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ምን ተይዞ ጉዞ!
ከጥቂት ሳምንታት በፊት ለዶናልድ ትረምፕ
የአማልዱን ማመልካቻ ላስገቡ 16 ኢትዮጵያዊ
የፖለቲካ ድርጅቶች ምክርና
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተብዬው
ለኢትዮጵያ ፓርሊያመንት ሰሞኑን አቀረበ ስለተባለው ሪፖርት
አባይ ማደሪያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል ይላል ያገራችን ሰው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ከወያኔ
ጋር አስታርቁን ዓይነት የልመና ማመልከቻ የ 16 ኢትዮጵያዊ ድርጅትችን ስም ያዘለ ለዶናልድ ትራምፕ
መንግሥት በእንግሊዝኛ የተጻፈ የአማልዱን ማመልከቻ “Joint Public Statement President Donald
Trump’s Administration Should Side with the Ethiopian People” በሚል ርዕስ ለአሲምባ ተልኮ በድረገጻችን አውጥተነዋል። በአገር ወዳድነት በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር የሚደራጁ ወገኖችን ሁሉ እንደግፋለንና
በዚህች አምዳችን የምንለግሣቸውን ወገናዊ ምክር ባይተገብሩትም አጽንኦት ይሰጡታል በሚል ዕምነት ስለ
ማመልከቻው ያለንን አጭር አስተያየት እናቀርባለን።
 ስለ ሀገራችን ፖለቲካ ሁናቴ የሚያገባን በኢትዮጵያዊነት የምንኮራ ኢትዮጵያውያን ብቻ ነን።
የአሜሪካን መንግሥትም ሆነ ሌሎቹ በዓለም ደረጃ የምንማጸናቸው መሪዎች ተቀዳሚነትና
ኃላፊነታቸው የሀገራቸውን ጥቅም የሚያስጠብቅ ፖሊሲ በሥራ መተግበር ነው። ስለሆነም
የተበታተነ የሀገር ቤትም ሆነ የዲያስፖራ የፖለቲካ ስብስብን ከማድመጥ ይልቅ በሥልጣን
ያስቀመጡትና እስከ አሁኗ ሰዓት ዕርዳታቸው ያልተለየው አሻንጉሊታቸው ወያኔ እንደሚሻላቸው
ያልተገነዘብን ለኢትዮጵያ እንታገላለን ማለት አንችልም። ያለፈው 25 ትግላችን የጠቆመን
ትምህርት ነውና። በራስ መተማመንና በመካከላችን መተማመንን መገንባት ያቃተን ለምንድር ነው
ለሚለው ጥያቄ መልስ መሻት ተቀዳሚያችን ብናደርግ የተሻለ ጅማሮ ይሆናልም የምንለው ለዚሁ
ነው።
 በተበተነው የአማልዱን ማመልከቻ እንዳነበብነው ከወያኔ ጋር አብሮ ለመሥራትም
ዝግጁነታቸውን 7ኛው ነጥብ እንደሚከተለው ያስነብቡናል፦
http://www.assimba.org/Articles/Joint%20Public%20Statement.pdf
“7. The Trump administration can and should urge the government of Ethiopia to
negotiate a transitional government of national unity with the participation of all
stakeholders at the earliest opportunity; and initiate a process of peace and
ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

የትዝብት አምድ ቁጥር ፱
reconciliation with the Ethiopian people and with opposition groups. Signatories
are ready and willing to participate in the transition process.”

እንዲያው እኒህ ወገኖች ወያኔ የጊዚያዊ መሸጋገሪያ መንግሥት እንዲያቋቁም ጠብቀው ነው ይህንን
የሚሉት? የአሜሪካ መንግሥት ወያኔን አስገድዶ ለድርድር ያባቃዋል እንኳን ብለን ብናምን፣
እኛም እንደ ወገን እኮ ምን ተይዞ ጉዞ? ብለን መጠየቃች አይቀሬ ነው። ለድርድር ሲገባ እኮ
የኃይል ሚዛን የሚደፋ የሕዝብ ኃይል በአንድ ወገን ተሰባስቦ በአንድ ድምጽ ሲቀርቡት
የሚያስከብርና የተሰሚነት አቅም ገንብቶ በጠረጴዛ መቀመጥና በተበታተነ ሁናቴ ምንም እንኳን
16 ድርጅቶች ነን ብለን ብንኩራራ የውስጡን እያወቅን ያውም ወያኔን የሚጠሉ ጠንካራ
ድርጅቶችን አግልለን የሕዝብን መስዋዕትነት የሚያስበላ መንፈራገጥ መመላለጥ አይሆንብንም
ወይ?
ከዚህ ይልቅ ባለፉት 25 ዓመታት ብቅ ብለው በራሳችን አያያዝ ጉድለት ያዳከምናቸውና
ያረራረስናቸው፤ ነገር ግን በጊዜው ያታገሉን ዓይነት ሕብረቶችን በረጋ መንፈስ በመካከላችን
በጥሞና በመነጋገር ኢትዮጵያዊነትን መሠረት ያደረገ የትግል መድረክ መኮትኮትና ማጎልበት ላይ
የሚፈለገው የጊዜና የቀቅም ወጪ ማድረጉ አይሻልም ወይ? አይዞን! በኃይ ግንባታ የምናጠፋው
ጊዜ ትልቅ ጉልበት ስለሚሆን ወዳጅም ጠላትም የሚያከብረው ድርድርም ሆነ ወያኔን
የሚያስገድድ ሥራ ለመሥራት ያስችላልና ቅድሚያ ለዚህ ቢሰጡት ምክራችን ነው። በተባበረ
ኃይል አንድ ሆነን በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ከቆምን፣ የአማልዱን ማመልከቻም አያስፈልግም።
ወያኔም ደጋፊዎቹ የጡት አባቶቹ በራችንን እያንኳኩ ይመጣሉ። እንደምሳሌ እንዲሆን አንድ የረባ
ሥራም ሆነ የሚመጥን ገንዘብ በባንኩ የሌለው አውታታ የ30 ሺ ብር መኪና ሊገዛ የሚያሻሽጠው
ሰው እንዲማለደው የመለመን ዓይነት ሥራ ነው እየተሠራ ያለውና በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን
የሚለውጥ ውይይት በመካከላቸው አድርገውና ሌሎችንም ሁነኛ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶችን (እንደ
ኢሕአፓ አይነቶችን) ቀርበው ቢጎለብቱ ይመረጣል ነው ምክራችን።
 ሌላው ደግሞ ሰሞኑን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ፓርላማ ተብዬው

የወያኔ ማህተም ስብስብ የጊዛዊ አዋጅ ያሳወጀው የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት 700 ያህል ወገኖች
ሕይወታቸውን ያጡ መሆኑን ጠቁሞ ጥፋቱን የተቃዋሚ ድርጅቶች ላይ በማላከክ ያወጣው
መግለጫዊ ሪፖርት አላስገረመንም። ገና ድሮ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅት ተብሎ በነ
ፕሮፌሰር መስፍን በሚመራበት ጊዜ የኢሕአፓ አመራር አባላት እነ ፀገዬ (ደብተራው) ደብዛ
መጥፋትን አስመልክቶ ሲነገራቸው መስማት ካቃታቸው ጀምሮ በወያኔ ጥላ ስር የተቋቋመ
የሰብአዊ መብት ድርጅት ለወያኔ ሽፋን ለመስጠት ካልነ በስተቀር ሌላ ግልጋሎት እንደሌለው
ከተረዳን ሰንብተናል። በኢትዮጵያችን ነፃ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመጻፍና የመናገር መብት
ካለገደብ የሚከበርባት ሀገር እስካልሆነች ድረስ የሰብአዊ መብት ሊከበር ከቶውንም አይችልም።
የመራራው ትግላችን ዓላማም ይሄው መሆኑን መገንዘብ ደግሞ ትልቅ ዕውቀት ነው። ከላይ
የተቸናቸውም 16 ድርጅቶች ይህን ሊገነዘቡ አለመቻላቸው የሚያሳዝን ነው።
የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ
ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

የትዝብት አምድ ቁጥር ፱

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

