
ሇጋራ ርስታችን ኢትዮጵያ ምን እናዴርግ? 

ይህንን አስተያየት ሇመጫጫር የምሞክር ኢትዮጵያዊ ዛሬ በሕይወት በእርግና 
ከሚገኙት ትውሌዴ አባሌ አይዯሇሁም፡፡ የ ‹‹ያ›› የሚባሇው ወይም ‹‹ተራራ 
አንቀጠቀጥኩ›› የሚሇው ትውሌዴም አባሌ አይዯሇሁም፡፡ የ‹አሁኑ› ትውሌዴ አባሌ ነኝ 
ሇማሇትም እቸገራሇሁ፡፡ በ50ዎቹ ማብቂያ በ60ው ዋዜማ ሊይ የተገኘሁ በመሆኔ፡፡ የእኔ 
ትውሌዴ የኖረበትንና ያሇበትን ሁኔታ ከዚህ በመቀጠሌ የምዘረዝራቸው እውነታዎች 
የሚገሌጹት ይመስሇኛሌ፡፡ ከሌዯት ጀምሮ አሁን እስካሇንበት ሰዓት ዴረስ አንዴ በጎ ቀን 
ያሊየ ትውሌዴ፤ አገዛዞች ሕዝባችንንና አገራችንን በእጃቸው ጭብጥ በእግራቸው እርግጥ 
አዴርገው፣ እንዯ ሰም አቅሌጠው እንዯ ገሌ ቀጥቅጠው በመግዛት እንዯ ሌባቸው 
የሚፈነጩባት ኢትዮጵያ፤ አገዛዞች በጉሌበት በተቀየሩ ቁጥር ከምንም እንዯትጀምር 
የተፈረዯባት ኢትዮጵያ፤ አሳዲሪዎቻቸው ባዕዲን የሆኑ እና ሇነዚሁ 
በቅጠረኝነት/በባንዲነት የሚያገሇግለ አገዛዞች የሠሇጠኑባት ኢትዮጵያ፤ ነፃነት፣ ፈቃዯ 
ሕዝብ ያሇበት አስተዲዯር እና ሰሊም የራቁባት ኢትዮጵያ፤ በዚህም ምክንያት የማያባራ 
ሰቇቃ ፣ ጦርነት፣ ችጋር፣ ረሃብ፣ ዴንቁርና፣ ዴህነት የሰፈነባት ኢትዮጵያ፤ ምሁራን 
በአስዯንጋጭ ዝምታ ወይም በሆዴ አዯርነት የሚገኙባት ኢትዮጵያ፤ መካሪ ገሣጭ 
የሃይማኖት አባትና የአገር ሽማግላ የታጣባት ኢትዮጵያ፤ መሌካም ማኅበራዊ 
እሴቶቻችን ተመናምነው ማኅበራዊ ዴቀት የነገሠባት ኢትዮጵያ፤ ከአገር በቀለም ሆነ 
ከዘመናዊው ትምህርትና እውቀት ሳይሆን ከሁሇት ያጣ የሆነውና በዴቡሽት ሊይ 
የተመሠረተው ትውሌዴ የሚተራመስባት ኢትዮጵያ፤ ሇሕዝብ ቆመናሌ በሚለ 
የፖሇቲካ፣ የሲቪሌ፣ ወይም ላልች ማኅበራት አባሊትና መሪዎች መዯማመጥ በጭራሽ 
የጠፋባት ኢትዮጵያ፤ በነዚህ ሁለ ማዕበሊት ሲናጥ የቆየውና እየተናጠ ያሇ ትውሌዴ 
የሚገኝባት ኢትዮጵያ፡፡ አሇመታዯሌ ሆኖ የተዘረዘሩት ሁለ በመጥፎ ውርስነት 
ሇአሁኑም ትውሌዴ የተሊሇፉ የዚህም ትውሌዴ መገሇጫዎች ናቸው፡፡ 

ይህ ሇምን ሆነ? ምክንያትና ሰበቦቹ ብዙ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ምክንያት ግን ሇሁሊችን 
አባት አዲምም አሊዋጣውም፡፡ ከፀጋ ከመራቆት፣ እግዚአብሔርን ያህሌ ጌታ ገነትን ያህሌ 
ቦታ ከማጣት አሊዲነውም፡፡ ንስሓና በጎ ሥራ፣ ከሁለም በሊይ የአምሊኩ ቤዛነት ነው  
ዴኅነትን ያስገኘሇት፣ ወዯ ቀዯመ ክብሩ የመሇሰው፡፡ የኛስ ንስሓ ምን ይሆን? 
የሚጠበቅብንስ በጎ ሥራ? የሚታዯገን/ቤዛ የሚሆነንስ ማነው? 

ምንም የማያወቁ ሕፃናት እና (እነሱ ተሰቃይተው/ሞተው ሇእኛ ሕይወት የሰጡን) 
እናቶቻችን በምን እዲቸው ነው ርህራሄ በላሊቸው፣ ከዚህች የጋራ ርስታችን ከምንሊት 
በበቀለ እንክርዲዴ ‹አውሬዎች› በአዯባባይ ሲገዯለ ‹ከዚህ የባሰ አታምጣ›፣ ‹እሱ እንዯ 
ፈረዯብን› እያሌን የምንዘምርና ምንም እንዲሌሆነ ቆጥረን ‹የዕሇት ተዕሇት ኑሮአችንን› 
የምንቀጥሌ? ሇግፍና በዯለ፣ እሪታና ዋይታው መቀጠሌ ተጠያቂዎች እኛው 



2 
 

ኢትዮጵያውያን ነን፡፡ ታሊቁና አንጋፋው የአገራችን ምሁር ዯጋግመው እንዯተናገሩት 
እኛ ኢትዮጵያውያን ጫንቃችንን አመቻችተን ግፍና በዯሌ ሇመሸከም ዝግጁ በመሆናችን 
ነው፤ በስንፍናችን የሚጠበቅብንን ባሇማዴረጋችንም ሆነ የማይጠበቅብንን በማዴረጋችን 
ነው፤ ሇአስዯንጋጭ ዝምታችንም ሆነ ሇዴርጊታችን እንዯ ሕፃናት ኃሊፊነት ሇመውሰዴ 
ዝግጁ አሇመሆናችን ነው፤እግዚአብሔር የግፍና ዓመፃ ሁለ ተባባሪ ይመስሌ ባርኮ 
የሰጠንን ርስታችን ኢትዮጵያን አርመን፣ ኮትኩተን፣ ተከባክበን ሠሊሳ፣ ስዴሳና መቶ 
ንጹሕ ‹ስንዳዎችን› የምታፈራ መሌካም እርሻ ማዴረግ ስንችሌ እያወቅንና በቸሌተኝነት 
እርሻው እንክርዲድችን ሲያፈራ፣ እሾህና አሜከሊ ሲበቀሌበት እንዳት እግዚአብሔር 
ተጠያቂ ሉሆን ይችሊሌ? ኧረ ወገን ይብቃን፡፡ ከሰብአዊነት ዯረጃ ወርድ ዘቅጦ መኖር 
አሊንገሸገሸንም ማሇት ነው? የአገር ጭራ መሆን አያንገበግበንም? የቀዯሙ የሃይማኖት 
አባቶች ሲያስተምሩ በጽሑፍም እንዲቆዩሌን እግዚአብሔር ጽዴቅን አይዯሇም ኃጢአትን 
እንኳ የሚያስፈጽም አምሊክ ነው ይሊለ፡፡ የኃጢአት ተባባሪ ሆኖ ነው እንዱህ ያለት? 
በጭራሽ! እግዚአብሔር የሰውን ሌጅ ባሇ አእምሮ አዴርጎ ፈጥሮታሌ፡፡ የሚመሇከውም 
በነፃነት ነው፡፡ ይህን ነፃነቱንና ክፉውን ከበጎ የሚሇይበትን አእምሮ ተጠቅሞ የፈቀዯውን 
ማዴረግ የሰው ሌጅ ምርጫ ነው፡፡ ይህንንም ፈቃዴ፣ ምርጫ ሲከተሌ 
የሚያስከትሇውንም ውጤት ሇመቀበሌ ተዘጋጅቷሌ ማሇት ነው፡፡ እንዯ ማር 
የጣፈጠችውንና የወዯዲትን ኃጢአት እንዯ እሬት መሮትና አንገሽግሾት እንዱተወው 
ዕዴሌ ይሰጠዋሌ፡፡ አሌመሇስም አሻፈረኝ ካሇ ግን የኃጢአትን ዯመወዝ ይቀበሊሌ፡፡ እኛም 
ሇዴርጊታችንም ሆነ ሇዝምታችን ኃሊፊነት ወስዯን ግፍ፣ጭቆና፣ በዯሌ፣ ባጠቃሊይ 
ባርነት አንገሽግሾናሌ ብሇን በተግባር የሚተረጏም ቁርጥ ኅሉና ሲኖረን የዚያን ጊዜ 
እግዚአብሔርም ፈቃዲችንን ይፈጽምሌናሌ፤ የምንፈሌጋቸው ነፃነት፣ እኩሌነት እና 
የሕዝብ ፈቃዴ ያሇበት አስተዲዯር እውን ይሆናለ፡፡  

በእኔ እምነት አሁን ያሇው የወያኔ አገዛዝ የሚጠገንበት/የሚሻሻሌበት ዕዴሌ የሇውም፡፡ 
ይህንን ማሰብ ጉም መዝገን ወይም ነፋስን መጏሰም ነው የሚመስሇኝ፡፡ በርካታ 
ዕዴልችን አምክነውና አጨናግፈው ቁናቸው የተሠፈረ፣ ጽዋቸው የሞሊ ይመስሇኛሌ፡፡ 
ወያኔና ተሊሊኪ አሽከሮቹ የቀራቸው የዘሩትን ማጨዴ ብቻ ይመስሇኛሌ፡፡ ተዯጋግሞ 
እንዯተነገረው ይህ በምኞች ብቻ አይመጣም፡፡ እያንዲንዲችን ከከፍተኛ ጥንቃቄና ኃሊፊነት 
ጋር የሚጠበቁብን ተግባራት አለን፡፡ እነዚህ ተግባራት የሚከተለትን አንኳር 
አስተሳሰቦች ታሳቢ ያዯርጋለ፡፡ 

1ኛ/ የወያኔ አገዛዝ የሁለም ኢትዮጵያዊ የጋራ ጠሊትና ሕዝቡም የዚህ አስከፊ ሥርዓት 
ገፈት ቀማሽ መሆኑ፤ 

2ኛ/ የኢትዮጵያና የሕዝቧ ማናቸውም ችግሮች፣ ተግዲሮቶች፣አሇመግባባቶች የሚፈቱት 
ሇሁለም ኢትዮጵያዊ (ፆታ፣ ጎሣ፣ ሃይማኖት ወ.ዘ.ተ ሳይሇይ) እኩሌ የሆነች በሕዝብ 
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ፈቃዴ ሊይ የተመሠረተች፣ ነፃነት፣ እኩሌነት፣ ፍትሕና የሕግ የበሊይነት የሚሰፍንባት 
ኢትዮጵያን በመመሥረት መሆኑ፤ 

3ኛ/ አገዛዙ እስኪወገዴ ዴረስ ማናቸውም ሌዩነቶቻችን ሇጊዜው ታግሰን በማቆየት በጋራ 
በምንመሠርተው አዱስ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ሂዯት ዏበይት ቅሬታዎችችን ሁለ 
ተነቅሰው ወጥተው በሰሇጠነ መንገዴ፣ በእኩሌነትና በመዯማመጥ ዘሊቂ መፍትሄ 
ማበጀትን፤ 

ስሇዚህ ምን እናዴርግ? ከሌሂቅ እስከ ዯቂቅ ዴርሻ አሇው፡፡ 

ሀ/ ከምሁራኑ (በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምትገኙ) 

ታዋቂው ጥቁር አሜሪካዊ የሰብአዊ መብት ተሟጋች መሪ ማርቲን ለተር ኪንግ ጁኒየር 
በአንዴ ወቅት እንዱህ ሲሌ ተናገሯሌ፡፡ “We will have to repent in this generation not 

merely for the hateful words and actions of the bad people but for the appalling silence of 

the good people.” በግርዴፉ ወዯ አማርኛ ሲመሇስ መሌእክቱ ይህን ይመስሊሌ፤ በዚህ 
ትውሌዴ የምንጸጸተው እንዱያው ስሇ እኩይ ሰዎች የጥሊቻ ቃሊትና ዴርጊት ብቻ 
አይዯሇም፤ ይሌቁንም ስሇ መሌካም ሰዎች አስዯንጋጭ ዝምታ እንጂ፡፡ 

በዚህ ሳይማር ባስተማራችሁ ሕዝብ መካከሌ የብርሃን ቀንዱሌ/ የምታበሩ አዕናቈ 
ሇመሆን ካሰበችሁ፣ እውነትን ብቻ ሇመናገር የተዘጋጃችሁ ከሆናችሁ፣ የሕዝባችሁ 
የዘመናት ሰቇቃ ከሌባችሁ ጠሌቆ የሚሰማችሁና ይህች የጋራ ርስታችን ኢትዮጵያ 
በወያኔ አገዛዝ የዯረሰባት በታሪኳ ታይቶ የማይታወቀ መዋረዴ የሚቆጠቁጣችሁ 
ምሁራን ካሊችሁ፣ ሇሁሊችን ግራ ያጋባ ዝምታችሁ በዚህ የምጥ ወቅት ካሌተሰበረ እስከ 
መቼ ነው የሚቀጥሇው? ነፃነትና ሰሊም፣ ፍትሕና እኩሌነት ሇተጠማ፣ ሰብአዊ ክብሩ 
ተጠብቆሇት ሇመኖር በእጅጉ ሇሚናፍቅ ወገናቸሁ በእውነት የምትጨነቁና የምታስቡ 
ከሆነ እጅግ ዘግይቷሌ ከሚባሌ በቀር ጊዜው አሁን ነው፡፡ በወያኔ የጎሣ ወጥመዴና ሌዩ 
ሌዩ የመከፋፈያ ተንኮልች ሳትተበተቡ የፖሇቲካና የሲቪክ ማኅበራትን፣ ተማሪዎችን 
በአጠቃሊይ ሕዝባችሁ ሇአንዴ ዓሊማ እንዱሰባሰቡ ፈር አስይዟቸው፤ ዘሊቂውን አሻግረው 
እንዱያዩ በጥበብና በአስተዋይነት ምሩአቸው፤ ግጭቶች እንዲይከሠቱ ምከሯቸው፤ 
ከተከሠቱም ሳይቃጠሌ በቅጠሌ ብሊችሁ አዯጋ ሳያስከትለ የሚፈቱበትን አማራጮች 
አሳዩአቸው፡፡ ሕዝባዊ እምቢተኝነትን ተከታታይነት ባሇው መሌኩ ሇሕዝባችሁ አስተምሩ 
አሳውቁ፡፡ ሳታፍሩና ሳትፈሩ ስሇ እውነት መስክሩ ነፃ የሚያወጣችሁ እውነት ብቻ 
ነውና፡፡ 
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ሇ/ የፖሇቲካ ማኅበራት/ዴርጅቶች (በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምትገኙ) 

የታሪክ አራሙቻ የሆነውን የወያኔ አገዛዝ ሇማስወገዴ ሁኔታዎች ሁለ አመቺ 
ይመስሊለ፡፡ ሂዯቱን ሇማፋጠን ከሁለም በሊይ ሕዝብን እንወክሊሇን አርነት እናወጣሇን 
በማሇት ከተዯራጁ የፖሇቲካ ማኅበራት የሚጠበቀው ‹‹ዓመሌን በጉያ አዴርጎ›› 
በቅዴሚያ ወያኔን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ሊይ ሇማውረዴ ስሌታዊ ኅብረት/አንዴነት 
መፍጠር ነው፡፡ ሇወያኔ አንገዛም በቃን እምቢኝ አሻፈረኝ እያለ በአራቱም ማዕዘናት 
ውዴ ሕይወታቸውን የሚሰጡ የኢትዮጵያ ሌጆች ትግሊቸውን የሚያቀናጅ 
የሚያስተባብር አጥተዋሌ፡፡ የወያኔ የከፋፈሌህ ግዛ ሰሇባ ሆናችሁ ወይም በላሊ ምክንያት 
በጎሣ የተዯራጃችሁ ወይም ዜግነትን መሠረት አዴርጋችሁ የተዯራጃችሁ የፖሇቲካ 
ማኅበራት እውነት ዓሊማችሁ ከሥሌጣን በዘሇሇ ይህንን እንዯ መዥገር ተጣብቆ 
የኢትዮጵያንና የሕዝቧን ዯም እየመጠጠ ያሇ ቆሻሻ ሥርዓት አስወግድ ሇሁሊችንም 
የምትበጅ ኢትዮጵያን መገንባት ከሆነ፣ እንዯየተዯራጃችሁበት አስተሳሰብ በቅዴሚያ 
አንዴ ሁኑ፡፡ አጥጋቢ ባይሆንም በዚህ ረገዴ አንዲንዴ መሌካም ጅምሮች ተስተውሇዋሌ፡፡ 
ይህንን አጠናክራችሁ ግፉበት፡፡ መሇያየታችሁና እርስ በርስ መናቆራችሁ የሕዝብን 
ስቃይ የወያኔን ዕዴሜ ማራዘም መሆኑን የምታጡት አይመስሇኝም፡፡ በሕዝብ ዴምጽ 
አሸናፊ ብትሆኑ የምታገሇግለት በአመሇካከት በአስተሳሰብ የእናንተ ፕሮግራም ራእይ 
ዯጋፊ ያሌሆነውን የኅብረተሰብ ክፍሌ ጭምር በመሆኑ ከጥሊቻና ከመጠሊሇፍ ፖሇቲካ 
ራሳችሁን አንጹ፡፡ ያሇፈን ቁርሾ (በእውነት አንዴን ጎሣ አነጣጥሮ የተፈጸመ ካሇ) 
ማመንዠኽ ጋት ያህሌም ስሇማያራምዯን ከስህተታችን የምንታረምበት፣ ዲግም 
እንዲይፈጸም እርም የምንሌበት ይሁን፤  በቀዯመ ዘመን/ታሪክ የተፈጸመ ግፍ በዯሌ ካሇ 
ይቅር ሇእግዚአብሔር ሇመባባሌ ሆዯ ሰፊ እንሁን፤ ወገንተኝነታችሁ ሇኢትዮጵያውያን 
በሙለ ይሁን፡፡ እንወክሊሇን የምትለት ሕዝብ በጎሣ፣ በሃይማኖት ወይም ወያኔ 
ባዘጋጀው የማሇያያና ጥሊቻን የማራቢያ ዘዳዎች እንዲይጋጭ፣ ኃይለንም ረብ በላሇው 
ጉዲይ እንዲያባክን ተግታችሁና አጥብቃችሁ ሌትሠሩ ይገባሌ፡፡ ወያኔን በጋራ አስወግዯን 
ሇምትመሠረተው ኢትዮጵያ ከላልች የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጋር ተወዲዴራችሁ የሕዝብ 
ሥሌጣን የምትይዙት ዓሊማችሁን፣ ርእያችሁን፣ አጀንዲችሁን፣ ፕሮግራማችሁን 
በሚመርጥ የሕዝብ ዲኝነት ይሆናሌ፡፡ 

ሐ/ የሲቪክ ማኅበራት (በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምትገኙ) 

ወያኔ በአፍራሽ ፖሉሲው ሕዝብን ሇማሇያያት አገርን ሇማፍረስ ከደር እስከ 
ቤተመንግሥት በእጅጉ ሠርቷሌ፡፡ በዚህ አፍራሽ ተሌእኮውም በርካታ ንጹሐን 
ኢትዮጵያውን ያሇ ፍርዴ ሕይወታቸውን አጥተዋሌ፣ አካሇ ጎዯል ሆነዋሌ፣ በየወህኒ 
ቤቱ በእስር ይማቅቃለ፣ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሇዋሌ፣ ተሰዴዯዋሌ፣ 
የኢትዮጵያውያን ሀብት ንብረት ወዴሟሌ፣ ተዘርፎአሌ፡፡ የእስካሁኑ ጥፋት አገርና 
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ሕዝብ ከሚሸከሙት በሊይ ቢሆንም ወያኔ ተሌእኮው ነውና ከእስካሁኑም ሇከፋ ጥፋት 
እየተዘጋጀ ነው፡፡ በመሆኑም ተጨማሪ ጥፋት እንዲይከሠት፣ በዚህም ምክንያት የአንዴ 
ኢትዮጵያዊ ሕይወት እንኳ እንዲይጠፋ የሲቪክ ማኅበራት ከፍተኛ ሚና ይኖራችኋሌ፡፡ 
ሇዘመናት ተሳስቦ በችግርም በዯስታም አብሮ ሲኖር የቆየው ኢትዮጵያው የአገዛዙ እኩሌ 
ተጠቂ መሆኑን በማስረዲት ጎሣና ሃይማኖቱን መሠረት አዴርጎ እንዲይጋጭ 
ማስተማር፣ ማሳወቅ ይጠበቅባችኋሌ፤ ግጭቶችም ከቈጥጥር ውጭ ሳይሆኑ በምክር፣ 
በዕርቅ፣ በሽምግሌና እንዱፈቱ ተሰሚነት ካሊቸው ከአካባቢው ታዋቂ ሰዎችና 
ሽማግላዎች ጋር መሥራት ይጠበቅባችኋሌ፡፡ መርጠው ፈቅዯው ባሊመጡት የጎሣ 
ማንነት እንዲይሇያዩ፣ ያንን እውነታ (አኝዋክና መዠንገርነትን፣ በርታና ጉሙዝነትን፣ 
ሐረሪና ኢሮብነትን፣ ሽናሻና ሳሆነትን፣ አፋርና ሶማላነትን፣ ሱርማና ሐመርነትን፣ 
ጉራጌና ትግሬነትን፣ ከምባታና ሀዴይነትን፣ ጋሞና ወሊይትነትን፣ ሲዲማና ከፋነትን፣ 
ወሊይታና ኮንሶነትን፣ ኦሮሞና ‹ዏምሐራ›ነትን፣በጠቅሊሊው በኢትዮጵያችን ውስጥ 
የሚገኙ ጎሣዎችን) የሚሽር የሚያሳጣ ኃይሌ እንዯላሇ ማስረዲት ይጠበቅባችኋሌ፤ 
ይሌቁንም ሁሊችንን የሚያስተባብሩ ትሌሌቆቹ የማንነት መገሇጫዎች ማሇትም የአንዴ 
አገር ዜግነት እና ሰውነት (የሰው ሌጅነት) ሊይ እንዱያተኩሩ ተግቶ ማስተማር 
ያስፈሌጋሌ፡፡ ወያኔ ተወግድ ሇሁሊችን የምትሆን ኢትዮጵያን በምንመሠርትበት ሂዯት 
የጎሣ ሌዩነታችን መዴመቂያችን መክበሪያችን ሆኖ፣ ትንሽ ትሌቅ ሳይባሌ ተማዊ 
መሠረት ይዞ ባህለን፣ ትውፊቱን፣ ታሪኩን፣ ቅርሱን፣ ማንነቱን እንዱያበሇጽግ፣ 
በዚህም የቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቱ ተጠቃሚ እንዱሆን፣ ይህንንም ሇተተኪ ትውሌድች 
ሥርዓት ባሇው መንገዴ ዘግቦ፣ ሰንድ እንዱያቆይና እንዱያስተሊሌፍ ከሚመሠረተው ሕገ 
መንግሥታዊ ሥርዓትና መዋቅር በተጨማሪ የሲቪክ ማኅበራት ከፍተኛ እገዛ የማዴረግ 
ኃሊፊነትና አዯራ አሇባችሁ፡፡  

መ/ የብዙኃን መገናኛ (በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምትገኙ) 

ያሇንበት የመረጃ ዘመን ዘሌማዲዊው ከሆነው የብዙኃን መገናኛ በተጨማሪ አምባገነኖች 
አዲፍነው የማያስቀሩት በርካት ዘመናዊ መረጃን የማስተሊሇፊያ/ ሇሕዝብ እንዱዯርስ 
ማዴረጊያ መንገድች አለት፡፡ ውሸት እንዯ ኮሶ የተጣባውን የወያኔን አፍራሽ መረጃዎች 
ከማምከን ጀምሮ ሞያዊ ኃሊፊነትና ጥንቃቄ በተሞሊበት ሁኔታ አገራዊና ተያያዥነት 
ያሊቸው ዓሇም አቀፋዊ መረጃዎች ሇሕዝብ የማዴረስ ግዳታ አሇባችሁ፡፡ ጦማርያን 
ሆናችሁ ላልች የማኅበራዊ ብዘኃን መገናኛ ተጠቃሚዎች እርስ በርስ ከመዘሊሇፍና 
ከመነቃቀፍ ወጥታችሁ (ወያኔና የአገዛዙ ተጠቃሚዎች ካሌሆኑ በስተቀር ላልቻችን 
ሇእንቶ ፈንቶ የምናባክነው ጊዜና ኃይሌ የሇንምና) ኢትዮጵያዊ ጨውነት በተሞሊበት፣ 
እውቀትንና ሞያን መሠረት ባዯረገ እንዱሁም በሇዘበ ን ሇሕዝብና ሇአገር 
የሚጠቅሙ ሃሳቦችን፣ አሇመካከቶችን፣አስተያየቶችን፣ ትችቶችን ብትሇዋወጡ መሌካም 
ይመስሇኛሌ፡፡ ነፃነት ሌቅነት/ስዴነት አይዯሇም፡፡ ገዯብ ያሇው፣ በኃሊፊነት የሚጠቀሙበት 
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የባሇአእምሮ ወይም አስተዋዮች የማሰብ፣ የመናገር፣ የመጻፍ፣ እነዚህንም በሥራ 
የመተርጏም ምርጫ ነው፡፡ 

ሠ/ የኢትዮጵያ ሕዝብ (በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኘው) 

ሽብርተኛው የወያኔ አገዛዝ ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ በአሌሞት ባይ ተጋዲይነት 
የኢትዮጵያን ሕዝብ እየጨፈጨፈ ይገኛሌ፡፡ ይህ የሕይወት መሥዋዕትነት ከንቱ ሆኖ 
እንዲይቀርና በሁለም የኢትዮጵያ ክፍሌ ሕዝባዊ እምቢተኝነቱ እንዱቀጣጠሌ ከተፈሇገ 
ሕዘቡ ከወያኔ ላሊ ጠሊት እንዯላሇው ጠንቅቆ መረዲት ይኖርበታሌ፡፡ የወያኔ ራዱዮና 
ቴላቪዥን በሚያሰራጨው ሐሰትና ተረት ሳይታሇሌ፣ ባሰማራቸውም ሆዴ አዯር 
ካዴሬዎች ከንቱ ዱስኩር ሳይዯናገር በቅዴሚያ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍሌ 
የመጣውን ወገኑን ሇዘመናት አብሮ የኖረም ይሁን በቅርብ የመጣ ወገኑ መሆኑን 
በማመን ምንም ዓይነት ጥቃት ሊሇማዴረስ እያንዲንደ ዜጋ ከራሱ ጋር ቃሌ ኪዲን ሉገባ 
ይገባዋሌ፡፡ ምክንያቱም ኢትዮጵያ አገራችን ሇሁሊችን የምትበቃ የጋራ ርስታችን ናትና፡፡ 
ዛሬ ወያኔ ኅሌውናዋን ሇሚፈታተናት አገራችን በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ 
ኢትዮጵያውያን አባቶችና እናቶቻችን ውዴ ሕይወታቸውን ከፍሇው ባንዴነት በነፃነት 
ያቆዩሌን የጋራ ቤታችን ናትና፡፡ እናቱ ቤት ሉኖር የፈሇገን ሰው ማንም እንዯ ባዕዴ 
እንዯ ጣሊት ሉቆጥረው አይችሌምና፡፡ ይሌቁንስ የእኛ ኢትዮጵያውያን ዯገኛ ባህሊችን 
እንኳን ወገናችንን ሰሊማዊ እስከሆኑ ዴረስ ባዕዲን እንግድችን ቤት ሇእንግዲ ብሇን 
አንጥፈን ጎዝጉዘን የምንቀበሌ አይዯሇንም? በዚህ ረገዴ ሇእውነት የቆማችሁ የእምነት 
አባቶች እንዱሁም የአገር ሽማግላዎች ካሊችሁ የተጣሊውን አስታርቁ፤ የበዯሇው 
እንዱክሥ አዴርጉ፤አጥፊውን ምከሩ፣ ገሥጹ፤ ፍቅርን፣ አንዴነትንና ወንዴማማችነትን 
ስበኩ፡፡ ተማሪዎችም ይህ ጽሑፍ አገር ሇወገን ይጠቅማሌ ብሊችሁ ካሰባችሁ 
መሌእክቱን ሇቤተሰቦቻችሁ እንዴታስተሊሌፉ በኢትዮጵያ አምሊክ ስም እማፀናችኋሇሁ፡፡ 

በመጨረሻም የኛ ንስሓ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ፣ በቀዯመው ዘመንም ሆነ በቅርቡ 
ሕዝባችንና አገራችን ሊይ ሊዯረስነው በዯሌ ተጸጽተን ይቅር ሇእግዚአብሔር መባባሌ 
ነው፤ ዕርፍ ተይዞ ወዯ ኋሊ አይታረስምና ሁሊችንን በእኩሌነት የምታስተናግዴ 
ኢትዮጵያን ሇመገንባት በጎ አሳቡ፣ ውይይቱና ሥራው ከአሁን መጀመር አሇበት፤ ሇዚህ 
ክቡርና ታሊቅ ዓሊማ ማን ቤዛ/ታዲጊ ይሁነን? ያሇምንም ጥርጥር ሁሊችን 
ኢትዮጵያውያን፤ በግንባር ቀዯምትነት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ከባርነት ወዯ 
ነፃነት፣ ከኀሣር ወዯ ክብር፣ ከዴህነት ወዯ ብሌጽግና፣ ከዘራፊዎችና አምባገነን ሥርዓት 
እኩሌነት፣ የሕግ የበሊይነትና ፈቃዯ ሕዝብ ወዯ ሰፈነበት ሥርዓት ሇማሸጋገር ዝግጁነቱ 
ያሊችሁ የሕዝብ መሪዎች፡፡ 

ይኄይስ እውነቱ 


