
ከሠርቶ አዯር: ወዯ ሰርቆ አዯር፤ ነገስ ??!! 

" ያ ባላ ሸረሪቲ - ነምኒ ሃቱ ነማ ሚቲ ! " 

        ( አሥራዯው ከፈረንሳይ ) 

             

ማስታወሻ : 

ወያኔዎች አገራችን ኢትዮጵያን ሇ27 ዓመታት ሲያስርቡን ቆይተው፤ ጠ/ምኒስትር አብይ አህመዴና ኦቦ 

ሇማ መገርሳ የአገራችን አትዮጵያን ስም ዯጋግመው በመጥራት በመጠኑም ቢሆን ከርሃባችን 

ስሊስታገሱን ምስጋና ቢገባቸውም፤ የዘርና የጎሳ ፖሇቲካ: ያመጣብንን ውርዯትና: ክስረት እያወቁ፤ ዘርና 

ጎሳን መሰሠረት ያዯረገ: የፖሇቲካ ስብስብ ማስቀረት ሲችለ፤ በዚያው ሇኢትዮጵያ ህሌውና አስጊና፤ 

አጥፊ በሆነ ጎዲና እንዱቀጥሌ መፍቀዲቸው፤ ( መፈሇጋቸው) አንዴም: ተራው የ'ኛ ነው በሚሌ እሳቤ፤ 

ሁሇትም: ህወሃት እንዲይቀየማቸው ፈርተው ይሆን ?!  

መንዯርዯርያ : 

- " Derrière toute grande fortune se cache un grand crime.                                                                           

Honore de Balzac"  

 
" ከማንኛውም የተከማቸ ሃብት በስተጀርባ: የተዯበቀ ትሌቅ ወንጀሌ አሇ "                                             

ኦኖሬ ባሌዛክ 

- " Il n'y a pas de mouvais herbe s'il n'ya pas le mouvais Cultivateur " 

Victor Hugo 

" መጥፎ  ዘሪ (የሚዘራ) ከላሇ መጥፎ ሳር አይበቅሌም "                                                              

ቪክቶር ሁጎ  

-  Little thieves are hanged but great ones escape.        

14th Century French Proverb 
"ትንንሾቹ ላቦች ሲታነቁ (ሲያዙ) ትሌሌቆቹ ላቦች አመሇጡ"                                                       

ከ14ኛው ክፍሇ ዘመን የፈረንሳይ ህዝብ አባባልች  



- “ On peut pardonner, mais oublier, c’est impossible.”  

 Honoré de Balzac   

 
" ይቅር ማሇት ይቻሌ ይሆናሌ፤ መርሳት ግን አይቻሌም "                                                                 

ኦኖሬ ባሌዛክ 

-  “ Lead from the back — and let others believe they are in front. ”  

 Nelson Mandela  
 
" ከኋሊ ሆነህ በመምራት፤ ላልች ከፊት መሆናቸውን ይመኑ "                                                        

ኔሌሰን ማንዳሊ  

- " I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet."                                  

Mahatma Gandhi 

" ማንንም በቆሻሻ እግሮቹ በአይምሮዬ ውስጥ እንዱመሊሇስ አሌፈቅም " 

መሃተማ ጋንዱ 

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. 

Mahatma Gandhi 

" ነገ እንዯምትሞት ሆነህ እየኖርክ፤ ሇሁሌጊዜ እንዯሚኖር እየሆንክ ተማር  "                                                                  

መሃተማ ጋንዱ 

 መግቢያ : 

የኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮን ሳይኖራት በቀዲዲ ብቻ እያጮሇቀ በመመሌከ ይኸው 27 ዓመታትን  

አስቆጠረ:: ባሇ ጊዜዎች ከበሯቸውን በመዯሇቅ፤ እንጣጥ: እንጣጥ: እያለ ሲጨፍሩ፤ ሕዝባችን 

የጆሮዎቹን ብራና እያስጠሇዘ ሇ27 ዓመታት ዯጅ ጠና:: ሉያሸተው እንጂ ሉቀምሰው ባሌታዯሇ የነሱ 

የምግብ ሽታ ምች እየተመታ ሇ27 ዓመታት ታመመ:: ከዯዯቢት በረሃ በባድ እግራቸው አዱስ አበባ 

እንዲሌገቡ፤ በመኪና: በበጋ አቧራ እያቦነኑበት፤ በክረምት: ቆሻሻ ውሃ እየረጩበት በሕዝባችን ተሳሇቁ :: 

እነሱ በአገራችን ሃብት: አውሮፓና አሜሪካ ሌጆቻቸውን እየሊኩ ሲያስተምሩ፤ የኛ ሌጆች ሇአረብ 

አገራት ግርዴናና አሽከርነት ተዲረጉ:: ጠዋት ማታ የምትርበን አገራችን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን፤ 

ጨቅሊ ሕፃናትን ሳይቀር፤ ያሇ ርህራሄ በማን አሇብኝነት እየሸጡ ዯንዯሳቸውን አዯሇቡ:: ትውሌዴ ገዲይ 

የሆነ ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ፤ ሇ27 ዓመታት አዱሱን ትውሌዴ አመከኑ:: ይባስ ብሇው ከከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማት፤ ትምህርታቸውን ጨርሰው የተመረቁ ወጣቶችን የዴንጋይ (Cobble stones) 

ጠራቢ በማዴረግ፤ ሇምንግዜም የማይሽር የህሉና ስብራት በወጣቱ ሊይ ፈጸሙ::  

ይህን ያዯረጉት: ሆን ብሇው በወጣቱ አይምሮው ውስጥ: የማይሽር ጠባሳ በመፍጠር፤ የበታችነት 

ስሜትን ተቀብል: እሺ ብል አጎንብሶ እንዱኖር ሇማዴረግ ነበር ::  ግን አሌተሳካሊቸውም !! 

" ሂዴ አትበሇው ግን እንዱሄዴ አዴርገው " እያለ ብዙ ዜጎች አገራቸውን ጥሇው እንዱሰዯደ 

አዴርገዋሌ:: የአባቶቻችንና: የአያቶቻችንን መቃብር ሳይቀር: ቆፍረው አጽም እያወጡ መሬቱን 

ቸብችበዋሌ:: ከስኳር ሽያጭ ጥቅም ሇማግበስበስ ሲለ ገዲማትን አሳርሰው መነኮሳትን ወዯ ወህኒ ቤት 

http://evene.lefigaro.fr/citation/peut-pardonner-oublier-impossible-2113.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/honore-de-balzac-215.php


ወርውረዋሌ:: በጥቅለ በሰብአዊ መብት ጥሰት፤ በላብነት፤ በመሬት ዝርፊያ፤ በስሌጣን 

ብሌጊያ........ወዘተ. በኢትዮጵያ ሕዝብና ምዴር ሊይ በወያኔዎች ያሌተፈጸመ ግፍ የሇም :: 

እንዱያም ሆኖ፤ ኢትዮጵያ አሌጠፋችም፤ ሕዝቡም በዕምነቱ ጸንቶ: በአገር ውስጥና: ከአገር ውጪ 

ያሇው ሕዝባችን፤ ትግለን በማፋፋም: አሁን ያሇበንበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰናሌ:: አሁንም በሽርፍራፊ 

ዴልች ሳንዘናጋ: የተጀመረውን ትግሌ በመቀጠሌ: ከግቡ ሇማዴረስ እጅ ሇእጅ ተያይዘን: መጓዝ 

ይኖርብናሌ::  

ቀዯም ብል የወታዯሩ አገዛዝ (ዯርግ)፤ ቀጥል ዯግሞ ወያኔዎች የኢትዮጵያን ሕዝብ ዴሌ በተከታታይ 

ነጥቀዋሌ:: ከአሁን በኋሊ የምናስነጥቀው ዴሌ ሉኖር አይገባም:: ከኢትዮጵያ ሕዝብ መሃሌ አንዴ ጻዴቅ 

ወይም አንዴ የኛ የሆነ ሙሴ ስሇማይታጣ፤ ፈጣሪ ኢትዮጵያን እንዯ እያሪኮ እንዯማያጠፋት: 

ዕምነታችን ጥኑ ነው :: 

ሇ27 ዓመታት: በኢትዮጵያ መስረቅ የሚያስከብር፤ መሥራት የሚያሳፍር ሆኖ፤ ላቦች በጠራራ ፀሐይ 

ሻኛቸውን አሳብጠው እየተጎማሇለ ተዝናንተውብናሌ:: በኢትዮጵያ ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ ላባ! ላባ! 

ተብል እየተሰዯበ የሚገዛ መንግሥት ያየነው ወያኔን ብቻ ነው:: እነሱም ላብነቱን አምነውበት፤ 

ስርቆታቸውን በመቀጠሌ፤ በአገራችን ታሪክ: ታይቶና ተዯርጎ በማይታወቅ መሌኩ፤ ከብሔራዊ ባንክ 

ወርቅ ዘርፈው፤ የባላስትራ ብረት ከምረውሌን ሄረዋሌ::  የዘረፋውን ዓይነት፤......... የግዴያውን፤........ 

የእስሩን፤...... የማሳዯደን፤...... የመሬት ችብቸባውን፤......... ወዘተ. ዝርዝር ሇመግሇጽ ቦታ ስሇማይበቃኝ 

ትቸዋሇሁ :: 

 " የላባ ዏይነ ዯረቅ መሌሶ ሌብ ያዴርቅ " እንዱለ፤ የትናንት ላቦቻችን ይባስ ብሇው፤ ትግራይ ክፍሇ 

ሃገርን የላቦች ዋሻ በማዴረግ፤ ላብነታቸውን በላቦች ህግ ሇማጽዯቅ መንጫጫት ይዘዋሌ:: እዚህ ሊይ 

ስዯርስ በሌጅነቴ በሲኒማ ኢትዮጵያ ያየሁት፤ አሉባባና 40 ላቦች (Ali baba and the fortinght 

thieves) የሚሇው ፊሌም ትዝ አሇኝ::  

አሁን ዯግሞ: በዚህ ሸውራራ ዘመን፤ በኢትዮጵያ: ህወሃትና ላቦቹ (TPLF and its thieves) ትግራይን 

የላቦች ዋሻ በማዴረግ፤ የትግራይን ሕዝብ ሇላብነታቸው አጋር እንዱሆን፤ ጠዋት ማታ ዯጅ መጥናት 

ይዘዋሌ:: የህወሃት ላቦች ያሌተረደት ነገር ቢኖር፤ የትግራይ ወንዴሞቻችንና እህቶቻትን፤ ላቦችን 

በእጅጉ የሚጠየፉ: ሇሃይማኖታቸው ጽኑ፤ ሇአገራቸው ቀናኢ፤ ሇወገኖቻቸው ፍቅር የተሊበሱ፤ ንጹህ 

ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ነው::  በመሆኑም: የትግራይ ሕዝብ ላቦችን በጉያው ውስጥ ሸጉጦ፤ 

ታሪኩን እንዯማያበሊሽ ሙለ በሙለ እንተማመናሇን::  

ደሮ: ደሮ፤ በአገራቸን ላባ በፈጸመው አጠያፊ ዴርጊት፤ የሰው ዓይን ሇማየት ዴፍረት አሌነበረውም :: 

ላባ መንግሥት: የሚያፈራው ላባ ትውሌዴ በመሆኑ፤ ዛሬ: ዛሬ ወያኔ (ህወሃት) ሇ27 ዓመታት 

የፈሇፈሊቸው ላቦች: ይለኝታ የማያውቁ፤ ዓይን ቀቅሇው የበለ ሃፍረተ ቢሶች በመሆናቸው፤  

ዝረፍ ሌጄ ! - ዝረፍ ሌጄ ! 

መማር ዋጋ የሇው- ሃብት ሞሌቷሌ በጄ !!  

በማሇት ወገኖቻቸውን እያስራቡ የዘረፉትን የአገር ሃብት፤ ዯክመው ያፈሩት በማስመሰሌ ዏይናቸውን 

በጨው ታጥበው፤ ይመጻዯቁብናሌ::  በሠርቶ አዯር 17 ዓመታት፤ በሰርቆ አዯሮች 27 ዓመታት ፈጀን፤ 

ነገስ ወዳት ይሆን የኛ ጉዞ ??!! 



ጎበዝ ! ከአሁን በኋሊ ውሻን ውሻ፤ ዴመትን ዴመት የምንሌበት ዘመን ሊይ በመሆናችን፤ ላባን: ላባ፤ 

ዘራፊን: ዘራፊ በማሇት ስማቸውን እየጠራን ሇፍርዴ እንዱቀርቡ፤ ላት ተቀን ተግተን በመሥራት 

የተዘረፈውን የአገራችን ሃብት ሇማስመሇስ ሁሊችንም በያሇንበት፤ አገርቤት ያሇው በአገርቤት፤ በውጭ 

አገር ያሇን ኢትዮጵያውያን በያሇንበት አገር፤ ላቦችን እንቅሌፍ ማሳጣት ይኖርብናሌ ::   

የጎሳና የዘር ፖሇቲከኞች: የኢትዮጵያን ሕዝብ የመብት፤የነፃነት፤ የወንዴማማችነትና፤ በእኩሌነት አብሮ 

የመኖር ፍሊጎትና: ሚዛናዊ የሃብት ክፍፍሌ ጥያቄዎችን: በሸውራራ መነጥር መመሌከታቸውን ዛሬውኑ 

ካሊቆሙ፤ ወያኔን የበሊች ውሻ: እነሱንም መዘንጥሌዋ እንዯማይቀር: ከወዱሁ ይወቁት:: የኛ ችግር: 

ፍትህ፤ እኩሌነት፤ ነፃነት፤ ዕዴገትና ሚዛንያዊ የሃብት ክፍፍሌ፤ በጥቅለ የዱሞክራሲ እጦት እንጂ 

ጎሰኝነትና ዘረኝነት አይዯሇምና !! 

ላሊው: የኢትዮጵያ ሕዝብ: ፖሇቲከኞችን በእጅጉ ያቀብጣሌ:: ዛሬውኑ እሊይ ይሰቅሌና፤ ነገ መሌሶ 

ከሰቀሇበት አውርድ መሬት ሊይ ይፈጠፍጣቸዋሌ:: ሇምሳላ: መንሥቱ ኃ/ ማርያምን: "ቆራጡ መሪ፤ ሲሌ 

ቆይቶ፤ ቀጥል ወዯ ሃራሬ ፈረጠጠ" አሇው፤ ሌዯቱ አያላውን: "ኢትዮጵያዊው ማንዳሊ ብል ባቆሊመጠ 

ማግስት፤ ሌዯቱ ክዯቱ" ብል አጮሇው፤ (ሌዯቱስ በሥራው ነው)...... ላሊም ላሊም:: ነገ ዯግሞ የሇማ 

መገርሳና የአብይ አህመዴ ተራ ሊሇመሆኑ ምን ዋስትና አሇ?!  እናም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፖሇቲከኞችን 

የማቅበጥ አባዜውን ማቆም ይኖርበታሌ:: ሇምሳላ ጠ/ምኒስትር አብይ አህመዴን ሇመጥራት፤ ድ/ር 

የሚሇውን የትምህርት ማዕረግ አግተሌትል ማቅረቡ ከንቱ ውዲሴ ነው:: በኔ ዕምነት ጠ/ምኒስትር አብይ 

አህመዴ፤ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ በሚወክለበት በከፍተኛ የማዕረግ ዯረጃ ሊይ የሚገኙ 

በመሆናቸው፤ የኢትዮጵያ ጠ/ ምኒስትር ተብሇው ከመጠራት ውጪ፤ ላሊ የሚያስከብራቸው ማዕረግ 

የሇም:: እሳቸውም ቢጠየቁ፤ ከዚህ የተሇየ መሌስ እንዯማይሰጡ እርግጠኛ ነኝ:: እናም: ይታሰብበት!! 

 በቋጫ : 

ጣሉያን እስከ አፍንጫው ዴረስ ታጥቆ ሇ5 ዓመታት በደር በገዯለ አበሳውን እያየ፤ ቅኝ ሉገዛው 

ያሌቻሇውን የኢትዮጵያ ሕዝብ፤ የጣሉያን ሹም ባሽና ቡሌቅ ባሽ፤ የሌጅ ሌጆች: እንዳት ቀጥቅጠውና 

ዘርፈው ሇ27 ዓመታት ሉገዙት ቻለ ?!  

ሇዚህ ጥያቄ መሌስ ሇመሻት ሌሂቅ መሆን አያሻም፤ ጣሉያን ያሌተሳካሇት ከኛ የተሇየ ቀሇምና ሃይማኖት 

ስሇነበረው ብቻ ሳይሆን፤ የአገሩ ፍቅር በሌቡ እንዯትኩስ እሳት የሚነዴ፤ ማርያምን ወይም ጊዮርጊስን 

ካሇ ሇጓዯኛው ሟች፤ ሃይማኖተ ጥኑ፤ አገር ወዲዴና ጀግኖች የነበሩ አባቶችና አያቶች ስሇነበሩን ነው ::    

በነሱ መስዋእትነት ነው፤ የቅኝ ገዢዎች እርግጫ ሳናይ ነፃ አገር የተረከብነው:: 

የዛሬው ትውሌዴ የገዛ አገሩን ታሪክ በፈረንጅ ሊፒስ ፈግፍጎ በማጥፋት እየተዯናበረ፤ የመጣበት ታሪክ 

ጠፍቶት፤ ዛሬን ሳይኖራት፤ ሇነገ እቅዴ ሳይተሌም: እንዱሁ ይባዝናሌ:: ሇዚህ ምክንያቱ፤ በጎሳና በዘር 

ከፋፍሇው፤ እንዯ ቤት እንሰሳ በክሌሌ ከሌሇው፤ እንግዛህ ሲለት፤ እንዯ አያትና ቅዴም አያቶቹ እንቢኝ 

ማሇት ስሊቃተው ነው ወያኔዎች ሇ27 ዓመታት ቀጥቅጠው፤ ዘርፈውና አዋርዯው ሉገዙት የቻለት ::   

እኛ ኢትዮጵያዊያን የተሳሰርንበት ገመዴ፤ የተጎናጎነና: ዯንዲና በመሆኑ፤ በጎሳና በዘር ፖሇቲከኞች ሴራ 

አብሮነታችን አይበጠስም::  

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !  

 እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !!                                                                      

ታህሳስ 5 ቀን 2011 ዓ.ም. ( December 14/2018 ) 


