ማስጠንቀቂያውን እንስማ፤ ኢትዮጵያ በአዯጋ ሊይ ናት!
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መግሇጫ
ታኅሣሥ 1፤2008ዓም
አንዱት ኢትዮጵያዊት እናት ስሇ ሌጇ እንዱህ አሇች፡ “ሌጄን በጥቅምት ወር ሇትምህርት ሊኩት በኅዲር ሬሣውን
ሇቀብር ተቀበሌኩ!” ይህች እናት የሁሊችንንም ወሊጅ እናት የምትወክሌ ናት፤ ኢትዮጵያን እና በአሁኑ ጊዛ
በአገራችን ሊይ ያሇውን ሁኔታም በግሌጽ የምታሳይም ናት፡፡ ሟች ሌጇ የሷ ሌጅ ብቻ ሳይሆን የሁሊችንም
ወሊጆች ሌጅ፤ ወንዴም የሚወክሌ ነው፡፡ ይህ ሌጅ የእናንተን በህወሃት ውስጥ ያሊችሁትን የሥርዓቱ መሪዎች፣
ተሊሊኪዎችና አጎብዲጆችን ሌጅ የሚወክሌም ነው፡፡ ይህ ዓይነቱ ግፍ እና ሰቆቃ በአንዱት ኢትዮጵያዊት እናት
ሊይ ብቻ ሳይሆን በእያንዲንደ እናት ሊይ እየዯረሰ ነው፡፡ እናንተም እንዯ ሰው ከእናት በመፈጠራችሁ ይህ
ስቃይና መከራ አይዯርስብንም፤ አይነካንም ማሇት አትችለም፡፡ ከሕዜብ ሇመሰወር ብትሞክሩ እንኳን ሁለን
ከሚችሌ ፈጣሪ በጭራሽ መሰወር አትችለም፡፡ ስሇዙህ ይህ ሰቆቃ እና ስቃይ በአስቸኳይ መቆም አሇበት!!
ሰሞኑን በአገራችን እየተካሄዯ ያሇው ሕዜባዊ እንቅስቃሴ በገሃዴ እየተመሇከትን ነው፡፡ በተሇይ ከሁሇት ቀናት
በፊት በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተወሰዯው አቋም እጅግ የሚያስዯንቅና የሁሊችንንም ዕይታ የሳበ
ነው፡፡ ተማሪዎቹ እንዯተሇመዯው ወዯ መመገቢያ ቦታቸው ሲዯርሱ ምግባቸውን ወስዯው በሥፍራቸው
ተቀመጡ፡፡ ወዯ ፈጣሪያቸው እየሞቱ፣ እየተሰቃዩና እየተራቡ ሇሚገኙት ወገኖቻቸው ጸልት አዯረሱ፡፡ ከምግቡ
አንዱት ቁራሽ ሳይቀምሱ ከተቀመጡበት በመነሳት ምግቡ ጠረጴዚው ሊይ በመተው የመመገቢያ አዲራሹን
ሇቅቀው ወጡ፡፡ 15 ሚሉዮን ወገናቸው እየተራበ፣ ላሊው ዯግሞ እየተፈናቀሇ፣ እየተገዯሇ፣ የመኖር ኅሌውናውን
እያጣ በሰሊም እየበለ ሇመኖር እንዯማይፈቅደ ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ አሳዩ፡፡
ተማሪዎቹ ስሇወሰደት እርምጃ ብዘ መባሌ ቢችሌም ይህ ዓይነቱ የሰሊማዊ ተቃውሞ ዯም በማፍሰስ ከፍተኛ
ብቃት ሊካበተው የህወሃት ጠብመንጃ አንጋች የሚመቸው አካሄዴ አይዯሇም፡፡ ሰሊማዊ ትግሌ ማሇትም ምን ማሇት
እንዯሆነ ተማሪዎቹ በገሃዴ አሳዩ፤ የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ በላልች ከፍተኛ ተቋማት
የሚገኙ ተማሪዎችም ተመሳሳይ ዕርምጃዎች በመውሰዴ ሇወገናቸው ያሊቸውን ተቆርቋሪነት በግሌጽ አሳይተዋሌ፡፡
የዜቅተኛ ትምህርት ተማሪዎች፣ የሆስፒታሌ ሠራተኞች፣ የተሇያዩ መ/ቤት ሠራተኞችና ነዋሪዎችም ሰሊማዊ
ሕዜባዊ ተቃውሞ በማዴረግ በአንዴ በኩሌ የኢትዮጵያ ሕዜብ ሰሊማዊ መሆኑን በላሊ ዯግሞ የሰሊማዊ ትግሌ
ብቃትና ፍሬያማነት አሁንም በኢትዮጵያ መሥራት እንዯሚችሌ እያስመሰከሩ ነው፡፡
ኢትዮጵያን እንዯ እህሌ በር መዯብ ከፋፍል እየገዚ ያሇው የትግራይ ሕዜብ ነጻ አውጪ ግምባር (ህወሃት)
የትግራይ ሕዜብን በፍጹም የማይወክሌ ቢሆንም አሁንም “በነጻ አውጪ” ስም አንዴን ክሌሌ ሇማስገንጠሌ በቆመ
ዓሊማ ኢትዮጵያን በግፍ እየገዚ ነው፡፡ ከአነሳሱ ጀምሮ በራሱ ውስጥ የነበሩና አሠራሩንና ዓሊማውን የተቃወሙትን
ሁለ በመግዯሌ፣ በማሰር፣ በማሰቃየት የጀመረው በሟቹ መሇስ ዛናዊ የተመራው ህወሃት ጨካኝነቱን ነጻ
አወጣዋሇሁ ባሇው ሕዜብ ሊይ አሇገዯብ ሲያሳይ ከቆየ በኋሊ ወዯ ሥሌጣን መንበር ሲመጣ በላልች
ኢትዮጵያውያን ሊይ መቻውን አዴርጓሌ፡፡ ሲጀምር አማራ ብል የሰየመውን ሕዜብ ማጥቃት ተያያ፤ ቀጥልም
ከአርባ በሊይ የሚሆኑ ኢትዮጵያ በውዴ ያስተማረቻቸውን የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የከፈለትን ዋጋ
እንኳን ከቁም ነገር ሳይቆጥር በሁሇት መስመር ዯብዲቤ ከማስተማር ሙያቸው አባረረ፡፡ ግፉ ቀጠል ሲዲማዎችን፣
አኙዋኮችን፣ ሇቅንጅት ዴጋፍ የወጡ ሰሌፈኞችን፣ በዖጋዳን ሶማሉዎችን፣ አፋሮችን፣ ማጃንጂሮችን፣ ቤንሻንጉሌና
ጉምዝችን፣ የኦሞ ሸሇቆ ነዋሪዎችን፣ በዯቡብ በርታዎችን፣ በሱዲን ጠረፍ የሚገኙ ገበሬዎችን፣ ሙስሉሞችን፣
ጋዛጠኞችን፣ የዳሞክራሲ አራማጆችን፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችን፣ የተቀናቃኝ ፓርቲ አመራሮችን፣ የከተማ
ነዋሪዎችን፣ ሲገዴሌ፣ ሲያስር፣ ሲያሰቃይ ቆይቶ አሁን ዯግሞ ከዙህ በፊት ያዯረሰው መከራ ሳያንሰው በኦሮሞ
ተወሊጆች ሊይ የበቀሌ በትሩን እየረጋ ነው፡፡
ይህ በኦሮሞ ተወሊጆች ሊይ ብቻ የተቃጣ ሳይሆን ሁሊችንም በእያንዲንዲችን ሊይ እንዯተቃጣ ግፍ አዴርገን
ሌንወስዯው ይገባናሌ፡፡ የሚፈሰው የኦሮሞ ዯም አይዯሇም፤ የሰብዓዊ ፍጡር እንጂ፡፡ ር፣ ጎሣ፣ ወገን፣ … የተሇያየ

ዯም የሇውም - ሁለም ሰው በፈጣሪ በእኩሌነት የተፈጠረ የአምሊክ ዴንቅ ሥራ ውጤት ነው፡፡ ስሇዙህ ትግለም፣
ተቃውሞውም የአንዴ ቡዴን ወይም የአንዴ ወገን ብቻ ሳይሆን የትግራይ ሰዎችንም ጨምሮ የመሊው ኢትዮጵያዊ
ነው፡፡ አሇበሇዙያ የወገንና የጎሣ አዴርገን የምንወስዯው ከሆነ ከዙህ በፊት እንዯተካሄደት በአንዴ ወቅት ተነስቶ
የሚጠፋ ወዯላሊው ቦታ ሇመቀጣጠሌ የማይችሌ፤ የሁለም ኢትዮጵያዊ ውክሌና የላሇው፤ ከጥቅሙ ጉዲቱ እጅግ
የሚበሌጥ፤ ጭፍን፣ ጠባብና ሇህወሃት ዕዴሜ ማራሚያነት የሚያገሇግሌ ቶል የሚዲፈን ግብታዊና ወቅታዊ
ዓመጽ ሆኖ ነው የሚቀረው፡፡ ስሇዙህ ይህንን የሕዜብ እንቅስቃሴ በሰብዓዊነት መነጽር ሇማየት የማይፈሌጉ ሁለ
ከፍተኛ ጥንቃቄ ሉወስደ ይገባሌ፡፡ ጎሣቸውን ወይም ሕዜባቸውን ነጻ እናወጣሇን ብሇው ህወሃት ካዯረሰው ጉዲት
እጅግ የከፋ ውዴመት ሉያዯርሱ እንዯሚችለ በጥብቅ ሉገነቡ ይገባሌ፡፡ ላልችም ኢትዮጵያዊያን “እኔን
አይመሇከተኝም” በሚሌ አስተሳሰብ ከዲር ሇመሆን የሚፈሌጉ ሁለ ትግለን ጎሣዊ ሇማዴረግ ከሚመኙት
ያሌተናነሰ ጉዲት እንዯሚያዯርሱ እነርሱም በጥንቃቄ ሉያዩት ይገባሌ፡፡ የአንዴ ሰብዓዊ ፍጡር ዯም መፍሰስ
የራሳቸው እንዯሆነ አዴርገው ካሌወሰደት ጉዲቱ የራሳቸውን በር ሲንኳኳ የሚዯርስሊቸው ያጣለ፡፡ ይህ ዯግሞ
ኢትዮጵያ የምትባሇው አገር እንዲትኖር ወዯማዴረግ የሚያዯርስ የጥፋት ቁሌቁሇት ነው፡፡ ሇዙህም ነው የአዱሲቷ
ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) “ከጎሣ ይሌቅ ሰብዓዊነትን እናስቀዴም” በሚሌ መሪ መፈክር አንቅስቃሴውን
የሚያካሂዯው፡፡ከሰብዓዊነት በፊት ጎሣን፣ ወገንን፣ ርን፣…ማስቀዯም ህወሃትን መሌሶ በሥሌጣን ማስቀመጥ ነው፡፡
በሕይወት በነበሩ ጊዛ ኢትዮጵያን በጎሣ ከፋፍሇው ሲያበቁ በሕዜብ ሇመወዯዴ ብሇው “ሕዜብ ከሸፈተ ሠራዊት
አያቆመውም” የሚሌ ንግግር መሇስ ዛናዊ ስሇማዴረጋቸው ይነገራሌ፡፡ በወቅቱ ሕዜብ ያለት ሇተገንጣይ
ቡዴናቸው ዴጋፍ ይሰጣሌ ያለትን ሉሆን ቢችሌም አነጋገራቸው ግን አሁን በአገራችን ከሚታየው ተጨባጭ
ሁኔታ አኳያ እውነትነት አሇው፡፡ ህወሃት ሁለንም ሲያዯማ ስሇኖረ አሁን ሕዜብ ሸፍቶበታሌ፡፡ ይህንን ሏቅ
ማመን ስሊሌፈሇገ ግን ሠራዊት አሰማርቶ የሕዜብን ቁጣ ሇማፈን የሚቻሇውን ሙከራ እያዯረገ ነው፡፡
ላጋሲያቸውን እንጠብቃሇን እያሇ በሙት መንፈስ የሚመራው ህወሃት መሪው ያለትን ቃሌ ቢሰማ ጥሩ ነው፡፡
እስካሁን ያሠማራውም ሆነ ወዯፊት ሉያሰማራ ያሰበውን ሠራዊት ሁለ ቢጠቀም ሕዜብ እስከሸፈተበት ዴረስ
በየትኛውም ዓይነት ሠራዊት ሉያስቆመው አይችሌም፡፡
ህወሃት “ትጥቅ ትግሌ” ባሇው የበረሃ ጉዝው ሊይ በጠብመንጃ አፈሙዜ ሇችግሮች ሁለ መፍትሔ ሲያገኝ
እንዯነበረው ሳይሆን አሁን አገር እየገዚ ነው፤ ህንጻም፣ መንገዴም፣ … ሠርቷሌ፤ የጦር ሠራዊት ጡንቻውንም
አዲብሯሌ፤ ገንቡን ተቆጣጥሯሌ፤ ብዘ መናትም ሇመግዚት ቋምጧሌ፤ ሕዜብ ከሸፈተበት በኋሊ ግን ዱስኩር
የነፋባቸው ህንጻዎችና መንገድች ማንንም አይሸሽጉም፤ ሠራዊት ብል ሇራሱ ያዯሇበውም ኃይሌ ማንንም
መከሊከሌ አይችሌም፤ የሸፈተን ሕዜብ ምንም አይገዴበውም፤ ማዕበሌ ነው፤ ጎርፍ ነው፤ ሱናሚ ነው፡፡ ስሇዙህ
እናንት የህወሃት ሹሞች በእጅጉ ተጠንቀቁ! በንጹሃን ተማሪዎች ሊይ የጠብመንጃ ቃታ እንዱሳብባቸው የምታዘትን
ሠራዊት አቁም በለት፣ ካሌተባሇ ነገ ቃታውን ወዯ እናንተ ሇማዝሩ ምንም ዋስትና የሊችሁም፤ በችጋር
የሚያሌቀውን የኢትዮጵያ ሕዜብና ህጻናት እንዯ ራሳችሁ ሕዜብና ሌጅ ተመሌከቱት፤ የሙት ላጋሲ ሇመጠበቅና
ሇሌማት በሚሌ ከንቱ “ውዲሴና ህዲሴ” የምታፈናቅለት ምስኪን ገበሬ ስቃይ ይሰማችሁ፣ የፈጣሪ በትር የተመ
ዕሇት የእናንተም ጽዋ ከዙህ እንዯማያሌፍ በቀረው ጥቂት የማሰብ ኅሉናችሁ ሇማስተዋሌ ሞክሩ፡፡
አገራችን በአዯገኛ ሁኔታ ሊይ ትገኛሇች፡፡ ማስጠንቀቂያው ሇሁለም ነው፡፡ በአንዴ በኩሌ ዯም ከማፍሰስና
ከመግዯሌ በቀሌ የአእምሮው ክፍሌ ምንም ማሰብ የማይችሌ ጨካኝ ሠራዊት በመግዯሌ ፈንጠዜያ ሊይ ነው፤
ከጌቶቹ በተሰጠው ትዕዚዜ ብዘ ሇመግዯሌና ዯም ሇማፍሰስ ጠብመንጃውን ወሌውሎሌ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
አገራችንን በጎሣ፣ በር፣ በወገን፣ በሃይማኖት ሇመከፋፈሌ ያሰፈሰፉ የውስጥና የውጭ ኃይሊት ሕዜባዊ ዓመጹን
የራሣቸው ሇማዴረግ ቋምጠዋሌ፡፡ ሕወሃት ሇ24 ዓመታት ያመቻቸሊቸው ረኝነትና ጥሊቻ ሇዙህ እኩይ
ተግባራቸው መንገደን ወሇሌ አዴርጎ ከፍቶሊቸዋሌ፡፡ ሁለም ማቆም አሇባቸው!!
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ “ከጎሣ ይሌቅ ሇሰብዓዊነት ቅዴሚያ እንስጥ” በሚሇው ቀዲሚ ዓሊማው መሠረት
“ሁሊችንም ነጻ ካሌወጣን በስተቀር ማንም ብቻውን ነጻ መውጣት አይችሌም” የሚሇው መርህ አሁንም በተግባር
ሊይ መዋሌ አሇበት ብል ያምናሌ፡፡ ስሇዙህ ማንኛውንም የሕዜብ እንቅስቃሴ ሇራሳችሁ የግሌ፣ የጎሣ፣ የወገንና
የሥሌጣን ጥማት ማርኪያ ሇማዋሌ ያሰባችሁ ከህወሃት ተማሩና ትግለን ሇመቀሌበስ የምታዯርጉትን ሙከራ
አቁሙ፤ ይህ የሕዜብ ትዕይንት ነው፤ እናንተ በር በሽታ የተሇከፋችሁ እና መፍትሔ በጠብመንጃ አፈሙዜ

እናገኛሇን ብሊችሁ የምታምኑ የህወሃት ሰዎች ወዯ ኅሉናችሁ ተመሇሱ፤ ቀን ሳሇ አሁን ሌባችሁን ክፈቱና ዋይ
በለ፤ የሕዜብ ቁጣ ገንፍል የአምሊክ በትር በእናንተ ሊይ ሳይወርዴ በማጭበርበርና በማታሇሌ ወይም በውሸት
ሽምግሌናና ዕርቅ ሳይሆን ከሌብ በመነጨ ቅንነት የሕዜብን ጥያቄ መሌሱ፡፡ የገነባችሁት ሁለ አሌሰራ ብል በራሱ
መፍረስ ከጀመረ ቆይቷሌ፤ ይህ ዯግሞ በጥገና እና ቀዲዲ በመዴፈን አይስተካከሌም፡፡ የዴርብ አኻዜ የኢኮኖሚ
ዕዴገት እያሊችሁ ሇመናት ስትዋሹ የኖራችሁበት ዱሰኩር በችጋር ዓይኑን አፍጥጦ በገሃዴ ታይቷሌ፡፡ ሁለም
ነገር አብቅቶሇታሌ፡፡ አሁን ካሇበት የከፋ ዯረጃ ሊይ ከመዴረሱ በፊት አቁሙ! የኢትዮጵያውያን ዯም የፈጣሪ ዯጅ
ከዯረሰ ቆይቷሌ፡፡ የእርሱን ዜምታ እንዯ ስንፍና ከቆጠራችሁት የበቀሌ በትሩን ሲረጋ የገተራችሁት ፎቅና
ያዯሇባችሁት ጦር በጭራሽ አይመክተውም፡፡ የአምሊክ ፍርዴ በሕዜብ ምሬትና ቁጣ ይገሇጻሌ፡፡ ያንን ሇማብረዴ
ጊዛው አሁን ነው፤ የጋራ ንቅናቄው በዙህ ጉዲይ ሊይ ከማንኛውም ይመሇከተኛሌ ከሚሌ ጋር ሇመሥራት አሁንም
ፍሊጎቱን ያሇው መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ በአገር ውስጥና በውጭ ያሊችሁ ባሊችሁበት ኅብረተሰብ ንዴ
ተዯማጭነት ያሊችሁ ሁለ በሁለም መስክ ባገራችን ሊይ የተነጣጠረውን መቅሰፍት ሇማርገብ የሕዜብ ዴምጽ
መሆን የምትችለበት ወሳኝ ጊዛ አሁን ነውና ዴምጻችሁን አሰሙ፤ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ከጎናችሁ ነው፡፡
አምሊክ የፈሰሰውን ዯማችንን ያብስሌን፤ ቁስሊችንን ይፈውስሌን፤ ሇሇውጥ በግሌ ወይም በጥቂት ቡዴን ወይም
በጎሣ ወይም በር ሳይሆን በአንዴነት ሇአንዴ ዓሊማ ሇመነሳት እንዴንችሌ ራዕይ ይስጠን፡፡ ዓይናችን እውነትን
ሇማየት ብርሃን ይስጠን፤ ጆሮዎቻችንም እውነትን ሇመስማት የተከፈቱ ይሁኑሌን፤ ኅሉናችንም እውነትን
ሇመረዲትና በተግባር ሇማዋሌ የወሰነ ያዴርግሌን፡፡
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