
 
 

የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ወቅት በአሳዛኝና በአሳፋሪ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ችግሩንም ሰሚ አጥቶ 
የተስፋ ቀን እየጠበቀ ነው የሚገኘው ሆኖም ግን የወያኔ መንግስት አምባገነንነቱን እያባሰው 
መጥቶአል። የመለስ ዜናዊ አገዛዝ በፈጠረው የአንድ ብሄር የበላይነት፤ ጠባብ እና ዘረኛ 
የአፓርታይድ ብሎም በሙስና የዘቀጠና የተጨማለቀ ስርአት የአብዛኛውን ዜጋ ማለትም 
ከሚደግፉት የትግራይ ተወላጆችና ለስርአቱ ዕድሜውን ካራዘሙለት ተቀጥላ ተለጣፊ ድርጅት 
አባላት ውጭ የሆነውን አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ዜጋ መብቱንና ነጻነቱን ከማሳጣቱም በላይ ወያኔ 
በፈጠረው ከመጠን በላይ የሆነ የኑሮ ውድነት ህዝቡ በሚያገኘው ገቢ ራሱን ማስተዳደርና ቤተሰቡን 
መምራት አልቻለም።  
 
መለስ ዜናዊ በልማት ስም የሀገሪቱን ዜጋ ያለምንም ካሳና ምትክ ከቀዪው በማፈናቀል የሀገሪቱን 
ለም መሬት ለውጭ ከበርቴዎች፤ ለወያኔ አባላት፤ ለተለጣፊ ድርጅቶቹ አባላትና ደጋፊዎቹ ለሆኑ 
የትግራይ ተወላጆች ከስጦታ በማይተናነስ ዋጋ ለሀምሳና ዘጠና አመታት በሙስና በመሸጥ በብዙ 
መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቱን ዜጎች በገዛ አገራቸውና አጽመ ቅርሳቸው በሆነ መሬት ላይ ላሰከፊ 
ጭሰኝነትና ባርነት በመዳረግ ሀገሪቱም የህዝብ ሳትሆን ከአንድ ብሄር የተሰባሰቡ ዘረኛ አንባገነኖች 
መፈንጫ አድርጎአታል። መለስ ዜናዊ ይሙት እንጂ ከሱ የባሱ አንባገነኖችን አፍርቶና ስልጣኑንም 
አውርሶ ነው የሞተው እነዚህም አንባገነኖች እርሱ የጀመራቸውን ያፈና መዋቅሮች በሰፊው 
በማስፋፋት ጭቆናውን እና ግፉን ቀጥለውበታል። 
 
በአሁኑ ግዜ ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን እሱ የጀመራቸውን የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት 
ወንጀሎችን በስፋት በብሄር ላይ በማነጣጠር በነደፈው ህዝብን የመበታተንና ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲው 
በተቀነባበረ መንገድ ብሄሮችን እርስ በርስ ማጋጨቱ አልበቃ ብሎት ለዘመናት ተዋዶ ተፋቅሮ 
ተከባብሮና ተዋልዶ የኖረውን የእስልምናና የክርስትና እምነት ተከታይ በብሄራዊ መረጃና ደህንነት 
ተብሎ በሚጠራው የማፈኛ መዋቅሩ አማካይነት ግጭቶችን በረቀቀ ዘዴ በማቀነባበር ለብዙ 
ህይወትና ንብረት መጥፋት ምክንያት ሆኖአል። በኢትዮጵያ ህዝብ አርቆ አስተዋይነትና ልበ-ሰፊነት 
ወያኔ ያሰበውን ያህል አገሪቱን የማተራመስ እቅዱ በሀገር ሽማግሌዎችና በህዝቡ ትብብር ቢከሽፍም 
ይህ ግፈኛ ስርአት ግን አሁንም ዕድሜውን ለማራዘም የስለላና የደህንነት መዋቅሩን እስከ ቤተሰብ 
ደረጃ በማውረድ ወንድም ከእህቱ ባል ከሚስቱ አባት ከልጁ ጋር እንዳይተማመን በማድረግ የህዝቡን 
የእርስ በርስ መተማመንና ወዳጅነት በማደፍረስ ህዝቡ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች እንዲዋጥ 
በማድረግ የመብት፤ የእኩልነት፤ የፍትህ፤ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ እንዳያነሳ 
ተተኪዎቹ አንባገነኖች የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲውን ቀጥለውበታል።  
 
የወያኔው አንባገንን መሪ የነበረው ለገሰ ዜናዊ(በትክክለኛ መጠሪያው) ለዘላለም የሚኖር መስሎት 
የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ባሪያ ቀጥቅጦና ሰብዓዊ ክብሩን አዋርድ የዜግነት መብቱን ገፍፎ ከሰው 
በታች ከእንስሳ በላይ ቅስሙን ሰብሮ ሰው የመሆንና የዜግነት መብቱን አሳጥቶ በግፍ ቢገዛውም ሞት 
አይቀርምና ሞት ይዞት ሄደ፤ ታዲያ ይህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ የሰጠና ያስደሰተ ነበር።ይሁን 
እንጂ ይህ አንባገነን ስርዓት በተተኪዎቹ በደደቢት ተቀፍቅፎ የተፈጠረለትን አላማ ማለትም 
የኢትዮጵያን ህዝብ ረግጦና ቀጥቅጦ በመግዛት ቅስሙን ሰብሮ ኢትዮጵያዊነቱን ከውስጡ በመሸርሸር 
በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የግፍ አገዛዙን ሊቀጥል ካልሆነ ግን እንዳ አብዛኞቹ ዛቻ ሀገሪትዋን 
በታትነው የትግራይ ትግሪኝ ሪፑብሊክን በመመስረት አላማቸውን ከግብ ለማድረስ የማይቆፍሩት 
ድንጋይ የለም፤ ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከምን ግዜውም በባሰ ስቃይ መከራና ችግር ውስጥ 
ይገኛል። ታዲያ እስከመቼ ይሆን ኢትዮጵያ አንባገነኖች እየተተካኩባትና የኢትዮጵያስ ህዝብ ሰሚ 
አጥቶ የሚኖረው? የሀገራችንን የኢትዮጵያን እና የህዝቧን የድረሱልኝ ጥሪና የስቃይ ጩሃት ሰምተን 
የወያኔን ጨቋኝና አንባገነን አገዛዝ ላንዴና ለመጨረሻ ግዜ በተባበረ ሕዝባዊ ትግል ልናስወግደው 
ይገባል።  
 
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!  
 
እናቸንፋለን!  
 
አብደራህማን አሊ ቡሴር  


