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ጨርቃቸውን ያሌጣለት ‹‹እብድች›› 
ዮሏንስ አክሉለ /ከሰፈረ ሰሊም/ 

ትክክሇኛ ስሙን የሚያውቅ ሰው ስሇላሇ፤ መንዯርተኛው በራሱ ስያሜ ‹‹ጃዊሣ›› 

እያሇ ይጠራዋሌ፡፡ ቀጭን፣ የገረጣ ጥቁር ፊት፣ ረጅምና ፀጉሩ ብን ያሇ ጎሌማሳ ነው፡፡ 

በሊይኛው የሰውነቱ ክፍሌ ከሸፈናት የተንጠሇጠሇች እራፊ ጨርቅ በስተቀር፤ እግዜር /አሊህ/ 

እንዯፈጠረው መሇ-መሊ ግንደን ነው መንዯሩ ውስጥ የሚሊወሰው፡፡ ወዯ ቢጫነት 

የተሇወጠውን ዴፍርስ ዓይኑን እያጉረጠረጠ ሲናገር፤ ግንባሩ ሊይ ጎሌቶ የሚወጣው የዯም 

ስሩ መረሬ አፈር ሊይ የተኛ አዱስ የተወሇዯ እባብ ይመስሊሌ፡፡  

የሚናገረው ነገር ተያያዥነት ይኑረው፣ አይኑረው እሱን አያስጨንቀውም፡፡ ሰሚ 

ቢኖረውም፣ ባይኖረውም ዯንታው አይዯሇም፡፡ እቴ! እሱ ምን ገድት? … ብቻ የመጣሇትን 

ሁለ እንዲሻው ይናራሌ፡፡ ብዙውን ጊዜ እንዯተመሇከትኩት ‹‹ጃዊሣ›› ጭር ያሇ ጎዲና እና 

ህዝብ ስብስብ ብል የሚቀመጥበት ቦታ ይመቸዋሌ፡፡ በእነዚህ ቦታዎች እየተመሊሇሰ 

ምንነታቸው የማይተዋወቁ ንግግሮችን ‹‹በእብዴኛ ቋንቋ›› ያወጋሌ - አንዳ ፈገግ ላሊ ጊዜ 

ዯግሞ ኮስተር እያሇ፡፡ ታዱያ ወጉ አንዲንዳ ከእርሱ አእምሮ የማይጠበቅ ይሆንና 

የተሰበሰበውን ህዝብ ፈገግ ያዯርገዋሌ፡፡ ሆኖም ንግግሩ ውስጥ ረብ ያሇው ነገር ማግኘት 

አስቸጋሪ ነው፡፡  

ሁላም ማሌጄ ወዯ ስራ ስሄዴ አገኘዋሇሁ፡፡ ‹‹ጃዊሣ?›› ብዬ ስጠራው ጠጋ ይሌና 

ተንጠሌጣዩን ቦርሳዬን እያየ እጁን ይዘረጋሌ፡፡ ፊቴን አያይም፡፡ የሚያውቀኝ በቦርሳዬ 

ሳይሆን አይቀርም፡፡ የሰጠሁትን ሳንቲም መዲፉ ውስጥ እየፈተገ አቀርቅሮ ስማ ይሊሌ፡፡ 

ከዚያም ፊቱን አዙሮ እምብርቱ ሊይ የተንጠሇጠሇችውን ቡቱቱ ጨርቅ ወዯ አንገቱ 

በመሳብ በፊቱ በኩሌ አሾሌኮ ያወጣትና ይሮጣሌ፡፡ አዎ! ‹‹ጃዊሣ›› ጨርቁን የጣሇ እብዴ 

ነው፡፡  

እንዱህ ዓይነት የአአምሮ መታወክ ያሇባቸው ህመምተኞች በተሇያዩ ሀገሮች ትሊሌቅ 

ከተሞች ውስጥ መኖራቸው የሚገርም አይዯሇም፡፡ የሚገርሙት ሰሞኑን በመዱናችንና 

ባህር ማድ ብቅ ያለት ጨርቃቸውን ያሌጣለት ‹‹እብድች›› ናቸው፡፡ እናም ውዴ 
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አንባቢዬ! ዛሬ የማወጋዎት ስሇእነርሱ ነው፡፡ ታዱያ እነዚህኛዎቹ ሙለ ሇሙለ እንዯ 

‹‹ጃዊሣ›› እንዲይመስሌዎት፡፡ የሚያስተሊሌፉት መሌዕክት ይዘቱ ይሇያሌ፡፡ በባድ ሜዲ 

ሊይ እና በላሇ ጉዲይ ሊይ ከአእምሮአቸው እያፈሇቁና እየፈጠሩ የሚያወሩት ነገር፤ 

የተጠና፣ የታቀዯ፣ የተዯራጀና ሆን ተብል ወዯ ህዝብ ውስጥ የሚሮጥ አዯገኛ መርዝ ነው፡፡  

የአስመራው ሰውዬ /ውይ የኔ ነገር! … ሇካስ በግብፁና በሉቢያ መሪዎች ሳቢያ 

ሏዘን ተቀመጠዋሌ አለ …/ መሌካም ተምሳላታቸው ናቸው፡፡ ፈረንጆቹ ‹‹Role model›› 

እንዯሚለት ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ እናም እንዯ ሰውዬው ጭር ሲሌ አይወደም፤ ህዝብ 

በሚሰበሰብበት ቦታም አይገኙም፡፡ ሇእነርሱ አመቺው ስፍራ አንዲንዴ የግሌ ሚዱያዎች 

ናቸው፡፡ በእነዚያ ሚዱያዎች ሊይ ሲያሻቸው ይተነብያለ፤ ይጠነቁሊለ፡፡ በሌ ሲሊቸው 

ዯግሞ ‹‹አትነሳም ወይ? … እኛ የምንጮኸው ሊንተ አይዯሇም ወይ?›› የሚሌ ‹‹እብዴኛ› 

ነጠሊ ዜማቸውን ይሇቃለ፡፡ ምናሌባት እርስዎ ‹‹ይሄን መፈክር የት ነበር የሰማሁት?›› 

ሉለ ይችሊለ፡፡ አይጨነቁ፡፡ መፈክሩ የዯርግ ነበር፤ አሁን ዯግሞ ከ20 ዓመታት በኋሊ 

የዓሊማ አጋሮቹ ‹ክሉፑን› በአዱስ መሌክ ሰርተው እየዯገሙት ስሇሆነ ሉገርምዎት 

አይገባም፡፡  

ሰዎቹ ሃሳባቸው እንጂ፤ አሇባበሳቸው እንዯ ‹‹ጃዊሣ›› ቡቱቱ እና እራፊ 

እንዲይመስሌዎት፡፡ ስሇ አሇባበሳቸው ይጨነቃለ፡፡ ብዙውን ጊዜ በአዘቦት ሌብስ ነው 

የሚታዩት - በሱፍና በከረባት፡፡ እርስዎ ‹‹ባሇከረባቶቹ እብድች›› ሉሎቸው ይችሊለ፡፡ እኔ 

ግን የሚናገሩትን ውዲቂ ሌቅምቃሚ ሃሳቦችን በሌብሳቸው ሇመሸፈን የሚጣጣሩ ነው 

የሚመስሇኝ፡፡ አይዯሇም እንዳ? 

ግሇሰቦቹን ሌክ እንዯ እኔ ‹‹እፍረት ያውቃለ›› ብሇው የሚያስቡ ከሆነ፤ መሳሳትዎ 

አይቀርም፡፡ እንዱህ ዓይነት ነገር ሲያሌፍም አይነካቸው፡፡ ሌክ እንዯ ‹‹ጃዊሣ›› በዚህች 

ሀገር ውስጥ የፈሇጉትንና ያሻቸውን ሃሳብ ያሇገዯብ በነፃነት የመግሇፅ መብታቸው ህገ-

መንግሥታዊ ዋስትና ማግኘቱን ያውቃለ፡፡ እናም ‹‹እውነት … እውነት እሊችኋሇሁ፡፡ 

የሰሜን አፍሪካው ዓይነት አመፅ በኢትዮጵያ ካሌተከሰተ እንትፍ .. እንትፍ … ከምሊሴ 

ፀጉር ይነቀሌ›› የሚሌ አንዴ ዓይነት ግጥም ያሇው የነውጥ ጥሪን በላሇ ነባራዊ ሁኔታ 

በነፍስ ወከፍና በቅብብልሽ በየሚዱያው ቢያሊዝኑ አይግረምዎት፡፡ አይናቸውን በአሞላ 

ጨው ይሁን በዱተርጀንት የታጠቡ ናቸውና፡፡  
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እነዚህ ጨርቃቸውን ያሌጣለ ‹‹እብድች›› እነማን ናቸው? ይለ ይሆናሌ፡፡ አዎ! 

እነርሱ ናቸው፡፡ እኮ እነማን? - አሊስጨንቅዎትም እውነቱን ሇማወቅ ከፈሇጉ የሰሞኑ 

ነውጠኛ ወፈፌዎች ስዴስቱ ናቸው፡፡ ስዴስቱ ያያ ነውጤ ሌጆች፡፡ ሁለም በመጠሪያ 

ስማቸው ይሇያዩ እንጂ፤ ወሊጅ አባታቸው ግን አንዴ ነው፡፡ በተሇያዩ ጊዜያት ግንባር 

ፈጥረው፣ ውሇው ሳያዴሩ ከሚበታተኑ እንዱሁም አብረናሌ ብሇው ከሚፈረካከሱ ፓርቲዎች 

ነው የተወሇደት - ከአያ ነውጤ፡፡ ብዙዎች ‹‹ሰዎቹን ያሳበዲቸው የስሌጣን ጥማት ነው›› 

ቢለም፤ እኔ ግን ከፖሇቲካው አፈጣጠራቸው ጀምሮ ‹‹ያበደ›› መሆናቸውን ጭምር እንዱህ 

እነገርዎታሇሁ፡፡  

በቢጤዎቻቸው ‹የእብዯቱን›› አጥቂነት ስፍራ እንዱመሩ የተመረጡት አቶ ስዬ 

አብርሃ ይመስሊለ - ዘጠኝ ቁጥር መሇያ ሇብሰው፡፡ አንዴ ወዲጄ እንዲጫወተኝ፤ ሰውዬው 

በትጥቅ ትግለና ከዚያም በኋሊ ባለት ዓመታት በትሌቅ የፖሇቲካ ብረት ዴስት ውስጥ 

ተቀቅሇው እንዱበስለ ተጥዯው ነበር አለ፡፡ እርሳቸውን ግን ‹‹ወይ ፍንክች የአባ ቢሊዋ 

ሌጅ›› ብሇው ጥሬ ሆነው ወጡ፡፡ ነገሩ ሌክ ጋን ሙለ ባቄሊ ተቀቅል አንደ ጥሬ 

እንዯሚሆን ዓይነት መሆኑም አይዯሌ? ይኼው ወዲጄ አቶ ስዬ ‹‹አማተር ፖሇቲከኛ 

ናቸው›› ቢሇኝም፤ የእብዯቱ ፊታውራሪ ሆነው መመረጣቸው ግን ሇእኔም ግሌፅ 

አይዯሇም፡፡ ምናሌባት ካለት ‹‹እብድች›› የተሻሇ ‹‹እብዴ›› ሆነው ይሆን እንዳ? 

እኚህን ሰውዬ በሚያወሩት አርቲ ቡርቲ ወሬና በማይረባ ወሌጋዲ አስተሳሰባቸው 

ሳቢያ በርካታ ሰዎች ‹‹ሇይቶሊቸዋሌ›› ቢለም፤ እኔ ግን እጣን እያጨሱ ‹‹ትንቢት›› 

መናገር እንዯጀመሩም ጭምር አውቃሇሁ፡፡ ነገሩ እንዱህ ነው፡፡ መቼም ውዴ አንባቢዬ 

ምርጫ 2002ትን ያስታውሷሌ፡፡ ታዱያ ያኔ አቶ ስዬ የትኛው ከራማቸው እንዯነገራቸው 

ባይታወቅም በቅዴመ - ምርጫ ዴንገት ዛራቸው ተነሰቶባቸው ‹‹ስዬ በተንቤን ከተሸነፈ 

ምርጫው ተጭበርብሯሌ ማሇት ነው›› አለ፡፡  

ሰውዬው የትኛውን ‹‹መፅሏፈ-ጥንቆሊ›› በወቅቱ ገሌጠው ይህን ቅዥታቸውን 

እንዲወቁት እርግጠኛ ባሌሆንም፤ ስሇዳሞክራሲያዊና የምርጫ ሂዯት እንኳን በቅጡ 

የማይገነዘቡ አማተር ፖሇቲከኛ መሆናቸውን ግን ሇመገንዘብ አሊዲገተኝም፡፡ እርስዎ 

አንባቢዬ ‹‹የሇም! ወቅቱ የግሇሰቡ የእብዯት ጅማሬ ነው›› ቢለም ትክክሌ ነዎት፡፡ ሇምን 
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ቢለ፤ ጊዜው አቶ ስዬ ምን ያህሌ በህዝብ እንዯሚጠለ ያወቁበት ስሇነበር፤ የእብዯት 

መሇማመጃ ‹‹የሙከራ ጊዜያቸው›› በመሆኑ ነበር፡፡  

ውዴ አንባቢዬ! እውነት … እውነት እሌዎታሇሁ የተንቤን ህዝብ ጨዋና ኩሩ ነው፡፡ 

‹‹ምነዋ ሌጅ ስዬ ህገ-መንግሥቱ የሰጠንን የመምረጥ መብት ትጋፋሇህ?!›› እንኳን 

አሊሊቸውም፡፡ ግና ግሇሰቡ በቅዴመ - ምርጫ ትንቢት በተናገሩ ማግስት በቀሌዴ መሌክ 

እውነታውን ፍርጥርጥ አርጎ ነግሯቸዋሌ አለ፡፡ ወጉ የአንዴ ወዲጄ ሲሆን፤ እንዯወረዯ 

እንዱህ ይነበባሌ፡፡  

አቶ ስዬ የተንቤን ህዝብ ፊት ቆመው ሇመቀስቀስ ይንጎራዯዲለ፡፡ ጉሮሮአቸውንም 

ሞረደና ‹‹የተንቤን ህዝብ መቼም ስሇምታውቀኝ ራሴን ማስተዋወቅ አያስፈሌገኝም›› 

አለ፡፡ ህዝቡ ግን በአንዴ ዴምፅ ‹‹ኧረ እኛ አናውቆትም!›› በሚሌ ማጉረምረም ጀመረ፡፡ 

እናም በህዝቡና በአቶ ስዬ መካከሌ እንካ-ሰሊንቲያው እንዱህ ቀጠሇ፡፡…  

አቶ ስዬ፡- ‹‹እውነት የተንቤን ህዝብ እኔን አታውቀኝም?›› 

የተንቤን ህዝብ፡- ‹‹አናውቆትም አሌን እኮ! በግዴ እወቁኝ ነው እንዳ?›› 

አቶ ስዬ፡- ‹‹እሺ … በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት ጦርነቱን ከመሩት ሰዎች 

እነማንን ታውቃሊችሁ?›› 

የተንቤን ህዝብ፡- ‹‹እ…እ… በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አመራር ሰጪነት ጄኔራሌ ሳሞራ 

የኑስ …›› እያለ መዘርዘር ጀመሩ፡፡ የአቶ ስዬ ስም ግን 

አሌተጠቀሰም፡፡  

አቶ ስዬ፡- ‹‹እኔንስ ስዬን?! … ጦርነቱን በብቃት የመራሁትን ስዬ አብርሃን 

አታቁኝም?›› በንዳት ዯምስራቸው እየተገታተረና መነፅራቸውን 

በየሰከንደ ከፍ ዝቅ እያረጉ፡፡   

የተንቤን ህዝብ፡- ‹‹ውይ! … ውይ! … ሇካስ ስዬ የሚባለት እርስዎ ነዎት፡፡ አሁን 

ገና አስታወስንዎ፡፡ አዎ! በተሃዴሶው ወቅት አንዴ ስዬ የሚባሌ 

የህወሓት አባሌ በሙስና እና ማጭበርበር ወንጀሌ ተከሶ ዘብጥያ 

መውረደን አስታወስን፡፡ ሇካስ ርስዎ ነዎት?›› 
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ከዚህ በኋሊ አቶ ስዬ ምንም ትንፍሽ ሳይለ ቅስቀሳውን አቋርጠው ሇመመሇስ 

ተገዯዋሌ፡፡ ህዝቡም የፀረ-ህዝብ ተግባራቸውን ምን ያህሌ ተረዴቶ እንዯጠሊቸው አውቀዋሌ 

- ይሊሌ የወዲጄ ወግ፡፡ ነገሯ የተንቤንን ህዝብ ጨዋነትና የአቶ ስዬን ‹‹ትንቢያዊ ጋጠ-

ወጥነትን›› ኢትዮጵያዊ ግብረገብነት በተሊበሰ ሁኔታ አመሊክታ ያሇፈች በመሆኗ፤ ሇዚያ 

ኩሩ ህዝብ ቆሜ አጨበጨብኩሇት፡፡  

ያም ሆነ ይህ፤ የአንዴነት ፓርቲ የነውጥ ነጋሪት ጎሳሚው ስዬ አብርሃ ካሇፈው 

‹‹ትንቢት ተናጋሪነታቸው›› ውዴቅት ተምረዋሌ ብሇው እንዲያስቡ፡፡ እንዱያውም 

ብሶባቸዋሌ፡፡ ምናሌባት እርሳቸው ‹‹በአቋራጭ መበሌፀግ የሇመደ በመሆናቸው፤ 

ስሌጣንንም በአመፅ  አቋራጭ ሇማግኘት እየቃዡ ይሆናሌ›› ሉለ ይችሊለ፡፡ እርግጥ 

ትክክሌ ነዎት፡፡ መቼም እኚህ ጉዯኛ ‹‹ባሇውቃቢ›› ባሇፈው ሰሞን ምን እንዲለ ሰምተው 

ይሆናሌ፡፡ ካሌሰሙ ግሇሰቡ እንዱህ ነው ያለት፡፡ … ‹‹ምን እንዯሆነ አሊውቅም እንጂ 

መንሾካሾክ የበዛበት ሁኔታ ይታወቀኛሌ›› ሉገረሙ አይገባም - ቀዯም ብዬ ሰውዬው ሌብስ 

የሇበሱ ‹‹እብዴ›› መሆናቸውን ነግሬዎታሇሁና፡፡  

ግና እስቲ ጥቂት ጥያቄዎችን ሌጠይቃቸው፡፡ አቶ ስዬ … እውነት ሲያንሾካሽኩ 

ታወቆት? ማን ነው ያንሾካሾከው - ህዝቡ ወይስ የእርስዎ የቀን ቅዠት ሹክሹክታውን 

ጆሮዎ ሊይ ሹክ ያሇው ማነው - ሳጥናኤሌ ወይስ ጋኔሌ - አይ እርስዎ! በቃ እንዱህ 

በጠራራ ፀሏይ ሇየልት ማሇት ነው? … በሹክሹክታው ሊይስ ‹‹ጃዊሣን›› አሊገኙትም? … 

በግብር ስሇምትተዋወቁ ካገኙት እባክዎን ሰሊምታዬን ያዴርሱሌኝ - በቅርቡ ‹‹ስዬ አማተር 

ፖሇቲከኛና ትንቢት ተናጋሪ›› የሚሌ የባህሌ አዋቂ ታፔሊ ሇጥፈው እስከማይዎት ዴረስ፡፡ 

ውዴ አንባቢዬ! መቼም ከዚህ ሰውዬ መሌስ መጠበቅ ማሇትስ ሇ‹‹ጃዊሣ›› ጥያቄ 

የማቅረብ ያህሌ ነው፡፡ እናም ወዯ ላሊ ‹‹ትንበያቸው››ሊቅና፡፡ ሰሞኑን የአሜሪካ ዴምፅ 

ሬዱዮ የአማርኛው ክፍሌ ኮከብ የአመፅ ተንታኝ ሆነው የሰነበቱት እኚህ ግሇሰብ፤ ምን 

እንዲለ ያውቃለ? - ‹‹መንግስት ይሰጋሌ፡፡ ስሇ ኤርትራ የሚናገረው የአጀንዲ ማስቀየሻ 

ነው፡፡›› አይለም መሰልት፡፡ ወቸው ጉዴ! ሰውየውን ‹መንግስት በሀገሪቱ ዘሊቂ ሰሊምን 

ማስፈኑ፣ ኢኮኖሚውን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ማሳዯጉ፣ ዜጎችን በፍትሀዊነት ተጠቃሚ 

በማዴረጉ ነው ወይ የሚሰጋው?› ብሇው ቢጠይቋቸው ምን እንዯሚሌዎት እኔ አሊውቅም፡፡ 
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‹‹እዴገታችን በሻዕቢያ እና ጀላዎቹ እንዲይዯናቀፍ፤ ስትራቴጂዬን ቀይሬያሇው›› በማሇቱስ 

የምን አጀንዲ ነው የሚያስቀይረው? የሚሌ ነገርም ማንሳት የሇብዎትም፡፡ 

እውነቱን ሇመናገር የሚሰጋው ስዬን እግር ተወርች ጠፍሮ የያዛቸው የራሳቸው 

የአመፅ መንፈስ ነው፡፡ መንፈሱ ጆሮአቸው ውስጥ ባቃጨሇባቸው ቁጥር ይረበሹና 

የሚናገሩትን አያውቁም፡፡ ታዱያ ያኔ ሌክ ሰሞኑን እንዲዯረጉት የኢትዮጵያዊነት ዜግነት 

ሰጪና ነሺ እንዱሁም ዯረጃ አውጪ ሆነው ሇመታየት እስከ መሞከር ይዯርሳለ፡፡ 

መንፈሳቸው በስጋትና በጭንቀት ተወጥሮ ከመናገራቸው በፊት ማሰብ የተሳናቸውን እኚህ 

ሰው፤ እርስዎ ያሻዎትን ሉሎቸው ይችሊለ፡፡ እኔ ግን ግሇሰቡ የነውጥ አሇቃ መሆናቸው 

ያንሳቸዋሌ ባይ ነኝ - መስፈርቱ የሇየሇት ‹‹እብዴ››መሆን ነውና፡፡ እናም ‹‹አበስኩ 

ገበርኩ!›› ብዬ ወዯ ላሊኛው ‹‹አሌጋ ወራሽ ግሌገሌ›› ነውጠኛ ሊሸጋግርዎ፡፡  

አቶ አንደዓሇም አራጌ ይባሊለ፡፡ እኚህ ሚጢጢዬ ጠንቋይም ወግ ዯርሷቸው 

የሰሜን አፍሪካው ነውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዯሚከሰት የተነበዩ ናቸው፡፡ በጣም 

በእርግጠኝነት የምነግርዎት ሰውየው ‹‹ትንቢተ-ስዬ›› የሚባሇውን የአንዴነት ፓርቲን 

መፅሏፍ ሳያነቡ እንዲሌቀሩ ነው፡፡ በ 97 ዓ.ም ምርጫ ወቅት እኔም ሆንኩ እርስዎ አዱስ 

አበባ ውስጥ በቅንጅቱ ነውጥ አከፋፋይነት የምናውቃቸው የአመፅ አጋፋሪው አቶ 

አንደዓሇም፤ በአምስት አመት ውስጥ ከምኔው ወዯ ‹‹ትንቢት ተናጋሪነት›› ዯረጃ 

እንዯዯረሱ ግርም ይሊሌ፡፡ ላሊው "እያንጓሇሇ"፤ መጀን!…  ጊዜው እንዳት ይሮጣሌ ጃሌ? 

ስሇ አመፅ ሲነሳ የስሜት ህዋሳሣታቸው ሃሺሽ እንዯወሰዯ ሰው ይነቃቃሌ የሚባለት 

እኚሁ ግሇሰብ፤ እሳት ሊይ እንዯተጣዯ ጀበና ወዱያውኑ ‹‹ይገነፍሊለ›› ይሎቸዋሌ፡፡ይሁንና 

እርሳቸው እንኳንስ መገንፈሌ ቀርቶ ‹‹ቢንተከተኩም››፤ የሚቋምጡሇት ነውጥ በአዱሲቷ 

ኢትዮጵያ ውስት ሉከሰት የሚችሌበት ነባራዊ ሁኔታ በሩ የተከረቸመ /እረ እንዲውም የዚህ 

በር የሇውም፤/ መሆኑን ሉዘነጉት አይገባም፡፡ እናም ትናንት ‹‹ዲግም የአመፅ ስራ 

አሊከናውንም›› ብሇውና ምህረት ጠይቀው ከእስረ ቤት የተሇቀቁት አቶ አንደዓሇም ሆይ! 

አዱሱ የ‹‹መፅሏፍ ገሊጭነት›› ስራዎ የሚሰምረው በእርስዎ ‹‹የእብዯት›› ምዕናብ ውስጥ 

ብቻ መሆኑን እንዲይዘነጉ፡፡ ሇምነው የተሇቀቁበትን ‹‹ቃሌ›› ሇምን እንዯዘነጉት ባሊውቅም፤ 

የሚያማሌሌዎትና በየጋዜጣው የሚሇፍፉት ጉዲይ ግን ሰሚ አሌባ የበረሀ ሊይ ጩኸት 
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ስሇመሆኑ ሸሪክዎን አቶ ስዬን ይጠይቋቸው - እርሳቸው ቢያንስ ስሇማይሰምር ‹‹ትንቢት›› 

ከእርስዎ የተሻሇ ተሞክሮ አሊቸውና፡፡ 

መቼም አንባቢዬ በመግቢያዬ ሊይ የጠቀስኩትን ‹‹ጀዊሣ››ን እንዯማይዘነጉት ተስፋ 

አዯርጋሇሁ፡፡ ‹‹ጀዊሳ›› ጨርቁን የጣሇ እብዴ በመሆኑ፤ በኢትዮጵያ ውስጥ ስሇሚካሄዯው 

የዳክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እመርታ፣ የኢኮኖሚ ዕዴገትና የሰሊም ትሩፋቶችን ያውቃሌ 

ብል መገመት አይቻሌም፡፡ ዲሩ ግን ሌክ እንዯ ‹‹ጃዊሣ›› እነዚህን ሀገራዊ ዴልች 

ጨርቃቸውን ያሌጣለት ‹‹እብደ›› አቶ እስክንዴር ነጋም አያውቁም ብሌዎት ምን ይለ 

ይሆን? እርስዎ በየዋህነት ‹‹ጋዜጠኛ›› በሚሇው የማሳሳቻ ታፔሊቸው ሉጠሯቸው ይችለ 

የሆናሌ፡፡ እኔ ግን እሌዎታሇሁ - ሰውዬው ጋዜጠኛ የሚያስብሌ ምንም ዓይነት ሙያዊ 

ባህሪ የላሊቸው ናቸው፡፡ ከዚህ ይሌቅ ‹‹ተቃዋሚ›› የሚሇው እውነተኛ መጠሪያቸው 

ይገሌፃቸዋሌ ባይ ነኝ፡፡  

ሇዚህም እኚህ ያያ ነውጤ ሌጅ በጋዜጠኝነት ጭንብሌ ተጀቡነው በእውነተኛው 

የተቃዋሚነት ስራቸው የተወራጩባቸውን አስገራሚ የትንቢት፣ የማስጠንቀቅና የሇየሇት 

የአመፅ ጥሪዎች በግርዴፉ እነሆ ሌበሌዎ፡፡ ‹‹ኢህአዳግ ከሚቀጥለት አምስት ዓመታት 

በፊት ላሊ ምርጫ ካሊካሄዯ ችግር ይገጥመዋሌ››፣ ‹‹ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ጊዜያቸው ስሊበቃ 

መውረዴ አሇባቸው›› እና ‹‹የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አመፁን ይቀስቅሱ›› 

የሚለትና በአቶ እስክንዴር ‹‹ነውጥ ዯማሪ›› ጭንቅሊት የተዯመዯሙት ግሊዊ እብዯቶች 

ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

ጎበዝ ነገሩ እንዳት ነው? ጋዜጠኛ እንዯ ፖሇቲከኛ በራሱ ጊዜ ዴምዲሜ እየሰጠ 

መፃፍ ጀመረ እንዳ? - ላሊው ቢቀር ግሇሰቡ ራሳቸው የሚያምኑበት የምዕራቡ ዓሇም 

ጋዜጠኝነት መሰረቶች የሚባለት ሚዛናዊነትና ርቱዕነትን (balance and fairness) 

እንዱሁም ማህበራዊ ኃሊፊነትን (Social responsibility) ምነዋ ዘነጉት?  

መቼም አንዴ ጋዜጠኛ ነኝ ባይ ‹‹ተማሪዎች ሇአመፅ ውጡ›› ብል በግሊጭ 

ከቀሰቀሰ፣ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን በግሌ ‹‹ባስቸኳይ ይውረደ!›› ብል ካስጠነቀቀ እና 

የሚንቀሳቀስበትን ህገ-መንግሥታዊ ስርዓት ተፃርሮ ‹‹ላሊ ምርጫ ይካሄዴ!›› ካሇ ሁሇት 

ነገሮችን መጠርጠር ተገቢ ነው፡፡ አንዴም አብዶሌ አሉያም ተቃዋሚ እንጂ ጋዜጠኛ 

አይዯሇም፡፡ አቶ እስክንዴር ግን ሁሇቱንም ናቸው - ‹‹ተቃዋሚና እብዴ››፡፡ ሇዚያውም 
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ዛሬም እንዯ 97ቱ በወረቀት ሊይ ነውጥ ዲግም ወዯ እስር ቤት በመድሌ ‹‹እብዴኛ›› 

የፖሇቲካ ትርፍ ሇማግኘት የሚፈሌጉ፡፡ ሰውዬው በምናባቸው እራሳቸውን በራሳቸው እስር 

ቤት ከተው አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች፤ እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች፤ሲፒጄና 

መሰልቻቸው "እውቁ የሰብአዊ መብት/የፖሇቲካ/የፕሬስ ነጻነት ዋስ ጠበቃና ተሟጋቹ 

የህሉና እስረኛው እስክንዴር ነጋ ይፈታ!!" እያለ በመቀባበሌ ሲያዜሙሊቸው፤ ያሇ 

ሰብእናቸው ሰብዕና አሊብሰዋቸው ወዯ ሊይ ከፍ ከፍ ሲያዯርጓቸውና ሰማዬ ሰማያት 

ሲያወጧቸው በአይነ ህሉናቸው ይታያቸዋሌ፡፡ ምን አይነት ሰይጣናዊ ምኞትና እርኩስ 

መንፈስ እንዯተጠናወታቸው ሳስብ ግን በእውነት አሳዘኑኝ፡፡ ሇእንዯዚህ አይነቱ በሽተኛ 

"ሦስት ሰባት" ያዙሇት ነበር፤አፈሩ ይቅሇሊቸውና እማማ ብሪቱ የሰፈራችን እውቅ ባሌቴት 

ዛሬ በህይዎት ኖረው ቢሆን ኖሮ፡፡ 

አንዴ ወዲጄ ምን እንዲሇኝ ሌንገርዎ - ‹‹አቶ እስክንዴር የሚሰማቸው ሰው ስሇላሇ 

የሚጽፉት ሇራሳቸው እርካታ ነው፡፡›› እርግጥ ይህ አባባሌ በትክክሌ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ሰውዬው ራሳቸው በፃፉት ጽሁፍ እምባቸው ጠብ፣ ጠብ እስኪሌ ዴረስ የሚስቁት እርሳቸው 

ብቻ በመሆናቸው ነው፡፡ ታዱያ እኚህ ሰው ከ‹‹ጃዊሣ›› በምን ይሇያለ? - ‹‹ጃዊሣ››ም እኮ 

አውሊሊ ሜዲ ሊይ ራሱ ተናግሮ፤ ራሱ ከት፣ ከት እያሇ ይስቃሌ! … ‹‹ጃዊሣውን›› 

ከነሳቃቸው እዚሁ ሌተዋቸውና ሰሞኑን ወዯገጠመኝ ሁኔታ ሌውሰዴዎ፡፡  

እንዱህ የሚሌ አነበብኩ፡፡ ‹‹በሰሜን አፍሪካ የተከሰቱ ህዝባዊ ተቃሞዎች ወዯ 

ኢትዮጵያ ሉዛመቱ የሚችለበት ነባራዊ ሁኔታ አሇ፡፡›› ይሊሌ - የተሇመዯው የአንዴነት 

ፓርቲ አመፃዊ ‹‹ትንቢት››፡፡ ተናጋሪውን ሰውዬ አተኩሬ አየኋቸው፡፡ የማውቃቸውም 

መሰሇኝ፡፡ ትዝ ሲሇኝ ሇካስ ግሇሰቡ የተከበሩት የፓሊማው አባሌ አቶ ግርማ ሰይፉ 

ናቸው፡፡ … ውይ በሞትኩት! እኚህ ሰውዬ ፓሊማው ውስጥ ተፅፎ የተሰጣቸውን ጽሁፍ 

እንዯ መፅሏፍ ቅደስ ቃሌ ሳይጨምሩና ሳይቀንሱ አጎንብሰው የሚያነበንቡት አይዯለም 

እንዳ? በማሇት ራሴን ጠየቅኩ፡፡ አከታትዬም ታዱያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአንባቢነት ወዯ 

ተናጋሪነት ተሸጋገሩ ማሇት ነው? ስሌም ተዯመምኩ፡፡ … ማን ነበር ‹‹አብዮት 

ከተከሊካይነት ወዯ አጥቂነት ተሸጋገረሌህ›› ያሇው?… 

የተከበሩ የፓሊማው አባሌ ትውስታዬ አሌዯበዘዘም፡፡ ምናሌባትም ባሌሳሳት 

የተመረጡት ከመርካቶ አካባቢ ይመስሇኛሌ፡፡ እኔ የምሌዎት አንባቢዬ! ሰውዬው በተሇምድ 
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‹‹ቦምብ ተራ›› እየተባሇ ከሚጠራው ሰፈር ሳይሆን፤ ከእውነተኛው ‹‹ቦምብ ተራ›› የመጡ 

አይመስሌዎትም? አይታዘቡኝና እንዱያ ካሌሆነ፤ ገና የፓርሊማው ወንበር ሊይ ሇሰባት 

ወራት ያህሌ እንኳን ተዯሊዴሇው ሳይቀመጡ፤ የአመፅ ጥሪን ‹‹በትንቢት›› መሌክ 

ሇመቀስቀስ ‹‹አንጀቱ›› አይኖራቸውም ብዬ እኮ ነው፡፡  

ወዲጄ መቼም የዘንዴሮ ጋዜጠኛ አሽሙረኛ ሆኗሌ፡፡ እስቲ አሁን እኚህን ፓርሊማ 

ከገቡ ሰባት ሰሊሳዎችን እንኳን በወጉ ያሌዯፈኑትን ጨቅሊ ፖሇቲከኛ የነውጤ ሌጅ፤ 

‹‹በኢትዮጵያ ፖሇቲካ ተፅዕኖ ፈጣሪ በመሆን ብቅ … ብቅ ማሇት የጀመሩ …›› እያለ 

መፃፍ ምን ይለት ሽሙጥ ነው? … ሆ! … ሆ! … ባይሆን በተዋጣሊቸው የንግዴ ስራ 

ይሞካሹ እንጂ፤ ፖሇቲካውን እንኳን ገና ‹‹ዲዳ›› እያለት ነው፡፡  

አቶ ግርማ እዛው ፓርሊማው ውስጥ ቁጭ ብሇው፤ መንግሥት የኑሮ ውዴነትንና 

ስራ አጥነትን ሇመቀነስ እንዱሁም የዜጎችን ሰብዓዊና ዳክራሲያዊ መብት ሇማክበር 

እያዯረገ ያሇውን ከፍተኛ ጥረት ካሊወቁ፤ ስሇ ፖሇቲካ ማውራት ያሇባቸው አይመስሇኝም፡፡ 

በተሇይም ራሳቸው ፓርሊማ መግባታቸው የዳሞክራሲ መገሇጫ መሆናቸውን ካሌተገነዘቡ፤ 

እርግጥም ሰውዬው ‹‹የፖሇቲካ ዲዳያቸው››ን እንኳን እየተውተረተሩም ቢሆን ገና መጓዝ 

አሇመጀመራቸውን እየነገሩን ነው፡፡ … መቼም እንዯ ‹‹ጃዊሣ›› እነዚህን ተግባራት ማየት 

ካሌቻለ ምን ይባሊሌ?… 

የሰሞኑ ያያ ነውጤ ሌጆች ሁኔታ የሚገርም ነው፡፡ ቢጤዎቼ ሲናገሩ እኔም ሇምን 

ይቅርብኝ ብሇው ነው መሰሌ፤ ድክተር ነጋሶ ጊዲዲ እንኳን እንዱህ ብሇዋሌ፡፡ ‹‹የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች መዲከም የሰሜን አፍሪካን ዓይነት ህዝባዊ አመፅ ሇማስነሳት አያግዯውም፡፡›› 

ማሇታቸውን ሳነብ ዴንቅ ብልኛሌ፡፡ የድክተሩ ነገር ‹‹የሞኝ ሇቅሶ፣ መሌሶ መሌሶ›› 

እንዱለት ዓይነት ቢሆንም፤ አንባቢዬ ግን ‹‹እውን ይሄ አንዴነት የሚባሌ ፓርቲ ተግባሩን 

ቀይሮ ወዯ ትንቢት መናገሪያ ቤተ መቅዯስነት ተቀይሯሌ እንዳ?›› ማሇትዎ አይቀርም፡፡ 

አዎ! ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩሌዎ የአያ ነውጤ ሌጆች የዚሁ ውጤት መሆናቸውን 

እንዯማይዘነጉት ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡ 

ከባህር ማድ ሆነው ከሀገር ውስጥ ሸሪኮቻቸው ብዙም ያሌተሇየ መሌዕክት ያዯረሱን 

ላሊኛው ‹‹እብዴ›› ወንጀሇኛው ድክተር ብርሃኑ ነጋ ናቸው፡፡ እኚህ ሰውዬ በሀገራችን 

ህዝቦች በጥብቅ የሚፈሇጉና ሞት የተፈረዯባቸው በመሆኑ ቢያብደ ወግ ማዕረጋቸው ነው፡፡ 
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ጎረቤቶቻችን እማማ ብሪቱ እንኳን ‹‹ሞት  የተፈረዯበት ሰው፤ ሳይሞት በቁሙ የሞተ 

ነው›› ይለ ነበር፡፡  

ሇዚህም ነው ፍርደ እያስበረገጋቸውና እግረመንገዲቸውንም ውሳኔውን ሇመርሳት 

ሰሞኑን ‹‹በኢትዮጵያ ህዝባዊ አመፅ በተሳካ ሁኔታ እንዱጀመርና እንዱጨረስ ጊዜው አሁን 

ነው›› የሚሌ የነውጥ ዴቤ አሜሪካ ቁጭ ብሇው የሚመቱት፡፡ ወንጀሇኛው ሰውዬ አሜሪካ 

ቁጭ ብሇው አይስክሬም እየሊሱ በርቀት መቆጣጠሪያ ‹‹ጎስም ነጋሪት፣ ክተት ሰራዊት›› 

ቢለም፤ እያሰቡ ያለት ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ሉሰማው የማይፈሌገው መሆኑን 

ከቢጤዎቻቸው ጠይቀው መረዲት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ውዴ አንባቢዬ! ‹‹በሀገራችን ሊይ አመፅ አውርዴ›› እያለ ላት ተቀን የሚፀሌዩት 

እነዚህ ጨርቃቸውን ያሌጣለት ‹‹እብድች›› መሆናቸውን ተገንዝበዋሌ ብዬ አስባሇሁ፡፡ 

የነውጡ ሃሳብ በእነርሱው የእብዯት አእምሮ  ምህዋር ውስጥ የተፈሇሰፈ እንጂ፤ 

የሀገራችንን ነባራዊ ሁኔታ የሚመሇከት አሇመሆኑንም እንዱሁ፡፡ እናም ስዴስቱ ያያ ነውጤ 

ሌጆች ‹‹ህሌም›› ቅዥት እንጂ የገሃደ ዓሇም ነፀብራቅ ከእርስዎ ከባሇጉዲዩ ወዱያ መስካሪ 

ምን ያሻሌ? - እውነቱን በሚገባ አብረውኝ ገሌጠው ተመሌክተዋሌና! 

በመጨረሻ ግን አንዴ ወዲጄ ይህን ጽሁፍ ሳገባዴዴ ያሇኝን ሌንገርዎ፡፡ እንዯ እርሱ 

አባባሌ፤ ‹‹ጀዊሣ›› ማሇት የኦሮምኛ ቋንቋ አቻ ትርጉሙ ‹‹ዘንድው›› ማሇት ነው፡፡ እኔም 

‹‹ዘንድዎቹን›› አሰብኳቸው፡፡ እርግጥም ቢሰምርሊቸው በኢትዮጵያ ህዝብ ሰሊም፣ ሌማትና 

ዳሞክራሲ ዕዴገት ሊይ እንዯ ዘንድ ተጠምጥመው ማዯናቀፍ የሚሹ ‹‹እብድች›› ናቸው፡፡ 

እውነትም ‹‹ዘንድዎች›› … ‹‹ጃዊሣዎች›› … ላሊውን በጎዯሇ እናንተ ሙለት፤ሰሊም 

ሁኑሌኝ፡፡  

 


