አዘራፊና ዘራፊ ሲበሊ : ባሇ አገር ይቀሊውጣሌ !
አሥራዯው (ከፈረንሳይ)

ማስታወሻ:
ወያኔ በጎሳ በረት ያጎራቸው: የአስተሳሰብ ዴንክዬዎች፤ በታጎሩበት የጎሳ በረት ውስጥ ሆነው ሲያጓሩ
ስንሰማ፤ እኛ እንዯነሱ በዘረኝነት ታጥረን ሳይሆን፤ በኢትዮጵያዊነት ማማችን ሊይ ሆነን ቁሌቁሌ
ስንመሇከታቸው፤ እያንጋጠጡ የሚተፉት ሁለ: ተመሌሶ ባፋቸው እየገባ: አረፋ ሲዯፍቁ ስናይ፤
አዘንሊቸው እንጂ አሌጨከንባቸውም፤ ታዘብናቸው እንጂ አሌከፋንም፤ ይበሌጥ አበረቱን እንጂ
ክንዲችን አሌዛሇም፤ ብዕራችን አንዯበቱ ሰሊ እንጂ አሌተዘጋም::
እኛ የምንጽፈው ስሇ አገር አንዴነት፤ አብሮነት፤ዕኩሌነት፤ ፍቅርና ብሌጽግና ሲሆን፤ እነሱ የሚጭሩት
ስሇ ክሌሌ (መንዯር)፤ ጎሳ፤ ዘረኝነት፤ ስርቆትና ጥሊቻ ነው ::
የእምዬ ኢትዮጵያ ሌጆች ሆይ፤ ጻፉ! ጻፉ! አሁንም እንዯገና ጻፉ! እንጻፍ! አገራችን ኢትዮጵያ ብዙ
የሚነገርሊትና፤ ብዙ የሚጻፍሊት ታሪክ ያሊት እንጂ፤ የሚታፈርባት አገር አይዯሇችም::
ሃቅ በተጻፈ ቁጥር የአሳሞችን ሆዴ ቀትሮ፤ በንዳት እያበገነ: ጨጓራቸውን ይሌጣሌ:: የእምዬ
ኢትዮጵያን ሌጆች ዯግሞ: ዕንባቸውን አብሶ፤ አንጀታቸውን አርሶ፤ አይምሯቸውን በማዯስ
ሇአገራቸውና ሇመብታቸው ዘብ እንዱቆሙ ያዯርጋሌና ሳትታክቱ ጻፉ፤ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ቀርቧሌና!!
ይህን መጣጥፍ በኛ አቆጣጠር በ 2004 ዓ.ም. ( በነጮቹ ዯግሞ በ 2011 ) አቅርቤው ነበር :: ይዘቱ
አሁንም ወቅታዊ በመሆኑ፤ የሚሻሻሇውን አሻሽዬ: እንዯገና አቅርቤዋሇሁ ::

መንዯርዯሪያ:
 « Making people to fear and depressed keep them silent and hopeless and
accept the situation as normal even if it is worst.”
“ ሰዎችን እንዱፈሩ፤ እንዱሸማቀቁና እንዱሸበሩ ማዴረግ፤ ዝም እንዱለና ተስፋ ቆርጠው ያሇውን
ጨቋኝና መጥፎ ሥርዏት እንዯ ጤናማ አስተዲዯር ተቀብሇው እንዱኖሩ ያዯርጋሌ ”::
ወያኔዎችም እያዯረጉ ያለት ይህንኑ ነው:: ግን እስከመቼ?
 «On gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu»
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« ሰዎችን በዯካማ ጎናቸው በመጠቀም ማሇት፤ ሆዲምን በሆደ፤ ጠጪን በመጠጥ፤
ሴሰኛን በሴሱ፤ ዘማዊን በዘማዊነቱ፤ እንዯበርሜሌ እያንከባሇለ መግዛት » ::
ወያኔዎች በስሌጣን ሇመቆየት ሲለ እያንዲንደን ዯካማ ፍጡር፤ በዯካማ ጎኑ ሰርገው በመግባት
ቦርቡረው ካነቀዙት በኋሊ፤ ከዚያ እንዯራሳቸው ዓሣ ዓሣ እንዱሸት አዴርገው፤ በሰዎች ዘንዴ
እንዱጠሊ ካዯረጉት በኋሊ፤ እንዲሻቸው ይጋሌቡታሌ :: ከዚያ በኋሊ ዯፍሮ እንቢ የሚሌበት ወኔ
ስሇማይኖረው፤ የዴመት ዕውር አዴርገው እስከ መቃብር ይጎትቱታሌ::
(The useful idiots of EPRDF) ዯዯብት የወያኔ መጠቀሚያዎች: ከየፖሇቲካ ዴርጅቱ፤
ከየጎሳውና ከየሃይማኖት ዘርፉ፤ እየሆኑ የምናየው ይህንኑ ነው::
 ” Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am
not sure about the former. ”
Albert Einstein
“ ሁሇት ነገሮች ብቻ ማብቂያ (ማሇቂያ) የሊቸውም፤ እነሱም፤ የተፈጥሮ (የዓሇም) ና የሰው ሌጆች
ዯዯብነት ሲሆኑ፤ ስሇ ተፈጥሮ ዯዯብነት ግን እርግርጠኛ አይዯሇሁም ”::
አሌበርት አነስታይን
 " Don’t fear death so much but rather the inadiquate life ”
Bertolt Brecht
“ ሞትን ይህን ያህሌ አትፍሩ፤ ይሌቅስ መፍራት አጓጉሌ (ጎስቋሊ) ኑሮ መኖርን
ነው ”
በርቶሌ ብሬች
 “ Every man has the right to risk his own life inorder to save
it.”
Jean Jacques Rousseau
“ እያንዲንደ ሰው ሕይወቱን ሉያዴናት ከፈሇገ መስዋዕትነትን መክፈሌ የግዴ
ይሇዋሌ ”
ዣን ዣክ ሩሶ
መግቢያ:
መሬት ዕትብት ነው: ከወሊዴ እናት ጋር የሚያስተሳስር የፍቅር ገመዴ፤ መሬት ጋናሻና ጦር ነው :
ከአያት ከቅዴም አያት ተወርሶ: ጠሊትን ዴሌ የሚነሱበት መሳሪያ፤ መሬት ማተብ ነው: የሃይማኖቱ
መግሇጫ፤ የዕምነቱ ማምሇኪያ ቦታ፤ የአምሊኩን ስም የሚጠራበት ቤተ ክርስቲያን፤ ወይም የአሊህን
ስም የሚጠራበትን: መስጊዴ ማስከበሪያ ::
መሬት ሌጅ ነው: ዕዴሜ ገፍቶ ጉሌበት ሲዯክም: ምርኩዝ ሆኖ የሚዯግፍ፤ መሬት ጃንጥሊ ነው :
ከጠራራ ፀሏይና ከድፍ ዝናብ እራስን መከሇያ፤ መሬት ፍቅር ነው: ያመረቱትን ከወገን ጋር አብሮ
የሚያቋዴስ፤ መሬት ገመና ነው: የራስን ምስጢር መሸሸጊያ፤ መሬት ትዲር ነው: ባሌና ሚስትን በቃሌ
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ኪዲን የሚያስተሳስር፤ መሬት መቃብር ነው: ጉዞን ሲጨርሱ እፎይ ብሇው በጸጋ ክሌትው የሚለበት፤
መሬት የሚተነፍሱት አየር፤ የሚጠጡት ውሃ፤ የሚበለት ምግብ ነው::
በመጨረሻም መሬት አገር ነው፤ የማንነት መግሇጫ፤ የባሕሌ ጓዲ፤ የቋንቋ ቃና፤ የሰንዯቅ ዓሊማ
ማስከበሪያ፤ በወዲጁም በጠሊቱም ታፍሮ፤ ማንነቱን አስከብሮ እራሱን ቀና፤ ትከሻውን ከፍ አዴርጎ
በኩራት የሚኖርበት ምዴር፤ መሬት !!
ያሇ መሬት ሕይወት ባድ ናት በውስጧ ምንም የላሇ የተነፈሰች ፊኛ !
እንዯ እሬት በመምረር፤ እንዯ ጭራሮ አዴርቃ፤ ቀጭጫ በማቀጭጭ፤ እንዯ ከሰሌ አክስሊ፤ በጎስቋሊ
ጎዲና እያንገጫገጨች ያሇ ርህራሄ ወዯ መቃብር የምትጎትት ሟርት !
ታዱያ ማነው ማንነቱ ተሸጦ፤ ባሕለ ተንድ፤ ቋንቋው ተረስቶ፤ ሰንዯቅ አሊማው ተቀድ፤ ዕትብቱ
ከተቀበረበት መሬት በአዘራፊዎች አጋፋሪነት በዴንበር ዘሇሌ ዘራፊዎች ሲዘረፍ፤ አንገቱን ሰብሮ፤
ትከሻውን ቀብሮ፤ እራቁቱን ሲያስቀሩት ዝም የሚሌ ?!
ሊምባዋ አሌቆ ሌትጠፋ ጭሌ ጭሌ የምትሌ ኩራዝ: በምትሇግሰው ብርሃን: በሚተዲዯር አገር ውስጥ
የሚኖር ሕዝብ፤ ሁሇት ምርጫዎች አለት :: አንደ ከዚህ በኋሊ የሚመጣው ዴቅዴቅ ጨሇማ መሆኑን
በመረዲት፤ ተነስቶ ሇኩራዙ የሚሆን ሊምባ ማፈሊሇግ፤ ሲሆን፤ ሁሇተኛውና የዯካሞች ምርጫ ዯግሞ
በዴቅዴቅ ጨሇማ ውስጥ እንዯ ላሉት ወፍ ተዘቅዝቆ፤ ሰው ከመሆን በታች ዝቅ ብል፤ ዝቅዝቅ ኑሮ
መኖር: ከሇሉት ወፍ አንሶ !!
ጠሊቶቹ ቢቻሊቸው: ጭሌ ጭሌ የምትሇዋን ኩራዝ ዴርግም አዴርገው በማጥፋት: በዴቅዴቅ ጨሇማ
ውስጥ እየተዯናበረ: ዲፍንታም ሆኖ እንዱኖር ከተመኙሇት: ሰንበትበት ከማሇት አሌፎ ከርሟሌ፤ እናም
ምርጫው በዴቅዴቅ ጨሇማ ተዲፍኖ መኖር፤ ወይም በብርሃን ሇመኖር ብርሃን ፍሇጋ መነሳት ነው::
ጎበዝ ! ስንቶቻችን በጨሇማ ሊሇመኖር ወስነናሌ ?!
የውጪ ወራሪዎች: ኢትዮጵያን በጦር ወግተው ቅኝ መግዛት እንዯማይችለ የተረደት ገና ከጠዋቱ ነበር፤
እንግሉዞች አፄ ቴዎዴሮስን ወግተው: የዘረፉትን ዘርፈው: ሹሌክ ብሇው የወጡት ኢትዮጵያን ቅኝ
ተገዢ ሇማዴረግ ቢሞክሩ የሚከተሊቸውን ጣጣ ስሊወቁ ነበር ::
ቀጥልም የጣሉያን ወራሪ ጦር: በእምዬ ምኒሉክ ሠራዊት በአዯዋ ዴሌ ሲመታ፤ የመሊው ነጭ ዘር
ሽንፈት ተዯርጎ በመወሰደ: በኢትዮጵያ ሊይ ቂም ተቋጥሮ አመቺ ጊዜ በመጠበቅ: በማይጨው ጦርነት
ተመሌሰው ቢመጡም ዕጣቸው በዴጋሚ ሽንፈት ሆነ::
ከዚያም ኢትዮጵያን ዴሌ መምታት የሚቻሇው፤ ጦር ሰንቀው፤ ሠራዊት አሰሌፈው፤ በመውረር
ሳይሆን፤ ተጣመው ባዯጉ በገዛ ሌጆቿ መሆኑን በመረዲት፤ ጠማሞች ሌጆቿን ኮትኩተው የበሇጠ
የተጣመሙ ሆነው እንዱያዴጉ በማዴረግ ይኸው አሁን በ21ኛው ክፍሇ ዘመን መባቻ ኢትዮጵያን
ሇመቀራመት በቁ::
የሚገርመው ከጥንት ባሊንጣዎቻችን ባሻገር: እንዯ ቻይና፤ ሕንዴ፤ ቱርክ፤ ሳውዱ አረቢያ፤ ግብፅና
ጅቡቲ የመሳሰለ በቅኝ ተገዢነት የማቀቁ፤ በሙስና የተጨማሇቁ አገሮች እንኳን ሳይቀሩ፤ ሕዝባችንን
ከመሬቱ በማፈናቀሌ: የመሬታችን ተከራዮች መሆናቸው ሲሆን፤ ከነዚህ ዝርክርክ አገሮች የወዯፊት
ትርፋችን፤
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 አፈሩን አዯህይቶ ወዯፊት ቢታረስ ፍሬ የማያፈራ መሬት ማዴረግ ::
 አገር በቀሌ የማምረቻ ፋብሪካዎች፤ የኃይሌ ማመንጫዎችን፤ የቴላኮሚኒኬሽን፤ የአየር
መንገዴ፤ ባንኮችን፤ ኢንሹራንሶችን፤...ወዘተ ማዲከም፤ ብልም ጠቅሌል መያዝን ::
 ኢትዮጵያዊ ነጋዳዎችን: በዴንበር ዘሇሌ ነጋዳዎች ገፍትሮ ከንግደ ዓሇም ማስወጣት ::
 የቆሻሻ ክምችትና፤ ሇጤና ጠንቅ በሆኑ ጋዞች አገርን በመበከሌ የዜጎችን ጤና ማቃወስ ::
 የከባቢ አየር መዛባት በመፍጠር: ዴርቅና ጎርፍ እንዱበራከት በማዴረግ: ሕዝብን ማፈናቀሌ ::
 የራሳችን ላቦች አሌበቃ ብሇው፤ በላልች ዓሇም አቀፍ ላቦች አገራችንን በማዘረፍ: ሙስና
(ንቅዘትን) ማስፋፋት ::
 አገራችንን: የቅጂ ቅጂ ቴክኖልጂ ጥገኛ በማዴረግ፤ እዴገትን ማቀጨጭ ::


የዯን ጭፍጨፋ፤ የአራዊትና የአእዋፋት ዕሌቂት፤ የማዕዴናት ዝርፊያ ሰሇባ መሆን ::

 አሜሪካኖች፤ ቻይናዎችና ሕንድች ጤፍ እንጀራ ሲበለ: እኛ ኢትዮጵያዊያንን : የሌውጠ ዴቀሊ
(Genetically modified) በቆልና የሩዝ ቀሇዋጮች ማዴረግ ::
 የተቀራመቱትን የአገራችንን መሬት: ሠራንሊችሁ የሚሎቸውን ቆሻሻማ እንደስትሪዎችና
አፈሰስን የሚለትን መዋዕሇ ንዋይ ሇማስጠበቅ በሚሌ ሰበብ: በእጅ አዙር ቅኝ ገዢነት
ተዯሊዴል ሇመቆየት: የጦር ሠራዊት መንዯር (military base) መመስረት::


ፈረንሳይ፤ አሜሪካና አሁን ዯግሞ ቻይና በጅቡቲ የመሠረቱት የጦር ሠፈር : ሇእጅ አዙር ቅኝ
አገዛዛቸው የመንዯርዯሪያ ዝግጅት እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ:: ከቻለ እራሳቸው ይወሩናሌ፤
ካሌቻለ ዯግሞ በቅጥረኛ ወታዯሮች እንዴንወረር ያዯርጋለ :: (በሊይቤሪያ፤ በኮንጎና በተሇያዩ
የአፍሪካ አገራት የተዯረጉና: እየተዯረጉ ያለትን የማዕዴናት፤ የወርቅና የአሌማዝ ዘረፋን ሌብ
ይሎሌ) ::

 የነሱ የመረጃ ቴክኖልጂ (Information Technology) ጥገኛ በመሆን፤ የነሱን ፍሊጎት
ማሟሊት የቀረ ወይም የቀነሰ ዕሇት:
- በወታዯራዊ ምስጢሮች፤ በምጣኔ ሃብት: በባንኮችና በኢንሹራንሶች ፤ በማዕዴን፤ በገንዘብ
ዝውውር፤ በጤና፤ በውሃ ሃብት … ወዘተ. በሁለም መስክ የሚፈጥሩት ምስቅሌቅሌ፤ እጅግ
የከፋ እንዯሚሆን ሳይታሇም የተፈታ ነው ::
የወያኔ ምኞትም ይኸው እንዱሆን ነው፤ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያዊነት አሻራዎችን በማጥፋት እየዘርፉ
በማዘረፍ አገራችንን አዲክሞ መበታተን ::
ላሊው: ወያኔ ሇእኩይ ተግባሩ የሚሸጎጥበት፤ ወይም የሚወሸቅበት የከተማ ጫካ፤ ሇራሱ በሚመች
መሌኩ፤ ከዯዯቢት በረሃ ሸክፎት የመጣው፤ ሕገ መንግስት የሚሇው ሲሆን፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ያሌመከረበትና፤ ተወያይቶ ይሁንታውን ያሌሰጠበት በመሆኑ፤ በግዴ ሲጫንበት እንቢ ማሇት መብቱ
መሆኑን ተገንዝቦ፤ ሕዝብዝዊ ቅቡሌነት ያሇው ሕገ መንግሥት እንዱቀረጽ አጥብቆ መታገሌ ::
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ሕገ መንግሥት: የብዙሃኑን መብት ካሊስጠበቀ፤ ሕገ መንግሥት፤ መሆኑ ቀርቶ የገዢው ክፍሌ
የመጨቆኛ መሣሪያ በመሆኑ፤ ሰፊው ሕዝብ ይህንን ጨቋኝና አፋኝ ሕግ፤ በሕዝባዊ እምቢተኝነት
(አመጽ) እንዱሇወጥ ማዴረግ: ሕገ ወጥ አያሰኘውም፤ ሰብአዊ መብቱ እንጂ::

እናም የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ጨቋኝ ሕጎች መቃወም መብቱ ነው!
አዘራፊና ዘራፊዎችን በመከሊከሌና በሕግ ተጠያቂ በማዴረግ፤ ወጣቱ የአገሩ ባሇቤት ሇመሆን ይነሳ !
መናገር፤ መጻፍ፤ የተቃውሞ ሠሊማዊ ሰሌፍ መጥራት፤ የሥራ ማቆም አዴማ ማዴረግ፤ በጥቅለ ሕዝባዊ
እምቢተኝነትን መጠቀም፤ የዱሞክራሲ መብታችን ነው !
አገራችንን ከአዘራፊዎችና ከዘራፊዎች መረከብ ያሇብን ዛሬ እንጂ ነገ አይዯሇም !
ከንፈር በመምጠጥ ብቻ ፤ የእኛን ሥራ ሇእግዚአብሔር አሳሌፎ በመስጠት፤ እሱ ያመጣውን እሱ
ይመሌሰው: እያለ በፈጣሪ ማሳበብ: ከሃሊፊነት መሸሽ ነው !
መብታችንን ነጮች በዕርጥባን መሌክ እንዱሰጡን መሇመንና መማጠን፤ ኢትዮጵያዊ ባህሊችን
ባሇመሆኑ: እምቢኝ በማሇት፤ ወዯ ነባር ኢትዮጵያዊ ክብራችንና ኩራታችን እንመሇስ !

ማሳረጊያ:
እዚህ ጋ ስዯርስ: ከቃሊት ይሌቅ : የወገኖቻችንን ስቃይ፤ የአዘራፊና ዘራፊዎችን ሥራ፤ ከሺህ ቃሊት
በሊቀ መሌኩ ስሇሚገሌጹ፤ እነዚህን ምስልች ማስፈር መረጥኩ::
ሇመሆኑ ምን እየሠራህ ነው ? ምን እየሰራሽ ነው ? ምን እየሠራችሁ ነው ?
እስከመቼ ? ብሇው ሁሊችንንም ይጠይቃለ፤ መሌሳችን ምን ይሆን ?? !!
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ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !!
መስከረም 17 / 2004 ዓ.ም. (September 28/ 2011)

በዴጋሚ ተጣፈ፤
ጳጉሜ 4 ቀን 2010 ዓ.ም. ( September 9/ 2010)
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