
« ዴሃ የሚበሊው እንጂ የሚከፍሇው አያጣም » 
                         አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

መንዯርዯሪያ 

አንቺ ድሮ ! ማነው ባሌሽ ?!  

አውራ ድሮ ! 

ምን ያበሊሻሌ ?! 

ተበዴሮ ! 

ምኑን ይከፍሊሌ?! 

መሬት ጭሮ ! 

መሬት ሲጭር፤ 

እዛው ፍንችር !! 

ውይ ! ውይ ! ውይ ! እያለ የሚጫወቱት ሇቅሶ መሰሌ የሌጆች ጫወታ ታወሰኝ :: 

እንዲሁኑ ሳይሆን ደሮ፤ ያኔ ጥንት፤ ባገር ወግ፤ ባገር ባህሌና ቋንቋ፤ ሌጆች ሲጫወቱ : 
ሇዛ ነበረው « ሇዚያም ነበር እረኛ ምን ብል ዘፈነ ?» ይባሌ የነበረው ::             
የሕዝብ ብሶት፤ ያስተዲዯር በዯሌ፤ ብልም ትንቢት ቢጤም፤ በሌጆች አንዯበት ይነገር 

ነበርና ሇሌጅ እግዜር ያሳየዋሌ ! ይባሊሌ :: 

መግቢያ 

 የኢትዮጵያ ፓርሊማ ሇ2003 ዓ.ም. በጀት የ77.2 ቢሌዮን ብር:  

 በ 360 ዴጋፍ 

 ያሇምንም ተቃውሞ 

 በ26 ዴምጽ ተሃቅቦ አጽዴቋሌ::    

ከዚሁ ውስጥ፤ 20 ቢሌዮን ብር : ከውጪ በሚመጣ ብዴርና እርዲታ የሚሸፈን ሲሆን : 

የዯሞዝ ጭማሪም እንዯሚኖር : ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ገሌጸዋሌ  :: 

የሰሞኑ የጆሮ ብራና ጠሊዥ ዜና ! አስገራሚው የ360ቹ ዯጋፊዎች ጉዲይ ነው፤  ዘወትር 
በአንዴ ቀሇበት ዙሪያ የሚሽከረከሩ ዴግም ዴግግሞች !!   



በአንዴ ጽሑፌ ሊይ እንዲቀረብኩት፤ አቶ መሇስ ዜናዊ የአማርኛ ቋንቋን የሚገሇገለበት፤ 
ኢትዮጵያዊያንን ሇመስዯቢያ፤ ሇመዝሇፊያና ሇማዋረጃ መሆኑን ገሌጬ ነበር፤ አሁንም 

የሆነው ይኸው ነው :: 

የ2003 ዓ.ም. በጀት ውሳኔን ተመርኩዞ ፤  

« ብዴርና እርዲታው ቢቀር ከየት መጥቶ በጀቱ ይሸፈናሌ ? » ተብል ሇቀረበው የአቶ 

ሌዯቱ አያላው ጥያቄ የሰጡት መሌስ፤ 

 « መሃይም : በዴጋሚ ሇሁሇተኛ ጊዜ መሃይም :: አሊዋቂ : በዴጋሚ ሇሁሇተኛ ጊዜ 
አሊዋቂ :: አክራሪ  ኒዮ ላበራልችንና : ፈረንጅን መሇየት ያሌቻሇ » ብሇው በማበሻቀጥ 
ነበር መሌስ የሰጡት :: ተቀባዩ እንዯ ምርቃት ካሌቆጠረው በስተቀር ::             
(በቀይ ቀሇም የሰፈረው : አቶ መሇስ ዜናዊ : በፓርሊማ ካዯረጉት ንግግር የተወሰዯ  ነው )  

እዚህ ሊይ የምንረዲው፤ ወያኔ ግሌጋልታቸውን የጨረሱ ታማኝ ተቃዋሚዎችን፤     
እንዯሚጣሌ የወሲብ መፈጸሚያ ሊስቲክ፤ እንዯ ጥንቱ አባባሌ እንዯ አሮጌ ቁና፤ ወዱያውኑ 
አሽቀንጥሮ መጣሌ የሇመዯ መሆኑን ሲሆን ቀጣዩ የማን ተራ ይሆን ? ብሇን 

እንዴንጠይቅ ይጋብዘናሌ :: 

አቶ ሌዯቱ ካሌቆነጠጡት የማይገባው ሆኖ እንጂ : የአቶ መሇስ አባባሌ : « ፈረንጆችን፤ 

እኛ የምናውቃቸውን ያህሌ፤ አንተ አታውቃቸውም » ነው መሌክቱ ::   

ጂሚ ካርተር « እነመሇስን እናውቃቸዋሇን፤ ከጫካ ጀምረን ኮትኩተን፤ እዚህ ያዯረስናቸው 
እኛ ነን » ማሇቱን : አቶ ሌዯቱ የሆደ ሞራ፤ ጆሮውንና አይምሮውን ዯፍኖት፤ ባሇማጤኑ 

ይኸው ሇዛሬው ሆዴ ቀትር ስዴብ ተዲረገ :: 

« እሰይ ! የዘሊሇሜን አገኘሁ ! » እንዲሇው ላባ ሆነብኝና ገረመኝ ::               
እናንተዬ ?! ይኸ የዴሃ አምሊክ ሇፍርዴ አሇመቸኮለ እንጂ : ሇካስ እሩቅ አይዯሇም 

ጃሌ?!  

ዕዴሜውን ይስጠን፤ ገና ብዙ እናያሇን !  

አንዴ የአገር መሪ : (መሪ ከተባሇና ከሆነ) ማሇቴ ነው : እመራዋሇሁ ሇሚሇው ሕዝብና 
አገር: ከበሬታ፤ ፍቅር፤ ይቅርባይነት፤ እጅግ መጣም የበዛ ትዕግስትና አስተዋይነት : 
ይጠበቅበታሌ :: ዜጎች ቢሳሳቱም የማስተማርና : የመምከር ሃሊፊነቱን በመገንዘብ :  
የሚገባቸውን ክብር በመስጠት: በምሊሹ ክብር ይቸረዋሌ :: በአንጻሩ : ከአቶ መሇስ 
የምናየውና የምንሰማው : ዜጎችን መናቅ፤ ማቅሇሌ፤ መስዯብና ማሸማቀቅ፤ በመሆኑ 
በሚመሩት ሕዝብ ዘንዴ : በምሳላነት ከመጠቀስና ከመከበር ይሌቅ : ከጥጥ የቀሇለ 

እንዱሆኑ አዴርጓቸዋሌ ::  



አንዴ ሰው : ግብዝ ካሌሆነ በስተቀር : ምንም ተማርኩ ቢሌ: ሁለን አውቃሇሁ ማሇት 
አይችሌም :: እያንዲንዲችን በተማርነው ሞያ ጠቀም ያሇ ዕውቀት ሲኖረን፤ ከሞያችን 
ውጪ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ዯግሞ: መጠነኛ ወይም ውሱን ግንዛቤዎች ሉኖሩን ይችሊለ : 
ያ ዯግሞ ፍጹም ከስህተት ውጪ ነው ማሇት አይዯሇም :: አንዴ ሰው ሁለን ማወቅ 
አሇበት: የሚባሌበት የአሌባማክ (encyclopedia) ዘመን ካከተመ ቆይቷሌ ::      
ጠቅሊሊ ዕውቀትን በተመሇከተ፤ እንዯ አስተዲዯጋችን፤ የቤተሰብ አቅም፤ የምንኖርበት 
ዘመን፤ ያሇንበት አካባቢ ሕብረተሰብ ዕዴገትና ስሌጣኔ፤ የዕውቅት መሳሪያዎች አቅርቦት፤ 
የማንበብና የማወቅ ፍሊጎታችን፤ ሇምን ? እንዳት ? መቼ ? በምን ምክንያት ? የት ? 
ማን ? ከማን ጋር? …ወዘተ ብሇን በምናነሳቸው ጥያቄዎችና መምናገኛቸው መሌሶች ሊይ 

የተመረኮዘ ሲሆን ያም ሆኖ ከሞሊጎዯሌ ስህተት አይጠፋውም :: 

ሇሰው ሌጅ አስከፊው ነገር: መሳሳቱ ሳይሆን፤ ከነስህተቱ መሞት ነው: በበሇጠ የሚጎዲው ::                                                        
(il ne faut pas mourir idiot) ይሊለ ፈረንሳዮች « ዯዯብ እንዯሆንክ አትሙት » 
ማሇት ነው በኛ ቋንቋ መሳ ሇመሳ ሲሇወጥ ::                                
አቶ ሌዯቱ ያቀረበው ጥያቄ: ነውርነት ወይም ስህተት ኖሮት ሳይሆን፤ ኮንትራቱን ሇጨረሰ 
ታማኝ ተቃዋሚ፤ ሇመሰነባበቻ የቀረበ ው: የኮመጠጠ ጠሊ ግብዣ መሆኑ እንጂ !! 

ስሌጣን ከያዘ ጀምሮ : የበጀት ቁጥጥር አዴርጎ የማያውቅ፤ በንቅዘትና በሥሌጣን ብሌግና 
የተዘፈቀው፤ የወያኔ መንግሥት፤ በአንዴ ትውሌዴ ብቻ ሳይሆን፤ በሁሇትና በሦስት 
ትውሌዴ : ተከፍል በማያሌቅ ብዴር : አገራችንን ዘፍቆ፤ ዜጎችን በብዴር ውቅያኖስ 

ውስጥ ካሰጠመ በኋሊ፤ « ዴሃ የሚበሊው እንጂ የሚከፍሇው አያጣም » ብል 

የቀፈፈውን የብር አራጣ : በሌመና አቁማዲው ሸክፎ : እብስ ! ሇማሇት እንዱያመቸው፤ 

የሂሳብ ነገር ሲነሳ : ቁስለ ሊይ ጨው የነሰነሱበት ያህሌ ይቆጠቁጠዋሌ ::  

እናም :    

ምን ያበሊሻሌ ?! 

ተበዴሮ ! 

ምኑን ይከፍሊሌ?! 

መሬት ጭሮ ! 

መሬት ሲጭር፤ 

እዛው ፍንችር !!  ሆኖ : እንስቅ ወይ እናሇቅስ ይሆን ?! 

  በቸር ይግጠመን !  

ሰኔ 26/ 2002 ዓ.ም. (July 3/ 2010)                    


