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የጦርነት ሰቆቃ ድምጽ
(ያ ትውልድ ተቋም ጋዜጣዊ መግለጫ)

እነሆ! ሀገራችን ህወሓት በሚባል የፖለቲካ ድርጅት በተቀሰቀሰው ጦርነት መታመስ
ከጀመረች በርካታ ወራቶች አሳልፋለች፣ በርካታ ንፁሃንም በሁሉም ወገን የሰቆቃው ሰለባ
ሆነዋል፣ በርካታ ተቋማት ፈርሰዋል፣ መጠኑ የማይታወቅ ንዋይ ወድሟል። ገና መጠኑ
ያልታወቀ የሃይማኖትና የባህል ቅርስ ወድሟል፤ ተዘርፏል። በውል ያልታወቀና
ያልተመዘገበ የሥነ አእምሮ በሽታና የኅሊና ልክፍት ደርሷል፤ በርካታ የአካል ጉዳተኞች
ተፈጥረዋል። መጠነ ሰፊ የሆነ የሞራል ቁጭት፣ የበቀልና ጥላቻ አድማስ ተዘርግቷል።
በየጫካው ለጥይት እራት የሆኑት ቁጥራቸው በሚዘገንንና ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ሊገመት
እንደሚችል አያጠያይቅም።
ይህ ጦርነት ለምን አስፈለገ? ብለን ስንጠይቅ፤ ከጥቂት የህወሓት አመራር ግለሰቦች ህልማዊ
ፍላጎትና ቅዠት ውጭ የሕዝብ ፍላጎት ሆኖ አናግኘውም። ሕዝብ ለሕዝብ ሊጣላም፣ ጦርነት
ውስጥ ሊገባም አይፈልግም። ሕዝብ በሰላም የመኖር ፍላጎቱ የማይነቃነቅና የጸና ነው። ሕዝብ
በሰላም የመኖሩ ሁኔታ የሚዛባው በውጭ ወራሪዎች ሲደፈር፣ መደበኛ ኑሮው በግፍ ሲናጋና
የአስተዳደር ጭቆና ሲበዛበት ነጻነቱንና መብቱን ለማስመለስ መነሳቱ አይቀርምና ይህን ጊዜ
በመከራ ላይ መከራ፣ በችግር ላይ ችግር ይደራረብበታል። ይህ የአሁኑ ጦርነት ከቅድመ
ታሪኩና ከአነሳሱ ጀምሮ በሂደቱ ሁሉ በነዚህ መለኪያዎች ውስጥ የሚሰፈር አንዳችም ቁም
ነገር የለውም። በርካታ የሰብአዊ መብቶች በመረረና ወደር በሌለው አሰቃቂ እርምጃ
መጣሳቸው፤ ለተመልካችም ሆነ ለታሪክ የሚያሳዝን ሆኖ እናገኘዋለን።
ጦርነቱ የእብደት ሥራ ከመሆኑ በስተቀር ሌላ መልስ ልናገኝለት ባለመቻላችን፤ ትርጉም
የሌለው በሕዝባችን ላይ የደረሰ የግዴለሽነት እልቂት፣ የሰቆቃ ድምጽ ነው ለማለት
እንወዳለን። ምክንያቱም የሚደረገው ጦርነት ዞሮ ዞሮ የስልጣን ጥቅም ግብ ያላቸው የጥቂት
ግለሰቦች ዓላማ ብቻ በመሆኑ ነው። በዚህ የእብደት ጦርነት ጥቅም ፈላጊዎቹ በአንድ በኩልም
ሆነ በሌላ መልኩ የሚዋጉት ከራሳቸው ጋር ጭምር በመሆኑ እራሳቸውን እያደሙ፣
እያቆሰሉ፣ ህልውናቸውን እየገደሉ መሄዳቸው አይቀሬ ነው። በዚህ ቁምነገር የለሽ ጦርነት
ውስጥ በግራም በቀኙም በርካታ አማራዎች፣ አፋሮችና ትግሬዎች እየተፈናቀሉ፣ እየቆሰሉ፣
እየሞቱ ናቸው። እነዚህ የጦርነቱ ሰለባ የሆኑ ወገኖች፤ ለጥቂት የፖለቲካ መሪዎች የግል
ፍላጎት ሲባል ደማቸው መፍሰሱ፣ በሰላም ከሚኖሩበት “የሞቀ” ኑሯቸው መፈናቀላቸው በጣም
ያሳዝናል። እፍኝ የማይሞሉ የፖለቲካ መሪዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችን
መጫወቻ ሲያረጉ ማየትም ይዘገንናል። ሰፊው ሕዝብ፤ ገጠሬውም ይሁን ከተሜው፣
ያልተማረም ይሁን የተማረ፣ ደሃም ይሁን ሀብታም ፍላጎቱ የታወቀ ነው፤ ፍትህ፣ ሰላም እና
በእኩለነትና በደስታ መኖር ነው። ሆኖም ግን እናቅልሃለን የሚሉ እፍኝ የማይሞሉ

ፖለቲከኞች በሰፊው ሕዝብ ስም እየተጠቀሙ ለራሳቸው ስልጣን ይታገላሉ። በፖለቲካ
መዋቅር ይደራጁና፤ ከተሳካላቸውም ሕዝቡ ሳይመርጣቸውና ውክልና ሳይሰጣቸው እኛ
እናቅልሀለን በሚል ስልጣን ላይ ይደርሳሉ። አንዴ ስልጣን ከያዙም በኋላ በሕዝብ አናት ላይ
ቁጭ ብለው ስብህናውን ሳይቀር ረግጠው ቆመንልሃል የሉትን ሕዝብ ይቆሙበታል፣
በማሰቃየት ይገዙታል።
አንድ የፖለቲካ ድርጅት የሚታገለው ለፖለቲካ ስልጣን ቢሆንም፤ በሰላም ግዜ ሕዝብን
አሳምኖ በሕዝብ ተመርጦ ስልጣን ለመያዝ ይችላል፤ ያም ካልሆነለት ሌላ የፖለቲካ
አማራጮችን ይጠቀማል። ከዛ ውጭ አንድ የፖለቲካ ድርጅት በሰላም ጊዜ ጦር ሰብቆ
ስልጣን ሊይዝ ቢነሳ ውጤቱ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ያስከትላል። “ያ ትውልድ
ተቋም” በደርግ ዘመን ያየውን የሶማልያ ጦርነትና የሀገር ውስጥ የርስ በርስ ጦርነቶችን
አስከፊነት እንደገና አየዋለሁ ብሎ ባያስብም፤ የአሁኑ ጦርነት ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎችን፣
አረጋውያንና ሕጻናትን እየቀጠፈ፣ የሰው ልጅ ህሊና ማሰብ ከሚከብደው በላይ ግፍ
እየተፈጸመ ማየቱ በጣም አሳዝኖታል፤ እግዚኦም አሰኝቶታል። ይህን የሰባዊ መብቶች
ከፍተኛ ጥሰት፤ ሁሉም ወገኖች እንዲያስቡበትና ለሰላማዊ ዜጎች መብት ሲሉ መፍትሄ
እንዲሰጡት በተስፋ እንጠብቃለን።

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!
ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይጠብቅልን!!!
ያ ትውልድ ተቋም
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