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ፍራቻችን ያስፈራሌ 
አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

ማስታወሻ:  
ሠሊም ወገኖቼ እንዯምን ሰነበታችሁ? ሰሞኑን ባቀረብኳት መጣጥፍ ሃሳብ ሇሃሳብ 
ስንወራወር መሰንበታችን ዯግ ነው:: ሁሊችሁንም ከታሊቅ አክብሮት ጋር ከሌብ 
አመሰግናሇሁ:: ታዱያ በሃሳብ ሌውውጡ ወቅት የሃሳብ ሌዩነት መፈጠሩ ያሳድጋሌ እንጂ 
አያቀጭጭምና አትፍሩ:: ይሌቅስ መፍራት ፍራቻችንን ነው: እኛ የኢትዮጵያ ሌጆች 
ስንቀራረብና: ስንወያይ ምቾት የሚነሳቸው ወያኔና የወያኔ ቡችልች እንዯ እርጎ ዝንብ 
ጥሌቅ እያለ፤ ከመሬት ስበት በከፋ መሌኩ ቁሌቁሌ ሉጎቱትን ይፈሌጋለ፤ 
ታዱያ እነዚህን የታሪክ ድንቾች ጢቅ ! ብሊችሁባቸው እሇፉ::                 
ሰው የሚኖረው የወዯፊቱን እንጂ የኋሊውን አይዯሇምና: ዕድሜያችንን እንቆጥብ፤ ሇነሱ 
አተካሮ የምናጠፋው ጊዜ የሇንም: የሕዝባዝችንን መከራ ሇማሳጠር እናንብ፤ እንጻፍ፤ 
ጻፉ! የምንጽፈው በትግሌ በወዯቁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ዯም እያጠቀስን በመሆኑ፤ 
ብዕራችን አይነጥፍም:: እንወያይ፤ እንጠያየቅ፤ እንተማመን፤ እንዯራጅ፤ ባንድሊይ 
ሇመታገሌ እንነሳ፤ አንባ ገነንና ዘረኞች የሕዝብን ማዕበሌ መገዯብ አዯማይቻሊቸው 
እያየን ነውና:: 
 
መንዯርዯሪያ:  
 

- The thing I fear most is fear 
(Michel Eyquen de Montaigne 1580) 

ከሁለም በሊይ የምፈራው ነገር ቢኖር ፍራቻን ነው፤ 
 

- Nothing is terrible except fear itself 
(Francis Bacon 1623) 

ከራሱ ከፍራቻ በሊይ አስቸጋሪ ነገር የሇም፤ 
 

- Nothing is so much to be feared as fear 
(Henry david Thoreau 1841) 

ከፍራቻ በሊይ የሚፈራ ምንም ነገር የሇም፤ 
 

በዯረቁ ወዯ አማርኛችን ሲተረጎም ይህን ይመስሊሌ፤ ከነዚህ በተሇያየ ዘመን ከኖሩ 
የተሇያዩ ሰዎች የምንረዲው ቁም ነገር ቢኖር: ሶስቱም የፍራቻን አስከፊነት 
አበክረው መግሇጻቸው ነው::  
 
በፍራቻ የታጠረ ግሇሰብ ወይም ማህበረ ሰብ፤ ነፃ መንፈስ ስሇላሇው፤ በነፃ ሃሳብ 
ተነሳስቶ፤ በነፃ ድርጊት ውጤት: ግኝት መፍጠር ስሇማይቻሇው: ራዕይ የጎረሇው፤ 
አስተሳስውቡና ድርጊቱ የተገዯበ፤ በመሆኑ: የራሱ የሆነ ፈጠራ አይኖረውም፤ ዘወትር 
የላልችን ፈጠራ እየቀሊወጠ  በማዛጋት ብቻ፤ የራሱን ማንነት ሳይገሌጽ፤ 
በአይምሮው ብሌጭታ ሇራሱም ሆነ ሇወገኖቹ ብርሃን ሳይፈነጥቅ፤ የድርጊቱን ውጤት 
ሳያይ፤ ነብሱ በእሱነቱ ውስጥ እየተንፈራገጠች ስትጮህ የበከተ ስጋውን ሇማስተናገድ 
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ሲሌ ብቻ: ጥሪዋን መስማት ፈርቶ፤ ባዶ ቀፎ እንዯሆነ፤ ሰው ያሌሆነ ሰው ሆኖ 
ያሌፋሌ:: 
 
ምቾት እንዱሰጡን በተሇምናቸው: ወይም እንዱመቸን ሇመሆን ባሰብናቸው: ጉዲዮች 
ውስጥ ስንሆን በምቾት ክሌሊችን ውስጥ ነን: ከምቾት ክሌሊችን ውጪ የሚሆኑ 
ድርጊቶችን: በተሇይ አዱስ ነገር ሇማድረግ: ወይም ሇመፈጸም ስንነሳ: ከምቾት 
ክሌሊችን ውጪ በመሆናችን ምቾት እናጣሇን፤ ከምቾት ክሌሊቸው ውጪ በመውጣት: 
ሁኔታዎችን ሇመሇወጥ የሚሹ ሰዎች ቁጥር በዓሇም ሊይ በጣም ጥቂት ነው:: 
 
መረዲት ያሇብን ሰዎች የምቾት ክሌሊቸውን አሌፈው ሇመሄድ ሲጥሩና አዱስ ነገር 
ሇመፍጠር፤ ወይም ሻሌ ያሇ ሕይወት ሇመኖር ሲያቅደ፤ ድፍረት፤ ጉጉት፤ ምኞትና 
ብልም እርካታ በማግኘት፤ ከዚህ በፊት መፍትሔ ሊሌተገኘሊቸው ችግሮች መሌስ 
በማግኘት ሇራሳቸውና ሇቀሪው ሕዝብ መከታና እርካታ ይሆናለ፤ ከመጀመሪያው 
ጀምሮ ትክክሇኛ ጥያቄ በማንሳት ሇመፍትሄ ፍሇጋ መነሳታቸውን ያውቁ ነበርና! 
ብዙዎቻችን ምቾት ሊሇማጣት ስንሌ ከምቾት ክሌሊችን ፈቀቅ ማሇትን አንዯፍርም፤ 
ከዚህ የተነሳ ማንኛውንም ዕውነታ ወይም ሃቅ በድርጊት መተርጎም ይሳነናሌ::                     
የምቾት ክሌሌ ድንበራችንን አሌፈን ስንሄድ፤ በመጀመሪያ የሚሰማን ፍርሃት ነው:: 
ፍርሃት ዯግሞ ተስፋ መቁረጥን አስከትል ሇራዕያችን (ሇሕሌማችን) ዕውን መሆን 
እንቅፋት ይሆናሌ::   
 
ያሌመረጥነውን ኑሮ እንድንኖር ተገዯን፤ በራሳችን አእምሮ ማሰብ ነፍገውን፤ በነሱ 
ጮማ ጭንቅሊት እንድናስብ በማስገዯድ፤ ሕሉናችንን ገድበው በነሱ የጎሇዯፈ 
አንዯበት እንድናቧርቅ ሲያስገድደን እንቢ! ማሇት አቅቶን ፈራን:: 
በትንሹ ፍርሃት፤ በትሌቁ ፍርሃት፤ አገር ቤ ፍርሃት፤ ከአገር ውጪ ፍርሃት፤ እዚህም 
ፍርሃት፤ እዚያም ፍርሃት፤ በፍርሃት ተወሌዶ፤ በፍርሃት ማቆ በመኖር በፍርሃት 
መሞት!! 
ፍራቻ ካሊበዯሩት ገንዘብ የሚገኝ ወሇድ ነው ይባሊሌ፤ ታዱያ ሇምንድነው የምቾት 
ክሌሌ ድንበራችንን አሌፈን በመሄድ የወሇድ ፍራቻችንን ድሌ በመንሳት ሇፍትህ፤ 
ሇዱሞክራሲ፤ ሇእኩሌነትና ሇሰሊም እጅ ሇእጅ ተያይዘን በአንድነት የማንነሳው?      
 
ፍራቻ ክፉ በሽታ ነው፤ ወዯ አይምሯችን መድረስ የሚገባውን ንጹህ አየርና የዯም 
መጠን በመቀነስ ሌባችንን ወዯታችኛው የሰውነት ክፍሊችን ዯም እንዱረጭ 
ያስገድዯዋሌ፤ አእምሯችንም በቂ ዯምና ንጹህ አየር በመነፈጉ የማሰብ ችልታው 
ውሱን ይሆናሌ:: 
ሚካኤሌ ፕሪቻርድ (Michael Pritchard) የፍራቻን አስከፊነት ሲገሌጽ፤ ፍራቻ 
ፎቶ ግራፍ የሚታጠብበት ጠባብ የጨሇማ ክፍሌ ነው ይሇዋሌ፤  
ታድያ ወያኔ ካዘጋጀሌን ጠባብ የዘረኝበት የጨሇማ ክፍሌ ወተን የፀሐይ ብርሃን 
ሇማየት ፍራቻው ምንድነው?! 
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መዯብዯቡ፤ መታሰሩ፤ መረሸኑ፤ መሰዯደና በገዛ አገራችን የበይ ተመሌካችና እንዯ 
ሁሇተኛ ዜጎች መቆጠራችን አሌቀረ፤ ታዱያ የበለትን ክትፎ እያገሱ: የጠጡትን 
ውስኪ የሚያቀረሹብን እስከመቼ ነው?!                 
ጎበዝ: ፍራቻችን ያስፈራሌ! መጠን ይኑረው፤ አንድ እንጂ ሁሇት ሞት የሇም፤ 
ባናውቅ እንጂ ባንሞትም ሞተናሌ: ከዚህ በሊይ ሞት ምን ይምጣ?!  
አባቶች “ፍርሃትህ ካሌሸተተው ውሻ አይነክስህም” ይሊለ፤ ፈሪ ሰው ከሱ የባሰ 
ፈሪዎች መሆናችንን ካሊየ አይዯፍረንም፤ ባንጻሩ ድፍረታችንን ካወቀ: የኛ ድፍረት 
ከሱ ፍርሃት እንዯሚበሌጥ ሲረዲ: መናከሱን ትቶ ወዯ መሇማመጥ ይመሇሳሌ: 
ምክንያቱም ዛሬ ቢጠግብ ነገ እንዯሚራብ ያውቃሌና:: 
 
አነሰም በዛ መስዋዕትነት ያሌተከፈሇበት ድሌ አይኖርም፤ አውቃሇሁ መስዋዕትነት 
መክፈሌ መራራ ነው፤ ኮሶ መምረሩን እያወቀ ጨክኖ ሇጠጣው ሰውነትን ከተጣባ 
ትሌ በመገሊገሌ ጤንነት እንዯሚያጎናጽፍ ሁለ፤ ፍራቻችንን አሸንፈን መስዋዕትነት 
ሇመክፈሌ እንዘጋጅ፤ ይህ ካሌሆነ ሕሌማችንን ዕውን የማድረጉ ጉዲይ ከእኛነታችን 
እየራቀ ዘወትር የተስፋ ዲቦ በዯነዘ ካራ እንዯገዘገዝን፤ አንድ ቀን እንኳን በሌተን 
ሳንጠግብ ወዯ መቃብር እንጓዛሇን::  
 
 
ድሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !! 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !!      
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