
የዕብድች የእሌቂት ነጋሪት ጕሰማ የነፃነት ትግለን አንዱት ጋት ወዯ ኋሊ አያስቀረውም   

የሚበታተነው ወያኔ እንጂ ኢትዮጵያ አይዯሇችም 

ጥሪ ሇውለዯ ጽዮን 

(ከይኄይሰ እውነቱ) 

ኢትዮጵያ በዴቡሽት ሊይ የተመሠረተች አገር አይዯሇችም፡፡ ሕዝቧም በዘመናት የአብሮ መኖር 
መስተጋብር በመዋሇዴ፣ በባህሌ መወራረስ፣ በእምነት፣ በታሪክ፣ በክፉም በዯጉም ጊዜ 
በመተሳሰብ በሦስትዮሽ የተገመዯ ጥብቅ ዝምዴና/ትስስር ያሇው ባሇረጅም ታሪክና ነፃ ሕዝብ 
ነው፡፡ ፈተና ሇሕዝባችን እንግዲ አይዯሇም፡፡ ህሌውናዋ በባዕዲን ኃይልች ብዙ ጊዜ አዯጋ ሊይ 
ወዴቋሌ፡፡ የውስጥም ከሀዱዎችና የሥሌጣን ሱሰኞች ፈትነዋታሌ፡፡ ሕዝቡንም ሇማያባራ 
እንክርትና እንግሌት ዲርገውታሌ፡፡ በጎ እሤቶቻችን የጋራ እንዯሆኑ ሁለ መከራና ስቃዩም 
የጋራ ሆኖ ነው የዘሇቀው፡፡ ሇአንዴነቷ ውበት የሰጧት ጎሣዎቿ መጠኑ ይሇያይ ካሌሆነ 
በስተቀር በተሇያየ ጊዜ በተነሱ አምባገነን አገዛዞች ተረግጠዋሌ፡፡  

የወያኔን አገዛዝ ሌዩ የሚያዯርገው እንዯ ባዕዲኑ በህሌውናዋ ሊይ የመጣ፣ አገሪቱን በጎሣ/ቋንቋ 
አጥር ከሌል ጎሠኝነትን ያስፋፋ፣ የጥሊቻ ፖሇቲካን ፖሉሲው ያዯረገ፣ ጎሣን/ቋንቋን መሠረት 
አዴርጎ የጅምሊ ግዴያን የፈጸመ፣ ኢትዮጵያና ሕዝቧን በየትኛውም ታሪኳ ተወዲዲሪ በላሇው 
ሁኔታ ያዋረዯ፣ ሇጥፋቷም ላት ተቀን ተግቶ እየሠራ ያሇ፣ ሕዝቧንና መሬቷን የሚፈሌገው 
ሇማይጠረቃው ዝርፊያው ብቻ የሆነ፣ ጭካኔው እስከ የላሇው፣ ከትግራይ ምዴር በመብቀለ 
ብቻ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራውን የትግራይ ሕዝብ መያዣና ምዴሩንም መዯበቂያ ዋሻ ያዯረገ፣ 
በባሕርይውም ‹መንግሥት› የሚሇውን ታሊቅ ስም ሇመሸከም በየትኛውም መመዘኛ ብቁ ያሌሆነ 
ተራ የዘረኞችና የወሮበልች ቡዴን መሆኑ ነው፡፡ 

ይህ የወንበዳዎች ቡዴን ማናቸውንም የሕዝብ ጥያቄዎች ሇመስማት፣ ሇማዲመጥ፣ አዲምጦም 
ተገቢውን መሌስ ሇመስጠት ፍሊጎቱም ብቃቱም እንዯላሇው ከበቂ በሊይ አሳይቷሌ፡፡ ስሇሆነም 
በየትኛውም የኢትዮጵያ ማዕዘን ከዜጎች የሚነሱ ቅሬታዎች በዚህ ሥርዓት ማዕቀፍ ውስጥ 
መፍትሄ እንዯማያገኙ ተረዴቶ ሕዝባዊውን ዓመፃ በማቀናጀት አገራዊ (ሥር ነቀሌ የሥርዓት 
ሇውጥ) ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በዚህ ወንበዳ ቡዴን የሚመራው ሥርዓት መወገዴ 
እንዲሇበት ከወያኔና ግብር አበሮቹ በስተቀር በሁለም ኢትዮጵያውያን ዘንዴ ስምምነት አሇ፡፡ 

ይህ ሲሆን ግን በእኔ እምነት ሕዝባችን ሦስት መሠረታዊ ፈተናዎች ከፊቱ ተዯቅነዋሌ፡፡  

1ኛ/ በቀቢፀ ተስፋ ገዯሌ አፋፍ ሊይ ሆነው የመጨረሻዋን የህሌውና ክር ሇመያዝ የሚታገለት 
እውራነ ሌብ የወያኔ አሇቆች የተበጠሰ የዕዴሜአቸውን ሠንሠሇት ሇመቀጠሌ ሇግሌ ጥቅማቸው 
በተቆጣጠሩት የሕዝብ የብዙኃን መገናኛ አንዳ ሩዋንዲን፣ አንዳ ዩጎዝሊቪያን 
እያነሱ፤የትግራይን ሕዝብ መያዣ ሇማዴረግ እና ከቀሩት ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ ጋር ማሇቂያ 
ወዯላሇው የርስበርስ ግጭት ውስጥ እንዱገባ የእሌቂት/የጥፋት ነጋሪት እየጏሰሙ መሆናቸው፤ 
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በእውነቱ ይህ ሥጋት መሠረት የሇውም  አንሌም፡፡ እብድቹ የወያኔ አሇቆች ፍሊጎታቸውንና 
ከሌባቸው ሞሌቶ የተረፈውን ነው አዯባባይ ወጥተው የሇፈፉት፡፡ አገሩን የሚወዴ ዜጋ ኹለ 
በእጅጉ ያሳስበዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የነዚህ ዴኩማን አእምሮ በፈጠረው የእሌቂት ዴግስና ሥጋት 
ምክንያት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕዴሜ ሌኩን ሇወያኔ በባርነት የሚገዛበት ሁኔታ አይኖርም፡፡ 
የግጭቱ ምንጭ ሥሌጣኑንና የዘረፈውን የኢትዮጵያ ሀብት በትግራይ ሌጆች ዯም ሇመጠበቅ 
እሌቂት የሚያውጀው ወያኔ መሆኑን ከተረዲህ ይህ ሥጋት መሠረት እንዲይኖረው ብቸኛው 
መፍትሔ  የትግራይ ሕዝብ ኢትዮጵያዊነቱን ወያኔ እንዲይነጥቀው እምቢ በማሇት ከቀረው 
ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር ወያኔን ሇማስወገዴ የሚዯረገውን ትግሌ ሳይውሌ ሳያዴር በተግባር 
መቀሊቀሌ ነው፡፡ ጥቃት የሚመጣ ከሆነ እሌቂትን ከሚያቅራራው ወያኔ እንጂ ከወገንህ 
ኢትዮጵያው አይሆንም፡፡ ወያኔ ይህንን ሇማዴረግ ወዯ ኋሊ የማይሌ መሠሪ ኃይሌ መሆኑን 
አንተም በሚገባ ታውቀዋሇህና፡፡ ሀብትና ብሌጽግና የአገር ህሌውናና የሕዝብ አንዴነት ከተጠበቀ 
በኋሊ ውል አዴሮ በሊባችን እናመጣዋሇን፡፡ በእኩሌነት ሊይ የተመሠረተ ሥርዓት ከገነባን 
ኢትዮጵያ የምትሰጠን በረከት ሇሁሊችን በቂ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ጥሪ በወያኔ ዝርፊያ 
ተጠቃሚ የሆኑትን የትግራይ ተወሊጆች ጭምር ይመሇከታሌ፡፡ ኢትዮጵያዊው የትግራይ ወገኔ 
ሀብትህና ዋስትናህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍቅር እንጂ አሊፊ ጠፊው ወርቅና ብር አይዯሇም፡፡ 
ወያኔ ከሠሊሳ ዓመታት በሊይ በስምህ የነገዯብህ ይበቃሌ፡፡ ከኢትዮጵያውያን ወገኖችህ 
ሉያቆራርጥህ ባዘጋጀሌህ ወጥመዴ ሊሇመግባት ዛሬውኑ ወስነህ በአራቱም ማዕዘናት ከሚገኙ 
ወገኖችህ ጋር እጅ ሇእጅ ተያያዝ፡፡ ባንድችና ከሐዱዎችን እምቢኝ አሻፈረኝ ብሇህ አሳፍራቸው፡፡ 
ይህን እንዯምታዯርግ ጽኑ ተስፋ አሇኝ፡፡ የኢትዮጵያ መኩሪያ የጽዮን ሌጅ ነህና፡፡ ይህንንም 
ተስፋ መሠረት በማዴረግ ነው የሚበታተነው ወያኔ እንጂ ኢትዮጵያ አይዯሇችም የምሇው፡፡ 

ሇተቀረው ኢትዮጵያዊ ወገኔ የማስተሊሌፈው መሌእክት፤ 

የትግራይ ሕዝብ በሥጋና በዯም የተዋሐዯህ ዘመዴህ ነው፡፡ መቼም ጠሊትህ ሆኖ አያውቅም፡፡ 
ከጉያው የበቀለ የታሪክ እንክርዲድችን (ወያኔን) ስትነቅሌ ስንዳውንና ኢትዮጵያውን የትግራይ 
ሕዝብ እንዲትነካ ጥብቅ ጥንቃቄ አዴርግ፡፡ ዋስትና ሁነው፡፡ ይህንንም በተግባር አሳየው፡፡ 
በምንናገረውና በምንጽፈው ኹለ ማኅበራዊውን የብዙኃን መገናኛ ኃሊፊነት በተሞሊበት ሁኔታ 
እንጠቀምበት፡፡ ኅሉና ቢሶች የሆኑት የወያኔ የጦር አበጋዞች ሇሚሇፍፉት የእሌቂት ወሬ የገዯሌ 
ማሚቶ አንሁን፡፡  

2ኛ/ ይህ አጥፊ ቡዴን መሠረቱ የተናጋ ቢሆንም ከእስካሁኑ የከፋ ጥፋት ሳይዯርስ እንዳት 
ይወገዴ፣ ማን ያስወግዯው የሚሇው ነው፤ 

እንዯሚታወቀው ሕዝቡ በተሇያዩ አካባቢዎች ራሱን በራሱ አዯራጅቶ የጎበዝ አሇቃ መርጦ 
መራራውን ትግሌ ከጀመረ ውል አዴሯሌ፡፡ ይህንን እውን ሇማዴረግ የሕፃናት ዯም ጭምር 
እየተገበረ ነው፡፡ ይህንን መሌእክት በምጽፍበት ሰዓት በዚሁ ጨካኝ ሥርዓት ውስጥ ተወሌዯው 
ያዯጉ ጨቅሊ ወጣቶች የማይተካውን የሕይወት መሥዋዕትነት እየከፈለ ይገኛለ፡፡ በየቦታው 
በተበታተነ መሌኩ የምናዯርገው የሕዝባዊ እምቢተኝነት እንቅስቃሴ የበሽታው መገሇጫ የሆኑ 
ሌዩ ሌዩ ምሌክቶች ሊይ ማተኮር የሇበትም፡፡ ጥያቄው የሥርዓት ሇውጥ በመሆኑ መፍትሄው 
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ነቀርሳውን (ወያኔን) ከሥሩ ነቅሇን ማስወገዴ ብቻ ነው ፡፡ ሇነፃነት የሚዯረገው ትግሌ 
ሇመገሇጫዎቹ (የማንነት፣ የመሬት፣ ራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄዎች ወዘተረፈ) መሌስን 
ይሰጣሌና፡፡ ትግለን በምሌክቶቹ ዙሪያ ማዴረግ ተጠቃሚ የሚያዯርገው 24/7 ተንኮሌ 
የሚሸርበውን ወያኔ ብቻ ነው፡፡ 

በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምትገኙ የተቃዋሚ ‹ፖሇቲካ ማኅበራት› ወይም ቡዴኖች ሚና 

የጥፋት ነጋሪት የሚጎስሙት ጉድች ሇዕኩይ ተግባር 24/7 ሲሠሩ እኛ ሇነፃነቱ ከሚዋዯቀው 
ሕዝብ ጋር ሇይስሙሊ ቆመናሌ የምንሌ በአገር ውስጥም ሆነ በውጩ ዓሇም የምንገኝ 
የተቃዋሚ ‹ፖሇቲካ ማኅበራት› ከመግሇጫ ማውጣት ባሇፈ ምን እያዯረግን ነው? የወያኔን 
ህሌውና ሇመጠበቅ ባሠሇጠኑት አውሬ (አጋአዚ ጦር) የነገ አገር ተረካቢ ወጣቶች እየከፈለ 
ያለትን መሥዋዕትነትና የኢትዮጵያ እናቶች መሪር ሐዘን ከሌብ የሚሰማን ከሆነ ቢያንስ 
ሕዝባዊ ትግለን በሁሇት መሌኩ ማገዝ እንችሊሇን፤ 

ሀ/ ሌዩነታችሁ እንዯተጠበቀ ሆኖ ወያኔን የማስወገደ ጉዲይ የጋራ አጀንዲችሁ በመሆኑ በዚህ 
ዙሪያ ጊዜ ሳትሰጡ ኅብረት መፍጠር፤ በዚህ መታመናችሁን ሇሕዝብ ካሳያችሁ በወያኔ 
ውዴቀት ሇሚመሠረተው አዱስ ሥርዓት ሕዝብ ተስፋ እንዱጥሌባችሁ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

ሇ/ ሊሇፉት 25 ዓመታት የጎሣ/ቋንቋ ፌዳራሉዝም፣ የጎሣ ፖሇቲካ በአገራችን ያስከተሇውን 
ጥፋት በሕዝባችን ሊይ ያዯረሰውን አሇመተማመንና እሌቂት እንኳን ፖሇቲካን ዋና ሙያችሁ 
ያዯረጋችሁና በፖሇቲካ ማኅበር ተዯራጅታችሁ የአንዴ ጎሣ የበሊይነትን የሚያረጋግጥና 
ሕዝባችንን እኩሌ ተጠቃሚ የማያዯርግ ሥርዓት ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ እንዱወገዴ 
እንታገሊሇን የምትለ ኃይልች ይቅርና ገጠሬው ኢትዮጵያዊ (እውነቱን ሇመናገር ቀዴሞአችኋሌ) 
ጠንቅቆ ያወቀው ጉዲይ ነው፡፡   

ስሇሆነም የሇውጥ ኃይሌ ሇመሆን እናንተ ቅዴሚያ መሇወጣችሁን ሇሕዝብ በተግባር አሳዩ፡፡ 
ይኸውም በየመንዯራችሁ የምታቀነቅኑትን የጎሣ ፖሇቲካ እርግፍ አዴርጋችሁ በመተው 
ይጀምራሌ፡፡ በራሳችሁ (ዓሊማ፣ ፕሮግራም፣ ፖሉሲ፣ አማራጭ አስተሳሰብ ወዘተረፈ) 
የምትተማኑ ከሆነ እንዯ ወያኔ በጎሣ ጉያ ሥር መወሸቅ አያስፈሌግም፡፡ በእኔ እምነት የጎሣ 
ፓርቲ ውክሌናው ትንሽም ይሆን ትሌቅ፣ መሪዎቹ የፈሇገውን ያህሌ ቅንና በጎ አሳቢ ቢሆኑ 
የምንመኘውን በእኩሌነት ሊይ የተመሠረተና የሕግ የበሊይነትን የሚያረጋግጥ ሥርዓት ሉያመጣ 
አይችሌም፡፡ ላሊ የጭቆናና የዝርፊያ አዙሪት ውስጥ የሚከተን እንጂ፡፡  

በቅርቡ በአማርኛና ኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን መካከሌ የተፈጠረው ጅምር 
ኅብረትና አንዴነት የበሇጠ ሉጠናከር፣ሇዚህም ተግቶ መሥራት ያስፈሌጋሌ፡፡ ከሚሸፍኑት 
የሕዝብ ብዛት አንፃር ሇአገር አንዴነትና ሇግዛት ለዏሊዊነት ሇተቀሩት ኢትዮጵያውያን ሁለ በጎ 
አብነት ይሆናሌና፡፡  

በላሊ በኩሌ ሇኦሮሞ ወገኖቻችን ጥብቅና ቆመናሌ የሚለ አንዲንዴ ቡዴኖች/ግሇሰቦች እና 
ማኅበራዊ ሚዱያዎች ዯጋግመው ‹‹ኦሮሞ እና የኢትዮጵያ ሕዝቦች›› የሚሌ ንግግር 
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ሲያስተሊሌፉ ይዯመጣለ፡፡ የዚህ አባባሌ አንዴምታ ምንዴን ነው? ግንደ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ 
ካሌሆነ ምን ይሁን? እነዚህ ወገኖች ጎሣን የሚያስቀዴም ፖሉሲ ቢኖራቸው እንኳን ‹ኦሮሞ 
ኢትዮጵያውያን› ማሇቱ የሚከብዴ አይመስሇኝም፡፡ አሇበሇዚያ አጥብቀን ከምንቃወመው ወያኔ 
የሚያመሳስሇን አይሆንም ወይ? ጀግናው ወንዴማችን ፈይሳ ላሉሳ ሇምን ምሳላ አይሆነንም? 

የአገር መከሊከያ ሠራዊት ሚና 

ወያኔ ህሌውናውን ያንጠሇጠሇው እንዯ ክፉ ውሻ ዯም እያጠጣ ባሳዯገው አጋአዚ በሚባሇው 
ጨካኝ ጦሩና የሕዝብና የአገር ሳይሆን የወያኔን አሇቆችና የገነቡት የዝርፊያ ሥርዓት 
ሇመጠበቅ ባዯራጀው ዯኅንነቱ ሊይ ነው፡፡ እነዚህ ኃይልች ከአፈጣጠራቸው በራሳቸው አእምሮ 
እንዲያስቡ ተዯርገው የተዯራጁ በመሆናቸው ከጥፋታቸው ይመሇሳለ የሚሌ ተስፋ ባይኖረንም 
ከውስጣቸው ጥፍጣፊ ኅሉና ያሇው ካሇ ቢያንስ ንጹሐን ኢትዮጵያውያንን መግዯሌ ማቆሚያው 
ጊዜ አሁን ነው፡፡  

በአንፃሩም ወያኔ የአገር መከሊከያ ሠራዊትን ሇራሱ ጠባብ ጥቅም ያዯራጀውና ከሊይ እስከ ታች 
በራሱ የጎሣ መኮንኖች ተብትቦ የያዘው ቢሆንም፣ ሕዝባዊ ትግለን ከፍጻሜ ሇማዴረስ ወሳኝ 
ሚና አሇው፡፡ ይኸውም በጅምር ዯረጃ እንዯታየው የሕዝብ ጠሊት የሆነውን ወያኔ እምቢ 
በማሇት ሕዝባዊነቱንና በእውነት የአገር መከሊከያ መሆኑን ከሕዝብ ጋር በመሰሇፍ በተግባር 
ማሳየት አንደ ሲሆን፤ ይህን ማዴረግ የማይችለ ዯግሞ ቢያንስ ወገኖቹ ሊይ ከመተኮስ 
መታቀብ ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ማዴረግ ከቻሇ የኢትዮጵያ ሕዝብ ባሇውሇታ ይሆናሌ፡፡ 
በሚገነባው አዱስ ሥርዓት ውስጥ የአገር መከሊከያ ሠራዊት ሆኖ እንዱቀጥሌ ዋስትናው ወገኑ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሆናሌ፡፡  

3ኛ/ ወያኔ ከተወገዯ በኋሊ ኢትዮጵያውያን (በዘር፣በጎሣ፣ በሃይማኖት፣በፆታ፣ ወዘተረፈ ሌዩነት 
ሳይዯረግባቸው) በእኩሌነት የሚታዩበት፣ ነፃነታቸውና መብታቸው የሚከበርበት፣ አገሪቱ 
በምትሰጠው ሀብትና ዕዴሌ በጋራ ተጠቃሚ የሚሆኑበት፣ ጎሣን መሠረት ያሊዯረገና የሕግ 
የበሊይነት የሠፈነበት ሥርዓት ሇመገንባት ምን ዋስትና አሇ፤  

የዚህ አስተያየት አቅራቢ የወያኔን ሥርዓት በምን መሌክ እናስወግዯዋሇን ከሚሇው ጥያቄ 
ባሌተናነሰ የዘረኛው አገዛዝ መውዯቅን  ተከትል የሚመሠረተው ሥርዓት እንዳትና በማን 
የሚሇውም እጅግ ያሳስበዋሌ፡፡ 

በዚህ ረገዴ ጥቂት ምሁራን አማራጮችን ሇማቅረብ ጥረት እያዯረጉ ቢሆንም በቂ ነው የሚሌ  
እምነት የሇኝም፡፡ ሰሞኑን በታሊቁ ኢትዮጵያዊ ምሁር በጋሼ መሥፍን የቀረበውን ጨምሮ 
ሇዘሇቄታው የሚያገሇግለ አማራጮችን ጊዜ ሳይሰጡ ሇሕዝብ ማቅረብ ከምሁራኑ ይጠበቃሌ፤ 
ሕዝብ፣ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ማኅበራት፣ የሲቪክ ማኅበራት፣ የአገር ሽማግላዎች፣ ታዋቂ 
ግሇሰቦች፣ ወዘተ እንዱተቹትና እንዱመክሩበት ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡  
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በመጨረሻም በአገራችን እየታየ ያሇው የሇውጥ ማዕበሌ በየዕሇቱና ሰዓቱ ተሇዋዋጭ በመሆኑ 
(ነገሮች ከቊጥጥር ውጭ ሳይሆኑ) ከፍ ብዬ በሦስት ዏበይት ርእሶች ያቀረብኩት አስተያየት 
አጣዲፊ ውሳኔዎችን የሚሹ (time is the essence) መሆኑ ሇማስገንዘብ እውዲሇሁ፡፡ 

የኢትዮጵያ አምሊክ የእሌቂትን ወሬ ያርቅሌን፡፡ በጠብና ጥሊቻ ምትክ እርቅና ፍቅርን 
ያንግሥሌን፡፡   

 

 

 

 

  


