
 
 
 

የሊጭን እናት፣ ቅማሌ በሊት! 
 

ሇብሳ የማታውቀውን፣ የሰው ጃኖ ሇብሳ፤ 
ተመሇሺ ቢሎት ወይት ተመሌሳ። 

     
   በቅርብ ወራት ውስጥ በወሊይታ ሶድ አካባቢ የቢቢሲ ጋዛጠኛ ሊቀረበው ሏቀኛ ገባ  የወያኔው 
ካዴሬ ቤን ወይም ቢኒያም  በተቃራኒው  የሠራውን ዴራማ በጹሐፍ መሌክ አቅርቤዋሇሁ። 
 ሆኖም ስሇ አርዕስቱ ከማተቴ በፊት ስሇ ወሊይታ አካባቢ የማውቀውን ያህሌ ትንሸ ሇበሌ። 
በ1960ዎቹ ዓ ም  በአፄ ኃይሇ ሥሊሴ መነ ንግሥ የወሊይታ አውራጃ  ከተማ ሶድ ሕይወት ያሇው 
አካባቢ ነበር። በዙያን ወቅት ውብ ከነበሩት የዴሬ ዯዋና ና የናዜሬት ከተማዎች ሶድ ሇየት ያሇ 
ባሕሪ  ያሇው፤የሰውን ሕይወት ከላልች ፍጡራን ጋር ያዚመዯ ፤ የተፈጥሮ ሌምሊሜ  የሚታይበት 
አውራጃ ነበር። በተሇይ በዓሇም ባንክ ይረዲ የነበረው የዋደ የእርሻ ሌማት ይህን አካባቢ የሕህሌ 
ጎተራ ከማስመሰለም ላሊ ሶድን ያካባቢው የዲቦ ቅርጫት አዴርጓታሌ። 
  በዙያን መን ከወሊይታ ወሰን ሊይ በጎሙጎፋ ክፍሇ ሃገር ምዕራብ አባያ አስተምር ሰሇነበር ሶድ 
ከጓዯኞቼ ጋር ሇቀሇብ  ሸመት ብቅ ስንሌ ችግር አሌነበረም። ወፍጮ ቤት ሄዯን የጤፉን አይነት 
አማርጠን ወዱያውኑ ተፈጭቶሌን ይን እንሄዲሇን። 
 በአስተዲዯር በኩሌ ከማንኛውም የኢትዮጵያ አውራጃዎች የወሊይታ አውራጃ  እውቅና ብቃት 
ያሊቸው አስተዲዲሪዎች አጋጥመውታሌ። በ50ዎች ዓ ም ውስጥ ከታወቀው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ 
የተመረቁትና 1953 ዓ ም መፈቀሇ መንግሥት ሙከራ ያዯረጉት ግርማሜ ንዋይና  ከአሜሪካን 
ዩኒቭርሲቲ በቤሩት ከሚገኘው የተማሩት ዯጃዜማች ወሌዯሰማየት  የወሊይታ አውራጃን 
አስተዲዴረዋሌ። በእነዙህ ዕውቅ ኢትዮጵያውያን  የተመሠረተው ከተማ  ምን  እንዯሚመስሌ 
መገመት አያስቸግርም። የከተማው ፕሊን የባሕሌ ማዕከለና መጽሕፍት ቤቱ ከአካባቢው በበቀሇ 
እንጨትና ቀርቀሃ ወብ በሆነ መንገዴ የተሠራ ነው። 
ከመሪዎቹ የሕዜቡን ንቃተ ሑሉና መገመት ይቻሊሌ።የወሊይታ ሕዜብ የፓሇቲካ ንቃት ሑሉና  
ዚሬም ያሇፉትም  ገዥዎች ጠቀንቅቀው ያውቁታሌ። 
 
ሇምሳላ ወያኔ ሃገራችንን ሲቆጣጠር  በከፋፍሇሀና አዲክመህ ግዚው ፖሉሲው ሕዜቦች  በቋንቋ  
በር እንዱከፋፈለ ሲያሴር  የዙህ አካባቢ ሕዜብ  ግን በአንዴነቱ ጸንቶ ቆመ። ያም ሇወያኔ 
የእግር እሳት ሆነበት። ከዙያም አሌፎ የወያኔዋ የትምህርት ሚንስትር የነበረቸው፣ ገነት ግርማ ከጡት  
ማሲያዣዋ  አውጣታ የሰጠቸውን የመማሪያ ቋንቋ ወጊጅ  ብሎት አማርኛን የመማሪያ ቋንቋ  
እንዱሆን የመረጠ ነው። ሇወሊይተ ሕዜብ ይህ  በአንዴ ጊዛ የመጣ የንቃት ሑሉና ብቃት 
አይዯሇም። አብሮት የተፈጠረና በሂዯት ያዲበረው ነው።   
 



 
 
 
 
ወያኔም የወሊይታ ሕዜብ በአንዴነቱ በመጽናቱ  በማስራብ ተበቀሇው። የቢቢሲው ዛና አጠናቃሪም 

ያጋሇጠው ይህንኑ ነው። ጋዛጠኛው 
የወሊይታን ሕዜብ ቀርቦ መጠየቁ  
የወያኔን የውስጥ ጓዲ ከፍቶ የማየት 
ያህሌ ነው። 
 
 
 የቢቢሲው ጋዛጠኛ በማያወሊዲ 
መንገዴ በረሃብ ሰቆቃ ሚስታቸው  
የሞቱባችውን አቶ ቶቡኬ አሽኔንና 
የረሃብ ሳሌ እየሳለ የነበሩትን 
ወይሮ ዱዱቄ አሽኔን በቪዱዮ 
ቀርፆዎ  ሇዓሇም ሕዜብ አቅርቦታሌ። 

 
 
 
 የቢቢሲውን ቅንብር ሇማስተባበሌና  የዯቡብ ሕዜብ ተወካይ የሆኑትን ፕሮፌሰር በየነ ቢጥሮስን 
ከሕብረተሰቡ  ሇማሇያየት ቢኒያም የሚባሌ የወያኔ ካዴሬ የሠራውን ዴራማ አይቶ ያሊነ 
ኢትዮጵያዊ አሇ ሇማሇት ያስቸግራሌ። ይህን መሰሌ ዋሌጌ የገዚ ወሊጆቹን አንገት የሚያስዯፋ ነው።  
ይህ  ሰው ሇሰው ሌጆች ርህራሄ ባሊቸው ከዓሇም ዘሪያ መጥተው በመከበበር ከሚኖሩባት ቶሮንቶ 
ካናዲ ይኖር የነበረ  ሲሆን ከሕብረተሰቡ ምንም  ቁምነገር አሌቀሰመም። ሲበዚ አስመሳይ ነው። 
‘ኢትዮጵያ ትቅዯም’ Ethiofirst የሚሌ ዌቭ ሣይት ከፍቶ  መግቢያው ሊይ የኔሌሰን ማንዳሊን 
ንግግሩች ቀርጾ  ታጋይ መሆኑን መግሇጫው አዴርጎታሌ። ትክክሇኛውን ሥራውን በወሊይታ ሕዜብ 
ሊይ የሰራው ማጭበርበር ማንነቱን ግሌጽ አዴርጎታሌ። ባንኛው ሕብረተሰብ ውስጥ ይህን ዓይነት 
ስብዕና ያሊቸው ግሇሰቦች የተናቁና የተዋረደ ናቸው ። ከሁለም በሊይ ሕዜቡ እርዲታ እንዲይዯርሰው 
ከማዴረጉ ላሊ  ያንን ኩሩ ሕዜብ ሇማስፈራራትና ቅስም ሇመስበር  ጥይት የጎረሰውን ክሊስኮቭ 
ጠብመንጃውን በመኪናው  ውስጥ አስቀምጦ፣ ሪቮርቮር ሽጉጡን በኪሱ ሸጉጦ፣ ማይክሮፎንና 
ኮፒተር ይዝ  መጎራዯደ  የማነው ቴክስ ? እስከማሇት ተዯርሷሌ። ላሊው ዯግሞ ሇከት የሇሽ 
ውሸቱን ከእኛ አዚውንት  አፋ ውስጥ  ከቶ እንዱያስተጋቡሇት ሲገፋፋቸው በመጸጸት አንገታቸውን 
ሰበር አዯረጉ።  ፎቶውን ይመሌከቱ።  
 
 
 
 



 
 
 ሕዜቡም በመገረም አፉን ያ።እኝህ አዚውት አያቱ አይሆኑም። እርሳቸውን ማስጨነቅስ ነበረበት?  
አቶ ቶቡኬ አሸኔና ወይሮ ዱዱቄ አሸኔ ከቢቢሲ ጋዛጠኛ ጋር ያዯረጉትን ቃሇ ምሌሌስና ከዙህ 
የወያኔ ሌሙጥ ጋዛጠኛ ጋር  ያዯረጉትን ቃሇ ምሌሌስ ብታጤኑት ይህ ወጣት የቱን ያህሌ የከንቱ 
ሕይውት ኖሮ የላልችንም ሲዖሌ ሇማዴረግ እንዯሚጥር ያሳያሌ።አያሌቅበት ውሽት የአቶ ቶቡኬ 
ባሇቤት ሏውሌት ማሳየቱ ነው።  

 
ከዙያ ቀሌጣጣ ሜዲ ሊይ  ቤተክርስቲያን በላሇበት የመስቀሌ ቅርጽ ተቀርፆበት  ማሳየቱስ?። በዙያ 
መንገዴ በላሇበት ዴንጋይ አጓጉዝ  የአንዴ ከረጢት ሲሚንቶ ዋጋ አራት መቶ ብር ገዜቶ ይህን 
ሏውሌት ማሰራት ይቻሊሌ?  አቶ ቶቡኬ አሽኔ በረሃብ ሇሞተችው ሚስታቸው ሏውሌት ሇማሰራት 
ገንቡንስ  ከየት አመጡት። አቶ ቶቡኬንና ወይሮ ዱዱቄንም ሳሌቯጅ  ውራጅ አሌብሰው 
ሉያሸሞነሙናቸውም ሞክረዋሌ። የወሊይታ ሕዜብ ይህቺን ዓይነት ይገባዋሌ። አሌሰሜ  ‘የሊጭን 
እናት ቅማሌ በሊት’ ነው። 

 
 
 



 
 
ይህ ሑሉና  ቢስ  የወያኔ ጋዛጠኛ ከፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በሊይ ሰሇወሊይታ ሕዜብ አውቃሇሁ 
ማሇቱ የቱን ያህሌ የአእምሮ በሽተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የቡርቃው ዜምታና ተራራውን ያንቀጠቀጠው 
ትውሌዴ የፃፈውን ተስፋዬ ገብረአብን አስታወሰኝ ። ሕውሃት ሃገር ሲቆጣጠር ጋዛጠኛ ነኝ ብል  
ሰሇኦሮሞ ሕዜብ ከእኔም በሊይ አዋቂ ብል ቀርቦ ነበር። አሁን ግን በግሌባጩ የወያኔ ጠሊት ሆኖ 
 እንዯእውቁ ባንከኛ ተፈራ ዯገፌ ጺሙን ከርክሞ  ያሇፈውን የደብደብ ሥራውን አውገዝ  ሱባዔ 
 ገብቶ እናየዋሇን። ቤንም በቅርቡ በመካከሊችን  እንሚሆን አሌጠራጠርም። ይህን ዓይነቶቹ  
ግሇሰቦች ዱን የሊቸውም። ያሇ ሞያቸው ገብተው ያቦካለ። ሕዜባችን ሇነዙህ ዓይነቶች ስም አሇው። 

 
ሇብሳ የማታውቀውን፣ የሰው ጃኖ ሇብሳ፤ተመሇሺ ቢሎት፣ ወዳት ተመሌሳ፤  ይሌሊቸዋሌ። 
ይህ እንዲይሆን፣ ትምህርት እንዱሆን በተረት መሌክ የሚነገሩ ብዘ ተረቶች አለ።በሃገራቸን አሁን 
የሚታየው ሀኔታ ይህቺን ተረት በማስቀመጥ ሌሰናበት። 
ሁሇት ግሇሰቦች አንዯኛው  ከሰሜን ላሇኛው ከዯቡብ በተቃራኒው ይጓዚለ። መሏሌ ሥፍራ ሊይ 
ይገናኛለ። ስሇጉዞቸው ከተጠያየቁ በኋሊ፤ ሰሇሞያቸውም መጠያየቅ ይጀምራለ። በቦታው የሚፈሩት 
ዲኛ አሌነበረምና ሁሇቱም በላባነት ራሳቸውን ያስተዋውቃለ። አንዯኛው ዯፈር ብል ‘በእውነት ላባ 
ከሆንክ ያቺ በዚፉ ሊይ ዕንቁሊልቿን ታቅፋ የተቀመጠችው አሞራ ሳትቀሳቀሰ ዕቁሊልቿን ስረቅ’ 
ይሇዋሌ። ዕቁሊለን ሇመስረቅ ከዚፉ ይወጣሌ። ጠያቂውም ተከትልት ይወጣሌ። የመጀመሪያው 
ከአሞራዋ ሥር እየሰረቀ ከኪሱ ሲከት ያኛው ዯግሞ ከእርሱ ኪስ እየሰረቀ ከራሱ ኪስ ይከታሌ። 
ቀዴሞት ይወርዴና ‘የታሇ የሰረከው ዕቁሊሌ’  ይሇዋሌ። ኪሱን ሲዲብስ ዕንቁሊለ የሇም። ሁሇተኛው 
ላባ  ከኪሱ እንዯሰረቀው ያሳየዋሌ። ሁሇቱም እርስ በርስ ታማኝ ላቦች ሆነው በጋራ ሃገር 
አወዯሙ። 
 
ሃገራችን ኢትዮጵያ ዚሬ የገጠሟት ታማኝ ላቦች ሇወገን ዯንታ የላሊቸው ሇራሳቸው የሚኖሩ 
ተዋርዯው ሃገር የሚያዋርደ ናቸው። 
 
እግዙያብሔር ኢትዮጵያን ከሚሰርቋት ሌጆቿ ያዴናት። 
       
ታዯሇ መከሪያ  
tadele@shaw.ca  
 


