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ብዕርን በማፈን ማንነትን መግዯሌ አይቻሌም ! 

አሥራደው (ከፈረንሳይ) 

 

ብዕር እስትንፋስ ናት፤ ብዕር ሕይወት ናት፤ ብዕር በሥጋ ወዯሙ ሊይ ሕይወትን ዕፍ 
በማሇት ሥጋን ነፍስ የምትዘራ ከዕውቀት ዛፍ የምትገኝ ፍሬ ናት፤ ያቺን ፍሬ የቀመሰ 
ሁለ ማንነቱን አውቋሌና ያሇ እሷ መኖር አይቻሇውም፤ እሷን ያጣ እሇት በጨሇማ 
ይከበባሌ፤ የጨሇማ ሕይወት ሊሇመኖር ሲሌ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ዴረስ ዋጋ 
ይከፍሊሌ፤ ከራሱ አሌፎ ዴንበር ሳይገዴበው፤ ቀሇም ሳይዯሌሇው፤ የዘር ሃረግ 
ሳይጠሌፈው፤ ከአዴማስ እስከ አዴማስ የነፃነት ጮራ ሇመሊው የሰው ሌጅ ፍንጥቅ 

እንዱሌ ያዯርጋሌ::  

ብዕር ጦር ነው የማንነት ማስከበሪያ፤ ሇማንነት መግሇጫ ሲባሌ ከአፎቱ የሚመዘዝ 
ጎራዳ፤ እንዯ አያያዙና አወራወሩ፤ እንዯ አቋቋሙና አወነጫጨፉ፤ እንዯ ጉሌዴፍናውና 
የሠሊ አንዯበቱ፤ እንዯ ጦረኛነቱና ሠሊማዊነቱ፤ እንዯ ቁጣና ትዕግሥቱ፤ እንዯ 
ይቅርታውና ምህረቱ፤ አንደን ሲያሳዝን ላሊውን ያስፈነዴቃሌ፤ አንደን ሲያቆስሌ 
ላሊውን ያክማሌ፤ አንደን ሲገዴሌ ላሊውን ያዴናሌ: በፍትሕ የበሊይነት የሚያምን 

ጀግና ነውና ! እናም ብዕርን በማፈን ማንነትን መግዯሌ አይቻሌም ! 

 እሌፍ ሲለም ብዕር ፍቅር ነው፤ ሇሚያፈቅሩት ሁለ የፍቅር እንባ ስቅስቅ ብል 
ያነባሌ:: ብዕር ሠሊም ነው፤ ብዕር መካሪ ነው፤ ብዕር ሸምጋይ ሆኖ ሠሊምን በማውረዴ 
ያስታርቃሌ፤ ያስተቃቅፋሌ፤ ይቅር ያባብሊሌ፤ ያከባብራሌ፤ ያነፋፍቃሌ፤ አንዴ አዴርጎ 
የሠሊምን ችቦ በአንዴነት በማንቦግቦግ፤ የአንዴነት፤ የውንዴማማችነትና የእኩሌነት 
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መዝሙር፤ ዴምፅን ከፍ አዴርጎ በማዘመር፤ እንባ እያስተናነቀ ሌብን በዯስታ ሞሌቶ፤ 
ጮቤ እያስረገጠ ያስፈነዴቃሌ፤ ያዘፍናሌ፤ ያስቃሌ፤ ያንከተክታሌ፤ ነፍስን በሃሴት ሞሌቶ 
ተስፋን በማጫር ከአዴማስ ባሻገር ጮራን ይፈነጥቃ ::  

ያሇ ብዕር የሚኖር ሙት ነው፤ ሕይወትን መተንፈስ የማይቻሇው በቁሙ የሞተ በዴን:: 
የዕውቀት ፍሬን ጣዕም ሳያሊምጥ፤ የነፃነት ብርሃን ሳያይ፤ ሌቡን የፍቅር ረመጥ 
ሳያግመው፤ ገሊውን የፀሏይ ጮራ ሳይሞቀው፤ ፊቱ በዯስታ ሳይፈካ፤ ፈገገታ ከንፈሮቹን 
ሳያንኳኳ፤ ሌቡ ፍቅርን ሳይረጭ፤ በሆደ ጥሊቻን አርግዞ፤ በሌቶ በማራት ብቻ 
በመርካት፤ ላሊ ሕይወት፤ ላሊ አዴማስ፤ ላሊ አስተሳሰብ፤ ላሊ ሰው፤ላሊ ፍጡር፤ ላሊ 
አገር መኖሩን ሳይረዲ፤ በጨሇማ ተከቦ የጨሇማ ኑሮ እንዯኖረና ሌቡንና ገሊውን 
እንዲጨሇመ ጨሌሞበት ወዯ መቃብር የሚያሌፍ ትርክርክ ፍጡር ! እስቲ ማን ነው 

ይኸንን አሳማ ፍጡር መሆን የሚሻ ?!   

የሚያስቡት በአይምሯቸው ሳይሆን በሆዲቸው ስሇሆነ ሰው ሁለ የሚኖረው እንዯ እነሱ 
በእህሌ ብቻ ይመስሊቸዋሌ :: ከሥጋዊ ምቾት በባሰ በሕሉና ረሃብ የሚሰቃዩ ዜጎችን  

ጩኸት ሇመረዲት አይምሯቸው በስብ ስሇዯሇበና የጆሯቸው ብራና በጮማ ስሇተዯፈነ 
የማዲመጥ ችልታቸው ውሱን ነው :: 

 የነሱ እርካታ ሆዴ በመሙሌስት ብቻ በባድ ኳኳታ ጭንቅሊትን ጠቅጥቆ፤ በወያኔያዊ 
ፕሮፓጋንዲ ሕዝብን በማዯንዘዝ፤ የአገር ሃብት መዝረፍና ማዘረፍ፤ ሕዝብ በረሃብ 
እየረገፈ፤ በንቅዘት (ሙስና) ተዘፍቆ የጉራ ሌማት ማውራት፤ ዴሃ ገበሬዎችን 
ከመሬታቸው አፈናቅል ሇቀማኛ የውጪ ከበርቴ መቸብቸብ፤ አዱሱን ትውሌዴ እዲ ከፋይ 
በማዴረግ ኢትዮጵያን በብዴር ማጥ ውስጥ መክተት፤ ዘረኝነት መመሪያቸው፤ ውሸት 
ክብራቸው፤ ክህዯት ኩራታቸው፤ ሽብር ተግባራቸው፤ ጎሰኝነት ባንዱራቸው፤ ሃቅ 
ተናጋሪዎችን ጠሊታቸው፤ ባዯረጉባት የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ሃቅን መጻፍ አሸባሪ ተብል 
ያስከስሳሌ::  ጠብ መንጃ በጁ የያዘ አሸባሪው ባሸበረ፤ ብዕር የጨበጡ ሠሊማዊ 
ጋዜጠኞች፤ አሸባሪ ተብሇው ታሰሩ :: ፍየሎ ነብሩን በሊችው ! የሚለት ጠንባራ ውሽት 

ይሎችኋሌ ይህ ነው::  

« እንዱህ ያሇ ዘመን የተገሊቢጦሽ፤                                              

አህያ ወዯ ቤት ውሻ ወዯ ግጦሽ » 

ብል በኃይለ እሼቴ የዘፈነው ሇካ የዛሬውን ዘመን አንዴዬ አስመሌክቶት ኖሯሌ ?!  
አፈሩ ይቅሇሌህ የኔ ወንዴም ! ምነው ሊገራቸው ፍቅርና ክብር ያሊቸው ዜጎች 
አሌበረክት አለን ? ሁለም ጥሇውን « ይችን አገር አዯራ ! » ብሇው አዯራ ጥሇውብን 

አሇፉ ?! ታዱያ ሇአዯራ የምንበቃውስ ስንቶቻችን እንሆን ?! 

(በኃይለ እሸቴን ሇማያውቁ: የጥንቱ ፖሉስ ሠራዊት የሙዚቃ ባሌዯረባ፤ እንዯ እንጀራ 
ባቋራጭ፤ ጉቦና: ላልች የሕዝባችንን ጩኸቶች እያቀነቀነ በባሇስሌጣናት ጡጫ 
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እተኮረኮመ: ሳይንበረከክ ህይወቱን ያሳሇፈ ብርቅዬ አቀንቃኝ ነው፤ ከሂሩት በቀሇ፤ 
ከዓሇማየሁ እሼቴና ከላልች ጋር ሆኖ :: 

በነገራችን ሊይ እስቲ የዓሇማየሁ እሸቴን፤ እናት የእንጀራናት፤ ስቀሽ አታስቂኝ፤ 
ምንትችቴ ምዴሪቱ፤ የሰው ቤት የሰው ነው፤ ቆጨኝ መሳሳቴ፤ የሚለ ዘፈኖቹን 
ፈሌጋችሁ አዴምጡ፤ ዛሬ ሊይ ቆሞ ትሊንትን በትውስታ ሇመቃኘት፤ ነገን ከሩቁ  
ተመሌክቶ ሇማሇም ማሇፊታ የአርቆ መመሌከቻ መነጥር ናቸው ::) ወዯ ጅምሬ ሌመሇስ!      
   

እኛ በኢትዮጵያዊነት ዏይን ስንመሇከታቸው፤ እነሱ በዘረኝነት መነጥር 
ሇሚያጉረጠርጡብን « ዘረኞች » የምንሊቸው፤ ብዕር ሲታፈን ሰውነት ይታመማሌ፤ 

ሰብዕና ይቀጭጫሌ፤ ነፍስ ይጨነቃሌ፤ ሠሊም ይጠፋሌ፤ ነፃነት ይገሠሣሌ፤ በዯሌ 
ይነግሣሌ፤ አምባገነንነት ተንሰራፍቶ አገር ይሞታሌ ::  

በዚህም የሕዝብ አዯራ ተንድ አገር ይታመሳሌ፤ እምነት ይሸረሸራሌ፤ ሕዝባችንን ጭዲ 
ሇማዴረግ ረሃብና ጦርነት ፈረሳቸውን ጭነው ሉጋሌቡት ያሶመሱማለ፤ ያ እንዲይሆን 
አማራጩ ሁሇት ነው :: 

አንዴም፤ ብዕርን እንዴትተነፍስ በመፍቀዴ ወዯ ሠሊምና ፍቅር፤ ይቅርታ፤ መቻቻሌ፤ 
መተጋገዝና ከ ኢህአዳግነት ይሌቅ ወዯ ሁለን አቀፍ አብሮ አዯግነት መርህ መሸጋገር :: 

አሇያም : የብዕርን ቁርቤ አንቆ ሠሊም በማጣት ኮሽ ባሇ ቁጥር እየበረገጉ ሁለን ጠሊት 

አዴርጎ፤ በመከሌከሌ ሊይ: መከሌከሌን እየዯራረቡ፤ በመከሌከሌ አጥር ታጥሮ: ሁለን 
ከሌክል፤ ሁለን ሇእኔ ብቻ በሚሌ: የስስታም ሌክፍት ተሇክፎ: በዴንቁርና በብቸንነት 
መሞት :: 

እዴለ፤ ጊዜውና የሕዝብ ፈቃዴ እያሇ: ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር መታረቅ ያቃተው መሪ፤ 
የበዯሌ ቋቱ ሞሌቶ ከገነፈሇ በኋሊ፤ ሕዝብ ቢሇመን ይቅር የሚሌበት ሌቡ በበዯሌ ክምር 
ከተናዯ በኋሊ ይቅር የሚሌበት ሌብ ስሇማይኖረው፤ ያ ከመሆኑ በፊት ሌቦና ሊሇው 
ማምሻም ሕይወት ናትና ዛሬም አሌመሸም !!  

                                                                              
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !!                                             
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !! 
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በነጻ ጋዜጠኝነት ተሰማርተው በወያኔ ወከባ፤ እስር ስዯትና መጉሊሊት ብልም ሞት 
ሇዯረሰባቸው የነጻው የጽሐፍ፤ የምስሌ፤ የተንቀሳቃሽ ምስልች መረጃ (free Presse) 
አባሌ ሇሆኑ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን መታሰቢይ ትሁንሌኝ ::  


