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የአብዮትና የረሃብ አዙሪት    
 

ክፍሌ 2 :  አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 
 

 
 

 

 

የመጀመሪያዋ ሰንካሊ አብዮት: ፊውዲሌን ኮንና፤ ከበርቴን አስጨንቃ፤ ምሁራንን ተጠራጥራ፤ 
ባሇሞያዎችን አግሌሊ፤ በወታዯሮች ስትመራ: ገና ከጥዋቱ አንካሳ እንዯነበረች የተረደ ጥቂቶች 
አሌነበሩም :: 
የአገርን ዴንበር ከውጪ ጠሊት የሚከሊከሇው፤ የውስጥ ጸጥታንና: ሠሊምን ያስከብር የነበረው ወታዯር: 
እጁን በየቦታው መክተት ጀመረ፤ ዴርሻውን አሌፎ: የሰው ዴርሻ መንጠቅ አዘወተረ፤ ርሕራሄ ጎዯሇው፤ 
እራሱን ወዯዯ፤ ስሌጣንን ሙጥኝ በማሇት፤ ከያሇ ምንም ዯም: ወዯ ፍየሌ ወጠጤ፤ ከዚያም ወዯ ቀይ 
ሽብር በማሇፍ፤ እጁን በዯም ታጠበ ::                                              
ይህ ሁለ ሲሆን  በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እየማሇ ነበር ::     
 
ታዱያ ሕዝቡ ሇሱ ብሊ የመጣች አብዮት: መሌሳ ሇምን እሱኑ እንዯምትሇበሌበው: ሉገባው አሌቻሇም 
ነበር :: 
ነባራዊ የተፈጥሮ ሕግጋት በቅዠት ይሇወጡ ይመስሌ: ተፈጥሮን በቁጥጥሩ ስር ሇማዴረግ ዲዲው፤ 
ሽማግላዎችና አሮጊቶች ተናቁ፤ አባትና እናት ተሰዯቡ፤ የማንነታችን ጥንስስ፤ የመወሇዲችን ምንጭ፤ 
እንዲሌሆኑ ክብር ተነፈጉ፤ ሃዘናቸው ጸና፤ የወሇደትን ሊሇመርገም ሲለ፤ ዕንባ ባቆረዘዙ ዓይኖቻቸው 
አንጋጠው: ፈጣሪያቸውን ተማጠኑ፤ አይመኙት ምኞት ሞትን ተመኙ:: 
 
ገበሬው እንዯዘራ: አብዮት ይፈነዲና የዘራው በእርሻ ሊይ ይቀራሌ፤ ቤት ሇመሥራት ያቀዯ: መገንባት 
እንዯጀመረ አብዮት ይፈነዲና ሳይኖርበት ይፈርሳሌ፤ ሌጁን ሇማስተማር ያቀዯ: ትምህርት ቤት እንዯሊከ 
አብዮት ሌጁን በሌታበት የወሊዴ መሃን ይሆናሌ፤ ትዲር ያማረው: ትዲር ሇመመስረት ቀሇበት እንዲሰረ: 
አብዮት ይፈነዲና ወንዯ ሊጤ: ሴተ ሊጤ እንዯሆኑ ዘመናት ይቆጠራለ፤ የፊቱ ቆዲ ይሸበሸባሌ: ፀጉሩ 
ይሇወጣሌ፤ የወጣትነት ዘመኑ እየሸሸ: የሽምግሌና ወይም የአሮጊትነት ጥሊ: ማንዣበብ ይጀምራሌ:: 
የተወሇዯ ሕፃን ቢኖር የአባትና የእናት ፍቅር ሳይቀበሌ፤ የመወሇዴ ምሥጢሩን ሳይረዲ፤ አብዮት 
ፈንዴታ እናትና አባቱን ትበሊሇች :: 
የአብዮት ጭራቅነት በዚህ ብቻ አሊበቃም፤ ባሌን ከሚስት፤ ወንዴምን ከእህት፤ ጓዯኛን ከጓዯኛው፤ 
ጎረቤትን ከጎረቤት፤ ዘመዴን ከዘመዴ አናክሳ፤ አከሊቷን በዯም ታጠበች፤ ባሕር ቀሊ፤ ወንዝ ዯፈረሰ፤ 
ሰማይ አጉረመረመ፤ ተፈጥሮ ተቆጣ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ፤ የክት ሌብስ ጥበብ ኩታውን አስወሌቃ፤ 
የሃዘን ሌብስ ጥቁር ጠሌ አስሇበሰችው::                                           
ታዱያ በዚህ ሁለ ዴርጊቷ ተኩራራች እንጂ አሊዘነችም :: 
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ሁሇተኛዋ ሰንካሊ የወያኔ (ኢህአዳግ) አብዮት ዯግሞ፤ የአሌባኒያ ሶሻሉዝም ቆቧን ቀዲ፤ የኮምኒዝም 
ጥብቆዋን አውሌቃ፤ አዛዦቿ አሜሪካና እንግሉዞች፤ የመጸወቷትን ዱሪቶ ዯርታ፤ ከረባቷን ሸምቅቃ፤ ብቅ 
ብትሌም፤ አመጣጧ ቂም አርግዛ በዯሌ ሇመውዴ በመሆኑ፤ ጓድችን በታጋዮች፤ ክፍሇ ሏገርን በክሌሌ፤ 
ኢትዮጵያዊነትን በጎሳ፤ ከፋፍሊ « የራስን እዴሌ በራስ መወሰን እስከ መገንጠሌ » የሚሌ መፈክሯን 
እያቅራራች: የኢትዮጵያን ሕዝብ በጎሳ፤ በሃይማኖትና በዘር፤ በመከፋፈሌ፤ ወገን ከወገን በማናከስ፤ 
ዴንበር በማስገሰስ፤ የበዯሌ ክምር ከማሪ በመሆን 20 ዓመታት ብታስቆጥርም አሁንም ስሟ አብዮት 
ነው::  
 
ሇመሆኑ የሕዝብን ሌብና ዕምነት ሳያገኙ አገርን ማስተዲዯር ይቻሌ ይሆን?!  እስከመቼ?! 
ሲምለበትና ሲገዘቱበት የነበረው የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ አሁንም ከዲር ሆኖ የሁሇተኛዋ ሰንካሊ አብዮት 
ፍርፋሪ ናፋቂ የሚሆነውስ እስከመቼ ነው?! 
 
በአገራችን ፖሇቲከኞችና ሕዝቡ ከተሇያዩ ሰንበትበት ብሎሌ፤ ፖሇቲከኞች ሕዝቡን ወዯ ጎን ትተው 
በየጎራው በመሆን የየራሳቸውን የግሌ አጀንዲ እሰጥ አገባ እንጂ፤ የወቅቱ የሕዝብ ስቃይና እሇት 
በእሇት በመቦርቦርና በመገዝገዝ ሊይ ያሇውን የኢትዮጵያ ሕሌውና ጉዲይ ወዯ ጎን ትተውታሌ :: 
 
በወቅቱ ያለትን ማህበራዊ፤ አገራውዊ፤ ክፍሇ ዓሇማዊና ዓሇማአቀፋዊ ሁኔታዎችን በማጤን፤  ሕዝቡን 
አቻችል በማሰባሰብ ሇዴሌ የሚያበቃ የትግሌና የዴርጊት ቀመር በመንዯፍ ታግል በማታገሌ፤ ሇዴሌ 
እንዱበቃ ከማዴረግ ይሌቅ፤ ወያኔ በሚሰጣቸው አጀንዲ ሊይ በመነታረክ ጊዜያቸውን ማጥፋት 
መርጠዋሌ:: 
 
ጥቂቶቹም አምስት ዓመት ጭንቅሊታቸውን በአሸዋ ውስጥ ቀብረው ከከረሙ በኋሊ፤ ከወያኔ ጋር 
«የዝም በሌ ስምምነት» በመፈራረም በወያኔ ምክር ቤት ውስጥ ሲጢጥ፤ ሲጢጥ፤ የሚሌ ወንበር 
ሇማግኘት በሽቅዴምዴም ሊይ እንዲለ የወያኔ የቆል ሽርክነት አብቅቶ፤ ወያኔ ኪሱን በቆል ሞሌቶ 
ሲያጓምጥ፤ የነሱን ኪስ ምች መቶት እያዛጉ ላሊ አምስት ዓመት ያንቀሊፋለ:: 
 
ሕዝቡም የጠባብ ፖሇቲከኞችና፤ የስሌጣን ቋማጮች የፖሇቲካ ቅርሻት ስሇሰሇቸው፤ በነሱ የፖሇቲካ 
ቅርጫ ውስጥ ገብቶ የአገሩን አንዴነት ሊሇመቀራመትና በፖሇቲካ ዴጥ ዲግመኛ ሊሇመንሸራተት እንቢ 
ብሎሌ:: 
ያም ሆኖ ሁሇተኛዋ ሰንካሊ የወያኔ (ኢህአዳግ) አብዮት፤ ሕዝብን ሳታቅፍ በጎሰኝነት ከዘራ ማነካከሷን 
ቀጥሊሇች:: 
 
- ወታዯር ተበተነ፤ አብዮት ነው ! 
- ሕዝብ ተፈናቀሇ፤ አብዮት ነው ! 
- ተማሪ ሞተ፤ አብዮት ነው ! 
- ምሐር ተባረረ፤ አብዮት ነው ! 
- ወጣቱ ሥራ አጥ ሆነ፤ አብዮት ነው !   
- ሠራተኛ ተበተነ፤ አብዮት ነው !   
- ሕዝብ በረሃብ አሇቀ፤ አብዮት ነው ! 
  
ሇሕዝብ ሳይሆን በሕዝብ ሊይ የመጣ አብዮት !! 
ማሇቂያ የላሇው የአብዮትና የረሃብ አዙሪት! እንዱያው ብቻ በአብዮትና በረሃብ ቀሇበት ዙሪያ 
መሽከርከር፤ በሄደበት መመሇስ መመሊሇስ፤ በጀመሩበት መጨረስ፤ ዴግም ዴግግም፤ ማሇቂያ የላሇው 
የማነህ ሰሞነኛ አብዮት !!   
 
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !! 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይባርክ !! 
 


