
የአርብ ቀን ፀረ ኢትዮጵያ ፍቅረኞች በኢትዮጵያ ትንሳኤ ይጠፋለ ከገብርኤል ብዙነህ 

 “ኢትዮጵያ “ጥንታዊ የሥነ- መንግስት ታሪክ ከነበራቸው ጥቂት የዓለማችን ሀገራት አንዷ 

የሆነች አገር ፣ ለምትገኝበት ጅኦ ፖለቲካል ክልል በሁሉም ዘርፍ ከራሷ አልፋ የሌሎች ዋስ ጠበቃ 

ለመሆን የበቃች አገር ፣ የጥንታዊ የሰው ዘር ምንጭ፣ ነብያቶች በቅዱስ ቃላቸው ደጋግመው 

የተመላለሱባት፣ የተቀደሰች የፍትህ አገር በመባል የተሞካሸች፣ በዓለም የተበተኑ ግፋዐን  ዜጎች 

ሁሉ የተስፋ የብሩህ ዕድልና የነፃነት ዘመን መግለጫ ሆና የተዘመረላት ምድር ናት፣የተፈጥሮ 

እጂግ ሠፊና ጠንካራ አገር ከኑብያ እስከ ማዳጋስካር በሰፊው የተለጠጠ በነገሥታት ጥንካሬ እና 

ድክመት አንዴ ሲሠፋ ሌላ ጊዜ ሲጠብ ቆይቶ እስከ ሊግ ኦቭ ኔሽን ምሥረታ ድረስ የያዘችውን 

አንጻራዊ ይዞታ ይዛ አባል ለመሆን የበቃች ኢትዮጲያ፣ ለአፍሪካውያን የፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል ፋና 

ወጊ መሆን ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፋ ትግላቸውን በማስተባበርና በአቅሟ በማገዝ ለነፃነት 

እንዲበቁ በብቸኝነት በመድረክ ከመሟጋት እስከ ሜዳ ትግል በመዝለቅ ብዙ አኩሪ ተግባርን 

የፈጸመችድንቅ አገር። ህዝቦቿ ሥራ ወዳድና እንግዳ መቀበል ባህሊቸዉና ባህሏ ያደረገች፣ የራሷን 

የማትሠጥ የሌላውንም የማትፈልግ ፈራሄ እግዚአብሔር ያደረባት አገር መሆኗን ፀሓፊያን 

በብዕራቸው የመሰከሩሊት አገር። የተፍጥሮ ትሩፍቶች ሞልተው የሚፈሱባት ፣በገፅና በከርሠ-

ምድሯም ሀብትን የተሞሊች፣ ተዝቆ የማያልቁ ሕልቆ መሳፍርት የሌላቸው የተፈጥሮ ሥጦታወችና 

የታሪክ መስህቦችን ያቀፈች፣ የብዙ አገር ሕዝቦች የዕለት ሕይወት መሰረት የሆነው የገነት ወንዝ 

የጊዮን አባይ መፍሇቂያ በኩረ ምድር  የጊዮን አባይ መንጭቶ የሚፈስባት፣ብርቅየ የዱር 

እንሣቶችንና አእዋፍትን በብቸኝነት የተመሠጉባት፣የዓለም ሕዝብ ቅርሶች የተመዘገቡባት አገር፣  

በርካታ ቋንቋወችን በሚናገርህዝብ ባህል ደምቃ በሰላምና በፍቅር ተከባብረው የሚኖሩባት አገር 

ጊዜ በሰጣቸው ብርቱና ኃያላን ነን ባዮች በየዘመነቱ የተሰነዘረባትን ወራራ ሁሉ ተቋቁማና መክታ 

በነፃነት የዘለቀች ብቸኛ የአፍሪቃ አህጉሪቱ ቀንዲል ለኳሽ ተብላ የተጠቀሰች። በራሷ ፊደል ቀርፃ 

ሥነ-አምልኮ፣ ታሪክ፣ ነገስትና ፍትሀ-ነገስትን፣ ኪነ-ጥበብን እና ሥነ-ጥበብን ከትባ ለትውልድ 

ያስተላለፈች፣ የሰዓታትንና የቀናትን የወራትና ዓመታትን የጊዜ ዑደት በአቡሻክር ጥበብ አስልታ 

የሌሎችን ዝንፈት ያረመች የሥነ-ክዋክብት ሊቃውንት የረቀቁባት የጥቁር ምድር ፈርጥ ናት 

ኢትዮጵያ። ይህ ሁለን የሚያሻግረን የአባቶቻችን ገድል ታሪካችን ነዉ እንኮራበታለን። 

ዛሬም ለሌላ የታሪክ ምእራፍ ገድል ኢትዮጵያ ሁላችንም ትጣራለች ፣ሰለጊዮን አባይ ወንዝ 

ለኢትዮጵያ ከዉስጠ ማህጸን ከፈጣሪያችን ከእግዚአብሔር የተሰጠህ ቁርባን፣ከደም በላይ ነፍስ 

የገነት ወንዝ መፈለቂያህ ነዉና ችግር ገጥሞኛል ሳትዘገይ አሁን ድረስልኝ  እያለች ፣ሰለዚህ 

ኢትዮጵያ የገነት ወንዝ የጊዮን አባይ መፈለቂያ ከርሰ ምድር ኢትዮጵያ ከንጉሠ ነገሥት አጼ 

ምኒልክ ፣በእንግሉዞች ችግር ፇጣሪነት ቢዯናቀፍም በንጉሰ ነገሥት አፄ ኀይለ ሥላሴ፣የጊዮን 

አባይን ግድብ ሇመጀመሪያ ጊዜ የራእይና አቅጣጫ የመሰረት ዯንጋይ አሰቀመጡ፣ 

በወቅቱም እኛ አሁን ሇመገንባት አቅም ሊይኖረነን ይችሊል ነገር ግን እኛ በምናሰቀምጠዉ 

ራእይና አቅጣጫ ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችን የገነቡታል በማሇት ።{1957}



እስካሁን የጊዮን አባይን ለመገደብ የምታደርገዉ የዘመናት ቅብብሎሽ  ዉጣዉረድ ተጋድሎዋ 

እዚህ የግንባታ እፋፍ ሙሌትደረጃ መድረስ 



የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የነብስ ገድል ነዉና በዚህ ገድል ጊዮን አባይን ጣናንም እየተንከባከብን 

ዛሬ አሁን ተባብረን ከኢትዮጵዊዉ ጊዮን አባይ ጋር እንቁም ፣ነገ እልሁ ጊዮን አባይን 

ያቆመዋል።እንተባበር። አገር በቀል የኢትዮጵያ ጠላቶች ኢትዮጵያ አገራችንን በመቀዳደድ 

ሇማፇራረስ በዓለም ታሪክ በመጀመሪያው  ረድፍ እንደሆኑ የሚጠራጠር ከጥርጣሬው 



ይውጣ።ፋኖዎቹ ኢትዮጵዉያን ጀግኖች በላይ ዘለቀ ሽህ ጦር አልነበረውም፤ እነራስ 

አረጋይ፤ቢትወደድ አዳነ፤ራስ አሞራው ውብነህም እንዲሁ። ሰሇዚህ አገርህን ኢትዮጵያንና 

ራስህን ከሞሶሎኒና ሂተሇር የሙት መነፇስ ከበባ ነፃ ለማውጣት ራስህ በተጨባጭ መንቀሳቀስ 

እንጅ አንተን አንችን እኛን ነፃ ለማውጣት ግዥ የሚፈጽም ወይም ጀግና የሚበደር ያለ 

አይመስለኝም። በጊዜያቸው ጀግነው ጀግንነትን የፈፀሙና ታሪክ ሠርተው ያለፉ እነኛ ጀግኖች 

አባቶቻችንና እናቶቻችን ኢትዮጵያዉያን እኛን ነፃ ሊያወጡ ከመቃብር ከትንስኤ በፊት ሊነሱ 

አይችሉምና በቅብብሎሽ ጥቂቶች መስዕዋትነት ከፍለን  ሺህ፣ሚሉዮኖችን ብንታዯግ  ሇህሉና 

የታሪክ በረከት ነዉና። በበሕይወት ዘመን ህይወትን ሇኢትዮጵያ በፍቅር እንደ መስጠት የልብ 

መስጠት የሚያስደስት ነገር የለም።በዚህ ፇታኝ ውቅት ስለ ኢትጵያ ዝም ማለት 

ያማል፡፡በሆኑም በዉጭ በየትኛዉም የአሇም ክፍል የምንገኝ ኢትዮጵያዉያን ከማይጠቅም 

የእንቶፇንቶ የመሇያዬት የመጠሊሇፍ ብሰሇት የሇሽ አዙሪት ወጥተን፣ እነዯ ድመት ቁጣ 

ጀርባችንን በወንድማችንና በእህታችን ኢትዮጵያዉያን ሊይ ሊይ ማጉበጡን ተተን ስሇ 

ኢትዮጵያ ዛሬ በአንድነት በአሇም አዯባባዮች በመቆም በፀረ ኢትዮጵያ ሃይሎች 

፣በምንፍቅና ተረት ተረት የፇጠራ ሞሶሎኒያዊ ሂትሇራዊ የሙት መንፇስ ትርክት 

አራማጆች እየተፇፀመ ያሇዉን የዘር ፍጅት የማስቆም ተማፅኖ ድምፆችን ማሰማት 

ይጠበቃል።ለዉጥ በወሬ አይመጣም። ለዉጥ መግለጫ በማውጣት አይመጣም። ለዉጥ 

በጋዜጣዊ መግለጫዎች ጋጋታ፣ ወይንም በቴሌቭዥን ቃለ መጠይቅ በማድረግ አይመጣም። 

ለዉጥ በምኞት አይመጣም። ለውጥ የሚመጣው በትግል፣ በስራ፣ በትብብር፣ በቁርጠኝነትና 

እያንዳንዱ ዜጋ የድርሻውዉን  በማበርከት  ነው። ለውጥ የሚመጣዉ በዛሬ ትግል ነው። !!! 

 “የዛሬን አብረኸኝ ቁም ከዚያ በኋላ እልሁ ያቆምሃል እንዳለችው ” ኢትዮጵያን ሇመታዯግ 

እንጀምረው የሚጨርሰው ይተካል።ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ የሚሰማዉ ሁለም ነገር ህሊናን 

በጠዋቱ የሚሸነቁጥ መፈጠርን የሚያስጠላ! ከሰብአዊ ፍጡር ዉጭ የሆነ የማይታሰብ ፣ግን የሆነ 
፣ልባችንንን ያዯማ ፣በዛች ቀዯምት ዯግና ባሇታሪክ አገራችንና ህዝባችን ሊይ በመፇፀም ሊይ 

ይገኛለ ።የጣር ድምፅ በኢትዮጵያ አሰተጋብቶአል ሰሇዚህ፣የእምነት አባቶቻችን ስለሰው 

ክቡርነት ሲል ሇመንጋዉ እነዯሚገዯዉ እረኛ  ይህንን ሁሉ ግፍ በዜጎች ላይ ለሚፈጽመው ዘርና 

እምነት እጥፊ ቡድን የምታደርጉትን አቁሙ ብሊችሁ በግልጽ ልትናገሩት ይገባችኃል። እስካሁን 
ጥረት አሊዯረጋችሁም ማሇቴ ግን አይዯሇም፣ ነገር ግን ጥፋቱ  የግድያ ዝርዝር እቅድይዞ 
በማንነትና በእምነት ሊይ አነጣጥሮ አየገዯሇ እያረዯ እየጨፇጨፇና እያቃጠሇ መረን 
የሇቀቀና አዯገኛነቱ የነገን  የመኖርተስፋ የጋረዯ በመሆኑ፣የመከራዉ የሞት ማአበል ሁለንም 

ሰሇናጠዉ ፣አሁን አጥብቆ ያሇማቋረጥ በመቅዘፍ ሇአሇም ሕዝብ አሇም አቀፍ ጥሪ ያሻል። እንደ 

ቅዱስ ጳውሎስ “ወንጌል ብቻ ማካፈል ሳይሆን ህይወታችንንም ስለናንተ ለመከራ እንሰጣለን” 

እንዳሇና፣በሉቃስ ወንጌል  ካህኑን፤ ሌዋዊውንና ሳምራዊው ሁሉም ወቅታውያን ናቸው። ነገር 

ግን ካህኑና ሌዋዊው በወንበዴዎች ከተጎዳው ሰው ጋራ ከመቆም ይልቅ፤ አይተው እንዳላዩ 

በማለፍ  ቆሙ ። ሳምራዊዉ ግን ወቅታዊ ችግር ከደረሰበት ሰው ጋራ ቆመ። “ሂድ አንተም እንደሱ 

አድርግ”(ሉቃ ፲፡፴፯) ብሎ ለተናገረው ልናሻሽለው ለማንችለው ለክርስቲያናዊ ዉ ዶ ክትሪን 

ተጠቃሽ ምሳሌ ሆነ። ስለዚህ፤ “ሂድ አንተም እንደሱ አድርግ” ብሎ ያዘዘውን ክርስቶሳዊውን  ቃል 

መዋጀት ዘመኑ በእጅጉ ጠይቋልና ።ኢትዮጵያ አገረ-እግዚአብሔር፣ ቅድስት አገር፣ኢትዮጵያ 

ትላንት ያልተፈጠረች በአንድ በተማከለ አስተዳደር ውስጥ ለዘመናት የኖረች ጥንታዊት አገር 



እንጂ ፣መንደር በቀል ፀረ ኢትዮጵያ ጎጠኞች እንደሚጠርቁት ወሬ የአንድ ምእተ አመት ውጤት 

አይደለችም። ኢትዮጵያናኢትዮጵያዊነት ጥንትም ነበር፤ ዛሬም አለ፤ እስከ አለም ፍፃሜም 
ይኖራል! 

የተነሱት ህገ አራዊት ነፍሰ ገዳዮች የሞሶሎኒና ሂትለራዊ የሙት መንፈስ አሰፈፃሚ የከንቱ ታሪክ 

ተሻሚዎች፣ የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ጠላቶች፣ በክህደት በድንቁርናና  በሸፍጥ የማንነትና 

የእምነት ፍጅት አዋጅ ፈፃሚዎችና አስፈፃሚዎች፣የጊዮን አባይ ግድብ አፍራሽ ተልእኮ ሴረኞች 

ገዳይና አስገዳይ የአርብ ቀን ፀረ ኢትዮጵያ ፍቅረኞች በኢትዮጵያ ትንሳኤ ይጠፋሉ። ጆሮ ያሇዉ 

መስማትን ይስማ ። 

 “ኢትዮዽያ ወይም ሞት” !!! 

ኢትዮጵያ ለዘልአለም ትኑር ! 

በያለንበት ቸር ይግጠመን ! 

 ገብርኤል ብዙነህ     07/07/2020 North America  

 

         


