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አባይ ሰው ነው ሲቀሰቅሱትም ነቃ!! 

እንደው በአሁኑ ሰዓት እንዲሁ ስለ አባይ ዜና ሲነገር፣ ዘፈን ሲዘፈንና ሰው ሲያወራ ጆሮየ እንደ 

አንቴና ይቆማል አይኔም እንደካሜራ ከሁኔታው ጋር ትኩር ብሎ ይቀራል ደሜም በሃሴት ይፈላል 

ልቤም ምቷ ይጨምራል እንዲሁ ሁለመናየ ደስ ደስ ይሏል። ይህም ስሜቴ መላው የኢትዮጵያ 

ህዝብ የሚጋራው መሆኑ በፍ-ጹ-ም በፍ-ጹ-ም አልጠራጠርም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ካሉን 

የአንድነት ብልቶች አንዱ ተነክቷልና። በዚሁም የውስጥ ስሜቴ ገንፍሎ ስለ አባይ ብዕርና ወረቀት 

አገናኘቼ ለመጻፍ ወደድኩ። መልካም ንባብ።  

አባይ ሰው ነው እግሩ “ግሸ አባይ” ፣ ሆዱ ጣና፣ የደረቱ አጥንቶች በጎጃምና በወለጋ መካከል 

አስፍቶ፣ ቀኝ እጁ በሱዳን ሰሜናዊ ክፍል ወደ ትግራይና ኤርትራ በማድረግ የዘረጋ፣ በግራ በሱዳን 

ደቡባዊ ክፍል ወደ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክፍል የጋምቤላ ኦሮሚያ ደቡብ ክልልና  የምስራቅ 

አፍሪካ ታላላቅ ሃይቆችን አካትቶ ዘርግቶ የተኛ ሲሆን መለሎ አንገቱን በሱዳን ምድር ዘርግቶ 

ግብጽ ላይ ጭንቅላቱን ቀብሮ ኑሯል። በዚሁም ግብጾች በቅርበት አባይን  ከተፈጠረ ጀምሮ 

ለጭንቅላቱ ትራስ አድርገውለት በመንከባከብ የእግሩን የሆዱን እንዲሁም የደረቱን አጥንቶችና 

ሁለቱ እጆቹን ደ-ህ-ን-ነ-ትና ጥ-ን-ካ-ሬ እያጫውቱት ለዘመናት ቆይተው ነበር። የዋሁ አባይም 

በመልክ በመልክ እየመለሰ በጥሩ ጓደኝነት ላይ ነበሩ። ግብጾችም አባይ እንደመልዓክ ሰገዱለት 

አከበሩትም። እሱም አከበራቸው። ያለው ወርቃማ ሃብቱን አሰባስቦ ሰጣቸው ግብጾችም የልብልብ 

ተሰምቷቸው አባይና ግብጽ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ ነን፤ ይህን ወዳጅነታቸው ለዘለዓለም 

ይኖሯል በሚል ደረታቸው ነፍተውና ዓይናቸው ታውረው ነበር።  

ኢትዮጵያ ይህ ግዙፍ  የሆነ ሰውነት ያለው አባይ አብዛኛው ክፍሉን ያለበት ቦታ ለስንት ዘመናት 

እንዳለ ለደህንነቱ ምንም ቅርጽ ሳይለውጥ ጠብቃ አኑረዋለች:: ብዙም ጊዜ ኢትዮጵያ አባይን 

ጠርታ ለማጫወት ጊዜም አቅምም አልነበራትም። ምክንያቱም ጆሮውን እንዲሁ በአጠቃላይ 

ጭንቅላቱ ግብጽ ላይ ስለሆነ ኢትዮጵያ እዛው ሂዳ ለማነጋገር በድሮ ጊዜ በእግር ለመሄድ በጣም 

ሩቅ ነበር እንዲሁም ከአባይ ጋር ለመነጋገር በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነበር:: ምክንያቱም አባይ 

ከግብጽ ጋር እ-ል-ም ያለ ፍቅር ይዞት ነበርና:: ግብጽም አባይን ሊያነጋግር የሚመጣ አንግዳ 

በሩቁ ወደመጣበት ይመለስ ዘንድ በእጅጉ ትጥር ሰለነበረ ማንም ሰው አባይን ጆሮው ጋር 

ለመድረስ በጣም በጣም ከባድ ነበር። ይህን ከባድ መሆኑ ደጅ የሚጠናው ሰውና የሚያውቀው 

ያውቀዋል። በዚሁም መንገድ ኢትዮጵያ የጆሮ ሰሚ ያለህ ስትል ኑሯለች። በሰበብ አስባቡም 

ጦርነት እየተነሳ የጦርነት ታሪክና አውድማ ሁና ቆይታለች። 
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ሆኖም ግን የአሁኑ ትውልድ ታሪክ ሊሰራ ተነሳ። የማይታሰብ የማይታለም ነገር እንደቀድሞ 

አባቶቹ (የአክሱም ሃውልት ያቆሙ፣ የላሊበላ ውቅር አበያተ ክርስቲያናት የሰሩ፣ የጎንደር ፋሲል 

ቤተመንግስት ኪነ ህንፃ ጥበብ ያስተዋወቁ ወዘተርፈ ብለው ይሻል ይሆናል ምክንያቱም ለመዘርዘር 

ብዙ ነውና) የታሪክ መሰረት ለማስቀመጥ ተነሳ። አንዱ ታሪክ ለመስራት ካሰባቸው ውስጥ ከድህነት 

ጋር ጦርነት ገጥሞ ማሸነፍ ነው። የአሁኑ ትውልድ ታሪክ ከድህነት ጦርነት (ከውስጥ ጠላት 

ልበለው) መግጠም ሁኖ ተገኘ። ይህ ክፉ ድህነት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ል-ጥ-ፍ ብሎ ለዘመናት 

ኖረ አፈር ደማችንም አሳየን። ይባስ ይባስ ብሎ የድ-ህ-ነ-ት ቃል ትርጉም በመዝገበ ቃላት 

መጽሓፍ ማስተርጎሚያ ምሳሌም ተደረግን። ለዚህ ታዲያ ለ-ም-ን ጦ-ር-ነ-ት አይገጠም።  

የ21ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ትውልድ ላለፉት ዓመታት ድህነት ላይ በአዋጅ ነጋሪት 

በመጎሰም ጦርነት እየገጠመ ነው። ከግማሽ መንገድ በላይም ሄደዋል። አበረታች ድሎችም 

ተገኝተዋል። ሆኖም ድህነትን ከነአካቴው ለመፋቅ ትውልዱ በኢትዮጵያ ጭስ አልባ ነዳጅ 

ለማውጣት አሰበ በተወሰነም ሰራ ፍሬውም አጣጣመ ጣመውም። እስከ አሁን ያደረገው ግን አባይን 

በጭልፋ ሆነበት:: በዚሁም ለምን ከአባይ ጋር አንወዳጅም አለ:: ለምንስ ያለ የሌለ ዓቅማችን 

ተጠቅመን አባይን በፍቅር አናማልለውም አለ:: እንዲሁም አንዴ እንኳ ጆሮው እንዲሰጠን ሆዱ 

ደረቱ እግሩን እንዲመቸው አናደርግምም አለ። ይህን ሁሉም ተደረገ:: አባይ እግሩን፣ ሆዱንና 

ደረቱን ማንቀሳቀስ ጀመረ:: ኢትዮጵያም አባይ ህይወት ያለው ሰው መሆኑ ገመት አደረገች 

(እንዴት ተብሎ ሰው መሆኑ ይታወቃል ምክንያቱም ጭንቅላቱ ግብጽ ላይ ነው ያለዋ?)። ይህም 

ትውልድ የሆነች ቀን ላይ መከረ:: ምክሩም አባይን ከተኛበት እንቀስቅሰው አሉ:: ረዘም ላለ ቀን 

መላው ምን ይሁን በሚል ትውልዱ አሳቡን ወደ ላ-ይ ወደ ታ-ች አውጥቶ፣ ግራና ቀኝ ፊትና ሃላ 

አይቶ መዘነ ምክሩም አንድ ነበር እሱም ባንዴ ተባብረን ከተኛበት እንቀስቅሰው አለ:: ለዕቅዱም 

ትውልዱ የስራ ከፍፍል አደረገ ግማሹ ወደ አባይ እግሮች አከባቢ፣ ግማሹም በአባይ እጆችና ጎኑ 

መካከል ባለው ቦታ ይሂድ ተባለ:: የዓለም ህዝብ ሳያውቅ የኢትዮጵያ ትውልድ በአባይ እግሮች 

መዳፍና ብብቱ ጋር ባንዴ ሲነጋኩት እየሳቀ ነቃ እንዲሁም ቀና አለ:: ጭንቀላቱም ከግብጽ ወደ 

ኢትዮጵያ ዘምበል አደረገ:: ጆሮውም ሰጠ:: አባይም ሰማ ፤ ተውልዱም ደስ አለው:: ከአባይ ጋርም 

ታረቀ አባይም በእግሪ በሆዴ በደረቴ በእጆቼ በአንገቴ በጭንቀላቴ ያለቹሁ ሁሉ እ-ኔ የሁላቹሁም 

ነኝ አለ። በጋራ ሁናቹህ ተስማምታቹ ተዝቆ የማያልቅ ሃብቴን እንሆ አለ። 

ብርሃነመስቀል 

aberhaneth@gmail.com  

ግንቦት 21 2003 


