
ለተከበራችሁ አገርና ሕዝባችሁን ለምታፈቅሩ በሴንት ሊዊስ አካባቢ ለምትኖሩ
ኢትዮጵያውያን በሙሉ!

ባለፈው ቅዳሜ (October 10, 2009) ፤ ወቅትን ጠብቀው አገርና ሕዝባቸውን ሲያደሙና 
ሲያቆስሉ፤ የነበሩ፤ ወቅቱ ሳያስችላቸው ሲቀር ደግሞ፤ የበደሉትን ሕዝብና አገር ይቅርታ 
ሳይጠይቁ፤ የበግ ለምዳቸውን አጥልቀው፤ ቦታ ቀይረው ያልበደሉ መስለው፤ ቀሪ ጊዚያቸውን 
በሰለም ለመኖር የሚመኙ ሁሉ የትም ቢሄዱ ከፍርድ እንደማያመልጡ ለማሳየት የድሮ የአንድ 
ወቅት ጠ/ሚኒስተር አቶ ታምራት ላይኔን በመቃወም ባደረግነው ሰላማዊ ሰልፍ የተባበራችሁ ሁሉ፤ 
ለአገራችሁና ለሕዝባችሁ ኩራት መሆናችሁን ያስመሰከራችሁበት ቀንና፤ በታሪክም ለአገርና 
ለሕዝብ ታላቅ ባለውለታዎች መሆናችሁን በኩራት ልንመሰክር እንወዳለን።

ውድ ወገኖቻችን፤ ሁላችንም እንደምናውቀው አቶ ታምራት ላይኔ ለ12 ዓመት በሥር ቤት 
መቆየታቸው ይታወሳል። ያሰሯቸውም አብረው የሰረቁና የዘረፉ፤ በጥቂት ዓመታት ሚሊየነር የሆኑ፤
በስርቆት ተስማምተው በመካፈል ስላልተስማሙ እንጅ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሮሮ ወይም እምባ 
ሊያብሱ አልነበረም። ተወደደም ተጠላም ይህ ሥራአት ሲያልፍ በሥልጣን አገራቸውንና 
ህዝባቸውን የበደሉ ሁሉ በበደሉት መጠን መጠየቃቸው አይቀሬ ነው።

በመሆኑም፤ አቶ ታምራት ላይኔ ከበረሃ ጀምሮ እስከ ሚኒልክ ቤተ-መንገሥት አገራቸውን፤ 
ሕዝባቸውን እጅግ የበደሉ፤ እንደ ቡድንም እንደ ግለሰብም ተጠያቂ ሰው ናቸው እንላለን።

***አገርና ሕዝባዊ ራእይ የነበረውን ድርጅት አፍርሰው፤ ኢ ኢ ድ ን በሚል ድርጅት አቋቁመው 
ከደደቢት በርሃ መውጣት የተሳነውን ጠባብ ድርጅት ግንባር ፈጥረው፤ በህልሙ እንኳ በአንድ 
ወቅት ሊደርስበት ወዳልቻላቸው የአማራ ክልሎች እንዲገሰግስ በማድረግ፤ ምኒልክ ቤተመንግስት 
ድረስ አዝልቅው በማስገባት፤ የውጪ ቀኝ ገዥዎች እንኳ ያልተሳካላቸውን የሰሜናችንን ግዛት 
አስገንጥለው አገራችን ያለ ባህር በር አስቀርተዋል።

***ገና ሥልጣን ከመያዛቸው በቅድሚያ ለማጥፋት የባዘኑት ቀደም ሲል ኢህ አፓ ጥለዋቸው 
የሄዱትን፤ በከተማ እነ ጋይም ገ/እግዚአብሔርን ገድለው፤ በርሃ የነበሩትን በቋራ፤ በስደት ላይ
የነበሩትን ከሱዳን በማሳደድ ከሃያ በላይ የሚሆኑትን የኢህ አፓ አመራሮች አፍነው በመውሰድ 
እስካሁን የት እንዳደረሱ የማይተንፈሱ በተንኮል ልባቸው እንደ እባብ የሚጓዙ እንጅ መንፈሳዊ 
ሰው አይደሉም።

*** ድሃዋና ደካማዋ አገራችን የሰለጠነና የተማረ ኃይል እንዳይኖራት ከሚያስቡ አገርበቀል 
ቡድኖች ጋር በማበር አደገኛ የሆነ የትምህርት መርሃግብር በማውጣት፤ ወጣቱ ተውልድ ከአሥረኛ 
ክፍልን በላይ የላቀ እውቀት እንዳይኖረው፤ በየክልሉ ያሉትን ዜጎች አንድ ወጥ እውቀት 
እንዳይኖራቸው እኩል ያልሆነ የትምህርት አሰጣጥ እቅድ በማውጣት፤ አንዱ ተጠቃሚ ሌላ
ተበዳይ ሆኖ ርስ በርስ ዜጎች በቂም እንዲናከሱ በማድረግ እስከ አሁን ድረስ ያልተነቀለ 
የትምህርት ፖሊሲን እንደ ካንሰር የተከሉ በሃላፊነት ሊጠየቁ የሚገባቸው ግለሰብ ናቸው።

***የውጪ ሃይሎችን ሳይቀር አንድነቱን አስተባብሮ ስላደባያቸው፤ ሕዝባችንን ሃይሉም፤ ህብረቱም 
እንደ ንብ ሃይለኛ የሆነ የማይበገር ህዝብ ነው ብለው የመሰከሩለትን፤ የአገራችን አንድነት 
በሚፈታተን የዘር ፖለቲካ መርዝ አማራውን (መኢድ)፤ ሌላውንም በሌላ በማደራጅት የርስ በርስ 
ሰይፍ ያማዘዙ። በደቡብ አማራ በገደል ሲወረወር፤ ህጻናት በቆንጨራ ሲታረዱ፤ አባቶች በቤተ-
ክርስቲያን ውስጥ በሳት ሲጋዩ እያዩ፤ የንፈጠኝነት ጊዜ አክትሟል ብለው የተሳለቁ። 



በምሥራቁም ክልል ህዝቡን ሰብሥበው “ሶማሌ ግመል መንዳት እንጅ፤ ማስተዳደር አያውቅም 
ስትባል ኖረሃልና ተነሥና ችሎታህን አሳያቸው” ብለው በመቀስቀሥ በአማራው ላይ የግፍ ግድያ 
እንዲካሄድ ያደረጉ ናቸው።

***በሃይማኖትም ሳይቀር፤ በጎንደር አደባባይ ኢየሱሥ፤ በአዲስ አበባ አኗር መስጅድ ደም ያፋሰሱ 
የዘመኑ ሳጥናዔል ናቸው።

አቶ ታምራት ላይኔ፤ ከፈጸሟቸው አገርና ህዝባዊ በደሎች ከብዙ ጥቂቶቹ እነዚህን ሲመስሉ፤ 
እኒህን ሁሉ በደሎች በትቢት አፍነው ይዘውና ከጓደኞቻቸው ጋር በፈጠሩት አለመግባባት 
ምክንያት እሥር ቤት ቆይተው መውጣታቸውን እንደ ህዝባዊ ቅጣት በመቁጠር፤ ይቅርታ ሳይጠይቁ 
ቤተ/ክርስቲያን ገብተው ጊዜ ያነሳቸው ሃዋሪያ መስለው መታየታቸው ፈጽሞ የመንፈስን ክብር 
እንዳረከሱ ይቆጠራል።

እኛም ሃገር ስንል፤ በተለያየ የአምልኮት ባህል የተዋቡትን፤ የተለያዩ ቋንቋዎች የሚናገሩትን፤ 
ሁሉም በሁሉ ያሉትን፤ የህ/ሰብ አባሎች በሙሉ ሲሆን፤ ያለይቅርታ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ 
የሚሽሎኮሎኩ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመግባታቸው ፈጽሞ ከወንጀል ነጻ ናቸው ማለት 
እንዳልሆነ እንዲታወቅልን እና፤ እንደነዚይ ያሉትን ተቃውሞ በቤተ ክርስቲያን ፊት መውጣትም 
በኛ እምነት የቤተ ክርስቲያኗን ክብር የሚነካ ሳይሆን ለራሷ ጥራትም ከፍተኛ አስተዋፆ 
እንደሚያደርግም እምነት አለን።

በአጠቃላይ፤ በህዝባቸንና በአገራችን ላይ ከፍተኛ ግፍና በደል የፈጸሙ፤ ስለ ፈጽሙት በደል 
ሕዝባቸውን ይቅርታ ሳይጠይቁ፤ ይባስም በነሱ ትእዛዝ የታሰሩት ከስር ሳይፈቱ፤ ቤተስቦቻቸው 
የተገደልባቸው የሃዘን ጨርቃቸውን ሳይቀይሩ፤ በአጠቃላይ አነሱ በተከሉት አስከፊ ሥርዓት 
ምክንያት ሺዎች በስደት እየተንገላቱ፤ ጨዋ በመምሰል፤ ከዓለም ዓለም በመዘዋወር ያለተቃውሞ 
የነፃነት አየር ሊተነፍሱ አይገባም እንላለን። 

በመሆኑም፤ በዚህ አጋጣሚ በመላ ዓለም የምትገኙ የአገራችሁና የሕዝባችሁ ጉዳይ 
የሚመለከታችሁ ሁሉ ተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ ድምጹን ማሰማት ላልቻለ ወገናችን ድምጽ 
እንድንሆን ጥሪያችን እናስተላልፋለን።

የአገራችንና የሕዝባችን ጉዳይ የመለከተናል የምንል፤ በሴንት ሊዊስ አካባቢ የምንገኝ 
ኢትዮጵያውያን።


