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          አገር እንዴት ሰነበተች ቁጥር 23 

                                       ሰኔ 19 ቀን 2014ዓም(26-06-2022) 

በቅድሚያ መንግሥት ነኝ በሚል ጎሰኛ ቡድን  ሴራ፣በገዛ አገራቸው ተጨፍጭፈው ደማቸው ለፈሰሰው 

የአማራ ተወላጆች የኢትዮጵያ  አንድነት የራዲዮ ስርጭት የስነጽሑፍ ክፍል በሁሉም አባላቱ ስም 

ጥልቅ ሃዘኑን ይገልጻል። 

የዛሬው ሳምንታዊ  ዘገባችን  የሚያተኩረው ባለፉት ተከታታይ ጥንክሮቻችን ስንገልጽና ስናሳስብ 

የነበረው ስጋታችን ከሌላውም ጊዜ በበለጠ በከፋ መልኩ ተግባራዊ ሆኖ ያዬንበትን የጭፍጨፋ ሂደት 

የሚመለከት ይሆናል። 

ከሁሉም በፊት ግንዛቤ እንዲኖርበት የምንሻው ቢኖር በመሞትና በመገደል መካከል ያለ ልዩነት 

መኖሩን ነው።ምንም እንኳን የሁለቱም የጋራ ውጤት በህይወት አለመኖር ቢሆንም ፣በተፈጥሮ አደጋ፣  

በበሽታና በዕድሜ ገደብ የሚከሰተው እልፈትና በጨካኞች እጅ መቀጠፍ የተለያዩ ናቸው።ለዚያም ነው 

ሞተ ከሚለው ይልቅ ግድያና ጭፍጨፋ ወይም ተገደለ፣ተጨፈጨፈ፣ በእንግሊዝኛውም ማሳከር፣

ጀኖሳይድ፣ኪሊንግ፣(Massacre,Genocide,killing)በሚባሉ ቃላቶች የሚገለጸው።  

በአገራችን በኢትዮጵያ ላለፉት አሥርታት ዓመት በተከታታይ ለብዙ ዜጎች ህልፈት ምክንያት የሆነው   

ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ በሆኑ ጎሰኛ  ቡድኖች በግድያ ወይም በጭፍጨፋ መልክ የሚፈጸመው 

ጥቃት ነው።ይህ በሰብአዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸም ትልቅ ወንጀል እንደ ተራ ሞት መቆጠር የለበትም።

ግድያና ጭፍጨፋው በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ቡድኖች ወይም ማህበረሰቦች እልህ ውስጥ 

ገብተው በሚፈጽሙት ግጭትና ግርግር ምክንያት ብቻም ሳይሆን አንዱ ሌላውን፣በእምነቱ፣በፖለቲካ 

አስተያዬቱና አቋሙ፣በጎሳ ማንነቱ ፣በጾታው---ወዘተ፣ዕድሜ ሳይለይ ለማጥፋት ሆን ብሎ አስቦ፣ 

አቅዶና ተዘጋጅቶ  በተከታታይ ጊዜ  የሚፈጸም ከሆነ የወንጀሉን መጠን ከፍ ያደርገዋል። በዚህ መልክ 

የተሳተፉትን የጭፍጨፋውን ባለቤቶች በሰው ደረጃ መድቦ ከማዬት ይልቅ ከአውሬ ያነሱ ጨካኝ 

ፍጡሮች ብሎ መግለጹ ትክክለኛና ተገቢ ነው።ከአውሬ ያነሱ ናቸው ስንልም አውሬ ከለመደው ሰው 

ጋር በፍቅር ለመኖር የሚያስችል የተፈጥሮ ችሎታ ስላለው ነው።አውሬ እንኳንስ አብሮት ከሚኖረው 

ጋር ቀርቶ ለብዙ ጊዜ ተለይቶት የነበረውን የለመደውን ሰው ሲያገኝ እንዴት በደስታ ፈንጥዞ እሮጦ 

እንደሚጠመጠምበትና ፍቅሩን የሚገልጽበትን መንገድ የሚያሳዩ የቪድዮ ቅጆችን ስናይ አባባላችንን 

ያጠናክረዋል።  

ይህ የመንግሥትን ወንበር ከሚቆጣጠረው የተውጣጣ ቡድን ጀምሮ በጫካ የሚርመሰመሰው 

የኦሮሙማው አውሬ፣ከአንዳንዱም አውሬ የባሰ ተንቀሳቃሽ ፍጡር ላለፉት 50 ዓመታት፣በተለይም 

ላለፉት 4 ዓመታት የሚያደርገው ኢትዮጵያን የማፈራረስና ኢትዮጵያውያንን የመጨፍጨፍ ድርጊቱ 

ከጫፍ ላይ መድረሱን ያረጋገጥንበት ወቅት ነው።ከአሁን በዃላ እዬባሰ እንጂ እዬተሻለ ወይም ነጹሃን 

ዜጎች በተለይም የአማራው ተወላጅ ከምድረገጽ ካላጠፉት በቀር አርፈው ይቀመጣሉ ተብሎ 

አይታሰብም፤መታሰብም የለበትም።ስለሆነም አማራውና ኢትዮጵያን የሚወድ፣ብሎም ለሰብአዊ 

መብትና ለሰው ልጆች ክብር ፣ለሕጻናት የሚራራ አንጀት ያለው ሁሉ ፣ለሌላው ሳይሆን ለራሱም ሲል 

የኦሮሙማ ተብዬውን የአውሬ መንጋ ተባብሮ ድባቅ መምታት ይኖርበታል።ይህ የአውሬዎቹ ጥቃት 

በአማራው ላይ ብቻ ያነጣጠረ ሳይሆን በሁሉም አገር ወዳድ ላይ በቅደም ተከተል የሚሰነዘር ጥቃት 
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ስለሆነ ነግ በኔ ብሎ መዘጋጀትና አጥቂዎችን መመከት ብቻ ሳይሆን ከምድረገጽ ማጥፋቱ ለቀጣይ 

ህይወቱ ዋስትና ነው።  

ይህንን የአውሬዎች ቡድን ከለላና ድጋፍ በመሥጠት የሚያግዘው በሥልጣን ላይ የተቀመጠ ቡድን  

የንጹሃኑን ደም ሲፈስ እንደ ፏፏቴ በመቁጠር  በጫካ ተክል ትያትር መድረክ ላይ ተደርድረው ወለጋ 

ሳይሄዱ ባሉበት የደሙን ጽዋ የሚተካ  የሃማምና የቀይ ስር  ፈሳሽ ሲጎነጩ ማዬት ጭካኔውና እራስ 

ወዳድነቱ ምን ያህል  እንደሆነ ማሳያ ነው።በአማራው ስም ብአዴን የተባለው ነቀርሳ ድርጅት 

መሪዎችና የሌላ ፓርቲዎች መሪዎች በዚህ ታሪክ ይቅር በማይለው መድረክ ላይ ተኮልኩለው 

ከመታዬታቸውም በላይ  በንጹሃን የአማራ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ለይስሙላም ቢሆን መግለጫ 

አላወጡም።ተቃዋሚ ነን የሚሉት ቁጥራቸውንና ስማቸውን ለመያዝ የሚዳግቱ ከሃምሳ በላይ የሚሆኑ 

ለሥልጣን ያሰፈሰፉ የፖለቲካ ድርጅቶች ከጥቂቶቹ በስተቀር ጭፍጨፋውን ለማውገዝ አልደፈሩም።

ጭፍጨፋውን የሚመራውና የሚያቀናጀው የኦነግ ኦሕድድ መንግሥት ስለሆነ አጎንብሰው ከመከተል 

በቀር ደፍረው ጭፍጨፋውን ለማውገዝና ድምጻቸውን ለማሰማት የሞራልም ሆነ የአይምሮ ብቃት 

እንደሌላቸው በገሃድ አሳይተዋል።ለነሱ የሚበልጥባቸው ሆዳቸው ነውና ድምጻቸው ግሳታቸው 

ሆኗል። 

ፓርላማ ተብዬውም የስርዓቱ ደጋፊ መንጋ የታጎረበት በረት ለንጹሃኑ መጨፍጨፍ ደንታ 

አልሰጠውም።የአማራ ብሄር ንቅናቄ (አብን) አባላት ከሆኑት አንዱ ዶር ደሳለኝ ጫኔ ከስብሰባው በፊት 

ለተጨፈጨፉት  የህሊና ጸሎት እንዲደረግና የጭፍጨፋ ወንጀል መወገዝና  ሰንደቅዓላማ ለተወሰኑ 

ቀናት  ዝቅ ብሎ መሰቀል ይገባዋል ብለው ቢጠይቁም የምክርቤቱ ሊጋባ ታደሰ ጫፎ  ከአጀንዳ ውጭ 

ነው በማለት ጥያቄያቸውን ለማስተናገድ ፈቃደኛ  አልሆነም።ለአንድ ኦሮሞ ዘፋኝ ደረቱን እዬደቃ  

የሕሊና ጸሎት ያደረገ ፓርላማ በሽዎች ለሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች ግድያ ደንታ አልሰጠውም፤

ለዜጎች ህይወት ያለውን ንቀት በድፍረት አሳይቷል። በዚህም አምስት የአብን የፓርላማ አባላት 

ስብሰባውን እረግጠው ለመውጣት ተገደዋል።የፓርላማው አፈጉባኤ የሆነው ታደሰ ጫፎ የተባለ 

እንኩቶና መሰሎቹ ከሚጨፈጨፈው የአማራ ማህበረሰብ የተወለዱ ስላልሆነ የአማራው ህመም 

ህመማቸው፣ሞቱ ሞታቸው፣ስቃዩ ስቃያቸው አይደለም። ይህንንም በማድረጋቸው ለኦሮሙማው 

ቡድን  ያላቸውን ድጋፍና ታማኝ  አገልጋይነታቸውን  የገለጹበት አጋጣሚ ሆኗል። 

ከሁሉም የሚያሳዝነው በአማራው ስም ከዬመንደሩ ተመርጠው ፓርላማ የገቡት ዶክተርና ፕሮፌሰር 

የሚል ታፔላ የለጠፉት ፈሪና ሆድ አደሮች ስለአማራው መጨፍጨፍ ሳይከነክናቸው ፣የአብን 

ተመራጮች ስብሰባውን ጥለው ሲወጡ  በመቀመጫቸው ላይ ሆነው እንደ ኦነጎቹ መታዘባቸው ነው።

የውጭ አገር መንግሥታት ሳይቀሩ  በጭፍጨፋው የተሰማቸውን ሃዘን ሲገልጹ የራሱ ተወካዮች 

ትንፍሽ አላሉም።የውጭ አገር የዜና ተቋማት ጭፍጨፋውን ሲዘግቡ በኢትዮጵያውያን የግብር ገንዘብ 

የሚንቀሳቀሱት የዜና አውታሮችና ጋዜጠኞች ዝምታን መርጠዋል። 

በአማራው ገንዘብና ስም የተቋቋመውም የአማራ ሚድያ ኮርፖሬሽን በመባል የሚታወቀው የዜና 

ድርጅትም ከአማራዎች ጭፍጨፋ ይልቅ ትኩረት ሰጥቶ የዘገበው በአብይ አህመድ የአትክልት ተከላ 

ላይ ነው።አንዳንዶቹም ሃፍረተቢሶች በአማራው ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በሌሎች አገሮች በአንድ  

ያበደ ግለሰብ ከሚፈጸም ግድያ ጋር በማመሳሰል አዲስ ነገር አይደለም፣የተለመደ ነው በማለት አሳፋሪ 

የሆነ አስተያዬት ሲሰጡ ሰምተናል።ከነዚያም ውስጥ አንዱ የኢሳት ጋዜጠኛ ነኝ የሚለው  ሲሳይ አጌና 

የተባለው ውታፍ ነቃይ ነው።እንደነዚህ አይነቶቹ ናቸው የጋዜጠኝነትን ሙያ የሚያረክሱት።አጋሮቹም 

ከአብይ በተወረወረላቸው አጥንት አፋቸውን ለጉመው ተቀምጠዋል።ማን ያውቃል ትግሉ እዬከረረ 

ሲሄድና የአብይ ጎራ ሊናድ ሲል እንደለመዱት ኮፍያ ቀይረው ይመጡ ይሆናል።የተቃዋሚው ጎራ 
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ለነዚህ አይነቶቹ እንደ ሸማኔ መወርወሪያ ከወዲያ ወዲህ ለሚወረወሩ ይሉኝታ ቢሶች ዕድል 

ሊሰጣቸው አይገባም።አድርባይነት ከመጣው ጋር ተለጥፎ መሄድ ስለሆነ በዘለቄታው እምነት 

ሊጣልባቸው አይገባም።ሥርዓቱን በመደገፍና ጥፋቱን በመሸፈን የጥፋቱ አካል ናቸው።  

የገዳዮቹ ፊትአውራሪ የሆነው የኦሮሞው ክልል መንግሥት ነኝ ባይ መሪ ሽመልስ አብዲሳ ለይምሰል 

ድርጊቱን አወግዛለሁ ቢልም፣ጭፍጨፋውን ባሰለጠነው የከባቢው ልዩ ሃይል ሊከላከል ፈቃደኛ 

አልሆነም።ይባስ ብሎም ጥቃት እንዲፈጽም ትዕዛዝ መስጠቱ በተረፉት ሰዎች አንደበት ተገልጿል።

በወንጀሉ የተካፈሉት የከባቢው አስተዳደር ሃላፊዎች በሰጡት ቃል መመሪያና ትእዛዝ ከበላይ አካል 

እንደመጣና ያንን ተከትለው ጭፍጨፋውን እንደፈጸሙና እንዳስፈጸሙ በሕዝብ ፊት ተናግረዋል።

የበላይ አካል ማለትም መንግሥት መሆኑንሌላው ማረጋገጫ ሟቾቹ የሚቀበሩበት ጉድጓድ እንዳይቆፈር 

መከልከሉ፣ በዬቤታችሁ ቅበሩ በማለት አስገዳጅ ትእዛዝ ማውጣቱና ፤የመቃብር ጉድጓድ ለመቆፈር 

በኪራይ የተገኘ መቆፈሪያም እንዳይቆፍር ማገዱ ነው። 

የዬክልሉ የጎሳ መንግሥት ነኝ ባይ በአማራው ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በተመለከተ የተቃውሞ 

ድምጹን ያሰማው ጥቂቱ ነው።ቢያወጡም አማራ ተጠቃ ፣ተጨፈጨፈ ብለው ሳይሆን በደፈናው 

ንጹሃን ተገደሉ በሚል የጥቅል ስም ነው።የተጎጂውን ስም ከጠሩ የጎጂውንም ስም መጥራት 

ስለሚኖርባቸው ከዚያ ለማምለጥ የሚችሉበትን ስልት መጠቀማቸው እንደሆነ ተረድተናል። 

የአውሮፓ ህብረት ወኪል ለወያኔ የእርዳታ አቅርቦት ለማፋጠን ትግራይ ድረስ ሲሄድ፣ህብረቱም 

ተሰብስቦ በኢትዮጵያ ላይ ውሳኔ ሲወስን በንጹሃን የአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ 

በለሆሰሰ መልኩ እናዝናለን በሚል አጭር ቃል ደምድሞታል።የአሜሪካን መንግሥት ቢሮዎችም 

እንዲሁ ሲቪሊያን በመሞታቸው እናዝናለን ከማለት ውጭ አማራው በኦሮሞ አሸባሪ ቡድን 

ተጨፈጨፈ አላሉም።አሸባሪን እንቃወማለን ብለው ዓለምን የሚያምሱት አውሮፓውያንና አሜሪካኖች 

ለነሱ ጥቅምና ዓላማ ፣ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የቆመ ከሆነ ይረዱታል እንጂ አይቃወሙትም።ከወያኔና 

ከኦነግ ጋርም ያስተሳሰራቸው ገመድ ይኸው ነው። 

ሁለት የአሜሪካ ሴኔትና ከንቲባ ጆን ሆፍማን፣ ጃኮብ ፍሬይና አሚ ክሎቡቻር (John Hoffman, 

Jakob Frey and Amy Klobuchar) በሚኒያፖሊስ ከተማ በኦሮሞ ጽንፈኞች ስብሰባ ላይ ተገኝተው 

የኦነግን ባንዲራ እያውለበለቡ ድጋፍ መስጠታቸውን ታዝበናል። በዚህ ስብሰባ ላይ አክራሪው በቀለ 

ገርባ ጭፍጨፋውን ያወደሰ ሲሆን ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አድርጓል።አቻው ጁዋር ሞሃመድም 

በአውሮፓ ከተማዎች እዬዞረ ተመሳሳይ ጥሪ ና ዝግጅት በማድረግ ላይ ተሰማርቷል።ጁዋር ሞሃመድ 

የሌላውን ልብ ለማማለል ከዱሮው በተለዬ መልኩ ለመቅረብ ቢሞክርም ባለፈው ጥንቅራችን “ድመት 

መንኩሳ አመሏን አትረሳ” ብለን የማጭበርበር ስልቱን ውድቅ ማድረጋችን አይዘነጋም።አሁንም በዚሁ 

ወንጀለኛ የቃላት ጨዋታ ተታለው አቋማቸውን ላለሳለሱት የዋሆች ልንል የምንወደው ወደ ቀልባችሁ 

ተመለሱ!እስከመቼ ማመዛዘን ይሳናችዃል?ነው።   

በአውሮፓ በተለይም በአሜሪካ የሚኖሩ ምሑር ነን ባዮች ይህንን የጭፍጨፋ ጥሪና ዝግጅት 

ከመቃወምና  ለሚኖሩበት አገር ወይም ለዓለም የሕግ ተቋም መክሰስ ሲገባቸው በእንግሊዝኛ ቋንቋ 

እዬዘላበዱ ስለኤኮኖሚ እድገትና ስለብልጽግና እሰጥ አገባ ላይ ተሰማርተዋል።የሚያሳዝነው 

ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚገልጸውን የአማርኛ ቋንቋ መግባቢያ ሳያደርጉት በፈረንጆች 

ቋንቋ መናገራቸው ብቻ ሳይሆን የሚያቀርቡትን የኤኮኖሚ እድገት ሰበካቸውን እንግሊዝኛ የማይችለው 

ሰፊው ሕዝብ እንዳይረዳ ማድረጋቸው ነው።ይህ ምሑር ነኝ ብሎ የዲግሪ ሰሌዳ የተሸከመ ስብስብ 

ከአገር አጥፊው ኦነግ ተለይቶ አይታይም፤ኦነግም አማርኛ ቋንቋንና ፊደሉን ጠልቶ የሚጫጭረው 
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በፈረንጆቹ ፊደል ነውና!የሌላው የሰለጠነው አገር ምሑር ስለአገሩ ጉዳይ የሚጽፈውና የሚወያዬው 

በራሱ አገር ቋንቋ ነው።የውጭ አገር ቋንቋ የሚጠቀመው ከውጭ አገር ሰዎች ወይም ተቋማት ጋር 

ግንኙነት ሲያደርግና የጥናትና  ምርምር ውጤቱን ሲያስተዋውቅ ብቻ ነው።  

ምሑር ተብዬዎቹን ጉድ ዘርዘር አድርገን ብናዬው አብዛኛዎቹ አሁንም  ስለጭፍጨፋው ሳይሆን 

ስለግንባታና የኤኮኖሙ እድገት እዬዘላበዱ ነው።ዕድገትና ብልጽግናው ለማንኛው ህብረተሰብ እንደሆነ 

ሊገባን አልቻለም።ሃገር ለመፈራረስ ሲቃረብ፣ዜጋ በአገር አፍራሾች ጥምረት ሲጨፈጨፍ ስለ 

ብልጽግናና የኤኮኖሚ እድገት ማውራት የምሁርነት ማሳያ ሳይሆን የድንቁርና መግለጫ ነው።ምሑር 

ማለት ገሃዱን ዓለም የሚረዳ፣መጭውን ተገንዝቦ የሚተነትንና የሚያስረዳ፣እንጂ የትምህርት 

ማስረጃውን የሹመትና የክብር ማረጋገጫ ብሎም የጥቅምና የሥልጣን መወጣጫ መሰላል ማድረግ 

አይደለም።ሰብአዊነትና ሃቀኝነት፣አገር ወዳድነትና ጀግንነት በትምህርት ቤት ወንበር ላይ የሚያገኙት 

ሳይሆን ካስተዳደግና ከተፈጥሮ የሚታደሉት ጸጋና በረከት ነው።አብዛኛው ምሁር ነኝ ባይ 

የሚያሳስበውና የሚጨነቀው በተማርኩት ሙያና ዘርፍ እንዴት የደነደነ ደመወዝና ገቢ አገኛለሁ፣ሃብት 

አካብታለሁ፣ዝና አተርፋለሁ ብሎ እንጂ እንዴት ለደሃው ሕዝብና ለአገሬ እድገት፣ሰላም፣ መብትና 

እኩልነት አበረክታለሁ ብሎ አይደለም።በሃገሩ ገጠር ለሚኖረው ሕዝብ ከሚያገለግል ይልቅ ለባዕዳን 

አሽከርና ተላላኪ የጥቅማቸው አስከባሪ ቢሆን ይመርጣል።በድሃ ሕዝብ ግብር የተማረው ሃኪም 

ሙያውን የዘረፋ መሳሪያ አድርጎታል፣ለህክምና ከመቅረቡ በፊት በሩን ለማለፍ በካርድ የሚጠዬቀውን 

ገንዘብ ለመክፈል የሚችለው ጥቂቱ ነው።በእርዳታ ከውጭ የሚገባውን መድሃኒት በተዘረጋ የሙስና 

ሰንሰለት እዬቸበቸበ ብር የሚሰበስበውን ሃኪም በሽተኛውና ቤቱ ይቁጠረው።        

በዚህ አሳፋሪና በቃላት የማይገለጽ የጭካኔ ተግባር ከጥቂቶቹ በስተቀር በመድረክ ላይ ዳንኪራ 

የሚያቀልጡት የኪነት ባለሙያዎች የሚባሉት የሃብት ሴሰኞች፣ የዝሙት ሰራዊቶች ማለት ይቀላል 

ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን ብለው እንዳላዬና እንዳልሰማ ድምጻቸውን አጥፍተዋል።ሥርዓቱንና  

የሥርዓቱን ቁንጮ አብይ አህመድን ለማወደስ የተሰለፈው አዝማሪ የማሲንቆው እጀታ እስኪሰበር፣

ጭራው እስኪበጠስ፣ድምጹ እስኪሰልል፣እንጥሉ እስኪያብጥ፣ላቡ እስኪንቆረቆር ድረስ ምስጋናና 

ሙገሳውን እዬደረደረ  ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል።ለእዚህ አይነቱ ከንቱዎች ኮንደሚነምና ቁራሽ መሬት 

ከአገርና ከወገን ይበልጥባቸዋል።ያልገባቸው ግን የተመዘዘው ዱላ፣የተሳለው ቆንጨራ በነሱም አንገት 

ላይ እንደሚያርፍ ነው።አብዛኛዎቹ  የኢትዮጵያውያን መከራ የማይሰማቸው የምናመልጥበት ሌላ አገር 

አለን ብለው ይሆናል።እርግጥም ነው የጭፍጨፋው ምህዳር እዬሰፋ ሲመጣ ምናልባት ከቻሉ ተሰደው 

ወደሚኖሩበት አገር ለማምለጥ ይችሉ ይሆናል፤አለያ ግን የኦሮሙማው ቆንጨራ ይበላቸዋል።  

የኪነት ሰዎችን ስናነሳ ብዙዎቹ አድርባዮችና ገንዘብ ሰብሳቢዎች ቢሆኑም ችሎታቸውን ከአገርና ከወገን 

ፍቅር ያልነጠሉ ፣ለሚደርስባቸው ወከባና እንግልት እጃቸውን ሳይሰጡ ከሕዝቡ ጋር ሆነው 

የሚመጣውን ለመቀበል የቆረጡ ጥቂቶች መኖራቸውን አለመግለጽ ንፉግነት ብቻም ሳይሆን 

ይሉኝታቢስነት ነው።ክቡር ዶር ቴዎድሮስ ካሳሁንና ጌትሽ ማሞ በሰሞኑ የኪነት ስራቸው የአገራችንን 

ችግር፣የወገናችንን መከራ ምንጩንና መፍትሔውን በሚያሳይ መልኩ ያቀረቡት የሙዚቃ ቅንብር ይዘቱ 

ከአንድ ትልቅ ጥራዝ ከሆነ የታሪክ ቁምነገር ከያዘ መጽሓፍ የሚተናነስ አይደለም።የተኛ ልብን 

የሚቀሰቅስ፣ፈሪውን የሚያጀግን፣ጠላትን የሚያሳፍርና የሚያጋልጥ በቅኝት የተዋበ የአይምሮ ውጤት 

ነው።የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ ስርጭትና የስነጽሁፍ ክፍል አባላት ለነሱና እነሱን ለመሰሉት ደፋርና 

ሃቀኛ ተዋንያንና የሙዚቃ ባለሙያዎች እረጅም ዕድሜ ከጤንነት ጋር እዬተመኘንላቸው ከፍ ያለ 

ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን።ሙዚቃና ስነጽሑፍ የሕዝብ ብሶት የሚገልጹበት፣መፍትሔ 
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የሚጠቁሙበት ትልቅ መሣሪያ እንደመሆኑ ሕዝብንም ለማደንዘዝ የሚጠቀሙበት ነው።እዚህ ላይ ነው 

ኪነት ወገንተኛ ነው የሚባለው።ለሕዝቡ የወገነና ያልወገነ ተብሎ የሚፈረጀው።    

ሌላው የሰሞኑ ትዝብታችን በአሜሪካ አገር በሜሪላንድ የስፖርት ዝግጅት ለማዘጋጀትየሚደረገውን 

እሩጫ የሚመለከት ይሆናል።ዝግጅቱ የኢትዮጵያውያን ባህልና አብሮነትን ለማጠናከር ነው የሚል 

ሽፋን ቢሰጠውም በእኛ በኩል ከንግድ ማእከልነት አያልፍም።ላለፉት ሰላሳ ዓመታት የታዬውም 

ይኸው ነው። በዚህ ወቅት አገርና ሕዝብ በሚታመሱበት፣ንፁሃን ዜጎች እንደ ዶሮ በሚታረዱበት ወቅት 

ሃዘን መግለጽና መመካከር እንጂ ተሰብስበው የሚደልቁበት ጊዜ አይደለም እንላለን።እለቱን የሰማዕታት 

ቀን አድርጎ በመሰዬምና ለሕዝብና  ለአገር አድን ምክክር ዝግጅት ቢጠቀሙበት ይሻላል እንላለን።

መቼም የሬሳ ሳጥን ነጋዴ በሰው ሞት ይደሰታል እንጂ ስለማይከፋ እነዚህም በወገናቸው ላይ ለሚደርስ 

ጭፍጨፋ  የሚሆን ጥይት ሸጠውም ቢሆን ገንዘብ ከመሰብሰብ የማይመለሱ ነጋዴዎች የሚቆጣጠሩት 

የእስፖርት በዓል ስለሆነ ከጨፍጫፊው ለይተን አናያቸውም።ስለሃገሩና ስለወገኑ ቅንጣት 

የማይሰማው፣ በሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት የሚዳዳው ባተሌ ለዚህ አይነቱ ከንቱ ዝግጅት አገር አቋርጦ 

ገንዘብና ጊዜውን አባክኖ በዬአዳራሹና በዬሆቴሉ ሲራኮት ማዬት የተለመደ ነው፤ያንን ለመቀልበስ አገር 

ወዳዱ ካልተንቀሳቀሰ ያሁኑም ከዚያ ዬተለዬ ይሆናል ብለን አንጠብቅም።ህሊና ያለው ዜጋ ዝግጅቱን 

ወደ አገራዊ ጉዳይ እንዲያተኩር የማድረግ እርምጃ እንዲወስድ አለያም በቦታው ላለመታደምና የራሱን 

አገር ነክ ስብሰባ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን።ከያገሩ የሚሰበሰበው ታዳሚ አንድ ዓለም አቀፍ 

አስተባባሪ አካል እንዲፈጥር ለማሳሰብ እንወዳለን።   

ለዘመናት ኢትዮጵያን በነጻነትና በአንድነት ያቆያት የፈረንጆችን ትምህርት የቀሰመው ሳይሆን ፊደል 

የያልቆጠረው ግን የሞራል ልዕልና ያለው አገር ወዳድ የሕብረተሰብ ክፍል ነው።አሁንም የዚያ 

ትውልድ ቅጥያ የሆነው ዜጋ እንደ አያት ቅድመአያቶቹ የአገሩን ልዑላዊነትና አንድነት ለማስከበር ፣

በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ለማሶገድ ዱር ቤቴ ብሎ ገብቷል፤ በመግባትም ላይ ነው።ፋኖ 

በሚል ስም የህይወት ዋጋ ለመክፈል ተሰልፏል፤ እስከአሁንም ከፍሏል።አገር ጠል ከሆነው ስብስብ ጋር 

ዛሬ የጀመረው ትግል ሳይሆን በጥንትም ያደረገው ትግል ነው።ከጣሊያን ወራሪ ሃይል ጋር በጥምረት፣

መንገድ እዬመራና መረጃ እያቀበለ መግቢያ መውጫ ሲያሳጡት የነበሩት የልጅ ልጆች የሆኑት ላለፉት 

32 ዓመታት እዬተቀያዬሩ በሥልጣን ላይ የተቀመጡት የአሁኖቹ  ጨፍጫፊዎቹ ናቸው።እነዚህንም 

እንደ አባት አያቶቹ በተባበረ ክንዱ ሊደመስሳቸው ይገባል።ሁሉም አገር ወዳድ ወታደር ሆኖ 

በሚችለው መንገድ ማለትም በእውቀቱ፣በገንዘቡ፣በጉልበቱ የትግሉ ተሳታፊ ፣የአገርና የወገን አድኑ 

ዘማች ሊሆን ይገባል።አብይ ከአራት ኪሎ ጃልሜሮ ከወለጋ ጫካ ሌሎቹም በዬቦታው የሚያካሂዱት 

የተናበበ ጥቃት በሕዝባዊ ሃይል ካልተቀጨ ኢትዮጵያ የምትባል አገርና ኢትዮጵያዊ የሚባል ዜጋ 

አይኖርም። 

በጦርነት ውስጥ ሆነን ስለሰላማዊ ኑሮ የምናወራበት ምክንያት የለም።ስለጦርነት ስናወራና ስንቀሰቅስም 

ዜጎች ይተላለቁ ከሚል ሰይጣናዊ ስሜት በመነሳት አይደለም።ጦርነትና ጭፍጨፋን ለማስቆምና  

ለማሶገድ ብቸኛው አማራጭ መከላከል ስለሆነ ብቻ ነው።ሕግ ያላስከበረውን መብት ሃይል 

እንደሚያስከብረው በመረዳታችን ነው።አገራችን ከውጭ ወራሪዎች የዳነችው በተደረገ የሞት የሽረት 

ፍልሚያ እንጂ በጦምና በጸሎት እንዲሁም ለጠላቶች በማጎብደድ አይደለም።  

ትግላችንን ከሌላው ጊዜ የተለዬ የሚያደርገው ጠላት አገር በቀል በመሆኑና ጥቂት  የተጠቂው ክፍል 

አባላትን በሆዳቸው መግዛት መቻሉ ብቻ ነው።ይህ በጣልያን ጊዜም የታዬ የባንዳዎች አሰላለፍ 

ቢሆንም አሁን የሥልጣን ተካፋዮች በመሆናቸው  ትግሉን ውስብስብ ያደርገዋል። የሞተው ወንድምሽ 

የገደለው ባልሽ ሃዘንሽ ቅጥ አጣ ከቤትሽም አልወጣ የሚለውን የለቅሶ ቅኝት እንድናነሳው አድርጎናል።  



 

6 
 

ዛሬ ድምጹን አጥፍቶ የተቀመጠው የሌላው ማህበረሰብ በተለይም የጨፋጫፊዎቹ ጎሳ ተወላጅ በስሙ 

የሚደረገውን ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ ካላወገዘ፣የሞራል ብቃትና ድፍረትም ካለው ከሚጨፈጨፉት ጎን 

ካልቆመና ካልታገለ የወንጀሉ አካል ሆኖ በታሪክ እንደሚቀመጥ ሊያውቀው ይገባል። ወያኔ ባደረገው 

ጭፍጨፋ ከዃላው ተከትሎ ንብረት የዘረፈው የትግራይ ተወላጅም ሆነ የኦሮሙማውን የኦነግ 

ጨፍጫፊ ቡድን ተከትሎ የሟቾችን ንብረት የሚዘርፈው የኦሮሞ ተወላጅ ከጨፍጫፊዎቹ ተለይቶ 

አይታይም።ሌላውም ከዳር ቆሞ የሚታዘበው የክልሎች ተወላጅ ተቃውሞ ሳያሰማ ዝም ካለ 

ለጨፍጫፊዎቹ ድምጽ አልባ ድጋፍ በመስጠቱ እኩል ወንጀለኛ ይሆናል። 

በአገር ውስጥና በውጭ አገር የሚኖረው የጥቃቱ ሰለባ የሆነው የአማራው ተወላጅ በውስጡ ያሉትን  

ለሥርዓቱ ያደሩ አድርባዮች መንጥሮ በማውጣት በጠራ ቁመናና አቋም ላይ የሚንቀሳቀስ መዋቅር 

ፈጥሮ  እዬተናበበ መሥራት ይኖርበታል።በጎጥና በቡድን ተለያይቶ ቢንጫጫ ትርፉ ድካም እንጂ 

ትርጉም የለውም።በዬቦታው የሚያደርገው ሰላማዊ ሰልፍ በአንድ ቅርጽና ተመሳሳይ መልእክት 

የሚያስተጋባ፣የሚሰበስበውም ገንዘብና ቁሳቁስ በአንድ ታማኝና ቁጥጥር ባለው ቋት ስር እንዲሆን 

ማድረጉ ጥረቱን ፍሬያማ ያደርገዋል።በታኞችና ሌቦች ሰርገው እንዳይገቡበት በጠንካራና ታማኝ ሰዎች 

እንዲመራ ማድረግ ለትግሉ ዋስትና ይሆናል።በአገር ቤቱ የሚካሄደው ትግል በአንድ የጋራ አመራር 

እንዲመራ የመጠዬቃችንን ያህል በውጭ የሚኖረውም አገር ወዳድ የሚያስተባብረው አንድ ዓለም 

አቀፍ ተቋም መፍጠር ይኖርበታል።ካለም በዚያ ሥር መሰባሰብ ለመፍጠር የሚባክነውን ጊዜና ድካም 

ይቀንሳል። የፖለቲካ ድርጅቶችን ወይም ግለሰቦችን ጣኦት አድርጎ በነሱ ፍቃድና  ፍላጎት ከመሽከርከር 

ይልቅ ሕዝባዊነት ባለው ሁሉንም አገር ወዳድ በሚያቅፍ ተቋም ወይም ድርጅት ሥር መሰባሰቡ 

ውጤቱ ያማረ፣ከመበታተንም የዳነ ይሆናል።የፖለቲካ ድርጅቶች ዓላማ ሥልጣን መያዝ ስለሆነ 

ሥልጣን ሙሉ ለሙሉም ባይሆን ቦጭቀው ከሰጧቸው ሕዝቡን እንደሚክዱ በዓይናችን አይተናል።

እያዬንም ነው።አንዳንዶቹም የምዕራቡን ቡራኬ ለማግኘት ነጋ ጠባ በየመንግሥታቱ ቢሮ ደጃፍ 

ሲኮለኮሉ ለማዬት ችለናል።ኢትዮጵያ ለገጠማት ችግር ላለፈውም ሆነ ለአሁኑ ተጠያቂዎቹ 

የምዕራባውያን መንግሥታት መሆናቸው ሲታወቅ የነሱን ቡራኬ ማሳደድ ከእሱ እኔ የምሻል ባርያ ነኝ  

የማለት ደጅ ጥናት ካልሆነ በቀር የሚያገኙት ድጋፍ ለአገራችን ችግር መፍትሔ አይሆንም።መፍትሄው 

እራስን በራስ መቻል፣የጠላትን ጎራ በቅጡ ለይቶ ማወቅና ያንን ጎራ ለመናድ የሚችል ሕዝባዊ ሃይል 

መፍጠር ነው።ለኢትዮጵያ ከሃቀኛ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኑ የተሻለ ወዳጅና ተቆርቋሪ የላትም።  

አሁን ላይ የሚሰማው ወሬ የብልጽግና መንግሥት እንደ እምቧይ ካብ በመናድ ላይ መሆኑ ነው።ቀደም 

ሲልም የስነጽሑፍ ክፍላችን  አብይ የሚመራው የጎሰኞች ስብስብ የሆነው የብልጽግና  መንግሥት 

እንደ እምቧይ ካብ መናዱን ገልጾ ነበር። 

ውስጡ በትርምስ ይናጣል፤እንደ ሙስጠፌ ሙሃመድ ያሉትም በግልጽ አብይ አህመድ ሥልጣኑን 

ይልቀቅ እያሉ ነው።የአሜሪካና ስድስት ያውሮፓ አገሮችም ይህንኑ ጥያቄ ማቅረባቸው ተሰምቷል። 

የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፓትሪያርክ የሆኑትም አቡነ ማቴዎስ የሕዝብንና የአገርን ሰላምና አንድነት 

የሚያስጠብቅ መንግሥት ይምጣ በማለት ያለውን መንግሥት አልባሌነት ገልጸዋል።የሙስሊሙ መሪም 

ሃጂ ሙፍቲና ሌሎቹ ይህንኑ ደግመውታል።የእኛም ጥያቄ ከዚህ የተለዬ አይደለም።የሚለዬው ነገር 

ቢኖር የምዕራቡና የአሜሪካኖች እንዲሁም ሌሎቹ የጎሳ ፖለቲካ አራማጆች አብይ ከሥልጣን ይውረድ 

ሲሉ ወርዶ ሥልጣኑን እኛ እንያዘው ከሚል ፍላጎት እንደሆነና ያ ቢሳካላቸው ሕዝቡ የሚፈልገው ስር 

ነቀልና እውነተኛ ለውጥ ለማምጣት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል።ስለሆነም ለስርነቀል ለውጥ  

የሚታገለው አገር ወዳድ ለውጡ ከእጅ አይሻል ዶማ እንዳይሆን፣ በስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ 
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እንዳይታለልና ለባሰ መከራ እንዳይጋለጥ የሚፈልገውን የመንግሥት አይነትና ዓላማ በግልጽ 

ማስቀመጥ ይኖርበታል።                 

    የኦነግ መራሹ የብልጽግና መንግሥት አሁንም በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ግቢ የኦነግን ባንዲራ 

አንጠልጥሎ ተማሪውን የቁቤ መዝሙር የማዘመር ግዴታ ቀጥሎበታል።በዚሁ ሳምንት በየካ ክ/ከተማ 

በፈረንሳይ አካባቢ በሚገኘው የሚያዝያ 23 አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ያደረገው ሙከራ በሌሎቹ ትምህርት 

ቤቶች እንደታዬው በተማሪዎቹና በወላጆቻቸው እንዲሁም በከባቢው ነዋሪ ተቃውሞ ሳይሳካ ቀርቷል።

ባንዲራውን ማውረድ ብቻም ሳይሆን የባንዲራውን ማንጠልጠያ እንጨት መንግሎ ጥሎታል። 

የተማሪውን እንቅስቃሴ ካነሳን በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች የተካሄዱት 

የተማሪውና የመምሕራን ተቃውሞ ጭፍጨፋውንና ጨፍጫፊዎቹን ብቻ ሳይሆን መንግሥትንም 

በመቃወም ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም የሚለውንም መፈክር ያስተላለፉበት ነው።ይህ በዬአቅጣጫው 

የሚሰማውና የሚያስተጋባው ጥያቄ ሌላውንም እዬሳበ በመምጣቱ በብልጽግና መሪዎችና ደጋፊዎች ጎራ 

ብርክና ሽብር ፈጥሯል።ላልሞት ባይ ተጋዳይ በሃይል ለመቆጣጠር ቢሞክሩም ሂደቱ የዬካቲቱን 66 

ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የሚደግም ይመስላል።እንደ 66ቱ በሌላ ዘረኞችና ጸረ ሕዝብ ቡድኖች 

እንዳይጠለፍ ሕዝባዊ አመጹን የሚመራና የሚያቀናጅ ብሎም የሽግግር መንግሥቱን የሚመራ ከአገር 

ወዳዱ ጎራ የተውጣጣ የባለሙያተኞች አካል መፈጠር አለበት እንላለን።   

በሰሜኑ ያገራችን ክፍል  የወያኔ ወረራ አሁንም እንደቀጠለ ነው ።ያልያዘውን ለመያዝ ተደጋጋሚ 

ሙከራ ቢያደርግም በአማራው ፋኖና ሕዝባዊ ጦር እዬተመታ ለማፈግፈግ ተገዷል።የመከላከያ 

ተብዬው ጦር በአርምሞት ላይ ሲሆን ተግቶ የሚሠራው ፋኖን በማደኑ ግዳጅ ላይ ነው።የአማራው 

መንግሥት ነኝ ባዩ የኦነግ አሽከር ብአዴን የሕግ ማስከበሩ ዘመቻ ተጠናክሮ ይቀጥላል በማለት 

ታማኝነቱን ከመግለጽ ውጭ ለአማራው መብት ሲከራከር አይታይም።በክልሉ የሓዘን ቀናት 

አልመደበም፣ሰንደቅ ዓላማም ዝቅ አድርጎ አልሰቀለም።ሕዝቡን ለተቀመጠበት ወንበር ቀብድ አሲዞ 

አድርግ የተባለውን በማድረጉ ቀጥሎበታል።ከራሱ ሕዝብ አብራክ የወጣውን፣ግፍ የወለደውን ፋኖን 

ከማሳደድ አልቦዘነም።ዓላማ የሌለው ለሆዱ ያደረ ከዚህ የተለዬ ያደርጋል ተብሎ አይጠበቅም። 

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው የኑሮ ውድነቱ ሸማች ቀርቶ አምራች ከማይችለው በላይ 

ሆኗል።በተለይም የአዲስ አበባን ሕዝብ በችግር ለማንበርከክ ሲባል ወደ ከተማ ይገቡ የነበሩት ምርቶች 

እንዳይገቡ የውስጥ መመሪያ መውጣቱ ተሰምቷል። በቀለ ገርባ ፣የተባለው የጭፍጨፋው አወዳሽና 

መሪ  ከሁለት ዓመት በፊት አማራውን ነጥሎ የማጥቃት ዘመቻ ፣ገሎና አባሮ መሬቱን የመቆጣጠሩ 

ስልት ይፋ ማድረጉን ሰምተናል፤አይተናል።የዚያ ስልት ቅጥያ የሆነው  በጥይትና በርሃብ ሕዝብን 

ጨርሼ አገር እቆጣጠራለሁ የሚለው የኦሮሙማ ቡድን ከዚህ የከፋ ለማድረግ እንደማይመለስ የሶስት 

ቀን ጨቅላ አርዶ በደሙ ሲታጠብ ከማዬቱ በላይ ማረጋገጫ አይኖርም።ይህ ከይሲ ቡድን ከሃያ 

አምስት ዓመት በፊት በሩዋንዳ እልቂት ከፈጸመው ጎሳ ጋር የታሪክና የማንነት ትስስር እንዳለው ጥቃት 

የደረሰባቸው ጎሳዎች ይመሰክራሉ።ለዚያም ነው እነጁዋር ሞሃመድ እስከደቡብ አፍሪካ ድረስ የእኛ 

መሬት ነው ለማለት የደፈሩት።ያንንም ዋቢ በማድረግ ነው በኢትዮጵያ ከተሳካላቸው እንደ ሰደድ እሳት 

ወደሌላው ያፍሪካ አገር ለመስፋፋት ህልም ሰንቀው ተነስተዋል የምንለው።ለዚያም ነው የኢትዮጵያ 

ጠላቶች ብቻም ሳይሆኑ የአፍሪካ ጠላቶች ናቸው የምንለው።ይህ ከሰሞኑ በወለጋና በተለያዩ ቦታዎች 

የሚፈጸመው ጭፍጨፋ የዛሬ 500 (አምስት መቶ)ዓመት ያካሄደውን ጭፍጨፋ የሚያሳይና 

የሚያረጋግጥ የታሪክ ትስስርና ቀጣይ  ልማድ መሆኑንና የታሪክ ጸሃፊዎች የመሰከሩለትን ለመቀበልና 

ለማመን በቂ ማሳያ ነው። በተለያዬ ስም የሚንቀሳቀሱት የኦሮሞና ሌሎቹ ጸረ ኢትዮጵያ ሃይሎች 

የዓላማ ትስስራቸውን ማወቅ የአገር ወዳዱን የትግል አቅጣጫና ውጤት እንዲያውቅ ይረዳል።    
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ውሃን ቢወቅጡት እምቡጭ እንደሚባለው ያገራችንን ውስብስብ ችግር ማንሳቱ መጣሉ የችግሩን 

አንዲት ቅንጣትም ቢሆን አይቀንስም።ችግሩን ምንና ዬት መሆኑን ካወቁ ለማሶገድ ምን ይደረግ ብሎ 

ማሰቡ ተገቢ ነው። 

ደጋግመን እንዳልነው አሁንም 

ለውጥ ፈላጊው አገር ወዳዱ ሃይል  

 ዓላማውን ቁልጭ አድርጎ መንደፍና በአንድ ብሔራዊ ድርጅት ጣራ ሥር ትግሉን ማካሄድ  ይገባዋል። 

ዓላማዎቹም 

 - ለስርነቀል ለውጥ መሆኑን አምኖ በጥገና ለውጥ ላለመዘናጋት ቁርጠኛ መሆን 

  -የዜጎች የጋራ መብትና እኩልነት፣የዴሞክራሲና ፍትሕ የሚከበሩበት፣ዘላቂ ሰላም የሚሰፍንበት፣የአገር 

አንድነትና ዳር ድንበር የሚከበርበት ስርዓት ማስፈን እንደሆነ ማወቅና ማሳወቅ  

 - የጠላትንና የወዳጅን ጎራ ለይቶ ማወቅ፤ከጠላፊዎችና ከሰርጎ ገቦች መጠንቀቅ 

 - የአገር ውስጥና የውጭ አገሩን እንቅስቃሴ የሚያቀናጅ አካል መፍጠር 

  -ትግሉ በውጭ አገር መንግሥታት ወይም ድርጅቶች ፈቃድና ፍላጎት ላይ የተንጠለጠለ እንዳይሆን     

መጠንቀቅ፤በራስ የመተማመንን መርሆ መከተል 

  - የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትን በማዳበር ወያኔን፣ኦነግንና መሰል የጎሳ ድርጅቶችንና ዓላማቸውን 

ከሚመሩበት ሕገመንግሥትና ከዘረጉት የክልል አገራዊ አወቃቀር ጋር ማክሰም፤ በጎሳና በሃይማኖት 

እሳቤ የሚቋቋምን የፖለቲካ ድርጅትና እንቅስቃሴ በሕግ ማገድ(መከልከል)  

   - ኢትዮጵያዊ የሆነ ፤በኢትዮጵያውያን የሚመራ የሽግግርና ቋሚ ሕዝባዊ መንግሥት በተከታታይ 

የጊዜ ገደብ ማቋቋም፤  እነማን እንደሚሳተፉበት በውይይት የሚወሰን ሲሆን በእኛ በኩል 

ሙያተኞች(Professionals) የሚያዋቅሩት የሽግግር መንግሥት ቢሆን የፖለቲካ ድርጅቶች ሊያነሱ 

የሚችሉትን ጭቅጭቅና መጓተት ሊያሶግድ ይችላል እንላለን።ለቋሚ መንግሥቱ ምሥረታ መንገድ 

ጠራጊ ከመሆኑም በላይ ትክክለኛ የሕዝብ ቆጠራ ማካሄድን ከግምት ያስገባ የምርጫ ሂደት እንዲሟላ 

ብሎም ሕገመንግሥቱን በማርቀቅ ትልቅ ሚና ይኖረዋል።  

እነዚህንና የመሳሰሉትን አንኳር የትግል ዓላማዎች አንግቦ መንቀሳቀስ ከውዥንብር ያድናል።ዓላማና 

ግቡን የማያውቅ ትግል መድረሻው ችንፈትና መበታተን ይሆናል፤ ለጠላቶችም የድል በር ይከፍታል። 

   ለወሳኙ ትግል ተባብረን እንነሳ! 

   በአንድ አገር አቀፍ  ድርጅታዊ ጣራ ስር ተሰባስበን ለሕዝባዊ ትግሉ የሚያስፈልገውን እናበርክት!! 

   ኢትዮጵያ በአንድነትና በነጻነት ለዘለዓለም ትኑር!!!  


