ሇኢትዮጵያ መንግሥት ከኢትዮጵያ የተሊከ ዯብዲቤ
ከታረቀኝ ሙጬ
የአሁኑን መነ መንሱት አያዴርገውና በደሮ ጊዛ ሰዎች የሚሠነዜሩት ምክር አዴማጭ አገኘም አሊገኘም መካሪን የሚጎዲ ነገር
እንዯማይከተሌ ሇመጠቆም ‹አፍ ወዴቆ አይሰበርም› ይባሌ ነበር፡፡ እኔም አሁን ያን ብሂሌ በማስታወስ ከወቅቱ የኢትዮጵያ መንግሥት
ከፍተኛ ባሇሥሌጣናት ውስጥ፣ ኢትዮጵያዊነቴ ቆርቁሮኝ ከዙህ በታች በቁጭት የማወሳውን ጉዲይ የሚያዲምጠኝና መፍትሄም
የሚፈሌግሇት ወገን አሊጣም ከሚሌ ቅን አስተሳሰብ በመነሳት ፍሬ ነገሩን አጠር አዴርጌ አቀርባሇሁ፡፡ የወያኔን ዕዜነ ሌቦና ይክፈትሌኝ፡፡
የወይሮ አዛብ የዴህነት ጉዲይ ጉዲዩን በቅርበት ሇሚከታተሇው የሁለም ጎራዎች ኢትዮጵያውያን ወገኖች የጦፈ የመነጋገሪያ
አጀንዲ ከሆነ ዋሌ አዯር ብሎሌ፤ አንዲንድች ምናሌባትም ከሴትዮዋ የቀዯመና የተሇመዯ ስዴ ጠባይ አኳያ ጉዲዩን በመናቅ ከቁም ነገር
ሳይጥፉት ቢያሌፉም አንዲንድች ዯግሞ የሴትዮዋ አነጋገር ሉያስከትሌ ከሚችሇው የሀገርን ስምና ክብር ሇተጨማሪ ጊዛ ከማጠሌሸት
አንጻር አስሌተውት ሲብሰከሰኩበትና ሲቆጩበት ተስተውሇዋሌ - እኔ ከሁሇተኞቹ ውስጥ ነኝ፡፡ ከኛም ባሇፈ አንዲንዴ የኛን ሁኔታ
በሚከታተለ የዓሇም ዛጎች ንዴም ወይሮዋ ኢትዮጵያን በብቸኝነት የሚወክለ ይመስሌ ኢትዮጵያውያንን ከዙህች ሴት፣ ከወ/ሮ አዛብ
የተሇዬ ባሕርይ በተገኘ የእብሇት ፍብረካ መክሉት እዬሇኩ እኛም እንዯሳቸው የነጭ ውሸት አቅማዲዎች ሳንመስሊቸው የምንቀር
አይመስሇኝም፤ ‹መሪዎች እንዱህ ከሆኑ ሕዜቡስ በምን ሉሇይ ነው?› ብሇው ቢጨነቁ እነሱም የማይኮነኑበት እኛም የምናፍርበት መጥፎ
አጋጣሚ የሚፈጠር ይመስሇኛሌ፡፡ ይህ የሚያሌፍ መን የማያሌፍ ሁሇንተናዊ ጠባሳ እያስከተሇብን እንዯሆነ ከተገነብን ብንቆይም የአሁኑ
ግን ከምን ጊዛውም የባሰ ሣይሆን አይቀርም፡፡ ከዙህ የሚቆጭና የሚያንገበግብ ሀገራዊ ጉዲይ ተነስቼ ነው እንግዱህ ይህችን አነስተኛ
ማስታወሻ ሇመንግሥት ሇመሊክ የተነሣሁት፡፡ ይህን ባሊዯርግ ኅሉናየ ይወቅሰኛሌ፡፡ ከኔ ከወጣ ዯግሞ ያ ብቻውን ሇጊዛው በቂየ ነው፡፡
ውዴ የኢሕአዳግ ባሇሥሌጣናትና ታናናሽ የሥራ ኃሊፊዎች!
የማተቤን ሇመመስከር፣ እኔ ወይሮ አዛብ ዴሃ ይሁኑ ሀብታም፣ ጤነኛ ይሁኑ በሽተኛ በቅርበት አሊውቅም፡፡ እንዯሕዜቡ ግን
ከከባቢያዊ መረጃዎችና ከምዴራዊ መንግሥት አጠቃሊይ ባሕርይ በመነሣት ያሇኝን ግምት መሠንር እችሊሇሁ፡፡ ስሇሆነም እሳቸው
እንዯሚናገሩት ባሇቤታቸው (የቀዴሞው?) ጠ/ሚኒስትር መሇስ ዛናዊና መሊው ቤተሰባቸው በተጠቀሰው የአራት ሺህ ብር ገዯማ ዯመወዜ
ሌክ እንዯኛው በኑሮ ውጣ ውረዴ ችግር እየተጠበሱ ይኖሩ እንዯነበር አሊምንም ብቻ ሳይሆን ይህን እጅግ አጸያፊ ንግግር ሰምቶ ሉያምን
የሚፈሌግ ዛጋ ሁለ - በዓሊማ አንዴነትም ይሁን በየዋህነት ወይም በሁሇቱም- ከኃጢአተኝነት አያመሌጥም የሚሌ ፅኑ እምነት አሇኝ ታሊቁ መጽሏፍ ቅደስ አሁን ሇጊዛው ትዜ በማይሇኝ ምዕራፍና ቁጥር ‹በዴሆች የሚያሊግጥ ኃጢኣት አዯረገ› እንዱሌ፡፡ በሀገር ውስጥ
ያሇን ዛጎች እንኳንስ እነመሇስ ዛናዊና እነሱ ጃዜ ብሇው የሚሌኩብን በንግደና በፖሇቲካው የተሠማሩ የቀን ጅቦች እንዳት ያሇ የተማነነ
ኑሮ እንዯሚኖሩ ነቃሽ ሳያስፈሌገን እኛው ምሥኪኖቹ በሚገባ እናውቃሇን፡፡ በተጨባጭ መረጃ የተዯረሰባቸው የቢሉዮኖች ድሊሮች
ባሇቤት መሆናቸው እንዲሇ ሆኖ የመሇስ ቤተሰቦች በሀገር ውስጥና በውጪው ዓሇም እንዳት እንዯሚኖሩ በመንጌ አገሊሇጽ ብታምኑም
ባታምኑም ሕዜቡ በዯንብ ያውቃሌ፡፡ በመሠረቱም መሇስና ቢጤዎቹ ቅጥፈትና መሠሪነት፣ ግዴያና ሙስና እንዯበጎ ባህሌ በሚቆጠርበት
የፖሇቲካ ዏውዴ ውስጥ እንጂ የተራዴዖ ዴርጅት ውስጥ በአመራር ሰጪነት እንዲሌነበሩ እንረዲሇን፡፡ በዚሬ መን የሃይማኖት ቁንጮዎች
ሣይቀሩ በቢሉዮን የሚቆጠር ሀብትና ንብረት በሚያፈሩበት ወቅት እነመሇስ እንዯማርያ ተሬዚና እንዯአበበች ጎበና ሇረዴኤት የተቀዯሰ
ዓሊማ ከዴሆች ጋር ጎዲና ሇጎዲና እንዱንከራተቱ አንጠብቅም(በግሌ አውሮፕሊኑ የሚንሸራሸረውንና በግሌ ቤተ መንግሥታዊ ግቢው
የሚዜመነመነውን ናይጄሪያዊ ሰባኬ ወንጌሌ እዙህ ሊይ በማጣቀሻነት ያስቧሌ)፡፡ በዙያ ሊይ መሇስ ዛናዊ ሃይማኖት ያሌነበረው ሰው
መሆኑን በራሱ አንዯበት ስሇገሇጸ ሇየትኛው ጽዴቅ ብል ወይም የትኛውን ኩነኔ ሉያስቀር ብል እንዯባሕታዊ በመቁነን ሉኖር እንዯሚፈሌግ
ጨርሶ አይገባኝም፡፡ የዙህ ውሸት ዓሊማ ጭራሹን የማይገባን ከነዙህ ነጥቦች አንጻር ነው፡፡ ሴትዮዋ ራሳቸው ግራ ተጋብተው ግራ እያጋቡን
ናቸው፡፡ ዴህነቱ ካሌተጫናቸው የግሌ ሀኪም እንዱኖራቸው ቢያዯርጉና ጤንነታቸውን ቢፈትሹ መሌካም ነው፡፡ ሇዴሆች በነጻ የሚቆም
የሥነ አእምሮ ሀኪም ካሇም ከአሁኑም ሳይብስባቸው ኢሕአዳግ ራሱ ይፈሌግሊቸው፤ አሇበሇዙያም ዴህነታቸውን በሚኖሩበት ቀበላ
አስመስክረው አማኑኤሌ ሆስፒታሌ እንዱቀበሊቸው ቢዯረግ አይከፋም፡፡ ያኔ እንዱያውም በሳቸውና በባሇቤታቸው አብዯው ይህን
ሆስፒታሌ ያጥሇቀሇቁ ዛጎች ዴነው ስሇሚወጡ ሇርሳቸውና ሇመሰሌ አዱስ አባጆች ይሰፋቸዋሌ - ‹አባጆች› ከሚሇው ‹ባ›ን ሊሊ አዴርጓት፡፡
እዙህ ሊይ የኔም ሆነ የብዘዎቻችን ጥያቄ ይህን ሉሰሙት የሚቀፍፍ የውሸቶች ሁለ የበሊይ የሆነ ታሊቅ የሚላኒየም ውሸት ሇምን
ዓሊማ አሁን በዴጋሚ ማንሣት አስፈሇገ? የሚሇው ነው - እርግጥ ነው - ባሌም ሚስትም የዙህ ‹ዴሃ ነኝ› የማሇት ሌክፍት ሰሇባ መሆን ዚሬ
የተጀመረ አይዯሇም፤ አፈሩን ገሇባ ያዴርግሇትና መሇስ፣ ‹እዙያች መዯርዯሪያ ሊይ ከምታያቸው መጻሕፍት በስተቀር ላሊ የኔ ነው የምሇው
ሀብትና ንብረት የሇኝም› ሲሌ ያሊፈረ፣ ‹ሰው ቀርቶ ትንኝ አሌገዯሌኩም› በማሇት በሣቅ ካንፈራፈረን ላሊው ማፈሪያ የቀዴሞ መሪያችን
ጋርም በውሸታምነት የሚስተካከሌ ብቻ ሣይሆን አሌፎ የሚያስከነዲ እንዯነበር እናውቃሇን፡፡ መሬታችን የምታፈራው ግን ምንዴነው?

ሰው እየተቀበረ የእንግዳ ሌጁ እያዯገ ይሆን እንዳ? የዙህ ሁለ መርገምት መንስኤው ምን ይሆን? አይጨንቃችሁም? ሀገርና
ሕዜብ ስንት ጊዛ ይቀጣሌ? ዲዊት ሇፈጣሪው ‹እስከማዕዛኑ ትረስኣኒ ሉተ› ያሇው ሇዙህ መሆን አሇበት - መረሳቱ ቆጭቶት፡፡
ሴትዮዋ ይህን የማይጨበጥና እኛን ዏዋቂዎችን ቀርቶ ጡጦ የሚጠባ ሕጻንን እንኳን ሉያሞኝ የማይችሌ የዴህነት ወሬ ሇሆነ
ዓሊማ ሉጠቀሙበት ቢፈሌጉ እንኳ በሀገር ሊይም ሆነ በሴትዮዋ በራሳቸው እንዱሁም በኢሕአዳጋውያን መንዯር እስከመመሇክ በዯረሰው
በታሊቁ ባሇራዕይ መሪ በጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዛናዊ ሊይ ሉያሳዴር የሚችሇውን አለታዊ ተፅእኖ የሚገነብ አንዴ ብሌህ ሰው

ከኢሕአዱግ ውስጥ እንዳት ሉገኝ አሌቻሇም? ‚!ኧረ ጎበዜ ይቺ ሴት ገዯሌ እየጨመረችን ናት!‛ የሚሌ አንዴ አቅሌ ያሇው ሰው ይጥፋ?
ሁለም ተያይዝ ዯንቆሮ ይሁን? ምን ዓይነት ተፈጥሮ ነው? ኢሕአዳግ እንዯኢሕአዳግነቱ በሕይወት ካሇ ትሌቅና ፈታኝ ጥያቄ
ይመስሇኛሌ - ይህ ዴርጅቱ ሰው አሌባ እየሆነ የመምጣቱ ችግር፡፡ ሴትዮዋ ሉሳሳቱ ይችሊለ፤ ሀን ሊይ ስሇሆኑ፣ ሊጣው እችሌ ይሆናሌ
ብሇው የሚጠራጠሩት አንዲች የሥሌጣንና የጥቅማ ጥቅም ቦታ ሉኖር ስሇሚችሌ፣ በሀን ምክንያት አእምሮኣቸውና ሥነ ሌቦናቸው
ተቃውሶ ሉሆን ስሇሚችሌ፣ ቀዴሞ ባሊቸው አቶ ተማቹ ሳይሞት ይኖሩበት የነበረውን ጎስቋሊ ግን ከአሁኑ የተሻሇ የዴህነት ኑሮ
ስሇሚያስቡና አሁን ዯግሞ የባሰ ችግር ገጥሟቸው ሉሆን ስሇሚችሌ፣ በትምህርት የገፋ ስብዕና ስሇላሊቸው… በነዙህና በላልች ምክንያቶች
የተነሣ ጤናማ አስተሳሰባቸው ተዚብቶባቸው ይህንና ከዙህም የከፋ ኅሉናን የሣተ የመባረቅ ሁኔታ ውስጥ ሉገቡ ይችሊለ - በዙህ ወቅት
ግን ባጠገብ ሰው ሉኖር ይገባሌ፡፡ ኢሕአዳግ እንዯዴርጅትና እንዯተቋም ይህን መሰለን ጠርዜ የሇቀቀና በማንኛውም መሇኪያ ከዕብዯት
ያሌተናነሰ ምናሌባትም የበሇጠ ዴርጊት ሃይ ሉሇው በተገባ ነበር፡፡ ከአንዴ ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ዴርጅት ሕይወት የአንዱት ተራ ተጋዲሊይ
ሕይወት እንዱበሌጥ የተዯረገበት ዕንቆቅሌሽ ይሁንታዊ ይሁን የነገሮች ግጥምጥም በጭራሽ ሉገባኝ አሌቻሇም፡፡
በላሊ አቅጣጫ ሳስበው ሁኔታው ባሎን የጎዲች መስሎት የገዚ አካሎን በጋሬጣ እንዯወጋችሁ ቂሌ ሴት ይመስሇኛሌ፡፡ ኢሕአዳግ
ኢትዮጵያን ያዋረዯ መስልት ይህ የሴትዮዋ ንግግር ሲሰራጭ በሞኝነት ዜምብል ተመሌክቶ ከሆነ የተጎዲው የኢትዮጵያ ሕዜብ ሣይሆን
ራሱ እንዯሆነ ሉረዲው ይገባሌ፡፡ በበኩላ ታሪክ ይቅር የማይሇው ስህተት ተሠርቷሌ - ታሪክ አሇ ብል ሇሚያምን ወገን ማሇቴ ነው፡፡
ይህ መጥፎ ክስተት - በጥሞና ሇተመሇከተው ወገን - ኢትዮጵያን አያዋርዴም፤ ኢትዮጵያውያንን በጭራሽ አያሣጣም፡፡ ይህ
መረን የሇቀቀ የጅሌነትም ይሁን የብሌጣብሌጥነት ሥራ በብቸኝነት የሚናገረው የኢሕአዱግን ተፈጥሮ ነው፡፡ የተዋረዯው እርሱ ራሱ
ነው፡፡ ሇእኛ እንዱያውም በእርግማን የተሸፈነ ምርቃት ነው - ፈረንጆቹ ‚Mixed blessing‛ ወይም ‚ Blessing in disguise‛
እንዯሚለት፡፡ መነሻ የሴትዮዋ ዓሊማ ምንም ይሁን ምን - ዕብዯትም ይሁን ቅዠት - ሇእኛ ግን ‹ኢትዮጵያውያንን የሚመሩ እነዙህ ሰዎች
ምን ዓይነት ሰዎች ናቸው ? ሇካንስ ይህን ያህሌ የቀጠ ስብዕና ያሊቸው ናቸው?› በሚሌ ላልች የዓሇም ዛጎች ችግራችንን እንዱረደሌኝ
የሚያዯረግ ፈሌገን የማናገኘው አጋጣሚ ነው - መረዲት ሇሚፈሌግ፡፡ በውነቱ እንዯነዙህ ያለ ሰዎችን እንኳን በመሪነት በተመሪነት ዯረጃ
ማግኘት ራሱ የሀገርን ሁሇንተናዊ መራቆት የሚያመሇክት የክስረት ምሌክት ነው፡፡ (ወዳት እየሄዴን ይሆን? አያሣፍርም?)
ኢሕአዱጋውያን ሳይቀሩ በሀፍረት የተሸማቀቁበትና በአንዴ ወይ በላሊ ምክንያት እርስ በርስ እየተፈራሩ አንዲችም አስተያየት
እንኳን ሇመስጠት ያሌዯፈሩበት፣ የእርምት እርምጃ እንዱዯረግበት ባሇመፈሇግም ሇሣቅና ሥሊቅ የተጋሇጡበት ይህ ታሪካዊ ህፀፅ ብዘ ዋጋ
የሚያስከፍሌ ታሊቅ ስህተት ነው - ዋጋ ስሌ በአፍሪካዊ የዋጋ ትመና በደሊ ብቻ አታስለት፡፡ የሆነው ይሁንና የችግሩ ወገብ አገዲ ይህ ከፍ
ሲሌ የተገሇጸው ሆኖ ቀጣይ ዲፋም እንዲሇው ቀጥሇን እንመሇከት፡፡
ቀጣዩ ዲፋ በከተማችን እየተወራ ያሇው ነገር እውነት ከሆነና እኚሁ ሴት ‹ከነዴህነታቸው› የአዱስ አበባ ከንቲባ ከሆኑ ነው፡፡
ወይሮ አዛብ መስፍን ወይም በአያታቸው በዯጃች ጎሊና በበረሃ የሥራ ጠባያቸው ምክንያት አምሣ በግ ፈጅ የጎሊ ዴስት ብቻ ሇብቻ
ከማገሊበጣቸው አንጻር በተዯረበሊቸው ስም ሲጠሩ አዛብ ጎሊ በሕዜብ ከመሾማቸው በኢሕአዱግ የተሻሩትን በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ
የሕዜብ ተመራጭ ከንቲባ ድክተር ብርሃኑ ነጋን ተክተው የአዱስ አበባ ከተማ ከንቱ ከንቲባ ሲሆኑ ይታያችሁ፡፡ ‹እስመ አሌቦ ነገር
ይሰዓኖ ሇእግዙአብሔር› የሚሇው ሇኢሕአዱግ ተገሌብጦ ብዘ ጉዴ እየታብን ስሇሆነ የአዱስ አበባ ሕዜብ 99.9 በመቶ ወይሮ አዛብ
ካሌመሩኝ ብል አሻፈረኝ እንዯሚሌና በካርደ ‹እንዯሚመርጣቸው› ሰሞኑን እናይ ይሆናሌ - እግዙአብሔር ጥሊውን ጥልሌን ይህን ህሌም
ወዯ ቅዠት ካሌሇውጠሌን ዕዲችን ገና ተከፍል የማያሌቅ ሉሆን ነው፡፡(የቬንዝሊው ኒኮሊስ ማደሮ በጠባብ ውጤትም ቢሆን በማሸነፉ
እንኳን ዯስ አሇው፤ የሥሌጣን ነገር መዴሓኒት የላሇው መጥፎ በሽታ በመሆኑና ተገቢና ትክክሇኛ ቢሆንም እንኳን ሽንፈትን መቀበሌ
ሇብዘዎች የማይዋጥ መራር ክኒን በመሆኑ ይህን ውጤት ሇመቀበሌ እያንገራገረ የሚገኘው ካፕሪላም መጽናኛውን እንዱሌክሇት በዙሁ
አጋጣሚ እጸሌይሇታሇሁ፤ ‹ምን አገባህ› አይባሌም- ነውር ነው - የሰው ሌጆች ሰሊም የሁሊችንም ሰሊም ነውና፡፡)
ውዴ ኢሕአዱጋውያን! በምታምኑበት ይሁንባችሁ - ሰይጣንም ይሁን ግዳሇኝም - በርሱው ይሁንባችሁና እባካችሁን የዚሬን
ይህችን ምክር አዴምጠሩኝ፡፡ ከሕዜቡ አንዲችም ተቃውሞ አትጠብቁ - እስካሁንም እንዯማትጠብቁ ሁለ፡፡ የምታዯርጉት ሁለ ሇሕዜቡ
አይሞቀውም አይበርዯውም፤ እኛና እናንተ በተሇያዬ ምህዋር እንዯምንኖር ታውቃሊችሁ ብዬ እገምታሇሁ፡፡ ላሊው ቀርቶ አነስተኛና
ቀጫጭን -ማነው - ጥቃቅን የምትሎቸውና ብቻችሁን ሮጣችሁ ራሳችሁ ከራሳችሁ ጋር ሇምትወዲዯሩበት ምርጫ የምትጠቀሙባቸው
የራሳችን ናቸው የምትሎቸው ሌጆች እንኳን የሚጠጓችሁ ሇጥቅም እንጂ ወዯዋችሁ እንዲሌሆነ የታወቀ ነው፡፡ ምዴባችሁ ‚Power comes
out of the barrel of a gun.‛ ብሇው ከሚያምኑ አፄ በጉሌበቱዎች መሆኑን እናንተም ሆናችሁ እኛ እናውቃሇን፡፡ ግን ግን አንዲንዳ
ታዱያን ግፍ ሲሠራ እየተስተዋሇ ቢሆን ክፍያው ተመጣጣኝ እንዱሆን ሇማዴረግ እንዱቻሌ የወዯፊት ምቹ ሁኔታን ከመፍጠሩም በሊይ
የጥፋቶች ውጤት ተካካይ የአጸፋ ክፍያ እንዱኖራቸው ያዯርጋሌና የዕዲ ቁሌሌ ሊሇማሰቀመጥ በኔ ይሁንባችሁ ይቺን ምክሬን ስሙኝ፡፡
እናም ይህን አጠቃሊይ እውነት በመገንብ እኚህ የተከበሩ የቀዴሞ ቀዲማዊት እመቤት እንዯተከበሩ እንዱኖሩና የ(ቀዴሞ) ጠቅሊይ
ሚኒስትራችንን ስም ከመቃብር እያወጡ በክፉ እንዲያስጠሩ ከዙህ ሺሞት - ማሇትም ሹመት - ነጻ አዴርጓቸው፤ ይረፉበት - ይበቃቸዋሌ፡፡
ችልታና ሙያ ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የሰሞኑን ያገጠጠ የሴትዮዋን ኑዚዛ መሰሌ ሀፍረተቢስ የፈጠራ ወሬ ጨምሮ በተሇያዩ
ምክንያቶች ሕዜብ እንዯማይመርጣቸው እየታወቀ የዓሇም መሣቂያ በሆነ አሊዱናዊ ምርጫ ሕዜብ እንዯመረጣቸው በማስመሰሌ የአዱስ
አበባን ከንቲባነት ብትሰጧቸው ሕዜቡ ስሇታፈነ አማራጭ ባይኖረውና ወዴድ ሣይሆን እንዯሁሌጊዛው ሁለ በዜምታው የተቀበሇ
ቢመስሌም የኢትዮጵያ አምሊክ የሚሇቃችሁ እንዲይመስሊችሁ፡፡ ዕዲችሁን አታብዘ፤ የእስካሁኑ ንቀትና ትዕቢት ይብቃችሁ፡፡ አሁን

በዙህች እንኳን ካሱን፡፡(F. Marshal Dr. Pro. Hajji Aladin is the major character of the comedy film entitled ‘the dictator’,
please miss it not, and watch it now!‛
ላሊ ሰው ያጣችሁ ያህሌ እሳቸውን ከንቲባ ብታዯርጉ እኔም በበኩላ እረግማችኋሇሁ፡፡ አንጀትን ሇማራራትና ሌመናን እንዱሰማ
ሇማዴረግ እርግማንን በቅዴመ ሁኔታነት ማስቀመጥ ያሌተሇመዯና ፍሬያማነቱ ሊይም አለታዊ ዴባብ እንዯሚጥሌ ብገነብም ላሊ የተሻሇ
አማራጭ አጣሁና ያንኑ መቀጠላ ነው፡- ወይሮ አዛብን ከንቲባ ብታዯርጉ በእሳቸው ውስጥ ያሇው የመርገምት ዯዌ በእናንተም ሊይ ይዯር
- ደሮውንም ሠፍሮባችሁ ከሆነ ዯግሞ ተፋፍሞ ይቀጥሌና እርሱም በበኩለ ትንሣኤ ኢትዮጵያን ያፋጥን፡፡ ምክሬን ባትሰሙ ጥቁር ውሻ
ውሇደ፡፡ መቀመጫው ሊይ ቁስሌ ያሇበት ውሻ እንዯሌቡ አይጮኽም እንዱለ በሀገርና በሕዜብ ሊይ በሠራችሁት ወንጀሌና የግፍ ሥራ
ምክንያት ብዘዎቻችሁ እንዯተሸነፈ ውሻ ምናባዊ ጅራታችሁን ወዯ ጭኖቻችሁ ጣብቂያ ወትፋችሁና በፍርሀት ካባ ተጀቡናችሁ ይህን
ትሌቅ በዯሌ ሀገርና ሕዜብ ሊይ ብትፈጽሙ በቁማችሁ የሥጋና የመንፈስ ተንከራታች ሁኑ፤ ስትሞቱም ምዴር አትቀበሊቸሁ - መቀመቅ
ውረደ - የሰማያት በሮችም በተንከራታቿ ነፍሳችሁ ሊይ ይከርቸሙ፡፡ ይህ የኔ የግሌ እርግማን ነው፡፡ ይህችን ሃሳብ በዙህ መሌክ ሇመግሇጽ
አማራጭ በማግኘቴ፣ ፍሊጎት፣ ጊዛና መንገዴም ስሊገኘሁ በዙህ ሁኔታ የራሴን እርግማንና ከዙያ በፊትም ምክርና ተግሣጽ ቢጤ ሇገስኩ
እንጂ በብዘ ሚሉዮኖች የሚቆጠረው ‹ወገናችሁ› በየቤቱ ሰማይና ምዴር ተዯፍተውበት በችጋር አሇንጋ እየተሸነቆጠ፣ በርሀብና ጠኔ
እየተቆራመዯ አንጋጥጦ ወዯፈጣሪው በመጸሇይ ሇመንበረ ፀባዖት የማይቀር የመጨረሻ ፍርዴ አጋሌጦ እየሰጣችሁ ነው፡፡ ዚሬ ምንም
ስሊሌሆናችሁ ሁሌጊዛ እንዯዙህ እንዯሆናችሁ ትቀራሊችሁ ማሇት እንዲሌሆነ ተገንቡና ያዯቆነ ሰይጣን ሳያስቀብር ባይሇቅም ከተቻሊችሁ
አሁኑኑ ፖሇቲካዊ ንስሃ ግቡ፡፡ ዯግሞም ምንም አሌሆንም ብሊችሁ አታስቡ፡፡ አትሞኙ፤ እናውቃሇን - ማወቃችንንም ታውቃሊችሁ፤
እንተዋወቃሇን፡፡ ምንም ያሌሆናችሁ እንዲሌሆናችሁ ሌብሳችሁና አኗኗራችሁ የሚያሳብቁት ነገር እምብዜም ባይኖርም - ሌብስ ሲሰፋና
ሲንሇሌ ማስጠበብ ወይም አዱስ መግዚት ስሇሚቻሌ - ከሀኪም ቤት ጋር ያሊችሁ የወትር ቁርኝትና የኅሉና ወቀሣን ሇጊዛው ሇመሸሽ
በየምሽት ክበባቱና የእርቃን ዲንስ ቤቶች ውስጥ መሽጋችሁ በዜጉብኝ የምታሳሌፉት የአሥረሽ ምቺው ቅብዜብዜ ሕይወታችሁ አፍ
አውጥተው ይናገራለ፡፡ አጭር መሌእክቴ ይህችው ናት፡፡ የምሇያችሁ በጸልት ነው፡፡ ፈቃዯኞች የሆናችሁ ቀጣዩዋን ጸልት አብረን
እንጸሌያት፡፡ መጸሇይ ትርፍ የሇውም ተብል ቢታሰብም እንኳን ኪሣራ ሉኖረው እንዯማይችሌ ግን ሊረጋግጥሊችሁ እወዲሇሁ - ኪሣራ
የላሇውን ነገር ዯግሞ መሞከሩ አይከፋም፡፡ እንዯእውነቱ ጸልታችን ሌባዊ ከሆነ ዯግሞ ጸልት ትርፍ እንጂ ኪሣራ ኖሮት እንዯማያውቅ
የሌብ ጸልተኞችን ጠይቆ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ዋናው እምነት ነው - የክርስቶስን ቃሌ ሌዋስና የሰናፍጭ ቅንጣት ታህሌም ብትሆን እምነት
ካሇን ፈጣሪ መሻታችንን እውን ያዯርግሌናሌ፡፡ ችግራችን … ፡፡ አሄሄ … አሁንማ ምን የላሇን ችግር አሇ? ብቻ ሆዴ ይፍጀው ነው፡፡
ፈጣሪ ሆይ፣ ሇኢሕአዳግ ሌብ ስጠውና - ይዋሌ ይዯር እንጂ - ከምንሰማውና ፈጽሞውንም እንዯማይቀር
ከምንጠብቀው የሦርያን መሰሌ ምዴራዊ መከራና ስቃይ ታዯገን!!
አንዴ ኔሌሰን ማንዳሊና አንዴ ኤፍ ዯብሉው ዯክሇርክ በአንዴ አዲር ፈጥረህ ካሇዯም መፋሰስ ነጻነታችንን አጎናጽፈን! ሁለንም
እንዯምትችሌ እናምናሇንና፡፡
እስካሁን ዴረስ ከትዕዚዚትህ ውጪ በተጻራሪ ጎራዎች እየቆምን በተሇይ እኛው በኛው ሊይ ያወረዴነው መቅሰፍት ከበቂ በሊይ
ነውና እባክህን አባት ሆይ ያዝርክብንን ፊት መሌስሌንና ከአሁን በኋሊ በቃችሁ በሇን፤ ከስዯትና ከፍሌሰት፣ ከቂም በቀሌ አዘሪትና በርና
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