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በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ   
ታኅሣሥ 12 ቀን 2009  ዓም  የተላለፈ  ሐተታ     
 

                                       

                                             ይድረስ   ለኢትዮጵያ  ወጣቶች  በያላችሁበት  ! 

 

ትውልድ እያለፈ  ትውልድ ይተካል ።  ዘመንም  በዘመን እየተተካ ያልፋል።  ትውልድና ዘመን 

መፈራረቃቸውና  መተካካታቸው የተፈጥሮ ህግ በመሆኑ ፤ ትውልድ  በትውልድ፤ ዘመንም በዘመን 

እንዳይተካኩ ሊያድርግ የሚችል አይኖርም ። ቢኖርም አይስካለትም።  የቆየው ትውልድ ለሚተካው አዲስ 

ትውልድ የሚያስተላልፈው ቅርስ  ያማረ፤ የተዋበ ፤ ወይም የከፋ የከረፋ ፤  አኩሪ ወይም አሳፋሪ፤ ሊሆን 

ይችላል ።  ተረካቢው ትውልድ ሊያስረክብ የሚችለው ፤የተረከበውን ብቻ ሳይሆን፤ ያልተረከበውንም  

ጭምር ነው። ያልተረከበውን-ያልዋረሰውን  ሲባል  በራሱ ዘመን  የሆነውን ፤ የተደረገውን የተፈፀመውን 

ብቻ ለማለት ነው ።  ባልተረከበው  ላይ  ተጠያቂ  አይደለም  ። ያለፈውን   ዕዳ ከፋይ   እንዲሆን  

አይጠበቅበትም ።   

ያላገኘውን ፤ አግኝተሀል ፤ ያልተቀበለውን አምጣ ፤ ያልወረሰውን  አውርስ፤ ያልወሰድውን መልስ፤  

ያልተሰጠውን ስጥ ሊባል አይችልም ፡፡ አይገባውምም።  በእርሱ ዘመን  ስለተፈፀመው ድርጊት ግን  

ተጠያቂ መሆኑ አይቀርም።  ኃላፊነትም ግዴታም አለበት ።  ግን፤ ያለውን እንጅ የሌለውን አምጣ 

እንዲባል አይገደድም።  

ከአስራ ዘጠኝ  መቶ ሰላሳ ሦስት/ 1933  ዓም እስከ አስራ ዘጠኝ  መቶ  ስድሳ ስድስት / 1966 ዓም  

ባለው ጊዜ የነበረውን ትውልድ  በአንድ  የጊዜ ቀመር  እንዲካተት ካስፈለገ ፤ የዚያ ዘመን ትውልድ 

ባለቤት ነው። ይኽ  ትውልድ፤ ሊወርሰው፤ ሊቀበለው፤ ሊማረውና ሊረዳው  የቻለ ነገር  ነበረው። 

ሊወርሰው የቻለ ልዩ የታሪክ ዕውቀት ነበረው ። ከቤተስቡም ሆነ  ከትምህርት ቤት የተማረው፤ 

የተነገረው፤ የሰማው ትምህርት ነበረው።  የወርሰውም  ቅርስ  ነበረው ።   

ወራሪው የኢጣሊያ ጦር ከተባረረበት  ማግስት የተወልደ በመሆኑ፤ ከወላጆቹ፤ ስለ ዓርበኝነት፤ ሀገር ፍቅር 

፤ ነፃናት፤ ባኅልና የሕዝብ አክብሮት  እየተማረ አድጓል ።  ስለ  መሥዋዕትነት ስለ ጀግኖች አክብሮት፤  

ለጠላት አይበገሬነት፤   ለሕዝብ ታማኝነት፤  ለታሪክና ባኅል ቀናዒነትን ፤ ሁሉ እየተማረ አድጓል ።ይኽም  
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የሀገርና የሕዝብ ባለውለታ እንዲሆን  አድርጎታል  ። በዚህ ዕምነት  አድጎ፤ ለአካል- መጥን  በቅቷል ። 

ለሀገሩን ለወገኑ ባለውለውታ እንደሚሆን እየተገነዘበ ነበር  ያደገው።  ውለታ ከፋይ ትወልድ  መሆን 

እንደነበረበት አምኖ ነበር። ይኽን ዕምነቱን በተግባር ለመተርጎምም ታጥቆ  ለትግል እንደተነሳ ሁሉም 

ያውቀዋል።  የሕዝብ ወለታን ፤ በህይወት መሥዋዕት ከመክፈል የበለጠ  ሌላ ምን መሥዋዕት ሊኖር 

ይችላል ? ያ ትውልድ ፤  ያንን  ከፍሏል !   " ለኢትዮጵያ ሕዝብ ፤ ደጋግሜ ብሞትለት አይበቃኝም ! " 

እያለ ነበር  ያ  ትውልድ የተሰዋው ። 

ያ ትውልድ፤ ከድሃው ገበሬ በሚሰበሰበው አሥራት / ግብር ፤ትምህርት በነፃ እንዲማር ተደርጓል። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ እየተራበ፤ እየታረዘ፤ ከበሽታ፤ ከድኅነትና ከእንግልት ኑሮ ሳይላቀቅ፤ እርሱ ግን 

እየተንደላቀቀ እንዲማር ሆኗል ። ይኽንን ታላቅ የህዝብ ወረታ ለመመለስ ፤ የህይወት መሥዋዕት መክፈል 

እንደነበረበት በመገንዘብ ነበር  ወደ ትግል የገባው። የሥርዓት  ለውጥ ለማምጣት !   

ባለውለታው የሆነውን ሕዝብ፤ ከማይምነት፤ ከድኅነት ከበሽታና ኋላ ቀርነት ለማውጣት ቆርጦ ተነሳ ! 

ታገለ! አይከፍሉ መሥዋዕት ከፈለ!   በጥቁር ፋሽስትች ተጨፈጨፈ ። ታሰረ። ተሰቃየ። ተሰደደ። 

ትንከራተታ። ተበታተነ ። ግን ተሰባሰበ ! ኢትዮጵያ ሀገሬ የብላኝልሽ አለ! በአዲስ መሥዋዕት አድንሻለሁ 

ብሎ መላ ። ተገዘተ። ቃል ኪዳኑን ጥብቆ መታገሉን ቀጠለ ! ለዳግም መፅዐቱ ጥሪውን አስተላለፈ !  

ከእርሱ በፊት እንደነበረው   ዓርበኛ ትወልድ ፤ እርሱም የራሱን  ብሄራዊ ድርሻ ለመወጣት፤ 

ከሚጠበቀው በላይ የህይወት ዋጋ ከፈለ። ከእሩስ በፊት የነበረው ትውልድ፤ ከነጭ / ኢጣሊያ ፋሽስት ጋር 

ተዋጋ! እርሱ ደግሞ ከጥቁር / ደርግ ፋሽስት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ ተሰዋ። በእርሱ መሥዋዕት ግን 

የትግሬ ዘረኞች ተጠቀሙበት ። ይኼም ሊሆን የቻለው፤ ደርግ፤  ሀገር ወዳዱን ኢትዮጵያዊ ትውልድ 

እያጨፈጨፈ፤ ዘረኛውን ወያኔን በይደር ስለ አቆየው ነበር። ዛሬም ከደርግ ጭፍጨፋ የተረፈውን 

ትውልድ፤ ይኼው ዘረኛ ጠባብ ቡድን፤  እየፈጨፈጨው ይገኛል  ።  

 አንት ታላቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፤ ይኽንን በደል፤ አስተውል ! ዳግመኛ እንዳይመጣ ተበብረህ ተነስ!  

ጠላትኽን አስወግደኽ ሠላምኽን አምጣ !  የኢትዮጵያ ሰቆቃ፤ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይወገድ ብለህ 

ቆርጠህ ተነሳ  !  

 የፋሽስት አጋዛዝ፤ መልኩን -ቀለሙን፤  ቋንቋውን ቢለዋውጥም ፤ በባኅርይና በድርጊት አንድ ስለሆነ፤ 

የባዕድ ፋሽስትና የሀገር ውስጥ ፋሽስት የሚያስከትሉት ጉዳት በዓይነትም ሆነ በመጥን ይኼን ያህል ልዩነት 

አይኖረውም።    

  ሀገር ወዳድ፤ ሕዝብ አፍቃሪ፤ ለወገን ተቆርቋሪ ፤  የሆነ ትውልድ፤  ለሁሉም የማይበገር ኃይል መሆኑን 

ስለሚረዱ ፤ለአገዛዛቸው የማይቀምስ እንደሆነ  ያውቃሉ።  ሁሉም፣ እርሱን ማጥፋት ነበረባቸው ። 

አጠፉትም።  የትላንቱ ጥፋት ዛሬም ቀጥሏል!  እንዲያውም ብሶበታል  ! ትላንት የጠፋው ጠፍቶ፤  

ተተኪውም ትውልድ አሁንም እየጠፋ ነው። 

በዘረኛ ልክፍት  ላይ የተመሰረተው  ትግራዋይ ወያኔ፤ አደገኛ ጠላቴ ነው ብሎ የፈረጀውን ዐማራ ሕዝብ፣ 

በጭካኔ  ዘር -ማንዘሩን እያጠፋው ይገኛል። በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ፤ ማን የነካኛል ብሎ የተቀመጠውን  
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ሕዝብ ሁሉ ፤ በዘሬ  ምክንያት  እጠፋለሁ ብሎ ያልጠረጠረውን  ዜጋ ሁሉ፤ እየተከተተለ ያጠፋዋል  ። 

ራሱን እንኳ ለመከላከል በማይችልበት ደረጃ ላይ በመሆኑ፤ ዐማራው የዘር ዕሊቂቱን  መቋቋም 

አልቻለም። የሚደርስለትም አላገኘም።  

የ66ቱ  የካቲታዊ ትውልድ፤ ተደራጅቶ በመታገል ከፍተኛ መሥዋዕት ሊከፍል የቻለው፤ ለጠቅላላው  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ነበር።   ይኽንን አኩሪ ታሪክ ፤ የዛሬው ተተኪ ትውልድ አንግቦ መነሳቱ፤ ተስፋ ሰጭ 

ሆኗል። ከእርሱ በፊት እንደ ነበረው ዐብዮታዊ ትውልድ እንዳደረገው  ሁሉ ፤ የዛሬውም ትውልድ ያንን 

ፈለግ መከተሉ፤  ዘረኛውን አገዛዝ ለማስወገድ  ዋስትና እንደሚሆን በሁሉ ዘንድ ዕምነትን- ተስፋን 

አሳድሯል ። 

ለዛሬው ትውልድ የሚተላለፈው ሀገራዊ ጥሪና ሕዝባዊ ማመልከቻም ሆነ ብሄራዊ መልዕክት፤  ዓላማው 

አንድ ነው  ።  በመላው ሀገሪቱ ፤ በየትኛውም  ማዕዘን የሚኖር ሁሉም የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ፤ 

አንድ ላይ ተባብሮ ሀገሩን ከጥፋት ማዳን አለበት የሚል ነው።  በዘር፤ በጎሳ፤ በቋንቋ፤ በሃይማኖት፤ በጾታ፤ 

በክልል ሳይከፋፈል፤ተደራጅቶ  ታግሎ፤ የጋራ ሀገሩ የሆነችውን ኢትዮጵያ፤ በዘር ተከፋፍላ እንዳትጠፋ 

ማዳን አለበት። የጋራ ሀገር የሆነችውን  ኢትዮጵያን  አስከብሮ የጋራ ተጠቃሚ የሚሆንበትን  ሥርዓተ -

መንግሥት መገንባት ይጠበቅበታል ። በኢትዮጵያ፤  ለኢትዮጵያ፤ የኢትዮጵያ መንግሥት መመስረት 

አለበት ።  ኢትዮጵያን ከጥፋት ለማዳን  ! 

 ይኽንን ለማድረግ ደግሞ የሚሳነው አይደለም ። በዕርግጥ ይኽንን ለመፈፀም  ተግባሩ ቀላል አይሆንም ።  

" ለተቀማጭ ሰማዩ ቅርብ ነው ። "   እንደሚባለው፤ አምባገነን አጋዛዝን ለውጦ፤ በዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት መተካት፤ ልክ  "ቅቤን  በቢላዎ " ፤  እንደመቁረስ ያኽል ቀላል  እንደማይሆን ፤ ሁሉም  ሊገነዘብ 

ግድ ይሆናል ።  ነገር ግን ፤ በኢትዮጵያ ሀገራዊ  ዓላማና ራዕይ   በተመሠረተ  አንድነት  ላይ የተደራጀ  

ወጣት  ትውልድ፤ ግቡን ለመታት  የሚሳነው ነገር አይኖርም  ።  የጋራ  ራዕይ፤ የሀገር ፍቅርና ሕዝባዊ 

ወገንተኝነት፤ ብሎም፤  የዓላማ ጥራትና ብቃት፤ ያለው ወጣት ትውልድ ከቀየሰው የጋራ ግብ 

የማይደርስበት አንዳችም  ምክንያት አይኖርም ። 

 የወጣት  አዕምሮ፤ የሰላ-የተባ ነው ። ተነሳሽነትና አፍላቂነትም  አለው። የተባ፤ ፍላጎቱ፤ ፈቃደኝነቱና 

ተባባሪነቱ በአንድ መዕራፍ ላይ ከሆነ፤ የተፈለገውን ውጤት ማስመዝገቡ አይቀርም።  አብሮነቱና ጓዳዊነቱ 

፤ የኢትዮጵያዊን   ተራዳዒ   ፀጋ  ስለሚላበስ  ፤ የመጨረሻ  አቸናፊ መሆኑ አያጠረጥርም  ። በተባበረ 

ዕልህና ቁጭት ከተነሳ፤ ግቡን መመታቱ  አይሳነውም ።  " ኢትዮጵያን የማዳን፤ ሕዝቧንም የመታደግ 

ግዴታ ታሪክ የጣለብኝ ኃላፊነት አለብኝ ! " ብሎ ቆርጦ የተነሳ ትውልድ፤ ባይበገሬነት ማነኛውንም 

ዕንቅፋት  ማስወገድ ፤ከታሪካዊ  ተልዕኮው  አንዱ ነው። የመላው ኢትዮጵያን ሕዝብ ትብብርና  

ተሳትፎም አግኝቶ ካሰበው ዓላማ  ይደርሳል ። ወጣትነት ብሩኅታዊነት ( ኦፕቲምዝም) ነው።  

ጨለምተኝነትን  አይስተናግድም። በብሩኅ ተስፋ ላይ ባነጣጠረ አቅጣጫ ይጓዛል  ።   

 ዘመኑ፤ የዕርዳ- ተረዳዳ፤ የአብሮነትና የጋራ ተስፋን የማስተናገጃ ጊዜ እየሆነ  መጥቷል። ይኽ ብሩኅ 

ዘመን፤ የኢትዮጵያ ተንሣዔ  አብሳሪ፤ የወያኔን  ጎድጓድ ቆፋሪ እየሆነ መጥቷል ።ጊዜው እየተቃረበ 

እንዲመጣ፤ ወጣቱ ትውልድ ድርሻውን እንዲወጣ ይጠበቅበታል !  ያለዚያ፤ 
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 " እርሱ መች ሆነና   ልቡ ነው  ዕውሩ፤  

   ጥማድ  በሬ እያለው ለጌታ ማድሩ !  " 

ተብሎ እንዳይፈረጅ መጠንቀቅ ይኖርበታል ! 

ይልቁንም፤ የዚህ አፈረጃጀት ሰልባ እንዳይሆን ከፈለገ፤ ወጣቱ ትውልድ፤  ዘመን ተሻጋሪ፤  ተተኪውን 

ትውልድ አኩሪ፤ ሀገር አስከባሪ ሥራ መሰራት አለበት  ። በጠንካራ መርኅ  ላይ የተመሠረተ ትግል ፤

በመጨርሻ አቸናፊ መሆኑን መረዳት  አለበት  ። የኢትዮጵያ ወጣቶች፤  የቁርጥ ቀን ቁርጠኞች እንዲሆኑ 

ይጠበቅባቸዋል ።  በውፍ- በረር ገለፃ፤  በፉርሽካ ትንታኔና  በአሰልች ፕሮፓጋንዳ  ሊሸነገሉ አይገባም።  

ይኽ ዘዴ፤ ትውልድ ገዳይ መሆኑን መረዳት አለባቸው።  የፕሮፓጋንዳ ናዳ ፤ ለነ ጆሴፍ  ጎብልስ እንኳ 

እስከ መጨረሻው አልሰራላቸው !  ወያኔም ፤ ከዚህ ክስተት ነፃ ሊሆን አይችልም  ። 

  " እንደ  አጨላለፍሽ  ቢያልቅማ ወጥሽ ፤ 

    ባዶ ቀርተሽ ነበር  ድስቱን ታቅፈሽ !  "  

የሚባል  ተረት ፤  ወጣቱ ትውልድ   ሊተረትበት አይፈቅድም  ።  ኢትዮጵያዊ   ሰብእናውም  ሆነ 

መርኅ( ፕርንስፕል )  አይፈቅድለትም  ።   በተቃራኒው ግን፤  

" ገና  ጥንት ሲሰራ  የመጠንሽው  ወጡ፤ 

  እንዳያልቅ ሆኖ ነው ቢያወጡ  ቢያወጡ  !  " 

ተብሎ፤ ሊሞገስ- ሊወደስ፤ ሊክበር -ሊታፈር ይገባዋል  ። ምክንያቱም፤ በኢትዮጵያ ብሄራዊ ስሜትና 

በህዝብ ፍቅር ላይ የተመሠረተ ትግል፤ ቢቀዱት የማይነጥፍ፤  ቢጨልፉት የማያልቅ፤ የሕዝብ ድጋፍና 

ትብብር ስለሚለገሰው ነው።  ኢትዮጵያንና ሕዝቧን መሠረት አድርጎ መታገል ይዋል -ይደር እንጅ አቸናፊ 

መሆኑ አይቀሬ ነው።  

 " የሰካራም ጦር ፤ ድፍድፍ ይወጋል  "   እንዲሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ ባዩ ወያኔ፤ የወጋው ኢትዮጵያን ነው። 

የበደለውም ሕዝቧን ነው።  በዚህ ምክንያት፤ ከሀገሪቱ ጋር ዕርቅ ሊኖረው አይችልም። ከስከ ወዲያኛው 

ደረስ ዕርቁ  ፈርሶበታል  ። 

" ኽረ ለምን ይሆን ዕርቁ የፈረሰ፤ 

  የሚሞተ ሰው አለ ቀኑ የደረሰ ! "  ተብሏል።  

ወያኔ እየተጠራሞተ ነው ።  መሞቱ ግን አይቀርም  ።  ወጣቱ ትውልድ ይኽንን በግንዛቤ አስገብቶ፤ 

ሳይውል -ሳያድር በኢትዮጵያ ሀገራዊ አጅንዳ ዙሪያ ተደራጅቶ ግዴታውን እንዲወጣ ያስፈልጋል፡፡ 

ኢሕፓም ሀገራዊ ጥሪውን ያስተላልፋል  ! 
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ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች!   ! 

  


