
 
 

                                                      ግልፅ ደብዳቤ                                                  
 
                      ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያላችሁ የኔንና የገሞራውን ቅርበት የምታውቁ ወገኖቼ  
ላደረጋችሁልኝ ማፅናኛ ከልብ እያመሰገንኩ ገሞራውን በተመለከተ ላቀረባችሁት ጥያቄ መልስ መስጠት 
በማልችልበት ሁኔታ ላይ ስለነበርኩ መልስ ለመስጠት አልቻልኩም ነበር። አሁን ግን የሀይሉ ገሞራውን  
አስከሬን በተመለከተ የሰሞኑ አስገራሚ ትዕይንት ተጠናቆ አስከሬኑን ወደ ኢትዮጵያ የላኩት በመሆኑ ይህንን 
መለስተኛ ማስገንዘቢያ ለመፃፍ ተገድጃለሁ። ምንም ሳልናገር በመቆየቴ ይቅርታ እየጠየቅሁ ሁኔታው ከዚህ 
በሚከተለው መልኩ የተጠናቀቀ መሆኑን በትህትና እገልፃለሁ። 
 
                     አስከሬኑ ይላክ ከሚሉት ውስጥ የወንድሙን ልጆች ጨምሮ በድጋፍ እንዲቆሙ 
ያስተባብሩ የነበሩት ሰዎች በስቶክሆልም የሚኖሩና በተለያዩ ምክንያቶች ከኤምባሲው ጋር ግንኙነት 
የነበራቸውና ጉዳዩን ለማስፈፀም እንችላለን በሚል የእኔን ውክልና በተለይም ቆንጂት በትሩን በመወከል 
እንቅስቃሴ ስጀምር ውክልናው እንዲቋረጥ ልዩ ልዩ ደባዎችን በመፈፀምና በቀጥታ ከሷ ጋር በመገናኘት 
ውሳኔዋን እንድታጥፍ በማስደረግ ውክልናው ከኔ ተወስዶ ለአቶ ፋሲል መንግስቱ እንዲሰጥ ተደርጓል። 
በዚህም ምክንያት እኔ በዚህ አይነት ሁኔታ ለተቀናበረ ደባ ሰለባ የምሆንበት ወይም አጃቢ ሆኜ የወንድሜን 
አስከሬን ለሽያጭ የማቀርብበት ምክንያት ስለማይኖር በተለይም በህይወት ዘመኑ ከማውቀው የትግል አቅዋሙ 
ውጭ የሆነ ውሳኔ ያስተላለፉ በመሆኑ ልተባበር ፈቃደኛ አልሆንኩም። ስለዚህም ስለ አሸኛኘቱም ሆነ በስሙ 
ስለተደረገው የገንዘብ አሰባሰብ የማውቀው ነገር እንደሌለና ስለ አሟሟቱም ሁኔታ እኔ በህይወት ዘመኑ 
ተጠሪው እንደሆንኩ እየታወቀ ሳይነገረኝ ለበርካታ ቀናት  ተደብቆኝ የተያዘ መሆኑን መግለፅ እወዳለሁ። 
ስለሁኔታውም ይበልጥ ሳውቅ እገልፀዋለሁ። 
 
                  በዋና ዋና አቀናባሪነት ተሰልፈው የነበሩትን የወያኔ ግልፅና ድብቅ ደጋፊዎች የጥቅም 
ተጋሪዎች እንዳስፈላጊነቱ በዝርዝር የማቀርበው ይሆናል። ለነዚህ ሰዎች እኔን ጨምሮ አስከሬኑ መሄድ 
አይገባውም የምንለው ሰዎች ምክንያታችን ከዚህ በታች ያሰፈርነው ነው። የሀይሉ/ገሞራው አስከሬን 
የሚለብሰው ሲታገልለት የቆየውን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ነው? ወይስ የወያኔን ባንዲራ? ወይስ ያለምንም 
ሰንደቅ ዓላማ በሽራፊ ጨርቅ እንዲቀበር? በመሸኛ ስነስርዓቱ ላይ ሰንደቅ ዓላማውን እንዲለብስ ቢደረግ እንኳ  
ሀገር ውስጥ አስከሬኑ ሲገባ በዚህ ሁኔታ እንዲቀበር ወያኔ ይፈቅዳል ወይ? ይህን የመሰሉት ጥያቄዎች መልስ 
ሊያገኙ የሚችሉ ባለመሆናቸው የሀይሉን አስከሬን ባልተስተካከለ ሁኔታ ለመላክ ሲወስኑ በስሜታዊነት እንጂ 
ታስቦበት የተሰራ 
አለመሆኑን ይጠቁማል። ምናልባት ጥቂቶች የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ ቢፈልጉም መንገዱ ይኸ ባለመሆኑ 
በገሞራው አስከሬን ላይ ደባ ፈፅመዋል ብለን እናወግዛቸዋለን። ሌላው በስሙ የመግቢያ ፈቃድ ተጠይቆ 
በወያኔ ፍቃዱ ተሰጥቷል። ስለዚህም የወዳጅነት ሳይሆን የጠላትነት ሴራ ተፈፅሟል ባዮች ነን። ገሞራው 
ለዘመናት ሲታገልለት ስቃይ ሲቀበልበት የኖረው ህዝባዊ ትግል ግቡን ሳይመታ እስካሁን ቆይቷል። በመሆኑም 
ገሞራው በትግል ላይ የነበረ እንጂ ሽንፈትን የተቀበለ ወይም የሚቀበል ስብዕና አልነበረውም። አካሉም 
በጀግንነት እንጂ በሽንፈት የተገነባ ባለመሆኑ አስከሬኑ በማይቀበለውና በማያምንበት ወያኔ እጅ መውደቁን 
አጥብቀን አስፈፃሚዎቹንና ተባባሪዎቻቸውን እናወግዛለን። 
 
            ገሞራው   'መኑ ዘይወጥን 
                                ወመኑ  ዘይፌፅም! 
 
   በማለት በርካታ አደራዎችን ለትውልዱ ሲያስተላልፍ ኖሯል። ሲሰለቸውም የሚገባው ሰው ሲያጣ፣ 
እሮሮውን በሚከተለው አይነት ሲያሰማ ቆይቷል። 
                                         
                            ' …. እንደዚህ ከሆነ የተፈጥሮህ ጠባይ 
                                   ለስሜት ከሆነ የመኖርህ ጉዳይ 
                                   ችግርን ተደሰት ደስታን ተሰቃይ!' 
 



ሀይሉ/ ገሞራው የስነፅሁፍ አዋቂ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ፈላስፋም ነበር። አንድ ገጠመኝ እዚህ ላይ ላንሳ፡ 
ገሞራው ይኖርበት በነበረበት በስዊድን ሀገር ላንድ ጉዳይ ከአንድ ባለስልጣን ፊት ቀርቦ ባለስልጣኑ 
ቢንጠባረርበት በድፍረት '' አንተና እኔን የሚለየን አንተ በአያትህ እኔ በራሴ መምጣቴ ነው። አለበለዚያ 
ምድሪቱ የተለየ ስልጣን ለአንተ አልቸረችህም።'' ብሎ ይሟገት የነበር ሰው ነው። ይህ ሰው አንተ ዕብድ ነህ 
መሰለኝ ብሎ የተናገረውን ግብረበላዎች የሆኑ የሀገሩ ልጆች እያስተጋቡ እብድ ማለታቸውን ቀጠሉ። ይህም 
ስሜቱን ብዙ ጎድቶት ነበር። 
          

ገሞራው ሀገሬ ሲል የሚቆረቆርለትን  ህዝብ ጨምሮ ነው። ህዝቡ ሲጎሳቆልና ሲጎዳ ብዕሩን ያላነሳበት 
የህይወት ዘመን የለም። ወገኖቼ በዕኩያን አገዛዝ ስር ወድቀው እንደተዋረዱ መኖር አይኖርባቸውም ባይ 
ነበር። 

 
        ሀይሉ ከፍተኛ የሆነ የዜማ ችሎታ የነበረው ሰው ነበር።  ለእንጉርጉሮ ዜማ ከሚቋጥራቸው ስንኞች 
መሃል የሚከተለው አይነት ይገኝበታል። 
   
                          ሰዉን ባህሉን እንጂ ያጣሁት በስደት፣ 
                         አፈሩማ አፈር ነው በየደረስኩበት። 
 

ዛሬ ያለፍላጎቱ አስከሬኑ ወደሀገር  ካልገባ ብለው የታገሉን ሰዎች ይህን ሀቅ ተረድተውት ነው የሚል 
ግምት የለኝም። በህይወት ዘመኑ የሀይሉን ውሳኔ ለማስቀልበስ የሚቻል ነገር አልነበረም። ላመነበት የሚሞት 
ለግል ህይወቱ ዴንታ የሌለው ሰው ነበር። አንድ ጊዜ ሦስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወይም ማዕከላዊ ተብሎ 
በሚታወቀው እስር ቤት ለምርመራ በሚል ሰበብ ለሶስት ወራት ያህል ሲቆይ፣ አባቱን መምህር ገ.ዮሀንስን 
እገናኛቸው ስለነበር የነገሩኝን አስታውሳለሁ።  ’’እባክህ ልጄ! ምከርልኝ እኔን ቀብሮ ያድርገው’’ አሉኝ። 
በወቅቱ በእጀጠባባቸው ላይ በወገባቸው ዙሪያ ሰንሰለት አስረው ነበር የሚሄዱት። ሀይሉ ይህን ያውቃል። 
 
              ነገር ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ መታገልን ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ በመሆኑ ምክራቸውን 
ላለመስማት ሳይሆን በእሱ ውሳኔ እንዳይገቡበት እግራቸው ላይ ወድቆ ይለምናቸው ነበር። እሳቸውም 
አክብረውለት ኖረዋል። በስደት ላይ እያለ አባቱ በመሞታቸው  ስሜቱ እንደተነካ የሚከተለው ፅሁፍ 
ይገልፃል። 
 
           '' ምትክ የሌላቸውን ክቡር አባት ሞት፣ በስልክ መርዶ በሰው ሀገር ሆኖ መስማት ምንኛ 
የሚቆጠቁጥ የህሊና ቁስል ነው። ….. እንደዚህም ያለ ሁኔታ ቢያጋጥመኝም ቅሉ! መከራ ስለወደቀበት የሀገሬ 
ህዝብ ምንም ፋይዳ ባልሰራለትም መጨነቄና መብከንከኔ አልተቋረጠም። የረገፉት ወገኖቼም እጅግ 
አሰቅቀውኛል።'' 
 
            የዛሬዎቹ ወሳኞቹ ግን የሱን ውሳኔ ሊያከብሩለት ዝግጁ አልሆኑም። የሀይሉ ቃል ተጥሷል። 
አሟሟቱ ተድበስብሷል። ይህ ነው ሀቁ! በተለይ ሀገር ቤት ያላችሁ ወዳጆቹ ሁሉ እንድታውቁልኝ የምፈልገው 
ምንም ማድረግ ባለመቻሌ አስከሬኑ ከቁጥጥሬ ውጭ በሆነ ሁኔታ መወሰዱን ነው። በመጨረሻም የህዝቡ 
ጥቃትና በደል ሲቆጠቁጠው ገሞራው ባለው ቃል መልዕክቴን ልቋጭ። 
  
                                        ''ገዝግዘን ገዝግዘን አንዱን ታንክ ስንቆርጥ፣ 
                                         ሌላው ደግሞ መጣ በዘር የሚያላግጥ፣                                                
                                         ልበ-ላልት እያለ ባገር የሚማግጥ። 
          
                                        ጊዜ ቢወስድ እንጂ ከተገዘገዘ፣ 
                                        መድቀቁ አይቀርም ታንክ ጦዘ አልጦዘ።'' 
 
         ወንድሜ ሀይሉ! ፈጣሪ ነፍስህን ይማረው! እስከ ዕለተ ሞቴ ከልቤ ውስጥ ትኖራለህ! 
 
                                                                                    ዘነበ በቀለ 



 


