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የሀገርን ደጀን ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት የሚደረገው መሯሯጥ መቆም አለበት 

 

ኢሕአዴግና ብልጽግና፣ ኦሕዴድ እና ኦዴፓ እንዲሁም ብአዴንና አዴፓ ምንም ልዩነት የሌላቸው ስልቻ ቀልቀሎ፣ 

ቀልቀሎ ስልቻዎች እንደሆኑ ኢሕአፓ ደጋግሞ መግለጹ ይታወቃል። አሸባሪው የወያኔ ቡድን ገና ቀብሩ 

ባልተጠናቀቀበት እንዲያውም ከባድ ሽንፈት የገጠመውን ታጣቂ ኃይሉን አሰባስቦ በአፋር፣ በወልቃይት፣ 

በጠለምት እና በራያም ሕዝብ እየገደለና እያፈናቀለ፣ ንብረት እየዘረፈና እያወደመ በቀጠለበት ሁኔታ ቀደም ብሎ 

የሽብር ቡድኑን ድባቅ ተመትቶ እንዲያፈገፍግ በተደረጉት ፍልሚያዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገውን የፋኖን 

ሕዝባዊ ኃይል ኢመደበኛ አደረጃጀት ነው በሚል ሽፋን ትጥቁን ለማስፈታትና ለመበታተን በአገዛዙ በኩል 

የተደረገው ውሳኔ በከፍተኛ ደረጃ የሚወገዝ ወንጀል ነው። ይህ እርምጃ አገዛዙ በወገንና በአገር ላይ ያለው ንቀት 

እና ጭካኔ እስከምን ድረስ የዘለቀ መሆኑን የሚጠቁም ሲሆን ሕዝብን በቋንቋና በዘር ከፋፍሎ የሥልጣን ዘመኑን 

ለማራዘም የሸረበው ሴራ መሆኑን ያሳያል። የተዳከመው የወያኔ ቡድን ህልውና ኖሮት መቆየቱ የሥልጣን 

ዕድሜየን ያራዝምልኛል ብሎ የሚያምነው የብልጽግና አገዛዝ ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት የወሰነው ለወያኔ ቡድን 

የህልውና ስጋት እንዳይሆን ነው ቢባል ከእውነት የራቀ አይሆንም። የወያኔ ቡድን ቀደም ብሎ ከወረራቸው 

ቦታዎች ድባቅ ተመትቶ ሲያፈገፍግ ጨርሶ ሊወድም የሚችልበትን አጋጣሚ ለማሰናከል የወገን ኃይል ወደ 

ትግራይ እንዳይገባ የተደረገበት ውሳኔ፣ የወያኔ ቀንደኛ መሪዎች እነስብሓት ነጋ በሕገ ወጥ መንገድ የተፈቱበት 

ሁኔታ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት በጀርባ ከወያኔ ጋር የሚያካሄዱት ድርድሮች ፋኖን ትጥቅ ከማስፈታትና 

ከመበታተን ሴራ ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸው።    

 

ሕዝብን በተለይም አማራውን ትጥቅ ለማስፈታትም ሆነ እንዳይታጠቅ የማደረግ እንቅስቃሴ አሁን የተጀመረ 

አይደለም። የወያኔ ኢሕአዴግ አገዛዝ ሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በስፋት ሲያካሄደው የነበረ ተግባር ሲሆን  

ዋና ዓላማው በፀረ ሕዝብ፣ በፀረ አንድነት እና ብሎም በፀረ አማራነት የተመሠረተውን  ሕገ-መንግሥት ተብየውን 

አስጠብቆ ሥልጣን ለማደላደል እንደሆነ መገንዘቡ ተገቢ ነው።  አሸባሪው የወያኔ ቡድን በሰሜን ዕዝ የሰነዘረውን 

ጥቃትንና እንዲሁም በአማራውና በአፋር አካባቢዎች ያካሄዳቸውን ወረራዎች ለመቋቋምና ለመቀልበስ በተደረጉት 

እንቅስቃሴዎች ላይ የታየው የሕዝብ አንድነት ትብብርና ፍቅር ከመቸውም ጊዜ በላይ ጎልቶ የወጣ ሲሆን በአሁኑ 

ወቅት የፋኖን ኃይል ትጥቅ ለማስፈታትም ሆነ ከወያኔ ጋር በድርድር ለመሞዳሞድ በአገዛዙ በኩል እየተጠነሰሱ 

ያሉት ሴራዎች ይህንን የሕዝብ አንድነትና ትብብር ለማክሸፍ መሆኑ በገሃድ የሚታይ ነው። 
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አሸባሪው የወያኔ ቡድን በሰሜንና በደቡብ ጎንደር፣ በወሎ፣ በሰሜን ሸዋና በአፋር - መጠነ ሰፊ ወረራ አካሄዶ 

ዜጎችን በመጨፈጭፍ፤ አስገድዶ በመድፈርና በማሰቃየት፣ የሕዝቡን ንብረትና የአገልግሎት ተቋማትን በማውደም፣ 

በሚሊዮን የሚቆጠረውንም ዜጋ ከየቀየው በማፈናቀል ወደ መሀል አገር ገስግሶ ደብረሲና አካባቢ መድረሱ 

ይታወቃል።  የወታደሩ ክፍል ያዝ ለቀቀ በሚል ሁኔታ የወያኔን ጥቃት መመከት አቅቶት የእርዳታ ጥሪ ሲያደርግ 

በፋኖ ስም የተደራጁት ልዩ ልዩ ኃይላት ጥሪውን ተቀብለውና በጦር ሜዳ ተገኝተው ጎላ ያለ አስተዋጽኦ 

ማድረጋቸው ይታወቃል። ለአገር ሉዓላዊነትና ለሕዝብ አንድነት ከፍተኛ መሰዋዕትነት የከፈለውን የፋኖንን ኃይል 

ትጥቅ ለማስፈታትም ሆነ ለመበታተን በአገዛዙ የተደረሰበት ውሳኔ የሕዝብ ተቀባይነት የለውም። በአሁኑ ወቅትም 

ፋኖን ትጥቅ የማስፈታትና የመበታተን ውሳኔ፤ በተለያዩ አካባቢዎች በኦሮሚያ ብልጽግና ባለሥልጣናት ከፍተኛ 

ትብብር እና ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው የአሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን በአማራ ተወላጆች ላይ የሚያካሄደውን ግድያ፣ 

የንብረት ዘረፋና ማፈናቀል በከፍተኛ ደረጃ አጠናክሮ በቀጠለበት ሁኔታ ነው። ለኦነግ ሸኔም ሆነ ለወያኔ ቡድን 

የስጋት ምንጭ የሆነውን የፋኖን ኃይል በአስቸኳይ ትጥቅ ማስፈታት በኦህዴድ አንጃ የሚመራው የብልጽግና 

አመራር አስፈላጊ ሆኖ አግኝቶታል።   

 

ኢሕአፓ ዘረኛውና አምባገነኑ የብልጽግና አገዛዝ ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት የወሰነውን ውሳኔ በጽኑ እያወገዘ 

ኢትዮጵያውያውን ድርጊቱን እንዲያወግዙና ውሳኔው ተግባራዊ እንዳይሆን ትግላቸውን እንዲያስተባበሩ ጥሪውን 

ያስተላልፋል። በፋኖ አደረጃጀት ተደራጅተው የኢትዮጵያን ህልውና ያስጠበቁ ጀግኖች ትጥቃቸውን እንዳይፈቱ 

በጥብቅ ያሳስባል። ኢሕአፓ በልዩ ልዩ ምክንያቶች በሕዝባችን ላይ የሚደርሱት ችግሮች እንዲያከትሙ ለማድረግ 

ለሥርዓት ለውጥ የሚያካሄደውን ትግል የሚቀጥል መሆኑን እያረጋገጠ ምን ጊዜም ከሚታገለውም ሕዝብ ጎን 

የሚቆም መሆኑን ይገልጻል።  

 

የሀገር በታኙ ሥርዓት ሳያበቃ ሕዝብ ትጥቁን አይፈታም ! 

የሕዝብ ትግል ምን ጊዜም አቸናፊ ነው! 
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