ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ
Finote Democracy Voice of Ethiopian Unity
Efdpu@aol.com

www.Finote.org

በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ
በ የካቲት 7 ቀን 2011 ዓም የተላለፈ ሐተታ

መራራ ተመክሮን አጉል ተስፋ አይፍቀውም
ከጥንት ጀምሮ የምናውቀው ነው ።ምናልባት በጣም ወጣቶችና በውጭ ሀገር ያደጉ ይቀበሉት ካልሆነ መራራ ተመክሮን
ከመቅጽበት ወይም በተዓምር ባዶና አጉል ተስፋ አይፍቀውም ። አጼ ኃይለሥላሴ ኋላ ቀር ሆኖ የተገኘውም ስርዓታቸውን፤
ብዙሃኑ የተበደሉበትን አገዛዛቸውን፤የፍጹም ሥልጣን ባለቤት ሆነው ዲሞክራሲና መብት መርገጣቸውን በተመለከተ ለውጥ
እንዲያደርጉ በአያሌው ቢመከሩ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው መቆየታቸው የሚታወስ ነው ። እምቢ ሲሉም መፈንቅለ
መንግሥቶች ተሞክረውባቸው ብዙ ሕይወትም ጠፍቷል ። በመሆኑም የሕዝብ ተመክሮ በአመጽና በትግል ክልሆነ አጼው
ለለጃቸው እንኳን ሥልጣን ሊያሳልፉ ፍቃደኛ አለመሆናቸውን ነው ። አብዮቱን በራሳቸው ላይ አምጥተው ወደቁ፤
ተገደሉም ። የደርጉ አረመኔ ቁንጮም ቢሆን ለውጥ ያደርግ ዘንድ ብዙ ተሞክሮ ምላሹ አፈናና ግዳያ በመሆኑ ብሀይል
መውደቁ የግድ ሆነ ። ግንቦት ሊፈረጥጥ ህዳር ወደ ሮማ ጣሊያን በምስጢር አቅንቶ ቀርቦለት የነበነረን የመውጫና
ኢትዮጵያን ከገንጣዮች የማዳን መንገድ ጭራሽ አልወስድም ብሎ በክተት አዋጁ በመጽናት በመጨረሻም ሀገራችንን
ለገንጣዮችና ለወያኔ አጋልጦና አሳልፎ ሰጥቶ ወደ ዚምብብዌ ፈርጥጧል ። መለስ ዜናዊና ወያኔም ቢሆኑ እርቅና ድርድርን
እንደ ሽንፈት ቆጥረው ብዙ ጊዜ የተፈለገውን የሰላም አማራጭ አሻፈረን በማለታቸው ለውጥ ያመጣሉ በሚል አጉል ተስፋ
ሕዝብ ሳይደናገር ታግሎ እነሆ ለውድቀት አድርሷቸዋል ።
ለውጥ ፈላጊ ዴምክራሲያዊ ነው ማለት አለመሆኑን ማወቅ ይገባል ። ስርዓቱን በመኳኳል ሊያስቀጥሉ የሚሹ ክፍሎች
በመሰረቱ ስርአቱን ሊቀይሩም ተነስተዋል ማለት አይደለም ። ዴሞክራኢያዊ ስር ዓትን ሊያሰፍኑ ፈላጊዎች ናቸው ማለት
አይደለም ። ዕይታችንን ወደ ጎረቤቶች ስንወሰድ የሳውዲ አረቢያን አልጋ ወራሽ መጥቀስ እንችላለን ። ግለሰቡ የምእራቦቹ
ወዳጅ በመሆኑ ልክ እንደ እኛው ሹም ለውጥ አምጪ ብለው ቢያወድሱትም፤ሴቶች ሲኒማ ይግቡ መኪና ይንዱ ብሎ ደነገገ
ቢባልም ፍጹም ስልጣንን የያዘ ጨካኝ የዘውድ ስርዓት እየመራ ያለ መሆኑ ሊደበቅ አልቻለም ። በሳውዲ አረቢያ ቀጥሎ
ያለው አገዛዝ ኋላ ቀርና አረመኒያዊ፤ተስፋፊ ዋሃቢስትና ጸረ ሕዝብም፤ የመንን ሊያጠፋ ግፍ ፈጻሚ ዘረኛም ነው ። የሳውዲ
ለዘብተኛ ተቃዋሚ ጋዜጠኛ ካህሾጊ በኢስታንቡል ከተማ (ቱርክ ሀገር) በሚገኝው በሳውዲ ኤምባሲ ታፍኖና በጭካኔ
ተቆራርጦ መገደሉ--በአልጋ ወራሹ ትእዛዝ-- የሚረሳም አይደል ። ስለዚህም ወደ ኢትዮጵያ መለስ ብለን ስናጤን ለውጥ
አምጪ የተባሉት ሹሞች በምንም ፍረጃ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን የተነሱ ናቸው ማለት አይቻልም ። እስካሁን
የወሰዱት እርምጃ ሁሉ መሰረታዊ ለውጥና ዴሞክራሲያዊ ሳይሆን በሥልጣን የሚያስቀጥላቸው ነው ። የሕዝን ጥያቄ
ሊመልሱ እንደተነሱ አስመሰሉ እንጂ አልመለሱም ።ለውጥ አምጪውን ትግል አደናቅፈው ጨቋኝ ስርዓትን በዋናው ይዘቱና
ዘረኝነት ሊያድኑ ተነሱ እንጂ የሽግግርና የሕዝባዊ መንግሥት ምስረታ ጎዳናን አንድ ብለው እንኳን አልተያያዙትም ። ይህን
በግልጽ አይተን ወደ ምጸት ከመግባታቻን በፊት 27 ዓመት የወያኔ የጦራቸውና የስለላ ተቋማቸው፤እንዲሁም የኦህዴዳቸው
ተለጣፊ ቡድን መሪ የሆነም ከመ ቅጽበት ለውጥ አምጪ ሊሆን አይቻለውም ብለን ማስጠንቀቂያ ደወል አሰምተን ነበር ።
ለአሜሪካ የተንበረከከውን አገዛዝ ከውድቀት ለማዳን ሲሉ አሜሪካና አረቦች የመረጡልን ሹም ነው ብለንም ነበር ። ግን
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መድረኩ በኑስ ከበርቴዎችና የባዕድ ቅጥረኞች መንጋ ተይዞ ሹሙን በስፋት በማሻሻጣቸው የማይሆነው ሲሆን የታየው
በዝቶ፤ ሹሙ እንደ ሙሴ ነው ሲሉንም ተደምጠው፤ ፖለቲካው በሀይማኖት ስብከት ቅጥ አምባሩን ስቶ፤ ወርቁም ሚዛኑም
ጠፍቶብን በአጉል ተስፋ፤ በባዶ ተስፋ የወያኔን 28 ዓመት መራራ ተመክሮ አሽቀንጥረን ጥለን የዚህ ስርዓት አራማጆች
ለውጥ ሊያመጡልን ነው በሚል አራምባና ቆቦ ስንረግጥ እነሆ ታየን ። ይብላኝ ሁሌም ለሚሞኝ ሰው--መከራን በራሱ ላይ
ያበዛልና ።
ሆድ አምላኩና መቸም የማይነቁት አሁንም ሹሙን እያሞገሱ ፍርፋሪ ሥልጣን፤ፍርፋሪ መብትና ፤የይስሙላ ለውጥን
እየጠበቁ ናቸው ። በምዕራባውያን መሪነት ለሹሙ የሚደነቁለት እርምጃዎች ሁሉ ክንቱ ሊባሉም የምችሉ ማቸው-ከታገልንለት መሠረታዊ ለውጥ አንጻር ። ለይስሙላና ወሬ ፍጆታ የተወሰኑ የፖለቲካ እስረኞች ሲፈቱ አብዛኛዎቹ አሁንም
በእስር ላይ ናቸው፤ደብዛቸውም እንደ ጠፋ ነው ። የአማራው ሕዝብና ሌሎችም እየተፈናቀሉ፤መሬታቸውን እየተቀሙ፤
እየተፈጁ ናቸው ። የተባበሩት መንግሥት የሰብዓዊ መብት ሀላፊ አዲስ አበባ ተጉዛ ደርግንም መለስንም ያገለገለች ሴት
ፕሬዚዳንት ተብላ መሾሟን አደነቀች እንጂ የሹሙ ዘረኝነት፤የአፋር የአማራና ሌሎችም ሕዝቦች መፈጀታቸው፤ሰብዓዊ
መብት አሁንም ተረግጦ መቀጠሉ፤የፖለቲካ እስረኞች አሁም በሺዎች ታስረው እንዳሉና ጸረ ሕዝብ ህጎች (ህገ መንግሥት
ተብዬው ጭምር) አለመሻራቸው ላይ ምንም ትንፍሽ አላለችም ። ሰፊ የማሻሻጥ ፕሮፓጋንዳ በምዕራቦች ታጅቦ መለፈፉ ሀቅ
ሲሆን ብዙዎችን አላደናገረም ማለት ደግም ከቶም አይቻልም ። ለሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ጥቅም የመጡ ሹሞችና
ለውጥም ሳይሆን ለሻዕቢያና ለባዕዳን አመቺ ሹሞች ናቸው ዛሬ በስልጣን ያሉት።ሳይውል ሳያድር ደግሞ ከወያኔ ያልተነናነሱ
(ቀደምስ ወያኔ አልነበሩም!) ብሄረተኞች መሆናቸውን አስመስክረዋል ። ታከለ ኡማን በአዲስ አበባ ላይ ያስቀመጠው
ሹም ፤ድሬዳዋ መቶ በምቶ የኦሮኦሞ ናት ሰልፍን ያሳዩት ሁሉ የሹሙ ድጋፍ እንዳላቸው በበቂ አሳይቶናል ። ሹሙ
ኢሕአዴግን ሊያስቀጥል መምጣቱን፤የክልልና ዘረኘትም ደጋፊ መሆኑን ቢናገርም ተስፋን መጋለብ ፈላጊው ክፍል
ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብለውናል በሚል ባዶ ቃልን ይዞ ሊጓዝ መርጦ እንደነበርም አይተናል ። ለውጥ በርግጥ አለ።
በወያኔ ኢሕ አዴግ የነበረው የትግሬ የበላይነት አሁንም ደብዛው ቢኖርም በኦሮሞ-ኦሕዴድ የበላይነት ሊተካ ስራው
ተጀምሯል፤ሹመቱ ጦፏል፤መስፋፋትንም ተያይዘውታል ። ሹሙ እንደ ርዋንዳው ካጋሜ በርካታ ሴቶችን ሚኒስቴር ብሎ
ሾሟል--ታዲያ ምን ይሁን ? የሴቶች መብት መረገርጡ ሆነ ስልጣን በሹሞቹ እጅ ብቻ መሆኗን አልቀየረም ። ሕዝባዊ
ስርዓት እውን አልሆነም፤ የሽግግር ሂደትን ወግድ ብለዋል፤ ሕዝባዊ ዴሞክራሲና የኢትዮጵያ አንድነትን እንደማይፈልጉ
ግልጽ አድርገዋል ።የሹሙ የክብር እንግዶች ወነጀለኞችና ገንጣዮች ናቸው ።ከነሱ ሲጋጭ ሊታረቅ ሽማግሌ ሲልክ ወደ
ጎንደርና ሌሎች ቦታዎች ግን ጦሩን እየላከ ፍጅትን ነው ሚያቀርበው ። አማራና ክርስቲያንን በሜንጫ ማረድ ነው ያለን
የየመን ተወላጅ የኦሕዴድ አባል አዲስ አበባንም ልንቆጣጠር ዝግጅት ጨርሰናል ብሎ ቢደነፋም ማንም የሚገስጸው
እንዳላገኘ ታዝበና። ሹሞቹ በራሳቸው የሰየሟቸውና የይስሙላ ፓርላማውም ያልመከረባቸው

የየኮሚቴውች

አባሎች ምንነታው ሲመረመር ሹሞቹ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ መቀለድ ቀጥለዋል የሚያስብል ነው ። ሹሙ በይፋ ሚስቱን
ሲያቅፍ፤ ሲስም ፎቶዎች ለጥፈው ሴቶች አለፈላቸው ሊሉንም ደፍረዋል ። በፓስተሮች ልመና መታረቃቸውን ብናውቅም
ታዲያ ሚስቱን ቢወድ የሴቶችን መብት አከበረ ማለት ነውን? መንግሥቱስ እስከዛሬ ከውባንቺ ጋር ይኖር አይደል?
የድሃውን ልጆች በሺ ሲያርድስ ልጆቹን ለትምህርት አብቅቶ አልታየምን ? ዋን ዋና ጥያቈዎችን የሚያዘናጉ ጉዳዮች
ይደቅንቡናል ። ታዲያ ምን ይጠበስ ብለን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ ሕዝብ የስልጣን ብለቤት፤የሀገሩ ባለበት፤ወሳና ናዛዥ
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ባለመብት አለመሆኑን ነው ጫና ቅድሚያ መስጠት ያለብን ።የሽግግር ሂደትና መንግሥት አሁኑኑ ።ወያኔ ኢሕ አዴግ
ይውደም ።
መሰረታዊ ጥያቄዎቻችንን አንርሳ ። ሕዝብ የታገለው የሀገሩና የመብቱ ባለቤት ለመሆን እንጂ ወያኔ ኢሕአዴግን ወይም
ወያኔያዊ ኦሕዴድን ለማስቀጠል አልነበረም ። ሹሞችን ከዚህ ቦታ ለማድረስ አንዲትም ደም አልገበረም ። የወያኔን የበላነት
በኦሮሞ ቡድን የበላይነት ሊለውጥም አልተነሳም ።ብዙሃኑ የኦሮም ሕዝብ ኢትዮጵያዊነቱን የሚያውቅና የሚጠብቅ እንደሆነ
የሚታወቅ ነውና የሹምና የጥቂት ጽንፈኞች ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ይከሽፋል ። በዚህ ላይ ምንም ውሽንብር መስፈን
የለበትም ። እዩኝ እዩን ሁሉ ደብቁኝ ማስከተሉን ተመክሮ አሳይቶናል ።ከባዶ ዲስኩርና ከአጉል ተስፋ ደግሞ
ከተመክሮአችን መማርን መራጭ ነን ።
ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሕ አዴግ ትግላችን በጋራ ይቀጥል !
የኢትዮጵያ አንድነት ክቡርና አቸናፊም ነው !!
ጠባቦችና ገንጣዮች ሁሉ ከስልጣን ይወገዱ !!
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