
        ሀገራቺን በውጪ ከሚኖሩ የምትጠብቀው፡፡     
ይህ ጥንቅር እ.ኢ.አ በ 1994 ዓ.ም የቀረበ ቢሆንም፣አሁንም ሇአንባቢያንና 
ሇአዴማጮች ቢቀርብ ጠቀሜታ አሇውና ብትከታተለት መሌካም ነው፡፡ 
                                  ሐዱስ ሇማ /ከጀርመን/ 
በነጻነቷ ታፍራና ተከብራ ሇመቆየቷ ታሪክ የሚመሰክርሊት ዉዴ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ሌጆችዋ 
በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተውና ተከብረው እንዲሌነበሩ፣በተፇጥሮእዊ አቀማመጧና ሀብቶቹዋ፣ በባሕሊዊ 
ቅርሶቿ በእየር ጸባዮቿዋ በዓሇም እዯባባይ ተሰሚነት በነበራቸው ሌጆቿ በእንግዲ አቀባበለዋና የአፍሪካ 
መዱና በመሆንዋ ብቻ ሳይሆን፣የመጀመሪያው የሰው ሌጅ ቅሬተ አካሌ የተገኘባት ሐገር፡መሆኗ በተመራ  
ማሪዎች ይፋ፡ሆኖ የተሇያዩ ባሇሙያዎችን፡የታሪክ፡ዏዋቂዎችን የበርካታ ቱሪስቶችንና፡የዓሇም፡ህብረተሰብን 
ሌዩ፡ትኩረት ስቦ፡እንዲሌነበረ ዴንበሩዋን ሇመዴፇር አንዴነቷን ሇማናጋትና ነጻነቷን፡ሇመግፇፍ በየጊዜው 
ተነስተውባት፡የነበሩትን የውጭ ኃይልች በሌጆቹዋ፡ህብረት አሌዯፇርባይነትና መስዋዕትነት እያሳፇረች 
እንዲሌመሇሰችና ሇላልችም፡በተሇይ፡ሇጥቁር ሕዝቦች ጥሩ አርያና መመኪያ ሆና እንዲሌታየች ሁለ፣ዛሬ 
ባሇባት ፖሇቲካዊ፡ኢኮኖሚያዊና፡ማህበራዊ፡ችግሮች፡ሊይ፡ተፇጥሮአዊ፡ችግር፡ታክልበት፡ሕዝቧ በገዛ፡ሀገሩ 
በሰሊም፡ሇመኖር ዋስትና፡ያጣበት ብቻ፡ሳይሆን፡ሇአስከፊ፡ዴህነት፡ሇችግር፡ሇርሃብና ሇተሇያዩ፡ቀሳፊ በሽታዎች 
ተጋሌጦ ያሇበት፣ ዕፅዋት በአየር፡ፀባይ መዛባት፡እንዱሁም፡ተገቢውን፡ ክትትሌ፣እንክብካቤና፡ጥበቃ 
ባሇማግኘት፣ ሌምሊሜአቸውን፡እያጡ የሚዯርቁበትና፡በሰዯዴ፡እሳት፡የሚጋዩበት፣ የደር አራዊትና፣አዕዋፍም 
ሕይወታቸውን፡ሇማቆየት፡ወዯሚችለበት፡አካባቢ እንዯሰው፡እንዱሰዯደ፡የሚገፋፏቸው መጥፎ፡አዝማሚያዎች 
የሚታዩባት ብቻ ሳትሆን፡የአንዴ፡ሀገር፡ሌጆች፡በተሇያዩ ምክንያቶች ሇተሇያዪ ምክንያቶች በየጊዜው 
ጦርነት፡የሚያካሂደባትና የብዙ ሺህ፡ወዴሞቻችንና፡እህቶቻችን፡ሕይወት የሚጠፋበት፣ሇሌማትና ሇሀገር 
ዕዴገት፡የሚውሌ በርካታ የሀገር፡ህብት ያሇአግባብ፡የሚባክንባት ያሌታዯሇች፡ሀገር፡መሆኗ፡እንኩዋን፡ሇእኛ 
ሇኢትዮጵያውያን፡ሇባዕዴም የአዯባባይ፡ሚስጥር ከሆነ ውል አዴሯሌ፡፡ታዱያ፡በሰው፡ሰራሽና በተፇጥሮ 
ችግር ሳቢያ፡እንዯቅጠሌ የሚረግፈ፡ወገኖቹን ሰቆቃና ስቃይ እያየነ እየሰማ የሰሊም እንቅሌፍ የሚተኛው 
ማነው፣ሰባዏዊነት የሚሰማው ዜጋ፣ማነው፡ እሱ ወንዴማማቾች ጦር ተማዘው ዯም ሲፋሰሱ፣እርስበርስ 
ሲጨፋጨፈና ሲተሊሇቁ እያየ ዯስተኛ የሚሆነው፣የወሇዯች እናት፣ማነው እሱ ከዚህ አሰቃቂ ዴርጊትና 
ዴራማ የሚያተርፇው፣ሀገርና ሕዝብ፣ ሇጥያቄዎቹ መሌስ ከሁሊችንም ስሇሚጠበቅ ወዯዝርዝር ነጥብ 
አሌገባም፡፡በእርግጥ ተምረው ሇችግሮቻችን መፍትሔዎች ይፇሌጋለ፣ሇሀገራችንም ዕዴገትና ሰሊም 
ያምጣለ፣ሇኛም፣ መመኪያ ይሆናለ፣ብል ሳይማር፡ያስተማረንና በአሁኑ፡ጊዜ በችግር፡አሇንጋ፡እየተገረፇ 
ችግሩን፡ስቃዩን፡ብሶቱን፡በዯለንና፡እሮሮውን፡የሚሰማውና፡በዚህ፡ቀውጢ ጊዜ ዯራሽ ያጣውን ወገናችንን 
ማሰቡና ዏቕም ችልታና ሁኔታ፡እንዯፇቀዯ አሇንሌህ፡ማሇቱ ተስፋው፡እንዲይጨሌም፣የሕሌውና ዋስትናው 
እንዲይዯበዝዝ፡፣የመኖር ትርጉምን ተግባራዊ፡እንዱያዯርግ የሚያበረክተው፡አስተዋፆኦ ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ 
በላሊ፡በኩሌ፡ዯግሞ በሀገሪቱ፡ሊይ ተንሰራፍተው፡የሚገኙ ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ተዛማች  
ችግሮችን፡ብቻ፡ሳይሆን፡አስከፊውን፡የርስበርስ፡መተሊሇቅ ሉያስከትለ ይችሊለ ተብሇው የሚፇሩ መጥፎ 
አዝማሚያዎችን፡ሇማስቀረትና፡ከወዱሁ፡ሇመቅጨት፣ከምንጊዜውም በሊይ አሳሳቢ እየሆነ በመጣውየአንዴነት 
ጥያቄ፡ሊይ፡ከኛ ከኢትዮጵያውያን፡ምን፡ይጠበቃሌ፣የሚሇውን ጥያቄ ማንሳቱ ወቅታዊና ተገቢም በመሆኑ፣ 
ሇጥያቄው፡ምሊሽ፡ሇመስጠት፡የሕሉና፡ዝግጅት፡ማዴረግ፣ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተሊበሰና ምሁራዊ ሇዛና ቃና 
ባሇው መሌኩ ሃሳብ ሇሃሳብ መሇዋወጥ፣መወያየት መቀራረብ ይህንንም ተግባራዊ ሇማዴረግ የጋራ 
መዴረክ ማዘጋጀት አላ የማይባሌ ሐቅ ነው፡፡ 
     ስሇዚህ በዚህ ወሳኝና ሀገራችንና ወገኖቻችን የሰው ያሇህ የወገን ያሇህ እያለ በሚጣሩበት ጊዜ 
የጎን ታዛቢዎች ሳንሆን፣ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው ሇተሇያዩ ምክንያቶች ሲለ በተሇያዩ 
ምክንያቶች ሉከፋፍለንና ሉያዲክሙን ሇሚፇሌጉ ግሇሰቦችም ሆኑ ቡዴኖች ጆሮና ሌብ ሳንሰጥ 
ህብረታችንንና አንዴነታችንን በመጠበቅና በማጠናከር ሇኢትዮጵያዊነት ተመሌሶ ማበብና መፋፋት፣ሇጥሩ 
ትሩው ባህሊችን ማዯግና መስፋፋት ሇሀገራችን በጥሩ ስም መጠራት፣ሇወገኖቻችን አስከፊ ችግር 
መቀረፍ፣የበኩሊችንን ማዴረግ እንዲሇብን ከላልች ሉነገረን የሚገባና በሇሆሳስ የምናሌፇው ቀሊሌ 
ጉዲይ ሳይሆን፣ወቅቱና እውነታው አስገዴድን በተግባር ሌንገሌጸው የሚገባ ዏቢይ ጉዲይ መሆኑ 
ሳይታሇም የተፇታ ነው፡፡ 
                                                        
 



ህብረታችንን አንዴነታችንንና ኢትዮጵያዊነትን በመፇታተን እኛን የአንዴ ሀገር ሌጆች ሇመሇያየት 
ሇመከፋፇሌና የጎሪጥ እንዴንተያይ፣በነገር እንዴንወጋጋና እርስ በርስ እንዴንቦጫጨቅ፣የስነሌቦናና 
የጭንቀት ተጠቂዎች እንዴንሆን ብቻ ሳይሆን፣እርስ በርስ ሇመተሊሇቅ የሚያዘጋጁ መጥፎ 
አዝማሚያዎችንና ተግባራዊ እየሆኑ ያለትን ተንኮሌ አዘሌ ዘዳዎች መጥቀሱ ሇቀባሪው ማርዲት 
እንዲይሆንብኝ በመስጋት ብቻ ሳይሆን፣ዘዳዎቹ ከምንገኝበት ጊዜና ከዓሇም ህብረተሰብ ዕዴገት ጋር 
ሉጣጣሙ የማይችለ፣ሁዋሊ ቀር፣አሳፋሪ፣የህብረትና የአንዴነት፣የሰሊምና የዕዴገት እንቅፋትና የህብረተሰብ 
ነቀርሳ በመሆናቸው፣እንኩዋን በተግባር መተርጎሙበአነጋገር ዯረጃም ሆነ በጽሁፍ ዉስጥ መጥቀሱ 
ጤናማ መስል ስሇማይታየኝ፣በማሇፍ፣ አንዴ በዚህ አጋጣሚ ሳሌጠቅሰው የማሊሌፇው ነጥብ፣ የላልች 
መሰረታዊ መብቶችን ሇመጋፋትና ሇመርገጥ መሞከሩ፣ በግሌ ሕይወት፣ስሜትና ነጻነት ዉስጥ ጣሌቃ 
እየገቡ መተናኮለ ትዝብት ከማትረፈ በስተቀር፣ሇጤናማ ማህበራዊ ግንኙነት፣ሇመተሳሰብ ሇመቀራረብ 
ሇመረዲዲት ሇመዯጋገፍ፣ህብረታችንንና አንዴነታችንን ሇማጠናከር፣እንዱሁም ሇኢትዮጵያዊነት ማበብና 
መጎሌበት የሚያበረክተው ቅንጣት አስተዋጽዎ የላሇ መሆኑን ነው፡፡ሇኔ እንዯሚገባኝና እንዯማምንበት 
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከጡት ነካሾች በስተቀር የእናት ሀገሩ የዯስታዋም ሆነ የችግሩዋ ቀጥተኛ 
ተካፋይ መሆን ስሊሇበት በዚህ ዉስብስብና አስቸጋሪ ወቅት የዜግነትና የትውሌዴ ግዳታውን ሇመወጣት 
የላልችን መብትና ንጻነት ስይነካ ወይም ሳይጋፋ ሉከበሩ የሚገባቸውን የሰው ሌጅ መብቶች እያከበረ፣ 
ሇወገንና ሇሀገር የሚበጀውን ሇማዴረግ የበኩለን ጥረት ማዴረግ እንዲሇበት ነው፡፡ይህም አንጻራዊ በሆነ 
አነጋገር እኛ ከሀገራችን ዉጪ የምንኖር ኢትዮጵያውያን አስከፊውን የስዯትና የባዕዴ ሀገር ኑሮ 
ሳንዘነጋ ማሇት ነው፣ ሀገር ቤት የስቃይና የሰቆቃ ኑሮ ከሚኖረው ወገናችን ሻሌ ያሇ ኑሮ ስሇምንኖር 
በተሇያዩ ምክንያቶች ሇችግር ሇርሃብና ሇበሽታ የተጋሇጡ ወገኖቻችንን መርዲት የምንችሌበትን 
ዘዳዎች በጋራ እየቀየስን ሇተግባራዊነቱም በጋራ መንቀሳቀስ፣የመበቀሌ የመናናቅና እኔ እበሌጥ እኔ 
እበሌጥ የሚሇውን ሁዋሊ ቀርና ግሇኛ አስተሳሰብ በመተው ችግሮቻችን በዉይይት በተሇይም የችግሩ 
ተጠቂ በሆነው አካሌ እውነተኛ ተወካዮች ተሳትፎ ሉፇቱ የሚችለበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት፣በማወቅም 
ሆነ ባሇማወቅ ኃይሌን፣ህብረትን፣ጥንካሬንና አንዴነትን ሇማናጋት የሚጥሩ ኃይልች መጠቀሚያ 
ሊሇመሆን መጠንቀቅ፣ሇፕሮፓጋንዲ ሥራና ሇጥቅም ሲለ ከእዉነት የራቀና አንደን ከአንደ ሉያጋጭ 
የሚችሌ ሥነምግባር የጎዯሇው ዜና የሚያሰራጩትንና በማር የተጠቀሇሇ መርዝ ሇማጉረስ የሚከጅለ 
ግሇሰቦችን፣ ቡዴኖችንም ሆነ የዜና ማሰራጫዎችን ማንነት ጠንቅቆ ማወቅ ብቻ ሳይሆን፣ከመጥፎ 
ዴርጊታቸው ሉታቀቡ የሚችለበትን ትምህርት ሰጪ እርምጃ መውሰዴ ባጠቃሊይ የሀገራችንንና 
የወገኖቻችንን አንገብጋቢ ጉዲይ ምንተዲዬ በማሇት ሇጥቂቶች ሳንተው፣ በሕዝብና በሀገር ስም ሕዝብና 
ሀገርን የሚጎዲ ስራ እንዲይሰራ፣የሕዝብና የሀገር ጠበቃ መሆንንና፣ሕዝባዊና ሀገራዊ አጀንዲ ይዘው 
የሚንቀሳቀሱ አካልችም፣ተባብረው ሇሕዝብና ሇሀገር የሚጠቅም ማሇትም ተስፋ ከሚሰጡ ፕሮግራሞችና 
መግሇጫዎች በተጨማሪ ሕዝብን ከጎን ሉያሰሌፍ የሚችሌ ጎሌቶ የሚታይ ስራ እንዱሰራ ግፊት 
ማዴረግን፣ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ በሀገራችን፣በሕዝባችንና በኛም በእራሳችን ዕጣ ፋንታ ሊይ ንቁ 
ተሳታፊ እንዴንሆን ወቅቱ ይጋብዘናሌ፡፡ 
      ምን ጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያዊነታችን ክብራችንና ጌጣችን፣ህብረታችንና አንዴነታችን ዯግሞ 
ኃይሊችንና ጥንካሬአችን መሆኑን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በሰው ሰራሽ ችግር ሳታጣ እንዴታጣ ተዯርጋ፣ 
የዴርቅ የርሃብና የችግርተኞች ምሳላና የዲቦ ተመጽዋች የሆነቺው እናት ሀገራችን የምትገኝበትን 
ሁኔታ ከእኛ ከሌጆቹዋ የተሻሇ ሉያውቅና ሉዯርስሊት የሚችሌ እንዯላሇ ተገንዝበን፣የሀገራችንን፣    
የአህጉራችንን፣የምንኖርበትን አካባቢና ዓሇም አቀፍ ሁኔታዎችን በስሜት ብቻ ሳይሆን በጥሌቀት 
በማጤን ኢትዮጵያውያን ሇኢትዮጵያና ሇኢትዮጵያውያን የሚበጀውን ሌናዯርግ የምንችሌበትን 
ሁኔታዎች ማመቻቸት እንዲሇብን ወቅቱ ከእኛ የሚጠብቀው የውዳታ ግዳታ ስሇሆነ፣እነዚህን ተዯራራቢ 
ተሇዕኮዎች በአግባቡ ሇመወጣት በየአካባቢያችን በሚገኙ ኮሚኒቲዎች ሥር መሰባሰቡና ኮሚኒቲዎቹ 
ዕቅድቻቸውንና ዓሊማዎቻቸውን ከግብ እንዱያዯርሱ ማገዝ ጥሩ አማራጭ ነው፡፡ 
      መቼም መሽቶ መንጋቱ እንዯማይቀር ሁለ ፍቅርና እውነታ በጥሊቻና ከእውንውት በራቁ 
አፍራሽ ክስተቶች ሊይ አሸናፊ መሆናቸው የማይታበሌ ሐቅ ነውና የሀገራችን፣የወገኖቻችንና 
የራሳችንም ችግሮች ሉቃሇለ ይችለ ዘንዴ፣በእውነት ሇእውነት ዴምፃችንን እያሰማን፣የግሌ ጥቅምንና 
ፍሊጎትን በላልች መጎዲት ሇማሙዋሊት የሚዯረገው መሩዋሩዋጥ ዉል አዴሮ የሚያስከትሇውን 
መዘዝም ከወዱሁ በመገንዘብ፣ዏቅማችን፣ችልታችንና የጊዜው ተጨባጭ ሁኔታ የፇቀዯውን ሇማዴረግ 
ብንጥር፣ላሊው ቢቀር ከዘወትር የህሉና ወቀሳና ፀፀት ትንሽ እፎይ እንዯምንሌ ጥርጥር የሇውም፡፡ 
             



 ከዚህ ዉጪ በትንሽ በትሌቁ ሕዝብ ማሇትም የአንዴ ሀገር ሌጆች ሉከፋፇለ የሚችለበትን ሁኔታ 
ማመቻቸት፣ከበጎቹ ባሱ ግሌገልቹ የሚሇውን አባባሌ በራስ ሊይ ከመጋበዝ ባሻገር የሕዝብን የትኩረት 
አቅጣጫ ሇማሳትና ሇማዘናጋት፣ከዛም አሌፎ ሇወዯፊቱ አዯገኛና በቀሊለ ሉበርዴ ወይም ሉጠፋ 
የማይችሌ እሳት በወንዴማማቾች መካከሌ መሇኮስ መሆኑን መናገር ነቢይ መሆንን አይጠይቅምና በዚህ 
አዯገኛ አዝማሚያ ባሇው አካሄዴ ዙሪያ ያለ ሁለ ከወዱሁ ሳይቃጠሌ በቅጠሌ እንዱለ ቢያስቡበት 
ቢመክሩበትና ከሁለም በሊይ ሇሁሊችንም የጋራ ሇሆነው ፅንሰ ሃሳብ ማሇትም ሇኢትዮጵያዊነት ቅዴሚያ 
ሰጥተን ሇተግባራዊነቱ መንቀሳቀስ ወቅቱ፣ሀገራችንና ወገኖቻችን ከእኛ የሚጠብቁት ተስፋ ሰጪ እውነታ 
ስሇሆነ፣ይህንን በተግባር ሇመግሇፅ እንችሌ ዘንዴ የኢትዮጵያ አምሊክ ይርዲን፡፡ 
                                                        
                                                                           
                                        
 
 
      


