
በስደት ላይ ከምንገኝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማህበራት መሪዎች 
ግንቦት 2000 ዓ/ም 

ሉዓላዊነታችንን ለማስከበር በአንድነት እንቁም! 
በወያኔ በተፈጸመው የሃገር ክህደት ምክንያት በሱዳን ታፍነው የታሰሩ 

ኢትዮጵያዉያን የእርሻ ሠራተኞች ባስቸኳይ ይፈቱ! 
 

በስደት ላይ ከምንገኝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማህበራት መሪዎች 
 

የሀገራችን ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ለርካሽ የሥልጣን ሱስና የጠባብ ቡድናዊ የዘረፋ ዘመቻ እየሰዋ ከደደቢት እስከ ሚኒሊክ 
ቤተ መንግሥት የዘለቀው ከሃዲ ቡድን እነሆ አሁንም የሃገራችንን ሉዓላዊ  መሬቶች በሥልጣን ለመቆየት ይረዳኛል በሚል ርካሽ ስሌት ለሱዳን 
መንግሥት አሳልፎ መስጠቱ ተረጋግጧል ። 
 

ይህ ከሃዲ ቡድን ክህደት እና ቅጥፈት ያደገበት እና ክፉኛ የተቆራኘው ልክፍት በመሆኑ አሁን የወሰደው ተጨማሪ ክህደት ማንንም 
የሚያስገርም አይደለም። የሚገርመው የዚህን ከሃዲ  ቡድን ማንነት ዉልደትና እድገት በሚገባ አዉቀናል ብለን የምንናገር ኢትዮጵያዉያን 
ሃገራችንን ከዚህ ከሃዲ ቡድን አናቂ ጥፍሮች ፈልቅቀን ለማውጣት በአንድነት መቆም  አለመቻላችን ብቻ ነው። 
 

ይህ የከሃዲዎች ስብስብ ትላንት የኤርትራን እና የኢትዮጵያን ሕዝብ በጠመንጃ አፍኖና አሳፍኖ ኤርትራን ማስገንጠሉና ኢትዮጵያን 
ያለ ባሕር በር ማስቀረቱ ሳያንሰው፣  ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ፤ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ኢትዮጵያዊ ሉዓላዊነቴ ተደፍሯል ብሎ በአስር 
ሺዎች ሞቶ በደሙና በአጥንቱ ያስከበራትን እና ባንዲራችንን በክብር ከፍ አድርጎ ያዉለበለበባትን ባድመ ለኤርትራ በስምምነት አስረክቧል።  
ባድመን ለኤርትራ አሳልፎ ሰጥቶ  «ባድመ ለኢትዮጵያ በፍርድ ተመልሳለችና ኑ የድጋፍ ሰልፍ ውጡ» ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያለ ሀፍረት 
ዋሽቷል። ለባድመ በተሰዉ ክብር ሰማዕታት ላይም በክህደት አላግጧል። 
 

ቅጥፈት ድርጅታዊ ባህሉ የሆነው የወያኔ ቡድን በባድመ ጉዳይ ዓይኑን በጨው ታጥቦ እንደዋሸው ሁሉ ዛሬም ሉዓላዊ የኢትዮጵያ 
መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ ሰጥቶ ለሱዳን የተሰጠ መሬት እንደሌለ ለማሳመን የፕሮፓጋንዳ መዋቅሮቹን ሁሉ አንቀሳቅሶ ሲቀጥፍ ከርሟል። 
ከቅጥፈትም አልፎ ክህደቱን ያጋለጡትን ወገኖች «ዘረ ቢሶች» በማለት አይጋ በተባለው የወያኔ ድረ ገጽ ላይ በተለመደው ወያኔያዊ ጋጠ ወጥነት 
ተሳድቡዋል። ሆኖም በቅጥፈት ክምርም ሆነ በወያኔያዊ ጋጠ ወጥ ዘለፋ ሃቅን መቅበር አይቻልምና ዛሬ ሃቁ ፍንትው ብሎ ወጥቷል። የከሃዲው 
ቡድን ቅጥፈትም አጥንቱ ድረስ ተጋልጧል። መደበቅ የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመድረሱም የወያኔ የዘረፋ ቡድን መሪም በይስሙላው ፓርላም 
ፊት ቆሞ መሬት ቆርሶ መስጠቱን አምኗል።  
 

ክሕደት ድርጅታዊ መርሆው የሆነው ቡድን የራሱን የሥልጣን ሱስ እና የጥቂት ስግብግብ መሪዎቹን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ከሕዝብ 
እና ከሃገር ጥቅም በላይ የሚያስቀድም ቡድን በመሆኑ ለሥልጣኔ ማቆያ ያመቸኛል ባለው የክሕደት ሥሌት እነሆ አሁንም ሉዓላዊ የኢትዮጵያ 
መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ ሰጥቷል።  

 

በተለመደዉም ወያኔአዊ የማደናገሪያ ስልቱ የሕዝብን ቀልብ ከዚህ ብሔራዊ ክህደት ውይይት ወደ ጎሳ ግጭትና የሰላም መናጋት 
ሥጋት ለማዞር በሱዳን ድንበር በኩል በሚኖሩት የቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ነዋሪዎች መሃከል ታጣቂዎቹን አሰማርቶ ሁከት በመፍጠር  
በመቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎቻችን ደም በግፍ እንዲፈስ አድርጓል። በአካባቢው እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የፖለቲካ ኃይሎች የኃይማኖት 
መሪዎችና እና የሃገር ሽማግሌዎች ይሄንን ወያኔ ወለድ ግጭት በአስቸኳይ ለማስቆም እንዲንቀሳቀሱ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ወያኔ በሥልጣን 
ላይ እስካለ ድረስ እንዲህ ዓይነት ወያኔ ወለድ ግጭቶች አይቀሬ በመሆናቸውም የጎሳ ግጭቶችን ከምንጫቸው በማድረቅ ሕዝባችን በሰላም፣ 
በፍቅር እና በኩልነት የሚኖርበትን ሁኔታ ለመፍጠር የወያኔን አገዛዝ ማስወገድ ብቸኛው አማራጭ በመሆኑ ከተናጠል ሩጫ ወጥተን ሁላችንም 
እጅ ለእጅ ተያይዘን ፀረ ወያኔ ትግሉን እንድናቀጣጥል የአብረን እንቁም ጥሪያችንን ዛሬም እናቀርባለን። 
 

ከዳር ድንበራችን መደፈር በተጨማሪ በራሱ በወያኔ ፈቃድ የእርሻ መሬት ተመርተው በተቋቋሙ የእርሻ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው 
ይሰሩ የነበሩ የእርሻ ላብ አደሮችም የዚሁ ወያኔ የፈጸመው ሃገር ክህደት ሰለባ ሆነው በሃገረ ሱዳን በግፍ እንደታሰሩ ሰምተናል። በወያኔ 
ካድሬዎች ዉሳኔ ነጋ ጠባ የሚጎተተው እና በየ እስር ቤቱ የሚታጎረው አንሶ ዛሬ ደግሞ በባዕድ ሃገር ጭምር የወያኔን የሥልጣን እድሜ 
ለማራዘም ጭዳ የሆነውን ወገናችንን ስናስብ ልባችን በሃዘን ያነባል።  
 

በስደት ላይ የምንገኝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት መሪዎች ይህንን የወያኔ ብሔራዊ ክህደት አጥብቀን እናወግዛለን። በአገረ 
ሱዳን በግፍ ታስረው የሚንገላቱት ኢትዮጵያዉያንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ አጥብቀን እንጠይቃለን። ለነዚህ የእርሻ 
ላብ አደሮች እና ቤተሰቦቻቸው መርጃ እንዲውልም አቅማችን የፈቀደውን አነስተኛ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ለማድረግ ዝግጁነታችንን እየገለጥን 
በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም እኒህን ግፉአን እና ቤተሰቦቻቸውን አቅም በፈቀደ ኢንዲረዱ ልመናችንን እናቀርባለን።  

 

የተፈጠረው ችግር ግን ዳቦ በማቀበል ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ በመላው ዓለም ተበትነን የምንገኝ ኢትዮጵያዉያን በፖለቲካ 
ድርጅቶች ፣ በየአካባቢያችን በሚገኙ  የኮሚኒቲ ማህበራት፣ የዕምነት እና የሞያ ስብስቦች ፣ ፎረሞች፣ የቤተሰብና የጓደኝነት  ወዘተ ሲቪክ 
ስብስብ ዙሪያ በዚህ ሃገራዊ ጉዳይ ላይ አቋም በመውሰድ ይህን ወያኔ የፈጸመውን የሃገር ክህደት ወንጀል እንድናወግዝ ፣ድምፃቸንንም 
ለሚመለከታቸው አካባቢያዊ እና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት እንድናሰማና በግፍ ታስረው የሚንገላቱት ኢትዮጵያዉያንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ 
በአስቸኳይ እንዲፈቱ የሚጠይቅ ደብዳቤ በያለንበት ሃገር ለሚገኙ የሱዳን ኤንባሲዎች እና ቆንስላዎች እንዲሁም የሰብዓዊ መብት ተሟጋች 
ተቋማት እንድናስገባ ጥሪያችንን  እናቀርባለን።   
 

የወያኔ የግፍ ጽዋ እንዲህ ሞልቶ ሲገነፍል ጭምር ኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆመን ሃገርን እና ወገንን መመከት አለመቻላችን 
ያሳፍረናል። ዛሬ ወያኔ በቤተመንግሥት ተቀምጦ በሕዝባችን እና በሃገራችን መፃኢ ዕድል ላይ እንዳሻው እንዲቆምር እድሉን ያገኘው 
በድርጅታዊ ብቃትም ሆነ በአመራር ብስለት ሳይሆን ይህን የግፍ ሥርዓት እንቃወማለን የምንል ወገኖች ከድርጅትና ከግል እምነትና ጥቅም 
በላይ ሀገርን እና ሕዝብን ባስቀደመ መርህ ላይ መሰባሰብ ባለመቻላችን መሆኑን ስናስብ ሁሉም ውስጡን እንዲመረምር ሕሊናው የግድ ሊለው 
ይገባል እንላለን። 
 

ኢትዮጵያዉያን በአንድነት ቆመን በሃገራችን ላይ የተጠመጠመዉን  የወያኔ የክሕደት እና የዘረፋ ድርጅታዊ ትብትብ እንድንበጣጥስ 
እና ኢትዮጵያ ሃገራችን ሁሉም ልጆቿ ሙሉ ሰብዓዊ መብታቸው ተከብሮ እራሳቸው ባወጡት ህግ ጥላ ሥር በእኩልነት እና በነፃነት 
የሚኖሩባት ሃገር ለማድረግ ዛሬም መፍትሄው የጋራ ትግል ነውና እንሰባሰብ፣ እናብር  እያልን የትግል ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

 
ግፍን በአንድንት ቆመን እንቃወም ! ተሰባስበን ሃገርና ሕዝብ እናድን ! 


