
እስከ ማእዜኑ ተሏነክሱ በክሌኤ ሌብክሙ 

ከይኄይስ እውነቱ 

ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥና በዝርወት በውጩ ዓሇም የምንገኝ በሙለ እስከ መቼ በሁሇት 
ሌብ ስናነክስ እንኖራሇን፡፡ እስከ መቼ ከሁሇት ያጣ የውኃ ሊይ ኩበት ሆነን እንቀጥሊሇን፡፡ 
መንፈሳዊምም ሥጋዊውም ያሊማረብን፡፡ ታሊቁ መጽሏፍ በሏዋርያው ያዕቆብ በኩሌ ሁሇት 
ሌብ የሆነ ሰው ከእግዚአብሔር አንዲች የሚያገኝ አይምሰሇው በማሇት እቅጩን ይነግረናሌ፡፡ 
እስከ መቼ ይህንን ምዴራዊ ገሃነም ‹ኑሮ› ብሇን የባሰ አታምጣ እያሌን እናሊዝናሇን፡፡  እስከ 
መቼ ሆን ብል በማወቅ (የወያኔ ቡችልችና ሆዴ አዯሮች) እንዱሁም በዴንቁርናና ሇጠባብ 
ጎሠኝነት በመገዛት በማኅበራዊውም ሆነ በላልች መገናኛዎች ከምናያቸው ዕብዯቶች ጋር 
አብረን እናብዲሇን፡፡ እስከ መቼ ተያይዘን ወዯ ገዯሌ ሇመግባት እንጣዯፋሇን፡፡ እስከ መቼ 
ዋናውን ጉዲይ ትተን በጭፍጫፊ ስንዯናቆር የባርነትን ዘመን እናራዝማሇን፡፡ እስከ መቼ 
ኅብረት አጥተን ነፃነትን በማማረር ብቻ ሇማግኘት እንናፍቃሇን፡፡ መቼም ባርነትን በፈቃደ 
የሚመርጥ ባሇመኖሩ፣ ያሇን የጋራ ዕጣ ፈንታ ቁርጥ ኅሉና አዴርገን - ኢትዮጵያን ሇማዲን 
የጋራ ዓሊማ ሲባሌ - ቆሻሻውን የወያኔ ትግሬ አገዛዝ ማስወገዴ ብቻ ነው፡፡ ዏርነት ከወጣን 
በኋሊ በአራቱም ማዕዘናት የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ያለንን ሌዩነቶች/ጥያቄዎች ኹለ (አብዛኞቹ 
የጎንዮሽ ንትርክ ሲዯርግባቸው የቆዩ) በጠረጴዛ ሊይ ዘርግፈን በሕዝብ አስተያየት ፍርዴ ቤት 
የምንዲኝበት ይሆናሌ፡፡ 

እስሌምናው፣ ክርስትናው፣ ባጠቃሊይ እግዚአብሔርን መፍራቱ ማኅበረሰባችን ከተፈተሇበት 
ዴርና ማግ ዋናው ነው ብሇን የምናምን ከሆነ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ሇማዲን ታሊቅ ኃይሌና 
ብርቱ መሣሪያ ሇመሆን ሇምን ተሣነው፡፡ በየእምነቱ የሚዯረገው ጾም፣ ጸልት፣ ስግዯትና 
ምፅዋት አፍአዊ ካሌሆነ ሇጋራ ርስታችን ኢትዮጵያ በአንዴነት መቆም እንዳት አቃተን፡፡ 
ቅደሳት መጻሕፍት እንዯሚያስረደን በእግዚአብሔር የማዲን/ትዴግና ሥራ ውስጥ የሰው ሌጆች 
የራሳቸው ዴርሻ አሊቸው፡፡ የአራት ቀን ሬሳ የነበረውን አሌዓዛር መዴኃኔዓሇም ክርስቶስ በቃለ 
ከሞት ሲያስነሳው የሏዋርያቱ ዴርሻ ከመቃብሩ ዯንጊያ ማንሣት ነበር፡፡ እኛስ ኢትዮጵያውያን 
ሊሇፉት 26 ዓመታት አገራችንን እንዯ መርግ የተጫናትን የመቃብር ዯንጊያ (ስም አጠራሩ 
ሇዘሊሇም ከኢትዮጵያ ምዴር ይጥፋና - ወያኔ ሕወሓት) በሌዐሌ ቸርነት በኅብረት ነቅሇን 
ትንሣኤ ኢትዮጵያን የማናውጅበት ምን ምክንያት አሇ፡፡ ይህ ባሇጌ አገዛዝ ዋሌዴባን ገዲም ያህሌ 
ታሊቅ የተቀዯሰ የክርስትና ማዕከሌ (ገዲም) የዯፈረ ርኵስ ቡዴን ነው፡፡ ይህም ሀገራዊ ህሊዌ 
ባሌተረጋገጠበት ሥርዓተ አምሌኮን በአግባቡ መፈጸም እንዯማይቻሌ በግሌጽ ያሳየናሌ፡፡ 
በአንፃሩም ሀገራዊ ህሊዌ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ታሪክ ወሇዴ የተባለትንም ሆነ አገር አጥፊው 
የሕወሓት አገዛዝ የፈጠራቸውን ሌዩነቶች እንዳት በሰከነ መሌኩ ሇመፍታት ይቻሊሌ፡፡ 
ሇዘመናት የተገነቡ መንፈሳዊና ሥጋዊ እሴቶቻችንን ንቅስ አዴርጎ ሇማጥፋት ተግቶ እየሠራ 
ያሇን ዕኩይ፣ ዕቡይና እብሪተኛ ኃይሌ ሇማጥፋት ዛሬ ያሌተከፈሇ መሥዋዕትነት ሇመቼ ሉሆን 
ነው፡፡  
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- ቆሻሻው የሕወሓት አገዛዝ የበርካታ ኢትዮጵያውያንን መብሌና መጠሇያ በቆሻሻ ውስጥ 
ከማዴረግ አሌፎ፣ በቆሻሻ ታፍነው እንዱሞቱና እንዱቀበሩ በማዴረግ ክቡሩን የሰው ሌጅ 
ከቆሻሻ ነጥል እንዯማያይ አሳይቶናሌ፡፡ 

- ነውረኛው ወያኔ ኢትዮጵያን ምዴራዊ ገሃነም በማዴረግ በየወህኒ ቤቱ ንጹሏንን በማጎር 
በቁሙ ሽንቱን ሸንቶብናሌ፤ ወዯር በማይገኝሇትና ሞትን በሚያስንቅ ጭካኔው 
ኢትዮጵያንና ሕዝቧን አዋርዷሌ፡፡ 

- እምብርት ያሌፈጠረበት የወንበዳው አገዛዝ የኢትዮጵያውያንን ቁሳዊና መንፈሳዊ 
ሀብታት ኹለ ዘርፏሌ፤ አውዴሟሌ፡፡ በዚህም የአገዛዙን ቁንጮዎችንና ቤተሰቦችን፣ 
ከኅሉናቸው ተፋትተው ሇአገዛዙ በአሽከርነት ያዯሩ (ኦሕዳዴ፣ ብአዳን፣ ዯሕዳግ እና 
ላልች አጋር ተብዬዎች) ከርሳሞችን እና በማይካዴ መሌኩ የመጨረሻ መሸሸጊያዬ ብል 
የሚመካበትን ‹በዯም› የሚዛመዲቸውን አብዛኛውን የትግሬ ሰዎች ጠቅሟሌ፡፡ 

- ጎሣን መሠረት ያዯረገው የዘር መዴሌኦ አገዛዝ ማንም ሉመካበት የማይገባውን፣ ጥሮና 
ግሮ እንዱሁም በምርጫና በፍሊጎቱ ያሌሆነውን ማንነት ሇአጥፊ የጎሣ ፖሇቲካ መሠረት 
በማዴረግና በመሊ ኢትዮጵያ ‹የአትዴረሱብኝ አጥር› በማበጀት የኢትዮጵያን ህሌውና 
አዯጋ ሊይ ጥሎሌ፡፡ ‹ወርቅ› ከተባለት ዘሮችም በቡዴንም ሆነ በግሇሰብ ዯረጃ ጥቂት 
የማይባለ የትእቢትና ዕብሪታቸው መጠን ሰማይ ነክቷሌ፡፡ በአገር ውስጥ ሇመንቀሳቀስ፣ 
ወዯ አገር ሇመግባትና ሇመውጣት ፈቃጅና ከሌካይ ሆነዋሌ፤ በላልች የኢትዮጵያ 
ግዛቶች ሀብትና ንብረት፣ በነዋሪዎችም መብትና ነፃነት አዛዥ ናዛዥ ሆነዋሌ፤ 
ወንበዳው ሕወሓት የመጨረሻ ዋሻዬ ከሚሇው አካባቢ ውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 
ሊይ ሇሚፈጽምባቸው ጆሮን ጭው ሇሚያዯርግ የጅምሊ ጭፍጨፋ፣ በዯሌና ሰቆቃ፣ 
እንግሌትና አፈና ዯንታ ቢስ በመሆን የራሴ የሚለት ጎሣ ሊይ ዯረሰ ሇሚለት የንብረት 
ጉዲትና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ በሚያስተዛዝብና ላልች ኢትዮጵያውያንን በሚያስቆጣ 
መሌኩ የሚያሰሙት ከጣሪያ በሊይ የሆነ ጩኸት አንደ የማን አሇብኝነት መገሇጫቸው 
ሆኗሌ፤ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ ኢትዮጵያዊ ሊሌሆነ ዓሊማ የተሠዉ ወገኖቻቸውን 
ዯም ሇዘሊሇም የገዢነት መብት ዋስትና እንዯሚሰጣቸው ሲዯነፉ ይሰማለ፤ ከላሊው 
ኢትዮጵያዊ የተሇየ በዯሌ እንዯዯረሰባቸው በማስመሰሌ ላሊውን የኢትዮጵያ ክፍሌ 
በመዝረፍና በማኮሰስ፣ አንዴን አካባቢ ብቻ ዓይን ባወጣ ወይም ይለኝታ ባጣ መሌኩ 
አዴልአዊ ሌማትን መዯገፍ - ይህ የገሇማ የደርዬዎች አገዛዝ ወዯ ታሪክ ቆሻሻ 
ቅርጫት ከተወገዯ በኋሊ - ነገን አብሮ ሇመኖር ያሇሙ አያስመስሊቸውም፡፡  

- በተሇይም ሕወሓት ኢትዮጵያን ከፋፍል ሇመግዛት እንዱያመቸው በፈጠረው 
አፓርታይዲዊ የክሌሌ ባንቱስታን መሠረት ወዯ ትግራይ በጉሌበት የቀሊቀሊቸውን ላልች 
የኢትዮጵያ ግዛቶች (መሬት) በሚመሇከት አገዛዙ፣ አሽከሮቹና ተከታዮቹ ብቻ ሳይሆኑ 
በትግራይ ሕዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ ‹ተቃዋሚ› ዴርጅቶች በሙለ (የሚያስተባብለ ከሆነ 
ወጥተው ይናገሩ) የሚተባበሩበት አጀንዲ መሆኑ - ዘር ከሌጓም ይስባሌ የሚባሇውን 
ብሂሌ የሚያረጋግጥ - የማናመሌጠው መራር እውነታ ነው፡፡    

ስሇሆነም ግፍንና የግፍን ወሬ እያዩና እየሰሙ መሇማመዴና ምንም እንዲሌተፈጸመ ቆጥሮ 
‹መዯበኛ ሕይወትን› የመቀጠሌ ዴንዛዜና አባዜ ይብቃ! እያወቁ የመሞኘት/የመበሇጥ ጊዜ ይብቃ! 
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ሕወሓት እንዯ ቡዴን የሌቡሳነ ሥጋ አጋንንት ስብስብ መሆኑን እያወቅን እሹሩሩ በማሇት 
የምናስታምምበት ጊዜ ይብቃ! በመሆኑም ወያኔ ትግሬ ከዯዯቢት ጀምሮ በኢትዮጵያ ሊይ 
በነቢብና በገቢር የፈጸማቸውንና እየፈጸማቸው ያለ አረመኔአዊ ዴርጊቶችን፣ ዝርፊያዎችንና 
ቅጥፈቶችን (‹ወርቆቹን› ያስከፋሌ ሳንሌ) ከመግሇጽና ማጋሇጥ በተጨማሪ ይህ ‹‹ክፉ ቀን›› 
(የወንበዳው ሕውሓት አገዛዝ) አሌፎ በጎውን ዘመን ሇማየት ከፈሇግን በጠሊት እጅ ሇመሞት 
ብቻ ሳይሆን ጠሊታችንን ጥሇን ኢትዮጵያችንን ሇመታዯግ እንነሳ፡፡ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የቀዯምት 
አበው እና እማት የጀግንነት ዯም እንዱሁም የአገር ፍቅር በዯሜ ይመሊሇሳሌ የምንሌ ኹለ 
‹ዯንጋዩን› ሕወሓት ከጫንቃችን ሊይ ሇማንሳት ባጭር ታጥቀን የመንቀሳቀሻችን ጊዜ ዘግይቷሌ 
ከሚባሌ በቀር አሁን ነው፡፡ የመዲን ቀን ዛሬ ነው፡፡ እነሆ ሰዓቱም አሁን ነው፡፡ እንዱሌ 
መጽሏፍ፡፡ የማመሌከው አምሊክ የግፍና ጭቆና ተባባሪ ባሇመሆኑ በርሱ ፈቃዴና ቸርነት 
ኢትዮጵያችንን የሕዝቧ መኖሪያ ሳይሆን መቃብር ብቻ አዴርጎ በሊይዋ የተጫነባትን ሕወሓት 
ና ኩባንያው የተባሇውን ‹ዯንጊያ› ከወገኖቼ ጋር በአንዴነት ሇማንሳት ዝግጁ ነኝ፡፡ ‹ሰው› ሆኖ 
መኖር ወይም መሞት ታሊቅ ክብር ነውና፡፡ 


