
ወያኔን አትንኩ የሳውዱ መንግስትን ተቃወሙ 
ከመረቁ አቅርቡሌኝ ከሥጋው ጾመኛ ነኝ 

ማቆሚያ ያጣው የክህዯት - እርከን  

የሳውዱ መንግስት በወገኖቻችን ሊይ የፈጸመው ግፍና ኢ.ሰባዊ ተግባራት በመሊው አሇም የሚገኘውን ኢትዮጵያዊ ሁለ 

አስቆጥቷሌ! አስቆጭቷሌ!።  

ይህ በወገኖቻችን ሊይ የተፈጸመው ግፍና በዯሌ ብሄራዊ ውርዯት እንጂ ተራ-ወንጀሌ አይዯሇም፡: ብሄራዊ ውርዯት 

ዯግሞ የዯም- እዲ ነው!። በዯም ሥሮቹ ዋሻ ኢትዮጵያዊ ዯም የሚሹሇከሇክበት ዜጋ ሁለ ይህን የዯም-እዲ ሉጋራ 

ተፈጥሮ ግዴ ይሇዋሌ። ግዴ የማይሇው ካሇ፦ እሱ አንዴም ከተፈጥሮ እዝ ውጭ ነው። አሌያም ኢትዮጵያዊ አይዯሇም። 

ከተፈጥሮ እዝ ውጭ የሆነ ፍጡር ሉኖር እንዯማይችሌ ከግንዛቤ በማስገባት፤ ሇግዜው ኢትዮጵያዊ አይዯሇም የሚሇውን 

ይዘን እንጓዝ። 

በህውሃት አስኳሌነት የሚንቀሳቀሰው የወያኔ መንግስት እንዯ መንግስት ሊሇፉት 22 ዓመታት በተሇያዩ ግዚያት የሃገርን 

ህሌውና የሚቧጥጡ ፤ የሕዝብን ዯህንነት አዯጋ ሊይ የሚጥለ፤ እንዯ ግሇሰብም የግሇሰብ መብትን የገሰሱ እጅግ በርካታ 

ጥፋቶችን በጥናት ሲያከናውን ቆይቷሌ። የወያኔ መንግስት በህዝብ ሊይ ቂም የሚይዝ ጉዯኛ መንግስት ነው። የወያኔ 

መንግስት የሚያስተዲዴረውን አገርና ሕዝብ የሚጠሊ! ከዚህ በፊት በሃገራት ታሪክ ያሌታየ ወዯፊትም ሉታይ የማይችሌ 

የአሇማችን ብርቅዬ  መንግስት ነው። 

ወያኔ ይህን አዯረገ ሲባሌ ሁላ እንዯነቃሇን /SURPRISE/። ከዚህ በሊይ ምንም አይነት ክህዯት ሉፈጽሙ አይችለም 

ብሇን ስንዯመዴም እነሱ ግን የክህዯታቸውን ዯረጃ ከፍ አዴርገው ያስዯንቁናሌ/SURPRISE/ 

ዴንበር ቆርሰው ሇጎርቤት አገር ሰጥተው አስዯነቁን/ SURPRISE/። ከዚህ በሊይ ምን ሉመጣ ነው? ከዚህ በሊይስ ምን 

ሉያዯርጉ ይችሊለ? ብሇን የዴንበር መሬት ቆርሶ ሇባዕዴ መስጠት ማሇት ከክህዯቶች ሁለ የከፋ የክህዯት ጣራ ነው 

ስንሌ ዯመዯምን። ወያኔ ዯግሞ የሇም ይህ የመጨረሻው ክህዯት አይዯሇም ። የዴንበር መሬቱ ሲገርማችሁ እትብታችሁ 

የተቀበረበትን የመሃሌ አገር መሬታችሁንም ሇውጭ ኢንቨስተር እንሸጣሇን። እናንተንም አፈናቅሇን ከነሌጆቻችችሁ ጎዲና  

እንጥሊሇን አለና ስንቱን ጎጆ አፍርሰው ስንቱን አባ-ወራ ሇጎዲና አዲሪነት ዲርገው አስዯነቁን /SURPRISE/። 

ቀጠለም፦ የክህዯት እርከናቸውን ብቻ ሳይሆን አዴማሱንም አሰፉት። ከዓሇማዊ (በህዝብና በሃገር ሊይ ከሚፈጽሙት) 

ክህዯት ወዯ መንፈሳዊ ክህዯት ተሸጋገሩ። የሃገር ቅርስ እያሊችሁ የምትመጻዯቁበትን ገዲም አርሰን ሸንኮራ እንዘራሇን 

አለ፡፡ የሙስሉሙን ወገን እውነተኛ መንፈሳዊ መሪዎች አባረው አብዮታዊ ዱሞክራት መሪዎችን አስቀመጡ። 

መንፈሳዊው ክህዯት ግን እንዯ ዓሇማዊው ክህዯት እዲው ገብስ አሌሆነሊቸውም። መናንያኑ በሱባኤና በጸልት ሇአንዴዬ 

ፋክስ ሊኩ፤ ሼኮቹም በሰሊት አሊህን ምን እስክንሆን ነው የምትጠብቀው? አለ። አንዴዬ/አሊህ ከብርሃን ፍጥነት በቀዯም 

መሌስ ሰጠ፡፤ ከሸንኮራውም ሆነ ከስኳሩ ቀዴሞ “የህውሃቱ አንዴዬ”ይሟሟ ዘንዴ ማዘዣ ጻፈ!።ያም ግን የክህዯታቸው 

እርከን መጨረሻ አሌሆነም። 

አሁን በቅርቡ ዯግሞ የሳውዱ አረቢያ መንግስት በወገኖቻችን ሊይ ግፍና በዯሌ በፈጸመበት ቅጽበት  “የሳውዱ መንግስት 

ስዯተኞቹን ማባረር መብቱ ነው” በማሇት የክህዯት እርከናቸውን ከፍ አዴርገው አስዯነቁን።/SURPRISE/  

ነገ ዯግሞ ከዚህ የባሰ ምን አይነት ክህዯት ፈጽመው እንዯሚያስዯንቁን ማሰብም መገመትም የሚከብዴ ይመስሇኛሌ። 

እውነት! እውነት! እሊችኋሇሁ! እነሱ ግን እኛ ሇማሰብና ሇመገመት እንኳ የሚያዲግተንን ቀጣዩን የክህዯት እርከን 

በማንጠብቀው ፍጥነት በተግባር ፈጽመው ዲግም ያስዯንቁናሌ።  

ይህ ሂዯት ዯግሞ እነሱ እስካሌጠፉ ካሌጠፉ ወይም ኢትዮጵያ የምትባሌ ሃገር እስካሌጠፋች ቀጣይ ነው። የኛ ጫንቃ 

መሸከሙ ይክበዯው እንጂ የነሱ የክህዯት እርከን ከፍ እያሇ መሄደ አይቀርም።ፕሮፌሰር መስፍን የክህዯት ቁሌቁሇት 

ያለትን ሌብ ይሎሌ።ሇእኔ ግን የክህዯት ዲግት ...እየሆነ ነው። 

ወዯ ሁሇተኛው የጽሁፌ ክፍሌ ሌግባ፡ በሣውዱ አረቢያ በሚገኙ ወገኖቻን ሊይ የተፈጸመው ግፍና አረመኔያዊ ተግባር 

ያስቆጣው በተሇያዩ አገራት የሚገኝ ኢትዮጵያዊ በሚገኝበት ሃገር የሳውዱ ኤንባሲ እየተገኘ ተቃውሞውን በምሬት 



ገሌጿሌ። በኔ እይታ ይህ በመሊው አሇም የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ያሰማው ተቃውሞ ከዚህ በፊት በየትኛውም አገር ዜጋ 

በዚህ መጠንና ርብርብ የተዯረገ አይመስሇኝም። የምዕራቡ አሇም ታሊሊቅ ሚዱያዎች ሇጉዲዩ በቂ ሽፋን ሰጥተውት 

ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያዊያኑ ተቃውሞ ምን ያህሌ የአሇማችን መነጋገሪያ ሆኖ በሰነበተ ነበር። ያም ሆነ ይህ በቂ ሽፋን 

ተሰጠውም አሌተሰጠው የኢትዮጵያኑ ዴምጽ ከፍ ብል ተሰምቷሌ።ውጤትም አስገኝቷሌ። 

የሳውዱን መንግስት በመቃወም ረገዴ ኢትዮጵያዊው ሁለ አንዴ ሆኖ ቆሟሌ። ሇምን ቢባሌ ብሄራዊ ውርዯት ነውና ! 

ብሄራዊ ውርዯት ዯግሞ ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯሞከርኩት የዯም እዲ በመሆኑ ኢትዮጵያዊ  ሁለ ስሜቱ ሉነካ ግዴ 

ብሎሌ። 

ይህ ብሄራዊ ውርዯት ያስቆጨው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቁጣውን በሳውዱ መንግስት ሊይ ብቻ አሌገዯበም። የአረብና 

የምዕራባዊያን ልላነቱን በተዯጋጋሚ ባረጋገጠው የወያኔ መንግስት ሊይ ጭምር እንጂ።ሇምን ካሌን? ይህ ብሄራዊ 

ውርዯት እንዱፈጸም ምክንያት የሆነው ሃገርና ሕዝብ ጠለ የወያኔ መንግስት በመሆኑ የሚሌ ነው መሌሱ።  

በተሇያዩ ጸሃፍትና ሚዱያዎች ሲገሇጽ የነበረውን መዯጋጋም ባይሆንብኝ በሳውዱ የሚገኙ የበርካታ ሃገራት ዜጎች 

በሳውዱ መንግስት የተሰጠው የ7 ወር ግዜ ሳይጠናቀቅ ዜጎቻቸውን ወዯ ሃገራቸው በመመሇስ ከዚህ መሰለ ችግር 

ታዴገዋቸዋሌ። የወያኔ ባሇስሌጣናት ግን በተቃራኒው የኢትዮጵያዊያኑን ህገ-ወጥነት በመመስከር የተፈጸመውን ግፍ 

የተጋነነ እያለ ሰነበቱ። በመሆኑም የኢትዮጵያኑ ቁጣ ከሳውዱ ባሊነሰ በወያኔ መንግስት ሊይ በረታ።ይህ ብቻ አይዯሇም፤ 

ሰማያዊ ፓርቲ በአዱስ አበባ ሳውዱ ኤንባሲ የጠራውን የተቃውሞ ሰሌፍ የአጋዚ ታጣቂዎች በዘግናኝ ቅጥቀጣ 

በመበተን የወያኔ መንግስት በሳውዱ የተፈጸመብን ግፍ ተባባሪ መሆኑን አረጋገጠ። ይህም ዯግሞ ኢትዮጵያዊያኑ በወያኔ 

መንግስት ሊይ የሚያሰሙትን ቁጣ አጠናከረው።  

ይህ በእንዱህ እያሇ ተቃዋሚውን ኢትዮጵያዊ የተቀሊቀለ የወያኔ ካዴሬዎችና ቅሌቦች የሳውዱን መንግስት እንጂ ወያኔን 

መቃወም ትክክሌ አይዯሇም። ወያኔን አትንኩ ሳውዱን ብቻ ተቃወሙ በማሇት ከመረቁ አቅርቡሌኝ ከሥጋው ጾመኛ ነኝ 

ሲለ እንዯሰነበቱም ተመሌክተናሌ።  

እንዯኔ እንዯኔ እነዚህ ወገኖች የሳውዱ መንግስትን ሇምን እንዯሚቃወሙም የገባቸው አይዯለም። የማዴረግ እንጂ 

የማሰብ ሃሊፊነት ስሊሌተሰጣቸው አንዲንዳ የሚያዯርጉትና የሚናገሩት ነገር ሲቃረን እንኳ አያስተውለም።  

ይህ ብሄራዊ ውርዯት አሇም አቀፍ መሌክ መያዙ ወይም በውጭ መንግስት መፈጸሙ እንጂ ሌዩ ያዯረገው፤ የወያኔ  

መንግስት በሃገር ውስጥ ባሇው ዜጋና በሃገሪቷ ሊይ ተዯጋጋሚ ሃገርና ህዝብ አዋራጅ ተግባር ፈጽሟሌ።  

እነዚህ የወያኔ ቅሌቦች፦ በዯሌ፤ ግፍና ግዴያ ዴንበር ዘሇሌ እስካሌሆነ ዴረስ በሃገር ውስጥ በተፈጸመ ግዴያና 

ክህዯት ሊይ ተቃውሞ ሉቀርብበት አይገባም እያለ እንዯሆነ የተረደ አሌመሰሇኝም። 

እነዚህ የወያኔ ቅሌቦች፦ የሚያገባን ከሪያዴና ከጅዲ የተባረረው ኢትዮጵያዊ ጉዲይ እንጂ  ከጉራ ፋርዲ 

በግዳታ የተፈናቀሇው ኢትዮጵያዊ ጉዲይ የኛ ጉዲይ አይዯሇም እያለ እንዯሆነ የገባቸው አይመስሇኝም። 

እነዚህ የወያኔ ቅሌቦች፦ የሚያንገበግበን በሪያዴ ጎረምሶች የተዯፈሩት እህቶቻችን ጉዲይ እንጂ በወያኔ 

ታጣቂዎች የተዯፈሩት የተቃዋሚ ዴርጅት አባሊት ጉዲይ አያገባንም። ይህም ሲያንሳቸው ነው እያለ እንዯሆነ 

ያወቁ አሌመሰሇኝም። ሇነገሩ የተሰጣቸው ሃሊፊነት የማዴረግ እንጂ የማሰብ አይዯሇምና ሉረደም፤ 

ሉገባቸውም ሆነ ሉያውቁም አይችለም።  

ሇነኚህ ወገኖች ሊመሊክት የምሻው (ማንበብ ከተፈቀዯሊቸው) የሳውዱ መንግስት እነሱ አትንኩብን ከሚለት ከወያኔ 

መንግስት ምን ያህሌ የተሻሇ መሆኑን ነው።  

 በመጀመሪያ ዯረጃ እኛ በሳውዱ መንግስት ሊይ የተቆጣነው ወገኖቻችንን ከሳውዱ እንዱወጡ በማዘዙ 

አይዯሇም። የሳውዱ መንግስት ያንን ማዴረጉ መብቱ ነው።  ቁጣና ተቃዉሟችን ትእዛዙን በአግባቡና ሰባዊ 

በሆነ መሌክ ባሇመፈጸሙ ነው፡፡ እንዯሰማነው ዯግሞ የሳውዱ መንግስት ስዯተኞችን የሚያስወጣው ሇዜጎቹ 

ስራ ዕዴሌ ሇመክፈት ነው፡፤ በአንጻሩ የወያኔ መንግስት ዜጎቹን ወሌዯው ከብዯው ከኖሩበት ሃገር 

የሚያፈናቅሇው ሇውጭ ሃብታሞች የስራ ዕዴሌ ሇመስጠት ነው። ሌብ ካሊቸሁ ሌዩነቱን ሌብ በለ ።የሳውዱ 

መንግስት ሇዜጎቹ ሲሌ ስዯተኛን አባረረ።ወያኔ ሇውጭ ባሇሃብት ሲሌ ዜጎቹን አፈናቀሇ አሰዯዯ። 



 ሴቶቻችን ሊይ የመዴፈር ወንጀሌ የፈጸሙት የሳውዱ ጎረምሶች እንጂ የሳውዱ መንግስት ፖሉሶችና ታጣቂዎች 

አይዯለም። ሃገር ውስጥ ባለ በተቃዋሚ ዴርጅት አባሊት ሊይ የመዴፈር ወንጀሌ የሚፈጽሙት ግን መንግስት  

ዯሞዝ የሚከፍሊቸው የስርአቱ አካልች ናቸው።  ! ተዯብቃችሁም ቢሆን ይህንንም አስቡ። 

በቅርቡ ተክላ የተባለ አንዴ ጸሃፊ ከወዯ ካናዲ “...ሰሌፋችንን ሌንቀማ ...” በሚሌ ርዕስ ሇንባብ ያቀረቡት ጽሁፍም 

ይህንኑ የወያኔ ቅሌቦች “የወያኔ መንግስት አይነካብን” ግርግር በስፋት ተመሌክቷሌ። አቶ ተክላ ስጋት አሊቸው። 

ሰሌፋንም ይቀሙናሌ የሚሌ።በርግጥም አንዲንዴ ቦታ ተስክቶሊቸዋሌ ተብሎሌ።ስኬት በምን እንዯሚሇካ ግሌጽ 

ባይሆንም...በበኩላ የአቶ ተክላን ስጋት እጋራሇሁም አሌጋራምም።  

የአቶ ተክላን ስጋት እጋራሇሁ 

የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን ሇመበተን ከፍተኛ ባጀት መዴቦ በተሇይ ወጣቶችን በሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅም በመዯሇሌ 

ወዯ ሃገር ቤት ጠርቶ ስሌጠና ሰጥቶ ሉያሰማራ መሆኑን ከሰማሁበት ቅጽበት ጀምሮ ይህ መንግስት እዴሜው ካሊጠረ 

መጪው ግዜ አስፈሪ መሆኑ ታይቶኛሌ።የኢትዮጵያዊነትን እሴቶች በአግባቡ ሇመረዲት እዴለና አጋጣሚው 

(exposure) ያሌነበረው በውጭው አሇም ያዯገ ትውሌዴ የወያኔ መንግስት እነኚህን እሴቶች ሇማጥፋት የሚሄዴበትን 

መንገዴና ተንኮሌ እንዱረዲ አይጠበቅበትም። መኖሩን ስሇማያውቀው ነገር መጥፋት ሉያውቅ አይችሌምና።ይህን ክፍሌ 

እንዯ አውቆ አጥፊዎቹ ጎሌማሳና አዛውንት የወያኔ ቅሌቦች ሌንኮንነውም ሆነ በጥፋተኝነት ሌንጠይቀውም ይከብዯናሌ።  

የወያኔ መንግስት እንኳን በውጭው አሇም ሇሚገኝ ወጣት ትውሌዴ ቀርቶ በሃገር የሚገኘውንም ወጣት በግልባ 

ሊይዜሽን ጥራዝ ነጠቅ ፍሌስፍና በውጭው አሇም ባህሌ፤ ሙዚቃ፤ አሌባሳት፤ ፊሌሞችና በመሳሰለት ግሳንግሶች 

እያጠመዯው እንዯሆነ እያየነው ነው።በመሆኑም በተሇይ በወጣቶቻችን ሊይ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ይገባናሌ 

እሊሇሁ። በወጣቶች ጀርባ የሚንቀሳቀሱ ተባዮችን በማጋሇጥ ወጣቱን ማንነቱን የማያውቅ ዜጋ ከመሆን ሌንታዯገው 

ይገባሌ። ይህ ወያኔን ከመቃወም እንቅስቃሴ ባሊነሰ በትኩረት ሉሰራበት የሚገባ ተግባር ነው።የአቶ ተክላን ስጋት 

የምጋራውም በዚህ ምክንያት ነው።   

የአቶ ተክላን ስጋት የማሌጋራው ዯግሞ የወያኔ መንግስት በራሱ ጥፋትም ሆነ በተሇያዩ ምክንያቶች እንዯ መንግስት 

ሉያስቀጥለ የሚችለት ዋና ዋና ዯጋፊ ማዕዘናቱ ተናግተዋሌ። በርግጥ ከፍተኛ ባጀት መዴቦ ከዚህ በፊት ቆሞበት 

በነበረበት ጠንካራ መሰረት ሊይ ሇመቆም እየተውተረተረ መሆኑ አይካዴም። ይሁንና አሁን ከሚገኝበት አጣብቂኝ አኳያ 

ዯጋፊዎቹም ቢሆን በቅርቡ ዴጋፋቸውን እርግፍ አርገው በመተው ራሳቸውን የሚዯግፉበት መሊ እንዯሚፈሌጉ 

አሌጠራጠርም። ከዚህ አኳያ ከዚህ በኋሊ የወያኔ ጎራ ተጠናክሮ ሰሌፋችንን ይቀማሌ የሚሌ ስጋት የሇኝም። ይህንን ስሌ 

ታዱያ እጃችንን አጣምረን ብንቀመጥም ወያኔ በራሱ ግዜ ይወዴቃሌ ማሇቴም እንዲሌሆነ ይታወቅሌኝ። ከመቼውም ግዜ 

በበሇጠ በትጋት መስራት መስራት መስራት ያስፈሌገናሌ። 

የአቶ ተክላን ስጋት አሌጋራም 

የአቶ ተክላን ስጋት የማሌጋራው ዯግሞ በአንዴና አንዴ ምክንያት ብቻ ነው። የወያኔ መንግስት ምንም እንኳ ከፍተኛ 

በጀት መዴቦ ከዚህ ቀዯም በነበረበት የጥንካሬ መሰረት ሊይ ተመሌሶ ሇመቀመጥ እየተንዯፋዯፈ መሆኑ እውነት ቢሆንም 

ከውስጡ በተከሰቱና ከውጭም ባለ ችግሮች እንዯ አንጋሬ ተወጥሮ የሚገኝበት ወቅት ነው። በሚከተሊቸው የተሣቱና 

የሃገሪቷን አቅም ያሊገናዛቡ ፖሉሲዎች ምክንያት የተከሰተው የኑሮ ውዴነት ከአጋዚ ሰራዊት ሰዯፍ በበሇጠ ህዝቡን 

እየዯቆሰው ነው። ሙስሉሙ፤ ክርስቲያኑ፤ ገበሬው፤ የዩኒቨርሲቲ ተማሪው፤ መምህራኑ፤ ሰራዊቱ ....ሁለም ውስጥ ቁስሌ 

አሇ።ሁለም ፍትኑን መዴሃኒት ይሻሌ። መዯሃኒቱ ዯግሞ ወያኔን ማስወገዴ ነው። ወያኔ እንዯ መንግስት ዯግፈው 

ያቆሙትን ምሶሶዎች አጥቷሌ፡፤ ከዚህ አንጻር የወያኔ ዯጋፊዎች እንኳን የኛን ሰሌፍ ሇመንጠቅ ቀርቶ ራሳቸውም ከወያኔ 

ጓዲ ጓዛቸውን ጠቅሌሇው እብስ የሚለበት ግዜ ሩቅ የሚሆን አይመስሇኝም።በዚህ ወቅታዊ ሁኔታ ሊይ ተመርኩዤ የአቶ 

ተክላን ስጋት  ስቃኘው ከኛ ይሌቅ ወይኔ ነው መስጋት ያሇበት ባይ ነኝ። 

ይህን ስሌ ግን እጃችንን አጣጥፈን እየተመሇከትን ወያኔ እንዯ ባለን ከሰማይ ወርድ እግራችን ስር ፈንዴቶ ይጠፋሌ 

በሚሌ ግብዝነት አይዯሇም። እንዱያውም ከመቼውም ግዜ በበሇጠና በተሇየ መሌክ መንቀሳቀስና መስራትን የሚጠይቅ 

የታሪክ አጋጣሚ ሊይ እንዯምንገኝ አጽንኦት ሰጥቼ መግሇጽ እሻሇሁ።ምክንያቴም፦ የወያኔ መንግስት ከፍተኛው ስጋት 

የዱያስፖራው እንቅስቃሴ መሆኑ ግሌጽ ነው። በመሆኑም የሚጨብጠው የሚይዘው ያጣው የወያኔ መንግስት ከፍተኛ 



በጀት የመዯበበት ዱያስፖራውን የማዲከም የመበተን ከተቻሇም የመቆጣጠር ፕሮጀክት በርካታ ወገኖችን ሉያነሆሌሌ 

ስሇሚችሌ ይህን እዴሌ እንዲያገኝ በተዯራጀ መሌክ ሌንቀሳቀስ ይገባሌና ነው።   

ምን ማዴረግ ይገባናሌ?  

ከዚህ በፊት የነበረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ በዘፈቀዯ የሚከናወን፤ በአብዛኛው የወያኔ መንግስት ሇሚፈጽመው 

ኢሰባዊና ኢ.ዱሞክራሲያዊ ተግባራት የተቃውሞ ምሊሽ መስጠትን ብቻ ያሇመ ነው። አሇፍ ሲሌም የወያኔ የግፍ በትር 

ያረፈባቸውን ተጎጂ ዜጎች በገንዘብና በሞራሌ መርዲት ነው። አሌያም በተቃዋሚነት ቆመው የሚታገለ የተዯራጁ 

ወገኖችን መርዲት ነው።  ይህ ብቻ ዯግሞ የወያኔን መንግስት አውርድ የምንናፍቀውን ዱሞክራሲያዊ ስርአት ሇመገንባት 

የሚዯረገውን ትግሌ ከግብ አያዯርስም። 

ከዚህ በኋሊ በውጭው አሇም ያሇው የወያኔን መንግስት ብሄራዊ ጥፋት ሇማስቆም የሚታገሌ ኢትዮጵያዊ ሁለ! 

ሕዝባዊና አካባቢያዊ ዴርጅት መፍጠር ይገባዋሌ፡፤ይህ ህዝባዊ ዴርጅት ፡ ኢትዮጵያን እንታዯግ የሚሌ አንዴና ግሌጽ 

አሊማን ያማከሇ የየትኛውም የፖሇቲካ ዴርጅትን ፕሮግራምና አቋም በተሇይ የማይቀበሌ ወይም በተሇይ የማይነቅፍ 

የፖሇቲካ ዴርጅት አባሌ የሆነው ያሌሆነው በጸረ ወያኔ አቋሙ ብቻ ተመዝኖ የሚቀሊቀሌበት ሆኖ ተጠሪነቱም በዛው 

በተቋቋመበት ሃገር ሊሇው ኢትዮጵያዊ ብቻ የሆነ አዯረጃጀት መከተሌ ይገባሌ። 

እስካሁን ትግሊችንን የጎዲው እርስ በርስ መጠራጠርና አሌያም ግዳሇሽነት በመሆኑ ይህ አዱስ አዯረጃጀት ከምንም ነገር 

በፊት ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባው ፍጹም በሆነ መቀራረብና መተማመን ሊይ የተመሰረተ አባሊት ሉያከብሩት የሚገባ 

የዱሲፒሉንና የአሰራር ዯንብ  አውጥቶ ተግባራዊ ማዴረግ ነው። 

ይህ ህዝባዊ ዴርጅት አዯረጃጀቱ እንዯ እዴርና ማህበር ሁለ ሕዝባዊ መሌክ ኖሮት እንቅስቃሴው ግን እንዯ ፖሇቲካ 

ዴርጅት ሌዩ ሌዩ ንኡሳን ኮሚቴዎች የያዘ ሉሆን ይችሊሌ። 

ሇምሳላም የመረጃ  ክፍሌ፤ የዱሲፒሉንና ሥነ ስርአት ክፍሌ፤ የመዴረክ ዝግጅት ክፍሌ፤ የፋይናንስ ክፍሌ፤ የአባሊት 

ምሌመሊ ክፍሌና ላልችም እንዯአካባቢው ሁኔታ ሉኖሩ የሚገባቸው ክፍልችን ማካተት ይችሊሌ። 

የመረጃ ክፍለ፤  በአባሊት መካከሌ የነቃ የመረጃ ሌውውጥ የሚዯረግበትን መንገዴ እያመቻቸ በአካባቢው ያለ የወያኔ 

ጀላዎችን  ሇይቶ በማወቅ የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ ተከታትል የማጋሇጥ ሚና ይጫወታሌ።  

የዱሲፒሉን ክፍለም በአባሊት ቸሌተኝነት የሚፈጠሩ ስህተትና ጥፋቶችን በአግባቡ በማረም የህዝባዊ ዴርጅቱን ውስጠ 

ዯንብ ተግባራዊነት ያረጋግጣሌ። መተማመን እንዱሰፍንና አባሊት ሇህገ ዯንቡ ተገዢ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ። 

የቅስቀሳና መዴረክ ዝግጅት ክፍለም የወቅቱ ሁኔታን አስመሌክቶ ሌዩ ሌዩ መዴረኮችን በማዘጋጀትና በማመቻቸት 

የአባሊትን ሁሇንተናዊ ግንዛቤ የሚያበሇጽጉ ስራዎችን ይሰራሌ።ላልቹም ንዑሳን ክፍልች እንዯዛው የተሰጣቸውን 

ሃሊፊነት ይመራለ። 

አዯረጃጀቱ በተሇይ በህቡ ቢሆን ጠቀሜታው የጎሊ ይሆናሌ። ምክንያቱም በወያኔ ጀላዎች የሚዯረግን እንቅስቃሴ 

ሇማክሸፍም ሆነ በየአካባቢው የሚኖሩ እንዯ ቸርች ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የስፖርት ኮሚቴ የወጣቶች ኮሚቴ ፤ የሴቶች 

ኮሚቴ፤ የመሳሰለትን ተቋማት ዴምጽ ሳይሰማ ያሇ ችግር መቆጣጠር ያስችሇናሌ።  

ይህ እንግዱህ ቀጣይ እንቅስቃሴያችንን በመንዯፍ ረገዴ እንዯ መነሻ የቀረበ ሃሳብ ሲሆን፡፤ በጽሁፌ ሊመሊክተው 

የፈሇኩት አብይ ጉዲይ ግን ከዚህ ቀዯም ስናዯርገው የነበረው የትርፍ ግዜ የዘፈቀዯ “ሲያመች ብቻ” አይነት እንቅስቃሴ 

የትም እንዯማያዯርሰንና በአፋጣኝም ተቀራርበን ተማምነንና ተግተን የምንሰራበትን መንገዴና ዘዳ መፈሇግ እንዲሇብን 

ነው። ይህን ማዴረግ ካሌቻሌን የወያኔን ዘሊሇማዊ መንግስትነት የኛንም ዘሊሇማዊ ተቃዋሚነት ተቀብሇን ሲገለ 

እያሇቀስን፤ ሲያስሩ እንዱፈቱ እየጠየቅን፤ ሲያፈናቅለ ተፈናቃዩን እየረዲን፤ .... የራሳችንንም የሀገራችንንም መጨረሻ 

መጠበቅ ነው...... 
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