
ሕዝባዊ ጥሪ 

ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን በአለው የወያኔ አገዛዝ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰች ነው። ኢትዮጵያ 

የምትባል ሀገር ተዳክማና ተከፋፍላ እንዳሻቸው ሊገዟትና አንጡራ ሀብቷን ለመዝረፍ ዕቅዳቸው የሆነ 

የውጭ ኃይሎችና የሀገር ውስጥ አምባገነኖች ዛሬ በወያኔ መሪነት ሀገሪቷ ልትበታተን እምትችልበት 

አደገኛ ሁኔታ ላይ እየገፏት ይታያል። 

ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት፣ ስለ ሰንደቅ ዓላማዋ ክብር፣ ስለ ጥንታዊት ሀገርነቷ ተረት ተረት የሆነበት 

ወያኔ ዛሬ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። “ወያኔ ያልገዛት ኢትዮጵያ ትበታተናለች” ያለውን 

ተግባራዊ ለማድረግ በረጨው የዘር ማጥፋት ተግባሩ በሰፊው ተያይዞታል። በኦሮሞ ተወላጆች ላይ 

በተለያዩ ግዛቶች በቅርቡ ያደረሰውና እያደረሰ ያለው ጭፍጨፋ፣ እሥርና እንግልት እጅጉን አስከፊ ነው። 

ገና ከጅምሩ አማራው ላይ ያነጣጠረው የዘር ማጥፋት ተግባሩ ዛሬ አድማሱን እያሰፋና ይፋ እየወጣ ይታያል።  

ወያኔ ከሥልጣኑና ከንዋይ የዘለለ ሀገርና ሕዝብ አያሳስቡትምና ሀገር ሊያጠፋ የተከመረ አሸባሪ ቡድን ነው። የዓለም መንግስታት 

አውቀውም ይሁን ተታለው በመንግሥት ደረጃ ያለ ኢትዮጵያዊ አሸባሪ ኃይል ወያኔ መሆኑን እራሱ እንደሚመሰክርላቸው ቀናት 

እየቀረቡ ነው። አዎ ሕዝባችን ከአለበት አሰቃቂ የኑሮ ደረጃ በወረደና በዘቀጠ መልኩ ከትርፍራፊና ከጉርሻ አልፎ ከጥራጊ ቆሻሻ 

እንዲበላ የተገደደበት ዘመነ መርግምት ቢኖር የወያኔ ነው። ሕዝባችን በመንደርና በሠፈርተኝነት የመሠረተው ፍቅርና አብሮ የመኖር 

ባህል ተበጣጥሶ ግለኝነት ይበራከት ዘንድ ከቀዬውና መኖሪያውን እየጣለ እንዲፈናቀልና እንዲወረወር የተደረገው የስቃይ ዘመን በወያኔ 

ነው። ወያኔ የፈጠረው የዘር ፖለቲካ በሀገራችን የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቀሰቅስና አንዱ ዘር በሌላ ወገኑ ይነሳ ዘንድ የተሸረበው ሀገር 

የማጥፋት ትልዕኮ ሁሉም ዜጋ እንዲያጤነውና እንዲገነዘበው ያስፈልጋል። ይህንን ከፋፋይና በታኝ አገዛዝ ወደ ከርሰ መቃብሩ 

በመክተት ኢትዮጵያ አንድነቷን ጠብቃ ትቀጥል ዘንድ ኃላፊነት ያለብን ዜጎቿ በሙሉ በጋራ ለጋራ ትግል ልንነሳሳ ግድ ይለናል። 

ቅድሚያ ሀገራችን ናትና ኢትዮጵያን እናድናት እንላለን። ቅድሚያ ሕዝባችን ነውና በኑሮ ጅራፍ የተገረፈው ሕዝባችን በጥይት እየተቆላ 

ነውና እንድረስለት። ለአዛውንት እናቶችና አባቶች እግዝዮታ ልንደርስላቸው ይገባናል። የሕፃናት ልቅሶ ሊሰማን ይገባል። የወጣቶች 

መቀጥቀጥ ሊያመን ይገባል። ለሀገራችንና ለሕዝባችን ህልውና ዋንውን ፍልሚያ ማገዝ መደገፍ ኢትዮጵያዊ ግዴታችን መሆን 

ይገባዋል። ዛሬ ኢትዮጵያን ልናድን የምንችለው ዋናውን ትኩረታችን በሀገራችን የአንድነት ጸር በሆነው ወያኔና በአጋሩ ሻቢያ ላይ 

አድርገን መሆኑን ልናሰምርበት እንወዳለን።  

በመሆኑም ዘረኛውን ወያኔ ለማስወገድና በቀጣይነትም የሀገራችንን እና የሕዝባችንን አንድነት ባስጠበቀ መልኩ “ኢትዮጵያ ለዘላለም 

ትኑር” ነገም እምነታችን እንዲሆን ትግሉን በጋራ መርተን በጋራ የሀገራችንን የወደፊት ዕጣ እንወስን ዘንድ ጥሪያችንን፦ 

 ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

 ለሁሉም በሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ ለሚንቀሳቀሱ ህብረብሔር የፖለቲካ ድርጅቶችና በብሔር/ብሔረሰብ ለተደራጁ ሁሉ 

 ለኢትዮጵያን የሙያና የብዙሃን ድርጅቶች በሙሉ 

 ለኢትዮጵያ ሠራተኞች፣ ላብ አደሮችና መምህራን 

 ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች 

 ስለ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ኃይሎች 

 ለሴቶች እህቶቻችን፣ ለወጣቶች፣ ለተማሪዎች፣ ለታዳጊ ሕፃናት 

 ለተለያዩ የክርስትና እና የእስልምና ሃይማኖት ተቋማትና አድባራት 

 ለአዛውንት እናትና አባቶች 

 ሊኢትዮጵያ ምሁራንና ታዋቂ ግለሰቦች 

 በሀገር ቤትም ከሀገር ውጭ በተለያዩ የሀገራችን ቋንቋ ለሚተላለፉ የሬድዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ጋዜጣና፣ መጽሔት ዝግጅት ክፍሎች 

 በሀገር ቤትም ከሀገር ውጭ ላሉ ኢትዮጵያዊ ድረ ገጽ ክፍሎች 

 በሀገር ቤትም ከሀገር ውጭ ላሉ ኢትዮጵያዊ የፓልቶክ መወያያ ክፍሎች 

 በወያኔ የመንግሥት እርከን ተካፋይ ለሆናችሁ ተለጣፊ የፖለቲካ ድርጅቶች 

 በወያኔ ዕዝ ሥር ለተሰለፋችሁ የሠራዊቱ አካላት 
 

በ”አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ስም ኢትዮጵያዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!! 
እግዚሃብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!  
አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ 
መስከረም 08 ቀን 2009 ዓ.ም. (September 18, 2016) 

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