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የአቡዬን ግብር የበሊች ፍየሌ አሁንም አሁንም ያስጮሃታሌ
ከገ/ ክርስቶስ ዓባይ
የዛሬውን ጽሐፌን እንዴጽፍ የገፋፋኝ የህወሃት መሪ የነበሩት አቶ ወ/ሥሊሴ (ስብኅት) ነጋ ከአንሙት አብርሃም ጋር ያዯረጉትን
ቃሇ ምሌሌስ ሰምቼ የ ዴርሻየን መወጣት እንዲሇብኝ ኅሉናዬ ስሇገፋፋኝ ትንሽ ሇማሇት ብዬ ነው። አረጋዊው ወ/ሥሊሴ በዕዴሜ
ጃጅተው፤ ጉዴጓዲቸው ተምሶ፤ መገነዣ ሌጣቸው ተርሶ አንኳ እያለ ባሇፉት ዘመናቸው ሇፈጸሙት ኅሌቆ መሳፍርት የላሇው
ኃጢያታቸው በመጸጸት ሇዚህ ያዯረሳቸውን ፈጣሪ አምሊክ እየሇመኑ ንሥሏ መግባት ሲገባቸው፤ ‚ያዯቆነ ሰይጣን ሳያቀሥስ
አይሇቅም እንዱለ፤‛ ቀዯም ሲሌ ሲረጩት የቆዩት መርዝ አሌበቃቸው ብል አሁንም እንዯ አፍሊ ጎረምሳ በቀጣዩ የትግራይ
ትውሌዴ ሊይ አሚካሊ በመትከሌ ሊይ ስሇሆኑ እንዯ ዜጋ ‚ኧረ አሁንስ በቃ!‛ ሇማሇት ፈሌጌ ነው።
በከፍተኛ ስሜት ሊይ ሆኜ ስሇጻፍኩት ይህንኑ አንባቢያን እንዱረደሌኝ በትሕትና እጠይቃሇሁ። አቶ ወ/ሥሊሴ (ስብኀት) በየጊዜው
ብቅ እያለ የሕዝቡን ስሜትና ንቃት እንዯ ቴርሞሜትር ሇመሇካት የሚጠቀሙበትን እንቶ ፈንቶ ወይም መጃፈት የኢትዮጵያ ሕዝብ
እያዲመጠ በንቀትና በግርምት ዝም ስሇሚሌ፤ ንግግራቸውን አክብሮ የሚበቀሇው መስሎቸው ከሆነ የራሳቸውን ዴንቁርና
አውሌቀው መጣሌ ያሇባቸው ይመስሇኛሌ።
ቀዯም ሲሌ ‚አማራውንና የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያንን አከርካሪውን ሰብረነዋሌ‛ ሲለ ሕዝብ ከንፈሩን እየመጠጠ ምን ነካቸው
በማሇት በአርምሞ ዝም ብሎቸዋሌ። ሰው ሲያብዴ አብሮ የሚያብዴ የሇምና። አቶ ወ/ ሥሊሴ (ስብኀት) በእውነት የሇቀቁ
መሆናቸውን የሚጠራጠር ካሇ ያው ‚እባሊ ባይ የሆነው የወያኔ ጅላ ብቻ ነው።‛ ብአዳንም ሆነ ኦሕዳዴ ወይንም የዯቡብ
ሕዝቦችም ሆነ አጋር ዴርጅቶች ተብሇው በሕወሃት የተዯራጁት ቡዴኖች መሪዎችም ባጠቃሊይ የዚሁ የኢሕአዳግ አጋሰሶች፤
(እነርሱ እንዱያውም ‘አዴጊ’ ይሎቸዋሌ) ሌባቸው አንኳ አምኖ ባይቀበሌም በገፍ ከአገር ከሚዘረፈው ሀብትና ንብረት
የሚንጠባጠብ ፍርፋሪ ካሇ ያችን ሇመሇቃቀም ህሉናቸውን ሸጠው ስሇሚኖሩ እነርሱ የእኒህን የቅላታም ሽማግላ አስተሳሰብ
መዝግበው እንዯሇመደት በየመዴረኩ እንዯ ዲዊት ሉዯግሙ ይችሊለ። እነርሱ ክብር የሚባሌ ነገር አያውቁምና እነርሱ ተዋርዯው
ሕዝባቸውንም አዋርዯዋሌና!
‚ዓይናችሁን ጭፍኑና ሊሞኛችሁ‛ የሚባሌ ነገር በኢትዮጵያውያን ሊይ እንዯማይሠራ ምን ጊዜም የማይገባቸው፤ ከዯዯቢት የወጡ
ዯዯቦች ናቸው እንጂ ጨዋ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁለንም እንዯሚያውቅ ከእንግዱህ ሉረደት ይገባሌ። አቶ ስብኀት በቃሇ
ምሌሌሳቸው የኤፈርት ሀብት መቶ በመቶ የኢሕአዳግ ሀብት ነው ሲለ ተናግረዋሌ። ሕዝብ ዝም ሲሌ ምንም የማያውቅ
ይመስሊቸዋሌ? ‚እንኳን ይችን የዝንብ ጠንንጋራ እናውቃሇን።‛ ቤሳ ቤስቲን ሳይኖራቸው ‚ሰባት ሆነን ሇትግሌ ወጣን‛ እያለ
ሲሰብኩን የኖሩት አቶ ወ/ሥሊሴ ከውጭ አገር ብዙ ገንዘብ አምርተን ይዘን መጣን እያለ ቱሪናፋ መንፋት ከአንዴ ከሸመገሇ ሰው
የሚጠበቅ አይዯሇም።
ግን ላባ ምንጊዜም ላባ እንጂ ታማኝ ሲሆን አሌታየምና ምንም ሉያስዯንቅ አይችሌም። በዯርግ ዘመን በመንግሥት ሥር ይተዲዯሩ
የነበሩትን ተቋማት በሙለ፤ ሕወሃቶች የመንግስትን ሥሌጣን ሲጨብጡ ሁለንም በምርኮ መሌክ እንዯዘረፉት ዓሇም የሚያውቀው
ፀሏይ የሞቀው ጉዲይ ነው። ላሊው ቀርቶ የዓሇም ማያ ዩኒቨርስቲን ሀብት ወዯ ትግራይ በመውሰዴ የመቀላ የኒቨርስቲን
ያቋቋሙበት መሆኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ አያውቅም ብሇው ከሆነ ሞኝነት ነው። የዯብረ ዘይትን አየር ኃይሌ ወዯ መቀላ
ማዛወራቸውን ማንም የማያውቅ ይመስሊቸዋሌ። የአገር ውስጥ ማከፋፈያ ንብረትን ካፒታለ ከአንዴ ቢሉዮን ብር በሊይ የነበረ
ዴርጅት ወዯ ኤፈርት ማዛወራቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሌታዘበ መሰሊቸው? የሕንፃ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ያስገባቸውን እጅግ
በጣም ውዴ ውዴ መሣሪያዎችን በቅዴሚያ መዘረፋቸውን አንረሳም። ታሊሊቅ የመንግሥት ሕንፃዎችንና የንግዴ ተቋማት፤
ሆቴልችንና የማምረቻ ዴርጅቶችን በብራይቬታይዜሽን ስም የሏሰት የሽያጭና የግዥ ሠነዴ በማዘጋጀት በቀጥታ ወዯ ኤፈርት
እንዱዛወሩ እንዯተዯረገ ምስጢርነቱ የሮኬት ሳይንስ አይዯሇም። አቶ ስብኀት ሇክብራቸው እንኳ ሲለ ከእንዯዚህ ያሇ የወረዯ
ተግባር መቆጠብ ነበረባቸው የሚሌ እምነት አሇኝ። ግን ዓሊማው መቃጠላ ስሇማይቀር በቅዴሚያ ሊቃጥሊችሁ ብሇው ከሆነ፤
እሳትና ቢንዚን ይዘው አሁንም እንዯገና ብቅ ይበለና ይሇኩሱት።
በእርግጥ ታዲጊው አዱሱ የትግራይ ትውሌዴ ይንን ውሸት ስሇማያውቅ እውነት መስልት እንዲይሸወዴና እንዯ እሳት እራት
እንዲይጠበስ ኢትዮጵያውያን የሆን ሁለ የማሳወቅና የማስጠንቀቅ ኃሊፊነት አሇብንና የሕወሃትን መሠሪ ተንኮሌ በትጋት ማጋሇጥ
ይጠበቅብናሌ። የጊዜ ጉዲይ እንጂ የኤፍርት ሀብት መቶ በመቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንጡራ ሀብት መሆኑን ማንም የሚረዲው ሀቅ
ነው። ላሊው ቀርቶ በመሬት ስም ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እየወጣ በሕወሃት ዓባሊት የተገነቡት ሕንፃዎችም የኢትዮጵያ ሕዝብ
ሀብት መሆናቸው መታወቅ ይኖርበታሌ።
ከንግዱህ ወዱያ ማታሇሌም ሆነ መታሇሌ የሇም የምንጠብቀው ኅዲር 12 ቀን ነው፤ ይህችን ታሪካዊ ዕሇት በጉጉት እንጠብቃሇን።
በዚች ዕሇት ታሊቁ ነቢይ ሙሴ በፈረኦን የግፍ ቀንበር ሲሠቃዩ የነበሩትን እሥራኤሊውያንን ነፃ ያወጣበት ዕሇት በመሆኑ
ኢትዮጵያውያንም በዚች ዕሇት በአንዴነት ሆነን ከዲር እስከዲር ከሰሜን እስከ ዯቡብ፤ ከምሥራቅ እስከ መዕራብ በዘር በቋንቋ

በሃይማኖት ሳንከፋፈሌ፤ ውሸታሙን፤ ዘራፊውን እንዯሰይጣን ወንዴምን ከወንዴም የሚያጣሇውን፤ ጨካኙን፤ አገር ሻጩን፤
ገዲዩን፤ ራሱ ተዋርድ አገር ጭምር የሚያዋርዯውን ወያኔን ሇአንዳና ሇዘሇዓሇም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ሊይ በኅብረት
አሽቀንጥሮ ሇመጣሌ እንተባበር።
ነቢይ አይዯሇሁም ግን አቦይ ስብኀት ሇዚች ዕሇት የሚዯርሱ አይመስሇኝም እንጂ ዯርሰው ፍርዴዎን ቢያገኙ መሌካም ነበር።
ጊዜው የቴክኖልጂ በመሆኑ በሕወሃት ዓባሊት ስም በተሇያዩ ባንኮች ያሇው ገንዘብ፤ እንዱሁም በውጭ አገር እንዱሸሽ በተዯረገ
ገንዘብ በተሇያዩ አገሮች የተገዙ ቤቶችና ሌዩ ሌዩ ንብረቶች ሁለ የኢትዮጵያ ሀብት ናቸው። ከሠሊሳ ቢሉዮን ድሊር በሊይ
በኢትዮጵያ ስም የተገኘውን ብዴር ጊዜ የሰጣቸው የሕወሃት ዓባሊት እንዯግሌ ኪሳቸው እየሞጨሇፉ ያሸሹት በመሆኑ ዞሮ ዞሮ
አገሪቱ በዕዲ የምትጠየቅበት ሀብት ስሇሆነ ከየአገሩ እየበረበርን ማስመሇሳችን አይቀርም። የአቶ ስብኀት ቃሇምሌሌስ ግን ውሀ
የማይቋጥር የነተበና ያሇቀሇት ‚የተበሊ ዕቁብ‛ ነው።
የምሥራች የምንሰማበት ዘመን ያዴርግሌን፤ አሜን!

