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በሰላም ስም በትግራይ መሬቶቻችንን አሳልፎ ለመስጠት የሚደረገውን ደባ
ከሚታገለው ሕዝባችን ጎን እንቁም
በቅርቡ ወያኔ ከዓመታት በፊት በአልጄርስ የተወሰነውና የሀገራችንን መሬት ቆርሶ ለሻዕቢያ የሚሰጠውን ውሳኔ
መቀበሉን አሳውቆ ከባድሜም ከዛላንበሳም እንደሚለቅ አስታውቋል። ይህ የሕዝብን መብትና ሕጋዊ ባለቤትነት
የሚነካ እንደመሆኑ መጠን ይህን እርምጃ በመቃወም የአዲ ኢሮብ ሕዝብ የጀመረውንና ዛሬም በባድሜ ከተማ
የተካሄደውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ኢሕአፓ ሙሉ በሙሉ መደገፉን ያስታውቃል። ኢሕአፓ በኢሮብና ትግራይ
ሕዝብ ተደግፎ ትጥቅ ትግል ያካሂድ በነበረበት ጊዜ የአዲ ኢሮብ ክልል ወደ ኢርትራ እንዳልነበርም ጠንቅቆ
የሚያውቀው ነው። በተጨማሪም ሕዝቡ ራሱ ለኢሕአፓና ኢትዮጵያዊነት ትግል በሰጠው ድጋፍ የተነሳ በወያኔም
በሻዕቢያም ጠላት ተብሎ ቢጠቃም ከአቅዋሙ ምንም ጊዜ ያልተቀየረ መሆኑንም የምናውቀው ነው። በኢሕአፓ
አባልነት በርካታ የአዲ ኢሮብ ተወላጆች ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ መስጠታቸውንም ማንም ሊረሳ የሚችለው
ሐቅ አይደለም።
ወያኔና ሻዕቢያ በነበራቸው ፉክክርና ግጭት ባድሜን ምክንያት አድርገው ወደ ጦርነት ማምራታቸው ግልጽ ከሆነ
ጀምሮ ሂደታቸውንና ድርጊታቸውን ማውገዛችን ይታወሳል። ሰላም በአካባቢው መስፈኑ ወሳኝ መሆኑ እንዳለ ሆኖ
ይህ ሰላም ግን የኢትዮጵያን መሬት ለሻዕቢያ በመስጠት የሚመጣ አይደለም በሚልም ባድሜንም ዛላንበሳንም
ለሻዕቢያ የሰጠውን የአልጄርስ ስምምነት መቀበል ስህተት መሆኑንም ያኔም ያስረዳነው ነው። መለስና ሥዩም
መስፍን የአልጀርሱን ስምምነት ፈርመው ለሕዝብ ግን በተጭበረበረ መልክ ለማቅረብ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር
የሚታወስ ነው። ወያኔ ለሻዕቢያ ያደረና በመሠረቱ ክሀዲ ቡድን በመሆኑ ይህን ውሳኔ ተቀብሎ ሕዝብ አሻፈረኝ
ሲለው ብቻ ግዛት የማስረከቡን እርምጃ እየቆጨውም ቢሆን ሳይወስድ ቀርቷል። በአሁኑ ወቅት ባድሜና የአዲ
ኢሮብን መሬቶች እነሆ ለሻዕቢያ ሊያስረክብና በዚህም ትግራይንም ኢትዮጵያንም የጠቀመ አስመስሎ ክህደቱን
ሸፋፍኖ ሊራመድ ተነስቷል። ይህን ማውገዝና ሀገራችንንም እንዳያስደፍር መቃወም የዜግነት ግዳጃችን ሆኖ እነሆ
ከፊታችን ተደቅኗል። ኢሕአፓ ከሕዝብ ጎን በመቆም ይህንን የወያኔ የክህደት ውሳኔ ለማክሸፍ እንደሚታገልም
ቃል ኪዳኑን ያድሳል።
በሕዝቦች መሃከል ሰላም መስፈኑ ተገቢና ተፈላጊም ነው። ከጦርነትም ተመራጭ ነው። ሆኖም ሌላ አማራጭ
በጠፋበት ደግሞ ሀገርን በትግል ማስከበር ግዴታ ነው። ባድሜ ተያዘ በሚል በተደረገው ቅስቀሳ ብዙ ሺ ዜጋ ወደ
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ግንባር ዘምቶ ከሻዕቢያ ጋር ውጊያ በመግጠም ከሁለቱም ወገን ወደ መቶ ሰላሳ ሺ ሰው አልቋል። ያ ሁሉ ደም ፈሶ
ሀገርን ድንበርን ለማስከበር በሚል ወያኔ ቀደምም ሲፈልግ እንደነበረው መሬቶቹን ለሻዕቢያ ለማስረከብ መወሰኑና
ይህንንም የለየለት የክህደት ውሳኔ ለሀገር ጠቃሚ አድርጎ ለማቅረብ መነሳቱ በጥብቅ መወገዝ ያለበት ነው። ወያኔ
የፖለቲካ ድልዳሉን ለማመቻቸት የሀገራችንን መሬት አሳልፎ መስጠት ልማዱ ሆኗልና ይህን ማስቆም ደግሞ
የዜጎች ሁሉ ሀላፊነት ሆኖ ይገኛል። ትግራይን በተመለከተ ማንም ሌላ ሹም ወይም ተለጣፊ ቅንጣትም ውሳኔ
ሊያደርግ የማይችል መሆኑ የሚታወቅ ሲህን ለሻዕቢያ ጠቃሚ የሆነ እንዲህ ዓይነት ውሳኔ ሊያደርጉ የሚችሉት
የወያኔ ቁንጮዎች ብቻ መሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም። የአልጄርሱን ውሳኔ መቀበል ኢትዮጵያን በአያሌው
መጉዳት መሆኑ ሐቅ ነው፤ ይህ መሰመር ይኖርበታል። ሰላምና መልካም ጉርብትና መፈለግ ሀገርን ቆርሶ ቆራርሶ
በመስጠት ሊገኝ የሚችል አይደለም። ስለዚህም የወያኔ ውሳኔ ጸረ ኢትዮጵያና የከሀዲዎች ውሳኔ ነው።
አጥብቀንም እንቃወመዋለን። ይህን እየተቃወመ ካለው ሕዝባችን ጎንም እንቆማለን። ወያኔ ወጥሮ የያዘውን
የሕዝብ አመጽ ለማርገብና ለማስቆም በርካታ ሻጥሮችን ጎንጉኖ በስራ ማዋል ጀምሯል። ለውጥ እየመጣነው
ልፈፍውም የዚሁ አካል ነው። ከሻዕቢያም ጋር ለመስማማት--በአሜሪክና ሳውዲ አጋፋሪነት--መነሳቱም የዚሁ
አካል ሲሆን የሀገራችንን ግዛት ቆርሶ ሊሰጥ የተነሳውም ለዚህ ነው። ጸረ-ወያኔ ትግላችን መቀጠል ያለበት ሲሆን
ባድሜና ዛላንበሳንም ማስከበር ቀነ ቀጠሮ የማይሰጠው ስምሪታችን መሆን አለበት። ወያኔን ጭፍሮቹ ብሔራዊ
ክህደታቸውን ለመሸፈን በርካታ ማደናገሪያዎችን ማሰራጨት የጀመሩ ሲሆን (አሰብን ሻዕቢያ ሊለግሰን ነው፣ ...
ወዘተ ዓይነቱ) ሁሉ ከንቱና ተራ ማጭበርበር መሆኑን ባለመሳት ወያኔን ልንቃወመውና ሀገራችንን ልናስከብር
ይገባል። በግንባር ከሚገኘው የትግራይና የአዲ ኢሮብ ሕዝብ ጎን ኢሕአፓ እንደቆመ ይቀጥላል።
በጋራ ትግል ሀገራችንን እናስከብር!!
ከሃዲውን የወያኔ ቡድን በጋራ ትግል እናስወግደው!!

