
በEውኑ የIትዮጵያን ሕዝብ ቀድሞ ሊያምጽ የሚችል ሕዝብ  
 ሊኖር ይገባ ነበርን? 

 

      ይሄይስ AEምሮ 
 
 
መግቢያ 
 

 

Iትዮጵያ ውስጥ በሰላም መኖር ከፈለግህ ማማEላት የሚጠበቅብህ ብዙ ነገሮች 
መኖራቸውን Aትርሳ፡፡ በዋናነት ግን ገበያ Aትውጣ፡፡ የምትገዛው ነገር Aይኑርህ - Eንዲኖርህም 
በፍጹም Aትመኝ፡፡ የማንኛውንም ዓይነት Aላቂም ሆነ sሚ Eቃ ዋጋ Aትጠይቅ፡፡ 
Aትብላ፣Aትጠጣ፣ Aትልበስ፣ ቤትም Eንዲኖርህ Aትመኝ፤ ቀድሞውን ቤት ካለህም ሲያሻው 
በላይህ ላይ ይናድብህ Eንጂ ለማደስ Aታስብ፡፡ Aምልኮት ቦታዎች Aትሂድ - ግፋ ቢል 
የሚቀርብህ ‹ለትራንስፎርሜሽኑ Eቅድ ተግባራዊነት ምEመናን ከIሕAዲግ ጎን ተሠልፈው 
Aቅማቸው በፈቀደ Eንደሚረባረቡ ብፁE Aባታችን ያደረባቸውን ጸኑ ህመም (ይቅርታ- 
ያደረባቸውን Eምነት ለማለት ነው) ለፋና ሬዲዮ ገለጹ› የሚለው የAባ ጳውሎስ ሃይማኖታዊ 
ካድሬ ስብከት ነው፡፡ የመንግሥትን የሀሰትና የበሬ ወለደ ቱሪናፋ የሚያራግቡ የኤፍምም ሆኑ 
መደበኛ የሬዲዮና የቲቪ ፕሮግራሞችን በምንም መንገድ Aትከታተል፡፡ ባጭሩ የAEምሮ 
ጤንነትህን ከፈለግህ ያገኘ¤ውን Eየቀመስክ ዝም ብለህ Eንደከብት ኑር፡፡ በመንገድም ሆነ 
በገበያ ወይም በሌሎች የሕዝብ መሰባሰቢያ ሥፍራዎች በምታገኛቸው መሰል ዜጎችህ 
የAስተሳሰብና የAመለካከት መዛባት፣ የAነጋገርና የAለባበስ መንሻፈፍ Eንዲሁም የAጠቃላይ 
ስብEና ያልተለመዱ መገለጫዎች ምክንያት ለመበሳጨት በጭራሽ Aትሞክር፤ ልታብድ 
ትችላለህና፡፡ ለቁጥር የሚያታክቱ ብዙ ሰዎች በተለይም ወጣቶች ኑሮኣቸውን Eርግፍ Aድርገው 
ጥለው ስለAውሮፓ ሻምፒዎንና ስለEንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ Eግር ካEስ ጨዋታዎች Eንቅልፍ 
Aጥተው ሌሊቱን ሲጨፍሩ ብታይ ለምን Eንደሆነ Aትጠይቅ፤ መደበቂያ ዋሻቸው Eንደሆነ 
ይነግሩህና የነሱ ካንተው ሊለይብህ ስለሚችል ልትበሳጭ ትችላለህ፡፡ ‹የIትዮጵያ ሕዝብ በረሃብ 
Aለቀ፤ በዴሞክራሲ Eጦት ምክንያት ሰላምና ፍቅር ሀገራችንን ሊጎበኙ Aልቻሉም› የሚል 
Aጀንዳ Aንስተህ ቢጤዎችህን ልታሳትፍ ብትሞክር የAርሴናል ወይም የቼልሲ ደጋፊ ‹ስለ 
Iትዮጵያ ሕዝብ Aንተን ምን ያገባሃል? ይልቅስ የኔ ቡድን ማንቼ በባርሴ ተሸንፎብኝ ጨÕራየ 
ጨሳEልና Aንድ ሁለት በለኝ› ቢልህ ማጣፊያው ሊያጥረህ ይችላል፡፡ ከዚህ ሁሉ ታዲያ 
Iትዮጵያ ውስጥ በሰላም መኖር ከፈለግህ ሣር ባትግጥም ከብት ሁን፡፡ ከብት ሁን ስልህ ደንበኛ 
ከብት ሁን Eንጂ Eስስትና ጅብ ወይም ዓሣማና ተኩላ Eንዳትሆን ተጠንቀቅ፡፡  

 

 
ሐተታ 
 

የዛሬው ውሎየ ነው Eንዲህ ብሶት በብሶት ያደረገኝ፡፡ በብሶት EንካEን መጀመር 
Aልነበረብኝም፡፡ ግን ምን ይደረግ? ጥሎብን Aንደበታችን Eንደክርስቶስ በምሣሌ ሳይሆን በነገር 
የምንጀምር Eየበዛን መጥተናል፡፡ መጨረሻችንን ያሳምርልን Eንጂ ዘመኑ የለዬለት Iዮባዊ 
የሥቃይና ራሔላዊ የዋይታ ዘመን ይመስላል፡፡ ለማንኛውም ለAሁኑ ይቅርታ Aድርጉልኝ፡፡ 
 

ዛሬ ደመወዝ ተብየውን ነገር ወሰድኩና ቤተሰቤን ሌላው ቢቀር የሽሮ Aጃቢ Aድርጌ 
ቲማቲም ራሴው ሠርቼ ለዬት ያለ የራት ግብር ላበላ Aሰብኩና ወዳንዱ የAትክልት ግሮሠሪ 
ጎራ Eላለሁ፤የኩዳዴ ጦም ሁለተኛው ሣምንት መጀመሩም ነው፡፡ Aንድ ትልቅ ሰውዬም 
Aብረውኝ ገብተዋል፡፡ Eሳቸው ‹ያ ፋሮ ሽንኩርት ስንት ነው?› ይላሉ፤ ኪሎው 15 ብር 
ይላቸዋል ሠራተኛው፡፡ ይቀጥላሉ ሰውዬው - ‹ቃሪያስ?› ፤ 28 ብር ኪሎው ይላል መላሽ፡፡ ‹ 
ሎሚስ?› ኪሎው 16 ብር - ከሩብ ኪሎ በታች ግን Aይሸጥም ይላል Aትክልተኛው፡፡ ሰውዬው 
የኔንም ጥያቄ Eየጠየቁልኝ ስለሆነ በመልሱ ምክንያት የሚለዋወጠውን የፊታቸውን ገጽታ 
ጭምር በጥሞና መከታተሌን ይዣለሁ፡፡  Aዛውንቱ ሰው በተለይ ኩዳዴ ገና ከመግባቱ 
በAትክልቶች ዋጋ ሰማይ መውጣት ከመጠን በላይ ከመደነቃቸው የተነሣ ስሜታቸውን 
ለመግለጽ ቃላት ሲከዱዋቸው Aስተዋልኩ፡፡ Eናም Aሉ፤ ‹ፑ ፑ ፑ ፑ …›፡፡ ላመል ያህል 



በተከፈቱት ወደፊት ያሞጠሞጡ ከንፈሮቻቸው በኩል ከሣንባቸው የሚፈተለከው የተቃጠለ 
Aየር ቢያንስ የሦስት መንግሥታዊ ሥርዓቶችን የሕዝብ Iኮኖሚያዊ ሕይወት በማነጻጸር 
የAሁኑን በመቅሰፍትነት ደረጃ ያስቀመጠ መሆኑን ስድስተኛው የስሜት ሕዋሴ ሹክ Aለኝ፡፡ 
የሰውዬው ስሜት የsንsን ኅልውና ከመጤፍ ባለመቁጠር የሠራ ጅስማቸውን በወያኔ ወለዱ 
የኑሮ ውድነት የሣማ ግርፊያ ሲያንዘረዝረው ስመለከት Eኔም በተመሳሳይ ስሜት ውስጥ 
ነበርኩና  ሣቄን መቆጣጠር Aቅቶኝ Eንደማሽላዋ Eያረርኩ ለቀቅሁት፡፡ የኔን ክትትል 
Aላጤኑም ነበርና ደንገጥ በማለት ወደኔ ዞሩ፡፡ በሌላ ነገር Eንዳይጠራጠሩኝ ወዲውኑ በራሴው 
‹ራዳር ውስጥ›  Aስገብቼ ማናዘዜን ቀጥልኩ፡፡ ብዙ Aወራን፡፡ ያለፈን ቢያወሩት ከንዴትና 
ቁጭት በስተቀር ዋጋ ስለሌለው በጀመርኩት የEለቱ ገጠመኝ ትንሽ ልቀጥል፡፡ 
  

ጦሙ በገባ በሦስተኛው ቀን Aካባቢ ቲማቲም Aሰኘኝና ሎሚ ልግዛ ብል የሕጻን ልጅ 
ፍሬ ዘር የምታህለዋን Eርም Eምታህል ያልባለቀች ሎሚ Aንድ ብር ይሉኛል፡፡ Aምሮቴን 
ለመክላት ሌላ Aማራጭ ስላልነበረኝ ገዝቼ ወስጄያት በተዘጋጀው ቲማቲም ላይ ልጨምቃት 
ብሞክር ጠላታችሁ ድርቅ ይበል ጠብ የሚል ነገር Aልነበራትም፡፡ Eግዚሃር ያሳያችሁ ዋጋዋ 
ግን Aንድ ብር! በAንድ ብር ቁና ሎሚ Eንዳልተገዛ  ጢጠር Eምታህል ደረቆቻ ሎሚ በAንድ 
ብር ይገዛ ጀመር፡፡   
 

ይህን የምለው ችግራችን የሎሚና የሰላጣ ጉዳይ ሆኖ Eንዳልሆነ ይገባኛል፡፡ Eዬዬም 
ሲደላ ነውና ዛሬ የAብዛኛው Iትዮጵያዊ ችግር የ‹ቅንጦቱ› ቲማቲም ሳይሆን ወስፋቱን 
የሚሸነግልበት ደረቅ ቆሎ ማጣቱ ነው፡፡ በAንጻራዊ ሁኔታ ከAብዛኛው ደሞዝተኛ በተሻለ 
የምንከፈለው የዱሮዎቹ ‹ንUስ ከበርቴዎች› የዛሬዎቹ የወያኔ ሰለባ ምንዱባን ዜጎች Eንዲህ 
ቲማቲም EንካEን ብርቅ ሲሆንብንና በደሞዝ Aካባቢ የምንመገበው የክት ጮማ ሊሆንብን 
ሲቃጣው ሌላውማ Eንዴቱን ያህል ይቸገር ይሆን? ይህን ተጠየቃዊ  Aመክንዮ Aጉልቼ ላሳይ 
ስለፈለግሁ ነው Eንግዲህ ይህን ተራ የሚመስል ነገር ግን Eለታዊ ኑሮኣችንን በሚመለከት  
ከፍተኛ Aንድምታ ያለውን የቲማቲም ጣጣ ያነሳሁት፡፡ ዛሬ ጊዜ ሥጋውንና ሌላውን ተውትና 
ቲማቲምና ሽሮም Eንደብርቅ የሚቆጠርባቸው Iትዮጵያውያን ቤቶች ሚሊዮኖች ናቸው፡፡ በሌላ 
በኩል ወያኔዎችና የወያኔዎች የሆኑ ኀሊናቢስ ዜጎች የሀገር ሀብት Eየመዘበሩ Eንዴት በመሰለ 
የተንደላቀቀ ሕይወት ውስጥ Eንደሚገኙ Eናውቃለን፡፡ በትምህርት ኤ ቢ ሲ ዲን ያልለዩ፣ 
በሙያ ረገድ  Aንዳችም የEጅ ጥበብም ይሁን በጉልበት የሚከናወን ሙያ ባለቤቶች ያልሆኑና 
ከመብላትና መጠጣት፣ ቀን ከመተኛትና ሌት ከመዘሞት በስተቀር ምንም ዓይነት ለሀገር 
የሚጠቅም ልምድና ችሎታ የሌላቸው ወፍ ዘራሽ ዜጎች የወያኔው ሥርዓት በዘረጋላቸው 
የሙስና መስመር በመሠግሠግ የሀገሪቱን Aንጡራ ሀብት ሙልጩን Eያወጡት ናቸው፡፡ ሃይ 
ባይ የሌላቸው መሆናቸው የልብ ልብ Eየሰጣቸው  በየቀኑ ሚሊዮኖች በቁማቸው በIኮኖሚ 
ወደ ወረደ መቃብር ሲወርዱ Eነሱ ባልደከሙበት ሀብት Eየተንፈላሰሱ ይሠራቸውን 
የሚያሳጣቸው ብልሹዎች ናቸው፡፡ Eናም Iትዮጵያ ውስጥ ሕዝቡ Aሁንና Aሁን ብቻ ካላመጸና 
Eነዚህን መዥገሮችና ትኀEኖች ከሰውነቱ ነቅሎ ካላፈረጠ የዛሬው ሕይወታችን ብቻ ሳይሆን 
ሀገራችን Eንደሀገር የመቀጠልዋ  Eድል ራሱ በEጅጉ Aሳሳቢ ነው፡፡ 
 

ሁሉም ጭቁን ዜጋ በየመንገዱ፣ በያካባቢው፣ በየEድሩ በየሰንበቴው … ሲበሳጭና Eጁን 
Eያወራጨ ፀጉሩን Eየነጨ EንደEብድ ብቻውን ሲያወራ ታያላችሁ፡፡ ይመስለኛል - Aንድ  
ያጣው ትልቅ ነገር Aሰባሳቢ ኃይል ሳይሆን Aይቀርም፡፡  
 

ቅድም Aካባቢ Eንዲሁ Aንድ Eቃ ልገዛ ወደAንድ የሕንጻ መሣሪያዎች መሸጫ ሱቅ ጎራ 
ብዬ ነበር፡፡ Aንዱ ሰውዬ የገዛው ምሥማር - ሊያውም ከሦስትና ከAራት ምሥማሮች  Aንዱ 
ብቻ የሚሠራ የተልፈሰፈሰ የወረቀት ምሥማር - ዋጋው ካለቅጥ Aሻቅቦበት ኖሮ ፀጉሩን ሲነጭ 
Aገኘሁት፡፡ ሻጭዋ ተቀጣሪ ሴትም ‹በሁሉም የመጣ ነው፤ ምን ይደረግ? Eስኪያልፍ ቻል 
ማድረግ ነው- የኔ ጌታ!› Eያለች ማጽናናትዋን ይዛ ነበር፡፡ የሚጽናና ሲገኝ Aይደል ለዚያውስ? 
Eንዲያውም Eንዲ ስትለው ሰውዬው Eዬወበራ ሄደ፤ ብሶቱ ይበልጥ ገነፈለ፡፡ …  
 

ሰውዬው የጠቀሰው ሌላ Aንድ ነገር ግን ጆሮዬን ይበልጥ AÕÕው፡፡ ሰሞኑን ‹Aዲስ 
ልሣን› የተባለ የወያኔ ጋዜጣ ሊገዛ ወደማዘጋጃ ቤት ሄዶ ነበር - Eሱው Eንደነገረን፡፡ 
ጋዜጣውን በዋጋው Eንዲሸጡለት ሲጠይቅ Aባል ባለመሆኑ ለሱ Eንደማይሸጥለትና ከሌሎች 



ቀድመው ከገዙ መግዛት Eንደሚችል ይነገረዋል፡፡ Eነዚያ Aባላት የተባሉት ጋዜጣውን  
የሚሸጡት ግን - Aሁንም ሰውዬው Eንዳለው - 60 Eና 70 ብር በሚደርስ ከፍተኛ ገንዘብ 
ነው፡፡ በነገራችን ላይ ጋዜጣው የሚነበብ ቆንጆ ነገር ይዞ ሳይሆን የጨረታና የኮንዶምኒየም 
Eጣዎችን የመሳሰሉ መረጃዎችን ስለሚይዝ ነው፡፡ የውድነት ጊዜውም ያን መሰል ወሬ 
በሚያትምበት ወቅት ነው፡፡ ሰውዬው ያኔ በንዴት ፎግልቶ ‹Eኛስ ዜጎች Aይደለንም ማለት 
ነው? Iትዮጵያዊ Aይደለንም Eኛስ? Eኩል መብት  የለንም ማለት ነው?› ብሎ Eንደተናገረና 
Eንዳስደነገጣቸው Aንዱ ሠራተኛ Eንዲያውም ራሱን ይዞ (በሀፍረት) ዘወር Eንዳለ ነገረን፡፡ 

 

 
ማጠቃለያ 
 

 ጥሩ ጅምር ነው - የሰውዬው፡፡ ለመብት መከበር ሁሉም ቢያንስ ይቺን ታህል 
ቢንቀሳቀስ (ቢፎገላ) Eስካሁን የተወሰኑ ድሎች ባለቤቶች ልንሆን Eንችል ነበር፡፡ ሌላው ቢቀር 
ማንም የወያኔ ባለሥልጣን ሕዝቡን Eንደተናጋሪ Eንስሳ Eየቆጠረ በላያችን ላይ ሊፈነጭብን 
ባልቃጣ፡፡ Eርግጥ ነው - Eንደመናገር ቀላል የለም፡፡ የAፍ Aቀበት የለውም መባሉም ለዚህ 
ይመስላል፡፡ ከርEሴ ጀምሬ ለመብት መከበር ሲባል ማመጽ ተገቢ መሆኑን በተዛዋሪም ይሁን 
በቀጥታ የምጠቁመው Eንዳሁኑ ከሰው በታች ሆነን ከመኖር ይልቅ ለመብታችንና ለነጻነታችን 
በAንድነት ሆ ብለን ከተነሣን የማይቻለን ነገር Eንደማይኖር ለማሳሰብ Eንጂ በነጻነትና በባርነት 
መካከል ያለውን ድልድይ ሰባብሮ በመጣል Eውነተኛዋን ነጻነት ለመቀዳጀት ትልቅ ዋጋ 
Eንደሚጠይቅ Aጥቼው Aይደለም፡፡ ያን የምናደርገው ግን Eኛም የመኖር መብት ስላለንና 
መኖርም ስላለብን Eንጂ Eነመለስ ዜናዊና ግብረ በላዎቹ ያላቸውን Eንደኛው የመኖር መብት 
ለመገደብ ወይም Eነሱ በኛ ላይ Eንደሚያደርጉት ከነAካቴው  ኀልውናቸውን ለመጨፍለቅ 
Eንዳልሆነ ግልጽ ነው፡፡ ክፋትን በክፋት መመለስ ሃይማኖታዊም ሞራላዊም የመልካም ሥነ 
ምግባር መገለጫ ባለመሆኑ የሚሠራብንን ግፍ ከማስቆምና ጥፋተኞችን በሠሩት ጥፋት ልክ 
ሕጋዊ Eርምጃ Eንዲወሰድባቸው ከማድረግ  ባለፈ የብቀላና የ‹Aይንን ለAይን፤ ጥርስን ለጥርስ› 
Oሪታዊ ሕግ የምንተገብርም Aንሆንም፡፡ Eንዲህ ከሆነ ሞኞች ባንድኛቸው ቤት በEንግድነት 
ተገናኝተው ሊሰነባበቱ ሲሉ ሲሸኛኙ Eንደሚያድሩት Eኛም ግፍና በደልን ስንመላለስ Eስከዓለም 
ፍጻሜ በውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ልንኖር ነው ማለት ነው፡፡  

 

Eዚህ ላይ በተÕዳኝ መገንዘብ ያለብን ሌላ ዋና ጉዳይ በተናጠል ወይም በተወሰነ Aነስተኛ 
የሰው ኃይል የሚደረግ የመብት ማስከበር ጥያቄና የትግል ጥረት በAምባገነኖች በቀላሉ 
የሚቀለበስ መሆኑን ነው፡፡ ሁላችን በAንድ ልብ ለAንድ ዓላማ ከተነሣን ግን በቀላል 
መስዋEትነት የፈለግነውን ድል መጨበጥ Eንችላለን፡፡ መስዋEትነትን ፈርተን ወይም በሌሎች 
መስዋEትነት ከግፍ Aገዛዝ ቀምበር ለመውጣት ፈልገን ከጋርዮሹ የትግል ማEድ ወደኀEላ 
የምናፈገፍግ ከሆን ግን ልክ Eንደስካሁኑ ባለንበት መርገጥም ህልም Eየሆነብን የቁልቁል 
ሩጫችንን በበለጠ ፍጥነት ማጣEጣEፋችንን Eንቀጥላለን፡፡ ያ ደግሞ ጨsኞች ስንጥቅ 
የሚያተርፉበት Eኛ ደግሞ ያለችንን Eንጥፍጣፊ ሁሉ ሳትቀር AማEጥጠን ጨርሶውን 
የምንከስርበት Aጋጣሚ ከመሆን Aይዘልም፡፡ Eንደስካሁኑ ብዙ ተጎድተናል፤ ዝምታችን 
የመቃብር ዓይነትና Aስፈሪም ሆኖ Eስካሁኒትዋ ደቂቃ ዘልsል፡፡ ይህ Eውነት ይመስለኛል፡፡ 
 

ከታሰበበት Aሁንም ይደርሳል፡፡ ፈረንጆቹ  ‹ጭራሹን ከመቅረት ዘግይቶም ቢሆን 
መድረስ› Eንደሚሉት የረፈደብን መስሎ Aይሰማን፤ ጭራሹን ተስፋ በሚያስቆርጥ ሁኔታ 
Aልረፈደብንም፡፡ በግልም በቡድንም Eየተደራጀን ባገኘነው Aጋጣሚ ሁሉ የግልና የወል 
መብቶቻችንን ለማስከበር ከቆረጥን ወያኔ ምንም ሊያደርገን Aይችልም፡፡ የሕዝብ ኃይል Aስፈሪ 
ግርማ ሞገስ Aለው፡፡ የሚያስፈራው ግን መብታችንን Eንደኤሣው ባልረባ ነገር ሳንሸጥ በጋራ 
ለጋራ ነጻነት Eስከመጨረሻው የታገልን Eንደሆነ ብቻ ነው፡፡ ለማንኛውም ፈጣሪ ይርዳን፡፡ 
Eኔም ከወር በፊት ወደማላገኘው ቲማቲሜ ልሂድ፡፡ Eንግዲህ ዋ ብሎ ጉርስ Aይቀር፤  ምን 
ላድርግ?      ለማኝኛውም Aስተያየት፤ yiheyisaemro@gmail.com  
   
 


