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የሕዝብ ትግል እንቅፋቶች ይታወቁ 

ኤልሳ ምትኩ 

(ቺካጎ) 
 

ሀቁንተናግሮ የመሸበት ማደር ሲባል ቆዩቷል ። ሁሉም ቅዱስ መጽሃፍት እውነትን ያፈቀረ የፈጣሪው ልጅ 

መሆኑን ያስተምራሉ ። ጸረ ሕዝቦች ጸረ ሕዝብ ነን ብለው አይመጡም ።እንዲያውም ሁሌም የበግ ለምድ 

ያጠለቁ ቀበሮዎቾና ተኩላዎች ናቸው ። ለነገሩ አምባገነኖችም ቢሆኑ ዴሞክራሲያዊ ነን ብለው መውገርገር 

ልምዳቸው ነው ። በአሁኑ ጊዜ ተፋፍሞ ያለውን የሕዝብ ትግል ለማጥፋት በግንባር ቀደም የተሰለፉና 

በይፋ የሚታወቁ ሀይሎች አሉ ። ወያኔ አንዱ ነው ።የቅርብና የሩቅ ጠላቶችም እንዲሁ ። 

አንዳንዶች  እንቅፋቶችና አደናቃፊዎች ሆነው እያሉ እንዲያውም  የሕዝብ ተገንና ብቸኛና አማራጭ የለሽ 

መሪ ነን ብለው ይሰየማሉ ። ጉዳት እያደረሱ የሕዝብ አለኝታ ከእኛ ውጪ ለአፈር ባዮች ናቸው ። 

በቅድሚያ መታወቅ ያለበት--አለምንም ጥርጥር--የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ጠላት አሁንም ሻዕቢያ መሆኑን 

ነው ። ከዚህ ሀይል ጋር አብረው የሕዝብን ትግል እየጎዱ ያሉትም ሁሉም በአሉታዊ የሚፈረጁ ናቸው። 

ማለትም፤ 

1) የግንቦት 7ኡ ዶክተር ብርሃኑ ነጋና አጋሮቹ፤ 

2) የዳውድ ኢብሳ (ፍሬው መዓሾ በመጀመሪያ ስሙ) ኦነግ፤ 

3) የአማራውና የኦሮሞውን ማለትም የኢትዮጵያን ሕዝብ ህብረትና አንድነት ሊያፈርሱ የተነሱ ጽንፈኞች 

ሁሉ፤ 

4) ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ--ከሻዕቢያና ሲአዬ ጋር ሆኖ አዛውንት የሀገር ጄኔራሎችን ያስፈጀና በአሁኑ 

ጊዜም የጸረ አማራው ዘመቻ አካል፤ 

5) ዶክተር ጌታቸው በጋሻው --የኦነግ አፈቀላጤ አፍራሽ የድርጅት ቱሪስትና እውነትም ዶክተር ዜሮ፤ 

6) ጃዋር መሃመድ 

7) ከወያኔ ዕርቅ ሰባኪው "ሸንጎ" 

8) የቀድሞው ደርግ የቀይ ሽብር ወንጀለኛ ካሳሁን ሰቦቃ ከአውስትራሊያ 

9)ሊንጮ ለታ፤ሌንጮ ባቲ፤ ዲማ ነገዎ--አወናባጅ ደምበኛና አክራሪ ኦነጎች፤ 

ሌሎችንም መጨመር እንችላለን ። ዋናው ነጥብ ግን ወዳጅ መስለው፤ኢትዮጵያዊ መስለው ሀገርና ሕዝብን 

የሚጎዱትን ቀዳዳ እንዳንከፍትላቸው ያስፈልጋል ለማለት ነው ። ብርሃኑ ነጋ፤ጌታቸው በጋሻው፤ 

ሌንጮዎቹ፤ሻለቃ ዳዊት፤ኒዓምን ዘለቀ፤ጸረ አማራው ጃዋር፤ወዘተ ባለፉት የወያኔ አመታት ምን ሰሩ፤ምን 

አደረጉ ብንል ከሕዝብ ትግል አንጻር ዕንቅፋትና በተጨባጭ  የወያኔና የጠላቶች መሳሪያ ሆነው ቆይተዋል 

። ጠላት ብለን በወያኔ ደረጃ ለምን እንድመንፈርጃቸው ጥያቄ ቢቀርብ አግባብ ቢኖረውም አሁንም ቢሆን 



ተመክረው ይሻሻሉ ይሆናል በሚል መቆጠቡን ትክክል ነው ባይ ነኝ ። የነዚህን አፍራሾች መልዕክት 

የሚያሰራጩና የሚለጥፉም ሊያስቡበት ይገባል ። ለጃውር መሀመድ መድረክ ሰጥቶ የጫነብን ማነው ? 

ኤሳትና ግንቦት 7. ለጸረ ሕዝቦች በተቻለው ሁሉ መድረክ ሰጥቶ ሕዝብን የሚያስጠቃ ማነው ? 

በአውስትራሊያ ራዲዮ ያለ ቀይ ሽብርተኛው ካሳሁን ሰቦቃ ። እርስ በርስ ይደጋገፋሉ፤ተቃቅፈዋል ።በዚህ 

መስክ የሻዕቢያና የወያኔ ሚናም ምስጢር አይደለም ።  መለያቸው ጸረ አማራነት ነው ። ለነሱ አማራና 

ኢትዮጵያ ተወራራሽ ናቸውና አማራው ከጠፋ ኢትዮጵያ ትጠፋለች በሚል ቅዠተ ተስፋ ገብተው 

ይማስናሉ ። የኢትዮጵያን ሌላ ሕዝብ ሁሉ መናቅ ነው ። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ህልውና ዘብ 

ቋሚ ነው። ግን እነዚህ ግለሰቦች በወያኔ ጸረ አማራ ጥረት ረዳትና ደጋፊ ሆነው የቆዩ ናቸው ። እነ 

ሊንጮዎች ለነጻ ኢትዮጵያ አጋር ሊሆኑ ቀርቶ በአማራ ጭፍጨፋ ወንጀል የሚጠየቁ ናቸው ።  

ብርሃኑንም ከወያኔ ጋር ሆኖ ለነበረው ሚናና ሀገርን ክዶ ለሻዕቢያ ማደሩ ያስጠይቀዋል ። በተጨምሪ 

ለአሜሪካም ተቀጥረው ኢትዮጵያን የጎዱት ሁሉ ለህገራችን ነጻነት አጋር አይሆኑ ዕንቅፋቶች በመሆናቸው 

ተጠያቂነት አላቸው ። በሀገር አድን ትግሉ ተሰልፈው ፍሬያማ ውጤት የሚሰጡት ሀቀኛ ሀገር 

ወዳዶች  ናቸው ። ይህ ጎራ ከትግል ዕንቅፋቶች ጋር ተባብሮና ተቃቅፎ የሚደረግ አይደለም ።ለዚህ ነው 

ጠላትና ወዳጅን መለየት፤ሀገርን የጎዱ ተውሳኮችን ነጥሎና አርቆ  መያዝ የሚያስፈልገው ። ወያኔና ሌሎች 

ዋና ጠላቶችን እናውቃለን ። ሀገር ወዳድ መስለው የሚጎዱን ላይ ግንዛቤያችን ግን ገና ነው ። ይህ 

በአስቸኳይ ሊታረም ይገባዋል እላለሁ ። ግንቦት 7፤ ብርሃኑ ንዓምን ፤ጌታቸው፤ምድረ ሌንጮ ወዘተ 

ገንዘብ ሊዘርፉ ተዘጋጅተዋል ።፡ወግዱ ብለን እናሳፍራቸው ። ክተመስገን ጸረ ቅንጅቱ እስከ  ከወያኔ 

እንታረቅ ባይ ከርሳም አንጃዎችም የምንሰጣቸው መስተንግዶ አተላዎች የሚል መሆን አለበት ። 

በጎጥ መሰባስብ ኢትዮጵያዊነትን ይጻረራል ። 

ማንህ አንተ አንቺ ? ኢትዮጵያዊ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ፤ መለያችን ኢትዮጵያ ፤ ትግላችን ህይወታችን ለኢትዮጵያ ! 

ኢትዮጵያን የሚጎዱ ሁሉን አጥብቀን እንታገል ! 


