ተቃሚና ምሁር ነኝ ባይ ሁለ እራሱን የሚወድ
የአገር ኃላፊነትና ግዯታን ተቀብሎ
በተግባር የማይገልጽ ፈሪና ዯካማ ነው
ከቀመሩ ዯሳሇኝ

የኢትዮጵያ ሕዝብ አገሩን በቅጡ የሚያፈቅርና የሚወድ ኃይለን አስተባብሮ የሚዋጋና የሚያሸንፍ ቆራጥ
ፍቅር፣ ጥበብና ተስፋ ያሇው ሕዝብ ነው ። እንኳን ወያኔ ባንዲ የባንዲ ልጅ ማፊያ አጋሚዶን ፋሽስት
ወራሪዎችን፣ቅኝ ገዥዎችንና ተስፋፊዎችን አይቀጡ ቅጣት በመስጠት የቀጠና ድል የነሳ ነው ። ዛሬ
በመታገሱ አሞቱ የፈሰሰና የተዯከመ እንዲይመስላችሁ ።በያሇበት እንዯ ነብር እያዯባ ነው ።ተቃዋሚና
ምሁር ነኝ ባይ ሁለ እራስን ወድዯህ በመፍራት ከመሸማቀቅና ከመቅመድመድ ይህን የኢትዮጵ ታሪክ
በጥሩ ተገንዝበህና አውቀህ ሇዚህም ኃላፊነትና ግዯታ በቆራጥ ብሔራዊ የማንነት ስሜትና መንፈስ
ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር መዋል ነው።
ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቧ እየታመሰች የአገር ብሔራዊ ፍቅርና ስሜት ሲዯበዝዝና ሲሸረሸር
ሇብሔራዊ አንድነት፣ ሇታሪክ ክብርና ኩራት በድፍረትና በፅናት፣ ኃላፊነትና ግዯታን የሚወስድ፣ ሕዝብን
አሰባስቦ የሚመክርና የሚያዲራጅ ተቃዋሚ ተማርን የሚለ አገር ወዲድ ምሁራን መታጣታቸው ፣ ሰው
የሚሆን ሰው መጥፋት የአገር መካንነት እጅግ የሚያሳዝን ጸጸትና ቁጭት እየሆነ ነው።
አገርን፣ ሕዝብንና ታሪክ እወዲሇሁ፣ አከብራሇሁ የሚል የተማረ ምሁር ፣ተቃዋሚ ድርጅት ነኝ የሚል ሁለ
የትውልድ ግዯታና ኃላፊነት የማያውቅና የማይሰማው፣ የሚፈራና አንገቱን የዯፋ፣በየጊዜው የሚንሸራተት፣
የሚሸሽና አገር ጥሎ የሚሰዯድ ነው። የአገር ፍቅር የሕዝብ መውዯድ የሚያጋየውና የሚሰማው በጋሇና
በማይሰክን የአገር ፍቅር ስሜት ታንጾ፣ በብስሇት ወዲጅ ጠላትን በተገቢው ሇይቶና አውቆ መሰሇፍ።
ሇሕዝብ አሇኝታ በድፍረት በመነሳሳት መሀል ዘልቆ በመግባት የሕዝብ አካል በመሆን ስልትና እቅድን
ነድፎ ፣ አስተባብሮና አሰባስቦ፣አንቅቶና አስተምሮ፣አዯራጅቶና አቅጣጫ በመስጠት እየመራ፣ በሕዝብ
ታጅቦ ወዯር የሌሇው ኃይልን በመያዝ የወያኔ ጎጠኛ ከፋፋይ ጠላትን ከምድረ_ ኢትዮጵያ አርበድብዶና
ድራሹን አጥፍቶ የሰላምና የዯህንነት አገር ኢትዮጵያን ባዯረገ ነበር።
እነዚ እራስን የሚወደ፣የራስ ጥቅምና ዝናን የሚፈልጉ፣ሇሥልጣን የሚቋምጡ፣ትግል በጓዯኝነት፣
በትውውቅ፣በመዯጋገፍ ላይ ብቻ ሆኖ የሚታሇመው እታይ እታይ አሇሁ አሇሁ በመሆኑ አገርና ወገን
በመበዯል ሇበርካታ አገር ወዲድና የአንድነት ትግለ ተቆርቋሪ አጋርን አስበርጋጊና እንድሸሹ በመዯረጉ
የአገርን ሕልው እየበዯለና እጏደ ነው።ትግለን እንዲሻቸው እየመሩ ሕዝብን ከማወክ ጋር ትልቅ የፖሇቲካ
ስህተትና ቅሌትን እየፈጸሙ ይገኛል። “ወዲጅ መስሎ ጠላት” ማሇት ይህን መሰል አካሄድ ነው።
ተምሬ አሇሁ ምሁር ነኝ፣የተቃዋሚ ድርጅት ነን ብቻ ሆኖ ፤ ፖሇቲካዊ የተቃዋሚ ድርጅት ባህሪ
የጏዯሇው፣ዓላማና ግቡን ያላመላከተ፣በቅጡ የማይመራና በየጊዜው የሚከፋፈል፣ መላቅጥ ያጣ በጠላት
ላይ ያላነጣጠ ዯካማና ተልካሻ መካን ስብስብ ሆኖ ይታያል።ማንም እራስን በመውዯድና በማስቀዯም
የሚገሰግስ፣ የሚፈራና የሚያፈገፍግ የሚሸሽ፣የሕዝብ ፍቅር፣የአገር ስሜት የጏዯሇው ፣ኃላፊነትና ግዯታን
ተቀብሎ በተግባር የማይፈጽም ምሁር ነኝ ፣የተቃዋሚ ድርጅት ነኝ ማሇት ከንቱ ፉከራና ሰሚ የሌሇው

ማፏጨት ይሆናል ። አብዛኛው ወያኔን ገዢ ፓርቲ እያሇ ተፎካካሪ ነኝ የሚል ሕገ መንግሥቱን የተቀበሇ
ከወያኔ የማይሇይ በአምሳል የተፈጠረና ወያኔ ያጨቀየውን መንገድ ተከትሎ የሚዲክር ሲሆን አድርባዮ
ዯግሞ በወያኔ ጉያ ተዯብቆ፣ እያዯነቀና እያመሰገነ ሇጥቅምና ሇሆደ ያዯረ ተላላ ነው።
ከወያኔ ባንዲ ጋር በመተባበር ሲያዘርፉና ሲዘርፉ ፣ሲያስገድለ የቆዮ ወንጀሇኞች ሳይሳካላቸውና ሲገፈተሩ
ተቃዋሚ ሆን የሚለና ልዝብ፣ የወያኔን ጠላትነትና ጥፋት በውል ያልተረደና ማወቅ የተሳናቸው ሲታሰሩ
አጥፍቻሇሁ፣ሕግን፣ እናንተንም አከብራሇሁ፣እፈራሇሁ ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅና ሲቆጡት አገር ትቶ
የሚፈረጥጥ ሁለ ድርጅት፣ የሽግግር ምክር ቤት፣ የሽግግር መንግሥት (ሽንጎ) እያለ ተላላ ተከታይ
በመፍጠር የሚያላዝዙና ወያኔን የሚሇማመጡ አብሮ ሇመስራት እውቅና የሚሰጡ፣ ሳይታገለና ሳያታግለ
ዋሽንግተን ዱሲ ተቀምጠው ሌላው ይታገል፣ በቆሰሇበትና በሞተበት በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ሇሥልጣን
የሚቋምጡ ናቸው።
ከዚህ የተረፈው ዯግሞ ድርጅት አልባ ሆኖ በየግለ በትናጠል የሚጮህ ፣መላ ቅጡ የጠፋበት አንገቱን
የዯፋ ምሁር የተማረውን ሁለ መሆን የሚፈልግ መማር፣ማወቅ ማንነትን ተረድቶ እራስን መሆን ዘንቶ
ይገኛል።የተማረ ምሁርነት የመጡበትን ያሇፈውን፣ ያለበትን የዛሬውን አውቆና አገናዝቦ ያለበትን
ከመጭው ሇይቶ በመረዲት የሚያልምና የሚያቅድ፣ኃላፊነትና ግዯታን በመገንዘበ የኅብረተሰብ አገልሎት
ሰጭ፣አሳቢና ተቆርቋሪ ሆኖ መገኘት ነው።ነገር ግን በየዯህረ ገጹ መቋጫ የሌሇው ጹሁፍ መሇጠፍ፣
ጨብጥ የሌሇው ውሳኔ ማውጣት፣በሬዱዮ ቃሇ መጠይቅ መስጠት፣ይህን አልኩ እያለ መዯንፋትና መጮህ
ጠላትን የማያስዯነግጥ የማይናከስ የውሻ ጩህት ነው።አገርን መውዯድ ሇሕዝብ መድረስና ሇተጏዲው፣
ሇተበዯሇው፣ ሇዯካማው፣ ሇተራበው፣ሇታረዘው፣ፍትህ ላጣው ኃላፊነትና ያገባኛል ብሎ ከጎኑ በመቆም
ተዯራጂቶ በማስተማር የሚመራና ሇመብት የሚያበቃ ሆኖ መገኘት ነው።ትውልድ ሁለ በወቅቱ
ኅብረተሰብ አንገቱን ቀና አድርጏ እንዱሄድ፣አገር ዘሇግ ብላና ከሌሎች ቀድማና ጏልታ እንድትታይ
የሚጥርና የሚያስቀድም ስራን መስራት ነው።
ሁላችሁም እንዯምታውቁት የኢትዮጵያ ሕዝብ በየአቅጣጫው እየተሰቃየና አገሪቱ በየቦታው እተቦረቦረች
ይገኛለ።እነዚህ ተቃዋሚ ስብስብ ፣ድርጅቶችና ምሁር ነን ባዮች ፈሪዎችና ዯካሞች ሕዝብን ሇመርዲት
ዛሬም_ነገም_ ወዯፊትም ፈቃዯኞች አይዯለም፣ አይጠቅሙም።ተስፋ ማድረግና መርዲት ያሇብን
የፖሇቲካው ባሇቤት የኢትዮጵያ ሕዝብን ነው።ስሇዚህ ሁላችንም በየአቅጣጫው ሕዝቡን እንቀስቅስ
እንርዲ።ሕዝብ በእምነቱ ፣በአንድነት ፍቅሩና ተስፋው በቅርብ ጊዜ የሥልጣኑ ባሇቤት ይሆናል።ኢትዮጵያ
እግዚአብሔር የሚወዲትና የሚያግዛት ቅደስ አገር ናት፣ ዲግም ታፍራና ተከብራ ትኖራሇች።

መሪ ከሕዝብ መሀል ይወሇዲል!
ምንጊዜም ኢትዮጵያ !
04/19/2013

