
የአብዮትና የረሃብ አዙሪት 
  ክፍሌ1   አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

 

 

  
መንዯርዯሪያ: 
 
I. በቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ዘመን፤ 
 

 « የምትወዯንና የምንወዴህ ሕዝባችን ሆይ ! » እየተባሇ፤ 
 
 « አባባ ጃንሆይ የኛ እናት አባት፤ 

        አሳዴገውናሌ በማር በወተት » 
 

 « ኃይሇሥሊሴ ሃዋርያ፤ 
        የሰሊም መሪ ባሇሞያ »…..ወዘተ እያሇ በችጋር ረገፈ፤ 
 
በዚህ የተነሳ፤ 
 

 « በዯሌ ጥቃት ሇምዯህ አሌነሳም ካሌከኝ፤ 
        ቀሚሴን ሌኬያሇሁ ሱሪህን ሊክሌኝ : »  የሚሇው 
 

የቀዴሞ የእተጌ መነን አዲሪ ት/ቤት ሴት ተማሪዎች የትግሌ ጥሪ :  
 

 በ « አትነሳም ወይ ! አትነሳም ወይ !፤ 
         የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ ! » 

      በቃ፤ ተነስ ! በቃ፤ ተነስ !  
 
በሚሇው የተማሪዎች ትግሌ ተጀምሮ እንዱያ እንዱያ እያሇ፤ በወል ዴርቅና  
     ረሃብ ታጅቦ፤ አብዮት ፈነዲ፤ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ተሰናበቱ፤ 
 
 
II. ወታዯር ሥሌጣን ያዘ፤ 
 
   ያሇምንም ዯም እንከኗ ይውዯም፤ 
     በቀና መንፈስ ኢትዮጵያ ትቅዯም፤ ……..ብል፤ ወዯ 
 
 



   የፍየሌ ወጠጤ ሌቡ ያበጠበት፤ 
  እንዋጋ ብል ሇነብር ሊከበት፤…..  በሚሇው ተተካ :  
 
 ከፎካሪው ዓሊማ በተቃረነ መሌኩ በመጠቀም ተዜመ፤ ተዯሇቀ፤ …. ከዚያም፤ 
 
ዱሞን በዱሞትፈር ! አናርኪስቶች አብዮቱን አይቀሇብሱም!  
አብዮቱ ከተከሊካይነት ወዯ አጥቂነት ተሸጋግሯሌ !……..ወዘተ እያሇ ቆይቶ ሲጨነግፍ በዚያው 
በጨንጋፋ ማሕጸን ውስጥ፤ ላሊ የአሌባኒያ ሶሻሌዝም አቀንቃኝ ተረግዞ፤ 
 
III. የወያኔ አብዮት ተወሇዯ፤  

 
 ከአሁን በኋሊ ጠመንጃና መዴፍ ተቀጥቅጠው ማረሻ ይሆናለ! በተባሇ ማግስት ሻዕቢያና ወያኔ 

ሲሰርቁ ሳይሆን፤ ሲካፈለ ስሇተጣለ በባዴመ የጦርነት እሌቂት ሆነ፤ ወገኖቻችን እንዯ ቅጠሌ 
ረገፉ፤ ሃብት ባከነ:: አሁን ማን ይሙት : ምክንያቱ ሇኛ የማይነገር ሆኖባቸው እንጂ የበሬ 
ግንባር በማታክሌ መሬት ያ ሁለ ወገናችን ከሁሇቱም በኩሌ ማሇቅ ነበረበት ?  

 
 ከአሁን በኋሊ ሕዝቦች በቀን ሦስቴ ይበሊለ! ተባሇ፤ ሦስቴ ቀርቶ አንደም ጭንቅ ሆኖ አረፈው:: 

 
 ከአሁን በኋሊ በቆል ከራሳችን ተርፎ ወዯ ውጪ እንሌካሇን! በተባሇ ማግስት የሌመና አቁማዲ 

ተይዞ በዓሇም ዙሪያ ቀፈፋ ተጀመረ:: 
 

 የግሌገሌ ጊቤ ግዴብ የሃይሌ አቅርቦታችንን አሟሌቶ ወዯ ውጪ እንሌካሇን! ተብል ከበሮ 
በተዯሇቀ ማግስት ግዴቡ ፍርስርስ ተስፋውም ፍርክስክስ አሇና ሕዝቡን ጨሇማ ወረሰው:: 

  
 ከአሁን በኋሊ አገሩን በዘይት እናጥሇቀሌቀዋሇን! በተባሇ ማግስት፤ ሕዝቦች የኑሮ ዘይት 

እያዲሇጣቸው እንክትክት፤ የሚሊስ የሚቀመስ ጥፍት፤ አሇ 
(በነገራችን ሊይ ሕዝቦች የሚሇው የነሱ አጠራር የብዙዎች ብዙ በመሆኑ አጸያፊ ሲሆን 
በሰዋሰዋዊ ብዜት አሕዛብ ነጠሊ ሲሆን ሕዝብ ዯግሞ ብዙ በመሆኑ ላሊ ብዜት አያሻውም፤ 
እየተንኳኩ ሇማዯንቆር ካሌሆነ በቀር) 
 

 ስኳር የጠፋው ገበሬው ስኳር መሊስ ስሇጀመረ ነው! ባለ ማግስት ስኳር ከከተማ እብስ….ወዘተ 
እረ ስንቱ !!  
እሳቸውን አይቶ መሇስ ከማሇት ይሌቅ፤ አይቶ አያሌቅበት ብሇን ብንጠራቸው በይበሌጥ 
ምግባራቸውንና ሰብዕናቸውን ቁሌጭ አርጎ የሚያሳይ ይመስሇኛሌ :: 
 

 አሁን ዯግሞ፤ የአባይ ግዴብ ሕዲሴ ይለናሌ! ጉዴ እኮ ነው: ዱሪቶ ተሇብሶ 
አቁማዲ ተሸክሞ እየቀፈፉ ሕዲሴ! « ቂጥ ገሌቦ ክንብንብ! » ይሊችኋሌ ይች 
ናት:. 
እስቲ የዓባይን ግዴብ በተመሇከተ ጥቂት ጥያቄዎችን እናንሳ፤ 
 
1. ሇምን የአምስት ዓመት የዕዴገትና Transformation እቅዴ ውስጥ ሳይገባ ቀረ? 
2. ዓባይን የመገዯቡ ጉዲይ ሇምን አሁን ተነሳ ? 
3. ሇአቶ መሇስ ይችን ሃሳብ ማን ሹክ አሊቸው ? 
4. በዚህ ጫጫታ የወያኔ ትርፍ ምንዴነው ? 
5. ሇምን ዘርፈ ብዙ የሆነ ግዴብ እንዲይሠራ ተፈሇገ ? 
6. ሇምን ሱዲን ጠረፍ ሊይ ሄድ መገንባት አስፈሇገ ? 
7. ሇምን እጅግ ትሌቅ ግዴብ እንዱሆን ተመረጠ ?.…ወዘተ  

 



ቁጥር 3 እና 6 ን ጨረፍ አዴርጌ የቀሩትን ሇናንተ እተዋሇሁ፤ ተወያዩበት !  
 
ቁ.3 የሰሜን አፍሪካና የአረብ አገር አምባ ገነኖችን የመታው ሕዝባዊ አውል ንፋስ እንቅሌፍ 
የነሳው እሳቸውንና እሳቸውን መሰሌ አምባ ገነኖችን ብቻ ሳይሆን በአረብ አገራት ዙሪያዋን 
የተከበበችው እስራኤሌንም ጭምር በይበሌጥ አስጨንቋታሌ፤ በተሇይ የግብጽና የእስራኤሌ የሠሊም 
ስምምነት ይናጋ ይሆናሌ የሚሇው አንደ ሲሆን፤ ላልቹ ዯግሞ፤ ግብፆች ከኢራኖች ጋር እያዯረጉ 
ያለት መቀራረብ፤ ሁሇቱ የፍሌስጤም ነፃ አውጪ ዴርጅቶች በግብጽ አማካኝነት እርቅ 
ማዴረጋቸው…. ወዘተ የእስራኤሌን ስጋት ጨምረዋሌ::  
 
ታዱያ ይህን ስጋት ሇማስተንፈስና ግብጽን ተይ የምትሠሪው ሥራ ሇኛ አይበጅም ሇማሇት አማራጭ 
ሲፈሇግ፤ ግብጽን ከአናት ሆና የምታስፈራራ አገር ኢትዮጵያ ተገኘች፤ ፈጥነው እስራኤልች ሇአቶ 
መሇስ ይችን ሹክ ሲሎቸው፤ ዘወትር ባገኙት አጋጣሚ ሊይ ቶል ፊጢጥ የሚለት የዘወትር 
የገጠመኝ ተጠቃሚው አቶ መሇስ (opportuniste)፤ አንካሳ ድሮ ሳትቀዴማቸው 20 ዓመት ሙለ 
ትዝ ያሊሊቸውን ኢትዮጵያዊነትና የዓባይን ግዴብ እንገንባ፤ አታሞ መዯሇቅና ማስዯሇቅ ጀመሩ:: 
 
ይቺ የፖሇቲካ ቁማር በመጠኑም ቢሆን ሇጊዜው የሠራች ይመስሊሌ፤ ግብጾች ጉዲዩ ስሊሳሰባችው 
መሌክተኞች ሌከው ከአቶ መሇስ ጋር እንዱነጋገሩ በማዴረግ፤ የግዴቡ ሥራ ሇአንዴ ዓመት 
እንዱራዘም ተዯርጓሌ፤ ፤ ይህ ሁለ ውሳኔ የተዯረገው በአንዴ ፈሊጭ ቆራጩ አቶ መሇስ ዜናዊ 
ብቻ ሲሆን፤ በፓርሊማ እንዯ በግ አጉረው፤ እሳቸው የኢትዮጵያን ሕዝብ ሲሳዯቡና ሲያንጓጥጡ፤ 
ሇመሳቅ፤ ሲዯነፉ ሇማጨብጨብ፤ ከዴሃው ወገናችን በተሰበሰበ ቀረጥ የዯሇበ ዯሞዝ የሚከፈሊቸው 
የፓርሊማ አባሌ ተብዬዎች የሚያውቁት አንዴም ነገር የሇም :: 
ላሊው አስቂኝ ዴራማ ግብጾች በግንባታው ሥራ እንዱሳተፉ የተጠየቁት ሲሆን፤ ስንት ዘመን የቅኝ 
ገዢዎች የዓባይ ውሃ ስምምነት እንዲይሇወጥብን እያለ ሲጮሁ የነበሩ፤ ማን ይሙት ዛሬ ሇኛ ቅን 
አሳቢ ሆነው፤ ሇግንባታው ወይስ ሇጥፋቱ ሉሳተፉ ?!  
ነገሩ ሁሊ የአንባ ገነን የጣር የነብስ አውጪኝ ጩኸት ሲሆን፤ በአንፃሩ አሳዛኙ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
የኑሮው ውዴነት አሌበቃ ብልት፤ አፍንጫውን እየተሰነገ፤ ሇዓባይ ግዴብ ገንዘብ አዋጣ መባለነው ::         
 
ዓባይ እንዲይገዯብ የሚፈሌግ አንዴም ኢትዮጵያዊ እንዯማይኖር እርግርጠኛ ነኝ፤ ግን እንዯ ብሌ 
ከስር ስር ያገኙትን ጭዲ የሚያዯርጉ፤ ነቀዞች (ሙሰኞች) አገሪቷን እያነቀዙ ባለበት፤ አገሪቱ 
የማፍያዎች መፈሌፈያ በሆነችበት ወቅት፤ እንዳት ተዯርጎ ይህ ዕቅዴ በሥራ ሊይ ይውሊሌ?  
 
በተጨማሪ የአቶ መሇስን የተሇመዯ ዯባ ቁሌጭ አዴርጎ የሚያሳየው፤               
«እንዲያማህ ጥራው እንዲይበሊ ግፋው» እንዱለ፤     
ካሌጠፋ ቦታ ሱዲን ጠረፍ ሊይ ሄዯው፤ የዓባይን ግዴብ ካሌገነባን ብሇው፤ የኑሮ ውዴነት 
የፈነካከተውን ቁስሇኛ ሕዝብ ውጥር አርግርው በመያዝ፤ ቁም ስቅለን ማሳየታቸው ነው :: 
ዓባይ መገንባቱ ባሌከፋ፤ « አክሱም ሇመሃሌ አገር ሰው ምኑ ነው?» እንዲለን ነገ ዯግሞ የአባይ 
ግዴብ ሇሱዲን እንጂ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ምኑ ነው ቢለንስ?                                   
እሳቸው እንዯሆነ በርበሬ ከመቀንጠስ ይሌቅ አገር መቀንጠስ ይቀሊቸዋሌ፤              
አያስነጥሳቸው ዓይናቸው አይቀሊ:: 
 

  ታዱያ መጠርጠር ይነሰን? « ያሌጠረጠረ ተመነጠረ » እንዱለ ሆኖ አይዯሌ: ከወታዯር አገዛዝ 
የከፋ: ምንም ቢሆን አይመጣም በማሇት: ሕዝብ እጁን ዘርግቶ ቢቀበሊቸው ዛሬ ጀርባው ሊይ ፊጢጥ 
ብሇው: ሇም መሬቱን ሇባዕዴ እየቸበቸቡ እሱን በችጋር የሚያስሇበሌቡት::  
 
ከዓባይ ግዴብ ከተሌ አርገው እስራኤልች ከፍሌስጤማውያን ወንዴሞቻቸው ሇመሇየት የገነቡት 
የሃፍረት ግንብ (Le mur de la honte) ዓይነት በኛና በትግራይ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን መሃሌ  
ትሌቅ የዘር ግንብ እንዱገነባ በዕቅዴ ሊይ ሳይሆን ይቀራሌ?! ጠርጥር እሸቱ ሳይጠጥር !! 
  



ሰሞኑን ዯግሞ ሳር ቅጠለ ሳይቀር ሽብርተኛ ሆነ ብሇው፤ ተሸብረው ያሸብራለ::  
ጋዜጠኞች ሽብርተኛ፤ እከላ ሽብርተኛ፤ እነእከላ ሽብርተኛ፤ ግንቦት7 ሽብርተኛ፤ ብሇው ፈራርጀው 
ሲያበቁ፤ « የዘመዴ ጥሌ የስጋ ትሌ » ሆነባቸው መሰሇኝ እንዯ እንቁሊሌ አቅፎ የፈሇፈሊቸው 
ሻዕቢያን በሽብርተኝነት አሇመፈረጃቸውን ስንመሇከት፤ የአቶ መሇስ ዜናዊና የአቶ ኢሳይያስ 
አፈወርቂ ጥሌ ሇኛ ሇማስመሰያ እንጂ ሇብቻቸው ቢገናኙ፤ ትከሻ ሇትከሻ ተቃቅፈው አጁሃ ከሜአሇሃ 
ከተባባለ በኋሊ ሇመቶ አመት የሰጡንን የቤት ሥራ እምን እንዲዯረሱት ቁጭ ብሇው እየተሳሳቁ 
እንዯሚያወጉ አንጠራጠርም:: 
«ከሞኝ ዯጃፍ ሞፈር ይቆረጣሌ» ይሎችኋሌ ይቺ ናት::                               
ሇነገሩ አሌኩ እንጂ፤ የኛ ሰው ነቄ ነው እንኳን ይችን የዝንብ ጠንጋራ በጨረቃ ነቅሶ ያወጣሌ ::  
      

የሚያሳዝነው፤ ከሚወራው ሁለ አንደ እንኳን በተግባር የማይውሌባት አገራችን፤ መከረኛው ሕዝብ፤ 
ኑሮን ሇመኖር ሳይሆን፤ ሇመከራ የተፈጠረ፤ በስሙ እየማለና እየነገደ በጀርባው ሊይ የሚያናጥሩበትን 
ተሸክሞ ጀርባው እንዯጎበጠ ወዯ መቃብር የሚያዘግም፤ በምዴራዊ ገሃነም ውስጥ የሚኖር፤ ያሌታዯሇ 
የመከራ አምራቾች አስተናጋጅ መሆኑ ነው::    
 
በየጊዜው ከ5 እስከ7 ሚሉዮን የሚሆን ሕዝብ መራቡ አሳሳቢ እንዲሌሆነ በመቁጠር፤ እንዯነሱ አባባሌ 
የተሇመዯ «Normal» መሆኑን የወያኔ ባሇስሌጣናት ባንዴ ወቅት ገሌጸዋሌ፤ እንግዱህ እነዚህ 
ወገኖቻችን የወያኔ የመሇመኛ አቁማዲ ሇመሙያ እንዯ መያዣ እንዱያገሇግለ የተፈረዯባቸው መሆኑን 
ኢትዮጵያዊ ሁለ ሉረዲው ይገባሌ:: 
 
ወያኔ ሇሕዝባችን መራብ ተጠያቂ ነው ! በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ፤ እንዯ ወያኔ ዘመን ያህሌ ዕርዲታ 
የዘነበበት፤ ብዴር የተነከርንበት ጊዜ የሇም፤ ታዱያ ይህ ሁለ ሆኖ የረሃብና የአብዮት አዙሪት 
አሊበቃም !  
 
በሰሇጠነው ዓሇም ውሻና ዴመት…..እንኳን ተራቡ ተብል ሇእንስሳት መብት ሲጮህ: በኛ አገር የሰው 
ሌጅ ሲራብ የተሇመዯ ነው ይባሊሌ :: ………… 
 
ክፍሌ 2 ይቀጥሊሌ፤  
 


