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ይድረስ ለውድ እናቴ 

አስራዯው (ከፈረንሳይ) 

ውዴ እናቴ !                                                                  

ቀዯምት የተባረኩ ሌጆችሽ ያንቺ የእናታችንን ዴንበር በአጥንታቸው አጥረው፤ 
ነፃነትሽን አስከብረውና ጠሊት አሳፍረው አሌፈዋሌ፤ ታዱያ ሇዚህ ውሇታቸው ካንቺ 
የእናትነት ፍቅር ላሊ የጠየቁት ሌዩ ውሇታ አሌነበረም ::                                                

ዛሬ እኔ ሌጅሽ ዯግሞ ሇወገናቸው ፍትህ፤ ዕዴገት፤ ሠሊምና እኩሌነት ሲለ በትግሌ 
በወዯቁ ወንዴሞቼና እህቶቼ ዯም እያጠቀስኩ ይችን ዯብዲቤ እጽፍሌሽ ዘንዴ 
ፍቀጅሌኝ ::  

ውዴ እናቴ !                                                                      

ያሇ እዴሜሽ የገረጣው ዞማ ፀጉርሽ እጅግ አስረጅቶሻሌ፤ በሃዘን የታጠረው ሰውነትሽ 
ሃውሌት አስመስልሻሌ፤ ከዓይኖችሽ ኩሬ የሚፈሌቀው እንባ ፊትሽን ሸርሽሮ ንቅሳትሽን 
አዯብዝዞታሌ፤ ከአንዯበትሽ ይፈሌቁ የነበሩት የእናትነት የፍቅር ቃሊት ከጉሮሮሽ መዴረቅ 
የተነሳ ዛሬ አይሰሙም፤ ዘወትር ትመግቢን የነበረው ፈገግታሽ ዛሬ የእህሌ ያህሌ 
ናፍቆናሌ፤ በዞማው ፀጉርሽ ዙሪያ ሸብ ታዯርጊው የነበረ ሰንዯቅ አሊማሽ ዛሬ ቀሇሙ 
ከመዯብዘዙ የተነሳ ንፋስ እንኳን ንቆት ከፍ ብል አይውሇበሇብም፤ ከሩቅ ያብረቀርቅ 
የነበረው የአንገትሽ መስቀሌ ማተብሽ በመበጠሱ አንገትሽ እራቁቱን ቀርቷሌ፤ በፍቅር 
ጠብተን ያዯግናቸው ጡቶችሽ በዯረትሽ ሊይ ቁሌቁሌ ተዘቅዝቀው የሃዘን እንባ ያነባለ፤ 
የጎዴን አጥንቶችሽ ሇማገድ የቀረበ እንጨት ይመስሌ ዯርቀዋሌ፤ አንጀትሽ እህሌ 
ሇማስተናገዴ እርም ያሇ ይመስሌ ከጀርባሽ ጋር በሙጫ ተጣብቋሌ፤ ፈራ ተባ እያሌሽ 
የምታፈራርቂያቸው ከሲታ እግሮችሽን ስመሇከት አጠገብሽ ሆኜ ምርኩዝሽ ባሇመሆኔ 
ሃዘኔ እጥፍ ዴርብ ሆኗሌ :: 

እናም እናት ዓሇም !                                                                           
በኛ በሌጆችሽ ጥፋት የተነሳ መከራሽ ተከምሮ የማያሌቅ ክምር ሆነ :: ሃቀኛ ሌጆችሽ 

የኑሮ ቋት አሌሞሊ ብሎቸው ሽርክት ኖሮ እንዯኖሩ፤ ያንቺን ሕመም ሇማከም፤ ያንቺን 
እንባ ከአይኖችሽ ሇማበስ፤ ስቃይሽ ስቃያቸው፤ መከራሽ መከራቸው፤ እንዯሆነ ኑሮን 
ሳይኖሩት ኑሮ ኖሮባቸው አሌፈዋሌ :: አሁንም የነሱን ፈሇግ የተከተለ ሌጆችሽ 

ዘረኝነትን እንቢ በማሇት ያንቺ የእናታችንን ማተብ ከአንገታቸው ሊሇማውሇቅ ሊንቺና 
ሇሌጆችሽ ቃሌ ኪዲን በመግባት አምባ ገነንነት፤ እስር፤ ግዴያ፤ አዴሌዎ፤ ንቅዘት፤ 
ርሃብና በሽታ ይወገደ ዘንዴ ዴምፃቸውን ከፍ አዴርገው ጆሮ ያሇው ሁለ ይሰማ ዘንዴ 
የሌጆችሽን ጩኸት ይጮሃለ::   
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ዘመን ያመጣው ጉዴ ሆነና: ትናንት ጮማ ይቆረጥበት፤ ጠጅ ይንቆረቆርበት፤ ጥሩ በጣም 
ጥሩ ጠሊ፤ የራስ ቅሌ በሚያክሌ ሽክና ይጠጣበት የነበረው፤ ብለሌኝ ይኸ ሇማን 
ይትረፍ ? ይባሌበት የነበረው የሌጆችሽ ቤት: ዛሬ የእህሌ ሽታ ናፍቆታሌ ::  

ጥሩ የማር ጠጅ በተንቆረቆረበት ጉሮሮ: ዛሬ ዴፍርስ ዉሃ እንኳን ብርቅ ሆኖበታሌ፤ 
ትናንት ሸጋ በጣም ሸጋ የድሮ ወጥ ይንተከተክበት የነበረው ቤት፤ ዛሬ ያሌፈሊ ሽሮ 
ሽታውን ነፍጎታሌ:: ትናንት ማሙሽና ማሚት በዯስታ ይቦርቁበት የነበረው ቤት፤ ዛሬ 
በማሙሽና በማሚት ሇቅሶ ዯምቋሌ:: ትናንት በከብት ብዛት ይጨናነቅ የነበረው 
የሌጆችሽ በረት፤ ዛሬ የከብት ዕበት እንኳን ብርቅ ሆኖበታሌ ::                                                                         

ውዴ እናቴ !                                                                 

የሌጆችሽን መከራና ስቃይ በመቁጠር ሃዘንሽን እጥፍ ዴርብ ሊሇማዴረግ ስሌ የችግር 
ዝርዝሩን በዚሁ መግታት መረጥኩ::                                             
የእናት ሆዴ ዝንጉርጉር እንዱለ፤ እነዚህ የታሪክ ጉድች ዓይናቸው ታውሮ፤ ሕሉናቸው 
በጥሊቻ ዯንዴኖ፤ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክሽን በፈረንጅ ሊፒስ እየፈገፈጉ፤ የነፃነት 
ጥበብ ኩታሽን ቀዯው፤ ቀስተዯመና ሰንዯቅ ዓሊማሽን አዋርዯው፤ የመቶ አመት የታሪክ 
ዴሪቶ ሉያሇብሱሽ የዲዲቸውን ዘንግተው፤ ዛሬ በስምሽ በመነገዴ በቃኝ የማይሌ መቃብር 
ሆዲቸውን ሇመሙሊት በዯም የተዋጀ ዴንበርሽን አስዯፍረው :                           

መሬት ሊራሹ! መሆኑ ቀርቶ:መሬት ሇዴንበር ዘሇሌ ከበርቴ! 
እየተቸበቸበ፤ ሕዝባችን በኑሮ ውዴነት ተሇብሌቦ ከስል ባረረበት፤ ወጣቱ በሥራ አጥነት፤ 
በአዴልና በዘረኝነት ተማሮ: በገዛ አገሩ እምነት በማጣት፤ ሇስዯት እየተዲረገ፤ የሕግ 
የበሊይነት ጠፍቶ ፍትህ በላሇበት፤ የስሌጣን ብሌግና በሰፈነበት፤ ንቅዘት (ሙስና) 
ተንሰራፍቶ ተጠያቂነት በላሇበት፤ የዋሌጌዎች ስርአት፤ ኢኮኖሚው አዯገ ቢለ ከራሳቸው 
በስተቀር የሚያታሌለት አይኖርም:: ዛሬ ባገራችን በኢትዮጵያ በተጨባጭ የሚታየው 
መብራት በፈረቃ፤ ውሃ በፈረቃ፤ ምግብ በፈረቃ፤ የነዲጅ፤ የመጓጓዣ፤ የዘይት፤ የስኳር.. 
ወዘተ ዋጋ ወገናችንን እየዯቆሰው፤ የኢኮኖሚ እዴገቱ ምኑ ሊይ ነው? ወይስ እነሱ 
ጠግበው ስሇበለ ብቻ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያገሳዋሌ ?!                                               

ቂም አርግዞ በዯሌ የወሇዯ፤ ከአንዴነት ይሌቅ በዘር፤ በጎሳና በሃይማኖት የሚከፋፍሌ፤ 
ሕፃን፤ ሽማግላ፤ አሮጊትና ወጣት በጅምሊ የሚገዴሌ፤ የሚገነጥሌ የሚያስገነጥሌ፤ 
የሕዝብ ፍቅርና ክብር የጎዯሇው ሇስሌጣኑ እንጂ ሇሕዝብ ዯንታ የላሇው እንዳት 
ይታመናሌ ?     

እነዚህ ጉድች የአስተሳሰብ አዴማሳቸው ውሱን በመሆኑ፤ ትናንት ያለትን ረስተው ዛሬ 
ባንቺ በናታችን ስም ሲምለና ሲገዘቱ ስንሰማ  እውነትም ፈጣሪ ህሉናውን ነፍጎ ሆዴ 
ብቻ እንዯፈጠረሊቸው ሇመረዲት በቅተናሌ ::   
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እናት ዓሇም !                                                                 

የሌጆችሽ ማንነት መግሇጫ የሆኑ ከሁሇት መቶ በሊይ ቋንቋዎች እያለ፤ በጥቁር ገሊቸው 
ሊይ ነጭነት መሇበጥ የናፈቃቸው ዱቃሊዎች፤ ሳይማር ባስተማራቸው ዴሃ ወገናቸው ሊይ 
እንዯ ኩይሳ በመኮፈስ በባዕዴ ቋንቋ ኳኳታቸውን ስንሰማ፤ ነብሳቸው ከሥጋቸው ጋር 
የምታዯርገውን ሙግት መገመት ችሇናሌ:: ይህ አሌበቃ ብሎቸው፤ የብዙሃን ሌጆችሽን 
የማሰብ ነፃነት በመገዯብ፤ አንዯበታቸውን ዘግተው በዝምታ ባሕር ውስጥ ዯፍቀው 
ሇመግዯሌ፤ ሕዝባችን ትክክሇኛ መረጃ እንዲያገኝ፤ የነፃ የመረጃ ምንጮችን ሇማምከን 

ላት ተቀን ይባጃለ:: 

ውዴ እናቴ !                                                        

ኩራትሽን፤ ታሪክሽንና የነፃነት ተምሳላነትሽን ከቀሩት ሃቀኛ ሌጆችሽ ጋር በመሆን ሊንቺ 
ክብርና እዴገት ከመጣር ይሌቅ፤ ከአይዞህ ባዮቻቸው የውጭ ጠሊቶችሽ የሚጣሌሊቸውን 
ፍርፋሪ በመሇቃቀም አንቺን ማዴማቱን መርጠዋሌ: እነዚህ ከሃዱ ሌጆችሽ የሚሠሩትን 
አያውቁምና ይቅር በሊቸው ብሇን ፈጣሪያችንን እንዯማንሇምን እወቂሌን፤ ከአሁን በኋሊ 

ዲግም በምዴርሽ የታሪክ ሙጃ እንዲይበቅሌ የዘሩትን እሾህና አሜከሊ ማጨዲቸው 

የግዴ ይሊሌና ::                                                                 

ውዴ እናቴ !                                                                    

ሊንቺ መስዋዕትነት ሇመክፈሌ በቆረጡ ሌጆችሽ ዯም፤ እንዯ ጲሊጦስ እጆችሽን ብቻ 
መሇቃሇቅ ሳይሆን አከሊትሽን በሙለ ታጥበሽ ትጠሪ ዘንዴ ምኞታቸው ነው::       
ያም በመሆኑ ብዙዎች ሌጆችሽ ሊንቺ ሇእናታችን ሌዕሌና ተሰውተዋሌ፤ በዚህም 
ነብሳቸው በሃሴት ተሞሌታ በማሕጸንሽ የሰሊምን እንቅሌፍ ያንቀሊፋለ::                         
የሚፈሰው የሌጆችሽ እንባ የሚፈጥረው ጎርፍ፤ ግሳንግሱን ጠራርጎ ምዴርሽን ካጠራ 
በኋሊ፤ ከአዴማስ ባሻገር በሚፈነጥቀው የፀሏይ ጮራ፤ የሌጆችሽ ሌብ በዯስታ ሞቆ  
ይፈካሌ:: ወዯ ፈጣሪሽ በተዘረጉት እጆችሽ እቅፍ ውስጥ ሆነው፤ በአንዴሊይ እጅ ሇእጅ 
በመያያዝ፤ ዴምፃቸውን ከፍ አዴርገው በመዘመር፤ ያዘቀዘቀው ሰንዯቅ ዓሊማሽን 

በተራሮችሽ ጫፍ ሊይ እንዯገና ከፍ አዴርገው ያውሇበሌቡታሌ::  

ዴሌ ሇሃቀኛ ሌጆችሽ !!                                              

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !!  

ግንቦት 4 ቀን 2003 ዓ.ም. (May 12/2011)                              

 

 


