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                  የጋራ ሀገርን  ሇማዲን ፤ የጋራ ዓሊማ መኖር የተቃዋሚዎች ግዳታ ነው 

ሐተታ  ቁ. 4 

ሰኔ  2006  ዓም 

ኢትዮጵያ የጋራችን   ነች   ብል ከሌብ   የሚያምን  ዜጋ  ሁለ፤ በአንዴ ጉዲይ ሊይ  በግዴ መስማማት ይጠበቅበታሌ። 

የቅዴሚያ  ግዳታው ሉሆን  የሚገባው  የጋራ ሀገርን  ሇማዲን የጋራ ዓሊማ ሉኖረው  የግዴ  ይሊሌ የሚሇውን መቀበሌ 

ነው።  በጋራ ዓሊማ ሊይ በመነሳት የጋራ ራዕይን  ሇማስተናገዴ መቻሌ፤ ሀገራችን  የጋራችን  ነች ሇሚሇው መርኅ መሠረት 

ይሆናሌ። የጋራ  ሀገር  አሇን የሚሇው  አባባሌ ተርጉም የሚኖረውም፤ በጋራ ዓሊማና ግብ ሊይ መተባበርና መረባረብ  

ሲቻሌ ብቻ ነው። ዕምነትን በተግባር ካሌተረጎሙት ፤ ዕምነትን  ማመኑ ብቻውን ሥርዔት እንዴማያስገኝ  የታወቀ ኩነት  

ነው።፤ በዕምነት ሊይ ብቻ ተስፋ ማዴረግ  ዯግሞ፤ ውጤቱ ምኞት በቻ ሆኖ  ይቀራሌ። ምኞትና ተስፋ ተባብረው  ዉጤት 

የሚያስመዝግቡት፤ በብርቱ ሥራና ተግባር ሲዯግፉ  በቻ ነው ። እንከን-የሇሽ  ምግባርና ብርቱ  ተግባር፤ ሀገር ሇማዲን 

የሚታገሇው የአንዴነት  ኃይሌ ሉኖሩት ይገባሌ።  ሇዚህም እኮ  ነው፤ ቀዯምት ወሊጆች  " ምኞት  አበባ  ነው ፤ መስራት 

ግን  ፍሬ ነው። "  የሚሌ  ይትብሃሌ አስመዝግበውሌን ያሇፉት። የወሬ የሇው  ፍሬ፤  የአበባ የሇው  ገሌባ፤ ተብል 

እንዲይፌዝብን ከተፈሇገ፤ ቃሇ- ንባብን ከተግባር  ጋር አዋኅድ መታገሌ ግዳታ ይሆንብናሌ።  በተሇያየ ፅንሰ- ኃሳብ ሊይ 

መገባባት ሉኖር ይችሊሌ ተብል ባይገመትም፤ ሀገርን በማዲን ትግሌ  ሊይ ግን ሁለም ተመሳሳይ ዓሊማና ግብ ሉኖረው  

ይገባሌ።     

 የጋራ  ሀገራችን የሆነችውን  ኢትዮጵጵያ  ማዲን  አሇብን ብል  የሚታገሌ የተቃዋሚ  ኃይሌ፤ የጋራ ዕቅዴና ስሌት ነዴፎ 

ከመተባበር የተሇየ መርጫ አይኖረዉም። ይኽ ሀቅ  ዯግሞ እስኪያሰሇች  ዴረስ ተዯጋግሞ- ተዯጋግሞ የተባሇሇት  ጉዲይ 

ነው። እስካሁን ግን ይህንን  በተግባር መሇወጡ  ቀርቶ፤ ዕርባና  ያሇው የጋራ ትግሌ ስሌትና ስትራተጅ እንኳን ተነዴፎ 

አሌታየም።   በተግባርም አሌዋሌም።  ይኽ እስካሇተከሰተ  ዯረስ ዯግሞ ወያኔን ማንበርከክ  ቅርቶ ማስዯንግጥ እንኳን 

የሚቻሌ  አይሆንም።  የምትታገሇውን ጠሊት ማንነት  በሚገባ መረዲት፤ ትግሌህን አጠናክረህ ሇመታገሌ እንዯ መጀመሪያ 

ርምጃ ይቆጠርሌሀሌ። ትንታኔንና ግምገማን፤ በምኞትና በይሆናሌ  ሊይ ከመሰረቱት ፤ ተጨባጩን  ሁኔታ ሇማየት 

ይከሇክሊሌ።   

የኢትዮጵያ አጥፊዎች  ዎያኔና ተባባሪዎቹ ፤ ሀገራችንን ሇማጥፋት  ሲለ ብቻ የጋራ ዓሊማ ስሇነበራቸው ፤ በዚህ  ዕኩይ 

ተግባር  ዙሪያ ብቻ ሇመተባበር በቅተው ዕቅዲቸውን በተግባር  እየተረጎሙ ይገኛለ። ይህንን  መራራ ኮሶ እየጎመዘዘም  

ቢሆን መዋጥ ሉኖርብን ነው። ምክንያቱም መራራው  ዕንክብሌ  ከተዋጠ፤ የሀገሪቱን  ተውሳኮች   ጠራርጎ  ሇማውጣት  

ፍቱን   መዲህኒት ነውና !  አጥፊዎቿ፤  እኩይ ዓሊማቸውን ሇማሳካት ተባብረው ዕቅዲቸውን ሲያስፈጽሙ፤ ኢትዮጵያን 

ማዲን  አሇብን  ብል የሚታገሇው  የአንዴነት  ኃይለ ሇምን እስከ ዛሬ  ዴረስ ሇመተባበር እንዲሌቻሇ የሁለም  ዜጋ 

እንቆቅሌሽ ሆኖ  ቆይቷሌ።  

 በዕርግጥም ሲታይ፤ ይህ የአሁኑ  ተጫባጭ ሁኔታ፤ የአንዴነቱ  ኃይሌ መተባበር አስፈሊጊነትና  አንገብጋቢነት፤ የኢትዮጵያ  

ሕዝብ ከምን ጊዜውም  በበሇጠ ይፈሌገዋሌ።  ጓግቶም ይጠብቀዋሌ። " ውሾችም ይጮሃለ፤ ገመልቹም ይጓዛለ! " የሚሇው 

የወያኔ ምፀትና የትዕቢት አነጋግር አንገሽግሾታሌ። መረሮታሌ። ይህን የሕዝብ  መነገሽገሽና መማረር የአንዴነት  ኃይለ የቱን  

ያህሌ  እንዯሚጋራ  ግን በዕርግጥኝነት መናገር ያስቸግራሌ። ያማ ቢሆን  ኖሮ፤ ባሁኑ  ወቅት፤ ትግለ በአስተማማኝ  ዯረጃ 

ሊይ በተገኘ ነበር። ዛሬ ህዝቡ የሚያዝነውና የሚንገሸገሸው ዎያኔዎች  በሚያወርደብት ጭቆና ብቻ  ሳይሆን፤ በአንዴነት  

ኃይለ ባሇመተባበርና ያመረቃ  ውጤት ባሇማስመዝገቡም ጭምር  መሆኑ የሚካዴ  አይሆንም።   

  የአንዴነቱ  ኃይሌ የሕዝቡን መበዯሌና ማዘን ከሌብ ሉረዲውና ሉገነዘበው ይገባሌ። ይህም  ማሇት፤ ጥቃት  ያሊንገሸገሸው፤ 

ውርዯት ያሊንገበገበውና በዯሌ ያሊንገፈገው  ኃይሌ  ዯግሞ፤ ከሙታን  በሊይ፤ ከህያው በታች እንዯሚኖር  ሉረዲው  ይገባሌ 

ማሇት  ነው።  ከሙታኑ  በሊይ ከኅያው በታች  ዯረጃ ከተዯረሰ  ዯግሞ፤ የነጻነት ትግሌ  እንቅስቃሴ የዯረጋሌ  ብል ሇማሰብ 

ያስቸግራሌ።  ምዴረ-ተገንጣይ  መንጋ እኮ ፤  ክተት!  መክት !  ብል ነው ትግለን  የጀመረው ። ይህን እየከተቱ  መመከት 

የሚሇውን ስሌት   አንግቦ የሚታገሌ ኃይሌ ዯግሞ ጠሊቱን እያንበረከከ ዴሌን  እንዯሚቀዲች  መጠራጠር አይቻሌም። 

በመሆኑም፤ የአንዴነት ኃይለ፤  ተስማምተህ  ክተት!    ተባብረህ  መክት !   የሚሌ  ብሄራዊ የኅብረት  ጥሪ  እያስተጋባ  
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መታገሌ የቅዴሚያው  አጀንዲ ሉሆን  ይገባሌ  ። እንዯ ጥንት አንዯ  ጧቱ፤ እንዯ አባት-አዯሩና  ብልም፤ እንዯ ቀዯምት- 

ታሪኩ፤ ይህ የዛሬው ትውሌዴ ሇሀገሩ ነጻነትና ክብር  ሇራሱ ህይወትና  ማንነት ሲሌ ፤ ሇብሄራዊ  ነፃነት ትግሌ መነሳት 

አሇበት ! ይህ ሳይሆን  ቀርቶ፤ ሀገሪቱ ወዯ ውዴቀቷ  ጠርዝ ከዯረሰች  በኋሊ፤ ከታሪክና ትውሌዴ  ተጠያቂነት ሇመምሇጥ 

ሲባሌ፤ አንደ  በላሊው ሊይ  ጣት መጠቋቆሙ  ማንንንም  አይረዲ። ሀገርንም  አይጠቅም።   

አዲም በሄዋን፤  ሄዋን በእባቧ  አሳሳችነት  ቢያመካኙት  ከተጠያቂነት አያስመሌጥም ! በሀገሪቱ  ሊይ  ሇሚመጣው ጥፋት፤ 

ቀጥታ  ተጠያቂዎቹ  ዎያኔና ተባባሪዎቹ  እንዯሚሆኑ ባያጠያይቅም፤  ዲር ተቀምጦ በአርምሞ  የሚመሇከተው   ሁለ  

ከታሪክና  ከትውሌዴ  ፍርዴ የሚያመሌጥ አይሆንም።   

የአንዴ ሀገር  ዜጋ፤ ተጠያቂነትና  ኃሊፊነት ሉሰማው የሚችሇው፤ በመጀመሪያ  ዯረጃ የራሱ  ተገዥ ሆኖ  የኅሉና ነጻነቱን 

ሲያስከብር ሇመሆኑ፤  የሞራሌ  ሥሌጣንና  ሌዕሌና ያሊቸው ሰዎች ያስተምራለ።  አስተምህሯቸውንም በዓርዓያነት 

የገሌጻለ።     የዘር ፖሇቲካ በሰፈነባት  በዛሪይቱ ኢትዮጵያ፤ ዜጎቿን ፤  በዘርና  ቋንቋ፤ በሃይማኖትና በጎሳ ሉከፋፍለ 

የሚጣጣሩትን ሇመቋቋም በሚዯረገው  ትግሌ፤ የኢትዮጵያን ትንሣዔ የሚመኝ  ሁለ የጋራ ርብርቦሽ ሉያዯርግ  

ይጠበቅበታሌ። ይህም የኢትዮጵያን ዘር ከመቅሰፍት እንዯመጠበቅ  ይቆጠራሌ። ይሁንና፤ ይኽ እንዯ ማጨረሻ ምዕራፍ 

መታየት  የሇበትም። ትግሊችንን  እየቀጠሌን  በሄዴን  ቁጥር ግን ሉያዯፋፈረን የሚችሌ ተጨማሪ ምዕራፍ ይሆናሌ።  

  በመሆኑም፤ የዘር ፖሇቲካው ግብዏተ-መሬት እስካገኘ  ዯረስ ትግለ የሚቀጥሌ  ይሆናሌ።  አዱስ  ጉሌበት አዱስ  ስሌት ፤ 

ያሌጥቆጠበ ጥረትና የተራቀቀ ስትራተጂ አስፈሊጊዎች  ይሆናለ። ሇዚህ  መሠረቱ ዯግሞ፤ በመተማመን  ሊይ  የተገነባ 

የኅብረት ትግሌ ማካሄዴ  ሇመሆኑ አያከራክርም።   

አንዴ አገሌጋይ፤ ሇሁሇት ጌቶቹ (  አሇቆቹ) በዕኩሌ ታማኝነት አገሌግልት ሇማስጠት እንዯማይቻሇው  ሁለ፤ ተቀዋሚ ኃይሌ  

ነኝ የሚሇውም ፤ ሁሇት  ሌብ ይዞ ውጤት ሉያስመዘግብ  የሚችሌ  ትግሌ ማመዴረግ  አይሆንሇትም። ከሁሇት ጎራዎች 

አንደን  መምረጥ አሇበት። በወያኔ ብብት ተሇጥፎ ህዝብን ነጻ ማውጣት የሚቻሌ አይሆንም። ወያኔን በምርጫ አሸንፌ 

ሥሌጣን እይዛሌሁ የሚሇው  ህሌም፤ ቅዠት ሆኖ መቅረቱን ያሇፉት ሀያ  ሦስት ዓመታት በማያወሊውሌ ፊርማ 

አረጋግጠዋሌ።  ይህንን  ሀቅ፤ ሇሚቅጥሇው  የዎያኔ መርጫ ወዴዴር የሚዘጋጁት ሁለ ሉረደት  ይገባቸዋሌ።   

የሚኖሩት  መርጫዎች  ሁሇት  በቻ  ናቸው። አንዯኛው በዎያኔ ዴባብ ዙሪያ እየተሽከረከሩና እየተሌፈሰፈሱ ከማይቀረው 

የሀገር  ጠሊቶች  ጋር  አብሮ መክሰም። ሁሇተኛው፤ የሕዝብና የሀገር ወገን  ሆኖ በዕምነት ፀንቶ፤ ሀገርን  ከጥፋት  አዴኖ 

ታሪክ  ሰርቶ  ማሇፍ  ይሆናሌ። ትግሌን  በዘማዊነት ሉያካሂደት የሚገባ መርኅ አይዯሇም። "እስከ  መጨረሻው ያመኑ  

ብጹዓን ናቸውና "  ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ማዲን  የሚቻሇው፤ እስከ መጨረሻው በዕምነት ጸንቶ በመታገሌ  ብቻ ይሆናሌ። 

በአኩሪ  ታሪኩ  ሇሚኮራ  የኢትዮጵያ  ሕዝብ ይህንን ማሰተውሱ፤ ምጥን ሇናቷ ማስተማር  ይሆናሌ። ታዱያ፤ የኢትዮጵያ  

ሕዝብ  ዕውንተኞቹን ሌጆቹን  ከአስማሳዮቹ  ሇይቶ የሚያውቅበት  የራሱ አዕምሮ አሇው።    

 የሰብዓዊነት ክብር፤ የሞራሌና የህግ አቋሞች፤ ባኅሊዊና  ታሪካዊ  ተቋማት እየተራቁቱና እየከሰሙ በሚሄደባት  በዛሬይቱ 

ኢትዮጵያ፤  በዴኅረ- ዎያኔ የሚከሰተውን ሁኔታ አስቅዴሞ ማሰብና መፍተሄውን ማዘጋጅትም የትግለ  አካሌ ሆኖ  መታየት 

የገባዋሌ ። አንዴን ፀረ ሕዝብ ሥረዓት ሇማስወገዴ በሚዯረገው  የትግሌ  ሂዯት ቅዴሚያ  የሚሰጠው  ርብርቦሽ ፤ ያን  

ሥርዓት በመገርሰሱ ሊይ መሆኑ  ባይዘነጋም፤ አብሮ ጎን  ሌጎን  መታሰብ የሚገባው ዓብይ  ጉዲይ ግን የሀገሪቱን  የወዯፊት 

ዕዴሌ በብሩኅ ተስፋ መቅየስ  ይሆናሌ።  ማፍረስ እንዯ መገንባት ቀሊሌ  ስሇማይሆን፤ ሀገርን  የመገንባቱ ተግባር አስቅዴሞ 

ሉታሰብበት ይገባሌ። አምባገነንን መጣሌ ብቻውን በቂ ሉሆን አይችሌም። ከአዴማስ ባሻገር ማሰብ መጀመር  ከአሁኑ ነው። 

ባሇፉት  አርባ  ዓመታት ሦስት ሥርዓቶች እየውዯቁ በአዱስ አምባገነን መተካታቸውን ተመሌክተናሌ።  የሚወዴቀው  

አምባገነን ጦሱን  ይዞ ሲሄዴ  ግን ተተኪው  አምባገነን ካሇፈው የባሰ  እንጅ የተሻሇ ሆኖ አሌተገኘም።    የኢትዮጵያ ህዝብ 

ሌዩ  ሌዩ ትግልች፤ በየወቅቱ የሚነሱትን   ጭቋኝ ሥርዓቶች  ማስወገዴ ቢቻሊቸውም፤   እናም ዯግሞ፤  የአንደ አምባገነን  

ሥርዓት መንኮታኮት ህዝቡን ቢያስዯስተውም፤ በተሻሇ ሥርዓት ሇመተካት  ግን  እስካሁን  አሌታዯሇም። የመሬት ሊራሹን 

መፈክር  አንግቦ የታገሇው ህዝባዊ አምፅ፤ የመሬትን ይዞታ ሇገበሬዎች እንዱተሊሇፍ ማዯረጉ ቢያረካውም፤ የዛሬዎቹ 

አምባገነኖች  ግን ጭራሹኑ የሀገሪቱን  ሇምና  ሰፋፊ  የርሻ መሬቶች ሇውጭ ባዕዴን እየቸበቸቡት ይገኛለ። ይኽም ኩነት፤ 

የሚመጣው  ሇውጥ  ሁለ፤ ያሇፈን መከራና  ፍዲ የሚያስረሳ  ሳይሆን፤  እንዱያውም፤ በተተኪው  ሊይ እያመጸ  ትግለን  
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በአዱስ  ጥርስ  እንዲገና  ሀ  ብል እንዱጀምር  ያስገዯዲሌ።  ይኽም  በበኩለ ሕዝቡን ሇላሊ ዙር መከራና ስቃይ እየዲረገ 

አዱስ መሥዋእት እንዱከፍሌ   ይዲርገዋሌ።  

 የኢትዮጵያ ሕዝብ ኅይዎቱንና ዕዴሜውን  በሙለ አምባገነንን እያታገሇ  መኖር አሇበት  ተብል የተፈረዯበት  ይመስሌ፤ 

የአምባገንን ገዥዎች መፈራረቂያ ሆኗሌ። የሚያዯርገው ትግሌ ሁለ፤ መቅኖ  ያጣ ሌፋት  በመሆኑ፤   የዯሞክራሲ አስተዲዯር 

ሇማምጣት የተዯረገው ጥርት  ሁለ  የውሃ ሽታ  እየሆነ  ቀርቷሌ። ከዚህ ማሇቂያና  መቋጫ ካሇተገኛሇት  አዙሪት 

ሇመውጣት ግን እስካሁን አስተማማኝ   መፍተሄ አሌተገኘም።  የመፍተሄውን  ፍሇጋ  ሇመውሰዴ ኃሊፊንቱን ሉቀበሌ 

የተዘጋጀ ወገንም እኔ አሌሁ ብል  ዴምጹን አሊሰማም። ዛሬ በትግለ  ሂዯት ዴምጹን  ያሊሰማ ዜጋ፤  የዴሌ  አጥቢያ አርበኛ 

ሇመሆን ያሰበ  እንዲያስመስሌበት ፤ በሀገሪቱ  ችግር  መፍተሄ  ፍሌጋ ሊይ እንዱያተኩር የዜግነት ግዳታ አሇበት ። ይህንን 

ሇማሇት የሚችለ፤ የሞራሌ ብቃት ያሊቸው  ዜጎች እንዯሚኖሯት ኢትዮጵያ ዕምነት አሊት። ውለ  እንዯጠፋበት ሌቂቂት 

የተጥመሇመሇውንና  የተወሳሰበውን  የሀገራችንን ሁሇንተናዊ  ችግር ሇመፍታት፤ ሁለ-አቀፍ አመሇካከትና ስትራተጂያዊ  

ራዕይ  ያሊቸው የአንዴነት  ኃይልች ተሰባስበው መውያየትና  ከጋራ  ውሳኔ ሊይ  መዴረስ  ይጠበቅባቸዋሌ። ይህ  ጉዲይ  

ይውሌ-ይዯር  የሚባሌበት  ሳይሆን፤ ባንገብጋቢነት  ዯርጃ  የሚታይና ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባ  ብሄራዊ  የትግሌ  አጀንዲ  

መሆን  አሇበት ። 

ወጣቱ  ትውሌዴ ጀግኖችንና ታጋዮችን  ይፈሌጋሌ። ሇመሥዋዕትነት ዓርዓያ የሚሆኑትንም  ሇማይትና ሇማመን ይጓጓሌ። 

የጥንቱን  አኩሪ ታሪክ  ብቻ ሳይሆን፤ የወቅቱን የዓሇም አቅፍ፤ አህጉራዊና የሀገር  ውስጥ ተጫባጭ ሁኔታዎች መረዲትን 

ይመኛሌ። ትሊንት ፤ በዯርግ  ፋሽስታዊ አገዛዝ ስር በአሰቃቂ ሁኔታ ማዯጉ  አንሶት፤ ዛሬም በዎያኔ የዘረኛ አገዛዝ በመውዯቁ 

ምክንያት  የህይወት መሌኅቅ እንዲይኖረው ሆኗሌ።  ቅዯም  ብል  ከእርሱ በፊት የነበረው  ያ  ቆራጥ መሥዋዕታዊ  

ትውሌዴ፤ በዯርግ  ጥይት  የተጨፈጨፈውን ጓዯኛውን  ሇማንሳት ምን ያህሌ የሞራሌ  ብርታትና  የጀግንነት ብቃት  

እንዯነበረው እዴሜው  ፈቅድሇት  ሇማየት  ባይችሌም እንኳ፤  ከወሊጆቹና ከታትሊሊቅ ወንዴም-እህቶቹ ተነግሮታሌ።   

ይህ የሚያመሇክተው ፤ ኢትዮጵያውያን ፤ በተጋነነና ስሜታዊ  በሆነ ታሪክ የተገነባን  ሕዝቦች አሇምሆናችንን ያስረዲሌ ። 

ይኽም፤  " የኢትዮጵያ ታሪክ  ከአንዴ መቶ  ዓመት አይበሌጥም ። " የሚሇውን  የዎያኔን   ክኅዯት  ዴምጥማጡን  

ያጠፋዋሌ። ወጣቱ  ትውሌዴ ፤ ሇሀገሩ  የአኩሪ  ታሪክ ትንሣዔ  ቆርጦ  መነሳት  የጠበቅበታሌ !    

 ሊሇፉት አርባ ዓመታት፤ የኢትዮጵያ ህዝብ ከከባዴ ፈትናዎች ጋር  የተጋፈጠባቸውና እንዱያውም ተስፋ  አስቆርጭ  

ሁኔታዎችን የተጋተረባችው ክስተቶች ነበሩ። የውጭ  ጠሊቶቿና ተፎካካሪዎቿም የነጠረውንና ትክክሇኛውን ታሪኳን እስከ 

መዘንጋት  ዯርሰው  እንዯነበር ይገመታሌ። ሕዝቧንም  ብቸኛ  ሇማዴረግ ጥረት  ተዯርጓሌ። ሀገሪቱንም በመያዦና  

ሇመሥዋዕት ጠቦት ሇማቀረብ የተዯረገውን  ሞከራ በዎያኔ ጋሻጃግሬነት  ሲከናውን ተመሌክተናሌ። በጠሊቶቻችንም 

አመሇካከት፤ ዯካሞች፤ ጎስቋልች ያሌሆንና፤ በፍርሃትም  የማንርበዯበዴ፤  የማንሽመዯመዴና የማንበገር መሆናችንን  

አሳይተናሌ። ከዚህም  በቀር፤ ሇሚጠበቁብን ሀገራዊ  ግዲጆች ሁለ፤  ምን  ጊዜም  ዝግጁዎች እንዯሆንና  የሞራሌ ግዳታና 

ኃሊፊነት ያሇብን መሆናችንን አስማስክረናሌ ። ይኽ ግን ራሱ  በቂ  እንዲሌሆነ  እንገነዘባሇን ።  

ኢትዮጵያውያን፤ በተሇይም ይኽ የዛሬው  ትውሌዴ ማነነቱን ሉያስማስከር የሚችሇው፤ ዘርኞቹ በዘረጉት ሥርዓት 

የምትከፋፈሇዋን ሀገሩን አዴኖ ዯሞክራሲያዊ  ሥርዓት  በመመስረት ሕዝቡን  ከማከራ  ቅንበር ነጻ ሇማውጣት  ሲችሌ  

ብቻ  ነው።  ይህ ዯግሞ ዕውን የሚሆንበት ወቅቱ ሩቅ  አይሆንም። ይህንን በሚገባ ከተገዘብን ዘንዲ፤ አሁን ምን ማዯረግ  

አሇብን ?  የሚሇውን  ጥያቄ አንስቶ ሇመውያየት  ነጻ መዴረኩን ተጠቅሞ፤ ተቃዋሚው ክፍሌና  ሕዝቡ ተወያይቶ አንዴ  

ውሳኔ ሊይ መዴረስ  ይጠበቅበታሌ። በበኩሊችን ግን  በሚከተለት ዏውዯ-ኃሳቦች ሊይ፤ የተባ  ውይይት ማዯረግ ሇአንዴነት  

ኃይለ መተባበር መርኅ ይሆናሌ  ብሇን  እናስባሇን። እናምናሇንም። 

 መሠረታዊ / መተከሊዊ ጉዲዮች፦- 

1.  በኢትዮጵያ ሀገራዊ አንዴንትና  ሇዕሌና፤  በዜጎቿ ዕኩሌነትና  ነጻነት፤ በምሌካ ምዴሯ ሌዋሊዊነት  የማይዯራዯር፤ 

2. በዯሞክራሲ  ሥርዓት፤ በመዴበሇ ፓርቲ ቀመር፤  በህግ  የበሊይነት፤ በዘርና በቋንቋ ሊይ ያሌተመሰረት ፈዯራሊዊ ሥርዓት 

የሚያምን፤ 
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3. የኢትዮጵያ ሕዝብ ፦   በሀገሪቱ ከርሰ- ምዴርና በመሬቷ  ሊይ ያለት ብሄራዊ ሃብቶች ሊይ ባሇቤት መሆኑና ዕኩሌ  

ተጠቃሚ እንዯሆነ  አምኖ  የሚታገሌ፤  

4. የአንዴነት  ኃይለን  ትብብር ከሌብ  እንዯግፋሇን  የሚለ ኢትዮጵያውያን/ያት  አዛውንት፤ የሽምግሌና ሚና እንዱጫዎቱ  

ይጠበቅባቸዋሌ።                      

                                                                        ኢትዮጵያ ሇዘሇዓሇም ትኑር !  
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