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ክብር ለዜጎች ህይወት!! 

እየገደሉ ሰላም፣ እያሰሩ መግባባት ሊኖር አይችልም! 

ነጻነቷን ጠብቃ የኖረችው አገራችን ኢትዮጳያ የዜጎች መብት የተረጋገጠባትና የበለጸገች አገር መሆኗ ቀርቶ፣ 
እስካሁን የፖለቲካ መረጋጋት እንኳ የሰፈነባት መሆን አልቻለችም። ሰላም ለማስፈንና እድገት ለማምጣት 

ቃል ገብቶ፣ ወደ ስልጣን የመጣው ኢህአዴግ፣ ላለፉት 26 አመታት አገሪቱን መልሶ የዜጎች እስር ቤት 

አደረጋት እንጂ፣ከቶውንም የተሻለ ስርዓት ማምጣት አልቻለም። ህዝቡ ግን ከጭቆና ለመላቀቅና 

የሚገባውን ፍትሀዊ ስርዓት ለማስፈን የሚያደርገውን ትግል እንደቀጠለ ነው። በተለይ ባለፉት ሁለት 

አመታት በበርካታ የአገሪቱ ክፍሎች የተቀሰቀሰው ህዝባዊ አመጽና የተከፈለው መሳዕትነት 

ያረጋገጠው፣በምንም ዓይነት ቢሆን ህዝብን በህይል ማፈን እና ጸጥ ማድረግ እንደማይቻል ነው።ህዝብ 

ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ሀይልን ብቻ እንደ ብቸኛ አማራጭ አድርጎ መውሰድ፣እራስንም አገርንም 

ከሚያወድም በስተቀር መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል ተደጋግሞ ታይቷል። 

ኢሀአዴግ ይህንን ሀቅ ተረድቶ እራሱን የለውጥ አካል በማድረግ የህዝብን የነፃነትና የዴሞክራሲ 

ጥያቂዎች ይመልሳል የሚሉ ተስፈኞች ያሉትን ያህል፣የኢህአዴግ መርህና አደረጃጀት ይህን እንዲያደርግ 

አይፈቅድለትም የሚሉም አሉ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት አመራሮቹ  ከረጅም ስብሰባ በኋላ በጋራ 

የሰጧቸው መግለጫዎች፣ኢህአዴግን የለውጥ አካል ማድረግ ለሚፈልጉ ወገኖች ተስፋ ሰጭ ሆኖ ነበር። 

ባለስልጣናቱ፣በሰጡት መግለጫ፣ ‘እስካሁን የሄድንበት መንገድ ስህተት ነበር፣ ለፈጸምነው ስህተት 

ይቅርታ እንጠያቃለን፣ የፓለቲካ እስረኞችን በመፍታት የፖለቲካ ምህዳሩን እናሰፋለን’ ማለታቸውን 

ብዙዎች ከምር ውስደውት ቀጣይ እርምጃዎችን  ሲጠባበቁ ቆይተዋል። 

ይሁን እንጂ፣ የፖለቲካ እስረኖች የሚፈቱበት መስፈርትም ሆነ፣የሚፈቱት እስረኖች ቁጥር፣ መንግስት 

የፖሊቲካ ማሻሻያ እርምጃዎችን በመወሰድ የፖለቲካ ምኅዳሩን ለማስፋት የቆረጠ መሆኑን 

የሚያመላክቱ አይደሉም። በቅርቡ በጨለንቆና ሌሎች ልዩ ልዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች፣ በመንግስት 

ወታደሮች በተወሰዱ የሀይል እምርጃዎች፣ በርካቶች በግፍ መገዳላቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ሰሞኑን ደግሞ 

በሰሜን ወሎ በሚገኙ ልዩ ልዩ ከተሞች በሚኖሩ ወጣቶች ላይ ጦርነት በመክፈት፣ ባለፈው አመት በዕሬቻ 

በዓል ላይ እንደተፈጸመው፣ በጥምቀት በዓል ላይም እየተኮሱ ምዕመናን ገድለዋል፣ በርካቶችን አስረዋል። 

ድርጊቱ ኢህአዴግ አሁንም በዚያው በጥፋት መንገዱ መጓዝን እንደመረጠ የሚያረጋግጥ ነው። 

የመንግስትን የሀይል እርምጃዎችን ተክትሎ በነዚህ ከተሞች ብሄር ተኮር ግጭቶች መከሰታቸውና ንብረት 

መውደሙ የሚያሳዝን ሲሆን፣ ለሰላማዊ ሰዎች ህይወት ማለፍም ሆነ ለንብረት መውደሙ ዋና 

ተጠያቂው ግን በስልጣን ላይ ያለው የኢህአዴግ መንግስት ነው። ድልድይ በአውሮፓ የኢትይጵያውያን 

መድረክ የመንግስት ወታደሮች በየትኛውም ቦታና ጊዜ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጽሙትን ግድያና 

እስራት በጽኑ ያወግዛል። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ቀደም ሲል በሌሎች ልዩ ልዩ የአገሪቱ ክፍሎች፣ አሁኑ ደግሞ 
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በተለይ ከኦሮሚያና የሱማሌ ክልሎች በመቶ ሺዎች የሚቅጠሩ  ዜጎች ከቤት ንብረታቸው በህይል 

ተፈናቅለው፣ ለከፋ ችግር መደራጋቸው ኢሃዴግ የፈጸመውና እየፈጸመው ያለ ከፍተኛ ወንጀል መሆኑን 

ድልድይ  ያምናል። 

የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የሚኖርበት መንግስት፣ በዜጎቹ ላይ የሀይል እርምጃ እየወሰደና 

ጥቃት እየፈጸመ፣ እያፈናቀለና ለስደት እየዳረገ፣ እስከመቼ ሊዘልቅ እንደሚችል አጣያያቂ ነው። ህዝብ 

በቃኝ ብሎ ለለውጥ ቆርጦ በተነሳበት ሁኔታ፣በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ያለውን ሁኔታ ተረድቶ 

በጊዜው ሀላፊነት የተሞላበት እርማጃ ካልወሰደ፣በህዝብ ደህንነትና በአገር አንድነት ላይ አደጋ ማንዣበቡ 

የማይቀር ነው።  

ድልድይ በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ፣ ከሁሉ በፊት በስልጣን ላይ ያለውን የኢሃዴግ መንግስት፣ 
በቃኝ አልገዛም ያለን ህዝብ በህይል ጨፍልቆ በስልጣን ላይ ለመቆየት መሞከር፣ ጠቃላላ ውድመት 

ከሚያስከትል በስተቀር መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል አጥብቆ ያሳስባል። ኢህአዴግ በእምቢተኝነቱ ቀጥሎ 

በስልጣን ለመቆየት ቢፈልግ እንኳ ከእንግዲህ ይህን ለማድረግ የሚችልበት አቅሙም ችሎታውም 

የሌለው መሆኑን በመረዳት፣  

 ግድያ፣ እስራትና  ድብደባ ባስቸኳይ  እንዲቆም በማድረግ 

 ሰላማዊ ሰዎችን  የገደሉና ያስገደሉትን ሁሉ ለፍርድ በማቅረብ  

 ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ባቸኳይ በመፍታት  

 ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶችና የሚመለክታቸው አካላት ጋር ለእውነተኛ ውይይት 

በመቀመጥ የለውጥ አካል እንዲሆን  አጥብቆ ይጠይቃል። 

የኢትዮጰያ ህዝብ መብቱን ለማስለበር የሚያደረገውን ትግል በመደገፍ፣ በግልም ሆነ በልዩ ልዩ 

አደረጃጀቶች ታቅፈው የሚንቀሳቀሱ ሀይሎችም፣ ህዝቡን ጉልበት ሊሆኑትና ትግሉንም እንዲሰምር ሊረዱ 

ያሚችሉት ሲተባበሩና ትግላቸውን ሲያቀናጁ ብቻ መሆኑን ዛሬም ማስገንዘብ እንወዳለን። ሁሉም 

የለውጥ ሀይሎችና በተለይም ወጣቱ እንቅስቃሴያቸውና እርምጃቸው ከሁሉም በላይ የህዝቦችን 

አብሮነትና የአገሪቱን አንድነት ያማከለ ይሆን ዘንድም ድልድይ አጥብቆ ያሳስባል። 

 

ክብር ለዜጎች ህይወት! 

ድልድይ በውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ 

ጥር 2010 ዓም 


