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ቃሇመጠይቅ  - ከተስፊዬ ገብረአብ ጋር 

 
(ይህ ቃሇመጠይቅ አዱስአበባ ሊይ በየ15 ቀኑ ከሚታተመው ‚ሊይፌ‛ መፅሄት ጋር የተዯረገ 

ሲሆን፤ ቃሇመጠይቁ የተካሄዯው ከመፅሄቱ ጋዜጠኛ ጋር በፋስቡክ በኩሌ በተዯረገ ግንኙነት 

በፅሁፌ ነው። መፅሄቱ ሇአገር ውስጥ አንባብያን ቅዲሜ መስከረም 28 ገበያ ሊይ የሚውሌ 

በመሆኑ ግሌባጩ በዚህ መሌኩ ቀርቦአሌ።)   
 

 አዱሱ “የስዯተኛው  ማስታወሻ” መጽሏፌህ ከ“የዯራሲው  ማስታወሻ” እና 

ከ“የጋዜጠኛው  ማስታወሻ”  በምን  ይሇያሌ? 
 

 “የስዯተኛው ማስታወሻ‛ ከቀዲሚዎቹ ማስታወሻዎች የቀጠሇ ነው። በዚህ ቅፅ 

በተመሳሳይ ገጠመኞቼን ነው ያሰፇርኩት። በርግጥ እንዯ ሰንሰሇት የተያያዙ 

የአውሮፓ የስዯት ገጠመኞቼ ተተርከውበታሌ። ይህ ቅፅ የማስታወሻዎቼ 

መዯምዯሚያ ሲሆን፣ ከዚህ በሁዋሊ ወዯ ስነፅሁፌ ስራዎች ነው የምገባው። 
 

 ‚የስዯተኛው ማስታወሻ‛ አሳታሚ ማነው? መቼ ሇገበያ ይቀርባሌ? 
 

 ‚ነፃነት አሳታሚ‛ ይባሊሌ። ዋሽንግተን ዱሲ የሚገኝ የኢትዮጵያውያን ንብረት የሆነ አሳታሚ ዴርጅት ነው። ውሌ 

አዴርገን መፅሃፈን አስረክቤያሇሁ። የጀርባና የፉት ሽፊኑን ዱዛይን ሰርተው ሌከውሌኝ አፅዴቄያሇሁ። መፅሃፈ 

በህትመት ፕሮሰስ ሊይ እንዯሆነ መስከረም ወር መጀመሪያ ሊይ ነግረውኛሌ። ጥቅምት ገበያ ሊይ ይውሌ ይሆናሌ። 

በትክክሌ ቀኑን አሊውቅም። መረጃዎቹን በዴረገፃቸው በኩሌ ይፊ ያዯርጉታሌ። 

 

 አንዲንዴ አስተያየት ሰጭዎች ስራዎችህ የሁሇት የተሇያዩ ሰዎች ተጽዕኖ ውጤት ነው ይሊለ፡፡ ከአሰፊ ጫቦ 

ሽሙጥን፣ ከበዓለ ግርማ ጀብዯኝነትን። ምን ትሊሇህ? 
 

 አሰፊ ጫቦ አሽሟጣጭ ነው ብዬ አሊስብም። በአለ ግርማም ጀብዯኛ አይመስሇኝም። ስሇሁሇቱ ብእረኞች በዚህ 

መንገዴ ማሰብ ስህተት ነው። የአሰፊ ጫቦን ብዕር አዯንቃሇሁ። አሽሟጣጭ ሳይሆን እውነታዎችን በቀጥታና 

በግሌፅ የሚናገር ዯፊር ብእረኛ ነው። በአለም የሰከነ ብዕር የነበረው ዯራሲ ነው። ጀብዯኛ ሉያሰኘው የሚችሇው 

ስራው የቱ ነው? ምናሌባት ‚ኦሮማይ‛ን በማሰብ ከሆነ፣ በአለ ግርማ በዚህ መፅሃፌ ምክንያት ሉገዯሌ እንዯሚችሌ 

ቢገምት ኖሮ ከዚያ የተሻሇ ስራ ይሰራ ነበር። ወዯ ጥያቄው ስመሇስ የበአለና የአሰፊ ጫቦ ተፅእኖ የሇብኝም 

ሇማሇት አሌችሌም። ቀዯም ብዬ እንዯገሇፅኩት ግን የወርቃማው ዘመን የሩስያ ዯራስያን ብእረኞች ይበሌጥ ቀሌቤን 

ይስቡታሌ። እንዯምገምተው ማስታወሻዎቼ ይበሌጥ የቱርጌኔቭ የህይወት ታሪክ ማስታወሻዎች ተፅእኖ 

ሳይኖርባቸው አይቀርም። ወዯ ትረካው ጥበብ ስንመጣ ስብሃት ገብረእግዚአብሄርና ጎርኪይ ምንግዜም አብረውኝ 

አለ። ዞረም ቀረ አንዴ የብዕር ሰው በጊዜ ሂዯት በተሇያዩ ፀሃፉዎች የአፃፃፌ ስሌት ሉገነባ ይችሊሌ። 
 

 በአሁን ጊዜ ሇአማርኛ ስነ ጽሐፌ ምን ያህሌ ቅርብ ነህ? ከታተሙት መፃህፌት መካከሌ የምታዯንቀው አሇ? 

‘አብሬው በሰራሁ’  ስሇምትሇው ወይም በሌዩ ሁኔታ ስሇምታስታውሳቸው ዯራስያን የምትገሌፀው ካሇም  

እዴለን ሌስጥህ? 

 

 ሇአማርኛ ስነፅሁፌ ቅርብ ነኝ ሇማሇት አሌችሌም። የሚታተሙ መፃህፌትን እንዯሌቤ ሇማግኘት ስሇምቸገር 

ስሇታተሙ መፃህፌት በሌበ ሙለነት አስተያየት ሇመስጠት እቸገራሇሁ። በጥቅለ ግን የአማርኛ ስነፅሁፌ አዯጋ ሊይ 
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የወዯቀ ሆኖ ይሰማኛሌ። አማርኛ በአዱሳባና በአማራ ክሌሌ ቋንቋነት ብቻ ተወስኖ እንዱቀር ብዙ ተሰርቶበታሌ። 

ይህ ሁኔታ የአማርኛ ስነፅሁፌን ክፈኛ ጎዴቶታሌ።  አማርኛ ቋንቋ ጠሊት ስሇበዛበት ስነፅሁፈም ባሇቤት አጥቶአሌ። 

ይህ አሳዛኝ እውነት ነው።  
 

ስሇ ዯራስያን ወይም ስሇ ብዕር ሰዎች የጠየቅኸኝ ጥያቄ ስሜታዊ የሚያዯርግ ነው። በሌጅነቴ ሳመሌካቸው 

የኖርኩት አንዲንድቹ የብዕር አማሌክት ዛሬ በህይወት የለም። ከጥቂቶቹ ጋር ከመተዋወቅ በሊይ አብሬያቸው 

ሇመስራት በቅቻሇሁ። የቅርብ ጓዯኞቼ የሆኑም አለ። ከስብሃት ገብረእግዚአብሄር ጋር አብሬ በመስራቴ በምንም 

ነገር የማይሇካ ሌምዴ አጊንቼያሇሁ። የአርትኦትን ጥበብ ከአረፇአይኔ ሃጎስ ተምሬያሇሁ። እሸቱ ተፇራ 

ቤተመፃህፌት ማሇት ነበር። ማሞ ውዴነህ ወዲጄ ነበሩ። ‚እነዚህ አሇቆችህ‛ እያለ ወያኔን ያሙሌኝ ነበር። አበራ 

ሇማ ወጣቶችን በማገዝ ሱስ የተሇከፇ ዯራሲ ነበር። የሺጥሊ ኮከብ ምርጥ ዯራሲ ቢሆንም አንዲንዴ ጊዜ ነካ 

ያዯርገዋሌ። የእፍይታ መፅሄትን አንዯኛ አመት ስናከብር መጣና እንዱህ አሇኝ፣  

‚አንዴ የማይረባ መፅሄት አንዴ አመት ስሇሞሊው ምንዴነው ይህ ሁለ ቸበርቻቻ?‛  

የሺጥሊ ይህን ሲናገር ነጋሶ ጊዲዲ እና አሇምሰገዴ ገብረአምሊክ በአካባቢው ነበሩ።  

‚ሞቅ ስሊሇህ ወዯ ቤትህ ሂዴ‛ አሌኩት።   

መአዛ ብሩና አበበ ባሌቻ የሌብ ወዲጆቼ ነበሩ። ሃይስኩሌ እያሇሁ ከመአዛ ብሩ ዴምፅና ሳቅ ጋር ፌቅር ይዞኝ 

ነበር። አሁንም አሌተወኝም። የመአዛን ሳቅ ሇመስማት ስሌ የሸገር ሬዴዮ ቁራኛ ነኝ። ተፇሪ አሇሙና ማንያዘዋሌ 

እንዯሻውን አሌረሳቸውም። የማንያዘዋሌ ወንዴም ይሁን እንዯሻው ራሱ አሪፌ ፀሃፉ ነው። ከሳህሇስሊሴ ብርሃነ 

ማርያም እና ከአያሌነህ ሙሊቱ ጋር ባሇመስራቴ በጣም ይቆጨኛሌ። ከተሰዯዴኩ በሁዋሊ ግን ሇአያሌነህ 

ዯወሌኩሇት። የማክሲም ጎርኪይን የትውሌዴ ቦታ ኒዥኒይ ኖቭጎሮዴን ሇመጎብኘት ፇሌጌ ስሇነበር አስጎብኚ 

እንዱያዘጋጅሌኝ ሇመጠየቅ ነበር የዯወሌኩሇት። ሃይሇመሇኮት መዋእሌ ከኔ ጀግኖች አንደ ነው። 

 በፌቃደ ሞረዲን አሌወዯውም። ምክንያቱም ከመሬት ተነስቶ ነገር እየፇሇገ ያበሳጨኛሌ። ተወኝ ብሇው 

ሉተወኝ አሌቻሇም። 2009 ሊይ ጦርነት ገጥመን ነበር። በቅርቡ ግን አሪፌ ግጥም ፅፍ ሳነብ ያናዯዯኝ ሁለ ብን 

ብል ስሇጠፊ አዴናቆቴን በፅሁፌ ገሇጥኩሇት።  

ምነው አብሬያቸው በሰራሁ የምሊቸው በርካታ ወጣት የብእር ጀግኖች አለ። በእውቀቱ ስዩም፣ ኑረዱን ኢሳ፣ 

ሲሳይ አጌና፣ ኤፌሬም ስዩም፣ አዲም ረታ፣ ይስማእከ ወርቁ፣ ማረፉያ በቀሇ…እንዱህ እያሌኩ ትዝታዬን ከቀጠሌኩ 

መቶ ገፅ አይበቃኝም። ጥያቄህን መሌሼሌህ ይሆን?  

 

 ሇአንዴ ጀማሪ ዯራሲ በአንተ አስተውልት መጠንና ጉሌበት  እንዱጽፌ ምን ትመክረዋሇህ? 

 

 በርግጥ በአስተውልትና በብርታት እየፃፌኩ መሆኔን ካመንክ አመሰግናሇሁ። ተሰጥኦ ያሇው ጀማሪ ዯራሲ ጥሩ 

የሚባለ መፃህፌትን በጥንቃቄ መርጦ በዝግታ ያነብ ዘንዴ እመክረዋሇሁ። ብዙ ማንበብ ብቻውን ጥሩ ዯራሲ 

አያዯርግም። መምረጥና በጥሌቀት ማንበብ ይገባሌ። በጥሌቀትና በዝግታ ማንበብ ሲባሌ ታሪኩን ብቻ አይዯሇም። 

ቃሊት አመራረጥ፣ አረፌተነገር አሰካክ፣ የአገሊሇፅ ዘዳዎችን በጥንቃቄ መመርመር ማሇት ነው። ላሊው ጉዲይ ጀማሪ 

ዯራስያን ያሌኖሩበትን ህይወት ሇመፃፌ እንዲይሞክሩ እመክራሇሁ። ሌጅ ያሌወሇዯ ሰው ስሇ ሌጅ ፌቅር ሉያውቅና 

ሉፅፌ አይችሌም። ቢፅፌም የተሳካሇት አይሆንም። ስሇ ገበሬ መፃፌ ከፇሇጉ ጥቂት ቀናትን ከገበሬዎች ጎጆ ማሳሇፌ 

መቻሌ አሇባቸው። ይህን ጉዲይ ቼኾቭ አጥብቆ መክሮ ነበር። ስሞክረው ሌክ እንዯሆነ አወቅሁ። ‚በብርታት መፃፌ‛ 

የሚሇው መቸም አከራካሪ ነው። እኔ በብርታት እየሰራሁ ያሇሁት (በርግጥ ከሆነ) ሙለ ጊዜዬን በፅሁፌ ስራ ሊይ 

ስሊዋሌኩ ሉሆን ይችሊሌ። ተሰጥኦ ያሊቸው ሰዎች ላሊ ምንም ስራ ሳይሰሩ ፅሁፌ ሊይ ብቻ የሚያተኩሩበት እዴሌ 

ካገኙ በብርታት ብዙ ሉሰሩ ይችለ ይሆናሌ። ኑሮውን ሇመዯጎም ሲሌ የማይወዯው ስራ ሊይ የሚባክን የብዕር ሰው 

የተሳካሇት ስራ ሇመስራት ይቸገር ይሆናሌ።  

 

 ፖሇቲካ ውስጥ ባይገባ ኖሮ “ስመጥር‛ ከሚባለት ዯራስያን መካከሌ  አንደ ይሆን ነበር ሇሚለት ምን ምሊሽ 

አሇህ? 
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 በአንዴ ወቅት የኢህአዳግ አባሌ የሆንኩት ከፌሊጎቴና ከእውቅናዬ ውጭ መሆኑን ተናግሬያሇሁ። ከወያኔ ጋር 

በቆየሁበት ጊዜም ቢሆን ጋዜጠኛ ሆኜ ነው የሰራሁት። ከዚያ በሁዋሊ ነፃ ሰው ነኝ። የማንም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ 

አይዯሇሁም።  ‚ፖሇቲካ ውስጥ ባይገባ‛ የሚሇው አባባሌ የተጋነነ ነው። የኛ ዘመን ሰው እንዳት ከፖሇቲካ መራቅ 

ይችሊሌ? እንራቅህ ቢለትስ መች ይሆናሌ? እንዯ ጭስ ቀዲዲ ፇሌጎ መኝታ ቤታችን ዴረስ ይገባሌ። በአጋጣሚ 

ፖሇቲካ ውስጥ ስሇገባሁ እንዯ ጋዜጠኛ እና እንዯ ዯራሲ የፖሇቲካ ገጠመኞቼን ፅፋያሇሁ። ይህን በማዴረጌ ስህተቱ 

ምን ሊይ እንዯሆነ ሉገባኝ አይችሌም። እርግጥ ነው፣ አምርረው የሚጠለኝ ወገኖች አለ። ከፖሇቲካ 

አመሇካከታቸው ተነስተው ሉሆን ይችሊሌ።  የምሰራው ስራ ዋጋ ካሇው ክብር ያገኛሌ ብዬ አስባሇሁ። እኔ ማዴረግ 

ያሇብኝ ሌቤን መከተሌ ብቻ ነው።  

 

 “የስዯተኛው  ማስታወሻ” መጽሏፌህ  ሃገር ውስጥ እንዱነበብ ምን ጥረት ታዯርጋሇህ? 

 

 ሇአዱሱ ጠቅሊይ ምኒስትር መሌእክት ሌኬ ነበር። ምሊሽ አሊገኘሁም። አንዴ የኮክቴሌ ግብዣ ሊይ በወሬ መካከሌ 

ስብሃት ነጋ፣ ሇበረከት ‚ሇምን አትተወውም? ያሳትም‛ ብልት እንዯነበር ሰምቻሇሁ። በርግጥ ከዚህ አባባሌ ተነስቼ 

ችግሩ ያሇው በረከት ስምኦን ጋር ብቻ ነው ሇማሇት አሌችሌም። በዚያም ሆነ በዚህ ግን ከመነበብ ሉያግደት 

አይችለም። ኮፒው በህገወጥ መንገዴ ታትሞ መሰራጨቱ አይቀርም። የስርአት ሇውጥ ሲዯረግ ግን የታገደትን 

መፃህፌት በዴጋሚ አሳትማቸዋሇሁ። 
 

 ኢሕአፓዎች ይሔንንም መጽሏፌህ እንዯማያባዙት ምን ዋስትና አሇህ? 
 

 መሞከራቸው አይቀርም። የሚያሰራጩባቸው ዴረገፆችና የፉስቡክ ክፌልች ስሇሚታወቁ ህገወጡን ዴርጊት 

ከፇፀሙ በህግ እንዱጠየቁ ጠበቆችን አዘጋጅተናሌ። በ’ርግጥ ኮፒ የማዴረጉን ስራ የሚሰሩት የኢህአፓ ሰዎች ብቻ 

ናቸው ማሇት አይቻሌም። የምቀኝነት ህመም ያሇባቸው አንዲንዴ የአእምሮ በሽተኞችም ዴርጊቱን ሉፇፅሙት 

ይችሊለ። በርግጠኛነት የምነግርህ ወያኔዎች ይህን ዴርጊት እንዯማይፇፅሙት ነው። የማይፇሌጉትን መሌእክት 

በማፇን እንጂ በማሰራጨት አይታወቁም። የኢህአፓ አመራር የኮልኔሌ መንግስቱን መፅሃፌ ስካን አዴርጎ 

ሲያሰራጭ መንግስቱ ሃይሇማርያምን ገንዘብ ማሳጣት ነበር አሊማቸው። የሚያስቅ ጅሌነት ነው።  መንግስቱ ገንዘብ 

አይፇሌግም። ቀዲሚ አሊማው መፅሃፈ እንዱነበብ ነው። ስሇዚህ ኢህአፓ ማዴረግ የነበረበት መፅሃፈን ገዝቶ 

ማቃጠሌ ነበር።  
 

 ወዯ ኢትዮጵያ የመመሇስ ዕዴለ  ያሇ ይመስሌሃሌ? 
 

 የሕወሓት ስርአት ከወዯቀ እመሇሳሇሁ። 
 

 አዱስ አበባ ውስጥ የሚናፌቅህ የትኛው ቦታ ነው? ቁጭ ብሇህ ቡና ወይም ቢራ ሇመጠጣት የምትመርጠው ቦታስ? 

 

 አዱስአበባ ብዙም አይናፌቀኝ። ይሌቁን ዯብረዘይት እና የስምጥ ሸሇቆ ከተሞች ይናፌቁኛሌ።ጋራቦሩ ኮረብታ ሊይ 

ቆሜ የረር ተራራን በሩቅ ማየት በጣም ይናፌቀኛሌ። ቢሾፌቱ ሃይቅ ዲርቻ ከሚገኙ መሸታ ቤቶች ተቀምጬ 

ማምሸት እፇሌጋሇሁ። የባቦጋያና የሆራ አርሰዱ ዲርቻዎች በህሌሜ እንኳ ይታዩኛሌ። ዴፌን አዴአ፣ እስከ ጨፋ 

ድንሳ፣ እስከ ልሜ፣ ያዯግሁበት አገር ነው። በቢሾፌቱ ገዯልች ዯረት ሊይ እንዯ ወፌ በረናሌ። ጋራቦሩን 

ጋሌበንበታሌ። በህይወት ዘመኔ አንዴ ጊዜ ወዯነዚህ የአዴአ ገጠሮች መሄዴ እፇሌጋሇሁ። ርግጥ ነው፣ የወያኔ 

ስርአት ሲወዴቅ በሚቀጥሇው አይሮፕሊን ቦላ ከሚያርፈት መንገዯኞች አንደ እኔ ነኝ። እና ሽው ወዯ ቢሾፌቱ!  
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 በቡርቃ ዝምታ እና በቢሾፌቱ ቆሪጦች መጽሃፌትህ የተጸጸትክበት አጋጣሚ አሇ? አሁንም ያሇህ አቋም የመጽሏፌቱ 

ነጸብራቅ ነው? 

 

 በመፃህፌቱ የምፀፀትበት ምክንያት የሇም። ይህ ማሇት ዴክመት የሇባቸውም ማሇት አይዯሇም። በ20ዎቹ መጨረሻ 

እዴሜ ሊይ ሆኜ የፃፌኳቸው መፃህፌት እንዯመሆናቸው ዴክመት ሉኖርባቸው ይችሊሌ። የህይወት ሌምዴ ማጣት፣ 

ሉንፀባረቅባቸው ይችሊሌ። የቢሾፌቱ ቆሪጦች ከስነፅሁፌ አንፃር ሉተች የሚችሌ ነው። ዴክመት አሇበት። እንዱህ 

ያሇ ነገር ሉያጋጥም ይችሊሌ። በአለ ግርማ ‚የቀይ ኮከብ ጥሪ‛ ተበሊሽቶበታሌ። ጥሩ አሌነበረም። ብርሃኑ ዘርይሁን 

በወጣትነቱ የፃፊቸውን፣ ‚ጨረቃ ስትወጣ‛ አይነቶቹን ተመሌሰህ ብታነብ ብርሃኑ ነው የፃፊቸው ሇማሇት 

ትቸገራሇህ። ስነፅሁፊዊ ክህልት እያዯገ ስሇሚሄዴ በገፀባህርያት ቀረፃ ሊይ ዴክመት ሉታይ ይችሊሌ። የሃያስያን 

መኖር አስፇሊጊ የሚሆነው ሇዚህ ነው። የቡርቃ ዝምታ መሌእክቱ ሊይ ችግር የሇበትም። አሁንም የማምንበት 

ነው። የቡርቃ ዝምታን በመፃፋ እንዯማሌፀፀት ዯጋግሜ ተናግሬያሇሁ። የኦሮሞ ህዝብ ሰብእና ሊይ የተፇፀመውን 

ግፌ የሚያሳዩ የጥበብ ስራዎች ወዯፉትም መፃፌ አሇባቸው። መሸፊፇን መፌትሄ አይሆንም። አብሮ ሇመኖር 

ባሇፇው ታሪክ ሊይ መተማመን ይገባሌ። የቡርቃ ዝምታ የጭቆናውን ክብዯት ሇማሳየት የሞከረ መፅሃፌ ነው። 

የጭቆናውን ክብዯት ማወቅ ተከባብሮ ሇመኖር ያግዛሌ እንጅ የዘር ጦርነትን አይቀሰቅስም።     

 

 ተስፊዬ ገብረአብ ጠቡ ከኢህአዳግ ጋር ሳይሆን ከኢትዮጵያ ነው የሚለህ ሰዎች ሇዚህ እንዯ ማሳያ የሚያቀርቡት 

መጽሏፌህ   በአማራ በትግሬ እና በኦሮሞ ህዝብ ቁርሾዎች ሊይ ብቻ ያተኮሩ በመሆናቸው ነው ይሊለ? ምን ትሊሇህ? 

 

 ስሇ ዘር መነጋገር ወቅቱ ያመጣው አጀንዲ ነው። በየትኛውም የፖሇቲካ ውይይቶች ሊይ ቁርሾዎች የመወያያ አጀንዲ 

ሆነዋሌ። እኔ የጀመርኩት አይዯሇም። ክሌሊዊነትን ያስቀዯመ የፖሇቲካ ስርአት ነው ያሇው። የማንነት ጥያቄ ቀዲሚ 

አጀንዲ ሆኖአሌ። አንዴ የጥበብ ሰው የዘመኑን ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት አዴርጎ መፃፌ ግዳታው ነው። ‚በአማራና 

በኦሮሞ መካከሌ ፀብ ሇመፌጠር‛ የሚሌ አባባሌ እሰማሇሁ። ይህ አባባሌ ከቡርቃ ዝምታ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። 

የቡርቃ ዝምታ ታሪክ የኦሮሞ ህዝብ ስሇ ራሱ ከሚያውቀው አንዴ አራተኛውን እንኳ አሌያዘም። ታሪኩን፣ 

አባባልችን ቃሊትን ያገኘሁት ከኦሮሞ ገበሬዎች እንጂ ከራሴ ፇጥሬው አይዯሇም። ያሌተሇመዯ አቀራረብ ስሇሆነ 

ሰዎች ሉሰጉ ይችሊለ። አዱሱ ወጣት ትውሌዴ መራራ ቢሆንም እንኳ እውነትን የመስማት ችልታ አዲብሮአሌ። 

የሚዯርሱኝ ዯብዲቤዎች ይህን ጠቁመውኛሌ። በግሌፅ በመነጋገር ችግሩ ይታወቃሌ። ችግሩ ከታወቀ ነው 

መፌትሄው የሚገኘው። በማዴበስበስና በመሸፊፇን ግጭቶችን ማስቀረት አሌተቻሇም። ዯርግም ሃይሇስሊሴም 

ሞክረውት አሌተሳካም። ይሌቁን ማፇን መፌትሄ እንዲሌሆነ ማረጋገጫ ሰጡ። የታመቀ ስሜት ቢፇነዲ ይመረጣሌ።

ቢነገር ይሻሊሌ። ሲተነፌስ መፌትሄውም አብሮ ይመጣሌ። 

 

 ከዚህ በፉት በአንተ ብልግ ሊይ ያሰፇርካቸው  “የሌዑለ እናት”፣ “የመነን 4ተኛ ባሌ” እና “የንጉሱ ሴት ሌጅ” 

መጣጥፍች ያነበቡ ሰዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ጥሊሸት ሇመቀባት ሆን ብሇህ ያዯረግከው ነው ሇሚለት ምን ትሊሇህ? 

 

 በ’ርግጥ የመሪዎች ዯካማ ጎኖች ሊይ የመፃፌ ፌሊጎት አሇኝ። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ በጎ እና ጠንካራ ጎናቸው 

ብቻ ነው ተዯጋግሞ የሚፃፇው። መፃህፌት መሪዎችን በማሞገስ የተሞለ ናቸው። ዯካማ ጎናቸው በግሌፅ ቢፃፌ 

አንባቢ ብዙ ትምህርት ያገኛሌ ብዬ አምናሇሁ። በተሇይ ዯ’ሞ መሪዎች እንዯ ማንኛውም ሰው ተራ ሰዎች 

መሆናቸውን ማሳየት እፇሌጋሇሁ። በአካባቢያችን መሪዎችን የማምሇክ ዝንባላ አሇ። ከወረዲ አስተዲዲሪ ጀምሮ 

ሇተቀመጡ መሪዎች መስገዴ ባህሌ ሆኖአሌ። መነሻዬ ይህ እንጂ ላሊ አይዯሇም። እንዯ ዯራሲ ታሪኩ እውነት 

እስከሆነ ዴረስ በማንኛውም ርስሰ ጉዲይ ሊይ እንዯፇሇግሁ አገሊብጬ የመፃፌ መብት አሇኝ። ታሪክ ቀመስ ሌቦሇዴ 

ሌሰራባቸውም እችሊሇሁ። ያም ሆኖ ተፇሪ መኮንን ሇመነን 4ኛ ባሎ የመሆኑ መረጃ ስሇ ፖሇቲካዊ ጋብቻ ግንዛቤ 

ይሰጣሌ እንጂ ንጉሱን አያዋርዴም። ዯጃዝማች ተፇሪ 4 ሌጆች ያሊት ወይዘሮ በማግባቱ አዯንቀዋሇሁ። ‚ሌጃገረዴ 

ካሌሆነች አናገባም‛ ሇሚለ አክራሪዎች ጥሩ አርአያነት ነው። መንግስቱ ሃይሇማርያም ውባንቺ ቢሻው የተባሇች 
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ሚስቱን ያገባው አስገዴድ በጠሇፊ ነው። ከዚህ ምንም ትምህርት አይገኝም።  አዜብ መስፌን ሇመሇስ ዜናዊ ሻይ 

እንዴታፇሊ በዴርጅቱ የተመዯበችሇት ታጋይ ነበረች። በዚያው ጠቀሇሊት። ይሄ ጥሩ ነው። እንዱህ ያለ ታሪኮችን 

የመፃፌ ፌሊጎት አሇኝ። እንዲሌኩት በመሪዎች ትከሻ ሊይ የተቆሇሇውን የመኮፇስ ካባ ገፌፋ መጣሌ እፇሌጋሇሁ። 

‚የሌዑለ እናት‛ የሚሇውን ታሪክ የፃፌኩት የጳውልስ ኞኞን መፅሃፌ መሰረት አዴርጌ ነው። ‚የመነን 4ኛ ባሌ‛ 

ዘውዳ ረታ ከፃፈት የተወሰዯ ነው። እኔ ስፅፇው የተሇየ የሚሆንበት ምክንያት ምንዴነው? እንዱህ የሚያስቡ ሰዎች 

ሌባቸው ውስጥ የሸሸጉትን የዘረኛነት በሽታ ያክሙት ዘንዴ እመክራቸዋሇሁ። ሰዎች ስሇኔ የሚያስቡትን ግምት 

ውስጥ እያስገባሁ ሌፅፌ አሌችሌም። በማንኛውም ርእሰ ጉዲይ ሊይ በራሴው እይታ እንዲሻኝ እፅፊሇሁ። 

አንባቢዎቼን ሇማስዯሰት ወይም ሇማናዯዴ ብዬ አይዯሇም የምፅፇው። ቢታተምም ባይታተምም የኔ ችግር 

አይዯሇም። ኳስ መጫወት የሚወደ ሰዎች ኳስ ይጫወታለ። እኔም መፃፌ ስሇምወዴ እፅፊሇሁ። ሽማግላው 

ቱርጌኔቭ እንዯሚሇው በጎ ከሰራን፣ ስራችንም ዋጋ ካሇው፣ ያን ዋጋ ህዝብ ማስተዋሌ ከቻሇ ሇስራችን ክብር 

ይሰጠናሌ።      

 

 በብዙ ጽሁፍችህ ሇኦሮሞ  መብት ጥብቅና የመቆም  ዝንባላ ታሳያሇህ፡፡ ነጋሶ እንዲለት ከኦሮሞ በሊይ ኦሮሞ ነኝ 

ማሇትን ታበዛሇህ ሇሚባሇው ምሊሽህ ምንዴን ነው? 

 

 የነጋሶን አባባሌ ሰምቼዋሇሁ። More catholic than the Pope የሚሇውን አባባሌ ገሌብጠው ሉጠቀሙበት 

ነው የሞከሩት። ነጋሶ ጭንቅሊታቸውን ተናግረው አያውቁም። ላልችን ሇማስዯሰት በማሰብ የመናገር ሌማዴ 

አዲብረዋሌ። ነጋሶ አሁን የአንዴነት ሉቀመንበር ናቸው። አራተኛ ዴርጅታቸው መሆኑ ነው። ከኦነግ ወዯ ወያኔ፣ 

ከወያኔ ወዯ አንዴነት ሲዘለ ምንም አሌተዯናቀፈም። መርህ ያሇው ሰው እንዱህ በቀሊለ ከአንዴ ጫፌ ወዯ ላሊ 

ጫፌ መዝሇሌ አይቻሇውም። ጨሇንቆ ሊይ ጉዴጓዴ አስቆፌረው አፅም እየሰበሰቡ ‚ነፌጠኛውን‛ ያወግዙ 

እንዲሌነበር፣ አኖላ ሊይ ስሇ ‚ጡት መቆረጥ‛ ታሪክ ሲያስተምሩ እንዲሌነበር አሁን 180 ዱግሪ ተገሌብጠው የራስ 

ጎበና ዲጪ ተከታይ ሆነዋሌ። እዴሜ ከሰጣቸው የነገውን አናውቅም። በተቀረ ሇኦሮሞ ህዝብ ጥብቅና መቆም 

ሃጢአት አይዯሇም። ሃጢአት ሉሆን የሚችሇው ከተገፊና ካመፀ ህዝብ ጎን አሇመቆም ነው። ሇኦሮሞ ህዝብ መቆም 

ሲባሌ ላሊውን ህዝብ ማጥቃት ማሇት አይዯሇም። ጥያቄው የክብርና የእውቅና ማግኘት ጥያቄ ነው። የኦሮሞን 

የሞጋሳ ባህሌ የሚያውቅ በነጋሶ አባባሌ በጣም ይገረማሌ። ያም ሆኖ እኔ በኦሮሞ ህዝብ መካከሌ ተወሌጄ ያዯግሁ፤ 

ራሴን ኦሮሞ ብዬ ሇመጥራት የሞራሌ ብቃት ያሇኝ ሰው ነኝ። ሌጅ እያሇን የኢብሳ ኦሮሞ የጠበሌ ጠሊ ስንቀምስ፣ 

Ijollee warra Bishoftu ነበር ፈከራችን! በእነዚያ የሌጅነት ዘመናት ጋራቦሩ ሊይ እርጎ ጠጥተን ስናበቃ 

ከአህያ እስከ ፇረስ እየጋሇብን ነው ያዯግነው። ይህ ፖሇቲካ አይዯሇም። ህይወት ነው። ማንነት የተገነባበት 

ንጥረነገር ነው።    

 

 በጹህፍቸህ ውስጥ  የበቀሌ ስሜት የሇህም ወይ? ጹህፍችህ  የኢትዮጵያን ህዝብ አንዴ የሚያዯርግ ገንቢ ሃሳብ ምንም 

ቦታ ሊይ የሇም ትባሊሇህ። ሇምን? 

 

 በግሌባጩ የኔ ፅሁፍች ሇአንዴነት የቆሙ ናቸው። ችግሮችን በግሌፅ አውጥቶ መፃፌ ሇመፌትሄ ፇሊጊዎች ግማሹን 

ስራ እንዯሰራሁሊቸው ነው የሚቆጠረው። በቀሌ የሚሇው ቃሌ እኔን አይገሌፀኝም። በግሌ የበዯሇኝ ሰው ወይም 

ህዝብ የሇም። ሇበቀሌ የሚያበቃ የማስታውሰው ጉዲት አሌዯረሰብኝም። በቀሌ ቀርቶ በጥሊቻ የማስታውሰው ሰው 

እንኳ የሇም። በቀሌ የሚኖረው ቂምና ጥሊቻ ሲኖር ነው። በኔ ሌብ ውስጥ ሇቂምና ሇጥሊቻ ቦታ የሇም… 

 

 ከኢትዮጵያና ኤርትራ ስሜትህ ሇየትኛው ቅርብ ነው? 

 

 ኢትዮጵያ የትውሌዴ አገሬ ናት። በዯም ኤርትራዊ ነኝ። ማንነት የብዙ ግብአቶች ውጤት እንዯመሆኑ ሇሁሇቱም 

አገራት ስሜት አሇኝ። ቋንቋ፣ ባህሌ፣ አስተዲዯግ፣ ወሊጆች እነዚህ ሁለ ማንነትን የሚገነቡ ግብአቶች ናቸው። 
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ጥያቄው ስሇ ዜግነት ከሆነ ሆሊንዴ የዜግነት አገሬ ሆናሇች። በቀሪው የህይወት ዘመን በዚሁ የዜግነት ሰነዴ 

መንቀሳቀስ እችሊሇሁ። 

 

 ኢትዮጵያና ኤርትራ ወዯፉት የመዋሃዴ ዕዴሌ ይኖራቸው ይሆን? 

 

 ተመሌሰው የሚዋሃደ ቢሆኑ ኖሮ 30 አመት ትግሌ አይዯረግም ነበር። በሰሊሳ አመታቱ ጦርነት ከሁሇቱም ወገን 

በአስር ሺዎች ተሰውተዋሌ። እንዯገና በዴንበር ጦርነት በተመሳሳይ የብዙ ሺዎች ህይወት ተቀጥፍአሌ። ከዚህ ሁለ 

በሁዋሊ ስሇ አንዴነትና ውህዯት መነጋገር የሚቻሌ አይመስሇኝም። ከመነሻውም የኤርትራ ጥያቄ የነፃነት ጥያቄ 

ነበር። ስሇዚህ ሁሇቱ አገራት ተከባብረው እንዯ ጎረቤት በሰሊም መኖር ከቻለ እንኳ ትሌቅ ዴሌ ነው። እንዯ 

አውሮፓውያን ዴንበራቸውን አፌርሰው፣ የንግዴ ህግ ዯንግገው በሰሊም መኖር ከቻለ ትሌቅ ስኬት ይሆናሌ። 

ሁሇቱ አገራት የየራሳቸው ፀጋ አሊቸው። ከመዋሃዴ ባሊነሰ ተግባራዊ ሉሆን በሚችሌ መሌኩ በትብብር መስራት 

ይችሊለ። ኤርትራና ኢትዮጵያን በተመሇከተ የኔ ምኞትና ፌሊጎት በአዱሱ መፅሃፋ ሊይ በግሌፅ ተቀምጦአሌ። 

በአፌሪቃ ቀንዴ ዯረጃ በጋራ ሇመስራት ከወዱሁ ጥርጊያ መንገደን ቢያነጥፈ የአካባቢው 140 ሚሉዮን ህዝብ 

ተጠቃሚ ይሆናሌ። የአፌሪቃ ቀንዴ ህዝቦች ከጦርነት የሚገኘውን ኪሳራ ከማንም በሊይ ይገነዘቡታሌ። ስሇዚህ 

ሰሊማዊ አካባቢ ሇመፌጠር በቁርጠኛነት መተባበር ብቻ ነው የሚያዋጣቸው።   

 

 ‚ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውሌዴ‛ የተባሇው መጽሏፌህ ግነት እንዯነበረበት ተናግረህ ነበር። በአሁኖቹ መጽሃፌት 

በሆነ ወቅት ‘ግነት ነበራቸው’ ሊሇማሇትህ ምን ዋስትና አሇ? ሇሚለ አስተያቶች ምሊሽህ ምንዴነው? 

 

 ‚ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውሌዴ‛ በነፃነት የተሰራ ስራ አሌነበረም። መፅሃፈ የኔው ፕሮጀክት ቢሆንም በመካከለ 

ዴርጅታዊ ጣሌቃ ገብነት መጣ። ሁዋሊ ከፕሮጀክቱ ራሴን ያገሇሌኩት በትእዛዝ መፃፌ ስሊሌፇሇግሁ ነው። በግላ 

በሰራሁዋቸው ስራዎች ሊይ ስሇ ግነትም ሆነ ስሇ መፀፀት ተናግሬ አሊውቅም።  

 

 እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ ጉዲዮች ሊይ ከመፃፌህ አንጻር ስሇ ኤርትራ ምንም አሇመጻፌህ ሇብዙዎች 

እንቆቅሌሽ ነው። ሇምን? 

 

 ገና ፅፋ መቼ አበቃሁ? የመሞቻዬ ጊዜም ገና አሌዯረሰም። የ45 አመት ሰው ነኝ። የመፃፉያ ጊዜዬ ገና መጀመሩ 

ነው። እነዚህ ማስታወሻዎች ወዯ ስነፅሁፌ ስራ ሇመግባት እንዯመንዯርዯሪያ የተጠቀምኩባቸው ብቻ ናቸው። 

ከእንግዱህ ቢያንስ በየአመቱ አንዴ መፅሃፌ ሇማሳተም እቅዴ አሇኝ። በፕሮግራሜ መሰረት መቼ፣ ስሇማን፣ ምን 

መፃፌ እንዲሇብኝ መወሰን ያሇብኝ እኔ ነኝ። ከዚህ ቀዯም፣ ‚ስሇ እዚህ ጉዲይ ሇምን አሌፃፌክም?‛ ተብል የተጠየቀ 

ዯራሲ ያሇ አይመስሇኝም። ስሇፃፌኩት እንጂ ስሊሌፃፌኩት ጉዲይ ሌንነጋገር አይገባም። የሚገርመው ‚ሇምን 

አሌፃፌክም?‛ ተብዬ የምወቀሰው ስሇማሊውቀው ጉዲይ ነው። የምሰራው መፅሃፌ እንጂ ዜና አይዯሇም። በርግጥ 

ይህን ክስ የሚያራግቡት ወያኔዎች መሆናቸውን አውቃሇሁ። ያቀረብኩትን መረጃ ማስተባበሌ ስሊሌቻለ በዚህ 

ፕሮፓጋንዲ ከአንባቢ ሉነጥለኝ ይሞክራለ። ያም ሆኖ ባሇፈት አመታት ወዯ ኤርትራ የተጓዝኩ እንዯመሆኑ 

የኤርትራ ጉዞዬን በአዱሱ መፅሃፋ ተርኬዋሇሁ። ጀምሬያሇሁ። እቀጥሊሇሁ… 

 

 መሇስ ራዕይ ነበራቸው  በሚባሇው ጉዲይ ብዙዎች ጥርጣሬ አሊቸው። አንተስ? በቅርቡ በታተመ መጣጥፌህ፣ 

“መሇስ ተመሌሰው ቢመጡ አባይ ፀሏዬን እስር ቤት ያስገባው ነበር‛ ያሌክበት ምክንያት ምንዴነው?  

 

 የመሇስ ራእይ የሚባሇውን የፕሮፓጋንዲ መፇክር መሇስ ሲሞት በተዯናበረ ሁኔታ የፇጠሩት ነው። መሇስ ሲሞት 

እንዯ ኢህአዳግ ማእከሌ ሆኖ ሉያሰባስባቸው የሚችሌ አይዱዮልጂ አሌነበራቸውም። አብዮታዊ ዳሞክራሲ ምን 

እንዯሆነ ማንም ሳያውቀው አርጅቶ ሞቶ ነበርና አዯጋ ሊይ ወዯቁ። ‚ምንዴነው የመሇስ ራእይ?‛ ብሇህ ብትጠይቅ 
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አንዲንደ የዋህ ካዴሬ፣ ‚የአባይ ግዴብ‛፣ ‚የባቡር ፕሮጀክት‛ ምናምን ይሌሃሌ። የአባይ ግዴብ ጥናት በጃንሆይ 

ዘመን የተጠና ነው። አቅም እና ምቹ ጊዜ እየተጠበቀ ነበር። ግብፅ ስትዲከም ምቹ ጊዜ ሆኖ ተገኘ። የባቡሩ 

ፕሮጅክት የሃይለ ሻውሌ እቅዴ ነው። ቅንጅት በ2005 ምርጫ ስሌጣኑን ቢይዝ ሉፇፅመው ያቀዯው ነው። ወያኔ 

ከአፌ እየቀሇበ የመንጠቅ ሌዩ ችልታ አሇው። ‚የመሇስ ራእይ‛ የሚባሌ ነገር የሇም።  አሁን እንኳ ሽኩቻ ውስጥ 

ስሇገቡ የራእዩ ከበሮ ረገብ ብልአሌ።  በመሇስ ራእይ ስም መሇስ የዘረጋውን መዋቅር በመበጣጠስ ሊይ የሚገኘው 

አባይ ፀሃዬ ነው። አንደ ጠንክሮ እስኪወጣ ዴረስ ሽኩቻቸው ይቀጥሊሌ።   

 

• በመሇስ ራእይ ስም መሇስ የዘረጋውን መዋቅር በመጣጠስ ሊይ የሚገኘው ዓባይ ፀሃዬ ነው ያሌክበት ምክንያት 

ምንዴነው? 

 

 የሽኩቻው ዴራማ ዋና አክተር አባይ ፀሃዬ ነው። በአፊቸው “የመሇስ ራእይ” ይሊለ። በተጨባጭ ግን የመሇስ 
ታማኞችን እየመነጠሩ ነው። መሇስ ይዞት የነበረውን ብቸኛ አምባገነናዊ ሃይሌ ሇመቆጣጠር እየሰራ ነው። ርግጥ 
ነው፣ አባይ ፀሃዬ በሚፇፅመው ዴርጊት ተቃውሞ የሇኝም። ሇአገር ዯህንነት ሲሌ አሇመሆኑ ግን መታወቅ አሇበት። 
አጤ ምኒሌክ ሲሞቱ በዯጃዝማች ተፇሪ እና በሌጅ ኢያሱ መካከሌ የተፇጠረውን የስሌጣን ሽኩቻ የሚያስታውስ 

ሁኔታ ሊይ ነን። አባይ ወሌደ እንዯ ወራሽ ሌጅ እያሱ - አባይ ፀሃዬ እንዯ ዯጃዝማች ተፇሪ! በትክክሌ ተመሳሳይ 
የታሪክ ጊዜ ሊይ ነን።   

 

 እንዯምታውቀው ኢሕአዳጎች ‚እዚህ ያሇነው የመሇስን ራዕይ ከግብ ሇማዴረስ ነው‛ ብሇው ውሳኔ ሊይ ዯርሰው 
መንቀሳቀስ ከጀመሩ ዓመት አሌፎቸዋሌ:: አንተ ዯግሞ  ‚የመሇስ ራእይ‛ የሚባሌ ነገር የሇም ብሇሃሌና 
ብታብራራው? 
 

 መሇስ ሇመሞት አንዴ ሳምንት ሲቀረው ነው ባሇራእይ የሆነው? ምንዴነው የሚያወሩት እነኚ ሰዎች? 20 አመታት 

ከመሇስ አመራር የተገኘው ምንነበር? በዘር ከፊፌሇው ህዝቡ እንዲይተማመን አዯረጉት። ያሌነበረበትን የሃይማኖት 

ግጭት ስር እንዱተክሌ ጥረት አዯረጉ። በሰሊም አስከባሪ ስም የዜጎችን ህይወት ቸበቸቡ። የምርጫ ኮሮጆ 

በመገሌበጥ ህዝቡ በዳሞክራሲ ሊይ ያሇውን እምነት አሳጡት። ምንዴነው የመሇስ ራእይ የሚባሇው ቀሌዴ? 

ጄኔራልችን ከህወሃት ብቻ መሾም ራእይ ነው? ቡና ሲወቀጥ ግዴግዲቸው የሚሰነጠቅ የኮንዯሚንየም ቤቶችን 

መገንባት ራእይ ነው? ገበሬዎችን አፇናቅሇህ ስታበቃ አንዴ ሄክታር መሬት በአንዴ ፓኮ ስጋራ ዋጋ መቸብቸብ 

ራእይ ነው? አንዴ ፌሬ እህቶቻችንን ሇአረብ ግርዴና አሳሌፍ መስጠት ነው ራእይ? በቀሇ ገርባ፣ እስክንዴር ነጋ፣ 

ርእዮት አሇሙ፣ ኦሌባና ላሉሳ ሇምን ታሰሩ? በመከሊከያ ስም ሸቀጥ ያሇቀረጥ በማስገባት የአገር ውስጥ ነጋዳዎችን 

መግዯሌ ራእይ ነው? ምንዴነው የመሇስ ራእይ? ውሸትን በመዯጋገም እውነት የማስመሰሌን ጥበብ ተክነውበታሌ። 

 

 በዚህ ወቅት ሕወኃት ሇሁሇት ተከፌሎሌ በሚባሇው ትስማማሇህ? ከሆነስ እነማን በአሸናፉነት የሚወጡ ይመስሌሃሌ?  
 

 በሁሇቱ አባዮች (አባይ ፀሃዬ እና አባይ ወሌደ) መካከሌ ጦርነት መኖሩን እየሰማን ነው። መረጃው ግን የተረጋገጠ 

ነው ሇማሇት አሌዯፌርም።  የምንሰማው እውነት ከሆነ ከመቀላው አባይ በስተጀርባ ቴዎዴሮስ ሃጎስ አሇ። 

ከአዱሳባው አባይ ስር እነ ጌታቸው አሰፊ፣ እነ ዯብረፅዮን መሰሇፊቸው ይሰማሌ። ሳሞራ የአዱሳባውን አባይ 

ተቀሊቅልአሌ። አዜብ ‘አርፇሽ ቁጭ በይ! የመሇስን ፊውንዳሽን ተከታተይ’ ተብሊሇች። እብዴ ስሇሆነች ያሌተጠበቀ 

ነገር እንዲትፇፅም በመስጋት ሰንሰሇቷን ሁለ በጣጥሰውባታሌ። የዘረፊ ቀዲዲዎቿን እየዘጉባት ነው። ያም ሆኖ 

አዜብ አርፊ ትቀመጣሇች ተብል አይታመንም። መሞከሯ አይቀርም። የግሌ አስተያየቴን ሇመስጠት ያህሌ፣ የመቀላ 

- አዱሳባ ሽኩቻ ይፊ ሳይወጣ ውስጥ ውስጡን ሉጠናቀቅ ይችሊሌ። ሁሇቱ ተቀናቃኝ ወገኖች ሽጉጥ ከተኮሱ 

ቤተመንግስቷን ሇዘሌአሇሙ እንዯሚያጧት ያውቃለና ሽጉጥ ወዯ መምዘዝ የሚገቡ አይመስሇኝም። ከሁሇቱ 

ቡዴኖች አንዯኛው እስኪያሸንፌ ሃይሇማርያም ወንበሩን በታማኝነት ይጠብቅሊቸዋሌ። ማን በአሸናፉነት ሉወጣ 

እንዯሚችሌ አብረን እናየዋሇን። የአዱሳባው ቡዴን የሚበረታ ይመስሇኛሌ። ድክተር ቴዎዴሮስ አዴሃኖም 
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ከሁሇቱም ቡዴኖች ገሇሌተኛ ሆኖ የአስታራቂነት ሚና ሇመጫወት እሞከረ ነው። ምናሌባት እሱን በማንገስ 

ሌዩነታቸውን ይፇቱ ይሆናሌ።    
 

 ሕወኃት በምርጫ  ስሌጣን የሚሇቅ ይመስሌሃሌ?  
 

 በግሌፅ ተናግረዋሌ። ‚ጀርባችንን በእሳት ሰንሰሇት እያስገረፌን ያገኘነውን ወንበር በምርጫ ካርዴ ስም ሳምሶናይት 

ይዘው ሇመጡ ሰዎች አናስረክብም‛ ብሇዋሌ። በርግጥ የምኒሌክን ወንበር በምርጫ አሊገኙትም። ስሇዚህ በምርጫ 

መሌቀቅ አይፇሌጉም። በምርጫ እንዯማይሇቁትም በ2005 ምርጫ አስመስክረዋሌ። በተመሳሳይ በ2010 

ማንኛውንም አይነት የማጭበርበር ዘዳ በሙለ ሃይሊቸው ስሇተጠቀሙበት 99.6 በመቶ በማሸነፌ ወንበሮቹን 

ሁለ ያዙ። በምርጫ በኩሌ ይገኛሌ የተባሇውን የዳሞክራሲ ጭሊንጭሌም ዯፇኑት። ከዚህ በሁዋሊ ምንዴነው 

የሚጠበቀው? 
 

 የሕወኃት በኃይሌ ስሌጣን ሊይ የመቆየት አባዜ የሚያዛሌቅ ይመስሌሃሌ?   

 

 አዛሌቆአቸው 22 አመት ሆኖአቸዋሌ። ላሊ 22 አመታት እንዯማይገዙ ምንም ዋስትና የሇም። ወያኔና ሻእቢያ 

በጠመንጃ ባይመጡበት ዯርግ እስከዛሬ ስሌጣን ሊይ ሉቆይ ይችሌ ነበር። ሙጋቤ አሁንም አሇ። ጋዲፉ እስከቅርብ 

ጊዜ ዴረስ ነበረ። ስዩም መስፌን ቻይና የሚማሩትን የህወሃት የአመራር አባሊት ሌጆች እያሰሇጠነ ነው። በቻይና 

መንግስት ዴጋፌ ተተኪ የአገሪቱ መሪዎች ሉያዯርጓቸው ይፇሌጋለ። ይህ ተረት አይዯሇም። እስከቻለት ዴረስ 

ይሞክራለ። ከአንዲንድቹ ጋር እንዱህ በስሌክ ስናወራ ‚ከዚህ በሁዋሊ 40 አመታት መቆየት እንችሊሇን‛ ብሇው 

በቀሌዴ መሌክ ጣሌ ያዯርጋለ። እየቀሇደ ግን አይዯሇም። ‚የ65ሺህ ጓድቻችንን ህይወት የከፇሌነው ዋጋው ውዴ 

ነው‛ ይሊለ። በጨዋታ መሃሌ ከምኒሌክ እስከ ሃይሇስሊሴ የነበረውን ዘመን ያሰለታሌ። የንጉስ ሳህሇስሊሴ የሌጅ 

ሌጆች የቤተሰብ ጥሌ እየተጣለም ቢሆን ስሌጣን ከቤተሰባቸው ሳይወጣ እየተተካኩ ቆይተዋሌ። ህወሃት 

በተመሳሳይ መንገዴ ሌዩነት የፇጠሩትን እያስወገዯ ሁሇት ወይም ሶስት ትውሌዴ ከዚያም በሊይ ሇመግዛት ይችሊሌ 

አይነት ወጎች አሎቸው። በአዯባባይ ዯግሞ፣ ‚እኛ በስሌጣን መቀጠሌ ካሌቻሌን ኢትዮጵያ ትበታተናሇች‛ ብሇው 

መዛታቸውን ቀጥሇዋሌ። ኢትዮጵያ እንዲትበታተን በመስጋት ህዝቡ ፀጥ ሇጥ ብል እንዱገዛሊቸው ይመኛለ። 

 

 ሕወኃትን ሇ22 ዓመታት በስሌጣን እንዱቆይ ያስቻሇው ምንዴነው ትሊሇህ? 

 

 ምስጢሩ ህዝቡን ከፊፌል መግዛት በመቻለ ነው። የፋዯራሌ አገዛዝ ስርአቱን ሇስሌጣን ማራዘሚያ 

ተጠቅሞበታሌ። ክርስትያኑን በሙስሉሙ ያስፇራራዋሌ። የአማራው ሃይሌ ሲበረታ በኦሮሞው እየመታ ዘሌቆአሌ። 

ላሊ ምስጢር የሇውም። ከፊፌል በመግዛት፣ የኢትዮጵያዊነት ብሄራዊ ስሜትን በማዲከም፣ ከተቻሇ ጨርሶ 

በማጥፊት ዝንተ አሇም መግዛት እንዯሚችለ አስሌተው ጨርሰዋሌ። በርግጥ 95 በመቶ የመከሊከያን አመራር 

ተቆጣጥረውታሌ። ዯህንነቱ ሙለ በሙለ በእጃቸው ነው። ህዝቡ በዘር ተከፊፌልአሌ። ሇሃያሊኑ አገራት ራሳቸውን 

በአገሌጋይነት ስሊቀረቡ በጫና ፇንታ እርዲታ እያገኙ ነው። የዚህ ሁለ ዴምር በስሌጣን እንዱቆዩ አግዞአቸዋሌ። 

 

 አሁን ያለት ብዙዎቹ የሕወኃት ባሇስሌጣናት በአባት ወይም በእናት ኤርትራውያን ናቸው ይባሊሌ:: የተባሇው 
ትክክሌ ከሆነ ውሳኔዎቻቸው የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዲ ሉሆን አይችሌም? ከዚሁ ጋር ተያይዞ የእነኚሁ 
ባሇስሌጣናት አያቶች  ወይም ቅዴመ አያቶች የጣሉያን ባሇሟልች የነበሩ ናቸው ስሇሚባሇው ምን መረጃ አሇህ? 
የባንዲ ሌጆች መሆናቸው የስነ ሌቦና  ቀውስ ውስጥ አይከታቸውም ? 
 

 በአባት ወይም በእናት ኤርትራዊ መሆን የዘመናችን ዋና አጀንዲ መሆኑ ያሳዝነኛሌ። በረከት ስምኦን በእናቱም ሆነ 

በአባቱ ኤርትራዊ ነው። ሇኤርትራ የፇፀመሊት በጎ ነገር አሇመኖሩን ግን አረጋግጥሌሃሇሁ። በረከት በኤርትራውያን 

ዘንዴ እንዯ ፖሇቲከኛ እንኳ አይታይም። በኢትዮጵያውያንም አይታመንም። እዴሇኛ አይዯሇም። ይህ ሉሆን 
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የቻሇው በረከት የሚሰራው ሇግለ፣ ሇዝናው፣ ሇስሌጣን ስሇሆነ ነው። ግማሽ የኤርትራ ዯም ያሊቸው የህወሃት 

አመራር አባሊት ሇኤርትራ ያዯሊለ ብዬ አስቤ አሊውቅም። የተወሇደት እና ያዯጉት ትግራይ ነው። ሇትግራይ ነው 

የሚሰሩት። አንዴን ሰው ‚ግማሽ ኤርትራዊ ነው‛ ብሇን ከማሰባችን በፉት ‚ግማሽ ኢትዮጵያዊ ነው‛ የሚሇውን 

ማስቀዯም ሇምን አሌተቻሇም? በአለ ግርማ እኮ በአባቱ ህንዲዊ ነው። ገብሩ አስራት ግማሽ ጎጃሜ ነው። ጆሴፌ 

ስታሉን ሩስያዊ አሌነበረም። ኦባማ በአባቱ ኬንያዊ ነው። ጥሊሁን ግዛው የፉውዲሌ ቤተሰብ ነበር።ሇኢትዮጵያዊነት 

ህይወታቸውን የከፇለ ኤርትራውያንን ስም እንጥራ ብንሌ ሰአታት አይበቃንም። መሇስ በአባቱ ኢትዮጵያዊ ነው። 

ሇምንዴነው ወዯ እናቱ ጎሳ ያዘነብሊሌ ተብል የሚታሰበው? ተወሌድ ያዯገው ትግራይ ነው።  መሇስ ኢትዮጵያን 

ሇመምራት ግማሽ ኢትዮጵያዊነቱ ከበቂ በሊይ ነበር። እንዯሚመስሇኝ ችግሩ ግማሽ ኤርትራውያን መሆናቸው 

ሳይሆን መርህ አሌባ፣ ወይም ስሌጣናቸውን ብቻ የሚያስቀዴሙ በመሆናቸው ሉሆን ይችሊሌ። መሇስ ዜናዊ የባንዲ 

ሌጅ ስሇመሆኑ ሲነገር የሰማሁት ከገብረመዴህን አርአያ ነው። ገብረመዴህን ስሇሚያጋንን አይመቸኝም። የሆነው 

ሆኖ መሇስ የባንዲ ሌጅ ሉሆን ይችሊሌ። የባንዲ ሌጅ መሆኑ ግን እሱንም ባንዲ አያዯርገውም። የመሇስን ወሊጆች 

እና ሌጆች እንተዋቸው። መሇስን ሇመውቀስ የሚያበቃ በአገር ሊይ የፇፀመው በርካታ ወንጀሌ አሇ። 

 

 መሇስ ዜናዊ ‚የኤርትራ ህዝብ ከየት ወዳት‚ የሚሇውን መጽሏፌ መጻፊቸው፣ ኤርትራ ራስዋን ችሊ ነፃ ሏገር ሆና 
በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት እውቅና እንዴታገኝ ሇዋና ጸሏፉው ቡትሮስ ጋሉ ዯብዲቤ  መጻፊቸው፣ ኢትዮጵያ 
የአሰብ ወዯብ ይገባኛሌ እንዲትሌ እንቅፊት መፌጠራቸውና ሇኤርትራ ይገባሌ ማሇታቸው ግማሽ  ኤርትራዊ 
ባይሆኑ ኖሮ የሚሞክሩት ተግባር ነበር?  
 

 ኤርትራን በተመሇከተ በተወሰኑ ውሳኔዎች የኤርትራ ዯም የላሇባቸውም ተሳትፇው አብረው ወስነዋሌ። የፖሇቲካ 

አቋማቸውን ነው ያስፇፀሙት። ትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር ስሇመቀጠሎ እንኳ ሁሇት ሌብ ስሇነበሩ የኤርትራን ነፃነት 

የማይቀበለበት ሁኔታ ሊይ አሌነበሩም። ከዚያም ባሻገር አቋማቸውን ሇመሇወጥ ቢያስቡ ኖሮ እንኳ በወቅቱ ምንም 

ማዴረግ አይችለም ነበር። ተዋጊ የገበሬ ሰራዊትና ፖሇቲካ የሚያንበሇብለ ሸምዲጅ ካዴሬዎች እንጂ ላሊ አቅም 

አሌነበራቸውም። አዱሳባን እንዳት እንዯሚያስተዲዴሩ አሳቡ እንኳ አሌነበራቸውም። በርግጥ መሇስ ዜናዊ 

ኤርትራን በተመሇከተ ስሜቱ ስስ መሆኑ ብዙ የተባሇበት ነው። ስሇ መሇስ የሌብ ሚዛን የሚያውቀው ራሱ መሇስ 

ብቻ ነበር። ሳይፅፇው ተሰናብቶአሌ።   

 

 መሇስና ጓዯኞቻቸው  ሽንጣቸውን ገትረው ሇኤርትራ ነፃነት ሲዋጉ የነበሩት  ሇምን ይመስሌሃሌ? 
 

 እኔ እስከማውቀው ሇኤርትራ ነፃነት የተዋጉት ኤርትራውያን ናቸው። መሇስና ጓዯኞቹ የራሳቸው አጀንዲና አሊማ 

ነበራቸው። በቀይ ኮከብ ዘመቻ ወቅት ሇስሌጠና ኤርትራ ሄዯው መስዋእትነት እንዯገጠማቸው ሰምቻሇሁ። 

የሻእቢያ ተዋጊዎችም በተመሳሳይ ህወሃትን በማገዝ ሂዯት ውጊያ ሊይ መስዋእትነትን ከፌሇዋሌ። ይህ የጋራ ጠሊትን 

ሇመመከት ከተዯረገ ታክቲካዊ ትብብር ያሇፇ ስም ሉሰጠው አይችሌም። የህወሃት እገዛ አንዲንዴ ፀሃፉዎች 

አጋንነው እንዯሚያቀርቡት አይመስሇኝም።  

 

 በኢትዮጵያ ባሇጠመንጃ አስተዲዲሪ መሆኑ የሚቀርበት ጊዜ የሚመጣ ይመስሌሃሌ? 
 

 ተስፊ አዯርጋሇሁ። 

 

 የሕወኃትን በኃይሌ ከስሌጣኑ እናባርረዋሇን የሚለት ተቃዋሚዎች ሚሳካሊቸው ይመስሌሃሌ?  
 

 ህዝቡ የወያኔን ስርአት ተንኮሌ ጠንቅቆ ተረዴቶ አማፅያኑን በሙለ አይኑ ማየትና ማመን ከጀመረ የሚሳካሊቸው 

ይመስሇኛሌ። በርግጥ እኔ በግላ ጠመንጃ እንዱተኮስ አሌፇሌግም። ወጣቶች በጦርነት እንዱሞቱ አሌመኝም። እኔ 

ራሴ የጦርነት ትራፉ በመሆኔ ህመሙ ይሰማኛሌ። ጠመንጃ ከማንሳት ባሻገር አማራጭ መጥፊቱ ግን ያሳዝነኛሌ።  


