
መዘንጋት የሌለበት፤ በደም የተጻፈ ሀቅ 

ስልጣን የያዙ ወይም ሊይዙ የተነሱ ክፍሎች አብዛኛውን ጊዜ ሕዝብን መደለልና በሚፈልገው ቋንቋ ማናገር 

እንደሚችሉበት ቀደምም ያየነው ። ኢትዮጵይ ኢትዮጵያ ብሎ በአስመሳይ ሀገር ፍቅር መቃጠል ለምሳሌ ብዙዎችን 

ማማለል ችሏል ። አዲሱን ሹምና የነበሩትን የበፊት አምባገነኖች በማነጻጸር--በይዘታቸው ሳይሆን በሚለፍፉት-የሹሙ 

ለውጥ አምጪ መስሎ መገኘት ለምሳሌ--ብዙዎችን ሊደልል ችላል ። የሰሞኑ የሴቶች ሚኒስቲሮች ሹመትን እንውሰድ። 

ይህ የይስሙላ እርምጃ እንደተጠበቀው ወዲያውኑ በክርስትና አባቶቹ ተደንቆለታል ። የተወሰኑ ሴቶች ሚኒስቴር 

መባላቸው ግን ከአስመሳይ ለውጥ ውጪ ከሴቶች መብት መከበር ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ። ለነገሩ ወንዶችም 

ሚኒስትሮች--ወያኔ ካልነበሩ--የነበራቸው ስልጣን ውሱን እንደነበር አይተናል ።የመከላከያ ሚኒስቴር ተብዬዎችን ስም 

ማስታወስም ሲከብደን ዋናውን ባለሥልጣን  ሳሞራ ዩኒስን ግን አንረሳውም ። ይህን ዓይነት የይስሙላና ባዶ እርምጃዎች 

ለሰውየው እየመከሩት ያሉት አሜሪካ የሰጠው 7 አማካሪዎችና እነ ካሰ ከበደ መሆናቸውንም እናውቃለን ። ያው ጸረ 

ሕዝቡ የወያኔ አገዛዝ አዲስ ጭምብል አጥልቆ አደናጋሪ አገዛዝ ሲሆን ማለት ነው ። 

ከፍተኛ የደም ዋጋ የተከፈለበትን ትግላችንን ይዘት ሆነ ግብ ሊያስረሱን የሚጥሩት ገዢዎች ትግላችንን በአጭሩ ለማ 

ስቀረት፤ለመቅጨት መሆኑን ከተገነዘብን ዓመታት ቢያልፉም ሁሉም ይህን ተረድቷል ማለት ግን የሚቻል አይደለም ። 

በመሆኑም በወሳኝ የታሪክ ሂደት ማጠፊያ ላይ ጮሌዎች ብቅ ይሉና ወይም ኮለኔሎች ይመጡብንና ትግላችንን 

ያደናቅፋሉ፤ግባችንን እንዳናገኝም ያደርጉናል ። ድርግ ሲመጣ፤ መለስ ለስልጣን ሲበቃና የአዲሱ ሹምም ክስተት በበቂ 

ያሳየን ሀቅ ነው ። የወያኔ የከፋፍለህ ግዛና የጠባብ ገንጣይዮችም ሴራ ድባቅ ተመትቶ፤የሕብ የትግል አንድነት በገቢር 

ተረጋግጦ ወያኔን ወድ ውድቀቱ ሊወስደው ሲል የዚህ አገዛዝ ጠባቂዎች ከጥፋት ሊያድኑት በረጅሙ አሲረው፤በራሳችን 

ዜጋ ክሀዲዎችም ታግዘው ትግል አኮላሽ ሴራቸውን ጎነጎኑ ።የዚህ ሴራ ዕጩ የሆነው አዲስ ሹም (ቀደምም የአሜሪካ 

የስለላ ድርጅት ናሳ ሰልጣኝ ነበርና) ተኮትኩቶና ተዘጋጅቶ ከሥልጣን ሊበቃብን ቻለ ። ባዘጋጁት ወጥመድ ብዙ ጸረ 

ወያኔ ዜጋ ተይዞ በግርግርና በመንጋ ፈንጠዚያም ሊገባም ቻለ ። ብለን ነበር ማለቱን ባንፈልግም ከጥንሰሳው ጀምሮ 

ሴራውን የተከታተልነው ክፍሎች የትግላችንን ግብና ይዘት መዘንጋት የለብንም በሚል ጩኸት ማሰማቱን ተያይዘነው 

ቆይተናል ። የመንጋው ውግዘትም ከግዳጃችን ሊያሳጥፈን ከቶም አለተቻለውም ።ብዙ ሳይቆይ ሀቀኛ ይዘቱ ይጋለጣልና 

ትግላችን ተፋፍሞ ይቀጥል እንጂ አይብረድ አይቁም በሚለውም ቀጥለን ቆይተናል ። 

የትግላችን መነሻ፤ያ ሁሉ ዜጋ ደም የከፈለበት፤በእስርና ስየል የማቀቀበት ወያኔ-ኢሕአዴግን ለማስወገድ እንጂ 

ለመጠጋገንና ለማደስ አልነበረም ። ይህን ግብ የሚያግድና የሚያደናቅፍ ሁሉ የሕዝብ ትግል አጋርና ወዳጅ ሳይሆን 

ጠላትና እኩይ ደንቃራ ነው ።ይህ ነው መሰረታዊውና መቸም ሊሸራረፍና ሊበረዝ የማይችለው ሀቅ ። ለሕዝብ ድል 

ወሳኝነት ያለውን የሽግግር ሂደት ሹሙ ተሳልቆበት አሻፈረን አሉ ። ይባስ ብሎ በአሳፋሪ ዕብሪት ሁሉን አውቅኩ ባይ 

በመሆን እኔው ነኝ የማሻግራችሁ ኢሕ አዴግን አድሼ ሲል አላገጠብን ። ከወያኔ ኢሕአዴግ ጉያ ዴሞክራሲ ሊወድቅልን 

እንደማይችል ጠንቅቀን በማወቃችን ጎበዝ ጠንቀቅ እንበል፤ትግሉ እየተደናቀፈ ነው ስንል አሳሰብን ።የቀድሞውቹ 

ኮልኔሎች እንዳሉን የሽግግር ሂደትማ ሀገር ያጠፋል በሚል ሀገር አድኑን ምርጫ አግልለው የግል ስልጣናቸውን 

ለማስከበር ተነሱ ። የመለስን ዓይነት እንኳ የይስሙላ ሽግግር ለመሞከር ከላመፈለጋቸው ሌላ ያው በምናውቀው ኢሕ 



አዴግና ወያኔ ህግና ተቋም ስር ምርጫ ይደርግላችኋል፤ የተወሰን በርጩማ ሰተናችሁ ግን አሸንፈናችሁ በተለመደው 

እንገዛችኋለን ብለውናል ።በዚህ ተታለው ጎንበስ ያሉ ተቃዋሚዎች ቀደምም ጎናቸው ከሕዝብ ጋር እንዳልነበር አስመስከሩ 

እንጂ ለቧልተኞች የምርጫ ሂደት ዋጋ ሊሰጡት አልቻሉም ። በአዋሳ ተደረገ የተባለው የኢሕ አዴግ ጉባኤ ምንም 

እንዳልተለወጠ ማለትም የወያኔ ፍጹም የበላይነት በኦሕዴድ ተካፋይነት መታጀቡ በቀር ወያኔ ህጉም ስሙም ቅንጣትም 

እንዳልተቀየረ ለማየት ችለናል ። የመለስ ልማታዊ ዴሞክራሲ የብዝበዛ ውጥንቅጥ ሳይቀር በቀጣይነት ጸድቋል። ርዕዮተ 

ዓለሙን ማወቅ መወሰን ያቃተውና ቀጠሮ የያዘ ኢሕ አዴግ ያው በገዢነት ቀጥሏል ማለትም እንችላለን ። የተደናበረ 

ጉዞ፤አሳሳች ልፈፋ፤ቀጥይ ግን ያው ያውቅነውና ደም አፍሰን ገብረን የታገልነው የዘረኞች አገዛዝ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ 

የተባለው ውሸት መሆኑንም በአጭር ጊዜ ለማየት በቅተናል ። ሀገር ወዳድ የኢትዮጵያ ወጣት ልጆች ሲገደሉና ተይዘውም 

ሲጋዙ ነፍሰገዳይ ዘረኞች ሁር ተለቀው ወነጀላቸውን እንዲቀጥሉ ተደርገዋል ። ከመለስ ጊዜ ባልተናነሰ ውሸትም 

ወጣቶቹን በጫትና ሺሻ ጉዳይ እንደተያዙ ወነጀለኞች አድርጎ ማቅረቡንም ታዝበናል ። ከኮለኔል እስከ ኮለኔል 

በውሸታሞች መገዛት ደግሞ ዕጣ ክፍላችን የሆነ መስሎ ይገኛል ። ያውም የመለስን ሳናነሳ ማለት ነው ። 

አዲዮስ ስር ነቀል ለውጥ! ደህና ሁኚ ዴሞክራሲ! ጉድ ባይ ሕዝባዊ ሥልጣን! ስር ነቀል ለውጥ ተካሂዶ ሳይታይ፤ 

ተደርጎ ጎዳን ተባለና ጥገና ተሰበከ። ሹሙ ከአሜሪካው ጉሩ ከዲፓክ ቾፕራ መጻፍት የቃረመውን የፍቅር፤ ዕርቅ፤ ይቅርታ 

ወዘተ ውጥንቅጥ ረጨብን፤ ወደ ገነት ልመራችሁም ነው ብሎ አናጠረብን ። በሕዝብ ትግል ላይ ነጥቆ በረር ኦን 

መምጣቱን በ ውብ ቃልት ሸፍኖ የብዙዎችን ቀልብ ነጠቀ። አድርባይ ምሁሮችና የአፍ ቅጥረኞች፤ፍርድ መቅረብ 

ሚገባቸው ወነጀለኞችም ተባበሩት። የወገን ደም ተረሳ እስከ ማለትም ደርሰናል ። ዛሬ ይህ አቅዋማቸው ፍጹም ስህተትና 

የሕዝብን ትግል የጎዳ መሆኑን የተረዱ ግን ደፈር ብለው አጥፍተን ነበር ሲሉ ልንሰማ አልታደልንም ማለትም ይቻላል ። 

ሰቆቃችን ቀጣይ ሆነ እንጂ አልቀነሰም ። ኢሕ አፓ ይህን ከጠዋቱ ያጋለጣና የሚያጋልጥ መሆኑም ግልጽ በመሆኑ 

ሹሞቹም ነጭ አለቃቸውም ድርጅቱን ከፖለቲካ ሂደት ማግለልና በህገ ወጥነት መፈረጅ፤ የከዱትና የአስወገዳቸውን 

ሰብስቦ ድርጅቱ ይህ ነው ማለትን መርጠው ይኸው መክሸፉ የማይቀር ሴራቸውን ተግባራዊ ለማድረግ ይዘው ደፋ ቀና 

ሲሉ ያታያሉ ። የሹሞቹ የይስሙላ እርምጃዎች (የተወሰኑ እስረኞችን መፍታት፤ሴቶችን መሾም ወዘተ) መሰረታዊ 

አምባገነናዊ፤ ወያኒ-ኢሕ አዴጋዊ ይዘታቸውን ቅንጣትም የሚቀይር መሆን ቀርቶ የሚሸፍን አይሆንም ። ሕዝባዊ 

ትግላችንን አደናቅፈዋል፤አፍነዋል። ወገኖችን ለከፋ አደጋ አጋልጥው የሜንጫና የመፈናቀል ሰለባ አድርገዋል ።የዘረኛ 

ዱርዬዎች መፈንጫ ትሆን ዘንድ ኢትዮጵያን አንድነቷን መትተው አጋልጠዋታል ።ሹሙ በነማን እንደተከበበ፤ እነ ማንን 

እንደሚሾም፤ እነ ማንን እንደሚያግዝና እንደሚያጠቃ ማየት ብቻ ይበቃል ። ለብዙው ዜጋ ሀገራችን ዓለም በቃኝ ሆናለች 

አሁንም ። ገሃነም ። ስጋታችን በሁሉም መስክ ጨምሯል፤ስቃያችን በሁሉም መስክ ተጠናክሯል እንጂ የተለወጠ ነገር 

የለም ። ስለዚህም የሕዝብ የተቃውሞ ትግል መቀጠል መፋፋም አለበት ።ይህን አለመገንዘን እንደገና ብኩርናችንን፤ 

ሰብእናችንንና ውድ ሀገራችን መሸጥ፤አሳልፎ መስጠት፤ዓይን ከፍቶ መነጠቅ ይሆናል ።የታሪክ ተወቃሽም ከመሆን 

አናመልጥም። ሹሙም ቀልበ ደረቅ ከሆነ ውሎ አደረ። 

የትግላችን ግብ ገና ከመሆኑ ባሻገር ታግዷል፤ ጋሪጣ ተጥሎበታል ። ለዓመታት የታጋልንለትና መፍትሔ ያልነው ሕዝባዊ 

መንግስት አሁንም ርቆን ይገኛል ። የግለሰቦችና ቡድኖች አምባገነንነት ሰፍኖብናል ። የአዲስ ተብዬዎቹ ወያኔዎች በጥቅሉ 

ሂደታቸውና መጨረሻቸው ቡራዩን በየአቅጣጫው ሊያመጡብንና የሕዝብን ፍጅት ሊያሰፍኑ መሆኑን መገመትም 

አላቃተንም ።የሜንጫ አገዛዝ ሆነዋል ገና ከአሁኑ ። ሀገራችንንም ሊበልቱ እያዘጋጇት ነው። ለዚህ ተባብሪ ለምሆን 

መንሳት ከፍተኛ ክህደትና ባንዳነት ነው ። በዘረኞች ዙሪያ የተኮልኮሉት ግን ራሳቸውን ኢትዮጵያዊ የሚሉት ሀይሎች 



ሁሉ ከአገዛዙ እንዲርቁ ጥሪ እናደርግላቸዋለን ።የሀቀኛ ሀገር ወዳዶች ህብረትን ለመመስረትና ለማጠንከር አሁንም ትግሉ 

መቀጠል አለበት፤መመስረትም የሚቻል ነው ። ኦሕዴድ ተባለ ኦዴፓ ወላጁ ወያኔ ነው፤ ይዘቱ ዘረኝነትን መሰረት ያደረገ 

ነው። ሊሻሻል የሚችል አይደለም ። የኦሮሞ ሕዝብም ውክልናና ድምጽ ሲስጠው አላየንም ። ኢትዮጵያዊው የኦሮሞ 

ሕዝብ ከወንድም እህቶቹ ሆኖ አሁንም ለመታገል የተዘጋጀ እንጂ በሌላው ሕዝብ ላይ የጥላቻ አረፋ የሚደፍቅና ሜንጫ 

የሚመዝ አይደለም ። ህብረታችን ትግላችን ይጠንክር። 

ሀገር ወዳድ ወጣቶች በኢሕአፓ ዙሪያ ተሰባሰቡ፤ታገሉ፤ኢትዮጵያዊነትንም አስቀድሙ ። 

ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሕአዴግ ትግላችን ይፋፋም ! 

ድል ለኢትዮጵያዊነት !! 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም በዴሞክራሲና በአንድነት ትኑር ! 

 


