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የሰፈራችን ታዋቂ ሰካራም ጋሽ አዳሙ ልክ ከምሽቱ አራት ሰአት ላይ በተለመደ ጎርናና ድምፁ ምሽቱ ላይ የሰፈረውን የፀጥታ
ድባብ እየደረማመሰው መጣ!
‹‹ እያንዳንድሽ …..ተኝተሸል ! እዚህ አናትሽ ላይ ባለ ሃያ ምናምን ፎቅ ህንፃ አቁመሽ ‹‹የአፍሪካ ህብረት እናት ነኝ መዲና ነኝ
›› ስትይ ከርመሽ አሁን አፍሪካ ልጆቿን ነዳጅ በወለደው ወጠጤ ስትነጠቅ ካለሃሳብ ለሽሽ ብለሻል ! ሌላው ሌላው ቢቀር
ፆሎት እንኳ አታደርሽም ? ተነሽ ! ….እኔ አዳሙ ብቻየን ለድፍን አፍሪካ መንገብገቤ ምነው …አፍሪካ የእኔ ብቻ ናት ?
ላፍሪካ መጨነቅ ያለብኝ እኔ ብቻ ነኝ ….ተነሽ ! እያንዳንድሽ ተነሽ ብያለሁ ተነሽ …›› ሁላችንም በየቤታችን ፊታችን
በፈገግታ ተሞልቶ ጋሽ አዳሙ የሚለውን ለመስማት ጆሯችን ይቆማል ……
ጋሽ አዳሙ መዝፈን ይጀምራል
‹‹አፍሪካ …አፍሪካ አፍሪካ አገራችን
አፍሪካ …አፍሪካ አፍሪካ አፍሪካ አገራችን ….ዘፈን ብቻ ! …..አንዱ ፈረንጅ ‹‹ አፍሪካ ለአለም ያበረከተችው ዘፈን ብቻ
ነው ›› አለ አሉ ….ለቅሶውን ረስቶት እኮ ነው ! … እናት አፍሪካ ይሄውእኔ ልጅሽ አገሬው ሁሉ ተጋድሞ ሲያንኮራፋ
ለጨለማዋ አህጉር ጨለማ ላይ ቁሜ እጮሃለሁ …. መንደርተኛውማ በየቤቱ ሃያአምስት ሻማ አምፑሉን በለጭ አድርጎ
የታል ጨለማው ይላል …ይሄው ! ወንድ ከሆነ ከግድግዳው አልፎ አገር ምድሩን የሞላውን ጨለማ አይመለከትም ? ይሄው
እንኳን ሰው ውሻው ተኝቶልሻል ››
ዝም ይላል ጋሽ አዳሙ … ‹‹በቃ ወደቤቱ ገባ›› ብለን ጆሯችንን ከሰቀልንበት ወረድ ስናደርግ ‹‹ ተነሽ ›› ብሎ ይጮሃል ! ‹‹
እያንዳንድሽ አሁን በቀደም ስጮህ ስወተውት ‹‹የጠፋው አውሮፕላን የት ሄደ ›› ስል ሁልሽም በየቤትሽ ‹‹ ይገኛል ባክህ
አሜሪካ ታገኛዋለች..የተባበሩት መንግስታት ያገኘዋል ›› እያልሽ ጭጭ ….አሜሪካ እና የተባበሩት መንግስታት እንኳን
አውሮፕላን የዩክሬን አንድ አውራጃ ተገንጥሎ ሲጠፋ ፈልገው አላገኙትም !
ሁለት መቶ ሰው እልም ድርግም !ሰው አይደሉም እንዴ የጠፉት ? አታዝኑም ? እግዚኦኦኦኦኦኦኦ አትሉም ? የግድ
አውሮፕላኑ ውስጥ አማራ መኖር ነበረበት? ትግሬ መኖር ነበረበት ? ኦሮሞ መኖር ነበረበት? ደቡብ …ቤንሻንጉል …ጋምቤላ
…አፋር …. ….አባትህ እናትህ እህትህ መኖር ነበረባቸው ……? ይሄው አሁንማ እንኳን አውሮፕላኑ ፈላጊወቹም
ድምፃቸው ጠፋ !! ፈላጊውን ለመፈለግ ፈላጊ እንላክ እንዴ …..ሃሃሃሃሃ ኮሚቴውን ለማፍረስ ኮሚቴ ይቋቋም አሉ ያ ሰውየ
››
ዝም ብሎ ይቆይና ይናገራል ጋሽ አዳሙ ….‹‹ጭጭ ትያለሽ በየቤትሽ …የአፍሪካ መዲና በራስሽ ጭንቀት ተወጥረሽ ዝም !
እስቲ ስላፍሪካም አንዳንዴ ጩኺ … ስለአለም ጩሂ …..የአውሮፕላኑ ሲገርመን ይሄው በቀደም ነዳጅ የወለደው ቦኮሃራም
የተባለ ወጠጤ ሁለት መቶ ምናምን ሴት ህፃናትን ጠልፎ እየሸለለ እየፎከረ እልም ! አውሮፕላኑ እልም ሁለት መቶ
የምድራችንን ዜጎች ይዞ ….ቦኮሃራም እልም ሁለት መቶ ምናምን የነገ አበባወችን ይዞ …..እዚሁ ናይጀሪያ …..እኛ የአፍሪካ
መዲኖች የአፍሪካ እናቶች ‹‹ በለው ወሰዳቸው ›› እያልን ጭጭ ! ወይስ ህንፃው ብቻ ነው ንብረታችን …. በየጊዜው
የሚደረገው ስብሰባ ነው ሃብታችን …
….. እያንዳንድሽ አፍሪካ መሰብሰቢያዋ ስታደርግሽ እኮ ለመሪወቿ ውስኪ መራጫ እንድትሆኝ አልነበረም ….ሚስኪን
ህዝቧ ሲነካ እንድትጮሂላት ነበር ሲራብ እንድትናገሪ በግፍ ሲገደል ልሳን እንድትሆኝ …አንች በባርነት አልተያሽም ጀግና ነሽ
ብላ ነበር አክብራሽ መናሃሯ ያደረገችሽ ….አንች እዚህ ቤትሽን ዘግተሸ የሱዳን ህዝብ ስደት የናይጀሪያ እንቦቀቅሎች ዜና
ሲነበብ ጓዳሽ ውስጥ እያንጎዳጎድሽ ‹‹ ሰው ለሰው ሲጀምር ጥሩኝ›› ትያለሽ ሰው እየታረደ ሰው እየታፈነ ሰውለሰው ! ቱ
ተረታም ሁሉ ›› ለነገሩ ሰው ለሰውም አለቀ …ለነገሩ አታጭ እንደአንጀት የረዘመ ድራማ ደሞ ይጀምርልሻል ….

የጋሽ አዳሙ ድምፅ እየራቀ ይሄዳል ‹‹ነዳጅ የወለደው ቦኮሃራም አንድ ፍሬ ልጆች ከትምህርት ቤት ዘግኖ እንደድንች
እቸረችራቸዋለሁ ሲል አለም ወሬ ብቻ ! አንድ ጢያራ ሙሉ ሰው እልም ድርግም ሲል አለም ወሬ ብቻ ! ይሄው ደግሞ
ኢራቅን ቄራ ሲያደርጓት ዝም ….በፍርግርግ ብረት ውስጥ የታሰሩ ይፈቱ ሲባል ዝም ያልሽ ሁሉ በፍርግርግ ብረት አስገብቶ
ምርኮው ላይ እሳት ሚለቅ ጉድ ሲመጣ ዝም !! ኤዲያ … አለም ጨለማ አፍሪካ ጨለማ …እና ብጠጣ ይፈረድብኛል
….እጠጣለሁ ! ጉበትህ ጨጓራህ ይሉኛል …ልጥፋ እንኳን እኔ ይሄው ስንት ሚስኪን ጠፍቷል ….
እኔ መንገድ ላይ ድፍት ብየ ብቀር ሬሳየን ቤተሰቦቸ ፈልገው ያገኙታል …. የኔ ፍቅር የኔ ወላንሳ ካሜሪካ ትሻላለች …የኔ
ውብ ሚስት ከአፍሪካ ህብረት ትሻላለች እንኳን ከናካቴው ጠፍቸ ትንሽ ሳመሽም ፈልጋ ወዲያው ነው የምታገኘኝ ….የኔ
ባህር ሰርጓጅ መርከብ በቢራ ውቂያኖስ ስሰጥም ፈልጋ ነው የምታወጣኝ …ወላንሳየ ….የኔ ሰው አልባ አውሮፕላን
ያለሁበትን አረቂ ቤት በአይነ ቁራኛ የምትጠብቅ ሚስቴ …
የኔ ሚስት ፍቅር እንጅ ነዳጅ አልወለዳት ……ሃሃሃሃ ነዳጅማ ቤታችን ቢፈልቅ አብሮ እሳት ይፈልቅ ነበር ….
ወላንስየ የኔ ሚስት መጣሁልሽ ….ላንች ስል ይሄው በጧቱ ገና ከምሽቱ አራት ሰአት ከተፍ ! ሃሃሃሃሃሃሃ በእግሬ ነው
የመጣሁት ባውሮፕላን ብመጣ እጠፋለሁ ብየ የኔ ቆንጆ ….አይዞሽ ቦኮሃራምም ቢሆን ጫፌን አይነካም ….ፈላጊ ሚስት
ያለውን ሰው ይፈራል ….ሃሃሃሃሃሃ ነዳጅ የወለደው ሲጠልፍ ብሶት የወለደው ሲያስር አለም መስመሩ ተቀላቀለ እኮ
….ሃሃሃሃሃሃ ……
ነዳጅ ካለ እሳት አለ …..ብሶት ካለ ……ሃሃሃሃሃሃሃ…ጋሽ አዳሙ ድምፁ እየቀነሰ እየቀነሰ ……….

