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ንዴት ከረማችሁ ወገኖቼ？ ሰላም ነህ？ አትበል ያለኝ ግለሰብ ለምን？ ብዬ ስጠይቀው 

መልስህ እግዚአብሔር ይመስገን ሳይሆን ሰላም ነኝ እንድትል ታቀዶ የተጀመረ የሰላምታ 
ዘይቤ  በመሆኑ ነው ያለኝን እያሰብኩ ነው። ዘንድሮ ከመናገር ማዳመጥ ሳይሻል አልቀረም። 
ባለፈው እንዲሁ ተሰብስበን ስናወጋ ከመሃከላችን አንዱ በጨዋታ ማካከል “የወጠ ሰሪ ዱላ 

ማማሳያዋ ነው” ብሎ ሲተርት የወንድ ትምክህት ነው ተብሎ የደረሰበትን የነገር ቡጢ ታዝቤአለሁ። አንዳንዱ 
እሱ ያረገው ትክክል ሌላው የሚያደርገው ግን ለአቃቂር የተጋለጠ መሆኑን ሲጠቁም ቅር አይለውም። ደግነቱ 
ለምናደርገውና ለምንሰራው አዳማጭና ተመልካች መኖሩን ማሰባችን በጎ ጎን እንጂ ክፋት የለበትም። የእኔ 
ብጤ የለጋሽን ልብ የሚያራራው ከፈጣሪና ከቅዱሳን፣ ከማርያምና ከመላእክት፣ ጀርባ ቆሞ ነው ይባል የለ። 
ተመልካች ካለ አዳማጭ ካለ መፍራታችን ውሸት ከመቀባጠር መቆጠባችን አይቀሬ ነው። 
 
ዛሬ ወደተነሳሁበት ጉዳይ ልመለስ። እዚህ በውጭው አገር ድርጅት እንዳሸን የሚፈላበት ማህበር በየቀኑ 
የሚፈጠርበት ክስተት እውነት ነው። ታዲያ ሲቋቋም እንሰማና ሲፈርስ ሳንሰማ ደብዛው ይጠፋል። አንዳንዴ 
ከመጀመሩ የከሰመውን መቁጠር ያታክታል። የሁሉም ድርጅት ፈጣሪዎች ደግሞ ሥማቸው ይቀየር እንደሆን 
እንጂ መልካቸው በፊት ያየነው ነው። አንዳንዴ መልካቸውን አይተን ድርጅታቸውን አሳስተን ብንጠራ 
አይፈረድብንም።  አቶ ካሳ ከበደን የቀድሞ የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን ማለት ነው ወይስ የስደት የሽግግር 
መንግስት ሊቀመንበር ማለት የሚቻለው። “ልንገዛቸው ሳይሆን ሊገዙን ከማይፈልጉ ጋር እንዴት መወያየት 
ይቻላል..................” ያሉትን ካሳ ከበደን ነው ወይንስ ”አቶ ኢሳያስ ኢትዮጵያን ለመጉዳት ሃሳብ እንደሌላቸው 

መመስከር እችላለሁ ............” ያሉትን  አቶ ካሳን ነው መቀበል ያለብን። ግራ ያጋባል አይደል？ 

ሰው ለምን ተቀየር ነው የምትለው？ ብለው የሚጠይቁኝ እንደሚኖሩ ካለፈ ተመክሮዬ መናገር እችላለሁ። 

አዎ መቀየር መልካም ነናፍቆት የተሸፈነ ሆኖ ሳገኘው ነው ችግር ያለብኝ። ትላንት የደርግ ገራፌ የነበረ ዛሬ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ተጠግቶ “ሃገር ቤት በድል አድራጊነት ስትገቡ ሃገር ቤት አካብቼው በነበረው የሙያ 
ተመክሮዬ ላገለግል ፈቃደኛ ነኝ ብሎ ቃል ሲገባ የሱ ቃል መግባት ሳይሆን ያጨበጨበው ያሳዝነኛል።  
 
ወገኖቼ ዘንድሮ የስደት ያልተባለ ምን ነገር አለ በውጭ ሃገር “የኢትዮጵያ የስደት መንግሥት” “የስደት 
ማህበር” “የስደት ሲኖዶስ”  “የስደት የመማክርት ሸንጎ” “የስደት ባናቱ ሬስቶራንት” ........... የት ላይ እናቁም 

በጣም ብዙ ነው። እንዴው ለጨዋታው አገር ቤት ያለውን ምን እንበለው？ “ከስደት የተረፈ መንግሥት” 

“ለስደት ያልበቃ ሲኖዶስ” “ያልተሰደደ የመማክርት ሸንጎ” ትንሽ ቆይተን ሊሰደድ ያሰበ ሲኖዶስ፣ ለመሰደድ 
ያቀደ ሸንጎ ............ ማለት ልንጀምር ነው። የትላንትናው ነፍሰ ገዳይ የዛሬው ደራሲ ኮሌኔል ፍስሐ በስልጣን 
ላይ ሳሉ ኢሰፓን የተቃወመ ለመቃወም ያሰበ  .......................   ብለው ሕግ አውጥተው የነበረውን ስሌት 
ውስጥ አስገብቼ ነው ያሰበ የሚለውን የከተትኩት። ዛሬ ኮለኔል ፍስሐ በመጽሃፍ ጀርባ ላይ ሕዝቡን ይቅርታ 
ይጠይቁና በመጽሐፍ የታሪክ ትረካቸው ስልጣን ላይ በነበሩበት ሰዓት ጥፋተኛ አልነበርንም ይላሉ። ለነገሩ 
ከሞት የተረፉት ጥፋቴን አምኛለሁ ብለው ምሕረት መንግሥትን ጠይቀው የሞት ቅጣታቸው ወደ እድሜ 

ልክ በምህረት ተቀይሮ መለቀቃቸውን የምንዘነጋ ይመስላቸው ይሆን？ እንደ ሕጉማ ይቅርታ የጠየቁበትን 

ሲፈቱ ከቀየሩ መልሰው ዘብጥያ መውረድ ነበረባቸው። ዳኛ ብርቱካን በተመሳሳይ ሁኔታ እስር ቤት መልሰው 

ተወርውረው ተጥለው አየተን አልነበር？ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለማርያምን “እንደ ቴዎድሮስ ሽጉጤን  

እ 
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እጠጣታለሁ ብለው አልነበረም እንዴ  ምነው ተሰደዱ？” ሲባሉ  “ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ አውሮፕላን ቢኖር 

ኖሮ እሳቸውም ይሰደዱ ነበር” ብለው መለሱ ተብሎ ተነግሮ  ነበር ። ስደትን ወደድኩት ያሉ እሳቸው ብቻ 
ሊሆኑ ነው። 

 ታዲያ መሰደድን ሁላችንም እየጠላን እያለ ለምን ሁሉም እንዲሰደድ እንጥራለን？ የሚለው ጉዳይ ነው 

ሁል ጊዜ አይገባኝም። መሰደድ እኮ ጸጋ ነው ከተባለ ደግሞ ለምን መሰደድ እንዳይኖር እንታገል ሲባል 
እንሰማለን። የደርግ ባለስልጣንና የአእላፍ ነፍስ ተጠያቂ  የነበረ ግለሰብ ዛሬ በስደት ተደብቆ በለስልጣን 
ላይ እያለ ያላገኘውን መብት ተቀዳጅቶ እንዴውም ባዲስ መልክ ተደራጅቶ አገር ቤት ዲሞክራሲን ላሰፍን 
እታገላለሁ ይለናል። ለእኔ ይህ ትላንት ኢሰፓ ሆኜ ያልጨረስኩት ነገር አለና እንድጨርሰው እድል ስጡኝ 
እንደ ማለት እቆጥረዋለሁ። “አንዴ አታለኝ ቅሊታም ነህ፣ ሁለቴ አታለኝ ቅሌታሙ እኔ ነኝ” ይላሉ ፈረንጆች 
ሲተርቱ። ግባ  ቢባል መግባቱን እግዜር ይወቅ። 
 
ሁሉንም አሰላሰልኩና አንድ ሃሳብ መጣብኝ።  የስደት ዘፈን፣ የስደት ኪነት፣ የስደት እምነት የሚለውን ትተን 
ሃገር ቤት የመመለስ እንቅስቃሴ ሁላችንም ብንጀምር የሚፈራው መመለሳችንን የማይፈልገው ብቻ 

አይመስላችሁም？ለመታገሉም ከዘመድ ናፍቆት ለመዳኑም መመለሱ ይበጃል አልኩ። ሁሉም ነገር ወደ  

አገር ቤት ብለን እንነሳ በስደት የሚቀረው በሠራው መጥፎ ሥራ የተቸገረ ብቻ ይሆናል። ። ያ ደግሞ ጥሩ 
ማጣሪያ ወንፊት ይሆነናል። ይህንን ካላደረግን ግን እንዲሁ እህህን እያንጎራጎርን ወደማይቀረው የዘለዓለም 
ስደት ማዝገማችን አይቀሬ ነው። 
 
የከርሞ  ሰው ይበለን 
 

 


