ግልጽ ደብዳብቤ
ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ
አዲስ አበባ ፡ ኢትዮጵያ ።
ቀን ግንቦት 23 ፡ 2011
ግልባጭ
ለጀነራል አሳምነው ጽጌ
03 የጸጥታ እና የደህንነት ዋና ሃላፊ።
ለአቶ አምባቸው መኮንን (ፒኤችዲ)
የ03 አስተዳደር ዋና ሃላፊ።
ለአቶ ሸመልስ አብዲሳ
የ04 አስተዳደር ዋና ሃላፊ።
ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ
03 ልዩ ሃይልና የፖሊስ አዛዥ
ለኢትዮጵያ እና ለሕዝቧ ከሚጠቅመው ሃሳብ ብቻ በመነሳት ከምርጫው በፊት በቅድሚያ በተግባር ሊሰሩ
የሚገባቸውን ባጭሩ ከዚህ በታች እንዳለው ልናቀርብ እንወዳለን።
የሰው ልጅ ፡ ካንድ አፍሪካ እናት እና አባት የመጣባት ብቸኛዋ ጥንታዊት ታላቅ አገር ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ
እንድትቀጥል ፡ በተረጋጋ መንፈስ ፡ መወያየት ፡ እጅግ አስፈላጊ እና ቀዳሚ ጉዳይ ነው። መጀመርያ አይን
ለአይን እንደ ኢትዮጵያዊ መታየየት መቻል አለብን። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። እንደ እህል ዘር የተለያየን
ሳንሆን ፡ መገኛችን ክብር እና ሞገሳችን ፡ ከአንዲት ኢትዮጵያ የሆንን የሰው ዘር ነን ብለን እናምናለ።
ባለፈው ዓመት የተከሰተውን የለውጥ ጭላንጭል ፡የኢትዮጵያ ሕዝብ መራራ መስዋእትነት የከፈለበት ነው።
በተለይ በውጪው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በግለሰብ ፡ በመኃበረሰብ ፡ በተቋማት ፡ በፓለቲካ ድርጅቶች
እና በሃያማኖት አባቶች ስር በመሰባሰብ ለለውጡ ይህ ነው የማይባል አስተዋጽዎ ማድረጋችንን እርሶም
ያውቁታል። ለኢትዮጵያ አንድነት ፡ ለሕዝቧ ዘላቂ ሰላም ፡ ላሁንም ለመጪውም ትውልድ ሚዛናዊ ኢንዲሆን
በማሰብ ፡ ቅደም ተክተል በማውጣት ጠልቀን መወያየት አለብን።
1. ላለፉት 28 አመታት ፡ የዴሞክራሲ መብት መጣስ ፡ ለሕዝባችን ፍትህ ማጣት ፡ መፈናቀል እና መሰደድ ፡
ዋንኛ መክኒያት የሆነውን የወገንተኛ ሕገመንግስት እና በብሔር የተዋቀረ አስተዳደርን አክስሞ ሁሉንም ባካተተ
በሕግ የበላይነት በሚሰራ በሕዝባዊ ሕገመንግስት መተካት አለበት።

2. ወያኔ ኢሕአዴግ አገራችንን ማስተዳደር ከጀመረበት እለት አንስቶ በብሔር እና በቋንቋ የተተበተበ
ፌድራሊዝምን ተግባሪአዊ ለማድረግ ተሞክሮ ውጤቱ በዓለም ላይ በገዛ ሃገሩ መድረሻ ያጣ ሕዝብ ተብለን
በአንድኛ ደረጃ ተመዝግብናል። ይህ ደግሞ ፡ የመልካም አስተዳደር ውጤት እንዳልሆነ እርሶም ያውቁታል እና
ወደ ትክክለኛ እና ብቸኛው ዓለም አቀፋዊ ፌድራሊዝምን ለአገራችን ኢትዮጵያ ቢያጎናጽፏት ይበጃል።
3. ከጊዜ ወደ ግዜ እየተከሰተ ያለው የግለሰቦች የማሕበረሰቦች እና የተቋማት መፈናቀል ከዛሬ ነገ ያቆማል
ወይም መንግስት መፍትሄ ይሰጣል ብለን ስንጠብቅ ነበር። በቅርቡ ከ100 ዓመት በላይ ታሪክ ያስቆጠሩ
ቅርሶችን ለማጥፋት የእርሶ አስተዳደር ሲሯሯጥ ማየት እና መስማታችን አሳዝኖናል። ለዚሁም ምሳሌ መጥቀስ
ካስፈለገ ፡
ሀ ፡ የዳግማዊ ሚኒልክን ትምህርት ቤት ለማፍረስ የተደረገ ውሳኔ
ለ ፡ አዲስ አበባ ያለው የዳግማዊ ሚኒልክን ሃውልት ወደ ደብረ ብርሃን ለመውሰድ ተንኮል እየተሸረበ ነውና
ይህ ደባ ባስቸኳይ ይቁም
ሐ፡ ቡፌ ደላጋርን ደብዝ ማጥፋት ጥቂቶቹ ናቸው።
"ታሪክን መስራት እንጂ ማጥፋት አያስመሰግንም" እና ከወዲሁ ቢያስቡበት ይበጃል።
ከላይ የጠቀስናቸው መፍትሄዎች ፡ ለቀጣይቱ ኢትዮጵያችን መሰረታዊ ለውጥ እና እድገት መንደርደሪያ ይሆናል
ብለን ከዚህ በፊትም አቀርበንዋል። በተጨማሪ አሁንም ደግመን እንዲታሰብበት እና በተግባር እንዲውል
እንጠይቃለን።
በመጨረሻ ፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ለመሰረታዊ ለውጥ እንጂ ለጥገናዊ ለውጥ ያለመሆኑን የአንድ አመት
የሰራ ልምድ ሳያስተምርዎ እንዳልቀረ እናምናለን።
ኢትዮጵያ ለዘለዓልም ትኑር!
ኢትዮጵያን እና ሕዝቧን እግዚአብሄር ይባርክ።
1.የኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገር ሕብረት
2.የኢትዮጵያ ሴቶች ዴሞክራቲክ ፓርቲ(ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ የስደት መንግስት)
3.የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት
4.የኢትዮጵያ የቀድሞው ጦር ሰራዊት ፡ አይር ኃይል ፡ ባሕር ኃይል እና ፓሊስ ሰራዊት ማኅበር።
5.የጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤልና በዓልም አቀፍ
6.የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ (ፋኖ)

የሐረርወርቅ ((የኢትዮጵያወርቅ)ጋሻው
የሕብረቱ የውጪ ግንኙነት ዋና ተጠሪ።
Email : yehar9@aol.com
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