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አሻራ ለዲሞክራሲ ዘመቻ
ውድ ኢትዮጵያዊያን፣
ኢትዮጵያ አገራችን ረጅም የመንግስትነት ታሪክ እንዳላት ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ነጻነቷን ጠብቃ እስከ
አለንበት ዘመን የዘለቀች ታሪካዊት አገር ነች። ይሁን እንጂ፣ የረጅም የመንግስትነትና የነጻነት ታሪኳን በሚመጥን ደረጃ
ለህዝቧ ዘላቂ ሰላም፣ ዜጋዊ ነጻነት፣ በህግ ፊት እኩልነትና የተሻለ ኑሮ ሊያረጋግጥ የሚችል የፖለቲካ ስርአት እስከ አሁን
ድረስ መገንባት አልተቻላትም። እንደየጊዜውና ሁኔታው የተለያዬ ቢሆንም፣ ህዝቡ በገዛ ልጆቹ መብቱ ሲረገጥ፣ ነጻነቱ
ሲታፈን፣ ኢ-ፍትሀዊ ድርጊቶች ሲፈጸሙበትና የኑሮ ዋስትናው ሲመሳቀል ኖሯል። የህዝብን ሉዐላዊ የስልጣን ባለቤትነት
የሚያከብር፣ ልጓም የተበጀለትና ሚዛኑን የጠበቀ እንዲሁም

ተጠያቂነትን የሚያሰፍን ዘላቂ መንግስታዊ አስተዳደር

መመስረት ስላልተቻለ፣ መንግስት የህዝቡ አገልጋይ ከመሆን ይልቅ ህዝቡ ስልጣን ለጨበጡ ተረኞች ተገዥ ሆኖ ቆይቷል።
አገዛዞቹ በስልጣን ዘመናቸው በህዝቡ ላይ ያደረሱት ጭቆናና ዘረፋ ሳያንስ አንድ የአገዛዝ ቡድን በሌላ ገዥ በተተካ ቁጥር
ህዝቡ የንጹሀን ልጆቹን ደም በከንቱ ሲገብር ኖሯል። ይህ ከስልጣን ጋር የተያያዘ የግጭት አዙሪት እስከ አለንበት ዘመን
ቀጥሏል።
የአገዛዞቹ የጥፋት ደረጃና ባህሪ የተለያዩ ቢሆኑም፣ ስርአቶቹ ጥለዋቸው የሚያልፉት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና
ፖለቲካዊ ስብራቶች ዘመን እየተሻገሩ የህዝቡን ህልውና ሲፈታተኑቱ ኖረዋል። በቅርቡ ከስልጣን የተነቀለው የህወሓት
አገዛዝ ጥሎት የሄደው የብሄር ፖለቲካ ብዙ ኢትዮጵያዊያንን በዘውግ አጥር ውስጥ ብቻ የሚያስቡ፣ የሚጯጯሁ እንጂ
የማይደማመጡ አድርጓቸው አልፏል። የቋንቋና የባህል መብት የሚከበሩባቸውን የተሻሉ መንገዶች ማፈላለግ ሲቻል፣
ህዝቡን ከፋፍሎ ለመግዛት እንዲያመች ሲባል ፖለቲካውና የመንግስት አወቃቀሩ የዘውግ መስመርን ተከትለው እንዲደራጁ
በመደረጉ፣ ኢትዮጵያዊያን እንደ አንድ አገር ልጆች ሳይሆን እንደ ባላንጣ እንዲተያዩና አንዱ በሌላው ላይ የጭካኔ እጁን
እንዲያነሳ ተደርጓል። በጥቅሉ፣ አንዱ የአገዛዝ ስርአት ጥሎት የሄደውን ጥፋት ከማረም ይልቅ ሌሎች ችግሮች በአናት
በአናቱ እየተጨመሩ የህዝቡን ኑሮ ሲያወሳስቡት ቆይተዋል።
ያለፉትን ስብራቶች ለመጠገን፣ ከቀድሞው ስህተት ተምረን ወደፊት ለመራመድና የህዝቡን ሉዐላዊ የስልጣን
ባለቤትነት ለማረጋገጥ እድል የሰጡን ተደጋጋሚ የለውጥ አጋጣሚዎች ቢፈጠሩም ሳንጠቀምባቸው ቀርተናል። በተቃራኒው
በነበሩት ችግሮች ላይ ሌሎች አዳዲስ ችግሮች በማከል የአገራችንን ህልውና አደጋ ላይ ስንጥል ቆይተናል። ዛሬም እንደ
ትናንቱ አንዱን የገዥ ቡድን አስወግደን በሌላ የለውጥ ሂደት ውስጥ እንገኛለን። ይህ በዚህ ትውልድ እጅ ውስጥ የገባው
እድል እንደትናንቶቹ እንዳይበላሽ ሁላችንም ታሪካዊ ሃላፊነት አለብን። መዳረሻችንን ካወቅንና በአስተዋይነት ከተጓዝን
በእጃችን ውስጥ የገባውን የለውጥ እድል ተጠቅመን የአገራችንን የታሪክ አቅጣጫ ወደ በጎ ጎዳና ልንመራው እንችላለን።
እንደኛ እምነት፣ መዳረሻችን ሁሉንም ኢትዮጵያዊያን በዜግነት ጥላ ስር የሚያሰባስብና ሁለንተናዊ መብቶቻቸውን
ሊያከብርና ሊያስከብር የሚችል የህዝብ፣ በህዝብና ለህዝብ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የመንግስት አስተዳደር መመስረት ነው።
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ይህ ራዕይ ደረጃ በደረጃ እንዲሳካ የአገራችን ጉዳይ ያገባናል የሚሉ አስተዋይ ኢትዮጵያዊያን በሙሉ የድርሻቸውን
መወጣት ይኖርባቸዋል ብለን በጽኑ እናምናለን። ለዚህም ነው አሻራ ለዲሞክራሲ ዘመቻ በሚል መሪ ቃል ስር በዚህ
ታሪካዊ ወቅት ካውንስላችን ሰፋፊ ስራዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ የጀመረው። የዘመቻው አላማ ኢትዮጵያዊያን በዘላቂ
መፍትሄዎች ላይ እንዲያተኩሩ በቀጣይነት ማስገንዘብና በአገራቸው የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ በጎ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ
የማስተባበር ስራ መስራት ነው። በዚህ መሰረት ለሁሉም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን የሚከተሉትን ጥሪዎች እናቀርባለን፦
1ኛ) ቀደም ብሎም ይሁን ሰሞኑን የምናስተውላቸው ችግሮች የሚመነጩት ከፖሊቲካዊ ባህላችንና ላለፉት ሰላሳ
አመታት ተተክሎ ከቆየው የዘውግ ፖለቲካ ነው። ዘላቂ መፍትሄውም የዘውግ ፖለቲካን ወደ ሀሳብ ፖለቲካ መቀዬርና
የፖለቲካ ስርአቱን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው። በመሆኑም፣ በየዕለቱ የሚከሰቱት ፖሊቲካዊ ችግሮች ትኩረት የሚስቡ
ጉዳዮች ቢሆኑም፣ ኢትዮጵያዊያን ከነዚህ እለታዊ ክስተቶች ባሻገር ባሉ ዘላቂ መፍትሄዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉና
በእጃችን ውስጥ የገባው የለውጥ እድል ፍሬያማ እንዲሆን የበኩላቸውን ሃላፊነት እንዲወጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን።
2ኛ) በ2013 ዓ.ም. ምርጫ እንደሚደረግ በመንግስት በኩል እየተነገር ሲሆን፣ ይህን ምርጫ ለማድረግ የሚያስችሉ
መደላድሎቹ አቅም በፈቀደ መጠን ከተመቻቹና ምርጫው ነጻ፣ ፍትሃዊና ተአማኒ የሚሆን ከሆነ፣ አገራችን የፖለቲካ
ስልጣን በህዝብ ድምጽ ወደሚወሰንበት ዲሞክራሲያዊ ስርአት ውስጥ እንድትገባ ሰፊ እድል ይፈጥራል ብለን እናምናለን።
በመሆኑም፣ የእዚህን ምርጫ ታሪካዊነትና ያለውን ታላቅ ፋይዳ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፣ ይህ ምርጫ የተሳካ እንዲሆን
ሁሉም ወገን የሚቻለውን ሁሉ እንዲያደርግ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን።
3ኛ) ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለምአቀፍ ካውንስል የተቋቋመው የዜግነት ፖለቲካና ማህበራዊ ፍትህ በአገራችን
ውስጥ እንዲሰፍኑ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ነው። በመሆኑም፣ ካውንስላችን ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ
(ኢዜማ) ጋር በቅርበት የሚሰራ ሲሆን፣ ኢዜማ በተቋምነት የተደራጀ ጠንካራ ፓርቲ እንዲሆን የሚችለውን እገዛ ሁሉ
ያደርጋል። በተለይም፣ ከምርጫ 2013 ጋር ተያይዞ፣ ኢዜማ ለህዝቡ አማራጭ ሀሳቦችን የሚያቀርብ ብርቱ ተፎካካሪ
እንዲሆንና በዲሞክራሲ ባህል ግንባታው ላይ ጉልህ ሚና እንዲጫዎት ካውንስላችን የተቻለውን የገንዘብ፣ የእውቀት፣
የሞራልና የማቴሪያል ድጋፍ ያደርጋል። በዚህ ረገድ፣ የ2013 ምርጫ ጠንካራ ፉክክር የሚታይበት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ
መሆን ይገባዋል የምትሉና የዜግነት ፖሊቲካና ማህበራዊ ፍትህ በህዝቡ ዘንድ ተመራጭ እንዲሆን ጽኑ ፍላጎት ያላችሁ
ኢትዮጵያዊያን ሁሉ ከጎናችን በመሰለፍ የድርሻችሁን እንድትወጡና የትውልድ አሻራችሁን እንድታሳርፉ ጥሪያችንን
እናቀርባለን።
ኢትዮጵያ በአስተዋይ ልጆቿ ጥረትና ትጋት ወደፊት ትራመዳለች!!
ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ አለም አቀፍ ካውንስል

ግልባጭ፣ ለኢትዮጵያዊያን የሚዲያ ተቋማትና ሰፊ የማህበራዊ ሚዲያ ተከታይ ላላችሁ አንቀሳቃሾችና የሀሳብ መሪዎች

Phone: 1 (857) 250-0005

e-Mail: int.secretary@ethzema.org

int.ethzema.org

