
የታፈነ ሁለ ይፈነዲሌ! የተከሇከሇም ይጣፍጣሌ!! 

                አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

                         

መንዯርዯሪያ:  

- " Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent".  [Kropotkine]                                                                    
ነፃነት እንዯ ስጦታ የሚሰጥ ሳይሆን፤ በትግሌ በግዴ የሚገኝ ነው ::   (ክሮፖትኪን)                                                           

- " Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et 

femmes, sont également libres "  [Bakounine]                                                                                              

በዙሪያየ ያሇ የሰው ሌጅ ፍጡር በሙለ፤ ወንደም ሴቱም: ነፃ እስካሌሆኑ ዴረስ፤ ነፃ ሰው አይዯሇሁም::   (ባኩኒን)   

- "Celui qui rêve mais n’agit pas, cultive le cauchemar". [William Blake ]                                          
ዘወትር ከመመኘት በቀር፤ በተግባር የማይተረጉም፤ ቅዠትን ብቻ ያመርታሌ:: (ዊሌያም ብላክ)  

- " Si vous ne pouvez pas voler, alors courez ; Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez ; Si 

vous ne pouvez pas marcher, alors rampez ; Mais quoique vous fassiez, vous devez continuer 

à avancer."  [Martin Luther King]                                                                                                                                                         
በሰማይ መብረር ካሌቻሊችሁ እሩጡ፤ መሮጥ ካሌቻሊችሁ ተራመደ፤ መራመዴ ካሌቻሊችሁ፤ እየዲሃችሁም ቢሆን፤ 

በመረጣችሁት ዘዳ ወዯፊት መጓዛችሁን ቀጥለ :: (ማርቲን ለተር ኪንግ) 

- " Ne faites jamais rien contre votre conscience même si l'état vous le demande                                

" ማንም ሰው  ከህሉናው ውጪ፤ መንግሥት እንኳን እንዱፈጽም ቢያዘው፤ በተግባር ማዋሌ የሇበትም "                       

አሌበርት አነስታይን    

መግቢያ :  

የሰው ሌጅ የተፈጥሮ ህግጋትን ጠንቅቆ የማወቅ ፍሊጎቱ የመበርታቱን ያህሌ፤ ከጠቃሚዎቹ ጥቅም ሲያገኝ፤ ሉጎደት 
ከሚችለት ዯግም የሚያመሌጥበትን ዘዳና መፍትሄ በመሻት፤ ሰብዕናው ወይም የዝርያው ሰንሰሇት ያሇንበት ዘመን ዴረስ 
እንዱዯርስ አዴርጎታሌ::                                                                                                                  
የተፈጥሮ ህግጋትን መረዲትና ማክበር ያሌቻለ ብዙዎች ጠፍተዋሌ:: አሁንም ይህን ሁሇንተናዊ ሕግ መረዲትና ማክበር 
የማይችለ ሁለ፤ በሚፈጥሩት ቅራኔ ከተፈትሮ ሕግ ጋር እየተሊተሙ ይጠፋለ::   

ውሃ ሲፈሊ ወዯ ዕንፋልት መሇወጡ፤ ከዜሮ በታች ሲሆን ወዯ በረድነት መቀየሩ፤ የቀንና የሇሉት መፈራረቅ፤ ክብዯት 
ያሇው ማንኛውም ቁስ፤ በስበት ሃይሌ ወዯታች በመጎተት መውዯቁ፤ የወቅቶች መፈራረቅ፤...........ወዘተ.  ምክንያቱ 
የተፈጥሮ ሕግጋት ናቸው:: 

ምሳላ መጥቀስ ካስፈሇገ፤ ባሇንበት ዘመን የሰው ሌጅ ሃብት ሇማግበስበስ ባሇው ስግብግብ የአሌጠግብ ባይነት ምግባሩ 
የተነሳ፤ የከባቢ አየርን በተሇያዩ መርዛማ ጭሶች በመበከለ፤ እየዯረሰበት ያሇው ቅጣት በቂ ምስክር ነው::  

http://fra.anarchopedia.org/index.php?title=William_Blake&action=edit&redlink=1


ፈጣሪ አዲምና ሄዋንን ፈጥሮ፤ በገነት ያሇውን ሁለ መብሊት ትችሊሊችሁ፤ የዚችን ዛፍ ፍሬ ግን እንዲትበለ፤ ብል ትዕዛዝ 
ሲሰጥ፤ በዕናታችን ሔዋን አይምሮ ውስጥ ሇምን? የሚሌ ጥያቄ ሇመፈጠሩ ዴርጊቷ ምስክር ነው:: የፈጣሪ ሇአዲምና 
ሇሔዋን፤ በምዴረ ገነት ያሇውን ሁለ እንዱበለ ፈቅድሌ፤ የአንዱት ዛፍ ፍሬን እንዲይበለ መከሌከሌ ጥያቄ አስነሳ::                                                                                
ሇምን ከሇከሇን? በምን ምክንያት? ከላልቹ ተሇይታ ትጣፍጥ ይሆን? ኮምጣጣ ናት? ትመራሇች? ትፋጃሇች? ብንበሊትስ? 
ከሚለት ጥያቄዎች ጋር፤ ላልች ያሌዯረስንባቸውን ጥያቄዎች አክል፤ በእናታችን በሔዋን አይምሮ ውስጥ ጥያቄ አጫረ::  

በበኩላ ሇምን? የሚሇው ጥያቄ፤ የሰው ሌጅ ሰው በመሆኑ የጠየቀው የመጀመሪያ ጥያቄ፤ ከፈጣሪው ጋር ያጣሊው 
ቢመስሌም፤ ጥያቄው ሻሌ ወዲሇ ፍጡርነት አሸጋግሮታሌ ባይ ነኝ:: አዲምና ሄዋን ከምዴረገነት ቢባረሩም፤ ሇምን? 
የሚሇው ጥያቄ፤ ማንነታቸውን እንዱያውቁ አዴርጓቸዋሌ::  

በተመሳሳይ እነ ኢሳቅ ኒውተን፤ ጋሉሉዮ፤ አነስታይን፤ ግራሃም ቤሌ፤ ቮሌታ፤ ሚካኤሌ ፋራዲይ.....ወዘተ.                                
ሇምን? እንዳት? መቼ? ምን? በምን ምክንያት? ማን? ከማን ጋር? ከምን ጋር?...............ወዘተ. የሚለ ጥያቄዎችን 
በማንሳትና የተፈጥሮ ሕግጋትን ጠንቅቀው በመረዲት ሇሰው ሌጅ ጠቃሚ ግኝቶችን አበርክተዋሌ:: 

በተፈጥሮ ሕግ ሊይ ሰጪና ተቀባይ አይኖርም፤ ሁሊችንም ባሇመብቶች ነን፤ ሁሊችንም በእኩሌ እንጠቀምበታሇን ወይም 
በጋራ እንጎዲበታሇን ::  

አየርን ሇመተንፈስ፤ ውሃን ሇመጠጣት፤ ሇማሰብ፤ ሇመናገር፤ ያሰብነውን ሇመጻፍ፤ አርሶ ሇመብሊት፤ በነፃነት 
ሇመኖር፤......ወዘተ. የላልችን ፈቃዴ አንጠይቅም፤ የተፈጥሮ ሕግ ያጎናጸፈን ጸጋዎቻችን ናቸውና::    

ወያኔ እነዚህን የተፈጥሮ ሕግጋት በመቃረን፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ፤ አፋኝ ህጎችን በማውጣት ዜጎቹን በመዯፍጠጡ፤ 
ከህዝብ ጋር እየተሊተመ ከመሆኑም በሊይ፤ ከራስ ጠጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ በንቅዘት (በሙስና) ተዘፍቆ በስብሷሌ::  
በአገራዊ ብሂሌ "የዓሣ ግማቱ ከጭንቅሊቱ እንጂ፤ አይዯሇም ከጅራቱ" እንዱለ::  

ይህ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ ቂም ቋጥሮ ሇበቀሌ ያዯባ ቡዴን፤ ዛሬም ከ25 ዓመታት የጭቆና አገዛዙ በኋሊ የአንዴ ጎሳ ነፃ 
አውጪ ዴርጅት እንጂ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ የማይወክሌ በመሆኑና፤ ነፃ አወጣሃሇሁ የሚሇውን የትግራይ ሕዝብ ጭምር 
የማይወክሌ የማፍያዎች ቡዴን፤ በአምሳለ ጠፍጥፎ የፈጠራቸው ሆዴ አዯሮችን፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ውክሌና በላሇው 
ፓርሊማ ተብዬ ውስጥ ጎሌቶ እየቀሇበ፤ ኢትዮጵያን የሚበታትንበት፤ ሕዝቡን የሚዘርፍበት፤ የአገራችንን ዴንበር እየቆረሰ 
የሚሸጥበት፤ የከተማ ነዋሪዎችን የሉዝ ህግ በሚሌ ከመሬታቸው የሚነቅሌበት፤ አርሶ አዯሮችን ከመሬታቸው እያፈናቀሇ 
መሬታቸውን የሚቸበችብበት፤ ሌጆቻችንን የሚያስርበት፤ ሲያሻው የሚገሌበት፤ ኢትዮጵያን በሶስትና አራት ትውሌዴ 
በማትወጣው ብዴር የሚነክርበት፤ ሕጎችን በማውጣት፤ ወጣቱን በገፍ እንዱሰዯዴ ያዯረገ፤ ሕዝቡን ያስራበ፤ ሰብአዊ 
መብት በመግፈፍ ዜጎችን ወህኒ ቤት ያጎረ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ ነፃነት፤ ዕኩሌነትና ፍትህ ነፍጎ፤ የሚያሰቃይ ጨካን 
አምባ ገነን ቡዴን ነው ::   

በዯርግ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ፤ ከጥቂት ነጋዳዎች (ያውም ከ 10 ከማይበሌጡ) በቀር በሚሉዮን የሚቆጠር ሃብት 
የነበረው ዜጋ አሌነበረም:: የአጼ ኃ/ሥሊሴ አገዛዝ እንዯተወገዯ፤ ዯርግ የሶሻሉስት ሥርዓት ያወጀበት ዘመን እንዯመሆኑ፤ 
አብዛኛው ዜጋ ገበሬ፤ የመንግሥት ሠራተኛ፤ ጥቂቱ ዯግሞ በግሌ የንግዴ ሥራ የተሰማራ እንዯመሆኑ፤ የነበረው የኑሮ 
ዯረጃ ሌዩነት፤ ከጥቂት ንኡስ ከበርቴዎች በቀር የአንዴ መዯብ ሥርአት አካሌ በመሆኑ፤ አብዛኛው ዜጋ ተቀራራቢ ገቢና 
የኑሮ ዯረጃ ነበረው እንጂ፤ እንዱህ እንዲሁኑ፤ ጥቂቶች በዝርፊያ የናጠጡ ሃብታሞች የሆኑበት፤ ብዙሃን ዜጎች ዯግሞ 
በዴህነት የሚሰቃዩበት ሥርዓት አሌነበረም::  

የዛሬ 25 ዓመታት ከዯዯቢት በረሃ  ቁምጣ ታጥቀው፤ የባረባሶ ጫማ ተጫምተው፤ ጠመንጃ ነክሰው                                       
አዱስ አበባ የገቡት፤ በትግራይ ወንዴሞቻችንና ዕህቶቻችን ስም የሚነግደ ወሮ በልች፤ ሌክ የጀርመን ፋሺስቶች 
በአይሁዲውያን ዝርያዎች ሊይ እንዲዯረጉት የሃብት ዘረፋ (robbery (spoliation)፤ ወያኔዎችም በኢትዮጵያ ህዝብ ሊይ 
ዓይን ያወጣ ዘረፋ፤ (robbery (spoliation) በማዴረግ፤ ያሇምንም የሥራ ችልታ፤ ዴካምና ጥረት፤ የዕውቀት ዯረጃ፤ 
በአንዱት ጀንበር የአገርና የወገን ሃብት በመዝረፍ፤ ሕዝቡን አዯህይተው እነሱ ሚሉየነር እንዱሁም ቢሉየነር ሆነዋሌ፤ 
አሁንም እየሆኑ ነው ::   

ይህ የ25 ዓመታት የወያኔ ዘረፋ፤ በመንግሥት እጅ የነበሩ የተሇያዩ ኢንደስቲሪዎችን፤ የማምረቻና ማከፋፈያ፤ 
የትራንስፖርት፤ የእርሻና የንግዴ ተቋማትን....ወዘተ. ወዯ ግሌ ሃብትነት( privatization) ማዘዋወር በሚሌ ሸፍጥ 
የኢትዮጵያን ሕዝብ አዎንታ ሳያገኙ እራሳቸው ሻጮች እራሳቸው ገዢዎች በመሆን የሕዝብ አንጡራ ሃብት ዘርፈዋሌ::                                                                            
የከተማ መሬትን በተመሇከተ፤ አብዛኛውን የከተማ ነዋሪዎች፤ ከነበሩበትና ዕትብታቸው ከተቀበረበት ቤታቸው 
በማፈናቀሌ፤ መሬቱን እነሱ ተቀራምተዋሌ፤ ይህ ዴርጊት አሁንም በአዱስ አበባ መሃሌ ከተማና፤ በከተማዋ አራቱም 
ማዕዘናት፤ በቡራዩ፤ በኮሌፌ፤ በኮተቤ፤ሊፍቶ በሃና ማርያም ዙሪያ፤ በሰበታ፤ ....ወዘተ. ተቀነባብሮ ቀጥሎሌ::  



ወያኔ ሆደ ሰፊ ሲሆን አይምሮው በጣም ጠባብ በመሆኑ አሁንም የመማር ፈቃዯኛነቱ ዝቅተኛ ነው:: ሃብት ሇማጋበስ 
የተጠናወተውን ሌክፍት ሇማርካት፤ አዱስ አበባን ማስፋፋት በሚሌ ሰበብ፤ የኦሮምኛ ተናጋሪ ወንዴሞቻችንና 
አህቶቻችንን መሬት በጠራራ ፀሏይ ሲዘርፍ እጅ ከፍንጅ በላብነት ተይዞ ጉዴ ፈሌቶበታሌ::  የሕዝቡን ተቃውሞ 
ተቀብልና አክብሮ፤ እንዯመታረም፤ ይባስ ብል፤ የመናገር፤ የመጻፍ፤ ሃሳብን በነፃነት የመግሌጽና ሰሊማዊ ሰሌፍ 
የማዴረግ መብቶችን በማፈን፤ ሃይሌ መጠቀሙን መርጧ::                                                                                     

እኛ ዯግሞ፤ የታፈነ ሁለ ይፈነዲሌ! የተከሇከሇም ይጣፍጣሌ !!  መከሌከሌ ክሌክሌ ነው !!                                                     
የሙቀት መሇኪያን በመስበር፤ ሙቀትን መቀነስ አይቻሌም !!  እንሊሇን::                                                                                            
የሰው ሌጅ በተፈጥሮ ሕግጋት ሊይ ተመስርቶ፤ ሇሰው ሌጆች ሰብዓዊ መብቶች መከበር፤ ነፃነት፤ መብትና ክብር ሲሌ፤ 
የአስተዲዯር ሕግጋትን ያወጣሌ:: ያወጣቸው ሕግጋት ሕዝቡን የሚጎደ ከሆኑና፤ ሕዝቡ ከተቃወማቸው፤ ወዱያውኑ 
ሳይዘገይ ባፋጣኝ የወጣው ህግ ተሰርዞ፤ ዴርጊቱ መቆም አሇበት::                                                                                                               

እንኳን ምዴራዊ ገዢዎች፤ ፈጣሪም መከሌከሌ ሞክሮ የሰው ሌጅ በዕምቢተኝነት የተከሇከሇችውን ፍሬ በሌቶ፤ 
የማያውቀውን በማወቅ፤ እራሱን ዲግም መፍጠር ችሎሌ:: የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወንዴሞቻችን ትግሌ፤ የመሊው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌ አካሌ ነው:: ከዚህ በፊት አማርኛ ተናጋሪውን ኢትዮጵያዊ ነጥሇው በመምታት፤ ሃብቱን 
በመዝረፍ፤ ከዘር ማጥፋት ያሊነሰ ወንጀሌ ሠርተዋሌ:: ይህ ዴርጊት አሁንም እንዯቀጠሇ ሲሆን፤ ይህ የማነህ ባሇተራ 
ነጥል የመምታትና የዘረፋ ዘይቤ፤ የኦሮምኛ ተናጋሪ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን ዘንዴ ሲዯርስ፤ ላሊው ቆሞ በመመሌከት 
ተራውን ይጠብቃሌ:: ሇየብቻ እየተነጠለ በወያኔ በትር ከመመታት፤ በአንዴነት ሇነፃነት፤ ሇፍትህ፤ ሇዕኩሌነት፤ 
ሇወንዴማማችነትና ሇጋራ ብሌጽግና በመነሳት ከወያኔ የወረራ አገዛዝ አብረን ሁሊችንም ነፃ ሕዝብ እንሁን !! 

ሇኦሮምኛ ተናጋሪ ወንዴሞቻችንና ዕህቶቻችን :                                                                                           
ትግለን የአንዴ ጎሳ፤ የናንተ ብቻ ከማዴረግ ይሌቅ፤ የመሊው ኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌ አካሌ በማዴረግ ከላልች 
ኢትዮጵያውያን ወንዴሞቻችሁና እህቶቻችሁ ጋር በአንዴሊይ አብረን ሇዕኩሌነት፤ ሇአብሮነት፤ ሇወንዴማማችነት፤ 
ሇነፃነትና ሇፍትህ፤ በጥቅለ ሇዱሞክራሲያዊ ስርአት ማበብ አብረን ብንታገሌ፤ የዴለ ቀን ይቀርባሌ::  ከአሁን በኋሊ 
እንዯወያኔ ያሇ የአንዴ ጎሳ፤ ነፃ አውጪ ነኝ የሚሌ ጠባብ ቡዴን፤ ኢትዮጵያን ይገዛሌ ማሇት ዘበት ነው:: ሕዝቡ የነጠፈ 
ፖሇቲካና፤ የጎሳ ፖሇቲከኞች ቅርሻት፤ ሰሌችቶታሌ:: ሇየብቻ ትንንሽ ጉሌቻዎች ሆነን ወያኔ በሊያችን የግፍ ብረዴስቱን 
ጥድ በዘረኛ አገዛዙ ከሚሇበሌበን፤ በአብሮነታችን ተቃቅፈን፤ ትሌቅና ኩሩ ሕዝብ ሆነን መኖር እንችሊሇንና የትግለን 
አዴማስ ሇማስፋት ሞክሩ::  

ሌብ ከሸፈተ ከተማም ጫካ ነው !!                                                                                                           
የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዯ ወያኔ ሇመሸፈት፤ ዯዯቢት በረሃ ዴረስ መሄዴ አያስፈሌገውም! መገን ያራዲ ሌጅ፤ ሌቡ በአምባ 
ገነኖችና፤ በዘራፊ ወያኔዎች ሊይ ከሸፈተ፤ አዱስ አበባም ጫካ ነው !! ዯርግም የወዯቀው እነሱ እንዯሚፎሌለት፤ በነሱ 
ጦርነት ብቻ ሳይሆን፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዯርግ ሊይ ሌቡ በመሸፈቱ ነበር:: እናም ሞያ በሌብ !!     

 በአንዴ እጅ ደሊ  በላሊው የሚበሊ!                                                                                                         
የሰሞኑ "ብሔራዊ ዕርቅ" የሚሇው የወያኔ ጫጫታ፤ የተሇመዯ ማዘናጊያ፤ ወይም ጊዜ መግዣ (በ'ነሱ አባባሌ ማስተንፈሻ) 
ሲሆን፤ ወያኔዎች ብዙ ጊዜ የህዝብ ቁጣ ሲያይሌባቸው፤ በአንዴ ወገን እየተሇማመጡ፤ በላሊ በኩሌ ሲያስሩና ሲገዴለ 
ቆይተዋሌ፤ አሁንም የተሇመዯ የትጥቅ ማስፈቻ ኳኳታ መሆኑን ሕዝቡ ነቄ በመሆኑ ገብቶታሌ:: አንዴ ጊዜ እንጂ፤ ሁሌ 
ጊዜ የሚታሇሌ እንዯላሇ ማን በነገራቸው ?!    

ወያኔና ምሐራን፤ "አህያውን ፈርቶ ዲውሊውን ! "                                                                                             
ወያኔ የሕዝብ አመጽ እንዯ አቡጀዳ ሲወጥረው ጊዜ፤ የሕዝቡን አመጽ ሇማስተንፈሻ በሚሌ የጅሌ ፈሉጡ፤ ሇ 25 
ዓመታት ዞር ብል ያሊያቸውን ምሐራን በራሱ መስፈርት መርጦ ( በራሱ መስፈርት ያሌኩበት ምክንያት ወያኔ አዱስ 
አበባ እግሩ በረገጠ ማግስት ከ 40 በሊይ የሚሆኑ የዩኒቨርስቲ መምህራንን በካዴሬያዊ መስፈርቱ ብቁ አይዯለም ብል 
ማባረሩን ሊስታውሳቸው ብዬ ነው) አሁን ምሐራንን ሇግማሽ ቀን ሇማወያየት ስብሰባ የመጥራቱን ፌዝ ስንሰማ፤ ወዯው 
አይስቁ ሳቅ ሳቅን::                                                                                                                           
ሇ25 ዓመታት ብቻውን ሲያቦካ የከረመውን የኮመጠጠ ሉጥ፤ በግማሽ ቀን ስብሰባ፤ ምሁራን ወፍራም እንጀራ 
ጋግረውሇት ሉውጥ!!                                                                                                            
ምሁራን ሳይፈሇጉ፤ እንዯ መርገም ጨርቅ የሚጣለ፤ ጭንቅ ሲበዛ በገመዴ የሚጎተቱ ሊታም በጎች አይዯለም::                    
ወያኔ በዚህ የዘቀጠ ዴርጊቱ ሇምሁራን ያሇው ክብርና፤ አመሇካከት ምን ያህሌ አሳፋሪ መሆኑን ያሳያሌ::                                      
ዛሬም ከ25 ዓመታት በኋሊ በዚያች ጠባብ ጭንቅሊታቸው ውስጥ አንዱት የዕውቀት ፍሬ ጠብ አሊሇችም፤ ይገርማሌ::  

 



- ሃቀኛ ምሐር ሇህሉናው ይቆማሌ እንጂ፤ የአንባ ገነኖችን ቂጣ እየቀሊወጠ ሇሃጩን አያዝረበርብም !                                                                
- ህሉናውን የታዯሇ ሃቀኛ ምሐር፤ አገሩ ስትሞትና ታሪኳ ሲፋቅ፤ በመቃብሯ ሊይ ከበሮ እየዯሇቀ አይጨፍርም !                                                
- ሇህሉናው ያዯረ ሃቀኛ ምሐር፤ በሰንካሊ ስርዏተ ትምህርት፤ አይምሮ ሰንካሊ የሆነ ትውሌዴ ሇአገሩ አያፈራም !                                                
- ህሉናው የሚሞግተው ሃቀኛ ምሐር፤ ሳይማሩ ግብር እየከፈለ ያስተማሩት የአገሩ ዜጎች፤ ከመኖሪያ ቤታቸውና 
ከሚያርሱት መሬት ሊይ በግፍ ሲፈናቀለ እያየ እንዯ ዴመት አያዯፍጥም !                                                                                                                              
- ህሉናው የሚወቅሰው ሃቀኛ ምሐር፤ በግፈኛ ስርዓት ወገኖቹ ሲቀጠቀጡ ደሊ አያቀብሌም !                                               
-  በመጨረሻ ሇህሉናቸው በማዯር፤ በአገር ውስጥና ከአገር ውጪ ሆነው ከተገፋው ወገናቸው ጎን በመቆም፤ ሇመብቱ 
ዴምጻቸውን ከፍ አዴርገው በመጮህ፤ ሇታሰሩሇትና ሇተሰዯደሇት ምሁራን፤ የህግ ባሇሞያዎች፤ ጋዜጠኞች፤ አስተማሪና 
ተማሪዎች፤ የኪነ ጥበብ ስዎች፤ ሠራተኛና ገበሬዎች፤....ወዘተ. ያሇኝን ክብርና አዴናቆት በአክብሮት ሌገሌጽ እወዲሇሁ::        

ሇአቶ ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ አንዱት ምክር፤                                                                                                        
- መጥሃፍ ቅደሱ የሚሇው ሇሁሇት ጌቶች መታዘዝ አትችሌም ነውና፤ በአንዴ እጅ የማላሉት ማኒፈስቶ፤ በላሊው 
መጽሏፍ ቅደስ ይዞ የኢትዮጵያን ሕዝብ መግዛት አይቻሌምና፤ አንደን ይምረጡ::                                                                                                                                           
"እኔ ምን አባቴ ሊዴርግ?" ከማሇት፤ ሇሕሉናዎ በማዯር ከወያኔ አሽከርነት፤ እራስዎን ነፃ በማውጣት፤ ስሌጣኑን ሇቀው 
ከህዝብ ጎን ይቁሙ:: የሕዝብን ፍቅር፤ የፈጣሪን ይቅርታ፤ ይቸራለና፤ ሌቦናውን ይስጦት::                                                                 

ማሳረጊያ :                                                                                                                                     

ሇመሆኑ የወያኔ በዯሌ አንገፈገፈን በቃ ሇማሇት:                                                                                                    

. ስንት ሰው ይሙት ?                                                                                                                             

. ስንት ሰው በእስር ቤት ታስሮ ይሰቃይ ?                                                                                                   

. ስንት የሚሆኑ የአገራችን ገበሬዎች ከሚያርሱት መሬት እየተፈናቀለ መሬታቸው ሇዴንበር ዘሇሌ ከበርቴ ይቸብቸብ ?            

. ምን ያህሌ የሚሆኑ የከተማ ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤቶቻቸውን በወያኔ እየተነጠቁ የጎዲና ተዲዲሪ ይሁኑ ?                       

. ስንቶቹ ወገኖቻችን በተዯጋጋሚ የረሃብ ቸነፈር እየረገፉ የዓሇምን ሕዝብ በሌመና እናስቸግር ?                                                                                                      

. ምን ያህሌ የሚሆኑ ሴት ሌጆቻችን በአረብ አገር የወሲብና የግርዴና ሰሇባ ይሁኑ ?                                                  

. በምን ያህሌ የሚቆጠሩ ወጣቶች ተስፋ በመቁረጥ አገራቸውን ጥሇው ይሰዯደ ?                                                           

. ምን ያህሌ የሚቆጠረውን የኢትዮጵያ ሃብት ወያኔ እየዘረፈ ያዘርፍ ?                                                                

. አያትና ቅዴም አያቶቻችን በአጥንታቸው ያጠሩት፤ ምን ያህለ የአገራችን ዴንበር እየተቆረሰ ይሸጥ ?                                                                   

. እንኳን እኛ፤ ሦስትና አራት ትውሌዴ ሉከፍሇው በማይችሌ: በምን ያህሌ ዕዲ አገራችን ትዘፈቅ ?                                  

. ሇአፍሪካ አገራት፤ የነፃነት ተምሳላት የነበረ ሕዝብ እንዳት ዛሬ እንዯ ባሪያ እየተፈነገሇ በወያኔ ይገዛ ?                                                                                                             

. ሇመሆኑ ብሔራዊ ውርዯታችን እስከምን ዴረስ ዝቅ ብል ሲዋረዴ ነው ሕሉናችንን የሚጎፈንነው ?   

ጎበዝ እንግዱህ፤                                                                                                                               

ወያኔ በ25 ዓመታት የወረራ ዘመኑ፤ አብሮነታችንን ቦርቡሮ ጎሰኝነትና ጎጠኝነትን ተክቷሌ፤ አንዴነታችንን አፍርሶ፤ 

በመሃሊችን የዘር ግንብ ገንብቷሌ፤ አብሮ የመኖር ባህሊችንን አጥፍቶ፤ በመሃሊችን ጥርጣሬና አሇመተማመን ፈጥሯሌ፤ 

የነበረውን የወንዴማማችነት ፍቅር አጥፍቶ ጥሊቻን ዘርቷሌ፤ ፤ አብሮ ተካፍል የመብሊት ወጋችንን አፍርሶ፤ ግሇኛና 

ነጣቂ የሆነ የስስት ሥርዓት አስፍኗሌ፤ መቻቻሌና መከባበርን አቀጭጮ፤ንቀትና ትዕቢትን አብቅሎሌ፤                                              

የአይምሮ ሰንካሊ የሚያዯርግ ሥርዏተ ትምህርት በመንዯፍ አንዴ ትውሌዴ አምክኗሌ::                                                

የታሪክ ሸፍጥ በመፍጠር፤ በነበረውና ባሇው ትውሌዴ መሃሌ ስምምነት እንዲይኖር ተንኮሌ ሸርቧሌ::                                          

25 ዓመታት ሙለ ምሐራንን ከአገራቸው ጉዲይ በማግሇሌ፤ ኢትዮጵያ የምሐሁራን ሌጆቿ ዓይምሮ ተጠቃሚ 

እንዲትሆን በማዴረግ፤ አገር ገዴሎሌ:: 

 ዛሬ በወያኔ ዘመን፤ በኢትዮጵያ ሠርቶ መኖር የሚያሳፍር፤ ዘርፎ መክበር የሚያስከብር፤ በመሆኑ፤ በህግ አያስጠይቅም:: 

እናም: ህጋዊ ላቦች እየዘረፉ ሲከብሩ፤ ንጹሃን ዜጎች እየሠሩ በዴህነት ይማቅቃለ::    

ወያኔ በዚህ ሁለ ዴርጊቱ ፤ የጣሉያን ፋሽቶች፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ ከፈጸሙት በሊይ የከፋ ወንጀሌ፤ በገዛ 

ወንዴሞቹና እህቶቹ ሊይ ፈጽሟሌ::                                                                                                            

ኤሊስ! ኢትዮጵያ ተጣመው ባዯጉ በገዛ ሌጆቿ የተፈጸመ፤ ትሌቅ የታሪክ ጠባሳ ይሎችኋሌ ይህ ነው !! 

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !                                                                                                          

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !!  

 መጋቢት 28 ቀን 2008 ዓ.ም. (06/04/2016) 


