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ቀን ፡  ሰኔ ፲፮ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. (June 23 2018) 

አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ ጋዜጣዊ መግለጫ 

“አልሞት ባይ . . .” 

(ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ) 

ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም. በብዙ ሚልዮን የሚገመት የአዲስ አበባ ነዋሪ ለጠ/ሚር ዶር ዐቢይ አሕመድ 
የለውጥ ሂደት ድጋፉን ለማሰማት ከዋዜማው ሌሊት ጀምሮ ወደ መስቀል አደባባይ ሲጓዝ ታይቷል። 
ሥርዓትና ጨዋነት የተሞላው ሕዝባችን በዚህ የድጋፍ ሰልፍ ገና ከማለዳው መስቀል አደባባይን 
አጨናንቋት በአንድ በኩል ለጠ/ሚኒስትሩ ያለውን ድጋፍ በሌላ በኩል ለወያኔ/ህወሓት ማንነቱን 
ያሳየበት ትዕይንት ነበር።  

ኢትዮጵያዊነት ተጠምቶ፣ እርቦት፣ ዘረኝነት ወሮት የነበረ ሕዝብ ዛሬ ይህንን የሚላቀቅበት ጮራ፣ 
ተስፋ እፈነጠቀበት ወቅት ላይ መሆኑ የተደመጠበት፣ ሠልፈኞቹ እርካታቸውን ያሳዩበት ዕለት ነበር። 
የአዲስ አበባ ነዋሪ ከሁሉም ዘር የተቀላቀለ፣ ሁሉንም ሃይማኖት ያካተተ፣ የማንነቱ መለያ 
ኢትዮጵያዊነትን እንዳነገበ፣ ሰንደቅ ዓላማውን እያውለበለበ ፍቅር ለኢትዮጵያ ያለበት ቀን። 
ከዘረኝነት ወደ ኢትዮጵያዊነት እንደመር እያለ የተጮኸበት ዕለት። “አይነጋም ወይ ሌቱ. . .?” 
ወጋገን የታየበት። “እማማዬ...ኢትዮጵያዬ...” የተዘፈነበት። “አናሳዝንም ወይ?...ኧረ  ረ  ረ ረ 
የተጮኸበት ትዕይንት። 

የአዲስ አበባው ሰላማዊ ሰልፍ ሰፋ አድርገው ሲያዩት አገዛዙ ህወሓት አከርካሪው ሊመታ የተቃረበበት 
ቢባል ያስኬዳል። ሰልፉ ወያኔ/ህወሓት በተናጥል የተጠላበት አገዛዙ በጥቅል መሠረታዊ ለውጥ 
የተጠየቀበት እንደምታ የተንጸባረቀበት ነበር። ቢነገር፣ ቢለመን አልሰማ ያለው ወያኔ/ህወሓት ዛሬ 
ምን ሊሆን እንደሚችል ሕዝብ የነገረው ዕለት። እንዳበቃለት፣ የቀን ጅብነቱ፣ ሌባነቱ፣ እሾህነቱ፣
ዓይጥነቱ፣ ጠማማ ዛፍነቱ፣ ወዘተ የተበሰረበት ዕለት።  

በዚህ አስደሳችና ሕዝባዊ ሠልፍ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ መስፈን የማይሹ ኃይሎች ማንነታቸውን 
ያሳዩበት ጨካኝ ድርጊት በመጨረሻ ተከስቷል። እነኚህ ፀረ-አንድነት ኃይሎች አሸባሪነታቸውን 
ንጹሃን ላይ ባደረሱት የፈንጂ አደጋ አስመስክረዋል። በዚህ የፈንጂ ጥቃት ወያኔና የኢትዮጵያ 
ጠላቶች ለሕዝባችን ዱላ እንዳቀበሉ ሊገነዘቡት ይገባል እንላለን።  

ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም. ለጠ/ሚር ዶር ዐቢይ አሕመድ አመራርና አካሄድ ድጋፍ ለመስጠትና ከጎንህ 
ነን ለማለት በወጣው ሠልፈኛ ላይ በተወረወረው ፈንጂ ሕይወታቸውን ላጡ፣ አካላቸውን ለተጎዱ፣ 
በድንጋጤ የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ወገኖች በሙሉ የተሰማንን ጥልቅ የሀዘን ስሜት “አንድ ሀገር! አንድ 
ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ልንገልጽ እንወዳለን። ይህ አድራጎት ወያኔ ለ27 ዓመት 
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በየእሥር ቤቱና በየአካባቢው የአሰቃያቸው፣ ያሰናከላቸውና የገደላቸው ዜጎቻችን ጥቃት ተቀጥያ 
መሆኑን እንረዳለን። “አልሞት ባይ ተጋዳይ” እንዲሉ ወያኔ/ህወሓት በመላው ሕዝብ መጠላቱን 
ተቀብሎ ሥልጣን የሚያስረክብበት ቅን አእምሮ እንደሌለው መታወቅ ይኖርበታል። የመጨረሻው 
ግብዓተ መሬቱ እስኪፈጸም ድረስ ገና ሌላ የፍጅትና የእልቂት መረቡን እንደሚዘረጋ ይገመታል። 

በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያችንን ስሜት፣ የሕዝባችንን ፍላጎት እያስተጋቡ ያሉት ጠ/ሚር ዶክተር 
ዐቢይ የህወሓት/ወያኔ አገዛዝ ያበቃ ዘንድ ቁርጠኛ አቋም መያዝ ብቻ ሳይሆን ከሕዝብ ጋር ሁነው 
ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የሳቸው መሳሪያና ኃይል የኢትዮጵያ ሕዝብ ነውና በሰላም 
ሊደግፋቸው ወጥቶ ደሙን ለሰጣቸው ወገናቸው ህወሓትን ድባቅ በመምታት ሊክሱት ይገባል። 
ጠ/ሚሩ ያሉት ከሕዝብ ጋር ነውና ይህንን ዕድል ሊጠቀሙበት እንደሚገባ እናስገነዝባለን። 
እንደተለመደው “ድርጊቱን የፈጸሙ ለፍርድ ይቅረቡ” በማለት አናቆምም፤ የድርጊቱ አካልና 
አቀናባሪ ወያኔና የኢትዮጵያ ጠላቶች በመሆናቸው ይህ የወንበዴ ቡድን ከሀገርና ሕዝብ ጫንቃ ላይ 
እስካልተወገደ ድረስ መፍትሄ አይገኝምና ለዚህ ሁሉም ዘብ መቆም ይኖርበታል እንላለን። መሆኑ 
ባያስደስተንም ነጻነት ሕይወት ይፈልጋል፣ ፍቅር ደም ይሻል፣ ሰላም በዘመሩለት ልጆቹ አጥንትና 
ደም ይገነባልና ይህን ያበደ ወንበዴ ቡድን የሚከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ኢትዮጵያና ሕዝባችን 
ነፃ መውጣት ይኖርባቸዋል ስንል ድምጻችንን እናሰማለን። 

ጠ/ሚር ዶር ዐቢይ አሕመድ አደጋው እንደደረሰ ሳይውል ሳያድር በሀዘን ስሜት የሰጡትን አሳዛኝ 
መግለጫ በጥሞና ተከታትለናል። በቀጣይነትም በጉዳዩ የተጠረጠሩትን በአፋጣኝ በቁጥጥር ሥር 
ማድረግና ከሀላፊነታቸው የተነሱትና በቁጥጥር ሥር የዋሉት የአዲስ አበባ ፌደራል ፖሊስ አባላት ላይ 
የተወሰደው ቀልጣፋ ውሳኔና የምርመራ ሂደቱን ለመጀመር የተወሰደውን እርምጃ ሳናመሰግን 
አናልፍም። በተጨማሪም ጠ/ሚሩ በየሆስፒታሉ እየተዘዋወሩ የተጎዱትን ወገኖች ማነጋገር 
ለታማሚዎቹ ብቻ ሳይሆን ለተመልካች ሕዝባቸው አኩሪ ተግባር፣ በሥልጣን ለሚኮፈሱትም ትልቅ 
ትምህርት ነውና እሰየው ያሰኛል። 

“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም. በንፁሃን 
ወገኖቻችን ላይ በደረሰው የፈንጂ አደጋ ሕይወታቸው ላለፈውና ከባድና ቀላል የመቁሰል አደጋ 
ለደረሰባቸውና ለቤተሰቦቻቸው በሙሉ መጽናናትና ጥንካሬ ይስጣችሁ እንላለን። በዕለቱ የፈሰሰው 
ደም ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ ለሕዝባችን አንድነትና ለሰንደቅ ዓላማችን ክቡርነት የተከፈለ፤ ታሪክ 
የሚዘክረው ህያው ነው። ይህ የወያኔና የፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች አድራጎት ኃይልና ጥንካሬ ሆኖን 
የመጨረሻውን ፍልሚያ በማድረግ ለአንዴም ለመጨረሻም ይህንን ዘረኛና ሀገር አጥፊ ቡድን በነበር 
እናስቀረው ዘንድ እንነሳ ስንል ድምጻችንን እናሰማለን። ከሕዝባችንም ጎን እንቆማለን። 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ! 
አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ 
ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም. (June 23, 2018)  
 
ኢሜል ፡ ethiopiachen2009@gmail.com 
          info@ethiopiachen.org 
ድረ ገጽ ፡ www.ethiopiachen.org 
           www.ethiopiachen.com 

ምሥለ ገጽ ፡ 1H1H Ethiopiachin  
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