የመለስ ውርስና ቅርስ
ይነጋል በላቸው(yinegal3@gmail.com)
በአፄ ኃ/ሥላሤ ዘመን ይልማ ደሬሣ የተባሉ የገንዘብ ሚነስትር ብር አምስት መቶ ለሽቶ መግዣ በሚል ዳረጎት ከንጉሡ
ለተፈቀደላት አንዲት ወይዘሮ ገንዘቡ እንዲሰጥ ሲፈቅዱ “እንዴት ብትገማቸው ነው?” ብለው እንደተቹ የሚነገር አፈታሪክ ቢጤ አለ፡፡
እውነታቸውን ነው - የያኔው አምስት መቶ ብር በአሁኑ ሰዓት - ቆይማ አብረን እናስላው - የያኔው የ14 ብሩ አንድ ኩንታል ነጭ
ጤፍ ዛሬ በአማካይ ብር 1900 ከሆነ፣ የያኔው በጠርሙስ 0.40 ሣንቲሙ እንደ እርጎ የሚገመጥ ቢራ ዛሬ እርሾ እርሾ የሚለው ብሻን
ጮረሬ ቢራ ተብዬ በአማካይ ብር 20 ከሆነ፣ የያኔው ሃሰብ ላይ በብር አራት የሚሸመተው ንጹሕ ሬድ ሌብል ዊስኪ ዛሬ የተወጋውና
የተበረዘ የተከለሰው ዊስኪ መሳይ ዊስኪ በአማካይ ብር 700 ከሆነ … በዚህ መቀጠሉ ራስ ምታትን መቀስቀስ ነው - እንግዲህ ያ
500 ብር ዛሬ በአማካይ - ሞባይሌ የታል እባካችሁ - 500 ሲካፈል ለ14 ሲባዛ በ1900 ይሆናል 71071.43 ወይም 500 ሲካፈል 0.40
ሲባዛ በ20 ይሆናል 25000 ወይም 500 ሲካፈል ለ4 ሲባዛ በ700 ይሆናል 87500፡፡ 71071.43 ሲደመር 25000 ሲደመር 87500
ሲካፈል ለሦስት ይሆናል 61190.48፡፡ በአማካይ - በሦስት ዕቃዎች ዋጋ ሲነጻጸር የአፄ ኃ/ሥላሤ 500 ብር ይሆናል የአፄ መለስ
61190.48 ብር! ይህ ግርድፍ ሥሌት በሌሎች ዕቃዎችም ተመሳሳይ ነው፡፡ የሀገራችን የዋጋ ግሽበት አንዴ 30 በመቶ ሌላ ጊዜ 40
በመቶ ቀነሰ ወይ ጨመረ የሚባለው እንግዲህ ከምን አንጻር እንደሆነ ጭርሶ አይገባኝም፡፡ የሀገራችን ኢኮኖሚ ዕድገት 11 በመቶ አደገ
የሚባለውም ለኔ ላቲን ነው፡፡ እኔ ከመኖር ወዳለመኖር እየተጓዝኩ ሀገሬ ግን በኔ መቃብር ላይ እየተመነደገች ናት አሉ፡፡ ለአፍ መቼም
አቀበት የለውም፡፡ ዝምብሎ መስማት ነው፡፡ ከብዙኃኑ እየተዘረፈ በ‹ጥቂትኋኑ› ኪስ በሚከማች ገንዘብ ምክንያት፣ በጥቂቶች
መቀማጠል የብዙኃኑ ብሶትና እንግልት እየተሸፈነ ሀገር አድጋለች ይባልልናል፡፡ የዕድገት መለኪያው ጠፍቶኝ ግራ ገብቶኛል፡፡ ሥራ
አጥነት፣ ሥራ ፈትነት፣ የገንዘብ የመግዛት አቅም መላሸቅ፣ ስደትና ፍልሰት፣ ርሀብና እርዛት፣ የሕዝብ ብዛት አለቅጥ መጨመር፣
የማይምነት መስፋፋት፣ የትምህርት ጥራት መሞት፣ የብሔራዊ ስሜት መጥፋት፣የዘረኝነትና የጎጠኝነት መስፋፋት፣… የሀገር ዕድገት
መለኪያዎች ከሆኑ እርግጥ ነው እንደኢትዮጵያ ያደገ ሀገር ፈልጎ ማግኘት ይከብዳል ብቻ ሳይሆን ፈጽሞውን አይገኝም፡፡
የመንግሥትንና በመንግሥት የሠራተኞች አስተዳደር ደንብ መሠረት የሚመሩ የግል ሠራተኞችን ደመወዝ ስናይ የቀድሞ ዘመን
መነሻ ወደኋላው ላይ ለጉልበት ሠራተኛ ብር 50 ሲሆን ለቢኤ ዲግሪ ብር 500 ነበር፡፡ ያ አሁን ወደ ብር 330 እና 1000 ገደማ
“አድጓል” ተብሏል፡፡ ይህ ዕድገት በመቶኛ ቢሰላ ከኑሮው ማሻቀብ አኳያ - እንደመንኮራኩር መወንጨፍ ቢባል ይሻላል- ደግነቱ
መንግሥት የለንም እንጂ ቢኖረን ኖሮ በሚያሣፍር ሁኔታ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው - የሌለ ያህል፡፡ ያንዳንዶቻችን ደመወዝ ከቤት
ወደ መሥሪያ ቤትና ከመሥሪያ ቤት ወደ ቤት ለመጓጓዣ እንኳን አይበቃም፡፡ ብዙው ሰው ሥራ ውሎ የሚገባው ሥራ አለኝ ለማለት
እንጂ ደመወዙ ከሞላ ጎደል ከዜሮም ወርዷል - ሥርቆትን፣ የትርፍ ሰዓት ልመናንና ሙስናን ጨምሮ በልዩ ልዩ ድጎማ የሚኖረው
ሠራተኛ ይበዛል፡፡ አንዳንዶች እንዲያውም በዘመድና በባል ገቢ መሥሪያ ቤታቸውን የሚደጉሙ አሉ፡፡ ለምሳሌ የ450 ብር
ደመወዝተኛ ሚስት ከቤቷ ወደ መሥሪያ ቤቷ ለመመላለስ ከ600 ብር ያላነሰ ገንዘብ ልታወጣ ብትችል መሥሪያ ቤቷን ብር 150
ደጎመች ማለት ነው - ተጠየቃዊ አቀራረቤ ግልጽ ይመስለኛል፡፡ የዚህ ዓይነት አሳዛኝ ገጠመኞችን አውቃለሁ፡፡ ግን ሥራ የላቸውም
እንዳይባልና እቤት ላለመዋል ‹ሥራ› ውለው የሚገቡ ሰዎች አሉ - ማፈሪያ ማኅበራዊ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሥርዓት ነው ያለን፡፡
ኢንቬስተሩን ስናይ አብዛኛው ደደብ ሆዳም ነው፡፡ የራሱን ከርስ ከሞላ የሠራተኛውን ችግር ለማየት ዐይን የለውም - ከወያኔው
ያልተናነሰ ቅል ራስ - ባልጩት ወይም ዶማ ራስ ብላችሁም መርቁለት፤ የውሻው ወርኃዊ ባጀት ብቻ ለሦስትና አራት ምንዱባን
ሠራተኞቹ ከሚከፍለው ደሞዝ ተብዬ ወርኃዊ ምንዳ ሊበልጥ ይችላል፤ አሣፋሪ ስብዕና ነው፡፡ ሰው እንዴት ከዶሮ አይሻልም፤ ዶሮ እኮ
ከአንድ ሀብታም የበለጠ ታስባለች - ‹ኩል ኩል ኩል› እያለች ያገኘችውን ከልጆቿ ጋር ስትቃመስ አላያችሁም? አብዛኛው የወያኔ
ሀብታም ግን እምብርት የሌለው አህያ ነው፡፡ ኑሮውን የሰቀለው እርሱ ነው - የርሱ በቀዳዳ በርሜል የሚመሰል ሆድ (ላይሞላ)
እስኪሞላ እኛ በኑሮ ውድነት ገሃነማዊ እሳት እንገረፋለን፡፡ የመለስ ዕድገት እንግዲህ ይህ ነው - ውርስና ቅርሱም - ሆድን መለጠጥ
ጭንቅላትን ደብዛውን ማጥፋት፡፡ ሕዝብ ‹የተላቀሰው›ና ድንኳን ደኩኖ ለሣምንታት በብርድና ዝናብ ያዘነውም ይህን ሁሉ የመለስ
ጀብድ ለማሰብ ነው፡፡ ጮማ የቆረጠና ዊስኪ የጨለጠ አስለቃሽ በባዶ ሆዱ ወስፋቱ የሚንጫጫን አልቃሽ በግድ ጠርቶ በማሰባሰብ
የደመቀ ቲያትር የተሠራው ይህን የትግሬው የገዢ መደብ ለኢትዮጵያ ያስገኘውን በዓይነቱ አዲስ የሆነ ድል ለዓለም ለማሳወቅ በታቀደ
የክፍለ ዘመኑ አስደናቂ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ድራማ ነው፡፡ ሲነጋ የምናወጋው ወግ መቼም አይነሳ - እጅግ ብዙ ወሬ አለን፡፡ ያድርሰን
እንጂ ስለ ይሉኝታቢሶቹ ወራሪ ትግሬዎች እያነሳን የምንጥለው መቆዘሚያ ሞልቶናል፡፡
ዛሬ ገበያ ወጥቼ ነበር፡፡ ልገዛ የሄድኩበትን ነገር ሳልገዛ መጣሁና ቤቴ ቁጭ ብዬ እንደሴት - እንደወንድም ጭምር- ስቅስቅ ብዬ
አለቀስኩ - እውነቴን ነው፡፡ ባለቤቴ ገረማት፤ የሆነው ነገር መኖር አለበት ብላ ተጨነቀች፡፡ ማስረዳት አቃተኝ - ሳግ እየተናነቀኝ፡፡
መፈጠሬን ረገምኩ፤ ኢትዮጵያዊነቴን ተጠራጠርኩት - ፈጽሞም አስጠላኝ፤ የበይ ተመልካችነቴ ፍንትው ብሎ ታየኝ፡፡ በሀገሬ ምድር
እንደሦርያና ሶማሊያ የገሃነም እሳት እንዲወርድ ተመኘሁ፡፡ እንዲህ በቁማችን እንደበከትን ከምንኖር አንድያውን እንዲለይልንና
የተረፈው ተርፎ ግሙና ጥንቡ በጎርፍ እንዲጠራረግ በዕንባ እጥበት ፈጣሪን ጠየቅሁ፡፡ ይህን የበሰበሰና የሻገተ ሥርዓት ነው እንግዲህ

ሰዎች እየተብከነከኑለት ያለው፡፡ ይህን ሥርዓት ነው እንቃወመዋለን የሚሉ አስመሳይ ድረገፆች ሳይቀሩ በማወቅ ወይም ባለማወቅ
በአንድ ራስ ሁለት ምላስ አስተኔ ለዚህ ከትግራይ በጎጥና በነገድ ተጠራርተው ለመሠረቱት የመዥገሮች መንጋ ጥብቅና ቆመው ያሉት፤
በተለያየ ምክንያት - በድንቁርና ወይም በዓላማና በጥቅም ትስስር፡፡ ሁሉም የየመክሊቱን ማግኘቱ ባይቀርም ለጊዜው ሚሊዮኖች ክፉኛ
እየተጎዳን ጥቂቶች ደግሞ አውሮፓን በሚያስንቅ ሁኔታ እየተምነሸነሹ ናቸው፡፡ እነሱ ምንም ሳይደክሙ በኛው ሀብትና ንብረት፡፡
ያለቀስኩበት ምክንያት ባጭሩ እንዲህ ነው፡፡ የምኖረው በጥኋራ ደመወዜ ነው፡፡ ተጨማሪ የምለው ገቢ ብዙውን ጊዜ
የለኝም፡፡ ደመወዜ ደግሞ መጥፎ ከሚባሉት ውስጥ አይደለም፡፡ ነገር ግን በተለይ በዚህ የመስከረም ወር ›የዛሬ ዓመት› የተቀበልኩት
ደመወዜ ከዚያኑ ዓመት የደመወዝ የመጀመሪያ ሣምንት ሊዘልልኝ አልቻለምና እንደብዙዎች ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ
እገኛለሁ - እውነትን እየተናገርኩ እንጂ ለይነጋል በላቸው የኑሮ መደጎሚያ አንዲትም ሳንቲም ከማንም እየጠየቅሁ አይደለም - ይህ
ስሜም የምር ባለመሆኑ በየትኛውም መስመር አልገኝም - ድጋፍ ቢያምረኝም እንኳን፡፡ እናም ካሉኝ ልጆቼ ለአንደኛው - ለባሰበት ጫማ ልገዛ ሄድኩ፡፡ ቀደም ሲል በብር 50 እና 60 እገዛው የነበረው አንድ መናኛ የቻይና የጂንስ ማላበሻ ጫማ አሁን ስጠይቅ 400
ሆኗል- ልባችሁ እስኪጠፋ ተከራክራችሁ ብር 350 - የዚህ ጫማ ዕድሜ በዛ ቢባል ሦስት ወር ቢሆን ነው - ከዚያ ዘሩ አይገኝም፤
ቻይና የአፍሪካን ድሃ ሕዝብ እየተጫወተችበት ነው፡፡ የያዝኩት ገንዘብ ብር 150 ነበርና በዚህ መጠን ጥቂት የዐይጥ ወጥመዶችን
ካልሆነ ሌላ ቁም ነገር ያለው ነገር ልገዛበት እንደማልችል ተረዳሁ - ዐይጥም ከወያኔ ባልተናነሰ ቤቴን እያመሰች ናት - ሌላ ብታጣ
ጆሮኣችንን ልትበላ ምን ቀራት! ከሱቅ እሱቅ ስንከራተት ብውልም በያዝኩት ገንዘብ አንዳችም የሚረባ ነገር ልገዛ አልቻልኩምና
የያዝኳትን ገንዘብ እንደያዝኩ ተመለስኩ - ልጄም ከኔው ጋር ስለነበር በከንቱ አጓጉቼው ልቤንም ልቡንም ሰብሬ ቤቴን ገባሁ፡፡ ይህ
እንግዲህ የመለስ ውርስና ቅርስ መሆኑ ነው፡፡ በመሥሪያ ቤቴ ካድሬ ተገድጄ አራት ኪሎ ቤተ መንግሥት ሄጄ እንዳለቅስ የተገደድኩት
ለራሴው መሆኑ አሁን በደንብ ገባኝ፡፡ የትግሬውን መንግሥት እግዚአብሔር ይይለት! ዘር አይውጣላቸው፡፡ እንደተባለው በንነው
ይጥፉ፡፡ ጊዜው ደርሷል፤ ሩቅ አይደለም!!
የብር አራት ሺህ ደመወዝተኛ እንዲህ መኖር ካቃተው ማን ነው እየኖረ ያለው? ለዚህ ዓይነቱ ማኅበራዊ ቀውስ ተጠያቂው
ማን ነው? በሌሎች ሀገራት ያለው ሁኔታስ እንዲህ ነው ወይ? ከ30 ዓመታት በላይ ሀገሩን በቀናነት ያገለገለ ሰው፣ በትምህርት ረገድ
ብዙ ባይገፋበትም ሁለተኛ ዲግሪ ያለው ሰው በአንጻራዊ ሁኔታ ደህና ከሚኖርበት የኑሮ እርከን በብርሃን ፍጥነት ወደታች ወርዶ
እስከዚህ መቸገር ነበረበት ወይ? ደህና ለመኖር በግድ ትግሬ ሆኖ መፈጠር ይጠበቅበት ነበረ ወይ? ከዐድዋና ከሽሬ መጥቶ በመንግሥት
አጋዥነትና ዋና ጥብቅና ጭልጥ ያለ ሙስናና የጦፈ የአየር ባየር ንግድ ውስጥ ገብቶ በአንድ አዳር መክበር ነበረበት ወይ? አንባቢያን
ፍረዱኝ! ኢትዮጵያዊነት ተዋርዶ ዘረኝነት ነግሦ፣ መማር አስኮስሶ መነገድ አስከብሮ፣ ማሽቃበጥና በዘር መወገን አስወድዶ ሃቀኝነትና
ለሀገር ማሰብ በጠላትነት አስፈርጆ እንዲህ ለተዋራጅነትና ለከፋ ድህነት የሚዳርግ ከሆነ ምን እናድርግ? አሁን እኮ አንድን ማኅበረሰብ
በሦስት የሚመድበው የነአፍላጦን ማኅበረሰብኣዊ ፍልስፍናው ቀርቶ ከመካከለኛው መደብ ብልጣብልጡ ወደላይኛው ሲወነጨፍ
አብዛኛው የታችኛውን ሙልጭ የወጣ የድሆች መደብ እየተቀላቀለ ነው፡፡ አሁን እኮ ቤት መሥራት፣ የቤት ዕቃ መግዛት፣ የነበረን ቤት
ማደስ፣ … ይቅርና ጥሩ ሸሚዝና ጥሩ ካልሲ ለመግዛት ዕቁብ መግባት የምንገደድበት ጊዜ ላይ እየደረስን ነው፡፡ ዘመኑ የብላ ተባላ ዘመን
ሆነና አንጎልንና ኅሊናን እየደበቁ ከርስን ለመሙላትና ቁሣዊ ፍላጎትን ለማሳካት መራወጥ የበዛበት፣ ግራና ቀኝ መተያየት የጠፋበት፣
ሃይማኖትና ባህል ይሉኝታና ሀፍረት የከሰሙበት፣ በአቋራጭ ለመክበር ሁሉም እንቅልፍ አጥቶ በህልሙም በእውኑም የሚባዝንበት
ዘመን ላይ እንገኛለን፡፡. ይህ ሁሉ ሩጫ ስንት ዓመት ለመኖር ይሆን? አይ ሞኝነት እቴ! እያየነው - አጠራቅሞ አጠራቅሞ ሳይበላው
ለሚሄደው አዳሜ አቅሉን ስቶ ይሯሯጣል፡፡ ይሁን እስኪ - መቼስ ማልጎደኔ ይባላል፡፡
ለንጽጽር ያህል፡- አንዲት በድህነት እየተቆራመደች የምትኖር በቅርበት የማውቃት ሴት ነበረች፡፡ ከሦስት ዓመታት በፊት
ከደረሱ ሴቶች ልጆቿ አንደኛዋን ወደሊባኖስ ላከች፡፡ አሁን ቀጭን እመቤት ሆናለች፡፡ እኔ በሀገሬ ሥራ ከያዝኩ ከ15 ዓመት በላይ
ፈጅቶብኝ የገዛሁትን ቲቪና ሲዲ ማጫወቻ እንዲሁም ሶፋ እርሷ በሁለት ዓመት ውስጥ አሟልታለች፡፡ እንዲያውም ትምህርት
ካልጨረሱ ልጆች አንደኛው በወር ከ400 ብር በላይ በሚከፈልበት የግል ትምህርት ቤት ገብቶ እየተማረ ነው፡፡ ይህ ሁሉ እየሆነ
ያለው በዚያች ዐረብ ሀገር - ሊያውም ቤይሩት - በሄደች ልጅ ምክንያት ነው፡፡ እግዚአብሄር ያሳያችሁ - ክርስቶስ ያመልክታችሁ - እኔ
ለዚህች ሀገርና በዚህች ሀገር ስንትና ስንት ዘመን እየደከምኩ ልጆቼን ቁርስና ምሣ እንኳን በአግባቡ መቀለብ እየተሳነኝ ነው፡፡ በውጪ
ሀገር በቤት ሠራተኝነት የሚደክሙ ዜጎቻችን ግን ለራሳቸው የሚሆኑት ብዙም ባይሆኑ ለቤተሰቦቻቸው ግና ቤዛ ሆነዋል፤ ብዙዎች
በዚህ መልክ ባይደጎሙ ነፐሮ በሀገራችን በርሀብ የሚረግፈው ሕዝብ የትዬለሌ በሆነ ነበር - የዲያስፖራን ዕድሜ ዘለግ ያድርግ
እንዳልል የነጻነታችንን ዕድሜ ማጓተት እንዳይሆንብኝ ፈራሁ፤ ግዴለም የረጂዎችን ዕድሜ ያርዝምልን ልበልና ከልቤ ልመርቅ፡፡
ታዲያ ሁላችን በዐረብ ሀገር እየሄድን ገረድና አሽከር እንሁን - ብዙም የሙያ ዕውቀትና ትምህርት የሌለው ሞላው የጦቢያ
ዜጋ ከሀገሩ እየተሰደደ ሹፌርና ድስት አጣቢ፣ አትክልተኛና ዘበኛ ይሁን? ምን ዓይነት መቅሰፍት ነው በሀገራችን የወረደው? ልጅን
ለባዕዳን እየገበርን ወስፋታችንን የምሸነግለው እስከመቼ ነው? እንደተዘራ እህል ልጆቻችን አንገታቸውን ብቅ እስኪያደርጉ እየጠበቅን
ወዳረብ ሀገር በመላክ ለኛ ሲሉ የራሳቸውን ሕይወት እንዳይኖሩ የምናደርገው እስከመቼ ነው? እስከመቼ በሰው ሀገር ተበትነን የባሪያ

ፈንጋዮች ሰለባ ሆነን እንቅር? ሀገራችን ለኛ ለዜጎቿ የምትሆነው መቼ ነው? ለዚህ የዳረገንን መርዘኛ ሰውዬ ተክለ ሰውነት ከሞተም
በኋላ ሳይቀር ስንገነባ ጥቂት እንኳን የማናፍር ዜጎች ሞልተናል፡፡ የስደታችን ጌታ፣ የጉስቁልናችን አበምኔት፣ የድህነታችን አበጋር፣
የሞታችንና የእሥራታችን አጋፋሪ፣ የግጭቶቻችን ቀስቃሽ አበጋዝ፣ የትግሬዎች ብልፅግና መሲሕ፣ የ‹ትግራይ ሪፑብሊክ› መሥራች፣
የዘውገኝነት አባዜ ጠንሳሽ፣ የአማራን ዘር ከምድረ ገጽ ደምሳሽ፣… መለስ ዜናዊን ስናስብ ይህ ሁሉ ዕድገታችን አብሮ ሊታሰበን
ይገባል፡፡ በቁሙም ዕንቆቅልሽ በሞቱም ዕንቆቅልሽ - መለስ ዜናዊ፡፡ ሬሣው ዕረፍት አያግኝ፤ ነፍሱም አትማር፡፡ ሥራ ለሠሪው … ነውና
የሠራውን ያግኝ፡፡ በእርሱ ቅኝት የተጓዙና እየተጓዙ ያሉ ሁሉ የርሱን ደመወዝ ይቀበሉ፡፡ የእርሱን መንገድ የተከተለ ትግሬም ሆነ
አማራ፣ ኦሮሞም ሆነ ሃዲያ፣ ወይጦም ሆነ ሽናሻ፣ ወላይታም ሆነ ጠምባሮ… ሁሉም ተከታዮቹ የእርሱ የመጨረሻ ዕጣ ፋንታ የእነሱም
ይሁን፡፡
በሀገር ቤት ሌባና አጭበርባሪ ካልተሆነ መኖር አይቻልም፤ በንግድ ከገባህ በግድ መዝረፍ አለብህ፤ ትግሬ ከሆንክ ፈዛዛና
ባላገር አትሁን እንጂ መንግሥትህ የራስህ ስለሆነ ምንም ግብርና ቀረጥ ሳትከፍል የፈለግኸውን ማድረግ መብትህ ነው - የዘርህ ማንነት
እንኳን ለራስህ ለምትወደው አማራና ኦሮሞ በተራዳኢነት ሊደርስ ይችላል - ጉድ ነው ጎበዝ! ትግሬ ካልሆንክ አፋዳሽና አንፋሽ
አከንፋሽ መሆን ይጠበቅብሃል - አለበለዚያ ሰማይና ምድር ይደፉብሃል - ከዚያም በኅሊናህና በሆድህ መሃል ሣንዱዊች ሆነህ
ባለጊዜው ሣተና ወያኔ ቀረጣጥፎ ይበላሃል፡፡ የፈለግኸውን ገንዘብ ብታገኝ ማጭበርበርንና ሰይጣናዊ ተንኮልን ካልደረብክበት በቅጡ
አትኖርም፡፡ የብዙ ነገሮች አካሄድ ይገርምሃል፤ ያስደምምሃል - ሌላ ክፍለ ዓለም እንጂ በምድር ላይ የምትኖርም ላይመስልህ ይችላል፡፡
ቡና ቤቶች ብዙውን ጊዜ ሙሉ ናቸው፤ ገበያው የደራ ነው፤ ድራፍት እንደጉድ ይጠጣል፤ ዊስኪው እንደጉድ ይጨለጣል፤ ጮማው
እንደጉድ ይቆረጣል፡፡ አትክልት ቤቶች ጭማቂና ፍራፍሬውን እንደጉድ ይሸጣሉ፡፡ የቀንና የሌት ሥሪያና ድሪያው ከሕጻናት
እስከሽማግሌው ተጧጡፎ ታያለህ፡፡ ሁሉም ነገር እንደሶዶምና ገሞራ ዘመን አሥረሽ ምቺው ነው፡፡ ሥጋ ቤቶች ገበያ አጥተው
የተበላሸ ሥጋ ሲጥሉ አታይም፤ የሌሊት ክበቦች ሕዝበ ደናሽን ዳንኪራ እንዳስረገጡ ይመሻል - ይነጋል፡፡ የግል ትምህርት ቡቶች
በአብዛኛው በትግሬ ልጆች የተሞሉ ናቸው - የሌሎች ልጆች ግፋ ቢል በ‹መንግሥት› ትምህርት ቤቶች ታያቸዋለህ ወይም ሠፈር
ለሠፈር ሲንቀዋለሉ ታያለህ፡፡ ጎዳናዎችን የሞሉትም እነሱው ናቸው፡፡ ሱፐርማርኬቶች ደንበኛ አላጡም፡፡ የሰዎች ገቢ ምን እንደሆነ
አታውቅም፡፡ ድሃው በሴከንዶች ሀብታም ሲሆን ታያለህ፤ ሀብታሙም በደቂቃ ውስጥ ድሃ ሲሆን ትታዘባለህ፡፡ ለውጭ ታዛቢ አዲስ
አበባም ሆነች ኢትዮጵያ ነፍስ ያላቸው ፣ እንደማንኛውም የዓለም ሀገራትና ከሞች በምቾት የሚኖሩ ይመስላሉ - ውስጡን ግን ለቄስ፡፡
ሁሉም ውሸት የውሸትም ውሸት ነው፡፡ በዓለማዊ ነገር ተነክረው የምታያቸው ብዙዎች ዜጎች አንጎል የሚባል ነገር የሌላቸው ከመ
አርዌ ገዳም ያለሃሳብ የሚኖሩ ሰው መሰል ፍጡራን ናቸው - ወደገባ ወያኔዎች ብኩርናቸውን በምሥር ወጥ እንደሸጠው እንደዔሣው
የሚመሰሉ ኅሊናቸውን በመጠጥ ስካርና በመብል ሞራ ሸፍነው የሚኖሩ ተንቀሳቃሽ ግን ማሰብ የማይችሉ ግዑዛን ናቸው፡፡ እየኖሩ
ያሉት እጅግ ብዙ የሥርዓቱ ተጠቃሚ ትግሬዎችና ቁጥራቸው እዚህ ግባ የማይባል አዘጥዛጭ የሌሎች ብሄር/ቤሄረሰቦች አባላት
ናቸው፡፡ ሆዳቸው ከጠገበ ለወያኔ የማይታዛዙት የለም፤ ወገኖቻቸውን እንደይሁዳ አሳልፈው ይሸጣሉ፤ ከገማውና ከበሰበሰው የወያኔ
ሥርዓት ጋር ቆርበው እስከመጨረሻው ለመጽናትና የጽዳት ዘመቻው በግልጽ በአራቱም ማዕዘናት ሲታወጅም የተዘጋጀላቸውን
የመጨረሻ ፅዋ ለመጋራት የተዘጋጁ ናቸው፡፡ በተለይ ለነዚኞቹ ወዮላቸው! የትግሬዎቹስ ግዴለም፡፡ በትንቢቱም የተነገረላቸው፣
በውጤቱም ለተወሰነ ዘመን ያሻቸውን ያደረጉ ናቸውና አይቆጫቸውም፡፡ የነዚያ ጉዳት ግን ሁለት አፋ ነው! ላይጠግቡ አስራቡ፤
ላይደኑ አስገደሉ፤ ላይታመኑ ከጠላት ወገኑ፡፡ አኬልዳማ፡፡ ይሁዳ ኢየሱስን በ30 አላድ ሸጠ፤ ግን ሳይጠቀምበት ታንቆ ሞተ፡፡
ዕድሜ ለብዙዎች ይሉኝታቢስ ትግሬዎች ሀገራችን ጉራማይሌ ሆናለች፡፡ ትግሬ ትግሬ ስል እንደስከዛሬው ይህኛውን ትግሬ
ያኛውን ትግሬ እያልኩ ማስተዛዘኛ በመስጠት እንደውሻ ማላዘን አልሻም፡፡ ደህና ምንጊዜም ደህና ነው - ጥሩ ዕቃ ማስታወቂያ
አያስፈልገውም ይል ነበር የዱሮው የፊሊፕስ ማስታወቂያ፡፡ እናም እኔ እያልኩ ያለሁት በዚህ ሥርዓት እንደመዥገር የተሰገሰገው
የትግሬ ተምች ሀገሪቱን እንደ አልቅት መቅኒዋ ድረስ ዘልቆ እየቦጠቦጣት ነው፤ ለማንሰራራት እስኪያቅታት ድረስም ደብዛዋን እያጠፋት
ነው፤ በአዲስ አበባም ሆነ በሌላው የሀገሪቱ ክፍል ሌሎችን አፍኖና ረግጦ ሀገሪቱንም ብቻውን ተቆጣጥሮ እንዳሻው እየሸጠና እየለወጠ
እንደምሥጥ እያመሸካት ያለው የትግሬ አንበጣ ስለሆነ ገደብ ይበጅለት… ነው፡፡ እንዲህ መኖር እስኪያቅተን በሚያንገሸግሽ የኑሮ
ውድነት እየተጠበስን ያለነው የትግሬው መንግሥት በዘረጋው የአድልዖ ሥርዓት በመሆኑ ይህ ሸውራራ የደደቦች መንግሥት
በአስቸኳይ ይወገድ የሚል ወቅታዊ ጥሪ ማስተላለፍ ነው ዓላማየ ፤ ሌላ ወያኔን የሚጎዳ ድብቅ አጀንዳ የለኝም፡፡ እንዲያው ለንዴቴ
አልኩ ለማለት እንጂ ሂደቱን ጠብቆ እንደተጀመሩ ያልቃሉ፡፡ የዛሬዋ ዕንባየ ራሷ ከጣርያ በታች እንደማትቀር እምነቴ የጸና ነው፤
የተከፋን የተገፋን በቁማችን የሞትን እንዲህ አምርረን ለየምናመልከው እናልቅስ፤ እንጸልይ፡፡ ከአንጀት የሚያለቅስ በፈጣሪው ዘንድ
ይደመጣል፡፡ የተጀመረው ሰማያዊ አብዮት ግቡን እንዲመታ እኛም የበኩላችንን እናድርግ፡፡
ባለፈው ሳምንት በጎልዳፋ እንግሊዝኛ ጽፌ ለድረ ገፆች የሰደድኩት መልእክት ነበር፡፡ ብዙዎች ጥዩር ድረገፆች አላወጡትም፡፡
ጥሩ ነው፤ኩራት እራት ነው፡፡ እንኳንስ አላወጡት፡፡ የወዳጅነትን መጠየም በሚመለከት እንኳን የነሱ ወዳጅነት ጎብላላዎቹ ሐምሌና
ነሐሴም አልፈዋል፡፡ በሌላም በኩል ዛሬ ላይ ሆነን የነገዎቹን ወያኔዎች ማወቁም መጥፎ አይደለም - በጊዜ ለሚጮህ ጅብ መፍትሔው
ቀላል ነው - በርን መዘጋጋት፡፡ ኢ-ዴሞክራሲያዊነት በወያኔ ሲሆን ያስጠላል - በእኛ ሲሆን ግን ያምራል፡፡ ምክንያቱም ሃሳብን በነጻነት

መግለጽ አማናዊ የሚሆነው እንደሙዚቃ ምርጫ ለጆሮ የሚጥምን ብቻ እየመረጡ ሲያነቡ ወይ ሲያዳምጡ እንጂ ከራስ አስተሳሰብና
አመለካከት ውጪ ሲሆን የተቸካይነትን አቋም ያዛባልና፡፡ ተቸካይነት(inflexibility) ደግሞ ዋጮን ሲገለብጡት የሚገኘው ሌላው
ዋጮ ነውና አለቃ ገ/ሃና እቤታቸው ያሰለቻቸው ጎመን ጓደኛቸው ቤት ሲያገኙት ‹በየት ዞረህ ቀደምከኝ› እንዳሉት ታዝቦ ማለፍ ነው፡፡
ብዙዎቻችን በአቅል ማጣት እየተቅበዘበዝን የምንይዘውንና የምንለቀውን ባጣንበት ወቅት፣ ብዙዎቻችን በማንነት ኪሣራ ውስጥ
ተዘፍቀን የማን መሆናችንን ሳይቀር ለማወቅ በተቸገርንበት ዘመን፣ ብዙዎቻችን ሌላው ቀርቶ ምን እየሠራን እንደሆነ እንኳን ለመገንዘብ
አቅም አንሶን በሥጋና በነፍስ፣ በአካልና በመንፈስ ፈተናዎች እየዋተትን በምንገኝበት የውዥንብርና የቀቢፀተስፋ ዘመን የጦማር
አለመስተናገድ ብዙም ሊያስቆጭ እንደማይገባ መገንዘቡ እንደሚጠቅመኝ አውቃለሁ፡፡
ቢሆንም ሙያዊ ግዴታቸውን በቅጡ ተገንዝበው የላከው ሰው ከሳ ጠቆረ ተማረ አልተማረ ታዋቂ ሆነ አልሆነ … ሳይሉ
ያስተናገዱኝን የቁርጥ ቀን ልጆቼን ማመስገን እፈልጋለሁ፤ እስኪነጋ የምሞነጫጭራቸውን ጦማሮችም በነዚህ ልጆቼ በኩል እልካለሁና
ወዳጆቼ አይዞን፡፡ እስኪያልፍ ማልፋቱ ያለ ነውና ይህ ሁሉ ውጥንቅጡ የወጣ ሀገራዊ ሁኔታ እንደሚፈጸም ቀድሞም የተተነበየ ነው አዲስ ነገር አይደለም፡፡ ሌላው ቀርቶ አሁን ‹ምነው አማራ ባልሆንኩ!› ተብሎ በቁጪት እንደሚነገር ሁሉ በፊታችን በሚመጣ መጥፎ
ግን በቶሎ በሚያልፍ ዘመን ይህ አባባል ተገልብጦ ‹ምነው ትግሬ ባልሆንኩ!› የሚባልበት ጊዜ እንደሚመጣ ዱሮ ሰምተናል፡፡ እውነት
ነው፡፡ ‹ከአያያዝ ይቀደዳል፤ ከአነጋገር ይፈረዳል› እንዲሉ ይህ ምድረ ደንቆሮ ትግሬ የተዘባነነበት የጨለማው ኮከብ ዘመን ሲያበቃ ምን
ሊከሰት እንደሚችል ለመገመት በግድ የይሉኝታን አጥር ላለማለፍ ማገርን ይዞ የሙጥኝ ማለት አያስፈልግም፡፡ ለድርጊት ያላፈሩ
በሞሉበት ንግርትን ለመግለጥ ማፈር የትህትናን ገደብ ካለመረዳት የሚመነጭ ሞኝነት ነው፡፡ እናም ይህን እውነት ሁሉም ይገንዘብ “አምላኬ ምን አድርጌህ ነው ትግሬ አድርገህ የፈጠርከኝ!” የሚባልበት ዘመን - መምጣቱ ቀድሞ እንደተነገረ ሁሉ - አሁን በግሥጋሤ
እየመጣ ነው - ቀድሜ ባልሰማሁ አሁን በልበ ሙሉነት ባልተናገርኩ! በዘፈኑ አለ ገና አለ ገና … ይባል የለም? አሁን ግን መናኛ
አስተሳሰብና የዘረኝነት ልምሻ የተጠናወተው በወያኔ የአገዛዝ አውታር የተሰገሰገና የሕዝቡን ደም እየመጠጠ ያለ ትግሬ እንደልቡ
ይዘባነን ፤ ዛሬ የእርሱ ናት፤ የእርሱ በሆነች ቀን ደግሞ ያሻውን ከማድረግ የሚያግደው የለም - ጊዜ ደግሞ አታዳላም፤ የሁሉም ናት፡፡
ትመጣለች ትሄዳለች፤ ፀሐይ ትወጣለች ትገባለች፡፡ ለአንዱ እንደወጣች ለሌላው ደግሞ እንደጠለቀች የምትቀር እንደሰው ፍርደ
ገምድል አይደለችም፡፡ ግን ግን ለሰው ጉድጓድን ስንቆፍር እጅግም ማራቅ ጥሩ አለመሆኑን መገንዘብ ከቆፋሪዎች ይጠበቃልና በዚያ
ረገድ ጥንቃቄ ማድረጉን ሁሉም አይርሳ፡፡ ሳይታሰብ እጅ ውስጥ የሚገባ ማንኛቸውም ዕድል እርግጥ ነው ብዙዎችን ሲያባልግ
ይስተዋላልና ከዚህ ዓይነቱ መናኛነት መጠንቀቅ ከአስተዋዮች ይጠበቃል፡፡ አለበለዚያ ነገም ሌላ ቀን ነው የመባሉ ምሥጢር ለአንድ
ኹነት ብቻ የተነገረ ሳይሆን እንደሸክላ ኪል ብሎ የወጣለት ዘመናትን ተሻግሮ እዚህ የደረሰ ቁሣካላዊ ነባራዊ እውነት ስለሆነ ይህች
ትግሬዎች ጥሬ እንትናቸውን የሚጸዳዱባት ሀገርና አንገቱን ያስደፉት ሕዝብ በጣም በቅርቡ ነጻ መውጣታቸው ሳይታለም የተፈታ
ነውና ለያኔ አጉል ትዝብት እናስቀምጣለን - ግፍ ተቀባይ ጎረቤት ለግፍ ፈጻሚ ጎረቤት “አያልፍ የለም አለፈና፤ ኑ ይሏችኋል እቡና”
ብሎ ቡና እንደጠራው መሆኑ ነው፡፡ እንዲህ እንደልቤ የሚያናግረኝም የነጻነቱ መንፈስ ከአሁኑ በምናቤ እያወደኝ እንጂ ከፍ ሲል
እንዳልኩት - እደግመዋለሁ - ወያኔን የሚጎዳ የተለዬ ድብቅ አጀንዳ ኖሮኝ አይደለም፡፡ ይህ የባለጌዎች የሚመስል ብሶትን መግለጫ
ቋንቋየን የሚያነብ ዲያስፖራ ‹ምን ያለው ባለዬ ነው!› ሊለኝ ይችላል - መፍቱ ነው፡፡ ያልተነካ ግልግል ያውቃል ነውና
አልፈርድበትም፡፡ ምነው አዲስ አበባ በመጣና የትግሬዎችን የንብረት አፈራር፣ የሥነ ልቦና ፍጹማዊ የበላይነት፣ የንግድ አነጋገድ፣
የአነጋገር ጀብደኝነት፣ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችን ሥልጣን ጠቅልሎ አያያዝ፣ አጠቃላይ ማንአለብኝነትና ሱቅ ውስጥ እንደገባ ሕጻን
ሁሉንም ለእኔ ባይነት ባየልኝ! ያኔ ‹አይ ፍርዱን ነው፤ ከዚህም በላይ ቢናገር የሚይይዝበት ሊኖር አይገባም› ይለኝ ነበር፡፡
በነገራችን ላይ ከፍ ሲል የጠቀስኳቸው የኔ የምላቸው ድረገፆች በፊደል ተራ አቀማመጥ ደንብ እነዚህ ናቸው(ለመጮህ ያብቃኝ እንጂ
ለወደስተፊቱ እነዚሁን ያበርክትልኝ - ይበቁኛል!)፡1. Ethiolion.com
2. Zehabesha.com
በበቀደሙ የፈረንጅኛ ጦማሬ የገለጽኩት ኃ/ማርያም ደሳለኝ የወያኔ ቡችላ እንጂ የለውጥ ሐዋርያ ሊሆን እንደማይችል ውስጤ
የነገረኝንና ከዘሀበሻ ድረገጽ ቀደም ሲል ባነበብኩት አንድ መረጃ መሠረት ባገኘሁት ግንዛቤ ተመስርቼ በግልጽ ያስቀመጥኩት የኔን
እውነት ነበር፡፡ እርግጥ ነው ያኔ ቡችላ አላልኩም - የአሁን ጭማሬ ናት፡፡ ለጭማሬዋ ደግሞ ዛሬ በኢካድፎረም ያነበብኩት አንድ ሌላ
መጣጥፍ ብርታቱን ሰጥቶኛል፡፡ አንድን የሀገር መሪ መንቀፍም ሆነ መሳደብ በካርቱንም ሙሉ በሙሉ ወይም በግማሽ ውሻና ጅብ
ወይም ጦጣና ጅንጀሮ እያስመሰሉ ስሜትን መግለጽ በተለይ የዴሞክራሲ ባህል በዳበረባቸው ሀገሮች የተለመደ እንጂ ጦር እሚያማዝዝ
ወይም መድረክ የሚያሳጣ ጉዳይ አይደለም፡፡ ስለዚህ ኃ/ማርያም እንደወያኔዎች ሁሉ ፀረ አማራ ነው ወይም በሙስና የደለበ ሀብት
ባለቤት ነው ብሎ መናገር መብት ይመስለኛል፡፡ ይህ አባባል ውሸት ከሆነ ደግሞ በማስረጃ አስደግፎ ማስተባበያ ማውጣት ነው፡፡
በቃ፡፡ ከዚያ ውጪ አንዱ የአንዱ አቦካቶ ሆኖ እውነት እንዳትወጣና ወደሕዝብ እንዳትደርስ ማገዱ ጥቅም ያለው አይመስለኝም፡፡

እናም እንደአካሄድ ሁሉም የሚመስለውን ይበል - እውነት እንደሆነች መጣጥፍን ስላተምን ወይ ስላላተምን ተሸፍና
አትቀርም፡፡ ከነአባባሉ ‹ የእውነት ክር ትሰለስላለች እንጂ አትበጠስም›፡፡ ስለኃይለማርያም የምናውቀውን ወይም የምንገምተውን
መናገር ወንጀል ሊሆን አይገባም፡፡ ‹ጨዋ ሲጋባ የተፋታ ያህል ነው› የሚባለውም ለዚህ ነው፡፡ መጀመሪያ ሁሉም እውነት ይውጣና
ይፍረጥረጥ፡፡ የምን መሸፋፈን ነው፡፡ ወያኔ ለዘዴዋ የሾመችውን የቤት ውልድ - ሰውዬው ለቀድሞ ሥርዓቶች ባለው ጥላቻ መሠረት
ወያኔ ወልዶና ኮትኩቶ አሳድጎ ለቁም ነገር ያደረሰው - አዲሱ የኢትዮጵያ መሲሕ እያሉ ነጭ ባንዲራ ማውለብለብና ጊዜያዊ የቃላት
ጦርነት ተኩስ አቁም ማወጅ ተቀባይነት የሚኖረው ሰውዬው ምኑም የማይታወቅ እንግዳ ቢሆን ነበር - በባህላችን እንደሚባለው
አስቀድሞ ማመስገን በኋላ ለመውቀስ እንደሚያስቸግርም እንረዳ፡፡ የዓላማ አንድነቱ ታውቆ በመለስ ዜናዊ ታንፆ ለሥልጣን የበቃን
ሰው ዋሳችን ጠበቃችን ማለት በተለዬ መልኩ ልድገመው ተስፋ ከመቁረጥ የመነጨ ቂልነት ነው እንጂ የጤና አይደለም - ‹የጤና
አይደለም› ማለቴ ስህተት ነውና ለወደፊቱ እታረማለሁ - ለምን ቢባል መመኘት በራሱ የበሽተኝነት ምልክት እንዳልሆነ ስለሚገመት፤
አለበለዚያስ ከወያኔ ዕንቁላል ወያኔ እንጂ ሰው ሊፈለፈል አይችልምና ዕቅጩን እንወቅ - ያም ዕቅጭ ሰውዬው የሚኖረው ሥልጣን
እጅግ ውሱንና በራሱ እስኪለቅ ወይም ከሀገር ኮብልሎ እስኪጠፋ ወይም … ድረስ ብቻ ለጥቂት ወራት ነው፡፡ ይህ ሰው ጥርስ የሌለው
ብቻ ሳይሆን መጮህም እንዳይችል አፉ የተሸበበ ውሻ ነው - ይህ አነጋገሬ ምሳሌያዊ የዘይቤ አጠቃቀም እንጂ ለፀጉር ስንጠቃ የሚበቃ
ሥነ ፍጥረታዊ የመከራከሪያ ነጥብ የለውም፡፡ ራሱን ለመከላከል አንድ ተራ ፊሻሌ ሽጉጥ እንኳን የሚሰጡትም አይመስለኝም - ትንሽ
ማጋነን መቼም አይከፋም ከሚል ነው፡፡ እስኪ ለአብነት ኃይልሻ ‹ወንድ› ከሆነ ይህችን ወያኔዎችና ጮንጯኖቹ የሚዘጉብንን
የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ሚዲያ(ኢንተርኔትን) ከዛሬ ጀምሮ ያስለቅቅልን! እንዴት አድርጎ - በየትኛውስ እሙናዊ ሥልጣኑ? ከቶውንም
አይችልም፡፡ በግል የአመራር ነጻነቱ ፊርማ የአሥር ሳንቲም ወጪ የሚፈቅድም አይመስለኝም፡፡ በማን ተከበበና? ይሄውና የሚናገረውስ
ተመርጬ ሳይሆን ተመድቤ እያለ አይደለምን? የአንዳንዶቻችን ሞኝነት ገደብ ቢኖረው አይከፋም እላለሁ፡፡ ከወያኔዎች የሥልክ
መልእክትና የቅንድብ ምሪት ዝንፍ ቢል የሚደርስበትን እንኳን እርሱ እኛም እናውቃለን፡፡ አሁን ያለበት ሁኔታ ዱሮ ያኔ ዲን ለመሆን
እንዳደረገው በአማራዎች ጥላቻ ላይ የተመሠረተ ሸፍጥ ሊሠራ አይቻለውም - ተወጥሮ ተይዟል፤ በስለላም 24/7 እንደተቀፈደደ ነው፤
ትግሬዎቹ ቀላል እንዳይመስሏችሁ - የነብር ጭራ ተይዞ የቀን ዕረፍት የሌሊት እንቅልፍ የለም፡፡ ወያኔዎች አሁን ያልጠበቁት ጉድ
ተንተክትኮባቸው እንዳደረጉት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ አይሁን እንጂ በተለያዩ የሥልጣን እርከኖች መናጆ የሌላ ብሔር ሰዎችን
ከላይ ለይምሰል - እንዲያው ለላንቲካ - በመጎለት በዙሪያቸው የራሳቸውን አሰለጦች ማስቀመጡንና ለፖለቲካዊ ጉዳይ መጠቀሙን
ዱሮውንም የሰለጠኑበት ሙያ ነው - ከአሁን በኋላ ግን እኛ ሳንሆን እግዜሩ ራሱ ‹ባንኖባቸው› ከነአካቴው ሊያበንናቸው ተቃርቧል፡፡
ወያኔዎች እኮ የአማራ ሚንስትርን በትግሬ ዘበኛና ጽዳት ሳይቀር የሚያዝዙ ግፈኞች ናቸው፤ እየተመዘገበ ያለው የትግሬዎች ግፍና
በደል ውቅያኖስ ቀለም ሰማይ ብራና ቢሆኑ አይበቁም፡፡ እንደማስታውሰው በደርግ ዘመን አንድ የትግሬ ባለሥልጣን ቢሮው
የሚፈቅድለት ሙሉ ሥልጣን ነበረው፤ አሁን ግን ሥልጣን ማለት መማርም በኃላፊነት ወንበር መቀመጥም ኢትዮጵያዊነትም ሳይሆኑ
ትግሬነትና ወያኔነት የአንድ ሣንቲም ሁለት ገጽታ የጊዜው መሥፈርት ነው፤ አንድ ማይም የትግሬ ካድሬ የቢሮ ኃላፊ ሆኖ በሥሩ
ምሁር ኦሮሞ ወይ ሌላ ዘውግ ቢመደብና ሥራውን የተማረው ዜጋ ሲሰራ ደመወዙን ትግሬው ባለጊዜ ሲወስድ ብታዩ በጣም የተለመደ
ነው፡፡ እንዲያውም ያ ማይም ትግሬ በሌላ ገቢው ምክንያት ደመወዙን እስከመርሳት ሊደርስ ቢችልም አያስደንቅም - ምሁሩ በኑሮው
እያከከ፡፡ እንዳልኳችሁ ዘበኛ ትግሬ አማራ ሚንስትርን ከፍ ዝቅ አድርጎ ሊያሽቆጠቁጥ ይችላል፡፡ እሰይ እንኳን አሽቆጠቆጠው! በሰው
ግዛትና በሰው ሀገር ማን ‹ባለሥልጣን› ሁን አለው? እንግዲህ ኃ/ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ይታያችሁ ምዕመናን! ፒ! እንዴት
ተደርጎ! ቆመው ነው ሞተው? ያቆየንና መጨረሻውን ያሳየን፡፡ ሀገራችሁ የትንግርት ቦታ ሆናለች፡፡
ወሬን ቢያወሩት አያልቅም፡፡ ስለኃ/ማርያም ደሳለኝ ጠባይና ድብቅ ባሕርያት ማወቅ የሚፈልግ ግን ዛሬ ያነበብኩትን ከአንድ
የቀድሞ ተማሪው የተጻፈን መጣጥፍ ኢካድፍ ድረገፅ ገብቶ ማንበብ ይችላል - ርዕሱ “ስለ ጠቅላይ ሚንስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ
ያልተባሉና ያልተነገሩ ነገሮች በቀድሞ ተማሪያቸው ዕይታ” የሚል ነው፡፡ የጸሐፊው ስም የተገለጸ አይመስለኝምና በርዕሱ አግኙት፡፡
በዚያ መጣጥፍ መሠረት ሰውዬውን - ኃ/ማርያምን መለስ ቢወደው አይገርምም፡፡ አማራን አይወድም ብቻ ሳይሆን አምርሮ
ይጠላል፡፡ መውደድና መጥላት ለየቅል ናቸው፡፡ አንድ ሰው በግድ እንዲወደኝ አይጠበቅበትም ፤ ነገር ግን ሊጠላኝ አይገባም - በተለይ
በቂና ተጨባጭ ምክንያት ሳይኖረው፡፡ አለመውደድም አለመጥላትም ይቻላል፡፡ እርግጥ ነው እንደሀበሻዊ ዐውድ የሁለቱ ድንበር ስስ
የመሆን ዕድሉ የጠበበ አይደለም፡፡ ቢሆንም ካለመውደድ አለመጥላት በብዙ ጎኑ ይመረጣልና ልንዋደድ ባንታደል በመጠላላት
ልንጠፋፋ መዛትና ጦር መስበቅ አይገባንም፡፡ ይህን መለስ ዜናዊ ጥሎልን ያለፈውን የመጠፋፋት አባዜ እውን ለማድረግ በታዛዥነትም
ሆነ በአዛዥነት ወደ ቤተ መንግሥታችን የሚገቡ ዜጎችን ደግሞ አስቀድሞ ማጋለጥና እስከተቻለም ብዙ ጥፋት ሳያደርሱ ጥጋቸውን
እንዲይዙ ማድረግ ደግሞ ተገቢ ነው፡፡ የሚያስፈልገን ባለሥልጣን ወይም የሀገር መሪ አንዱን የሚጠላ ሌላውን የሚወድ፣ ለአንዱ
የእንጀራ አባት ለሌላው ወላጅ አባት የሚሆን ሳይሆን ሁሉንም በእኩል ዐይን የሚመለከት ሊሆን ይገባል፡፡ ትናንት መቀሌ ላይ ‹እንኳዕ
ካባዕኹም ተፈጢርና…› ያለውን መሠሪ የባንዳ ውላጅ በተገላገልን ማግሥት ከ80 በላይ ከሚገመቱ የኢትዮጵያ ፈርጦች አንዱ የሆነውን
የአማራ ሕዝብ በዐይኑ ቂጥ የሚመለከትና ምናልባትም ነገ ወላይታሶዶ ሄዶ ‹ሰሮዎ ተይሾውና ኮንቶስ ፈጠርቶና ኦሳይሎምስ› (‹እንኳን
ከእናንተ አብራክ ተገኘን› እንደማለት ይወሰድልኝ እባካችሁን - ሳምታታ ነው እንጂ አብዛኛው እውነተኛ ወላይትኛ ሳይሆን የራሴ
‹ወላይትኛ› ነው) የሚል አዲስ ገልቱ እረኛ ቢገጥመን ዕድላችንን ማማረር አይጠበቅብንም፤ ብዙ ቂጣዎች ያረሩበት ሕዝብ አጋጣሚ
የጋገረለት ቂጣ እንዲያር መፍቀድ የለበትም፡፡ ቢያንስ በጸሎትና በምህላ ፈጣሪውን መለማመን ይገባዋል - ጥሩ እረኛ እንዲልክለት፡፡

አሁንም ዝም ብዬ አልሰናበትም፡፡ ጊዜ ሰጪው ፈጣሪ ነው - ሰው ለሰው የሚሰጠው ጊዜ ተጨባጭ ትርጉም የለውም፡፡
ለኃ/ማርያም ጊዜ እንስጥ የሚባለው የወቅቱ ፋሽን ብዙም አይጥመኝም፤ ሰዎች ግን ይናገራሉ - ይጽፋሉም፡፡ ጥሩ - ግን ማን ነው
የሚሰጠው? እንዴት ነው የሚሰጠው? የት ላይ ተቀምጦ ነው የሚሰጠው? እስከምን ጊዜ ነው የሚሰጠው? ሰጪና ተቀባይ በምንድነው
የሚግባቡት? ለድርድር የመቀመጥ አቅማቸውስ ምን ያህል ነው?… ብዙ መልስ የለሽ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይቻላል፡፡ አንድ ታሪካዊ ነገር
ታወሰኝ፡፡ ወያኔ እንደገባች ሰሞን ኮሎኔል ጎሹ ወልዴ ከውጭ ሀገር “ወያኔ እስከመጪው ዲሴምበር 31 መልስ ካልሰጠን ከዚያ በኋላ
በሚሆነው ነገር በኃላፊነት አንጠየቅም፡፡” አያ ዘርፍጤ እንደልቡ መለስም ጎሹ ወልዴ ላይ የተለመደውን የሊማሊሞ ዘፈኑን ዘፍኖበት
በአሽሙሩ ሸንቆጥ አድርጎታል፡፡ እኔ በበኩሌ እውነት መስሎኝ ዲሴምበር 31 እስኪመጣ በጉጉት ጠበቅሁ - የተሰጠው ጊዜ እየታደሰለት
ይሄውና ወያኔ አሁንም ድረስ አለ - አሁን ደግሞ ሌላ ዲሴምበር እንስጠው እየተባለ ነው ወያኔ
በኃይለማርያም
ደቡባዊ
ቡልኮው፡፡ አንሞኝ፡፡ ያው ነው፡፡ እነሐጎስና እነጎይቶም እነሀብቶምና እነአምለሰት እነአትክልቲና እነግደይ እነአብረኸትና እነምጽላል
የቤተ መንግሥቱን በሮች አንቀው እስከያዙ ድረስ ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች ማለት ዘበት ነው፤ ወያኔን በእርግማንና በድረገፅ የቃላት
ጦርነትም ከቤተ መንግሥት አንድ ጋት ፈቀቅ ማድረግ አይቻልም፡፡
ሀገራችን ነጻ መውጣቱን ነጻ ትወጣለች፡፡ እኛ ስላልን ወይም ስላላልን የሚለወጥ ነገር የለም፡፡ በቅርብ ጊዜ እንደጅብ እርስ
በርስ ይባላሉ፡፡ እነሱ ሲባሉ ሌላ ያልጠበቁት ነብርና አንበሳ ይውጣቸዋል፡፡ ኢትዮጵያን ለዚህ ውርደት የዳረጉ ሁሉ ለዘር
አይተርፉም፡፡ የሚተርፍ ከደሙ የሌለበት ንጹሑ ብቻ ነው፡፡ ያግበሰበሱትን ሀብትም ልክ እንደአባቶቻቸው ሁሉ አይበሉትም እንደዘረኛው መለስና እንደዘረኛውና ሂያጁ የዲያብሎስ ፈረስ ብፃይ ጳጵሎስ - አዬ የእግዚአብሔር ኃያልነት! በእልፍ አእላፋት የጦር
ፍላፃ ሊወገዱ የማይችሉትን ቱባ ወያኔዎች በአንድ ወር ውስጥ እርትም አድርጎ ምድረ ወያኔን ባዶ አስቀረው አይደል? ዘመቻ “ሓራ
ኢትዮጵያ” ግቡን እስኪመታ ፈጣሪ ሥውር የማጥራት ሥራውን ገና በስፋት ይቀጥላል - ምን ታዬና! ከእግዜሩ ጋር ጦርነት ከገጠሙት
ውስጥ ብዙዎቹ በሽተኛና የሰንካላ ትዳር ምርኮኞች ናቸው - የዱርዬና … የገንዘብ አባካኝ ልጆች አባቶችም/እናቶችም ጭምር፡፡ አካላዊና
አእምሮኣዊ ጤንነት እንዳማራቸው ተቅበዝብዘው ይጠፋሉ፡፡
በተቃውሞው ጎራም ነገሩ ተመሳሳይ ነው፡፡ በስመ ተቃዋሚነት ጽድቅ የለም፡፡ “ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ
ሰማይ አይገባም” ብሏል ክርስቶስ፡፡ በተመሳሳይ ቅኝት “ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ” የሚል ሁሉ በጅምላ የአዲሲቱ ኢትዮጵያ አካል
አይሆንም፤ ማጣሪያ ወንፊቱ ዘርዛራ አይደለም - በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው፡፡ በየትም ጎራ ይሁን ቀናነትና ንጹሕ የሀገር ፍቅር ስሜት
ከተራፊዎች ወገን እንድንሆን ይረዳል፡፡ ሥራችን ያወጣናል፡፡ በሥራችን እንጠፋለን ወይ እንድናለን፡፡ ይህ የነበረና ያለ መለኮታዊና
ምድራዊ ሕግ ነው፡፡ ሲሞቅ በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በእጅ አይሠራም፡፡ አንዱን መምረጥ ነው፡፡ ባለን ዕውቀትና ገንዘብ ለሀገር በጎ ሥራ
መሥራት ወይም ከአጥፊዎች ጋር ወግኖ በጥፋት የብዙዎች ጎዳና መንጎድ የማይቀር የኃጢያትና የወንጀል ደመወዝንም ማግኘት፡፡
በቃ፡፡

