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ጥቅምት 12 ቀን 2009 ዓም  
በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ የተላለፈ  ሐተታ         
                           

ጥቅምት 2009  ዓም 

 

ያረገዘች ሳትታውቅ ከደረቷ ትታጠቅ 

በምጥ ላይ ያለች  እንጅ ፤ማርገዟን ማንም ያላወቀላት ሀገር  በመሆኗ፤ ኢትዮጵያ ዛሬ፤  "ፈጣሪ በደህና ያገለግልሽ" የሚላት፤ 

አንድ ዘመድ-ወዳጅ  እንኳን አላገኘችም ። ተቆርቋሪዋ ነን  ባዮችም ቢሆኑ፤ የአራስ ግንፎ ለመብላት ከማቋመጥ አልፈው፤ 

እንዴት በሠላም እንደምትገለገል እንኳን በልሃቱ  ተሰውሮባቸዋል። ቅጥ-አምባሩም ጠፍቶባቸዋል። ምጧ ተግባድዶ  

በሠላም የምትገላገልበትን መፍተሄ በጋራ   ለመግኘት አልቻሉም። ሞክረውም  ከሆነ እንካሁን አልተሳካላቸውም ። 

አንች ኢትዮጵያ፤  "ጥቁር ውሻ ውለጅ በለው ሲርግሙሽ፤ 

                     እርግማኑ ቢደርስ ለጆሽ ከዱሽ ፡፡ "  ተባልኩ ብላ ደም እምባ የምታለቅስ ሀገር ሆናለች ። 

ይኽ አባባሏ እንዳለ ቢሆንም፤ በሌላ በኩል ደግሞ፤ 

 " ምጧን  አገባድዳ  ሳትገለገል፤ 

   ቃል -ኪዳ ገብተዋል ላያቆሙ ትግል ! " 

ብለው የቆሙ መሥዋዕታውያን ልጆች እንዳሏት በሚገባ ታውቃለች  ።  

ለሃያ አምስት  ዓመታት ሙሉ ያረገዘችውን  መከራና ግፍ  ለመገላገል  ቆርጣ   በተነሳችበት  በአሁኑ  ወቅት፤ የምጧን 

ሰቆቃ የሚካፈልላት  አላገኘችም  ።  እርሷም፤ "  ወላድ ይፈረድልኝ "  ከማለት  በቀር ፤ አዋላጅ  አልደረሰላትም  ። 

ኢትዮጵያ ሀገራችን ፤ዛሬ የሰቆቃ ምጧን ማሰማትም፤ ማስረዳትም አልቻለችም።  ሰሚስ የት ተገኝቶላት ? 

የሀገሪቱን ችግሮች አደገኛነት በመገንዘብ፤ የሚያስከትልባቸው ቅጣት ከበድ መሆኑን  አስቀድመው የተረዱት  ጠላቶቿም፤ 

ራሳቸውን ለመከላከል  ሲሉ " የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ "  ደነገጉ እንጅ፤  ሀገሪቱ ከያዛት ምጥ እንዴት እንደምትገላለል  እንኳን 

አይጨነቁም፡፡ለመጨነቅም ግድ የላቸውም ። ስለ ሀገሪቱም ችግር ያስባሉ ተብለው የሚጠበቁ አይደሉም።የኢትዮጵያን ምጥ 

ለማወቅ፤ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ልጅ መሆንን ይጠይቃል ። " ያልወለድኩት ልጅ አባባ ቢለኝ፤ አፌን ዳባ ዳባ አለኝ " 

እንደሚባለው ይትበሃል፤ ወያኔዎቹ፤ ኢትዮጵያን ለግል ሀብት መበልፀጊያ ከማድረግ አልፈው፤ በእርግጥ፤ ኢትዮጵያ ሀገራችን 

ነች ብለው ከልብ አያስቡም።  አስበውም አያውቁ።አይፈልጉምም። ወደፊትም ቢሆን ያስባሉ ተብለው አይጠረጠሩም ። 

አይጠበቁምም። 

"ወጥ ሰሪ በዛ ፤ ጎመን ጠነዛ " ነውና፤ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ዝግጅት ሳይደረግ ፤ ሕዝባዊውን አመፅ ተገን በማድረግ ፤ 

ለሥልጣን ቅርምት ሲባል ብቻ  ዛሬ፤  በአስራ አንደኛው ሰዓት፤ ሁሉም በየፊናው ይሯሯጣል ። ለአዲሱ ድግስ ወጠ-ሰሪ 

በዝቷል ።  ያለውን ጠላት ሳያስወግዱ፤ ለመጭው ሥልጣን ለመሽቀዳደም ሩጫው ተጣጥፏል ።   መጀመሪያ ፤የሀገሪቱ 
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ቀንደኛ ጠላት የሆነውን  ወያኔን  ሳይለውጡ፤ ለሥልጣን መድርክ መራኮት፤ " ከባል በፊት  ልጅ ይስጥሽ " ከሚለው 

ምኞት አያልፍም።  

ለነገይቱ የኢትዮጵያ  ዕጣ-ፋንታ   በመሠረቱ  ሊታሰብ ይገባል የሚለው አመለካከት  አያስፈልግም  ለማለት  ባይቻልም፤  

እናም ፤ ለዚህ ተግባር  ማነኛውንም ዝግጅት ሁሉ በጋራ  ተግባብቶ የጋራ አቋም ወስዶ መገኘት አስፈላጊ መሆኑ 

ባያጠራጥርም፤ ግን ሀገሪቱ ከሚያስጨንቃት ምጥ እንድትገላገል ማደረግ ደግሞ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል  ።  ይኽ 

እየተደረገ ነው ለማለት የሚያስችል ፍንጭ አልታየም።    

" ብረቱ ሲግል ቀጥቅጠው "  እንዲሉ፤ ዛሬ ሕዝባዊ አመፅ በተፋፈመበት ወቅት አመጹ ግቡን እንዲመታ የሚያስችል የጋራ 

ሀገራዊ አመራር አልተገኘም  ። ብረቱ ግሏል እንጅ እየተቀጠቀጠ አይደለም። የጠላትን አክርካሪ አጥንት ካልሰበሩ ደግሞ፤ 

አድፍጦ ቆይቶ ማንሰራራቱ አይቀርም። ወያኔ ወገቡ እየተልፈሰፈሰ በመሄድ ላይ  መሆኑ ግሃድ ይሆን እንጅ ፤ ጭንቅላቱ 

አልተመታም።  እባብ ራሱን ካልተመታ፤ ወገቡን እያልፈሰፈስ መርዝ መርጨቱን አያቆምም ። ወያኔና እባብ በባኅርይና 

በድርጊት አንድ አካል አንድ አምሳል መሆናቸውን መዘንጋት የዋኅነት ነው። 

ሕዝቡ እንደ ቀደምት ታሪኩ፤ ዛሬ የየራሱን የጎበዝ አለቃ እየመረጠ፤ ከዘረኞች አጋዛዝ ነፃ ለመውጣት በየቦታው እየተዋደቀ 

ይገኛል ። አምርሮ የተነሳውን ሕዝባዊ አመፅ ማስቆም አይቻልም ለማለት ቢያስደፍርም፤ ፀገምና ሳንካ አያገኘውም ብሎ 

መዘናጋት ግን ለድል የሚያበቃ ዋስትናን አያስገኝም።  

ከ1928 እስከ 1933ዓም በተደረገው ፀረ ጣሊያን ወረራ ጊዜ፤ የዐርበኞች ትግል የተካሄደው በየአካባቢው በተደርገ የጎበዝ 

አለቃ አመራር ተጋድሎ መሆኑ ባይካድም፤ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት  ባስገኘው አስተጋቦና የኃይሎች አሰለልፍ  

በፈጠረው ክስተት  መሆኑን ደግሞ ልብ ይሏል ። በግንባር ቀደም ተዋናይ የነበረው ግን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጋድሎ 

መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል።  ወሳኝም ኃይል እርሱ ነበር  ። 

የዛሬው ትውልድ፤  ተመሳሳይ  ክስተት ይፈጠርና  የሀገራችን ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል የሚል ተስፋ ሊያስተናግድ 

አይጠበቅበትም  ።  አሁን እንደተያዘው ህዝባዊ አመፅ፤ የራሱን   የጎበዝ  አለቃ ፤ እራሱ እየመረጠ ፤ አመፁን   አይበገሬ 

እያደርገ መቀጠል አለበት ። ባህር ማዶ ተቀምጦ፤ " ትግሉን የምመራው እኔ ነኝ "  ማለት፤ ራስን ከማታለል በቀር፤ ፋይዳ 

አያመጣም  ። የሕዝቡን የማሰብ ችሎታ መድፈርም  ይሆናል።  ነገ ዕውነቱ ሲጋለጥ፤ የሀፍረት ሸማ ያስለብሳል ። 

" ወይ ተኩሰው አይመቱ፤ ተሟግተው አይረቱ፡ 

  አትንኩኝ ባዩን ሕዝብ  ቀሰቀሱት ከንቱ ፤  

ተብሎ ዛሬ የሚሰማው የህዝብ እንጉርጉሮ፤ ድሮውኑም ቢሆን ፤ ወያኔዎቹ፤ ከመሠረቱ  የኢትዮጵያን ሕዝብ 

አለማወቃቸውን ያስገንዝባል  ። ይኽንንም ዕውነታ አንዳንዶቹ የወያኔ ቀንደኛ ዛሬ በአደባባይ አምነው ለመቀበል 

ተገድደዋል። የአስቸኳይ ዐዋጅ ካወጁ ከአራት ቀን በላኋ ፤ ሰማይ ምድሩ የተደፋበት አንድ የወያኔ  የጃጀ ግለሰብ፤  " እናንተ 

ሕዝቡን አታውቁትም፤ እኛ እንኳ ግማሹን  የኢትዮጵያን ሕዝብ አናወቀውም ;" ብሎ በአደባባይ ተናግሯል።  የሰራውን 

ወንጀል ለመደብቅ ይሆን ወይንም የመጨረሻ ኑዛዜውን እያሰማ የበደል ፍጻሜው መድረሱን፤ ለወገኖቹ ለማስረዳት ይሁን 

ባለታወቀ መሰሪነት እንደገና ህዝብ ለማታለል ሞክሯል።   

" እየሰማ  የሞተን ፤ እያየ ቅበረው "  መባሉ እንደተጠበቀ ሆኖ፤   " እያወቀ ያጠፋን ግን እያስተማርክ ቅጣው "  ብሎ  

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያምናል ። ጥፋተኞቹን እያስተማረ ይቀጣል፤ እየቀጣም ይመክራል  እንጅ፤ የበቀል ርምጃ 

በመውሰድ ጠላቶቹን  አያጠፋም።  ይኽንን ታላቅ የሕዝብ ተግባርና  ባኅርይ ነበር ወያኔዎቹ ያላወቁት።  ሁሉ ሰው 

እንደነርሱ፤  በጅምላ፤ የበቀል ርምጃ የሚውስድ ይመስላቸዋል። ይኽ ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ባኅርይ አይደለም። ይልቁንስ፤ 

ጊዜው ሳያልፍ፤ የያዙትን  የጥፋት መንገድ አቁመው፤ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር የሚያስታርቃቸውን  በልሃት ማሰብ 

አለባቸው። 
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የተነቀለው ይበቅላል እንጅ፤  የነቀለው መጥፋቱ የማይቀር መሆኑ መገንዘብ አዋቂነት ነው። አሁን፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

መሠረታዊ ጥያቄ፤   የሥርዓት ለውጥ እንጅ፤  የወያኔ ተሃድሶና፤ የመሪዎቹ የሥልጣን ቅብብሎሽና የሹማምንት መተካካትና 

መሸጋሸግ  ጥያቄ አይደለም ።  ይኽ፤ የመተካካት- ቅብብሎሽ አባዜ ከመልስ ዜናዊ ጋር ሞቶ መቀበሩን  ማወቅ አለባቸው ። 

" ጥልቅ ተሃድሶ አድረገን ተለውጠናል " የሚለው ዝባዝንኪ፤ ምናልባት ለተከታዮቻቸውና ለካድሬዎቻቸው ማታለያ 

ይረዳችው ይሆናል እንጅ፤ ሕዝቡን አያታልሉበትም። የተነሳሳውን የሕዝብ አመፅ በሠላም መንገድ እንዲጠናቀቀ ከተፈለገ፤ 

መሠረታውያን  ጥያቄዎች በአግባቡ መመልስ ይኖርባቸዋል ።      ይኽንን ማድረግ፤  የሠለጠነ ፖለቲካ ተግባር ነው። 

የበሰለና የተራቀቀ ዲፕሎማሲያዊ ብልኅነትም ነው። ከብዙ ጥፋትና ከልታሰበ አድጋም ያድናል ።  ያላስፈላጊ ደም መፋሰስና 

የእርስ-በእርስ ፍጅት አንዳይከሰትም ይከላከላል። በድንቁርና ትዕቢት ላይ ተነስቶ የሚመጣ ግትርነት፤ ለማነኛቸውም 

አምባገነን አገዛዞች አልጠቀመም።  በዓለም ተነስተው የወደቁ አያሌ አምባገነኖች እንደነበሩ  እንገነዘባለን ። በኛም ሀገር ፤ 

በቅርቡ የነበሩ አምባገነን መሪዎች እንዴት እንደጠፉ የታሪካችን  መራራ  ትዝታ ሆኖ አልፏል ።  እኛ ብቻ እናውቅልሃለን 

ብሎ ሕዝብን መናቅ፤ ውድቀትንና ውርደትን  እንጅ   ህይወትንና ሞገስን አያተርፍም። 

እኛ፤ የሀገራችን ታሪክ ተማሪዎች እንጅ  የታሪክ ተመራማሪዎች  ነን ብለን ከንቱ ውዳሴን አናስተናግድም ። ከዚህ አኳያ 

ስንነሳ፤ በታሪክ ሂደት  ኢትዮጵያን ሊያጠፉ የሞከሩት  ጠላቶች ሁሉ እርስ  እርሳቸው እንደተጠፋፉ እናውቃለን። ሀገራችን 

ግን የጠላቶቿን ጥፋት እየተገነዘበች ፤  ዕርሷ  እስካሁን አለች። አልጠፋችም። ከቅርብ ታሪክ ስንነሳ የሚከተሉትን 

እንደማስረጃ  መጥቀስ እንችላለን  ። 

 ኢትዮጵያን የወረረው የፋሽስት ኢጣልያ ጦር  አዛዥ የነበረው ጀኔራል ኢሚሊዮ ዲ  ቦኖ፤ / Emilio de Bono 

በ1944 በክኅደት ወንጀል ተክሦ በሙሶሊኒ / Mussolini ትዕዝዛ   በጥይት ተደብድቦ ተገድሏል። 

  በ1945  ዓም  ራሱ ሙሶሊኒ ለማምለጥ  ሲሞክር  ተይዞ፤ በጥይት ተመትቶ በራሱ ወገኖች  ተግድሏል  ። 

ሬሳውም በስጋ መስቀያ መነጠቆ፤ ከሴት ፈቅረኛው ጋር ተዝቅዝቆ ተስቅሏል  ። 

  በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ አስቃቂ ጭፍጨፋ ያካሄዱት  ሁለት የኢጣልያ ወራሪ ጀኔራሎች  ባድጎሊዮ/ Badoglio 

እና ግራሲያኒም/ Graziani በ1950ዎቹ የማይቀርላችን ፅዋ ተጎንጭተዋል።  

  የፈረንሳይ ጥጠቅላይ  ሚንስትር  ፔሬ ላቫል / Pierre Laval፤ የናዚ-  የኢጣልያ ፋሽስቶች  ተባባሪ በመሆን  

ኢትዮጵያ፤ አቤቱታዋን  በዓለም መንግሥታት  ማኅበር/ The League of nations እንዳታሰማ የተቃወመው ፤ 

የሀገራችን ቀንደኛ ጠላት ነበር ።  ይኽ የጀርመን ተባባሪ የነበረውን  የፈረንሳዩን ቪቼ/ Vichy አጋዛዝ በማገልገሉ 

በጥይት ተደብድቦ ተገድሏል  ።  

  የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚንስትር የነበረው፤ ኒቬል ቻምበርሊን/ Neville Chamberlain  የኢትዮጵያን በሙሶሊኒ 

መወረር ደግፎ ነበር፡፤ በ1940 ዓም በካንሰር በሽታ  ተስቃይቶ ሞቷል ።የፋሽስቶችን  ከኢትዮጵያ መባረር ግን 

ለማየት በቅቷል።  

 ኢትዮጵያ ለመከፋፈል ከፍተኛ ሴራ የፈፀሙ ፤ የሊቢያ ፤  የኢራቅ ፤ የሦሪያና የየመን መሪዎችም ምን 

እንደደረሳባቸው  መዘርዘር የለብንም።  ሁሉም  ኢትዮጵያዊ ዜጋ ፍፃሚያቸውን ተከታትሎታልና !  የመስፋፋት 

ዓላማ የነበረው የሶማሌው መሪ ስያድ በሬም፤  ሀገሩን አጥፍቶ ራሱ ተፍቷል። 

እነኝህን የታሪክ ግንዛቤዎች ለማስታወስ የተገደድነው፤ በዘመናት፤ በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያን 

ለመከፋፈል፤  ለማድከምና ለማጥፋት፤  የተነሱ ጠላቶቿ ሁሉ አንድ በአንድ ጠፍተው አንደቀሩና  እናርሱ 

ሊያጠፏት የፈለጓት ሀገራችን ግን እስካሁን ድረስ በህይወት መቀጠሏን ለማስረዳት ነው።  ይኽን ዕውነታ 

ብናስመዘግብም፤ አሁን ያለውን የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ግን የተለየ መሆንን ሳንዘነጋ ነው ። 
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 ዛሬ ሀገራችን፤ ያጋጠሟት ጠላቶች፤ የውጭ  ባዕድን ብቻ  ሳይሆኑ፤ ሀገር -በቀል  የሆኑ የወገን ባላንጣዎችም 

ናቸው ።በኢትዮጵያ የተወለዱ - ያደጉ ፤ወተቷን የጠጡ- ጡቷን የጠቡ ፤ በድሃው ገንዘብ የተማሩ፤ ለባዕዳን 

ያደሩ- የገበሩ  ኢትዮጵያዊ ብኩርናቸውን በባዕድን ፍርፋሬ የተደራደሩ ከይሲ ጠላቶች ናቸው።ይኽ ሁኔታ 

ደግሞ ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ ትግል  ይበልጥ ውስብስብ እንዲሆን አድርጎታል ።  ከዚኽም በላይ፤  ባዕዳን 

ጠላቶቿ ሞክረው ሞክረው ያለተሳካላቸውን ሀገሪቱን በዘርና በቋንቋ የመከፋፈል ሴራ፤  ወያኔዎቹ በተግባር 

ለመተርጎም ሊያሳኩ መጣራቸው ነው።  

የዚህ ጥረታቸው አንደምታ፤ ምን ያኽል ዋጋ እንደሚስከፍል ያልተረዳ ኢትዮጵያዊ አለ ብሎ ለማምን አስቸጋሪ 

ነው።  ሁሉም ዜጋ፤ ሀገሩ የገባችበትን ፈታኝ ዘመን የተረዳ ቢሆንም ፤ እስካሁን ግን የመፍተሄ ማግኘት ጥረቱ 

አልተሳካለትም። ለአለፉት ግማሽ ምዕተ ዘመን ዘላቂ መፍተሄ ማምጣት አለሆነለትም። ተስማምቶ ተባብሮ- 

ተነጋግሮ-  የጋራ ሀገር-አቀፍ ስምነት ላይ መድረስ አልሆነለትም። ለዚህ ክስተት እከሌ ከእከሌ ሳይባል፤ ሁሉ 

ተጠያቂ ነው።  የእርስ በእርስ መጠላለፍ ወያኔን እየጠቀመ ፤ ሕዝብንና ሀገርን ጎድቷል ።  

የኢትዮጵያ  ጉዳይ  " ያገባናል " ባዮቹ በዕዳንም፤ " የተደራጀ ተቃዋሚ ኖሮ፤ አማራጭ ማቅረብ ባለመቻሉ፤ 

ወያኔን ለመደግፍ  ተገድደናል "  የሚል ሰንካላ ምክንያት እየደረደሩ የወንጀለኞቹ አባሪ -ተባባሪ   ሆነዋል። 

ይህንን እንደ ምክንያት አድረገው ከወያኔ ጋር መተባበራቸው እንዳለ ሆኖ፤ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ችግሮች 

ሊያስወግድ የሚችል  መፍተሄ ባለመቅረብ ግን ተቀዋሚውና ሌላው ክፍል ግን ከኃላፊነትና ከተጠያቂነት 

ሊያመልጥ አይችልም።   ከከሳችና ተከሳሽ፤ ከመወነጃጀልና ከመጠላልፍ አዙሪት ወጥቶ፤ ሀገር አድን ሂደት 

ውስጥ መግባት ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ታሪካዊ ኃላፊነት መሆኑን  ተግንዝቦ ሁሉ የየድርሻውን ግዴታ መወጥት 

አለበት ። ይኽንን ለማድረግ፤ የሚከተሉት መሠረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ ሊያገኙ ግድ ይላል። 

1ኛ.  በምጥ ላይ የምትገኘው ሀገር   ባስቸኳይ- በሠላም መገላገል ይኖርባታል  ። አዋላጆቿም፤ አራሾቿም የራሷ 

ልጆች ሊሆኑ  ይገባል ።  ባዕዳን  አዋላጆችና ሀኪሞች በጤና ሊያገላግሏት  አይችሉም። ይኽም  በ1981 ዓም 

በሎንዶን የተደረገው አስችኳይ የህክምና ርዳታ የቅርብ መራራ ትዝታ ነው። 

2ኛ. አንዱ ሌላውን ጥሎ የማለፍ አካሄድና በየቦታው የሚደረገው  ዕሽቅድድም፤ ዘላቂ መፍተሄን አያስገኝም። 

ይልቁንም ኢትዮጵያንን ለሌላ ዙር ቅውስና አለመረጋግት ምክንያት ይሆናል  ።  ላልታሰበ ችግር በር ከፋችም 

ነው። ይህ ክስተት ደግሞ፤ ባዕዳኑ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው ጣልቃ ለመግባት  አዲስ ዕድል የከፍትላቸዋል። 

ለሌሎች ጠላቶቻችንም  ሠርግና ምላሽ ይሆንላቸዋል። አዲስ አለመረጋጋትና ብጥብጥ ከተከሰተ፤ ማቆሚያ- 

መቆጣጠሪያ  የለለው መፈናቀልና ሰደት ይመጣል።  የዓለም ህብረተሰብ አሁን የስደተኛ መጥለቅለቅ 

ስላስጨነቀው ሌላ  ተጨማሪ የስደተኛ ጎርፍ ለመቀበል የተዘጋጀ አይሆንም። 

3ኛ.  ሁሉን ያከተተ፤ ያሰባሰበ፤ ማንንም ያላገለለ፤ ሀገራዊ- ጉባዔ የመጥራት- የማዘጋጀት ኃላፊነት፤ ለጥቂቶች 

የሚተው ተግባር ሳይሆን፤ የሚያገባው ሁሉ የሚገባበት- ሁሉም የየበኩሉን ሚና የሚጫወትም ከሆነ፤ለመጨው 

ሠላምና መረጋጋት፤ አብሮነትና የጋራ ሂደት ዋስትና ይሆናል  ። አግላይ ፖለቲካ፤  በወደፊቷ ኢትዮጵያ ቦታ 

የሚኖረው አይሆንም። 

4ኛ.  ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ችግር እራሳቸው መፍታት መቻላቸውን ካስመሰከሩ፤ የባዕዳንን ጣልቃ-ገብነት 

ለመከላከል ዋስትና ይኖራቸዋል  ።  

5ኛ.  የሀገራችንን ዘላቂ / ሀገራዊ ጥቅም ለማስጠብቅ የቆመ  ዜጋ ሁሉ፤ የኢትዮጵያን የቁልቁለት መንገድ 

ለማቆም ኃላፊነት እንዳለበት መወቁ ግዴታ ነው ። 

   "  አርግዛለች አሉኝ  የርብርብ ልጅ ፤ 
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      ለኔም  ይደርሳኛል  አንድ ዕግር ከአንድ እጅ ።  " 

    እያሉ ፤ በየቦታው ለሽሚያ መሯሯጥ ፤ ዘለቄታ መፍተሄ አያስገኝም  ! 

 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች  !         


