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እስከ መቼ ድረስ የጥገኞች ጥገት እንሆናለን? 

ከፀሐዬ ደባልቀው 
January 14, 2016 

 

የድህነት ዘበኛ፣ የሰላም የዲሞክራሲ እና የልማት ፀር የነበረውን የደርግ አገዛዝ አስወግዶ የኢትዮጵያን 

ህዳሴ አስተሳሰብ የቀመረ፣ ያሰረፀና የኢትዮጵያን ህዳሴ በማስጓዝ ላይ የሚገኘው ኢህአዴግና አጋር 

ድርጅቶቹ በሃይል ማስወገድ ይቻላል ብሎ የተነሣው ነውጠኛው የግንቦት 7 አመራርና እሱ በተላላኪነት 

የሚያሰማራቸው ፋኖዎች የእናታግላለን፣ እንመራልሃለን.......... ብልጣ ብልጥ አባባል "ጭብጥ አሻሮ ይዞ 

ወደ ቆሎ ጠጋ" እንዲሉ ከሚታፈሰው ተቋዳሽ ለመሆን መሞከር እንደሆነ በሚገባ እናውቀዋለን፡፡ 

እነሱን ለምን በወገኖቻቸው ላይ ብልጦችና ጥገኞች መሆን ፈለጉ ብሎ መጠየቅ ጅልነት ነው። ይልቁንም 
ጥገኛ መሆን በፈለጉት ብልጦች ላይ ሳይሆን ጥገት መሆን በመረጡት የዋሆች ላይ ማተኮር እንፈልጋለን። 

 ከግርምት በላይ የሚሆንብን እነሱን ከቁምነገር ቆጥሮና ተሸውዶ ሳይሆን ወዶና ፈቅዶ የሚሰማቸውና 
የሚበዘበዝላቸው ገራገር ማህበረሰብ ማግኘታቸው ነው። ለአገርና ለህዝብ፣ ለዘመድና ወገን ማሰብና 
መቆርቅር ቢቀር ለራስ ጥቅምና ክብር መሆንና መቆም እንዴት ከባድ ሆኖ የጮሌዎች ሲሳይና አገልጋይ 
መሆን እንዴት እንደቀለለ መረዳት አቅቶናል። አንዴ መታለልና መዘናጋት ያለ ነገር ነው።  

 በዚህ በአሜሪካን አገር ፈረንጅ ፖለቲከኞች እንደሚሉት፡ “ጉዳዩ ስለገንዘብ አይደለም፣ ያው ስለገንዘብ 

ነው”። ጭብጥ አስደግፈን እንነጋገር። በዲያስፖራው ማህበረሰብ በተውሰኑት ኢትዮጵያውያን የሚታየው 
የጥገኛነትና የጥገትነት ምርጫ ለማስረዳት አስረጅ ሞልቷል። አንዱን ሰበዝ በማሳየት ብቻም ትልቁን ስእል 

ማሳየት ይቻላል። ለምሳሌ የግንቦት 7ቱ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የትጥቅ ትግል አስፈላጊና አዋጭ አለመሆኑን በ600 

ገጾች መጽሃፍ በማሳተም ልክ ቸብችቦ እንደጨረሰ፣ “በፔንሲልቫንያ ተራራ ላይ ቁጭ ብዬ ሌላ የትግል ስልት 

አያስብኩ ነው” አለ። ይህ ሲባል የሰማነው በ2008 በፈረንጅ አቆጣጠር ዶ/ር ብርሃኑ ያንን “የነጻነት ጎህ 

ሲቀድ” የሚለውን መጽሃፉን የጻፈው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ወደ መፈታቱ ገደማ ነው። መጽሃፉ እንዳልኩት 
ብዙ ማስረጃዎችና ትንተናዎች እያጣቀሰ ስለ ሰላማዊ ትግልና የምርጫ ውድድሮች የፖለቲካ ትግል አዋጭነት 
አስረግጦ የሚሰብክ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሌሎች እንደ ትጥቅ ትግልና የዓመጽ የትግል ስልቶችን 
አላዋጭነትና አውዳሚነት አበክሮ ለማስረዳት ይሞክራል።  

ዶ/ር ብርሃኑ ከእስር ከወጣና ከፔንሲልቫንያው የተራራ ሱባኤ በኋላ ግን በቀኝ ኋላ ዙር ተቃርኖ መጽሃፉ 
ውስጥ በስድስት መቶ ገጾች ከነገረን ስብከት ፍጹም ተቃራኒ የትግል ስልት ይዞ ብቅ አለ። ዓመጽ፣ ትጥቅና 
ሌሎችን ነገሮች አቀናጅቶ መንግስትን በኃይል መለወጥና ስልጣን በኃይል መያዝ የሚል የትግል ስልትና 
ዓላማ የሚያራምድ ግንቦት ሰባት የተሰኘን ድርጅት መመስረቱን አወጀ። 

 እንደዚህ ዓይነት መገለባበጥ ያስተዋለ ሰው “መጽሃፉስ?” ብሎ መጠየቅ ይጠበቅበታል። መጽሃፉ የተጻፈው 

ከዘጠና ሰባቱ (2005) ምርጫ በፊት ቢሆን ሆኖ ኖሮ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ላይ የታዩት የትግል ስልት 
አመለካከት ለውጦች በምርጫው ቀውስና ተያይዞ የመጣው እስር ያስከተሉት የአስተሳሰብ ለውጥ ነው ብለን 
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ማመካኘት እንችል ነበር። ያም ቢሆን የፖለቲካ ዓላማና ስልት በቂ ጊዜ ሰጥተውና መርምረው የሚገቡበት 
እንጂ በአንድ ምርጫ በሚደርስ ሽንፈት ወይም በአንድ ወቅት በሚደርስ እስራትና በተለያዩ መለስተኛ 
የፖለቲካ ክስተቶች እየተቃኘ ዓይነተኛ የቀመር ልዩነት የሚሰራበት እንዳልሆነ ይታወቃል። 

 ዋናው ቁምነገር፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት የፖለቲካ ችግሮችን ለመፍታት ዓልሞ የሚንቀሳቀስ 

ግለሰብም ይሁን ድርጅት ተልእኮውም ስልቱም መቀረጽ ያለበት “1) አስፈላጊ ነው ወይ? 2) ይቻላል ወይ? 

3) አዋጭ ነው ወይ?” የሚሉትን ጥያቄዎች በመመለስ እንጂ በየመድረኩ በሚያጋጥሙ ፈተናዎች በስሜት 

እየተነሱ መሆን አይኖርበትም። ይሁንና ግን የዶ/ር ብርሃኑ መጽሃፍ ይዘትና እሱ የሚመራው የግንቦት ሰባት 

ዓላማና ስልት ልዩነት ከ2005 በፊትና ከ2005 በኋላ መጥተው ቢሆን ስለትክክለኛነቱ ቢያከራክርም ሊገባን 
የሚችል ምክንያታዊነት ግን ይኖረው ነበር ለማለት ነው።  

ሁለቱም የሰማይና የምድር ያህል የሚራራቁ አቋሞች በዚህ አንድ ግለሰብ የተያዙት ከ2005 በኋላ ነው። 

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ለዚህ በቂ ምክንያት ነበረው። ሌሎች ግን “ለምን?” ብለው መጠየቅ አለባቸው። ከነሱ 
እወቀትና ዓቅም በላይ ባልሆነ ሰው ለመጭበርበር የውዴታ ፈራሚ መሆን የለባቸውም። እንዲህ ዓይነት 
ሁለት የተራራቁና የሚቃረኑ አቋሞችና ስብከቶች ሲቀርብላቸው ምክንያትና ማብራርያ የመጠየቅ ኃላፊነት 
መውሰድ አለባቸው።  

ያለ አሳማኝ ምክንያትና ማብራርያ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋን አምነውና ወደው የሚከተሉትና የሚላላኩት ሰዎች ግን 
በራሳቸው ፈቃድ ጥገት ለመሆን መርጠዋል ማለት ነው። የራሳቸው ምርጫ ውጤትና ኪሳራም ባለቤት 

የመሆን ኃላፊነት ከዚያው ጋር ይቀበላሉ። ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በወጣትነት ዘመኑ የኢህ አፓ ታጋይ ሆኖ ትጥቅ 
አንስቶ ነበር። አንዳርጋቸው ጽጌም እንደዚሁ። 

 ዶ/ር ብርሃኑ ያኔ የትጥቅ ትግል ፋሽን በነበረበት ዘመን፥ በወጣትነቱና በፋኖው ዘመን ጓደኞቹንና ትግሉን 

እዚያው አሲምባ ውስጥ ትቶ ወደ ውጭ የወጣው- የዛሬ 35 ዓመታት ገደማ ማለት ነው- በኤርትራ በኩል 
ነበር። ከዚያ በኋላ ደርግ ከወደቀ በኋላ ከአዲሶቹ አመራሮች በመግባባት ወደ አገር ቤት የተመለሰ ሰው ነው። 

አንዳርጋቸውም ኢህአፓ/ሠ ከህወሓት ሠራዊት ጋር ሲዋጋ ቆስሎ፣ በህወሓት ቤዝ ታክሞ፣ ህወሃት ውስጥ 
ሆኖ የራሴን ድርጅት መስርቼ እታገላለሁ ብሎና መስርቶ፣ ሰዎችን ለመመልመል፣ ወደሱዳን ልሂድ ብሎ 
ሄዶ፣ በዚያው ሳይመለስ ቀልጦ ከቀረ ብኋላ ከደርግ መውደቅ በኋላ እንደገና ወደ አዲሱ መንግስት ተቀላቅሎ 
የአዲስ አበባ መስተዳድር ጸሃፊ ከሆነ በኋላ በራሱ ፈቃድ ስልጣኑን የለቀቀ ሰው ነው። እነዚህን ታሪኮች 
ማስታወስ አስፈላጊ የሚሆንበት ምክንያት እነዚህ ሰዎች አሁን ሰለሚያደርጉት እንቅስቃሴ በውል ለመገንዘብ 
እንዲረዳ ነው።  

አንድ ሰው የትጥቅ ትግል በዓለም ዙርያ ፋሽን በነበረበት ጊዜ፣ ለትጥቅ ትግል በጣም አሳማኝ ምክንያቶች 
በነበሩበት ጊዜ፣ ብዙ ወጣት የትጥቅ ትግልን ለመቀበልና ለመቀላቀል ቁርጠኛ በነበረበት ጊዜ፣ የህዝብም 
የውጭም ድጋፍ በገፍ በነበረበት ጊዜ፣ የትጥቅ ትግልን ለማካሄድና ለመምራት እጅግ አስፈላጊ የሆነውን 
የወጣትነትና የአፍላነት ወቅት ላይ ትቶ የሄደ ሰው፣ አሁን በዚህ ዘመን የትጥቅ ትግል ለማካሄድ የሚያውጅ 

እንደ ዶ/ር ብርሃኑ ያለ ሰው “የትጥቅ ትግል ለማካሄድ፣ ፒ.ኤች.ዲ፣ መመለጥና መቦረጭ እጅግ አስፈላጊ 

ነገሮች ስለነበሩ አሁን ተሟልተዋል” እያለ ሊያሳምነን እየሞከረ ነው ማለት ነው።  
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ይህ ሲሆን “እኮ እንዴት?” ብሎ እንደሚያስብ ሰው መጠየቅ አለዚያም “እሺ እንግዲህ ካላቹህ” ብሎ እንደ 
ጥገት መታለብ ለኛ የቀረበ ምርጫ ይሆናል። ብልጣብልጦቹ በማጭበርበርም በማስመሰልም ምርጫውን 

ሰጡን እንጂ አላስገደዱንም። ስለዚህ ጥገትነት ግዴታ አይደለም፣ ምርጫ ነው። የዶ/ር ብርሃኑ ነጋ መጽሃፍና 

የግንቦት ሰባት የትግል ስልት ለታዛቢውና ለምክንያታዊ ሰዎች እንጂ ለዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ምንም የተምታታ 
ተቃርኖ የለውም። ተልእኮውም ስልቱም ለአንድ ዓላማ የተቀመረ ነው። መጽሃፉም ግንቦት ሰባቱም ሁለቱም 
ገንዘብና ድጋፍ ለማስገኘት በዚህም ጥገቶችና ተላላኪዎችን ለማጥመድ የተዘረጉ መንገዶች ናቸው። 

 ለምሳሌ ግንቦት ሰባት ምስረታውን ባወጀ ሰሞን የአርበኝነት ሰርተፊኬትን እያተመ 500 ዶላር በስፋት ወደ 
መቸብቸብ ነበረ የገባው። የዲያስፖራው ማህበረሰብ በገራገርነቱና በየዋህነቱ ብዙ ጊዜ ዕቁብ የተበላ በመሆኑ 

500 ዶላር ለመክፈል እንዲሁ ዝግጁ እንደማይሆንላቸው ሲገመቱ ድ/ር ብርሃኑና ዙርያውን የከበቡት 
የጥቅም ተቃማሽ ጋሻ ጃግሬዎቹ መላ መዘየድ ነበረባቸው። ያም በሆነ መንገድ የተወሰነ እምነት የሚፈጥር 

ተስፋና ጉጉት የሚጭር የሆነ ደመቅና ጎላ ያለ ማጭበርበርያ መጠቀም በማስፈለጉ ምንም ሳያፍሩ “በስድስት 

ወር ውስጥ የመንግሥት ለውጥ እናመጣለን” ብለው አወጁ። 

 ለዚህ የሰማያት ህልማቸው ኢሳት፣ ቪ.ኦ.ኤና ደጋፊዎቻቸው ከሚያንቀሳቅሷቸው ድረ-ገጾችና የቅዳሜ-እሁድ 
ዲስፖራ ሬድኖችን ሞገድ አጨናንቀው አጯጯሁት። ይህ እንግዲህ ጥርጣሬ በበዛ ጊዜ ትልቁን ዉሸት 
በመዋሸትና በመደጋገም ለመታመን ሞክር የሚለውን የፕሮፖጋንዳ ስልት ነው ያለምንም ሃፍረት 

የተጠቀሙት። ዶ/ር ብርሃኑ ራሱ በቪⶊኤ ቀርቦ ስድስት ወር ጠብቁን ሲል ተደመጠ። ታማኝ በየነ ዳላስ 

ድረስ ተጉዞ “በድክመታችን አንበሳጭ፣ መስቀል አደባባይ የምንገኝበት ሰዓት አሁኑኑ እዚህ እንነጋገር” ሲል 

ደሰኮረ። ይህ የተነገረውና በጆሯችን የሰማነው በ2010 እንደፈረንጆቹ ነው። 

ስድስት ወር የተባለው ነገር አምስት ዓመት አለፈው። ያኔ ለድሉ መቃረብና አይቀሬነት ማጣፈጫና 

ማስመሰያም የዓረቡ አብዮቶች፣ የኢትዮጵያ ዓቃቤ ህግ “በመፈንቅለ መንግስት ወንጀል” የከሰሳቸው ሰዎች 
የችሎት ሂደትንም ሌሎችም ክስተቶች በአስረጅነት ጥቅም ላይ ውለዋል። ጥገቷም እንደገና ተሞኘች። 
ወተቷን ያለስስት ለብልጦቹ ለገሰች። ይህ ችግር የብልጦቹ ብልጥ መሆን ተደርጎ መታየት የለበትም። የጥገቷ 
የጥገትነት ምርጫ ነው። ጅብ አድኖ፣ አስመስሎ፣ አነክሶ በመብላቱና በማግበስበሱ አይወነጀልም። ጅብ 
በጅብነት ነውር አይከሰስም። ላሚቷ ግን አጉል ሰዓትና ሜዳ ላይ ተጋልጣ መገኘት የለባትም። ከተገኘች ግን 
አጉል ምርጫ ይሆናል እንጂ ከራሷ በቀር ማንንም መውቀስ የለባትም። 

 ቀጥሎ የመጣው ማጃጃያ የአስመራ ጉዞ እወጃና “ተዋጊ ኃይል መስርተን እያሰለጥንን ነው” የሚል ነው። ይህ 

ልክ አልሸባብ የተሻለ እውቅናና ተደማጭነት ለማትረፍ ከአሁን በኋላ “ለአልቃይዳ አድሬይለሁ” ብሎ 
ካወጀው ጋር የሚመሳሰል ውሳኔና እርምጃ ነው። የተወሰነ ውጤትም ተገኝቶበታል። አሁን እንግዲህ ጥገቷ 
በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ መስተካከል አሊያም መሻሻል አለበት ብላ ታምናለች እንበል። እናም 
ለዚህ የሚደረገውን ትግል መደገፍ አለበት ብላ፣ በዚህም አቅጣጫ የበኩሏን ለማበርከት ፈልጋ የተወሰነ 
ዝግጁነት አሳየች እንበል። በአብዛኛው የጥገቷ ድጋፍ በኢትዮጵያ የተሻለ የዲሞክራሲና የሁሉም ዓይነት 
መብቶች የፖለቲካ ስርዓት እንዲመጣ ከመፈለግ የሚመነጭ ቀና ምኞት ነውም እንበል። ይህን እምንለው 
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ብልጥብልጦች “እናታግላሃለን፣ እንመርሃለን፣ እናስገኝልሃለን” እያሉ ለጥገቷ የሚነግሯት ተስፋ ይህኑኑ 
ስለሆነ ነው።  

በዚህ ማታለያቸው ተጉዘን የምናገኘው ሃቅ ግን ሌላ ነው። እንዲሁ ለክርክር ያህል “ጥገቷ ጋር እንዲጠጉና 

እንዲደመጡ እድል የሰጣቸው አጀንዳ ምንድነው” የሚለውን ብንመረምር የምናገኘው እውነት ምን 
ይመስላል የሚለውን ለመፈተሽ ያህል ነው። ኤርትራ ሄደው ለሻዕቢያ ማደራቸው ጸያፍ እሚያደርገው 

ኤርትራና ኢትዮጵያ ገና ያልተቋጨ ግጭት ውስጥ መሆናቸው ብቻ አይደለም። የኛ ሰው “ማንነትህ 

እንድነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ” ይላል። ትግሉ የዲሞክራሲና የመብት ጉዳይ ከሆነ ኢትዮጵያ ዉስጥ ያለው 

ስርዓት በነዶ/ር ብርሃኑ ምስክርነትም ቢሆን ከⶊዕቢያ ስርዓት በብዙ ርቀት የተሻለ ነው። ኤርትራ ውስጥ 
ያለውንና ሁኔታና የሻዕቢያን አለቅነት ችለው ካደሩ፣ የኢትዮጵያን ስርዓት አንገሽግሾናል የሚሉበት አሳማኝ 
አንደበት አይኖራቸውም። ነገሩ ወደ ሻዕቢያ መሄዱም እንደማጃጃያ ካገለገለ፣ ጥገቷም ጠያቂ ሆና 
እስካልበረገገች ድረስ ይህም ቢሆን ያስኬዳል። ጥቅምም ተገኝቶበታል። 

 የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ለማወክ ከግብጽ መንግስት የሴክርዩቲ በጀት ውስጥ ከተለገሰለት መጠኑ 
ያልታወቀ ገንዘብ የኢትዮጵያ አሸባሪዎቹን ለማደራጀትና ለማንቀሳቀስ በዓመት የሚሰጠው እንዳለ ሆኖ 
ለሻዕቢያ ገጽታ ግንባታና ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ማስገኛ ሁለት ሚልዮን ዶላር ለኤርትራውና ለግንቦት ሰባቱ 

ሚድያ ኢሳት መልቀቁን የሰማነው ከራሱ ከዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ነበር። ይህንንም በየ ስድስት ወሩ 500 ሺ ዶላር 

እንደሚለቀቅ፣ 60%ቱ ለኢሳት ጋዜጠኞች ደመወዝና የስርጭት ወጪ፣ የተቀረው ደግሞ ኮንግረስና ዋይት 
ሃውስ ለሻዕቢያ በጎ ዓይን እንዲኖራቸው ለማግባባት እንደሚውል በሰውየው አንደበት በጆሯችን ለራሳችን 
ተነግሮናል።  

ዋጋ ካወጣች ኢትዮጵያም ጥገቷም ለሽያጭ መቅረባቸው ነውር የሚሆነው ለነዶ/ር ብርሃኑ ሳይሆን ለሌላው 

ነው። ለምሳሌ ዶ/ር ብርሃኑ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ሰኔ 1992 (ከ16 ዓመታት በፊት) ዜጋ ከተሰኘው 
የግል መጽሄት፣ ፩ኛ ዓመት ፰ኛ እትም ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ ስለኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት 

ተጠይቆ ሲመልስ ቃል በቃል የሰጠውን መልስ እንጥቀስ፡ “ይህ ጦርነት ፍትሃዊና መደገፍ ያለበት ነው። 

የሚዋጉት እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ናቸው…አሁን እንደምናየው በለስ እየቀናን ነው፣ ድል በድል ሆነናል። 

የጠበቅነውን ያህል ቀርቶ ግማሽ ያህል እንኳን አልተቋቋሙንም።… እኔ በፊትም እምለው ነው፥ ይህ ጦርነት 
የተከፈለ መስዋእትነት ተከፍሎ ተመልሰን የማንገባበት ስለመሆኑ ማረጋገጥ አለብን የሚል ጠንካራ እምነት 
አለኝ። ለዚህ ደግሞ አንዱ የሻዕቢያ ጦር ዳግም ሊያንሰራራ በማይችልበት መልኩ መመታት አለበት የሚል 
ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ለውይይት መክፈት ያለብን የወደብ ጥያቄ ነው። እያደገ ያለውን ስድሳ 

ሚልዮን ህዝብ ይዘን ያለ ባህር በር መቀመጥ አለብን ወይ? የሚለው ወቅታዊ ጥያቄ ነው።” 

http://www.assimba.org/Articles/DrBerhanu_interview.pdf ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ያኔ 
የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱ ካሰበው በላይ መግፋት አለበት እያለ ሲመክር ነበር። እንደውም አጀንዳው 
ወረራውን ከመቀልበስ አልፎ እስከ ባህር በር ጥያቄ መስፋት አለበት ብሎ ነበር። ሻዕቢያንም በግልጽ 
ወራሪነት ግልጾት ነበር። ያኔ የተካሄደው ጦርነት ወረራውን ከመቀልበሱ በቀር የግጭቱ ሁኔታና መንስኤ 
ሳይመልስ ፍጥጫው በቀጠለበት ሁኔታ አስመራ የመጓዙና ከሻዕቢያ ጋር የመጎዛጎዙ እንቆቁልሽ የሚነሳውም 
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እነዚህ መሰል ታሪኮችን ስናስታውስ ነው። ሁሌም የትም እምናገኛት የማትቀር ታሳቢ እውነታ “ጥቅም” 
ናት። 

 በማያዳግም ምት መደምሰስ አለበት ሲባል የነበረውን ሻዕቢያንም፣ የባህር በር በሃይል መንጠቅ አለብን 
ሲባል የነበረውን አጀንዳም አስር ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሻዕቢያም የቀየረው ባህርይ ሳይኖር፣ የባህር በሩ 
በጉልበት የማስከበሩ ህሳብም መቋጫ ሳያገኝ የሻዕቢያን አሳዳሪነት ተቀብሎ የመግባቱ ሚስጥር ጥቅም ነው። 
ጥገቷም ይህንን እያየች የቀረበላትን ማድበሸበሻ በግርድፉ እየተቀበለች እሰከቀጠለች ድረስ ግንኝነቱ በጥገኛና 
በጥገት መካከል ያለ የምርጫና የውዴታ ግንኙነት ሆኖ ቀጥሏል። በዚህ ግንኙነት የጥቅም ፍሰቱ የአንድ 
አቅጣጫ ነው። ሁሉም ጥቅሞች ወደ ከጥገቷ ወደ ጥገኛው ይፈሳል በሚል ህግ ይገዛል። ለጥገኛዋ የሌለ 
የተስፋ መኖ ከማሰማት ውጭ ጠብ የሚል ነገር የለም። ጥገቷ ድንገት እንዳትባንን በደግነቷ ለማቆየት 
በየጊዜው የተለያዩ ማሰመሰያዎች ይቀመራሉ። 

 የዶ/ር ብርሃኑና፣ የነ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ፣ የነ አቶ ነአምን ዘለቀ የአስመራ ጉዞና ከዚያ ጋር ተያይዞ የተሰማው 
የፊሽካ ቀረርቶና ጩኸትም የማደናገርያው አካል ነው። ጥገቷ በሰማይ ተስፋ ሁሌም ያላትን ሳትሰስት 

ትለግሳለች፣ ጥገኛው ግን ውጤት ሳይሆን ሌላ ማታለያና ማጃጃያ ይዞ ብቅ ይላል። ስለዚህም “ትግሉ ወሳኝ 
ምዕራፍ ላይ በመድረሱና የመሪዎቹ በቅርብ መገኘት በመጠየቁ ከፈተኛው አመራር ሰራዊት ወደሚገኝበት 

አርበኛ ሄዶ ተቀላቅሏል” ተባለ። ጥገቷም ሰማች። በተስፋም ወተቷን እጥፍ ድርብ አድርጋ ለቀቀች። ግን 
ስንት ቀን ይዋሻል። ስንት የሌለ እውነትስ ይፈጠራል። የውሸትና የፈጠራ ተስፋዎቹም እደ ጤዛ አንድ በአንድ 
በነው ይጠፋሉ። 

 ጥገኞቹም እግር በእግር ሌላ ማታለያ ይዘው ብቅ ይላሉ። ጥገቷ “ወጊድ፣ መታለል በቃኝ” እስካላለች ድረስ 
እሽክርክሪቱ ከዚህ የተለየ ሆኖ ይህ የበዝባዥ ተበዝባዥ አሳዛኝ ግንኙነት ይሰበራል ተብሎ አይጠበቅም። 

ነአምን ዘለቀ “እየአምነኒ ወያአምን ዘሻዕቢያ” ብሎ በቀናት ውስጥ ፈርጥጦ መጣ። ኤፍሬም ዋልዴቦም ጥቂት 
ጦማሮች ስለኤርትራ ተራሮች ካስነበበ በሁዋላ የዋትስ አፕ ማህበረሰቡን መልሶ ተቀላቀለ። ከሁሉም በላይ 

አስቂኝ ድራማ ሆኖ የተገኘው የዶ/ር ብርሃኑ ገድል ነው።  

ዶ/ር ብርሃኑን በገንቢ ስራና ውጤት ለማድነቅ ተቸግሮ የቆየ ሰው ከዋሺንግተን-አስመራ-ብራስለስ የተሰራው 
ድራማ መደመም አይገልጸውም። እንዴ ጎበዝ፣ ለፈጠራ ችሎታና የመተወን ብቃትም እኮ የሚቸር አድናቆት 

አለ። ዶ/ር ብርሃኑ አስመራ ድረስ ተንደርድሮና በተስፋ ተሞልቶ የሄደበት አንዱ መተማመኛ ሞላ ነበር። ሞላ 

ብርሃኑን ለጥቂት ወራት ካሟሟቀ በኋላ በአዲሱ ዓመት መባቻ መላ መታ። ዶ/ር ብርሃኑ ባለችው አዲ 

ዓርቃይ፣ ዋልዱባና መተማ አካባቢ በስድስትና ሰባት ታጣቂዎች የተደራጁ አንድ-ሶስት ቡድኖች ወደ 

ኢትዮጵያ ለማስገባት ሞከረ። አልሆነም። አብዛኞቹ ተያዙ። ጥቂቶቹ ተገደሉ። አሁን ዶ/ር ብርሃኑ “ሞላ 

ቢጠፋ መላ አይጠፋም” አለና አንድ እቅድ ይዞ የፕረዚዳንት ኢሳያስ ጽ/ቤ ድረስ ቀርቦ የአውሮጳ ጉዞው 
ለኤርትራም ከፍተኛ ጥቅም እንደሚያስገኝ ከወዶጆች ማረጋገጫ እንደተገኘ አስረድቶ ከኤርትራ 
ለመውጣትና ላለመመለስ ያገኘውን ወሳኝ ዕድል ተጠቅሞ ወጣ። 

 ከዚያ በኋላ አልተመለሰም። አይመለስምም። ዶ/ር ብርሃኑ ወያኔን በትጥቅ ትግል ለማሰወገድ በሚል ራሱ 
የደረሰው ድራማ በዚህ መልኩ የተፈጸመ ካፕሽን ጻፈበት። በኋላ ላይ ግን የተሳሰተና ያለጊዜው የዘጋው 
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መስሎ ተሰማው። ይህም የሆነው በኦሮሚያ ከተሞችና በጎንደሩ ቅማንት የተነሳው ብጥብጥና ህውከት ሲያይ 
ነው። በቅጽበት ወደ ኤርትራ ተመልሶ የትጥቅ ትግሉን እየመራ መሆኑን በማስመሰል አሁን ከተፈጠረው 
ህውከት ጋር የጥገቷን ጉጉት ላማስቀጠል ድራማው ኢምክንያታዊ በሆኑ መልኩ፣ ጥበበኞች እንደሚሉት 

በድህረ-ጡዘት (anti-climax) ቅጥያ ለማራዘም የመጣለት ሃሳብ ኤርትራ ተመልሶ እንደገባ ማስመሰል 
ነው። 

 ከአምስት ዓመት በፊት ያሰፋው “በቃ” የሚል ጥቁር ቲ-ሸርት እንደገና ከክሎዜት አንስቶ ለብሶ፣ ያለበት 

አካባቢ እንዳይታወቅ በጭለማ አስከብቦ እንደ አንድ አገር መሪ “፩ኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ-፪ኛ ለዝቅተኛው 

ሰራተኛ- ፫ኛ- ለፖሊሱና ሰራዊቱ…” እያለ የቴሌፕሮምፕተር ጽሁፍ ከካሜራ ማንበብ ነው። አልበርት 

ካሙስ Absirdism ማለትም የተሳከረ ክስተት በቁሙ እምናይበት ድራማ ነው። የጥገቷ አይነቄነትና ፍጹም 
ተላላነት ገደብ አልባ እየሆነ ሲሄድ፣ የብልጣብልጥነቱ ጥልቀትም ማለባበሻም እያነሰና ወደ ግልጽ ማሞኘት 
እየተሸጋገር ሲሄድ እንገነዘባለን። የጥገቷን ቀልብ በመቆጣጠሩ ልብ ልብ የተሰማው ጥገኛ አጭበርባሪ ከዚህ 
በፊት በአራዳ ማሰመሰያዎች ለማለባበስ ያደርግ የነበረውን መጠነኛ ጥረት እየተወ ወደ ግላጭ ማጭበርበር 
ይገባል። 

 በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚታየን ጥገቷ ከስውር ብዝበዛው ብቻ ሳይሆን ከግልጽ ዘረፋውም መንቃትና ራሷን 
መከላከል ዳገት ሲሆንባት፣ በቀሽም ድራማዎች ሁሉ ስትታለልና ስትደለል የማየት አሳዛኝ ገጽታ ነው። እውቁ 
አሳቢና ደራሲ ሳሙኤል በኼት ደጋግሞ መውደቅና ደጋግሞ መሞከርን ይጠላል። ቢያንስ ግን በያንዳንዱ 

መውደቅና መሞከር የተወሰነ መሻሻል ከሌለ ነገሩ ሁሉ ከንቱ ውእቱ እንደሆነ ይነግረናል። Try again, fail 

again, fail better (እንደገና ሞክር፣ እንደገና ውደቅ፣ ግን የተሻለ አወዳደቅ ውደቅ።) ካልሆነ ግን 

እርግማን ነው። የአልበርት ካሙዝ ገጸ-ባህርይ አንድን ነገር ያለውጤት እየደጋገሙ የመልፋት ከንቱነት 

ለምን? 

የዳያስፖራው ሃሣብ ድህነትን እስከወዲያኛው ድል ለመንሳት አቅሙን አሟጦ ለሚታገለው የኢትዮጵያ 

ሕዝብ አቋሙን በእውን የሚያረጋግጠው እነኚህን ደም መጣጮችና በብልጣ ብልጦች ሊጠቀሙበት 

የሚሹትን ጥቂት ወገኖች እስከመቼ ድረስ በላሜ ቦራነት ጥገኞችን እሸከማለሁ በማለት ራሱን ጠይቆ 

በቃችሁ ሲላቸውና ከብዙሃኑ የዳያስራ አባላት ጋር በመሆን ሃገሩንና ወገኑን ሊታደግ ይገባል እላለሁ፡፡ 

 

በቸር እንሰንብት 

 


