
ይቅርታ! ከዜሮ በታች ከሆኑ ሰዎች ጋር አብረን አንዯመርም !! 

         ( አሥራዯው  ከፈረንሳይ ) 

 

ከአንዴ መቶ ቀናት በፊት አዱስ የተሰየሙት የኢትዮጵያ ጠ/ ምኒስትር ዓብይ አህመዴ፤ ወያኔ ሇ27 

ዓመታት ያህሌ እየኮተኮተ ውሃ በማጠጣት ያሳዯገው፤ እሾሃማ የጎሳና የዘር ፖሇቲካ፤ በያዘው መንገዴ 

መቀጠሌ እንዯማይችሌ፤ የህዝቡን ቁጣ ይበሌጡኑ የወጣቱን ክፍሌ ቆርጦ መነሳት በማየት፤ ከአሁን 

በኋሊ በተሇመዯው ጎሰኛና ላልችን አግሊይ በሆነ ዘረኛ ፖሇቲካ መቀጠሌ እንዯማይቻሌና፤ ሕዝብ 

ሇሚጠይቀው መሌስ ካሊገኘ፤ ሁለኑንም የወያኔ አባሊት ከነ አጫፋሪዎቻቸው፤ ዓብይንም ጨምሮ 

ጠራርጎ እንዯሚወስዲቸው ቀዴመው ከተረደ የውስጥ ፖሇቲከኞች መሃሌ፤ ሇማ መገርሳና፤ ጠ/ 

ምኒስትር ዓብይ አህመዴ ናቸው :: 

ጠ/ ምኒስትር ዓብይ አህመዴና ሇማ መገርሳ፤ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን፤ ሇወያኔዎችም ጭምር 

ባሇውሇታ ናቸው :: አሇመታዯሌ ሆኖ በወያኔዎች በኩሌ እጃቸው እንዯ አመዴ አፋሽ ተቆጠረ እንጂ :: 

አሁንም በብብታቸው ውስጥ ያለት የቀበሮ ባህታዊዎች፤ ፈጥነው ኮታቸውን በመገሌበጥ፤ አብረዋቸው 

ያለ መስሇው እንዲያጠፏቸው ቢጠነቀቁ ይበጃሌ :: የተጀመረው የሇውጥ እንቅስቃሴ እንዲይነጠቅ፤ 

የተዘረፈው የአገራችን ሃብት ከአገር እንዲይወጣ፤ ሁሊችንም ሇአገራችን ዘብ መቆም ይኖርብናሌ* ::   

- ጠ/ ምኒስትር ዓብይ አህመዴና ሇማ መገርሳ፤ የሕዝቡን ትኩሳት፤ ሌክ እንዯ ሙቀት መሇኪያ፤ 

በመሇካትና ፤ የሕዝቡን በተሇይም የወጣቱን የሌብ ትርታ በተገቢው ዯቂቃና ሰዓት በማዲመጥ፤  

"ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው" በሚሌና  "በፍቅር አብረን እንዯመር" በማሇት መሌስ ባይሰጡ ኖሮ፤ 

ሕዝባዊው ማዕበሌ ወያኔን እራሱ በቆፈረው የጎሰኝነትና የዘረኝነት ጉዴጓዴ ቀብሮ፤ ከመሃሊቸው ሇወሬ 

ነጋሪ እንኳን የሚተርፍ አይኖርም ነበር :: 

- ጠ/ ሚንስትር ዓብይ አህመዴና ሇማ መገርሳ፤ ሇኢትዮጵያ ሕዝብም በጅተዋሌ፤ ሇ27 ዓመታት ከወያኔ 

ጋር ሆነን፤ በጎሳ፤ በዘርና በጥሊቻ ከፋፍሇን ያቃቃርነውን ሕዝብ፤ በይቅርታና፤ በፍቅር በማስተሳሰር 

የተመኘውን አብሮነት፤ በመቀበሌ፤ በአንዴነቱ እንካሰው በማሇታቸው አከበራቸው ወዯዲቸውም ::  

- ሇ27 ዓመታት የኢትዮጵያን ጡት እየነከሱ፤ የኢትዮጵያን ስም ሇመጥራት ቆዲቸውን ያሳክካቸው 

የነበሩ፤ ጓዯኞቻቸው ጥርሳቸውን ቢነክሱባቸውም፤ ሳይፈሩ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከነሰንዯቅ 

ዓሊማዋ አከበሩ፤ ሕዝብም በምሊሹ አከበራቸው ፍቅሩንም ቸራቸው :: 

- ሌዩነት ውበት፤ ሌዩነት ጥበብ፤ ሌዩነት ፈጠራ፤ ሌዩነት የእዴገት ፈር ቀዲጅ ጮራ መሆኑን የማያምኑ 

ቢኖሩ፤ ጭንቅሊታቸውብ በሽንፍሊቸው ውስጥ ቀብረው፤ የሚያንኳርፉ ሆዲሞች ብቻ ናቸው :: 



- ፍቅር፤ ወንዴማማችነት፤ አብሮነትና ፤ ጀግንነት፤ ከአያት ቅዴም አያቶቻችን፤ የወረስነው ኢትዮጵያዊ 

ባህሊችን እንዯመሆኑ ሁለ :  

ላቦችን፤ ነብሰገዲዮችን፤ ውሸታሞችንና አገር ከሃዱዎችን በእጅጉ የምንጠየፍ ኩሩ ኢትዮጵያውያን ነን ::  

ግን ?!  ግን ?! 

- ክቡር ጠቅሊይ ምኒስትር: እስቲ ሌጠይቆት፤ በፍቅር እንዯመር ሲለ፤ ከነማን ጋር ነው የምንዯመረው ? 

* የእናት አገራችን ኢትዮጵያን ስም ሇመጥራት ይጠየፉ ከነበሩ፤ አጠያፊዎች ጋር ?! 

የቀረው ይቅር እንጂ፤ ከነዚህ አጠያፊዎች ጋር እኔና መሰልቼ አብረን አንዯመርም :: 

* የአገራችንን ሃብት ሇ27 ዓመታት ከዘረፉ ላቦች ጋር? 

በጭራሽ ! ሕዝባችንን በላብነት ካዯኸዩ ላቦች ጋር እኔና መሰልቼ አብረን አንዯመርም :: 

* በወጣት ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን ዯም፤ እጃቸውን ከታጠቡ ነብሰ ገዲዮች ጋር ? 

በፍጹም ! ክቡር የሆነ የሰውን ሌጅ ህይወት፤ በወጣትነቱ ከቀጠፉ ነብሰ ገዲዮች ጋር እኔና መሰልቼ 

አብረን አንዯመርም :: 

* ይጦረኛሌ ትጦረኛሇች ብሇው፤ ቆልና እንጀራ እየሸጡ ሌጆቻቸውን ያስተምሩ የነበሩ ዯካማ እናቶችና 

አባቶች ሌጆችን በጠራራ ፀሐይ ከረሸኑ ነብሰ ገዲዮች ጋር ?!  

በጭራሽ ! የነዚህ ወጎኖቻችንን ዕንባ የሚያብስ ፍትህ ሳይኖር እኔና መሰልቼ ከነብሰ ገዲዮች ጋር 

አብረን አንዯመርም :: 

* የበለትን ክትፎ እያገሱ፤ የጠጡትን ውስኪ፤ በተራቡ በወገኖቻችን ሊይ ያቀረሹ ከነበሩ፤ ቅርሻታሞች 

(ሆዴ አምሊኩዎች) ጋር፤ እኔና መሰልቼ አብረን አንዯመርም :: 

* ማንነታችንን ብቻ ሳይሆን፤ ምኞታችንና ሕሌማችንን ከሰረቁ ላቦች ጋር፤ እኔና መሰልቼ አብረን 

አንዯመርም :: 

በሳይንሳዊ ቀመር፤  ከዜሮ በታች ከሆኑ ሰዎች ጋር አብሮ መዯመር፤ ትርፍ ኪሳራ ነው :: 

ሇምሳላ፤    4 ንጹህ ሰዎች ፤ ከዜሮ በታች ከሆኑ -5 ላቦች ጋር ሲዯመሩ፤ ውጤቱ ከዜሮበታች -1 

ይሆናሌ :: 

ሌጨምር፤   3 ንፁህ የሆኑ ሰዎች፤ ከዜሮ በታች ከሆኑ -6 ሰዎች ጋር ሲዯመሩ፤ ውጤቱ ከዜሮ በታች 

የሆኑ -3 ይሆናለ :: 

ከዜሮ በታች የሆኑ - 10 ሰዎች፤ ከዜሮ በታች ከሆኑ -5 ጋር ሲዯመሩ፤ ውጤቱ ከዜሮ በታች የሆኑ -15 

ሰዎች ይሆናለ ::  

ክቡር ጠቅሊይ ምኒስትር! ታዱያ እርሶስ ምን ሉያተርፉ? እኛስ ምን ሉተርፈን ነው? ከዜሮ በታች ከሆኑ 

ሰዎች ጋር ኣብራችሁ ተዯመሩ የሚለን ?!!   

 



* ገና በእናቱ ማህጸን ያሇ ጽንስ እንኳ ሳይቀር፤ እዲ ከፋይ ካዯረጉ ላቦች ጋር እንዳት አብረን 

እንዯመራሇን ?! 

* ባንዴ ወቅት: እርስዎም " ጅቦች" ሲለ ጠርተዋቸዋሌ፤ ታዱያ እንዳት ከጅቦች ጋር አብረን 

እንዯመራሇን ? 

* የዛሬ አዘራፊና ዘራፊ ላቦችን፤ ነብሰገዲዮችን፤ ዴሃ እያፈናቀለ መሬት ቸብቻቢዎችን፤ ከሃዱ አገር 

ሻጮችን ፤ የሚዲኝ ፍትህ ሳይኖር፤ የነገ ላቦችና ነብሰገዲዮች፤ በየትናው ሕግ ሉዲኙ ነው ?  

- ይቅርታ! እኛ ኢትዮጵያዊያን ኩሩ ዜጎች በመሆናችን፤ ከዜሮ በታች ከዘቀጡ ሰዎች ጋር 

አብረን በመዯመር፤ እንዯነሱ አንዘቅጥም !! 

በቅዴሚያ ፍትህ ሇተነፈጉ ወገኖቻችን ፍትህ !! 

 

ሇ27 ዓመታት በተሇያዩ ጽሑፎቼ በተጠቀምኩበት የጽናት መፈክር ሊብቃ፤ 

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !! 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !! 

 


