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አሌሸሹም ዘወር አለ
ሰሞኑን በሌዩ ሌዩ ዴህረገጾችና ዜና አውታሮች ሲራገብ የከረመው ወሬ የኦነግ አባሊት
ከነበሩት መካከሌ እራሳቸውን በማግሇሌ ዴርጅቱ ይገፋ የነበረውንና በዓሊማ ዯረጃ
የተመሠረተበትን የመገንጠሌ ዓሊማ እንቃወማሇን ፣በአንዴነት ከቀረው የኢትዮጵያ
ሕዝብ ጋር በመታገሌ በሥሌጣን ሊይ ያሇውን የወያኔ መንግሥት ጥሇን የኦሮሞ
ሕዝብና የቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ የራሱን ዕዴሌ እራሱ ሉወስንበት የሚችሌበትን
የዱሞክራሲ ሥርዓት ሇማስፈን እንታገሊሇን በማሇት ያወጡትን መግሇጫ በሚመሇከተው
ዙሪያ ነበር።እንዯሚታወቀው ኦነግ ሇአሇፉት 30 ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ አንደ
አካሌ የሆነውን የኦሮሞ ብሔር ተወሊጅ ኢትዮጵያዊ አይዯሇም፤ኢትዮጵያ የምትባሌም
አገር ከመቶ ዓመት በፊት አሌነበረችም፤የኦሮሞ ሕዝብ አገርና ነጻነቱን በአማራው
ብሔር ተገፎ በቅኝ ግዛት ሥር የኖረ ሕዝብ ነው።ስሇሆነም እንዯተቀሩት የአፍሪካ
ሕዝቦች ዲር ዴንበሩ ተከብሮሇት በነጻነት መኖር ያሇበት ሕዝብ ነው፤ትግለም ሇነጻነት
የሚያበቃ ትግሌ ነው በማሇት በውስጥና በውጭ በጸረ ኢትዮጵያ ሃይልች ዴጋፍና
አነሳሽነት ሲንቀሳቀስ የኖረ ዴርጅት ነው።
በተዯጋጋሚ በተሇያየ ጊዜ በጸረ ኢትዮጵያነት የተነሱና በሕዝባዊ ትግሌ ስም
የተንቀሳቀሱና በመንቀሳቀስ ሊይ ያለ ዴርጅቶች ሇስሌጣን ያሌበቁት ብቻ ሳይሆኑ
በሥሌጣን ሊይም የወጡና አሁንም ስሌጣን ሇመያዝ ወዱያ ወዱህ የሚለትን ዴርጅቶች
ሁለ ያጠቃሌሊሌ።አንዲንድቹ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ አሳቢና ተቆርቋሪ መስሇው የጸረ
ኢትዮጵያ ሃይልችን ተሌእኮ ሇማሟሊት ዴጎማ እየተዯረገሊቸው በማሳሳት ሊይ ሲገኙ
ላልቹ ዯግሞ ቁሌጭ ያሇ የማያሻማ ጥሊቻና ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ትግሌ በይፋ ሲገፉ
ይታያሌ።እነዚህ ሁሇቱ ዓሊማቸው የተሇያየ የሚመስሌ ግን በጸረ ኢትዮጵያዊነትና
ሇባዕዴ አሽከርነት ስሇተሰሇፉ በመዯጋገፍ ተሌእኮአቸውን ሇመሟሊት ግንባር ፈጥረው
በመንቀሳቀስ ሊይ ናቸው።ስብሰባም እያዘጋጁ በተሇይም በውጭ የሚኖረውን
ኢትዮጵያዊ ሇማዘናጋትና ውዥንብር ውስጥ ሇመክተት በስፋት እየጣሩ ነው።
ሙከራቸው የሰመረሊቸው ይመስሊሌ።በአንዲንድቹም የዜና ማሰራጫና መገናኛ
መዴረኮች ጉሮ ወሸባይ እየተባሇ ከበሮ ሲጎሰም፣እምቢሌታ ሲነፋ ይሰማሌ። ሙለ
ሇሙለም ባይሆን በአንዲንድቹ ቀናና የዋህ ኢትዮጵያውያን ዘንዴ ተቀባይነት እያገኝ
ገንዘቡንና ዴጋፉን ሇመስጠት ቃሌ እየገባና እያጨበጨበ እንዱቀበሌ፣እንዲይጠይቅና
እንዲይጠራጠር፣ በጭፍን እንዱቀበሌ እየተገዯዯ ነው።በዴፍረት የጠየቀውና ሂዯቱን
የተገነዘበው ዯግሞ የወያኔና ያረጀው ሥርዓት ዯጋፊ እየተባሇ ዴምጹ እንዲይሰማ
በመዯረግ ሊይ ነው። የሁሇቱም ዓሊማ ኢትዮጵያ በነጻነትና በአንዴነት ተከብራ
ሉያኖራት የሚችሇውን ፣የዱሞክራሲ ሥርዓት ሇማምጣት ሳይሆን በሥሌጣን ሊይ ያሇው
የነሱው ቢጤ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነውን የወያኔ መንግሥት አሶግድ አምኖበትና
ተዘጋጅቶበት፣ሕጋዊ አንቀጽ አውጥቶሇት ግን በተግባር ያሌገሇጸውን ያገር መበታተን
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ሂዯት ሇማፋጠንና በተግባር ሇመተርጎም ነው።እነዚህ በሌዩ ሌዩ ስምና ክሌሊዊ ጥቅም
የተዯራጁ ዴርጅቶች በውጭ ሃይሌ አነሳሽነትና ዴጋፍ የተመሰረቱ ናቸው ሲባሌ
እንዱሁ ስም ሇማጥፋት፣ትግሊቸውን ሇማራከስና ሇማጉዯፍ ሳይሆን ከተጨባጭ የታሪክ
ሰነዴ በቀረበ ማስረጃ በመነሳት ነው።ሰነደ የተገኘው በኮሞድር ጣሰው ዯስታ በተጻፈው
የኢትዮጵያ አንዴነት ትዝታና ትግሌ ከሚሇው መጽሃፍ ሲሆን ሰነደ የቀረበውና
የተተረጎመው ቀዯም ሲሌ በአቶ ግዯይ ባሕረሹም በጻፉት ”አሞራ” ከሚሇው መጽሃፍ
የተወሰዯ ነው።የሰነደ ይዘት የቀዴሞው የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የነበሩት
ሄንሪ ኪሲንጀር የተባለት ባሇሥሌጣን ሇመንግሥታቸው በአፍሪካ ቀንዴ በተሇይም
በኢትዮጵያ መከተሌ የሚኖርበትን ፖሉሲ በመንዯፍ ያሳሰቡበትና በተግባርም
የገሇጹበት መመሪያ ነው።ከአሜሪካ በፊት እንዱሁ ተመሳሳይ መመሪያ በመንዯፍና
በተግባርም በመግሇጽ የእንግሉዝ፣የጣሉያንና የፈረንሳይ መንግሥታት የቀዯሙ ቢሆኑም
በስሌሳዎቹ መጨረሻና በሰባዎቹ መግቢያ ሊይ በመስፋፋት ሊይ የነበረው የሶሻሉስት
ንቅናቄና የራሽያ ተጽእኖ ማየሌ የከባቢው የጂኦ ፖሇቲክስ ሂዯት የምዕራቡን በተሇይም
የአሜሪካንን መንግሥት አሳስቦትና አስጨንቆት ነበር።በተሇይም የአረቦች እንቅስቃሴ
ሇ”እስራኤሌ”መኖር አዯገኛ አዝማሚያ እየያዘ ስሇመጣ በቅርብ በቁጥጥራቸው ሥር
የወዯቀ፣ እንዯሌባቸው የሚያሽከረክሩት ዯካማ፣መንግሥት እንዱኖር ፍሊጎታቸው
ነበር፤አሁንም ነው።ሇተሟሊ ግንዛቤ በቅርቡ ያገኘሁትን የታሪክ ሰነዴ ከዚህ በታች
አቅርቤዋሇሁ።ያሇፈ ታሪክ ነው ተብል እንዲይታይ አሁንም በገሃዴ የሚታይ ችግር
መሆኑን ተገንዝቦ፣እንዲሇፈው ጊዜ ተመሳሳይ ስህተት እንዲይዯገምና ሳንዘናጋ ተባብሮ
በአንዴነት በመቆም አዯጋውን ሇማክሸፍ መነሳት እንዯሚኖርብን ከወዱሁ የሚያሳስበንና
የሚያስጠነቅቀን መሌዕክት ነው።
በተጨማሪም ሰነደን አውጥቼ በመሇጠፉ ሊይ የቅዯም ተከተሌ ችግር ስሇተከሰተና
ሇማስተካከሌ ስሇተሳነኝ በገጽ አራት ሊይ የሰፈረውን ወዯ ገጽ አምስት የገጽ አምስቱን
ዯግሞ ወዯ ገጽ አራት በማንሸራሸር እንዴታነቡት ሇማሳሰብ እወዲሇሁ።በኔ በኩሌ
ያሌተሟሊውንና የተፈጠረውን ችግር የተሻሇ እውቀት ያሇው ያስተካክሇዋሌ የሚሌ
እምነት አሇኝ። ስሇግዴፈቱ ይቅርታ እጠይቃሇሁ።
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ይህ ከዚሀ በሊይ፡በሰነዴ፡የቀረበው፡የአሜሪካ መንግሥት መመሪያ ሇረጅም ጊዜ
ሇተዯቀነብን ችግር መንስኤ እንዯሆነ ሇመረዲት እንችሊሇን።ስሇሆነም በሌዩ ሌዩ የነጻነት
ግንባሮች ስም የሚንቀሳቀሱት ያገራችን ሌጆች መነሻና መዴረሻቸው ከዚሁ ባዕዲን
ቀምረው ያዘጋጁት ተንኮሌ መሆኑን ቢያንስ ማወቃችንን ገሌጸንሊቸው ሉያታሌለን
እንዯማይችለ በአንክሮ ሌንነግራቸው ይገባሌ።ሇአገራችን አንዴነት የሚፈሇገውን
መስዋእት ሇመክፈሌ የተዘጋጀን መሆናችንንም እነሱና አሇቆቻቸው እንዱረደት
ማዴረግ ይኖርብናሌ።
በኦሮሞም ሆነ በላሊው ብሔር የአማራውንም ጨምሮ የነበረውና ያሇው ጭቆና ሕዝብን
ከሕዝብ ያሇዬ ፣ ከሁለም ብሔር ተውጣጥቶ በሥሌጣን ሊይ በተቀመጠው የገዢ
መዯብና በዓሇም አቀፍ አጋሩ በሆነው የእጅ አዙር ቅኝ ገዢዎች ሥርዓት የጋራ
ተንኮሌ የሚዯርስባቸውን መከራና በዯሌ አጣሞ በአንዴ ዃሊ ቀርና ዯሃ በሆነ ያገር ዜጋ
ብሔረሰብ የተፈጸመ በዯሌ አዴርጎ ማቅረብ ትክክሌ አሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን ሕዝብን
እርስ በርሱ ሇማጫረስ፣የአገርን ነጻነትና አንዴነት ሇማፍረስ፣የተቀመረ ኢሰብአዊና
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ክህዯት የተመሊበት ወንጀሌ ነው።ሕዝብ ተባብሮ እንዲይቆም፣ የጋራ ቸግሩን በጋራ
እንዲይወጣ፣የጋራ ጠሊቱን በጋራ ክንዴ መክቶ እንዲይመሌስ ተዲክሞና እርስ በርሱ
ተሊሌቆ በባድ ቤትና በተዲከመ ሕዝብ ትከሻ ሊይ የውጭ ወራሪዎች ገብተው የፈሇጉትን
እንዱያዯርጉ ዕዴሌና በር የሚከፍት አካሄዴ ነው።
ሇመሰሪ የውጭ ጠሊቶች ተንኮሌ መሣሪያ በመሆን በየአቅጣጫው በብሔር ጭቆና ስም
ከሚንቀሳቀሱት ዴርጅቶች አንደ ኦነግ ነው።ይህ ዴርጅት ሇአሇፉት ሰሊሳ ዓመታት
ባካሄዯው ትግሌ እንዯመሰሌ ዴርጅቶች እንዯ ኤርትራ ነጻ አውጭ ግንባርና
እንዯትግራይ ነጻ አውጭ ግንባር ሇብቻው የሥሌጣን ባሇቤት ባይሆንም ዯባሌ ሆኖ
ነበር።በሥሌጣን ክፍፍሌና በግዛት ጥያቄ አሇመግባባት የተነሳ እራሱን ከሽርክናው
አሶግድ ትግለን ሇመቀጠሌ በመወሰኑ ተመሌሶ ጫካ ገባ።
የሁለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍሊጎት በሰሊምና በአንዴነት አብሮ ሇመኖር ነው።አብሮ
በመኖር እውቀትና ጉሌበቱን አቀናጅቶ ተፈጥሮ ያዯሇውን ጸጋና ሃብት እየተጋራ
በመሥራት ኑሮውን ሇማሻሻሌ፣ከዴህነትና ከስዯት ተሊቆ መኖርን ይሻሌ፣ይመኛሌ።
የላሊው ዓሇም ሕዝብ ከዯረሰበት የእዴገት ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስ እንጂ በዴህነት
ተመጽዋች እየሆነ መኖርን አይመርጥም። የሴሜኑም፣የዯቡቡም፣የምሥራቁና የምዕራቡ
ያገሪቱ ክፍሇ አገር ሕዝብ፣ምኞትና ፍሊጎቱ ይኸው ነው።ይህን ፍሊጎቱን በተግባር
እንዲያይ ዯንቃራ መፍጠር የጠሊቶቹ ዘዳ ነው።የወገኑ መስሇው በማሳሳት እዛው
አሮንቃ ውስጥ እንዱንከባሇሌ ሌዩ ሌዩ ብሌሃት ይዘው ብቅ ይሊለ።የወያኔ መንግሥት
በሕዝብ የተጠሊና የተወገዘ ስሇሆነ ላሊ አማራጭ ሇመፍጠር ይገዯዲለ።በተሇይም
በአረቦችና በሰሜን አፍሪካ አገሮች የተቀሰቀሰው ሕዝባዊ ተቃውሞና አመጽ በላሊው
አገር እንዲይነሳ የሚያግደበት ዘዳ ወይም በጥገና ሇውጥና በተተኪ ሃይሌ ቁጥጥራቸውን
የሚከሊከለበት ዘዳ ሇመፍጠር ይገዯዲለ።ምን ግዜም ቢሆን በአንዴ ብቻ ተማምነው
አይቀመጡም።ሁሇት ባሊ ትከሌ የሚሌ መመሪያ አሊቸው።
የተገንጣይ ቡዴኖችም በሚዯርስባቸው ክስረት፣ የዓሇም ሕዝብ አመሇካከት ሇውጥና
በተሇይም የወጣቱ ትውሌዴ ፍሊጎት ከዃሊ ቀር ክሌሊዊ ስሜት የዘሇሇና የሊቀ በመሆኑ
አሌፎ አሌፎ የስሌትና የስም ሇውጥ አዴርገው ብቅ ሇማሇት ይገዯዲለ።ሇውጡ ግን
የተነሱበትን ዓሊማ የሚሽር ሳይሆን ወዯዓሊማቸው መሳካት የሚያስችሊቸው አሳሳች
መንገዴ መፍጠር ነው።ስሇሆነም ሰሞኑን በኦነግ ዙሪያ የሚታየው ትርምስና
የሚጨበጨብሇት አዱስ መጡ ቡዴን ዓሊማና አቋም ከዚህ የራቀ አይዯሇም።ይኸው
በነጀነራሌ ከማሌ የሚመራው የኦነግ አካሌ እራሱን ብቸኛ የኦነግ ተጠሪ በማዴረግ
ሇዓመታት ሲያራምዯው የነበረውን የመገንጠሌ ጥያቄ አንስቶ በአንዴነት ሇአንዴነት
ሇመታገሌ ተነስቻሇሁ፤ከግንቦት ሰባት፣ከጥምርና ከአፋር ነጻ አውጭ ግንባር ጋርም
አንዴነት በመፍጠር ወያኔን ሇመጣሌ እታገሊሇሁ ሲሌ በይፋ መግሇጫ አውጥቷሌ።
ላልቹ ሇአንዴነት የሚታገለ ሃይልች ሇዓሊማዬ ስሇማይመቹ ግንቦት ሰባትን
ሇመቀሊቀሌ መርጫሇሁ የሚሇው ይኸው ቡዴን ግንቦት ሰባትን የመረጠበትንና ከላልቹ
ጋር አብሮ ሇመተባበር ያሌቻሇበትን ነጥብ አሊብራራም።በየስብሰባው ሊይ
እንዯሚገሌጡት ከሆነ ግን የኦሮሞ ሕዝብ”ራሱን ዕዴሌ በራሱ የመወሰን መብቱን

ሇማስከበር” የሚታገለ መሆናቸውን ሳይዯብቁ በአዯባባይ ገሌጸውታሌ።በዚህ
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ውዥንብር በሸፈነው አቋማቸው አንዲንደን ቀና ወገን ሇማሳሳትና በዯስታ ሇማስፈንዯቅ
ሞክረዋሌ፤ ችሇዋሌም። ግን ዴጋፉ አብሯቸው አያመሽም።እውነትና ንጋት እያዯር ነው
እንዯሚባሇው እውነቱ ሲወጣ አሁን የሰበሰቡት ዴጋፍ እንዯ ጉም ጥሎቸው
ይተናሌ።ላሊው እራሱን የቻሇው ስህተታቸው ዯግሞ ኢሳያስ አፈወርቂን የመሰሇ
የወጣሇት ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ በሚመራው አገርና መሬት ተቀምጠን ትግሌ አካሂዯን
ሇኢትዮጵያ የተሻሇ ሇውጥ እናመጣሇን ማሇታቸው ነው።የማይመስሌ ነገር ሇወዲጅህ
አትንገር የሚባሇውን አባባሌ ቢያውቁት ኖሮ ይህን የመሰሇ የጅሌ አካሄዴ ዘዳ ነው
ብሇው ሉነግሩን ባሌዯፈሩ ነበር።ዲሩ ያሌተዯራጀና የተዝረከረከ መቀሇጃ ከመሆን
አያመሌጥምና የሚለንን እየሰማን እንኖራሇን እነሱም በቀሌዴ ሊይ ቀሌዴ እየነገሩን
ይኖራለ።
ይህ ሰሞኑን የሚናፈሰው ወሬ የአቋም ሇውጥ ሳይሆን የአቀራረብ ስሌት ሇአሇፉት
ስዴስት ወራት በግንቦት ሰባት የስብሰባ አዲራሾች በተዯጋጋሚ ሊቀረቡት አስተያየት
በመግሇጫቸው በይፋ እንዱያወጡ ሲነሳና ሲጠየቁበት ሇነበረው ጥያቄ መሌስ
ሇመስጠት የሞከሩበት የመጀመሪያ እርምጃ ነው።መሠረታዊ ዓሊማው ከአክራሪው የኦነግ
አቋም ባይሇይም በአቀራረቡ ሇስሇስ ያሇ በመሆኑ የተሇዬ ያዯርገዋሌ።ወዯ ዘሊቂና
አስተማማኝ የሕዝቦችና የአገር አንዴነት ሇመዴረስ ግን ብዙ የሚቀረው ነገር አሇ።
አሁንም የነጻነቱ ጥያቄ ተሽሯሌ ቢባሌም የራሱን ዕዴሌ እራሱ ይወስን በሚሇው ሃረግ
የተሸፈነ በመሆኑ ግሌጽነት ይጎዴሇዋሌ።የእራሱን ዕዴሌ እራሱ ይወስን ሲባሌ ምን
ማሇት ነው?ውሳኔው ገዯብና ሌኩ የት ዴረስ ነው?በውስጣዊ አስተዲዯር፣በግንባታ
ሥራ፣በጸጥታና በሰሊም ማስጠበቅ ተግባር፣ በመንገዴና በሌዩ ሌዩ ኢንፍራክራክቸርስ
ዕቅዴና ተግባር፣በቦታ ስምሪት፣ በዲኝነት ሥራ፣በመሳሰለት የከባቢ እንቅስቃሴዎች ሊይ
ነው ወይስ መገንጠሌንና የነጻ መንግሥት መቋቋምን ይጨምራሌ?ከፌዳራሌ አስተዲዯሩ
ጋር የሚኖረው ግንኙነት ምንና እንዳት ነው።ማን በምን ጉዲይ ሊይ የመወሰን ሥሌጣን
አሇው?በከባቢው የተፈጥሮ ሃብት ሊይ ወሳኙና ባሇቤቱ ማን ነው?የመንግሥት ግብርና
የባጀት ጥያቄ በማን ይወሰናሌ? ከመካከሇኛው መንግሥታዊ ተቋማት ጋር የሚኖረው
ግንኙነት ምን ይመስሊሌ?በአገሪቱ የመከሊከያ ተቋም የሚኖረው ዴርሻና ግዲጅ ምን
ይመስሊሌ?ሇከባቢ ወይስ ሇአገር አቀፍ ጥቅምና ሌዑሌና የቆመ፣ የሁለንም ዯህንነት
ሰሊምና ያገሪቱን አንዴነት በማስጠበቅ ዯረጃ የሚዋቀር ሠራዊት ወይስ ሇክሌሌ
አስተዲዲሪዎች ታዛዥና መከታ የሆነ የታጠቀ ወታዯራዊ ሃይሌ?ከውጭ አገር
መንግሥታት ጋር የሚኖረው ግንኙነት በማን ይካሄዲሌ?እነዚህ ሁለ መሌስ መሰጠት
የሚገባቸው ጥያቄዎች ናቸው።
የነጀነራሌ ከማሌ ቡዴን የወያኔን አንቀጽ 39 ኝን እንዯምን ያዩታሌ?አገራችንን
ሇመገነጣጠሌ የተቀመረ ነው ብሇው ይቃወሙታሌ ወይስ በተግባር እንዱገሇጽ
ይሻለ?እስከዛሬ ዴረስ ግንቦት ሰባትም ቢሆን በዚህ አንቀጽ ሊይ ጥርት ያሇ አቋም
ሲያስተናግዴ አሌታየም።ነገ ወያኔ በዚህ አንቀጽ መሠረት ብሔሮች መብታችሁን
አስከብሩ ብል ቢፈቅዴ የሇም የኢትዮጵያ ሕዝብና የአገር አንዴነት በዚህ መሌክ
አይጣስም፣የኢትዮጵያ ዲር ዴንበርና ነጻነት መከበር አሇበት ብሇው በመቃወም
ሇመገንጠሌ የሚሹትን ሇመፋሇም ይነሳለ?ከላሊው ቀርቶ ሇመገንጠሌ ከሚሹት የኦሮሞ
ዴርጅት ነን ከሚለት ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ምን ይሆናሌ?እውነት ሇአንዴነት
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በመቆም ሉቃረኑ ይችሊለ?ወይስ መንገዲችን እንጂ ዓሊማችን አንዴ ነው ብሇው አብረው
በመቆም ዕዴለን ይጠቀሙበታሌ?ይህ እንግዱህ በሚያዯርጉት ጉዞና ሂዯት የሚታይ
ይሆናሌ።አሁን በዯፈናው ይገነጠሊለ ሇማሇት ባያስችሌም አይገነጠለም ብል የሚለትን
ብቻ ተቀብል መዝናናት አይገባም።በተጨማሪም በያዙት አቋም የሚያምኑና የሚጸኑ
ከሆነ ፣በፊት የሚያራምደትን የመገንጠሌ ጥያቄ የሻሩት ከሆነ ከአሁን በዃሊ በፊት ጊዜ
ይጠሩበት የነበረውን “ኦነግ” የሚሇውን ስማቸውን በላሊ ህብረትንና ኢትዮጵያዊነትን
በሚያንጸባርቅ ስም መሇወጥ ይኖርባቸዋሌ። ምክንያቱም ሇመገንጠሌና ሇነጻነት
የሚታገለ ሳይሆኑ ሇአንዴነትና ሇዱሞክራሲ ሥርዓት መስፈን ሇመታገሌ ተነስተናሌ
ብሇዋሌና ያ መጠሪያ አሁን ይዘናሌ ከሚለት ዓሊማ ጋር የሚስማማ አይዯሇም።
በተጨማሪ የግንቦት 7 እንቅስቃሴና ተባባሪዎቹ ትግሌ ወያኔን በመጣሌ ሊይ ብቻ
ያተኮረና የተወሰነ መሆኑን ዯጋግመው ስሇገሇጹ አቋማቸውን አስተካክሇውና አርመው
ከወያኔ መወገዴ ጋር አብሮ መዯረግ ያሇበትን ትሌቁን ሥራ ማሇትም አገሪቱ
በዱሞክራሲ ስርዓት ሥር የምትተዲዯርበትን ፣የውጭና የውስጥ ጠሊቶችን በመቋቋም
የኢትዮጵያ ዲር ዴንበር ተከብሮ የምትኖርበትን ዕዴሌና መንገዴ ሇመፍጠር
ከሚሹትና ከሚችለት ሃይልች ጋር የግዳታ የአንዴነት ግንባር ፈጥሮ መታገሌ
ይኖርባቸዋሌ።የወያኔ መውዯቅ ብቻውን ሇሕዝቡና ሇአገሪቱ ብሩህ ተስፋና ሇውጥ
አያመጣም።ላልቹን አግሌል በአንዴና ሁሇት ዴርጅቶችና በውጭ ሃይልች ዴጋፍ
የሚመጣ ሇውጥ አንደን በአንደ ከመተካት በስተቀር ሥር ነቀሌ ሇሆነ ሕዝባዊ ሇውጥ
አያበቃም።ሇውጡ ሇውጭ ሃይልች የሚመች የፈረስ ሇውጥ ይሆናሌ።ሥር ነቀሌ ሇውጥ
ሇማምጣት የሁለም ኢትዮጵያዊ የጋራ ፍሊጎት የሚንጸባረቅበት ፣ከሁለም የተውጣጣ
ዳሞክራቲክ የሆነ የጋራ ግንባር የሚመራው ትግሌ ሲካሄዴና የሽግግር መንግሥት
ተቋቁሞ በተረጋጋ ሁኔታ በሕዝቡ ምርጫና ውሳኔ ቋሚ መንግሥት ሲመሠረት ብቻ
ነው።አሇያ አሌሸሹም ዘወር አለ ይሆናሌ።

ሇተሻሇ መግባባትና መቀራረብ ሁለም የሚሰማውን ሳይፈራና ሳይቆጥብ አውጥቶ
መናገር፣መጻፍ ይኖርበታሌ።በፍርሃትና በይለኝታ የማይፈሌጉትን ሳይቃወሙ ማሳሇፍ
የጥፋት ተባባሪ መሆን ነው።
በየአቅጣጫው የሚሰነዘረውን ሃሳብና አስተያየት ማሰማትና ማሰራጨት ከሀቀኛና ነጻ
አምዴ አዘጋጆችና ዴህረገጽ ተቋማት ይጠበቃሌ።ሃሳብ እንዲይንሸራሸር ማፈንና
በሳንሱር ማገዴ የነጻ ፕሬስን ዓሊማና ጸባይ መጣስ ነው።
የተቃውሞ ሃሳብና አስተያየት የተሰነዘረባቸውም ቢሆኑ ሇቀረበባቸው ትችት ተገቢ
መሌስና ማብራሪያ መስጠት ይገባቸዋሌ እንጂ በዛቻና በማስፈራራት ወይም ቅጥያ ስም
በመስጠትና በመሇጠፍ ስብእናን መንካት የወራዲ ተግባር መሆኑን ሉገነዘቡት ይገባሌ።
መሪነት የችልታ፣የትግዕስትና የሀቅ ባሇቤትነትን የሚጠይቅ ሙያና አዯራ እንዯሆነ
በቅዴሚያ ሉገነዘቡት ይገባሌ።በዚያ በዚህ ሸውጀና አስፈራርቼ፣በዴብቅ የምፈሌገውን
አዯርጋሇሁ ፣አገኛሇሁ ማሇት ጊዜ የረሳው ሞኝነት ነው።ዘመኑ የመረጃ (የኢንፎርሜሽን)
ምንጭ በብዛት የፈሇቀበት ጊዜ ነው።መጋሇጥ አይቀርም።
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የአገራችንን ሰሊም አንዴነትና የዱሞክራሲን ሥርዓት መስፈን ፣የሰብአዊ መብትን
መከበርና የወያኔን ዘረኛ መንግሥት መወገዴ የምንሻ ከወሬና ከምኞት አሌፈን
ፍሊጎታችንን በተግባር ሇማየት በምንችሌበት መንገዴ መሰባሰብና መምከር
ይኖርብናሌ።ጊዜው የተግባር እንጂ የቃሌ ብቻ አይዯሇም።ስሇሆነም በአንዴነት ሃይሌ
ስም የተሰባሰበው ያቀረበውን ጥሪ ተቀብሇን ሇአንዴነት ግንባር ምሥረታ የሚያበቃ
ጉባኤ እንዱሳካ በአካሌ፣በሃሳብና በማተሪያሌ ማገዝ ይኖርብናሌ።ያሌተዯራጀው ይኸው
የአንዴነት ሃይሌ የሆነው ብዙሃን ተዯራጅቶ ሃይለን ማሳየትና ዴምጹን ማሰማት
ይኖርበታሌ። ያ ካሌሆነ ግን ሰሚ የሚኖረው የብዙሃን ዴምጽ ሳይሆን የተበታተነ
ጫጫታ ይሆንና ካሇፈው በባሰ ውዴቀትና ጸጸት ውስጥ እንወዴቃሇን።መሳቂያ
መሳሇቂያ እንሆናሇን።
የያዝነው ዓመት የህብረትና የዴሌ እንዱሆንሌን እመኛሇሁ
አገሬ አዱስ
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