
ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለየቅል  

ከእውነቱ ፈረደ                                                                           Feb 18, 2018 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ከድህነት፤ ከዘረኝነት ከሙስና፤ከሥራ አጥነት በአገሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ከመቆጠር 

ከመሳስሉት ግፍና በደሎች ለመላቀቅ ከወሰነ ዐመታት አስቆጥሯል።ውሳኔውም ከኢሀደግ አገዛዝ ተላቆ 

በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ተሰብስቦ ሕዝባዊና ዴሞክራሲያዊ ስረዐት መገንባት ነው።  

የህን አቋሙን በ97ቱ ምርጫ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሣይሆን ለዐለም ሕዝብም አሣውቋል። የ97ቱ 

ውሳኔ የጥቂቶች አስተሳሰብ ወይም ፍላጎት ሳይሆን እጅግ አብላጫ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

የአንድነቱ መግለጫም ጭምር ነው።ይህም ሆኖ የወያኔ ኢሀዴግ ቡድን በሥልጣን ኮርቻ 

ከተፈናጠጥበት ጊዜ ጀመሮ ቀናው የኢትዮጵያ ሕዝብ የገዢነት ባሕሪውን በቂ ጊዜ ስጥቶ መዝኖታል።

በተደጋጋሚም አብሮነትን መሰረት በማድረገ እየደረሰበት ያለውን ግፍና በደል ችሎ መቻቻልን መረጦ 

የአገር ህልውናን በማሰቀደም ይህንኑ የውያኔ ገዢ ቡድን ተሸክሞ ቆይቷል። 

የተለያዩ  ማህበረሰቦች፤የተለያዩ ሀይማኖቶች የአንዲት እናት አገር ልጆች በአብሮነትና በመከባበር  

ለዘመናት እንደድርና ማግ ተሳስሮ የኖረ ሕዝብ እንዴት ዘረኞችንና የጥፋት መልዕክተኞችን ተሸክሞ 

ቆየ? የሚለው ያነጋገር  እንደሆነ እንጂ፤ ከንግዲህ ወዲያ የግፍ ሥረዐት ተቀበሎ ከነዚህ ጉደኞች ጋር 

ይኖር ይሆን  የሚለው ሀሣብ ግን ቁምነገርን የሚጭር አይሆንም። 

ከዚህ መነደረደሪያ ሃሣብ በመነሳት ልንደርሰበት የምፈልገው የመደምደሚያ መልዕክት፤ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ የገዢዎችን ማንነት ገና ያልተረዳና አሁንም ተጨማሪ ጊዜ ልንሰጣቸው ይገባል በማለት 

መታለልን ደጋግሞ የመረጠ ወኔው የከዳው ሣይሆን በኢሀደጎች  የተቀማውን ድምጽና የተዘጋ ልሣኑን 

ለማስመለስ የግንባር ሥጋ ሆኖ ለመብቱና ለአገሩ ጸንቶ የሚቆም ብልህ ጎበዝና ታታሪ መሆኑን ነው። 

 ወያኔ የፈጠረው ግንባር ኢሃዴግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ኅዝባችንን ክዷል። ኤርትራን 

አስገንጥሏል። አስብን በፈቃደኝነት አስወስዷል።አገራችንን ወደብ አልባ በማደረግ የባህር በር 

አሳጥቷል። በወያኔ የአገዛዝ ዘመን በእናት አገራችን ማእቀፍ ውስጥ ካሉት ልጆቿ መሀል እጅግ ጥቂቶች 

ብቻ ጡት ጠቢዎች ሆነው እስኪፈነዱ ድረስ ሲፋፉ አብዛኛዎቹ የናታቸውን የጡት ውጤት 

እንዳይመገቡ አፋቸው ተለጉሞ ለደህነት ተሰጥተዋል።የጋራ ከሆነው መኖ የራሱን ፈረስ ልጓም ብቻ 

ፈቶ እያበላ የሌሎችን ፈረሶች እነደሚሸብብ ነውረኛና ስግብግብ እረኛ ማለት ነው። 

ህዝባችን ከመኖሪያ ቀየው አፈናቅልውታል። ከመኖሪያ ቤቱ ያለበቂ ክፍያ እያስፈረሱ ለጎዳና ተዳዳሪነት 

ዳርገውታል። እትብቱን ከተቀበረብት ምድር ይህ ላንት መኖሪያነት አይመጥንም እየተባለ በግፍ 

መሰደዱ ምንድር ነው? እውነት እናት አገር ልጆቿ ን አበላልጣና ጠልታ የዘረኞች አጋር ሆና የተፈጸም 

ነው? ከተደጋጋሚ የጠላት ወረራ በደምና በአጥንት የታደጓትን የልጆቿን ውለታ ዘንግታ ነው ይህ ሁሉ 

ሲፈጸም የምታየው? 

እያንዳንዱ ሰው በግፈኞች ምክንያት ከደማውና ካፈሰሰዉ እንባ ይልቅ፤ ኢትዮጵያ እንደ አገር  

እንደሰብሳቢ  አካል በእቅፏ ውስጥ ሆነው ለሚሰቃዩ ልጆቿ ያነባቸው እንባ ለወያኔ ኢህአደግ ዳግም 

ጊዜ እንዳንሰጠው የሚያስጠነቅቅ ብቻ ሣይሆን የታሪክ አደራና እዳም ጭምር ነው።ከዚህ በኋላ 

ለማንባት የተረፈ እንባ የለንምና! 



የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫውን መረጦ ግቡን ለይቶ ኢትዮጵያዊነትን የማይበጠስ የዕምነቱ ማተብ 

አደረጎ ከመውሰዱም በላይ ወያኔ ኢህአደግን  ከሥልጣን ይወገድ፤ የሥልጣን ምንጭም ባለቤትም 

ህዝብ ድምጹን ክፍ አርጎ በማሰማት  የመስዋዕትነትና የድል መዝሙር እየዘመረ እያለ ፤ይህንን ህዝባዊ 

ንቅናቄ በማንኛውም መልኩ ቢሆን ለማዳከም፤ ለማቀዝቀዝና ለማዳፈን መሞከር ሞኝነትም ብልጠትም 

ሳይሆን ክህደት ብቻ ነው። 

ህዝባዊው ትግል ገዢዎችን እያርበደበደ እያለ የኢትዮጵያን ሕብረተሰብ  ሲበድሉና በግፍ ሲገዙ 

አገራችንን እንደተሳቀቅ ካደረጉት ገዢዎች መፈትሄ መፈለግ በህዝባዊ እምቢተኝነቱ ላይ  ክህደት 

ከመፈጸም የተለየ ትርጉም የለውም። ለመሞኘት የተዘጋጀ ህዝብ ከሌለ ኑ እናሞኛችሁ የሚለው 

ብልጠት ፌዝ ብቻ ሳየሆን ህዝብን መናቅም ጭምር ነው። 

የሚገርመው ነገር አጥፊዎቻችን ሊያታልሉን መነሳታቸው ሣይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ዕምነት 

አጥቶ ወይም አሰመሳይ ሆኖ፡እከሌ ይህንን ተናገረ፤ እነ እከሌ መግለጫ አወጡ፤ ኢትዮጵያዊ ነን አሉ፤ 

ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል፤ ወ.ዘ.ተ እያሉ የነዚህን የትውልድ ጥቁር ነጥቦቸ ዕድሜ ለማራዘም 

የሚያላዝኑትን ማየት መቻላችን ነው። የመጨረሻው ሰዐት መፍጨርጨር ከመላላጥና ከትዝብት ያልፍ 

ይሆን? ሁላችንም በገሃድ የምናየው ይሆናል።የመጣዱ እያለ የእንቅቡ ምነዉ ተንጣጣ?  

ኢትዮጵያዊ መሆን በደም፤ ባጥንት፤ በጥበብና በማስተዋል ላይ የተገነባ የታሪክ አካል መሆን ነው። 

ሳየፈልጉ የሚተዉት ሲፈለጉ የሚመለሱበት አጥር የሌለው የሸርሽር መንደር አይደለም። ከናት ርህራሄ፤

ቸርነትና ፍቅር አንጻር የክህደት ልጆች ወደ እናታቸው መመለስ መልካም ቢሆንም አጥፊዎች ግን ዝቅ 

ሊሉ እንጂ  ከፍታው የነሱ ሊሆን ከቶ አይቻልም። ኢትዮጵያዊነት  ዋጋ ያስክፍላልና። ህዝቡ መሪና 

ጀግና ያጣ ይመሰል ዛሬም እኛ ብቻ ነን ጀግኖችህ፤መሪዎችህና መድህኖችህ ሊሉን አይገባም።  ቤተ 

መንግስት ወደ ህዝብ ካልመጣ  ህዝብ ወድ ቤተ መንግስት ከመጉረፍ ሌላ ምን አማራጭ ይኖረዋል! 

ወርቅ በሳት እንደሚፈተን ሁሉ ቤተ መነግስትም በሕዝቡ ይዳኛል። 

ማጠቃለያ  

ባለፉት ወራቶች የህዝባችንና የአገራችን ትዕግስት በመሟጠጡ ጽዋው ሞልቶ በአራቱም ማዕዘናት 

የሚደረገው የነጻነትና የዴሞክራሲ ትግል ያስጨነቃቸው ወያኔ ኢሃአድጎች የመጣው ሕዝባዊ ቁጣና 

መነሳሳት ጠራርጎአቸው ከመሔዱ በፊት እድሚያቸውን ለማራዘም ከተቻለ በመቀሌ ፤በባሕር ዳር 

በተለያዩ ስፍራዎች በመሰባሰብ መግለጫዎችንና ውሳኔዎችን በማሰተላለፍ ላይ ይገኛሉ። በሰብሰባቸው  

መጨረሻ የሠሩትን ግፍ እየተናዘዙ ክዚህ በኋላ ግን አይደገምም እመኑን ተቀበሉን በቤታችን 

(በቤተመንግስታችን) ውስጥ ለናንተ የሚሆን ቦታ አለን፤ አብርን ልንሰራ እንችላለን፤ ከኛም በላይ 

ኢትዮጵያዊ የለም በማለት ሲያደናቁሩን ይሰማል።ይህ ሁሉ ማደናቆር ሰሚ ቢኖር አይደል? እራሳቸው 

በዕብሪት ጩህታቸው የዘጉትን ጆሮአችንን ታርመናልና ስሙን ቢሉ እንዴት ይቻለናል? 

መልሳችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የእናንትን እንቶ ፈንቶ ለመስማት የሚችል ጆሮ የለውም። በደህናው ጊዜ 

ያላስቀራችሁልንን ዛሬ ጊዜ ሲከዳችሁ ከየት አምጡት ነው የምትሉን? ለመሆኑ ክኛ ጋር መልካም ጊዜ 

ነበራችሁ? ፍርዱን ባለቤቱ ይፍረድ። 

ሌላው አሳሳቢዉ ጉዳይ ከመግለጫዎቻቸው ማግስት በተለያዩ ቦታዎች ጥቃትና ወረራ መፈጸማችሁ 

ነው።  ለመሆኑ በቅርቡ ለፈሰሰው ደም ምን አሉ? ዛሬ እናንተው በረጫችሁት መርዝ ምክንያት 

እናንተና እኛ ተባብለናል። 



እኛ ሕዝባዊ ሥልጣን የሕዝብ የሁን የመንል ነን። ዴሞክራሲያዊ ሥረዐት ይገንባ የመንል ነን።እናንተ 

የኢሀዴግ አገዛዝ ይቀጥል የመትሉ ናችሁ። እኛ ምርጫችንን መርጠን ከወሰን ቆየን። ቃልም ተግባብትን  

በቃል ኪዳን ተሳሰረን።  እኛ እንደናንት የአክሱም ሐውልት ለቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምኑ ነው 

አላልንም አንልምም። ይልቁንም እኛ የምነለው ኢትዮጵያችን የሁላችንም እኩል አገር ናት ነዉ። 

በአኢሀዴግ ህገ መንግስት በክልል ፖሊስያችሁ ምክንያት አገራችንን ተነፍገን፤ ሕዝባችን ለሰቆቃ፤ 

ለግፍ፤ ለመከራ ለመንገላታት ዳርጋችሁትና መብታችንን ተነፍገን መኖር ከእንግዲህ አንቀበለውም። 

ቀድሞውንም ቢሆን አስጨንቃችሁን በከፋፋይ ፖሊሲያችሁና በጠመንጃ አስገደዳችሁን ነዉ 

የገዛችሁት። 

 ቅል ዱባ ነኝ ብሎ ገብያ ቢወጣ ለጊዜው የቸኮሉና ያላወቁ በመታለል ሊገዙት ይችሉ ይሆናል። ግን! 

የተነቃ ጊዜ ቅልን እንደዱባ አሰመስለው ለሸጡት ብቻ ሣይሆን ለደላሎቹም የከፋ ይሆናል። 

ዱባና ቅል ለየቅል አይደል!!! 

 

 

 

 

 


