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አገራዊ ጥቅምን ማስቀደም ከሃቀኛ ኢትዮጵያዊ ተቃዋሚ የሚጠበቅ 

ተግባር ነዉ 

የወቅቱን የአገራችን ኢትዮጵያ ሁኔታ አስመልክቶ ከታጠቅ ኢትዮጵያ የተሰጠ መግለጫ 

 

       ሰኔ 27/2010 

       03 July 2018 

 

የታጠቅ ኢትዮጵያ ሥራ አስፈጻሚ ሰኔ 19 2010  ባደረገዉ መደበኛ ስብሰባ የወቅቱን የፖለቲካ ሁኔታ 

በጥልቀት ገምግሟል። በሰኔ 16 በአዲስ አበባ ላይ በፍቅርና አብሮነት ላይ የተቃጣዉን ጥቃትም አቅም 

በፈቀደ በሰብሳቢዉ መረጃ ላይ በመንተራስ በሁኔታዉ ላይ ዉይይት አካሄዷል። በዚህም መሰረት፡ 

1ኛ በአሁንኑ ሰአት ከራሱ ከኢህአዴግ ዉስጥ የወጣዉ የለዉጥ ሃይል የህዝቡን ጥያቄ በስፋት የተረዳና 

መፃኢ ኢትዮጵያን ህልዉና የተሻለ ለማድረግ ከተቃዋሚዎች ጋር ሁሉን አቀፍ ሽግግር ለማድረግ 

የሚያስችል ዝግጁነት ያለዉ የለዉጥ ቡድን መሆኑ ግንዛቤ ተወስዷል።  

2ኛ ታጠቅ ላለፉት በርካታ አመታት በዋናነት የትግል ማእከሉን ያደረገበት የአጭር ጊዜ ግቡ 

ኢትዮጵያን ከተጋረጠባት የህልዉና አደጋ መታደግ ነበር። በዚህ ረገድ ታጠቅ ይህ በዶ/ር አብይ 

የሚመራዉ የለዉጥ ቡድን ይህንን መሰረታዊ ችግር በመረዳት ኢትዮጵያችን ላይ ተጋርጦባት 

የነበረዉን መሰረታዊ ችግር በመፍታት እረገድ እሰየው የሚያስብል ስራ መስራቱን በጥልቅ 

ተገንዝቧል።  
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3ኛ ይህን የአገሪቷ ችግሮች በመረዳት በፍቅርና በአክብሮት በመራመድ በኢትዮጵያችን ዘላቂ የሆኑ 

መፍትሄ ሃሳቦች ላይ መስራት የሚችልን የለዉጥ ሃይል ስልጣኔና ጥቅሜ ተነካብኝ የሚል አናሳ ግን 

በመንግስት መዋቅሮች ውስጥ እስከአሁንም በቂ መሰረት ያለዉ ፀረ ለዉጥ የሆነ ቡድን በአገሪቷ እኛ 

ከሌለን ሰላም የለም፣  ካለእኛ ማንም ሰላምን ማምጣት የሚችል የለም የሚል ጊዜ ያለፈበትና ላለፉት 

27 አመታት የመጣበትን መንገድ መከተልን በመምረጥ በህዝብ መሃል ግጭቶችን በመለኮስ፣ የተለያዩ 

ኢኮኖሚያዊ አሻጥሮችን በመስራት፣ ፍንዳታዎችን በማካሄድ የለዉጥ ሂደቱን ለመቀልበስ ሌት ተቀን 

እየሰራ መሆኑን ይህ መግለጫ እስከወጣበት ሰአት ያሉት (የቤኒሻንጉል ጉሙዙን ጥቃት ይመለከታል) 

ነባራዊ ሁኔታዎች በተጨባጭ  ያስረዳሉ።  

ስለዚህም ታጠቅ ኢትዮጵያ ይህን መሰረታዊ የሆነ ተጨባጭ የወቅቱን የኢትዮጵያ ሁኔታ ከገመገመ 

በኋላ የሚከተሉትን ዉሳኔዎች አስተላልፏል። 

ሀ/ አለምንም ቅድመ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ህዝብና ከለዉጥ ሃይሉ ጋር በመሆን ለውጡ ላይ 

የተጋረጠዉን አደጋ ባለሃይሉ ሁሉ መከላከል 

ለ/ፀረ ለዉጥ ሃይሎችን እያደረጉት ያሉትን ጥፋት አጥብቆ የሚያወግዝ መሆኑን፣ በቀጣይም 

ወደፍቅር፣ አክብሮትና ዴሞክራሲያዊነት እስኪመጡ አጥብቆ የሚታገላቸዉ መሆኑን   

ሐ/አዲስ አበባን ጨምሮ በየትኛዉም የአገሪቱ ክፍሎች በነዚህ ፀረ ለዉጥ ሃይሎች እኩይ ምግባር 

ህይወታቸዉ ለተቀጠፈ ወገኖቻችን ቤተሰቦች መጽናናቱን፣ ለቆሰሉ ወገኖቻችን መድህንን የምንመኝ 

መሆናችንና አጥፊዎች ፍትህ ፊት እንዲቀርቡ የበኩላችን ሁሉ የምናደርግ መሆናችንን 

መ/ መንግስት አሁን በያዘዉ የበዛ ሆደ ሰፊነት በህዝብ ይሁንታ ያገኘዉን የለዉጥ ሂደት በፀረ ለዉጥ 

ሃይሎች የመደናቀፉ  ሁኔታ እዉነተኛና መሰረታዊ የሆነ ወቅታዊ ስጋት መሆኑን፣ ከዚህ አንጻር 

መንግስት  በሕግ ማእቀፍ ዉስጥ ብቻ በሆነ መንገድ አደጋ እያደረሰ ያለዉን ፀረ ለዉጥ ሃይል 

በቁጥጥር ስር ሊያዉል የሚያስችል ፈጣን እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ ያደርጋል።  

ሠ/የተጀመረዉ ለዉጥ መሰረታዊ እንጂ ጥገናዊ እንዳይሆን ሁሉን አቀፍ ብሄራዊ ጉባኤ መጥራት 

ቅድሚያ ያለዉ ጉዳይ መሆኑን እያስረገጠ፣ የህዝብን መብት የሚገፉ ህግጋት እንዲወገዱ፣ 

ዴሞክራስያዊ ተቋማት በጋራ እንዲቋቋሙ፣  ከገዥ ፓርት ነፃ የሆኑ የፍትህ የደህንነትና የመከላከያ 

ተቋማት አንዲገነቡ ፣ነፃ  የምርጫ ኮሚሽን አንዲቋቋም፣እራስን የመግለፅና የሚዲያ ፍጡም ነፃነትንና 

ለመሳሰሉ ጉዳዮች ከሌሎች ተቃዋሚና ከመንግስት የለዉጥ ሃይሎች እንዲሁም ከህዝባችን ጋር 

በመሆን የበለጠ ትግሉን ማጠናከር እንደሚገባ ሙሉ መግባባት ላይ ተደርስዋል። 

ዉድ ኢትዮጵያን፣ የፖለቲካና የሲቪል ማህበራት፣ የሃይማኖት ተቋማትና ወጣቶች ይህ ለዉጥ ግቡን 

እንዲመታ ከሰኔ 16/ 2010 ጀምሮ እየተደረገ  ያለዉ መሰረተ ሰፊ የለዉጥ ድጋፍ በተለየ ቅርጽ 

በተከታታይ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች መቀጠል ያለበትና እጅግ በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ ጉዳይ 

መሆኑን ተረድታችሁ ድጋፉን በተለያየ መልኩ ትቀጥሉ ዘንድና በተለይ ቅድሚያ ያላቸዉ ጉዳዮች 

ምላሽ አንዲያገኙ በርትተን እንድንታገል በፍፁም ትህትና ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

የድል ባለቤት ሕዝብ ነዉ！ 

ኢትዮጵያ ለዘልአለም ተከብራ ትኑር! 


