
ወቅታዊ ያገራችንን ጉዲይ በተመሇከተ ከጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና ትብብር መድረክ የተሰጠ መግሇጫ 

ሇሚመሇከታቸው አካሊትና ሇኢትዮጵያ ሕዜብ በሙለ በያለበት :- 

ኢትዮጵያ እንዯየወቅቱ ሁኔታ ዲር ድንብሯ ይስፋና ይጥበብ እንጂ እንዯ ሀገር ሕሌውናዋን አስከብራ ከኖረች ከሦስት ሺህ 

ዓመታት በሊይ አስቆጥራሇች። የተሇየዩ የታሪክ ማስረጃዎችን እንዯመንሻ በመውሰድ አርኪዮልጂስቶችም በምርምር የዯረሱበትና 

ያረጋገጡት እውነት ነው። ከዙያም አሌፎ ኢትዮጵያችን ግንባር ቀዯም የሰው ር መገኛ ጥንታዊት ሀገር ስሇመሆኗ የእድሜ 

ጠገቧ የለሲ(ድንቅነሽ) አጽም መገኘት የዓሇምን ሕዜብ ያስዯመመ የታሪካችን ተጨባጭ መረጋገጫ ነው። ኢትዮጵያ ዓሇም 

አሁን ሇዯረሰበት ሥሌጣኔ ያበረከተችው አስተዋፅኦም፣ የጥንታዊ ሥሌጣኔ መነሻ ናቸው ከሚባለ የሩቅና የመካከሇኛው ምስራቅ 

አገሮች ተርታ የሚያሰሌፋት ድርሻ ያሊት ጥንታዊት ሀገር ናት። የራሷን  የግዕዜ ፊድሌና አሏዜ(ቁጥር) ቀርጻ በቋንቋዋ ታሪኳ 

ስትመግብ፣ የመናት ቀመሮችን ስታሰሊ የኖረች ብቸኛ አፍሪካዊት አገር ናት። ዚሬም ቢሆን በአፍሪካ በራሷ ፊዯሌ 

የምትጠቀም  ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ  ናት። 

ይህም ሆኖ ግን እንዯ ሥሌጣኔ  ፋና ወጊነቷ በሥሌጣኔ ገፍታ፣በኢኮኖሚ በሌጽጋ ላልች አገሮች የዯረሱበት የእድገት ዯረጃ 

ሇመድረስ አሌታዯሇችም። ሇዙህም በዋናነት ከሚረሩት ርፈ ብዘ ምክንያቶቻችን ሳይጠቀስ መታሇፍ የላሇበት በየወቅቱ 

የተቃጡብንን የውጪ ወራሪ ኃይልች ጥቃት ሇመከሊከሌ የተከፈሇው የዛጎች የሕይወት መስዋዕትነት፣የወዯመው የንብረትና 

የባከነው ጊዛ ነው። ላሊኛው የእድገት ማነቆ ዯግሞ ሇመናት የሇቀው የመሳፍንት የእርስ በእርስ የሥሌጣን ሽኩቻ ሲሆን፣ 

የዙህ ውጣ ውረድ ያስከተሇው ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ  ቀውስ ቀሊሌ የሚባሌ ግምት የሚሰጠው አሌነበረም። 

ይህም ሆኖ ግን በየመኑ የነበሩት ዛጎቿ የውስጥ ችግሮቻቸውን አቻችሇው አገሪቷ ሉቀራመቷት የተነሱባትን ወራሪዎች በተባበረ 

ክንድ በመመከትና አሳፍሮ በመመሇስ ድንበሯ ሳይዯፈር፣ ለዓሊዊ አንድነቷ ሳይገሰስ በክብር ሇተተኪያቸው አስረክበው 

አሌፈዋሌ። 

እስከ መነ ወያኔ አገዚዜ ድረስ አገራችን የራሷን ሇማንም ሇምንም አሳሌፋ ሰጥታ አታውቅም። የላሊውንም አቅም ሇክታ፣ 

ይቱን ፈትሻ አሇአግባብ ሇመንጠቅ የተነሳችበት የታሪክ አጋጥሚ የሇም። ከጎረቤቶቿ ጋር ተከባብራና ተግባብታ የኖረች ሰሊም 

ወዲድ አገር ናት።   

ዚሬ በበሇጸጉ አገሮች የሰፈነው ዱሞክራሲና የሕግ የበሊይነት እውን ከመሆኑ በፊት ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ሃይማኖትና ባሕሌን 

መሠረት ያዯረገ የፍትሕ ሥርዓትና የሰባአዊ መብት አከባበር ባሕሊዊ ትውፊት ነበራት። በሕዜብ ንድ በተከበሩና በተመረጡ  

የሀገር ሽማግላዎች /ዲኞች/ አማካይነት ያጠፋ ይቀጣ፣የበዯሇም እንዱክስ ይዯረግ ነበር ።ጋብቻም በሰማንያ ውሌ ይታሠራሌ፣ 

ከፍቅር ጥሌ ሲመጣም በሁ ውሌ መሠረት ፍቺው ይፈጸማሌ። መብት ተጋፊ የሆኑ ቃሊትም  *ይለኝታ*በሚባሌ ኢትዮጵያዊ 

ወገ-ሌጓም ሇከት ይበጅሊቸው ነበር። ይህን በሕዜብ ይሁንታን ያገኘ አሠራር ሆን ብል የሚተሊሇፍ ካሇም ከማንኛውም 

ማኅበራዊ ጥቅም የተገሇሇ እንዱሆን ይዯረግ ነበር። ይህ ብሂሌ በአሁኑ ጊዛ እየተረሳና እንዯ ኋሊቀርነትም እየተቆጠረ የመጣ 

ቢመስሌም ተከባብሮና ክፉን በበጎ መሌሶ ተቻችል የመኖር ጥበብ የቀዯምት አባቶችን የአስተዲዯር ክሕልት የሚያስገነዜብ 

አኩሪ ኢትዮጵያዊ ቅርሳችን ነው፡፡ በአሠራር ሂዯቱ አንዲንድ እንከኖች እንዯሚኖሩ መገመት ቢቻሌም፣ በመሠረታዊ ይቱ 

ከመኑ ዱሞክራሲና ፍትሏዊነት ጋር ተዚማጅነት ያሇው አሠራር ነበር ሇማሇትም  ያስዯፍራሌ።  

ይህን የመሰሇ አኩሪ ባሕሌና አንጸባርቂ የረጅም መን ታሪክ ያሊትን አገር ወያኔ/ኢሕአድግ „ብሶት የወሇዯን የሕዜብ ሌጆች 

ነን“ እያሇ በሕዜብ ድጋፍ አገሪቱን ሙለ በሙለ ከተቆጣተረ በኋሊ ብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማችንን „ጨርቅ “ከትውሌድ ትውሌድ 

ቅብብልሽ በጀግኖች ዯምና አጥንት እየተገነባ የመጣ ታሪካችንን „የመቶ ዓመት ታሪክ“ በማሇት ሇማንቋሸሽና ጥሊሸት ሇመቀባት 

ጊዛ አሌፈጀበትም። አገሪቱን በቋንቋና በጎጥ ከፋፍል በማዲከም፣ ሕዜቡን ጨቋኝና ተጨቋኝ እያሇ አንደን ብሔረሰብ  በላሊው 

ሊይ በማስነሳትና በማጋጨት ብሔራዊ የአንድነት ትሥሥራችንን ሇማሊሊት ያሊሰሇሰ ጥረት አድርጓሌ። እንዱያም ሲሌ ወያኔና 

ጥቂት ግብረበሊዎቹ ጎሳን ከጎሳ ዯም እያቃቡ ነዋሪውን ከይዝታው በማፈናቀሌ ሇም መሬቱን ሇውጪ ከበርቴዎች በርካሽ ዋጋ 

በመቸብቸብ ያገሪቱን አንጡራ ሀብት በማሸሽ የውጭ አገር ባንኮችን  በማጨናነቅ ሊይ ይገኛለ።   

ወያኔ/ኢሕአዱግ በትረ ሥሌጣኑን በጠበንጃ አፈሙዜ ከተረከበ 23 ዓመታትን አስቆጥሯሌ። በዙህ የረጅም የአገዚዜ ዓመታት 

ሇኢትዮጵያ ሕዜብ አንዲችም ያመጣሇት በጎ ነገር የሇም። በዱሞክራሲ ፋንታ አምባገነናዊ አገዚዜና አፈና፣በስሊምና መረጋጋት 

ምትክ ሽብር፣ዜርፊያ፣ድብዯባ፣አፈና፣እሥር፣ስዯትና ግድያ ባገሪቱ ነግሷሌ። ዛጋው ተወሌዶ በአዯገበት አገር ከቦታ ቦታ 

ተዋውሮ የመሥራት መብቱ ታግዷሌ። የመጻፍ፣የመናገርና የመድራጀት ነፃነት ሇፖሌቲካ ፍጆታ ሲባሌ ካሌሆነ በስተቀር ፈጽሞ 

የማይታብ ሆኗሌ፣ ነጻ የሆነ የተቃዋሚ ፖሇቲካም ሆነ የሲቪክ ድርጅት እንቅስቃሴ ጨርሶ የተከሇከሇና የተጋበት ወቅት ነው። 

በሚታወቁና በማይታወቁ ስውር እሥር ቤቶች የታጎሩ በብዘ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ንጹህ ዛጎች ስቃይም የዙሁ አፈናና እመቃ 

አንደ አስከፊ ገጽታ ማስረጃዎች ናቸው። አያላ የነጻው ፕረስ ሥራ አስኪያጆችና ጋዛጠኞች ሇምን ጻፋችሁ፣ ተቻችሁ ጠየቃችሁ 



ተብሇው በሏሰት ውንጀሊ እስር ቤት ከተጣለ ዓመታት ተቆጥረዋሌ። የሕዜብ የዱሞክራሲና የነፃ ምርጫ ጥያቄም በስመ-ፀረ 

ሽብር አዋጅ ተሸሞንሙኖ በሚቀርብ የውንጀሊ ክስ ወዯ ከርቼላ ያስወርዲሌ። ፍትሀዊነትም ተንቆ ተረግጦ፣ ተዯፍጥጧሌ። 

ባጠቃሊይ የኑሮ ውድነቱ ጣራ ነክቶ የሰው ሌጅ መኖር ከሚችሇው ወሇሌ በታች ወርዶ የሚቀምሰው፣ የሚሌሰው እስክሚያጣ 

ንሯሌ። ሇጥቂት የገዥ አባሊትና ተሊሊኪዎቹ ብቻ አገሪቱ ነጋ ጠባ ዲንኪራ የሚረገጥባትና ታሌባ የማትነጥፍ  ጥገት ሆናሇች። 

ይህች የገናና ርፈ ብዘ የታሪክ ባሇቤት አገር  ከምን ጊዛውም በከፋ ሁኔታ በወያኔ አገዚዜ ውጥንቅት ችግሮች  ውስጥ ተፍቃ  

አሳፋሪና እጅግ አስፈሪ የታሪክ ምዕራፍ ሊይ ትገኛሇች።ታዱያ እስከ መቼ ነው ይህች ሁሊችንም እኩሌ የተፈጠርንባት አገር 

ሇጥቂቶች ወሊጅ እናት፣ሇብዘኀኑ ዯግሞ የእንጀራ-እናት ሆና የምትሌቀው? እስከ መቼ ነው ወያኔ ሲበሊ ኩራዜ ያዥ ሆነን የበይ 

ተመሌካች የምንሆነው? መሌሱንም ሆነ መፍትሄውን ሇመፈሇግ ከእኛ ውጭ የሚጨነቅ ያሇ አይመስሇንም። ስሇዙህ 

የመፍትሔውን ቁሌፍ ፍሇጋ ሳይረፍድብን ሁሊቸንም ከወዱሁ በጋራ እንነሳ! በቅደስ መጻሕፍትም “እሹ ታገኛሊችሁ፣አንኳኩ 

ይከፍትሊችሁማሌ“ ተብሎሌና። እስክ መቼ ነው የሀገርና የሕዜብ በዯሌ የተሰማቸው የነቁና የተዯራጁ ወገኖች ዱሞክርሲያዊ 

መብታቸውን ተጠቅመው በሰሊማዊ መንገድ ሇምን የሚሌ ጥያቄ በማንሳታቸው ብቻ በአዯባባይ ሲዯበዯቡ፣ ወዯ እሥርቤት 

ሲወረወሩና በጥይት ሲቆለ በርና መስኮት ግተን በጭሊንጭሌ ቀዲዲ እየተመሇከትን„ አቤት! ሰበረው! ገዯሇው!“ እያሌን ከንፈር 

በመምጠት የምናሌፈው? ጎበዜ እነዙህ የቁርጥ ሌጆችም እኮ እንዯኛው ሥጋ ሇባሾች እንጂ ከብረት የተሠሩ አይዯለም። የተሇየ 

ጥቅምም አያገኙም። የታሪክና የትውሌድ አዯራ ሆኖባቸው እንጂ። አዯራውንም ቢሆን ሇእነሱ ብቻ በአንቀሌባ ያሳሊቸው 

የሇም።ላሊው ቢቀር ሲዯበዯቡ ሲገዯለ በር ከፍተን አዯባባይ ወጥተን ኡ! ኡ! ኡ ማሇት ይጠበቅብናሌ።  

ወያኔ/ኢሕአዱግ በቅርቡ የሚካሄዯውን ምርጫ አስመሌክቶ እንዯ ተሇመዯው ብቻውን እሩጦ ብቻውን ሇማሸንፍ ከወዱሁ የአፈና 
መረቡን በመርጋት ሊይ ይገኛሌ። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሾሌከው ሉገቡና ሉያሸንፉ ይችሊለ ብል የሚሰጋባቸውን ምቹ ሁኔታዎች 
ሁለ ጨርሶ ሇመድፈን ፋታ አጥቶ ሊይ ታች በመባን ሊይ ይገኛሌ። ጎምቱ የወያኔ ካድሬዎች ወጣቱንና መምህራንን፣ በቡድን 
በቡድን ከፋፍሇው  መጭውን ምርጫ አስመሌክቶ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሊይ በተናጠሌ ሇማካሄድ ያቀደት የጥሊቻ መቻ 

ሉሠምርሊቸው ስሇአሌቻሇ፣ወጣቱን በማሠር፣በመዯብዯብና በመግዯሌ፣መምህራኑን ዯግሞ ከሥራ በማፈናቀሌ የእሇት-ተእሇት 
ሥራቸው አድርገው ተያይውታሌ። ሚሉሻውን፣ የፖሉስ ሠራዊቱንና የመከሊከያ ጦሩንም ምርጫውን አስመሌክቶ ከሕዜብ ሉነሳ 
የሚችሇውን የነጻ ምርጫና  የድምጽ መከበር ጥያቄ በመስጋት ስሇድምጽ አፈናና የከተማ ውጊያ ዜግጁነት ሰሚናሮች በሁለም 
የክሌሌ ከተማ  ቀበላዎች በመሰጠት ሊይ ይገኛሌ። 

ስሇሆነም በመጭው  ግንቦት ወር 2007(2015) የሚካሄዯው ምርጫ ውጤት አሌባ ከመሆኑም በሊይ ሉዯርስ ስሇሚችሇው 
የሕዜብ አፈና፣እሥራት፣ድብዯባና ግድያ የኢትዮጵያ ሕዜብ ራሱን ሇመከሊከሌ አስፈሊጊውን ሰሊማዊ ዜግጅት እንዱያዯርግ 
እያሳሰብን፣ የወያኔን አምባገነን ገዥዎችም የሕዜብን ድምጽ ማክበርና በሰሊም ሥሌጣን ማስረክብ እንዲሇባቸው ከወዱሁ 
እንመክራሇን። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ሆን ተብል በሚፈጠር ግርግር ሇሚጠፋው ሕይወትና ሇሚወድመው ንብረት ግንባር ቀዯም 
ተጠያቂዎች መሆናቸውን ሌናስገነዜብ እንወዲሇን። 

ሕግ አስከባሪ የየከተማውና የፌዯራሌ ፖሉሶች፣እንዱሁም የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት የተቋቋምችሁበትን ትክክሇኛ ዓሊማና 
ተግባር በሚገባ በማጤን ብሔራዊና ሕዜባዊ ኃሊፊነታችሁን በጥንቃቄ ከመወጣት ያሌፈ ወንጀሌ ውስጥ ራሳችሁ እንዲትከቱ 
ከወዱሁ ከአዯራ ጭምር እናስጠነቅቃሇን። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ሇሚፈጸም ወንጀሌ በታሪክና በሕግ ፊት ግንባር ቀዯም ተጠያቂዎች 
እንዯምትሆኑ እናስግነዜባሇን። 

ክቡራን የታሊሊቅ አገር መሪዎች፣የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች፣ዓሇም አቀፍ የሕግ መያተኞችና የጋዛጥኞች ማኅበራት፣ 
በጥቅለም ሰሊምወዲድና ዱምክራት ኃይልች ሁለ፣ በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያሇውን የይስሙሊ ምርጫና የሰብዓዊ መብት ረገጣ 
በአግባቡ በመከታተሌና በማጤን በአመሇካከታቸው ብቻ በሏሰት ተወንጅሇው ወሕኒ የተጣለ የፖሇቲካ መሪዎችና አባሊትን፣

የሙስሉሙ ሕብረተሰብ የመፍትሀ አፈሊጊ ተውካዮች („የድምጻችን ይሰማ“) አመራር አባሊት፣ የመገናኛ ብዘኀን ቤተሰቦችን፣ 

የዝን- 9 ጦማሪያንን (ብልገሮችን) እና የስብዓዊ መብት ተከራካሪ አባሊትን ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ እንዱፈቱ፣ እንዱሁም በቅርቡ 
በምርጫ ቦርድ ተብየው የወያኔ አፈና ቡድን በአገር ውስጥ በስሊማዊ መንገድ በሚታገለ የአንድነትና የመኢአድ የፖሌቲካ 
ድርጅቶችን እውቅና መሠረዜና ከምርጫ ውድድር መታገድ አጥብቀን እያወገዜን፣ በወያኔ አምባገነን አገዚዜ ሊይ  አስፈሊጊው 
ሁሇንተናዊ ጫና እንዱዯረግበት በአፅንዖት ሇሁለም እንጠይቃሇን። 

 

ኢትዮጵያ በክብር ሇሇዓሇም ትኑር!!                                                  

የኢትዮጵያ ሕዜብ በተባበር ጽኑ ትግሌ ያሸንፋሌ!!!! 


