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ሶስተኛው መዴፍ 
 
 

(ከተስፋዬ ገብረአብ) 
 
 
 

እነሆ! “የስዯተኛው ማስታወሻ” የተባሇው መዴፍ ተሰርቶ ተገባድአሌ…  

በዚህ አያያዜ ቶል የምጨርሰው ይመስሇኛሌ። “ስዯት” ርእሰ ጉዲዩ ሰፊ ነው። ይፃፍ ከተባሇ 20 ጥራዝም 
አይበቃው። ሆኖም አጀንዲዬ ከሃገራችን ፖሇቲካ ሉያፈነግጥ እንዯማይችሌ ግሌፅ ነው። የአብዛኛው የስዯት 
ምክንያቱ ፖሇቲካውም አይዯሌ? በመሆኑም ስዯትና ፖሇቲካውን ከወቅታዊ ጉዲዮቻችን ጋር እያዋሃዴኩ 
እተርካሇሁ። 
 

* * * 
 

 “የስዯተኛው ማስታወሻ”ን የተሟሊ ሇማዴረግ አውሮፓን እየዞርኳት ነው።  
ስዊዴን፣ ጀርመን፣ ፊንሊንዴ፣ ሆሊንዴና ቤሌጅየምን ያዲረስኩ ሲሆን፣ ራሺያ እና ፈረንሳይ በቅርቡ 

የምፈፅማቸው ጉዞዎች ይሆናለ። “የስዯተኛው ማስታወሻ” የትረካ ማእከሌ ኔዘርሊንዴስ ናት። ሆሊንዴ ሊይ እንዯ 
ሌብ ያገኘሁት የአበሻ ሰው ታሪክ የኛን ዘመን አመፀኛ ስዯተኛ መወከሌ ይቻሇዋሌ። የአመስተርዲም “እሳቶች”ም 
ታሪክ መስራት ጀምረዋሌ። ከበረቱ ጅማሬው ሇትውሌዴ የሚያሌፍ ይሆናሌ።  

 
ሆሊንዴ ሊይ የስዯተኞች ካምፕ ውስጥ ስዯተኛ ሆኜ ገብቼ ነበር።  
ዲሩ ምን ያዯርጋሌ? በአንዴ ወር ውስጥ የመኖሪያ ፈቃዴ ሰጥተው አሰናበቱኝ። በርግጥ ቁርጥራጭ 

ወረቀቶቼን ሇመያዝ አንዴ ወር በቂ ነበር። እና በቀጣዩ ማስታወሻ እውነተኛውን የአውሮፓ የስዯት ህይወት 
ስሇማወጋችሁ ከወዱሁ ሇመራር ሳቆች ተዘጋጁ።  

በተመሳሳይ ወዯ ጀርመንም ሄጄ ነበር። ኑረንበርግ፣ ፍራንክፈርትና ሙኒክ ከተሞችን ጎብኝቻሇሁ ወይም 
ሰነባብቻሇሁ። ከዯብረዘይት ሌጆች ጋርም መሌካም ጊዜዎች ነበሩኝ።  

“ሳታስፈቅዯን ታሪካችንን መሸጥ ጀመርክ?” ሲለም ቀሌዯውብኛሌ።  
 

* * * 
አውሮፓ ሊይ ከጥቂት አንቱ የተባለ የኛ ሰዎች ጋርም ተገናኝቼያሇሁ።  
ከነዚህ አንደ ላንጮ ሇታ ነው። ኡትሬክት የተባሇች ከተማ ሊይ ተገናኘንና ከግማሽ ቀን በሊይ አብረን 

ቆየን። ላንጮን እንዯጠበቅሁት አገኘሁት። ከላንጮ ጋር ማውራት ምቾት የሚሰጥ መሆኑ አያጠያይቅም። 
ባነሳናቸው የኢትዮጵያ ታሪክ ነክ አጀንዲዎች ሊይ በአብዛኛው መስማማት ችሇን ነበር። መቸም ነጋሶ ጊዲዲና 
ላንጮን ማወዲዯር አይቻሌም። ድክተር ነጋሶ በህይወቱ ውስጥ የወሰነው ትሌቁ ውሳኔ፣ ከመሇስ ወዯ ስዬ ያዯረገው 
ሽግግር ነው ማሇት ይቻሊሌ። እራሳቸውን መሆን የማይችለ ሰዎች የሚያስከትለት ጉዲት ሇህብረተሰብ ይተርፋሌ። 
እና ላንጮ የጠበቅሁት አይነት ሰው ሆኖ አገኘሁት። በመሆኑም በቀጣይ መፅሃፌ ሊይ፣ “ከላንጮ ጋር ቡና 
ጠጣሁ” የሚሌ አንዴ ምእራፍ ይኖረኝ ይሆናሌ። በርግጥ ከላንጮ ጋር ቆይታዬን ገና አሊበቃሁም። እሱ ወዯ 
ሚኖርባት ወዯ ኦስል ከተማ ሄጄ በዴጋሚ ሊገኘው ቀጠሮ ይዘናሌ። 

  
ከድክተር ነገዯ ጎበዜ ጋር በስሌክ መገናኘት ከጀመርኩም ቆየሁ።  
እኒህ አንጋፋ የፖሇቲካ ሰው ያሌታተመና ተፅፎ ያሊሇቀ ማስታወሻ እንዲሊቸው ሰምቼ ስሇነበር፣ ይህንኑ 

አንስቼሊቸው ነበር። ማስታወሻው መኖሩንና በፈረንሳይኛ የተፃፈ መሆኑን ነግረውኛሌ። እንግዱህ በቅርቡ በዴጋሚ 
ወዯ ብራስሌስ ሄጄ ያንን ማስታወሻ በእጄ ሇማስገባት እጥራሇሁ። በ66 አብዮት ዘመን ከነበሩ ወጣቶች፣ በህይወት 
የቀሩና ብዙ ምስጢር የሚያውቁት እኒህ ሰው ናቸውና ከጊዜ ጋር መሽቀዲዯም ያስፈሌጋሌ።  
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እርግጥ ነው በርካታ ሰዎችን ሇማግኘት የስም ዝርዝር አውጥቼያሇሁ።  
ፕሮፌሰር ጌታቸው ሃይላ ላሊው ናቸው። እሳቸውም በአንዴ መጣጥፋቸው እንዯገሇፁት ከእኒህ አንጋፋ 

መምህር ጋር የቃጅማው ጊዮርጊስን ጠበሌ በመቋዯሱ እንዛመዲሇን። ከዚያ ባሻገር የእኒህ መምህር መፃህፍት 

ከሻንጣዬ አይሇዩም። “The Time Machine” የተባሇውን የሳይንስ ፊሌም አይታችሁታሌ? ጌታቸው ሃይላ ሇኛ 
እንዱያ ሆነውሌናሌ። አሜሪካኖቹ ቪዛ ከሰጡኝ ሚኒሶታ ሄጄ አገኛቸዋሇሁ። የመጪው መፅሃፌ አካሌም 
አዯርጋቸዋሇሁ። 
  

* * * 
 

ከሳምንታት በፊት ብራስሌስ ሄጄ ነበር።  
ስሇ መሇስ እና ብርሃነ ገብረክርስቶስ አንዲንዴ ነገሮችን አጊንቼያሇሁ። መቼም ብራስሌስ መሇስ በሚስጥር 

የሚመሊሇስባት ከተማ መሆኗን ታውቁ ይሆናሌ። አንዲንዴ ሃገር ወዲድች ብዙ ተባብረውኛሌ። ቀጣዩ መፅሃፍ ሊይ 
የሚወጣ ስሇሆነ ግን ያገኘሁትን የእሳት ዲር ወግ እዚህ አሌናገርም። እስከዚያው ሁሇቱ ቱጃሮች ሆዲቸውን 
ይቁረጣቸው።  

ሇነገሩ መሇስ ሆደን የሚቆርጠው አይነት ሰው አይዯሇም።  
ቅንዴቡን በጨው አጥቦ አዜብ መስፍንን የፖሉት ቢሮ አባሌ አዴርጓት አረፈው። በርግጥ የመሇስ 

ያፈጠጠ ዴርቅና ገርሞኝ እንጂ ይህች ነገረኛ ሴትዮ መጣች ቀረች ሇውጥ የሇውም። ከጀመርኩ ሊይቀር ግን 

አምባሳዯር ብርሃነን ትንሽ በሃሜት ብንቦጭቀው ምን ይመስሊችሁዋሌ? ሃሜት የማትወደ በItalics የተፃፈውን 
አንቀፅ የመዝሇሌ መብታችሁ የተጠበቀ ነው።  

  
….እንዯሚታወቀው አምባሳዯር ብርሃኔ እንትን ይወዲለ።  
በ2002 ማብቂያ ሊይ በተዯረገው የህወሃት ጉባኤ አምባሳዯሩን የህወሃት ፖሉት ቢሮ አባሌ ከመሆን ያዯናቀፋቸውም እንትን 

የመወዯዴ ጠባያቸው ውጤት ተኮር በመሆኑ ነው የሚሌ ሃሜት አሇ። ያ ባይሆን ኖሮ አምባሳዯሩ ከአዜብ መስፍን ያነሰ ችልታ 
አሌነበራቸውም። በርግጥ የግሌ ፋይሊቸው የሚያመሇክተው “ዩኒቬርሲቲ ገቡ” የሚሌ እንጂ “ጨርሰው ወጡ” የሚሌ የሇበትም። በዊንጌት 
ተማሪነታቸው ግን የመሇስ ሲንየር ነበሩ። አዜብ ዯግሞ መሇስን ከማግባቷ በፊት ወጥቤት ሰራተኛ የነበረች ሲሆን፣ ከዚያ ቀዯም ብል 
ዯግሞ የበጎች እረኛ ነበረች። እረኛ መሆን መሌካም ነው። ከእረኛነት ወዯ ቤተመንግስት የሚዯረግ ቀጥተኛ በረራ ግን ብዙውን ጊዜ አዯጋ 
አሇው። ይህቺ ሴትዮ፣ በሚዱያ ስትቀርብ እንዱህ “ስዴአፍ” የሆነችው፣ ፀሃይ እንዲሊገኘ ዘንጋዲ ፈጣን እዴገት ስሊጋጠማት ሳይሆን 
አይቀርም።  

ወዯ ዋናው ሃሜት ሌመሇስና አምባሳዯር ብርሃነ ፖሉት ቢሮነቱን ያጣው እንትን በመውዯደ ነው።  
ይሄ ሃሜት አይዯሇም! በርግጥ ሃሜት ነው። “እውነት አዘሌ ሃሜት” እንሇዋሇን። አምባሳዯሩ እንዯሚወራባቸው ከሆነ 

ብራስሌስ ሊይ በቢሮአቸው የሚሰሩ ቆንጆ እንትኖችን ፈጅተው ጨርሰው፣ ያንዲንድቹን ወዯ እህቶቻቸው ጭምር ተሻግረዋሌ። ይህን ስሌ 
መቼም ማንን ማሇቴ እንዯሆነ ሰራተኞቹ ስሇሚያውቁ ሳቅ በሳቅ ይሆናለ።  

ሳሌነግራችሁ ረስቼ!  
አምባሳዯሩ ከሚስታቸው ጋር ታረቁ እኮ!!  
“አራት ሚሉዮን ድሊር ይበቃሻሌ፣ ላሊውን መሌሺ። አምባሳዯሩም ይቅርታ ይጠይቅሽ እና ታረቁ።” የሚለ ሽማግላዎች 

ተሊኩባት። (ሽማግላዎቹ እነማን እንዯሆኑ አሊውቅም። ያው መቼም ፕሮፌሰር ይስሃቅ ኤፍሬም ይሆናለ። ላሊ ታዱያ ማን ሽማግላ አሇ?) 
የሆነው ሆኖ፣ ሽማግላዎቹም በእግረመንገዴ፣  

“ሶልሜ ታዯሰም ብትሆን ወንዯሊጤ አጊኝታ አግብታሇች። የሚያሰጋሽ ነገር የሇም” ስሊለዋት ተስማማችና አራት ሚሉዮን 
ድሊር ብቻ አስቀርታ፣ ላሊውን ሇህወሃት ተመሊሽ አዴርጋ ወዯ ብራስሌስ ገባች አለ።  

ዴንቅ ነው!!  
የህወሃት አባሊት እውነት መስልአቸው የሞቱሇት ትግሌ፣ የትግራይ ህዝብ በስሙ የሚነገዴበት አብዮት፣ እንዱህ የሚሉዮናት 

ድሊር መቀሇጃ ሆኖ አርፎታሌ። ሇነገሩ የህወሃት አባሊትም ሆኑ የትግራይ ህዝብ ይህን አያውቁም ማሇቴ አይዯሇም። “እንኳን ይቺን የዝንብ 
ወያኔ እናውቃሇን” ያሇው ማን ነበር?..... 

 
የሆነው ሆኖ ብራስሌስ ቆንጆ ከተማ ሆና አገኘሁዋት። እንዯ ጨርቆስ አይነት ኪስ አውሊቂዎች ግን 

ሞሌተውባታሌ። ብራስሌስ ሊይ ዯስ ካለኝ ነገሮች አንደ ካርሌ ማርክስና ቪክቶር ሁጎ ቡና ይጠጡበት የነበረውን 
ቦታ መጎብኘቴ ነው። ሁሇቱም ሰዎች ንጉሶቻቸው ሲያስቸግሯቸው ብራስሌስ እየመጡ ይጠሇለ ነበር አለ። እነሱ 
ቁጭ ይለባት የነበረው ቦታ ሊይ ቁጭ ብዬ ማኪያቶ ጠጣሁ። በርካታ ጎብኚዎችም ይህንኑ ያዯርጋለ። 
 

* * * 
ስዊዴን የሄዴኩ ጊዜም ማርክስን አስታውሼዋሇሁ።  

እዚያ የሄዴኩበት እሇት የሰራተኞች ቀን እየተከበረ ነበር። ሰሌፈኛ ወዛዯሮች “Marx Was Right!!” 
የሚሌ መፈክር ይዘው አገር ምዴሩን በጩኸት ሲበጠብጡ፣ እኔ ግንቡን ተዯግፌ በትካዜ እየተመሇከትኳቸው 
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ዋሌኩ። ከየሃገሩ የመጡ ስዯተኞች የአመፅ መዝሙርና ኢንተርናሲዮናሌን እየዘመሩ የየሃገራቸውን መንግስት 
ሲያወግዙ ዋለ። አሊየሁዋቸውም እንጂ በላሊ አቅጣጫ የብርቱካን ሚዯቅሳን ምስሌ የያዙ የኛ ሰዎችም፣ “አትነሳም 
ወይ!?” እያለ ነበር። ይህንን ያጫወተኝ ማቴዎስ ከተማ የተባሇው ገጣሚ ነው። በነገራችን ሊይ “ተነሳ ተራመዴ!” 
የተባሇውን የአየር ሃይሌ መዝሙር የገጠመው ማቴዎስ ነው የሚባሇው እውነት ነው?  

 

ሇነገሩ ምኑን ተነስተን ተራመዴነው?  
ተሽመዴምዯን ቁጭ ብሇን፣ እጃችንን ሇእግዚአብሄር እንዯዘረጋን ቀርተነዋሌ። አሁንማ ይቺ እጅ 

መዘርጋቷም ምቀኛ ተነስቶባት፣ አዱስ የሚታተሙት መፅሃፍ ቅደሶች ሊይ፣ “ኢትዮጵያ” የሚሇው “ሱዲን” በሚሌ 
መተካት ከጀመረ ስንት ጊዜው? መቼም ኢትዮጵያ የሚሎት ሃገር ጠሊቷ መብዛቱ? ግን ከምዴረ ገፅ አሌጠፋ 
ብሊቸው ተቸግረዋሌ። እንዯ ዴመት ዘጠኝ ነፍስ ያሊት ሃገር!  
 

* * * 
የስቶክሆሌም ቆይታዬ መሌካም ነበር።  
ፅጌረዲ ከተባሇች የዯብረዘይት ጓዯኛዬ ቤት ሁሇት ላሉት አዯርኩ። ጣት የሚያስቆረጥም የጉራጌ ክትፎ 

ሰርታ አበሊችን። ፅጌረዲ ሽበቷ ከመብዛቱ በቀር፣ ውበቷ እያንፀባረቀ ጠበቀኝ። ትክ ብዬ ሳስተውሊት ፅጌረዲ 
“ኢትዮጵያ”ን ራሷን መስሊ ታየችኝ። እዴሜ ውበቷን ያሌነካው፣ ትካዜና የወገኖቿ ናፍቆት የተጫጫናት!  

….እና ፅጌረዲ ገና ስታየኝ እንባዋ ገንፍል ፊቷን አሇበሰው።  
የሌጅነት ጓዯኛን በዴንገት ማግኘት እንዳት ዯስ ይሊሌ? ፅጌረዲን ረሳችሁዋት እንዳ? “የጋዜጠኛው 

ማስታወሻ” ሊይ ስሇሷ ተርኬ ነበር እኮ? ባሇቤቷም ታዱያ መሌካም ሰው ሆኖ አገኘሁት። ላሉት እንዱያውም እስከ 
አውሮፕሊን ማረፊያው የሸኘኝ እሱ ራሱ ነበር። ስሇዚያች የቢሾፍቱ ቀጤማ በመግባባት ማውራት በመቻሊችን 
በጣም ዯነቀኝ! ስሌጣኔ ማሇት እንዱህ ነው። የፅጌረዲ ነገር ሇዘሌአሇሙ ያከተመ ነው። ስሜቱ ግን አብሮኝ 
ዝንተአሇም ይኖራሌ። ሇመሆኑ የሚስታችንን የቀዴሞ የከንፈር ወዲጅ ቤታችን የመጋበዝ ችልታ ያሇን ሃበሾች ስንት 
እንሆን? እኔ በበኩላ የማዯርገው አይመስሇኝም። እንኳን ቤቴ ሌጋብዘው ገና ሳየው እንዯ ፊጋ በሬ የማገነግን 
ይመስሇኛሌ። ይህን ካሊዯረግሁማ ምኑን አበሻ ሆንኩት?  
 

* * * 
 

ወዯ ሩሲያ የማዯርገው ጉዞ ከአሁኑ ናፍቆኛሌ። 
ራሺያ እንዯገባሁ በቅዴሚያ የማዯርገው ምን እንዯሆነ ታውቃሊችሁ? ባቡር ወይም አውቶብስ ይዤ 

ኒዥኒይ ኖቭጎሮዴ እሄዲሇሁ። ይቺ ከተማ ከቅደስ ፒተርስበርግ ቀጥል ሶስተኛዋ የራሺያ ትሌቋ ከተማ ናት። 
ማክሲም ጎርኪይ የተወሇዯባትና የህይወትን መራራ እሬት የጨሇጠባት ከተማ። ኒዥኒይ ኖቭጎሮዴ የቢሾፍቱ ያህሌ 
ትታየኛሇች። ጎርኪይ እንዳት አዴርጎ ነው በቃሊት የሳሊት? የጎርኪይን ትረካዎች አንብባችሁ ከሆነ፣ ጎርኪይ ኒዥኒይ 
ኖቭጎሮዴ ሊይ ቆሻሻ ሇቃሚ ነበር። በሚሇቅመው ቆሻሻና የወዲዯቀ አጥንት ምክንያት ታዱያ እጁ ጠቆረበት። 
በሳሙና ፈግፍጎ ቢታጠበውም ሉሇቅሇት አሌቻሇም። ጎርኪይ ምንም እንኳ የነጣ ዴሃ ቢሆንም፣ የከንፈር ወዲጅ 
ሇማበጀት መሞከሩ ግን አሌቀረም።  

ኮረድቹ ከተዋወቁት በሁዋሊ እየተጠየፉት እንዱህ ሲለ ይጠይቁታሌ፣ 
“እጅህን ሇምን አትታጠበውም?” 
“ታጥቤዋሇሁ። ግን አይሇቅም!” ሲሌ ይመሌሳሌ። 

ከዚያም ኮረድቹ ሰበብ ፈጥረው ጥሇውት ዘወር ይሊለ።  
ጎርኪይ እንዱህ ያለ ታሪኮችን በውብ ብእሩ ያጫውተናሌ። እና ጎርኪይ ያቺ የናቀችውን ኮረዲ ዯግሞ 

ከ20 አመታት በሁዋሊ የአንዴ የፖሉስ ሚስት ሆና ተጎሳቅሊ እንዲገኛት እንዯዋዛ ያወጋናሌ። የጎርኪይን የህይወት 

ታሪክ ማንበብ ማሇት ቀኑን ሙለ መሳቅ ማሇት ነው። ጎርኪይ በ1936 በ68 አመት እዴሜው ሞስኮ አጠገብ 
ከሚገኝ መኖሪያ ቤቱ አረፈ። እንግሉዛዊው ዯራሲ ጆርጅ በርናንዴ ሾው የማክሲም ጎርኪይን የእረፍት ዜና 
መጥተው ሲነግሩት እንዱህ ሲሌ መናገሩ ተመዝግቦሇታሌ፣ 

“ጎርኪይ ሞተ? በለ የኔንም የመቀበሪያ ሳጥን አዘጋጁሌኝ። የ19ኛው ክፍሇ ዘመን ፀሃፍት የመሰናበቻችን 
ጊዜ እንዯዯረሰ ሇመናገር እዴፍራሇሁ።” 

እነሆ! ኒዥኒይ ኖቭጎሮዴን ሇማየት መጓዜ ነው።  
ቮሌጋ ወንዝን እስካየውም ቸኩያሇሁ። ኦካ ዲርቻም ቁጭ እሊሇሁ። የበረድው ወቅት ሳይገባ እንዴፈጥንም 

ጓዯኞቼ መክረውኛሌ። በረድው መውረዴ ከጀመረ ቮሌጋ እንዯ አሇት በረድ ይሆናሌ አለ። ጉዴ ነው። ወንዝ  
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ዯንዝዞ፣ እንዯ አስፓሌት መኪና ሲሄዴበት እግዜር ያሳያችሁ። የኛው ጀግናው አዋሽ ግን መዯንዘዙን 
አያውቅበትም። ከአመት አመት እያቅራራ የሚጓዘው አዋሽ!! ሃገር ወዲደ አዋሽ!! ስዯትን የተጠየፈው አዋሽ!! በሃገሩ 
ሊይ ዘምሮ፣ በሃገሩ መሬት ሊይ የሚቀበረው አዋሽ! ፀጋዬ ገብረመዴህን ትዝ አሊችሁ? እንዱህ ሲሌ… 

 

“…እስከመቼ ይሆን አዋሽ፣ 
አዋሽ ቡርቃው፣ መጫ ምንጩ፣ ዲዲ ፅንሱ፣ ሸዋ ፍንጩ፣ 
ውጠህ ተውጠህ እርጩ፣ 
ንግርትህ ምንዴነው አዋሽ? አባ ብቻ፣ አባ እንቅጩ፣ 
ዘሌአሇምህን ፈሰህ ሊታሌቅ፣ 
ምነው ተስፋ መቁረጥን አታውቅ? 
እስከ መቼ ይሆን አዋሽ? 
አዋሽ ቡቡ፣ ሮሮ ብርቁ፣ 
የዘሌአሇም ንዲዴ ስንቁ፣ 
እነ ዋቢሸበላማ ሰብረው ውቅያኖስ ሲዘሌቁ፣ 
እነ ግዮን አሌፈው ወርዯው፣ ሱዲንን ምስርን ሲያጠምቁ፣ 
ምነው ያንተ ጉዞ ብቻ በረሃ ሊይ መታነቁ?...” 
 

“አዋሽ” የብዙ ነገር ምሳላ ነው። “ሃገር ወዲዴ” የሚለት አለ። ፀጋዬ ገብረመዴህን በ“አዋሽ” የመሰሇው 
ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ሳይሆን አይቀርም። ጉዞው በረሃ ሊይ የታነቀበት ህዝብ! ግን ዯግሞ ተስፋ መቁረጥን 
የማያውቅ ህዝብ! ሇነገሩ የጀግኖች መፍሇቂያ የነበረ፣ የአዋሽ አባት ሃገር እንዱህ በአረም ተውጦ እንዯሚቀር፣ 
ልሬት ፀጋዬ ታይቶት ነበርን? ማን ያውቃሌ? ሇማንኛውም ቮሌጋን ሌጎበኝ ወዯ ሩሲያ መሄዳ ነው። እዚያ ሄጄ 
የሚያጋጥመኝንም “የስዯተኛው ማስታወሻ” ሊይ አወጋችሁዋሇሁ። 
 

 
(….በነገራችን ሊይ ሳሌረሳው… 
በምፅፋቸው መፃህፍት ምክንያት የሚናዯደ የወያኔ ዯጋፊዎች አስተያየታቸውን ሇምን በስማቸው እንዯማይፅፉ ሳሊስብ 

አሌቀረሁም። የብእር ስም መጠቀም ነውር አይዯሇም። አብዛኞቹ ግን ከኔ ጋር እንዯሚተዋወቁ ሆነው ይፅፋለ። እኔ ግን አሊውቃቸውም። 
ሇምን ይሆን የሚሸሸጉት? ማንን ይሆን የሚፈሩት? ያው መቼም አስተናጋጃቸው የኢትዮሚዱያው አብርሃ በሊይ ነው። ቀንደንም 
ሸኮናውንም እየሰበሰበ ይሇጥፈዋሌ። 

ሰሞኑን ዯግሞ፣ “የጋዜጠኛው ማስታወሻን የፃፈው የማነ ገብረአብ ነው” የሚሌ ፅሁፍ ሇጥፎ ነበር።  
ይሄ ሰውዬ ጤና የሇውም እንዳ? “ገብረአብ” የሚሌ ስም እየፈሇገ አስቸገረ እኮ! ባሇፈው “ንዋይ ገብረአብ ታሊቅ ወንዴሙ 

ነው” ብል ፃፈና አጋሇጥኩት። አሁን ዯግሞ የማነ ገብረአብ ሆነ የኔ መፅህፍ ዯራሲ!? ይሄ ሰውዬ “ገብረአብ” የሚባሌ ሰይጣን ሇክፎታሌ 
እንዳ? “የታገሰ ከሚስቱ ይወሌዲሌ” ይባሊሌ። ትንሽ ከጠበቃችሁ የኔ ግጥሞች ሁለ የይሌማ ገብረአብ ይሆናለ።  

ድክተር ሼክስፒር ፈይሳ! በቅዴሚያ እንዯምን ከርመሃሌ? ዯህና ነህ ወይ? ጤናህስ? ወዯ ዋናው ጉዲይ ሌግባና….አብርሃ በሊይ 
ጓዯኛህ ነው አይዯሇም? እባክህ ቀስ ብሇህ ምከረው። “ገብረአብ” የሚሌ ስም እየፈሇገ ከኔ ጋር የሚያያይዘውን ነገር ይተወኝ ብያሇሁ 
ይተወኝ! እንቢ የሚሌ ከሆነ ግን፣ ምን አዯርጋሇሁ? ያው መተው ነው። ገብረአቦች ሲያሌቁበት ምን እንዯሚውጠው አየዋሇሁ። ሇነገሩ 
አሁን አሁን አብርሃ ቆዲው ስስ መሆኑን ስሊየሁ፣ እሱን ማብሸቅ ዯስ ይሇኝ ጀምሮአሌ። አብርሃን ሇማብሸቅ ስዬን በጨረፍታ ነካ ማዴረግ 
በቂ ነው። ስዬን ከምትነካበት ሚስቱን ብትነካበት ይመርጣሌ።)  

 
ወዯ ቁምነገሩ ሌመሇስና…  
በመሰረቱ በፖሇቲካ ጉዲይ ግሇሰቦች ሊይ መንጠሌጠሌ በጣም አዯገኛ ነው። ግሇሰቦች ሰዎች ናቸው። ነገ 

ከአቋማቸው ሉንሸራተቱ ይችሊለ። ያን ጊዜ ዯብቁኝ ይመጣሌ። ሇዚህ መፍትሄው በአሊማ ዙሪያ መሰባሰብ ነው። 

የግንቦት 7 አባሌ ባሌሆንም፣ በሩቅ እንዯማያቸው ከሆነ አካሄዲቸው ተስፋ እና እምነት ያሳዴራሌ። አመራሩ 
ሲተማማ ሰምቼ አሊውቅም። የፖሇቲካ ፕሮግራም ነዴፈው፣ ባስቀመጡት መርህ መንገዴ ሊይ ሲጓዙ ይታያለ። 
በወሬ የተጠመደ አሇመሆናቸው ይታያሌ። ወዯ ተግባር በመግባታቸው ወያኔም ተዯናግጦአሌ። መሇስ ዜናዊ 

የግንቦት7ን ስም መጥራት መጀመሩ፣ በዯካማ ጎኑ ገብተው ስጋት እንዯፈጠሩበት ይጠቁመኛሌ።  
 
ወያኔ የሚንቅህ ከሆነ ስምህን አያነሳም።  
የነገዯ ጎበዜን ስም ከአፋቸው የማይሇዩት፣ ድክተር ነገዯ ከካስትሮ ጋር ተሻርከው፣ የሙስሉም ጀሇቢያ 

ሇብሰው አዱሳባ በመግባት፣ መንግስቱ ሃይሇማርያም ሊይ መፈንቅሇ መንግስት እንዯሞከሩት ሁለ፣  ከዛሬ ነገ አንዴ 
ተንኮሌ ሰርተው ዙፋኔን ጉዴ ያዯርጉኛሌ ብል ስሇሚጨነቅ ይመስሇኛሌ።  በርግጥም ወያኔን ሇማስወገዴ ፍሊጎቱ 
ካሇ ጊዜው አሁን ነው። ከወያኔ ወዯ ወያኔ የሚዯረገው ሽግግር ስር ከመስዯደ በፊት መንቃት ብሌህነት ነው። 

ፕሮፌሰር ጌታቸው ሃይላ የጠሩትን “የክተት አዋጅ” ከግንቦት7 የሰሞኑ “ወያኔን የማግሇሌ” ጥሪ ጋር ማዋሃዴ ግዴ 
ይሊሌ። ጥምረትም በጥንቃቄ ከተሰራበት ወጤት ያስገኛሌ…  
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* * * 
 

“የስዯተኛው”ን ሇመፃፍ ወዯ ሇንዯን የመሄዴ እቅዴም ይዤያሇሁ።  
ሇንዯን ሊይ ፍራሹ ተፈርሾ፣ ከርቤና ቀበሪቾ የተባለ እጣኖች ጢሳቸው እየተንበሇበሇ፣ የአየርባየር ትግለና 

ፖሇቲካው የጦፈበት፣ ወያኔ እንዯ ሽንኩርት ዴቅቅ ተዯርጎ የሚከተፍበት በርጫ ቤት መኖሩን ነግረውኛሌ። እዚያ 
በርጫ ቤት ተሰይሜ አንዴ የዘመናችንን የትግሌ ታሪክ እፅፋሇሁ። የነዚያ በርጫ ቤቶች አስቂኝ ጠባይ አብዛኞቹ 
ጫት ቃሚዎች የወያኔ ተቃዋሚዎች መሆናቸው ሲሆን፣ የጫቱ ገቢ ዯግሞ በተዘዋዋሪ ሇአዜብ መስፍን መሆኑ 
ነው። እዚህ ሊይ አንዴ የዘመነ ዯርግ ጄኔራሌ ትዝ አሇኝ። ሰራዊቱ እየሸሸ ሲያስቸግረው ምን ነበር ያሇው? 

 
“ታሪክ ዋሽቶአሌ፣ አሉያም ትውሌዴ ተኮሊሽቶአሌ!” 
 

ታሪክ እንኳ አሌዋሸም። ትውሌዴ ሳይኮሊሽ ግን አሌቀረም። ገና ሳይወሇዴ የሚሰዯዴ ትውሌዴ። በሌመና 
የሚኮራ ዜጋ የተፈሇፈሇበት ዘመን። ዲሩ! ሌጆቻቸውን አሜሪካዊ ሇማዴረግ የሚሻሙ መሪዎች ከነገሱበት ዘመን 
ምን ይጠበቃሌ? ሰዴቦ ሇሰዲቢ የሚሰጥ መሪ! ቃሌ የእምነት እስትንፋስ መሆኑን ያማያውቅ ንጉስ! … 
 

* * * 
 
በተቀረ “ስዯተኛው ማስታወሻ” ሊይ በርካታ ተነባቢ ታሪኮች ሳይኖሩ አይቀሩም።  

33 ምእራፋትን ያቀፈ ሲሆን፣ ከእነዚህ ውስጥ፣ “መሇስና ብርሃኑ”፣ “የመንገዳ ሊይ አበቦች”፣ 
“የአመስተርዲም እሳቶች”፣ “በጭጋጋማ ጉም ውስጥ”፣ “አስቀያሚ ገፅታችን”፣ “የሳጥናኤሌ ጉዲይ”፣ “የሻምቡ ንጉስ”፣ 
“የጁገሌ በርጫ ሊይ”፣ “የታማኝ ሸክም” (ታማኝ በየነን ይመሇከታሌ)፣ “አረጋዊ እና ግዯይ”፣ “በቃሉቲ ጣራ ስር”፣ 
እና “የስሇሊ ስራ” ሉጠቀሱ የሚችለ ናቸው። 

 
“የስሇሊ ስራ” የሚሇው ርእስ በጣም ተነባቢ ሉሆን ይችሊሌ። 
  
በጋዜጠኛነት ሙያ ብዙ የሰራሁ እንዯመሆኔ ስሇ ስሇሊ ስራ ጠሇቅ ያሇ ሌምዴና እውቀት አሇኝ። በመሰረቱ 

“የስሇሊ ስራ” ማሇት “ጆሮጠቢነት” ማሇት አይዯሇም። ባጭሩ “የተዯበቀ መረጃ ፈሌጎ ማግኘት” ማሇት ነው። ከዚያ 
ዝቅ ያሇ ላሊ ትርጉም የሇውም። የስሇሊ ባሇሙያዎችን በሁሇት ከፍል ማየትም ይቻሊሌ። የመጀመሪያዎቹ የፖሇቲካ 
አሊማ ሰሊዮች ናቸው። ላልቹ ጋዜጠኞች እና ዯራስያን ናቸው። ጋዜጠኞችና ዯራስያን የስሇሊ ስራ የሚሰሩት አንዴ 
የተዯበቀን እውነት ፈሌፍሇው በማውጣት ሇህዝብ ይፋ ሇማዴረግ ነው። የፖሇቲካ አሊማ ያሊቸው ሰሊዮች ዯግሞ፣ 
መንግስታቸውን አሇያም የሚያምኑበትን አሊማ ከጥቃት ሇማዲን ስሇሊ የሚያካሂደ ናቸው። በሁሇቱም ጎራዎች 
ዘንዴ የተዯበቀ መረጃ ሇማግኘት የረቀቀ ሙያዊ ስራ ይሰራሌ። ሇአብነት ህወሃት መሃሌ አገር ከሚገኙ አባሊቱ 
የሚያገኘውን የኢትዮጵያን ሰራዊት የሚመሇከት መረጃ በመሇስ ዜናዊ በኩሌ ሇዚያዴባሬ ያቀብሌ እንዯነበር መረጃ 
አሇ። ዛሬ ግን መሇስ የኢትዮጵያ መሪ ነው። በርግጥ ይህ ርእሰ ጉዲይ ሰፊ ነው። በቀጣይ መፅሃፌ በሰፊው 
ተንትኜዋሇሁ። በጋዜጠኛነት የስራ ዘመኔ መረጃ ሇማግኘት የምጠቀምባቸውን ዘዳዎችና የፖሇቲካ አሊማ ሰሊዮችን 
አስዯማሚ ፖሇቲካዊ የቁማር ጨዋታ አወጋችሁዋሇሁ። 

  
በመጨረሻ ….  
መፃፍ እንዯምቀጥሌ ማረጋገጥ እሻሇሁ። እንዯ አባኮዲ የሚያክሊለና ስማቸውን መግሇፅ የሚሰጉ 

ጥሌማሞቶች፣ ምን ያህሌ በፍርሃት ጉዴጓዴ ውስጥ እንዯሰመጡ ይታዩኛሌ። የቢሾፍቱ ቆሪጥ ምህረቱን 
ያውርዴሊቸው። በኔ በኩሌ ከሞት በቀር የሚያቆመኝ ሃይሌ የሇም! አያ ሞት ዯግሞ ካንዳም ስንቴ ስሇሳተችኝ፣ 
አሁን ተሊምዯን ቤተሰብ ሆነናሌ። ተራ ግሇሰብ ብሆንም መንፈሴ ብርቱ ነው። ስሇዚህ በህይወት ዘመኔ 
የማምንበትን እንዯሌቤ ተናግሬ ሇማሇፍ የወሰንኩ ሰው ነኝ። የኔን እምነት የሚጋሩ በሚሉዮናት ወገኖች እንዲለኝ 
ማወቄ ዯግሞ ብርታት ሆኖኛሌ። ወጣቶች በኔ ስሌት መፃፍ ጀምረዋሌ… 

 
“ብሾፍቱን ዲግም አታያትም!” እያለ የሚዝቱብኝ እንዳት የዋህ ናቸው?  
 
መፃህፍቶቼ ገና ዴሮ መሊ ኢትዮጵያን አጥሇቅሌቀውት የሇም እንዳ? ሇመሆኑ ከዚህ በሊይ በሃገር መገኘት 

አሇ? የስንቱን ወጣት ኢትዮጵያዊ አይን እንዯገሇጥሁ እነዚህ ጥቋቁር ሰዎች ቢገነዘቡ ቆመውም መሄዴ ባሌቻለ። 

“የዯራሲው ማስታወሻ” አዱስ አበባ ሊይ በዴብቅ እየታተመ 150 ብር በመሸጥ ሊይ ይገኛሌ። ማን እያተመ 
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እንዯሚሸጠው ግን እንኳን እኔ የወያኔ የፀጥታ ክፍሌም ሉዯርስበት አሌቻሇም።  
 
(…አዱስአበባ ከወያኔ ቁጥጥር ውጭ ስሇመሆኗ የሚጠራጠር ካሇ፣ እሱ የትም የሇም። ሳሞራ የኑስና ጌታቸው አሰፋ ነቅተው 

መጠበቅ የቻለት ቤተመንግስቱን ብቻ ነው። በተቀረ ወያኔ እንዯ ጉም ተንሳፎአሌ። አንዱት የትግራይ ሌጅ የሆነች ጓዯኛዬ 
እንዲጫወተችኝ፣ እናቷ የትግሬ ሹሩባ ተሰርተው መርካቶ መሄዴ አሌቻለም። የህዝቡን አይን ፈርተውና ተሳቀው ትተውታሌ። የትእዝብት 
አይን ከጦር በሊይ ይዋጋሌ። ይሄ የማይፈሇግ እውነታ የወያኔ ሰዎችን ፍርሃት ሇቆባቸዋሌ። እንዯምንሰማው ከሆነ፣ በግዴ ተይዘው እንጂ፣ 
የመሌቀቂያ ማመሌከቻ የሚያስገቡና ዱፕልማት ሆነው ውጭ ሃገር ሇመሄዴ የሚጠይቁ የወያኔ የአመራር አባሊት እየበረከቱ ሄዯዋሌ። 
ጎርፉ ሳይውጣቸው ባገኙት ቀዲዲ ሁለ፣ ከነጫጩቶቻቸው ሇማምሇጥ መሊ ጎርጓሪዎች ሆነዋሌ። እውነታቸውን ነው። መንግስቱ 
ሃይሇማርያም እነ ሇገሰ አስፋው ሊይ ያዯረሰውን ቅላት መቅመስ አይሹም…) 

  
የወያኔ ካዴሬዎች ራሳቸውም “የዯራሲው ማስታወሻ”ን በዴብቅ ከአዟሪ ሊይ እየገዙ፣ የገዛ ሃጢአታቸውን 

በማንበብ ሊይ እንዲለ ሰምቼያሇሁ። ካነበቡት መካከሌ ጄኔራሌ ባጫ ዯበላ (ዯስተኛው ጄኔራሌ) አንደ ነው። 
ካነበበ በሁዋሊ ሰዎች ሲጠይቁት የተናገረውን ፅፈው ሌከውሌኛሌ። እንዱህ አሇ አለ፣ 

 
“ስሇኔ የተፃፈው ሚዛኑን ያሌጠበቀ ነው። እኔ ጄኔራሌ የሆንኩት ከአስር አሇቃነት ተነስቼ ነው። ከእረኛነት 

ተነስተው ጄኔራሌ የሆኑ የህወሃት አባሊት አለ አይዯሇም ወይ?” 
 

በባጫ ዯበላ አባባሌ በጣም ተስማምቻሇሁ። ባጫ 100 % ሌክ ነው። ስሇዚህም አንዴ አሳብ ማቅረብ 
እፈሌጋሇሁ። ወያኔ ሲወዴቅ ጄኔራሌ ባጫ በወንጀሌ መጠየቅ የሇበትም። እስካሁን ሇፈፀመው ጥፋት አንዴ ነገር 
እንዱያዯርግ ግን እንጠይቀዋሇን። ይህም የሜጄር ጄኔራሌነት ማእረጉን እንዯሇበሰ፣ መስቀሌ አዯባባይ ሊይ ህዝብ 
በተሰበሰበበት የማይክሌ ጃክሰንን Moon Walking ይዯንስሌናሌ። ከዚያም ከነገንዘቡ ከነንብረቱ በነፃነት ወዯቤቱ 
ይሄዲሌ! ባጫ የስርአቱ ሰሇባ እንጂ ወንጀሇኛ አይዯሇም። መጪው መንግስት ይህን በማስታወሻው እንዱይዘው 
እፈሌጋሇሁ። 

 
እኔን በተመሇከተ የትውሌዴ ሃገሬን ዲግም አየሁ አሊየሁ አሳሳቢ አይዯሇም።  
ርግጥ ነው፣ በህይወት ወዯ ቢሾፍቱ የመመሇስ እዴሌ አሊገኝም ይሆናሌ። ገብረክርስቶስ ዯስታም 

ወዯሚወዲት ሃገሩ ሳይመሇስ ነው ህይወቱን ያጣው። ሙሴም 40 አመታት ከተጓዘ በሁዋሊም እንኳ እስራኤሌ 
የተባሇች ሃገሩን መሬት ሳይረግጥ ነው የሞተው። እና ሉያጋጥም ይችሊሌ። የነፃነት ትግሌ ጠባይ እንዱያ ነው። 
እስከ እሇተ ሞቴ ግን እግዚአብሄር የሰጠኝን የነፃነት መዴፍ “ግማሽ ነጋዳ! ግማሽ መዯዳ!” ከሆኑ ሰዎች አናት ሊይ 
አምበሇብሇዋሇሁ…  

 
(ዯራሲውን ሇማግኘት በሚከተሇው ኢሜይሌ አዴራሻ ይሊኩ፡ ttgebreab@gmail.com)  

መስከረም፣ 22 2010 

 
 


