
1 tatekethiopia@hotmail.com                                                                   www.tatekethiopia.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 አለባብሰዉ ቢያርሱ በአረም ይመለሱ! 
የወቅቱን የአገራችን ኢትዮጵያ ሁኔታ አስመልክቶ ከታጠቅ ኢትዮጵያ የተሰጠ መግለጫ 

 

   መጋቢት 30/2010 

       8 April 2018 

 

 አገራችን ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት በፀረ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዞች የምትማቅቅ አገር ናት። 

ዛሬም ዜጎቿ መብትና ጥቅማቸዉን በሕጋዊና ሠላማዊ መንገድ ለማስከበር እልህ አስጨራሽ ፈታኝ ጊዜ 

ላይ ናቸዉ። የአገራችን ሕዝብ ላለፉት ሶስት ዓመታት ትግሉን ከአድማስ አድማስ በማስፋት የተሻለ 

ተጽእኖ መፍጠር የቻለ ጠንካራ ትግል በማድረጉ፣ ይህን ተከትሎ በአፋኙ ስርዓት በራሱ ዉስጥ ጎራ 

መፍጠር የተቻለ ትግል እስከመሆን በቅቷል። ይህ የሕዝብ ብሶትና ጥያቄ ተገቢነት አለዉ የሚል ሃይል 

በገዥዉ ኢሕአዴግ ዉስጥ ከመፈርጠም አልፎ የአመራር ሚናን መጨበጥ ችሏል። በዉጤቱም አዲስ 

የኢሕአዴግ ሊቀመንበር ብሎም የጠቅላይ ሚንስትር ሹመት ፀድቋል።  

 

ይህን አመለካከት ዛሬ በአገራችንና በዉጭ በሚገኙ ኢትዮጵያን ዘንድ በሰፊዉ የሚስተናገድ 

አመለካከት ነዉ። ወደ ጀርባ መለስ ብለን የቅርብ ታሪካንችን ስንቃኝ ግን፣ አንዳንድ ጥያቄዎችን 

ማንሳት እንገደዳለን። ከሶስት ዓመት ወዲህ ያለዉ ታሪካችን ላይ ትኩረት ብናደርግ የአገራችን ሕዝብ፣ 

በተለይም የኦሮሞና የአማራ ህዝብ፣ ትግሉን ከአድማስ አድማስ በማስፋት የተሻለ ተጽእኖ በመንግስት 

ላይ መፍጠር በቻለበት ሰዓት፣ የትግሉ ትኩረት በህወሃትና በአጋዚ ታጣቂ ሃይል ላይ እንደነበረ ማንም 

ያስታዉሳል። ማንም እንደሚያዉቀዉ ህዉሃት ከአንዴም ብዙ ጊዜ፣ የሰላም፣ የእኩልነትና የዴሞክራሲ 

አቅጣጫ እያሳየ በሌላ በኩል ደግሞ እየጠለፈ የሚጥል ድርጅት ናዉ። በሸፍጥና በተንኮል የሚታወቅ 

ድርጅት ነዉ። ከዚህ በመነሳት ታዲያ በዚህን የጭንቀት ሰዓት፣ የህወሃት አማራጭ እቅድ ምንድን ነበር 
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ብሎ መጠየቅ አግባብነት አለዉ። በተለይ የስልጣን ማእከል የሆነችዉን አዲስ አበባ ከተማን ያካበበ፣ 

የሰፊዉን የኦሮሞና የደቡብን የልማት ፕሮጀክቶችን አደጋ ላይ የሚጥል፣ የዉጭ ኢንቬስትመንትን 

የሚያደርቅ፣ወዘተረፈ እንቅስቃሴ እንዴት መግታት ወይም ማስተንፈስ እንደሚችል፣ በዚህም ህወሃት 

ፋታ የሚያገኝበት እቅድ ነበር ወይ ብሎ አለማሰብ የዋህነት ነዉ። በህዝብ ተጋድሎ ሊከሰት ይችል 

የነበረዉን የህወሃት/ኢሕአዴግ ዉድቀት፣ በተለመደዉ የህውሃት ተጣጣፊ ታክቲክ ወይም “እቅድ ለ” 

እንበለዉ፣ ህዉሃት ዛሬ የተሸናፊ አሸናፊ ሆኖ ቁጭ ብሏል። የለዉጥ ሃይሎች ድል አግኝተዋል፣ 

ጦርነቱን ግን (ገና) አላሸነፉም።  

 

ያለዉን ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ የተለያዩ አመለካከቶች ሲኖሩ ሁሉንም መግለጽ ባይቻልም 

በሶስት ክፍሎች መመደብ ይቻል ይሆናል፣ 

 

1. ይህ ለዉጥ የመድረክ ድራማ ብቻ ስለሆነ፣ ስር-ነቀል ለዉጥ አይደለምና ፈጽሞ አንቀበለዉም፣ 

ትግሉ  እንደነበረዉ መቀጠል አለበት። ይህ አመለካከት በህዝቡ ትግልና በገዥዉ ክፍል መሃል 

የነበረዉን ዉስብስብ ግንኙነት፣ ዉጣ ዉረድ (dynamics) አቅልሎ የሚያይ አመለካከት 

ሲሆን፣ መፍትሄ ሃሳቡ ግን ትክክል ነዉ እንላለን።  

2. የለዉጥ ሁኔታ ተፈጥሯል፣በህዝብ ትግልና በለዉጥ አራማጅ የኢሕአዴግ ወገኖች ትብብር 

የማይናቅ አንድ እርምጃ መሄድ ተችሏል፣ መሰረታዊ ለዉጥ ግን ለማድረግ ትግሉ መቀጠል 

አለበት።   

 በኢሕአዴግ ዉስጥ ፀረ ለዉጥ የሆነዉ ሃይል መልሶ ስልጣን ለመጨበጥ 

የማይፈነቅለዉ ድንጋይ እንደሌለ ያስተዉላል 

 የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊነት መርህዎችና ድርጅታዊ ማእከላዊነት ባለበት ሁኔታ፣ 

ግለሰብ ለለዉጥ ቢዘጋጅ እንኳ ለለዉጥ የመስራት እድሉን ስርዓቱ አንቆ እንደሚይዝ 

ያስተዉላል። 

 

3. ከዚህ በላይ ለዉጥ አሁን አይጠበቅም፣ አብይን ብንደግፈው ቀስ በቀስ የበለጠ ለዉጥ 

ያመጣል የሚሉ አሉ። ይህ ሃሳብ፣ 

 አንደኛ ታሪክንና የህወሃትን ድርጅታዊ ተክለሰዉነት ያገናዘበ አይመስልም፣ ፀረ-ለዉጥ 

ሃይሎች ሊያንሰራሩ ይችላሉና 

 ሁለተኛ አመለካከቱ የትግሉን አለመቋረጥ የሚደግፍ ባለመሆኑ ነገ እንደጠበቀዉ ነገሮች 

ባይሄዱና ተመልሶ ትግሉን መቀስቀስ ቢያስፈልግ እስካሁን እሬሳቸዉ ያልፈረሰ ሰማእታን 

መስዋእት አልበቃ ብሎ፣ የራሱ አመለካከትና የመንግስት ድጋፍ በፈጠረዉ የመንግስት 

ጠንካራ ዱላ እንደገና በእጥፍ ልጆቻችንን ልናጣ ነዉ፣ ከዚህም አልፎ አገራዊ 

መበታተንንም ሊያስከትል ይችላል።  

 ሦስተኛ ‘ለዉጥ አራማጆች’ ተብለዉ በኢሕአዴግ ዉስጥ ያሉ ወገኖች፣ የሕዝቡ ትግል 

መቀጠል ጉልበት እንደሚሆናቸዉ የረሳ ነዉ፣ የሕዝቡ ትግል አልነበረም ወይ እዚህ 

ያደረሳቸው! 

 

በመጀመሪያ ሁለቱ አመለካከቶች መሃል የሃሳብ ልዩነት መኖሩ ጉዳት የለዉም፣ የትግሉ አካሄድ ላይ 

ስምምነት ስላላቸዉ። እዉነተኛ፣ በሕዝብ ነፃ ምርጫ የተቋቋመ መንግስት እስከሚቋቋም ድረስ ትግሉ 

መቀጠል አለበት ብለዉ ያምናሉና። ይህ መንግስት እዉነት ሕዝባዊ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል 
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መንገድ ጠራጊ ይሁን፣ አይሁን፣ ትግሉ እስከቀጠለ ድረስ “የትም ፍጭዉ ዱቄቱን አምጭዉ” ነዉና 

እዛ መድረሳችን አይቀርም። 

 

የጠ/ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ንግግርን በተመለከተ፣ 

1. የህዝቡን አንድነትና አብሮነት፣ የአገሪቷንም ቀደምት ባለታሪክነት በመዘከሩ እጅግ 

አስደምሞናል፣ ሰፋ ያለ አመለካከትና ሕዝብን ብቻ ሳይሆን ተቀናቃኝ ድርጅቶችንም 

የሚያቀራረብ መሆኑ ንግግሩ የተዋጣለት ነበር  ያሰኛል፣ 

2. ንግግሩ የስነስርዓት ንግግር ቢመስልም፣ አንዳንድ ፖሊሲ ነክ ጉዳዮችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ሲያነሱ ሕዝቡ ሲሰዋለት የቆየበትን ጉዳዩችን ጠቋሚ በሆነ አገላለጽ እንኳ አለማንሳታቸዉ 

ስጋታችንን ጨምሮታል።ከዚህም አኳያ፣ እሳቸዉ በኢሕአዴግ ላይ ተጽእኖ ፈጣሪ ሆነዉ 

የተለዩ የፖሊሲ አማራጮችን ይዘዉ ከሆነ ይህን የሚያረጋግጥ ግልጽ የፖሊሲ ማሻሻያ ንግግር 

እንዲያደርጉ በቅርብ ቀን እንጠብቃለን፣ 

3. ይዘዉት በሚመጡት የፖሊሲ አማራጭ ሃሳብም የሕዝብን የስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጥ 

የሚያስችሉ ቀደምት ተግባራት መሃል የሚከተሉት ሊከናወኑ ይገባል ብሎ ታጠቅ ኢትዮጵያ 

ያምናል፣ 

 ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የፖለቲካ/የህሊና እስረኞችን （አንዳርጋቸዉ ጽጌንና 

በተመሳሳይ ‘ወንጀል’ የተከሰሱ እስረኞችን ጨምሮ）ባስቸኳይ መፍታት 

 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን መሻር፣ አፋኝ ሕጎችንና አሰራሮችን በአስቸኳይ 

ማንሳት/መሰረዝ 

 ሕዝን ከሕዝብ የሚያጋጩ፣ደም የሚያፋስሱ ሴራዎችና የተንኮል ስራዎችን ላይ 

አስቸኳይ እርምጃ መዉሰድና መረጋጋትን መፍጠር 

 ሁሉንም የሃገራችን የፖለቲካ ሃይሎች ያቀፈና አለም አቀፍ ዋስትና የሚኖረዉ ሃገራዊ 

ጉባዔ በማዘጋጀት በቀጣዩ የአገራችን መፃኢ እድል ላይ የጋራ የጉዞ እቅድ (ሮድ ማፕ) 

ማዘጋጀትና ግቡንም ፍጹም የሆነ ነጻና ፍትሓዊ ምርጫ በማመቻቸትና ለተፈጻሚነቱ 

በጋራ መስራት። 

አለባብሰዉ ቢያርሱ በአረም ይመለሱ ነውና ፋታ ሰጥተን ሙጃ መልሶ ከበቀለ በኋላ በትግሉ 

ያጣናቸዉ አልበቃ ብሎ እጥፍ ዋጋ እንዳያስከፍለን ካሁኑ ችግሩን ተናግሮ የሚያዋጣዉንም መንገድ 

ግልጽ አድርጎ የተባበረ ትግል መገንባት አስፈላጊ ነዉ። ከዚህ በፊት ካሳየነዉ ትብብር በበለጠ እጅ 

ለእጅ ተያይዘን ትግሉን መቀጠል አለበት። 

 

ስለሆነም ታጠቅ ኢትዮጵያ  አዲስ የተሾሙት ጠ/ሚንስትር ቀናዊ በሆነ መልኩ ለተገቢዉ ለዉጥ 

የሚተጉ ከሆነ፣ የሳቸዉ የለዉጥ ህልም መሳካት ከሕዝባዊ ትግሉ መቀጠልና ተፅእኖ ፈጣሪነት፣ 

ያለሱም የማይሆን (ፈረንጆቹ እንደሚሉት sine qua non) መሆኑን ያምናል።እንዲሁም ለመሰረታዊ 

ለዉጥ የቆመዉ ድርጅታችን፣ታጠቅ ኢትዮጵያ፣  የሕዝብ የስልጣን ባለቤትነት ሊረጋግጥ የሚችለዉ 

በትግሉና በትግሉ ብቻ እንደሆነ የቆየ እምነቱ ስለሆነ፣ ለአፍታም ሳይዘናጋ አሁንም ትግሉን 

እንደሚቀጥል ያረጋግጣል። በዚህም የአገራችን ሕዝብ ያለቅንጣት መዘናጋት ትግሉን የበለጠ እንዲገፋ 

አገራዊ ጥሪዉን በታላቅ ትህትና ያቀርባል። 

ሕዝብ የስልጣን ባለቤትነቱ ይረጋገጣል! 

ኢትዮጵያ ለዘልአለም ተከብራ ትኑር! 


