
ወያኔ ባልተሳካው የ46 ሰው ስብሰባው ፕሮፖጋንዳ ሲሰራበት 

ከአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን/ዳላስ 

ወያኔ ከምትታወቅበት አንዱ እና ትልቁ ታርጋ አይን አውጣ ቀጣፎኢነቷ ነው። ይህ ደግሞ ከውልደት እስከ እርጅና የተከተለ 
ባህላቸው ስለሆነ አይገርመንም። ከ40,000 በላይ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት ከተማ 46 ሰወችን ሰብስበው የተሳካ ሲሉን 
ስቀናል። የአራት ሚኒስቴር ተብየ ባንዶች ጋጋታን ወደጎን ትተን ለፖሊስ፣ አዳራሽ እና ስብሰባ እንዲገኙላቸው ያወጡትን 
ወጭ መቸም የተዘረፈ ነው እና አንገታችንን ነቅንቀን ብናልፍ ይህ ስብሰባ ለምን እንደተዘጋጀ እና ህዝባዊ ሳይሆን የግል 
እንዳደረጉት ስንረዳ እንደሚከተለው ይተነተናል። 

ወያኔ በሰሜን አሜሪካ በአማራ ልማት ስም በወልቃይት፣ በጸገዴ፣ ጸለምት እና በሰሜናዊ ወሎ የተነሳበትን የህዝብ የማንነት 
ጥያቄ ለማስቀየር። በኦሮሞ ወጣቶች ለወራት ተቀስቅሶ በመካሄድ ላይ ያለውን ሰላማዊ እና ህጋዊ እንቅስቃሴ በመግደል እና 
በፕሮፓጋንዳ ዳብዛውን ለማጥፋት። ሰሞኑን ደግሞ በጋምቤላ ወገኖቻችን የደረስውን ፍጅት እና መከራ ዜናውን 
ለማጥፋት። የህዝብ አይንና ጆሮን በተልካሻ ወሬ ለመድፈን መሆኑን እና ለዚህ እንቅስቃሴ በዋሽንግተን ዲሲ፣ አትላንታ፣ 
ሎስ አንጀለስ፣ ሳንሆዜ ካሊፎርኒያ እና ሌሎችም ከተሞች ለመዘዋወር በእንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ተረድተናል። ይህን 
አስመልክቶም በዳላስ የዚሁ ዘረኛ መንግስት ደጋፊና ካድሬወች ከ200 ሰወች በላይ በግል ጠርተው እንደነበር ለማወቅ 
ችለናል። ከዚህ በፊት ዳላስ በተደጋጋሚ በመምጣት ያደረጓቸው የህዝብ ስብሰባ ተብየወች በአገር ወዳድ ወገኖች እና 
የፖለቲካ ድርጅት አባላት መበተን እና ሳይሳኩ መቅረት ሌላ ትምህርት ስለአስተማራቸው ግለሰብ የዳላስ ነዋሪወችን በግል 
ደብዳቤ ወደስብሰባው በመጋበዝ እና የፖሊስ ሀይል በመጨመር የግል ስብሰባ ለማድረግ ተገደዋል። 

እሁድ ኤፕሪል 24/2016 በዳላስ የአማራ ልማት ማህበር በሚል የወያኔ ተለጣፊ አገልጋይ ድርጅት ስም በጠሩት የግል 
ስብሰባ ምንም እንኳን የግል (Private meeting) እና ደብዳቤ የያዘ ብቻ የሚገባበት ቢሆንም ከ150 እስከ 200 የሚደርስ 
አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በቦታው በመገኘት ለመግባት ሲሞክር የጋርላድ ፖሊስ ስብሰባው የግል ስለሆነ መግባት 
አትችሉም በሚል አገደ። ስጋት ያደረበት Hayat Place ሆቴል ማኔጀር ከወታደሮች ጋር ወደተሰበሰበው ተቃዋሚ 
በመምጣት ከሆቴሉ Property እንድንለቅ ጠየቀች። ተሰብሳቢው በትህትና እና ሰላማዊ በመሆናችን ለመረበሽ ሳይሆን 
ተቃውሞአችንን ለዚህ ገዳይ መንግስት ተላላኪወች ለማሰማት ነው በሚል የሆቴሉን ፓሪኪንግ ለቀን ዙሪያውን አጥረን 
ቆምን። ምንም ማድረግ ያልቻሉት ፖሊሶች እንዴውም በያዝናቸው አሰቃቂ ምስሎች ተመስጠው ከእኛው ጋር ዋሉ። በዚህ 
አጋጣሚ ጥሪውን ተቀብለው ሰው አያየንም ብለው የመጡ 10 የሚሆኑ ተጋባዦች የእኛን መኖር በማየት እየተመለሱ 
እንደሄዱም ታዝበናል። ይህን የታዘቡ ፖሊሶች እንዴት አንድ መንግስት ነኝ የሚል ይህን ያክል ቁጥር ያለው ተቃዋሚውም 
ቢሆን ሳይዝ በ45 ሰው ስብሰባ ያደርጋል የሚለው ጥያቄአቸው በያዝናቸው ምስሎች መልስ ማግኘቱ እና በይበልጥም አራት 
የሚሆኑ የወያኔውን መንግስት የወከሉ ሚኒስቴሮች በ45 ሰው ስብሰባ መቀመጥ ሁኔታውን ለተረዱት አሜሪካኖች እጅግ 
አስገራሚ ድራማ እንደነበር ሳይሸሽጉ ነግረውናል።  

መቸም የዚህ ስርአት መቆየት ሕዝብን ከፋፍሎ አና አጋጭቶ የእራሱን ድራማ በመስራት ለአገር እና ለውጭው በማቅረብ 
ስለሆነ ይህን የዳላስ ባዶ አዳራሽ ካሜራ አቅርቦ በማንሳት ለአገር ውስጥ ፕሮፓጋንዳው EBC በተባለ ቴሌቭዥን እና አይጋ 
ፎረም በማውጣት በአዳራሹ የተቃወሙትንም የእርሱ ደጋፊ አስመስሎ በማውጣት ድምጽ የሌለው ስእል እያሳየን ይገኛል። 
ይህ የከሰረ ዘረኛ መንግስት እና በዲያስፖራ የሚኖሩ ደጋፊ ባንዳወቹ ይህን አዲስ ድራማ በማሳየት ስኬት ያለው ስብሰባ 
አስመስለው ለመሳል እየሞከሩ መሆኑን በ ተኮላ መኮነን (ለምን ስሙን እንደደበቀ ባናውቅም) ተጽፎ አይጋ በተለጠፈ 
ደብዳቤ ለመረዳት ችለናል። 

በየትኛውም ከተማ የምትኖሩ ወገኖች እንዲህ ላለ የወያኔ ድራማ እንዳትመቹ እና አዳራሹ ገብተን እንቃወማለን የምትሉ 
ስብሰባውን መበተን የሚያስችል የሰው ሀይል ይዛችሁ እስካልገባችሁ ድረስ አለመግባቱ እንደሚመረጥ እናሳስባለን። ወያኔው 
በህዝብ አክ እንትፍ ተብሎ የተተፋ ዘረኛ እንደሆነ እና በውስጥም ሆነ በውጭ ምንም አይነት ድጋፍ እንደሌለው በማወቁ 
ብሎም በሄደባቸው ሁሉ ያጋጠሙትን ተቃውሞወች እንዳይደገሙ በመፍራት ስብሰባወቹን private እያደረጋቸው ስለሆነ። 
ለዚህ በዳላስ እንዳየነው የፖሊስ ሀይል መጠቀም እና የጥሪ ደብዳቤ የያዘ ብቻ እንዲሰበሰቡለት ማቀዱ ቅልብጭ ያለ 
ክሳራውን አሳይቶናል። 

ተኮላ መኮነን ለምን ይህን ጊዜ ድፍረት እንዳጣ እና ስሙን ሳይጠቅስ የተሳካ ስብሰባ ብሎ ለአይጋ ሪፖርት እንዳደረገ 
ባናውቅም ከሁሉም ከመቶ በላይ የጠቀሰው የተሰብሳቢ ቁጥር ምን ያህል ለናወዘው ዘረኛ ስርአት እስከመዋሸት የዘለቀ 
ድጋፍ ሰጭነት ያደረሰ የሞራል ዝቅጠት ማየታችን አሳዛኝ ነው። አገር እየፈረሰ፣ በመቶና ባስር ሽህወች አማሮች ከቀያቸው 



እየተፈናቀሉ። የኦሮሞ ወጣቶች እስርቤትን ባጣበቡበት። አማራ፣ ጉራጌ እና ከትግራይ ውጭ ያለው በዘራቸው እና 
በሚናገሩት ቋንቋ ብቻ ወንጀለኞች ተብለው  በሚሳደዱባት አገራችን። ልክ እንደናዚ ጀርመኒ፣ እንደፋሽስት ጣሊያን 
በአማራ ህጻናት ሴት ልጆች ላይ የማምከን ስራ እየተሰራባቸው ባለበት እና በተጋለጸበት ወቅት። አሁንም አማራ እንወክላለን 
የሚለውን የወያኔ ፌዝ ማስተጋባት፣ መርዳት እና ቋሚ ጠበቃ መሆን። የዲያስፖራ ፈጻሚና አስፈጻሚ ወኪል ሆኖ 
የህዝባችንን መከራ ማራዘም ዝቅ ሲል የሞራል ክስረት አለያም ወንጀል ነው። በእርግጥም ከገዳይ ጋር መሰለፍ እና አገርን 
እና ህዝብን መጉዳት ወንጀል መሆኑን መጠራጠር አይቻም። ከዚህ በታች ያሉ ፎቶወች በዳላስ የስርአቱ ደጋፊ እና ስብሰባ 
አዘጋጅ ግለሰቦች ናቸው። 

  1/ (አባቡ /በቀለ /አበበ) 
2/ ተኮላ መኮነን 3/ ፀሀይፅድቅ 4/ አያሌው አርጋው። ይህ ግለሰብ ተቃዋሚወች አካባቢ ሲሰልል የቆየ ግለሰብ ነው። 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !!! 

 


