
 

ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ! 

ኢትዮጵያ ለኛ ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካና ለጥቁር ህዝብ የነፃነት ተምሳሌት ሆና የቆየችው 

በወላጆቻችን ያላሰለሰ ተጋድሎ ነው፡፡ 

 

አጼ ቴዎድሮስ እጃቸውን ለጠላት መስጠት አገራቸውና ህዝባቸውን ለጠላት መስጠትና ማዋረድ ስላልተቀበሉት በራሳቸው 

ሽጉጥ ራሳቸውን ሰውተዋል፡፡  

 አፄ ዮሐንስ ተደራራቢ የውጭ ወረራ መክተው ቅንጣት ታክል የኢትዮጵያን መሬት ለውጭ ወራሪ ኃይል 

ላለመስጠት በጦር ሜዳ ተሰውተዋል፡፡እኒሁ ጀግና መሪ የኤትዮዽያ መሬት ቆርሶ መስጠት ይቅርና የውጭ ዜጎች 

ኤትዮዽያን ለቀው ሲወጡ የኤትዮዽያ አፈር በጫማቸው ይዘው እንዳይመለሱ ጫማቸውን አሳጥበው ወደ 

ሀገራቸው የሸኙበት ግዜም ነበር ፡፡ 

በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ መቀሌ ላይ ተገኝተው ለመቀሌና ለኢትዮጵያ ህዝብ ባነጋገሩበት 

ግዜ “ትግራዋይ ኢትጵያዊ ነህ ወይ ተብሎ አይጠየቅም ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደ እንጀራ ሊጥ ተቦክቶ 

የተሰራባት ስለሆነ ነው “ ብለው ነበር ። 

ኢትዮጵያ እልፍ አእላፍ ጀግኖች ያፈራችና በልጆችዋ ደምና አጥንት ነፃነትዋና ክብሯ ጠብቃ የኖረች ሀገር እያለች 

ኤርትራ ያለምንም ምክንያት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ህግና ስምምነት በመጣስ 

የኢኮኖሚና ፖለቲካ የበላይነት በአፍሪካ ቀንድ ለማረጋገጥ በተያዘው የእብሪት መንፈስ በ1990 የሰሜን ኢትዮዽያ 

ግዛቶች በወረረችበት ግዜ የኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ ባቀረበው የመከላከል ጥሪ የኢትዮጵያ ህዝብ 

እንደትላንትናው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከደቡብ እስከ ሰሜን፣ ሴት ወንድ፣ ወጣት ሽማግሌ ሳይል በጎሳ 

በሃይማኖት ሳይከፋፈል የሀገሩን ሉዓላዊነት ላለማስደፈር ወደ ጦር ግንባር በመዝመት ውድ ሂወቱን በመክፈል 

የወላጆቹን አደራ አስከብሯል ፣ ጀግንነቱንም አስመስክረዋል፡፡ 

ይህ በብርቅየ የኢትዮጵያ ልጆች የሂወት መስዋትነት የተገኘ አንፀባራቂ ድል ግን በፖለቲካ ባለመታገዙ ኢትዮጵያ 

አሁን ላለችበት የፀጥታ ችግር አድርሷታል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት በጦር ግንባር የተቀናጀውን ድል ለድንበር ማካለሉ እንደ ቅድመ ሁኔታ መጠቀም ሲችል 

በአልጀርስ ተገኝቶ ያለምንም ይግባኝ የሚሰጠውን ውሳኔ እንደሚቀበል በመስማማቱ የስህተት መጀመሪያ ሲሆን 

ቀጥሎም ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔውን በተሰጠበት ቀን አከራካሪ የነበሩ ቦታዎች ለማን እንደተፈረደለት 

ሳያረጋግጡ ውሳኔው ተቀብለነዋል ብሎ ለኢትዮጵያ እንደተወሰነላት አስመስሎ በማቅረብ የምስራች ማሰነገራቸዉ 

የሚታወሰ ነዉ፡ ሁኔታው በትክክል ሲጠና ለጦርነት መንስኤ የሆኑት አብዛኛዎቹ ቦታዎች ለኤርትራ 



እንደተፈረደላት ሲታወቅ ሟቹ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ መለስ ዜናዊ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ቀርበው ከአባሎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ የድንበር ኮሜሽን ውሳኔ “It is injustice and hence it is null 

and void” ብለው መልስ ሰጥተው ነበር፡፡ 

በአሁኑ ግዜ መሬታቸው ተቆርሦ ለኤርትራ እየተሰጠ ያሉ ህዝቦች ኤርትራውያን ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው፡፡ 

ትናትና ኢትዮጵያን እንደ እንጀራ ሊጥ አብኩቶው የሰሩዋት ብቻ ሳይሆኑ ታላቁን የዓባይ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት 

በሚደረገው እልህ አሰጨራሽ ትንቅንቅ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ተሰልፈው አገራዊ ግዴታቸው እየተወጡ 

የሚገኙ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው ፡፡ 

ያለፉት ተደራራቢ ጥፋቶች ኣልበቃ ብሎ ፤ የአሁኑ አዲስ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ 

በቅርቡ በመሩት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ኃላፊነት በጐደለው የኢትዮዽያን ሕዝብ ይሁንታ 

ሳያገኝ በይበልጥ የዚሁ ሰቆቃ ተቀባይ የሆኑ የድንበሩ ነዋሪዎችን ጥያቄ ግምት ውስጥ ሳያስገባ ለሻዕብያ ኣምባገነን 

ድርጅት በድምበሮቻችን የሚኖሩ ዜጎቻችን ከነመሬታችን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ አሳልፎ ለመስጠት የተወሰነው 

ውሳኔ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ መርዶ ስለሆነ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያ ውሳኔው በጽኑ እየኮነነው ይገኛል፡፡ 

እኛ ኦታዋና አካባቢዋ (ካናዳ) የምንኖር ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያ ተጋሩ ይህ የታሪክ ጠባሳ የሆነው 

ውሳኔ በምንም መልኩ የማንቀበለው መሆናችንን እየገለፅን ከሁሉም ኢትዮጵያዊያን በይበልጥ በዚህ ውሳኔ 

የተጎዱት ወገኖች ጎን የምንቆም መሆናችንን በአንክሮና በልበ ሙሉ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንገልፃለን፡፡ 

ከዚሁ ጋር በማያያዝ በእነዚና በተመሳሳይ ድንበር የሜኖሪ ዜጎቻችን በሻዕቤያ የሚደርስባቸውን ሰቆቆቃ ግልጽ ሆኖ 

እያለ የክልሉ መንግሰትና የፈደራል መንግሰት ሽግሩን አይተው እዳላዩ 16 ዓመታት ተቆጥረዋል ። በመሆኑም 

የኢትዮጵያ መንግስት የዚህን ህዝብ ሰቆቃና ችግር ለመፍታት የመሪነቱ ኃላፊነት በመውሰድ ላንዴና ለመጨረሻ 

የዜጎች የመኖር ዋስትናቸው እንዲያረጋግጥላቸው በጥቅ እንጠይቃለን ። 

እንዲሁም በዚህ አጋጣሜ በሻዕቤያ እብሪተኝነት ለ16 ዓመታት ከቀበሊያቸው እየታፈኑ በኤርትራ በራሃዎች በባነት 

የጉልበት ሰራና በበሽታ እየተሰቃዩና እየሞቱ ያሉ ኢትዮጵያውያንን የመታደግ ኃላፊነት እንዳለበት በመገንዘብ 

ዜጎቻችን ባአቸኳይ ወደ አገረቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንድያመቻች አጥብቀን እንጠይቃለን ። 

 

ኢትዮጵያ እንደትላንቱ ዛሬም ነገም በልጆችዋ ውድ መስዋትነት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች! 

ኢትዮዽያውያን ተጋሩ ኣታዋ ካናዳ 

ሰኔ 8, 20110 


