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ኢትዮጵያዊነት
በአስራምዕት ኢትዮጵያ
ከኢትዮጵያዉያን በኢትዮጵያዉያን ሇኢትዮጵያዉያን
መግቢያ
ይኽ መጣጥፍ ወረቀትና ቀሇም ሳይገናኙ በፊት በተሇያዩ አህጉርና ሀገር ግዛቶች ዛሬ በሕይወት
ካለና ከሇለም ጋር ኢትዮጵያዊነትን ሇማዲን ስዯተኛው ወገናችንን በሲምፖዚየም አኳያ አሰባስቦ፤ ዱፋክቶ
ተቋማት ማዋቀርና ኢትዮጵያዊያንን በየሙያቸው ማዯራጀት ነበር። ውጥኑ በሃሳብ ሲሊወስ በአሇበት ወቅት
ካውንስሌ ኦፍ ኤሌዯርስ (Council of Elders) በሚሌ ንዐስ ዘርፍ የዕ ዴሜ ባሇጠጋ፤የተሇያየ ዕውቀት፣
ተመክሮና ዝንባላ ያሊቸውን ዜጎች ብሔራዊ “ቲንክ ታንክ መሣይ” (Think tank) ሇማዋቀር
የመጀመሪያው ትውውቅ (በቴላኮንፍረንስ) ተዯረገ፤ የሚቀጥሇው መርሃ-ግብር የታቀዯው ዯግሞ በአንኳር
ጉዲዮች (እርቀ ሰሊም ከሕዝብ ሇሕዝብ፣ ራስ ዯጀን ሕዝባዊ ሠራዊትና ሽግግር መንግሥት ዝግጅት)
ሇመምከርና ሇመዝከር ሁኖ ሳሇ ውጥኑ ተጨናገፈ። በእስራ ምዕት ኢትዮጵያ (ሚሉኒየም) መባቻ ወቅት
በሃገራችን ጉዲይ ጽሐፍ እንዱቀርብ ጥሪ ሲዯረግ በቴክኒክ ጉዴሇት ከገዯቡ ትዝሇቅ እንጂ መጣጥፏ
ተሞጫጭራ ብዙ ወዲጅ እጅ እስከሚያያት ሰነባብታሇች። ይኸ በእንዱህ እንዲሇ በዱሲ አካባቢ
ሲምፖዚየም ኢትዮጵያዊያን ያዯርጋለ ተብል ተዯረገ። የዚህ ሲምፖዚየም ታዲሚዎች ጠሊት ወዲጅ
ሳይሇይ እንዯተካሄዯ በአጽንኦት ስንከታተሌ፤ በወያኔ ፔይሮሌ (Pay roll) በተሇያዩ መዴረኮች ጥብቅና
የሚቆሙ ፈረንጅ እንዯራሴዎቹም የታዲሚው አካሌ እንዯነበሩ ነብይነትን አይጠይቅምና በእጅጉም
በምሬት አዘንን!! ፈታኝ ጥረቶች የጠየቁ ቁሌፍ ቅዴመ ሁኔታዎችን (አሁንም የሚያሳስበን) ስትጠብቅ
የነበረች ይኽች ጽሐፍ ሇንባብ እስከበቃች ቅርብ ቀናት ዴረስ ብቅ ያለ ክስተቶችን በማካተት ዯሌባ እዚህ
ዯርሳሇች። የብሌሃተኛ ሌጅ በተመሳሳይ ጉዲይ ዲግም አይሳሳትምና ከእንግዱህ በኋሊ የኢትዮጵያውያን
ሲምፖዚየም የወገን ታዲሚ ብቻ፤ ሕዝባችን ከጠሊት ራሱን የሚከሊከሌበትን ዘዳ የሚመክርበትና
የሚዘክርበትን ሠፈር ንቁና ጥንቁቅ ታዲሚ እንዱሆን ግዴ ነው።
በታጋሽነትና በጀግንነት ገዴለ በታሪክ ገጾች ሁላ የሚዘከርሇት የኢትዮጵያ ህዝብ በመሰሪ የታሪክ
ጠሊቶቹ ንቁ ዯባ አንገቱን እንዱዯፋ ብልም እንዱከስምና ምሳር እንዱበዛበትም የተዯረገው ኢትዮጵያዊነት
በትግስትና ብርቱነት ተቋቁሞ እዚህ የታሪክ እርከን ሊይ ዯርሷሌ። ያ ሁለ ኩታ ገጠም የጠሊት መንጋ
ያሴረው የጎጠኝነት ፖሇቲካ ሳይበግረው በቅዴሚያ በዴንበር ጦርነት ሰበብ በተከሰተ ግጭት እየዯማም
ኢትዮጵያዊነት አንገቱን ቀና በማዴረግ ከዚያም ሦስተኛዉን ሕዝባዊ ምርጫ በዴምጽ አሰጣጥ ሂዯት
ሇነዚህ ጠሊቶቹ ቅዠት ሆነ፤ በአሌሞት ባይ ተጋዲይነት ሲወዴቅ ሲነሳና ሲዯማ ምንም ምዴራዊ ሃይሌ
በማይበግረው የእዴገት እርከን ሊይ ጎሌብቶ ይገኛሌ፤ የመጨረሻው ወሳኝ ዴሌ ግን ገና ነው። ሇዚህ
ታሪካዊ ዴሌ ሇመብቃት ምን ይጠበቅብናሌ?
የአንዴ ባሇረጅም ታሪክ ሏገር ሕዝብ በመሆናችን፤ የሰው ሌጆች ዘር መገኛ ሏገር አካሌ
በመሆናችን፤ በዜግነታችን፣ በሏገራችን ለዓሊዊነትና በሕዝቧ አንዴነት ሊይ እየተፈጸመ ያሇውን ዓሇም
አቀፍ ሴራ በምዴራዊ ፍርዴ መዴረክ ሇመጠየቅና ሰሊቢ ተዋንያንን ገሃዴ በማውጣት እንዲወቅንባቸው
እንዱያውቁ በግሌጽ ቋንቋ ማስተጋባት ያሇብን ብንዘገይም ዛሬ ነው። ጄኖሳይዴ በኢትዮጵያ ኦፍሴሊዊ ክስ
ሇመመስረትም ዝግጅቱ ቢዘገይም አሁን ግዴ ይሎሌ። የኢትዮጵያን ታሪካዊ ዯመኞች መንጋ በመስኮት
እየተመሇከትናቸው በሏገራችን ለዓሊዊነት መናጋት ከመጠየቅ እንዯማይጸደና በተሇያየ ሰንካሊ ምክንያት
የሚያዯርጉትን ሁሇንተናዊ ዴጋፎች (የንዋይና ወታዯራዊ ልጀስቲኮችን) በአስቸኳይ እንዱያቆሙ
በጥያቄዎች ማስገዯዴ ብንዘገይም ዛሬ ነው። ነገር ግን በጠባቡ መርፌ ቀዲዲ የምናነጣጥረውና ያሇ የላሇ
ሕዝባዊ ክንዲችንን ከኢትዮጵያዊ ወገናችን ጋር በማስተባበር ወያኔንና ሻዕቢያ፣ ሇልችም ውስጥ በቀሌ ፀረኢትዮጵያዊነት ግብረ አበሮቻቸውን በኅብረ-ብሔር አሌሞት ባይ ተጋዲይነት መፋሇም ቢዘገይም ዛሬ ነው።
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የነፃነት ተጋዴል እኮ የሏገርና የሕዝባችንን ለዓሊዊነት ሇማስከበር የሚዯረግ ተጋዴል ነው፤ የአርነትና
ሕሌውና ተጋዴል እንጂ ላሊ መሇስተኛ ጥያቄ ሉሆን በፍጹም አይችሌም፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነትና
የኢትዮጵያን ለዓሊዊነት ሇማስከበር እንጂ የላልች ኩምባያ ማዯናገሪያ ዘፈን “ ዱሞክራሲ “ ሉሆን ፍጹም
አይቻሌም። ዱሞክራሲ በነፃነት የተዋጠም፤ ይዋጣሌናም!! በቅጥረኛ ወራሪ ኃይሌ ተከባ እየዯማች ያሇች
ሏገር፣ የኮራና የተባ ታሪክ ያሇውን ህዝብ በእኩይ ዓሇም አቀፍ ተሌዕኮ ዯባ ሇብዙዓን ረሃብና በሽታ
በመዲረግ ስብዕናው እንዱሰሇብ የሚሸረበውና የሚተገበረው ሴራ የሚከሽፈውና ሁሇንተናዊ የሃገር
ዯህንነት የሚረጋገጠው እኮ ሁለንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያቀፈ ሕዝባዊ ሠፈር ከወዱሁ ማዯራጀት ሲቻሌ
ነው። ይህ ግዙፍ ሃሊፊነት የወዯቀው ስብዕና በሚሰማቸው የኢትዮጵያ ሌጆች ትከሻ ሊይ ነው። ሇላሊ
ትውሌዴ የሚተው ጉዲይ አይዯሇም። በኢትዮጵያ ስትራተጂክ ጠሊቶች ረቂቅ ቀመር ኢትዮጵያና ሕዝቧ
ኢሊማ መስቀሊቸው ውስጥ በመገኘታችን ያሰፈሰፈውን የጠሊት ኃይሌ የምንቋቋመው በውስን የፖሇቲካ
ዴርጅቶችና ፓርቲዎች ወይም በባእዲን አስተባባሪነት ሳይሆን መሊውን የኢትዮጵያ ህዝብ በማስተባበር
ብቻ ነው። ዴርጅታዊ አሠራር በተከተሇ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ (Popular Movement) ራስን ከግዴያ
በመከሊከሌ፤ በአመጽና ላሊም! አማራጭ የሇም።
ሇዚህም ዛሬ ጠሊትን መሇየት ግዴ ነው!!! የኢትዮጲያዊነት ጠሊቶች በቅርበት ወያኔና ሻዕቢያ
ብልም ፀረ-ኢትዮጵያዊነት ውስጥ-በቀሌ ኃይልች ከነግብረአበሮቻቸው፤ በርቀት ዯግሞ ታሪካዊ ጠሊቶቿ
ጥቂት አይዯለም። ጠሊትን እጥር ምጥን ባሇ ቋንቋ ባሇመተርጎም መፋሇም ዴሌን የትየሇላ ያራዝማሌ፤
የንዋይ፤ የልጀስቲክና የሰው ግብረሃይሌ እንዱሟሽሽና በከንቱ እንዱባክን ያስገዴዲሌ። ዴሌ የመስዋዕትነት
ዋጋ ነችና እነኚያ የበቁ ጀግኖቻችንን የነ በሊይ ዘሇቀ፣ አለሊ አባ ነጋ፣ ሻቃ በቀሇ ወያና የአያላ ሰማዕታት
ኢትዮጵውያን ተምሳላነትና በጀግንነት ኮቴያቸው እየተመራን ዲግማዊ የአዴዋ ዴሌ በኢትዮጵያ ህዝብ
ታሪክ በዴጋሚ እንዱመዘገብ ምእራፉ “ያሌተጻፈበት ክፍት ገጾችን” እንዯያዘ እየጠበቀን ነው። ዛሬ
ሏገራችን የገጠማት ችግር በወዯር አሌባነቱ መሇኪያና መስፈሪያ ያሌተገኘሇት ዘርፈ ብዙ ነው። ይህ ችግር
ከፖሇቲካ ቀውስነት ዘል በማህበረሰባችን፣ በኢኮኖሚው ዘርፍ፣ በባህሌና ቅርሳቅርስ ተቋማት፣ በትምህርት
ቤቶች፤ በአብያተክርስቲያናት፤ በሆስፒታልችና በላልችም ነባር ተቋማት ሊይ በመዝመት በታሪካዊ
ጠሊቶቿ እኩይ ባሕርይ ምስቅሌቅሎ እንዱወጣ በመዯረጉ ከነፃነቱ ተጋዴል ጎን ሇጎን በተሃዴሶና ግንባታ፣
በሌማትና እዴገቱ መስኮች የሚዯረጉ ተጋዴልዎች በሰከነ አእምሮ፣ ወዯር በላሇው ትዕግስትና ቁርጠኝነት
ማንኛውንም መስዋዕትነት ሇመክፈሌ በተዘጋጁ ኢትዮጵያዉያን፣ በየትም አካባቢ ሇዱፋክቶ ተቋማት
እውንነት ቅዴመ ዝግጂቱ ከወዱሁ መጀመር አሇበት። የዉዳታም ግዳታ ነዉና።
የኢትዮጵያ ችግሮች በኢትዮጵያውያን በጥሌቀት እንዱጠኑ፣ መፍትሄዎች ከኢትዮጵያውያን
እንዱመነጩ ዘርፈ ብዙው መስዋዕትነት የሚወሌዯውን ዴሌ ጠቀሜታነቱን ሇሁለም ኢትዮጵያዊያን
በዘሊቂነትና በአስተማማኝነት እውን ሇማዴረግ ሌዩ የትግሌ ፓራዱያም ግዴ ይሎሌ። ይኸውም በተሇያዩ
ተቃዋሚ መስመሮች ተሰሌፈው የሚታገለ ፀረ-ወያኔ ወገኖች ሠፈር ጥሊቻና ቂም በቀሌ በመካከሊችን
እንዲይፈጠርና የኋሊ ኋሊ አዯገኛ ግጭት ተከስቶ ባዕዲን ሏይልች በሰሊም ማስከበር ሰበብ እንዲይወሩንና
“ግብዓተ-መሬት ሇኢትዮጵያ ትሌማቸው” ሜዲዉን እንዲናመቻች ከጊዜ በአሻገር ማገናዘቡና መጠንቀቁ
የብሌሆቹ ጥንታዉያን ጀግኖች ወሊጆቻችንን ፈር መከተሌ ግዴ ይሎሌ። አሉያ ግን የማንቆጣጠረው
አይቀሬ ሁከት እንዱከሰት ሆኖ ሇማንኛዉም ፀረ-ኢትዮጵያ ጠሊቶች ሇፈጸሙትና ሇሚፈጽሙት ዘር
የማጥፋት ወንጀልች (ጄኖሳይዴ) ተክኒካሌ ሽፋን እንዲንስጥ ግዙፍ ሏሊፊነት እንዯተሸክምን ከወዱሁ
ማጤን ግዴ ነው።
በተሇያዩ ነባር ሃይማኖቶች ተከታይ ምዕመናን፣ በተሇያዩ የሙያ ሥራ ዘርፎች የተስማሩ ግሇስቦች፣
የሲቪክ ዴርጅቶች፣ የፖሇቲካ ዴርጅቶችና ፓርቲዎች፣ አንዴም ሁሇትም በመሆን፤ እንዱሁም
ኢትዮጵያዊነታቸውን በመነጠቃቸው የሚያንገበግባቸዉ የባሕረ ነጋሽ ተወሊጆች ኢትዮጵያውያንና ባሇፉት
የኢትዮጵያ መንግስቶች በተሇያዩ ሙያና ሥራ ዘርፎች ያገሇገለ፣ በሕዝብና ሀገር ሊይ ወንጀሌ ያሌፈፀሙ
ግሇሰቦችን ሁለ ያቀፈ “የኢትዮጵያዉያን ሲምፖዚየም” በአስቸኳይ ተጠርቶ በሏገራችን ለዓሊዊነትና
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በሕዝቧ አንዴነት ሊይ ያተኮረ፣ በሏገሪቷ ዯህንነትና በሕዝቧ አርነት ዙሪያ ከቅዴመ ሁኔታዎችና ዴርዴሮች
ጥያቄ ነጻ የሆኑና ብሔራዊ ጠቀሜታዎችን ያካተቱ ጉዲዮች በሚያስተማምን ሕዝባዊ ስሚንቶ መሠረቱን
ሇመዘርጋት ከሊይ በተጠቀሱት ዱፋክቶ ተቋማት ግሇስቦችን እንዯየሙያቸው በሥራ ክፍፍሌ ሇማዋቀር
እንዱቻሌ የኢትዮጵያዊያን ስብሰብ ዴርጅቶች ባለበት አካባቢ በቤተሰብና ጓዯኛሞች ዘንዴ ይህን
“የኢትዮጲያውያን ሲሞፖዚየም” ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያሰባስብና ሇመተግበር የሚያስችሌ ዱያልግ
መክፈት ማሇፊያ ጅማሮ ነው። በሂዯትም በሚመነጩ ሏሳቦችና ያሌተጠበቁ ሁኔታዎች በሚፈጥሩት
ክስተቶች ዱፋክቶ ተቋማቱ አዎንታዊ ሕዝባዊ ይዘት እንዱኖራቸው ስምፖዚየሙ ማሇፊያ አዴራሽ ሏዱዴ
በመሆን ያገሇግሊሌ።
የኢትዮጵያውያን ሲምፖዚየም ዘርፈ ብዙ “ዱፋክቶ ተቋማት” እንዱኖሩትና አስፈሊጊውን ኃይሌ
በየሙያውና ዝንባላው አንዱካተት ብልም በየምዴብ ዘርፉ አስፈሊጊውን ቅዴመ ዝግጅት በመጀመር
ሁሇገብ “የትግሌ ፓራዱያም” ሇመተሇም በግሇሰቦችና በዴርጀቶች በታቀፈ የዜጎች ስብሰባ አንዴ የጋራ
ህዝባዊ ጊዜያዊ የአመራር አካሌ በመፍጠር በጠሊት ይፋ የታቀዯው የመቶ ዓመታት፤ ይፋ ያሌሆነም ችግር
በመቶ ወሮች ሁሇገብ ሥራዎች፣ በጥናትና ምርምር የተገነባ ዕቅዴ በማካተት፣ በሙያና ተመክሮዎች፣
በሃብትና በተፈጥሮ በእግዚአብሔር ቸርነት የታዯለትን ጸጋ በማስተባበር የኢትዮጵያዊነትን ትንሳዔ
ያሇምንም ጥርጣሬ ያፈጥናሌ፤ ያረጋግጠዋሌም። ሇጠሊቶቻችን ግን ቅዠት ይሆናሌ።
ያሇፉት የትግሌ ምዕራፎች የመዘገቡትን ክስተቶችና ሁኔታዎች በተከሰቱበት አስገዲጅ ወቅት ወይም
ማሇፊያ ገጠሜዎች የአሳዯሩትን ጫና በሰከነ ስሌት ተሰሌቶና ተቀምሮ በማንጠር ዛሬና ነገ ሇሚከናወኑ
ተግባራት ትምህርታዊ ጠቀሜታ ከላሊቸው ጎጅነታቸው በቀሊለ ሉታይ አይገባም። በዘረኝነት ዯዌ
በተበከለና በጎጠኝነት ፖሇቲካ በታወሩ እብሪተኞችና የፈረንጅ እንዯራሴዎች ቅጥያ፤ በላሊ አገዛዝ ስር
እንዲንወዴቅ መጠንቀቅና መዘጋጀት ቢዘገይም ዛሬ ነው። ሇምሳላ በሏገር ቤት የቅርብ ጊዜ የትግሌ
ትውስታ ኅብረ-ብሔር አሌባ ሙከራዎች ቢከሽፉም “የቀስተ ዲመና” አብዛኛው አባሌ በነጠረ በሰከነና
በሰሊ አንዯበታቸው በወቅቱ ቀዯምትና ነባር ሁኔታዎችን አጣጥመው ከአወራረሱ በኋሊ የተሠራው “ሕብረብሔር” የትግሌ ፍሬ “ቅንጅትን” ጠንሰሶ በመውሇዴ ኢትዮጵዊነት አንገቱን ከመዴፋት ቀና ብል
እንዱጎሇብት፤ በጀግንነት ሌቆ ሌብና አእምሮው በጸረ-ኢትዮጵያ ኃይልች ሊይ እንዱያነጣጥር የማዕዘን
ዴንጋይ ሆነ። ወሳኝ ዴሌ ግን አሌተቀዲጀንም። ይህ “የኢትዮጵያውያን ሲምፖዚየምም” በኢትዮጵያውያን
ብቻ ተሳትፎ በአንጻሩ የዱያስፖራውን ቀስተ ዯመና መውሇዴ ግዴ ይሎሌ። በዚህ ውስጠ-ኃይሌ ሂዯትም
ዲር አዴራሽ ቆራጥ የትግሌ መሪ ብቅ ሉሌ አመቺ ነው።
የኢትዮጵያውያን ሲምፖዚየም ግዙፍ ኃሊፊነትና ትኩረት በሕብረተሰብ አውታር-ግንዴ
በፖሇቲካው ተቋም ሊይ ነው። ይኸው ፍፁም ወሳኝ ዘርፍ ዯግሞ በይዘትም በቅርጽም ኅብረ-ብሔር
ባህርይ የተሊበሰና ላልች ቀዯምት ተቋማትንና አዲዱሶችንም በመፍጠርና በማጎሌበት አዎንታዊ ዴርሻ
የሚጫወት ነው። ይጠበቅበታሌም። በመሆኑም የፖሇቲካው ክንፍ በመሇስተኛ ነገር ግን በወሳኝ ዯረጃ
በኢትዮጵያ ለዓሊዊነት፣ በሕዝቧ ነጻነትና አንዴነት የማያወሊዲን ማንኛውንም ኃይሌ ማስተባበርና ማቀፍ
ግዴ ይሎሌ። ይህ ጃምቦ የህብረተሰብ ክንፍ በሕዝብ ርዕቱ ተሳትፎ በሂዯት ነባርና ነጠሊ ስብሰቦች የኅብረብሔር ባሀርይ በስነ ሌቦናም ዯረጃ የተቀበለና ሇቁሳዊ ህሌውናም (ኅብረ-ብሔር) እውን ሆኖ ሇመተግበር
ፓርቲአዊ ወይም ዴርጅታዊ ዴንበር መዝሇሌ ግዴ መሆኑን ያረጋግጣሌ። ከዚህ በመነሳት ነገና ከዚያ ባሻገር
ሇሚዯረግውና ሇሚጠብቀን የወሌ ክንዋኔዎች በተሇይም ሁሇንተናዊ ሕዝባዊ ፖሇቲካዊ ተሳትፎዎች
በኢኮኖሚዉና በትምህርት ወዘተ የኢትዮጵያን ሕዝብ ማቆሚያ ሇማይኖረው ዕዴገትና ሌማት፤
ከምንጊዜዉም በተሇየ እንዱቀራረብና አንዴነቱ ሇንፋስ ማስገቢያ የማይገኝሇት ክፍተት-አሌባ ፍቅር
እንዱያጎሇብት የማዕዘን አሇት ዴንጋይ እንዱሆን ግዴ ነው። ይህ ሕብረ-ብሔር ቫንጋር-ኃይሌ የቀዴሞ
የኢትዮጵያን ሠራዊት አባሊት በማሰባሰብ በተሇያዩ ግዛቶች መስጎ ከሚፋሇመው ከአርበኛው ወገናችን ጏን
እንዱሰሇፉ በማዴረግ ማንኛውንም የባዕዴ ጣሌቃ-ገብ ጦር ሏገራችንን ከመውረር ሇመከሊከሌ ሰፊ
ዝግጅትና ረቂቅ ቀመር የተሊበሰ ስሌትና ስትራቴጂ ያጤኗሌ። በተሇያዩ ቀዯምት አስተዲዯሮች ተመክሮና
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እውቀት ያካበቱ ኢትዮጵያውያንን ያሰባስባሌ። ይኸን ሁለ የኃይሌ ምንጭ እሴቶች (Firepower)
በማዯራጀት የምንቆጣጠረው እንጂ የማንቆጣጠረው ሁከት ተከስቶ የውጭ ኃይልች በሰሊም አስከባሪነት
ስም ላሊው ግዛት ኡጋዳንን ሇጥቆ በማስገንጠሌ እሌቂት ሰፍኖ ታሪክ ሆነን እንዲንቀር በቂ ዝግጅትና
ጥንቃቄ ከወዱሁ ማዴረግ ግዴ ነው። አሉያ ግን በአንዲንዴ ሃገሮች ዛሬ የምንከታተሇዉና
የተከታተሌናቸው የእርስ በእርስ ግጭቶችና እሌቂት ቡዴናዊ ወይም ዴርጅታዊ የፖሇቲካና ጎሳዊ ስብስቦች
ዘግናኝ ውጤት ነው። በእጅ ጣቶች ከሚቆጠሩት አንደ የፍሌስጤም ሕዝብ የነፃነትና ለዓሊዊነት ትግልች
ያስተውሎሌ።

“…አብዛኛውን ጊዜያችንን፤ ሀብታችንና ጉሌበታችንን ሇጦርነት በመዘጋጀት ጨረስነው። ሇዘላቄታ
ሰሊም ምን ያህሌ ጥረትስ አዴርገናሌ?” (ጦቢያ ጥር 1992 ፀጋዬ ገብረ መዴህን አርአያ) በታሪካችን
ሂዳቶች ህዝባችን በአያላ መቶ ሺዎች ቁጥር በባዕዲን ጠሊቶቹ እጅ ተጨፍጭፏሌ፤ በተሇያዩ ወቅቶች
በስሌጣን ሸኩቻ አንጻር በተከሰቱ የገዢዎች ግጭቶች ወገን በመሇየት ጭዲ ሆኖ ያሇቀው ሕዝባችን ቁጥር
ቀሊሌ አይዯሇም። አሁንማ ጥፋታችንን በሚሹና ቤንዚን በሚያርከፈክፉ በባዕዲን እኩይ ረቂቅ ሴራ
በወያኔና ሻዕቢያ የዉክሌና (ፕሮክሲ) ጦርነት አማካኝነት የሚፈጠረው እሌቂት ሑትሇር ከጨፈጨፋቸው
ስዴስት ሚሉዮን አይሁድች በሊይ እጅግ የከፋ ነው የሚሆነው። እንዱያውም በዋቢነት በሚጠቆሙ
ውስጥ አዋቂ ምንጭ ስዴስት ሚሉዮን ሕዝባችን በነዚህ ቅጥረኞች ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይልች ተፈጅቷሌ።

ሇጥምቀት ያሌሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ብሇው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠሊቶች ኢትዮጵያን ሇማጥፋት ሰኔና ሰኞ
እንዯገጠመሊቸው በጤናማ አዕምሮ አሸጋግሮ መመሌከትና ማጤኑ ጨው ሇራሰህ ስትሌ እንዱለ በጥሞና
ይታሰብበት። ይህን መሰሌ ዘግናኝና ሇመጸጸት እዴሌ ሇማይሰጥ አስከፊ ክስተቶችና ሁኔታዎች
በአስተማማኝና በእርግጥኝነት ሇመቆጣጠርና ሇመጭው ማሇፊያና ዯግ ዘመን የተስፋ ጭሊንጭልች
ጭሇማማ ሕሌም ሆነው እንዲይቀሩ በፖሇቲካው ክንፍ ሊይ ወዯር-አሌባ ጭነት ተከምሯሌ። ሇዚህም ነው
ዘሇቄታማ ሰሊምና እዴገት ሇማስፈን አዉታር ግንዴ የሆነውን የሕብረተሰብ ክንፍ የፖሇቲካዉን አካሌ
በሰፊው አቅድ ማዋቀሩ ግዴ የሚሆነው፤ ፍጹም ወሳኝም ነው።

“…ከሰዎች በፊት በስሌጣኔ በራፍ ሊይ ዯርሰን ከኋሊችን የመጡት በአዲራሹ ሲገቡ እኛ አሁንም
ውጭ ቆመን መቅረታችንና በሌመና የምንኖር መሆናችን የገዥዎቻችን የአፈና ተግባር የማይቀር ውጤት
ሆኖ ነው። በህገ-አራዊት እየተመራን የሰውነት ሃብታችንን፣ አእምሮአችንና መንፈሳችንን ታፍነን ኑሮአችንን
የምናሻሽሌበትን ዘዳ ሇመፍጠር አሌቻሌንም፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ መንፈሳዊ-ወኔ የነበራቸውና
ሏሳባቸውንና እምነታቸውን ማንንም ሳይፈሩ በአዯባባይ ሇማውጣት የቻለ ሰዎች በመገኘታቸው ከአፈና
ባሻገር ጭራሹን ባድ አሇመሆናችንን ያሳያሌ።” (ፕሮፌሰር መስፍን ዯቂቀ እስጢፋኖስ) የሃይማኖት ብቻ
ሳይሆን የጀግንነትና ጀግኖች ምንጭ ነንና በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በወያኔ ጥይት እየወዯቁ ባሇበት
በዚህ አስከፊ ሰዓት አያላ ጀግኖቻቸንም በእስር እየማቀቁ ነው። ይህ ፀሃይ የሞቀው ሃቅ የሚያስተጋባው
የአዯባባይ ሚስጢር ቢኖር ኢትዮጵያችን የጀግና መካን አሇምሆኗን ነው። በየአጏራባች ሏገር በስዯት
የሚንገሊታው ወገናችን ከፊለ ወጣ ገባ እያሇ የተቀረው ዯግሞ በጠኔም እየተገረፈ የኢትዮጵያን የነጻነትና
የዴሌ ቀን ሇማየት በደር በገዯለ ተሰሌፏሌ። ይህን ፀረ-ወያኔና ፀረ-ውስጥ-በቀሌ ጠሊቶችን በሕዝባዊ
መሰረት ሊይ ማነጽ ከነጻነት በኋሊ ሇሚሰፍነው ሰሊምና መረጋጋት ብልም ሁሇንተናው ማህበረስባዊ
ሰሊማዊ ተሃዴሶ፣ ግንባታ፣ ሌማትና እዴገት ሇማረጋገጥና ዋስትና ሇማስረገጥ ገሊጭ ቅጽሌ አይስፈሌገዉም።
ወፍ በአንዴ ክንፏ አትበርም። በአንጻሩ የሰው ሌጆች ስብስብ ማኅበረስብ ሇሕሌውናው፣
ሇዋስትናውና ከሌማት ጋር በተቆራኘ የእዴገት እንቅስቃሴዎቹን ሇማከናወንና ምኞቱን ሇመተግበር ብልም
የሰሊም አየር በመተንፈስ ሇመብረር ጤናማ ህብረ-ብሔር ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ክንፎች ያሻዋሌ።
ሳይዯግሱ አይጣለ እንዱለ ዛሬ በስዯት ህይወት በተሇያዩ የዓሇም ክፍልች የሚኖረው ኢትዮጵያዊ/ት ዜጋ
ኢትዮጵያን በፖሇቲካውና በኢኮኖሚው አውታር ዘርፎች፣ በሂዯትና በተዋረዴ በላልችም ንዐስ
ማህበራዊ ዘርፎች (በትምህርት በባህሌ… ወዘተ) ሇመታዯግ በቂ ንዋይ፣ ቁስአዊ አቅም፣ ዕዉቀትና
ተመክሮ ታዴሎሌ። ቁምነገሩ እነዚህን እሴቶች በሥርዓትና በዘዳ የወሌ ጥቅሞች ሊይ ሇማዋሌ በወሌ
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ማቀዴና በወሌ ተሌሞ መተግበር ነው። በፖሇቲካው ክንፍ እንዯሚዋቀረው ህብረ-ብሔር ስብስብ
በኢኮኖሚውም መስክ ብቁ የሆኑ የኢትዮጵያን ሌጆች በማሰባሰብ (በስምፖዚየሙ) እውቀትና
ተመክሯቸውን ከወዱሁ ሇወሌ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ኢትዮጵያን ሇመታዯግ በሰፊውና በጋራ ሇመስራት
ቅዴመ ዝግጅት ሇመጀመር በዜግነት የውዳታ ግዳታ ቃሌ በመግባት መሰባሰብ ይጠበቅባቸዋሌ። እነዚህን
ጠበብት ኢትዮጵያውያን በኢኮኖሚው ዘርፍ አንቱ የሚያሰኝ ዕውቀትና ተመክሮ ሊዲበሩና ሊካበቱ
ኢትዮጵያውያን በስምፖዚየሙ ሊቅ ያሇ ትኩረት የሚሰጠው ወሳኝ ጉዲይም ነው። ሇዴሌ እንዱያበቃን
በሚዋቀረው እንዯ ፖሇቲካው ሌጥጥ አካሌ (political extension) “የኢትዮጲያ ሕዝብ አርበኞች
ሠራዊት” (ሕዝባዊ ጦር)፤ የኢኮኖሚውም ክንፍ በኢኮኖሚስት ኢትዮጵያዊያን ህሌቆ-መሣፍርት
የኢኮኖሚክስ ዕውቀትና ተመክሮ ሉታነጽ ግዴ ነው። የኢትዮጵያን ሕብረተሰብ በነዚህ ሁሇት ክንፎች
ራሱን በአስተማማኝ ችል እንዱበር የሁለም ዜጋ ሕብረ-ብሔርነት በመዯጋገፍ እንዱቀናጅና በምርምርና
ጥናት የተዯገፈ ሁሇንተናዊ ትግሌ ያረፈው በዚህ ትውሌዴ ጫንቃ ሊይ መሆኑን መረዲት ብሌህ ግንዛቤ
ይሰጣሌ። መጭው ትውሌዴ ኢትዮጵያዊነትን በሂዯት እንዱንከባከብ ግዴ ከሆነና ከአመንበት!!
ያሌያስያዝነውንና ያሊስጨበጥነውን በዲሰሳ ወይም በጭፍን ኢትዮጵያዊነትን መንከባከብ አይችሌም።
ኢትዮጵያዊነት የሰው ሌጅ ሇሰው ፍቅር ነው፤ ኢትዮጵያዊነት ፍሪሃ እግዚአብሔር ያዯረበት እውነተኛነት
ነውና!!
ማንኛውም ማህበረስብ ዲር ዴንበሩን የሚያስከብርና የሕዝቡን ዯኅንነት የሚያረጋግጥ ፈርጠም
ያሇ “ሕዝባዊ ሠራዊት” ሇመግንባት ከምንም በፊት ቅዴሚያ የሚስጠው ያሇምክንያት አይዯሇም።
የኢትዮጵያ ሕዝብ በጅምሊ ግዴያና በጅምሊ ረሀብ እንዱያሌቅ (በተሇይ አማራው) በስውር ከወያኔ ጋር
የተዯረገ ዓሇም-አቀፋዊ ሤራ ስምምነት ሇመኖሩ መገንዘብ ሇእኛ ሇሰሇባዎቹ ሚስጥር አይዯሇም፤ የዲርፉር
ጀኖሳይዴና በቅጥረኛው የወያኔ ሠራዊት ብዙውን የሶማላ ዜጎች ሲገዯለ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጉዲዩ
በአሇም-አቀፍ ዯረጃ ሇአሇም ፊርዴ ቤት እንዱቀርብ የስብእና ተብዬ ተቋማት ሇዓሇም ብዙሃን ዜና ስርጭት
አውታሮች (ጋዜጦችና ኢንተርኔቶች) የአሇም ህዝብ ግንዛቤ እንዱያገኝ ሲያዯርጉ፤ በአንጻሩ በአስር እና
መቶ ሺዎች እንዱሁም ከዚያ በሊይ (እንዯ አቶ ገብረ መዴህን አርአያ ዋቢነት ስዴስት ሚሉዮን
ኢትዮጵያውያን ተገዴሇዋሌ) በወያኔ አግዏዚ ሌዩ ጦር ሇሚጨፈጨፈው የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን አንዴም
አስታዋሽ አሌተገኘም። ተብየ የስብዕና፣ የሰው ሌጅ መብት ተከራካሪና የዓሇም ፍርዴ ተቋማት
(ጄኖሳይዴና የጦርነት ወንጀልች ዏቃቤ ሕግ) ምን አለ? ምንስ አዯረጉ? በኢትዮጵያውያን ሊይ ዓሇም አቀፍ
ወንጀልች ሲፈፀሙ በጋምቤሊ፣ በአማሮች (በአርባጉጉ፣ በበዲኖ፣ ጉራፋርዲ)፣ በኦሮሞው (በጌዳዎ)፣
በሱማላ… ወዘተ ወገኖቻችን ሲጨፈጨፍ ዝምታ የመረጡት ከዯሙ ንፁህ ነን ሇማሇት ነው? እንዱያውም
በንቁ ተባባርነትና ተሳትፎ በኢትዮጵያዊነት ሊይ የተቀነባበረ ወንጀሌ በረቀቀ ስሌታዊ ዘዳና ገጽታ
እየተፈጸመ ነው። ትዝ ቢሇን፤ ከዓሇም አቀፍ ገንዘብ ተቋማት (የገንዘባችን ምንዛሬ ዋጋ እንዱያሽቆሇቁሌና
ሇብዙሀን ረሀብ በመዲረግ)--በወሊጅ አሌባ ምክንያትና ላሊም ፈጠራ በሺና በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ
ሕፃናትን በየአመቱ ሕገወጥ በሆነ መንገዴ በማሳዯግ (Adaption) ሽፋን ባዕዲን ቢሮ ከፍተው
የሚያጓጉዙት፤ በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ እህቶቻችንን በሥራ ፍሇጋ ሰበብ ከሀገር ማስኮብሇሌ (Human
Trafficking) ወንጀልች፤ እስከ ቅርቡ ትሊንትናው በምግብ ዯህንነት ሰበብ በራሳቸው ጉባኤ፤ በፈጠሩት
የኢትዮጵያ መንግሥት ስም (መንግሥት በኢትዮጵያ የሇም!) አሳትፈው (ኢትዮጵያውያንን ከአካባቢያቸው
በማፈናቀሌ መሬታችንን ሇባዕዲን ሲሸጥ፣ ሲያኮናትርና የብዙሃን ጭፍጨፋ ሲፈጽም ጭው ያሇ ዝምታ
እያሰሙን)- ይበሌጥ በወንጀለ እንዱገፋ ልጂስትክ ሉሰጡ ሸር-ጉዴ በአዯባባይ ዛሬም የምንመሠክረው
ሏቅ ነው። ከዚህ በሊይ መተባበር ምን የቀረ አሇ? ምናሌባት ወታዯር ከወያኔ ጎን ማሰሇፍ ካሌሆነ በቀር!
ያም ቢሆን ጊዜ የሚያጋሌጠው ነው። አቶ አበበ ገሊው ያጋሇጠው ወንጀሇኛውን የወያኔ መንግስት ቁንጮ
አይዯሇም። ላባን ላባ ቢለት ስዴብ ወይም ውርዯት አይዯሇምና! ኢትዮጵያዊነትን ሇማጥፋት በቅጥረኛው
ጉዲይ አስፈጻሚ ጏሬሊ የወያኔ መንግስት ጋር ያሇውን ጥብቅ ቁርኝት የሚያጋሌጥ የቁርጥ ቀን ሌጅ እርምጃ
ነው። አቶ አበበ ገሊው ዓሇም አቀፍ ወንጀሌ (ጄኖሳይዴ) በኢትዮጵያዊነት ሊይ ይፋ መታወጁን
እንዲወቅንባቸው ሇተሳታፍዎቹና ጋባዥ መንግስታት እንዱያውቁት ሇኢትዮጵያውያን የወሌ ነጋሪት ጋዜጣ
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ነበር። አከተመ፤ ሚና መሇየትና ቁርጥ መስዋዕትነት አሁን ነው። ኢትዮጵያዊነት ወይም ወያኔነት፤ በቃ!
የጄኖሳይዴ ወንጀሌ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ ተፈጽሟሌ፤ እየተፈጸመም ነው። ሇዚህ ወንጀሌ ተዋንያን
ግሇሰቦችና መንግስታት በአሇም ፍርዴ መዴረክ ፍትህ ሇመጠየቅ መረጃዎች በጥናትና ምርመራ ስራዎች
ከወዱሁ ማመቻቸት ቢዘገይም ግዴ ይሎሌ። ይህ በእንዱህ እንዯተያዘ ይህን የተቀነባበረ አሇም-አቀፍ ሴራ
መንስኤ-ሰበብ በሚከስት ማህበራዊ ቀውስ ሇማጋሇጥና በአሌሞት ባይ ተጋዲይነት ሕዝባችን በአስቸኳይ
እራሱን ከባሰ ዕሌቂት እንዱከሊከሌ ሇማዴረግ “ሕዝባዊ የአርበኞች ሠራዊት” መዘርጋት የኢትዮጵያውያን
ሲንፖዚየም ተቀዲሚና አብይ ተሌእኮ ሉሆን ይገባዋሌ። በዚህ በተቀነባበረ ሴራ የሚቆስሌና የሚሰዯዴ
ወገናችንን ሇመታዯግ ዯግሞ ዛሬ በምናዋቅረው ሕዝባዊ ዴርጅት ውስጥ ዴንገተኛ ዯራሽ እጓሇ ግብረ ኃይሌ
(National Emmergency Task Force) በመሆን ልጀስቲካዊና የሰው ሀይሌ በማቀናጄትና ማኔጅመንት
በሰፊው በማጤንና ቀዴሞም ዝግጅቱን በጥሌቀትና በስሌት ተሌሞ በማቀዴ፣ በመቀመር ሇተግባራዊነቱ
ሕዝብን ያሳውቃሌ፤ ያስተባብራሌም። ህዝቡም እንዱሳተፍ ያዯርጋሌ። በዚህ የስብእና እንቅስቃሴ ውስጥም
የሃይማኖት ተቋማትና ምእመናን ቁሌፍ ሚና እንዱጫወቱ ይዯረጋሌ።
እንግዱህ “የኢትዮጵያዊያን ሲንፖዚየም በመሰረታዊ ዓሊማው ዜጎች ብቻ (ኢትዮጵያውያን ብቻ)
ሇስብእናቸው፤ ሇመንፈሳቸውና አጠቃሊይ ማህበረሰባዊ ኑሮአቸው የሃገራቸውን ዲርዴንበር በማስከበርና
የእያንዲንደን ግሇሰብ መብትና ግዳታ በህግ የሚያስከበርና የእያንዲንደን ነገዴና ጎሳ ወዯፊት በሚረቀውና
በህዝበ ውሳኔ በሚፀዴቀው ህገመንግስት በማስከበር ጠንካራ ሕበረተሰብና ጠንካራ ግሇሰብ በማነጽ
በሁሇገብ ትግልች “ኢትዮጵያዊነት ከኢትዮጵያውያን፤ በኢትዮጵያውያን፤ ሇኢትዮጵያውያን” ሕዝባዊ
መርህ ሊይ ተመርኩዞ የመሰረት ዴንጋይ ሇማኖር ነው። የኢትዮጵያዊነት ጽንሰ ሀሳብ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ወዯሰባት ሺህ በሚጠጋ ምእተ ዓመታት ያዲበረው ባሕሌ፤ ታሪክ፤ አበው እምነቱና ሀይማኖቱ በሂዯት
የዥንጉርጉሯ ግን ከመሳ ሇመሳ ዘነገዯ ኢትዮጵያ ቅይጥ ንጥረ ነገር ውጤት ነው። አያላ ላልች የታሪክና
ማህበረሰባዊ ሳይንስ ሉቃውንት ኢትዮጵያውያን በብቃትና ዕውቀታቸው አኳያ አስተማማኝ በሆነ ይዘቱ
ታሪክና ባህሌ በአማከሇ በፍሌስፍና ዯረጃ ስሇ ኢትዮጵያዊነት ብቸኛ ጽንሰ ሀሳብ እንዯሚያስተምሩን ተስፋ
እናዯርጋሇን።

በተመስጦ “ኢትዮጵያዊነትን” በአይነ ህሉናችን ትኩር ብሇን በማየት የኢትዮጵያን ዴህረ ሁሇትሺ
ምእተዓመት በየዘመኑ ሇማክበር ስናስብ ዘርፈ ሰፊ ችግሮቻችንን ሇመቅረፍ የዜግነት ሃሊፊነት ያረፈው
በዚህ በእኛ ትውሌዴ ትከሻ ሊይ ነው። በአጥንታችን ሥር እስኪያበቅሌ መዯጋገም ያሇበት አዯራ ነው።
በኢትዮጵያ-አምሊክ ፈቃዴ ይኼ ትውሌዴ የታዯሇውን ጸጋ ሲቃኙት እውነትም ኢትዮጵያ ሀገራችን
የቃሌኪዲን ሀገር ነች ያሰኛሌ። በስዯት ህይወት ያሇው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያዊነትን ከብረት በሊይ
በጠነከረ ማእዘን በተሃዴሶ በማነጽ ኢትዮጵያን “የሃይሌ ምንጭ ቤት” ሇማዴረግ ያካበተው
እውቀት፤ተመክሮና ሀብት ሇማመን ይከብዲሌ። በምንያያዘውና በተያያዝነው የኢትዮጵያ ዴህረ ሁሇት ሺህ
ምእተዓመትና ዴህረ ጥቂት አስርተ ዓመታት ይሄ ትውሌዴ ኢትዮጵያ ሃገራችን ማንም ሃገር በታሪክ
ያሊስመዘገበዉን ሁሇንተናዊ ማኅበረሰባዊ ግንባታ እዴገትና ሌማት እርከን እንዴትነካ የሚያስችሌና
የሚያበቃ ክምችት ሏይሌ ነው። ይህ ትውሌዴ ዛሬ ነገ ሳይባሌ በየሙያ ዘርፉና ዝንባላው እንዱሰባሰብና
ምን ማዴረግ እንዲሇበት ከወዱሁ እንዱመክርና እንዱዘክር በኢትዮጵያዊያን ሲንፖዚየም መዴረክ
በሚፈጠሩት ዱፋክቶ ተቋማት ጥሊ ሰር እንዱሰባሰብና እንዱዯራጅ ማዴረግ ቀዲማዊ ጉዲይ መሆን
አሇበት። በዚህ መሌኩ ሁለም ዜጋ የዴርሻውን ግዳታ ይወጣሌ፤ ሁለም እሴቶች (ዜጎቻችንም) በስርዓት
በማቀናጀት ኢትዮጵያዊነት በሁሇንተናዊ ማህበረሰባዊ ዘርፎች እንዱዲበር ግዴ ይሎሌ። “YOU NEVER
KNOW WHAT YOU CAN DO UNTIL YOU TRY IT”
እነዚህ ዱፋክቶ ተቋማት ሇምሳላ የትምህርት ዘርፉ ቀዯምት አንጋፋ መምህራንና በሙያው ሊይ
የተሰማሩ በተሇያዩ ሃገሮች የሚገኙትን ኢትዮጵያዊያን ያሰባስባሌ፤ ስርዓተ ትምህርት በየትምህርቱና
በየዯረጃው የኢትዮጵያን ታሪክና ባህሌ ባጣጣመና ሳይንስ፤ ፍሌስፍና እና ቴክኖልጂ ጋር በተሳሰረ መሰረት
መንዯፍ። በትምህርቱም ዙሪያ በመዋእሇ ሕጻናት፤ በአንዯኛ ዯረጃ፤ በመሇስተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ፤ በሁሇተኛ
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ዯረጃና በከፍተኛ የትምህርት መስክ ምርምርና ጥናትንም ያካተተ አብይ ዝግጅቶችና እቅድች መንዯፍ
ይጀምራሌ። የግእዝ ትምህርትም በተቋም ዯረጃ እንዱዋቀር ሰፊ ዝግጅት ያጤኗሌ። የማንኛውም
ህብረተሰብ ማህበራዊ ሌማትና ሥሌጣኔ አውታር መሰረቱ ትምህርት በመሆኑ በዚህ በኢትዮጵያዊያን
ሲምፖዚየም ሇሚጠነሰሱ ዱፋክቶ ተቋማትም የባሇሙያ ምንጭም መመሪያ ምሌክትም “GUIDING
POST” ትምህርት እንዯሚሆን ግሌጽ ነው። በእኩይ ጠሊቶቻችን ሤራ የወሊሇቀውና የፈራረሰው ሥርዓተ
ትምህርት እቅዴና ዝግጅቱን በማስመሌከት በምን ቃሊት እንዯሚያኅለት እንጃ!! ላልችም ተቋማት
እንዱሁ በሂዯትና በተዋረዴ የሚገባቸውን መስመር እንዱይዙ ይሆናሌ። ሇዚህ ነው በተያያዝነው
የኢትዮጵያ ዴህረ ሁሇት ሺህ እስራ ምዕተ ዓመት የዘመን አዴማስ ባሻገር፤ የኢትዮጵያ-አምሊክ ሇሕዝቧ
ባዯሇው የተፈጥሮ ሀብትና ፀጋ (ዛሬ በዘረፋ ሳያሌቅ ካዲነው) የሌጆቿን እውቀትና ተመክሮ በማቀናጀት
ጠሊት ዏይኑ ዯም ይሇብሳሌ እንጂ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ጃፓን ሇማዴረግ ሁለም በእጃችን መዲፍ ስር
ነው። ካወቅንበትና ይህን ሇማየትና በቅን ሇማወቅ ከተነሳሳን የማይሆን ነገር የሇም። በአንዴ ወቅት ሉቅ
ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ስሇኢትዮጵያ ፕራግማቲካሌ ራእይ ሇቀረበሊቸው ጥያቄ ምን እንዯሚታያቸው
ሲመሌሱ “በባዕዴ ሃገር እንዯምንሰራው በሙያችን ተሰማርተን ሇሃገራችን ብንሰራ በአስር ዓመት ውስጥ

በሃገራችን የሚያመርቅን መሠረት በማኖር የኢኮኖሚ ግንባታና ሁሇንተናዊ ሌማት ማስመዝገብ ይቻሊሌ።”
ነው ያለት። ሇዚህም ነው “የኢትዮጵያዊያን ሲንፖዚየም” ሰሊምና መረጋጋት እንዱሰፍን ከሚዯረገው
ሁሇገብ የነጻነት ትግሌ ጎን ሇጎን በግንባታና ሌማት ዘርፎች ከህዝብ በህዝብ ሇህዝብ ያሊሰሇሰና ያሌተቆጠበ
ጥረትና ተሳትፎ እንዱዯረግ መንዯርዯሪያ መዴረክ ነው የምንሇው። የኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ዘርፍ
አስተማማኝ ዯረጃ ሊይ መዴረስ የሚያስቀናቸው ታሪካዊ ጸረ ኢትዮጵያ ሀይልች የተፈጥሮ ሀብቷን
በሰፊውና በፍጥነት ከመመዝበር በተጨማሪ ሇሌማት፤ ሇእዴገትና ሇዚህም ሇዚያም ሰበብ በኢትዮጵያ ስም
“ሕዝቧንና ሀገሪቷን ሇማይወክሌ ወያኔ ሇተባሇ ወራሪ ቅጥረኛ ቡዴን” አገዛዙን እንዱያጠናክር ከአሇም
አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የሚጎርፈው ብዴር ጣጣው ብዙና ረቂቅም ነው። ይህ መሰሪ ስላት በአለታዊ ጎኑ
የኢትዮጵያ ሀገራችንን የወዯፊት እዴገት ሆን ተብል ሇመጎተት የሚሸረብ እኩይ ተግባር ነው። ታሪካዊ
ጠሊቶቻችን በወያኔ እንዯራሴነትና አማካኝነት ያገኙትን ነጻ የምዝበራ ጉዞ ማቆሙ ግዴ ነው። እዴገት
በዘረፋ ከተሟጠጠ እሴትና ሀብት አይጀመርምና የእጅ አዙር የኢኮኖሚ ባርነት ካሌተመኙ በስተቀር በራስ
በመነሳሳት መተሇምና ማቀዴ፣ መምከርና መዝከር አማራጭ አይገኝሇትም።
በስዯት ያሇው ትውሌዴ በኢትዮጵያውያን ሲምፖዚየም አማካኝነት በሃገራችን ሊይ በወያኔና
በታሪካዊ የሃገራችን ጠሊቶች ስሇሚዯርስብን ዯባና የዏዞ እንባ ረጪ እኩይ ባህርያት ግንዛቤ ካገኘ በኋሊ
በራሱ ሊይ የባህሪ ሇውጥ በማምጣት ሁሇገብ ዴሊችንን ሇማቅረብ፤ ሀገራችንን ከወያኔና ከታሪካዊ
ጠሊቶቻችን በሌመና ሳይሆን በመራራው ትግሊችን መሌሰን በእጃችን የምናስገባው በአንዴነት ስንታገሌ
መሆኑ ገብቶት ሌብና አእምሮው ሲጣጣምና ሲተሳሰር፤ ከሀገር ቤቱ ትወሌዴ ወገናችን በአካሌም በስነሌቦና
ንክኪትና ማሇፊያ ግንኙነት በሂዯት ሇማጎሌበት በጋራ የሚዋቀርና የሚዯጎም የወሌ ብዙሃን ዜና በዱፋክቶ
ተቋም ዯረጃ መመሥረቱ (የሬዴዮ ስርጭት፣ የእትመትና ቴላቪዢን በሥራ ክፍፍሌ አኳያ) ወሳኝ ሚና
አሇው። ሚዱያው ይበሌጥ ውጤታማ እንዱሆን በተሇያዩ ቋንቋዎች ሏገር ቤት በአየር የሚበተነው የሬዴዮ
ሰርጭት፣ በኢትዮጵያዊያን ሲምፓዝየም በሚጠነሰሰውና በሚዋቀረው ዱፋክቶ ብዙሏን መገናኛ ተቋም
ውስጥ በመካተት በተሇያዩ አህጉራትና ግዛት የሚገኘውን ወገን ሇንቁ ማኅበራዊ መቀራረብና ተሳትፎ
ሇሁሇገብ ትግለ፤ ሇዘርፈ-ብዙ ታህዴሶ፣ ግንባታውና ዲግም ግንባታው (Construction and
Reconstruction) የኢትዮጵያ ሕዝብ እንቅስቃሴዎች በየመስኩ በከፍተኛ ፍጥነት እንዱሽከረከር
የሚያዯርግ የሞራሌ ሞቶር ይፈጥራሌ። እንዱሁም በስዯት ያሇውን ኢትዮጵያዊ የትግሌ እንቅስቃሴዎች
በሏገር ቤት ከሚዯረጉ ትግልች ጋር በፍጥነት እንዱቀናጅ ይረዲሌ። በአንጻሩም በአማርኛ ቋንቋ
ትምህርታዊና ንቃተ ኅሉና የሚያዲብሩ መጣጥፎችን በህትመት ዜና ብዙሃን (መጽሔቶችና ጋዜጦች)
ሰርኩላሽን/ስርጭት እውን ማዴረግ ንቁና ግንዛቤ ያዲበረ ዜጋ በጥራትም በቁጥርም እንዱጎሇብት ይረዲሌ።
በዚህ መሌኩ አዎንታዊ የባህርይ ሇውጥ የሚያዯርግ ኢትዮጵያዊ ዜጋና አንዴነቱ በጠነከረ ሕዝብ፤ በጋራ
ችግሮቹ በወሌ ያመፀና በዴለ የጋራ ተጠቃሚ መሆኑን የተገነዘበ ማህበረሰብ ጠሊት መግቢያ ቀዲዲ
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የማያገኝሇትና የማይቦረቡረው የዓሇት መሠረት ነው። አሉያ ግን ኢምንት ታህሌ ክፍተት ፈጥሮ መሳይአፍቃሪ የኢትዮጵያ ኃይሌ ጋር በምንም ይሁን በማንም ጭንብሌ ያጠሇቀ እኩይ ሰሊቢ ሇምንም ቅርበትና
ወዲጅነት ፀረ-ኢትዮጵያ ሏይልችን በብሂሌ-ጠቀሳና መሰሌ-መርህ ተብዬ ባዕዲዊ አባባልች ንክኪት
መፍጠር በወገን መሀሌ እጅግ አሳሳቢነቱና አዯገኛነቱ አያጠራጥርም። በየመጣጥፎቹ የምናነባቸው
ሙገሳዎች፤ ከምንታዘባቸው ጨብጥ ዕሇት ተዕሇት ገጠሜ ሁኔታዎች ጋር እጅግ ይጻረራለና ወዯፊት
ያሌተጠበቀ የወገን መቃቃር ይፈጥራሌ። ክቡር የሰውን ሌጅ የሚያወዴስ ብሂሌ የሚያስተጋባ የሰውን ሌጅ
በባርነት ቢይዝ ትምህርቱ ምንዴርነው? የወያኔ ወዲጅ የኢትዮጵያ ወዲጅ ሉሆን አይችሌም። ሇመሆኑ
ፈረንጅ “ከብርማ ሳህን ሲበሊ” እኛ እንዴናገሳ የሚሰብኩን የዱሞክራሲያ ዯቀ መዝሙርት በመረጣችሁትና
በተጠመቃችሁበት መንዯር ስበኩ እንጂ እየፈረሰችና እየዯማች ያሇች ሏገሬን ከነጻነትና ከለዓሊዊነት
ሁሇንተናዊ ተጋዴል ዝንፍ እንዴንሌ አንሻም። በአፋችን ሌጓም ባይኖር ስሇተብዬ ዱሞክራሲ ምን ማሇት
እንዯምንችሌ አዱሶቹ ፈረንጆች የሚስቱት አይመስሇኝም። ሇሁለም ጊዜ አሇው ብሎሌ ጥበበኛው ሰሇሞን።
ዛሬ የኢትዮጵያ ትግሌ ማተኮር ያሇበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሙለ ነጻነትና የኢትዮጵያ ለዓሊዊነት መከበርና
ማስከበር ሊይ ብቻ ነው፤ ላሊው በኋሊ ይዯርሳሌ።
ጀኔራሌ ኃይላ መሇስ የውጪ ሏገር ፖሇቲካዊ አጋር መንግሥት ወዲጅነት ማጣት ችግራችን
እንዱታስብበት በገሃዴ ሲማጸኑ “ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታት እና የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት

መስራች፤ በጸረ ቅኝ አገዛዝ ተጋዴልዋ የታወቀችና ሇብዙ ሏገሮችና ሕዝቦች ነጻነት ግንባር ቀዯምት ሆና
ስትከራከርና ስትፋሇም የኖረች፤ የሏገሮችና ሕዝቦችን ብሔራዊ አንዴነትና ሕሌውና የምታከብር፤ ሇዓሇም
ሰሊምና ብሌጽግና የቆመች፤ ዓሇም አቀፍ ውልችንና ስምምነቶችን ከሚያከብሩት ግንባር ቀዯም ሏገሮች
አንዶ የሆነች ታሊቅ ሏገር ሆና ሳሇ እንዯዚህ ያሇ የተቀነባበረ ዘመቻ እየተካሔዯባት አንዴነቷ ሲናጋ ሕዝቧ
በዘር ተከፋፍል በግፍ ሲጨፈጨፍና ሲሰዯዴ ሇምን እንዯዚህ ይዯረጋሌ? ብል ዴምጹን ያሰማሊትና ቁሞ
የተከራከረሊት እንዯማስረጃ የምንጠቅሰው አንዴም ሏገር ወይም መንግሥት አሇመኖሩ ብዙ ትምህርት
ሉያስተምረን ይገባሌ።” (ኢታር ኤፒርሌ 1998) ይኽ ችግር በእርግጥ ክፉኛ ጎዴቶናሌ። በሬ ከአራጁ
እንዱለ ጎጅ ጠሊቶችን በእጅጉ እንዴንወዲጅ የአዱሶቹ ፈረንጆች መጣጥፎአቸውን በአጽንኦት ማጤን ግዴ
ይሎሌ። በፖሇቲካውም ይሁን በኢኮኖሚው ወይም በወታዯራዊ ይሁን በንግዴ መስኮች ቢቻሌ የአንደ
ሏገር ሕዝብ ከላሊው መቀራረብ የረጅም ዘመን የመንግሥት ተብዬዎች ስፊ የቤት ሥራ መሆን ሲገባው
የእኛ ቀዯምት አስተዲዯሮች ያቆዩሌን ግን አሳዛኝ ግንኙነት ነው። መቃብራችንን ከሚቆፍሩሌን ጋር ነበር።
በመሆኑም አንዲንድች ዛሬ ይኽን አሳዛኝ ዴርጊት በተሇየ ገጽታ ስያስተጋቡ እየዯማች ያሇች እናት
ሏገራችንን ይበሌጥ ስሇምናሳዝን ይታሰብበት። እነዚህ ወዲጅ ተብዬዎችን የጎሪጥ በሚመሇከቱ ላልች
ሕብረተሰቦችና መንግሥታት ዘንዴ ኢትዮጵያን ከምር ሇመወዲጀት ይቸገራለ። የኢትዮጵያዊያን
ስምፖዚየም እውን ሇማዴረግ በሚዯረገው የሀሳብ መንሽራሸር ስብዕና የሚሰማቸው ዱፕልማቶችና ሕግ
ጠበብት ታሊሊቅ ኢትዮጵያውያን አዕምሮ ጓዲ ይኸ ቁሌፍ ጉዲይ ሕያው እንዱሆን ይጠይቋሌ። የሏገራችን
ተጨባጭ ሁኔታም የሚያስተምረን ይኸንን ሀቅ ነው። ተመሳሳይ ሰህተቶችን መዯጋገም ትምህርት አዴርጎ
መውሰዴ ብሌህነት የጎዯሇው ያሰኛሌ፤ መጠንቀቅ በተጠንቀቅ!!! ዛሬ በገሃዴ እንዯምንመሰክረው
ጡንቻቸውና አንዴነታቸው በሳሱ ሕዝቦች ሊይ እየተፈጸመ ያሇውን የዓሇም አቀፍ ወንጀልች እውነታ
ነው። በጆሮ ዲባነት ወይም ላሊ ምክንያት ከእውነት በመራቅ ትውሌዴን ማዯናገርና ማሳት
ከኢትዮጵያዊነት አይጠበቅም። እንዯ ቀዯምት አያቶቻችንና ወሊጆቻችን ብሌኅነትና ጀግንነታቸው ውርስ
ቅርሶቻችን የመሆናቸውን ያህሌ በእኛም ሕይወት እውነተኛነት መተግበሩ ግዴ ነው። ሳንመረምርና
ሳናነጥር የማንንም ቱሌቱሊ “ዱሞክራሲያ ኩምባያ” ዜማ አናስተጋባም። ነፃነታችን ተገፏሌና! ለዓሊዊነታችን
ተናግቷሌና! ቅዴሚያ ሇነፃነታችንና ሇአርነታችን! ቅዴምያ ሇለዓሊዊነታችን! የተቀረው በሂዯት ቦታውን
ይይዛሌ!!! ነፃነት የላሇው ሕዝብ ሰሊም የሇውም!! ነፃነት የላሇው ሕዝብ ፍትሕና ሕግ የሇውም!!
ዱሞክራሲ ዛሬ እንዯምንመሰክረው “አብስትራክት” ማዯናገርያና ማዘናጊያ ፅንስ ሏሳብ ነው። ያሠፈሰፈው
ፀረ-ኢትዮጵያ የጠሊት መንጋ ጊዜ ጠብቆ የሚያዋክበን ጭራቅ ሇመሆኑ ኢምንት አንጠራጠር። ብሌህ
ሕዝብ ስህተቶችና ጥፋቶችን ከጊዜ አዴማስ ባሻገር በማነጣጠር ይገነዘብና ይዘጋጅሊቸዋሌ እንጂ ከተከሰቱ
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በኋሊ መማር ሇፀፀት መሆኑን ያውቃሌ። ያውም ሇሕያውነት ዕዴለ ካሇ!! ሇዚህ ነው ጠሊትን በጥሌቅ፤
በጠባቡና በነጠረ የወሌ ግንዛቤ ኖሮን በሁሇገብ መንፈስ ሇመፋሇም እንዴንችሌ የሰከነ የስሌጡንነት
ባሕርይ የተሊበሰ “ሕዝባዊ ውይይት” (ዱያልግ) በኢትዮጵያዊያን መካከሌ ብቻ እንዱኖር በኢትዮጵያዊያን
ሲምፓዚየም ሌዩ ትኩረት እንዱያገኝ የምንጥረው። የሕዝብ ነፃነትና ሏገራዊ ለዓሊዊነትን በአስከበሩ
አፄዎች አገዛዝ ስር ነበር እነ አባ እስጢፋኖስና ተከታዮቻቸው ዱሞክራሲያ በሕይወታቸው በመኖር
ጎዯሇም አሌተዛነፈ በምዴረ ኢትዮጵያ የነበረው፤ የቅርቦቹ አፄዎችም ተምሳላነቱን ተከትሇዋሌ፤ ዛሬ ማንም
በመዯሇሌ እንዴንገበያይ የሚቀርብ የውጭ ሽቀጥ ሉሆን አይችሌም። ዱሞክራሲ የነፃነት እምንት ታህሌ
አካሌ ነው፤ ያውም ዓሇም አቀፍ ይዘት ሰጥተን በትርጓሜው በወሌ ከተግባባን!!

ኢትዮጵያዊነት የነባር ሀይማኖቶች እምነት፤ ባህሌና ታሪክ ተቀያይጠው ነጥሮ የወጣ
የኢትዮጵያዊያንና የሕዝቧን ለዓሊዊነት በዯምና አጥንቱ ያስከበረ ፍሌስፍና ነው። ኢትዮጵያዊያን
ሉቃውንትም በቅርጽና በይዘት እንዯምያሰፉት ምኞተና ጸልቴ ነው። አዎን እዯግመዋሇሁ!! ኢትዮጵያዊነት
ከኢትዮጵያዊያን፤ በኢትዮጵያዊያን፤ ሇኢትዮጵያዊያን ነፃነትና ለዓሊዊነት፤ ሇዲግም ግንባታና ግንባታ
ሁሇንተናዊ የአሇት ዴንጋይ መሰረት ነው። የወዯፍቱን ወርቃማ ዴኅረ እሥራ ምዕት ዘመን የኢትዮጵያ
ሕዝብ ከመናፈቅ አሌፎ በሕይወቱ እንዱኖረው ከተፈሇገ ሁለም ዜጋ እንዯአቅሙና ችልታው
በሕብረተሰባችን ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች በንቁነት ሇመሳተፍ እንዱችሌ ካሁኑ ከጠባብ የፖሇቲካ
ዴርጅት አጣብቂኝ በመሊቀቅ ሕብረ-ብሔር ኢትዮጵያዊነትን ማነጽ ሇዴርዴር የሚቀርብ አይሆንም።
የኢትዮጵያዊነት ዱ.ኤን.ኤ በንጥረ ነገርነት ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ተሊሌፎ እስከዛሬ ዘሌቋሌ።
ነገር ግን አንዴ ሀቅ ፈጦ ያየናሌ፤ ይኸውም በስዯት፣ በጎጠኛ ፖሇቲካና በፀረ-ኢትዮጵያ ኃይልች እኩይ
ተግባር ትውሌዴን ሇማያያዝና ሇማቆሊሇፍ የኢትዮጵያዊነት ዱ.ኤን.ኤው ፍሳሽ ጅረት ቅጥያ ጉዞ
የሚያሳስብና ከወዱሁ ትኩረት ካሌተዯረገ አስቸጋሪ የትውሌዴ ክፍተት በመፈጠሩ ፍፁም ባዕዴ ባሕሌ
ተሊብሶ ከሚመጣው ጋር በመጋጨት የጥንቱ የጠዋቱ ኢትዮጵያዊነት ዯብዛው እንዲይጠፋ ይታሰብበት
ይሎሌ። የትውሌዴ ተሀዴሶ ጉዲይ በእጅጉ አሳሳቢ ነውና!!! በነባር ሀይማኖቶቿ፣ ባህልቿና ታሪኳ ሇዘመናት
የምትታወቀው ኢትዮጵያ፤ በአሁኑ ጊዜ ከቁጥጥር ውጪ ሇመጤ ቀዋስ ባህልችና እጅግ አዯገኛ ሇሆኑ
ማህበረሰባዊ ዯዌዎች ሇተጋሇጠው ትውሌዴ ሌዩ የተሏዴሶ ትኩረት በመስጠት የኢትዮጵያውያን
ሲምፖዚየም ላሊኛው አንጋፋ ግዳታው መሆን ይገባሌ እንሊሇን፤ ኢትዮጵያ ዥንጉርጉር ትሁን እንጂ

ኢትዮጵያዊነት የነጠረ ወጥ የኢትዮጵያ ብቻ፣ ሇምዕተ ዓመታት በሂዯት ጎሌብቶ ያዯገ ኅብረተሰብ ውጤት
ሌዩ ፍሌስፍና ነው። ሇዚህ ነው ሇዘመናት ኢትዮጵያችን በዓሇም መዴረክ ጎሌታ የታየችው። ሇዚህም ነው
ሇነፃነቱና ሇዲር ዴንበሩ ቀናኢ ሕዝቧ ሊይ የተቀናበት!! እንዱጠፋም የተድሇተበት!! አዎን!!! ኢትዮጵያዊነት
ከኢትዮጵያውያን፤ በኢትዮጵያውያን ሇኢትዮጵያዊያን!!! የአያት ቅም አያት ጀግኖቻችን አጥንት እሾኽ ሁኖ
ሇትውሌዴ ትውሌዴ እንዲይወጋን አዯራ!!!

“ወርቃማው ዘመን በስተጀርባችን የቀረው (ያሳሇፍነው) አይዯሇም። ከፊት ሇፊታችን የሚገኘው
ነው። ወርቃማው ዘመን የማህበራዊ ሥርዓት ተጠናቆ መፈጸም ማስረጃ ነው። አባቶቻችን አሊዩትም።
ሌጆቻችን አንዴ ቀን ይዯርሱበታሌ። የእኛ ሚና መንገደን መጥረግ (ማሳመር) ነው።” (ጦቢያ ቅፅ 7 ቁጥር
6፤ 1992)

በኢትዮጵያ አምሊክ አዝማችነት፤ በዛሬዪቷ ኢትዮጵያ ጅግኖች አርበኞቻችን ገዴሌ
የኢትዮጵያ ለዓሊዊነት ይከበራሌ።
ነፍጠኛው ቅስአ
ዘእምነገዯ ኢትዮጵያ
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