
‘ፍርሀቴን አቃጠሌኩት’ ሇየኔሰው ገብሬ የተፃፈ 

ዲኛቸው ቢያዴግሌኝ 

እነሆ አርባኛው ቀንህ በካህናት ፀልት ተነሳ። በመሊው ዓሇም የተበተኑ ወገኖችህም ስምህን ከፍ አዴርገው አወዯሱ። 

የጠበሰህ እሳት ከሚያሰማህ ስቃይና ሕመም ይሌቅ ትግራይ በቀሌ ጠሊቶችህ እንዱሁም ሆዲምና አዴርባዮች የሚያዯርሱብን 

በዯሌና ግፍ ይበሌጥ እንዲሳመመህ ነገርካቸው። ከነፃነት እጦት ሞት እንዯሚሻሌ መራር ሞት ሞተህም አሳየሃቸው። የዘርን 

አጥር ሰብረህ፣ የጎጥ ፖሇቲካን ኮንነህ ኢትዮጵያውያን እንዯ ሕዝብ ነፃነትን እንዯሚሹ አስተምረህ አሇፍክ። ታጋዮች በስምህ 

ተማምሇው ተነሱ። ገጣሚዎች ስምህን ከፍ እያዯረጉ ተቀኙ። 

‚እንዯ ትንግርት ራዕይ የመሇኮት ጸጋ፣ 
ሰብስበህ አሰርከው አበሻን ባንዴጋ። 
ቆራጥ መስዋዕትነት ቢሹት የማይገኝ፣ 
ሞትህ ያገር ሌዯት ሉሆን ነው መሰሇኝ።….‛ 1  
 
 

 ሇአንተ ሞት ምክንያት የሆኑት ወያኔን እዴሜ የሚሰጡ ከየመንዯሩ የወጡ ሆዴ አዯሮች መሆናቸውን አስብ ዘንዴ ብርታት 

ሆንከኝ። ባንተ ሞት የተሳሇቁ እኒህ ትራፊ ሇቃሚዎች እኔም ዘንዴ አለ። ሇኔም ሞት እንዯማይመሇሱ አውቃሇሁ። ቀን ከላት 

የስሇሊ ድሴ እያመሊሇሱ የራሳቸውን የውርዯት ሞት የሚጠብቁ ብዙ ናቸው። ውስጣቸው ባድ የሆነ፣ በፍርሀት የተሸማቀቁና 

ጊዜያዊ ጥቅም የዯሇሊቸው ወይም ራሳቸውን ሇማዲን በላሊው ሕይወት ገበጣ የሚጫወቱ በያገሩ በየመንዯሩ አለ። እኒህ 

አሾክሻኪዎችንና እበሊ ባዮችን ግን አጥብቄ እፈራ ነበር። ሇመኖር ሲለ ወይም ሇመታመን ሲለ ብዙ መዘዝ ያመጣለ 

እያሌኩም አስብ ነበር። ቤተሰቦቼና የቅርብ ወዲጆቼም በኔ ምክንያት ሉዯርስባቸው የሚችሇውን ሳስብ ‘ጎመን በጤና’ 

እያሌኩኝ  ‘ባገር የመጣ ነውና ምን ይዯረጋሌ’ በሚሌ ፈሉጥ ፍርሀቴን ሳባብሇው ነበር የኖርኩት።  

የቀረኝ መሸሸገያ ቤተክርስትያን ነው ብዬ በፀልትም ሇመትጋት ሞከርኩ። ግን ቤተክርስቲያኒቱም ታወከች። አስተዲዯሩ 

የወያኔ፣ ቤተክህነቱ የሰሊዮችና የታጣቂዎች ታዛ ሆነ። የጣሌያንና የእንግሉዝ ቅኝ ገዢዎች እንዲዯረጉት ሁለ ወያኔዎችም 

ሀይማኖት አፍርሰው ቤተክርስቲያናትንና መስጊድችን ዋሻቸው አዯረጉ። ጣሌያን ባበጀው ካርታ አገሪቱን በቁጥር ሸነሸኑ። 

ቢቸግረኝ መሮጥ ያዝኩኝ ክፋትን የሁዋሌዮሽ እያየሁ፣ ጎጠኝነትን ሊይዯርስብኝ እየተፈተሇኩ አመሇጥኩ። ስዯትን እንዯ 

አሸናፊነት ቆጥሬ ተገሊገሌኩ ስሌ ሇካስ ጎጠኝነት፣ክፋትና ጥሊቻም ወያኔ በቆረጠሊቸው ትኬት ቀዴመውኝ ገብተዋሌ። የስዯት 

ምዴርም የወያኔ ዲንኪራ መምቻ ነው።  

ባገር የመጣ ነው እሌ የነበረውን በአሇም ያሇ ነው እያሌኩ ሇኑሮዬ ዯፋ ቀና ማሇቱን ቀጠሌኩ። ሀሳቤን እርግፍ አዴርጌ 

ከሲታውን ጎኔን እጠግነው ገባሁ። ሳይክሌ ሊይ ወጥቼ የማሊውቅ ሰው ቆንጆ መኪናም እነዲ ጀመር። እንዲይቀርብኝ 

ፖሇቲከኞችንን እያንኳሰስኩ የፖሇቲካ አዋቂ መምሰለን ዯግሞ ቀጠሌኩበት። አበሻ እንዯሁ ዞሮ ዞሮ ያቺኑ ነውና 

የሚያወራው አዋቂ መምሰሌ ያስከብራሌ። ጠጠር ያሇ ነገርና ተሳትፎን የሚሻ ጉዲይ ሲነሳ ጨዋታ መቀየር ሌማዳ ሆኖ 

ነበር። እኛ ዘንዴ ሁለንም መስል ማዯርና ራስን ያሇመሆን የጠቢብ ያህሌ የሚያስከብር የጥሩ ሰው መሇኪያ ነው። ዝቅጠትን 

አገዝፈን ንቅዘትን አሸሞንሙነን ያሌሆንነውን ሆነን መኖር እኮ ከመቃብር በሊይ ሇማይውሌ ስም መትጋት መሆኑን ሌብም 

አሊሌነውም። እውነትን ፈርተን በባድነት ኮርተን የሞተ ኮንነን እዴሜያችንን እንገፋዋሇን። ራሳችንን ሆነን ሊሇመኖር 

የተማማሌን ይመስሊሌ። አንተ ግን ገና ሃያዎቹን ሳትጨርስ ትግሌህን አጠናቀቅህ የማይጠፋውን እሳት አቀጣጠሌክ። 

በሞትህ ሲሳሇቁበት ግን ሌቤ ዯማ ሊንተ ሳይሆን ሇራሴው አሇቀስኩ። እናም አሁንስ በቃኝ ሇማሇት ተገዯዴኩ፣ ሇራሴው 

መሞቻ ጥይት መግዣውን በቁሜ ሇመክፈሌ ከወያኔ ጋር መሻቀጤ ይዘገንነኛሌ።  ፈሪ በመሆኔ ያሇሁበት ዴረስ እየመጡ 

የሚያሊግጡብኝ አበሳጨኝ። ስግብግብ በመሆኔ ዯክሜ ያመጣሁትን ገንዘብ በኢንቨስትመንት ስም ሲወስደብኝ እኔው ራሴ 

እንዯላባ አፈርኩ። በአንተና በእኔ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት በዘመናት እንኳን መተመን አሌቻሌኩም። በህሌፈትህ ግን ዲንኩኝ 

በቆራጥነትህ ዯግሞ ዴፍረትን አገኘሁኝ።  

ወንዴሜ የኔ ሰው ሆይ ያንተ መቃጠሌ ያቃጠሇው የሞተ የመኮነን ጠባዬን ነው። አዎን ወንዴሜ እኔ እኮ በሚያብበውና ፍሬ 

በሚሰጠው ሳይሆን ወዴቆ በሚበሰብሰው የነገር ቃርሚያ ሊይ የማጠፋው ጊዜ ነበር የሚበዛው። በሚሆነው ወይም መሆን 



ባሇበት እንጂ ሳይሆን በቀረው ሊይ መታከቴ እንዱሁ መኖሬን ሇማሳወቅ የማዯርገው ጫጫታ መሆኑን አመንኩ። ስሇ 

አመንኩም የቀዴሞውን ራሴን ተጠየፍኩ።  በትንሽም ይሁን በትሌቅ ጉዲይ የኔን የዴርሻዬን ሇማዴረግ እንጂ የዴርሻቸውን 

ስሊሊበረከቱት አሌወቅስም ብዬ ቆርጫሇሁ።  በሞትህ እንዯወያኔ ዲር ቆሜ ሊሊግጥ ዯግሞ ቃሌ እገባሌሃሇሁ። ኦባንግ ነበር 

‘ደ የናንተን ዴርሻ’ ሲሇን የነበረው? አዎን የኔን ዴርሻ እኔው አበረክታሇሁ። 

ወንዴሜ የኔ ሰው ሆይ ያንተ መቃጠሌ የኔን ባድ ኩራት አቃጥሇው ዘንዴ አዯፋፍሮኛሌ ወዯር ያጣውን ፍርሀቴን በአንተው 

እሳት አቃጠሌኩት። በውጭ እየኖርኩ ብዙ ማዴረግም እየቻሌኩ የሀገሬን ጉዲይ የቡና ወሬ ማዴረጌ አሳፍሮኛሌ። ቢንቁኝ 

እውነት አሊቸው፤ ቢያዋርደኝም ተገቢ ነው። ምክንያቱም ሇራሴ ክብር ሇኔው ነፃነት አሌቆምኩም ነበርና። ከዚህ በሁዋሊ ግን 

ያሇ ጠያቂ ያሇ ቀስቃሽ እነሳሇሁ። ሞትህን ከንቱ አዴረጌ ጥሪህን አሌሰማሁም ብሌ ሇትውሌዴ የሚተርፍ ወንጀሌ እንዯምሰራ 

አምናሇሁ። በምዴር የሰጠኸኝን አዯራ በሰማይ ትቀበሇኝ ዘንዴ በእግዚአብሄር ስም ቃሌ እገባሌሃሇው። 

ውዴ የኔሰው ያንተ ቤዛ መሆን የስንቱን ህይወት ይቀይረው እንዯሆን አሊውቅም። የኔ ግን ሇነፃነት ይቆማሌ፣ ማንንም 

አይጠብቅም። የሚችሇውን ሁለ ያዯርጋሌ በዚያች ሀገር ባንዱራዋ ከነሙለ ክብርዋ እስኪውሇበሇብ ይታገሊሌ። የቀዴሞው 

እኔነቴ ሊይመሇስ ሄዶሌ።  እነሆ በሞትህ ያዯረግኸው ይህንን ነው። እኔ ወዲንተ ስመጣ ጥሪዬን አሌሰማህም ሞቴን ከንቱ 

አዯረግኸው ብሇህ እንዯማትወቅሰኝ አምናሇሁ። የአሌጄርያውን መሀመዴ ቦዛዚ ካገኘኸው አበሻም ይነሳሌ በሇው። ሲነሳ 

ዯግሞ ዲግም ጎጠኛነት፣ ዲግም አምባገነንት በምዴሪቱ አይኖርም በሇው። እስከዚያው እግዚአበሄር ነብስህን በገነት 

ያኑርሌኝ። 

ያንተው 

ዲኛቸው ቢያዴግሌኝ 

biyadegelgne@hotmail.com 

1  ከጌታቸው አበራ የተቀነጨበ ስንኝ http://www.ethiomedia.com/broad/lememhir_yenesew.pdf  
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