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የተዯበቁ እውነቶች በሳውዱ አረቢያ ! 

 የመከረኞች ሽኝት  ! 
 ክፍሌ 10    

                        ነቢዩ ሲራክ- ከሳውዱ አረቢያ 

ማየት ማመን !  

  ካጠፋነው እንማር በበጎው እንበረታታበት ዘንዴ ያሇፈውን ዛሬ ሊይ እያነሳሁ በማዘክርበት ቀጣይ መጣጥፌ በሳውዱ 

የተሇያዩ እስር ቤቶች ስቃይ መከራቸውን ስሇሚያዩ ወገኖቸ፤ በቆንስለ ግቢ በሚገኘው መጠሇያ  ስሇሚገኙ ወገኖቸና 

አሌፎ አሌፎ በሰሞነኛ ሰበር ወጋወጌ ያየሁ የሰማሁትን በመረጃ እያዯገፍኩ ሇማቅርብ ሙከራ ማዴረጉ ገፍቸበታሇሁ፡፡ 

የወገኖቸን መከራ ተንተርሸ በማቀርበው መጣጥፍ ምስጋና አክብሮት ዴጋፋቸውን የሚገሌጹሌኝ የመኖራቸውን ያህሌ 

የተጣሇባቸው ሃሊፊነት መወጣት ባሌቻለ የመንግስት ሃሊፊዎች ሊይ የምሰነዝራቸው ሂሶች የሚያንገበግባቸው ጥቂት 

ወገኖቸ ባገኙት አጋጣሚ ሁለ ያወግዙኛሌ፡፡ አይዞህ የሚለኝ ላሊው ቢቀር መረጃ ማስተሊሇፌን ቢወደትም አዯጋ 

እንዲያስከትሌብች እኔን ሆነው ያሳስባቸዋ ! ፍርሃታቸው ሇዯህንነቴ ካሊቸው ስጋት የመነጨ እንዯሆነ ይገባኛሌና 

ያበረታታኛሌ፡፡ ጥቂቶች መረጃየን የሚያንገበግባቸው እያነሳን ከምንጥሇው የቀይ ባህር ማዕበሌ ውሃ፤ የአረብ ሃገሩ 

አሽዋማ በርሃ በሌቷቸው ክንብሌ ብሇው የሚቀሩ ወገኖቻቸው ጉዲይ አይታያቸውም. . .በጨካኝ አዘዋዋሪውች 

የሚዯፍሩ በወጡበት የት እንዯዯረሱ የማይታወቁ ወገኖች ሮሮን በግሊጭ መሰማት መንግስትን እንዯመቃወም አዴርገው 

ይቆጥሩታሌ ! ይህ በመሆኑ እንዯ ክራሞታቸው ተቃውሟቸው ቢያይሌም አሌቀበሊቸውም ! የሚናገሩት የአቅማቸውን 

ያህሌ፤ ህሳቤያቸው የተሰጣቸውንና ታጠቁትን ያህሌ ነውና በሌዩነታችን ባዝንም አሌቃዎማቸውም! በእርግጥ የቆንስሌ 

ሃሊፊዎችን ብጹዕነት የሚያስረግጥ ስራ መሰራቱንም ሆነ በማቀረበው መጣጥፍ የመረጃ ፍሌሰት  አሇ ሲለ እንዱህ ነው 

ብሇው አይሞግቱኝም፡፡ ብቻ ጣታቸውን ቀስረው ያስቀስሩብኛሌ ! መንግስት ከአንዴ መቶ ሽህ በሊይ ዜጎቹን መብት 

ጥበቃ ያዴረግ ብሇን ስናሳስብ "ፍየሌ ወዱህ ቅዝምዝም ወዱያ " እንዱለ የምናስተጋባውን ዋንኛ ሃሳብ ፈንግሇው በሃር 

ቤት ስሇሚታየው የተሳሇጠ እዴገትና ስሇ መሌካም አስተዲዯሩ መስፈን አንዯ ባዕዴ ባይተዋር ማስረዲቱ ይቀሊቸዋሌ . . .!  

 በማቀርበው መጣጥፍ ዙሪያ ግራ ሲጋቡ መረጃ የሚጠይቁኝን ሳገኝ ዯስታየ ወሰን ያጣሌ፡፡ ያን ሰሞን አንዱት የፌስ ቡክ 

Face Book ወዲጀ በቆንስለ መጠሇያ የሚገኙ ወገኖቻችን ታሪክ አንብባ ነበርና ስሇሁኔታው በቂ መረጃን እሰጣት ዘንዴ 

ስትጠይቀኝ የተሰማኝ ዯስታ ወሰን አሌነበረውም፡፡ "እኛ በምንኖርበት ሃገር ይህ ሁለ አሇን ነው የምትሇኝ ?" ያሇችኝ 

እህት. . . "ኣዎ!" ነበር መሌሴ . . . ይህችን እህቴ በአካሌ አሊውቃትም . . . እውነቱን ውሸት ማሇት እንዯሚቀሊቸው 

ወንዴሞቸ አሇመሆንዋን በአቀራረብዋ ተረዴቻሇሁ . . . በክፍሌ ሰባት መጣጥፌ አንብባ ይህን ጥያቄ ስሊቀረበችሌኝ 

ነባራዊውን እውነታ አስረግጦ ሇማስረዲት ብቸኛው አማራጭ ያሇውን በቦታው ሄድ ከመረዲት መሌካም አጋጣሚ 

ሆነሌኝ ! ስሇሁኔታው ትረዲ ዘንዴ ቀጠሮ ያዝን፡፡ በመሰንበቻው አንዴ ላሊ ጓዯኛዋን 

አስክትሊ በኮሚኒቲው ካፍቴሪያ ተገናኘንና ምሳ ቢጤ እየቀማመስን በጽሁፉ ሊይ 

ስሇቀረቡት አንዯበቷ ስሇተዘጋው እህት፤ ስሇ ግመሌ ጠባቂው ወንዴምና ተምር ሇቃሚ 

እህቶች፤ "የምነግርህ አሇ. . ." ብሊኝ መሌዕክት አስቀምጣሌኝ በቀናት ሌዩነት በቆንስለ 

መጠሇያ ስዯርስ አንዯበቷ ተዘግት ስሊገኘኋት እህትና በአጠቃሊይ ስሊቀረብኳቸው 

የስዯተኛ ኢትዮጵያውያን እንግሌት ታሪክ ሁለንም አንስተን መጨዋወት ያዝን ! 

በተሇይ ስሇ መከረኛ እህት ሇመስማት ጓጉታሇች. . .ትንሺ በሁለም ዙሪያ ካወጋን በኋሊ 

ያች በጸና ታማሇች ያሌኳት እህት ህመም ጸንቶባት ባንዴ ምሽት ነብስ ከስጋዋ በተሇየ 

በሰአታት ሌዩነት በዴኗ በእራፊ ነጭ አቡጀዳ  ተጠቅሌል ሙሾ ሳይወረዴሊት በዴኗ በማዘጋጃ ቤት ሰራተኞች በጅንባ 

ጅንቦ በሬሳ መጫኛው መኪና ሲያስገቡት አይቻሇሁ. . .ስሜቴን ሇመቆጣጠር እየሞከርኩ ሉሰሙት የሚከብዯው 

መርድው ነገርኳቸው ! እህቶቸ በሃዘን ኩርምት አለ . . .! ጥቂት እንዯመረጋጋት ስንሌ ጭውውታችን ቀጠሌን. . .  

በውስጥ ዯዌ በሺታ ተሰቅዞ አጎንብሶ ይሔዴ የነበረውን የግመሌ እረኛ ወንዴም የቆየ የቪዱዮ ምስሌ አሳይቸ ዛሬ 

ከህመም ውጋቱ በአንዲንዴ ወገኖች ትብብር የመዲኑን መሌካም የምስራችና በሰሊምና በጤና የተሻሇ ስራ እየሰራ መሆኑን 

በቅርቡ ቆሞ የተነሳውን ፎቶ እያሳየሁ ብነግራቸው በሃዘን የተነካ ስሜታቸውን ማባበሌ አሌተቻሇኝም ! እንጀራ ፈሌገው 
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በሚሰዯደ ወገኖቻችን ሊይ እየሆነ ያሇው እኔ ከምናገረውና ከምጽፈው በሊይ ስሇመሆኑ ምስክርነት የሰጡኝ እኒህ 

እህቶችን በማግኘቴ ዯስታ ተሰምቶኛሌ ! "ማየት ሇፈሇገ ማየት እኮ በእርግጥም ማመን ነው" አሌኩ ራሴ ሇራሴ ! 

እኔና ባይተዋሮች በቆንስለ መጠሇያ . . . 

   ብዙ ከመናገር ተቆጥቤ ከካፍቴሪያው 300 ሜትር ርቀት በምትገኘው መጠሇያ በአሁኑ ሰአት የሚገኙ ታማሚዎችን 

ሇማየት ወዯዚያው አመራን፡፡ አንዱት እህት ጥቁር አባያዋን እፊቷ ዴረስ ተሸፋፍና የሚሇበሌበውብ ሃሩር ሳይበግራት 

ኩርምት ብሊ ተቀምጣ ተመሇከትናት ፡፡ ታማሚዎችን ጠያቂ መሰሇችንና ግር ተጋብተን ሰሊምታ ብናቀርብሊትም 

አሌመሇሰችሌንም፡፡ እሷኑ አሌፈን በቀጥታ ጸጥታ ወዯ ሰፈነባቸው መጠሇያ ክፍልች ጎራ አሌን፡፡ አንዱት ጉስቁሌ ያሇች 

እህት መሬት ሊይ ከተነጠፈች ፍራሿ አጠገብ ሇሌጅዋ ጡጦ እያጠባች አጋጠመን ፡፡ ይህች መጫትና እርጥብ ሌጇ 

በአዱሱ አምባሳዯር መርዋን በዴሪ ትብብር ሌዩ ትኩረት ተዯርጎሊት ህክምና ማግኘት መጀመሯ ከሁሇት ቀናት በፊት 

መረጃ አግኝቻሇሁና ጥሩ ቀን መምጣቱ አስዯስቶኛሌ፡፡ እናም ከሳምንታት በፊት ያየሁዋት ጉስቁሌ አራስ ተሽሎታሌ፡፡ 

ሌጇግን ያው ነው . . . እይኑን እያስሇመሇመ ያችኑ ጡጦ በግዴ ሊጥባህ ስትሇው እንቢ እያሊት እናቱ አሇማስዯሰቱን 

መረዲት አያዲግትም፡፡"እኔ ዯህና ነኝ የሌጀ ነገር እንጅ !" ስትሌ አንገቷን በሃዘኔታ እጥፍ አዴርጋና አይኗን በማሙሽ ሊይ 

ተክሊ ስትመሌስ ሆዴ ታባባሇች፡፡ ያን ሰሞን የሌጇ አሇመኖር የምትፈቅዴ የነበረችው እናት ዛሬ የእሌጇን ትንፋሽ 

ሇማሰንበት ስትታገሌ ማየቴ ተስፋን ሰጠኝ . . . 

አሁን እንዳት ነው ያሇሽው ? በዯንብ ተሽልሻሌ ?  ስንሌ ዴንገት ጠየቅናት 

"አሊህ አምዱሊህ ! ይሁን ዯህና ነኝ . . . አሁንማ  ተሽልኛሌ!" አሇች አንገቷን ሰበር አዴርጋ ጥያቄውን ቀጠሌን 

መቸነው ከሃኪም ቤት የመጣሽው ? አሌኳት 

"አሁን. . . ሁሇት ቀን ሆነኝ. . . " 

"እዚህ ከመጣሽስ ምን ያህሌ ጊዜ ሆኖሻሌ ? " አሇቻት አንዯኛዋ እህት 

". . . እኔ ምኑን አውቀዋሇሁ እናንተየ ! በየመን አዴርጌ ስመጣ አረገዝኩ. . . በጠና ታምሜ ወሇዴኩ . . .ከዚያ ወዱህ 

የሆነውን አሊውቀውም ! " ስትሌ አይኖችዋ እንባ አርግዘው ነበር 

"ባሇቤትሽ ማሇት የሌጅሽ አባት እዚህ ነው ? ይረዲሻሌ ?" ላሊኛዋ አከታትሊ ጠየቀቻት. . . አሊስፈሊጊ ጥያቄ ነበርና 

ሰውነቴን አንዲች ነገር ወረረኝ . . . ". . . እህ. . ." ብሊ ትንሽ ከቆዘመች በኋሊ ፊትዋን ወዯ ሌጇ አዙራ ጡጦውን 

ያስተካከሇች አንገቱዋን ዯፋ አዴርጋ ዝም አሇች ፡፡ ዝምታ ነገሰ ! መሌስ የሇም ! የማይጠየቅ የማይነካ ቦታ መነካቱ 

ገብቶኛሌና ሁኔታውን ሇማረጋጋት "በይ አይዞሽ አሁን ተሽልሻሌ እየመጣን እንጠይቅሻሇን!" በማሇት ሇማጽናናት ስሞክር 

ከአጠገቤ የቆሙት እህቶቸ አይናቸው ዯም ሇብሶ ፊታቸው በሃዘን ዴባብ ተውጦ ተመሇከትኩ ! ቅጭም ካሇፍ ፊታቸው 

በአይናቸው ሊይ የሚገዋሇሇው ያሌፈሰሰ እንባ ሌቤ አራዯው ! በሩን ሇቀን እንዯወጣን ፈንቅል ሉወጣ የሚታገሇውን 

እንባ ምራቃቸውን እየዋጡ እንዲይወርዴ ላገቱት ቢሞክሩ ያንዯኛዋ እህት እንባ እያመሇጣት ዴምጿን ውጣ ከትሊሌቅ 

ቦርሳቸው የሚቻሊቸውን ሁለ አውጥተው ሰጠዋት ዘወር አለ !  ያችን ክፍሌ ሌቀን  ወንድች ወዯሚገኙበት ወዯ ላሊኛዋ 

መጠሊያ ክፍሌ በሁሇት እርምጃ ተሻገርን . . ሆደ ቅጥጥ ብል የተነፋው ወንዴም ኦመርና በየመን በርሃ ሲመጣ 45 ያህሌ 

ረሳ ቀበርኩ ያሇኝን ወንዴም የሱፍ በዚያች ክፍሌ ውስጥ አገኘናቸው. . . ኦመር በጀርባው ተጋዴሞ ጣራ ጣራውን እያየ 

ያሌማሌ. . . የሚያሌመውን እንጃ. . . የሱፍ የዯከመ ሰውነቱን ዯገፍ አዴርጎ የሚንቀሳቀስባትን የእንጨት ምርኩዝ 

አሽቀንጥሮ አሌጣሊትም. . ቀን የገፋችሇት ምርኩዙን ከጀርባው ትታያሇች፡፡ አንዴ በጎ አዴራጊ ወጣት የካፍቴሪያ ዯንበኛ 

የገዛሇትን ጎማ ያሇው ዘመናዊ መዯገፊያ ምርኩዝ ከፊት ሇፊቱ አዴርጎ እያሻሻት እሱም አጎንብሶ በሃሳብ ቢጤ የተጠመዯ 

ይመስሊሌ. . . የሆዲችን በሆዴ አዴርገን ወዯ ወንድቹ ክፍሌ ሰሊምታ አቅርበን ስንገባ ሁለም ከሄደበት ነቅተው 

በተጎሳቆሇው ፊታቸው ፈገግታ ነስንሰው ተቀበለን ! "ወይኔ እነዚህንማ በፎቶ አውቃቸው የሇም እንዳ !" አሇች የፌ ቡኳ 

ጓዯኛየ እህት  ገና እግሯ ከመግባቱ. . . ሳታስበ ዯንግጣ ዴምጿን መያዝ አቅቷት ! በመጣጥፌ ያየችውን ፎቶ በአይኗ 

በብላኑ ማየት ቻሇች ! ያየችውን ማመን ቢያቅታት አሌፈርዴባትም ! ያሇችውን አሊዲመጡትም. . . ብቻ ወንዴሞቸ ጸጥና 

ረጭ ባሇው ቀትር ጠያቂ አግኝተዋሌና እየሳቁ ተቀበለን . . .ምነው ዛሬ ፈገግታው የተሇየ ነው ምነው ምን ተገኘ ? . . . 

አዱስ ነገር አሇ ? አሌኳቸው መቀመጫ ቢጤ በአይኔ እየፈሊሇግኩ. . . ኦመር የአፍ መፍቻ ቋንቋው አማርኛ አይዯሇምና 

አማርኛውን የመናገር አቅሙ ውስን ቢሆንም አማርኛ ሲናገር የንግግር ቃናው ኦሮምኛ ተቀሊቅልበት ሉሰሙት ያጓጓሌ. . 
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.ሇኔ ይገባኛሌ . . . ኦመር ከተጋዯመበት ሉነሳ ሲሌ ራሱን እያሻሸ ነበር . . .  እጁን ፊቱን እያስዯገፈ ፈገግ እያሇ መናገር 

ሲጀምር ዯግሞ አዱስ ነገር መኖሩ አሌጠፋኝም. . . ቀጠሇ. . ." . . .ኢባክህ አሁንማ ዱነናሌ ! ወረከቱ እያሇቀ ነው ! በካ 

ከሰሞኑ ይሄዲለ ተቡሎሌ. . .አሁን አንዴ ጅዛን በጥይት ተመቶ ሽባ የሆነው ወንዴም ወረከት ሇማሰራት ቶዴሮስ 

ወስድታሌ . . . የሱ ቢቻ ነው የከረ . . . ዯሞ ይሄ ሴት ባሇሌጅ አሌሄዱም ብሎሌ. . . እሱ ብቻ አሌሄዴም ብል አሸግሯሌ" 

ሲሌ ከሚያማምር ጥርሱ የሚነበበው ፈገግታና ዯስታ መሊ ፊቱ እያስናኘ አገር ቤት የመግቢያ ፈቃዴ የማሇቅ ተስፋ 

እንዲሇው ብስራት አበሰረን . . . በዯስታ ፈነዯቅን . . . ሇስዴስት ወራት ህክምና እንኳ ሳያገኙ በቆንስለ መጠሇያ በወገን 

እርዲታ እየተዯረገሊቸው ቢቆዩም አዱሱ አምባሳዯር በመጡ ማግስት ህክምና ማግኘት መጀመራቸውና በሁሇት ወር 

ውስጥ ዯግሞ ወዯ ሃገር ቤት ሇመሄዴ የይሇፍ ወረቀቱ እንዲሇቀሊቸው የሱፍ  እየተኮሇታተፈ ከምስጋና ጋር አወጋን . . . 

ዛሬ የዯስታ ቀን ነውና ቀሌዴ ቢጤ ጨማምረን አወጋግተን በሽኝታቸው ቀን እንዯምገኝ ቃሌ ገብቸሊቸው ስንወጣ ኦመር 

እንዯ ዴሮው ቁጭ ብል አሌተሰናበተኝም. . . ሆደም ጎዯሌ ብልሇታሌ፤ተሽልታሌምና ከተቀመጠበት ብዴግ ሲሌ በነገር 

ሸንቆጥ አዯረግኩት. . . "አይ አንተ ነገር. . ." እየተንከተከተ እጁን በጀርባየ ሊይ ጣሌ አዴርጎ ተከታትሇን መጠሇያውን 

ክፍልቹን ሇቀን ወጣን. . ከኦመር ጋር ስንቀሊሇዴ ከርመናሌና " አሁን ከነዚህ ሁሇት ቆነጃጅት ምረጥና አግብተህ ኑር 

ብትባሌ የትኛዋን ትመርጣሇህ አሌኩት ? ". . . ኦ. . . ኦ. . .ጀነት (ገነት) ትገባሌሁ ብባሌ ወዯ ሃገር ጦቢያ አሌቀርም 

ተወኝ  . . . " ሲሌ የናፈቃቸው ቤተሰቦቹ፤ የናፈቀው ቀየውና ማየት ማሽተት የሚናፍቀው የሃገሩ ምዴር ናፍቆት 

ገሇጸሌኝ. . .የቆነጃጅቱን ነገር ባይጠሊውም ዛሬ ይህን ማሰብ እንኳ አይፈሌግም. . .ከወራት ተስፋ አስቆራጭ የጨሇማ 

ጉዞ በኋሊ  ዛሬ የጨሇመው በርቶ ወዯ ሃገሩ ሉገባ ቀን እየቆጠረ ባሇባት በዚህች ሰአት ከመሄደ ውጭ ማሰብ አይሻም ! 

በመጠሇያውና በካፌቴሪያ ዙሪያ ቁጭ ብሇን ከችግር ጭንቀቱ ወጋወግ ወጥተን ብዙ ብዙውን የዚህ አገር አስቂኝ 

አጋጣሚዎቹን አጫውቶኛሌ. . . ይህን ማስታወሻ እየከተብኩ እንኳ አይኔ ከኮምፒውተሩ ስክሪን ከፊዯሊቱ ጋር 

እየተሯሯጠ ኦመርና ያጫወተኝ ከፊቴ ዴርቅ እያሇ ብቻየን ያስቀኝ ጀምሯሌ . . . 

ሁሊችንም ከግማሽ ሰአት ሊሊነሰ ጊዜ ቆይታ አዴርገን ሇመሰነባበት በዴጋሜ ወዯ አራስዋ 

እህት ጎራ ሇማሇት ስንሞክር ኦመር እጀን ያዝ አዴርጎ በጀሮየ ሹክ አሇኝ . . . ይህች 

መጫት ወዯ ሃገር ቤት ሇመግባት ፈቃዯኛ አይዯሇችም . . . የቆንስለ አዱሱ አምባሳዯሩ 

መረዋን በዴሪ ሳይቀር ቢማጸኗት እሻፈረን በማሇቷ እናንተን እሽ ብትሊችሁ እባካችሁ 

ተማጸኗት ነበር ያሇኝ. . . ጭንቀቱ ገብቶኛሌ ! ይህች እህት ወዯ ሃገር ቤት ትገባ ዘንዴ 

የምንፈሌግ ሁሊችንም ነን . . . ግን ይህ ሉሆን እንዯማይችሌ ከብዙ ጉትጎታ በኋሊ 

አጫውታኛሇች. . . ሃገር ሊሇመግባት በቂ ምክንያት እንዲሊት አውቃሇሁ ! የሞቀ ትዲሯን 

የዯረሱ ሌጆችዋን ሇባሌዋ በትናና አረብ ሃገር ተሰዲ ሰርታ ሌጆችዋን ሌታሳዴግ ነበር 

ህሌሟ. . .የትዲር ቀሇበቱን ሸጦና አራጣ ተበዴሮ የሊካት ባሎንና በስስት እያሇቀሱ የተሇይዋትን ሶስት ሌጆቿን ትታ ወዯ 

አረብ ሃገር የመጣች በጅቡት በኩሌ ቀይ ባህርን ተሻግራ፤ የየመን በርሃ ቆርጣ ሳውዱ የገባችው ከአምስት ጊዜ በሊይ 

በግዲጅ ተዯፍራ ነበር. . .ያን ሁለ መከራ ገፍታ ጅዲ ስትገባ አራት ወራት ቢፈጅባትም የወር አበባዋ ከቀረ ሶስተኛ ወሩን 

ዯፍኗሌ. . . ሇሷ ገና ከጅምሩ በማህጸኗ የተያዘው ጽንስ በማታውቃቸው ሰዎች አስገዴድ መዴፈር የጸነሰችው በሽታዋ 

ብቻ አይዯሇም . . . እንዲትሰራ የገዯባት መሆኑም እዚህ ግባ የሚለት ችግር አይዯሇም. . . የተዲከመችው ነብሰጡር 

ሌጇን በስሊም ስትገሊገሌ ተከትል የመጣው አዯጋ ከሰውነት ተራ አውጧታሌ ! አይወሇዴ የሇም ሌጅ ተወሇዯ  ! ችግሩ 

ከላሊ መከራ ጋር ነበር የመጣው ! ይህም ሌታሻሽሇው ከተሰዯዯችበት የዴህነት ጎጆዋን ከሚያፈራርስ መርዝ የተናነሰ 

አዯጋ አይዯሇም. . .እናም ይህን መርዝ ሳትወዴ በግዴ ተግታዋሇች ! የሃገሯን ምዴር ስትሇቅ ጤነኛ እንዯነበረች 

የምትናገረው እህት በበርሃው እንግሌት በተፈጸመባት ተዯጋጋሚ የወሲብ ጥቃት የዚያ ቀሳፊ በሽታ ተጠቂ አዴርጓታሌ. . 

. ሌጇን በወሇዯች ማግስት በሳውዱ መንግስት በኩሌ ከታወቀ ያስጠቃናሌ ያለ ሇነብሳቸው ያስጠጓት ወገኖች የበሽታው 

መዘዝ አስፈርቷቸው በቆንስሌ መስሪያ ቤቱ ጥሇዋት ሄዯዋሌ. . .ይህ ምሬት ካንዳም ሁሇቴ ሌጇን አንቃ ሌትገዴሌ 

እንዲስሞከራት ሰምቻሇሁ . . . አሁን ግን ያ ሁለ ስሜት ባይኖርም ቤተሰቧን ሌታሻሽሌ ሌጅ ጥሊ የመጣች እህት ላሊ 

ሌጅ ይዛ ሇላሊ መከራ ሃገር ቤት መግባቱን አትቀበሇውም. . . ምክንያቷን ብዙዎቻችን ሊንቀበሇው ብንችሌም ሇእርሷ 

በቂና ከበቂም በሊይ ምክያት ነው ማሇት ግን ይቻሊሌ. . . እናም በዚህ ዙሪያ ብዙ 

ሊነጋግራት አሌቻሌኩም. . . ሰሊምታ ሰጥተናት ወጣን. . .ኦመር ግን ያሇኝን ባሇማዴረጌ 

ዯስ አሊሇውም . . . ፊቱ ክችም ብል ሲመሇከተኝ ምክንያቴን ጠሇቅ ብየ ባሊስረዲውም 

ላሊ ጊዜ እንዯማነጋግራት አስረዴቸው ሌሇየው ስሌ ሲፍነከነክ የነበረው ኦመር 

መሌዕክቱን ባሇማስተሊሇፌ አዝኖ እንዱህ አሇኝ " ያነ በሽታ አኮ አሇባት . . . በሰው 

ሃገር ምን ያዯርጋሌ! . . ." እያሇ ሉያስረዲኝ ሞከረ ! አሁንም በሷም ሆነ በሌጇ ሊይ 

ቀሳፊው በሽታ ስሇመኖሩ ማወቄንም ሆነ ስሇላሊው ችግር እንዲሊዋቂ ሆኘ 

አዴበስብሸበትና ጉዲዩ አጥፋፍቸው መጠሇያውም መሌቀቅ ጀመርን፡፡ ቀዴመውኝ 
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የሚራመደት እህቶች  ስንገባ በር ሊይ ወዲየናትና ታማሚዎችን ጠያቂ ወዯ መሰሇችን ጉብሌ  ሰሊምታ ሲያቀርቡሊት 

ተራመደ. . .ሰሊምታ ሲያቀርቡሊት ዝምታን በመምረጥዋ ችግር ይኖርባት ይሆን ብሇው ተጠግተው ሇማነጋገር ሲጠጓት 

ሳያስቡት  አምባረቀችባቸው. . . በፍርሃት ሲሸሹ እኔና ኦመር ከቅርብ ርቀት ተመሇከትን . . . ይህችን እህት ያሇ ዛሬ 

አሊየኋትምና ዞሬ ኦመርን ጠየቅኩት "እሱማ እብዶሌ. . .ትናንት ገና ነው የመጣው . . . ተውት አትጠጉት. . ." አሇ ኦመር  

ዯንግጠው ከተበራገጉት እህቶችንስ ሇኔም ጭምር  . . . አጸያፊ የሚባሇውን ሁለ ስዴብ ታንጎዯጉዯው ገብታሇች . . . 

እኔም ሆንኩ ኦመር አሌቀረሌንም በተሸፋፈነው ፊትዋ አንጯሌቃ እያየች አገሊብጣ ሰዯበችን . . . አስነዋሪውን ስዴብ 

ሳይሆን የዚህችኛዋ ላሊ መከረኛ የህይወት ውጥንቅጥ ሚስጥር ሳናውቀው አሳዝኖ አስተክዞን  የቆንስለን ግቢ ሇቀን 

ወጣን. . . 

ሽኝት. . . 

   የኮሚኒቲው ካፍቴሪያ የስዴስት ወር ተረጅዎች ሉሸኙ ሁለም ነገር ተስተካክሎሌ . . .የኮሚኒቲው አዲራሽ እንዯ 

ማሇዲው ሁለ በብዙ ዯንበኞች  አሌዯመቀም . . .አዲራሹ በመከረኛው ብሄር ብሂረሰቦች ባንዳራ ዯምቋሌ. . . ሊሇፉት 

ስዴስት ወራት በቆስንለ መጠሇያ የከረሙትን ህሙማን ወገኖቸ ሇመጨረሻ ጊዜ የምናያቸው ዛሬ ነው ! ህሙማኑና 

በቅርብ የሚያውቁ ሲዯግፏቸው የከረሙ በጣት የሚቆጠሩት ወንዴም እህቶች በቦታው ተገኝተዋሌ፡፡ ሇወራት 

በማውቀው የጉስቁሌ ወንዴሞቸና ሌንሸኛቸው የመጣነው ወገኖች ፊት በርቷሌ . . . ከችግር ሇመወጣት ወርቅ እናፍስ 

ብሇው ሮጠው መጥተው በውስጠ ዯዌ በሽታ ተቀስፈው፤  ሽባ ሆነውና ተሰናክሇው በዯጋፊና በምርኩዝ መመሇሳቸው 

ሇነሱም ሆነ ሇኛ ዛሬ ሊይ ጸጋ ነው ! በአዲራሹ የነገሰው ዯስታ በብዙ አጀብ የዯመቀ ባይሆንም አሞን ሇከረምነው 

ጥቂቶች ግን ዯስታው ከምንም በሊይ ነው ፡፡ እናም እነምናሴና ጆኒ አዱስ አበባ ሲዎርደ ሇመጓጓዣ የሚሆናቸው ገንዘብ 

ሇመሰብሰብ በመካከሊችን ውር ውር እያለ ገንዘብ ሲሰበስቡ እኔም እነኦመርን ገንጠሌ አዴርጌ በመውሰዴ ክራሞት 

ዯስታቸውን በመቅረጸ ዴምጼ መያዝ ጀመርኩ . . . ሁለም በአረብ ሃገር ሰርተው አባት እናት እህት ወንዴም ዘመዴ 

አዝማድቻቸውን ከዴህነት ሇማውጣት ቢመጡም ያጋጠማቸው መከራና ስቃይ በመሆኑ ሮጠው በመጡበት እግራቸው 

ተሰናክሇውና በውስጠ ዯዌ በሽታ ተቀስፈውም እኒያን ወገኖቻቸውንና ሃገራቸውን ሇመቀሊቀሌ ጓጉተዋሌ. . . የሆነው 

ሁለ እውነት አይመስሊቸውም. . . እናም ከህይዎት ተሞክሯቸው ከቋጥ ከባጡ፤ከቅርብ ከሩቁ ፤በሆዲቸው ውል 

ያዯረውን አወጉኝ . . . ይህ እኔ ያሇሁበት የአረብ ምዴር ሇኔና ሇቀረነው ጥቂቶች 

መጨረሻው በአዯጋ የተከበበ ቢሆንም ቅለ ኑሮውን ኑሩ ብሇን በሰሊም እየገፋን 

እንገኛሇን. . . የስዯት ህይወታችን የክራሞትም ያህሌም ቢሆን የተሳካ የሚመስሇው 

ህይዎት ውስጡን ሇቄስ ነው. . . ራሳችን አግዘን ወገናችን ሇመዯገፍ የምናዯርገው 

ትግሌ ግን አሸናፊዎች ነን ማሇት አይቻሌም ! ከአመታት ስኬት የተባሇ ህይወት 

በኋሊ የቋጠነው ወረት የሇምና ሃገር ቤት ጠቅሌል መግባት ሲነሳ እንኳ ያስፈራናሌ. 

. . ሇሂያጅ ወንዴሞቸ ግን ሁኔታው ከዚህ የተሇየ ነው . . . በተሇይም በህምመን 

ተቀፍዴዯው ባሳሇፏቸው ስዴስት ወራት ላት ተቀን ህሌማውቸው ሃገራቸው 

ገብተው ቀሪ እዴሜን ከወገኖቻቸው ጋር ቆል ቆርጥመው መግፋት ብቻ ነው ! እውነት አሊቸው. . .! ሇነሱ ይህ ምዴር 

የሰቆቃ ምዴር ነበር . . .ሰብዕናቸው ተረግጦና ተገፍተውበታሌና ላሊ ነገር አይሹም ! ሃገር ቤት መግባትን ብቻ ነው 

የሚያሌሙት! በዚህ ረገዴ ትሌቁን ስራ ሇከወኑት የቆንስሌ መስሪያ ቤት ሃሊፊና ሰራተኞች ምስጋና ይገባቸዋሌ. . . 

በመከራቸው ጥሩ ምሳላ የሆኑን ወገኖች ስቅየት በዚህ አበቃ ማሇት ባይሆንም በስዯት የሚያዯርጉት ትግሌ ዛሬ 

ተፈጽሟሌ. . . ሇቀረነው ይህ ሉያስተምረን ከቻሇ እሰየው ነው. . .  መሌካሙን በመመኘት ሸኘናቸው ! 

በቀጣይ ቀናት ወዯ ቆንስሌ መስሪያ ቤቱ መጠሇያ ጎራ ብየ ነበር. . . መጠሇያው ወና ሆኗሌ፡፡ ያችን መጫት ከመጠሇያው 

ታዛ ስር ብቻዋን ጸሃይ እየሞቀች አገኘኋት፡፡ ሌጇ ህመሙ ጸንቶበት ዘይነብ ተብሊ 

በምትጠራ አንዱት እህት ትብብር ወዯ ሃኪም ቤት ሄድ እርዲታ እተዯረገሇት እንዯሆነ 

ሰምቻሇሁ. . .እናትን ስሇሌጇ መጠየቅ ነበረብኝና ሌጅሽ የትነው ያሇው ? ብየ ጠየቅኳት. 

. . ህመሙ ጸንቶበት ሃኪም ቤት እንዯገባ ገሇጸችሌኝ፡፡ ይህ የማጣራበትን መንገዴ አሇና 

ብዙ አሌገፋሁም. . . ሃገር የመግባት ሃሳቧን ስሇመቀየር አሇመቀየሯ ግን ዯጋግሜ 

ጠየቅኳት . . . አሁን ዯግሞ ጥያቄውን እንኳ መስማት አትፈሌግም. . . ማዴረግ 

የምትፈሌገውን አታውቅም አሌሌም. . .የምትፈሌገው ነገር ቢኖርም አትናገረውም. . 

.ብትናገረው ፋይዲ ይኖረዋሌ ብሊ ሊትገምት ትችሊሇች . . .ብቻ የዯረሰባት ጭንቅና 

መከራ  ግራ አጋብቷታሌና ሁኔታዋ እያስፈራኝ ተሇየኋት፡፡ የሌጁን ሁኔታ ሇማጣራት የችግር አስውጋጅ ኮሚቴ አባሊት 
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ወዯ "መፍትሄ አፈሊሊጊ ኮሚቴው " ሰራተኛ ወዯ ወንዴም ቴዎዴሮስ ቢሮ ጎራ አሌኩ፡፡ ሇግሊጋው ወንዴም 

እንዯተሇመዯው በፈገግታ ሞቅ አዴርጎ ተቀበሇኝ . . .ስሇዚህች እህትና ህጻኑ ስሊሇበት ሁኔታ ጠየቅኩት. . . ቴዱ ፊቱ 

እየተሇዋወጠ ያ ህጻን በመከራ እንዯመጣ በመከራ መሸኝቱን ሲገሌጽሌኝ ". . .እኔና መሃመዴ ሸህ ነው ብቻችን 

የቀበርነው!" ሲሌ አረዲኝ ! ይህ እምቦቃቅሊም ወዯማይቀረው አሇም ተሸኘ . . . 

ክራ ሞ  ት . . . 

 ሁሇት ወራት ተጉዠ የእኒህን ወገኖች ውል አዲር ሳወጋጋ በህጋዊነት በከተምን ኢትዮጵያውያን የሇት ተሇት ኑሮ ዙሪያ 

ቀሌብን የሚስብ አዯጋ እየተስተዋሇ ይገኛሌ. . . በተሇይም በጅዲ አሇም አቀፍ ትምህርት ቤት ዙሪያ እያንዣበበ ያሇው 

ሁኔታ አሳሳቢ ከሆነ ሰነባብቷሌ . .የትምህርት አሰጣጡ ከዛሬ ነገ ይሻሻሊሌ፤ ትምህርት ቤቱ የራሱን ህንጻ ያሰራሌ ተብል 

በተስፋ ከ12 አመት በሊይ ቢገፋም ችግሩን ፈቀቅ የሚያዯርግ ጠፍቷሌ፡፡ በባሇቤትነት የሚያስተዲ ዴረው ኮሚኒቲ ዙሪያ 

ገብ ይሰራሌ የሚባሇው ሸፍጥ ማህበረሰቡን አሊስቀርብ ብል አባሊቱ በሺዎች የሚቆተሩ ዜጎች በሚገኙበት ክሌሌ አባሊቱ 

ሇአመታት ከመቶዎች ፈቀቅ ሉሌ አሇመቻለ ቢያነጋግርም ችግሩን የፈተሸው የሇም. . . በቅርቡ የኮሚኒቲው ጠቅሊሊ 

ጉባኤው የቀረበው የፋይናንስ ሪፖርት ሙግት በማስነሳቱ ጠቅሊሊ ሂሳቡ በውጭ ኦዱተር እንዱመረመር ተወስኖ 

እየተመረመረም ይገኛሌ፡፡ የትምህርት ቤቱ ባሇቤት በላሊ አዯጋ ሲዎዴቅ 1900 ሌጆቻችን የምናስተምርበት ት/ቤት 

አስተዲዯርም "ተው ባይ" ጠፍቷሌና በምግባረ ብሌሹነት ታዲጊዎችን ከትምህርት ገበታቸው አግዶሌ. . .በዚህ ረገዴ 

ወሊጆች ሇሚያሰሙትን ሮር ሰሚ አሊገኘም ! ይህ በሆነበት ማዕከሌ ዯግሞ የተከበረውን የማስተማር ስነ ምግባር አጎዯፈ 

ተብል ከትምህርት ቤቱ የተወገዘ መምህር ት/ቤቱ አጠፋ ብል ይፋ ካወጣው ዴርጊት ጋር ተመጣጣኝ ያሌሆነ ቅጣት 

ነዋሪውን አስቆጥቷሌ. . .  

 የዛሬ አራት ወር ገዯማ አዱስ እንዯመጡ በሙለ ሃይሌ ሲንቀሳቀሱ ያየናቸው አምባሳዯር መርዋን በዴሪ ውሇው ሲያዴሩ 

በጀመሩት ፍጥነት መጓዝ አሌቻለም. . . በጀመሩት ትጋት አሌገፉበትም. . . አስራ አምስት አመት ሲንከባሇሌ የመጣ 

መጠነ ሰፊ ያበጠ ችግር ጠረጴዛቸውን እንዯሞሊው ጥርጥር የሇኝም. . . እንዯ አጀማመራቸው የህዝብን እንባ እየጠረጉ 

ሸምጠው እንዲይሄደ የያዛቸው ምን እንዯሁ ግን ከመሊ ምት ባሇፈ የማውቀው የሇም. . .በእርግጥ ችግሩ ብዙ ቢሆንም 

ማህበረሰቡን በአንዴነት ከሚያገኙበት መንገዴ ይሌቅ መንግስት የሚዯግፋቸው ማህበራትን በማዯራጀቱ መግፋታቸው 

ግን ተቀባይነታቸውን እያሳሳ እያዲከማቸውም እንዯሆነ መገመት ይቻሊሌ . . . ! ቀዴሞ የተዘራው "ወሬ አቀባይ" እንዯ 

አሸን የመፍሊቱን ያህሌ የማህበረሰቡን ችግር ሰምተው የመንግስት ሃሊፊዎች እንዱያርሙት አመክሩ አይዘክሩም ! ጥሩነቱ 

አዱሱ አምባሳዯር  "የወሬ አቀባይዮችን" ወሬ መስማት እንጂ የተባሇውን ሁለ በግርዴፉ ይቀበሊለ ተብሇው ግን 

አይታሙም. . . እኒህኛው ቀሇም የቀመሱ ናቸውና እንዯ ቀዴሞ አምባሳዯራችን "መረጃ እንጅ ማስረጃ የሇንም" የሚለት 

"ወሬ አቀባዮች" ያዯናግሯቸዋሌም ግን አይባሌም. . . ብቻ ከሊይ ያየናቸውን ህሙማንን ተሹመው በመጡ ማግስት ሇሃገር 

እንዲበቁት ሁለ በነዋሪው ማህበራዊ ህይዎት ዙሪያና የዜጎችን መብት በማስከበር ረገዴ ቢሰሩ መሌካም እንዯሆነ 

የሚመክሩ ነዋሪዎች የትየሇላ ናቸው . . . ! አምባሳዯራችን የወሊጆችን ጥያቄ ሇመሸፋፈን በመምህራን መካከሌ ሳይቀር 

ክፍፍሌ የተፈጠረበትን ሂዯት ይዯግፋለ ባሌሌም የዝሆን ጀሮ ይስጠኝ ብሇው ባይገፉበት ብዙዎቻችን ዯስ ይሇናሌ. . 

.የሚከፉት ጥቂት ናቸውና ! ላሊው ገንዘባችን ከፍሇን የምናስተምርበት ትምህርት ቤት ወሊጆች ከሚከፍለት ክፍያ ጋር 

ተመጣጣኝ ትምህርት የማግኘታቸውን መብት ሇማስከበር የብዙሃኑን ሙለ ዴምጽ አግኝቶ የተመረጠው የወሊጅ ኮሚቴ 

ስራውን እንዲያከናውን በአዲባባይ ተሰናክሎሌ. . . ምክንያቱ የኢትዮጵያን ትምህርት ሚኒስትር ፖሉሲ ካሌተከተሊችሁ 

የሚሌ ነው. . . ይህንን የወሊጅ ኮሚቴው ባይቃወምም ዯንቡን ስጡኝ ብል ሇወራት ሲባዝን ያቀረበሇት አሌነበረም . . . 

ያም ሆኖ የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንቡን ሇማስጸዯቅ ባሳሇፍነው ወር አጋማሽ የጠራው ስብሰባ እንዱዯናቀፍ ተዯርጓሌ . . 

ምክንያት ? .ዯንቡ የሚጸዴቀው ከመምህራን ህብረት ጋር ሲጣመር ነው በሚሌ ነው. . . ህብረት መፍጠሩ ባይከፋም 

አንዴ ኮሚቴ የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንቡን፤ የስራ ሃሊፊዎችን ዴሌዴሌና አሊማውን የሚያመሊክትበት መተዲዯሪያ ዯንብ 

እንዳት አይኑረው ይባሊሌ ? በእርግጥም ግራ ያጋባሌ ! ሇሁለም ሃሊፊዎቻችን የአብዛኛውን ዴምጽ የሚያዯምጡበት 

አቅሌ ይሰጣቸው ዘንዴ ጸልቱ የኔ ብቻ አይዯሇም. . .የብዙዎችም ጭምር ነው ! ሇሁለም በቀጣይ ሰበር ዲሰሳየ 

ከስዯተኞች የመከራ ህይዎት አረፍ ብሇን በጅዲ ዙሪያ በከተምነው ዜጎች ዙሪያ ስሊሇው የተዯበቀ ህይወት አንዲንዴ 

ነገሮች አንስቸ ሇመዲሰስ እስክሞክር ሇዛሬውን በዚህ ሊብቃ . . . 

ቸር ይግጠመን ! 

    


