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አሳዛኝ የክህደት ተግባር 
ከበ. ሃ 

የታላቁ ፈላስፋና የስነ-ጽሑፍ ሰው የጋሼ ኃይሉ ገብረ-ዮሐንስ (ገሞራው) ህልፈተ-ሥጋ ተከትሎ 

የተስተዋለው ትዕይንተ-ክህደት በጣም አስደገራሚ ነው። የዚህ ጽሁፍ መነሻ ምክንያት በዚህ ትዕይንተ-

ክህደትም፤ ትዕይንተ-እብደትም የተጐነተሉ አንድ ተቆርቋሪ የጻፉት ”የታላቁ ኢትዮጵያዊ የስነፅሑፍና 

የፍልስፍና ሰው የኃይሉ ገብረዮሐንስ (ገሞራው) ዕለተ ትንሣዔ” የሚል ጽሁፍ ነው። የዚህ ጽሑፍ 

አላማ እላይ በተጠቀሰው ጽሑፍ ላይ አስተያየት ለመስጠት አይደለም። በተገለፀው ጽሑፍ ላይ 

የተጠቀሱትን ሰዎች አስመልክቶ አስተያየት ለመስጠት ነው። 

ጋሼ ኃይሉን (ገሞራውን) የሙያ ቀራቢዎቹ የሆኑት እነ አቶ ዘነበ በቀለ በሚያውቁት ደረጃ ሳይሆን 

በመጠኑ አውቀዋለሁ። ስለ ገሞራው ለመናገር ወይም ለመግለጽ ከነ አቶ ዘነበ ጋር የሚስተካከል 

ቅርበትና እውቀት የለኝም። ለጋሼ ኃይሉ የእነርሱ ያህል የሚግባባውና የሚንሰፈሰፍለት ሰው በስዊድን 

አገር ውስጥም ሆነ በአካባቢው ያለ አይመስለኝም። የቅርበታቸው መጠን በደረሰበት እንግልትና 

በደረሰበት መከራ መንፈሱ እንዳይጐዳና እንዳይደክም በመቆርቆር፤ እነ አቶ ዘነበ በቀለ ከእነ ዶ/ር 

ታደሰ ዘርይሁን ጋር በመሆን ሥሙንና ሥራውን በማስተዋወቅ ጭምር ረዘም ካለ ዓመታት በፊት 

ያደረጉት ጥረትና አዘጋጅተውት የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ ጉልህ ምስክር ነው። ይህንን ተግባር ገሞራው 

ራሱ … ወድቆ አይቀርም ብለው … ዶት ኮም ዶት ኮም ብለው … በማለት ገልጾታል። የእነሱን ያህል 

የሚያውቀውና በዕለታዊ ህይወት የሚቀራረበው ሰው ስላልነበረ ደግሞ ስለሱ የእነሱን ያህል 

የሚቆጭም፣ የሚያስብም፣ የሚያውቅም እና ሊናገር የሚችልም ያለ አይመስለኝም። ለገሞራው እነ አቶ 

ዘነበ ፤ እውቁ ደራሲ ከበደ ሚካኤል፥ 

ሰው ማለት ሰው ማለት፣  

ሰው ሆኖ እሚገኝ ሰው የጠፋለት፤ 

እንዳልዋቸው ዓይነት ሰዎች ነበሩ። 

በግልጽ እንደሚታወቀው ስደት፤ በተለዬ ደግሞ ስዊድን ለገሞራው ገሀንም ነበር። እላይ የጠቀስኩት 

ጽሑፍ ጸሐፊ የገሞራውን ሥጋዊ-ህልፈት ዕለተ-ትንሳኤው ብለው መግለጻቸው ልክ ብለዋልይ። 

ለገሞራው ስዊድን ማለት በራሱ ስላቃዊ አገላለጽ እንደሚጠራት ”ሰው አይድን”፤ ሰው አይድንባት 

ነበረች። የስዊድን መንግሥት (የቀኝ ፓርቲም ይምራው የግራ) ከረጅም ጊዜ አንስቶ በአንዳች 

ለብዙዎቻችን ጉዳዩን ለተገነዘብን ስዎች ’ግልጽ ባልሆነ’ ምክንያት ፀረ-ኢትዮጵያ አቋም ይከተላል። 

ይህንንም በኤርትራ የመገንጠል ጥያቄና እንቅስቃሴ ወቅት በወሰደው አቋም አብዝቶ አሳይተዋል፤ 

ለእግዚኣብሔር የሚሳነው የለምና የመረብ ማዶ ወንድሞቻችን ውለታውን በርግጫ መለሱለት እንጂ። 

ከዚያም አልፎ የስዊስድን መንግሥት የእርሱ አሾክሻኪ ከሆኑት በቀር ነገር የገባውንና ቀለም 

የቀማመሰውን፤ ኢትዮጵያዊ አቋም የሚያቀነቅነውን ሁሉ እየነጠለ በማጉላላትና ሰብዓዊ መብቱን 

በመደፍጠጥ በቀጣይነት እየፈጸመ ባለው ተግባር አሳይተዋል። ገሞራው ይህንን አረመኔኣዊና አድላዊ 

የስዊድን መንግሥት ተግባርን ”እኛ አልቀበል ብለን ነው እንጂ ሰዎቹ እኰ አገራቸውን ሰቫርዬ፣ ስብር 

የሚያደርግ ብለው በመጥራት ባህርያቸውን ገልጸውልናል” በማለት ይሳለቅበት ነበር። አገሬው አገሪቱን 

Sverige (ስቫርዬ) ብሎ ነው የሚጠራት። 

የስዊድን መንግሥት ገሞራውን የስደተኝነት የመጓጓዣ ወረቀቱን ቀምቶ ከወያኔ ኤምባሲ ፓስፖርት 

አምጣ በማለት ለሚጸዬፈው የባንዳ ልጆች አገዛዝ እንዲንበርከክ ከመጣር አንስቶ በብዙ መግለጽ 
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በሚከብዱ እርምጃዎች አሳር መከራውን ሲያሳየው ኖረዋል። መጠን አልባና ስለአገሪቱ በውጭ 

ከሚደሰኮርላት መወድስ ጋር ፈጽሞ የሚጣረስ አሳዛኝ ተግባርም ፈጽሞበታል፤ እሱ ስላልለመደበት 

ፍንክች አልልም ብሎ ዘለቀው እንጂ። ይህንን መከራና በደል ለመመከት የከፈለው ዋጋ ግን ቀላል 

አልነበረም። ለከፋ የኑሮ ሁኔታና ለአካላዊ ህመም የዳረገው ይህ ሁሉ ተደምሮ ነው። የሚገርመው ነገር 

በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እንኳን የጨለመባቸውን ወገኖቹን ለመርዳት ከመጣር ቦዝኖ 

አያውቅም።  

ለገሞራው ይበልጥ ሲያሳዝነው የኖረው ግን የባዕዳኑ በደል አልነበረም። ዋነኛው ህመሙ ከሃዲና 

ከርሳም የኛው አገር ሰዎች ሲፈጽሙበት የኖረው በደል ነው። ገሞራው የሚያምነውን በግልጥ ነግሮ 

የሚሄድ እንጂ ቂመኛና ተበቃይ አልነበረምና ሊጐዱት፣ ሊያጠቁት ስለተነሱ ሰዎች እንኳን መጥፎ 

ሲነገር መስማት የሚከብደውና ተዉ ብሎ የሚመክር ታላቅ ሰው ነው። ሲበዛበት ግን ተዉ እንጂ 

ማለቱ አልቀረም። ከአስር ዓመታት በፊት እየጉነታተሉ ያስቸግሩትን ክፉ ’ሰዎችን’ በአንድ በወቅቱ 

በአገር-ቤት ውስጥ ይታተም በነበረ መጽሄት ባወጣው ጽሁፍ የድርጐ ጥገቶችና የመኢሶን አባ ሽሜ 

ጉጉዎች እረፉ’ንጂ በማለት መቆንጠጡ አንድ አብነት ነው። አሁን ክቡር ሥሙንና ዓላማውን ያረከሱ 

መስሏቸው አስከሬኑን ለወያኔ አገዛዝ እጅ መንሻ አድርገው ካቀረቡት ከንቱዎች ገሚሱ ያኔ በቁጣው 

ቆንጥጦ ካንጫጫቸው ሰዎች መካከል ናቸው። የዚህ የአሁኑ የአስከሬን ደላላዎች ስብስብ የተለየ 

የሚያደርገው ስብጥሩ ነው። ማለትም ትላንት ገሞራውን በግላጭ ሥሙን ሲያጠፉ የኖሩ አሉበት፤ ያኔ 

የአንተ ወገን ነን ሲሉት የነበሩም አሉበት። ገና ከጥዋቱ ጀምረው ከጐሰኛው ቡድን ጋር ድሪያ ላይ 

የነበሩ አሉበት፤ በወይን አዘናጊነት ነገር ሲያመልጥና ተናግረው እያናገሩ ለኤምባሲ ወሬ ሹክ ሲሉ 

የኖሩም አሉበት። አገርና ህዝብ ብሎ ነገር የፋራ ቋንቋ ነው ብለው ለሁሉም ሲያረግዱ የባጁትም ሁሉ 

ተካትተውበታል። ያም ሆነ ይህ፤ የመንጋው አባላት ከርሳምነታቸው የወል ማጣቀሻቸው የሆኑ 

ከንቱዎች ስለሆኑ ከነሱ ከእንደዚህ ዓይነት ዋልጌነት ሌላ መጠበቅ ባይገባም ተግባራቸው ግን ማሳዘኑ 

አልቀረም። ስለዚህም ማንነታቸውን ለማያውቃቸው መግለጹና አጸያፊ ተግባራቸውም ለታሪክ ማኖሩ 

ስለሚገባ እነሱን አስመልክቶ እላይ በጠቀስኩት ጽሁፍ በሰፈረው ላይ ትንሽ ማለት እወዳለሁ። 

1. መሰረት መንግሥቱ 

መሰረት መንግሥቱ በህክምና የዶክትሬት ዲግሪ አላት። ባለቤትዋ ፍቅሩ ማሩም እንዲሁ። በአገራችን 

ቢሂል ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ ይቀዳል ይባላል። ብሂሉ ሁሌም ልክ ነው ማለት ባይቻልም የእነዚህን 

ሰዎች ባህርይ በተመለከተ ግን ፍጹም ልክነት አለው፤ ለነሱ ተብሎ የተፈጠረ አገላለጽ እስኪመስል 

ድረስ። በመልቲነት ዘብጥያ የወረደው ባልዋ ራሱ ደጋግሞ ይናገረው እንደነበረው የገንዘብ ችግር 

ባይኖርባቸውም ጥሎባቸው የሚበላ አለ በተባለበት ሁሉ መልከስከስና ርክሰት ባህሪያዊ መገለጫቸው 

ነው። ባልዋና እሷ ከጥቂት ግብረ-አብሮቻቸው ጋር ሆነው በኢትዮጵያዊው ማኅበረ-ሰብ ሥም 

እያጭበረበሩ ከስዊድን መንግሥት በሚልዮን የሚገመት ገንዘብ ሲመነትፉ ኖረዋል። ባልየዋ በሞቱ 

እናቱ ሥም የጡረታ ገንዘብ መቀበል ሁሉ የማይከብደው ተራ አጭበርባሪ ለመሆኑ ጉዱና ጓዳውን 

የሚያውቁ ከበርካታ ዓመታት በፊት በጽሑፍ አውጥተውበት አንበናል። ግለሰቡ ኢትዮጵያ ላሉ 

የተቸገሩ ጤና ጣቢያዎች ለመርዳት በሚል በወቅቱ ይሰራበት ከነበረ ሆስፒታል አሮጌ የበሽተኛ 

አልጋዎችን በርዳታ ሥም እየተቀበለ አገር ቤት ወስዶ የቸበቸበ ሙያዊ ግብረ-ገብነቱን ያረከሰ ዋልጌ 

ነው። መሰረትም የባልዋ አጋር በመሆን በዚህ ተግባር ተጠምዳ የኖረች ተግባረ ብሉሹ ናት።  

በአጭሩ፤ እነኚህ ሰዎች የጥቅም ነገር ሲነሳ ሁለመናቸው ሆድ የሚሆንባቸው ይሉኝታ ቢሶች ናቸው። 

በስዊድን ላሉ የማህጸን ህመምተኛ ወረቀት-አልባ ስደተኛ ሴቶች የህክምና ዕርዳታ አደርጋለሁ፣ 

ለአዛውንቶች ስለ ስዊድን ማኅበረ-ሰብ ትምህርት እንሰጣለን፣ ኢትዮጵያዊያን ወደ ስዊድን ማኅበረ-ሰብ 
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እንዲዋሃዱ የሚያስችላቸው ትምህርት እንሰጣለን ወዘተ እና ለዚሁ ፕሮጀክታችን ዕርዳታ ለግሱልን 

በማለት ባልና ሚስቱ ያላንኳኩትና እርዳታ ያልተቀበሉበት የመንግሥትና የግል ዕርዳታ ሰጪ ድርጅት 

የለም።  

ለንዋይ ጥቅምና ለዝና ሲሉ በስዊድን የሚገኘውን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ማኅበረ-ሰብን ለመከፋፈል 

ያደረጉት ጥረትም ቢሆን በቀላሉ የሚገመት አይደለም፤ ሙሉ በሙሉ ባይሳካላቸውም። ለዚህም 

ሴትዮዋ፣ ባልዋ፣ የሻዕቢያው አማች ወዳጃቸው፣ በዙርያቸው የተኰለኰሉት ግዙአኖቻቸውና ግሳንግስ 

ወንድሞችዋን ሰብስበው የኢትዮጵያ ማኅበር እያለ ሌላ የኢትዮጵያ ማኅበር አቋቋምን በማለት የሰሩት 

ደባ መዘከር ይበቃል። 

ከቅርብ ዓመታት በፊትም የተቃዋሚ ኃይል መሪ ተብዬውን ደካማውን ዶ/ር በየነ ጴጥሮስን በገንዘብ 

በመግዛት፤ ራሱን የሌለ ድርጅት መሪ አድርጐ በመሠየም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የበየነ ጴጥሮስ 

ኅብረት ተወካይ ነኝ በማለት ባልዋ ፍቅሩ ማሩ የፈጸመው አፍራሽ ተግባርም እንደሌላ አስረጅ ሊቀርብ 

የሚችል ነው (በየነ ጴጥሮስ በስዊድን አገር ጉብኝቱ ወቅት የጸሐፊና የዘበኛ ደመወዝ የሚከፍልልኝ 

ፍቅሩ ስለሆነ እሱን ወክያለሁ ያለውን እናስታውሳለን)። ፍቅሩ ማሩ፤ በዚያን ወቅት በየነ ጴጥሮስንና 

በስዊድን የወያኔ ወኪል የነበረውን ተወልደ የተባለውን ግለሰብ አቀራረብኩ እያለ ሲያቅራራ 

እንደነበረም አይዘነጋም፤ እንደተመኘው አልሆነለትምና ከስሮ ቀረ እንጂ ይህ ሁሉ ለወንበር ነበር 

(በዚያን ሰሞን ይበሉት አይበሉት የጤና ጥበቃ ቁንጮ ሊያደርጉኝ ነው ይል ነበርና)። 

የመሰረትና የፍቅሩ መልቲነት የአደባባይ ምስጢር ነው። የፍቅሩ ጉዳይ ለማስረዳት ብዙ መዳከር 

አስፈላጊ አይደለም። ያደቆነ ሰይጣን ሳያስቄስ አይለቅም እንዲሉ፤ ሥሙን ሰይጣን ከጠራው የወያኔ 

ሹም ከነበረው ከስዱ አብደል መጅድ ጋር ሆኖ የድሮውን የኢትዮጵያዊያን ማኅበር በአውሮጳ ገንዘብ 

ከሰረቀበት ከሰላሳ ዓመታት በፊት ጀምሮ የጀመረው ተግባር አለቅ ብሎት ከርቸሌ ድረስ አጅቦታልና። 

የእትዬ መሰረት ጉዳይም የጊዜ ጉዳይ ከመሆን የሚያልፍ አይመስለኝም። የነገ ሰው ብሎን ለማየት 

ያብቃን። 

2. ሙሉጌታ ጥበቡ 

ሙሉጌታ ጥበቡ የጭቃ ውስጥ እሾህ ነው፤ ሳይታይ የሚወጋ። ክፉ ጥቁር እባብ። ከሁሉም በላይ አቋም 

የለሽና አገሩንና ወገኖቹን ከሃዲ ነው። ይህ ግለሰብ የሟቹ የክቡር ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ተማሪ 

እንደነበረና በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በሬሳ መርማሪነት ይሰራ እንደነበረ ይታወቃል። ክቡር ፕሮፌሰር 

አሥራት ወልደየስ በሁኔታዎች አስገዳጅነት ከመሰሎቻቸው ጋር ሆነው አስታዋሽ ዘካሪ አጥቶ ተነጥሎ 

ለፀረ-ኢትዮጵያዊያን ጥቃት ተጋልጦ የነበረውን (ዛሬም አገሩ የወላድ መኃን ሆና የሚታደገው አጥቶ 

መከራው እንደቀጠለ ያለውን) የአማርውን ህዝብ ድምጽ ለማሰማት ድርጅት ማቆማቸው የሚታወስ 

ነው። ለዚህ ድርጅት የድጋፍ አካላት ለማዋቀርም በየአገሩ ጥረት አድርገዋል።  

ይህ ግለሰብ የአማራ ተወላጅ ነኝ ስለሚልና ድሮም ስለሚያውቁት በዚያን ወቅት ስዊድን አገር 

መጥተው በነበረ ጊዜ የድርጅቱ አባል እንዲሆን እና የማደራጀቱን ሥራ እንዲያግዝ ፕሮፌሰር 

ተማጽነውት ነበር። ነገር ግን እምባ ቀረሽ ተማጽኖ ቢያቀርቡለትም እንኳን ተልካሻ ምክንያት 

በመደርደር (ከሥራ ባህርዬ ጋር አይስማማም፣ ተናግሮ የማሳመን ችሎታ የለኝም፣ እኔ ከኋላ ሆኜ 

አስተባብራለሁ፤ አግዛለሁ በማለት) የወገኑን ጥሪ አልቀበልም ያለ ከሃዲ ነው። ይህ ወቅት የሌላ ወገን 

ተወላጅ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን እንኳን ሳይቀሩ በአማራው ህዝብ ላይ ይፈጸም የነበረውን ጥቃት 

ተቃውመው የቆሙበት ወቅት ነበር። በአጠቃላይ በስዊድን በኖረበት ዓመታት ሁሉ ጓዳ ለጓዳ እየዞረ 
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አማራ ነኝ ከሚል በቀር እላይ በጠቀስኩት ጽሁፍ እንደሰፈረው አንድም ቀን አቋም ወስዶ ለወገኑና 

ለአገሩ ሲቆም ያልታየ ወስላታ ነው። 

3. የሺ ወንድሜነህ 

ስለዚች ሰው ብዙ ማለት ይቻላል። ከመጠን በላይ ራስ ወዳድ፣ ከአቅሟ በላይ የምትንጠራራ፣ በንዋይ 

ፍቅር የታወርች፣ በእኩልነት የማታምንና ሁሌም ከላይ መንጠልጠልን የምትመርጥ ግብዝ ነች። ከሃያ 

ዓመታት በፊት በኢዲኃቅ ምሥረታ ወቅት ማንም ሳይወክላት ከመሳዮችዋ ጋር ተጠራርታ አሜሪካን 

አገር ድረስ ሄዳ የስዊድን ወኪል ነን ካሉት ውስጥ አንዷ ለመሆን የበቃችው በዚህ ግብዝነትዋ ነው። 

አይ ያለ ዴምክራሲያዊ ምርጫማ መሪ መሆን አይቻልም፣ የትግሉ ሁሉ አልፋና ኦሜጋ እኰ ህዝብ 

የፈለገውን ይምረጥና ይምራው፤ ያልመረጠው ደግሞ ይሻር ነው፤ ስትባል ቤትዋ ከትማ የአገር ጉዳይን 

ወግድ እንዳላለች ሁሉ ዛሬ የጠላት ወገኖች የሚፈነጩበት ’የኢትዮጵያ ማኅበር’ ካላቋቋምኩ እያለች 

የምትቅበዘበዘው በዚህ ደካማ ግንዛቤዋ ነው።  

የሺ አንድ ሁለት መጽሐፍት አስጠርዛለች። ፈረንጅ ወዳጆችዋ ለዚህ እንዳበቋት አፏን ሞልታ 

ታወሳለች። የሺ፤ ገሞራው የአርዕድ አንቀጥቅጥ ዘመን ተሻጋሪ ሥራ ባለቤት መሆኑን ታውቃለች፤ 

ጣማት አልጣማት ይኸው ነው (በረከተ-መርገምን ልብ ይለዋል)። ገሞራው የአገርችንን መሳፍንታዊና 

ወታደራዊ አገዛዝንና እመቃን፣ የቻይና ’ኮሚኒስታዊ’ አምባገነነትንና እስከዛሬ ድረስ ደግሞ የጐጠኞች 

አገዛዝንና የነጮች የበላይነትን ሲታገል የኖረ ታላቅ የሥነ-ጽሁፍ ሰው፣ የሰብኣዊ መብት ተሟጋችና 

ፈላስፋ መሆኑን አበክራ ታውቃለች። ታዲያ ለምን ይመስላት ይሆን የሷን ደራሲነት ያዳመቁት ባእዳን 

የገሞራውን መሰረታዊ ሰብኣዊ መብት እንኳን ለማወቅ ያልፈለጉት? ምነዋ ታዲያ እነኝህን ወዳጆችዋን 

ተማጥና የገሞራውን መከራ ለማቅለል አልጣረች? ለምንድን ነው ትላንት ከጥቂት የመኢሶን አባ ሽሜ 

ጉጉዎች ጋር ሸርካ በእብድነት ፈርጃ የዘመተችበትንና ህይወቱን በማክበድ የጎዳችውን ገሞራውን ዛሬ 

ደርሶ ተቆርቋሪ ሆና ሥጋውን ለማሻሻጥ ያቅለበለባት? ያውም ትላንት አይንሽን ላፈር ስትላት 

ከነበረችው ከቀትረ ቀላልዋ ከነ መሰረት መንግሥቱና ከነ ኃይሌ ገንቦ ጋር ሆና። የሺ በገሞራው ላይ 

የፈጸመችው ጥቃት ልክ መሰሎችዋ እንደፈጸሙት በሰማዕቱ በገሞራው ላይ ብቻ ሳይሆን በአገር ላይ 

የተፈጸመ ክህደትና ጥቃት ነው። ጠያቀዊም ተጎጂውም ለዕምነት ኖሮ በዕምነት ያለፈው ገሞራው 

ሳይሆን የአገር ህዝብ ነው። ማን ያውቃል የነ የሺ ተልዕኰ እባካችሁ ይህን አዋኪ ሰው አግሉልን የሚል 

የባዕዳን ነጭ ወዳጆችዋ አደራስ እንደሆነ? 

4. ክፍሌ ጆቴ 

ክፍሌ ጆቴ ትምህርት-ቤት ገብቶ በድንቁርና የተመረቀ ዶ/ር ነው፤ የህግ የተባለለት ዶክትሬት ዞሮ 

ለማየት የሚያስችል አንገትና አዙሮ የሚያስብ አዕምሮ አሳጣው እንጂ። ጆቴ ሳይልኩት ወዴት 

ሳይጠሩት አቤት መለያው የሆነ ነሁላላ ነው። ሙልጭልጩ ክፍሌ ሁሉም ነው። አንድ ሰሞን ኢህኣፓ 

ነበር ፣ ሩሲያ ውስጥ ሳለ። ስዊድን ከገባ በኋላ ደግሞ የአየሩ ጠባይ ይህን ይጠይቃል መሰል ኦነግ ሆኖ 

አረፈው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ መልሶ ኢህኣፓ ሆኖ ብቅ አለ (በአንድ በSIDA በተደረገ የኢህኣፓ 

ህዝባዊ ስብሰባ ሊቀ-መንበር ሆኖ መምራቱን ልብ ይለዋል)። ከረምረም ብሎ ደግሞ የሚያበላ 

ስለመሰለው ኦነግ አይንህ ላፈር የሚለውን የዶ/ር መረራ ጉዲናውን ኦብኮ ወኪል ሆኖ አረፈው። ሰዎች 

ልብ በሉ፤ እንዴት ተሁኖ ነው ሰው እንዲህ መገለባበጥ የሚችለው? በጣም ቀላል ነው። አቋም የለሽ፣ 

ይሉኝታ ቢስና ደካማ መንፈስ ብቻ ነው የሚጠይቀው። ክፍሌ ደግሞ ይህን እስካፍጢሙ 

ተነክሮበታል። አይደለም ገሞራውን፣ አይደለም አገርናን ህዝብን የግል እምነቱን እንኳን የማያከብር 
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የትም የሚሟሟ አሞሌ ነውና አይፈረድበትም። የዚህ ሰውና የመሰሎቹን ቢወቅጡት እምቦጭ አይነት 

ትምህርትና ዲግሪን ከንቱነት ገሞራው፥ 

 … 

ጀንዴማ ነበረን … 

 አላስጣለም እንጂ ከቅማል ከትኋን፤ 

በማለት አደባይቶታል። 

5. ስዩም አዲስ 

እላይ የተጠቀሰው ጽሁፍ ጸሐፊ ስለዚህ ሰው ያሰፈሩት ይበልጥ ይገልጸዋል ብየ አምናለሁ። ጥቂት 

የማክለው ቢኖር ተርበትባችነቱንና አቋም ቢስነቱን በተመለከተ ነው። ግለሰቡ ምሁር ነኝ የሚል አባዜ 

የተጠናወተው መንፈሰ ደካማ ነው። አቋም የሚጠይቅ ነገር ሲያጋጥም ከታሪክ አንጻር፣ በምሁርነት 

ዓይን፣ ከምንተስ ከቅብርትስ አኳያ ብናየው ማለትን በመውጫ ቀዳዳነት የሚጠቀም ሙልጭልጭ 

ነው። አንድ ሰሞን እሱና ጓደኞቹ ተሰባስበው ማኅበር እናቋቁማለን ብለው ተነስተው ነበር። ታዲያ 

ምራነ ቢሉት የሰጣቸው መልስ አስገራሚ ነበር፤ አገር-ቤት ስለምመላለስ የወላጅ አባቴ ንግድ በኔ 

ኃላፊነት ስለሆነ ወያኔ ይቆጣብኛል ነበር ያላቸው። ከነዚህ ከፊሉ ሰላይነታቸው ተጋልጦ ወደ 

ጌቶቻቸው ሄደው ተሸጉጠዋልና ነቃሽ ሊጠሩ ባይችሉም ከፊሉ ግን ነገሩን ተረድተውና ስህተታቸውን 

አርመው በትግሉ የቀጠሉ ስለሆነ መመስከር ይችላሉ።  

ጐበዝ፥ ማን አገር-ቤት መመላለስ ይጠላል? ማን ተመላልሶ መነገዱን ይጠላል? ማንስ ሊያስር፣ 

ሊያሰቃይና ሊገድል ከሚችል ጉልበተኛ ባለጊዜ ጋር መላተም ይሻል? ሌላው ቢቀር ያባቱ ኦና እድሞና 

ገረገር የማይናፍቀው አለ? የወያኔ ተከታዮች እንደሚሳለቁብን ትግልን መስዋዕትነትን ፈርተን 

አጐንብሰን የምንገዛ ከንቱዎች አይደለንም ብለነ እንጂ እችን ብልጣ ብልጥነትን አጥተናት ነው? ግድ 

የለም፤ መንጋቱ እንደሆነ አይቀር። የደጃች ዉቤ ኮማሪዎች ከባንዶች ጋር እያሽቃበጡ ያሳዘንዋቸው 

አገር ወዳዶች አሉ እንደሚባለው፥ 

 አርኰም ይሄድና ገንዘቡም ያልቅና፣ 

 ያስተዛዝበናል ይች ቀን ታልፍና፤ 

እያልን እናዘግማለን። ’ፋራነታችንን’ ይዘን በጽናት እንዘልቃለን እንጂ ለአገር ጠላት አጎብድደን 

መውዛትን አንመርጥም። ሞት እንደሆነ በከርሳምነት አይገዛ።  

6. ሲራጅ ዴ ታንጎ 

ይህ ግለሰብ በደርግ ዘመን የህዝብ ደኅንነት ስውር ሰራተኛ ሆኖ በጆሮ ጠቢነት ስንቱን ያስበላ አውሬ 

ነው (የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሠራተኛ እንደነበርም የሚያውቁት ይናገራሉ)። ግለሰቡ ሙልጭልጭና 

ከሁሉም ጋር መስሎ ለመኖር የሚዳክር ሰው ነው። ለጥቅም ሲል የማይፈነቅለው አለት የሌለው 

ስግብግብ ግለኛ ነው። ከነጮቹ ጋር ከፍተኛ ትስስር ያለው ከመሆኑም በላይ በወሬ አቀባይነትም 

ያገላግላቸዋል ይላሉ የሚቀርቡት ሰዎች፤ በነካ ጆሮህ ቀጥልበት ብለውት ይሆናል።  አሳዛኝ ኵነት ሆኖ 

ገሞራው ይህን ሰው እንዲያርቀው ኃሳብ ቢቀርበለትም ሩኅሩኅ ልቡ ጨክኖ ፊት አልነሳውም፤ እንዲህ 
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አድርጐ በህይወቱ እያለም ከህልፈቱም በኋላ ሊክደውና ሊያጠቃው። ከዚህ የበለጠ ጥቃት ምን 

ሊገኝ?! 

ሲራጅ ከሃዲ ብቻ ሳይሆን አረመኔም ነው። ኢትዮጵያ እያለ ለደርግ ደኅንነት አሳልፎ ሰጥቷቸው 

ለከፍተኛ ስዬል ከተዳረጉት ውስጥ ይኸነን ምስጢር ለማወቅ የቻሉ በህይወት ስላሉ ምግባሩ 

እያቃዠው ድርሽ ሳይል ኑሯል፤ ምንም እንኳን ካለው መንግሥት ጋር የተቃረነበት አጋጣሚ 

ባይኖርም። የማይታወቀውን ትተን ሁለት ጊዜ አግብቶ የፈታ ሲሆን ሁለቱንም ጊዜ በባለቤቶቹ ከፍተኛ 

በደል የፈጸመ ግፈኛ ነው። ሰውዬው ልክ እንደ ክፍሌ ጆቴ በአንዴ ሁሉንም መሆን የሚችል የሁሉም 

ቤተኛና ግብረ-በላ ነው። በንቁ ኢትዮጵያዊያን ትብብር የወያኔ ሰላይ ከሆኑት አጃቢዎቹ ጋር በጊዜ 

ተነቀለ እንጂ የኢትዮጵያ ማኅበራትን ለማዳከም ጀምሮት የነበረው ተግባር ቀላል አልነበረም።  

7. ኃይለ-ማርያም ደንቡ 

ከገሞራው ጋር በተያያዘው ጉዳይ ዙሪያ ስለዚህ ግለሰብ ብዙ የምጨምረው ነገር አይኖረኝም። 

የቀደመው ጽሑፍ ጸሐፊ ይበልጥ ገልጸውታል። የምጨምረው ነገር ቢኖር በቀድሞዋ የሶቪዬት ኅብረት 

ውስጥ በነበረ ጊዜ ስለሠራው ኃጢአት ነው። ኃይለ-ማርያም ደንቡ (በጣም ቀራቢዎቹ ገንቦ ይሉታል።) 

ለደርግ አገዛዝ አሳልፎ የሰጠው የኢህኣፓ አባላትን ብቻ አይደለም። እንዲያ አድርጎ ቢሆን ኖር ብዙም 

ባላስገረመ፤ አለኝ ብሎ ይለው ከነበረው የፖለቲካ አቋም አንጻር ሲታይ። አሳልፎ የሰጠው፤ ደርግን 

በወዳጅ እሳቤ ትንንሽ ጉድለት ያሳያል ብለው እርስ በርስ ያሙትን መኢሶኖችን፤ በዘመድ አዝማድ 

ድጋፍ ለትምህርት ተልከው ምኑም ውስጥ የለንም ብለው ከሩሲያ ቆነጃጅት ጋር አስረሽ ምችው ላይ 

የነበሩትን፣ ሊያማግጣቸው ሲዳዳው ወግድ ያሉትን ኢትዮጵያዊያን ወጣት ሴት ተማሪዎችንና 

የኤምባሲ ሠራተኞችም ጭምር ነው። ይህንን ተግባሩን በተበለጥኩኝ ስሜት የሚዘከዝክበት 

በተመሳሳይ ተግባር ተሰማርቶ የነበረ፤ በባድሜ አምባጓሮ ወቅት በአገር ጥሪ ሰበብ ለወያኔ በባንዳነት 

የገባው ጐንደሬ ነው (የዚህ ሰው ጉዳይ ለጊዜው ይቆየን)። ኃይለ-ማርያም የብስለትና የበራስ 

መተማመን ድሃ ነው። ስለስብሰባዎች ከስብሰባዎቹ በኋላ ከሚያማ በቀር በስብሰባዎቹ ወቅት ቃል 

ትንፍሽ ብሎ የማያውቅ፤ ቤት ዘግቶና ከአባወራ ጀርባ በሚልከሰከስባቸው ቤቶች ከማቅራራት በቀር 

ሌላ ከቁብ የሚቆጠር መገለጫ የሌለው ዱዳ ነው።   

8. አብራሃም አገኘሁ 

ስለዚህ ግለሰብም የቀደመው ጽሑፍ የበለጠ ሊገልጽ የቻለና ዕውቀት ያለው ይመስለኛል። ግለሰቡ 

በገሞራው ላይ ከፍተኛ የሥም ማጥፋት ዘመቻ ያካሂድ የነበረ በመሆኑ በመኢሶን ጓደኞቹ ጭምር 

እስከመታረም የደረሰ የገሞራው ጠላት ነው። ይህንን የምታውቁ መናገር አለባችሁ። ይህ ግለሰብ ድፍን 

ስቶክሆልም እንደሚያውቀው ነገር የማይገባው ጥሬ፤ የኃሳብ ልዩነት በድብድብና በዱላ የሚፈታ 

የሚመስለው መንፈሰ ደካማ ነው (የአካባቢ ባህል ውርስ ሆኖበት)፤ ሁሉንም ኃሳቦች መቃወም በራሱ 

ዕውቀት የሚመስለው፣ የዞረበት ሰላይና ባንዳ ነው። በቀደምት ጊዜያት ከሻቢያና ወያኔዎች ጋር ቦድኖ 

የኢትዮጵያ የስፖርት ማኅበርን ለማፍረስ ከፍተኛ ጥረት አድርጎ የከሸፈበት የጠላት መልእክተኛ ነው። 

ከዚያም ቀጥሎ የኢትዮጵያን ማህበራት ለማዳከም ጥረት ያደረገና ከግብረ-አበሩ ጋር ቀንዱን ተብሎ 

የተመነጠረ ነው። በዚህ ወቅት ይህ ግለሰብ የወያኔ ሰላይ ብቻ ሳይሆን የመኢሶንም አባል ነው። ይህ 

ስህተት ከሆነ ከመኢሶን ጐራ አሌ የሚል ድምጽ ይደመጥ። 

9. ሰለሞን ተድላና ኤልያስ ሥዩም (ሸምሱ) 
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ኤልያስ (ሸምሱ) የግል ኑሮውን እንኳን መምራት የማይችል ተራ ሞጭላፋ ነው። በምን ምክንያት 

ከቁብ ተቆጥሮ እዚህ ገባ?! ሰዎች፤ ራሱ ገሞራውም በብርቱ እንደሚያምንበትና ህይወቱን ሙሉ 

እንደታገለለትም፤ በአርኣያ-ሥላሴ የተፈጠሩ እኩል ክቡራን ቢሆኑም በእምነታቸው፣ በምግባራቸውና 

ጥረው ግረው በሚደርሱበት የህይወት እርካብ ይለያያሉ። ይህ ሰው እላይ ከተዘረዘሩት ከንቱ ሰዎች 

ጋር እንኳን ለማስተካከል የሚቸግር የዘቀጠ ስብዕና ያለው የከንቱ ከንቱ ነው። እዚህ የሚገባበት 

ምክንያት ቢኖር በስቶክሆልም የወያኔ ቀንደኛ አሾክሻኪ በሆነው በሰሎሞን ቢል ቢል አጃቢነቱ ነው። 

ስለ ሸምሱ ከዚህ በላይ ማውሳት የሌለበትን ሰብአዊ ክብር መስጠት ነው። ውሻ በበላበት ይጮሃል 

ይባል የለ? እሱ ያደረገው ይህንን ነው፤ ሰሎሞን ያበላዋል ሰሎሞንን ተከትሎ ይጮሃል። መነገር ያለበት 

ስለ ሰሎሞን (ቢል ቢል) ነው። 

ሰለሞን ከወንድሞቹና ከጥሬ ሥጋ ማኅበርተኞቹ ጋር ሆኖ እስካሁን ስላደረሰውና እያደረሰ ስላለው 

በደል በሚገባ መነገር አለበት። ገሞራው አንድ ለአገሩ ህዝብና ለኢትዮጵያ አገሩ ሽንጡን ገትሮ የታገለና 

ህይወቱን የሰጠ ጀግና ነው። ይህ በምንም መልኩ ጥያቄ ወስጥ የሚገባ አይደለም። ያም ሆኖ ግን 

ገሞራው አንድ ግዙፍ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ነው። የሰሎሞን በዚህ በገሞራው ላይ በተፈጸመ ወንጀል 

መካፈል ግለሰቡ በአገራችን ላይ እየፈጸመ ካለው የክህደትና የጠላትነነት ተግባር አኳያ ሲመዘን 

ኢምንት ነው። ሰለሞን ሊወገዝም፣ ሊታደምበትም፣ ከማኅበረ-ሰቡ ሊገለልም የሚገባው መንፈሰ 

አመንዝራ ነው፤ ክፉ ጠላት ነው። ስለዚህ በዚያ መልኩ ልመለስበት ወስኜ በይደር አቆይጬዋለሁ። 

እግረ መንገዴን አንድ ነገር ጠቆም ማድረግ እፈልጋለሁ። ከወያኔ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን ብቻ 

ሳይሆን ምንም ዓይነት ንኪኪ ያላቸውን ሁሉ በሁሉም መስክ፤ በማኅበራዊ ህይወታቸው ጭምር 

ማግለል የትግሉ አንድ አካል መሆን አለበት። በዚህ መስክ ሰለሞንን አስመልክቶ በስዊድን የኢትዮጵያ 

ድምፅ ራድዮንም ሆነ አገራችሁ አትገቡም የተባላችሁት እነ አቶ መርሶ ሊቆርጥላችሁ ይገባል። የሰለሞን 

ድርጅት በዚህ የህዝብ ድምፅ በሆነው ራድዮን ማስተዋወቅ በፍጹም ስህተት ነው። ለመሆኑ የሰለሞንን 

ጀሮ ጠቢነት እነ አቶ መርሶ አታውቁም ወይስ? ለእርሱ የምትሰጡት አገልግሎት ማንኛችንም 

ያላደርግነውን ለአገራችሁ እያበርከታችሁ ያላችሁትን አገልግሎትና ድካም የሚጻረር ነው። ሊታሰብበት 

ይገባል። 

ለመሆኑ ሰለሞንን ብቻ ሳይሆን ሌሎች በንግድ የተሰማሩ ሰዎችን አስመልክቶ መከተል ያለብን መንገድ 

ምን መሆን አለበት? ባለሱቆች፣ ዘፋኝ አስመጭዎች፣ እንጀራና ቅመማ-ቅመም ነጋዴዎች፣ ሃዋላ ላኪዎች 

፣ … አቋማቸው ተብጠርጥሮ መታወቅ አለበት። በየአካባቢያችን የማጥራት ሥራ እና በወያኔ አደር 

የንግድና ሌሎች ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ማዕቀብ የማድረግ ሥራ እና ሌሎችንም  እርምጃዎች 

መውሰድ አለብን።  የስዊድንን በተመለከተ እመለስበታለሁ! 

እስከዚያው በቸር ያቆየን 

መጽሐፉ እንደሚለው ፀሎት የሚሰምረው እንዲከፈትልህ በሩን እያንኳኳህ ነውና፤ ኢትዮጵያን ታግለን 

ነፃ እናውጣ!  

 


