ ሊፈፅም የሚያውጠነጥነው፤ ሌላም እኛ ለዚህ 
የምናደርገውና ያለን ዝግጅት! 

በዚህ ሂደት ሀገራችንን የሚጠብቃት ነገ፤ የኛ 
ቀጥተኛና ዋና አሳሳቢ ጉዳያችን ነው። ለዚህ የነገዋ 
ኢትዮዽያ ደግሞ፤ በጃችን ያለው የራሳችን ተግባር 
ወሳኝነት አለው። እርስዎ ምን ይላሉ? 

እኛ በሰባቱ የመታገያ ኢትዮጵያዊ ዕሴቶቻችን 
ተሰባስበናል። 

፩ኛ፡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሉዓላዊነት፤ 
፪ኛ፡ ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት፤ 
፫ኛ፡ ለሕግ የበላይነት በኢትዮጵያ፤ 
፬ኛ፡ ለግለ ሰብ ዴሞክራሲያዊ መብት፤ 
፭ኛ፡ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሥር መትከል፤ 
፮ኛ፡ ከዘርና ከሃይማኖት የፖለቲካ ድርጅቶች ነፃ የሆነ 

የፖለቲካ ምኅዳር፤ 
፯ኛ፡ የዘረኛው አምባገነን የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር 

መንግሥት ተወግዶ፤ የኢትዮጵያዊያን መንግሥት 
በሕዝቡ ፈቃድ መመሥረት ናቸው። 

እስኪ እኔም አለሁ ይበሉ! 
eske.meche@yahoo.com 

ሕሊና ነጋሣ፤ ምክትል አዘጋጅ 

የየየየጋጋጋጋለውለውለውለው    የየየየፖለቲካፖለቲካፖለቲካፖለቲካ    
ትትትትግላችንግላችንግላችንግላችን        


