
የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም! 

ከአሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ 

በቅርቡ በድረ-ገጻችን ላይ ስለተለጠፈው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ መለስተኛ ፕሮግራም 

 በቅርቡ በድረ-ገጻችን ላይ “የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ መለስተኛ ፕሮግራም ” በሚል የወጣውን አስመልክቶ 

ከበርካታ አንባብያን ጥያቄዎችን ያዘሉ መልዕክቶች ደርሰውናል። የአሲምባ ድረ-ገጽ ስለዚህ ፓርቲ ምሥረታም ሆነ ፕሮግራሙ 

የደረሰው ተጨማሪ መረጃም ሆነ መልዕክት እስካሁን አለመኖሩን ለውድ አንባቢያን እያሳወቅን፣ የዚህ ፓርቲ መሪዎች መለስተኛ 
ፕሮግራማቸውን የመበተናቸውን ያክል ማንነታቸውንና ዓላማቸውን በኢትዮጵያውያን መድረኮች ብቅ ብለው በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ያሳውቁናል ብለን እንገምታለን።እንጠብቃለንም። 

 ዛሬ የምንገኝበት ሰዓት የኢትዮጵያ ሕዝብ በያቅጣጫው የወያኔን ሥርዓት ከነሰንኮፉ ክሥሩ መነጋግሎ ጥሎ 
በኢትዮጵያዊነት ጠንካራ መሠረት ላይ ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ለማምጣት የሚጠይቀውን መስዋዕትነት እየከፈለ 
የሚታገልበት ወቅት ነው።  በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሰሜን ጎንደርና ባሕር ዳር እንዲሁም በማህል ሀገር በደቡብ ምሥራቅና 
ምዕራብ የሀገሩቱ ክፍላተ ሀገራትና ከተሞች ትግሉ እየጎመራ፣ ከክልላዊና ጠባብ መልክ ወደ አሕጉራዊነት የመሸጋገር ምልክትና 
አቅጣጫ እየያዘ መታየት፤በኢትዮጵያዊነት የሚለኮስ የእንቅስቃሴ ማዕበል ምልክት ስለሆነ፤ ወያኔንና ደጋፊዎቹን እንዲሁም ወያኔያዊ 
ሥርዓት ናፋቂዎችን እያርበተበተ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ኃይሉን እያሰባሰበ ያለው ሕዝባዊ አመጽ 
የሚያስነሳው የአምጽ ማዕበል ማንም ሊያግደው እንደማይችል የሕዝብ ጠላቶች ከወዲሁ ስለሚገምቱ ትግሉን ለማኮላሸት 
አይገለብጡት ድንጋይ እንደሌለ መገንዘብ የግድ ነው። ስለሆነም አንደኛው የትግል መበረዣ ዘዴ የሕዝቡን ድምፅ እያሰሙ የተለያዩ 
የድል አጥቢያ ቡድኖች፣ ድርጅቶችና ሕብረቶች ከየት መጡ ሳይባል በግርግር ብቅ ብቅ ማለታቸው ነው። ያብረቀረቀ ቆርቆሮ ሁሉ 
ወርቅ አይደለምና ሁሉም ሀገር ወዳድ ነቅቶ መጠበቁ የተገባ ነው። የሚጠበቅም ነው። እኔ ድርጅት ነኝ፣ ሕብረት ነን፣ የመሳሰሉትን 
እየቃኙ ለሚመጡብን እናንተ እነ ማናችሁ የትግል ታሪካችሁን እስኪ ንገሩን ተብለው መጠየቃቸው አይቀሬና ተገቢም ነው። በትንሹ 

ባለፉት የወያኔ 25 ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደጅና ጠላቱን፣ ወያኔና ተለጣፊውን፣ አስመሳይና ቁርጠኛውን፣ ባንዳ ከሃዲ 

ሆዳሙንና አርበኛውን፣ ሀገር ወዳድ አደራጅና በታኝ አንጀኛውን ለይቶ ያወቀበት በመስዋዕትነትም የቀሰመው ተመክሮ ለመኖሩ 

በትንሹ በጎንደርና ባሕር ዳር ይዞ በወጣቸው መፍክሮች ግልጽ አድርጎታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ “ሻቢያ ና ወያኔ አንድ ናቸው!” ብሎ 

የወያኔን ባንዲራ አውርዶ የኢትዮጵያዊነት ምልክት የሆነውን ሰንደቅ ዓላማችንን ሲውለበልብ  የኢትዮጵያዊነት ነጻነት ምንጩ 
ኢትዮጵያዊነት ብቻ መሆኑን ነው ያረጋገጠው። እነ ባእዴንን ሲያወግዝ የሚመጣው መዕበል ሁሉንም ዘረኞች፤ ለወያኔ ሽፋን እየሰጡ 
ተቃዋሚ ነን ሲሉን የነበሩትን ሁሉ ጠራርጎ የሚያልፍ ለመሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። 

 አሲምባም እውነቱን ከውሸቱ የምናበራይበት መረጃዎችን ከየአቅጣጫው የምናሰባስብ ከጠላትም ሠፈር የምንቃኝ 
እንደመሆናችን መጠን የድርጅት መለስተኛ ፕሮግራም ተብሎ የተላከልንን ስንለጥፍ ለሕብረተ ሰቡ ግንዛቤን ከማስጨበት ያለፈ 
የምንደግፈው ድርጅት ነው ማለታችን አለመሆኑን ከወዲሁ ለማስገንዘብ እንወዳለን። ፕሮግራሙን የላከልን ክፍል ራሱን አውጥቶ 
ካልመጣ ተደብቆ እንደማይቀርና ተጠያቂም እንደሚሆን እያስገነዘብን አንባቢዎችም ለምትልኩልን መረጃዎችና ትብብሮች ሁሉ 
እናመሰግናለን። 

 

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል! 

 

የአሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ 
ነኀሴ 6 ቀን 2008 ዓ.ም. 

  



   

  

  


