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“ክስታይ” መፅሃፈ ፀርፊ!! 

/ ናይ መንበቢ ርኢቶ/ 

ኣፈ-ሊቅ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ መወዳእታ 2004 ዓ.ም ምስ ተሰውኡ ኣብ 

ቀዳማይ መፋርቕ 2005 ዓ.ም “ የመለስ አምልኮ” ዝብል ንጀጋኑ ተጋደልትን መራሕትን 

ህ.ወ.ሓ.ት./ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ. ዝፀርፍን ዘናሹን መፅሓፍ (ንባዕሉ ከም ፕረዚደንት ፍልስጤም 

ነበር ያሲን ዓራፋት መውፅኢ ሓራ ዝተወፅዑ ህዝብታት ገይሩ ዝቖፅር ) ብተመስገን 

ደሳለኝ ዝበሃል ተፃሒፉ ተሓቲሙ ምንባበይ ይዝክር፡፡ 

እቲ ባዕሉ ንባዕሉ ጋዜጠኛ ( ሞያ ጋዜጠኝነት ብልምዲ ዘይኮነስ ክቡርን ብትምህርቲ 

ዝርከብን ሞያ ስለዝኾነ እየ) እየ ኢሉ ዝፅውዕ ኣፈኛ ተቓወምቲ ውድባት ተመስገን 

ደሳለኝ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን መረፃ 2007 ዓ.ም ከመይ ክሕመስን ንስሳትና ደም ክንፋሰስን 

ከምዘለና ዝትንትን ሓተላ ፅሑፍ ፅሒፉ ኣንቢበ፡፡ ተመስገን ደሳለኝ ደጋጊሙ ዝፅሕፎም 

ሓሳራት ፅሑፋት ብመንበብቲ ተቐባልነት እንተዝረኽቡ እዛ ሃገር ሃገረ ሰላም፣ራህዋን 

ዕቤትን ከይኮነትስ፣ብውግእ ሕድሕድ ብደም ዝጨቀወት ምዓባይ ሩዋንዳ ምኾነት ነይራ፡፡ 

እንተኾነ ግን “ ትምነይኦ ንዘይትረኽበኦ” እናኾነ፣ ሃገርናስ  ብምክእኣልን ምክብባርን 

ህዝብታታ ወቂባ ብመሳልል ዕቤት ትውጣሕ ኣላ፡፡ ተመስገን ደሳለኝን መሰላቱን ግን ከም 

ዕቡድ ከልቢ ነቶም ካብ ሃገርና ሓሊፎም ንኣህጉር ዝረብሕ ስርዓት ዝተኸሉ ጀጋኑ 

ተጋደልትን መራሕትን ህ.ወ.ሓ.ት./ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ ምፅራፎም ኣየቋረፁን፡፡ መወዳእትኡ 

“እንትበዝሕ እንትበዝሕ…” ከይኸውን ግን ሕሰብሉ በሉዎም ትግራዎት መጋበሪያታቶም 

ዝኾንኩም እኒ ኣብራሃ ደስታን ግርማይ ገብሩን፡፡ 

ፀሓፊ መፅሓፈ ፀርፊ “ክስታይ” ግርማይ ገብሩ ከተማ ሓውዜን ቆልዓ ኮይነ፣ ብፖለቲካ 

ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. እናንቀሐኒ ዝፈልጦ ተጋዳላይ እዩ፡፡ (ዋላ’ኳ ደሓር እቲ ምግዳል 

ራሕሪሑ ናብ ኣለሻ ቅርሺ እንተፀደፈ)” ጀጋኑ ተጋደልትን መራሕትን ህ.ወ.ሓ.ት.ን 

ውድቦምን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፀላም ናብ ብርሃን ዘሰጋገሩዎ ፅንዓቶም መወዳድርቲ 

ኣልቦ፣ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ውልቀ መላኺ ፋሽሽት ስርዓት ደርግ ከምዘላቐቕዎ” 

ግርማይ ኣብ ክፍሊ ፕሮፖጋንዳ ህ.ወ.ሓ.ት. እናሃለወ ኣብ ሓውዜን ምሂሩኒ፡፡ ምፅሓፍ 

ግጥሚ ኣብ ሓውዜን እናሃለወ ከምዝጀመሮ እውን ይዝከረኒ፡፡ ናብ ሬድዮ ድምፂ ወያነ 
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ትግራይ ዝፀሓፎም ምቁራት ግጥምታት ክሳብ ሎሚ ኣይርሰዖምን፡፡ ክኢላ ፀሓፊ ግጥሚ 

ምዃኑ እውን ከም ሰማዕን መንበብን እምስክር፡፡ 

ግርማይ ድሕሪ ወራር ሻዕብያ ኣጠማምትኡ ኣናተዘረገ ኸይዱ፡፡ ንብዙሓት ራሕሪሑ 

ጠበቓ ዉሑዳት ቆዘምቲ ናብ ምዃን ተሰጋጊሩ፡፡  ንምንታይ ዝብል? (ብቐረባ እኳ 

ዝፈልጦ እንተሃለወኒ) ባዕሉ ግርማይ ይመልሶ፡፡ ግን ግርማይ ዕላማ ህ.ወ.ሓ.ት. ራሕሪሑ 

ገንዘብ ተርክብ ናብ ዝብላ ሃንደፍደፍ ክብል ተራእዩ፡፡ 

ኣብ 2000 ዓ.ም እዩ ይመስለኒ “መስቃ” ዝብል መፅሓፍ ሓፀርቲ ልብ-ወለድ ፅሒፉ፡፡ እቲ 

መፅሓፍ ከም ክርቲካል መንበቢ ኮይነ እንትሪኦ መዐቀኒ ባህሪያት ሓፂር ልብ-ወለድ 

ዘየማልእ ነበረያ ነበረ እዩ ነይሩ፡፡ ግርማይ በዚኣ ምቕፃል ከምዘይተዋፅኦ ቀልጢፉ 

ዝተረደአ ይመስል “ ክስታይ” ዝብል ኣርእስቲ ብዝሃቦ መፅሓፈ ፀርፊ ( መፅሃፈ ነቐፌታ 

እንተዝኸውን ክንደይ ደስ ምበለኒ) ብፅሑፍን ብድምፅን ኣሐቲሙ ዘርጊሑ፡፡ ርቡሕ 

ገንዘብ ረኺቡ ይኸውን፡፡ ፅሑፉ ግን ክብርታት ሕብረተሰብናን ውፅኢታዊ ቃልሲ 

ውድብናን ዘናሹ ብምዃኑ ፅባሕ ኣብ ታሪኽ ዘዘክሮ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ 

ብጣዕሚ ዝገረመኒ ዓሚ 2005 ዓ.ም መማልኢ ከባቢያዊ መረፃ ኣብ እትካየደላ ዕለት 

(ካሊእ መዓልቲ ከምዝሰኣነ) “እሞኸ” ዝብል መፅሓፍ ኣሐቲሙ መርቑለይ ምባሉ እዩ፡፡ 

እታ ንምረቓ ዝመረፃ መዓልቲ እውን ፖለቲካዊ  ተቓዉሞኣዊ መልእኽቲ እተሕልፍ 

እያ፡፡ “ ህዝቢ ምርጫ ኣይትሳተፍ ዝዓብሰልካ የብሉን” ዝብል ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘለዋ 

እያ ንዓይ፡፡ ኣብ’ቲ መፅሓፉ ናይ መጀመሪያ ገፃት ዘስፈሮ  “መራሒ ሬሳ” ዝብል ግጥሚ 

ካሊእ መሕዘንን መግለፂ ተቛዉሞን እዩ፡፡ 

እቲ “መራሒ ሬሳ”  ተባሂሉ ዝተፀርፈ መን ምዃኑ? ኩልና ነቲ መፅሓፍ ዘንበብና ሰባት 

ንስሕቶ ኣይመስለንን፡፡ ግርማይ ወዮ ዳኣ ላዕሉ ላዕሉ እናረአዮ እምበር ንህዝቢ ዝረብሕ 

ሓድጊ ዝገደፈስ በደው እናሃለወ ጥራሕ ኣይኮነን፣ምስ ሓለፈ እውን መራሒ ኮይኑ’ዩ 

ዝቕፅል፡፡ ሬድዮ፣ቴሌቪዥን፣ነፋሪት ሰማይ ካልእን ዝመሃዙ ምሁራት ዓሪፎም እንተኾኑ 

እውን ብዘመን ተሻጋሪ ወፈየኦም ሎሚ፣ፅባሕ፣ድሕሪ ፅባሕ መራሕትና እዮም፡፡ እቲ 

“መራሒ ሬሳ” ኢልካ ዘባጨኻሉ ክቡር ወዲ ህዝቢ ድማ ብስጋ ዳኣ ተፈለየ እምበር 

ብመንፈሱን ብኣተሓሳስብኡን ኣብ ሞንጎና ስለዘሎን፣ሓምለዋይ ናብ ተግባር ዝተሸረፈ 

ጅማርኡ እንቕፅሎ ዓሰርተታት ሚሊዮን ስለዘለና ሎሚ እውን መራሒና እዩ፡፡ በዚታት 
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ክትጠራጠር ኣይግበአካን፡፡ ንዓኻ እውን መራሒኻ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ንሱን ውድቡን ነዛ 

ሃገር እንተዘይዋሓሱዋ ነይሮም፣ ንስኻ ኣሽምባይ’ዶ ኣብ ኣደባባይ ከምድሌትካ  ፖለቲካዊ 

ስልጣን ንዝሓዙ መራሕትን ህዝብን ክትፃረፍስ፣”ከምዚ ሓሲብካ” እናተብሃለ ድራር ዓረር 

ዝኽወነሉ ግዜ  ሓሊፉ እዩ፡፡ (ግርማይ ግን እቲ ሕሱም ግዜ ዝረሳዕኻዮ ትመስል ) 

ግርማይ ሎሚ እውን ብፀርፍታት ዝተመልአት ክብርታትን እሴታትን ህዝብና 

እተሕስር፣መራሕትናን ውድብናን እተናሹ (ዋላ’ኳ ብቖሎ ጥጥቖ ፀርፍታት ተዳሂሎም 

ስርሖምን ዕላመኦምን ዝዝንግዑ እንተዘይኮኑ) መፅሓፍ ኣሐቲሙ ኣመሪቑሎ፡፡ ( ንኹሉ 

ምምራቕ ስለዝበሃል እዩ እምበር ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ፅሒፍካስ ተረጊሙ እዩ ክብሃል 

ዝግባእ ዝነበረ) ግርማይ ንመንበብቲ ዘለዎ ንዕቐትን ብደዐን መዐቀኒ ኣልቦ እንድዩ 

ተኣምር’ያ ከምዝፀሓፈስ… 

“…እዚ መፅሓፍ እዚ ንደቂ ደቅኹም እዩ ተፃሒፉ ኣማሓፂነኩም ከይተንብብዎ፡፡” ይብል፡፡ 

ዉነ ዘይብሉ ደፋር ኣበሃህላ እዩ፡፡ ኣታ ኣብ ዓዲ ለባማት’ዶ ንጉጉይ ዓገብ በሃሊ ይሰኣን 

እዩ፡፡ ነየኒኡ ቁምነገር እዩኸ “ኣይተንብብዎ!ኣንብብዎ” ዝበሃለሉ ዘሎ፡፡ “ንስኻን 

ኣምሺኻን” ይብሉ ነበሩ ሓደ መሳሊ እንተኾኑስ፡፡ 

ብዝኾነ 28/9/2006 ዓ.ም ኣነን ከማይን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዕዱማትን እናተፀረፍና 

ክንስሕቕ ኣብ ኣዳራሽ ፕላኔት ሆቴል ተረኺብና፡፡ እቲ መፅሓፍ ገንፂልና … 

“ ሓሳድ፣ስዲ፣በላዒ ምሸሓዳር”  

“ ዓጣሪ፣ሓሻዊ፣ዝዓከተ ርእሲ” 

“ለኽባጣት፣ቦሳሩ፣ፈራዕራዕ” 

“ዝተፍእ፣ዘልዛል፣ዕንቋል” 

“ሎቕመፅመፅ፣ኣረጊት ሓሳዊት” 

“ፈንፈኑዋ፣ቀጣኒት ሓሶት” 

“ቁጥሚ፣ኣንቱም ድኹማት፣ወታፍ” 

“ዙሩግ መዓንጣ፣ተወቒርኩም ዘይትሰምዑ” 



4 
 

“ ማዕተብ ዘይብልኩም፣ድኹማን፣ምውታን” 

እዚኦምን ከምዚኦምን ብዝኣመሰሉን ፅያፍ ቃላት ዝተዃነዩ ብትኸታኽ ታሪኻት 

ኣምቢብና፡፡ 

ገገሊኦም መልእኽቶም እንታይ ምዃኑ እውን ዝርድኡኻ ኣይኮኑን፡፡ 

ግርማይ ኣብ መዓልቲ ምረቓ መፅሓፉ ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ንዝነበርና ምፅራፍ ከይኣኽሎ “ 

ቴሌቪዥን ትግራይ ንምንታይ መፅሃፈ ፀርፈይ ናብ ህዝቢ ክዝርግሕዎ ዘይመፁ? ብሌላን 

ጌላን 

ዝሰርሑ ኣዳለውቲ” ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ፀርፊ ደርጒሑ፡፡ ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ዝነበርና 

ተፀረፍቲ 

ድማ ኣጣቒዕናሉ፡፡ ( ሓደ ግዜ እኮ ትርጉም ጣቕዒት ግርም እዩ ዝብለኒ) እቲ ሓቂ ግን 

ከምኡ  

ኣይኮነን፡፡ ከም ህዝብ ግብሪ እናኸፈልና ደው ብዘበልናዮ መለለዪ መንነትናን መዐቀቢ  

ክብርታትናን ብዝኾነ ቴሌቪዥንና ክንፅረፍን ክንዋረድን ኣይግባእን፡፡ ቴሌቪዥን 

ትግራይ  በዓል ብዙሕ ዉራይ ብምዃኑ ክብርን መንነትናን ክሕሉ ዳኣ እምበር፣ከዋርድ  

ልእኽቶ ኣይተዉሃቦን፡፡ ስለዚ ናብ’ቲ መድረኽ ምረቓ መፅሃፈ ፀርፊ ዘይምምፅኡስ 

ትኽክልን  

ትኽክልን እዩ፡፡ ኣብ መወዳእታ ንግርማይ ፀሓፍ ግን ንየማን ተመለስ  እብሎ፡፡ ምስ 

ነብስኻ  

ኣይትበኣስ ግርማይ፡፡ ንየማን ተመለስ ማለተይ ደጋፍን ሓሽከርን ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. ወይ 

ከዓ  

ዓረና ኹን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፡፡ እዚ ብምርጫኻ ዝውሰን እዩ፡፡ ግዳስ እዚ ከባቢና 

ካብ  

ጥንቲ ጀሚሩ ብዙሕ ዘይተፅሓፈ ፀጋታት ስለዘለዎ ኣብ ትርጉም ዘይብሎም ፀርፍታት ካብ  
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ምትኳር ኣብ ዕሙቀት ዘለዎ ንህዝብ ሃገርን ንቕድሚት ዝወስድ ኣተኲርካ ፀሓፍ ዝብል  

ሕውነታዊ ምኽረይ እልግስ፡፡ 

ንዓና ከም ህዝብን ከም ብሄርን ዝፀርፉና ብዙሓት ፀበብቲ ኣለው ከም እኒ ተክሌ 

የሻው፣ታድዮስ ታንቱ፣ተመስገን ደሳለኝ፣ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ዝኣመሰሉ፡፡ 

ንስኻ ከም እኒ  ካሳሁን ወ/ጊዮርጊስ፣ኣምባሳደር ካሳ ገ/ሂወት፣ዶ/ር ሰለሙን ዕንቋይ፣ኣርኣያ 

ወርቅነህ፣ዶ/ር ዳኒኤል ተኽሉ፣ መምህር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያምን ካልኦትን ጥቅው ቁምነገር 

እናፀሓፍካ ካብ ጥቕዓት ክትከላኸለልና ሓደራ ይብል፡፡ 

 

እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብራሃም ሃይለዝጊ ዝተብሃለ ወገን “እስቲ ኣብ መፅሓፍ ክስታይ ንዘቲ 

ንካታዕ” ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገፃት ንዝፀሓፎ ስዒቡ ዝተፅሓፈ ምዃኑ ይሕብር፡፡ 

*****                   *****                      *****                              

**** 

ፍትዊ 

ካብ መቐለ 


