ሁለም ሇሀገሩ ዘብ ይቁም !!
በዘረኛው የወያኔ አገዛዝ በሀገራችን ዉስጥ የተጣሇብን ከፋፍሇህ ግዛ ዘመቻ ከቀዴሞው በተሇየ እጅግ
ዘግናኝና አስከፊ በሆነ ሁኔታ ሊይ መገኘት የሁለንም ኢትዮጵያዊ ወኔና ሞራሌ ሳይነካ አይቀርም ብዬ
እገምታሇሁ። ከዚህም ውስጥ ዋነኛውና የመጀመሪያው ሰሞኑን በአማራዉ ብሔረሰብ ሊይ በመዴረስ ሊይ
ያሇው የዘር ማጥፋት ወንጀሌ ህዝቡን ከአዴማስ አዴማስ እያነጋገረው መምጣቱ ሲሆን፤ እያንዲንደ
ኢትዮጵያዊ ሇሀገሬ ምን ሠራሁ በማሇት እራሱን እየጠየቀ ? ይህን ዘረኛ የሆነ የወያኔ መንግስት ከስር
መሰረቱ ነቅል ሇመጣሌ በቁርጠኝነት በመነሳት ሀገራዊ የዜግነት ግዳታውን መወጣት አሇበት ፡፡ ሇዚህም
በዋንኛነት ትኩረት ተሰጥቶት ሇነገ ይዯር የማይባሌበት ጉዲይ ፣ ማናቸውም የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ፥
የዴጋፍ ዴርጅቶች ፣ አንዴ በመሆንና እጅ ሇእጅ በመያያዝ ቅዴሚያ ሇሀገር ሰጥቶ የመጣብንን የወያኔ
ሰዯዴ እሳት ማጥፋት ግዴ ይሇናሌ ፡፡
ሇዚሁም ሇ- April 8 ቀን በኦስል ኖርዌይ የዱሞክራሲ ሇውጥ በኢትዮጵያና ኢህአፖ የጠሩት ሀገርህን አዴን ዘመቻ ጥሪ እንዯ አንዴ
አብነት ሆኖ የሚጠቀስ ነው ፡፡ ዘረኛው የወያኔ መንግስት ከጥነሰሱ ጀምሮ እስከአሁን ዴረስ ስሌጣን ሊይ ፊጥ ብል እስከቀጠሇበት
ዴረስ ሰንቆ ያመጣውን የሀይማኖትና የዘር ማጥፋት ትሌም በተግባር ሊይ ማዋሌ ከጀመረ እነሆ ብዙ አመታትን አስቆጥሯሌ ፡፡ ይኸውም
የመጀመሪያው በሙስሉም ወገኖቻችን ሊይ የተጀመረው የሀይማኖት ብጥብጥ በአይበገሬው የሙስሉም ወንዴሞቻችን ትግሌ ዕሇት በዕሇት
እየተፋፋመ ወያኔን እንቅሌፍ ቢነሳውም ፣ ህወሃት-ኢሃዳግ ተስፋ ባሇመቁረጥ እንዯገና ፊቱን ወዯ ኦርቶድክስ ኃይማኖት በማዞር
የተሇመዯውን የስሌጣን ማራዘም ዘመቻና ህዝብን ከህዝብ የማፋጀት አባዜን በማፋፋም እነሆ አሁን ዯግሞ የአማራውን ህዝብ ከእናት
ምዴሩና ሀገሩ የማባረርና ዘር የማጽዲት ዘመቻውን በሰፊው ተያይዞታሌ።
ይህም ከማናሇብኝነትና ሇህዝቡ ካሇው ከፍተኛ ጥሊቻና ንቀት የመነጨ በመሆኑና በአንዴ ዘር የበሊይነት ብቻ የማመን ጠባብነት
ጭምር የተጸናወተው በመሆኑ ነው ። ወያኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ በኢትዮጵያ አንዴነት የማያምንና ጭራሽ ኢትዮጵያ የምትባሌ አገር
እንዯላሇችና ኢትዮጵያ የሚሇውንም ስም ያገኘችው በሚኒሉክ ዘመነ መንግሥት መሆኑን ሇማሳመን የሚያዯርጉትን ባድ ጥረት በመረጃ
አንዴ ግሇሰብ በኢሳት ቲቪ ሊይ ከጋዜጠኛ ሲሳይ አገኔ ጋር ባዯረገው ቃሇ መጠይቅ ከነ መረጃቸው አስዯምጦናሌ ። ይህም ማሇት
አማራው ሇትግራይ ህዝብ ጠሊቱ መሆኑን አስምረው አረጋግጠውሌናሌ ማሇት ነው ። እንዯውም ሇአማራ ያሊቸውን ጥሊቻና ዘረኝነት
ሇመግሇጽ ሲለ ! ሆስፒታሌ ውስጥ አንዴ በሽተኛ ከፈረንጅ ሀኪምና ከአማራ ሀኪም ማን እንዱያክምህ ትፈሌጋሇህ ተብል ምርጫ
ሲቀርብሇት የመሇሰው መሌስ አማራ ከሚያክመኝ ፈረንጁ የፈሇገውን ቢያዯርገኝ ይሻሇኛሌ ብል በሽተኛው እስከመመሇስ መዴረሱን
አዴምጠናሌ።
ጎበዝ ! ወያኔዎች እኮ ዛሬ አማራውን ነገ ዯግሞ ጉራጌውን ከዛም ኦሮሞውን ከሀገር በማፈናቀሌ እንዯተባሇውም ኢትዮጵያ
የተባሇችውንና ሇዘመናት ተከብራና ታፍራ የኖረችውን፤ ጀግኖች አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ዯማቸውን አፍስሰው ያስረከቡንን
ሀገር ከምዴረ ገጽ ሇማጥፋት ሆን ብሇው የተነሱ አረሞች ናቸው። እምነበረዴ ይክበዲቸውና ! አሁን በአካሇ ህይወት የላለት ፣ የቀዴሞው
ጠ.ሚኒስተር የነበሩት በራዕያቸው ግን አገሪቱን የሚያስተዲዴሩት ሰው ባሇቤት የሆንችው ወ\ሮ አዜብ መስፍን(ጎሊ) ሰሞኑን በኢቲቪ
ማቅ (ጥቁር ሇብሳ) እኛን ግን ሳቅ አሊብሳናሇች ፣ ስሇ ባሇቤትዋ የወር ዯሞዝ ማሇት ነው ሇኢህአዱግ መዋጮ ከፍል የሚዯርሰው
4,000ብር ብቻ ነው ብሊናሇች ፡፡ አንዴም ቀን ሌጆቼን ፣ ቤቴን ሳይሌ ሇሀገሩ 24 ሰአት ያገሇገሇ መሪ ነው ፥ ወዯዚህ ሀገር ሲመጣም
ጭንቅሊቱን ብቻ ነው ይዞ የመጣው ብሊናሇች ። ላሊው ሰው ወዯዚህ ዓሇም ሲመጣ ምን ጨብጦ እነዯመጣ ፣ ኧህ ! ካሎት አዜብ
መስፈን ብዙ ቀሌድችን ሳትነግረን አትቀርም ፡፡
ወይዘሮዋን አንዴ ያሌገባት ነገር ቢኖር ፣ መሇስ ጭንቅሊቱን አሟጦ የተጠቀመበት ፣ የባንዲ ሌጅ እየተባሇ ያዯገበትን በቀሌ ፣ህዝቡ ሊይ
በመበቀሌ ሙለ ኃይለን የተጠቀመ አረመኔ ፥ ጨካኝና ዘረኛ መሪ መሆኑን ያሇመረዲቷ ጉዲይ ነው ። ከዚህ በፊት የመሇስ ራእይ
ሳይዯሇዝና ሳይበረዝ ትግለ ወዯ ፊት ይቀጥሊሌ ያሌሽው እንዯተጠበቀ ሆኖ ፣ ዛሬ ዯሞ በትንሽ ዯሞዝ እየተከፈሇው ላት ተቀን እየሰራ
ሀገራችንን ትሌቅ ዯረጃ ሊይ እንዴትዯርስ ያዯረገ የመጀመሪያው መሪ መሆኑ ተሰምሮበት (Guinness book of records) ሊይ

ተመዝግቦ መቀመጥ አሇበት አይነት ትእዛዛዊ የማስጠንቀቂያ መሌክት በማስተሊሇፍ "የላባ አይነ ዯረቅ መሌሶ ሌብ ያዴርቅ" አይነት
ጨዋታሽን በጥሩ ተውኔታዊ ገቢር ! የሃዘን ሌብስሽን እንዯ ጉሬዛ ግንባርሽ ዴረስ ተከናንበሽ ትውነሽሌናሌ ፡፡
ምናሌባት መሇስ ዜናዊ ትግራይን አሌምቶ ይሆናሌ አሊውቅም በእርግጠኝነት ግን መናገር የምችሇው ቀሪዋን ኢትዮጵያን
አዴምቷሌ ። ህዝቡንም እርስ በእርሱ ዯም እንዱቀባባና ፥ በዘርና በሀይማኖት በመከፋፈሌ የሀገሪቷንም መሬት ሇባእዲን በመሸጥ ህዝቡን
ሇከፍተኛ ችግርና መከራ አጋፍጦ ፣ ዜጋ ሁለ የሚወዲትን ሀገሩን እየጣሇ በየአረብ ሀገሩና አውሮፓ ውስጥ እንዱሰዯዴ ያዯረገ ትሌቅ
የማይረሳ ነቀርሳና ጠባሳ ህዝቡ ሊይ ትቶ የሄዯ መሪ ነው ። የእርሱን ራእይ በመከተሌ እነሆ አሁንም ያለት መሪ ተብዬ ጃላዎቹ ከሱ
በባሰና አስከፊ በሆነ ሁኔታ ህዝቡን ከተወሇዯበትና እትብቱን ከቀበረበት ቀዬ በግፍና በጭቆና እያባረሩት ይገኛለ ። ስሇዚህ ጎበዝ ይህን
ጉዲይ ዝም ብሇን ማየት የማንችሇውና ሁሊችንም በአንዴ ሊይ ሆነን እጅ ሇእጅ ተያይዘን ወያኔንና አንጃዎቹን "በቃ" ማሇት የሚጠበቅብን
ወቅቱ ከምንግዜውም በሊይ አሁን ነው ።
በመጨረሻም ማሇት የምፈሌገው ነገር ቢኖር የኢህአፓ ወክንዴ የሚያዯርገው እንቅስቃሴ እጅግ የሚያኮራ በመሆኑ ሳይዯነቅ
መታሇፍ የላሇበት ጉዲይ ነው። ሇዚሁም ከዚህ በፊት በሙስሉም ወገኖቻችን ሊይ ወያኔ ያዯረሰውን በዯሌ አብሮ ከጎኑ በመሰሇፍ
፣በኦርቶድክስ ሀይማኖት ሊይም እንዱሁ ችግሩን አብሮ በመጋፈጥና አሁን ዯሞ በአማራው ህዝብ ሊይ ወያኔ የሚያዯርሰውን አሰቃቂ በዯሌ
በመቃወም በከፍተኛ እንቅስቃሴ ሊይ ይገኛሌ። ላሊው ዯግሞ ማናቸውም ሇሀገራችን ተቆርቋሪዎች ነን የሚለ ኢትዮጵያዊያኖች
ወገኖቻችንን በሙለ የሚያሳትፍ (keep of fighting ethiopian youth forum KOFEYF) የሚሌ የፓሌቶክ (paltalk room)
ከፍቶ ዘውትር በየሳምንቱ እሁዴ ከ15፡00 - 3፡00pm ሰአት ጀምሮ አንጋፋ የሆኑ የፖሇቲካ ባሇሞያዎችንና የሀገር ተቆርቋሪዎችን
በመጋበዝ ትሌቅ አስተዋጾ በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ ። እርሶም ይህን እዴሌ በመጠቀም ያሇዎትን እውቀት ሇማህበረሰቡ በማስተማርና
በመማር ሇሀገርዎ ትሌቅ አስተዋጽኦ በማዴረግ ዉዴ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከገባችበት የዴጥ ማጥ ውስጥ እናውጣት የሚሌ ተማጽኖዬን
በማክበር እጠይቃሇሁ።
ኢትዮጲያ ሇዘሊሇም ትኑር!!!
እግዚአብሔር አምሊክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን በምህረቱ ይጎብኛት!!!
Dawit Abebe, April 2013. Oslo

