ካሇበት የተጋባበት
ይነጋሌ በሊቸው

ዯም መራዥ ሌጅ - ያፋፍ ዴጥ … ያሽሙር ዯሇሌ፤
የወሬ ማንፈሻ ጋሻ ዯርሼሇት እርሱን መሰሌ፤
በተከሇው እሚተከሌ…
አባቴስ ወንዴ ወሇዴኩ ይበሌ፡፡
የአማርኛው ብሂሌ ‹ካሇበት የተጋባበት› ይሇዋሌ፡፡ ፈረንጅኛውም ሇዙህ ዓይነቱ አባባሌ
ከአማርኛው አይሰንፍም፤ More catholic than the Pope በማሇት ያሳምረዋሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት
አባባልች ከአፎታቸው ተመዜው ወዯ ዯንበኛቸው እንዯጃርት ወሇባ እየተወረወሩ እሚሰኩት
ኃይሇማርያም ዯሳሇኝን የመሰሇ ራሱን መሆን የማይችሌ በጥቅም ወይም በዓሊማ ወይም በአእምሮ
ገምተኝነት ወይም ምናሌባትም በነዙህ በሦስቱምና በላልችም ተዚማጅ ምክንያቶች የተነሣ ሰውነቱን
ሇባዕዴ ስብዕና ያስገዚ አስገራሚ ፍጡር ሲያጋጥም ነው፡፡ ሇነገሩ መኑ የአስገራሚ ፍጡራን
መናኸሪያ ስሇሆነ አሁን አሁን የሚያስገርመን ይሌቁናም ዯህና ሰው ያገኘን እንዯሆነ ነው፡፡
ምክንያቱም በ‹ኩኑ ከማሆሙ› የአባትህ ሀገር ሲወረር አብረህ ውረር ፈሉጥ (ሇዙህም ፈረንጆቹ
ከዙያው ከጣሉያን ያሌወጣ መሰሌ አባባሌ አሊቸው - When you are in Rome do as the
Romans do.) ሕዜበ አዲም ይለኝታውንና ባህሌ ሃይማኖቱን አሽቀንጥሮ ጥል ወቅቱ ሇሚፈሌገው
ኑሮን በየትም ፍጪው ደጨቱን አምጪው በአቋራጭ የማሇፍ መን አመጣሽ ወረርሽኝ በመገዚቱ
በዙህ መን ዯጋግ ሰዎችን ሇማየት ብዘም አሌታዯሌንም፡፡ እስከመቼ በዙህ መሌክ እንዯምንጓዜም
አንዴዬ ብቻ ነው የሚያውቀው፡፡ የመሌቲዎች አበቅቴ ግን እያሇቀ ሇመሆኑ ብዘ ማስረጃ መጥቀስ
ይቻሊሌ፡፡
በትናንትናው ዕሇት
የቁጩው ጠቅሊይ ሚኒስትራችን - እንዳት ይቀፈኛሌ እንዱህ ስሌ
እባካችሁ - ‹ያሌወሇዴኩት ሌጅ ቢሇኝ አባባ አፌን አሇው ዲባ› አለ - አቶ ኃይሇ ማርያም ዯሳሇኝ
በመሇስ አሻንጉሉት ፓርሊማ ተገኝቶ ጥያቄዎችን ሲመሌስ ሇተወሰኑ ዯቂቃዎች አዴምጫሇሁ፡፡
ሇዙህች ማስታወሻ የሚበቃኝን ያህሌ ካዲመጥኩ ላሊው እንቶ ፈንቶ ምን ይሠራሌኛሌና በጊዛየና
በጆሮየ ሌቀሌዴ? የዙህን ሰውዬ ንግግር እንዲዲመጥኩ የመጀመሪያው ትዜ ያሇኝ ነገር በመግቢያየ
ሊይ ቀንጭቤ ያስቀመጥኳት የፀጋዬ ገ/መዴኅን ዋቀዮ ግጥም ነው፡፡ እናም አሌኩ - መሇስ አፈሩን
ገሇጥ አዴርጎ ቢመሇከት ምንኛ በዯስታ ተውጦ በፈነጠ! ኢትዮጵያን የማጥፋት ዓሊማው በጅምር
አሇመቅረቱንና ሇዙሁ ተግባር ያሠሇጠናቸው ‹ሹምባሾችና ሙንጣዦች› በየስብሰባው - የሙት
መንፈሱ የሚያያቸው እየመሰሊቸው - በነዙያ ‹የሚያማምሩ ቅንዴቦቹ›ም በቁጣ የሚመነትጋቸው
መስል እየታያቸው - ጠብ እርግፍ ሲለሇት ሲያይ ምንኛ ይዯሰት! የሩት ሲያፈራ፣ የተከለት
ደባና ቅሌ - እምባጮና ሰንሰሌ ሇአገሌግልት ሲዯርስ ዯስ ይሊሌ፡፡ የመሇስ ጀምበር የጠሇቀች
ብትመስሌም የአነጋገር ቅሊፄውን ሳይቀር በኮረጁ አንጋፋና ወጣት ሌጆቹ ስሙ እንዯውዲሤ ማርያም
ሠርክ እየተዯገመ፣ ሇነሱ ግሌጥ የሆነው የሌማት ሥራው ወትር እየተወሳ በሕይወት ያሇ ያህሌ
አሇ፡፡ እንዱያውም ‹ስሙን አታንሱ፣ ሥራውን አታውሱ…የምትለን ቀይ መስመር እያሇፋችሁ፣
ሁሇት ባርኔጣም እየዯፋችሁ ነውና ዕረፉ!› በሚሌ ማስጠንቀቂያ እየተወረፍን ነው - ካሇበት
የተጋባበት ማሇትም ይሄውና ይሄው ብቻ ነው - አራት ነጥብ፡፡ ኃይሇማርያም በመሌክ ብቻ ሳይሆን
በአነጋገርም ቁርጥ ቁምጥ መሇስን እየሆነ ነው - ግን ሌፋ ብልት እንጂ ወቅቱ ሲዯርስ መሇስን
አሇመሆኑን ይረዲሌ፡፡ ግዳሊችሁም ሇዙህ ሰውዬ - ሇመሇስ ዛናዊ - 45ኛ ጽሊት ተበጅቶ በአቡነ
ናትናኤሊቸው ተባርኮ ሕዜብ እንዱሰግዴ ሳይዯረግ አይቀርም፡፡ ኢትዮጵያ የትንግርት ሀገር መሆኗ
ካሌቀረ አረማዊው መሇስ - በእግዙአብሔር ኅሌውና የማያምነው ሇገሠ ዛናዊ ታቦት ይቀረጽሇትና
እኛም ትንሽ እንሳቅ ሕዜበ መሇስም ሄድ ‹ያፈንዴዴሇት› ማሇቱ እንኳን ይቅርብኝ ‹ይስገዴሇት› ሌበሌ
በጨዋ አነጋገር፡፡ ስግዯት ሲያንሰው ነው፤ የመቶ ዓመት የቤት ሥራውን በ21 ዓመታት ውስጥ

አገባዴድ ሀገሪቱን የሇየሊት የጥቂት ዯናቁርት መፈንጫ ያዯረገ አሰሇጥ ሰው ቤተ አምሌኮ በስሙ
ተሠርቶ መሰሌ ዯናቁርት ቢያመሌኩት - ነጋ ጠባ ቢሰግደሇት ጥሩ መታሰቢያ ነው፡፡ ሰውን
የሚያመሌክ ሁነኛ ሃይማኖት የላሇው ከርሳም ነውና ሆዲሞች ሟችን ቢያመሌኩ አይገርምም፡፡
የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ኃይሇ ማርያም የተረከባት ኢትዮጵያ - አይ አማርኛ - ኃይሇማርያም
የተረከባት ኢትዮጵያ - አሌኩ አይዯሌ?
እባካችሁ የተነሳሁበት አንቀጽ ይቅርና በላሊ አንቀጽ
ወዯዙህ ሰውዬ ሌግባ፡፡
ሇመሆኑ ኃይሇማርያም የኢትዮጵያ ጠቅሊይ ሚኒስትር ነውን?
እንዯማስታወሻ፡- ከርም ሆነ ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ኃይሇማርያም የኢትዮጵያ ቀርቶ የዓሇም መሪ
ከመሆን የሚያግዯው ነገር የሇም፡፡ በትምህርትም ጥሩ ዯረጃ ሊይ የዯረሰ ነው፡፡ በሌምዴም አይከፋም፡፡
ነገር ግን የተገኘበት ቦታ የምር ቦታ ሳይሆን የቀሌዴ ቦታ ስሇሆነ ነው ‹ሥሌጣኑን› በብዕሬ
እያሊገጥኩበት የምገኝበት ሁኔታ የተፈጠረው፡፡ ምዴረ አሽሙረኛ፣ ሰውዬው የዙህ ወይ የዙያ
አቅጣጫ ሰው ስሇሆነ ወይ ስሊሌሆነ ነው እንዱህ የሚቀሌዴበት እንዲትይ! ራስሽ ነሽ የምትኮነኛት፡፡
ኃ/ማርያም በዙህ ሥፍራ የተገኘው በፍጹም አጋጣሚ ነው፤ ያኛው ሞኙ ሰውዬ - ያ የሀገሩ መሬት
ሇሰው ሀገር እንዱሰጥ ወያኔ፣ ጡት እንዲሌጣሇ ሕጻን እጁን ጎትቶ አስፈርሞታሌ የሚባሌሇት ዯመቀ
መኮንን የሚባሇው ጅሌ - ከዙህ በሊይ ቃሌ መጠቀም ስሇሚያነውረኝ ነው - በእናቱ ማኅፀን ውኃ ሆኖ
ቢቀር የሚሻሇው የታሪክ ወበል ነው፡፡ ይሄኛው ጅሌ፣ ጠሊቱ ሞኝነቱና ተምሮ ያሇመማሩ እንጂ
በአማራ ሊይ ጥሊቻ ኖሮት አይመስሇኝም፡፡ ያኛው ግን - የኢየሱስን ቃሌ በሀሰት ሇውጦ ጣዖት
አምሊኪ የሆነው ኃይሇማርያም ማሇት ነው - በመሇስ ተበጥብጦ የተወጋው በተሇይ የአማራ
በአጠቃሊይ የኢትዮጵያ ጥሊቻ አሇበት ይባሊሌ፤ እርግጥ ይህን ሀሜታ ማረጋገጥ ሉኖርብን ይችሊሌ፤
ይባሊሌን እንዲሇ መውሰዴ አዯገኛ ነውና፡፡
የኢትዮጵያን ፖሇቲካ በማንቀራበጥ አኳያ ከጅኦግራፊው ባሌተናነሰ ጥርሳቸውን የነቀለበት
ፕሮፌሰር መስፍን ወ.ማርያም በትናንትናው ምሽት ሇኢሣት ቴላቪዥንና ሬዱዮ በሰጡት ቃሌ ይህ
ሰውዬ ራሱን እስኪሆን ትንሽ ጊዛ እንስጠው ማሇታቸው ምን ማሇታቸው እንዯሆነ ግር ብልኛሌ፡፡
ቡፍጹም አሌገባኝም፡፡ አሁን ማን ይሙት ኃይሇማርያም ከእንግዱህ - ሁሇትና ሦስት ፀጉር ካበቀሇ
በኋሊ - ከመሇስ ክርታስ(ሼሌ) ወጥቶ የራሱ ስብዕና ይኖረዋሌ? ሇምን ይዋሻሌ ማሇት አሁን ነው፡፡
ፕሮፌሰር ይጠየቁሌኝ - ሇዱፕልማሲያዊ የቋንቋ አጠቃቀም ነው ወይንስ ከምራቸው? እውነታቸውን
ከሆነ ከአሁን በኋሊ ከእባብ ዕንቁሊሌ እርግብ ሉፈሇፈሌ እንዯሚችሌ መጠበቅ ቂሌነት መሆኑ ሉቀር
ነው ማሇት ነው፡፡ ኃይሇማርያም ማሇት የትሮይ ፈረስ ነው፤ ኃይሇማርያም ማሇት መናጆ ኮርማ
ነው፡፡ አንዴ ሇእርሻ ወይም ሇሽያጭ የሚነዲ በሬ አሌሄዴም ብል እንዲይሇግም ላሊ መናጆ(ዎች)
አብሮ እንዱሄዴ ይዯረጋሌ፡፡ የሚፈሇግበት ቦታ ሊይ ሲዯርስ ግን መናጆው ወዯቤት ይመሇሳሌ፡፡
ሥራው ያኛው በሬ ወዯሚፈሇገው ሥፍራ እንዱሄዴ ማጀብ ነው፡፡ ኃይሇማርያም ሇመናጆነት ራሱ
‹መታዯለም› የሚያስገርመን ብዘዎች አሇን፡፡ ያሌታሰበ ነው፡፡ ስንትና ስንቶች ሇወያኔያዊ የወቅቱ
ተጨባጭ ሁኔታዎች ቅርብ የሆኑ መናጆዎች ሞሌተው ሳሇ በመሇስ ባሇመታመናቸው ምክንያት ብቻ
- ከመናጆነት ባሇፈ ሇሥሌጣን ንጥቂያው ይገዲዯራለ ከሚሌ ፍራቻ የተስፈነጠሩ ሞሌተዋሌ - አሁን
ውስጥ ውስጡን በቁጭት እየበገኑ ያለ - ከወያኔ ውዴብ ከወጡትም ካሌወጡትም፡፡ ቁጭታቸው
ሥሌጣን በነሱው እሳቤ ዯቡብ መግባቱ አይዯሇም - አሇመግባቱን ያውቃለና፡፡ ግን ውሻ በቀዯዯው
ጅብ(እነእንትና ሇማሇት ነው) እንዲይገባና ይህችን ማርና ቅቤ የሚታፈስባትን ኢትዮጵያ ከብቻ
ቁጥጥር እንዲያወጣባቸው ከወዱሁ በመስጋት ነው - ሇዙህ ነው ሇብቻ ሲሆኑ መሇስን የሚወቅሱት
‹ወይ እዘይ ሇቁማጽ አዋሪደና› እንዯሚለ እገምታሇሁ - ሳያጋጃቸው ዏይናቸውን እንዲሌገሇጡ
የድሮ ጫጩቶች ሜዲ ሊይ በቶኖኣቸው በመሞቱ፡፡ ማንም ወያኔ ይወቅ! የሇመዯች ጦጣ ሁሌጊዛ
ሽምጠጣ ከእንግዱህ ሱሚ ነው፤ የሇም፡፡ የቀን ጉዲይ እንጂ ኢትዮጵያ ወዯኢትዮጵያውያን እጅ
ሌትመሇስ የቀረው ጊዛ በጣም አጭር ነው፡፡ አቡሻክሩ ሲነበብ ይህን ያረጋግጣሌ፤ ጉዝ ወዯተስፋዋ
ምዴር ሉጀመር ነውና በስዯት ያሊችሁ ተጋጁ፡፡ አሜን! ሃላ ለያ! አንዲንዳ እንዯመሪያችንም
ያዯርገኛሌ ሌበሌ? (በነገራችን ሊይ ፍቅርና እውነት የላሇበት ማንኛውም ሃይማኖት፣ ሃይማኖት
ሳይሆን ማርክስ ይሁን ላኒን እንዲለት በርግጥም የመበዜበዣ መሣሪያ ነው፡፡ መሌካምነት፣ ፍቅርና

እውነት የሰው ሌጆች አጠቃሊይ ሃይማኖት ቢሆኑ ኖሮ ይህን ያህሌ ትርምስና ሁከት በዓሇማችን ሊይ
ባሌተከሰተ ነበር፡፡ ሰው እየጨነቀው በሺዎች ሃይማኖቶች እየተቧዯነ በ‹ከባሌሽ ባላ ይበሌጣሌ…›
መናቆርንና መተሊሇቅን ወዯዯ እንጂ ሁለም ወዯ እውነት ቢመጣ የሰው ሌጅ ሃይማኖት ከአንዴ
ሉበሌጥ ባሌተገባ! እሱም - እስሊም ወይ ክርስቲያን የምሌ እንዲይመስሊችሁ - እሱም ‘Goodness’
ነው፡፡ መሌካም ሁን፤ ሰዎችም ሇአንተ መሌካም ይሁኑሌህ፤ አፍቅር - ያፍቅሩህ - ፍቅር ሲባሌ
በተሇምድ ወዯአእምሮኣችን ቀዴሞ የሚመጣሌን - አንዲንዳም በዏይነ በሲርነት የሚገሇጠው የወንዴና
የሴት ፍቅር አይዯሇም፡፡ ፍቅር የምንሇው በፈረንጅኛው አጠራር Platonic Love ወይም/እና
Agape(አጋፔ) የሚለት ነው፡፡ ይህ ካሇን የታመመንና የዯከመን ሰው ሰሊም እያሳጣን የሰማይን
በሮች በዯጅ ጥናት ብዚት መክፈት ሊይቻሇን 24 ሰዓት ሊንቃችን እስኪበጠስ በጸልት መጮኽም ሆነ
በዕንባ እየታጠቡ ሥርየትን ሇማግኘት ጊታርና ፒያኖ መዯሇቅ አያስፈሌገንም፡፡ ያኔ ‹የኔ ሃይማኖት
ተነካ፤ የነሱ እንዱህ ሆነ› ማሇት ይቀርና ሰብኣዊነት ሊይ የተመሠረተ ወርቃማ የፍቅር ዓሇም
መገንባት ይጀምራሌ፤ ያኔ አንደ የሁለም ሁለም ያንደ ይሆናለ፤ ፈጣሪም የብርሃን ፊቱን
ይመሌስሌናሌ፡፡ አሇበሇዙያ እመኑኝ ዴካም ነው ትርፋችን፡፡)
ንግባኢኬ ሃበ ጥንተ ነገር - ወዯቀዯመው ነገራችን እንግባ - በቅርቡ ‹ወዯገዯሇው› የሚሌ
አማርኛም መጥቷሌ፡- ይህ ሰው ከምኑም ከምኑም ሳይኖርበት - ከበረሃ ሳይመጣ፣ በአምቻ ጋብቻ
ከእነእንቶኔ ጋር ሳይቆሊሇፍ - ሳይተግር - ላሊም ጨምሩበት ከፈሇጋችሁ - ሇመሇስ የአምባገነን ጠባይ
ስሊመቸ ብቻ በርሱ ትዕዚዜ
እንዯሌብ ሇሚከናወኑ የም/ጠ/ሚኒስትርነትና የውጭ ጉዲይ
ሚኒስትርነት ቦታዎች ያኔ ይህ ጉዴ ይመጣሌ ተብል ሳይታሰብ እንዯቀሌዴ ‹ተሾመ›፡፡ ነገሩ ተብል
ተብል ያሇቀ ቢሆንም ሀገራዊ እውነቱን ስንገርበው ከዙህ ውጪ የሚያፈናፍነን የሇም፡፡ ሃቁ ይሄውና
ይሄው ብቻ ነው፡፡ ሇዙህ ሰው መቶ ዓመት ቢሰጠውም የራሱን ማንነት ሉያገኝ አይችሌም፡፡ የራሱ
ማንነት በሣተናዎቹ የወያኔ የዯኅንነትና የጦር አባሊት እጅ ውስጥ ተከርችሟሌ፡፡ ራሱን ሇመሆን
በፈሇገ ማግሥት ራሱን የሚያገኘው አንዴም ከርቸላ ነው፤ አንዴም ዮሴፍ የመቃብር ቦታ
ነው(ከዙህስ ይሠውረው)፤ አንዴም በባላ ወይ በቦላ ወጥቶ ሇስዯት መዲረግ ነው፡፡ ቀሌዴ ነው እንዳ
በወያኔ መን ራስን መሆን? ምን ማሇታችሁ ነው - እንኳን እሱ ይነጋሌ በሊቸውም ራሱን አሌሆነም
- እንዯሱው የውሸትም ይሁን የእውነት ምንም ሥሌጣን የላሇኝው ተራው ዛጋ - እንዲሇማየሁ
ሞገስ አባባሌ ጎጋው ዛጋ ማሇቴ ነው፡፡ ወያኔ እያሇች ወያኔን ሆነህ ወይም ቢያንስ መስሇህ ነው
በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የምትችሇው፡፡ እንዳ! በዏዋጅ የሚሇቀስበትና በትዕዚዜ ሰዯቃና ተዜካር
ሇሟች ጠቅሊይ ሚኒስትር የሚዯገስበት ሀገር ውስጥ ተቀምጦ የምን ራስን መሆን የሚለት ፈሉጥ
ነው? ራሱን ሆኖና ራሱን የሚመስለ የጭሌፊት ጫጩቶች ፈሌፍል የ‹ኖረ›ና የሞተ መሇስ ዛናዊ
ብቻ ነው፡፡ የየቁጫጩን የወያኔ የቀበላ ካዴሬ ሲናገር ብትሰሙት እኮ እነዙህ ሰዎች ላሉት ላሉት
ጌታቸውን አስመስሇው እንዱናገሩ የተቀረጸ ዴምጹን ከፍተው ሲሇማመደ ያዴሩ ይሆን ትሊሊችሁ፡፡
ዴምፀቱ፣ ቅሊፄው፣ ጉራውና ትዕቢቱ አይሄዴ አይመጣ ቁርጥ የመሇስን! ሇማንኛውም የግፍ አገዚዜን
አሇመቃወም በራሱ አዴርባይነትና ከአካባቢ ጋር ተመሳስል ቁዜምዜምን የማሳሇፍ ዳ በመሆኑ
ብዘዎቻችን ወዯፊት ቢያንስ በንስሏ የምናወራርዯው ኃጢያት አሇብን፡፡ ብቻ ሇንስሏ ሞት ያብቃን፡፡
ሳሌረሳው እናንተዬ - ኢሣት ወዯ ኢትዮጵያ ገብቷሌ - እሌሌሌሌሌሌ…፡፡ ‹ትሌቅ ጦር
ባይወጉበት ያስፈራሩበት› ይባሊሌ፡፡ በጣም ተዯስተናሌ፡፡ አማራጭ የዛና ማዕከሌ በማግኘታችን ወያኔ
ብቻውን አይፈነጭብንም፡፡ ዋናው ያዜሌቅሌን ነው፡፡ በነገራችን ሊይ ኢሣትን ሇማስገባት ናይሌ
የተባሇውን ሳተሊይት በአዱስ መሌክ ፈሌጎ ማስተካከሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ ያን ሇማዴረግ በአማካይ 100
ብር ሇባሇሙያ መክፈሌ ይጠበቃሌ፡፡ በመቶ ብር ቀርቶ ያሇው ሰው ከዙያም በሊይ ከፍል ኢሣትን
ማግኘት እጅግ አንገብጋቢ ወቅታዊ ጉዲይ ነው፡፡ ግን ወዯናይሌ ሲዝር ሲኤን ኤንንና ብለምበርግን
የመሳሰለ በአረብ ሳት የማይገኙ በርካታ የዛና፣ የእስፖርትና የፊሌም ጣቢያዎችን ማግኘት
የመቻለን ያህሌ ቪኦኤን ግን ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ ስሇዙህ ይህችን ቅሬታ ትሁን ጥቆማ ራሳችሁ
ስም ስጧትና ሇቪኦኤ የሚያዯርስሌን ብናገኝ በከፍተኛ ምሥጋና ወሮታችንን እንከፍሊሇን - ሌብ
አዴርጉ ወሮታው ምሥጋና ነው - ግን ከፍተኛ! ቪኦኤዎች ምን ሉያዯርጉ ይችሊለ - ዜግጅታቸው
በአረብሳት እንዲሇ ሁለ በናይሌ ሳትም እንዱገባና ወዯኢሣት እየተገሇበጠ ያሇው ሕዜብ እነሱንም

እንዱከታተሌ ሉያዯርጉ የሚቻሊቸው ይመስሇኛሌ- ሉያውም በቀሊለ፡፡ ጉዲዩ መረጃን ካሇማግኘት
ካሌሆነ በስተቀር ከባዴ አይመስሇኝም፡፡ ‹እስመአሌቦ ነገር ሰይሰኣና ሇአሜሪካ› አይዯሌ የመኑስ
ብሂሌ!
ስሇዜግጅቶቻቸው ግን በመጣጥፍ መሌክ ሳይሆን በራሳቸው ኢሜይሌ በመሊሊክ መጨመር
ወይም መቀነስ የሚገቧቸውን ቅመሞችና መከሇሻዎች መነጋገር ይቻሊሌ፤ ‹ጥንካሬያችንን ሇላልች
ዴክመታችንን ሇእኛ› ይሎት ወርቃማ አባባሌ በአንዲንዴ ሌባም ንግዴ ቤቶች ዯጅ ሊይ ተሇጥፋ
አይቻሇሁ - ጥሩ ነው ፤ በአዯባባይ ከመወራከብ - ውኃን እንዯመውቀጥ ይመስሇኛሌ - ስህተት
መስል የሚታየንን ነገር በባሇጉዲዮች መካከሌ ብቻ መነጋገርና ቅሬታን ከሌብ በመወያየት ማስወገዴ
ትሌቅ ብሌህነትና ጨዋነትም ነው፡፡ ወፌ ቆመችን እንሌመዴ ጎበዜ፡፡ መናናቅንና ትግስት የሇሽነትን
ትተን መከባበርንና መቻቻሌን ባህሊችን እናዴርግ፡፡ ከእስካሁኑ የመነቃቀፍ ባህሌ ወጥተን
መዯጋገፍን፣ በአንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ሇአንዴ ዓሊማ ፀንቶ መቆምን እንሇማመዴ፡፡ ሇነቀፋ ብቻ
የተሠራን ሰዎች መሌካም ነገርን በማሰብና በመናገር የአዱስ አስተሳሰብና አመሇካከት ባሇቤት በመሆን
ሰዎችን ማስተካከሌና ወዯኛ መሳብ እንዯምንችሌም እንረዲ፡፡ ብዘ የሚያስቆጩ ነገሮች አለብን፡፡ ይህ
በሞቶዎችና በሺዎች ቦታ እየተከፋፈለ መቆራቆስ አሁን ሊሇንበት የከፋ ሁኔታ ዲረገን እንጂ አንዴም
ጥቅም አሊመጣም፡፡ መጽሏፉ እርስ በርስ ተዋዯደ እያሇ እኛ ግን ሚዚን በማያነሱ የጎጥና የቋንቋ
ተፈጥሯዊ ሌዩነቶች ተረትተን ወርቃማ ጊዛያችንን በከንቱ እያባከንን እንገኛሇን፡፡ ይህ ዯግሞ ወያኔን
እየጠቀመ እኛን ግን እየጎዲ ያሇበት ሁኔታ ተፈጥሮ ያሇበት ሁኔታ ነው ያሇው - በራሱ በወያኔዊ
አገሊሇጽ፡፡
በሀገር ቤት ያሇው ወገን ነጻነቱን በጉጉት እየተጠባበቀ ይገኛሌ - ከሰማይም ከምዴርም፡፡
በዙህን አሳሳቢ ወቅት ታዱያ ሌዩነትን ማጥበብና ሇሰፊው ሕዜብ ፍሊጎት መገዚትን ማስቀዯም፣
እንዯእስከዚሬው በቡዴናዊ ስሜት ታውሮ የኔ ካሌሆነ የናንተ ጥንቅር ይበሌ የሚሇው ሌማዲዊው
የሁሌጊዛ አሸናፊነት ስሜት እንዯማያዋጣ ማወቅ ይገባሌ፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን መሸነፍን
አሇመውዯዲችን በአንዴ ጎኑ ጥሩ ሆኖ በላሊ ጎኑ ግን ክፉኛ እየጎዲን ነው፡፡ እንዯገታራው ወያኔ
ሁሌጊዛ በአሸናፊነት ሇመውጣት የተሞከረ እንዯሆነ ኪሣራ አሇው፡፡ ተሸንፎ ማሸነፍም አሇ፤ አሸንፎ
መሸነፍም አሇ፡፡ ሁሌጊዛ እኔው ካሊሸነፍኩ ሰማይና ምዴር ያሌፋለ
የሚሌ ካሇ ተጋጣሚ
አይኖረውም - የውዴዴር መንፈስም ከነአካቴው ይጠፋሌ፤ ይህ በየትኛውም ጎራ እየጎዲን ያሇ
ጀብዯኝነትና የብሌሹ ሥነ ሌቦና ውሊጅ ካሌጠፋ ሀገራችን የነጨቡዳና የነአቶ ተማቹ መንቦራቦሪያ
እንዯሆነች ትቀራሇች፡፡ ችግሮች ቢከሰቱና ሲከሰቱ ቁጭ ብል በእርጋታ በመነጋገር ሇማስወገዴ
እስከመጨረሻው መጣር ይገባሌ፡፡ በተሇይ ሀገር ሳትኖረን ስዯት ሊይ ሆኖ መጣሊትና መጨቃጨቅ
ትዜብት ሊይ ይጥሊሌ - ያሳፍራሌም፡፡ ሥሌጣን የሚገኘው ዯግሞ ከነጻነት በኋሊ እንጂ አሁን በምናብ
የነፋስ አምባ ሊይ የተንጠሇጠሇ ሥሌጣን ሉያጣሊ አይገባም፤ ወጡ ሳይወጠወጥ እንዱለ ይሆናሌና፡፡
ግዳሊችሁም - ሀገር ከተፈጠረች ሥሌጣን በሽ በሽ ነው፤ ሞሌቷሌ፡፡ እባካችሁን በተቃውሞው ጎራ
የተሠሇፋችሁ ወገኖች - ‹እንዱህ ሌጠግብ በሬየን አረዴኩ› እንዲሇችው ሴትዮ ከመሆናችሁ በፊት
በቀሊለ እየተሊሇፋችሁ መቀመቅ የወረዯ ሕዜባችሁን ዴረሱሇት፡፡ ሥሌጣን እሳት ነው፤
የተጠቀሇሇበት ጥቅማጥቅምና ዜና እያጓጓን እንዯ እሳት ራት ሌሇን እየገባን ከምናሌቅ ትክክሇኛው
ሰው ሇትክክሇኛው ቦታ በሚሇው ነባር መርህ ሁነኞችን እያጋጀን ሀገራችንን ከገባችበት ማጥ
የሚታዯጉ መሲሖችን እንፍጠር፡፡ ዯግሞም አንመቀኛኝ፡፡ ምቀኝነትን ከባህሊችን ሰርን እናውጣው፤
ምቀኝነት ክትባትም ሆነ መርፌ፣ የሚቀባም ሆነ የሚታሽ፣ የሚዋጥም ሆነ የሚታኘክ መዴሓኒት
የላሇው በተሇይ በኢትዮጵያ ሊይ ክፉኛ ነግሦ የሚገኝ እጅግ አዯገኛ በሽታ ነው - እርግጥ ነው
መንስኤዎቹ በአብዚኛው ዴህነትና ማይምነት እንዱሁም ተጣሞ የሚተሊሇፍ የመጥፎ ባህሌ አጉሌ
ቅርስ ናቸው፡፡ ሇዙህ አብነቱ በዋናነት ራስን በትምህርትና በንባብ ማበሌጸግ ነው - ሇወዯፊቱ አዱስ
ጠበሌ ከፈሇቀም እየሄዴን እንዴንጠበሌ መጠቆሜ አይቀርም፡፡ በእውኑ በዙህ ጉዲይ ሰው እስኪታበን
ዴረስ ተጎዴተንበታሌ፡፡ እመብርሃንን ከአንጀቴ ነው የምሇው - ምቀኝነትን አፈር ያብሊው! ጎጠኝነትማ
በዯም ትራንስፊዉዥን እንሞክረው እንዯሆነ እንጂ አዲሜን በክል በክል ፖቲቭ አዴርጎት
እየተጫወተብን ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ብዘ ሰው በአነጋርህ ወይም በጭንቅሊትህና በፊትህ ቅርጽ

እንዱሁም ገጽህ ሊይ በሚገኙ የተሇያዩ ምሌክቶችህ የየትኛው ጎሣ ተወሊጅ መሆንህን ካሊወቀ ‹ርህ
ምንዴነው?› ብል ሇመጠየቅ ጊዛ አይወስዴበትም፡፡ ኃይሇኛ ሌክፍት ነው፤ ኢትዮጵያዊነት ውራ
ወጥቶ ጎጠኝነት ነግሦኣሌ፡፡ አቤት ቀጣዩ የኢትዮጵያ መንግሥት ያሇበት አበሳ! ስንት ነገር ተጣሟሌ
መሰሊችሁ! ይሁን፡፡ ሇበጎ ነው፡፡ ዯግነቱ ግን ይህም ያሌፋሌ፡፡
አሁንም ሆነ ወዯፊት ስትሹዋሹዋሙ ዯግሞ እንዯውሻ ዯምና አጥንት እያነፈነፋችሁ
አይሁን፡፡ እጅግ የሚያስጠሊና ከመናዊ ሰው የማይጠበቅ አካሄዴ ነው፡፡ ወያኔ ያባባሰብን - ከበፊትም
ግን በመጠኑ የነበረ - ይህ ማኅበራዊና ፖሇቲካዊ ነቀርሣ በቶል መወገዴ አሇበት፡፡ በችልታና ብቃት
ሊይ የተመሠረተ ሹመትና ሥራ አያያዜ እንጂ የር ኮታ ሥርዓት በጭራሽ አያስፈሌገንም፡፡ ይሄ
ብሔርና ር ያመጣብን ጣጣ በአፋጣኝ ካሌተነቀሇ ያጠፋናሌ - እስካሁንና አሁን ጠፍተን ካሌሆነ፡፡
የኃይሇ ማርያም የሬን ብተው ያንርዜረኝ ዓይነት ወያኔዊ ዴንፋታ ግን ሇጤና ነው ትሊሊችሁ?
እኔን ያንተክትከኝና እንዯሽሮ ከሊይ ከሊይ እየተንተከተከ ዯነፋብን እኮ ትናንት! ዴንቄም ጠቅሊይ
ሚኒስትር፡፡ ሲዲሩ ማሌቀስ ወግ ነው አለ፡፡ በወያኔዎች የቀጥታ ትዕዚዜ ‹ይህን በሌ፣ ይህን አትበሌ፣
ይህን ፈርም፣ ይህን አትፈርም› እየተባሇ በ‹simulation› የፉገራ ሥሌጣን እንዱህ የሆነ ከእውነት
ጠቅሊይ ሚኒስትራችን ቢሆን ምን ያሳይ ይሆን እባካችሁን? ግን ግን የጠቅሊይ ሚኒስትራችን ዏይን
እንኳን ሳይፈስ የርሱም ፊርማ ሳይዯርቅ ገና ከአሁኑ እንዱህ ይዯንፋብን? ዕንባችን ሳይዯርቅ ሀናችንን በቅጡ ሳንወጣ - መንፈቁንና ሙታመቱን ሳንክር … እንዯዙህ በቃሊት እሩምታ በሊያችን
ሊይ መዜፈን የሥሌጣን ፍቅር አይመስሌም? ጌታ ሌብ ይስጠው ከማሇት ውጪ ምን ይባሊሌ፡፡
ይሌቁስ ጌታው ኃይሇ ማርያም - ስማኝማ - የማያዴሩበት ቤት አያመሹበትም ነውና በጊዛ
ጥግህን ፈሌግ፡፡ ተጨማሪ ኪሣራ ውስጥ ሳትገባ - ሇሌጆችህና ከራሱ በሊይ ዓሇምን ወድ በመስቀሌ
ሊይ ተቸንክሮ ስሇሞተው የፍቅር አምሊክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትሌ ራስህን አዴን - ክርስትናህም
የውሸት አይሁንብህ - ክርስቶስ ከሀሰተኞች ተጠንቀቁ ብሎሌና ሇራስህ ስትሌ ራስህንና የምትገኝበትን
ሁኔታ ሇመመርመር ጊዛ ይኑርህ ፡፡ ስብከት ሊይ አይዯሇሁም፡፡ ግን አያያዜህ በጭራሽ አሊማረኝም፡፡
በያዜከው መንገዴ ብዘዎች ነጉዯውበት አሁን በሀፍረት ተሸማቅቀው አይኖሩ ኑሮ እየኖሩ ነውና
ከነሱ ተማር፡፡ ታምራት ሊይኔ በቅርብህ የሚገኝ አንዴ ምሳላ ነው፡፡ እናም ሇሥጋህ ጊዛያዊ ዴልት
ብሇህ ነፍስህን ከሚያጠፋ የወንበዳዎች ኅብረት ጋር ሉያውም በመጨረሻው መናቸው መዯመርህ
ሊንተ መሌካም አይዯሇምና በአፋጣኝ ውጣ፡፡ የክርስቶስን አነጋገር ተጠቅሜ አንዴ መሌእክት
እንዴናገር ይፈቀዴሌኝና በሱው ሊብቃ፤ “እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፣ ኢትዮጵያን የሚነካ አዋርድም
ሇአዋራጅ አሳሌፎ የሚሰጥ መጨረሻው የአጋንንት መኖሪያ ወዯሆነው ሲዖሌ መውረዴ ነው፤ በዙያም
ሥፍራ እንዯነመሇስና ግብረ አበሮቹ በገሃነማዊ እሳት እየተሇበሇበ እስከሊሇሙ ይኖራሌ፡፡”

እንዯመዯምዯሚያ፡











ከ31 ዓመታት በኋሊ ሀገራችን ሇቀጣዩ ዘር የአፍሪካ ዋንጫ በማሇፏ እንኳን ዯስ ያሇን!
ጥቅምት ወትሮም ንፋሳም ነው - የሰሞኑ ግን ሇየት ይሊሌና ሇበጎ ያዴርግሌን!
ይህች የ2005ዓ.ም እግዙአብሔር ሇኢትዮጵያ እንዴትሆን መሌካም ፈቃደ ይሁንሌን!
ይሔን ገና ከአሁኑ በጥቅምት አናት የሚበሳ የፀሏይ ሙቀት ጌታ ይገስጽሌን!
የሁሇት ቀዲማዊት እመቤቶች ባሇቤት ያዯረገንን የእትዬ አዛብ ጎሊን ማነው መስፍንን
እሌህ ያብርዴሌን! የተሠወረውን ሌቧንም መሌሶ ትምክህቷን ይውሰዴሊት!
እያቃጠሇ የፈጀንን የኑሮ ውዴነት ፈጣሪ መሊ ይበሌሌን!
በሀገራችን እጅግ እየበዚ የመጣውን የዕብዴ፣ የሇማኝና የሰካራም ቁጥር አንዴዬ ሌጓም
ያብጅሌን!
ጥራቱ ጠፍቶ ገዯሌ የገባውን የትምህርት ሥርዓት እግዛሩ አንዴ ይበሌሌን!
በገንብ ፍቅር ያበዯውን ነጋዳና የመንግሥት ባሇሥሌጣን አቅሌ ይስጥሌን!
በሀገራችን የሠፈነውን ሙስና ጠራርጎ ያጥፋሌን!
…

