
 

             

             

                                                                                                                                    

 

 

 ከዐኅኢአድ  የተሰጠ አስቸኳይ መግለጫ-  ቁጥር ፪/፲ ዓም 

በትግሬ-ወያኔ  የቅንጥብጣቦሽ  መደለያ  ከተነሳንበት ግብ ሳንደርስ  ትግሉን   
አናቆምም!!! 

**************************************** 

በህዝባዊው   ያላቋረጠ   ትግል   መሄጃ   አጥቶ   ግድግዳ   ተጠግቶ   ያለ  የሰው   አውሬ  የሆነው   
ወያኔ  የመጨረሻ   የግዛት   ዕድሜው   ውስጥ   ገብቷል።    በዚህ   ባለቀ   ሰዓት   የኛን   ትግል   
ለማጨናገፍ   የማይጥለው   ማባበያ፣    የማያደርገው   ማደናገሪያ፣   የማይሠራው   የማለያያ   
ሤራና    አዳምሮም    የማይፈጽመው   እልቂት    አይኖርም።   ይህ   ወያኔ   ዛሬ     ፀሐዩ   ጠልቃ   
ሲመሽበት   የነገዋን  ፀሐይ   ደግሞ   ለማየት   ሲል   የሚያደርገው   የቀቢጸ  ተስፋ   መወራጨት   
ከሱ   በፊት   የነበሩት   ፋሺሽቶች   ሁሉ   ያደረጉት  ነው።   አይቀሬው   እውነት  ግን   የመሸበት  
ቀን  ዳግም   እንዳይነጋለት    ታሪክ   ውሳኔዋን  የምትሰጥበት ቀን እጅግ የተቃረበ መሆኑ ነው።   
እኛም   ይህንን   በሚገባ   እናውቃለን።   በመሆኑም    በወያኔ   የአልጋ ላይ   የጣረሞት  
የማታለያው   ጨዋታ   የምንደለል   አንሆንም። 

 

ይህንን   ጨዋታ   አስመልክቶ   ወያኔ   በዛሬው   ቀን   ቀድሞውኑም   መታሰር   ያልነበርባቸውን   
ታጋይ  የኢትዮጵያን   ልጆች   እፈታለሁ  በሚል እንደማማለጃ   አድሮጎ   አቅርቧል።     እነዚህ   
በትግሉ   ሜዳ   ላይ   ከሕዝባቸው   የትግል  አደባባይ   በግንባር   ቁመው   ሲታገሉ   በግፍ   
የተገደሉና    የተሰደዱ   ወገኖቻችን    ወንድምና   እህቶች   ናቸው።    

 እነዚህ    የትግሉ   ጀግኖች   ከተሰዉት   ጓዶቻቸው   የተለዩ   የሚያደርጋቸው    በሕይዎት   
በወያኔ   የሰቆቃ   እስር  ቤት   ውስጥ   በስቃይ   መኖራቸው  ብቻ   ነው።    ወያኔ  ሀርነት   
ትግሬ   በነዚ   ወገኖቻችን   ላይ   ኅሊና   ሊያስበው   የማይፈቅድ   ሰቆቃ   ፈጽሟል።   
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አካለ   ስንኩላን   የተደረጉ፣   በብልታቸው   ላይ   ውኃ   የተሞላ  ጠርሙስ   በማሰር   መካን  
እንዲሆኑ  የተደረጉ፣   በሴትነታቸው   የተደፈሩ፣    ጥፍራቸውን   የተነቀሉ፣   በኤሌትሪክ   ጠበሳ   
ዓይነሥውራን   የሆኑ፣    አዕምሮአቸውን   እንዲስቱ   የተደረጉና   በነገድ   ማንነታቸው   የተሰደቡ  
ወንድም   እህቶቻችን   ታሪክ  ወደፊት  የሚመዘገብና   ለፍትሕ   የሚቀርብ  ይሆናል። 

የትግሬ-ወያኔ   እስረኞችን   እፈታለሁ  ብሎ    ለሥልጣን  መደራደሪያ   ለማቅረብ   መግለጫውን  
ያወጣው  እነዚህን   ግፍ   ሲፈጸምባቸው   የቆዩትን   መሆኑ   ነው።   ሕዝባችን   በትግሉ   
ካነሳቸው    መሠረታዊና   መለስተኛ   ጥያቄዎቹ    አንዱና   ዋናው   አንገብባቢ    ጥያቄ   በልመና      
ወይንም   ደግሞ   በድርድር   ሳይሆን፣   በትግላችን   ጥንካሬና   ያላቋረጠ   ጉዞ   አንገቱ   ላይ   
ቁመን   እንደምናስለቅቅ  ታሪክ በስፋት የዘከረው ሐቅ ነው።    ዛሬም   የሆነው   ይህ   ነው።   
ወያኔ    ለጥቅማቸው   ሲሉ   አብረውት   የቆሙ   የውጭ   ረዳቶቹ   ሳይቀሩ   ተለሳለስ፣   

የፖለቲካ   እስረኞችንም   ፍታ   እያሉ   ሲመክሩት   “ያሉት   ሽብርተኞች   ናቸው   የፖለቲካ   

እስረኛ   የለኝም   “  ሲል   እንዳልነበር   ዛሬ     እነሆ   በትግላችን   በደረሰበት   መከበብ   እጁን   
እየሰጠ   ነው።   ይህ   የሕዝባችን   ድል  ነው።   የወደቁብንን   ጀግኖች  ጓዶቻችንን   ገዳዮች   
ከፍርድ   ሳናደርስ   ትግላችን   አይቆምም።    

እነዚህና   ገና   በተከታታይ   ከወያኔ   መንጋጋ   የምናወጣቸው   ድሎች   የሚደመደሙት   
በመጨረሻው    የትግል   ምት    በምንቀዳጀው  የድል   አክሊል   ይሆናል።    ይህ   ሕዝባችን   
የተነሳለት   የመጨረሻው   የትግል   የድል   አክሊል   ዲሞክራሲያዊት   ኢትዮጵያን    እውን   
ማድረግ   መሆኑ   ምንጊዜም    ከኅሊናችን   ሊሰወር   አይችልም።   ከዚያ   ለመድረስ   ወያኔ   
የብዙ   ተመሳሳይ   መሰናክሎችን   ከትግል   ጎዳናችን   ላይ   እንደሚጥል   የምንጠብቀው   
ነው።   የትግል   ጎዳናችን   ግልጽ   ነው።    የግለሰቡ   ሰው   ነፃነት   የተረጋገጠባት፣   በዘረኝነትና   
በጥላቻ   ቦታ   የሕዝቦች   መፈቃቀርና   መከባበር   የነገሠባት፣  ማንኛውም   የአስተዳድርና   
የሥልጣን   ጥያቄ   ያለሕዝብ   ተሳትፎና   ውሳኔ   እውን   የማይሆንባትና   አምባ ገነንነትን   
ለአንዴና  ለሁሌ   በቃ  የምትል   አናት   ሐገርን   እውን    ሳናደርግ   ከትግሉ   ጎዳና   አነውጣም።    

ለዚህ   መሰሉ   የናት   ሀገር  ግንባታ   የዐማራ   ኅልውና   ለኢትዮጵያ   አንድነት   ድርጅት  
ረዘም   ያለ   ሕዝባዊ   የሆነ  የሽግግር   ጊዜ   እንደሚያስፈልግ   ያምናል።   ይህ   የሽግግር   ጊዜ   
ዛሬ   ከወያኔ   ሀርነት   ትግሬ   ጋር   በመዳቀል    ለማማሞቂያም  ከሚፈልጉት   የጥምር   አገዛዝ   

በዓይነት  ይለያል።  እነሱ   የሚመኙት   ያለው  ሕገ-መንግሥት   ተብዬ   እንዳለ   ሁኖ፣   በዚህ   

ዘረኛ   ሕገመንግሥት  ሥር   በተዋቀራ ”ክልል”   በተባለ   የሰው   ጉረኖ   ውስጥ   ያሠሩትን   

ሕዝባችንን   በጋራ   ለመግዛት   የሚሠራ   አገዛዝ   ለመመሥረት፣  ላለፉት   27 ዓመታት   
በሕዝባችን   ላይ   የዘር  ፍጅት   ያደረሰው   ወያኔን   በሥልጣን   ለውጥ   ነፃነቱን   እንዲያገኝ  
ለማድረግ፣    የዐማራውን   ሕዝብ   መሬት   በትግሬ   ወያኔ   ይዞታ   ውስጥ   እንዳለ    ለማቆየትና   
የተነሳሳውን   ኢትዮጵያዊነት   ደምሰው    እናት   ሀገርን  ወደባሰ   የእርስ   በርስ   ጦርነት   
ለመዳረግ   የተሤረ   ሤራ   መሆኑን   ሕዝባችን   ይስተዋል   አንልም። 
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የዐማራ  ኅልውና   ለኢትዮጵያ   አንድነት   ድርጅት   ከነዚህ   የጥፋት   ኃይሎች   በተቃራኒው    
የሚያቀርበው   አማራጭ   ባጭሩ   የሚከተለው   ነው። 

1 ለእትዮጵያ   ሀገራችን   ዛሬ  መዳኛዋ   የወያኔና   የትናንት   ያኮረፉ   አጋሮች   መታረቅ   
ሳይሆን፣   ለስድስት   ወራት   የሚቆይ   በኢትዮጵያ   አንድነት   በሚያምኑ   ድርጅቶች   የሚመራ   
የሽግግር   አስተዳደር   መመሥረት  ነው። 

2 ይህ   አስቸኳይ  የሽግግር   መስተዳድር   የሚመሠረትው   በወያኔ   መቃብር   ላይ   ሁኖ ፣  
ኅብረተሰባችንን   የሚያረጋጋ   ለኢትዮጵያ   አንድነት   ቀናኢ   በሆኑ   ድርጅቶች   ኅብረት   

የሚመራ   የ6ወራት   የሽግግር   ጊዜን   ታሳቢ   የሚያደርግ   ይሆናል። 

3  በዚህ   አጭር   የሽግግር   ጊዜ   ውስጥ   ከሚሠሩት   ዋና   ዋና  ሥራዎች   ውስጥ   የዋናውን   
የሽግግር   ጊዜን   የሚመራውን   የሕዝባዊ   ሸንጎ   አባላትን   የማስመረጥ   ኃላፊነት   ይሆናል።    

4 ሸንጎው  ተመርጦ   ሥልጣኑን   ከድርጅቶች   ኅብረት   ከተረከበ   በኋላ   የራሱን   የሽግግር   
ጊዜ፣   የሽግግር  ሕገመስተዳድር   ያወጥል።   በዚህ   ሕገመስተዳድር   ላይ   ተመሥርቶ   ጠቅላይ   
ሚኒስትርን   ይሰይማል። 

5 የሽግግሩ   ጠቅላይ  ሚኒስትር   ተጠሪነቱ   ለሸንጎው   ይሆናል።   በየስድስት  ወሩ   ሪፖርት   
ያቀርባል።   አስተዳደሩን  ይመራል።   የሀገሪቱን   የውስጥና   የውጭ   ጉዳይን   ይመራል፣   
በሸንጎው   ተዕዛዝና   በሚከተለው   የተለያየ   አዋጅና   ድንጋጌ   የፈራረሱ   የመንግሥት   
ተቋማትን   ይገነባል።   የተለያዩ   ኮሚሽኖችን   ይመራል፣  ይከታተላል። 

6 ሸንጎው   ባለው  ሥልጣን   የግለሰብን   ነፃነት   ያውጃል።   የዲሞክራሲና   የሕዝቡን   የሰባዊ   
መብቶች   የማይነኩና   የማይገሠሡ   መሆናቸውን   ያውጃል፣   የፕሬስና   የመናገር   ነፃነቶችን   
ይለቃል፣ከጎሳና   ከሃይማኖት   የጸዱ   የፖለቲካ   ማኅበሮችን   መቋቋም  አዋጅ   ያወጣል፣   
በዘር   ማጥፋት፣   በግድያ፣   በሀገር  ክህደት፣   በዘራፋና   በመሬት   ነጠቃና   ወረራ    
የተሳተፉትን   ለይቶ  ለፍርድ   የሚያቀርብ   ኮሚሽን   ያቋቁማል።   ገለልተኛ   ፍርድ   ቤት   
ያቋቁማል።   አቃቤ   ህግ   ይሰይማል።    የሕገመንግሥት   አርቃቂ   ኮሚሽን   ይሰይማል።   
ስለአሰራሩ   ካሉት   ፓርቲዎች   ጋር   በመምከር   ሕግና   ድምብ   ያወጣል።  በወያኔ 
የተዳከሙትን የመንግሥት   ተቋማትን   እንደገና  ያደራጃል።   የጦሩንና   የደህንነት   ተቋሙ   
እንዳለ   ሳይፈርስ   የሚገነባበትን   ሁኔታ   ይከታተላል።    

ከፓርቲዎች   ጋር   በመምከር   ረቂቅ   ሕገመንግሥቱ   ለሕዝብ   ቀርቦ   የጠለቀ   ውይይት  
ተደርጎበት  ሕዝቡ  በነፃ   ውሳኔውን   እንዲሰጥ   ያደርጋል።   በዚህ   በሕዝብ   በጸደቀ   
ሕገመንግሥት   መሠረት   ሕጋዊ   ሁነው   የተመዘገቡ   ፓርቲዎች   ነፃና   ይፋ   ሙግት   ካደረጉ   
በኋላ   ሕዝቡ   ሀገራዊ   ምርጫ   እንዲያድርግ   ያደርጋል።    
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ከዚህ   ምርጫ   አሸናፊ   ሁኖ   የወጣ   ፓርቲ   የሥልጣን  በትሩን   ከሽግግር   መንግሥት   
የበላይ   ከሆነው    የሕዝብ   ሸንጎ  ይረከባል። 

ከዚህ   በላይ   ሕዝባችን   የሚረዳው   ነገር   ቢኖር   ባጭር   የፖለቲካ   ታሪካችን    ሲደረግ   
ከመጣው   የሕዝብ   ውክልና   በሌላቸው   ጠምንጃ   አንጋቾች   ሲደረግ   ከነበር   የሽግግር   
ታሪክ   መለያየታችንን   ነው።   በዐማራ  ኅልውና   ለኢትዮጵያ   አንድነት   ድርጅት   እምነት   
ከዚህ   ሕዝባዊነት   ውጪ   ፀረ  ሕዝብና   ከፋፋይ   ከሆነ   በጥቂት   ተማርን   ተብዬዎች   
የድርጅት   ተጣምሮ   ዘንድ   ከሚፈጠር   የሽግግር   አገዛዝ የሚወለድ   ዲሞክራሲያዊ   ሥርዓት   
ሊኖር   አይችልም። ነፃ   የሆነና   በራሱ   በሕዝቡ   አመራርና   ቁጥጥር   ሥር   ያላለፈ   የሽግግር   
ጊዜ   በምንም   ተዓምር   ዲሞክራሲያዊ   የሆነ   ሀገራዊ   ሥርዓት  ለማዋለድ   እንደማይቻል 
የኛው   ታሪክ   ደጋግሞ   ያሳየን   እውነት   ነው። 

ከእንግዲህ   በኋላ   ትግሉን   በጁ   ያደረገው  ሕዝባችን    በዚህ   ወሣኝና   የሱንም   የወደፊት   
ዕጣ  ፈንታውን   የሀገሩንም   የወደፊት   የዕድገት   ጉዞውን   በሚወስን   የሽግግር   ሂደቱ   
ምንነት   ላይ   የሚወስደው   አቋም የነገ  ሕይዎቱን  ይወስነዋል   እንላለን።   በመሆኑም   በትግሉ  
ግፊት   ከወያኔ   እንደቅንጣቦ   በሚጣልለት    ሳይደለል፣  ትግሉን   ወድፊት  በመግፋት   ከወያኔ   
በመገላገል   ለሚያገኘው  ታላቁ   የዲሞክራሲ   ባለቤትነት   ትግል   አብረን  እንድንዘልቅ   
ለሕዝባችን   ጥሪያችንን   እናቀርባለን ። 

 

ኢትዮጵያ   በጀግኖች   ልጆቿ   ኅብረት  ከወደቀችበት  ትነሳለች! 

 

ውድ   እናት  ሀገር  ኢትዮጵያ   ለዘለዓለም   ትኑር!!        

 

 


