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አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ስንል
ሀገሮች እንደ ሀገር ዓለም አቀፍ መለያቸውን፣ መልክዓ ምድር አቀማመጣቸውን (ድንበራቸውን)
እውቅና አግኝቶ ሀገርና ሕዝብ ተብለው መለያ ስማቸውን እንደያዙት ሁሉ ኢትዮጵያችንም ቀደምት
ሀገር ለመሆኗ ታሪክ የመሰከረላት ነው። ሀገሮች ስያሜያቸውን ይዘውና የራሳቸውን መንግሥት
እስከመሠረቱበት ጊዜ እርስ በርሳቸው በርካታ ግጭቶችና ጦርነቶች አካሂደዋል። በዓለም ደረጃ
የተለያዩ ጎሳዎች ከተለያየ አካባቢ በተለያየ ምክንያት ወደ ተለያየ አካባቢ ሰፍረዋል። በወረራ፣ ለም
መሬት ፍለጋ፣ በንግድ እና በመሳሰሉት አካባቢያቸውን ለቀው የሌላ ሀገር ነዋሪ ሁነዋል። ከሠፈሩበት
አካባቢ ነዋሪ ጋር በመዛመድ፣ ባህላቸውን ተወራራሽ በማድረግ፣ በመከባበርና በመፈቃቀር በሂደትም
የመጡበትን ሳይሆን ለዘመናት የኖሩበትን ሀገሬ ብለው ኖረዋል፣ በሀገራቸውም ኮርተዋል።
ሀገርና መንግሥት ሲመሰረት፣ ሲገነባ በዚህች ዓለም የሰዎች ታሪክ በአብዛኛው የወራሪና የተወራሪ
ታሪክ ነው። ይህም ጦርነት፣ ይህም ወረራ ነው አሁን የምናየውን ሀገርና መንግስት መልክ የሰጠው
እንጂ፤ እንዲህ ዛሬ እንዳለው የተፈጠረ አይደለም። ኢትዮጵያ ሀገራችንም የዚህ ዓለም ሰዎች
ባለፉበት ታሪክ ጎዳና ውስጥ አልፋለች። እዚህ ዓለም ውስጥ ስላለች። በታሪክ ሌላው ዓለም
ያለፈበትን ውጣ ውረድ ተምረን፤ ይህ ውጣ ውረድ በእኛ ሲደርስ ሌላ ትርጉም መስጠቱ የተማርነው
ትምህርት ዘልቆን ነበር አያስብልም።
ዓለማችን የተለያዩ ሕዝቦችን በመልክ፣ በቋንቋ፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በዘር፣ በፆታ፣ በዕድሜ ወዘተ
አቅፋ ያለች ፕላኔት ናት። በተለያዩ የዱር አራዊት፣ የቤት እንሰሳት፣ አዕዋፍ፣ የባህር ውስጥ
ፍጡራን አካታ በወንዞች፣ ተራሮች፣ ተክሎች ታጅባ ያለች ምድር እንደ አህጉሩ ክረምትና በጋን
አስተናግዳ ቀንና ብርሃንን አካታ ያለችው ዓለማችን በጨረቃ ድምቀት በክዋክብት ፀጋ በፀሐይ
ብርሃን ደምቃ ጥሮና ግሮ ይጠቀምባት ዘንድ እንደ መጽሐፉ “ምድርን ግዟት” ተብሎ ለሰው ልጅ
ተችራለች።
ኢትዮጵያችን የዓለማችን ትንሿ ነፀብራቅ ነች ብንል ሚዛን ይደፋል። በተለምዶ አገላለጽ ጥቁር፣
ቀይ፣ የቀይ ዳማ፣ ቆንጆ፣ የደም ገንቦ ወዘተ የተለያዩ መልኮችንና ቅርጾችን ይዛ በርካታ የተለያዩ
ቋንቋ ተናጋሪዎችን አቅፋ፣ የተለያዩ ውብ ዘሮችንና ጎሳዎችን አካታ እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ስያሜዋ
ያደረገች የመጀመሪያዋ የክርስትና እምነት ተቀባይና ለእስልምና ሃይማኖትም በሯን ከፍታና እጆቿን
ዘርግታ የተቀበለች የራሷ የሆነ ልዩ ምስጢር ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያችን ያካተተቻቸው ብርቅ
የታሪክ ቅርሶቿና የተፈጥሮ አራዊቶቿ፣ ወንዞችና፣ ተራሮቿ ብቻ አይደሉም በዓለም የታሪክ ቅርስነት
መመዝገብ ያለባቸው። ሀገራችን እራሷ ልዩ ተፈጥሯዊ ስጦታዋ በታሪክ አውራነትና ጥንታዊነት
የሚያስመዘግባት ነው። የቅኝ አገዛዝን ቅስም የሰበረችና ነፃነትን ለዓለም ያበሰረች የጀግኖች ሀገር
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ናት። የተናቀን የአፍሪካና የጥቁር ሕዝብን በሰንደቅ ዓላማዋ ከዓለም በላይ ከፍ አድርጋ ያስተዋወቀች
ጥንታዊት የማራቶን ጀግና ናት።
ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ቀደምት ሀገርነቷ አክሱምና ላሊበላን ብልጭ አድርጋ ድርግም ያለች
እድገትና ስልጣኔ የሸሿት ከመሆኑም አልፋ በተለይ በአለፉት አርባ ዓመታት ረሃብና ድህነት መለያዋ
ይሆን ዘንድ በመንግሥትነት የተፈራረቁት ሥርዓቶች አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ኃያላን
መንግሥታት ዓለምን በተለይ አፍሪካን በተለያየ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ቁማራቸው በቁጥጥር ሥር
ለማዋል ሌባ ጣታቸው ኢትዮጵያችን ላይ ያነጣጠረው በትንሹ ከዐድዋ ሽንፈታቸው ወዲህ ነው ቢባል
ያስኬዳል። በዓለም የጉባዔ መድረክ ላይ ብቅ እያለች የመጣችው አፍሪካዊት ሀገር ካልተሽመደመደች
ለዛሬና ለወደፊት ሂደታቸው እንቅፋት ናትና የሕዝቧን ማንነት በመበታተን፣ ጠንካራ ትውልዷን
በመቅበርና በማሽመድመድ፣ ባህሏንና ሃይማኖቷን በመበረዝ ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜትን
በማዳፈን ሌት ተቀን አውጠንጥነውና እንቅልፍ አጥተው ዛሬ ላይ አድርሰውናል። ለዚህ ደግሞ
በተደጋጋሚ ከሀዲና ባንዳ ያልተለያት ሀገራችን የራሷ ልጆች የእናት ጡት ነካሽ በመሆን ያበረከቱት
አስተዋጽኦ ቀላል እንዳልነበር ታሪክ የዘገበው ነው፤ ዛሬም እየታየ ነው።
ኢትዮጵያችን ዛሬ ህልውናዋ አስጊ ደረጃ ላይ መሆኑን በመደጋገም ስንናገር ለጥፋቷ ዋናውን ድርሻ
ከሃዲ ልጆቿ ሲወስዱ ለዘላቂ ደህንነቷ ተወደደም ተጠላ ከልጆቿ ሌላ እንደማይኖር ያለማወላወል
በማስገንዘብ ነው። የአፍሪካንና የኢትዮጵያን ሁኔታ ይመለከቱልናል ያልናቸውና ሲመረጡ
የፈነጠዝንላቸው ከሀገራቸው ጥቅም አንጻር ወያኔ ዴሞክራቲክ ሥርዓት መሆኑን መስክረውልንና
ስቀውብን ሊሰናበቱን ቀናት ቀርቷቸዋል። የሚነገረንን መስማት ያቃተን እኛው ነን። ኢትዮጵያችንን
የዜጎቿ ያልተገደበ መብት ተግባራዊ የሚሆንባት የልጆቿ ሀገር ለማድረግ ሁሉም ነገር ያለው
በእጃችን ነው። ኢትዮጵያችን ያጣችውን የግለሰብና የቡድን መብት ተግባራዊ ካደረግን አንድ ሀገር!
አንድ ሕዝብ! ሆና ትቀጥላለች። ለዚህ ደግሞ ቅድሚያ ወያኔና ባዕዳን ኃይሎች በደካማ ጐናችን
ተጠቅመው የዘሩትን የዘር ፖለቲካ በማጨድና ኢትዮጵያነትን በማልማት፣ በማጎልበት መሆኑን
ከጥያቄ ማስገባት አይኖርብንም። ኢትዮጵያችንን ለመበታተን ድፍረቱ ኖሯቸው ብቅ ያሉትን
ልናሳፍር የምንችለው የማያሳፍረውን ኢትዮጵያዊነትንና ሕዝባዊነትን ይዘን ስንነሳ ነው።
ለኢትዮጵያ ህዝብ፡ ታላቅነትም ይሁን ሥልጣኔ አዲስ አይደለም። የአክሱምን ሐውልቶች
ያቆመ፣ የላሊበላን አብያተ ክርስቲያን ከአንድ ወጥ ድንጋይ የቀረፀ፣ የፋሲልን ግምብ ያነጸ፣
የሐረርን ግምብ ያቆመ ህዝብ፣ ሌላም ሌላ በአሁኑ ባለንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዘላቂ
የሆነ ስነ መንግስት፣ በሕገ መንግስት የሁሉን የግለስብ/ዜጋ መብት እንዳይነካ የሚደነግግ፣
በዴሞክራሲው ትልቁ ትንሹን እንዳያጠቃው ህግ የሚያደርግ፣ የሰውነትን ሰብአዊ መብት
የተቀበለ፣ የህግ የበላይነትን ያፀደቀ ሀገርና መንግስት ማቋቋም አያቅተንም።
ዛሬ ይህችን ሀገር እንዴት እንጠብቃት? ምላሽ የሚሻው ጥያቄ ነው። “ተረት ተረት” ሲሉን “የጀግና
በረት” ብለን ሕይወትን እንስጣት። ኢትዮጵያዊነትን ብሔራዊ ስሜት ለመሸርሸር በዘርና በጐጥ
በመከፋፈል አንዱን ዘር በሌላው ለማነሳሳት፣ አንዱ ዘር ለሌላው እንደጠላት እንዲታይ በዘርና
በሃይማኖት በመከፋፈል ሀገራችንን ለማዳከም የተወጠነው የባዕዳን ወራሪዎችና ጎረቤት ሀገሮች ውጥን
ዛሬ በራሳችን ዜጎች እየተተገበረ ይገኛል። የኢሕአዴግ/ህወሀት መንግስት ዘረኛ ሆኖ በሀገር ላይ
ተነስቷል። ዛሬ “ኢትዮጵያ የእኛ አይደለችም” ባይ መንግስት ሆኗታል። ባዕዳን ዘራፊዎች በወረራ
ያቃታቸውን ሀገራችንን ዛሬ መንግስት እየሰጣቸው ነው። ባዕዳን መበረዝ ያቃታቸውን ባህላችንን እና
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ሃይማኖታችንን ዛሬ መንግስት እያዳቀለላቸው ነው። ኢትዮጵያዊነት ኩራት ዛሬ በነጭ አምላኪነት
ይተካ ዘንድ በመንግስት ደረጃ ተዘምቶባታል። ሀገር ተኪ ብቁ ዜጋ በቀጣዩም ትውልድ እንዳይኖር
ሕፃናት በረሃብ እየተቀጡ ነው፣ በማደጎ እየተሸጡ ነው፣ ያለ ዕድሜአቸው ወደ ሴሰኝነት እየተነዱ
ነው። ይህ በወያኔ/ህወሀት መርዘኛ አገዛዝ ሀገራችን ላይ ያንዣበበውን አደጋ “ወያኔ አብቅቶለታል”
በማለት የምንንቀው አይደለም። ወያኔ ቢያበቃለት ችግሩ አላበቃም። የተቀበረው ፈንጂ መምከን
አለበት። የዘረኝነት ፈንጂ ለማምከን ቁልፉ ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያዊነት
የትም አትደርስም። የሀገር መውደድን ስሜት ገንብተን ካልተነሳን “እንደ ተመኘኋት አገኘኋት” ላሉት
“እንደ አቀድንላት በታተንናት” የሚሉበት ግዜ እሩቅ አይሆንም። ከወያኔ መንግስት ባሻገር
የተፈጠረላቸውን የዘረኝነት አጀንዳ ሕዝብና ሀገርን ለማጥፋት ሊጠቀሙበት ያሰፈሰፉትን ፍላጎታቸው
ቅዠት ይሆን ዘንድ ኢትዮጵያዊነት አሸናፊ ነውና አጥብቀን መስበክ ይኖርብናል።
ወያኔ/ህወሀት ለአለፉት 25 ዓመታት የተከሉትን ዘረኝነት ልንመክት የምንችለው በዘረኝነት ወጥመድ
ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት ለመሆኑ ቆርጠን መነሳት ይኖርብናል። ይበሉን እንጂ
“ትምክህተኛ” ሀገራችንን ለበታኞች አንሰጥም፣ ይበሉን እንጂ “ትምክህተኛ” የዜግነት መብት እውን
ለሚሆንባት አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሐዋርያ እንሆናለን። መላ የኢትዮጵያን ሕዝብ
ክንዱ አድርጎ የተነሳ ሕዝባዊ ንቅናቄ ከጅምሩ ስለ ኢትዮጵያችን ስናወራ ዘረኝነትና የዘር አከላለል
ከወያኔ/ኢሕአዴግ ውድቀት ጋር በጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ዳር ድንበር መተካት እንዳለበት
መደጋገሙ አስፈላጊ ነውና አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! እንላለን። አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ስንል
እንደ መፍትሄ የተያዘው በዘር መሰባሰብ ጉዳይ አንድነትን ሳይሆን መከፋፈልን፣ መቀራረብን ሳይሆን
መራራቅን፣ መስማማትን ሳይሆን መለያየትን፣ ጥንካሬን ሳይሆን ድክመትን በማጎልበት ውጤቱ
በወያኔ ወጥመድ በመያዝ ለተፈለገው የሀገር መከፋፈል በር ከፋች መሆኑን በማስገንዘብ ነው።
ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ጐሳዎችና ብሔር/ብሔረሰቦች ሀገር ናት። አንዱ ብሔር ከሌላው ተዋልዶና
ተከባብሮ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር የኖረባት ሀገራችን ዛሬ በ25 ዓመቱ የዘረኝነት አገዛዝ ሲሸረሸርና
ሲቦረቦር አሁን አለንበት ደረጃ ደርሰናል። በዘውዳዊው አገዛዝ በየጊዜው የነበሩት ገዥዎች ከነበረው
የስልጣኔ ኋላ ቀርነትና በኢትዮጵያ ላይ ካነጣጠሩት ወራሪዎች አንፃር የዘመናቸው ትኩረት የሀገሪቷን
አንድነትና ሉዓላዊነት ማስከበር ላይ ያተኮረ ነበር ቢባል ያስኬዳል። የመንግሥታቸውንም ስልጣን
ለማስጠበቅ በአመራራቸው ውስጥ የዘር ልዩነት ሳያደርጉ ሊገዙ እንደሞከሩ ሁሉ የነበረውም ጭቆና
ዘርን ሳያማክል ሁሉንም ነበር። በዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ከኢትዮጵያዊነት ስሜት፣ ከሀገር ፍቅር ጋር
እያቆጠቆጠ የመጣው የመብት ጥያቄ ዘርና ሃይማኖት ሳይለይ ሁሉንም ያሳተፈ ቢሆንም
የብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄ ያቆጠቆጠበት ዘመን ነበር። አንዱ ብሔር ሌላውን ጨቋኝ ተደርጎ
ለአደባባይ የቀረበው በዚሁ ትግል ውስጥ ነው። የነበሩት የገዥ ክፍሎችም የአማራውን ብሔር
የበላይነት የያዙ የአማራ የገዥ መደብ ተደርገው የተፈረጁበት ይህ ወቅት ነበር “የብሔር/ብሔረሰቦችን
ጥያቄ” ይዞ ብቅ ያለው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ያቀፈችውን በርካታ ጎሳዎችና የቋንቋ ሀብትነት ሊገኝ
የማይችል ብርቅዬ ስጦታ መሆኑን ተገንዝቦ ለሁሉም የሆነች ሀገር ለማበልጸግ ትግሉ አቅጣጫውን
ቢተልምም አንዱ ብሔር በሌላው ያነጣጥር ዘንድ የዘር ጥያቄም በተጠናከረ መልኩ የተነሳው በዚሁ
ወቅት ነው።
የኤርትራን እንቅስቃሴ አጣምሮ የኦሮሞ፣ “የሱማሌ አቦ”፣ የትግራይ ማንነትና የዘር ጥያቄ ብቅ ያለው
በዚሁ ወቅት ነበር። ይህ የዘር ፖለቲካ በጊዜው የነበረው የመደብ ትግል ላይ የጣለው ጥቁር ነጥብ
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ቀላል አልነበረም። “የብሔር/ብሔረሰቦች መብት እስከመገንጠል” የሚለው መፈክር ከፍ ብሎ ማታገያ
የሆነው በዚሁ ዘመን ነበር። ዛሬ የዚህ የዘር ፖለቲካ ጥያቄ አቅጣጫውን ስቶና የበላይነቱን ይዞ
ኢትዮጵያችንን ለመበታተን ባዕዳን ኃይሎች የጠነሰሱልንን ጥንስስ ህወሀት ሲያፈላው ሌሎች
ሊተገብሩት ጫፍ ላይ ደርሰው እናያለን።
ጦረኛው የደርግ አገዛዝ የየካቲት 66ን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አኮላሽቶ ማንነቱን በደም ካጨማለቀ በኋላ
ምንም የማይሰማ ጭፍን “ሀገር ወዳድነቱን” በመሳሪያው ሊተገብር ያቀደው ዕቅድ አድማሱን አስፍቶ
ሀገሪቷን በላ። የኤርትራንም ጥያቄ ሆነ በጊዜው ያቆጠቆጡትን የብሔር ድርጅቶች ማለትም በኦሮሞ፣
በትግራይና በሱማሌ ብሔር/ብሔረሰቦች ስም በመንቀሳቀስ ላይ የነበሩትን ድርጅቶች እንቅስቃሴ
በጦር አጠፋለሁ በማለት ሕጻናትን፣ እናቶችንና አባቶችን ጨምሮ በቦምብ ከማጋየት በጊዜው የነበሩት
የፖለቲካ ድርጅቶችና ሕዝባዊ ወገኖች ቢመክሩበት ዛሬ እተደረሰበት አስከፊ ሁኔታ ላይ ባልተገኘን
ነበር።
የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ደርግ የቀበረለትንና ያዳከመለትን የአንድነት ኃይል ተገን በማድረግ ይዞት
የተነሳው የዘረኝነት ፖሊሲ ዛሬ የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ደርሷል። ለአለፉት 25 ዓመታት
በቋንቋ፣ በባህል፣ በማንነት ጥያቄ ኢትዮጵያችን ተሸርሽራለች። ሰንደቅ ዓላማዋ ተዋርዷል፣ ጥንታዊ
ቅርሶችዋ ተጥለዋል፣ የጀግንነት ታሪኳ ተበርዟል፣ ምድሯ ለባዕዳን ተቸብችቧል። ሀገር ማጥፋት
ነውና የተያዘው ተኪ ትውልድ እንዳይኖር ሕፃናት ገና በጨቅላነታቸው በዘረኝነት እንዲዋጡ
ተጥሯል፣ በርካታ ዜጐቿ የስደት ሕይወት ይገፉ ዘንድ በመላው ዓለም ተበትነዋል።
ደርግ በጦረኝነቱ፣ ወያኔ በዘረኝነቱ ያቦኩትና ያወሳሰቡት የብሔር/ብሔረሰቦች ችግር ተፈትቶ የሁሉም
ዜጎቿ የሆነች ሀገር፤ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ዳግም እንዲያብብና ትልቁን ድርሻውን ይይዝ ዘንድ
“ሀገሬ ኢትዮጵያ” ብለን ከተነሳን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠላችን ጥርጣሬ አይግባን። ለዚህ
ደግሞ ትልቁ ኃይል ልጆቿ ናቸውና ኢትዮጵያ ከማንም በላይ የኦሮሞው ሀገር መሆኗን ኦሮሞው፣
የትግራይ መሆኗን ትግሬው፣ የጉራጌው መሆኗን ጉራጌው፣ የጋምቤላው መሆኗን ጋምቤላው፣
የአማራው መሆኗን አማራው ወዘተ. በጋራ ተያይዞ ከተነሳ በስማቸው ሊነግዱ ያሰፈሰፉ
የብሔር/ብሔረሰብ ድርጅቶችና ዘረኛው ወያኔና ውድቀቷን የሚቋምጡ ሻቢያን ጨምሮ ባዕዳን
ኃይሎችን የምናሳፍርበት ቀኑ ሩቅ አይሆንም።
የሁሉም ብሔር/ብሔረሰብ ባህል፣ ቋንቋ፣ መብት የተከበረባት ኢትዮጵያን እንደገና ለማንሳት ሁሉም
ሀገሬ ብሎ ሊዘምርላት ይገባል። የአንዱ ጎሳ/ዘር/ብሔር ጥያቄ ከሌላው የተያያዘ መሆኑን ግንዛቤ
በመውሰድ ትግሉ ያለው አምባገነንና ዘረኛ አገዛዝ ላይ ያነጣጠረ መሆን ይገባዋል። ድህነትን፣
ድንቁርናን፣ ረሃብን፣ በሽታን፣ ስደትን፣ እንግልትን፣ ግርፊያን፣ መታሰርን፣ መገደልን ወዘተ.
የሰቆቃ ዓይነቶችን እንድንሸከም ያደረገችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ሳትሆን በየጊዜው የሰፈሩት አምባገነን
አገዛዞች ችግር ነው። አሁን ደግም ዘረኛውና ሀገር በታኙ ወያኔ ያጋጋለው መሆኑን በመረዳት
ሀገራችንን ከጥፋት መጠበቅና ማዳን የሁሉንም ዘር/ዜጋ የጋራ ጥረትን ይጠይቃል።
የኦሮሞ፣ የአማራው፣ የትግሬው፣ የጉራጌው፣ የሱማሌው፣ የሀድያው፣ የጋምቤላው፣ የደቡቡ፣
ያአኝዋኩ፣ ወዘተ. ጥያቄ አምባገነን አገዛዞች ላይ ያነጣጠረ የሁሉም ቤት የሆነችዋን ኢትዮጵያ
እንደገና የማንሳትና የማደስ መሆን ይገባዋል። በዘር፣ በብሔር/ብሔረሰብ ላይ ያነጣጠረ ጥያቄ ሀገር
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ለመበተን አጀንዳ ከያዙ ኃይሎች፣ ወያኔን ጨምሮ መሰሪ ተንኮልና ሤራ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባዋል።
ከእንግዲህ “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ!” ብለን በጋራ መሰለፍ ይኖርብናል።
የወደፊቷ ኢትዮጵያ ኦሮሞው ከትግሬው ከአማራው ከጉራጌው ወዘተ ዘር ሳይመርጥ የሚኖርበት፣
የሚጋቡበት፣ ክልሉ ኢትዮጵያ የሆነችበት አንዱ በሌላው ባህልና ቋንቋ የሚኮራበት፣ ሁሉም
ኢትዮጵያዬ ብሎ ሀገሩንና ሰንደቅ ዓላማውን ከፍ የሚያደርግበት ሀገር መመስረት የሁሉም ዜጋ
ግዴታና ሀላፊነት ሊሆን ይገባዋል። የዘር ልዩነታችን ፀጋችን፣ የክርስትናና የእስልምና እምነት
ቤታችን ኢትዮጵያ መሆኗን ማስተማር ይኖርብናል። የበርካታ ቋንቋና ዘር ባለሀብት መሆናችን
ያኮራናልና ልዩነታችን ክብራችን ነው። ጥላ ከለላችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ኦሮሞ ልጆች፣
ትግሬ ልጆች፣ አማራ ልጆች፣ ጉራጌ ልጆች፣ ወላይታ ልጆች፣ ሱማሌ ተናጋሪ ልጆች፣ ከምባታ
ልጆች ተዘርዝረው የማያልቁ ወዘተ ወዘተ አሏት። እናታቸው አንድ የሆነች ዘሮች። ቋንቋቸው
ኢትዮጵያ የሆነች ዘሮች። ክልላቸው ኢትዮጵያ የሆነች ዘሮች። ልናጠናክረው የሚገባን
አንድነታችን። ልዩነታችን አንድነታችን። “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ!” ብለን በጠላቶቻችን መቃብር
ላይ ለምናለመልማት ኢትዮጵያችን በጋራ እንነሳ እንላለን።
ወያኔ/ኢሕአዴግ ገና ከጅምሩ በሻቢያ አጋዥነት ኢትዮጵያን የመበታተን ዕቅዳቸውን ስኬታማ
ለማድረግ ያነጣጠሩት በይበልጥ አማራው፣ ኦርቶዶክስ እምነትና በኢትዮጵያ አንድነት እተደራጁት
የፖለቲካ ኃይሎች ላይ መሆኑ አጠያያቂ አልነበረም። ገና ከጅምሩ በበደኖና በአርባ ጉጉ በተደረጉት
የዘር ማጥፋት አማራው ተጨፍጭፏል፣ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሲወርድ ሲዋረድ በኢትዮጵያ
ሰንደቅ ዓላማ አሸብርቃ ኢትዮጵያዊነትን ሰባኪ በመሆኗ ከጅምሩ በማሽመድመድና በማዳከም
ምዕመናን በመላው ዓለም እንዲሰደዱ ያደረገው ውጤትና የተለያዩ ገዳማትን ቅርስ የመዝረፍና
ማዳከም ሂደት ዛሬም እንደቀጠለ ነው፣ ወያኔና ሻቢያ ገና በጫካ ሕይወታቸው በአንድነት የተደራጁ
ኃይሎችን በማሽመድመድና ሕይወት በመቅጠፍ ትልቁን አስተዋጽኦ ለማድረጋቸው ለአብነት ያህል
በኢሕአፓ እና በኢድህ ላይ የተደረገው የሜዳ ጥቃት የሚዘነጋ አይደለም።
መሰሪው ወያኔ እርስ በርስ የማናከስ ጥቃቱ ሌላውን ጎሳና ሃይማኖት በመጠቀም የዳር ተመልካች
ለመምሰል የዘረጋው ዕቅዱ በአንዳንድ አካባቢዎች ለጊዜው ቢሳካለትም መጨረሻው ግና ሁሉም ጎሳና
ሃይማኖት ተንኮሉን በመረዳት እራሱ ላይ እያነጣጠረበት ይታያል። የኦሮሞ ልጆች አማራን
እንደጠላታቸው
በማየት
እንዲያጠቁ፣
እስላሞች
ክርስቲያኖችን
እንደጠላት
በመፈረጅ
እንዲያገልሏቸው የተደረገው የ25 ዓመት ጥረት ስኬታማ እንዳልሆነ እየታየ ቢሆንም ሂደቱን
ለመግታት ግና ከባድ ጥረትን ይጠይቃል።
ዛሬ አማራው ላይ ወያኔ በከፈተው ጦርነት የአማራውን ዘር ለመከላከል መደራጀት ግድ ቢልም
በምንም መልኩ ኢትዮጵያዊነት ስሜትን መሽረፍ የለበትም። አማራው ይህንን ጦርነትና ጥቃት
ለመከላከልም እንደአማራነት በጋራ መሆን ሲገባው አማራው እራሱ አንዱ ጎንደር ሌላው ጎጃም፣ ሸዋ
እያለ መከፋፈሉ የወያኔ ከፋፋይ ዕቅድ ውስጥ ሳያስቡት መዘፈቅ ነውና መታረም እንዳለበት ማሳሰብ
ግድ ይላል። በሌላም መልኩ “አማራም ተደራጅቶ የራሱን ክልል መጠበቅ አለበት” ከማለትም አልፎ
“ካስፈለገም ይገነጠላል” የሚሉ በወያኔ መርዝ የተሸፈኑ አካሄዶች እጅጉን ጠቃሚነቱ ለወያኔ እንጂ
ለሀገርም ሆነ ለአማራው እንደማይበጅ እናሰምርበታለን። አማራው በዘር ፖለቲካ ከመዘፈቅ አልፎ
እርስ በርሱም በተሰባጠረ መልኩ መደራጀቱ ያለው ጠቀሜታ ጉዳት መሆኑን መጠቆም እንወዳለን።
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አማራ እንደጥንቱ ኢትዮጵያን ለማዳን መነሳት ነው ያለበት። አማራው ለትግሬው፣ ለኦሮሞው፣
ለጉራጌው፣ ለጋምቤላው፣ ለሱማሌው፣ ለደቡቡ፣ ለሰሜኑ፣ ለምሥራቁ፣ ለምዕራቡ፣ ለማዕከሉ ሲዋደቅ
ነው የቴዎድሮስ ዕንባ ሀገርና ሕዝብ የሚያድነው። አማራው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደሙን ሲያፈስ
አጥንቱን ሲከሰክስ ነው የአባ ጅፋር ኦሮሞዎች “ደማቸው ደማችን” የሚሉት፣ የአሉላ አባ ነጋ
ትግሬዎች ኢትዮጵያችን የሚሉት፣ የጦና ወላይታዎች ለኢትዮጵያ የሚዋደቁት ወዘተ. ወዘተ።
የወያኔ አገዛዝ ለ25 ዓመታት የዘረጋው/የረጨው የዘረኝነት አባዜ በህዝባችንና በሀገራችን ላይ መሆኑን
መዘንጋት የለብንም። ዛሬ በ35 ዓመት ዕድሜ ያሉ የሀገራችን ጎልማሶች ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ
ስሜታቸው ቢዳከም፣ ኢትዮጵያዊነት መለያችንን ሰንደቅ ዓላማዋን የማያውቋት ቢኖሩ አይደንቀንም።
ወያኔ በየመንደራቸው፣ በየቄያቸው፣ በየትምህርት ቤታቸው፣ ይህንን መርዙን ሲበትን ነውና
ያሳደጋቸው። ወያኔ የዘራውን ዘረኝነት አጭዶ ኢትዮጵያዊነት ያብብ ዘንድ ችግሩ መኖሩን መቀበል
አስፈላጊ ነው። በኃይልና በጉልበት ሳይሆን ለችግሩ እውቅና ሰጥቶ የሕዝቡን ዴሞክራሲያዊ መብት
በተግባር በማሳየትና የሕዝብ የበላይነትን በመቀበል ችግሩ ተፈትቶ ሁሉም ኢትዮጵያ ሀገሬ ብሎ
ይሰለፍ ዘንድ የጋራ ምክክርና መድረክ አስፈላጊ ነው። ከወያኔ ውድቀት በኋላ አምባገነን ገዥዎች
ጥለውት ያለፉትን የቤት ሥራ በጉልበት ልንፈታው ከተነሳን እኛም እነሱን ተከተልን ማለት ነው።
ከወያኔ ውድቀት በኋላ በለስ የቀናው እኔ አውቅላችኋለሁ ባይ አግላይ ፖለቲካ ከመጣ መታወቅ
ያለበት ለህዝብ አይበጅምና ትግሉ ይቀጥላል።
በመሆኑም ለሀገርና ለሕዝብ እንጮሃለን፣ ኢትዮጵያ ከገጠማት አስከፊ አደጋ ለማዳን እንረባረብ
ከተባለ በኅብረት መታገል ባይቻል እንኳ የኅብረት ስምምነት አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ የሁሉም
እሽቅድምድም ለሥልጣን ይሆንና ለሀገር መበታተን ወይም ለሌላ አምባገነን መተካት በር
እንደምንከፍት ሊታየን ይገባል።
በጥቅሉ አሁንም ጊዜው አላነሰም፣ በሩ አልተዘጋም። ለሀገርና ለሕዝብ አንድነትና ለዴሞክራሲያዊት
ኢትዮጵያ ምሥረታ ድምጹን እያሰማ ያለው የፖለቲካ ኃይል ኅብረት ፈጥሮ በጋራ መታገል
ባይሆንለት እንኳ በጋራ ተስማምቶና እርስ በርስ የሚደረገውን “አላስፈላጊ” ሽኩቻ አስወግዶ ሁሉም
የጋራ ጠላት ላይ እንዲያተኩር ከኢትዮጵያ ጠላቶችና ከአገዛዙ ባሻገር የኅብረት ግምባር በመፍጠር
መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ስንል “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ”
እናሳስባለን።
በሀገራችን ብሔራዊ ስሜት አብቦ ልማትንና ዕድገትን መሠረት ያደረገ ዴሞክራሲያዊ መንግሥትና
አሠራር በአንድ ኢትዮጵያ ጥላ ለመገንባት፤ ሥር እየሰደደ የመጣውን ዘረተኝነት ወደ ከፋ
መበታተንና የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እንዳይገፋ ከተፈለገ በተለያዩ ድርጅቶች መሃል መሰባሰብን
በመፍጠር በወቅቱ የሀገራችን ሁኔታ ለመምከር ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል። በሀገራችን ለተፈጠሩ
የዘር፣ የብሔር/ብሔረሰብ፣ የሃይማኖት፣ ቅራኔዎች ምንጩ በየጊዜው የተፈራረቁት ኢዴሞክራሲያዊ
አገዛዞች እንጂ ኢትዮጵያ እንዳልሆነች የጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ የጋራ መወያየት አስፈላጊ
ነው። የአምባገነኖች፣ በተለይ የወያኔ አገዛዝ ከፋፍለህ ግዛና በዘር የመጣ የመበታተን አደጋ ተዳክሞ
ሁሉም በባህሉ፣ በቋንቋውና በብሔሩ ኮርቶና ተከባብሮ የሚኖርባት የጋራ ሀገር ከእራሳችን አልፋ
ለአፍሪካ አርኣያ ትሆን ዘንድ ወያኔ/ሻቢያን በሀገርና ሕዝብ ጠላትነት ፈርጀን መሰባሰብ አስፈላጊ
መሆኑን “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ያምንበታል።
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ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶችንና ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎችን ያካተተ የጋራ ኅብረት ተግባራዊ ሆነ
ማለት፦ በመበታተናችን የተጠቀሙትን ወያኔን/ሻቢያ አሳፈርናቸው ማለት ነው፣ በምሥራቅ አፍሪካ
በተለይም በኢትዮጵያችን ሊከሰት የሚችለውን የእርስ በርስ ግጭት አስቆምነው ማለት ነው።
ተዳክመንና ተከፋፍለን እንዳመቻቸው ሊቦጠቡጡንና አንጡራ ሀብታችንን ሊበዘብዙ የቋመጡትን
ባዕዳን ኃይሎች አሳፈርን ማለት ነው። “እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ አትኖርም” ባዮችን ዘላለማዊነታችንን
አሳየናቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ የ100 ዓመት ሳይሆን ከሦስት ሺህ ዘመን በላይ ያስቆጠረ
የጀግንነትና የማንነት ክብር መሆኑን መሰከርን ማለት ነው። በአባትና እናቶቻችን አጥንትና ደም
ተከብራ የኖረችዋን ኢትዮጵያ ትንሳኤዋን አበሰርን ማለት ነው። ዛሬ በተለያየ የሀገሪቷ ክፍል ከወያኔ
አገዛዝ ጋር እየተፋለሙ፣ እየተዋደቁ ላሉት ወገኖቻችን በጋራ ደረስንላቸው ማለት ነው። ይህ ሲሆንም
የሕዝብና የሀገር የመከራ ጊዜ ማክተሙንና ለድል መቃረባችንን አጠናከርን። በመላ ሀገሪቷ
የተጀመረው ሕዝባዊ ንቅናቄ መሪ አጥቶ እንዳይቀለበስ ተዘጋጀን ማለት ነው።
ኢትዮጵያችን በልጆቿ የጋራ ተጋድሎ አንድነቷ ይጠበቃል!
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!
“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ”
ታህሳስ 07 ቀን 2009 ዓ.ም. (December 16, 2016)
ማሳሰቢያ ፡




ውድ ወገኖቻችን ይህንን «አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ» «ኢትዮጵያችን» ልሳን በተለይ በሀገር ቤት ኮምፒዩተር
የማግኘት ዕድል ለሌላቸው በማባዛት ታሰራጩት ዘንድ ቀና ትብብራችሁን በትህትና እንጠይቃለን።
«አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ» መስከረም 8 ቀን 2009 ዓ.ም. እራሱን ይፋ ያደረገ ሕዝባዊ ድርጅት ሲሆን
የንቅናቄውን ማንፌስቶና ፕሮግራም www.ethiopiachen.org ከሚለው ድረ ገጻችን ማግኘት ትችላላችሁ።

ኢሜል ፡ ethiopiachen2009@gmail.com
info@ethiopiachen.org
ድረ ገጽ ፡ www.ethiopiachen.org
www.ethiopiachen.com

7

