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ፕሮግራም፡ ረቡዕ እሁድ ከምሽቱ ሁለት ሰአት እስከ ሶስት ሰአት በ 25 ሜትር ባንድ
Programm. Wednesday and Sunday 8.00 PM – 9.00PM on 25 meter band

የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሀተታ
ጥቅምት 5 ቀን 2007 ዓ.ም. የተላለፈ
ብሄራዊ ችግር ያለ ሁሉም ትብብር አይወገድም
የሀገራችን

የኢትዮጵያ ችግሮች ስፍር ቁጥራቸው የተትረፈረፈ ከሆነ ዓመታት አልፈዋል። እስካሁንም ፤ እነኝህ

ችግሮች፤ ሊወገዱ ቀርቶ ሊቀረፈቱ እንኳን አልተቻሉም ። እንዲያውም፤ በአመዛኙ፤ ችግሮቹንም እንኳን ፤ መጠናቸውንና
ጥልቀታቸውንም ቢሆን በሚገባ መረዳት መቻሉንም የሚጠራጠሩ ብዙ ናቸው ። ችግሮቹን በሚገባ መረዳት ካልተቻለ
ደግሞ፤ መፍተሄውን አግኝቶ በሽታውን ማስወገድ ያስቸግራል ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ፤ የችግሩን መፍተሄ ይፈልጋሉ
ተብለው የሚጠበቁት ተቃዋሚ ድርጅቶች፤ ተባብረው ለመቆም አይችሉም ። መተባበር እንዳለባቸው ባለመረዳታቸው
ምክንያትም፤ እስካሁን ድረስ የተቃውሞውን ትግል በሚገባ ሊመሩት አልቻሉም። ይህም ሊሆን የቻለው፤
በሚያስተባብራቸው
ይመጣል ተብሎ

የጋራ ጉዳይ ላይ መስማማት ስለአልቻሉ ነው። በዚህ ምክንያት ፤ የተጠበቀው ኅብረትና ትበብር
ለማመን አስቸግሯል ። ይህ በመሆኑም፤ የትግል እንቅስቃሴ እናደርጋለን የሚሉ በርካታ ድርጅቶች

መልኅቅ እንደሌለው መርከብ አቅጣጫ- ቢስ ሆነዋል ማለት ይቻላል። በዚህ ምክንያት ሀገራቸውና ሕዝባቸውን ለወያኔ
ሰለባ ዳርገዋቸዋል ። ከአዞ እምባ ይልቅ የደም መሥዋዕት መቅደም እንዳለበት ማንም የተረዳው የለም ። ነጻነትን የመሰለ
ጸጋና በረከት፤ ማንም በሌማት እንካ ብሎ የሚሰጥ የለም ። በመሆኑም፤ ለነጻነት መሥዋዕት መክፈል ግድ ነው።
ታዲያ፤ ከጋራ ግንዛቤ በመነሳት፤ የጋራ ዕምነትና መተማመን እስከሌለ ድረስ፤ ኅብረትና ትብብር የሚባለው ጉዳይ የበረሃ
ንብልብሊት ( ሚራዥ ) ሆኖ ይቀራል ። የምድረበዳ ንብልብሊት ([ሚራዥ ) የሚጨበጥና የሚዳሰስ እንደማይሆን
ሁሉ፤ የሀገራችን መፍትሄ ፍለጋም የማይጨበጥ የማይዳሰስ ከሆነ ውሎ አድሯል ። ይህን አባባል ዕውን የሚያደርገው፤
ላለፉት ሃያ ሦስት ዓመታት የተካሄዱት የኅብረት ሙከራዎች ሁሉ ሙሉ በሙሉ ፍሪያማ አለመሆናቸው ነው። ይህን
ማስረጃ ሊያስተበብል የሚችል ማንም የለም። ቢሆንም፤
ማድረጋቸውን ግን ማስታወስ ይገባል። " ተባበሩ

ለትብብሩ ጥረት ፍለጋ የተለየዩ ኅብረተሰብ ክፍሎች ጥረት

ወይም፤ ተሰባበሩ "

የሚለው የቅሬታ መግለጫ የተቋጠረውም

በዚህ ምክንያት እንደሆነ ይነገራል።
ላለመተባበር ቀንደኛ ምክንያቶች ከሆኑት አንዱ ፤ ሀገሪቱን የሚገዟት

ጎሰኛ ግለስቦችና ስብስቦች ዕውነተኛ ምንነት

በትክክል ያለማውቅ ችግር መሆኑን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል ። ወያኔ፤ እስካሁን ሀገሪቱን ለማጥፋት ከፈጸማቸው
ድርጊቶች በመነሳት ብቻ ፤ ስለ ወያኔ ማንነት፤ የሚሰጠው የደፈና ትርጉምና አገላለጽ የግለሰቦችን ስብዕና፤ አካሄድ ፤
ዓላማና ባኅርይ፤ በትክክል የሚገልጸው አይሆንም። ለመግለፅ ቢሞከርም፤ የተሟላ

ሊሆን አይችልም ። ግለስቦችና

ስብስቦች የሚጫወቱት ሚና እየተናቀ፤ በአመዛኙ፤ " በብዙሃን ታሪክ ሰሪነት " ላይ ማተኮሩ ብቻ አዘናጊና አሳሳች
እንደሚሆን ከተመክሮ መማር ተችሏል ። በግለሰብ ደረጃ፤ የወያኔው ቆንጮ የነበረውን ሀገር-አጥፊ ግለሰብና የደርጉን
ነፈሰ-ገዳይ ኮሎኔል ማስታወሱ ብቻ ይበቃል ። ሀገር-አጥፊ ግለሰቦች ሕዝብንና ሀገርን ከማውደማቸው በፊት መጥፋት
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ነበረባቸው። ያ ባለመሆኑ ሀገር አጥፍተው እራሳቸው እስኪጠፉ ድረስ በቂ ጊዜ ተሰጣቸው። ዛሬም ቢሆን፤ ሀገራችንንና
ሕዝባችንን በማጥፋት ላይ ያሉትን ግለሰቦችና ቡድኖች ማስወገድ አልተቻለም።

እነርሱ ጠፍተው እስኪጠፉ ደረስ፤

ሀገሪቱን እንደሚያጠፏት መታወቅ አለበት ። ነበረበትም ! በዚህ አንገብጋቢ ምክንያት ብቻ ተቃዋሚ ድርጅቶች መተበበር
እንዳለበቸው ሊረዱት ይገባል ። ያ ካልሆነ፤ ሀገር ማዳናቸው ቀርቶ፤ እነርሱም ራሳቸው የሚጠፉበት ጊዜ እሩቅ አይሆንም።
በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች እንደተከሰተው ሁሉ፤

ከባኅላዊ ግንዛቤና ከታሪክ ተመክሮ ብቻ በመነሳት፤ የጀምላ

አገላለፅ መስጠት አሳሳች ነው። እስካሁን ድረስ የወያኔን ስብስቦች ባኅርይ፤ በትክክል ካለመረዳት የተነሳ፤ ሁሉ ነገር
በግዴለሽነት ታልፏል። የትም አይደርሱም በሚል ንዝኅላልነትና ንቀት ብዙ መዘናጋት ተፈጽሟል። " ናቂ ወዳቂ ነውና "
በንቀት እየታለፉ፤ የልባቸውን ከማድረግ የሚያግዳቸው አላጋጠማቸውም። ይህ በመሆኑ፤ የነርሱ በዕድሜ መሰንበት፤
ከደርግ ጋር ሲነጻጸር፤ ከሞላ-ጎደል አንጻራዊ "ሠላም " ና “ዕፎይታ” ሳያገኙ አልቀሩም ። ይህም በበኩሉ የልብ-ልብ
ሰጥቶናል ብለው እራሳቸውን እስከመደለል አብቅቷቸዋል ለማለት የሚቻል ይሆናል።
ወያኔዎች፤ ከድንቁርና ትዕቢት በመነሳት የራሳቸውን ጉልበትና አቅም ከሚገባው በላይ በመለጠጣቸው፤ የኢትዮጵያን
ሕዝብ ኅይል አሳንሰው እስከማየት ደርስዋል። ይህም በሌላ ረገድ ሲታይ፤ በተቃዋሚው ጎራ ነን የሚሉ ድርጅቶች፤ የወያኔን
ጉልበትና ኀይል በሚገባ ተንትነው በማወቅ የትግል ታክቲክና ስታራተጅ ነድፈው የጋራ ትግል ለማካሄድ አልተቻላቸውም
። ይክ እስካልሆነ ደርስ ደግሞ ወያኔን ማንበርከክ ዘበት ነው።
በመሠረታዊ ባኅርዩና ድርጊቱ፤ የአምባገነን ሥርዐት አራማጆች፤ ለሥልጣናቸው የሚኖራቸው ቀናዒነት ተመሳሳይነት
አለው ለማለት ቢቻልም፤ በሀገር አሳቢነት ደረጃ፤ ደርግንና ወያኔን በአንድ ሚዛን ማስቀመጥ ይከብዳል የሚሉ የፖለቲካ
ተንታኞች በርካታ እንደሚሆኑ ይገመታል። በግለሰብ ሚና አፋረጃጀትም ከሆነ፤ የደርግ አባላትን እንደ ሀረግ እሬሳ
አሽመድምዶና አኮላሽቶ ሁሉን አራጊ -ፈጣሪ በመሆን ሕዝብ ጨርሶ ከሀገር በኮበለለው ግለስብ ኮሎኔልና ፤ በብሄር ድርጅት
የተሰባሰበውን የወያኔንና የጋሻ ጃግሬዎቹን ጥርቅምቃሞ እንደ አሻንጉሊት ጎልቶ በጠፋው የወያኔ ብልቁባሽ መካከል
ልዩነቱ እምብዛም ነው ። በደርግ " ኢትዮጵያ ትቅደም " መፈክርና

"ጀርመን መጀመሪያ ! " በሚለው የሂትለር

ሠላምታ አሰጣጥ መካከል ብዙም የጎላ ልዩነት እንደሌለው ሁሉ፤ ኢትዮጵያን በማጥፋት አኳያ በደርግና በወያኔ መካከል
ያለው ልዩነትም እንደዚሁ፤ ይህን ያህልም ጎልቶ የሚታይ አይደለም ። አንድን ሃቅ ግን መካድ አይቻልም። ይኸውም፤
ወያኔ ዘረኛና ጎጠኛ በመሆኑ፤ የኢትዮጵያ እንደ ሀገር መኖር አለምኖር ደንታ የሚሰጠው አለመሆኑ ነው። ለዚህም ነው
ወያኔ፤ የኢትዮጵያን ስም አጥልቆ ነገር ግን፤ ኢትዮጵያን እያጠፋ መቀጠሉን ብዙዎቹ ሊረዱት ያልተቻላቸው። " ጅብን
ሲወጉ በአህያ ይጠጉ "

በመሆኑ፤ ወያኔዎቹና ተባባሪዎቻቸው፤ የኢትዮጵያን ለምድ ለብሰው ኢትዮጵያን ቢያጠፉ

አያስደንቅም ። የሚያስገርመውና የሚያንገበግበው ግን የእነርሱን ትክክለኛ ማንነት ሁሉም ተረድቶ፤ እነርሱን ለማስወገድ
አለመተባበሩ ነው።
የተወስኑ ክፍሎች፤ ወያኔ፤ ኢትዮጵያን እያጠፋ መቀጠሉ ሊታያቸው ያልቻለው፤ ከራሳቸው የግል ጥቅም አኳያ ስለሚያዩት
ነው እንጅ፤ ዕውነትስ የሀገሪቱን ጥፋት ሳይገነዘቡት ቀርተው አይደለም። የኢትዮጵያ ዕምነትና አመለካከት ኖሮት
ሕዝቧን የጨረሰው ደርግና

ኢትዮጵያዊነትን ሳይቀበል ኢትዮጵያን በሚያጠፋው ወያኔ መካከል ልዩነት የለውም
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እስካልተባለ ድረስ፤ ወያኔንና ደርግን በአንድ ሚዛንና መስፈርት አስገብቶ መገምግም፤ ከትክክለኛ ብያኔ ላይ አያደርስም።
ጅብ ሆነ አዞ ሁሉም ቢበላኝ ባገጠጠ ጥርሱ ነው ማለቱ እንድተጠበቀ ሆኖ። ለዚህም ይመስላል፤ ወያኔን ተጻርረን ቆመናል
የሚሉት ድርጅቶች፤ በዕርግጥም፤ የወያኔን ማንነት በሚገባ አልተረዱትም ተብለው የሚወቀሱት።የጋራ ጠላታቸው የሆነውን
ወያኔን በሚገባ ተረድተውት ቢሆኑማ ኖሮ፤ እስከዛሬ ድረስ የጋራ ግንባር በመፍጠር ታግለው፤ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን
ከወያኔ አገዛዝ ቀንበር ነፃ ባወጡ ነበር ። ተጻርረው የሚታገሉትን ባላንጣ ዕውነተኛ ማንነት በዕርግጠኝነት እስካለረዱት
ድረስ፤ ብርታቱንና ድክመቱን በሚገባ ሊያውቁት አይችሉም። ያ ከሆነ ደግሞ፤ ዒላማን ወደ ማን ላይ ማነጣጠር
የሚቻል አይሆንም። ኢላማን መሳት ከመጣ ደግሞ፤ ትግል እናካሂዳለን የሚሉት ድርጅቶች ፤ የሚሄዱበት መንገድ ሁሉ
የዳበሳ ጉዞ ሆኖ ይቀራል። መደናበር ከመጣ፤ መጠቃትን እንጅ ማጥቃትን አያስገኝም። እስካሁን የሆነው ይህ ክስተት
ነው። ተባብሮ ለመታገል፤ በግድ የጋራ ዓላማና ግብ እንዲኖር ያስፈልጋል ። ያ ባለመኖሩ ነው እስካሁን በአንድ አቅጥጫ
መጓዝ ያልተቻለው። የትግል ትብብር እንዲኖር ካስፈለገ፤ በቅድሚያ በሚከተሉት መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ
እንዲኖር ግዴታ ነው።
 በኢትዮጵያ ሀገራዊ ሉዓላዊነት ማመን፤ ከሁሉም በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው ይሆናል ።
 በሕዝቦቿ አንድነትና ዕኩልነት ላይ፤ ፈጽሞ መደራደር የማይቻል መሆኑን አምኖ መቀበል ግዴታ ነው።
 የሀገሪቱን የተፈጥሮ ሀብት ሁሉም ዜጋ በዕኩልነት የመጠቀም መብት እንዳለው ማወቅ ያስፈልጋል ።
 በዘርና ሃይማኖት ላይ የተመሠረተ ሥርዓተ- መንግሥት በኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን
ማመን፤ የቅድመ-ትብብር ሀ ሁ ነው ።
 ከዚህ መሠረታዊ ዕምነት ተነስቶ ፤ ዛሬ በሀገሪቱ ላይ የተንስራፋውን ዘረኛ ሥርዓት ለመለወጥ ተበብሮ መነሳት
አማራጭ እንደሌለው ተረድቶ በኅብረት መታገል አማራጭ አይኖረውም ።
 ኢትዮጵያ፤ ምን ዓይነት ሥርዓተ- መንግሥት ሊኖራት እንደሚገባ ውሳኔው የዜግቿ ሙሉ ሥልጣንና መብት
እንደሆነ ማወቅ የማነኛውም ደርጅት ግዴታ ሊሆን ይገባል ።
በእነኝህ አንኳር ኣንኳር በሆኑ ጉዳዮች የሚያምኑ ድርጅቶች ተስማምተው የትብብር መርሃ -ግብር መንደፍ
የሚችሉ ከሆነ ፤ የጠራ አቅጣጫ ይዘው መታገል ይችላሉ ተብሎ ይገመታል ። ይህ ዕውን የሚሆን ከሆነ፤
ቢያንስ ቢያንስ፤ የወየኔን የክፍፍል ተንኮል በጋራ ለማክሸፍና ለመቋቋም ጥንካሬ ሊኖራቸው ይችላል ። ያንን
ማድረግ ከቻሉ ፤ ከሞላ ጎደልም ቢሆን፤ የወያኔን ማነነት ተረድተዋል ማለት ይቻል ይሆናል። ይህም አዲስ
ክስተት፤

አሁን በዘረኞች

የምተገዛበትን የዘረኞች

ይዞታ ስር ያለውን
ርዕዮተ- ዓለም

የፖለቲካ

ምኅዳር ባቻ ሳይሆን ፤

ደምስሶ ፤ የሀገሪቱን

ዛሬ

ኢትዮጵያ

የፖለቲካ፤ የኢኮኖሚ፤ የማኅበራዊና

አስተዳደራዊ ምልከዐ- ምድር ( ላንድ ስኬፕ) መለወጡ አይቀርም። ያን ጊዜ፤ የኢትዮጵያ ብሩኅ ተስፋ፤
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ብርሃን ይፈነጥቅበታል ። ይህን ተስፋ ለማየት በጉጉት የሚጠባበቀው ሕዝብ፤ ሁለንተናዊ ትብብር ለማድረግ
ሆ ! ብሎ እንደሚነሳ ጥርጥር ሊኖር አይችልም ።
የተቃዋሚ ኀይሎች፤ ከላይ በተዘረዘሩት መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ በመነሳት የጋራ ተግባራቸውን ማካሄድ
ሲጀምሩ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጠበቅበትን የራሱን ሀገራዊ ድርሻ እንደሚውጣ የተወቀ ነው ። አዲስ
ሥርዓት ለማምጣት ሁሉንም ዜጋ ያሳተፈ ትግል የማካሄዱ አስፈላጊነት አጠያያቂ አይደለም። ከሁሉም
የኅብረተሰብ ክፍል ልዩ ልዩ ትብብሮችና ተሳትፎዎች

ይጠበቃሉ ። እነኝህ ተሳትፎዎች ፤ የመረጃ

መስብሰብንና ጥንቅርን ፤ የገንዘብና ቆሳቆስ ( ማቴርያል) ርዳታን ሁሉ ያጠቃልላል። የሀገሪቱ ምሁራን ሚና
ወሳኝ መሆኑንም መገንዘብ ያስፈልጋል ። በተለይም ሀገር -ወዳድ ምሁርን የሚሳተፉበት ትግል ቦታ
ሊኖረው ይገባል ። ሁሉንም የኅብረተ- ሰብ ክፍል ድጋፍና ተሳትፎን ያካተተ ትግል መምጣቱን ሲገነዘብ ፤
ወያኔ፤ ዕውነተኛ አቅሙ ምን ሊሆን እንደሚችል ስለሚገነዘብ፤ ሥልጣኑ አደጋ እንደሚገጥመው ሳይወድ
በግድ ይቀበላል ።
ማነኛውም ሥርዓት፤ የሕዝብን ቁጣና

የትግል ማዕበል መቋቋም ከማይችልበት ደረጃ ከደረሰ፤ ብል

እንደበለው ማግ ተፍረክርኮ መበጣጠሱ አይቀርም። አምባገነን ይህንን ዕውነታ ተቀበለም አልተቀበለ፤ ሳይወድ
በግድ፤ ለሕዝብ ይንበረከካል ። ወያኔም ከዚህ ሀቅ አያመልጥም። ይህ ከመሆኑ በፊት ግን፤ በመጨረሻው
ሰዓት የሚወስዳቸው የኣልሞት ባይ- ተጋዳይ መፍጨርጨርና የነፍስ- አድን መፈራገጥ ሊያደርግ ይችላል ።
ይህንን ሙከራ ለማድረግ የሚቃጣውም፤ ምናልባት ፤የጦሩ ኃይሉን ዕዝ እቆጣጠረዋለሁ፤ የጸጥታ መዋቅሩም
ገና ከመዳፌ አልወጣም ፤ የፕሮፓጋንዳውንም መሳሪያዎችንም መጠቀም እችላለሁ የሚለው ተስፋው ገና ባለ
መሟጠጡ ሊሆን ይችላል። " እኔ ከሌለሁ ሀገሪቱ ትፈርሳለች " የሚለውን የማታለያ ምክንያትም በመምዘዝ
ሊቆምርም ይችል ይሆናል። የወያኔንና የኢሕአዴግን ስምና ቆዳ ለውጦም፤ " ሀገራዊ ፓርቲ " ሆኛለሁ ብሎ-ጀሊዎችም አሰልፎ-- ሊያታልልም ይችል ይሆናል ። እነኝህ

አስተሳሰቦች ( ሎጅክ ) ግን ሊሰሩ አይችሉም

። ከዚህም በላይ አልፎ-ተርፎ ፤ እስከመጨረሻው እቋቋማለሁ የሚል ልብ አይኖረውም። የወያኔ ከንቱ
መብተክተክና ዋይታ፤ ከታሪክ ፍርድና ከኢትዮጵያ ሕዝብ
ቢስ

ነው የሚሆነው። የደርግና የሶቭየት ኅብረትን

ይፍረከረካል ጅብ የጮኸ ዕለት"

ውሳኔ አያድነውም። በባዕዳን መተማመን፤ ዋጋ
ዝምድና ያጤኗል ! " በአህያ ቆዳ የተሰራ ቤት

የሚለው ይትብብሃል እንደተጠበቅ ሆኖ፤ የተቃዋሚው ጎራ ኅብረቱን

አስተባብሮ መታገል ታሪክ የጣለብት አደራ እንደሆነ መገንዘብ አለበት ። ለዚህ፤ ተግባር የመጀመሪያው
ርምጃ የወያኔን ማንነት በሚገባ ማወቅ አስፈላጊ ነው ። የወያኔ በሥልጣን መሰንበት፤ በኢትዮጵያ ኅልውና
ላይ ከፍተኛ አደጋ መሆኑ በይካድም፤ ኢትዮጵያ ሀገራችን ግን በዘለዓላማዊንቷ እንደምትኖር አንጠራጠርም
!!!!
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም !!!!
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