ልዩ

ዕትም፲፬

መጋቢት ፲፩/፲
፮፳፫/፲

ይድረስ በኢትዮጵያ መከላከያ ሥር ላላችሁ ኢትዮጵያውያን የሰራዊቱ
አባላት!!!!!!
ዛሬ አገራችን በታሪኳ አይታው ከማታውቀው ችግር ውስጥ ገብታለች። ችግሩን ካለፉት የሚለየውና የከፋ
የሚያደርገው የችግሩ ፈጣሪዎች ራሳችን ኢትዮጵያውያን መሆናችን ነው። ለዚህም ነው አባቶቻችን
«እባቡን እባቡ፣ እባብ በላውና፣ መድኃኒቱ ጠፋ፣ እርስ በርሱ ሆነና!» የሚሉት። ፖርችጋሎች፣ ግብፆች፣
ቱርኮች፣ ድርቡሾች፣ በመጨረሻም ጣሊያኖች ሊወሩንና ቅኝ ተገዥ ሊያደርጉን ተደጋጋሚ ሙከራዎች
አድርገዋል። እነዚህን ተደጋጋሚ ሙከራዎች ግን፣ ኢትዮጵያውያን፣ በተለይም አገር ለመከላከል ቆርጦ
የተሰለፈው የአገሬው ህዝብ አንድነቱ የጠነከረ ስለነበር፣ባሕር ተሻግረው ወሰን ጥሰው፣ የመጡትን
ጠላቶች ድባቅ በመምታት የአገራችን አንድነትና ሉዓላዊነት ተከብሮ፣ ለዚህ ትውልድ እንዲደርስ
ማድረጋቸው ሕያው ታሪካችን ምሥክር ነው።
በተደጋጋሚ ሊወሩንና ቅኝ ተገዥ ሊያደርጉን ከሞከሩ የውጭ ኃይሎች ተከላክለን ነፃነታችን አስጠብቀን
ለመዝለቅ ካበቁን ምክንያቶች ዋና ዋናዎቹ፣ አርባኛው ሕዝብ ከሁሉም ነገዶች የተውጣጣና ኢትዮጵያዊ
ስሜቱ የደነደነ መሆን፣ መሪዎቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ተፈጥረው፣ ኢትዮጵያዊ ሆነው ማለፋቸው፣ ሕዝቡ
የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆኑት የወል ዕሴቶች ሃይማኖት፣ ነፃነት፣ መስዋዕትነት፣ ጀግንነት፣ ተስፋ፣
ጽናት፣ ቆራጥነት፣ ወዘተ ዕምነቱ የማይናወጥ፣«ተከተል አለቃህን፣ ተመልከት ዓላማህን» በሚለው መርሕ
በአግባቡ የሚያምንና የሚመራ መሆኑ እንደሆነ ይታመናል። የኢትዮጵያ መሪዎች ከአልማዝና ከወርቅ
ይልቅ ለኢትዮጵያ አፈር የሚሳሱ፣ ለሕዝባቸው አንድነትና ነፃነት ቀናዒ የነበሩ በመሆናቸው ታሪካችን
ከእኛ ነፃነት አልፎ ለሌሎች ምሳሌ እንዲሆን ሆኗል።
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አባላት!!!!!!

ኢትዮጵያ በዘመናዊነት ሕይወት ውስጥ ከገባችበት ማግስት ቋሚ የሰለጠነ፣ ተልእኮው የሀገር
የግዛት አንድነትን ከውጭ ወራሪ የመጠበቅ፣ የሀገሩን ሕዝብ አንድነት፣ ሰላምና መልካም ኑሮውን
እንዲመራ የሚጠብቀው ሁኖ ማዋቀር የተጀመረው በእምዬ ምንሊክ ዘመን ነበር። ይህ ጅማሮ
ቀጥሎ መጥቶ ይበልጥ ዘመናዊነትን ያገኘው በቀዳማዊ ኅይለስላሴ ዘመነ መንግስት ነበር።
በአየር ሀይል፣ በባህር ሀይልና በምድር ሀይል የተገነባው ዘመናዊ የሀገሪቱ ጦር ከኢትዮጵያ
ሀገሩ ሌላ የሚያውቀው የበላይነት አልነበረውም።
ጦሩን በጎሳ የመከፋፈል በሽታ የተጠናወተው በትግሬ ወያኔ የዘረኛ አገዛዝ በመሆኑ ዛሬ
እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የኔ የምትለው የሀገር መከላከያ የላትም። የኢትዮጵያን የባህር በር
አሳልፎ የሰጠው የትግሬ ወያኔ የባህር ሀይሏን አፍርሶታል። የአየር ሀይሉን
አሽመድምዶታል። የምድር ጦሩን የወያኔ ጥቅም አራማጅና ሎሌ አድርጎታል። በመሆኑም
ዛሬ በኢትዮጵያ ያለው መለዮ የለበሰው ጦርና ፖሊስ ህዝቡን ስጥ እረጭ አድርጎ
ለመግዛት ወያኔ ያቀደው ጸረ ሕዝብ ፍጂት ፈጻሚና ገዳይ ሀይል ሁኖ በማገልገል ላይ
ያለ ሀይል ነው። ባጭር አነጋገር ቋሚው ጦር ቀድሞ ከነበረው የሀገርን ድንበር
ከመጠበቅ ተለኮው ጋር ተለያይቷል። የፖሊስ ሀይሉ የሕዝቡን በሰላም ሰርቶ መግባት
እንዳይታወክ ከማድረግ ተለኮው ተለያይቶ ሕዝቡ ላይ አልሞ ተኳሽ የሆነ ቅጥረኛ
ሁኗል።
የአማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጂት ከዚህ አስቸጋሪ የተመሰቃቀለ የታሪክ
አጣብቂኝ ውስጥ ሀገራችን በሰላምና በመረጋጋት ጠንክራ ተወጣ ዘንድ ለተራው የጦሩ
ተዋጊ ህሊና የሚያቀርበው መልክት እነሆ። መልክታችንም አጭርና ግልጽ ነው።
በመደበኛው ጦራና በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ የተሰለፍክ ተራ ወታደርና ዝቅተኛ መኮንን
የመደብ ጥቅምህና ክፍልህ የመጣህበት ቤተሰብህ ጋር አንድ ነው። ቀልብህን ገዝተህ
ቆም ብለህ አስብ። ወያኔ ትግሬ አንተን ከወላጆችህና ካብሮ አደጎችህ ጋር ደም ካቃባህና
መጠቀሚያ ካደረገህ በኋላ ያልፋል። ከሱ ማለፍ በኋላ እንደ ስብስብ የምትቀር አንተ
ብቻ ትሆናለህ። ላንተ ይህ ጊዜ የረፈደና የመሸ ጊዜ ይሆንብሀል። ተጠቅሞብህና ደም
አቃብቶህ ከሚያልፍ ወያኔ ጋር መለያያው ጊዜ ነገ ሳይሆን ዛሬ መሆኑን በአጽንኦት
እናሳስብሀለን። ከወገንህ፣ ከወላጆችህና ከአብሮ አደጎችህ ጋር አብረህ ቁም። ይህ ጊዜ
ላንተና ለኢትዮጵያ ሀገርህ ውሳኝ የውሳኔ ወቅት ነው። በሀገርህ የተጀመረው የለውጥ ጉዞ
ያንተን ተቋም የሚያፈርስ አይደለም። ይልቁንም የጦሩ ተቋም ይበልጥ ታርሞና ተሻሽሎ
በህዝባዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ የሆነ የሀገር መከላከል ተለኮ እንዲኖርህ
ይደረጋል።
ወያኔ በአገራችንና በሕዝባችን ላይ ለሠራው ሠፊና ጥልቅ ጥፋት መወገድ ያለበት አገዛዝ መሆኑ ጥያቄ
የሚያስነሳ አይሆንም። መሰሪው ወያኔ በሥልጣን ለመቆየት ጦሩን የሚያስፈራሩትና የነሱ ወንጀል
አስፈጻሚና ተገዥ እንዲሆን የሚቀሰቅሱት እኛ በሥልጣን ከሌለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚል ነው።

የዐኅኢአድ ልሳን -መቅደላ

ልዩ ዕትም ፲፬ መጋቢት፲፩ ቀን ፪ ሺ ፲ ዓ.ም
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አባላት!!!!!!

ይሁንና ግን እውነቱ ተቃራኒው ነው። ኢትዮጵያ አንድነቷ ጠንክሮ፣ ሰላሟን አግኝታ
ለእድገት የምትበቃው ከወያኔ ትግሬ ስትገላገል መሆኑን ተራው የጦር አባል እንዲያውቀው
እንፈልጋለን።
የትግሬ-ወያኔ እነርሱ ረግጠውና አፍነው የሚገዟት ኢትዮጵያ ከሌለች ብትፈራርስ ምርጫቸው መሆኑ
ግልጽ ነው። አሠራራቸውና አሰላለፋቸውም ለዚህ ነው። የወያኔ ውድቀት በኢትዮጵያ መበተን እንዳይሆን
ጥብቅ ጥንቃቄ ማድረግ ከሁሉም ኢትዮጵያን እወዳለሁ ከሚል ወገን የሚጠበቅ ነው።ይበልጥ ደግሞ
ለርኩስ ዓላማው ተኳሽና ገዳይ ካደረገው ተራው ተዋጊ ንቃት ይጠበቃል። የወያኔ ውድቀት
በኢትዮጵያ መበተን እንዳይደመደም ለማድረግ የተለያዩ አማራጮች እንደሚኖሩ ይታመናል። ካሉት
አማራጭ ሥራዎች አንዱና ዋናው ግን፣ በመከላከያ ሠራዊቱ ውስጥ ያለው የዝቅተኛ መኮንኖችና
ተራው ወታደር ከወያኔ ፍልጎት ማስፈጸሚያ መሣሪያነት ራሳቸውን አርቀው፣ የኢትዮጵያ አንድነት
ጠበቃ ሆነው መቆም ሲችሉ ነው። ለዚህም እያንዳንዱ የሠራዊቱ አባል፣ ኃላፊነቱ የአገር አንድነትና ነፃነት፣
የሕዝብ ሰላምና መረጋጋት ማስጠበቅ መሆኑን አውቆ፣ የዚህ ተቃራኒ ከሆኑ ማናቸውም ዓይነት ተግባሮች
መቆጠብና የአገር አፍራሹን ወያኔን ዓላማ በግልጽ በመቃወም ከአንድነት ወዳድ ወገኖች ጎን መቆም
ኢትዮጵያን ከብተና ለመከላከል የሚያስችል እንደሆነ ይታመናል።
ለዚህም የሠራዊቱ አባሎች፣ በተለይም ከትግሬ ነገድ ውጭ ያሉት ቆም ብለው ራሳቸውን በመመርመር፣
የነርሱም ሆነ የወገናቸው፣ ሰላም፣ ጥቅምና ማኅበራዊ ደኅንነት የሚጠበቀው በኢትዮጵያ አንድነት
መቀጠል መሆኑን በማመን፣ወያኔ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ለሚያሰልፋቸው ትግባሮች አሻፈረን፣ አንድነት
ወይም ሞት! በማለት የራሳቸውን አመራር በመምረጥ ከወገናቸውና ከኢትዮጵያ ጋር መቆሚያ ወቅቱ ዛሬ
ነው። ነገ ይዘገያል። መዘግየት ደግሞ ለጥቃት ያጋልጣል። ጥቃቱ ተራ ጥቃት አይደለም። አገርና ትውልድ
የሚያጠፋ ስለሆነ፣ የሠራዊቱ አባሎች ራሳቸው ከወያኔ አመራር በማላቀቅ፣ የሕዝብ አለኝታነታቸውን
በግልጽ ሊያሳዩ ይገባል። ይህን ዘመን፣ ወቅትና ትውልድ ላቀረበላቸው ፈታኝ ጥያቄ፣ አዎንታዊ መልስ
ካልሰጡ፣ ከታሪክና ከትውልድ ተጠያቂ ከመሆን ባሻገር፣ የኅሊና ቁስል እንደሚሆንባቸው መጠራጠር
አይቻልም።
ስለሆነም፣ የመከላከያ ሠራዊቱ አባሎች፣ ለትግሬ-ወያኔ ሥልጣን ማራዘሚያ እና ለንብረት ማሸሻ
እንዲሆን የታወጀው የጊዜአዊ አዋጅ ማስፈጸሚያ መሣሪያ ላለመሆንና አገር አፍራሽ ከሆነ ድርጊት
ከመቆጠብ ባለፈ፣ የድርጊቱ ተቃዋሚ ሆኖ በመሰለፍ የሕዝቡ ጥያቄ የሠራዊቱም በመሆኑ፣ ጥያቄው
ወያኔን የማስወገዱ ትግል፣ በኢትዮጵያ አንድነት መረጋገጥ ዙሪያ እንዲደመደም ታሪካዊ ኃላፊነቱን
እንዲወጣ የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ጥሪውን ያቀርባል።
የዐማራዉ ኅልዉና ለኢትዮጵያ አንድነት ተንሣኤ ነዉ!!

የዐኅኢአድ ልሳን -መቅደላ

ልዩ ዕትም ፲፬ መጋቢት፲፩ ቀን ፪ ሺ ፲ ዓ.ም

