
«  ወንድ ልጅ በልቡ እንጂ በዐይኑ አያለቅስም » 

                      አሥራዯው (ከፈረንሳይ)   

« ኧረ ጎበዝ ! እህም ነው ! 

ጎበዝዬ ! እህም ነው ! 

የጎበዝ ወዲጅ ታስታውቃሇች፤ 

አፋፍ ላይ ቆማ በሇው ትላሇች፤ 

የፈሪ ወዲጅ ታስታውቃሇች፤ 

ከማጀት ሆና ቂጧን ታካሇች…….. » ወዘተ :: 

እንዯ ዛሬው አገራችን የወንዴ ዴርቅ ሳይመታት፤ ደሮ ያኔ ጥንት ባገራችን በኢትዮጵያ 
ጀግኖች ላገራቸው ዴንበር፤ ሇነፃነታቸው መከበር ወኔያቸው ተቆጥቶ የወራሪን ቅስም 
ሇመስበር፤ ያገር ዴንበር ሇማስከበር፤ ሲነሱ ከሚያሰሙት የሽሇላና የቀረዴቶ እንዱሁም 
ፉከራዎች መሃከል ትዝ ያሇኝን ነው ቀንጨብ ያረኩት :: 

ታዱያ ዛሬ፤ ዛሬ፤ አሇመታዯል ሆነና፤ አገራችን ኢትዮጵያ ወኔው የሚሰነፍጠው ጀግና 
ቀርቶ፤ ከማጀት ሆኖ የሚያሇቅስ ወንዴ መናኸሪያ ሆናሇች :: 

ሇዚህ ይሆን « ወንደን ወንዴ አማረው » የሚል ሃረግ እየተነገረ ያሇው ?  

እንግዱያው ሇጀግኖች እህቶቻችን ቦታውን እንልቀቅና: በነሱ መሪነት ታግሇን 
አገራችንና ሕዝባችንን ነፃ እናውጣ :: እነሱ በመጀምውሪያ እናት፤ ቀጥሎም እህት፤ 
ከዚያም ሚስትና ሴት ልጅ በመሆን : ከጎናችን ሳይሇዩ መከራውን ተቋዴሰዋል ታዱያ 
በወንደ ካልተሳካ በሴት እህቶቻችን ወይም ልጆቻችን ነፃ ብንወጣ ምንዴነው ሃጢያቱ? 
እንዱያውም ትልቁ ሃጥያት በገዛ አገር ሁሇተኛ ዜጋና የበይ ተመልካች መሆኑ ነው :: 

ዯግሞስ፤ ቆሞ የሸና ሁለ ወንዴ አሇመሆኑን እያየነው ነው: ታዱያ ቁጭ ብሎ የሸና 

ሁለ ሴት አሇመሆኑን ቢያሳዩን ምንዴነው ችግሩ?!   

« ሞት መጣ ! » ቢለት « ግባ በሇው ! » የሚሇው ያ ትውልዴ አልፎ፤           

ሞት መጣ ሲለት፤ ከማጀት የሚወተፍ ትውልዴ ተፈጠረ፤ ከሞት ያመልጥ ይመስል ! 

የወንዴነት መረቁ ከውስቱ የተንጠፈጠፈ ትውልዴ፤ ወኔው በመዛጉ ሲጢጥ፤ ሲጢጥ 
እያሇ ስሇሚያስቸግረው ሇአገሩ ዘብ መቆም አይሆንሇትም፤ ጫት ሲያሇፋጭቅ እየዋሇ 
ማታ ልጓም በሌሇው በአረቄ ፈረስ የቅንዝር በትሩን ገትሮ እየጋሇበና እየተጋሇበ በዴኑን 
ይንዠባረራል :: 



የማይቻሇውን ሁለ መቻል የሇመዯ ትውልዴ ሰብዕናውን አዋርድ ወዯ አህያነት ዝቅ ስላሇ 
ያሻቸውን ሁለ ቢጭኑት ገጣባውን አይቆጠቁጠውም፤ እናም ዝም ብሎ መዯብሇለን 
ይቀጥላል :: ይህ በልመና ስንዳ የተረገዘ ትውልዴ የሚወሇዯው ከነጥርሱ ስሇሆነ ወዱያው 

እንዯተወሇዯ ማጓመጥ ስሇሚጀምር ከአይምሮው ይልቅ ሆደ ይሰፋል፤ እናም ነፃነትንም 
በልመና እንዱሰጡት ያንጋጥጣል እንጂ በትግለ ውጤት ሇማግኘት አይዯፍርም :: 

ከልባቸው ፍቅር የማይፈልቅ፤ ፍትሕ በአይምሯቸው የማይጠነሰስ፤ በአንዯበታቸው ሃቅ 
የማይነገር፤ እጃቸው ቃታ ሇመሳብ የፈተነ፤ ሆዲቸው እንዯመቃብር ያገነውን ሁለ 
የሚውጥ፤ እግሮቻቸው እሬሳ ተራምድ ሇመሄዴ የፈጠኑ፤ ባጥንታቸው የቀሩ እናቶችና 
ሕፃናት ሇቅሶ ልባቸውን የማይሸረሽረው፤ ከራሳቸው በቀር ሁለን እንዯ ጠላት የሚቆጥሩ፤ 
ማሰብን የገዯቡ፤ መናገርን የሚፈሩ፤ መጻፍን የኮነኑ፤ አንዴነትን ጠልተው በጎሳና 
በሃይማኖት የሚከፋፍለ፤ ላገር ሳይሆን ባገርና በሕዝብ ላይ የመጡ እኩይ ፍጡሮችን 
እምቢ ማሇት ያባት፤ የአያትና የቅም አያት መሆኑ ቀርቶ፤ ሁለን መከራ ተሸካሚ፤  
ሁለን በዯል ተቀባይ፤ ሁለን እሺ ባይ፤ ትውልዴ ሲገኝ ያዱያ ምነው አይጋሇብ፤ ምነው 
አይዯበሇል ጃል ?! 

የጥንት ወጉ፤ ዯሞ ገሇሌ ! ዘራፍ ! አሻፈረኝ ! እቢኝ ! ሽሇላው፤ ቀረርቶውና ፉከራው 
ቀርቶ፤ ዛሬ : ዛሬ : እንዲው ይሁና !! ችሎ ማዯር፤ ዛሬን ሳይኖሩ ሌላም ቀን አሇና፤ 

የበዯሇን አትንካ፤ የሰው ቢጎዴል አምላክ ይዲኛል፤ የባሰም አሇና፤ ከዚህ የባሰ ምን 
እስኪመጣ እንዯሚጠበቅ ባላውቅም፤ እንዱህ እንዱህ እየተባሇ ወኔ ሰላቢና ትጥቅ አስፈቺ 
ዜማዎችን ብቻ እንዱዜሙ ወያኔ እቀባ ማዴረጉ፤ ወኔ የሚሰነፍጡ የጀግንነት ዜማዎች 
ቢዜሙ፤ በሚፈጥሩት ሕዝባዊ ትኩሳት እንዲይሇበሇብ በመፍራት፤ ሇቅሶ መሰል፤ የተስፋ 
መቁረጥ፤ እዴልን የሚያማርሩ፤ ወንዴ አስሇቃሽ ዜማዎች ብቻ በማሰራጨት፤ የወጣቱን 
ልብ ያቀልጣል ወኔውንም ያኮላሻል :: ኢትዮጵያዊ ልምዴና ብሂላችን የሚሇን፤ 

«  ወንድ ልጅ በልቡ እንጂ በዐይኑ አያለቅስም » ነውና ጎበዝ ሰንፈጥ እንበል !! 

 ሌላው እጅ ሇእጅ ተያይዘን አንዴ መሆናችንን በማሳየት ወያኔን ማሳፈር ሲገባን፤ 
ጎንዯሬው ጎንዯርን ብቻ ሲከረክምና ሲነቅስ፤ ጎጃሜው ጎጃምን ብቻ ሲኩልና ሲነቃቅስ 
ሸዌው ሸዋን ብቻ ሲያሞግስ፤ ወሇጋው እሾኮኮ ያ ጆሌ ሲል፤ ሐረሪው ወሪ እማይሇሌ… 
ወዘተ እያልን፤ ወያኔ እንዯፈሇገው : እያንዲንደ ጎሳ ፈሳም ዝንጀሮ ይመስል: ተራርቆ 
ሇየብቻው እንዱያላዝን እንጂ : ተቀራርበው እንዱወያዩ፤ እንዱነጋገሩና እንዱተባበሩ 

ስሇማይፈልግ፤ እሱ ቆፍሮ ባዘጋጀው የዘረኝነት የቆሻሻ መውረጃ ቦይ ውስጥ ኮሇል ብሇን 
ስንወርዴሇት ልቡ በዯስታ ጮቤ ይረግጣል ::  

ዴል ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ! 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !                             

ሐምሌ 27/ 2002 ዓ.ም. (Augest 3/2010)                



 


