
‹‹ያንኪ ጎ ሆም›› 
አሜን ተፈሪ 12-09-16 

ኢህአዴግ አዲስ አበባን በተቆጠጠረ ሰሞን፤ ከእጄ የገባ አንድ የቴፕ ካሴት ነበር፡፡ ግን 

ካሴቱ የዘፈን ካሴት አይደለም፡፡ ካሴቱ በሙዚቃ መሣሪያ በተቀነባበረ ዜማ የታጀበ ውብ 

ግጥም የያዘ ነበር፡፡ ግጥሙን ስሰማው፤ በቅርጽ እና በድምጸት ከአስማማው ኃይሉ (ነፍሱን 

ይማረው) ‹‹አያ ሻረው ሆዴ›› የተሰኘ ግጥም ጋር ዝምድና ያለው መስሎ ተሰማኝ፡፡ 

የግጥሙ ዘዬ ከአስማማው ጋር የተቀራረበ ነው፡፡ ግጥሙ፤ የምጸት እና የሐዘን ስሜት 

የገነነበት ተራኪ ግጥም ነው፡፡ አንባቢውም ድምፀ መልካሙ ጋዜጠኛ ሞገስ ሐብቱ 

መሰለኝ፡፡  

ግጥሙ ለብዙ ጊዜ ሳይገናኙ የቆዩ ሁለት ሰዎች በድንገት ተገናኘተው እናያለን፡፡ ጓዳዊ 

ዝምድና የነበራቸው እነዚህ ሰዎች በህይወት ጎዳና ምርጫቸው ተለያይተዋል፡፡ አንዱ 

በትግል፤ ሌላው በስደት ዓለም ቆይተው ድንገት ሲገናኙ የህይወት ተለዋዋጭነት 

የተፈጠረባቸውን የተደበላለቀ ስሜት ለማሳየት የሚሞክር ግጥም ነው፡፡ ተራኪው በትዝታ 

ወደ ኋላ ተመለሶ የድሮውን ሁኔታቸውን ያስታውሳል፡፡ ‹‹እህት ጓዲት ብለን፤ ሴት 

መልከፍ አቁመን›› እያለ ‹‹የዘመነ-ሪቮ›› ህይወታቸውን በምልሰት ያሳየናል፡፡ ያለፈውን 

ዘመን የሚያስታውሰው ተራኪ፤ ከቀድሞ የትግል ጓዱ ጋር የነበረውን ትዝታ እየጠቀሰ፤ 

አሁን  ድንገት ሲገናኙ የተፈጠረብትን የስሜት ምስቅልቅል ያነሳል፡፡ ‹‹ያንኪ ጎ ሆም….›› 

ይሉ የነበሩት የትግል ጓዶቹ፤ በመጨረሻ ከምን እንደወደቁ እያሰበ ይገረማል፡፡  

‹‹…Yankee Go Home ብለው፤  

ያንኪ ሐገሩ ሲሄድ፤  

ያንኪን ተከትለው፤ ያንኪ ሐገር የገቡት›› ይላቸዋል፡፡  

በእኒያ ፀረ-ኢምፔሪያሊስት (አሜሪካ) አቋማቸው የሚያውቃቸው የድሮ ጓዶቹ፤ ‹‹Yankee 

Go Home›› እያሉ በስደት ወደ ያንኪ ሐገር አሜሪካ መሄዳቸው ይደንቀዋል፡፡ እኒያ 



‹‹ሪቮዎች›› በያንኪዎች ሐገር ተምረው፤ በኢምፔሪያሊስቶች ‹‹መዲና›› በሚገኙ 

ዩኒቨርሲቲዎች ተምረው፤ ዶክተር - ፕሮፌሰር ሆነው፤ ምሁራን ተብለው፤ ሁለት ጸጉር 

አብቅለው፤ እንደ እሣት ይንቀለቀል የነበረ የትግል ወኔያቸውን ተነጥቀው፤ በዕድሜ እና 

በርዕዮተ ዓለም በረዶ ቀዝቅዘው፤ ከድሮው ፍጹም የተለየ ሰብእና ይዘው፤ እርሱም በትግል 

ሜዳ ቆይቶ፤ ከቀድሞ ጓዱ ጋር በድንገት ሲገናኙ፤ የሚያግባባ ቋንቋ እና የጋራ ነገር 

አጥተው መቸገራቸውን ይነግረናል፡፡  

‹‹ወንድሜን ቸገረው፣ እኔንም ቸገረኝ፤ 

ምን እንደምነግረው፣ ምን እንደሚነግረኝ››  

እያለ ግራ መጋባቱን ያትታል፡፡ የቀድሞ ጓዶቹን በየተራ ያስታውሳል፡፡ እናም ‹‹እነ 

እነትና ደ'ሞ…..›› እያለ የቀድሞ ትግል ጓዶቹን እያወሳ አሁን ምን ዓይነት ሰዎች 

እንደሆኑ ምስቅልቅል ባለ ስሜት እያወሳ ያጫውተናል፡፡  

የእኔ ጉዳይ ከግጥሙ ቅርጽ፣ ይዘት እና መልዕክት አይደለም፡፡ ‹‹ያንኪ ጎ ሆም›› እያሉ 

ወደ አውሮፓ እና አሜሪካ ከሄዱት የቀድሞ ታጋዮችም አይደለም፡፡ ይልቅስ የእኔ ጉዳይ 

‹‹ያንኪ ጎ ሆም›› ብለው ወደ ተከዜ በረሃ ወይም ወደ አሲምባ ተራራ (?) የዘመቱት 

ታጋዮች ነገር ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ የግፍ፣ የመከራ እና የችግር ኑሮ አሳስቧቸው፤ ‹‹እህት ጓዲት ብለው፤ 

ሴት መልከፍ አቁመው፤ ትምህርት - ሥራ ትተው›› ለፍትሕ እና ለእኩልነት መከበር 

ሜዳ ወጥተው፤ በ17 ዓመታት ፈታኝ ትግል ደርግን ከመንበሩ ፈንግለው የጣሉት እና 

የሐገራችን ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ገበሬዎች የሆኑት፤ በድል አድራጊነት አዲስ አበባ 

በገቡ ማግስት ‹‹በስኳር የተታለሉ›› ታጋዮች ጉዳይ ነው፡፡  

እነዚህ ታጋዮች ሌባን አምርረው የሚጠሉ ነበሩ፡፡ በህዝብ ዘንድ የሚታወቁትም ሌባ-ጠል 

በመሆናቸው ነበር፡፡  ከመካከላቸው ‹‹ስኳር ሲልስ›› የተገኘን ሰው (ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ 

ተራ አባል) ከመሐላቸው አውጥተው ለመጣል የማይሳሱ መንፈሰ ጠንካሮች ነበሩ፡፡ ግና 

አሁን አዲስ አበባ በረሃ ገብተው ወደቁ፡፡ ተልፈሰፈሱ፡፡ ዛሬ ‹‹ጓድ - ጓዲት›› መባባሉን 

ትተው፤ ኢንቨስተር መልከፍ ጀምረው፤ በሌብነት እና በሙስና ተራማጅ ሆነው፤ የፍትሕን 

ነገር ትተው፤ የመልካም አስተዳደርን ጉዳይ ቸል ብለው፤ ለህዝቡ ኑሮ መሻሻል ሲሉ 



ህይወታቸውን ለመስጠት ዝግጁ የነበሩት ታጋዮች፤ የህዝብን ህይወት የሚነጥቁ፤ ንብረቱን 

የሚዘርፉ ሆነው ሲታዩ ያሳዝናል፡፡ ዛሬ ታሪካቸውን የሚያጎድፍ ሁኔታ ውስጥ ወድቀዋል፡፡ 

ታዲያ ከዚህ ያደረሳቸው ምን ይሆን? 

ምናልባት፤ ‹‹ያንኪ ጎ ሆም ብለው ያንኪ ሐገር የሄዱት››፤ ከትግል የራቁት፤ ገና በማለዳ 

የተንበረከኩት፤ ከያንኪ ሐገር መጥተው፤ በኢትዮጵያ ምድር ኢንቨስተር ተብለው፤ 

በዲያስፖራነት ለቤት መስሪያ እሚሆን ቦታ ተሰጥቷቸው፤ ቀረጥም ሳይከፍሉ መኪና 

አስገብተው፤ ለኢንዱስትሪ እና ለእርሻ የሚውል ሰፊ መሬት ወስደው፤ መልሰው በመሸጥ 

የናጠጡ ሐብታም ሲሆኑ አይተዋቸው፤ What is Up እያሉ ሲቀናጡባቸው፤ ያ የትግል 

ዘመን የባከነ ሆኖ  ስለተሰማቸው፤ የህዝብን አደራ ወደ ጎን አድርገው፤ በኪራይ ስብሰባ፣ 

ግንባር ቀደም ሆነው፤ የመንግስትን ሥልጣን ለግል ኑሯቸው ማመቻቻ አድርገው፤ 

…………… ›› እያለ የሚተች ገጣሚ ያስፈልጋቸዋል፡፡  

‹‹ኧረ ምኑ ቅጡ፣ እነ ‹‹ያንኪ ጎ ሆም››፣ ልማታዊ የሚል ደማቅ ካባ አድርገው፤ 

የተንደላቀቀ ኑሮ ተመኝተው፤  ከስደት የመጡ የጥንት ጓዶቻቸው፤ What is Up እያሉ 

ግራ እያጋቧቸው፤ የመበለጥ ስሜት ስለተሰማቸው፤ ለጓዶች ዓላማ መኖር አቅቷቸው፤ 

በኑሮ ‹‹ትራክ›› ላይ ደርበው - ደርበው ሊቀድሙ ፈልገው፤ ‹‹ትግል አጉራህ ጠናኝ›› 

ብሏቸው ከሄደ ከድሮ ጓዳቸው፤ አንሶ መታየቱ በጣም ቆጭቷቸው……….›› የሚል ገጣሚ 

ከወዴት ይገኛል?!  

አብዮት ለኩሶ፣ ለጭቁን ሰፊ ህዝብ አሞታለሁ ብሎ፤ ገና በለጋ ዕድሜው ሜዳ ተሰማርቶ፤ 

‹‹ትግሉ መራራ ነው፤ ድሉም የህዝብ ነው›› እያለ የወጣ፤ ‹‹ፋኖ ተሰማራ፣ እንደ ሆችሚኒ 

እንደ ቼጉቬራ›› የቀለጠ ብረት ሳይሳሳ እሚጠጣ፤ ያ ታጋይ ምን ነካው ከመስመር የወጣ፤ 

የጥንቱ ጓዳቸው፤ ትግል በቃኝ ብሎ ጣጥሎት የሄደው፤ አዲስአባ መጥቶ ዲያስፖራ ሆኖ 

በድንገት ቢያገኘው፤ በጣም ግራ ገባው፤ ምን እንደሚመለስ፣ ምን እንደሚያወራው፤ ለዚህ 

ዲያስፖራ ለድሮ ለጓደኛው›› የሚል አጸፋ መጻፍ ያስፈልጋል፡፡  

 

በግንቦት መካያ፣ አዲስ አበባ ላይ ድንገት ብንገኛኝ፤  

እሱንም ጨነቀው፣ እኔንም ጨነቀኝ  



ምን እንደምነግረው፣ ምን እንደሚነግረኝ፤  

ኪራይ ሰብሳቢ አልኩት፣ ኪራይ ሰብሳቢ አለኝ፡፡  

ልማታዊነቴ፣ ዴሞክራትነቴ፣ ተሸርሽሮ ቢያኝ፤  

የእሣት ልጅ ረመጥ፤ ብሎ ተረተብኝ፤ የታጋይነቴ፣  

የአብዮት መንፈሴ፤ ውሃ እንደ ገባ ጨው፣  

እንደ ገለባ ጭድ፣ እሣት እንደ በላው፣ ዶጋ አመድ ሆነብኝ፤  

ጥልቅ ተሐድሶ፣ መተንፈስ አቅቶኝ፤  

ለታመነልኝ ህዝብ መታመን አቅቶኝ፤  

እንዳሮጌ እራፊ፣ ብል እንዳደቀቀው፤ 

እንደነቀዘ እህል፣ ሙስና እንደዋጠው፡፡  

ከእነ ‹‹ያንኪ ጎ ሆም›› እምነት ቢለያየን፣  

አቋም ቢያኳርፈን፣ ዘመን ቢያራርቀን፣ 

በትግሉ ምዕራፍ፣ አዲስ አበባ ላይ ግብር አንድ አደረገን››  

እያለ ሊያንጎራጉር ይችላል፡፡ 

ኢህአዴግ የህዝብን እንባ ለማበስ የሚያስችል የትግል መንፈስ አጥቶ፤ አብዮታዊ እና 

ህዝባዊ የትግል መንፈሱ ጨርሶ ተሟጥጦ፤ በብልሽት እና በንቅዘት ተገንዞ የወደቀ 

ድርጅት ሆኗል›› የሚሉት ጠላቶቹ ብቻ ሳይሆኑ፤ ወዳጆቹ ጭምር ናቸው፡፡ ስለዚህ፤ 

እንኳን በጥልቀት በስሱም የመታደስ አቅም የሌለው የተሸመደመደ ድርጅት ሆኗል 

የሚለው በዝቷል፡፡    የድርጅቱን የኋላ ታሪክ መነሻ በማድረግ፤ ኢህአዴግ ከችግር 

የመውጣት ብቃት እና ቁርጠኝነቱ እንዳለው በመተማመን በታላቅ ተስፋ የሚጠብቁት 

ወገኖች ዘንድ የተስፋ ቢስነት ድባብ ይታያል፡፡ ኢህአዴግ ልማት ልማት እያለ ሲሯሯጥ፤ 

ቤቱን የወንበዴዎች ዋሻ አድርጎታል፡፡ አለያም የውስጥ እና የውጭ ጥገኞችን አይቶ፤ ቆይ 

ነገ በሚል ዳተኝነት ሲንከላወስ ብዙ ተጎድቷል፡፡   



ምናልባት፤ የስርዓት ቀውስ በማያስከትል ሁኔታ ችግሩን ለማረም ምቹ ሁኔታ ሲጠብቅ 

ከርሞም ከሆነ ተሳስቷል፡፡ ኪራይ ሰብሳቢዎች በተደራጀ አኳኋን እውነተኛ የህዝብ ልጆችን 

የትግል መንፈስ እያላሸቁ፣ እያዳከሙ እና እያንበረከኩ፤ ድርጅቱን በአድርባይነት መንፈስ 

አስረው እና ገንዘው፤ ድርጅቱን የኪራይ ሰበሳቢዎች እና የጥገኞች ምሽግ አደርገውታል፡፡ 

በዚህም ምክንያት ሐቀኛ አባላቱ ተስፋ ቆርጠው ይሆናል፡፡  

ምናልባት፤ እኒያ ትንታግ አብዮታዊ ዲሞክራቶች ዝለው ወድቀው፤ የዕድሜ መግፋት፣ 

ልጅ የማሳደግ ኃላፊነት አጉብጧቸው ወይም የከተማውን ቅንጡ አኗኗር በመመኘት 

ተስፈኛ ሆኖ መጠበቁ የተሻለ አማራጭ ሆኖ ታይቷቸው፤ የትግል ወኔ ከድቷቸው፤ ወይም 

ስኳር እና ደም ብዛቱ ህይወትን በሌላ መልክ ለማየት አስገድዷቸው ተረቱ ይሆን፡፡  

‹‹አንተ ስትንከረፈፍ፤ ጓደኞችህ የሰሩትን ቤት አታይም! እንኳን ለራሳቸው ከእነሱ 

የተጠጋው ሁሉ አልፎለት፤ ልጆቻቸው አንዲያ አምሮባቸው›› በሚል የንቅዘት ምክር 

ተጠላልፈው፤ ወይም በሐገሩ አሉ ከሚባሉ ባለጸጎች ሲውሉ፤ እነርሱ ከሚያዘወትሩት 

መሸታ ቤት ሲያመሹ፤ በደላሎች ግብዣ እና እጅ መንሻ የምቾትን ጣእም ቀምሰው፤ 

በካፒታሊስት ወግ እና እሴት ታንጸው፤ ጉቦ መቀበልን ለሥራ ከሚከፈል ደመወዝ ለይቶ 

ማየቱ ተስኗቸው፤ የታጋይነት መንፈስ ክድቷቸው፤ መውደቃቸውን ሳያውቁ ወድቀው፤ 

የሌቦች ‹‹ሳይምሳናይት›› ተሸካሚ ሆነው ይሆናል፡፡  

ከአርሶ አደሩ ደሳሳ ጎጆ ገብተው የሚያዩት ጎስቋላ ህይወት እና በድህነት የላሸቀ ኑሮ 

እያሳዘናቸው ለመስራት የሚነሳሱ በቀላሉ የማይሰበር መንፈስ የነበራቸው ታጋዮች፤ ያን 

በትግል ሜዳ ሳሉ መንገድ መርቶ፤ ሸክማቸውን ተቀብሎ፤ የአንድ ቀን መንገድ ሸኝቶ 

ሲመለስ የነበረውን፤ ከጠላት ጥቃት መሸሸጊያ ምሽግ ሆኖ ህይወታቸውን አትርፎ እዚህ 

ያደረሳቸውን አርሶ አደር ዘነጉት ይሆን፡፡ ወይስ የአርሶ አደሩ ህይወት ትንሽ መቀየሩን 

አይተው፤ በዓመት ሦስቴ እና ሁለቴ አምርቶ፤ ኑሮው ትንሽ መሻሻሉን ተመልክተው፤ 

ከጎተራው እህል አስቀማጭ ሆኖ፤ ባውንድ ረብጣ ሲቆጥር አይተው፤ የእነሱ ህይወት እንደ 

እርሱ አለመቀየሩ ቆጭቷቸው ተሸነፉ ይሆን? ኢህአዴግ የጥልቅ ተሐድሶ መድረኩን 

አጥብቆ መያዝ አለበት፡፡  


