
ሳያዩ የሚያምኑ፤ ሳይሰሙ የሚያወሩ፤ ሳይናገሩ 

የሚኖሩ፤ ብጹዓን ናቸው ርሃብን ይቸራለና ! 

                        ወያኔያዊ: አብዮታዊ ዱሞክራሲ ቁጥር 1 2003 ዓ.ም. 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

 

 

አዱሱ ዓመት ………………………………………………… አሌሌም ይሌቁንም፤ 
አዱሱ ዓእት ያበጠ የሚፈነዲበት፤ የከረረ የሚበጠስበት፤ የጠገቡ የሚራቡበት፤ የበዯለ 
የሚክሱበት፤ ዕውነት የምታሸንፍበት፤ የአገር ሃብት የዘረፉ የሚዲኙበት፤ በስሌጣን የባሇጉ 
የሚቀጡበት፤ የሕግ የበሊይነት የሚሰፍንበት፤ ሕዝብ የሚከበርበት፤ በግፍ የታሰሩ ነፃ 

የሚወጡበት፤ ይሁንሌን ብሌ ይሻሊሌ ::   

ሇነገሩ ያህሌ አሌኩ እንጂ አዱሱ ዓመት መጣ አሌመጣ ሇዴሃው ወገናችን ምን 
ሉፈይዴ ? ላሊ የችግርና የችጋር ክምር ሇመሸከም፤ በዘመነኞች የወጥ ሽታ አፍንጫውን 
በማስጠረብ የሆደን ወስፋት ሇማንጯረር፤ ሉቀምሰው በማይፈቀዴሇት የምግብ ምች 
ሇመመታት፤ በዘመነኞች ሳቅና ጭፈራ ጆሮውን ሇማዯንቆር ካሌሆነ በቀር  ምን 

ሉተርፈው?   

ዘውትር የኢትዮጵያን ሕዝብ የመከራ ቀንበር ሇማክበዴ፤ የችግር ዘመኑን ሇማራዘም፤ 
የአንዴነት መሰረቱን ሇማናጋት፤ ክብሩን ሇመናዴ፤ ሰንዯቅ ዓሊማውን ሇማጉዯፍ፤ መብቱን 
ሇመግፈፍ፤ እንጂ ሇዯህንነቱ፤ ሇዕዴገቱ፤ ሇሰባዊ መብቱ መከበርና ሇሠሊም ያሌመጡት፤ 
ያሇ ሕዝብ ፍሊጎት : በጠብ መንጃ ሃይሌ : በሕዝብ ጫንቃ ሊይ ቂጢጥ ያለት : 



ቅንዴባሙ ጠ/ ሚንስትራችን : ሰሞኑን « የአምስት ዓመት ዕቅዴ : እዴገትና 
ትራንስፎርሜሽን  (Transformation) » በሚሌ በሰጡት ጋዜጣዊ መግሇጫ መንስኤ : 
ሕዝባችን ሇተጨማሪ የኑሮ ውዴነት መዲረጉን ስንሰማ፤ ቀዴሞውኑ በችግር አሇንጋ 
እየተገረፈ ያሇውን ወገናችንን : አነሰህ ብሇው ላሊ የችግር ጉርጓዴ ቆፍረው : በቁሙ 

ሉቀብሩት እዯወሰኑ ተረዲን ::  

አያሌቅበት እሳቸው ምን ቸግሯቸው ? ሁለ በጃቸው፤ ሁለ በዯጃቸው፤ እስቲ በዯዯቢት 
በረሃ በነበሩ ጊዜ የነበረው ገጽታቸውን ተመሌከቱና፤ የዛሬው ፊታቸውን ዯግሞ ቃኙት፤ 
« ሰው ኑሮውን ይመስሊሌ » ይሊችኋሌ ይህ ነው :: ቀንተህባቸው ነው እንዲትለኝ :  
እሳቸውን ወይም እንዯ እሳቸው : ሆኜ ባሇመፈጠሬ አምሊኬን: በእጅጉ ነው 

የማመሰግነው :: 

ዛሬ በምንሉክ ቤተ መንግሥት የግፍ ጮማ ይቆረጣሌ፤ በዯም የተቀሊቀሇ ውስኪ 
ይንቆረቆራሌ፤ የበዯሌ ከበሮ ይዯሇቃሌ፤ በጥጋብ ጮቤ ይረገጣሌ፤ ……ይጨፈራሌ፤  
ይዘሇሊሌ :: በአንፃሩ ሕዝባችን የዕሇት ጉርሱን አጥቶ ይዋትታሌ፤ ዕሇት በዕሇት ኑሮ : 
የብረት ሸክም ሆኖበት : ክብዯቱ እየጨፈሇቀው ሇሞት ያጣጥራሌ፤ ይህ ሁለ የወገን 
መከራ ሇነሱ ምናቸውም አይዯሌ :: በአንዱት ምዴር እኩሌ ተፈጥሮ የኑሮ ሁሇት 

ገጽታዎች ይሎችኋሌ ይች ናት !  

ያውም በሃቅ ሰርተው ያገኑት  ሃብት ሳይሆን: በአንዴ ሇሉት ጨረቃ : በአገር ሃብት ዘረፋ 
የበሇጸጉ : ዘመናዊ ጊዜ ሰጠሽ የወያኔ መሳፍንት ሲንዯሊቀቁ : አብዛኛው ህዝባችን በገዛ 

አገሩ የበይ ተመሌካችና : የነሱ ፍርፋሪ ናፋቂ እንዱሆን ተዯርጓሌ ::   

ወያኔ ሕዝባችንን አዯንቁሮ፤ አዯህይቶና አዯንዝዞ : እንዯበርሜሌ እራቁቱን እያንከባሇሇ 
ሇመግዛት እንዱያመቸው : በየጊዜው በተግባር የማይተረጎሙ፤ ሇሕዝብ ጥቅም የማይውለ : 
እቅዴ ተብዬዎችን ይፈበርካሌ :: በቅርቡ አቶ መሇስ ዜናቅዊ የአምስት ዓመት ዕቅዴ 

ብሇው (ቅዠት ብንሇው ይሻሊሌ) ያቀረቡትም ይኸው ነው :: 

እስቲ ጥቂቶቹን እንመሌከት፤ 

I. « የምንዯራዯረው አኩርፈው መሳሪያ ካነሱትም ካሊነሱትም ጋር ነው » 

II.  « በ2002 ምርጫ እንዯ ጃፓንና ቻይና ወያኔ (ኢህአዳግ) አውራ ፓርቲ ሆነ 

እንጂ የአንዴ ፓርቲ አምባገነንነት አሌተፈጠረም » 

III.  « ከአሁን በኋሊ መተካካት ይኖራሌ »  

IV.  « ኢትዮጵያ በሚቀጥለት አምስት አመታት ውስጥ : ከዕሕሌ እርዲታ ተሊቃ፤ 

ባሇሁሇት አሃዝ 14.9 በመቶ የኢኮኖሚ እዴገት ታመጣሇች »….. ወዘተ : ናቸው :: 

እስቲ አንዴ ባንዴ እንመሌከታቸው፤ 



በእርግጥ አቶ መሇስ ሠሊምን ይፈሌጋለ ??  አይመስሇኝም ! 

ጭነው ይጋሌቧቸው የነበሩ ሆዴ አዯር ተቃዋሚ ተብዬ (ተሇጣፊዎች) የጉዞ ምዕራፋቸውን 
ስሊጠናቀቁ በነሱ ምትክ ላሊ ጭነው የሚጋሌቡት አጋሠስ ብጤ ሇማፈሊሇግ ያዯረጉት ጥሪ 

እንጂ ከሌብ የመነጨ የሠሊም ጥሪ አይዯሇም :: 

አቶ መሇስ በርግጠኝነት ሠሊም ከፈሇጉ፤ መጀመር ያሇባቸው ሩቅ ሳይሄደ ከቤት መሆን 
ነበረበት፤ ማሇትም ጠመንጃ አንግታና ቦምብ ታጥቃ ሳይሆን ብዕር ጨብጣ፤ ሕግን 
ተንተርሳ፤ ሇሕግ የበሊይነት፤ ሇፍትህና ሇዱሞክራሲ በመቆሟ ብቻ ሇወህኒ የዲረጓትን 
አንዱት ዕንስት የሕፃን ሌጅ እናት : ብርቱካን ሚዯግሳን በመፍታት ቢጀምሩ፤ እውነትም 
ሇዕርቅና ሇሠሊም፤ ፊታቸውን ሇማዞራቸው ምሌክት ሆኖ፤ አኮረፉ ሇሚሎቸውም በር ከፋች 
በሆነ ነበር :: ነገር ግን አቶ መሇስ የሠሊም በርና መስኮቱን ክርችም አዴርገው ዘግተው 
ሠሊም እንፍጠር ሲለ፤ 

ምን እሩቅ ቢሆኑ ይሰማሌ ዴምጽዎ፤ 

ምን ጥቁር ቢበለ ነጭ ነው አርዎ፤ 

በታቦት ቢምለም አይቀርም መካዴዎ፤ 

ጌታው አያ ጅቦ እንዯምን ሌመንዎ :: 

ብሊ ስጋትዋን ሇአያ ጅቦ እንዯገሇጸችው አህያ ይሆንና: ተአማኒነት ያጣለ :: 

አቶ መሇስ ቃሊቸውን የማያከብሩ፤ ዕምነት የማይጣሌባቸውና : ስሌጣን ወዲዴ በመሆናቸው: 
በተቃዋሚነት የተሰሇፉት ቀርቶ በራሳቸው ጎራ የተሰሇፉትም የሚያንቀሊፉት አንዴ 

ዏይናቸውን ጨፍነው ሁሇተኛው ዓይናቸውን ከፍተው ነው :: 

አንደ የአቶ መሇስ ትሌቁ ማጭበርበሪያ፤ እራሳቸውና ሹሞቻቸው ከሕግ በሊይ ሆነው ሕግ 
እየጣሱ፤ ያሇፍርዴ ሲያስሩ፤ ዱሞክራሲያዊ መብት ሲገፉ፤ የማሰብ፤ የመጻፍና የመናገር 
መብት እየገዯቡ፤ ኮሮጆ እየገሇበጡ፤ ከምርጫ ሕግ ውጪ በጠርናፊ አስጠርንፈው 
ሕዝብን በግዴ እንዱመርጣቸው እያዯረጉ ፤ ላለችን  « ሕገ መንግስታዊ ሥርአቱን 
ተቀብሇው፤ ዓሊማቸውን በሠሊማዊ መንገዴ የሚያራምደ  ከሆነ» የሚለት ፈሉጥ አሊቸው፤  

የምሇውን እንጂ የምሠራውን አትመሌከት እንዱለ::                 

ሕገ መንግሥቱ ከሰማይ የወረዯ፤ የእግዚአብሔር አሥርቱ ቃሊት እንዯሆነ አዴርጎ፤ ዜጎችን 

ማስፈራራት ዏይን ያወጣ ፌዝ ነው :: 

 ሇመሆኑ ሕገ መንግስቱ ሇማን ነው የወጣው ? 

 ማን አወጣው ? 



 ማን አጸዯቀው ? 

 እንዱያከብረው የሚገዯዯውስ ማን ነው ? 

 የሚጥሱትስ እነማን ናቸው ብሇን እንጠይቅ እስቲ?  

በመሠረቱ ሕገ መንግሥቱ : ወያኔ በዯዯቢት በረሃ የነዯፈውን : የትግራይ ሪፐፕሌክ 
ግንጠሊ : ከግብ ሇማዴረስ : ሻዕቢያና ወያኔ በጫጉሊ ዘመናቸው፤ በግዴ በኢትዮጵያ ሕዝብ 
ሊይ የጫኑት ቀንበር እንጂ፤ ሰብአዊ መብቱን፤ የአገሩን ለአሊዊነት፤ ዴንበሩንና ክብሩን 

የሚያስጠብቅ መሆኑን አምኖ በመቀበሌ ያሊጸዯቀው መሆኑን በተጨባጭ እያየን ነው ::  

አቶ መሇስ ዴፍረቱ የሊቸውም እንጂ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ፤ ሇዚሕ ሕገ መንግስት ያሇህን 
የዴጋፍ፤ ወይም የተቃውሞ ዴምፅህን ስጥ ቢለት፤ በነቂስ ወጥቶ ተቃውሞውን 

እንዯሚገሌጽ፤ ቅንጣት ያህሌ አሌጠራጠርም :: 

የሕግ የበሊይነት ባሇመኖሩ፤ የወያኔ ቱባ ቱባ ባሇስሌጣናትና : የዝርፊያ ሽርኮቻቸው፤ ከሕግ 
በሊይ ሆነው : አገር ሲመዘብሩና ሕዝብ ሲበዴለ : ሃይ ! የሚሌ ሕግ ጠፍቶ፤ ዴሃው 
ሕዝባችን መብቴ ይከበርሌኝ ብል በመጠየቁ ብቻ ሕጉ በሁሇት በኩሌ ተሞርድ (ተስል) 

ከአፎቱ እየተመዘዘ እንዯቅጠሌ ይቀጥፈዋሌ ::   

ታዱያ የሕግ የበሊይነት በማይከበርበት፤ የፍትህ ተቋማት ከመንግሥት እጅ ነፃ ባሌሆኑበት፤ 
ጥቂት ዘረኞች በሚምነሸነሹበት፤ አንዴ አንባ ገነን የፖሇቲካ ዴርጅትን ወያኔ (ኢህአዳግ) 
በተንሰራፋበት አገር : « ሕገ መንግሥቱን ተቀብሇውና አክብረው » የሚለት የአቶ መሇስ 
አስቂኝ ዴራማ ከራሳቸው በስተቀር ማንንም ፈገግ አያሰኝ ም:: 

ላሊው : አቶ መሇስ ሇማዯናገር የሚንጠራወዙበት: ሕገ መንግሥት ተብዬ፤ ሕዝቡ 
ጥቅሙንና የአገሩን ለአሊዊነት : የማያስከብር ሆኖ ካገኛው : ሉያሻሽሇው፤ ሉሰርዘው፤ 
ሉዯሌዘው፤ ጭራሹንም ሉሽረውና ሉሇውጠው : እንዯሚችሌ ሉረደት ይገባሌ ::      
ሕገ መንግሥት ሕግ እንዯሆነ መቀጠሌ የሚችሇው፤ የአብዛኛውን ሕዝብ መብትና ጥቅም፤ 

የአገሩን ለአሊዊነት፤ የሕዝቡን አንዴነትና ሰባዊ መብቱን ሲያስጠብቅሇት ብቻ ነው ::  

 « አውራ ፓርቲ ተፈጠረ እንጂ የአንዴ ፓርቲ አምባገነንነት አሌተፈጠረም »ይለናሌ፤  

 መቼም አቶ መሇስ : በግን : በግ ናት : ብል ሇመጥራት፤ አንዱት ፀጉራም እንስሳ : ከወዯ 
ኋሊዋ የሚንጠሇጠሌ ነገር ያሊት፤ አሌፎ አሌፎ ባ !ባ ! እያሇች የምትጮህ፤ እያለ 
የሚያቀርቡት ነብስ የሚያሳምም ማዯናገሪያና አዋቂ ሇመምሰሌ በተናገሩ ቁጥር 
የሚዯነጉሩት የፈረንጂኛ ቃሌ ትዝብት ውስጥ እንዯሚከታቸው አይረደትም ::     
ሇምሳላ ትራንስፎርሜሽን፤ (Transformation) የሚሇውን ቃሌ ብንወስዴ አቻው ቃሌ 
ሇውጥ የሚሇው ሆኖ ሳሇ ሇምን ፈረንጂኛውን መዯንጎር እንዯመረጡ ስናጤን፤     



አዱስ ነገር የፈጠሩ በማስመስሌ ያሌተማረው ወገናችንን ሇማዯናገር ካሌሆነ በቀር ምንም 

ፋይዲ የሇውም ::  

99.6 በመቶ አሸናፊ ሆነ የሚለት ፓርቲያቸውን : አንባ ገነን አሇመሆኑን ሇማስረዲት ፤ 
ወዯ ጃፓንና ቻይና ተጉዘው ሇመቧጠጥ የሞከሩት ተምሳላት እንዲው አሌኩ ሇማሇት 

ካሌሆነ በስተቀር ቋት አይሞሊም::  

« ከአሁን በኋሊ መተካካት ይኖራሌ » ይለናሌ አቶ አያሌቅበት፤ 

መተካካት ሇሚሇው ቃሌ፤ ትርጉም ወይም አቻ የሚሆኑት :ቃሊት  መፈራረቅ፤ መቀያየር፤ 
መቀባበሌ፤ መሇዋወጥ፤ ተራ በተራ፤ ማሇት ሲሆን፤ እዚህ ሊይ የምንረዲው የወያኔ ዘራፊ 
ሹማምንት የኢትዮጵያን ሕዝብ ገና ምን አይተህ ? እየተፈራረቅን፤ እየተቀያየርን፤ 
ተራበተራ እንዯ ፈረስ እንጋሌብሃሇን፤ ወይም እንዯኳስ እየተቀባበሌን እንሇጋሃሇን፤ በላሊ 
አነጋገር እንገዛሃሇን ማሇታቸው ሲሆን : የኢትዮጵያን ሕዝብ ምን ያህሌ እንዯናቁት 

መታዘብ ይቻሊሌ ::  

 « ኢትዮጵያ በሚቀጥለት አምስት አመታት ውስጥ : ከዕሕሌ እርዲታ ተሊቃ፤ ባሇሁሇት 

አሃዝ 14.9 በመቶ የኢኮኖሚ እዴገት ታመጣሇች » አለን፤ 

እስቲ ወገኖቼ እግዜር ያሳያችሁ፤  

 90% ሕዝባችን ዴሃ በሆነበት አገር፤ 

 70% የሚሆነው ወጣት ሥራ አጥ በሆነበት ዘመን፤ 

 ከ6 እስከ 8 ሚሉዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በማያቋርጥ ረሃብ እየተሰቃዩ፤ 

 16 ሚሉዮን ሕዝብ ረሃብተኛ በሆነባት አገራችን፤ 

 የውሃና የኤላክትሪክ ግሌጋልት በፈረቃ በሆነበት፤ 

 ሕዝባችን ያሌተጠቀመበትን የውሃና የመብራት ፍጆታ በግዴ እንዱከፍሌ 
በሚገዯዴበት የዘረፋ ዘመን፤ 

 ሰው ቢታመም ታክሞ በማይዴንበት አገር፤   

 ጥቂት በስሌጣን የባሇጉ ዘረኞች : በአመት ከ3 ቢሉዮን ብር በሊይ በብዴር 
የሚገኘውን ገንዘብ እየመዘበሩ በሚንዯሊቀቁባት፤ አብዛኛው ሕዝባችን የመከራ ኑሮ 
በሚገፋበት አገራችን ኢትዮጵያ : የማይጨበጥ አጉሌ ተስፋ ዴንጋይ ዲቦ ይሆናሌ ! 

በአራዲ ሌጆች አባባሌ ረገጣ፤ ወይም ሂዴ እንግዱህ ! ካሌሆነ ምን ይባሊሌ ?? 

 



እንዲው በጥቅለ : 

ከትናንቱ ዛሬ ይሻሇኛሌ ብዬ፤                                    

ስንዳ እሇምናሇሁ መሇስን አዝዬ :: 

ሆነብንሳ ጃሌ ! 

ወዯው አይስቁ ! አለ ዕመት ማዘንጊያሽ :: 

ማሳረጊያ :  

እንግዱህ ወገኖቼ : ከወያኔ ጡጫ፤ ከጠገበ ርግጫ፤ ከባሇጌ ግሌምጫ፤     
ከጉቦኛ ዲኛ፤ ከቀጣፊ ካዴሬ፤ ከዘራፊ ባሇስሌጣንና፤ ከስንዳ ሌመና፤ የምንሊቀቀው 
እያንዲንዲችን : በአንዴነት ሇጋራ ጥቅማችን፤ ሇእዴገት፤ ሇዱሞክራሲ፤ ሇፍትህና 
ሇሠሊም መገኘት : አብረን ስንነሳና : ቆርጠን ስንታገሌ እንጂ: በፍራቻ፤ በውክሌና 
ትግሌ፤ እኔ ተቀምጬ እነሱ ታግሇው : ነፃ ያወጡኛሌ፤ በሚሌ በሃሞተ ቢሰኝነትና 
በጨሇምተኛ ምኞት ሳይሆን፤ ከያንዲንዲችን በሚፈሌቅና በሚቀናጅ : ዕውቀት፤ 
ገንዘብ፤ ጊዜ፤ ዴንጋይ፤ አሸዋና ሲሚኒንቶ፤ በምናፈሰው ሊብና ዯም የሚገነባ 

በመሆኑ ቆርጠን እንነሳ ::  

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !! 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይባርክ !!   

መስከረም 1 2003 ዓ.ም. (Septembre 11/ 2010)    

 

 


