
ግንቦት ሰባት v. ግንቦት ሃያ: ግንቦት ሰባት ነገር አሇ 

ግንቦት ሰባት versus ግንቦት ሀያ 

መሌስ ፍሇጋ ከብርሀኑ ጋር፤ ነጻ እንወጣ ዘንዴ ምን እናዴርግ? 

እዴን ዘንዴ ምን ሊዴርግ እንዲሇው መሆኑ ነው፡ የዛሬ ሁሇት ሺህ ዓመት ገዯማ። ከዚህ ቀዯም የጻፍነውንን እየጻፍን 

እንዲሌሆነ እንገምታሇን። ቢሆንስ? ከዚህ ቀዯም የጻፈውን ዯግሞ የሚጽፍ እሱ “የሚናገረው ያሇቀበት ነው” ብል የተናገረ 

ነቢይ፡ የዯነገገ ሀዋርያ፡ የቋጠረ አቃቤ-ነገር አሇን? ብንዯግመውም እውነት ነው። እውነትን ዯግሞ እንናገራሇን። ዯግመን 

ዯጋግመን እንመሰክራሇን። እሱ ኢኮኖሚስት ነው። መምህርም ነው። ፖሇቲከኛ ነው። እስረኛም ነው። ስዯተኛም ነው። 

የሰብአዊ መብት ተከራካሪም። ቸርም ነው። ጓዯኞቻችን ሲያወሩ እንዯሰማነው፡ ዯመወዙን እቤቱ ይዞ የማይገባ፡ ይሌቅስ፡ 

ሇነዲያንም ባይሆን ሇወዲጆቹ የሚበትን ዯግ። ሀሳቡን ከመናገር ወዯሗሊ የማይሌ ሌበ ዯንዲና፡ የሀሳብም የገንዘብም ዯግ። 

ይሄ ባንዴ ወገን ነው። ክፉንም ዯግንም ሚዛን ሊይ ማስቀመጥ መሌካም ነውና፡ በላሊኛው ዘንዴ ዯግሞ ይሄንን እንዯጀግና 

እንዯአርበኛ ከሚቆጥሯቸው አሇቆቻቸው ጋር አብሮ ቃሉቲ ወሇሌ ሊይ የከረመ እስረኛ “ባንዲ፡ ስሌጣን ወዲዴ፡ ክፉ 

ይለታሌ”። እንዯጠሊት የፈረጅነውና እንዯችግራችን ምንጭ አዴርገን የቆጠርነው ኢህአዳግ ሳይሆን፡ እንዯ ባሌንጀራ 

የተሰሌፍናቸው ግሇሰቦችና ቡዴኖች፡ ከጠሊትም በሊይ ጠሊት ሆነው በተሰሇፉበትና የሀገራችን ነገር ከምንም በሊይ መፍትሄ 

አሌባ በሆነበት ሰኣት ሊይ ነው፡ የዛሬ ሶስት አመት የተነጠቅነውን ተስፋ፡ የተቀማነውን ዴሌ ስናብሰሇስሌ፡ ብርሀኑ፡ ብሬ፡ 

ወዯ ከተማችን፡ ቫንኩቨርና ሲያትሌ የሚመጣው። ዛሬ የሀገራችን ጉዲይ “ከመቼውም በሊይ”፤ “ከምንግዜውም በተሇየ 

መሌኩ፡” በከፋበት ሰዓት የሚለትን ቃሊት መጠቀም አይመቸንም። የሀገራችን ጉዲይ አምናም ካቻምናም፡ በሐይሇስሊሴም 

በዯርግም ሰዓት፡ ሁላም ከምንግዜውም በሊይ እንዯከፋ ነውና። ብቻ መሇስ ብሇን ስሇብርሀኑ ስናስብ፡ ይሄ ይሄ 

ይታወሰናሌ። ወዯዚህ ወዯመንዯራችን ከዘሇቀ ዯግሞ ይሄንን ቢያሰሊስሌ ወዯዴን። እነሆ በትንሹ። 

በግንቦት ያጣነውን በግንቦት እናስመሌስ 

በዘጠና ሁሇት ዓመታቸው ሌጆቻቸው ኦነግ መሆናቸው በመጠረጠሩ ስምንት አመታት ሙለ ያሇፍትህ የታሰሩና የሚማቅቁ 

ዜጎችን ይዛ የምትሄዴ ኢትዮጵያ አንፈሌግም። ሳጥን ገሌብጦና፡ ምርጫ አጭበርብሮ ሇብቻው አራት ሚሉዮን ሚሉዮን 

ተመራጭ ወይም ሇያንዲንደ አምስት መራጭ አንዴ ተመራጭ አሰሌፌያሇሁ ብል ሰውን በጥቅማጥቅም ሇማሰር በሚጥርና 

በሚገዛ መንግስት መተዲዯር አንሻም። ኢኮኖሚያችን እንዲዯገ እየነገረን፡ ህዝቡን አመት በዓሌ በሽሮ በሚያሳዴር መንግስት 

መገዛት አንገሽግሾናሌ። ዘፈናችሁ መረረኝ ብል በፈጠራ ክስ ወህኒ በሚከት ፍትህ ሚኒስቴር መተዲዯር በቅቶናሌ። የራሷ 

እያረረባት የሰውን ታማስሊሇች እንዱለ፡ የሰው አገር ዴንበር ጥሶ ዯም በሚያቃባ ስርአት መተዲዯር መሮናሌ። መንገደ ሁለ 

በፌዯራሌ ቅሌብ በተሞሊበትና ሰው ከቤቱ በወጣ ቁጥር፡ ደሊ ፈርቶ እንዱኖር ከተዯረገበት ስርአት ስር መተዲዯር በቅቶናሌ። 

ግን ዯግሞ ስሇበቃንና ስሇመረረን ብቻ አሌቀረሌንም፡ አይቀርሌንንም። በግንቦት ሰባት በቃን ስሊሌን አሌበቃንም። ይሄንን 

የመከራ ዘመን የሚያሳሌፍ ፡”ባህር የሚያሻግር ሙሴ” ያስፈሌገናሌ። በዚያ ባርነት በከፋበት ዘመን ከፈርኦን አገዛዝ ነጻ 

የሚያወጣውን ስሌት እንዯቀየሰው ሙሴ፡ ከኢህአዳግ አገዛዝ ፈሌቅቆ የሚያወጣ ንዴፍ የሚነዴፍ ነዲፊ፡ የትግሊችን ቀያሽ 

ያስፈሌገናሌ። ግን ዯግሞ ፖሇቲካ ብቻ የሚናገር አይዯሇም፡ ስንሰማውና ስንጋተው የከረምነውን የክስና የሽኩቻ ፖሇቲካ 

ሇውጦ፡ የመፍትሄ ሀሳብ ጠቁሞ መፍትሄው ሊይ ነፍስ ዘርቶ፡ ስጋና ዯም አሌብሶ የሚያሰሌፍ ጀግናም ጭምር እንጂ። በዚህ 

ሰዓት ነው ብርሀኑ ወዯ እዚህ ወዯ ምእራብ ጫፍ የሚዘሌቀው። ሲመጣም ይሄንን እንጠብቃሇን። ብርሃኑ ሲመጣ ነገር ሁለ 

ይሇዋወጣሌ። ያኔም የሆነው እንዯዚያ ነው። ግንቦት ሰባት። 

የጥያቄ መዓት የጥያቄ ናዲ 

ጸሀይ በምስራቅ ወጣች። ንጉስ መወሇደን የምታበስር ኮከብም በምስራቅ ታየች። ምጽአትም በምስራቅ ነው ይባሊሌ። እስኪ 

ዛሬ እንኩዋን ምእራቡ ይሇፍሇት። ዛሬስ ብርሀኑ በምእራብ ምን ይናገር ይሆን? በዱሲ ሰምተንሀሌ። በልስ አንጀሇስም 

አዴምጠንሀሌ። በቺካጎም ተከታትሇንሀሌ። እስካሁንም ግን መሌስ ያሌተሰጣቸው ብዙ አገራዊ ጥያቄዎች ሞሌተዋሌ። 

ብርሀኑ የኢትዮጵያን ጥያቄዎችና መሌሶች ሁለ ተሸክሞ ይዞራሌ ብሇን አናምንም። በመሰረቱ የኢትዮጵያ ጉዲይ ያሇው 

በኢትዮጵያዊያን ሁለ እጅ ሊይ እንጂ በግሇሰቦች እጅ አይዯሇም። ታሪክ ሰሪው ሰፊው ህዝብ አይነት ነገር ነው። ግን ዯግሞ 



እጆችን ሁለ በእጅ ስራው የሚያስተባብር መፍትሄ ጠቋሚ ፈሊስፋ ያስፈሌገናሌ። ሇዚህ ፍሌስፍና የምናጨው ከብርሀኑ 

የተሻሇ ፈሊስፋ ማን አሇ? ብርሀኑ ሆይ በግራ መጋባት ውስጥ የተቆሇፈ፡ የሚያዯርገው የጠፋው፡ የተጨነቀ ታዲሚ ነው 

የሚጠብቅህ። እንዴን ዘንዴ ምን እናዴርግ እንሌሀሇን።  

ወይስ ዴነን ሳሇ፡ ነገር ግን ዞር ብልብን ይሆን እንዳ? አንዲንዴ ሰዎች እንዯሚያወሩት ኢትዮጵያ እያማረባት እኛ እየባሰብን 

እየፈሇፈሌን ይሆን እንዳ? ከገባንበት አጣብቂኝ እነዯምን ሌንወጣ ይቻሇናሌ? አሇም ከጎናችን ይሰሇፍ ዘንዴ ምን እናዴርግ? 

ቀዴሞውንስ ነገር እዚህ አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጠን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊያንን ነጻ ማውጣት ይቻሇናሌን? ከዚህ 

ሌናዯረግ የምንችሇው ተጨባጭ ነገር ምንዴርነው? ሰሊማዊ ትግሌ ምን ማሇት ነው? ሰሊማዊ ትግሌ ሌክ አሇውን? ዴንበሩስ 

የት ዴረስ ነው? ሌክ በምርጫ 97 እንዯታየው፡ የኢትዮጵያን ህዝብ ሁለ የምናሳትፍበት የትግሌ ስሌትና ዴርጅት እንዯምን 

ሌንፈጥር ይቻሇናሌ? እነዚሀ ሰዎች አሌተቻለም፡ እውነቱን ሇመናገር። ስሇዚህ አፍንጫ አፍንጫቸውን በማሇት ካሌሆነ 

በስተቀር ሌናወርዲቸው አንችሌም የሚሌና፡ የሇም ከዚህስ በሗሊ ቅንጣትም ዯም መፍሰስ የሇበትም የሚለ ሀይልች ባንዴ 

ጠሊት ሊይ ተፋጠዋሌ። ይሄ መፋጠጥ ዯግሞ ዞሮ ዞሮ ግንቦት ሰባት ዯረሰ። ግንቦት ሰባት።  

ብርሀኑ ሆይ፡ ስምህን ትሆን ዘንዴ እንጠብቃሇን 

ብርሀኑ፡ ድ/ር፡ እነዚህን ሁለ ጥያቄዎች መመሇስ አሇበት ማሇት አይዯሇም። ነገር በንግግሩ ሁለ፡ እንዚህን መሰሌ ጥያቄዎች 

እንዲለን ከግምት ሉያስገባና የስሙን ያህሌ ትንሽ ትንሽ ብርሀን ሉፈነጥቅባቸው ይገባሌ። በተረፈ እኛ እንዯነዚያ እውቀት 

ማሇት የቡርዡዋው ስርአት ያሌሆነ ብቻ ነው ብሇው መጽሀፍ እንዲቃጠለ፡ (ስታሉን መሰሌ ቡዴኖች ይሊቸዋሌ፡ አንደ 

ወዲጃችን) ግብዞች፡ መጽሀፍ የሚያቃጥሌ፡ ባንዲ ባንዲ የሚሌ ተሰሊፊ ሇንም። ያሌገባንን እንጠይቃሇን። ያጠራጠረንን 

እንመረምራሌ። መሇስ ሉጠቁሙን ከሚችለ ወይንም በመሌስ ፍሇጋ ሉያግዙን ከሚችለ ጋር ተቀምጠን እንወያያሇን። እነሆ 

ወዯምእራብ አንጋጠን የሚመጣውን እንጠብቃሇን። 

ብርሀኑ፡ ወዯዚህ ወዯምእራብ ሰሜን አሜሪካ፡ እንኩዋን ዯህና መጣህ።  

እኛ የኢትዮጵያ ምእራባዊያን፡ ከምእራብ ሰሜን አሜሪካ፡         


