
« የሌጅ ነገር ሁሇት ፍሬ፤                                          

አንደ ብስሌ አንደ ጥሬ » 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

ሇሌጅ ተክላ : 

«እኛ  ወያኔዎች (ኢሃአዳግጎች) ጦር መሥራት እንችሊሇን » ያሇን ማን ነበር ? 
ሌጅ ተክላ : እስቲ ሃሳብ አብሊሌተህና (አቁሊሌተህ) አሽትት፤ መጎርናቱ ካሌሸተተህ 
ወይ ሞያ ክድሃሌ፤ ወይም የማሽተቻ ህዋሶችህ ዯንዝዘዋሌና የጤና ባሇሙያ 

መጎብኘት ያሻሃሌ ::  

« የትግርኛ ተናጋሪዎች አማርኛ ዯስ ይሊሌ እንዯወረዯ ነው : ቅኔና ተንኮሌ 
የሇውም »                                              
በአሊዋቂዎች መንዯር ካሌሆነ በስተቀር : ቅኔና ተንኮሌ ተዲርተው አያውቁም : ቅኔ 
ቅኔነቱን እንዯያዘ በሉቃውንት ሲቀኝ፤ ሲዘረፍ፤ ፍሬ ነገሩ አስተሳሰብን ያሰፋሌ፤ 
አይምሮን ያጎሇብታሌ፤ እንጂ አያጠብም : ብዙውን ጊዜ ተንኮሌ የሚያበዙት : 
የአስተሳሰብ አዴማሳቸው ጠባብና ውሱን : የሆኑ ግሇሰቦች ወይም ቡደኖች ናቸው :: 
የሚያዲምጡት የራሳቸውን የሌብ ትርታ ብቻ በመሆኑ : ጆሯቸውንም 
አይምሯቸውንም ዯፍነው ማንቧረቅ ያዘወትራለ፤ አይምሯቸውን የሸፈነው ሞራ 
ሆዲቸውን ከሸፈነው ስሇሚሌቅ፤ ሇምን ? እንዳት ? መቼ ? ማን ? የትቦታ ? 
ከማንጋር ?.…ወዘተ የሚለ ጥያቄዎችን አንስተው መማር አይሆንሊቸውም : 
እንዲውም ጩኸታቸው እንዯሚጣሌሊቸው ፍርፋሪ ከፍና ዝቅ እያሇ የብዙ ሰዎችን 

የጆሮ ብራና ይጠሌዛሌ እናም ብዙ ሰው ያዯነቁራለ ::  

« እነዚህ ሰዎች ዯግሞ በቀጣዩ ጥቂት አመታት ውስጥ ስሇመወገዲቸው ፍንጭ 

የሚሰጥ ምንም ነገር የሇም ………» 

ስሇ ቀቢጸ ተስፋነትህ ከራስህ ላሊ የምትወክሇው ስሇላሇ መብትህ ነው እንዲሻህ::     
ሆኖም ያሌተገነዘብከው ዛሬ አንተ ሊሇህበት ትውሌዴ መሰረት የጣሇው « የመሬ 
ሊራሹ » የተማሪዎች መፈክር በስንት ወጣቶች መስዋዕትነት የተዋጀ የዴሌ ውጤት 
ሲሆን : ባንዴ ሇሉት ጨረቃ የተሸመጠጠ ሾሊ አይዯሇም :: ዛሬ ወያኔ ገበሬውን 
ከመሬቱ ነቅል ሇዴንበር ዘሇሌ ዘሪፊ ሲያከፋፍሌ፤ ወጣቱ እቢኝ ሇአገሬ ብል 
የቀዴሞ ወንዴሞቹና እህቶቹን አርማ አንግቦ በመነሳት ቃሌ ኪዲኑን ማዯስ 

ይኖርበታሌ እንጂ እንዲንተ እጅ መስጠት የሇበትም ::  

 



 

« ይህ ትኩስ እንጀራ እንዳት ያስጎመጃሌ፤                   
ባዯረ ቃሪያ ቢኮሸ ኩሹት ፤» ብሇህ አሌመህ ከሆነ እነዚህ ሰዎች እንኳን 

ትኩስ እንጀራ የሻገተውንም አያቀምሱህ :: በነገራችን ሊይ በትምህረተ 

ጥቅስ ያስቀመጥኩት የምንኮራበት የአማርኛ ጥቅስ ወይም ምሳላ እንጂ 

ተንኮሌ አይዯሇም :: ቅኔ ሇመዝረፍ አሌታዯሌኩም፤ በአገሬ ወግ በቄስ 

ት/ቤት ዲዊት ከመዴገሜ በቀር : እዴለ ኖሮኝ እስከ ቅኔው አሌዘሇኩም፤  

ብማረው ምንኛ ዯስ ባሇኝ ነበር! 

በዘረኝነት፤ በርሃብ፤ በበሽታና በፍርዴ እጦት፤ የሚሰቃየው ወገንህ ትውስ 

ሳይሌህ ከዚህ ዘረኛ ስርአት ጋር ሇተባበሩና ቱባ ቱባ ሇሚሸቱ ባሇጊዜዎች 

ማንባትህ ባይገርም « ምርጫ በላሇው ምርጫ …..አረጋሽና ሰዬ 

እንዱያሸንፉ መርዲት…… በትግራይ ህዝብና በህወሃት ዯጋፊዎች…ዘንዴ 

ፍርሃት እንዲይኖር ያዯርጋሌ » አሌከን 

ምነው እባክህ ወሊዴ በዴባብ ትሂዴ ! ያሇ እነሱ ሰው የሇም ያሇህ 

ማሇው ? ኢትዮጵያ የጀግኖችና የምሁራን ዴሃ አይዯሇችም እነሱው 

ባመጡት የጎጥና የዘረኝነት ጣጣ እራሳቸውን በራሳቸው ይበሊለ፤ 

ኢትዮጵያም በጽኑ ሌጆቿ ብርቱ ትግሌ ከወዯቀችበት ትነሳሇች:: 

« የምንመሰርተው አንዴነት አንዴነት የሚሌ ዴርጅት፤ በርግጥ አንዴነትን የሚያሳይ 

መሆን አሇበት እንጂ ጠሊት ነው ያለትን ሁለ ሉውጥ የተዘጋጀ የአማሮች 

ስብስብ »  መምሰሌ የሇበትም » 

 ምነው ሌጅ ተክላ ? ጃስ ! ያሇህ ማነው ? በመጀመሪያ አማራ፤ ኦሮሞ፤ ጉራጌ፤ 
ትግሬ፤ ወሊይታ፤ ድርዜ፤……ወዘተ እያሌኩ ወያኔ በመዘዘው የዘር ሃረግ 

እየተጠሇፍኩ መዯናበር አሌሻም :: 

 በአፄ ቲዎዴሮስ ከተመሰረተቸው ኢትዮጵያ ጀምሮ አብዛኛው ወገናችን የዘር 
ሃረጉን ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ጀግና ሕዝብ በመሆኑ መጠሪያውን የሰሜን 
ኢትዮጵያ፤ የዯቡብ ኢትዮዮጵያ፤ የምሥራቅ፤ የምራብና የመሃሌ አገር ሰው : 
ይባባሊሌ እንጂ : አንተ የሇጠፍከውን « የሚጠቀሙት አንዴም ሻዕቢያ ሁሇትም 

ወያኔዎች ናቸው እንግዱህ የትኛው ጃስ ! እንዲሇህ አንተው ታውቃሇህ ::  



ያሻህን መሆን መብትህ ነው : በ21ኛው ክፍሇ ዘመን መባቻ : በቃሊት መግባባት 
ስንችሌ : እንዯ አህያ መራገጡን ምን አመጣው ? ነው የኔ ጥያቄ ያውም 

በሰሇጠነው ዓሇም ብዙ የምንማርበት ቦታ እየኖርን :: 

 ሇመሆኑ፤ 

 አማራ ስንሌ ምን ማሇታችን ነው ? 

 ምን አለታዊ ስሜትስ አዝል ይጠራሌ? 

 የዚህ ወገናችን ወግና ባህልችስ ምን ይመስሊለ ? ከሚሇያዩን የሚያገናኙንስ 

አይበሌጡም? 

 ከአማራነቱስ ኢትዮጵያዊነቱን በማስቀዯሙ ወንጀለ ምንዴነው ? 

 ዛሬ ባገራችን ማን ያሌተቀሊቀሇ ያሌተካሇሰ አሇና በአንዴ ወገናችን ሊይ ካራ 

መዘን እንነሳሇን? 

 አማራ ብቻ ሳይሆን ላልች ወገኖቻችንን ጨምሮ : በፈጸሙት ጀግንነት 
መመስገን ሲገባቸው : እንዱሸማቀቁ ሇምን ተፈሇገ ? ….ወዘተ ብል ሳይጠይቁና 
በቂ መሌስ ሇማግኘት ሳያገሊብጡ : ወይም ጠይቀው ሳይረደ : ሇጠሊት ኮሶ፤ 
ሇወገን ምሰሶ፤ የሆነው ወገናችን ሇወዲጅ ሩህሩህ ከመሆኑ የተነሳ: መሸብኝ ቢለ 
እግር አጥቦ፤ እራት አብሌቶ፤ አሌጋውን ትቶ የሚያስተናግዴ ወገንን እንዯ እባብ 

እራስ እራሱን መቀጥቀጥ ሇምን አስፈሇገ ?     

ኧረ ጎበዝ እየተስተዋሇ ! 

እስቲ ቢቀፈኝም ሇጊዜው በናንተው ቋንቋ ሌጠቀም : እባካችሁ አንሳሳት 
ኢትዮጵያ አገራችን ያሇ ኦሮሞው ወተትና ቂቤ፤ ያሌ ጉራጌው ክትፎና ቆጮ፤ 
ያሇ አማራው ነጭ ጤፍና ጠሊ፤ ያሇትግሬው ሻይና አንባሻ፤ ያሇድርዜው ጥበብ፤ 
ያሇ ከፋው ቡና፤ ያሇ ሲዲማው ቡናና ወርቅ፤ ያሇጎንዯሬው ማርና እስክስታ፤ 
ያሇወሊይታው ዲንኪራ፤ ያሇ ሰሊላው ጎፈሬ፤ ያሇ አዯሬው ስፌት፤ ያሇሱማላው 
ጫት፤ያሇ አፋሩ ግመሌ፤ ያሇቦረናው ከብት…ወዘተ አገራችን ኢትዮጵያ 
አያምርባትም ከነዚህና ካሌጠቀስኳቸው ሌጆቿ አንደ እንኳን ቢጎሌ በውብቷ 
ሊይ እንከን ያመጣሌ እናም ሁሊችንም ሊገራችን እንቁዎች ነን በዚህም 
አገራችን ተውባ፤ ታፍራና ተከብራ ትኖራሇች ::                                  

አንደ አንደን አይግፋ ! አንገፋፋ ! አጉሌ አወዲዯቅ እንዲንወዴቅ !!   

« አረጋሽ አዲነ ጣይቱ ቡጡሌን ብትሆንስ ? » 



በመሰረቱ አረጋሽ እራሷን እንኳን ብትጠይቃት : ጣይቱ ቡጡሌን መሆን 
እንዯማትችሌ: እንዯምትነግረህ አሌጠራጠርም :: አቶ መሇስ ሇትግራይ ሕዝብ 
የአፍ ጮማ ሲያቀርቡ « ከወርቅ የተፈጠርኩ » እንዲለት ሁለ አንተም 
ሇአረጋሽ የአፍ ዝሌዝሌ ይዘህ ሇመቅዯብ ካሌሆነ በስተቀር ላሊ ፋይዲ የሇውም :: 
እንዲውም እተጌ ጣይቱ ቡጡሌ : ያለትን እንዲስታውስ አረከኝ : ከእምዬ 
ምኒሌክ ሞት በኋሊ : እንጦጦ ማርያም አፋፉ ሊይ ሆነው : ያ ውልት ! ያ ቤተ 
መንግሥቱ ነው ! ያ ዯግሞ የቅደስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ! እያሇች 

ዯንገጡራቸው ስታሳያቸው « ነበር እንዱህ ቅርብ ነው !» አለ ይባሊሌ :: 

ነበር እንዱህ ቅርብ መሆኑን : ፈጣሪ በሕይወት እያለ እንዱታዘቡ : ያዯሊቸው 
ውዴ፤ እንቁ፤ ጀግና፤ ብሌህ፤ ባሇሞያና ያገር እናት ጣይቱ ወዯር የሊቸውም :: 

የማይወዲዯሩ ሰብዕናዎችን ማወዲዯር የታሪክ ዘረፋ ነው :: 

በአዯዋ ጦርነት ወቅት : እተጌ ጣይቱ እሳቸው : በገዛ እጃቸው ሰርተው እየመግቡ 
የሚያዙት የጦር ሃይሌ : በእሳቸው አዛዥነት : የጣሉያን ጦር ውሃ ይቀዲበት 
የነበረውን የውሃ ጉዴጓዴ እንዱይዝ በማዴረግ የጣሉያን ጦር እጁን እንዱሰጥ 
ያዯርጉ ጀግና ንግሥት እንዱህ በዛሬ አፈ ጮላ ክብራቸው በአሞላ ጨው 
ሲሇውጥ መስማቱ ያሳዝናሌ፤ ያስቆጫሌ፤ ያንገበግባሌ ም::  

« ደባና ቅሌ አበቃቀለ ሇየቅሌ » ነውና የቄሳርን ሇቄሳር የእዚአብሔርን 

ሇእግዚአብሔር እንስጥ እንጂ አናጨማሌቅ ::  

ከዚህ በተረፈ በቀጣይነት የተባሇው : አሌኩ ሇማሇት ያህሌ የተባሇ በመሆኑ : 

ጊዜዬን መቆጠብ መርጫሇሁ ::  

ከዚሁ ጽሁፍ ጋር በተያያዘ : ጥቂት አጋፋሪዎች ከዣንጥራር ጋር ሇማዕዴ 

ካራቸውን ይዘው መቅረባቸው ያሳዝናሌ :: 

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ! 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይባርክ !!        

  ሚያዝያ 1 ቀን 2002  ዓ.ም   (April 9/2010) 

 


