
የ ሰውም  ግራ አለው 

ከሬዱዮ ሰሊም ስዊድን (በአጭሩ የተወሰዯ) 

ያኔ በሌጅነት እናቴ የሰው ግራ ስትሌ እሰማ ነበር፡፡ ታዱያ በወቅቱ ግራኝ ሰው ማሇቷ 

ይሆናሌ ብዬ ሇነገሩ ቁም ነገር ሳሌሰጠው አሌፍ ነበር፡፡ የኋሊ ኋሊ ግን ውል ሲያድርና 

ሌጅነት እያሇፈ ሲሄድ የሰውም ግራና ቀኝ አሇው ይሆን የሚሌ ጥያቄ አሳሊት 

ጀመርኩኝ፡፡ ያኔም ቢሆን ታዱያ ከኩርኩም በዘሇሇ ሇጥያቄዬ አጥጋቢ ምሊሽ አግኝቼ 

አሊውቅም፡፡ መቼም ጊዜ ሇሁለም ምሊሽ አሇው ነው የሚባሇው፡፡ እውነትም ግራና ቀኝ 

ሇእጅና ሇእግር፣ ሇአይንና ሇጆሮ፣ ሇጐንና ሇጉንጭ ብቻ ሳይሆን ሇሰው ግራ አሇው፡፡ 

አባባለ ግን ውስጠ ወይራ ነው፡፡ ጉዲዩ አንደ ከላሊው የሚገኝበትን አንፃራዊ አቅጣጫ 

ሇማመሊከት ብቻ ሳይሆን የአንድን ሰው አንፃራዊ ፋይዲ ሇመግሇፅ፣ ሇማመሊከት ወይም 

ሇማሳየት የምትጠቀምበት ውስጠ-ባህሪያዊ ገፅታ ያሇው ዘይቢያዊ አገሊሇፅ ነው፡፡ 

ይህንን ትዝታዬን ሇመግቢያዬ ስጠቀም ባሳሇፍናቸው ጥቂት ሣምንታት ካስተዋሌኳቸው 

የግራ እና ቀኝ ገጾች ጋር ማዛመድ ፈሌጌ ነው፡፡ በሀገር ቤት ሙቀት ሳይበግራቸው፣ 

ተራራ ሳይታክታቸው፣ ተራራ እየበረበሩ፣ ጋራ እየዯረመሱ እኛ ባያሌፍሌን እንኳን 

ሇሌጅ ሌጆቻችን እንዱተርፍ ሀገራችንን አንድ ቦታ አድርሰን ማሇፍ አሇብን በሚሌ 

እሌህ ወንዝ እየጠሇፉ፣ ግድብ እየገነቡ የነገ እራዕያቸውን እውን ሇማድረግ ዯፋ ቀና 

ሲለ በአንድ በኩሌ አይተናሌ፡፡ ጉሌበቱ የተቀዯዯ ሱሪያቸውን ጠበቅ አድርገው አስረን 

ከሰራን ነገ ወዯተሻሇ አቅጣጫ እንዯርሳሇን የሚሌ መንፈስ የተንዲሆ ወበቅ 

ሳይበግራቸው፣ የከሰም አቧራ ፣ የኦሞ ዲገት፣ የተከዜ አሇት ሳይበግራቸው በፀሐይ 

ጠቆርን፣ በብርድ ነጣን፣ በጥማት ገረጣ ሳይለ ራሳቸውን በመስዋእትነት አሳሌፈው 

በመስጠት ሇትውሌድ የሚተሊሇፍ ተግባራትን ሲያከናወኑ አስተውሇናሌ፡፡ የህዲሴው 

ሌጆች፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአውሮፓና አሜሪካ ብርድ ሳይበግረን፣ ባህር ሳይገድበን፣ ሀምበርገር 

ሳይርበን፣ ኮካ ሳይጠማን ሇአገራችን ቅንጣት ታህሌ የሌማት ድጋፍና ትብብር 

እንዲትዯረግ፣ እርዲታና የሰብዓዊ አቅርቦት ድጋፍ ያሇቅድመ-ሁኔታ እንዱቋረጥ መፈክር 

እንግበን ያማረ የዯመቀ ባንዱራ ሇብሰን ሽቅብ ቁሌቁሌ የምንሌ መኖራችንና 

መመሌከታችን በእርግጥም የሰውም ግራ አሇው፡፡ 

ባሇፈው ጥቂት ሣምንታት አንድ የሀገራችን ከተማ ከላሊ ሀገር ከተማ ጋር የእህትማማች 

ግንኙነት ሌትመሰርት የነበረውን የወዲጅነት ሂዯት በመቃወምና የወዲጅነት ግንኙነቱ 

እንዱቋረጥ የሚጠይቀው ሰሊማዊ ሰሌፍ በእርግጥ በእኛው በኢትዮጵያውያን ተፈጽሟሌ 

የሚሌ ተጨባጭ መረጃ ባይኖረኝም እኔ ግን በኢትዮጵያውያን ተፈጽሟሌ የሚሌ 

እምነት ጨርሶ የሇኝም፡፡ በመሆኑም ወዯተነሳሁበት መዯምዯሚያ በእርግጠኝነት 

አያዯርሰኝምና ይሄን በዚህ ሌተው፡፡ 



ባሳሇፍነው ሣምንት እዚህ ባሇሁበት በአውሮፓዋ ከተማ በሇንዯን የተዯረገው ግን 

በእርግጥም ሇሰውም ግራ ቀኝ እንዲሇው በግሌጽ ያመሊከተኝ ነው ማሇት እችሊሇሁ፡፡ 

በሺዎች የሚቆጠሩ የዓሇምአቀፍ የኢኮኖሚ ስርዓት እንዱቀየር፣ የካፒታሉዝም የኢኮኖሚ 

አሰሊሇፍ እንዱሇወጥና ሁለንም ተጠቃሚ የሚያዯርግ የንግድ ስርዓት እንዱኖር፣ 

በተሇይም ድህነትን ከዓሇም ሇማጥፋት ሃብታም ሀገሮች ያሇምንም ቅድመ-ሁኔታ ፍትሃዊ 

ባሌሆነ የካፒታሉስት ኢኮኖሚ ስርዓት ካጋበሱት ሃብት ሇድሃ አገሮች እንዱያካፍለ 

በተጠየቀበት ፣ ከሚሰጡት ቀጥተኛ ድጋፍ ባሻገር ሇዯሃ አገሮች የዓሇም ኢኮኖሚን 

ክፍት እንዱያዯርጉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወጥተው በጠየቁበት መድረክ ሊይ 

"No Free aid to Ethiopia" የሚሌ መፈክር ይዞ ሇኢትዮጵያ እርዲታ እንዲይሰጥ 

ስንጠይቅ መታየታችን ምን የሚባሌ ይሆን? ሊስተዋሇው ግራ የሚያጋባ ብቻ ሳይሆን 

በእርግጥም የሰውም ግራ አሇው እንድንሌ የሚያዯርግ ነው፡፡ 

በአንድ ወቅት 6 ሚሉዮን ያህሌ ወገኖቻችን በድርቅ ተጐድተው የሞት አፋፍ ሊይ 

በነበሩበት ወቅት በርካቶች ሇነገዬ ሳይለ ያሊቸውን በመስጠት ሇወገን ዯራሽነታቸውን 

ሲያረጋግጡ የተወሰንን ዯግሞ በተቃራኒው የራሳችንን መስጠት ቀርቶ ላሊው ሳንቲም 

እንዲይወረውርሊቸው ሇማድረግ በመንገዲችን ሊይ ያገኘነውን ድንጋይ ሁለ ስንፈነቅሌ 

መታየታችን በእርግጥም የሰውም ግራና ቀኝ አሇው በሚሌ ብቻ ተገሌጾ ሉታሇፍ 

የሚችሌ አይመስሇኝም፡፡ የህላና ቁስሌም ነው፡፡ 

ሇነገሩማ በአንድ ወቅት በሻዕቢያ ፈረስ ሲጋሌቡ የነበሩት የሶማሉያ አሸባሪዎች 

የሶማሉያን የሽግግር መንግስት ጥሇው በኢትዮጵያ ሊይ ጦርነት በማወጅ ጥቃት 

የማድረስ ሙከራ ብቻ ሳይሆን በሱማላ ክሌሌ ጥፋት ባዯረሱበት ወቅት ሇአገራችን 

ክብር ሰራዊታችን ከአሸባሪዎች ጋር ወገኖቻችን ትንቅንቅ በተያያዙበት ወቅትም ሻዕቢያ 

አሌጀዚራን ገዝቶ በወገኖቻችን ሊይ የሃሰት ውንጀሊዎችንና የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን 

ሲያካሂድ እኛም የዱያስፖራው አባሊት ወንድሞቻችን ሇሀገር የሚከፍለትን መስዋእትነት 

እንኳን ረስተን የገዛ ወገኖቻችንን ወንጀሇኛ ሇማድረግ ስንቀሳቀስ የነበረበት ጊዜ ሩቅ 

አይዯሇም፡፡  

የሚገርመው ግን ወቅቱ አሜሪካኖች ኢራቅ የገቡበት ወቅት ነበርና አሜሪካኖች 

ሰራዊታቸው ወንጀሌ ቢፈጽም እንኳን ወገናቸው ነውና አሌፈጽመም ብሇው ጥብቅና 

የመቆሙበት፣ አንድንም አሜሪካዊ በውንጀሊ አሳሌፈው የሰጡበት ጊዜ ይቅርና 

የኮነኑበት፣ የአሜሪካ ወታዯር ከኢራቅ ይውጣ ከማሇት ውጭ የአሜሪካ ኢራቅ መግባት 

ወንጀሌ ነው ያለበት ጊዜ አሌነበረም፡፡ 

ታዱያ የመከሊከያ ወገኖቻችን ሇሀገራችን የሕይወት መስዋእትነት በአንድ በኩሌ ሲከፍለ 

በላሊ በኩሌ እኛው መስዋጽትነታቸው ከንቱ እንዱቀር ሇማድረግ ስንቀሳቀስ 

መታየታችን እውነትም የሰው ግራና ቀኞች ነን ብሇን ማመን አይቻሇን ይሆን? 



የጥንት አባቶቻችን ሀገራቸው በፋሺስት የተሰነዘረብንን ጥቃት እምቢ ብሇው፣ ራሳቸውን 

ሰውተው ነጻ ሀገር እንድትቆይ አድርገው ነበር ያሇፉት፡፡ በእኜ እምነት ያንን ሁለ 

መስዋትነት የከፈለበት ዋናውና አንኴሩ ምክንያት ዯግሞ በጥቅለ በውጭ ፖሉሲ፣ 

በውጭ ስርዓት አንተዲዯርም ወይም አንገዛም የሚሌ ነበር፡፡ በአንፃሩ ዯግሞ የአሁኑ 

ትውሌድ አሁን HR የሚባሌ ረቂቅ አምጥተን በእናንተ የአገዛዝ ስርዓት ስር 

ካሌተዲዯርን፣ እናንተ ካሌመራችሁን፣ እጣ ፈንታችን በእናንተ ካሌተወሰነ ስንሌ 

የነበረበት ጊዜ እንዯነበርም የቅርብ ትዝታችን ነው፡፡ እንግዱህ ትውሌድ ዯሙን 

የገበረበትን፣ አጥንቱን የከሰከሰበትን የነፃነት ጣእም ሽረን እኛ የዛሬው ትውሌዶች 

ፈቅዯን አሜሪካ ሊይ በሚፀድቀው ሕግ ቅኝ ካሌተገዛን ሞተን እንገኛሇን የምንሌ 

መኖራችን በእርግጥም የሰው ብቻ ሳይሆን የትውሌድም ግራ አሇው ሇማሇት 

የሚያስዯፍር አይሆን ይሆን? 

በአንድ ወቅት በጣሉያን ብንገዛ ኖሮ እንሰሇጥን ነበር የሚሌ ሃሳብ መኖሩን የሰማው 

ያገሬ ገጣሚ፡- 

          ይህ ማፈሪያ፣ 

          ቀሌበ ባሪያ፣ 

          የነፃነቱን ጣም፣ 

          ያቃተው ማጣጣም፣ 

አበው መሠረት ሊይ ጠጠር ሳይጥሌ ኖሮ፣ 

ስሌሳ ዓመት ተኩሌ ወዯኋሊ ዞሮ፣ 

አሇ አለ ቀኝ በተገዛን ኖሮ፡፡ 

       እምዬ ምኒሉክ እንኳንም አሌሰሙት፣ 

       አርባ ጅራፍ ነበር አጅሬ ሚያቀምሱት፡፡  

ሲሌ የተቀኘው አሁን ፈቅዯን፣ ሕግ አውጥተን ቅኝ እንገዛ ብሇን እታች እሊይ 

የምንዋትት እንዲሇን ቢሰማ ምን ይሌ ይሆን? 

መቼ መቃብር ፈንቅል ወጥቶ ቆሞ መናገር ቢችሌ የሰውም ግራ አሇው በማሇት ብቻ 

እንዯማያሌፈው እየገመትኩ መቼም ጉድ ሳይሰማ መሰከረም አይጠባም ነውና ብዙ ግራ 

ነገር ቢኖርም ነገ የምንሰማውን እየጠበቅን የእኔን በዚሁ ሊብቃ፡፡ 

ሰሊም! 


