የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፭
እባብ የነደፈው ልጥ ሲያይ ቢደነብር አይፈረድበትም!
ኢትዮጵያዊነትን መሠረት ያላደረገ የግንቦት ሰባትና የጎሣ
ድርጅቶች ሕብረትን ወይም ጥምረትን በጥርጣሬ
ብንገመግም አትፍረዱብን።
1. ሰሞኑን ዶ/ር አክሎግ ቢራራ ለአሲምባ ከለኳቸው መጣጥፎች ውስጥ አንዱ በአማርኛ “የአራት
ፖለቲካ ፓርቲዎችን ስብሰባና ስምምነት በሚመለከት ያቀርብኳቸው መሰረታዊ አስተያየቶች” እና
በእንግሊዝኛ ደግሞ
”http://www.assimba.org/Articles/Why%20we%20should%20be%20careful%20not%
20to%20judge%20quickly.pdf” ያቀረቡትን ላነበብንና መልዕክታቸው አሻሚ ለሆነብን፣
ሊበሏት ያማራቸውን አሞራ ቆቅ ይሏታል የሚለውን እንድናስብ ያስገድደናል። ብርሃኑ ነጋና
ድርጅቱ የሻቢያ ማሰሻዎች መሆነቸውን ልምናውቅ የዶ/ሩ ምክር ባይዋጥልን ይቅርታ።
እንዲያውም በስተ አሜሪካ በኩል ወያኔን ተኪ ቡድን እነ ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ ወያኔን ጠግኖ
ሥልጣን ሊካፈል የተዘጋጀ ክፍ አለ የሚለውን ያረጋገጠልን ይመስለናል። ተቦክቶ ተጋግሮ
አልቆለታል ነው የምንሰማው። ልክ እንደ በ 1983ቱ ስለ መለስ ዜናዊ በኒው ዮርክ ታይምስ
እንደወጣው ሁሉ ስለ ብርሃኑም በቅርቡ በዚሁ ጋዜጣ የተጻፈው ለምን ይሆን ብለን ለምንጠይቅ
ማለት ነው። መሪ ሲመረጥልን ማለት ነው።
http://www.assimba.org/Articles/once-a-bucknell-professor-now-the-commander-ofan-ethiopian-rebel-army.pdf (Aug 31 2016 NY Times)
http://www.assimba.org/Articles/man-in-the-news-a-mellowed-marxist-meleszenawi.pdf (May 30, 1991 NY Times)
በነገራችን ላይ ወያኔ እኮ የጡት አባቶቹን ምክርም አልቀበል ብሎ የራሱን ለመቀየስ (በቻይናዎቹ
እርዳት - ባለቢቤቷን የተማመነች በግ ላቷን ከውጭ ታንጠለጥላለች እንዲሉ ) ጉልቻ መለዋወጥ
ጀምሮ የለ። ለመሆኑ ከወደውጭ በምዕራባውያን አማላጅነት ወያኔን እንማጸናለን ለሚሉን
ምከረው ምከረው አልሰማም ካለም መከራ ይምከነው ነው የምንለው።
ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፭
ለነ ዶ/ር የምናሳስበው መተባበርን የሚጠላ የለም። መተባበር ከነማን ጋር? መመለስ ያለበት
ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያን እናፈርሳታለን ብለው ከሚዝቱን ጋር ምን ልናገኝ? አሁንም መላልሰን
መተባበር በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያ ባንዲራ ጥላ ሥር ብቻ! ከዚያ በታች አንቀበልም የምንል
አገር ወዳዶችን ለቀቅ። ለመሆኑ እነ ዶ/ር አክሎግ የዘር ፖለቲካ የነጋበት ጅብ እንደሆነ
አውቀውታል? እስኪ አስቀድመው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር እንድንሰባሰብ ጥረት ያድርጉልን።

የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል።

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

