
አዲስ አበባም ነፍጠኛ ? አዲስ አበባ ትፍረስ? ቡፋዎች !!
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        ለኢትዮጵያ ሰላም ከሰጠ አዲስ አበባ ስሟ ብቻ ሳይሆን

   –     ህንጻዎቹእም ይፍረሱ። አሃ ለካ ህንጻው ባለቤት አለው።

      ባለቤት የሌላት አዲስ አበባ ናት። አዲስ አበባ!! …  አዲስ

   …   አበባዬ ፣ አዱ ገነት አዱዬ የሁሉም ጎጆ!!…  ያበደው

…  …     አዘነ ከምር አለቀሰ ደህና ስንብቺ ብሎ ሊሰናበታት

      … ሞከረ። አዲስ አበባን ሊሰናበት ቃላት ፈለገ

…      አልቻለም አንባው አነቀው። ሳግ ጉሮሮው ውስጥ

             ተቀረቀረ። አዲስ አበባን ገሎ መገነዝና ወደ መቃብር ማውረድ ቀላል እንዳልሆነ ታሰበው። በትልቁ፣ በረጅም፣

 …በጥልቅ .. ተነፈሰ!!   …ጥልቅ፣ ጥልቁ፣ . ቡፋ!!

         …     ዳግም ለቅሶ፣ ዳግም የሃዘን አዋጅ፣ የሃዘን ማቅ፣ በየመንደሩ፣ በየክልሉ፣ በየጉድባው በፊነፊኔ ታላቅ ድንኳን ይጣል፤ በየብሄረስብ

              …ቋንቋ ይለቀስ፣ አማራ ሙሾ ያውረድ፣ ደቡብ እያለቀሰ ይጨፍር፣ ቤተ መንግስት ይበርገድ፣ እህል ካለ ንፍሮ ይቀቀል .  ለዚህ ዓላማ

“  ”         … ”    ሆነ ብለው የተሰዉ ሁሉ አጥንታቸው ይለቀምና በክብር ይከማች፤ መፈክር ይዘጋጅ ይህንን አዋጅ ሳትሰሙ ላለፋችሁ

  ”       ”    ”    ሃዘናችን ትልቅ ነው የሚል መፈክር አገሪቱን ያጥለቅልቅ። ከሁሉም በላይ ባለ ራዕዩ መሪያችን ኮራንብህ የሚል ጥቡቆ ህዝብ ሁሉ

         …ይልበስ። የሙታን መንፈስ የሚያናገሩ ይፈለጉና የባለ ራዕዮችን መልዕክት ሰምተው ያሰሙ ..     ኮተት ሃሳብ ሲል ያበደው

 ሙዚቃውን አቆመ።

”     ”     አንድ ላይ ሆነን ተለያይተናል ዘፈኑ ነበር። አዎ !!     የኋላው ከሌለ የፊቱ አይኖርም።     አሁን ያለው የአዲስ አበባ የተለያዩ

        መጠሪያዎች ይቀየራሉ ሲሉን ኖረው አሁን አበሰሩን። አዋጅ ታወጀ።        የድሮዎቹ ገዢዎች ብቻ ሳይሆኑ ራስዋ አዲስ አበባና

       መንደሮቿም ጨቋኞች ሆኑ። አዲስ አበባ ነፍጠኛ ሆነች።         እንግዲህ አዲስ አበቤ አማራጭህ ገዢህን እያመሰገንክ አዲሱን ስም

               ማጥናት ብቻ ነው። ታክሲ ስትሳፈር ሌላ ሰፈር እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ። መቼም የእኛ ነገር እና የአገራችን ጉዳይ የሚተነበይ

   አልሆነም። ያደቆነ ሳያቄስ እንዲሉ!!             መለስ አዲስ አበባ ወይባ፣ ፊንፊኔ ሆና፣ ቅርሶቿ ሁሉ የባዕድ እንደሆኑ ተቆጥሮ እንዲመክኑ

            …      ሲደረጉ ሳያዩ አለፉ። ያበደው ያዘነው በዚህ ነው። ባለ ራዕዩ ራዕያቸው ሲፈጸም ሳያዩ ይህኔ ነው ደረት መምታት። ለአዲስ አበባ

   ” ”           ሳይሆን ህልማቸውን ሳያዩ ለተሰውት ገናናው መለስ ዳግም ሃዘን እንቀመጥ ሲል ያበደው የጠየቀው ለዚህ ነው። የምትቃወሙ

 …ካላችሁ . አሳዩን!!              አማራ ክልል የዝግጅቱ አስተባባሪና ስፖንሰር እንዲሆን ያበደው ሃሳብ ያቀርባል። ግን ደግሞ ችግር አለ። ለካ

    አማራ መደራጀት የለበትም የሚ አሉ!!

               ያበደው የለም ነበር። ያልነበረው በራሱ ፍላጎት ከተወሰኑ ጉዳዮች ራሱን በማቀቡ ነው። ራስን ማቀብ ለጊዜውም ቢሆን ያው

               አለመኖር ነው። አንዳንዴ እየኖሩ ካለመኖር፤ ጭራሹኑ አለመኖር ይሻላል። ግን ድፍረት የለም። ሳይኖሩ መኖር የተሻለ ነው የምትሉ

           …     ግፉበት። ጠኔ መንደር ኦጋዴን ሂዱና ምርጫችሁን አስተካክሉ። ኦጋዴን፣ ሶማሌ ክልል ግቡና ውጡ ያንን ጉደ ተሸክመን ሌላ ነገር
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 ብሶብናል።           …አዲስ አበባ፣ ይቅርታ ጨቋኟ አዲስ አበባ፣ ነፍጠኛዋ አዲስ አበባ ..       አሁን አሁን ባትኖር ይሻላታል። ለነገሩ አሁን

        ”  ”  ከጫፍ ነች። ልትሽቀነጠር፣ ልትሰዋ፣ እዛው መለስ ያሉበት የ ባለራዕዮች ሰፈረ ልትሄድ!!    ደረት ሳይመታላት በማጉረምረም

ልትቀበር!!    “   ”      …ያበደው ዘለለ። እንኳን ደስ ያላችሁ ሲል አዋጁን ያወጁትን በሙሉ .     አላቸው። የያበደው ምርቃት የገባችሁ

አክሉበት።
            ማጉረምረም ከባድ ነው። ዝምታና ማጉረምረም መጨረሻቸው ክፉ ነው። ጉምጉምታ እንደ ደራሽ ጎርፍ ነው።

            ሲፈነዳ ያገኘውን ሁሉ ይጠርጋል። መደገፊያ ፍለጋ እንኳን ጊዜ አይሰጥም። ድህነት፣ ረሃብ፣ ችጋር፣ መገፋት፣

          መናቅ፣ መጠላት፣ ከብሄርተኛነት መርዝ ጋር ተደፍድፈው እየተጉመተመቱ ነው። ድፍድፍ ይፈላል። ፈልቶ

       ይገነፍላል። ያበደው አሰበ። ይህ ድፍድፍ እንዴት ሊመክን ይችላል? እንዴት? ……እንዴት ..

 ቦሰና  ”  ”     ነ ደደቤ ብላለች። ደከመኝ ማለቷ ነው። አዎ!         ይደክማል። በነጋ ቁጥር በጥፋትና የነበረን በማፍረስ መኖር። የነበረ እንዴት

             እንደሚጠፋ በማውጠንጠን መኖር። ታሪክ አልባ ለመሆን መማማል። የባህር በር ለማስረከብ መቆመር። ከተማና ቅርስ ለማጥፋት

              መትጋት። ለዚህ ሁሉ በጅት መከስከስ። ያበደው እንባውን አቀረረ። ያበደው ሲያዝን ወሻውን ያየዋል። ደጎልም አዝኗል። የሚያዝነው

    “ ”   ለራሱ አይደልም። የሚያዝነው እሱን ውሻ ለሚሉት ሰዎች ነው።

            “    ”ደጎል ቲቪ ሲከፈት ተስፈንጥሮ ይወጣል። ሁሉንም አይነት ሚዲያ ጠልቷል። ቦሰናም እንደሱ ነች። ከዛም ከዚም መርዝ ይረጫል

ትላለች። በ 21             ኛው ክፍለ ዘመን በመንደርና በቀበሌ ስሞች ውዝግብ ላይ ነን። በዚህ ባለቀ ዘመን 8   ሚሊዮን ችጋር ያቃጠለው

              …   ”ህዝብ ያላት አገር ዳቦን ረሰታ ለቀበሌና ለመንደር ሰያሜ ትኩረት ሰጥታ፣ በጀት መድባ፣ የአየር ሰዓት ሰጥታ ትኳትናለች። ቦሰና

    አይ አዲስ አበባ ስንቱን ተሸከምሽ?”          ስትል ሃዘኗን ትገልጻለች። አዲስ አበባ የደጎች ከተማ በአደገኛ ተምች ተመታች።

             አልበቅልም ብሏል። የበቀለውን ተምች ይበላዋል። ከተምች የተረፈውን ተስማምተን እንዳንበላ የዘር ተምች እያመሰን ነው። የዘር

ተምች!!          ዘረኝነት የሰው ልጅን ወደ አውሬነት የቀይራል። ሰው አውሬ ሲሆን አበቃ!!      አሁን በፍጥነት ወደ አውሬነት እየሮጥን ነው።

               አውሬ ለመሆን እየከነፍን ነው። በየጥጉ የሚርከፈከፈው ዘይት አውሬ ለመሆን የሚፈረገውን ሩጫ ክንፍ እያበጀለት ነው። ሰከን ብሎ

    ማሰብ የጠፋ ይመስላል። ባይጠፋም መንምኗል።

              ”  ” ኦሮሞ ጥያቄ አለው። የኦሮሞ ጥያቄ ልክ እንደሌሎች ህዝቦች ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ኦሮሞን እንወክላለን እንደሚሉት

              ሌሎችን የመጉዳት አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ለጥላቻ ቦታ የለውም። የኢትዮጵያን ህዝብ ሙሉ በሙሉ የዴሞክራሲ ባለቤት ማድረግ

         ”  ”   እንጂ ዘር ላይ ተክሎ በማቧደንና ማባላት ልክ አይመጣም። ቦሰና በማይም አንደበቴ እየላች የምትናገረው ነው።
           –   ለኢትዮጵያ ሰላም ከሰጠ አዲስ አበባ ስሟ ብቻ ሳይሆን ህንጻዎቹእም ይፍረሱ። አሃ ለካ ህንጻው ባለቤት

       አለው። ባለቤት የሌላት አዲስ አበባ ናት። አዲስ አበባ!! …     …   አዲስ አበባዬ ፣ አዱ ገነት አዱዬ የሁሉም ጎጆ!!

…  …  …          ያበደው አዘነ ከምር አለቀሰ ደህና ስንብቺ ብሎ ሊሰናበታት ሞከረ። አዲስ አበባን ሊሰናበት ቃላት ፈለገ

… …            አልቻለም አንባው አነቀው። ሳግ ጉሮሮው ውስጥ ተቀረቀረ። አዲስ አበባን ገሎ መገነዝና ወደ መቃብር

       …ማውረድ ቀላል እንዳልሆነ ታሰበው። በትልቁ፣ በረጅም፣ በጥልቅ .. ተነፈሰ!!   …ጥልቅ፣ ጥልቁ፣ . ቡፋ!!

                  ተስፋ አለ። አዲስ አበባ አትሞትም። አዲስ አበባ ትኖራለች። አዲስ አበባ ማተብ ናት። አዲስ አበባ የሁሉም ቤት ናት። ኦሮሞ መራት

    ትግሬ አዲስ አበባ የራሷ   ኬሚስቲሪ /    ወህድ ነገር /           አላት። በጠበቀ ነገር ተገምዳለች። አዲስ አበባ ልጆቿ ወደ አስመራ ሲሄዱ

              አልቅሳለች። በየመንደሩ አልቀሳ ሽኝታለች እንጂ ከበሮ አልደበደበችም። ዛሬም እነሱኑ አቅፋለች። ይህ ውበቷ ነግም ይኖራል። ይህ



             ረቂቅ ግን ግልጽ ሚስጥሯ መሰሪነት ዝም ብሎ የሚነደው አይደለም። ማርክሲስቶች አንብንበው የቀመሩት ስርዓት አይመጥናትም።

   እያስተማረች ዛሬ ደርሳለች። አዎ!!          አዲስ አበባ በማያስተውሉ ብትነዳም እሷ ታስተውላለች። ያበደው አንድ ሃይል ነዘረው!! ያበደው

…  … ዘለለ ደጎልም ዘለለ         ”      አብረው ተነሱ። ያገኙትን የዘር ድንኳን እየመነገሉ ጣሉ። አንድ ነን አንለያይም ፤ ለጠላት አንታለልም

… ”            …የሚለውን መዝሙር እያዘሙ አገምሳ፣ ዶቢ፣ሁሩፋ ቦምቢ፣ቢሪቢርሳ ጉስሮ፣ ጨፌ አራራ፣ መልካ ዳቡስ ..  ወረዱ ሁሉም

  …እንደ ድሮው ነው .  ለውጥ የለም!!   …   ሁሉም በቦታቸው ናቸው ሰላም ሁኑ !!   አሁን ያበደው አይጠፋም።
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