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ሕዝብ እንደ በግ ታርዶ፤ እሬሳ እንደ ዛፍ ተቆራርጦና ተጎትቶ ፍትህ ሳይሰፍን 

“እንኳን በሰላም አደረስን!” በምን ህሊናና አንደበት ማለት ይቻላል? 
በላይነህ አባተ (abatebeai@yahoo.com) 

እንደ ወግ ባህሉ በአዲስ ዓመት ልጃገረዶች በአደይ አበባ፣ በጠልስም፣ በመስቀል፣ 

በድሪ፣ በአንባርና በአልቦ ተውበው አበባየሁ ሆይን ይዘምሩ ነበር፡፡ ዛሬ 

ግን እነዚህ ልጃገረዶች ክር አስረው፣ ፊታቸውን ልጠው፤ ራሳቸውን 

ተላጭተውና ማቅ ለብሰው ለታረዱት ወላጆቻቸውና ወንድሞቻቸው ሚሾ 

ያወርዳሉ፡፡  

ጎረምሶች በአዲስ ዓመት ችቧቸውን አብርተው "በቆላ በደጋ ያላችሁ እንዴት ከረማችሁ?" 

እያሉ ሆያ-ሆየን ይጨፍሩ ነበር፡፡ ዛሬ ግን እነዚህ ጎረምሶች ቅደመ አየቶቻቸው 

በካስማቸው በገነቧት አገር እንደ ባይተዋር ተቆጥረው በድንጋይ ዘመን ጭራቆች ሲታረዱና 

ሰርቶ የመኖር መብታቸውን ተነፍገው ሲሳደዱ ይውላሉ፡፡  

እናቶችና አባቶች በጳጉሜ ውኃ ተጠምቀውና ልባሳቸውን አጥበው ልጆቻቸውን እየመረቁ 

አዲስ ዓመትን ይቀበሉ ነበር፡፡ የዛሬ እናቶችና አባቶች ግን በታረዱና በተቃጠሉ 

ልጆቻቸው ሐዘን ተነክረው የእኛን የከንቱዎችን የእንኳን አደረሳችሁ ጭፈራ በትዝብት 

ይመለከታሉ፡፡   

የታረዱና የተቃጠሉት ልጆቿ ደም ኢትዮጵያን ከፋሽሽት ዘመን የባሰ ጃኖ አልብሷታል፡፡ 

ከተከዜ እስከ ዓባይ፤ ከዓባይ እስከ አዋሽ፤ ከአዋሽ እስከ ሸበሌ፣ ከሸበሌ እስከ ገናሌ፣ 

ከገናሌ እስከ ጊቤ፤ ከጊቤ እስከ ባሮ ያሉ ወንዞቿ ደም ጎርሰዋል፡፡ ከወልቃይት እስከ 

ራያ፤ ከመተከል እስከ ደራ፤ ከደራ እስከ አሶሳ፤ ከአሶሳ እስከ ቀለም፤ ከቀለም እስከ 

ከደንቢ ዶሎ፤ ከደቢ ዶሎ እስከ ወሊሶ፤ ከወሊሶ እስከ ቡራዩ፤ ከቡራዩ እስከ ለገጣፎ፣ 

ከለገጣፎ እስከ አዳሚ ቱሉ፤ ከአዳሚ ቱሉ እስከ ዝዋይ፤ ከዝዋይ እስከ ሻሸመኔ፤ 

ከሻሸመኔ እስከ ኮፍሌ፤ ከኮፈሌ እስከ ዶዶላ፣ ከዶዶላ እስከ ያቤሎ፤ ከያቤሎ እስከ እስከ 

ሀረር፤ ከሀረር እስከ ድሬዳዋ፤ ከድሬዳዋ እስከ አሰበ ተፈሪ ያሉ ኩሬዎች ደም ቋጥረዋል፡

፡  

ደም ያልነካው ውኃ እንኳን ለመጠመቂያ ለጸበልም ጠፍቷል፡፡ ይህን ደም የጎረሰ ውኃ 

እንኳን ደም ሲጨልጡ ለኖሩ ገዢዎች አባዩ ፀሐይ ለተከለው የማትያስ ሲኖድም 

አልሰገጥጠው ብሏል፡፡ በስለት የታረዱትን ወገኖቹን እረስቶና ክዶ መንጋው አስረሽ 
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ምቺው ሲጨፍር ማየት ይዘገንናል፡፡ በኢትዮጵያ እሚወርደው የግፍ ዶፍ በጥፋት ውኃ፣ 

በሰዶምና ገሞራ ከጎረፈው የግፍ ዶፍ ከፍቷል፡፡  

ከጥፋት ውኃንና ከሰዶም ገሞራ በኋላ ክርስቶስ ፍትህን በመስበኩ በመስቀል ተሰቅሏል፡፡ 

ክርስቶስ ለፍትህ የተሰቀለበትን መስቀል "አባ" ማትያስና ጳጳጳሳቱ ሳህን ሰርተው ፍትፍት 

ይዝቁበታል፤ ቪላ ገንብተው ይንቀባረሩበታል ፤ ሉመዚን ሸምተው ይንፈላሰሱበታል፡፡ 

ፍትፍት ዘክዛኪውና በሉመዚን ተንፈላሳሹ አባ ማትያስና ተቋዳሽ ጳጳሳቱ "እስተንፋስ 

ያለው ሁሉ ይተንፍስና አትግደል" የሚሉትን የመጣፍ ቃላት ሽረው ተገዳይና አስገዳዮች 

ጋር እየተሞዳሞዱ በኤፍሬም ይሳቃዊ የወስላታ ሽማግሌ ጫማ የንፁኻንን ደም ሲረግጡ 

ይታያል፡፡  እነዚህ ፍትፍት ዘክዛኪዎች በሐዘን የተጎዳውን ሲያጽናኑና የታሰረውን 

ሲጠይቁ ሳይሆን በነፍሰ-ገዳይዎች "ለሽምግልና" ታዝዘው ከነካባቸው ሲግበሰበሱ ይታያል፡

፡ 

የታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ቤተመንግስት የሰው ደም መፈሰስ ደንታ በማይሰጣቸው ጋኔኖች፤ 

ቅድስት ቤተክርስትያንም በጎቻቸውን በማይጠብቁ ተኩላዎችና ይሁዳዎች ተሞልተዋል፡፡ 

በዚህም ምክንያት የግፉ ዶፍ አላባራ ብሏል፡፡ የማያባራው የግፍ ዶፍም እንኳን ወተትን 

ውኃ በማስሸፈት ይገኛል፡፡  

ወተትን ቀርቶ ውኃን የሚያሸፍት ግፍ በሚሰራበት ዘመን አዲስ ዘመን በፌስታ እንዴት 

ይከበራል? አራጅና አሳራጆች በስልጣን እየተንደላቀቁና የታራጅ ቤተሰቦች ተመንገድ 

እየወደቁ በምን ምላስ “እንኳን በበሰላም አደረሰን!” ይባላል?   

እነ ተከዜ፣ እነ አዋሽ፣ እነ ደዴሳ፣ እነ ባሮ፣ ጊቤ፤ ገናሌ፣ ሻላ፤ ገናሌና ዝዋይ ሐይቅ 

የዋጡት ትኩስ ደም ሳይጠራ አዲስ ዓመት እንዴት ይነጋል? እነ እነ ዝቋላ፣ እነ ጭላሎና 

የሰብስቤ ዋሻ ጋራ የጎረምሶችን ሆያ-ሆየና የልጃገርዶችን አበባየ-ሆይ ሳያስተጋቡ አዲስ 

ዓመት እንዴት ይጠባል?፡፡ የመተከል ጫካ፤ የደራ ሸንተረር፣ የዝቋላ ተራራና የጋንቤላ 

ደን የሰዎችን የደስታ ሲቃ ሳያስተጋባ  አዲስ ዓመት እንዴት ይከበራል? እስር ቤቶች 

እንደ እስክንድር ባሉ ሰማእታት ተጨናንቀው፤ ቤተመንግስቶች ግን ለሰላሳ ዓመታት 

የሕዝብ ደም በጨለጡ ወንጀለኞች ተሞልተው እንዴት አዲስ ዓመት ጠባ ይባላል? 

ሕዝብ እንደ በግ ታርዶ፤ እሬሳ እንደ ዛፍ ተቆራርጦና ተጎትቶ ፍትህ ሳይሰፍን “እንኳን 

በሰላም አደረስን!” በምን ህሊናና አንደበት ማለት ይቻላል? 
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መስከረም አንድ ሁለት ሺ አስራ ሶስት ዓ.ም. 

 

 


