አቶ በቀለ እባክዎን ለውሸትም ድካ አለው! በ2200 ከተሞች በአንድ ጊዜ ሰልፍ?
ግርማ በላይ
“ጥሎብኝ” አለች ያች የዘፈን ድልቂያውን ለብቻ በሚመስል ሁናቴ የተቆጣጠረችው ሚጢጢዬ ዘፋኝ - ወዳ አይደለም፡፡
የፖለቲካው ሀድራ በኔ ላይ እንደጣለው ያለ አስጨንቅ-አስጠብብ አዚም በርሷ ወይም ዘፈኑ በሚወክለው ሌላው ዜጋ ላይም
የፍቅር አዚም የሆነ ነገር ጥሎባቸው ቢሆን ነው፤ መግቢያ ያስፈልጋል እኮ፡፡
ይህን በቀለ ገርባ የሚሉትን ሰውዬ ከሚዲያ ዘወር የሚያደርግልኝ ሰው ባገኝ የወር ደመወዜን በዓመት ባስገባሁ፤ ደርግስ
ለእናት ሀገር ጥሪ ሳልወድ በግዴ ይጨረግደው አልነበር! አላይም ብየ እንዳልተው ምን እጽፋለሁ? አለመታደል እኮ ነው፡፡
ከሚናገረው ከመቶ አምስትና አሥር እንኳን እውነት አይገኝበትም? ስንት ቀልማዳ ነው ይቺ ሀገር ያፈራችው? እሷንም ጥሎባት፡፡
ትናንት ማታ በትግራይ ቲቪ ይሄው በቀለ ገርባ በአንድ ጎበዝ ጋዜጠኛ ይጠየቅ ነበር፡፡ ሌላው ውሸትና ክህደት እንዳለ ሆኖ
ለአሁን የመረጥኩለት ግን በርዕሴ እንደተጠቆመው ባለፈ አንድ ወቅት እርሱና መሰል የኦሮሞ አክቲቪስቶች ኦሮሚያ በሚሉት
ከዚህም ከዚያም ተቦጫጭቆና እንደለማኝ ድሪቶ በወያኔ መርፌ ተሰፋፍቶ በአሜባ ቅርጽ በተሠራ የግብጻውያኑ ጃዋራውያን የተስፋ
ምድር ላይ በአንድ ቀን በአንድ ቅጽበት በ2200 ከተሞች የተሳካ ሰላማዊ ሰልፍ መደረጉን በከፍተኛ ኩራት የገለጸበት ወደር
የማይገኝለት ዕብለት ነው፡፡ “ከዋሹ አይቀር እንዲህ ነው!” አይባል ነገር የውሸትን ለከት በእጅጉ ያልፋል፡፡
2200 ከተሞች ለመሆኑ በኦሮምያ ተብዬው ይቅርና በመላዋ ሀገራችንስ ይኖሩ ይሆን? ማጋነን፣ መዋሸት፣ መቦጥረቅ፣
መኳሸትና የመሳሰሉ የይሉኝታን ድንበር እንዳሻቸው ለመጣስ የማያፍሩ ቃላት በፖለቲከኞች የሚፈቀሩት ለምን ይሆን?
አሥር ሽህ ሰው የተገኘበትን ሰልፍ ሁለት ዲጂት ጨምረው አንድ ሚሊዮን ቢሉ አይሰቀጥጣቸውም፤ ሃምሣ ሽህ ሰው
የተገኘበትን አንዳች ኹነት አሁንም ሁለት ዲጂት ጨምረው አምስት ሚሊዮን ቢያደርጉት ቅንጣት ‹አይሸምማቸውም› - በልጆቼ
ቋንቋ፡፡ እንዴ!? እንታይ ኢዩ ጉዱ! በሕይወት ዘመናቸው እውነትን መናገር ካልተለማመዱ ምሥጥ ሲያነክታቸው ያኔ ስለእውነትም
ሆነ ስለሀሰት ምን ሊያውቁና አውቀውም በከንቱ ያባከኑትን ዕድሜ ሊያካክሱ ይችላሉ? “ሱባሃን ወተኣላ!” ምን ዓይነት እርግማን
ነው! እንዲያው ከመሬት ተነስቶ ሽምጥጥ! አዲስ አበባን ፊንፊኔ ለማድረግ ይህን ያህል ኅሊናን መሳት?
በቄ እንዲህ አለ - “በማዕከል ሆነን እየመራን በ2200 ከተሞች በዓለም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ፣ የትም ሀገር ባልተለመደ
መንገድ - መጠየቅ ትችላለህ ከፈለግህ - የትም ሀገር ያልተሞከረ በአንዴ በሽዎች ከተሞች ሰልፍ አስተባብረንና መርተን በድል
አጠናቀናል፡፡” ግሩም የክፍለ ዘመኑ ውሸት፡፡ በ“Guinness Book of Records” ሊመዘገብ የሚገባው በዓይነቱ ልዩ የሆነ ቱሪናፋ፡፡
አቶ በቀለ ሆይ! ለመሆኑ 2200 ስንት በስንት ተባዝቶ እንደሚመጣ ታውቃለህን? እርግጥ ነው - አንተ የቋንቋ መምህር
መሆንህን ሰምቻለሁ፡፡ ቢሆንም እቤትህ ውስጥ ምናልባት የመጨረሻው ልጅህ ኬጂ አካባቢ የሚማር ከሆነ እርሱ የዚህን ቁጥር
ብዛት አሣምሮ ያስረዳሃልና ጠይቀው፡፡ የ2200 ከተማ ሰልፍ ለማስተባበር ሎጂስቲኩ እጅግ ብዙ ነው - ያን ያህል ከተማ ቢኖር
እንኳን ማለቴ ነው፡፡ ስለዚህ እባካችሁን ፖለቲከኞቻችን ስትዋሹ ቀንድና ጭራ ያለውና ሊጨበጥ የሚችል ውሸት ዋሹ፡፡ አትዋሹ
የማለት የሞራል ብቃት እንደሌለኝ አውቃለሁ - ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥና ሊያውም አፍሪካ ቀንድ አካባቢና በሌላ ሊያውም
በጎሣ በተከፋፈለች “ዘመናዊቷ” ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምኖር እረዳለሁና አይቃጣኝም፡፡ ግን ግን ልድገመው - በቅጡ ዋሹን፡፡

