
አሳፓ ! ደሪቤኔ? ኡባ ደርዛቤኪ እንታ? 

እኛ የዶርዜ ቋንቋ ተናጋሪዎች በንግግራችን ወቅት የግዕዝ ፊደላቱን 'ፐ' እና 'ፈ' ን ያለምንም 
መቸገር እንዳመቸን እየቀያየርን እንጠቀማለን። ይህ እንግዲህ መላውን ያንን ቋንቋ 
ተጠቃሚዎች የሆንነውን ሁሉ የመልካዊ ምድራዊ አቀማመጣችን የትም ሆነ የት ሳይለይ 

የሚጨምር ሀቅ ነው። ወላይታ ይሁን ቦሮዳ፤ ቁጫ ይሁን አርባምንጭ፤ ጨንቻ ይሁን ኮንሶ 

ዲታ ሆነ ዶኮ፤ እንዲሁም በአነጋገር ዘይቤያችን (አክሴንት) የ ላካ እንሁን ደርፄ፤ ሆሎኦ 
እንሁን ሂርጶ ሰፈራችንም ወገዳ ይሁን ሱልዓ ወይም ሸዬ እነዚህን ሁለት ፊደላት 

እየለዋወጥን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ያህል  ጠላ መጠጥ "ፐርሶ" ወይም "ፈርሶ" ተብሎ 

ይታወቃል። ፖሊስ ከማለት ይልቅ "ፎሊስ" ማለት ይቀናናል።  

በነገራችን ላይ የዛሬን አያድርገውና ጋሞ ተባልን ዶርዜ ወይም ሆሎኦ፤ ደርፄ ተባልን ሂርጶ 

ለእኔ መሰረታዊ ጥቅም ወይም ጉዳት የለውም። ከ1966 የካቲት አብዮት በኋላ አንዳንድ 

የአካባቢና የህዝቦች ስያሜ “አሉታዊ አንደምታ (negative connotation) አላቸው ” 
ተብሎ ለውጦች ተደረጉ። አሩሲ ወደ አርሲ፤ ገሙጎፋ ወደ ጋሞጎፋ፤ ዶርዜ የሚለው ስያሜ 
ወደ ጋሞ ሌላም ሌላም። ይህ መሰረታዊ የሆነውን የሰብአዊና የዜግነት መብትን፤ 
የማህበረስባዊና ምጣኔ ሀብታዊ ፍትህ ጥያቄዎችን የመመለስን ተግባራትን መፈጸም 
ባለመሆኑ ነው መሰረታዊ ጥቅም የለውም ያስባለኝ። እንዲያውም መሰረታዊ ጥያቄው 
በአግባቡ እንዳይመለስ እንቅፋትና ደንቃራ ለሆኑ ምራጭ መኮንኖች መሸሸጊያ ሆነ። 

 ዛሬ ዛሬማ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የማንነት ቀውስ ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ ጭራሽ 
መሰረታዊ የፖለቲካ ጥያቄዎች ምንነታቸው ጠፍቶ ህዝብ ሁሉ የወያኔን የብሔረኛነት ኪኒን 

በግዴታ እንዲውጥ ከተደረገ በኋላ ዓይን አውጣው ወያኔ ተከርብቶ "ስለሀገር አንድነት 

ጉዳይ ማን ከኔ በላይ ስሱ የሆነ (የሚሳሳ) አለ?" እያለን እንገኛለን። ምፀት! 

ወደርዕሰ ጉዳዬ ልመለስና ከላይ በዶርዝኛ (አሁን አሁን እንደተለመደው በጋሞ ቋንቋ) 

"አሳፓ ጫቦ! ደሪቤኔ? ኡባ ደርዛቤኪ ኢንታ?" ሲተረጎም  "አሰፋ ጫቦ! አልበዛም ወይ? 

እንዲያው አላበዛኸውም ወይ አንተ?" ማለት ነው። 'ፐ' እና 'ፈ' ተለዋዋጭ ስለሆኑ ማንም 

ቋንቋውን የሚናገር ሰው በተለይ ደግሞ ትምህርት ቀመስ ሆኖ እንደአሰፋ ጫቦ "የተሞረደ" 
ምላስ ከሌለው አሰፋ ከማለት ይልቅ አሳፓ ማለት ይቀናዋልና ነው እኔም በዚያው መንገድ 
የተጠቀምኩት።  

እንዲያው ይህንን ለእግረመንገዴ አንሳሁት እንጂ ዋናው አነሳሴ " አቶ አሰፋ አሁንስ መካሪ 

አጣኽ" ለማለት ነው። መቼም መሰረታዊ ለሆነው ሃሳብን በፅሁፍም ሆነ በንግግር ለመግለፅ 
መጣርና መሞከር መሰረታዊ መብት ነውና ያንን መብቱን ለማስጠበቅ እኔው ራሴ 
እታገልለታለሁ። ሆኖም ግን ሰውዬው ከጊዜ ወደጊዜ የሚፅፋቸው ነገሮች ወይ ውሸት 



ካልሆነም ፍሬ የለሽ ከመሆናቸውም በላይ ከማንኛውም የሥነ-ፅሁፍ ምደባ (ዠንራህ/ 

genre ) ውስጥ ሊገቡ የማይችሉ የተነኳኮሩ ናቸውና እባክህ ቶሽ! ለማለትም ነው።  

የግልና የቤተሰብ ታሪክ (ባዮግራፊ) ነው? ስነ-ህግ ነው? ፖለቲካዊ ስነ-ፅሁፍ ነው? ስነ-

ተፈጥሮአዊ ነው? ሳይንሳዊ ልብወለድ (scifi) ነው? ምንነቱ ግልፅ ያልሆነ ነገር 

እየሞነጫጨሩ ደራሲ/ፀሐፊ የሚያስደርግ በዚያ ላይ ውሸት ሲታከልበት ደግሞ አይጣል 
ነው። ይኸንኑ ድርጊት ደግሞ በጋሞነትና በጨንቻ ተወላጅነት ከለላ ሥር ለማዋል መሞከሩ 
ነው ትንሽም ቢሆን አሳስቦኝ እረ እባክህን ልጓም ያዝ ለማለት የተነሳሁት። ይኽንን 
በማድረግ ለጋሞ ማንንነት የበኩሌን አስተዋፆ እያደረግሁ ለማለት ከሆነ አንደኛ ብዙ 
አትድከም ምክንያቱም የጋሞዎች መሰረታዊ ፍላጎት ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ መሰረታዊ 

ፍላጎት ጋር የተቆራኘ ነው፤ ሁለተኛ የቅድሚያ የኢጭአት/ኢማሌድህ ዘመን ታሪክህ 
የሚያመለክተው ለህዝብ ተቆርቋሪነትን ሳይሆን ሰቆቃ ፈጣሪነትን ነውና በጋሞ ህዝብ ጀርባ 
ለመከለል አትሞክር ለማለት ነው።  

አጅሬ አሰፋ በጣም እያበዛው ነውና እረ እባክህ ቀነሰ አድርገው፤ ይሉኝታና ለከት የሚባል 
ኢትዮጵያዊ ይትበሃል አለ ለማለት ነው። እንዲያው ይህንኑ ለማመላከት ራሱ በንግግርና 
በፅሁፍ ካነሳቸው ነገሮች አንዳንዱን ላነሳ ነው። 

አሰፋ ስለሥነ ምግባር ሊያስተምርና “በፅሑፍ ሥራዎቼ ብዙ ብዙ ሰዎችን አስተማርኩኝ” 

ሲል በጣም ግርም ይለኛል። ራሱ በተለያየ ጊዜ አንዴ "ይመስለኛል" ሌላ ጊዜ አንዱ ጋር 
ያለውን ሌላ ቦታ ላይ እየሻረ የሚያቀርበው የትምህርት ሂደት ለሕግ ትምህርት ቤት 

አይደለም ለዝቅተኛ የትምህርት ተቋም እንኳን ሊያበቃው የማይገባው አምታች (dodgy) 
ሂደት ነው።  

ሲፈልገው መላውን የአንደኛ ደረጃ ትምህርት በሁለት ዓመት ጨረስኩት ይላል። ሌላ ጊዜ 
አንደኛ ደረጃን ሳልጨርስ ድንጋይ ወርውሬ ሻሸመኔ መጣሁና የሰው ሰርቲፊኬት ኮፒ 
አድርጌ ኮፒው ላይ የኔን ስም ሞልቼ ከፍ ወደአለ ክፍል ገባሁ የሻሸመኔ ትምህርቴንም 
በፀሐይ ፍጥነት ሂሳብ አጥናቅቄ አዲስ አበባ መጥቼ ትምህርቴን ቀጥዬ ከአቋረጥኩ ዓመታት 

በኋላ ደግሞ ይህንኑ ያደግሁበትን የማጭበርበር ተግባር (fraud) አልጋነህ ወልደማሪያም 
በተባለ  ሰው ሰርቲፊኬት ላይ ከውኜና ሁለተኛ ደረጃን እንደጨረሰ አስመስዬ ለከፍተኛ 

ትምህርት ኮሌጅ ገባሁ ይለናል። ታሪኬ ባጭሩ ማለት ይህች ናት!  

ኧረ ለመሆኑ የያን ጊዜው የኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች የተሰረዘ የተደላለዘ (tampered) 

የትምህርት መረጃን እንኳን የማይለዩ ነበሩ? ወይስ አጅሬ አሰፋ የተካነ ፎርጀሪ ነበር?  



ወጣም ወረደ ድርጊቱ ሞራል የጎደለው ሰው ድርጊት ነው። በጣም አስገራሚው ነገር ደግሞ 

ይኸው ሞራለ- ቢስ የሆነ ሰው ህግ ትምህርት ቤት ገብቶ መማሩ፤ አልፎ ተርፎም በኮሌጁ 

ውስጥ የራስ ያልሆነ ፅሑፍን ምንጩን ሳያመላክቱ ገልብጦ ማቅረብን (ፕሌጀሪዝም)አጣሪ 

ፍርድ ቤት (ሆነር ኮርት)ኮሚቴ አባል ሆኖ ለዓመታት ሰራሁ ብሎ ነገር ነው።  ምፀት ሁለት! 

አሰፋ ይህንኑ ምፀት በቅርቡ  "….በዚህም’ኮ መንገድ አለ!"  በሚል ርዕስ በለቀቀው ፅሁፍ 
ሥር አነበብኩትና ባለፈው ሰሞን የታዋቂዋ የኪነት ሰው የአስናቀች ወርቁ ሴት ልጅ የውሸት 
ሰነድ አዘጋጅ አጭበርባሪዎች ያደረሱባትን አሳዛኝ ድርጊት በሰይፉ ስንታየሁ ሾው ላይ አይቼ 
የተሰማኝን ስሜት አስታወስኩ። መቼም ያንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም አይቶ ልቡ ያላዘነና 
ያላቀሰ ሰው የአሰፋ ጫቦ ሕሊና ያለውና በአጭበርባሪነቱ የሚኩራራ ዕቡይ ብቻ ነው መሆን 
ያለበት።   
 

ይህ የአሰፋ ጫቦ ምፀታዊ ድርጊት አንድ መንግሥቱ ባልቻ የሚባልን ሰው ያስታውሰኛል። 

መንግሥቱ ባልቻ ከ1960ዎቹ አጋማሽ  አካባቢ ጀምሮ በመርካቶና አካባቢዋ የነበረ 

አስቸጋሪ "ቁጭ-በሉ" ነበር።  መቼም ይህን ሰው የያኔው የአራተኛ ፖሊስ ጣቢያና በኋላም 
የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ያደቴ ጉርሙና መላው የአራተኛ ፖሊስ 
ጣቢያ ፖሊስ አባላት በደንብ የሚያውቁት ሰው ነበር። መንግሥቱ በመርካቶ አካባቢ 
በተለይም በአውቶቡስ መናኸሪያ እየተንቀሳቀሰ ከአዲስ አበባ ውጭ የሚመጡ ተሳፋሪዎችን 
ሁኔታ ተከታትሎ እያጠና ለንግድ ወይም ለሌላ ጉዳይ ጠቀም ያለ ገንዘብ መያዛቸውን 
ካረጋገጠ በኋላ ራሱን እንደሸቀጥ አቅራቢ አቅርቦ ሙሉ እምነት እንዲጥሉበት ያደርጋል፤ 
ካስፈለገም ምሳ ከጠጅ ጋር ጋብዞአቸውና የሆነ የሸቀጥ መጋዘን ድረስ ወስዶ ልክ እንደራሱ 
በሚመስል መልኩ እየተንጎራደደ ያስጎበኛቸዋል። በዚያ ላይ አፉ ጤፍ ይቆላል።  ከዚያ 
በኋላ የሚሆነውን ራሳችሁ ገምቱት።  

ከሁሉም ከሁሉም መንግሥቱን ያስደስተው የነበረው የተዘረፉት የከተማ ውጭ ሰዎች ላይ 

ያንን አስፀያፊ  ድርጊቱን የከወነበት ቦታ ድረስ ሄዶ ተጠቂዎቹ የሚሆኑትን ሁኔታ በተለይም 

"ወይኔ ወይኔ፤ እኔ ጠፋሁ፤ እኔ ጠፋሁ" እያሉ ራሳቸውን ይዘው ሲጮሁ ማየት ነበር።  

ይህን ድርጊቱ ተው ተብሎ (ትንሽም ማስጠንቀቂያ ተጨምሮበት) እስከተወው ድረስ ልክ 
እንደ አሰፋ ጫቦ ተመፃድቆበት ያወራ ነበር። 

ስደት ለወሬ ያመቻልና አሰፋ ጫቦ ደግሞ የማያውቀውን ሁሉ ሳይቀር ይሞነጫጭራል። 

በርግጥ "ዕውቀት አንፃራዊ ነው" ብሏል የኢህአፓው ኢያሱ ዓለማየሁ ከፅሁፎቹ በአንዱ። 

የአሰፋ ጫቦ ዕውቀት ግን በአንፃራዊነት ሲታይ ኩረጃና ማጭበርበር የሞላበት ከመሆኑ 

በቀር አዚህ ግባ የማይባልና ትንሿን የባሶ ወንዝን እንኳን የማያሻግር ነው። ይህንን ሀቅ 

ከራሱ ፅሁፎች ላይ ተመርኩዤ ላሳይ፤ 



1. ቅድመ የካቲት 1966 ዓም የነበረው የተማሪዎች ጥያቄ የዘውዳዊው አገዛዝ ያብቃ 

ና የመሬት ለአራሹ ጥያቄዎች ነበሩ ብሎ ያበቃል። ትንሽ ቸመር ካደረገም 

የኃይማኖት እኩልነት ጥያቄ ያነሳል። አለቀ ደቀቀ። እነዚህ ደግሞ በደርጉ አዋጆች 

ተመልሰዋልና - አሰፋ ጫቦ ቀረርቶ ከተነፋና የተፃፈ አዋጅ ሁሉ በአሰፋ ይርጉ 

(በኢትዮጵያዊው ጆሴፍ ጎብልስ) ተነቦ በሬዲዮና በቴሌቪሽን ከተላለፈ እንዲሁም 

በነጋሪት ጋዜጣ ላይ ከተፃፈ ስለተግባራዊነቱ ጣጣ የለውምና - ደርግን የታገላችሁ 

በተለይ ኢህአፓ ንሥሃ መግባት አለበት ይላል። ይህንኑን ለማጠናከር ያው የኩረጃ 

አመሉ አገርሽቶበት ተጎታቹ/ተሳቢው የደርጉ ኮሎኔል ፍሥሃ ደስታ "ኢህአፓ አካለ-

ስንኩሉን የዳግማዊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲሬክተር የነበረውን መኮንን ሸገኔን 

ገደለው" ብሎ የፃፈውን ገልብጦ (ፕሌጀሪዝም እንጂ እንዲህ ናት) ሊነግረን 

ይሞክራል። የመሳፍንቱን ጫማና የማይነከስ ያለን እጅ ሲስም ዕድሜውን የፈጀው 

ኮሎኔል ይህ መኮንን ሸገኔ የተባለን ሰው አካለ ስንኩል በመሆኑ ምክንያት "ድጎማ" 

(ዲሴቢሊቲ አላዋንስ) ሊሰጠው የከጀለበት ለአካለ ስንኩልነቱ አዝኖ አይደለም። 

እንዲያውም ሰውዬውን የሚያውቀውም አይመስለኝም። እርሱም እንዲሁ ተፅፎ 

የተቀመጠን ነገር አግኝቶ የገለበጠው ነገር መሆን አለበት እንጂ ትንሽም ቢሆን 

ለትውልድ መማሪያና ለታሪክ መዘክርነት ላስቀር ያለ ፀሐፊ ቢያንስ ትንሽ ምርምር 

ማድረግ ነበረበት። ለመሆኑ መኮንን ሸገኔ ማን ነበር? ለምንስ ተገደለ? ተብሎ 

ሳይጠየቅ እንዲያው ተነስቶ ኢህአፓ ገደለው ሲባል (ለዚያውም የሕግ ትምህርት 

ተምሬያለሁ ከሚል ሰው መስማት "ይህች ናትና የህግ ትምህርት") ያሰኛል። 

መኮንን ሸገኔ ማን ነበር? አዎን ሸገኔ የዳግማዊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ 

መምህር ነበር። በሀገራችን ደግሞ መምህርነት በተለይም የትምህርት ቤት ርዕሰ 

መምህርነት የሚያስገኘውን ክብርና የሚጥለውን ኃላፊነት የምገልፅበት ቋንቋ 

ያጥረኛል። መኮንን ሸገኔ እኔ እስከማውቀው ድረስ ይህንን ማህበረሰባችን 

የሚሰጠውን የመንፈሳዊ አባትነት ከፍተኛ ግምት ሰጥቶ በዕቅፉ ሥር ያሉ ወጣት 

ተማሪዎቹን ከመከላከል ይልቅ በተማሪ እንቅስቃሴ ላይ ተሳተፉና ድንጋይ ወረወሩ 

እያለ የትምህርት ቤቱን ተማሪዎች ስም ዝርዝር ለባንዶችና ለደህንነት ያስተላልፍ 

የነበረ "ተራ ጠቋሚ" ነበር። ጊዜው ሲደርስ በነሸገኔ ዓይነቶቹ ጥቆማ ስቃይን 

የተቀበሉ ሁሉ አላለቁምና ይናገራሉ።  

2. አሰፋ ጫቦ ስለኢህአፓም ያለው ዕውቀቱ የቆዳውን ውፍረት ያህል እንኳን የጠለቀ 

አይደለም። የተጻፉ ቁርጥራጭ ነገሮችን አንብቦአልና ከዚያ ያገኛቸውን ስሞች 

ብርሃነ መስቀል ረዳ፤ ጌታቸው ማሩ፤ ክፍሉ ታደሰ፤ ኢያሱ ዓለማየሁ እያለ ካወራ 

በቃ የዕውቀት ጥግ ላይ የደረሰ ይመስለዋል። እነዚህ ብቻ አይደሉም ኢህአፓዎች። 

ሌላ ሌላውን ተወውና ብዙ የማታውቃቸው የዶርዜ ወጣቶች ከኢህአፓ ጋር ሆነው 

ሲታገሉ "ፍፁም ነው እምነቴ፤  የትግሉ ነው ሕይወቴ" እያሉ ደማቸውን 

አፍስሰዋል።  ዝርዝራቸውን እዚህ አላነሳም። በኢጭአት/ኢማሌድህነት ጊዜህ 

አንተ ያስፈጀሃቸው የመላው ጋሞ ጎፋ ልጆች ማንነት ደግሞ ቀን ሲወጣ - 



እንዲያው በግብር ይውጣ ሳይሆን በበቂ ጥናት ላይ ተመስርቶ - ይገለፃል::  

እስከዚያው በትግሉ ለወደቁ ጀግኖቻችን እንዘምራለን። አሰፋ “አንተም ጀግኖቼ 

የምትላቸው ካሉህ ዘምርላቸው፤ አለበለዚያ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያምንና 

የኮሎኔል ፍስሐ ደስታን የወረደ "ዕውቀት" ለጊዜው ከፅሁፎቻቸው ልዋስና 

"አላዝን" “ እለዋለሁ። አሊያም አሰፋና መሰሎቹ በግብር ይውጣ ሥራቸው 

ይቀጥሉበት። ኢህአፓ አባላቱ ግን የቀደመ ታሪካቸውን እየተከላከሉም ቢሆን 

ምንም ያህል ሳይዘናጉ ወቅቱ የሚጠይቀውን ትግል ያካሔዳሉ። 

3. አሰፋ የፖለቲካ ዕውቀቱም ሻካራ ነው። የመንግስት ሥልጣን ዋነኛ ባለቤት ህዝብ 

መሆኑን ዛሬም የተረዳው አይመስልም። የፖለቲካ ትግል ዋና መሰረታዊ ግብ 

ሥልጣንን ከመለኮታዊያኑም ሆነ ሥልጣኑን በደማችን ቀለም ምክንያት አግኝተናል 

ከሚሉ አምባገነኖች ነጥቆ ሥዩመ-ህዝብ ለሆነ አካል ማስረከብ ነው። እየቀጠለ 

ያለው ትግልም ፋይዳ ይኸው ነው። ትግል ደግሞ መጨራ ላይ የሚካሔድ 

የመስቀላ ጭፈራ አይደለም። ይህ የፖለቲካ ሀ ሁ ለነአሰፋ ግር ይላቸዋል፤ ለዚህ 

ደግሞ ኢህአፓ መወቀስ አለበት። "ችግር ነው ጌትነት፤ ካላወቁበት" አሉ? 

4. አሰፋ ስለፖለቲካ ድርጅት አሰራርን በተለይም ውክልናን (ማንዴት) በተመለከተ 

ግንዛቤው ደካማ ነው። ምንም ሃፍረት ሳይሰማው "ትቸ  ... ረስቼ" በሚል ፅፎ 

ባሰራጨው ፅሁፍ "የደህዴን ሊቀመንበርነቴን በአንድ የምሣ ግብዣ ለፕሮፌሰር 

በየነ ጴጥሮስ ፈርሜለት ከአገር ወጣሁ" ይላል። ኧረ እባክህ? ለካ ደህዴን የግል 

ሀብትዎ ነበር ማለት ነው? እንዴት ነው? የፖለቲካ ድርጅት እንደግል ንብረት 

በውርስ የምትረካከቡት ነገር ሆነሳ! ለነገሩማ አቶ ብርሃኑ ወልደሰንበት ኬቶ 

"በስተርጅና ወዴት ወደጣሪያ ላይ መሰቀል? " ሲል የደህዴን ምኑም እንዳልነበርክ 

ተራ ዋሾነትህን በፅሁፍ ነግሮናልና ብዙ የምለው የለኝም። ለወደፊቱ ግን የፖለቲካ 

ድርጅት የመታገያ መሣሪያ ነው፤ ማንም ሰው ውክልናን የሚያገኘው በአባላቱ 

ሲሰየም ብቻ ነው፤ ተጠያቂነትም አለበት። መማር ይቅደም!  

እኔው ላብቃ!! ከዚያ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ? እንዴት ነው ለመሆኑ 

ማዕከላዊ የነበርክ ጊዜ ከታደለች ገ/ሚካኤልና መኪያ መሀመድ ጋር በአንድ ክፍል 

የታሰርከው? ፆታም ፎርጅ ይደረጋል እንዴ? አደራህን እንድናውቀው ሳታድበሰብስ 

ዘርዘር አድርግና አውራኝ። አጌና ናይቼይ ሃይሳ ሃይሳ ኦይቼና፤ ታኒ ኦይቻና!  

ለማንኛውም በ kamaa.kansa@yahoo.com እገኛለሁ። 

 

ካምዓ  ካንቦ ካንሳ 

ከሬኬቪክ 

አይስላንድ 
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