ይዴረስ ሇፈጣሪ!
አሥረዯው (ከፈረንሳይ)

ተጣፈ ተኔ « ወተህ ወርዯህ የሊብህን ወዝ ትበሊሇህ » ብሇህ ወዯ መሬት ከሊከው የአዲም የሌጅ፤ ሌጅ፤
ሌጅ፤ ሌጅ፤ ሌጅ፤…………………………..አንደ፤ ሊንተ በሰማዬ ሰማያት ሊሇኸው አምሊክ ::
እነሆ ይችን ዯብዲቤ በመሌክተኛህ በመሊኩ ገብርኤሌ በኩሌ ሊንተ ስሌክ፤ ካገኘህ ሇራስህ በእጅህ
እንዱሰጥ፤ ካጣህም ሇእናትህ ሇወሊዱት አምሊክ፤ እንዱሰጣትና እሷ እንዴትሰጥህ አዯራ ብዬዋሇሁ ::
አምሊክ ሆይ !
ከጭቃ አዴቦሌቡሇህ የፈጠርከው ሰውን ያህሌ ጨካኝ ፍጡር አንቱ እያሌኩ፤ አንተን አንቱታ በመንፈጌ
ከዴፍረት እንዯማትቆጥርብኝና ቁጣህ እንዯማይበረታ አውቃሇሁ፤ አንተታዬ የመውዯዳና ሊንተ ያሇኝ
የክበር መግሇጫ መሆኑን አንተው ታውቃሇህና !
ይኸውሌህ ጉዲዩ እንዱህ ነው:
ፈጣሪ በጆሮው ሊይ ተኝቶ የሕፃናትን ሇቅሶ፤ የዕናቶችን ዋይታ፤ ያባቶችን ጣር፤ አሌሰማ ብሎሌ፤
…………….ሕዝብ መከራው በዝቶ፤ የበዯሌ ገፈቱ ገንፍል እየፈሰሰ፤ ዋይታውና ሇቅሶው እንዯ እሳተ
ጎሞራ ሊንቃውን ከፍቶ፤ የሰማዩን በር ሲሇበሌብ፤ ጩኸት በርክቶ፤ ፈጣሪ አሌሰማ አሇ ::
ቤተ መቅዯሱ ሲዯፈር፤ ጽሊቱ ሲቃጠሌ፤ ገዲማት ሲታረሱ፤ የሰማዕታት መቃብር ሲፈነቀሌ፤ እሱን
ብሇው ቅጠሌ በሌተው ሇሱ ያዯሩ ባህታዊያን፤ በጃቸው መስቀሌ፤ በቀሚሳቸው ስር ሽጉጥ ባነገቡ
ሃሳዊ መሲሃን……… ሬሳቸው እንዯ ፍሪዲ በቤተ መቅዯሱ ሲዘረር፤
ሕዝብ በፀጉሩ ሌክ መከራው በርክቶ፤ ችግር አጉቡጦ ሲዯሌቀው፤ ሆዴና ጀርባው በረሃብ ሙጫ
ተጣብቆ ሲያቃስት፤ የጎዴን አጥንቱን ተዯግፎ እየተንገዲገዯ ወዲንተ ሲማጠን፤ በውሃ ጥም የዯረቀ
ምሊሱን እየመጠጠ ወዲንተ ሲያንጋጥጥ፤ የነጠተፈ ኩሬ ከመሰለ ዓይኖቹ ዕንባውን እየጨሇፈ ወዲንተ
ሲረጭ፤ መሬት እንኳን ቀብጣ፤ አፏን ከፍታ የምትውጠው፤ የዴሆችን የዯረቀ አጥንትና ጅማት ብቻ
ሆኖ፤ ፈጣሪ በዓይኖቹ ማየት ተሳነው፤ እያለ ያሙሃሌ::
ምን ማማት ብቻ ! በየመቅረዙ ጠዋትና ማታ ተጎሌተው የሚያንሾካሹኩት ይኸንኑ ነው ::
አሌፎ ተርፎም ተዯብቀው የሚያሽሟጥጡህም አሌጠፉም፤ እንግዱህ እኔም ተዯብቄ አብሬ
ከማማህና ከማሽሟጥጥህ ይሌቅ ሌንገርህ ብዬ ነው፤ ይችን ዯብዲቤ ሌጥፍሌህ የዯፈርኩት::
ይኸው ገብሬሌ ምስክሬ ነው !
እነዚህ ሌበ ዴፍን የህሉና አሌቦዎችና ገንዘብ አምሊኩዎች፤ በመጥሃፍ ቅደስህ ውስጥ ኢትዮጵያ
የምትባሌ የጥቁሮችን ምዴር፤ ከ 40 (ከአርባ ጊዜ በሊይ) እንዯጠቀሰካት እንኳን አይረደም::
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በተሇይ፤
በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ኢትዮጵያዊ መሌኩን፤ ወይስ ነብር ዝንጉርጉርነትን
ይሇውጥ ዘንዴ ይቻሊሌን ? ያሌከው ሌቤን ጧፍ ሆኖ ያሞቀዋሌ፤ እራሴን ቀና፤ ትከሻዬን ከፍ
አዴርጌ እንዴሄዴና በኢትዮጵያዊነቴ ኮርቼ፤ እንዴኖር ከሚያዯርጉኝ ጥቅሶችህ አንደ ሲሆን፤…….
ሊንተ ሁለንም መንገር አያሻም ብዬ ተውኩት እንጂ፤ እኔ ባሪያህ ሁለንም መዯርዯር አይገዯኝም ::
እናማ ይኸውሌህ !
« የጠሎችሁን ውዯደ ብትሇን » እሺ ብሇን ብንወዲቸው እነሱ ጠለን፤ « ቀኝ ጉንጫችሁን በጥፊ
ቢመቷችሁ ግራውን ስጧቸው » ብትሇን፤ ግራ ጉንጫችንን ብንሰጣቸው አሌበቃ ብሎቸው፤
ሰውነታችንን በጥይት በሳሱት፤ በሳንጃ ዘከዘኩት፤ ተማሪዎች ሌጆቻችን ከግዴያ ሇመዲን ወዯ ቤተ
መቅዯስህ ቢሸሹ ከቤተ መቅዯስህ እየጎተቱ ወስዯው ሇሞትና ሇእስር ዲረጓቸው:: ምን ይኸ ብቻ !
ሕፃናት ሇባርነት ተሸጡ፤ ሴቶች ሌጆቻችን ሇዝሙትና ሇግርዴና ተሰዯደ፤ ወንድች ሌጆቻችን
ሇአሽከርነት ተዲረጉ፤ በግፍ ብዛት የእናቶች አንጀት ተቋጠረ፤ ያረገዙበትን ማህጸን ረገሙ፤ ያጠቡበት
ጡቶቻቸውን ጎንበስ ብሇው በምሬት ነከሱ !
ጎሌማሶች በራሳቸው፤ በወሊጆቻቸው፤ በምሽቶቻቸውና በሌጆቻቸው ሊይ በዯረሰው በዯሌ፤ ቁጭትና
ንዳታቸው ገንፍል፤ መሬቷን በፍም አልል ሉሇበሌቧት ቀኑ ተቃርቧሌ፤ በዛን ዕሇት ከእሳቱ ወሊፈን
የሚያመሌጡ እነማን ይሆኑ?!
ወይ ጉዴ! ሇካ ሇዚህ ነበር፤ አያቴ ሃዘኑ በዝቶ፤ የዕምነት ዛቢያው ጠሞበት ሲንገዲገዴ፤ ባንተ ሊይ
ያሇውን የተዯባሇቀ ስሜት ሲገሌጽ:
« የሇህም እንዲሌሌ ይመሻሌ ይነጋሌ፤
አሇህም እንዲሌሌህ እንዱህ ይዯረጋሌ፤ » ብል ያዜመው? ሆሆይ !
ዛሬ ነው የተገሇጠሌኝ፤ ያኔ ትንሽ ሌጅ ስሇነበርኩ ሌብ አሊሌኩትም ነበር!
ዛሬ እኔ የሌጅ ሌጁም ሌዯግመው ምን ቀረኝ ብሇህ?! በዕውነቱ ዝምታህ በእጅጉ በዛ፤ ትዕግሥትህ
ከሌክ አሇፈ፤ ሕዝቤ ተሰቃየ፤ ሇተፈጸመ ግፍ፤ ፍርዴ ከላሇ ተጠያቂነት አይኖርምና ፍርዴህ የግዴ
ይሊሌ፤ አንዴ ዘርና የኦርቶድክስ ሃይማኖትን ሇማጥፋት፤ የሚያዯርጉትን እሩጫ ካሊቆሙ፤ የዘሩትን
ሙጃ የሚያጭደበት ቀን መቅረቡን ንገራቸው ……………. ::
ዯግሞ « የሚያዯርጉትን አያውቁምና ይቅር በሊቸው » እያሌክ የሌብ ሌብ ሰተህ አቀበጥካቸው፤
ከበሯቸውን እየዯሇቁ ጣቶቻቸውን አሹሇው ዓይንህን ሇመዯንቆሌ የሚዲዲቸው ቀበጦች ፍጡሮችህን
አዯብ ግዙ በሊቸው!
በአምሳሌህ የተፈጠርን ፍጡራን መሆናችንን እያወቁ፤ እኛን ሲበዴለ አንተን እንዯበዯለ መሆናቸውን
እንዳት አያውቁም ትሊሇህ? እነሱ የሚያዯርጉትን ሁለ ሌቅም አዴርገው ያውቃለና፤ ፍርደን ሇአባትህ
ተውሇት::
ቆይ ቆይ የረሳሁት ጥያቄ አሇኝ፤ ሇመሆኑ መቼ ነው የምትመጣው ?!
የተወሇዴክባት ምዴር አሌናፈቀችህም? አቤት ያንተ ነገር፤ ሇሰው ሌጅ የሳሳ ሌብ እየሰጠህ፤ ሇራስህ
በዴርብ የተሰራ ሌብ ነው ያሇህ ሌበሌ? እኔ ግን የተወሇዴኩባት አገሬና ሕዝቤ ይናፍቁኛሌ፤ የሕዝቤ
መከራው መከራዬ፤ ሃዘኑ ሃዘኔ፤ በዯለ በዯላ፤ ስሇሆነበኝ ነው ወዲንተ የምጮኸው፤ እናም ጩኸቴን
አዴምጥ !
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አይ የኔ ነገር! እረስቼው ሳሌነግርህ:
አንተ « ከበጎቼ መሃሌ አንዶ እንኳን ብትጠፋ እሷን ፍሇጋ እሄዲሇሁ ብሇሃሌ »፤
እነሆ በጎችህን ጠብቁ ብሇህ አዯራ የሰጠሃቸው እረኞችህ፤ በጎቻቸውን የትም በትነው ሇዚች ምዴር
ስሌጣን እርስ በርሳቸው ሲጎነታተለ፤ ሲወነጃጀለ፤ ሲረጋገሙ…………..አብዛኞቹ በጎችህ በተኩሊዎች
ተበለ፤ ብዙዎቹም ከቤተመቅዯስህ ፊታቸውን አዞሩ::
እርስ በርሳቸው ይቅር መባባሌ ያሌቻለ፤ እንዳትስ አርገው ይቅር ማሇትን ሇማስተማር፤ ይዯፍራለ?
ሠሊም፤ ፍቅር፤ መቻቻሌን፤ የሚያስተምር ያንተን ቃሌ፤ እንዳትስ መስበክ ይቻሊቸዋሌ?
እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ!
በእንተ እዚትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ!
እንበሌ አሥራሁሇት፤
የነገሩህን የማትረሳ የሇመኑህን የማትነሳ አምሊክ ሆይ!
እነሆ ፍርዴህን ሳሊይ ብትጠራኝ እንዯማሌመጣ ካሁኑ ሌንገርህ፤ ነገር ግን ፍትህ ሇጎዯሇበት ሕዝቤ
ፍርዴህን በሰጠህ ማግስት፤ አንተ ሳትጠራኝ እኔው እራሴ መጥቼ በርህን አንኳኳሇሁና ጠብቀኝ::
እኔን ቢያሻህ እንዯ ልጥ ሚስት የጨው ሃውሌት፤ ከፈሇክም በዕቶን እሳት ውስጥ ወርውረህ፤ ሌንዯዴ፤
ሌቃጠሌ፤ ብቻ ሕዝቤን አዴን፤ ሕዝቤን መከራ በቃህ በሇው፤ የእናቶችን ዕንባ በምህረትህ አብስ፤
የሕፃናትን ሇቅሶ በዯስታ ሇውጥ፤ የአባቶችን የቆሰሇ ሌብ አሽር፤ በስዯት የሚጉሊለ ወገኖቻችንን ወዯ
ጥቁሯ እየሩሳላም ወዯ አገራቸው ኢትዮጵያ መሌስ፤ አገራችንን የፍቅር፤ የሠሊም፤ የወንዴማማችና
የተስፋ ምዴር አዴርጋት:: ሠርተን የምንኖርባት አገር እንጂ፤ እሷን የምንሸሽ ምዴር አታዴርጋት::
ጨካኞችን ወዯ ሌቦናቸው መሌስ፤ ይቅር ማሇትን አስተምራቸው፤ የታበየ ሌቦናቸውን አስተንፍስ፤
ያቄመ ሌባቸውን በይቅርታ ሙሊው፤ በስስት የታወሩ ዓይኖቻቸውን ከፍተህ አብሮ ማዕዴ መቅረብን
አስተምራቸው::
እነሆ በመጨረሻም:
ይችን ዯብዲቤ ሊንተ በመጣፌ፤ ሇፈጣሪ አሳበቀ ብሇው የሚከፋቸው ቢኖሩ፤ ባንተ አምሳሌ የተፈጠሩ፤
ግን ሌበ ዴንጋዮች፤ የተንኮሌና የቂም ጎተራዎች ናቸውና፤ ሇወገኖቻቸው የሚራራ ሌቦና ሇግሳቸው::
በአብ፤ በወሌዴ፤ በመንፈስ ቅደስ፤
አሃደ አምሊክ፤
አሜን !
ተጣፈ በዕሇተ ሌዯቱ ታኅሳስ 29 ቀን 2005 ዓ.ም. (07/01/2013)
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