የእራሳችን ጠላት እኛው ነን::
ደምለው አልማው
-

ለተቃዋሚ
ለተቃዋሚ
ለተቃዋሚ
ለተቃዋሚ
ለተቃዋሚ

ፖለቲካ ድርጅቶች
አክቲቪስቶች
ሚድያ ተቃዋሚዎች
ማህበራት ተቁዋሞች
የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ

ለሃያ ስድስት ዓመታት በዘረኛ አገዛዝ ሥር ወድቀን እንደ ጭቃ እየተረገጥን: እንደ ሻማ እየቀለን
እና እንደብረት እየተቀጠቀጥን የተገዛነው በገዢው ጉልበት ኃያልነትሳይሆን የዘረኛውን ዘር ተቀብ
ለን በእራሳችን ላይ ዘሩን በመዝራታችን ነው:: አገዛዙ በቀደደልን ቀዳዳ ገብተን በመጣበባችን ነው
። አገዛዙ ያመጣውን ባክተሪያ ወስደን እራሳችን ላይ በማራባታችን ነው::
አገዛዙ በኢትዮጵያ ሕዝብ ዐይን ፊት በቀን በብርሃን የአገሪቱዋን ዜጎች እያደነ እና እያፈነ ዓለም
በቃኝ ሲወረውር እንደሙግት ወንድ ልጅን ቀጥቅጦ ዘር አልባ ሲያደርግ: ወላጅ እናቶችን ማህጸ
ን በመርዝ እየመረዘ መኃን ሲያደርግ ዜጎችን እንደ ትንኝ በየጥሻው ሲጨፈጭፍ ዜናውን ለማውራ
ትና ዜናውን ለመስማትበመጣደፍ ማንነታችንን ያስገመትነውና ጠላት ወደ ጅምላ ንቀት እንዲሸጋ
ገር ያደረግነው እኛው ነን::
ክብራችንን አውልቀን ህሊናችንን ሽጠን ማንነታችንን በገዛ ፈቃዳችን ጭምር ለማስነወር በመሽ
ቀዳደማችን ገመናችን አደባባይ ወጥቶ ማሳቂያ እንዲሆን ያደረግነውእኛው ነን:: ትግልን በአግባቡ
ሳናውቅ ወደ ትግሉ ገብተን መታገል የሚችልን ክፍል በማደናቀር እና በማደናቀፍ ሜዳውን ለጠ
ላት ነጻ እንዲሆን ያደረግነው እኛው ነን::
ጸያፋቸውን ያልከሉ የአገዛዙ ቡችሎች ሳይቀሩ መናከስን እንዲለማመዱብን ያደረግነውም እራሳ
ችን ነን:: የአገር ዳር ድንበር ሲጣስ ሰምተን እንዳልሰማን: አገርሲቆረስ አይተን እንዳላየን: አገሬው
ከቀዬው ሲፈናቀል እየተመለከትን: ሕዝብ እንዲከፋፈል ሲደረግ እንዲያውም ክፍፍሉን እራሳችን
በእራሳችን ስናፋጥነው ኖረናል::
ያለፈውን የአገዛዝ ግፍና በደል ለመናገር ቁዋንቁዋ ሲያጥረን የቅኝ ገዢዎችን ፈሊጥ ተውሰን እር
ስ በእርሳችን የተበጣበጥነውና ለአገዛዙ ዕድሜ ማራዘሚያ ዕድልየሰጠነው እራሳችን ነን:: ያለፈን የ
አገዛዝ እንከን እና ጸያፍ ለማመንና ለመቀበል አቅቶን ጎታች ኃይል ሆነን አገርን የበደልነው እ
ኛው ነን ::
ዛሬ የፖለቲካ ነጋዴው በዜጎች ደምና ሕይወት ዝናና ገንዘብ ሲሸምት የምናጨበጭበው እኛው እራ
ሳችን ነን:: ዛሬ ሮጦ ማምለጥም ሆነ አባርሮ መያዝ የሚችልጉልበት የሌለውን ጀግና በማድረግ
ምንም ዓይነት የድል ውጋጋን ለማየት እንዳንታደል ብዙ አስተዋጽኦ አበርክተናል:: ተከራክሮ
የማይረታ: ተዋግቶ ድል የማይነሳ :ታግሎ የማይጥል
እልህ አጨራሹን ጨበጣ በውኑ ቀርቶ በህ
ልሙ አይቶ የማያውቀውን ሰው ብሄራዊ ጀግና አድርገነው ያቅራራንለት እራሳችን ነን::
በአጭሩ የድክመታችን የሽንፈታችን የውርደታችን ተነውረኝነታችን መነሻው እራሳችን ነን:: በዚ
ህ መሠረት ላይ የቆመ ማንኛውም አነስተኛና ደካማ ጠላት ባይጫወትብን ነው የሚገርመው::

ስለዚህ ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ውርደትና ሞት የመጀመሪያ ተጠያቂው የኢትዮጵያ
ሕዝብ ነው:: ምክንያቱም ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንደሚባለው እርስ በእርስ መስማማት የተ
ሳነን እና በተናጠል የአገዛዙ ሰለባ ሆነናል:: በትግሉ ውስጥ ዕድሜውን ያገባደደ የዕድሜ ባለጸጋ
ሁሉ: ዛሬም እንደ ጎረምሳ ትኩስ ኃይል ነኝብሎ ከፊትለፊት ቆሞ እንዳለ ነው:: ለአርባ እና ለሃ
ምሳ ያልተሳካለት ሰው ተሞክሮውን እያካፈለ ከውድቀቱ የተማረውን እያስተማረ ከመርዳት ይል
ቅ ዛሬም በአግዳሚወንበር ላይ ተቀምጦ በማይክራፎን ዘመቻውን እያካሄድኩ እያለን ነው:: እኛም
አዎ በርታ ብለን አንድ ቀለሃ የማይገዛ መዋጮ በማዋጣት እራሳችንን እናታልላለን:: ዛሬ በአውሮ
ፓ በአሜሪካ ዲግሪውን: ማስትሬቱን እና ዶክትሬቱን እየተማረ እና ኩባያ ሙሉ ማኪያቶ
እየጠጣ የተቃውሞ መሪ ነኝ እያለ መመሪያ በፌስቡክ ትዕዛዝ
በቲውተር ሲያስተላልፍ እኛምእያደነቅን ነው::
ስለዚህ እንዴት ብለን በእንዴት ዓይነት ሃሳብ እና አቁዋም ከዋናው ጠላት ጋራ እንፋለማለን? ሕ
ዝብን ወስዶ ጭዳ ማድረግ በጣም ወንጀል ነው:: ያለምንም ስልትበቲኦሪ እና በቃል ብርታት ከ
ስልጣን የወረደ አምባገነን በዓለም ላይ የለም:: እራሳችንን እንፈትሽ:: ተግበስብሰን ግርዱና ምርቱ
ሳይለይ: ፈሪና ጀግናው ሳይታወቅ:ብልሁና ሞኙ ማን እንደሆነ ሳይረጋገጥ የትኛው ስልት ጠላት
ን እንደሚመታ
በውል ሳንገነዘብ: በየትኛው አቅጣጫ ብንጉዋዝ ለድል እንደምንበቃ ሳንመለ
ከት በጨፈቃ መሄድ በሰው ሕይወት መነገድ ወይም መቆመር ነው::
ወያኔን ለመግረፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ አላቃተውም:: ያቃተው ወዳጅ መስሎ በዘመናዊ ቁዋንቁዋ
ተቃዋሚና አክቲቪስት መስሎ የሚያምታታውን ኃይል ለይቶማስቀረት ባለመቻሉ ነው::የራሱን
ችግሮችና ድክመቶችን ለማየት የሚፈራ ከማንም ገጥሞ አያሸንፍም::
ይህ ከታወቀ የወያኔ ጉዳይ ዕዳው ገብስ ነው::
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