እረ ስማኝ አገሬ
ሲከፋኝ ነው መኖሬ፤
ኢትዮጵያ ጥንታዊ የታላቅ ህዝብ ባለቤትና የሰው ዘር መገኛ ትልቅ አገር መሆኗ ባይካድም ፣ በዚህ
ትውልድ የደረሰባት በደልና ጉዳት ገናና ታሪኳን አጉድፎታል። በርግጥ የነግራኝ መሃመድ ፣ የነዮዲት
ጉዲት ጥቃት አንድነታችንን አናግቶት እንደነበር የማይካድ ቢሆንም፣ የዛሬው ውርደት ግን የከፋ ነው።
አብሮነታችንን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ አገር ፀንታ እንዳትቀጥል እድሜዋን ለማሳጠር ባልተኙላት
ኢህአደጋዊ መሪዎች ይህ ትውልድ መገዛቱ እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ ያደርገዋል። ገና ከመነሻቸው
የኢትዮጵያን ታሪክና ጥንታዊ አገርነት “በነፍጠኛና በነ አፄ ምኒሊክ ወረራ የተገነባ እንጂ የህዝባችንን
ትክክለኛ ገጽታን የማያሳይ የገዢዎች ትርክት ነው “ “ኢትዮጵያም የብሄረሰቦች እስር ቤት ናት“ ብለው
ሲደራጁ የዚህ ርኩስ ዓላማ ጠንሳሽና ጀሌዎቻቸው በአገራችን ላይ የጥፋት ሰይፍ መምዘዛቸው ግልጽ
ነበር። ያለማወቃችን ጋርዶን የዘርና የጎሳ አምልኮአችን ተጠናውቶን ከሰሜን ከምዕራብ የተነሱትን ጸረ
አንድነት(ሻቢያ፣ ኢህደግ፣ ኦነግ) ኅይሎች ለእኢትዮጵያ ልዑላዊነት ሰንደቃዓላማውን ተሸክሞ በታማኝነት
በጽናት የቆመውን እትዮጵያዊውን አብዮታዊ ሰራዊት ከአረብ አጋሮቻቸውና ከእትዮጵያ ጠላቶች ጋር
በማበር ሲወጉት በር ከፍተን ወደ መሃል አገር ስናስገባቸውና ለስልጣን ስናበቃቸው ነበረ ኢትዮጵያን
የማፍረስ ሴራ ላይ ያበርነው። ታሪክ ይቅር የማይለን የትውልድ ዝቅጠት ውስጥ የወረድነው።
የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ! ከዚህ የበለጠ በደል ምን ሊሰማህ ይችላል? መሪዎቼ የምትላቸው የአብይ
ኢህአደግ መንግስትና ተባባሪዎች የፖሊቲካ ድርጅቶች ተብዬዎቹ ከቀየህ አፈናቀሉህ፣ ለረሃብና ለስደት
አጋልጠው ሰጡህ፣ እርስ በእርስ በዘር፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት ከፋፍለው አጨራረሱህ፣ አገርህን ህልውናህን
አሳልፈው ለታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላት አገሮችና ለነ ኢሳያስ ሰጡሕ ። እነርሱ ቆመው እርስ በርስ
በሚያደርጉት የስልጣን እሽቅድድምና ሽኩቻ አንተ እየሞትክ እንድትመለከት አደረጉህ፣ በአገርህ ተሳታፊ
ሳትሆን ታዛቢና ተመልካች ሆንክ። ተከባብሮና ተዋዶ የኖረው ህዝብ በጎሳ በዘርና በቋንቋ እያደራጁ
ኢትዮጵያዊነትን እንድትጠላና አንድነትን እንድትዋጋ አስገደዱህ። የአንድነት ኅይል ነን የሚሉት ሳይቀሩ
ዛሬ በዘር ፖሊቲካ ውስጥ ተዘፍቀው ከድጡ ወደ ማጡ ይዘውህ ሊገቡ እየተቻኮሉ ነው፣ በስምህ እየነገዱ
ነው።
ማጠቃለያ፦
ጆሮ ያለው ይስማ፣ በአኦምሮው ያስብ ያስላስል። ኢትዮጵያና ህዝቧ ዛሬ የገጠማት ችግር መንሰኤ ሌላ
ሳይሆን በኢህ አደግ የሚመራው የዘር ቋንቋን መሰረት ያደረገው የፖሊቲካ አካሄድ ነው። ስለሆነው
ከየትኛውም ወገን ፣ ቋንቋ ተናጋሪ፣ ወይም ጎሳ የሚመጣብህን የዘር ተኮር ፖሊቲካዊ አስተሳሰብና
መደራጀትን በመቃወም ለአንዲት ኢትዮጵያ ልዑላዊነት ለህዝቧ አንድነት ፀንተህ በጋራ መቆም አለብህ።
ዛሬ የምናየው የአገራችን ጭንቀት በድንገት የተከሰተ ሳይሆን ቀድሞም በኢህአደግ ዛሬም በኢህአደግ
እየተመራ ያለ ፀረ ህዝብ እንቅስቃሴ ውጤት ነው። በዚህ ክህደት ውስጥ እጅግ የሚያሳዝነው ተምረናል
የሚሉ አንዴ ተቃዋሚ ሌላ ጊዜ ተፎካካሪ ነን የሚሉና የፍልስፍና የታሪክና የፖሊቲካ ዕውቀት ድህነት
ያጥለቀለቃቸው ቱልቱላ ነፊ ጥሩምበኞች የመሰረቱት አድርባይ ፓርቲዎች ጉዳይ ነው።
ከኢህአደግ የተገኘውን ኢህአደግ አይደለም እያሉን ፣ ከእባብ የተፈለፈለውን እባብ ሳይሆን እርግብ ነው
ብለው ሊያሳምኑን የቃዡት ምሁራን ነን ባይ ባለዲግሪዎች በኢትዮጵያና በዚህ ትውልድ ላይ የፈጸሙት
በደል በዓለም ዙርያ ከታዩት የምሁራኖች የአድርባይነት ታሪክ የከፋ እንጂ የሚስተካከልም አይደለም።
የኮለኔል አብይ መንግስት የኢህአደግ መንግስት መሆኑ እየታወቀ ህገ መንግስቱም ኢትዮጵያና የህዝቧን
አንድነት የካደ መሆኑ እየታወቀ ለህገ መንግስቱ እንገዛለን ብለው ለምርጫ በምርጫ ቦርድ መዝገብ ላይ

እየተጋፉ የፈረሙ የተቃዋሚ ፓርቲ ተብዬዎች የቱን ያህል ማፈርያዎች ይሆኑ? እነዚህ አይን አውጣዎች
አልመቻቸው ሲልና ስልጣን እየራቃቸው ሲመጣ እነሆ ዛሬ አልፎ አልፎ ተቃውሞ አይሉት የማደናገርያ
ፕሮፓጋንዳ ሲያወናጭፉ ይሰማሉ። የቱንም ያህል ብትጮሁ የቁራ መለዕክተኛን ማን ሊሰማው?
ኢትዮጵያ ታላቅ ናት ህዝቧም ታላቅና አንድ ህዝብ ነው ብለህ ተነሳ፣ በአስመሳይ ምሁራኖች ማወናበጃ
ተታለህ ባዘጋጁልህ የጥፋት የዘር ድርጅት ውስጥ እንዳትገባ። አገርህን ከውድመት ለማዳን ከዚህ አይነቱ
የታሪክ አተላ ድርጅቶች ተላቅቀህ ከአንድነት ኅይሎች ጋር ብቻ ፅና። እረ ስማኝ አገሬ፣ ተው ስማኝ አገሬ
ሲከፋኝ ነው መኖሬ ።
እያልክ ዳር እስከዳር በጋራ ዘምር። ዘረኝነት ፀረ አገር ፣ ፀረ አንድነት ብቻ ሳይሆን ፀረ የሰው ልጅ
(Antihumanity) ነው። ዘረኝነት የተረገሙ ሰዎች ዓለማችንን ለማጥፋት ምድራችንን ባዶ ለማድረግ
የተነሱ ከናዚ አስተሳሰብ የከፋ የሲኦል በር ነው። እኛ የኢትዮጵያውያኖች የሕይወት ምርጫና ግባችን
ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። አዳኛችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው፣ የገነትን በር እየናፈቅን
የሲኦል በር ከፋቾችን እናወግዛለን !!
ከእውነቱ ፈረደ 10/24/2019

