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ዘመን ያምፃል። ጊዜ ይቆጣል። በዚህ ጊዜ አካኼድህ ካላማረ ሇአድናቆት ያጨበጨቡ 

እጆች የተቃውሞ ጩቤ ይጨብጣለ። ሇፍቅር የተውሇበሇቡ እጆች ገጀራ ይመዛለ። ሇዚህ 

ዯግሞ የማስተር ሰርጀንት ሳሙኤል ኬንዮን ዶ ን ታሪክ ማንበብ በቂ ነው። ሳሙኤል ዶ 

በላይበሪያ ውስጥ ክራን ከተባሇ ጎሣ የተወሇዯ፣ በትምህርቱ እስከ 8ኛ ክፍል ብቻ 

የተማረ፣በውትድርናው ዓሇም ግን እስከ ማስተር ሰርጀንት( ሻምበል ባሻ) ድረስ የዘሇቀ 

የላይበሪያ የአንድ ወቅት ፕሬዝዳንት ነበር። አሁን ተረት ሆኗል- ተረት ብቻ! 

 

ሳሙኤል ዶ በ 1980 ዓ/ም በወቅቱ የነበረውን አምባገነን መንግስት ገልብጦ ነበር ወንበር 

የተቆናጠጠው። በነበረው አስከፊ ስርዓት የተማረረ ህዝብ ሇሳሙኤል ዶ የአድናቆት ጋጋት 

አወረዯሇት፥የሰላም መልዕክተኛ ፣ሙሴ ተባሇ። አድናቆትን የሚገልፁ ቃላት እየተፈሇጉ 

ሇሳሙኤል ዶ ተበረከቱሇት። ሳሙኤል ዶ ከኩባ፣ ኢትዮጵያ፣የቀድሞው ሶቪዮት ህብረት 

"አበጀህ የኔ ጀግና" የሚል አድናቆት ተጨመረሇት።መንጌ "እባክህ ሃግሬን እይልኝ" ብሎ 

ሇመነው። ሳሙኤልም በነሐሴ ወር 1980 ዓ/ም ሸገርን ጎበኘ። እንዯውም አንዲት ቆንጅዮ 

ኢትዮጵያዊት አግብቶ ግድንግድ ወንድ ልጅ ወልዷል ይባላል። መንጌ ነው ያጣበሰ 

እየተባሇ ብዙ ተወርቷል። 



 

ሳሙኤል ዶ በ1981 ዓ/ም የ1ኛ ዓመት በዓሇ ሲመቱን "ወዯላ" ድግስ ዯግሶ አከበረ። 

መንጌን ግን በድግሱ አልጠራውም። ሰውኮ ውሇታ ይረሳል። ሌላው ቢቀር ሇዚያች ቆንጅዬ 

ሔዋን ሲባል አይጠራም? "በልቶ ካጅ" ልሇው ነበር ሰማይ ቤት ያሇ ሰው ምን አወቃቀሰኝ! 

እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው የወንድሜ ሳሙኤል ዶ ባህርይ እየተቀየረ የመጣው። 

የሚፈልጋቸውን በመሾም- የማይፈልጋቸውን አባረረ። "አባረረ ማሇት ምን ማሇት ነው?" 

ያው ወዯ ሲኦል ሸነ ማሇት ነዋ ጅሌ! ወንድሜ የሳሙኤል ዶ ክፉ አስመሇከተው። ዘረኛ 

ሆነ።ቁልፍ ወታዯራዊ ቦታዎችን እና የሲቪል የስልጣን ቦታዎችን ከእሱ የዘር ሃርግ 

ሇሚመዘዙት( ሇክራን) ሰዎች ብቻ ሰጠ። 

 

የተቃውሞ ድምፆች በሙለ ታፈኑ። ተሳስቶ "ትንፍሽ" የሚል ከተገኘ ወዯ ማጎሪያ ካምፕ 

ይላካል። ማጎሪያ ምን እንዯሚጠብቀው ማጎሪያ የገቡትን ጠይቁ!(ታሪክ እንዳነበብሁት)ከሆነ 

ግን በፒንሳ መሰቃያት ፣በኤሌክትሪክ መገረፍ እና በጉጠት መወጋት እጅግ ቀላል የቅጣት 

ዓይነቶች ናቸው። ይባስ ብሎ አማካሪዎችን አልሰማም አሇ። "እኔ ብቻ አውቃሇሁ" 

የሚያስብል በሽታ ታውቃላችሁ? እሱ በሽታ ያዘው!። አንዳንዶች ይኼ በሽታ እዚህ 

ጦቢያም ገብቷል ይላለ። በላይበሪያ ኑሮ ተወዯዯ። ህዝብ እየተራበ ሳሙኤል ዶ ቅንጡ 

መኪናዎች ገዛ፣ በጣም ውድ አልባሳትን ከውጪ እያስመጣ ሇበሠ። የመነፀሩን ዋጋ 

ብነግራችሁ "ፌንት" ልትበለ ስሇምትችለ ትቸዋሇሁ። 

 

መጥፊያው ሲቃረብ በዘር እየመረጠ መግዯል ጀመረ። "አትግዯለን" የሚለ ድምፆች 

በረከቱ። ሳየሙኤል ዶ ግን "መስሚያ ጥጥ ነው" አሇ። ገፋበት። ብሶት ያንገበገበው ወጣት 

"የላይበሪያ ብሔራዊ ነፃ ግንባር" የሚል የመታገያ ማህበር አቋቋመ። መሪው ብ/ጄኔራል 

ፕሪንስ ዮርሚ ጆንሰን ነበር። በውጪ የኃይሎች የታገዘው ይኼ ቡድን ሳሙኤል ዶን ቢሮ 

ውስጥ ከብቦ ያዘው። የሳሙኤል ጠባቂዎች ወዯሲኦል ተሸኙ፥ ሳሙኤልም ቆሰሇ። 

መጨረሻው ሇሳሙኤል ዶ ጥሩ አልነበረም። የሳሙኤል የሰውነት ክፍሎች ፍች ፈፀሙ። 

ማሇቴ ሇየብቻ ሆኑ። ጎረምሳ ከብቦ ቆራረጣቸው። በኋላም ሇየብቻ የሆኑ የሳሙኤል 

የሰውነት ክፍሎች እሳት በቤንዚን ታግዞ አነዯዳቸው። 

 



መውጫ:- ሇአድናቆት የተውሇበሇቡ እጆች ቀን ጠብቀው ጩቤ ይጨብጣለ- ንጉስ ሆይ 

የወንድምኦን የሳሙኤልን ታሪክ ይማሩበት! 

 

 


