ስሌጣንና ወንጀሌ በኢትዮጵያ !!
( አሥራዯው ከፈረንሳይ )

ኢትዮጵያ እዴሇኛ ናት ፤ የሬሳ ዘር የሚቆጥር መሪ አሊት (አግኝታሇች) !!
" ቁርጪን ፈርዲራ ኩፍቴ " !! ጀናኒ
አኒ ሞ፤ ፉንዴሩማቱ ቁርጪን አካም ፤ ፈርዲራ ባቴ ?! ጀዳ ኢንጋፈዲ !
ከኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን፤ ብሂሌ የተወሰዯ ::
ትርጉም
" ቆማጣ ከፈረስ ሊይ ወዯቀች " !! ቢለኝ
እኔ ዯግም፤ መጀመሪያውኑ : ቆማጣ እንዳት ፈረስ ሊይ ወጣች ?! ብዬ እጠይቃሇሁ !
ሰረዝ የተጨመረበት፤ እኔ የጠየኩት ጥያቄ ከነ ትርጉሙ መሆኑን፤ አንባቢ ይረዲሌኝ ::
ማስታወሻ :
በአገራችን ኢትዮጵያ፤ በስሌጣን ዙሪያ ቀዯም ብሇው የተፈጸሙትን ወንጀልች፤ እንዲመቺነቱ በቀጣይ፤ እመሇስበታሇሁ
::
አሁን በአገራችን አስገዲጅ ሁኔታዎች በመኖራቸው፤ ዛሬ እየተፈጸሙ ባለት የስሌጣን ወንጀልች መጀመሩን መርጫሇሁ
::
የሰው ሌጅ ያሇፈውን በታሪክ መዝገብ መዝግቦ በመያዝ፤ ዲግም ሊሇመሳሳት ትምህርት እንዱሆነው፤ እራሱ የሠራቸውን
ስህተቶች ብቻ ሳይሆን፤ የላልችንም ስህተቶች በማከሌ፤ ዛሬን በብሌሃትና በጥረት እየኖረ ነገን በተስፋ ያሇመሌማሌ::
ሰው የወዯፊቱን እንጂ፤ የኋሊውን ስሇማይኖር፤ እኔም ባሇፉ ዘመናት የተሠሩ ስህተቶችን ሇጊዜው በማቆየት፤ ትናንትናና
ዛሬ፤ በህዝባችን ሊይ የተፈጸሙና እየተፈጸሙ ያለትን፤ የስሌጣን ወንጀልችን ሇመዲሰስ እሞክራሇሁ ::
ምሌከታዬ ፍጹማዊ ሊይሆን ይችሊሌ፤ እናም፤ የአገር ጉዲይ ግዴ ይሇናሌ የምትለ ወገኖቼ፤ በጉዲዩ በመሳተፍ፤
የበኩሊችሁን እንዴታክለበትና ወዯተሻሇ መፍትሄ እንዴንዯርስ እጋብዛሇሁ ::
ከዲር ሆነን በመመሌከት፤ ነገ በሚፈጠረው፤ የአገር መፍረስና፤ የወገኖቻችን መከራና ስቃይ ተጠያቂዎች ሊሇመሆን፤
ከፈሇግን ጊዜው አሁን ነው ::
ነገ የኛ ሇመሆኑ እርግጠኞች ባሇመሆናችን፤ ነገ የሚሇውን ትተን፤ ዛሬን ከወገኖቻችን ጋር አብረናቸው እንቁም :: ይህን
ስናዯርግ ብቻ ነው በጥቂቱም ቢሆን፤ ሰብዕናችን ሰው ሰው የሚሸተው:: ያ ካሌሆነ ከሰውነት ተራ ወጥተናሌና፤ ኤሊስ
አከተመ ! አገርም ወገንም አይኖረንም !!

ማሳሰቢያ :
ጠ/ም አብይ አህመዴ የሠራቸው ስህተቶች እንዲለ ሆኖ፤ ችግሮቻችን አብይን በመወንጀሌ፤ ወይም የአብይን ሃጢያት
በማብዛት ብቻ፤ ይወገዲለ ብል ማሰብ ትሌቅ ስህተት ነው ::
ይሌቁንም በማወቅም ሆነ፤ ባሇ ማወቅ የህወሓት ወጥመዴ ውስጥ ዘሇን በመግባት፤ እነሱ የቆፈሩት የዘረኝነትና የጎሠኝነት
ቆሻሽ ማጠራቀሚያ ገንዲ ውስት ገብተን ስንቦጫረቅ እንዲንገኝ፤ አጥብቀን መጠንቀቅ ይኖርብናሌ ::
ህወሓትና ዘረኞቹ የኦነግ/ኦህዳዴ ጥምር አሽከሮቿ፤ በጠ/ም አብይ አህመዴ ሊይ ጦር ንዴንመዝሊቸው፤ ስሌታዊ በሆነ
መሌኩ፤ አጥብቀው ይሻለ፤ ሇዚህ ምኞታቸው መሳካትም ላት ተቀን ተግተው ይሠራለ ::
የህወሓት ጥምር አሽከሮች፤ ኦነግና/ኦህዳዴ ፤ አብይን የአንዴ ዘርና ጎሣ ጥቅም አሊስከበረም እያለ ሲያብጠሇጥለት፤ እኛ
ዯግሞ ላልች አገራዊ ጉዲዮችን በተሻሇ መሌኩ በሥራ ሊይ ባሇማዋለ፤ የምንዯቁሰው ከሆነ፤ በዴርብ ቅራኔ ከ'ነሱ ጎን
አብረን እንዲንሰሇፍ አጥብቀን መጠንቀቁ ተገቢ ነው ::
ይህ ማሇት አብይ ሲሳሳት፤ የአገርና የዜጎችን መብት ሲዯፈጥጥ፤ የአገር ለአሊዊነት ሲያስዯፍር፤ የህግ የበሊይነት ጠፍቶ
ዜጎች የመኖር ዋስትና ሲያጡ፤ የአገር ሃብት ሲመዘበር፤ እያየን ዝም እንበሌ ማሇት እንዲሌሆነ እንዴትረደኝ እሻሇሁ ::
ሇ27 አመታት በትጋት ወያኔን የታገሇች ብዕሬ፤ ዛሬ ታንቀሊፋሇች ማሇት ዘበት ነው:: የአገሬን ሌዕሌና፤ የፍትህ
የበሊይነትን፤ የህዝቤን ነፃነትና ሠሊም ሳታይ ሊሇማሸሇብ ቃሌ ገብታሇችና !!
ሳይማር ያስተማረኝ ወገኔ እዲ ስሊሇብኝ፤ እዲውን ቆጥሬ ባሌከፈሇውም፤ በመከራውና በችግሩ ወቅት አብሬው ዘብ
መቆም፤ የሰብዕናዬ ምሰሶ ነው ::
በአንፃሩ የአብይን ሰብዕና ጧትና ማታ የብርና የወርቅ ቀሇም እየቀቡ፤ ሰማየ ሰማያት በማውጣት እየካቡ፤ አብይን
አትንኩብን ! ሇምን ይተቻሌ? ሇምን ይጠየቃሌ? ሇተፈጠሩ ችግሮች ሇምን ሃሊፊነት ይወስዲሌ? ሇሚለን ያስተሳሰብ
ዴኩማን፤ ትሊንት በመሇስ አምሌኮነት እንዯተዘፈቃችሁ፤ ዛሬ ዯግም በአብይ አምሌኮ ሊሇመዘፈቅ፤ ከትሊንቱ ስህተታችሁ
ተማሩ እንሊቸዋሇን ::
ሰዎችን ስናቀብጥ፤ የላሊቸውን ሰብዕና፤ በማጎናጸፍና በመካብ፤ ወዯ አምባ ገነንነት በማሳዯግ እናገዝፋቸዋሇን :: እነሱም
መሞገስ፤ መዯነቅና መሞካሸትን ከሇመደ፤ አሌፈው ተርፈው ወዯ አምሌኩኝ ዯረጃ ያሻቅባለ :: ከዛም ከህግ በሊይ
በመሆን፤ በሚሠሩት በዯሌና ጥፋት፤ መጠየቅ፤ መተቸትና መወቀስ ይቀርና፤ ከተሰቀለበት የሚወርደት፤ ወይ በግዴ
በህዝብ አመጽ ሲናደ፤ ወይ ሲሞቱ፤ ብቻ ይሆናሌ::
ከዚህ አይነቱ አዯጋ የምንዴነው፤ ዛሬ አብረን እጅ ሇእጅ ተያይዘን፤ በጋራ ሇአገራችንና ሇህዝባችን ዯህንነት ዘብ ስንቆም
ብቻ ነው :: ከአሁን በኋሊ፤ ወዯ ሊይ እያንጋጠጡ፤ ከዚህ ሰውረን ማሇቱ፤ አይሠራም ! በጣም ረፍዶሌ !!
እግዚአብሔርም ሰሌችቶታሌ፤ እኛን በአምሳለ በመፍጠሩ፤ ከማዘኑም በሊይ፤ በስንፍናችን በእጅጉ ተጠይፎናሌ ::
የበቀሇ ገርባና የጃዋር መሃመዴ የህወሓት ልላነት ማሳያዎች !
" ጃንዯረባ ልላ በጌታው ሙርጥ ይኩራራሌ " እንዱለ
* በቀሇ ገርባና: ጃዋር መሃመዴ፤ ስሇ የህወሓት አሽከርነታቸው፤ በራሳቸው አንዯበት ከተናገሯቸው ጥቂቶቹን ሌጥቀስ፤
- በቀሇ ገርባ መቀላ ዴረስ ሄድ ህወሓት ሇእኛ ባሇውሇታችን ነው ሲሌ፤ እወክሇዋሇሁ የሚሇውን ህዝብ ሇዲግም ባርነት
በእጩነት አቅርቧሌ:: (ሇነገሩ ከራሱ በቀር ማንንም እንዯማይወክሌ አገር ያውቃሌ)
- በሇየሇት ዘረኝነቱ፤ ላሊ ቋንቋ ከሚናገሩ ኢትዮጵያውያን ጋር አብራችሁ አትገበያዩ ብል አውጇሌ::
- እንዯ እኔ፤ ከሁሇት ኢትዮጵያዊያን ቤተሰብ አብራክ፤ የተወሇዴን ሌጆችን አስጠቂዎች ሲሌ ወንጅልናሌ::
- የአዱስ አበባ ህዝብ እራሱ በመረጣቸው ተወካዮቹ መተዲዯር አይችሌም ሲሌ፤ የአዱስ አበቤዎችን መብት ሉዯፈጥጥ
ይፎክራሌ ..........ወዘተ.

* የጃዋር መሃመዴ የሇየሇት የህወሓት አሽከርነት፤ ከራሱ አንዯበት በግሊጭ ሲታይ:
-“በዯቡብም በምስራቅም ሄጃሇሁ፡፡ብዙ ሰዎች ፈርተው አይናሩትም እንጅ አቋማቸው ከህወሃት የተሇየ አይዯሇም፡፡
ፖሇቲካ ያስተማሩኝም የብዙ ፓርቲዎች አመራር፣ ምሁራን፣ ወጣቶችም ጭምር በተሇያየ ዘዳ አዋርቻቸዋሇሁኝ፡፡
በይዘት ህወሃት የሚያራምዯውን ፌዯራሊዊ ፖሇቲካ ይዯግፋለ፡፡ እኛም አሁን ከህወሃት ጋር የሚያጣሊን የታክቲክም ሆነ
የእስትራቴጅ ሌዩነት የሇም፡፡ ህወሃቶች ፌዯራሉስቶች መሆናቸውን በተዯጋጋሚ በተግባርም በአቋምም አሳይተዋሌ፡፡
ዴሮ ብዙ ተባብሇናሌ፡፡ ያሇፈው አሌፏሌ፡፡ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ግን በአብይ ዙሪያ ካለት ሰዎች መካከሌ አብይን
ከሌብ የሚዯግፉ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው፡፡ በስም ሁለ ሌጠራቸው እችሌሊሇሁ፡፡ አሁን ኦሮሞ ማዴረግ ያሇበት
ሇእስትራቴጅክ አጋሮቹ አጋርነቱን ማሳየት ነው፡፡ ሽማግላም ቢሆን ሌከን ዋናውን እስትራቴጅያዊ ወዲጅ አብሮን
እንዱሰራ እንሞክር፡፡ አብይ ብቻውን ነው እየሄዯ ያሇው፡፡ እንዯተናገርኩት በጣት የሚቆጠሩ ናቸው አጠገቡ ያለት፡፡”
ጃዋር መሃመዴ በተሇያየ ጊዜ የሚቀባጥረውን በሙለ ትተን፤ ይህን አባባለን ብቻ ብንወስዴ፤ ምን ያህሌ በህወሓት እግር
ስር ተነጥፎ፤ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን፤ ዲግም የህወሓት ባሪያዎች ሇማዴረግ፤ ዯጅ የሚጠና
መሆኑን በዯንብ እንረዲሇን ::
እንግዱህ ጃዋርና አጋሮቹ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን፤ ሇህወሓት እንዯ ይሁዲ በስንት ብር ሇመሸጥ
እንዯተዋዋለ ባናውቅም፤ ሇመሸጥ መወሰናቸውን ግን በዯንብ ነግርውናሌ ::
ጠ/ም አብይ አህመዴ " ከወንዴማችን ጃዋር መሃመዴ ጋር አብረን እንሠራሇን፤ አስፈሊጊው ጥበቃም ይዯረግሇታሌ"
ብል በይፋ የብዙ ወገኖቻችንን ህይወት ካስቀጠፈ፤ ብዙ ንብረት እንዱወዴም ካስዯረገና ሇብዙ ቤተክርስትያናት
መቃጠሌ ምክንያት ከሆነ ወንጀሇኛ ጋር አብሮ የሚሠራ መሆኑን ነው፤ ሏረር ዴረስ ሄድ ያሇ ሃፍረት የተናገረው::
ጠ/ም አብይ አህመዴ የሚጠየቅባቸው የራሱ የሆኑ የጎለ ስህተቶች እንዲለ ሆኖ፤ አብይን ከሇሊ በማዴረግ፤ አብረውት
ያለ በማስመሰሌ፤ የህወሓትን፤ የዘርና የጎሣ ጥሊቻ በማቀንቀን፤ አብይን ዋጋ በማስከፈሌ፤ በህዝብ ዘንዴ ካስጠለት
በኋሊ፤ ባገኙት ቀዲዲ ሾሌከው ስሌጣን ሊይ ፊጢጥ ሇማሇት፤ የሚሯሯጡ የኦነግና የኦህዳዴ አንጃዎች፤ ብብቱ ውስጥ
ተሰግስገው፤ አምኖ ተቀብልት ከነበረው፤ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌብ ውስጥ ሉያስፍቁት ጥቂት ቀናት ቀርቷቸዋሌ ::
የጠ/ም አብይ አህመዴ ስህተቶች :
1) በግራ እጁ የህወሓትን ማኒፌስቶ አንግቦ፤ በቀኝ እጁ መጽሏፍ ቅደስ ይዞ፤ አገር ሌምራ ማሇቱ፤
በግራ እጁ ያነገባት የህወሓት ማኒፌስቶ፤ ሇጥሊቻ አብዮት ታማኝነት ዘብ መቆም አሇብህ እያሇች ስታስፈራራው፤ በቀኝ
እጁ የያዘው መጽሏፍ ቅደስ ዯግም፤ ሇሁሇት ጌቶች መገዛት አትችሌም ይሇዋሌ:: እናም አብይ በምርጫው ወይ ይዴናሌ፤
ወይ ይጠፋሌ::
እኛም በትግሊችን አብረን በጋራ ጸንተን በመቆም፤ አገራችንና እራሳችንን ከጥፋት እናዴናሇን፤ ወይም በዘርና በጎሣ
ተነጣጥሇን በመባሊት አብረን እንጠፋሇን ::
ምርጫው ሇእሱም፤ ሇእኛም በጋራ ቀርቧሌ ::
2) የህግ የበሊይነትን ሇማስከበር ባሇመቻለ፤ በመሊ አገሪቱ የተንሰራፋው ሥርአተ አሌበኝነት::
3) በህዝብ ዴምጽ ባይመረጥም፤ ሇጊዜው የመሊ አገሪቱ ዜጎች መሪ መሆኑን እያወቀ፤ ከዘርና የጎሣ ፖሇቲከኞች ጋር ትከሻ
ሇትከሻ በመተሻሸት፤ አገሪቱን ወዯ ብጥብጥ መክተቱ ::
4) የኦነግ/ኦህዳዴ ጥምር ዘረኞች በአዱስ አበባ ከተማ በኢሬቻ በዓሌ ዕሇት የዘር ጥሊቻ ፉከራ ሲያቅርሩ አዯብ ግዙ
በማሇት ፋንታ፤ በዝምታ ይሁንታውን መስጠቱ ::
5) ያን ያህሌ ሰው በዘርና የጎሳ ብጥብጥ ሲሞት፤ ጠ/ም አብይ አህመዴ ከሩሲያ ጉብኝቱን አቋርጦ ባሇመመሇሱ፤ ሇአገሩ
ክብር ከመንፈጉም በሊይ፤ በሕዝባችን ሌብ ውስጥ ትሌቅ ጠባሳ እንዱፈጠር አዴርጓሌ ::
የብዙ አገራት መሪዎች፤ በአገራቸው ውስጥ ችግር ሲፈጠር፤ እንኳን ይኸን ያህሌ ሰው ሞቶ፤ ወዱያውኑ ጉብኝታቸውን
አቋርጠው ወዯ አገራቸው በመመሇስ፤ ከህዝባቸው ጋር ሃዘኑን ይካፈሊለ ::

እሱ ግን፤ ምንም ነገር እንዲሌተፈጸመ፤ ጉብኝቱን ቀጥሎሌ:: ሇመሆኑ የሄዯበት ጉዲይ ሇኢትዮጵያና ሇዜጎቿ ዯህንነት
ፍሇጋ፤ ወይስ እንዯሇመዯው የራሱን ክብር (ላጋሲ) የብርና የወርቅ ቀሇም ሇመቀባት ?!
- እንዯተመሇሰ ሇሞቱት ወገኖቻችን ክብር ሳይሰጥና፤ ሃዘኑን ሳይገሌጽ፤ ሏረር ዴረስ ሄድ "ከወንዴማችን ከጃዋር ጋር
አብረን እንሠራሇን፤ ጥበቃም ይዯረግሇታሌ" በማሇት፤ የገዲዮችን ሌብ ሲያዯነዴን፤ የኛን ሌብ ክፉኛ ሰብሯሌ::
- ቀዯም ብል በፓርሊማ የተናገረውን ቃሌ ክድ፤ "የሁሇትአገር ዜግነት ያሊችሁ" የሚሇውን አባባሌ፤ በመኪና ጎማ
መሇወጫና፤ በጥበቃ አስመስል በመናገር አጉሌ አራዲ ሇመሆን በመመኮር፤ ሕዝብን ሇማታሇሌ ሞክሮ፤ አሌገባንም
ቢለት፤ የሆነና ያሌሆነውን ቀባጥሮ፤ ህዝቡን ሳይሆን፤ እራሱን ብቻ አታል መመሇሱ ትሌቅ ትዝብት ውስጥ ከቶታሌ::
- በእጅጉ ሌብ ሰባሪ የሆነው የአብይ ዴርጊት፤ " በሰው ቁስሌ እንጨት ስዯዴበት" እንዱለ የሞቱት ወገኖቻችን በሙለ
ኢትዮጵያዊያን ሆነው ሳሇ፤ የሬሳ ዘር ቆጠራ ውስጥ ገብቶ፤ የሰጠው አሳፋሪ መግሇጫ ሲሆን፤ ህሉና ካሇው ጸጸቱ
ህይወቱን ሙለ እየተከተሇ እንዯሚያሳዴዯው አሌጠራጠርም ::
ላሊዋ የሂሳብ ስላት ዯግሞ፤ ሇዘርና የጎሣ ፖሇቲከኞቹ፤ ከላሊው ዘርና ጎሣ፤ በይበሌጥ የሞቱት፤ የኛ ዘሮች ወይም ጎሣዎች
ናቸው ብል፤ ርካሽ የፖሇቲካ ፍጆታ ሇመቃረሚያ፤ የወረወራት የአፍ ሌፋጭ መሆኗ ነው :: ይህን ዯግሞ ጊዜው ወዯ
ፊት ያሳየናሌ ::
- ሇመሆኑ አብይ ስሌጣን ሊይ ከወጣ ጀምሮ ስንት ወገኖቻችን አሇቁ ?
- ስንቶቹ ተወሌዯውና አዴገው ከኖሩበት ቦታ ተፈናቀለ ?
- ገና ስንቶች ይሙቱ ?
- ስንቶች ይፈናቀለ ?
- አንገፍግፎን በቃ!! ሇማሇት፤ ስንትና ምን ዓይነት የሥሌጣን ወንጀሌ በአገራችንና በዜጎቻችን ሊይ ይፈጸም ?!
መቋጫ
አንደ ባሊ ሲገነጠሌ : በላሊው ሊይ ተንጠሌጠሌ ፤ እንዱለ፤
እነዛው የትሊንቶቹ ፤ ህወሓት ጠፍጥፎ የፈጠራቸው፤ ኢህዳግ ተብዬ አባሊት፤ የህዝባችን አሳሪዎች፤ ገራፊዎች፤ ገዲዮችና
የአገር ሃብት ዘራፊ ላቦች፤ " የቀን ጅቦች " ዛሬም ከያለበት ተጠራርተው፤ ኮታቸውን በመገሌበጥ፤ እንዯሇመደት፤
የቀረችውን የአገር ሃብት ሉዘርፉና፤ የዜጎችን መብት ሉዯፈጥጡ፤ በዴህነት ያዯቀቋቸው ወገኖቻችንን መሌሰው
ሉግጡና፤ በብዴር እስከ አንገቷ ያሰጠሟት አገራችንን፤ ከነ አካቴው ዯፍቀው ሇማስመጥ፤ በዕዲ ባቆራመዶት አገራችን
ሊይ ዲግም በሌጻጊዎች ሇመሆን፤ " የብሌጽግና ፓርቲ" እየተባባለ ይሞዲሞዲለ ::
ወዯ 10 ሚሉዮን የሚጠጉ ወገኖቻችን በቅርብ ጊዜ ሇረሃብና ሇበሽታ እንዯሚጋሇጡ፤ ዓሇም አቀፍ የዕርዲታ ዴርጅት
ሰጪ ዴርጅቶች እያስጠነቀቁ ፤ እነሱ በአገር ሃብት ስርቆትና ዘረፋ: ስሇበሇጸጉ ብቻ፤ ብሌጽግና ሳይኖር ስሇ ብሌጽግና፤
ሠሊም ሳይኖር: ስሇ ሠሊም፤ ዜጎች በሚከፍለት ግብር ወጪ፤ በሚተዲዯሩ የዜና ማሰራጫዎች፤ በዴሃ ወገኖቻችንን ሊይ
ጠዋትና ማታ፤ ያናፋለ::
ዴንቄም ሠሊም !! ዴንቄም ብሌጽግና !!
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !!
እግዚአብሔር፤ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ !!
ኅዲር 21 ቀን 1012 ዓ.ም (December 01/2019)

