EthioLion

ሻ’ቢያን በእንኮኮ ወያኔን በአንቀሌባ እስከመቼ ?!
አሥራዯው (ከፈረንሳይ)

መንዯርዯሪያ:
 « ዓይኔን ሰው አማረው፤

m

የሰው ያሇህ የሰው፤
ሰው እፈሌጋሇሁ የሰው የሆነ ሰው፤
ሇአገር ተቆርቋሪ ሌፈሌግ ሊምሰው፤
………………..
አገሬ ተባብራ ካሌረገጠች እርካብ፤
ነገራችን ሁለ: የዕንቧይ ካብ የዕንቧይ ካብ » ::
ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሤ

n.
Co

 « ሲሰርቀኝ ያየሁት ቢጨምርሌኝ አሊምነውም »
 « Seule la vérité blesse »
« የምታቆስሌ ብትኖር እውነት ብቻ ናት »

Li
o

 « Lorsque un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le
début d’une réalité.»

መግቢያ:

Et

hi
o

« አንዴ ሰው ብቻውን ሕሌም ሲያሌም ህሌሙ ህሌም እንዯሆነ ይቀራሌ፤
ነገር ግን ብዙ ሰዎች በአንዴሊይ ሆነው ሲያሌሙ ሕሌሙ እውን መሆን
ይጀምራሌ»::

የአንዴ አገር ትሌቁ ሃብቷ ዜጎቿ ሲሆኑ፤ በተሇይ ተስፋ የሰነቀ፤ ጤናው የተጠበቀ፤
በራሱ የሚተማመን፤ በአገሩና በታሪኩ የሚኮራ፤ በትምህርት፤ በሳይንስና ቴክኖልጂ
የታነጸ፤ ከአይምሮው ጓዲ የሚፈሌቁ ሃሳቦችን በተግባር ሇመተርጎም ያሌተገዯበ፤
ሇመናገርና ሇመጻፍ ያሌተሇጎመ፤ ሇግሌ ጥቅሙ ብቻ ሳይሆን ሇወገኑና ሊገሩ ጥቅም
የቆመ፤ እራሱን አስከብሮ ላልችን የሚያከብር፤ ሇአገሩና ሇዴንበሩ ቀናኢ የሆነ፤
አንዴነት፤ ወንዴማማችነት፤ ዕዴገትና እኩሌነትን መርሁ ያዯረገ፤ ችግርና መከራን
ሳይሆን መፍትሔን አፍሊቂ ትውሌዴ ወሳኝ ነው::
በአንጻሩ የሻ’ቢያና የወያኔ እቅዴ፤ ዜጎችን እርግፍ አዴርገው በመጣሌ፤ የኢትዮጵያን
ሃብት ብቻ በጋራ ቦጥቡጠው፤ ኤርትራ አፍሪካዊት ሴንጋፑር፤ ትግራይ አፍሪካዊት
ሻንጋይ፤ እስኪሆኑ የራስን እዴሌ በራስ መወሰን እስከ መገንጠሌ፤ የሚሇው ዯባቸውን
በሕገ መንግሥት ተብዬው ውስጥ ሸጉረው፤ ምጽዋን ሇኤርትራ፤ አሰብን ሇትርራይ፤
1

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
በባህር በርነት መዴበው፤ ከጎንዯርና ከወል ሇም መሬት ነጥቀው፤ የምዕራቡን
ዴንበራችንን ሇሱዲን ውሇታና የወዯፊት መያዣ እንዱሆን አስረክበው፤
ኢትዮጵያን በዘር፤ በጎሳና በሃይማኖት ከፋፍሇው ዘወትር ጦርነት፤ ረሃብና ኋሊ ቀርነት
ሰፍኖ ሲተራመሱ እኛ ሇመቶ አመት ሰሊም እናገኛሇን ብሇው ከተስማሙ ቆይተዋሌ ::
ዓሊማው ይህ በመሆኑ ነው ወያኔ ከ20 አመታት የዘረኝነት አገዛዙ በኋሊም እንኳን
የነፃነት ቀንዱሌ በሆነች አገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ፤ ዛሬም የትግራይ ነጻ አውጪ
ዴርጅት ነኝ የሚሇን::

n.
Co

m

ነጻ ከሚወጣው ሕዝብ ይሌቅ የነጻ አውጪው ቁጥር በበዛባት አገራችን ኢትዮጵያ :
ሠሊም አንዴነት፤ ዕዴገትና ፍቅር እንዱሰፍን አይፈሇግም: ይሌቁንም ሕዝቡን በማዋከብ፤
በማባሊትና በኑሮ ውዴነት በማስራብ፤ በዕሇት ተዕሇት ኑሮው ተወጥሮ: ስሇአገሩ እንዲያስብ
በማዴረግ፤ እርስ በርሱ እየተፈራራ እንዲይነጋገርና እንዲይጠያየቅ በወሬ ሇቃሚ
ካዴሬዎች አስጠርንፈው፤ ተዯራጅቶ እንዲይታገሊቸው በማዴረግ፤ በገዛ አገሩ የሁሇተኛ
ዜግነት እጣ አከናንበውታሌ ::

Li
o

ወያኔ እራሱ የማያከብረውን ሕግ አውጥቶ፤ ሕግ በላሇበት አገር ሕግ አክብሩ እያሇ
« የምሇውን እንጂ የምሠራውን አትዩ » በማሇት፤ የወርቅና የማዕዴን ዝርፊያውን፤
አሸባሪ እያሇ ዜጎችን ከህግ በሊይ በመሆን ማሰሩን፤ አርሶ አዯሮችን ከቀያቸው
ማፈናቀለን፤ የሃብት ቡጥቦጣውን፤ ስርቆትና ንቅዘቱን (ሙስናውን) ቀጥልበታሌ ::

Et

hi
o

ጥቂት ተቃዋሚ ነን ባይ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ዯግሞ በትንንሽ ጣቶቻቸው ስር ተዯብቀው
ሠሊም በላሇበት፤ ሠሊማዊ ትግሌ እያለ፤ የገዛ አባልቻቸውን እንኳን ከወያኔ ሰሇባነት
ሉታዯጉ ባሌቻለበት ሁኔታ ውስጥ ሆነው፤ « የአህያ ባሌ ከጅብ አያሳጥሌም » እንዱለ
በሚቀጥሇው ምርጫ ወያኔን አጅበው አንዴ የነበረችውን መቀመጫ ሁሇት እንዴትሆን
(ያውም የወያኔ መሌካም ፈቃዴ ከሆነ) ሇማዴረግ፤ ሽር ጉዴ ይሊለ (ይሽቀዲዯማለ)::
የሚገርመው ሕገ መንግሥቱ ይፈቅዲሌ የሚባሇውን የመሰብስብ፤ የመዯራጀት፤ ሠሊማዊ
ሰሌፍ የማዴረግና የሥራ ማቆም አዴማ : ማዴረግ በማይችለበት ሁኔታ ውስጥ ሆነው
እያሇ : ስሇ ሠሊማዊ ትግሌ ሉሰብኩን ይሻለ :: ሠሊምን ማን ይጠሊሌ ! ነገርግን፤
 ሕዝባችን : በወያኔ ዯህንነትና ካዴሬዎች ተቀፍዴድ ተይዞ አሸባሪ እየተባሇ

ትንፍሽ በማይሌበትና ወዯ ወህኒ እየተወረወረ ባሇበት ሁኔታ፤
 ሕግ አውጪው : (ፓርሊማው) አቶ መሇስ ሕዝባችንን ሲያንጓጥጡና ሲሳዯቡ
በሳቅ ሇማጀብና የዜጎችን መብት የሚገፍ ሕግ ሇማጽዯቅ የተሰየመ፤ የወንጀሌ
ተባባሪ በሆነበት፤
 ሕግ አስፈጻሚው : ፍርዴ ቤትና ዲኞች፤ የፖሉስ ሠራዊቱ፤ ወህኒ ቤቱ የወንጀሌ
ተባባሪ ሆነው፤ የህግ የበሊይነት በላሇበት፤
 የመገናኛ ብዙሃኑ : ሬዱዮው ቴላቪዥኑ ጋዜጣው የወያኔ ፕሮፓጋንዲ ብቻ
መሇፈፊያ በሆኑበት፤ ወቅት
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 ኢኮኖሚው : ባንኩ፤ የንግዴ ተቋሙ፤ መሬቱ፤ ወርቅና አሌማዙ፤ ቡናው፤ ቪሊው

(ቤቱ)፤ የጭነት መኪናው አውቶብሶቹ ……….ወዘተ በወያኔ በሞኖፖሌ ተይዞ፤
 ወያኔ : አሳዲጅ፤ አፋኝ፤ ዘራፊና አዘራፊ፤ ገዲይና፤ አሳሪ በሆነበት ወቅት ሠሊሙ
የቱ ጋ ነው ያሇው ሠሊማዊ ትግሌ የሚለን ??!!
ሻ’ቢያና ወያኔ እነዚህን የፖሇቲካ ተስፈኞች «በረጅም ገመዴ የታሰረች ጥጃ የተሇቀቀች
ይመስሊታሌ» እያለ በማሾፍ በሌባቸው ስሌጣን ሇናንተ ሱሚ ነው ይሎቸዋሌ ::
እነሱም « የበሬ ሙርጥ ይወዴቅሌኛሌ ብሊ ስታንጋጥጥ እንዯዋሇችው » እንስሳ
ማንጋጠጣተውን ቀጥሇዋሌ ::

n.
Co

« ግፍና መከራ በዯሌ ሲበዛበት ፤
እንኳንስ የሰው ሌጅ ይሸፍታሌ ወተት ፤ »

m

እኛም ከአይጥ ቤት ጥሬ፤ ከድሮ ወተት፤ ከወያኔ እውነት አይጠበቅምና፤ ይሌቅስ
ሕዝባችንን ሊገሩና ሇመብቱ በአንዴሊይ እንዱቆም ከሕዝባዊ እምቢተኝነት እስከ አሻፈረኝ
በቃ! እንቢ ሇመብቴ እንቢ ሊገሬ ብል በሕብረት እንዱነሳ አዴርጉት እንሊሇን ::

በማሇት ሇአገራችን ሇራሳችንና ሇሌጆቻችን ክብር ስንሌ በአንዴነት ተባብረን
በመነሳት :

-

-

-

hi
o

-

እንበሌ!
ሻ’ቢያና ወያኔ የጫጉሊ ፍቅራቸው ሲዯራ በጋራ የኢትዮጵያን ሃብት መዝረፍ፤
አውቀው ሲጣለ ወገኖቻችን በነሱ የተንኮሌ ጦርነት መማገደን በቃ እንበሊቸው !
በዘር፤ በጎሳና በሃይማኖት ተከፋፍሇን እርስ በርሳችን አንፋጅም እንቢ እንበሊቸው!
ሕንድች፤ አረቦችና ቻይናዎች ገበሬው እየተፈናቀሇ የተቸበቸበሊቸውን መሬት
ሇአርሶ አዯሩ ይመሌሱ፤ መሬት ሊራሹ እንጂ፤ መሬት ሇዴንበር ዘሇሌ ከበርቴ
አይዯሇም በቃ እንበሊቸው !
እነዚህ የዴንበር ዘሇሌ አጥፊዎች እያዯርሱ ያለትን የዯን ሃብታችን ጭፍጨፋና
ምንጠራ ይቁም በቃ እንበሌ !
እነዚህ የዴንበር ዘሇሌ ከበርቴዎች ወዯፊት መሬታችንን ሇማስጠበቅ በሚሌ ዯባ፤
አገራችንን በቅጥረኛ ወታዯሮች አስወርረው ሕዝባችንን ከማስፈጀታቸው በፊት
ይህ ወረራ ይቁም በቃ እንበሌ !
በእርሻ መሬቱ ሊይ በሚጠቀሙት ኬሚካሌና፤ የተባይ ማጥፊያ መዴሃኒት፤
የአገራችን የከባቢ አየር ከመበከለ፤ አፈሩ ከመዯህየቱ፤ ውሃው ከመመረዙ በፊት
በቃ ሌንሊቸው ይገባሌ !
በአዝርዕት ዴቀሊ የተነሳ፤ የተሇያዩ የአገራችን አዝርዕት ተበክሇው፤ አገራችን
በተፈጥሮ የተሇያዩ አዝርዕት የሚበቅሌባት መሆኗ ቀርቶ፤ የመከነች አገር ሆና
እኛም፤ ቀጣዩም ትውሌዴ፤ ዘወትር ሇማኝ ከመሆናችን በፊት፤ የዴቀሊ አዝርዕት
(በሰው ሌጅ ጤናም ሊይ የሚያመጣው ጠንቅ ስሊሇ) በአገራችን አንፈሌግም በቃ
እንበሌ !

Et

-

Li
o

- የአገራችንን ሃብት እያዘረፍን የተዯቀሇ ስንዳ በዕርዲታ መመጽወቱ በቃን

3

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion

ይህ ካሌሆነ አዛውንቱም ሆነ ወጣቱ፤ ወንደም ሆነ ሴቱ፤ የተማረም ሆነ ያሌተማረ፤
ማንኛችንም እየተፈጸመ ሊሇው ጥፋት፤ የታሪክ ተጠያቂ ከመሆን አናመሌጥም ::
ሇመሆኑ አገራችን ኢትዮጵያ ሻ’ቢያን በእንኮኮ ወያኔን በአንቀሌባ ተሸክማ እያሞሊቀቀች
ሇእኛ ሇሌጆቿ የእናት እንጀራናት የምትሆነው እስከመቼ ነው ጎበዝ?!
ትናንት የአሌባኒያ ሾሻሉዝም አፈ ቀሊጤ የነበሩና ዛሬ ዯግሞ የምዕራባውያን፤ የአረቦች፤
የሕንድችና የቻይና አሽከሮች ሇሆኑት ወያኔና ሻ’ቢያ በቃ ሌንሊቸው ይገባሌ ::
መዯምዯሚያ:

n.
Co

m

ሕይወት የተንጠሇጠሇች የውሃ ጠብታ ናት፤ ጥቂት የታዯለ ሰዎች፤ በዚችው
በተንጠሇጠሇች የሕይወት ጠብታ: መሬት ሊይ ያሇዋጋ ጠብ ብሊ ወዴቃ እንዲትዯርቅ
እየሰጉ፤ ታሪክ ሠርተውና በሷ እያጠቀሱ ታሪክ ጽፈው ሇራሳቸው፤ ሇወገናቸውና ሊገራቸው
የሚሆን ቁምነገር ሠርተው፤ ሇተተኪው ትውሌዴ ዯግሞ ቅርስ ትተው አሌፈዋሌ ::

hi
o

Li
o

አብዛኞቻችን እንዯ ውሃ የተንጠሇጠሇችውን የሕይወት ጠብታ፤ ፈራ ተባ እያሌን፤ ከዛሬ
ነገ፤ ከነገ ሇተነገወዱያ፤ ከሳምንቱ ሇወር፤ ከዘንዴሮ ሇከርሞ፤ በማሇት በተንጠሇጠሇችበት
ቦታ: በርሃባችን እያከሳናት፤ በፍራቻችን፤ እያስፈራራናት፤ በስንፍናችን እያሳመምናት፤
በዝምታችን እያፈናት፤ በእርዛታችን አያስበረዴናት፤………ሇራሳችንም ሆነ ሊገራችን
ቁም ነገር ሳንሠራባት ያሇዋጋ ከፍራቻችን በሚፈጠረው የሰውነታችን ግሇት እንዯ
እንፋልት ተና እንዴትቀር እናዯርጋታሇን::

Et

ጥቂቶቻችን ዯግሞ በሌግመታችን እያበሳጨናት፤ ከጫት ጋር አኝከን እየዋጥናት፤
እያጨስን አጭሰናት፤ በአሌኮሌ ጠብሰናት፤ በወሲብና በዲንኪራ አታክተናት፤ ተማራ
ሳትሰናበተን ጠብ ብሊ በመውዯቅ ከመሬት ጋር ትሳሳማሇች::
ከዚያም እከላ እኮ ሞተ ይባሊሌ! ተኖረና ?!!
ያንተ ወይም ያንቺ ሕይወት እንዳት ናት ወይም ምን ትመስሊሇች ? ብዬ አሌጠይቅም፤
እራሳችሁን ጠይቁ !
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !
ኢትዮጵያ በተባበሩ ሌጆቿ ክንዴ ታፍራና ተከብራ ሇዘሊሇም ትኑር !!
መጋቢት 10 ቀን 2004 ዓ.ም. (March 21/ 2012)
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