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ቀን ፡  ጥር ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. (January 23 2018) 

  
አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ ጋዜጣዊ መግለጫ 

 
ሀዘናችሁ ሀዘናችን ነው 

 

(ጥር 12 ቀን 2010 ዓ.ም. በወልዲያ ለተገደሉ ወገኖችን) 

ደም አልጠግብ ያለው ወያኔ እስር ቤት እዘጋለሁ ያለው ምላሱ ሳይደርቅ ወልድያን በደም አጠባት። 
ወያኔ ከማሰር ይልቅ በየአደባባዩ መግደሉ፣ የንፁሃንን ደም ማፍሰሱ ዕድሜ እንደማይቀጥልለት 
ቢረዳውም ደግመን ደጋግመን እንዳልነው አረመኔያዊ፣ አውሬያዊ  ባህሪውን እጅጉን እየገፋበት 
እንደሆነ ይስተዋል። እባብ ጭንቅላቱን ካልተመታ መርዛማነቱን አይተውምና ወያኔና አጃቢዎቹን 
የሚከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ባፈሰሱት ደም እንደ ጲላጦስ ሳይሆን እንደ ዲያብሎስ ፍርዳቸውን 
ማግኘት ይኖርባቸዋል። ዛሬ በመላዋ የሀገሪቱ አካባቢ እየተቀጣጠለ ያለው ሕዝባዊ ዓመጽ ማቆሚያው 
ወያኔ መቃብር ላይ መሆን ይገባዋል ስንል ርህራሄ የሌለው ገዳይ አገዛዝ ነውና ነው። የሚፈሰው 
የሕፃናትና የወጣቶች ደም በመካሄድ ላይ ያለውን ሕዝባዊ ትግል ይበልጥ ጉልበትና ኃይል ሰጥቶት 
በሀገራችንና በሕዝባችን ላይ ለ27 ዓመት የጨፈረው ፋሽስታዊና ዘረኛ አገዛዝ ፍርዱን እንዲያገኝ 
ሁላችንም በምንችለው አቅምና ጥረት የትግሉ ሙሉ ተካፋይና አጋር መሆን ይገባናል ስንል “አንድ 
ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ድምጻችንን እናሰማለን።  

በዕለተ ቃና ዘገሊላ፣ ጥቅምት 12 ቀን 2010 ዓ.ም. እምነት የለሹ ወያኔ የሚካኤል ታቦትን በደስታና 
በዕልልታ ያጀቡ ወጣቶችና ምዕመናን ላይ የጥይት ሩምታ የለቀቀ ፈሪሃ እግዚአብሔር የጎደለው፣ 
የሰው አውሬነቱን አሳይቷል። አቡነ ጰጥሮስ ላይ ጣሊያን ጥይት እንዳርከፈከፈው ሁሉ ወጣቶችና 
ምዕመናኑ ላይ በዕለቱ የተለቀቀው የጥይት እሩምታ ታቦት ላይ የመተኮሰ ያህል አረመኔያዊ ተግባር 
ነው።  በመላው የክርስትና  እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የተከበረው የጥር 11 ጥምቀት በዓል 
ምን ያህል የሕዝበ ክርስቲያኑ አንድነትና ፍቅር፣ ለሀገሩ ክብር፣ ለሰንደቅ ዓላማው ሟች፣ እንደሆነ 
የታየበት በዓል ነበር። በዚህ በዓል የወያኔ ባንዲራ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የተዋበበት ነበር። 
በናዝሬት አዳማ በክብረ በዓሉ የኦሮሞና የአማራው ምዕመናን እጅ ለእጅ ተያይዘው፣ ታቦቱን 
በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ  ሰንደቅ ዓላማ አስውበው ያሳዩት የእምነትና የሀገር ፍቅር “ማንም 
አይለየንም፣ አንድ ሕዝብ! አንድ ሀገር! ነን” ዝማሬ ለኢትዮጵያችን አንድነትና ጥንካሬ ተምሳሌት 
ነው። የዘንድሮው የጥምቀት በዓል ከክርስትና እምነቱ በተዛማጅነት ኢትዮጵያዊ አንድነት 
ተስተጋብቶበታል። “አ ን መ ካ ም በጉልበታችን፤ እግዚአብሔር ነው የእኛ ኃ ይ ላ ች ን” በሁሉም 
ምዕመናን በተለይ በወጣቶች ዘንድ ጎልቶ ይዘመር፣ ይጨፈር ነበር።   
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ሲጀመርም የኢትዮጵያን አንድነት ለመበተን፣ ጥንካሬዋን ለማዳከም የኦርቶዶክስ እምነትንና ቤተ 
ክርስቲያንን ለማውደምና ለማሽመድመድ አንደኛው ተልዕኮው የሆነው ወያኔ ችሎታና ኃይል የእሱ 
ከሆነ ገና ብዙ ጥፋቶች እንደሚያደርግ ይገመታል። ከጥንትም የኢትዮጵያን አንድነትና ክብር 
የምትሰብክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረው ወያኔ፣ አድባራትን ቢዘርፍ፣ ምዕመናኑን 
ቢያሳድድ፣ ቤተ ክርስቲያን ቢያፈርስ፣ ቢያቃጥል የትም እንዳልደረሰ የዘንድሮው ጥምቀተ በዓል 
እጅጉን መስካሪ ነው። ከበዓሉ ዋዜማ ጀምሮ በየአካባቢው ያሉ ወጣቶች ያደረጉት የጽዳት ዘመቻ 
ለወያኔ ሳይሆን አንድነታቸውን በእምነታቸው ሲያሳዩ፣ ሀገራቸውን በእምነታቸው ሲያስውቡ፣ ታቦት 
በሰንደቅ ዓላማ ሲያስጌጡ ዓይኑ ደም የለበሰው ወያኔ የወልድያ ልጆችን ደም ጠጥቷል። በየመንገዱ 
በ“አጋዚ” ጥይት ረፍርፏቸዋል፤ የፈሪ “ጀግና” ይሉታል ወያኔ ነው። ያበደ ወያኔ በጀመረው ንክሻ 
እጅጉን እንደሚገፋበት ተገንዝበን ያለምንም ማመንታት የተጀመረው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ምንም 
ዓይነት ወያኔያዊና የአንዳንድ አሽቃባጮች ድለላ ሳይሰማን መቀጠል ይኖርብናል። ለወያኔ 
አረመኔያዊነት፣ ገዳይነት ከዚህ በላይ ምስክር አያስፈልገንም። በሕጻናት፣ ወጣቶችና አዛውንቶች ደም 
መቀለዱ ይብቃና የሚፈሰው ደም ለኢትዮጵያ ትንሳኤ፣ ለሕዝባችን ድል! ይሆን ዘንድ እምቢኝ! 
ለኢትዮጵያችን እንበል።  

ጥቅምት 12 ቀን 2010 ዓ.ም. የአረመኔው ወያኔ “አጋዚ” ጦር በወልድያ ወጣቶች ላይ ያደረሰውን 
ግድያና የበርካታዎች ከባድና ቀላል የመቁሰል አደጋ “አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን 
ሕዝባዊ ንቅናቄ” እጅጉን አሳዝኖናል። መከራና ስቃይ፣ ረሃብና ችግር፣ ግልምጫና ጡጫ አልበቃ 
ብሏችሁ ልጆቻችሁን ለተቀማችሁ የወልድያ ቤተሰቦች ሀዘናችን እጅጉን ጥልቅ ነው። ታቦት ሊሸኙ፣ 
ታቦት ሊያስገቡ ወጥተው በወያኔ ጥይት ወደ መቃብር የገቡ፣ እስከወዲያኛው የተሸኙ ልጆቻችሁ 
ደም ደማችን ነው። ምንጊዜም በማህደራችን ከፍ ብለው አሉ። በግፍ ጥይት ለተነጠቁት ልጆቻችሁ 
ፍትህ የሚጮህበት ቀን ሩቅ አይሆንም። መላው የወልድያ ኅብረተሰብና የሟች ቤተሰቦች 
እግዚአብሔር ጽናቱንና ብርታቱን ይስጣችሁ እንላለን። የጥምቀት በዓል ማግስት የፈሰሰው 
የልጆቻችሁ ደም በተለያየ ጊዜ በወያኔ የግፍ ጥይት ሕይወታቸውን ያጡ ወገኖቻችን ሁሉ ደም ነውና 
ስማቸው በክብር ከመቃብር በላይ የሚጠራበት ጊዜ እሩቅ አይሆንም። የዛሬ ጥይት ሳቢ እጆች ነገ 
“የተዘጋው” እስር ቤት ይከፈትላቸዋል፣ እንደነሱ ሳይሆን ሕግ ማንነቱን ያሳያቸዋል፤ ስንል 
“ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ሀዘናችሁ ሀዘናችን ነው እያልን የሀዘን መግለጫችንን እናሰማለን። 

በወያኔ/ህወሓት “አጋዚ” ጦር በሕዝባችንና በዕንቡጥ ልጆቻችን ላይ እየደረሰ ላለው ጭፍጨፋና ገና 
ይህ አረመኔ አገዛዝ እስኪያበቃለት ሊያደርስ የሚችለውን ፍጅት ግምት ውስጥ በማስገባት ሀገሬንና 
ወገኔን ያልን ኢትዮጵያውያን በመላ ለመጨረሻው ፍልሚያ መዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ትግሉን 
መቀላቀል ይኖርብናል። ሀገርና ሕዝብን ከወያኔ/ህወሓት ነፃ ለማውጣት ሁሉም የዜግነትና ሀገራዊ 
ግዴታውን መወጣት ይኖርበታል። በየጊዜው በሁሉም ሀገሪቷ ለሚደርሰው የግፍ እልቂት መፍትሄው 
ልቅሶ ሳይሆን በተጠናከረ መልኩ ይህን ዘረኛና ገዳይ አገዛዝ ተጋፍጦ ለሕዝባዊ ድል መብቃት 
መሆኑን አበክረን እናስገነዝባለን። 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ! 
 
አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ 
 
ጥር 15 ቀን 2010 ዓ.ም. (January 23, 2018) 
 

ኢሜል ፡ ethiopiachen2009@gmail.com 

          info@ethiopiachen.org 
ድረ ገጽ ፡ www.ethiopiachen.org 
           www.ethiopiachen.com 
ምስለ ገጽ : 1H1H Ethiopiachin 
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