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አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ። ዛሬም እንደ የካቲት 
፲ ፱፻፷፮ ዓመተ ምህረቱ፤ ሕዝቡ መራ። ዛሬም እንደ 
ግንቦት ፲ ፱፻፺፯ ዓመተ ምህረቱ፤ ሕዝቡ መራ። ሕዝቡ 
በሥልጣን ላይ ያለውን መንግሥትም ሆነ ማንኛውንም 
ተቃዋሚ የትግል ድርጅት ቀድሞ፤ የእንቅስቃሴው የበላይ 
መሆኑን በየኔሰው ገብሬ አሰመረበት። ፍርሃትን 
ጠቀጠቀው። ሞትን እንጃባህ አለው። 

አንገቱ መንቀሳቀስ የቻለ፤ ዞሮ ይመራመር። ዓይኑ 
የተከፈተ፤ ሀቁን ይመልከት። አእምሮው የሚሠራ፤ 
ትዝብት ይውሰድ። ካሁን በኋላ በሥልጣን ላይ ስላለው 
ቡድን ተግባር ማውራትና መንደግደግ ያው ወሬ፤ ያው 
መንደግደግ ነው። ሀገራችን ደግሞ የወሬኛና የተንደግዳጊ 
እጥረት የለባትም።  

ካሁን በኋላ የማንም ታጋይ ትኩረት ሕዝቡ ላይ 
ብቻ መሆን አለበት። መታገል ምርጫ አይደለም። 
መተባበር ቅንጦት አይደለም። መታገልና መተባበር 
የኔሰው ገብሬ ነው። ከየኔሰው ገብሬ ዉጪ መለስ ዜናዊ 
ነው። የኔሰው ገብሬ ወይንስ መለስ ዜናዊ? ይህ ብቻ 
ነው ጥያቄው። 

በሀገራችን ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሀቅ የማያውቅ 
የለም። ልዩነቱ ያለው፤ ይህን ሀቅ ተገንዝቦ፤ ምን 
መደረግ አለበት በሚለው ላይ ነው። ትግሉን 
እንመልከት! 

የታጋይ ድርጅቶችና ጠቅላላ በትግል 
የተሰማራው ኢትዮዽያዊ ቁጥር ተቀራራቢ ነው። ስለ 
ትግልና ትብብር አስፈላጊነት ያልፃፈ ኢትዮዽያዊ 
የትግል ሊቅ ማግኘት፤ ፍለጋው ያደክማል። 

የመተባበር ጥያቄ እድሜው፤ የትግሉን ያክል 
ነው። እንተባበር ብሎ ያልጠየቀ፤ ግንባር እንፍጠር 
ብሎ ያላወጀ ድርጅት ማግኘቱ፤ ቀላል አይደለም።  

ይህ የትግል ታሪካችን ነው። አሁንም እያልን 
ያለነው፤ ከዚህ የሚያነቃንቀን የለም ነው። ላለፉት ፵ 
ዓመታት እንደ ከተምንበት፤ ለሚቀጥሉት ፵ ዎቹም 

እንዲሁ! ማን አለብንና! 
ይኼ ሁሉ ድርጅት ተጠራቅሞም፤ የትኛው 

የፖለቲካ ድርጅት ነው ለኢትዮዽያ የሚጠቅመውና 

ከሁሉ የሚሻለው እያሉ ከልባቸው ለመርዳት 
የሚቅበዘበዙ አሉ። የተሳሳተ መንገድ ነው። ምን ይዛ 
ነው፤ አንዲት ኢትዮዽያዊት፤ የፖለቲካ ድርጅት 
ምርጫዋን የምትመዝነው? መነሻ ሳይኖር ጉዞ 
ተጀምሮ ከግቡ አይደረስም። እኔ በሀገሬ የፖለቲካ 
ሂደት ድርሻ አለኝ የምትል ኢትዮዽያዊት ሁሉ፤ 
መጀመር ያለባት ራሷ ከምትፈልገው ግብ ነው።  

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ለማምጣት 
ዴሞክራሲያዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመቀላቀል 
ወይንም በመተባበር አያስኬድም። ለዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት የሚታገል ግለሰብ ሆነ ድርጅት ዋና መሠረቱ፤ 
የዴሞክራሲያዊ አሠራርን መቀበልና በተግባር ማዋል 
መመዘኛው ነው።  

የኢትዮዽያን አንድነት የምትሻ ኢትዮዽያዊት፤ 
ኢትዮዽያዊ አይደለንም፤ ኢትዮዽያ ቅኝ ገዣችን ናት 
ከሚሉት ጎን አትሠለፍም። ይህ ትግል፤ በኢትዮዽያ 
ኢትዮዽያዊያን፣ ኢትዮዽያዊያነታቸውን ለማስከበር  
የሚያደርጉት ትግል ነው።  

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ የኢትዮዽያዊያንን ሉዓላዊነት 
ማስጠበቅ ማለት ነው። የኢትዮዽያ ሕዝብ የበላይነቱንና 
ወሳኝነቱን መቀበል ማለት ነው። ጥቂት ባለሥልጣኖች 
ወይንም ሥልጣን ፈላጊዎች፤ የሚያራምዱትን አጀንዳ 
ሣይሆን፤ ሕዝቡ በኢትዮዽያዊነቱ በአንድነት ወሳኝነቱን 
መቀበል ማለት ነው። 

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ የሀገሪቱን የግዛት አንድነት 
ማስከበር ማለት ነው። ደንበሩ እየተደፈረ፤ ለሙ መሬት 

ለውጭ ባለሀብቶች እየተቸረቸረ ማየት ያቁም ብሎ 
መታገል ነው። 

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ የያንዳንዷን ኢትዮዽያዊ 
ዴሞክራሲያዊ መብት እንዲጠበቅ መታገል ማለት ነው። 
በኢትዮዽያዊነቷ፤ በሀገሪቱ ማንኛውም ክፍል፤ 
ኢትዮዽያዊነቷ ተከብሮላት፤ የተፈጥሮ ሰብዓዊ 
መብቶቿና የዴሞክራሲያዊ መብቷ እንዲጠበቅ መታገል 
ማለት ነው። 

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ የሕግ የበላይነት እንዲኖር 
መታገል ማለት ነው። በኢትዮዽያ ሕዝብ የሚፀደቀው 
ሕገ መንግሥት፤ የበላይነቱ ተጠብቆ፤ እያንዳንዱ 
ኢትዮዽያዊ በሕግ ፊት እኩል እንዲሆን መታገል ነው። 

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ በሕዝቡ መካከል ላለው 
ግንኙነት፣ ለሰላምና ብልፅግና መሠረት የሚሆነውን 
የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሀገሪቱ እንዲሠፍን መታገል 
ማለት ነው። 

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ ሕዝቡን ከፋፍሎ ለመግዛት 
የተዘረጋውን የዘር ፖለቲካ ሠባብሮ፤ ግለሰቡ በመረጠው 
የፖለቲካ ድርጅት የሚደራጅበትን መንገድ ብቻ መምረጥ 
ማለት ነው። ማንም ኢትዮዽያዊ ሊገለልበት የሚችሉ 
አደረጃጀቶችን ማክሰም ማለት ነው። 

ኢትዮዽያዊነት ደግሞ፤ ይኼን የማይሻሻል፣ 
የማይማር፣ ዘረኛ አምባገነን መንግሥት ፍፃሜው 
እንዲመጣ፤ ከኢትዮዽያ ሕዝብ ጎን አብሮ መሠለፍ 
ማለት ነው።  

ኢትዮዽያዊያን ተቆጠሩ! መታገል ምርጫ፣ 
መተባበር ቅንጦት አይደለም። ድርጅቶች ጣዖት 
አይደሉም። መመለክ የለባቸውም። ሀገር ይበልጣል። 
ድርጅት ይፈርሳል፤  ይገነባል። ድርጅትን ጥሎ መሄድ 
ይቻላል።  ድርጅት የፍላጎትና የምርጫ ጉዳይ ነው። 
ድርጅት ፈልገው የሚገቡበት ስብስብ ነው። ድርጅት 
አይወለዱበትም። ሀገር ምንነት ነው። ሀገርን በሕይወት 
ይጠብቁታል። ኢትዮዽያን ከአምባገነን ገዥዎቿ 
እናድናት! 

eske.meche@yahoo.com 
ሕሊና ነጋሣ፤ ምክትል አዘጋጅ 


