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ዝናብ አይፈሬ ታጋዮች 
(አለሊ ሚያዝያ 30 ቀን 2007 ዓ.ም . ) 

እንዯ ድክተር ጌታቸው በጋሻው አባባሌ ጤንነታቸው ከታወኩት ውስጥ ሌዯባሇቅ እንጂ 
ከምዬ ኢትዮጵያ አንፃር ዛሬም ወያኔና ሻቢያ የአንዴ ሳንቲም ሁሇት ገጾች ናቸው። እብዴ 
ሌባሌ እንጂ ሁሇቱም የኢትዮጵያ ሕዝብና ሀገር ሊይ የተጫወቱና እየተጫወቱ ያለ ናቸው። 
ወያኔን ቤተመንግስት ዯጃፍ ዴረስ ሸኝቶ የመቶ ዓመት የቤት ሥራ የሰጠን ሻቢያ ገና “77 
ዓመት ይቀረዋሌ”። ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት ከቶም እንዲያንሰራራ የሻቢያን የቤት 
ሥራ እያከናወነ ያሇው ወያኔ ቢንገዲገዴ ቀሪውን የሚቀጥሌ እየተዘጋጀሌንና እየተዯገሰሌን 
ነው። አዎ ሻቢያን በኤርትራ፣ ወያኔን በኢትዮጵያ ሇሥሌጣን ያበቃቸው ከጋሇባቸው ጋር 
እየተጋሇቡ፣ ዛሬ ያለትን ነገ እየካደ፣ ትሊንት የጣለትን ዛሬ እያነሱ፣ ዛሬ ያቀፉትን ነገ 
እያረደ፣ ሀገር ኢትዮጵያን እንዲሻቸው ሉጋሌቡ፤ ሉታመን ከሚገባው በሊይና ያሇ ይለኝታ 
እየተገሇባበጡ ሀገርና ሕዝብ እያሳረሩ ይገኛለ። 

ዴሮ ዕዴሜ ዯጉ ይባሌ ነበር ዛሬ ግና ዕዴሜ ዘሌዛሊው በጉዴ ተናጋሪዎች ጉዴ ያሳየናሌ፣ 
ጉዴ ያሰማናሌ። ዛሬ የኢትዮጵያዊነት ባህሌ መበረዝ ብቻ አይዯሇም፣ ጠፍቶ፣ ከሀገር  
ይሌቅ እራስ ወዲዴነት ተንሰራፍቶ፣ ነገ ሀገሬ ብል ሚጮህሊት ትውሌዴ ይዯነዝዝ ዘንዴ 
የተሸረበው ሴራ፣ ሇኃያሊን ዘራፊዎች አሌጋ በአሌጋ የሆነችው ሀገራችን ሌጆቿ በመሊው 
ዓሇም ከመበተን አሌፈው እየታረደ ይገኛለ። ሇወያኔና ሻቢያ ሀገር ማሇት ተረት ተረት 
ናት። ሌማት ማሇት የሕዝብ ስቃይ ነው። አባይ ሉገነባ የሠፈሩን ቧንቧ ውሃ ሁለ የወሰዯው 
ይመስሌ ዛሬ የውኃ ጀሪካን ይዞ ሚንከራተተውን ቤቱ ይቁጠረው። መብራቶች ሁለ ጭሇማን 
እያስተናገደ በሚገኝባት ኢትዮጵያ ፈጣን ዕዴገት እያስመዘገበች ያሇች እየተባሇ 
ይቀሇዴብናሌ፤ ይሾፍብናሌ።  

መብትና ነፃነት በትንሹ ሇአርባ ዓመት የናፈቀው ሕዝባችንን ዛሬም አዯባባይ አውጥተው 
ይቀጠቅጡታሌ። እኛ ካሌንህ ላሊ እንዲትናገር፣ እንዲትሰማ፣ እንዲታይ ብሇው አንዴ 
ሇአምስት ጠፍረውታሌ። ጊዜ የሰጠው ወያኔ ሀገር እየሰባበረ ይገኛሌ። ትውሌዴ እያኮሊሸ 
ይነጉዲሌ። በአሸባሪነት ስም ሀገርና ሕዝብ እያሸበረ ይገኛሌ። የወያኔ የጀርባ አጥንት የሆነው 
ሻቢያ በተመሳሳይ መሌኩ የኤርትራን ሌጆች በመሰሪ ጅራፉ እየገረፈ ይገኛሌ። ስዯትና እስር 
ቤት የመገንጠሌ ውጤታቸው ሆኗሌ። ሁሇት አምባገነኖች አሥመራና አዱስ አበባ መሽገው 
በጋራ ሕዝብ ያምሳለ፣ ከእኛ ላሊ ብሇው ይኸው 24 ዓመት ሀገርን እረግጠው ይገኛለ። 
“ምርጫ” እያሇ የሚያሊግጥብን ወያኔና በብቸኛ አምባገነንነት የቀጠሇው የኢሳያስ መንግስት 
የመቶ ዓመት ታሪክ ብሇው የሚያሊግጡባትን ሀገራችንን ሇመበታተን የጋራ አጀንዲ ይዘው 
እየተጓዙ በአሇበት በአሁኑ ወቅት አወቅን ተማርን ባዮች እጅግ በሚያሳዝን መሌኩ ቀጣይ 
አዯንቋሪ ሇመሆን ሲዘጋጁ ያሳዝናሌ፤ ያሳፍራሌ። 

ሇሀገርና ሇህዝብ መታገሌ ማሇት ጨዋታ አይዯሇም። መብትና ነፃነት በበርካታ መስዋዕትነት 
የሚገኝ፣ በቆራጦች ዯምና ሕይወት ሕዝቦች ነፃ የሚወጡበት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ 
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ለዓሊዊነቷን ጠብቃ የኖረችው በአዴዋና በማይጨው በመቶ ሺዎች ክቡር ሕይወታቸውን 
ሇሰንዯቅ ዓሊማቸውና ሇሀገራቸው በአበረከቱት ነው። የአምስት ዓመቱ የጣሉያን ወረራ 
የተመከተው በብርቅዬ አርበኞቿና ጀግና ሌጆቿ ያሊሳሇሰ ጥረትና ተጋዴል ነው። ዛሬ እኛ 
ሀገሬ የምንሊት ኢትዮጵያ እነሱ በከፈለት መስዋዕትነት ነው። ሰው ሉኖር ሰው ሞቷሌ። ሀገር 
እንዴትኖር የጀግና ሕይወት ታቅፋሇች። ሰንዯቅ ዓሊማችን ከፍ ብል እንዱውሇበሇብ 
በርካታዎች አሸሌበዋሌ። አይሳካሇት አይስመርሇት እንጂ ሀገሬና ሕዝቤ ያሇ ያ ትውሌዴ 
ሇዳሞክራሲ መብትና ሇሕዝብ መንግስት ሉከፈሌ የሚገባውን መስዋዕትነት በሀገሩ ምዴር 
ከፍል አሌፏሌ። ይህ ነው እንግዱህ ከሞሊ ጎዯሌ ከብዙው በጥቂቱ የሀገራችን የነፃነትና 
የመብት ትግሌ። ከዚህ የተማርነው በስዯት ጎራ ተወሽቆ ማሾፍን፣ ሐምበርገር እየገመጡ 
መስዋዕትነትን መስበክ አሌነበረም። ሀገሬን ያሇው ሀገሩ ነው የታገሇው። 

“የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም” እንዱለ የዛሬው ታጋይ ነኝ ባይና ፖሇቲከኛና ምሁር እንዯ 
መንግስት በሀገር ደሇታውና በአትናገሩኝ ባይነት ንቀቱ “አይ! አንቺ ሀገር ገና ስንቱ 
ይጠብቅሻሌ” ያሰኛሌ። “አይ! አንተ ሕዝብ ገና መከራህን ሉያራዝመው ስንቱ አሰፍስፏሌ” 
ያሰኛሌ። ዕዴሜአቸው እየገፋ የቤተ መንግስቱ ዯጃፍ ምኞት ብቻ የሆነባቸው ላሊው ቢቀር 
የትግለ ባሇቤት በመሆን መታየትን ከፈሇጉ ሰንበትበት ብሇዋሌ። ስንቱን አለት፣ ስንቱን 
ቀባጠሩት፣ ስንቱን እረገጡት፣ አማራጩ ይህ ብቻ ነው እያለ ከዴጡ ወዯ ዴጡ ሲዘፍቁ 
“ይበሊቸው” ተብል መተዉ ትግለን እየጎዲ ነው። የሥሌጣን ምኞታቸው ማንነታቸውን 
እየቀያየረ ምንም ከማዴረግ እንዯማይመሇሱ እያሳዩን እየነገሩን ነው። እፍረትና ይለኝታ 
እርቀዋቸዋሌ። 

በትንሹ ከሰባት ዓመት በፊት AFD ብሇው በሻቢያ አቀነባባሪነት በኢትዮጵያ ሊይ የድሇቱትን 
ነው ዛሬ “የአቶ ኢሳያስን መግሇጫ ሰምቶ ያሌተዯሰተ ጤንነቱ ያጠያይቃሌ” የምንባሇው። 
አዎ ! አቶ ኢሳያስን አቅፎ በሀገር ሊይ ከመድሇት ዕብዯት ከሆነ በጽናት ቆሞ ሻቢያንም 
ወያኔንም በጋራ በመታገሌ አብድ መሞት ይመረጣሌ። ከጊዜ ጋር እራስን በመገሇባበጥ 
የተመኟት የሥሌጣን በር ስትጠብ ገዯሌ መግባት አማራጭ አይዯሇም። የዛሬ አራት ዓመት 
ገዯማ የአረቡ አብዮት ሲቀጣጠሌ ቤተመንግስት በር ወሇሌ ብል የታያቸው ጊዜው የወጣት 
ነው ብሇው “በቃ!” ብሇው ያዜሙትና ሉነግደበት የተዘጋጁትን ወጣት ዛሬ ወዯ ዲር ገፍተው 
ከሻቢያ ጋር ከበሮ ሲዯሌቁ ያሊሳፈረ ምን ያሳፍራሌ? የጥፋት አማራጭ፤ አማራጭ ሉሆን 
ከቶም አይችሌም። መብት ሇአንዴ ብሔር ብቻ በመስጠት ያቆም ይመስሌ ሇኦነግ 
በሪፈረንዯም ስም እስከ መገንጠሌ መብት ይሰጠው ብሇው በግንቦት 7ና ኦነግ መሃሌ የተሰኩ 
ምሁር ዛሬ ዯግሞ ግንቦት 7ና ኢሳያስ መሃሌ ሲወተፉ ማየት ሇህሉና ያሊሳፈረ ምን 
ያሳፍራሌ? “ፍቅር ሳይሆን ሥሌጣን ዕውር ነው” ያሰኛሌ። “የትም ፍጪው ሥሌጣኑን 
አምጪው” ይለታሌ ይህ ነው። ዕዴሜ ይስጠን እንጂ ገና የትሊንቱ ፋሺስት መንግሥቱ 
ኃ/ማርያምና ግንቦት 7 መሀሌ እንዯሚወተፉ ሽታውም ያሇ ይመስሇኛሌ።  

“አማራጩ የሇንም” ይባሊሌ። ትግሌ መጀመሪያ መስዋዕትነትን ይጠይቃሌ። ከየካቲት 66 
ሕዝባዊ አብዮት እንዯፈነዲ ሀገሬና ሕዝቤ ብሇው ከተሇያየ ዓሇማት ሥራቸውንና 
ትምህርታቸውን አቋርጠው ወዯ ሀገራቸው የገቡት ወገኖች ምቾታቸውንና ዴልታቸውን 
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ሇሀገርና ሇህዝብ በመስጠት ያስተማሩ የትግሌ ዋሌታዎች ነበሩ። ትግሌ ያሇው ሀገር ቤት 
ነው። በሰሊማዊ በለት በትጥቅ የትግለ ሜዲ ሀገር ቤት ከወገን ጋር ነው። ይህ ባሇመሆኑ ነው 
በትንሹ ሇአሇፉት 24 ዓመታት ሇወያኔና ሇሻቢያ የተመቻቸነው። ወያኔ ሀገርን እንዯፈሇገ 
እንዱጋሌብ እርቀን ተመችተነዋሌ። “አሊዋቂ ሳሚ..” እንዯሚባሇው እርቀውም ትግለን 
ሲያንቦራጭቁ፣ ትግለን ሲያሽመዯምደ ይታያለ። የትግሊቸው ውጤት ጥፋት ቢሆንም 
የወያኔ ዯዯቢት እኮ ሱዲን አይዯሇም፣ ትግለ ሇፍሬ ባይበቃም የኢሕአፓው አሲምባ እኮ 
ኢትዮጵያ ምዴር ሊይ ነው። እናማ ትግሌ ያሇ እዚያው ሀገር ቤት ምሽጉን በመፍጠር ነው። 
የነፃነት ታጋይ ምሽጉና ከሇሊው የሀገሩ ሕዝብ ነውና። የመብት ታጋይ የሕዝቡን ስቃይ፣ 
የሕዝቡን ጥሬ እየቆረጠመ፣ የምንጭና የወንዝ ውኃውን እየጠጣ የዕሇት ተሇት እንግሌቱ 
እራሱ የትግለ አካሌ ነው። ትግሌ ይህ ነው። “ትግሌ ዴሮ ቀረ” እንዱለ ሐምበርገር 
እየገመጡ ወጣቱ ምነው ፈዘዘ፣ ሞራሌ የሇውም እያለ ውጭ ሆኖ ማሊገጥ ሇእንዯኛ ዓይነቱ 
በአሁኑ ጊዜ የሞራሌ ብቃት የሇንም። ውጭ ተቀምጠን በላሊው ሊይ መፍረዴ የሇብንም። 
ያውም የትግሌ ተመክሯቸውን ሇማስተማር ሳይሆን ሀገርና ሕዝብን ከበተነ ሻቢያ 
ሇመተቃቀፍ፣ እንገንጠሌ ባዮችን በርቱ እንበሊቸው ዱስኩር ህሉናን ሸጦ እየሰበኩ 
አሌነበረም። እኛ የዴርሻችንን ተወጥተናሌ ታግሇንና መከራ ከፍሇን ሞክረናሌ አሁን ሀገርን 
የሌጆቿ የማዴረግ ዴርሻው የአሁኑ ትውሌዴ ነው ካሌንም ምናሇ በሀገሩ መሬት በሀገሩ ሊይ 
እራሱ በራሱ ትግለን ያካሂዴ ይመራ ዘንዴ ብንተውሇት። ኸረ ስንቱን እረገጡት! ኸረ 
ስንቱን አለት!             

ሰሞኑን ጏሌቶ ቢወጣም የግንቦት 7ና የሻቢያ ትቅቅፍ በትንሹ ከAFD ምሥረታ ጀምሮ 
ይወስዯናሌ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሇመበታተን ወያኔና ሻቢያ ሥሌጣን ከጨበጡ ጀምሮ 
ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ኤርትራ የመገንጠሌ መብቷ ተረጋግጧሌ። የኤርትራ ጉዲይ ዛሬ 24 
ዓመት ያስቆጠረ አዱስ ትውሌዴ ኤርትራንና ኢትዮጵያን በሁሇት ሀገርነት እያወቀ ያዯገበትን 
ጉዲይ ሇማየትና የኤርትራና የኢትዮጵያ ሕዝብ የወዯፊት ግንኙነት ምን መሆን አሇበት? 
የሚሇው እራሱን የቻሇ ጥናትን የሚጠይቅ ቢሆንም በመንግስት ዯረጃ የአቶ ኢሳያስ 
አፈወርቂ ሻቢያ ሇኢትዮጵያ ሰሊምና አንዴነት ቆሞም አያውቅ። ሀገራችን ኢትዮጵያን 
እንዯበዯሇኛ በመቁጠር፣ ኢትዮጵያ ቅኝ አርጋናሇች ብል ግንጠሊውን በመሳሪያው ያስከበረው 
ሻቢያ ዛሬም እያዯራጀና እየተንከባከበ ያሇው “ቅኝ ከያዘችን አቢሲኒያ ነፃ መውጣት አሇብን” 
የሚለትን ኦነግና ኦብነግ ዓይነት የአንዴነት ጠንቆችን መሆኑን እያየን “ሻቢያን አማራጭ 
ማዴረግ አሇብን” የሚለ ሰባኪዎች ሇስሌጣን ጥማታቸውና ፍሊጎታቸው ምንም ከማዴረግ 
ውዯኋሊ እንዯማይመሇሱ እየተረዲን ነው።  

ወያኔ አዱስ አበባን እንዯተቆጣጠረ ወያኔና ሻቢያ በጋራ “ጉሮ ወሸባዬ” ብሇው ሀገሪቷን 
ዝርፊያ ጀመሩ። የቤተመንግስቱ ጥበቃ ጀምሮ የሀገሪቷ ቁሌፍ ቦታዎችን ሻቢያ ተቆጣጠረ። 
ሻቢያ ኤርትራን “በሕጋዊነት” በመንግስትነት ይዞ ኢትዮጵያን ዯግሞ በተዘዋዋሪ መንገዴ 
ማስተዲዯር ጀመረ። ሻቢያ ወያኔን ጠፍጥፎ እንዯሰራው ሁለ ከሥሌጣን በኋሊም እየጋሇበ 
ሉነዲው እቅደ ነበር። “ላባ ሲካፈሌ እንጂ ሲሰርቅ አይጣሊም” ሆነና የሁሇቱ ዘራፊዎች ፀብ 
“እኔ እብስ እኔ” ከሚሇው የዘሇሇ አሌነበረም። ወያኔ በሀገራችን የትግራይን ዘረኝነት የበሊይነት 
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ሇማስፈን ካሇው ምኞት አንፃር ሇሻቢያ አሌተመቸውም። ሻቢያም ከቶም ባሌጠበቀውና 
ባሌገመተው መንገዴ የወያኔ የረቀቀ ተንኮሌ ሰሇባ በመሆን እንዲሰበው ኢትዮጵያን ሉቆጣጠር 
ተሳነው። ይህ አዱስ አበባው  ቤተመንግሥት ዯጃፍ ዯርሶ የተባረረው ሻቢያ ቁጭትና ምሬት 
የባዴመን ጦርነት አስነስቶ ሇበርካታ ወገኖቻችን እሌቂት እንዯነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። 
በቀጣይነትም ሻቢያ መሌሶ እንዯፈሇገው የሚቆጣጠራትን ኢትዮጵያ መፍጠር አሇያም እንዯ 
ሱማላ መንግስት አሌባ ሆና ትበታተን ዘንዴ ምኞቱ ነው። ሇዚህም ነው መገንጠሌ 
አጀንዲቸው የሆነ ሁለ ምሽጋቸው ሻቢያ የሆነው። 

ትጥቅ ትግሌን በአማራጭ የትግሌ ስሌትነት ያካተቱ አንዲንዴ የፖሇቲካ ዴርጅቶች የትጥቅ 
ትግለ መነሻ መሠረቱ በማያጠራጥር መሌኩ እዚያው ሀገር ቤት መሆኑን መገንዘብ 
ይኖርባቸዋሌ። ሇትጥቅ ትግሌ የተመረጠው አካባቢ ከወታዯራዊ ጠቀሜታው አንፃር 
ጂዎግራፊያዊ አቀማመጥ፣ የአካባቢው ሕዝብ ባህሌና አኗኗር፣ ከተቻሇ ሇመሣሪያም ሆነ 
ሇአንዲንዴ አቅርቦት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የመገናኛ መስመሮች አመቺነትና ላሊም ላሊም 
ተጠንቶ እንቅስቃሴው ይጀምራሌ። ሉጀመር የታሰበው የትጥቅ ትግሌ የተራዘመ ነውና 
ሇዚህም ነው “የትግለ ነው ሕይወቴ” የሚባሇው። ትግለን መስመር አስያዦችና ጀማሪዎች 
መሠረቱን ጥሇው ሇቀጣዮች ያስተሊሌፋለ እንጂ የዴለ ፍሬ ተቋዲሾች ሊይሆኑ ይችሊለና ነው 
ገና ሲጀምሩ ቃሌ ኪዲን የሚገቡት። እንቅስቃሴውም ከጀመረ ቀስ እያሇ በአሇው አገዛዝ 
የተንገፈገፈውንና መብትና ነፃነት የተጠማውን ኃይሌ ከዚያው ከሀገሪቷ ምዴር እያሰባሰቡና 
እያዯራጁ ትግለ ሲመር ሲጠነክር የሚያሳዩት። ትንሽም ቢሆን የትግሌ ተመክሮ ሊሇው 
ምሁር ይህ ይጠፋሌ ማሇት ዘበት ነው። 

ታዱያ ሻቢያ በመገንጠሌና በመበታተን አባዜ የተጠናወታቸውን መንከባከብ ሇምን 
አስፈሇገው? ቢባሌ መሌሱ አጭርና አንዴ ነው። የኢትዮጵያን መበታተን ይፈሌጋሌና። 
የመቶ ዓመት የቤት ሥራው መዯምዯሚያው ይህ ነውና። በላሊ በኩሌ እንዯ ግንቦት 7ና 
ላልችም ሇሻቢያ አመቺ ኃይልች ናቸው። ሻቢያ ከወያኔ ጋር ባሇበት ጊዜያዊ ፀብ ቂሙን 
መወጣት የሚፈሌገው ወያኔን ጠሌቶ ሳይሆን ኢትዮጵያን ተቆጣጥሮ ሇማሽመዴመዴ ካሇው 
ትሌሙ ነው። በአሁኑ ወቅት ፀብ ጭሮ በሀገሪቷ ሊይ እንዯበፊቱ ጦርነት ሉያስነሳ 
የሚችሌበት ወቅት ሊይ አይዯሇም። የኢሳያስ መንግስት በኃያሊኑ ከአሸባሪዎች መመዯብ ብቻ 
ሳይሆን የኢኮኖሚ ማዕቀብም የተጣሇበት ነውና ጦርነት አሁን አዋጪው አይዯሇም። ግና 
በትግሌ ስም እግረኛ ሠራዊቱን አስገብቶ ወረራ ሉያካሂዴ ይችሊሌ። የሚሰማሩትም 
ተዋጊዎች በግንቦት 7 ስምና በትግራይ ተወሊጅ ተዋጊዎች ስም የሻቢያ ሠራዊት ከተሳካሇት 
ወረራውን ይገፋበታሌ። በላሊ በኩሌም ወያኔ ተንገዲግድ ሉፈጠር በሚችሇው ግብታዊ 
እንቅስቃሴ በሀገር ቤት በስውር ከተከማቹት የሻቢያ ወገኖችና በሀገር ሊይ ካነጣጠሩ ጣምራ 
ጠሊቶች ጋር እራሱን እየሸጠ ያሇው ግንቦት7 እስከተመቸው ዴረስ ይጠቀምበታሌ። ይህ ነው 
እንግዱህ ሇድክቶሮቻችን የተሳነው። ሉሰግደሇት የፈሇጉትን አሞራ ጅግራ ሳይሆን በግ ባይ 
ዯፋሮች ናቸው።   

ውዴ የኢትዮጵያ ወገኖች! ሀገራችን ኢትዮጵያ ከባዴ አዯጋ ሊይ ከወዯቀች በርካታ 10ተ 
ዓመታት ተቆጥረዋሌ። በእኛ ዕዴሜ ቢያንስ ሦስት መንግስታት ዓይተናሌ። የዓፄ ኃ/ሥሊሴ 
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አገዛዝ በዯርግ ቀጥልም በወያኔ ቢተካ “ትሻሌን ትቼ ትብስን አመጣሁ” እንዱለ ዯረጃው 
ይሇያይ ይሆናሌ እንጂ ሇኢትዮጵያ ሌጆች መብትና ዕዴገት ሇሀገሪቷ ብሌጽግና አሊመጡም። 
ዘሊሇማዊነት አይታሰብምና የወያኔም መንግስት ያበቃሇታሌ ግና ማነው አራተኛው 
መንግስት? ምሊሽ ማግኘት የሚገባው ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያና ሕዝባችን ዛሬ የተጠሙት 
የአምባገነን መቀያየር አይዯሇም። ሕዝባችን በቅዴሚያ በሀገሩ፣ በመንዯሩ፣ በቀዬው 
መብቱን፣ እፎይ ብል መኖሩን ይፈሌጋሌ። ስሇሀገርና ሰንዯቅ ዓሊማ እየጮኸ መብቱን 
እረግጦ የቀበረውንማ አይቷሌና አይናፍቀውም። የብሔር ብሔረሰቦች መብት እያሇ ሀገሪቷን 
በዘር ፖሇቲካ ዘፍቆ ኢትዮጵያዊነትንና ብሔራዊ ስሜትን ሉቀብር የተዘጋጀ መንግስትም 
አይቷሌና አይመኘውም። እኛ ካሌነው በቀር ላሊ የሚያስብ አይኑርብን፣ የሀሳብ ሌዩነት 
አናስተናግዴም፣ አትናገሩን፣ ብቸኛ አማራጭ እኛ ብቻነን ባዮችንም በተዯጋጋሚ አይቷሌና 
ተንገፍግፏሌ። የዳሞክራሲያ መብትን ሇማታገያ ተጠቅመው እነሱ ሥሌጣን ከያዙ የሕዝብና 
የሀገር ጥያቄ ምሊሽ እንዲገኘ ቆጣሪዎችም ከስቃይና መከራው አያሊቅቁምና ሇቀጣይ 
መንግሥትነት እየቋመጡ ያለትን፣ ከሀገራችን ጠሊት ሻቢያ ጋር የሥሌጥኑን በር ሉያንኳኩ 
የቋመጡትን ዝናብ አይፈሬ ታጋዮች በሚገባ በማጤን የመከራው ብሶትና ገፈት ቀማሽ 
ከሆናችሁት ውስጥ እንዯ ጥንቱ ትግለን ፍጠሩት። አማራጩ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተባበረ 
ትግሌና አዱሱ ትውሌዴ ነው። 

በቀጣይ ጽሁፌ እስክንገናኝ በቅርቡ ድክተር ጌታቸው በጋሻው በኢሳት ቴላቪዥን ስሇ 
ሻቢያው መሪ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የሰጡትን ሙገሳና ከአራት ዓመት በፊት ምን ብሇው 
ነበር በማዴመጥ ሇሳቸውም ሆነ ሇግንቦት 7 ሁሊችንም አጉሌ ነው! አጉሌ ነው! እንበሊቸው። 
ማን እንዯፈሇገ እየተገሇባበጠ እንዲሇ የሦስት ዯቂቃውን ቅጂ (050715_AgulNewe.mp3) 
በማዴመጥ ፍርደን ስጡ። እሳቸው አንዳ እረጥበዋሌና ዝናብ ባይፈሩም ሕዝብ ግና 
ሉያውቃቸው ይገባሌ።   

ድክተር ጌታቸው የፈሇጉትን የማሇት መብት ቢኖራቸውም እሳቸው ያለትን ተጠራጣሪና 
ተቃዋሚ አዕምሮው ያጠራጥረናሌ መሌዕክታቸው ንቀት የወሇዯው ይመስሇኛሌ። “ሇኢሳያስ 
አፈውርቂ ካሊጨበጨባችሁ ታማችኋሌ” ዴምዲሜአቸው የኢትዮጵያን ሕዝብ መናቅ ነው። 
እውን ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሻቢያንና ወያኔ ስቃይና መከራ መሆናቸውን ሞፈርና ቀንበር 
ዕውቀቱ የሆነው አርሶ አዯር ያስረዲቸዋሌ። ሇሕዝብ ያቀረቡትን “በኢሳያስ ተዯሰትኩ” 
መሌዕክታቸውን አዯገኝነቱን አጉሌ ነው! እያሌኩ እኔም ጽሁፌ ሕዝብ ጆሮ ይዯርስ ዘንዲ 
አቅርቤሃሇሁ። በሀገር ሊይ እያሾፈና እየቀሇዯ ያሇው ወያኔ ከበቂ በሊይ ነውና ዝናብ አይፈሬ 
ታጋዮች ማስተዋለን ይስጣችሁ እሊሇሁ።  

ቸር ይግጠመን 

አለሊ (alulla2@yahoo.com) 

ሚያዝያ 30 ቀን 2007 ዓ.ም. 
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