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ከወያኔ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሾልኮ የወጣ
ከዚህ በታች ከገጽ 6 እስከ 13 የተቀመጠው
የወያኔ የስሇሊ እቅዴ ሰነዴ ከሁሇት አመት
በፊት ማሇትም በ 2004 የተነዯፈና አሁን
በስራ ሊይ የዋሇ ነው።

ብሄራዊ እሴቶችን ከሚያጠፋው መርዘኛ እባብ ይጠንቀቁ!

ዲያስፖራውን የመሰለያ እቅድ
ሇአረመኔ መንግስት የሚሰሌሌ አረመኔ ነው!

ይሁን እንጂ ወያኔ ዱያስፖራውን የመሰሇሌ
እቅዴ ነዴፎ መንቀሳቀስ የጀመረው ክፉኛ
ሽንፈት/ውርዯት በገጠመው በምርጫ 1997
ማግስት መሆኑን የሚያረጋግጠው፡ በ1998
የወጣው ባሇ 52 ገጽ የስሇሊ እቅደ በገጽ 5
ሊይ የሚገኘውን ሉንክ በመጫን ማንበብ
ይችሊለ።

አንብበው ሊሊነበበ
በማስተሊሇፍ
የዜግነት ግዳታዎን ይወጡ!

የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ
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አጭር መግሇጫ በመሊው ዓሇም ሇምትገኙ ፤
የሀገራችሁ መጻኢ ህሌውና፤ የወገናችሁ የዘመናት ጭንቅ፤ እንግሌትና ፤ የስቃይ ህይወት
ላት ተቀን ሇሚያሳስባችሁ ውዴ ኢትዮጵያዊያን በሙለ፦
ከሁሇት ዓመት በፊት የወያኔ መንግስት በውጭው ዓሇም የሚገኘውን ኢትዮጵያዊ ሇመሰሇሌ የነዯፈውን እቅዴ በዝርዝር የሚገሌጽ ሚስጥራዊ ሰነዴ ከውጭ ጉዲይ
መስራቤቱ ሾሌኮ ወጥቶ በመሊው ዓሇም ሇሚገኘው ኢትዮጵያዊ በተሇያዩ ዴህረ ገጾች ይፋ መሆኑ የሚታወስ ነው። ሾሌኮ የወጣው ሰነዴ ባጋጣሚ በእንግሉዝ ሃገር
የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንን ሇመሰሇሌ የተነዯፈን እቅዴ የሚዘረዝር ይሁን እንጂ እቅደ በመሊው ዓሇም በሚገኘው የመንግስት ተቃዋሚ ሊይ ሁለ ተግባራዊ እንዱሆን ታስቦ
የተቀመረ መሆኑ ሳይታሇም የተፈታ ነው።
በመሆኑም በየትኛውም ሃገር የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ይህንኑ ዝርዝር የስሇሊ እቅዴ ተገንዝቦ ቅዴመ ዝግጅት ያዯርግ ዘንዴ ከሁሇት ዓመት በፊት በየዴህረ ገጹ እንዱበተን
ተዯርጓሌ፡፡
ይሁን እንጂ ይህን የሚስጥር ሰነዴ ምን ያህለ ኢትዮጵያዊ ወገን አግኝቶት አንብቦታሌ? ምን ያህለስ ተገንዝቦታሌ? ምንስ አይነት ጥንቃቄ አዴርጎ ቆይቷሌ? የሚለትን
ጥያቄዎች ስናነሳ የምናገኘው ምሊሽ ብዙም የሚያመረቃ አይመስሇንም።
ይህን የምንሇው ያሇ ምክንያት አይዯሇም። በአካባቢያችን ከምናየው እውነታ በመነሳት እንጂ!። አዎ ኢትዮጵያዊው ወገን ይህ ከሁሇት ዓመት በፊት ሾሌኮ የወጣው ሰነዴ
በእቅዴ ዯረጃ የያዛቸውን ንዴፈ ሃሳቦች አንብቦ ፤ተገንዝቦና ብልም ትኩረት ሰጥቶ ማዴረግ የሚገባውን ጥንቃቄ አሊዯረገም። ይህን ባሇማዴረጋችንም እንሆ የወያኔ መንግስት
የሁሇት ዓመቱን የመረጃ ስብሰባ(ስሇሊ) እቅዴ ያሇምንም እንከን አጠናቆ ወዯ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ገብቷሌ።
ሇአንባቢያን ሙለ ግንዛቤ ይሰጥ ዘንዴ ከወያኔ የውጭ ጉዲይ መስሪያቤት ሾሌኮ የወጣውን የስሇሊ እቅዴ ኮፒ ከዚህ ማብራሪያ ጋር አባሪ አዴርገን አቅርበነዋሌና አንብበው
ሙለ ይዘቱን ይመረምሩ ዘንዴ እምነታችን ነው።
ይህ በእንዱህ እያሇ፦ ይህ ማብራሪያ ከተዘጋጀበት ከሜሌበርንና በተጓዲኝም ከአውስትራሉያ የተሇያዩ ስቴቶች ወቅታዊ እንቅስቃሴ በመነሳት የወያኔ መንግስት የመረጃ
ስብሰባውን(ስሇሊውን) አጠናቆ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ስሇመጀመሩ አስረጂ ይሆናለ ያሌናቸውን ነጥቦች ማመሊከት እንሻሇን።
ትኩረታችንን ከሳቡትና በዚህ ማብራሪያ ሌናካትታቸው በመረጥናቸው ንዐስ ርዕሶች ሥር የሚገኙ በወያኔ መንግስት የመረጃ መሰብሰቢያ መጠይቆች ሊይ በማተኮር
እንዯሚከተሇው፤ የወፍ በረር ምሌከታ እናዯርጋሇን።

በታዋቂና በተሰሚ ሰዎች ስሇመጠቀም፤ ተቃዋሚና ዯጋፊን ስሇመሇየትና ስሇ ዯጋፊዎች አዯረጃጀት ሇሚሰበሰቡ መረጃዎች የቀረቡ መጠይቆች፦
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ተሰሚነት ያሊቸው ሰዎች ተሇይተዋሌ? ከተሇዩስ እነማን ናቸው? እነሱን ሇመጠቀም ምን ተሰርቷሌ? ሇወዯፊቱስ ምን መስራት ይቻሊሌ? ተሰሚነት ያሊቸው የኪነት ሰዎች
አለ? እንዳት እንጠቀምባቸዋሇን? በሚዱያስ በኩሌ ሇምሳላም በጽሁፍ፤ በሬዱዮ፤ በጋዜጣ፤ በኢንተርኔት፤የሚሰሩ ዯጋፊዎቻችን እነማን ናቸው የሚቃወሙትስ እነማን
ናቸው? አንዴ ሇአምስት የሚባሇው አዯረጃጀት ተጀምሯሌ? እንዳት ይካሄዲሌ?

ሇአረመኔ መንግስት የሚሰሌሌ አረመኔ ነው!

የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ

ዱያስፖራው የሚገኝባቸውን ሌዩ ሌዩ ተቋማትና የንግዴ ቤቶችን፤ እዴሮችን፤ ሌዩ ሌዩ ሕዝባዊ መዴረኮችን ሇመሰሌ የወጡ መጠይቆች
 ዱያስፖራው የሚገኝበት የባህሌ ምግብ ቤት፤ ሱቅ፤ የሃይማኖት ተቋማት፤ ሌዩ ሌዩ መዴረኮች ይታወቃለ? እነ|ኚህን ሇመጠቀም ምን የተዯረገ ነገር አሇ? ከላሇ ሇወዯፊቱ
እንዳት ይቻሊሌ?ላልች ስሇ ዱያስፖራው መጠቀስ ያሇባቸው ነገሮች ካለ....።

በዱያስፖራ የተወሇዯውን ወጣቱን ትውሌዴ ሇማጥመዴ የወጡ መጠይቆች
 ወጣቱን ትውሌዴ በተመሇከተ አዯረጃጀት ካሇ? የወጣቱ ዝንባላ ? ከኛ ጋር የመስራት ፍሊጎት እንዱኖረው እንዳት ማዴረግ ይቻሊሌ? ከዚህ ጋር በተያያዘ የተሰሩ
ስራዎች ካለ።

የዱያስፖራውን ገንዘብ አሊሊክና አካውንት ስሇመክፈት መረጃ ሇመሰብሰብ የወጡ ጥቄዎች


የዱያስፖራው የገንዘብ አሊሊክ ምን ይመስሊሌ? የሃገራችን ባንኮች አሰራር? ህጋዊ መሌክና ህጋዊ ባሌሆነ መሌክ እንዳት ይሇካሌ? በሃገራችን ባንኮች አካውንት የከፈተ
አሇ?

ተቃዋሚ ዴርጅቶችን ሇመሰሇሌ የወጡ ጥያቄዎች በተመሇከተ


ዋና ዋና ተቃዋሚ ዴርጅቶች ማን ማን ይባሊለ? ዋና ዋና አመራሩ ማን ይባሊለ? የሚንቀሳቀሱበት ሃሳብ ምንዴነው? የአባሊቱ ብዛት? ያሊቸው ዴጋፍ? በአባሊቸው
ሳይቀር የሚነሱ ተቃውሞዎች ምንዴናቸው? የሃገሩን መንግስት ኢንፉሇንስ በማዴረግ ዯረጃ ያሊቸው ሚና? ሰዎችን ሇማግኘት፤ የሚጠቀሙባቸው ስሌቶች ምንዴናቸው?
አሰራራቸው ምን ይመስሊሌ። በተቃውሞ በዋናነት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እነማን ናቸው?

ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩት የመረጃ መሰብሰቢያ መጠይቆች ሇምሌከታችን ግብአት ይሆናለ ያሌናቸው በሰነደ ከተካተቱት ጥቂቶቹ ናቸው። እንግዱህ በመነሻችን ሊይ
እንዯጠቀስነው የወያኔ መንግስት በነኚህና በላልቹም ጥያቄዎች መሰረት ከዱያስፖራው መረጃ የመሰብሰቡን እቅዴ የነዯፈው ከሁሇት አመት በፊት ነው፡

ባሇፉት ሁሇት አመታት ምን ሠሩ?


2

ባሇፉት ሁሇት ዓመታት አፍቃሪ-ወያኔዎች ከሁሇት አመት በፊት በወጣው የስሇሊ መጠይቅ ሊይ በመመርኮዝ መረጃዎቹን ሲሰበስቡ ቆይተዋሌ። በዚሁ መሰረትም፤
ታዋቂ ሰዎች፤ ተሰሚ ሰዎች፤ የኪነት ሰዎች፤ ጠንካራ ተቃዋሚዎች ፤ ዯጋፊ ሉሆኑ የሚችለ ሰዎች፤ ተቃዋሚ ሚዱያዎች፤ ዯጋፊ ሚዱያዎች፤ ተሇይተዋሌ።ዱያስፖራው
የሚንቀሳቅስበትን ተቋማት ጠንካራና ዯክማ ጎን አጥንተዋሌ። ጠንካራውን ተቃዋሚ ሉዯሇሌ ከሚችሇው ተቃዋሚ ሇይተዋሌ፡፤

ሇአረመኔ መንግስት የሚሰሌሌ አረመኔ ነው!

2

የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ

አሁን ምን እየተተገበረ ነው? ፦
 በአሁን ሰዓት ዯግሞ ሇሁሇት አመታት ሰስብስበው በሊኩት መረጃ ሊይ ተመስርቶ የተሊከሊቸውን መመሪያ በመከተሌ ወዯ ተግባር እንቅስቃሴ ገብተዋሌ፡፤
ታዋቂ ሰዎችን ፤ የኪነት ሰዎችን ፤ አግባብቶ መጠቀም፤ የሚዱያ ሰዎችን ማጥመዴ፤ መመሌመሌ፤ ብልም አንዴ ሇአምስት ማዯራጀት ይዘዋሌ።
 ዯጋፊ ሚዱያዎቻቸውን በፕሮፓጋንዲ አስታጥቀው እያንቀሳቀሱ ይገኛለ። ዯጋፊዎቻቸውን በተሇያዩ ተቋማት ሇምሳላ በሃይማኖት ተቋማት፤ በኮሚኒቲ፤
በስፖርት እንቅስቃሴ፤ በውይይት መዴረክና በላልችም ሲቪክ ማህበራት ፤ በአመራርነት አስርገው በማስገባት ቢቻሌ ተቋሙን ሇመቆጣጣር ካሌተቻሇም
ተቋማቱ ጸረ ወያኔ እንቅስቃሴ እንዲያዯርጉ ሇማዲከም እየሰሩ ይገኛለ፡፤
 በእቅዲቸው አዱሱ ትውሌዴ ብሇው የጠሩትን በውጭው ዓሇም የተወሇደ አሌያም በህጻንነት መጥተው ዛሬ በወጣት እዴሜ ክሌሌ የሚገኙትን ሌጆቻችንን
በተሇያየ ጥቅማጥቅም አማሇው በዯጋፊነት እየመሇመለ ይገኛለ።
 በ40/60 የኮንዯሚንየም ቤት ምዝገባ ዯጋፊዎችን ሇማበራከት በትጋት እየሰሩ ይገኛለ፡፤ በተሇያዩ ሸቀጦች አስመጭና ሊኪነት በአነስተኛ ወይም ነጻ ቀረጥ
እንዱሰሩ በማባበሌ ዯጋፊዎችን እየመሇመለ ይገኛለ፡፤
 በተሇያየ ጥቅማ ጥቅም ተዯሌሇውም ሆነ በላሊ ምክንያት በዯጋፊነት የተመሇመለ አባሊትን 1 ሇ 5 (4 አባሌ አንዴ ሃሊፊ) አዴርገው በማዯራጀት ዱያስፖራውን
እንዱሰሌለ፤ ብልም በየግዜው ከመንግስት የሚወርዴን መመሪያ እንዱተገብሩ አሰማርተዋሌ፡፤ በ 1 ሇ 5 የተዯራጀው ሴሌ በየግዜው እየተገናኘ ስራውን
ይገመግማሌ ኢንፎርሜሽን ይሇዋወጣሌ፤ በግምገማውም ጠንካራው ተወዴሶ ፤ ዯካማው ተወቅሶ፤ ሇነገ ዯግሞ አዱስ መመሪያ ይቀበሊሌ።
 የተመሇመለት ዯጋፊዎች ከስሇሊውና ተቃዋሚን ከማዲከሙ ተሌዕኮ በተጨማሪ የአባይን ቦንዴ መሸጥ፤ የአምስት አመቱን የትራንስፎርሜሽን እቅዴ መስበክ ፤
የወያኔን ሌማታዊ መንግስትነት በዱያስፖራው ውስጥ ሇማስረጽ መስራት ይጠበቅባቸዋሌ። ዯጋፊ ሚዱያዎች በተሇይ የመንግስትን መሌካም ስም በመገንባት
ረገዴ ብዙ ይጠበቅባቸዋሌ። ከዚሁ በተጓዲኝ በተቃዋሚው ወገን በመንግስት ሊይ የሚቀርቡ ክሶችን በማስተባበሌ ይሰራለ።

በወያኔ መንግስት ዯጋፊዎች እየተተገበሩ ናቸው ሊሌናቸው ስራዎች አካባቢያዊ መገሇጫዎች
ይህ ማብራሪያ የተዘጋጀው በሜሌበርን ዱሞክራሲ ሇኢትዮጵያ ዴጋፍ ቡዴን በመሆኑ አካባቢያዊ መገሇጫዎቹም ከሜሌበርን ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ
የተመዘዙ ሉሆኑ ግዴ ነው። ይሁንና የወያኔ መንግስት የስሇሊ እቅዴና አካሄዴ ተመሳሳይ በመሆኑ በየትኛውም አገር የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ከዚሁ ሰነዴ በመነሳት የራሱን
አካባቢያዊ መገሇጫዎች ሉያመሊክት ይቻሇዋሌ።






በተሇይ በሜሌበርን፤ በተሇያየ ግዜ ኮሚኒቲውን ሇማዲከም፤ የስፖርት እንቅስቃሴውን ሇመቆጣጠር፤ ቤተ ክርስቲያናቱን ሇመሇያየት የተዯረጉ ነገር ግን ያሌተሳኩ
ሙከራዎች ተቋማትን የመቆጣጠር እንቅስቃሴያቸው መገሇጫ ናቸው፡፤
በቅርቡ ከሜሌበርን አስር የሚሆኑ ወጣቶች ተመሌምሇው ሇስሌጠናና ሇጉብኝት ወዯ ኢትዮጵያ መሄዲቸው ወጣቱን ትውሌዴ የመቆጣጠር እቅዴ መገሇጫ ነው።
ከዚህ በፊት በተሇያዩ ተቋማት ውስጥ ማህበራዊ ግሌጋልት እንዱሰጡ ሲመረጡ፤ ሌዩ ሌዩና ሰንካሊ ምክንያቶች እየዯረዯሩ ይሸሹ የነበሩ በርካታ ግሇሰቦች፤ ዛሬ
መዴረክ አይቅረን ብሇው በየቦታው ሲጣደ የማየታችን ሚስጥርም በተቋማት ሰርጎ የመግባቱ ትሌም መገሇጫ ነው።
ከወያኔ ኤንባሲ ጋር በቅርበት በመስራት የተሇያዩ የንግዴ እንቅስቃሴዎችን ሇማስፋፋት የሚሰራ የንግዴ ዴርጅት በይፋ እራሱን ማስተዋወቁም ላሊው መገሇጫ ነው፡
አዱሱ አምባሳዯር በተሇያዩ የአውስትራሉያ ስቴቶች በመዟዟር ይህን ሇሁሇት ዓመታት መረጃ የተሰበሰበበትን ተሌዕኮ ሇማስፈጸም እንቅስቃሴ መጀመራቸውም
ዋናውና ወቅታዊው መገሇጫ ነው።

ከዚህ በተጨማሪ አንባቢያን ከዚህ መግሇጫ ጋር የተያያዘውን የስሇሊ እቅዴ ሰነዴ በማንበብ ላልችም በርካታ መገሇጫዎች ሉያመሊክቱ እንዯሚችለ እርግጥ ነው።

3
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3

የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ

የአዱሱ አምባሳዯር ተሌእኮ
አዱሱ አምባሳዯር በተሇያዩ የአውስትራሉያ ስቴቶች በመዟዟር ይህን ሇሁሇት ዓመታት መረጃ የተሰበሰበበትን ተሌዕኮ ሇማስፈጸም እንቅስቃሴ መጀመራቸውም
ታውቋሌ። አምባሳዯሩ ኢትዮጵያዊያንን ሰብስበው ሇማነጋገር እቅዴ እንዲሊቸው ተሰምቷሌ።
ይህን እቅዴ ሇማሳካት የተነዯፈው ዘዳ ዯግሞ ዯጋፊዎቻቸው ተቃዋሚ በመምሰሌ አምባሳዯሩ በጠራው ስብሰባ ሊይ ተገኝተን ሌክ ሌኩን እንንገረው በሚሌ እውነተኛና
የዋሁን ተቃዋሚ ማሳሳት ነው። ተቃዋሚው ሌክ ሌኩን ሌንገር ብል በስብሰባው ሲታዯም፦ የአባይ ግዴብና ፤ የ5 ዓመቱ የትራንስፎርሜሽን ዱስኩር ቀዲሚ አጀንዲዎች
እንዯሆኑ ይነገረዋሌ። ጥያቄ ካሇ መጨረሻ ማቅረብ ይቻሊሌ ይባሊሌ። በሁሇቱ አጀንዲዎች ውይይት ሲዯረግ “የዱያስፖራ ኢትዮጵያዊያን መንግስት የሚያዯርገውን
የሌማት እንቅስቃሴ አዯነቁ’” ሇሚሇው የኢቲቪ ዴራማ ግብዓት የሚሆን ቪዱዮ ይቀረጻሌ። ወዯ ጥያቄው ክፍሇ ግዜ ሲገባም ሌማታዊ ጥያቄዎች ካሌሆኑ አይስተናገደም
በሚሌ መዴረኩ ይዘጋሌ።
በመሆኑም ስብሰባው ቀዲሚ አጀንዲው የሰብዏዊ መብት አጠባበቅ፣ የጸረ ሽብር ህጉ፣ የፕሬስ አፈናው፣ የዜጎች መፈናቀሌ፣ የፖሇቲካ ምህዲሩ መጥበብ እና መሰሌ አንገብጋቢ ችግሮቻችን
እንዲሇመሆናቸው በተመረጡ የመሸንገያ አጀንዲዎቻቸው ዙሪያ ሊሇሙት የፖሇቲካ ግብ እንዲያውለት ሌናስቆማቸው ይገባሌ።

ይህ እቅዲቸው በአንዲንዴ ቦታዎች ተሞክሮ ብዙም እንዲሌተሳካሊቸው ተረዴተናሌ።እኛም ከዚህ ተምረን ሌክ ሌካቸውን እንገራቸው የሚለንን ሌክ ሌካቸውን
ሌንነግራቸው ይገባሌ፡፤ መጀመሪያ የሰሚ ያሇህ፤ የፍትህ ያሇህ፤ የሚሇውን የሃገርቤቱን ወገን አነጋግሩ1 አዴምጡ1 ሌንሊቸው ይገባሌ!። ስብሰባው እንዲይካሄዴም
የምንችሇውን ሁለ ማዴረግ ይጠበቅብናሌ።

የወያኔ ዯጋፊዎች ከመንግስት የሚያገኙት መዯሇያና ጥቅማ ጥቅም ምንዴነው?
የወያኔ መንግስት ዯጋፊዎቹን የሚዯሌሌበት የጥቅማ፡ጥቅም አይነቶች የተሇያዩ ናቸው። በዋናነት ግን የግሇሰቡን ፍሊጎት መሰረት ያዯረገ ስሇመሆኑ መረጃዎች አለ።
ሇምሳላ የንግዴ ቦታ ሇሚፈሌግ የንግዴ ቦታ ፤ ቤት መስሪያ ቦታ ሇሚፈሌግ እንዱሁ፤ ኮንዯሚንየም ሇመግዛት ሇሚሻ ኮንዯሚኒየም ፤ ሇመነገዴ ሇሚሻ አነስተኛ ወይም
ከቀረጥ ነጻ ንግዴ ፤ ላልችም ይፈቀዴሇታሌ/ይዯረግሇታሌ። ...ከዚህ በተጨማሪ በሃገርቤት አወዛጋቢ የውርስና የይገባኛሌ ጉዲይ ያሊቸው ጉዲያቸውን ሇማስፈጸም ሲለ
በዯጋፊነት እንዯሚመሇመለም፣ ተዯርሶበታሌ።

ዱያስፖራው ምን ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባዋሌ?
 ከሁለ አስቀዴመን ከዚህ መግሇጫ ጋር የተያያዛውን የስሇሊ እቅዴ በጥሞና አንብበን ሊሊነበበም አስነብበን ሌንወያይበትና ሌናብሊሊው ይገባሌ። በዯንብ
ከተረዲነው አስፈሊጊውን ጥንቃቄ ሇማዴረግ እንችሊሇን።
 የወያኔ ጥንካሬ ሁለ በኛ ሌዩነትና አሇመግባባት ሊይ የተመሰረተ በመሆኑ አሁንም ከሁለ አስቀዯመን መነጋገር ፤ ሃሳብ መሇዋዋጥ፤ ሌዩነቶችን በውይይት
ሇመፍታት መፍቀዴን እንዯ መርህ መቀበሌ ይገባናሌ።ግሊዊና ጥቃቅን ሌዩነቶችን አስወግዯን ትኩረታችንን ሁለ በአንደና በዋናው ጠሊት በወያኔ ሊይ ማዴረግ።
 በኮሚኒቲ፤ በቤተክርስቲያን[ በስፖርትና በላልችም ተቋማት ውስጥ ቅራኔ የሚያጭሩ ሃሳቦችን መመርመር ምንጭና ምክንያታቸውን ማጤን።አፈንጋጮችን
መከታተሌ።
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ሇአረመኔ መንግስት የሚሰሌሌ አረመኔ ነው!

4

የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ

 የህዝብን ሰባዊና ዱሞክራሲያዊ መብት ሇማስጠበቅና የሃገራችን ህሌውና መታዯግ የዜግነት ግዳታ እንጂ ፖሇቲከኛ የመሆን ያሇመሆን ምርጫ አሇመሆኑን
ተረዴተን ፖሇቲካ አያገባኝም የሚሌን አዲካሚና አዯንዛዥ አመሇካከት መዋጋት።
 አለባሌተኞችን ማጋሇጥ፤ የተሇየና አስጊ እንቅስቃሴ ሲታይ መመርመር።ያሇ ይለኝታም ማጋሇጥ።
 ወጣቶች እንዲይታሇለ መምከር፤
 የመንግስት ዯጋፊነታቸው የሚታወቁ ሰዎችን አካሄዴ መመርመር ሇማያውቃቸው ማሳወቅ፤ የሚፈሌጉትን መረጃ እንዲያገኙ ማግሇሌ።ንግዴ ቤት ካሊቸውም
በንግዴ ቤታቸው አሇመጠቀም። በሃዋሊ ገንዘብ በመሊክ የሚሰሩም ካለ በነሱ በኩሌ ገንዘብ አሇመሊክ።
 በተገኘው አጋጣሚ ሁለ የወያኔን መንግስት ኢሰብአዊና አረመኔያዊ ተግባር ማጋሇጥ
 የተሇያዩ ተቃዋሚ ዴርጅት አባሊት ሌዩነታቸውን ወዯ ጎን አዴርገው ከሊይ በተዘረዘሩት የጥንቃቄ እንቅስቃሴዎች እጅና ጓንት ሆነው መስራት ይገባቸሌ።
 ከሁለም በሊይ ዯግሞ መቻቻሌ መቻቻሌ መቻቻሌ! ይገባናሌ እንሊሇን።

ማጠቃሇያ፡
ከሁሇት አመት በፊት ሾሌኮ የወጣውን ከዚህ በታች የምታነቡትን የስሇሊ እቅዴ ሰነዴ በግዜው በቂ ትኩረት ሰጥተነው ቢሆን ኖሮ ዛሬ በዚህ አሳሳቢ ሁኔታ ሊይ
ባሌተገኘን ነበር። አሁንም ቢሆን ተቀራርበን፤ ተቻችሇንና ተግተን ከታገሌን ከዴሃው ህዝብ ሊብና ዯም መጠው፤ ሇከርስ አዯሮች በሚከፍለት መሽሩፍ የሰበሰቡት መረጃ
ከወረቀት አሌፎ የሚፈይዯው ነገር አይኖርም። እንተባበር፤ እንነጋገር እንቻቻሌ! አንከፋፈሌ!

ማስታወሻ
ከዚህ በታች በ 6 እስከ 14 የተቀመጠው የወያኔ የስሇሊ እቅዴ ሰነዴ ከሁሇት አመት በፊት ማሇትም በ 2004 የተነዯፈና አሁን በስራ ሊይ የዋሇ ነው።
ይሁን እንጂ ወያኔ ይህን የስሇሊ እቅዴ ነዴፎ መንቀሳቀስ የጀመረው በምርጫ 1997 ክፉኛ ሽንፈት በገጠመው ማግስት መሆኑን የሚያረጋግጠው
በ1998 የወጣው ባሇ 52 ገጽ የስሇሊ እቅደ ነው። ሰነደን እዚህ ሊይ ተጭነው ያንብቡ አንብበውም ያስነብቡ!!!
ኢትዮጵያ ሇዘሊሇም ትኑር!

ዱሞክራሲ ሇኢትዮጵያ ዴጋፍ ቡዴን በሜሌበርን
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የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ
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ሇአረመኔ መንግስት የሚሰሌሌ አረመኔ ነው!
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የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ
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የወያኔ መንግስት ዱያስፖራውን የመሰሇያ እቅዴ
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