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የ"ያ ትውልድ" የተዘከረበት "የጨረቃ ጥላ" ልቦለድን በጨረፍታ! 

"ያ ትውልድ ለዚህ ትውልድ ያወረሰው/ያወረሰን እዳውን ነው ወይስ ጸጋውን ...?!" 

 

በተረፈ ወርቁ 10-25-16 

 

እንደ መንደርደሪያ 

"የጨረቃ ጥላ" በሚል ርዕሰ በጋዜጠኛና ደራሲ አሥራት ከበደ የተደረሰው ባለ 398 ገጽ ረጅም 

ልቦለድ መጽሐፍ ባለፈው ሳምንት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ በብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና 

መጻሕፍት/ወመዘክር አዳራሽ ተመርቋል፡፡ በዚህ ረጅም ልቦወለድ መጽሐፍም ላይ በአዲስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የኮሙኒኬሽን መምህር አቶ ተሻገር ሽፈራውና የሥነ ጽሑፍና የኮሙኒኬሽን ባለ 

ሙያ የሆኑት አቶ ነፃነት ተስፋዬ ስለ መጽሐፉ ሙያዊ ማብራሪያና ለውይይት ማጫሪያ ጥናታዊ የዳሰሳ 

ጽሑፎቻቸው- አስታያየታቸውንና ትችታቸውን አቅርበው ነበር፡፡ 

በምሁራኑ ከቀረበው ሙያዊ ዳሰሳና ትችት በኋላም በመጽሐፉ ምረቃ ላይ ከተገኙ እንግዶች 

በረከት ያሉ አስተያየቶች፣ ማብራሪያዎችና ጥያቄዎች ተነሥተው ነበር፡፡ በዚህ ጽሑፍ እንደ ንዑስ ርዕሰ 

አድርጌ ያስቀመጥኩት፣ "ያ ትውልድ ለዚህ ትውልድ ያወረሰው/ያወረሰን እዳውን ነው ወይስ ጸጋውን ...?!" 

የሚለው ከበረታ የቁጭት ስሜት የመነጨ የሚመስል ሐሳብም ከአንድ ወጣት የታሪክ ምሁርና የሃይማኖት 

መምህር በመድረኩ የተነሳና ጎልቶ የተሰማ ጥያቄ አዘል አስተያየትም ነው፡፡ 

ይህ ረጅም ልቦለድ ደራሲው አሥራት ከበደ በመግቢያቸው ላይ እንደጠቀሱት፡- ‹‹በ1960ዎቹ 

መሬት ላራሹ፣ ፍትሕን፣ ሰብዓዊ መብትንና እኩልነትን ለሁሉም ዜጋ እንዲኾንና ዲሞክራሲያው ሥርዓት 

በኢትዮጵያ እንዲሰፍን … ወዘተ ጊዜውን፣ ዕውቀቱን፣ ላቡን፣ እንባውን፣ ደሙን- ክቡር ሕይወቱን ሳይቀር 

ያለ አንዳንች ማመንታት፣ ቆራጥነት መሥዋዕት አድርጎ ባቀረበው ያ ተኣምረኛና ትንግርተኛ ትውልድ 
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ታሪክ ላይ ተመስርተው የጻፉት እንደሆነ ይገልጻሉ፡፡ ደራሲው አስከትለውም:- "... ወደፊትም ገና በሰፊው 

የዚያ ትውልድ ትግልና የመሥዋዕትነት ታሪክ በተለያዩ እይታዎች በየዘርፉ እየተጠና እና እየተዘገበ 

እንደሚቀርብና የብዙ የኪነ-ጥበብና የሥነ-ጽሑፍ ሥራዎች መነሻ እንደሚሆን ፅኑ እምነትና ተስፋ 

እንዳላቸውም፤" ጭምር ጠንከር አድርገው ገልጸውልናል፡፡ ይህ እሰየው፣ ኧረ ይሁንልን የሚያስብል ነው፡፡ 

 

"የጨረቃ ጥላ" ከፖለቲካ ታሪክ ትርክት ወደ ማህበረሰብ ታሪክ ትርክት 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የቅርስ አስተዳደር/the Department of History and 

Heritage Management ትምህርት ክፍል ተማሪ በነበርንበት በ1990ዎቹ መገባደጃ ላይ የትምህርት 

ክፍላችን ለመጀመሪያ ዲግሪ ማሟያ የሚቀርቡ የተማሪዎች የመመረቂያ የጥናት ጽሑፎችን አስመልክቶ 

አንድ በመጠኑ ለየት ያለ ፕሮጀክት አስተዋውቆ ነበር፡፡ ይኽውም፡- ‹‹የመካከለኛውና የታችኛው 

የህብረተሰብ ክፍል ታሪክ፣ ከእነ ጉድለቱም ቢሆን ብዙ ከተጻፈለት፣ ብዙ ከተባለለት የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ 

ታሪካችን ጋር በእጅጉ የተቆራኘ የራሱ የሆነ በሚገባ ተመዝግቦ ለትውልድ ሊተላለፍ የሚገባው ታሪክ 

ነው፡፡›› በሚል መቆርቆርና ቁጭት ተማሪዎች ለመጀመሪያ ድግሪ ማሟያ የሚኾነውን የመመረቂያ ጥናት 

ጽሑፍ ትኩረታቸውን ከፖለቲካ ታሪክ ይልቅ በአመዛኙ ወደ ኅብረተሰብ/ማኅበረሰብ ታሪክ/Social 

History እንዲያዞሩ አድርጎ ነበር፡፡ 

ታዲያ እንደማስታውሰው በዚህ ፕሮጀክት የታሪክ ትምህርት ክፍል ውጤታማና አመርቂ ሥራ 

ነበር የሠራው፡፡ ዛሬ በዘመነ ኢሕአዴግ ‹‹አለምም ወይም የለምም›› ልንችለው በማይችል ደረጃ ያለ መኾኑ 

አሳዛኝና የሚያስቆዝም ቢኾንም እንኳ ቅሉ፡፡ ይህን አንጋፋውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት 

ክፍልን ‹የኅብረተሰብ ታሪክ ፕሮጀክት› ያነሳኹበት ያለ ምክንያት አይደለም፡፡ የደራሲ አሥራት ከበደ 

‹‹የጨረቃ ጥላ›› ኹለተኛው ረጅም የልቦለድ ሥራው በይበልጥ ‹ለኅብረተሰብ/ለማኅበረሰብ ታሪክ› ልዩ 

ትኩረት የሰጠ የተለየ ሥራ ኾኖ ስላገኘኹት ነው፡፡ 
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ደራሲው የዛን ትውልድ የፖለቲካ ታሪክ/ከፖለቲካዊ ተጋድሎው ይልቅ በአመዛኙ ወደ 

ኅብረተሰብ/ማኅበረሰብ ታሪክ ትረካ ያደላ ነው ማለት ይቻላል፡፡ በዛ ‹ፋኖ› ትውልድ ውስጥ የነበረውን 

የነጽሮተ-ዓለም/Ideology ፍጭትና ክርክር፣ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ 

የዘለቀውን ፖለቲካዊ ሕቡዕ አደረጃጀት፣ የትግል መስመራቸውን ልዩነትና አንድነት፣ በዛ ትውልድ እንደ 

ውዳሴ ማርያም በየዕለቱ የሚደግመውንና የሚተነተነውን የማርክሲዝምንና የሌሊንዚም ፍልስፍና፣ 

ሳይንሳዊ ሶሻሊዝምን … ወዘተ በተመለከተ ትንታኔና የሐሳብ ሙግት ውስጥ ጠልቀው አልገባም፡፡ 

ከዛ ይልቅ ያ ትውልድ እንደ ማንኛውም ሰዉ/ማኅበረሰብ ለሀገሩ ካለው ለፍትሕና ለርትዕ 

መስፈን፣ ለሰው ልጆች ሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እውን ለማድረግ ከነበረው ርእይ ባሻገር 

በዕለት ተዕለት ሕይወቱ ፍቅር የሚርበው፣ ማህበራዊ ኑሮ መስተጋብር የሚናፍቀው፣ የትዳር ሕይወትን 

የሚማትር- ዘርቶ መቃም፣ ወልዶ መሳም የሚያምረው፣ ቤተሰባዊ ሕይወት፣ ማኅበራዊ መስተጋብር … 

ወዘተ ይህ ሁሉ እረፍት የሚነሳው ብቻ ሳይሆን ይህን የሕይወት ታላቅ ዓላማ ዕውን ለማድረግም 

ሳይደክም፣ ሳይታክት ረጅም ርቀት የተጓዘ ትውልድ መኾኑን ይተርክልናል፡፡ 

ደራሲው ቤተሰባዊ ሕይወትን፣ ማኅበረሰባዊ ግንኙነቶችንና መስተጋብሮችን፣ የኑሮን/የሕይወትን 

ዓላማ፣ ለዛና ጣዕም ከነግሳንግሱና ከነስክሳሩ በሣላቸው ገጸ ባሕርያቱ አማካኝነት ከመጀመሪያው ገጽ እስከ 

ፍጻሜው ገጽ ሊያሳየን ሞክሯል፡፡ ያን ትውልድ በወከሉ ገጸ ባሕርያቱም ከወቅቱ ፖለቲካዊ ትኩሳትና 

ቀውስ፣ ነውጥና ውጥንቅጥ መካከል፣ የአብዮቱ የጭካኔ ጅራፍና ሰይፍ ስብእናቸውንና ጠንካራ 

መንፈሳቸውን ፈጽሞ ያልሸረሸረው የሕይወት ጀግኖችን ድል ነስተው፣ ትንሳኤ አግኝተው- በ‹‹የጨረቃ 

ጥላ›› ልቦለድ ውስጥ ነፍስ ዘርተው ሲንቀሳቀሱ እናያቸዋለን፡፡  

‹ሰው ሰው› የሚሸቱ፣ የፍቅርን ኃያልነት፣ የእምነትን ጽናት፣ የትዕግሥትን ብርታት፣ የቃል ኪዳንን 

ክቡርነት፣ የወገን የአደራ ቃልን በልባቸው ጽላት የተሸከሙ የዛን ትውልድ ጀግኖችን የኑሮ ውጣ 

ውረዳቸውን፣ የሕይወታቸውን ግብግብ ቀለል ባለና እምብዛም ባልተወሳሰበ መንገድ ይተርክልናል፡፡ 



4 | P a g e  
 

ደራሲው በዚህ ሥራ ውስጥ ከዘመኑ የሳይንሳዊ ሶሻሊዝም ፍልስፍና፣ ከአብዮቱ መፈክር፣ ከአንጃና፣ 

ከአናርኪስትቶች፣ ከ‹አናሸንፋለንና እናቸንፋለን› ፀጉረ ስንጠቃ ከበዛበት የወቅቱ አስፈሪ ፖለቲካና 

የአሰላለፍ ልዩነት ይልቅ- ፍቅርን፣ ማኅበራዊ ሕይወትን፣ ወቅቱን ማኅበራዊ ኑሮ ስንክሳሩን- ሸፍጡን፣ 

ተንኮሉን፣ ቅናቱን፣ ራስ ወዳድነቱን፣ ገንዘብ አምላኪነትን … ወዘተ በስፋት ተርኮበታል፡፡ እናም ‹የጨረቃ 

ጥላ› ከፖለቲካ ታሪኩ ኅብረተሰቡ ታሪክ ጎልቶ የወጣበት ሥራ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 

"ያ ትውልድ ለዚህ ትውልድ ያወረሰን እዳውን ነው ወይስ ጸጋውን ...?!" 

ባሳለፍነው ሳምንት ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮሮፖሬት በአገራችን ወቅታዊ ኹኔታ ላይ ለመወያየት 

በሸራተን አዲስ በጠራው መድረክ ላይ ከተፎካካሪ ፓርቲ በኩል ጽሑፍ ያቀረቡት የኢዴፓው ተወካይ አቶ 

ልደቱ አያሌው የ60ዎቹን ዘመን ትውልድ በተመለከተ አንዳንድ ፖለቲካዊ ስህተቶቹን በመንቀስ ወቀሳ 

አዘል ሐሳብ ሰንዝረው ነበር፡፡ ከአቶ ልደቱ አያሌው በኋላ ኢሕአዴግን ወክለው የጥናት ወረቅት ያቀረቡት 

አቶ በረከት ስምኦን አቶ ልደቱ ላቀረቡት ወቀሳ፡- ‹‹… እኛም እኮም የዛ ትውልድ አባላት ነን፤ 

የትውልዳችንን ጥንካሬውንና ብርታቱን አስቀጥለን፣ ስህተቱን ደግሞ አርመን የዛሬይቱን ኢትዮጵያ ዕውን 

ያደረገን ጀግኖች፣ ቆራጦች …፡፡›› የሚል እንድምታ ያለው ምላሽ ሰጥተው ነበር፡፡ 

 እንደሚታወቀው ያን ትውልድ በተመለከተ አብዛኛውን ጊዜ ተደጋግሞ የሚሰሙ ወቀሳዎች አሉ፡፡ 

ለዚህ መጣጥፌ እንደ ንዑስ ርዕስ አድርጌ የወሰድኩት "ያ ትውልድ ለዚህ ትውልድ ያወረሰን እዳውን ነው 

ወይስ ጸጋውን ...?!"  የሚለው ወቀሳ አዘል አባባልም ያን ትውልድ በተመለከተ በ‹የጨረቃ ጥላ› ረጅም 

ልቦለድ መጽሐፍ ምረቃ ላይ ከአንድ ተሳታፊ የተነሣ ጥያቄንና አስተያየትን ያዘለ ሐሳብ ነው፡፡ በዚህ 

ወቀሳና ውግዘት ዙርያ ከ‹የጨረቃ ጥላ› ልቦለድ መጽሐፍ አንፃር ጥቂት ነገሮች ላንሳ፡፡ 

በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ እጅግ ግዙፍ የኾነ ታሪክ፣ አሻራና ድርሻ ያለው ያ ትውልድ ስለ 
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አገሩና ወገኑ የነበረውን ፍቅርና ተቆርቋሪነት፣ የከፈለውን መሥዋዕትነት፣ ያለፈባቸውን  ውጣ ውረዶችና 

ጠመዝማዛ መንገዶች፣ ብርታቱንና ድካሙን፣ ድልና ሽንፈቱን፣ ወኔውንና ተጋድሎውን፣ ርእዩንና 

ተስፋውን … በተመለከተ ገና ብዙ ሊባልለት የሚገባውና ተጋድሎው ለበርካታ ኪነ ጥበባዊና ሥነ ጥበባዊ 

ሥራዎች መነሻ ሊሆን እንደሚችል ደራሲው አቶ አሥራት በመግቢያው ላይ ጠቅሶታል፡፡ 

በእርግጥም ያ ትውልድ ገና በአፍላ የወጣትነቱ ዘመን ለሀገሩና ለወገኑ ከነበረው መቆርቆርና ፍቅር 

የተነሳ ጊዜውን፣ እውቀቱን፣ ላቡን፣ እንባውን፣ ደሙን- ክቡር ሕይወቱን ሳይቀር ያለአንዳች መሰሰት 

መሥዋዕት አድርጎ ያቀረበ ትንግርተኛ፣ ተኣምረኛ የኾነ ፋኖ ትውልድ ነው፡፡ 

የድሃው፣ የጭቁኑ ኅብረተሰብ ክፍል ልጆች፣ አፍላ ወጣቶች- በታላቅ ጀግንነትና ወኔ ፍርሃትን 

ተቋቋመው ስለ ፍትሕ የተሟገቱ፤ በሞት ጣር ሸለቆ፣ አስፈሪ የጨለማ ፅልመት ውስጥ አልፈው፣ ከደሃው፣ 

ከጭቁኑ ገበሬ ጋር የበላውን በልተው፣ ረሃቡን ተርበው፣ ጥማቱን ተጠምተው፣ የመኝታ መደቡን 

ተጋርተው፣ በማጀቱና በጎታው ውስጥ ውለውና አድረው፣ ሀገርን ያህል - ኢትዮጵያን ያህል ትልቅ 

ምስጢር በልባቸው ውስጥ ቋጥረው - በምድር ልብ፣ በዋሻና በሸለቆ ውስጥ ለሕዝብ፣ ስለ ሕዝብ ከሕዝብ 

ጋር በአንድነት ቁመው፣ መክረውና ዘክረው፤ የተስፋ ዘርን በሕዝባቸው ልብ ውስጥ ያኖሩ ባለ አደራዎች፡፡  

ተራራን ባፈለሰ ፅናታቸው እንደ መርግ የከበደውን ያን ሁሉ የመከራ ውርጅብኝ ተሸክመውና 

ታግሠው፣ ስለ ጭቁኑ ወገናቸው ያላቸው ታላቅ የኾነ ፍቅርና መቆርቆር - ኃይልና ጉልበት ሆኗቸው 

የሕዝባቸውን ቀራኒዮ በጽናት፣ በትዕግሥት የወጡ ባለ ድሎች፤ ባለ ገድሎች፡፡ ለፍትሕና ለዲሞክራሲ፣ 

ለነፃነት፣ ለሰው ልጆች መብትና እኩልነት ሲሉ በየበረሃው የወደቁ የታጋይ ጓዶቻቸውን የደም ቃል ኪዳንና 

የወገናቸውን ፅኑ፣ ታላቅ አደራ በልባቸው ጽላት ተሸክመው ረጅሙን ተራራ የወጡ የሕዝብ ባለ 

አደራዎች፤ የሕዝብ አለኝታዎች፡፡ የወገናቸውን ተስፋውን፣ የነገ ሕልሙን ተሸክመው ረጅሙን ተራራ 

በጽናት የወጡ፣ ተራራን ያንቀጠቀጡ፣ ተራራን ያናወጡ ትውልዶች፣ ከእሳት የወጡ ትንታጎች፣ ፋኖዎች፡፡  



6 | P a g e  
 

ስለሆነም ያ ትውልድ ከነድካሙና ስህተቱ ቢሆን ክብር ልንሰጠው የሚገባ ትውልድ ነው ባይ 

ነኝ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህን ትውልድ በመውቀስም ኾነ በማመስገን ረገድ ታሪካቸውን ስናነሳም 

ቁስላቸው ያልሻረ፣ እስከ ዛሬ ድረስ በኀዘንና በሰቆቃ ውስጥ ያሉ ወላጆቻቸውን፣ ቤተሰዎቻቸውን፣ የትግል 

ጓዶቻቸውንና አጋሮቻቸውን መራር የኾነ ትዝታቸውን ጭምር እያሰብን መኾን የሚገባው ይመስለኛል፡፡ 

በእርግጥ አለመታደል ይባል ወይም ታሪክ አጋጣሚ ያ ትውልድ/የዘመኑ ወጣት በሀገራችን 

ለለውጥና ለብሩህ ተስፋ ይሆናል በሚል ተስፋ የለኮሰው፣ ያቀጣጠለው የአብዮት እሳት ወደ አስፈሪ ፃረ 

ሞትነት ተቀይሮ፣ ‹‹አብዮት የገዛ ልጆቿን ሳይቀር ትባላለች!›› በሚል አንድ ትውልድ ጭዳ ሆኗል፡፡ 

ደራሲው "የጨረቃ ጥላ" ልቦለድ መጽሐፍ ውስጥ በዛ ቀውጢ ሰዓት ‹‹አንጃ ኾነለች፣ አፈንግጣለች›› 

በሚል ሰበብ በገዛ ቤትዋ ውስጥ በሚዘገንን ኹናቴ በጩቤ ተወግታ የሞተችውን የኢሕአፓ አባል 

የሆነችውን መምህርት ፍኖትን ሞት በአሳዛኝ ኹኔታ ይተርክልናል፡፡ 

በገዛ ፓርቲዋ ጓዶች እጅ ሕይወቷ የተቀጠፈውን የሟች ፍኖት ባለቤት መምህር አባተም የፍቅርን 

የክብር አክሊልን በተቀዳጀበት የሚስቱ ልብ ዙፋን ላይ የተሰካውን በደም የቀላ፣ በደም የተነከረ ጩቤ 

በእጁ እንደያዘ፣ እንደ ‹አቤል ደም› የፍትሕ ያለ እያለ የሚጮኽውን፣ የሚስቱን ደም ጩኸት እያስተጋባ- 

‹ከአሁን ወዲህ ምን ሕይወት፣ ምን ኑሮ አለኝ› በሚል እጁን ለቀበሌው አብዮት ጥበቃዎች በመስጠት 

ወዶና ፈቅዶ ዘብጥያ የወረደበት አሳዛኝ ክስተት የሚነግረን ሐቅ፣ የሚነግረን መራር እውነታ አለው፡፡ 

መምህር አባተ ይህን በግፍ የወደቀች የባለቤቱን ሥቃይ፣ ይህን ከባድ ኀዘንና ሰቆቃ እስከ ሕይወቱ 

ፍጻሜ ድረስ ተሸክሞ ኖሯል፡፡ በሽምግልናው ዘመን ይህ ኀዘኑ፣ ሰቆቃቀውና የገጠመው ሥነ-ልቦናዊ 

ቀውስም ከእርሱ አልፎም ለሴት ልጁ ለሲ/ር ስኂን ተሻግሮ የፍቅርን ሕይወቷን ለጊዜውም ቢሆን እንዴት 

እንዳመሰቃቀለባት ይተርክልናል፡፡ በዛን ዘመን በሆነው ቀውስና ምስቅልቅል ውስጥ የደረሰውን ፖለቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ሰብዓዊ ቀውስ ገና አሁንም አወራረድን የጨረስነው አይመስለኝም፡፡ 

ከዚህም በላይ በዛን ትውልድ በቤተሰዎቻቸው፣ በወላጆቻቸው፣ በልጆቻቸው፣ በፍቅረኞቻቸውና 
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በትዳር አጋሮቻቸው ላይ ያደረሰውን የልብ ስብራትና የሥነ-ልቦና ቀውስ መዘንጋት ያለብን 

አይመስለኝም፡፡ እናም ከወቀሳውም ኾነ ከውዳሴው በሻገር ትውልድ ከትውልድ እርስ በርሱ በፍቅር፣ 

በቅንነት መንፈስ፣ በበጎ ሕሊና የምንነጋገርበት፣ ከጠላትነትና ከጭፍን የጥላቻ ስሜት ወጥተን የሰላምን፣ 

የፍቅርን፣ የተስፋን ዘር በመጪው ትውልድ ልቦና ውስጥ መዝራት ነው ያለብን፡፡ አለበለዚያ ግን እስከ 

መቼ በጠላትነት፣ በመፈራረጅና በመወቃቀስ እርስ በርሳችን እየተወጋገዝን እንቀጥላላን፡፡ 

 

ይቅርታንና ዕርቀ-ሰላምን የሚማጸነው "የጨረቃ ጥላ" 

‹የጨረቃ ጥላ› ከዋና ገጸ ባህርያቱ መካከል የኾኑት አቶ ጌታነህ ለዓመታት የኖሩበት የተንኮል፣ 

የምቀኝነት፣ የክኽደት፣ የቅናትና የገንዘብ አምላኪነት እኩይ ጠባይ በመጨረሻ ራሳቸውን አቅሎና አዋርዶ 

ቢያሳያቸው፣ በዕድሜያቸው ጀምበር ማዘቅዘቂያ ላይ- ለነፍሳቸው ብርቱ ሥቃይ፣ ለሕሊናቸው እረፍት 

የለሽ የሌት ተቀን ወቀሳ እረፍት ለማግኘት ሲሉ ዕርቅን፣ ይቅርታን ፍለጋ የሔዱበትን፣ የማሰኑበትን 

የፍቅር፣ እውነት፣ የፍትሕ መንገድ ደራሲው ባማረ ኹኔታ ይተርክልናል፡፡ 

እኚህ ሰው ይቅርታን ፍለጋ መንገዳቸውን የጀመሩት ደግሞ ከቤታቸው፣ ከትዳር አጋራቸው/ 

ከሚስታቸው ጀምረው ነው፡፡ በኋላም በመቀጠል ደግሞ አብሮ አደግና መልካም ወዳጃቸውንና ታላቅ 

በደል የፈጸሙባቸውን አቶ ሣሕለ ድንግልን- ጓዴ፣ ወንድሜ ሕያው የሆነው መንፈስህ ያየኛል በሚል 

የበደለኝነት ስሜት በልጃቸው በስሜነህ እግር ስር ወድቀው ይቅርታን፣ ዕርቀ ሰላምን እየለመኑ፡- 

‹‹… አዬ ሣህለ፤ በቁም ብቻ አልነበረም ዐርፈህም መልካም ነገርን አስተማርኸኝ፡፡ የጎደፈ ሥራዬን 

በበጎ ነገር እንዳጸዳው አደረከኝ፡፡ እንደ ነፍሰ ገዳይ ልብ የአንተ ስም በተነሣ ቁጥር በየኮሽታው 

የምትበረግግ ቀልቤ እንድታርፍ፣ በስተርጅና ፀፀቴን አጥበህ እፎይ እንድል፣ በልጆችህ በኩል 

ምሕረትን ሰደድክልኝ፡፡ ከዚህ በላይ ምን ትውልልኛለኽ …፡፡›› (ገጽ. 301) 
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ደራሲው በዚህ ትረካ ውስጥ ሊነግረን የፈለገው አንድ ሐቅ ያለ ይመስለኛል፡፡ ዕርቅን ከራሳችን፣ 

ከቤታችን፣ ከጓዳችን ጀምረን ማከናወን ያለብን መኾኑን፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ለእኔ ያ ትውልድ የፖለቲካ 

መስመር ልዩነት በአንጃና በቡድን ተከፋፍሎ እርስ በርስ የተበላላበትን አስከፊ የታሪክ ምዕራፍ ዘግቶ 

ከራሱ ጀምሮ- ይቅር ለመባበል፣ ዕርቀ ሰላምን ለማውረድ የሚያስችለው የመንፈስ ልዕልናን ዛሬ እንኳን 

በዕድሜው ጀምበር መጥለቂያ ላይ ይህን ታላቅነት፣ ይህን ክብር፣ ይህን ጀግንነት፣ ይህን የመንፈስ 

ልእልናን ይጎናጸፉ ዘንድ ደራሲው እየጠየቀ፣ እየማለደ፣ በብርቱ እየተማጸነ ያለ ይመስለኛል፡፡ ‹‹ታላቁ 

ነፍስ›› በመባል በሕዝቡ ዘንድ የሚሞካሸው የህንዱ የነጻነት አባት ማህተመ ጋንዲ፡- ‹‹The weak can 

never Forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.›› እንዲል፡፡ 

ከኹለት ዓመት በፊት አንጋፋው የፖለቲካ ምሁርና ታጋይ ፕ/ር መረራ ጉዲና ‹‹የኢትዮጵያ ፖለቲካ 

ምስቅልቅል ጉዞና የሕይወቴ ትዝታዎች፡- ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ኢሕአዴግ›› በሚል ርዕስ 

ባሳተሙት መጽሐፍ በዛ ትውልድ መካከል ያለው የጠላትነት ስሜቱና የእርስ በርስ የጥላቻ መጋረጃው ገና 

እንዳልተገፈፈ እንዲህ በራሳቸው አንደበት እንዲህ ተርከውልን ነበር፡፡ 

የመኢሶኑ ዶ/ር መረራ በእስር ቤት ውስጥ ሳሉ እርሳቸው የወንዶች እስረኛ ካቦ አክራሪዋ 

የኢሕአፓ አባል ወ/ሮ ገነት ዘውዴ (የቀድሞዋ የትምህርት ሚ/ር አሁን በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር) 

ደግሞ የሴቶች እስረኛ ካቦ መሆናቸውን ገልጸው፣ ከከርቸሌ ወኅኒ ቤት ከተፈቱ በኋላ ግን አብረው 

ባቋቋሙት የጋራ ቤቶች ማኅበርም ሆነ በ1997ቱ ምርጫ ክርክር ወቅት ፊት ለፊት ቢገናኙም የእግዜር 

ሰላምታ እንኳን ተለዋውጠው እንደማያውቁ አስረግጠው ይነግሩናል፡፡ 

ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የእኔና የእርሷ ‹ውቃቢያችን ስለማይዋደድ ነው› በሚለው ተራ፣ ትርጉም 

አልባና ዘልማዳዊ አባባል ዶ/ር መረራ ጉዲና እንደዋዛ ያቀረቡት ምክንያታቸው ውስጠ ቋጠሮው ሲፈታ- 

በአገራችን ፖለቲካ ሰማይ ላይና በፖለቲከኞቻችን መካከል ለበርካታ ዓመታት የተጋረደው የጠላትነት 
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ዳመና እንዳልተገፈፈና ያልተወራረዱ የቂም በቀል ሂሳቦች እስካሁንም ድረስ ሞተው ያልተቀበሩ፣ ሕያውና 

በይቅርታ ያልተዘጉ መሆናቸውን የሚጠቁመን ይመስለኛል፡፡ 

በእርግጥ እንዲህ ዓይነቱ ‹‹የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም›› መርህ የአብዛኛዎቹ ኢትዮጵያን 

ፖለቲከኞች ጠባይ እንደሆነ በርካታ ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ በቅርቡ እንኳን በምርጫ 97 

ማግሥትና አሁንም ድረስ ቀጥሎ ያለው በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና 

ፖለቲከኞቻችን እርስ በርሳቸው የሚካሰሱበት፣ የሚዘላለፉበት፣ የአንድ ወቅት ምስጢራቸውን በአደባባይ 

በመግለፅ አንዱ የአንዱን ፖለቲካዊ ሰብእና የሚያንቋሽሹበት፣ ለዕርቅ፣ ለሰላም ሳይሆን ለበቀል 

የሚፈላለጉባቸው መድረኮች መበራከታቸውን ደግመን ደጋግመን አስተውለናል፡፡ 

ይህ ዘመን በማይሽረው ቅያሜ፣ በቂም በቀል እሽሩሩ፣ በጠላትነትና በመጠፋፋት የደመቀው 

የአገራችን ፖለቲካ ምስቅልቅል ጉዞና ሸካራው የፖለቲከኞቻችን ልብ ዛሬም ድረስ ለይቅርታና ለምሕረት 

ዝግ መሆኑን በእርግጥም የሚመሰክርልን ነው፡፡ 

ደራሲው በ‹የጨረቃ ጥላ› ድርሰቱ በሳላቸው ገጸ ባህርያቱ በአቶ ጌታነህና በአቶ ሣህለ ድንግል 

ቤተሰዎች አማካኝነት ሊነግረን የፈለገውም ሐቅና ለሀገሩ፣ ለሕዝቡ፣ ለወገኑ ምኞቱና ሕልሙ- ‹ያጠፋው 

ተጸጽቶ፣ የበደለውም ክሶ› እና አበው እንደሚሉትም ‹‹ከታጠቡ አይቀር እስከ ክንድ፣ ከታረቁ አይቀርም 

ከልብ›› እንደሚሉት ለይስሙላና ለፖለቲካዊ ፍጆታ ሳይኾን ከልብ የኾነ እርስ በርሳችን በፍቅርና 

በወዳጅነት የምንቀባበልበት እውነተኛ ዕርቅ ወደምናደርግበት የመንፈስ ልእልና ላይ እንድንደርስ በብርቱ 

እተማጸነና እየተመኘልን ያለ ይመስለኛል፡፡ አበቃሁ!! 

ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ! 


