
በቡሀ ላይ ቆረቆር--የሕዝባችን መከራ 

 

 በየጊዜው በሀገራችን የበአል ጊዜ ሲመጣና ፈንጠዝያ ምድሪቷን ሲያምስ በበኩላችን ከእንኳን አደረሰህ/አደረሰሹ ባሻገር 

የብዙሃኑ ህዝብ ሰቆቃ ከፊታችን ይደቀናል ። በገዢዎቹና ሀብታሞቹ ቤተመንግስትና ቪላዎች ሁሉ ጠረጴዛው በምግብ ብዛት 

ሊወድቅ ሲደርስ፤ የምሽቱ ጭፈራ ሲደራና ሻምፓኝና ውስኪ መራጨቱ ሲበዛ ሚሊዮኖች ደግሞ እንኳን ዶሮ ጫጩትም 

መግዣ አቅም አጥተው በረሃብ ተኮማትረው ሲያድሩ ሲውሉ በፊታችን ይደቀናሉና ። በዓሎች የብዙሀኑ አይደሉምና ደስታችን 

የይስሙላ ነው ። ልባችን በሀዘን ይቆስላል፤ ታስረውና ታግተው የሚሰቃዩትና ከቤተሰባቸው ተነጥለው ያሉት መከራ 

ያምሰናል፤ ደብዛቸው የጠፋ ወገኖቻችን ወላጆችና ቤተሰቦች ሀዘን ያናውጠናል፤ ለስደት ተዳርገው ለሀገርቸው ያልበቁት ዜጎች 

ስቃይ ያሰቃየናል። በዓላት የሕዝብ ሊሆኑ አልቻሉም--የሚፈሰው እንባና ደም በጭፍኑ ለመደሰትና ለመጨፈር ፍቃድ 

አይሰጠንም ። 

የሕዝባችን መከራ ከቀን ወደቀን፤ ከዓመት ዓመት እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይደለም ። ለጥቂቶቹ ሀገራችን ምድረ ገነት ሆና 

ሲደላቸውና ሲንደላቀቁ ብዙሃኑ ግን በችግርና በረህብ መማቀቅ ብቻ ሳይሆን መብቱን ተረግጦ ሲሰቃይ ዓመታት አልፈዋል። 

የአጼውም፤የደርጉምና የወያኔ አገዛዞች በየደረጃውና ልካቸው ጸረ ህዝብና ጸረ ኢትዮጵያ ነበሩ፤ ናቸውም ። እግዜር ባወቀ 

ሰማይን አራቀ ቢባልም ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ መሮጫ መደበቂያ አላገኘም ።  ድሀው ከሀገር የሚወጣው ለዘመናዊ ባርነት 

ሲሸጥ ነው ፡፡ የህገሪቷ እድገት ዕጹብ ድንቅ ነው እያሉ ወያኔን በመጋዥነት የሚጠቀሙበት ፈረንጆች ቢያናፉም ሕዝብ 

ከመቸውም ጊዜ በከፋ መከራና ስቃይ፤ ድህነትና እርዛት ሁኔታ ያለበት ነው ፡፡ ቁርና ምሳን ደርቦ በዪው ከተሜ ቁምሳ በላሁ 

ብሎ በምጸት ቢናገርም ጉርሻ ራሱ ብር ከሀምሳ በሆነበት ከተማ ብዙሃኑ በቀን አንዴም መብላት አቅቷቸዋል ። የቅርቡ ገናም 

ሆነ ኢድ ይህንኑ በግልጽ አሳይቷል ። የሕዝብን ባዶ ማዕድ ከገዢዎቹ በምግብ የተጨናነቀ ጠረጴዛ ያወዳድሯል ። ከውጭ 

ሀገር መጥተው ለበአል ምግብ የሚሆኑትን የብዙ መቶ ሺ ዶላር ምግቦችም ያጤኗል ። 

በእንቅርት ላይ የጆሮ በሽታ እንደተባለው ሁሉ የሕዝባችን መከራ በላይ በላዩ ነው ። ሀገር ለባዕድ ተሽጣለች ።  ሕዝብ 

ተፈናቅሏል፡፡ ጎዳና አዳሪው ግማሽ ሚሊዪንን አልፏል። የምግብ እርዳታ ፈላጊው በብዙ ሚሊዮኖች ነው ። ሰርቶ አደሩ 

ይማቅቃል ። ነጻ ጋዜጠኖች ለ እስር ተዳርገው የወያኔ ቅጥረኞች በነጻ ጋዜጠኛ ስም ሕዝብን ያደናግራሉ፤ተቃዋሚን  ያጠቃሉ 

። የባእድ ቅጥረኞችም በበኩላቸው ጌቶቻቸው ባዘዙት በህዝብ ትግልና እንድነት ላይ ጥቃት እያደረሱ ናቸው ። ልደቱ መሰል 

ክህደቱዎች በፖለቲካው መስክ ተደራጀን ብለው፤በመጋናኛ ብዙሀን መስክ ደግሞ ጸረ ወያኔ ጋዜጠኖች ነን ብለው ተለቀዋል 

። ምርቱ ውዥንብር ነው-- ለወያኔ የሚያመች ሁኔታ ። በወያኔ አጋፋሪነት በኢሕአፓ ላይ የተከፈተውን ሰፊ ዘመቻ ይገነዘቧል። 

እንዶድ በገርነቱ ውሀ ወሰደው ነውና ህዝብም ነጋ ጠባ ለወያኔና ቅጥረኞቹ ሰለባ እየሆነ በራሱ ላይ ቅርበሩን አክብዷል ። ይህ 

የማይካድ ሀቅ ነው ። ወያኔን መታገላን ሀገርን ማስከበር ለመጪው ትውልድ የማይለጉት ሃኬት ሆኖ ሳለ ትውልድ ይህን 

ግዳጅ በቅጡ ተገንዝቦ ሊወጣው እየጣረ ነው ማለት አንችልም ፡፤ ሆድ አደሩ በተለይም ተማርኩ አውቅኩ ከሚለው ጎራ 

በርክቷል ። ለወገን መቆርቆሩም የእዩልኝ ማደናገር እንጂ ቁም ነገር ሊሰጠው የማይችልም ሆኖ ይገኛል ። ስንቱ ነው በቀጣይ 

መልክ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኖች ይፈቱ ብሎ የታገለው ? ስንቱ ነው ገንዘብ ለተረፋቸው የባዕድ ተቋሞች ገንዘብ ሲቸር መከራ 

ለሚያዩ ስደተኞችና ለፖለቲካ እስረኞች ቤተሰቦች እርዳታ የላከው ? ስንቱ ነው በቀቢጸ ተስፋ ከወያኔ ጋር ሊተቃቀፍ ሊስማማ 

ነጋ ጠባ ሲጥር የነበረውና እየጣረም ያለው ? አባይ ምላስ ቃል አቀባይ ነውና ስንቱ ዋሾና የባዕድ ቅጥረኛ ነው የፖለቲካውም 

መድረክ እያጣበበ ትግልን የጎዳው? መልስ ለዜጎች ሁሉ ግልጽ ነው ። ህዝብ ሊነግዱበትና ሊጫወቱበት ለሚጥሩ ሁሉ 



መጎርበጥና አልመች ማለት አለበት። ከራሱ ቆራጥ ጸረ ወያኔ ተጋድሎ ውጪ ማንም ነጻ ሊያወጣው እንደማይችልም ማመን 

ብቻ ሳይሆን በተግባርም ማሳየት አለበት ። 

ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣው የወያኔ ምርጫ ተብዬ ቧልት ዛሬም ሊደገም እየተዘጋጀ ነው ። በዚሁ ገብተው ራሳቸውን መሳሪያና 

መሳለቂይ ለማድረግ የቋመጡት ደግሞ ዛሬም አለን እያሉ ነው ። ታይቶ ተፈትሾ የማይሰራና የማይበጅ መሆኑ ከታውቀ በኋላ 

መድገሙ ትርጉም የለውም ። ወያኔ ቢከፋፈልም እያንዳንዱ ክፍል አሁንም ወያኔ ነው ። ጸረ ኢትዮጵያ ማለት ነው ። ለቧልቱ 

አጃቢ ተቃዋሚ ተብዬ ኢዴፓ መሰል ቡድኖችም ቀለም ቀይረው ተዘጋጅተዋል ። ሁሉም ቢከፍቱት ተልባ ነው ማለትም 

ይቻላል ።  ወያኔ አስመሳይ ሀገር ወዳድ፤ አስመሳይ ሀገር ገንቢ ነው ። መብራት ጠፎት እያለ የከተማ ባቡር እሰራለሁ ብሎ 

ያሾፋል ። ያለው ግድብ የሚያመነጨው ሀይል ሊዳረስ መስመር መዘርጋት አቅቶት አባይን አንበረከክን በሚል ቅዠት ትልቅ 

ግድብ ለመስሪያ ገንዘብ አምጡ ብሎ ህዝብን ወጥሮ ይዟል ። በሀይማኖት ህዝብን ለመከፋፈልም ጥረቱ አላቋረጠም ። የህገር 

ሀብትና ገንዘብ ዝርፊያው ላይ ወያኔ አልዘገመም ። ፎቁ በማይረባ ስሚንቶ አለመንም በቂ ጥናት ይገነባል-- ውሀና መብራት 

ግን የለም ። የአባይን ልጅ ውሀ እንደጠማው ነው ። ወያኔም  ግራ ቀኙና መጪው ሁሉ ስለጨለመበት ወደ ቀድሞ መምህሩና 

ጌታው ወደ ሻዕቢያ ፊቱን አዙሮ ትግራይ ትግሪኚ እቅዱን በባዕዳን ድጋፍ ነፍስ ሊዘራበት ሸብ ረብ እያለ ነው። የምስጢር 

ንግግሮች ምስጢር ሆነው የሚቆዩ አይደሉም ። መለስ ከሞተ ወይኔም ይለወጣል ብለው ያናፈሱትም ያሰራጩት ወሬ ውሸትና 

ማደናገሪያ መሆኑን ሁሉም አውቆባቸዋል ። በቁሙ የሞተ ነው የሚባልለት ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብሎ የሚቀለድበት ግለሰብ 

ገለባ መሆኑን ዜጎች አውቀውበት እያሾፉበት ናችው፡፤ በአጭሩ ወያኔ ከውስጡ እየበሰበሰ ሲሄድ ግፉና ጸረ ኢትዮጵያዊነቱም 

ይብሳል እንጂ አይቀንስም፡፤ መፍትሔው በሕዝብ አመጽ አገዛዙን ማስወገድ ማንኮታኮት ብቻ ነው ። 

ሰፊው ጭቁን ሕዝብና በዓላት ተለያይተዋል--ሕዝብ የበዪ ተመልካች ተደርጓልና ። የወያኔ ጭቆና እስካልተወገደ ደስታ 

የሚባለው ከሕዝብ የራቀ ሆኖ ይቆያል ። ሀገራችንንም ሆነ መብታችንን፤ ደስታችንና ፍቅራችንን በትግል እናስመልስ።  

ጸረ ወያኔ ትግላችን ይፋፋም ! 

 

  


