
የኢህአዴግ መንግሥት አለቀለት!!

ከምር? 
ወይስ ”እ-ና-ው-ቅ-ሻ-ለ-ን... እ-ና-ው-ቅ-ሻ-ለ-ን” ነው?

”የኢህአዴግ መንግሥት አለቀለት!!” ይህን አሉን.. አሉን ...ደጋግመው 
አሉን . . . የዛሬ ስንት ዓመት ጀምሮ። 

ድሮ ድሮ ልደቱ አያሌውም ብሎን ነበር። አቶ ኃይሉ ሻወልም ብለውን 
ነበር። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምም ብለውን ነበር። ብርቱኳንም 
ብላን ነበር።አቶ ግዛቸው ሽፈራውም ብለውን ነበር። 
የኛ ሰፈር ልጆም ብለውን ነበር።
 
ዛሬም እያሉን ነው። እነሆ የጠቦት 7ቹ (ግንቦት ሰባት ይሉታል) ዶ/ር 
ብርሃኑ ነጋ እና አንዳርጋቸው ጽጌ ተረኞች ሆነው መጥተዋል።እንዴት 
እንዳለቀለት ለመናገር ደግሞ ያለፉት አሥራ ምናምን ዓመታት 
የ”አለቀለት” አባባል ልምዶች መሠረት በማድረግ ይመስላል፡ ብርሃኑና 
አንዳርጋቸው ”አለቀለት አለቀለት” እያሉ እያጦዙት ነው። እያስጮሁት 
ነው። በመደጋጋም ብዛትና በማጮህ ብዛት ቢያንስ ራሳቸውን የኢህአዴግ 
መንግሥት የወደቀበት የህልም ዓለም ውስጥ የከተቱ ይመስላሉ።

የሚደንቀው ግን የመንግሥት እጅግ መጠናከርም ይሆን መላላት ጋር 
ምንም ዝምድና በሌለበት ሁኔታ የሚዜመው የ”አለቀለት” ዲስኩር በየቀኑ 
መስማትና ማንበብ ይህንንም አብሮ ማስጮህ ብቻ እንደ ሀሺሽ ሱስ 
የሆነባቸው የፓልቶክ አርበኞች፡ የድረ ገጽ ጀግኖችና የራዲዮ ቆራጦች 
መኖራቸው ከማስገረም ካለፈ ቆይቷል። 

ልዩነቱ፡ ”አሁን ደግሞ ማን ነው ባለሳምንት የፓልቶክ ”አዝማች ጄኔራል”?” 
”ማን ነው የድረ ገጹ ባለሳምንት ”ስትራተጂስት”?” ”ማን ነው ባለሳምንት 
የራዲዩ የ”ቁርጥ ቀን ልጅ”?” የሚለው ጥያቄና መልስ ነው - የመልሱ 
ተቀያያሪነቱ ፈጣን ስለሆነ... የጠዋቱ ፈሪና ባንዳ የከሰዓት ደፋርና ጀግና 
ሲመስላቸው... የጠዋቱ ቆራጥ የማታ ቁራጭ ሲሆንባቸው ። ከነዚህ የወሬ 
ሱሶኞች ጋር ደግሞ እንደልባቸው መጻፍና መናገር ቀርቶ መተንፈስ 
የሚችሉበት የራሳቸው የድምጽም ይሁን የጽሁፍ መድረክ ያጡ የሻዕብያ 
ውላጆች የኛዎቹን Virtual አንበሶችን በል በርታ እያሉ ሲያሟሙቋቸው 



ይውላሉ ያድራሉ በER እና EMF መሿለኪያዎች። እነሱም ይቀጥላሉ 
ለጊዜው . . .

ደግነቱ መንግሥትን ”አለቀለት” ያሉትና የሚሉት ሁሉ ራሳቸው 
ሲያልቅላ(ባ)ቸው ባየ አይናችን  ጊዜያቸውን ጠብቀው ስለሚከስሙ ጠቦት 
፯ም እንደነ ቅንጅት፡ ከፋኝ፡ አርበኞች ግንባር፡ ኦነግ፡ ኦብነግ 
ያልቅለታል። አሁን አሁን ደግሞ እንደ እነዚህ አይነት ስብስቦች 
የሚያልቅላቸው በውስጣቸው በሚፈጠር ችግርና በሽታ ስለሆነ የት ነበሩ 
ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ሁሉ መልስ መስጠት በማይችሉበት ሁኔታ ነው ብንን 
ብለው የሚጠፉት።

ለጊዜው ግን ብርሃኑና አንዳርጋቸው በየቃለ ምልልሱ የሚጠየቁትን 
በሥርዓት መመለስ ትተው ተራ ስድብ ሲያዘንቡና ”መለስ፡ በረከት” እያሉ 
በንዴት የሚናገሩትን ስሰማ የብርሃኑና አንዳርጋቸው ማንነት ተቀይሮ 
የመስከረም በቀለ ቀልድ ላይ ያሉትን በእድሜ የገፉ እናት የሆኑ 
ይመስለኛል። እኝህ እናት ለፍቅርና ለወጣቶች የተዘጋጀ ኮል-ኢን የራዲዮ 
ፕሮግራም ላይ ደውለው ”አገር ቤት እያለሁ በዲቪ ምክንያት ሳልጨርሰው 
የመጣሁት ስድብ አለ” ብለው ያለ ቦታቸው ገብተው ለራዲዮው ገንዘብ ስለ 
ከፈሉ ብቻ እድሉ ሲሰጣቸው አጠገባቸው የሌሉትን ሌላ እናት ላይ 
በቀልዱ በተገለጸው የራዲዮ መስመር ላይ ወጥተው ”እ-ና-ው-ቅ-ሻ-ለ-ን... እ-
ና-ው-ቅ-ሻ-ለ-ን” እያሉ ስድባቸውን አወረዱት። በ ሳ-ቅ- ....

ብርሃኑና አንዳርጋቸው በፓልቶክም በቪ.ኦ.ኤ.ም በዶችቬሌም በራሳቸው 
ራዲዮም በጽሑፍም የሚናገሩትንና የሚጽፉትን በሰማሁና ባነበብኩ ቁጥር 
”እ-ና-ው-ቅ-ሻ-ለ-ን... እ-ና-ው-ቅ-ሻ-ለ-ን” ያሉትን እናት ትዝ ከማስባል ሌላ 
ያለፈ ነገር አላገኘሁበትም። የእኝህ እናት ነገር ደግሞ እጅግ በጣም 
ያስቃል። ካላያችሁት እዩት። በ ሳ-ቅ- ....
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