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የማይታበለው ሀቅ አገዛዙን ያወግዘዋል 

 

መንግሥስት የተባለው ተቋም ወይም ስብስብ በሀገራችን ተመክሮ፤ ከይሲና ግፈኛ የሆነ ቡድን መሆኑን ያየነው ነው ። 

ሕዝብ ያልመረጠውን የኢትዮጵያ መንግስት አንልም ያልነውም ለዚሁ ነው ። መንግሥት ተብዬውና ሕዝብ ሰምረው 

ተግባብተው፤የሕዝብ ወሳኝነትና መብት ተከብሮ የተገኘበት ጊዜን ማስታወስ አንችልም ። የአሴውም ስር ዓት ሆነ፤የፋሺስቱ 

ኮለኤልና ወያኔ ሁሉም በሕዝብ ላይ የተጫኑና በየአቅማቸውና ተቃውሞው ልክም ግፍን የፈጸሙ ናቸው ። ሰፋ አድርገን 

ስናየውም የአፍሪካ ሕዝብም ቢሆን እንደኛው ሳያታደል ኑሮ የተባለውን መከራ ሲገፋ የቆየ ነው ።ሙጋቤ፤ ፖል ቢያ፤ 

ሳሱንግዌሶ፤ ሙሴቬኒ፤ ወዘተ ለዓመታት በህዝብ ላይ ተወዝፈው መብት ሲነፍጉ የከረሙ ናቸው ። መለስም እንደነሱ ሊሆን 

ሲመኝ ቢደናቀፍም የመለስ ውልድ የሆነው ኢሕ አዴግ ግን ሲበድለን ሲፈጀን ሊቀጥል እነሆ ተነስቷል ። 

በአጼው ዘመን የወሬው፤የራሲዮ፤የጋዜጣው ክፍል ሁሉ በፕሮፕጋንዳ ሚኒስቴር በሚል ይጠራ ነበር ። ስራም በቀጥታ 

ፕሮፓጋንዳ ነበር፤ስር ዓቱን ማሻሻጥ፤ለገዢዎቹ ተክለሰውነት መቆም፤መዋሸት፤መቅጠፍ--ፕሮፓጋንዳ መርጨት ። ተቃዋሚ 

ጋዜጠኛ የሚያስገድለውን የሳውዲ አልጋ ወራሽ ተራማጅ ለውጥ አምጪ ብለው ምን ያህል ሊያሻሽጡት እንደሞከሩ 

እናውቃለን ። የእኛኑ አስመሳይ ኢትዮጵያዊም ባዕዳንና የሀገር ቤት የወሬ ቋቶች በከፍተና ደረጃ ተክለሰውነት ሊሰጡት፤

ውዳሴ ሊያደርጉለትን ሊዋሹለት እንደተነሱ ለመታዘብ ችለናል ። ሁሉን የፖልለቲካ እስረኞች ፈታ፤ሰላምና ዴሞክራሲ 

አመጣ፤ምልዓተ ሕብዙ ደገፈው፤አቀፈው፤ለውጥ አመጣ ብለው በርካታ የሀሰት ዜናዎችንም ፈብርከውለት ሲነዙብን 

ቆይተዋል ። መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ መሆኑን ለማወቅ ግዜ አልፈጀብንም ። ግለሰቡ ለስልጣን የታጨው በወያኔ 

ውድቀት ቀውስ ይመጣብኛል ብሎ በሰጋው አሜሪካ መህኑን ከነመረጃው አቅርበናል ። ጫጫታው ሲበራታና የአድርባይ 

ምሁሮች መንጋ ራሱን ሲያዋርድም የሽግግር ሂደት እውን ካልሆነ ይህ ግለስርብና ጓደኞቹ ትግላችንን ሊያደናቅፉ የመጡ 

ናቸው ስንልም እንደነበር ይትወሳል ።ዛሬ እንደሚታየው ሹሙና ወዳጆቹ ተጨማሪ እስረኞችን ይዘው ጦላይ ወዘተ 

ያሰቅያሉ እንጂ አንድ አስረኛውንም የፖለቲካ እስረኞች አልፈቱም ። ሹሙ ሳይውል ሳያድርም ኢሕ አዴግን አጠናክሬ 

አስቀጥላለሁ፤ህገ ወያኤን አስከብራለሁ ከማለቱ አልፎ በአረቦች ግፊት ለሀገራችን የማይጠቅሙ እርምጃዎችን ተቻኩሎ 

ወስዷል ። ሀቁና ልፈፋው አብረው ሊጓዙ ባለመቻላቸው ሀ ብለን ወደ ትግላችን እንድንመለስ ገፋፍቶናል ማለት ይቻላል። 

ወያኔን ጥግ አስያዙ የተባለውም ሀሰት እንደሆነ ወዲያውኑ ተረጋግጧል ።ብዙዎች ሹሞቹ ወያኔን ያገለሉ መስሏቸው 

ሲሞግቱንም ባጅተዋል ። ዛሬ ምን ያህል እንደተሳሳቱ ቢገነዙብም የእኛ ሰው አጠፋሁ ማለት ሞቱ ነውና ያው 

በስህተታቸውና ዝቅጠታቸው ገፍተው ይገኛሉ ። ሹሞቹ ኢሕአዴጎች ናቸውና--ማለትም ማንነታቸው ከወያኔ ጋር የተቆራኘ 

ነውና-ካደጉበት የጥበት በረት ከቶም ሊወጡ አልቻሉም ። ሹሙ በዕብሪት እኔው አሻግራችኋለሁ ብሎ ሲያላግጥብንና 

የሽግግር ሂደትን ጥሪ ሲረግጥና የኢሕ አዴግ ምርጫ ተካፋይ ሁኑ ብሎ ሲጠራም እነማንን ከጎኑ እንደኮለኮለ ይኸው 

አይተናል ።የኢትዮጵያ ሕዝብ ድርጅቴ ወገኔ ብሎ ያቀፍው አንድም ኢትዮጵያዊ ድርጅት አለመኖሩ ታይቷል ። በዙሪያው 

የተሰለፉ ምሁሮችም ቢሆኑ የአሜሪካ ቅጥረኞች፤የዘመን ደርግ ወንጀለኞች፤ የአሶሳ በደኖ አርባጉጉ ግድያይ ተጠያቂዎች 
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መሆናችውንም በምጸት አይተናል ።ህልፈተ አንጃ ከተጠናቀቀ ከአስር ዓመታት በኋላም ለፍርፋሪ የቋመጡ በጣት የሚቆጠሩ 

ማፈሪያዎችን ወደ አዲስ አበባ ጋብዞ የሕዝብን ገንዘብ ያባክናል ። በኦርቶዶክስ ሀይማኖትም ላይ የተፈጸመው ሻጥር 

የሚታወቅ ሲሆን ለኢትዮጵያ ያለው ጠቃሚነቱ ብቀላሉ ሲቀርብ አነጋጋሪ የሆነውን ከሻዕቢያ ዕርቅ የሚለውን 

አምጥተውብን የኢትዮጵያን ችግር አባብሰዋል ። በሳውዲና ኤሚሬትስ ቅስቀሳም የአባይ ግድብ የቀብር ስነስርአትም እውን 

ሆኗል ።ለመሆኑ የግድቡ ኢንጂኔር ስመኝ ለምንና በማንስ ተገደለ? እንዴትስ ለግብጹ አል ሲስ ግድቡ አይሰራም በሚል 

የወላሂ ምህላ ተደረገለት? ከወሬና ፕሮፓጋንዳው ባሻገር ተጨባጩን ሁኔታና ሀቁን ለመገንዘብ መጣር አለብን ። የሀገር 

ማዳን፤የሀገር ህልውና ጉዳይ ስለሆነ በጨረባ ተዝካር ዓይነት ሁኔታና አዙሪት ገብተን የመጣው ሁሉ እያደናገረን ሀገር 

ሊቀማን መፍቀድ የለብንም ። መብታችን ይከበር፤ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ ብለው የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ አንግበው 

የተሰለፉ ወጣቶች ላይ የተፈጸመው ግድያና ወደ ጦላይ ስቃይ መውሰዱ ሹሞቹ ሰልፋቸው የትና ከማን ጋር እንደሆነ 

ይጠቁመናል ። 

የሹሞቹ አያያዝ ያው በወያኔ ወዶ ጠላ ደጋፊነት የአንድ ሌላ ብሄርን የበላይነት ማስፈን መሆኑንም አሳይቶ ነበር ። በዲስኩር 

ጋጋታ የተደናገሩ ክፍሎች ኢትዮጵያ የሚል ቃል ከሹሞቹ አፍ ሲሰሙ መቧረቃችው ጦፈ እንጂ እንዴት ለኢትዮጵያ ቆምኩ 

የሚል አማራን ክርስቲያንን በሜንጫ ባዮችን፤የበደኖ ወንጀለኞችንና የአርባጉጉ አባወራዎችን የክብር እንግዳ ብሎስ ያቅፋል? 

አስመራ ድረስ ሄደው የተለማመጡት ኦነግም መስመሩ ያው ያልተቀየረና በሕዝብ ፍጅት ግርግር ኦሮሚያ የሚባል ሀገርን 

ሊመሰርትብና ሊነጥቅ እንደተዘጋጀ እያወቅን እነሱንም ተለማምጦ ማምጣትስ ምን ይባላል ? ቡራዩና የፍጅት ቃጠናዎች 

መፈጠራቸው እኮ መጠበቅ ያለበት፤ከሹሞቹ ምርጫና አቅዋም የተወለደ ነው ። የአዲስ አበባ ሰዎችን ወነጀለኞች መጤዎች 

ያለውንም በምክትል ከንቲባነት ለመሾም መሮጥንስ ምን አመጣው ።አዲስ ቹመት ተብሎ የሚሾመው ከ90 በመቶ በላይ 

ከአንድ ብሄር መሆኑንም አላጣነውም ። ወያኔ ሲነሳ ተኪው ያው የሹሞቹ ብሄር አባሎች ናቸው ። የአዲስ አበባንም ህብረ 

ብሄራዊ ይዘት ሰርዞ የልብወለዷ ፊንፍኔ ለማድረግ መሬት ለቄሮዎችና ኢትዮጵያዊነትን ለካዱ መሰጠቱም ስንት ችግር 

እንደተቀፈቀፈልን የሚያሳይ ነው ። ከሁሉም በላይ ግን የቅርቡ የአዋሳ የኢህ አዴግ ጉባኤ አሁንም ወያኔ ሰፍኖችን እንዳለ፤

ኢሕ አዴግንም ጠብቆ እየሾፈረ እንደሆነ አራግጋጧል ። የወያኔ ኢሕአዴግ መርሃ ግብሮች በምንም ደረጃ አለተነኩም፤

አልተቀየሩም። የወያኔው ቁንጮ ልማታዊ ምናምንቴ የሚለው አጭበርባሪ አቅዋምም ቀጣይ ነው ተብሏል ።ምርጫ 

ለሚሉት ተላላዎችና ፍርፋሪ-በርጩማ ቃራሚዎችም በዚህም መስክ ምንም ለውጥ እንዳልመጣና እንደማይመጣ 

ልናረዳቸው ፈላጊ ነን ። ሕዝብ የታገለው ወያኔ ኢሕ አዴግን ለማስቀተል ባለመሆኑ አስቀጥላላሁ ባዮቹ አቅዋማቸው 

ከሕዝብ ይጻረራል  ። በወያኔ ኢሕአዴግና በሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ መሀአል ያለው የማይታረቅ ቅራኔ አሁንም በግለት 

ቀጥሎ ይገኛል ብንል ትክክል ነው ። 

ሹሞቹ በተግባር የኢትዮጵያዊነት ተጻራሪ ናቸው ።በእስር የሚማቁትን ጀግኖች አለመልቀቅ ሳይሆን ሀገር ወዳድ 

ወጣቶችንም አፍነዋል ። ለጠባቦችና ወንጀለኞች ሀገራችንን ከፍተው አጋልጠው ሀገር ያሉትን ግን ይገድላሉ፤ያስራሉ ። 

ኢትዮጵያዊው ሁሉ እነዚህን ሹሞች በየደረሱበት በተቃውሞ ሰልፍ ሊያዋክባቸው ይገባል ።የለውጥ ልብ ወለድ አክትሟል 

ማለት ይገባናል ። ክቡር ሰንደቅ ዓላማችንን ማንም ሕዝብ ፈቅዶ ባልወሰነው የድርጅቶች ጨርቃ ጨርቅ አርማ 

ለመለወጥም የተከፈተው ዘመቻ መክሸፍ አለበት ።ሹሙ ራሱ የወያኔን የጠንቋይ ጨርቅ የሀገር ብሎ የሚያውለበልብ 

በመሆኑ ሰንደቃችንን አክብረን  አስከብረን መገኘት ከመቸውም ጊዜ የበለጥ ግዳጃችን ሆኖ ይገኛል ። ሀገሬ ያለው ሕዝብና 
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መብቱ ሲገፈፍ እያየ ያለው ሕዝብ ራሱን ለመጠበቅ አንድነቱን አጠናክሮ መነሳት አለበት ። ይህንንም ትግል የትግራይ 

ሕዝብ በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ሊደግፍ ይገባዋል ። ወያኔ ያፈነዳው የክፍፍል ፈንጂ በነኮለኔሉም እየታገዘ ነውና የኢትዮጵያ 

ሕዝብ አይከፋፈልም በሚል የጠባቦችና ከፋፋዮችን መንጋ ማሸነፍ አለብን ። ጦርነት እንሰራባችኋለን ብለው የፎከሩብንን 

ጀግንነት ከኢትዮጵያውያን ደም ጋር የተለሰነ መሆኑን እናሳያቸው ዘንድ እየኮረኮሩን ነውና በተጋጋለ ትግል ወደ 

መቃብራቸው እንክተታቸው ። የጋራ ሀገር አቀፍ አድማ፤የሙት ከተማ አድማ፤ የኑሮ ውድነትና በመቃወምና እስረኞች 

ይፈቱ በሚል ሰልፍ፤በወያኔ ላይ ሁለገብ ጥቃት--አሁንም ፍትሃዊና ወቅታዊ ነው ። እምቢኝ አማርኛም ኦሮሚኛም የሁሉም 

ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው ። 

የሽግግር መንግሥት ለኢትዮጵያ!! 

የወያኔ ኢሕአዴግ አምባገነነት ይውደም!! 

ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሓዴግ ትግላችን ተፋፍሞ ይቀጥል! 

ድል ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት!!! 

 


