
      
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ሀገራዊ ጥምር-ማንነት 
(NATIONALISM)  

  መግቢ
ያ 

 

    

በኢትዮጵያ የ፳፻ወ፪ቱ ዓ/ም ፬ኛው ሀገራዊና 

ክሌሊዊ ምርጫ በሰሊም በመጠናቀቁ 

የተሰማኝ ዯስታ ወሰን የሇውም። ምርጫው 

ሰሊማዊና ሕጋዊ ሉሆን የቻሇው ግን 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫ ብቻ እንዱሆንና 

የውጭ ጣሌቃ ገብነትን ሇማስወገዴ 

በተዯረገው ያሊሰሇሰ ትግሌ ምክንያት መሆኑ 

ግሌፅ ነው። ይህ ዴሌ ዯግሞ ራሱ 

በኢትዮጵያ ነጻነትና ሌዕሌና ያሇመዯራዯር፣ 

የአባቶቹን ሱሪ በታጠቀው ጅግናው ታጋዩ 

ትውሌዴ አኵሪ የተጋዴል ሥነ-ጥበብና 

ሥራ ውጤት በመሆኑ ሇታጋዩ ማኅበረ ሰብ 

ክብርና ምስጋና ይዴረሰው፤ ኮርቶ 

አኵርቶናሌ። በተሇይ ሇዱያስፖራ 

ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያ፣ 

ምርጫው ሰሊማዊ መሆኑ የመንፈስ እርካታና 

ሞራሌ የሠጠን ይመስሇኛሌ። 

 

ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ክብር፥ መስጋና 

ይዴረስውና፣ እንግዱህ፥ WHER ARE YOU 

FROM? ብሇው ሲጥይቁን፣ ቀና ብሇን 

ኮርተን፣ ተዝናንተን፣ WE ARE FROM 

ETHIOPIA ሇማሇት አስችልናሌ። በሕዝባችን 

አስተዋይነት፥ እንግዱህ በሰሊም እጦትና 

በዴኽነት ምክንያት፥ የሚዯፋ ኢትዮጵያዊ 

አንገት አይኖርም የሚያሰኝ ብሩህ ተስፋ 

ሇማየት አብቅቶናሌ። 

 

በበኵላ በቅኝ ግዛት ባሌተነካውና 

ባሌተበከሇው ዴንግሌ ሀገረ ኢትዮጵያ ሕዝብ 

   

 

 

 

 

 

 

ኢትዮጵያዊ ጥምር ማንነት፤ 

ሇአንዴነት ሕዲሴ የሕዝብ ጨዋነት፤ 

ይፋ ሆኖ ወጣ በምርጫው ዕሇት፤ 

ታሪካዊቷ ዕሇት ግንቦት ፲፭ት፤ 

፳፻ ወ፪ቱ ዓመተ ምሕረት። 

 
 
 
 
 

 በስቡ
ሕ 

 

   
   

   
 

 

ታ.

ቍ. 

  

ይዘ
ት 

  

ገ
ጽ 

 
 

 

ክፍሌ 
፩፦ 

 

ሀገራዊ ጥምር ማንነትና 
ስሜት  

 

2 
 

 

ክፍሌ 
፪፦ 

 

ሌብ ሊሇው ሰው 

ሊስተዋሇው፤ 

ሰው መሆን ራሱ ሕግ ነው። 
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ክፍሌ 
፫፦ 

 

ታጥቦ ጭቃ ግሌገለ 

ሌዐሌ፤ 

መዴረክ ሊይ ሲንከባሇሌ። 
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ክፍሌ 
፬፦ 

 

ፍጻሜው
፦ 

 

የአቶ ስየ ፖሇቲክስ 
 

የባሇ ብዕሩ ሌሳን 
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8 
 
 

   
   

 
 

ይህነን ሇመጻፍ ያነሳሱኝ 
ሁነታዎች፦ 

 
 

  

 

 

፩ኛ. 
 

የምርጫው ሰሊማዊ መሆን፦ 
 

 
       

  ሀ.  
 
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ምስጋና 

ሇማቅረብ 

    ሇ.  ዯስታየን ሇመግሇጽ 
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፪ኛ.  
 

በኢትዮጵያዊነት ጥምር ማንነት 

(NATIONALISM) በሀገራዊነት ስሜትና 

በብሔር ብሔረ ሰቦች ታሪካዊ አንዴነት 

ሊይ ያሇኝን ግንዛቤና የመስሇኝን 

ሏተታ ወገኖቼን  በጽሐፍ 

ሇማወያየትና ሇመማር፤ 

ጀግንነት፥ ብሌህነት (WISDOM፣) 

አስተዋይነት፥ ሰሊማዊነት፥  ትዕግሥት፥ 

መቻቻሌና ጨዋነት ከመቼውም ጊዜ በሊይ 

ኮርቼአሇሁ፤ ዯስ ብልኛሌም።  

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ እያዯረገ ባሇው ፀረ 

ዴኽነት ርብርብ ሊይም በኢህአዳግ 

መሪነትና አስተባባሪነት፥ ዴሌ-በዴሌ 

እንዯሚወጣው ጥርጥር የሇውም። ዴኽነት 

ሇመቅረፍ ብልም ሇማጥፋት በሚዯረገው 

ወሳኙ ፊሌሚያ መሳተፍ ወይም ያሇመሳተፍ 

ግን ሇሓቀኛ ኢትዮጵያዊነት ሀገር ፍቅር ወኔ 

የፖሇቲካው ሰውነት ጤናማነት፦ ትኩሳቱንና 

ንረቱን  መርምሮ ሇማወቅ  ትክክሇኛ 

መሣርያው ይህ ይመስሇኛሌ። 

 

እኔ ሇአገሬ ምን ሠራሁ ነው እንጂ አገሬ 

ምን ሠራችሌኝ አይባሌም “Ask Not What 

Your Country Can Do For You” አለ J.F. 

Kennedy ይባሊሌ፤ እናም፥ ሠራተኛ ሁኖ 

መገኘት ነው እንጂ ወሬኛና ወረተኛ ሆኖ 

መገኘት ምን ዋጋ አሇው። እንዱያውም፥ ሺ 

ጊዜ ከኔ ወዴያ ኢትዮጵያዊነት ሊሳር እያለ 

በተግባር፥ በሀገር ግንባታ ሥራ ግን ዜሮ 

ከሆኑ፣ ከሥራ የተሇየ እምነት ወይ አያሾም 

ወይ አያጸዴቅ ዓይነት ከንቱ ዴካም፥ ከንቱ 

ጥረት ነው፤ ፋይዲም የሇውም።   

 

 

፫ኛ.  
 

የተቃዋሚ ጎራ ትርምስና የታጥቦ ጭቃ 

ፖሇቲካን  በተመሇከተ ዱያስፖራዊ 

ትዕዝብቴን ሇመግሇፅ፦ 

 

፬ኛ.  

 

 
<<…እምቃሌከ ትጸዴቅ ወእም ቃሌከ 

ትትኴነን>> ያሇው መጽሏፍ ሇካስ 

እውነት ነው። አቶ ስየ አብርሃ <<…እኛ 

የብሔር ብሔረ ስብ ከረጢት 

አይዯሇንም …>> ሲለ በተናገሩ ጊዜ፣ 

በንግግራቸው ብቻ ሳይሆን 

በአነጋገራቸውም ጭምር፥ በውስጤ 

የጫሩብኝ ነገር፥ <ቁጣ!> ባሌሇውም 

እንኳ ያሳዯሩብኝ አለታዊ ስሜት ግን 

ምንም ሌዯብቀው አሌችሌም። የነበረኝ 

ክብርና ፍቅር ሁለ ሟሸሸ። ስሇዚህም 

በጽሐፍ መሌክ ሇመግሇጽ ብየ ነው። 

ዕሇት፦ ኀምላ ፪ት፥ ፳፻ወ፪ቱ ዓ/ም 

 

     መሌካም ንባብ ›››  
ኢትዮጵያዊ ጥምር ማንነት፤ 

ሇአንዴነት ሕዲሴ የሕዝቡ ጨዋነት፤ 

ይፋ ሆኖ ወጣ በምርጫው ዕሇት፤ 

ታሪካዊቷ ዕሇት፥ ግንቦት ፲፭ት፤ 

፳፻ ወ ፪ቱ ዓመተ ምሕረት፤  

 

በስቡሕ 
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ክፍሌ 
፩፦ 

 ሀገራዊ ጥምር ማንነትና 
ስሜት፦ 

 

ኢትዮጵያዊነት ጥምር ማንነትና ስሜት 

(NATIONALISM: COLLECTIVE IDENTITY) ማሇት 

ሀገራዊነት በአንዴነት፥ በውህዯትና በጨዋነት 

መሌኩ ሲተረጎም፣ ሌዐሊዊ ሕዝብ ማሇት 

ይመስሇኛሌ። ብሔር ብሔረ ሰባዊ ማንነትና 

ስሜት ማሇት ዯግሞ ጠቅሊሊ ማኅበረ ሰባዊ 

ስሜትና ማንነት በኢትዮጵያ መሌክዏ ምዴር 

የሚገኝ ሌዩ ሀገራዊ ጸጋ ማሇት ብቻ ሳይሆን 

ሇኢቲዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ ዋና ሥረ-

መሠረት ውስጠ ምሥጢሩ፥ እሱ፥ ራሱ፥ 

ባሇቤቱ ሕዝቡ ነው ቢባሌም ትክክሇኛ ፍችና 

አተርጓጏም ይመስሇኛሌ። በላሊ ምሳላአዊ 

አነጋገር ሲታይ ዯግሞ ኢትዮጵያ የሚሎት ዕፀ 

ሕይወት፥ ሥር፥ ግንዴና ቅርንጫፍ፥ ሦስት 

አካሊት ቢኖሯትም፣ አንዴ ዕፅ ናት። 

በሌምሊሜዋና በውበቷ፥ በኅብረ አበቧ፥ 

የአከባቢ ዐቃቤ፥ መሌክ፥ ግርማ ሞገሥ፤ 

ሇስዎች፥ ሇወፎች፥ ሇእንስሳት፥ ሇፍጡራን 

ሁለ ሲሳያቸው ናት፤ ያርፉባታሌ፣ 

ይመገቧታሌም፤ ኢትዮጵያም እንዱሁ ናት። 

ብሔር ብሔረ ሰቦቿ የየራሳቸው ባህሌ፥ 

ሌምዴ፥ ቋንቋ፥ ሥነ-ማኅበረ ሰባዊ እሴት 

ይዘው፣ ሁለም በጥምረት አንዴ አካሌ፥ 

አንዴ ሕዝብ ያሊት ሀገር መሆኗን 

ያመሇክታለ። ስሇዚህ በእርገጠኝነት፥ 

ኢትዮጵያዊ ስሜትና ሀገራዊ ጥምረት 

የብሔር ብሔረ ሰብ ሕዝቦች የጋራ እሴት 

(Shared Value) ነው፤ ምንም ጥርጥር 

የሇውም።  

 

ይህ ብቻም አይዯሇም፦ ኢትዮጵያ ማሇት 

የሰው ዘር መገኛ፣ የሥሌጣኔ ፋና ወጊ፣ 

በሕግና በሥርዓት የሚኖር ጨዋ ሕዝብ ያሊት 

ሀገር መሆኗ በታሪካዊ የሥነ-ፍጥረትና 

የስሌጣኔ ቅሬተ አካሌ ግኝት ብቻ ሳይሆን፥ 

ዛሬም በግሃዴ ፍንትው ብል የሚታይ ሓቅ 

ነው። ይህነን መካዴ አይቻሌም፤ ሓወሌቱ 

ቆሞ እየመሰከረ፤ ስሇ ቅሬተ አካለ፥ የሰው 

ዘር ሁለ እናት የሆነችው ለሲ ራሷ 

እየመሰከረች፤ ከሥነ-ጽሐፍ እስከ ሥነ-

ከዋክብት ጥናትና ምርምር ዴረስ፥ ኢትዮጵያ 

ራሷን የቻሇች ብቸኟ አገር መሆኗ ግሌፅ 

ነው። በአንክሮ፣ በተዘክሮ፣ በሌብ ወበ ሇብዎ 

ማየት ከተቻሇ፣ አራተኛው ዙር ሀገራዊ 

ምርጫ ሕጋዊና ሰሊማዊ ሆኖ መጠናቀቁ 

ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ዓቢይ ትርጉም አሇው። 

በተሇይ ሕዝቡ ጨዋነቱ፥ ሕጋዊንቱ፥ ሓቀኛ 

ምንነቱና ማንነቱ ከማረጋገጡም በሊይ፣ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ፥ እውነተኛ ወዲጆቹና 

ምንዯኛ ጠሊቶቹንም በውሌ መሇየት የቻሇበት 

መሌካም አጋጣሚ ከመሆኑም፥ በሊይ ፬ኛ 

ሀገራዊ መርጫ፥ ታሪካዊም ነው። 

ምክንያቱም ያሇፈውን ገጽታ ሇውጦታሌ፤ 

ኢትዮጵያ ሇውጭ ጣሌቃ ገብነትና ተፅዕኖ 

ያሇመንበርክኳም ተረጋግጧሌ። በዚሁም እስከ 

ዛሬ ዴረስ ያቀረቀረው አንገት ሁለ ከያሇበት 

ቀና-ቀና ማሇት ጀምሯሌ።   

 

የኤውሮጳውያን አጠቃሊይ ዘረኛ አመሇካከት 

በወኪልቻቸው በእነ ወ/ሮ አናጎሜዝ (MS 

ANA GOMES)ና ህዩማን ራይት ዎች (HRW) 

በኵሌ፥ ሕጋዊውና ሰሊማዊውን ምርጫ 

በምቀኝነትና በውሸት ጥሊ ሸት ቀብተው 
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እንከን ሉያወጡበት የሞከሩበት ምክንያትም 

ግሌጥሌጡ ወጥቷሌ። በአጠቃሊይ በስዉር 

ቅኝ አገዛዝ አፍሪቃን ዲግም ሇመቆጣጠር 

ያሊቸውን ሕሌም፥ ምኞትና ሕቡዕ አጄንዲ 

ከማንፀባርቃቸውም ባሻገር በአፍሪቃ ሕዝብ 

ሊይ ንቀትና ጥሊቻ ያሳዯረባቸውን ስካር ገና 

ያሌወጣሊቸው መሆኑንም የተስተዋሇ 

ይመስሇኛሌ። 

 

የአፍሪቃ ሕዝቦች ከያለበት አቅጣጫ ሁለ 

ሇፍትሓዊ ምጣኔ ሃብት ክፍፍሌ፥ ሇዕዴገት፥ 

ሇፍትሕ፥ ሇርትዕ፥ ሇእኵሌነት፥ 

ሇዱሞክራሲ፥ ሇመብትና ሇነፃነት 

የሚያዯርጉትን ትግሌ ሁለ በማናናቅ፣ 

ምዕራባውያን (Ethnic cleansing) (ትራይባሌ 

ወር) (Tribal war) …የጎሳ ጦርነት እያለ 

ይቀሌደበታሌ። በእነርሱ አባባሌ Ethnic 

and/or Tribal ማሇት ዯግሞ ያሌሠሇጠነ ብቻ 

ሳይሆን መሠሌጠን የማይቻሇው የብረሃ 

አውሬ ዓይነት፥ እርስ በራሱ የሚባሊ፣ 

የሚናቆር፤ አንዴነት የላሇው፣ የተበታተነ፤ 

በጦርና በቀስት የሚተሊሇቅ፣ ጦረኛ፥ 

ማሇታቸው ነው። ግጭት ሲከሰት ዯግሞ 

ወዴያውኑ ሞቅ ዯመቅ እንዱሌሊቸው ነዲጅ 

ያርከፈክፉበታሌ። የአፍሪቃውያን 

መተራመስ፣ መሇያየት፣ ጦርነት፥ እሌቂት፥ 

ርሃብ፥ እርዛት፥ መከራና ስቃይ፥ 

ሇኤውሮጳውያን ምናቸው አይዯሇም፤  

እንዱያውም የሚዝናኑበት (Entertainment) 

ይመስሇኛሌ።   

 

ወ/ሮ ማርያ አና ጎሜዝና እነ ህዩማን ራይት 

ዎች (HRW) ሁላ ከሚሰነዘሯቸው መሠረተ 

አሌቦ አስተያየቶች መረዲት እንዯሚቻሇው፣ 

በኢትዮጵያ ፬ኛው ሀገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ 

በስሊም በመጠናቀቁ በጣም አዝኗሌ፤ ማዘንም 

ያሇባቸው ይመስሇኛሌ። ምክንያቱም በሊይ 

በሰማይ ሳተሊይት ካሜራ ዯግነው፤ በታች 

በምዴር ዯግሞ በርካታ ምርጥ-ምርጥ 

ፎቶግራፍ አንሺዎችንና ጋዜጠኞንች 

አሰማርተው፤ በብዙ የገንዝብና የቁሳቍስ  

ፍሰት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዯም ሲፋሰስና 

ሲተሊሇቅ እየተዝናኑ ሪፖርት ሇማዴረግ፤ 

(Documentary film) ዘመናዊና አዝናኝ 

ሙቪ ሇመቅረፅ ያቀደት አቅዴ’ኮ 

ከሽፎባቸዋሌ። ላሊም ኢትዮጵያ ቀዴሞውኑ 

የኤውሮጳውያኑ ቅኝ ግዛታዊ ቀንበር የሰበረች 

ስሇሆነ ያዯረባቸው ቂም-በቀሌ ቁርሾም አሇ። 

ኢትዮጵያ ትፈርሳሇች፣ ትፈረካከሳሇች፣ ብሇው 

ሲጠባበቁ ዯግሞ አንዴነቷ ይበሌጥ ተረጋገጠ፤ 

ፈጣን ሌማት፥ ሰሊምና ዱሞክራሲ ሥር 

እየስዯዯና እየተጠናከረ መጣ፤ የኒኦይዝም 

ፍሬ ቢስና  ኢሮ…ፍሌስፍና ሁለ፦ 

(LIBERALISM, NEOLIBERALISM,  

CONSERVATISM, EXISTENTIALISM, MOISM, 

LENINSM, SOCIALISM, COMMUNISM, and BLA-

BLA…ISM, valueless Erotica trash philosophy) 

ቅዝምዝም፥ ቅዠትና የተውሶ ርዕዮተ 

ዓሇሙን አሽቀንጥራ ጣሇች፤ የዓሇምና የሀገር 

ውስጥ ነባራዊ ሁኔታ፥ ምጣኔ ሃብት፥ 

ቴክኖልጂ፥ ትምህርትና ዘመናዊ ሥነ-ጥበብ 

ታሳቢ በማዴረግ፣ ኢትዮጵያዊ በሆነው 

ርዕዮተ ዓሇም፥ በአብዮታዊ ዱሞክራሲ 

መርሕ፥ ትመራሇች፤ እናም፥ ይህ ሇእነርሱ 

እንዯ አንዴ ትሌቅ አዯጋ የታያቸው ጉዲይ 

ይመስሇኛሌ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዚህ 

መሌኩ ከእነርሱ ፈቃዴና ቍጥጥር ውጭ 

ከመሄዶም በሊይ፣ የምናሌባች ላልቹን 
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አፍሪቃ ሀገሮችንም እንዱሁ 

ታስተምርብናሇች፤ አፍሪቃን ዲግም በቅኝ 

ሇመግዛት ያሰብነውን ጉዲይ ሳንፈፅም በሩን 

ታዘጋብን ይሆናሌ ከሚሌ ካዯረባችው ስጋት 

የመነጨ ሉሆን ይችሊሌ። ይህም የጸሏፊው 

ግምትና በይነ ትዝብት ብቻ ሳይሆን 

ባብዛኛው አንባብያንም በየራሳቸው እሳቤ 

የሚጋሩት አመሇካከት ይመስሇኛሌ።   

 

ዛሬ በጊዜአዊ ሥሌጣኔአቸውና በጉሌበታቸው 

የሚመኩብን አገገሮች እንዯ ሀገር ሳይሆን 

የሚኖሩበትም ክፍሇ ዓሇም እንኳ ገና 

ሳይገኝና ሳይዲሰስ እኛ ኢትዮጵያውያን 

ንግሥታትና መንግሥታት ነበሩን። የሰው 

ሌጅ ሥሌጣኔና ዘመን በፈቀዯው መሌኩም 

በሕግ እንተዲዯር ነበርን፤ አሁንም ምንም 

ቢሆን  ያነን አሊጣነውም፤ እነርሱም ይህነን 

ያውቃለ። ታዴያ ዛሬ በማያገባቸው በሀገራዊ 

ጉዲዮቻችንና በምርጫችን ጣሌቃ እየገቡ፣ 

ጣት በመቀሰር፣ እኛ ካሌመሰከርንና 

ካሌታዘብን፣ በእኛው ይሁንታና ፈቃዴ 

ካሌሆነ በስተቀር ምርጫችሁም ሆነ ሥራችሁ 

ሁለ ትክክሌ አይሆንም እስከ ማሇት እንዳት 

ዯፈሩን? በኢትዮጵያ በኵሌ ዯግሞ 

እንመስክር ካሊችሁ፥ ታዛቢ ምስክር (ALIBI 

WITNESS) መሆን ይቻሊሌና እሽ፣ እውነቱን 

መስክሩ፤ ፍረደ ግን አሌተባሊችሁም፤ 

ምርጫው የኢትዮጵያውያን ምርጫ ነው፤ 

የመፍረዴ ሥሌጣን ያሇውም ባሇጉዲዩ ሕዝብ 

እንጂ እናንተ አይመሇከታችሁም፤ ሇዚሁም 

አሌተጠራችሁም መባለም ተገቢና ሕጋዊ 

ይመስሇኛሌ። 

     
ክፍሌ 

ሌብ ሊሇው ሰው 
ሊስተዋሇው፥ 

፪፦ ሰው መሆን ራሱ ሕግ 
ነው። 

  

እንዯ ማኅበረ ሰባዊ ባህሌ፥ ሌምዴና 

ትውፊታዊ ውርሻችን፥ ሇኛ፥ ሇኢትዮጵያ 

ሕዝብ ሰው መሆን ራሱ ሕግ ነው። አዎ! 

በመጤው ሰርጎ ገብ እንግዲ ባህሌና እምነት፥ 

በባዕዲን ትምህርትና በሆዴ አዯርነት፥ 

አእምሮው የተሰሇበ፣ ክብሩን የሸጠ ሰው 

ካሌሆነ በስተቀር፣ ሇኛ ሇኢትዮጵያውያን 

ጥንትም ዛሬም የሕግ የበሊይነት እንግዲ ነገር 

አይዯሇም። በትሕትና፥ በፍቅር፥ በብሩህ ገጽ 

እንግዲ መቀብሌና ሥነሥርዓት ማክበር 

ከኢትዮጵያዊነታችን ጋር ጥብቅ ውህዯትና 

ቍርኝት አሇው። 

 

ይህ በተዯጋጋሚ እንዯ ወርቅ በእሳት 

የተፈተነው ሀገራዊ ኢትዮጵያዊ ጥምር 

ማንነት ዛሬ ወርቅነቱ፥ ጥንካሬው፥ 

አይበገሬነቱ፥ ሕጋዊነቱ፥ ጨዋነቱ፥ ወኔውና 

የነጻነት ስሜቱ፥ ዴንገት ወዯ ጠጠርና አመዴ 

ሉሇወጥ አይችሌም። ጠጠር ምን ጊዜም 

ጠጠር ነው፣ ወርቅ ግን ምን ጊዜም ወርቅ 

ነው። ወርቅ በእሳት ቢፈተንም ሁላ ጠርቶ 

ይወጣሌ፤ ወርቅነቱም በዚሁ ይታወቃሌ። 

እንዱያውም ሕገ መንግሥት ቢኖርም 

ባይኖርም እንኳ፤ ሇምሳላ ዓንቀፅ 39ኝ 

ቢወጣም ባይወጣም፣  በኢትዮጵያ ሕዝብ 

አንዴነትና ጥምር ማንነት ሊይ ምንም ጫና 

አይኖረውም። በርቁም በቅርብም፥ የትም 

ያለት ጠሊቶች ሁለ ተስፋ ይቍረጡ፤ 

ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ አትፈረካከስም። 

ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማሇት ወንዝ፥ 

ተራራና ሸንተረር ሳይሆን፣ ታሪካዊ የህዝብ 

ጥምር ማንነት፥ አይዯፈሬነት፥ ጀግንነት፥ 
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ፅናትና አንዴነት ማሇት ይመስሇኛሌ። 

ታሪካዊ አንዴነትና ሀገራዊ ጥምር ማንነት 

ውርሻችን ነው። ከውጭም ከውስጥም 

ኢትዮጵያን ሇማፍረስ የተሤረው ሤራ ሁለ 

እስከ ዛሬ ዴረስ አሌሠራም፤ ምን ጊዜም 

አይሠራም። ምክንያቱም ታሪክ ባጭሩ 

ይገሌፀዋሌ።  

 

፩ኛ. በኢትዮጵያ የታሪክ ማኅዯር የጨሇማው 

ዘመን ተብል በሚታወቀው፣ በዘመነ 

መሳፍንት፥ ማሇትም ከ1769 እስከ 1855 

ዓ/ም፥ ሇ86 ዓመታት ያክሌ ማእከሊዊ የአፄ 

መንግሥትና በትረ መዊእ በተዲከመ ጊዜ፣ 

የአከባቢ ተወሌጄ ነጣጥሇው በያለበት 

ሇመግዛት ቢሞክሩም የሕዝብ መሠረታዊ 

ጥምር ማንነት፥ የሕዝቦች ጥምረትና 

አንዴነት ምንም ሉፈርስ ወይም ሉዛባ 

አሌቻሇም ነበር። በዚያው በጨሇማው ክፉ 

ጊዜ፥ የሥሌጣን ሱሰኞች የየራሳቸው የግዛት 

ወሰን ማስፋትና ሇያይተህ ግዛ እንጂ ስሇ 

ሀገር አንዴነት ግዴ ባይኖራቸውም፣ የሕዝቡን  

አንዴነት ግን ሉፈታተኑ አሌቻለም ነበር 

ማሇት ነው። ኢትዮጵያ በዚያ በጨሇማ ዘመን 

እንኳ አሌፈርሰችም፤ ዛሬም እንሆ 

ኢትዮጵያ፥ በመገንባት ሊይ ናት እንጂ 

በመፈራረስ ሊይ አይዯሇችም። ሇወዯፊትም 

ቢሆን የተጀመረው የመሠረተ ሌማት 

ግንባታው አይል ትበሇጽጋሇች፣ ታዴጋሇች፣ 

ትጠነክራሇች እንጂ ምንም ቢሆን 

አትፈርስም። ከታሪክም ካሇው ከነባራዊው 

ሁኔታም በመማር ኢትዮጵያ ጥፋቷን 

የሚመኙ ሁለ ተስፋ ይቍረጡ። አገር ውዲዴ 

ወገን ዯግሞ ዯስ ይሇው ይገባሌ። 

 

፪ኛ. በተዯጋጋሚ የውጭ ወራሪዎች በመጡበት 

ጊዜም ሁለ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንዴነቱን፥ 

ፅናቱንና ጥምር ማንነቱን አረጋግጧሌ። 

ወራሪዋ ጣሉያን በመጣች ጊዜ፥ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ከዲር እስከ ዲር፥ በአገር አቀፍ ዯረጃ 

በጋሇ ሀገራዊ ወኔና ስሜት፥ ቆፎው እንዯ 

ተነካበት ንብ አንዴ ሊይ ሆ ብል ሇነፃነቱ 

ተስውቷሌ። በማንኛውም ጊዜ፥ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ሰብአዊ መብቱን፥ ክብሩን፥ ሀገራዊ 

ነፃነቱን፥ ዲር ዴንበሩን፥ ሌዐሊዊነቱን 

አሳሌፎ አይሰጥም። በቅርቡ አምባ ገነኑ 

የኢሳይያስ መንግሥት  በእብሪት 

ሌዐሊዊነታችንን ዯፍሮ፣ ዲር ዴንበራችን ጥሶ፣ 

በባዴመ በኵሌ በወረረን ጊዜ፥ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ያሳየው ቁጣና የከፈሇው መስዋዕት 

ሁለ ማስታወስ ይገባሌ። ስሇዚህ በአትኩሮት 

ሊሰበው ሰው፣ ኢትዮጵያዊ ማንነት፥ ሀገራዊ 

ወኔ፥ ስሜትና የሕዝብ እንዴነት ጠሊት 

የማያውቀው እምቅ፣ ዴብቅ ማኅበረ ሰባዊ 

እሴት ነው ።  

 

የኢትዮጵያ ጠሊቶች ይህነን ኢትዮጵያዊ 

ማኅበረ ሰባዊ ትስስር ሇመስብር ሇዘመናት 

ላት ተቀን ቢሞክሩም ምንም 

አሌተቻሊቸውም። እነርሱ የሚታያቸው ሕዝቡ 

በተሊያየ የሀገሪቱ መሌክዏ ምዴር መስፈሩ፤ 

የየራሱ ቋንቋ፥ ባህሌና ወግ ያሇው ሕዝብ 

መሆኑ ብቻ ነው።  ጠሊቶቹ ሌዩነቱ እንጂ 

ምንም ሀገራዊ አንዴነቱን፥ ማኅበራዊ 

ትስስሩን ማየት አይቻሊቸውም። ምክንያቱም 

ከዓይን እይታ ተሰውሯቸዋሌ ማሇት ነው። 

ስሇዚህ ኢትዮጵያን የሚተነኳኯለ ሁለ ነገ 

ከነገ ወዴያ ትፈርሳሇች እያለ በከንቱ ሲቃዡ 

ይኖራለ። የኃይሌ እርምጃ ወስዯው ሇማፍረስ 
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ሲሞክሩ ዯግሞ የሏፍረት ሻማ ተከናንበው፣ 

ተዋርዯው፣ አፍረው፣ ከስረው ይመሇሳለ። ስሇ 

ዚህም ታሪክ ይመስክር፦ ቱርክ፥ ግብፅ፥ 

ጣሌያን በቅርቡ ዯግሞ ህግዯፍ የኢረትራው 

መንግሥት፥ ማሇትም የኢትዮጵያ ጠሊቶች 

በሙለ የገጠማቸው ችግር ይህ ሳይሆን 

አይቀርም።  

 

የኢትዮጵያውያን ጠንካራ ማኅበረ ሰባዊ 

ትስስር፣ ሀገራዊ ነፃነትና ሌዐሊዊ ስሜት፥ 

አትንኩኝ ባይንትና ወኔ፣ ፍቅርና ጨዋነት 

ሁለ በአሸዋ ሊይ የተመሠረተ፣ የእምቧይ ካብ 

አይዯሇም። በመሆኑም የኢትዮጵያ ሕዝብ 

አንዴነት ሉንዴና ሉያፈራርስ የሚችሌ ኃይሌ 

ሉኖር አይችሌም። ምክንያቱም ብሔር 

ብሔረ ሰባዊ አንዴነት ሰው ሠራሽ ወይም 

እንዯ ሸክሊ እቃ ጥፍጥፍ ነገር አይዯሇም። 

በኢትዮጵያ ሕዝቦች የተሰባሰቡትና አንዴ 

የሆኑት በማይሰበር፣ በማይበገር፣ በማይቀሇበስ፣ 

በጠንካራ መንፈስና ወኔ፥ በጋብቻ፥ በጋራ 

ጥቅም፥ በዯምና በታሪክ ተዋኅዯው፣ አንዳ 

አንዴ ሆነዋሌ። ሇኔ እንዯ ሚመስሇኝ፣ 

ኢትዮጵያዊ ሀገራዊ ጥምር ማንነት 

(Collective National Identity) ማሇት ይህ 

ነው። 

 

ኢትዮጵያ አገራችን የተመሠረተችው በዚህ 

ዓይነት ጥሌቅ በማይናወጥ ጠንካራ 

መሠረትና በጥምር ማንነት ሊይ ነው። ስሇዚህ 

ኢትዮጵያ መሠረቷ በበሇጠ ጠንካራና 

አስተማማኝ የሚሆነው፣ ተቃናቃኝም ተስፋ 

የሚቆርጥ፣ ብሔር ብሔረ ሰቦቿ ሁለ 

በእኵሌነትና በመፈቃቀዴ ሊይ የተመሠረቱ 

ሲሆኑ ነው። ይህ አባባሌ አዱስ ፍሌስፍና 

ሳይሆን ከጥንት ጀምሮ ነበረ፤ ነገር ግን አሁን 

ይፋ ይሁን፣ ይውጣና ዓሇም ይወቀው፤ 

ይታዯስ ነው እየተባሇ ያሇው እንጂ ላሊ 

አይዯሇም። ኢትዮጵያ በዚህ መሌኩ 

ሕዝቦቿን ሁለ በእኵሌነትና በሕግ አቅፋና 

ዯግፋ፣ ያሎትን ጸጋና በረከት፥ እሴቷን 

ሇሌጆቿ ስታካፍሌ ዯግሞ፣ አንዴነቷ 

ይበሌጥ፥ እንዯ ብረት መሰሶ ይጠነክራሌ።  

 

ብሔር ብሔረ ሰብ ሕዝቦች እኵሌነት 

ሲጓዯሌባቸው፣ አንደ እንዯ ምርጥ ታማኝ 

ኢትዮጵያዊ ሲታይ፣ ላሊው ተጠርጣሪ ሲሆን፤ 

አንደ ተጠቃሚ፣ ላሊው የዲር ተመሌካች 

ሲሆን፤ አንደ የእናት ሌጅ፥ ላሊው የእንጀራ 

ሌጅ ሲሆኑ ግን፣ ችግር ይፈጠራሌ። እንዯዚህ 

ሲሆንባቸው ብሔራዊ መዴልና ጭቆና 

ዯርሶብናሌ በማሇት ሕዝቦች ያማራለ ማሇት 

ነው። ከዛም አሌፎ ጥምር ሀገራዊ 

ማንነታቸውን አንዴነታቸውን ሇመናዴ 

ሳይሆን እንዯገና ሇማዯስ በፀረ ጭቆና 

ያምፃለ። ብሶትና ጭቆና ባሇበት ሁለ ይህ 

ነገር ሉሆን ግዴ ነውና በኢትዮጵያ በ66 ዓ/ም 

ፈጦ የወጣው እውነትም ይህ ነበር። ስሇዚህ 

ከዚህ በሊይ የተገሇፀውና ኢትዮጵያን በዋናነት 

ያዋቀረው (Makeup) አሠራር ሇዘመናት 

ስሇተዲከመና እዴሳትም ስሊስፈሇገው ነበር 

ብሔር ብሔረ ሰብ ሕዝቦች ጥቅማችንና 

መብታችን ይከበር፤ ያረጀው ያፈጀው ኋሊ 

ቀር ዘውዲዊው ሥርዓት በዱሞክራሲ፥ 

በሕዝባዊ አሠራር ሉትካ ይገባሌ፤ የሥሌጣን 

ባሇቤት ሕዝብ ነው በማሇት ነበር ሀገር አቀፍ 

ትግሌ ሉጧጣፍ የቻሇው። ሕዝብ ሊነሳው 

ጥያቄ ያነው መሌስ የሚስጥ፣ ወይም ትግለን 

የሚመራና አቅጣጫ  የሚያስይዝ፣ የተዯራጀ 



 8 

አካሌ ወይም ኃይሌ ግን አሌተገኘም ነበር።  

ትግለ ከባዴና ውስብስብ የሆነውም በዚህ 

ምክንያት ይመስሇኛሌ።  

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ገና-ገና ከጧቱ፣ 

የዱሞክራሲ መብቴ ይከበር፤ የሕዝብን 

ፈቃዯኝነትና ውህዯት የግዛት አንዴነትና 

የመሌክዏ ምዴር አንዴነት አይተካውም፤ 
«ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ፤» ሰብአዊ መብቴ፥ 

ሌዐሊዊነቴ ይጠበቅ፤ ዴምፄ ይከበር በሚሌ 

መሌክ ነበር ማኅበረ ሰብም ከተቸከሇበት 

ሇማንቀሳቀስና ሇሇውጥ ሕዝብ ጥያቄውን 

ያቀረበው። ዓሇም በፈጣን ዘመናዊ የሇውጥ 

መንኮርኮር እየነጎዯች፣ እኛ ግን <<ባሇህበት 

ረግጥ>> ዓይነት ሰሌፍ ቆመን ኋሊ ቀርተናሌ፤ 

እናም፥ እኛም እንሇወጥ፣ ስሊሇና የሇውጥ 

ፍሊጎቱን በሰሊማዊ መንገዴ ስሇገሇፀ፣ 

መሪዎቹ፥ በተሇይ ዯርጋውያን  የገዛ 

ሕዝባቸውን እንዯ ጠሊት አሳዯደ በቀይ 

ሽብር  መቱት።    

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁላ ሌዐሊዊነቱን፥ 

ክብሩንና ማንነቱን፥ ሰሊሙንም የሚነካበት 

አይወዴም። ወንዝና ተራራ ሁለ ህዝብ 

የሚኖርበት፣ አገሬ፥ መኖሪያየ፥ ክብሬ ብል 

በየጊዜው እስከ ዯም ጠብታ ዴረስ እየከፈሇ 

ህዝብ የሚጠብቀው ሀገርና ዲር ዴንበር 

መሆኑ ግሌፅ ነው። ሕዝብና አገር ነጣጥል 

ማየት ባይቻሌም፣ ሌዐሊዊ ሕዝብ ማሇት 

በአንዴ ጥምር ማንነት ዓይን ሲታይ፣ የየራሱ 

ሕግና ሥርዓት፥ ሥነ ሕዝብ፥ ማኅበራዊ 

ሕይወት፥ ባህሌና ታሪክ ያሇው ሕዝብ ማሇት 

ብቻ ሳይሆን ምሌአተ ሕዝብ ማሇት ነው። 

ምሌአተ ሕዝብ ማሇት ሌዐሊዊ ሀገር ማሇት 

ሲሆን፣ ሌዐሊዊ ሀገር ማሇት ዯግሞ ሕገ 

መንግሥታዊ አስተዲዯርና አዯረጃጀት 

(Constitution and institution) አንዴ 

ያዯረገው ሌዐሊዊ ሕዝብ ማሇት መሆኑን 

የሚያመሇክት ሏቅ ይመስሇኛሌ።  

 

በምሌአተ ሕዝብ የዲበረ ሌዐሊዊነት ዯግሞ 

ካሇ ሕዝባዊ ሕገ መንግሥታዊ ቃሌ ኪዲን 

ውሌና ሰነዴ ምንም ትርጉም ሉኖረው 

አይችሌም። በመሆኑም ኢትዮጵያውያን 

በሰሇጠነ አስተሳሰብ፥ በእኵሌነት፥ 

በመፈቃቀዴ፣ በመግባባትና በጋራ ጥቅም 

(mutual benefits) ሁለም እጅ ሇእጅ 

ተያይዘው፣ በሰሊምና በዱሞክራሲ አብረው፣ 

ተከባብረው የሚኖሩባት፣ ሕገ መንግሥታዊ 

ዋስትና ያሊት፣ ዘመናዊ፥ ሥሌጡን፥ ሀገረ 

ኢትዮጵያን በሕዲሴ ዲግም ሇማዋቀርና 

ሇማጠናከር፣ ዜጎች በእሌፍ ወአእሊፍ 

ተሰሌፈው መተክያ የላሇው ክቡር ዋጋ፥ 

ብዙዎች ውዴ ሕይወታቸውን ሰውተውባታሌ፤ 

በቀጣይነትም እየተሰዉሊት ነው። አሁን ያሇን 

ነፃነት፥ ሰሊምና ሌማታዊ መንግሥት የማንም 

ገፀ በረከት አይዯሇም። የተጀመረው ሰሊም፥ 

ዱሞክራሲ፥ ሌማትና የሀገር ግንባታ ሥራ 

ቀጣይና አስተማማኝ እንዱሆን፤ ሇሰብአዊ 

ክብር ዋስትና፥ የዜግነት መብት 

እንዱረጋገጥ፤ የመሰብሰብና መዯራጀት፥ 

የመናገር፥ የመጻፍና መሰብሰብ 

ዱሞክራሲያዊ መብት ሁለ እንዱከበር፤ 

በነጻነት ሇመንቀሳቀስ፣ እምነትና ሰብአዊ 

ጾታዊ እኵሌነት የተረጋገጠባት፣ 

ዱሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እዉን ሇማዴረግ 

በሕዝቦች አንዴነትና ውኅዯት፥ በጥምር 

ማንነት ብዕር፥ በቀሇም ሳይሆንም 
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በሰማዕታት ዯም ጠብታ በተጻፈ ሕገ 

መንግሥታዊ ቃሌ ኪዲን ተሰንዶሌ። ሰነደ 

ጠቃሚና ታሪካዊ ከመሆኑም በሊይ የሕጎች 

ሁለ የበሊይ ሕግ ነውና፣ የሌዐሊዊ ሕዝብ 

ክብር የሚያውቅ ሁለ ክብር ሉስጠው 

ይገባሌ። ይህነን የማያከብር ግን የኢትዮጵያ 

ወዲጅ አይዯሇም፤ የሕግ ዋስና ጠበቃ፥ 

ወይም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ቢሌም 

አይሆንም። <በአይቴ ኃሉፈ ኪ ዴጓ 

ተማሂረኪ> መሆኑ ነው። 

ሌብ ብል ሊስተዋሇው፣ ሰው መሆን እኮ ራሱ 

ሕግ ነው። እያንዲንዲችን በውስጣችን ባሇው 

እውነት፥ በሕገ ሌቦና መሌካሙንና መሌካም 

ያሌሆነውን ነገር ሁለ ሇይተን ብይን 

ሇመስጠት የሚያስችሇን የሥነ-አእምሮ ጸጋ 

አሇን። ችግሩ፦ በውስጣችን ሊሇው እውነት 

ክብርና እውቅና ሳንስጥ ስንቀር ነው። ያኔ 

በውስጣዊ ስሜታችን የሰው መሆን ክብራችን 

ሚዛኑ ሲቀሌ፣ ሲቀንስና ስፍር ሲጎዴሌ 

ይሰማናሌ። በሠራነው መጥፎ ነገር 

እንከፋሇን፤ መሌካም ነገር ስንሠራ ግን ዯስታ 

ይሰማናሌ። በዚህ መሌክ በመፅሔተ ሥነ-

ሌቦና ፊት ቆሞ  ራሱን የማይመረምር ከሆነ፣ 

ሰው የሚያሰኘውን ባህርየ ሰብእነት የላሇው፣ 

ሰው መሳይ እንስሳ፣ ጎዯል ነው።  በዚህ 

ምክንያት ሳይሆን አይቀርም እንሆ ዛሬ ሰውን 

እንዯ እንስሳ  የሚጠብቅ መንግሥት 

የሚለትን ልላ ያስፈሇገው። ትሌቁ ችግር፥ 

ሰው ከሰብአዊ ባህርዩ ይሌቅ እንስሳዊ ባህርዩ 

ሌቆ ሲጠናወተው ያሇማስተዋለ አሳፋሪ ነገር 

ይመስሇኛሌ።  

  
አንዴ የሕግ አስከባሪ አካሌ ወይም ሰው 

ከሕግ ውጭ የሚሄዯውን ላሊውን ሰው ጠርቶ፣ 

አንተ ሰው ተው እንጂ ሥርዓት ያዝ፣ ከሕግ 

አትውጣ፣ አትተሊሇፍ ቢሇው ይህ ራሱ 

ሊስተዋይ ሰው ስዴብና ውርዳት ነው። ይህ 

ነገር ካሇማውቅ የተዯረገ ተራ ስሕተት ከሆነና 

ሕግ ተሊሊፊው መተሊሇፉን ተረዴቶ ቢመሇስ፣ 

ያኔ፥ ሇትምህርት ይሆነዋሌ፤ ባይመሇስ ግን 

ሰብእነቱን ካማዋረደም በሊይ በሕግ 

ያስጠይቀዋሌ ማሇት ነው። ስሇዚህ ሰው 

ራሱን ሇሕግ የማያስገዛ ከሆነ፣ ሰው መሳይ 

እንስሳ ነው። በዚህ መሌኩ ሲታይ፣ ሕገኛ 

ሁኖ መገኘትና ያሇ መገኘት፣ የሰው መሆንና 

ያሇመሆን ያክሌ  ትርጉም አሇው ያስብሊሌ። 

ሕገኛ ሆኖ መገኘት፥ የሕዝብ መብት 

ማክበር፣ የሕግ የበሊይነትን አውቆ መቀበሌና 

ሕግ ማክብር መሌካም ነው፣ ያስመሰግናሌም። 

እንዱህ ዓይነቱ ሕግ አክባሪ ሰው ሰሊማዊና 

ሕጋዊ ሰው ብቻ ሳይሆን ሕግ ያከበረው፤ 

ንኡዴ፣ ክቡር፣ ምስጉን ሰው ከመሆኑም በሊይ 

ሕዝባዊም ነው። ፀረ ሰሊም፥ ፀረ ሕግ የሆነ 

ሰው ዯግሞ ሰው ከሚያሰኘው ባህርየ ሰብእነት 

ውጭ ሄዶሌና ብእሴ ዓመፃ፣ ፀረ ሕዝብ የሆነ 

ሰው ነው፤ ምን ጥያቄ አሇው።  

 

ሇምሳላ፤ ፀረ ሕዝብ ኃይልች በኢትዮጵያ 

ሰሊም፥ ሕግና የሕዝብ መብት ማክበር 

በቀረና እንሆ የሀገሪቱ ዯም ሥር የሆነውን 

የብሔርና ብሔረ ሰብ ሕዝቦች ህሌውናም 

ጭምር <<እኛ የብሔር ብሔረ ሰብ ከረጢት 

አይዯሇንም>> በማሇት መዴረክ ሊይ በይፋ 

ሲክደት ሰምተናሌ። ሕገ መንግሥታዊ 

ሥርዓቱን አክብረው፣ የሕዝብን ሌብ ትርታ 

አዴምጠው፣ የጎዯሇውን በሟሟሊት፣ አማራጭ 

ኃይሌ ሆንው ከመቅረብ ይሌቅ ተቃዋሚ 

በሚሌ ራሳቸውን በጠሊትነት ፈርጀው ከሕግ 
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ማዕቀፍ በወጡ ጊዜ፥ ያኔ ነገሩ የተበሊሸባቸው 

ይመስሇኛሌ።      

    
ክፍሌ ፫፥ 

ታጥቦ ጭቃ ግሌገለ 
ሌዐሌ፣ 

መዴረ ሊይ ሲንከባሇሌ። 
 

በመስፍናውያኑ ጨቋኝ ገዢዎች አመሇካከት 

በሽታ በተሇከፉ ሰዎች የሚዘመረው የንቀትና 

ጥሊቻ መዝሙር አዱስ ነገር አይዯሇም። 

በአራተኛው ዙር ምርጫ ውዴዴር ጊዜ 

ሲቀነቀን የሰማነውም እኮ ያው ቅንጅታዊ 

ዘመናዊ ትምክሕት ነው። የኔው አከባቢ 

ግሌገለ ሌዐሌ እኔ ነኝ፤ እኔን የሚወዲዯር፣ 

የሚገጥመኝ ሰው አይገኘም እያለ 

በትምክሕት አገሱብን። ይህም ያው 

ቢገሇብጡት ወጮ ነው።  

 

ጥንትም ከገዢዎች ባህሌ በተሇየ መሌኩ 

ብሔር ብሔረ ሰቦች የየራሳቸው ባህሌ 

ቢያንፀባርቁ፣ ሌዩ-ሌዩ የሥነ-ቍንጅና 

መሌክ፥ ንቅሳትና ውበት፥ ባህሊዊ አሇባበስ፥ 

ምግብና አመጋገብ ወዘተ ያሊቸውን ሕዝቦች 

የኛ አይዯለም፤ እንዱህ ዓይነት 

ኢትዮጵያውያን ዜጎች የለነም እየተባለ፣ 

ኢትዮጵያዊነታቸው ሲካዴ ብዙ ጊዜ 

ሰምተናሌ። ታዴያ ዛሬ መዴረክ ሊይ ያንን 

የተሇመዯውን ትምክሕትና ክሕዯት ቢዯጋገም 

በግራሞት ያሳዝናሌ እንጂ ምኑ ያስዯንቃሌ።  

 

በተሇይ የመዴረክ አባሌ የሆኑት አቶ ስየ 

አብርሃ፥ «እኛ የብሔር ብሔረ ሰብ ከረጢት 

አይዯሇንም» ሲለ በራሳቸው የአነጋገር ፈሉጥ 

የጠቀሱትን ነገርና ወዯ ኅብረተ ስብ 

ያስራጩት መሌእክት ላሊ ትርጉምና ማባባያ 

ካሌታከሇበት በስተቀር፣ የወጣሇት ዯረቅ 

ክሕዯት ነው። የአቶ ስየ አነጋገር ከዚህ በሊይ 

የተጠቀሰውን ታሪካዊ የሕዝቦች አንዴነትና 

ጥምር ማንነትን የሚያሊሊ ብቻ ሳይሆን 

በብሔርና ብሔረ ሰብ ሕዝቦች እኵሌነትና 

መፈቃቀዴ ሊይ የተመሠረተው ፌዳራለን 

ሥርዓት፥ ማእከሊዊነቱን የሚንዴ ዯፋር 

ብቸኛው ዓይን አውጣ፣ የአሏዲውያን 

አስተሳሰብና ትምክሕተኞ አመሇካከት 

ይመስሇኛሌ። ምክንያቱም፦ በአንዴ በኵሌ 

ሕገ መንግሥቱን ሇመሸራረፍና ሇመሸርሸር 

ዓንቀፅ 39ኝን ሲቃወሙና ሥርዓቱን 

ሇማጨናገፍ ሲዝቱ፣ በላሊ በኵሌ ዯግሞ 

የሕዝብ ዜግነታዊ መብት ከመጋፋትም 

አሌፈው ህሌውናቸውንም እስከ መካዴ 

መዴረሳቸውን ያመሇክታሌ።  

 

ዓንቀፅ 39ኝ ብሔራዊ መዴልንና ጭቆናን 

ከሥር መሠረቱ የሚያስወግዴ ፍቱን 

ምዴኃኒት ከመሆኑም በሊይ ሕዝቦች 

ከጥርጣሬ ተሊቀው ብሕዲሴ ኢትዮጵያዊ 

ማንነታቸውን የሚያረጋግጡበት፣ ዋስትና 

የሚሰጥ መሰረታዊ ሰነዴ መሆኑ ተቃዋሚዎች 

ሳያውቁት ቀርተው አይዯሇም። ይህ ከፀረ 

ሕዝብነት አቋም የሚመነጭ፣ ሕገ 

መንግሥቱን ዓንቀፅ በዓንቀፅ እየሸራረፉ 

የብሔርና ብሔረ ሰብ ሕዝቦች መብት መና 

ሇማስቀረት የነዯፉት ስትራተጂ ነው። ይህ 

ራሱ ጦርነት ማወጅ ማሇት ነው። ምክንያቱም 

ካሇ ሕገ መንግሥት ሀገር ስሇ ማይቆም፣ ሕገ 

መንግሥቱን በማፈራረስ በሥርዓተ 

አሌበኝነት ሀገር ሇማተራመስ እንዯ መሞከር 

ይቆጠራሌ። ይህ ሓሊፊነት በጏዯሇው አሠራር 

የሀገር  ዴኅንነትን አዯጋ ሊይ በመጣሌ 

የሚያስወቅስና የሚያስጠይቅ ታሊቅ ግብረ  

ክሕዯት  ይመስሇኛሌ።  
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ተቃዋሚ ዴርጅቶች፣ ዓንቀፅ 39ኝን 

ሲቃወሙት፣ ሇአገር አንዴነት ተቆርቋሪ 

መስሇው፣ ዓንቀፁ አገር ይበትናሌ በማሇት 

እንዯ ማስፈራሪያ ነገር ሉጠቀሙበት 

ይሞክራለ። እውነቱ ግን ከዚህ በሊይ 

የተጠቀሰውን ኢትዮጵያዊ ሀገራዊ ስሜትን፥ 

ጥምር ማንነትን፥ አንዴነትን ያጠናክራሌ፣ 

ያዴሰዋሌ እንጂ አያሊሊውም። ምክንያቱም 

ብሔር ብሔረ ሰቦች እውቅና የሰጡበት፣ 

ተወያይተዉ ያፀዯቁት ሕገ መንግሥት ነው፤ 

በተሇይ ዓንቀፅ 39ኝ ያስገኘውን ጥቅምና 

አንኳር-አንኳር ቁም ነገሩን  ባጭሩ ጠቅሶ 

ማስርዲት የሚቻሌ ይመስሇኛሌ።  

 

ሀ. ሕዝቡ ያነገበውን ጠመንጃ ጥል ወዯ 

ሰሊምና ወዯ 

      ሌማት ፊቱን ሇማዞር አስችልታሌ። 

 

ሇ. ራስን በራስ ሇመተዲዯር ሙለ መብት 

አጎናፅፏቸዋሌ፤ 

 

ሏ. ብሔር ብሔረ ሰብ ሕዝቦች በየክሌለ 

መክረው ዘክረው  

      ማእከሊዊ መንግሥት ሇማቋቋምና 

የሥሌጣን ባሇቤት 

       ሇምሆን ችሇዋሌ፤ 

 

መ. ዓንቀፅ 39ኝ ባስገኘሊቸው ዴሌ ምክንያት 

ብሔር ብሔረ ሰብ ሕዝቦች ኮርተው፣ ምንም 

ሳይሽማቀቁ፣ ሳይፈሩና ሳያፍሩ ቋንቋቸውንና 

ባህሊቸውን ሇማሳዯግ ችሇዋሌ። በቋንቋቸው 

ሇመማርና ሇመዲኘት በቅተዋሌ። ዛሬ 

በቋንቋው፥ በባህሌና በማንነቱ የሚያፍርና 

የሚሸማቀቅ ኢትዮጵያዊ ብሔር ብሔረ ሰብ 

የሇም። ሁለም በየማኅበረ ሰቡ ቋንቋ፥ 

ባህሌና ዯንብ መሠረታዊው ማኅበታዊ 

አገሌግልት እያገኘ ነው። ይህም የማንም 

ስጦታ ሳይሆን ሕዝቦች በተጋዴል ያገኙት 

ዴሌ ነው። በመሆኑም ሕዝቡን ይህነን ፀጋ 

ሇማጨናገፍ ከመሞከር በሊይ የከፋ ፀረ 

ዱሞክራሲ ኃይሌ የሚኖር አይመስሇኝም። 

 

ሠ. የብሔር ብሔረ ስቦች መብት ከዴተው፣ 

በአማራጭነት ሳይሆን በተቃዋሚነት፣ 

በግንባታ ሳይሆን በአፍራሽነት፣ የተሰሇፉት 

ኃይልች፥ የመዴረክ ሰዎች፥ መሇስተኛ 

ቅንጅት፥ እነ አቶ ስየ፥ ከሊይ እንዯ ተገሇፀው 
«…እኛ የብሔር ብሔረ ሰብ ከረጢት 

አይዯሇንም…» በማሇት በዯፈናው ሲከደዋቸው 

ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ራሱ ጠበቃ 

ቆሞሊቸዋሌ። ስሇዚህም ተቃዋሚዎች ዓንቀፅ 

39ኝን በተሇይ፣ ሕገ መንግሥቱን ግን 

በአጠቃሊይ፣ አምርረው ይጠለታሌ፣ 

ይሸሹታሌም። 

 

አቶ ስየ «ከረጢት» ሲለ የኢትዮጵያ ኅብረ 

ብዙኅንትን ስሇማያውቁ ነውን? ኅብረ 

ብሔራዊቷ ሀገር ኢትዮጵያ ከ80 ቋንቋዎች 

በሊይ የሚነገሩባት ታሊቅ አገር ናት። ታዴያ 

አቶ ስየ ሕዝቦቿን በንቀት እንዱሁ አሳንሰው 

ካሌተመሇከቷቸው በስተቀር፥ ኢትዮጵያ 

ሀገራችን ከረጢት አይዯሇችም። አቶ ስየ 

ይህች ታሊቅ የታሊቅም ታሊቅ አገር፣ 

ኢትዮጵያን ይህነን ያክሌ አናንቀውና 

አሳንሰው ከረጢት ከሚሎት ይሌቅ በላሊ 

መሌክ ክብር ሰጥተው፣ ተሇቅ ባሇ አንዴ ነገር 

መስሇው፣ ቢጠሯት ሇራሳችውም በተሻሊቸው 

ነበር። ነገር ግን ፊውዲሊዊ አንገተ ገትር 

ባህርያቸው ስሊሌፈቀዯሊቸው ሉሆን ይችሊሌ፣ 
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አቶ ስየ በዴፍረት ሕዝቦቿን በሙለ አንዴ 

ሊይ ጨፍሌቀው በከረጢት መሰሎት፣ 

ዯፈሯትም። ያ ዴፍረት ዯግሞ የኢትዮጵያን 

ሕዝብ ሌብ ያዯማው ታሊቅ በዯሌ 

ይመስሇኛሌ። ዓፀፋውም ያው፥ የተከበሩብትን 

ያክሌ ተዋረደ፤ የተወዯደበትን ያክሌ 

ተጠለ። ያ ባይሆን ኖሮ ግን ባያሸንፉም 

የሚቆጠር ዴምፅ ባከኙ ነበር። 

  
አቶ ስየ «እኛ የብሔር ብሔረ ሰብ ከረጢት 

አይዯሇንም» ሲለ የተናገሩትን አጉራ ዘሇሌና 

ሌቅ አነጋገር በተቃራኒው ወስዯን 

ስንመሇከተው ግን ኢትዮጵያ ከረጢትነቷ 

በመጠን ሳይሆን በዓይነትና በይዘት ኅብረ 

ብዙኅነቷን የሚያሳይ ጥሩ ምሳላ ነው 

የሰጧት፣ አቶ ስየ። አባባሊቸው በትዕቢትና 

በከሓዱነት መሌኩ የተሰነዘረባት ቢሆንም 

እንኳ፥ ኢትዮጵያ በተሇያዩ ኅብራውያን 

ዓይናማ እምቡጥ አበባዎች፥ በብሔር ብሔረ 

ሰብ ሕዝቦች፥ ያሸበረቀች ከረጢት ናት፤ 

የተሞሊችውም ወርቅ በሆኑት ሕዝቦች ነው። 

ይህ ዯግሞ ሇኢትዮጵያ ሕብረ ገጽቷንና 

ይዞቷን የሚያሳይ ያሌተጋነነና ያሌወገነ 

እውነተኛ ትርጉም ምስል ይታየኛሌ።  

  

አነጋገራቸው ግን ክሕዯትና ዴፍረት 

ከመሆኑም ባሻገር፥ አቶ ስየ፥ 

በትምክሕተኞች ጎራ ርካሹና ውዲቂውን 

የጥሊቻ ፖሇቲካ ርፍራፊ ሇማግኘት አስበው 

የሰነዘሩት አነጋገር ሇመሆኑ ሳይታሇም 

የተፈታ ነገር ነው። አዎ! ወያኔን ወያኔዎች 

እያለ እያብጠሇጠለ፣ የብሔር ብሔረ ሰቦች 

ክብር ካሌዘነጠለ፤ ሕገ መንግሥቱን በይፋ 

መዴረክ ሊይ ወጥተው ካሌተቃወሙና 

ካሌተራገሙ፤ የሕዝብ ጥቅምና እውነቱን 

ካሌከደ፤ አቶ ስየ በዯርገ ኢሠፓ ቅሪቶች፣ 

በቅንጅቶች፥ በአገር አፍራሽ ከሓዱ ጎራ 

ተቀባይነትና እምነት ሉኖራቸው፣ ሉታቀፉም 

አይችለም። አቶ ስየ ሇመወሊገዲቸው 

ኢምክኑይ ምክንያት የሚመሰሇኝ ይህ ነው። 

እንዱህ አዴርገውም ቢሆን አቶ ስየ እንዲው 

በሇስ ቢቀናችው ነው። ምክንያቱም 

በትምክሕተኞች ቤት ትግሬ መሆን ራሱ 

ኃጢአት ነውና አቶ ስየም ከትግሬነትም በሊይ 

የወያኔ ታጋይ ነበር አበሳ ተጨምሮባቸው፣ 
«እንኳን ዘንሞብሽ ዴሮዉም ጤዛ ንሽ» 

እንዱለ፣ ቀዴሞውም ቢሆን ትግሬ 

አይታመንም በሚሌ የተሇመዯ ዘረኛ 

አመሇካከታቸው አቶ ስየ አብርሃን ክፉኛ 

አበሳጭተው ሲያባሯቸው፣ አኝከው 

ሲተፏቸው፣ ሲኑቋቸው፣ ሲሰዴቧቸው፣ 

ሲያዋርዶቸውና  ቁም ስቅሌ ሲያሳዩዋቸው  

የምናይበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም።   

እንዯ ዛሬ አያዴርገውና፣ አቶ ስየ አብርሃ 

ቀዴሞ የኢህአዳግ ታጋይ ባሇሥሌጣን 

በነበሩበት ወቅት፥ ዓንቀፅ 39ኝ ኢትዮጵያን 

የሚገነጣጥሊትና የሚያፈራርሳት ሳይሆን ሕጉ 

ሇኢትዮጵያ አንዴነት «የመአዝን ዴንጋይ 

ነው» ሲለ እንዲሌተዯመጡ ሁለ፥ እንሆ ያኔ 

ያወዯሱትን የመአዝን ዴንጋይ መዴረክ ሊይ 

ዴንገት ሲከዲቸውና ሲገሇባበጥባቸው፣ 

ሲያዲሌጣቸው ጊዜ፣ የወታዯር ነገር፥ ቀኝ 

ኄሊ ዙር ፖሇቲካ ረገጡብን። ከ17 ዓመት 

በሊይ በታጋይነትና በመሪነት ዯረጃ የብሔር 

ብሔረ ሰብ መብት ሇማስከበር በሚሌ ዓሊማ 

የታገለሇትን መርሕ ዴንገት አሽቀንጥረው 

ጣለት። <ታጥቦ ወዯ ጭቃ> እንዱለ አቶ ስየ 
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ሕዝብ የሠጣቸውን የታጋይነት ክብር 

አውጥተው ጣለት፤ እንዯ እርያ ጭቃ ሊይ 

ረገጡትና ተንከባሇለበትም።  

 

የአቶ ስየ ፖሇቲክስ፦ 

 

ኢትዮጵያ ዓሇም አቀፋዊ፣ አህጉራዊና ሀገራዊ 

ግዳታዋን ሇመወጣት በሰሊም አስከባሪ 

ተሌእኮ (Peace keeping task) 

የምታካሂዯውን እንቅስቃሴ ገሌብጠው 

በአለታ በመተርጎም አቶ ስየ ወዯ ፅንፈኛ 

አቅጣጫ ሇጠጡት፦ 

 

፩ኛ. በዱፕልማሲው ዘርፍ ችግር ሇመፍጠር 

በንግግራቸው  

      ከዓሇምና ከጎረቤት አገሮች ጋር 

ሇማጋጨት ሞክረዋሌ። 

 

፪ኛ. ነገሩን ከሃይማኖት ጋር በማሊከክ ፀረ 

ሀገር አቋም 

       መያዛቸው በምርጫው ጊዜ 

ንግግራቸው  ተስተውሎሌ።  

 

፫ኛ. ኢትዮጵያ በሶማሌያ፥ በዲርፉርና 

በላልችም ሀገሮች ያሊትን የሰሊም አስከባሪ 

ተሌእኮም በጣሌቃ ገብነት መሌክ 

በመተርጏም ሲኯንኗት ተዯምጧሌ፤ እናም፥ 

ከአነጋገራቸው አቶ ስየ “ባሌበሊውም ሇምን ጭሬ 

አፈሰውም” አሇች ዯሮ  ዓይነት፣  ሇማብሊሽት 

ሆን ብሇው ያዯረጉት ይመስሇኛሌ።  

 

፬ኛ. የኢትዮጵያ መንግሥት የአሜሪካ ቅጥረኛ 

ነው በማሇት ወንጅሇዉታሌ። እውነቱ ግን 
<የአብዬን እከክ ሇእምዬ>> ሆኖ እያሇ፣ ቁጣና 

ኃይሇ ቃሌ በታከሇበት ውሸት መቅሊመዴና 

ዴብብቆሽ ከታጋይ ነበር ሰው፣ ከአቶ ስየ 

ይጠበቃሌ ወይ?   

 

አይጣሌ! አይጣሌ ነው እንጂ፦ 

…እኮ!የታጋይነት ሕብሩ ካሌሇወጠና ሕዝባዊ 

ባህርዩ ካሌተገሇበጠ በስተቀር፣ ታጋይ 

በኵርፍያ፥ በቂም-በቀሌ፥ በስስት፥ በሙስና፥ 

በክሕዯትና በአውቆ አጥፊነት አይጠረጠርም 

ነበር። ክፋት፥ ምቀኝነት፥ ተንኮሌ፥ ፍቅረ 

ንዋይ፥ ሴሰኝነት፥ ትዕቢት፥ አጉሌ ጉራ፥ 

ቁጣና ቅላት ከታጋይ ነበር አይጠበቅም፤ 

ያሌተሇመዯ ነግር ነው።  

 

ከእውነተኛ ሕዝባዊያን ታጋዮች በተግባር 

ያየነው፣ ታጋይን ታጋይ የሚያሰኘው ሌዩ-ሌዩ 

መስፈርት አሇው፦ ታጋይ ራሱን፥ ጊዜውን፥ 

እውቀቱን፥ በመጨረሻ ባመነበት ዓሊማ 

በፅናት ተሰሌፎ፣ ውዴ ሕይወቱን ሳይሳሳ፣ 

ሇሀገር ሇወገን ቤዛ የሚሰጥ-የሚሰዋ ነው። 

እውነተኞች ታጋዮች መስዋዕትነት 

በመጣችበት  ሁለ ይቀበሎታሌ እንጂ 

አይሸሿትም። ሇታጋይ መስዓዕትነት 

የሚመረጥ የዓይነትም ዓይነት፥ ስፍር ወይም 

ቍጥር የሇዉም። መታሠር፥ መንገሊታት፥ 

መተቸት፥ ሂስና ግሇ-ሂስ፥ እርምት የማይቀር 

ነው። ታጋይ እስከ ሆኑ ዴረስ አካሊዊ ጉዲት፥ 

መራብ፣ መጠማት፣ እርዛት፥ ላት ተቀን 

ውጣ-ውረዴ ጉዞ፥ ዴካም፥ የጉሌበት ሥራ፣ 

ላሊም ሀገራዊና ዴርጅታዊ ሓሊፊነት 

በተአማኒነት መወጣት፣ …አረ ስንቱ! ታጋይ 

የህነ ሰው በከባዴ የትግሌ ፈተና ይፈተናሌ። 

ታዴያ፥ አቶ ስየ ይህነን ሁለ ፈትና 

ተወጥተዉታሌ ማሇት ነው ወይ? ወይስ ስሇ 

ታሠሩና ስሇ ተዯፈሩ አኵርፈው ወዯ ቂም-
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በቀሌና ወዯ ብቀሊ ገብተዋሌ? ማንን? ሇምን? 

ፍርደ ሇናንተ እተዋሇሁ። 

 

 ሇመሆኑ አቶ ስየ አብርሃ በትግለ መርተው 

ያስዉያቸውን ሰማዕታት፥ የሕዝብ ሌጆችና 

የትግሌ ቃሌ ኪዲን ጓድቻቸውንስ መቼውኑ 

ተረሷቸው? ይህ አሳፋሪ ነገር የክሕዯት 

ክሕዴት ከመሆኑም በሊይ «ከአንዴ ራስ ሁሇት 

ምሊስ» የሚለትን አባባሌ ያስታውሰናሌ። 

ሇካ’ስ ሰው አይታመንም! <ሰውን ማመን 

ቀብሮ ነው፤> ይሊሌ ያገሬ ሰው። እነ አቶ ስየ 

እንዯ ጲሊጦስ በመጨረሻዋ ስዓት ሀገርን፥ 

ሕዝባዊ ጥምር ማንነትን፥ እውነትን፥ 

የሰማዕታት ታጋዮች ቃሌ ኪዲን ከደ፤ 

የቅጥረኞችና ምንዯኞች ሀገር አፍራሽ ማኅበር 

ፅዋ ጠጡ። መጠጣት ብቻም አይዯሇም፦ አቶ 

ስየ አብርሃ፥  አዯግዴገው ዋና አሰሊፊ፤ አቶ 

ገብሩ፥ የእሌፍኝ አስከሌካይ ዋና አጋፋሪ፤ 

ወ/ሮ አረጋሽ አዲነ ዯግሞ ጌቶች የጠጡበትን 

ፅዋዕ አጣቢና አዴራቂ በመሆን፣ ዯርገ 

ኢሰፓውያንና ቅንጆቶች ጌቶቻቸውን 

አገሇገለ። ቅራሬውን የሚጨሌጡ፣ 

አተሊውንም የሚያሸቱ፣ ጥቂት ቆሌባጭ 

ጀላዎችም አሌታጡም። ይህ ግን የጸሓፊው 

በይነ ትዕዝብት ብቻ ሳይሆን ሕዝብ 

በሚስበሰብበት ቦታ ሁለ ብዙዎች የሚጋሩት፣ 

መነጋገርያ፥ ወቅታዊ ርእሰ ጉዲይ ነው።  

 

የአቶ ስየ ነገር ግን እያዯረ ያስገርማሌ፦ 

ሰውየው የፖሇቲካ ብስሇቱ፥ የዓሊማ ፅናቱ፥ 

ሕግ አክባሪነቱ፥ ሕዝባዊነቱ፥ 

የሀገር ፍቅር ወኔው፥ 

የተጋዴል ሌምደና ጀግንነቱ 

ምን ጊዜው ውሃ በሊባቸው? 

ወይስ ቀዴሞውንም ቢሆን እንዲው ብስሇት 

የጎዯሇው፣ <በጨው ዯንዯስ በርበሬ ተወዯስ> 

ዓይነት፥  ሇብ-ሇብ ስሇ ነበረ ነው በሚሌ 

በመሪነት ብቃታቸውና በፖሇቲካ ሕይወት 

ሥነ-ስብእናቸው ሊይ ከባዴ ጥያቄ 

አስከትልባቿሌ። ጥያቄ ብቻም አይዯሇም፦ 

ተአማኒነት አጡ፣ ከሕዝቡ ሌብ ወጡ፣ በሀገር 

ዯረጃ ቀርቶ በተወሇደባት መንዯር እንኳ 

ውርዳት እንጂ የቋመጧትን የሌዐሌነት 

መዓርግ ሉያገኟት አሌቻለም።   

አቶ ስየ በላልች ትክሻ ሊይ ተንጠሌጥሇው 

ይሆን ያነን ያኽሌ ዘመን የኖሩት? ያነን 

ያክሌ ርቀት ግን እንዳት ሉጓዙት ቻለ? 

ወይስ ይህ ታጋይ የነበረው ስየ ሳይሆን ላሊ 

ስየ ነው? አቶ ሌዯቱ አያላው ስሇ አቶ ስየ 

አብርሃ በዴኅረ ገጽ ባስነበቡን ጽሐፍ ሊይ፥ 

40 ዓመት ባሕር ውስጥ የኖረው ዴንጋይ 

ምንም ቂዕ የሚሌ ርጥበት አይወጣውም 

በማሇት ግራሞታቸውን የገሇፁበት ምክንያት 

ይህነን በማስተዋሌ ሳይሆን አይቀርም። 

ዴንጋዩ ግን ተሇቅሌቆ ተሇቃሌቆ ወጣ እንጂ 

ርጥበት በቀረውና ታጥቦ ቢነጣ እንኳ ባሌካፋ 

ነበር። ጨርሶ ውሃ የነካውም አይመስሌምና 

የዴንጋዩ ነገር በየቤቱ ብዙዎችን ያስገረመ፤ 

አየ ሰው! የሚሰኝ ወቅታዊ ትዕዝብትና 

ግንዛቤ ይመስሇኛሌ። 

 

 በአቶ ስየ ብቻም ሳይሆን በአጠቃሊይ የአቶ 

ሌዯቱ ግንዛቤ እውነተኛነቱ በ4ኛው ዙር 

ሀገራዊ ምርጫ ጊዜ ተረጋገጠ። ሕዝብ ፍርደ 

ሠጠ፤ ራዕይ ያሇውን፣ በሰሊምና በሕግ 

አክባሪነት፥ በመሠረተ ሌማት ግንባታ 

የማያወሊውሌ ፅናት ይሆነኛሌ፤ ከዴኽነትና 

ኋሊ ቀሪነት መርቶ ነጻ ያወጣኛሌ ያሇውን፤ 
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በተግባር የሕዝብ አሇኝታ፥ የሀገር መከታ 

ሁኖ ያገኘውን ፓርቲ፥ ኢህአዳግን ወድ 

መረጠ። መምረጥ ብቻም ሳይሆን ወሰነ። 

በመጨረሻም እንዯ ሕዝብ <ምንም ብቀጥን 

ጠጅ ነኝ> ምንም ብዯይም ሕዝብ ነኝ፤ 

ዴምፄ ይከበር፣ ሲሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

በሀገር አቀፍ ዯረጃ ሰሊማዊ ሰሌፍ ወጥቶ፣ 

የሩቁም የቅርቡም ሕግ ተሊሊፊዎቹን ሁለ 

በአንዴነት ዴምፁ አስጠነቀቃቸው። በዚሁ 

ታሪካዊ ፍጻሜ ምክንያት እንሆ ጉንቦት ፲፭፥ 

፳፻፪ት ዓ/ም ታሪካዊ ዕሇት ሆነች። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ዯግሞ እውነተኛ 

ማንነቱን፥ አንዴነቱን፥ ሕጋዊነቱን፥ 

በሳሌነቱን፥ ጨዋነቱን አሳየ። በዚህ በእትዉ 

በሰሊም መሌኩ የምርጫ ጉዲይ አሇቀ፤ በቃ! 

አጠናቀቀው። 

 

የባሇ ብዕሩ ሌሳን፦ 

 

ስሇ ኢትዮጵያ ሀገሬ፥ በተሇይ በምርጫው 

ጊዜ ዘመን ባፍራው ኮምፕዩተርና 

ቴሇቭዥን፥ በሩቅ-ቅርበት የተከታተሌኩትን 

ነገር ወገኖቼን ሇማወያየትና ሇመማማር 

በሚሌ መሠረተ ሏሳብ ነበረ  ይህችን 

የከተብኳት። ነገር ግን ከብረት ዝገት፥ ከሰው 

ጉዴሇት ሁላ ኢይታጣምና ጉዴሇቱን፥ 

ግዴፈቱን በእርምት፣ ዴፍረቱን ግን 

በይቅርታ እንዴታሌፉኝ አብዝቼ 

እጠይቃሇሁ። 

 

ኢትዮጵያ በነጻነት ሇዘሊሇም ትኑር፤ 

ክብር፣ ምሥጋና ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ይሁን፤ 

ክብረ ሞጎስ ወ ዘሇዓሇማዊ ዝክር ሇሰማዕታት 

፳ ግንቦት። 

 

ፋሽሽታዊ ዯርግ እንዯ ተሸነፈ ሁለ፣ 
ዴኽነትና ኋሊ ቀርነትም ዴባቅ ይመታለ!! 
 

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ! 

አሜን! 


