
« ጎብሊን አጭበርባሪው ጦጣ » 
አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

ማሳሰቢያ 

ከአቤ ጉበኛ መጻሕፍት የአንደን ርዕስ መዋስ የመረጥኩት፤ ያሇንበትን ዘመን ገሊጭ ሆኖ 
በማግኘቴ ነው :: ሃቀኛውና ዯፋሩ አቤ ጉበኛ፤ በነበረበት ዘመን ሇማንም ሳያጎበድድ በሰሊ 
ብዕሩ የሚያስበውን ብል ሰው እንዯሆነ፤ ስው የሚያሰኘውን ሥራ ሠርቶ አሌፏሌ : ይህ 
ፈጣሪ ሇጥቂቶች የሚቸረው ተሰጥኦ ነው :: እናም ቀናሁበት መንፈሳዊ የታናሽ 

ወንድምነት ቅናት ! 

 መንዯርዯሪያ                                                     
ሰው ሰውነቱን ተገንዝቦ፤                                                                 
ማን መሆኑን አስቦ፤                                                                   
ማንነቱን ካሌተረዲ፤                                                                      
ማንም አይዯሌ ምናምን ነው ባዶ የሆነ ጓዲ ::                               

ይሇናሌ ተስፋዬ ብርሃኑ  እንትን በምትሇው የምጥ ሌጁ :: 

መግቢያ 

ጠመዝማዛ ነው መንገደ !                                             
ወዯ ምርጫ ሲሄደ !                                             
በምርጫ ሕግ፤ እህ ! አንዯበትህ፤ እህ ! ተቆሌፎ፤                            
እጅና እግርህ፤ እህ ! በጠርናፊ፤ እህ ! ተጠርንፎ፤                        
ኮሮጆውም፤ እህ ! ቀድሞ በሌቶ፤                                      
በመሇስ ካርድ፤ እህ ! ሆደ ሞሌቶ፤                                       
መረጥክ አለህ፤ እህ ! ወያኔን፤                                
…………………….. :: ቤት መምቻውን እናንተው አክለበት፤                                             
ጠመዝማዛ ነው መንገደ !                                             

ወዯ ምርጫ ሲሄደ !                                              

በስነ ምግባር ስም አንዯበት ዘግቶ፤ በመቀላና በፓርሊማ አስፈራርቶ፤ በጳጳስ፤ በሼኪና 
በፓስተር አስገዝቶ፤ በጥያቄና መሌስ ውዥንብር፤ በድጋፍ ሰሌፍ ግርግር፤ በጠርናቂ 
ጠርንቆና አስጠርንቆ፤ ጢም ! አርጎ ኮሮጆ ሞሌቶ፤ ምርጫው ሠሊማዊና እንከን የሇሽ 

ነው ብል መተርተር፤ በምርጫው ማግስት 99.6 በመቶ አሸነፍኩ ብል መፎከር፤ 
በምርጫ 97 ወቅት « ሥራ ፈት ቦዘኔ » ተብል እንዲሌተሰዯበ ዛሬ ሇርካሽ የፓሇቲካ 



ፍጆታ « ጨዋው የአዱስ አበባ ሕዝብ » ተብል የአፍ ጮማ በሰባራ ገሌ በመስቀሌ 

አዯባባይ ሲቀርብሇት፤ « ከ97 ምርጫ ተምረን ብዙ ሠርተናሌ !» አለን፤  

አዎ ! ብዙ በጣም ብዙ የአፈና፤ የግድያ፤ የእስር፤ የሰብአዊ መብት ገፈፋ፤ የሬዱዮ 
ጣቢያዎች እመቃ ኧረ ምኑ ቅጡ ?! ብዙ እጅግ በጣም ብዙ በዯሌ ሠርታችኋሌ ! 

የገረመን አሇመካዲችሁ ነው፤ አሌተሇምዶም ሆነብንና !!   

ዝም ማሇትን ስንመርጥ እንኳን ዝም የማያስብለ ጉዶች በበዙባት አገራችን ኢትዮጵያ፤ 
ሳንወድ በግድ የኮረኮሩትን ያህሌ ያስቁናሌ :: ማን እንዯሆኑ የተናገሩት ሇጊዜው 

ቢዘነጋኝም፤ « የማይሆነው ሁለ የሚሆንባት አገር » ያለት ቁሌጭ ብል ይታያሌ ::  

ታዱያ ምን ገዷት አገራችን : የሽፍታ ጠ/ ሚንስትር፤ የምሁር አጋሰስ፤ የነፍሰ ገዲይ 

ዲኛ፤ የሽማግላ ቡጢኛ፤ የወጣት ሌግመኛ፤ የጳጳስ ቂመኛ፤ የቄስ ቀማኛ፤ የአንድ ላሉት 
ሃብታም፤ የወንድ……፤ የሴት……፤…..ላሊም ላሊም  አፍርታሇች :: 

« ስኳር የተወዯዯው ገበሬው ስኳር መብሊት ስሇጀመረ ነው » አለን ጠ/ ሚንስትራችን፤ 
ጉድ እኮ ነው! እድሜ ሇወያኔ ! የኢትዮጵያ ገበሬ ማሩን ትቶ ስኳር መሊስ ጀመረ : 
አራዲነት ተማረ፤ (ነቄ ሆነ) ማሇት ነው:: ታምራት ሊይኔ ሌሶ ጨርሶት ነው 

አሇማሇታቸውም እግዜር ይስጣቸው ::  

የሽማግላ ጎረምሶች ድብድብ : የሚፈነክተውን ፈንክቶ፤ ሇወያኔ ጣት መጠቆሚና 

መሳቂያ አድርጓቸው፤ ያከብራቸውና ይተማመንባቸው የነበረውን ዜጋ አሳዝኖና አንገት 
አስዯፍቶ፤ ካሇፈ በኋሊ :አቶ መሇስ « ወያኔ የመሊእክት ስብስብ አይዯሇም » ባለ 

ማግስት፤ በአንድሊይ ጸሌየው የማያውቁ፤ በአንድሊይ የማይባርኩ፤ በአንድሊይ የማይበለና 
በአንድሊይ የማያጠምቁ፤ ሦስቱ ስሊሴዎች ክንፍ አውጥተው ሳይሆን በፓጄሮ በረው 
ከተፍ በማሇት፤ በወያኔ አዛዥነት፤ በነሱ ሕሉና ሸጦ ሇሆድ አዯርነት፤ በአንድሊይ 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ወኔ ሇመስሇብ ያዯረጉትን ውግዘት ወይም እርግማን መሰሌ ንግግር 
ስንሰማ እውነትም ኢትዮጵያ የማይዯረገው ሁለ የሚዯረግባት አገር ሆናሇች ያሰኛሌ :: 

በዘር፤ በጎሳና በሃይማኖት : ተከፋፍሇህ፤ በበሽታና በረሃብ እያሇክ፤ አገርህ ሇድንበር ዘሇሌ 

ከበርቴ እየተቸበቸበች፤ ነፃነት፤ ፍትህ፤ እኩሌነትና ዕድገት ተነፍገህ፤ እየተረገጥክና 
እየተራብክ :ዝም ብሇህ ተገዛ ብሇው የሃይማኖት መሪ ተብዬዎች ገዝተውሃሌ :: ወገኖቼ 

ከእንግዱህስ ወዱያ ሃይማኖት ሇምኔ ! አያሰኝም ? 

ሇመሆኑ በምርጫ 97 እና ከዚያ ወዱህ የዜጎች ዯም በከንቱ ሲፈስ፤ ህግ ሲጣስ፤ ፍትህ 
ሲጓዯሌ፤ ዜጋ ሲበዯሌ፤ በሃሰት ሲወነጀሌ፤ ላሊው ቀርቶ ጨንቋቸው አራት ኪል 
በቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የተጠሇለ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በአጋዚ ወታዯሮች 
እየተሇቀሙ ሲወሰደ በ10 ሜትር ርቀት ያለ የሃይማኖት መሪ ጆሮ ዲባ ሌበስ ያለ ዛሬ 
ሇግዝትና ሇእርግማን ከየት ተገኙ ?! አቡነ ጴጥሮስ ሕዝባቸውን ሇጣሉያን አትገዛ ብሇው 



በጣሉያን ጥይት ሇሃቅ እንዲሌወድቁ፤ የዘመነ ወያኔ ጳጳስ ብር ተንተርሰው በዯም 
ምንጣፍ ሊይ እየተረማመደ የኢትዮጵያን ሕዝብ በባርነት ተገዛ በማሇት ይገዝቱ ገቡ፤  
ወይ ስምትተኛው ሺህ ! አያሳየውና አያሰማው ጉድ የሇ ::  

ምነው በዚህ ምስኪን ሕዝብ ሊይ ሁለም ተረባረቡበት:ዝንቡም፤ ጩለላውም፤ ጆፌው፤ 
ጥንብ አንሳው : ኧረ ስንቱ !                                              
ሰሞኑን :ከዚህ ምርጫ ተብዬ ድራማ ወዱህ: የወያኔ ጀላዎች :ወንደም ካዯፈጠበት ብቅ 
ብል :በድሃ ዯም የዯሇበ ሻኛውን ሲያንጎባሌሌ፤ ሴቷም ሊባዋን ተነቅሊ ጭር ካሇችበት 
ማጀት ወታ:ማስካካት ጀምራሇች አለ :: « እነሱ ምን ያርጉ ከኛ ሰው ሲታጣ » አሇ 
ሌባሙ አቀንቃኝ : : አዎ ! እነሱ ምን ያርጉ :የታዘዙትን ከማድረግ በቀር ? ማሰቢያ 
ጭንቅሊት ሳይሆን የቂቤ ቅሌ አይዯሌ ተሸክመው የሚዞሩት :: እናማ ባይገርመን 

አይዯንቀንም :: 

መኢአድን በሾኬ ጠሌፈው በኪስ ካስገቡ በኋሊ፤ መድረኮችን ከምርጫ በኋሊ 
እናስራችኋሇን እያለ በማዋከብ ሊይ እንዲለ፤ ያሰማሩት ጠርናፊ በተሳሳተ የሂሳብ ስላት 
ሌዯቱን እንኳን ሳይቀር ጠርንፎ፤ በእንጀራ አባቱ አቶ መሇስ « ሌዯቱን የነካ እጁ 
ይቆረጣሌ » ብሇው ቃሌ ቢገቡሇትም የፓርሊማ ወንበር ሱሚ ሆኖ ቀረ :: እናም 
ሇማስመሰሌ ይንጫጫበት የነበረው የፓርሊማ ወንበር ከሱ በሊይ ሇሚንጫጫ ተሸሇመ ::    

አብዛኛው ወገናችን ሲራብ ክምር ያህሌ ጭድ እየጎሰጎሰ ሽንት ቤት የሚኖሊ እበት 
መጣሌ የሇመዯ ሆድ ባር ባር ማሇቱ ስሇማይቀር የሚጥለሇትን ፍርፋሪ ማነፍነፍ 
ጀምሯሌ :: 

« ጎብሊን አጭበርባሪው ጦጣም » በመስቀሌ አዯባባይ የጨው ሃውሌታቸውን ሲክቡ፤ 

ተቃዋሚዎች ዝምታን ከመረጡና ምርጫው ፍትሃዊና ሠሊማዊ ነው ካለ፤ የስሌጣን 
እርጥባን ከወያኔ እንዯሚመጸወቱ ተናግረዋሌ፤ አዎ ተናግረዋሌ ! መሇስን ያመነና ጉም 

የዘገነ አንድ ነውና፤ ማነህ ባሇ ተራ ! አሌሰሜን ግባ በሇው !!  

በቸር ይግጠመን !! 

ግንቦት 28 2002 ዓ.ም. (05 /06/2010)   

 


