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የካቲት፳፪ ፪ሽ፲

የሲያትል ጥሪ!
ከፌብሪዋሪ 16-19 በተካሄደ የተቃዋሚ ድርጂቶች ስብሰባ ላይ ድርጂታችን የዐማራ ኅልውና
ለኢትዮጵያ አንድነት ተገኝቷል። ስብሰባው ላይ የተገኙት በምኞታቸውና በአመለካከት
አድማሳቸው ይገናኛሉ ተብለው የማይታሰቡትን ሁሉ ያገናኘ ነበር። የተጀመረው የህዝብ
ትግል ከያንዳንዱ ድርጂት ተብዬ ላይ ብዙ የፕሮግራም ነጠቃ አድርጓል። በብዙዎች ላይ
ከጽንፈኛ አቋማችው ሸብሸብ እንዲሉ እንዳደረጋቸውም ታይቷል። ይህ ሁሉ ተዳምሮ
ስብሰባውን ተፈላላጊዎች የሚገናኙበት ስብሰባ እንዲሆን አድርጎታል። ዋናው ምክንያት
የህዝቡ ትግል ሁሉንም ቀድሞ መሄዱ ነበር። ከዚህ በፊት ህዝቡ የቋሚ ተመልካች ሆኖ
ተፋላሚዎች ለስልጣን የሚታገሉበት ታሪክ እያበቃ ይመስላል።
ድርጂቶቹ ለሲያትል ስብሰባ ይዘዋቸው የመጡት የሽግግር ጊዜ ሰነድ በራሱ በታሪካዊው
የህዝብ ትግል የተቀደመ ነበር ማለት ይቻላል። ሰነዶቹን ጠቅለል ባለ መልኩ
ለማስቀመጥ በቡድኖች መጣመር ለሚመሰረት የሽግግር ጊዜን የሚያነሳና እስከዛሬ ሲሆን
የመጣውንና አምባገነንነትን ሲቀፈቅፍ የመጣን የቡድኖችን መጣመርና ሽግግሩን የመምራት
አባዜ ጋር የታሰረ ነበር።
ያለምንም ማጋነን ካለፈው የጥፋት ታሪክ ጋር የተለያየና አዲስ የሽግግር ጎዳናን ያሳየና
የሽግግር ጊዜውም በራሱ በህዝቡ ሊመራ ይገባል፣ ለዚህ ሌላ አማራጭ የለውም ብሎ
አቋሙን በሰነድ ግልጽ ያደረገ የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጂት ብቻ
ነበር። ይህ የድርጂታችን ጥርት ያለ አቋም በሁሉም ዘንድ እውቅናን አግኝቷል ማለት
ይቻላል። በፖለቲካ ግልጽነት ውድ ነው። በመሆኑም በግልጽ ወዲያውኑ የኛን ሰነድ
የሁሉም ለማድረግ አልተቻለም።
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ውሳኔው በኛ ሰነድ ላይ ተመስርቶ የሌሎችም አብሮ ሊካተት የሚችልበት ሁኔታ
ይፈጠር ይገባል በሚል እንዲያልፍ ተደርጓል። በሌሎች የቀረቡ በጃችን ላይ ካሉ ሰነዶች
የሚወሰድ እንደሌለ ተደብቆ ያደምጥ የነበር የሁሉም ህሊና ይታዘብ እንደነበር ግን
መናገር ይቻላል።
በድርጂታችን እምነት የአንድ ድርጂት ጥንካሬ መለኪያው የአባላት ቁጥርም የገንዘብ
ብዛትም አይደለም። እነዚህ ለድርጂት ጠቃሚዎች ናቸው በራሳቸው ግን ወሳኝ
አይደሉም። ለድርጂቱ ታላቅነት ወሳኙ ድርጂቱ የሚመራበት ራእይ ከተለዋዋጩ ጊዜና
ሂደት ጋር አብሮ ሳያቋርጥ መጓዙ፣ በዚያ ላይ ተመስርቶ መፍትሄ ፈላጊ ለሆኑ ውስብስብ
የህብረተሰብ ጥያቄዎች መንገድ አመላካች ሀሳብንና መመሪያን የማዘጋጀት ችሎታው
የድርጂትን ታላቅነት ይገልጠዋል። መሪ ሃሳብ የማፍለቅ ችሎታ የሌለው ድርጂት ከእድር
ድርጂት የተሻለ እይደለም።
በሲያትል ላይ ድርጂታችን እራሱን የገለጠው በህዝቡ ላይ በሶስት ተከታታይ አገዛዞች
የደረሰበትን የአምባገነ ጥቃት፣ በሀገሪቱ ላይ የደረሰውን የግዛት መከፈልና ዛሬም
እንዳይደርስ ለምንፈራው የመበታተን አደጋ ዋና መነኤው ከተከተልናቸው የተሳሳቱ የሽግግር
ሁደቶች ዘንድ እንደሆነ ነው። ከእምዬ ምንሊክ ህልፈት በኋላ በተፈሪ መኮንንና
በኢያሱ መሀል የተነሳው ደም አፋሳሽ ትግል የተደመደመው በንጉስ ሚካኤልና
በኃይለስላሴ ጦር መሀል በተደረገ የሰገሌ ጦርነት ድል አድርጊው ተፈሪ መኮንን ፈላጭ
ቆራጭ ንጉሰነገስትነት ጭኖ ወጣ።
በ1966ዓ.ም የፈነዳውን ዲሞክራሲያዊ አብዮት የጠለፈው ደርግ ለብቻ ሽግግሩን መርቶ
እራሱን ደግሞ በመውለድ የወጣለት አምባገነን ሆነ።
የዛሬው ጨፍጫፊ የትግሬ ወያኔ የሽግግር ጊዜ ከሚመስሉት ጋር ተቧድኖ ጀምሮ ዛሬም
በበላይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ የሚገኝ የባንዳ ሀይል ነው።
ከነዚህ ሶስት የሽግግር የሀገሪቱ ተሞክሮዎች የምንደርስበት መደምደሚያ የህዝብ ውክልና
የሌላቸው ሀይሎች የኋላ ኋላ የአመራር ፍልስፍናቸ ስይፍና አመጽ መሁኑን ነው። የህዝቡ
የነበርን ስልጣን በሀይልና በሰይፍ ምርኩዝ እንደቀሙ ሁሉ የሚጠብቁትም በአመጽ
ነው። ዛሬም በመሆንም ላይ ያለው ይህ ነው።
ለዐማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጂት መሰረታዊ ጥያቄ ሁኖ የቀረበው ከዚህ
የአምባገነኖች አዙሪት እንዴት መወጣት ይቻላል? የሚለው ነበር።እነዚያን ያለፍናቸውንና
ዛሬም ያለንበትን የሽግግር ታሪክ መመርመር የግድ ነበር። ህዝቡ ለመጀመሪያ ጊዜ
በታሪኩ የራሱ አስተዳዳሪ ምሆን የሚችለው የሽግግር ጊዜውን እሱ ብቻ ከመራው ነው
የሚል ድምዳሜ ላይ የተደረሰው ትክክል ነው። ይህንን አቋማችንን ለምንም
የምንደራደርው አይሆንም።

የዐኅኢአድ ልሳን -መቅደላ

ቅጽ ፩ ቁጥር ፰ የካቲት ፳፪ ቀን ፪ሽ፲ ዓ.ም
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ይህንን አቋም መልቀቅ ማለት የህዝቡን የራስ ማስተዳደር መብቱን ገፈው ዳግም
የቡድን አምባገነንነትን ሊጭኑበት ለተነሱ ሀይሎች እጅ መስጠት ይሆናል።
ድርጂታችን በሲያትል የተቋቋመው የኮሚቴ ስራ የተሰጠውን ተግባር በብቃት
እንዲያከናውን መስራት ለኛ ዓላማ መሳካት መስራት ነው። ለጉባኤው የተሟላ የሽግግር
ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ እንሰራለን። ሽግግሩን በሚመለከት ጉባኤው የሚመለከታቸው
ሰነዶችን ለማዘጋጀት እንረዳለን። በጉባኤው ተወክሎ የመጀመሪያውን አጭር የሽግግር
ጊዜን መምራት የሚችል አካል ሊመሰረት የሚችልበትን አጥብቀን እንሰራለን። የመጪው
የጉባኤ ስኬታማነት መለኪያውም ይህ ነው የሚል እምነት አለን። ጉባኤው ይህንን
አጭር የሽግግር ጊዜውን ሊመራ የሚችል አካል ሰይሞ ከተነሳ ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ
ጊዜ ስልጣንን ለህዝባቸው መልሰው የሰጡበትና ከአምባ ገነን አዙሪት የወጡበት ቀን
ተብሎ ሊታሰብ የሚገባ ይሆናል። ይህ ታሪካዊ ድል ነው። ለህዝባችንም ይህንን
ታሪካዊ ጉዞውን በጥሞና እንዲከታተልና ተጸኖውን እንዲያሳርፍበት ጥሪያችንን እናቀርባለን።
የሲያትልም ጥሪ ይህ ነው። ጥሪው ስልጣን የህዝብ ነው። ከባለቤቱ በባለ ጠመንጆች
ተነጥቆ ከጁ ሳይገባ የኖረ ስልጣን ወደ ህዝቡ ይመለስ የሚል ጥሪ ነው የተደረገ። የኛ
ድርጂት ይህ የህዝብ ፍላጎት መሆኑን ቀድሞ የተረዳ ድርጂት ንበርና ብስብሰባው ላይ
ይህንኑ አስተጋብቷል። የላቀ ሀሳብን በወቅቱ አንስተን የህዝብ ሊሆን እንዲችል በተግባር
ማሳየት ችለናል። የድርጂት ታላቅነት መገለጫው ወገነ ህዝብ ሁኖ የችግሩ መፍቻ ሀሳብን
ቀድሞ ማሳየት መሆኑን በተግባር አሳይተናል። ይህም ሀሳባችን ገዢ ሀሳብ ሁኗል።
ወደፊትም በዚህ ለመቀጠል ሁሉም የየድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ እናደርጋለን።
ውድ እናት ሀገር ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!

የዐኅኢአድ ልሳን -መቅደላ

ቅጽ ፩ ቁጥር ፰ የካቲት ፳፪ ቀን ፪ሽ፲ ዓ.ም

