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/ከፈቀዯ ጌታ / 
 
የዴሃ ሌጅ ነኝ፡፡እናቴ እኔን ያሳዯገችኝ ‘አፈር ግጣ’ ነው፡፡ሇእናት ብቸኛ ሆኖ ያሇረዲት 
ሌጅን ማሳዯግ ምንኛ ከባዴ እንዯሆነ ሇማወቅ እኔን ጠይቁኝ፡፡የእናቴን እንቅሌፍ አሌባ 
ሌፋት ባውቀውም ተማሪ ነኝና አንዲች ጠብ የሚሌ ነገር ከእጄ አውጥቼ ‘’እንቺ በዚህች 
ገንዘብ ይህቺን ነገር ግዢ ‘ሌሊት አሌቻሌኩም፡፡የምታቀርብሌኝን ስበሊ እንባዬ እየመጣብኝ 
ነው፡፡ቁጭ ብዬ የምበሊው ሊቧንና የጉሌበቷን መቅኔ መሆኑን ሳስብ ይተናነቀኛሌ፡፡ጠሊ 
ጠምቆ በሳምንት ሇመሸጥ  ከሰኞ እስከሰኞ ያሇባትን ሌፋት ሳስበው ‘’ እንዳት ያሇችው 
ጠንካራ ሴት ናት’’ እሊሇሁ ሇራሴ፡፡የእሷ ተስፋ ዯግሞ እኔ ሊይ ተንጠሌጥል 
ቀርቷሌ፡፡እዴሜ ብቻ ሳይሆን ከአቅም በሊይ የሆነ ዴካምና ሃሳብም ተሸክማ ኖራሇችና 
በቶል መዴከሟ አይቀርም፡፡ሇዓመታት ያሇእረፍት የሇፋችበት እጇ መዛለ፣ እንስራ  
ተሸክማ የኖረችበት ወገቧ መጉበጡም አይቀርም፡፡ያኔ አቅም ያንሳታሌ ፣እንዯዛሬው እንስራ 
አገሊብጣ ማጠብ፣ጌሾ አዴቅቃ መውቀጥ፣ 50 ኪል በቆል ቆሌቶ ማስፈጨትና ተሸክሞ 
መምጣት አትችሌም፡፡ይህን ስታስብ ይመስሇኛሌ ‘’ ያኔ ይህን ሌጄን ምን ይውጠው ይሆን 
‘’ ብሊ በጭንቀት የምትሰቃየው፡፡ ከዛሬው ማጣቷና ዴካሟ ይሌቅ የእኔ የወዯፊት እጣ ነው 
ይበሌጥ በሽታ የሆነባት፡፡  
 
ቅዴመ 1983 
 
እናቴን ምን ሊዴርጋት? አሌንገራት እንጂ ባየኋት ቁጥር ሌቤ በሃዘን ይጠይማሌ፡፡ሌክ 
እንዯሷ እኔም ወዯፊት ተስፋ አይታየኝም፡፡ዯሃ ሆኜ ተፈጥሬ ዯሃ ሆኜ መሞት 
አሌፈሌግም፡፡ከፍ እያሌኩ ስሄዴ ሌረዲት የቻሌኩት ነገር ቢኖር ወፍጮ ቤት የተቆሊ በቆል 
ተሸክሜ መሄዴና አስፈጭቼ መምጣት፣እንስራ ሙለ ውሃ ተሸክማ ስትመጣ ከወገቧ ሊይ 
ሇማውረዴ ማገዝ ብቻ ሆነ፡፡ይህንን ዯግሞ ሇኔ የምትሰስተው እናቴ 
አትፈሌገውም፡፡እስከማሟጠጫ ጉሌበቷ ዴረስ ሁለን ነገር ራሷ ሰርታ እኔን ግን ሇጥናት 
ጊዜ እንዱኖረኝ ማዴረግ ብቻ ነው የምትሻው፡፡አንዲችን የአንዲችንን የስሜት ስቃይ እያየን 
መኖሩ ህመም ሆኖብናሌ፡፡ 
 
እኔ ምን ሊዴርግ፡፡የምኖረው ሇኔ ብጤ ወጣቶች አማራጭ በላሇበት ዘመን ነው፡፡ 
የምማረውን ትምህርት አጥብቄ ሇመያዝ ብሞክርም ሃሳቤ ግን በኑሮ ጫና እና በውትዴርና 
ፍራቻ ተከፋፍል ውጤቴ ሊይ ተጽዕኖ እያሳረፈብኝ ነው፡፡ከትምህርቴ ጠብ የሚሌ እውቀት 
ማካበት አሌቻሌኩም፡፡መምህራኑ ፖሇቲካ፣ቅይጥ ኢኮኖሚ፣የእንጨት ስራ ወዘተ እየተባሇ 
በየጊዜው ተዯበሊሌቆ የሚመጣውን ትምህርት በጭንቅሊቴ ሲሰገስጉብኝ ውዬ ማታ ራሴን 
እጠይቀዋሇሁ፡፡እውን ይሄ እውቀት ነው  እናቴን ከጠሊ መሸጥ አውጥቶ የበሰሇ እንጀራ 
እንዴትበሊ የሚያስችሊት?እሊሇሁ፡፡ከዴህነት የሚያሊቅቀኝ  አንዲች እውቀት ወይም 
የወዯፊት ህይወቴን የሚቀርጽሌኝ አንዲች ሙያ  በውስጤ አሇመግባቱን ስረዲ ተስፋ 
እቆርጣሇሁ፡፡ 
 
እንዱያም ሆኖ ጠሊ ጠጪዎች እየተንጫጩብኝም ቢሆን  አንዱት ጥግ ሊይ መዯብ ይዤ 
ሇማጥናት የሚሆን ጥንካሬ አሊጣሁም፡፡ያኔ የሇመዯብኝ ነው መሰሌ ዛሬም ዴረስ በጸጥታ 
ውስጥ ማጥናት አሌችሌም፡፡ምኞቴ ሇጊዜው የእናቴን ተስፋ ማሇምሇም ብቻ 
ነው፡፡ያሇሁበትን ዘመን ሳስበው ግን ሇዚያ ምኞት ስኬት የሚያበቃኝ አንዲች መንገዴ 
አሌታየኝ ብሎሌ፡፡ከትናንት ዛሬ አሌሻሌ ሲሌብኝ ነገን ማመን አሌቻሌኩም፡፡ 
 



ቁመቴ እየረዘመ ፣እዴሜዬም እየጨመረ ሲሄዴ ዯግሞ በዴህነቴ ሊይ ላሊ ጣጣ 
መጣብኝ፡፡ያሇችኝን ሙጣጭ ተስፋ የሚያሳጣኝ ጣጣ፡፡በቡሃ ሊይ ቆረቆር እንዱለ ፡፡የቀበላ 
አብዮት ጥበቃ ዓይን ይከተሇኝ ጀመር፡፡እናቴ ተሳቀቀች፡፡’’እባክህ ጎንበስ ብሇህ ሂዴ 
መርዘምህን አይተው እንዲያዘምቱብኝ’’ ትሇኛሇች ሁላ፡፡ ዯርግ ከዚህም ከዚያም ራሱ 
በፈጠራቸው ችግሮች ተወጥሮ መሊወሻ ባጣበት በዚያን ጊዜ አጠገቡ ያሇውን ቀርቶ 
ራሱንም ማመን እንዯተሳነው የተረዲሁት በአንዴ አስቂኝ  አጋጣሚ ነው፡፡ 
 
የምኖርበት ቀበላ አብዮት ጥበቃ ጽህፈት ቤት እኔን …አንዴ ከምንም የማሌጣፍ የ16 
ዓመት ታዲጊ ህጻንን … እቅዴ አውጥቶ ‘’በጸረ አብዮተኝነት’’ ይከታተሇኝ እንዯነበር ስረዲ 
በዴንጋጤ ዯርቄ ቀረሁ፡፡ያኔ ማታ ማታ የቤታቸን ብቸኛ ሃብት በሆነችው ራዱዮ እየተባባሰ 
የመጣውን ጦርነትና ውጤቱን  ሇመስማት የውጭ ሃገር የአማርኛ ስርጭቶችን ጣቢያ 
ስጎረጉር አመሻሇሁ፡፡ያቺ ራዱዮ አቅም አንሷት ነው መሰሌ የምፈሌገውን ወሬ ስባ 
ሌታመጣሌኝ አሌቻሇችም፡፡ቢቸግረኝ በአንዱት የአጥር ሽቦ አንቴና ሰራሁና እዴሜ ያዛገው 
የጣራችን ቆርቆሮ ሊይ አሰርኳት፡፡አንቴናዋን አፈሩ ረግፎ ንፋስ በሚያስገባው ግዴግዲችን 
በኩሌ አሳሌፌ ከሬዴዮኔ አንቴና ጋር አነካካኋት ፡፡በዚህ ዘዳ በተሻሇ ጥራት ራዱዮን 
ማዲመጥ ቻሌኩ፡፡ሁሇት ቀን አሌቆየሁም፡፡አንዴ ሃሙስ እሇት ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ሊይ 
የቤታችን በር ተንኳኳ፡፡እንቅሌፍ የማታውቀው እናቴ ጠሊ የምትጠምቅበትን ትሌቅ እንስራ 
አጥባ በወይራ እያጠነች ጓዲ ጓዲውን ትሊሇች፡፡በዚህ ሰዓት ቤታችን ማንም መጥቶ 
አያውቅም፡፡ተነስቼ በሩን ከፈትኩ፡፡ፊት ሇፊቴ የተጋረጡት ሁሇት ጠመንጃ የታጠቁ 
አብዮት ጥበቃዎች ገፋ አዴርገውኝ ሲገቡ በቆምኩበት ዯርቄ ቀረሁ፡፡ዘወር ስሌ እናቴ 
መናገር ተስኗት መሬት ሊይ ተንበርክካሇች፡፡እንባዬ ዯረቀ፡፡ትንፋሽ ማውጣት 
አሌቻሌኩም፡፡አብዮት ጠባቂዎቹ በቁጣ ቃሌ ቤታችን ጣራ ሊይ የተሰቀሇው አንቴና  ምን 
እንዯሆነ ጠየቁኝ፡፡እየተንተባተብኩ ሇማስረዲት ሞከርኩ፡፡በጥንቃቄ ቤታችንን 
ፈተሹ፡፡ሽቦውን ነቃቀለና ያችን ብቸኛ ጓዯኛዬ የሆነችውን ራዱዮም ‘’ኤግዚቢት ናት’’ 
ብሇው  ወሰዶት፡፡እናቴ እኔን እንቅ አዴርጋ’’ ስሇወሊዴ ብሊችሁ፣ ሳያውቅ አጥፍቶ ነው፡፡ 
ሌጄን ተውሌኝ ‘’ እያሇች መሇመኗን ቀጥሊሇች፡፡እኔ በዴንጋጤ እንቀጠቀጣሇሁ፡፡’’ ከጠሊት 
ጋር በሬዴዮ ግንኙነት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡አንቺ አታውቂም’’ አሊት አንዯኛው 
ባሇጠመንጃ፡፡ከእንባ ጋር የተቀሊቀሇው የእናቴ ሌመና ሲብስባቸው እኔን ትተው 
ራዱዮናችንን ግን ይዘው ወጡ፡፡’’ሇማንኛውም ሁሇተኛ ምንም አይነት ጣቢያ ማዲመጥ 
አይቻሌም!!!’’ የሚሌ ማስጠንቀቂያ ሰጡኝ፡፡ባይለኝም ከዚህ ቀን ጀምሮ ራዱዮ የሇኝ..በምኔ 
ሊዲምጥ ነው? 
 
ያቺ ላሉት እንቅሌፍ በአይኔ ሳይዞር ያዯርኩባት ሆነች፡፡በስርዓቱ ተስፋ ቆረጥኩ፡፡በወዯፊት 
ህይወቴ ተስፋ ቆረጥኩ፡፡በመፈጠሬ ተማረርኩ፡፡ኢትዮጵያ ውስጥ በመፈጠሬ ሳይሆን ሃገሬ 
እንዯቅኝ ገዢ በህዝቡ ሊይ መጨከን በማይሰሇቸው በዚያ ስርዓት ተተብትባ በመኖሯ 
ተናዯዴኩ፡፡ ተሳዴጄ፣ ተሳቅቄ ፣ ዯህይቼ፣ አሌቅሼ፣ ፈርቼ …እስከመቼ 
እኖራሇሁ?አሌኩ፡፡መሌስ ግን አሌነበረኝም፡፡እነዚያ ታጋዮች የት ይሆኑ ያለት?የሚወስዯኝ 
ባገኘሁና አብሬያቸው ይህንን ስርዓት በታገሌኩት እሊሇሁ፡፡እኔና ጓዯኞቼ ሁሌጊዜም 
ተዯብቀን ስሇዯርግ መዲከም ከውጪ ስርጭት ራዱዮም ከሰውም የሰማነውን ነገር 
መንሾካሾካችን አሌቀረም፡፡እንዯዛሬው ጋዜጣ የሇ፣አማራጭ የራዱዮ ጣቢያ የሇ፡፡ጆሮ 
እንዱሰማ የተፈረዯበት አንዴ ነገር ብቻ፣አፍም እንዱናገር የሚፈቀዴሇት አንዴ ነገር ብቻ 
በሆነበት በዚያ ዘመን ከሹክሹክታ ውጪ ላሊ ምን አማራጭ ነበረን?ሁሊችንም 
መርሮናሌ፡፡ግን አንዲች ምሬታችንን የምንወጣበት መንገዴ ዯግሞ 
አናውቅም፡፡በሌጅነታችን ስሇራሳችንና ተምረን በሃገራችን ስሇሚኖረን ሚና ማሰብ ሲገባን 
ዛሬ ነገ ታፈስን እያሌን በጭንቀት እንኑር?እኔማ  ይህቺ መከረኛ እናቴ ባትኖር ኖሮ ያኔ 
በእግሬም ቢሆን ይቺን ሃገር ጥዬ በጠፋሁ እሊሇሁ፡፡እንኳን ላሊ ሃገር ሲኦሌም ብገባ ቅር 
አይሇኝም ነበር፡፡ዯርግ የዚያን ዘመን ወጣቶች ስዯት ናፋቂ አዴርጎ ያስቀራቸው በጠንካራ 



ብትሩ ይቀጠቅጣቸው ስሇነበር ነው፡፡ከኔ በፊት የነበረው ትውሌዴ እየተጨፈጨፈ 
አሇቀ፡፡የኔ ትውሌዴ ዯግሞ መንገደ ታጥሮበት የይስሙሊ ኑሮ ይመራሌ፣ከእጅ አይሻሌ 
ድማ፡፡ይኸው ዛሬ ራዱዮ ማዲመጥ እንኳን ተከሇከሌኩ፡፡ፈራሁት ብቻ አይዯሇም፣ዯርግን 
ጠሊሁት ማሇት ይቀሇኛሌ፡፡   
 
ኋሊ ሊይ አንዴ አብዮት ጥበቃ በአማሊጅ ራዱዮኔን ከእስር አስሇቅቀው ከከባዴ ማስጠንቀቂያ 
ጋር ይዘውሌኝ መጡ፡፡ሇዚህ ውሇታቸው ብሇው ነው መሰሇኝ ሇብዙ ወራት የእናቴን ጠሊ 
ያሇክፍያ ሲጠጡ ኖሩ፡፡እንዯውም ሰው ሁለ ጋብዘው አይከፍለም ነበር፡፡ይህቺ ራዱዮ 
ታዱያ ከአመት በኋሊ አንዴ ቀን ማሇዲ ህይወቴን የሇወጠውን ዜና ነገረችኝ፡፡ 
 
የ10ኛ ክፍሌ ተማሪ ነበርኩ ፡፡መጨረሻዬ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ እያሰብኩ እዋትት 
ነበር፡፡እናቴ ዛሬም ከጠሊ መሸጥና ከሌፋት አሌወጣችም፡፡እኔም ባሇችኝ አቅም ሰርቼ 
ሌረዲት አሌቻሌኩም፡፡ቢያንስ ራሴን ከጫንቃዋ ሊይ አሊወረዴኩሊትም፡፡ፀረ ወጣት የሆነው 
ያ ስርዓት ‘’ሁለም ነገር ወዯጦር ግንባር’’ ብል እያወጀ በነበረበት በዚያ ጊዜ ሰርቶ መኖር 
ቀርቶ ወጥቶ  መግባት እንኳን እዴሌ ነበር፡፡ 17 ዓመት ሙለ ተቀምጦ ከኃይሇሥሊሴ 
በተረከበው አንዴ ዩኒቨርሲቲ ሊይ ላሊ ሳይጨምር የኖረው ዯርግ 12ኛ ክፍሌ ውጤት 
ያሌመጣሊቸውን የሰፈሬን ሌጆች ‘’የሰፈር አውዯሌዲይ’’ አዴርጎ ሲያስቀራቸው 
አይቻሇሁ፡፡እናት ወሌዲ ታሳዴጋሇች፣እሱ እንዯዯሇበ ከብት ወጣቱን ጦር ሜዲ ወስድ 
ይማግዲሌ፡፡የኔ ነገርም ያሳስበኝ ይዟሌ፡፡አማራጭ ትምህርት የሇ፣የሙያ ስሌጠና የሇ፣የግሌ 
ኮላጅ የሇ፣በቃ ህይወት የሆነ ቦታ ሊይ ቀጥ ብሊ ዑዯቷን የምታቆምበት ጊዜ ሊይ ነበር 
የምኖረው፡፡መጨረሻዬ ወይ በግዴ ወታዯር መሆን፣አሇበሇዚያም አገር  ጥል መሰዯዴ 
ነው፡፡ሁሇቱም ግን ሇዚህች ዯሃ እናቴ ከመሞት ያሊነሰ ሃዘን የሚፈጥሩ ነገሮች 
ናቸው፡፡እንግዱህ የት ይገባሌ?ቀን የሚያመጣውን እየጠበቁ መዝሇቅ እንጂ ምን 
ይዯረጋሌ?እሊሇሁ ሇራሴ፣ተስፋ ስቆርጥ ፡፡በዚህ መሃሌ ነው ያቺ ቀን የመጣችው፡፡ 
 
ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም 
 
ማታ እንዯወትሮዬ ጥናቴን ጨርሼ ነው የተኛሁት፡፡ማሇዲ ሊይ ወዯትምህርት ቤት 
እሄዲሇሁ፡፡እኔና እናቴ ያገኘነውን ተቃምሰን ተመስገን ብሇን ነገን ሇማየት መንጋቱን 
እየጠበቅን ተኛን፡፡ከእንቅሌፌ ስነቃ ግን አዱስ አበባ በማይታመን ወሬ ታምሳ 
አገኘኋት፡፡ሰው ወዯስራ አሌሄዯም፡፡ሁለም ተሰብስቦ የሚያወራበት ቦታ ይፈሌጋሌ፡፡የኛ 
ቤት በዚህች ቀን የተመቸ ሆኖ ተገኘ፡፡ጠሊ የሚጠጣውም የማይጠጣውም በጋራ ቤታችንን 
አጥሇቀሇቀው፡፡ረፋደ ሊይ ራዱዮኔ አንዴ ነገር አበሰረችኝ፡፡ 
 
’’ የዘመናት የህዝብ ብሶት የወሇዯው ጀግናው የኢህአዳግ ሰራዊት..ዯርግ ሲጠቀምበት 
የነበረውን የአዱስ አበባ ራዱዮ ጣቢያ..ሇህዝብ ጥቅም ሲሌ ተቆጣጥሮታሌ..ግንቦት 20 1983 
ዓ.ም ‘’  
 
ቀኑን ሙለ ይውሌ የነበረው የቤታችን የጠሊ ገበያ ፀሏይ ገና በቅጡ መሞቅ ሳትጀምር 
ተጠናቀቀ፡፡እውነት ሇመናገር በስርዓቱ መውዯቅ እንዯኔ ዯስ ያሇው ያሇም አሌመሰሇኝ፤ 
የታባቱ ስሌ የሰማችው እናቴ ተንዯርዴራ አፌን አፈነችው፡፡ምን ታዴርግ?ፍርሃቱ እንዱህ 
በቀሊሌ መች ይሇቃታሌ?፡፡ረፈዴፈዴ ሲሌ  ዯርግ  አውሬ አዴርጎ ሲስሊቸው የነበሩት 
ታጋዮች ምን እንዯሚመስለ ጠጋ ብዬ ማየት ፈሇግኩ፡፡ከአብሮአዯጎቼ ጋር ከወሊጆቻችን 
ተዯብቀን ወዯአስፋሌት ወጣን፡፡ሇመጀመሪያ ጊዜ ጠመንጃ ከያዘ ሰው ጋር በዴፍረት ፊት 
ሇፊት የተያየሁት ያን ቀን ነው፡፡የተጎሳቆሇ ፊት፣ ያጎፈረ ጸጉር ፣ምቾት የማያውቅ ሰውነት 
ያሊቸው ታጋዮች እዚህም እዚያም ከህዝቡ ጋር ሰሊምታ ይሇዋወጣለ፡፡እኔ የማውቀው 
ወታዯር ሲባሌ ሁላ ፊቱ የማይፈታና በማንኛውም ሰዓት አይንህ ቀሊ ብል ያሻውን 



ማዴረግ የሚችሌ፣ የወታዯር አሇቃ ሲባሌ ዯግሞ ቦርጩን አንዘርጥጦ በወታዯራዊ መኪናው 
ወዱህ ወዱያ እያሇ በሚያየው ሁለ ሊይ ፍርሃትን የሚያነግሰውን ነው፡፡ትምህርት ቤቴ 
ሳሇሁ ከህግ በሊይ የነበሩት የወታዯር ባሇሥሌጣን ሌጆች ሽጉጥ እየያዙ ስንቱን መምህር 
ያስዯነግጡትና ያዋርደት እንዯነበር አውቃሇሁ፡፡የዯርግ ፖሉሶች ቆመጥ ሲይዙ እንኳን 
እንዯዚያ እንዯማንፈራቸው ዛሬ ዯፍረቱን ማን አንዯሰጠን እንጃ እነዚሀን ታጋዮች 
ቀረብናቸው፡፡ከአንደ ታጋይ ጋር ብዙ አወራንና በመሃሌ የታጠቅከውን መሳሪያ ሌንካው 
ስሇው የጥይት ካርታውን አውጥቶ ሇጥቂት ዯቂቃ እንዲነግተው አዯረገኝ፡፡ዯስ 
አሇኝ፡፡ዯግሞም ገረመኝ፡፡’’ታዱያ ዯርግ አውሬ የሚሇው ማንን ነበር?ራሱን እንጂ እነዚህን 
ታጋዮችማ ሉሆን አይችሌም’’ አሌኩ፡፡  
 
ከዛሬ ጀምሮ እኔና ተሰብስበን ሇማውራት ቀርቶ በአንዴ ሊይ ሇመታየት እንኳን እንሳቀቅ 
የነበርነው የሰፈሬ ሌጆች ነጻ ወጣን፡፡ሇምን እንዯሆነ እንጃ እነዚህን ታጋዮች ዴሮ 
እናውቃቸው እንዯነበር ሁለ በጣም ቀረብናቸው፣አመንናቸው፡፡ከተማውን እያሰስን ክፍት 
በነበረው የታችኛው ቤተመንግስት በር ወዯውስጥ ስንገባ ሁለ አሌፈራንም፡፡በአጠገቡ 
ስናሌፍ ዘወር ብሇን ያየን እንዯሁ ጉዲችን ነበር ያኔ፡፡ኋሊ ሊይ አንዱት ሴት ታጋይ ዴንገት 
መጥታ በዚህ ሰዓት የዯርግ ወታዯሮች በነበሩባቸው ቦታዎች ውስጥ መገኘት አዯጋ 
ሉፈጥርብን እንዯሚችሌ ነግራ በፍቅር ሸኘችን፡፡ 
 
እኔና የኔ ትውሌዴ የነበረን ከፍተኛ የነጻነት ፍሊጎት ታስሮ እንዯተፈታ ጥጃ ነበር 
ያዯረገን፡፡ታጋዮቹን በጥያቄ ቀኑን ሙለ አዯረቅናቸው፡፡ሳይታክቱ መሌስ ሰጡን፡፡በህይወቴ 
እንዯዚያን ቀን የሇውጥ አየር ነፍሶብኝ፣የነጻነት ስሜት ተጋብቶብኝ 
አያውቅም፡፡ሇመጀመሪያ ጊዜ መጪው ዘመኔ ብሩህ ሆኖ ታየኝ፡፡በቃ ያ ሁለ ነገር አሌፏሌ 
አሌኩ፡፡ነገን በተስፋ አሇምኳት፡፡ 
 
 
ዴህረ 1983 ዓ.ም 
 
ተስፋዬ እውን ነበር፡፡እንዯዚያ የምጠሊው የፖሇቲካ ትምህርት ቀረሌኝ፡፡አሁን በተረጋጋ 
አዕምሮ ሇውጤት አሌሜ መማር ጀመርኩ፡፡ቁመቴ ጨመረ ብል መፍራት የሇ፣ የግዲጅ 
ውትዴርና የህይወቴን አንጓ ይሰብረዋሌ ብል መጨነቅ የሇ፣ከኔ የሚጠበቀው መማር 
ትምህርቴንም በነጻነትና በክፍት አዕምሮ መከታተሌ ብቻ ነበር ፡፡12ኛ ክፍሌ መሌቀቂያ 
ፈተናን ስወስዴ እፎይታ ተሰማኝ፡፡ባሌፍ ዩኒቨርሲቲ፣ባሊሌፍ ዯግሞ የሆነ ነገር ከመስራት 
የሚያግዯኝ ነገር የሇም፡፡ይህቺ አዱስ ሃገር እንዯኔ ራዕይ በሰነቁና  ከጦርነት ማገድ በተረፉ  
ወጣቶቿ አንዴ ቦታ መዴረሷ እንዯሁ አይቀርም እሊሇሁ፡፡ተስፋ ሲሇመሌም ኑሮም ቀሇሌ 
እያሇ መጣ፡፡ 
 
በሃገሪቱ የታወጀው ሃሳብን በነጻነት የመግሇጽ መብት፡ከቦታ ቦታ ያሇገዯብ የመንቀሳቀስ 
ነጻነትና የመዯራጀት መብቶች ተሇጉሞ የኖረውን አፍ አፍታቱት፡፡ታስሮ የኖረውን እግር 
አንቀሳቀሱት፣የፍራቻ ቡሌኮን ከየሰዉ ሊይ ገፈፉት፡፡እኔና ጓዯኞቼ በዚህ ነጻ ስሜት ውስጥ 
ሆነን ነው ትምህርታችንን ያጠናቀቅነው፡፡ሇዘመቻ ሉመሇምለን ሲለ ከትምህርት ቤት 
ጠፍተን ወዯቤታችን በመግባት እንዲሌተሸሸግንና ዲግም ወዯዚያ ሇመመሇስ እንዲሌፈራን 
ሁለ ዛሬ በሃገር ተረካቢነትና በዳሞክራሲ ጽንሰ ሃሳቦች ዙሪያ ሇመወያየት ከትምህርት ቤት 
ግቢ የማንወጣ ሌጆች ሆነን ነው 12ኛ ክፍሌን የጨረስነው፡፡ 
 
ከብዙ ጓዯኞቼ መሃሌ ተሳክቶሌኝ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ፡፡ያሌተሳካሊቸው ዯግሞ አዲዱስ 
በተከፈቱ የግሌ ትምህርት ተቋማት ገብተው መማር ቻለ፡፡አማራጮች ሰፊ ስሇነበሩ 
ማንኛችንም 12ኛ ክፍሌ መውዯቅ የአሇም መጨረሻ ነው ብሇን አሌሰጋንም፡፡በውጤቱም 



የዯሃ ቤተሰቦቻችንን ሌፋት ሇመመሇስ፣በዜግነታችንም ይህቺ ሃገር ከኛ የምትፈሌገውን 
ሇማዴረግ ቻሌን፡፡እኔ በበኩላ እናቴን ጧሪ ሇመሆን ችያሇሁ፡፡ዛሬ ዯስተኛ ሆና የውሇታዋን 
እያገኘች ነው፡፡በእውቀቴም ሃገሬ ከኔ የምትፈሌገውን እያበረከትኩ ነው፡፡ያን ዘመን ቁጭ 
ብሇን ከእናቴ ጋር ስናስበው ከኔ በሊይ የሚያንገፈግፋት እሷ ናት፡፡ሁሌጊዜም ከማትሇይበት 
ቤተክርስቲያን ስትመሇስ’’ ተመስገን !!ጨሇማውን ዘመን በብርሃን ተክተህ ሇዚህ ያዯረስከን 
ጌታ ምን ይሳንሃሌ ‘’ ትሊሇች፡፡ 
 
ዛሬ ትሌቅ ሰው ሆኛሇሁ፡፡ዯርግ ሲወዴቅ ከነበርኩበት እዴሜዬ ሊይ 20 ዓመታትን 
ጨምሬያሇሁ፡፡ኖርኩ የምሇውም እነዚህን አመታት ብቻ ነው፡፡ከዚያ በፊት እናቴ ዘወትር 
እንዯምትሇው እውነትም ጨሇማ ዘመን ሊይ ነበር የኖርነው፡፡ሇኔ ብቻ ሳይሆን ሇመሊው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ግርድሽ የነበረው ዘመን ሲገፈፍ የታዩት ሇውጦች እንዱህ በቀሊሌ 
ተዘርዝረው የሚያሌቁ አይዯለም፡፡እኔ እያሌኩ የማወራው የእኔ ታሪክ የአብዛኛው 
ኢትዮጵያዊ ወጣት ታሪክ ነበር ብዬ  ስሇማስብ ነው፡፡ዛሬ ሊሇው ሇዚህ ዘመን ወጣት ብዙ 
አማራጮች ቀርበዋሌ፡፡ማሰብ የተሳነው ዯርግ የተማረ ኃይሌን ሲቀጠቅጥ ኖሮ ሃገሪቱን 
‘’አሜን ብቻ በሚሌ ያሌተማረ ህዝብ’’ ሇመሙሊት አዱስ አበባን በአንዴ ዩኒቨርሲቲ 
አስቀርቷት ነበር፡፡ዛሬ ግን የተማረ ኃይሌ የዚህችን ሃገር መሪ መዘወሩ ግዴ መሆኑን 
የሚያምነው መንግስት በርካታ ዩኒቨርሲቲዎችን በ20 ዓመታት ውስጥ ገንብቶ ሇወጣቱ 
መጠነ ሰፊ እዴሌ ከፍቶሇታሌ፡፡በየክሌለ ያለ የቴከኒክና የሙያ ኮላጆች ወዯቀሇም 
ትምህርት ሇመዝሇቅ አቅም ያነሳቸውን ወጣቶች በተሇያየ ሙያ በማሰሌጠን አምራች ዜጋ 
እንዱሆኑ ያዯረጉት ጥረት ተሳክቷሌ፡፡መንግስት በሚከተሇው ፖሉሲ የግሌ ባሇሃብቶች 
በትምህርት ዘርፉ ሊይ መዋዕሇንዋያቸውን ስራ ሊይ በማዋሊቸው ሁለም እንዯየፍሊጎቱ 
የእውቀትን ገበታ የሚታዯምባት ሃገር ተፈጥራሇች፡፡ዛሬ እንዯዚያ ጨሇማ ዘመን ብሄራዊ 
መሌቀቂያ ፈተናን አሇማሇፍ ማሇት የእዴሌና የህይወት መጨረሻ ማሇት አይዯሇም፡፡ 
 
አነስተኛና ጥቃቅን ዘርፍ ዯግሞ በሙያ ስራ ሊይ ተሰማርቶ ራሱንና ሃገሩን መጥቀም 
ሇሚፈሌግ ዜጋ ሰፊ አማራጮችን ይዞ መጥቷሌ፡፡ዛሬ ከምንም ተነስተው ስራ እየሰሩ 
የራሳቸው ጌታ የሆኑ ሚሉየነር ወጣቶች ስንቶች ናቸው?የራሳቸው እመቤት መሆን የቻለ 
ሴቶችና እናቶችስ ስንት ናቸው? በዚህ ዘመን ተስፋ አሌባ የሚባሌ ሰው የሇም፡፡መስራት 
እስከቻሇ አማራጮቹ ብዙ ናቸው፡፡መማር እስከቻሇ በራቸውን ክፍት አዴርገው የሚጠብቁ 
ትምህርት ቤቶች የትየሇላ ናቸው፡፡ብቻ ማንም ሰው መሆን የሚፈሌገውን ሇመሆን 
የሚያስፈሌገው ነገር ቢኖር ባሇራዕይ ሆኖ መገኘት ብቻ ነው፡፡የማይቻሌ ነገር የሇም፡፡ 
 
ሇእኔ ግንቦት 20 የሌዯት ቀኔ ናት፡፡በአካሌ ሳይሆን በመንፈስ የተወሇዴኩባት ቀኔ፡፡ይህቺ 
ቀን ሇመሊው ኢትዮጵያዊ ይዛው የመጣቸው ሇውጥ ዘርፈ ብዙ ነው፡፡በትምህርት፣ 
በጤና፣በመሰረተ ሌማት ግንባታ፣በስራ ፈጠራ፣በማህበራዊና በፖሇቲካዊ መብቶች  ወዘተ 
የተገኙት ውጤቶች የዚህች የዴሌ ቀን ፍሬዎች ናቸው፡፡እኔንና መሰልቼን ከተስፋ መቁረጥ  
አውጥቶ በትግሊችን ሌንዯርስ የምንፈሌግበት ዯረጃ ሊይ ያዯረሰንን እዴሌ ያገኘነው 
በግንቦት ሃያ ነጻነትና ከዚያ በኋሊ በተዯረጉ የሌማት ትግልች በተመዘገቡ ዴልች ነው፡፡ 
 
ይህቺን ሃገር ከነበረችበት የዴህነትና የኋሊ ቀርነት አረንቋ አንዲች እንኳን ፈቀቅ ሳያዯርግ 
እዴሜውን ሙለ ጦር በመገንባት ያሳሇፈው ወታዯራዊ መንግስት የጭቁኑን ህዝብ ዴምጽ 
ነጥቆ ስሌጣን ሊይ ፊጥ ከማሇትና መሌሶ የህዝብ ጩኸትን ከመርገጥ ውጪ ይህ ነው 
ተብል የሚቆጠር ሇውጥ አሊመጣም፡፡17 ዓመታት እንዯዋዛ ባክነዋሌ፡፡እንኳን ሉጨመር 
ያሇውም እየተቀነሰ ሃገሪቱ ህሌውናዋ አጠያያቂ ሲሆን ነው ቆራጥ የሀዝብ ሌጆች 
በኢህአዳግ መሪነት 17 ዓመት ታግሇው ሇዚህች ሃገር የዯረሱሊት፡፡ከዚያች ዴሌ 
ከተበሰረባት የግንቦት 20 ማሇዲ በኋሊ የነበሩት 20 ዓመታት ዯግሞ በማንም ሰው ሀይወት 
ውስጥ ሇውጥ አስመዝግበው አሌፈዋሌ፡፡የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ካወጣቸው 



የሚሉኒየም ግቦች ውስጥ በተሇይም በትምህርትና በጤና መስክ  ኢትዮጵያ ተጨባጭ ስኬት 
ማስመዝገብና ግቦቹን ማሳካት  እንዯምትችሌ  ከወዱሁ ተተንብዮሊታሌ፡፡አንዯኛ ዯረጃ 
ትምህርት ሽፋንን ሙለ በሙለ በመሊው ሃገሪቱ ሇማዲረስ የተያዘው እቅዴ  የተሳካ 
የሚባሌ ውጤት አስገኝቷሌ፡፡ሌጆች በየአካባቢያቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዱማሩ 
በማዴረግ ቋንቋቸውን እንዱያሳዴጉ፣በተቀሊጠፈ ሁኔታ እውቀት እንዱገበዩ እንዱሁም 
ባህሊቸውንና እሴታቸውን ጠብቀው በዚህች ሃገር ግንባታ ሊይ የጋራ ተሳትፎ እንዱኖራቸው 
ሇማዴረግ የተዯረጉት ጥረቶች ውጤት አሳይተዋሌ፡፡መንግስት ማንነቱን የሚያከብርና 
በማንነቱ ኮርቶ አንዱት ኢትዮጵያን በጋራ መፈቃቀዴ የሚገነባ ህብረብሄራዊ ተሳትፎ 
ያሇው ዜጋ  ሇማፍራት ያዯረገው ጥረትና የወጠናቸው እቅድች ተሳክተውሇታሌ፡፡ኢትዮጵያ 
ዛሬ በብሄሮች መፈቃቀዴ የገነባችው የፌዳራሉዝም ስርዓቷ ሇላልች ሃገራት መማርያና 
ሌምዴ መሇዋወጫ መሆን መቻለን እያየን ነው፡፡ 
 
የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርትን ሇማግኘት የትውሌዴ አካባቢን ጥል መሄዴ ፣በላሇ አቅም ቤት 
ተከራይቶ በችግር መማር በብዙ የሃገራችን ገጠራማ አካባቢዎች የተወሇደ ኢትዮጵያውያን 
ያሇፉበት እጣ ፈንታ ነበር፡፡’’ጥረትና ስኬት’’ በሚሌ ርዕስ ታህሳስ 30 ቀን 2003 በታተመና 
የአንዱት ኢትዮጵያዊት ባሇሃብትን የህይወትና የስራ ታሪክ በሚዲስስ መጽሄት ያነበብኩት 
ነገር ሇዚህ ማስረጃ ይሆነኛሌ፡፡ሴትየዋ በጥረታቸው ዛሬ በአዱስ አበባ ከተማ አለ ከሚባለት 
ባሇሃብቶች ጋር ቢዯመሩም ሌጅነታቸው ያሇፈው ግን በትውሌዴ አካባቢያቸው ጉራጌ ዞን 
ውስጥ ሇትምህርትና ሇእውቀት ሲኳትኑ ነው፡፡በዚያ ዘመን እሳቸውና የዚያ ዘመን 
ጓዯኞቻቸው አንዯኛ ዯረጃ ትምህርትን ሇማግኘት በቀን ከ6 ሰዓት በሊይ መጓዝ ግዴ 
ሆኖባቸዋሌ፡፡ሁሇተኛ ዯረጃ ሇመማር ዯግሞ የትውሌዴ ቀያቸውን ጥሇው የአንዴ ቀን 
መንገዴ ተጉዘው በማያውቁት ስፍራ ተከራይተው መኖር ግዴ ሆኖባቸው ነበር፡፡በዚህ 
መሃሌ በአቅም ማነስ፣በህመም፣በተሇያዩ አዯጋዎች ትምህርታቸውን ዲር ማዴረስ ያሌቻለ 
ብዙ ጓዯኞቻቸውን ሲያስታውሱ ‘’ቁጭት ይሰማኛሌ’’ ይሊለ፡፡ዛሬ በትውሌዴ ቀያቸው ያሇው 
የትምህርት ቤት እጦት ተወግድ ከአንዴም ስዴስት አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች፣ሁሇት 
ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህት ቤቶች፣እንዱሁም አንዴ የቴክኒክ ማሰሌጠኟ ተቋም ተገንብቶ ሲያዩ 
የተናገሩት ነገር የማይረሳ ነው፡፡’’ የዚህ ዘመን ወጣቶች እዴሇኞች ናችሁ፡፡እኛ በሌፋት 
ተምረን እዚህ ዯርሰናሌ፡፡እናንተ ዯግሞ ዯጃችሁ ሊይ የቀረበሊችሁን እዴሌ ተጠቅማችሁ 
እኛ ከዯረስንበት በሊይ ስኬት ሌታስመዘግቡ ይገባሌ፡፡ይህቺ ሃገር አንዴ ቀን ከፍ ያሇ 
መንበር ሊይ ትቀመጣሇች፡፡ሇዚህ ኃሊፊነቱ የተጣሇው ዯግሞ  እናንተ ሊይ ነው፡፡የአሁኑ 
ስራችሁ ሉሆን የሚገባው ጠንክሮ መማር ብቻ ነው፡፡’’እኚህ ኢትዮጵያዊ ያሇፉበትን 
የትምህርት እጦት ዘመን ብዙዎች አሌፈውበታሌ፡፡ዛሬ ግን እሳቸው እንዲለት ሁለም ነገር 
ተቀይሯሌ፡፡ግንቦት ሃያ የዚህ ዴሌ ብስራት የተነገረባት ቀን ናት፡፡ሌማታዊ አስተሳሰብ ይዞ 
የተነሳው  ሌማታዊ መንግስት ሇዚህች ሃገር ብሌጽግና መሰረቱ እውቀት መሆኑን ይረዲሌና 
ሇትምህርት ዘርፍ የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ መሆኑ የሚታይ ሃቅ ነው፡፡ 
 
በጤና በኩሌም ተመሳሳይ ነው፡፡በመሊው ሃገሪቱ የጤና አገሌግልት እንዱስፋፋ በማዴረግ 
የጤና ኤከስቴንሽን ፓኬጆችን በመቅረጽና መከሊከሌ ሊይ ያተኮረ የጤና ፖሉሲ ተግባራዊ 
በማዴረግ ረገዴ ያሇፉት 20 ዓመታት የተሳኩ ውጤቶች የታዩባቸው ነበሩ ፡፡ከገጠር 
እስከከተማ የተቋቋሙት የጤና ተቋማትና ኬሊዎች በዚሁ ሌክ ባሇሙያዎችን ሇማፍራት 
የሚዯረገው ጥረት የሃገሪቱ ዜጎች ጤናቸው ተጠብቆ አምራች እንዱሆኑ 
አስችሎሌ፡፡የእናቶችና የህጻናትን ሞት ሇመቀነስ የተዯረጉት ጥረቶች የተባበሩት 
መንግስታትን አዴናቆት አስገኝተዋሌ፡፡የኤች አይቪ ኤዴስን ስርጭት በመቀነስ መከሊከሌ 
ሊይ ትኩረት ሰጥቶ መረባረብም የዚሁ አካሌ ነው፡፡ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታሌ ውጪ 
ሪፈራሌ ሆስፒታሌ ያሌነበረበት ሃገር አሁን በተሇያዩ ክሌልች የግሌና የመንግስት የህክምና 
ተቋማትን በመገንባት ችግሮችን ሇመቅረፍ ባሇፉት 20 ዓመታት ተጨባጭ ተግባራት 
ተከናውነዋሌ፡፡ የግለ ባሇሃብት በህክምና ዘርፍ ሊይ እንዱሰማራ በተዯረገሇት ዴጋፍና 



እገዛም ዛሬ በአብዛኛው የሃገራችን ክፍሌ የተሇያዩ ባሇሃብቶች የገነቧቸው የጤና ተቋማት 
አገሌግልት በመስጠት ሊይ ናቸው፡፡ይህን ሳስብ ከ20 ዓመታት በፊት የነበርንበትን ሁኔታ 
በአይነ ህሉናዬ ዴቅን ይሊሌ፡፡በአካባቢያችን ወዲሇው ጤና ጣቢያ ሇመታከም ስንሄዴ  
ወረፋ የምንይዘው ከኬሉቱ 9 ሰዓት መሆኑን ሳስታውስ፣ በተሇይ እናቴ ስትታመም 
የምወስዲት ቦታ ግራ ሲገባኝ አሳሌፋቸው የነበሩትን የሃዘን ቀናቶች አስባቸዋሇሁ፡፡አይ ጊዜ 
!! እሊሇሁ፡፡ ባያሌፍ ኖሮ እንዳት ክፉ ነበር? 
 
ላሊው ሁሌጊዜም ግርም የሚሇኝ በግብርና ዘርፍ የተገኙት ውጤቶች ናቸው፡፡እውነት 
ሇመናገር ያኔ የነበርን ሌጆች አሊዋቂ ሰውን የምንገሌጸው ‘’ገበሬ’’ ብሇን በመወረፍ 
ነበር፡፡ምን እናዴርግ፣ስርዓቱ ያወረሰን ‘’ ገበሬ ምን ዋጋ አሇው ‘’ የሚሌ አስተሳሰብ 
ውጤቶች ነበርን፡፡’’ሆ በሌ ገበሬ ባንተ ነው ማማሬ ‘’ የሚሇው ዘፈን ሽንገሊ ብቻ 
ነበር፡፡ዯርግ የቀበላ ኪነትን አቋቁሞ ሇተራ ፕሮፓጋንዲና ዕዴሜ ማራዘሚያ ሲጠቀምበት 
ስንቱን በዘፈን ሸንግል እንዯነበር የቀዴሞዎቹን ‘’የአብዮት ዘፈኖች’’ የሚያስታወስ ሁለ 
የማይረሳው ሃቅ ነው፡፡ገበሬው ዓመት ሇፍቶ ከሶሰት ወር በሊይ ጠግቦ ሳይበሊ ሁሌጊዜም 
ሇችግር የሚጋሇጥ የነበረበት ዘመን  ፣ያም አሌበቃ ብል ሞፈርህን ሰቅሇህ ዝመት እየተባሇ 
በሚሉሺያ ሰራዊት ውስጥ ሲሰገሰግና ሲማገዴ የነበረበት ጊዜ ማሇፉን እንዯተዓምር ነው 
የማየው፡፡ዛሬ ገበሬ መዴረክ አግኝቶ ሲናገርና ሲሸሇም ማየቴ፣ሚሉየነር ገበሬ ማፍራት 
መቻለን በየአጋጣሚው በአይኔ አይቼ ሇራሴ መመስከሬ፣በአጠቃሊይ ሇገበሬው በተሰጠው 
ትኩረት የተገኙትን ከፍተኛ የኢኮኖሚ እዴገት ውጤቶች መታዘብ መቻላ’’ ዯርግ ምን 
ያህሌ ማሰብ የተሳናቸው ሰዎች ጥርቅም ቢሆን ነው ይህን እውነት ማገናዘብ ያቃተው’’ ብዬ 
አምርሬ እንዴንቀው  አዴርጎኛሌ፡፡ ሇነገሩ ዯርግን የጣለት ያመረተውን ሲቀማውና 
ሞፈሩን አሰቅል ሇግዲጅ ውትዴርና ሲዲርገው የኖረው ገበሬና ከአብራኩ የወጡት ጭቁን 
ሌጆችም አይዯለ?... 
 
ኢትዮጵያ በግብርና ምርት እዴገት አስመዘግባ በምግብ ምርት ራሷን ችሊ ከተመጽዋችነት 
እንዴትሊቀቅ ሇማዴረግ ቀዲሚው ጉዲይ የግብርናውን ክፍሇ ኢኮኖሚ  ማጠናከር ነው ብል 
ያመነው ኢህአዳግ እነሆ ዛሬም  ዘርፉን የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ቁንጮ አዴርጎታሌ፡፡ቀስ በቀስ 
በኢንደስትሪ እስኪተካ ዴረስ የሃገሪቱን ሌማት በማፋጠን መሪውን እየዘወረ ያሇው ግብርና 
ነው፡፡የግብርናና ገጠር ሌማት ፖሉሲ አቅጣጫ ትክክሇኝነቱ በተግባር የተረጋገጠ ስሇመሆኑ 
ያሇፉት 20 ዓመታት ሇውጦች በቂ ምስክር ናቸው፡፡ 
 
ዛሬ ሳስበው ይገርመኛሌ፡፡አዱስ አበባ ውስጥ ተወሌጄ ያዯኩት ሰውዬ 12ኛ ክፍሌ 
እስክጨርስ ዴረስ ከጓዯኞቼ ጋር ትምህርት ቤት የምመሊሇሰው ወንዝ በእግሬ በማቋረጥ 
ነበር፡፡በላሊ መንገዴ እንሂዴ ብንሌ ብዙ ሰዓት ይወስዴብን ነበርና፡፡ዛሬ ግን የሰፈሬ ሌጆች  
እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ሇመዴረስ ዘና ብሇው 20 ዯቂቃ ቢወስዴባቸው 
ነው፡፡ሇዚያውም እሱ ራቀን ብሇው በአቅራቢያችን ያሇ ላሊ ትምህርት ቤት ነው 
የሚማሩት፡፡ከሰፈራችን 10 ዯቂቃ ብቻ፡፡ዛሬ እንዱህ አገር ምዴሩ በአስፋሌት አጊጦ ሳየው 
ያኔ እንዯመስቀሌ አዯባባይ ያሇ ዘመናዊ መንገዴ በአሇም ሊይ የሚገነባም አይመስሇኝ 
ነበር፡፡አንዴ ሰፊ መንገዴ እሱ ብቻ ነበር። ሇዚያውም ዯርግ በየአመቱ መስከረም ሁሇት 
ቀን በብረት ታንክ እየገማመሰ ትርዒት እያሳየበት ጭምር ፡፡ዛሬ አየኋ!!ቅቤ ቢፈስበት 
የሚታፈስ የሚመስሌበት አስፋሌት፡፡ 
 
እውነት ሇመናገር ባሇፉት 20 ዓመታት ሇመንገዴ ዘርፍ የተሰጠው ትኩረት ያስገኘውን 
ውጤት ተቃዋሚዎች ሳይቀሩ ያጨበጨቡሇት ሃቅ ነው፡፡ከተሞችን ከከተሞች፣ክሌልችን 
ከክሌልች ያገናኘው መንገዴ ሁለ የተገነባው በዚህ 20 ዓመት ውስጥ ነው፡፡ዯርግ ጣሉያንና 
ንጉሱ የሰሩትን መንገዴ እንኳን በአግባቡ መያዝ ተስኖት አውራ ጎዲና ብል ያቋቋመውን 
ዴርጅት ስንት ዓመት ስራ አስፈትቶ እንዲኖረው  እኮ አንረሳውም፡፡ብዙ የተባሇሇት 



ቢሆንም እኔ በበኩላ የተዋጣሇት የመንገዴና ላልች የግንባታ ውጤቶች  የዚህ ሌማታዊ 
መንግስት የ20 ዓመት ጥረት ሜዲሉያዎች ናቸው እሊሇሁ፡፡የመንገዴ ግንባታ 
እንቅስቃሴያችን የአፍሪካ ሃገራት እንኳን የተዯነቁበትና ሌምዲችሁን አካፍለን ብሇው  
ጥያቄ ያቀረቡበት ዘርፍ ነው፡፡ 
 
ያኔ ከኛ ጋር የማይኖረው አባቴ ስሌክ ሲዯውሌ ሇማነጋገር ከእናቴ ጋር ወዱያ ማድ የሚገኝ 
አንዴ ሰፈር የምንሄዯው በቀጠሮ ነው፡፡ምናሌባት የሱን የስሌክ ጥሪ ጥበቃ ግማሽ ቀን 
ሌንፈጅም  እንችሊሇን፡፡ያም ሆኖ አምስት ዯቂቃ ማነጋገር ሇወጪ ስሇሚዲርግ ነው መሰሇኝ 
ሳንጠጋገብ ነው ስሌኩ የሚቋረጠው፡፡1983 ዓ.ም ዴረስ እኛ ቤትም ሆነ ሰፈራችን ውስጥ 
ስሌክ ያሇው ሰው አሌነበረም፡፡ዛሬስ?ስምንት ሌጆች ያሊቸው ጎረቤታችን እንኳን በቤታቸው 
ውስጥ 8 ሞባይሌ ስሌክ አሇ፡፡እናቴ ራሷ ሞባይሌ አሊት እኮ!!!የቤቱን ስሌክ ተውትና ማሇቴ 
ነው፡፡የቴላኮሙኒኬሸን ዝርጋታ የተራራቁ ሰዎችን አንዴ ሊይ የሚያኖራቸው ያህሌ 
ሆነዋሌ፡፡የትኛውም ርቀት ሊይ የሚኖር ሰውን በቀሊለ ማግኘት ችሇናሌ፡፡በእያንዲንደ 
ዯቂቃ ያሻኝን ሰው ዯውዬ ዴምጹን መስማት ከቻሌኩ አብሬው ኖርኩ ማሇትም 
አይዯሌ?ባሇፉት 20 ዓመታት በቴላኮሙኒኬሽን ዘርፍ የተመዘገበው ፈጣን እዴገትም 
የህዝቡን ህይወት ቀሊሌ አዴርጎታሌ፡፡የመገናኛ አውታሮች መስፋፋት ሇኢኮኖሚው እዴገት 
መፋጠን ጉሌህ ዴርሻም ተጫውቷሌ፡፡እንግዱህ የግንቦት 20 ፍሬ ስንቱ ተጠቅሶ ይቻሊሌ? 
 
ዛሬ  
 
ከዚያች የግንቦት 20 ማሇዲ በኋሊ ዲግም የተወሇዴኩ ያሀሌ እንዱሰማኝና ‘’ግንቦት 20 
ሌዯቴ ነው’’ ብዬ እንዲስብ ያዯረገኝ ነገር እንግዱህ ከብዙ በጥቂቱ ይኸው ነው፡፡ሌዘርዝረው 
ብሌ በእኔ በአንደ ግሇሰብ ህይወት ሊይ ብቻ ያሇፉት 20 ዓመታት ያስቀመጡትን አሻራ 
አውርቼ አሌዘሌቀውም፡፡ብዙሃኑ የኢትጵያ ወጣት ዯረጃው ይሇያይ እንጂ የኔኑ አይነት 
ህይወት ያሳሇፈ ስሇመሆኑ አንዲች ጥርጣሬ የሇኝም፡፡ ሇዚህም ነው ሇሚሰራ እንጂ 
ሇሚያወራ አካሌ ጆሮዬን የማሌሰጠው፡፡ሇሚታገሌና ሇሇውጥ ሇሚተጋ ፓርቲ እንጂ በራሱ 
ስንክሳር ሇሚተራመስ አጀንዲ ቢስ ሇአፍታም ሌቤ ዯንገጥ የማይሇው፡፡ይህቺን ሃገር ወሬ 
ሳይሆን ተጨባጭ ስራ ነው የሚያሳዴጋት፡፡እስከማውቀውና እስከማምነው ዴረስ የዚህ 
መንግስት አጀንዲ ሶስት ምሰሶዎች ሊይ የታሰረ ነው፡፡ዳሞክራሲ ፣ሌማት፣ሰሊም፣ከዚህ ውጪ 
ሇህዝብ ምን የሚጠቅም ነገር አሇ?ላሊው ቀርቶ ባሇፉት 20 ዓመታት ሃገሪቱ በተጨባጭ 
የዯረሰችበትን የኃይሌ አቅርቦት አቅም የመዘነ ሰው፣በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት አሁን 
ያሇንበትን ዯረጃ የተረዲ ሰው..ኧረ በላልችም ብዙ ዘርፎች ይህቺ ሃገር ያሳየችውን ከፍተኛ 
መሻሻሌና እዴገት የተረዲ ሰው   ይህ መንግስት ሇቆመሇት ሌማት እውን መሆን ሲተጋ 
ሇአፍታ እንኳን እንቅሌፍ የማይወስዯው መሆኑን ያውቃሌ፡፡መሪው ፓርቲ ኢህአዳግ ጓድች 
የተሰውሇት ዓሊማ ተግባራዊ መሆኑን ሳያረጋገጥ እረፍት እንዯማይሰማውም ይረዲሌ፡፡ያ! 
ሇዚህች ቀን መምጣት ሲታገሌ የተሰዋ ትውሌዴ አሁንም አዯራው በዚህኛው ትውሌዴ 
ጫንቃ ሊይ መሆኑን ግን ሇአፍታም መዘንጋት የሇብንም፡፡ 
 
 
ቆራጥ አሊማ አንግቦ ዯርግን የሚያህሌ ግዙፍ ተራራ ከስሩ ገርስሶ  የጣሇው ትውሌዴ አሁን 
ሊሇነው የዚህኛው ዘመን ኗሪዎች ታሊቅ የታሪክ እዲ ጥልብን ነው ያሇፈው፡፡አሁን በተራችን 
የእርሱን ጋሻ አንስተን ዴህነትን የሚያህሌ ግዙፍ ጠሊት ማንኮታኮትን ከእኛ ይጠብቃሌ፡፡ያ 
ታጋይ ትውሌዴ  አይቻሌም የተባሇውን እንዯሚቻሌ ሇማሳወቅ በዯሙና በአጥንቱ ታሪክ 
ጽፎ በማስነበብ የአሊማ ጽናቱን አሳይቶናሌ፡፡በኋሊ ቀር መሳሪያ ዘመናዊ ታንክና ጀት 
የታጠቀውን የአፍሪካ ግዙፍ ወታዯራዊ ኃይሌ ገጥሜ አሸንፋሇሁ ብል መነሳት ያኔም ሆነ 
አሁን ሲታሰብ የማይታመን ነገር ቢመስሌም በተግባር ግን ሆኖ አይተነዋሌ፡፡በውጤቱም 
ባሇዓሊማው ቆራጥ ትውሌዴ አሸንፎ ይህቺን ሃገር ከአምባገነንነት ቀንበር ነጻ 



አውጥቶሌናሌ፡፡ይህንን ዴሌ በእጃችን ያስጨበጠን ታጋይ  እኔ እንዯሚገባኝ ትግለን 
ያካሄዯው ስፖንጅ ፍራሽ ሊይ ተኝቶና የሊመና የጣመ በሌቶ አይዯሇም፡፡ዴንጋይ 
ተንተርሶ፣ቆንጥር ስር ተኝቶ ፣ከረሃብ ጋር እየታገሇ አንጀቱን አስሮ፣ውሃ ጥምን 
ተቋቁሞ፣ጥይት በጆሮው እያፏጨበት ብርዴና ሃሩር እየተፈራረቁበት… ያንን ሁለ ችል 
ነው፡፡ከዚያም ሲያሌፍ ቆስልና ህይወቱን ሰውቶ ነው፡፡ይህን  ሁለ ሰቆቃና ስቃይ ያሳሇፈው  
የአርባ ቀን እዴለ  ስሇነበረ አይዯሇም፡፡የተነሳሇት አሊማ ግብ እንዱመታ በመሻት 
እንጂ፡፡እንዯዚያ ባይሆንማ ኖሮ በሌቶ መኖር እየተቻሇ… ዛሬን ውል ማዯር እየተቻሇ… 
ማን ስሇምን ብል ይሞታሌ?...ሇማንስ ብል ይሰቃያሌ?...ታዱያ ያ! ትውሌዴ ሇኛ 
ባሇውሇታችን አይዯሇምን?የነዚያ ታጋዮች ዯም ሇእኛ ከነጻነትና ከሰሊም ባሻገር ያወረሰን 
ያሌከፈሌነው እዲ የሇምን?...አሇ…ገና ያሌተከፈሇ ውሇታማ አሇ!!! 
 
ይህቺ ሃገር ከዴህነት ተሊቅቃ ህዝቧም ከእጅ ወዯአፍ ኑሮውን አሸንፎ የኖረ እሇት፣የምግብ 
ተመጽዋችነት ያስዯፋውን አንገት ቀና አዴርጎና ራሱን ችል መራመዴ የጀመረ እሇት ፣ያኔ 
ነው ያ ! ታጋይ ጀግና ጥልብን ያሇፈው አዯራ የሚፈጸመው..እዲው የሚከፈሇው፡፡ባሇራዕይ 
ሆነን የይቻሊሌ መርህን አንግበን የተነሳን እሇት፣በተባበረ ዴምጽ ሇዚህች ሃገር ዲግም 
ትንሳኤና ህዲሴ የዘመርን እሇት ፣በጋራ ክንዴ ዴህነትን ዯምስሰን ዯህና ሰንብት ያሌነው 
እሇት…ያኔ ነው አዯራ የጠበቅነው፡፡  
 
 
በዚያ ትውሌዴ የህይወት መስዋዕትነት የተረከብናት ኢትዮጵያ ዛሬ ከእኛ ዯማችንን 
አትፈሌግም፣ወዛችንንና ሊባችንን እንጂ፡፡ሰርተን እንዴናሻሽሊት ፣ተግተን ከዴህነት አረንቋ 
እንዴናወጣት፣መካከሇኛ ገቢ ..ከዚያም ከፍተኛ ገቢ ካሊቸው ሃገራት ተርታ አሰሌፈን 
የቀዯመ ክብሯን እንዴናስመሌስሊት ነው የምትሻው፡፡ በተሇጠፈባት የረሃብና የማጣት 
መገሇጫነት ስም ሳቢያ ሌጆቿ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሇው መናገርን የማያፍሩበት ጊዜ 
እንዱመጣሊት፣ያሇፈ  ታሊቅ ስሟ ትንሳኤ እንዱያገኝ ብቻ ነው የምትሻው፡፡በርግጥ ይኼ 
በጸልት ብቻ የሚሆን ጉዲይ አይዯሇም፡፡ጠንክሮ መስራትን፣ላት ተቀን 
መሌፋትን፣ከመንግስት ጋር ተባብሮ በሌማት ሊይ ያሌተቋረጠ ተሳትፎ ማዴረግን 
ይጠይቃሌ፡፡ 
 
ያሇፈው ትውሌዴ ይህቺን ሃገር ሲያስረክበን ሇዓሊማው መሳካት ሲሌ በፈንጂ ሊይ 
ተንከባሌል ህይወቱን በፍቃዯኝነት ሰውቶ ጭምር ነው፡፡እሌህ አስጨራሹን ትግሌ 
እስከመጨረሻው በመወጣት አሸናፊነቱን ያረጋገጠው ትውሌዴ ሇእኛ ያወረሰን ታሊቅ 
ትምህርት ቢኖር ‘’ይቻሊሌ’’ ብል የተነሳን አካሌ አንዲችም እንቅፋት እንዯማያቆመው 
ነው፡፡ኢትዮጵያ ዯሃ ሃገር ሆና ኖራሇች፡፡ዴህነታችን እዴሊችን አይዯሇም፡፡መሇያችን ግን 
ሆኗሌ፡፡ዴህነታችን የማንጋፋው ባሊጋራችን አይዯሇም፡፡ገፍቶ በዓሇም ፊት ምጽዋት ጠባቂ 
አዯርጎን ግን ኖሯሌ፡፡ያ ትውሌዴ ሇእኛ የነገረን ቁምነገርና ያወረሰን ወኔ  ‘’ቁጭት’’ 
ነው፡፡ሇምን ብሇን እንዴንጠይቅ ነው፡፡ያን ካዯረግን ነቅሇን የማንጥሇው ችግር፣ከመንገዲችን 
ገፍተን የማናስሇቅቀው የዴህነት ጋሬጣ የሇም፡፡ ከዚህ በኋሊም መንገዲችን  ቀና ፣ጉዟችንም 
ፈጣን ይሆናሌ፡፡ሇዚህች ቀን ሊዯረሱን ሰማዕታት አሁንም ክብር ይሁን፡፡ 
---END--- 
 
 


