
 

ከኢትዮጵያ የክፍላተ ሀገር ኅብረት የተሰጠ  

 መግለጫ 

 

ኢትዮጵያዊነትን የመወጣት ግዴታ ለዛሬ ትውልድ የተሰጠ ኃላፊነት ብቻ ሣይሆን ከአባቶቻችን ሲወርድ 

ሲዋረድ የመጣ የትውልድ የታሪክ ወርተራ እንጂ በተወሰኑ ቡድኖች የተቸረ ገፀ በረከት አለመሆኑን 

ኢትዮጵያውያን በገሃድ የምናውቀው ሐቅ ነው። ታሪክን መሸራረፍ አይቻልም፥ ታሪክ የሠሩ አባቶቻችን 

ያስረከቡንን ሀገር የባንዳ ልጆች ሊቆራርጧት ብለዋ ሲስሉ በዝምታ ማየት አንጀታችን አይችልም፣ 

አባቶቻችን በተለያዩ የኢትዮጵያ ቀጠና ጠላት በተቃረበበት ጋሻቸውን አንግበው፣ ጦራቸው ሰብቀው 

ሊያዋርደን የቋመጠውን ጠላት ከተወለደበት ቄዬው ሣያደርሱት የአሞራ ቀለብ ሲያደርጉ የኖሩት እንደነበረ 

የኛ ብቻ ሣይሆን የጠላቶቻችን መዛግብት ይመሰክራሉ። 

   ኢትዮጵያ ጥንታዊት ሀገር ናት ስንል የራሷ የሆነ ታሪክ፣ፊደል፣ባህል፣ ወዘተረፈ ባለበት እንጂ ማንም 

የሚጎነታትላት አልነበረችም፣ልትሆንም አትችልም። ኢትዮጵያ እስከ ዘመነ መሣፍንት ኦፊሴላዊ የሆነ ሕግ 

ቢኖራትም የራሷን ሕግ ለሌላ ያልሠጠች የሌላውንም ያልተቀበለች ብቸኛ የዓለም ሀገር ነች፥ ይህም ማለት 

በባዕዳን እጅ ያልተገዛች ፥የሌላውንም ሉዓላዊነትን ያልደፈረች ሀገር፤ ብቸኛ የዓለም ሀገር ናት ማለት ነው። 

ወያኔ ላለፉት ሩብ ምእተ ዓመታት ኢትዮጵያን ያስተዳደረው በረሃ ነድፎ ባመጣው አፍራሽ ሕጉ እንጂ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ አስቦ መክሮ በአፀደቀው ሕገ መንግሥት አይደለም፣ ይህ በመሆኑ በኢትዮጵያውያን 

መካከል የጠብ ግድግዳ አበጅቶ አንድነቱ እንዲጠፋ በቱ ጥረት አድርጓል። ይህን የጠብ ግድግዳ ማፍረስ 

የሚቻለው ከአባቶቻችን የወረስነውን አደራ ስንጠብቅ ብቻ ነው፣ አለዚያ ግን ተበታትነን ሀገር አልባ ዜጋ 

ሆነን እንደምንቀር መገመት አይሳነንም፥ ስለዚህ ከወዲሁ ኅብረት ፈጥረን ሀገራችንን ማዳን ግዴታ 

እንዳለብን ልናሰብበት ይገባናል፡: ወያኔ ኢትዮጵያ ተበታትና ሉዓላዊነቷ እንዲናጋ የጣረው የዝርፍያውን 

መረብ ዘርግቶ ነው፣ ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች አስተዋፆ እንዳለበት አንጠራጠርም። የወያኔ 

ሕገ መንግሥት ሕዝብን የሚያቅፍ ሣይሆን መሠረቱ ጥላቻንና ግለኝነትን የሚያበረታታ ነው። የወያኔ ሕገ 



መንግሥት ሕዝብን የሚከፈፍልና የሚይጣላና በአንዲት ሀገር ውስጥ ድንበር በማብጀቱ  ሕዝባችን አብሮ 

ማደግ ቀርቶ መናቆር፤ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ሐብት ማፍራት ቀርቶ በክልል መገደብ ፤ በጎሣና 

በሃይማኖት ተጋጭቶ የማያውቀውን ዜጎች እሣትና ጭድ በማለት የማንነት ጥያቄ ተነሥቶ ህዝባችንን 

ለማፋጀት ነበር እቅዱ፤ ከፊሉ ቢሣካለትም ወያኔ እንዳለመው አልሆነም፣ ሊሆንለትም አይችልም፤ይህን 

ታሪካዊ ትሥሥር ያለውን ሕዝብ በቀላሉ መለየት አይቻልምና። ወጣቱ ሥራ አጥቶ ከሀገር የሚሰደደው 

ስለመብቱ እንዳይከራከር የሕግ መሠረት ስለሌው ነው። የሕግ መሠረት ያለው ማኅበረሰብ ወይም ዜጋ 

ችግር ቢገጥመው ለችግሩ መፍትሄ የሚያገኘው በራሱ ባፀደቀው ሕገ መንግሥት ነው፤ አንዳንድ 

መንግሥታት እንኳንስ ሕዝብ እተዳደርበታለሁ ብሎ ያፀደቀው ቀርቶ ራሣቸው መተዳደሪያህ ነው 

የደነገጉለትንና በሕዝባቸው ጫንቃ ላይ የጫኑትን አፍርሰው ሕዝባቸውን ለመከራ ሲዳርጉት ይስታወላሉ፤ 

ወያኔ ከበረሃ የነደፈውን አፍራሽ ሕገ ምንግሥቱን አዲስ አባባ መዲና ገብቶ ያፀደቀው የጫካው ሕግ 

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያተርፈው ባይኖርም በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ያደረሰው ፕለቲካዊ፣እኮኖሚያዊ እና 

ማኅበራዊ ቀውስ ቀላል እንዳልሆነ ዓለም የሚያውቀው ነው። በሀገራችን ላይ ሊደርስ የታቀደውን ቀውስ 

በቀላሉ ወዴት እንደሚወስደን መተንበይ ስላልተሳነን ከያለንበት ቦታ ሆነን በጉዳዩ ላይ ሐሳብ በመለዋወጥ 

ከብዙ ጥናትና መርምር በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያንንም በማማከር  የኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገር ሕብረት 

የሚባል ሕብረት መሠረትን፤ ማኅበሩ ከትርፋማነትና ከፖለቲካ ውጭ ነው።  የማኅበሩ ዋና ዓላማ 

ሕዝባችን የመከረበትና የተወያየበት ስናቀርብ ዛሬ ወያኔ ቀምሮ ባቀረበልን ሕግ መንግሥት መገዛት 

ማብቃቱን ለማረጋገጥ ሲሆን ማኅበሩ ትኩረት ካደረገባቸው ከፊሎቹ የሚከተሉ ናቸው፣ 

1 ብሔራዊ የሕግ የበላይነት ፍርድ ቤት(Constitutional Court) 

2 የሲቪል አገልግሎት ኮሚሲዮን 

3 የሕግ የበላይነት አስከባሪ የቁጥጥር ኮሚሲዮን 

4 የምርጫ ቦርድ ኮሚሲዮን 

5 ሰብአዊ መብት ጠባቂ ኮሚሲዮን     ሲሆኑ ሌሎቹም ሕጉን የሚያዳብሩ እንደወቅቱና እንደጊዜው ሁኔታ 

ደረጃ በድረጃ ይታከላሉ።ይህ ለወድፊቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ ጸድቆ በሥራ ላይ የሚውለው 

የኢትዮጵያውያንን መብትና ነፃነት የሚያስጠብቅ እንጂ እንደወያኔው የዘረፋና የግድያ ተለዕኮ የሚያስፈጽም 

አይሆንም። የወያኔ የበረሃ ሕገ መንግሥት በአንዲት ሀገር ውስጥ የተለያዩ ድንበሮች እንዲፈጠር 

ከማድረጉም ባሻገር ጀግኖች አባቶቻች በደም ባጥንታቸው ያቆዩልንን ሀገራችንን ለባዕድ አሳልፎ ሰጥቷልም፣

እየሰጠም ነው። ከነዚህ ሣንጠቅሰው የማናልፈው ሰሞኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ የጋምቤላ ሕዝባችን 



ያልመከረበት ከ500›000 በላይ ለሚሆኑ ለደቡብ ሱዳን ስደተኞች የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጣቸው 

በወያኔ ምክር ቤት መወሰኑ በጣም አጠያያቂ ጉድይ ነው፤ እዚህ ላይ በእርግጠኝነት ለመናገር ደቡብ 

ሱዳኖቹ ዜግነት ይሰጠን ብለው እንዳልጠየቁ የጋምቤላ ክልል ተጠርም ለውሳኔው ባዕድ መሆኑን አስረግጦ 

ተናግሯል። ወያኔ ከዚህ በፊ የሰሜን ምዕራብ የኢትዮያን ለም መሬት ለሱዳን አሳልፎ ሲሰጥ በአከባቢው 

አርሰው የሚተዳደሩ ዜጎቻችን በሱዳን ወታደሮች ግፍ ሲፈጸምባቸው ድሃ ገበሬ የሚከፍለውን ግብር በልቶ 

የሚኖር የመከላከያ ሠራዊት በዝምታ ይመለከታል። ለምን! ተብሎ ሲጠየቅ ከበላይ ት ዕዛዝ አልተሰጠንም 

የሚል መልስ ይሰጣል። ዛሬ የወያኔ ምክር ቤት የሚባለው በሕዝብ የተመረጠ ሣይሆን በወያኔ የተሰየመ 

የጋሪ ፈረስ ዓይነት አመራር ባይሆን ኖሮ ሀገር ሲበደል› ሕዝብ ሲጠቃ ከጎኑ በተገኘ ነበር፤ ተጠያቂነት 

የማይሰማው አመራር ለሚፈጽመው በደል ወይም ጥፋት የሚጠየቅበት መሥፈርት የለውምና። የወያኔ 

ሀገር አፍራሽ ሕገ መንግሥት ዳግም መሥራት እንደማይችል ሕብረታችን ያረጋግጣል።ሕብረቱ አንድ ሰው 

አንድ ድምፅ (One man One Vote)በሚል አምኖ ምርጫው ፍትሐዊ እንዲሆን በተቻለው መጠን 

ይጥራል።በኢትዮጵያ ሊደረግ ለታሰበው 2012 ዓ ም ምርጫ የኢትዮጵያ ሕዝብ በነፃነት ግንቦት 19 ቀን 

2011 ዓ ም ድምፅ ይሰጣል።የኢትዮጵያ የክፍላተ ሀገር ሕብረት በከፍተኛ ድካምና ጥረት ያዘጋጀውን 

እጅግ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን ችረውናል። ከፖሊቲካ ድርጅቶችም ወደ ፊት እንድንገፋ 

በቅን ልቦና ከረዱን መካከል፤ 

1 የኢትዮጵያ የቀድሞ ሠራዊት ጦር፣አየር ኃይል፣ባሕር ኃይል እና ፖሊስ ሠራዊት ማኅበር፣ 

2 ፀረ ወያኔ ነቅናቄ በዓለም አቀፍ 

3 የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት 

4 የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ  ላደረጉልን ሙሉ ድጋፍ እና ትብብር ከልብ እናመሰግናለን !! 

  

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!! 

አንድነት ኃይል ነው!! ጥረታችን ግቡን ይመታል!! 

 

 


