ሇዯ/ር አብይ አህመድ ሰሊም ይሁንሇዎ! መሌካም የስራ ዘመን ሇእርሰዎና
ሇሚወዶት ኢትዮጵያ!
ሇሃገራችን እውን ሇውጥ እንጠብቅ አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈሌጋት
ነው

ምንድን

የኢትዮጵያ ሕዝብ መሰረታዊ ችግሮች ምንድን ናቸው የመሇውን ሇይቶ ሇማወቅ
ከሕዝብ ጋር መወያየት ቢሞክሩ
አዱሱ ካብኔ እነማን ይሆኑ ሚኒስተር ሇመሆን መሰፈርቱ ምንድን ነው እና
አዱሱ ካብኔ የማይሰርቅ፣የማይዘረፍ፣የማይገድሌ፣የማያሳፍን፣የጎጠኝት በሽታ
ያሌያዘው/ያሌያዛት፣ሃገራቸውን፣ወገናቸውን የማይጎዱ/የማይክደ/፣ችግር እያሇ
ችግር የሇም የማይለ መሃይም ምሁራን ያሌሆኑ፣በሽፍጥ ያሌተሞለ፣ቅን
አሳቢዎች ሰው ሰው የሚሸቱ ከጎሳ ነጻ አስተሳሰብ ሙለበሙለ ነጻ የሆኑ ፣
ሃገርን የማይሸጡ፣ከጠሊት ጋር አብረው የሃገርን ጥቅም አሳሌፈው የማይሰጡና
ሇኢትዮጵያ አንድነት ዘብ ብቻ ሳይሆን ሕይወታቸውን አሳሌፈው የሚሰጡ እስከ
አሁን ድረስ ከወያኔ ጋር አብረው የሃገርን ሃብት ያሌዘረፉና ያሌሰረቁ ሃብት
ያሊካበቱ ቢሆን መሌካም ነው ውጤት እናመጣን እኔም ከጎናችሁ ነኝ ያሇጥርጥር
አረጋግጥሇሁ፡፡
ህዝብን በሃማኖትና በጎሳ ሳይከፋፍለ ላት ተቀን የሚጥሩ ምሁራን፣ቅን አሳቢ
ሰዎችን ማወያየት ዋና ስራዎ መሆን አሇባቸው /አሇበት

የሃብት ክፍፍሌ
ይህ ሃብት የሚባሌ በሃገራችን ክፋትን ተንኮሌን ከዘራብን ሰንቶሌ ይባስ ብል
አሁን እየገዯለ፣እየዘረፋ ሃገርን ወዯብ አሌባ ያዯረጉ ሃይልች ሃገሪቱ እነሱና
የእነሱ ብቻ ናት! አትንኩብን እየገዯሌንና እያፈንን የመጣነው 60 ሺህ ሰዎች
ያስጨረስነው ሇሃብት መሆኑ ይታወቅሌን ያሇው ምሳላ ሇምጥቀስ
1-ገብረወሃድ የኩምርኩ ምክትሌ ስራ አስኪያጂ ያሇው ሃብት መጠን 1- 27 ቤት
ከነካርታው፣2- 54 መኪናዎች፣3- አንድ ሚሉዮን ዮሮ በቢሮ ውስጥ የተገኝ፣4500 000 ዶሊር፣5- የኢትዮጵያ ብር መጠን ሇመቁጠር አስቸጋሪ እንዯነበር
በወቅቱ በፍተሻው የተገኝ የአይን እማኞች ነግረውናሌ(ምንጭ፡ የኢዜአ/

2- ላሊው ወያኔ በህገመንግስቱ መሬት መሸጥ መሇወጥ አይቻሌም ይሇናሌ ግን
ሌብ በለ እነሱ በካሬሜትር 365000(ሶስትመቶ ስሌሳ አምስት ሺህ ብር)
ይሸጣለ
3- በመስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለ ወያኔና የወያኔ ተሊሊኪ ካድሬዎች ያሊቸው ሃብት
መጠን በጣም ብዙና ከፍተኛ ነው ምሳላ አንድ ካድሬ ከአምስት ቤት በሊይ
ያሇቸው ሲሆኑ እነሱ ግን ቤታቸውን አከራይተው በህዝብ ቤት ማሇት ወያኔ
በሰጣቸው ኪራይ ቤቶች ውስጥ ይኖራለ ይባስ ብል እዚያው ኪራይ ቤት
አከራይተው የሃገሪቱን ዜጎች በማሰር፣በመግዯሌ፣በማፈን ስራ ሊይ ተሰማርተዋሌ
በመስሪያ ቤት ውስጥ ያሇውን ዘርፋ፣ቅሚያ፣ነጠቃ፣አይን ያወጣ ጉቦ ሰብሳቢዎች
ናቸው፡፡
ትምህርትን በተመሇከተ
ዛሬ በሃገራችን ትምህርት አሇ ማሇት ራስን ማታሇሌ፣ማጭበርበር ሃገርን መክዲት
ነው፡፡ሳይማሩ የሚመረቁባት፣ይባስ ብል በማዕረግ የሚያሰመርቁባት (ምሳላ
በአዱስ አበባ ዪኒቨርሲቲ ንግድ ስራ ኮላጅ ከፍተኛ ማዕረግ ማስመረቅ በወቅቱ
የትምህርት ሚ/ር የነበሩት ወ/ሮ ገነት ዘውዯ ሇሃገሪቱ ፓርሊማ ማቅረባቸውን
ማስታወስ እዚች ሃገር ምን እየተሰራ ነው) በትምህርት ቤቶች ዙሪያ የሚሸጠው
(ሽሻ፣ጫት፣ጠሊ፣ሲጋራ፣ሃሽሽ፣ሴተኛ አዲሪዎቸን አሰሌፈው) ተማሪዎችን
እያስተማርን ነው የሚለ የእነሰብሃት ነጋ ቡድን የተማረ መሃይም ሇማፍራት
ተግተው እየሰሩ መሆናቸውን በተግባር ሊይ አውሇውታሌ በሃገሪቱ የተከፈቱ
ዪኒቨርሲቲዎች ብዛት ቢጨምርም ተመርቆ የሚወጣው ተማሪ የተማሩ
አሇመሆናቸው ከራሳቸው ከተመራቂዎች አንዯበት እውን ነው በትክክሌ
ነግረውናሌ የሚያስተምሩት መምህራን ሇማስተማር አይዯሇም ሇመማር ብቁ
አይዯለም በሰሊልች፣በአፋኛች የተከበበ ከፍተኛ ተቆም ብዙዎቹ የሃሰት(ፎሪግድ)
የትምህርት ማስረጃ ያሊቸው መሆናውን በሃገሪቱ ዜና ማሰራጫ አንድንዶቹም
ያመኑት ጉዲይ ነው
በመስሪያ ቤቶች የሚቀተሩት የአንድ ጎሳ ብቻ ያሇውም ትግረኛ ተናጋሪ
መሆናቸው እኛ ብቻ ነን መኖር ያሇብን ተባብረው ላሊውን ከስራ ያፈናቅሊለ/
እያፈናቀለን ነው
1- ሇምሳላ በጋምቤሊ መስተዲዯር ውስጥ 220 የሀሰት ማሰረጃ መገኘቱ ማሳያ
ነው ይህ ሇምን እና በማን ተዯረገ ማስረጃውን ያዘጋጀው ወያኔ አይዯሇምን

2- በአሶሳ ዮኒቨርሲቲ 120 መምህራን መገኘታቸው
3- በአማራ ክሌሌ ራሳቸው በማጋሇጥ አጭበርባሪዎቹ 1550 በሊይ የተሳሳተ
የትምህርት ማስረጃ አቅረበዋሌ
4-በኦሮሚዊ ክሌሊዊ መንግስት ከ6500 በሊይ
• 5- በአዱስ አበባ መስተዲዯር 1000 በሊይ ይህ መረጃ የተገኘው ከሃገሪቱ
ቴላቨዝን መሆኑ እውቁሌኝ በሱማላ፣በዯቡብ፣በአፋሪ፣ሆድ ይፍጀው እነዚህ
ናቸው ጅቲፐ 1 እና ጅቲፐ2 አዘጋጅተው እድገት አሇ የሚለን
እሚያሳዝነው አንደም በስራ ሊይ አሌዋሇም ምክንያቱም ኢትዮጵያ
ብሔራዊ እቅድ አሊዘጋጀችም በዯንቆሮ እንዯት ብል በወያኔ ዘመን
ተማሪዎች ትምህርት ቤት ገቡ ላብነትን ተምረው ወጡ
(አማራ መንገድ ሊይ ሲሇምን ማየት እፈሌጋሇሁ /መሇስ ዜናዊ/
6- በኢትዮጵያ ስርዓት ትምህርት ጉዲይ ምን ምንጊዜም በኢትዮጵያ አንድነት ሊይ
የማትተኛው እንግሉዝ ከጥንት ጀምሮ የጥፋት ክንዶን አሁንም በርዲታ ሰበብ
የሃሰት መረጃ ከሚሰጡት የምዕራባዊያን መንግስታ አንደ ቢሉዩን ፓውንድ
(1 000 000 000 ፓውንድ)/ ምንጭ፡የጀርመን ሬድዮ 20101 ዓ.ም)
ሇባሇስጣናት ትምህርት በማሇት ዛሬ ሚኒስቴር፣ዯታ፣ኢኮኖሚስት አዱስ አባባ
ልንዯን እየተመሊሇሱ ተማርን ድግሪ ይዘናሌ ይሰጣለ ምን ታመጣሊችሁ/
አሜረካም ሆነች እንግሉዝ ከኢትዮጵያ አጥፋዎችና ነቀረሳዎች መሆናቸው
በአዯባባይ ነግረውናሌ
በሃገሪቱ ያለ ፕሮጀክቶች
ፕሮጀክት ገዯብ ነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ፕሮጀክት የሚነዯፈው ሇኪስ
ማዯሇቢያ/ሇነጣቂዎችና አስነጣቂዎች)፣የሃገርና የሕዝብ ጠሊት ሇሆኑ ጅቦች፣
ገንዘብ መሰብሰቢያ፣ብዙ ቤቶችን ሇባሇስሌጣናት ሇመስራት የፕሮጀክት
አስተባባሪዎች ተብየዎች ሲሰርቁ፣ሲዘርፉ፣ሲያጠፋ አንድም ፕሮጀክት እውን
አሌሆነም ( ስሇዚህ ፕሮጀክቶች የሚነዯፋት በጠሊቶቻችን እቅድ እጅ ነው ማሇት
ነው) ሇጠሊቶች መጥፊዋ የሚነዯፍሊት ሃገር መሆን የሇባትም (ምሳላ፡ መንገዶች
ግድቦች፣የቤቶች፣40/60፣20/80፣ወዘተ

የተገዯለ ኢትዮጵያዊያን
ሰውን መግዯሌ በኢትዮጵያ ዋና ስራ ነው ይህም ቀዯም ብል በ1981ዓ.ም በአሶሳ
6000 (ስድስት ሽህ) አማራዎች፣በ1983 በሃርር፣በአሩሲ፣በባላ፣በሲዯሞ፣በወሇጋ፣
በጎንዯር ወሌቃይት፣በጋምቤሊ፣በኦጋዯን) ወዘተ ሰንት ናቸው
በ2010 ዓ.ም በሃገራቸው የተገዯለ፣ከሃገራቸው የተባረሩ አንዯ ሚሉዮን የኦሮሞ
ሕዝቦች ዛሬ ኢትዮጵያ በወራሪዎች ተወራሇች በወያኔ፣በብአዱን በስንቱ!
በመሊው ሃገሪቱ ሰውን የገዯለ፣ያቆሰለ፣የዘረፋ፣ዯብዛውን ያጠፋ፣ጥፍርን የነቀለ፣
የዯፈሩ፣እርቀነ ስጋቸውን ሌብስ አስወሌቀው የገረፉ፣መግረፊያው ያቀረቡ ሇምሳላ
እንዯነ ዶ/ር አሽብር ወሌዯጊውርጊስ ይህ ሰው የፓሉስን ደሊ ገዝቶ በማቅረብ
ይታወቃሌ ሕዝብ ይህን ሉያውቅ ይገባዋሌ፣ጥርስን ያስነቀለ፣አይን ያስጠፋ ፣
ትዕዛዞችን የሰጡ የተቀበለ፣ጫካ ውስጥ ገድሇው ሇጅብ የሰጡ ሁለ (ሚኒስቶሮች፣
ካቢኔዎች፣ሕዝብ ተወካዮች ፣ካድሬዎች፣የወረዲ አስተዲዲሪዎች፣የቀሇቤ
ተመራጮች በሃገሪቱ ሇተፈጸመው ግፍና በዯሌ ተጠያቂ መሆን አሇባቸው ሇፍርድ
እንድቀርቡ ሕዝብ በትብብር በሃገሪቱ ሕግና በአሇምአቀፍ ሕግ በመታገዝ ፍትህ
ማገኝት አሇብን ዯብዛቸው የጠፋትን ሰዎች ሁለ የቀበሩበትን ቦታ ገዲዮዎቹ
ሇቤተሰቦቻቸውና ሇህግ ክፍሌ ማሳወቅና መጠቆም አሇባቸው
በሱማላ ክሌሌ የተዘጋጀው ሌዩ ሃይሌ
መጀመሪያ ሇምን ሌዩ ሃይሌ ሇምን አስፈሇገ ይህ እቅድ የተነዯፈው በልንዯን
ውስጥ ሲሆን ያም የሆነው እንግሉዝ የሌዩ ሃይልቹን ማሰሌጠኛ ገንዘብ ባጀት
ሇመመዯብና ኦሮሞውንና አማው በሃገሩ ሇማሰገዯሌ፣ሇማባረር ሇዚህም እንግሉዝ
አስራአምስት ሚሉዩን ፓውንድ (15 000 000 ፓውንድ)(ምንጭ፣የድሊ
ዪኒቨርሲት መምህራን በአሜሪካን ሬድዮ የተነገር) በመመዯብና አሰሌጣኝ
አስተማሪዎችን በመመዯብ ምን ጊዜም በትውሌድ የሚፈሇዲ ፈንጅ አጥምዯው
ያሁም ትውሌድ ቀምሶ ከሃገሩ አይግባኝ ጠፋ ሆድይፍጀው
የርዲታ ሰችዎች ስውር ዯባ
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚተረማመሰው የረዲታ ሰጭ ብዛት የሚያውቁት እነሱና
በርዲታ ሰጭዎች ድርጅቶች የሚሰሩ የሃገሪቱና የውጭ ሃገር ተወሊጆች በገንዘብ፣
በመኪና፣በውጭ ጉዞ ገንዘብ መሰብሰብ በሆቴች መዝናናት ሆዲቸውን መሙሊት፣
የሃገርን ሃብት ከርዲታ ሰጭዎች ጋር ተባብረው እጽዋትን፣እንሰሳትን፣ሰብልችን

፣ሰዎችን በከንትሮባንድ፣በይፋ፣በድብቅ ከሃገር ማስወጣትና ከፍተኛ ሃብት
የሚያካብቱት በድሃ ሕዝብ ስም በየትኛው ህግ ይዲኛለ 
የመሬት ቅርምት ዘመን
በ21ኛው ክፍሇ ዘመን ታይቶም ተሰምቶም እማይታወቅ በኢትዮጵያዊያ ሊይ
የተሰራ ግፍና በዯሌ ምንጊዜም አይረሳም! ገበሬውን ከማሳው ሊይ አፈናቅሇው፣
ገድሇው፣እስረ ቤት ከተው፣ካሳውን ነጥቅው፣መሬቱን የእስር ቤት ገንብተው፣ስዯት
እንዯሂድ ከነቤተሰቡ በጥቅለ የዘር ማጥፋት ወንጀሌ ነው፡፡በተግባር ሰረተዋሌ
ስንዯ፣ማኛ ጤፍ የእሌህ አይነቶችን የሚመረትበትን የኢትዮጵያን መሬት
ሇአበባ እርሻ፣ሇመርዝ ማብቀያ አዯረጉት የአፈር ጥራት ብክሇትና የውሃ
ብክሇት ስንቱ ይዘርዘር ላሊ አንድ ምሳላ እናንሳ ሇመንገድ የመሬት ካሳ
ክፍያ ሇወል ገበሬ በካረሜትር 25 ብር እስከ 300 ብር ያውም ከዚሁ
ገንዘብ ሊይ ካድሬው፣የወያኔ ቅጥረኛው ብአዱን፣ሉቀመንበሩ፣ተሊሊኪው
ቀምተው ሇርሃብና ሇስዯት ዲረጉት የጋንቤሊን መሬት ሇሳውድ አረቢያ፣
ሇህንዶች፣ሇፓኪስታኖች፣ሇቱርኮች (ሇሃገር ውስጥ ጅቦች ሇወያኔ ቡድን
ማሇት ነው የሃገር ውስጥ ጅቦች ሇሰፈር ተጠራረተው የጋንቤሊን ሕዝብ
አፈናቅሇውታሌ ገድሇውታሌ፡፡ ሁሇተኛ ምሳላ አንዯ ቤቱ
ሇባሇሃብት(ባሇሃብት ማሇት ቀማኛው ነጣቂው ወያኔናተባባሪዎቹ ማሇት
ነው) ሇመሸጥ የተፈሇገ ቤት በዯሴ ከተማ ውስጥ ነገሩ የሆነው
ሇአፈናቀለት ሰው ቦታ ሇባሇሃብት ይፈሇጋሌና ካሳህን ይዘ ጥፋ ካሳው
ስንት መሰሊችሁ አንድ መቶ ሃያ ሺህ ብር (120 000 ብር) በግድ አባረው
እነሱ ያን ቦታ ስድስት ሚሉዩን ብር (6 000 000 ብር) ሸጡት ይህን ነው
የነቀርሳዎች ውጤት አማራውን መግዯሌ፣ማፈናቀሌ፣ማፍን፣ማሳፍን
((አማራ መንገድ ሊይ ሲሇምን ማየት እፈሌጋሇሁ /መሇስ ዜናዊ/

ከሃገርና ከውጭ የወዯሃገር ውስጥ የሚገቡ ምግቦች፣ሰብልች፣መጠጦች ጉዲይ
ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ፈተና ውስጥ ከገባን ከ27 አመታት ሆነን ብዙ የሚያሳስበኝ
የሚያስጨንቀኝ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያሇች ሃገራችን በጎሳ በተዯራጁ
በአነስተኛና ቅጣጥን በቀሇቤ በወረዲ ተዯራጅተው ሇህዝብ በሚቀርብ ሸቀጦች
መድሃኒት ያሌሆኑ መድሃኒቶችን በላሊ አነጋገር መርዝ ሇህዝብ ማቅረብ ሲሆን

ኢትዮጵያዊያን የዘር ማጥፋት ዘመቻ መሆኑን መታወቅ አሇበት በምግብ ውስጥ
ባዕድ ምግቦች ከእንጀራ ውስጥ በመጨመር፣ጀሶ፣የግርግዲ ቀሇም አፈር፣አሸዋ፣ቅቤ
ውስጥ ድንች፣ሙዝ በመጨመር ዘይቱን በመርዝ በመሇወስ ሇህዝብ ቀርቦሌ ዜጎች
ሞተዋሌ በሰው ተገድሇዋሌ ማሇት ነው ገዲዮም አቅራቢውም ወያኔና ወያኔዎች
ናቸው አሁንም እያቀረቡ ናቸው ወያኔ ሇምን የኢትዮጵያ ጠሊቶች ሆኑ

የመፍትሔ ሃሳብ
• የሃገሪቱን ስርዏት ትምህርት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንድሸት በሃገር በቀሌ
እውቀት ሊይ መሰረት ያዯረገ ሴክተር ሪቨው/የትምህርት አጠቃሊይ እና
ጥናትና ጥራትን የጠበቀ እንደሆን ማድረግ
• በመዋሽት ሃገርን መንግስትን አይጠቅም ይጎዲሌ እንጂ ከሁለ ግን
ማስመሰሌ አዯጋ ነው
• ከህዝብ የተሰረቁ መሬቶች፣ንብረቶች፣ወርቆች፣ያሌታወቁ ማዕድኖች ፣
ቤቶቻው፣መኪኖቻቸውን ሇህዝብ ሳይውሌ ሳያድር መመሇስ አሇበት
• ከሕዝብ፣ከሃገር የተሰረቀ ማንኛውንም ሃብት ሇሃገሪቱ ዜጎች ከድህነት
መውጫ አንድሆን ማስመሇስ ስራ ሊይ ማወዋሌ
•
•

ኢትዮጵያ ዛሬ የሚያስፈሌጋት በእውቀት፣በትብብር የሚሰሩ ምሁራን
እንጂ የሚሰርቁ ምሁራን ተብየዎች አትፈሌግም
በሆዲቸው የሚያስቡ ምሁራን ፈጽሞ ከሃገር መጥፋት አሇባቸው!

•

ህዝብን በሃማኖትና በጎሳ ሳይከፋፍለ ላት ተቀን የሚጥሩ ምሁራን፣ቅን
አሳቢ ሰዎችን ማወያየት ዋና ስራዎ መሆን አሇባቸው /አሇበት

•

ሃገራችን በአሁኑ ጊዜ በጣም የሚያስፈሌጋት ዋና ነገር ቢኖር
ዱስፒሉን/ስነ-ስርኣት/ ያሇው/ያሊት ነው

• ሕዝብን አብሮ እንድኖር የሚሰብኩ

•

ከላብነት፣ከስርቆት፣ከዘረኝነት፣ከጎጠኝነት ነጻ የሆኑ ምሁራን ማብዛት

•

እስከአሁን ድረስ ከህዝብ ከሃገራቸው ገንዘብ ያሌሰረቁ ሰው ያሌገዯለ፣
ያሊስገዯለ በወገናቸው ሊይ ግፍ ያሌሰሩ

•

በሃገሪቱ ባለዪኒቨርሲቲዎች የሚማሩትን ተማሪዎች ኢትዮጵያዊነትን
እንጂ መንዯረተኝነት የማያስተምሩ ምርጥ ምርጥ ምሁራን በጥንቃቄ
ማዘጋጀት እና ኢትዮጵያዊ የሆኑ ዜጎችን ኮትኩቶ ማፍራት

•

ትምህርት ቤቶች የነገውን ትውሌድ የምናሳድግበት ክቡር ስፍራ ነው!

• ስርዓት የሚሇወጠው በስርዓት ነው! በትክክሇኛ ሰው ብቻ!
•

ህገመንግስቱን መሰረዝ፣አዱስ ሁለም ያመነበትን በጥንቃቄ ማዘጋጀት

•

በዘርፍ በዘርፍ ሙያቶኛችን ሇሃገራቸው የሚያስቡትን ማዘጋጃት ነገር
ግን ገንዘብን የሚያመሌኩት ካንሰር እንዲይሆኑ መጠንቀቅ የወያኔ ሰሇባ
አሇመሆን

•

የተቀጠረ ግን የማይሰራ ሰው/ትውሌድ/የማፍራት ዘመቻ ስሇዚህ
ትውሌደ ራሱንም ሆነ ሃገሩ ሉጠቅም አይችሌም ይታሰብበት

• በሃገሪቱ ትክክሇኛ ፓሉሲ እንድኖር መትጋት አደሱ ጠቅሊይ ሚ/ር ሇዶ/ር
አብይ አህመድ ብቻ የሚተው አይዯሇም
ሳ.አ

