የታሪክ ግድፈት በማን፤ ሰንደቅ ዓላማውስ የማን ነው ?
አምባ ገነን መንግስታት አገራቸውን አሳልፈው ለሌላ መንግስት ወይም ቡድን የሰጡበት የፈቃደኝነት ታሪክ በዓለማችን
ላይ አልታየም ማንኛውም አምባገነን መንግስት ሕዝቡንና ሐገሩን ያስከብራል ይወዳል ይፈልጋል አምባ ገነኖች
የሕልውናቸ መሰረት (መኖር የሚችሉት) 1 ኛ. የሚያዙበትና የሚናዝዙበት የግዛት ክልል ያስፈልጋቸወልና አያስደፍሩም
2 ኛ. መብቱንንና ነፃነቱን ገፈው የሚያስገብሩት ግብር ከፋይ ሕዝብ ሲኖራቸው ይደሰታሉ ግብር ከፋይ ከሌለ
የሚዘረጉት ቢሪክራሲ ሕልውና አይኖረውም 3 ኛ. አምባ ገነኖች በሚገዙት ሐገርና ሕዝብ ውስጥ መንግስታቸው
የሚከተለውን የፖለቲካ ፍስፍና የሚቃወም ተቃዋሚ እንዲኖርም እንዲፈጠርም አይፈልጉም ስለዚሕ ተቃዋሚወቻቸውን
ያስራሉ፤ ይገላሉ፤ ያሰድዳሉ በወንበራቸው ላይ የሚነሳን ጥያቄ አይፈልጉም የመንግስታቸውም መጠሪያ አምባ ገነን
የተባለው ለዚሕ ነው።
አምባ ገነኖች እንዲያውም ግዛታቸውን ለማስፋፋት የሌላውን ሐገር ደንበር በመጣስ በአለም ላይ ለተከሰቱት አጥፊ
ጦርነቶችና የህዝብ እልቂቶች ምክንያት የሆኑበት አጋጣሚ ብዙ እንደሆነ የታረክ ባለሞያወች መስክረዋል እኛም
በእድሜችን ተመልክተናል። ምሳሌወች መጥቀስ ቢያስፈልግ ሳዳም ሁሴን የተባለው አመባገነን ለውድቀቱ ትልቁ
ምክናያት ኩየት የተባለችውን ሐገር ድንበር ተሻግሮ ግዛት ለማስፋፈት ያድርገው ወረራና የይገባኛል ጥያቄ ለውድቀት
አብቅቶታል። ሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ የፈፀመችው ወረራም የአምባ ገነኑ ሲአድባሬ ድንበርን ተሻግሮ ግዛት የማስፋፋት
ህልም እንደነበር እናስታውሳለን በዚሕ የመጣ መዘዝ ዛሬ ሶማሊያ ለደረሰችበት መንግሰት አልባነት አብቅቷታል። አምባ
ገነኑ የሱዳኑ ዑመር አልበሺር የኢትዮጵያን ደንበር ተሻግሮ የይገባኛል ጥያቄ ያቀረበው ሌላ ምሳሌ ነው የሰው ፈላጊ
የራሱን ያጣል እደተባለው ሆነና ዑመር አልባሺር የራሱን የግዛት ክልል አጥቶል። ሱዳን ግዛትን የማስፋፋት ጥያቄ
አሁንም በቻድ፤ በግበፅ፤ በናጀሪያ ላይ እንዳለ ነው። አመባገነን የነበረው የሊቢያው ሙሐመድ ጋዳፊ ለሕዝቡ
የመጀመሪያው አፍሪካዊ ወለፌር ከፋይ ነው ሊቢያንም እንደሐገር አስከብሮ ቆይቶል ዛሬ ሊቢያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ
እየተመለከትን ነው።
ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በመንግስትነት ታሪካችን ውስጥ የሚገዛውን ሐገርና ሕዝብ በፈቃደኝነት ለሌላ
መንግስትና በፖለቲካ ምክንያት ላኮረፉ ቡድኖች እየሺነሸነ የሚቸበችበው፤ ግብር ከፋዩን ድሐ ሕዝብ ሕልወና
በማናጋት አገር የለሺ ያደረገው፤ ሕዝብን እንደ እቃ የሚሸጠውና የሚለውጥ ከመኖሪያው የሚያፈናቅለው የሚገድለውና
የሚያሸብረው የሚዘርፈውና የሚያዘርፈው በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተው የትግሬ ነፃውጭ ቡድን ብቻ ነው።
የትግሬ ነፃ አውጭ ቡድን የአምባ ገነን መንግስታትን የስልጣን አጥቃቀም ታሪክ የተከተለ አይደለም የሚያመሳስለቸውን
ባሕርያትም አይጋራም። የሚገዛውን አገር እያፈረሰ

አገር የሌለው ቡድን፤ ግብር ከፋዩን ሕዝብ በጠላትነት ፈርጆ

እየጨረሰ የሚገዛው ሕዝብ የሌለው ሺፍታ አጥፍቶ ጠፊ ማፊያ ግሩፕ እንጅ በየትኛውም መመዘኛ አምባ ገነን
መንግት የሚያሰኘው አንዳችም መመዘኛ አያሟላም ። ነገር ግን አንዳን ምሁራንና በተቃውሞ ስም ወያኔን በስውር
የሚደግፉ ሐይሎች ወያኔ/ኢሕአዴግ አምባገንን መንግስት ነው ብለን መንግስት የሚባለውን መጠሪያ እንድንሰጠው
ይፈልጋሉ። በኔ እምነት አንድን ዘራፊና አጥፍቶ ጠፊ ቡድን

ያለተፈጥሮው ካባ መደረብ የሌለወን መልክ ቀለም

መቀባት ታላቅ የታሪክ ግድፈት ብቻ ሳይሆን ታላቅ ወንጀል ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውሰት የመንግስትነት መተካካት

ታሪካችን

በትግሬ ነፃ አውጭ ቡድን የታሪክ ግድፈትና ክህደት ተፈፅሞበታል እየተፈፀመበት ነው። የትግራይ ነፃ

አውጭ ነኝ የሚለው ወያኔ የታሪክ ክህደቱን ሲጀምር ጫካ የገባው ወይም የሸፈተው እሱ እንደሚለው የትግራይን
ሕዝብ ነፃ ለማውጣት ነው በወያኔው እምነት ነፃነቱም ትርጉም የሚኖረው ደግሞ የአማራን ሕዝብ በመግደል የትግሬን
መገንጠል በአማራው ደም ማረጋገጥ

የመጨረሻ ግቡ ነው።

በዚህ ቅዠት ተነስቶ የትግራይን ለጋ ወጣቶች በትግሬ

ነፃ አውጭነት ስሜት በማጥመቅና ሕዝብን በሕዝብ ላይ በማነሳሳት የመጠፋፋት ፖሊሲ በመንደፍ ደደቢ
የሰበሰባቸውን ወጣቶች ጠመንጃ አሸክሞ ወደማሐል አገር ጦርነት በማስፋፋት መተኪያ የማይገኘለትን የሰው ሕወትና
የሐገር ንበረት ያወደመበትን የጥፋት ጦርነት መርቶ አሁን ለተኮፈሰበት ስልጣን በቅቶል። በዚሕ አጋጣሚ ልብ
የምንለው ነገር ወያኔ አምባ ገነን መንግስት ሆኖ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር እቅድም ፕላኑም እንዳልነበረው ነው።
ስለዚህ የትግሬ ነፃ አውጭ ድርጅት ቅጥረኛ እንጅ ኢትዮጵያዊ ሖኖ ኢትዮጵያዊ ሐላፈነት የሚሰማው ቡድን ባለመሆኑ
አመባገነን የመንግስትነት መዋቅር አልፈጥረም ለመፍጥርም የሚያስችለው ተፈጥሮዊ ባሕሪይ የለውም።
ከዚህ በላይ የምናየው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ባለሶስት ቀለማት ትርጓሜው ባለቤትነቱ ኢትጵያ ተብላ
የምትታወቀው ምስራቅ አፍሪካዊት ሐገርና በውስጧ የሚኖረው ሕዝባችን ለመሆኑ ጥርጥ የለውም። በረጅሙ ጊዜ
ታሪካችንና በዓለማቀፉ ሕግጋት መሰረት ወክልናዋ ተረጋግጦ ሐገራችን ሉዓላዊነቷ ተከብሮ የኖረችበት የነፃነት ምልክት
ስለሆነ ማስረጃ መጥቀስ አያስፈልግም። የታሪክ ባለሞያወችም የሞያ ግዳታቸውን የበለጠ ለመወጣት ማስረጃወችን
ለተተኪው ትወልድ የምስክርነት ቃል ትተው አልፈዋል። በሰንደቅ ዓላማችን ላይ የታሪክ ክሕደትና ጥሰት
የተጀመረውም በዚሁ ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ- ሕዝብ የትግሬ ነፃ አውጭ ግነባር እንደሆነ ሕዝባችን ምስክር ነው። ወያኔ
ገና በሺፍትነት ዘመኑ ጀምሮ በሰንደቅ አላማችን ላይ ሲያላግጥና ሲያቃጥል፤ እየቀደደ ኮቸሮ ሲቋጥረባት እንደነበር
ግልፅ ነው ለነገሩ ሺፍታ መንግሰት የሆነበት አጋጣሚ ቢኖር ወያኔ የመጀመሪያ ነው። ከስልጣኑ በሁላም ለሰንደቅ
አላማችን ያለውን ንቀት የበለጠ በማጠናከር በጫካው ሕግ መሰረት ታሪካዊቱን ሰንደቅ አለማችን በመለወጥ በመላው
ሐገራችን እንዳትውለበለብ ከማድረጉም በላይ ሰቅሎ የተገኘ እንደሚቀጣ ደንግጎል። ተለጣፊወቹም ትርጉምና ታሪክ
የሌለው የራሳቸው የሆነ ጨርቅ በማውለብለብ ሕዝብና ሐገርን እንዲያተራምሱ አድርጎ ይኸውና ዛሬ በአንድ ታሪካዊ
ሐገር ውስጥ ከ 30 ያላነሰ ትርጉም የሌለው ጨርቅ በማንጠልጠል የሚያስገርም ድራማ በመስራት ላይ ነው።
በማጠቃለያየ ለማሳሰብ የፈለኩት የትግሬ ነፃ አውጭ ግንባር ፍፁም ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ የሐገራችን ሕልውና
አደጋ ላይ ጥሎታል ቀድሞውኑም ሺበርተኛ ቡድን በመሆኑ ዓለምን በማሸበር ላይ ከሚገኙ አሸባሪወች ጋር ግንኙነቱን
የበለጠ አስፍቶል እንኳንሰ በደስታው በመከራውም ጭምር ተሳስቦና ተመካክሮ የኖረውን ህዝባችን በመበታተን
አንድነቱን አናግቶል በእምነቱና በቋንቐው እየከፋፈለ በጠላትነት እንዲተያይ መርዞታል፤ የሐገራችን መጭው እድል
ጨልሞ የሱማሊያና የሩዋልዳው ፍጅት ኢትዮጰያ ውስጥ እንዲደገም መንገዱን አመቻችቶል። ስለሆነም

ወያኔ ወደዚሕ

አስከፊ አጥፈቶ የመጥፋት ሰይጣናዊ ጦርነት ተጠቃሎ ከመግባቱ በፊት የታሪክ ምሁራን፤የሐይማኖት አባቶች፤
ለአንድነትና ለነፃነት የቆሙ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ማሕበራት እንዲሁም በውስጥም በውጭም የሚገኘው
ሕዝባችን ልናስብበት የሚገባው አፋጣኝ ጉዳይ ተከስቷል። ሐገራችን አስደንጋጭ በሆነ አደጋ ውስጥ ወድቃለች
ሕዝባችን አደጋውን ለመቋቋም ወቅታዊ የፀትታና የደሕንነት ጉዳይዮችን በማነሳት የመጀመሪያ አጀንዳው አድርጉ
ሊወያይበትና አፋጣኝ መፍትሔ ሊፈልግለት ይገባል ብየ አምናለሁ። ያንዣበበውን አደጋ ሕሊናችን እያወቀ
የምንችለውን ሳናደርግ ብንቀር ከወያኔው ባላነሰ መንገድ የታሪክና የትውልድ ተወቃሾች እንደምንሆን የሚያጠራጥር
አይመስለኝም!!

መሰረት ቀለመወርቅ

