
ከገማ ዕንቁሊሌ ጫጩት አይጠበቅም! 
አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

ማሳሰቢያ :  

ሃገራዊ ምሳላዎችን (ጥቅሶችን) እንዯመጠቀሜ፤ ጥቅሶቹ የተጠቀሱበትን ሃሳብ ከስሩ ካሊሰፈርኩ : 

የትኛው ምሳላ : ሇየትኛው ሃሳብ : ገሊጭ መሆኑን ሇአንባቢ ግር እንዲይሌ በማሰብ ከጥቅሱ በመቀጠሌ 
ወዱያው  ሃሳቡን አስፍሬያሇሁ ::                                                         

በተረፈ ሃገር በቀሌ ምሳላዎች (ጥቅሶች) : ውስጠ ወይራነት ስሇተካኑ : ከነጮቹ ቋንቋ በበሇጠ የገሊጭነት 

ባህሪይ ስሊሊቸው : ጸሏፍት ይህን የአገር ሃብት : ያሇገዯብ በመጠቀም : ሇተተኪው ትውሌዴ 

እንዱያስተሊሌፉ አዯራዬ የበረታ ነው ::                                                           

የነዚህ ምሳላዎች (ጥቅሶች) ባሇቤት ሇሆነው : የኢትዮጵያ ሕዝብ ምስጋና ይግባው ::  

 መንዯርዯሪያ 

1.  « ማሰብ ክሌክሌ ነው ! 

መጻፍ ክሌክሌ ነው ! 

መናገር ክሌክሌ ነው ! 

መሰብሰብ ክሌክሌ ነው ! 

ሰሊማዊ ሰሌፍ ማዴረግ ክሌክሌ ነው ! 

ነገር ግን፤ 

መራብና መከሌከሌ ብቻ በኢትዮጵያ አሌተከሇከለም » !!  

አቶ መሇስ ዜናዊ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ አመጣሁሇት የሚለት ዱሞክራሲ :: 

2. « ከአማሩ አይቀር ቂጢጥ ከገሙ አይቀር ብሽቅጥ » 

ሇወይዘሮ አረጋሽ አዲነ እና ሇአቶ ሰዬ አብርሃ ፤ 

 « አረና ትግራይ »= የትግራይ ዯጀን (በትርጉም ሇተባበሩኝ የትግሪኛ ተናጋሪ 
ወንዴሞቼና እህቶቼ ምስጋና ይዴረሳቸው ) ትርጉሙ የትግራይ ዯጀን ከሆነ : እነ 
አቶ ሰዬና ተከታዮቻቸው : አሁንም በጎሳ አንቀሌባ እንዯታዘለ በኢትዮጵያ ሃብት 
እሹሩሩ የሚባለበት ጉዲዩ ምንዴነው ? ትንሽና ጠባብ ሆኖ ከመሞት : አዴጎ 
ተመንዴጎ መሞት ጸጋ ነው : ታዱያ « አረና ትግራይ » የትግራይ ዯጀን ብቻ 

ከመሆን ይሌቅ : « አረና ኢትዮጵያ » « የኢትዮጵያውያን ሁለ 

ዯጀን » መባለንና ትሌቅና ሰፊ : ሁለን አቀፍ : መሆኑን ሇምን ጠለት ? 



ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ : የጎሳ ብርዴሌብሳቸውን እንዯተከናናቡ : ላሊው 
ወገናቸውን : በዴሪቷቸው ቀዲዲ እያሾሇቁ የሚያዩ መሪዎችን አይሻም ::         
እነ አቶ ሰዬና ተከታዮቻቸው ግሌጽ ሉሆኑ ይገባሌ ኢትዮጵያዊነቱ ሇምን 

አስፈራቸው ? 

 « አሌሰሜን ሁሇቴ ቅበረው » ይሊሌ ያገሬ ሰው : በነ አቶ መሌስ ዜናዊ 
የተጀመረው ወያኔ ምዕራፍ 1 ስሇተጠናቀቀና የሕዝብ ተቃውሞ ስሇበዛበት፤ ወያኔ 
ምዕራፍ 2ን ዯግሞ በነሰዬና መሰልቻቸው : ሇመቀጠሌ ይሆን? ሊሇመሆኑስ ምን 
ዋስትና አሇን ? ወያኔ የሠሊሙን በርና መስኮት : ክርችም አዴርጎ ዘግቶ ባሇበት 
በአሁኑ ወቅት፤ አቶ ሰዬ : ወያኔ የዱሞክራሲ ፍርፋሪ እንዱመጸውተን : ሇምኑት 
ተሇማመጡት እንጂ አትጋፉት ነው የሚለን :: ወያኔ በበኩለ : በሱ ሌክ ተከርክሞና 
ተሇክቶ : የተሰፋ የዱሞክራሲ ትብቆ አሌብሶ : አዯንቁሮና አስርቦ፤ በዝምታ ባሕር 
ውስጥ ዘፍቄ ነው የምገዛችሁ ይሇናሌ ::                           

እንግዱህ ጎበዝ …..   

ላሊው : ወያኔ የዕርዲታ እህሌ ሸጦ ሇጦር መግዣ የማዋለን ምሥጢር : በማንኪያ 
እየቆነጠርን እንጂ : በጭሌፋ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ አንናገርም ማሇታቸውስ  ወያኔ 

(ህውሃት) እንዲይቀየም ወይስ ከመጋረጃ በስተጀርባ  ላሊ አጀንዲ?!  

3.  « ከሾክ የተጠጋ ቁሌቋሌ ዘወትር ሲያሇቅስ ይኖራሌ » 

ሇመኢአዴ፤  

ወያኔ እያዋከበን ፤ አባልቻችንን እያስፈራራና እያሰረ ነው የሚለን « በነጮች 
ኩርኩም » ተሇውሶ : በወያኔ ጓዲ ተዯግሶ « ሰጥቶ የመቀበለን የስነ ዝም በሌ ! 

ስምምነት » መፈረማቸውን ረስተውት ነው ? 

4.  « ሁሇት ፈሳሞች ሲገናኙ : ሽታዬ፤ ሽታዬ፤ ይባባሊለ » 

ሇአቶ መሇስ ዜናዊና : ሇአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ :: 

ሰሞኑን አቶ መሇስ ዜናዊ : ከመሰሊቸው የኤርትራ መሪ : አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር 

በየትኛውም ቦታ : በማንኛውም ጊዜ ሇመነጋገር ያዯረጉት ጥሪ ነው:: 

ኤርትራ : ከኢትዮጵያ ተገነጠሌኩ ብሊ : ባወጀችበት ወቅት : አቶ መሇስ ዜናዊ 
በአሥመራ ተገኝተው : ያዯረጉትን ንግግር ስናስታውስ « ሁሇታችሁም ከጀርባችሁ 
ያሇው ጠሊት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዯ ነበር  ነግረውናሌ» ዛሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ወያኔን አሽቀንጥሮ ሇመጣሌ ቆርጦ ሲነሳ የዴረስሌኝ ጥሪ መሆኑ ነው ? 

 



5.   « የምሇውን እንጂ የማዯርገውን አትዩ » 

   ሇፓስተር ዲናኤሌ  

የብርቱካንን በወህኒ ቤት መንገሊታት: (እንዯሳቸው ተሌዕኮ አሇመንገሊታት) 
ሇማሳየት: በቃሉቲ ወህኒ ቤት የሰሩትን ትያትር ስንመሇከት: የሃይማኖት ሰዎች 
እንኳን: ሇሆዲቸው እንጂ : ሇሕሉናቸው የማይገዙበት : ዘመን ሊይ ዯርሰናሌ 

ያሳዝናሌ ::                                                                                                

6. « የሊጪን ሌጅ ቅማሌ በሊት » 

ሇኢትዮጵያ፣ተማሪዎች 

መሬት ሊራሹ በማሇት ስንት ወጣት ሕይወቱን ሇአርሶ አዯር ወገኑ እንዲሌሰዋ ዛሬ 

ወያኔ፤ 

መሬት ሇዴንበር ዘሇሌ ከበርቴ : በመቸብቸብ፤ ገበሬውን ሇጉሌተኝነትና ሇሁሇተኛ 

ዜግነት : በመዲረግ በፈሰሰው የሃቀኛ ሌጆች ዯም ይሳሇቃሌ :: 

ተማሪው « መሬት ሊራሹ ! » በሚሌ መፈክሩ ባዯረገው ትግሌ የዋጀውን የመሬ 
ባሇቤትነት ዴሌ : ወያኔ ዛሬ ከሕዝብ ፈቃዴና ፍሊጎት ውጪ: ሻጭና ሇዋጭ ፤ 

ሰጪና ነሺ፤ ወይም አከራይ : መሆን አይችሌም:: 

ከወያኔ የተረፈን ከትውሌዴ ትውሌዴ የሚተሊሇፍ የብዴር ዕዲ፤ በዴንበር ዘሇሌ 
ከበርቴ ቆሻሻ የተሞሊች ኢትዮጵያ፤ ብዙዎች የሚራቡባት፤ ጥቂት ዘመነኞች 
የሚንዯሊቀቁባት፤ ገሃነም አገር ስሇሆነ ካንተ በፊት የነበሩ ወጣቶች ሕይወታቸውን 
ሇሇገሱሇት በጎ ዓሊማ ክንዴህን አንሳ ! ወጣትነትህ ሇአገርህ ዯጀንና መከታ : ሇራስህ 

መከበሪያ : እንጂ ሇወያኔ የመገበሪያ ቁና መሆን የሇበትም :: 

7. « ዘወትር ከመፍሳት አንዳ ማራት !» 

ሇኢትዮጵያ ሕዝብ 

ዘወትር ተረግጦ ሊሇመገዛትና ከወያኔ ዘረኛ፤ ከፋፋይና ዘራፊ አገዛዝ ሇመገሊገሌ 
በአንዱት ኢትዮጵያ ጥሊ ስር ሇጋራ ጥቅምህና ክብርህ ስትሌ በአንዴሊይ አብረህ 

ተነሳ !! 

 

 

 



8. “The Original Sin is to Limit IS  

Don’t” !! 

ሇአቶ መሇስ ዜናዊ 

የአበሻ ፈረንጅ በመሆን: በራሳቸው ቋንቋ የሚያፍሩ፤ በፈረንጅ ቋንቋ የሚወጠሩ፤ 

በመሆናቸው እንጂ: ሇዚህ ምትክ የሚሆን የአማርኛ ምሳላ አጥቼ አይዯሇም:: 

መቼም አቶ መሇስ: የአማርኛ ቋንቋን የሚጠቀሙት: የኢትዮጵያን ሕዝብ 
ሇማስፈራሪያ፤ ሇመዝሇፊያና ሇመስዯቢያ: በጥቅለ በሸውራራ አጠቃቀም ሲሆን፤ 
ትግሪኛን ዯግሞ: ከቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ: የሚዯብቁት ምሥጢር ሲኖራቸው 
ነው፤ እንግሉዘኛውን ዯግሞ: አንዴም ሇመመጻዯቂያ፤ ሁሇትም ሇነጮች 

አገሌጋይነታቸውን ሇማብሰር ሲሆን::  

ሰሞኑን ዯግሞ ፈረንሳይኛውን: “ሴ ሊ ቪ!” (c’est la vie!) በሚሌ ጀምረዋሌ:: 
ሲመነዘር “ሕይወት ነው!” መሆኑ ነው ኪስ ካሌቀዯዯ: በስተቀር:: በኮፐን ሃገን 
ስብሰባ ሊይ: ከፈረንሳዩ መሪ: ሳርኮዚ የተዋሷት መሆኑን አሌጠራጠርም::    
እሱም ብዙ ጊዜ ሲጠቀምባት እንሰማሇን: እሱም እዚህ እንዯሳቸው በመጠሊቱ: 
የፈረንሳይ ሕዝብ: በቅርቡ ባረዯገው ምርጫ: በዱሞክራሲ በትር እንዯነረተው ማን 
በነገራቸው? እዚህ ሃሳብ መገዯብ፤ ማስፈራራት፤ ማፈን፤ ተናገርክ ወይም ጻፍክ 
ብል ማሰር፤ ኮሮጆ መገሌበጥ የሇም: ሕዝብ ያሻውን ይጽፋሌ፤ በዴምጹ ይሾማሌ፤ 
በዴምጹ ይሽራሌ: ዜጋ ይከበራሌ፤ ግዳታው ብቻ ሳይሆን መብቱም ይጠበቅሇታሌ፤ 
በመሆኑም ሕዝቡ ሇአገሩ ብሌጽግናና እዴገት በጋራ ተግቶ ይሠራሌ፤ ሇፈረንሳይ 

ስሌጣኔም መሠረቱ ይህ ነው::   

ሕይወት ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ: ጥቂት ማሇት እሻሇሁ፤                   
ሕይወት ማሇት : አቶ መሇስ እንዯሚለት : ጥቂት ዘረኞች ወንዴማማች የሆነ 
ሕዝብን : በጎሳ፤ በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሇው : የአገርን ሃብት እየዘረፉና እያዘርፉ 

ሲቀማጠለ : አብዛኛው ህዝብ በረሃብ የሚረግፈበት ምዴረ ገሃነም ሳይሆን፤ 

ሕይወት ማሇት : የአንዴ አገር ሕዝብ : እያንዲንዶን ቅጽበት: ዯስታም ይሁን ሃዘን፤ 
ክፉም ይሁን ዯግ፤ ሌማትም ሆነ ጥፋት፤ ማግኘትም ሆነ ማጣት፤ አብሮ በጋራ 
የሚቋዯስበት : የፍቅር፤ የመተሳሰብ፤ የመከባበርና በእኩሌነት አብሮ የማዯግ : 

መንፈስና ዴርጊት ነው ::  

 

 

 



9. « የፍቅርን ነገር ቢሰማ ጅብ፤ 

አጥንቱን ይዞ አጀብ አጀብ » 

ጅብ ብል ፍቅር አዋቂ ወያኔ ብል በዯርግ ስርአት የቀይ ሽብር ሰሇባ ሇሆኑ 

የኢህአፓ አባሊት ሃውሌትና መጻሕፍት ቤት ዝክር ዘካሪ !!  

የሞቱሇተን ዓሌማ እየገዯለ ሟችን መዘከር፤                          

ያው እንዯ ዯርግ እጅን በዯም መንከር ::  እንሊቸዋሇን፤ 

የቀይ ሽብር ወንጀሇኛ ሃርቃ ሃሮዬን : የፍትህ ሚኒስቴር አዴርጎ የሾመ ወያኔ : 
በቀይ ሽብር ሊሇቁ ወገኖቻችን : ሃውሌት አሠራሁ ብል መመጻዯቅ :      
ሊመኑበት ክቡር ዓሊማ : የወዯቁ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችንን አፅም ሠሊም 
በመንሳት ከዘመዴ አዝማዲቸው የፖሇቲካ ፍጆታ ሇመቃረም የተዯረገ የፖሇቲካ 
ቁማር ነው ::                                                 
የነሱ ሃውሌት በመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሌብ ውስጥ ተሠርቶ ከተመረቀ 
ቆይቷሌ : :                                                   
በዚህ ዴርጊታቸው ወያኔዎች ሆዴ ብቻ እንጂ የሚያስብ ጭንቅሊት 

እንዲሌፈጠረሊቸው እንረዲሇን ::  

መግቢያ 

ሕይወት : ብዙ ገጽ ያሇው መጽሃፍን ትመስሊሇች፤ እያንዲንደ ገጽ በርዕሱ፤ በቃሊቱና : 
በዏረፍተ ነገሮቹ እንዯሚገሇጽ ሁለ : እያንዲንዶ ሕይወትም :  የራሷ የሆነ ምንነት፤ የራሷ 
መግሇጫ፤ የራሷ ጉዞና የራሷ የሆነ ግብ አሊት ::                                   
ምንም እንኳን : የራሱን ሕይወት እንዴትጣፍጥ : ወይም እንዴትመር አዴራጊው : እራሱ 
ባሇቤቱ ቢሆንም፤ ከሱ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ተፈጥሯዊ፤ ማሕበራዊ፤ መንፈሳዊና እንዱሁም 
ሥጋዊ : እሰጥ አገባዎች የተነሳ : አንዱት ህይወት ምህዋሯን : ወይም ፈሯን ሇቃ : 
ባሌታሰበ ቦታ፤ ባሌታሰበ ጊዜና ባሌተጠበቀ ሁኔታ መሆን የሚገባት ቦታ ሳትሆን ሆና 
ትገኛሇች ::                                                       

እናም ይችን ሕይወት ያሌታዯሇች ሕይወት እንበሊት :: 

ላሊዋ ሕይወት ዯግሞ : ተፈጥሯዊ፤ ማህበራዊ፤ መንፈሳዊና ሥጋዊ እሰጥ አገባዎችን : 
በክህዯት፤ በብሌጣብሌጥነትና በማስመሰሌ፤ በላሊም ላሊም ምክንያቶች ተፈናጣ : ባሌታሰበ 
ጊዜና : ባሌታሰበ ሁኔታ : መሆን በማይገባት ቦታ ሆና ትገኛሇች ::                                           

ይችን ሕይወት ዯግሞ ጊዜ የሰጣት ሕይወት እንበሊት :: 

ባንዴ መጽሏፍ ውስጥ ባለ ሁሇት ገጾች ውስጥ : የተሇያየ ርዕስና ይዘት እንዯሚነበብ ሁለ፤ 
እነዚህ ሁሇት ነፍሶችም : የየራሳቸው የሆነ የተሇያየ የአኗኗር ዘዬ ይገፋለ ::                                           

የሚዯንቀው ግን : ሁሇቱም ኑሮን እየኖርን ነው ማሇታቸው ነው ::   



በሃቅ የገና ደሊ የተሇጋችው ሕይወት ግቧን ስትስት፤ በጠማማው የገና ደሊ የተሇጋችው : 

ባሌታሰበ ጊዜና ባሌታሰበ ቦታ ሆና ስትንዯሊቀቅ እናገኛሇን ::  

« ከእንጨት መርጦ ሇታቦት፤                                                       
ከሰው መርጦ ሇሹመት » ይሊሌ ያገሬ ሰው ::                                     
ከዯን ምንጠራ የተነሳ ሇታቦት የሚመረጥ እንጨት እንዯጠፋ ሁለ፤ ከሰውም ሰው የሆነ 
ሰው ጠፍቶ : አቶ መሇስ ዜናዊ በምኒሌክ ቤተመንግስት ሆነው : ምኒሌክ የገነቧት 

ኢትዮጵያን ሲቦረቡሩ የምናይበት ዘመን ሊይ ዯርሰናሌ:: 

« አንቺ ባንዱራ አምስት ዓመት ሙለ ማተቤ ነበርሽ…………አንቺ አገር ወንዴ 

አይፈጠርብሽ » ብል ነበር በሊይ ዘሇቀ :: 

« ቃላን ባታከብሩ ጥቁር ውሻ ውሇደ » ብሇው ነበር እምዬ ምኒሌክ ::  

ታዱያ ሇዚህ ያበቃን፤                                              

የበሊይ ዘሇቀ ወይስ የምኒሌክ እርግማን ?! 

በመጀመሪያ ከሩሲያ በሻንጣ ተጭኖ የመጣው አብዮት ያዯማንን ስናስበው ዝግንን  
ይሊሌ::                                                       
ኢትዮጵያ ሇስንት ዘመን ዯክማ ያስተማረቻቸው ሌጆቿን ባንዴ ጀንበር ውስጥ እንዯ 
እቶን እሳት በሌቶ፤ ወሊጅ ያሇጧሪ፤ እህት ያሇወንዴም፤ አባት ያሇ መተኪያ፤ አገር ያሇ 
መመኪያ አስቀረ ::                                              
ሁሇተኛናዋ አብዮት ዯግሞ፤ ከአሌባኒያ ተዯቅሊ፤ በዯዯቢት በረሃ ተዘርታና በቅሊ፤ ትግራይን 
ሇመገንጠሌ አሌማ፤ ሳታስበው አዱስ አበባ ከች ያሇችው : የወያኔ አብዮት: ጭብጥ ፍሇጋ 
መጥታ : እፍኝ ሙለ በማግኘቷ: መሊቅጡ ጠፍቷት: በዘረኝነት፤ በሃይማኖትና በጎሳ ከፋፍሊ 
እያባሊችን : ይኸው 20 ዓመት ሞሊት ::                                                
ከአሁን በኋሊስ ዱሞክራሲ ከውጪ በሻንጣ ሸክፈን ነፃ እናወጣሃሇን የሚለን ይኖሩ 
ይሆን ? እኛስ የሚሰማ ጆሮ፤ የሚያምን አይምሮ ይኖረናሌ ?                  
ወይስ ሰው ባገሩ: ሰው በወንዙ : ……ተባብሇን በራሳችን ወግና ጀግንነት ሇዲግም 

ነፃነታችን እንነሳሇን?  

የተቃራኒዎች መኖር የተፈጥሮ ሕግ ነው፤ ነጭ ባይኖር የጥቁር፤ ጨሇማ ባይኖር 
የብርሃን፤ ሰማይ ባይኖር የምዴር፤ እሳት ባይኖር የውሃ፤ ወንዴ ባይኖር የሴት….ወዘተ 
ማንነት መገሇጽ ባሌተቻሇ ነበር :: ታዱያ አቶ መሇስ : ይኸንን የተፈጥሮ ሕግ ይክደና : 
ሁለም የሳቸው ጀላ፤ የሳቸው ፎቶ ኮፒ፤ እንዱሆን ይሻለ :: በዚህም የተነሳ: ተቃዋሚ 
የፖሇቲካ ዴርጅቶችን : እንዯ አፍራሽ፤ የሳቸውን ዴርጅት ወያኔን : እንዯ አገር አሌሚ : 

እያዯረጉ ዘወትር ያዯነቁሩናሌ ::     



አቶ መሇስ በትግራይ የማላሉት 30ኛ የምስረታ በአሌ ሊይ፤ በማስከተሌም በፓርሊማ 
ተብያቸው : ያሰሙትን ንግግር ሊጤነ: ወያኔን ካሌዯገፉ  በሎቸው: የሚመስሌ ትዕዛዝ 
ሰተዋሌ፤ በዚህም በትግራይ የአረና ተመራጭ የነበሩት : አቶ አረጋዊ ገብረዮሏንስ 
መገዯሊቸው ይታወቃሌ ::                                          
ቀጥልም ሇውጪ ጋዜጠኞች : ያዯረጉትን ንግግር ሊዲመጠ: ምን ያህሌ አስተዲዴርሃሇሁ 

የሚለትን ሕዝብ እንዯሚጠለትና : እንዯሚፈሩት ያሳያሌ :: እንግዱህ: ከገማ እንቁሊሌ 
ጫጩት አይጠበቅምና እሳቸውም ጠሌተውንና ፈርተውን፤ እኛም ሳንፈቅዲቸው 

እየጎረበጡንና እያቅሇሸሇሹን፤ አብረን ከምንኖር ሇምን በወጉ አንፋታም ? አይሻሌም ?                                              
እባብ ምንም ጸልት ቢያበዛ : እርግብ መሆን አይችሌም፤ ነገ የምንተነፍሰውን አየር 
እንኳን: በማንኪያ እየቆነጠሩ: በመስጠት፤ በነሱ መሌካም ፈቃዴ የሚስጡንና የሚነሱን 
እንዲይሆን ያስፈራሌ ::                                              
ጎበዝ ማሽሊ እንኳን እራሱን ሇመቻሌ ነው የሚበቅሇው፤ ታዱያ የሰው ሌጅ እራሱን 

ሇመቻሌ ከማሽሊ ማነስ አሇበት ??                         

  መዯምዯሚያ 

 በወቅቱ እየተከሰተ ያሇ : አንዴ አሳሳቢ ጉዲይ : ዜጎች ኢፍትሃዊነትን፤ አንባ ገነንነትን፤ 
አዴልን፤ ዘረኝነትንና : ጎሰኝነትን ሇመሇወጥ : ሳያሰሌሱ ከመታገሌ ይሌቅ : ሃይማኖትን 
እንዯ መጠሌያ : ወይም መሸሸጊያ ዋሻ በማዴረግ : እግዚአብሔር ያውቃሌ : ወይም እሱ 
ያመጣውን እሱ እስኪመሌስ : እየተባሇ እጅን አጣጥፎ የበዯሌን ገፈት መጋት ተሇምዶሌ ::                      
ይህ ትጥቅ አስፈቺና አዘናጊ ምርጫ በመሆኑ መታረም አሇበት ::                
ይህን በማዴረግ የመከራን ቀን ከማራዘም በቀር የሚያመጣው ሇውጥ የሇም :: 
እግዚአብሔር የሚያስብ ጭንቅሊት፤ የሚሠራ እጅ፤ የሚራመዴ እግር፤ የሚሰማ ጆሮና 
የሚያይ ዏይን ሰጠ፤ ከዚህ በሊይ ምን ያዴርግ ? እኛው እራሳችን ሇመብታችን መከበር 
አንሠራባቸውም፤ አንጠቀምባቸውም ካሌን እሱ ምን ያዴርግ ?                                               
ዲግም ወዯዚህ ምዴር መቶ ተወሌድና ተሰቅል እንዱያዴነን እንሻሇን ?    ይህ እጅን 
አጣምሮ የማንጋጠጥ አዝማሚያ አዯገኛ ከመሆኑም በሊይ እግዚአብሔርንም መፈታተን 

ስሇሆነ መወግዴ አሇበት ::  

ሰው ሃይማኖት አይኑረው፤ ፈጣሪውን አያምሌክ፤ ማሇቴ ሳይሆን፤ ሃይምኖት የመከራችን 

ዘመን ማራዘሚያ መሆን የሇበትምና ይታሰብበት ::   

ዴሌ ሇአኢትዮጵያ ሕዝብ ! 

እግዚአብሄር ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይባርክ !! 

ሚያዝያ 9 ቀን 2002 ዓ.ም. (April 17 2010) 

 


