ወርቁ ካድሊ የሚያጌጥበት ላሊ !
ክፍሌ ሁሇት
(አሥራዯው ከፈረንሳይ)

በመጀመሪያው ክፍሌ መጣጥፌ፤ ቡችሊው ማነው? ሇምንስ ቡችሊ ተባሇ? በሚሌ ጥያቄ ነበር
የተሇየኋችሁ ::
የወርቁ ቡችሊ በምስለ የሚያዩትን ይመስሊሌ፤ ቡችሊ የተባሇበት ምክንያት ተሇቅ ያሇ የወርቅ ፍንካች
በመሆኑ ነው::
እናም:
አድሊ ወርቅ ነው፤ አድሊ ማርና ወተት ነው፤ አድሊ የደር አራዊትና አዕዋፍ በአንዴሊይ ሆነው
የሚዘምሩበት፤ ዛፎች እጅ ሇእጅ ተያይዘው በንፋስ አጃቢነት ጎንበስ ቀና እያለ የሚሰግደበት፤
ሰማይና ምዴር መሳሳማቸውን ሳያበቁ በማሇዲ፤ ጉሬዛዎች በዛፎች ሊይ ሆነው ከወዱያ ወዱህ
እየተንጠሊጠለ፤ በወፎች ዝማሬ ታጅበው፤ ከዯኑ መሃሌ በሚፈሌቀው ውብ የዕጣን ሽታ እየታጠኑ፤
ሇፈጣሪያቸው ምስጋናውን በሽብሸባ የሚያቀርቡበት፤ ምዴራዊ ገነት ነው::
አድሊ እንዯሚወራው ምዴራዊ ገሃነም አይዯሇም፤ ይሌቁንም የገብስ ቆልውን እያዘገነ፤ የገተሜ ጠጁን
በብርላ እያንቆረቆረ፤ በቆራሰማ የታጠነ ወተቱን እያስጎነጨ፤ እጅ የሚያስቆረጥም ክትፎውን በቆጮ
ጠቅል እያጎረሰ፤ በአትክሌትና ፍራፍሬው ሆዴን እያንሸራሸረ፤ ሇዛ ያሊቸው ገጠመኞቹን በጆሮ
እያንቆረቆረ የሚያስተናግዴ ዯግ ሕዝብና ምዴር እንጂ!
አድሊ ፍቅር ነው፤ አንደ ቢያጣ ከላሊው ተካፍል የሚበሊበት፤ ሰው ሇሰው የሚኖርበት፤ ሰው ሰው
የሚሸት የሰው ሌጆች ጠረን !
ዯሞም አድሊ ተስፋ ነው፤ ዛሬ ቢያጡ ነገ ሇማግኘት ተስፋ ሳይቆርጡ፤ የሕይወት ዑዯቱ እንዲይቋረጥ፤
ዛሬን በነገ ተክቶ የወዯፊቱን ሕይወት ሇመኖር፤ የሚያሌሙበት የተስፋ ምዴር ::
አድሊ መሬቱ ዲቦ ነው ይገመጣሌ፤ ውሃው ጠበሌ ነው ይፈውሳሌ፤ አየሩ መንፈስ ነው፤ ሁለንም በፍቅር
ሰንሰሇት የማስተሳሰር ሃይሌ ያሇው!
አቦ የትም ተወሇዴ፤ ወርቅ ከእናት አገርህ ኢትዮጵያ ማሕጸን በምጥ የሚወሇዴበትን፤ የአድሊን ምዴር
ሳታይ ግን አትሙት !!
ሼክ አሊሙዱ የአድሊን የተፈጥሮ ውበት ሇማዴነቅና ሇመጠበቅ አሌመጣም፤ በተቃራኒው ይህን ውብ
የሆነ የተፈጥሮ ሃብት ሇማውዯም፤ ነዋሪዎቹን ከይዞታቸው በማፈናቀሌ ወርቅ ሇማግበስበስና በመርዛማ
ኬሚካልች የአካባቢውን ውሃ ሇመበከሌ እንጂ::


ሇመሆኑ ከአሊሙዱ በስተጀርባ ያሇውና የኢትዮጵያን ሕዝብ ሃብት እየዘረፈ የሚያዘርፈው
ረጅሙ እጅ የማነው?
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የኢትዮጵያ ተማሪዎች « መሬት ሇአራሹ » የሚሌ መፈክራቸውን አንግበው የፊውዲለን
ሥርዓት ሲታገለ አሊሙዱ የት ነበር ?
በ17 አመታት የወታዯር አስተዲዯር ዘመን፤ ተማሪው፤ ገበሬውና ሠራተኛው በአጠቃሊይ
የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ በጥይት ሲቆሊ አሊሙዱ የት ነበር ?
በዘመነ ወያኔ አሊሙዱ እንዳት ? በማን ? ሇምን ? ተጎትቶ ወይም ሰተት ብል ሉገባ ቻሇ ?
የአድሊን የወርቅ ማዕዴን ሁሇት እግሮቹን አንፈራጦ እንዱዝቅ በሩን ወሇሌ አዴርገው
የከፈቱሇት እነማን ናቸው ? ሇምን ?
አሊሙዱ የጉጂ፤ የዯራሳና ከተሇያዩ የአገሪቱ ክፍሌ በመምጣት ኑሯቸውን በአድሊ የወርቅ
ፍሇጋና በእርሻ ሥራ የተሠማሩ ወገኖቻችንን የማፈናቀሌ መብት ማን ሰጠው ?

ሕዝብ ሇነዚህ ጥያቄዎች በአስቸኳይ መሌስ ይፈሌጋሌ፤ መሌስ ሉሰጠውም የግዴ ይሊሌ !
« ጥቂት ቆል ይዘህ ከአሻሮ ተጠጋ » እንዱለ፤
-

አሊሙዱ ዘፋኝ ሳይሆን ዘፋኞችን አጅቦ መዴረክ ሊይ ወጥቶ ሲኩነሰነስ፤ ምሥጢሩ
ያሌገባው ሕዝባችን አጨበጨበ፤ እሱ ግን ከመጋረጃው በስተጀርባ ሆኖ ሥራውን
መሥራት ጀመረ ::

-

አሊሙዱ እስፖርተኛ ሳይሆን እስፖርተኞችን አጅቦ አብድ (ፊንታ) በመሥራት ብዙ
የከተማ መሬቶችና የሕዝብ ንብረት የነበሩ የማምረቻ መሥሪያ ቤቶችን ወዯ ግሌ
ንብረትነት ማዘዋወር ፕራቫታይዜሽን (privatization) በሚሌ ሸፍጥ: ዘርፎ
በማዘረፊያ ስውር ጫረታ፤ ከንግዴ ባንክ በወሰዯው ብዴር በሾኬ ጠሌፎ በእጁ አስገባ፤
ብዴሩም እስካሁን አሌተከፈሇም ::

-

በቅርቡ ገበሬዎችን እያፈናቀሇ መሬት አሌባ በማዴረግ ሇም መሬት በርካሽ ሸመተ፤

-

ከበፊቱ የሸፍጥ ስውር ጨረታ ተርፈው የነበሩ የሕዝብ የማምረቻ ዴርጅቶችና፤ የእርሻ
ማህበራት ዴርጅቶችን፤ ሳንቲም ከኪሱ ሳያወጣ አሁንም ከንግዴ ባንክ በተሰጠ ብዴር
አግበሰበሰ………ወዘተ.

ሊሇው ይጨመርሇታሌ ሇላሇው ያቺው የላሇችው ትወሰዴበታሇች የምትሇው አዱሷ
የወያኔ ፈሉጥ ይሎችኋሌ ይቺ ናት !
የአሊሙዱ እጅ ከአገርቤትም አሌፎ እስከ አሜሪካን ዴረስ በመሻገር፤ በአሜሪካን አገር በየዓመቱ
የሚዯረገውን የኢትዮጵያውያን የእስፖርት ውዴዴር ሳይቀር፤ ከአድሊ በሚዝቀው ወርቅ ድሊር መንዝሮ
ጥቂት ሆዴ አዯሮችን በመግዛት ያዯረገውን ጣሌቃ ገብነት ያስታውሷሌ ::
አሊሙዱ ከአድሊ በሚዘርፈው የወርቅ ሽያጭ፤ ሇሆዴ አዯሮች ድሊር በመበተን፤ የአገር ወዲዴ ዜጎችን
የማሰብ ነፃነት ሇማፈንና፤ የብዕሮቻችንን ሌሳን ሇመዝጋት፤ እንዯማይተኛ ብናውቅም፤ የቆምንበት
የማዕዘን ዴንጋይ ሃቅ በመሆኑ ከዕምነታችን ንቅንቅ አያዯርገንም::
ሕሉናችንን እያስራብን፤ ሆዲችንን ሇመሙሊት ስንሌ ብቻ፤ አገር የምንሸጥና በወገኖቻችን ዕንባ
ገሊችንን የምንታጠብ ከርሳሞች አይዯሇንም ::
አሊሙዱ ከሚመዘብረው በብዙ ቶን ከሚቆጠር የአድሊ ወርቅ መሃሌ፤ በማንኪያ ቆንጥሮ፤ ጥቂት
ዘፋኞችን፤ እስፖርተኞችንና ጋዜጠኞችን (ያውም ሉሞቱ ከተቃረቡ በኋሊ) ፤ስሙን በዜና ማሰራጫዎች
ሇማስጠራት ሲሌ፤ አሳከምኩ ቢሇን: ባይገርመን አይዯንቀንም ::
ፈረንጆች « L’arbre qui cache la foret » (አንደ ላጣ ዛፍ ዯኑን በሙለ ሸፈነው) እንዱለ፤
ስውር ዘረፋውን ሇመሸፈን የተጠቀመበት የተቀዯዯ የሱቲ ጨርቅ ነው ::
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ሇመሆኑ ሼክ አሊሙዱ፤







የኢትዮጵያ ሕዝብ ጤንነት አስጨንቆት፤ የትኛውን ሆስፒታሌና ጤና ጣቢያ አሠራ ?
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሌጆች አሇመማር አስቆጭቶት የትኛውን ት/ ቤት፤ የትኛውን ኮላጅ፤
የትኛውን ዩኒቨርስቲ አሠርቶ የዴሃ ሌጆች እንዱማሩ አዯረገ?
እራሱና ላልች ዴንበር ዘሇሌ ከበርቴዎች ሊፈናቀሎቸው ብዙ ወገኖቻችን የትኛውን የመጠሇያ
ጣሚያ አሠርቶ እንዱጠሇለ አዯረገ?
የአንዴ አገር ትሌቁ ሃብቷ ሕዝቧ መሆኑ እየታወቀ ወያኔ ሕፃናትን በጉዱፈቻ እያሳበበ ሲሸጥ፤
በመቆጨት አይሆንም ብል የትኛውን የሕፃናት መጠጊያ አሠራ?
ወያኔ አዯገኛ ቦዘኔ፤ እያሇ ሇሚሰዴባቸው ወጣት የጎዲና ተዲዲሪ ወገኖቻችን የቱን መጠሇያ
ሠርቶ እንዱጠሇለ አዯረገ ?
ወያኔ ቤታቸውን እያፈረሰ ቀን ሇሃሩር፤ ማታ ሇብርዴ፤ የዲረጋቸውን አዛውንት እናቶች፤
አባቶችና ሕፃናት መች ዞር ብል አያቸው ?

ይሌቁንም ሕዝባችን ከአሊሙዱ የተረፈው፤
-

ሇም የእርሻ መሬቶችን እየነጠቀ ገበሬዎችን ማፈናቀሌ
የዯን ምንጠራ፤ የአራዊትና የአእዋፍ ውዴመት
በመርዛማ ኬሚካሌ የአካባቢውን ውሃ መበከሌ
የተዛባ የአየር ጠባይ ማስከተሌና
የወርቅ ዘረፋ ሲሆኑ:

ከዛሬ 5 እና 3 ዓመት በፊት የ1 ኪ.ግ. ወርቅ ዋጋ 14,000 እሮ ሲሆን ዛሬ የወርቅ ዋጋ በአስር
እጥፍ ጨምሮ 1 ኪ.ግ. ወርቅ በ 140,000 እሮ ይሸጣሌ:: እንግዱህ አሊሙዱ ከአድሊ የወርቅ
ማዕዴን በብዙ ቶን የሚቆጠር ወርቅ ስሇሚዝቅ የዘረፋውን መጠን አስቡት!
ይህን ያህሌ መጠነ ሰፊ ዘረፋ ሲያካሂዴ ሇአካባቢው ሕዝብ:
-

የትኛውን ሆስፒታሌና ጤና ጣቢያ አሠራ?
የትኛውን ት/ ቤት፤ ኮላጅ፤ ዩኒቨርስቲ አሠርቶ የአካባቢው ሌጆች እንዱማሩ አዯረገ?
እራሱ ሊፈናቀሊቸው ብዙ ወገኖቻችን የትኛውን የመጠሇያ ጣሚያ ሠርቶ እንዱጠጉ
አዯረገ ?
የትኛውን የንጹህ ውሃ መጠጥ መስመር ዘረጋ ?
የትኞቹን ሇአካባቢው መጣኝ የሆኑ መንገድችን ሠራ ? ……ወዘተ.

ተጠያቂነት የላሇበት የአድሊ ወርቅ የሚዘረፈውስ እስከመቼ ነው ?

አሊሙዱ በወርቅ ሲያጌጥ፤ ሇገዛ ወርቁ ባዲ የሆነው ጉጂ በመዲብ ያጌጣሌ!
የማይዯረገው ሁለ የሚዯረግባት አገራችን ኢትዮጵያና ዘመነ ግርቢጥ !
ማስታወሻነቷ
ሇክብረመንግሥት፤ ሇኦድ ሻኪሶ፤ ሇቴፒ፤ ሇመጋድ፤ ሇቦሬ፤ ሇሃዱማ፤ ሇኡሊኡል፤ ሇሇገዯንቢና በአካባቢው
በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተው ሇሚኖሩ ሕብረ ብሄር ወገኖቼ በሙለ::

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ! ኢትዮጵያ በተባበሩ ሌጆቿ ክንዴ ክብሯ ይመሇሳሌ!!
ሕዲር 30 ቀን 2005 ዓ.ም. (December 9 :2012)
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