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"የአብዬን እከክ ወዯ እምዬ" 
 

ታሪኩ ከካሳንቺዝ 

 

አንዲንዴ ሇትዲሩ ታማኝ ያሌሆነና የገባውን የጋብቻ ቃሌ ያፈረሰ አባ ወራ ዯጅ 

ዯጁን እያሇ ሲዘሌ ይውሌና ወዯ ቤቱ ሲመሇስ ሌጆቹን ዲብሳ፣ መግባ፣ ተንከባክባ 

በአጠቃሊይ መገሇጫ ቃሌ በማይገኝሇት የእናትነት ርህራሄ ዯፋ ቀና እያሇች 

የጠበቀችውን የሌጆቹን እናት ሚስቱን ከማን ጋር ዋሌሽ? እዚህ ቤት ማን ገባ? 

ወዘተ በማሇት ውልውን ወዯ እምዬ የሚያሊክክ እምነተ ቢስ፣ የበሊበትን ወጬት 

ሰባሪ ምን ያህሌ እንዯሆነ እንዯምናየው "ገመና" ዴራማ ቤት ይቁጠረው የሚያስብሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

 

ታዴያ አሁንም ዕዴሜ ካሇ የማይሰማ፣ የማይታይ ጥሩና ተሌካሻ የሆነ ነገር 

አይጠፋምና የ2002 ዓመተ ምህረት የግንቦት 15 ምርጫ ቅስቀሳም ብዙ ነገሮች 

የሚያሰማን፣ የሚያሳየን ሆኗሌ፡፡  

 

ይህንኑ እኔን ያስዯመመኝን ነገር በቴላቪ¡ንና በሬዱዮ  መቼም ሁለም ሰምቶት 

ይሆናሌ፤ ነገር ግን ምን ያህለ ውስጡን ጠሇቅ ብል እንዯሚያውቀውና ሌብ 

እንዯሚሇው ባሊውቅም የተሰማኝን ሊወጋችሁ ብዕሬን አንስቻሇሁና እነሆ ጀባ 

ሌበሊችሁ፡፡ 

 

ነገሩ እንዱህ ነው፡፡ ሌክ መግቢያዬ ሊይ በአባቶቻችን ምሳላ ብሌጭ ሊዯርግሊችሁ 

እንዯሞከርኩት ሁለ፤ አባ ወራው የውልውን ነጠሊ ዜማ በሌጆቹ እናት በሚስቱ ሊይ 

ሉዘፍን የሚዲዲ አብዬ እንዲሇ ሁለ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎችም 

ሇህዝቡ ሉኖራቸው የሚገባቸውን እምነት እንዯ ጥሬ ቆርጥመው ሳያሊምጡ ውጠው 

ሲያበቁ እና የኤርትራን ህዝብ ከሻቢያ መንግስት መሇየት አቅቷቸው 

ካሌጨፈጨፍናቸው ሳይለ እንዲሌነበር አሁን ዯርሰው የህዝቡ አሳቢና ተቆርቋሪ 

ሇመምሰሌ የመዴረክ አንበሳ ሇመሆን መዲዲታቸው እጅግ የሚያስተዛዝብ ከመሆኑም 

በሊይ በስሌጣን ዘመናቸው ሳያወራርደት የቀረ የውስጥ ፍሊጎት ያሊቸው ይመስሊሌ፡፡ 
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ሇምሳላ የአገራችን ታሪክ መሰረቱ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዱሁም 

የሃይማኖት ብዙህነት ሆኖ ሳሇ በዚሁ ብዙህነት ሊይ የተመሰረተ አማራጭ ከማቅረብ 

ይሌቅ የተሻሇ አማራጭ ብሇው እያሰሙን ያሇው ሰውን የሚያክሌ በአምሊክ አምሳሌ 

የተፈጠረን ፍጡር በከረጢት ውስጥ እንዯ ዕቃ ሉሸክፉት ማሰባቸውና መሻታቸው 

እንዴንገምት የሚያዯርገንና የሚሰማን የውስጣቸው የትንፋሽ ወሊፈን የሚነግረን 

አንዴ ነገር እንዲሇ የሚያስረዲን ነው፡፡ 

 

ይኸውም በየቦታውና በየአሻጃግሬያቸው ዯጃፍ ሊይ የሚያሰሙት መያዣ መጨበጫ 

የላሇው ሮሮ ግርግር በመፍጠር ነገ ሉያወራርደት የሚሹት ሂሳብ እንዲሊቸው 

የሚያሳይ መሆኑን መረዲት የሚሳነው ዜጋ ያሇ አይመስሇኝም፡፡ ምክንያቱም እነሱ 

እንዯሚያስቡን ዕቃዎች ሳንሆን ብዙ የምናውቅ፣ የምናስብ ፍጡሮች ስሇሆን፤ ስሇዚህ 

እናውቃሇን አታውቁም አትበለን፡፡ 

 

ዜጎች በተፈጠረሌን ምቹ የዳሞክራሲ ስርዓትና ህገ መንግስቱ በፈጠረሌን 

በፖሇቲካው መስክ የብሄር ብሄረሰቦች የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት 

ተከብሯሌ፣ ህገ መንግስታዊ እውቅናም አግኝቷሌ፡፡ ፌዳራሊዊ ያሌተማከሇ ስርዓት 

በመተግበሩ  ብሄር ብሄረሰቦች የአካባቢያቸውን ጉዲይ በራሳቸው የሚወስኑበት 

እኩሌ ዕዴሌ ተረጋግጦሊቸዋሌ፡፡ ባህሊቸው፣ ቋንቋቸው፣ ታሪካቸው፣ እንዱታወቅና 

እንዱከበር ተዯርጓሌ፡፡ በጋራ ጉዲዮች ሊይ በእኩሌነት የሚወስኑበት የጋራ የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዳሬሽን ምክር ቤት ተቋቁሞሊቸዋሌ፡፡ በአጭሩ በብሄር 

ብሄረሰቦች መብትና እኩሌነት ሊይ ትክክሇኛ ዳሞክራሲያዊ አመሇካከት ሇመያዝ 

የሚያስችሌ ነባራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡ 

 

በላሊ መሌኩ ቀዯም ብሇን ያሳሇፍናቸውን የመንግሰታት ታሪክ የአገዛዝ ሁኔታ 

ብናስታውስ በመጀመሪያ የሚነሳው የአፄው ዘመን ነው፡፡ ይህ የንጉሱ አገዛዝ ዘመን 

ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የፊውዲሌ ቀንበር ተጭኖባቸው ሇንጉሱ እየገበሩ፣ ሇንጉሱ 

እየሰሩ፣ በንጉሱ ግዛትና አገር እንጂ በኔ አገር ግዛት ውስጥ እየኖርኩ ነው ብል 

እንዲያስብ የተዯረገበትን ስርዓትንና ዯርግም ያዯርስ የነበረውን ብናነሳው ወጣቱን 
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በብሄራዊ ውትዴርነና በቀይ ሽብር፣ አዛውንቱና እናቶቻችን ዯግሞ የሌጆቻቸውን 

ሬሳ በገንዘብ የገዙበትንና ላልች ዘግናኝ  በሆነ መሌክ ይዯርስ የነበረው ግፍና 

መከራ የማይሻር ጠባሳችን ነው፡፡ ታዱያ አሁን መሌሰው ሲያወዴሱት መስማት 

ምን ያህሌ ያሇፈውን ስርዓት ናፋቂዎች መሆናቸውን የሚያሳየን ከመሆኑም በሊይ 

አንዲንድቹ የአዛውንት ክበቦች ዯግሞ ዯርግ የነጠቃቸውን የቤተሰቦቻቸው መሬትና 

ቤት በዚህ አጋጣሚ ግርግር በመፍጠር በእጃቸው የማስገባት የህሌም ሂሳብ 

እንዲሊቸው ፕሮግራማችን እያለ ከሚዯሰክሩት ፍሬ ፈርስኪ ሀሳብ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡  

 

በወጣቱ ዯም ሇመሸቀጥና ወዯብ ሇመግዛት የሚዘጋጅ ፕሮግራም ጊዜው ያሇፈበት 

እርካሽ ፖሇቲካ መሆኑን መረዲት ይገባሌ፡፡ ምክንያቱም ሇአንዴ አገር ዕዴገት 

ወዯብ ብቻውን መሇኪያ የሚሆንበት ምንም ዓይነት መስፈርት በየትም ዓሇም 

የሇምና፡፡  

 

ምናሌባት አሁንም እነሱ እንዯሚገምቱንና እንዯሚያስቡን የማናነብ፣ ዌብ ሳይት 

የማንዲስስ ፍጡሮች አዴርገውን በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሊይ የዯረሰውን 

የሉባኖሱን አዯጋ ምክንያት ሉሞለን እንዯሞከሩት ከሆነ ከእነሱ በተሻሇ ብዙ 

እርቀት የተጓዝን መሆናችንን ይረደት፡፡ ግን! ግን! በዓሇም ዓቀፍ የአይቬሽን ህግ 

አስቀዴሞ የላሇ መሊምት መስጠት ወንጀሌ መሆኑን እንዳት ሳያውቁት ቀሩ?  

 

በአጠቃሊይ ዓሇም ኢኮኖሚያዊ ትስስርን በመፍጠር አንዴ መንዯር የምትሆንበት 

ሁኔታ የሚታይበት ዘመን እሩቅ ባሌሆነበት በህዝቡ ዯም ሇመጫወት ያሇፈውን 

ስርዓት የጦረኝነት  ባህሪ ማራመዲችሁ አሁን አገራችን የጀመረችውን የሰሊም፣ 

የዳሞክራሲና የሌማት ተጠቃሚነት የሚያዯናቅፍ ስሇሆነ በዯንብ ብታጤኑት 

መሌካም ነው፡፡  

 

በመሆኑም ይህቺ አገር ዴህነትን ሇመቀነስ ብልም ሇማጥፋት ‘ሇ’ም ‘H’ም የሚሌ 

ጭንብሌ የሇበሰ አንዴ እርምጃ ሉያራምዯን የማይችሌ፤ የግሌ ጥማት ማርኪያ 

መሳሪያ የሚሆን አማራጭ እና በምንም መሌኩ መገናኘት የማይችሌ ርዮተ ዓሇም 



 4 

(Ideology) በመያዝና ተጨባጭ የሆነ ፕሮግራም ሳይኖራችሁ የስሌጣን ጥማታችሁን 

ሇመወጣት ብቻ ሇጥፋት መሰባሰቡ  የሚያስፈሌጋት አይመስሇኝም፡፡ ይሌቁንስ 

የጎዯሇውን በመሙሊትና በማስተካከሌ  ብልም በውይይት፣ በመቻቻሌና በቀናነት 

ሊይ የተመሰረተ ገንቢ  (Constructive) ሀሳብን ማቅረብ ትሻሇች፡፡ 

 

ስሇዚህ ‘ እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ ’ ዓይነትን የጥሊቻ ፖሇቲካን በመተውና 

የውስጥ ዴብቅ አጀንዲን አውሌቆ በመጣሌ የተጀመረውን ተስፋ ሰጪ የዕዴገት፣ 

የሌማትና የዳሞክራሲ ጎዲና ተባብረን እዲር ማዴረስ ሇነገ የማይባሌ ነው፡፡ ሰሊም! 


