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    ሇዳሞክራሲ አርበኞች 
       ተባብሮ ሇመታገሌ የሚያስችሌ ቀሊሌና ጠቃሚ  

        ሃሳብ          በጣሰው tassat@t-online.de 

 

ሇጊዜው በእጅ የገባችሁ በውጭ የምትገኙ 19 የ8 ዘውጋዊ  እና 13 ዜጋዊ ዴረጅቶች! 
 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

 
አስቀዴሞ የከበረ ሰሊምታ ይዴረሳችሁ፤ 
 

በዚህ ማስታወሻ የቀረበውን ሃሳብ ጠቃሚ ነው የምትለ ስሇጠቀሚነቱ፤ ጎጂ ነው የምትለም ስሇጎጅነቱ የሚታያችሁን ምክንያቶች ጨምራችሁ መሌስ 
እንዴትሰጡ ትጠየቃሊችሁ፤ ላልች ይህ ሃሳብ ከተሊሇፈበት ዕሇት ቀዯም ብል ተዯራጅታችሁ እንቅስቃሴ የጀመራችሁና በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሌገባችሁ 
ካሊችሁ ተቀሊቅሊችሁ ዴምጻችሁን ማሰማት ትችሊሊችሁ። በጉዲዩ ሊይ ዴምጽ ሇማሰማት ግሇሰቦችም መብታችሁ የተጠበቀ ነው። መሌስ ስትሰጡ ግን 
አዴራሻችሁን ማኖር አትርሱ።  የመሌሱ ውጤት ከታየ በዃሊ ቀጣይ ሂዯት ይኖራ ተብል ተስፋ ይዯረጋሌ።   
 

ሇዚህ ጽሁፍ መነሻ፤- ከወራት በፊት አቶ ዘውዳ ጉዯታ የተባለ ወንዴም "የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ እና የአገር አንዴነትን "ያገቱት" ሦስት ተጻራሪ 
ሃይልች" በሚሌ ርዕስ አንዴ ሰፋ ያሇ ጽሁፍ አስነብበው ነበር። ከዚያም በሊይ የጸሃፍያን ዴምድች በሚሌ የኢሳት አምዴ ሊይ ቀርበው ከጋዜጠኛ ርእዮት 
አሇሙ ጋር እሰጥ አገባ ብሇውበታሌ። እንዯተከታተሊችሁት ተስፋ ይዯረጋሌ፤ ካሊያችሁትም የ www.borkena.com ን ዯጅ ምቱ፤ ይከፈትሊችሁማሌ። የአ 

ሁኑ  አነሳስ ግን ስሇጽሁፉ ሇማውራት አይዯሇም። በዚህ ጽሁፋቸው 3 አጋቾች ብሇው የፈረጇቸው ሶስት ተጻራሪ ሃይልች ተዋንያን  የሚከተለት  
      " 1. የኢትዮጵያ አንዴነት ሃይልች፤ 
        2. የመገንጠሌን አጀንዲ  የሚያራምደ ወገኖች፡ 
        3. የህወሏት የገዢ ቡዴን " ሲሆኑ፤ ማስታወሻው የሚያጠነጥነው በነዚህ 3 ሃይልች ዙሪያ 

ቢሆንም፤ በተሇይ የሚያተኩርበትና ክብዯት የሚሰጠው ግን፤  ቡዴን 1 እና 2  ሊይ ይሆናሌ።   
 

በእርግጥም የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ችግር በውስጥ በኩሌ ሰብሰብ ተዯርጎ ሲታይ፤ የሚዋሌሇው በአነዚህ ሶስት ሃይልች መካከሌ መሆኑን መገንዘብ 
የሚያስቸግር ባይሆንም፤ በሕዝብም መካከሌ ያሇው ሁኔታ ሲታይም ብዙ ሌዩነት አይኖረውም። በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ቡዴኖች ሊይ በመቆየት፤  ሃይሊቱ 
እናንተ የምትሟሟቱሇት  የየራሳቸሁ የሆነ ጥያቄ ያሊችሁ መሆኑና ይህንን ጥያቄያችሁን ምን ብታረጉ ነው መሌስ አስገኝታችሁሇት እናንተም፤ ሃገሪቷም፤ 
እፎይ ብሊችሁ፤ እንቅሇፍ የሚወስዲችሁ? ከሚሌ አቅጣጫ ሇማየት ይሞከራሌ። ጥያቄዎቹ ዘመን የተሻገሩና መፍትሄ  ተገኘሊቸው ሲባሌ መሌሰው ጥሬ 
ሲሆኑ፤ ጠበቡ ሲባሌ ሲሰፉ፤ አጠሩ ሲባሌ ሲረዝሙ፤ ተሟሟቁ ሲባሌ ሲቀዘቅዙ፤ አንዳ ሲወጡ ላሊ ጊዜ ሲወርደ የቆዩ እንጂ ሇዛሬ አዱስ ሆነው 
የሚቀርቡ አይዯለም። አዱስ ይሆናሌ ተብል የሚታሰበው በጥያቀዎቹ በኩሌ ሳይሆን፤ በመፍቻቸው በኩሌ ነው። ተከታተለ፤ 

    
"የኢትዮጵያ አንዴነት ሃይልች" ቡዴን፤  የመንግስተሰማያት መግቢያው አስፋሌት መንገዴ አንዴነት የሚባሇው አውራ ጎዲና ብቻ ነው ሲሌ፤ "የመገንጠሌን 
አጀንዲ  የሚያራምደ ወገኖች" ዯግሞ፤ ሰው ሳይገሇጥሇት ቀርቶ ነው እንጂ፤ ወዯ መንግሥተሰማያት ቀጥ አዴርጎ የሚወስዯው  መንገዴ ጊዜ አጥቼ ተጉዤበት 
ባሊየውም፤ መገንጠሌ የሚባሇው አውራ ጎዲና ይመረጣሌ ቢሌ፤ እናንተ ሁሇት ወገኖች በተሇያየ ጎራ ሆናችሁ ያነሳችዃቸው ጥያቄዎች እያንዲንዲችሁ ያሇችሁ 
የዳሞክራያዊ መብት መዕቀፍ የሚፈቅዴሊችሁን ከማዴረግ ያሇፈ አሇመሆኑን፤  ማንም  ጨዋ አገር ወዲዴ ዳሞክራት ቢሆን፤ ጥያቄ ውሰጥ አያስገባውም። 
ይህም ማሇት እነዚህ ጥያቄዎች የኮሩ፤ የዯሩ፤ ዳሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ናቸው ማሇት ነው። ዕውነቱ ይህ  ሆኖ እያሇ ታዱያ፤ እናንተ ሁሇት ወገኖች እነዚህ 
መብቶቻችሁ ችግር ቀፍቃፊ ሆነውባችሁ፤  እርስ በርስ ወዯመባሊት የዯረሳችሁበት ምክንያት ምንዴነው? ብሇን ብንጠይቅ፤ መሌሱ ችግር ቀፍቃፊዎች 
የመብት ጥያቄዎቹ ሳይሆኑ፤ ችግር ቀፍቃፊዎቹ፤ የጥያቄዎቹ መሌስ ሰጭዎች፤ መሌስ ይሰጣለ ብሊችሁ የምትከተሎቸው የመሌስ አሰጣጥ ዘዳዎች ናቸው። 
ሇዳሞክራሲያዊ ጥያቄ መሰጠት የሚገባው መሌስ ዳሞክራሲያዊ መሆን ሲገባው፤ ጸረ-ዳሞክራቲክ ዘዳ በመጠቀም፤ ጉዲዩ "ፍየሌ ወዯዚያ ቅዝምዝም 
ወዯዚህ" እንዱለ፤ ጥያቄው ወዱህ መሌስ ወዯዚያ እየሆነ ነው። ወይም እነዚህን ዳሞክራሲያዊ መፍትሄዎች ሇማስገኘት የሚያስችሌ አመች ሜዲ አሇመኖር 
ነው። ያም ሆነ ይህ ታዱያ ሇዳሞክራሲያዊው ጥያቄ  ዳሞክረሲያዊ መሌስ ሇመስጠት፤  ዘዳው  ምንዴነው? ወዯሱ ይታሇፋሌ፤ ከዘዳው በፊት ግን፤ 
ዘዳውን ስራ ሊይ የሚያውለ የግዴ ዳሞክራሲያዊ ሃይልች ያስፈሌጋለና እነዚህ ዳሞከራቶች ዯግሞ ዳሞክራት መሆን ብቻ ሳይሆን፤ አርበኝነትንም 
ስሇሚጠይቃቸው፤ "የዳሞክራሲ አርበኞች"ን ተዋወቁ፤   
 

ስሇዳሞክራሲ አርበኞች፤-   
 

አረረም መረረም፤ ሞቀም ቀዘቀዘም፤ ምንም ሆነ ምንም፤ ነጻ የሕዝበ ውሳኔን አክብረው  የሚቀበለ፤ ሇመቀበሌ ዝግጁ የሆኑ፤ ነጻው የሕዝብ ውሳኔ እንዱሳካ 
የበኩሊቸውን ያሌተቆጠበ ጥረት የሚያዯርጉ፤ ውሳኔውን ከማንኛውም አዯጋ ሇመጠበቅ ቁርጠኝነትን የሚያሳዩ፤  ዳሞክራሲ ሁሌጊዜም የምህረት  
አምሊክነቱ የሚረጋገጠው የሚያጣም የሚያገኝም በሱ ፊት እኩሌ መሆኑን የሚያስተምሩ፤ ዳሞክራሲው ያስገኘሇትን እንጂ፤ እሱ የፈሇገውን ማግኘት 
አሇመቻሌም ስሊሇ ያንን ክስተት ችል በጽናት ማሇፍን ስሇሚጠይቅ፤ ሇዚህ ጠንካራ ሆኖ ሇመገኘት የሚተጉ ሁለ፤  የዳሞክራሲ አርበኞች ናቸው። 
ሇምንዴነው የዳሞክራሲ አርበኞች የሚባለት፤ የሚሌ ጥያቄ ካሇ፤ ጉዲዩ እንዱህ ነው። ምንም እንኳን ባሁኑ ጊዜ ሇዳሞክራሲ፤ የዳሞክራሲ ትግሌ፤  
ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት፤ የሚባለትን ቃልችና ሃረጎች ማራገብ ሇኢትዮጵያውያን የጥርስ መፋቂያዎች ናቸው ቢባሌ፤ ስህትት ባይሆንም፤  እያንዲንደ አራጋቢ 
ዴርጅትም ሆነ ግሇሰብ እራሱ ምን ያህሌ ዳሞክራት እንዯሆነ የመረጋገጡ ጉዲይ ግን አስቸጋሪ ነው። አስቸጋሪ የሚሆንበትም ምክንያት፤ ዴርጅቶችም ሆኑ፤ 
ግሇሰቦች ዳሞክራሲውን ሲፈሩት ይታያሌ። ጥያቄ ጥያቄን ስሇሚወሌዴ፤ አሁን ዯግሞ፤ ሇምንዴነው የሚፈሩት? የሚሇው አይቀሬ ይሆናሌ፤ ሇመሌሱ 
የሚከተሇውን ማየት ቢሞከር፤ 
በኢትዮጵያችን የአንዯነት ሃይሌ ነኝ የሚሇው ወገን፤  

1.  Oromo Liberation Front  (OLF)......................................... የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 

2.  Front for Independence of Oromia (FIO)  ......................... የኦሮሚያ ነጻነት ግንባር 

3.  Oromo Liberation Front "United" (OLFU) ..............የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሕብረት 

4.  Oromo Democratic Front (ODF) ...............................የኦሮሞ ዳሞክራሲያዊ ግንባር 

5.  Bete Amara .......................................................................................ቤተ አማራ 
6.  Amhara Democratic Forces Movement..............የአማራ ዳሞክራሲያዊ ሃይሌ ንቅናቄ 

7.  Amara People´s Medhin Movement ........................የአማራ ሕዝብ መዴህን ንቅናቄ 

8.  All Amara Organization II ........................................................ዲግማዊ መአሕዴ 

9.  Amara People´s Movement .................................................የአማራ ሕዝብ ንቅናቄ 

10. Moresh Wogene Amara Organization ........................ሞረሽ ወገኔ የአማራ ዴርጅት 

11.  Gambela People Lieberation Movement.................የጋመቤሊ ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ 

12.  Ogaden National Lieberation Front .......................የኦጋዳን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር 

13.  Benishangul People Lieberation Movement.........የቤኒሻንጉሌ ሕዝብ ነጻነት ግንባር 

14.  Sidama National Liberation Front (SNLF) ...........የሲዲማ ብሔራው ነጻነት ግንባር 

15. Sidama National Democratic Movement ..................የሲዲማ ብሔራው ዳ. ንቅናቄ 

16. Afar People´s party (APP) ....................................................የአፋር ሕዝብ ፓርቲ 

 

17. Afar Revolutionary Democratic Unity Front ............የአፋር አብዮታዊ፤ ዳ. ግንባር   

18. Tigray People´s Democratic Movement ......................የትግራይ ሕዝብ ዳ. ንቅናቄ   

19. TAND (Tgrians for democrciawi Tibibir).........ትግራወያን ሇዳሞክራሲያዊ ትብብር 

1. Patriot G7..................................................................................አርበኞች ግንቦት7  

2. EPRP ....................................................................................................ኢሕአፓ 

3. EPRP UNITED ........................................................................ኢሕአፓ አንዴነት 

4. MEI´SONE ...........................................................................................መኢሶን 

5. MEDHIN ..............................................................................................መዴህን 

6. Bruh Ethiopia .............................................................................ብሩህ ኢትዮጵያ 

7. Ethiopian National Transitional Council ...........................(የሽግግር  ምክር ቤት) 

8. Ethiopian Youth Movement .........................................የኢትዮጵያ ወጣቶች ንቅናቄ 

9. Ethiopian Democratic Unity ..................................................... (ሕብረ ሕዝብ) 

10. Patriotic Movement II ....................................................ዲግማዊ ያርበኞች ንቅናቄ 

11. Susa Ethiopian Renaissance Democratic Organization ........ ሱሳ የኢ. ት. ዳ. ዴ  

12. Solidarity Movement for the New Ethiopia ..........ሇአዱስቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ 

13. Ethiopian Youth Tegadlo Movement ...............የኢትዮጵያ ወጣቶች ተጋዴል ንቅናቄ 
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  - በዳሞክራሲም የሃገር መገነጣጠሌ ሉመጣ ይችሊሌ በማሇት፤  
  - ከዚሁ ዙረያ ሳይወጣ፤ ፈንጠር ብል ዯግሞ፤ አንዴ ቀን የኔ ፓርቲ በዚች አገር ሊይ ስሌጣን ይዞ እከላ የተባሇው ፓርቲ አስተዲዯር  -  የዳሞ
    ክራቶቹ ፓረቲ ወይም የሪፓብሉካኖቹ ፓረቲ፤ የክርስቲያን ዳሞክራቱ ወይም የሶሻሌ ዳሞክራቱ ፓረቲ አስተዲዯር እንዯሚባሇው - ሲባሌ 
    የመስማቱ  ምኞት፤ በዳሞክራሲ ስሇመሟሊቱ እርግጠኛ ባሇመሆን፤  
 

  -  ከአንዴነቱ ጎራ በተቃራኒ የቆመው ዯግሞ፤ ተገንጥል እራሱ የሚያስተዲዴራት ግዛት ኖሮት፤ ላሊው ቢሳካ ባይሳከም፤ ቢያንስ ግን  
         ባንዱራው በተባበሩት መንግስታት ግቢ ስትውሇብሇብ የማየት ሕሌም ያሇው፤  
  -  አንደ ወይም ላሊው፤ አሁን ባሇው ሥርዓት ያገኘሁት ጥቅም አሇ፤ አሱስ ይቀጥሌ ይሆን?   
  -  ስሇነገዋ ኢትዮጵያም ዛሬ ሳይሆን፤ ነገ ወያኔ ከወዯቀ በዃሊ ብንነጋግር የሚሌም ዘይቤ ያሇው፤    
  - የመሳሰለ ጉጉቶችና ምኞቶች በዳሞክራሲ ሉገጥማቸው የሚችሇውን ዕዴሌ መገመት ባሇመቻሌ፤ ፍሃት ስሇሚኖራቸውና  በምክንያቱም 
ሇዳሞክራሲ ሉኖራቸው የሚገባውን ተዓማኒነት የሳሳ ስሇሚያዯርገው፤ - ፈሩ ሲባሌም ታዱያ፤ ፍርሃትን ዋጋቢስ ሇማዴረግ  ብቻ ሳይሆን፤ እንዯሁኔታውና  
እንዯሚባሇውም፤ የፈራ የናቱ ሌጅ ነው፤ ፍርሃት የጥበብ መጀመሪያ ነው የሚለ ገጽታዎች እንዲለትም በመዘንጋት መሆን አይኖርበትም፤ በምንም መመዘኛ 
ግን በዚህ ምክንያት ወዯ ጠብ አይኬዴም። - ፍራሃቶቹን አሌፎ የዳሞክራሲን አሽናፊነት በሙለ ሌብ ተቀብል፤  ማጣቴም ሆነ ማግኘቴ፤  ሁሇቱም ፍትሃዊ 
ናቸው በማሇት ሇፍትህ ተገዥ መሆንን ማረጋገጥ የሚያስችሇውን ጽናት መሊበስን ይጠይቃሌ ሇማሇት ነው። ሇዚህ የታዯለት ናቸው የዳመክራሲ አርበኞች 

የሚባለት። ማስተዋወቁን አጠር ሇማዴረግ፤  የማይረሳ ምሳላ ቢነሳ፤ የመሇስ ዜናዊ የ1997 "እንከን የሇሽ ምርጫ" ሲታወስ፤ መላ ማግኘትን ብቻ ስሇነበረ 
የሚጠብቀው፤ ማጣት ሲመጣ ትንፋሽ አጠረውና እንከን በእንከን አዴረጎ አጨመሊሇቀው። ሌክ ነው?  ማብራሪያው በዚህ ሊይ ይበቃሌ። ወዯ ዘዳው 
በመመሇስ፤ 
 

ዘዳ፤- የኢትዮጵያ አንዴነት ሃይልች  እና የመገንጠሌን አጀንዲ  የምታራምደ ወገኖች፤ በቅዴሚያ ማዴረግ ብትችለ፤ አንደ የላሊውን ጥያቄ ማክበር፤  
የያዝከውን አሊማ እርግፍ አዴርገህ ትተህ፤ እሱን የነካህበትን እጅ በበረኪና ታጥበህ፤ ክርስትና ተነስተህ፤ ወይም ማተብህን በጥሰህ ወዘተ... የሚሌ ቅዴመ 
ሁኔታ መዯርዯር አስፈሊጊ እንዲሌሆነ መገንዘብ፤ እነዚህን ጥያቄዎች/ቅዴመ-ሁኔታዎች ማቅረብ ማሇት፤ አንተን አሁን ባሇህበት ሁኔታ ሳይሆን፤ ላሊ ገጽታ 
ይዘህ ና እንዯማሇት ስሇሚቆጠር፤ ባጭሩ አንተን አሊውቅህም እንዯማሇት ነው የሚሆነው። አንዴም አሊማን ሆነ፤ የትግሌ ዘዳን የሚያስቀይር፤ ማንኛውንም 
ጉዯይ ተውሌኝ፤ ጨምርሌኝ ወይም ሇነገ ያዝሌኝ፤ የሚባሌ ነገር ማንሳት ሳይኖር፤ ሁሇታችሁም ወገኖች ከዛሬ ስንት ዓመት፤ ከዛሬ ስንት ወር ጀምራችሁ 
አንግባችሁ ያቆያችዃቸውን የየግሌ ጥያቄዎች ሇተወሰነ ጊዜ ብቻ ወዯዃሊ በማቆየት፤ የትግሌ ጉዞዋችሁን ከዚህ በታች በክፍሌ አንዴና ሁሇት በተቀመጡት 
አቅጣጫዎች ብታዯርጉና በመጨረሻም ወዯ ክፍሌ 3 ተሸጋግራችሁ፤ ሩጫችሁን ብትጨርሱ፤  
  
ክፍሌ 1  
መተማመኛችሁ      
ሀ.  ኢትዮጵያ ተብሊ የምትጠራ፤ ዓሇም ያወቃት፤ ጸሃይ የሞቃት፤  
ሇ.  ሶስቱን አጋቾችና ላልቻችንንም ጨምሮ ዜጎቿ የሆንን፤ 
ሏ. ኑሮ "እንዯሚባሇው" ሇአንዯኛው ወገን ሇስሊሳ፤ ሇላሊው ሻካራ ሆና የኖረችና ያሇች፤ 
መ. ዛሬ በትግሬ ሕዝብ ነጻነት ግንባር የተዘረጋ ዘረኛ  የባርነት አገዛዝ  ስር የምትገኝ አገር አሇችን።!!   
   

የትግሌ ዓሊማ ፤- "የህወሏት የገዢ ቡዴን " የዘረጋውን የባርነት አገዛዝ አስወግድ ነጻነትን እጅ ሇማዴረግ፤ የተባበረ የነጻነት ትግሌ ማካሄዴና፤  
                     በወዯቀው ስርዓት መቃብር ሊይ ዳሞከራሲያዊ ኢትዮጵያን ዕውን ማዴረግ፤  
 

ክፍሌ 2 
የዳሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዕውን የመሆን ሂዯት፤  
 

የሽግግር መንግሰት፤ 
በተወገዯው ስርዓት ምትክ፤ ሥርዓቱን በማስወገዴ የታገለትና ላልች ያገባናሌ የሚለ፤ ዴጋፍ ሉሆኑ የሚችለ ሃይልች ሁለ፤ የተሳተፉበት የሽግግር 
መንግሥት ማቋቋም፤  
 

የሽግግር መንግሥት ተግባራት 
ሀ.  የተመረጠ ቋሚ መንግሥት ተፈጥሮ፤ የሽግግሩ ጊዜ እስከሚያበቃ ዴረስ ሃገርን ማስተዲዯር፤ 
     

ሇ.  ነጻና ፍትሃዊ በሆነ ምርጫ የሚመጣውን ቋሚ መንግሥት ሇማወጅ የሚያስችለትን ግብዓቶች እንዱሟለ ማዴረግ፤ - በዚህ    
    ውስጥ የሚካተቱትን ሁለንም አሁን  መዘርዘር ሇጊዜው አስፈሊጊ ባይሆንም፤ አንደንና ዋና የነገሮች ሁለ መቋጠሪያ የሚሆነውን  
   "የመተዲዯሪያ ዯንብን" (ሕግ-መንግሥን ማዘጋጀት) ሲሆን፤ ሇዚህ ሕገ-መንግሥት ግብዓት ይሁኑ በሚሌ ቀርበው፤  ሕዝብ  
    ይሄኛው  ይያዝ፤ ያኛው ይጣሌ፤ በሚሌ ብይን የሚሰጥባቸው ነጥቦች ዯግሞ፤ 
 
1ኛ/  እናንት ሁሇት ቡዴኖች  ዛሬ አንስታችሁ በቀጠሮ ያቆያችዃቸውና  ላልች የምትጨመሩት  ካሊችሁ፤ 
 

2ኛ/ ሇአቅመ ሄዋንና ሇአቅመ አዲም የዯረሱ እትዮጵያውያን ሁለ፤ ቢሻቸው በቡዴን ያሇያም በግሇሰብ የሚያቀርቧቸው፤ በሰማይ የሚበሩ፤  
     ባህር ሊይ የሚንሳፈፉ፤ በመሬት ሊይ የሚርመሰመሱ ሁለ፤ አንዲችም  እቀባ ሳይዯረግባቸው የሚቀርቡ ነጥቦች ቢሆኑ።   
 

ሇመቋጠሪያ፤ ከአቶ ዘውዳ ጽሁፍ   "...ሁለም ጥያቄዎች   የማያዲግሙና የዚያች አገር ጉዲይ በሚያገባቸዉ ወገኖች ሁለ ዘንዴ ተቀባይነት ያሊቸዉ መሌሶች 

ሉሰጧቸዉ ይገባሌ፡፡ ሁለንም የሕዝብ ጥያቄዎች በአጥጋቢ ሁኔታ መመሇስ የሚያስችሌ መንገዴ መከተሌ ..." የሚሇው እዚህ ሊይ ተዲብሎሌ። በዚሀም ወዯ  
ከፍሇ 3 
 

ክፍሌ 3 
መዯምዯሚያ፤ 
"ወያኔ እኮ የራሱን ሕገ-መንግስት አሊከብር ብልን" እየተባሇ የሚቆዘምበት፤ ተቃዋሚ ፓረቲ፤ ጋዜጠኛ፤ የጋዜጣ አዟሪ፤ የእዴር ማሕበር፤ ቤተክርስቲያን፤ 
መሰጊዴ፤ የሰንበቴ ማህበር፤ የማርያም፤ የሚካኤሌ ጽዋ ማህበር፤ የወፎች ፉጨት፤ የቅጠሌ ኮሽታ፤ ሁለንም መዯርዯር አይቻሌም... ወዘተ. ሳይቀር 
ከሚንዯው የወያኔ ሕገ-መንግሥት ተሊቅቆ፤ ሕዝብ እራሱ በጣፈውና እና እራሱ በሚያዝበት፤ መናዴ ከፈሇገም የሰው ሕገመንግሥት ንዯሃሌ ተብል 
የማይጠየቅበት፤ እሱ እራሱ የሚንዯው፤ የጠንካራ  ሕገመንግሥት ባሇቤት በመሆን፤ የምትፈሇገዋን ዳሞክረሲያዊ ኢትዮጵያ ፈጥሮ ቁጭ ቢባሌ! ምን 
ይመስሊችዃሌ? 
 
ማሳሰቢያ 
 
1. እነዚህ ስብስቦች በዚህ ዠርዝር ውስጥ አሌተያዙም - ምክንያት ትሌሌቆችንና ትንንሾቸን ሊሇማዯባሇቅ፤ 

   1. Ethiopian People's Congress for United Struggle (Shengo) 

   2. Peoples Alliance for Freedom & Democracy (PAFD)   
   3. United Movement for Salvation of Ethiopia through Democracy   

   4. Ethiopian National Movement 
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ቸር ወሬ ያሰማን፣ 
 


