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እኛ ባሰብነው የጊዚ ቀመር ባይሆንም፤ እንሆ! አሻራ ቁጥር ሁሇት ሇንባብ በቅታሇች። ሇመዖግየቷ ምክንያት የሆኑ በርካታ ያሌተጠበቁ 

ክስተቶች ነበሩ። በዋናነት የምንጠቅሰው ግን በየመን፤ በዯቡብ አፍሪካና በሉቢያ በሚገኙ ወገኖቻችን ሊይ የተፈጸመውን አስቃቂ የግፍ 

ግዴያ ነው። ከዘያም ጋር ተያይዜ በሃዖንና በቁጭት የተብከነከነው ኢትዮጵያዊ በሚገኝባቸው የዒሇም ጥጋግ ሁለ ይከናወኑ የነበሩ 

እንቅስቃሴዎች እኛም ዖንዴ ነበሩና ሇአሻራ መዖግየት ተጠቃሽ ምክንያት ናቸው ። “ጥቁር ሳምንት”። 

እንሆም! አሻራ ቁጥር ሁሇትን በግፍ ሊሇቁት ወገኖቻችን መታሰቢያ ትሆን ዖንዴ ሰይመናሌ። 

ሇአሻራ ቁጥር ሁሇት ግብዒት የሆኑ አንዲድቹን ጽሁፎች የተቀበሌነው ቀዯም ብሇን ነው።እናም ከሊይ በጠቀስነው ምክንያት 

መዖግየታችን የጽሁፎቹን ወቅታዊነት ሉያዯበዛዛ ይችሊሌ የሚሌ ሥስ ስጋት ሳያሳዴርብን አሌቀረም። ይሁንና በክሇሳ መሌክ ባዯረግነው 

ግምገማ፤ በመጀመሪያ አሻራ ቁጥር ሁሇት ሌትዖክራቸው በተነሳቺው ታሊቁ ኢትዮጵያዊ ምሁር ፕ/ር መስፍን ወሌዯማሪያም ሪያ 

የቀረቡ ዛግጅቶች በሙለ ዛክረ-ታሪክ ናቸውና ወቅታዊነት ከሚሇው ጊዚ-ወሇዴ ችግር የጸደ መሆናቸው አበረታታን።   

አሻራ አንጋፋውን ምሁርና የሰብአዊ መብት ተሟጋች መዖከር የምትጀምረው ከራሳቸው ጋር ባዯረገቺው ቆይታ ነው። በመቀጠሌም 

ከበኩር ሌጃቸው ከድክተር መቅዯስ መስፍን ወሌዯማሪያም ጋር ሇአፍታም ቢሆን ተወያይታሇች።  

ፕ/ር መስፍን በመሰረቱት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ አባሌ ሆነው ከሳቸው ባገኙት ስሌጠናና ሌምዴ ዙሬም ዴረስ በሰብአዊ 

መብት ተሟጋችነት የዖሇቁት ወንዴማገኝ ጋሹና ያሬዴ ኃይሇማሪያም ስሇ ፕ/ር መስፍን የየግሊቸውን ምሌከታ አቅርበዋሌ። 

ከወዯ ሲዴኒም የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቀዴሞው የተማሪዎች ማህበር ዋና ጸሃፊ መስፍን ገብረስሊሴ ከ14 ዒመት በፊት በአዱስ 

አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ፕ/ርን ሇመጀመሪያ ግዚ ያገኘበት አጋጣሚ እንዯነበር አስታውሶ ዙሬ ከ14 ዒመት 

በኋሊ በሲዴኒ ሲያገኛቸው የተሰማውን ስሜት ይገሌጽሌናሌ። እንዯ መስፍን ሁለ ከዙው ከሲዴኒ አያላው ሁንዳሳ ከ20 አመት በፊት 

ከሚያውቃቸው ታሊቅ ሰው ጋር በሲዴኒ የነበረውን ቆይታ ያስቃኘናሌ።በአካሌ እንጂ በመንፈስ ዙሬም ጠንካራ ናቸው ይሇናሌ።  በፕ/ር 

መስፍን ሪያ እነኚህን አካተናሌ። ይሁንና ያካተትናቸው ዛግጅቶች የእኝህን ታሊቅ ሰው ዴንቅ ስብዔናና ገዴሌ በበቂ ይዖክራለ የሚሌ 

እምነት የሇንም። እንዯ መነሻ ይሆኑ እንዯሁ እንጂ።  

ወዯ ላሊው የመጽሄታችን ቅርቅብ ስናሌፍ ፦ ከ20 አመት በፊት የጻፋቸውን ዖመን ተሻጋሪ ጽሁፎች ዙሬም ዴረስ ከጦቢያ መጽሄት 

ማህዯር እያወጣን የምናነብሇት የጸጋዬ ገብረመዴህን አርአያ ጽሁፍንም የተቀበሌነው ቀዯም ብሇን ቢሆንም “ወቅታዊነት..?” የሚሌ ስጋት 

ሲያሌፍም እንዯማይነካው ግን እርግጠኞች ነበርን። በዘህ እትም ሇንባብ ካቀረበሌን “ትናት ማታ ጨረቃዋንም አዋሌዯናሌ” ከሚሇው 

ጽሁፉም ያስተዋሌነው ይህንኑ ነው። ዙሬ ሊይ ሆኖ ነገንም የሚዋጅ የብዔር ፍሬ መሆኑን።  

ጋዚጠኛ ዯረጀ ዯስታ “ቆም በሌ! ህዛብ ከሚያሌቅ ህዛብ ቢያሌቅ ይሻሊሌ” የሚሌ ርዔስ የሰጠው ጽሁፉ፤ ከርዔሱ ጀምሮ ጥያቄ አጭሮ 

እስከ ዴምዲሜው በሇዙ ሲፈስ፤ አንባቢም እንዲያሌቅ የተሳሳሇት ሔዛብ የትኛው ነው? እንዱያሌቅ የተፈረዯበትስ..? የሚለትን ጥያቄዎች 

ሰንቆ አብሮ በንባብ እንዱፈስ የማዴረግ ሌዩ አቅም አሇው። በኛ እይታ። 

በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍሌስፍና መምህር የነበሩት ድ/ር ዲኛቸው አሰፋ “ዩኒቨርሲቲው በካዴሬዎች ተወሯሌ” ይሊለ።ከሳቸው ጋር 

በነበረን ጊዚ ላልችም ጉዲዮችን አንስተናሌ። 

የዖወትር ተባባሪያችን ዩሱፍ ያሲን “ የአረቡ ዒሇም መቆራቆስ ቀይ ባህርን ይሸጋገር ይሆን?” ሲሌ ይጠይቅና ሇጥያቄው ቀጥተኛ መሌስ 

ሳይሰጥ የቀይ ባህር ራስጌና ግርጌ አገራትን ወቅታዊ የፖሇቲካ ጡዖት እየገሊሇጠ በርዔስነት ሇወረወረው ጥያቄ የራሳችንን መሌስ 

እንዴንፈሌግ ያግዖናሌ። በዘህ አጋጣሚ የዩሱፍ ያሲን ጽሁፍም የተሊከሌን “ከጥቁር ሳምንት” ቀዯም ብል መሆኑን መግሇጽ አግባብ 

ይመስሇናሌ። ምናሌባት በጽሁፉ ውስጥ የቅርብ ክስተቶች ካሇመጠቀሳቸው ጋር በተያያዖ የሚነሳ ጥያቄ ካሇ ማሇታችን ነው። 

የወያኔ መንግስት ከጥቂት ወራት በፊት ከሃገር እንዱሰዯደ ምክንያት ከሆናቸው በኬንያ ከሚገኙ የነጻው ፕሬስ ባሌዯረቦች መሃሌ፤ 

ጋዚጠኛ ዲንኤሌ ዴርሻ ፤ ማቆሚያ ሊጣው የወገኖቻችን ስዯትና ስቃይ ትሌቁ ባሇዴርሻ ተጠያቂ አገዙ መሆኑን ዋቢ እየጠቀሰ 

ያስነብበናሌ።  

እዮብ ሳህላ አረመኔው አይ ኤስ እውን የአሜሪካን ስሪት “ሜዴ ኢን አሜሪካ ነውን?  በሚሌ ጥያቄያዊ ርዔስ ሥር የአይ ኤስን 

እንቅስቃሴ የቃኝ ጽሁፍ አቅርበዋሌ። 

ውዴ አንባቢያን በአሻራ ቁጥር ሁሇት እነኚህ ዛግጅቶች አቅርበናሌ። ጊዚ ወስዲችሁ እንዯምታነቧቸው እምነታችን ነው። 

ከመሰነባበታችን በፊት ግን ውዴ ጊዚያቸውን ሰውተው ሇአሻራ ግብዒት የሆኑ፤ በሳሌና አስተማሪ ጽሁፎቻቸውን ሊቀረቡሌን ወገኖቻችን 

እጅግ ከፍ ያሇ ምስጋና ሌናቀርብ እንወዲሇን።  

የአሻራ ቁጥር 3 ሰው ይበሇን! 

አዖጋጆች ሳምሶን አስፋውና ዒቢይ አፈወርቅ 
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ፕ/ር መስፍን ወሌዯማሪያም ዙሬ የ85 ዒመት 

አዙውንት ናቸው። ከሉቅ እስከ ዯቂቅ 

የሚያከብራቸው፤ ከወጣት እስከ አዙውንት 

የሚያዯንቃቸው አንጋፋ ምሁርና የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች። በስራቸው ዒሇም አቀፍ ዔውቅና 

ቢያካብቱም እንዯ አብዙኛው ምሁር ያፈራቸውን 

ምዴር ሇቀው መሄዴ አሌፈቀደም። ህይወትና እጣ 

ክፍሊቸውን ከዴሃው ወገናቸው ጋር እንዱሆን 

መርጠው፤ ግፉንም አብረው ተገፍተዋሌ፤ ስቃዩንም 

አብረው ተሰቃይተዋሌ። አሻራ እኝህን ታሊቅ ሰው 

ሇመዖከር ዔዴሌ በማግኘቷ ክብር ይሰማታሌ።  

ፕ/ር ሶስት መንግስታትን የዖሇቁ ከወርቅ ጸዲሌ 

የሚያበሩ አንጸባራቂ ገዴልች ባሇቤት ቢሆኑም፤ 

ሙገሳና አዴናቆት፤ ምስጋናና ከፍ ከፍ ማሇትን 

አይወደም። ስሇሳቸው እንዱወራም አይሹም። ይሁንና 

ታሪክ ነውና ከወጣትነት ዔዴሚያቸው ጀምሮ 

ከሰሯቸው ስራዎች በጣም ጥቂቶቹን ብቻ እንዯ 

መግቢያ እንጠቃቅሳሇን። 

ፕ/ር ገንቢ ሃሳቦችን ሇባሇስሌጣናት አቅርበዋሌ 

የአዱስ አበባ ዪኒቨርሲቲ ተማሪዎች የአንዴ ዒመት 

ብሓራዊ አገሌግልት የሚሰጡበትን ሃሳብ 

አመንጭተው በግዚው የአአዩ ፕሬዘዲንት ሇነበሩት 

ሇሌጅ ካሣ ወ/ማርያም  በዛርዛር የተሠራ እቅዴ 

አቅርበው ተቀባይነት ካገኘ በኋሊ በተግባር ሲውሌ 

እሳቸው ሇገጠሬው ያሰቡትን ጥቅም በሚያስገኝ መሌኩ 

ሳይሆን በየከተማው ሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪዎችን 

ከማስተማር አሊሇፈም።  

እንዯገና በ60 ዎቹ ዔዴሜ ውስጥ ሆነው ኮ/ሌ 

መንግስቱ ቢሮ ቀጠሮ አስይዖው ሇሁሇት ሰአት 

ያመኑበትን ሁለ ሳይሽሽጉ አስረዴተዋቸዋሌ፡፡ 

ብእራችውን አውጥተው ማስታወሻ ሲይ የነበሩት ኮ/

ሌ መንግስቱ ምንም የረባ ነገር ሳይፈይደ አመታት 

ተቆጠሩ። በመጨረሻም አመሻሽ ሊይ የወንዴ በር 

በማሳየት ከስሌጣንህ ውረዴ ቢለት ምክራቸውን 

አጣጣሇ። ጥቂት ጊዚ በኋሊ ዯግሞ አገሪቷንም ጥል 

ፈረጠጠ። 

ንጹሃን ወገኖችን ከአንባ ገነን ባሇስሌጣናትና 

አሽከሮቻቸው ታዴገዋሌ 

በዯርግ ጊዚ በተሇይ በሰባዎቹ መጨረሻና 

ሰማኒያዎቹ መጀመሪያ ዯርግ አንዲንዴ የትግራይና 

የኤርትራ ተወሊጆች ሊይ ጀምሮት የነበረውን ግዴያ እና 

አፈና ባሇስሌጣናቱን በግሌ በማነጋገር የበርካታ ሰዎችን 

ህይወት ታዴገዋሌ ።  

በኢህአዳግ ዖመን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች 

ጉባኤን በማቋቋም በአገዙ ባሇስሌጣናትና የዯህንነት 

ስራተኞች በህዖቡ ሊይ የሚፈጸመውን ግዴያ 

፣ማሰቃየት(ሰቆቃ) እስር ፤እንግሌት በተጨባጭ 

ማስረጃ በማረጋገጥ ሇኢትዮጵያ ህዛብ ፤ ሇአሇም ህዛብ 

እንዱሁም ሇራሳቸው ሇኢህአዳግ ባሇስሌጣነት ሳይቀር 

አጋሌጠዋሌ። በሌዩ ሌዩ አሇም አቀፍ የሰብአዊ መብት 

ጉባኤዎች ሊይ በመገኘት(የተባበሩት መንግስታትን 

ጨምሮ) ይህንኑ በዯሌና ግፍ አጋሌጠዋሌ፤ 

መስክረዋሌ። በሃገር ውስጥ ስሇሰብአዊ መብት ምንነት 

አስተምረዋሌ ሰብከዋሌ፤  ይህን ሲያዯርጉ በኢህአዳግ 

መንግስት ታስረዋሌ፤ ማሰፈራሪያና ዙቻ ዯርሶባቸዋሌ። 

በሳቢያውም ሰው ሁለ ፈርቶ ሸሽቷቸዋሌ።  

ኢሰመጉ ሲመሰርቱና ሲመሩ በነበረበት ወቀት በቂ 

የገንዖብ ዴጋፍ ባሇመኖሩ ሇጡረታ ዖመን የቆጠቡትን 

የግሌ ገንዖባችውን የሰብአዊ መብት ጥሰቱን ሇማጋሇጥ 

በየሃገሩ ሲዖዋወሩ ሇአውሮፕሊን ትኬትና የጉዜ ወጭ 

በማዋሌ ጥሪታችውን አሟጠዋሌ። 

ጥናትና ምርምር ሇተሻሇች ኢትዮጵያ 

ፕ/ር በሳይንሳዊ ጥናት የተዯገፈ ዴምዲሜ አዋጭ 

ነው ብሇው ያምናለ። ሇብ ሥራዎቻቸው መሠረት 

የሚያዯርጉትም ይህንን ነው። ይህንንም መሠረት 

አዴርገው የወዯፊትን አዯጋ በግሌጽ እያዩ 

የማይሰሟቸውን መሪዎች ሲመክሩ ኖረዋሌ። 

የሚያሳዛነው የሰማቸው አሇመኖሩና የፈሩት ሁለ 

መዴረሱ ነው።  

የችጋር መንስኤ ብሌሹ አስተዲዯር ያሇው 

መንግስት  እንጂ የዛናብ እጥረት ወይም የበረድ 

መዛነብ አሌያም የአንበጣ መንጋ ወዖተ አሇመሆኑን 

አስረግጠው ገሌጸዋሌ። የችጋርና የፍጹም ዴህነት 

ምክንያቶች  ብሌሹ ስርአቶች መሆናችውን ፐ/ር 

በጥናት ያረጋገጡት ከ1984 እኤአ በፊት ነበር፡፡የዘህ 

ጥናታቸው ውጤት የሆነው መጽሃፍ በተሇያዩ 

ዩኒቨርሲቲዎች ማሰተማሪያና ማጣቀሻ ሆኖ  

ይጠቀሙበታሌ።  

ይህንን ጥናት እነዱያዯርጉ ሇፐ/ር የገንዖብ ዴጋፍ 

ሲሰጣችው የነበረው ሁሇተኛ ዱግሪያችውን የተማሩበት 

ዩኒቨርሲቲ ጥናቱንና መዯምዯሚያውን ከገመገመ በኋሊ 

የክብር (HONORARY) DOCTORATE OF HU-

MANE LETTERS ሰጥቷቸዋሌ። 

የሚገርመው ፕ/ር መጽሃፋቸው ከዯራሲውና 

አሳታሚው እውቅና ውጭ በዴጋሚ በላልች ታትሞ  

በሇንዯን ጥቁር ገበያ ሲሸጥ እንኳን ሇመሞገት ፈቃዯኛ 

አሌነበሩም፡፡  

ሇወገን ስሇመዴረስ - ከርሃብ ጋር ግብግብ  

በ1951 ዒ.ም በትግራይ  ሀይሇኛ ርሃብ ገብቶ ህዛብ 

በችጋር በጅምሊ ያሌቅ ነበር ፡፡ ምንም እንኳን ረሃቡ 

በንጉሰ ነገስቱ ባይታወቅም ሇትግራይ መኳንንትና 

ሇላልችም ባሇስሌጣናት ዴብቅ አሌነበረም፡፡ በዘህ 

ግዚ ፕ/ር ገና የ29 አመት ወጣት ነበሩ፡፡ ወጣቱ 

መስፍን  በትግራይ ርሃብ ገበቶ ሰዎች በችጋር እያሇቁ 

መሆኑን ከአንዴ ባሇጸጋ ወይዖሮ ይሰማለ ፡፡፡ ነገሩን 

እነዯሰሙም በራሳችው ወጭ አዱግራት ዴረስ ሄዯው 

ችግሩን ከተመሇከቱ በኋሊ ህዛብ እንዱያውቅና እርዲታ 

መሰብሰብ እንዱቻሌ ሇጋዚጣ ጹሁፍ አዖጋጅተው 

ይሌካለ፤ ነገር ግን  ጽሁፉን በጋዚጣ ማውጣት 

አሌተቻሇም፡፡ በእንዯራሴዎች በኩሌ ሇፓርሊማ 

ሇማቅረብ ሞከሩ፤ ይህም አሌተቻሇም፣ 

በሚያውቁዋቸው ባሇስሌጣናት በኩሌ ነገሩ መፍትሄ 

እንዱገኝሇት ጣሩ፤ አሌተሳካም፡፡ 

በመጨረሻ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት 

አብሯቸው የተማረውና የጃንሆይ ሌዩ ጸሃፊ ሆኖ 

የሚያገሇግሌ ወዲጃቸውን በስፍራው ተገኝተው 

ያነሱትን የርሃብተኞቹን ሰቆቃ የሚያሳይ ሁሇት 

ፎቶግራፍና ዯብዲቤ ሇጃንሆይ እነዱሰጥሊቸው 

ይጠይቁታሌ። ወዲጃቸውም መሌዔክቱን ሇጃንሆይ 

ያዯርሳሌ፡፡ ጃንሆይ መሌዔክቱ እንዯዯረሳቸው  

ሇተጎጂው ህዛብ እርዲታ ባስቸኳይ እንዱሰጥና ወጣቱ 

መስፍንም የኮሚቴ አባሌ ሆኖ እርዲታ እነዱያከፋፍሌ 

አዖ። 

በ1964/65 ዒ.ም ችጋር ሇሁሇተኛ ግዚ በተሇይ 

በወል ብ ህዛብ መፍጀት ይጀምራሌ፡፡የሄኛውም 

ችጋር እንዯ 1951 የትግራይ ችጋር ሁለ ከንጉሱና 

ከህዛቡ ይዯበቃሌ፡፡ ፐ/ር በዴጋሚ የህዛብን ሰቆቃ 

ሇማየት ብርታት አጡ። እናም ሁኔታውን 

ሇባሌዯረቦቻቸው(ጌታቸው ኃይላ፤ አብረሃም ዯሞዛ 

እና ላልችም)ካስረደ በኋሊ፤ በስፍራው ተገኝተው 

ሰቆቃውን በፎቶግራፎችና በመቅረጸ ዴምጽ ቀርጸው 

እንዱያመጡሊችው ያዯርጋለ ፡፡አሁን ፕ/ር እንዯ 1951 

የትግራይ ችጋር በየባሇስሇጣናቱ ዯጃፍ ዯጅ 

አሌጠኑም፡፡ 

በቀጥታ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ባሇው 

ቢሯቸው ውስጥ አውዯ ርእይ (ኤግዘቢሽን) 

አዖጋጅተው የርሃብተኞቹን ፎቶና የጣር ዴምጽ 

ሇተማሪዎችና ሇዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አቀረቡት ፡፡ 

ተማሪዎች ላሉቱን አምጸው አዯሩ፡፡በዘህ መሌክ 

ሇመጀመሪያ ግዚ የወል ረሃብ ሇኢትዮጵያ ህዛብና 

ሇአሇም ተጋሇጠ፡፡ 

ከብ በጥቂቱ ይህን ከጠቃቀስን አሁን ወዯ ቃሇ 

ምሌሌሱ እንሇፍ። 
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አሻራ፦ ሰሊም ጤና ይስጥሌን ፕሮፌሰር፤ በቅዴሚያ ግብዣችንን 

ተቀብሇው ሇዘህ ቃሇ መጠይቅ በመቅረብዎ በአንባቢያንና 

በመጽሄታችን ዛግጅት ክፍሌ ስም ከፍ ያሇ ምስጋና ሌናቀርብ 

እንወዲሇን። 

አስከትሇንም በቅርቡ 85ኛ ዒመት የሌዯት በዒሌዎን እንዲከበሩ 

ከማህበራዊ ዴህረ ገጾች ተረዴተናሌና እንኳን አዯረስዎ እያሌን ረዥም 

እዴሜና ጤና ይሰጥዎ ዖንዴ በጸልት የሚታገዛ መሌካም ምኞታችንን 

እንገሌጻሇን። 

ወዯ ዋናው ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስኪ እንዯ መነሻ 

ስሇጤንነትዎ በመግሇጽ ቢጀምሩለን! እንዳት ነዎት? 

ፕ/ር፦በጣም ዯህና ነኝ። የ85 ዒመቱ ጭነት እየከበዯ፤ እየከበዯ 

የመሄዴ ስሜት አሇው። እኔም ዯግሞ ዛም ብዬ እቤት ቁጭ ማሇት 

በመሆኑ ብም ስሇማሌነቃነቅ፤ ያ ነው እንጂ እግዘአብሄር ይመስገን 

በጣም ዯህና ነኝ።ምንም የማማርርበት የጤና ችግር የሇብኝም። 

ጓዯኞቼ ሁለ የለም እኮ! እንዱያውም ሇጉዴ የጎሇተኝ አይነት ስሜት 

ነው የሚሰማኝ። እናም እግዘአብሄር ይመስገን በጣም ዯህና ነኝ። 

አሻራ፦ሃገራችን በሶስት የተሇያዩ መንግስታት ውስጥ የነበራትንና 

ያሊትን  የኢኮኖሚ፤ የማህበራዊና የፖሇቲካ ገጽታ በንፅፅር ሇማየት 

የሚያስችሌ ግፍ ሌምዴና ዔውቅት እንዲዲበሩ ይታወቃሌ። አሁን 

ሊነሳ የፈሇኩት ጥያቄም በሶስት መንግስታት ውስጥ ያሇፉትን 

ትውሌድች እንዳት ያነጻጽሯቸዋሌ? የትውሌዴ መከፋፈያ እርከንስ 

በውሌ የሚታወቅ አሃዛ አሇው ወይ የሚሌ ነው? 

ፕ/ር፦በመሰረቱ ትውሌዴ በየ20 ዒመት የሚከፈሌ ይመስሇኛሌ። 

ሇምሳላ በአጼ ኃይሇ ሥሊሴ ዖመነ መንግስት አዙውንት የነበረው ክፍሌ 

አንዴ ትውሌዴ ቢሆን ከዘያ የሚቀጥሇው የኔ ትውሌዴ ነው። ከኔ 

ትውሌዴ ቀጥል ዯግሞ አመጸኛው ትውሌዴ ነው(ሳቅ)። ኢ.ህ.አ.ፓ ፤ 

መ.ኢ.ሶ.ን ፤ ወያኔ ፤ ሻቢያ፤ ዯርግ እነኚህ በሙለ አንዴ ትውሌዴ 

ናቸው። ሲጣለ፤ ሲበጣበጡ፤ ሲገለ፤ ሲጋዯለ፤ ቆይተው ሇህዛቡ 

ምንም የበጀ ነገር ሳይሰሩ ቀሩ። አሁንም ዴረስ ስሌጣን ሇመያዛ 

የሚታገለትም ሆኑ ስሌጣኑን ጨብጠው አንሇቅም እያለ ያለት የዘሁ 

ትውሌዴ አካልች ናቸው። የዘህ ትውሌዴ አካልች አሁን ከ55 እስከ 

75 ባሇው የእዴሜ ክሌሌ ይገኛለ። ከዘህ እዴሜ በሊይ ያሇው 

አብዙኛው ሞቷሌ ያሇውም በጣም አርጅቷሌ። 

ከዘያ የሚቀጥሇው አሁን በ35 እና 55 እዴሜ ክሌሌ ውስጥ 

የሚገኘው ትውሌዴ ነው። ይሄ ትውሌዴ በዯርግ ስርአት ትምህርት 

ሇብ ሇብ ከሆነ በኋሊ ትምህርት ቤት በመግባቱ እንዯ ኃይሇስሊሴ ጊዚ 

ተማሪ ጠሇቅ ያሇ ዔውቀት ያዲበረ አይዯሇም። በመሆኑም 

የማህበራዊም ሆነ የፖሇቲካ አቋሙ የሊሊ ነው። በአብዙኛው የግሌ 

ሔይወቱን ሇማሳካት አስፈሊጊውን መስዋእትነት በመክፈሌ የሚባዛን 

እንጂ ሇሃገርና ሇወገን መብት በመታገሌና በመቆም ረገዴ ምንም 

ፍሊጎታ ያሊሳየ ትውሌዴ ነው ከ35 እስከ 55 ያሇው ። የትውሌዴን 

ጉዲይ እንዱህ አዴርጌ ነው የማየው። 

አሻራ፦ከ35 በታች ያሇውስ ትውሌዴ? 

ፕ/ር፦ከ35 በታች ያሇው ትውሌዴማ ገና ነው። በሌምዴም 

በዔውቀትም ገና አሌዲበረም። ብም ሉታማ አይችሌም። በእውነቱ 

ካየነው ዯግሞ ይህ ትውሌዴ መሪም ያሊገኘ ትውሌዴ ነው፡፡ ስሇዘህ 

በዘህ ዯረጃ ይህን ወጣት ትውሌዴ እንዱህ ነው እንዱያነው ማሇት 

ይከብዯኛሌ። 

አሻራ፦ሃገራችን በአሁኑ ወቅት ሇምትገኝበት ውስብስብ 

የፖሇቲካ አጣብቂኝ ዙሬ ከ55 እስከ 75 ዔዴሜ ክሌሌ የሚገኘውን 

ትውሌዴ ተጠያቂ የሚያዯርጉ አለ። ምን ያህሌ እውነት ነው? 

ፕ/ር፦ትክክሌ ነው። ሊሇፉት 40 ዒመታት በሃገራችን የታየውና 

እየታየ ያሇው የፖሇቲካ ችግር ይህ ትውሌዴ የፈጠረው ችግር ነው። 

አሁንም ዴረስ ይኽው ትውሌዴ ነው ስሌጣን ሇመያዛም ሆነ 

ሊሇመሌቀቅ የሚሯሯጠው፡፡ ወያኔ፤ ሻቢያ፤  ዯርግ ፤ ኢህአፓና 

መኢሶን ሁለም ማርክሲስት ላኒንስት ነን ብሇው አንዴ ርዔዮት ይዖው 

ቢነሱም አብረው መስራት አሌቻለም። ምክንያቱም የሁለም ፍሊጎት 

ስሌጣን ነበር።  

ባሇፉት አርባ ዒመታት የሆኑት መጥፎ ነገሮች ሁለ በነዘህ 

በአምስት ቡዴኖች የሆኑ ናቸው። በትምህርት ረገዴ በአንጻራዊነት 

ስናያቸው ኢ.ህ.አ.ፓና መ.ኢ.ሶ.ን ከላልቹ የተማሩ ናቸው። በኋሊ 

የመጣው ዯርግ፤ ወያኔና ሻቢያ ዯግሞ አሌተማሩም። ትምህርት 

ጠሌተው አገር ሇመምራት የተነሱ ናቸው። ከአርባ አመት ወዱህ ነገሩ 

ሁለ የኋሉዮሽ ነው የሄዯው። አሁን ዯግሞ ያው እንዯምታየው የወያኔ 

አገዙዛ ዴንቁርና የነገሰበት ጊዚ ነው። ከ8ኛ ክፍሌ ፒ ኤች ዱ እና 

ማስተርስ እየያ ሲጋሇጡ እየተመሇከትን ነው። በዯርግ ጊዚ ትዛ 

ይሇኛሌ አንዴ ባሇስሌጣን እንዱሁ በሃሰት የትምህርት ማስረጃ 

ሲያጭበረብር ተዯርሶበት ተዋርድ በኋሊም ራሱን ከፎቅ ወርውሮ 

ገዴሎሌ። ከነኚህ መሃሌ ግን እስካሁን ይህን ሇማዴረግ የዯፈረ 

አሌሰማሁም። 

አሻራ፦መክሸፍ እንዯ ኢትዮጵያ ታሪክ በሚሇው መጽሃፍዎ ሊይ 

የታሪክን አጻጻፍ በሁሇት መሌክ አስቀምጠውታሌ። ታሪክን 

ሇባሇታሪኩ መጻፍና ታሪክን ዔውቀት ሇሚሻ አንባቢ መጻፍ የተሇያዩ 

ናቸው ይሊለ። ታሪክን ሇባሇታሪክ መጻፍ ከፍተኛ ሃሊፊነት የሚጠይቅ 

ስራ ነውም ይሊለ።ይህን እንዯ መነሻ እንያዛና በኢትዮጵያ ታሪክ ሊይ 

ችግር አሇን የሚለ ወገኖች የሚያነሱትን ነጥብ ስንመሇከት፦ 

በመጀመሪያ የኢትዮጵያን ታሪክ ወዯ መቶ አመት ይሸመቅቁታሌ።  

የታሪክ አጻጻፉንም የገዢውን መዯብ ደካ እየተከተሇ የተጻፈ ታሪክ 

እንጂ የህዛብ ታሪክ አይዯሇም ሲለ አዴማሱን ያጠቡታሌ ። እነኚህ 

ወገኖች እንዯሚለት ታሪካችን ችግር አሇው ወይስ ታሪክን ሊሇመቀበሌ 
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ሲባሌ የሚነሳ ተጨባጭ ያሌሆነ ምክንያት ነው እያጠቀሱ ያለት? 

ችግር ካሇውስ ችግሩ ምን ሊይ ነው?  

ፕ/ር፦ መቶ አመት የሚለት ቀዯም ሲሌ እንዯገሇጽኩት 

የዴንቁርና ችግር ነው፡፡ አንዴ ፈረንሳዊ ጸሃፊ እንዲሇው የኢትዮጵያ 

ታሪክ በብራናና በመጽሃፍ የነበረው ሁለ ቢጠፋም በዴንጋይ ሊይ 

ተጽፎ ይገኛሌ። ሇዘያውም በጣም ጠንካራ በሆነ ዴንጋይ ሊይ ተጽፎ 

ያሇ ታሪክ ነው። በመሆኑም ማንም ሉያስተባብሇውም ሆነ ሉያጠፋው 

አይችሌም። በምንም አይነት። 

ሇባሇታሪኩ የሚጻፍ ታሪክ ስሇሚሇው፦ የአንዴ ታሪክ ባሇቤቱ 

ማነው የሚሇው ጥያቄ እኛ ጋ ሲመጣ ችግሩ ሔዛብ የሃገሩ ባሇቤት 

ሆኖ አሇማወቁ ነው። ይህንን መቀበሌ አሇብን። የአገሪቷ ባሇቤቶች 

ንጉሳዊያን ቤተሰቦች፤ ዯጃዛማቾቹ፤ ዣንጥራሮቹ፤ ጀነራልቹ፤.... ነበሩ። 

ታሪካቸው እነሱ በፈሇጉት መሰረት ይጻፋሌ። የኢትዮጵያን ታሪክ የነሱ 

ታሪክ ያዯርጉታሌ። እዘህ ሊይ ነው ችግሩ። ሇምሳላ የየነገስታቱን ዚና 

መዋዔልች ብናይ ምንም ተከታታይነት አታይባቸውም። የእያንዲንደ 

ንጉስ ዚና መዋዔሌ ያሇፈውን ወቅሶ (ራሱን)አዱሱን አወዴሶ ከመጻፍ 

ውጭ አዱሱን ከቀዲሚው አያይዜ አይጻፍም። ስሇዘህ ዔውነቱን 

ሇመሇየት በጣም አስቸጋሪ ነው። 

የሁለም የኢትዮጵያ ነገስታቶች ታሪክ በእንግሉዖኛ ፤ 

በፈረንሳይኛ፤ በጀርመንኛ፤ በፖርቹጊዛ፤ በስፓኒሽ፤ በሂብሩ 

ተተርጉመዋሌ። 

ያሌተተረጎሙት 

በአማርኛ ብቻ ነው። 

ሇምን? ቢባሌ አዱሱ 

ንጉሥ ከሱ በፊት 

የነበረውን ንጉሥ 

ታሪክ አስተርጉሞ 

የራሱን ዛናና ክብር 

ሉያሳንስበት የሚችሌ 

ባሇታሪክ ማስተዋወቅ አይሻም፡፡ ወይም እውነቱን ማሳወቅ 

አይፈሌግም። 

ሇዘህ ሇምሇው ነገር አንዴ ጥሩ ምሳላ አሇ፤  በአጼ ኃይሇ ሥሊሴ 

ጊዚ ፕ/ር ስርገው ሃብሇ ስሊሴ የአጼ ምኒሉክን 50ኛ ሙት ዒመት 

ምክንያት አዴርጎ አንዴ አነስ ያሇች መጽሃፍ ጽፎ ነበር። በዘህ መጽሃፍ 

አጼ ምንሉክን በጣም አሞግሶ፤ ሇሃብት ምንም ግዴ የላሊቸው ፣ 

‹ኢትዮጵያ ሁለ ሃብቴ ነው› የሚለ ሰው ነበሩ ብል ነው የጻፈው። 

በኋሊ ኃይሇ ስሊሴ አስጠሩትና “አጼ ምኒሉክን የት 

ታውቃቸዋሇህ?” ብሇው ጠየቁት። እሱም “አይ እኔ የታሪክ ተመራማሪ 

ነኝ፡ ካነበብኩትና ተጽፎ ካሇው ተነስቼ እንጂ እሳቸውንማ የት አግኝቼ 

አውቃቸዋሇሁ።” ብል ሲሊቸው፤ “ታዱያ የማታውቀውን ታሪክ ነው 

የምትጽፈው?” ብሇው መጽሃፉን እንዲይሸጥ አስዯረጉ። ይህ እንግዱህ 

አጼ ምኒሉክ ሇሃብት ግዴ የሊቸውም መባለ እኔን ያሳንሰኛሌ ከሚሌ 

ስጋት በመነጨ ያዯረጉት ነው። 

ላሊ ምሣላ ሌስጥህ፦ ይሄ በኔም መጽሃፍ ውስጥ የተገሇጸ ታሪክ 

ነው፡፡ በአምስት አመቱ ጦርነት ከጣሉያን ጋር በደር በገዯለ ሲዋጉ 

የነበሩ አርበኞች በአጼ ኃይሇሥሊሴ ተገፍተዋሌ። አጼ ኃይሇሥሊሴ 

ከስዯት ተመሌሰው መንበረ ስሌጣናቸውን ሲይ፤ እንቢኝ ሇሃገሬ 

ብሇው በደር በገዯለ ይዋጉ የነበሩት አርበኞች ሇስሌጣናቸው ስጋት 

ሆኑባቸው። ስሇዘህ ምን አዯረጉ? ባንዲውንና እንዯሳቸው 

የተሰዯዯውን ያ፤ አርበኛውን ዯቆሱት። ይሄ ድክመንትዴ የሆነ ነገር 

ነው የምነግርህ። 

መሳፍንትና ሹማምቶቻቸውን ብትመሇከት ከራስ አበበ አረጋይና 

ከዯጃዛማች በሊይ ዖሇቀ ላሊ አብዙኞቹ ባንዲና ስዯተኛ የነበሩ ናቸው 

። ከራስ ስዩም የትግራዩ ጀምረህ፤ ራስ ኃይለ የጎጃሙ፤ ራስ 

ጌታቸው ... ባንዲ ነበሩ።ዯጃዛማች በሊይ ዖሇቀም በኋሊ ተገዯሇ። ሊገሩ 

የሞተን እንዯገና የሚገዴሌ እንዯኛ ያሇ ህዛብ ያሇ አይመስሇኝም። 

እንዱህ እያዯረግን ነው ታሪካችንን እያኮሊሸን የሄዴነው። መክሸፍ 

የምሇው እኔ ይሄንን ነው። አከሸፍነው። 

ሇመጣው ሁለ መስገዴ ነው ታሪካችን። ጣሉያን መጣ መስገዴ፤ 

ሇኃይሇሥሊሴ መስገዴ፤ ሇዯርግ መስገዴ፤ አሁንም ወያኔ መጣ 

መስገዴ። ሇክብራችን የምንቆም፤ እንዯሰው ጥቅማችንን እና 

መብታችንን የምናስከብር ሔዛቦች አይዯሇንም። ታሪካችንን የምንፈሌግ 

ሇታሪካችን የምንዋጋ አይዯሇንም። የዴሮ አባቶቻችን እንዯዘህ 

አሌነበሩም። በተሇይ ከጣሉያን በኋሊ የመጣው ትውሌዴ ወዯ 

መሸጦነት የተጠጋ ትውሌዴ ሆነ። 

አሻራ፦ወዯ እርስዎ ሌመሇስና፤ የህይወት መመሪያ ፍሌስፍና 

አሇዎት? ካሇዎትስ ምንዴነው? 

ፕ/ር፦ የሚገርምህ ሔንዴ ሃገር እያሇሁ የምማረው ፍሌስፍና 

ነበር። ሔንዴ በዙ ጊዚ ብም የሚመች ሃገር አሌነበረም። እናም 

ጊዚዬን የማሳሌፈው 

ቁጭ ብዬ በማንበብ 

ነበር። መጽሃፍ 

ዯግሞ ባጣም እርካሽ 

ስሇነበር እየገዙሁ 

ማንበብ ነበር ስራዬ። 

በሳምንት ቢያንስ 

ሁሇት መጽሃፍ 

አነባሇሁ። 

ከኮሚኒዛም ጋር 

የተዋውቅኩት ያኔ ነው። እማርበት በነበረው ዩኒቨርሲቲ ውስጥም 

የኮሚኒስት ፓርቲ ነበር። በምማረው ፍሌስፍና ውስጥም 

ስሇኮሚኒዛም እማር ነበርና ይሄ ይሄ ተዯማምሮ ይመስሇኛሌ፤ ሇዴሃ 

ማሰብ፤ ሇተበዯሇ መቆም፤ ወዯሚሌ ሃሳብ መራኝ። እኔም በጊዚው ዴሃ 

ከሚባሌ ቤተሰብ የመጣሁ ስሇነበርኩ ወዯዘህ ማሇትም ‹ሇተበዯሇ 

መቆም› ወዯሚሇው የህይወት መመሪያ ሇመምጣት ቀልኝ ነበር። 

ሁላም ሇዴሃውና ሇሚበዯሇው የህብረተሰብ ክፍሌ አስባሇሁ። 

ሇምን ይሄ ይዯረጋሌ? የሚሌ ጥያቄ ዖወትር በአይምሮዬ ይመሊሇስ 

ነበር። በዘህ ሊይ ዯግሞ በጣም ሃይማኖተኛ ነበርኩ። ክርስቶስ ሇዴሃ 

ማስብ አስፈሊጊ ስሇመሆኑ የሚሇውን ሁለ አያይዤ ፤ ሇዴሃው፤ 

ሇተበዯሇው፤ ሇተጨቆነው ሇመቆም ሇራሴ ቃሌ ገባሁ። ያኔ ገና 21 

ዒመት ቢሆነኝ ነው። ከዘያ በኋሊ አሜሪካንም ሄጄ ስመሇስ ይህ 

የህይወት መመሪያ ውስጤ ነበርና በመንግስት መስሪያ ቤት ገብቼ 

የአገዙ አሻንጉሉት መሆን አሌፈሇኩም። የመንግስት ባሇስሌጣን 

መሆን ዴሃውን ሇመርዲት ሇነበረኝ ፍሊጎት ምንም እንዯማይጠቅም 

ስሇተረዲሁ አሌፈሌግም አሌኩ። በዘህ አቋሜ ከጓዯኞቼ ብ ሙግት 

ገጥሞኝ ነበር።  

በኋሊም አስተማሪነት መረጥኩና ማስተማር ጀመርኩ። ይህንኑ 

የህይወት መመሪያንና አስተሳሰቤን ሇተማሪዎቼ የማስተሊሇፍ እዴለን 

አገኘሁ። በዘህም በጣም በጣም ዯስተኛ ነኝ። ጥሩ ውጤትም 

አግኝቼበታሇሁ ብዬ አስባሇሁ።        ወዯ ገጽ  18 ዜሯሌ 
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አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

    ዋሊስ ጆንሰን በ1930ዎቹ ከዩናይትዴ ስቴትስ ወዯ እንግሉዛና ወዯ 

ሞስኮ (ሶቭየት ህብረት) . . . ላሊ ጊዚ ከምዔራብ አፍሪካ - ጎሌዴ 

ኮስት፣ ወዯ ካይሮና ወዯ ፓሪ፣ ጄኔቭ . . . እየተሽከረከረ የነጻነትን 

ፖሇቲካ ሲዖራ የቆየ የሴራሉዮን ተወሊጅ ነበር። ጆንሰን በትምህርት 

ቤት ዯረጃ በሚሰጥ መዯበኛ ትምህርት በዱፕልማና በዱግሪ 

የማይተመን (የማይሇካ) ሊቅ ያሇ እውቀትና ብስሇት ያዲበረ ምሁር 

ወጣት ነበር። በዘህም በዖመኑ ሇጥቁር ህዛብ መብትና ነጻነት 

በቆራጥነት ቆመው የትግሌ መርሕዎችን ሲያስፋፉ ከፍተኛ አዴናቆትን 

ከተቀዲጁት ከ W.E.B Du Bois እና ከ Frantz Fanon እኩሌ ፍቅርና 

አክብሮትን ማግኘት ሊይ የሚገኝ ሆኗሌ። ( በ1960ዎቹ እየተሻማን 

እናነባቸው የነበሩትን የ W.E.B Du Bois 'The Sons of Black Folk' 

እና የ Frantz Fanonን 'The Wretched Of The Earth' ዙሬም 

ባዛዛሊችሁ የሚጠቅሙ ይመስሇኛሌ።) 

    ጆንሰን የጎሌዴ ኮስትን (ዙሬ ጋና) ወጣቶች (West African 

Youth) በማሇት በአንዴ የአርበኝነት አርማ ስር አሰባስቦ - Liberty or 

Death (ነጻነት ወይም ሞት ) በተሰኘ አጠቃሊይ መርህ ሲያራምዴ 

በመቆየቱ ሇቅኝ ገዢዋ እንግሉዛ የጎን ውጋት ሆኖባታሌ። ስሇዘህ 

በምዔራብ አፍሪካ የእንግሉዛ አገዙዛ እንዯራሴዎች "የቦሌሼቪኮች 

ስልግና ምንዯኛ" በማሇት ስሙን ሇማክፋት ሞክረዋሌ። ይህ 

ፕሮፖጋንዲ ሇዋሊስ ጆንሰን የበሇጠ የህዛብ ወገንነቱን ከማረጋገጡም 

በሊይ በወቅቱ በፓሪስና በሇንዯን የታወቁ ተራማጅ ጋዚጦች "ጆንሰን 

በእንግሉዛ ኢምፔሪያሉዛም ሌብ ውስጥ መርዖኛ ጩቤ እየተከሇ ነው" 

ብሇውታሌ። 

    1935 ዒ.ም. የፋሺዛም ፈጣሪና በአንዴ ወቅትም እንግሉዛም፣ 

ፈረንሳይም፣ አሜሪካም (ፍራንክሉን ዱ. ሩዛቬሌት) እጅግ ያወዯሱትና 

የሃያኛው ክፍሇ ዖመን የአውሮፓ ሌዩ ፈሊስፋ ያዯረጉት የቤኒቶ 

ሙሶሉኒ ሰራዊት ኢትዮጵያን መውረሩን ዴምጹን ከፍ አዴርጎ 

ያሰማበት ነበር። ያበደ ፋሽስቶች ከተሞቻቸውን "በአቫንቲ" (ወዯፊት) 

መፈክር ያተረማመሱበት፣ ሥራ አጥ ኢጣሌያውያን ሇወድ ዖማችነት 

በአያላ ሺዎች የወጡበት ክፉ ጊዚ - የዖመንም እብዴ ዖመን ነበር። 

ከሮማው ባሲሉካ ዯወሌ እንኳ ባይሆን ፊሽካዎች እየተነፉ ከተማውን 

የበጠበጡበት፣ ሃይማኖት የላሊቸውን "ባርባሮች" የማሰሌጠን ተሌእኮ 

የተባሇውን የወረራ ሽፋን የካቶሉክ መሪዎች (ፓየስ 12ኛን ይጠቅሷሌ) 

ሳይቀሩ የዯገፉበት ሆነ። 

    የእንግሉ ሰር ሳሙኤሌ ሆርና የፈረንሳዩ ፒየር ሊቫሌ ከሙሶሉኒ 

ጋር ተባብረው ኢትዮጵያን ከጀርባዋ የወጉበት አሳፋሪ ፖሇቲካ 

የአውሮፓን አየር የበከሇበት ነበር። የመንግስታቱ ማህበር (ሉግ ኦፍ 

ኔሽንስ) ከፋሽስቶች ጋር ተመሳጥሮ ወረራውን በምስጢር የዯገፈበት - 

የዒሇም ቀይ መስቀሌ ማህበር ሳይቀር ኢትዮጵያን አሳሌፎ የሰጠበት 

ወቅት ነበር። የወቅትም እብዴ ወቅት ነበር። የኢኮኖሚ ማዔቀብ 

አሌሰራም። የሙሶሉኒ መርከቦች በሺህ ቤት የሚቆጠሩ ሶሌዲቶዎችና 

የጦር መሳሪያዎች፣ ነዲጅና የመሳሰሇውን እየጫኑ ሲሄደ የስዊስ ቦይ 

ሇእነሱ ምንም ዒይነት እግዴ አሌነበረበትም። ይህንን የተመሇከተ አንዴ 

እንግሉዙዊ The Rape of Abyssinia (የኢትዮጵያ መዯፈር። ህገ ወጥ 

የክብርና መገሰስ) ብል ጽፎአሌ። 

    አዎን የኤዴዋርዴ ጊቦንን አገሊሇጥ ሇወጥ አዴርገን ስንመሇከተው 

ኢትዮጵያ በዒሇም የተረሳችበት . . . ዒሇምም ያዯመባትና ሇፋሽዛም 

እንዯምርቃት የሰጣት አገር ሆናሇች። ጄኔራሌ ባድሌዮ ከአስመራ ቶል 

ቶል አያላ ወታዯሮችና በመቶዎች የሚቆጠሩ የመርዛ ጋዛ 

በርሜልች፣ ቦምብና ዖመናዊ መሳሪያ እንዱሊክሇት ሲጠይቅ ኢሌ ደቼ 

ገፋ አዴርጎ መሊክን በሚወዴበት ቋንቋ "አሳነስህ ተብዬ ከምወነጀሌ 

በርከትከት አዴርጌ የመሊክን ስህተት መፈጸም እፈሌጋሇሁ" ይሌ ነበር። 

አቶ አዱስ ዒሇማየሁ "ትዛታ" በሚሇው መጽሒፋቸው እንዯገሇጡት 

ሰውና እንስሳት እኩሌ ተረፈረፉ። በሰውና በእንሰሳቱ ዯም የተሞሊው 

ወንዛ ራሱ የዯም ጅረት ሆነ። ተከዚ የትካዚ ወንዛ ነው። ዖወትር። 

    በአጭሩ ሇመግሇጥ በከባዴ ጦርነቶች ጊዚ እንዯሚከሰተው ሁለ 

ሴቲቱ ሇወንዴሞችዋ እህት፣ ሇሌጆችዋ እናት፣ ሊባሌዋ ሚስት፣ 

ሇወሊጆችዋ ሌጅ የመሆንን ክብር የተገፈፈችበት ቀን መጣ። ባሌዋ 

በፊት ሇፊቷ በጥይት ሲወዴቅ፣ እርፍ ሇመያዛ ያሌዯፈረ ሌጅዋ 

ያሇርኅራኄ ሲታረዴ፣ የንሰሏ አባትዋ የገመዴ ሲሳይ ሲሆን፣ ወንዴ 

ወንደ እየታዯነ ሲጨፈጨፍ . . .የቀትር ጋኔንና የገሏነም ዖበኞች 

የሚመሳስለ "አስካሪሶች" (ይህንን ቃሌ ስሰማው በጥሬ እንግሉዖኛው 

ሽቅብ ሽቅብ ይሇኛሌ) ቤትህን በርግዯው በመግባት እንሰሳዊ የወሲብ 

ረሃባቸውን በሌጅህና በሚስትህ ሊይ ሲወጡ . . . ምን ይሰማሃሌ? እኔ 

በመጠኑም ቢሆን ጦርነትን አይቻሇሁ። አውቃሇሁ። ሰው ብቻ 

ሳይሆን በሰሊሙ ጊዚ ሬሳን የዔሇት ሲሳያቸው የሚያዯርጉ አእዋፍና 

እንዯ ጅብ ወዖተ ያለ አራዊት ሳይቀሩ ከአገሩ ነቅሇው የሚጠፉበት 

ጊዚ ነው። የዚናሁ ሇጋሊ መጽሏፍ ዯራሲ አባ ባሔርይ አንዴ መፈክር 

ነበራቸው - "ጠፍአት አገርነ" (አገሬ ጠፋች! ) ያንን ዖመን 

ካሊወቃችሁት ዙሬ ተዯግሞሊችኋሌ! 

    የእብሪት ወረራውን፣ ዒሇም አቀፍ ሴራውንና በኢትዮጵያዊው 

ጀግና ዚጋ ሊይ እየወረዯ ያሇውን ጥቃትና ጥፋት ሲከታተሌ የነበረው 

ዋሊስ ጆንሰን መጽሏፍ ቅደስንም ያውቃሌ። "ኢትዮጵያ እጆቿን ወዯ 

እግዘአብሓር ትዖረጋሇች!" የሚሇውን በትንቢት ወስድታሌ። ስሇሆነም 

ከዒሇምም፣ ከዒሇማውያን መንግስትም፣ ከሰውም ከተፈጥሮም "ፍትሔ 

ያጣች" አገር መሆንዋን ያጤናሌ። ይህን ፍትሔ ዯግሞ "ከራሱ 

ከእግዘአብሄር ጭምር" ማጣትዋን ያሰሊስሊሌ። በሌቡ "አንተም ጌታ 

ሆይ?" ሳይሌ አሌቀረም። ሇእኔ ይኸ ዙሬ መተከዣዬና አዛማቼ ነው። 
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    በዘያን ሰዒት ጆንሰን The African Morning Post የተባሇ 

የምዔራብ አፍሪካ (ጎሌዴ ኮስት) ጋዚጣ መዯበኛ የፖሇቲካ ሑሰኛ 

ነበር። የጋዚጣው አዖጋጅ ዯግሞ በኋሊ የናይጄሪያ የመጀመሪያው 

ፕሬዘዲንት የሆኑት Nnandi Azikiwe ነበሩ። ጆንሰን በአብዙኛው 

የሚጽፈው በምዔራብ አፍሪካ የነጻነት ተጋዴል ሊይ ቢሆንም በዘያን 

ሰሞን ግን "ዘክ" እየተባለ ይጠቀሱ የነበሩትን አዘክዌን በምር 

ሉያናግራቸው ቀጠሮ ይዜ ይገናኛለ። የኢትዮጵያን ጉዲይ - የዒሇምን 

ክህዯት - የሩዛቬሌትንና የውጪ ጉዲይ ሚኒስትራቸውን የኮርዯን 

ሏሌን ማሾፍና ወረራውን በስውር መዯገፍ - የዘችን አገር ታሪካዊ 

ተጋዴልና በአንዴ ወቅትም የጥቁር ሔዛቦች ሁለ የትግሌና የዴሌ 

ምሌክትነት አወሱ። ከዘያ በኋሊ ጆንሰን የጽሐፉን ርእስ "Does Ethi-

opia have a God?" ሇማሇት ፈሇገ። በጽሁፉ ውስጥም 

"አውሮፓውያኑ በአፍሪካ ውስጥ ባቋቋሟቸው አብያተ ክርስቲያናት 

የሚመሇክ አምሊክ እንዲሊቸው አውቃሇሁ። የዘህ አምሊክ መመሪያ 

ህግ 'እናንተ ጠንካራ አውሮፓውያን እነዘያን ዯካሞች አፍሪካውያንን 

የበሇጠ አዴክሙ። ሸክማቸው ሇከበዲቸው ሸክም ጨምሩባቸው። 

እናንተ ሥሌጡን አውሮፓውያን ከኋሊ ቀርነት ያሌወጡትን 

አፍሪካውያን በመዴፍና በመትረየስ እየጨፈጨፋችሁ አሰሌጥኗቸው። 

እናንት ክርስቲያን አውሮፓውያን ሃይማኖት የላሊቸውን 

ኢትዮጵያውያን በቦምብ፣ በመርዛ ጋዛ፣ በክሊስተር ፈንጅ ክርስትና 

አንሧቸው" እንዯሚሌና 

ይህም አምሊክ Mr. De-

ceit (አወናባጅ) በሚሌ 

ስም ቢጠቀስ ትክክሌ 

እንዯሆነ ይስማማለ። 

በውይይታቸው ፍጻሜ 

ሊይ አዘክዌ ጽሁፉ 

በአብዙኛው የኢትዮጵያን 

ክብር መዯፈርና 

የነጻነትዋን መገሰስ መግሇጡ እንዯተፈሇገው ሆኖ ርእሱ Has the Af-

rican a God? እንዱሌ መጠነኛ ጭነት አዯረጉ። በአጭሩ ግን 

"በአንተው መጽሏፍ ውስጥ ኢትዮጵያ እጆችዋን  . . . (ሇፍትህና 

ሇርትዔ) ወዯ አንተ ትዖረጋሇች . . . እንዲሌተባሇ ሁለ ከዘህ የበሇጠ 

ፍትህ የሚጠየቅበት ምን ቀን . . . ምን ፍዲ . . . ምን የመዒት ወቅት . 

. . ምን ዒይነት ፍርዯ ገምዴሌነት ይምጣ?" የሚሌ ትርጉም አሇው። 

ከእግዘአብሄር ጋር የተዯረገ ጭቅጭቅ ውስጥ የገባ አንዴ "ፍቅረ 

ኢትዮጵያ" ሮሮ ሆኖ ሉታይ ይችሊሌ። "ወይ ውረዴ ወይ ፍረዴ!" 

የዙሬው የእኔና የእናንተ የተሰበረ ዴምፅና አዛማችም ሆኖአሌ። የአቡነ 

ጴጥሮስ ሮሮ "አምሊክ ምሔረት አገርህን ኢትዮጵያን ምነው የረሳሃት?" 

    "ዴሌ እሌፍ አእሊፍ አባት አሊት" ይባሊሌ። ባሇዴሌና ባሇጊዚ 

ስትሆን የሚከብብህ፣ የሚያዯንቅህና ዛናህንም የሚያገንነው ሥፍር 

ቁጥር የሇውም። ፈረንጆቹ እንዯሚለትም "ሳቅ ዒሇምም አብሮህ 

ይስቃሌ። አሌቅስ - ብቻህን ታሇቅሳሇህ" ምሥጢሩ እዘያ ሊይ ነው። 

የእኛኑ ታሪክ እጠቅሳሇሁ። በአዴዋው ጦርነት ጊዚ ራስ መኮንን 

የሚመሩት ጦር አምባሊጌ ሊይ ወራሪውን ሠራዊት ዴሌ ሲመታ 

አውሮፓውያን መንግሥታትና ጋዚጠኞቻቸው "ይቺ ምንዴናት ጣሌያን 

እንዲሸነፈ ይቆጠራሌ። ዋናው አዴዋ ሊይ ነው። . . .እስቲ የመቀላውን 

ጦርነት እንየው" ሲለ ምንም እንኳ ብ መስዋዔትነት ቢፈጅብንም 

አሁንም ጣሌያን እጆችዋን በምህረት ሌመና መሌክ ወዯ ሰማይ 

እየዖረጋች ከምኒሌክና ከጦር አዙዦቻቸው ፊት በእንብርክክ ብትሄዴም 

በመቀላም ሊይ አሸናፊነታችን ሇፈረንጆቹ አሌተዋጠሊቸውም። አዴዋ 

ሊይ ሞትን በኢጣሌያ ሠራዊት ሊይ አዛንበን ጄኔራልቹን ገዴሇንና 

ማርከን ወዯ ጽርሏ አርያም እምስጋና ስንመሇከት የእግዚሩንም 

ፍትሔና ዴሌ ተቀዲጀን። ያን ጊዚ ምኒሌክንና ሠራዊቱን፣ ኢትዮጵያንና 

ኢትዮጵያውያንን . . . የመሊው አውሮፓ ጋዚጦች የሚያወዴሱበት 

ቋንቋ ተቸግረው ነበር። 

    ኢትዮጵያውያንን Super-human ብሇው የምስጋና ካብ ገነቡሌን። 

የአዴዋው ምኒሌክ በኡምቤርቶ ፋን ሊይ ተቀምጠው ፍርዴ ሲሰጡና 

የጦር መሊ ሲያወጡ የሚያሳዩ ምስልች (ካርቱኖች) የኢጣሉያንን 

ጋዚጦች፣ ታዋቂ የሆኑ የፍሉት ስትሪትን እትሞች . . . የነ ዳርሽፒግሌን 

(ጀርመን) . . . መጽሄቶችና ጋዚጦች ሞሎቸው።የዒሇም ጋዚጦች 

አሻሻጭ ሆንን። ዴሌ ስታዯርግ ዒሇምም የሚሰግዴሌህ ይመስሊሌ። 

ስትሸነፍ የአሸናፊዎችን እምነትና ተጽእኖ ተንበርክከህ ሇመጨሇጥ 

የምትገዯዴበት አጋጣሚ ብ ነው። እዘያ ዯረጃ ሊይ የዯረሱና 

የጦርነትን ፍትሏዊ ሔግጋት ሇመቀበሌ የማይሹ ያጋጣሚ ባሇዴልች 

በሔዛብ ሊይ የሚፈጽሙትን ባሇጌ ስራ ሁለ እነሆ ባዙሬው ሌምዲችን 

አውቀነዋሌ። የወገኖቻችን ጭካኔና የዒሇምም ፍርዴ ይህን ተከትል 

የመጣ ነው። 

    ዴሌ አዴራጊነትህ ዋጋ የሚኖረውና በከፍተኛ የሞራሌ አሸናፊነት 

የሚረጋገጠው ሇባሊንጣህ(ጠሊትህ) በምትሰጠው አክብሮትና 

እንክብካቤም ነው። ሟች ጠሊትህ "ውኃ ውኃ" እያሇ በመጨረሻ 

ትንፋሹ ሲሇምንህ "ያንተ ፍሊጎት ከኔ ፍሊጎት ይበሌጣሌ" ብሇህ ኮዲህን 

ስታቀርብሇት ነው። የወታዯራዊ ሳይንስም ሰብአዊ ባህርይ መሊበስ 

አንደ ማስረጃ ይኽ 

ነው። ምናሌባትም 

ከእኛው የአጤ ምኒሌክ 

ሁሇት ጦርነቶች ማስረጃ 

ማቅረብ አግባብ 

ይመስሇኛሌ። የአጤ 

ምኒሌክን ሠራዊት 

መቀላ ውስጥ መሽጏ 

ሇብ ቀናት ሲዋጋ 

የቆየው ማጆር ቶሲሉ ምህረት ጠይቆ እጁን ሲሰጥ ጄኔራሌ ባራቲየሪ 

ወዯሚገኝበት ከመረብ ምሊሽ እንዱሄዴ ማሇፊያ በቅልና ሇተረፈው 

መሳሪያ መጫኛ በርከት ያለ አጋሰሶች እንዯሰጡት የታሪክ ምስክርነት 

አሇ። የሥሌጡን ህዛብ ዴሌ አዴራጊነት ይህን ይመስሊሌ። ሞራሊዊ 

አሸናፊነትን የሚያህሌና የሚያስከብር ነገር የሇም። 

    ይኽ ብቻ አይዯሇም። የሸዋው ጦርና የጎጃሙ ሠራዊት እምባቦ ሊይ 

በተዋጉ ጊዚ ንጉሥ ተክሇ ሃይማኖት ቆስሇው መያዙቸው ይታወሳሌ። 

አጤ ምኒሌክ በጊዚው የነበረውን የቁስሌ መዴኃኒት፤ ፋሻና ሙቅ ውኃ 

አስቀርበው የተክሇኃይማኖትን እግር እያጠቡና  እያከሙ አርአያነት 

ያሇው እንክብካቤ እንዲዯረጉሊቸው ከዒይን ምስክሮች ሪፖርት 

አንብበነዋሌ። ይህንኑ የታሊቅነት ተግባር በጦርነቱ ሊይ ሇቆሰለ 

ኢጣሊውያን አዴዋ ሊይ እንዲሳዩ ይታወቃሌ። እንዱህ ያሇውን 

አርአያነት ያመጣ ነው አሸናፊ፣ የዴለን ሒቀኛነት በሰብዒዊነትና 

በርኀራኄ ማሳየት እንዯሚገባ ያመነ ፤ የሚያምንና ያንንም በዴርጊት 

የሚያሳይ መሆኑን ሇማመሌከት ነው። ይህንን ታሊቅ የጦር ሰዎች 

የክብር ተግባር ከማንም ይሌቅ የዙሬዎቹ የኢትዮጵያ ገዢዎች 

እንዱያጤኑት እፈሌጋሇሁ። እንሆ ሃያ አራት ዒመት ሙለ በወገኖቻችን 

አስከሬን ሊይ እየቆሙ ፍከራቸውን አሊቆሙም። ሃያ አራት ሰዒት 

ሙለ። - ቀንም ላሉትም ዴንፋታቸው እንዯቀጠሇ ነው። አንዯኛ እኛ 

ሳንሆን እነሱ ራሳቸው ማሸነፋቸውን አሊመኑትም። በርግጥም 

መታመን የላሇበት ነው። የአሸናፊነት ክብርና ትሁት ባሔርይ 

ስሇላሊቸው፣ ራሳቸውንም በዘህ ረገዴ ሇማወቅ ስሊሌቻለ እስካሁን 

እጁን ሰጥቶ ወዯ ሰሊማዊ ሔይወት የተሸጋገረውን ሠራዊት ወኔ 

እየቀሰቀሱ ይገኛለ። እንዯገና ፍሌሚያ ይሇምናለ። እንዯ ሌብነ ዴንግሌ 

"ጦር አውርዴ" እያለ ነው። ያ ሠራዊት በአካሊዊ ጉስቁሌናና 
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በዔዴሜ ምክንያት አፈር ሌሶ ወዯ ሔሌው ዒሇም ሇመመሇስ እንኳ 

ባይችሌ ባሇጊዚዎቹ በሚፈጽሟቸው ብሓራዊ ወንጀልች ምክንያት 

ይህን ትውሌዴ ሇአርበኝነቱ ተጋዴል እየቀሰቀሱ ይገኛለ። አገሩ 

በመያዣና በግዥ የተሰጠበት፣ ታሪኩና ማንነቱ የተረገጠበት፣ ነጻነቱና 

ክብሩ የጎዯፈበት፣ ወጥቶ ሇመግባት - ገብቶ ሇመውጣት መብት ያጣ 

ሔዛብ ፤ እየተከፋፈሇ እንዱጫረስ የተፈረዯበት ኅብረተሰብ - ዖሊሇም 

ቀስቃሽ አያስፈሌገውም። ይህ ሁለ የአገር ውርዯት ይህን ትውሌዴ 

አሌቀሰቀሰውም ማሇት ዖበት ነው። ከዘህ ሁለ ውርዯት መውጣት 

ፋይዲ የሇውም ትሊሊችሁ? ሇአንተ ወጣቱ ትውሌዴ፣ ሇአንቺ ወሊዴ 

ኢትዮጵያዊትና ሇእኔም ወዯ ጸጥታው ዒሇም በመሸጋገር ሊሇሁት 

ጀግንነትን የማውቅ ዚጋ የቀረበ ፍሌሚያ ነው። 

    ባሇፉት ዖመናት በኢትዮጵያ ውስጥ እኩሌነትንና ዱሞክራሲን 

ሇማምጣት በሰሊማዊ መንገዴ ሌንታገሌ የምንችሌባቸው አያላ የትግሌ 

ፈርጆች እንዲለ በመገመት የተከናወኑ ጥረቶች ነበሩ። ይህ ትግሌ 

ዯግሞ ፋሽስት ኢጣሌያ በአምስት ዒመት ቆይታዋ ከጨረሰችብን 

ወጣት ትውሌዴ ይሌቅ ወያኔ የጨፈጨፋቸው ሰሊማዊ ዚጎች ቁጥር 

ከአምስት እጥፍ ይበሌጣሌ። ከቶውንም አንዲንደ መግሇጫ የማንንም 

ሰብአዊ ፍጡር ዯም የሚበጠብጥ ነው። እስኪ እነዘህን በየጊዚው 

የምንሰማቸውን መረጃዎች እንጥቀሳቸው። ፦ 

    " ወያኔ በመሊው ኢትዮጵያ ባቋቋማቸው እሥር ቤቶች 

መነጋገሪያው ቋንቋ ኦሮምኛ ሆኗሌ። - 50 በመቶ የሚሆነው እሥረኛ 

ኦሮሞ ነው ማሇት ነው። 

    " ሦስት ሚሉዮን አማራ መጥፋቱን የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ቆጠራ 

አረጋግጧሌ። ሑትሇር ዖዳውን ከመሇስ ቢጠይቅ የአይሐዴ ዖር 

ባሌተረፈም ነበር። (እንዯሚባሇው የአገዲዯሌን ስሌትና ውጤቱን 

በተመሇከተ ሑትሇር በስታሉን ይቀና ነበር።) የመሇስ ሲነሣ ዯግሞ 

እመኑኝ ሁለንም ያስከነዲሌ። 

    " በብዴርና በዒሇም አቀፍ ዯረጃ ከተገኘው ገቢ ከ15 ቢሉዮን ድሊር 

በሊይ በኢትዮጵያ ባሇሥሌጣኖች አማካይነት ተመዛብሯሌ። 

    " ሔዛብን ከሔዛብ የማጫረስ እቅደ እየተስፋፋ ነው። ይሌቁንም 

በአማራውና በኦሮሞው መካከሌ የርስ በርስ መጨፋጨፍ እንዱስፋፋ 

ፕሮፖጋንዲው ዯርቷሌ። እግዘአብሓር ይመስገን ሁሊችንም 

ተዋውቀናሌ። መር ግን ሉጠፋ የሚችሇው ነገ በሚመጣው 

የኢትዮጵያ ዱሞክራቲክ ሪፑብሉክ ነው። መንግስት በኢትዮጵያ ሌጆች 

እጅ ስትገባ! 

    " ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጋምቤሊው፣ ጉሙና አኝዋኩ፣ ሶማላውና 

- ሃይማኖቶቻቸው - ክርስትናና እስልምና ጦርነት ተከፍቶባቸዋል። 

    " የኢትዮጵያን ዲር ዴንበር ማስከበር የሚችሌ፣ የሔዛቡን ሰሊም 

የሚጠብቅ፣ ሠርቶ ሇመኖር የሚያስችሌ . . . ሥርዒት የሇም። 

መንግስት ዯግሞ በኢትዮጵያውያን ሁለ ዖንዴ ተቀባይነት የላሇውና 

የተጠሊ ሆኖአሌ። 

    " ዚጎች በሰሊማዊ መንገዴ ታግሇው ሇአገራቸው ዯግ ቀን 

ሇማምጣት የሚያዯርጉት ሙከራ ሁለ ከንቱ ሆኗሌ። የፖሇቲካ 

አክቲቪስቶች በዖፈቀዯና በግፍ እየተገዯለ፣ ወዯ እሥር ቤት 

እየተወረወሩ ናቸው። ጋዚጠኞችና ብልገሮች እንዯ አውሬ እየታዯኑ 

እየታሰሩ በፈጠራ ወንጀሌ እየተከሰሱና ወህኒ ቤቶችን የዖሊሇም 

ቤታቸው (ካሌቀረ) እያዯረጉ ናቸው። 

    " የጥንቱ የሶቪየት ኢምፓየር የተነወረበትና ዒሇምም የትግሌ 

ግንባር የከፈተበት በኮላክቲቫይዚሽንና በቪላጃይዚሽን ነው። ወያኔ 

ያንን ፕሮግራም ተፈጻሚ ሇማዴረግ የአካባቢዎቹን ሔዛብ እያፈናቀሇ 

ከላልች አካባቢዎች ያመጣቸውን ግሇሰቦች እያሰፈረ ነው። በዘህ 

ፕሮግራም ብቻ ከ5 ሚሉዮን ሔዛብ በሊይ ተጠቂ ሆኗሌ። 

    " ባሇፉት ሁሇት ዒመታት ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ብሶታቸውን 

ሇማሰማት፣ አቋማቸውን ግሌጽ ሇማዴረግ የወጡ በሺ የሚቆጠሩ 

ዚጎች ተጨፍጭፈዋሌ፤ አካሇ ጎድል ሆነዋሌ። ሽባና አእምሮ ስንኩሊን 

ሆነው ቀርተዋሌ። 

    " አብያተ ሃይማኖቶቻችንና መሪዎቹ ተዯፍረዋሌ። ታስረዋሌ። 

የዯረሱበት ያሌታወቀ ብዎች ናቸው።ዯብሮች፣ ጥንታዊ አብያተ 

ሃይማኖቶች . . . ተመዛብረዋሌ። . . .የአምሌኮ ቤቶች በግሬዯሮች 

እየፈራረሱ ናቸው። መካነ መቃብሮች ያሇኃፍረት ተፈነቃቅሇዋሌ። 

    " በሚሉዮን የሚቆጠሩ ዚጎች አገሪቱን እየጣለ በመሰዯዴ ሊይ 

ናቸው። 

     አይበቃም? በአጭሩና በአጠቃሊይ ሇመግሇጥ ይኸ አይበቃም? 

በእኔ በኩሌ እንዯ አባ ባሔርይ "ጠፍአት አገርነ" ያሰኛሌ። የጠፋችውስ 

ዙሬ ነው። 

    ማርክስ ጋርቪ (1887 - 1940) ጥቁሩ ናፖሉዮን እየተባሇ ሲጠራ 

የነበረ ታጋይ - ራስ ተፈሪ መኯንን ወዯ ኢትዮጵያ ፋን አሌጋ 

ወራሽነት ሲመጡ "ራስ ተፈሪ" የተባሇውን ንቅናቄ ካወቁ የጃማይካ 

ሌጆች ግንባር ቀዯም የነበረ ነው። ስሇ ራስ ተፈሪ እንቅስቃሴ በርከት 

ያለ ጽሐፎች ያቀረበና በዖመኑ የጥቁር ሔዛብን የነጻነት ተጋዴል ችቦ 

አንስቶ ሇሚሉዮኖች ያስተሊሇፈ ጀግና ነበር። ማርክስ ጋርቪ 

በሁሇተኛው ዒሇም አቀፍ ጉባኤ ሊይ (በሒርሇም፣ ኒውዮርክ ከተማ) 

ባዯረገው ታሪካዊ ንግግር "እኛ ሇሠሊሳ አንዴ ቀናትና ሇሠሊሳ አንዴ 

ላሉቶች እዘህ ሥፍራ የተገኘነው 400 ሚሉዮን ሔዛብ (ጥቁር) 

በመወከሌ ነው። ከዯረስንበት ውጤት ስንነሳ ይህ ሔዛብ ከዙሬ ጀምሮ 

ነጻ ሔዛብ የመሆኑን ሒቅ መዛራት አሇብን። ትግለ የፖሇቲካ፣ 

በተጨማሪም በፍሌሚያው መስክ የጨበጣና ማናቸውንም (ሔይወትን 

የሚሻ) መስዋዔትነት የሚጠይቅ ነው። ይሁንና ሁሊችሁም ከእኔ ጋር 

ሌታነብቡት የምትችለት ጽሐፍ አሇ። ጽሐፉን ከግዴግዲው ሊይ 

አንብቡት፣ ‹The writing is on the wall› ብልአሌ:: አማራጭ 

የላሇው - ጊዚ የማይሰጠው ነገር ነው። አሇዘያ የፍትህ ውዛፍና 

የጦርነት ቀጠሮ ዴንቁ የፊዯሌ ሰው ቀኝ ጌታ ዮፍታኄ ንጉሤ እንዲለት 

"ቱሞሮ ወሇዯት ቱሞሮ ነው"። ዙሬ በግዴግዲው ሊይ የተጻፈው 

ምንዴነው? እንግዱህ ይህ የኢትዮጵያ ሔዛብ አገሩ ተበጣጥሳ ስትቀር፣ 

ትውሌዴ በየሰበቡ ሇዲግመኛ ጊዚ - በአርባ ዒመታት . . .ሞትን 

ሲጋትና መመኪያ አገራዊ ዋሻ ሲያጣ በትከሻው ሊይ የወዯቀውን 

ኃሊፊነት አሌተረዲም አይባሌም። ይህን ያስተውሊሌ። ምክንያቱም 

በግዴግዲው ሊይ በግሌጽ የተጻፈው የሚከተሇውን ይመስሊሌ። 

    የኢትዮጵያ አንዴነት በአምባገነኖች የጥሊቻና የንቀት መሰዊያ 

( altar of prejudice) ሊይ መስዋዔት እየሆነ ነው። ሰሊማችንና 

ብሓራዊ እሴታችን በዖረኞች መሰዊያ ሊይ ተሰቅል ይታያሌ። 

ብሓራዊና ግሇሰባዊ ክብራችን በውርዯት መሰዊያ ሊይ እየጋየ ነው። 

ዳሞክራሲና የዳሞክራሲ አራማጅ ሔዛብ በወያኔዎች መሰዊያ እቶን 

ሊይ ፍዲቸውን እየተቀበለ ናቸው። ከዘህም ሁለ በሊይ ዯግሞ አጤ 

ምኒሌክ በ19ኛው ምዔተ ዒመት መጀመሪያ ሊይ ያረጋገጡት የኢትዮጵያ 

ዲር ዴንበር በወያኔ መሰውያ ሊይ ከዴርዴር በሊይ ሆኖአሌ። "ጠፍአት 

አገርነ!"  አሇን ፓተን "እሪ በይ አገሬ" (Cry the Beloved Country) 

ብል ስሇዯቡብ አፍሪካ ከጻፈው ጋር የሚመሳሰሌ ነው። 

    ኢትዮጵያውያን የአሸናፊነት ታሪካችን በአብዙኛው የአንዴ ቀን 

ጦርነት ነው። ድግአሉ ሊይ አለሊ አባነጋ 500 የጣሉያን ሶሌዲቶ 

ጠራረገ።        ወዯ ገጽ   24 ዜሯሌ 
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አሻራ፦   ራስሽን ሇአንባቢ በማስተዋወቅ ውይይታችንን 

ብትጀምሪሌን ? 

ድ/ር መቅዯስ:- ስሜ መቅዯስ መስፍን ይባሊሌ። የፕሮፌሰር 

መስፍን የመጀመሪያ ሌጅ ነኝ። የምኖረውም አሜሪካን አገር ማሳቹቴስ 

ግዙት ነው። ወዯ አሜሪካ ከመጣሁ ከ20 ዒመት በሊይ ሆኖኛሌ፡፡  

በኢትዮጵያ እያሇሁ የሁሇተኛ ዯርጃ ትምህርቴን የተከታተሌኩት 

በናዛሬት ትምህርት ቤት ሲሆን በከፍተኛ ትምህርት ዯግሞ በአዱስ 

አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ፋክሉቲ ምሩቅ ነኝ። አሜሪካን ሃገር 

ከመጣሁ በኋሊም በቦስተን ዩኒቨርሲቲ በ Public Health የማስተርስ 

ዱግሪ አግኝቻሇሁ።በዘሁ ሙያ  ከኢሚግራንቱ ጋር በተገናኘና በኤቼ 

አይ ቪ መከሊከሌ (HIV Prevention) ሇረዥም  ጊዚ ሥሰራ 

ቆይቻሇሁ  ። አሁን ዯግሞ በግሌ አንዲንዴ ስራ ሇመጀመር 

እየተዖጋጀሁ ነው። 

አሻራ፦   በቅርቡ በአንዴ አጋጣሚ “EforAll 2015 Finalists” 

በሚሌ ከተዖረዖሩት 18 ሰዎች ውስጥ ስምሽን አይቻሇሁ። ሇመሆኑ ይህ  

EforAll የተሰኘው ዴርጅት ምን እየሰራ ያሇ ዴርጅት ነው። ያንቺ ስም  

በ Finalists  ዛርዛር ውስጥ የሰፈረው ምን ሰርተሽ ነው?  

ድ/ር መቅዯስ፦  (Entrepreneurship for All ) ወይም 

በአጭሩ (EforAll) የተሰኘው ዴርጅት አንስተኛ የቢዛነስ ሃሳቦችን 

የሚያበረታታ መንግስታዊ ያሌሆነ ተቋም ነው።ይህ ተቋም ሰዎች 

በራሳቸው ተነሳሽነት የቢዛነስ ሃሳብ አፍሌቀው ወዯ ተግባር ሇመሇወጥ 

የሚያዯርጉትን ጥረት የሚያበረታታ ዴርጅት ነው። አሰራሩም 

በመጀመሪያ ወዯ ተግባር የሚሇወጥ የቢዛነስ ሃሳብ አሇን የሚለ 

ሰዎችን ሃሳባቸውን ዖርዛረው በማመሌከቻ መሌክ ያቀርባለ። 

ዴርጅቱም የቀረቡሇትን ማመሌከቻዎች በተሇያዩ መመዖኛዎች 

አወዲዴሮ የበሇጠ አሳማኝ ሆነው ያገኛቸውን ተቀብል  ዔቅዲቸውን 

ወዯ ተግባር የሚሇውጡበትን መንገዴ በተሇያየ መሌክ ያግዙሌ። 

እኔም እንዱሁ አንዴ ያሰብኩትን ነገር ሇመሞከር ጥናት እያዯረኩ 

ባሇሁበት ወቅት ነበር ዴንገት ከዘህ ዴርጅት የተዯወሇሌኝ። ከዘያ 

በፊት ስሇዘህ ዴርጅት ምንም የማውቀው ነገር አሌነበረም።  ዯውሇው 

“እያዯረግሽ ያሇውን ሙከራ እያየን ነው። እኛ እንዱህ አይነቱን በግሌ 

ተነሳሽነት የሚዯረጉ ጥረቶችን የምናበረታታ መንግስታዊ ያሌሆንን 

ዴርጅት ነን።” ብሇው ራሳቸውን ካስተዋወቁኝ በኋሊ፤   ሇምን 

ሃሳብሽን በዛርዛር ገሌጸሽ ማመሌከቻ አታስገቢም? በርግጥ ያመሇከተ 

ሁለ ሊንቀበሌ እንችሊሇን፤፡ ውዴዴሩ ጠንካራ ነው። ግን መሞከርሽ 

አይከፋም” ብሇው ምክር ሰጡኝ። እኔም ሃሳባቸውን ተቀብዬ 

እንዯተባሌኩት አዯረግኩ። በኋሊም ከ80 ያህሌ አመሌካቾች መካከሌ 

አስራ ስምንታችንን ብቻ ተቀበለን፡፡እንዲለትም ውዴዴሩ በጣም 

አስቸጋሪ ነበር፡፡ ማመሌከቻ አስገብቶ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን በየግዚው 

እየጠሩ ሃሳብክን በባሇሙያ ፊት እንዴታስረዲ ያዯርጉሃሌ። 

ሇሚቀርብሌህ ጥያቄ ሁለ አሳማኝ መሌስ መስጠት አሇብህ። 

ምክንያቱም እነሱን ካሊሳመንክ ላሊውንም ማሳመን አትችሌም ከሚሌ 

እምነት ነው። ትክክሌም ይመስሇኛሌ።  አንዳ ከተቀበለ ግን ራስህን 

ችሇህ እስክትቆም ዴረስ በሁለም መሌክ ያግሃሌ ይረደሃሌ። ብ 

ሌፋት ያሇው ነገር ነበር። ሆኖም ግን ከ18 ተመራጮች መካከሌ ሆኜ 

ቀጣዩን ማሇትም ወዯ ተግባር የሚገባበትን ጎዲና ሇመጀመር በዛግጅት 

ሊይ ነኝ፡፤ EforAll 2015 Finalists ስም ዛርዛር ውስጥ ስሜ 

የተጠቀሰው በዘህ ምክንያት ነው። ከመነሻዬ በዯፈናው በግሌ 

አንዲንዴ ስራ ሇመጀመር እየተዖጋጀሁ ነው ያሌኩትም ይህንኑ ነበር። 

አሻራ፦   ወዯ ፕ/ር መስፍን እንመሇስ፤ ፕሮፌሰርን እንዯ አባት 

እንዳት ትገሌጫቸዋሇሽ? አሁን ሊሇሽ ማንነት የሳቸው አስተዋጾ ምን 

ያህሌ ነው? ፕሮፌሰር በትምህርት ሊይ ባሊቸው ጠንካራ አቋም 

ይታወቃለና በዘህ ረገዴ በሌጅነት ዖመን በጥሩም በመጥፎም 

የተከሰተ ትዛታም ካሇ? 

ድ/ር መቅዯስ፦ እንዲሌከው በትምህርት ሊይ ያሇው አቋም ጠንካራ 

ነው። ያም ሉሆን ይችሊሌ እኛም ብ አሊሳቸገርንም። የሚፈሇገውን 

ውጤት ስሇምናመጣ ብም በቁጣም ሆነ ውጤት ከማጣት ጋር 

በተያያዖ የማስታውሰው ነገር የሇም።ከሱ ይሌቅ ትዛ የሚሇኝ በሃይ 

ስኩሌ እያሇን የነበረበት የስራ ውጥረት ነው፡፡ ከስራ ወጥቶ ትምህርት 

ቤት መጥቶ ነው ወዯ ቤት የሚውስዯን፤ አንዲንዳ ግን ስሇሚቆይብን 

ብቻችንን ትምህርት ቤት ውስጥ የመቆየት ነገር ነበር(ሳቅ)። 

አሻራ፦  ላሊስ እንዯ አባት የሚገሇጽ ባህሪ የሊቸውም? ቁጡ! 

የሚፈሩ? ..  

ድ/ር መቅዯስ፦  ብ ጊዚ ጓዯኞቼ  አባቴ ይቆጣሌ! አባቴን 

እፈራዋሇሁ.. ሲለ ይገርመኝ ነበር። እኛ ጋ እንዯዘህ አይነት ነገር 

የሇም። ከአፉ አውጥቶ ካሌተናገረ በስተቀር ምንም የምናውቀው ነገር 

አሌነበረም። የሚነግረን ነገር ካሇም ረጋ ብል ነው የሚነግረን።ግርፊያ፤ 

ደሊ፤ቁጣ ... የሚባሌ ነገር የሇም።ጥፋት እንኳ ብታጠፋ ቁጭ አዴርጎ 

የሚነግርህ ነገር ማጥፋትክን እንዴትጠሊው ነው የሚያዯርግህ። 

እንዱህ አይነቱ አጋጣሚ ዯግሞ ብም  አሌነበረም ። 

ላሊው ሌነግርህ የምፈሌገው “ቅዴሚያ ሇእንስት” (Ladies First) 

በሚሇው መርህ ሊይ ያሇውን እምነት ነው። እኔ ሌጅም ሆኜ አሁን 

ጓዯኞቼ አብዙኞቹ ወንድች ናቸው፤ ብ ግዚ “ቅዴሚያ 

ሇእንስት” (Ladies First) በሚሇው መርህ ሊይ  እንከራከራሇን፤ 

ሇምንዴነው ቅዴሚያ ሇሴት የሚሰጠው አይነት ክርክር ማሇቴ ነው፤ 

ይህ መርህ ግን ሇአባባ አፋዊ ሳይሆን የውስጥ እምነቱ ነው። ሇሴት 

ሌጅ ክብር አሇው። 

አንዴ አጋጣሚ ሌንገርህ፦ ወዯ አሜሪካ ሌመጣ ስሌ፤ ኢሚግሬሽን 

ሇፓስፖርት ይሁን አሜሪካ ኤንባሴ ሇቪዙ ይሁን አሁን ዖንግቼዋሇሁ፤  

ከሱ ጋር አብረን ሄዯን ነበር። በቀኑ በጣም ብ ባሇ ጉዲይ ስሇነበር 

መቀመጫም አሌተገኝም። በኋሊ ቀዯም ብሇው መጥተው ወንበር 

አግኝተው ከተቀመጡት ሰዎች መካከሌ እሱን የሚያውቁ ሰዎች 

እንዱቀመጥ ተነሱለት፡፡ እሱ ዯግሞ “አንቺ ተቀመጪ አሇኝ”። 

እንዳ..? የተነሱት ሊንተ ነው እኔ አሌቀመጥም አሌኩ፡፡ እሱ ግን “አንቺ 

ቆመሽ እኔ አሌቀመጥም” ብል አስቀምጦኛሌ።ይህ የሚያሳየው ሇሴት 

ሌጅ ያሇውን ክብር ነው። 

እኔና እህቴን አስቀምጦ ሲመክረን ብ ግዚ ሴት ሌጅ ከጾታዋ ጋር 

በተያያዖ ሉዯርስባት የሚችሇውን ችግር ካስረዲን በኋሊ መፍትሄው 
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ዯግሞ ትምህርት እንዯሆነ አያይዜ ነበር የሚነግረን። በዘህ መሌኩ 

ነበር የትምህርትን ወሳኝነት ውስጣችን የሚያስቀምጠው። 

አሻራ፦  ፕ/ር  ብ የሚታወቁባቸው ጠንካራ የስብዔና 

መገሇጫዎችና ተያይዜም  ችልታዎች አሎዋቸው። ወዲንቺ የመጣው 

የትኛው ነው?  

ድ/ር መቅዯስ፦  (ሳቅ) በሌጅነቴም ብ ሰዎች በመሌክ 

ትመስይዋሇሽ ነው የሚለት ። ላሊ ላሊው ባብዙኛው ሇላሊ ሰው 

የሚታይ ወይም ላሊው ሉናገረው የሚችሌ እንጂ ራስህ ስትናገረው 

ይከብዲሌ። ከሱ የተማርኩት የሚመስሇኝ አንዴ ነገር ፦ አሌችሇውም 

ብል ተስፋ መቁረጥ የሚባሌ ነገር የሇብኝም። ማዴረግ እችሊሇሁ (I 

can do it!)” ብዬ ነው የምነሳው! ። የጀመኩትን ግብ ሳሊዯርስ ተስፋ 

ቆርጦ ያሇመቆም ዔሌህ አሇብኝ፡፡ ይህም ከሱ የመጣ ይመስሇኛሌ። እሱ 

በዘህ እዴሜው እንኳ አንዴ ነገር ከጀመረ ጫፍ ሳያዯርስ ምንምና 

ማንም አያቆመውም። 

ላሊው ከሱ ወሰዴኩ የምሇው ጥቃትን በይሁንታ ወይም በያሌፋሌ 

አይነት ትዔግስት አሇመቀበሌን ነው።አሁን ሇምሳላ እሱ የታሰረ ጊዚ 

እንዯኔው ቤተሰባቸው ወይም አባታቸው የታሰሩባቸው ጓዯኞቼ  

የሆነውን ተቀብል የማሇፍን ነገር ሲያወሩ ሇኔ በፍጹም አይዋጥሌኝም 

ነበር። የኔ ጥያቄ በመጀመሪያስ ሇምን ይሆናሌ? ሇምን ይታሰራሌ? 

ነው፤ አግባብ ያሌሆነ ነገር ሲፈጸምብህ ወይም መብትህ ሲነካ ታግሇህ 

መብትን ማስከበር እንጂ ስሇ ምህረትና ስሇመሳሰለት ነገሮች ማሰብ 

ትክክሌ አይመስሇኝም።  ይህም እምነቴ ከሱ የተገኘ ይመስሇኛሌ። 

አሻራ፦  ከፕ/ር የምታዯንቂሊቸው ችልታና ባህሪያዎች አንዴ 

አንደን ሌትጠቅሺሌኝ ትችያሇሽ...? . 

ድ/ር መቅዯስ፦  በመጀመሪያ የተፈጥሮ ስጦታ በመሆኑ ክሬዱት 

የሚሰጠው ባይሆንም የሱ ጭንቅሊት የተሇየና በጣም የሚዯንቅ ነው። 

በትንሽ ጊዚ ውስጥ አንዴን ነገር ከተሇያየ አቅጣጫ አይቶ ሊንተ 

የማይታይህን ነገር አይቶ የሚያቀርብበት ችልታው ሁላም 

ያስገርመኛሌ።አንዴ አወያይ ሃሳብ ከተነሳ ያ ሃሳብ ብትንትኑ ወጥቶ 

ካሌቀረበ አይረካም።  የሰው ሃሳብ በትዔግስት ያዯምጣሌ። እሱም 

ያሇመሰሌቸት ያስረዲሌ። ባጠቃሊይ ሃሳብን የመመርመር ችልታና  

ትዔግስቱን አዯንቃሇሁ።  ላሊው ዯግሞ ያመነበትን ነገር ፊት ሇፊት 

ከመናገር የሚያቆመው የሇም። 

አሁን ባሇንበት ሔብረተሰብ አንዴን ሃሳብ ተቃውመህ አሌያም 

ወጣ ያሇና የተሇየ ሃሳብ ይዖህ ስትቀርብ እንዯ ጠሊት ወይም እንዯ 

ዴፍረት የመውሰዴ ነገር እየተሇመዯ ነው። የታየህን ነገር በግሌጽ 

ስትናገር ሃሳብክን እንዯ ተሇየ ሃሳብ ተቀብል በዙው ስሜት ከመመዖን 

ይሌቅ ከጥሊቻ እንዯ መነጨ ተዯርጎ ይወሰዲሌ። እንዱህ አይነት ሌምዴ 

እየገዖፈ በሄዯበት ህብረተሰብ ውስጥ እንዯ አባባ አይነት ሃሳቡን 

በግሌጽ የሚናገር ሰው ብ አስቸጋሪ ነገሮች ይገጥሙታሌ። 

አሻራ፦   በሶስት መንግስታት ውስጥ ሲያሌፉ በተሇያየ አጋጣሚ 

በትረ ስሌጣኑን ከያት አካልች ጋር በነበራቸው አሇመግባባት 

ቤተሰባችሁ ስጋት ውስጥ የወዯቀበት የምታስታውሺው ትዛታ ካሇ? 

በተሇይ መንግስቱን ውረዴ ባለበት ወቅት ምን ተሰማሽ? 

ድ/ር መቅዯስ፦  በመጀመሪያ የታሰረው እኔ ገና የ 11 ወይም የ12 

አመት ሌጅ ሆኜ ይመስሇኛሌ፡፡ የረብሻው ምክንያት በጊዚው 

ባይገባኝም አዱስ አበባ ዩንቨርሲቲ ተረበሸ ተብል እሱም ታስሮ ቤት 

ውስጥ የነበረው ግርግር ትዛ ይሇኛሌ፡፡ ያኔ ዯግሞ አዋቂ ሲያወራ ሌጅ 

ወዯ ውጭ ወይም ወዯ ጓዲ የሚባሌበት ዖመን ነበርና ስሇታስረበትና 

ስሇረብሻው ምክንያት ብም የማስታውሰው ነገር ባይኖርም እንዱሁ 

ብቻ መታሰሩ ቤተሰቡን እንዲሳሰበ ትዛ ይሇኛሌ። 

ላሊው እንዲሌከው መንግስቱ ኃይሇማሪያምን ውረዴ ባሇበት 

ወቅት የተፈጠረው ነው። ያን ሁኔታ አሁንም ዴረስ ሳስበው 

ይገርመኛሌ። በጊዚው እኔ እዘሁ አሜሪካን ሃገር ነበርኩ። ይህ 

በሆነበት ዔሇት ወይም ማግስት ይመስሇኛሌ አንዴ ሇሱም ሇኔም ወዲጅ 

የሆነ ሰው ዯውል “መስፍንን ሰሞኑን አግኝተሽዋሌ? “ሲሌ ጠየቀኝ። 

አይ ሰሞኑን አሊገኝሁትም ብዬ ከመሇስኩ በኋሊ ነገሩ ስሇከነከነኝ 

ምነው?  ምን የተፈጠረ ነገር አሇ? ብዬ ጠየቅኩት። 

“አይ አሁንማ በቃ መንግስቱን ውረዴ ብልት አሁን ያሇበት 

አይታወቅም፤ (He is in hiding) “ አሇኝ። በመጀመሪያ በጣም 

ዯነገጥኩ፤ ተዯብቋሌ የሚሇው ነገር ከአባባ ተፈጥሮና ባህሪ ጋር 

በፍጹም የሚስማማ አሌሆነሌኝም። ሌቀበሌው አሌፈሇኩም። 

በመሆኑም ወዱያው ዯውዬ ሇማረጋገጥ ፈሇኩ። ሊገኘው 

አሌቻሌኩም። ይህ በእንዱህ እያሇ ያው ወዲጃችን መሌሶ ዯወል 

“ተዴብቋሌ ያሌኩሽ ቀሌዳን ነው። መንግስቱን ግን ውረዴ ብልት 

መንግስቱ ሳይበሰጫጭ አሌቀረም” አሇኝ፡፡የጉዲዩ ክብዯት  ቀሌደን 

ባይገባኝም ተዯበቀ የሚሇው ነገር እውነት አሇመሆኑን ይህን መቀበሌ 

አሌከበዯኝም።  

በኋሊም ዯውዬ ሳገኘው ተረጋጋሁ፡፡ እንዯተፈራው አሌሆነም 

መንግስቱም አገር ጥል ጠፋ ሁለም በዘሁ አበቃ። እንዯ ሰማሁ ግን 

በጣም በጣም ነበር የዯነገጥኩት። 

አሻራ፦  የሳቸው ሌጅ በመሆንሽ ምን ይሰማሻሌ?  

ድ/ር መቅዯስ፦  ይሄ ምን ያጠያይቃሌ ብሇህ ነው? (ሳቅ) የሱ ሌጅ 

በመሆኔ በጣም! በጣም ነው የምኮራው። በነገራችን ሊይ እናቴም 

ያሌተዖመረሊት ጀግና እንዯሚባለት አይነት ነች። ከነዘህ ሰዎች 

መፈጠሬ ሇኔ ክብሬም ኩራቴም ነው። 

እኔ ብቻ ሳሌሆን ሁሊችንም ኢትዮጵያዊያኖች እዘህ የዯረስነው 

ብ ዋጋ ተክፍል ነው። ሇሃገራቸው ዴንቅ ስራ ሰርተው፤ ግፍ 

መስዋዔትነት ከፍሇው ሇዙሬው ማንነታችን ያበቁንን አባትና 

እናቶቻችንን ውሇታ ተሸክመን ነው የምንኖረው። እኔም ከሱ 

በመፈጠሬ ዯስታዬ ወሰን የሇውም። 

አሻራ፦ ፕ/ር 85ኛ ዒመታቸውን በቅርቡ አክብረዋሌና የመሌካም 

ምኞት መሌዔክት ካሇሽ?  

ድ/ር መቅዯስ፦  እሺ! እግዘአብሄር ዯግ ነው። አባባ እኛ 

ጠብቀነው ዯግፈነው እዘህ የዯረሰ አይዯሇም።ከዘህ ሁለ እንግሌት 

በኋሊ የተመኘውን ሁለ አዴርጎ ያሰበውን ሁለ ሰርቶ ሇ85 ዒመት 

የእዴሜ ባሇጸግነት መብቃት የእግዘአብሄር ስጦታ ነው። አሁንም 

ዯግሞ ያሰበውን ሁለ ማሳካት እንዱችሌ እዴሜና ጤና እንዱሰጠው 

የዖወትር ጸልቴ ነው። 

አሻራ፦  ስሇ ጊዚሽ በጣም እናመስግናሇን  

ድ/ር መቅዯስ፦  እኔም ሇተሰጠኝ እዴሌ አመሰግናሇሁ። 
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አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

   የህይወት አጋጣሚ ሆኖ ከታሊቁ 

ኢትዮጵያዊ ከፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯ 

ማርያም ጋር አብሮ የመስራት እዴሌ 

አጋጥሞኝ ስሇነበር የአሻራ መጽሄት አዖጋጆች 

ትውስታዬን እንዴከትብ ጋበኝ። ስሇ 

ፕሮፌሰር የዖመናት ተጋዴል ብ ሇማሇት 

አሌዯፍርም። አቅሙም የሇኝምና። ግና 

ኢሰመጉን በአባሌነት ከተቀሊቀሌኩበት ጊዚ 

ጀምሮ ፕሮፍ ከሰፊ ሌምዲቸውና 

ዔውቀታቸው እያካፈለ ከኮተኮቷቸው አንደ 

ነኝና በስራ ሂዯት በቅርበት ሆኜ ካየኋቸውና 

ከታዖብኳቸው መሀሌ ጥቂት ትውስቶቼን 

ሊካፍሊችሁ ወዯዴኩ። 

   እስቲ ፕሮፍን በምናብ ሇመሳሌ እንዱረዲን 

በሚከተለት ስንኞች እንንዯርዯር፦ 

   “ . . .እኔ ሰው ነኝ፣ 

   እኔ ሰው ነኝ፣ 

   ኢትዮጵያዊ! 

   መብቴን የማውቅ፣ ነጻነቴም ታሪካዊ! 

   እናቶቼ በዯማቸው፣ 

   አባቶቼ በአጥንታቸው፣ 

   ያቆዩሌኝ ያስረከቡኝ፣ 

   የነገሩኝ ያስተማሩኝ፣ 

   ጭቆና እምቢ አሻፈረኝ፤ 

   አሊስነካም ነጻነቴን፣ 

   አሊስዯፍርም መብቴን፣ 

   አሌመነዖርም በጎሳ፣ 

   አሌሸጥም በቤሳ። 

   እኔ ሰው ነኝ፣ 

   እኔ ሰው ነኝ 

   ኢትዮጵያዊ! 

   መብቴን የማውቅ፣ ነጻነቴም ታሪካዊ። . . .” 

   ይህ ግጥም የኢሰመጉ መዛሙር ነው። 

አባሊቱ በፍጹም ስሜትና ቁርጠኝነት 

ስናዚመው የሚፈጥረው ስሜት ኃያሌ ነበር። 

የግጥሙ ባሇቤት ፕሮፌሰር ናቸው። በነዘህ 

ስንኞች ውስጥ ሁሇት ጉሌህ ነጥቦች ማስተዋሌ 

የሚቻሌ ይመስሇኛሌ። ሰው የመሆንን የባህሪ 

ምስጢር ታያሇህ። በኢትዮጵያውያን 

ፍሌስፍና ሰው ከሰባቱ ባህርያት ተፈጥሯሌ። 

ሦስቱ ባህርያተ ነፍሱ (ሀሳቢነቱ፣ ተናጋሪነቱና 

ሔያውነቱ) ከእንሰሳት የሚሇዩት የሰው ሌጅ 

ብቻ የሆኑ ተፈጥሯዊ ፀጋ ናቸው ይሌሀሌ። 

እነዘህን ስጦታዎቹን በወጉ መጠቀም ከቻሇ 

የሰው ሌጅ እራሱንም አካባቢውንም 

ሇመሇወጥ የሚያስችሌ ጠንካራ መሰረት 

ይኖረዋሌ። ሀሳቡን በነጻነት መግሇጽና 

ማስተሊሇፍ መቻለ ወሳኝ ነው። ይህ ዯግሞ 

በንግግርም በጽሁፍም የሚሆን ነው። 

ሰብአዊነቱ የሚገሇጠውም መብቶቹን አውቆ 

ሊሇማስነካት ሲቆርጥ ነው። ሇጭቆና 

የማይንበረከክ ትውሌዴ እንዱመጣ፣ ሁለም 

ሇመብቱ እንዱቆም የቀረበ ጥሪም ይመስሊሌ። 

ይህ መዛሙር የኢትዮጵያ ታሪክ በአባቶቻችን 

ዯም የቀሇመ የእምቢተኝነት ውጤት 

መሆኑንም ያስታውሳሌ። አይበገሬነትን ጎሌቶ 

ያወጣሌ። ባጭሩ “እኔ ሰው ነኝ” በሚሌ 

‹ማንነት ወይም ሰውነት ክቡር ነው፣ 

ተፈጥሯዊ ነጻነትህን ሇሆዴ ብሇህ አሳሌፈህ 

አትስጠው! ከሰውነት ተራ አትውረዴ! ‹ሰው 

ነኝ!› ሇማሇት ብቃ!” የሚሌ ጠንካራ መሌዔክት 

ያስተሊሌፋሌ። ሇዘህም ነው በኢሰመጉ 

አባሊት በቃሌኪዲናቸው የመጀመርያው 

መስመር ሊይ “ ከእንግዱህ ወዱያ የኢትዮጵያ 

ህዛብ ሇኃይሌ አገዙዛ ስርዒትና ሇጠብመንጃ 

አፈሙዛ አይንበረከክም!” የሚሌ ሀሳብ 

የተገሇጠው። ይህም ሇአባሊቱ ጽናትና ትጋት 

መሰረት ነው። 

   የዘህ፦ ሰው መሆንን መሰረቱ ያዯረገ፣ 

ሇሰብአዊ መብቶች ጥብቅና የቆመ አካሌ 

አስኳለ ዯግሞ ሉቁ ፕሮፍ ናቸው። ፕሮፌሰር 

መስፍንን ቀርበህ ስትረዲቸው፣ ጆሮህን 

ከፍተህ ስታዯምጣቸው በመጽሀፍ ቅደስ ሊይ 

ንጉስ ዲዊት ሇሌጁ ሇሰሇሞን “ሰው ሁን!” 

ያሇው ቃሌ ነፍስህን የዲሰሳት ይመስሌሀሌ። 

ሰው የመሆን ምስጢሩም በቁመና የማይሇካ 

በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የማይገዯብ መሆኑ 

ጠሌቆ ይሰማሀሌ። በፕሮፍ አንዯበት የንጉስ 

ዲዊትን ዴምጽ የሰማህ ሉመስሌህ ይችሊሌ። 

ኢሰመጉን መስከረም 29 ቀን 1984 ዒ.ም. 

የወሇዯውና  የኢትዮጵያውያን መብትና ነጻነት 

እንዱከበር ነጋሪቱን የጎሰመው ይኸው ሰው 

የመሆን ትርጉምና የተቆርቋሪነት መንፈስ 

ነው።  

   ካሌተሳሳትኩ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ 

ስሇሰብዒዊ መብቶች በአዯባባይ ማስተማርና 

በይፋ መሟገት የጀመሩት ፕሮፌሰር መስፍን 

ይመስለኛሌ።ኢሰመጉን መስርተው ዒሇም 

አቀፍ የሰብአዊ መብት ዴንጋጌዎችን 

እያስተረጎሙ በስፋትና በብዙት ሇማሰራጨት 

የበቁ፣ የሰብአዊ መብቶች መከበርን፣ የህግ 

የበሊይነትንና የዱሞክራሲ ስርዒት መረጋገጥን 

ቀዲማይ ዒሊማቸው አዴርገው ያሇመታከት 

የዯከሙ ሰው ናቸው ። ዚጎች በመንግስት 

የጸጥታ ኃይልች በግፍ ሲገዯለ፣ ያሇህግ 

ሲታሰሩና ሰቆቃ ሲዯረሰባቸው የፕሮፍ ሌብ 

ትቆስሊሇች። አዛነው ግን ዛም አይለም። 

ሁላም ከሰሇባዎች ጎን ይቆማለ። 

አጋርነታቸውን በተግባር ያሳያለ። መንግስታዊ 

ግዴያዎችን በማጋሇጥና ገዲዮች ሇፍርዴ 

እንዱቀርቡ በመሟገት፣ ታፍነው የዯረሱበት 

ያሌታወቁትን በማፈሊሇግና ነጻ ይሆኑ ዖንዴ 

በመትጋት፣ ግፍን በሚቻሇው ሁለ 

በማጋሇጥና በመጋፈጥ ነፍሱን ሇላልች 

አሳሌፎ የሰጠ የኢትዮጵያ ውዴ ሌጅ፤ 

(የተወዲጁን ብዔረኛ የጸጋዬ ገ/መዴህን 

አርአያን ቃሌ ሌዋስና) የኢትዮጵያ ሌዩ አፈር 

ናቸው - ፕሮፍ። ታሊቁ ሰው ስንት የነጻነት፣ 

የፍትህ፣ የሰብአዊ መብት፣ የፕሬስ ነጻነት 

ታጋዮችን አፈሩ?. . . ስንት ዯቀ መዛሙሮች 

አስከተለ? . . .ስንት ትንታግ እምቢ ባዮችን 

ፈጠሩ? . . . አትጠራጠሩ አእሊፍ ናቸው። 

የነገይቷ ኢትዮጵያ ተስፋዎች። 

ጥቂት ትውስቶች - ከኢሰመጉ ቆይታዬ   

   በኢሰመጉ ዒሊማዎች ተማርኬ ከአባሌነት 

እስከ ሰራተኛነት በቆየሁበት ከ10 በሊይ 

ዒመታት የታሊቁን ምሁር ዏዋቂነትና ብስሇት፣ 

ዴፍረትና ቁርጠኝነት፣ ንዳትና አይበገሬነት፣ 

ቀጥተኛነትና ቀናዓነት፣ ሇላልች ሀሳቢነትና 

ተቆርቋሪነት . . . በቅርበት ሇማየት ዔዴሌ 

አግኝቻሇሁ። ሇአብነቱ ያህሌ እንሆ 

ከትውስቶቼ ጥቂቱን አቀርባሇሁ፦ 

   ኢሰመጉ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት 

ምርመራና ማጣራት ክፍሌ ከመግባቴ በፊት 

በአባሌነት በተሇያዩ ኮሜቴዎች ውስጥ በበጎ 

ፍቃዴ እሰራ ነበር። የኢሰመጉ ስራ አስፈጻሚ 

7 ወጣቶችን መርጦ ስሌጠና እንዱሰጠን 

አዯረገ። በወቅቱ አዱስ አበባ ዩንቨርሲቲ 
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የነበሩና ታሊሊቅ ስም የነበራቸው ምሁራን 

ኮርሶቹን ተከፋፍሇው ያስተምሩን ነበር። ፕ/ር 

መስፍን፣ ፕ/ር አንዲርጋቸው፣ ድ/ር በፍቃደ 

ዯግፌ፣ አቶ ንጋቱና ሉልችም ነበሩ። ሰባቱ 

ሰሌጣኞች ዯግሞ ፦ ያሬዴ፣ ቸርነት፣ 

ዒይንአዱስ፣ ሮማን፣ ሰሇሞን፣ ነጻነት እና እኔ 

ነበርን። Research and Methodology 

የሚሰጡን ፕ/ር መስፍን ነበሩ።  ፕሮፍ 

በወቅቱ በአንዴ ጉዲይ ዴምዲሜ

(conclusion) ሊይ ከመዴረሳችን በፊት 

እንዳት ከስሩ ማጥናት እንዲሇብን፣ በማስረጃ 

ማስዯገፍና ላልችም መሰረታዊ ነጥቦችን 

እያነሱ ያስተምሩን ፣ በቤት ስራም ያጣዴፉን 

ነበር። ሰሌጣኞቹ በሙለ በ20ዎቹ መጀመርያ 

ዔዴሜ ሊይ የምንገኝ ወጣቶች ስንሆን ሇብ 

ርዔሰ ጉዲዮችም እንግዲ ነበርን። ፕሮፍ ዯግሞ 

በማፋጠጥ፣ በጥያቄና መሌስ፣ በክርክር 

አእምሯችንን ይሞርደታሌ።  የሳቸው ክፍሇ 

ጊዚ ሁላም ቢሆን የተጋጋሇ ነው። የሀሳብ 

ሙግቱ ይዯራሌ። ያሇማስረጃ ፕሮፍን ማሇፍ 

አይሞከርም። በአራዲ ቋንቋ መሸወዴ 

አይታሰብም። ክፍለ ውስጥ የማይዲሰስ ርዔስ 

የሇም። ባህሌ፣ ሀይማኖት፣ ታሪክ፣ ዴህነት፣ 

ሥሌጣን . . . ወዖተ። የህብረተሰቡ አንኳር 

ጉዲዮች ሁለ ይነሱ ነበር ብሌ ማጋነን 

አይሆንም። 

   አንዴ ቀን እንዱህ ሆነ። ስሇባህሌና የነጻነት 

ጉዲይ ተነስቶ እንወያይ ጀመር። በመሀለ  

በማህበረሰቡ ያሌተሇመደ ዒይነት 

አሇባበሶችን በተመሇከተ  የተሇያዩ 

አስተያየቶች ተነሱ። ፕሮፍ ከነጻነት አኳያ 

ሲያዩት ኃይማኖት፣ አስተዲዯግና ባህሌ 

ጨምዴድ የያዖኝ እኔ ዯግሞ ሙግት ቢጤ 

ሞካከረኝ። የህብረተሰቡን ሞራሊዊ ዔሴቶች 

የሚጋፉ ተግባሮች ክሌክሌ ይገባቸዋሌ በሚሌ 

‹ጸያፍ› ያሌኳቸውን ዒይነት አሇባበሶች 

ተቃወምኩኝ። ፕሮፍ ታዱያ በመርህ ዯረጃ 

ነበር መሌስ ያሳጡኝ። ሰዎች የላሊውን 

መብት እስካሌተጋፉ ዴረስ ወዴዯው  

የሚያዯርጉትን ነገር ሇምን ትከሇክሊቸዋሇህ? 

የፈቀዲቸውን የማዴረግ ግሇሰባዊ 

ነጻነታቸውን ሇምን ትገዴበዋሇህ? መብቱስ 

አሇህ ወይ? አለኝ። እዘያው ቢሮ ውስጥ 

የነበረ የጆርጅ ኦርዊሌ መጽሀፍ አውጥተውም 

ሁላም የማይረሳኝን ጥቅስ አስነበቡኝ። 

“ላልች  አንተ የምትፈሌገውን ብቻ ሳይሆን 

የማትፈሌገውንም ሲናገሩ ሇመስማት ሞክር” 

የሚሌ። በርግጥም ያቺ ሙግት ተያያዥነት 

ባሊቸው ጉዲዮች ርያ እንዲምሰሇስሌ 

ያገዖችኝ ዒይነተኛ ቁም ነገር ሆነች። 

የማንወዲቸውን ነገሮች ስሇሚወደ፣ መጥፎ 

የምንሊቸውን ጉዲዮች ጥሩ ስሇሚለ ሁለ 

ማሰቡ አይከፋም። “እንዯኔ ብቻ እዪ፣ እንዯኔ 

ብቻ አስብ . . .” አይበጅም። “እንዯኔ ብቻ” 

ሇአንዴ የመብት ተሟጋች አይሰራም። “እንዯኔ 

ብቻ” ሇአንዴ ፖሇቲከኛም አይሆንም። ነጥቡ 

ላልች ኃሳቦችን ሇመመርመርም በር 

ከፍቶሌኛሌ። የክርስትና ዔምነት ተከታይ 

ብሆንም ቁርአንንም አነበብኩ። የኮንፌሽየስን 

ጨምሮ የተሇያዩ ፍሌስፍናዎችን ሇጠቅሊሊ 

ዔውቀት እንዲነብ ግፊት ሆነኝ። ከራሴ ባህሌና 

ሀይማኖት ምህዋር ወጥቼ ላልችንም 

ሇመስማትና ሇመረዲት እንዴሞክር 

አነሳሳኝ። . . . አንዲንዳ ፕሮፍን ያህሌ 

የዔውቀት ማህዯር በብሄራዊ ዯረጃ 

በሚተሊሇፉ መገናኛ ብሀን እየቀረቡ 

ህዛቡን የሚያስተምሩበት ዔዴሌ ቢኖር ምንኛ 

ጥሩ ነበር እያሌኩ እመኛሇሁ። ችግሩ ግን 

አምባገነን ስርአቶች ይህን ቢፈቅደ የስሌጣን 

ዔዴሜያቸው እንዯሚያጥር ስሇሚያውቁት 

የማያዯርጉት መሆኑ ነው። 

 ሔገ - አራዊት 

    “ሔገ- አራዊት” በ1997 ዒ.ም. የምርጫ 

ክርክር ወቅት ፕሮፍ የአፈና ስርአትን 

ሇመግሇጽ የተጠቀሙባት ቃሌ ናት። መሇስና 

በረከትን እንዳት ስታንጨረጭራቸው 

እንዯቆየችም አስታውሳሇሁ። 

   እሁዴ መጋቢት 30 ቀን 1993 ዒ.ም. 

ኢሰመጉ ‹የአካዲሚክ ነጻነት መብቶች› በሚሌ 

ርዔስ ሇአዱስ አበባ ዩንቨርሲቲ ተማሪዎች 

የአንዴ ቀን አውዯ ጥናት አዖጋጅቶ ነበር። 

ተናጋሪዎቹ እነ ፕ/ር መስፍን ወሌዯ ማርያም 

እና ድ/ር ብርሀኑ ነጋ  ናቸው። ተሜ የብሄራዊ 

ልቶሪን አዲራሽ የሞሊው ከሰአቱ ቀዯም ብል 

ነበር።  በዔሇቱ ተናጋሪዎቹ ስሇሰው ሌጆች 

መብትና ነጻነት፣ ስሇዩንቨርሲቲ ተማሪዎች 

የመማር መብት . . . በስፋት ተነተኑ። 

ተማሪዎቹ ውስጥ ውስጡን ሲያበግናቸው 

የቆየውን ችግር ተናጋሪዎቹ በይፋ መዴረክ 

ሊይ ያሇፍርሀት ሲገሌጹት መመሌከት ቻለ። 

ይህም ፍርሀትን የማስወገዴ፣ ዔውነትን 

በጽናት የመፈሇግ ስሜትን ሇማሳዯግ የበቃ 

ሆነ። 

   በማግስቱ ተሜ 6ኪል ሊይ ተመመ። 

‹በጽሌመት ውስጥ ዖሊሇም ከመኖር፣ ብርሀን 

ውስጥ በነጻነት ሇአንዴ ሰዒት በስቃይ ማሳሇፍ 

ታሊቅነት ነው› እያሇ። “የአካዲሚክ ነጻነት 

ይከበር!” “መብታችን አሁኑኑ!” የሚለና 

ላልችም ጥሪዎች 6ኪልን አቋርጠው፤ 

5ኪልንና 4ኪልን አዲርሰው፤ ኮተቤን፣ 

ናዛሬትን፣ ባህር ዲርን፣ ጂማና ሏረርን 

ሇማራዴ ጊዚ አሌፈጀባቸውም። የተማሪዎቹን 

ጥያቄ ተከትል ህዛቡም አጋርነቱን አሳየ። 

‹ትንሽዬ አብዮት ተነሳ› ማሇት ይቻሊሌ። 

ከጦር መሳርያ ውጪ ምሊሽ የላሊቸው 

የአገዙ ታጣቂዎች ግን  አፈሙዙቸውን 

በሰሊማዊ ዚጎች ሊይ አዜሩ። 42 ንጹሀንንም 

ገዯለ። በርካታ ዚጎች በግፈኞች አረር ቆሰለ፤ 

ከፍተኛ ቁጥር ያሊቸው ተማሪዎችም ታፈኑ፣ 

ተጋ፣ ተቀጠቀጡ . . .። በወቅቱ ትንታግ 

የነበሩ የኢዳፓ አመራርና አባሊት ጭምር ወዯ 

ዛዋይና ሸዋ ሮቢት ተጋ። 

   ፕሮፍና ድ/ር ብርሀኑ ነጋም ዋጋ 

መክፈሊቸው አሌቀረም። ሚያዘያ 30 ቀን 

1993ዒ.ም. በቁጥጥር ስር ውሇው ሇ28 ቀናት 

በዛነኛው ማዔከሊዊ ማሰቃያ በእስራት ቆዩ። 

በዘህ ንቅናቄ የተማሪዎቹ ፕሬዖዲንት 

የነበረው ተክሇ ሚካኤሌ አበበ (አሁን ካናዲ) 

እና ዋና ጸሀፊ የነበረው መስፍን ወሌዯ ስሊሴ 

(አሁን አውስትራሉያ) ከላልች በርካታ 

ተማሪዎች ጋር ወዯ ኬንያ ሇመሰዯዴ 

መገዯዲቸው ይታወሳሌ። 

   በተከታዩ ሳምንት የህወሀት የዯህንነት 

ሰዎች ከፖሉሶች ጋር በመሆን እስረኛውን 

ፕሮፌሰር ይዖው ወዯ እኛ ቢሮ መጥተው 

ነበር። ከአንዳም ሶስቴ። ግንቦት3፣ 4 እና 9 

ቀን 1993ዒ.ም.  ቢሯችንን በረበሯት። 

በወቅቱ ፕሮፍ ግፉን አውግዖው የረሀብ 

አዴማ ሊይ ነበሩ። ታጣቂዎቹ የእኔንና የስራ 

ባሌዯረቦቼን ጠረጴዙዎች እየከፋፈቱ 

የሚፈሌጉትን ሁለ ይወስደ ነበር። ከእኔ 

ዳስክ መሳቢያ ኪስ ውስጥ  የመንግስት 

ታጣቂዎች የፈጸሙትን ህገ ወጥ ግዴያ 

ስንመረምር በማስረጃነት ተወስድ የነበረ 

አንዴ  የጥይት ቀሇሀ መገኘቱ ትዛ ይሇኛሌ።  

አንዴ የህወሀት ዯህንነት አባሌ ቀሌሀዋን ይዜ 

አፈጠጠብኝ። “ከየት አመጣኸው” ሲሌም 

ጮኸ። ይሄኔ ፕሮፍ መቼም የማይረሳኝ 

ምሊሽ ሰጡ። በሞራሌ ከፍታ ሊይ ቆመው 

“አትጩህ!“ አለት። “ እነዘህ ወጣቶች 

የሚሰሩትን የሚያውቁ የህግ ባሇሙያዎች 

ናቸው። ከቶም በአንተ የሚዯነፋባቸው ሌጆች 

አይዯለም “ ብሇው አስዯነገጡት። በእውነቱ 

በፕሮፍ ሊይ የሚታየው በራስ መተማመንና 

የሞራሌ የበሊይነት አፋኞቹን ሳይቀር 

የማርበዴበዴ ሀይሌ እንዯነበረው ሳይ 

ገረመኝ። ፕሮፍ በአሳሪዎቻቸው እጅ  

ይውዯቁ እንጂ በመንፈስ ተጽዔኖ ስር 

የታሰሩት ግን ራሳቸው አሳሪዎቹ ይመስለ 

ነበር። ያ ታሊቅ ሀይሌ ከምን መነጨ? . . . 

ዔውነትን ይዜ ከመቆም፣ ከዒሊማ ጽናትና  

      ወዯ ገጽ   39 ዜሯሌ 
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አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

   ስሇ ፕ/ር መስፍን ወሌዯማርያም መሌካም ሥራዎች የማውቀውን 

ያህሌ እንዴመሰክር እዴለን ስሇሰጣችሁኝና እኝህን ታሊቅ ኢትዮጵያዊ 

ምሁር ሇሚወዶት አገራቸውና ሇሚያከብሩት ሔዛብ ያበረከቱትን 

አስተዋጽዕ በህይወት እያለ ሇመዖከር በማሰባችሁ ምስጋናዬ እጅግ 

ከፍ ያሇ ነው። ፕ/ር መስፍን ከሌጅነት እስከ አሁን ዯከመኝ፣ ሰሇቸኝ 

ሳይለና ተስፋም ሳይቆርጡ ኢትዮጵያና ሔዛቧን ሇዖመናት 

ከተጫኗቸው መከራዎች ሇመታዯግ እውቀታቸውን፣ ገንዖባቸውን፣ 

ጉሌበታቸውንና ጊዚያቸውን ያሇ አንዲች ስስት ሲገብሩ የኖሩ ሰው 

ናቸው። ዙሬም በእስተርጅና እዴሜን ተከትል ከመጣ የጤና መታወክ 

ጋር እየታገለ ሇአገርና ሇወገን ይበጃሌ ያለትን ከማዴረግ 

አሌተቆጠቡም። 

   እኔ ፕ/ር መስፍንን የማውቃቸው ቀዯም ሲሌ በተሇያዩ ህዛባዊ 

መዴረኮች ሊይ እየተጋበ አገራዊ በሆኑ ጉዲዮች ሪያ ትምህርት 

ሲሰጡና በተሇያዩ ጋዚጦችና መጽሓቶችም በሚታተሙ ጽሐፎቻቸው 

ነበር። ከዘያም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባዓ (ኢሰመጉ) ተባባሪ 

አባሌ በሆንኩኝ ጊዚ እኝህን ታሊቅ ሰው በቅርበት ሇማወቅ ቻሌኩ። 

ኢሰመጉ ሇአባሊቱ በሚያዖጋጃቸው የውይይት መዴረኮች፣ የስነ-ዚጋ 

ትምህርቶችና አመታዊ ጉባኤዎች ሊይ ፕ/ር መስፍን በሰብአዊ 

መብቶች፣ በሔግ ሌዔሌና እና በዳሞክራሲያዊ ሥርዒት ግንባታ ሪያ 

ይሰጡት የነበረው ትምህርትና ያዯርጓቸው የነበሩት ንግግሮች 

የኢሰመጉ አባሊት በሆንነው ወጣቶች አዔምሮ ውስጥ ታትመው ዙሬ 

ያሇንን ስብዔና እንዴንሊበስ አዴርጎናሌ። እኔና የተወሰንን ወጣቶች 

ከኢሰመጉ ጋር የነበረን ቆይታ ከተባባሪ አባሌነት አሌፎ ወዯ 

ሠራተኝነት በማዯጉም ፕ/ር መስፍንን እጅግ እንዴንቀርባቸውና 

ከአዯባባይ እውቂያም አሌፎ በሥራና በትግሌ መሪነት 

እንዴናውቃቸው እዴሌ ፈጥሮሌናሌ። ኢሰመጉ ውስጥ ሇሰባት 

አመታት ያህሌ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት መርማሪነት ባገሇገሌኩበት 

ጊዚ ውስጥ የዴርጅቱን አሊማ ሇማሳካት የሚያስችሇውን የመርማሪነት 

ክህልትና የሙያ ጽናትን፤ እንዱሁም ስሇ ሰብአዊ መብቶች ጥሌቅ የሆነ 

ግንዙቤንና እውቀትን ያገኘነው ከፕ/ር መስፍን ነው።    

   ፕ/ር መስፍን እሩህሩህ፣ አዙኝና ፈሪሃ እግዘያብሄር ያዯረባቸው ሰው 

በመሆናቸው የተገፉና በዯሌ የዯረሰባቸውን ሰዎች ህመምና ስቃይ 

ቶል ብል የመረዲት ችልታ ብቻ ሳይሆን ከጎናቸውም በጽናት 

በመቆም ግንባር ቀዯም ናቸው። እንዯ በርካታዎቹ የአገራችን ምሁራን 

የወገኖቻቸውን ስቃይ ከንፈር በመምጠጥ ወይም ሌሂቃዊ ትንታኔ 

በመስጠት አያሌፉም። የዖር፣ የኃይማኖት፣ የፖሇቲካ ምሌከታ ወይም 

ላልች መስፈርቶች ሳይወስኗቸው ሇሰው ሌጆች ሁለ፤ በተሇይም 

ሇዴሆች፣ የመብት ጥሰትና የግፍ ተግባር ሰሇባ ሇሆኑ፣ መዴሌኦና 

መገሇሌ ሇዯረሰባቸው ሁለ በዴፍረትና በሙለ ሌብ አዯባባይ ቆመው 

ዴምጻቸውን የሚያሰሙ የሔዛብና የአገር ኩራት ናቸው። 

   በአብሮ ቆይታችን ውስጥ ከፕ/ር መስፍን የተማርናቸው እጅግ 

በርካታ ነገሮች ቢኖሩም ጥቂቶቹን ሇማውሳት እወዲሇሁ። አንደ ሇሰው 

ሌጆች ሁለ ያሊቸው እኩሌ አክብሮትና ሚዙን ሇፍትህና ሇሰብአዊ 

መብቶች መከበር ያሊቸውን ተቆርቋሪነትና ጽናት በምንም 

አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን እንዲይዙነፍ ያዯረገው መሆኑን 

ነው። ሇዘህም የኢትዮ-ኤርትራን ጦርነት ተከትል 

በኤርትራዊያን ከኢትዮጵያ በግዲጅ መባረር ሊይ የነበራቸው 

ጠንካራ አቋም እንደ ጥሩ ማሳያ ነው። በርካታ የሔግ 

ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች 

ሳይቀሩ በዘህ ሁኔታ ሊይ ሚዙን የሳተ አቋም ሲይ ፕ/ር 

መስፍን ግን መንግስት የፈጸመውን የመብት ጥሰት 

ኢሰመጉም እንዱያወግዖው ከማዴረጋቸውም ባሻገር በግሊቸውም 

አዯባባይ ሊይ ወጥተው ዴርጊቱን አውግዖዋሌ። በዘህም ከተሇያዩ 

አካሊት ጠንካራ ነቀፌታዎች ተሰንዛረውባቸዋሌ። በኢሰመጉ የአባሊትና 

የሰራተኞች ስብሰባዎችም ሊይ ጉዲዩ በተዯጋጋሚ ተነስቶ አንዲንዴ 

ሰዎች የኤርትራዊያኑን በዘያ መንገዴ መባረር እንዯትክክሇኛ እርምጃ 

ሲቆጥሩት ተስተውሎሌ። ይሁንና ፕ/ር መስፍን አንዴ የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች እንዱህ ባለ ጉዲዮች ሊይ ሉሊበስ ስሇሚገባው ስብዔና፣ ነገሩን 

የሚመዛንበትን ፍትሃዊ የሆነ ሚዙንና ከሰብአዊ መብቶች ዴንጋጌዎችና 

መርሆዎች አንጻር ያሇውን እንዴምታ በጥሌቀት በማስረዲት ብዎች 

የተንሻፈፈ አመሇካከታቸውን እንዱያርቁ አዴርገዋሌ።    

   ላሊው ትውስታ በአዱስ አበባ የምሽት ጭፈራ ቤቶች ውስጥ ሰዎች 

እርቃናቸውን ሲጨፍሩ ተገኙ በሚሌ በርካታ ሰዎች ሇእስር 

ከመዲረጋቸው ጋር የተያያዖ ነው። ይህን ዚና ተከትል ከተሇያዩ 

የአገሪቱ ክፍልች መንግስት የወሰዯውን እርምጃ የሚዯግፉ ዴምጾች 

ይሰሙ ነበር። በኢሰመጉ የምርመራ ክፍሌም ሆነ በጽ/ቤቱ ውስጥ 

በወቅቱ የነበሩ ኃሊፊዎች ከጠቅሊሊው ማኅበረሰብ ጋር ተመሳሳይ የሆነ 

ምሌከታ ስሇነበረንና ዴርጊቱንም እንዯ ነውር የመቁጠር አዛማሚያ 

ስሇነበር ጉዲዩን ከሰብአዊ መብት አንጻር ሇማየት አቅሙ አሌነበረንም። 

በመሆኑም ሁኔታውን ሳንከታተሇውና በግሇሰቦቹ መታሰርም ሪያ 

ምርመራ ሳናካሂዴ ቆየን። ይህን የታዖቡት ፕ/ር መስፍን የኢሰመጉ ጽ/

ቤት ዴረስ በመምጣት ከሰበሰቡን በኋሊ ይህን ጉዲዩ ሇምን ችሊ 

እንዲሌነው ጠየቁን። እኛም የተሰማንን ገሇጽን። ፕ/ር መስፍንም 

በባህሌ፣ በኃይማኖትና በላልች አገራዊ ወጎች የተተበተበውን 

አስተሳሰባችንን ቆም ብሇን እንዴንፈትሽ በሚያዯርግ መሌኩ ጉዲዩን 

ከአገሪቱና ከአሇም አቀፍ ሔግ አንጻር ያሇውን እንዴምታ በማሳየት 

እነዘህ ሰዎች እራቁታቸውን የጨፈሩት ባዯባባይ እስካሌሆነ ዴረስና 

ታዲሚያቸውም ያለበትን ቦታ ፈሌጎና ከፍ ያሇ ገንዖብም ከፍል 

እስከታዯመ ዴረስ የቀሪው ሔዛብ መብትም ሆነ ጥቅም የተነካ 

መሆኑን የሚያሳይ ምንም ነገር የሇም። ስሇዘህ ባህሊችንን አጉዴፈዋሌ፣ 

ወዖተ… የሚለ ምክንያቶች ዯርዴሮ ግሇሰቦቹን እና ታዲሚዎቻቸውን 

ከየጭፈራ ቤቱ ሄድ በማሰር መንግሥት የሰብአዊ መብታቸውን 

ያሇአግባቡ የጣሰ መሆኑንና ቀሪውም ሔዛብ፤ እኛም “የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች” ነን የምንሇው ሰዎች ሳንቀር እርምጃውን መዯገፋችን አግባብ 

እንዲሌሆን አስተምረውናሌ። ሃሳባቸውንም በግሌ ጋዚጦች በኩሌ 

በአዯባባይ አሳይተዋሌ። ስንቶቻችን ከዘህ ክስተት ትምህርት 

እንዯወሰዴን አፍ ሞሌቶ መናገር ይከብዲሌ። ምክንያቱም ዙሬም 

በነጻነት እንዲናስብ፣ ነገሮችን በጥሌቀት መርምረን ሚዙን ያሇው 

አስተሳሰብ እንዲንይዛ ተብትበው የያን ባህሊዊ፣ ኃይማኖታዊና 

ላልች ስንክሳሮች እንዲለ ናቸውና። 

   ፕ/ር መስፍን ስሇ ሃብትና ንብረትም፣ እንዱሁም በማህበራዊ ፍትህ 

ሪያ ያሊቸው አቋምና ሲያስተምሩን የኖሩትም ከዘሁ ጥሌቅ ከሆነው 

የሰውን ሌጅ ስብእና እና የሞራሌ ሌዔሌና ከሚመዛኑበት ሚዙን ጋር 

የተቆራኘ ነው። በዴህነትና በባሇሃብትነት መካከሌ ያሇውን ቁርኝት 
      ወዯ ገጽ 23 ዜሯሌ 
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የመን ጉዲይ ዙሬ የዯረሰባት ምስቅሌቅሌ 

ሁኔታ ሊይ ሳይዯርስ እውቁ የድቼቬሇው 

ጋዚጠኛ ነጋሽ መሒመዴ ባንዴ አጭር 

ቃሇ መጠይቅ ውስጥ "ይህ ውጥንቅጥ ቀይ 

ባሔርን ይሸጋገር ይሆን ወይ?" ብል እንዯ 

ቀሌዴ ማሳረጊያው ሊይ ጥያቄ ወረወረሌኝ። 

እኔም በቀሌዴ ነበር "የት ይቀራሌ!" ያሌኩት 

በዘያን ጊዚ። ስሇ ጥያቄው በጥሞናና 

በጥሌቀት ሳሊስብበት ነበር የመሇስኩሇት። 

በዯመ-ነፍስ ማሇቱ ሳይቀሌ አይቀርም። በኋሊ 

ሊይ ግን በጥሞና አሰብኩበት።በተሇይ የየመን 

ጉዲይ አሁን ወዯ ዯረሰበት የእርስ-በርስ 

ጦርነት መሰሌ ሁኔታ ከዯረሰ በኋሊ 

የአካባቢያችን ትርምስምሶች ቀይ ባሔርን 

ተሻግረው እኛን ሉያተረማምሱን ይችሊለን? 

የሚሇውን ጥያቄ በምር አሰብኩበት፤ 

አሳሰበኝም። ትርምሱ፣ ምስቅሌቅለና ቁሩቁሱ 

ጠባቡን የባብ-አሌ-መንዯብ መሸጋገሩ ብቻ 

አሌነበረም አሳሳቢው። ዙሬ ሁለም የየመን 

ውጥንቅጥ ሁኔታ አካባቢውን 

ከማተረማመስ አሌፎ 

"ሇዒሇማችን ሰሊምና ዯህንነት 

አናጊ የስጋት ምንጭ" ይሆናሌ 

እያለ ናቸው። ሌብ በለ ይቺ 

ባንዴ ጉዲይ የተ.መ. ዴ. የፀጥታ 

ምክር ቤት ጣሌቃ እንዱገባ 

ሲፈሇግ የምትመዖዛ ሒረግ ነች። 

አስፈሊጊ ሆኖ ከተገኘም በፀጥታ 

ምክር ቤቱ ሒሊፊነት መዖዖኛው 

ሰባተኛው አንቀጽ ተጠቅሶ ሰሊም አስከባሪ 

ኃይሌ እንዱሰማራ ምክንያት (ካሌተገኘም) 

ሰበብ ሲፈሇግ ነው። ሰበብም መገኘቱ 

አይቀርም! የዙሬ 15 ዒመት ገዯማ በ1998 

አሜሪካና ሸሪኮቿ ዮጎስሊቪያን ሇ78 ቀን 

በቦምብ የዯበዯቡት "ሰብአዊ ጣሌቃ ገብነት" 

በሚሌ ሰበብ ነበር። ዴብዯባውም "ሰብአዊ 

ዴብዯባ" መሆኑ ነው። 

     የሳዐዱ አየር ዴብዴባ የተጀመረው 

በዒብደ ራቦ ማንሱር ሃዱ የሚመራው ሔጋዊ 

የየመን መንግሥት ባቀረበሊቸው ጥያቄ 

መሠረት ነው ተብሎሌ። ባሁኑ የሣዐዱና 

ተቀጸሊዎቿ ዯብዯባ ከገሌፍ 4 ሃገራት 

በተጨማሪ 6 ሃገርት እየተሳተፉበት ነው 

ተባሇ። ግብፅም፣ ሱዲንም ጆርዲንም አለበት። 

አሇንበት ብሇዋሌና። ፓኪስታንና አፍጋን 

ስታንም አሇንበት ብሇዋሌ። ከቅርቦቹ ዕማን 

ሡሌጣኔት ብቻ ናት ‘እኔን እሇፉኝ’ ያሇችው። 

ከሁለም የሚገርመው ግን አፍጋኒስታን 

ሳትቀር ከሣዐዱ ዒረቢያ ጎን መቆሟን 

አሳታውቃሇች መባለ ነው። በዘህ ዚና 

እየተገረምኩ የሱዲኑ መሪ አሌበሺር ሃገራቸው 

ከሣዐደ ጎን ስሇመሰሇፏ አስፈሊጊነት 

ያቀረቡት ምክንያት ከማስገርም አሌፎ ፈገግ 

አሰኝቶኛሌ። " በሣዐዱ ዒረቢያ ያለት ሁሇት 

ቅደሳን የሙስሉም ሙክራቦች ሊይ 

የሚቃጣውን ወረራ ሇመከሊከሌ ነው" ያለትን 

አስቂኝ ምክንያት ማሇቴ ነው። ሁሇቱ የሒበሻ 

መንግሥታት ፈራ ተባ እያለ ዛምታን 

ከመረጡ በኋሊ ኤርትራ ሇንጉሡ መሌእከት 

ሌካሇች ተባሇ። ኢትዮጵያ ዯግሞ "ሔጋዊውን 

መንግሥት እቦታው ማስመሇሱን " 

እንዯምትዯግፍ ብቻ ሳይሆን በአጠቃሊይ 

ሚኒስትሯ እንዯበት"የመን የኢትዮጵያ የቅርብ 

ወዲጅ" በመሆኗ ሃገሪቷ የተረጋጋች 

እንዴትሆን፣ ይህም ሇአካባቢ ሰሊምና ሌማት 

በተሇይም "የቀይ ባሔርን ሪያ ሰሊም 

በማዴረጉ" ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዲሇው 

አስታውቃሇች። ሟቹ ጠቅሊይ ሚንስትር 

"ምንን ነበረ፣ ማንን ምን ያገባዋሌ" ያለት? 

የቀይ ባሔር ሰሊም ኢትዮጵያን እንዯሚያገባት 

አሁን ከተከሰተሊቸው "ማሌ ጎዲኒ" ነው 

ሇእኛ። እንኳን ሇዘህ በቁ! አዱሱ 

የዯብዲቢዎች ስብስብ ከዘህ በፊት በጆርጅ 

ቡሽ ዖመን ሳዲም ሁሴንን ሇመዯብዯብ 

ከተሰባሰቡት በጎ ፈቃጅ ወድ-ዖማቾች (The 

Coalition of the Willing) ጋር እየተመሳሰሇ 

ነው የመጣው ። በአየር ዴብዯባ ብቻ እሌባት 

ያስመዖገበ የጦር ውል እምብዙም 

ባሇመታወቁ ሐቲ አማፅያኑን ወዯ ተነሱበት 

ሣዔዲ አውራጃ መስመሇስ መቻለ ግን 

ከወዱሁ ብዎችን አጠራጥሯሌ። ወዯ 

ውይይት ክብ ጠረጴዙ እንዱመሇሱና 

ከቀሪዎቹ የሃገሪቷ ባሇዴርሻ ወገኖች ጋር 

እንዱነጋገሩ ማስገዯዴ ግን  ይቻሌ ይሆናሌ። 

ጦርነቱን ወዯ ራሷ ወዯ  ሣዐዱ ዒረቢያ 

ማዙመታቸው ሳይቀሊቸው አይቀርም የሚለ 

የአካባቢ ታዙቢዎችም አለ። ሐቲዎቹ 

በተገሊቢጦሹ የቆየ ሑሳብ ሇማወራረዴ 

ሣዐዱ ዒረቢያ ከየመን በጉሌበት 

የጠረነፈችውን መሬት ገና እንስመሌሳሇን 

እያለ እየዙቱ ናቸውና። 

     ሇሁለም የመንግሥታት ወይም ሃገራት 

ከውስጥ የመዛሇፍሇፍ ሂዯት 

"Balkanization" የሚሌ ስም የተሰጠው 

ከአንዯኛ የዒሇም ጦርነት በኋሊ በባሌካን 

ሃገራት የተከሰተውን የሃገራት ወዯ ታናናሽ 

ክፍሌፋዮች የመሸንሸን ክስተት ተከትል 

ነበር። በዘያን ጊዚ ባሌካኒዚሽን የተሰኘው 

የባሌካኑ ሃገራት መዛሇፍሇፍ ወይም 

"መበሌከን" ነው። እንዯ ባሌካን ሃገራት 

ተዛሇፍሌፎ የመፈረካከስ ሂዯትን 

ሇማመሌከት። ስያሜው ሇመቶዎቹ ዒመታት 

በዐስማን ቱርኮች ይገ የነበሩት የባሌካን 

ባሔረ-ሥሊጤ ሃገሮች ወዯ ታናናሽ 

መንግሥታት የመከፋፈሊቸውን ሂዯት ገሊጭ 

ነው። ቃለ የተወሰነ አለታዊ ቃና ወይም 

ቅሊፄ አያጣውም። ከእዘያ ሌምዴ በመነሳት 

ባንደ ሃገር የሚከሰተው አፍረክራኪ ቀውስ 

በዘያው ሃገር ስም ይወጣሇት ገባ። ሇምሳላ 

የሶማላ አፈረካከስ ክስተት "ሶማሉዚዬሸን" 

የሚሌ አገር ጠቀስ ስም ወጣሇት። ከዘያም 

በፊት በዒረቡ ዒሇም "ሉባናኒዘዬሸን" የሚባሌ 

የመፍረክረክ ዯዌ ከ1975 እስከ 2008 ዒ.ም. 

ዴረሰ ሃገሪቷን ሊመሰቃቀሇው የእርስ-በርስ 

ጦርነት የተሰጠ  ስም ነው ። ከዘያም በኋሊ  

በየተራ የተዖመተበት ቁርቁስና 

መፍረክረክ ሁለ  በተፈርክራኪዋ 

ሃገር ስም ዲቦ ይቆረስሇት ገባ ። 

ዙሬ ባሇተራ ሇሆነው  የየመኑ 

የእርስ በርስ ምስቅሌቅሌ ገና ምን 

ስም እንዯሚወጣሇት 

አሊውቅም። በላሊ አባባሌ የየመኑ 

ውጥንቅጥ ምን ስም ይሰጠው 

ነው። ምክንያቱ እያንዲንደ 

መፍረክረክና መመሰቃቀሌ 

መቼም የራሱ የሆኑ ገሊጭ ባሔርያት አለትና። 

" የመኒዚሽንም " እንዯ ማንኛውም የአእምሮ 

ውጤት (Intellectual Property) ሇስም-

አውጪ የኮፒራይት መብቱ በሔግ የተጠበቀ 

ይሆናሌ።  

     የዒረቡ ፀዯይ እንቅስቃሴ በርካታ ዒረብ 

ሃገራትን ባዲረሰበት ወቅት በርካታ 

ኢትዮጵያውያን ሁኔታዎችን በጉጉትና 

በቅርበት ይከታተለ ገቡ። ሔዛባዊ መነሳስቱ 

የቆዩ የአካባቢ አምባገነኖችን ተራ በተራ 

እየጎበኘ፤ በቱኒስ፣ በሉቢያና በግብፅ 

መሪዎችን ያሸቀነጠረበትን ሂዯት ከቅርበት 

ብቻ ሳይሆን እንዯ አብነትም ይመሇከቱት 

ጀመር። አሌፎ ተርፎ እንዯ ዴሮ 

ከምዔራባውያኑ ወይም ፈረንጆቹ የዚና 

ማዔከሊት ዋቢነትና ማጣቀሻነት ሳይሆን 

ቀጥታ ቅርበት ካሊቸው ከባሇቤቶቹ ምንጮች፣ 

ከእነ አሌ-ጀዘራና አሌ-ዒራቢያ ዒይነቱ የዚና 

ምንጮች መጎንጨት መሇማመዴ እያዖወተሩ 

ነበር። በ2011ዒ.ም. ሔዛባዊ መነሳሳትና 

እንቢተኛነት የመንን ከዲር እስከዲር አዲርሶ 

(የገሇፍ ሃገራት ተነሳሽነት በጎዯሇው 

የመፍትሓ ሒሳብ) የ32 ዒመቱን ወታዯራዊ 

ፈሊጭ-ቆራጭ መሪ ከሥሌጣን አስወገዯ። ሌክ 

የ 
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በግብፅ፣ በሶሪያና ሉቢያ በቅሌበሳ ኃይልች 

እንዯተዯረገው ሁለ ይህ ሔዛባዊ መነሳሳትን 

የመቀሌበሱ ሂዯት በየመንም ተጀመረ። 

በተሇያዩ በሥሌጣን የሚራኮቱ ሚሉሺያ 

ኃይልች አማኻኝነት። በዒረቡ ዒሇም 

የተቀጣጠሇው የመብትና የዱሞክራሲ ጥያቄ 

አገራቱን ተራ በተራ እንዲዲረሰው ሁለ 

ቅሌበሳውም በዘያኑ መጠን ተራ በተራ 

ያዲርስ ገባ ማሇቱ ይቀሊሌ። ሉቢያ፣ ሶሪያ 

አሁን ዯግሞ የመን እየወዯሙ ናቸው። 

በየመን የምንመሇከተው ይኽ በሃይማኖታዊ 

ማሉሺያና ላልች ኃይልች መካካሌ 

የሚካሄዯው የመተራመስ ሂዯት የራሱ 

መገሇጫዎች ቢኖሩትም ቅሌበሳው ይዖቱ ያው 

ነው። 

     ዙሬም ቢሆን አብዙኛው ኢትዮጵያዊ 

የመካከሇኛው ምሥራቅን ምስቅሌቅሌ ከቀይ 

ባሔር ባሻገር ከመከታተሌ አሌፎ 

‹ምስቅሌቅለና ትርምሱ እኛን ይመሇከተን 

ይሆን?› ‹ምስቅሌቅለ ቀይ ባሔርን ተሸጋግሮ 

እኛኑ ያተረማምሰን ይሆን?› እያሇ ማሳቡ 

የግዴ ነው። የኤርትራ 60 ኪልሚትር ጠረፍ 

ኢትዮጵያን ከአዯጋ ተጋሊጭነት ሉከሊከሊት 

ብቃት ሉኖረው አይችሌምና። 

ወዯዴንም፣ጠሊንም ሃገራችን በቀጠናው 

ተካታች ሃገር ናት።ከዘህ እውነታ ጋር 

መሇማመዴ ይኖርብናሌ።ከዘህ በተጨማሪ 

በመቶ ሺዎች የሚገመቱ የኢትዮጵያና 

የኤርትራ ዚጎች እርስ-በርስ ጦርነት እያሊጋት 

ባሇችው የመን ፍዲቸውን እያዩ ናቸው። 

መሸሸጊያ እየጠፋ ከሸሹበት፣ መሸሸጊያ ፍሇጋ 

ዲግም ሽሽት እንበሇው! 

     በዒረቡ ዒሇም በጥቅሌ፣ በዘሁ በቀጠናችን 

በተሇይ፣ የቆዩ ቃሌ ኪዲኖቹ እየፈራረሱና 

በአዲዱስ ትስስሮች እየተተኩ ናቸው ብሇናሌ። 

የእሳቱ ወሊፈን እየተስፈነጠረ የቅርቡንም 

የሩቁንም ሉያዲርስ ነው። ከየመን ጋር የቆየ 

ትስስር አሇን። የቅርብም የሩቅም። እስቲ 

በቅርቦቹ ጥምረቶች እንጀመር! የሳንዒ 

የትብብር መዴረክ ተብል በ 2002  ዒ.ም. 

መጨረሻ ‹አካባቢያው ዯህንነትና ንግዴ 

የማሳዯግ› ዒሊማ አንግቦ የተቋቋመው፤ 

የመንን፣ ኢትዮጵያንና ሱዲንን ያጣመረው 

(በኋሊ ሊይ ጃቡቲና ሶማሉያ የተቀሊቀለት) 

ጥምረት የመጨረሻው ነው። ምንም እንኳን 

ኤርትራ ትብብሩ እሷን የማናጋት ዒሊማ 

እንዲሇው ብታምንም ዴርጅቱ እምብዙም 

የተቋቋመበትን ዋና ዒሊማዎች ግብ ማስመታቱ 

አጠራጣሪ ነው። ከዘያ በፊት ከሙዒመር አሌ

-ጋዲፊ ጎን ሆኖ የጃዔፋር አሌ-ኑሜሪን ሱዲን 

ሇመክበብ - የዯርግ መንግሥት የላሊ ጥምረት 

አባሌ ሆኖ ነበር። ሶማሉያ የ1977ቱን ወረራ 

ከማፋፋሟ  ቀዯም ብል የኩባ መሪ ፊዯሌ 

ካስትሮ ሶማሉያን፣ ኢትዮጵያንና የዘያን 

ጊዚው ዯቡብ የመንን ያጣመረ ኮንፌዯሬሸን 

በመፍትሓ ሒሳብነት አቅርበው እንዯነበር 

ይታወሳሌ። ያ ጥምረት ባይተገበርም ቅለ፤ 

ዯርግ የዒረቡን ዒሇም በሁሇት ከፍል - 

ተራማጅና አዴሒሪ በሚሌ ፈርጆ ስሇነበር 

ዯቡብ የመን ከሃገራችን ጎን ተሰሌፋ 

ተዋግታሌናሇች። እንዱያውም በመጀመሪያ 

በዒሰብ በኩሌ የዯረሱት የዘያን ጊዚ የዯቡብ 

የመንና የኩባ ወታዯሮች ናቸው። በ1986ዒ.ም. 

ሊይ በዯቡብ የመን ሶሻሉስት ፓርቲ አመራር " 

ጓድች" መካከሌ በተጧጧፈው ዯም አፋሳሽ 

ፍጥጫ የመንግሥቱ ኃይሇማሪያም መንግሥት 

የፕሬዛዲንት ዒሉ ናስርን ወገን ሇመዯገፍ 

በባሔር ከዒሰብ ሠራዊት ሌኮ ነበር። ሠራዊቱ 

መዲረሻው ሳይዯረስ በሩሲያው አየር ዴብዯባ 

አማኻኝነት ፍሌሚያው እሌባት አገኘ እንጂ። 

ብ ያሌተነገረሇት የጀብዯኛነት ታሪክ ነው። 

ምናሌበት በቅርቡ ሇሔትመት ይበቃሌ ተብል 

በሚገመተው የሸሇቃ ፍስሒ ዯስታ መጽሒፍ 

ስሇዘህ የ1986ዒ.ም. ዏቢይ ዖመቻ ይነግሩን 

እንዯሆነ መጠበቅ ነው። ምክንያቱም በዘያን 

ጊዚ ሳንዒ ዴረስ ተጉዖው ከዒሉ ዒብዲሌ 

ሣሉሔ ጋር ጓዴ ዒሉ ናስርን ወዯ ሥሌጣን 

የማስመሇሱን ዖመቻ መርሒ ግብር የተነጋገሩት 

እሳቸው ነበሩና። ባሌሳሳት ዖመቻው "ዖመቻ 

ካላብ " ነበር የተሰኘው። የዘያ ዖመቻ አብራሃ 

አሌ-አሽረም የሆኑት ግን ሁሇት የሒራሪ 

(አዯሬ) የጦር መኮንኖች ናቸው። ዖመቻውን 

የመሩት ብርጋዳር ጄኔራሌ ዒሉ ሒጂ ሲሆኑ 

በጦሩ ኮሚሳርነት የዖመቱት ሟቹ ሻምበሌ 

(አምባሳዯር) ፋይሳሌ ዩሱፍ ነበሩ። 

     ትናንትም ዙሬም ይህንን ጠባብ ወሽመጥ 

በሁሇቱም አቅጣጫ መሸጋገሩ አይሞከሬ 

ተግባር አሌነበረም። ዙሬም ሉሆን አይችሌም። 

ስሇዘህ ይህቺ 18 ኪል ሚትር የማትሞሊው 

ጠባብ መተሊሇፊያ አፍሪካና ኤሺያን 

ታሇያያሇች ብትባሌም በታሪክ የተሰነደና 

ያሌተሰነደ የሔዛብ ዛውውሮች ነበሩ። ገሚሱ 

የማስገበር ዖመቻዎች ናቸው። የነቢዩ 

መሒመዴ (ሳ.በ.ይ) ተከታዮች ወዯዘህ 

መሻገራቸው በሚገባ የተሰነዯ ታሪክ ነው። 

ከዘያ 40 ዒመት ገዯማ በፊት በአብራህ አሌ-

ሒበሺ (አሌ-አሽረም-ፊተ ገጣባው) ዖማችነት 

ከዙሬዬቷ ሳንዒ፣ ካባን ሇማውዯም ወዯ መካ 

የተዯረገው ዖመቻም በቁርኣንም ሳይቀር 

በ"ዛሆን ባሇቤቶች" አንቀጽ ተወስቷሌ። 

አብራሃ አሌ-ሒበሺ የካላብ ባሔር ተሻጋሪ ጦር 

አዛማች ነበሩ። ምንም እንኳን በተሇያዩ 

ምክንያቶች የቀይ ባሔር-ሻገር ትስስር 

የማይዋጥሊቸው ወገኖች ካፍሪካ ጠርዛ 

ተዯረጉ የተባለትን ሽግግሮችን እምብዙም 

አይቃወሙም። በሚገባ ካሌተሰኑደት ውስጥ 

የማኣረብ ግዴብ (ሰዴ ማኣረብ سدمأرب(  

ተዯርምሶ አካባቢው በውሃ ሙሊት 

ተጥሇቀሇቀ በሚባሌሇት ዖመን ከፍተኛ ቁጥር 

ያሇው ሔዛብ ወዯ አፍሪካዊ ጠረፍ 

የተሻገረበት አብነት አሇ። በነገራችን ሊይ 400 

ዒመት እስሌምና በመካ ከመሰበኩ በፊት 

የመን ሊይ የነበሩት ሔዛቦች በየአቅጣጫ 

ተበትነዋሌ፤ በወሃ ሙሊቱ ምክንያት። የመኖቹ 

እስከ ሰሜን አፍሪካ፣ ሶርያና ኢራቅ ዴረስ 

ፈሌሰው የተሰዯደት በዘያን ወቅት ነው 

ተብል ይነገራሌ። በዒሇም እንዯ የመኖች 

የተበተነ ሔዛብ የሇም ቢባሌ እምብዙም 

ማጋነን የሇበትም። በኢንድነዢያና በቼካጎ 

ከሰፈሩ ቆየትየት ብሇዋሌ። በተመሳስዩ 

ምክንያት ቀይ ባሔርን ተሻግረው ወዯ ዙሬይቱ 

ኤርትራና ኢትዮጵያ መፍሇሳቸውም ብ 

የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም። የሒበሻና 

አጋዘያን ፍሌሰትም ከዘህ ጋር በምን መሌኩ 

እንዯሚያያዛ ግሌፅ አይዯሇም፣ እስካሁን። 

ወዯ ኋሉ...ት.....ወዯ ኋሉት...የለሲ የሌጅ 

ሌጆችም በዘሁ በቀይ ባሔር መስመር በኩሌ 

ይሆናሌ የተሻገሩትና በአራቱ የዒሇም ማዔዖናት 

"የሰው ሌጅ" ተብሇው "በዛተው የተባት"። 

ያን ጊዚ ቀይ ባሔር ሳይጎረጉዴ መሬቱ የብስ-

ገጠም ነበር ካሌተባሇ በስተቀር። አንዱት 

ያነበብኳትና ባዱሱ መጽሒፌ (አሰባሳቢ 

ማንነት ባንዴ ሃገር ሌጅነት ገጽ16) 

ያሰፈርኳትን ታሪክ ብጤ ሌመርቅሊችሁ 

መሰሇኝ። ከዙሬዋ የሞሮኮ ጣንጂር ከተማ 

ተነስቶ አህጉራትን ያካሇሇው ኢብን-ባጡጣ 

(1304-1369) "አሌ-ሪህሊ" በተባሇው የጉዜ 

ዖገባው ቀይ ባሔርን "ባሔር አሌ-ሒበሽ" ተብል 

ሲጠራ እንዯነበረ የሚገሌጸውን ታሪክ ማሇቴ 

ነው። ዙሬም ባሔሩ እንዯ ገና "ባሔር አሌ-

ሒበሽ" ይባሌ ብሇን ብንከራከር አያምርብንም 

ትሊሊችሁ?! በሒኒሽ ዯሴት ባሇቤትነት 

ከመወዙገብ በባሔሩ ስያሜ ሊይ መነታርኩ 

ሳይሻሌ አይቀርም። ሌክ ዒረቦቹና ፋሪሶች 

በመሃሊቸው ባሇው ወሽመጥ አጠራር ሊይ 

እሰጣ-አገባ እንዯሚሇዋወጡት ማሇት ነው። 

ምናሌባት የኢትዮጵያና ኤርትራ 

መንግሥታትና ሔዛቦች አንዴ የሚስማሙበት 

ተጨማሪ ጉዲይ ያገኙ ነበር። ሒበሻ ነን 

ከሚለት ስያሜ በተጨማሪ ማሇቴ ነው። 

     ኢራን፣ ቱርክና እስራኤሌ በመካከሇኛ 

ምሥራቅ ቀጠና የሚካተቱ ነገር ግን ዒረብ 

ያሌሆኑ ወይም በዒረቦች አፈራረጅ "ዒጀም" 

የሚሰኙ ናቸው ብሇናሌ። በዘህ አፈራረጅ 

በዘህ ቀጠናችን ላልች ዒረብ ያሌሆኑ ሃገራት 

አለ። አይሁዲዊቷ እስራኤሌ ላሇኛዋ ዒረብ 

ያሇ ሆነች "ፀጉረ  

       ወዯ ገጽ   29 ዜሯሌ 



18 

አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

 

 

ይህ ነው እንግዱህ የኔ የህይወት መመሪያ ፍሌስፍናዬ። ያኔ 

የጀመርኩት ዒሊማ ነው እስከዙሬ ይዜኝ የቆየው። 

አሻራ፦ በህይወት ዖመንዎ በርካታ ግፍ ውጤት ያስመዖገቡ 

ስራዎችን እንዯሰሩ እሙን ነው፤ ከነዙ ውስጥ ይህን በማዴረጌ በጣም 

ረክቻሇሁ! ብሇው በስኬት ከሚያነሷቸው ነገሮች ሇአብነት 

ቢገሌጹሌንና በአንጻሩ ዯግሞ ይህን ባዯረኩ ኖሮ ብሇው በቁጭት 

የሚያስቡት ነገር ካሇ ቢያካፍለን? 

ፕ/ር፦ ሠርቻሇሁ ከምሊቸው ነገሮች ሇኔ ጉሌህ ቦታ 

የምሰጣቸው፤ አንዯኛ በእቴጌ መነን ትምህርት ቤት በመምህርነት 

የሰራሁት ስራ ነው።  የወጣት ሴት ተማሪዎችን መንፈስ ያነቃቃሁ 

ይመስሇኛሌ። የራሴ የግሌ ተሌዔኮ አዴርጌ ወስጄው ብ ነገር 

ሰርቻሇሁ። ሌጆቹን አዱስና ጠንካራ መንፈስ የዖራሁባቸው 

ይመስሇኛሌ። ከዘያ በኋሊ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባዯረኩት ሁለ በጣም 

ዯስተኛ ነኝ። የዙን ጊዚ ተማሪዎቹም እውቀት የሚፈሌጉ ብሩህ 

አይምሮ የነበራቸው ስሇነበሩ ሁለም ነገር በጣም ጥሩ ነበር። በኋሊ 

ከራሳቸው በሊይ ሆነው ሲባዛኑ የማይሆን ነገር መሆኑ እንጂ ሃገሪቷ 

ያፈራቻቸው እንዳት እንዳት ያለ ተማሪዎች ነበሩ። አሁንም ዴረስ 

ከፍተኛ ዯረጃ የዯረሱ አለ። እኔም በምችሇው ነገር በዘህ ውስጥ 

መሳተፌ በጣም የሚያስዯስተኝ ነገር ነው። 

ላሊው የተሳተፍኩበት ዯርግ ስሌጣን እንዯያዖ ባቋቋመው 

የመርማሪ ኮሚሲዮን ውስጥ ነው። በመርማሪ ኮሚሲዮኑ ውስጥ 

ሇሁሇት አመት ያህሌ ነው የሰራሁት። 15 ሰዎች ያህሌ ነበርን። 

በእውነቱ በኮሚሲዮኑ ውስጥ ከአንዴ ሶስት ወይም አራቱ በስተቀር 

እንዳት ያለ የሃገሪቷ እንቁ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ግሩም ህሉና ያሊቸው፤ 

ሇሰው የሚጨነቁ፤ ሇሃገር የሚያስቡ፤  ከሲቪለም ከወታዯሩም ክፍሌ 

የተውጣጡ ነበሩ። በኋሊም ከጥቂት ሰዎች በስተቀር ዯርግ መርማሪ 

ኮሚሲዮኑን የግዴያው መሳሪያ ሉያዯርግ ሲፈሌግ አሻፈረኝ ብሇን 

ተውነው። 

አሻራ፦ታሪክ ነውና በስም የሚያስታውሷቸውን ቢጠቅሱሌን፡? 

ፕ/ር፦ከማስታውሳቸው መካከሌ ኮማንዯር ሇማ ጉተማ (በኋሊ 

እኔ አሌሰራም ስሌ እኔን ተክቶ የኮሚሲዮኑ ሉቀመንበር ሆኗሌ)፤ 

በረከተ አብ ወሌዯስሊሴ የሚባሌ ዋና መሰሪ ነበር (በኋሊ ሻቢያ ሉገባ 

ሞክሮ ሆይ ሆይ ሲሌ የነበረ እዙም ስሌጣን ሳያገኝ ቀርቶ አሁን 

ወጥቷሌ መሰሇኝ)፤ ባሮ ቱምሳ ነበር። ዯሃዴ የሚባሌ የጅማ ሌጅም 

ነበር። እነኚህ ከዯርግ ጋር መጠጋት ይፈሌጉ የነበሩ ናቸው። አቶ 

ጌታቸው(ከኦዱት መስሪያ ቤት)፤ ሻሇቃ አሇማየሁ የሚባሌ(በኋሊ 

ጀኔራሌ ሆኗሌ መሰሇኝ፤ ከክብር ዖበኛ እንዳት ያሇ ሇሰው የሚጨነቅ 

ጥሩ ሰው።) እነኚህን አስታውሳሇሁ። በመርማሪ ኮሚሲዮኑ ውስጥ 

እነኚህን ከመሰለ ዴንቅ ኢትዮጵያዊያን ጋር በመስራቴ ዯስተኛ ነኝ። 

ባዯረኩ ኖሮ ብሇህ በቁጭት የምታስበው ስሊሌከው፦ ይሄ 

መቼም አስቸጋሪ ነገር ነው።  ቢሆን  ኖሮ ብል ነገር የቂሌ አስተሳሰብ 

ነው። ቢሆንም ግን እንዱያው አንዲንዳ በአይምሮዬ የምትመጣብኝ 

ቁጭትም ባሌሊት ጥያቄ ቢጤ አሇች። መንግስቱ ኃይሇማሪያም 

መርማሪ ኮሚሲዮኑን ወዯሱ ሇማስጠጋት ፈሌጎ ኑና አብረን እንስራ 

ብል ጠይቆኝ ነበር። እኔ ከናንተ ጋር በምንም መንገዴ ሌሰራ 

አሌችሌም! እኛ የማሌንበት ላሊ ጉዲይ ነው። እናንተ ዯግሞ 

አሌማሊችሁም። ስሇዘህ እኔ በማሌኩበት ሇመጽናት ነው የምሻው ብዬ 

ገሇጽኩሇት። ቆይቶ ይህንኑ ጥያቄ ዯግሞ አነሳብኝ፤ እኔም መሌሼ፦ 

አይ የራሴን ሃሳብ ነግሬሃሇሁ። ኮሚሲዮኑ ኦፊሻሌ መሌስ እንዱሰጥህ 

ከፈሇክ ሃሳቡን አነሳሊቸውና መሌሳቸውን አሳውቅሃሇሁ አሌኩት። 

እሱም ጥሩ እንዯሱ አዴርግና አሳውቀኝ አሇኝ። ሰበሰብኳቸውና 

ሰውየው አብረን እንስራ እያሇ ነው ሃሳባችሁ ምንዴነው? ብዬ 

ጠየቅኩ። ቀዯም ብዬ ስማቸውን ከገሌጽኳቸው የኮሚሲዮኑ አባሊት 

ውስጥ ባሮ ቱምሳና በረከት ከዯርግ ተጠግቶ መስራት ፈሌገው ነበር። 

ላልቹ ግን በፍጹም አብረን አንሰራም አለ። ይህንኑ ሇመንግስቱ 

ነገርኩና በዘሁ አበቃ። 

ከዘያ በኋሊ የህዛብ ዴርጅት ብል እነ መኢሶንን ሰበሰበና የሆነው 

ሁለ ሆነ። በኋሊ ይህን ነገር ቆይቼ ሳስበው ምናሌባት እኛ እዙ ውስጥ 

ብንገባ ጥሩ ምክር ሰጥተን የሆነው ሁለ እንዲይሆን ፤ ተከትል 

የመጣው የቁሌቁሇት መንገዴ ሁለ እንዱቀር ማዴረግ እንችሌ ነበር? 

ወይስ እኛንም ይበሊን ነበር? አሊውቅም። እንዲሌኩህ ቢሆን 

ኖሮ....ብል ነገር የጅሌ ሃሳብ ነው። አንዲንዳ ግን ያኔ እሺ ብንሌ 

ኖሮ ...? አይነት ሃሳብ ብቅ ይሌብኛሌ። 

አሻራ፦እስኪ ሶስቱን መንግስታት በንፅፅር ይመሌከቱሌንና 

አያይዖው አሁን ወዯምንገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ይውሰደን? 

ፕ/ር፦ የኃይሇሥሊሴ መንግስት ተቋርጦ እንዯገና የቀጠሇ 

መንግስት ነው። የዴሮውን ባህሊዊ አገዙዛ ጣሉያን ሇ5 ዒመታት 

በቆየበት ጊዚ አቋርጦታሌ። ስሇዘህ ተቋረጦ ከቀጠሇበት ሌጀምር። አጼ 

ኃይሇሥሊሴ ከስዯት ሲመሇሱ ባንዲና ስዯተኛውን አቅፈው አርበኛውን 

መዯቆሳቸውን ቀዯም ሲሌ የታሪካችንን መክሸፍ በጠቀስኩበት ሊይ 

የገሇጽኩ ይመስሇኛሌ።  

አጼ ኃይሇሥሊሴ ሇሃገሩ ነጻነት በደር በገዯሌ የተዋዯቀን አርበኛ 

ገዴሇው ባንዲውንና ስዯተኛውን መሾምና መሸሇማቸው፤ 

የመንግስታቸው አስከፊ ገጽታ ነው። ላሊው ገጽታቸው አውሮፓ 

በቆዩበት አምስት አመት ስሇትምህርት ጥቅም በዯንብ ተገንዛበው 

በመምጣታቸው ሁሊችንንም የዴሃ ሌጆች ሰብስበው አዲሪ ትምህርት 

ቤት ከተው አስተማሩን። በትምህርት በኩሌ ከፍተኛ እዴገትና ውጤት 

አስመዛግበዋሌ። 

ዯስ ያሇኝ ዯግሞ ጄኔቭ በሉግ ኦፍ ኔሽንስ ስብሰባ ሊይ ባዯረጉት 

ንግግር በአሇም አቀፍ ዯረጃ ትሌቅ ስም ማትረፋቸው ነው። ትሌቅም 

የአሇም ፖሇቲከኛ ሆኑ። ይህ ዛናቸው ዯግሞ ኢትዮጵያን በጣም 

ጠቅሟሌ። ብ እርዲታዎችን  አገኘች። ኢትዮጵያ በሁለም መስክ 

ወዯፊት ገሰገሰች። በጊዚው በአፍሪካ ላሊም መሪ አሌነበር ፤እሳቸው 

ብቻ ነበሩ። ሁለም ነገር በጣም ጥሩ ነበር። 

በኋሊም ትምህርቱም እየተስፋፋ ሄዯ። ወዯ አውሮፓና አሜሪካ 

እየተሊኩ ብዎች ተምረው መጡ። በህብረተሰቡ ውስጥም 

የአስተሳሰብ ሇውጥ እያዯገ መጣ። እሳቸው ግን መሇወጥ አቃታቸው። 

የሃገራችን ችግር የጀመረው እዘህ ጋ ይመስሇኛሌ። ራሳቸው ያስፋፉት 

ትምህርትና እውቀት ያመጣውን የአስተሳሰብ እዴገትና ሇውጥ 

ራሳቸው መቀበሌ አቃታቸው። የትምህርት መስፋፋትና የዔውቀት 

ዔዴገት ያመጣውን ያስተሳሰብ ሇውጥ ተቀብሇው መንግስታቸውን 

ሇህገ መንግስት ወዯሚገዙ የዖውዴ ስርዒት (Constitutional monar-

chy) ቢሇውጡትና ቀስ በቀስም ህዛብ የፈሇገውን 

      ከገጽ   7 የዜረ  
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እንዱመርጥ መንገደን ቢያመቻቹ አሁን የምንገኝበት ችግር ውስጥ 

ባሌገባን ነበር። እሳቸው ግን ሙጭጭ ብሇው ሁለን ጨምዴዯው 

መቆየትን መረጡ። በኋሊም በመንግስቱ ነዋይ ተሞክሮ ያሌተሳካው 

ሇውጥ ከ13 ዒመት በኋሊ ፈንዴቶ እሳቸውንም አገዙዙቸውንም 

ጠራረጋቸው።  

ወዯ ዯርግ ስንመጣ፤ ዯርግ የማያውቀውን ነገር አምናሇሁ ብል 

የተነሳ፣ የሚሄዴበትን የማያውቅ ነበር። በሃይማኖቱ ጽናት 

የሚታወቀውን ህዛብ እግዘአብሄር የሇም ብል ሇመግዙት መነሳቱ ብቻ 

የዯርግን ምንነት የሚያሳይ ይመስሇኛሌ። ሇሰፊው ህዛብ ቆሚያሇሁ 

እያሇ ሰፊውን ህዛብ እየረገጠ፤ አንዴ ሰው ብቻ ስሌጣን ነክሶ 

የፈሇገውን ሲያዯርግ ቆየ። ከ17 አመት በኋሊ ፍጻሜው ሆነና ሻቢያና 

ወያኔ አገሪቷን ሇሁሇት ተካፍሇው ተቆጣጠሩ። ኢትዮጵያን የያት 

ወያኔዎች ህሉና የላሇበት፤ ህግ የላሇበት፤ እግዘአብሄር የላሇበት፤ 

ባህሌ የላሇበት፤ አገዙዛ አቋቁመው እስካሁንም ህዛቡን እያስሇቀሱ 

ይገኛለ። 

የነኚህ (ወያኔዎች) ከየትኛውም አገዙዛ የሚነጻጸር አይዯሇም። 

ፍጹም የተበሊሹ፤ ወራዲ የሆኑ፤ ከእውቀት ጋር የተጣለ፤ እውቀት 

የማይወደ፤ ኢትዮጵያን ቁሌቁሌ ይዖው ሇመውረዴ የተነሱ ናቸው። 

በአጭሩ ከአጼ ኃይሇስሊሴ መንግስት አሁን እስከምንገኝበት ዴረስ 

የተጓዛነው የቁሌቁሇት መንገዴ ይሄ ይመስሇኛሌ። 

አሻራ፦ ስሇ ቀጣዩስ ዔጣ ፈንታችን ምን ይታይዎታሌ? ከአዖቅቱ 

የሚያወጣን መንገዴስ የቱ ነው ይሊለ? 

ፕ/ር፦ በኢንተርኔት ሊይ የተሇቀቀ አንዴ የአዱስ አበባን ትራፊክ 

ትርምስምስ የሚያሳይ ቪዱዮ ክሉፕ አይተሃሌ? አራትና አምስት 

መንገድች በሚገናኙበት ዯሴት (intersection) ውስጥ የሚገቡ 

መኪኖችን በአግባቡ የሚያስተናብር ስርዒት ስሇላሇ አንደ የአንደን 

መንገዴ ሲዖጋ ላሊውም የላሊውን ሲዖጋ እንዱሁ ሲተረማመስ ነው 

የሚታየው። አሁንም በወያኔ ባሇስሌጣኖች መሃሌ የሚታየው ይኸው 

ነው። አንደ ከመሃሊቸው አይል ወጥቶ ሉመራ አሌቻሇም። ሁለም 

በፈቀዯው መንገዴ እየተጓዖ ነው። ይህ የሚያሳየው ዯግሞ ሥርዒተ 

አሌበኝነት አይቀሬ መሆኑን ነው። እነሱ ገንዖብም መሳሪያም ስሇያ 

ሊይጎደ ይችሊለ። ቀሪው ህዛብ ግን... 

ከዘህ አዖቅት የሚያወጣን መንገዴ ሊሌከው፤ የህብረተሰቡን 

70% ያህሌ የሚሸፍኑት የኦሮሞኛና አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ  ክፍልች 

አዯጋው ታይቷቸው አንዴ አይነት ስምምነት ሊይ መዴረስ ከቻለ 

መዴህን ማምጣት አይከብዲቸውም የሚሌ እምነት አሇኝ።ነገር ግን 

አማርኛ ተናጋሪው የተከፋፈሇ፤ ኦሮሞኛ ተናጋሪው የተከፋፈሇ፤ ሁሇቱ 

ዯግሞ እርስ በርስ የሚቆራቆሱ ከሆነ የከፋ ነገር እንዯሚመጣ ጥርጥር 

የሇኝም። እንዳት አዴርገን እንዯምንወጣው አሊውቅም። ባጠቃሊይ 

ግን የሃገሪቷ የወዯፊት ዔጣ ፈንታ በነኚህ የሃገሪቱን ህዛብ ቁጥር 70% 

ያህሌ በሚሸፍኑ ክፍልች እንቅስቃሴ የሚወሰን ይመስሇኛሌ። 

አሻራ፦ከረዥም አመታት በፊት የሱማላን መበታተን ተንብየው 

ጽፈው ነበር። በጊዚው ይህንኑ ትንበያዎን የተቃወመ አንዴ ሱማላያዊ 

ፕሮፌሰር “መስፍን እኛን አያውቀንም!”  የሚሌ የተቃውሞ ጽሁፍ ጽፎ 

እንዯነበርና በኋሊም የሱማላ መበታተን ዔውን ሲሆን “መስፍን ከኛ 

በሊይ እኛን ያውቀናሌ” በሚሌ ይቅርታ የጠየቀበትን ጽሁፍ እንዯጻፈ 

ሰምቻሇሁ። እውነት ነው? 

ፕ/ር፦  እውነት ነው። ሱማላ ኢትዮጵያን የወረረች ጊዚ ነው። 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ስሜት ረዥም እዴሜ ያሇው በመሆኑ በቀሊለ 

ሉጠፋና ሉዲፈን የሚችሌ አይዯሇም። የኢትዮጵያን ብሄራዊ ስሜት 

በማንቋሸሽ የሱማላን ብሄራዊ ስሜት መገንባት አይቻሌም። ይህ 

የዯረጀው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ስሜት አንዴ ቀን ሲነሳ ሇወጣቱ 

የሱማላ ብሄራዊ ስሜት አዯጋ ይዜ መምጣቱ አይቀርም። ያኔ ሱማላን 

የመበታተን አዯጋ ይጠብቃታሌ ብዬ ነበር የጻፍኩት። 

ይህ ሱማላያዊ ፕሮፌሰር ወዲጄ (አሁንም በአሜሪካ አንዴ 

ዩኒቨርስቲ ውስጥ ያስተምራሌ፡) ሃሳቤን ተቃውሞ ጽፎ ነበር። በኋሊም 

እንዲሌኩት ሱማላ ስትበታተን “ ይቅርታ ሇፕ/ር መስፍን” ብል 

ጽፏሌ። ይኸው ነው ታሪኩ። 

አሻራ፦ አዱስ መንገዴ ሊይ ያሇ መጽሃፍም እንዲሇዎት 

ሰምተናሌና ይዖቱን በጥቂቱ ሉነግሩን ይችሊለ? 

ፕ/ር፦  አንዴ መጽሃፍ በቅርቡ ሇንባብ አበቃሇሁ። ርዔሱን 

“አዲፍኔ” ብየዋሇሁ። “መክሸፍ እንዯ ኢትዮጵያ ታሪክ” የሚሇው 

መጽሃፌ ተከታይ ነው ማሇት ይቻሊሌ። መክሸፍ የሚሇው ቃሌ አሌገባ 

ያሊቸው አዲፍኔ ይገባቸው እንዯሁ ብዬ ነው(ሳቅ)። ይዖቱም ሁለንም 

አዲፍኖ የሚጓዖውን የአምባገነንነት አካሄዴን አመሊካች ነው። 

ጭቆናን፤ ኋሊ ቀርነትን፤ የንዋይና የስሌጣን ፍቅርን፤ ከህዯትን .... 

የሚያሳይ ነው። 

አሻራ፦ኢ.ሠ.መ.ጉን አቋቁመው በሰሩበት ግዘያት ውስጥ 

ካጋሇጧቸው የግፍ ተግባራት መካከሌ ሇርስዎም ሆነ ሇኢሰመጉ 

አባሊት ፈታኝና ውጤቱም ትሌቅ እርካታ የሰጣችሁን ሇአብነት ያህሌ 

ቢገሌጹሌን። 

ፕ/ር፦  ብ ሰዎች ግፍን ሇማበሊሊጥ ይሻለ፤ አንዴ ጊዚ 

ፕሬዘዯንት ካርተር በሂሌተን ሰብስቦን ሲዯሰኩር  የዯርግ አገዙዛ 

በጣም ግፈኛ ነበር ሰዎችን ይጨፈጭፍ ነበር፤ አሁን ዯህና ሆኖአሌ 

ብል ሲናገር፣ ከምን ተነሥተህ ነው ይህንን ሇማሇት የምትችሇው? 

በዯርግ ዖመን ሌጅዋ የሞተባትን እናት ብታነጋግር እንዯዯርግ ግፈኛ 

አገዙዛ የሇም ትሌሃሇች፤ በወያኔ ዖመን ሌጅዋ የተገዯሇባትም እንዯወያኔ 

አገዙዛ ግፈኛ የሇም ትሌሃሇች፤ እነዘህን እናቶች እንዳት ብሇህ 

ሌትሞግታቸው ትችሊሇህ? ላሊው ነገር ዯርግ በዒመት 1000 ሰዎችን 

ቢገዴሌና ወያኔ ዯግሞ በዒመት 100 ሰዎችን ይገዴሊሌ ብሇህ 

መዯመዯሚያህ ወያኔ አሥር ጊዚ ይሻሊሌ ማሇት ሉሆን አይችሌም፤ 

እያንዲንደ ሔይወት ሇብቻው እንጂ በመዯመርና በመቀነስ ውስጥ 

የሚገባ አይዯሇም፤ አሌሁትና በአዯባባይ ስሔተቱን አረመ፡፡ 

በሰብአዊ መብት ጉዲይ ግፍን ማበሊሇጥ ያስቸግራሌ፤ ግፍን 

ሰጪው ምናሌባት ሇግፉ ዯረጃ ይሰጠው ይሆናሌ፤ በግፍ ተቀባዩ 

በኩሌ ሆነን ስናየው ግን እያንዲንደ ግፍ ተቀባይ የግለ የሆነና ከላሊ 

ግፍ ተቀባይ የሚሇየው ነገር አሇው፤ ሇምሳላ ሁሇት እናቶች ባንዴ ቦታ 

በአንዴ ጊዚ በተመሳሳይ ሁኔታ ሌጆቻቸውን አጥተዋሌ እንበሌ፤  

አንዴዋ እናት ላልች ሌጆች ይኖርዋታሌ፤ አንዯኛዋ እናት ዯግሞ አንዴ 

ሌጅ ብቻ አሊት፤ ከዘያም በሊይ የአንዴ ሌጅዋ ጥገኛ የነበረችና ሌጅዋ 

የስዋ ጥገኛ የነበረ የተሇየ የሏዖን ሁኔታን ሉፈጥሩ ይችሊለ፤  ስሇዘህ 

በግፍ ተቀባዩ በኩሌ ሆነን ስናየው ማናቸውም ግፍ ፈታኝ ነው፤ 

ማናቸውም ማጋሇጥና ውጤት ማስገኘት እርካታን የሚሰጥ ነው 

ሇማሇት ይቻሊሌ፤ ሇምሳላ መጀመሪያው ሊይ የመውጫ ቪዙ ሇማግኘት 

የሚጠየቀውን አጉሌ ነገር ሁለ ማስቀረት ሇብ ሰዎች በሩን 

ከፍቶአሌ፤ በላሊ በኩሌ በዘያኑ ጊዚ ሰው እየገዯለ በየመንገደ ሊይ 

መጣሌ እንዱቀር ተዯርጓሌ፤ የተዖረፈ ንብረታቸው የተመሇሰሊቸው 

ሰዎች ነበሩ፤  አካሌን ፍርዴ ቤት ማቅረብ የሚሇውን ሔግ 
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እያስተማርን (habeas corpus) ብ ሰዎች ከእስር እንዱፈቱ 

ተዯርገዋሌ፤ በኋሊም የኤርትራ ተወሊጆችን ከአገር ማስወጣት ሲጀመር 

ኢሰመጉ ጥቂት ሰዎችን፣ ማሇት ሇአቤቱታ የመጡትን ማስወጣቱ 

ሔጋዊ እንዲሌሆነ እያስረዲን ሇማስቀረት ተችሎሌ፤ . . . 

በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶችን ጉዲይ መከታተሌና ውጤት 

ማስገኘት ሇኢሰመጉ ሁላም ፈታኝ ነበረ፤ ምክንያቱም አብዙኛዎቹ 

ባሇሥሌጣኖች ከሔግ ይሌቅ በጡንቻ የሚያምኑ ስሇሆኑ ነበር፤ አሁን 

የባሰ ነው፤ ኢሰመጉ ትግለ ተሳክቶሇት አንዴ ሰውም ሆነ ብ ሰዎች 

ሔጋዊ ዲኝነትን አግኝተው ማየት በጣም ያስዯስት ነበር፡፡ 

አሻራ፦በመጨረሻም፡ ሇወጣቱ ትውሌዴ ምን ይመክራለ? 

ሇጎሌማሳውስ ?  

ፕ/ር፦ ምክር የተባሇውን ሌተወው፤ ያሇንበት ዖመን ምክር 

የማይጠየቅበት፣ ሁለም አዋቂና የፈሇገውን የሚያዯርግበት ዖመን 

ነው፡፡ 

የዙሬው ወጣት ብ ችግሮች አለበት፤ ዋናውና የመጀመሪያው  

የትምህርት ጥራት እየወዯቀ መሄደ የወጣቱን የወዯፊት ተስፋ በዘያው 

መጠን የሚያጨሌመው ይመስሇኛሌ፤ ይህ እንዲይሆን ወጣቶች 

ሇራሳቸው ኑሮ የበሇጠ ኃሊፊነትን መውሰዴና ትምህርታቸውን በንባብ 

ማጎሌበት የሚጠቅማቸው ይመስሇኛሌ፤ ወጣቶች በቤተሰብ ተገርተው 

እንዲያዴጉም ስምንተኛ ክፍሌ የሚባሌ የመሀይምነት ማጠናከሪያ 

አገሩን ሰሊፈነው ወሊጆች በስምንተኛ ክፍሌ ስሊሊሇፉ አሊዋቂዎች 

ተብሇው ሌጆቻቸውን ሇመግራት አይችለም፤ አገዙም አሊዋቂ ታዙዥ 

በገፍ ስሇሚፈሌግ የሚገራው ሇልላነት እንጂ ሇነጻ የዚግነት 

እንቅስቃሴ አይዯሇም፤ ስሇዘህ ወጣቶች ዖመናቸው የጫነባቸውን ሁለ 

በራሳቸው ኃይሌና በግዲቸው ተገንዛበው ዲገቱን ሇመውጣት 

መምረጡ ይበጃቸዋሌ፤ በግዲቸው የምሇው ከቁሌቁሇቱ ኃይሌ 

የሚያመሌጡበት ከውስጣቸው የሚወጣውን የመንፈስ አሸናፊነት 

ሇመግሇጽ ነው፡፡ 

አገር የሚሇማውና የሚበሇጽገው በሰዎቹ ነው፤ አገር 

የሚታፈረውና የሚከበረው በሰዎቹ ነው፤ የዙሬ ወጣቶች ሇዘህ ዒይነት 

አገር የታዯለ አይመስሇኝም፤ በሁለም ረገዴ የኢትዮጵያን መሌክ 

መሇወጥና የሔጋዊ ሥርዒት፣ የመሥራት ክብር፣ የማዯግና የመሻሻሌ 

ዔዴሌ የሚታይባት አገር አንዴትሆን ትጋትንና መተባበርን ተቀዲሚ 

ተግባራቸው ቢያዯርጉ ሇተዯሊዯሇ ኑሮ ራሳቸውን ሇማዖጋጀት የሚችለ 

ይመስሇኛሌ፤ በአንጻሩ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሽሽትን ወይም መሰዯዴን 

እንዯመፍትሓ እያዯረጉ በየባሔሩ መስጠምና በያገሩ ስቃይን መቀበሌ 

የሚያዋጣ አይመስሇኝም፡፡ 

አንዴ ነገር በግሌ እንዱረደ የሚያሻው የትም ቢሄደ 

በማናቸውም መስክ ስኬታማ ውጤትን ማስመዛገብ የሚቻሇው 

በመንፈሰ-ጠንካራነትና በማያቋርጥ ሌፋትና ጥረት መሆኑን ነው፤ 

የተፈጠሩበትን መብት ጥል ላሊ ቦታ ላሊ መብት ሇመመሥረት እጥፍ 

ሌፋትን ይጠይቃሌ፤ የኢትዮጵያ ወጣቶች በሜዱቴራንያንና በቀይ 

ባሔር፣ በየበረሃውና በየእስር ቤቱ የሚቀበለትን አበሳ በቆራጥነትና 

በመተባበር መንፈስ ተነሳሥተው አገራቸው እንዴትመቻቸው 

ሇማዴረግ ወዯሚያስችሌ ዒሊማ ቢሇውጡት የተሻሇ ይሆናሌ ብዬ 

አምናሇሁ፡፡  
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 ቢጻፍ፣ ያሇ ዒሊማ ቢጻፍ፣ ቃሊት 

ቢዖንቡ፣ ሀሳብ እንዯ አሸን ቢፈሊ፣ ፍሌስፍናው 

ቢተረተር፣ እውቀት ቢንቆረቀር፣ የግርድሽ 

መጋረጃ ተገሌጦ ብርሃን ከጨሇማው ተፈሌቅቆ 

ቢብሇቀሇቅ ምን ነበረበት? 

ግን ምን ያዯርጋሌ፣ ነገር ሁለ ጨሇማን 

የመግፈፍ ትግሌ ብቻ ሆኖ ቀረ። ህይወት ትግሌ፣ 

የአገር ጉዲይ ትግሌ፣ ስዯት ትግሌ፣ ሬዱዮ 

ቢያዯምጡ፣ ጋዚጣ ቢገሌጡ ፣ ኮምፒተር ሊይ 

ቢወጡ፣ ቲቪ ሊይ ቢያፈጡ፣ እዘህም እዘያም 

እኛም ቤት ...ትግሌ! እሌቂት! ፍጅት!.... 

አንተ ግን በግሌህ 

የዴርሻህን ምን ታዯርጋሇህ? ማንን 

ትታገሊሇህ? ማንን ትወነጅሊሇህ? 

ሇትግሌህ ሥጋ አበጅተህ ሰዉን 

አንዴ ባንዴ ነጥሇህ ዑሊማህ 

አዴርገህ ካሌሄዴክ ማንን ትተህ፣ 

ማንን ወግተህ፣ ማንን ዴሌ 

ትነሳሇህ? የምትከሰው፣ 

የምትወቅሰው ማንን ነው? “ይህ 

ሰው ባይኖር ይህ ነገር አይኖርም 

ነበር!” ብሇህ ሰበብ ካሊገኝህ፣ ወዯ 

የትም በሚተኮስ ጥይት መትህ የምትጥሇው 

ባይጠፋም፣ ሌታጠፋው የፈሇግከው ነገር ግን 

አይጠፋም።  

ጠሊቴን ነጥዬ አውቄዋሇሁ እሱኑ ላት 

ተቀን ታግዬ አጠፋዋሇሁ ብትሌ እንኳ 

አይሆንሌህም። ቢሆንሌህም ምሌክቱን እንጂ 

ነገርየውን፣ ፍሬውን እንጂ ብቅለን፣ ጠብታውን 

እንጂ ምንጩን አታገኘውም። ነገርን ከሥሩ 

ካሊገኘህ፣ ጠሊትህን ከሥር ከመሠረቱ 

ካሌዯረስክበት ምንም የሚሆንሌህ ነገር 

አይዯሇም፡፡ ጠሊት ጠሊት ጠሊት.....!  

ማን ይሆን ጠሊትህ? 

እግዚር ዒሇምና አገርን ከጠሊት ጋር 

ሰጥቶናሌ። እኛም በአገራችን ወንዴማማችነትና 

ጠሊትነትን እያፈራረቅን በመተቃቀፍና በመተናነቅ 

ሊይ የተመሠረተች ኢትዮጵያ ውስጥ እንኖራሇን። 

በስጋት እያዖገምን ነው። ሳናውቀው አንዲችን 

የላሊኛችን የስጋት ምንጭ ሆነናሌ። ከስጋት 

የምንሊቀቀው የሚያሰጋንን ዴሌ ነስተን ተሸናንፈን 

እፎይ ስንሌ መሆኑም ገብቶናሌ። ስሇዘህ 

ሇእፎይታው መታገሌ አሇብን። ትግሊችንም 

እንዯየአሰሊሇፋችን ሇማሸነፍ ነው።  

አሰሊሇፋችን ግን እዘህም እዘያም ሆኗሌ። 

በሃይማኖታችን አንዯኛው ሰሌፍ ሊይ ነን። በብሄር 

ላሊኛው ዖንዴ ነን። በፖሇቲካ ዯግሞ ሰሌፋችን 

ከላሊ ነው። ስሇዘህ እዘህጋ እምንቧዯንበት 

እዘያጋ እምንሇያይበት ሆኗሌ። በዘህ ተወዲጅተን 

በዘህኛው ተጠሊሌተን...”ከጠሊቶቻችን” 

እንታገሊሇን። የጠሊት መምጫው ግን 

አይታወቅም። ጠሊት ከጉያ ከብብት ፈሌቆ 

የሚያዴርበት አጋጣሚ ሞሌቷሌ። ጠሊት ብ 

ነው። የዘህ ሁለ የጠሊት የባሊንጣ ዯረጃ 

ይሇያያሌ። ዯረጃው ተሇይቶ አንዯኛ ዯረጃ ጠሊት፣ 

ሁሇተኛ ዯረጃ ጠሊት ተብል ቀመር( ስታንዲርዴ) 

ቢወጣሇት ዯግ ነበር። እግዚር በፀጉርህ ሌክ 

ጠሊት ሰጥቶህ ከሆነ ግን ፣ ፀጉር ተነቅል ጠሊት 

ተገዴል አያሌቅምና “ቆም በሌ!”፣ የሚሌ መጽሏፍ 

ወዯፊት ይወጣ ይሆናሌ።  

የዘህኛው ሃይማኖት ተከታይ ከሆንክ 

የዘያኛው እምነት ተከታዮች የመብት ጥያቄ 

ያስጠሊሃሌ። የዘህኛው ብሓረሰብ አባሌ ከሆንክ 

የዘያኛው ብሓረሰብ ጥያቄና ንጭንጭ እንሌቅፍ 

ይነሳሃሌ። የዘህኛው አገር ሰው ከሆንክ የዘያኛው 

አገር ዯባና ጠሊትነት ወኔህን ይፈታተንሃሌ። ጥቁር 

ከሆነክ የነጩ፣ ነጭ ከሆንክ የጥቁሩ ነገር 

ያበግንሃሌ። ይሄ ሁለ ሄድ ሄድ ምን ሉሆን ነው 

ያስብሌሃሌ.... ጠሊቶችህ ግን በየጊዚው እንዯ ቼዛ 

ጨዋታ ባሌተጠበቀ አቅጣጫና ሰዒት እየመጡ 

“ቼክ!” ይለሃሌ!  

አሁን አሁንማ ጠሊት አይኑረኝ ብትሌ 

እንኳ አትችሌም። አንደ ዴንገት ብዴግ አዴርጎህ 

ጠሊቴ ነህ ይሌሃሌ፡፡ ያሌኖርክበትን ታሪክ ጠቅሶ፣  

ዖርህን ነቅሶ፣ ያሻውን ንጉሥ ወቅሶ 

ካሌተበቀሌኩህ እኔን አያዴርገኝ ይሌሃሌ። ወይም 

አንተን የሚመስሌ፣ አንተን የሚወክሌ ሰው 

በስምህ ተገዴል ዯሙ ከባህር ሲዯፋ 

ትመሇከታሇህ። ቁጣህን ትገሌጽ በቀሌም ያምርህ 

ይሆናሌ። ግን ማንን ትቆጣሇህ? ማንን ትበቀሊሇህ? 

ጠሊት ይኖርሃሌ ዑሊማ ግን የሇህም። እግዘኦ! 

ያንት ያሇህ! ብሇህ ዛም ነው። ዛምታህ ግን ምን 

ቀብሮብህ እንዯሚሄዴ አታውቅም። አንዴ ቀን 

ሲበዙ ዛምብል መፈንዲት ያምርሃሌ። ያበጠ 

ይፈንዲ ትሊሇህ። ፍንዲታውን ግን በላልች 

አይተኸዋሌና ውጤትና መዖ ያሰጋሃሌ። 

ካሌዯፈረሰ አይጠራም ይሁን ምን አባቱ ማሇትም 

ያምርሃሌ። ግን ሌቦናህ ገና ዴሮ ነግሮሃሌ - ነገረ 

ዒሇሙ ዯፍርሷሌ። አብሮ ያኗኗረህ እምነትህ፣ 

ብሄር ብሓረሰብነትህ፣ ዒሇም- አፍሪካ- 

ኢትዮጵያዊነትህ ሁለም ዯፍርሷሌ። ስሇዘህ ችግሩ 

አሇመዯፍረሱ አይዯሇም የዯፈረሰው አሇመጥራቱ 

ነው ብሇህ ቆም ትሊሇህ!  

ስሇሆነም አንተም ጠሊት ነህ - ጠሊትም 

አሇብህ። ወዲጄ ሆይ በጠሊት ተንበሽብሸሃሌ። 

ያዯሇውና የተንቀባረረው የአገርህ ሰውማ 

በማንቺስተር ቸሌሲና አርሴናሌ ቲፎዜነት 

ተጠሊሌቶ ይዯባዯባሌ እየተባሇ ነው። እሱ እንኳ 

የወዲጅነት ጠሊትነት ይሆናሌ ብሇህ ታሌፈዋሇህ። 

ዴብዴቧ ግን ምን ያባውን ምን አውጥቶ እንዯሁ 

ምን ታውቃሇህ? ብቻ ጥጋብ ነው ብሇህ 

እንዲታሌፈው ዴህነትም ጠሊት  ሆኗሌ። ጠሊት 

ያነሰን ይመስሌ ወይም ነገሮችን በጠሊትነት 

ካሌሰየምን የማንታገሊቸው ይመስሌ አብሮን 

የኖረውን ዴህነት እንኳ “ጠሊታችን ነው” ብሇን 

በአቶ መሇስ ዚናዊ አሳውጀናሌ። ስሇዘህ ዴህነትን 

በሌማት ሌንወጋ፣ ሌማትንም በግፍና አፈና 

ሌናመጣት፣ የገዙ ራሳችን ራዔይ ጠሊቶች ሆነን 

አርፈነዋሌ! 

እና- ስሇዘህ- ስሇሆነም- 

በዘህ የተነሳም...ነገራችን 

ጨዋታ ቁምነገራችን ሁለ 

የጠሊት ነገር ሆኖ ቀርቷሌ። 

እኛ ተቃዋሚዎች 

የመንግሥት ጠሊት ነን። እኛ 

ዯጋፊዎች የተቃዋሚዎች 

ጠሊት ነን። ተቃዋሚዎችም 

ሇተቃዋሚዎች አንተኛም። 

ወያኔዉም ሊይ ሊዩን ነው 

እንጂ ውስጡ ውስጡን 

እንዯሇመዯው ሉተራረዴ ቀን ይጠባበቃሌ። 

እንገንጠሌ የሚለት እንኳ የመገንጠሊቸው ራዔይ 

እስኪገሇጥ መቆየት ሰሌችቷቸው፣ እንኳን አገር 

ዴርጅት መሆን አቅቷቸው፣ ከወዱሁ አራትና 

አምስት ቦታ ተገነጣጥሇው ሉያሌቁ ነው። 

ኢትዮጵያውያን “አንዴ መሆን አሇብን” በሚሇው 

አሌተግባባንም። “አንዴ መሆን የሇብንም 

እንገነጣጠሌ” በሚሇውም የተሰሌፍነው እንዱሁ 

አሌተግባባንም። ፍሬ ነገሩ ሁለ አሇመግባባት 

ሆኗሌ። አንደ ያንደ ጠሊት ሆኗሌና ሰው ከጠሊቱ 

እንዳት ይግባባሌ?! ታዱያ ያ የመን ሊይ፣ ያ ሉቢያ 

ሶርያ ሊይ የምናየው፣ እኛም አገር ከመጣ...ማን 

ተናግሮ ማን ሉዯመጥ ነው ያሰኝሃሌ?   

በዘያ ሊይ በጠሊቶች መካከሌ ገብቶ 

የሚሸመግሇን፣ አንተም ተው አንተም ተው 

የሚሇን አንዴ ስንኳ የሇንም። ከመንግሥት ሰዎች 

አብሮ  ሻይ የጠጣ ከዲተኛ ሆዲም ነው። 

ከተቃዋሚ ሰዎች አብሮ የበሊ አሸባሪ ነው። ይህ 

ሇተቃዋሚዎችም ሇዯጋፊዎችም ፖሇቲካ 

አጋፋሪዎች ተመችቷሌ። ሇባሇሥሌጣኖች ግን 

ወርቅ እዴሌ ነው። ባሇሥሌጣኖች ሀሳብ በነጻነት 

እንዱዖዋወር አይፈቅደም። ባሌሥሌጣኖች ሰው 

እንዱዋዯዴ አይወደም። ወያኔዎች ናቸው 

የምንሊቸው ባሇሥሌጣኖች የሥሌጣን 

መሠረታቸውም ሆነ አመጣጣቸው ጠሊትነት 

ነው። ሇትግሌ ጽናትና ዴሌ ያበቃቸውም ሇላሊው 

ያሊቸው የጠሊትነት ሌክ ነው። ከነሱ የተሇየውን 

አምረው ይጠሊለ። ችግሩ አንተስ ትጠሊቸዋሇህ 

ወይ የሚሇው ነው? ጠሌተሃቸው ከሆነ ጥሊቻህስ 

የትዴረስ ይነዲሃሌ? 

አንዴ ሰሞን ዋሽንግተን ውስጥ “ወያኔ 

ጠሊት ነው አይዯሇም?” የሚሌ ክርክር ተነስቶ 
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ነበር። አቶ መሇስ ዚናዊ ባንዴ ወቅት ወዯ 

አንዴነትና ተቃዋሚ የፖሇቲካ ሰዎች ተጠግተዋሌ 

ያሎቸውን እነ አቶ ስዬንና ገብሩ አስራትን መቀላ 

ሊይ ባዯረጉት ንግግር ሲከሱ “ወዯ ጠሊቶቻችን 

ጎራ ሄዯው የተቀሊቀለ” ብሇው ነበር። ስሇዘህ አቶ 

መሇስ ከራሳቸው ህዛብና ዴርጅት ውጭ 

የሆነውን ሁለ የሚያዩት እንዯ ተቃዋሚና 

ተቀናቃኝ ሳይሆን እንዯ “ጠሊት” ነበር ማሇት ነው 

አስብል ብዎችን አወያይቷሌ። ወያኔዎቹ የጠሊት 

ነው ያለትን አገራዊ ወታዯራዊ ኃይሌና ተቋም 

ሁለ ማፍረሳቸው ግሌጽ ነው።  ስሇዘህ እኛ 

ባዮቹ - እነሱ - መጥሊት ብቻ ሳይሆን እንዯጠሊት 

አይተውናሌ ሇማሇት የሚያበቃህ በርካታ 

ምሳላዎችን ሌታገኝ ትችሊሇህ። 

አስተዲዯራቸውንም ተመሌክተህ ሰው 

የሚጠሊውን እንጂ የሚወዯወን አገርና ህዛብ 

እንዱህ አዴርጎ ሉያስተዲዴር አይችሌም ብሇህ 

ሌትንጨረጨር ትችሊሇህ።  ከዘህ ከዘህ ተነስተህ 

እነሱስ ይጠለናሌ ፣ እኛስ እንጠሊቸው ይሆን 

ብሇህ መጠየቅ ትችሊሇህ።ችግሩ መጥሊት 

መውዯዯህ ሳይሆን ከዯረስክበት ዴምዲሜ አንጻር 

“ምን ማዴረግ ይገባኛሌ?” የሚሇውን ነገር 

አጥርተህ አሇማወቅህ ነው። እነሱንም በሥሌጣን 

ሊይ ሇተራዖመ ጊዚ ያቆያቸው ሇዘህ ጥያቄ 

ትክክሇኛ መሌስ አሇመኖሩ እንዯሆነ ይሰማሃሌ። 

ጥያቄው በሁለም ኢትዮጵያውያን ዖንዴ ሁሌ ቀን 

የሚነሳ ቢሆንም የሚገኘው መሌስ ግን 

እንዯሌዩነታችን ብዙት እጅግ የተሇያየ መስሎሌ።  

አንዲንደ ሲናገር “በኢትዮጵያ ሊይ 

ሥሌጣኑን በኃይሌ ጨብጦ፣ ሰብዒዊ መብት 

ረግጦ፣ በርካታ ዚጎችን ሇእስርና ስዯት ዲርጎ፣ የኔ 

ወገኖች ናቸው ያሊቸውን ብቻ መርጦ፣ አገርን 

ሇመበታተን አዯጋ ጋርጧታሌ” የሚሇውን 

መንግሥት ከሥሌጣን ሇማውረዴ መታገሌ 

ይኖርብናሌ ይሊሌ። ከፊለ ዯግሞ “ይህን 

መንግሥት ሇሥሌጣን ያበቃውን የጎሳና የማንነት 

ፖሇቲካ መንገዴ በመጠቀም፣ ከታቸሇ 

ተገንጥሇው፣ ካሌተቻሇ የራሳቸውን ወገን ብቻ 

ባሇሥሌጣንና ተጠቃሚ አዴርገውና አስቀዴመው 

ሇመሄዴ የሚታገለ ተቃዋሚዎችን፣ በላሊው 

እጃችን መታገሌ ይኖርብናሌ” የሚሌ ነገር 

ያሰማሌ። “በመንግሥት ጣሌቃ ገብነት ጭምር 

ሆን ተብል እንዱቀጣጠሌ የተዯረገው የኃይማኖት 

አክራሪነት እንቅስቃሴ ሄድ ሄድ ምን ሉያስከትሌ 

እንዯሚችሌ ስሇማናውቅ ምሌክቱን ከሥር ከሥር 

እየተከታተሌን ካሌተዋጋነው ውል ሲያዴር 

ቀውሱ ያስፈራናሌ ማተኮር ያሇብን ይሌቅ እሱ 

ሊይ ነው!” የሚሌም አሇ። ላሊው ዯግሞ ተጨማሪ 

ይሌና - “በዯቡብ አፍሪካ፣ በየመን፣ በሉቢያ፣ 

በሳዐዱ አረብያና በላልችም አገሮች የሚገኙ 

ኢትዮጵያውያን ሊይ እየዯረሰ ያሇው ፍጅትና 

እንግሌት፣ መፍትሓ ስሇሚያስፈሌገው፣ እሱንም 

በቅርብ መከታተሌና መሌክ የማስያዛ ትግሌ 

ይጠብቀናሌ” ይሊሌ። “ጎበዛ! ትግሌን አፍጥኖ 

ሇፍሬ በማብቃት በኩሌ፣ ተቃዋሚ ዴርጅቶች 

እያሳዩ ያለት ዴክመትና የተበታተነ አቅጣጫ፣ 

መሌክ ይዜ፣ የእርስ በርስ ጠሊትነታቸው ቀርቶ፣ 

አብይ ወዯ ሆነው አገራዊ ጠሊት ፊታቸውን 

እንዱያዜሩ ካሊዯረግን፣ ምንም ነገር 

አይሰምርሌንም” የሚሌም አሇ።  “ሁሊችሁም 

ያሊችሁት ሌክ ነው፣ ዋናው ጉዲይ ግን የዘህ ሁለ 

ትግሌ መሠረቱ፣ በኢትዮጵያ አዱስ የፖሇቲካ 

ሥርዒት እንዱፈጠር ፣ ሥሌጣን ያሇውን ጎሰኛና 

አምባገነን መንግሥት ማስወገዴ መሆኑ ግሌጽ 

በመሆኑ፣ እንዯ ቁጥር አንዴ ችግር ተመሌክቶ 

ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባው አንገብጋቢ ጉዲይ 

ነው!”  በማሇት አመራር ይሰጣሌ ። “እኔ ግን 

ዚጎችን በእኩሌ ዒይን የሚያይ ሥርዒትን 

ህግመንግሥት ተቀርጾ፣ የሔግ የበሊይነት ካሌሰፈነ፣ 

እሱን ሉያረጋግጥ የሚችሌ የሽግግር መንግሥት 

ተቋቁሞ አዱስ ሥርዒት ካሌተገነባ ይህ ሁለ ፉርሽ 

ነው!” የሚሇው ዯግሞ ላሊኛው ተናጋሪ ይሆናሌ። 

እነዘህን የመሳሰለ ጣፋጭ አመራሮች 

በየስብሰባው አዲራሾች ይሰጣለ። ከየስብሰባዎቹ 

የማይጠፉት የመዯምዯሚያ ቃሊት አሇበት- 

አሇባቸው- አሇብን- ይኖርብናሌ- ያስፈሌጋሌ- 

ያስፈሌገናሌ- የመሳሰለት ናቸው። እነዘህ ቃሊት 

ኃሊፊነትን አንዴ ባሌታወቀ አካሌ ሊይ የሚጭኑ 

ናቸው። “እሺ እንዲሊችሁት አዯርጋሇሁ!” ብል 

ማስታወሻ ወስድ፣ ኃሊፊነቱን በባሇቤትነት 

የሚወጣ ሰው እስከዙሬ ብቅ አሊሇም። መዴረክ 

ሊይ የተቀመጠውም፣ አዲራሽ ውስጥ ያሇውም፣ 

በየሚዱያው በየፌስቡኩ የሚጽፈውም ሁለ 

እየተነሳ አመራር ይሰጣሌ። ይመክራሌ 

ያስጠነቅቃሌ። ግን የሚሆን ነገር የሇም። ዙሬም 

ነገም ትናንትም የተባሇው የሚባሇው ይኸው 

ነው።  

ገዛፎ ገዛፎ ጠሊት ነው ወይስ አይዯሇም 

ከሚሌ ጥያቄ ሊይ የዯረሰው ችግር በእነዘህ ቃሊት 

አይሸነፍም። ትግሌ ባመረ ንግግር ወይም ትንተና 

ብቻ አይሰምርም። ባሇቤት ይፈሌጋሌ። ባሇቤት 

ብቻ ሳይሆን፣ ንግግሩ በጊዚና በቦታ ተዖርዛሮ 

ታቅድ ያ የተነጋገርንበት ነገር ምን ዯረሰ ተብል 

ውጤቱ ይገመገማሌ። ሇሚቀጥሇው ዯግሞ ምን 

እናዴርግ ተብል ታቅድና ታሌሞ ጥይትም ከሆነ 

ጥይቱ ዴርጊትም ከሆነ ዴርጊቱ ይተኮሳሌ እንጂ 

እንዱሁ በብሊሽ መንጣጣት ጠሊትን ሇሽንፈት 

ወገንን ሇዴሌ አያበቃም። ሰሊማዊ ትግሌ ይሻሊሌ 

ወይስ የትጥቅ ትግሌ እያለ መንገደን 

ቢያማርጡም አካዲሚክ እንጂ የተግባር 

አይሆንም። የሚዯረገው ነገር ታውቆ፣ አዴራጊው 

ተገኝቶ ፣መታገያው መንገዴ የጠፋ ማስመስሌ 

እንዱሁ ዛምብል ራስን መሸንገሌ ነው። ገና 

መንገዴ የሚያማርጡት ቀርቶ ፣ ይኸኛው መንገዴ 

ይሻሇናሌ ብሇው የመረጡትም ወገኖች ርቀው 

አሌሄደም። ምክንያቱም የተመረጠውም መንገዴ 

ቢሆን የሚሄዴበት መንገዯኛ ወይም ባሇቤት 

ይፈሌጋሌ። ካሇበሇዘያ ጥቂቶች ብቻ የሚጓበት 

ወይም ማንም የማይታይበት ባድ መንገዴ ይሆንና 

ማንንም የትም አያዯርሰም። እነሆ እኛም 

አሌዯረሰንም። 

እርግጥ ነው በሚሆነው ሁለ 

ተቃጥሇናሌ። ምንም ነገር ከማዴረግ ወዯ ኋሊ 

ሊሇማሇት እንዯማንመሇስ ሌቦናችን ቢያውቀውም 

የሚዯረገው ጠፍቶን የተቀመጥን ሞሌተናሌ። 

ጠሊትነትን በጠሊትነት ክፋትን በክፋት ጎሰኝነትን 

በጎሰኝነት መውጋት እየዯበረን የጨዋታው ህግ 

እያስጠሊን፣ ጠሌተን ተጠሌተን የተቀመጥን እሌፍ 

ነን። እግዚር መንገደን እስኪያመሊክተን 

ሇሚጠለንና ሇሚያውኩን ሁለ ጸልትም ሆነ 

እንጉርጉሯችን እንዱህ ይሊሌ፦ 

እነሆ ባህሊችን፣ አብሮ ኗሪነታችን፣ 

ወንዴማማችነታችን፣ ጠሊትነታችሁን እየቀነሰብን 

ሌባችንን አሇዖቦ አውኮብናሌ። አንዲንድች 

እንዯሚያስቡት ብሶት አንሶን ግፋችሁ ጣፍጦን 

አይዯሇም። በሎቸው! ፍጇቸው! አቃጥሎቸው! 

አሇማሇታችን ጥሊቻ ጎዴልን ንዳት አንሶን 

አይዯሇም። ሥሌጣኔያችን ነው ፍርሃታችን። ሰው 

ሰውን አስብቶ አሇማረደ፣ ወንዴም ወንዴሙ ሊይ 

አሇመዯራጀቱ ነው ነውራችን። ነውር ነው 

እንዯናንተ በጎሳ አንዯራጅባችሁም። በሌሳን 

አንነጋገርባችሁም። ካደን፣ ግፈፉን፣ ጨፍጭፉን፣ 

ፎክሩብን፣ ጀግኑብን፣ ተማከሩብን፣ ተዯራጁብን፣ 

ተንሸኳሾኩብን፣ በቀን አስራ አስምት ጊዚ ዴሌ 

ንሱን፣ ጨፍሩብን፣ አቅራሩብን... ግን የእናት አገሩ 

ሌባችን ሇእናት አገር ሌጅ መቸም ቢሆን ሌስሌስና 

ሌፍስፍስ ነው! እንዱያው ቢጨንቀን ብሶት ግሌፍ 

ቢሌብን ነው እንጂ እኛ የናንተ ጠሊት ሌንሆን 

እንችሊሇን፣ እናንተ ግን የኛ ጠሊት አይዯሊችሁም። 

መቸም መቸም አትሆኑም! የጥሊቻ፣ የበቀሌ፣ 

የቁረጥ ስቀሌ ንግግራችን ሁለ ገና ከአፋችን 

ሳይወጣ እዘያው ሟምቶ የሚቀርብን፣ እንዯሬት 

እየመረረን ወዱያው የምንጉመጠመጠው 

እንዱያው እንዯነገሩ...ስሇሆነብን ነው። እናንተም 

ይህን አሳምራችሁ ታውቃሊችሁ። ይለኝታም 

አዚነታም ከበሬታም የሊችሁምና በዘህም 

ትነግዲሊችሁ። ግን ከኛ መካከሌ የበቃው ፈንዴቶ 

ያፈነዲችሁ ቀን፣ እኛም አናንተም አገርም ተያይዖን 

እንፈነዲሇን። ህዛብ በእንግሌት፣ በእስርና በስዯት 

እያሇቀ ከባህር እየጠሇቀ መሆኑን እናውቃሇን። 

ብንነሳም እሌቂት ዛም ብንሌም እሌቂት ሆኗሌ። 

የህዛብ ትንሽ የሇውምና- ህዛብ ከሚያሌቅ ህዛብ 

ቢያሌቅ ይሻሊሌ- ከሚሌ ጭንቅ የህሉና ሙግት፣ 

አምሊክችን ይጠብቀን። እግዚአብሓር አምሊክ 

አሁንም መንገደን ያመሊክተን። “ሺ ጠሊት ከቦሃሌ 

ቢሇው ግዴ የሇም አንዴ እግዚር ብቻ አይክበበኝ 

እንጂ ችግር የሇም” እንዲሇው እሱ ብቻ 

አይክበብን! ይሌቁንስ እኔና ጠሊቶቼን ቆም 

የሚያስዯርግ ማስታወሌ ይስጠን- አሜን!  

 

አስተያየት ካሇዎት! 

asharamagazine@gmail.com  
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ወዯ ገጽ 26 ዜሯሌ 

ባጭሩ እንዱህ ሲለ ይገሌጹታሌ፤ “ዴሃ ባይኖር ኖሮ ሃብታም ጠግቦ 

አያዴርም ነበር”። ይህ አባባሌ እንዯ ብ ምሰጢራዊ አገሊሇጾች 

በአርምሞ የሚታሇፍ አይዯሇም። ማኅበራዊ ፍትሔ ባሌሰፈነበትና 

የብዎችን ሃብት እና ዴርሻ ጥቂቶች ጠቅሇው በመያዙቸው 

ሚሉዮኖች በከፋ ዴህነት ውስጥ ሆነው እንዱማቅቁ በሚዯረግበት 

አሇም፤ በተሇይም እንዯ ኢትዮጵያ ባሇ አገር ውስጥ፤ ይህ የፕ/ር 

አገሊሇጽ ስፊ መሌዔክት ያዖሇ ነው። ታሪክንም ያየን እንዯሆነ 

የቀዴሞዎቹ መሳፍንቶች፣ መኳንንቶችና ባሇጸጎች የሃብታችውም ሆነ 

የዴልት ኑሮዋቸው መሰረቱ የተጣሇው በሚያስገብሩዋቸው ጭሰኞችና 

አገሌጋይ ባዯረጉዋቸው ሰዎች ትከሻና ወዛ ነው። አንዴም በባርነት 

የሚፈነገሌ ወይም በጭሰኝነት የሚያገሇግሌ ዴሃ ባይኖር እነ ጌቶች ማን 

የሰራውን በሌተው ያዴሩ ነበር? በማንስ ጉሌበት ያንን ሁለ ሃብት 

ያፈሩ ነበር? በዘህ ባሇንበት ዖመንም ቢሆን ላሊውን አሇም ትተን የገዙ 

አገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በቅጡ ብንፈትሽ ይህን የፕ/ር መስፍንን 

አገሊሇጽ ቁሌጭ ያሇ ዔውነት ሆኖ እናየዋሇን። ዙሬም የጥቂቶች ሃብት 

ምንጩ የብ ዴሆች ስቃይና እርሃብ ሇመሆኑ ብ ምሳላዎችን 

መጥቀስ ይቻሊሌ። 

   ፕ/ር መስፍን ሇዴሆች መቆርቆር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ዴሃ 

ገበሬዎች ህይወት ሇመሇወጥ የሚረደ ጥናትና ምርምሮችንም እያካሄደ 

(ሰሚ ጠፋ እንጂ) ጠቃሚ ሃሳቦችንና ምክሮችን በማፍሇቅ 

ይታወቃለ። ይህ የዚግነትና ሙያዊ ዴርሻቸው ቢሆንም በሰውነታቸው 

ዯግሞ ዴህነትን የሚያዩበት መነጽር እጅግ የተሇየ ነው። ዯጋግመው 

ዴህነትን በተመሇከተ ሲያጫውቱን እንዱህ ይለ ነበር። 

“እንዯ ዴህነት ቶል የሚረሳ ነገር የሇም። ብ ሰዎች 

ዴህነታቸውን ወይም ዴሃ እንዯነበሩ ትንሽ ያገኙ ዔሇት ቶል 

ይረሱታሌ። ስሇ ዴሃም ሆነ ዴህነት ማሰብን ያቆማለ። 

እራሳቸውን እና በነሱ ዯረጃ ሊይ የሚገኙ ሰዎችን ብቻ ነው 

የሚያስቡት። እኔ ዴህነቴን ሊሇመርሳት ስሌ ሁላም የምኖረውና 

ሇመኖሪያነት የምመርጠውም ብ ዴሆች የሚኖሩበትን ስፍራ 

ነው። ምክንያቱም ከቤቴ በገባሁና በወጣሁ ቁጥር ስሇማያቸው 

ዴህነቴን እንዲስታውስ ያዴርጉኛሌ። በዴህነት ሇሚኖሩ ሰዎችም 

እሇት ተዔሇት እንዲስብ ያዯርጉኛሌ።” 

   በርግጥም ፕ/ር መስፍን የመዱናዋ እምብርት በሆነውና በርካታ 

በዛቅተኛ የኑሮ ዯረጃ ሊይ የሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች በሚኖሩበት 

በፒያሳና በቴዎዴሮስ አዯባባይ መካከሌ ባሇ መንዯር ውስጥ ነው 

የሚኖሩት። አንዱት እዴሜ ጠገብ በሆነች ህንጻ ውስጥ በሚገኝ ጠባብ 

የመኖሪያ ቤት ውስጥ ባሸበሩቁና ውዴ በሆኑ የቤት እቃዎች ሳይሆን 

እጅግ በርካታ በሆኑ መጽሏፎችና የምርምር ሰነድች ተከበው ነው 

የሚኖሩት። መተዲዯሪያቸውም በየወሩ የሚያገኙት የጡረታ ገንዖብ 

ነው። በዘህ አነስተኛ ገቢያቸውም አብዙኛው ኢትዮጵያዊ  በኑሮው 

ውዴነቱ የተነሳ የገጠመውን የከፋ የኑሮ ፈተና አብረው ተጋፍጠው 

እየኖሩ ነው። 

   ላሊው በሥራ አጋጣሚ ከፕ/ር መስፍን የተማርኩት አንዴ ታሊቅ 

ነገር በምርምር ስራ ሊይ መረጃዎችን የማሰባሰብና በእያንዲንደ ፍሬ 

ጉዲይ ሊይ ሇማስረጃ የሚሰጡት ክብዯት ነው። በምንም ጉዲይ ሊይ 

ቢሆን ፕ/ር መስፍን ሲናገሩም ሆነ ሲጽፉ በመረጃ ሊይ ሳይሆን 

በማስረጃ ሊይ ተመርኩዖው ነው። ማስረጃ በላሇው ጉዲይ ሊይ ምንም 

እንኳን  ነገሩ የከበዯ፣ አንገብጋቢ ወይም አጣዲፊ ቢሆንም፤ በቂ ሉባሌ 

በሚችሌ ማስረጃ እስካሌተዯገፈ ዴረስ ፕ/ር በጉዲዩ ሊይ 

ምርምራቸውን ይቀጥሊለ እንጂ ባዯባባይ በጉዲዩ ሊይ አይተቹም። ይሄ 

በእሳቸው ዯረጃ ሊይ ሊሇ የምርምር ሰው እንዯ አንዴ የሙያ ብቃት 

ተዯርጎ ሉቆጠር ይችሊሌ። ነገር ግን የፕ/ር መስፍን በማስረጃ ሊይ 

ያሊቸው ጥንቃቄ ከዘህም አንዴ ዯረጃ ከፍ ያሇ በመሆኑ 

በሚጽፏቸውም ሆነ በሚናገሯቸ ጉዲዮች ሊይ ብ ጊዚ ነቀፌታ 

የሚሰነዛሩባቸው ሰዎች የትችት ትኩረታቸው ፍሬ ጉዲዩ ሳይሆን 

በግሌ እሳቸው ሊይ ያነጣጠረ ነው። ምክንያቱም ግሌጽ ነው። ባዯባባይ 

የሚናገሩበት ፍሬ ጉዲይ በበቂ ማስረጃ ሊይ ወይም አመክንዮ ባሇው 

አስተሳሰብ ሊይ የተመሰረተ ስሇሆነ ብቻ ነው። ይህ ብቃታቸው 

የኢሰመጉንም የምርመራ ሥራ ከፍ ወዲሇ ዯረጃ ሊይ እንዱዯርስ 

ስሊዯረገው ዴርጅቱ የሚያውጣቸው መግሇጫዎች ከማስረጃ ስህተቶች 

የጸደና ሇትችትና ነቀፌታ የማይመቹ ሇመሆን ችሇዋሌ። አንዴም ቀን 

የወያኔ መንግስት ኢሰመጉ አጣርቶ ባወጣው መግሇጫ ሊይ ሃሰት ነው 

የሚሌ ማስተባበያ ሰጥቶ አያውቅም። ይሌቅስ ሌክ በፕ/ር መስፍን 

ስብዔና ሊይ ያተኮረ ስዴብ እንዯሚሰነዖረው ሁለ ኢሰመጉን እንዯ 

ተቋም የሚሰዴቡ ተዯጋጋሚ መግሇጫዎችም በመንግስት ተሰጥተዋሌ። 

ከዘህ ጋር የተያያ አንዴ ሁሇት ነጥቦች ሌጥቀስ። 

   በአንዴ ወቅት ከተሇያዩ አካሊት ሇኢሰመጉ ከሚቀርቡት 

አቤቱታዎችና ጥቆማዎች መካከሌ አንደ ‹በመንግሥት መዋቅር ውስጥ 

አብዙኛውና ቁሌፍ የሆኑ የሥራ ኃሊፊነቶች በአንዴ ጎሣ (በትግራይ) 

አባሊት ተይዖዋሌና ፍትሏዊ የሆነ የሥሌጣን ክፍፍሌ የሇም› የሚሌ 

ነበር። ጉዲዩ አሳሳቢና ከተሇያዩ መረጃዎች አንጻር በአዯባባይ የሚታይ 

ያፈጠጠ ችግር ይመስሊሌ። ይሁንና ኢሰመጉ በመረጃዎች ሊይ ብቻ 

ተመስርቶ አቋም ስሇማይዛና መግሇጫም ስሇማያወጣ ፕ/ር መስፍን 

በቅርብ የሚከታተለት የማስረጃ ማሰባሰብ ሥራ በምርመራ ክፍለ 

ሠራተኞች በኩሌ ተጀመረ። የተወሰነ መንገዴ ከተጓዖ በኋሊ ግን 

የመንግሥት መዋቅሮችና የባሇሥሌጣናት አሿሿም ግሌጽነት የላሇውና 

ማስረጃዎቹም በሚፈሇገው መጠን ሇሔዛብ ክፍት ባሇመሆናቸው 

የተነሳ ምርመራው ሉቀጥሌ አሌቻሇም። በቂ የሆነ ማስረጃ ማግኘት 

ስሊሌተቻሇም በመረጃዎች ሊይ ብቻ ተመርኩዜ አቋምን ማንጸባረቅ 

ሇስህተት ሉዲርግም ስሇሚችሌ ኢሰመጉ በጉዲዩ ሊይ ምንም ሳይሌ 

ቀርቷሌ። ሌክ እንዯዘህ እጅግ በርካታ ጉዲዮችና የመብት ጥሰቶች 

መፈጸማቸውን የሚያረጋግጡ መረጃዎች ቢኖሩም ማስረጃ ማግኘት 

ስሊሌተቻሇ ብቻ በይዯር ፋይሌ ወዯ አዯባባይ ሳይወጡ ቀርተዋሌ። 

ይህ ማስረጃ ሊይ የተመረኮዖ የምርመራ ሥራ የኢሰመጉን እዴሜ 

ሇማራዖምና ዴርጅቱም አሇም አቀፍ ተቀባይነትን እንዱያተርፍ 

አዴርጓሌ። ከዘህ ጋር በተያያዖ ሁላም የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን 

በተመሇከተ ምርምርና ክትትሌ ሳዯርግ ወዯ አእምሮዬ የሚመጣው 

አንደ ነገር የኢሰመጉ የምርመራ ሠራተኛ ሆኜ ሥራ የጀመርኩ ቀን 

ሇእኔና ሇላልች የምርመራ ክፍለ ባሌዯረቦች ፕ/ር መስፍን ቢሯችን 

ዴረስ መጥተው ያሳሰቡንና የመከሩን ነገር ነው። እንዱህ ነበር ያለት፦ 

“. . .የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን የማጣራት ሥራ እጅግ ከባዴ ነው። 

አንዴም በየቀኑ የተጎደና የተከፉ ሰዎችን በዯሌና እሮሮ መስማት 

እያዯር አይምሮን ይጎዲሌ፣ ሌብን ያሳሳሌ፣ ያስጨንቃሌ፣ 

መንፈሳችሁንም እረፍት ያሳጣሌ። በተሇይ ይህ አይነቱ ሥራ እንዯ  

      ከገጽ 15 የዜረ 
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የአንዴ ቀን ጦርነት!  አጤ ዮሏንስና የጦር አበጋዙቸው ጉራዔ ሊይ 

በአንዴ ቀን ጦርነት፤ እንዱሁም ጉንዯትና ጉዲጉዱ ሊይ ግብጽን በአንዴ 

ቀን ጦርነት፤ ምኒሌክና ጣይቱ በጦር አዙዦቻቸው አማካይነት አዴዋ ሊይ 

በአንዴ ቀን ጦርነት የኢጣሌያንን ሠራዊት ዴባቅ መቱ። በማይጨው፣ 

በሽሬና በመረብ ከፋሽስት ኢጣሌያ ጋር በተዯረገው ጦርነት ሁለ ግን 

የኢጣሌያ የጦር ስሌትና አቅም የመርዛ ጋዛ በመሆኑ ሇጊዚውም ቢሆን 

በላልች ስሌቶች መዋጋቱን ተያያዛነው። የሽምቅ ውጊያን ሇዒሇም 

አስተዋወቅን። ይሁንና ከ1928 እስከ 1929 (የካቲት) ዴረስ የነበረው 

የሽምቅ ውጊያ ዛግጅታችንና የአርበኝነት ጦርነት መሰናድው ጊዚ የፈጀ 

መስል ነበር። ኢጣሌያኖች በዘህ አንጻራዊ ሰሊም ሳይታሇለ አሌቀሩም። 

ይሁንና የተጠራቀመውን የፋሽስቶች ግፍ የካቲት 12 ቀን 1929 ዒ.ም. 

አብርሃ ዯቦጭ፣ ሞገስ አስገድም፣ ስምኦን አዯፍርስ ፣ አያና ብሩ፣ ዲባ 

ብሩ፣ በሻህ ውረዴ፣ ሇጥይበለ ገብሬ . . . በምስጢር ሲያካሂደ የቆዩት 

እንቅስቃሴ የተገፈፈበት ነበር። ማርሻሌ ግራዘያኒን ሇመግዯሌ የተዯረገው 

ሙከራ ሇጊዚው ባይሳካም ከዘያ በኋሊ በተከተሇው የሰሊሳ ሺዎች የግፍ 

ጭፍጨፋ ምክንያት የአርበኝነቱ ጦርነት ተቀጣጠሇ። ተዲክመው የነበሩ 

የአርበኞች መሪዎች የበሇጠ ተጠናከሩ፤ ባሌታሰበ ፍጥነትና አዱስ ወኔ 

ሺህ በሺህ ወገኖቻችን ከትግለ ግንባር መሰሇፍን ብሓራዊ ግዳታቸው 

አዯረጉት። ይኽና የመሳሰሇው ሁለ ወኔ የሚዖራ ቅባት ፣ መንፈስን 

ሇትግሌ የሚቀሰቅስ ኃይሌ ሆነ። 

    በወያኔያዊት ኢትዮጵያ ሰሊማዊ ትግሌና ሰሊማዊ ትግሌ ብቻ 

እንዯማያዋጣ፣ በዘህም አማካይነት አንዴና ሁሇት ሰዎች እንዯምንም 

ከዖረኞች ምክር ቤት በማስገባት ቀስ በቀስ የዳሞክራሲን አመራር 

ሇማስፈን ይቻሊሌ የሚሌ የሇበጣ ፖሇቲካ ሲሰነዖር ቆይቷሌ። ሇወያኔ 

የበጀትና የዯህንነት፣ የጦር መሰናድና የመሳሰሇውን አመራርና ዴርጎ 

የመዯቡሊት የአውሮፓና የአሜሪካ መንግስታት እያሇቅንና እየተሰዋን 

ዱሞክራሲን ሇማስገኘት መሞከር እንዲሇብን ያስተምሩናሌ። ሥጋችንና 

ነፍሳችን ሇመስዋዔትነቱ ያሌበቃው የዘህ መንግስት ፍሊጎት ከዘህም ሁለ 

በሊይ መሄደን ፍርዴ ቤት ቢኖር በምስክርነት ሌናቀርባቸው የሚገባን 

አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በሆኑ ነበር። በየጊዚው የአሜሪካ የውጪ 

ጉዲይ መሥሪያ ቤት ሇኢትዮጵያ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ፍትህ 

የሚያወጣቸው መረጃዎችና እነ ሑዩማን ራይትስ ዋችን የመሳሰለት 

ዴርጅቶች መግሇጫዎች ብ ብ ይናገራለ። እስከናካቴውም ወጣ 

ብሇው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን "ይህን ያህሌ ፍዲና አበሳ ዯርሶብናሌ 

ማሇት ነው?" እያለ ያፌዙለ። 

    ቀዯም ሲሌ የፋሽስት ኢጣሌያን ወረራና ግፍ አንስተን 

አሌቋጨነውም። ንዳትና ቁጣ እንጂ ፍርሃትና የወኔ ዴክመት የላሇባቸው 

ታሊሊቅ ጀግኖቻችን አዱስ አበባን ከዯቡብ፣ ከሰሜን፣ከምዔራብና 

ከምስራቅ ጥሶ በመግባት ጣሌያንን መዴረሻ ሇማሳጣት ሁለም ነገር 

ዛግጁ ነበር። የወልው ጳጳስ ታሊቁ አቡነ ጴጥሮስ፣ የራስ ካሳ ሦስት 

ሌጆች፣ ዯጃዛማች ፍቅረ ማርያም ተጫን . . . ወዖተ መስዋዔት 

የሆኑባቸውን ወቅቶች ያስቧሌ። 

    በአንዴ ወቅት መራራና ሁለን አቀፍ የሆነውን ትግሌ የመረጡትንና 

በአገር ውስጥ በሰሊም እንታገሊሇን በማሇት ብ መስዋዔትነት የከፈለትን 

ሠራዊተ ታጋዮች ሇማጋጨት የተዯረገው ሙከራ ትዛ የሚሌ ነው። 

ሇስሇስ ባሇ ሁኔታ እንግሇጠውና ሰሊማዊ የተባሇው ትግሌ ብ ርቀት 

ሳይወስዴ እንዯገና የኢትዮጵያ ሌጆች በግፍ ወዯሚጨፈጨፉበት ዯረጃ 

ተረማምዯናሌ። ብ ብ የተባሇሇትና ቢበዙም አንዴና ሁሇት ሰዎችን 

በመናጆ መሌክ የሚቀበለበት የፌዛ ምርጫ ቁም ነገር ሆኖ "አጣማጅ" 

ሳይቀር እየጠራረጉ የማሳዯዴና የማሰር፣ የመዯብዯብና የማንገሊታቱ 

ተግባር በአዱስ ስሌትነት ቀጥሎሌ። በአጠቃሊይም አገራችን ከነዱዴነት 

ወዯ ፍጹም ገሏነምነት እየተሇወጠች ናት። 

    የኢትዮጵያም ሆነ እንዱህ ያሇው መዒት የተከፈተበት ሔዛብ እንዳትና 

በምን ሁኔታ እንዯሚነሳሳ ይታወቃሌ። ከአገሪቱ ሲሣይ ሁለ የተገሇሇ 

ሔዛብ፣ በጭፍንና በፍርዯ ገምዴሌነት ሞት የተፈረዯበት ሔዛብ፣ 

የፖሇቲካውን ዔዴሌ የተነፈገ ሔዛብ፣ የተገፋና የተጨቆነ ሔዛብ ምን 

እንዯሚያዯርግ ምክክርም ቅስቀሳም አያሻውም። ይርጋ ደባሇ "ወተት 

ይሸፍታሌ እንኳን . . . " በማሇት ጨርሶታሌ። ሇዘህ ዯግሞ መዛሙሩ 

ተዯርሷሌ። የጋራ መፈክራችን በስምምነት ተነዴፏሌ። 

    ሁሊችሁም በዘህ የፈተና ወቅት በሌባችሁ ያሇው ምን እንዯሆነ 

ይታወቃሌ። በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ያሇው ዚጋ ሁለ ትዔግስቱ 

ከዴንበር ሊይ መዴረሱ ይታወቃሌ። እንዱያም ሆኖ "ምን ይሻሊሌ? ምን 

እናዴርግ? ምን ይጠበቅብናሌ? . . . " የሚለ ጥያቄዎች ቁርስ ምሳ 

ራታችን ሆነዋሌ። ዔዴሜዬንና አንዲንዴ ግምትም በማከሌ ብ ሰዎች 

"ምን ይመስሌሃሌ?" ይለኛሌ። 

    በእኔ በኩሌ አንዴ ትዛታ አሇኝ። ጨረቃዋን በገባዕን፣ ፀሏይዋንም 

ባሇችበት ከመውጣት በአንዴ ስፍራ ያቆመ ኢያሱ ብቻ ነው። እኔ ዯግሞ 

ትናንት ምሽት ሊይ ጨረቃዋ ስትወጣ አይቻሇሁ። ከጥቂት ጓዯኞቼ ጋርም 

እንዲዋሇዴኳት ይሰማኛሌ። እየመጣ ያሇውን የሔዛብ ጎርፍ የሚያቆም 

ኃይሌ የሇም ባይ ነኝ። ስንነጋገርበትና ስንጠብቀው የቆየነው የሔዛባዊ 

አርበኝነቱ ተጋዴል ዯወሌ ሳይጠበቅ፣ ማን ይምራኝ ሳይሌ ሲጀመር 

እየተሰማኝ ነው። አገሪቱ በአንዴ ተመሳሳይ ጊዚና ሁኔታ ወዯ ጦርነት 

አውዴማ ስትሇወጥ እየታየኝ ነው። ሔዛቡ ወዯ ሠራዊተ - አርበኝነት 

ሲዙወር ማየቱ፤ ወጣቱ በሙለ፣ ሴቱ በነቂስ፣ ተማሪው፣ መምሔሩ፣ 

የሀይማኖት አባቶች . . . ከሰሌፉ ተራ ገብተው . . . ሲነቃነቁ ማየት የሩቅ 

ጊዚ ህሌም አይዯለም። ሁለም ሰው በባከነው ጊዚ የባከነው የአገርና 

የሔዛብ ሔይወት እየከነከነው ነው። 

    በዘህ ዒይነቱ ጊዚና ሁኔታ ዖመናትን አጣጥፎ ጀግኖች አባቶችን 

ማስታወስ ግዳታ ይሆናሌ። አቡነ ጴጥሮስ የክብርን ሞት ሲቀበለ 

የተናገሩትን ታስታውሳሊችሁ። "እናንተም ሌጆቼ ኢትዮጵያውያን 

ሇፋሽስቶች እንዲትገ አወግዣችኋሇሁ! የኢትዮጵያንም ምዴር እንዱሁ 

ሇፋሽስቶች እንዲትገዙ አውግዣሇሁ!" ወገኖቼ የኢትዮጵያ ሌጆችን 

ሇማስታወስ የምወዯው ይህ ግዖት እንዲሇብን ነው። አሇዘያ ዙሬ የመንፈስ 

ቅደስ ማኅተም በእጃችን አሇ። ትግለ የተባረከ፣ በእግዘአብሓር 

የተባረከ፣ በሔዛብ የሚከናወንና ምዴሪቱና እንሰሳቱ የሚካፈለበት ነው። 

    ሁሊችንም ዙሬ ያሇብን ኃሊፊነት በዖረኞች ሊይ የሚካሄዯውን 

የአርበኝነት ትግሌ ወያኔዎች ወዯ ትግራይ ሔዛብ የሔሌውና ተጋዴል 

እንዲይሇውጡት ነው። የትግራይን ሔዛብ ከኢትዮጵያ ኅብረተሰብነትና 

አካሌነት ያስወጣ ማነው? አጥንታችን አጥንቱ፣ ሥጋችን ሥጋው 

አይዯሇምን? ሇወያኔ መግሇጫ ተስማሚ መስል ስሇታየን "የአናሳ 

ብሓረሰብ ተወካይ" እያሌን ስንጠራው ቆይተናሌ። በመሰረቱ ግን ትግሪኛ 

ተናጋሪውን ኢትዮጵያዊ "አናሳ" ወይም ንዐስ - አሇዘያም በጥሬ ቃሌም 

ሆነ በፖሇቲካ ፋይዲው ዛቅተኛ ሇማዴረግ ፍሊጎት እንዯላሇን መታወቅ 

አሇበት። ትግራይ በኢትዮጵያ ሥነ መንግስት፣ በባሔሌ፣ በሏውሌቶችና 

በታሪክ ቅሬታዎችዋ ዏቢይ ሚና ያሊት ናት። አናሳ የሚባሇውም ቃሌ 

ሉጠቀስ የሚገባው ወያኔዎች የሚከተለትን ፖሇቲካ ነው። አናሳ አሳብና 

ፖሇቲካ፣ አናሳ ፍሌስፍናና የኢኮኖሚ ፖሉሲ፣ አናሳ ማሔበራዊ 

አመሇካከትና አግጣጫ የሚከተሇውን "አናሳ የፖሇቲካ ዴርጅት" ግን 

ከሥሌጣን በማውረዴ ረገዴ ዋናው ተፋሊሚ የትግራይ ሔዛብ ነው። 

በተግባር በትግለ አዯባባይ ያገናኘን! አሜን ወአሜን!     

      ከገጽ 10 የዜረ 
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አሻራ፦   በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ የመማር 

ማስተማሩ ሂዯትና ባጠቃሊይም የትምህርት 

ጥራቱን ዛቅተኝነት ብዎች ይስማሙበታሌ። 

ሇጥራት ጉዴሇቱ በዋናነት እንዯ ምክንያት 

የሚጠቀሰው የትምህርት ፖሉሲው ሆኖ 

በተጓዲኝም የአካዲሚ ነጻነት ያሇመኖሩ እንዯ 

ምክንያት ገዛፎ ይጠቀሳሌ ፤ በዘህ ሊይ ምን 

ይሊለ? 

ድ/ር ዲኛቸው፦ ስሇ አካዲሚ ነጻነት 

የተጻፈው በ1918 አሜሪካን ሃገር ነው። አራት 

መሰረታዊ የነጻነት መርሆችን ይዝሌ።አንዯኛው 

በነጻነት ምርምር የማዴረግ ነጻነት ሲሆን 

ሁሇተኛው በምርምር ያገኘህውን በነጻነት 

የማቅረብ መብት ነው። ሶስተኛው፤ (ኤክስታራ 

ሚረር) ይለታሌ በመማር ማስተማሩ ዖርፍ 

ያሇው ምሁር በሃገሩ ውስጥ እየሆነ ስሇሊው ነገር 

በነጻነት የመተቸት መብት እንዲሇው የሚዯነግግ 

ነው፡፤ አራተኛው ዯግሞ በትምህርት ተቋማት 

ውስጥ የሚገኙ መምህራንም ሆኑ ተማሪዎች 

በተቋሙ ውስጥ በሚከናወኑ ጉዲዮች ሊይ 

እንዱተቹና እንዱሳተፉ ነጻነት የሚሰጥ ነው።  

እኔ በአጼ ኃይሇስሊሴ ዖመነ መንግስት 

የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ። በዙ ጊዚ የነበረው 

የአካዲሚ ነጻነት ዙሬ 10% እንኳ የሇም። ሁለም 

አንገቱን ዯፍቶ ‹ተሰማሁ..? አሌተሰማሁ...?› እያሇ 

በስጋት የሚኖርበት ጊዚ ሊይ ነው ያሇነው። 

ላሊው ትሌቁ ችግር መንግስት በመማር 

ማስተማሩ ሊይ ፍጥጥ ብል ጣሌቃ መግባቱ 

ነው። 

ካዴሬው ይመጣና ፕሮፌሰሩን 5 ሇ 1 

ሊዯራጅህና ስሌጠና ሌስጥህ ይሇዋሌ።(ሳቅ) 

እግዘአብሄር ያሳይህ ! የዩንቨርሲቲው ፕሮፌሰር 

5 ሇ 1 ተዯራጅቶ በካዴሬው ስሇ መማር 

ማስተማሩ ሂዯት የፖሉሲ ስሌጠና ሲሰጠው(ሳቅ)

። 24 አመት በካዴሬነት የሰራ ሰው ይመጣና 

አስተማሪ ይሆናሌ። ማነው እሱ? ስትሌ ድክትሬት 

አሇው ይለሃሌ። ከየት አመጣው?  ስትሌ በተሌኮ 

አገኘው ትባሊሇህ።ቀሌዴ ነው የተያዖው ። 

እኔ በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 7 ዒመት 

አስተምርያሇሁ። በጋዚጣ ያነበብኩትን ወይም 

በወሬ የሰማሁትን አይዯሇም እንዱህ ሆነ እንዱህ 

ሆነ የምሌህ፤ ከውስጥ ሆኜ የማውቀውን ነው 

የምነግርህ። 

ምን አሇፋህ! የዩኒቨርሲቲው ፕሬዛዲንት 

በካዴሬዎች የሚታዖዛበት፤ አዴርግ የተባሇውን 

ሁለ የሚያዯርግበት ፤ መምህራኑ በመማር 

ማስተማሩ ሂዯት ምንም ሚና መጫወት 

የማይችለበት፤ በካዴሬዎች የተወረረ ዩኒቨርሲቲ 

ሆኗሌ ነው የምሌህ። ዩኒቨርሲቲው ወዯ 

ማሰሌጠኛ ጣቢያ እንዯተሇወጠ ነው የምነግርህ። 

አሇቀ. . .(ሳቅ) 

አሻራ፦ ላሊው ሇጥራቱ ጉዴሇት የሚጠቀሰው 

ምክንያት የዩኒቨርሲቲው አስተዲዯር ከ(BPR) ጋር 

በተያያዖ ከ2008 (እ.አ.አ) ጀምሮ ከ( Collegial 

Governance) ወዯ ( managerial model) 

መቀየሩ ነው ይባሊሌ ። ይህን እንዯምክንያት 

የሚያነሱ ወገኖች የአስተዲዯር ዖይቤው ሇውጥ  

መምህራኑ (academic staff) የራሱን ካሪኩሇም 

የመቅረጽም ሆነ ሪቪው የማዴረግ ሃሊፊነቱን

(ስሌጣን) ስሊሳጣው የመማር ማስተማሩን ሂዯት 

ሙያዊ አያያዛ እንዲይኖረው አዴርጎታሌ 

ይሊለ ...እርስዎ በዘህ ይስማማለ። 

ድ/ር ዲኛቸው፦ አሁን ባነሳኸው የካሪኩሇምና 

የዩኒ አስተዲዯር ሊይ ጥናት ያዯረጉ ጠንካራ 

ጠንካራ ሰዎች አለ። እነሱ በዛርዛር ሉያስረደ 

ይችሊለ። ሊገናኝህም እችሊሇሁ። እኔ ሌገሌጽሌህ 

የምችሇው ጠቅሇሌ ያሇውንና ጎሌቶ የሚታየውን 

ችግር ነው። ነገሩ የተበሊሸው እኮ! አንዴ ካዴሬ 

መምህራኑን ሰብስቦ ተማሪውን እንዳት 

ማስተማር እንዲሇባቸው ሲያሰሇጥናቸው ነው።  

ተማሪዎች አንዴን ኮርስ ሁሇት ሶስት ወር 

ከተማሩ ይበቃቸዋሌ ይለሃሌ። ሁሇት ሶስት ወር 

በሇብ ሇብ ተምሮ ሲወዴቅ ዯግሞ እንዯገና ሇብ 

ሇብ አዴርገህ አሳሌፈው ይለሃሌ። ስሇዘህ 

መጀመሪያውኑ ሇወዯቀው ተማሪ ሲና ቢ ሰጥተህ 

ማሳሇፍን ትመርጣሇህ። ምክንያቱም የሚፈሇገው 

ይህን ያህሌ ሰው ተመረቀ የሚሇው እንጂ ምን 

ያህሌ አወቀ? የሚሇው ስሊሌሆነ የመምህራኑ 

ሃሊፊነት ማሳሇፍ ብቻ ነው።  

80 ተማሪዎችን አስተምረህ አስሩ ሲወዴቁ፤ 

አስሩን እንዯምንም አሳሌፋቸው የምትባሌ ከሆነ 

መጀመሪያውኑ ማሳሇፍን ትመርጣሇህ። ምን 

አሇፋህ ሁለም ነገር ሇበጣ ነው። ትምህርት 

ማዲረስ በሚሇውና በትምህርት ጥራት መካከሌ 

ያሇው ሌዩነት አሌገባቸውም። ወይም ሌዩነቱን 

ሉያዩ አሌፈሇጉም። 

አሁንም ገና ስንት... ዩኒቨርሲቲ እንገነባሇን 

እያለ ነው። ምንም ሪሶርስ የላሇበት በርሃ ውስጥ 

ዩኒቨርሲቲ ከፍተው ምን ሉያዯርጉት እንዯሆነ 

አይገባህም። ብቻ ይህን ያህሌ ዩኒቨርሲቲ ከፈትን 

ይህን ያህሌ ተማሪ አስመረቅን ይለሃሌ...ቁጥር 

ብቻ! 

አሻራ፦   የከፍተኛ ትምህርትና ስሌጠና 

ጥራት ማረጋገጫ ኤጀንሲ(Higher Education 

Relevance and Quality Agency (HERQA)) 

የሚባሌ ተቋም እንዲሇ ይታወቃሌና፤ ይህን 

መሰለን የጥራት ጉዴሇት ችግር ሇመቅረፍ ምን 

ሚና ይጫወታሌ? 

ድ/ር ዲኛቸው፦ እሱ የማይሆን ነገር ነው። 

ኳሉቲ ኮንትሮሌ ይዯረግ ቢባሌ 90% ተማሪ 

አያሌፍም ነው እኮ የምሌህ። የትምህርትና 

ስሌጠና ጥራት ማረጋገጫ ኤጀንሲ ስራ ምን 

እንዯሆነ ሇኔም አይገባኝም፡፤ 

አንዴ ነገር ሌንገርህ ፡ በዱፕልማ ሁሇተኛ 

ዯረጃ የሚያስተምሩ መምህራን ወዯ ዱግሪ ከፍ 

ማሇት አሇባቸው ተባሇና የሰመር ኮርስ 

እንዱወስደ ተዯረገ። እንግሉዖኛ ቋንቋ 

እንዱያሻሽለ ስሌጠና ይሰጣቸው ተባሇ፡፡ 

መምህራኖቹ 45 ዒመትና ከዘያ በሊይ ናቸው። 

ሲጀመር እንዳት ነው በዘህ እዴሜ ቋንቋ 

ሉያሻሽለ የሚችለት? አብዙኞቹ የከፍተኛ 

ሁሇተኛ ዯረጃ መምህር ሆነው እንግሉዖኛ መጻፍ 

እንኳ አይችለም። እንግሉዖኛ ቋንቋን የእውቀት 

መሇኪያ አዴርጌ መውሰዳ አይዯሇም። ነገርግን 

በመማር ማስተማሩ ሂዯት ከአንዴ መምህር 

የሚጠበቅ የቋንቋ ችልታ አሇ፡፡ ያ የሇም ነው 

የምሌህ፡፡  የትምህርት ጥራቱን ዛቅጠት ሊሳይህ 

ፈሌጌ ነው። 

እኔ የምሌህ 30 እና 40 ሌጆች አስተምረህ 3 

እና 4 የሚሆኑ በራሳቸው ጥረት ጠንክረው 

የሚወጡ ሌጆች ሌታገኝ ትችሊሇህ። ከነሱ ጋር 

መስራት ይቻሊሌ። ላሊውን ግን ተወው። 

መጀመሪያ እነሱ (ካዴሬዎቹ) ሇትምህርት 

ክብር የሚሰጡ አይዯለም። ድክትሬትና 

ማስትሬት በቀሊለ እንዯሚገኝ ነው የሚያውቁት። 

ምን ያዴርጉ? አንደን ካዴሬ ይጠራና ከዙሬ 

ጀምሮ የትምህርት ሚኒስቴር ነህ ይሇዋሌ። ጣጣ 

ነው እኮ የገባነው። 

በቅርቡ አንዴ አርቲክሌ ጽፌያሇሁ። ይሄ 

ሌማት፤ ሌማታዊ የሚለት ነገር እንዳት 

እንዯበጠበጠን የሚያስረዲ አርቲክሌ። መማር 

ሳይሆን ያሇብህ ከሚወዯዯው ብሄር መምጣት 

ብቻ ነው የሚያስፈሌግህ። ጸባይ ማረሚያ 

ከገባው ብሄር ከመጣህ አንተ አሌቆሌሃሌ! ይሄው 

ነው። 

ኦሪት ተሽሮ ወንጌሌ የሚሰበክበት ዖመን 

እንዯሚባሇው ሁለ፤ ትምህርት ተሽሮ ስሌጠና 

የሚሰበክበት ዖመን ሊይ እንዯምንገኝ 

እነገርሃሇሁ።(ሳቅ) በትምህርት እንጂ በስሌጠና 

ዯግሞ የትም አይዯረስም። 

ወዯ ገጽ 40 ዜሯሌ 
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የማውቀውን ያህሌ .... 
ከገጽ 23 የዜረ 

ኢትዮጵያ ባሇ አገር ሊይ ሲሆን ዯግሞ ጉዲቱ የከፋ ነው። ሰዎች 

ተበዯሌን ብሇው ሲመጡና ሃዖናቸውን ሲገሌጹ አብሮ ማዖን እና 

ህመማቸውን መጋራት ሰዋዊ ግዳታችሁ ቢሆንም ይህን 

በማዴረጋችሁ ዯግሞ ተበዲዮቹ የበሇጠ እንዱቀርቧችሁ፣ 

እንዱያምኑዋችሁና ላሊ ቦታ ሇመናገር የፈሩትን ሁለ 

እንዱነግሩዋችሁም በሩን ይከፍታሌ። ስሇዘህ ሲያዛኑ አብራችሁ 

ማዖናችሁን ግሇጹ። ስሜታቸውንም ተከታተለ። ይሁንና 

መርማሪዎች መሆናችሁን ዯግሞ አትርሱ። በሰዎቹ ሃዖን ብቻ 

ከተመሰጣችሁና እናንተም ብሶተኞች ከሆናችሁ ስሜታዊነት 

ይነግሳሌ፤ ምርመራውም ይረሳና በቂ ማስረጃ እጃችሁ ሳታስገቡ 

ወዯ ዴምዲሜ ትዯርሳሊችሁ። ይህ ዯግሞ የጉዲዩን ፍሬ ነገር በቅጡ 

እንዲትረደና ከግራ ከቀኙ ያለ እውነታዎችን እንዲታዩ 

ይጋርዲችኋሌ። ስሇዘህ በጉዲዩ ከሌብ ማዖናችሁን ሇአቤቱታ 

አቅራቢዎቹ አሳዩ፣ ግን በያንዲንደ ጉዲይ ሊይ በአዔምሯችሁ ውስጥ 

ትሊሌቅ ጥያቄዎችን ያ። አቤቱታ አቅራቢዎቹን ከሸኛችሁ በኋሊ 

ሇእነዙ ጥያቄዎች መሌስ ሇማግኘት ምርምራችሁንና ማስረጃ 

ማሰባሰባችሁን ቀጥለ።. . .”  

የሚሌ ነበር። ይህን ምክራቸውን በትክክሌ ሥራ ሊይ ያዋሇነው 

መሆኑንም አፌን ሞሌቼ ሇመናገር እችሊሇሁ። ካዖኑት ጋር አብረን 

እናዛን ነበር። ህመማቸውንም እንታመም ነበር። ከዙም አሌፎ ያሇንን 

እናካፍሌ ነበር። ምርመራችንንም ከስሜት በጸዲ ግን በተቆርቋሪነት 

ስሜት እናካሂዴ ነበር። በስምንት አመታት ውስጥ በሺዎች የሚቆጥሩ 

አቤቱታዎችን አጣርተናሌ። በርካታ መግሇጫዎችም በኢሰመጉ 

ወጥተዋሌ። አንዲቸውንም ግን በሃሰት ማስረጃ ሊይ የተዯገፉ ናቸው 

ብል የተቃወመ የሇም። ወያኔን ጨምሮ። ከዘያ ይሌቅ በመንግሥት 

የተሊኩ የዯኅንነት አባሊት በተዯጋጋሚ ጊዚ ተበዲዮች መስሇው 

ተዯበዯብን፣ ታሰርን፣ ስቃይ ተፈጸመብን እያለ በተዯጋጋሚ ጊዚ 

የምርመራ ክፍሊችንን ይጎበኙ ነበር። እነሱንም እያዖንን አስተናግዯን 

በምርመራ ሂዯታችን ውስጥ ግን ማንነታቸውን በቀሊለ ሇመረዲት 

እንችሌ ስሇነበር ኢሰመጉን ስህተት ሊይ የመጣሌ ተሌኳቸውን 

በተዯጋጋሚ ጊዚ አክሽፈናሌ። ሇዘህ ሁለ ግን ክብርና ምስጋና ሇፕ/ር 

መስፍን ይሁን፤ ትምህርታቸውና ምክራቸው በቀሊለ የማንታሇሌ 

አዴርጎናሌ። 

   እግዘያብሄር እዴሜን ከሙለ ጤንነት ጋር ሇትግሌ አቅጣጫ 

መሪዬ፣ ሇመንፈሳዊ አባቴ፣ ሇሥራ አጋሬና አሇቃዬ፣ ሇምወዲቸውና 

ሇማከብራቸው ፕ/ር መስፍን እንዱሰጥሌኝ እየተመኘሁ ጽሐፌን 

ሌቋጭ።  

   የፕ/ር መስፍንን መሌካም ሥራዎች ሇመዖከርና ሇትውሌዴ ሇማቆየት 

አሌማችሁ ይህን በእሳቸው ሥራዎች ሪያ የሚያተኩረውን መጽሄት 

ሇማዖጋጀት ሇተነሳችሁትና እኔም ስሇሳቸው ከማውቀው እጅግ ጥቂቱን 

እንዲካፍሌ እዴለን ሇሰጣችሁኝ አዖጋጆች አክብሮቴ የሊቀ ነው። ፕ/ር 

መስፍንን እንዲከበራችሁ ሁለ እናንተም የተከበራችሁ ሁኑ። 

ከአክብሮት ጋር 

ያሬዴ ኃይሇማርያም  
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አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

  አገራቸውን በተሇያየ ዯረጃ በቅንነት ያገሇገለ በርካታ ኢትዮጵያውያንን 

አውቃሇሁ። በየምዔራፉ ብቅ እያለ በዯሌን በማውገዛ ዴምጻቸውን 

የሚያሰሙ ወገኖችም አሊጣንም። ሇሁለም ከፍተኛ አክብሮት አሇኝ። 

የዯሀውን ህይወት በተግባር እየኖሩ፣ ያሊንዲች ፍርሀት ስሇመብቱ በአዯባባይ 

እየጮሁና ከአንባገነኖች ጋር እየተሊተሙ ህይወታቸውን ሙለ በጽናት 

ሲያገሇግለ የኖሩትን ፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯ ማርያምን ግን በተሇየ ዒይን 

ነው የማያቸው። በስስት። 

   እኚህን የኢትዮጵያ ውዴ ሌጅ ሇመጀመርያ ጊዚ በአካሌ ያገኘኋቸው 

በ1986 (1992 እ.ኤ.አ.)ዒ.ም. እንዯነበር አስታውሳሇሁ። በወቅቱ 

የሰራተኛውን መብት ሇማስጠበቅ ጠንክረው በሚንቀሳቀሱ የሰራተኞች 

ማህበራት መሪዎች ሊይ የወያኔ አገዙዛ የኃይሌ እርምጃዎችን መውሰዴ ጀምሮ 

ነበር። በዘሁ ጦስ እኛ ከተወከሌንበት የኢትዮጵያ መብራት ኃይሌ 

ባሇስሌጣን ብቻ በርካታ ሰዎች በፖሇቲካ ውሳኔ ከስራ ተባረርን። ይህንኑ 

የመብት ረገጣ ሇኢሰመጉ ሪፖርት ሇማዴረግ ዯግሞ ከሁሇት ባሌዯረቦቼ ጋር 

ተወክሌንና ድ/ር በፍቃደ ዯግፌ ይዖውን ሄደ። ጉዲዩን ከፕሮፌሰር መስፍን 

ጋር በዛርዛር እንዴንወያይበት ስሊስቡም ወዯ ቢሯቸው ወሰደን። 

   ከረጀም ቆይታ በኋሊ ከፕሮፌሰር መስፍን ቢሮ ስንወጣ ስሇሳቸው የነበረን 

አዴናቆትና መመካት ይበሌጥ እንዲዯገ እርስ በርሳችን ያወራን ይመስሇኛሌ። 

ያቺ አጋጣሚ በርቀት በስራዎቻቸውና በቁርጠኝነታቸው የማከብራቸውን 

ሰው ከላሊ አኳያም ማየት የቻሌኩባት አጋጣሚ ሆናሌኛሇች። ፕ/ር ገና 

ከጅማሬው ነጻ የሆነ ስሜት እንዱያዴርብን ማዴረግ ችሇው ነበር። ዖና ብሇን 

እንዯ ጓዯኛ እንዴናወራቸው የሚያዯፋፍር በወቅቱ ይህ ነው ሇማሇት 

ያዲገተኝ መሊ ሳይኖራቸው አሌቀረም። ብቻ እየተቀባበሌን እያንዲንዶን 

ዛርዛር ጉዲይና ያሇፍነውን ፈተና ገሇጽንሊቸው። እሳቸውም በሚገርም 

ትዔግስትና ጽሞና አዯመጡን። 

   “እናንተን መሰሌ ሇመገዙት ፍቃዯኛ ያሌሆኑ ‹መብቴን› ባይ ወጣቶች ማየት 

ተስፋ የሚያሇመሌም ነው።” አንዲለን አስታውሳሇሁ። መጪ ፈተናን አውቆ 

የመንፈስ ዛግጅት የማዴረግን አስፈሊጊነት በተመሇከተም “የወክሇንን ሰራተኛ 

መብት እናስከብራሇን እስካሊችሁ ዴረስ መክፈሌ ያሇባችሁ ዋጋ እንዲሇ 

እንዲትረሱ!” የሚሌ ምክር የሰጡን ይመስሇኛሌ። 

   . . .እንሆ ባሇፈው ኦክቶበር (2014ዒ.ም.) ዯግሞ በአውስትራሉያ የተሇያዩ 

ከተሞች የምንኖር ኢትዮጵያውያን የእኚህን የኢትዮጵያ ውዴ ሌጅ የዔዴሜ 

ሌክ አገሌግልት የምንዖክርበትና ምስጋና የምናቀርብበት ዔዴሌ ሇማግኝት 

በቃን። መምጫቸው እየተቃረበ ሲመጣም በየስቴቱ የተመዯብን 

የፕሮግራሙ አዖጋጆች ሽር ጉዴ ጀመርን። በዘያን ሰሞን የወሬያችን 

መጀመርያ፤ የወጋችን ማሳረጊያ ፕ/ር ብቻ የሆኑ እስኪመስሌ ዴረስ በስፋት 

እናነሳቸው ነበር። መጽሀፎቻቸውና በርካታ መጣጥፎቻቸው እንዯ አዱስ 

አወያዩን። በተሇያዩ ጊዚያት ያዯረጓቸውን ንግግሮች ሳይቀር ስንጠቃቅስ 

ሰነበትን። እያንዲንዲችን እንዯዔይታችን ይበሌጥ ስሇምንወዴሊቸው ነገሮች 

አወሳን። ትጋታቸው፣ ዴፍረታቸው፣ ብስሇታቸው፣ ጽናታቸው፣ 

የዔውቀታቸው ጥሌቀት . . . ላሊም ላሊም። አንዴ ቀን ግን አንዴ በቅርበት 

የሚያውቃቸው ሰው “ከሁለም በሊይ አይሇወጤነታቸው ይገርመኛሌ” ሲሌ 

ሇየት ያሇ ዔይታውን ገሇጸ። “ብ ሰዎች በተሇያዩ ዖመናት በጽሁፍም ሆነ 

በንግግር የሚገሌጿቸውን ሀሳቦች እርስ በርስ ብታናጽሯቸው የተሇያዩ ሆነው 

ታገኟችዋሊችሁ። መሰረታዊ ያለትን አቋም ይቅርና ታሪክ ቀመስ ትንታኔዎች 

ሊይ እንኳ ከዒመት ዒመት የሚሇያዩ፣ አንዲንዳም ጭራሽ የሚቃረኑ 

ይሆኑባችኋሌ። አዴማጭ እያዩ፣ ወይም በውስጣቸው ያሌተብሊለ ሀሳቦችን 

ወዯ አዯባባይ እያመጡ . . . ሉሆን ይችሊሌ። ፕሮፌስር መስፍን ግን ከ30 

ዒመት በፊት የገሇጿቸው መሰረታዊ ኃሳቦች ዙሬ ከሚጽፏቸው ጋር ሲጣረሱ 

(መስፍን  ገብረስሊሴ -  ሲዴኒ) 
 

    

እሁዴ ኦክቶበር 26 ቀን 2014 ዒ.ም. ፦ 

   ሲዴኒ አውስትራሉያ በሚገኝ አንዴ የመሰብሰቢያ አዲራሽ ውስጥ 

ኢትዮጵያውያን ጥቅጥቅ ብሇን ሞሌተናሌ። ትሌቅ እንግዲ እንጠብቃሇን። 

የኢትዮጵያ አምሊክ ስሇዘህች አገር የዋለትን ውሇታ ይክፈሌዎ ሌንሌ። 

ሌናመሰግን። 

   ሰዒቱ ዯረሰ። ቸብ፤ ቸብ፤ ቸብ! . . . እሌሌሌሌ . . .ቸብ፤ ቸብ፤ ቸብ! . . .  

እንግዲችን ከዖራቸውን ያዛ እንዲዯረጉና የቀዴሞ አርበኞቻችንን 

በሚያስታውስ ዒይነት ጸጉራቸውን እንዲጎፈሩ ወዯ አዲራሹ ገቡ። ሌብ ብዬ 

አየኋቸው። ያ ትህትና፣ ቀሌዯኛነትና አይበገሬነት የሚታይበት የፊት 

ገጽታቸው አሁንም እንዲሇ ነው። ተጨማሪ ዖመን ማስቆጠሩን ከማሳበቁ 

በቀር። 

   የኢትዮጵያውያኑ አቀባበሌ ሌባቸውን እንዯነካው ፊታቸው ሊይ 

ይነበባሌ። በተዖጋጀሊቸው ቦታ ሲቀመጡ ሁለ የተሰበሰበው ህዛብ 

በቆመበት ሆኖ በጭብጨባና በእሌሌታ ፍቅሩን እየገሇጸ ነበር። ከአፍታ 

በኋሊ ፕሮግራሙ ተጀመረ። የመዴረክ መሪው ፕሮግራሙ የምስጋና 

ቢሆንም እንግዲችን የሚለት ካሇ እስቲ ዔዴለን ሌስጥዎ? ሲለ ጋበዝቸው። 

“ ካሊችሁኝማ ትንሽ ሌበሊ። የፈሇከውን ተብዬ የሇ? . . .” ብሇው ጀመሩ። 

እናም ቀጠለ። “. . .የሰብአዊ መብቶች . . .” ይሄኔ ነበር እኔም በሃሳብ ፈረስ 

አስራ አራት ዒመታትን የኋሉት ሸምጥጬ ወዯ ሸገር የገሰገስኩት። . . . 

     እሁዴ ሚያዘያ 30 ቀን 1993 ዒ.ም. ፦ ፒያሳ የሚገኘው የብሄራዊ 

ልቶሪ አዲራሽ ከአፍ እስከ ገዯፉ በተማሪ ተሞሌቷሌ። ቸብ፤ ቸብ፤ ቸብ!. . .   

አዲራሹ አንዲች ዯስ የሚሌ ሌዩ መንፈሳዊ ኃይሌ የሰፈነበት መስሎሌ። 

ጠንካራ ስሜትና ጉጉት በሁለም ሊይ ይነበባሌ። የጋሇ፣ የዯመቀ ነበር ‹ቸብ 

ቸቡ!›። በፍቅር የተጠበቁት እንግዲ፤ በአክብሮት የሚታዩት አዙውንት 

የነፍሳቸው ጩኸት፣ የህይወታቸው መገሇጫ የሆነውን የእምነታቸውን 

አስተምህሮት ሉሰጡን፣ ሉወያዩን እየገቡ ነበር። 

   . . . ሌክ ትሊንት የተፈጸመ ያህሌ የሆነው ሁለ በምናቤ ቁሌጭ ብል 

ይታየኝ ጀመር። ከአንዯበታቸው የወጡ ቃሊት፣ ሏረጎች፣ ዒርፍተ ነገሮች 

ሳይቀር ከአእምሮዬ ጓዲ እየተግተሇተለ ወጡ። “. . . ሰብዒዊ መብት 

የተፈጥሮና የፖሇቲካ መብቶችን የጠቀሇሇ ነው።” “ . . . ሰው ሆኖ በመፈጠር 

የተገኙ መብቶች አለ። የማንንም ፈቃዴ የማይሹ። . . ጉሌበተኞች ሲፈሌጉ 

የሚሰጡን ሲፈሌጉ የሚነፍጉን ሉሆኑ የማይገባቸው።” “. . . አሁን ስሌጣን 

ሊይ ሆነው አገር እየጎደ ያለት ትምህርት አቋራጮች ናቸው። አዯራ እናንተ 

ይህን ስህተት እንዲትዴገሙት።” . . . “ የመንፈስ ሌዔሌና” . . . “ሞት ዒይነቱ 

የተሇያየ ነው።” . . . “ ቂመኛና በቀሇኛ አትሁኑ፤ እናንተንም አገርንም 

ይጎዲሌ።” . . . “ዒሇም ሊይ ሁሊችንም እኩሌ የምንሆነው ሰው በመሆናችን 

ነው።” . . . “ተፋቀሩ፤ ተዋዯደ፤ አንዴ ሁኑ፤ ተባበሩ፤ መብታችሁን 

ሇማስከበር ጉሌበት ይሆናችኋሌ።” . . . ላሊም ላሊም አባባልቻቸውና 

አስተምህሮቶቻቸው መጡብኝ።    

    እንሆ የአሻራ መጽሄት አዖጋጆች በአሁኑ እትማችን የምንዖክረው ፕ/ር 

መስፍን ወሌዯ ማርያምን ነውና ከትውስትህ እንዴታካፍሇን ዔዴሌ እንስጥህ 

አለኝ። ፕሮፌሰርን በአካሌ ያገኘኋቸው አጋጣሚዎች ብ ባይሆኑም 

ስራዎቻቸውን የሚከታተሌ፣ “የኔ ጀግና” ብል የሚመካባቸው ሰው ነኝና 

ጥቂት ሇማሇት ወዯዴኩ። ሇዙሬ የጓዯኞቻቸውን አጠራር ተውሼ ‹ጋሽ 

መስፍን› እያሌኩ ነው የማነሳቸው። 

አንዴ ሰው ብ ነው! 

   ጋሽ መስፍንን በአካሌ አግኝቶ ሇመወያየት ሇመጀመርያ ጊዚ ዔዴሌ 

የገጠመኝ በአዱስ አበባ ዩንቨርሲቲ የተማሪ አገሌጋይ (ተወካይ) 

በነበርኩበት ወቅት ነበር። በወቅቱ (በ1990ዎቹ መጀመርያ ዒመታት ማሇት 

ነው) ት/ቤቶቹ ባሌተሇመዯ መሌኩ በብሄር የማሰብ ፋሽን 
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አታገኟቸውም። . . .”አሇን። በርግጥም የሚያስዯምም ዔይታ ነበር። ፕ/ር 

በግሌ ውይይትም ሆነ በአዯባባይ ሁላም አንዴ ናቸው። 

   . . . ከዙሬ 7 ወር በፊት (ኦክቶበር 24 ቀን) የሲዴኒ ተራ ሆነና ከአየር 

ማረፊያ ተቀበሌናቸው። እኔም ከ20 ዒመታት በኋሊ ዲግም በአካሌ ሊገኛቸው 

በቃሁ። ሌዩ ስሜት ነበር የተሰማኝ። ከዔዴሜ ጋር ከሚመጣ አካሊዊ ዴካም 

በቀር አሁንም ከነግርማ ሞገሳቸው ናቸው። . . .እኚህ የምናከብራቸው፣ 

የምንሳሳሊቸው የአገር ዋርካ ሇአንዴ ሳምንት ያህሌ አብረውን ቆዩ። በተሇይ 

እኔ ከአዖጋጆቹ መሀሌ ቆይታቸው ምቹ እንዱሆን የመከታተለ ኃሊፊነት 

ከተሰጣቸው ሁሇት ዔዴሇኞች አንደ ነበርኩና ውልና አመሻሼ አብሯቸው 

ሉሆን በቃ።   

   ከፕሮፌሰር ጋር ማውራት ቀሊሌ ነው። እንዯቁምነገራምነታቸው ሁለ 

ሳቂታ፣ ቀሌዴ አዋቂና ተጫዋችም ናቸው። ዖና ብሇው ዖና ያዯርጋለ። 

አዋዛተው ያወጋለ። የማስታወስ ችልታቸው ዔዴሜያቸውን ያስረሳሌ። 40 

እና 50 ዒመታት ያሇፈውን ገጠመኝ በ20 ዒመት ወጣት የማስታወስ አቅም 

ቁሌጭ አዴርገው ይተርኩታሌ። ያቺ ላልች ሰዎችም ዖና ብሇው እንዱናገሩ 

የሚያስችለባት ሌዩ መሊ ዙሬም አሇች። ምናሌባት ከንቀት የጸደ 

መሆናቸውን የሚያሳብቀው ጠያቂነታቸውና ቀና ፍሊጎታቸውን 

የሚያንጸባርቁት ዒይኖቻቸው ይሆኑ ይሆናሌ። ብቻ ሰዎች ከአፍታ በኋሊ 

የጓዯኛ ያህሌ በነጻነት ያወሯቸዋሌ። መረጃ የላሇው አፍ-ነጠቅ ወሬ ካሌሆነ 

በቀር በጽሞና ነው የሚሰሙት። መስመር ያሌያዖ ከሆነ ግን ጠያቂ ናቸውና 

በጥያቄ ያጣዴፋለ። 

   ፕ/ር ከሲዴኒ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ጋር በዋናው የምስጋና ዛግጅት ሊይ 

የተገናኙት ኦክቶበር 26 ቀን ነበር። አዲራሹ በመሙሊቱ በርካታ ሰዎች 

በረንዲዎቹ ሊይ ተቀምጠውና ቆመው ሇመከታተሌ ተገዯው ነበር። ዔንግዲችን 

ገና ወዯ አዲራሹ ሲገቡ በጉጉት የተጠባበቃቸው ታዲሚ በጋሇ ጭብጨባና 

ዔሌሌታ ነበር የተቀበሊቸው። ፕ/ር ማይክሮፎኑን ከያ በኋሊ ግን 

ሁሇንተናችን ጆሮ ብቻ ሆነ። በተሇመዯው ብቃት አዲራሽን ተቆጣጠሩት። 

ታሪክ ራሱ ስጋ ሇብሶ የመጣ ያህሌ የሁለም ሰው ቀሌብ ዔንግዲችን ሊይ ሆኖ 

አመሸ። 

   . . . በሲዴኒ ቆይታቸው እንዲመቺነቱ የተሇያዩ ኢትዮጵያውያን ፕሮግራም 

እየተያዖሊቸው ያገኟቸው ነበር። ሁለንም የጓዯኛ ያህሌ አቅርበው 

ሲያዋዩዋቸው አስተውያሇሁ። ግሊዊ ገጠመኞች በተነሱ ቁጥርም 

ከማህበራዊና አገራዊ ተጸዔኖው ጋር እያዙመደ የሚሰጧቸው ትንታኔዎች 

ነበሯቸው። ሇምሳላ አንዴ ቀን ስሇቤተሰብ ከመጨነቅ ጋር የተገናኘ ታሪክ 

ሰሙና እንዱህ አለ፦ “ስሇራሱ ብቻ የሚያስብ ገና ሰው መሆን ዯረጃ ሊይ 

ያሌዯረሰ ነው። ስሇቤተሰብ ማሰብ ሰው ከመሆን ጋር የሚመጣ ነው። ያ 

ስሜት ሲዲብር ሇማህበረሰብ፣ ሇአገር ወዯማሰብ ከፍ ይሊሌ። ይሄኔ ነው ወዯ 

ምሌዐ ስብዔና የሚዯረሰው።” 

    ስሇተበዲይ ብሀን እየተሟገቱ የተጓት ጉዜ ረጅምና አታካች ነው። 

መታከት ግን ታይቶባቸው አያውቅም። የመብት ተሟጋችነታቸው በርካታ 

ጨካኝ ወንጀሇኞችን እንዱያውቁ አዴርጓቸዋሌ። የኢሰመጉ የምርመራ ቢሮ 

ያረጋገጣቸውና ይፋ የወጡ ሪፖርቶች ‹የሲዕሌ መሌዔክተኛ› የሚመስለ 

ጨካኞች የፈጸሟቸውን በርካታ ግፎች ማጋሇጣቸውን ሌንረሳው አንችሌም። 

እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ ግን ፕ/ርን ሲያዛኑ እንጂ ሰዎችን ሲጠለ 

አናያቸውም። “ጥሊቻ ማሇት እሳት በብብት ውስጥ ይዜ መዜር ማሇት ነው። 

ሰው በጥሊቻ ከተነዲ አስተውልቱ የተጋረዯ የስሜቱ እስረኛ ነው 

የሚሆነው።” የሚሌ ዔምነት አሊቸው። ከዘህ ዯግሞ ጥፋት እንጂ ውጤት 

ማግኘት እንዯማይቻሌ ጠንቅቀው የተረደ ሰው ናቸው። 

   ፕ/ር የዔዴሜ ሌክ አገሌግልት ቢሰጡም የራሴ የሚለት መኖርያ እንኳ 

የላሊቸውና ጥሪት ያሌቋጠሩ ሰው ናቸው። ይህ ብዎቻችንን ያሳስበን እንጂ 

እሳቸውን የሚያስጨንቃቸው ጉዲይ አይመስሌም። “ሰው ንዋይ ወዲዴ በሆነ 

ቁጥር ሰውነቱን እያጣ ይሄዲሌ። ምቾት ሲሇመዴ (ያንን ሇሟሟሊት) 

ስብዔናን ወዯመሸርሸር ሉወስዴ ይችሊሌ።” የሚሌ ዔምነት አሊቸው። 

ምቾትን መሌመዴ ዴህነትን የማስረሳት አቅም 

ተጠናውቷቸው፤ አንዴ የሚያዯርጉን ዴሌዴዮች ሁለ እየፈራረሱ ሲሄደ 

ማየት ጀምረን ነበር። ኢትዮጵያዊነትና ተማሪነት አንዴ ሉያዯርጉን 

ያሌቻለበት ክፉ ወቅት። ዩንቨርሲቲው በዘህ አስቸጋሪና ፈታኝ ሁኔታ 

ውስጥ መውዯቁ ይመስሇኛሌ ወዯ ጋሽ መስፍን ጋ እንዴንሄዴ ያነሳሳን። 

መጀመርያ የኢትዮጵያ ሰብዒዊ መብቶች ጉባዓ ጽ/ቤት ሄዯን ፕሮግራም 

ተያዖሌንና በቀጠሮው ቀን አገኘናቸው።  ካዙንቺስ (ቤሌየር) በሚገኘው 

ቢሯቸው ውስጥ ጊዚ ሰጥተው አነጋገሩን። በዩንቨርሲቲ ውስጥ የሚታየውን 

አሳሳቢ ስሜትና አዯጋ ዖረዖርንሊቸው። ጋሽ መስፍን ሇመወያየት 

የማይከብደና ሰው እንዱናገር የሚያዯፋፍሩ በመሆናቸው በስፋት ነበር 

ያወያየናቸው። በዔሇቱ ከመሰጡኝ ጉዲዮች አንደ ስሇአንዴ ሰው ብነት 

የገሇጡት ሀሳብ ነበር። 

   እኛ በግቢያችን (ዩኒቨርሲቲ) ስሇነበረው ችግር ስንዖረዛር በተሇይም 

ከትግራይ የመጡ ወንዴም እህቶቻችንን በተመሇከተ አንዴ ትዛብት አነሳን። 

የተወሰኑት ስርዒቱን በዒሊማ በመዯገፍ፣ አንዲንድቹም በፍራቻ ከላሊው 

ተማሪ ጋር እንዯማይቀራረቡና ይባስ ብሇው የሚያስፈራሩና የሚያሳስሩ 

ሁለ እንዲለ ነገርናቸው። ጠቅሇሌ አዴርገን ማቅረባችን ሇጋሽ መስፍን 

አሌተዋጠሊቸውም። “ከመሀሊቸው አንዴም ከዘያ የተሇየ፣ እንዯ ተማሪ 

የሚያስብ የሇም ነው የምትለኝ? እንዯዘያ ማሇታችሁ ከሆነ ያሊችሁትን 

ሇማመን እቸገራሇሁ” አለን። እንዯማህበራዊ ሳይንስ ተማሪነታችን 

ስሇአብዙኛው መናገር የተሇመዯ በመሆኑ በጣም ጥቂት ስሇሆኑት የተሇዩ 

(exceptional) ሰዎች ማንሳቱ አሊሳሰበንም ነበር። ጥያቄያቸውን ተከትል 

ግን ጠቅሇሌ ማዴረጉን ተውነው። “እኔ የማውቀው አንዴ ሙሴ የሚባሌ 

ተማሪ አሇ። ላልችም ጥቂት እሱን መሰልች አይጠፉም ብዬ አስባሇሁ” 

አሌኳቸው። “ይሄን ነዋ የምፈሌገው። አንዴ በጣም ብ ነው። ይሄ ባይሆን 

ነበር ሇማመን የምቸገረው” አለኝ። በርግጥም አባባሊቸው ትሌቅ ትርጉም 

የሚሰጥ ነው። ሰዎች የፋብሪካ ውጤት አይዯለም። መገምገም ያሇባቸውም 

እንዯግሇሰብ ባሊቸው ሚና እንጂ በጅምሊ ሉሆን አይገባም። የተሇዩ 

ጥቂቶችን በብሀኑ ስም መጠቅሇሌ ሇስህተት ይዲርጋሌ። አንዴም ብ 

ነውና። 

   ያን ዔሇት ኢሰመጉ በችግሩ ርያ ምን ሇማዴረግ እንዯሚችሌ ስራ 

አስፈጻሚው እንዯሚመክርበት ገሌጸው በቀጠሮ ሸኙን። ውል አዴሮ 

ኢሰመጉና የተማሪው አገሌጋዮች ተወያይተን በዩንቨርሲቲው ግቢ ውስጥ 

ሇማዴረግ ሊቀዴነው ውይይት አጀንዲ ቀረጽን። ግቢ ውስጥ የመወያየቱ 

ዔቅዴ ግን ፍቃዴ በመከሌከሊችን አሌተሳካም። በምትኩ ኢሰመጉ ወጪውን 

ሸፍኖ በብሄራዊ ልቶሪ አዲራሽ ሇመወያየት ተቻሇ። 

   በጉጉትና በጋሇ ስሜት ሲጠባበቅ የቆየው ተማሪ ወዯ ውስጡ ጠሌቆ 

የተመሇከተበት፤ ህሉናውን የፈተሸበት ሌዩ ታሪካዊ ቀን ነበር። ጋሽ መስፍን 

ነፍሳችንን የሚዲብሱ፣ ከአይምሯችን የሚዋሀደ መሰረታዊ ትምህርቶች 

ሰጡን። ዒሇም አቀፋዊና አገራዊ ህጎችና ዴንጋጌዎችን እያጣቀሱ አወያዩን። 

(በዘያ መዴረክ ፕ/ር አንዲርጋቸው፣ ድ/ር ብርሀኑ ነጋና ድ/ር መኮንን 

ቢሻውም ነበሩ። የማስታወሻዬ ትኩረት ጋሽ መስፍን በመሆናቸው ግን 

በዘያው መገዯቡን መርጫሇሁ) “የሰው ሌጅ ስሇመብቱ የተረገመ ነው” 

ያሇውን ፈሊስፋ እያጣቀሱ ሇመብታችን ቀናዓ እንዴንሆን አነቁን። 

እንዴንፋቀር፣ እንዴንተባበር በጽኑ አሳሰቡን። . . . ያ ሙለ ቀን የዖሇቀ 

መዴረክ እጅግ ፍሬያማ ነበር። ይህን ዔምነቴን ጋሽ መስፍንም እንዯሚጋሩት 

ተስፋ አዯርጋሇሁ። 

   ከውይይቱ በኋሊ የተማሪው መንፈስ ተቀየረ። የተነቃቃና መብቴን አትንኩ 

ባይ ሆነ። መንግስትንና ዩንቨርሲቲውን “መብቶቻችንን መሌሱ” ስንሌ 

ሞገትን። “የነቃና ሁሇገብ ስብዔና ያሇው ተማሪ መብቱን ይጠይቃሌ በሚሌ 

አፈና አሰፈናችሁ፣ ክፍፍሌ ፈጠራችሁብን። በዘህ ሁኔታ ሌትቀጥለ ግን 

አትችለም!” አሌናቸው። ከዘህ ሁለ በኋሊ የሆነው ሁለ ሆነ። ከርዔሴ 

ሊሇመውጣት ስሌ አሌገባበትም። ጋሽ መስፍን ‹አንዴ ብ ነው› ያለት ነገር 

ግን ዔውን ሆነና ከመብት ጥያቄው በኋሊ መንግስት የወሰዯው የሃይሌ 

እርምጃ እነ ሙሴንም ሳይምር ቀረ። ገዢዎቹም ሇካ የአንዴን ብነት ያውቁ  

ወዯ ገጽ 35 ዜሯሌ ወዯ ገጽ 36 ዜሯሌ 
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ከገጽ 17 የዜረ 

ሌውጥ" ሃገር ናት። እስራኤሌ ዒረብ ያሇመሆኗ 

ጉዲይ እምብዙም አያከራክረንም። ኢራንና 

ቱርክ ግን ሙስሉም ሃገራት እንጂ ዒረብ 

ሃገራት አሇመሆናቸው ብዥታ የምፈጥርብን 

ወገኖች አሇን። በታሪክ ኢራንና ቱርክ 

ከዒረቦች ጋር ብቻ ሳይሆን እርስ በእርሳቸው 

ሲሯኮቱ የኖሩ ሁሇት ሙስሉም ሃገራት 

ናቸው። ኢትዮጵያ ሃገራችንም በእነሱ አጠራር 

ሒበሻ በዘሁ ፍረጃ መሠረት ላሇኛዋ ""ዒጀም" 

ሃገር ናት። ይህ የመካከሇኛው ምሥራቅን 

አሰሊሇፎችና አወጋገኖች በቅጡ ሇመረዲት 

ቀዲሚው ትምህርት ነው። ሃገራችን 

ኢትዮጵያም ብትሆን የዘህ የመካከሇኛው 

ምሥራቅ ቀጠና አካሌና ተካታችነቷ 

የሚይዋጥሌን ወገኖች በጣም ብ ነን። 

ባሇፈው አርቲክሌ እነዘህ ዒረብ ያሌሆኑ 

የመካከሇኛው ምሥራቅ ሃገራት ከዒረብ 

ሃገራትና ከአሜሪካ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት 

ሇመቃኘት ተሞክሯሌ። በተሇይም ከሁሇተኛ 

የዒሇም ጦርነት ማብቂያ ወዱህ። ሁሇተኛው 

አስፈሊጊ ግንዙቤ ይህ ነው፣ በእኔ እይታ። 

የዒረቦችና የእስራኤሌ ጠሊትነትና ተፋጣጭነት 

እምብዙም አያነጋግረንም፣ አያመራምርንም። 

ከተመሰረተችበት ጊዚ ጀምሮ ጠሊትነት እንጂ 

መሌካም ጉርብትና ከአጎራብች ዒረብ ሃገራት 

ጋር ኑሯት አያውቅምና። ያም ሆነ ይህ 

አይሁድች ግን ከዒረቦች ጋር በዘሁ አካባቢ 

ኖረዋሌ፣ ሇብ ሺ ዒመታት። እስራኤሌ እንዯ 

አንዯ የአይሁዴ ሃገር የዙሬ 66 ዒመታት 

ከመመሥረቷ በፊት። ኢራንና ቱርክም እንዯ 

ሙስሉም ሃገራት ከዒረቦች ጋር ሲነታረኩ 

ኖረዋሌ። እነዘህ ሃገራት ከአጎራባች ዒረብ 

ሃገራት ጋር ትስስርና ግንኙነት ብቻ ሳይሆን 

እርስ በርሳቸው በመራኮትም፣ በዖሌማዴ 

በፋሪሶችና በዐስማን ቱርኮች መካካሌ የነበረ 

ዖመን ያስቆጠረ የውዛግብ ታሪክ አሊቸው። 

ከ1979ኙ የኢራን የአያቱሊሂዎች አብዮት 

በኋሊ እንዯገና የተቀሰቀሰ ወይም ያገረሸበት 

መራኮት ነው ማሇት ይቻሌ ይሆናሌ። የሱኒ-

ሺዒ ውዛግብ መሌክ እየወሰዯ የመጣውም 

ከዘያን ጊዚ በኋሊ ነው። በዘህ አዱሱ ገመዴ 

ጉተታ ወይም መቆራቆስ የተሇያዩ አካባቢ 

ሃይልች ይጠቀማለ። ኢራን በአካባቢው 

የሺዒ የበሊይ ጠባቂ ብቻ ሳትሆን ኢራቅን 

በቁጥጥሯ አውሊሇች ነው ክሱ። ሶሪያም 

በሔዛቡ-ኦሊህ ጦርኞች አማኻኝነት ተፅእኖዋ 

ሥር አዴረጋሇች መባለ ላሇኛው ክስ ነው። 

ሉባኖስንም እንዱሁ። አሁንም ይህ በሻዒ 

አማኞች በኩሌ የምታሳዴረው ተፅእኖ በየመን 

ሊይ በአንሳሩ-አሊህ (ሐቲ አምፅያን) 

አማኻኝነት ሇማዯሊዴሌ እየተዖጋጀች ነው 

ነው ሰሞነኛው ክስ። አሁንስ አበዙችው 

ተብል "የግመለን ወገብ የበጠሰው ገሇባ" ሆኖ 

የተገኘው ግን ይኸው የየመን ሺዒዎችን 

መርዲቷ ነው። ራቅ ያለትን እነ ፓኪስታንን 

የመሰለ ዒረብ ያሌሆኑ ሱኒ ሃገራትንም 

ጭምር ያስቆጣው ይኸው ዴርጊቷ ነው 

ተብሎሌ። ከመካከሇኛ ምሥራቅ ውጭ ወይም 

ራቅ ያለ ላልች ዒረብ ያሌሆኑ ሙስሉም 

ሃገርት በርካታ ናቸው። ከፍተኛ የሙስሉሙ 

አማኝ ቁጥር የሚገኙባቸውን እነ 

እንድኔዢያንና የኑኬሇር ባሇቤት የሆነቸውን 

ፓኪስታኒን ያካትታሌ። ባንጋሊዲሽ፣ 

አፍጋኒስታንና ማሉዢያን የመሳሰለ ሃገራትም 

በዘህ ፈርጅ ውስጥ ናቸው። እነዘህ ሁለ 

ከሞሊ-ጎዯሌ ሱኒ ናቸው - በእምነታቸው። 

በጥቅለ ሲታይ ኢራን የምትመራቸው የሺዒ 

አማኞች ከሱኒዎች ጋር ሲነፃፀር በቁጥር 

በጣም ውህዲን ናቸው። በበርካታ 

እስታቲስቲኮች መሥረት 2.2 ቢሉዮን 

ከሚገመተው ሔዛበ ሙስሉም ከ15 በመቶ 

አይበሌጡም ነው። በሙስሉሙ ትብብር 

ዴርጅት ሥር የተጠሇለት 57 ሃገራት 

ናቸው።ከዘህ ውስጥ 22 ሃገሮች የዒረብ ሉግ 

ወይም የራቢጣ አባሌ ናቸው። እነዘህ ሃገራት 

እስከ 400 ሚሉዮን ነዋሪ አሊቸው ተብል 

ይገመታሌ። ዒረቦቹ ከሙስሉሙ ዒሇም አንዴ

-አምስተኛ ቢሆኑ ነው፣ በዘህ ስላት። 

     ወዯ የመን በምንመጣበት ጊዚ በየመን 

ሺዒ የሆኑት የሐቲ አማፅያንን ወይም አንሳር-

ኦሊህ የሚቃወሙ በርካታ ፖሇቲካዊ ኃይልች 

አለ። ሔጋዊነት ተጣሰ ብሇው 

ከሚፋሇሟቸው የፕሬዛዲንት አቡደ ራቡ 

ማንሱር ሃዱ ዯጋፊዎች በተጨማሪ 

ከሙስሉም ወንዴማማቾች ጋር የሚዯመር 

አሌ-ኢስሊሔ ፓርቲ፣ የዯቡብ ዒራቢያን ባሔር 

ስሊጤ አሌ-ቃዑዲ እና የዯቡቡ ንቅናቄ 

በግንባር ቀዯምትነት የሚጠቀሱ ናቸው። የጎሳ 

መሪዎችና ማሉሺዎቻቸውም ራሳቸውን 

የቻለ ፀረ ሐቲ ኃይልች ናቸው። በዯፈናው 

አብሊጫ የሆነው የየመን ሱኒ መዛሃብ (ክፍሇ 

እምነቱ) ተከታዮች የሐቲ አማፅያንን ሥሌጣን 

መቆጣጠርን አይዯግፉም ቢባሌ ከእውነት 

አይርቅም። በተቃራኒው ከሐቲ አማፅያን ጎን 

ከቀዴሞ ፕሬዛዲንት ከዒሉ ዒብዲሊ ሣሉሔ 

ትእዙዛ የሚቀበለ ቁጥራቸው የማይናቅ 

የብሓራዊ መከሇኪያ ሠራዊቱ አባሊት አለ። 

     ከሊይ የተመሇከትናቸው በመካከሇኛ 

ምሥራቅ ቀጠና የሚካተቱ ዒረብ 

ያሌሆኑ"ዒጀም" ሃገራት የራሳቸው ውጥኖች 

አሎቸው። ቱሩክ የራሷ እቅድች አሎት። 

እሷም የራሷ አካባቢያዊ ሚናና ቦታ ፈሊጊ 

ናት። ዒረቦች እንዯሚለት የተገረሰሰው 

ገናናው ዐስማናዊው አጼ-ግዙቷን 

ትናፍቃሇች። አመቺ መግቢያ ቀዲዲ አገኘሁ 

ብሊ የምትገመተው በሱኒ ካርዴ በመጫወት 

ነው። ኢራኖቹም እንዱሁ የራሳቸው ትሌም 

ነዲፊዎች ናቸው። ጊዚ ያሇፈበትን የቀዴሞ 

ገናና ታሪካቸውን ያስታውሳለ። ሁሇቱ ሃገራት 

የጋራ ዴንበር አሊቸው። ኢራን በሶሪያም 

በኢራቅም ተዯሊዴሊሊች። በእርግጥ ቱርክ 

የኢራን ከሌክ ያሇፈ የመስፋፋት ምኞት 

ሉያሳስባት እንዯሚችሌ እሙን ነው። ዒረቦች 

እንዯሚለት ኢራን "አብዮቷን ወዯ ጎረቤት 

ማዛመት ከጀመረች" ወዱህ ነው መባለን ሌብ 

ይሎሌ። እስራኤሌም የዒረቦችን መሬት 

ከመቆጣጠሯ በተጨማሪ የአዱሱ መካከሇኛ 

ምሥራቅ ፕሮጄክት አካሌ መሆን ትመኛሇች። 

የተሇያዩ የሙስሉም አክራሪ እንቅስቃሴዎች 

የሚገፉበት ዒረቡ ዒሇም ሇአንዴነቱና 

ሇኢኮኖሚ እዴገቱ ያቀዲቸው ውጥኖች የውሃ 

ሽታ ሆነው ተነኑ። ይህንን ሔሌምና ማንነት 

ገሊጭ ተዯርጎ የሚወሰዯው የዒረቡ ራቢጣም 

በ 70 ዒመቱ የፈይዯው ነገር የሇም። ይህን 

የመካከሇኛ ምሥራቅ አካባቢ ሃገራትና 

መንግሥታት አወጋገኖች፣ አሰሊሇፎችና የሃይሌ 

ስላቶች ከሥር መሠረቱ አናግቶ ካርታዎችን 

ጭምር የሚያስሇውጥ እዴገቶች በመመሌከት 

ሊይ ነን።የቱርክ መሪ ጠይብ ረጀብ ኦርደኻን 

ዙሬ ወዯ ኢራን ዋና ከተማ ቴህራን የተጓ 

ናቸው። ሉያስታርቁ ወይስ ሉያስጠነቅቁ? 

የታወቀ ነገር የሇም። የመካካሇኛ ምሥራቅ 

ምስቅሌቅሌ የእነዘህ ሁለ ውጥኖችና 

ተሇዋዋጭ አሰሊሇፎች ተቃርኖ ነው ቢባሌ 

እምብዙም ማጋነን የሇበትም። ውስብስብ 

ያሇውን ሁኔታ አሇቅጥ አቃሇሌክ እንዲትለኝ 

እንጂ። 

     ሃገራችን ኢትዮጵያ በመካከሇኛ ምሥራቅ 

ተካታች አራተኛዋ ዒረብ ያሌሆነች ሃገር ናት 

ብሇናሌ። "ሙስሉምም" ያሌሆነች ብቻ 

ሳትሆን በረዥም ታሪኳ "ክርስትያን" የሚሇው 

ታፔሊ የነበራት ሃገር ናት። እነዘያ ሦስቱ 

ከሊይ የተጠቀሱት እስራኤሌ፣ ቱርክና ኢራን 

ከነበራቸውም ሆነ ካሊቸው ማዔከሊዊ ሚናም 

ሆነ አተረማማሽ ፕሮዥክቶች ባሇቤት 

ያሌሆነች ሔዲግ ሃገር ናት የሚሇውን 

መጨመሩም አይከፋም። በጆግራፊያዊ 

አቀማመጥም ቢሆን በቀጠናው ጠረዛ ሊይ 

ጉብ ያሇች "ባይተዋር" ሃገር ናት ቢባሌ ማጋነን 

የሇበትም። የሶሪያን ምስቅሌቅሌ ብንወስዴ 

እነዘህ ሦስት ሃገራት ያሊቸው አለታዊም ሆነ 
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አዎንታዊ ሚናም ሆነ አበርክቶ ኢትዮጵያ 

ሉኖራት መቼም አይችሌም። "አቅምን አውቆ 

መኖር ጥሩ ነው" ያሇው የትኛው አንጎራጓሪ 

ነበር?። ያም ሆነ ይህ እሷ እቅዴ ባይኖራትም 

ላልች ስሇ እሷ እቅዴ ከነዯፉ አሌሸሹም ዜር 

አለ ነውና መሻሻ የሇም። አሇችበት።አሇንበት! 

በአዱሱ The Islamic State of Iraq & Syria

-ISIS or Da'ish ኢትዮጵያ አርዲሌ አሌ-ሒበሻ 

ተብሊ ከላልቹ በርካታ ሃገራት ባንዴ ሊይ 

ተከሌሊ የአይሲሌ የካሉፌት መንግሥት አካሌ 

(ወሊያ?) ሆናሇች። አትዯንግጡ! በካርታ ሊይ 

ነው። ውጥኑ ወያኔ/ኢሔአዳግ 

እንዯሚያስፈራራው አንገብጋቢ የስጋት 

ምንጭ መቼም ሉሆን አይችሌም። ግን 

አይመሇከተንም ብል መዖባነንም ተገቢ 

አይሆንም። የምዔራብ አፍሪካው "ቦኮ ሒራም 

" በአይሲስ ሥር መዯራጀቱን ይፋ አዴርጓሌ። 

የሶማሉያው አሌ-ሸባብም ከአሌቃዑዲ ጋር 

ያሇውን ቁርኝት ይፋ ካዯረገ ቆይቷሌ። እነዘህ 

አክራሪ ሙስሉማዊ ዴርጅቶች ወዯ አፍሪካ 

እየዖሇቁ ናቸው። እነዘህ አክራሪዎች በአፍሪካ

-በቀሌ ተቀፅሊዎቻቸው አማኻኝነት ከዒረቡና 

ከመካከሇኛ ዒሇም ዖሌቀው ሃገራትን የማሸበር 

ብቃት አሊቸው ማሇት ነው። ኢትዮጵያንም 

በራሷ ሃገር-በቀሌ፣ ሁለንም ካሂዴ የሚያሰኝ 

(ተክፊሪ) ዴርጀት ሉያተረማምሷት 

ማቀዲቸው የማይታሰብ ከቶ ሉሆን 

አይችሌም። በሃገራችን ዱሞክራሲያዊ ሇውጥ 

መታፈኑ ሇዘህ ተጨማሪ አመቺ ሁኔታና 

መግቢያ ቀዲዲ እንዯሚፈጥርሊቸው እሙን 

ነው። 

     በአሰባሳቢ ማንነት መጽሒፌ ውስጥም 

የሱኒ-ሺዒ መስመር በ1979ኙ የኢራኑ ሻህን 

ከሥሌጣን ያሽቀነጠረው የአያቱሊሆች አብዮት 

ፍንዲታ ወቅት ሊይ የሁሊችን ቀዲሚ ጥያቄ 

"የኢትዮጵያ ሙስሉሞች ሺዒ ናቸው ወይስ 

ሱኒ " የሚሇው ነበር ማሇቴ ትዛ ይሇኛሌ። ያን 

ጊዚ ጥያቄው የሁሊችን ነበር። ምክንያቱም ሱኒ

-ሺዒ ተብል መወዙገቡ ሇሁሊችን እንግዲ 

ዯራሽ ክስተት ነበረና። ዙሬ ሙስሉሙን 

ዒሇም በሁሇት ጎራ ክፍል እያናቆረ፣ 

እያቆራቆሰና እያተረማመሰ ነው የተባሇው 

የሱኑ-ሺዒ ክፍፍሌ እንኳን ሇእኛ ሇቀጠናው 

እንግዲ ነበረና። በላሊ በኩሌ ይህ ከእስሌምና 

ጅማሮ አንስቶ የነበረ ክፍፍሌ ወይም ከፋፋይ 

መስመር ነው። በተሇያዩ የታሪክ ምዔራፎች 

እያገረሽበት የውዛግብ መነሾ ሲሆን ዯግመን 

ዯጋግመን በታሪክ ተመሌክተናሌ። በየመን 

የነበረው ሁኔታ ግን ፈፅሞ የተሇየ ነበር ማሇት 

ያስዯፍራሌ። ዩዴ (ግሇሰቡ ዖዱ ይሰኛሌ) 

የተባለት የየመን ሺዒዎች ወይም የዙሬው 

"የሐቲ አማፅያን" (ራሳቸውን አንሳር-ኡሊህ 

ብሇው ይጠራለ) ከማኛውም ሺዒ አማኛ 

ሇሱኒው አማኝ ቅርበት ያሎቸው ናቸው። 

በረዥሙ የየመን ታሪክ ይህንን ሌዩነት እንዯ 

አንዴ የመዛሒብ (ክፍሇ እምነት) አግሊይ 

መስመር የተመሇከተ ሰው አሌነበረም ቢባሌ 

ምንም ማጋነን የሇበትም። የመንን ሇ 32 

ዒመታት አንቀጥቅጦ የገዙው ዒሉ አብዲሊ 

ሣሉሔ በእምነቱ ዖዱ ወይም ሺዒ እንጂ ሱኒ 

እንዲሌነበረ የሚያውቅ ስንቱ የየመን ዚጋ 

ነው?። ዙሬ ከሰሜን የመን ጫፍ ከሣዔዲ 

ከገሰገሱት ሐቲ አማፅያን ጋር ሆኖ የቀዴሞ 

ሠራዊቱን ከጎናቸው ማሰሇፉ ግራ-አጋቢ 

ነው። ወያኔ አዱስ አበባን በተቆጣጠረበት 

ወቅት ሊይ " እገላ እኮ ትግሬ ሆኖ ተገኘ" 

መባሌ እንዯተጀመረው አይነት አስተዙዙቢ 

ዴንገት ዯራሽ ክስተት ነበር። እንዯ አሁኑ 

አሇያይ ችካሌ ሆኖ ጎራ አስሌይቶ ያገዲዯሇበት 

አብነት የሇም ቢባሌም ማጋነን አይሆንም። 

ዒሉ ዒብዲሊ ሣሉሔ ዋና የሥሌጣን ማቆያ 

ካርደና ኮርቻው  የጎሳ ካርዴ እንጂ የመዛሒብ 

(የእምነት ክፍለ) ካርዴ ስሊሌነበረ ነው። ብ 

ዛርዛር ውስጥ ገብተን እንዲንቀር ፈርቼ ነው 

እንጂ እስከ ቅርብ ጊዚ ዴረስ የጎሳ አባሌነት 

እንጂ የክፍሇ-እምነቱ አባሌነት ተፅእኖ 

ፈጣሪም ታሳቢም አሌነበረም፣ በሃገሪቷ 

ፖሇቲካ። የዒሉ ዒብዲሊ ሣሉሔ የሥሌጣን 

መዯሊዴሌ መሠረቱ ከእነ ሼኽ አሌ-አሔመር 

ቤተሰብ ጋር በሒሺዴ ጎሳ በኩሌ የነበረው 

የጠበቀ ትስስርና አሇኝታነት እንጂ በመዛሒብ 

አሌነበረም። እስከዘያ ዴረስ ሣዐዱ ዒረቢያ 

በየመን የምታሳዴረው ጫና የሚተሊሇፈው 

በእነዘህ ጎሳ መሪዎችና በእነሱ አመኻኝነት 

በሚፈሰው ገንዖብ ነበር እንጂ እምነት-ተኮር 

ታጣቂ ማሉሺያ ኃይሌ ሊይ በመተማመን ከቶ 

አሌነበረም። 

     በዘህ አካባቢ ውዛግቦች መሌካቸውን 

እየሇወጡ፣ አሰሊሇፎችና አወጋገኖችን ከሥር 

መሠርቱ ያናጉ ናቸው ብሇናሌ። አዲዱስ 

አሰሊሇፎችን እየተመሇከትን ነን። የዙሬ 8 ወር 

አካባቢ የመካከሇኛ ምሥራቅ ሃገሮችንና 

የቀጣናው ነባር አሰሊሇፎችና አወጋገኖችን 

ከየት መጣ ሳይባሌ ባንዱት ጀንበር ከሥር 

መሠርቱ አናግቶ ሁለም ኃይልች ስላቱን 

እንዱከሌሱ ያስገዯዯው አይሲስ (ISIS or 

Da'ish) የሃገሮች ነባረ ዴንበሮችን አፋሌሶ 

አካባቢውን አንዴ ዒውዯ ውጊያ አዴርጎት 

አረፈው። በእነ ጃማሌ ዒብደሌ ናስር ዖመን 

የነበረው ፀረ ኢምፔሪያሉስትና ብሓረተኛ 

ጎራን በሱኒ-ሺዒ እምነት ተኮር ክፍፍሌና 

አወጋገን ተካውና አመሰቃቀሇው። የሰሞኑ 

የየመን ጦርነት ዯግሞ እነዘህን ሁሇት 

ጎራዎችን ነው ያፋጠጠው። የዒረብ ሃገሮችን 

አንዴ የማዴረግ ውጥን ሆኖ የተነሳሳው 

የጃማሌ ዒብደሌ ናስር ዒረብ ብሓረተኛ 

እንቅስቃሴ አቅጣጫ ፀረ ኢምፔሪሉዛምና ፀረ 

ዖውዴ አገዙዜች በመሆኑ፣ የመን ሊይ ከ1962 

እስከ 1967ዒ.ም. የተፋሇመው ከሣዐዱ 

ንጉሥና አዴሒሪ ሌዐሊን ጋር ነበረ። ዙሬ 

ግብፅ የሣዐዱ አሚሮች ተሊሊኪ ናት። 

ውዛግቡ መሌኩን ቀየረ፣ የውጊያው 

መስመሩም ተሇወጠ። 

     ባንዯኛው የዒሇም ጦርነት ማብቂያ ሊይ 

ዒረቦች ሇ400 ዒመታት በእስሌምና ስም 

አንቀጥቅጠው ከገዝቸው ቱርኮች ነፃነት 

ሇመቀዲጀት ነፃ እናወጣችኋን ካሎቸው 

ከፈረንጅ ቅኝ ገዢ ኃይልች ጋር ተባባረው 

አሽቀነጠሯቸው። ነፃ መንግሥታት 

ቢመሠረቱም አንዴነታቸውን አሊረጋገጡም፣ 

እስከ ዙሬ። ቅኝ ገዢዎቹ የገቡሊቸውን ቃሌ 

ባሇመፈፀም ከዶቸው። በተፃራሪው ቱርኮቹ 

እስከ ዙሬ ዒረቦችን ክህዯታቸውን ይቅር 

አሊሎቸውም። ይህ ቁጥርጥሮችን ሁለ 

ቁጥርጥር ያዯረገ ቁጥርጥር ነው ማሇት 

ያስኬዲሌ። የተቀጣጠሇው የዒረብ ዒሇሙ 

መነሳሳት እስራኤሌን እንዲትቋቋም ማዴረግና 

ታናናሽ መንግሥታት ባንዴ ሊይ አዋህድ 

የዒረብ ብሓርን (ሃገራትን) አንዴ የማዴረግ 

መዲረሻ ግብ ነበረው። ይህ ውጥን 

አሌተሳካም ብቻ ሳይሆን በእንጭጩ ተቀጨ። 

ወዯ ታሪክ ዲራ ብንመሇስ ከዘህ በፊት 

እንዲሌነው ቱርክና ኢራን በዘህ ቀጠና ያለ 

ሁሇት ዒረብ ሳይሆኑ ሙስሉም የሆኑ 

ወሳኝነት ያሊቸው ሃገራት ናቸው። ዒረቦች 

በእስሌምና ሽፋን ሉያሳዯሩባቸው ሇአቀደት 

ባሔሊዊ ተፅእኖ አሌተንበራከኩሊቸውም። 

ይህም ላሇኛው ቁጥርጥር ነው። ከዒረቦች 

ብቻ ሳይሆን ቱርኪና ፋሪስ (ኢራን) እርስ 

በርሳቸው የተፋሇሙበት ረዥም የታሪክ 

ምዔራፎች በመኖራቸው ጉርብትና እንጂ 

ፍቅር በመሃሊቸው የኖረበት ዖመን ኢምንት 

ነው። ዒረቦቹም የሁሇቱ ዒረብ ያሌሆኑት 

የኢራንና ቱርክ መሪነት አሌተዋጠሊቸውም። 

ከ1980 እስከ 1988 ዒ.ም. ዴረስ የዖሇቀው 

ዯም-አፋሳሽ የኢራቅና የኢራን ጦርነት ሇዘህ 

ዒይነተኛ አብነት ነው። በኋሊ ሊይ 

ከአሜሪካኖች ጋር ወግነው የዖመቱበት የገሌፍ 

ዒረብ አሚሮች ያን ጊዚ ሣዲም ሁሴንን  

የዯገፉት ታሪካዊ ጠሊት አዴርገው 

የሚመሇከቷቸውን ፋሪሶችን እንዱ 

ከሊከሌሊቸው ነበር። ያን ጊዚ እንዯ አሁኑ 

የሱኒ-ሺዒ መራኮት እቅዴ ሆኖ አሌታየም 

እንጂ።  

ምንም እንኳን የሺዒ-ሱኒ ሌዩነትና ክፍፍሌ 

ከ1973ዒ.ም. በፊት የነበረ መሿኮት ቢሆንም 

ሣዐዱ ዒረቢያና የእሷ ተቀጽሊ ገሌፍ ሃገሮች 

የዒረቡ ዒሇም አመራር  

      ወዯ ገጽ 37   ዜሯሌ 
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አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

   አብደርህማን ከማሌ ጥርሱን የነቀሇው፣ አፈር ፈጭቶ ጭቃ 

አብኩቶ የሌጅነት ዔዴሜውን ያሳሇፈው፣ የኮላጅ ትምህርቱን 

አጠናቅቆ ሥራ የጀመረው . . . ጨርቆስ ‹ዴዴ ማስጫ› አካባቢ 

በሚገኘው የወሊጆቹ አንዴ ክፍሌ ቤት ውስጥ ነው። ከጨርቆስ 

በቅርብ ርቀት፣ ከገነት ሆቴሌ ወረዴ ብል በሚገኘው ፖፖሊሬ የግሌ 

ጋራዥ ውስጥ በላሉት የጥበቃ ስራ የተሰማሩት አዙውንት ወሊጅ አባቱ 

ጋሽ ከማሌ ከ700 ብር በማይዖሌ የወር ዯሞዙቸው (በጡረታ 

የሚያገኟትን ስም አይጠሬ ብር ጨምረውባት) ስዴስት ቤተሰብ 

ያስተዲዯሩበት ‹ተዒምር› ሁላም እንዯገረመው ኖሯሌ። ከንግዴ ስራ 

ኮላጅ (ኮሜርስ) ከተመረቀ በኋሊ በጓዯኞቹ አማካኝነት በጉምሩክ 

አስተሊሊፊ ዴርጅት ውስጥ በተቀጠረ የመጀመሪያው ሳምንት ሀሳቡ፣ 

ህሌሙ፣ ዔቅደ . . . ብ እንዯነበር አይዖነጋውም። 

   ቤተሰቡን በወር ወጪ መዯገፍ ፣ ብርዴና ቁር የሚፈራረቅባቸው 

አዙውንት አባቱን ማሳረፍ፣ ከዯምወ ሸርፎ ሥራ ሊሌጀመሩ ጓዯኞቹ 

የኪስ ገንዖብ መቁረጥ፣ ሁሇት ሌጆቻቸው በሞት ተሇይተዋቸው 

የሰቀቀን ኑሮ የሚኖሩት ጎረቤታቸውን እማማ አሌታዬን መዯጎም . . . 

ብ . . . ብ ኃሳቦችና ዔቅድች ነበሩት። ዯሞዛ ዯርሶ የቱን ከየቱ 

እንዯሚያዯርገው ግራ እስኪገባው ዴረስ። 

   አዙውንት አባቱን ከስራ ሳያሳርፍ፣ በምረቃው ዔሇት አይገቡ 

ገብተው ‹ሰርፕራይዛ› ዴግስ አዖጋጅተው ያስዯነቁትን ጓዯኞቹን የኪስ 

ወጪ ሳይሸፍን፣ ሇእማማ ሌታዬም ከሁሇቴ በሊይ ‹የቡና ማፍያ› 

ሳይዯጉም . . . በዴንገት ከስራው መባረሩ ተስፋውን ይበሌጥ 

አጨሇመበት። ከወራት የስራ ፈትነት የመንከራተት ህይወት በኋሊ 

በገዢው ፓርቲ ይዜታ ስር በሚገኘው ‹የዚና አገሌግልት ተቋም› 

በትርጉም ክፍሌ ተቀጥሮ ‹ዯህና› የሚባሌ ዯሞዛ ማግኘት ጀምሮ የነበረ 

ቢሆንም የመስሪያ ቤቱን ቢሮክራሲ ተቋቁሞ ሇማሇፍ ግን በእጅጉ 

ተቸገረ። ‹በቡሀ ሊይ ቆረቆር› እንዱለ ፈጽሞ በማያምንበት የፖሇቲካ 

ፓርቲ ውስጥ ገብቶ እንዱንቀሳቀስ የሚዯረግበት ጫና ህሉናውን 

አስጨነቃት። በዘህም  የፓርቲ አባሌነት እንዱሞሊ የቀረበሇትን ‹ፈተና› 

ማሇፍ ሳይችሌ ቀረ። አገዙን ካዋቀሩት አንደ የሆነውና  

አብደራህማን የጉራጌ ተወሊጅ መሆኑን ያረጋገጠው የመስርያ ቤቱ 

የዯቡብ ኢትዮጵያ ህዛቦች ዱሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ዯኢህዳን) ክንፍ 

ፎርም ሞሌቶ መታወቂያ እንዱወስዴ ያቀረበሇት ጥያቄና ቀነ ገዯብ 

ከተጠናቀቀ ከቀናት በኋሊ በየሰበቡ ማስጠንቀቂያ ይሰጠው ጀመር። 

በስራው ሊይ አንዲች እንከን ሳይገኝበት ‹የፓርቲ አባሌነትን አሌቀበሌ› 

በማሇቱ ብቻ መጉሊሊቱ የበረታበት አብደ ከስራ ቦታው መቅረት 

ጀመረ። በወጣቱ ‹ግትር አቋም› የተበሳጩት የአገዙ ሹማምንት 

አሇቃዎቹም  በአብዱ ሊይ የበቀሌ በትር የሚያሳርፉበት ‹ጥሩ 

ምክንያት› በማግኘታቸው ‹ሊሌተወሰነ ጊዚ ያሇዯሞዛ ዔረፍት 

እንዱያዯርግ› ውሳኔ አሳሇፉ። ከስራ መባረሩ የገባው አብዴራህማን 

በተዯጋጋሚ መሌቀቂያ እንዱሰጡት ቢጠይቅም “ያንተ ሁኔታ እየተጠና 

ነው ፤ ከስራ ስሊሌተባረርክ መሌቀቂያ ሌንሰጥህ አንችሌም” በሚሌ 

‹ከስቃዩ ተምሮ ወዯነሡ እንዱመሇስ› ‹አየር ሊይ› አስቀሩት። ይሄኔ ነበር 

በአገሩ ባይተዋር፣ ሁሇተኛ ዚጋ እንዱሆን የተፈረዯበት ወጣት ሌቡ 

የሸፈተውና የስዯትን ጎዲና ማማተር የጀመረው። 

   ገንዖብ ባሇ ወቅት ተካፍል መብሊትን ፣ መተጋገዛን፣ በችግርና 

በዯስታ መረዲዲትን፣ በእንግሌትና በመከራ ተዯጋግፎ መኖርን 

በሚያውቀው ማህበረሰብ ውስጥ እንዯመኖሩ ችግርን ተቋቁሞ መኖሩ 

አሌገዯዯውም። ሆኖም ግን የወዯፊት ተስፋው በገዢው ፓርቲ 

ካዴሬዎች መነጠቁ ከሀገሩ ተነቅል የመውጣት ውሳኔ ሊይ እንዱዯርስ 

አዯረገው። 

   አብዴራህማን የጨርቆስ ሌጆች ህይወት አንዴ ህያው ምስክር ነው። 

ይህ ሰው የጨርቆስ ብቻ ሳይሆን የአዱስ አበባ፣ ብልም የኢትዮጵያ 

ወጣቶች የጨሇመ ተስፋ አንዴ ማሳያ ነው። አብዴራህማን በስራ 

አጥነት ብቻ ሳይሆን በስራ መነፈግ ሇእንክርት የተዲረጉ የኢትዮጵያ 

ወጣቶች አንዴ መሌክ ነው። ዚጎች የሚወዶት አገራቸውን ሇቅቀው፣ 

ከአውሬና ከጀሌባ አዯጋ ጋር እየተጋፈጡ የሠሃራ በረሀንና 

የሜዱትራንያን ባህርን የጉዜ ሰቆቃ ሇመጋፈጥ ሇምን እንዯሚገዯደ 

ከሚያሳዩ ምክንያቶች መሀሌ የዘህ ወጣት ውሳኔ በናሙናነት መጠቀስ 

የሚችሌ ነው። አውሮፓን አሌመው የሠሀራ በረሃ የበሊቸው፣ 

የሜዱትራኒያን ጨዋማ ባህር የዋጣቸው ኢትዮጵያውያን ማንነት 

አንደ አስረጅ ነው። ሉቢያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን የመሰየፋቸውን 

መሪር ዚና እየሰሙ ሳይቀር ወዯዘያው መጓን ብቸኛ አማራጫቸው 

ያዯረጉ ወገኖቻችን የአብዴራህማንን ታሪክ ባንደም ሆነ በላሊ መሌኩ 

የሚጋሩ ናቸው። 

   ሀገሪቷን በጠመንጃ ኃይሌ የሚገዙው መንግስት ዚጎች 

በሚያስዯነግጥ ቁጥር ሇስዯት የሚዲረጉት ስርዒቱ በፈጠረባቸው 

አስጨናቂ ተጽዔኖ ሳቢያ መሆኑን አሇባብሶ “የችግሩ ፈጣሪዎች 

ዯሊሊዎች ናቸው” በሚሌ ፕሮፖጋንዲ ሊይ የተጠመዯው ዔውነቱ 

ጠፍቶት እንዲሌሆነ መረዲት አይገዴም። የዚጎች ፍትህና መሰረታዊ 

ነጻነቶችን ማጣትና ሰርቶ መብሊት እንኳ በማይችለበት ሁኔታ ውስጥ 

መማቀቅ የስዯቱ ዒይነታ ምክንያት መሆኑን መቀበሌ አይፈሌግም። 

ሇዘህ ብሄራዊ ውርዯት ኃሊፊነቱን ሇመውሰዴ ያሌዯፈረውም አገዙ 

ከስሌጣን መንበሩ ባሻገር ሇዚጎች ሰቆቃ ዯንታ ቢስ በመሆኑ ብቻ 

ነው። ብ አገራት ዚጎቻቸው ቢሰዯደባቸውም የኢትዮጵያውያኑ ግን 

ፍጹም የተሇየ ሆኗሌ። በኢኮኖሚ አቅማቸው ከኛ ወዲሌተሻለ አገራት 

ሳይቀር የመሰዯዲችን ምስጢሩ መንግስት አሳዲጅ ሆኖ በመገኘቱ 

ጭምር ነው። የስራ አጥነቱ ችግር ወጣቱን በገፍ የሚያሰዴዯው ዚጎች 

ባሊቸው አቅም መስራት የሚችለባት አገር ስሊሌተፈጠረችሌን ነው። 

የካዴሬዎቹን፣ የፖሉስና የዯህንነቱን አፈና ተቋቁመን ሇመስራት 

ብንታገሌም . . . ጥረታችን ከንቱ ሆኖ አገራችንን ሇመሌቀቅ 

የተገዯዴነው በአመሇካከታችሁ የተሇያችሁ በመሆናችሁ መኖርያችሁ 

እስር ቤት ነው ብል በወሰነብን የኢህአዱግ አገዙዛ ጭፍን እርምጃ 

ነው። “ኢትዮጵያ ፖሇቲካዊ ሌዩነትን ማስተናገዴ አትችሌም፣ 

የሚዯመጠውም የአንዴ ፓርቲ ዴምጽ ብቻ ነው” በሚሌ ‹መርህ› 

የሚተዲዯረው መንግስት ጡጫው በመክፋቱ ነው ሀገራችንን ሇቀን 

ሇመሰዯዴ የተገዯዴነው።      

   በጦርነት በታመሰችው የመን፣ በመንግስት አሌባዋ ሱማሉያ፣ 

በአፍሪካውያን ጥሊቻ በተሞለ ዚጎቿ በምትናጠው ዯቡብ አፍሪካ፣ 

ማዔከሊዊ መንግስቷ ሉቆጣጠረው ባሌቻሇው ግዙቷ አሸባሪዎች 

በሚፈነጥባት ሉቢያ . . . ወዖተ የሚሰማው ሥቃይ የሚያቃጥሌ 

የሚያንገበግበኝ እንዯ አብዴራህማን እና ጓዯኞቹ የጨርቆስ ሌጅ  
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ስሇሆንኩ ብቻ አይዯሇም። እነ ኢያሱ ይኩኑ አምሊክ እና ባሌቻ በሇጠ 

ወዖተ እኔ የኖርኩበት ሠፈር ሌጅ በመሆናቸው በውስጤ በፈጠርኩት 

የቀረቤታ ስሜትም አይዯሇም። በአገዙ ተገፍቼ ከአገሬ የወጣሁ 

‹ትኩስ› ስዯተኛ በመሆኔ ብቻም ከቶ አይዯሇም። ወንዴሞቼንና 

እህቶቼን ሇስዯት የሚዲርገው ገፊ ምክንያት እየተባባሰና እየከፋ እንጂ 

እየተሇወጠ ሲሄዴ ባሇማየቴ እንዯሚከፋ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

ባዯረብኝ የሀዖንና የመከፋት ስሜት እንጂ። ይህም ብቻ አይዯሇም። 

‹ስሌጣን ወይም ሞት› ብል ሀያ አራት ዒመታት ያህሌ በምኒሉክ ቤተ 

መንግስት የመሸገው ቡዴን ሇተጎደ ዚጎቻችን ጋሻና መከታ መሆኑ 

ቢቀርብን እንኳ ሇአፍ ያህሌም ቢሆን ‹አሇሁሊችሁ› ሇማሇት 

ያሇመፍቀደም ያንገበግባሌ። 

    

እንዯማሊዊና ዘምባብዌ ያለ መንግስታት ዯቡብ አፍሪካ ውስጥ 

ዚጎቻቸው ሇዯረሰባቸው ጥቃት በአፋጣኝ ቁጣቸውን ሲገሌጹ፣ የአዱስ 

አበባው መንግስት በሉቢያ የተሰዉ ዚጎቻችን ‹ኢትዮጵያዊ 

መሆናቸውን እናጣራሇን› የሚሌ ‹ብሽሽቅ› ውስጥ መግባቱ እንዯ አንዴ 

ዚጋ ቆሽት የሚያዯብን ነው። ህዛቡ በማህበራዊ ሚዱያዎችና በላልቹ 

መዴረኮች ተቃውሞውን አጠናክሮ ባያሳማ ኖሮ ‹የእነ ቴዎዴሮስ 

አዴህኖም መንግስት የሟች ዚጎቻችንን የሀዖን መግሇጫ ያሰማ ነበር 

ወይ?› የሚሇው በእጅጉ የሚያጠራጥር ነው። ዚጎችን መታዯግ ሳይሆን 

ከሀገር ማሰዯደን ሥራዬ ብል የተያያዖው መንግስት ችግሩን ከራሱ 

ሇማራቅ “ዯሊልች” ሊይ ጫጫታ እንዱበረክት ማዴረጉም፣ ጉዲዩን 

ሇፕሮፖጋንዲ ፍጆታ እንጂ መቼም ቢሆን ሇመቅረፍ ተነሳሽነት 

እንዯላሇው የሚያረጋግጥ ነው። ሇዒመታት በዯቡብ አፍሪካዊያን 

‹ዚኖፎቢያ› ጥቃት ሲጣሌባቸው የኖሩ ዚጎቻችን እንባ ቅንጣት የሀዖን 

ስሜት ያሌፈጠረባቸው ጠ/ሚኒስትር ኃ/ማርያም ዯሳሇኝ ይህንን ሇቁጣ 

የሚያስነሳ ዴርጊት “ችግሩ ጊዚያዊ ነው” ብሇው በአዯባባይ 

መዯስኮራቸው፣ የመንግስት ቃሌ አቀባዩ ሬዴዋን ሁሴን በሉቢያ 

የዯረሰውን ግዴያ አስከትል “ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን እናጣራሇን” 

ማሇታቸው፣ የውጪ ጉዲይ ሚኒስትሩ ድ/ር ቴዎዴሮስ አዴሃኖም በዘህ 

ርያ የተጋጋሇው የህዛብ ቁጣ ሊይ ዉሃ ሇመቸሇስ “መንግስታችን 

በስዯተኛ ኢትዮጵያውያን ሊይ ሇተወሰዯው ጥቃት ተመጣጣኝ እርምጃ 

ይወስዲሌ” ያለትን ቃሌ አጥፈው “ዋንኛ ተጠያቂዎች ዯሊሊዎች ናቸው” 

የሚሌ ዚማ መቀየራቸው . . . ኢትዮጵያውያን ሀገር እንጂ ተቆርቋሪ 

መንግስት የላሊቸው መሆኑን ማሳያ አብነቶች ናቸው። 

 

   ዯሊሊዎች የስዯት አቀጣጣይ አካሊት እንጂ የስዯት ዋና ምክንያቶች 

አሇመሆናቸው ግሌጽ ነው። ሇዚጎቻችን ስዯት የተሇያዩ ሠበቦች 

ቢዯረዯሩም አገር ጥል ሇመውጣት ዋና ምክንያታቸው ግን የዔሇት 

ተዔሇት ኑሮን መግፋት በመቸገራቸውና  የተስፋ ማጣት ጭሇማ 

ስሇዋጣቸው ነው። ሇዘህ ተስፋ ቢስነትና ስጋት የዲረጋቸውና ምትክ 

የላሊት አገራቸውን ወዯኋሊ ሳይመሇከቱ እንዱሰዯደ በማዴረጉ ረገዴ 

የአንበሳውን ዴርሻ የያዖው ዯግሞ ከስርዒቱ ውጪ ማንም ሉሆን 

አይችሌም። ሇውስጣዊ ችግሮች ውጫዊ ጠሊት በመፈሇግ 

የሚታወቀው ኢህአዱግ ዋና ተጠያቂነትን ከራሱ ወዯ ዯሊልች ሇማዜር 

የሚውተረተረውም ህዛቡን አዯንዛዜ ሇመግዙት ካሇው መርህ መሆኑን 

መረዲት አያዲግትም። 

   ሇስዯት ዒይነተኛ መንስዓዎች ተዯርገው የሚጠቀሱ ሁሇት 

መሰረታዊ ምክንያቶች አለ። ገፊ (Pushing Factors) እና ሳቢ 

(Pulling Factors) ምክንያቶች በመባሌ ይታወቃለ። ‹ገፊ ምክንያቶች› 

የምንሇው ዚጎች በአገራቸው ሠርተው መኖር፣ በነጻነት መንቀሳቀስ፣ 

ከግፍና ሰቆቃ መሊቀቅ . . . ያሇመቻሊቸውን አምነው አማራጭ 

በማጣት ህይወታቸውን ሇማቆየት ሲለ ከቀያቸው እንዱሰዯደ 

የሚገዯደበትን ከቁጥጥራቸው ወጪ የሆነውን ሁኔታ ነው። ‹ሳቢ 

ምክንያቶች› የሚባለት ዯግሞ በላሊ ሀገር ሉገኝ ይችሊሌ ተብል 

በሚታሰብ የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ገቢና ምቹ ህይወት . . . ተማርከው 

ወዯ ሁሇተኛ አገር ፈቅዯው መጓዛ የሚመርጡበት ነው። በኢትዮጵያ 

ያሇውን ዔውነታ ስንመሇከት ዚጎች ባብዙኛው ሇስዯት የሚጋሇጡት 

በገፊ ምክንያቶች ሳቢያ መሆኑ በግሌጽ የሚታወቅ ነው። ሇዘህ ዯግሞ 

የገዢው ፓርቲ ሹማምንቶችና የፕሮፖጋንዲ ወፍጮ ማሽኖቻቸው 

ያሇማቋረጥ እንዯሚሇፍፉት የስዯቱ ዋና ተዋንያን፣ መሪና 

አስተባባሪዎች ‹ዯሊሊዎች› አይዯለም። ባስገዲጅ ሁኔታዎች ራስን 

ሇማዲን ወይም መኖር ሇመቻሌ ሲባሌ የሚዯረጉት የስዯት ጉዜዎች 

በዯሊሊም ሆነ ያሇዯሊሊ የሚተገበሩ መሆናቸው በአገዙ የሚሰጡ 

ሰበቦች ውሀ የማይቋጥሩ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ። 

   የገጠር ነዋሪዎች ከብቶቻቸውን እየሸጡ፣ ከተሜዎችም 

ቤተሰባቸውን የሚያስተዲዴሩባትን ማናቸውንም ዒይነት ጥሪት 

እያራገፉ ሇስዯት የሚዲረጉት በካዴሬዎች እንዯሚሇፈፈው በሀገሪቱ 

ውስጥ ሰርቶ መሇወጥ የሚቻሌበት የስራ ምቹ ሁኔታ ስሇተስፋፋ 

አይዯሇም። የተሻሇ የኢኮኖሚ አቅም የነበራቸው ዚጎችም ቢሆኑ በገፍ 

ሇስዯት የሚዲረጉት ባብዙኛው ‹ገፊ› በተሰኙት ፋክተርች ነው። የመኖር 

ዋስትና ፍሇጋ።  

   ላሊው በተሇይም በከፍተኛ ሙያተኞች አካባቢ የሚታየው የስዯት 

መንሴዓ ዯግሞ አገሪቷ ተመጣጣኝ የኑሮ ዋስትና መስጠት ያሇመቻሎ 

ጉዲይ ነው። ሇምሳላ በርካታ የሀገራችን ድክተሮችና ላልች የህክምና 

ባሇሙያዎች ወዯ አሜሪካና አውሮፓ ብቻ ሳይሆን ወዯ ኬንያና 

ኡጋንዲ ሳይቀር የሚሰዯደት ስራቸውን የሚመጥን ገቢ 

ባሇማግኘታቸው ጭምር መሆኑም ይነገራሌ። በምዔራብ አፍሪካ 

የኢቦሊ ቫይረስ ትሌቅ ስጋት በፈጠረ ሰሞን ወዯ ሴራሉዮንና ሊይቤሪያ 

ከዖመቱ ድክተሮች ውስጥ “በአገሬ የማገኘው ዯሞዛ ጫማ እንኳን 

ሉያስቀይረኝ ባሇመቻለ ከኢቦሊ ቫይረስ ጋር ተጋፍጬ በማገኘው 

አበሌ ሇቤተሰቤ ህይወት ዋስትና የሚያስገኝ ንግዴ ቢጤ እጀምራሇሁ፤ 

ካሌተሳካም ኢቦሊ ይወስዯኛሌ።” ያለ መኖራቸውን ማስታወሱ 

የሚገሌጸው ቁምነገር ይኖረዋሌ። የኢቦሊ ዖማች ድክተሮች በጤና 

ጥበቃ የተመረጡት ሇገዢው ፓርቲ ባሊቸው ታማኝነት መሆኑ 

ሳይዖነጋ። 

  

   ኢትዮጵያ የስዯተኞች አምራች ትሌቅ ፋብሪካ እየመሰሇች 

መጥታሇች። ዚጎች በፖሇቲካ አመሇካከታቸው ሳቢያ የሚዯርስባቸውን 

ተጽዔኖ መቋቋም እየተሳናቸው ይሰዯዲለ። በግፍ ከመኖርያቸው 

እየተፈናቀለ፣ ከስራቸው እየተባረሩና መዴረሻ እያጡ ዴንበር 

የሚያቁርጡ ብ ናቸው። ምናምኒት የላሇውም ሆነ የኢኮኖሚ 

አቅሙ በዯህና ሁኔታ ሊይ የሚገኘው ሳይቀር መሰረታዊ መብቶቹ 

ባሇመከራቸውና የመኖር ዋስትና በማጣቱ ስዯትን እንዯብቸኛ 

አማራጩ ሇማየት ሲገዯዴ ይታያሌ። ባኳያው ዯግሞ ሇዘህ ፍሌሰት 

ዋንኝ ተጠያቂ የሆነው የስርዒቱ አጋፋሪዎች ሳይቀሩ ስዯትን 

የመጨረሻው ተስፋቸው ያዯረጉ ይመስሊለ። ገዢው ፓርቲ ተራ 

ዚጎችን ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ሹማምንቱን ሳይቀር በገፍ ሇስዯት ያበቃ 

መሆኑ ይታወቃሌ። ከከፍተኛ ባሇስሌጣናቱ መሀሌ የአሜሪካና 

አውሮፓ ሀገራትን ዚግነት ይዖው  

ወዯ ገጽ 41 ዜሯሌ 



33 

 

አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

   ባሇፈው ኤፕሪሌ ወር 28 ኢትዮጵያውያን ስዯተኞች 

ሉቢያ ውስጥ በዖግናኝ ሁኔታ መገዯሊቸው 

የሁሊችንንም ቅስም የሰበረ መሪር ሀዖን ነው። ይህ 

የኃይማኖት ካባ ሇብሶ የሰይጣን ስራ የሚሰራው 

የሽብር ቡዴን ‹እስሊማዊ መንግስት› በሚሌ ሇራሱ 

በሰጠው ስም ነው የሚታወቀው። ዋና መሰረቱ ኢራቅ 

ሆኖ በተሇይም በሶርያ የተስፋፋውና የዒሇማችን 

ሀብታም የሽብር ቡዴን ሇመባሌ የበቃው አይ ኤስ 

‹በርግጥ ማነው?  ዒሊማውስ ምንዴን ነው?› ሇሚሇው 

ጥያቄ የተሇያዩ መሊምቶች ሲሰጡ ነው የቆዩት። 

   የኢራኑ ሀይማኖታዊ መሪ አያቶሊህ ኮሚኒና 

መንግስታቸው አይ ኤስ የሲ አይ ኤ ‹ሌጅ› ስሇመሆኑ 

አጠንክረው ይገሌጻለ። በኢራንና ሉባኖስ ያለ 

ሚዱያዎችም የተቀነባበረ መሆኑ ቁሌጭ 

ብል የሚታይ ‹መረጃ› አቅርበው አሜሪካ፣ 

እንግሉዛና እስራኤሌ ሊይ ጣታቸውን 

ሲቀስሩ ቆይተዋሌ። ባኳያው ዯግሞ 

በዒሇም ርያ ያለ የተሇያዩ ጋዚጠኞች፣ 

የመረጃ ሰዎችና ምሁራን ሰፋፊ ጥናቶችን 

እያዯረጉ የየበኩሊቸውን ትንተና 

ቢያቀርቡም ሁለንም የሚያስማማና 

የተሟሊ ምሊሽ ግን እስካሁን ማቅረብ 

አሌቻለም። በርግጥም አይ ኤስም ሆነ 

መሪው አቡበከር አሌ ባግዲዱ በሽፍንፍንና 

ሆን ተብል በሚሰራጭ ማዯናገርያ ስር 

የተከሇለ በመሆናቸው ምንነታቸውንና 

ማንነታቸውን  ሇመረዲት የሚዯረገውን 

ጥረት አዲጋች አዴርጎታሌ። 

   ያም ሆኖ ግን የተሇያዩ አጥኚዎች ከዯረሱባቸው 

መረጃዎችና አሳማኝነታቸው ጎሊ ከሚሌ ትንታኔዎች 

በመነሳት ይህ ጽሁፍ ስሇወንዴሞቻችን ገዲይ  

“አረመኔው አይ ኤስ” ጥቂት ሇማሇት ይሞክራሌ። 

የሉቢያ ትርምስና አይ ኤስ  ፦ እራሱን 

‹እስሊማዊ መንግስት በሉቢያ› እያሇ የሚጠራው 

ቡዴን እንቅስቃሴ ከጀመረ ገና አንዴ አመቱ ነው። 

ሶርያ ውስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ የተወሰኑ የሉቢያ 

ተዋጊዎች በ2014ዒ.ም. አጋማሽ አካባቢ ወዯ ሉቢያ 

ተመሌሰው ዯርና በተባሇችው ምስራቃዊ ከተማ 

መዯራጀት መጀመራቸውን ነው መረጃዎች 

የሚያሳዩት። ያ ወቅት ዯግሞ በምዔራቡ ዒሇም 

እየታገ ኮሇኔሌ ጋዲፊን ከስሌጣን ያባረሩት የተሇያዩ 

ኃይልች እርስ በርስ ተናቁረው ሁሇት መንግስት 

እስከማቆም የዯረሱበት ወቅት ስሇነበር ‹እስሊማዊ 

መንግስት በሉቢያ›  ብል መንቀሳቀስ ሇጀመረው 

ቡዴን ምቹ ሁኔታ ፈጥሮሇታሌ።  

በሉቢያ በአንዴ በኩሌ በ2012ዒ.ም. የአሜሪካውን 

አምባሳዯር ክሪስ ስቲቨንስን በመግዯሌና የብሪቲሹ 

አምባሳዯር ሰር ድሚኒክ አስኪዛ ሊይ ሙከራ 

በማዴረግ የሚጠረጠረው አንሳር አሌ-ሸሪያን ጨምሮ 

የተሇያዩ እስሊማዊ ቡዴኖች በጋራ ቆመዋሌ። መዱናዋን 

ትሪፖሉን የተቆጣጠሩትም እነዘሁ በኳታርና ቱርክ 

የሚዯገፉ የሚሱራታ ሚሉሺያዎች ናቸው። 

   በላሊ በኩሌ ያሇው በህዛብ የተመረጠው ፓርሊማ 

ዯግሞ ከትሪፖሉ ተሰድ በምስራቃዊዋ ቶብሩክ ከተማ 

ሊይ ነው የተሰየመው። በርግጥ በሚሉሻዎቹ ስር ያሇው 

የትሪፖሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ህጋዊውን ፓርሊማ ውዴቅ 

በማዴረጉ ላሊ ፓርሊማ መዱናዋ ሊይ ተሰይሟሌ። 

40ሺ ተዋጊዎች እንዲለት የሚነገርሇትን የሚሱራታ 

ብርጌዴ የሚቀናቀኑት እስሊማዊ ያሌሆኑ ኃይልች 

በፊናቸው የሉቢያ ጦር አዙዥ በሆኑት በጄ/ሌ ካሉፍ 

አሌ ሀፍታር ስር ተሰሌፈዋሌ። ዋና መቀመጫቸውን 

ቤንጋዘ ሊይ ያዯረጉት ጄ/ሌ ሀፍታር እስሊማዊ 

ሚሉሽያዎቹ ሊይ ጦርነት ካወጁበት ከ2014ዒ.ም. 

አጋማሽ ጀምሮ በየአቅጣጫው እየተዋጓቸው ነው 

ያለት። ይህኛውን ወገን የሚረደት   ዩናይትዴ አረብ 

ኢምሬትና ግብጽ ናቸው። ሁሇቱም ባሊንጣዎች 

የየራሳቸውን ፓርሊማና አስተዲዯር በማቋቋማቸው ዙሬ 

ሉቢያ በሁሇት መንግስታት ስር እየተመራች ነው 

ማሇት ይቻሊሌ። 

   በሉቢያ በሚታየው ይህን በመሰሇው ትርምስና ህግ 

አሌባነት በመታገዛ ከሶርያ የተመሇሱት የ‹እስሊማዊ 

መንግስት በሉቢያ› መስራቾች ባጭር ጊዚ ውስጥ 

የአዲዱስ አባሊት ምሌመሊቸውን ሲያጧጡፉ፤ ከውጪ 

ዯግሞ በተሇይም ከቱኒዘያ፣ አሌጄሪያ፣ ከሳውዱ 

አረቢያና ከላልችም አገራት ተዋጊዎች ዴንበር 

አቋርጠው እየገቡሊቸው ነው። ሉቢያ ሊይ ትኩረት 

ያዯረገው እስሊማዊ መንግስት በ2014ዒ.ም. መጨረሻ 

ሊይ ከሶርያ ወዯ ሉቢያ ሌዐካን በመሊክ የአዱሱ ቡዴን 

መሪዎች ሇካሉፌቱ መሪ ሇአቡበከር አሌ ባግዲዱ 

ታማኝነታቸውን ምሇው እንዱያረጋግጡ አዯረጋቸው። 

የሉቢያው ግሩፕም በትሪፖሉ፣ በምስራቅና በዯቡብ 

ያለ ክሌልችን የካሉፌቱ ግዙቶች ናቸው ሲሌ በማወጁ 

3 የአይ ኤስ አገረ ገዢዎች ተሰይመዋሌ። 

 ‹እስሊማዊ መንግስት በሉቢያ› ባሁኑ ወቅት 3ሺ ያህሌ 

ተዋጊዎች እንዲለት ይገመታሌ። ብ አካባቢዎችን 

መቆጣጠር ባይችሌም የጠረፍ ከተማዋን ስርቴን 

ጨምሮ የተወሰኑ ቦታዎችን ይዝሌ። የአገሪቷ 3ኛ 

ትሌቅ ከተማ የሆነችውና 500ሺ ነዋሪዎች ያሎት 

ሚሱራታ ሇእስሊማዊ ሚሉሻዎቹ መነሻቸው ነች። 

የሚሱራታ ብርጌዴ 40ሺ ተዋጊዎች በየአቅጣጫው 

ከጄ/ሌ ካሉፍ አሌ-ሀፍታር ጋር እየተዋጉ በመሆናቸው  

አናሳ ቁጥር ያሇውን የአይ ኤስ ሉቢያ ክንፍ ፈጥነው 

መዋጋት አሌቻለም። የተባበሩት መንግስታት ከጄ/ለ 

ጋር ሉያስማማቸው ሇወራት ቢዯክምም እስካሁን 

የተሳካ ነገር የሇም። ሚሉሻዎቹ በጄ/ለ ከሚመራው 

ኃይሌ ጋር መስማማትና ፊታቸውን ወዯ አዱሱ ጠሊት 

ማዜር ካሌቻለ አይ ኤስ እያበጠ የመሄዴ ዔዴሌ 

ማግኘቱ እንዯማይቀር ብዎች ስጋት አሊቸው። 

በተሇይም ‹እስሊማዊ መንግስት ወዯ ግብጽና ቱኒዘያ 

እንዱስፋፋ ሉቢያ ጥሩ ቤዛ ሌትሆነው ትችሊሇች› 

የሚሇው ስጋት ከየአቅጣጫው እየተሰማ ነው። 

   ‹እስሊማዊ መንግስት በሉቢያ› እስካሁን 

በተቆጣጠራቸው ጥቂት ቦታዎች ሊይ አክራሪ እስሊማዊ 

ህጎች እያወጣ በማስፈጸም ሊይ ነው። ሲዱና ሲጋራዎች 

ሳይቀር እስሊማዊ አይዯለም በሚሌ ይቀማሌ። 

ከተሇያዩ አገራት ተዋጊዎች እንዱጎርፉሇት ቀሌብ 

ሇመሳብ ሲሌም ስሙን የሚያስጠሩ ማናቸውንም 

ዒይነት የጭካኔ ተግባራት መፈጸሙ እንዯማይቀር 

ተገምቷሌ። ምናሌባትም ባሇፈው ኤፕሪሌ በንጹሀን 

ወንዴሞቻችን ሊይ የፈጸመውን ዖግናኝ ግዴያና ከዘያ 

ቀዯም ሲሌም በወርሀ ፌብሯሪ በግብጻውያን የኮፕቲክ 

ቤ/ክርስቲያን ተከታዮች ሊይ የፈጸመውን ተመሳሳይ 

ግፍ በቪዱዮ መሌቀቁ ሇዘሁ ዒሊማው መሳካት ሲሌ 

እንዲዯረገው ይገመታሌ።  

እንዯታሰበው ሚሉሺያዎቹና የጄ/ለ ቡዴን ከተስማሙ 

እስሊማዊ መንግስት ሉቢያ ውስጥ ሇመስፋፋት 

የኢራቅና ሶርያን ዒይነት አመቺ ሁኔታ እንዯላሇው 

ተንታኞች ያስረዲለ። ሉቢያ ከ6.2 

ሚሉዮን ህዛቧ አብዙኛው ሱኒ በመሆኑ 

እንዯሇመዯው የዔምነት ክፍፍሌን በኃይሌ 

ማሰባሰቢያነት ሉጠቀምበት አይቻሇውም 

ይሊለ። አሁንም ቢሆን የአገሪቱ የነዲጅ 

ሀብት በሁሇቱ ‹መንግስታት› እጅ 

በመሆኑ አይ ኤስ በሉቢያ የዲበረ 

የገንዖብ ምንጭ ሉያፈራ አሌቻሇም። 

ሚሉሻዎቹና ጄ/ለ ተኩስ አቁም 

ተፈራርመው ዋና ትኩረታቸውን ወዯ 

‹እስሊማዊ መንግስት በሉቢያ› እንዱያዜሩ 

ርዲታ የሚሰጧቸውን አገራት ጨምሮ 

ዒሇም አቀፋዊ ግፊት ሉዯረግባቸው 

ይችሌ ይሆናሌ። ይህም ንጹሀን 

ወንዴሞቻችንን የሰየፉት አረመኔዎችን ግብአተ መሬት 

የሚያፋጥን ምሌክት እንዯሚሆን ተስፋ አሇን። 

አሌ-ባግዲዱና ዴርጅቱ፦ አቡበከር አሌ-

ባግዲዱ የእስሊማዊ መንግስት (IS) መሪ ነው። ከጁን 

2014ዒ.ም. ጀምሮ ዯግሞ ራሱን ‹ካሉፍ› አዴርጎ 

ሾሟሌ። በሽብርተኞች መዛገብ ሊይ ‹ኦሳማ ቢን ሊዯንን 

የተካ› እስከመባሌ ስሙ ገኗሌ። ትክክሇኛ ማንነቱን ግን 

ማንም በተሟሊ መሌኩ ሉገሌጸው አሌቻሇም። ከሁሇት 

የቆዩና ጥራት የጎዯሊቸው ፎቶግራፎቹ በቀር ዙሬ ምን 

እንዯሚመስሌ በእርግጠኝነት የሚናገር የሇም። ኦሳማን 

ጨምሮ ላልች የሽብርተኛ ቡዴን መሪዎች በካሜራ 

እየተቀረጹ የፕሮፖጋንዲ ቪዱዮዎችን የመበተን ሌምዴ 

ቢኖራቸውም አሌ-ባግዲዱ ግን ይህን አያዯርግም። 

የቀዴሞ አሇቃውን አቡ ሙሳብ አሌ-ዙርቃዊን ጨምሮ 

በርካታ የሽብር አሇቆች በአሜሪካ ሰው አሌባ 

አውሮፕሊኖች (ዴሮንስ) እየታዯኑ መጋየታቸው 

ምስለን አዯባባይ ከማውጣት እንዱቆጠብ ያዯረገው 

ይመስሊሌ። አዴራሻውንም ሆነ ምስለን ሇመዯበቅ 

ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዯሚያዯርግ ነው የሚነገርሇት። 

ከዴርጅቱ ያፈነገጡና አግኝተነው ነበር የሚለ የቀዴሞ 

ሽብርተኞች ሳይቀር መሌኩን መግሇጽ አዲግቷቸዋሌ። 

“ሰዎች የሚያናግረው ማስክ አዴርጎ ነው” ያለ አለ። 

ከስንት አንዳ ህዛብ ወዲሇበት ቦታ ሲገኝ እንኳ 

የሚዯረግሇት ጥበቃ ጠንከር ያሇ እንዯሆነም ይነገራሌ። 

ሇምሳላ ኒውስ ዊክ ያናገረው አንዴ የ29 ዒመት የራቃ 

(ሶርያ) ነዋሪ አሌ-ባግዲዱ እሱ በነበረበት መስጊዴ 

ዴንገት የተገኘበትን ሁኔታ እንዯሚከተሇው ነበር 

የገሇጸው። “በአንዴ አፍታ የሞባይሌ ኔትወርክ ሽፋን 

ጠፋ። የታጠቁ ጠባቂዎችም አካባቢውን ዖጉት። 

ማንም ሰው ፎቶም ሆነ ቪዱዮ ማንሳት እንዯማይችሌ 

ተነገረን። በጣም ስሜት የሚረብሽ ነበር። መጨረሻ 

ሊይ ባግዲዱ ከአናት እስከ እግሩ ጥቁር ሇብሶ ብቅ ሲሌ 

‹ጠባቂዎቹ አሊህ ዋክበር!› እያለ መጮህ ጀመሩ። ሇሱ 
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ያሇንን ታማኝነት በመሀሊ እንዴናረጋግጥም አስገዯደን። 

ከሄዯ በኋሊም ቢሆን ሇ30 ዯቂቃ ያህሌ ማናችንም 

ከመስጊደ ሇመውጣት አሌተፈቀዯሌንም ነበር።” 

ብሎሌ። 

   ዔውነተኛ ስሙ ኢብራሂም አዋዴ ኢብራሂም አሉ 

አሌባዴሪ እንዯሚባሌ የተሇያዩ አጥኚዎች ገሌጸዋሌ። 

አንዲንዳ አቡ አዋዴ፤ አንዲንዳም አቡ ደአ እየተባሇ 

ይጠራ ነበርም ተብሎሌ። ከባግዲዴ በስተሰሜን 

በምትገኘው ሳማራ ውስጥ መወሇደን ሁለም 

የተስማሙበት ቢሆንም ዔዴሜው ሊይ ግን የተሇያየ 

አሀዛ ይሰጣለ። አንዲንዴ ሪፖርቶች በ1971ዒ.ም. 

መወሇደን ሲገሌጹ፣ ላልች ዯግሞ ከዘያ 

ያተሌቁታሌ።‹እስሊማዊ መንግስት› በሚያሰራጫቸው 

የፕሮፖጋንዲ ጽሁፎች ሊይ ከፍተኛ የሀይማኖት ምሁር 

ተዯርጎ ቢጠቀስም አጥኚዎችም ሆኑ እናውቀው ነበር 

የሚለ የሳማራ ነዋሪዎች ግን አሌተቀበለትም። 

   አሌ-ባግዲዱ ወዯ ሽብር እንቅስቃሴ የገባው አሜሪካ 

ኢራቅን ከወረረች በኋሊ መሆኑ ታምኖበታሌ። 

ኤፕሪሌ9 ቀን 2003ዒ.ም. የአሜሪካ ኃይሌ ባግዲዴ 

ሲገባ የሳዲም ቁሌፍ አጋሮች በተሇይም ወዯ ሱኒ 

‹ትሪያንግሌ› ተበትነው ተዯብቀው ነበር። ቀስ በቀስ 

ከአሜሪካኖቹ ጋር በሚዋጉ የተሇያዩ ዴርጅቶች ውስጥ 

እየገቡ ያጠናክሯቸው እንዯነበር ተመስክሯሌ። 

‹እስሊማዊ መንግስትን›ም በዋናነት ያጠናከሩና ሇባግዲዱ 

ቀኝ እጅ የሆኑት እነዘሁ የቀዴሞ የሳዲም ሁሴን 

ከፍተኛ የጦርና የመረጃ መኮንኖች መሆናቸው 

በበርካታ ሪፖርቶች ሊይ ቀርቧሌ።  

   አሌ-ባግዲዱ መጀመርያ የተቀሊቀሇው ጃማት ጃይሽ 

አህሌ አሌ-ሱና ዋሌ ጃማ የተባሇውን ዴርጅት ነበር። 

በ2005ዒ.ም ፋለጃ ውስጥ በአሜሪካ ወታዯሮች መያ 

ዯግሞ እጅግ ጥሩ አጋጣሚ ሳይሆንሇት አሌቀረም። 

በወቅቱ የኢራቅ አሌቃይዲ መሪ ከነበረው ዮርዲኖሳዊው 

አሸባሪ ከአቡ ሙሳብ አሌ ዙርቃዊ ጋር ግንኙነት ያሇው 

ሰው ፍሇጋ በተዯረገ አሰሳ ነበር ባግዲዱም አብሮ 

የታፈሰው። ከሽብርተኛ ዴርጅት ጋር ግንኙነት አሌህ 

በሚሌ ጥርጥሬ እንጂ በሽብር ተግባር ሊይ ሲሳተፍ 

ባሇመያ የእስረኛ መዛገቡ ሊይ የተጻፈው ‹ሲቪሌ 

እስረኛ› ተብል ነበር። በእስር የቆየበት በዯቡብ ኢራቅ 

የሚገኘው ‹ካምፕ ቡካ› የተሇያዩ ሌምዴ ያሊቸውና 

የተካኑ ሽብርተኞችም የሚገኙበት እስር ቤት ነው። 

ይህም ከበርካታ ሽብርተኞች ጋር በቅርበት 

ሇመተዋወቅና ሌምዴ ሇመቅሰም ሳይረዲው የቀረ 

አይመስሌም። ሇምሳላ ካምፕ ቡካ ውስጥ 

ከተዋወቃቸው ሰዎች መሀሌ ዙሬ የአይሲስ ቃሌ አቀባይ 

የሆነውና አቡ መሀመዴ አሌ አዴናን በሚሌ ስም 

የሚታወቀው ጠሀ ሶቢ ፋሊሀ አንደ መሆኑ ታውቋሌ። 

   አሌ-ባግዲዱ ከተፈታ በኋሊ በሽብር እንቅስቃሴው 

ቀጥሎሌ። ኦክቶበር 15፣ 2006ዒ.ም. ‹አሌቃይዲ 

በኢራቅ›ን ጨምሮ የተሇያዩ ቡዴኖች ተጣምረው 

‹እስሊማዊ መንግስት በኢራቅ› የተባሇውን ዴርጅት 

ሲመሰርቱ አሌ-ባግዲዱም አንደ ሆነ። ሇመሪነት 

የበቃው ግን አብዙኞቹ መሪዎች ከተገዯለ በኋሊ በሜይ 

2010ዒ.ም. ነበር። 

   በ2011ዒ.ም. በሶርያ የርስ በርስ ግጭት መቀጣጠለ 

ሇባግዲዱ መሌካም አጋጣሚ ፈጠረሇት። የኢራቅ 

ሱኒዎች በአሜሪካ ዴጋፍ ሉወጉት በመነሳታቸው 

እየተዲከመ የመጣው ዴርጅቱን ሶርያ ውስጥ ገብቶ 

በማጠናከር በ2013ዒ.ም. በተዯራጀ ኃይሌ ኢራቅ 

ውስጥም ዲግም እንዱስፋፋ አስችልታሌ። ይሁንና 

በ2013ዒ.ም. ‹እስሊሚክ ስቴት ኦፍ ኢራቅ ኤንዴ 

ላቫንት› (ISIL ) የተባሇ ዴርጅት መመስረቱ 

ከአሌቃይዲ ጋር አጋጭቶታሌ። የአሌቃይዲው አሇም 

አቀፍ መሪ አይማን አሌዙዋሪ፣ አሌ-ባግዲዱ ኢራቅ ብቻ 

እንዱቀርና ሶርያ ውስጥ የአሌቃይዲ ክንፍ የሆነው 

ጃባት አሌ ኑስራ እንዱንቀሳቀስ ቢያስጠነቅቅም አሌ-

ባግዲዱ ሉሰማው ፍቃዯኛ ሳይሆን ቀርቷሌ። ፈጣን 

እርምጃ እየወሰዯ መጓ የወጣት አክራሪዎችን ቀሌብ 

እንዯሳበሇትና በዘህም ሳቢያ ከአሌቃይዲ በሊይ እየገዖፍ 

ሲሄዴ የተሰማው ይመስሊሌ። 

ሇዘህም ይመስሊሌ ባሇፈው ዒመት ጃንዋሪ 2014ዒ.ም. 

ዯግሞ እራሱን ካሉፍ ‹CALIPH › አዴርጎ ሰይሟሌ። 

ይህ ማበጡ አሌቃይዲን ጨምሮ ከተሇያዩ ዴርጅቶች 

ጋር ሉያናቁረው ቢችሌም በሀብትና በሰው ኃይሌ 

በመበሌጸጉ ግዴ የሰጠው አይመስሌም። ባሁኑ ወቅትም 

ሶርያ ውስጥ የአሌቃይዲ ወኪሌ የሆነውን አሌ-ኑስራን 

ጨምሮ ከተሇያዩ ቡዴኖች ጋር እየተዋጋ ነው ያሇው።  

   ዙሬ ‹እስሊማዊ መንግስት› በተሇያዩ ዒሇማት ያለ 

ወጣት ጽንፈኛ ተዋጊዎችን እየሳበ ነው። የአሜሪካ ጸረ 

ሽብር ማዔከሌ ዲይሬክተር የሆኑት ኒኮሊስ ራስሙሰን 

በፌብሯሪ 2015ዒ.ም. ሇኮንግረስ እንዲስረደት ከሆነ 

ከ150 በሊይ አሜሪካውያንን ጨምሮ 3400 የሚሆኑ 

ሰዎች አንደን ወይ ላሊውን ዴርጅት ሇመቀሊቀሌ 

ከምዔራቡ ዒሇም ወዯ ሶርያ ተጉዖዋሌ። በአጠቃሊይ 

ከ90 አገራት የተጓት ሰዎች ዴምር 20ሺ 

እንዯሚዯርስም ገምተዋሌ። ላልች ጥናቶች ዯግሞ ወዯ 

ሶርያ ከሚጓት ተዋጊዎች መሀሌ 80 በመቶው 

የሚቀሊቀለት አይሲስን እንዯሆነ ጠቁመዋሌ። ቀዯም 

ብል በ2014ዒ.ም. ይፋ የወጣ የሲ አይ ኤ ሪፖርት 

የአይሲስ ተዋጊዎች 30ሺ እንዯሚዯርሱ ቢጠቁምም 

በየጊዚው ቁጥሩ እያዯገ በመሄዴ ሊይ እንዯሆነ ነበር 

ያመሊከተው። 

   አይሲስ በተሇይም የኢራቋን ሁሇተኛ ትሌቅ ከተማ 

ሞሱሌን በጁን 2014ዒ.ም. ሲቆጣጠር ዒሇም አቀፉን 

ማህበረሰብ ከፍተኛ ዴንጋጤ ውስጥ ነበር የከተተው። 

በወቅቱ ከሞሱሌ ማዔከሊዊ ባንክ ብቻ በመቶ 

ሚሉዮኖች የሚቆጠር ድሊር ማግኘቱም ተዖግቧሌ። 

የሇንዯን ኪንግስ ኮላጅ ተመራማሪው ፕ/ር ፒተር 

ኒዩማን ከሞሱሌ በፊት የአይሲስ ሀብት ከ900 ሚሉየን 

ድሊር የማይበሌጥ እንዯነበር ገሌጸው፤ አሁን ግን ከ2 

ቢሉየን ድሊር በሊይ እንዲሇው ይገምታለ። ብም 

የገንዖብ አቅም ያሌነበረውና በሽር አሌ አሳዴን ይዋጋሌ 

በሚሌ በተሇይም በኪዌትና በሳውዱት አረቢያ ባለ 

ባሇጸጎች ይዯጎም የነበረው አይሲስ ዙሬ በአሇማችን አቻ 

የላሇው ሀብታም የሽብር ዴርጅት ሇመባሌ በቅቷሌ።  

አይ ኤስ የአሜሪካ ስሬት ነውን?፦  

በርካታ ኢራናውያን አይሲስ የተፈጠረው በሲ አይ ኤ 

ነው ብሇው ያምናለ። አያቶሊህ ኮሚኒ በተዯጋጋሚ 

“አሜሪካ አይሲስን የፈጠረችው ኢራቅ ሊይ ዲግም 

እግሯን ሇማስገባትና የኢራን ወዲጅ የሆነውን አሌ 

አሳዴን ሶርያ ውስጥ ሇመውጋት ነው” ሲለ 

ተናግረዋሌ። ላልች የኢራን ባሇስሌጣኖችም አይሲስን 

የአሜሪካ ስሪት “ሜዴ ኢን አሜሪካ” እያለ ነው 

የሚገሌጹት። “እያዯገ የመጣውን የኢራን ተጽዔኖ 

ሇመመከትና መካከሇኛው ምስራቅን ሇመከፋፈሌ ተብል 

የተፈጠረ ሴራ ነው” ሲለም ያማርራለ። የኢራን 

ሚዱያዎችም ተመሳሳይ ሰበካ ሊይ ቆይተዋሌ። ሇምሳላ 

ጃቫን የተባሇው የኢራን አብዮታዊ ጋርዴን አመሇካከት 

እንዯሚያንጸባርቅ የሚነገርሇት ጋዚጣ ማኔጂንግ 

ዲይሬክተር የሆነው አብዯሊ ጋንጂ “አሜሪካ አይሲስን 

የምትዯግፈው የእስሊሙን ዒሇም በማናጋት የእስራኤሌን 

ዯህንነት ሇማስጠበቅና ጥቅሟን ሇማስከበር ስትሌ 

ነው።” ባይ ነው። 

   ይህን መሰሌ ጥርጣሬዎች መነሻሸው ከተመሳሳይ 

አቅጣጫ (ከኢራን መንግስት) ቢሆንም እያዯር ግን 

በአረቡ ዒሇም እየተዙመቱ ይገኛለ። ይህም የሆነው 

ሚስጥራዊ መረጃ እንዯተገኘ ተዯርጎ ዚና በመሰራቱ 

ነበር። ጁሊይ 6 ቀን፣ 2014ዒ.ም. ጀርመን አገር ነዋሪ 

በሆነው ካሪም አሌ ባይዲኒ በተባሇው ሰው አማካኝነት 

የአሜሪካ ብሄራዊ ዯህንነት ኤጀንሲ (NSA) 

ምስጢሮችን በማጋሇጥ የሚታወቀው ኤዴዋርዴ 

ስኖውዯን የአይሲስና የአሜሪካን ምስጢራዊ ግንኙንት 

ይፋ እንዲዯረገ ተገሇጠ። ኤጀንሲው ከእንግሉ ኤም 

አይ 6 እና ከሞሳዴ ጋር በመተባበር በዒሇም ርያ ያለ 

ሽብርተኞችን ወዯ መካከሇኛው ምስራቅ በመሳብ 

አካባቢውን ሇማመስና የእስራኤሌ ጠሊቶች 

እንዱተሊሇቁ ሇማዴረግ ማሴሩ ከሚስጥራዊ ፋይልቹ 

ውስጥ ተገኘ ነው የተባሇው። ጭራሽም አሌ-ባግዲዱ 

አንዴ ዒመት የፈጀ ስሌጠና በሞሳዴ እንዯተሰጠው 

ሳይቀር ተጠቅሷሌ። ወዱያውኑም የተሇያዩ የኢራንና 

የሉባኖስ ሚዱያዎች ወሬውን እየተቀባበለ 

አስተጋቡት። የስኖውዯንን የቆየ ምስሌ እያሳዩም በጉዲዩ 

ሊይ ቃሇ ምሌሌስ የሰጠ አስመስሇው አቀረቡት። 

ይሁንና ሁለም ዖገባዎች አንዲቸው ላሊቸውን 

እንዯምንጭ ከመጥቀስ ውጪ ወዯ መረጃው ይወስዲሌ 

እያለ የሚያያይዝቸው ሉንኮች በሙለ የትም 

የማይወስደ ነበሩ። 

   የዚና ‹ምንጭ› የሆነው የጀርመን ነዋሪ የካሪም አሌ 

ባይዲኒ ማንነት ሲጣራ የተገኘው ዔውነት ዯግሞ የተሇየ 

ሰዔሌ የሚሰጥ ሆነ። ባይዲኒ ሻይት ኢራቃዊ ሲሆን አሌ 

አሇም በተባሇው የኢራን ቲቪ ሊይ ‹አሌ ኢራቅ 

አሌዮም› (ኢራቅ ዙሬ) የተባሇው ፕሮግራም ሊይ 

የሚሰራ ሰው ሆኖ ተገኘ። ወሬውን አጩሆ በዚና 

መሌክ ያስተጋባሇት የኢራኑ ፋርስ ኒውስ ኤጀንሲም 

በተመሳሳይ መሌኩ መሰረት የላሊቸው ወሬዎችን ‹ዚና› 

እያሇ ሇፕሮፖጋንዲ በማዋሌ ሌዩ ሪኮርዴ ያሇው 

መሆኑም ተወሳ። ሇምሳላ በጃንዋሪ 2014ዒ.ም. 

ባስተሊሇፈው ‹ዚና› የስኖውዯንን ፋይሌ ‹ጠቅሶ› 

“የአሜሪካ መንግስት የሚመራው ስፔስ ሊይ ባለ ላሊ 

ፍጡራን ነው።” ብል ነበር። ከዒመት በፊት ዯግሞ ‹ዖ 

ኦኒየንስ› በተባሇ አንዴ የሽሙጥ ዴረ ገጽ ሊይ “ገጠር 

የሚኖሩ ነጭ አሜሪካኖች ከኦባማ ይሌቅ 

አህመዱነጃዴን እንዯሚዯግፉ ከተሰበሰበ የህዛብ 

አስተያየት ታወቀ!” በሚሌ የቀረበውን ቀሌዴ ፋርስ 

ኒውስ ኤጀንሲ እንዯ እውነተኛ ዚና ሉያሰራጨው በቅቶ 

ነበር። ይህም የወሬውን ከንቱነት ሇማሳየት ተጨማሪ 

ማሳያ ሆነ። 

   አይሲስን እና አይጨበጤ መሪውን አሌ-ባግዲዱን 

በተመሇከተ ከየፈርጁ የሚቀርቡት መረጃዎች በርካታ 

ናቸው። ዴርጅቱ ራሱን ‹እስሊማዊ መንግስት› ማሇቱን 

ከተግባሩ ጋር እያዙመደ በዒሇም ርያ ያለ በርካታ 

የሀይማኖቱ ምሁራን በይፋ አውግዖውታሌ። ‹ተግባሮቹ 

እስሌምናን የማይወክለ ይሌቅስ የሚጻረሩ ናቸው› 

በሚሌ ከመቶ በሊይ ታዋቂ የእስሌምና ምሁራን 

በሴፕቴምበር 2014ዒ.ም. የጋራ መግሇጫ 

ማውጣታቸውም አይዖነጋም። አይሲስ የሚሰራቸውና 

በእስሌምና የተወገ 24 መሰረታዊ ነጥቦችን 

የሚዖረዛረው ይህ ግሌጽ ዯብዲቤ በአረብኛና 

በእንግሉዖኛ ቋንቋዎች ነበር የተበተነው። 

የተምታታባቸው አክራሪ ወጣቶች ግን አሁንም 

እየጎረፉሇት ነው። 
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ኖሮ ወንዴሜ ሙሴን ቀጠቀጡት። እጁም ተሰበረ። ሇመቀጣጫነት ያዯረጉት 

ይመስሇኛሌ። ላልች ጥቂት መሰልቹንም ከእኛ ጋር ከት/ቤት አባረሯቸው። 

ይህም በኢህአዱግ ቤት እንዯ ሰውም እንዯ ተማሪም ማሰብ እንዯማይፈቀዴ 

ያሳየ ሆነ። ‹በእርግጥም አንዴ ሰው ብ ነው› አሌኩ እኔም። 

የመንፈስ ሌዔሌና 

   ካሌተሳሳትኩ በጣም ከሚወዶቸው ቃሊት አንደና በምግባርም የተቀዲጁት 

ኃይሌ ይመስሇኛሌ። ጋሽ መስፍን ቂመኛ አይዯለም። ሊመኑት ነገር በጽናት 

ይቆማለ። ዔምነታቸውን ይኖሩታሌ። የመብት ነገር የነፍሳቸው ጩኸት ነው። 

ስሇ ኢትዮጵያውያን መብት የሚችለትን ሁለ አዴርገዋሌ። አሁንም እያዯረጉ 

ነው። የአገር ፍቅር የዋጃቸው ጥሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በወረቀት ሊይ 

እንኳን ኢትዮጵያዊነታቸውን ሇዴርዴር የማያቀርቡ። እዘህ ጋ 

ኢትዮጵያውያንን በየመታወቂያውና የጉዜ ሰነደ ሊይ ሳይቀር  በብሄራቸው 

ሇመስፈር የሚሞክረው አገዙዛ ጋሽ መስፍን ጋ እንዲሌተሳካሇት ማስታወስ 

ይቻሊሌ። እኚህ ውዴ ሰው የግሌ መኖርያ እንኳ የሊቸውም። ሇመሸ እዴሜ 

ብሇው ጥሪት አሌቋጠሩም። ምቾት ግዳ ናቸው። የዯሀውን ህመም፣ ረሀብና 

እንግሌት፣ እርዙትና ሰቆቃ በሪፖርት ሳይሆን አብሮ በመኖር ነው 

የሚያውቁት። ዔዴሜያቸውን ሙለ ችግሩን እየተቋዯሱ አብረውት እየኖሩ 

ነው የዖሇቁት። ይህን አኗኗራቸውን አስመሌክቶ በቅርቡ ያወጋንበትን 

አጋጣሚ አስታውሳሇሁ። አውስትራሉያ ብቅ ባለበት አጋጣሚ አብረናቸው 

ሻይ ቡና እያሌን ነበር። በተሇይ እዘሁ(ሲዴኒ) የሚኖርና ስሇሳቸው ከሌብ 

እንዯሚጨነቅ የማውቀው ወዲጄ ይጠይቃቸዋሌ። “መኖርያ ቤት አልት?” 

“የሇኝም።” “የቁጠሯት ጥሪትስ?” ፈገግ ብሇው “የሇኝም።” “ታዱያ እንዳት 

ነው የሚኖሩት?”. . . መሌስ ሰጡን። ወዲጄ ጥያቄውን መቀጠሌ አሌቻሇም። 

በመሌሳቸው ጥሌቅ ሏዖን እንዯተሰማው ግን ማስተዋሌ ችያሇሁ። (በዘህ 

አጋጣሚ ሇአገር ውሇታ እየዋሊችሁ ያሊችሁ ኢትዮጵያውያን ሁለ ይህን 

ጽሁፍ እያነበባችሁ ከሆነ “እግዘአብሄር ውሇታችሁን ይክፈሌ” እሊሇሁ። 

በአውስትራሉያ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንም ጋሽ መስፍንን አክብራችሁ 

በመጋበዛ ሇዘህች አገር የዋለትን የዔዴሜ ሌክ ውሇታ ዔውቅና ሰጥታችሁ 

ምስጋና ማቅረባችሁ የሚያኮራ ነው።) 

   ጋሽ መስፍን ቢችለም እንኳ የተቀማጠሇ ህይወት መኖር ምርጫቸው 

አይዯሇም። በአንደ አጋጣሚ “ሇምን ይሆን?” ብሇን ጠይቀናቸው ነበር። “ 

አሌያማ የወገኔን ኑሮ እንዳት በወጉ ሊውቀው እችሊሇሁ? ዴህነትን ከረሳሁ 

የወገኔን ኑሮም ረሳሁ ማሇት አይዯሌ?” አለን። እውነት አሊቸው። 

ሱባዓና ጸጉር 

   ስሇጋሽ መስፍን አንዴ የሰማሁት ነገር ነበርና በቅርቡ እንዱህ ስሌ 

ጠየኳቸው። “በአመት አንዴ ጊዚ ሇወር ወይ ሇሳምንታት ሱባዓ ገብተው 

ብቻዎን ያሳሌፋለ ይባሊሌ። እውነት ነውን?” አሌኳቸው። “እውነት ነው። 

እንዱህ ጊዚ ሰጥተህ በፍጹም እርጋታ እራስህን መፈተሽ፣ ስራህን መገምገም፣ 

የሚመጡሌህን ሀሳቦች ማስፈር የሚጠቅም ይመስሇኛሌ” አለኝ። የጸጉር 

አቆራረጣቸው ሳውቃቸው ጀምሮ ወጥ የመሆኑን ጉዲይም አንስቼባቸው 

ነበር። ከአንዴ ገጠመኝ በኋሊ ዴንገት ራሴን ባስተካክሌስ ብሇው 

እንዯሞከሩትና ዙሬም ዴረስ በዘያው መሌኩ እንዯቀጠለበት ነገሩኝ። 

የራሳቸው ከርካሚ እራሳቸው በመሆናቸው እንጂ የተሇየ ምክንያት 

እንዯላሇው ገባኝ። 

የሞት ዒይነቱ 

   ጋሽ መስፍን ‹ሞት ሁለ አንዴ አይዯሇም› በሚሌ የሚሰጡት ትንታኔ 

አሊቸው። እስቲ በብሄራዊ ልቶሪ አዲራሹ ውይይታችን ወቅት ይህን 

በተመሇከተ ያነሱትን ቁም ነገር እንዯገባኝ አዴርጌ ሌጥቀሰው። . . . የተፈጥሮ 

ሞት አሇ። ተገዴል መሞትም አሇ። በቁም መሞት ዯግሞ ላሊው የሞት 

አይነት ነው። ጉሌበተኞች ብ ጊዚ የመጨረሻዎቹን አይነት ሁሇት ሞቶች 

ነው ሉገዴለን የሚፈሌጉት። በፍራቻ ተሸብበን የሚገባንን ሳንጠይቅና 

ሳናስከብር እንዴንኖር፣ ሇራሳችንም ሇአገርም ሳንሆን የመንፈስ ሌዔሌናችንን 

ተገፍፈን እንዴንኖር። ይህ ዯግሞ ህይወት አይዯሇም። የቁም ሞት እንጂ። 

ጋሽ መስፍን የቁም ሞትን ሲስረደ የጠቀሷት ምሳላም ትዛ ትሇኛሇች። 

“አንዴ ጉሌበተኛ (የመንግስት ታጣቂ) መጥቶ ባሊወቅነው ጥፋት ወይም 

መብታችንን በመጠየቃችን ብቻ መሳርያ ዯቅኖ ተንበርከኩ ቢሇንና እኛም 

ግኡን ነገር ፈርተን ከተንበረከክንሇት ያኔ የቁም ሞት ሞተናሌ። የሇም ያሌን 

እንዯሆነ ግን የመንፈስ ሌዔሌናችን ያይሊሌ።” አለ። ሰሞኑን ዯግሞ በሞትም 

ዴሌ ማዴረግ ስሇመቻለ ጋሽ መስፍን የጻፉትን መጣጥፍ አንብቤ ነበር። 

እንዯገባኝ ከሆነ ‹ባሇ ጊዚ ጉሌበተኞች› ሉያስፈራሯቸው ስሇሞከሩ ነበር 

የጻፉት። ጉሌበተኞቹ መረዲት የተሳናቸው የጋሽ መስፍንን የመንፈስ ሌዔሌና 

ብቻ አይመስሇኝም። ውደ ሰው በብዎቻችን ሌብ ውስጥ ያሊቸውን ሌዩ 

ስፍራ ጭምር እንጂ። ህመማቸው ህመማችን፤ ስቃያቸው ስቃያችን፤ 

ራዔያቸው ራዔያችን የሆንን እሌፍ አእሊፍ ኢትዮጵያውያን አሇን። 

   ጋሽ መስፍን ቀጥተኛ ሰው ናቸው። ከቂምና በቀሌ የጸደ፣ የአንዴን ሰው 

ብነት የተረደና ሰዎች ይሇወጣለ የሚሌ ጠንካራ ዔምነት ያሊቸው ሰው 

መሆናቸውንም እረዲሇሁ። የተረደትን ዔውነት ራቁቷን መግሇጽ እንጂ 

ማንንም ሇማስዯሰት ብሇው መጠጋገን አያውቁበትም። በየአገዙ ጥርስ 

ውስጥ ቢገቡም እንኳ ከሌባቸው ዔውነት ጋር እንዯቆሙ ነው የዖሇቁት። 

የቅርብ ጊዚ መጽሀፎቻቸውን ካየን ጀግናውን ጀግና፣ ባንዲውን ባንዲ(ሇወራሪ 

ያዯረ) ሇማሇት ችግር እንዯላሇባቸው እንረዲሇን። ‹የሚያሻሽሇን ዔውነትን 

መፈሇጉ ነው፣ ሁለም የስራውን ያግኝ፣ ዔውነቱ ይታወቅ› ብሇውናሌ። 

ከስሜታዊነት ርቀው በአስተውልት ይጓዙለ። ሇዘህ ዯግሞ አገር ምዴሩን 

ስሜታዊ ባዯረገው የባዴሜ ጦርነት ወቅት ‹የዒይን ቀሇሙ ያስጠሊንን ሁለ . 

. .› ሲባሌ፣ “ፍትሀዊ እንሁን” በሚሌ የያትን አቋም ማስታወስ ይቻሊሌ። 

በአንዴ መጽሀፋቸው ሊይ ስሇ አጼ ቴዎዴሮስ የገሇጹትንም እንዯአብነት 

መጥቀስ ይቻሊሌ። አጼ ቴዎዴሮስ ባሇራዔይ በመሆናቸው ብቻ ሁለንም 

ዴርጊታቸውን “እሰይ ሇመሌካም ነው” ሇምንሌ ሰዎች ጋሽ መስፍን 

መነጽራችንን ነበር ያስተካከለሌን። መሌካሙን ማጎሌበት፣ ከስህተትም 

መማር የሚቻሇው ከስሜት የጸዲ ምሌከታ ሲኖር ብቻ ነውና።  

   ጋሽ መስፍን በአዱሱ ትውሌዴ የሚያምኑ ሰው ናቸው። ወጣቶችን የትግለ 

ባሇቤት ካሊዯረግን የሚፈሇገው ሇውጥ ሩቅ እንዯሚሆን አስተውሇዋሌ። 

ወጣቶቹም ይወዶቸዋሌ። በፍቅር ‹ፕሮፍ› እያለ ነው የሚጠሯቸው።  

   ስሇጋሽ መስፍን ባሰብኩ ቁጥር በአዔምሮዬ ዴቅን የሚሇው አብርሀም 

ማስልው (Abraham Maslow) ነው። ይህ አሜሪካዊ የ Behavioural Sci-

ence ምሁር አንዴ ነገር ሇማዴረግ ስሇሚያነሳሱን (Motivate) ጉዲዮች 

ሇማወቅ ባዯረገው ምርምር ሂዯቱን በአምስት መሰረታዊ ምክንያቶች 

ይከፋፍሇዋሌ። እያንዲንደን እርካብ ከታች ጀምረን ወዯሊይ እየረገጥን ማሇፍ 

እንዯሚጠበቅብን ቢዖረዛርም እጅግ ጥቂት የተሇዩ ሰዎች ግን ዯረጃውን 

ሳይጠብቁ እሊይኛው እርካብ ሊይ መዴረስ እንዯሚችለ ይነግረናሌ። በሱ 

ዴምዲሜ ጅማሬው Physiological ( ማሇትም ሰው መጀመርያ መጠሇያ፣ 

ምግብ . . .ወዖተ ሉኖረው ይገባሌ ወይም እነዘህን መሰረታዊ ፍሊጎቶች 

ማሟሊት ነው የሚያነሳሳው) ይሊሌ። የመጨረሻውን እርካብ ዯግሞ Self - 

actualization ይሇዋሌ። ሰው እጅግ ስኬታማ ሆኖ ስሇተፈጠረሇት ነገር 

መኖር ሲችሌ እንዯማሇት ነው። ታዱያ ማስልው አንደ ሳይሟሊ ላሊውን 

ማዴረግ ስሇማይቻሌ (ሇራስ የተዯሊዯሇ ኑሮ ሳይኖሩ ስሇላሊው ማሰብ 

ስሇሚያዲግት) ዯረጃውን ጠብቀን መውጣት አሇብን ባይ ነው። ወዯ ጋሽ 

መስፍን ስመሇስ ታዱያ ማስልው ‹እጅግ ጥቂት› ካሊቸው የተሇዩ ሰዎች›  

መዯብ ነው የማገኛቸው። ሳይኖራቸው፣ ሳይዯሊቸው ህይወታቸውን ሙለ 

ስሇ ላልች መኖር የመረጡ ውዴ የኢትዮጵያ ሌጅ። ስሇላልች መኖር፤ 

ስሇሀገር መኖር፤ ከህዛብ ጋር መራብ፤ ከወገን ጋር መታሰር፣ ከአገሬው ጋር 

መዯብዯብ. . . ምንኛ መታዯሌ ነው? 

   ሇጋሽ መስፍን ያሇኝ መሌዔክት አንዴ ነው። ፈጣሪ አብዛቶ ይባርክዎ። 

የወጡበት መሀጸን የተባረከ የተቀዯሰ ነው። ሰሊማዊ የስሌጣን ሽግግርን 

ጨምሮ ሇዘህች አገር የሚያሌሙት መሌካም ህሌም ሁለ ዔውን ሆኖ ሇማየት 

ፈጣሪ አምሊክ ያብቃዎ። ቸር እንሰንብት!           

(ከገጽ  28  የዜረ) 
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እንዲሇው ዯግሞ በሚያውቋቸው ሰዎች ሊይ ሳይቀር አይተው የታዖቡ 

ሰው ናቸው። “ዴህነትን መርሳት ወገንን መርሳት ማሇት ነው።” ያ 

ዯግሞ ሇፕ/ር የሚታሰብ አይዯሇም። ይሌቅስ ከዯሀው ወገናቸው 

መሀሌ ሆነው ችግሩን እያዩና እየተካፈለ ባንዱት የኪራይ አፓርታማ 

ውስጥ በጡረታ ገቢ እየተዲዯሩ መኖሩን መርጠዋሌ። 

    በርግጥም ፕ/ር ዯሀ አገራቸውን ሙጥኝ ብሇው ስሇዯሀው 

ህዛባቸው እንዯተሟገቱ የዖሇቁ ብርቱ ሰው ናቸው። ህይወታቸው 

በተሇያየ መሌኩ ከዴህነት ጋር ስሇመቆራኘቱ አፍን ሞሌቶ መናገር 

ይቻሊሌ። ጥረት ዴካማቸውን ያየ፣ ሙግት ትግሊቸውን ያስታወሰ፣ 

የአገሌግልታቸውን ፈርጆች ያሰሊ ሰው ጥሊቻን አምርረው የሚጠለት 

ፕ/ር መስፍን - አንዴ ዒይነታ ‹ጠሊት› እንዲሊቸው ግን ሌብ ይሊሌ። 

ይህ ‹ጠሊት› ዴህነት ይባሊሌ። የህዛቡ የኑሮ ዴህነት፣ የፍትህ ዴህነት፣ 

የዱሞክራሲ ዴህነት፣ የመሌካም አስተዲዯር ዴህነት፣ የሰብዒዊ 

መብቶች ዴህነት . . . የኢትዮጵያ ዴህነት!  ይህን ክፉ ‹ጠሊት› ዯግሞ 

በየፈርጁ ሲታገለት ኖረዋሌ። በሙያቸው ታገለት። በፖሇቲካው 

ታገለት። በመብት ተሟጋችነታቸው ታገለት። በብዔራቸው፣ 

በሌሳናቸው፣ . . . ታገለት። አሁንም እየታገለት ነው። ከህዛቡ ጋር 

ካሌሆነ በቀር ግን ሇብቻቸው ሊይገሊገለት ሇራሳቸው ቃሌ የገቡ 

ይመስሊሌ። ይህ አይዯሌ ከፍታ ማሇት? ይህ አይዯሌ የሞራሌ 

ሌዔሌና? . . . 

   ከፕ/ር ጋር ዴንቅ ሳምንት ማሳሇፌ ሇኔ የተሇየ ትዛታ ነበረው። 

እያንዲንዶን አፍታ በስስትና በዯስታ አስታውሳታሇሁ። ኒሌሰን 

ማንዳሊ ከአጼ ኃ/ስሊሴ ጋር የተገናኙበትን አፍታ በመጽሀፋቸው ሊይ 

ሲያስታውሱ “. . . የታሪክን እጆች የመጨበጥ ያህሌ ነው።” ነበር 

ያለት። እኔ ዯግሞ በአቅሜ “የግሌ ህይወቱን ቸሌ ብል ሇብሀኑ 

ከኖረ፣ ፍርሀትን ዴሌ ነስቶ ሇሚያምንበት የሌቡ ዔውነት ከቆመ፣ 

ህይወቱን ሙለ ምቾት ንቆ ሇአገሩ ሲሌ ከዲከረ፣ የሞራሌ ሌዔሌናው 

ሌቆ ‹የአገር አዴባር› ከተባሇ . . . የኢትዮጵያ ውዴ ሌጅ ጋር ሰነበትኩ” 

ሇማሇት እወዲሇሁ። 

   . . . የፕሮግራም ጉዲይ ሆነና ግን እንሆ መሇያያችን ዯረሰ። ፕ/ርን 

ገና በ3 የተሇያዩ የአውስትራሉያ ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 

በጉጉት እየተጠባበቋቸው ስሇነበር ሲዴኒዎች ባር ባር እያሇን መሸኘት 

ግዴ ሆኖብናሌ። ከጉዝቸው አንዴ ቀን አስቀዴሞ ግን ወዯ ኒውዘሊንዴ 

ቆንሲሊ ቢሮ መሄዴ ነበረብን። የኦክሊንዴ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ፕ/ር 

መሀሊቸው እንዱገኙሊቸው ስሇወተወቱና እሳቸውም ፍቃዯኛ ስሇሆኑ 

የቪዙ መጠየቂያ ፎርም ሇመሙሊት ነበር የሄዴነው። ያን ዔሇት 

ማዴረግ ያሇብንን አዴርገን እንግዲችንን ሸኘናቸው።  

   ፕ/ር ወዯ ሜሌበርን ከተመሇሱ ከተወሰኑ ቀናት በኋሊ ግን 

ከኒውዛሊንዴ ኢሚግሬሽን መ/ቤት የተሊከ አንዴ አስገራሚ ዯብዲቤ 

ይዯርሳቸዋሌ። “የቪዙ ጥያቄዎን እንዴናጤን ብሄርዎን ፎርሙ ሊይ 

ይግሇጹ” የሚሌ። ይህ ጥያቄ በኢትዮጵያዊነታቸው ሊይ ዴርዴር 

ሇማያውቁትና ከኢትዮጵያ በቀር ላሊ መገሇጫ ሇላሊቸው ሰው ትሌቅ 

ዴፍረት ሆኖ ነው የታያቸው። መብቱን የሚስከብረው ባሇቤቱ ብቻ 

ነው። ሁኔታው ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተጣሊውና የስሌጣን መሰረቱን 

ዚጎችን በመከፋፈሌ ሊይ ያዋቀረው ወያኔ ‹የዚጎቼ ዒይነተኛ መገሇጫ 

ብሄራቸው ነው› በሚሌ መንፈስ የሚያራምዯውን የጥፋት ፖሉሲ 

የኒውዘሊንዴ መንግስትም ተቀብል እያራገበሇት ያሇ ነው 

የሚያስመስሇው። ሇዘህ ዯግሞ ‹መብቴን አትንኩ› ባዩ ፕ/ር 

ሇኒውዘሊንዴ መንግስት የሚገባውን ምሊሽ መስጠቱ ተገቢ ሆኖ 

አገኙት። “. . .መሊው አውሮፓንና አሜሪካን ጨምሮ ወዯተሇያዩ 

አገራት ተጉዥያሇሁ። አንዴም ጊዚ ግን ‹ብሄሬን›ም ሆነ ቋንቋዬን 

እንዴገሌጽ ተጠይቄ አሊውቅም። ጥያቄህ ከዖረኝነትም የከፋ ስሇመሆኑ 

እንዯምትስማማ ጥርጥር የሇኝም። ቪዙችሁን ሇማግኘት የምከፍሇው 

ዋጋ እንዱሆን ፈሌገህ ከሆነ ግን ውብ ዯሴቶቻችሁ(ኒውዘሊንዴ) ሊይ 

መቼም ቢሆን እግሬን ማሳረፍ እንዯማሌፈሌግ በክብር እነግርሀሇሁ . . 

.” የሚሌ ጠንካራ መሌዔክት ያሇው ዯብዲቤ ሌከውሊቸዋሌ። 

(ዯብዲቤያቸው በ1995 ዒ.ም. የኔዖርሊንዴ ኤምባሲ የኢሰመጉን እጅ 

በገንዖቡ ሇመጠምዖዛ በሞከረ ወቅት የጻፉሇትን ጠንካራ ምሊሽ 

ያስታውሳሌ።) እኔም ይህንኑ ሇኒውዘሊንዴ ኤምባሲ የሊኩትን አንጀት 

አርስ ዯብዲቤ አያይዤ ይህቺን አጭር መሌዔክቴን ሌቋጭ። 

    

 

በመጨረሻም ፦ውዴ ፕ/ር መስፍን፦ ሇሚወዶት - ሇምንወዲት 

አገራችን ዖመንዎን ሁለ ዯክመዋሌ። አሁንም ታከተኝ አሊለም። 

ትጋትዎን፣ ተቆርቋሪነትዎን እና ጽናትዎን የሚያይ አምሊክ ጤናና 

ዔዴሜውን ይሰጥዎ! ምኞትዎንና ጥረትዎን ተገንዛቦ ተግባራዊ 

የሚያዯርግ ትውሌዴ አያሳጣዎት!    

አክባሪዎ! አያላው ሁንዳሳ 

Date: Tue, 4 Nov 2014 05:06:42  

Dear Mr. Mungoni, 

 

Thank you very much for the trouble you took to re-

spond to my application for a visa to New Zealand. I 

am perfectly aware that you were following the di-

rective given to you, But your new request which re-

quires me to tell you more than my nationality is 

something entirely new to me. I have traveled in eve-

ry country in Europe, Canada, the US, Russia and 

Mongolia, India, Sri Lanka, Thailand, and in every 

country of my continent, Africa; and now to Australia. 

Nowhere have I been requested for information on 

my "ethnicity" and language, and the script of my 

language. I am sure you agree that your demand is 

worse than racism. If you want me to submit to this 

demand as a price for your visa, then I tell you, Sir, I 

shall not want to set foot on your beautiful islands. I 

shall bother you no more!   

Sincerely yours 

Mesfin wolde Mariam  

ከገጽ 28 የዜረ 
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አሻራ ሰኔ  2007 ዒ.ም 

 

መዴረክ ሊይ ብቅ ማሇት የጀመሩት በዘያን 

ዒመት ነው። በወቅቱ ከግብፅና ሶሪያ ጋር 

ወግነው ምዔራባውያኑ ሊይ የነዲጅ ሽያጭ 

እገዲ ጣለና ክንዲቸው ፈረጠመ።  

የገሌፍ አሚሮቹ በነዲጁ ቢሌዮኖች ዖመናዊ 

መሣሪያ በገፍ ሸመቱና የዒረቡን ዒሇም 

የመሪነት መዖውር ይገባናሌ ጥያቄ መቀናቀን 

አማራቸው። በአመዙኙ በብሓረተኛ ኃይሌ 

ከኢምፔሪያሉዛምና ከራሳቸው ከዒረቡ 

የኋሉት ጎታች ኃይልች ጋር ፍሌሚያ 

ነበራቸው ብሇናሌ። እነዘህ ኃይልች 

በተራቸው በዘያን ጊዚ ከምዔራባውያኑ 

ኃይልች ጋር የተመሰረቱት የጦር ቃሌ 

ኪዲኖችና አወጋገን ሇይታዎችም ሆኑ 

አሰሊሇፍ ይህንኑ የጊዚው እውነታ ያንፀባርቁ 

ነበር። ጥሩ ምሳላ የሚሆነው ተርኪን 

፣ኢራንን ፣ ኢራቅንና ፓኪስታንን ያካተተው 

የማዔከሊዊ መከሊከያ ቃሌ ኪዲን ወይም 

በፈረንጅኛ ምሔፀረ-ቃለ (CENTO Center-

al Treaty Organization ሰንቶ) ዋና 

መቀመጫው መጀመሪያ ባግዲዴ ስሇ ነበር 

ነው የባግዲዴ ውሌ ተብል የሚታወቀው።  

በ1958 የኢራቁ ንጉሥ በወታዯራዊ መፈንቀሇ 

መንግሥት ሲወገዴ ነበር መቀመጫው ወዯ 

ኢራን የተዖዋወረው። በ1979 በኢራን 

የአያቶሊሆች አብዮት ስምምነቱ ፈረሰ፣ 

የመከሊኪያ ቃሌ ኪዲኑ ትብብርም ተበተነ። 

     ዒረቦች በአንዯኛው ዒሇም ጦርነት 

ማብቂያ ማግሥት አንዴ ጠንካራ ብሓራዊ 

መንግሥት ሇመመሥረት ያቀጣጠለት 

አብዮትና መነሳሳት ክሽፈት ባንዴ ሥር 

የሚያካሌሌቸው መንግሥት በመፍጠር 

ምትክ በ22 ሃገራት የተሸነሸኑ ትናንሽና 

ተነታራኪ መንግሥታትን  ወሌዶሌ። የዒረቡ 

ራቢጣ በ70ኛ ምሥረታ ዒመቱ  ዋና ዋና 

ተሌዔኮዎችን ማጠናቀቅ አሌቻሇም። የዒረቦቹ 

ውህዯት አሌተሳካም። ሇታሪካዊ ስህተቱ 

ዒረቦቹና ቱርኮች የክስ ጣት ይቀሳሰራለ፣ 

እንዯተመሇከትነው። የሳይኬስ ቢኮ (Sykes-

Picot) ስምምነት የሃገራት ካርታዎችን እነ 

አይሲስ አይቀበለትም። አዲዱስ ካርታዎችን 

የሚያስነዴፉት ያሇ ምክንያት አይዯሇም። 

በ1923ዒ.ም. ሊይ የተገረሰሰውን የሙስሉም 

ካሉፌትን እንዯገና የማቋቋም ሔሌም 

አንግበው ተግባራዊ ሇማዴረግ እየሞከሩ 

ናቸው። በጃማሌ ዒብደሌ ናስር ዖመን (1952

-1970) ያቆጠቆጠው የዒረቡ ብሓረተኛ 

እንቅስቃሴ ግሇቱ እየቀዖቀዖ ከመጣ ውል 

አዴሯሌ። በዴፍዴፍ ዖይት ሃብታቸው 

የሚተማመኑት የገሌፍ ሃገራት የበሊይነት 

እየሰፈነ ነው። ዙሬ እነዘህ ሃገራት የዒረቡን 

ዒሇም እጣ ፋንታ እየተቆጣጠሩ የመጡ 

ይመስሊሌ። ግብፅን የመሰሇ መሪ ሃይሌ 

ከጥቅም ውጭ ሆናሇች። በ1978 ዒ.ም. 

የካምፕ ዳቪዴ ስምምነት ከእስራኤሌ ጋር 

ከተፈራረመችበት ጊዚ አንስቶ ኮኮቧ 

እየዖቀዖቀ መጥቷሌ። የየመንን ጉዲይ እንዯ 

ምሳላ ማቅረብ ይቻሊሌ። በ1962 ሊይ 

በየመኑ ኢማም አሔመዴ ሊይ ወታዯራዊ 

መፈንቀሇ-መንግሥት በተዯረገበት ወቅት 

በዖውዴ ሥርዒት መሊሾችና በሪፓብሌኩ 

ዯጋፊዎች መካካሌ ሇሰባት ዒመታት 

በተጧጧፈው ውጊያ ሳዐዱ ዒረቢያ 

የመጀመሪያዎቹን ስትዯግፍ የግብፁ ጃማሌ 

ዒቡሌ ናስር የሪፓብሉካኖች ወገን ሇመዯገፍ 

ወታዯሮች ወዯ የመን ሌካ ነበር። 

በ1967ዒ.ም. የእስራኤሌ ጦር በግብፅ ሠራዊት 

ሊይ ባዯረሰው ሽንፈት ናስር ብቻ ሳይሆን 

የብሓረተኛው ሒይሌ ነው የተዲከመው። 

ግብፅ ወታዯሮቿን ከየመን ማስወጣት የግዴ 

ነበረባት። ዙሬ ሳዐዱ ዒረቢያና ግብፅ 

ባንዴነት የሐቲ አማፅያንና ከበስተኋሊቸው 

አሇች የምትባሇውን ሻዒይቱ ኢራንን 

እየተፋሇሙ ናቸው። በሔጋዊነት እንመሌሳሇን 

በሚሇው ሽፋን። በእነናስር ዖመን ፍሌሚያው 

በብሓረተኛው ኃይሌና በኢምፔሪሉያሲቱ 

የሚዯገፉ አዴሒርያ ነገሥታትና አሚሮች 

መሃሌ ነበረ የሚጧጧፈው። ዙሬ ግን 

በኢራንና በሳዐዱ ዒረቢያ መካከሌ የሚዯረግ 

የሱኒ-ሺዒ የእጅ አር ጦርነት መሌክ 

ተሊብሷሌ። አንደ ሲሸነፍ ላሊውን ተተኪ 

ዴርጅት መቀፍቀፍ ተሇምዶሌ። በተሇያዩ 

ስሞች። በተሇያዩ አወጋገኖች። ትንንሽ 

ቡዴኖች ከአንደ ዒውዯ ወጊያ ወዯ ላሊው 

ይዖምታለ። ዴንበር ዖሇሌ ናቸው። የሃገራትን 

ቅኝ ገዢ ሰራሽ ዴንበሮች አንቀበሌም ባዮች 

ናቸው። ሇእነሱ ሃገራት አንዴ አውዯ ውጊያ 

ሜዲዎች ናቸው። 

      አሜሪካ ብቻ ሳትሆን የገሌፍ ኣረብ 

ሃገሮችም ጭምር የኢራንን የአካባቢ 

ሃያሌነትዋን መቀበሌ ሉገዯደ ነው። ሌክ 

በሻሁ ዖመን የነበረችበትን ሁኔታና ሚና 

መቀዲጀት ባትችሌም በሶሪያ፣ በኢራቅና 

በሉባኖስ ተዯሊዴሊሇች። በባህሬን ቀሊሌ 

የማይባሌ ተጽዔኖ ማሳዯር ትችሊሇች። 

በየመንም እንዯምንመሇከተው ጫና ኣሳዲሪ 

ሃይሌ ሆናሇች። ሇኣሁኑ የየመኑ ችግር ሳውዴ 

ኣረቢያና ተቀጽሊዎቹዋ ተጠያቂ 

የሚያዯርጉዋት ያሇምክንያት ኣይዯሇም። ነገር 

ግን ሇየመኑ ትርምስምስ በቂ ላልች ውስጣዊ 

ምክንያቶችም ኣለ። 

     ሩሲያ ወዯ አካባቢው እየተመሇሰች ነው። 

የየመንን ጉዲይ ሇተ.መ. ዴ. ፀጥታ ምክር ቤት 

ሇማቅረብ ተነሳሽነቱን  ጨብጣሇች። ሳዐዱ 

ዒረቢያ የገሌፍ ዒረብ ሃገሮችን አስተባብራና፣ 

ግብፅ፣ ሱዲን፣ ሞሮኮና ፓኪስታንን በአንዴ 

አሰሌፋ በሐቱ አማፅያን ሊይ ጦርነት 

አውጃሇች። እዘህ ሊይ በዒረቡና በሙስሉሙ 

ዒሇም ሱኒ-ሺዒ ችካለ ወይም ግርግዲው 

መስፋፋቱ ብቻ ሳይሆን ከእነአካትዬው ዋና 

መሇያያ መስመር እየሆነ መምጣቱን የየመን 

ቁሩቁስ በማያጠራጥር መሌኩ ያረጋግጣሌ። 

ከሁለ በሊይ ሇየት ያሇ የሱኒ-ሺዒ መስመር 

ይታይበት የነበረው የየመኑ የዖይዱ ሺዒዎች 

ወይም ሐቲ አማፅያን ‹ወዯ ዲር ተገፋን› 

ስሞታና ያስከተሇው የአካባቢ ኋሊቀርነት 

ጥያቄ ዙሬ የእምነት ክፍፍሌ ሌባስ ሇብሶ፣ 

ሺዒ-ሱኒ መስመር አስሇይቶ እያራኮታቸው 

ነው። ዒረቦቹ ወይም አብሊጫ የሆኑት 

ሱኒዎቹ የኢራንን መስፋፋት ሇማቆምም 

ታጥቀው የተነሱ ይመስሊለ። እሷ ዯግሞ 

ሇፍሌስጤም ጉዲይ ጥብቅና የመቆሙን ነገር 

ከማንም ዒረብም ሆነ ሙስሉም መንግሥት 

በሊይ አሇሁበት ባይ ካርዶን ከመጠቀም 

ወዯኋሊ የምትሌ አትመስሌም።  

     በመዯምዯሚያ፤ ኢራን ከአሜሪካና 

ከሃያሊን ሃገሮች ጋር የኑክላር ስምምነት 

መፈራረሙ የኢኮኖሚ ማዔቀብ ማሊሊትና 

ብልም ማስነሳት ብቻ ሳይሆን እንዯ አንዴ 

አካባቢ ሃያሌ ሃገር ተቆጥራ መወሰዴን 

ስሇሚያካትት ወዯ እሷ ያዲሊሌ ማሇቱ 

ያስኬዲሌ። በዘያ ሊይ ስምምነቱ የተ.መ.ዴ 

ፀጥታ ምክር ቤት ይሁንታም ይታከሌበታሌ 

ነው እየተባሇ ያሇው። በዘህ ጉዲይ 

ከተስማሙ በላልች አካባቢያዊ ድሴዎችም 

ስምምነት ሊይ መዴረስ ይቻሌ ይሆናሌ የሚሌ 

ተስፋ ነው በብዎች የአካባቢው ታዙቢዎች 

ዖንዴ የሰፈነው። ይህ ስምምነት በርካታ 

ድሴዎችን ባይፈታም እንኳን ያሇዛባሌ፣ 

ያሇሳሌሳሌ፣ ክፍተቶች እንዲይሰፉና ወዯ 

ጎርጓዲ ሸሇቆነት እንዲይሇውጡ ያዯርጋሌ። 

በላሊ በኩሌ ይኸው የኢራን የአካባቢ ኃይሌ 

መሆን ነው የገሌፍ ዒረብ ሃገራትና መሪያቸው 

ሣዐዱ ዒረቢያን የሚያባንናቸው። ሆኖም 

ይህን ቁሩቁስ የኢራን እና የሳዐዱ አረቢያ 

የእጅ አር ጦርነት ነው ብል መዯምዯምም 

አይቻሌም። የእስራኤልች የሔሌውና ስጋትና 

ፕሬዛዲንት ኦባማ በታሪክ የሚዖከሩበትን 

ቅርሰ-ውርስ (ላጋሲ) የመተው ፍሊጎትና 

ምኞትም ጉዲዩን ያወሳስበዋሌ። 

      ከገጽ  30 ዜረ 
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     አሜሪካ በየመን ሐቱ አማጽያንን ወይም 

አንሳራ-አሊህን የምትዋጋው ከአሌቃዑዲ ሰዎች 

ጋር ሆና ነው። በዘህ ጎራ አሌ-ኢስሊሔ 

የተባሇው ከሙስሉም ወንዴማማቾች 

የሚዯመር ቡዴን ጋር ሆና የቀዴሞ ሸሪኳን 

ዒሉ ዒብዯሊ ሣሉሔንም ትዋጋሇች። 

በተቃራኒው ግን አይሲስና አሌቃዑዲን በሶሪያ 

ትዋጋቸዋሇች። እነዘህን ሒይልች  ባንዴ 

የውጊያ አውዴ እንዯ አጋር መቁጠር በላሊው 

አውዯ ውጊያ ዯግሞ እንዯ ዯመኛ ጠሊት 

መፈረጁ ምንም የማይሳነው የዒረቡ ዒሇም 

ውጥንቅጥና ቁጥርጥር ያለ ስላቶቹ ናቸው። 

ኢምክንያታዊ ቢመስለና ሇመረዲት 

ቢያስቸግሩም አይገርምም። "በመካከሇኛው 

ምሥራቅ" የሚመስሌ ነገር ግን በተግባር 

የምንመሇከተው፣ ‹አይሆንም!› ብሇን አፋችን 

ሞሌተን መናገር የሚቻሌን ነገር የሇም ማሇቱ 

ሳይሻሌ አይቀርም። በተሇይም የተሇመዯውን 

የመካከሇኛው ምሥራቅ "የሤራ ቲዮሪዎች" 

በግምት ከወሰዯን። ስሇዘህም ነገ ምን ሉከሰት 

እንዯሚችሌ መተንበይ የሚያስቸገረውም 

ከዘሁ ውስብስብ ሁኔታ በመነሳት ነው። ዙሬ 

የሚመስለን አዲዱስ ጎራ ሇይታዎች፣ 

አሰሊሇፎችና አውጋገኖች ብቅ ሉለ 

እንዯሚችለ እሙን ነው። አይሆንም ተብል 

የሚወረወር ታሳቢ አይኖርም። 

     የዒረቡ ራቢጣ የሃገር ሔሌውናና ሔጋዊነት 

በተናጋ ቁጥርና በተናጋበት ሃገር ዖል ጣሌቃ 

መግባት አይቻሇውም። ይህ በተግባር 

የማይሞከር ውጥን ይሆናሌ። ሣዐዱያና ግብረ 

አበሮቿ የመንን የመረጡበት በቂ የራሳቸው 

ምክንያት አሊቸው። ጉዲዩ መቼም የየመን 

ፕሬዛዲንት ሔጋዊ መንግሥት የማስመሇሱ 

ጉዲይ ሉሆን አይችሌም ። የኢራንን 

መስፋፋት የግዴ ማስቆም ወዲሇባቸው ዯረጃ 

መዯረሱን ግንዙቤ በመወሰዴ ይመስሊሌ። 

የዒረቡ ፀዯይ ሔዛባዊ መነሳሳት ያሌዲሰሳቸው 

ሃገራት እንዯመሆናቸው መጠን መከሊከያ 

መስመሩን ማስመር የግዴ ያስፈሌገናሌ 

ከሚሇው እምነት የሚነሱ ይመስሇናሌ። 

የአሜሪካኖችን ዴጋፍ ያረጋገጡበት ሁኔታም 

አሇ - ሣዐዱያ ዒረቢያና ተቀጽሊዎቿ።  

ኢራቅ፣ ሶሪያና ሉቢያን የመሳሰለት የዒረቡ 

ዒሇም ዒይነ-ግቡ ሃገራት ሁለ ከመዴረኩ 

ተገፍትረዋሌ። ገሚሱ ከተጨናገፉ ሃገራት ጎራ 

ተመዴበዋሌ። አሁን የመን ደካቸውን 

እየተከተሇች ነው ። ግብፅም የራሷ ውስጣዊ 

ዯህንነት ችግር አሽመዴምዶታሌ። እነ 

አሌጄሪያ በራሳቸው ውስጣዊ ችግር 

ተጠምዯዋሌ። ዒረብ ያሌሆኑትን እነ ቱርክና 

ፓኪስታንን በፀረ ሱኒ ዖመቻ ማስተባበር 

የምትችሇውም ሣዐዱ ዒረቢያ ናት። በሂዯቱ 

የጋራ ጥምር ጦር መቋቋም እቅዴን 

በመተግበር በዒረቡ ራቢጣ ሔይወት 

የመዛራቱ ተግባርም እየተከናወነ ነው። 

     አወጋገኖችና አሰሇሊፎች ሲቀያየሩ በሰፊው 

ተመሌክተናሌ። ቃሌ ኪዲኖች ሲታዯሱ፣ የቆዩ 

ሲፈርሱ እንመሇከታሇን። አውዯ ውጊያዎቹ 

እየሰፉ መምጣቸውንም ሌብ ብሇናሌ። 

በዘያው መጠን ‹ቀይ ባሔርን ተሻግሮ ወዯ 

አፍሪካ ቀንዴ ይሸጋገራሌ ወይ?› ብዬ 

በመግቢያው ሊይ የወረወርኩት ጥያቄ መሌሱ 

‹ማንም አያውቅም› ነው። አንዴ ነጥብ ግን 

ግሌፅ ነው። የአየር ዴብዯባው ስንት ጊዚ 

እንዯሚዖሌቅ አሌታወቀም። ሣዐዱዎቹ 

ከዯጋፊዎቻቸው ጋር በማበር ያቀጣጠለት 

እሳት እየተንቦገቦገና ግሇቱ እየጨመረ ነው። 

መቼና እንዳት እንዯሚጠፋ የሚያውቅ ያሇ 

አይመስሇኝም። በተሇይም የታቀዯው የእግረኛ 

ጦር ማሰማራቱን ዖመቻ ከገፉበት። ጦርነት 

ከተሇኮሰ በኋሊ ሇኳሹ መጀመሩን ነው እንጂ 

የሚያውቀው - ማሇቂያው ከቁጥጥሩ ውጭ 

በመሆኑ ጦርነት የማስቆም ውሳኔው በእጁ 

አይዯሇም። ጠብ ጫሪው ወገን ትንኮሳውን 

መሇኮሱን ያውቃሌ እንጂ የተበዯለትና 

የዖመቻ (የወረራ) ተቀባይ የሆኑት ወገኖችን 

ግብረ-መሌስ በቅዴሚያ አያውቀውም። 

በመካከሇኛ ምሥራቅ ትርምሶች 

የምንመሇከተውም ይኸው ነው። ሇጊዚው 

እሳቱ የመንንና ዚጎቿን እየሇበሇበ ነው። ያም 

ሆነ ይህ የመን ወዯ ነበረችበት ሁኔታ በምንም 

መሌኩ አትመሇስም። በዘህ ሊይ የሁለም 

ስምምነት ያሇ ይመስሊሌ። ቀይ ባሔርን 

ተሻግሮ ወዯ አፍሪካ ቀንዴ ከመተሊሇፉ በፊት 

ግን ሣዐዱ ዒረቢያና የቀበጡ ሌዐሊኖቿን 

ያቃጥሊሌ። ሣዐዱ ዒረቢያም ሆነች ኢራን። 

የዒረብ ሔዛቦች ሇዱሞክራሲና ሇነፃነት 

ያዯረባቸውን ተስፋ ትርምሱ ሇጊዚው 

አጨሌሞታሌ። በየመን ትርምስምስና የሃገር 

መዛሇፍሇፍ የሚጠራ ወይም ዲቦ 

የሚቆረስሇት አዱስ ስያሜ ምንም ይሁን ምን 

እነዘያ ተፋሊሚ ኃይልች የሚርመሰመሱባት 

ጭንጋፍ ሃገር ትሆናሇች፤ ሌክ ከዘህ በፊት 

ሶሪያ፣ ኢራቅ፣ሉቢያ እንዯሆኑት ማሇት ነው። 

     ምናሌባት የሣዐዱ ዒረቢያ የቀዴሞ ንጉሥ 

ዒብዲሊ በዒረቦች ስም ያቀረቡትን የመፍትሓ 

ሒሳብ እስራኤሌ እንዴትቀበሌ መገፋፋቱ 

የሌዔሇ ሃያሎ ሃገር ፋንታና የቤት ሥራ 

ይሆናሌ። ይህ የተስተጓጎሇውን የሰሊም 

ውይይት እንዯገና ማስጀመር ያስችሊሌ። 

አሜሪካና አምስቱ ሃገራት ከኢራን የኑክላር 

ስምምነት ተፈራርመው ከዘያ በኋሊ ባሌተዖጉ 

ድሴዎች መነጋገር ከተሳካሊቸው፤ ይህ 

መተረማመሱ ጋብ የማሇቱን ምሌክት ሉያሳይ 

ይችሊሌ የሚሌ እምነት አሇን። አንደ የሶሪያ 

ጉዲይ ነው። ላሊው የየመን ጉዲይ ነው። 

የመኖች ወዯ መነጋገሪያ ክብ ጠረጴዙ 

ተመሇሰው ብ የፈጀውን የብሓራዊ 

መግባባት ኮንፊረንስ መግባቢያ ስምምነቶችና 

የገሇፍ ሃገራት ተነሳሽነት አሁን ሇውይይቱ በቂ 

መጀመሪያ ናቸው። ከዘያም አሌፎ ተርፎ 

የፍሌስጤም ጉዲይ ወዯ አንዴ መፍትሓ 

ሒሳብ አቅጣጫ የሚያመራበት ሁኔታ 

እየተመቻቸ ይመጣ ይሆናሌ የሚሌ ተስፋ 

ይፈነጥቃሌ። በዘህም የሣዐዱ ዒረቢያ ቦታ 

ከፍ ይሊሌ። ከኢራን ጋር ሇተዯረገው 

ስምምነት ሇእሷና ሇሇዖብተኛ የገሌፍ ሃገሮች 

ማካከሻ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይችሊሌ። በዘያኑ 

መጠን የሱኒ-ሺዒ ውዛግቡም ጋብ ይሊሌ። 

ይህ ሳይሆን ቀርቶ አሜሪካና ኢራን 

ሳይስማሙ ተፋሌሰው ቢቀሩና ያካባቢ 

ምስቅሌቅሌ ቢቀጥሌ ግን ትርምስምሱ 

ሇሁለም ይበቃሌ። ኢራን በተቀዲጀቸ 

የጠባቡን ቀይ ባሔር ወሽመጥ ብቻ ሳይሆን 

ቅርብና ሩቁን ያዯበሊሌቃሌ ተብል ይፈራሌ። 

ያን ጊዚ የየመን ጉዲይ በእውነትም 

የአከባቢውንና የዒሇምን ሰሊምና ፀጥታ 

ጭምር ያናጋሌ። ይህ ጦርነትና ፍጥጫ ወዯ 

ቀይ ባህር ዯጃፋችን ዴረስ መጥቶ ሰሊማችንን 

ማዯፍርስ ይችሊሌ። 

     በላሊ በኩሌ አሜሪካና ኃያሊኑ ከኢራን 

ጋር የኑክላር ስምምነት በቅጡ ከዯረሱና 

ማዔቀቡም ከተነሳሊት ብ አንገብጋቢ 

የአካባቢ ችግሮች ድሴዎችን እሌባት 

ሇመስጠት ሁኔታዎች ይመቻቻለ ተብል 

ይገመታሌ። አሜሪካም እንዯ ሻሁ ዖመን 

እንኳን ባይሆን (ኢራንን የአካባቢ ተቆጣጣሪ 

- የአካባቢ ፖሉስ ኃይሌ አዴርጋ እስከ 

መመሌከት ትዖሌቃሇች የሚሌ ግምት 

ባይኖርም) በአካባቢው እየተንሰራፋ 

የመጣውን "የሽበርተኞች ስጋት" እንዯ 

አስከፊው ጠሊት በመመሌከቷ መተባበራቸው 

የግዴ ነው። የሃያለ ሃገር የቅዴሚያ ቅዴሚያ 

ትኩረት ዲዑሽን በጋራ የማዋጋቱን ተግባር 

በምር መያያዛ ነው። ሱኒ ዒረቦችን በተሇይም 

በሱዐዱያ ዒረቢያ የሚመሩት የገሇፍ ሃገራትን 

ሊሇማስኮረፍ የእነሱ ይሁንታ መገኘት 

ይኖርበታሌ እስከተባሇ ዴረስ። ኦባማ 

ከሥሌጣን ከመሰናበቱ በፊት በይዯር ሉተው 

የማይቻሇው የፈሌስጤም ጥያቄም አንዴ 

እሌባት የሚያስፈሌገው አንገብጋቢ ጉዲይ 

ነው። ሊሇፉት 66 ዒመታት በዘህ አካባቢ 

ሇተነሳው ውዛግብ ሁለ በምክንያትነት 

ሇሚጠቀሰው፣ የዒረቦቹ ማዔከሊዊ ችግር ሆኖ 

ሇዖሇቀው የፍሌስጤም ጥያቄ የመፍትሓ ጎዲና 

ይጠርጋሌ ተብል ተስፋ ይጣሌበታሌ። ይህ 

በተራው እስራኤልች ከፍሌስጤሞች ጋር 

ዴርዴር እንዱጀመሩ ብቻ ሳይሆን በአንዴ 

ዖሊቂ የመፍትሓ ሒሳብ ሪያ እንዱፈጣጠሙ 
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 የሚያስገዴዲቸው ስምምነት መዯረሱ የሌዔሇ ኃያለ መንግሥት ኃሊፊነት 

ነው። ይህ ሳይሆን ቀርቶ በአካባቢው ሉቀጣጠሌ የሚችሇው 

ትርምስምስ አሜሪካኖቹ አሸባሪነትን ከሱኒ ሙስሉሞች ጋር ብቻ 

ያቆራኙት ያስመስሊሌ። የሙስሉም ሽብርተኞችን ወካይ አዴርገው 

የሳለት የሱኒ መዛሒብ አማኞች የሆኑትን ዲዑሽና አሌ-ቃዑዲን ነውና። 

ይህ ዯግሞ ከሺዒዎሽ ወካዩዋ ኢራን ጋር ያስተቃቅፋቸዋሌ። 

 የገሌፍ ዒረብ ሃገራት አሚሮችም ኢራንን በመፍራት የአሜሪካ 

የመሣሪያ እንደስትሪዎች ዯንበኛነታቸውን ክብረ-ወሰን ሳያስነኩ 

ይቀጥለበታሌ። ሇነዘህ እንደስትሪ ኮምፒሇክስ የተመቻቸው ዯግሞ 

ሇአሜሪካ የሥሌጣን ኤሉቶች መቼም እንዯሚስማማ ሳይታሇም 

የተፈታ ነው። 

የሰብአዊ መብቶች እረኛ! ፕሮፍ!  
ከገጽ 14 የዜረ 

ከቁርጠኝነት መሆኑን አትጠራጠሩ። አንዴ ምሳላ ሌጨምርበት።  

   የ1993 ዒ.ምህረቱን የአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ ተማሪዎች የመብት 

ጥያቄ ተከትል የመንግስት ታጣቂዎች በወሰደት እርምጃ አዱስ አበባ 

ውጥረት ሰፍኖባታሌ። እኛም በየሆስፒታለ እየተዖዋወርን ስሇተገዯለና 

ስሇቆሰለ ዚጎች መረጃ እናሰባስብ ነበር።አንዴ ቀን ታዱያ እኔና 

ባሌዯረባዬ ያሬዴ የካቲት 12 ሆስፒታሌ ተገኝተን አንዴ በጥይት የቆሰሇ 

ወጣትን ካነጋገርንና ፎቶ ካነሳነው በኋሊ ሌንወጣ ስንሌ እንያዙሇን። 

ወዱያውም ታፍነን ጃንሜዲ  ወዯሚገኘው 1ኛ ፖሉስ ጣቢያ 

ተወሰዴን። ቆይቶ እንዯወጣን መቅረታችን ያሳሰባቸው ባሌዯረቦቻችን 

ባዯረጉት የማፈሊሇግ ጥረት የታገትንበት ቦታ ይዯረስበታሌ ። ይሄኔ  

ፕ/ር መስፍን፣ ፕ/ር አንዲርጋቸውና ድ/ር መኮንን (ነፍሳቸውን 

ይማረውና) ከተፍ ይሊለ። ታጣቂዎቹ መግባት አትችለም ባይ ነበሩ። 

ፕሮፍ ግን ወይ ፍንክች አለ። “በህጉ መሰረት መጠየቅ አሇብን፣ 

የታሰሩበትን ምክንያት ማስረዲትም ግዳታችሁ ነው።” በሚሌ አቋም 

ጸኑ። ከቦታውም ንቅንቅ አሌሌም አለ። ጽናታቸው ያሇውጤት 

አሌቀረም፤ ከምሽቱ 2 ሰዒት ሊይ እኔና ያሬዴ በዋስ ሇመሇቀቅ በቃን። 

ስንፈታ ፕሮፍ በሩ ሊይ ቆመው እየጠበቁን ነበር። ሌዩ መመካት ነበር 

የተሰመን። . . . ሁላም የኢሰመጉ ሌጆች ፕሮፍን እንዯ አባታችን ነበር 

የምናያቸው። ፕሮፍም እንዯሌጆቻቸው ነው የሚያዩን። በስራችን 

ይተማመናለ፤ ይጋፈጡሌናሌ፤ ይጨነቁሌናሌም። ይህን መሰሌ አጋር 

የት ይገኛሌ?  

     አዙኙ ሰው፦ 

   ፕሮፍ ሊመኑበት ነገር ከብረት የጠነከረ መንፈስ ቢኖራቸውም 

የሰው ሌጆችን ጉዲትና ሰቆቃ ማየት የሚያንገበግባቸው እጅግ ሩህሩህና 

ነፍሰ ስስ ናቸው። ከውስጥ እየፈነቀሇ የሚወጣ ዔምባ ግርማ ሞገስ 

የሰፈነበት ፊታቸው ሊይ ክንብሌ ክንብሌ እያሇ ሲወርዴ ሊየ ነፍስያን 

ይረብሻሌ። ይህን መሰለን ስሜት ካየሁባቸው አጋጣሚዎች መሀሌ 

የኢሰመጉ የክፍ ቀን ዯራሽ የሆኑትን ባሌንጀራቸውን ዚና እረፍት 

የገሇጹበት አጋጣሚ ይታወሰኛሌ። እኚህ ሰው የስዊዖርሊንዴ ኤምባሲ 

ከመንግስት ጋር በመሞዲሞዴ ሇኢሰመጉ በርዲታ መሌክ የሰጠው 

ገንዖብ ይመሇስሌኝ ባሇ ወቅት ኢትዮጵያዊያን ሲቆጡና ፕሮፍም 

መኪናዬን ሸጬ እመሌሳሇሁ ሲለ ዯራሽ ሆነው አጋርነታቸውን ያሳዩ 

አገር ወዲዴ ነበሩ። ፕሮፍ የእኚህን ወዲጃቸውን የመከራ ጊዚ ዯራሽነት 

አስታውሰው በኢሰመጉ ጉባዓ ሊይ ያነቡበት ሁኔታ ዙሬም ዴረስ 

አይረሳኝም። 

   ፕሮፍ ከዴሀው ህዛብ የዔሇት ተዔሇት ህይወት ሊሇመራቅ ሲለ ፒያሳ 

ኤነሪኮ ካፌ ጀርባ የምትገኘው ጠባብ የኪራይ ቤታቸውን ሙጥኝ 

ብሇው የቀሩ ሰው ናቸው። “እኛ ኢትዮጵያውያን ዴህነትን ቶል 

እንረሳሇን “ የሚሇው አባባሊቸውን በተሇይም በዘያች ጠባብ 

አፓርትመንታቸው ውስጥ ሆነህ ስታስበው የህዛቡን ህይወት በመኖር 

ጭምር ሇመጋራት የቆረጡ ምቾት ሇምኔ መሆናቸው ይታይሀሌ። እንዯ 

ጓዯኞቻቸው ቪሊ ገንብቶ ወዯ ቦላና መሰሌ ሰፈሮች መሄዴ ሇፕሮፍ 

አይታሰብም። በዴሀ ህዛብ መሀሌ እራሱን በግንብ አጥር አጥሮ 

ዴህነትን የሚሸውዴ ስብዏና የሊቸውም - ፕሮፍ። 

   እኚህ ብርቅ ሰው በሰው ቁስሌ ይሰቃያለ። በስቃዩ ይቃትታለ። 

ዛም ብል በማዖን ግን አይገቱም። ሇችግሩ የመፍትሄ አካሌ ሇመሆን 

ያሇእንቅሌፍ ይዲክራለ እንጂ። ሇዘህ አገሊሇጼ እንዯ ማሳያ እንዱሆን 

ሰኔ 4 ቀን 1994ዒ.ም. በአዱስ አበባ የተከሰተን አንዴ አጋጣሚ 

ሊስታውስ። በወቅቱ የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ሉዯረግ ሽር ጉዴ ተይዜ 

ነበር። መዱናዋ ውስጡን ሇቄስ ብሊ ሊይ ሊዩን ጸዴታ እንዴትታይ  

ሹማምንቱ ከካዴሬዎቻቸውና ከጭፍራ ታጣቂዎቻቸው ጋር ውርውር 

ይሊለ። በአገዙ የከተማዋ የሊይ ውበት አቆሻሽና የዴህነቱ ገመና 

ገሊጭ ተዯርገው የተፈረጁት ዯግሞ ጎዲና አዲሪ መጠሇያ አሌባዎች 

ነበሩ። በዘህ ሳቢያ ‹የአዱስ አበባን መሌካም ገጽታ ሇመጠበቅ› በሚሌ 

ሰኔ 4 ቀን 1994 ዒ.ም. በፌዯራሌ ፖሉስ ተዖመተባቸው። በስቴዱዮም 

ርያ፣ 4ኪል፣ እስጢፋኖስ ቤ/ክርስቲያን አካባቢና በላልችም 

ቦታዎች ቁሩን ችሇው የተኙ ከ200 በሊይ ምስኪን ኢትዮጵያውያን 

ከሇሉቱ 7 ሰዒት ሊይ እየተቀሰቀሱ ከአዱስ አበባ 55 ኪ.ሜ. ርቀት ሊይ 

ወዯሚገኝ በሌዩ ስሙ ጎርፍ ተብል ወዯሚጠራ ገበሬ ማህበር 

ተወስዯው ጫካ ውስጥ ተጣለ። በዴቅዴቅ ላሉት መከራ 

ከወረዯባችው ከነዘህ ወገኖቻችን መሀሌ ዒይነስውራን፣ አካሇ 

ስንኩሊን፣ ህጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ይገኙበታሌ። የፌዯራሌ 

ፖሉሶች ሰሇባዎቻቸውን ጫካ ውስጥ ‹ካራገፏቸው› በኋሊ በመሳሪያ 

እያስፈራሩ ዲግም ሇመመሇስ ከሞከሩ እንዯሚገዴሎቸው ዛተው ሇደር 

አራዊት ይተውአቸዋሌ። 

   የዘህ መጥፎ ዚና ጥቆማ ፕሮፍ ጋ የዯረሰው በአንዴ ማምሇጥ በቻሇ 

የጎዲና ተዲዲሪ አማካኝነት ነበር። እኛ በጠዋት ቢሮ እንዯገባን ፕሮፍ 

ዯውሇው ጥቆማውን ካዯረሱን በኋሊ ባስቸኳይ ወዯስፍራው 

እንዴናመራ አበከሩን። እኔና የመስርያ ቤታችን ሹፌር ወዱያው ነበር 

ጉዜ የጀመርነው። ከአካባቢው ስንዯርስ ያየነው ነገርም ስሜትን ክፉኛ 

የሚፈታተን ነበር። ሰሇባዎቹ እንዯነጋሊቸው ወዯ አዱስ አበባ የእግር 

ጉዜ ጀምረው ነበር። ላሊ ምን መሄጃ አሊቸው? ቤሳ ቤስቲ የላሊቸው 

ጎስቋልች። በክራንች የሚያዖግሙ፣ በእንፉቅቅ የሚሄደ፣ በሰው 

እየተመሩ የሚጓ ዒይነስውራንና አረጋውያን አግኝተን አነጋገርን። 

መረጃ ሰበሰብን። ሁለም የሚሰጡን መረጃ የሚሰቀጥጥ  ነበር። 

በዘያች ክፉ ሇሉት አንዴ ሰው በጅብ ተበሌቶ ነበር። ተራፊዎቹ 

እንዳት ሰብሰብ ብሇው ርያ ክብ እየሰሩ ጋዚጣና የሇበሱትን ሌብስ 

ሳይቀር እያወሇቁ እሳት በማንዯዴ ከጅብ ጋር ሲታገለ እንዲዯሩ 

ተረኩሌን። የምንሰማው ብቻ ሳይሆን የምናየውም ቢሆን አንጀት 

የሚያሊውስ ነበር። ርሀቡና የላሉቱ ውርጭ ያጠወሇጋቸው፣ ፍርሀትና 

ተስፋ ማጣት የዯቆሳቸው፣ ዯራሽ የሇሽ ንጹሀን። ምን እናዴርግ?  

ከስራው ባሻገር ሰብአዊነታችን ኪሳችንን ተገዲዯረው። 

   በዘያው አፍታ ከጓዯኛቸው ጋር መኪና ውስጥ ተቀምጠው ጉዲዩን 

በአጽንዕት ወዯሚከታተለት ወዯ ፕሮፍ አመራሁና ዛርዛር ሁኔታውን 

ገሇጽኩሊቸው። እየተናገርኩ የፕሮፍ ገጽታ በሀዖን ሲኮመታተር፣ 
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በቁጭት ሲብሰከሰክ ይታየኝ ነበር። . . . ወዱያው እጃቸውን ወዯ 

ኪሳቸው ሰዯደ። ፕሮፍ ከ1000 ብር የማትበሌጥ ጡረታ 

እንዲሇቻቸው አውቃሇሁ። እሷው ነች መተዲዯርያቸው። ካሊቸው ብር 

ከፊለን ገምሰው ሰጡኝና “እባክህ ዲቦና ውሀ ገዛተህ ስጣቸው፣ 

መጓጓዣም እርዲቸው?” አሇኝ።  አጣዲፊው ስራ ህይወት ማትረፍ 

ነበርና። . . . ያለትን  ፈጽመን ፊትና ኋሊ እየተከታተሌን አዱስ አበባ 

ገባን። 

    ፕ/ር መስፍን (ፕሮፍ) መሊው ህይወታቸውን ሇህዛብ ጥቅም 

የሰጡ ብርቅ የአገር ሀብት ናቸው። ኢሰመጉም በዘያን ሰዒት እኚህን 

የመሰሇ መሪ፣ አስተባባሪና ትጉህ ሰራተኛ በማግኘቱ ዔዴሇኛ ነበር። 

እኔም በግሌ ከፕሮፍ ጋር መስራት በመቻላ እዴሇኛ ነኝ እሊሇሁ። 

ታሊቁ ሰው ያስተማሩኝና ያሳዩኝን የብርሀን መንገዴ እያሰብኩ 

በኢሰመጉ የተሰጠን ስሌጠና ማብቂያ ስነ - ስርዒት ሊይ ያቀረብኳትን 

“ብርሀን ይሁን!” የምትሇውን መጣጥፌን አርቲስት ጠሇሊ ከበዯ 

በህዛቡ ፊት ሇፕሮፍ በማስታወሻነት እንዴሰጥ ስትጋብዖኝ እንዳት 

ፍንክንክ ብዬ እንዯነበር አስታውሳሇሁ። ከዘያ በኋሊም በኢሰመጉ 

ሰራተኝነት ያሳሇፍኩት ህይወት ምንም እንኳን ስራው ነፍስን ቢያሳሳና 

ዋጋ ቢያስከፍሌም እንኳ የምኮራበትና የምመካበት ነው። ፕሮፍ 

ሇበጎቹ የሚጨነቅ ታሊቅ እረኛ ናቸው። በቃሊት ብቻ ሳይሆን 

በተግባራቸውም የሚያንጹ፣ የሚያምኑበትን የሚገሌጹ፣ 

የሚገሌጹትንም የሚኖሩ ሌዩ አርአያ ናቸው። ዙሬ እኛ ስዯት ሊይ ነን። 

ፕሮፍ ግን በዘያቹ በሚወዶት ምዴር በብዔራቸው እያስተማሩ፣ 

እየመከሩና እያነጹ ክቡር የሀገር ሽማግላና ህያው ቅርስ ሆነው 

እየዯከሙ አለ። . . .ብ የሚባሌሊቸው ሰው ቢሆኑም እኔ ግን በዘሁ 

ሊብቃ።  ረጅም እዴሜና ጤና እየተመኘሁ፣ ዔዴሜያቸውን ሁለ 

የዯከሙሇትን የኢትዮጵያን ትንሳኤ እውን ሆኖ ያዩ ዖንዴ እጸሌያሇሁ። 

ብርሀን ይሁን - ፕሮፍ! 

   ብዎችን ወዯ ጽዴቅ የሚመሌሱ ጥበበኞች እንዯክዋክብት 

ሇዖሊሇሙ ይዯምቃለ!! ፕሮፍ - የኢትዮጵያ ኮኮብ!   

   

ዙሬም ስሌጠና ነገም ስሌጠና ፤ እዘህም ስሌጠና እዘያም ስሌጠና . . . 

ይለሃሌ። የሰሇጠነው ዯግሞ ውጤት ማምጣት ሲያቅተው፤ እውቀት አንሶት 

ነው አይለም፤ ስሌጠና አንሶት ነው ይባሌና ላሊ ስሌጠና ይዖጋጃሌ፡፡ 

ስሌጠናው ገንዖብ መብያ ነው። ምንአሇፋህ ዩኒቨሲቲው ማሰሌጠኛ ጣቢያ 

ሆኗሌ። 

አንዴ የሚያስቅ ነገር ሌንገርህ፦ በአንዴ ኢንስቲቲዩት ውስጥ 5 የሚሆኑ 

ፕሮፌሰሮች (መምህራን) ፔፐር ያቀርባለ ተብል እኔም ታዲሚ ነበርኩ። 

በሚገርም መሌክ አዲራሹ በተማሪዎች ተጨናንቋሌ። ተማሪው እንዯዙ 

በብዙት ሲሳተፍ አይቼ ስሇማሊውቅ ገረመኝ፡፡ በኋሊ ሁለም ነገር አሌቆ 

ከአዲራሹ ስንወጣ ተማሪው ውጭ ሊይ ሰሌፍ ሲይዛ አየሁት። ምንዴነው 

ሰሌፉ? ብዬ ስጠይቅ ፤ ‹አይ ዙሬ ፔፐር የሰሙበትን አበሌ ሉቀበለ ነው› 

አለኝና አሳዖኑኝም አሳቁኝም። 

እግዘአብሄር ያሳይህ! የፕሮፌሰሮችን ፔፐር ሇመስማት ገንዖብ 

ይሰጣችኋሌ ተብል አበሌ የሚሰጥበት የመማር የማስተማር ሂዯት፤  ከዘህ 

በሊይ ምን ሙሰኝነት አሇ? እንዳት ነው አንዴ ተማሪ የፕሮፌሰሮቹን ፔፐር 

ሇመስማት ገንዖብ የሚከፈሇው? ምን ማሇት ነው? ባጠቃሊይ ስሌጠና 

የሚለት ነገር ዯጃዛማቾቹ ግብር አብሌተው የፈሇጉትን የሚናገሩበት 

መዴረክ እንዯሆነ ተማሪውም በግሌጽ እየተናገረው ነው። 

ካዴሬዎቹ መጥተው ሇመምህራኑ ስሌጠና ሲሰጡ ተማሪው ‹ዯጃዛማቾቹ 

መምህራኑን ግብር እያበለ ነው› እያሇ የሚሳሇቅበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው 

ያሇነው። በኛ ግዚ የፕሮፌሰሮቻችንን ላክቸር ሇመስማት በምን አይነት ጉጉት 

እንዯምንጠብቅ ሳስበውና ይህን ሳይ የዯርስንበት ዛቅጠት ያስፈራኛሌ። 

አሻራ፦   መንግስት አይን ባወጣ መሌክ በመማር ማስተማሩ ሂዯት 

ጣሌቃ ገብቶ እንዱያውም ሙለ ሇሙለ ሉባሌ በሚችሌ መሌክ 

ዩኒቨርሲቲው በካዴሬዎች ቁጥጥር ስር ውሎሌ እያለን ነው፤ ይህ ዯግሞ 

የትምህርት ጥራቱን በእጅጉ ጎዴቶታሌ፤ ሇመሆኑ ከዘህ በመነሳት ወዳት 

እየተኬዯ ነው ይሊለ? 

ድ/ር ዲኛቸው፦ እንዱያውም የመንግስትን ጣሌቃ ገብነት ጥሩ አዴርጎ 

የሚያሳይ አንዴ ምሳላ ሌንገርህ፤ ራሴ የተሳተፍኩበት ነው። ሉቀመንበር 

ምረጡ እንባሌና እንሰበሰባሇን ፤ እሺ ብሇን 3 እጩዎች ተጠቁመው 

ሇውዴዴር ቀረቡ። ዴምጽም ሰጠን።አንዯኛው 10 ዴምጽ አገኘ፤ ሁሇተኛው 

4 ዴምጽ አገኘ፤ 3ኛው 0 አገኝ፡፤ በኋሊ ዚሮ ያገኘው ሉቀመንበር ሆነ 

ተባሌን። የሚገርም ነው። 

ይሄ ዚሮ ያገኘው ድክተር ወዲጄ ነበርና ሇመሆኑ አንተ በምን ታምር ነው 

ሉቀመንበር የሆንከው? አንዴ ሰው እንኳ መች ዴምጽ ሰጠህ ብዬ 

ጠየቅኩት። እሱም ሲመሌስ “ ምን አውቃሇሁ ማን እንዯነገራቸው አሊውቅም 

በግማሽ ወገን ከእገላ ዖር መሆኔን አውቀው ነው” ብልኝ እርፍ። ይቅናህ ብዬ 

ተሇየሁት። እንግዱህ እዘህ ዯረጃ ዯርሷሌ ነው የምሌህ። ወዳት እየሄዴን 

ነው ሊሌከው፤ ዩኒቨርሲቲው አሌቆሇታሌ አሌኩህ እኮ። 

አንዴ ጊዚ አንዴ የመከሊከያ ሰራዊቱን ከፍተኛ ባሇስሌጣን BPR እንዯ 

ላልች መስሪያቤቶች ሁለ በመከሊከያ ውስጥ እየተሰራበት ነው ወይ? ብሇው 

ጠየቁት፤ እሱም ሲመሌስ “አይ ይህ አይነቱ BPR ሇኛ አይሰራም ሇኛ 

የሚሰራውን እያስጠናን ነው” ብል መሇስ፡፤ ይህን ያነሳሁት ሇምንዴነው? 

መከሊከያ ሰራዊቱ እንኳ BPR ሇኛ አይሰራም ብል አሌቀበሌ ሲሌ፤ ፍጹም 

ከመንግስት ተጽእኖ ውጭ መሆን የሚገባው ዩኒቨርሲቲ ግን ሁለን ተቀብል 

አንዳ BPR አንዳ 5 ሇ 1 እያሇ ቀሌዴ መያን ሌነግርህ ፈሌጌ ነው። 

አሻራ፦   ከቋንቋ ከባህሌና ከታሪክ ጋር ቁርኝት ያሊቸውን 

ዱፓርትመንቶች ማዲከምና ብልም መዛጋት የተፈሇገበት ምክንያትስ  ምን 

ይሆን? 

ድ/ር ዲኛቸው፦  6 ኪል እየሞተ ነው። 6 ኪል ሲሞት 5 ኪል 

ይጠወሌጋሌ የሚሌ አርቲክሌም ጽፌያሇሁ። እነሱ 6 ኪል ውስጥ ያለ 

ዱፓርትመንቶችን በቆል አያመርቱም ይሎቸዋሌ። ሰው በበቆል ብቻ 

አይዯሇም የሚኖረው።  የሃገሪቷን የወዯፊት አቅጣጫና ህሌውና ሊይ ግፍ 

ሚና የሚጫወቱ ብ የትምህርት ክፍልችን ያካተተው ሶሻሌ ሳይንስ አንቱ 

የተባለ ምሁራንን ያፈራ ተቋም ነው። የሚጠሊውም የተሇየ ሃሳብ 

የሚፈሌቅበት ተቋም በመሆኑ ነው። እነሱ የሚፈሌጉት ስሌጠና እየሰጡ 50 

አመት የሚገትን በቆል አምራች ዚጋ ማፍራት ነው። እኛ የእንጀራ ሌጆች 

ሆነናሌ ነው የምሌህ አሇቀ! ዯቀቀ! 

አሻራ፦   ስሇ ጊዚዎ በጣም እናመስግናሇን ! 

ድ/ር ዲኛቸው፦ እኔም በጣም አመስግናሇሁ! በርቱ! 

 

ከገጽ 23 የዜረ 
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በሁሇት ፓስፖርት የሚንቀሳቀሱ፣ የኢህአዱግ 

ስሌጣን ቋፍ ሊይ የዯረሰ ሲመስሊቸውና ኮሽ 

ባሇ ቁጥር የውጪ ፓስፖርታቸውን 

የሚመ፣ የ‹አዔምሮ› ስዯተኞች መኖራቸውን 

ውስጥ አዋቂዎች በየአጋጣሚው የገሇጹት 

ነው። በምርጫ 97 ሰሞን አውሮፓና አሜሪካ 

ተሸሽገው ገዢው ፓርቲ በታንክና በጠመንጃ 

አገር ያረጋጋ ሲመስሊቸው ወዯ አዱስ አበባ 

የተመሇሱትንም አሇመዖንጋት ነው። ጎምቱ 

ባሇስሌጣናት ሳይቀሩ የአሜሪካ ዲይቨርሲቲ 

ቪዙ ሇመሙሊት የሚሽቀዲዯሙት ‹በዴቡሽት 

ሊይ የተመሰረተው› መንግስታቸው አንዴ ቀን 

ጠንከር ያሇ ንፋስ ሲገፋው እንዯሚዯረመስ 

በመገንዖባቸው መሆኑን አሌጠራጠርም። 

በምርጫ 97 በርካታ ዚጎቻችን በግፍ 

መገዯሊቸውን አስመሌክቶ በነበራቸው ሚና 

ጣት ከሚቀሰርባቸው አንደ ( የአዱስ አበባ 

ፖሉስ አዙዥ የነበሩት) የህወሀቱ ተስፋዬ 

መረሣ  የዱቪ ጣጣቸውን ጨርሰው 

ሇአሇቆቻቸው ሳያሳውቁ ወዯ አሜሪካ 

ሇመሻገር ሲሞክሩ ቦላ አውሮፒሊን ማረፊያ 

ሊይ በዯህንነቶች ተይዖው እንዯነበር በወቅቱ 

በነጻው ፕሬስ ህትመቶች ሊይ ተዖግቦ ጸሀይ 

የሞቀው ዔውነት ነው። ይህ ከሆነ ከወራት 

በኋሊ ‹አረጋግተው› ቤተሰባቸውን ይዖው 

አሜሪካ ቀሌጠው መቅረታቸው በአጣብቂኝ 

ውስጥ የሚኖሩት የኦህዳዴ፣ ብአዳን ተሊሊኪ 

ሹማምንት ብቻ ሳይሆኑ የገዢው ፓርቲ 

አስኳሌ የህወሀት አሇቆች ሳይቀሩ ስዯት ሊይ 

ያነጣጠሩ መሆናቸውን ያመሊክታሌ። 

የኦሮሚያ ፕሬዙዲንቶች የነ ሀሰን ዒሉ፣ 

የነጁናዱን ሳድ . . የነ አሌማዛ መኮ፣ የነ 

ዮናታን ዯቢሣ . . . ወዖተ አሳዲጆች ጭምር 

የሚሠዯደባት ሀገር - ኢትዮጵያ። 

   ዙሬ የተሇያዩ ባሇሰሌጣናት ነፍሰ ጡር 

ሚስቶቻቸውን አሜሪካና አውሮፓ እየሄደ 

እንዱወሌደ የሚያዯርጉት ሇሌጆቻቸው ላሊ 

የስዯት አገር ፍሇጋ መሆኑ ሉሸሸግ የሚችሌ 

አይዯሇም። ፖርቹጋሊዊው የኢትዮጵያ 

ብሄራዊ ቡዴን አሰሌጣኝ ከሰሞኑ ከተሰናበቱ 

በኋሊ ‹ሇዚጎቻችን ቅዴሚያ ይሰጣሌ› 

በተባሇው መስፈርት ተተኪ የሆኑት ዮሀንስ 

ሳህላ (የቀዴሞው የራስ ሆቴሌና የቅደስ 

ጊዮርጊስ ተጫዋች) ዚግነት አሜሪካዊ ሆኖ 

መገኘቱንም እንዲትዖነጉ።  

   የአዱስ አበባ ፖሉስ ኮሚሽነር ተስፋዬ 

መረሣን ስዯት ይዖግቡ የነበሩ፣ የስራቱን ቅጥ 

ያጣ አምባገነንነት፣ የአፈናውን ሌክና የዚጎችን 

ሰቆቃ እየተከታተለ በጽናት ሲያጋሌጡ የቆዩ 

የነጻው ፕሬስ ህትመቶች በተራቸው የስርዒቱ 

አፈና ሰሇባ ሆነዋሌ። የአዱስ አበባ ጎዲናዎች 

ከስርዒቱ ዯጋፊ ጋዚጣና መጽሄቶች በቀር ነጻ 

ፕሬስ እንዯናፈቃቸው እንዱቀሩ ተዯርገው 

ጭር ብሇዋሌ። የነጻ ፕሬስ ህትመቶች 

ይዖጋጁባቸው የነበሩ ቢሮዎች በይፋ 

በመንግስት ትዔዙዛ ሲታሸጉ፣ የስርዒቱ ቀሊጤ 

ፍ/ቤቶችም የፖሇቲካ ህትመት አሳታሚ 

ዴርጅቶች ንብረት ተወርሶ ሇፍትህ ሚኒስቴር 

እንዱሰጥ ማሇትም በመንግስት እንዱወረስ 

ማዴረጋቸው የቅርብ ጊዚ ትውስታ ነው። 

በተሇያዩ ጊዘያት በዘሁ በጋዚጠኝነታቸው 

ምክንያት የዒመታት እስር እየተበየነባቸው 

ሲታሰሩና ሲፈቱ የዖሇቁ ጋዚጠኞች የዯህንነት 

ኃይለን አፈናና ማሰቃየት ተቋቁመው ሀሳብን 

በነጻነት የመግሇጽና የፕሬስ መብት እንዱከበር 

ቢተጉም ቀጣዩ ዔጣ ፈንታቸው በጸረ ሽብር 

ህጉ እየተከሰሱ ቋሚ ኑሯቸውን በወህኒ 

እንዱያዯርጉት መታቀደን አስተማማኝ መረጃ 

በማግኘታቸው ሇመሰዯዴ ተገዯዋሌ።    

    

   ኤፕሪሌ 19 ቀን 2015ዒ.ም. በነእያሱ 

ይኩኑአምሊክ፣ ባሌቻ በሇጠ . . . ወዖተ  ሊይ 

‹ኢስሊሚክ ስቴት ኢን ኢራቅ ኤንዴ ዖ 

ላቫንት› እየተባሇ የሚጠራው ቡዴን የሉቢያ 

ቅርንጫፍ የፈጸመው ኢሰብዒዊና ዖግናኝ 

ግዴያ ይፋ ተሇቆ ትኩረት ሳቢ መሆኑ እንጂ 

ባሇፉት ዒመታት ዚጎቻችን ከስዯት ጋር 

በተገናኘ ፍዲቸውን ሲቆጥሩ ነው የኖሩት። 

ዔዴሌ ቀንቷቸው አውሮፓ የዯረሱ ወንዴም 

እህቶቻችን  በሰሀራ በርሀ እያሇፏቸው የመጡ 

አስከሬኖችና በሜዴትራንያን ባህር ሰምጠው 

የቀሩ ወገኖቻችን ሁኔታ የአዔምሮ ሰሊም 

እንዯነሳቸው ይገሌጻለ። ይሁንና አገር ቤት 

የቀሩ ወንዴም እህቶች፤ ወዲጅና ዖመድች 

በዘሁ መንገዴ ሲሰዯደ “ይቅርባችሁ” ሇማሇት 

አይዯፍሩም። ካገር ያስወጣቸውን መከራ ሌክ 

ያስታውሳለና። አትሞክሩት ቢለም 

የሚሰማቸው እንዯማይኖር ያምናለ። እነሱም 

መሰሌ የሰቆቃ ታሪኮችን እየሰሙ ነበርና ያንን 

አስከፊ የስዯት መንገዴ ያቋረጡት።  

   በአንዴ ሀገር የኢኮኖሚ ዔዴገት በሚታይ 

ሁኔታ ከተመዖገበ የስዯተኞችን ከአገር 

የመኮብሇሌ ሂዯት መቀነስ እንዯሚቻሌ 

በጉዲዩ ርያ ጥናት ያዯረጉ ኤክስፐርቶች 

የሚገሌጹት ነው። ከኢትዮጵያ አንጻር ግን 

አገዙና አንዲንዴ ዒሇም አቀፍ ተቋማት 

“ተመዛግቧሌ” የሚለት ዔዴገት  የተሰዲጆችን 

ቁጥር ከቶም ሲቀንስ አይታይም። በአገሪቱ 

የታየው የኢኮኖሚ ዔዴገት (ቢጋነንም) ፈጽሞ 

ፍትሀዊ ክፍፍሌ የማይታይበት መሆኑ በህዛቡ 

ህይወት ሊይ ይህ ነው የሚባሌ ሇውጥ 

ያሊስመዖገበ መሆኑን የሚገሌጹ የኢኮኖሚ 

ባሇሙያዎች በሚገነባ ህንጻ ብቻ ዔዴገት 

እንዯማይሇካ ይጠቅሱና በኢትዮጵያም 

ሰብዒዊ ዔዴገት ሊይ ያተኮረ መሻሻሌ 

ባሇመታየቱ ተስፋ የቆረጡ ዚጎች በገፍ 

እንዱሰዯደ ያዯረገ መሆኑን ያብራራለ። 

   በኢትዮጵያ ጉዲይ በርካታ የጥናት ጽሁፎች 

በማቅረብ የሚታወቁት የሚኒሶታ ሴንት ሜሪ 

ዩንቨርሲቲ መምህር ፕሮፌሰር ሀሰን ሁሴን 

“የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የሌማት 

ፕሮግራምና የኦክስፎርዴ ዩንቨርሲቲ 

የዴርጊትና ሰብዒዊ ሌማት ኢኒሼቲቭ” 

የተሇያዩ መስፈርቶችን አቅርበው ባካሄደት 

ምርምር ሀገሪቱ ከአፍሪካ ሁሇተኛዋ ውራ 

(ኒጀር ብቻ ትከተሊታሇች) መሆኗን ማሳየቱን 

አጣቅሰው “ . . . በነዘህ ጥናቶች መሰረት 

አገሪቱ በማህበረ ኢኮኖሚ፣ በመሌካም 

አስተዲዯርና በሰብዒዊ ሌማት ያስመዖገበችው 

ውጤት ከስራ አጥነትና መንግስት 

ከሚከተሇው እኩሌነትን ከሚያሳጣ ጎሳ ተኮር 

አካሄዴ ጋር ተዯማምሮ (በከፊሌ) የጅምሊ 

ስዯቱ እንዱጧጧፍ አግዝሌ” የሚሌ 

አመሇካከት ያቀርባለ። 

   የሀገሪቱ ህዛብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ 

እየጨመረ መሄዴ ከስራ ፈትነቱ ጋር ተዲምሮ 

የበረከተው (በሶሺዮልጂስቶች ቋንቋ “ዖ 

ሬስትሇስ ጄኔሬሽን” የሚባሇው የህብረተሰብ 

ክፍሌ መሌካም አስተዲዯር ያሰፍናለ በሚባለ 

ሀገራት እንኳ ከቁጥጥር ውጪ ሉሆኑ 

የሚችለባቸው ዔዴልች ከፍተኛ መሆናቸውን 

የሚጠቅሱ ምሁራን እንዯ ኢትዮጵያ ባለ 

አንባገነን አገዙዜች ስር ይህን መሰለ ቀውስ 

ከስዯተኞች ቁጥር መበራከት ባሇፈ ሇወዯፊት 

ሀገራዊ ህሌውና ጭምር አሥጊ እንዯሚሆን 

ይገሌጻለ። ሇስዯት ማቀጣጠያ የሚሆኑ 

በርካታ ሁኔታዎች ባለበት ሀገር መንግስት 

የፖሇቲካ ምህዲሩን እያጠበበ በሚጓዛበት 

እርምጃው ሲቀጥሌ ስዯቱም በዘያው ሌክ 

እያሻቀበ እንዯሚሄዴ የጠቆሙት ፕሮፌሰር 

ተኮሊ ሀጎስ ዯግሞ “ . . . ተስፋውን የተነጠቀ፣ 

ተስፋው የተሟጠጠ ዚጋ ምንም 

የሚያስፈራው ነገር አይኖርም።” ይሊለ። 

   የፕሮፌሰር ተኮሊን ሀሳብ የሚያጠናክረው 

አንዴ ዔውነት ዯግሞ ኢትዮጵያውያን ሇስዯት 

በወጡበት አንገታቸው በሰይፍ መቀሊቱን 

ከሰሙ በኋሊ ሳይቀር ዚጎቻችን “አስፈሪውን 

ነገር ከመፍራት” ውጪ ሆነው ዙሬም ከሰማይ 

እሳት ወዯሚዖንብባት የመን እና 

(ከገጽ 32 የዜረ) 
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ከአሸባሪዎች እጅ ወዲሌወጣችው ሉቢያ መጓዙቸውን አሇማቆማቸው 

ነው። የአሌጃዘራ ዖጋቢ በ‹እስሊማዊ መንግስት› የተገዯለ ወጣቶችን 

ቤተሰብ ሀዖን ሇመዖገብ ወዯ ጨርቆስ ጎራ ባሇችበት ወቅት 

ያነጋገረቻቸው ወጣቶች “ጓዯኞቻችን ዔጣ ፈንታቸው ሆኖ በአሰቃቂ 

ሁኔታ ቢገዯለም ላልች ብ የምናውቃቸው ሰዎች ግን ሉቢያን 

አቋርጠው እንግሉዛና ጀርመን መግባታቸውን በማረጋገጣችን እኛም 

ከቀናት በኋሊ ጉዝችንን እንቀጥሊሇን” ማሇታቸውን መርሳት 

አይቻሌም። ይህም በአገሩ ተስፋው ሙለ ሇሙለ የተሟጠጠበት ሰው 

ጥቂትም ቢሆን የመትረፍ ተስፋ አይጥፋ ይሆናሌ በሚሌ የሞት 

መሊዔክት የሚያንዣብቡበትን የስዯት ጉዜ እስከመምረጥ መዴረሱን 

የሚያሳብቅ መሪር ዔውነት ነው። 

   ኢትዮጵያውያን ዙሬም በመተማ በኩሌ የሱዲንን ምዴር ረግጠው 

በሠሀራ በርሀ በኩሌ የ3,700 ኪ.ሜ. አስቸጋሪ ጉዜን በማዴረግ ከሉቢያ 

ርዔሰ መዴና ትሪፖሉ ሇመዴረስ ጉዝቸውን ቀጥሇዋሌ። በሇስ 

ቀንቷቸው እዘያ ቢዯርሱ እንኳን ዯሊሊዎች የሚያቀርቡሊቸውን 

የዯከሙ ጀሌባዎችን ተጠቅሞ የሜዱትራንያን ባህርን ማቋረጥ 

ይጠበቅባቸዋሌ። በረሀው የሞት ጥሊ ያጠሊበት፣ ባህሩም የሞት 

መንፈስ ያረበበት መሆኑ አሌጠፋቸውም። ሀገር ውስጥ ከነገሰው ተስፋ 

ቢስነት ግን ይሻሊሌ ባይ ሆነዋሌ። 

   በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት የተመሰረተ የወጣቶች ማህበር 

አመራር የሆነው ባህሩ ሇማ ሇአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ስሇዘሁ ሁኔታ 

የተናገረውን መጥቀሱ በሀገሩ የተማረረውን “ፍርሀት አሌባ” ትውሌዴ 

አቋም ያንጸባርቃሌ። ባህሩ እንዱህ ነበር ያሇው፦ 

   “. . . ሇበርካታ ወጣቶች ጉዜው አዯገኛ መሆኑን፣ እዘሁ አገር ውስጥ 

ሰርቶ መሇወጥ እንዯሚችለ ብነግራቸውም አይሰሙኝም። ከሞቱም 

ሰማዔት መሆናቸው እንዱታወቅሊቸው ሲነግሩኝ መጽሀፍ ቅደስ 

ሠጥቼ እሸኛቸዋሇሁ። አንዲንድቹ ዔጣ ፈንታችንን እንሞክራሇን እያለ 

ነው የሚጓት።” 

       የስዯትን አስከፊ ቀውስ ሇመፍታት የሚያስችሇው ቁሌፍ - 

ስሌጣን በያዖው አገዙዛ እጅ የሚገኝ መሆኑን በጉዲዩ ርያ ጥናት 

ያዯረጉ ኤክስፐርቶችና ምሁራን ዴምጻቸውን ከፍ አዴርገው እያሳሰቡ 

ነው፤ ሰሚ ጆሮ ባያገኙም። ስዯተኛ ወገኖቻችንን ከቦንዴ ግዢ ባሇፈ 

እንዯዚጋ በቁም ነገር የማያስባቸው፣ በአገራቸው ተስፋ አጥተው 

ሇአስከፊ ስዯት እንዱበቁ ዒይነታ ምክንያት የሆናቸው አገዙዛ፤ 

በጊዘያዊ ሆይሆይታ፣ ሇቅሶ በመዴረስና ዯሊልችን በማወዛ ችግሩን 

እንዯማይፈታው ህዛቡ ጠንቅቆ የተረዲው መሆኑን ሉያውቀው 

ይገባሌ። ይህን መሰለ መሰረታዊ ቀውስ ባንዴ ሰሞን ‹ሆያ ሆዬ› 

ሉዴበሰበስ እንዯማይችሌ፣ ይሌቅስ በብሄራዊ ዯረጃ መፍትሄ 

ሉበጅሇት እንዯሚገባ የሚጠቁሙ እንዯ ፕሮፌሰር ተኮሊ ሏጎስ ያለ 

ምሁራን የሚያቀርቧቸውን ሀሳቦች የሚያጤን መንግስት ሉኖረን 

ይገባሌ። ዚጎችን ከሰቆቃ ሇመታዯግ። 

   የኢትዮጵያውያን አሳሳቢና አስጨናቂ ስዯት ሔገ መንግስታዊ ከሇሊ 

ማግኘት እንዯሚኖርበት የሚያስረደት ምሁራን ይህ ጉዲይ በተሇያዩ 

ምክንያቶች የፖሉሲ ጥያቄ ሆኖ መስፈር እንዲሇበት ያሳስባለ። 

በቅዴሚያ ዚጎች በሀገራቸው ሠርቶ የመኖር፣ በሌቶ፣ጠጥቶ የማዯር . . 

.  መብታቸው መከበር እንዯሚኖርበት፣ መንግስትም ይህን የማክበር 

ግዳታ እንዲሇበት በሔገ መንግስት ዯረጃ መጠቀሱ ሇችግሩ መፍቻ 

አንዴ መንዯርዯርያ ሉሆን እንዯሚችሌ ፤ ይህን ማሳካት የማይችሌ 

መንግስት ዯግሞ ሥሌጣን ሊይ የመቆየት ሔገ መንግስታዊ መብት 

ሉኖረው እንዯማይችሌ ይተነትናለ። ጉዲዩ የገዖፈ መሆኑ ታውቆ በህገ 

መንግስት ዯረጃ ከሇሊ ከተሰጠው በኋሊ ዯግሞ መንግስት 

ኢትዮጵያውያንን ከስዯት ሇመታዯግ የሚያስችለ፣ ሇፕሮፖጋንዲ ፍጆታ 

ሳይሆን ምዴር ሊይ ባሇው ሀቅ ዚጎች በሀገራቸው ሰርተው መኖር 

የሚችለበትን ሁኔታ የሚያመቻቹ ፖሉሲዎችን ሇመቅረጽ መቸገር 

ይኖርበታሌ። ምሁራን ይህን በመፍትሄ ሀሳብነት ይጠቁሙ እንጂ የህገ 

መንግስት አንቀጾችና በየምዔራፉ የሚያወጣቸውን የራሱን አዋጆች 

ሳይቀር በጠመንጃ መዯፍጠጡ ሌዩ መገሇጫው የሆነ እንዯ ኢህአዱግ 

አይነት አገዙዛ ይህን የመስማትም ሆነ የማሳካት ፍሊጎት አይኖረውም። 

መፍትሄው የሚገኘው ህገ መንግስት የሚያከብር፣ በዚጎቹ ሊይ ሳይሆን 

ሇዚጎቹ የሚቆም መንግስት ሲኖረን ብቻ ነው። ሇዘያ ያብቃን። 
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