
ኢትዮጵያዊነት በድቡሽት ላይ የተተከለ ማንነት አይደለም 

                                                                             

መዝገቡ ዋኘው 11-06-17 

የኢትዮጵያ ሕብረ ብሔራዊ አንድነት በአንድ ጀምበር የተፈጠረ አይደለም፡፡ ጥንትም የነበረ፣ አለም 

የሚያውቀው፣ ብዙ ዘመናትን ባስቆጠሩ የታሪክ ድርሳናት ውስጥም በአለም ደረጃ ሰፍሮ የሚገኝ ነው፡፡ 

ከአለማችን እጅግ ጥንታዊ መንግስታት ውስጥ የእኛዋ ኢትዮጵያ ከቀዳሚዎቹ ተርታ የምትጠቀስ ነች፡፡ 

ከነእንግሊዝ ጃፓን ስዊድን ፈረንሳይ ኢጣሊያ ቻይና ሕንድ ስፔን ፖርቹጋልና ጥንታዊ ከሚባሉት ሌሎች 

የአለማችን ሀገራት ውስጥ አንድዋ የሆነችና በጥንታዊ መንግስትነትና በስልጣኔ ታሪክዋም የምትታወቅ ሀገር 

ነች፡፡ 

ኢትዮጵያ አዲስ መጤ ሀገር፣ የ20 እና 30 አመት ታሪክ ያላት፣ በግለሰቦች የተፈጠረች ድንገተኛ ሀገር 

አይደለችም፡፡ ይሄንን የሚያስቡ ካሉ በእጅጉ ተሳስተዋል፡፡ ሀገር ለምታለች፤ አድጋለች፤ ተለውጣለች አዎን 

እውነት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ተረኛው ተረካቢ ትውልድ ሊፈጽመው የሚገባው ግዴታ ሲሆን፤ ይህም 

በነበረችው ሀገር ላይ የተሰራ ታላቅ ስራ ነው፡፡ 

ጥንታዊ ስልጣኔዋ አዘቅዝቆ የወደቀው የውጭ ኃይሎች ሀገሪቱን ለመቀራመት ሲሉ ልጆችዋን በብዙ መንገድ 

በመከፋፈል መተማመን እንዳይኖር አንዱ ሌለኛውን በጠላትነት እንዲያይ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲን 

በማራመድ የቀደመውና ጥንታዊ የነበረው የሀገራችን ሰልጣኔ ተመልሶ እንዲወድቅ ለማድረግ  የበቁበት 

ሁኔታ ነው የነበረው፡፡ 

እንግሊዝ፣ ኢጣሊያና በዚሁ መከረኛ የአባይ ውሀ የተነሳ ግብጽም የኢትዮጵያን  ሕዝብ ለመከፋፈል ሰፊና 

ይህ ቀረው የማይባል ትግል አድርገዋል፡፡ ሆኖም ግን ቀደምት አባቶች ባደረጉት መራራ ትግል የሀገሪቱን 

ነጻነት በታላቅ መስዋእትነት አስከብረው ለመጠበቅ ችለዋል፡፡ ዛሬ ላይ የምናየውም ሀገሪቱን የመከፋፈልና 

የማበጣበጥ፣ የመበታተን ሴራም ከእነዚሁ ቀደም ብለው በድሮ ዘመን ከተከሰቱት የሀገሪቱ ጠላቶች 

የተወረሱና ዛሬም ድረስ ፈተና ሁነው የዘለቁ ችግሮች ናቸው፡፡ 

በየትኛውም ሀገር ውስጥ ባሉ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ የመብት፣ የነጻነት፣ የእኩልነትና የፍትሐዊ  

ችግሮች በሰፊው ነበሩ፤ ወደፊትም ይኖራሉ፡፡  በቁጥር ግዙፍ የሆኑ ብሔር ብሔረሰቦችን የያዙና ሀገራት 

እንኳን ተቻችለው ተከባብረው ተደማምጠው ለሀገራቸው በጋራ ጸንተው ቆመው ከድሕነት ወጥተው ታላቅ 

ሀገር መመስረት ችለዋል፡፡ 

በዚህ ዘመን ኢትዮጵያን ለማዳከም ለመበታተን ሕዝቡን እርስ በእርስ ለማባላት ለማናከስ እየተሸረበ ያለው 

ሴራ ዛሬም በስፋት የውጭ እጅ ያለበት ሲሆን በዋነኛነት የሚጠቀሙት የራሳችንን ሀገር ሰዎች ነው፡፡ እንደ 

ሀገር ታሪካችንን ጠብቀን ጠንካራና የተከበረች ሀገር ለመገንባት ተከባብሮ የሁሉን መብት አክብሮ እኩል 

ሀገራዊ ተጠቃሚም አድርጎ ከመዝለቅ ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም፡፡ ከጥፋት ድግስና ሴራ የሚጠቀም 

በዚህም የሚያተርፍ የሚተርፍም ማንም የለም፡፡  



ሁሉም ተጠቃሚ መሆን የሚችለው ሀገራዊ ሰላም ሲኖር ነው፡፡ የሀገር ልማትና እድገት ትሩፋት ለዜጎች 

የሚደርሰውም ሰላም ሲስፍን ብቻ ነው፡፡ በሀገር ላይ አንዱ የበላይ አንዱ የበታች የሚሆንበት ዘመን 

ላይመለስ አልፎአል፡፡ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የዚህች ሀገር ልጆች በመሆናቸው ባለመብቶች ናቸው፡፡ 

ተበድለውና ተገፍተው የነበሩት በእኩልነት ድምጻቸው የሚሰማበት በሀገራዊ ልማትና እድገት እኩል 

ተጠቃሚ የሚሆኑበት ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል የሚኖርበት የጤና የትምሕርት የመሰረተ ልማት መስፋፋትና 

እድገት ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ እንዲሰፍን ነው እየተሰራ ያለው፡፡ በእርግጥ ፌደራል ስርአቱ አዲስ 

ስለሆነ ሰፊ ፈታኝ ፈተናዎች ተጋርጠውበታል፡፡ 

ዛሬ ላይ የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት እያደፈረሰ ያለው በመንግስታዊ መዋቅሮች ውስጥ ተንሰራፍቶ ከኪራይ 

ሰብሳቢውና ከጥገኛው ከጥበት ከትምክህት ኃይሉ ጋር ቃልኪዳን አስሮ በተደራጀና በተቀናጀ ዘረፋ ላይ 

የተሰማራው ኃይል ነው፡፡ ሁከት ብጥብጥና የሰላም መደፍረሱ ሴራ ባለቤትም ይሄው ክፍል ነው፡፡ ሕዝብ 

ከሕዝብ የሚያናቁረው አንዱን በአንዱ ላይ እንዲነሳ የሚያደርገውም ይሄው የኮንትሮባንዲስቱና የኪራይ 

ሰብሳቢው ኃይል በእጁ ያለውን ገንዘብ እየረጨ የሚሰራው ሴራ ነው፡፡   

የሕዝቦች ወንድማማችነት አብሮነት ፍቅር ለዘመናት በዘለቀባት ኢትዮጵያ ስለአንድነት ማውራት እንደ 

አዲስ የሚነገር አይደለም፡፡ ብዙ ፈተናዎችን ብዙ መከራዎችን አልፎ ብዙ ሺህ ዘመናትን አስቆጥሮ ብዙ 

ሺኅ ሴራዎችን በጣጥሶ በጸና መሰረት ላይ የታነጸ ሀገራዊ አንድነት ያለባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ፡፡ 

እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያን በመጠበቅ ረገድ ታላቅና የጋራ መስዋእትነት ከፍሎ ዛሬ ድረስ 

እንድትዘልቅ አድርጎአል፡፡ ይሄንን ለመናድ የሚደረግ ማንኛውም አይነት ሙከራ ተጋልጦ እርቃኑን 

የሚቀረውም በነዚሁ የሀገሪቱ ዋልታና ማገር በሆኑ የሀገራቸውን መጥፋትና ውድቀት መቸውንም በማይፈቅዱ 

ብሔር ብሔረሰቦች ነው፡፡ 

ኢትዮጰያዊነት ዥንጉርጉር የመሆኑን ያህል ልዩነት ውበትና ጸጋ ሁኖ በአንድ አጽንቶ የሚያቆም ብዙ 

ሚሊዮኖችን በደም በስጋ በመንፈስ በባሕል በእምነት  በአብሮነት በመተሳሰብ በመቻቻል በመከባበር 

አስተሳስሮ በጋራ መገለጫ ያደረገ ማንነት ነው፡፡ ሰላማችንን እየተፈታተነ ያለው የሀገርን የሕዝብን 

የመንግስትን ሀብትና ንብረት በመዝረፍ ስራ ላይ ተሰማርቶ የኖረው ኪራይ ሰብሳቢውና ሙሰኛው 

የኮንትሮባንዲስቱ ጥርቅም ነው፡፡ 

አይኑን አፍጥጦና አግጥጦ ለእኔ ያልሆነች ሀገር ትጥፋ ትውደም በሚል የከፋ ምቀኝነት ተንኮልና ሴራ 

ሀገሪቱን የጥፋት ማእከል ለማድረግ በየስፍራው እሳት እየጫረ እያቀጣጠለ በስውር ሀገር የሚያተራምሰው 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚገባ የገለጹት የኪራይ ሰብሳቢውና የኮንትሮባንዲስቱ ኃይል ነው፡፡ 

ከልምድ እንደምናየው ከሕዝብና ከመንግስት ማምለጥና መሰወር ከቶም አይቻልም፡፡ በየቦታው እያጋለጣቸው 

ያለውም ሕዝብ ነው፡፡ የዘረፉትን ገንዘብና ሀብት በመጠቀም ለሁከት ፈጣሪዎች በመስጠት ዘራፊ 

ማፍያዎች ሁከት ቀስቃሾች በማሰማራት በሪሞት ኮንትሮል ጨዋታውን የሚጫወቱት እነሱው ናቸው፡፡ ሕዝቡ 

ይሄንን በውል ለይቶ ስላወቀ እያጋለጠ፣ ሁከቱም እንዲቆም እያደረገ ይገኛል፡፡ ከሀገር ሊወጣ ሲል 

የተያዘው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ዶላር የኮንትሮባንዲስቱ ሴራ መሆኑ ታውቆአል፡፡ አሁንም ሴራው 

አላባራም፡፡  ከራሱ ከመንግስት ወገንስ?? 



በቅርብ በተከሰቱ ግጭቶች ውስጥ አመራሮች፣ የፀጥታ ኃይሎች፤ ሕገወጥ ነጋዴዎችና በሕገ ወጥ የሰዎች 

ዝውውር ላይ የተሰማሩ አካላት መንስኤ መሆናቸውን የፌዴራልና አርብቶአደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር 

የገለጸ ሲሆን የችግሩ ዋነኛ ባለቤቶች በራሱ በመንግስት ጉያ ውስጥ ተሸጉጠው ያሉ መሆናቸውን መንግስት 

ራሱ ያረጋገጠበት ሁኔታ ታይቷል፡፡  ከላይ እንደገለፅነው ሁሉ መንግስት እራሱንም ማጥራት፤ ባጠራው 

መሰረትም  በሕግ ተጠያቂ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ 

ባጠቃላይ፤ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ የሆነችውን ሀገራቸውንና ሰላማቸውን በአንድነት ጸንተው 

በመቆም ይጠብቃሉ፡፡ እየጠበቁም ነው፡፡ በክልላቸውም ሆነ በጋራ ሀገራቸው ትርጉም ያለው ለውጥ 

ከቀድሞው ግዜ ሁሉ የበለጠ የሚያኮራ ሀገራዊ ልማትና እድገት ተመዝግቦአል፡፡ ሀገራዊ አንድነቱ በድቡሽት 

ላይ ሳይሆን በማይነቃነቅ መሰረት ላይ የተገነባ በመሆኑ መቸም አይናጋም፤ ወዴትም አይበተንም፤ 

አይፈርስምም - ዘላለማዊ እንጂ፡፡ 


