
ኑ እንዋቀስ 

የአንዴ ተራ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ዴምፅ 

ከይኄይስ እውነቱ 

ኢትዮጵያ የምትባሌ አገር ከምዴረ ገጽ እንዴትጠፋ ከዯዯብ (ቢት) በርሃ ስሇተነሳውና 
መሠረቱን ትግራይ ያዯረገው የዯናቁርት ስብስብ ማንነት ዛሬ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ የአዯባባይ 
ምሥጢር ሆኗሌ፡፡ ይህ መሠሪና ዘረኛ የመንዯርተኞች ቡዴን ከሰውነት በታች ያዋረዲቸው 
ኢትዮጵያውያን በሚችለት ሁለ ከጥፋቱ እንዱመሇስ ቢመክሩት ቢያስመክሩት ተማጽኖ 
ቢያዯርጉሇትም በእምቢተኝነቱ ፀንቷሌ፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዝብ በወያኔ መሪር አገዛዝ ከተያዘበት ካሇፉት 25 ዓመታት ጀምሮ አለ 
የሚባለ ጸዋትወ መከራዎች ኹለ የዯረሰበት ሲሆን፣ አሁንም በዚህ የጥቂት ዘረኞች ሥርዓት 
የባርነት ቀንበር ሥር ይገኛሌ፡፡ አሁን የግፍ ጽዋው ሞሌቶ እየፈሰሰ ያሇበት ወቅት ሊይ 
እንገኛሇን፡፡ በአንፃሩም ብሶቱ/ምሬቱ ጣራ በመንካቱና ሕዝቡም በቃኝ እምቢኝ በማሇቱ ያሇማንም 
አዯራጅና አስተባባሪ በግፈኛው ወያኔ ሊይ ቆርጦ ተነስቷሌ፡፡ መሞትን ብቻ ሳይሆን ከአውሬዎቹ 
ወያኔዎች ጋር የትግሌ ትንቅንቅ ከጀመረ ውል አዴሯሌ፡፡  

እኔ የዚህ አስተያየት አቅራቢ የዯርግም ሆነ የዚህ ቆሻሻ ሥርዓት ሰሇባ ስሆን በተሇይም 
በወያኔ ውክቢያ፣ ዛቻና ክትትሌ ከሚዯረግባቸው አንደ ነኝ፡፡ በዚህ ዘረኛ ሥርዓት ምክንያት 
እንቅሌፍ ማጣት ብቻ ሳይሆን የሌዩ ሌዩ በሽታዎች ተጠቂ ሆኛሇሁ፡፡ የሕይወት መሥዋዕትነት 
እየከፈለ ካለ ወገኖቼ አንፃር የኔ አካሊዊና አእምሮአዊ ጉዲት ግን ኢምንት ሆኖ ይሰማኛሌ፡፡ 
በዯርግም ሆነ በዚህ ነውረኛና ባሇጌ ሥርዓት ውስጥ የፖሇቲካ ተሳትፎ የሇኝም፡፡ የማናቸውም 
ፖሇቲካ ዴርጅቶች አባሌ አይዯሇሁም፡፡ እንዯ አንዴ ተቆርቋሪ ዜጋ ግን የአገሬ ጉዲይ እጅግ 
ያሳስበኛሌ፣ያመኛሌ፣ እንቅሌፍ ይነሳኛሌ፡፡ በመሆኑም ይህን መንዯርተኛ የወንበዳዎች ቡዴን 
ከኢትዮጵያ ሇማስወገዴ በሚዯረገው ሕዝባዊ ጥረት ውስጥ አቅሜ የፈቀዯውን ከማዴረግ ጀምሮ 
ከፋም ሇማም የማምንበትን አሳብ አሌፎ አሌፎ ሇወገኖቼ ሇማካፈሌ እሞክራሇኹ፡፡ በቅዴሚያ 
ሇወገኖቼ ግሌጽ ማዴረግ የምፈሌገው ራሴን ከፍ ሲሌ ሰው ዝቅ ሲሌ ኢትዮጵያዊ ብቻ አዴርጌ 
ስመሇከት የኖርኩና በዚሁ እምነት ዏረፍተ ዘመኔ እስኪገታ ዴረስ ሇመዝሇቅ ሇራሴ ቃሌ የገባኹ 
ኢትዮጵያዊ ነኝ፡፡ ወያኔ ከፈቃዴና ፍሊጎቴ ውጭ በነዋሪነት መታወቂያዬ ሊይ የሇጠፈብኝ 
ማንነት የባሕርይው መገሇጫ በመሆኑ ሇኔ ትርጉም አይሰጠኝም፡፡ በዚህም ምክንያት ከባርነት 
ግዕዛን ወጥተን ‹‹ሰው›› ሆነን የምንኖርባት፣ ፈቃዯ ሕዝብ የነገሠባት፣ ሁለም ኢትዮጵያዊ 
በዜግነቱ እኩሌ ተጠቃሚ የሚሆንባት፣ ያሇክሌሌ አጥር በነፃነት ተንቀሳቅሶ በፈሇገበት 
የአገራችን ግዛት ሠርቶ የሚያዴርባት፣ የሕግ የበሊይነት የሰፈነባት፣ አንዴነቷና ግዛታዊ 
ለዏሊዊነቷ የተከበረ ኢትዮጵያ እውን እንዴትሆን በውስጥ በአፍአ የሚዯረገው ማናቸውም 
ዓይነት ትግሌ ከጎሣ አስተሳሰብ የፀዲ መሆን እንዲሇበት አምናሇሁ፡፡ በዚህ አስተሳሰብ ማዕቀፍ 
ሇዛሬ ያሰብኩትን አስተያየት እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡ 
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ዛሬ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸውን ኦሮምኛና አማርኛ ባዯረጉ ኢትዮጵያውያን ግንባር 
ቀዯምትነት በወንበዳው አገዛዝ ሊይ እየተዯረገ ያሇው የሞት ሽረት ተጋዴል/መገዲዯር (መነሻ 
ሰበባቸው የወያኔ ጎሣ ሥርዓት የፈጠራቸው በዯሌ ምሌክቶች ቢሆኑም) ጽንፈኛ የሆኑ 
የተቃዋሚ ፖሇቲካ ማኅበራት ወይም ግሇሰቦች እንዯሚያናፍሱት የዚህ ወይም የዛኛው ጎሣ 
ትግሌ ሳይሆን የመሊው ኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌ አካሌ ተዯርጎ መታየት ይኖርበታሌ፡፡ አንዴን 
ጎሣ ‹‹ነፃ›› ሇማዴረግ የሚዯረግ ትግሌ ከሆነ ከወያኔ የምንሻሌበት ሁኔታ አይኖርም፡፡ የንጹሐን 
ዜጎች ዯም እየፈሰሰ፣ አካሌ እየጎዯሇ ባሇበት በአሁኑ ወቅት እገላ የሚባሌ ጎሣ፣ ፓርቲ፣ ቡዴን 
ወይም ግሇሰብ እውቅና (ክሬዱት) የሚወስዴበት ወይም ሇዚህ ሽሚያ የሚያዯርግበት አይዯሇም፡፡ 
ሉሆንም አይገባም፡፡ ይህንን መንፈስ ያዘለ አስተያየቶችና መግሇጫዎች ሕዝባዊ ትግለ 
ከሚካሄዴባቸው አካባቢዎች በቀሌን ከሚለ ግሇሰቦች ወይም የተቃዋሚ ፖሇቲካ ማኅበራት 
ተጽፎ ማንበብ እጅግ የሚያም፣ወገኖቻችን እየከፈለ ያሇውን የሕይወት መሥዋዕትነት 
የሚያቀሌ ብቻ ሳይሆን ትግለንም የሚያዲክም ይሆናሌ፡፡ የምንዋጋው ኢትዮጵያን እንዯ አገር 
እንዲትቀጥሌ ላት ተቀን እየሠራ ካሇ፣ አገራችንን ዴውይ ካዯረገ አፍራሽ ኃይሌ ጋር መሆኑን 
ሇአፍታም መዘንጋት የሇበትም፡፡  

ውጥረቱ በሁለም የኢትዮጵያ ማዕዝናት ነግሦ ባሇበት በአሁኑ ጊዜ ሉዯረጉ 
ስሇሚገባቸው ጥንቃቄዎች የበኩላን አንዴ ሁሇት አሳቦች (በጎና ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ) ሇወገኖቼ 
ሇማካፈሌ እወዲሇኹ፡፡ በእኔ እምነት እነዚህ የእፉኝት ሌጆች (ሕወሓት/ወያኔ) በኢትዮጵያ 
መጻኢ ዕዴሌ ውስጥ የመፍትሔ አካሌ ይሆናለ ብዬ ማሰብ ከኵርንችት በሇሰን መሌቀም 
ይሆንብኛሌ፡፡  

1ኛ/ ወያኔ በባሕርይው ከይቅርታ፣ ከዴርዴር፣ ከሰሊም ጋር ኅብረት/አንዴነት የላሇው መሠሪና 
ቀጣፊ ቡዴን መሆኑ (ሇጊዜያዊ ስሌትና እስትንፋስ መግዣ ካሌሆነ በቀር) ታውቆ በራሱም ሆነ 
በውጭ አሳዲሪዎቹ የሚዯረግ የውይይት/የዴርዴር ጥያቄ እጅግ፣ እጅግ፣ እጅግ በብርቱ ጥንቃቄ 
መታየት ይኖርበታሌ፡፡ ይዯረግ ቢባሌ እንኳን በርካታ ቅዯመ ሁኔታዎች መሟሊታቸውን በሚገባ 
ማረጋገጥ ይጠይቃሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ሉነሱ ከሚገባቸው አንኳር ነጥቦች መካከሌ፤ 

ሀ/ ማናቸውም ከወያኔ ጋር የሚዯረግ ዴርዴር የሥርዓት ሇውጥ ከማምጣት ያነሰ ከሆነ 
ትርጉም የሇውም፡፡ አገራዊ አጀንዲው በጠባቡ የሚታይ፣ ሇዓመፃ መነሻ የሆኑ የማንነት 
ወይም ወያኔ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ እንዯሚያጭበረብረው  ‹‹የመሌካም አስተዲዯር››፣ 
‹‹የኪራይ ሰብሳቢነት›› ጉዲይ ብቻ አይዯሇም፡፡ መሠረታዊው ጭብጥ የመብትና የነፃነት፣ 
የሕግ የበሊይነት፣ የእኩሌነት፣ የፍትሐዊ ሀብት ሥርጭት፣ የአገር አንዴነትና 
ለዏሊዊነት፣ባጠቃሊይ ፈሊጭ ቆራጭነትና አምባገነንነት የሰፈነበትን የዘረኞች ሥርዓት 
አስወግድ ሇሁለም ኢትዮጵያዊ እኩሌ የሆነች ኢትዮጵያን የመገንባት ጥያቄ ነው፡፡ 

ሇ/ ዴርዴር ይዯረግ ቢባሌ እንኳን የሕዝብን ጥያቄ ሳይቀንሱ እንዲሇ ሇማቅረብ ተአማኒነት 
ያሊቸው፣ ሇሕዝቡ ተጠያቂነትና ኃሊፊነት ያሊቸው የሕዝብ ወኪልች እነማን ናቸው? 
የትኞቹ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ማኅበራት፣ የትኞቹ የሲቪክ ማኅበራት? የትኞቹ የሃይማኖት 
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መሪዎች? የትኞቹ የአገር ሽማግላዎች? የትኞቹ ምሁራን? የትኞቹ ታዋቂ ግሇሰቦች? 
ወዘተርፈ፡፡ ይህንን ጥያቄ በቀሊለ ሇመመሇስ የሚቻሌ አይመስሇኝም፡፡  

    ሆኖም ይህ ምርጫ በየትኛውም መሌኩ በወያኔ ሥርዓት ውስጥ በቀጥታም ይሁን 
በተዘዋዋሪ ተሳትፎ ያሊቸውን በተሇይም ከትግራይ ነፃ አውጪ ዴርጅት (ሕወሓት) ጋር 
አባሌነት ብቻ ሳይሆን ንክኪ ያሊቸው ግሇሰቦችን (ቀዴሞም ሆነ አሁን ያለ ሇምሳላ፣ 
በሕወሓት ክፍፍሌ ጊዜ የተባረሩ ግሇሰቦች በሙለ፣ የሕወሓት ማኒፌስቶ መሐንዱስ 
የሆነው አረጋዊ በርሄና ከሱ ጋር ኢትዮጵያን ሇማፍረስ መሠረት የጣለ ግሇሰቦች በሙለ)፣ 
ወያኔ የፈጠራቸው የሐሰት ተቃዋሚ ‹‹ፓርቲዎች›› በሙለ በፍጹም በፍጹም፣ በፍጹም 
ሕዝብን ወክሇው ከወያኔ ጋር ሇዴርዴር ሉቀርቡ አይችለም፡፡ እነዚህ ከሕወሓት ጋር ዛሬም 
ሆነ ትናንት ንክኪ ያሊቸውና የነበራቸው ግሇሰቦች ሇዴርዴር ብቻ ሳይሆን በአገር ውስጥም 
ሆነ በውጭ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖሇቲካና የሲቪክ ማኅበራት ወያኔን ሇማስወገዴ 
በሚያዯርጉት ኅብረት ውስጥ አንዲችም ቦታ ሉኖራቸው አይገባም፡፡ በዚህ ረገዴ እነ አረጋዊ 
በርሄ ‹‹የሽግግር መንግሥት ይቋቋም›› በማሇት በግሇሰብ ዯረጃ ያወጡት መግሇጫ ሊይ 
ጥብቅ ተዏቅቦ (ሪዘርቬሽን) ካሊቸው ኢትዮጵያውያን መካከሌ አንደ ነኝ፡፡ ከታሪክ ዯጋግመን 
መማር ካቃተን የዋሆች ብቻ ሳንሆን ጅልች ነን፡፡  

ይህም ሲባሌ እነዚህ ኢትዮጵያን የዴንክዬዎች አገር ያዯረጉ (የጋሼ መሥፍንን ቃሌ ተውሼ 
ነው) ጉድችና ተባባሪዎቻቸው (በፈጸሙት ወንጀሌ መጠየቁ እንዲሇ ሆኖ) ወዯፊት በሕዝብ 
ፈቃዴ በሚመሠረተው ሁለን አሳታፊ ሥርዓት ውስጥ እንዯ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሕግ 
በሚፈቅዯው መሠረት በግሌም ሆነ በቡዴን ተዯራጅተው በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ሕይወት ውስጥ 
መሳተፍ መብታቸው ነው፡፡  

ሐ/ ሇዴርዴር እንዯ ቅዴመ ሆኔታ መቀመጥ ካሇባቸው ዏበይት ጉዲዮች አንደ በየትኛውም 
የኢትዮጵያ ክፍሌ በወያኔ አገዛዝ በፖሇቲካ ምክንያት የታሠሩ ዜጎች በሙለ ያሇምንም 
ቅዯመ ሁኔታ መፍታት፤ በወያኔ የሕዝብን መሬት መንጠቅ ‹‹ፖሉሲ›› ምክንያት ከቤት 
ንብረታቸው፣ ከቀዬአቸው የተፈናቀለ ኢትዮጵያውያንን በሙለ በተቻሇ መጠን ወዯ ቤት 
ንብረታቸው መመሇስ፣ እንዱህ ዓይነቱን አፍራሽ ዴርጊት በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍሌ 
በአስቸኳይ ማቆም፤ በወየኔ ሥርዓት ሊይ ሕዝባዊ ተቃውሞ እንቅስቃሴ እየተዯረገባቸው 
ካለ የአገሪቱ ክፍልች ሁለ የ‹‹ዯኅንነት››፣ የ‹‹ፌዳራሌ ፖሉሰ›› ፣ የመከሊከያ በተሇይም 
ሕዝብን ያሇምንም ርህራሄ ሇመግዯሌ ወዯኋሊ የማይሇውን አውሬውን የአግአዚ ጦር ቡዴን 
ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ሇቀው እንዱወጡ ማዴረግ፤ ወዘተርፈ 

2ኛ/ ወዯ ኅብረት የመጣችሁ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ዴርጅቶች እሰየው፣ አበጃችሁ፣ ማሇፊያ 
ተግባር ፈጽማችኋሌ፡፡ ግን የሚዘሌቅና እውነተኛ ሇማዴረግ አበክራችሁ ሥሩ፡፡ ላልችም 
(በሕዝብ ዯም ሇመነገዴ ዴብቅ አጀንዲ ያሊችሁም ካሊችሁ) ይህንን አብነት አዴርጋችሁ 
ቢያንስ ወያኔን ሇማስወገዴ በጋራ ሇመሥራት ኅብረትን ቀዲሚ አጀንዲችሁ አዴርጉ፡፡  

3ኛ/ ሕዝብ ወያኔ ካሠማራቸው ‹አውሬዎች› ጋር ግብግብ ሲገጥም ዲር ቆማችሁ ተመሌካች 
የሆናችሁ የ‹ተቃዋሚ ዴርጅቶቸ ዓሊማችሁ ምንዴን ነው? በመግሇጫና በወሬ፣ በይስሙሊ 
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ስብሰባ ኅብረት/አንዴነት ይመጣሌ? በውኑ እናንተ ራሳችሁን ከተቃዋሚው ጎራ 
የመዯባችሁ የፖሇቲካ ዴርጅቶች የሕዝብ ውክሌና አሊቸሁ ወይ? በተሇይም በጎሣ 
የተዯራጃችሁ (በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ) እና ጎሳችሁን ‹ነፃ› ሇማውጣት እንታገሊሇን 
የምትለ ዴርጅቶች ከምንታገሇው ወያኔ ስሇመሻሊችሁ ምን ዋስትና አሇን? ዓሊማችሁ 
ኢትዮጵያን እንዯ አንዴ ለዏሊዊት አገር ያማከሇ ከሆነና በጎሣ ሇመዯራጀታችሁ ዏቢይ 
ምክንያቱ የመብት፣ የፍትሕ፣ የእኩሌነት ወዘተርፈ ጥያቄ ከሆነ ቢቻሌ ወዯ ኅብረ 
ብሔራዊነት፣ ቢያንስ ዯግሞ አንዴን ጎሣ የምትወክለ የጎሣ ዴርጅቶች ሇምን አንዴ 
አትሆኑም?  

4ኛ/ መጻፍ፣ አስተያየት መስጠት መብታችሁ ቢሆንም በላልች መሥዋዕትነት የተዯሊዯሇ 
ሕይወት የምታሌሙ ብቻ ሳይሆን ትግለን በተግባር የተቀሊቀለ ኢትዮጵያውያንን እና 
ትግለን የሚያስተባብሩ መሪዎችን በስንኩሌ አስተያየታችሁ የምታዲክሙና በነውረኛ 
ዴርጊታችሁ በትግለ ዙሪያ ሇተሰባሰበው ሕዝብ ክብር የላሊችሁ ከወያኔ ጋር ኅብረት 
የሇንም የምትለ ከርሳም ወገኖች ከወያኔ ካዴሬዎች በምን ትሻሊሊችሁ?  

5ኛ/ የሕዝብስ ፍሊጎት በየጎሣው በተናጥሌ ‹ነፃ› መውጣት ነው? ከዛ በኋሊስ ተረኛ ገዢዎች 
ሇመሆን ሊሰፈሰፉ ኃይልች ራስን አሳሌፎ መስጠትና የባርነቱን አዙሪት ማስቀጠሌ ነው? 
በእጅጉ ሉታሰብበት ይገባሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ወያኔ በአሽከሮቹ አማካይነት ሇጊዜ መግዣና 
ወገኖቻችንን አዴብቶ ሇማጥቃት በሚጠራቸው ስብሰባዎች እንዲትዘናጉ፤ እንዱሁም 
በተቆጣጠራቸው የብዙኃን መገናኛዎች የሚያስተሊሌፋቸው አፍራሽ ወሬዎች ከትግለ 
እንዲያዘናጋችሁ መመካከር፣ አንደ ሇላሊው ትክክሇኛ መረጃ ማስተሊሇፍ ተገቢ 
ይመስሇኛሌ፡፡ 

በዘወትር ጸልቴ አስተያየቴን እቋጫሇኹ፡፡  

ኢታርእየኒ ሙስናሃ ሇኢትዮጵያ!!! የኢትዮጵያን ትንሣኤ ሌዕሌናዋን እንጂ ጥፋቷን አታሰየኝ፡፡ 
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