
እንኳን ለብርሃነ መስቀል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። 
 

አራባ እና ቆቦ የሆነ ጉድአራባ እና ቆቦ የሆነ ጉድአራባ እና ቆቦ የሆነ ጉድአራባ እና ቆቦ የሆነ ጉድ    
 

                                           ከሥርጉተ ሥላሴ - መሰከረም 2003 ዓ.ም 

 
ቧልት ተረብ ቀልድ እንቆቅልሽ ተረት ተረት በሐገር የለም። ሐገረ በቁሟ እዬተሸጠች እዬተለወጠች፣ 
ታዳጊ ህጻነት እንደ አወጡ እዬተሸጡ እዬተለወጡ፤ ወጣት አንሰት፣ የእለት ኑሯቸውን ለማሸነፍ ሲሉ 

በአረብ ሐገር ከቶውንም ሊሰፈር በማይችል መከራ እየማቀቁ እዬተገረፉ እዬታሰሩ እዬተገደሉ 
በአጠቃለይ ዘመነ ባርነት በሀገረ  ኢትዮጵያ  ነግሶ፣ 
 እናት ሀገር በደመመን ተውጣ ኤሉሄ ኤሉሄ ትላለች። 

በሀገር ወስጥ የሚኖረው ህዝብ ከዕለት ዕለት እዬናረ በሚሄደው የኑሮ ውድነት በእራህብ እዬተገረፈ፣ 
በፍርኃት ናዳ እዬቆዘም፣ መከራው ጠንቶበት እህህን ሰንቆ እህህን ተንተርሶ እህህን ተነፍሶ እህህን 

ተላብሶ እያመጣ እንዲኖር ተገዶ ይህው ሌላ አራተኛ የጨለመ ዓመት ጋር ተፋጧል። 
 

ሀገር ወስጥ ያሉት ተፏካካሪ የሰላም ታጋይ ድርጅቶችም ያለፈው ጊዜ በበቂ አልተዘጋጀነም፣ 
የገንዘብም የጊዜም እጥረት ነበረብን እና ለቀጣዩ የወያኔ የሳጥን ድራማ ድጋሚ ተዘጋጀተን 
እናጅባለን እያሉንንንን ነው። ማለፊያ ነው …. እን ዶር ኃይሉ አርያ የሚነግሩን ጭብጥ … 

 
ቀድሞ ነገር ያጸደቁትን ሰነድ በአግባቡ ተግባር ላይ ለማዋል ያለቸው አትኩሮት ምን ያህል ነው? 
አሁንም እንደ ትናቱ ወያኔን በማጀብ ጊዜ ጉልበት ሊባክን ነው? አሁንም እንደ ትናቱ ደግሞ 
በአለ አዲስ ዓርማ ሆነው ከፍ እና ዝቅ ሊሉ ነውን? እንዲያው ወልደ ግራ የሆነ ነገር ነው እኮ። 

 
መጀመሪያ ነገር እነሱ እራሳቸው፣ እራሳቸውን ያደራጁ፤ መሬት ላይ ከአለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር 
እራሳቸውን ያሰማሙ። ህገ ደንባቸውን ያንብቡት የጣሱት እና የረገጡት ሰነድ የእለፍ የደም ወጤት 

የሁነውን …. በአጽህኖት ክብር ሰጥተው ተግባር ላይ ያውሉት። 
 

ከዚህ ቀጥሎ ያለው መራራ ሀቅ ወያኔ በሰላም ሊለቅ እንደማይችል ይወቁ። ይህ ቀደም ሲልም በብዙ 
ሁኔታ የተገለጠ፣ እውነትነቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተጨባጭ እዬሆነ የታዬ የሀቅ እንክብል ነው። ሌላው 
መሬያቸው ክብርት ዳኛ ብርቱካን ሚዴቅሳን ጉዳይ እንደ ህይወታቸው አይተው መሰዋትንት 

ቢያስከፍልም ከፍለው የታመቀውን የህዝብ ቅሬታ ያፈንዱት እና ህዝቡን ይዘው አመጽ ያድርጉ፤ 
ሰላማዊ ትግል ማለት እኮ የሸራተን ግብዣ ማለት አይደልም። በፍጹም! 

 
መራራውን የትግል ወላፈን ከመሪያቸው ጋር ለመጋራት ይደፈሩ። ካአለ ምንም ማማናታት የአንድነት 
የፊት ለፊት የትግል መሰመር መሆን ያለበት ሰለማዊ የህግ ጥሰትን በተግባር መፈጸምን በእጅጉ ሀገር 
ውስጥ ያለው ተጨባጭ እውነት ያሰገነዝባል … ትግል ብሎ አልጋ በአልጋ የለም። የ2006 የምርጫ 

ወድድርን ተስፋ ይርሱት … የሞተ ነገር ነው …. 
በእውነት የአንድነት መሪዎች ቁጭ ብለው ሳይሆን ተኝተው ይሰቡት ምን እንደ ሰሩ? ምን እዬሰሩ እንደ 
ሆነ? ምን ኪሳራ ምን ትርፍ እንደ አሰገኙ? በሁሉም አቅጣጫ እራሳቸውን ይፈታትሹ። በፍጹም ሁኔታ 
የተሰጣቸውን ኃለፊነታቸውን አልተወጡም። ህዝቡ የሚፈልገው ከእነሱ እና እና፣ እነሱ ከትግሉ 

የሚፈልጉት አራባ እና ቆቦ የሆነ ጉዳይ ነው 
ለመሆኑ አንድነት አራባ እና ቆቦ የሆነውን ፍላጎት አርቆ የህዝብ ውክል አካልነቱን በመሰዋትንት 

ሊያቀልም የሚሰናዳው መቼ ይሆን?!። ያቺ የእልፍ በኵራት የሆነቸው ብርሃን ፍቅር ጽኑ አርበኛ እኮ 
አሁንም ጨላማ ውስጥ ናት እና ራዕዮ እንዲህ ባለቤት አጥቶ ሲባዝን ሲንገላታ እንዲያው ምን ያህል 

ታዝን - ትቆስልስ ይሆን?! 
 

ክብርት ዳኛ ብርቱካን ሚዲቅሳ የአንድነት ሊቀመንበር መሪያችን ናት! 
                      ትውልዳዊ ድርሻችን ለመወጣት እራሳችን ከማሸነፍ እንጀምር! 


