
ግልፅ ደብዳቤ ለኢህአዴግ አባል ድርጅቶች 

ኢዛና ዘ መንፈስ 10-27-17 

ሀገራችን ላለፉት 26 ዓመታት ተግባራዊ ያደረገችው የድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ 

ጉዞ፤በተለይም ከ19 ሰላሳዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ሲካሄድ የቆየና በግንቦት 1983 ዓ.ም እልባት ያገኘ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል 

የህዝቦች የዘመናት ትግል ድምር ውጤት እንደሆነ ይታመናል፡፡ ይህን ስልም ደግሞ፤ በ 1935 ዓ.ም የትግራይ ህዝብ  የአፄ 

ኃ/ስላሴን ዘውዳዊ የአገዛዝ ስርዓት የተቃወመበትን የቀዳማዊ ወያነ የአመፅ ንቅናቄ ጨምሮ፤ ከዚያ ወዲህ የተስተዋሉትን እንደ 

የምስራቅ ኦሮሚያው፤ የ“ኢጆሌባሌ” ተመሳሳይ የፀረ ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና ንቅናቄ፤ እንዲሁም የጎጃም አርሶ አደሮች 

አገዛዙን ያስደነገጠ ቁጣቸውን ገልፀውበታል እየተባለ የሚወሳው ሌላ ከሁለቱ ታሪካዊ ክስተቶች ጋር አብሮ የሚታወስ የመብት 

ጥያቄ ወዘተ፤ በዚች ሀገር ስር ነቀል የሆነ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ ግድ የሚል ፓለቲካዊ ችግር መኖሩን ያመላከቱ የፀረ 

ጭቆናው ትግል ጅማሮዎች እንደነበሩ መጠቆሜ ነው፡፡ 

 እናም እነዚህ እና እነዚህን የመሳሰሉት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚኖሩ ብዙሃኑ አርሶ አደር ህዝብ የጭቆናውን 

ክብደት መቋቋም ከሚቻለው በላይ እየሆነበት እንደመጣ ለመግለፅ የሞከረባቸውና ግን ደግሞ በዘውዳዊ አገዛዙ የአፈና 

መዋቅር ምክንያት፤ ትርጉም ያለው እርቀት ሳይጓዙ ተጨፍልቀው የቀሩ የስርነቀል ለውጥ ፍለጋ ንቅናቄዎች፤ የበቁ የነቁ 

ኢትዮጵያውያን ዜጎች አንድ እውነት እንዲረዱ ማድረጋቸው እንዳልቀረ ነው ቀጥሎ ከተስተዋለው የፓለቲካ ታሪካችን ሰፊ 

እንቅስቃሴ የምንገነዘበው፡፡ ከዚህ አኳያ የተሻለ ምሳሌ ሊሆነን ይችላል የምለውም ደግሞ፤ በተለይም “የታህሳሱ ግርግር” 

እየተባለ የሚወሳው የ1953ቱ እነ ጀነራል መንግስቱ  ንዋይ በቀዳማዊ አፄ ኃ/ስላሴ ስርዓት ላይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ 

ያደረጉበት ክስተትና እርሱን ተከትሎ እንደተጀመረ የሚታመንበት “የኢትዮጵያ ተማሪዎች ዓለም አቀፋዊ ንቅናቄ” የተሰኘው 

የስር ነቀል ለውጥ ፍለጋ ጥረቱ ሀገር አቀፋዊ ስፋትና ጥልቀት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ እየጨመረ ሄዶ የአፄው  ዘውዳዊ አገዛዝ 

የምልዓተ ህዝቡን ዘመናት ያስቆጠረ የሰብዓዊና የዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄ በአፈና መዋቅሩ መጨፍለቅ ወደማይችልበት 

ደረጃ ሲደርስ፤ ጠመንጃ የታጠቀው ሃይል አጋጣሚውን ተጠቅሞ ንጉሰ ነገስቱን  ከዙፋናቸው በማውረድ  የራሱን ወታደራዊ 

አምባገነን መንግስት  ወደ መንበረ ስልጣኑ አመጣ፡፡ 

 ከዚሁ የ“ጊዜያዊ፤ ወታደራዊ ደርግ” ሲል  ራሱን የሚጠራው  የጦር መኮንኖች ስብስብ በግርግሩ መሀል ስልጣን 

ሊቆናጠጥ ከቻለበት ክስተት ጋር በተያያዘ ምክንያት፤ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች፤ የየራሳቸውን የስር ነቀል ለውጥ 

ፍለጋ ጥረት ያደረጉበትና ፈርጀ ብዙ መስዋዕትነትን የከፈሉበት የ 1966ቱ  ህዝባዊ አብዮት ከመቀልበሱ የተነሳ ይህቺ ሀገር 

ወደባሰ የዕርስ በርስ ጦርነት አዙሪት የመግባቷ ጉዳይም፤ በቅርብ ጊዜው የጋራ ታሪካችን የተጋፈጥነው መራር እውነታ ነው፡፡ 

የደርግ ወታደራዊ የአፈና አገዛዝ ወደ ስልጣን ከመጣበት ዕለት ጀምሮ ከዚያ በፊት መላው የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ ከፈርጀ 

ብዙ ጭቆና ተላቀው፤ ዕርስ በርስ የመፈቃቀድና የመፈቃቀር ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነት ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ 

አንድነት መስርተው የሚኖሩባትን የተሻለች ሀገር የማየት ህልም የነበራቸው እልፍ አዕላፍ ወጣት ዜጎቻችን ከያሉበት እታደኑ 

የቀይ ሽብር ጅምላዊ ጭፍጨፋ ሰለባ እንዲሆኑ በተደረጉበት የግፍ ግፍ አልቀዋል፡፡ 

 በአጠቃላይ፤ መላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ እንዲሁም ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘለቄታዊ የጋራ እጣ ፈንታቸው 

የተቃና መሆን የሚበጅ ስርነቀል የስርዓት ለውጥ እንዲመጣና የተሻለ ህይወት የሚኖሩባት ዴሞክራሲያዊት ሀገር 

እንድትመሰረት ከመፈለግ በሚመነጭ የጋራ ህልማቸው ዙሪያ እየተሰባሰቡ፤ የፀረ ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና ትግል እንቅስቃሴ 

ማድረግ ከጀመሩበት ከ 1930ዎቹ አጋማሽ አንስቶ ያልከፈሉት የመስዋዕትነት ዓይነት እንዳል ነበር ነው ከታሪክ መዛግብት 

መረዳት የሚቻለው፡፡ ይህ በቅርብ ጊዜው የጋራ ታሪካችን ውስጥ ኢትዮጵያውያን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንደ 



የአንድ ሀገር ህብረተሰብ ተጋፍጠን ስላለፍነው የስርነቀል ለውጥ ፍለጋ ጥረትና ጥረቱን በማሳካት የትግል ሂደት ላይ የተከፈለ 

ፈርጀ ብዙ ዋጋ (መስዋዕትነት) እንደ ተጠበቀ ሆኖ፤ ያን የአሳርና የመከራ ዘመን ተሻግረን ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ለመድረስ 

የበቃነው ኢህአዴግ የደርግን ወታደራዊ አምባገነን መንግስት ባስወገደበት የግንቦት 20ው ድል አማካኝነት እንደነበር ግን 

መዘንጋት የለበትም፡፡ 

 ከዚህ የተነሳም፤ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት 20 ዓመታት የተጓዘችበትን ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ሂደትና አዲሱ 

የታሪክ ምዕራፍ መከፈቱን ተከትሎ፤ በመላው የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ መፈቃቀድ የተመሰረተው ፌደራላዊ፤ዴሞክራሲያዊ 

የመንግስት አስተዳደር መዋቅር፤ ኢህአዴግ መራሹን የትጥቅ ትግል የማስቀጠል አለማስቀጠል ጉዳይ እንጂ፤ ከላይ ለመጠቆም 

በተሞከረው የመላው ኢትዮጵያውያን የዘመናት ጥረትና መስዋትነት የተገኘ የጋራ ድል እንዳልሆነ አድርገው የሚቆጥሩ ወገኖች 

ጥቂት አይደሉም፡፡ ይህ ዓይነቱን ዛፉን ትቶ ቅርንጫፍ ላይ የመንጠልጠል ክፉ ልማድ እንደ ጠቃሚ የፖለቲካ ባህል 

የሚወስዱት ተቃዋሚዎች ለመበራከታቸውና አሉታዊ ተፅዕኗቸው በስርነቀል የስርዓት ለውጥ ሂደቱ ላይ እየፈጠረ ያለው 

እንቅፋት እጅጉን ፈታኝ እየሆነ ለመምጣቱ እንደዋነኛ ምክንያት ሊወሰድ የሚችለው ደግሞ፤ በተለይም ከ1960ዎቹ ጀምሮ 

የተስተዋለውን የፀረ ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና የትጥቅ ትግል በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ተቀላቅለው የተንቀሳቀሱት 

አብዛኛዎቹ የሀገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ኢህአዴግ ደርግን አሸንፎ ወደ ስልጣን በመምጣቱ ደስተኞች አለመሆናቸው ነው 

ማለት ይቻላል፡፡ 

ከዚህ አኳያ ላነሳሁት የመከራከሪያ ነጥብ እንደ ጥሩ አብነት ሊጠቀስ የሚችል ሆኖ የሚሰማኝም ደግሞ፤ በ1960ዎቹ 

ተመስርተው ለአንድ ሰሞን ገናና ስም ቢያተርፉም ትርጉም ያለው ለውጥ ያመጣ ፀረ ደርግ የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ ማድረግ 

ሳይችሉ እየቀሩ ድርጅታዊ ህልውናቸውን ለማስቀጠል እንኳን ካቃታቸው እነ ኢ.ህ.አ.ፓ.፣ መ.ኢ.ሶ.ን. እና ኦ.ነ.ግ. ጋር አንድ 

ወቅት ትስስር የነበራቸው ፓለቲከኞች (የቀድሞ አባል) ከደርግ ውድቀት ማግስት ጀምሮ፤ ሀገራችን ውስጥ የተከፈተውን አዲስ 

የታሪክ ምዕራፍ ጥላሸት ለመቀባት ያለመ ጭፍን ተቃውሞ ከማሰማራት ቦዝነው የማያውቁ የመሆናቸው ጉዳይ ነው፡፡ አሁን 

አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትመራበትን ፌደራላዊ ስርዓት በእጅጉ የሚፈታተን ተደጋጋሚ የፀጥታ  መደፍረስ ችግር 

እያስከተለብን ያለው የትምክህትና እንዲሁም ደግሞ የጠባብ ብሔርተኝነት ፅንፈኛ ፓለቲካዊ አስተሳሰብ እየተባባሰ እንዲመጣ 

በማድረግ ረገድ ከላይ የተጠቆሙትን የ1960ዎቹ ፓርቲዎች የሙት መንፈስ ለማስቀጠል ሲሉ የማይፈፅሙት ደባ የሌላቸው 

ዲያስፖራ የድርጅቶች የቀድሞ አባላት የተጫወቱት አሉታዊ ሚና የአንበሳውን ድርሻ የሚወስድ ስለመሆኑም ደፍሮ መናገር 

ይቻላል፡፡ በአጠቃላይ ከዛሬ 26 ዓመታት በፊት ሀገራችን ውስጥ የተከፈተውን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ገና ከመነሻው ጀምሮ 

አምርረውና አክርረው በመቃወም የሚታወቁት ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች የሚወከሉባቸው የትምክህትና የጠባብ 

ብሔርተኝነት አመለካከት ፅንፎችን አምርሮ መታገል ሳይቻል በመቅረቱ ምክንያት ነው አሁን እንደ ሀገር የጋራ ደህንነት ስጋት 

እያሳደረብን ያለውን የትርምስ አዝማሚያ ወደሚጋብዝ ሁኔታ ያደረሰን የሚል ፅኑ እምነት አለኝ፡፡  

በግልፅ አነጋገር፤ ሕገ መንግስታዊው የፌደራል ስርዓት ከእግር እስከራሱ ለትግራይ ተወላጆች ወይም ደግሞ ለህወሐት 

ጠባብ ፍላጎት መሳካት የቆመ እንጂ ከመቶ ሚሊዮን በላይ የሚቆጠሩ የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ 

ህልውናቸውን በተሻለ የዕድገትና የብልፅግና ጎዳና ለማስቀጠል የሚያስችል ሆኖ ስላገኙት ፈቅደው የተቀበሉትና የሚመሩበት 

እንዳልሆነ አድርገው በማቅረብ የሚታወቁት የሁለቱ ተቃራኒ ፅንፎች ተቃዋሚ ፖለቲከኞች መርዘኛ ፕሮፖጋንዳ ሊያሳድር 

የሚችለውን አሉታዊ ተፅዕኖ በመካከል ረገድ ጉዳዩ የሚመለከታችሁ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የሚጠበቀውን ያህል ጥረት 

አለማድረጋችሁ ይሰማኛል፡፡ የገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶች፤ በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከፈተውን አዲስ የታሪክ 

ምዕራፍ ወደፊት በማስቀጠል ረገድ የማይዘነጋ የአመራር ሚና ስትጫወቱ የመቆየታችሁ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በተለይም 



ኢህአዴግ መራሹን ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ጉዞ ህዝባዊ ተቀባይነት ለማሳጣትና ሂደቱን ቀስ በቀስ እያቀጨጩ 

በማሽመድመድ ላልተጠበቀ የቅልበሳ አደጋ ለማጋለጥ ሲሉ በተጠና ዓለም ዓቀፋዊ ቅንብር የሚንቀሳቀሱት ፅንፈኞቹ ተቃዋሚ 

ሃይሎች የሚያውጠነጥኑትን ፖለቲካዊ ሴራ ከማክሸፍ አኳያ ያሳያችሁት የጋራ ጥረት ግን በቂ አይደለም፡፡  

ስለሆነም፤ በምዕራባውያን ሀገራት ውስጥ እየኖሩ የዛሬዋን ፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ 

ህዝቦች የብዝሃነታችን መገለጫዎች በሆኑት የብሔር ብሔረሰብና እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት ልዩነቶቻችን ምክንያት ዕርስ 

በርስ አቃቅረው፤ የጋራ ህልውናችን የተመሰረተባትን ሀገር ወደለየለት ትርምስ የሚያስገባ ፖለቲካዊ ደባቸውን ከመፈፀም 

ተቆጥበው የማያውቁት ተሸናፊዎቹ ቡድኖች በዓለም ዓቀፍ የሴራ ፖለቲካ መረባቸው አማካኝነት እየተመሳጠሩ የሚፈጥሩት 

ፈርጀ ብዙ ዕክል ይልቁንም ገዥውን ፓርቲ ለማፍረስ ያለመ ነው ቢባል እውነታውን በተሻለ መልኩ ሊገልፀው ይችላል፡፡ 

ኢህአዴግን ለማፍረስ ሲሉ የሚያደርጉት እጅግ ቅንነት የጎደለው ጥረታቸው ተሳክቶ፤ በግንባሩ አባል ድርጅቶች መካከል 

የሚስተዋለው ክፍተት ይበልጥ እየሰፋ ከሔደ ደግሞ፤ መላው የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘለቄታዊ የጋራ 

ዕጣ ፈንታቸው መቃናት ይበጃል ያሉትን ፅኑ መሰረት የጣሉበት ስርነቀል የስርዓት ለውጥ ጉዞ ሂደት ለቅልበሳ አደጋ ሊጋለጥ 

እንደሚችል ለመገመት ፖለቲከኛ መሆን አይጠበቅብንም፡፡ 

ስለዚህም፤ መላው የሃገራችን ህዝቦች ከ19 ሰላሳዎቹ አጋማሽ ጀምሮ፤ በተለያየ መልኩ ያካሄዱት የፀረ ብሔራዊና 

መደባዊ ጭቆና ትግል የጠየቀውን ለማመን እንኳን የሚያዳግት ፈርጀ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው የተቀዳጁትን ፌደራላዊ ሕገ 

መንግስት፤ እንደ ተራ ነገር ከመቁጠር በሚመነጭ የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት ፅንፈኛ የፖለቲካ አስተሳሰብ አማካኝነት 

ለመደርመስ ቆርጠው የተነሱት የቀለም አብዮት ናፋቂዎቹ ተቃዋሚ ቡድኖች ኢህአዴግን አፍርሰው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ 

የህብረተሰብ ክፍል ያሳደረውን ብሩህ ተስፋ ሲያጨልሙት ማየት አይኖርብንም፡፡ ይህን ስልም ደግሞ፤ ኢህአዴግን ኢህአዴግ 

የምታሰኙት፤ በተለይም ህወሐት፤ ብአዴን፤ ኦ.ህ.ዴ.ድ. እና ደ.ኢ.ህ.ዴን በመባል የምትታወቁት አራቱ የግምባሩ አባል 

ድርጅቶች እንደመሆናችሁ መጠን፤ ሁላችሁም ከዚህ በላይ ለማመልከት የተሞከረውን የሀገራችን ፖለቲካዊ የታሪክ ዳራ 

እያስከተለ ስላለው አሳሳቢ የብተና አደጋ ስጋት ጉዳይ የጋራ ግንዛቤ ትወስዱበት ዘንድ ተገቢ መስሎ ይሰማኛል፡፡  

በግልፅ አነጋገር፤ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ፤ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ 

(ህውሐት) የብሔር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን)፣ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦ.ህዴድ) እና የደቡብ 

ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ደ.ኢህዴን) ተብላችሁ የምትጠሩ አራት አባል ድርጅቶችን አቅፎ የያዘው የፖለቲካ 

ግንባር በመሆኑ ምክንያት፤ እንደ አንድ ገዢ ፓርቲ ሀገር የመምራት ጥረት ላይ አላስፈላጊ ችግር እየፈጠሩ ያሉ እንቅፋቶች 

ስለመኖራቸው ይታመናል፡፡  

እናም አላስፈላጊ ነገር የማወሳሰብ አሉታዊ ተፅዕኖ ሲፈጥሩባችሁ የሚስተዋሉ የብሔራዊ አባል ድርጅቶች የዕርስ 

በዕርስ ግንኙነት ላይ አሉታዊ ጫና እያሳደሩ ያሉ ጥቃቅን ክፍተቶች መኖራቸውን ከመገንዘብ በሚመነጭ ትዝብት ‹‹ኢህአዴግ 

እንደ እስከዛሬው ግንባር መሆኑ ቀርቶ፤ በአንድ ሀገር አቀፋዊ የአደረጃጀት መዋቅር ስር ለመንቀሳቀስ የሚያስችለውን የፖለቲካ 

ፓርቲ ቁመና ለመያዝ ውህደት መፈፀም ይጠበቅበታል›› የሚል አስተያየት ሲሰነዝሩ የሚደመጡ ቅን አሳቢ ዜጎች እየተከሰቱ 

ስለመምጣታቸው ደፍሮ መናገር የሚቻል ይመስለኛል፡፡ በእርግጥም ደግሞ ኢህአዴግን እንደ አንድ አዲሲቷን ፌደራላዊት፤ 

ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን በመመስረት ረገድ ቁልፍ ሚና የተጫወተ የፖለቲካ ግንባር፤ ዕልፍ አዕላፍ የፀረ ጭቆና 

ትግል ጥረት ትርጉም ያለው ስፋትና ጥልቀት ይኖረው ዘንድ፤ አባል ድርጅቶቹ እስከ ውህደት ሊዘልቅ የሚችል የጋራ 

መግባባትን መፍጠር ይጠበቅባችኋል፡፡  



ስለሆነም እንደ አንድ ለመላው የዚህች ሀገር ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ህልውና መረጋገጥ ሲባል 

በተካሔደው ፀረ ጭቆና የትጥቅ ትግል ውስጥ አልፎ እንደመጣ ዜጋ፤ አሁን ላይ ለአራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አደራ 

የምንለው፤ ጉዳዩን ከምንገኝበት ወቅታዊ የፖለቲካ ድባብ አኳያ እንዲመለከቱት ነው፡፡ ይልቁንም ደግሞ በቅርቡ ይካሄዳል 

ተብሎ የሚጠበቀው የግንባሩ 11ኛው መደበኛ ጉባኤ፤ የመላውን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት ጭምር እየሳበ የመጣው 

የሀገራችን ፈርጀ ብዙ እድገትና ብልፅግና ጉዞ መንታ መንገድ ላይ የቆመ መስሎ የሚስተዋልበትን ብርቱ የስጋት ዳመና 

በማያሻማ መልኩ ሊያስወግድ የሚችል ዘለቄታዊ የጋራ መፍትሔ የሚያስቀምጥ ውሳኔ የሚወስንበት ይሆናል የሚል ተስፋ 

አለኝ፡፡ እንደውም ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ ህዝቦች የትግል ታሪክ እንዲህ እንደ አሁኑ አሳሳቢ ችግር ውስጥ ገብቶ 

የታየበት አጋጣሚ የለም ብለን ብናጠቃልል እውነታውን በተሻለ መልኩ የሚገልፀው ይመስለኛል፡፡ 

ስለዚህም የግንባሩ አባል ድርጅቶች አገራችን የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘበ የፖለቲካ ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ የጋራ 

አቋም ላይ መድረስ እንደሚጠበቅባችሁ የሚያጠያይቅ ጉዳይ አይሆንም፡፡ አለበለዚያ ግን፤ ከ19 ሰላሳዎቹ አጋማሽ ጀምሮ 

ባለው የጋራ ታሪካችን መላው የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ የተሻለ ህይወት የሚኖርባት ፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት 

ኢትዮጵያን ለመፍጠር ከመሻት በመነጨ ሀገራዊ ህልም ዙሪያ እየተሰባሰቡ የወደቁትን ጨቋኝ ስርዓተ መንግስታት ለማስወገድ 

ሲታገሉ የአፈና አገዛዝ ግድያ ሰለባ የመሆን ዕጣ የገጠማቸው ዕልፍ አዕላፍ ወገኖቻችን የከፈሉት ፈርጀ ብዙ መስዋዕትነት መና 

እንዲቀር ለማድረግ ያለመ የሚመስል አፍራሽ የተቃውሞ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ለሚያካሂዱት ፅንፈኛ ቡድኖች መሳፍንታዊ ሴራ 

ተባብሶ መቀጠል ዕድል እንደመስጠት የሚቆጠር ተጨማሪ ስህተት መስራት ይሆንብናል፡፡  

    

                       

 


