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ሕዝባችን ከፍተኛ መስዕዋትነት የከፈለለትን ተጋድሎ አማራጭ ካሳጡን  

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች  ጭምር መጠበቅ ይኖርበታል! 

 

ባለፉት ሶስት ዓመታት የተካሄደው ይፋዊ ሕዝባዊ ተጋድሎ የፋሽስት ወያኔን የትግራይ የአፓርታይድ አገዛዝ ከስር 

መሰረቱ እንዳናጋው ሲታገል የኖረው ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ተባረው መቀሌ የመሸጉትና እንደ ተቃዋሚ 

የሚያደርጋቸው ፋሽስት ወያኔዎች ራሳቸው ምስክሮች ናቸው።  

ሕዝባዊ ተጋድሎውን ተከትሎ ሕዝባዊ አላማ በማንገብ፤ ግብ አስቀምጠውና ወዳስቀመጡት ሕዝባዊ ግብም 

የሚያደርሰን ያሉትን የትግል ስልት በመንደፍ እንደሚንቀሳቀሱ ሲናገሩ የምናውቃቸው በርካታ ድርጅቶች ነበሩ። ዛሬ 

ላይ ግን እነዚህን ድርጅቶች ሲያስተጋቡ የነበሩትን አላማ ይዘው ከሕዝቡ መካከል ማግኘት የማንችልበት ጊዜ ላይ 

ደርሰናል።  

አብዛኛዎቹ በተቃውሞ ጎራ የነበሩት እነዚያ ድርጅቶች ሕዝባዊ ተጋድሎው የተከፈተውን በር ተጠቅመው አገር ቤት 

ከገቡ በኋላ እንታገልለታለን ሲሉን የነበረውን ሕዝባዊ አላማ ርግፍ አድርገው በመተው የዶ/ር ዐቢይ አሕመድ አገዛዝ 

ወደ ዲሞክራሲ ያሸጋግረናል በማለት አሰላለፋቸውን አስተካክለው በስሩ በመኮልኮል ከፍተኛ መስዕዋትነት 

የከፈለለላቸውን አላማዎች መርሳት ብቻ ሳይሆን የአገዛዙን ፍላጎት እያስፈጸሙ ሕዝቡንም አማራጭ አሳጥተውታል።  

ድርጅቶቹ  ዶ/ር ዐቢይ አሕመድን መሪያቸው፤ ኢሕአዴግ የሚባለውን ጭንብል ደግሞ መጠለያቸው ቢያደርጉም 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ዛሬም እንደ ትናንቱ አገሩን ተነጥቆ መንግሥት አልባ ነው። እንደሚታወቀው መንግሥት 

የሚቋቋመው በሕገ መንግሥት ነው። መንግሥት ሕዝብ በስምምነት ወይንም በሕዝበ ውሳኔ በሚያዘጋጀው ሕገ 

መንግሥት ለተወሰነ ጊዜ ውክልና በመስጠት እንዲያስተዳድረው የሚያቋቆመው ጊዜያዊ ድርጅት ነው።  

በአገራችን ግን በተገላቢጦሹ መንግሥት የተሰየመው በጠመንጃ ኃይል ወደ ሥልጣን የመጡ ባለጊዜዎች ሕገ 

መንግሥት ብለው የሚጠሩት የቅሚያና የግድያ ደንብ አውጥተው በመንግሥትነት እራሳቸውን ሾመዋል። ስለዚህ 

ኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ስለሌላት በሕግ የተሰየመ መንግሥት የላትም። ለዚህም ነበር አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ከባድ መስዕዋትነት በመክፈል የአገሩና የመንግሥቱ ባለቤት የሚሆንበትን ረጅም ትግል የጀመረው።  



          ሕዝባችን ከፍተኛ መስዕዋትነት የከፈለለትን ተጋድሎ አማራጭ ካሳጡን  

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች  ጭምር መጠበቅ ይኖርበታል! 

 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት           እሑድ ጥር ፲፪ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.          ቅጽ ፮ ቁጥር ፳፬ 2 

 

2 

ይህን እውነት ሲያስተጋቡ የነበሩ ተቃዋሚዎች ግን ዛሬ ላይ በመንግሥትነት የተሰየመው ድርጅት አካል በመሆን 

ሲቃወሙት ከቆዩት ሀሳብ ጋር በተቃርኖ ቆመዋል። ዛሬ ላይ ዶ/ር ዐቢይ አሕመድ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ድርጅቶች 

ላይ ያለውን ያህል ልጓም የሚመራው የኢሕአዴግ አባል ድርጅቶች በሆነው በፋሽስት ወያኔ ላይ የለውም። ይህ 

በግልጽ የሚያሳየው ተቃዋሚ ነን ሲሉ የነበሩ ድርጅቶች ምን ያህል የዶ/ር ዐቢይ አሕመድ አገዛዝ ፍላጎት አስፈጻሚ 

ሆነው ሕዝቡን አማራጭ እንዳሳጡት ነው።  

የዶ/ር ዐቢይ አሕመድ አገዛዝ ፋሽስት ወያኔና ኦነግ የገነቡት የአፓርታይድ ስርዓት ተቀጥላ ሲሆን ትልቁ መሳሪያው 

የክልል ስርዓቱና ሕገ መንግስት የሚሉት የቅሚያ፣ የግድያና የዘር ማጥፊያ ደንብ ነው። ፌደራሊዝም በሚል የዳቦ 

ስም የሚጠራው የአፓርታይድ ወይንም በአማርኛ የክልል ስርዓቱ የተወጠነው “ርስበርስ እየተላለቅን ሞትን 

እንድናነግስ “እንጂ ሰላም ለማምጣት ታስቦ የተዘረጋ አይደለም። ሕገ መንግሥትም የሚዘጋጀው ግጭት ለማስቀረት 

ታስቦ ነው። ዐቢይ አሕመድ ቃለ መሀላ የፈጸመበት የፋሽስት ወያኔና የኦነግ ሕገ አራዊት ግን የተወጠነው ግጭት 

ለመፍጠር ታስቦ የተቃርኖ ርዕዮተዓለምን የኢትዮጵያ ችግሮች ማያ መነፀር በማድረግ ነው።  

ትናንትና አምርረው ሲቃወሙት የነበረውን የአፓርታይድ ወይንም የክልል ስርዓት ዛሬ ላይ በክብር የሚጠሩ፤ 

የፋሽስት ወያኔ ፕሮግራም ቅጂ የሆነውን ሕገ አራዊት ሕገ መንግሥት በማለት የሚያንቆለጳጵሱ ብቻ ሳይሆን ከክልል 

ስርዓቱ ባለቤቶችና ከሕገ አራዊቱ ፈረሰኞች ጋር ስርዓቱን በመቀበል በጥምረት፣ በኅብረት፣በቅንጅት፣ በግንባርና 

በውህደት ለመስራት ማረፊያቸው [መጦሪያቸው] ኢሕአዴግ መሆኑን እየታዘብን ነው። በሌላ አነጋገር ሕዝባዊ አላማ 

እንግበው ኢሕአዴግ የሚባለውን የማታለያ ጭንብል ሲቃወሙ የነበሩ ሰዎችና ድርጅቶች ሕዝባዊ አላማቸውን ርግፍ 

አድርገው ትተው በጥምረትና ውሕደት ስም የሕዝብ ኅልውናን፣ ዲሞክራሲና ነጻነትን፣ ለኅልውናና ለነጻነት የታገሉ 

ሰማዕታትን የመስዋዕት በግ አድርገው በማቅረብ አጥብቀው ሲቃወሙት የነበረው ኢሕአዴግ አባል በመሆን ለዐቢይ 

አሕመድ ዘውድ ሊጭኑለት አሰላለፋቸውን እያስተካከሉ ይገኛሉ።  

እነዚህ ዛሬ ላይ ኢሕአዴግ ለሚባለው ድርጅት ለጌታ እያደሩ ያሉት ድርጅቶች ትናንትና የፋሽስት ወያኔና የኦነግ 

ኢትዮጵያ የተዋቀረችበት መሰረተ ሀሳብ እስካልተቀየረ ድረስ ኢትዮጵያ የሚጠብቃት የሶሪያ እጣ ፈንታ መሆኑን 

ለማወቅ ጠንቋይ መቀለብ አይጠይቅም ሲሉን የነበሩ ናቸው። ዛሬ ግን አንዱ በምቾት፣ በድሎት እየኖረ ሌላው በስቃይ 

የሚኖርባት ኢትዮጵያ ልትኖር አይገባም ብለው ሲታገሉ የኖሩለትን አላማ አፈር ድሜ በማስጋጥ አገር ቤት 

የሚገቡበት እድል ሲያኙ የኢትዮጵያ ችግሮች ሁሉ ምንጭ ከሆነው ኢሕአዴግ ጋር አሰላለፋቸውን በማስተካከል፣ 

ሕገ መንግሥት ተብዮውን በመቀበልና አንዱ በምቾትና በድሎት እየኖረ ሌላው በስቃይ የሚኖርባትን ኢትዮጵያ 

የገነባው አገዛዝ አባል በመሆን ሕዝባዊ ዓላማን እርግፍ አድርገው ትተው ሲታገሉት የኖሩትን ሕይዎት ሊኖሩ ምንም 

ካልተለወጠው የአፓርታይድ ስርዓት ጋር መሰለፋቸውን እየተመለከትን ነው።  

 

 



          ሕዝባችን ከፍተኛ መስዕዋትነት የከፈለለትን ተጋድሎ አማራጭ ካሳጡን  

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች  ጭምር መጠበቅ ይኖርበታል! 
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ሁልጊዜም ትክክል የሆነው ሕዝባችን ፣ ለሕዝብ እንታገላለን በማለት ድርጅት አቋቁመው ሲንቀሳቀሱ የቆዩ፤ ለሕዝብ 

የሚታገሉበት መስኮት ሲከፈት ግን ኢትዮጵያን ወደ ሶርያ እውነት የሚያመራውን ፋሽስት ወያኔና ኦነግ የመሰረቱትን 

የአፓርታይድ ስርዓት ከነግሳንግሱ በመቀበል የዐቢይ አሕመድ አገዛዝ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ያሻግራታል ብለው 

በማሰብ ቁጭበሉዎች ሆነው ትግላቸውን ያቆሙ ወይንም አሰላለፋቸውን ከአገዛዙ ጋር ያስተካከሉ ተቃዋሚ ነን 

የሚሉ ስብስቦችን ከአገዛዙ እኩል እንዲታገላቸውና እንዲኮንናቸው ሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ጥሪውን በአክብሮት 

ያቀርባል፡፡  

 

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው! 

 ኢትዮጵያ በጀግኖች እና ቆራጥ ልጆቿ መስዋዕትነት ለዘለዓለም ፀንታ ትኖራለች! 

ሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ) 

 

 

 
 

 


