
" የአህያ ባሌ ከጅብ አያስጥሌም " ! 

         አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

 

 

ሰሞኑን ኦባማ ኢትዮጵያን ሉጎበኙ ነው በሚሌ፤ ከባህር ማድ ጫጫታ፤ ከወዯ አገር ቤት ዯግሞ የጆሮ ብራና የሚጠሌዝ 

ከበሮ ዴሇቃው ተጧጡፏሌ ::    

ጉዲዩ ከ 2007 ዓ.ም. የይስሙሊ የወያኔ ምርጫ ቀጥል ሇኢትዮጵያውያን በአጀንዲነት የተወረወረ ሌፋጭ መሆኑ ነው ::  

አውነትም እንዯፈሇጉት ሆኖሊቸው፤ እኛ ኢትዮጵያውያን በዚች በተጣሇች ሌፋጭ ሊይ መናከስ ጀምረናሌ:: ሇወያኔ 

አይዞህ ባዮች ምዕራባውያን ገዥዎቻችን እኛ ኢትዮጵያውያን "ያዝ ኩቲ!" ተብሊ በተጣሇች ሌፋጭ ሊይ ስንናከስ  ከማየት 

በሊይ የሚሰጣቸው ዯስታ የሇም::  አሜሪካኖች ገና በእንግሉዝ ቅኝ ግዛት ስር ሆነው በሚማቅቁበት ዘመን ኢትዮጵያ 

በነፃነት እራሷን የምታስተዲዴር ነፃ አገር እንዯነበረች እኛ ብንረሳውም እነሱ አሳምረው ታሪካችንን ያውቁታሌ:: 

የአዴዋ ጦርነት በነጮች ጦር ሊይ የመጀመሪያውን  ሽንፈት ያከናነበ የጥቁር ሕዝብ ዴሌ በመሆኑ፤ በባርነት ይሰቃዩ 

የነበሩ ጥቁር አሜሪካውያንን ሌብ መስረቁን ጠንቅቀው ያውቃለ:: 

በማይጨው ጦርነት ወቅት፤ ጣሉያን የኢትዮጵያን ሕዝብ በመውረሯና በመርዝ ጋዝ በማጥቃቷ፤ ጥቁር አሜሪካውያን 

ከኢትዮጵያውያን ጎን ተሰሌፈው ሇመዋጋት ያነሱትን ጥያቄ፤ ቀዲማዊ ኃ/ ሥሊሴ ተቀብሇው በተግባር አውሇውት ቢሆን 

ኖሮ ዛሬ በአሜሪካንና በኢትዮጵያ መሃከሌ ያሇው ግንኙነት የባሪያና የጌታ ግንኙነት ባሌሆነ ነበር፤................................... 

ጎበዝ ላልች ብዙ ብዙ ጉዲዮችን መዘርዘር ይቻሊሌ:: 

እንግዱህ ትሌቁ ውርዯታችን እዚህ ሊይ ነው!!  

ሇመሆኑ ኦባማ ኢትዮጵያን ጎበኙ አሌጎበኙ የኢትዮጵያን ሕዝብ የባርነት ሰንሰሇት ከማጥበቅ በቀር ምን የሚያመጣው 

ሇውጥ ይኖራሌ?  

እነሱ አይዯለም እንዳ ሇወያኔ ከጫካ ጀምረው መሳሪያና ገንዘብ በማቅረብ፤ በሳተሊይት የኢትዮጵያን ሠራዊት አሰሊሇፍ፤ 

የመሳሪያ ብዛትና አይነት መረጃ በመስጠት፤ የኢትዮጵያን ሠራዊት እንዱበተን አዴርገው አራት ኪል ዴረስ እጃቸውን 

ጎትተው ያስገቧቸው? 

አሁንስ እነሱ አይዯለም እንዳ ሇወያኔ እርዲታና ብዴር እያስታቀፉ የመከራ ዘመናችንን የሚያራዝሙት? 

በተሇያዩ ጊዜያት በአውሮፓ፤ በአሜሪካ፤ በአውትራሉያና በላልች ሥፍራ ሠሊማዊ ሰሌፍ ተጠራ፤ ተጮኸ፤ አቤት ተባሇ፤   

ምን ውጤት ተገኘ? እንዱያውም እንዯሌማዴ ቆጥረውት ይሳሇቁብን ጀምረዋሌ:: አንዴ ትግሌ ሇተወሰነ ጊዜ ተሞክሮ 

ካሌሠራ፤ በላሊ የትግሌ ዘዳ መተካት አሇበት፤ ያ ካሌሆነ ጊዜንና ጉሌበትን ማባከን ብቻ ሳይሆን፤ ሇሇውጥ የተነሳሳውን 

ሕዝብ  ተስፋ ከማጨሇሙም በሊይ፤ በትግለ ጎራ የተሰሇፉትን ግሇሰቦች ተራ በተራ አየተነጠለ እንዱመቱ ያዯርጋሌ፤ 

እየሆነ ያሇውም ይኸው ነው:: 



ወያኔ እራሱ በገዛ ሕዝቡ ሊይ አሸባሪ በማሇት ጦርነት አውጆ፤ ተራ በተራ እየሇቀመ ሲገዴሌ፤ ሲያስገዴሌ፤ ከአገር 

እንዱሰዯደ ሲያዯርግ  ሲያስዯበዴብ፤ ሲገርፍና ሲያስር፤ ሰሊም በላሇበት አገር ሠሊማዊ ትግሌ እያለ መጮህ ሇወያኔ 

እንዯ ጥብቅና የመቆም ያህሌ ሆኖ፤ የተቃዋሚ ዴርጅቶችን ጎራ ጎዴቷሌ::  ይህ የመከነና አስጠቂ፤ ሇወያኔ ግን ጠቃሚ 

የሆነ የትግሌ ስሌት መሇወጥ ይኖርበታሌ::    

ላሊው ወያኔ በየአምስት አመቱ ምርጫ እያሇ የሚያሊግጠው ቧሌት ሲሆን፤  

አንዴ ጊዜ መታሇሌ ያሇ ነው: በቁጭት ያስተምራሌ፤  ሁሇት ጊዜ መታሇሌ ጅሌነት ነው፤ ሦስት ጊዜ መታሇሌ መጃጃሌ 

ሲሆን፤ ወያኔ ያዯረገውን አራተኛና አምስተኛ ማታሇሌ፤ ቃሊት ሇማግኘት ቢቸግረኝም፤ ተጃጅሇው የተጃጃለ አጃጃዮች 

ብየዋሌሁ::  ጤናማ አይምሮ ያሊቸው ሰዎች እንዳት ሇ25 ዓመታት በተከታታይ በአንዴ አጭበርባሪ ቡዴን ይታሇሊለ? 

ነፃ ምርጫ እንዯማይኖር እያወቁ፤ ከራሳቸውና ከፖሇቲካ ዴርጅቶታቸው አሌፈው፤ ሇወያኔ ጥብቅና የቆሙ ይመስሌ፤ 

ሕዝብን ሇምርጫ ውጣ ብሇው ማጃጃሊቸው ምን ይባሊሌ?፤ ይኸው ዛሬ ወያኔ የነበረችውን አንዶን ወንበር እንኳን ነጥቆ 

አፍንጫችሁን ሊሱ በማሇት፤ ብቻውን መቶ በመቶ በሞሊው የውሸት ፓርሊማ ውስጥ እራቁቱን ይንቦጫረቃሌ ::  

እንግዱህ፤             

* ኦባማ ከአሜሪካ ዱሞክራሲ በሻንጣ ሸክፎ ይመጣሌኛሌ ብል የሚያንጋጥጥ ካሇ፤ አፉን ሇአሞራ ኩስ መጸዲጃ   

እንዲይዲርግ አዯራ እሊሇሁ:: 

  * ላሊው ከወዯ አሥመራ ዱሞክራሲ በቦይ ኮሇሌ ብል ይፈስና ተጠምቄ እዴናሇሁ ብል የሚያስብ ካሇ እሱ ሽባ 

እንዯሆነ ይቀራሌ እንጂ አይዴንም:: ምክንያቱም ወያኔና ሻዕቢያ በአንዴሊይ ቆመው የጠጡት ጽዋ ቢኖር ኢትዮጵያን 

በዘርና በጎሳ የመበታተን ዘመቻ በመሆኑ፤ አስመሳዩ የወያኔና የሻዕቢያ ጥሌ፤ አገር ወዲዲዴ ዜጎችን ከወዱያና ከወዱህ 

እየነጠለ ሇመምታት የተሸረበ የተንኮሌ ገመዴ ሇመሆኑ የእስከዛሬው ውጤት ምስክር ሆኖ ሉያገሇግሌ ይገባሌ::   

* ከእንግዱህ መዲን በላልች የሇም ! አይኖርምም !! መዲን በእራስ ብቻ ነው ! በእኛነታችን !! በእራሳችን ብቻ!         

ይህ አባባላ ሇመዋጥ ጉሮሮ እንዯሚጓጉጥ አውቃሇሁ፤ ቢመርም ዯፍረን እንዋጠው፤ የፈረንጅ ሳይሆን፤ የአገራችን ኮሶ 

ቢመርም ዯፍረን ከዋጥነው ውል አዴሮ ያሽረናሌ፤ እናም እንዴናሇን፤ መዲን በአገር ነውና !! 

ማሳረጊያ፤ 

ኦባማ ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጡት፤ ሽብርተኝነትን መከሊከሌ በሚሌ ሽፋን የአሜሪካንን ጥቅም ሇማስጠበቅ፤ ሇኢትዮጵያ 

ሳይሆን ሇአሜሪካ የሚሞቱ ወታዯሮች ወያኔ መሌምል እንዱያሰሌፍሊቸው ትእዛዝ ሇመስጠት፤ 

የአሜሪካ ሰው አሌባ ጢያራዎች ('Drones) የኢትዮጵያን ምዴር በመንዯርዯሪያነት በመጠቀም፤ የመካከሇኛው ምስራቅን 

ቢያስፈሌግ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ዴርጅቶችን ጭምር ሇመዯብዯብ እንዱችለ ስምምነት ሇማዴረግ፤     

ወያኔ ኢትዮጵያን በዘር በመከፋፈሌ ሕዝባችንን ሇአሜሪካን እንደስትሪዎች ሸቀጥ ማራገፊያነት ሇማዘጋጀት፤ ከአሜሪካ 

አዱስ የቤት ሥራ ተቀብል፤ ሇሥራው ማስፈጸሚያ የሚሆን አዱስ ብዴርና ዕርዲታ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም 

ሇመዘፈቅ...............  ወዘተ ሲሆን፤ 

አሜሪካኖች በጥቅለ ምዕራባውያን ከብዙ ሚሉዮን ኢትዮጵያውያን ሕይወት ይሌቅ ጥቅማቸውን ያስቀዴማለ፤ ዕርዲታ  

ሲሰጡ እንኳን በሁሇትና ሦስት እጥፍ እንዯሚመሌሷት ሳያሰለ እጃቸውን አይዘረጉም፤ ዱሞክራሲን ሇእነሱ እንጂ ሇእኛ 

እንዯ ቅንጦት እቃ ነው የሚቆጥሩት፤ ስሇዚህ የኛ ጉዲይ ሇነሱ የእንጀራ ሌጃቸው ነው :: 

ኦባማ በገዛ አገራቸው በአሜሪካ፤ ጥቁሮች በዘረኝነት ጥሊቻ እንዯጥንቸሌ በጥይት ሲገዯለ፤ በዴፍረት አፋቸውን 

ሞሌተው  ዘረኝነት ይብቃ ብሇው መናገር ያሌቻለ መሪ ሲሆኑ፤ ሇእኛ ሇኢትዮጵያውያን ምን ሉፈይደ?  

ጎበዝ!  " የአህያ ባሌ ከጅብ አያስጥሌም " ይሎሌ የአገራችን ብሂሌ ::   

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !!  

ሰኔ 26 ቀን 2007 ዓ.ም.  ( July 3/07/2015)  


