
ዘረኝነት የማይለይህ ውህዱ ጭቁን ውድ                             

የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ! 

                                                    ከጌታሁን ዓላምኔ 

ከሁሉ አሰቀድሜ ሁላችንን ለፈጠረን ኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲባርክና 

እንድጠብቅ እየተማጸንኩ የላቀና የደመቀ የፍቅር ሰላምታዬን አቀርባለሁ።በአንጻሩ ደግሞ ልዩ ደስታና 

ብሩህ ተስፋ ያለኝ መሆኑን ስገልጽ፣ በኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ፅናት የማይናወጥ መሆኑን ጭምር 

በመረዳት ነው። ሁላችንም እምነትና ኩራት ሊሰማን ይገባል። እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም ከኛ ጋር 

ነው።    አሜን ! ! ! 

መልዕክቴ ይህ ነው፣ ፍሬ አሳቡን ተረድታችሁ፣ ጉዳዩን በማመዛዘን፣ ከልብ በመረዳት፣ በአንድ ልብ፣ 

በአንድ ቃል፣ በአንድ አገራዊ ኢትዮጵያ ፍቅርና ተስፋ ሆነን የኢትዮጵያን ሰላምና ዕድገት ከግቡ 

እንድናደርሰው በፍጹም እምነትና እውነት በመተማመን ነው። ይኽውም፤ 

 ሀ- በአምላካችን እግዚአብሔር ጸጋ፣ መልካም ምድረ ገነት፣ ተራራና ኮረብታ ደጋ፥ ወይነ ደጋ፥ 

ቆላና ሞቃታማ አድርጐ እጅግ ተስማሚና ተወዳጂ የአየር ንብረት አድሎናል። 

 ለ- በመዓድንም፣ ወርቅ፣ አልማዝ፣ ብረት፣ ነዳጅ፣ ጨው፣ የክሰል ድንጋይና ሌሎችንም---- 

አብዝቶ ፈጥሮልናል። 

 ሐ- አዝርዕትና  ዕጽዋትን፣ እንዲሁም እጅግ ብዙ ፍራፍሬዎችን ሰጥቶናል። 

 መ- ወንዞችን፣ ኃይቆችን፣ምንጭና ኩሪዎችን በብዛት አከማችቶ አስቀምጣል። 

 ሠ-  የቤት እንሰሶችንና የዱር አራዊትን በብዛትና በጥራት ፈጥሮ ሰቶኖል።                       

ኽረ ሌላም ብዙ የሆኑትን ሁሉ ! እግዚአብሔር ለጋሽ ነው ! ክብር ለሱ ! ! ! 

ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ፀጋና ሃብት ለማልማት በጋራ ስንጠቀም ለኢትዮጵያ ወጣቶች ሰፊ የሥራ መስክ 

ይዘረጋል።ህዝብ የመረጠው መንግስት ደግሞ በተስጠው ስልጣን ኃላፊነትን የአጭር፣የመካከለኛና የረጅም 

አመት እቅዶችን አውጥቶና ነድፎ በተግባር ሥራ ላይ ማዋል ግደታው ነው።ከአልሰራም በህግ ተጠያቂነት፣

መከለስና ከሥልጣንም የማውረድ ኃላፊነት ህዝብ አለበት።ወደፊት በዕድገት ጐዳና እንዴሌሎች አገራት 

ለመራመድ ቀን ከለሊት ሰርተን በጋራ እኩልነት ለመጠቀም የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራና የወል ኃላፊነት 

ግደታ አለበት። 

ከእዚህ አኳያ የመንግሥት አካላት ከላይ እስከ ታች የሥራ መደብ ተዋረድ በህግና ደንቦች መስራትና 

ማሰራት፣ሥራን ሳያጓትቱ፣ በእውነትና በሃቅ መፈጸም ተቀዳሚ ህገ-ሥርዓት ተግባራቸው ነው።ሥራ ሰሪው 

የኢትዮጵያ ሰፊው ህዝብ ነው።አስተዳደራዊ ሥራውን በትክክል ለመተግበሩ ግን የተሾሙት ማንኛውም 

የባለ ሥልጣን አካል ኃላፊነት ነው።ሲያጠፉ ይጠየቃሉ፥ሲቦዝኑና በሙሰኝነት ሲገኙ ይከሰሳሉ፣ እናም 

ከሥልጣን ይወገዳሉ።ይህ ሲሆን ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ኤኮኖሚ የሚያድገው፡ ስለዚህ ከብርቱ 

ሥራችን ጋር መመኪያችንና ተስፋችን እግዜር ነው ብለን ማመን ሲሆን በገዥዎችና በአስተዳደሪዎች 

መመካትና ተስፈኞች መሆን የለብንም።ማንኛውም ኢትዮጵዊ ዜጋ እኩልና ትክክል መሆኑን ያለመጠራጠር 

ያስከብር።በእውነት ይህን ሃቅ በጸጋ መቀበል የተፈጥሮ ስጦታና መብት ነው። 



ቁም ነገር አዘል መልዕክቱ                                                                                                                               

1ኛ- የኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ሰላም፣ ፍጹም ጸጥታውን የማስከበርና ማስጠበቅ ግፊት መንግስት 

ግደታውን እንዲወጣ ህዝብ ተጽኖ ማድረግ  

2ኛ- የህግ-መንግሥትና የህዝብ የበላይነት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሆኖ ህጉ ሁሉን ወሳኝና 

ተከባር፣ የብዙሃን ህዝብ የበላይነት ዲሞክራሲ ስርዓት መሆኑን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው። 

3ኛ- የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶችን ውጥንቅጥ አካሄድ መስመር ማስያዝ፣ ትክክል ነህ፣ 

አይደለህም ማለት፣ በድፍረትና በቁርጠኝነት ለእውነት መቆም።በጋራ ለአገራችን ጥቅም 

መሰማራት ትልቅና ጥብቅ ጉዳይ ነው። 

4ኛ- የፖለቲካ ድርጅቶች የሰለጠነና የሰከነ የፖለቱካ ሥርዓትና ድርጅታዊ ባህሪ ሲቪሊት 

ማዳበር፣ ከብዛት ጥራትና መቀራረብ፣ በመልካም ሁኔታ መወቃቀስና መመካከር ኃላፊነትን 

መወጣት ነው። 

5ኛ- የኢትዮጵያ ህዝብ በተደራጀ ሰላማዊ ሰልፍ ሃሳቡን በነፃነት የመግለጽና መብቱን ማስከበር 

የፖለቲካ ባለቤትነቱ ተገቢ ነው።ያለዚህ ዕድገት አይመጣም። 

6ኛ- የኢትዮጵያን የኤኮኖሚ ምጣኔ በማንኛውም መስክ ለማሳደግ እንድቻል ባለመዘናጋት 

መንግሥት ግደታውን እንዲወጣ ህዝብ የተቀናበር ጫና ማድረግ። 

7ኛ- በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ኢ-ፍትሃዊ አስተዳደርና የፍርድ መዛባት ሲከሰት ሁሉም መቃወም፣ 

8ኛ- በፓርቲዎች ድርጅት ላይ ያገለለ ተንኰልና አድለዎ ሲደረግ፣ ለምሳሌ የመሰብሰብና እወካ፣

ሃሳብን በነፃነት መናገር መብት ሲታገድ ለምን ብሎ መጠየቅ የጋራ መብትን ማስከበር የህዝብ 

ከፍተኛ ኃላፊነት ነው። 

9ኛ- ፖለቲከኞች በሃይማኖት ሺፋን ጣልቃ ገብተውና አስወግነው ንግግር እንዳያደርጉ ፈጽሞ 

ማስገደድ የህዝብ ኃላፊነት ነው። 

10ኛ- የኢትዮጵያ ህዝብ በየትኛውም የግዛት አንድነት ክፍለ ሀገር ተዘዋውሮ የመኖር ፣የመስራትና 

ሀብት የማፍራት መብት እድከበር በጋራ መታገል።አንድ አሀዳዊ ኢትዮጵያ፣አንድ ብሔራዊ ህዝብ 

ዜግነትን ማስከበር። 

11ኛ- በሄር በሄረስብ ዘር በሚባል ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ የፓርቲ ድርጅቶች ያስተዳድራል፣ 

ይመራል የሚለውን በፓርቲ ጉባኤቸው እጭዎችን መርጠው ሲያቀርቡና ተፎካካሪ 

ፕሮግራማቸውን አሳውቀው እንድመረጡ ሃሳብ ማቅረብና ግፊት ማድረግ። ለምን ቢባል 

የኢትዮጵያን ህዝብ ወኪልነት (ኮንትራት) ለማሰገኘት እናም ፀጥታንና ሰላምን በኢትዮጵያ ምድር 

ላይ ለማስፈንና ለመጠበቅ። 

12ኛ- የህዝብ ድምጽ እንዳይጭበረበር ለምርጫ ቦርድ አካላት ጥብቅ መመሪያ መስጠትና ትክክል 

ተፈጻሚነቱን ማረጋገጥ ግድ ይላል። 

13ኛ- አስመራጮችና ታዛቢ ተመልካቾች፣ የተመራጭ ወኪሎች ባሉበት የድምጽ ካርዶች 

ተቆጥረው ትክክለኛ ውጤቱን በጥንቃቄ እንዲያሳውቁ ከባድ ኃላፊነት አለባቸው። 

14ኛ-የህዝብን ድምጽ ምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው የጊዜ ግደብ መሰረት ውጤቱ ተጠናቆ በህግና 

በሥነ-ስርዓት የሚሰጠውን የመጨረሻ መግለጫ በትዕግስት መጠበቅ የስርዓት ግደታ ይሆናል። 

በሁሉም መልክ የተገኘውን ውጤት በፀጋ ለመቀበል የፓርቲዎች ዲምክራሲያዊ ግደታ ነው።

የኢትዮጵያ ህዝብ የመምረጥ መብት ኃላፊነት በቂ ችሎታ አለው። 

ኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ለሁላችንም ትዕግስቱንና ማስተዋሉን ይስጠን፣ ይባርከን ፣ አሜን ! ! ! 


