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በIትዮጵያችን በዲሞክራሲ ጭራሽ ጠፍቶ በመታሰb፣ በሀገራችን የሚላስና የሚቀመስ 

ምግብ በመጥፋቱ ህዝባችን በጠኔ Aለንጋ Eየተገረፈ ይገኛል::  

ስለሆነም ይህንን ችግር ለማቃለል ሲባል Aክራሪው የዲያስፖራ CEO ቡድን ይህንን 

የAስቸካይ ጊዜ Aዋጅ ድንግ’ል:: 

ትር’ሜ 

በዚህ Aዋጅ ዲያስፖራ የሚለው ቃል Aክራሪ የሚል ቢጨመርበትም ባይጨመርበትም ጩልሌዎቹን 

(Eነቁጭ ይበሉን) ብቻ ለመግለፅ የገባ ነው:: በItalics የተፃፋ የAዋጁ Aካል Aይደለም::  

የAዋጁ Aላማ 

የAዋጁ Aላማ ጥቃቅን ህፀፆችን በAጉሊ መነፅር በማሳየት ጅምላ ጭራሽ ችግሮችን መፍጠርና 

ለችግራችን መፍትሄ የሚሆን Aፋጣኝ ችግር መፍጠር ነው:: 
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በማህበራዊ መስክ 

Aዋጅ፣ Aዋጅ፣ Aዋጅ! ያልሰማህ Aትስማ!  

 

1.1. ወገናችንን በማህበራዊ መስክ ካሉበት ችግሮች ለመታደግ ከዛሬ ጀምሮ ገንዘብ ሆነ 

ቁሳቁስ ወደሀገር መላክ ወንጀል Eያንዳንዱ ሀገር ወዳድ ዜጋ ወደ ሀገሩ ማንኛውም 

ነገሮች Eንዳይልክ በዚህ Aዋጅ Eንዲከለከል ተደር’ል:: 

1.2. በህገ-መንግስቱ የተፈቀዱልንን መብቶች ለመጠቀም በየትኛውም ማህበራዊ መስክ 

በAገር ቤት የልማት ስራ መጀመር ወይም የተጀመረ መቀጠል ክልክል ነው:: 

1.3. ሰርቶ የማደር መብትን ለመጠቀም በዚህ Aዋጅ ንUስ Aንቀፅ 1.2 የተደነገገውን 

በመተላለፍ የሚከናወኑ ማንኛቸውም የልማት ፕሮጀክቶች ወግ Aጥባቂው ቡድናችን 

ወደ ስልጣን ሲመጣ Eንዲወረሱ ተደንግ’ል::    

1.4. ወደ Iትዮጵያ ዘመድ (የታመመም ሆነ የናፈቀን) ለመጠየቅ፣ የሚደረጉ  ማናቸውም 

ጉዞዎች በAስቸ£ይ Eንዲሰርዙ፣ (ትኬት የቆረታችሁ ካላችሁ ትኬቱን ለቡድናችን 

Aስተዋፅዎ ብታደርጉ ምስጋንችን የላቀ ነው) 

1.5. በAንቀፅ 1.4 ከተደነገገው ውጭ ጉዳዩ በጣም Aንገብጋቢ፣ Aሳሳቢና Aስገዳጅ ሆኖ 

ከተገኘ ከIትዮጵያ Aየር መንገድ ውጭ ያሉትን መ’’ዣዎች ብቻ በመጠቀም ለAንድ 

ጊዜ ብቻ በመግባት በAስቸàይ ተመልሶ የመውጣት ግዴታ Aለበት:: (ለAላማችን 



መሳካት ካዝናችን በመሆንዎ ገና ብዙ መዋጮ ይጠበቃልና ለዘመድ ለወገን Eጅዎትን 

ብዙ Eንዳይዘረጉ ምክራችንን ከወዲሁ Eንለግሶታለን)  

1.6. Eስካሁን ከሀገር የሚመጡ ሸቀጦችን ንግድ ለማቆም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የተደረገው 

ጥረት ፈፅሞ ባለመሳካቱ በዚህ ድንጋጌ ከዛሬ ጀምሮ ከIትዮጵያ የሚመጡ 

ማንኛውንም ሸቀጥ መግዛት በህግ ታግዳ_ል::  

1.7. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1.4. ከተደነገገው ባሻገር ከጉዳዩ Aሳሳቢነትና ለመቆጣጣር 

ካለው Aስቸጋሪነት በመነሳት 

ሀ.  ከIትዮጵያ ማንኛውንም ቁሳቁስ በኤክስፖርት/ Iምፖርት ማምጣት፣  

ለ. በመዲናችን በሚገኙ የIትዮጵያ ባህል ምግብ ቤቶች ውስጥ ከIትዮጵያ የመጡ 

ማንኛውንም ውጤቶችን መጠቀም በልዩ ድንጋጌ ታግዳ;ል::  

ማስታወሻ፣ (በህገወጥ መንገድ፣ በህገወጥ ዝምድናና ጋብቻ፣ በህገወጥ ማደጎ፣… በሰው 

ውጤቶች Iምፖርትም-ኤክስፖርት ለተሰማሩ ለቡድናችን መጠናከር 

በሚጠቅም መልኩ ብቻ Eንዲያስመጡ ይደረጋል::) 

የዚህን ንUስ Aንቀፅ ልዩ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ በሰፊው ህዝብ 

የማያዳግም Aብዮታዊ Eርምጃ ይወሰድበታል፣ Eንዲወሰድበት ይደረጋል:: ለAፈፃፀሙ ዝርዝር 

መመሪያ ይወጣል:: 
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በትምህርት መስክ 

 

የIትዮጵያ ትምህርት ብዛት Eና Eያደገ የመጣ ሽፋን Eንጂ ምንም Eርባና የሌለው በመሆኑ 

በAዋጅ መፍትሄ መስጠት Aንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ተገኝ~ል::  

በመሆኑም ለችግሩ ትክክለኛ መፍትሄ ይሆን ዘንድ 

2.1. በትምህርት መስክ የሚደረገው ማንኛውም ግንባታ Eንዲuረጥ፣ 

2.2. የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የሚሰጡ የሙያ Eገዛዎች፣ የቴክኒክ ትብብሮች፣ 

የAቅም ማሻሻያ የስልጠና Eድሎች Eንዲñረጡ ካምፔይን ይደረጋል:: 

2.3. የነፃ ትምህርት Eድል Aግኝተው ወደተለያዩ Aገራት የሚመጡ ተማሪዎች 

ምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ለትምህርት ጥራት Aስተዋፅዎ 

Eያደረጉ በመምጣታቸውና ወጣት ምሁራን ቦታውን በብቸኝነት Eየተቆጣጠሩት 

በመምጣታቸው ከAሁን ጀምሮ ወደሀገር Eንዳይመለሱ ለማድረግ ማግባባት ይደረጋል፣ 

ይህንን ተግባር የሚያካሂድ Aንድ ግብረሀይል በየAካባቢው ይuuማል (ግብረ ሀይሉ 

Eርስ በEርሱ Eንዳይበጣበጥ ልዩ ጥንቃቄ ይደረጋል)  



የግብረ ሐይሉ Aለማ  

• የተሸለ ገነት Aማራጭ Eንዳለ Aድርጎ በማቅረብና የህልም ዳቡ በማስገመጥ በተማሪዎች 

ስነልቦና ላይ ተፅEኖ በማሳደር ትምህርታቸውን በሚገባ Eንዳይከታተሉ ወይም 

Eንዲያuርጡ ማድረግ በAውሮፓና Aሜሪካ ወደ ስደት Eንዲገቡ ማስገደድ፣ 

• የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ተማሪዎች በሀገራቸው ተስፋ Eንዲቆርጡ በማድረግ 

ወደሀገራቸው Eንዳመለሱ ማድረግ፣Aምረው በሚመለሱት ላይ ሞራላዊ ተፅEኖ 

በማሳደር የመመለስ Auማቸውን መሸርሸር ይሆናል:: 

• ከዚህ ባሻገር፣በሀገር ውስጥ የዋህ መምህራን ስለትምህርት ጥራትና መስፋፋት ሳይሆን 

ስለረባሻና ብጥብጥ፣ ስለሰላማዊ ሰልፍና ስለEምቢተኝነት Eንዲያስተምሩ፣ Eንዲገፋፉ፣ 

Eንዲያነሳሱ…. በተለያዩ ስልቶች የመገፋፋትና የማነሳሳት ስራ ይሰራል:: 
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በፖለተካው መስክ 

 

በፖለተካ መስክ ዋናው Aላማችን Aንድና Aንድ ነው:: 

• ‹‹በቅሎ ሰንካላዋን በጠሰች፣ ለራg Aሳጠረች›› Eንዲሉ ሆኖ ገዢው መንግስት 

Eንዳሻችን Eንዳንሆን የፖለቲካ £ስ ሜዳውን (ምህዋር፣ምህዳር፣ መላወሻ፣መደነሻ… 

ደግሞ በዚህ definition ላይ Aምባ’ሮ ፈጥራችሁ Eንካ ሰላምቲያ Eዳትባባሉ) ያጠበበብን 

በመሆኑ በፖለቲካ £ስ ሜዳውን ውስጥና ውጭ የሚ∆_ችረው የፖለቲካ ፈረሳችን ህገ-

መንግስትና ህገ-መንግስታዊ ስርAት የሚባል ል’ም ሳገታውወይም ሳይበጅለት Eንዳሻው 

የሚጋልብበት ስርዓት በAጭር ጊዜ ውስጥ መፍጠር ነው:: 

• ለዚሁም በፓልቶክ፣ በIንተርኔት፣ በስብሰባዎች፣ በቲቪና በሬዲዮዎች፣ በራስ ካልሆነም 

በ’ደኛ፣…. Iትዮጵያ የሲሆል ምድረ Eንደሆነች Aድርጎ በማቅረብ ማህበረሰቡ  

በሀገራቸው ተስፋ Eንዲቆርጡ ይደረጋል:: 
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በጤና መስክ 

ወገናችን በኤድስና በወባ ንዳድ Eያለቀ መሆኑ ከማንም የተሰወረ Aይደለም:: ይህ ደግሞ 

ገዢው መንግስት የጤና ተuማትን ለማስፋፋት በያዘው ድብቅ ፖሊሲና Eያደረገ ባለው 

ከፍተኛ Eንቅስቃሴ ምክንያት መሆኑ ግልፅ ነው::  

በመሆኑም ይህንንም ለመታደግ ፍቱን መፍትሄዎች በዚህ ድንጋጌ ተቀይሰዋል:: 

1ኛ. በሽታው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የተፈጠረና Eርዳታ ሊያሰባስብበት 

የሚያስፋፋቸው በመሆኑ ይህንን የEርዳታ ምንጭ ጨርሶ ለማድረቅ በተለያዩ ለጋሾች 



ለHIV፣ ለወባ …በAጠቃላይ በጤናው መስክ የሚሰጡ ማንናውም Aይነት Eርዳታዎች 

Eንዲñረጡ  ግፊት ይደረጋል:: 

Aንቀፅ 3 

በመሰረተ ልማት መስክ 

1ኛ. በሀገራችን በርካታ መንገዶች፣ ድልድዮች፣ የባቡር ሀዲዶች፣ የAውሮፕላን ጣቢያዎች፣ 

ህንፃዎች…. ቢገነቡም፣ ስልክና የኤሌክትሪክ Aገልግሎት መስፋፊያ ጣቢያዎች፣… 

ወ.ዘ.ተ ቢስፋፉም (ሀ) Aክራሪው የCEO ቡድናችን ሊታገስ ከሚችለው ልክ በላይ 

Eየሆኑ በመሄዳቸው፣ (ለ) ቡድናችን Eንትፍትፍ ብሎ ያልመረቃቸው በመሆኑ 

ምክንያት Eየፈረሱ በምመጣታቸው፣ 

2ኛ. በሀገር ፍቅር ስሜት የሚንቦገቦገውን Aክራሪው የዲያስፖራ ቡድናችንን ከጨዋታ ውጭ 

Eያደረጉ በመሄዳቸውና በመሰረተ ልማት ግንባታው መስክ Eየተሰራ ካለው ታሪክ ተጋሪ 

Eንዳንሆን Eያደረጉን በመሄዳቸው፣ 

3ኛ. Aጠቃላይ በሀገሪቱ Iፍራስትራክቸር መስክ የሚደረጉ ግንባታዎች ያልተሳተፈባቸው 

በመሆናቸው፣ 

3.1. በሀገሪቱ የሚካሄደው የIፍራስትራክቸር ግንባታ ሁሉ በAስቸ£ይ Eንዲቆም ቡድናችን 

በዚህ የAስቸ£ይ ጊዜ Aዋጅ ተወስëል::  

3.2. የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር በመካሄድ ላይ ያሉት ግንባታዎች ተደናቅፈው 

Eንዲቆሙ ማድረግ፣ ይህ ካልሆነ ማናቸውንም የትግል ስልት የመጠቀም 

ስትራቴጂያችን መሰረት በAስቸ£ይ Eርምጃ Eንዲወሰዱ ደንግŸል::(ባልበላውም ጭሬ… 

Eንዳለችው ዶሮ) 

3.3. በመሰረተ ልማት ግንባታ መስክ የሚደረጉ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነቶች፣ 

የትብብር ስምምነቶች፣ Eርዳታዎች፣ ወ.ዘ.ተ Eንዲuረጡ በየAርባ ቀኑ Aንዴ የሰለማዊ 

ሰልፍ ሱባኤ በማድረግ ብርቱ Eርምጃ Eንዲወሰድ ተደንግŸል::   

NB. ከጉዳዩ Aሳሳቢነት በመነሳት የዚህን Aንቀፅ ተግባራዊነት  የሚከታተል፣  ስልቶችን 

የሚነድፍ፣ የሚያስፈፅም፣ የሚቆጣጠር፣… በIል-ማሪያም የሚመራ Aንድ Aለም 

Aቀፍ የጥፋት ግብረ.ሀይል በAስቸ£ይ ይዋቀራል::  

የግብረ ሃይሉ Aባልነት መመዘኛ መስፈርት  

• Aባለቱ ባላቸው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ የስራ ልምድ መሰረት የሚመረጡ ይሆናል:: 
(በቅርቡ በተደረጉ የሰላማዊ ሰልፎች ላይ ላቅ ያለ ተሳተፎ ያላቸው ይበረታታሉ::) 

• Eስከ Aሁን በተካሄዱ ስብሰባዎችና ሲምፖዚየሞች ላይ ማይኩን Aፈፍ፣ ድምፃቸውን 

ከፍ፣ ከወንበራቸው ቁጭ ብድግ፣ ግንባራቸውን ኮስተር፣ ስሜታቸውን ከረር…. 



Aድርገው ባደረ’ቸው ንግግሮች ውስጥ የተናገሩት ‹‹ወያኔ›› የሚለው ቃል ተቆጥሮ 

ብልጫ ለሚያስመዘግቡ ቅድሚያ ይሰጣል::  

• ምርጫው ተጭበርብbል በሚል ሁካታ የመፍጠር ዲሞክራሲያዊ መብትዎ የተጠበቀ 

ነው::  

• የመበተን ልምዳችንን በመጠቀም ግብረ ሃይሉን በመሰንጠቅ Aዲስ የመፍጠርና  

ግብረሀይል የማብዛት መርሀችን ማስቀጠል ይቻለል:: 

• ደሞዝ በታሳቢነት የሚያዝ ሆኖ ስልጣን ላይ ስንወጣ ከጀግና ተሸላማቹ ጋር የሚሰጥ 

ይሆናል::  

ይህ Aዋጅ በሌላ Aዋጅ Eስካልተሻሻለ፣ Eስካልተቀየረ ወይም Eስካልተነሳ ድረስ ፍፅም በጤነኛ 
AEምሮ በሌላቸው ውስጥ ብቻ ፀንቶ የሚቆይ ከAንገት በላይ ፀንቶ የሚቆይ ይሆናል:: 

 

ጭፍን ጥላቻ ጉዛ_ችን ይቀጥላል! 

ፊርማ  

(ቁጭበሉ ይቀጥላል) 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

መልEክት 
 

ሞኝ ልብስ ሰፊ ፣ የሰፊ ጀማሪ 
Eጀ- ጠባብና ፣ የፈረንጅ ሱሪ 

 
ጥሩ Aርጎ ሰፋና ፣ ጥበብ ሲጠፋበት 
Eጀ- ጠባቡ ላይ ሰፊ ኪስ ጣፈበት 

                    ከገጣሚው 
ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ! 

 


