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የበረከት መፅሃፌ 
                                  

                                                       (ከተስፊዬ ገብረአብ) 
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የበረከትን መፅሃፌ አነበብኩት…  

በእውነቱ ህትመቱ ቆንጆ ነበር። ሽፊኑ እንዯ ሃብታም ጉንጭ ይሇሰሌሳሌ። ከቻርሌስ ዱክንስ ታዋቂ መፅሃፌ 

የተኮረጀ ቢሆንም ርእሱም ቢሆን አሪፌ ነው - የሁሇት ምርጫዎች ወግ። የበረከትን መፅሃፌ ያሳተመው መሃመዴ 

አሊሙዱ የተባሇው ነጋዳ መሆኑን ፌትህ ጋዜጣ ሊይ አንብቤ ነበር። መፅሃፈ 314 ገፆች እና 10 ምእራፍች ይዞአሌ። 

ዋጋው 90 ብር ነው።  
 

ሪፖርተር በዜና ዘገባው፣ ሼክ መሃመዴ አሊሙዱ የበረከት ስምኦንን አዱስ መፅሃፌ ሳያነቡ፣ ‚መፅሃፈ ሇወዯፉቱ 

ትውሌዴ ጠቃሚ ነው‛ ሲለ መናገራቸው እንዲስገረመው ፅፍአሌ። ምን ችግር አሇው? ገንዘብ ወይም ስሌጣን ካሇህ 

የሚያዲምጥና የሚስቅሌህ አታጣም። ‚ሃብት ያሇው! ሌብ አሇው!‛ እንዱለ። በረከት የመፅሃፈን ርእስ፣ ‚የሁሇት 

ምርጫዎች ሞት‛ ቢሇው ይሻሌ እንዯነበር አስተያየት የሰጡም አለ። ይሌቁን ይቺን አስተያየት ወዴጄያታሇሁ። 
   
እና በአንዴ አዲር አነበብኩት…  

ከዚህ ሁለ ክምር መካከሌ ገፅ 312 ሊይ ያሰፇረች አንዱት አረፌተነገር ይበሌጥ ትኩረቴን ሳበችው። ላሊው 

ገሇባ ነበር። ይህቺ አረፌተነገር የወዯፉቱን የኢህአዳግ እቅዴ ትጠቁማሇች። በርግጥ በበረከት ስምኦን የህይወት ታሪክ 

ዙሪያ ጥቂት ዴብቅ ነገሮች አለ። ሇአብነት እነዚህን መጠየቅ ይቻሊሌ…. 
 

- የበረከት ወንዴም በማን ተገዯሇ? 

- የበረከት እውነተኛ ስም ማነው? 

- በረከት የአባቱን ስም ሇምን ቀየረ? 

- ሇመሆኑ አቶ ስምኦን ማናቸው? 

- ካሳሁን ገብረህይወት እምነቱ ምን ነበር? 

 

ከሊይ ያለት ጥያቄዎች የበረከት ስምኦን አዱሱ መፅሃፌ ውስጥ አሌተካተቱም። እኔ ግን በዚህች አጭር 

መጣጥፌ ሁለን እንዯወረዯ አወጋችሁዋሇሁ። ያንን ከመግሇፄ በፉት ግን በመፅሃፈ ዙሪያ አንዲንዴ ነጥቦችን ሊንሳ… 
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በረከት መረጃ ከመስጠት ይሌቅ ትንታኔ መርጦአሌ። መተንተኑ ባሌከፊ። የሚሰጠው አስተያየት እና ትንታኔው 

ግን በውሸት ሊይ የቆመ ነው። ሇምሳላ እንዱህ ሲሌ አስፌሮአሌ፣ 

‚…የኢህአዳግ አመራርና ታጋዮች ህዝብ ሲበዯሌ አይወደም። ኢህአዳግም ከህዝቡ ላሊ ጌታ የሇውም።‛   

በረከት ስሇየትኛው ህዝብ እንዯሚናገር ግራ ያጋባሌ። እንዱህ ፃዴቅ ሆነው የተገኙት በርግጥ የኢህአዳግ 

አመራር አባሊት ናቸው? በረከት ተቃዋሚዎችን በተቻሇው መጠን ሁለ ተሳዴቦአሌ። ወይም ሇመወንጀሌ ሞክሮአሌ። 

ሜዴያዎችን ወርፍአሌ። ኢሳት ቴላቪዥንን በተመሇከተ፣  

‚…ልርዴ ሜየር እና የጥፊት ባሌዯረቦቹ እነ አና ጎሜዝ ከግብፁ የናይሌ ሳተሊይት በተከራዩት ጣቢያ 

የምርጫው እሇት ስርጭት ጀመሩ…‛ ይሊሌ። 
 

የኢትዮጵያን ባሇሃብትና ነጋዳ ዯግሞ እንዱህ ሲሌ ያዋርዯዋሌ፣ 
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‚…ሁሇት ባሊ ትከሌ፣ አንደ ሲሰበር ባንደ ተንጠሌጠሌ…የሚሇው ብሂሌ ዛሬ ገና የተገሇጠሇት ይመስሌ 

ሇኢህአዳግ በግራ እጁ ከሰጠ፣ ቀኝ እጁን ሇቅንጅት ይዘረጋሌ…‛ 
  
ስሇ ቪኦኤ ጋዜጠኞችም ፅፍአሌ። አንዲንድቹ በኢህአፓ ትግሌ ውስጥ አብረውት እንዯነበሩ ይገሌፃሌ፣ 

‚….በአሜሪካ ዴምፅ የአማርኛ ክፌሌ ኢህአፓ እያሇን አብረናቸው የታገሌን፣ ነገር ግን በሂዯት በአቋም 

የተሇየናቸው ሰዎች ይገኛለ።‛ ካሇ በሁዋሊ ‚….የኢትዮጵያ ህዝቦች ከአምባገነኑ ዯርግ ጋር ሲፊሇሙ፣ ሇህይወታቸው 

ፇርተው ሸሽተው አሜሪካ የገቡ!‛ ሲሌ ይዝትባቸዋሌ። ጌታሁን ታምራትን ማሇቱ ሳይሆን አይቀርም። 
  
 በረከት ሲፅፌ ተራ ብሽሽቅ ውስጥ ይገባሌ። ነገዯ ጎበዜን፣  

‚….ቀይ ሽብር ይፊፊም! የሚሇውን መፇክር የፇሇሰፈ‛ ይሊቸዋሌ። ማስረጃ ግን አያቀርብም።  

መረራ ጉዱናን፣ ‚…ወዯ ጥፊት የሚያመሩ አዯገኛ ቃሊትን ከማምረት የማይቦዝን…‛ ይሇዋሌ። 
 

አንዴ ቦታ ዯግሞ፣ ‚አዯገኛ ቦዘኔ’ ያሌነው ስራአጡን ሳይሆን ስራጠለን ነው‛ ሲሌ በቃሊት ቁማር ሉሸውዴ 

ይሞክራሌ። ሇምን እንዱህ ይጨነቃሌ? ‚ተሳስተን ነበር። ይቅርታ‛ ብል ባንዴ ቃሌ መገሊገሌ በተሻሇው። አንዴ ቦታ 

እንኳ ‚ተሳስተን ነበር‛ ብል ሳይናገር መፅሃፈን ጨረሰው። በረከት ቢያንስ ‘ታሪክ ያነበበ ሰው ነው’ ብዬ እገምት ነበር። 

እንዯማየው ግን ያጠራጥራሌ። ታሪክ ያነበበ እንዳት ከታሪክ መማር አይችሌም?  
  
ድክተር በየነ ጴጥሮስን በተመሇከተ እንዱህ ይሊሌ፣  

‚…ድክተር በየነ ‘ስሌጣን አይበቃችሁም ወይ? ሇምን ሇወጣቶቹ አታስረክቡም?’ ተብሇው ሲጠየቁ፣ ‘ዛሬ ምን 

ወጣት አሇ ብሊችሁ ነው፣ ወጣት ዴሮ ቀረ’ ብሇው መሇሱ…‛ ሲሌ ይወርፊቸዋሌ። እዚህ ሊይ ታዱያ ስሇ ኢህአዳግም 

በተነፃፃሪ ያነሳሌ። ‚….ወጣት አመራሮች የትግለን በትረሙሴ ከነባሩ አመራር ትውሌዴ እየተረከቡ ነው‛ ይሇናሌ። 
 

 ኢህአዳግ ስሌጣኑን ሇወጣቶች ማስረከብ ጀምሮአሌ እንዳ? አሌሰማሁም ነበር። ዜናው አምሌጦኝ ይሆናሌ። 

እነማናቸው ግን ወጣቶቹ? ሬዴዋን ሁሴን እና አዜብ መስፌን? ወይስ ቻይና ትምህርት ሊይ ያለት የአመራር አባሊቱ 

ሌጆች? ግሌፅ አሊዯረገም… 
 

ስሇ ብርሃኑ ነጋ፣ 

 ‚ድክተር ብርሃኑ ይቅርታ ጠይቆ አሜሪካ ከመሸገ በሁዋሊ የስራ ባሌዯረባውን አንዲርጋቸው ፅጌን ወዯ ኤርትራ 

እየሊከ ከኢሳይያስ አፌወርቂ ጋር ሴራ በመጎንጎን…‛ በሚሌ ያጠቋቁረዋሌ። 
  
አንዲርጋቸው ፅጌን በተመሇከተ፣ 

‚…አንዲርጋቸው ከሇንዯን፣ ‘መዯራዯር ሇምን? ፓርሊማ መግባት ሇምን? የተዲከመና በህዝብ የተጠሊ 

መንግስትን ገፌትሮ መጣሌ ነው እንጂ’ እያሇ በእሳት ሊይ ነዲጅ በማርከፌከፌ ሊይ ነበር…‛ 
 

ስሇ ብርቱካን ሚዯቅሳ ሲገሌፅ ዯግሞ፣  

‚…የብርቱካን ነገር በሞኝ እጅ የዘንድ ጉዴጓዴ ይሇካሌ የሚለት አይነት ነው። የቅንጅት መሪዎች በብርቱካን 

መታሰር ዯስታ ተሰምቷቸዋሌ። መታሰሯ የመንግስትን ክፊት ሇማጋሇጥ የሚያስችሌ አንዴ መሌካም አጋጣሚ ሆኖ 

ተሰምቷቸዋሌ…‛ 
  
ስሇ ስዬ አብርሃ፣ 

‚….በቅርቡ ባሳተመው ‘ነፃነት እና ዲኝነት በኢትዮጵያ’ በሚሇው መፅሃፈ ሊይ በተሃዴሶው ዘመን አቶ ስብሃት 

ሊቀረበሇት ጥያቄ፣ ‘ስማ ስብሃት! የኔን ወንዴነት እና ሱሪ ትጠራጠራሇህ እንዳ?’ በማሇት እንዯመሇሰሇት የሚገሌፀው ስዬ 

ጀግንነት በሱሪና በቀሚስ የሚሇካበት የእነእምዬ ምኒሌክ ዘመን እንዲሇፇ ዛሬም የገባው በማይመስሌ አኳሁዋን ስሇራሱ 

ጀግንነት አውርቶ አይጠግብም…‛  
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የመፅሃፈ ዋና የጥቃት ኢሊማ ብርሃኑ ነጋ ነው ማሇት ይቻሊሌ። ሆኖም ብዙ ሉመታው ሞክሮ ምንም ሳይነካው 

መፅሃፈ አሇቀ። ትሌቅ ነገር ብል ያነሳው፣ ‚ብርሃኑ ከአና ጎሜዝ ጋር የፌቅር ግንኙነት ነበረው‛ ሚሇውን ነው። ቀዯም 

ሲሌ ከነገሩን የተሇየ ማስረጃ ግን አሊቀረበም። መሇስ ሇአና ጎሜዝ በፃፇው ዯብዲቤ ሊይ ግን፣ ከቲና ተርነር የዘፇን ግጥም 



3 
 

3 
 

አንዴ መስመር ተውሶ፣ what’s Love got to do with it.’ ብል አሽሙር ቢጤ ጣሌ ማዴረጉን አስፌሮአሌ። በረከት 

በዚህ በመሇስ አሽሙራዊ አፃፃፌ ተዯንቆ ከጣራ በሊይ መሳቁንም ይነግረናሌ። እንዱያው ሇነገሩ አና ጎሜዝ በብርሃኑ 

ፌቅር ወዴቃ እንዯነበር ቢረጋገጥስ? በውነቱ የ97 ምርጫ መጭበርበር በዚህ መረጃ ምክንያት ሉሸፇን ይችሊሌ?  
 

(…መሇስ እንዱህ የፌቅር ነገር መፃፌ ከጀመረ ጥሩ ነው። በቅርቡ በፌቅር ስንኞች የተሞሊ አንዴ መፅሃፌ ጀባ 
ይሇን ይሆናሌ። ‚አብዮታዊ ዳሞክራሲ‛ እያሇ ከሚያንገሊታን፣ ‚አብዮታዊ ፌቅር‛ የተባሇ ተከታታይ ዴራማ ቢጀምሩሌን 
በተሻሇ። መሇስም ግን እንዯ በረከት አንዲንዴ ጊዜ ወሰዴ መሇስ ያዯርገዋሌ። በቅርቡ፣ ‚መሇስ ከሌጅነት እስከ እውቀት‛ 

የተባሇውን በትኩእ ባህታ የተፃፇውን መፅሃፌ ሳነብ፣ ገፅ 150 ሊይ ‚የመሇስ ጥቅስ‛ ተብል የቀረበ አገኘሁ። ‚የአፌሪቃ 
ውዴቀት ሁላም የግሇሰቦች አምሌኮ ነው‛ ካሊ በሁዋሊ የእነዚህ አምባገነኖች ስም በ‚M‛ ፉዯሌ እንዯሚጀምር ይገሌፃሌ። 
‚መሇስ ከታምራት ገሇታ ጥንቆሊ ተማረ እንዳ?‛ ብዬ በጣም ገርሞኝ፣ ስማቸው በ‚M‛ የሚጀምረውን አምባገነን 
መሪዎች መፇሇግ ጀመርኩ። መንግስቱ፣ ሞቡቱ፣ ሙጋቤ፣ ሙሴቪኒ፣ መሇስ፣ ምቤኪ፣ መሃመዴ ጋዲፉ፣ በጣም 
ሳቅሁኝ። ኢሳያስ ግን ስሙ በ‚M‛ አይጀምርም። መሇስ ሇካስ መስፌን ወሌዯማርያምን እንዱህ አጥብቆ የሚፇራቸው 
ስማቸው በ‚M‛ ስሇሚጀምር ኖሮአሌ? መሇስ ጨዋታ ጨምሮአሌ። እንዱህ አሌፍ አሌፍ ቢያዝናናን ጥሩ ነበር…) 

 

በረከት የፕሮፓጋንዲውን ስራ አሌቻሇበትም። ጋዜጦች እንዯገሇፁት ከበረከት መፅሃፌ አስገራሚ አሊማዎች 

አንደ በ1997 የምርጫ ፈክክር ወቅት በአዯባባይና በሕዝብ ፉት ያሳፇሯቸውንና ባድነታቸውን ያጋሇጠባቸውን ድክተር 

ብርሃኑ ነጋን መበቀሌ ነው። 
 

በረከት በመፅሃፈ እራሱን ሲያዯንቅም ሃፌረት የሚባሌ አሌፇጠረበትም። እንዱህ ይሊሌ፣ 

‚….በኤሉ ሳይሆን በአቦሸማኔ ፌጥነት በመሇወጥ ሊይ ያሇች ኢትዮጵያ ውስጥ እንኖራሇን። ትሌቅ ምስጋና ይህን 

ሇውጥ አቅዯው ሊስፇፀሙት የሌማት መሪዎች…‛ የስምኦን ሌጅ በጣም ዯፊር ነው። እንዱህ ሲሌ አስፌሮአሌ፣ ‚..ሶማሉያ 

ውስጥ ‘ፉሌም አየህ ተብል ሰው በጠራራ ፀሃይ ይገዯሊሌ’…‛ 

ጤና ይስጥሌኝ በረከት!! 

አሰፊ ማሩ ሇምን በጠራራ ፀሃይ ተገዯሇ? ኦቦ ዯራራ ከፇኔ በጠራ ጨረቃ ሇምን ተገዯለ? በረከት ስሇሶማሉያ 

እስርቤት በመፅሃፈ አንስቶ ነበር፣ ‚…የሶማሉያ አክራሪዎች እስርቤት ውስጥ የዜጎችን ጀርባ በጅራፌ በመተሌተሌና 

ህዝቡን በሽብር ሸብበው…‛ እያሇ ሲተነትን ‘ይሄን መፅሃፌ የፃፇው ላሊ በረከት ስምኦን ይሆን እንዳ?’ ብዬ 

ተጠራጥሬያሇሁ። አዱሳባ እስርቤት ምን እንዯሚፇፀም አያውቅም? ይህን ሲሌ አብረውት የሚሰሩትን እንኳ 

አያፌራቸውም? ‚….የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤት ዲኞች ከየትኛውም የመንግስት አካሌ አንዲችም ተፅእኖ ሳይዯርስባቸው ብይን 

እንዯሚሰጡ የተመሰከረሇት ነው…‛ የሚሇው ገፅ ሊይ ስትዯርሱ ሌብ ዴካም ያሇባችሁ አዯራ ተጠንቀቁ። 
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በረከት በመፅሃፈ ተቃዋሚዎችን ርስበርስ ሉያጋጭ ይችሊሌ ያሊቸውን ሇቅሞ አትሞአሌ። ቆርጦ የመቀጠሌ 

ሌምዲቸው እዚህም ተዯግሞአሌ። ገፅ 236 ሊይ እነ ብርሃኑ ሇሽማግላዎቹ ፇረሙት የተባሇውን የይቅርታ የፉርማ 

ወረቀት ሇመሇስ እንዯተፃፇ በማስመሰሌ ሁሇት የተሇያዩ ዯብዲቤዎችን አጣብቆ አትሞታሌ። በቅርቡም ይህን አይነት 

የመቀጣጠሌ ዴራማ ዯበበ እሸቱ ሊይ ፇፅመውታሌ። 

በጥቅለ የበረከት መፅሃፌ በቅጥፇት ትንታኔዎች የተሞሊ ነው። አንዲንዴ የሚጠቀምባቸው ቃሊት ግራ ያጋባለ። 

መሇስ በፖሉት ቢሮ ስብሰባዎች ተናገረ ብል ያቀረባቸው አረፌተነገሮች ያበዯ ወይም የመንፇስ ጭንቀት ያሇበት ሰው 

የሚናገራቸው ነበር የሚመስለት፣ 
 

‚…ስራ አስፇፃሚው ሩጫ ከመጀመሩ በፉት ሇራሱ፣ ‘ምን ያህሌ ጊዜ አሇን? በምን ያህሌ ፌጥነትስ ሌንሮጥ 

ይገባናሌ?’ የሚለ ጥያቄዎችን አቀረበ። ከኤሉ ወይም ከቀንዴ አውጣ ትንሽ ሻሌ በሚሌ ወይም በአቦሸማኔ ፌጥነት 

መጓዝ በሚቻሌበት ሁኔታ…ተሃዴሶው በከፌተኛ ፌጥነት ከሚወርዴና በየዯቂቃው በፌጥነት ከሚጓዝ ናዲ አምሌጦ፣ 

ጠንካራ ከሇሊ ሇማግኘት…‛ እንዱህ ያለ የሚንኳኩ ዴንጋያማ ቃሊት የሞለበት መፅሃፌ ሲሆን፣ ቃሊቶቹ እንዯ ቢንቢ 

ጆሮ ሊይ ይጮሃለ እንጂ ምን እንዯሚናገሩ መረዲት ያስቸግራሌ… 
 

ስሇ አዱሳባ የተረከው ክፌሌ በጣም አስገርሞኛሌ፣ 



4 
 

4 
 

‚…አዱሳባን ሲያስተዲዴር የቆየው አመራር እንዱቀየር ከተወሰነ በሁዋሊ ከየክሌለ ከተማ ቀመስ ሰው እየተፇሇገ 

ተመሌምል አዱሳባ እንዱገባ ተዯረገ።‛ ይሊሌ። 
  
እነዚህ ከተማ ቀመሶች ዯግሞ አርከበ ኡቅባይ እና ህሊዌ ዮሴፌ መሆናቸውን ይነግረናሌ። ይሄ እውነት 

አይዯሇም። አሉ አብድ አዱሳባን መምራት ያሌቻሇው ከተማ ቀመስ ስሊሌሆነ አሌነበረም። አሉ አዱሳባን እንዱመራ 

ነፃነቱ አሌተሰጠውም። በወቅቱም አዱሳባ እንዴትሇማ ፌሊጎት አሌነበረም። ሁዋሊ ግን የአዱሳባን ህዝብ ሌብ ሇማግኘት 

ታቀዯና ሇአርከበ ከሙለ ስሌጣን ጋር የፋዯራለ ሙለ ዴጋፌ ተመረቀሇት። ስሇዚህ ከአሉ የተሻሇ ስራ ሰራ። አርከበ 

ከሇቀቀ በሁዋሊ ሇኩማ ዯመቅሳ ሙለ ስሌጣን አሌተሰጠውም። በረከት ይህን ያውቃሌ። እያወቀ ግን ‚አርከበ ከተሜ 

በመሆኑ አዱሳባ ሊይ ሇውጥ አሳየ‛ ይሇናሌ። ሇመሆኑ የአርከበ ከተሜነት የት ነው? መቀላ ወይስ አዴዋ? ህሊዌስ ቢሆን? 

የ18 አመት ጎረምሳ ሆኖ አዱሳባን ከሇቀቀ በሁዋሊ አያውቃትም። አዱሳባ ሊይ የኖረ ቢሆንስ? ከተማን ሇማስተዲዯር 

የብቃት መመዘኛ ይሆናሌ? የበረከት አገሊሇፅ፣ አርከበና ህሊዌ በቀጥታ ከሇንዯን ከንቲባነት ወዯ አዱሳባ መዘጋጃ ቤት 

የተዛወሩ ይመስሌ፣ ‚ከተሜዎች ተመርጠውና ተፇሌገው አዱሳባ እንዱገቡ ተዯረገ‛ ይሇናሌ።  
    
እንዱህ ይሊሌ ዯግሞ፣ 

‚…ኢህአዳጎች ጥገኛ ዝቅጠት ከተንሰራፊ ሉከተሌ ስሇሚችሇው አዯጋ የሚሰጡት ምሊሽ አርማጌድን የሚሌ 

ነበር። የአርማጌድን አዯጋ ፇጦ በወጣበት፣ አገሪቱን ወዯ ህዲሴ ሉያመሩ የሚችለበት ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ ፖሉሲና 

ስትራቴጂ በተነዯፈበትና ሇተግባር ምሊሽ ሉሆኑ በሚችለበት፣ አመራሩም አገሪቱን ይዞ ከአዯጋው ሇማምሇጥ በከፌተኛ 

ፌጥነት ሇመሮጥ በተስማማበት ወቅት የኢትዮጵያን ፇጣንና የማያቋርጥ እዴገት እውን ሇማዴረግ የሚያስችለ ምቹ 

ሁኔታዎች…‛  

ከሊይ የተገሇፀውን ዯጋግሜ ባነበውም ሉገባኝ አሌቻሇም።  

በረከት ምንዴነው ሚያወራው? ስሇ ኢትዮጵያ ነው ወይስ ስሇ ፈጂ ዯሴት? በተሇይ፣ ‚አመራሩ አገሪቱን ይዞ 

ከአዯጋው ሇማምሇጥ በከፌተኛ ፌጥነት ሇመሮጥ‛ የሚሇውን በምናብ ሇማየት ሞክሬ ነበር። አይኑ እንዯ በርበሬ የቀሊ 

ሰው፣ ኢትዮጵያን በነጭ ከረጢት ውስጥ ከቶ፣ በጨሇማ ውስጥ እየጮኸ ሲሮጥ ነበር የታየኝ። ጭንቀት ያሇበት ሰው 

የቅዠት አሇም ውስጥ ገብቶ የፃፇው የተዘበራረቀ ድሴ ሆኖ ተሰማኝ። 
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እነሆ! የበረከት መፅሃፌ እንዱህ ባለ ቃሊት የተሞለ ናቸው። 

ይህን መፅሃፌ ሇማንበብና ይህችን አስተያየት ሇመፃፌ በጥቅለ 21 ሰአታት አባክኛሇሁ። ከበረከት ስምኦን ጋር 

መስራት ካቆምኩ 12 አመት ሆኖኛሌ። ምንም አሌተሇወጠም። አሁንም ያገኘው ሰው ሊይ እንዯ ግንዴ መገንዯሱን 

ቀጥልአሌ። አሁንም ሇላልች ትክክሌ የመሆንን እዴሌ አይሰጥም። አሁንም ክብሩን አይጠብቅም። መሃመዴ አሊሙዱ 

የተባሇው ሲራራ ነጋዳ፣ እንዯ ማንቆርቆሪያና ጀበና ‚ከሆስፒታሌ አንጠሌጥዬ አወጣሁት‛ እያሇ ሲናገር በረከት ቁጭ 

ብል እየሰማ እስከ ጆሮው ይስቃሌ። በዚህ እዴሜው እውነት መናገር አሌቻሇም። ላሊው ሁለ ቀርቶ ሇተሰዋ ታሊቅ 

ወንዴሙ እንኳ ታማኝ መሆን አሌቻሇም። 
 

የበረከት ቅጥፇት ገፅ አንዴ ሊይ ይጀምራሌ። ገና መፅሃፈን ስትገሌጡት፣  

‚መታሰቢያነቱ ሇወንዴሜ ሇካሳሁን ገብረህይወት‛ ይሊሌ።  

ይሄ ውሸት አይዯሇም። በረከት ካሳሁን የሚባሌ ወንዴም አሇው። የበረከት የሌጅነት ስም ከእነአባቱ፣ 

‚መብራህቱ ገብረህይወት‛ ይባሊሌ። ወዯ ትግሌ ከወጣ በሁዋሊ ስሙን ‚በረከት ስምኦን‛ ሲሌ ቀየረው። ስሙን ከእነ 

አባቱ ሇምን እንዯቀየረው ብዙ ሰዎች አያውቁም። በትግለ ጊዜ ስምህን እንጂ የአባትህን መቀየር የተሇመዯ አሌነበረም። 

ሇምሳላ መሇስ፣ ስብሃት፣ ስዬ፣ ሳሞራ፣ ሃየልም፣ ህሊዌ፣ የመሳሰለትን መጥቀስ ይቻሊሌ። ስማቸውን እንጂ የአባታቸውን 

ስም አሌቀየሩም። ምክንያቱም ስም መሇወጥ ያስፇሇገው ሇቤተሰባቸው ዯህንነት ሲባሌ ብቻ ነበር። የአባት ስም 

ሇመሇወጥ ምክንያት አሌነበረውም። እንዱያውም ብዙዎቹ ዯርግ ከወዯቀ በሁዋሊ ወዯ ሌጅነት ስማቸው ተመሌሰዋሌ። 

በረከት ከእነዚህ ሁለ ተሇይቶ ስሙን ብቻ ሳይሆን የአባቱንም ስም ቀየረ። በዚያውም ፀና። 

የአባትህን ስም ሇመቀየር የግዴ አንዴ ምክንያት መኖር አሇበት። ምናሌባት አባትህን የምትጠሊ ከሆነ፣ ዱቃሊ 

ሆነህ በእንጀራ አባትህ የምትጠራ ከሆነ፣ የመሳሰለ ምክንያቶች የአባትህን ስም ሉያስቀይሩ ይችሊለ። ስትቀይርም 

የእውነተኛ አባትህን ስም ታዯርጋሇህ። ወይም አባትህ ስሙ የማይታወቅ ከሆነ የእናትህን አባት ስም ሌታዯርግ 

ትችሊሇህ። አሉያም ዯግሞ እንዯ በአለ ግርማ በአሳዯገህ ሰው ስም ሌትጠራ ትችሊሇህ። ይሄ ተሇመዯ ነው። 
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በቅርብ እንዯማውቀው በረከት ወሊጅ አባቱን በጣም ያከብራሌ፣ ይወዲሌም። በጎን የተወሇዯም አይዯሇም። 

መሌኩም አባቱን ነው የሚመስሇው። ወሊጅ አባቱ አቦይ ገብረህይወት ባህሊዊ መሃንዱስ ነበሩ። በጎንዯር ዙሪያ የሚገኙ 

ቤተክርስትያናትን በአብዛኛው የገነቡት እሳቸው ናቸው። ቤተሰባቸውን አጥብቀው የሚወደ፣ ሌጆቻቸውን ሇመስተማር 

እና ጥሩ ዯረጃ ሇማዴረስ የዯከሙ አባት ነበሩ። እና ታዱያ በረከት ስምኦን እንዱህ ያለ ዴንቅ አባቱን ከስሙ ሊይ ፌቆ 

ሇመጣሌ ሇምን ወሰነ? ታሪኩ አስቂኝ ነው… 
 

በረከት ስምኦን የሚባሌ የኢህአፓ ታጋይ ነበር።  

አዱሳባ ተወሌድ ያዯገ፣ ሉሴ ገብረማርያም የተማረ ኤርትራዊ ነው። በትግለ ወቅት ይህ ሌጅ ባሌታወቀ 

ምክንያት ከትግለ ሜዲ ተሰወረ። ዴንገት ስሇተሰወረ ብዙዎች የኢህአፓ አባሊት በረከት ስምኦን የተሰዋ መሰሊቸው። 

በዚህ ጊዜ መብራህቱ ገብረህይወት በረከት ስምኦን የተባሇውን የተሰዋ የትግሌ ጓደን ሇማስታወስ ስሙን በስሙ 

ሰየማት። እናም በረከት ስምኦን እየተባሇ መጠራት ጀመረ።  
 

የሚያስገርመው ታሪክ ግን እውነተኛው በረከት ስምኦን አሌተሰዋም ነበር። እውነተኛው በረከት ስምኦን 

አሁንም በህይወት ፓሪስ ይገኛሌ። በህይወት እያሇ፣ በጠራራ ፀሃይ ስሙ በመዘረፈ በጣም እንዯሚበሳጭም ሰምቻሇሁ። 

እውነተኛው በረከት፣ ሩት እና ሃና የተባለ እህቶች አለት። ሃና ስምኦን ፓሪስ ሊይ የኤርትራ አምባሳዯር ነበረች። አሁን 

የት እንዲሇች አሊውቅም።  ሩት ስምኦን የሻእቢያ ታጋይ እና ጋዜጠኛ ስትሆን፣ አስመራ ትገኛሇች። ባሌተሰዋ ሰው ስም፣ 

በአሊማ በማይገናኙ ሰው ስም፣ ራሱን የሚጠራው ታሪከኛው መብራህቱ  አማራ ሳይሆን አማራ ነኝ ይሊሌ፣ በረከት 

ስምኦን ሳይሆን በረከት ስምኦን ነኝ ይሊሌ። ይሄ ሰውዬ መቼ ነው እራሱን የሚሆነው? ጤነኛ የሆነ ሰው የራሱን ስም 

ሙለ በሙለ ሰርዞ፣ ያሌሞተን ሰው ስም ከእነ አባቱ እንዳት ይዘርፊሌ?  
 

(እውነተኛው በረከት፣ ፍቶኮፒውን በረከት በመክሰስ ስሙን ማስመሇስ ይችሊሌ። በርግጥ የህግ ሰዎች 
አስተያየት ሉሰጡበት ይችሊለ። ፓሪስ የሚገኙ ጋዜጠኞችም እውነተኛውን በረከት ቢያነጋግሩት ጥሩ ነው። በህይወት 
እያሇ በስሙ ይሄ ሁለ ግፌ ሲሰራ ዝም ማሇት ያሇበት አይመስሇኝም…) 

  
ወዯ ዋናው ነጥብ ሌመሇስና የመብራህቱ ገብረህይወት ታሊቅ ወንዴም ካሳሁን ገብረህይወት ይባሊሌ። ስሇዚህ 

መፅሃፈን ‚ሇወንዴሜ ሇካሳሁን ገብረህይወት መታሰቢያ ይሁን‛ ማሇቱ ውሸት የሇበትም። ዝቅ ብል ግን እንዱህ ይሊሌ።  
 

‚እነሆ በተሇምክሌኝ መንገዴ እጓዛሇሁ‛ 
  
እዚህ ሊይ በረከት እንዯገና እውነትን ገሇበጣት። ካሳሁን ሇበረከት የፖሇቲካ መንገዴ አሌተሇመሇትም። ካሳሁን 

ኤርትራ ተወሌድ ጎንዯር አዯገ። ከዚያም የኢህአፓ ታጋይ ሆነ። በኢህአፓ ውስጥ ሳሇ የጎሳ ፖሇቲካን የሚቃወም፣ 

እንዯማንኛውም የወቅቱ የኢህአፓ ወጣት ህብረብሄራዊ አዯረጃጀት እና መስመርን የሚመርጥ ነበር። በግሌባጩ 

መብራህቱ በታሊቅ ወንዴሙ ተፅእኖ የብሄር አዯረጃጀትና አስተሳሰብን የሚቃወም ሆኖ ነበር ትግለን የጀመረው። 

ካሳሁን የተሰዋው ከህወሃት ጋር በተዯረገው ጦርነት ነው። ማሇትም ካሳሁን የተገዯሇው በህወሃት ጥይት ነው። በረከት 

ስምኦን ወዯ ህወሃት የገባው ከካሳሁን መገዯሌ በሁዋሊ ነው። እንዳትና በየት በኩሌ ነው፣ ካሳሁን ይህን የወያኔ አሊማ 

ሇበረከት ያወረሰው? ካሳሁን ምንም እንኳ ወንዴሙ ቢሆንም፣ በዚህ መንገዴ ታሪኩን ሉያበሊሽበት መብት የሇውም… 
 

በረከት በጣም የተምታታበት ሰው ነው።  

ኢትዮጵያን ይዞአት ገዯሌ ሳይገባ መሄጃውን ቢፇሌግ ሇዚህች አገር ትሌቅ ውሇታ እንዯሰራ ይቆጠራሌ። 

ከበረከት የተምታቱ ታሪኮች ዋናው በዘሩ ኤርትራዊ ሆኖ ሳሇ የአማራ ዴርጅት መሪ መሆኑ ነው። ይሄ ከሞራሌ አንፃር 

ሇአማራ ህዝብ ስዴብ ነው። በረከት በህብረ ብሄራዊ ዴርጅት ውስጥ እንዯ አንዴ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ቢመራ ጥያቄ 

ባሌተነሳበት። ሰው ተወሌድ ያዯገበት አገሩ መሆኑ ይታመናሌ። የዘር ፖሇቲካ የሚያራምዴ ግን የግዴ እሱም ዘሩን ግሌፅ 

ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ‚አማራ በዘሩ መዯራጀት አሇበት‛ ብሇው ሲያበቁ፣ አማራ ያሌሆነ እንዳት አማራን ይወክሊሌ? 

ኢህዳን ወዯ ብሄራዊ ዴርጅት ሲሇወጥ፣ በረከት ሇራሱም ሆነ ሇአማራ ህዝብ ክብር ሲሌ ራሱን ከአማራ ዴርጅት 

መሪነት ማግሇሌ ነበረበት። በረከት ስምኦን ስሇዚህ ጉዲይ መፅሃፈ ሊይ አሊነሳም። ይሌቁን በቀጣይ 20 አመታት እንዳት 

ኢትዮጵያን እንዯሚያስተዲዴራት ፌንጭ ሰጥቶናሌ። ይህን ማስታወሻ ሇማስፇር የተነሳሁትም በመቋጫው መረጃ 

ምክንያት ነው።  
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 ‚…(አሮጌው) የአመራር ትውሌዴ ቦታውን ሇአዱሱ የአመራር ትውሌዴ የሚያስረክብበት ወቅት ሊይ ዯርሰናሌ። 
ስሇዚህም ከፉት መስመር ገሇሌ ብሇን፣ ከሁዋሊና ከጎን ሆነን መዯገፌ አሇብን በተባባሌነው መሰረት የአመራር 
መተካካቱን ማስፇፀም ጀምረናሌ…‛ 
 

 የተሰመረበት አረፌተነገር የኢህአዳግን የ2015 እቅዴ የሚጠቁም ነው። እንዯተሰመረበት መረጃ ከሆነ መሇስና 

በረከት መንግስታዊ የሃሊፉነት ቦታቸውን ሉሇቁ ተዘጋጅተዋሌ። ማሇትም ‚ከፉት መስመር ገሇሌ‛ ይሊለ። ‚ከሁዋሊና 

ከጎን‛ ሆነው ይዯግፊለ። ‚እስከመቼ?‛ ሇሚሇው ጥያቄ ምሊሽ የሇውም። አስር ወይም ሃያ አመታት! በዚህ ስሌት አገዛዙ 

ይቀጥሊሌ። ‚መዯገፌ‛ ሲለ መንዲት ማሇታቸው ነው። መርጠው የሚያመጧቸው እንዯ ጋሪ ፇረስ ሇመነዲት ፇቃዯኛ 

የሚሆኑትን ይሆናሌ። መሇስና በረከት ፑቲን የፇፀመውን አይነት ቁማር ሉጫወቱ የቤት ስራቸውን ሰርተው 

ጨርሰዋሌ። ይህንንም በቅርብ ጊዜ በተግባር የምናየው ይሆናሌ። ‚ከጎን መርዲት‛ የሚሇው በምክትሌ ሚኒስትርነት 

የሚቀመጡትን የሚጠቁም ነው። ሇአብነት ብርሃነ ገብረክርስቶስ ሃይሇማርያም ዯሳሇኝን ከጎን ሆኖ እየመራው ነው። 

ስሇዚህ ነባሮቹ የምክትሌ ሚኒስትሮችን ቦታ እየያዙ፣ አሻንጉሉቶችን በሚኒስትርነት ያስቀምጧቸዋሌ። ‚በተባባሌነው 

መሰረት‛ የሚሇው አባባሌ የኢህአዳግ ስራ አስፇፃሚ ውሳኔን የሚመሇከት ነው። በቀጣዩ ያሌታወቁ አመታት 

ኢትዮጵያን እንዳት መምራት እንዲሇባቸው የዯረሱበትን ውሳኔ ጠቁመውናሌ። 
 

 ርግጥ ይህ መረጃ ጥብቅ ምስጢር አሌነበረም። ከሃይሇማርያም መምጣት በሁዋሊ በፑቲን ስሌት በመጓዝ ሊይ 

መሆናቸውን ስንገምት ቆይተናሌ። መተካካቱ፣ ‚ከሁዋሊና ከጎን‛ እንዯሚዯገፌ (እንዯሚነዲ) በአዯባባይ ሲያረጋግጡሌን 

ግን ይህ የመጀመሪያው ነው። ይህ የበረከት መፅሃፌ የመወያያ አጀንዲ እንዱሆንም ይፇሌጉ ይሆናሌ። እዚህ ሊይ 

መታሇሌ አይገባም። መፅሃፈን ከአጀንዲ ውጭ በማዴረግ ወዯሚቀጥሇው ስራ መግባት ብሌህነት ነው። 

 

በቅርቡ አዱሳባ ሊይ ታሊቁ ሩጫ ሲካሄዴ፣ ‚ሳንፇሌጋቸው - ሃያ አመታቸው!‛ እያሇ የተቃውሞ ዴምፁን 

ያሰማው ወጣት፣ ‚ሳንፇሌጋቸው - አርባ አመታቸው!‛ እያሇ የሚዘምርበት ቀን እንዯሚመጣ እየቀሇደ ከጣራ በሊይ 

ይስቁ ይሆናሌ። ሆኖም ረግጠው መግዛቱን ሇመቀጠሌ ያሊቸው ቁርጠኛነት ሉሳካ የሚችሇው ትግሌ ባይኖር ነበር። 

ትግሌ ግን አሇ። የመረረ ትግሌ አሇ። ጥቂት አጋጣሚ ብቻ የሚጠብቅ፣ በቋፌ ሊይ ያሇ ያመፀ ህዝብ አሇ። ያም ሆኖ 

መሇስና በረከት ሇሌጆቻቸው፣ ሇሃገራቸውና ሇስማቸው ሲለ የተበሊሸውን ሇማስተካከሌ አጭር ቀሪ ጊዜ አሊቸው። 

ጋዲፉ ሊይ የዯረሰው ይዯርስባቸው ዘንዴ ማንም አይመኝም። ሉዯርስ ግን ይችሊሌ። ስሇዚህ አንዴ ነገር ማስታወስ 

ይገባቸዋሌ። በመጨረሻ የሚስቅ ረጅሙን ሳቅ ይስቃሌ…  
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