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አሥራዯው (ከፈረንሳይ)
ፍትህ መቼ? አሁን! እኩሌነት መቼ? አሁን! ወንዴማማችነት መቼ? አሁን! የማሰብ፤
የመጻፍ የመናገር መብት መቼ? አሁን! አንዴነት መቼ? አሁን! ነፃነት መቼ? አሁን!
እዴገት መቼ? አሁን! ሠሊም መቼ? አሁን! …………………..መቼ? አሁን! መቼ?
አሁን! መቼ? አሁን!
አሁኑኑ! አሁኑኑ!…………………….አሁኑኑ!
ጊዜ የሇም፤ ፀሏይዋ እያዘቀዘቀች ነው! ጀንበር ሳይጠሌቅ መፍትሔ ይፍሇቅ!
ወያኔ መንፈራገጡን ትቶ፤ ሳይመሽ ሥሌጣኑን በሕዝብ ሇተመረጡ የሕዝብ ባሇ
አዯራዎች አስረክቦ አሁኑኑ ቦታውን መሌቀቅ ይኖርብርታሌ::
ከአሁን ካሇፈ ይመሻሌ፤ ከመሸ የሚከተሇው ዴቅዴቅ ጨሇማ ነው፤ ጨሇማ ዯግሞ
ሇባሇጌና ሇላባ እንጂ አገሩን ሇሚያፈቅር ጨዋና ታማኝ ሕዝብ፤ አይበጅም ::
የኢትዮጵያ ሕዝብ ዱሞክራሲን ከወያኔ (ኢህአዳግ) በምጽዋት የሚቀበሌ፤ አካሇ ስንኩሌ
ፍጡር: ወይም ዜጋ ሳይሆን፤ በትግለ ውጤት ከወያኔ እጅ በግዴ ፈሌቅቆ የሚጎናጸፈው
የጀግንነት ምሱ መሆን አሇበት :: አምባ ገነኖች ምንጊዜም ሥሌጣን ሇሕዝብ
በፈቃዲቸው ያስረከቡበት ጊዜ ስሇላሇ፤ ዱሞክራሲን በምጽዋት መሌክ ከወያኔ የሚጠብቅ
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ግሇሰብ፤ ወይም ቡዴን፤ ወይም ማህረሰብ፤ ወይም የፖሇቲካ ዴርጅት፤……..ወዘተ ካሇ
እሱ በታሪክ ገሇባ ውስጥ ተዯብቆ: ገሇባው ሲቃጠሌ አብሮ የሚነዴ ሰነፍ ፍጡር ነው ::
ወያኔዎች በአቶ በመሇስ ዜናዊ መሞትና አሇመሞት ጉዲይ፤ እየተወኑ ያለት ተራ ተውኔት
ከራሳቸው በስጠቀር የሚያታሌሇው (የሚያዘናጋው) ዜጋ አይኖርም፤ « ጫጩት ፊት
ፈንግሌ አይወራም » እንዱለ፤ የህወሃት የመጀመሪያ ቀሇበት ቱባ ቱባ ባሇስሌጣናት፤
ኢህአዳግ በሚሌ ስም የፈሇፈሎቸውን ተሇጣፊ ዴርጅቶች በሙለ ወዯ ጎን አግሌሇው:
መሇስ ዜናዊን እኔ ሌተካ፤ እኔ ሌተካ፤ እያለ ይሻኮታለ::
ተሇጣፊ ዴርጅቶቹም አፋቸውን ተሇጉመው፤ ዝንባቸውን እሽሽ……. እያለ ጌቶቻቸው
የሚወስኑሊቸውን ከዲር ቆመው፤ ይጠባበቃለ፤ አይምሯቸው የነጠፈ በመሆኑ፤ ከነሱ
ጭንቅሊት የሚፈሌቅ ይህ ነው የሚባሌ ቁነገር የሇም፤ ሇሆዲቸው እንጂ ሇህሉናቸው
ማዯር ካቆሙ ይኸው 21 ዓመታት አሇፈ፤ አሁንም ያው ናቸው አሌተማሩም፤ አይማሩም
መማርም አይፈሌጉም ::
ከተቃዋሚ የፖሇቲካ ዴርጅቶች፤ የሲቪክ ማህበራትና፤ እንዱሁም ከአንዲንዴ ግሇሰቦች
ሰሞኑን የምንሰማው እሰጥ አገባ፤
- ሕገ መንግሥቱ ክፍተት አሇው፤
- ሕገ መንግሥቱ ግሌጽ አሊዯረገም፤
- ሕገ መንግሥቱ ጎዯል ነው፤………..ወዘተ የሚለ ክርክሮች ሲሆኑ፤ እስቲ በዚህ
ጉዲይ ሊይ ጥቂት ጥያቄዎችን እያነሳን እናጢን፤









ሕገ መንግሥቱን ማን አወጣው ?
ሕገ መንግሥቱ ሇምን ጎዯል እንዱሆን ተፈሇገ ?
ሕገ መንግሥቱን ማን መከረበት ?
ሕገ መንግሥቱን ማን ተቸው ?
ሕገ መንግሥቱን ማን አጸዯቀው ?
ሕገ መንግሥቱን ማን እንዱያከብረው ይገዯዲሌ ወይም ይፈሇጋሌ ?
ሕገ መንግሥቱን እነ ማን አያከብሩትም ?
እነማን ከሕገ መንግሥቱ በሊይ ናቸው ?… ?… ?… ?ወዘተ

ሕገ መንዴሥቱ: በ ህወሃት ሇ ህወሃት፤ አሁንም በ ህወሃት ሇ ህወሃት፤ ረጅም የሥሌጣን
ዘመን እንዱያመች ተዯርጎ፤ በእራሱና በራሱ መሌክ ጠፍጥፎ በፈጠራቸው ተሇጣፊ
ዴርጅቶቹ፤ የረቀቀ፤ የጸዯቀና የታወጀ፤ በመሆኑ: ጎዯል መሆን እንዳት ይነሰው?!
በራሱና በአምሳያ ተሇጣፊ ዴርጅቶቹ የረቀቀና የጸዯቀ በመሆኑ ሇሕገ መንግሥቱ
ጎድልነት፤ ወይም ክፍተት ወይም ሸፍጥ በለት፤ ተጠያቂው አሁንም እራሱ ህውሃት
ወይም ወያኔ ነው::
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የኢትዮጵያ ሕዝብ: ትምክህተኛ፤ ኢሠፓ፤ የጥንት ሥርአት ናፋቂ፤ ኢህአፓ…….ወዘተ
እየተባሇ፤ በየምክንያቱ ወዯጎን ተገፍቶ፤ እነሱው አብኩተው፤ እነሱው ጠፍጥፈው ሇነሱ
በሚያመች መሌክ፤ የጋገሩትን ሕገ መንግሥት፤ ያ ወዯጎን ገፍተው የጣለት ሕዝብ
እንዱያከብርሊቸውና እንዱቀጣበት ያወጡት ሲሆን፤ እነሱ ግን ከህግ በሊይ በመሆናቸው፤
ያወጡትን ሕግ እንኳን የማክበር ግዳታ የሇባቸውም::
የዴሃ አንገት የምታንቅ፤ ቀጭን ሕግ ይሎችኋሌ ይች ናት!
ሰፊው ሕዝብ ይፈሇግ የነበረው፤ እነሱ የሚጭኑበትን ግብር ሇመክፈሌና፤ በጥጋብ ጦርነት
ሲያውጁ እየሄዯ ተማግድ እንዱሞት ብቻ ነበር፤ አሁንም እየሆነ ያሇው ይኸው ነው::
ይህ ተንኮሊቸው በባዴመ፤ በሱማላና በሱዲን ተፈጽሟሌ: አሁንም የሕዝብን የሇውጥ
ፍሊጎት፤ አቅጣጫ ሇማስቀየር፤ ዓይናቸውን በጨው ታጥበው ሉጠቀሙበት ቢዲዲቸው፤
የሕዝብ ዴጋፍ ስላሊቸው ሽንፈታቸው አይቀሬ ነው ::
ሇዚህ ነው አሸባሪ፤ የሻቢያ ተሊሊኪ፤ (ሇሻቢያ ተሊሊኪነት ከህወሃት በሊይ ማን ነበረና?!)
ነጭ ሇባሽ፤ የሃይማኖት አክራሪ….. ወዘተ እያለ ሠሊማዊውን ሕዝብ እያመሱ ያለት፤
ስሇዚህ ጠንቀቅ ማሇት ያሻሌ !!
ህገ መንግሥቱ ጎዯል እንዱሆን ተፈሌጎ ሇመቀረጹ ማስረጃ የሚሆነው፤ ምክትሌ ጠቅሊይ
ሚኒስተር ተብሇው የተሰየሙት አቶ ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ፤ በሕገ መንግሥቱ መሠረት
አቶ መሇስ ዜናዊን ተክተው መሥራት ሲገባቸው (ያውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሁንታ
ካገኙ) ከወርቅ ተብዬው ጎሳ ባሇመሆናቸውና: የይስሙሊ (በአራዲ ሌጅ አባባሌ የቁጩ)
ምክትሌ ጠ/ ሚንስትር ስሇሆኑ፤ እንዯ አሮጌ ቁና ወዯ ጎን ተጥሇው፤ የህወሃት ወይም
የወርቁ ጎሳ አባሊት፤ ቀን: ቀን: ሇማስመሰሌ ትከሻ ሇትካሻ ቢተሻሹም፤ ማታ:ማታ: አንደ
ላሊውን ዘንጥል፤ አቶ መሇስን ተክቶ ስሌጣን ሊይ ጉብ ሇማሇት ዴብብቆሽ ይጫወታለ::
ታዴያ የኢትዮጵያ ሕዝብ የነዚህ ተኩሊዎች ጫካ ሆኖ እስከመቼ ዴረስ ይኖራሌ?
የወያኔ ወይም የህወሃት መሪዎች እጅግ አሳፋሪው ሥራ፤ አቶ ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ
በሕገ መንግሥቱ መሠረት፤ የጠቅሊይ ሚንስትርነት ሥሌጣኑን ተክተው እንዲይሠሩ፤
መገዯቡ ወይም መከሌከለ ሲሆን፤ በነሱ አጠራር ሇዯቡብ ሕዝቦች፤ በእኔ አጠራር
ሇኢለባቡር፤ ሇጋምጎፋ፤ ሇሲዲሞ፤ ሇባላና………… ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን ትሌቅ
ንቀትና ስዴብ ከመሆኑም በሊይ ወዯ ሁሇተኛ ዜጋነት ዝቅ እንዯማዴረግ ይቆጠራሌ::
የህወሃት ባሇስሌጣናት፤ ጊዜ ሇመግዣ የሚያዯርጉትን አጉሌ ውዥንብር ትተው፤
ሇመጀመሪያ ጊዜ ሇሕዝብ ፈቃዴ ተገዢ በመሆን፤ ሥሌጣን ሇሕዝብ አስረክበው የሠሊም
እንቅሌፍ ቢያንቀሊፉ ይመረጣሌ::
ይኸንን በማዴረጋቸው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅርታና ፍቅር ይቸራቸዋሌ እንጂ እነሱ
እንዲዯረጉት ሇቂምና ሇበቀሌ አይዲርጋቸውም፤ እነሱም የሚያጡት ነገር አይኖር::
በተቃራኒው በስሌጣን ሊይ እንዯ ሙጫ መጣበቅ የሚያመጣው ጠንቅ ሇራሳቸው፤
ሇአገርና ሇወገንም ስሇማይበጅ፤ ቢያስቡበት መሌካም ነው ::
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በአንደ ሁለም፤ በሁለም አንደ ይዴናሌ፤ በአንደ ውስጥ ሁለም፤
በሁለም ውስጥ አንደ አሇና! ሇአገርና ሇሕዝብ ስትለ ሌቦና ግዙ፤ ይህንን
በማዴረጋችሁ እንዯሽንፈት አትቁጠሩት፤ ይሌቅስ ትሌቁ ሽንፈት ከሕዝብ ሇመቀሊቀሌ
የተፈጠረውን አጋጣሚ አሇመጠቀም ነው ::

- “ Chance knocks only once but never twice ! ”
« ዕዴሌ አንዳ እንጂ ሁሇቴ በር አታንኳኳምና! » ተጠቀሙበት
- « Qui peut arrêter la haine seul l’amour »

Léonard devinci
« ጥሊቻን የምታቆም ብትኖር ፍቅር ብቻ ናት »
ላዎናርድ ዲቪንቺ
እናም ከሌባችሁ የሕዝብ ፍቅር እንጂ ጥሊቻ አይፍሇቅ!!
ከአሁን በኋሊ ማንም የማይገሇሌባት፤ የአንዴ ጎሳ የበያይነት ያሌሰፈነባት፤ ማንም
ከማንም በታች፤ ማንም ከማንም በሊይ የማይሆንባት፤ የዕኩሌነትና የጋራ አገር፤
የጋራ ቤታችንና መጠሇያችን የሆነች አዱሲቷን ኢትዮጵያ በጋራ አብረም መመሥረት
ይኖርብናሌ፤ ይህን በማዴረጋችን ሁሊችንም እንዴናሊን፤ ይህን ባሊማዴረጋችን ግን
ሁሊችንም አብረን እንጠፋሇን::
የኢትዮጵያ ሕዝብ በተዯጋጋሚ የተነጠቀ ዴለን መረከብ ያሇበት ሳይዘገይ አሁኑኑ ነው!
የሇውጥ ፈሊገው ክፍሌና፤ ሰፊው ሕዝብ፤ ሉያስብበትና ሉዘጋጅበት የሚገባው፤ እንዯ
ህወሃት አባሊት፤ መሇስ ዜናዊን ማን ይተካቸዋሌ? ሕገ መንግሥቱ ክፍተት አሇው፤ ሕገ
መንግሥቱ ጎዯል ነው፤ ሕገ መንግሥቱ ግሌጽ አይዯሇም የሚሇው ሳይሆን: ይህ አምባ
ገነን፤ ዘረኛ፤ አዴሎዊ ከፋፋይና ፍትህ ዯፍጣጭ፤ ሥርአት እንዳት ሇሕዝብ ፈቃዴ ተገዢ
በሆነ ፍትሃዊና ዱሞክራሲያዊ ሥርአት ይተካሌ? የሚሇው መሆን አሇበት::
ነገ ላሊ ቀን ነው: የራሱ ጥሪ፤ የራሱ ሂዯት፤ የራሱ ታሪክ አሇውና !!

ነሃሴ 2 ቀን 2004 ዓ.ም. (August 8/2012)
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !!
ኢትዮጵያ በተባበሩ ሌጆቿ ክንዴ ተከብራ ሇዘሊሇም ትኑር !!
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