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ከግፉ ጨምሩበት......! 

መስከረም አበራ (e-mail meskiduye99@gmail .com) 

ሃገራችን ከድሮ እስከ ዘንድሮ ግፍ በገፍ ሞልቶ የተትረፈረፈባት ነች፡፡የኢትዮጵያን ህዝብ የለውጥ ማዕበል ጠልፎ የዘውዳዊ ስርዓቱን 

ተካሁ ያለው የደርግ አስተዳደር በግፉ ክፋት ንጉሱን የሚያስመሰግን ነበር፡፡የግፍ ፅዋ ሲሞላ የሰራዊቱ ብዛት ያላደነው ደርግ ወደ 

ዘላለም ቤቱ ከወረደ በኋላም የሃገራችን መከራ አልቀለለም፡፡ግፍ ገፍቶ ደደቢት አደረሰን ያሉት የህወሃት ሸማቂዎች የግፈኝነቱን 

ባለሳምንትነት የተረከቡት አዲስ አበባ እንደዘለቁ ነበር፡፡ ህወሃት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት የግፉ ፈርጅ ብዙ ነው፡፡ 

ለኢህአዴግ መንግስታዊ አስተዳደር አቤት ወዴት ያላለ ተአምር የሆነ የንግድ ሃሳብ ቢኖረውም የንግዱ ሜዳ ደልዳላ 

አይሆንለትም፡፡በፖለቲካው መስክ ኢህአዴግን ከልብ መተቸት መጨረሻው የሲኦል ታናሽ የሆነው ማእከላዊ መገኘት ነው፡፡የኪነ-

ጥበበቡ መስክ የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስትን ካላሞካሸ ሳንካው ብዙ ይሆናል፡፡ሌላው ቀርቶ የሃይማኖት አባት ተብዎች ሳይቀሩ 

ከሰማያዊው መንግስት ይልቅ ለህወሐት/ኢህአዴግ አስተዳደር ለማሸብሸብ ይቃጣቸዋል፡፡ አምላክ የሚወደውን ችላ ብለው 

መንግስት የሚወደውን ለመከወን ይሟሟታሉ፡፡ አምላክ የሰጠውን ነፍስ መውሰድ ያለበት አምላክ ስለሆነ ሰው በሰው እጅ 

እንዳይሞት የመገሰፅ የሞራል ክብደት አጥተዋል፡፡  

የግፍ ብርታት ንግዳቸውን አቀዛቅዞ ተስፋ ያሳጣቸው ጥሩ ባይባልም ሃገር ጥሎ የመሰደድ አማራጭ አላቸው፡፡ እምነቴ ይበልጥብኛል 

ያለ አርቲስትም የስደት መንገዱ አይርቅበትም፡፡ ሌላውም እንደየ ሁኔታው ማምለጫ የመሰለውን ሁሉ ያደርጋል፡፡ዛሬ በሃገራችን 

የመረረ በቀለኛነት የአሸናፊነት ማህተም ሆኗል፡፡ በዛሬዋ ኢትዮጵያችን ንፁሃን ላይ ክፉ ስም ለጥፎ ከቤተሰብ ለይቶ 

ማሰሩ፣የወጣትነት እድሜን በጨለማቤት እንዲባክን ማድረጉ፣ማዕከላዊ አስገብቶ የምድርን አበሳ ማስቆጠሩ፣በፍርድቤት ተጠልሎ 

የበቀል በትርን ማሳረፉ ሁሉ አልበቃ ብሎ ይሄን ሁሉ ያለፈን ሰው የአልጋ ቁራኛ አድርጎ ሞቱን በጉጉት የመጠባበቅ ግፈኝነት ላይ 

ተደርሷል፡፡  

ይህን የሚያደርገው የፈጣሪን ስም ከአፋቸው የማይነጥሉት አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ “የሚመሩት” መንግስታዊ አስተዳደር 

ነው፡፡አስተዳደሩ የመንግስትነቱን ግርማ በማይመጥን መልኩ የግለሰቦችን እንግልት በማየት የመደሰት አጓጉል ግፈኝነት ላይ 

ደርሷል፡፡ሰዎች የሚለያዩት በመንፈሳቸው ብርታት እንጅ በስጋቸው ላይ በመጣ ህመም እኩል ይሰቃያሉና ፡፡የሰው ፍጥረትን አንድ 

ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ህመም የመስለኛል፡፡ በመንግሰት አስተዳደር ዙፋን ላይ የተኮፈሰ አምባገነንም ሆነ ምስኪን ለፍቶ 

አዳሪ፤ሰማኒያ አመት አዛውንትም ሆነ የወራት እድሜ ጨቅላ ህፃን አካላቸው ላይ ያለ በሽታ እኩል ያማቸዋል፡፡ ምናልባት 

ህመማቸውን የሚገልፁበጽ መንገድ እንደመንፈሳቸው ብርታት፣ እንደእድሜያቸው ልዩነት ወዘተ ይለያይ ይሆናል፡፡ በመንፈሱ 

ብርታት አደጋን ንቆ የኢህአዴግን ክፉ አስተዳደር ሲሞግት የነበረ የስጋው ህመም የማያሸንፈው ብረት ነው ማለት አይደለም፡፡ 

ቀድሞ በአደባባይ ለፍትህ እንዲጮህ ያደረገው የመንፈሱን ልህቀት እንጅ አካላዊ አወቃቀሩ ከሰው የተለየ ስለሆነ 

አይደለም፡፡ኢህአዴግ የሚሳሳተው እዚህ ላይ ነው፡፡  

መንፈሳዊ ስብዕናቸው በመላቁ የተነሳ ብልሹ አስተዳደሩን የተቹ ዜጎችን ማዕከላዊ ወስዶ አካላቸውን በመደብደብ የሚያሸንፋቸው 

ይመስለዋል፡፡አልተገናኝቶ በሆነ ሁኔታ ለአእምሮ ጥያቄ የአካል መልስ ይሰጣል፡፡ኢህአዴግ ይህን የሚያደርገው ከሰዎቹ ጋር ያጣላው 

ምን እንደሆነ የማጤን ስክነት ስላጣ ነው፡፡ከሚያንገላታቸው ሰዎች ጋር የተጣላው አስተሳሰቡ ካስተሳሰባቸው ስላልገጠመ 

ነው፡፡ልዩነታቸው የሃሳብ ነው፡፡ሰዎች የሚያስቡትን በሚወደው አቅጣጫ ለመንዳት በማይሆን ሁኔታ ዱላን ይመርጣል፣ጨለማቤት 

ያጉራል፡፡ዱላ አካልን የማቁሰል እንጅ አስተሳሰብን የማስለወጥ ሃይል የለውም፡፡ 
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የሰዎችን አስተሳሰብ ለመቆጣጠር ወይም ለማስቀየር መንገዱ በአስተሳሰብ ልቆ መገኘት እንጅ ገራፊ እና ዱላ ማብዛት 

አይደለም፡፡የመንግሰትን ግፈኝነት ሲሞግት የነበረን ሰው አካል በመደብደብ፣ለበሽታ አሳልፎ በመስጠት ለብልሹ አስተዳደር አልገዛም 

ያለውን ጠንካራ መንፈሱን ማሸነፍ አይቻልም፡፡ይልቅ  የሃሳብ ልዩነቱን በዱላ ማጀቡ የባሰ መራራ የጥላቻ ስር መትከልን ያመጣል፡፡ 

በአስተሳሰቡ ምክንያት ማዕከላዊ ገብቶ ስቃዩን ያየ ሰው ከእስር ሲወጣ የቀድሞ የሃሳብ ልዩነቱን ከመሪር ጥላቻ ጋር አጅቦ 

በመንግስት ላይ ያምፃል፡፡ምናልባትም በፊት እምብዛም ያልነበሩ የታጋዩ ቤተሰቦች የወንድማቸው/የልጃቸው/የትዳር ጓደኛቸውን 

መታሰር ተከትሎ ቂምና ጥላቻን ጨምረው በመንግስት ላይ ፊታቸውን ያዞራሉ፡፡ እንዲህ እንዲህ እያለ ያጠራቀመው ጠላት ነው ዛሬ 

በመንግስትን ላይ የተነሳው፡፡  

ሃብታሙን ባሰብን ጊዜ አለቀስን .....!  

ሃብታሙ አያሌው በሃገሩ ፖለቲካዊ ከባቢ ላይ ፍትህ ሰፍኖ ማየት የሚሻ ወጣት ታጋይ ነው፡፡የፖለቲካዊ ተሳትፎው የጀመረው 

በኢህአዴግ መንግስት ወገን ነበር፡፡ የኢህአዴግ ፖለቲካዊ ዘይቤ ግን ሃብታሙን በአጋርነት የማቆየት መስህብ አልነበረውምና ለቆ 

ወጣ፡፡ይሄኔ የመንግስት የበቀል አይን በቅርብ ይከተለው ጀመር፡፡ሐብታሙ በአንድነት ፓርቲ የአመራር አባል ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ 

ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ ነበረው፡፡የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በአማራ ህዝብ ላይ አስፀያፊ ዘለፋ ማድረጋቸውን ተከትሎ 

የቀድሞው አንድነት ፓርቲ በጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በከፍተኛ ወኔ የተቃውሞ ሰልፉን ሲመራ እንደ ነበር የሚታወቅ ነው፡፡ 

ይህች ሐብታሙን በመንግሰት የበቀል መዝገብ ያስመዘገበች የመጨረሻ አጋጣሚ ትመስለኛለች፡፡ ከባህርዳሩ የተቃውሞ ሰልፍ በኋላ 

ክትትሉ እንደበዛበት፤ ቀጣዩ እስር፣ ድብደባ ወይም ሞት እንደሆነ እንደሚሰማው ለዚህም ዝግጁ እንደሆነ፤ ከልጁ ጋር ያለውን 

ስሜታዊ ቁርኝትም እየቀነሰ ባለቤቱ እንድትሸከም ፈርጀባታለሁ ሲል ሃብታሙ በአንደበቱ አጫውቶኛል፡፡ ይህን ካለኝ በኋላ አንድ 

ሳምንትም የቆየ አልመሰለኝም እስሩን ስሰማ፡፡  

ማዕከላዊ ገብቶ መንገላታቱን ቀድሞም የጠበቀው ነገርነውና ብዙ ላይገርመው ይችላል፡፡ማንኛውም የሰው ፍጥረት የማይጠብቀው 

ግን ዛሬ እየሆነ ያለውን ነው፡፡ የፈለገ የጥላቻ ጥግ አልጋ ላይ የተኮራመተን የሃገር ልጅ የመታከም ሰብአዊ መብት በሰበብ አስባቡ 

በማዘግየት ለሞት ማመቻቸት ላይ ያደርሳል ብሎ ማሰብ አረመኔ መሆንን ይጠይቃል፡፡ለዚህ ነው የሃብታሙ የህክምና ጉዞ መዘግየት 

ከመንግስት ባለሟሎች በቀር የሃገር ሰውን ሁሉ ያንጫጫው፡፡ ነገሩ መንግስትን ከመታዘብ ወደ መጥላት፤ የግፈኛውን አስተዳደር 

ፍፃሜ ወደ መመኘት ያሻግራል እንጅ ‘ጎበዙ መንግስት እንዲህ አድርጎ ጠላቱን አሸነፈ’ የሚለው የለም፡፡ግፍ ጤናን የመቀማት 

እብሪት ላይ ከደረሰ በኋላ ከግፈኞች ጋር የሚያብረው ማነዉ? በግፍ ጤናውን መቀማቱ ሳያንስ አትታከምም የተባለ የሰው ፍጥረት 

በሃገሩ ላይ ያለው ተስፋ ምንድን ነው?ዘሎ ያልጠገበን ጎበዝ ጤና በግፍ ነጥቆ ሲማቅቅ እያዩ መመፃደቅስ ምን የሚሉት የአእምሮ 

ህመም ነው? እንዴት ያለ “ጉብዝና” ነው ይህን ያህል የእግዜር ታናሽ የመሆን ሰው ጤፉነት ላይ የሚያደርሰው?  

በሞትና ህይወት መሃል ሆኖ ለባህር ማዶ ህክምና የፍርድቤትን ትዕዛዝ የሚጠብቀው ሃብታሙ በስር ፍርድቤት ነፃ የተባለ ልጅ 

ነው፡፡አሁን ፍርድቤት የሚመላለሰው ይግባኝ ስለተባለበት ነው፡፡ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለሰው ቀርቶ በእስርቤት ያለ ፍርደኛ 

እንኳን በህይወት የመኖር መብት ስላለው ህክምና የማግኘት ሙሉ ሰብአዊ መብት አለው፡፡ዛሬ ነገ እያለ የህክምና ገዞውን 

ለሚያዘገየው ፍርድቤትም ይህ አይጠፋውም፡፡ በሃገራችን ፍርድቤቶች እምነት ያጣነው ዛሬ ባይሆንም እዚህ ድረስ ይደርሳል ብሎ 

መጠበቅ ግን ያስቸግራል፡፡ ለዚህ መሰለኝ የሃብታሙ ባለቤት ወ/ሮ ቤተልሄም የፍርድቤቱን መልስ ስትሰማ እግሮቿ ከድተዋት 

መሬት ላይ የተዝለፈለፈችው፡፡ይህ ግፍ ነው!  

በፍርድም በስልጣንም ወንበር ላይ የተሰየሙት ሰዎች የለበሱት የሚታመም ስጋ ነው፡፡ይህን ለማስታወስ አቶ መለስን ለማስረጃነት 

መጥራት ግድ ይላል፡፡ እነዚህ ነገስታት እንደ ሃብታሙ የሚሳሱላቸው ልጆች አሏቸው፡፡ እነሱ እና ልጆቻቸው ሲታመሙ ስንት 
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ገንዘብ ከስክሰው ምን ያህል ርቀት ተጉዘው እንደሚታከሙ የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡ሃብታሙ ግን የትግል አጋሮቹ እና ቤተሰቦቹ 

ለፍተው ባመጡት ገንዘብ መታከምን ተከልክሏል፡፡ፍትህን በፍጥነት ሊሰጡ መሃላ ገብተው በፍርድ ወንበር ላይ የተሰሙት ዳኛ 

‘ስብሰባላይ ናቸው’ የሚል ገራሚ መልስ ሲሰጥ፤ በስራ ገበታ ላይ ያለመገኘት ወንጀልነቱ ቀርቶ እንደ መብት ‘ዛሬ ስራ 

አልገቡም’ሲባል መከረኛው ሐብታሙ ማደንዘዣ ላይ ነው፡፡ ህይወቱ ከደቂቃ ደቂቃ የምትራመደው በደምስሩ በተተከለው መርፌ 

በሚያልፍ ግሉኮስ ነው፡፡ የትናንቱን ጎበዝ እንዲህ ያኮራመተው ከባድ ህመም አይደለም፡፡ቀላሉን ህመም አጎርምሶ ከባድ ያደረገው 

ሐብታሙ በእስር ቤት ያሳለፈው የግፍ አያያዝ ነው፡፡ 

ይህ ሁሉ ስለደረሰበት ነገ ጤናው ሲመለስ(ይህ ፀሎቴም እምነቴም ነው) ሐብሙ የመንግስት ወዳጅ ይሆናል ማለት አይደለም፡፡ 

እሱ የገባው ገብቶታልና ከግፈኛ መንግስት ጋር ህብረት የለውም፡፡ይህ ሁሉ የግፍ ናዳ ከወረደበት በኋላ ግን የቀደመ በሃሳብ 

መለያየቱ ጥላቻን አዝሎ ዳብሮ ተደማምሮ ይመጣል እንጅ ትግል አይቆምም፡፡ የጥላቻ ውጤቱ ደግሞ ደግ አይደለም፡፡ይህ 

የማያከራክር ሃቅ ከሆነ መንግስት ይህን ሁሉ ግፍ በአንድ ወጣት ዜጋ ላይ ሲፈፅም አላማው ምን ይሆን?ጠላት ማበራከት? ከዚህ 

ምን ሊገኝ? ወይስ መንግስት በርትቶ የሚሰራለት የታጋዮች እንግልት ትግልን የማስቆሚያ መንገድ መስሎት ይሆን? እውነቱ ይህ 

ቢሆን ኖሮ የቀይ ሽብርን ታሪክ የሰሙት ሐብታሙ፣ዮናታን፣ወይንሸት፣አንዱአለም፣ክንፈሚካኤል ደበበ(አበበ ቀስቶ)ወዘተ 

ለዲሞክራሲ ሲታገሉ ባልታዩ ነበር፡፡ ስለዚህ አካልን በመደብደብ፣ለደዌ አሳልፎ በመስጠት፣ህክምና በመከልከል አካልን ማጎሳቆል 

ይቻል ይሆናል እንጅ የታጋይን አስተሳሰብ መቆጣጠርም ሆነ ትግልን ማስቆም አይቻልም፡፡ የሰው ልጅ አእምሮ ውላጅ የሆነ 

አስተሳሰብ ላመጣው ጥያቄ የዱላ እና የደዌ መልስ መስጠት በአረመኔነት ያስፈርጃል፣አይንህ ለአፈር ያስብላል እንጅ ጎሽ ጀግና 

አያስብልም፤ዙፋንንም አያፀናም!       

ማነህ ባለሳምንት...... 

የበቀለኛው የኢህአዴግ መንግስት ሰለቦች አያሌ ናቸው፡፡የምናውቃቸውም የማናውቃቸውም ወገኖቻችን የሆነ ስም ተለጥፎባቸው 

በየእስርቤቱ መፈጠረቸውን በሚያስረግም መከራ ውስጥ እንዳሉ መገመት ቀላል ነው፡፡መከራው ህክምና ተከልክሎ በህመም 

መሰቃየትን የጨመረ ነው፡፡ ለዚህ ፋና ወጊው እውቁ አገር ወዳድ ፕ/ሮ አስራት ይመስሉኛል፡፡ለብዙዎች ፈውስ የነበሩት ይህ ሰው 

በእስርቤት ህክምና በመከልከላቸው ያለ አግባብ ወደማይቀረው እንዲሄዱ ሆኗል፡፡ የፕ/ሮ አስራት ሞት ግን ኢህአዴግ እንዳሰበው 

የተቃውሞ ዳርቻ አልሆነም፤ይቅስ ብዙ አላማቸውን ያነሱ ወጣቶች እግራቸውን ተክተው ተነስተው ግፈኛውን መንግስት መታገሉን 

ቀጥለዋል፡፡  

ከነዚህ ውስጥ ክንፈሚካኤል ደበበ(አበበ ቀስቶ) አንዱ ነው፡፡ ይህ ልጅ የውለታውን ያህል ብዙ ያልተባለለት፣ለጉዳዩም ብዙ 

ትኩረት ያልተሰጠው ነው ብየ አስባለሁ፡፡ አበበ ቀስቶ ወለም ዘለም የማያውቅ፣እስር፣ድብደባ፣ውክቢያ ያልበገሩት ጠንካራ ታጋይ 

ነው፡፡ ማዕከላዊ በደረሰበት ድብደባ ደም ጭምር በሚያመነጭ ከፍተኛ የጆሮ ህመም እየተሰቃየ እንደሆነ ሰሚ የለም እንጅ ቤተሰቦቹ 

ዘወትር የሚናገሩት ነው፡፡ ደካማ አዛውንት እናቱ ስለሆነው ነገር ሲናገሩ፣ልጃቸውን ለመጠየቅ ከአዲስ አበባ ዝዋይ ሲንከላወሱ 

አንጀት ይበላሉ፡፡ ከሁሉ በላይ የልጃቸው ህክምና ያላገኘ ህመም ያሳስባቸዋል፤ያስለቅሳቸዋል፡፡ ይህ አይነቱ የአዛውንት አናቶች እንባ 

በግሌ በጣም ያስፈራኛል፡፡በተመሳሳይ ዝዋይ እስርቤት የከተመው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እናትም በልጃቸው ህክምና እጦት 

እድሜ በተጫነው አይን የሚያነቡ ሌላ እናት ናቸው፡፡ልጃቸው ተመስገን በጀርባ ህመም እየተሰቃየ ግን ህክምና እንደልቡ እንዳያገኝ 

ተከልክሎ ይገኛል፡፡ህመሙ ፋታ እንደማይሰጥ ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ በተደጋጋሚ ለቪኦኤ የሚገልፀው ነው፡፡ ፋታ በማይሰጥ 

ህመም ጠላትን ማሰቃየት የኢህአዴግ አዲሱ “የጀግንነት” ፈሊጥ ነው፡፡ ውብሸት ታየ እንዲሁ በኩላሊት ህመም እየተንገላታ 

የህክምና ያለህ የሚል ወገናችን ነው፡፡ውብሸት በቀላሉ የሚፈወሰውን የኩላሊት ጠጠር ህክምና በማጣት በመሰቃየት ላይ ይገኛል፡፡ 
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በዝዋይ እስር ቤት የሚጠጣ ውሃ ማግኘትም ችግር ነውና በሽታው መባባሱ አይቀሬ ነው፡፡ በቃሊቲ የምትገኘው ወ/ሮ እማዋይሽም 

እንዲሁ በእስርቤት ድብደባ ወቅት የሸመተችው የጡት ህመም እያሰቃያት ህክምና እንደተነፈገች የእስርቤት ጓዶቿ ሲፈቱ የሚገልፁት 

ነው፡፡  

እነዚህን ለምሳሌ አነሳሁ እጅ ብቸኞቹ የግፍ ሰለቦች ናቸው ማለት አይደለም፡፡ ህክምና የተከለከሉ የህሊና እስረኞች የእስር 

ጊዜያቸውን ጨርሰው ሲወጡ በወቅቱ ቢታከሙት ቀላል የሚሆነው ህመማቸው ህይወታቸውን አደጋ ላይ እስከመጣል ሊደርስ 

እንደሚችል የታወቀ ነው፡፡ሰዎችን ያልሆነ ስም ለጥፎ ማሰሩ አንሶ ህክምና ከልክሎ፤ በቀላሉ የሚድነውን በሽታ አጎርምሶ ሰዎች 

ከእስርቤት ወደ ሆስፒታል አልጋ እንዲያመሩ ማድረግ የግፍ ግፍ ነው! የግፍ ፅዋ የሞላ ቀን ግፈኞች በአፍጢማቸው መደፋታችሁ 

አይቀርምና የግፉ ፅዋ እንዲሞላ ከግፉ ጨምሩበት.....!                 

           

     

            


