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                                                        ከሥርጉተ ሥላሴ 

 

 

ከቶ ቃሉ ይገልጸው ይሆን? እንዲያው ገርሞኝ እኮ ነው። መገረም ሲያንስ ያ በዬደረሰበት ቦታ ሲያቀጥለው የነበረው የንጹሁ 
ሰንደቅዓላማ መንፈስ ከቶ በልቶት አቃጥሎት ይሆን ወያኔ የሰንደቅዓለማ ቀን ያከበረው? የት የሚያውቀውን? ገድሎ እግዜብሄር 
ይማርህ፤ በቁሙ ያሰረውን፣ ይሙት በቃ የፈረደበትን ሰንደቅዓለማ ቀን ነው የሚያከብረው። መቼ ትዝ ብሎት ሲያውቅ ነው። በሺህ 
የሚቆጠሩት የሞቱበት የቆሰሉበት በግፍ የታሰሩበት ሰንደቅዓላማ አይታፈር ቀኑ ተከበረለት ይገርማል። መቼም ኢትዮጵያ 
ከምትታወቅበት ድንቅ ጉዳዮች አንዱ ይሉኝታ ነበር፣ ወያኔ እኮ ብናኝ ይሉኝታ የሌለው ዓይን ያወጣ ሞላጫ! 

 

እሱ ለታላቋ ትግራይ እና ለማሌሊት ይታገል …. ዋና ጠላቱ ማን ሆነ እና ነው የሰንድቅዓላማ ቀን የሚያከብረው?! ወያኔ አከበረው 
አላካባረው ሰንደቅዓላማችን አረንጓዴ ቢጫ  ቀዩ እኮ፣ የከበረ - ግርማችን - ክብራችን - ነጻነታችን - አሻራችን - ማንነታችን - ደማችን 
ጌጣችን - ድላችን - ሕይወታችን ነው። እኛን ከሰንደቅዓላማችን ሰንደቅዓላማችን፣ ሰንደቅዓላማችን ከእኛ ከቶውንም መቼውንም 
የሚለዬን ማንም ምንም ኃይል ከቶውንም የለም።  

 

ያማ ቢሆን ወያኔ ከፍጡራን ባላነሰ የታገለው ሰንደቅዓላማችን ነበር። „ ጨርቅ“ ያለው ማን ሆነ እና ነው!?! ለመሆኑጠቅላይ ሚኒስተር 
መለስ ዜናዊ አንድ ቀን ሰንደቅዓላማችን ይዘው ወይንም እሱን የሚገልጽ ምልክት አድርገው ታይተው ይተወቃሉን?! በፍጹም ይህ 
ሚስጢር አይደለም ተጨባጭ የሀቅ እንክብል ነው። ብቻ ነገ የአንገት ሻርፓቸው አድርግው ያሳዩን ይሆናል …. አይደል?  

 

ወያኔ ሰንደቅዓላማ ማለት ምን ማለት እንደሆን ያውቀዋልን? በዓይናችን ያዬነው እኮ ነው ሰንደቅዓላማ የቁሳቁስ ከረጢት፣ ገንባሌ 
ከመሆን አልፎ ማቃጠሉን ከአካሉ የወጡት ክቡር አቶ  ገብረ መድህን አርያ በአንክሮ ገልጸውታል። ከ20 ዓመት በፊት፣ አሁንም። 
እኛም አይተናል ወያኔ ሲገባ ሰንደቅዓላማን ምን እያደረገ እንደ ገባ። ለነገሩ ማንን ፈርቶ ሲያሰፈልገው ይቀብራል - ሲያስፈልገው 
ይለጥፋል - ሲያስፈልገው - ያቃጥላል …. ሲያሰፈልገው ደግሞ እንዲህ የለበጣ ትርኢቱን ያሳዬናል …. 

 

ወይ ጉድ አይታፈር …. መከራውን ያበለውን፣ በፍዳ የጠቀለለውን፣ በምርትት የገረፈውን ሰንደቅዓላማ ቀን አከበረ ወያኔ … እንዲህ 
ዓይነት መልቲ፣ ሲፈለግ በፈለገው ጊዜ ሙልጭ ያለ በደል መፈጸም። ከበደሉ በሰተጀርባ ያለውን የቅበር ትእይንቱን ከከወነ በኋላ 
ደግሞ ዓይኑን በጥሬ ጨው አሽቶ መቀለድ፣ ማሾፍ፣ በበደል ላይ መደነስ፣ መጨፈር፣ ማሽካካት … 

 

ወያኔ የሰውን ትቶ እንዲያው የፈጠረው አምላክ እንኳን ምን ይለኝ የማይል አለታማ ድንጋይማ መንፈስ  … ከረኮንች ኩረት ጉድ፣ 

ልብ አውልቅ እኮ ነው። ወይ ጉድ ለነገሩ አምላክ አለኝ ሲል እኮ ነው ይህም። ድርቡሽ። ያላግጥ - ይማግጥ፤ ጊዜ የሰጠው ቅል አሉ 
ጊዜም እንዲስጠው እኛው እራሳችን የፈቀድለነት ይመስለኛል እኛ ስነትበሰበስ አንዱን ጥፋት በሌላ ለበጣ፣ ሌላውን ግድለት በሌላ 
ግድለት እንዲህ እያሸጋሸገ ሲሰነጥር - ሲሰነጥቅ - ሲሰበጥር - ሲተርተር ይህው የአንድ ወጣት እድሜ ገዛ …ነገም ይቀጥላል …     

 

ለዘሬ ክህደት ነገ ሌላ ውሸት፣ ለዛሬ ፍርሰት ነገ ሌላ ንደት፣ ለዛሬ በደል ነገ ሌላ መሽሎኪያ ያሰናዳል። ደግሞም ይሳከለታል። እኛ 
እንደሆን ውኃ እንዳጣ መሬት ስንጥቃችን የባዛ ከትናንት ዛሬ፣ ከዛሬ ነገ የማንማር፣ ሞታችን ተሸከምን የምንኖር ነን። ጥቃማችን 
የማናውቅ፤ ቢያንስ ለጥቅማችን እንኳን የማንታገል። ወያኔ ይሁን አባለቱ እንዲሁም ደጋፊዎቹ ተጠቃሚዎች ናቸው። ለጥቅማቸው 
ደግሞ በትጋት በሙሉ ኃይላቸው ይሰራሉ፣ በልጠውም ይገኛሉ። 

 

 እኛ ግን አይደለም ለጥቅማችን መታገል ጥቅማችን ስለማወቃችን እራሱ እያጠራጠረኝ ነው። ወንዝ ሄዱ አንዱ አጋሬ ውኃ ከሚያመጣ 
እኔ ከቤቴ ከአለኝ ከዛ የሚሄድበትን ጊዜ ለሌላ እንዲያውለው ውኃውን ብፈቅድላት አያሰፈልገውም፣ ከፊቱ ያለውን ውኃ ደፍቶ ሌላ 
ውኃ ፍለጋ ይማስናል፣ እና ሁሌ እራሳችን በራሳችን እዬታገልን ስናለፋ ስንደክም ትርፍ አልባ ስንታክት ይህው ወያኔ በግፍ - በትእቢት 
- በማንአለብኝነት የረገጠውን የጠቀጠቀውን ሰንድቅዓላማ አክባሪ ሆኖ አረፈ …. 

ወያኔ ለዛሬ ጥፋቱ ነገ ሌላ ቅጥፈት አሰናድቶ ነው የሚያጠፋው፣ እኛስ ለዛሬ እንባችን ነገ እንዴት ሀቅን ሰራዊት አድርገን ለድል እንበቃ 
ይሆን?! 

 

     ታግሎ  ማሸነፍ ከኖረ መጀመር ያለበት በሁሉም ዘርፍ እራስን ከማሸነፍ ቢሆን መልካም ነው።  


