
ወገኔ ይጮሃሌ !  

ዘካሪያስ አሳዬ 

ኢትዮጵያዊዉ በየበረሃው ይጮሃሌ፣በሲና በረሃ ሆደ እየተቀዯዯ ሆዴ ዕቃው እየወጣበት ይጮሃሌ፥ 
ወዯስዯት ሲነጉዴ በየመንገደ በአውሬ እየተበሊ ይጮሃሌ፥የሚጓዝባት ጀሌባ እየሰጠመች በሞት ጥሊ 
መካከሌ ሆኖ ኢትዮጵያውያዊው ወገኔ ይጮሃሌ፣በተሇያዩ ሃገራት እስር ቤቶች የታጎሩ ሴትና ወንዴ 
ኢትዮጵያውያዊያን ይጮሃለ።የወያኔ ግፍ ያንገፈገፋቸው ኢትዮጵያውያን ይጮሃለ፥ኦሮሞው ይጮሃሌ፣ 
አማራው ይጮሃሌ፣ ጉራጌው፣ከመሀሌ እስከ ጥግ  ኢትዮጵያዊው ወገኔ  ይጮሃሌ። ሴቱ ይጮሃሌ፣ወንደ 
ይጮሃሌ ሙስሉሙ ይጮሃሌ፣ክርስቲያኑ ይጮሃሌ…. ኧረ የማይጮህ የሇም ሁለም ሰው ይጮሃሌ። 

በየአረብ አገራት ሇዘመናዊ ባርነት ተሽጠው ከአሰሪዎቻቸው ግፍ የተነሳ በፈሊ ዘይት እየተቃጠለ ይጮሃለ፣
በአሇንጋ እየተገረፉ ይጮሃለ፣ ከፎቅ ሊይ እየተወረወሩ ይጮሃለ፣ የጉሌበት ዋጋቸውን ተነጥቀው 
ይጮሃለ፣ በወሮበልች እየተዯፈሩ ይጮሃለ ላልቹም ህጋዊ ፈቃዴ የሊችሁም ተብሇው እየተሳዯደ 
ይጮሃለ፣ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ማጥፉት ሰሇባ የሆነው የአኙዋክ ወገኖቻችን ይጮሃለ፣ አማራ ነህና በዚህ 
አትፈሇግም ተብል በግፍ ከየስፍራው እየተሰዯዯ ያሇው ወገኔ በየእስር ቤቱ የተጋዘው ኦሮሞ ወገኖቼ 
ይጮሃለ፣ እውነትን በመጻፉቸውና በመናገራቸው ብቻ እስከሞት ዴረስ የተፈረዯባቸው ወገኖቼ ይጮሃለ፣ 
በዋሌዴባ እየተገረፉና እየተሰዯደ ያለ መነኮሳት ይጮሃለ፣አብርሃና አቶ አስገዯ ከትግራይ ይጮሃለ ኧረ 
ዛሬማ የሚገርም ነገር ሰማሁ አባመሊ የተባሇ በዲያስፓራ ቀንዯኛ የወያኔ ሰው ይጮሃሌ ሲባሌ።አሁንማ 
ማን የማይጮህ አሇ? ሁለንም የሚያስጮኸው ግን አንዴ ነገር ነው፣የወያኔ ግፍ። 

 

 



                       
                       
 

 
                          
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ኢትዮጵያ ውስጥ የሕግ የበሊይነት አሇ ብሇው ያስባለ?????? 

የኢትዮጵያዊያን መከራ በወያኔ ገዢዎቻቸው-ወያኔዎችም የኢትዮጵያን ሌጆች በመከራ ገዙአቸው። በጽኑ 
ዘረኝነት፥ በስዯት፥ ከስፍራ በማፈናቀሌ ሁለ፥ በእስር  ቤት ሁለ ያለ ይጮሃሌ፥የእስራኤሊዊያንን ነፃነት 
የሰጠ እግዚአብሄር ሇኢትዮጵያዊያንም ነፃነታችንን እንዴንጎናፀፍ ይረዲናሌ። እኔ ሇኢትዮጵያ የጉብኝት 
ዘመን እንዯዯረሰ አምናሇሁ፥እስከዛው በአንዴነታችን ፀንተን ጬኸታችንን ወዯ ነፃነት እንቀይረዋሇን። 
 
 
 
 
 
 

ክርስትያኑ ይጮሃሌ 

ሙስሉሙም ይጮሃሌ 

የመንግስትሰራተኛ ይጮሃሌ 

የግሌተቀጣሪ ይጮሃሌ 

ቀጣሪው ይጮሃሌ 

ስራ እጡ ይጮሃሌ 

ነጋዳው ይጮሃሌ 

ሸማቹ ይጮሃሌ 

ሰራዊቱ ይጮሃሌ 

ጋዜጠኛው ይጮሃሌ 

እምነት የላሇው ይጮሃሌ 

የጠገበው                              ይጮሃሌ 

የራበው                                                                                         ይጮሃሌ 

ይጮሃሌ ይጮሃሌ 

ፖሇቲከኛው                           ይጮሃሌ 

ፍትህ ያጣው ይጮሃሌ 

እስረኛው                              ይጮሃሌ 

ታሪክ                                  ይጮሃሌ 

ሰሚአሌባ    ጩኸት 

  

እሪ በከንቱ !!! 

 



 

ወያኔን ይበቃሌ ሌንሇው ግዴ ይሊሌ !! 

                                        
                            
                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
የወያኔ ስሌጣን ይበቃሌ! 

ከወያኔ/ሕወሃት ዯርዝ የሳቱ ቃልች ይሌቅ ሀገራችን ብዙ አንገብጋቢና ያገጠጡ ችግሮች አሎት። ሕዝባችን ነጻ 

አሌወጣም በጎጠኝነት የአገዛዝ ቀንበር ስር ይማቅቃሌ። በየዓመቱ ባስር ሽዎች የሚቆጠሩ ዘሇው ያሌተገቡ 

ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን በሕወሃት የተምታታ የኢኮኖሚ ፖሉሲ ምክንያት ተስፋ አጥተው በስዯት ዓሇም 

እየተንከራተቱ ይገኛለ። በሕወሃት ውስጠ ተንኮሌ የተነሳም የሀገር ውስጥ ስዯተኛው የትየሇላ ሆኗሌ። ወዯዴንም 

ጠሊንም ዛሬ በዓሇም ፊት ከውርዯት በታች ተዋርዯን የዓሇም መሳቂያዎች ሆነናሌ። ሕወሃት ግን በኛ ኪሳራ የንግዴ 

ኢምፓሩን በአፍሪካና በዓሇም ዯረጃ እያስፋፋ ቀጥሎሌ። ይህ የሀገራችን ቀውጢ ወቅት እኛን ካሊስነሳን፤ ይህ 

የሕዝባችን ችግር እኛን ካሊነቃን፤ ምን በጽናት ሉያቆመንና ሉያስተባብረን ይችሊሌ? ይጠቅማሌ ባሌነው መንገዴና 

ወቅት ሁለ የሕወሃትን ጎጠኛ አገዛዝ የሚያዲክም  የሀገራችንን ሰሊምና ጸጥታ የሚያስጠብቅና የሕዝባችንን 

ጥንካሬና ስነ ሌቦና የሚያጠናክሩ እርምጃዎችን እንውሰዴ። የኢትዮጵያዊነታችን ክብርና ኩራቱ ሀገራችን 

ከሕዝባችን ጋር በሰሊም ተጠብቃ አስከኖረች ዴረስ ብቻ ነውና። 

እውነታ ግን የአባይን መገዯብ የሚቃወም ሃገር ወዲዴ ኢትዮጵያዊ የሇም ። ነገር ግን አባይ የሚገዯበው 

የኢትዮጵያ ህዝብ እንዱጠቀም ከሆነ ፤ ህዝብ ይከበር ነው የምንሇው ። ከአባይ በፊት፦ 

 
ዘረኝነት ይገዯብ ! 

ህዝብን ማፈናቀሌ ይቁም ! 

ሰብአዊነት ይቅዯም ! 

በሃገራችን የአፓርታይዴ ስርዏት ይወገዴ ! 

የሃይማኖት ነጻነት ይከበር ! 

አባይን ሇርካሽ ፖሇቲካ መጠቀሚያ ማዴረግ ይቁም ! 

በግፍ የታሰሩ ጋዜጠኞች ይፈቱ ! 

የሙስሉም ዴምጽ ይሰማ ! 

ስቃይ ይበቃሌ! 
እስራት ይበቃሌ! 
ስሌጣን ይበቃሌ! 
ስዯት ይበቃሌ! 
የጎሳ ግጭት ይበቃሌ! 
የህዝብን ዴምፅ መስረቅ                      ይበቃሌ! 
ማፈናቀሌ ይበቃሌ! 
ማስፈራራት ይበቃሌ! 
ህዝብን መናቅ ይበቃሌ! 
ዛቻ ይበቃሌ! 
አገርን መከፋፈሌ ይበቃሌ! 
ዴብዯባና አፈና ይበቃሌ! 



ታሪካዊ ገዲማችን ዋሌዴባ ይከበር ! 

በህዝብ የተመረተ መንግስት ይምራን ! 

የህዝብ ዴምጽ ይሰማ ! 

ነብሰ ገዲዮች ሇፍርዴ ይቅረቡ !  
እና ላልችን ተያያዥነት ያሊቸውን መሰረታዊ ጥያቄዎችን ነው የተጠየቀው ። 
 

ከቀረን ነገር በሊይ ያጣነው ነገር ይበሌጣሌ ! 
በተሇያ ሀገር የምትገኙ ሀገር ወዲዴ ኢትዮጵያዊያን በሀገር ውስጥ ሇሚፈጸመው የሰብአዊና የዳሞክራሲ 
ጥሰቶች ከላሊው ጊዜ በተሇየ እና እጅግ በጣም በሚማርክ ፍጹም ጨዋነት በታየበት በስሌጣን ሊይ ያሇው 
የወያኔን መንግስት እግር በእግር እየተከታተሊችሁ የምታሰሙት ተቃውሞ በሀገር ውስጥ ሊሇን ሇሀገዛዙ 
ቀጥተኛ ተጋሊጭ ሇሆነው ተስፋ እና ጉሌበት እንዯሚሆነን ምስክርነቴን ሇመስጠት እወዲሇው፤ሇዚህም 
ተግባራችሁ ምስጋና ይገባችኃሌ፡፡ 

 
ይህ በእንዱ እንዲሇ በሀገር ውስጥ የምንኖር ተገፍተናሌ፣ ተበዴሇናሌ፣ ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ 
መብቶቻችን ተነጥቀናሌ የምንሌ ከቀረን ነገር በሊይ ያጣነው ነገር ይበሌጣሌ እና የሚቀርብን ነገር የሇም፡፡ 
በመሆኑም ከገባንበት የፍርዓት ቆፈን ማንም ሳይሆን የራሳችን ችግር አፈትሌኮ ሉያወጣን ይገባሌ 
አሇበሇዚያ ስቃዩ የእዴሜ ሌካችን ይሆናሌ እናም በቤታችን ፣በሰፈራችን ፣በመስሪያቤታችን ፣

በመንቀሳቀስበት ስፍራ ሁለ ስሇ ነፃነት እንዘምር እንጩኹ !!! 
 
ወያኔዎች ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የማፈራረሱና ትውሌዴን የማጥፋቱ እኩይ ምግባር ሙለ በሙለ 

አሇመሳካቱን ከቀንዯኛ መሪያቸው ሞት በኋሊ እንኳ’ ሇራሳቸው ሲለ ካሇፈው ሇመማርም ሆነ ሇመጸጸት 

አሇማሰባቸው ፕሮፌሰር እንዯሚለት ”ያሳዝናሌ” ተብል የሚታሇፍ ሳይሆን፤ ሀገራችን ሇማጥፋትና 
ሇማውዯም፤ አስፈሊጊ ከሆነም ህዝብን ከመጨረስ በምንም አይነት መንገዴ ወዯ ኋሊ እንዯማይለ ነው 
ዯጋግመው እየነገሩንና እያሰረደን ያለት። ይሁን እንጅ ትሊንት ዛሬ አይዯሌም፤ ዛሬም ነገ አይዯሇም። 

…….ይዘገያሌ እንጅ ታሪክ ውሌ አይስትም በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም።…… 

ከእንግዱ የዉሸት ፋብሪካ የሆነው ኢቲቪ ነጠሊ ዜማውን  ሲሇቅ መስማቱ ፋይዲ የሇውም።  

እንዯተሇመዯው “ጸረ ሰሊም እና ጸረ ሌማት ሃይልች ” እያሇ በቱሌቱሊ ጋዜጠኞቹ የህዝብን ጆሮ ሲያዯማ 
እንሰማም ።  በአንዴነታችን ፀንተን ጬኸታችንን ወዯ ነፃነት እንቀይረዋሇን። 

ኢትዮጵያ በክብር ሇዘሊሇም ትኑር!!! 

ከዘካሪያስ አሳዬ( edenasaye@yahoo.com) 


