
 

ኢትዮጵያዊት ነኝ ፡ ኢትዮጵያዊ ነኝ ፡ ኢትዮጵያውያን ነን በል ዓለም አቀፍ ዘመቻ። 
 

በየኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው።  

ቀን ሰኞ ግንቦት 24፣ 2012 ዓም። 
ዳላስ ቴክሳስ ። 

 

 

ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ስሟን ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሴት ወንድ ባልቴት ወይም አዛውንት፡ ያነበበ ፡ 
ያላነበብ ሁሉ ኢትዮጵያን በማይወዱ ትልቅ ዘመቻ: ኢትዮጵያዊነኝ የሚለውን አበሻ ነኝ በሚል እንዲተካ 
ከተደረገ ቆየ። ቢያንስ ላለፈው 12 ዓመት አበሻ የሚለው አባባል እየፈጠነ ሲመጣ ዘመቻው እና ማለማመዱ 
ከየት እንደመጣ ስለገባኝ አቁሜ አላውቅም ፡ ዘመቻዬን። አሁን ደግሞ በዚህ መልክ ዘመቻዬን መጀመር ግድ 
ነው። ኢትዮጵያን እና ሰንደቅ ዓላማዋን ክብሯን ለማስመለስ የኢትዮጲያዊነኝ ዘመቻ አንዱ እና ትልቁ አገር 
ከፋፋዮችን ማሸነፊያ የስነልቦና ጦርነት ነው። እነሱ በዚህ መልክ ነው ሕዝቡ እራሱን ማሳነስን እገርን 
መክዳትን ሳያውቀው በቃላት ያለማመዱት። የውጪውም ሰው " are you an Abesha?" የሚልም 
አለ። ልብ በሉ አስለምደውት። 

ከዚህ በታች እውነተኛ ገጠመኝ ነው ዳላስ መደብር ውስጥ ። 

1. አበሻ ነሽ? 

2. ኢትዮጵያዊት ነኝ። ግን ልጠይቅህ፣ አበሻ የሚባል አገር ወይም ዜጋ አለ እንዴ? 
ፓስፖርት አለህ? ምንድነው ዜግነትህ? ኢትዮጵያ ነው አይደለም ? ታዲያ ባፍህ 
ሙሉ እንዴት ተዳፍረህ አበሻነሽ ወይ አልከኝ? 

1. ውይ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ። ግን ይቅርታ ለምዶብኝ እኮ ነው። አንቺ ብቻ ነሽ 
እንጂ ሁሉም ሲገናኝ፣ አበሻ ነህ ነው የሚባባለው ሴቱም ወንዱም። 



2. እገር ከፋፋዮች ጸረ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሳታስበው ቀስበቀስ አበሻ ነሽ? ማለትን 
ያስለመዱህ ። የፈለገው ሰው አይውደድህ ከፈለጉ። ጓደኛህ ነኝ እያሉህ ኢትዮጵያን 
የማይወዱ የከዱ አበሻ ሲሉህ መልስህ ቆፍጠን ብለህ መብትህን ማስጠበቅ ነው። 
ይሄውም ኢትዮጵያዊነኝ አበሻ አይደልም አገሬ በላቸው በተረጋጋ መንፈስ ሃቅ ነው 
እና። በቁምህ እየቀበሩህ መሆኑን አትዘንጋ እራስህን አክብር አገርህንም ሰንደቅ 
ዓላማዋንም አክብር ባንዲራ አትበል ሰንደቅ ዓላማ በል። 

1. እረ ከዛሬ ጀምሬ ኢትዮጵያዊ ነኝ እላለሁ እንጂ አበሻ ነኝ የሚለውን ዓባባል ፈጽሞ 
አልጠቀምበትም። እንዳልሺው ባንዲራ ነበር የምለው ተዛሬ ጀርሞ ሰንደቅ ዓላማ 
እላለሁ። የማንነት ጥያቄ የለኝም እንደው ለምዶብኝ ነው ይገርማል በጣም አፈርኩኝ 
ሳስበው። አንቺ ግን በጣም ልትመሰገኝ ይገባል እመሰግናለሁ። 

2. ሌላው ሰላም ነህ ? አማን ነህ? ይመችህ? ዘና በል የሚለውን አባባል ሁሉ ተወው። 
እንደምን ዋልክ እንደምን አመሽህ ፡ እንዴት እደርክ በሚል ተካው ትክክሉ 
የኢትዮጵያዊነት ሰላምታ በማንኛውም የኢትዮጵያ ቋንቋ ብሎም በውጪውም ቢሆን 
ይሄው ነው (Good morning, good evening, good afternoon orgood night). 

 የወያኔን ቋንቋ የተንኮል ቃላቶች አስወግድ። 

2. የሰንደቅ ዓላማዋን ቀለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መደብሩ እና የሶሻል ሚዲያው ፡ 
የፓለቲካ ድርጅቱ ፡ ከግል ጥቅም ነጻ ድርጅቱ፡ ድህረገጾቹ፡ የሬዲዮን፡ 
የቴሌቪዥን፡ ዩቱብ ሁሉም ላይ የኢትዮጵያን ስም ያገለለ ከሆነ እኛም እነዚህን 
ሁሉ በቆራጥነት ለግል ደስታ ተገዢ ሳንሆን ወይም ለግል ጥቅም ከመጠቀሚያነት 
ነጻ መውጣት ይገባናል። አንድ መደብር አበሻ ሸቀጣ ሸቀጥ ቢል ኢትዮጵያ ወደ 
ጻፈው መሄድ። 

 

አገራችን ኢትዮጵያ። 

ማነነታችን ኢትዮጵያዊ። 
ዋና ከተማችን አዲስ አበበ። 
 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር። 

 


