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Zemedkun Bekele (ዘመዴ)

ስለ ኤርምያስ ለገሠ ነጭ ነጯን

ላ ማ ራ ች ሁ… እንካችሁ…
… በዚህ መንደር አቶ ኤርሚያስ ለገሰን በተመለከተ ስሙ እየተነሣ ጫጫታ ቢበዛ ጊዜ ደግሞ ምን
ተፈጥሮ ይሆን ብዬ ወደ ገደለው ገብቼ ኤርሚያስ የሚወቀስበትንና የሚብጠለጠልበትን ጉዳይ በቁንጫና
በቁጯጯ አንጎሌ ለመመርመር ተነሣሁ። መረመርኩም። ታዲያ መረመርኩና ከዚህ ውሳኔ ላይ ደረስኩ።
… ከዚያ በፊት ግን ኤርሚያስን በመቃወም አስተያየት በመስጠት ላይ ያሉትን ሰዎች ስም ዝርዝር ለቅሜ
አወጣሁ። እያንዳንዳቸውን እነማን እንደሆኑ በጥቂቱ ለማየት ሞከርኩ። ከዚያም ኤርሚያስን የሚተቹትን
በሙሉ ለየሁ። ለየሁና ወደ ምልከታዬ ገባሁ። ኤርሚያስ ግን ከባድ ሚዛን ነው።
… የመዠመርታ ተቺዎች መደባቸው ነፍሷን አይማረውና የሟቿ ህወሓት የቀደመ የማደጎ ልጆችና የጡት
ልጆች ናቸው።
… ለመፋ ተቺዎቹ ደግሞ የቀድሞው የበድኑ ብአዴን ካድሬዎችና ካዳሚዎች ጭምር ናቸው።
… ሦስተኛ የነውጡ ይቅርታ የለውጡ አቃጣሪና ደጋፊ ቀጥራ ተደማሪ ድምሮችና የብልጥ ግናው ወዶ ገብ
ካድሬዎች ናቸው።
… አርፈፋዎቹ ደግሞ የበሬው የመንግሥትነት የሥልጣን ቆ*ጥ ይወድቅልናል ብለው የበሬውን ጊዜያዊ
አሳዳሪ አቢቹን ከስር ከስሩ ሱክ ሱክ እያሉ ደጅ የሚጠኑት ተስፈኞቹ፣ ብሔር አልባ አርቴፊሻል የፌክ
ኢትዮጵያኒስቶቹ አይይዜማ ሰዎች ናቸው።
… በአጠቃላይ ተቺዎቹ ኤርሚያስን እርቆም ረቅቆባቸውም አልታይ አልደረስ ብሏቸው ከላይ ከጨረቃ
ላይ ስለተሰቀለ ሽቅብ ወደ ላይ እያጮለቁ ለማየት የሚንጠራሩ ድኩማን ናቸው።
… ኤርሚያስ ኢህአዴግ ነበረ። አዎ ነበረ። እና ምን ይጠበስ? ሁሉስ ቢሆን ኢህአዴግ አልነበረ እንዴ?
ደግሞ ይሄንን እሱም አልካደ። አልደበቀን። ደግሞስ ልደብቅህ፣ ልካደው ቢልስ የሚካድም የሚደበቅም
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አይደለም። ዋናው ነገር ኤርሚያስ ከሌሎቹ ኢህአዴጎች የሚለየው ከኢህአዴግ ወጥቶ ኢህአዴግን
እንኩትኩቷን ያወጣ ዠግና እናቱ የወለደችው የቱለማ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ነው። አሁን መጣ
የሚባለውን ለውጥ መሠረቱን የጣለው ኤርሚያስ ለገሰ የሚባለው ጎምቱ ፖለቲከኛ የሆነ ሰው ብቻ ነው።
… ኤርሚያስ ለገሰ ስደት ላይ ሆኖ የዛሬውን አይይዜማ፣ የትናንቱን ግምቦት ሰባት በገንዘቡ የረዳ፣
የመጽሐፉን ሽያጭ የለገሳቸው። የኢሳትን ስቱዲዮ ፏ አድርጎ ያደመቀ። በእነ ፕሮፌሰር መስፍን ጭምር
የተወደሰ። በህወሓት ወያኔ የተወገዘ። የዳያስጶራውን ተቃዋሚ ስብሰባ በእሱ ቡራኬ ሲያስጀምር የኖረ
ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው።
… ኤርሚያስን ለመስደብ፣ ለመተቸትም የኤርሚያስን ሩቧን ታህል መሥራት የግድ ይላል። ኤርሚያስ
ኦሮሞን እንደ ህዝብ አልተሳደበም። አልተቸምም። የዐማራንና የኦሮሞን ልዩ ኃይሎች የውጊያ ብቃት
አነጻጽሮ ተቸ። ይሄ ደግሞ መብቱ ነው። ዘመቻም የሚያስከፍትበት አይደለም። ሌሎችም እኮ ተችተዋል።
እሱ ሲተች መጎፍላት ግን ሌላ ነገር ነው። ቅናታም ሁላ ጫ በል።
… ኤርሚያስ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መወጋት የለበትም ሲልም ተቃውሟል። እንዲሁ እንዲያ ባለ
ጊዜ ወያኔ ነው ብለው ለያዥ ለገናዥ ያስቸገሩ አለሌዎችም ነበሩ። ጠቡ ከህወሓት ጋር እንጂ ከትግራይ
ህዝብ ጋር ነበር እንዴ? እናም ኤርሚያስ ኢትዮጵያዊና ለህዝቧ ሁሉ የሚወግን ልቅም ያለና ፖለቲካውን
አበጥሮ የሚተነትን ባለሙያ ነው። ሽቅብ አትሽኑ እንጂ።
… የዐማራ ፋኖ የውጊያ ልምድ ያለውን የትግራዩን የወያኔ ታጣቂ ቡድን ዎሽሽ እያለ እንደነዳ የደመሰሰ
መሆኑ ይታወቃል። አሁንም ወለጋ ጫካ ውስጥ መሽጎ ህንፃ የሚንድ መሳሪያ እስከ አፍንጫው ታጥቆ
የዐማራን ህዝብ በቤኒሻንጉልና በወለጋ የሚያርደውን የኦነግ ሠራዊት እስቲ መንግሥት ይፍቀድና
ከመከናይዝዱ የኦነግ ሠራዊት ጋር ይግጠም ነው ያለው። መቶ የዐማራ ፋኖና አንድ 10 የአሳምነው ጽጌን
ልጆች እስቲ ከወነግ ጋር ያጓጥሟቸው። ውጤቱን ጦርነቱ ሳይጀመር በፊት እናየው ነበር። በሩጫ ሁሴን
ቦልትን የሚያስንቁ ሃገር አቋራጭ አትሌቶችን እናፈራ እንመለምልም ነበር። ወንድ የሚገጥመው ከወንድ
ጋር ነው። ሴት እያረደ፣ ህጻን እያረደ ወንድነት የለም። የሚገርመው የዐማራው ወኪል ነን የሚሉት
የኤርሚያስን ያህል ለዐማራው ሳይሠሩ ኤርሚያስ ላይ መወብራታቸው ነው። ማፈሪያዎች። በዚህ ሰዓት
ሰው ከኤርሚያስ ጋር በግድ ልጣላ ይላል? ቱ !!
… በቃ የተባለው ይሄው ነው። የተወራው ስለወታደራዊ ብቃት ነው። ይሄን ደግሞ ዓለም በሙሉ
የሚመሰከረው ሃቅ ነው። ዐቢይ አሕመድ የመሰከረው፣ መከላከያ የመሰከረው ሃቅ ነው። ወያኔ ራሷ
በድግምት ነው የሚዋጋኝ ብላ የመሰከረችለር ነው። ኤርሚያስ ሲናገረው የምትጎፈላው እና የሚመርህ
ሌላው ሲናገረው የምትደመምበት ምክንያት የለም። ዋጠው። ቅር ካለህ የራስህ ጉዳይ። ተደበቅ።
… ወጥር ኤርሚ !!
Zemedkun Bekele (ዘመዴ)
እንዲያው ቢወቀስ ቢወቀስስ ኤርሚያስ ለገሰ በዚህ ስዓት ይወቀሳል። እንኳን ሳያጠፋ ቢያጠፋ እንኳን
ማለቴ ኖ ፥ ሂኢ

