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የትግራዩ ሰልፍና እንደምታው! 

 

ከባለፉት ጥቂት ሳምንታት ጀምሮ በትግራይ ክልል በተለያዩ ከተሞች በፋሽስት ወያኔ እያደራጅነት እየተካሄደ 

የሚገኘው «የሕገ መንግሥቱ ይከበር» «ሰላማዊ» ሰልፍ እንደቀጠለ መሆኑን በየዕለቱ የምንሰማና የምንመለከተው 

የአገራችን ዜና ከሆነ ሰነባብቷል። «ሕገ መንግሥት ይከበር» በሚል ሰበብ በሚደረጉ የትግራይ ሰልፎች ሁሉ ንግግር 

የሚያደርገው አዲስ አበባ አብሮ ያወጣውን የአቋም መግለጫ መቀሌ ከሄደ በኋላ ተቃርሞ የሚናገረው የሕወሓት ሊቀ 

መንበር ደብረ ጺዮን ገብረ ሚካኤል ለተሰብሳቢው በሚሰጠው ዲስኩር «ሕገ መንግሥቱ የማይከበር ከሆነ አገር 

ትፈርሳለች» በማለት በመዛት ላይ ይገኛል።  

 

ደብረ ጺዮን «የሕገ መንግሥት ጥሰት» ተካሄደ ከሚለው በተጨማሪ የዐማራና የኦሮሞ ልጆች መስዕዋትነት 

የከፈሉበትን ትግል የውጭ ጣልቃ ገብነት የታየበት ነው በማለት ጭቃ ሊቀባም ሞክሯል። ባገራችን «ጅብ 

በማያውቁት አገር ሄዶ ቆርበት አንጥፉልኝ ይላል» የሚል አባባል ከጥንት ጀምሮ ይነገራል። የዘንድሮው የኢትዮጵያ 

ጅብ ግን በሚያውቁት አገር ቆርበት አንጥፉልኝ እያለ እያስቸገረ ይመስላል። ዛሬ የዐማራንና የኦሮሞን ትግል በውጭ 

ጣልቃ ገብነት የሚከሰው ፋሽስት ወያኔ እንደ ድርጅት የተወለደው በባንዶች ማሕጸን ተጸንሶ ቢሆንም ከምስረታው 

ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ አፍቃሪ ሆኖ በኢትዮጵያ ጠላቶች አንቀልባ ታዝሎ ያደገው 

ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቃለ መሀላ እየፈጸመ ነው። 

 

ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር የራሷን ጦርነት በምታደርግበት ጊዜ የፋሽስት ወያኔ አምበሎች እነ መለስ ዜናዊ ሞቃዲሾ 

ዚያድ ባሬ ጉያ ጽሕፈት ቤት ከፍተው የትግራይ ተወላጆችን ሳይቀር ከወራሪው የሶማሊያ ጦር ጎን በማሰለፍ 

ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ከሶማሊያ ጋር አብረው ወግተዋል። ሶማሊያ ወራን ኩባ ኢትዮጵያን በምትረዳበት 

ጊዜም ወያኔ ከሶማሊያ ጎን ቆሞ ኩባ ኢትዮጵያን በመርዳቷ በጥብቅ ያወግዙ ነበር።  
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ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልግ ጠላት ሁሉ ወያኔን ያልረዳ አይገኝም፤ ወያኔም ያለስስት የኢትዮጵያ ጠላቶችን 

ለማገዝ አብሮ ያልተሰለፈበት ፀረ ኢትዮጵያ ግንባር የለም።  

ፋሽስት ወያኔዎች «ሕገ መንግሥት ይከበር» ማለታቸው ያለፉት ሀያ ሰባት የሕገ አራዊት አገዛዝ ዘመናቸው ያለገደብ 

ይቀጥል ማለታቸው ነው። እነ ደብረ ጽዮን እንዲከበር የሚጠይቁት የወያኔ ማኒፌስቶ የወለደው ሕገ መንግሥት ተብዮ 

ፕሮግራማቸው የቆመው ዐማራን ጨቋኝ አድርጎ በመፈረጅ ጭቆናን ለማጥፋት ዐማራን ማጥፋት በሚል ስልታዊ የዘር 

ማጥፋት ነው። ፋሽስት ወያኔዎች ከዐማራ ውጭ ላሉት ደግሞ ሕገ መንግሥት ተብዮውን ደንብ ያቆሙት ረግጠውና 

አደንቁረው ሊገዙበት፤ ሐብቱን ሊበዘብዙበት፤ እንቦቀቅላ ልጆቹን ሊረሽኑበትና መንግሥት የሚሉትን ለወንጀል 

ያቋቋሙት የሌብነት፣የግድያና የሙስ ተቋም ሕጋዊነት ሊያላብሱበት ነው።  

ስለዚህ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን ለማድረግ የሚደረግ የትኛውም ጥረት የፋሽስት ወያኔን ቅጥ ያጣ ዘረፋና ቅሚያ፣ 

ግድያና ስቃይ ስለሚቀንስ ለግል ጥቅማቸው የመሰረቱት የቅሚያና የስርቆት ድርጅት፤ ኢትዮጵያን ረግጠውና 

አደንቁረው ሊገዙበት፤ ሐብቷን ሊበዘብዙበት፤ እንቦቀቅላ ልጆቿን ሊረሽኑበት በወንጀል ያቋቋሙትን መንግሥት 

ብለው የሚጠሩትን የሌብነት፣የግድያና የሙስና ማኅበር ሕጋዊ ለማድረግ ያቋቋሙት ሕገ አራዊት የተጣሰ 

ቢመስላቸው የሚያስፈርድባቸው አይደለም።  

እነ ደብረ ጽዮንና ፋሽስት ወያኔ «ሕገ መንግሥቱ ይከበር» ፤ «ሕገ መንግሥቱ የማይከበር ከሆነ አገር ትፈርሳለች» 

የሚሉን በቀጥታ ላለፉት ሀያ ሰባት የአገዛዝ ዘመናቸው የዘረጉት የትግሬ ነጻ አውጭ ድርጅታቸው ቅጥ ያጣ የበላይነት 

ተነካብን ላለማለት ፈልገው ነው። እነ ደብረ ጽዮን ሕገ መንግሥት ይከበር ሲሉን ሕገ አራዊታቸውን ተጠቅመው 

ሲገድሉን የኖሩት፣ ደማችንን ደመ ከልብ ሲያደርጉ የከረሙት፣ ሰብዓዊ ክብራችንን ሲገፉ፣ ሲያሰቃዩና ሲያዋርዱ 

የባጁት፣ ሲገፉን፣ ሲዘርፉንና ሲመዘብሩን የቆዩት፣ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ከኖሩበት ቀያቸው በማንነታቸው የተነሳ 

ሲያፈናቅሉ የሰነበቱት ሕጋዊ እንደሆነ ይቀጥል ማለታቸው ነው። ባጠቃላይ ፋሽስት ወያኔዎች ሕገ መንግሥት 

ተብዮው የዘር ማጥፊያ ደንብ ይከበር ሲሉን እነሱ በሌላው ፍዳና መከራ ተደላድለው ለሌላው ግን በኢትዮጵያ ምድር 

ገርበብ ያደረጉት የሲኦል በር ተበርግዶ ይከፈት ማለታቸው ነው። በቤተ ወያኔ ሕገ መንግሥቱ ይከበር ሲባል ግፍና 

ጭካኔ የፈጸሙ አረመኔዎች ለፍርድ ይቅረቡ ማለት ሳይሆን ምርጥ ዘሮች ስለሆኑ ሊጠየቁ አይገባም ማለታቸው ነው።  

ፋሽስት ወያኔዎች ተጣሰ የሚሉት ፕሮግራማቸው የቅሚያ ደንብ ሳይሆን ሕገ መንግሥት ቢሆን ኖሮ እነሱም ጉልበት 

እስካላቸው ድረስ ብቻ አይገዙም ነበር፤ ኢትዮጵያ ሁሉም ዋጋ የከፈለባት ምድራችን ኢትዮጵያ የሁሉም ትሆን ነበር። 

ባለፉት ሀያ ሰባት አመታት የፋሽስት ወያኔ የቅሚያ ደንብ እንጂ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ስላልነበረን የትኛውንም 

የኢትዮጵያ አካል ጉልበት የተሰማው ሁሉ ተነስቶ «ይህ የኔ ብቻ ምድር ነው» የማለት መብት ሕጋዊ የሆነባት አገር 

አትሆንም ነበር። ሕገ መንግሥት ባለበት አገር አንድ ቡድን ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ በሚል ፈሊጥ ከሱ ውጭ 

ያለውን የሌላውን ኢትዮጵያዊ መብት አይነጥቅም ነበር።  
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መላው ኢትዮጵያዊ መስዋዕትነት የከፈለበትን ምድር አንድ ቡድን ተነስቶ  «ከዚህ ወዲህ የኔ ነው» በሚልበት አገር 

ሕገ መንግሥት ሕገ አራዊት ሆኗል፤ ይህም ቡድን ይህን ያሰመረውን ሊይዘው የሚችለው ጉልበት እስካለው ድረስ 

ብቻ ነው። ይህንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው የፍትሕ ስርዓትና ሕገ መንግሥትን ገድሎ ነው። ይህንን ሲያደርግ ሀያ 

ሰባት አመታት ሙሉ በላያችን ላይ ተጭኖ ሲዘለዝለን የኖረው ፋሽስት ወያኔ ዛሬ ተነስቶ የኖረበትን ተግባሩን ሲደግም 

«በሕግ አምላክ» ማለት አይቻለውም፤ በሕገ አራዊት ሲገዛ ኖሯልና ዛሬ ሕግ ከየትም ሊመጣ አይችልም።  

ባጭሩ የወያኔ ዘመን ሕገ አራዊት እንጂ ሕገ መንግሥት የሌለበት ዘመን በመሆኑ ያለፉት ሀያ ሰባት ዓመታት  

ይሉኝታ የሌላቸው የትግራይ ዘራፊዎች፣ ገፋፊዎችና ገዳዮች በመንግሥትነት የተሰየሙበት የንጥቂያ ዘመን ነበር። ይህ 

አገዛዝ ለመግደልና ለመዝረፍ ሕዝብና ሕዝብን ማፋጀቱ የግድ ነበር። ፋሽስት ወያኔዎች አውሮፕላኖች፣ መርከቦች፣ 

ሆቴሎች፣ ቢሊዮን ረብጣ ዶላሮች፣ ወዘተ በመዝረፍ ከአገር በላይ የከበሩት «ብሔር፣ ብሔረሰቦች» የሚሏቸውን 

እያጋጩ ነው። ይህ ሁነታ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተዘረጋ ሩብ ክፍለ ዘመን አልፎታል። ይህ ሩብ ክፍለ ዘመን የቆመው 

የፋሽስት ወያኔ የዘረፋ፣ የቅሚያና የግድያ አገዛዝ ጎንደር ላይ አማራ «የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው ሲል» ጅብ ሲጮህ 

እንደሚፈርስ ከአህያ ቆዳ እንደተሠራ ቤት መናድ ጀመሯል። ሆኖም ግን የፋሽስት ወያኔ ሕገ አራዊት ተወግዶ ሕገ 

መንግሥታዊነቱ የተሟላ ሕገ መንግሥት እስካልቆመ ድረስ ስለሌላ ሕገ መንግሥት በማውራት የምናባክነው ጊዜ ሕገ 

አራዊት ሰፍኖ እንዲቆይ ከመፍቀድ ውጭ ፋይዳ የለውምና በባሕላቸን የነበረው ሕግና ስርዓት እንኳ ከነአካቴው 

ጠፍቶ፤ ሕገ-ጉልበት፣ ሕገ- ኃይልና ሕገ አራዊት ሰፍኖ በጎሳ አጥር ተለያይተን አቤልና ቃኤል ሆነን የኖርንበት የጨለማ 

ዘመን ገፈን ሕገ ኢትዮጵያ ወይንም ሕገ መንግሥት ለማቆም ከሁሉ በፊት አበክረን መስራት ያለብን ቀዳሚ ተግባር 

ነው። ስለሆነም ወገናችን የተጋረደበትን የክልል መጋረጃ አስወግዶ፣ የወያኔን ሕገ፡አራዊት በመላው ህዝብ ተሳትፎ 

በጸደቀ ሕገ፡መንግስት ተክቶ፣ ዜጎቿ በሙሉ በእኩልነት፣ በአንድነት፣ በሰላምና በደስታ የሚኖሩባት ኢትዮጵያ እውን 

ትሆን ዘንድ ሁሉም የሚችለውንና የበኩሉን የለውጥ ግፊት ያደርግ ዘንድ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ጥሪውን 

በአጽንኦት ያቀርባል። 

ፈለገ አሥራት የትውልድ ቃል ኪዳናችን ነው! 

የዐማራው ሕልውና መጠበቅ  ለእትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው! 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 

 

 

 

 

 
 
 


