
እንኳን ሰው የበግ መንጋም “ብኣኣኣ!” እያለ ሀዘኑን በአንድነት ይገልጣል! 

በላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com) 

 
ተማሪ ልጆቻችን ተጠልፈው ከተወሰዱ ወራቶች አልፈዋል፡፡ ልጅ ጠፋብኝ ያልን ጩኸታችንን አሰምተን እንደገና ለሽ 
ያልን ይመስላል፡፡ ልጅ ያልጠፋባቸው ደግሞ ከፊላቸው በማፌዝ አብዛኞቹም በዝምታ እንኳን ህላዊ ባህሪ ደመነፍሳዊ 
ባህሪአቸውንም የፋቁ ፍጡራን መሆናችውን አሳይተዋል፡፡ የሕዝብን ጆሮ በመጥባትና ተነቅሮ ያደገውን “ሙሴ” ማወናበጀ 

ትያትር በማናፈስ በሕዝብ ህይወት መቀለዱን ቀጥለዋል፡፡ ለአማራ እንቆረቆራለን የሚሉ 
ያልበሰሉ ውርጋጦችም አማራን ለዚህ ታበቃው ልሙጡ ገረድ ብአዴን የዝንጆሮ ቆንጆ 
ለመምረጥ ሲወላገዱ ተራ በተራ ተገደል መንከባለሉን ቀጥለዋል፡፡ 

ደመነፍሳዊ ባህሪአቸውን በበረኪና ተፋቁት ከርሳሞች፣ ጀሮ ጠቢ አፍቃሪዎችና ተገረዱ 
ብአዴን ቆንጆ መራጮች የተሻለ የበግ መንጋ ጠቦት ለእርድ ሲወሰድ በአንድነት “ብኣኣኣ!” 
እያለ ሀዘኑን ይገለጣል፡፡ እኛ ሮጠው ያልጠገቡ ልጆቻችንን አዝጋሚ ለውጥን ላልጨረሱ 
ጭራቆች አስረክበን ቁርስ፣ ምሳና እራት ጥሽቅም አርገን እየበላን የድሎት ኑሮን ቀጥለናል፡፡ 
“ልጆቼ፣ እህቶቼ፤ ወንድሞቼ ወይም ራሴ ብሆንስ?”ብሎ የሚጠይቀውን ህሊናችንን እንደ 
ለገሰ ዜናዊ ትቢያ ስንሆን የሚቀረው የኑሮ ፍቅር እንደ ኩስ ጭምልቅልቅ አድርጎብናል፡፡ 
ልጆቹ የተጠለፉት እኛን ስለመሰሉና በእኛ ልሳን ስለተናገሩ መሆኑን የሚያስገነዝበንን 

ልቡናችንን ሆዳምነት፣ መሀል ሰፋሪነት፣ አድርባዊነትና ወላዋይነት እንደ ጎርፍ ጠርገው ወስደውብናል፡፡   

የአድርባዮችና የመሀል ሰፋሪዎቹ “አሻጋሪ ሙሴ” ተማሪዎችን ለጅብ አስረክቦ “ተማሪ ብሔር የለውም!” እያለ ይደሰኩርና 
በሰለጠነበት “የአኬልዳማ ድራማ” ዛሬም የዲያብሎንስ ትያትር ይሰራብናል፡፡ በአረኔመዎች ተጫካ የተጠለፉት ተማሪዎች 
ሳያንስ ሌሎችን ተከተማ አስጠልፎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነፋ በሀዘን ወቅት ሰርጓ እንዳማረላት ሙሽራ ሲገለፍጥ ይውላል፡፡  
በዘር ፖለቲካ ተነቅሮ፣ በዚያው ተጠምቆና በተጠመቀበት እድፍም ተደራጅቶ አገሪቱን በቋንቋ ቆንጨራ እየቦጫጨቀ 
“ተማሪ ብሄር የለውም” ሲል መሀል ሰፋሪና ሆዳሙ አማራ አፉን ከፍቶ ያዳምጠዋል፡፡ ከርሳሙ ጋዜጠኛም ይኸንኑ እንደ 
ጉጉትና ገደል ማሚቶ ያንባርቃል፡፡ 

ከወራት በፊት እሬሳ አወርሞ ለአስከሬን ዘር የሰጠ እርጉም ጆሮ ጠቢ “ተማሪ ብሄር የለውም ሲል” ሆዳምና አለቅላቂ አማራ 
“ምሁር” ዛሬም ለንቦጩን ጥሎ ያዳምጠዋል፡፡ ለሃያ ሰባት ዓመታት ኢትዮጵያን እንደ ሽንኩርት የከረተፈ ጆሮ ጠቢ 
“ስንኖርም ስንሞትም ኢትዮጵያዊ” እያለ ቅጥፈት ሲሰብክ አያሌ ሆዳምና አለቅላቂ ምሁር “ለሃያ ሰባት ዓመታት ይህ ቀጣፊ 
ፓስተር ምን ሲሰራ ነበር?” የሚል መስቀለኛ ጥያቄ አልጠየቀም፡፡ ይኸው ፓስተር ሬሳ አወርሞ ዘር ሲደረደር አለቅላቂው 
ምሁር “ስንኖርም ስንምትም ኢትዮጵያዊ አላልክም ወይ?” ሲል አልወጠረም፡፡ ይህ አድግ የሚለውን የአህያ ስም ወደ 
ብልፅግና ወደ እሚባል አመንዝራ ሥም ቀይሮ የነበረውን የዘር ፖለቲካ ሲያጠናክር “ሲሞትም ሲኖርም ኢትዮጵያዊ የሆነ 
ሕዝብ በቋንቋ ድሪቶ መሸበብ አለበት ወይ?” ብሎ አላፈጠጠም፡፡ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እንኳ የት እነደጨረሰ 
የማይታወቀው “የኮብል ስቶን” ካድሬ ፒ ኤች ዲ እንዳለው ሲናገር “መቼና የት ተማርክ?” ብሎ ሳይጠይቅ ዶክተር ጠቅላይ 
አያለ ተመጥራት አልተቆጠበም፡፡ “የምትንከባከባቸው የሰፈርህ ጅቦች የአማራ ተማሪዎችን በሏቸው!” እያለ የአማራ ሕዝብ 
ሲጮህ ምሁር ተብየው አብሮ ለመጮህ ጉረሮውን ድስኩር፣ እንጀራና ድሎት አነቀው፡፡ ጆሮ ጠቢው ፓስተር “ተማሪ ብሄር 
የለውም!” እያለ በተማሪዎች ህይወትና በተቆጣው የአማራ ሕዝብ ሲዘባበትም ባለ ማስተርሱ ፒ ኤች ዲውና ኤም ዲ 
ዲግሪው ምሁር “እሬሳ ብሔር ታለው ተማሪ ለምን ብሔር አይኖረውም” ብሎ እንዳይጠይቅ ያሻጋሪው ሙሴ መንፈስ 
አገደው፡፡ 

እግዚአብሄር አያድርገውና እነዚህ የአማራ ቆዳ የለበሱና የአማራ ልሳን የሚናገሩ ተማሪዎች አንድ ነገር ቢሆኑ ጆሮው 
ጠቢው ሰባኪ ከፊሎችን አወርሞ በእርሱ ድውይ ስሌት የራሱ “ብሄር” ማድረጉ እማይቀር ነው፡፡ ይኸንንም ቢያደርግ እንደ 
ቅንቡርስ በልቶ ለመሞት ወደዚህ ከነቱ ዓለም የመጣ ምሁር የቀጣፊውን ፓስተር ስብከት እየሰማ ሲያጨበጭብ የሚኖር 
ነው፡፡ 

ትኩሱ ታሪክ እንደሚያስረዳው ብዙው ምሁር ይህ አድግ እንደ ሳር ባጨደው የሬሳ ክምር ቆሞ የጨፍጫፊውን የይህ 
አድግን መሪ በባህር አሻጋሪ ሙሴነት የተቀበለ ጉድ ነው፡፡ የይህ አድጉን ጀሮ ጠቢ የተከተሉና ተብአዴን የዝንጀሮ ቆንጆ 
ለመምረጥ ገደለ ለገደል የሚንጦለጦሉ ከንቱዎች በሰማይ እግዚአብሄርንና የንፁሐንን ነፍስ የሚያስቀይሙ ናቸው፡፡ እነዚህ 
ጉዶች በምድርም ያለፈውን፣ የአለውንና መጪውን ትውልድ አፈር ድሜ የሚያስግጡ ናቸው፡፡ እነዚህ ህሊና ቢሶች ዘር 
እየለዬ የወንድ ብልት በኮዳ የሚሰልብ፣ ሴቶችን በመድሀኒት የሚያመክን፣ ህዝብን በወህኒ የሚያሰቃይ፣ የሚያሰድድና 
የሚረሽን ድርጅት መሪን “ሙሴ” በማለታቸው  በቀናተኛው አምላክ የሚጠየቁ ናቸው፡፡  

አማራ በወህኒ ሲማቅቅ፣ በመላ አገሪቱ ስደተኛ ሲሆን፣ ተስልጣንና ተምጣኔ -ሀብት ሲገለል፣ በገጀራ ሲቀላ፣ አምልኮቱ 
ሲናጋ፣ ከዩንቨርስቲ እየተመረጠ ሲባበረር፣ ልጆቹ እየተጠለፉ የምድር ሲዖልን ሲያዩና ድራማ ሲሰራባቸው  በጆሮ ጠቢው 
ሙሴ አሻጋሪነት የሚተማመኑ ከንቱዎች አራጁን ለይቶ ተሚጮኸው የበግ መንጋ የሚያንሱ ናቸው፡፡ ተብአዴን ቆንጆ 



ለመምረጥ በየመንደሩ እንደ ጥንዚዛ በፈናጠር ያሉ ጉንዳኖችና ሆዳቸውን እየቆዘሩ ዝም ያሉ አማራዎች በደመ- ነፍስ ሳር 
ሲግጥ ተሚውለው በግም ያነሰ ዕዝለ ፟-ልቡና ያላቸው ናቸው፡፡  

እንደ እግዚአብሄር አፈጣጠር ተሆነማ  እንኳን ሰው አቅም የሌለው የበግ መንጋም “ብኣኣኣ!” እያለ ሀዘኑን በአንድነት ገላጭ 
ነው!  

 

ህዳር ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም. 
 
በአማራ ነፍስ የሚሰራውን ቁማር ይመልከቱና ህሊናዎ መኖሩን ይፈትሹ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Karv7dl-q0g&feature=share&fbclid=IwAR24jX3J55z44OMGQIIGtRf-
lSJ1OZWuMVDnYIsw2W10dWteZyoHKLqXeHI 

 

 


