በዯሌን መሊመዴ ባርነት ነው !
አሥራዯው (ከፈረንሳይ)

ሕሉና አገር ነው፤ ሕሉና ነፃነት ነው፤ ሕሉና ፍቅር ነው፤ ሕሉና እምነት ነው፤ ሕሉና ማንነት ነው፤ ሕሉና ባህሌ ነው፤
ሕሉና ቋንቋ ነው፤ ሕሉና ሃቅ ነው፤ ሕሉና ሇወገን ዘብ በመቆም: ሇአገር፤ ሇሕዝብና ሇራስ ክብር ሲለ በአንዴ ሊይ አብሮ
በመነሳት ነፃ ሕዝብ መሆን ነው!!! ................... ታዱያ እነዚህን ሁለ የፈረንጅ አገር ቂጣ አይተካቸውም ፤
(ሕሉናውን ሇታዯለ):: ከጽሁፉ ውስጥ የተቀነጨበ::

ኢትዮጵያ በጣም ሇም አገር ናት፤ ካዴሬና ሙሰኞች (ነቀዞች) እየዘራች ላብነት ታመርታሇች!!!!
መንዯርዯርያ
1. " un patrie sans justice est un prison"
Georges Clemenceau
" ፍትህ የላሇበት አገር እንዯ እስር ቤት ይቆጠራሌ "
ጆርጅ ክሉመንሶ
2. "Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage"
Périclès, homme politique grec (429- 495 JC)
" መዯሰት (ዯስታ) ያሇ ነፃነት እንዯማይኖር ሁለ ፤ ነፃነትም ያሇ ዴፍረት (ያሇ ጥንካሬ) አይኖርም "
ፔሪክላስ: ፖሇቲከኛ የግሪክ ሰው (429 - 495 ከክርስቶት ሌዯት በፊት) የኖረ
3. "Le courage c'est de chercher la vérité et de la dire".
Jean Jaurès " ዣን ዦሬስ "
" ዴፍረት( ጥንካሬ) ዕውነትን መፈሇግና እሷኑ (ሃቁን) መናገር ነው "
4. " La liberté d'expression c'est faire couler de l'encre, pas faire couler du sang"
d'un inconnu
" ሃሳብን የመግሇጽ ነፃነት ቀሇምን እንዱፈስ ማዴረግ እንጂ፤ የሰው ሌጆችን ዯም ማፍሰስ አይዯሇም "
ካሌታወቀ

5. " Ne craignez jamais de vous faire des ennemis; si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez
rien fait."
Georges Clemenceau
" ጠሊት አፈራን ብሊችሁ በጭራሽ አትፍሩ (አትጨነቁ)፤ ጠሊት ከላሊችሁማ፤ ምንም የረባ ሥራ አሌሠራችሁም ማሇት
ነው!! "
ጆርጅ ክሉመንሶ
6. " Le problème de notre temps n’est pas la bombe atomique, mais le cœur de l’homme."
Albert Einstein
" የዘመናችን ትሌቁ ችግር የአቶሚክ ቦንብ ሳይሆን፤ የሰው ሌጆች ጨካኝ ሌብ ነው " ::
አሌበርት አነስታይን
7. « A l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. »
Mahatma Gandhi
" ባርያ፤ ባርያ ሊሇመሆን በወሰነበት ቅጽበት፤ የባርነት ሰንሰሇቱ ይበጠሳሌ"
መሃተማ ጋንዱ
መግቢያ :
የማሰብ ነፃነት ማጣት: ባርያነት ነው፤ ያሰቡትን አሇመናገር: ባርያነት ነው፤ ያሰቡትን አሇመጻፍ: ባርያነት ነው፤ ፍትህ
ማጣት: ባርያነት ነው፤ ከገዛ አገሩ መሰዯዴ: ባርያነት ነው፤ ተማሪው "መሬት ሇአራሹ" ብል በዯሙ የዋጀውን የመሬት
ባሇቤትነት መብት: ከገበሬው ነጥቆ በማፈናቀሌ: ሇዴንበር ዘሇሌ ከበርቴ መቸብቸብ፤ የባርያነት ቀንበርን መሌሶ መጫን
ነው፤ ሠራተኛውን በዓሇም አቀፍ ዘራፊ ኢንደስትሪዎች፤ በገዛ አገሩ ጉሌበቱን ማስበዝበዝ: ባርያነትን ማስፈን ነው፤
ምሁራንን በአገራቸው ጉዲይ ተሳትፎ እንዲይኖራቸው በየምክንያቱ ማግሇሌ: ባርነትን እንዱነግሥ ማዴረግ ነው፤ ወጣቱን
ሇሥራ አጥነትና ሇስዯት መዲረግ አገርን መግዯሌ ነው፤ ዝምታ ባርነትን አሜን ብል መቀበሌ ነው፤ አዴር ባይነት: ባርያ
መሆን ነው፤ ሕዝብን በገዛ አገሩ የበይ ተመሌካች እንዱሆን ማዴረግ: የባርነት ሥርአትን ማስፈን ነው፤.............ወዘተ ::
በተሇይ ከአያት፤ ከቅዴም አያቶቹ ነፃነትን የወረሰ ትውሌዴ: ባርነትን መሊመዴ ከጀመረ: ሰብዕና ይዋረዲሌ፤ ዕምነት
ይጠፋሌ፤ ሃብት ይዘረፋሌ፤ ትውሌዴ ይበከሊሌ፤ ፍቅር ይጠፋሌ፤ አንዴነት ይናዲሌ፤ በየቤቱ የበረድ ግግር ሆኖ በፍርሃት
ከመንቀጥቀጥ፤ በተናጠሌ እየተወራጩ ተነጥል ከመመታት፤ በየጎሳው እንዯረጋ ውሃ ተከትሮ (እያቆሩ) ከመሽተት፤
በአንዴሊይ ወጥቶ የነፃነት ፀሐይን መሞቅ፤ በአንዴሊይ እንዯ ዓባይ ውሃ ሞሌቶ ገንፍል በመፍሰስ፤ ግሳንዴሱን ጠራርጎ:
ንጹህ የቡራኬ ውሃ በአንዴነት አብሮ በመጠጣት፤ የነፃነት ሕብስት አብሮ መቋዯስና አዱስ ተስፋን መፈንጠቅ!!
ያ ካሌሆነ ባርነት ይነግሣሌ፤ ሰብዕና ይገሰሳሌ፤ አገር ይሞታሌ፤ በወቅቱ በአገራችን ኢትዮጵያ እየሆነ ያሇው ይኸው ነው::
ባርያ ቆዲው ጠቆር፤ ጠጉሩ ከርዯዴ፤ አፍንጫው ጠፍጠፍ፤ ዓይኑ ዯፍረስ፤ ሰውነቱ ዯንዯን፤ ......... ያሇ ነው፤ ብል
የሚያስብ ካሇ ተሳስቷሌ:: ነፃነት በላሇበት አገር: ቆንጆዋ ውብ ኮረዲ፤ መሌከመሌካሙ ጎረምሳ፤ ሇግሊጋው ወጣት፤
እዴሜ ጠገቡ አዛውንት፤ የተማረ፤ ያሌተማረ፤ እናት አባት፤ ወንዴም እህት፤ እኔም፤ አንተም፤ አንቺም፤ እሱም፤
................ ገና በማህጸን ውስጥ ያሇ ሕፃን እንኳን ሳይቀር፤ ሁሊችንም ባርያዎች ነን::
ከዘመናዊ ባርያነት ዯግሞ: እንዱያውም የጥንቱ ባርያነት ሳይሻሌ አይቀርም፤ ( ምንም እንኳን ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን
ይመራርጡ ቢሆንም) በጥንት ጊዜ ባርያ ፈንጋዩ (የባርያው ባሇቤት): ባርያው ሰውነቱ ዯንዯን ብል: ዯህና ዋጋ
እንዱያወጣሇት: ዯህና አዴርጎ ይመግበው እንዯነበር፤ እንዲውም ሉሸጠው ወዯ ገበያ ይዞት በሚወጣበት ዕሇት: ሰውነቱ
እንዱያብሇጨሌጭ በሞራ በዯንብ አዴርጎ በማሸት ይንከባከበው እንዯ ነበር ታሪክ ይዘክራሌ::

ዛሬ ወያኔ በኢትዮጵያ ያሰፈነው ባርነት ዯግሞ: አመዴ እያቦነነ አመዴ የሚያሇብስ ባርነት ሲሆን፤ አብሮነታችን
ስሇሚያስፈራው፤ ሌዩነቶቻችንን በማራገብ: የዘረኝነት እሳት በኢትዮጵያ አንዴድ እግሩን አንፈራጦ ፍሙን ሲሞቅ ይኸው
25 ዓመታት ሉሞሊው ነው:: ወያኔ የሸንበቆ ከዘራ ተዯግፎ የቆመ አፅም እንኳን ስሇሚያስፈራው፤ ተሸብሮ በማሸበር:
በጅምሊ ማሰር፤ በጠራራ ፀሐይ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን መረሸን፤ በኑሮ ውዴነት ዜጎችን ማስራብ፤ በስርቆትና በንቅዘት
አገር ማራቆት፤ ኢትዮጵያዊነትን እየቦረቦረ ዘረኝነትና ጎጠኝነትን ተክል እየኮተኮተ ውሃ ማጠጣት የላት ተቀን ሥራው
በመሆኑ የዜጎች ረሃብና ችግር ፤ መከራና ስቃይ፤ ሇሱ ትርፍ እስካስገኘሇት ዴረስ ዯንታ የሇውም ::
የባርነት አይነቶች፤
- የአካሌ ባርነት
- የአይምሮ ባርነት
- የምቾት (የቅንጦት) ባርነት፤
- በውጪ አገር በስዯት ያሇው፤ እራሴን ጨምሮ (ዱያስፖራ ተብል የሚጠራው ባርነት)
- የወያኔ ባርነት፤ ሲሆኑ፤
ወያኔ ባርያ ያዯረጋቸው፤ (ዓይነታቸው ብዙ ነው)፤ እነሱም:
* የስሌጣን ባርያዎች፤ ከካዴሬዎች ጀምሮ በጦር ሃይለ፤ በፖሉስ፤ በሲቪሌ ሥራ በስሌጣን ሊይ ያለ የወያኔ አገሌጋዮች፤
* የጎሳ ባሪያዎች፤ ሇወያኔ ባርያ የሆኑ የትግራይ፤ የአማራ፤ የኦሮሞ፤ የሲዲማ፤ የሃዱያ፤ የአዯሬ፤ የወሊይታ: የጉራጌ፤
የሱማላ............ ወዘተ ወግኖቻችን ፤
* አዱስ ዯጅ ጠኚ ባርያዎች፤ ወያኔን ጧት ማታ ዯጅ በመጥናት ሇሚቀጥሇው ዝርፊያ የተዘጋጁ፤ ሕሉና ቢስ ሆዲሞች
* የግዴ 5ሇ1 በመጠርነፍ ባርያ የተዯረጉ ምስኪን ዜጎች ወገኖቻችን................ወዘተ.
የምሁሩ ባርያነት፤
ምሁር ተብሇው: በንዋይ ፍቅር የታወሩ፤ ዴሃ ወገናቸውን በመካዴ፤ የወያኔ ባርያነትን የመረጡ፤ (ከተሇያዩ ጎሳዎች)፤ ያለ
ሲሆን፤ ከተራው ገበሬና ሠራተኛ አፍ እየተነጠቀ በተሰበሰበ ግብር ተምረው ፤ ሳይማር ያስተማራቸውን ሕዝብ ውሇታ
በመዘንጋት፤ ከራሳቸው አሌፈው ላሊውን ሕዝብ በማስተማርና በማዯራጀት፤ ሇመብቱና ሇነፃነቱ በአንዴነት እንዱቆም
በማዴረግ፤ ሇዴሌ እንዱበቃ በማዴረግ ፈንታ፤ እራሳቸው ባርነትን አሜን ብሇው በመቀበሌ: ባርያ መሆንን የመረጡ::
የምሁሩ ሇሆደ ሲሌ ባርያ መሆን፤ እጅግ አሳዛኝ ከመሆኑም በሊይ፤ አስከፊና አገር ገዲይ ነው::
የሰፊው ሕዝብ ባርያነት፤
ይህ ክፍሌ ወያኔ በጫነበት የባርነት በትር: ዘወትር እየተቀጠቀጠ፤ ሇራሱም ሆነ ሇሌጆቹ ዋስትና በማጣት፤ የዕሇት ተዕሇት
ጉርሱን ሇማግኘት ሲባዝን የሚውሌ ሲሆን፤ የኑሮ ክብዯት አጉብጦት ዛሬን ከመኖር ባሻገር: ነገን ሇመኖሩ ዋስትና ያጣ
ነው:: በተማረው ወገኑ ሊይ ከፍተኛ ዕምነት ያሇውና የነበረው ሲሆን፤ የተማሩ ሌጆቹ: ከባርነት፤ ከዴህነት፤ ከችግርና
ከመከራ ነፃ ያወጡኛሌ እያሇ ሲጠብቅ፤ ብልም ሲናፈቅ: እንዲሌነበር፤ ባሌጠበቀው መንገዴ: የባርነት ጉዴጓዴ
ሲምሱሇት በማየቱ፤ ግራ ገብቶትና ተስፋ ቆርጦ: ዓይኖቹን ወዯ ፈጣሪው እያማተረ፤ እጆቹን ዘርግቶ ሻሌ ያሇ ቀን
እንዱያመጣሇት ፈጣሪውን መማጠን ይዟሌ::
በውጪ አገር በስዯት ያሇነው (የዱያስፖራው) ባርያነት፤
ምንም እንኳን በፈረንጅ አገር ሠርተን በምናገኘው ንዋይ፤ ሆዲችንን እንዲይርበው: በቂጣ ብንዯሌሇውም፤ የሕሉና
ረሃብተኝነታችንን: በምንም ነገር ሌንዯሌሇው አንችሌም:: ጧት፤ ማታ፤ ስንሄዴ፤ ስንተኛ፤ብቻችንን፤ ከሰው ጋር ስንሆን፤
ያሳብቅብናሌ፤ ሠሊም እየነሳ ያስጨንቀናሌ፤ (ሕሉናውን ከታዯሌን ማሇቴ ነው)::

ሕሉና አገር ነው፤ ሕሉና ነፃነት ነው፤ ሕሉና ፍቅር ነው፤ ሕሉና እምነት ነው፤ ሕሉና ማንነት ነው፤ ሕሉና ባህሌ ነው፤
ሕሉና ቋንቋ ነው፤ ሕሉና ሃቅ ነው፤ ሕሉና ሇወገን ዘብ በመቆም ሇአገር፤ ሇሕዝብና ሇራስ ክብር ሲለ በአንዴ ሊይ አብሮ
በመነሳት ነፃ ሕዝብ መሆን ነው!!! ................... ታዱያ እነዚህን ሁለ የፈረንጅ አገር ቂጣ አይተካቸውም::
እጅግ የሚያሳስበው፤ ሇኛም ሇሌጆቻችንም የማትሆን ኢትዮጵያ፤ በዘር ሃረግ ስትጎነጎን፤ በጎሳ መጥረቢያ ስትሸነሸን፤
በዴንበር ዘሇሌ ከበርቴዎች ስትቦጠቦጥ፤ ማዕዴናችን ሲዛቅ፤ ዯኖቻችን ሲጨፈጨፉ፤ መሬታችን ሲቸበቸብ፤
በየአቅጣጫው የአገራችን ዴንበር ሲሸራረፍ፤ ኢትዮጵያዊነት እየተገዘገዘ ሇጥፋት ሲቃረብ፤ ጎሰኝነት ሲያብብ፤ እያየን
እንዲሊየ በዝምታ ማሇፋችን ሲሆን፤ በፈረንጅ አገር ባርነት ሊይ የምቾት ባርያነትና፤ የአዴር ባይ ባርያነት ጨምረንበት፤
ዴርብርብ ባርያዎች ሆነናሌ::
ማሳረጊያ
ባርያ ፈንጋይ: ሇባርያዎቹ ነፃነት የሰጠበት ጊዜ የሇም፤ ባርያዎች በተናጠሌ ሳይሆን፤ በአንዴሊይ፤ እዯግመዋሇሁ:
በአንዴሊይ ሆነው በማመጽ ብዙ ጊዜ ነፃነታቸውን ማግኘት እንዯቻለ ግን ታሪክ ይነግረናሌ፤ የአያትና የቅዴም
አያቶቻችን ሇወራሪ ሃይሌ የአሌበገር ባይነት ገዴሌም የሚያወሳን ይኸንኑ ነው ::
ምንም አይነት ዕውቀትና ችልታ ኖሮን ብንሠራ: የምናበሇጽገውና የምንገነባው የሰው አገር እንጂ የገዛ አገራችንን
አይዯሇም::
ታዱያ ባርያ ፈንጋዩ ወያኔ ነፃነታችንን እንዱሰጠን የምንሇምነው እስከመቼ ነው?!
ዛሬ ወያኔ ተክል እየኮተኮተ ውሃ የሚያጠጣው፤ የዘረኝነት ቁሌቋሌ ሲያዴግ፤ ነገ ሁሊችንንም እየወጋ ማዴማቱ አይቀሬ
ነው፤ በዛሬ ዝምታ ነገ መዴማት፤ ወይስ ዛሬ በአንዴነት በመነሳት ሇነገ ነፃነት መብቃት?!
እስከመቼ በየመንዯሩ ትንንሽ ጉሌቻዎች ሆነን ፤ ወያኔ የባርነት ዴስቱን ጥድብን እያንተከተከ በእሳት ይሇብሌበን ?!
ፈረንሳዮች "Aide toi le ciel t'aidera " ይሊለ "እራስህን እርዲ፤ ከዛ ፈጣሪም ይረዲሃሌ" ማሇት ነው፤
እጃችንን አጣምረን የእኛን ሥራ ፈጣሪ እንዱሠራሌን መሇመኑን አቁመን፤ የኛን ዴርሻ ተግተን በመሥራት
ወዯ ነፃነት ምዴራችን ኢትዮጵያ በህብረት የምንተመው መቼ ነው ?

ሁሊችንም ባርያዎች ሆነናሌ! ታዱያ መቼ ነው ሁሊችንም ነፃ ወ'ተን አገራችንን የምንገነባው ?!
እስቲ ከስዯት ባርነትና ከወያኔ ባርነት ነፃ ሇመውጣት የወሰንን ስንቶች ነን ? መቼ ? እንዳት ? ከማንጋር ?

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !!

