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የማይቀረውንየማይቀረውንየማይቀረውንየማይቀረውን    ውድቀትውድቀትውድቀትውድቀት    ለማስቀረትለማስቀረትለማስቀረትለማስቀረት    ከንቱከንቱከንቱከንቱ    መፍጨርጨርመፍጨርጨርመፍጨርጨርመፍጨርጨር    

ከግንቦት 7 የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ 

መስከረም  9 2004  

የመለስ ዜናዊ አገዛዝ የትግራይ ነጻ አውጭ ድርጅት የሚል ስያሜ ይዞ ከሰማኒያ በላይ ብሄረሰቦች ያሉባትን ሃገር ይገዛል። የትግራይ ነጻ 
አውጭ የሚል ስም ይዞ በኢትዮጵያ ስም አለም አቀፍ ውል ይዋዋላል። አለም አቀፍ ብድር ይወስዳል። የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል 
ስም እንደያዘ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን መሬት በሙሉ ባለቤት ሆኗል። የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም ይዞ የሃገሪቱን ገበሬ  
በሙሉ በጭሰኛነት ይገዛል። የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም እንደያዘ የኢትዮጵያን ለም መሬቶች ለባእዳን ይሸጣል። የትግራይ ነጻ 
አውጭ የሚል ስም ይዞ በሌሎች ክልሎች የሚገኙ የወርቅና የሌሎች ማእድኖች ባለቤት ሆኗል። የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም ይዞ 
የሃገሪቱን የአሰመጪነትና ላኪነት ንግድ ተቆጣጥሯል። በመላው ሃገሪቱ የንግድ፣ የባንክ፣ የኢንዱስትሪ የትራንስፖርት የኢንሹራንስ 
የኤኮኖሚ ዘርፎች ብቸኛው ባለሃብት ሆኗል። የሆቴሎች የፋብሪካዎች ዋናው ባለቤት ሆኖ የኢትዮጵያን ላብአደር ከባርነት ልዩነት 
በሌለው ደሞዝና የቅጥር ውል ያሰራል።  የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም ይዞ የተለያዩ ክልሎችን ይገዛል። የሃገሪቱን የሚኒስቴር 
መስሪያ ቤቶች ኮምሽኖች፣ ትልቅና  አነስተኛ ጥቅም የሚገኝባቸው ተቋማት አዛዥ ሆኗል። የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም ይዞ 
የኢትዮጵያን ኤምባሲዎች ተቆጣጥሯል።  የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም ይዞ የኢትዮጵያን መከላከያ ሃይል መቶ  በመቶ 
ተቆጣጥሯል። የትግራይ ነጻ አውጭ የሚል ስም ይዞ  የኢትዮጵያን የደህነነትና የፖሊስ ሃይል ለብቻው ያዛል።  

ዛሬ ሃገራችን የገባችበት ፈተና ራሱን የትግራይ ነጻ አውጭ በሚል ስም ሰይሞ የራሱን የአናሳ ጠባብ ጥቅምና ፍላጎት በመላው የሃገሪቱ 
ህዝብ ኪሳራ ለማስፈጸም ቆርጦ  በተነሳ ዘረኛ ገዥ ጉጅሌ አገዛዝ ስር መውደቋ  ነው። ጠባብና  ዘረኛ አመለካከት ይዞ ስለኢትዮጵያ 
ህዝብ በረሃብ ማለቅ ማሰብ የማይቻል ነው። ጠባብና ዘረኛ  አመላከከት ያለው የትግራይ ገዥ ጉጅሌ  ሃገራዊ ውርደት፣ ሊሰማው 
አይችልም። የሃገሪቱ ትውልድ ተስፋው ቢጨልም፣ የሃገሪቱ የተፈጥሮ  ሃብት ቢወድም ጉዳዩ  አይደለም። የወያኔ ገዥ ጉጅሌ ዘረኛነት፣ 
ልክ በሌሎች የአለማችን ክፍሎች እንደታዩት ዘረኛነቶች በዘር መነጽር እያየ የጉጅሌ አካል ነው ከሚለው ክፍል ውጭ ከሚገኘው ሰፊው 
የሃገሪቱ ማህበረሰብና ዜጋ  ጋር የሚያገናኘው የስብእና ክር የለም። የትግራይ ነጻ አውጭ ድርጅት የኢትዮጵያ ህጻናት በጠኔ ቢያልቁ፣ 
የኢትዮጵያ ወጣቶች ሃገራቸውን ጥለው ሲሸሹ በረሃና  ባህር በልቷቸው ቢቀር፣ እህቶችና እናቶች በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገራት 
ባለግዜ ባለጌዎች ቢደፈሩ፣ አረጋውያን  ከመከራ  የተረፈች ቀሪ ህይወታቸውን በጠኔ በበሽታና በወህኒና  በስቃይ ቢያሳልፉ ደንታው 
አይደለም።  የትግራይ ነጻ አውጭ ድርጅት ነውና። 

በወያኔ ዘረኛ የጭካኔ መነጽር ሲታይ አንድ አፍ ያልፈታ፣ ገና ዳዴ ማለት ያልቻለ ህጻን ታዳጊ ጠላት እንጂ፣ እንክብካቤ  የሚሻ፣  
የሚሳሳለት ፍጡር አይደለም። አረጋውያንም ሊዋረዱ የሚገባቸው የጠላት አባቶችና እናቶች እንጂ ድጋፍ የሚሹ አቅመ ደካሞች 
አይደሉም። ሃገር ለጠባብ ዘረኛ ጥቅም የምትመዘበርና  የምትዘረፍ ጎተራ እንጂ የሁሉም ዜጋ  መሰባሰቢያ የክብርና የኩራት ምድር 
አይደለችም። 

የወያኔ ዘረኛ ገዥ ጉጅሌ  ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ  በሃገርና  በህዝብ ላይ የፈጸመውን ግፍና ጭካኔ ከዘረኛ ጉጅሌ ማንነቱ ጋር 
አስተሳስረን ካላየነው በሚገባ  ልንረዳው አንችልም። ወያኔ በቅርቡ ከዊኪሊክስ  መረጃ እንዳየነው ራሱ ፈንጅ ቀብሮ፣  የሃገሪቱን ዜጎች 
ገድሎ ሲያበቃ በተቃዋሚዎች ላይ የሚያላክክ እኩይ ቡድን ነው። ይህን አይነቱን እኩይ ተግባር የወያኔ ገዥ ጉጅሌ መፈጸም የተቻለው 
ከዘረኛነት ከሚመነጭ ጭካኔው ነው። የወያኔን ገዥ ጉጅሌ ከዘረኛ እምነቱና  አመለካከቱ ጋር በደንብ ካላየነው እስካሁን የፈጸማቸው 
ጨካኝ ድርጊቶችን በሚገባ መረዳት አንችልም። ወደፊት ሊፈጽማቸው የሚችላቸውን ተመሳሳይ ድርጊቶች  በሚገባ ተረድተን ራሳችንን 
ከጉጅሌው ጥቃት መከላከል አንችልም።  

ውሃና ዘይት እንደማይቀላቀሉ ሁሉ ዘረኛነትና ዲሞክራሲ፣ ዘረኛነትና  የህግ የበላይነት፣ ዘረኛነትና እኩልነት፣ ዘረኛነትና  አርቆ 
አሳቢነት፣ ዘረኛነትና ሆደሰፊነት፣ ዘረኛነትና መብት አክባሪነት፣ ዘረኛነትና ለሁሉም የአንድ ሃገር ዜጎችና  ማህበረሰቦች ተቆርቋሪነት 
አብረው አይሄዱም።  

ዘረኛነት በመሰረተ  ባህርዩ  ራሱ ከሽብር ጠርዝ ላይ የቆመ የአእምሮ ቅላጼ ነው። ዘረኛነት ዙሪያው ሁሉ ገደል፣  ከበባና ጥቃት ብቻ  
ሆኖ የሚታየው በፍርሃት ከተሞላ ቦቅቧቃ ህሊና ጋር የተቋራኘ ነው።  እንደ ወያኔ ደግሞ ዘረኛ  በሆነ  መንገድ ተደራጅቶ፣ ሃገር 
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መዝረፍ፣ በሃገር ብሄራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ ወንጀል መፈጸም፣ ህዝብን ማዋራድና  ማሰቃየት ስራው አድርጎ  የኖረ ድርጅት 
ዙሪያውን የሚታየው ገደል ከሲኦል የጎደጎደ፣ ሳር ቅጠሉና የራሱ ጥላ  ሳይቀር  ጠላት ሆኖ  እንደሚታየው ማወቅ አለብን።  የወያኔ 
ዘረኛ  ጉጅሌ  ህዝብን የማሸበር ድርጊት መነሻው ራሳቸውን በራሳቸው በማሸበር እነዚህ ዘረኛ አካላት የፈጠሩት የተሸበረ ማንነታቸው 
ነው። የግንቦት 7 ንቅናቄ ከተመሰረበት ቀን ጀምሮ እንቅልፍ የነሳቸው ድርጅት የሆነው በደንባራው ዘረኛ ህሊናቸው ላይ የተደመረ 
የነጻነት የፍትህና  የእኩልነት ቃጭል ስለሆነ ነው። ለወያኔ ዘረኛ  ጉጅሌ  አላፊ አግዳሚው ሰማዩና  ምድሩ ግንቦት ሰባት ነው። ግንቦት 
ሰባት የሚባል ድርጅት መኖሩን ከማያውቁ ግለሰቦች አንስቶ በቅርቡ ከግንቦት ሰባት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው የአንድነት 
ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አንዷለም አራጌንና ሌሎች የፓርቲውን የምክር ቤት አባላትና እውቁን ጋዜጠኛ  እስክንድር ነጋ  ከግንቦት 7 
ጋር አሲረዋል በሚል የሃሰት ክስ መስርቶ የወያኔ ዘረኛ ገዥ ጉጅሌ ወደ ወህኒ እንዲረውራቸው ያስደረገው በጁ መረጃ  ኖሮት ሳይሆን 
በፍርሃትና  በከበባ  የተወጠረው ጭንቀቱ ነው። ዘረኛነት ሰው ለመክሰስና  ለማሰር  መረጃ አያስፈልገውም። ዘረኛነት እውነትን 
ለመደፍጠጥ ሃሰትን ለማንገስ ይሉኝታ አያስፈራውም። ዘረኛነት ከአመክኖ  ጋር አይገናኝም። በዘረኛነት ለተለከፈ የወያኔ  ገዥ ጉጅሌ  
አእምሮ  ስልጡን ክርክርና ውይይት የሚባል ነገር ባእድ ነው።  

ዘረኛነት ላሳበደው የወያኔ ገዥ ጉጅሌ፣ የኢዮጵያን  ህዝብ እስከአጥንቱ በመጋጥ መዝረፍ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ የዘረኛው ጉጅሌ ገረድ፣ 
አሽከር ተላላኪ ዘበኛ አድርጎ  ማየት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ብርቅና ድንቅ እንዲሁም ክቡርና  ቅዱስ አድርጎ  የሚያያቸውን እምነቶቹንና 
እሴቶችን ማራከስ የደስታና የእርካታ ምንጭ ነው።  የዘረኛነት ዛር ምሱ የሌሎችን ሲቃ ማዳመጥ፣ የሌሎችን ውርደት መመልከት ነው።  

ሰሞኑን ወያኔ የተያያዘውን ሰላማዊ ሰዎችን በሽብር ስም የማሸበር፣ ሰላማዊና ህጋዊ የፖለቲካ ተቃዋሚዎችንና  ጋዜጠኞችን  በሽብር 
ስም እያፈሰ በየእስር ቤቱ የማጎር ድፍረቱና ጨካኝነቱ የመነጨው ከዘረኛነቱ ነው። በእጃቸው ስንጥር ያልያዙ ሰዎችን አሸባሪዎች 
በማለት በወታደር ከቦ በህጻናት ልጆቻቸው፣  በወላጆጃቸውና  በሚያከብራቸው ወገናቸው ፊት በካቴና  አስሮ  እየጎተቱ መውሰድ 
የሚቻለው፣ ታሳሪዎቹንና ልጆቻቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን ሊዋረዱና ሊሰቃዩ የሚገባቸው አይጦች ናቸው ብሎ  በማሰብ የሚሰራ እኩይ 
ስራ ነው። ወያኔ ያለምንም ይሉኝታ አይንኑ በጨው ታጥቦ፣ ፍርድ ቤቶችን የሃሰት ክስ መመስረቻ፣ መገናኛ ብዙሃኑን የሃሰት ወንጀል 
ማሰራጫ ማድረግ የሚቻለው ጭፍን ዘረኛነት የደፈነው ህሊና ባላቸው እብሪተኛ ገዥዎች የተሞላ ስለሆነ  ነው።   

ከሰሞኑ የዘረኛው የወያኔ  ገዥ ጉጅሌ ቅጥ ያጣ መቅበዝበዝ የሚያሳየው፣ ይህ ዘረኛ ቡድን ለሽህ አመት ይዘልቃል ብሎ  ያሰበው 
ዘረኛው አገዛዙ በወራት ውልቅልቁ ሊወጣ  የሚችልበት ሁኔታ  እንዳለ እየተረዳ  መምጣቱን ነው። የመካከለኛው ምስራቅና  የሰሜን 
አፍሪቃ ህዝባዊ አመጽ አይነካኝም እያለ ራሱን ሲሸነግል የከረመው ዘረኛ ጉጅሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የተረገዘው የህዝብ ቁጣ የቱኒዝያንና  
የግብጽን ቁጣ የልጆች ጫዋታ የሚያስመስል ግዙፍ ቁጣ እንደሆነ እየታየው ነው። ጥቂት የገዥው ጉጅሌ  አባላት በጥጋብ ቁንጣን 
ሲቁነጠነጡ፣ ገጠሩና  ከተማው በረሃብ ማለቁ ገሃድ ሆኗል። እንዳይተነፍስና  እንዳይናገር አፍነው የለጎሙት፣ ያሰሩት፣ ያጋዙት፣ 
የገደሉትና ተስፋውን ያጨለሙበት በሰማንያ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ በቃ ለማለት የቀረው አንድ ሃሙስ ብቻ መሆኑ እየታየ  
ነው።   

የወያኔ  ዘረኛ  ጉጅሌ እንደነሙባረክ እንደነጋዳፊ ለግዚያዊ መደበቂያነት እንኳን የሚያገለግለው ሃገራዊና ማህበረሰባዊ ከባቢያዊ 
መሰረት የሌለው፣ ከሃገር ክህደት አንስቶ፣ በሁሉም የሃገሪቱ ዜጎች ላይ አፈናና ድህነት አምራች በመሆን የሚጠየቅ በመላው ህዝብ ፊት 
እርቃኑን የቆመ የጥቂት ዘራፊዎች ቡድን መሆኑ  ታውቋል። የገዥ ጉጅሌው ጭምብሎቹ ሁሉ ወልቀው፣ ማጭበርበሪያ  ስልቶቹ 
አልቀው፣ በቅጥፈት ሆነ በጉልበት እድሜውን ማስረዘም የሚችልበት እድል እየጠበበበት የመጣ ቡድን ሆኗል። የሰሞኑን የወያኔን 
የያዙኝ ልቀቁኝ መፈራገጥ፣ ከጣረ ሞት መፈራገጥ ለይተን ልናየው አይገባም።  

የወቅቱ የህዝብ ወገኖች ስራ ወያኔ  በሃያ የግፍ አገዛዙ ዘመናት ያላሳየን ደግነት ለዚህ ዘረኛ ጉጅሌ በማሳየት የዚህን ባለጌ ስርአት የስቃይ 
እድሜ ማሳጠር ብቻ ነው። የሰሞኑ ተረኛ “አሸባሪ” ታሳሪዎች ለህዝብ ወገኖች እንድንፈታ ታገሉልን የሚል ጥያቄ የላቸዉም። 
ከመታሰራቸዉ በፊት ይህ እንዲመጣ ጠንቅቀዉ እያወቁ የገቡበት ጉዳይ ነዉና። ይልቁነስ የእነርሱም ሆነ የህዝቡ ጥያቄ በመካከለኛው 
ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ የህዝብ ወገኖች በተግባር እንዳስመሰከሩት ሁሉ ትግሉ ቀናትና ወራት ሊጠይቅ የሚችል እልህ አስጨራሽ 
ቢሆን እንኩዋን ያለመታከት በፅናት በመላዉ አገሪቱ እንዲፋፋምና የአገዛዙን ፍፃሜ ማፋጠን እንዲቻል ሁሉም በየአቅጣጫዉ 
የሚጠበቅበትን ለማድረግ ዝግጁነቱን በተግባር ማሳየቱ ላይ ነዉ።    

ውውውውድመትድመትድመትድመት    ለዘረኛውለዘረኛውለዘረኛውለዘረኛው    የወያኔየወያኔየወያኔየወያኔ    ጉጅሌጉጅሌጉጅሌጉጅሌ!!!!    

ድልድልድልድል    ለኢትዮጵያለኢትዮጵያለኢትዮጵያለኢትዮጵያ    ህዝብህዝብህዝብህዝብ!!!!        

PR@ginbot7.org 

 




