
ዯግሞም ግሌፅ ዯብዲቤ ሇፕሮፋሰር መስፌን ወሌዯማሪያም 

ከዲግማዊ አዯፌርስ 

ተስተማረና ተጣፇ 
“„Father Antony always preaches to us about being strong in the face of opperession. “Never 

give in or br a coward against the occupation,” he says. But I saw him forced to strip down to 

his undergarments at a check point one day! Where was his courage then? .... „His chest hair 

was white! I couldn‟t bear to see him like that. ...... With his chest hair curling in the wind for 

the soldiers to laugh at! How many times have I told you, the grown-ups are no use? They 

can‟t protect us or themselves.‟ ” Qouted from the book – where the streets had a name; by Randa 

Abdel-Fattah; Sydney 2008 page 68-69. 

“You don‟t just write a book; you have to live it first.” የራሴው አባባሌ 

መፅሓፌ ዜም ብሇው ከመሬት ተነስተው እንዱያው በግዴየሇሽነት፤ በማንአሇብኝነትና በማንአህልኝነት  
እንፃፌህ ብሇው የሚያካሂደት የአጉራ ሇሌ ስራ መሆን የሇበትም። በቅዴሚያ መሟሊት ያሇባቸውና 

የግዴ የሚለ ጉዲዮች አለ። ከነዙህም ጉዲዮች አንደና ዋነኛው የሚፅፈትን ታሪክ መኖርና ያንኑ ዯግሞ 

በኃሊፉነት ስሜት ሇመወጣት መፃፌ ነው።  

በተሇይ የአገርን፤ የሕዜብንና የተከታታይ ትውሌድችን ታሪክ መዜግቦ ሇመጪ ትውሌድች ሇማቆየት 

የህዜቡን ኑሮ መኖርን፤ ከክፊትና ከቂም-በቀሌ የፀዲ አዕምሮንና ሌቦናን ማዲበር የግዴ ይጠይቃሌ።  
ይህም ማሇት የአገርንና የትውሌዴን ታሪክ እንዲሇ፤ እንዲሇ ባይሆንም ከዕውነቱ በፌፁም ባሊፇነገጠ 
ሁኔታ  በታሪክ ቀመስ ሌብ-ወሌዴ መሌክ እንኳ ሇማቅረብ በመጀመሪያ በቦታው መገኘት ብቻ ሳይሆን 

የባሇታሪኩን ሕዜብ ኑሮ መኖርን ይጠይቃሌ። በአካሌ፤ በህሉና፤ በዕውቀትና በምርምር አብሮ መኖርን! 

ዜም ብሇው ስሇሞነጫጨሩት መፅሓፌ የመማሪያና የማስተማሪያ ክቡር እሴት ሉሆን አይበቃም፤ 

አይችሌምም። እውነቱ በሀሰት ተሇውሶ ወይም ብዘ ሏሰትና ቅጥፇት በስስ እውነት ተቀባብቶ፤ መፅሃፈ 
ሲጀምር የነበረው ፌሬ ሃሳብ መሃሌ ሊይ ወይም ወዯማብቂያው ሊይ ጠፌቶና ከላሊ ሃሳብ ጋር ተምታትቶ 
ሲዯመዯም የሆነ ችግር አሇማሇት ነው።   

አገራችን ኢትዮጵያ ዯግሞ ጥሩ ትጉህና ዯፊር ፀሏፌት ነበሯት። ጥቂቶቹን ሇመጥቀስ ያህሌ፤ አቤ ጉበኛ 

"አሌወሇዴም"ን፤ "ሞቻአሇሁኝ"ንና ላልቹን ብርቅ መፃህፌቱን ሲፅፌ፤  አዱስ ዓሇማየሁ "ፌቅር እስክ 

መቃብርን" ሲፅፈ፤ ብርሃኑ ሪሁን የአብዮት ዋዛማን ማግስትንና ላልችን መፅሃፌቶቾን ሲፅፌ፤ ይሌማ 

ሀብተየስ እነዓሇምፀሓይ ወዲጆ የተጫወቱበትን "ያሌተከፇሇ ዕዲ" የተሰኝውን ቲያትራዊ ዴርሰት ሲፅፌ፤ 

የዚሬን አያዴርገውና ጌታቸው አብዱ "ጓዴ ሇጓደ ጓዴ ቢሆንም ጓዴ ሇጓደ ጓዴ ሉሆን ... አይችሌም" 

የሚሇውን ትኩረት-ሳቢ ሏረግ ያካተተበትን ቲያትራዊ ዴርሰት ሲፅፌ፤ ወተ ወተ ኖረውት ነው። 

ልሬት ፀጋዬ ገ/መዴህን ግጥሞቹንና ቲያትሮቹን ሲፅፌና ሲያዯራጅ፤ ኃይለ ገሞራው ሲፅፌ፤ ሲገጥምና 

ሲቀኝ፤ ዯብተራው ፀጋዬ ገብረመዴሕንና ላልች የዳሞክራሲያ አጋጅ ቦርዴ አባሊት ሲፅፈ ኖረውት 
ነው። ማንነትን ሊሇማግነን ስሌ ብቻ ሳሊነሳቸው የማሌፊቸው በሕይወት ያለ ፀሏፉዎች አገራችን 

አሁንም እንዲሎት እግረመንገዳን አንስቼ ሌሇፌ። የሚያስፇሌገው ዓይንን ገሇሇጥ ማዴረግና ከራስ 

ባሻገር ማየት መቻሌ ነው። 



ይህን ግሌፅ ዯብዲቤ እንዴፅፌ ያስገዯዯኝ፤ ብዘ- በጣም ብዘ- እንቢሌታ የተነፊሇትና ብዘ ከበሮ 

የተዯሇቀሇት አዲፌኔ በተሰኘ ርዕስ የፃፌከውን መፅሏፌ ተብል ነገርን ማንበቤ ነው። ባሇን የዕዴሜ 

ሌዩነት ምክንያት ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን መሰረት አዴርጌ "አንቱ" እያሌኩኝ ሌፅፌሌህ ጀምሬ ነበር። የ 

እኔ አንቱታ የሚመነጨው ከአንገት በሊይ ከከንፇር ሊይ የሚነፌስ ሳይሆን ከውስጥ ከአንጀቴ የሚፇሌቅ 

ነውና ሇአንተ ሲሆን እምቢ ስሊሇ በአንተታ ሊስኪዯው ተገዯዴኩ። ወዯዴኩም።  

 ከዙህ በፉት ባማሪኛም ሆነ በእንግሉዜኛ ከጻፊቸው መጻሕፌት ውስጥ የተወሰኑትን ያነበብኩ በመሆኔ 

የተነሳና፤ የጽሕፇት ሥራህ መነሻና መዲረሻው ያንን የታገሇ ትውሌዴ መራገም መሆኑን ስሇማውቅ ቁም 

ነገር አገኝበታሇሁ ከሚሌ ሳይሆን፤ ከበሮ ዯሊቂዎቹን ሇመታብ ስሌ ነው ያነበብኩት። መጽሏፈን 

ማንበቤን ጀምሬ እስከምጨርሰው ዴረስ የተረዲሁትም  ከካቻምና አምና፤ ከአምና ንዴሮ ምንም 

ያሌተሇወጥክ መሆኑንና ሇከርሞም የማትሇወጥ መሆንህን ነው። አዱስና የተሇየ ንዴፇ-ሃሳብ ሌታመነጭ 

ያሌቻሌክ ያንኑ እጅ እጅ ያሇ ትውሌዴ የመሳዯብ ተግባር ሊይ የተሰጠህን ሚና መጫወትህን ብቻ ነው 

የታብኩት።  ያው እኒያንን ሁሇት አስከፉ ሥርዓቶች ታግልና አይከፌለ ውዴ ዋጋ ከፌል ያስወገዯና 

ሦስተኛውን ክፈ ሥርዓት እየታገሇ ያሇ ትውሌዴን መራገም፤ ማጥሊሊትና ማቆሸሽ የወትር ተግባርህን 

የከሇስክበት እንጂ ምንም አዱስ ነገር የላሇበት ፌሬ ከርስኪ መሆኑን ነው የተገነብኩት።  

እግረመንገዳንም ከበሮ ዯሊቂዎቹንና የአይጥ ምሥክር ዴንቢጥ ዓይነት አዲናቂዎችንም ታብኳቸው። 

አንዲንደን ትዜብቴንም ወዯኋሊ ሊይ አመሊክትኃሇሁ። ሌቀጥሌ።  

ሰፉውን የዙህን መፅሏፌና የአንተን የፀሓፉውን ስነ ሌቦና ግምገማና ትችት ሇመጪ ትውሌድች ሌተውና 

እኔ ሇጊዛው ከሊይ ከሊዩ ነካ ነካ አዴርጌ ብቻ ሌተወው። ይህን የማዯርገውም ይህ ዯብዲቤዬ ግሌፅና 

ያሌታሸገ በመሆኑ ላልች አንባቢዎች አለትና አንባቢዎቼን ያሇ አግባቡ ሊሇማሰሊቸትና ውዴ 

ጊዛያቸውን ሊሇማባከን ነው። ብዘ አዲፌኔን ሲያነቡ የባከነ ወይም የሚባክን ጊዛ አሇና! በዙያ ሊይ 

ዯግሞ ገና መጪ ትውሌድች መፅሏፈን አንብበውና በጊዛያቱ ከነበሩት ሓቆች ጋር አገናዜበው 

የመመርመር ሥራውን ከእኔ በተሻሇ ሁኔታ ይወጡታሌ ብዬ ስሇማምንም ነው። 

 

ሇእኔ አገርንና ታሪክን ተረካቢ የሚሆን መጪ ትውሌዴ አሇ። ያ መጪ ትውሌዴ ዯግሞ የባህሌ፤ 

የታሪክና የሁለም ነገር ግንዚቤው ከቀዯሙት ትውሌድች የበሇጠና የዲበረ ነው የሚሆነው ብዬ 

የማስብና የምቀበሌ ሰው ነኝ። ሇእኔ መጪ ትውሌዴ የሚነሳውና ዕውቀቱን የሚገነባው ከምንም ከባድ 

አይዯሇም። ከርሱ በፉት የነበሩትና የቀዯሙት ትውሌድች በጣለሇት የታሪክና የባህሌ መሰረት ሊይ 

ስሇሆነ ዕውቀቱ የሚገነባው መጪ ትውሌዴ ሁላም የተሻሇ ነው፤ ምንም ያህሌ አዯናቋሪና 

አዯናቃፉዎች ብትበዘበትም። አዎ ምንም - ያህሌ አዯናቃፉ ጋሬጣዎች ቢዯነቀሩበትም የተሻሇ ዛጋ 

ይሆናሌ ብዬ የማምንም ነኝ። አንዲንደ ሰው ግን ከርሱ ከራሱ መሞትና ማሇፌ በኋሊ ምንም ቀጥል 

የሚመጣ ነገር ያሇ አይመስውሇም። ስሇሆነም ቀቢፀ-ተስፊ ያጠቃዋሌ። ያንኑ የራሱን ቀቢፀ- ተስፊ 

ዯግሞ ሇላልች ሉያስተሊሌፌና ሉያጋባ ሲማስን ይገኛሌ። 

ይኸው ከእኛ ሞት በኋሊ "ምንም ነገር የሇም" የሚሇው ቀቢፀ-ተስፊ ነው አንተንና መሰሌ ድክተር 

ፕሮፋሰሮችን አሁን የምትለትንና፤ እየሆናችሁ ያሊችሁትን ዓይነት ሁኔታ እንዴትሆኑ እያዯረጋችሁ 

ያሇው። ምን ማሇቴ እንዯሆነ ሊሳይ! 

የሸገር ኤፌ ኤም የቅዲሜ ጭውውት አቅራቢ  በቁሌምጫ "ፕሮ" እያሇች - "ከሞቱ በኋሊ እንዯምን 

ሉታወሱ ይፇሌጋለ" - ብሊ ብትጠይቅህ ሇዙህ ከፌተኛ ቁምነገርን ሇያ ጥያቄ የሰጠኸው መሌስ በጣም 



አስገራሚ ነበር -አስጸያፉም። "እኔ ከሞትኩ በኋሊ ታሰብኩ አሌታሰብኩ እኔ ምን አገባኝ" የሚሌ ነበር። 

(ዩ ቱብ ሊይ ሔድ ይህን ማግኘት ይቻሊሌና እኔ " ምሊሴ ሊይ ፀጉር ይብቀሌ፤ ከምሊሴ ፀጉር 

ይነቀሌ" ዓይነቱ ጮርቃ መሓሊ መዯርዯርና መወራጨት አያስፇሌገኝም) 

እንዯምን ያሇ አሳፊሪና አስተዚዚቢ መሌስ ነው??  

ይህ ዓይነቱ መሌስ " እኔ ከሞትኩ በኋሊ ሰርድ ቢበቅሌ ባይበቅሌ  ምን አገባኝ?" ከሚሇው አባባሌ 

የሚሇይበትን አንዲች ምክንያት የሚነግረኝ ይኖር ይሆን?? አይጠፈምና እነማን እንዯሆኑ ወረዴ ብዬ 

አመሊክትኃሇሁ። እነርሱም ከሞቱ በኋሊ ትውሌዴም - ምንም ነገር - የሇማ!! 

አምባገነኖችና አርጋጅ አሸርጋጆቻቸው ላሊኛዎቹ  የዙሁ የቀቢፀ-ተስፊ ስነሌቦና ተጋሪዎችና አራጋቢዎች 

ናቸው። በመፅሏፌህ ውስጥ ሥሌጣናቸውን በትውሌዴ ወይም በር ሏረግ አገኙት ብሇህ 

የምትከራከርሊቸውአፄና ከነሂርማን ኮህን ጋር ተመሳጥረህ ወዯ ሓራሬ የሸኘኸውፇርጣጩ ኮልኔሌ 

ዋነኛዎቹ ምሳላዎች ናቸው። አፄው "እኔ ከሞትኩ ወይ ውዳ ከተናጋ፤ ምዴር ከፌ - ሰማይ ዯግሞ 

ፀሏይንና ጨረቃን እንዯያች ዜቅ ይሊለ። ከዙያ በኋሊ እንኳን መጪ ትውሌዴ አሁን ያሇኸውም 

አበቃሌህ" ብሇውና በአጫፊሪዎቻቸውና በውጪ የጥቅም ተጋሪዎቻቸው ይኸንኑ አስብሇው 

ሉያዯነቁሩን ሲሞክሩ ከረሙብን ።  ያ እነመንግሥቱና ግርማሜ ንዋይ እንዱሁም እነዋሇሌኝ መኮንንና 

እነማርታ መብራቱን የተከተሇው ትውሌዴ ዯርሶ አሻፇረኝ እስኪሌ ዴረስ "ዕዴሜ ሇርሳቸው" እያስባለ 

ህዜብን ሇርሃብ ዕርዚትና ሇዯዌ ዲርገውት ኖሩ።  መሓይሙ ኮልኔሌም  በጊዛው ሇተነሳ ማንኛውም 
አስተዲዯራዊ ፖሇቲካ፤  ምጣኔ ሀብታዊና ማኅበረሰባዊ ጥያቄ ሁለ ጦርነትና ሽብር መፌትሔ እየመሰሇው 

በፌርጠጣ ሓራሬ እስኪገባ ዴረስ "ያሇ-እኔ ኢትዮጵያ የምትባሌ አገርህን አታገኛትምና የማዯርግህን ሁለ 

ባዯርግህ እሺ ብሇህ ተገዚ እንጂ ... እኔ ከላሇሁ አገርም ምንም አትኖርህም" እያሇና አጫፊሪዎቹም 

"እውነቱን ነው እርሱ ከላሇ አገር ይፇርሳሌ እያለ" ስንቱን ዛጋ ሇጦርነት እየማገደትና ሽብርን እያስፊፈ 
ኖሩ።   

ነገርን ነገር ያመጣዋሌ ሆነና የአምባገነኖቹን ጉዲይ አነሳሁት እንጂ ዋናው ጉዲዬ ከአዲፌኔና 
ከአንተ ከዯራሲው እንዱሁም ከአጨብጫቢዎቹ ጋር ነውና ወዯዙያው ሊምራ። 

አዴፌኔ ገፅ 12 ሊይ ሌውሰዴህና እስኪ የፃፌከውን ረጋ ብሇህ አንብበው። ያ እነግርማሜ 

ንዋይን እነዋሇሌኝ መኮንን የሚያራግም አብዛ በጣም ወዯኋሊ ወስድህ ያስረግምህ ገባ። 
እኛ እንዯአገርና እንዯሕዜብ አሇን የምንሇውን ታሪክና ቅርስ ማራከስና ማዲፇን የተሌዕኮ 
መነሻና መዲረሻ ነውና አሁን ዯሞ ተንጠራርተህ  የመተማው ሰማዕትን አፄ ዮሏንስን 
ማራከስ ሊይ ገባህ። ያሇምንም ህፌረት በአገር ክህዯት ውንጀሊ ጀመርካቸው። ሇዙህ 
አሳፊሪና አስነዋሪ ውንጀሊ ዯግሞ በምስክርነት የተጠሩት አንዴ ሀጋይ ኤርሉክ የተባሇ 
የውጭ ሀገር ፀሓፉና አቶ ተክሇፃዱቅ መኩሪያ ናቸው። የውጭ ሀገሩን ፀሏፉ ሇምሥክርነት 

በጠቀስክበት ፌጥነት እዙያው በዙያው "አስተሳሰቡ የተምታታበት ..." ብሇህ ማስረጃህን 
እንክትክቱን ስሇምታወጣው እኔ የምሇው አይኖረኝም።  



ውንጀሊህን ያጠናከረሌህ መስልህ ግን "አቶ ተክሇፃዱቅ የሚከተሇውን ይሊለ" ብሇህ 

ያቀረብከው በዯንብ ያሌተረጋገጠ ማስረጃ ሊይ ሊተኩር።  

 "ከድጋሉው ጦርነት ወዱህ የጦር ጠቅሊይ አዚዥነቱን ንጉሠ ነገሥቱ ከራስ አለሊ አንስተው 

ሇታሊቅ ወንዴም ሌጃቸው ሇራስ ኃይሇማሪያም ሰጥተው አለሊን በሏማሴን ግዚት 

ስሇወሰዶቸው ቅሬታ ነበራቸው ይባሊሌ። " (መስመርና ማጉሊት የእኔ) 

ይባሊሌ???????  ወይ ይባሊሌ!!!  በዙህ አሁን በተዯረሰበት የዕውቀትና የምርምር ዯረጃ 

የዙህ "ይባሊሌ" ተብል የተፃፇን ታሪክ እንዯ ማመሳከሪያ መቅረብ ዲርዲሩ ካሌገባችሁ ብዘ 

እንዲንራራቅ ትንሽ ሌበሌ። ባጭሩ መሰሪና አዯገኛ የሆነ የክፌፌሌ ሥራ ነውና ዜም ተብል 

መታሇፌ የሇበትም። 

ግዴ የሇም አቶ ተክሇፃዱቅ ያንን ታሪክ በፃፈበት ጊዛ የተዯረሰበቱ የዕውቀትና የምርምር  

ገዯብ ነበረባቸውና "ይባሊሌ" ብሇው ታሪክን በስማ በሇው ፃፈት እንበሌ።  እንዳት አሁን 

በተዯረሰበት የመረጃ ብቃት መን ሉቁ ምሁር ተመራማሪ ፕሮፋሰር ተብዬ እንዱህ 

ያዯርጋሌ? አሁን ባሇን የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ሁኔታ የዙህ ዓይነቱ አተራረክ የሚጠቅመው 

ሇነማን ነው? ሇወያኔና አጃቢዎቹ ብቻ ነው እንጂ። ምክንያቱም ተሌዕኮውም ግቡም 
ወያኔያዊ ነው። ኢትዮጵያዊያንን በመንዯር በር መከፊፇሌ ነው።  

 "የኢትዮጵያ ህዜቦች አብረው መታገሌና ዳሞክራሲና እኩሌነት የሰፇነበትን ሥርዓት 

በጋራ መስርተው በአንዴነት መኖር አይችለምና ተገነጣጠሇው የየራሳቸውን መንግሥት 

መመስረት አሇባቸው" አሌነበር ወያኔ የሚሇው? የቱ ጋ ነው ሌዩነታችሁ የኛ ተመራማሪ 

ፕሮፋሰር?? 

ሥራህ የትግራይን ወገኖቼን ከጎንዯር ወገኖቼ ያፇራቅቃሌ። ያራርቃሌ።  በተመራማሪ 
ተብዬው ህሉና ውስጥ  ክህዯቱ የተዯረገው በአፄ ቴዎዴሮስ ሊይ ነበርና። ሇትውሌዴ 

ሉስተሊሌፌ የተፇሇገውም  ይኸንኑ ነው። ወይኔ ወገኖቼ! ወያኔ ይከፊፌሊሌ፤ ሰውየው 

የበሇጠ የክፌፌሌ ምክንያትና መሣሪያ ያቀብሊሌ። እንዱህ ነው ሲረዲደ የከረሙብን። ወያኔ 

በሰሊምና በመረጋጋት መገዚት ይሊሌ፤ ሰውዬ የላሇውን መሊ እየመከረና "ወያኔ ቢገዴሌም 

ቢያስርና ቢያፇናቅሌም እናንተ ይቅርታ ጠይቁ" ይሇናሌ። 

እዙያው ገፅ 12 ሊይ አዲፌኔ የሚከተሇውን ጽፇሃሌ። "የሸዋው ንጉሥ ምንሉክ በሰሜኑ 

የኢትዮጵያ ክፌሌ የሚያገባው አሌነበርም"። አረ ባክህ?? ያሌታዯሇ ጆሮ አይሰማው ነገር 

የሇም። ይህ ዯግሞ ከየት የተገኘ ዕውቀት ነው? የትኛው ሉቅስ ይሆን ዯግሞ ሇዙህ ዓይነቱ 

እብዯት እንዯዋቢ የሚጠራብን? መሰሪና ጥራዜ ነጠቁ መሇስ ዛናዊ ይሆን? ይህ አንተ ሌጄ 

ትሇው የነበረ ሕሙም "ምንሉክ የኮልኒያሉስቶቹን የአፌሪካ መቀራመት እኩሌ ተዋግቶ 



ዴርሻውን ያገኘ ነበርና ኮልኒአሉስት ሆኖ ሉመዯብ ይገባዋሌ" ብል አንዴ ሰሞን ጉዴ! 
አሸኝቶኝ ነበረ። ከርሱስ ተፇጥሮ በቸርነቷ ገሊገሇችን::  

የተማረ የተመራመረ ሰው ቁጥብ ነው። እንኳን የራሱ ህዜብ ባህሌ ቋንቋና ታሪክ የላሊውን 
ያከብራሌ። የራሱንም መታረም ያሇበትን በአግባቡ እንዱታረም እያሳሰበ በጎ በጎውን 

ይከሊከሊሌ - በጥርሱም በጥፌሩም። አንተ ግን ሇዙህ አሊዯሇህምና አዴፌኔህ ውስጥ - "ቅኔ 

የመክሸፌ ምሌክት ነው"  ብሇህ አረፌከውና አስቆምከኝ። "አረ ሇመሆኑ የእንግሉዝቹ 

ኢዱየም" ምንዴን ነው ብዬ ብጠይቅህ - እሱ የሥሌጣኔ ምሌክት ነዋ!" የምትሌ መሆንህን 

አንተነትህን  በቅጡ የሚያውቅ ሁለ ምሥክር ይሆነኛሌ። ኢ* የት! 

አጉሌ ሙገሳ ያወፇፇው መግዯሌ ባይሆንሇት ያስገዴሊሌ። መፌጀት ባይሆንሇት ያስፇጃሌ። 
ጠቁሞ ያስይዜና ያስገርፊሌ። በአጭሩ ይሁዲነትን ዯግሞ ዯጋግሞ ይሠራሌ። ሲወርዴ ዯግሞ 
ስዴብ ሙያው ይሆናሌ። የፇን ዲር ዲሩ እስክስታ ነውና ዋሇሌኝንና ያን ትውሌዴ 

ሇመስዯብ እነአስቴር አወቀን እነ እጅጋየሁ ሽባባውን መንዯርዯርያ አዯረካቸው። "እነዙህ 

ስዯተኞች የትም ተሰዴዯው 'ሀገር ሀገር የሀገር ብርቁ' እያለ ያሊዜናለ‛  ስትሌ 

ወረዴክባቸው። እዙያው አዲፌኔ ውስጥ! 

ባያዴሇን ነው እንጂ አሁን እንዱህ ያሇው ቃሌ በዙህ ዕዴሜ ሊይ ሆኖ (ግማሽ አካሌ አፇር 

ሆኖ ባሇበት) ካሌታበዯ በቀር ከጤነኛ ሰው አንዯበት የሚወጣ ነው? ሇነገሩማ “መታፇር 
በከንፇር‛ የሚሇውም ብሂሌ ሇአንተ የከሸፇ ነው። ሌጨምር። 

ሇስዴብ ዋሺንግተን ዴረስ (ላሊም ተሌእኮ ነበረህ!) ተንዯርዴረህ ሄዯህ "አሸቱ ጮላንና ያን 

ወልዬውን አስጠርቼ ... " ያሌክበትን የዴምፅ ቅጂ  አዲምጬ  - "ወይ ፕሮፋሰር! ዚሬም 

አሌተሻሇህም?" እያሌኩና እየተገረምኩ አዲፌኔን ማንበብ ቀጠሌኩ።  

ያ ዯዯቢት ያዯዯበው ክርፌፌ፤ ዛግነትን ዯረጃ አበጅቶሇት "ከኢትዮጵያዊነት በፉት 

ትግራዋይ ነኝ"፤ ሲሌ የነበረና እንዯምንም ተንፎቆ ትሪፖሉ የዯረሰ ጊዛ ዯግሞ "እኛ ዓረቦች 

ነን፤ ካሊመንከኝ ዛናዊ የሚሇውን ስሜን ተመሌከት ምንጩ የመን ነው"፤ እንዱሁም 

በውጭና በአገር በቀሌ ባንዲዎች (አንተኑ ጨምሮ) ተዯግፍ ዯግሞ ሥሌጣን ሊይ ሲወጣ 

"ኢትዮጵያዊነት ተዯራዴሬና ፇሌጌ የምቀበሇው እንጂ ..." እያሇ የቆጥ የባጡን ሲቀባጥር 

የነበረን ቅዠታም ኢትዮጵያዊነት አንገትህን ሰጥተህ የምትከራከርብት ሀቅ ሆኖ ሲታይህ 
የዋሇሌኝ መኮንን ኢትዮጵያዊነት ግን ተንሸዋረረብህና ‚ወልዬው‛ ብሇህ ስትሌ ሰማሁህና 

ታብኩህ። አይ ዕዴሜ ጠገብነት! አይ ተመራማሪነት! አይ ፌርዴ አወቅነት!  

ያ ይሁን ግዴየሇም። እረ ሇመሆኑ ማንና ማንን ነው አስጠርተህ ያነጋገርከው? ምታወራው 

ላሊ፤ የምትፅፌው ዯግሞ ላሊ። መፅሏፌ የተባሇው ነገር ገፅ 259 ሊይ የሚሇው እንዱህ 



ነው። "ዓመቱን ባሊስታውሰውም በዩኒቨርሲቲ ኮላጅ በነበርንበት መን ብርሃነመስቀሌንና 

ዋሇሇኝ (ስታወራ ግን እሸቱ ጮላንና ዋሇሌኝ) ጠርቼ አነጋግሬአቸው ነበር ..."። አረ 

ሇመሆኑ ሰዎቹን ታስታውሳቸዋሇህ? ወይስ ኢህአፓና ያን ትውሌዴ የመስዯብ ተሌዕኮህን 

ያሳካህ በመሰሇህ ቦታና ጊዛ ሁለ አንደን ከአንደ እያምታታህ ማቅረብ ስሇማይገዴህ ነው? 

ወይስ እዴሜ ተጫነህና መርሳት እየበረከተ ነው? ጉዲዩን በጥሞና ሊሰበው ሰው ሏቁ ያ 

ይመስሇኛሌ። ወይ መካሪ ጠፌቶአሌ አሉያም አንተ አትሰማም።  እዙህ ሊይ ምን ማሇቴ 

እንዯሆነ ሇመረዲት የሚከተለትን አምስት ዓረፌተ ነገሮች ሌብ ብሇህ ተመሌከትና 

መርምር። በ2003 ዓ ም "የክህዯት ቁሌቁሇት" ብሇህ ካሳተምከው መፅሀፌ ሊይ የተገኘ 

ነው።  

"በወያኔ ጨቅሊ አስተሳሰብ አንዴነት ሁሇት ዓይነት ነው። አንዯኛው የፉውዲሌ አስተሳሰብ 

አዜማሪዎች የሚሊቸው የሚያራምደት ኢትዮጵያ የግዚት አንዴነት ነው። ላሊው "የሕዜቦች 

አንዴነት" የሚለት ነው። ግዚት ማሇት መሬቱ ከሆነ ‹ህዜቦች ከተባለት ጋር እንዳት ነው 

እንዱህ ተሇይቶ በቅራኔ ሉቆም የቻሇው? የግዚት አንዴነት 'መጥፍ ሲሆን ፣የህዜቦች 

አንዴነት ጥሩ ሉሆን የሚችሇው እንዳት ነው? ...የዛግነት አንዴነት የሕዜብ አንዴነት  

መሆኑን መገንብ እንዳት ፉውዲሌ ...ያሰኛሌ" (ገፅ 37)  

ምኑ ከምን ጋር እየተነፃፀረ ነው እዙህ ጋ እየቀረበ ያሇው? 

            የግዚት አንዴነት  "የሕዜቦች አንዴነት"   የዛግነት አንዴነት  የሕዜብ አንዴነት 

የተያያ አንዴ ሃሳብን በአምስት ዓረፌተ ነገሮች እንኳ መግሇፅ እየተቸገርክ ነው ያሇኸው 

ማሇቴ ነው።  

እንዱያው ተነስተው - እውነት እውቀት እምነት - እውቀት እምነት እውነት - እምነት 
እውነት እውቀት - አሉያም - ሀሰት ክሽፇት ክህዯት - ክሽፇት ክህዯት ሀሰት - ክህዯት 
ሀሰት ክሽፇት - እያለ ቃሊትንና ዓረፌተ ነገሮችን እየዯጋገሙና እያገሊበጡ ቢፅፈት ምንም 

ጥቅም የሇውም። እንዱያውም አነሰ ከተባሇ ትዜብት ሊይ ይጥሊሌ፤ ሲበዚ ዯግሞ 

ያስከስሣሌ። አዲፌኔ መፅሏፌ ሉባሌና ሇገበያ መቅረብ አይገባውም ነበር። 

ሇምን?  በሇኝ።  አንዯኛ መፅሏፈ ቀዯም ሲሌ ከፃፌካቸው ነገሮች የተሇየ ይዝ የመጣው 

ምንም አዱስ ነገር የሇውም። ላሊውና ዋናው ጉዲይ የአዲፌኔ ጠርቀም ያሇ ክፌሌ (ከገፅ 

165 - 208) ከአሁን ቀዯም ባቀረብካቸውና አንባቢዎች በፅሁፍችህ ሊይ የሰጡትን 

ትችቶች ያካተተ ነው። እነዙህን በላልች ሰዎች የቀረቡ ትችቶች በመፅሏፌ መሌክ ጠርህ 

ሇገበያ ማቅረብ በላሊ ቢሆን አገር የሚያስከሥሥ ወንጀሌ ነው። ባያስከሥሥም 

ያስነቅፊሌ። እነተስፊዬ ሀፒሶ ሲነቀፈ ሰምተን ነበርና። አንተንማ ማን ነቅፍህ? 

እንዱያውም ከበሮ ይዯሇቅሌሃሌ እንጂ። ይህም ዓይነቱ የተስተካከሇ የኅሉና ዲኝነት 



ጉዴሇት ነው አንተን ሌቅና ትውሌዴን ተሳዲቢ ያዯረገህ። ገና - ያኔ ገና - በቅርቡ ታግል 

የተሰዋውን ትውሌዴ መሳዯብ በጀመርክ ጊዛ ተው ተብሇህ ተመክረህ ቢሆን ኖሮ በጣም 

ተንጠራርተህ የአፄ ዮሏንስን ሰማዕትነት አታክቸሇችሌም ነበር። በዕንቁሊለ በተቀጣህ ጥሩ 

ነበር። 

ስሇሰማዕቶቻችን ጉዲይ ከተነሳ ሺህ ጊዛ ብትክዴ ብትክዴ፤ ሌትክዴ ያሌቻሌከው የአቡነ 

ጴጥሮስን ብቻ ነው። ግን እርሳቸውንም ቢሆን እጅግ በጣም አርቀህና ከዯመና ሁለ በሊይ 

አሳሌፇህ ታስቀምጥና በቅርብ እንዲናያቸው ታዯርጋሇህ። አንዴ ነገር ብዬ ሌሇፌ። እኛ ግን 

የትናንቱንም ሆነ የዚሬ ሰማዕቶቻችንን በአጠቃሊይ ከነአፄ ዮሏንስና ከዙያም በፉት 

ጀምረን፤ በነዋሇሌኝና ማርታ አዴርገን እነዯብተራውና ጓድቹን አውስተን፤  የቅርቦቹንም 

እነዲሮ ነጋሽና ሽብሬ ዯሳሇኝ ፤ ዕምቦቃቅሊዎቻችንን ዯብሬን ባቢላንና ነቢዩን (አረ 

ስንቱን) እነ ነጂብን እነ ውሌጫፍን እነአብዴራህማንን እነአቸናፉና ብርሃኑ ሇቀን 

እነቆፌጣኖቹን አንዲርጌ ብዘነህን ሁለንም ከሌባችን አናቅራቸውም። ሌጆቻችንን የሌጅ 

ሌጆቻችንን በነሱ እንሰይማሇን።  ቲያትራዊ ዴርሰቶችን እንፅፌሊቸዋሇን፤ ሲኒማ 

እንሰራሊቸዋሇን (ሇአንተም የመሰሪ ባህሪህን ቦታ አናሳጣህም። ከዙህ ፅሐፌ መጀመሪያ 

ሊይ ከ ራንዲ አብዯሌፊታህ መፅሏፌ ገፅ 68-69 የወሰዴኩት - የምሊስ ተዋጊ የተግባር 

ተንብርካኪ "ፊር አንቶኒ" ዓይነት ገፀ ባህሪ!)። ገና ዴምፃችንን ከፌ አዴርገን 

እንምርሊቸዋሇን። እስከዙያው ግን በዜምታችን እናወዴሳቸዋሇን።  

አንተ ግን ጣትህን ወዯላልች ከመጠቆም በቀር ሇምታዯርሳቸው ጥፊቶች ፀፀት ተሰምቶህ 

ንሥሃ የምትገባው ነገር የሇህም። አንዴ እኔም አንተም የምናውቀው ነገር ሊንሳሌህ። ዯርግ 

አጣሪ ኮሚሽን አቋቁሞ አንተንና ድ/ር በረከት ሀብተሥሊሴን የኮሚሺኑ ሉቀመናብርት 

አዴርጎ ሰይሞ የአፄውን መን ባሇሥሌጣናት "ኑና ታስራችሁ ተመርመሩ" ብል ሲጋብዜ፤  

   1. ራስ መስፌን ስሇሺ 

   2. ብ/ጄኔራሌ ሙለጌታ ወ/ዮሏንስ 

   3. ራስ ፀሏዬ እንቁሥሊሴና ሁሇት ወንዴሞቻቸው (ታዯሰና ወርቁ) 

"ወይዴ" ብሇውት ወዯየሚሄደበት ሂዯው ሳይመጡ ይቀራለ።  እናንት የመርማሪ ኮሚሽን 

አባሊት ሇዯርጉ  "በ24 ሰዓት ጊዛ ውስጥ መጥታችሁ እጅ ካሌሰጥችሁ ቋሚም ሆነ 

ተንቀሳቃሽ ንብረታችሁ ይወረሳሌ ብሇህ አውጅ ብሊችሁ" መከራችሁ፤ አዋጁም ታወጀ።    

ራስ መስፌን ስሇሺ ከጅማ፤  ብ/ጀኔራሌ ሙለጌታ ወሌዯዮሏንስ ከዜዋይ ተመሌሰው 

ሇዕስራት፤ እንግሌትና ግዴያ ተዲረጉ። ዯርጉ ቤተሰብና ቤተመዴ ምሬቱን በኃን ዕርሙን 

በእንባ ተራጭቶ እንዲያወጣ ከሇከሇ። ብ በየዯጃፊቸው አቆመ።  እኔ የቆሙትን ቦች 

ተጋፌቼ ብ/ጄነራሌ ሙለጌታ ቤት ዯርሼ ያገኘሁአቸውን የቤተሰብ አባሊት አፅናንቼ 

ወጣሁ፤ የመጣው ይምጣ ብዬ። አንተ ግን ...!   



አሁን ዓይንህን በጨው ታጥበህ፤ አዚኝ ቅቤ አንጓች ሆነህ፤  "ራስ አበበ አረጋይንና ራስ 

መስፌን ስሇሺ የገዯሊችሁ" ብሇሀ መፃፌህ አንሶ አሜሪካ ሇአሜሪካ እየዝርክ የኢትዮጵያ 

ሕዜብን በስዴብ ትሞሌጫሇህ።  ያገኘኸው አዴማጭም በይለኝታ ይሁን በላሊ 

ሲያጨበጭብሌህ ከረመ። አንተ ዯግሞ እንዯማንኛውም ራስ ወዲዴና አምባገነን  

ጭብጨባ ትወዲሇህና ዯግመህ ዯጋግመህ አሌከው። ሌቀጥሌ! 

ማንም ሰው ሇህሉናዊም ሆነ ህጋዊ ፌርዴ የምስክርነት ቃሌ ሇመስጠት ምስክርነትን 
ከሚሰጥበት ጉዲይ ጋር በተያያ የተፇፀመውን ሁኔታ ከቦታውና ጊዛው ጋር አያያዝ፤ በወቅቱ 
የነበሩ ሰዎችን ቢቻሌ በስም በዕዴሜ በፆታ እየሇየ ማቅረብ ይጠየቃሌ። አሇበሇዙያ 

የምስክርነት ቃለ ተቀባይነትን አያገኝም። ፕሮፋሰርም ቢሆን! አንት ግን ስሙን እንኳን 

በቅጡ የማታውቀውን ወይም ሇማወቅ እንኳን ቅንጣት ያህሌ ሳትጨነቅ “የመዴኃኔአሇም 

ት/ቤት ዱሬክተርን "(ፇቃዯ ?)" ኢህአፓ ገዯሇው‛ ትሊሇህ። ኢህአፓን እስከወነጀሇና 
እስካጠቆረ ዴረስ ሇአንተ ህሉናም ህግም የፌርዴ ሥርዓትም ሥፌራ የሊቸውም። በዙህ 
ጉዲይ ሊይ አንዴ ነገር ብዬ ሌሇፌ። ኢትዮጵያና ህዜቧ እንዱህ እንዯሆኑ አይቀሩም።   የህግ 
የበሊይነት የሚሰፌንበት፤ ፌትህ የሚሟሊበት ቀን ይመጣሌ። ያኔ ኢህአፓ እንኳን ይቅር ብል 
ቢተውህ እኔ በማትኖርበት ሇፌርዴ አቀርብሃሇሁ።  

እስከዙያው ግን አንተ መዴረክና አዴማጭ ከተገኘ ላሊው ቀርቶ ዯርግ - በተሇይም ቡከኑ 

ኮልኔሌ - ቆሻሻ ሥራውን እንዱሠሩሇት እያዯረገ ከተጠቀመባቸው በኋሊ የገዯሊቸውን 
የአራት ኪልውን አረመኔ ዕብዴ ግርማ ከበዯን የገዯሇው፤ እንዱሁም ትንሽ ገንብ 

የነበራቸውን (እንዯነ የጨው በረንዲ ባሇቤት የነበሩትን አባ ቦራን፤ የአዱስ ከተማ ቡና ቤት 

ባሇቤት አቶ ከተማ ብሩን፤ የነፃነት ጎህ ሆቴሌ ባሇቤትን (አረ ስንቱን እጥቅሰዋሇሁ?)) 
ሇገንባቸው ሲሌ ብቻ እንዯነፌቃደ አስቻሇው ዓይነቱን ያዱስ አበባ ገዲይ የከፌተኛ 
የአብዮት ጥበቃ አባሊትን አስተባብሮ ምስኪኖቹን ላሉት ከቤታቸው እያወጣ የፇጃቸውን 
አረመኔ ሻሇቃ ብርሃኑ ከነዯን የገዯሇውም ኢህአፓ ነው እያሌክ ሇፌፌ። ንዴሮ መዴረኩም 
ተገኝቶአሌና በምዴረ አሜሪካ የጠኝ/አስራአንዴን የሽብር ተግባርን የፇፀሙትን 

ሽብርተኞች በአሲምባና በቋራ አሰሌጥኖ ያሰማራቸው ኢሕአፓ ነበር ብትሌስ ማን 

አሇብህ?? ጌታውን የተማመነ በግ ምን የማያዯርገው አሇ?    

 

ሇመሆኑ እነ ግርማ ከበዯ፤ ሻሇቃ ብርሃኑ ከበዯና መሰልቻቸው አገር ምዴሩን ሲያስሇቅሱ የት 

ነበርክ? አንገቲ ቲራስ ሲር ቀቢሮ ቂጢ ፇንዴድ ነበር? እንዳ ሰጎን! ምነው ምሊስህ በነሱ ሊይ 

አይሾርም? 

ያንተ ነገር ተወስቶም ማብቂያ የሇው! እንኳንም አንተን አሌሆንኩ እንጂ እኔ አንተን ብሆን 
ኖሮ ሇጥራዜ መሙያ በሚሌ ብቻ የፃፌካቸውን ነገሮች ፅፋና አስጠርዤ ሇገበያ አሌወጣም 



ነበር። በጣም አፌር ነበር። እኔ እስከምረዲው ዴረስ ማንም ወሊጅ ሌጆቹን ወዯትምህርት 
ቤት ሲሌክ መምህራንን ከራሱ በተሻሇ ሁኔታ አይቶና ተንከባክቦ ያሳዴግሌኛሌ፤ 

ያስተምርሌኛሌ ብል ነው። አንት ግን ኃፌረት የሇህምና እቴጌ መነን የሌጃገረድች ት/ቤት 

ታስተምር በነበረበት ጊዛ ክፌሌ ገብተህ ሌጃገረድቹን "ሇመሆኑ ምንቸታብሽ ምን ዓይነት 

ዴንጋይ ነው? ብዬ ጠይቅኳቸው" ብሇህ መጠየቅህን ትፅፊሇህ። ፕርፋሰር ቲቸር እርስዎ 

ዴንጋይ ካለት እንኳ ምንቸታብሽ ቢ.ኤም.ዯብሉዩ ስ ብሆን ምን ሉሆን ነው? ሇመሆኑ 

ስንቷን ሌጃገረዴ ነው እንዱህ አዴርገህ ያጉሊሌኸው? ስንቷንስ የአዕምሮ ጭንቀት ውስጥ 

አስገባህ? በእንዱህ ዓይነቱ የማስጨነቅ "ጥበብህ" ስንቷስ ሌጃገረዴ ትምህርቷን አቋርጣ 

ቀረች? ስንቷንስ ሌጃገረዴ አሳስተህ ይሆን? ቤቱ ይቀጠረው። ‚ሰማያዊውን የኢሠፓ ካኪ 

ገርግድና ሽጉጥ ታጥቆ (ዯግሞ ሞያ አዴርጎት ያንኑ ካኪ ገሇጥ እያዯረገ ሽንጡ ሉያሳይ 

ይታገሌ ነበር) ክፌሌ እየገባ ሇተማሪ ‘A+’ ና ‘A’  አሌሰጥም። ‘A+’ ሇማርክስ ‘A’ የኔ ነው፡ 

እንዱያው የበረታና አሇሁ ያሇ ተማሪ ‘A’ ካገኘ መቼ አነሰው?" ይሌ የነበረውን ይለኝታ 

ቢስ፡ ኃፌረተ ቢስና ቅንጣትም ታህሌ የሃሊፉነት ስሜት ያሌነበረው ላሊ ድ/ር ፕሮፋሰር 

ተብዬም የምንረሳው አይዯሇንምና ሇታሪክ መዜግበን እናኖረዋሇን።    

ኢሕአፓንና ያን ትውሌዴ የምታሸንፌበት እየመሰሇህ በየሄዴክበት የምታነሳቸው ሆኖም 

ግን ያንተንና የመሰልችህን ዕውቀተ-ግሌብነት የሚንፀባረቅባቸው ሁሇት ጉዲዮች 

ማርክሲዜም ላኒንዜምና የብሔር- ጥያቄ ናቸው። 

 

የመጀመሪያውን በሚመሇከት ኢሕአፓና አባሌቱ ያኔ ገና ያኔ እነ ፀጋዬ ገ/መዴህን 

(ዯብተራው)ና ጓድቹ በጠሊት ወያኔ እጅ ከመውዯቃቸው ቀዯም ብል "እንዱህ ያሇው 

ክርክር ውስጥ ተስበን እንኳ አንገባም" ብሇው ግሌፅ አዴርገዋሌና እስኪ እኔ አንዲንዴ 

ጥያቄዎች ሌጠይቅህ።  ሇመሆኑ የትኛው የንዴፇ ሃሳቡ አካሌ ነው እንዱህ አሌረዲህ ብልህ 

የተቸገርከው? 

.የህብረተሰብ ዕዴገት ትረካውን? ታዱያ እንዳት ሆኖ ነው ሉቁ፤ የታሪክ       

ተመራማሪው የምትባሇው?  

.ፌሌስፌናውን? ይሄ ድ/ር ፕሮፋሰርነት ታዱያ እንዳት ተገኘ? አዲናቂዎችህ 

የሰጡህ "የክብር" ነገር ከሆነም ይነገረን! 

             .ምጣኔ ሀብታዊ ትንታኔውን? ዓሇም GFC ተብል በሚታወቀው ዓሇም 

አቀፌ ምጣኔ ሃብታዊ ቀውስ ውስጥ ተፌቆ በነበረበት 2000/2001 ዓም ሊይ በአዱስ ነገር 

ጋዛጣ ሊይ " አውሮፓ ቀውሱ በዜቶበት መውጪያ መንገዴ ሇማግኘት የማርክስን ዲስ-

ካፒታሌ እያነበበ ነው። መፅሏፈ የአውሮፓን ገበያዎች አጣቧሌ" ብሇህ መፃፌህን 

ታስታውሳሇህ? የማርክስ የምጣኔ ሃብት ትንተናዎች ከቀውስ ሇመውጫ እየጠቀሙ ነው 



ማሇትህ  መስልኝ ነው እኔ የተረዲሁት። ተሳስቻሇሁ እንዳ? ስታሇምጥ ወይ ያ 

አዴርባይነት የሚለት ተውሳክ ነው! ሇነገሩማ በቅርቡ ያሜሪካው ፕሬዙዯንት ባራክ ኦባማ 

አዱስ አበባን የጎበኘ ጊዛ በአፌሪካ አዲራሽ ተገኝቶ ሇአፌሪካ አምባገነኖች "እናንተ 

ሃብታሞች ናችሁ፡ ርፊችሁ የያዚችሁት ሃብት ይበቃችኋሌ ወተ ወተ " ብል እንቶ 

ፇንቶ ንግግሩን አዴርጎና የባሇሥሌጣናትን ረፊ "ሕጋዊ" ሽፊን አሌብሶት እንዯተመሇሰ 

"ፕሬዜዲንት ኦባማ ያፌሪካ መሪዎችን በዳ ዯቁሰዋቸው ሄደ" ብሇህ አሌፃፌክም? 

ስታሇምጥ  ነው ወይስ ያ አዴርባይነት የሚለት ተውሳክ ነው? እንዱያው የግራ ፖሉቲካ 

ጉዲይ ከተነሳ የኢትዮጵያ ህዜብ ይዯነግጣሌ መስልህ ነው? ወዯ ስዊርሊንዴ ጎራ በሌና 

ተመሌከት- ኦሌተርኔቲቭ ላፌት ፓርቲ ቢሮን ታገኛሇህ። ኖርዌይም ከሇቅህ 21 የፓርሊማ 

መቀመጫዎች ያለት የግራ ፓርቲ ታገኛሇህ። ዛጎቻቸው መብታቸው አሌተገዯበም። 

 

ምንም አታፌርም - "የብሔር ጥያቄ ሲነሳ እኔ የሰዎችን ጭንቅሊት አዝራሇሁ" ትሊሇህ። 

ችግሩንና የመፌትሔ ሃሳብን በፅሞና ያስቀመጥክበት አንዴም ቦታ ግን የሇም። እኔ 

የዋሇሌኝን መሰረተ ሃሳብና የ ያ ትውሌዴ ግንዚቤን ተመርኩዤ ትንሽ ሌበሌ።  መጠነኛ 

ጂኦሜትሪያዊ ዕሳቤ ሌጨምርበትም ነው። 

የብሔር ጥያቄና መፌትሄው አምባገነኖችና ጥራዜ ነጠቆች አንዴ ቀጭን መስመር በቀይ 

ቀሇም አስምረው "ይህችን ቀይ መስመር የተሊሇፇ ምና ምን" እያለ የሚለበት ዋን 

ዱመንሺናሌ ጉዲይ አይዯሇም። ቱ ዱሜንሽናሌ እንጂ! ዜርግ ወረቀት ያዜና የቀኝና የግራ 

ጠርዝቹን ተመሌከት።  አንዲንዴ ወገኖች ቀኝ ጠርዘ ብቻ ይታያቸውና ጥያቄን ያነሳውን 

ሁለ "ጠባብ ነህ፤  ተገንጣይ ነህ" እያለ ቡራ ከረዩ ይሊለ። ላልች ዯግሞ ግራ ጠርዘ ብቻ 

ይታያቸውና የብሔር ጥያቄ መፌትሔው ሁላም መገንጥሌ ብቻ ነው ብሇው ይህን 

መፌትሔያቸውን ያሌተቀበሇ ሁለ "ጨቋኝ ነህ፡ ትምክህተኛ ነህ" እያለ ከምዴረ ገፅ 

ካሊጠፊንህ ይለታሌ። ከነዙህ የሁሇት ወገን ጽንፇኞች የሚሰማው ጫጫታ ዯግሞ 

አይጣሌ ነው። ያንተ ዓይነቱ አዴርባይ ዯግሞ አንዳ ወዯአንደ ጠርዜ ላሊ ጊዛ ወዯላሊው 

ጠርዜ እየተፇናጠረ ያዘኝ ሊቀቁኝ ይሊሌ እንጂ የዋሇሌኝንና የ ያ ትውሌዴን በነባራዊ 

ሁኔታዎች ሊይ የተመሰረተን የመፌትሔ ሃሳብ በፅሞና እስከዚሬ ሉያዲምጥ አሌቻሇም፤ 

አሌተጋጀምም። ኢሕአፓ ግን ዯጋግሞ "እባካችሁ ዜርጉን ወረቀት እያየሁ የማቀርበውን 

የመፌትሔ ሃሳብ ረጋ ብሊችሁ ተመሌከቱ" ከማሇት የተቆጠበበት ጊዛ የሇም። ሌብ ካሇህ 

ሌብ ብሇህ እይ! 

ማሇቂያ የሇውምና ያንተን በዙሁ ሊብቃና ወዯአሽቃባጮችህ ሌሂዴና አንዴ ሁሇቱን ብቻ 

ሊንሳ። አንደ ክፌለ ሁሴን የተባሇና ከቀዴሞ ፅሐፍችህ አንደ ሊይ ትችት ያቀረበና "የሰሊ 

ትችት" አቀረበ ብሇህ ሌታወዴሰው የሞከርከው ሰው ነው። ላልቹንማ ምንም 
ፅሐፍቻቸውን ሇገበያ አቅርበህ የተጠቀምክባቸው ቢሆንም እንኳ በአንተ ዕዴሜ ካሇ ሰው 



የማይጠበቅ የስዴብ ናዲ አወረዴክባቸው።  ታምራት ነገራንማ "ወፇፋነቱን ሉያጋባብኝ 

ሞከረ" አሌከው። 

አዲፌኔ ገፅ 204 ሊይ በከፌተኛ ቃሇ-አጋኖ ያዲነቅከው ክፌለ ሁሴን "ያኔ ነፌስ አውቄ 

ነበርና ኢሕአፓ መኢሶንን ቀኝ መንገዯኛ እያሇ ግንባር ግንባሩን ሲሇው አስታውሳሇሁ ..." 

ይሊሌ። በቃ አሇቀ ዯቀቀ። ብቻ ኢሕአፓን የሚኮንን ነገር ይሁን እንጂ የአንተ አንጀት ቅቤ 

ይጠጣሌ። ሇመሆኑ መኢሶን ቀኝ መንገዯኛ እየተባሇ የታዯነው መቼና በማን ነው? ይህ 

ሰው እንኳን ያኔ አሁንስ ነፌስ አውቋሌ? 

ላሊው አዲናቂ ዯግሞ በየሳምንቱ ሰኞ ሰኞ በእንግሉዜኛ እየፃፇ በአዲናቂ ዴረ-ገፆች ሊይ 

ረዥም ፅሐፈ የሚሰራጭሇት ሰው ነው። እርሱም መከረኛው ፕሮፋሰር ነውና "መስፌን 

አዲፌኔ ሊይ በፃፇው ሁለ አሌስማማም ያሇ ከዙያ ሇዓሇም ከማይቀቅው ቦታ ይግባ" 

ሲሌ ያችኑ "Go to hell" የምትባሌ የነጮች ዕርግማን ያወርዴብናሌ። ይህ ሰው 

ባይሆንሇት ነው እንጂ ቢሆንሇት ኖሮ ሲዖሌ አስገብቶኝ ነበር ማሇት ነው። እንዱያው 

ይህን እንግሉዜኛ የሚችሇው እርሱ ብቻ አሇመሆኑን ሊሳየው "Hey dude! You do not have 

the slightest idea what the notion of hell is. It is both f****** hot and freezing cold at the 

same instant. What ever you say, I do not wish you go their "   ሌሌ ወዯዴኩ።  

ሰውዬው ውዲሴ መስፌኑን በጣም አብዜቶ "Thank you for all what you tried to do for the 

one and only love of your life, ETHIOPIA" ይሊሌ። (ሰረዜ የኔ) 

 አጃኢብ ነው! ዓይኔን አታስቁት አሇ! 

 የዚሬ ስንት ዓመት ዋሺንግቶን ፖስት ጋዛጣ እጄ ገብቶ ሳገሌብጥ የዯረጀ ዳሬሳ ወንዴምን ዮናስ ዳሬሳን 

ፍቶ ተመሌክቼ ምን ሉሌ ነው ብዬ አነባበብኩት። በጋዛጣኛው  "ሚስት ሇምን አታገባም ተብል" 

ቢጠየቅ "Ethiopia is my wife." ያሇው ትዜ አሇኝ። እነዯረጀ ኢትዮጵያና ህዜቦቿ ሇገበያ ቢወጡ 

ሇዴሇሊ ሥራ መሥሪያ ቤት የሚከፌቱ ናቸውና እንዱያ እያለ ቢቀሌደ ማን አሇባቸው? ከምርጫ 97 

በኋሊ የአዱስ አበባ የማምታቻ ከንባቲ ሆኖ በመሇስ ዛናዊ ተሹሞ የነበረው ብርሃኑ ዳሬሳም ይህንኑ ነው 

ያዯረገው። ዯሊሊነት! እና አጫፊሪዎች ረጋ በለ። እኛ ያሇችን አንዴና ውዴ ኢትዮጵያችን እናታችን ናትና 

"ሚስቴ" "ፌቅረኛው" እያሊችሁ አታሊግጡ። 

አሇበሇዙያ ተስተማረና ተፕሮፋሰረ፤ ተፕሮፋሰረና ተጣፇ! ይሆናሌ ነገሩ። 


