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ሇአምባ ገነኖች እምቢኝ! የማሇት ድፍረት!!                                    
The Courage to Say NO! To Dictators!! 

    

The famous photograph in which August Landmesser refused the Nazi salute. It was in 1936  

during the celebrations for the launch of a ship, the‘Horst Wessel’. 

ኦጉስት ሊንድመሰር የተባሇ ጀርመናዊ ነበር በናዚው ሂትሇር ዘመን በ1936 እኤአ በአንድ የመርከብ 
ምረቃ በዓሌ ሊይ: በበዓለ አብረው የተገኙት በሙለ፤ የጀርመን ናዚ ሠሊምታ ሇሂትሇር ሲያቀርቡ፤ እሱ 
ብቻ ነበር የናዚዎችን ሰሊምታ ሇሂትሇር ሊሇማቅረብ እንቢ በማሇት እጆቹን አጣምሮ በፎቶው ሊይ 
የሚታየው::                                                                              
(በነገራችን ሊይ ፎቶውን አሳድጋችሁ ማየት ትችሊሊችሁ)  

  

ግፍን ሊሇማየትና ሊሇመስማት ዓይናቸውን ጨፍነውና፤ ጆሯቸውን በሽንፍሊቸው ውስጥ ቀብረው 
በየሚያንኮራፉና፤ እያዩ በማያዩ፤ ሇሕሉናቸው ሳይሆን ሇሆዲቸው ባዯሩ ብዙ ነብሶች መሃከሌ፤ 
የሕይወት ጥሪያቸውን የሚያዲምጡ ጥቂት ነብሶች አለ፤ ከነዚህ መሃከሌ አንደ ጀርመናዊው 
ኦጉስት ሊንድመሰር ሲሆን፤ በአገራችን በኢትዮጵያም በተሇያዩ ዘመናት፤ በዘመነ መሳፍንት፤ 
እንዯ ሌጅ ካሳ በኋሊ አፄ ቴዎድሮስ፤ በፋሽስት ጣሌያን ወረራ ዘመን፤ እንዯ አብረሃምና 
አስገዶም ዯቦጭ፤ ዘርአይ ዯረስ፤ አብዱሳ አጋ፤ በአጼ ኃ/ሥሊሴ ዘመን እንዯ በሊይ ዘሇቀ፤ 
ግርማሜና መንግስቱ ንዋይ፤ ጥሊሁን ግዛው፤ በዯርግ ዘመን የአየር ሃይሌ የጦር መኮንኖች፤ 
እንዯ አቤ ጉበኛውና በዓለ ግርማ….ወዘተ. የመሳሰለ ሇሃቅ፤ ሇፍትሕ፤ ሇነፃነት፤ ሇአገራቸው 
ክብርና ሇወገናቸው ፍቅር ሲለ ከሕዝባቸው ጎን በመቆም አምባ ገነኖችን በቆራጥነት በመፋሇም 
እንቢ! በማሇት፤ የመጨረሻውን የሕይወት መስዋዕትነት ከፍሇዋሌ ::   
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የትግሌ ስሌቱ ይሇያይ እንጂ ዛሬም አበበ ገሊው በአሜሪካን አገር በተዯረገው የ8ቱ 
በእንደስትሪ የበሇጸጉ አገሮች ስብሰባ ሊይ፤ አገራችን ኢትዮጵያን በሚገባት ክብርና ሞገስ 
ሳይሆን፤ በድህነት የሌመና አቁማዲቸውን ይዘው፤ ኢትዮጵያን ሇማዋረድ በሇማኝነት ተርታ 
ተመድበው በስብሰባው ሊይ የተገኙት አቶ መሇስ ዜናዊን ሊገራቸው ክብር፤ ሇዱሞክራሲና 
ሇፍትህ እንዱሁም ሇሕዝባቸው ብሌጽግና ያሌቆሙ፤ እንዲውም ገበሬውን እያፈናቀለ 
የኢትዮጵያን ሇም መሬት ሇድንበር ዘሇሌ ከበርቴዎች እየቸበቸቡ፤ ሕዝባቸውን በረሃብ አሇንጋ 
የሚያስገርፉ፤ የማሰብ፤ የመናገርና የመጻፍ መብት በመግፈፍ ዜጎችን በግፍ የሚያስሩ፤ 
እንዱሰዯደ የሚያዯርጉ፤ ጨካኝ አንባ ገነን መሆናቸውን ከመሊው ዓሇም የመጡ ሌኡካን 
እንዱያውቁት አድርጓሌ :: 

የሚገርመው አቶ መሇስ ዜናዊ ባሇ ሁሇት አሃዝ እድገት አስመዝግበናሌ እያለ በፓርሊማ 
ተብያቸው እየፎሇለ ሳሇ፤ እንዯገና የሌመና ስሌቻቸውን ይዘው ወዯ ምድረ አሜሪካ የምግብ 
ዋስትና ስምምነት (Alliance for Food Security) በተባሇ ስብሰባ ሊይ ሇመገኘት 
መምጣታቸው፤ የተባሇው ዕድገት ከጉንጭ ማሌፋት ያሌዘሇሇ መሆኑን ቁሌጭ አድርጎ 
ከማሳየቱም በሊይ ሕዝባችን የስቃይ ኑሮ በመኖር ሊይ ያሇ ሇመሆኑ በቂ ማስረጃ ነው ::  

አቶ መሇስ አያቶቻችንና የቅድም አያቶቻችን የህይወት መስዋዕትንውት የከፈለበትን  
የአገራችንን መሬት ሇሕንዶች፤ ሇአረብ አገራትና ሇቻይና የሚቸበችቡት አሌበቃ ብሏቸው 

ሇምዕራባውያን በዝባዥ ኮርፖሬሽኖች እንዯ ሞሳንቶስ ሇመሳሰለ፤ የተሇያዩ አዝርዕትን 
አጥፍቶ፤ አንድ ወጥ በሆነ የድቀሊ ዘር፤ የተዯቀሇ ትወሌድ አፍርቶ ኢትዮጵያን ቅኝ ተገዢ 
ሇማድረግና የሕዝብዝችንን ጉሌበት ሇማስበዝበዝ፤ የምግብ ዋስትና ስምምነት (Alliance for 
Food Security) በሚሌ ስብሰባ ሇመሸጥ ሉያስማሙን ብቅ አለ::  

የአቶ መሇስ አስተዲዯር በመንግሥታዊ ላቦች የታጀበና የተሞሸረ ብሌሹ ሇመሆኑ እራሳቸውም 
ያመኑበት ጉዲይ ሲሆን፤ የሚገርመው መንግሥታዊ ላቦቻቸውን በብብታቸው ውስጥ ታቅፈው 
እያሞሊቀቁና የኢትዮጵያን ሕዝብ በርሃብ አሇንጋ እያስገረፉ ስሇ ሌማት ማውራቱ ምን ያህሌ 
ተአማኒነት እንዯሚያሳጣቸው መገመቱን ዛሬም አሌተረደም፤ ወይም በአቶ መሇስ ዜናዊ ዘመን 
« ያባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ » የሚሇው መርህ በአዋጅ ጸድቋሌ ::  

ያም ሆነ ይህ አበበ ገሊው በአገራችን ኢትዮጵያ ፍትሕ፤ ነፃነት፤ አንድነትና እኩሌነት ከዲቦ 
በሊይ አስፈሊጊ መሆናቸውን ሇስብሰባው ተካፋዮች፤ ከማስረዲቱም በሊይ፤ ኢትዮጵያን የመሰሇች 
የነፃነት ቀንዱሌና ሇም አገር ይዞ፤ በረሃብተኞች ስብሰባ ሊይ ሇማኝ ሆኖ መገኘት ምን ያህሌ 
አሳፋሪ መሆኑን ሇአቶ መሇስ ዜናዊና ሇተከታዮቻቸው ትሌቅ ትምህርት ሰቷሌ :: (የመማር 
ፍሊጎቱ ካሇ !!) 

ሇፍትሕ የበሊይነት፤ ሇነፃነት፤ ሇአገሩና ሇወገኖቹ ክብር በመቆሙ፤ የሁሊችንም ባሇውሇታ ነውና 
አበበ ገሊው ሉመሰገን ይገባሌ :: 

ክረምቱ ሉያበቃ ወራቱ ቀረበ፤                                                           
እሸቱ ሉያሸት ነው አበባው አበበ:: 

ብዬ ቋጠርኩሌህ::                                                                                               

(ወንድምህ አሥራዯው ከፈረንሳይ) 

ግንብቦት 12 2004ዓ.ም. (May 20/2012) 

 


