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እንዲህ ተፅፎ ነበር !!

መስፍን ማሞ ተሰማ
መንደርደሪያ፤

ኢትዮጵያዊው የሥነፅሁፍና የምርምር ሊቅ፤ ዲፕሎማትና
መምህር፤ እንዲሁም በቀዳማዊ ሃይለ ሥላሴ መንግሥት የልዩ
ልዩ መሥሪያ ቤቶች ከፍተኛ ሃላፊ፤ ጋዜጠኛ፤ ደራሲ ገጣሚና
ተርጓሚ ክቡር ዶ/ር ከበደ ሚካኤል በ1930ዎቹ ዓ/ም በፃፉት
“ታሪክና ምሳሌ” 1ኛ መፅሐፍ ላይ (እሳቸው በ30 ዓመት የሥነ
ፅሁፍ ዘመናቸው 26 መፃህፍትን አቅርበዋል) ከሚገኙት የተለያዩ
ትውልድን ቀራጭና ታሪክን አስራጭ ሥራዎች ውስጥ በመንቀስ
ሀገራችን አትዮጵያና እኛም ዜጎቿ ዛሬ በምንገኝበት
የሕወሃት/ኢህአዴግ አፓርታይዳዊ አገዛዝ፤ ወደር አልባ ሰቆቃ፤
ግፍና ምዝበራ . . . አንፃር በእኛ በኩል (ከህወሃት/ኢህአዴግ
ያልተዋለድነው) ለዜግነት/ኢትዮጵያዊነት ካለን ቁርኝትና
ሃላፊነት፤ ለሀገር ነፃነትና ክብር ካለን መስዋዕትነት፤ ለባንዲራ

ማተብ ካለን ፍቀርና ቀናዒነት አንፃር በዘመን ሂደት የደረስንበትን ለመመርመርና ከተቻለም ተማምሮ
የጎበጠውን ለማቃናት ማስታወሻ አልያም የቀደመው ትውልድ መሥዋዕትነት መማፀኛ/ወይም መዘከሪያ ይሆን
ዘንድ ታስቦ የቀረበ  መሆኑ ይታወቅ ዘንዳ እንወዳለን። ይህ አቅርቦት በ’ታሪክና ምሳሌ’ 1ኛ መፅሐፍ ሙሉ
ይዘት ላይ የቀረበ ቅኝት ወይም ዳሰሳም አይደለም፤ ይልቁንም በግፈኞች እየተገፋ እየተጋዘና እየተገደለም
ለሚታገለው ይህ ትንታግ ኢትዮጵያዊ ወጣት ትውልድ ለሚገኝበት ዘመንና ወቅት ለትግሉ ፅናትና ለድሉ
ብቃት በማስተማሪያነት ወይም በአስታዋሽነት በቀጥታ የተፃፉ የሚመስሉትን ጥቂት የመፅሐፉን ገፆች በንዑስ
ማብራሪያ አጅቦ ያወረደ እንጂ። እነሆ ከበደ ሚካኤል እንዲህ ፅፈዋል፤

የሃይልና የክብር ምንጭ

አ ገ ር ፤

አገር በታሪክ፤ በቋንቋ፤ በሃይማኖት፤ በልማድ፤ በተስፋ፤ በደስታና በመከራ ተሳስሮ የሚኖር አንድ ወገን
የሆነ ሕዝብ የሚኖርበት የዓለም ክፍል ነው።

አገር ማለት አያት ቅድም አያት የተወለዱበት፤ አድገውም በጀግንነት ከውጪ ጠላት እየተከላከሉ ለሕዝብና
ለመንግሥት የሚጠቅም ሥራ ሠርተው ዕድሜያቸው ሲደርስም ልጆቻቸውን ተክተው የተቀበሩበት ጉድጓድ
ማለት ነው።

በመወለድ እትብት፤ በመሞት አካል ከአፈሩ ጋር ስለሚዋሃድ የአገሩ አፈር ሕዝቡ በላዩ የሚኖሩበት ማለት
ነው።

እግዚአብሄር በምድሯ ፍሬ  ሕይወት እንዲገኝባት በማድረጉ አገር እያጠባች የምታሳድግ፤ ፍቅሯ በአጥንት
በሥጋ ገብቶ የማይደመሰስ የሆነች እናት ማለት ነው።

ከልጅነት ጀምሮ ወንዙን ተራራውን ሜዳውን ቆላውንና ደጋውን በማየት ስለ ማደግ፤ አባቶች በሕይወትና
በሞት የሠሩበት ደግ ሥራ በአእምሮ ታትሞ ስለቀረ፤ በአገር አስካሉ ሲታይ፤ በስደት ሲሆኑ ሲታሰብ፤ ፍቅርና
ናፍቆት የሚያሳድር አገር ነው።

አገር አባት እናት ዘመድ ምግብ ጌጥና ሀብት በመሆኑ ድህነትና ጥቃት በመጣ ቁጥር እስከሞት ድረስ
እንዲሰራበት ከአያት ከቅድም አያትና ከአባቶች በጥብቅ አደራ የተሰጠ ገንዘብ ነው።

*******************************************************

እኛ ደግሞ የሚከተለውን አክለናል፤

እነሆ ሀገራችንን ኢትዮጵያንና የዋሁን ሕዝቧን ከ1983 ዓ/ም ጀምሮ በወረራ የማረከው ሀገር በቀሉ
ኮሎኒያሊስት/ቅኝ ገዢ አፓርታይዳዊው የህወሃት መንግሥት ኢትዮጵያን ያለ ታሪክ፤ ሕዝቧንም ያለ ሀገር
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ለማስቀረት በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። በዚህ ዘመንና በዚህ ትውልድ የሚደረገው ትንቅንቅ ሀገርንና
ኢትዮጵያዊነትን የማዳን የህልውና ትንቅንቅ ነው። ስለምን? የሚል ጥያቄ ማንሳት ዛሬ የህወሃቷን ኢትዮጵያን
አላውቃትም እንደማለት ያለ አባባል ይሆናል። አማራውን ነጥሎ በየማዕዘኑ በአጋዚ ጦር በጥይት በማርገፍ፤
ኦሮሞውን አግልሎ ቀዬና መኖሪያውን ወርሮ የአጋዚ ደም ጥማት ማርኪያ መድረክ በማድረግ፤ ደቡቡን አንቆ
መሬቱን ነጥቆ እንደ ዘመነ ኮሎኒያሊዝም በአጋዚ ጦር ህዝብን በሠንሠለት ቀርቅቦ በግዞት በማሰቃየት. . . ሀገር
እያመሰ፤ ሕዝብን እየፈጀ ያለውን ሀገር በቀል ወራሪ ቅኝ ገዢና አፓርታይዳዊ የህወሃት አገዛዝ ህዝብና ህዝብን
ለማጨራረስ የዘራውን አፓርታይዳዊ ዘሩን አምክኖ አማራና ኦሮሞው ቤንሻንጉሉና ሲዳማው፤ ጉራጌውና
አፋሩ፤ ሀገር ወዳዱ ትግራዊውንም. . . ጨምሮ እነሆ ዛሬ እርሱም እንደ አንድ አገር ሕዝብ አንድ ሆኖ መነሳት
ግድ የሚለው ምዕራፍ ላይ ደርሷል።  አጋዚ ጦር ያለጥርጥር መውደም/መደምሰስ አለበት። ህወሃት
ያለድርድር ፍፁም መወገድ አለበት። አገር ከጥፋት ሕዝብም ከዕልቂት መዳን አለበትና። ስለሆነም ነው ከበደ
ሚካኤል ከሰባ ዓመት በፊት ሲፅፉ፤ አገር አባት እናት ዘመድ ምግብ ጌጥና ሀብት በመሆኑ ድህነትና ጥቃት
በመጣ ቁጥር እስከ ሞት ድረስ እንዲሰራበት ከአያት ከቅድም አያትና ከአባቶች በጥብቅ አደራ የተሰጠ ገንዘብ
ነው - በማለት ያነጠቡት። አንተ ወጣት ትውልድ ሆይ አደራ አለብህና ስለ አደራህ ስትል፤ ስለራስህ ህልውና
ስትል አገርህን ለማዳን አንድ ሆነህ ተነስ! በጀመርከውም  የአርነት ተጋድሎ ግፋበት፤ ዕውነት ከአንተ ዘንዳ
ናትና፤ ዕውነትንም የጨበጠ ድልንም ይጨብጣልና።

**********************************************
ሕ ዝ ብ ፤

ሕዝብ በአንድ አገር በአንድ መንግሥት በአንድ ሠንደቅ ዓላማ፤ በአንድ ሕግ ጥላ ተሰብስበው የሚኖሩ
ሰዎች ማለት ነው።

አንድ ሕዝብ በትውልድ በቋንቋና በሃይማኖት መገናኘት ብቻ ሳይሆን ባለፈው ኑሮው ደስታና መከራን
በአንድነት የተካፈለ፤ በአስተዳደሩም በልዩልዩ ሥራ የተሳሰረ፤ ለወደፊትም እሰራዋለሁ በሚለውና ስለ አገሩና
ስለ መንግሥቱ ያለው ተስፋ አንድ የሆነ ማለት ነው።

***********************************************

እነሆ ደግሞ አቅራቢው እንዲህ ያትታል፤

ከሺ ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ ሶስት ዓመተ ምህረት አንስቶ ኢትዮጵያን ያለ ወደብ የቆረጣት፤ አንድነቷን
የናደባት፤ ታሪክና ገድሏን የተዘባበተባትና ያንጓጠጣት፤ ሀብትና ንብረቷን የመዘበራት፤ ማህበራዊ ፖለቲካዊና
ኢኮኖሚያዊ ህልውናዋን ያመሳቀለባት አፓርታይዳዊው ወራሪው ሀገር በቀል ቅኝ ገዢው ህወሃት ለኢትዮጵያ
ሕዝብ የሰጠው የተለየ መጠሪያም አለ፤ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዝቦች - የሚል። ይህን ቅጥ አምባር የሌለው
ባዶ ከበሮ መታወቂያ ቀለም ቆጠረናል ባዮችም እንደ ገደል ማሚቶ በፅሁፍም በቃልም ሲዘምሩት መስተዋሉ
ደግሞ አስገራሚው እንቆቅልሽ ነው። ብሄሮች እነማን ናቸው? ብሄረሰቦች የትኞቹ ናቸው? ሕዝቦችስ
መለያቸው ምንድን ነው? ይህንን የማርክሲዝም/ስታሊኒዝም ቀፎ ማደናገሪያ ነው ዛሬ አፓርታይዱ ቅኝ ገዢ
የህወሃት አገዛዝ በታሪክ፤ በጂኦግራፊ፤ በሥነ ልቡና፤ በባህል ተዛምዶና ውርርስ፤ በቋንቋ መስተጋብርና
ሥብጥር በአንድ ጂኦግራፊያዊ ማዕቀፍ ለዘመናት አብሮ የኖረን ህዝብ - ወራሪው ሀገር በቀል ቅኝ ገዢ
እስከመጣበት ዘመን ድረስ - የኢትዮጵያ ሕዝብ - በመባል የሚታወቀውን - የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና
ሕዝቦች - በሚል ድሪቶ ትርጉም የለሽ ቃላት አዲስ መታወቂያ/መጠሪያ ያወጣለት። ከድሪቶው መጠሪያ ጀርባ
የሚገኘው ግን የቂም በቀል፤ የልዩነት፤ የጥላቻና የመለያየት ተልእኮ አስፈፃሚ ጣሊያናዊ ሴራ ነው።
ግራዚያኒያዊ ደባ !!

እርግጥ ነው ባዕዱ ቅኝ
ገዢ ወራሪ ጣሊያን ለሁለተኛ
ጊዜ ኢትዮጵያን ወርሮ በቆየበት
የ1928 - 1933 ዓ/ም ለወራሪ
ቅኝ ገዢ ፋሽስት አልንበረከክ
ያለውን የኢትዮጵያ ሕዝብ
በዘር በመከፋፈል የአማራ፤
የኦሮሞ፤ የትግራይ፤ የሱማሌ
ወዘተርፈ ግዛት በማለት
ኢትዮጵያን አካልሎ እርስ በርስ
ለማፋጀት የዘር ካርታ አስምሮ
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ለተግባራዊነቱም ብዙ ደክሞ ነበር። አልሰራም፤ መከነ። በሃይማኖትም ሽፋን መርዘኛ መዘዝና የእርስ በርስ
ቁርሾ በማስፈን፤ ኦርቶዶክስና እስልምና ለምዕተ ዓመታት ተቻችለውና ተከባብረው የኖሩባትን ሀገር
በመበጥበጥ የቅኝ ገዢነቱን ዘመን ለማስፈን ፋሽስት ኢጣሊያ ያልሸረበው ሴራ አልነበረም። መከነ እንጂ
አልሰመረም። ኢትዮጵያውያን የሀይማኖት ጦርነት አልከፈቱም፤ ለሴራና ለጠላት አልተፈቱም። ሀገር በቀሉ
ፋሽስት ወራሪ ቅኝ ገዢ ህወሃት ይህንን ሁሉ የጣሊያን ፕላን ያለማሰለስ በግልፅና በስውር ሲተገብር ኖሯል።
እኩይ ተግባሩም በየጊዜው ሲመክን ቆይቷል። በ1983 ዓ/ም የመጣው ሀገር በቀል ወራሪ የጣሊያን
ደቀመዝሙር ህወሃት ኢትዮጵያን በዘጠኝ የክልል ካርታ ሸንሽኖና ብሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብሎ
የነግራዚያኒን ጥቁር ሸሚዝ ፋሽስት ጦር ተምሳሌ የሆነ የራሱን አጋዚ ፋሽስት ጦር ገንብቶ እነሆ ድፍን
የኢትዮጵያን እናቶች ማቅ እያስለበሰ ይገኛል።

እንደ ዘመነ ግራዚያኒ ሁሉ የሀገር በቀሉ ወራሪ ዘጠኙ ክልሎችም  አጥሮቻቸው ይደረመሳሉ፤
መስመሮቻቸው ይጠፋሉ። አንድ ሀገር አንድ ሕዝብ ናቸውና! የህወሃት መሪዎች ሀገር በቀል ወራሪ ፋሽስት
ቅኝ ገዢዎች/ኮሎኒያሊስቶች ናቸው። የህወሃትን ተልእኮ ፈፃሚው “ኢህአዴግ” የህወሃት አገልጋይ
ሹምባሾች/ባንዶች ጥርቅም ነው። ለህወሃት ፍርፋሪ ያደሩ ስብስቦች የተከማቹበት። እናም ይህ ዘመን
ከወራሪዎች ነፃ የመውጫ  የፍፃሜው መጀመሪያ ደወል በኢትዮጵያ ሰማይ ያስተጋባበት የሞት የሽረት
ፍልሚያ ዘመን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የተነጠቀውን ስሙን፤ ያጣትን ሀገሩን፤ የተገፈፈውን መብቱን፤
የተመዘበረውን ሀብቱን ከፋሽስቱ ቅኝ ገዢ ህወሃት መዳፍ ፈልቅቆ የሚወስድበት ዘመን ነው።

የቅኝ ገዢው ህወሃት አገዛዝ ያለድርድር ማክተም
አለበት። የጥቁር ሸሚዝ ለባሾች ተምሳሌው ፋሽስቱና
‘ቫምፓየሩ’ አጋዚ ፍፁም መበተን / መደምሰስ
አለበት። ምድረ ሹምባሽ መንበርከክ አለበት። ርችቱ
ተተኩሷል፤ ዳግማዊ ቴዎድሮስ ካሸለበበት ከመቅደላ
አናት አቅንቷል፤ ጎንደር ችቦውን ለኩሷልና፤ አብሪ
ጥይቱንም ተኩሷልና። ድፍን ጦቢያም ብርሃኑን
ተቀብሏል። ወራሪዎችንም ያነዳቸዋል። አንድ
ኢትዮጵያ አንድ ሕዝብ እያለም ይዘምራል። እነሆ
በኢትዮጵያ ሰማይ ጨለማው መገፈፉ ብርሃንም
መውጣቱ ግድ ነው፤ ጨለማው እስኪገፈፍና እስኪነጋ
ግን ይበልጥ ይጨልማል፤ ሞት፤ እስራት፤ ግፍና

ዋይታ ይበዛልና . . . ግን ያልፋል፤ ጨለማ ንጋትን ያሸንፍ ዘንድ አይቻለውምና !
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ሰንደቅ ዓላማ

ሰንደቅ ዓላማ የነፃነት ምልክት፤ የአንድ ሕዝብ ማተብ፤ የህብረት ማሰሪያ፤ ጥብቅ ሐረግ ነው።

   “ተመልከት ዓላማህን፤
ተከተል አለቃህን።”

ነጋሪቱ እየተጎሰመ፤ ሠራዊቱ እየተመመ ሲሄድ፤ ሰንደቅ ዓላማ ትዕምርተ ሃይል፤ ትዕምርተ መዊዕ ነው።

ሰንደቅ ዓላማችን አረንጓዴ፤ ብጫና ቀይ ሶስት ቀለማት ናቸው። ምሳሌያቸውም አረንጓዴው ተስፋ፤
ልምላሜና ሀብት። ብጫው ሃይማኖት፤ አበባና ፍሬ። ቀዩ ፍቅር፤ መሥዋዕትነትና ጀግንነት ነው።

                          ********************************************************

እንግዲህ እኛ ደግሞ በከበደ ሚካኤል ላይ ተመርኩዘን ጥቂት እናዝግም፤

አዎ ዕውነት ነው። ሰንደቅ ዓላማችን የነፃነታችን ምልክት፤ የአንድ ሕዝብ
(የኢትዮጵያውያን) ማተብ፤ የህብረታችን (የኦሮሞው፤ የአማራው፤ የሲዳማው፤
የአፋሩ፤ የአኝዋኩ፤ የጉራጌው፤ የኮንሶው፤ የትግራዩ፤ የሀረሪው፤ የወላይታው፤ . . .)
የህብረታችን ማሰሪያ፤ የህብረታችን ሸማ የሆነ ጥብቅ ሐረጋችን ነው።

ሰንደቅ ዓላማችን ድፍን  ኢትዮጵያውያንን የሚወክል ለየትኛውም የኢትዮጵያ
የሕብረተሰብ ክፍል (ለምሳሌ፤ ለኦሮሞ ወይ ለአማራ፤ ለትግራይ ወይ ለሲዳማ
ወዘተ) ተብሎ ያልተቀረፀና ለጎጥ ጥብቅና ያልቆመ ወይም ደግሞ በህብረ ቀለማቱም
ሆነ በትርጉሙ ለየትኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል አንዳች ጎርባጭም ሆነ
አግላይ አድሏዊም ሆነ አንኳሳሽ ትርጉምም ሆነ ምልክት የሌለው የሁላችንም
ማንነት መለያ ክቡር ንፁህና ቅዱስ ዓርማችን መለያችን ነው።

አረንጓዴው እንደ ህዝብና እንደ ሀገር እንደግለሰብም ቢሆን ያለንን ተስፋችንን የሚያመለክት/የሚያሳይ፤
የኢትዮጵያችንንም ልምላሜና ሀብት የሚወክል መለያ ሲሆን፤ ብጫው ደግሞ ሃይማኖትን (ክርስትናንም ሆነ
እስልምናን ወይንም ሌላ የሀይማኖትን ዘርፍ የሚከተሉ ኢትዮጵያውያንን የማምለክ መብት አክባሪና “ሁሉም
እንደ ዕምነቱ ይደር” ብላ ለዜጎቿ ሁሉ ያወጀች የሀይማኖቶች መቻቻል ያላት ቅድስት ሀገር መሆኗን አብሳሪ)፤
አበባው ደግሞ በህዝቦች መካከል ያለውን መከባበር ፍቅር ሠላምና መተሳሰብ አመልካች፤ ፍሬው ደግሞ
በሠላም ሰርቶና ነግዶ ወልዶና ከብዶ በሀገሩም ግዛቶች ሁሉ በነፃነት ተዘዋውሮ የማፍራትና የመኖር ነፃ መብት
ያለን መሆኑን ነጋሪ ሲሆን፤ ቀዩ ስለ ሀገርና ስለ ወገን ፍቅር፤ ለነፃነት፤ ለእኩልነትና ለመብት
የከፈልነውን/የምንከፍለውን መሥዋዕትነትና በመሥዋዕትነትም የተቀዳጀነውን/የምንቀዳጀውን ጀግንነት
አመልካች ነው። ይህ ከቀደምት አብእናቶቻችን (አባት እናቶቻችን) የወረስነው በደምና በታሪክ የዋጀ ክቡርና

ታላቅ ዓርማችን ሰንደቅ ዓላማችን ነው፤ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ፤
ባለ ሶስት ቀለማት ቀስተደመናዊ መለያችን፤ ክብራችን።
መስህባችን። መስተፋቅራችን። ሰንደቅ ዓላማችን ምትሃታዊ
ሃይላችን ነው!! ሰንደቅ ዓላማችን ምትሃታዊ ክብራችን ነው።
ሶስቱ ቀለማት ሰንደቅ ዓላማችን አጥንት ሥጋና ነፍሳችን
ሶስትም አንድም የሆኑበት የእኛነታችን መለያችን ነው። ሶስቱ
ቀለማት ሰንዳቅ ዓላማችን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነታችን
መለያችን - ከማንም በምንም መቼም የትም የማንደራደርበት
ዓልፋና ዖሜጋ!!

በየዘመኑ ኢትዮጵያን የወረሩ ሁሉ ይህንን ባንዲራችንን፤
ይህንን ሰንደቅ ዓላማችንን ሊረግጡ ብዙ ጥፋትና ብዙ
ውድመት አድርሰውብናል። ቀደምቶቹ አያት ቅም
አያቶቻችንም በደማቸው እንጥፍጣፊ፤ በአጥንታቸው ክስካሽ
እነሱ ወድቀው ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ አድርገው
ሲያውለበልቡ ኖረዋል። ሀገር/ ኢትዮጵያን በሰንደቅ ዓላማዋ

ሸልመውና ተንከባክበው ከትውልድ ትውልድ አስተላልፈዋል። እንደ ቀደምቱ ሁሉ የዛሬው ትውልድም ሶስቱ
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ቀለማት ሰንደቅ ዓላማው የአንድነቱ፤ የመተሳሰቡ፤ የጀግንነቱ፤ የነፃነቱ፤ የክብሩ የማንነቱ መለያ ነውና
በህይወት መሥዋዕትነት ይጠብቃታል።

እንደ ደርቡሽ እና እንደ ቱርክ ወይም እንደ ሙሶሎኒ/ግራዚያኒዋ ጣሊያን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ
አምርሮ የሚጠላው ሀገር በቀሉ ወራሪ ቅኝ ገዢ ህወሃት በታሪኩ በሰንደቅ ዓላማችን ላይ ወደር የማይገኝለት
(ከጣሊያን ፋሽስት ወራሪም በላይ) ግፍ ፈፅሟል። እንደ ግራዚያኒያውያን ሁሉ ህወሃታውያኑ የኢትዮጵያን
ሰንደቅ ዓላማ አዋርደዋል፤ መሬት አንጥፈው ረግጠዋል፤ በቀደምቶቻችን ደምና አጥንት የዋጀ ምልክታችን
መሆኑን አንኳሰው ጨርቅ ነው ብለዋል፤ ቀዳደው ሽንኩር ቋጥረውበታል፤ ጨው ሸክፈውበታል።

የግራዚያኒው አምሳለ ፍጡር ከሆኑት ድፍን ህወሃታውያን ቁንጮ ግራዚያኒያዊው ማርሻል መለስ ዜናዊ
ምኒልክ ቤተመንግስትን ወርሮ ገብቶ እንኳን በሰንደቅ ዓላመችን ላይ ያለውን ተፈጥሯዊ ጥላቻ ሊሸሽግ
አልተቻለውም። ለዚህም ነው ቀስተ ደመናዊውን ሶስቱን ህብረ ቀለማት የያዘ ሰንደቅ ዓለማ በኢትዮጵያ ሰማይ
ላይ ማውለብለብ በወንጀለኛነት ያስቀጣል ሲል ማርሻሉ ያወጀው። በኢትዮጵያ የዘመናት ታሪክ ውስጥ
በመንግሥትነት በኢትዮጵያ ላይ የተቀመጡት የትኞቹም ኢትዮዮጵያ በቀል መንግሥታት ሶስቱን ህብረ
ቀለማት የያዘውን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ማውለብለብ ህገወጥና ወንጀል ነው
በማለት አውጀውም ሆነ አግደው አያውቁም፤ ሰንደቅ ዓላማውን ያውለበለበን ሠላማዊ ህዝብ ባንዲራውን ከፍ
በማድረጉ ወንጀለኛና አሸባሪ ብለው በጠራራ ፀሀይ ፈጅተው አያውቁም፤ ከሀገር በቀሉ ወራሪ ቅኝ ገዢ
ማርሻል ባዶሊዮ መለስ ዜናዊ ከመራው ህወሃት በስተቀር።

ኢትዮጵያ የታሪክ ብቻ ሳይሆን የሰንደቅ ዓላማም ጠባሳ ያገኘችው በፋሽስቶቹ ሀገር በቀል ወራሪ ቅኝ
ገዢዎች ህወሃታውያን ዘመነ አገዛዝ ነው። እነሱ የሚያውለበልቡት ባንዲራ የኢትዮጵያን የታሪክ ጠባሳ
የተጠበሰ ባንዲራን ነውና። ይህ ወራሪው ቅኝ ገዢ ህወሃት የሚያውለበልበው ጠባሳ ባንዲራው የኢትዮጵያን
ታሪክም ሆነ ኢትዮጵያን፤ ኢትዮጵያዊነታችንንም በፀጋና በፍቅር በፅኑዕ ዕምነትም የተላበስነውን
ኢትዮጵያውያንን አይወክልም።

ኢትዮጵያ በምዕተ ዓመታት ታሪኳ አያሌ ውጣ ውረዶችን አሳልፋለች። መልካም ዘመናት የነበሩዋትን
ያህል፤ የጥፋት ዘመናትንም አስተናግዳለች። በዚህ ሁሉ ዘመነ ታሪኳ ግን እንደ ህወሃት ዘመን ያለ የሰቆቃ፤
የግፍ፤ የምዝበራ የእልቂት የዋይታና የዘር መድልዖ የነገሰበት ዘመን ኖሯት አያውቅም። ኢትዮጵያ በታሪኳ
ከጥቁር ለባሾቹ የግራዚያኒ ፋሽስት ሠራዊት የሚያስከነዳ አጋዚ የተባለ ሀገር በቀል ፋሽስት ጦር መተንፈሻዋን
እንቋት አያውቅም።

አጋዚ የቀን ጅብ ነው። ጅቡ አጋዚ ያለጥርጥር ሙሉ ለሙሉ መደምሰስ / መበተን አለበት። ይደመሰሳልም
/ ይበተናልም። ወላጁ ህወሃት ያለድርድር ፍፁም መወገድ አለበት፤ ይወገዳልም። አፋሽ አጎንባሾቹ ሹምባሽ
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“ኢህአዴጎች” መንበርከክ አለባቸው፤ ይንበረከካሉም። . . . ይህን የሚጠራጠር ካለ ጎንደርን ይመልከት፤ ባህር
ዳርን፤ ወሎን፤ ሸዋን ይመልከት። ወደ ምሥራቅ ወርዶ ሐረርጌን ይመለከት፤ ወደ ባሌ፤ ወደ ወለጋ፤ ወደ
አርሲ፤ ወደ ጅማ፤ ወደ ቤንሻንጉል ወርዶ ይመልከት። ሀገር በቀሉ ወራሪ ዘረኛ ቅኝ ገዢ ህወሃት  የዕድሜ
ገመዱ እየሰለለች ነውና፤ መበጠሻዋም የጊዜ ጉዳይ ብቻ ሆኗልና።

እነሆ እግዱ ምን ቢከፋ፤ እስሩ ምን ቢሰፋ፤ ሰቆቃው ምን ቢንር፤ የአጋዚ ጥይት ምን ቢንፈቀፈቅና ህፃን
ከእናት ወጣት ከአዛውንት ሳይለይ ቢፈጅ፤ . . . ቀደምቶቹን አክባሪው፤ታሪኩን ፈላጊውና ሀገሩን ታዳጊው ይህ
ወጣት ትውልድ ከመይሳው እምብርት ከጎንደር እንደ እሳተ ገሞራ ፈንድቶ ጠባሳውን ባንዲራ አውርዶ፤
በታሪክና በደም የዋጀውን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ እንዳንበሳ አግስቷል። ዘመነ ፍዳው የህወሃት ቅኝ
አገዛዝ ያክትም!! ሲል ነጋሪት ጎስሟል፤ እንቢልታ ነፍቷል። ድፍን የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድም ከሰሜን
እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምሥራቅ ሶስቱን ቀለማት ባንዲራውን ከፍ አድርጎና የዘረኞቹን ቅኝ ገዢዎች ኬላ
ጥሶ የትግል ነጋሪቱን እየጎሰመ የአዋጅ መለከቱን እየነፋ የአንበሶቹን ድምፅ ተቀባብሎ አስተጋብቷል፤ የአንበሳ
ትውልድ አንበሳ ነውና።

እነሆ አዋጅ እንናገራለን! የኢትዮጵያ ትንሳኤ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ መንሳፈፍ መጀመሩንና በቅርብም ወርዶ
በቅድስቷ ምድር ላይ መስፈኑን የሚጠራጠር ካለ እሱ በንፁሀን ደም አቅሉን የሳተው ሀገር በቀሉ ወራሪ
ፋሽስት ቅኝ ገዢው ህወሃት የእንግዴ ልጁ ‘ቫምፓየሩ’ አጋዚ እና ሹምባሽ “ኢህአዴጋውያን” ብቻ ናቸው።

በዘመነ ፋሽስት ጣሊያን “አርኩም ይሄድና ኒኬሉም ያልቅና/ ያስተዛዝበናል ይሄ ቀን ያልፍና” በማለት
አርበኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀኝቷል፤ ቅኝቱም ዕውን ሆኗል። “አርኩም” ለፋሽስቱ ጣሊያን የተሰጠ ስም
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ነበር። ፋሽስት ጣሊያን ተባሮ ኒኬሉን /ገንዘቡን፤ ፍርፋሪውን/ እየቃረሙ ህዝብን ከድተው ህዝብን ለጣሊያን
አድረው ሲፈጁ የነበሩትም ሹምባሽና ቅጥረኞች ቀን ክዷቸው . . . ሀገር ነፃ ወጥታ፤ ጨለማው ተገፎ፤ ባርነቱ
አብቅቶ . . . ጊዜ ሁሉን ያሳየናል በማለት ነበር ያኔ ህዝባችን የተቀኘው። የፋሽስት ጣሊያን ደቀመዝሙር
ህወሃት ለታሪክ ቁብ አይሰጠውም እንጂ ይህ የአብእናቶቻችን ቅኔ የግራዚያኒው አምሳል ማርሻል መለስ ገና
ሳይሞት ጀምሮ ትምህርት በሆናቸው ነበር። ግን አልሆነም፤ በሩብ ምዕተ ዓመት የአገዛዝ ዘመንም እንኳን
የሰናፍጭ ቅንጥት ታህል ህወሃት ሊለወጥ አልተቻለውም፤ ከእንግዲህም አይቻለውም።

እነሆ ዛሬ የቀደምቶቹን አብእናቶቹን ቀንዲል አብርቶና ጥሪያቸውንም ሰምቶ የተነቃነቀው ወጣት
ትውልድ ‘ተመልከት ዓላማህን / ተከተል አለቃህን’ ነጋሪቱ እየተጎሰመ ፤ ሠራዊቱ እየተመመ ሲሄድ ፤ ሰንደቅ
ዓላማ ትምህረተ ሃይል፤ ትምህርተ መዊዕ ነው - ብሎ  ከወልቃይት እስከ ሞያሌ የዘርን አጥር ሰባብሮ
ተነስቷልና ወዮ ለነፍሰ ገዳዮችና ለግፈኞች . . . ወዮ ለፋሽስት ቅኝ ገዢ ዘረኞች . . . ግፋችሁና ግድያችሁ
ከአፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ ፈሷልና።

አሁን ወደ ቀደመ ጉዳያችን እንመለስ፤

ክቡር ዶ/ር ከበደ ሚካኤል ከሰባ ዓመት በፊት “ታሪክና ምሳሌ” የተሰኙትን ተከታታይ መፃህፍቶቻቸውን
ሲፅፉ እዛ ዘመን ላይ ሆነው ለዛሬው ትውልድ ያሰቀመጡትን ክቡር፤ ታላቅና ቅዱስ የሆኑትን የኢትዮጵያዊነት
የትውልድ ግዴታዎች ደግሞ እነሆ እንዳለ ያለ ማብራሪያ እናወርዳለን። የትውልድ መምህሩና ረቂቁ የጥበብ
ሰው ከበደ ሚካኤል እንዲህ ይላሉ፤

እኛ ኢትዮጵያውያን ባሁኑ ጊዜ በግድ ልንከተለውና ልንፈፅመው የሚገባን ዐሳብ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ነው።

አንደኛ ፤- ኢትዮጵያዊ የሆንህ ሁሉ ሰንደቅ ዓላማህ አገርህና ነፃነትህ የሚጠቁበትን መንገድ ለማስወገድ፤
ወይም ደግሞ እነሱ የሚጠቀሙበትን ሥራ ለመፈፀም ብለህ በሞትህ ጊዜ በሰማይና በምድር ስምህ በወርቅ
ቀለም የሚፃፍበትን የሰማዕትነት ሥራ መስራትህን ልብህ ተረድቶ ደስ ይበለው።

ሁለተኛ ፤- አገርን መውደድ ማለት አገርህ የምትጠቀምበትንና የምትከብርበትን ሥራ መሥራት ማለት
ነው።

ሶስተኛ ፤- አገርህንና ወገንህን የሚያስንቅ ወይም የሚጎዳ ሥራ ከመሥራት መሞት ይሻልኻል።

አራተኛ ፤- እኛ ኢትዮጵያውያን የምንሠራው ሥራ መልካም ቢሆን አገራችን ኢትዮጵያ እንደምትከብር፤
የምንሠራው ሥራ መጥፎ ቢሆን ግን እንደምትዋረድ አትርሳ።

አምስተኛ ፤- ኢትዮጵያ አገርህ ከሌሎቹ ከማንኛዎቹም አገሮች ሁሉ ይልቅ የምትበልጥብህ መሆንዋ ቀንም
ሆነ ሌሊት በዐሳብህ ውስጥ ሳይረሳና ሳይዘነጋ ተፅፎ ይኑር።
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ስድስተኛ ፤- ማንኛውም የውጪ አገር ሰው ለተወለደባት አገሩ የሚያስብላት መልካም ዐሳብ ወይም
የሠራላት መልካም ሥራ ሲነገር በሰማህ ወይም ተፅፎ ባየህ ጊዜ አንተም ደግሞ እንደዚሁ ይህንኑ ያህል ላገርህ
ለኢትዮጵያ ልታስብላትና ልትሠራላት የሚገባህ መሆኑን ዕወቀው።

ሰባተኛ ፤- አንድ ኢትዮጵያዊ ሲበደልና ሲጠቃ ባየህ ጊዜ የተበደለችውና የተጠቃችው እናትህ ኢትዮጵያ
መሆንዋን ተረዳው።

ስምንተኛ ፤- ኢትዮጵያ አገርህ በዕውነት ትልቅ ሳትሆንና ወንድሞችህም ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሳይደላቸው
አንተ ብቻህን የምታገኘው ደስታ ገንዘብና ተድላ በህልም እንደተገኘ ወርቅ መና ባዶ ሆኖ የሚቀር መሆኑን
ልብህ አይዘንጋው።

ዘጠነኛ ፤- ብዙ ገንዘብና ብዙ ርስት ከማግኘት ይልቅ ለአገሩ ትልቅ ሥራ የሠራላት ሰው ስሙ ለዘለዓለም
በታሪክ ሲጠራ ይኖራል።

አስረኛ ፤- ሌሎቹ የዓለም ነገሥታት ከደረሱበት የሥልጣኔ ደረጃ አገራችን ኢትዮጵያ በቶሎ እንድትደርስ
እኛ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ማሰብና መጣጣር ይገባናል። ድካማችንምና ትጋታችንም በተለይ ለዚሁ ዐሳብ ብቻ
እንዲሆን ያስፈልጋል።……………………………….በማለት ፅፈዋል ቀደምቱ የኢትዮጵያ ሊቅ ክቡር ዶ/ር ከበደ
ሚካኤል።

አንተ ወጣት ትውልድ ሆይ! እነሆ ቀደምቶችህ ያስቀመጡልህ አሥርቱ የኢትዮጵያዊነትህ ትዕዛዛት እኒህ
ናቸው። በእዝነ ልቡናህ አኑራቸው፤ ማተብህ ናቸውና። በመንገድህ ሁሉ ተከተላቸው፤ መብራትህ ናቸውና።
ከዘመነ ፍዳ መገላገያህ ናቸውና ተግብራቸው። አገርህንና ወገንህን መታደጊያ ናቸውና ተመራባቸው።
የነፃነትህ አብሳሪ ናቸውና ከፍ አርገህ ያዛቸው። ኢትዮጵያና ህዝቧ ባንት መስዋዕትነትና መራራ ትግል
ከወራሪዎችና ዘረኞች፤ ከመዝባሪዎችና ነፍሰ ገዳዮች ነፃ ይሆናሉ፤ ድል ያለ መሥዋዕትነት እንዳይኖር
ታውቃለህና!! የኢትዮጵያ አምላክ በትንቅንቅህና በመሥዋዕትነትህ ሁሉ ከአንተ ጋር ይሁን!! እግዚአብሄር/አላህ
ትግልህንና መሥዋዕትነትህን ይባርከው!! ድል የአንተ ትውልድና የኢትዮጵያ ናቸውና!!

*****************************************

ነሐሴ 2008 ዓ/ም (ኦገስት 2016) ሲድኒ አውስትራሊያ ተፃፈ። በዚህ ፅሁፍ ላይ የሚታዩት ፎቶግራፎች
ሐምሌ 24 ቀን 2008 ዓ/ም (ጁላይ 31፤ 2016) በጎንደር ከተማ ከተካሄደው ታላቅ ህዝባዊ ሠልፍ ተገኙ።
አድራሻ፤ mmtessema@gmail.com


