
የትዝብት አምድ ቁጥር ፩ 

ይህ ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም 

የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን 

ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና 
ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን 
ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን 
ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን 

ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ 

አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

1. ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የተሰጠ መግለጫ፥ ይህ መግለጫ የአርበኞች ግንባር 

ከግንቦት ሰባት ጋር መለያየታቸውን እንዲህ በማለት ያቀርባሉ “…….ግንቦት ግልፅ የሆነ የፖለቲካ 
አጀንዳና ኢትዮጰያዊ ስሜት የሌለው ለመሆኑ ባሳለፍናቸው ቆይታዎች በሚገባ አረጋግጠናል። 
ከኛ ከተሰናበታችሁ በዃላ ሰሞኑን ደግሞ የሰላም ታጋዮች ሆናችሁ ከአቶ ሌንጮ ጋር 

በአርበኞቻችን ስም ድርድር ማድረጋችሁ እጅግ ያሳፍራል።”  ለማንኛውም ጽሑፉን ከታች 
አያይዘነዋልና እንዲያነቡት እንጋብዛለን። 

 
2. የህዝባችንን የትግል ፈር እንከተል  በሚል ርዕስ መ.ኢ.ሶ.ን አርማው ባለበት በራሪ ላይ ጽሑፍ 

አወጣ። መ.ኢ.ሶ.ን. እንደ ደርጅት አለ ማለት ነው? ወይስ የሰሞኑ ሕዝባዊ አመጻ ያመረቀነው ቡድን አለሁ ማለቱ? 
ለማንኛውም ጽሑፉን ከታች አያይዘነዋልና እንዲያነቡት እንጋብዛለን። 

 
3.  “በቶሮንቶና አካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከሽዋ ከፍለ ሀገር ልጆች የተላለፈ ጥሪ” በሚል የገንዘብ 

ዕርዳታም በመጠየቅ የወጣ መጣጥፍ ከዚህ ጋር አያይዘን አውጥተነዋልና ዝቅ ብለው እንዲያነቧቸው እንጋብዛለን። 

 

4. የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሄራዊ ፓርቲ መለስተኛ የፖለቲካ ፕሮግራም፥ መደራጀት መደራጀት መደራጀት 
ብንልም የመጣውን ሁሉ አቅፋችሁ ሂዱ ልንባልም አይገባም። ይህንንም ፓርቲ አስመልክቶ ላወጣነው ማሳሰቢያ 
የተሰጠንንም መልስ አያይዘናልና አንባቢያን ፍርዱን እንዲሰጡ ይሁን። 

 
ኢትዮጵያውያን ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስገቡት የምንሻው የሕዝቡ አመጽ ክፍ እያለና አህጉራዊ መልክ ይዞ እየጠነከረ ሲሄድ 
አዳዲስ ድርጅቶች የተለያየ ውስጣዊ አጀንዳ ያላቸው ግን የጊዜውን ድምጽ እያሰሙ ብቅ እንደሚሉ ከግምት ውስጥ 
በማስገባት ልንመረምራቸው ያስፈልጋል። ወያኔዎችም፣ ኢትዮጵያዊነትን የሚጠሉ ሀገር በቀልና ከውጪ የሚላኩብን አጥፊ 
ኃይሎች የሚርመሰመሱበት ወቅት ስለሆነ ሀገር ወዳድ ሁሉ ለኢትዮጵያችን ዘብ ይቁሙ። እንዲያዉም ሰሞኑን ነገር ያለ 
ይመስላል። የሆነ የውጭ ኃይል ያቁለጨለጨው ነገር አለ የሚል ወሬም አለ። የሕብረት ሕብረት ጩኸት ላይ ታች ሩጫ 
ተቃዋሚ ነን በሚሉ ጉዶች ወያኔን ሸፋፍኖ በቁጥር ሁለት ደረጃ ለመደረት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያሉ ይመስላልና ጠንቀቅ 
እንበል። 
 
ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል። 
 
የአሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ 

 
 



                                                                    

ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የተሰጠ መግለጫ
                                                                                                                            
አገራችን ኢትዮጵያ በጨካኙ ወያኔ እጅ ወድቃ በውስጧ የሚገኘው ሕዝባችን ከ 25  ዓመታት በላይ በሽፍታ
አገዛዝ የመከራ ሕይወት በመግፋት ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት የሚታየው ሁኔታ እንደሚያመላክተው
አጠቃላይ የአገሪቱና የሕዝቡ ሕልውና አደጋ ላይ ወድቋል። ፋሺስቱ ወያኔ የራሱን ክልል በማልማት ሌላውን
በፈጠረው ዘረኝነት ምክንያት  በገዛ አገሩ እየገደለና እየዘረፈ መሬቱን እየነጠቀ ስደተኛ አድርጎታል። ለምን
ብሎ የሚጠይቀውንም ግዞት በማስገባት ያጉራል፤ ይገላል፤ ይሰውራል፤የህሊና ነፃነቱን ይገፋል።  ይህ ዘራፊ
ቡድን   ዘላለማዊ ሆኖ ለመኖር እንዳሰበ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር በሚገባ ከተገነዘበው ውሎ
አድሯል። ወያኔ ሓርነት ትግራይ በፀረ-  ኢትዮጵያ አጀንዳ ተመስርቶ በአሁኑ ወቅት ኢትየጵያን የማፈራረስ
ተግባሩን በማገባደድ ላይ ነው።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ምርጫውን የትጥቅ ትግል አድርጎ  ለረጀም አመታት ሲንቀሳቀስ መቆየቱን
ማንም ያውቃል። በርካታ ፈተናዎችም አጋጥመውታል በአንድ በኩል የጠላት በሌላ በኩል በራሱ ውስጥ
በሚፈጠሩ ችግሮች ተተብትቦ ትግሉን መራራ ቢያደርገውም ዋነኛው የህዝብ ጠላት የሆነውን ወያኔ በግንባር
በመፋለም ከፍተኛ መስዋዕትነትን በመክፈል ላይ ይገኛል። ወያኔ በተፈጥሮው ሰላም፤ ልማት እድገት የአገርና
የሕዝብ  ደህንነት  የሚባሉትን  ፅንሰ-ሐሳቦችና  የሕዝብ  ምርጫዎችን  አያውቃቸውም።  ለወያኔ  በቀላሉ
የሚገባው በራሱ ተፈጥሮ የተካነበትን ግድያ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ገዳዩን ወያኔ
ለማስወገድ የሚቻለው ከተቃዋሚዎች ጋር በህብረት ተጠናክሮ መስራት ሲቻል ነው ብሎ ያምናል። የተለያዩ
የህብረትና የውህደት ጥሪዎችንም በማቅረብ ከበርካት ድርጁቶች ጋር ህብረት እየፈጠረ ለመስራት ሞክሯል።
ግቦት  7  እያለ እራሱን ከሚጠራው ንቅናቄ ጋር  የፈጠርነው ህብረትም ከላይ በጠቀስነው በጋራ አብሮ
የመስራት ቅን ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር በጥር 2/2007
ከግንቦት  7  የፖለቲካ ድርጅት ጋር ውህደት ማድረጉም ወያኔን  በጋራ ለመታገል በነበረው ፍላጎት ላይ
ተመስርቶ ነው።  "ጉድና ጅራት ወደሗላ እንደተባለው"  ሆነና በአሁኑ ወቅት ግንቦት  7  ሌላ ጉድ ሆኖ
አገኘነው።

በኢትዮጵያ  ሕዝብ አርበኞች ግንባር  አመለካከት  ተባብሮ  መስራት የተባለው ቅን  ሐሳብ  መሆኑ  ቀርቶ
ለጠላት ወያኔ የውስጥ ቡርቦራ ምቹ መንገድ የፈጠርንበት ሆኖ አግኝተነዋል። በመሆኑም የሚከተሉትን
እውነታዎች ለኢትዮጵያ ሕዝብና  ትግሉ ይመለከተናል ለሚሉ በተቃሞው ጎራ ለተሰለፉ ወገኖች እንዲሁም
ለኢትዮጵያ  ሕዝብ  አርበኞች  ግንባር  በውጭም  በውጥም  ለሚገኙ  አባላትና  ደጋፊዎች  መግለፅ  ግድ
ሆኖብናል።  ጉዳዩን  በዚህ  ወቅት  አደባባይ ማውጣት የፈለግነው በስሜት ተነሳስተን  ወይም የግለሰብና
የድርጅት ጥላቻ ኖሮብን ሳይሆን ይልቁንም መጀመሪያ ትግሉን ቀጥሎም ለትግሉ ውጤታማነት የከፈልነውን
ክቡር መስዋዕትነት ገደል በማስገባት ለጠላት እጅ እድንሰጥ ወይም እንድንበተንና ሞታችንም ታሪክ የለሽ
ለማድረግ የተነሳ የውስጥ ጠላት ስላጋጠመን ነው።  ያሳየነው ትዕግስት ተሟጦ ያጋጠመን ፈተና ከባድ
በመሆኑ እንድንዘረግፈው ተገደናል። 

ውድ ኢትዮጵያዊያን 

ግንቦት  7  እያለ እራሱን የሚጠራው ቡድን በአንድ ጎሳ  ላይ ከፍተኛ ጥላቻ ያላቸው  ጥቂት ግለሰቦች
የመሰረቱት  ንቅናቄ  እደሆነ  በውህደት  ምስረታ  ታሪካችን  ውስጥ  ተገንዝበናል።  ከኛ  ጋር  ሕብረት
ከመፍጠራቸው በፊት ከወያኔ ጋር በሁላ ደግሞ  ቅንጅት ከተባለው ተቃዋሚ ድርጅት ጋር ይሰሩ እንደነበር
ማንም  የሚያውቀው  ነው።  ነገር  ግን  ወያኔን  ያንቀጠቀጠው  የቅንጅትና  የሕዝባችን  ሰላማዊ  ትግል



የመጨረሻውን ውጤት እነዚሁ ግለሰቦች ከወያኔ  ጋር ውስጥ ውስጡን በመዶለት ምን ያህል ጠልፈው
እንደጣሉትና የህዝቡን መራራ መስዕዋትነት እንዴት መና እንዳስቀሩት  የትግል ስሜቱንና ሞራሉ እንዴት
እደሰለቡት ለማንም የተሰወረ አልነበረም። ለበርካታ ወገኖቻችን መታሰር መገደል መሰደድ ምክያቱ ማን
እደነበር ስናስታውሰ እጅግ ይሰማናል። ያሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ የሕዝቡን ትግል  በመሸሽ ወደወጭ
መጥተው መኖር  ከጀመሩበት  ጊዜ  አንስተው አሁን  እስካለንበት  ድረስ   በውጭ የሚገኙትን  ተቃዋሚ
ድርችቶችና አገር ወዳዱን ዲያስፖራ ለማፍረስና ለማጭበርበር የተጓዙበትን እረጅም ጎዳና ስንመለከት ከወያኔ
ተላላኪነት ውጭ ሌላ የሚመሳሰላቸው በጎ ነገር ባለማግኘታችን እጅግ ተገርመናል። ይሁንና ዲያስፖራውን
በሚመለከት በኛ በኩል ለቀባሪ አረዱት ስለሚሆንብን ትዝብቱንና በታሪክ የሚኖረውን የተጠያቂነት ዕይታ
ጉዳቱ ለደረሰበት ስደተኛው ሕዝባችንና በሰላማዊ መንገድ ለሚታገሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ፍርድ ይሰጡበት
ዘንድ መተውን መርጠናል። 

እኛ በውስጥም በውጭም የምንገኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር  አባላትና ደጋፊዎች ምርጫችን
የትጥቅ ትግል መሆኑን ወስነን ከጠላት ወያኔ ጋር ግብግብ በመግጠም ከፍተኛ መሰዋዕትነትን ስንከፍል
መቆየታችን እንኳን ወዳጅ ጠላትም ይመሰክራል። ግንቦት 7  እውነተኛ ታጋይ ለመምሰል ያደረጉት ጮሌነት
የተላበሰ ወያኔዊ ጭንብል እንኳንስ እኛን ቀርቶ ቀለሙንና ፖለቲካውንም ሆነ ወታደራዊ ሳይንሱን የገፉትን
አዋቂዎች አሳስቶ ኢትዮጵያውያን ለአዳራሽ ጭብጨባና ዶላር ለማስታቀፍ ያነሳሳና ያደረሰ ስለሆነ እኛም
የእነዚህን የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተቀጣሪ የሆኑ ግለሰቦች የመሰረቱተን ግንቦት 7 የተባለ የንግድ ኩባንያ
በወቅቱ ጉዱን አለማወቃችን (አለመንቃታችን) ሊፈረድብን እንደማይገባ እንናምናለን። 

ስለሆነም  የትጥቅ  ትግል  አራማጅ  መስለው  ህብረት  እንድንፈጥርና  የትጥቅ  ትግሉን  በጋራ  እድናፋጥን
ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ በውጭ በሚገኙ አንዳንድ ደገፊዎቻችን ጭምር በስራ አመራሩ ላይ ባደረጉት
ግፊት ተገፋፍተን በጋራ ለመስራት ወሰን። አብዛኛው የግንባሩ አባላትና ደጋፊወች የነበራቸውን ጥርጣሬ
ቢገለፁም  በተግባር  ማየቱ  የተሻለ  ነው  በማለት  ተቀባይነት  ሳያገኙ  ቀርተዋል።  እራሳቸውን  አግልለው
ተመልካች ሆነው ነበር። በጋራ ለመስራት ስንወስን ግንቦት 7 የተባለው ንቅናቄ ፈርሶ ከአርበኞች ግንባር ጋር
ለመጠቃለል በተስማማንበት ስያሜ ልንሰራ እንጅ በሺምቅ ተቀምጦ ሌላ ግዳጅ ተቀብሎ ሲፈልግ ከወያኔ ጋር
ሲፈልግ ከምዕራባዊያንና ከአረቦቹ ጋር እየዋሸ የሌለውን አቅምና ተክለ-ሰውነት ፈጥሮ እኛ በማናውቀው
ሁኔታ ከወያኔ ጋር ስልጣን ለመካፈል ተላላኪ ዲፕሎማት ይሆንብናልና፤ ይክደናል፤ ይሸጠናል፤ ይለውጠናል
ብለን አንዳንችም  ጥርጣሬ አልነበረንም። በውጭ የሚገኘው ወገናችን ለትጥቅ ትግሉ መጠናከር ከፍተኛ
ፍላጎትና የደጋፊነት ሚና ያለውን ሐይል በኛ ስም በማታለል መድረክ እያዘጋጀ ከፍተኛ ገንዘብ  ሰብስቧል።
መስመር ላይ የሚገኘው ታጋይ ምንም ጠብ የሚል ነገር ሳይደረሰው ቀድሞ ባለበት ሁኔታ ላይ ይገኛል። እኛ
በማናውቀው መንገድና ተጠያቂነት በሌለው ሁኔታ የተወሰኑ ግለሰቦች ደመወዝና የሆቴል፤የውሎ አበል ሆኖ
መዝናኛ  መጠጫና  እንዲያ  ሲልም  ከመካከሉ  ጎርበጥ  ያሉ  ከተገኙም  የአፍ  ማበሻ  ይሆናል  ብለን
አልገመትንም።  በትጥቅ  ትግልም ይሁን  በሰላማዊ  የወያኔን  አረመኔ  ሽፍታ ቡድን  በውጭ አገር  ሆነው
የሚቃወሙትን  ተቃዋሚዎች  እኛን  በመሳሪያነት  በመጠቀም  በሚችሉት  አቅም  ሁሉ  ወያኔን  መቃወም
እንዳይችሉ ማስፈራራት፤ ማሸማቀቅና ማዋከብ ይፈፀምባቸዋል ብለን አላሰብንም። በመካከላቸው መግባባትና
መተማመን  እንዳይኖር  ከኔ  በስተቀር  ሌላ  ተቃዋሚ  በዲያስፖራው  ውሰጥ  እንዳይንቀሳቀስ  ተብሎ
ይታወጅባቸዋል ብለን አልገመትንም። 

የተወደዳችሁ ኢትዮጵያዊያን !!

ግንቦት  7  ዕያለ ራሱን የሚጠራው ቡድን እንደተኮነነች ነፍስ የማይንጠለጠልበት ጉዳይ እንደሌለ ተግባሩ
ምስክር ነው። ወያኔን የተቃወመና ውጤት ያስመዘገበ ተቃዋሚ ባለበት ቦታ ሁሉ እኔም አለሁበት ማለትና
ሕዝብን  ማሳሳት  የግንቦ 7 ንቅናቄ  ዋንኛ  ተግባሩ  ነው።  ፖለቲካዊ  መርሆዎቹና  ፖሊሲዎቹ   መጨበጫ
የሌላቸው የውሸት ንቅናቄ በመሆኑ እውነተኛ ገፅታውና ማንነቱን በሰሞኑ ከሌላ ድርጅት ጋር ባደረገው
ስምምነት ለመረዳት አስችሎናል። የሚገርመው ደግሞ  ግንቦት 7 የውሸት ንቅናቄ ነው ብለው የሚቃወሙትን
ወይም አስተያየት የሚሰጡ ግለሰቦችንና አገር ወዳድ ድርጅቶችንና መሪዎችን ሳይቀር በስድብ   የሚያሸማቅቁ
ተሳዳቢዎችን መቅጠሩ  ነው።



ከሁሉም በላይ የግንባራችን ወታደራዊ መምሪያ ሳያውቀው ተገቢነት ያላቸው የዘመቻ እቅድና አፈፃፀም
ሳይወጣላቸው ዘመቻውም ተግባራዊ  ሳይሆን  ተዋጊ  ሰራዊት  ሳይዘምት ድል  ተጎናፅፈናል  ይህን  መሬት
ተቆጣጥረናል ይህን ያህል ገለናል በማለት ከየት ሆኖ የሚወጣ መግለጫ እንደሆነ በማናውቀው መንገድ
የተነፋው ፊሺካ የሚነፋው ጡርንባ እጅግ አሳዛኝ ሆኖ  አግኝተነዋል። የዘመቻውን የድል ዜናና ሐላፊነት
የመውሰዱን ጉዳይ ጠለቅ ብለን ማጥናትና ማወቅ ስለነበረብን መደምደሚያ ሆኖ ያገኘነው ለጠላት ወያኔ
በሚጠቅም መንገድ የመረጃ ስራ እየተሰራበት መሆኑን ለማረጋገጥ በቅተናል። ሰው በላው ወያኔ ከኛ ጋር
ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸውን ወገኖች ግንኙነት እንዳላቸው በማስመሰል እንዲያውም አሸባሪዎች ናቸው
በሚል ምክንያቱ ሲቪል ወገኖቻችን እያረደና በየ እስር ቤቱ እያጎረ ሐብት ንብረታቸውን እየዘረፈ የግፍ ዶፍ
ሲያወርድባቸው አስተውለናል። ይህ ለወያኔ እንዲጠቅም ተደርጎ የተቀመረው የግንቦተ 7 የውሸት ወታደራዊ
መግለጫ ውጤት ነው። በዚህ አጋጣሚ በኛ ስም በውሸት በሚለቀቅ  የወታደራዊ ድል መግለጫ ምክንያት
ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ታላቅ ሐዘናችን እየገለፅን ሐላፊነቱን የሚወስደው ግንቦት 7  እያለ
እራሱን የሚጠራው እና ወያኔዎች መሆናቸውን በታላቅ ይቅርታ በአክብሮት እናሳስባለን። ግንቦት 7 እንኳንስ
ወታድራዊ ድል የሚያጎናፀፍ ወታደር ሊኖረው ቀርቶ የጦርነት ቀጠናውን የጎበኘ አንድ ወታደር እንደሌለው
ስንገልፅ  በእርግጠኝነትም ነው።

በመጨረሻም በመላው ዓለም ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ለረጅም ጊዜ ወያኔ የተባለውን ጠላት በመታገል
ላይ ለሚገኙት ተቃዋሚ ሐይሎችና ታላላቅ ምሁራን !!

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር በሺ የሚቆጠሩ አባሎቻችንና ደጋፊዎቻችን የተሰውብን ግንባር ነው።
የተረፍነውም  ሰውበላውን  የወያኔ  ስራዓት  ለማስወገድ  አሁንም  በዱር  በገደል  እየተፋለምን  የምንገኝ
በመሆናችን ግንቦት 7 የተባለውን ንቅናቄ እመራዋለሁ ለሚሉት ዶክተር ብርሀኑ ነጋ የሚከተሉትን ጉዳዮች
ማስተላለፍ እንወዳለን። እስካሁን የፈፀማችሁት ማታለልና ማጭበርበር ከዚህ ላይ በቂ ሆኖ መቆም አለበት ።
ሕዝባችን እያደረገ ያለወ መራራ ትግል (ሕዝባዊ እምቢተኝነት) ውጤት ያለውና ስኬታማ እንዲሆን ከተፈለገ
እንዲሕ ያለው ማጭብርበርና የቅጥፈት ፖለቲካ ወያኔ የተጓዘበት መንገድ ስለሆነ መደገም ስሌለበት ለአንዴና
ለመጨረሻ ጊዜ መቆም እንዳለበት የኢትዮጰያ ሕዝብ አርበኞ ግንባር ያምናል።  

ግንቦት 7 የተባለው ንቅናቄ ከኛ ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ጋር ያለውን ውሕደት ያፈረሱት እርሰዎ
ዶክተር  ብርሐኑ   ስለሆኑ  እኛም እርሰዎንና  እመራዋለሁ የሚሉትን  ንቅናቄ  በሚገባ  መርምረንና  ጥናት
አካሔደን መረጃዎችን አሰባስበን የሚጓዙበት የፖለቲካ አካሔድ ሕዝባችን ውድቀት ላይ የሚጥለው መሆኑን
ተገንዝበን የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር እራሱን ችሎ መንቀሳቀስ እንዳለበት በማመን ከፈጠርነው
ውሕደት ያሰናበትነዎት ስለሆነ ይህንኑ ግንዛቤ በማስገባት በስማችን የሚያደርጉት ማንኛውም ፕሮፓጋንዳ
ተቀባይነት የለውምና እንዲያቆሙ እንጠይቃለን።

• ንቅናቄዎት  ለድርጅታችን  ማጅራት  መች  ከዃላ  በማስቀመጥ  ሰራዊታችን  ለማዳከምና  ጨርሶ
ለማጥፋት የተጓዘበትን እረጅም መንገድ ደርሰንበታል። ታጋይ መስላችሁ በመቅረብ ያደረሳችሁብንን
የህይወት፤የንብረትና  የሞራል  ኪሳራ  ቀላል  ባለመሆኑ  በተጠያቂነት  እንደምንፈልገወት  መላው
የኢትዮጵያ ሕዝባችንና መላው ተቃዋሚ ድርጅቶች አገር ወዳድ ምሁራን እንዲያውቁት ስንጠይቅ
በየትኛውም ቦታ የሚገኙ የግንባሩ አባላትና ደጋፊዎች በያሉበት ሆነው ጉዳዩን በንቃት እንዲከታተሉ
እናሳስባለን፤ 

• ግንቦት 7 የተባለው ንቅናቄዎት አንድም የታጠቀ ወታደር አለመኖሩን እያወቁ ዛሬ በአገራችን ውስጥ
ሕዝቡ መሮት ስላመፀ በወያኔ  ላይ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ለማሰናከልና ለመቀማት ትጥቅ
አስታጥቅው  ቀለብ  ሰፍረው  የዘመቻ  እቅድ  አውጥተው  ግዳጅ  አሰማርተው  ወታደራዊ  ድል
ያስመዘገቡ በማስመሰል የወረቀት እሩምታ ተኩስ እያሰሙ ያልዋሉበትን፤ የማያውቁትን የድል ነጋሪት
እየጎሰሙ የውሸት ድል አድራጊትን እየሰበኩ ነው። ለጠላት ወያኔ መረጃ በመስጠት ቁጥሩን በትክክል
መግለፅ  ያልቻልነው  ወገናችን  ለጠላት  ጥይት  ድብደባና  ለግዞት  እንዳበቁት  እርሰዎ  እራሰዎ
ያውቁታልና ለጠፋው የሰው ሕይወት፤ ለጠፋው ንብረት፤  በማጎሪያ ቤት ለሚሰቃየው ወገናችን
ተጠያቂው የአርበኞች ግንባር ሳይሆን እርሰዎ ለመሆነወት አጠያያቂ አይሆንም። 

• እንደሚያወቁት ንቅናቄዎት ግንበት  7  ግልፅ የሆነ የፖለቲካ አጀንዳና ኢትዮጰያዊ ስሜት የሌለው
ለመሆኑ ባሳለፍናቸው ቆይታዎች በሚገባ አረጋግጠናል። ከኛ ከተሰናበታችሁ በዃላ ሰሞኑን ደግሞ



የሰላም  ታጋዮች  ሆናችሁ  ከአቶ  ሌንጮ ጋር  በአርበኞቻችን  ስም  ድርድር  ማድረጋችሁ  እጅግ
ያሳፍራል። 

• የትጥቅ ትግሉ የበለጠ ይጠናከራል በሚል ቅን ፍላጎት ያለው ዲያስፖራው ወገናችን እኛን እየደወለ
ከማበረታታ አልፎ ገንዘቡን በእርሰዎ አካውንት በማስገባት ለግሷል። ነገር ግን ተገኘ ከተባለው
የድጋፍ ገንዘብ በግዳጅ ላይ የሚገኘው ሰራዊት የደረሰው ነገር የለም። ስለጉዳዩ ልናነጋግረወት
ፈልገን የሚኖሩት ከኛ ከሰራዊቱ በብዙ ማይልስ እርቀው አውሮፓ ይሁን አሜሪካ የት እንደሚኖሩ
ስላማናውቅ ሳይሳካልን ቀርቷል። በጋራ አመራር የማያምኑ አምባገነን ከመሆነወትም በላይ ከኛ
የተሰወረ ድብቅ ኮሜቴ አቋቁመው የተገኘውን ገንዘብ ለናንተ ደመወዝና የሆቴል አልጋ፤የመዝናኛ
የቀን አበል እንዳዋላችሁት በሚገባ እናውቃለን። ከዚህ ላይ ለማስገንዘብ የፈለግነው መጀመሪያም
ወያኔን በትጥቅ ትግል ከስልጣኑ ለማባረር አምናችሁበት ሳይሆን እኛን በማፍረስና በማጥፋት ላይ
የተመሰረተ ቢዝነስ ከወያኔ ጋር እርሰዎ እንደመከሩብን እኛም አውቀንበወታል። ስለዚህ እናንተም
በኛ ደም ቀልዳችሁ የተመኛችሁትን ስልጣን ከወያኔ ጋር ተካፍላችሁ በተራችሁ የጎሳ  ፌደራል
ስርዐት ወንበር ተቀብላችሁ ኢትየጵያን ለመግዛት ያብቃችሁ እኛም ከታላቁ ሕዝባችን ጋር ሆነን
እርሰዎና ወያኔ በደገሳችሁልን ጥፋት ስታጠፉን እናያለን_____.////-----

  
   ለሁሉም ጊዜ አለው !!

የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር !!            
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የህዝባችንን የትግል ፈር እንከተልየህዝባችንን የትግል ፈር እንከተልየህዝባችንን የትግል ፈር እንከተልየህዝባችንን የትግል ፈር እንከተል    !!!!!!!!    
                    ለወራት በኦሮሞ ወጣቶች ሲካሄድ የቆየው ለዴሞክራሲ የሚደረገው ህዝባዊ ትግል ሳያቋርጥና እየሰፋም እየሄደ ባለበት ለወራት በኦሮሞ ወጣቶች ሲካሄድ የቆየው ለዴሞክራሲ የሚደረገው ህዝባዊ ትግል ሳያቋርጥና እየሰፋም እየሄደ ባለበት ለወራት በኦሮሞ ወጣቶች ሲካሄድ የቆየው ለዴሞክራሲ የሚደረገው ህዝባዊ ትግል ሳያቋርጥና እየሰፋም እየሄደ ባለበት ለወራት በኦሮሞ ወጣቶች ሲካሄድ የቆየው ለዴሞክራሲ የሚደረገው ህዝባዊ ትግል ሳያቋርጥና እየሰፋም እየሄደ ባለበት 

በአሁኑ ወቅት ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እየደጋገሙ ሲታገሉለት የቆየው የህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት ጥያቄም በአሁኑ ወቅት ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እየደጋገሙ ሲታገሉለት የቆየው የህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት ጥያቄም በአሁኑ ወቅት ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እየደጋገሙ ሲታገሉለት የቆየው የህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት ጥያቄም በአሁኑ ወቅት ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እየደጋገሙ ሲታገሉለት የቆየው የህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት ጥያቄም 
ባለፉት ሳምንታት በአማራውና በኦሮሞ ክልሎች በሚካሄዱት ሰላማዊና ህዝባዊ ትግሎች አማካኝነት ስር እየሰደደ መሆኑን እየታዘብንባለፉት ሳምንታት በአማራውና በኦሮሞ ክልሎች በሚካሄዱት ሰላማዊና ህዝባዊ ትግሎች አማካኝነት ስር እየሰደደ መሆኑን እየታዘብንባለፉት ሳምንታት በአማራውና በኦሮሞ ክልሎች በሚካሄዱት ሰላማዊና ህዝባዊ ትግሎች አማካኝነት ስር እየሰደደ መሆኑን እየታዘብንባለፉት ሳምንታት በአማራውና በኦሮሞ ክልሎች በሚካሄዱት ሰላማዊና ህዝባዊ ትግሎች አማካኝነት ስር እየሰደደ መሆኑን እየታዘብን    
ነው፡፡ በዚያው ልክ ደግሞ በትግሉ ማየልና መስፋት ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ ኢህአዴግ መሪዎች ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ነው፡፡ በዚያው ልክ ደግሞ በትግሉ ማየልና መስፋት ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ ኢህአዴግ መሪዎች ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ነው፡፡ በዚያው ልክ ደግሞ በትግሉ ማየልና መስፋት ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ ኢህአዴግ መሪዎች ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ነው፡፡ በዚያው ልክ ደግሞ በትግሉ ማየልና መስፋት ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ ኢህአዴግ መሪዎች ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ 
ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ለመስጠት የሚሞክሩት አጸፋ በለየለት ጸረ ህዝብ አመጽ መሰማራት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በዚህ መልክ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ለመስጠት የሚሞክሩት አጸፋ በለየለት ጸረ ህዝብ አመጽ መሰማራት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በዚህ መልክ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ለመስጠት የሚሞክሩት አጸፋ በለየለት ጸረ ህዝብ አመጽ መሰማራት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በዚህ መልክ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ለመስጠት የሚሞክሩት አጸፋ በለየለት ጸረ ህዝብ አመጽ መሰማራት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በዚህ መልክ 
ባለፉት ወራት በኦሮሞ ታጋዮች ላይ ያወረዱትና በመቶ የሚቆጠሩ ንጹህ ዜጎችን መግደልና በሽህ የሚቆጠሩ ሌሎችን ለእስር መዳረግ ባለፉት ወራት በኦሮሞ ታጋዮች ላይ ያወረዱትና በመቶ የሚቆጠሩ ንጹህ ዜጎችን መግደልና በሽህ የሚቆጠሩ ሌሎችን ለእስር መዳረግ ባለፉት ወራት በኦሮሞ ታጋዮች ላይ ያወረዱትና በመቶ የሚቆጠሩ ንጹህ ዜጎችን መግደልና በሽህ የሚቆጠሩ ሌሎችን ለእስር መዳረግ ባለፉት ወራት በኦሮሞ ታጋዮች ላይ ያወረዱትና በመቶ የሚቆጠሩ ንጹህ ዜጎችን መግደልና በሽህ የሚቆጠሩ ሌሎችን ለእስር መዳረግ 
ሳይበቃቸው አሁን ደግሞ በኦሮሞም በአማራምሳይበቃቸው አሁን ደግሞ በኦሮሞም በአማራምሳይበቃቸው አሁን ደግሞ በኦሮሞም በአማራምሳይበቃቸው አሁን ደግሞ በኦሮሞም በአማራም    ታጋዮች ላይ ይህንኑ የጥፋት ሂደት እየተከተሉ ይታያሉ፡፡ ከሁሉ አስቀድሞ ድርጅታችን ታጋዮች ላይ ይህንኑ የጥፋት ሂደት እየተከተሉ ይታያሉ፡፡ ከሁሉ አስቀድሞ ድርጅታችን ታጋዮች ላይ ይህንኑ የጥፋት ሂደት እየተከተሉ ይታያሉ፡፡ ከሁሉ አስቀድሞ ድርጅታችን ታጋዮች ላይ ይህንኑ የጥፋት ሂደት እየተከተሉ ይታያሉ፡፡ ከሁሉ አስቀድሞ ድርጅታችን 
ይህንን የአፈና ውርጅብኝ ሙሉ በሙሉ እያወገዘና ለተሰውት ወገኖች ዘመዶችና ወዳጆች መጽናናትን እየተመኘ በእስር በመንገላታት ይህንን የአፈና ውርጅብኝ ሙሉ በሙሉ እያወገዘና ለተሰውት ወገኖች ዘመዶችና ወዳጆች መጽናናትን እየተመኘ በእስር በመንገላታት ይህንን የአፈና ውርጅብኝ ሙሉ በሙሉ እያወገዘና ለተሰውት ወገኖች ዘመዶችና ወዳጆች መጽናናትን እየተመኘ በእስር በመንገላታት ይህንን የአፈና ውርጅብኝ ሙሉ በሙሉ እያወገዘና ለተሰውት ወገኖች ዘመዶችና ወዳጆች መጽናናትን እየተመኘ በእስር በመንገላታት 
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በጎንደርም ሆነ እንደ ባህር ዳር ባሉ ሌሎች ከተሞች የሚካሄዱት የአካባቢውን ህዝብ በሙሉ ያካተቱ ትግሎች ሰላማዊ በጎንደርም ሆነ እንደ ባህር ዳር ባሉ ሌሎች ከተሞች የሚካሄዱት የአካባቢውን ህዝብ በሙሉ ያካተቱ ትግሎች ሰላማዊ በጎንደርም ሆነ እንደ ባህር ዳር ባሉ ሌሎች ከተሞች የሚካሄዱት የአካባቢውን ህዝብ በሙሉ ያካተቱ ትግሎች ሰላማዊ በጎንደርም ሆነ እንደ ባህር ዳር ባሉ ሌሎች ከተሞች የሚካሄዱት የአካባቢውን ህዝብ በሙሉ ያካተቱ ትግሎች ሰላማዊ 
ከመሆናቸው ባሻገር ከመሆናቸው ባሻገር ከመሆናቸው ባሻገር ከመሆናቸው ባሻገር የወያኔን የከፋፍለህ ገዛ ፖለቲካ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ በኦሮሚያ ከሚካሄደው ህዝባዊ  ትግል ጋር አንድነትን የወያኔን የከፋፍለህ ገዛ ፖለቲካ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ በኦሮሚያ ከሚካሄደው ህዝባዊ  ትግል ጋር አንድነትን የወያኔን የከፋፍለህ ገዛ ፖለቲካ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ በኦሮሚያ ከሚካሄደው ህዝባዊ  ትግል ጋር አንድነትን የወያኔን የከፋፍለህ ገዛ ፖለቲካ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ በኦሮሚያ ከሚካሄደው ህዝባዊ  ትግል ጋር አንድነትን 
እያነጸባረቁ ናቸው፡፡ የጎንደር ሰልፈኞች ‘በኦሮምያ የሚፈሰው የወንድሞቻችን ደም የኛም ደም ነው’sሲሉ በባህር ዳር በተካሄደው ሰልፍ እያነጸባረቁ ናቸው፡፡ የጎንደር ሰልፈኞች ‘በኦሮምያ የሚፈሰው የወንድሞቻችን ደም የኛም ደም ነው’sሲሉ በባህር ዳር በተካሄደው ሰልፍ እያነጸባረቁ ናቸው፡፡ የጎንደር ሰልፈኞች ‘በኦሮምያ የሚፈሰው የወንድሞቻችን ደም የኛም ደም ነው’sሲሉ በባህር ዳር በተካሄደው ሰልፍ እያነጸባረቁ ናቸው፡፡ የጎንደር ሰልፈኞች ‘በኦሮምያ የሚፈሰው የወንድሞቻችን ደም የኛም ደም ነው’sሲሉ በባህር ዳር በተካሄደው ሰልፍ 
ደግሞ የአቶ በቀለ ገርባን ፎቶግራፍ በመያዝ ‘በቀለ ገርባ መሪያችን ነው’s ‘በቀለ ገርባ አሸባሪ አይደለም’sበሚሉ መፈክሮች አማካኝነት ደግሞ የአቶ በቀለ ገርባን ፎቶግራፍ በመያዝ ‘በቀለ ገርባ መሪያችን ነው’s ‘በቀለ ገርባ አሸባሪ አይደለም’sበሚሉ መፈክሮች አማካኝነት ደግሞ የአቶ በቀለ ገርባን ፎቶግራፍ በመያዝ ‘በቀለ ገርባ መሪያችን ነው’s ‘በቀለ ገርባ አሸባሪ አይደለም’sበሚሉ መፈክሮች አማካኝነት ደግሞ የአቶ በቀለ ገርባን ፎቶግራፍ በመያዝ ‘በቀለ ገርባ መሪያችን ነው’s ‘በቀለ ገርባ አሸባሪ አይደለም’sበሚሉ መፈክሮች አማካኝነት 
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ህዝብና ጸረ ህገመንግስት ትግል አድርጎ የሚያቀርብ ግልጽ የሆነ ቅስቀሳ ይታያል፡፡ ከዚህህዝብና ጸረ ህገመንግስት ትግል አድርጎ የሚያቀርብ ግልጽ የሆነ ቅስቀሳ ይታያል፡፡ ከዚህህዝብና ጸረ ህገመንግስት ትግል አድርጎ የሚያቀርብ ግልጽ የሆነ ቅስቀሳ ይታያል፡፡ ከዚህህዝብና ጸረ ህገመንግስት ትግል አድርጎ የሚያቀርብ ግልጽ የሆነ ቅስቀሳ ይታያል፡፡ ከዚህ    አንጻር የወልቃይት ጠገዴን ጉዳይ ‘የህዝብ አንጻር የወልቃይት ጠገዴን ጉዳይ ‘የህዝብ አንጻር የወልቃይት ጠገዴን ጉዳይ ‘የህዝብ አንጻር የወልቃይት ጠገዴን ጉዳይ ‘የህዝብ 
ሳየሆን የጥቂት አመራሮች ችግር ነው’sበማለት ሃይለ ማርያም ደሳለኝ መግለጫ ሲሰጥ እነ ሬድዮ ፋናና ሌሎች የወያኔ አፈ ቀላጤዎች ሳየሆን የጥቂት አመራሮች ችግር ነው’sበማለት ሃይለ ማርያም ደሳለኝ መግለጫ ሲሰጥ እነ ሬድዮ ፋናና ሌሎች የወያኔ አፈ ቀላጤዎች ሳየሆን የጥቂት አመራሮች ችግር ነው’sበማለት ሃይለ ማርያም ደሳለኝ መግለጫ ሲሰጥ እነ ሬድዮ ፋናና ሌሎች የወያኔ አፈ ቀላጤዎች ሳየሆን የጥቂት አመራሮች ችግር ነው’sበማለት ሃይለ ማርያም ደሳለኝ መግለጫ ሲሰጥ እነ ሬድዮ ፋናና ሌሎች የወያኔ አፈ ቀላጤዎች 
በዚሁ መልክ ንቅናቄውን ህዝቡ ጨርሶ የማይቀበለው የጥቂት አክራሪዎች ሴራ አድርገው ለማቅረብ ሞክረዋል፡፡ የጎንደር ህዝብ በዚሁ መልክ ንቅናቄውን ህዝቡ ጨርሶ የማይቀበለው የጥቂት አክራሪዎች ሴራ አድርገው ለማቅረብ ሞክረዋል፡፡ የጎንደር ህዝብ በዚሁ መልክ ንቅናቄውን ህዝቡ ጨርሶ የማይቀበለው የጥቂት አክራሪዎች ሴራ አድርገው ለማቅረብ ሞክረዋል፡፡ የጎንደር ህዝብ በዚሁ መልክ ንቅናቄውን ህዝቡ ጨርሶ የማይቀበለው የጥቂት አክራሪዎች ሴራ አድርገው ለማቅረብ ሞክረዋል፡፡ የጎንደር ህዝብ 
በማያሻማ ሁኔታ ‘የሻብያ ተላላኪ እኛ ሳንሆን ወያኔ ነው’s ብሎ በግልጽ ያስቀመጠውን ሃቅ ጨርሶ በመካድ ይህንን ህበማያሻማ ሁኔታ ‘የሻብያ ተላላኪ እኛ ሳንሆን ወያኔ ነው’s ብሎ በግልጽ ያስቀመጠውን ሃቅ ጨርሶ በመካድ ይህንን ህበማያሻማ ሁኔታ ‘የሻብያ ተላላኪ እኛ ሳንሆን ወያኔ ነው’s ብሎ በግልጽ ያስቀመጠውን ሃቅ ጨርሶ በመካድ ይህንን ህበማያሻማ ሁኔታ ‘የሻብያ ተላላኪ እኛ ሳንሆን ወያኔ ነው’s ብሎ በግልጽ ያስቀመጠውን ሃቅ ጨርሶ በመካድ ይህንን ህዝባዊ ትግል ዝባዊ ትግል ዝባዊ ትግል ዝባዊ ትግል 
የሻብያ ተላላኪዎች ሴራ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው ከንቱ ሙከራ አገዛዙ ምንኛ ውጥረት ላይ እንደወደቀ የሚያሳይ አካሄድ ሆኖ የሻብያ ተላላኪዎች ሴራ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው ከንቱ ሙከራ አገዛዙ ምንኛ ውጥረት ላይ እንደወደቀ የሚያሳይ አካሄድ ሆኖ የሻብያ ተላላኪዎች ሴራ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው ከንቱ ሙከራ አገዛዙ ምንኛ ውጥረት ላይ እንደወደቀ የሚያሳይ አካሄድ ሆኖ የሻብያ ተላላኪዎች ሴራ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው ከንቱ ሙከራ አገዛዙ ምንኛ ውጥረት ላይ እንደወደቀ የሚያሳይ አካሄድ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡እናገኘዋለን፡፡እናገኘዋለን፡፡እናገኘዋለን፡፡    

የወያኔ ኢህአዴግ መሪዎች እስከዛሬ የህዝብን ትግል ለማክሸፍ ይጠቀሙበት የነበረው የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በዚህ መልክ የወያኔ ኢህአዴግ መሪዎች እስከዛሬ የህዝብን ትግል ለማክሸፍ ይጠቀሙበት የነበረው የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በዚህ መልክ የወያኔ ኢህአዴግ መሪዎች እስከዛሬ የህዝብን ትግል ለማክሸፍ ይጠቀሙበት የነበረው የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በዚህ መልክ የወያኔ ኢህአዴግ መሪዎች እስከዛሬ የህዝብን ትግል ለማክሸፍ ይጠቀሙበት የነበረው የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በዚህ መልክ 
በህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት መንፈስ እየከሸፈ መሄዱ ትልቅ ህዝባዊ ድል ቢሆንም ይህ በጎ ሂደት በአማራና ኦሮሞ በህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት መንፈስ እየከሸፈ መሄዱ ትልቅ ህዝባዊ ድል ቢሆንም ይህ በጎ ሂደት በአማራና ኦሮሞ በህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት መንፈስ እየከሸፈ መሄዱ ትልቅ ህዝባዊ ድል ቢሆንም ይህ በጎ ሂደት በአማራና ኦሮሞ በህዝቦች ወንድማማችነትና የትግል አንድነት መንፈስ እየከሸፈ መሄዱ ትልቅ ህዝባዊ ድል ቢሆንም ይህ በጎ ሂደት በአማራና ኦሮሞ 
ህዝቦች የህዝቦች የህዝቦች የህዝቦች የወንድማማችነት መንፈስ መጎልበት ብቻ መወሰን የለበትም፡፡ የወያኔ መሪዎች ለህልውናቸው አለን የሚሏቸውን ሁለት ሌሎች ወንድማማችነት መንፈስ መጎልበት ብቻ መወሰን የለበትም፡፡ የወያኔ መሪዎች ለህልውናቸው አለን የሚሏቸውን ሁለት ሌሎች ወንድማማችነት መንፈስ መጎልበት ብቻ መወሰን የለበትም፡፡ የወያኔ መሪዎች ለህልውናቸው አለን የሚሏቸውን ሁለት ሌሎች ወንድማማችነት መንፈስ መጎልበት ብቻ መወሰን የለበትም፡፡ የወያኔ መሪዎች ለህልውናቸው አለን የሚሏቸውን ሁለት ሌሎች 
ከፋፋይ ስትራጂዎቻቸውንም ከማገዝ ይልቅ ለማክሸፍ መስራት ያስፈልጋል፡፡ከፋፋይ ስትራጂዎቻቸውንም ከማገዝ ይልቅ ለማክሸፍ መስራት ያስፈልጋል፡፡ከፋፋይ ስትራጂዎቻቸውንም ከማገዝ ይልቅ ለማክሸፍ መስራት ያስፈልጋል፡፡ከፋፋይ ስትራጂዎቻቸውንም ከማገዝ ይልቅ ለማክሸፍ መስራት ያስፈልጋል፡፡    

አንደኛው የከፋፍለህ ግዛ ስትራጂያቸው ዘርፍአንደኛው የከፋፍለህ ግዛ ስትራጂያቸው ዘርፍአንደኛው የከፋፍለህ ግዛ ስትራጂያቸው ዘርፍአንደኛው የከፋፍለህ ግዛ ስትራጂያቸው ዘርፍ    ለትግራይ ህዝብ ይህ ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ ተጋድሎ በሱም ህልውና ላያ ለትግራይ ህዝብ ይህ ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ ተጋድሎ በሱም ህልውና ላያ ለትግራይ ህዝብ ይህ ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ ተጋድሎ በሱም ህልውና ላያ ለትግራይ ህዝብ ይህ ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ ተጋድሎ በሱም ህልውና ላያ 
ያነጣጠረ ሴራ አድርጎ ማቅረብ እንደሆነ ባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ያየነው ነው፡፡ በተያያዝነው ትግል ከተያነጣጠረ ሴራ አድርጎ ማቅረብ እንደሆነ ባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ያየነው ነው፡፡ በተያያዝነው ትግል ከተያነጣጠረ ሴራ አድርጎ ማቅረብ እንደሆነ ባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ያየነው ነው፡፡ በተያያዝነው ትግል ከተያነጣጠረ ሴራ አድርጎ ማቅረብ እንደሆነ ባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ያየነው ነው፡፡ በተያያዝነው ትግል ከተቃዋሚዎች ጎራ የሚሰነዘር ቃዋሚዎች ጎራ የሚሰነዘር ቃዋሚዎች ጎራ የሚሰነዘር ቃዋሚዎች ጎራ የሚሰነዘር 
ማንኛውም ጸረ ትግራይ ህዝብ ልፈፋ ይህንን የወያኔ ስትራቴጂ የሚያግዝ እንደሆነ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል፡፡ ከዚህ ይልቅ ይህ ማንኛውም ጸረ ትግራይ ህዝብ ልፈፋ ይህንን የወያኔ ስትራቴጂ የሚያግዝ እንደሆነ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል፡፡ ከዚህ ይልቅ ይህ ማንኛውም ጸረ ትግራይ ህዝብ ልፈፋ ይህንን የወያኔ ስትራቴጂ የሚያግዝ እንደሆነ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል፡፡ ከዚህ ይልቅ ይህ ማንኛውም ጸረ ትግራይ ህዝብ ልፈፋ ይህንን የወያኔ ስትራቴጂ የሚያግዝ እንደሆነ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል፡፡ ከዚህ ይልቅ ይህ 
ለዴሞክራሲ የሚደረገው ታሪካዊ ተጋድሎ በምንም አይነት ጸረ ትግራይ ህዝብ እንዳልሆነ፣ እንዲያውም አንዱ አላማው የትግራይም ለዴሞክራሲ የሚደረገው ታሪካዊ ተጋድሎ በምንም አይነት ጸረ ትግራይ ህዝብ እንዳልሆነ፣ እንዲያውም አንዱ አላማው የትግራይም ለዴሞክራሲ የሚደረገው ታሪካዊ ተጋድሎ በምንም አይነት ጸረ ትግራይ ህዝብ እንዳልሆነ፣ እንዲያውም አንዱ አላማው የትግራይም ለዴሞክራሲ የሚደረገው ታሪካዊ ተጋድሎ በምንም አይነት ጸረ ትግራይ ህዝብ እንዳልሆነ፣ እንዲያውም አንዱ አላማው የትግራይም 
ህዝብ ከዚህ አፋኝ አመራር ነጻ ወጥቶ በዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እሱም ተገቢ ቦታውን ይዞ ከቀሩት ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ጋር ህዝብ ከዚህ አፋኝ አመራር ነጻ ወጥቶ በዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እሱም ተገቢ ቦታውን ይዞ ከቀሩት ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ጋር ህዝብ ከዚህ አፋኝ አመራር ነጻ ወጥቶ በዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እሱም ተገቢ ቦታውን ይዞ ከቀሩት ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ጋር ህዝብ ከዚህ አፋኝ አመራር ነጻ ወጥቶ በዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እሱም ተገቢ ቦታውን ይዞ ከቀሩት ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ጋር 
በሰላምናበሰላምናበሰላምናበሰላምና    በነጻነት የሚኖርበት ህብረተሰብ የመፍጠር አላማ መሆኑን እያበሰሩ በአላሰለሰ ሁኔታ ለትግራይም ህዝብ የትግል አንድነት ጥሪ በነጻነት የሚኖርበት ህብረተሰብ የመፍጠር አላማ መሆኑን እያበሰሩ በአላሰለሰ ሁኔታ ለትግራይም ህዝብ የትግል አንድነት ጥሪ በነጻነት የሚኖርበት ህብረተሰብ የመፍጠር አላማ መሆኑን እያበሰሩ በአላሰለሰ ሁኔታ ለትግራይም ህዝብ የትግል አንድነት ጥሪ በነጻነት የሚኖርበት ህብረተሰብ የመፍጠር አላማ መሆኑን እያበሰሩ በአላሰለሰ ሁኔታ ለትግራይም ህዝብ የትግል አንድነት ጥሪ 
ማስተላለፍ ያስፈልጋል፡፡ማስተላለፍ ያስፈልጋል፡፡ማስተላለፍ ያስፈልጋል፡፡ማስተላለፍ ያስፈልጋል፡፡    

እየሰፈነ በመሄድ ላይ ባለው የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ኢህአዴግ መሪዎች የሚቀራቸው አንድ እየሰፈነ በመሄድ ላይ ባለው የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ኢህአዴግ መሪዎች የሚቀራቸው አንድ እየሰፈነ በመሄድ ላይ ባለው የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ኢህአዴግ መሪዎች የሚቀራቸው አንድ እየሰፈነ በመሄድ ላይ ባለው የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ብርክ የያዛቸው የወያኔ/ኢህአዴግ መሪዎች የሚቀራቸው አንድ 
መውጫ ዘዴ የህዝቡን ትግል በለየለት አመጽና በደም ባህር የማስመጥ ርኩስ ስትራቴጂ እንደሆነ ሰሞኑን በይፋ እያሳዩን ነው፡፡ ይህ መውጫ ዘዴ የህዝቡን ትግል በለየለት አመጽና በደም ባህር የማስመጥ ርኩስ ስትራቴጂ እንደሆነ ሰሞኑን በይፋ እያሳዩን ነው፡፡ ይህ መውጫ ዘዴ የህዝቡን ትግል በለየለት አመጽና በደም ባህር የማስመጥ ርኩስ ስትራቴጂ እንደሆነ ሰሞኑን በይፋ እያሳዩን ነው፡፡ ይህ መውጫ ዘዴ የህዝቡን ትግል በለየለት አመጽና በደም ባህር የማስመጥ ርኩስ ስትራቴጂ እንደሆነ ሰሞኑን በይፋ እያሳዩን ነው፡፡ ይህ 
እንዲሳካላእንዲሳካላእንዲሳካላእንዲሳካላቸው ደግሞ የማይቀረው አካሄዳቸውቸው ደግሞ የማይቀረው አካሄዳቸውቸው ደግሞ የማይቀረው አካሄዳቸውቸው ደግሞ የማይቀረው አካሄዳቸው    ለኢህአዴግ አባላትና ለሰራዊቱም ሆነ ለፖሊሱና ለደህንነቱ ይህንን ህዝባዊ ንቅናቄ ለኢህአዴግ አባላትና ለሰራዊቱም ሆነ ለፖሊሱና ለደህንነቱ ይህንን ህዝባዊ ንቅናቄ ለኢህአዴግ አባላትና ለሰራዊቱም ሆነ ለፖሊሱና ለደህንነቱ ይህንን ህዝባዊ ንቅናቄ ለኢህአዴግ አባላትና ለሰራዊቱም ሆነ ለፖሊሱና ለደህንነቱ ይህንን ህዝባዊ ንቅናቄ 
በነሱም ህልውና ላይ ያነጣጠረ አድርጎ በማቅረብ እነዚህ ወገኖች በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ስሜት እስከመጨረሻው ከአገዛዙ ጎን በነሱም ህልውና ላይ ያነጣጠረ አድርጎ በማቅረብ እነዚህ ወገኖች በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ስሜት እስከመጨረሻው ከአገዛዙ ጎን በነሱም ህልውና ላይ ያነጣጠረ አድርጎ በማቅረብ እነዚህ ወገኖች በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ስሜት እስከመጨረሻው ከአገዛዙ ጎን በነሱም ህልውና ላይ ያነጣጠረ አድርጎ በማቅረብ እነዚህ ወገኖች በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ስሜት እስከመጨረሻው ከአገዛዙ ጎን 
ጸንተው እንዲቆሙ መሞከር እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ ይህንን አካሄዳቸውን ለማክሸፍ ደግሞ ባላሰለሰ ቅስቀሳ ህዝባዊው ትግል ከነዚህ ጸንተው እንዲቆሙ መሞከር እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ ይህንን አካሄዳቸውን ለማክሸፍ ደግሞ ባላሰለሰ ቅስቀሳ ህዝባዊው ትግል ከነዚህ ጸንተው እንዲቆሙ መሞከር እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ ይህንን አካሄዳቸውን ለማክሸፍ ደግሞ ባላሰለሰ ቅስቀሳ ህዝባዊው ትግል ከነዚህ ጸንተው እንዲቆሙ መሞከር እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ ይህንን አካሄዳቸውን ለማክሸፍ ደግሞ ባላሰለሰ ቅስቀሳ ህዝባዊው ትግል ከነዚህ 
ወገኖች ጋር ምንም ጸብ እንደሌለው፣ አላማወገኖች ጋር ምንም ጸብ እንደሌለው፣ አላማወገኖች ጋር ምንም ጸብ እንደሌለው፣ አላማወገኖች ጋር ምንም ጸብ እንደሌለው፣ አላማው ብሄራዊ እርቅ የሰፈነባትና ለእነሱም የምትሆን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመመስረት ው ብሄራዊ እርቅ የሰፈነባትና ለእነሱም የምትሆን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመመስረት ው ብሄራዊ እርቅ የሰፈነባትና ለእነሱም የምትሆን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመመስረት ው ብሄራዊ እርቅ የሰፈነባትና ለእነሱም የምትሆን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመመስረት 
መሆኑን ለማስጨበጥ መሞከርና በምንም አይነት የወያኔ/ኢህአዴግን መሪዎች ርኩስ ስትራቴጂ ሊያግዙ ከሚችሉ ቅስቀሳዎች መቆጠብ መሆኑን ለማስጨበጥ መሞከርና በምንም አይነት የወያኔ/ኢህአዴግን መሪዎች ርኩስ ስትራቴጂ ሊያግዙ ከሚችሉ ቅስቀሳዎች መቆጠብ መሆኑን ለማስጨበጥ መሞከርና በምንም አይነት የወያኔ/ኢህአዴግን መሪዎች ርኩስ ስትራቴጂ ሊያግዙ ከሚችሉ ቅስቀሳዎች መቆጠብ መሆኑን ለማስጨበጥ መሞከርና በምንም አይነት የወያኔ/ኢህአዴግን መሪዎች ርኩስ ስትራቴጂ ሊያግዙ ከሚችሉ ቅስቀሳዎች መቆጠብ 
ያስፈልጋል ማለት ነው፡፡ያስፈልጋል ማለት ነው፡፡ያስፈልጋል ማለት ነው፡፡ያስፈልጋል ማለት ነው፡፡    

እንዲህ አይነቱ አካሄድ ፖሊሱና ሰራዊቱ በደመ ነፍስ ከሚወስዷቸው ጸረ ህዝብ እርምጃዎች እንዲቆጠቡ፣ የኢህአዴግ አባል እንዲህ አይነቱ አካሄድ ፖሊሱና ሰራዊቱ በደመ ነፍስ ከሚወስዷቸው ጸረ ህዝብ እርምጃዎች እንዲቆጠቡ፣ የኢህአዴግ አባል እንዲህ አይነቱ አካሄድ ፖሊሱና ሰራዊቱ በደመ ነፍስ ከሚወስዷቸው ጸረ ህዝብ እርምጃዎች እንዲቆጠቡ፣ የኢህአዴግ አባል እንዲህ አይነቱ አካሄድ ፖሊሱና ሰራዊቱ በደመ ነፍስ ከሚወስዷቸው ጸረ ህዝብ እርምጃዎች እንዲቆጠቡ፣ የኢህአዴግ አባል 
ድርጅቶች መሪዎችና አባላት ደግሞ በድርጅታቸው ውስጥ የህድርጅቶች መሪዎችና አባላት ደግሞ በድርጅታቸው ውስጥ የህድርጅቶች መሪዎችና አባላት ደግሞ በድርጅታቸው ውስጥ የህድርጅቶች መሪዎችና አባላት ደግሞ በድርጅታቸው ውስጥ የህንን የጥቂቶች ጸረ ህዝብ ፖለቲካ ለመቃወምና ለማክሸፍ እንዲበራቱና ንን የጥቂቶች ጸረ ህዝብ ፖለቲካ ለመቃወምና ለማክሸፍ እንዲበራቱና ንን የጥቂቶች ጸረ ህዝብ ፖለቲካ ለመቃወምና ለማክሸፍ እንዲበራቱና ንን የጥቂቶች ጸረ ህዝብ ፖለቲካ ለመቃወምና ለማክሸፍ እንዲበራቱና 
ይህ ካልተሳካላቸው ደግሞ የህንን የጥፋት ድርጅት እየለቀቁ ከህዝቡ ትግል እንዲቀላቀሉ በሩን የሚከፍት አካሄድ በመሆኑ እንደ ይህ ካልተሳካላቸው ደግሞ የህንን የጥፋት ድርጅት እየለቀቁ ከህዝቡ ትግል እንዲቀላቀሉ በሩን የሚከፍት አካሄድ በመሆኑ እንደ ይህ ካልተሳካላቸው ደግሞ የህንን የጥፋት ድርጅት እየለቀቁ ከህዝቡ ትግል እንዲቀላቀሉ በሩን የሚከፍት አካሄድ በመሆኑ እንደ ይህ ካልተሳካላቸው ደግሞ የህንን የጥፋት ድርጅት እየለቀቁ ከህዝቡ ትግል እንዲቀላቀሉ በሩን የሚከፍት አካሄድ በመሆኑ እንደ 
ትግልችን አንድ የማይናቅ ገጽታ አድርገን መውሰድ ይኖርብናል፡፡ትግልችን አንድ የማይናቅ ገጽታ አድርገን መውሰድ ይኖርብናል፡፡ትግልችን አንድ የማይናቅ ገጽታ አድርገን መውሰድ ይኖርብናል፡፡ትግልችን አንድ የማይናቅ ገጽታ አድርገን መውሰድ ይኖርብናል፡፡    

ከዚህ ሁሉ አንጻር ሰሞኑን በሃገራችን የታዩት በጎ ክስተቶች ማንም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ሳይመራቸው ‘ከታች’sከህዝቡ ከዚህ ሁሉ አንጻር ሰሞኑን በሃገራችን የታዩት በጎ ክስተቶች ማንም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ሳይመራቸው ‘ከታች’sከህዝቡ ከዚህ ሁሉ አንጻር ሰሞኑን በሃገራችን የታዩት በጎ ክስተቶች ማንም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ሳይመራቸው ‘ከታች’sከህዝቡ ከዚህ ሁሉ አንጻር ሰሞኑን በሃገራችን የታዩት በጎ ክስተቶች ማንም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ሳይመራቸው ‘ከታች’sከህዝቡ 
ከራሱ በፈለቁና በያሉበት ‘ለትግከራሱ በፈለቁና በያሉበት ‘ለትግከራሱ በፈለቁና በያሉበት ‘ለትግከራሱ በፈለቁና በያሉበት ‘ለትግል ተነስ’s የሚሉትን ህዝብ የህልውናም ሆነ የመብትና የማንነት ጥያቄዎች ጠንቅቀው በሚያውቁ ል ተነስ’s የሚሉትን ህዝብ የህልውናም ሆነ የመብትና የማንነት ጥያቄዎች ጠንቅቀው በሚያውቁ ል ተነስ’s የሚሉትን ህዝብ የህልውናም ሆነ የመብትና የማንነት ጥያቄዎች ጠንቅቀው በሚያውቁ ል ተነስ’s የሚሉትን ህዝብ የህልውናም ሆነ የመብትና የማንነት ጥያቄዎች ጠንቅቀው በሚያውቁ 
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በያሉበት የህዝቡን ችግርም ሆነ ህልም በሚጋሩ ዜጎች የሚቀነባበሩ ትግሎች ናቸው፡፡ በዚህ መልክ እየተከሰተ ያለውን በጎ ሂደት በያሉበት የህዝቡን ችግርም ሆነ ህልም በሚጋሩ ዜጎች የሚቀነባበሩ ትግሎች ናቸው፡፡ በዚህ መልክ እየተከሰተ ያለውን በጎ ሂደት በያሉበት የህዝቡን ችግርም ሆነ ህልም በሚጋሩ ዜጎች የሚቀነባበሩ ትግሎች ናቸው፡፡ በዚህ መልክ እየተከሰተ ያለውን በጎ ሂደት በያሉበት የህዝቡን ችግርም ሆነ ህልም በሚጋሩ ዜጎች የሚቀነባበሩ ትግሎች ናቸው፡፡ በዚህ መልክ እየተከሰተ ያለውን በጎ ሂደት 
ለማገዝና ገፍቶ ለድል እንዲበቃ ለማድረግ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ስብስቦችና ሃገር ወዳድ ዜጎች የሚጠበቅባቸውን ሚና ለማገዝና ገፍቶ ለድል እንዲበቃ ለማድረግ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ስብስቦችና ሃገር ወዳድ ዜጎች የሚጠበቅባቸውን ሚና ለማገዝና ገፍቶ ለድል እንዲበቃ ለማድረግ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ስብስቦችና ሃገር ወዳድ ዜጎች የሚጠበቅባቸውን ሚና ለማገዝና ገፍቶ ለድል እንዲበቃ ለማድረግ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ስብስቦችና ሃገር ወዳድ ዜጎች የሚጠበቅባቸውን ሚና 
ከሁለት አንጻር መጠቆም ይቻላል፡፡ከሁለት አንጻር መጠቆም ይቻላል፡፡ከሁለት አንጻር መጠቆም ይቻላል፡፡ከሁለት አንጻር መጠቆም ይቻላል፡፡    

አንደኛ በሰሞኑ ትግል ለተፈጠአንደኛ በሰሞኑ ትግል ለተፈጠአንደኛ በሰሞኑ ትግል ለተፈጠአንደኛ በሰሞኑ ትግል ለተፈጠረው አዲስ ሁኔታ በሚመጥን መልክ ህዝባችን የቀደደውን ፈር በመከተል በውስጥም በውጭም ረው አዲስ ሁኔታ በሚመጥን መልክ ህዝባችን የቀደደውን ፈር በመከተል በውስጥም በውጭም ረው አዲስ ሁኔታ በሚመጥን መልክ ህዝባችን የቀደደውን ፈር በመከተል በውስጥም በውጭም ረው አዲስ ሁኔታ በሚመጥን መልክ ህዝባችን የቀደደውን ፈር በመከተል በውስጥም በውጭም 
ሃገር ወዳድና ዴሞክራሲያዊ የሆኑ ሃይሎች የወያኔን መሪዎች ቅስም የሰበረውን የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ለማገዝና ለማጎልበት ሃገር ወዳድና ዴሞክራሲያዊ የሆኑ ሃይሎች የወያኔን መሪዎች ቅስም የሰበረውን የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ለማገዝና ለማጎልበት ሃገር ወዳድና ዴሞክራሲያዊ የሆኑ ሃይሎች የወያኔን መሪዎች ቅስም የሰበረውን የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ለማገዝና ለማጎልበት ሃገር ወዳድና ዴሞክራሲያዊ የሆኑ ሃይሎች የወያኔን መሪዎች ቅስም የሰበረውን የህዝቦች ወንድማማችነት መንፈስ ለማገዝና ለማጎልበት 
በይፋ በአንድነት ቆመው ትግሉን ሲደግፉ መታየት ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ በውጭ በብሄርና በህብረ በብሄር ደረጃ የተቋቋሙ በይፋ በአንድነት ቆመው ትግሉን ሲደግፉ መታየት ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ በውጭ በብሄርና በህብረ በብሄር ደረጃ የተቋቋሙ በይፋ በአንድነት ቆመው ትግሉን ሲደግፉ መታየት ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ በውጭ በብሄርና በህብረ በብሄር ደረጃ የተቋቋሙ በይፋ በአንድነት ቆመው ትግሉን ሲደግፉ መታየት ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ በውጭ በብሄርና በህብረ በብሄር ደረጃ የተቋቋሙ 
የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ስብስቦች የህዝቡን ትግል በመደገፍ ብቻ ሳይሆንየፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ስብስቦች የህዝቡን ትግል በመደገፍ ብቻ ሳይሆንየፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ስብስቦች የህዝቡን ትግል በመደገፍ ብቻ ሳይሆንየፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ስብስቦች የህዝቡን ትግል በመደገፍ ብቻ ሳይሆን    በመካሄድ ላይ ያለውን አፈናና ግድያ በመቃወም የጋራ በመካሄድ ላይ ያለውን አፈናና ግድያ በመቃወም የጋራ በመካሄድ ላይ ያለውን አፈናና ግድያ በመቃወም የጋራ በመካሄድ ላይ ያለውን አፈናና ግድያ በመቃወም የጋራ 
ሰላማዊ ሰልፎች ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህ ሲደረግ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ አንዳንዶች አውቀውም ሆነ ሳያውቁ በሚነዟቸው ሰላማዊ ሰልፎች ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህ ሲደረግ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ አንዳንዶች አውቀውም ሆነ ሳያውቁ በሚነዟቸው ሰላማዊ ሰልፎች ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህ ሲደረግ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ አንዳንዶች አውቀውም ሆነ ሳያውቁ በሚነዟቸው ሰላማዊ ሰልፎች ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህ ሲደረግ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ አንዳንዶች አውቀውም ሆነ ሳያውቁ በሚነዟቸው 
ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩና ብሎም የወያኔ መሪዎችን የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በሚያግዙ ቅስቀሳዎች ሲሰማሩ እነዚህን አፍራሽ ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩና ብሎም የወያኔ መሪዎችን የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በሚያግዙ ቅስቀሳዎች ሲሰማሩ እነዚህን አፍራሽ ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩና ብሎም የወያኔ መሪዎችን የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በሚያግዙ ቅስቀሳዎች ሲሰማሩ እነዚህን አፍራሽ ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩና ብሎም የወያኔ መሪዎችን የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ በሚያግዙ ቅስቀሳዎች ሲሰማሩ እነዚህን አፍራሽ 
አካሄዶች በግልጽና በጋራ አውግዞ መውጣት ያስፈልጋል፡፡አካሄዶች በግልጽና በጋራ አውግዞ መውጣት ያስፈልጋል፡፡አካሄዶች በግልጽና በጋራ አውግዞ መውጣት ያስፈልጋል፡፡አካሄዶች በግልጽና በጋራ አውግዞ መውጣት ያስፈልጋል፡፡    

ሁለተኛ ሁሉም የሚንቀሳቀስባቸው የህልውና፣ የማንነትም ሆሁለተኛ ሁሉም የሚንቀሳቀስባቸው የህልውና፣ የማንነትም ሆሁለተኛ ሁሉም የሚንቀሳቀስባቸው የህልውና፣ የማንነትም ሆሁለተኛ ሁሉም የሚንቀሳቀስባቸው የህልውና፣ የማንነትም ሆኑ የመብት ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙት የስርአት ለውጥ ኑ የመብት ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙት የስርአት ለውጥ ኑ የመብት ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙት የስርአት ለውጥ ኑ የመብት ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙት የስርአት ለውጥ 
ተደርጎ ዴሞክራሲና ተጠያቂነት የሰፈኑባት ኢትዮጵያ እውን ስትሆን ብቻ ስለሆነ የህዝቡ ትግል ወደዚህ አገራዊ  ግብ ለመድረስ ተደርጎ ዴሞክራሲና ተጠያቂነት የሰፈኑባት ኢትዮጵያ እውን ስትሆን ብቻ ስለሆነ የህዝቡ ትግል ወደዚህ አገራዊ  ግብ ለመድረስ ተደርጎ ዴሞክራሲና ተጠያቂነት የሰፈኑባት ኢትዮጵያ እውን ስትሆን ብቻ ስለሆነ የህዝቡ ትግል ወደዚህ አገራዊ  ግብ ለመድረስ ተደርጎ ዴሞክራሲና ተጠያቂነት የሰፈኑባት ኢትዮጵያ እውን ስትሆን ብቻ ስለሆነ የህዝቡ ትግል ወደዚህ አገራዊ  ግብ ለመድረስ 
ስለሚከተለው ቅደም ተከተል ወይም ሮድ ማፕና የሂደቱን መቋጠሪያ በተመለከተ አንድ የጋራ ስትራቴጂ ነድፎ ይህንን በትግል ላይ ስለሚከተለው ቅደም ተከተል ወይም ሮድ ማፕና የሂደቱን መቋጠሪያ በተመለከተ አንድ የጋራ ስትራቴጂ ነድፎ ይህንን በትግል ላይ ስለሚከተለው ቅደም ተከተል ወይም ሮድ ማፕና የሂደቱን መቋጠሪያ በተመለከተ አንድ የጋራ ስትራቴጂ ነድፎ ይህንን በትግል ላይ ስለሚከተለው ቅደም ተከተል ወይም ሮድ ማፕና የሂደቱን መቋጠሪያ በተመለከተ አንድ የጋራ ስትራቴጂ ነድፎ ይህንን በትግል ላይ 
ላለው ህዝብ ማስጨበጥና  አሁን በሚያሳየው ቆራጥነትና ብስለት ለዚህ ዘላቂና የጋራ አጀንዳ  ከዳርላለው ህዝብ ማስጨበጥና  አሁን በሚያሳየው ቆራጥነትና ብስለት ለዚህ ዘላቂና የጋራ አጀንዳ  ከዳርላለው ህዝብ ማስጨበጥና  አሁን በሚያሳየው ቆራጥነትና ብስለት ለዚህ ዘላቂና የጋራ አጀንዳ  ከዳርላለው ህዝብ ማስጨበጥና  አሁን በሚያሳየው ቆራጥነትና ብስለት ለዚህ ዘላቂና የጋራ አጀንዳ  ከዳር    እስከዳር ተንቀሳቅሶ በአንድ እስከዳር ተንቀሳቅሶ በአንድ እስከዳር ተንቀሳቅሶ በአንድ እስከዳር ተንቀሳቅሶ በአንድ 
አቅጣጫ እንዲታገል መቀስቀስ ያስፈልጋል፡፡ አቅጣጫ እንዲታገል መቀስቀስ ያስፈልጋል፡፡ አቅጣጫ እንዲታገል መቀስቀስ ያስፈልጋል፡፡ አቅጣጫ እንዲታገል መቀስቀስ ያስፈልጋል፡፡     

የህዝቦች ወንድማማችነት ይለምለም!!!                                                                                                                                         የህዝቦች ወንድማማችነት ይለምለም!!!                                                                                                                                         የህዝቦች ወንድማማችነት ይለምለም!!!                                                                                                                                         የህዝቦች ወንድማማችነት ይለምለም!!!                                                                                                                                         
መላ ኢትዮጵያመላ ኢትዮጵያመላ ኢትዮጵያመላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስትሶሻሊስትሶሻሊስትሶሻሊስት ንቅናቄንቅናቄንቅናቄንቅናቄ (መኢሶንመኢሶንመኢሶንመኢሶን)    

ነሃሴነሃሴነሃሴነሃሴ 6 ቀንቀንቀንቀን 2008 ዓዓዓዓ.ምምምም.  

    



 

 
መግለጫ 

በቶሮንቶና አካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከሽዋ ከፍለ ሀገር ልጆች የተላለፈ ጥሪ 
 
ላለፉት  ሃያ አምስት ዓመታት ዘረኛውና ክፋፋይ የወያኔ አገዛዝ በመላው  ኢትዮጵያውያን ላይ፤ በተለይ 
ደግሞ በአማራው ላይ በቃላት ሊገለጽ በማይችል ለሰው አይምሮ በጣም ከባድ በሚሆኑ የግድያ፣ ህዝብ 
የማፈናቀል፣ የግፍና የበደል ዶፍ ሲወርድበት  የቆየው የጎንደር- በጌምድር ክፍለ ሀገር ሕዝብ በሰላም 
እየታገለና በትእግስት ችሎ ችሎ ባለፉት 15 ቀናት ውስጥ ከሞት ውጭ የቀረኝ አማራጭ ስለሌለ፤ 
የወልቃይት ጠገዴ አማራ ለማንነቴ፣ እንዲሁም የጎንደር ሕዝብ ለመብቴና ለኢትዮጵያዊነቴ የመጨረሻውን 
መስዋእትነት እከፍላለሁ ብሎ በመነሳቱ የወያኔ የጸጥታና የጦር ሃይል እንደለመደው ለመግደልና ለማሰር 
ሲሞክር ከሕዝቡ ጋር ግጭት አድርጓል፤ አሁንም ሕዝቡ በመፋለም ላይ ይገኛል። 
በመጀመሪያ የጎንደር ሕዝብ ቆራጥነቱ፣ ጀግንነቱና ወኔው አኩርቶናል፤ ጥንታዊቷንና ታሪካዊቷን 
የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ማውለብለቡ ከልብ አስደስቶናል።  ኖር!  ኖር ! እንላለን። 
በጎጃምም የባህር ዳር ሕዝብ በሰላማዊ መንገድ ለጎንደር ሕዝብ ድጋፉን ሲያሳይ እና ለወያኔ አልገዛም ሲል  
በመነሳቱ፤ በአግአዚ ጦር በጭካኔ መጨፍጨፉና መደብደቡ ቢያሳዝነንም፣ ቢያስቆጣንም የሕዝቡ 
ቆራጥነትና እምቢተኛነት እጅግ አኩርቶናል፤ ከጎንህም ነን አለንልህ እንላለን። 
ችግሩ ችግራችን፣ ስቃዩ ስቃያችን፣ ሞቱ ሞታችን ነውና  ክጎንደር - በጌምድር ክፍለ ሀገር ከተወለዱ ልጆቹ፣ ክጎጃም እና ከወሎ ከ/ሀገር ከተወለዱ ወንድሞቹና እህቶቹ ጋር በመወያየትና በመመካከር አስፈላጊውን ሁሉ እርዳታ ለመስጠት ነሐሴ 1 ቀን 2008 ( Aug 7, 2016) ባደረግነው አስቸኳይ ስብሰባ በአንድ ድምጽ ወስነናል፤ ቃል ገብተናል። 
ስለዚህ ይህን ታሪካዊና የአማራ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ ትግል በምትችሉት መጠን እርዳታና ድጋፍ እንድታደርጉ የትግሉም አካል እንድትሆኑ የአገርና የሕዝብ አድን ጥሪ እናስተላልፋለን። 
 
ኢትዮጵያ በቆራጥ ልጆቿ መስዋዕትነት ለዘላለም ትኖራለች! 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 
ቶሮንቶ፤ ካናዳ 
 
 
እርዳታና ድጋፍ ለማድረግ ለምትፈልጉ፤ 647 219 2804  ይደውሉ  



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. 

  



ባለህበት ሂድ ወይም ባለህበት እርገጥ 
 
ዛሬ ዌብ ሳይታችሁን ስከፍት በመጀመሪያ ያገኘሁት ፅሁፍ ከአሲምባ አዘጋጁ ክፍል ፓርቲውን አስመልክቶ ከአንባቢያን የመጡ ማንነትን 
ለማወቅ የሚሹ ጥያቄዎች እንደተነሱና እናንተም የማወቅ ጉጉት እንዳለ ይገልፃል:: 
 
እንደኔ ከሆን ግን አንድ ድርጅት ወይም ፓርቲ መርሃ መለድተኛ ፕሮግራሙን በግልፅ ፓስት አድርጎ ለዚያም ፓርቲው በፕሮግራሙ ላይም 
ይሁን የተለያየ ሃሳብና እርማትም ካስፈለገ በዌብ ሳይቱ ፔጅ አስተያየት መስጫ ሊንክስ ስለአስቀመጠ ማንኛውንም ጥያቄም ሆነ አስተያየት 
መስጠት እንደሚቻል አስቀምጧል:: 
 
በመግለጫውም ማንኛውም ኢትዮዽያዊ ሊሳተፍበት እንደሚችልም ጋብዟል ከዚህ ውጭ ግለሰቦቹን ወይም leadership ምን እንደ 
ሆነና መዋቅሩን ለማወቅ የሚፈለግ ከሆን ግን እኔ እንደ አንድ አንባቢ ስመለከተው ጥያቄያችሁ ትንሽ ምናልባት የድርጅቱን አሰራር 
ሊፃረርባቸው ይችል ይሆናል ብየ እግምታለሁ:: 
 
ግለሰቦችን ለማወቅ ለምን አስፈለገ? 
 


