
 

 

 

 

     ፋኖ 
 

 መስከረም  18. ቀን  2011  ዓም 

 

      አንድነት ኃይል ነው! 

 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ  ፓርቲ  የተሰጠ  ወቅታዊ ገለጻዎች 

 

ኢትዮጵያ አገራችን ለዝንተ ዓመታት ተጠብቃ የኖረችው በአያቶቻችን ፍቅርና አንድነት መሆኑ ብዙ የታሪክ 

ማስረጃ ዎች አሉን  ይህ አንድነት የተገኘው በመደማመጣቸውና በመከባበራቸው ነበር። አንድነት 

የመተማመንና የመፈቃቀር ምንጭ ነው። አያቶቻችን ቃል በሰማይ ቃል በምድር ብለው ፈጣሪያቸውን 

ባማከለ ቃል የሚለዋወጡት በፍቅር ወይም በውዴታ መስማማታቸውን ለመግለጽ ነው፡ቃለ አባይ ማለት 

በአገራችን ትልቅ ስድብ መሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ነውና ሁሉም ቃሉን ይጠበቃል  

             ወደ ዋናው ረእሳችን ስንመለስ  ይህ ብሶት የወለደው ወጣት ችግር እየባሰበት: ፋሽስታዊ 

ግድያው እያንገፈገፈውና : ቀኑ እየጨለመበት ሲመጣ የኦሮሞና የአማራው ድም አንድ ነው: ጣና ኬኛ እያለ 

የትግል አንድነቱን ሲያበስር ሌላው ደግሞ እሬቻ ላይ መስዋትነት ከፈለ::  አመፁም ከሰሜን  ወልቃይት 

እስከ ደቡብ. ኮንሶ  እንደ ሰደድ እሳት ተቀጣጠለ ያን ወቅት  ነበር  በሂደቱ  የተደናገጠው ኢህአድግ “ 

እሳትን ጭድ እንዴት ሊስማሙ ቻሉ “ መላ እንፍጠር ያለው ::  መላውም  ለማ መገርሳን  ወደ  አማራ 

ክልል ልኮ  ኢትዮጵያ ሱስ  ናት እንዲል ነበር  ::  

 

               ስለ እውነት እንናገር ከተባለ ሱስ የሚለው ቃል በዘላቂነት የምንጠቀምበት ሣይሆን መተው 

የሚቻል መጥፎ : ግዜያዌ ልምድ ነው፡: አገር እናት ናት ፣ እናት ሱስ ልትሆን ቀርቶ መታሰብም 

አልነበረበትም ሆኖም የግዜው ፖለቲከኞች ግዜ መግዣ መፈክር ሆኖ እየተጠቀሙበት ነው:: 

 



 

 

                ሕዝባችን በፀረ ኢሀአድግ ትግልና ትንቅንቅ በገጠመበት   : ወቅት የት ደረስክ ያላሉት 

በውጪው አለም ወሬ ሲቀዱ የነበሩ አክቲቪስቶች በመደመር መፈክር በመጃጃል ሀገራችን ውስጥ 

ተገኝተው ከአሁን ጀምሮ እኛን ተከተል ብሶትህንና ማንነትህን ከኛ በላይ የሚያውቅልህ የለም በማለት 

በመፈቃቀር እና በመቻቻል ለዘመናት አብሮ የኖረውን ህዝብ በዘር በመከፋፈል እርስ በእርስ እንዲተራረድ 

እድርገዋል ሰሞኑንም የበለጠ እንደሚቀጥል ግልጽ ነው። ባለፈ ሳምንት ፋሸሽታዊ  ጭፍጨፋ  ቀስቃሽ 

የነበሩ ዛሬ ደግሞ የፖለቲካ ሀ ሁ   አልዋጥ  ያላችው  አዲስ አበባ የኛ ነው ብሎ ማላዘን ጀመረዋል። 

ቡድኖችም ሆነ ግለሰቦች ሌላም ቤት እሳት አለና  አደብ ግዙ  ንቀትና ትእቢት  እንኳንስ ለአክቲቪስቶች 

ለኢህአደግም  አልበጀውምና የህዝባችንን  ጥያቄ  አድምጡ ካለበለዚያ አንቅሮ  ይተፋችሁአል።  

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ  ብሔራዊ  ፓርቲ ትግል የጀመርነው የኢህአደግ አገዛዝ አስወግደን በኢትዮጵያ ሕዝብ 

የሚመረጥ ደሞኪራሲያዊ መንግሥት ለመገንባት ነው:: ፋኖ እና የጎበዝ አለቃ አርበኞቻችን መራራ 

መስዋዕት ከፍለዋል  አሁንም  እየከፈሉ ነው: ህዝባችን የዘረኝነትና የጎጥ ቡድኖችን አንፈልግም : 

አንቀበልም እያለ ጩህቱ እያስተጋባ ነው ነገር ግን በአስተዳደር ላይ ያለው አብይና በመደመር መፈክር 

የሰከሩ አክቲቪስቶች ከክልል ድርጅት ወደ ክልልና ጎጠኛ ፖለቲካ ፓርቲነት በመሸጋገር ህዝባችንን ለአገዛዝ 

እንድያመቻቸው ቀጣይ መፈክር አዘጋጅተው ስሞኑን ሊያውጅልን ዝግጅቱ ተጠናቋል ይህ ግዜ መግዣ 

መፈክር ለማወናበጃ : ለዝርፊያና እንቅስቃሴን ማጨናገፍያ በመጨረሻም መጪውን  ምርጫ ለመስረቂያ 

ተብሎ የተዘጋጀ ነውና  ህዝባችን  ንቃ:: 

 

 

ዶር አብይ ወያኔ የሾመልን ጠ\ሚኒስተር እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሠራልኛ ብሎ የመረጠው አይድለም፣ 

ተደመሩ ብሎ የፖለቲካ  ሂደት መኖር የለበትም ለስር ነቀል  ለውጥ  መታገል  እንጂ  

ዶር አብይም ሆነ ለማ መገርሳ የኢሕ አዴግ ልጆች ስለሆኑ ወያኔዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ አይፈልጉም። 

የትግላችን አንዱ መርሆ የበደለ እንዲክስ፣ የተገፋ መብቱ እንዲከበርለት፣የተዘረፈ ንብረት 

ለባለበቱ  እንዲመለስለት፣ የገደለ እንዲዳኝ፣ የአገር ንብረት የዘረፈ እንዲጠየቅ:: ይህ እስካልሆነ ደረስ  

ትግላችን  ይቀጥላል። 

 

 

ድል ለአንድነታችን ! 

ድል ለኢትይፕጵያ  ሕዝብ ! 
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