የተክልዬ ማስታወሻ ፤ ሽሙጥ
ተክለሀይማኖት፡ አዲስ አበባ
እመጣለሁ ያልኩትን ለጊዜው አዘግይቼዋለሁ፤ ጭንቁን ትንሽ ያራገብነው ይመስላል። ያኔ በዘፈን ያለፍነውን፤ ዛሬ ደግሞ
ለማን እና ጀዋርን በማወዳደር እያለፍን ያለ ይመስላል። ጨንቆን የነበረው፤ “እስረኞቻችን ይፈቱ..” “የአዲስ አበባ ጉዳይ የት
ደረሰ? ..” “ሙስኞች ወደ እስር ቤት ...” “ዘረፋን፤ ግድያን የሚያጣራ መርማሪ ኮሚሽን ይቋቋም፤” “የኦህዴድ ቱባ መሪዎች
ወደ ቤት.....” እናም ቀስ በቀስ ወደ ሽግግር መንግስት ጥሪ እንዳይነሳ ነበር። ይሄንን ለጊዜው ያስቀረነው ይመስላል።
የብሄረተኝነትን መንፈስ ጠንካራ ብሄረተኛ በመምሰል ማለዘብ እንደሚቻል ዛሬ መገንዘብ ችለናል።---- ውጭ ያለውም
ከትብብር ወደየጎራው እየገባ ያለ ስለሚመስል አያሰጋም። ኦሮሞውም --- ተግባባ አንድ ሆነ ብለን ስንደነግጥ --እራሱ ገንብቶ
እያፈረሰ፤ ተክልየ የረዳን እስክመስለኝ ... ፋታ ሰጥቶናል። ይህችን ፋታ የምትባል ቃል አልወዳትም። እንዳልካቸው መስለኝ
ፋታ! ፋታ! እያለ የሞት ጽዋን የተጎነጨው። መቼም ተክልየ እያለ የእርሱ እጣ አይጠብቀንም።
እነኛን የኢሕአፓ ጪንጋፎች ከአማራው ጋር ማቃቃር የተሳካ ይመስላል። አማራው ከኦሮሞ እንዲተባበር መስበክ ጀምረው
ነበር።ውጪ ያሉት ከራሳቸው አልፈው እንዳያስቡ፡ እዚህ ያሉት ደግሞ ስለ ተሀድሶ እያወሩ -- ሳይታደሱ በፍጥጫ ተወጥረው
እንዲቀጥሉ ለማድረግ ያወጣነው እቅድ ተሳክቶአል። ኦህዴድ ለማን የወለደው ያለ አዋላጅ ነበር። ይሄ ያመጣውን ጉድ
እያየነው ነው። ብአዴን እኛ የማናዋልደው፤ የኛ የምንለው የጡት ልጅ እስክገኝ ተወጣጥሮ እንዲቀጥል አድርገናል።
የኦህዴዱን ለማም ተክልየ ጀዋርን አዞለታል። ከኛ ይልቅ ከጀዋር ጋር ግብ ግብ እንዲገባ ከተውነው ... እኛ ደግሞ መሀሉን
ትቶ ከዳር ጋር ተወጥሮ እንዲቆይ ካደረግን፤ መስረት የማይገነባ አርገን ልናንሳፍፈው እየስራን ነው። ማን ነበር ያ .. ሺ ኪሎ
ሜትር ላይ መድፍ ይዞ ከቆመ፤ በሜትር ርቀት ሽጉጥ ይዞ የቆመን ፍራ ያለው .. ኦሮሞ መሰለኝ .. አሁን በተገላቢጦሽ የሚያዩ
መኖራቸው ረድቶናል። ቄሮ እና ለማ አፍንጫችን ስር ነው ያሉት፤ ሌሎቹ ሩቅ .. ሽፋን ሰጪ መሆን እንዳያስቡ እናም ተኳሽ፤
ግዳይ ጣዮች እኛ ብቻ ነን እያሉ .. ሽብልቅ በመሃላቸው ራሳቸው ሲከቱ ተክልየን አመሰገንን። የአሁኑ ስጋታችን ይህን
የተገነዘቡ ልዝብ ሰይጣኖች መኖራቸው ነው።፡እንቅልፍ የሚነሳን በእጃቸው እንዳይገባ የከለከልነውን መፈክር አንግበው፤
ኦሮሞዎች ህዝባዊ ማዐበል አንስተው ... ብቻችንም ቢሆን ኢትዮጵያን ዴሞክራሲ እናጎናጽፋታለን ብለው... የሽግግር
መንግስት ጥሪ ህዝቡን እንዳያስጀምሩት ነው። ለዚ መልስ የለንም .. ለተክልየ ከመጸለይ በስተቀር።
በል እንግዲህ ወሬ አላንዛዛ ... የመምጣቴን ጉዳይ ባዘገይም ለአቀባበል ግን ዝግጅትህን አታቁም። ተክልየን ተሳለምልኝ...
ወዲ ዜናዊ የለ መሳለም የሚከለክልህ።
እስክመጣ ደህና ሰንብት።
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ቁጥር 2
ውድ ወዳጄ እንደምን ከረምክ ... ኦሮሞው እኛንም “መሪውን” ለማንም አባሮ፡ ለብቻው የኢሬቻን በዓልም አከበረ፤ ያ ሁሉ
ህዝብ ሲያወግዘን ዋለ፤ ለማ ደግሞ ያ ይውደሙ! እያለ ያወገዘንን ሁሉ፤ “ያደረጋችሁት ደግ ነው” እያለ አመሰገነ። ይባስ ብሎ

.. የኦሮሞ ህዝብ በጠመንጃ ለመያዝ ብትሞክሩ እንደ ወራጅ ወንዝ እናንተን ያጥለቀልቃል .. በፍቅር እንጂ ..እያለ ...
በማስፈራሪያ መልክ አለፈው። ሁላችንም ግራ ተጋብተናል። ባለፈው እንደነገርኩህ .. የዘንድሮን ነገር እንጃ። ያኔ በወጣትነት
ዘመን መለስ ተክሌ ያለው ትዝ አለኝ ...
“ያዋከቡት ነገር ምዕራፍ አያገኝም
ትግሬ ትግሬ በዛ እኔ አላማረኝም”
ክላ! በአጭር የተቀጨው መለስ ለምን ታወስኝ? ዘፈኑ እንኳ ፍቅሬ ፍቅሬ ነበር የሚለው። መለስ የከተማው ሁሉ “ፍርሀት”
አድሮበት መሰል ትግሬ! ትግሬ! ያለው። ዛሬም ሁሉም ትግሬ!! ትግሬ!! እያለ ነው። ቅፍፍ እያለኝ ነው። እንጃ ዛሬስ ለተክልየ
ተስዬ የማልፈው አይመስለኝም።
ያ ያንተ የቅርብ ወዳጅ ለዚህ ሁሉ ያደረሰን ወዲ ዜናዊ ነው እያለ በየመንደሩ ይለፈልፋል። ልቅ አርጎን ባለግን ..ለፖለትካ
የበላይነት.. ሀብት አፍሩ ብንባል .. መዋሸት እስክያቅተን.. ሀገሩን ዘረፍነው። አመራር ስጡ ብንባል ስልጣን ማጋራትና
መጋራት ተሳነን፤ ድሎችን መከላከል ብንባል መከላከያውን እና ደህንነትን የብቻችን አደረግነው .ሕዝቡን አየር ነሳነው . እነሆ
የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍራሽ ላይ ቆምን.. የሞታችን አፋፍ ..
ባለፈው ሰሞን ያቺ ወዲ “ሸ ..” ሬዲዮ ላይ ወጥታ ጨረቃ ላይ ያለች ይመስል የነጣው ድሀ ነኝ ብላ አረፈችው ፤ንብረትዋን
ከማን ጋር አወዳድራ እንደሆን አልገባኝም። ታዲያ የከተሜው ፌዝ ሆነን ከረምን። ወያኔዎች ድሆች ናችው ... ቤት እንኳ
የላቸው ... መቀለጃ ሆን ... የከተማው ልጅ በባዶ እግራችን እንደመጣን መች አጣ። ከኛም መሀል ተከዜን ስንሻገር ሁላችንም
እኩል ነበርን ... ምን ነው ዛሬ ተበላለጥን? እያሉ “ክህደት” የጀመሩ መታየት ጀምረዋል... ይሄ የፍጻሜው መጀመሪያ
መሆኑም አይደል?... የሚፈራን ጠፋ .. ተጋድላይም የቀልዱ ተጋሪ እየሆነ ነው ...ተክልየ ይሰውረን
ወትሮ የማጥመቅያ እና የቅዱስ ቁርባን ጽሁፍ አዘጋጅቶ፤ ሲሆን በሰላም፤ አለበተዚያ በቁጣ በስድብና በዝልፊያ ..
ያልተቀበለዉን ደግሞ በማስፈራራት ውስጣዊ ትግል በሚለው ስልቱ እንዲገብሩ ሲያደርግ የነበረው ወዲ ዜናዊ የለ.. በታወረ
የለሆሳስ መንገድ የኢህአዴግ ውስጣዊ ትግል እንዳንል ለማንና ኦህዴድን ፈራን ..ብአዴንን ጠረጠርን .. ሀይለማሪያም
እንዳይሸሽ ሰጋን .. ከራሳችን መወያየት አቃተን .. ዋ ክላ ... ...ተክልየ ምነው ለዚህ ዳረከን?
ሰሞኑን ወዲ ስሞን ከዚህ ልታደገን ሲሯሯጥ አየሁት፤ ያ ለማ በየጊዜው አጀንዳ እያወጡልን እንዳናስብ እንዳንሰራ አደረጉን
እያለ በየ መድረኩ ሲናገር የነቃብን መስሎኝ ነበር። ወዲ ስሞን ተዉት አለኝ.. የሚያስጋን አጀንዳ እየከፈተ የምንይዘውን
የምንጨብጠውን እንዳያሳጣን እንጂ አሁን ባለው መልኩ አንድ አጀንዳ ሲከፍት ሁለት እየሰጠነው መቀጠል
አያቅተንም...የኦህዴድ ልጆችም እኮ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ዲያቆኖች ናቸው .. ከአንድ እርምጃ በላይ ማስብ ይቻላቸዋል
ብለህ ነው አለኝ። እውነቱን ነው.. የለማ ስዎች አብዮትን አያውቁም .. በኛ የጊዜ ሰሌዳ ስሟገቱ አይቼ ... ፋታ ሲሰጡን ምን
እየተደገሰላችው እንዳለ ባለማወቃቸው ...ተክልየ ረዳን አልኩ። ያ ያለ ቄሮ (ዋ! ይህንም ተማርኩ) የዱላ አባት የሆነውም ..
ውጭ ያለውን የሱን ልጅ ዘገብ በል ያለው ይመስላል ...ልጁም ብቸኛ ሯጭ ነው .. አይደራጅ አያደራጅ እናም አያስፈራችሁ
አለን .. ሰውየው ድንጉጥ ነው... ለማንም ኦህዴድንም መፍራት ጀምሮአል ...
አሁን የቸገረን እነኛ ልዝብ ሰይጣኖች በስልታችን ላይ መንቃታቸው ነው .. ትግል በየአቅጣጫው .. በዳር አትዘናጋ .. ትኩረት
በወያኔ ላይ.. የኦሮሞ የለውጥ ጉዞ የጊዜ ሰሌዳ አያሻውም .. እየነጎደ ያለውን የለውጥ ጎርፍ የጊዜ ሰሌዳ ግድብ አታበጁለት ..
“መሪዎቻችን ይፈቱ.. ዛሬ” “ሙስኞች ወደ እስር ቤት ..ዛሬ.” “ወያኔ በልኩ ይሰፈር ...ዛሬ” “ስለ ሽግግር እንወያይ .. ዛሬ”
“ኦሮሞ የሀገር ማእከልነቱ ይረጋገጥ .. ዛሬ “ እያሉ ነው።
አመሃም በሱማሌ ከልል እንደጀመርነው ፋታ አግኝተን በየአቅጣጫው ግጭት ካልቀሰቀስን እና ትኩረቱን ከኛ ላይ ካላዞርን
ወይም ወደ ትግራይ ራሳችንን ካልጎተትን ወይም ያለውን ሀቅ ተቀብለን ከሁሉም ጋር ለመፍትሄ ካልተቀመጥን ... እያለ አየር
መጨበጥ ጀምሮአል .. ለኔ እንኳ የኋለኛው ይመቸኛል ..... ብቻ እየመጣ ካለው ጎርፍ ይሰውረኝ .. ክላ! ለራሴ ብቻ ማሰብ
ጀመርኩ ... ለተክልየ ከመጸለይ በስተቀር ምን ላድርግ ብለህ ነው ።

በል እንግዲህ ወሬ አላንዛዛ ... ደሞ ተክልየን ተሳለምልኝ...

