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መስከረም አንድ ቀን ሆኖ አዲሱን ዓመት 

ለማክበር በቅተናል። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ያልበቁ 
ብዙዎች መሆናቸውን አስታዋሽ አያስፈልገንም። 
ማስታወሻ የምንሻው የነበርንበትን ዘክረን፣ ያለንበትን 
መርምረን የወደፊቱን መተለም በምንይዝበት ጊዜ፤ 
ከየት እንጀምር ለሚለው ጥያቄ ነው። በዛሬዋ 
የእስከመቼ ዕትማችን ይኼን እንዳስሳለን። 

ከሞላ ጎደል የነበርንበት ለሁላችንም ግልፅ ነው። 
የት መሄድ እንዳለብንም፤ የውስጣችንን ሳይሆን 
የምንተነፍሰውንና የምንጽፈውን ለተገነዘበ ተመሳሳይ 
ነው። አሁን ያለንበትን ደግሞ ስንመለከት የተለያዩ 
አስተያየቶች በየቦታው ተቀምጠዋል።  

ወደድንም ጠላንም ኃላፊነት አለብን። ይህ 
ኃላፊነት የሚመነጨው ኢትዮጵያዊ በመሆናችን 
ነው። ሽማግሌ ሆን ወጣት፣ ወንድ ሆን ሴት፣ 
ሀይማኖተኛ ሆን ሀይማኖት የለሽ፣ ክርስትያን ሆን 
ሙስሊም፣ ከሰሜን ኢትዮጵያ እንምጣ ከደቡብ፣ 
የተደራጅን ሆን ያልተደራጀን፤ ሁላችን በአንድነት 
ሀገራችን አሁን ካለችበት መቀመቅ የማውጣት 
ኃላፊነት አለብን። ሀገራችን ያለችበትን አዘቅት 
ተቀብለን ለመቀመጥ፤ ኢትዮጵያዊነታችን 
አይፈቅድልንም። በኛ አመለካከት አሁን ያለንበት 
ሀቅ ምን እንደሆነ በአምስት ነጥቦች አስቀምጠናል። 

አንደኛ፤አንደኛ፤አንደኛ፤አንደኛ፤ ከቁንጯቸው ብንገላገልም፤ የወያኔ 
ቡድን ትራፊዎች ወደው በሰላም ሥልጣን ያካፍላሉ 
ብሎ ማሰብ የሕልም እንጀራ ለመብላት ዓይንን 
መጨፈን ነው። ጠልተን አይደለም፤ በሀቅ ለመገዛት 
ካለን ፅኑ እምነት ተነስተን ነው። ማን ይሙት 
በቦታው ያለውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር 
ላለመቀበል ተደጋጋሚ ረጃጅም ስብሰባዎችን 

የሚያደርግና ዘዴ ለመሸረብ የሚንደፋደፍ ቡድን 
ይኼ ይታሰበዋል? 

ሁለተኛ፤ሁለተኛ፤ሁለተኛ፤ሁለተኛ፤ በምኞት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነቱን 
አያገኝም። ምኞት ጥሩ መሆኑን መናገር ቀላል ነው። 
ምኞት ግን ያለ ድካምና መስዋዕትነት ወደ ተግባር 
አይለወጥም። ጥረት ማከልን ግድ ይላል። 

ሶስተኛ፤ሶስተኛ፤ሶስተኛ፤ሶስተኛ፤ ሀገራችን ካለችበት መቀመቅ ወጥታ 
ወደ ዴሞክራሲያዊ ጎዳና እንድትገባ ከወያኔ ጋር 
የሚደረገው ትንቅንቅ፤ ብዙ ሕይወት ያልፍበታል፣ 
ብዙ ንብረት ይወድምበታል፣ ብዙ ጊዜ ይጠፋል። 
ይኼ በወያኔ ጥንካሬ ስይሆን፤ ተቃዋሚው ያለበትን 
ሀቅ በመገንዘብ ነው። 

አራተኛ፤አራተኛ፤አራተኛ፤አራተኛ፤ በተቃዋሚ ጎራ ያለው ክፍል፤ 
በአንድነት ተሰባስበን፤ አንዲት ኢትዮጵያ፣ አንዲት 
ሀገር፣ አንድ ሕዝብ፣ አንድ ትግል ብለን ካልተነሣን፤ 
በሕልም ዓለም የምንጓዝ እንቅልፋሞች እንጂ ሀቀኛ 
ታጋዮች አይደለንም። ይኼ ነጥብ ክብደት 
የሚኖረው፤ የወደፊቷን ኢትዮጵያ ከስሌቱ ውስጥ 
ላስገባ ኢትዮጵያዊ ነው። ዓለም ወደፊት እየገሠገሠ 
ባለበትና የዕለቱ ጥያቄ ሕዝብን መመገብ፤ ውሃ 
ለሕዝቡ ማቅረብ፣ የሀገር ውስጥን የሳይንስ፣ የንግድና 
የእደ ጥበብ ዕድገት ማስመዝገብና ዴሞክራሲን 
መተግበር በሆነበት ዘመን፤ በአንድነት ተሰባስበን 
መገኘት ቅንጦት ሳይሆን ግዴታ ነው። 

አአአአምስተኛ፤ምስተኛ፤ምስተኛ፤ምስተኛ፤    በሀገር ቤት ያለውን የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ግንባር ቀደምነት ተቀብሎ፤ ያንን ለማገዝ 
ያልተነሣ የዲያስፖራ እንቅስቃሴ የትም አይደርስም። 
ዕለት ተዕለት ወያኔን እየተጋፈጠ፣ መስዋዕትነቱን 
እየከፈለና በቆራጥነት ወደፊት እየገሰገሰ ያለዉን 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ሁለተኛነት ያስቀመጠ 
ዲያስፖራ፤ ራሱ በሚፈጥረው ዓለም የሚዋልል ነው 
ብለን እናምናለን። 

እነኚህን አምስት ነጥቦች ያስቀመጥነው አልን 
ለማለት አይደለም፤ እስካሁን ባለን ተመክሮ ወደፊት 
ለመሄድ መሠረታዊ መነጋገሪያ ነጥቦች ናቸው ብለን 
ስላመን ነው። እነኚህን ፈር ሳናስይዝ ግንባር 
መፍጠር ይቻላል። ብዙ ድርጅቶችም ወደ አንድ 
ሊጠጋጉ ይችላሉ። ታሪካችን የሚመሰክረው ደግሞ 
የማንገፋበት መሆኑን ነው። እኒህን መሠረታዊ 
ነጥቦች ተነጋግረንባቸው፤ ተማምነንባቸው፤ ከዚህም 
አኳያ ማድረግ ያለብንን ከተለምን ግን፤ ጽናት ያለው 
አንድነት እንመሠርታለን። 

በኛ በኩል፤ ባለፈው የቁጥር አንድ ዕትም 
እንዳሠፈርነው፤ ትግላችን ግቡን የሚመታው፤ 
““““ሀገራችን ደንበሯ ተከብሮ አንሀገራችን ደንበሯ ተከብሮ አንሀገራችን ደንበሯ ተከብሮ አንሀገራችን ደንበሯ ተከብሮ አንድ ሀገር መሆኗን፣ ድ ሀገር መሆኗን፣ ድ ሀገር መሆኗን፣ ድ ሀገር መሆኗን፣ 
ሕዝቧ አንድ መሆኑን፣ እያንዳንዷሕዝቧ አንድ መሆኑን፣ እያንዳንዷሕዝቧ አንድ መሆኑን፣ እያንዳንዷሕዝቧ አንድ መሆኑን፣ እያንዳንዷ    ኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊት ት ት ት 
የዴሞክራሲ መብቷየዴሞክራሲ መብቷየዴሞክራሲ መብቷየዴሞክራሲ መብቷ    መከበሩና በሀገሪቱ የፈለገችዉ መከበሩና በሀገሪቱ የፈለገችዉ መከበሩና በሀገሪቱ የፈለገችዉ መከበሩና በሀገሪቱ የፈለገችዉ 
ቦታ መኖር መቻሏ፣ ሕግ የቦታ መኖር መቻሏ፣ ሕግ የቦታ መኖር መቻሏ፣ ሕግ የቦታ መኖር መቻሏ፣ ሕግ የተከበረባት ሀገር መሆኗ፣ ተከበረባት ሀገር መሆኗ፣ ተከበረባት ሀገር መሆኗ፣ ተከበረባት ሀገር መሆኗ፣ 
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