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Meles Facing Dukak Justice 
ጠጅ በብርሌ፥ ነገር በምሳሌ 

መለስና ግርማ 
(የተሻሻለ ምፀት! 

አመንጪ፥ታዲዮስ: ሲሳይ እና: የሁሉምቤት 
አርታኢ፥ ጳውሎስ ሚልክያስ አምያ 

ዘብሔረ ኢትዮጵያ 
============================================ 

" 

 መለስ ዜናዊ:- “አገር ቤት ምን አዲስ ወሬ አለ?"  

ግርማ:-ወልደጊዮርጊስ፡”እባክህ ወያኔ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች።" 

መለስ:- “እንዴት?" 

ግርማ :- “አንድ ዐቢይ የሚባል ጠቅላይ ሚኒስትር መጥቶ ከመቶ ሺ በላይ የሚሆኑትን የናንተ 
ዘመን እሥረኞች ፈቶ አዲስ በሺህ የሚቆጠሩ አብዛኞቹ የቀድሞ የኢሕአዴግ ታማኝ 

አገልጋይዮች የነበሩትን ያለምሕረት ቂሊንጦ አያጎረ እስር ቤቱን ሊሞላው ነው።"  

መለስ:- “ሃሃሃሃ...በደህና ጊዜ አመለጥክ በለኛ!.. እሺ ማክዳስ እንዴት ናት?"  

ግርማ :- “እባክህ እስዋን ተዋት፥ አልቻለችበትም።"  

መለስ:-“አልቻለችበትም ማለት ምን ማለት ነው?” 

ግርማ :-“’ደመወዜ አራት ሺህ አይሞላም’ ትልና ለመቐሌ እግር ኳስ ክለብ አራት ሚሊየን ብር 

ትሰጣለች። ይባስ ብላ አፏን ሞልታ ‘ቤት የለኝም፥ገንዘብ የለኝም፥ ባሌም ቢሆን በሕይወቱ 
በነበረበት ጊዜ ጀርባው ላይ ከለበሰው ኮትና ከመጻሕፍቱ በስተቀር አንድ እንኳ ቅርሺ 
አልነበረውም፥ ወደ ኋላ የቀረን የመጨረሻ ድሆች ነን ትላለች።’ ቀጥላም፣’ሴት ልጃችን እንኳ 
እንግሊዝ አገር የምትማረው ስኮላር አግኝታ ነው’ ብላ ሰውን ግራ ስታጋባ ጋዘጠኞች ለወሬ 
ቸኩለው ‘ልጃችሁ መቼ ነው ስኮላር ያገባችው’ ብለው ቢያጣድፏት”አይ አታድርቁኝ 
እንግዲህ! ስኮላር ማግኘትንና ማግባትን ምን አገናኛቸው!’ ብላ ፊቷን አኮማትራ እቆሙበት 
ትታቸው ፈንጠር ፈንጠር ብላ ታኮ ጫማዋን እያንኳኳች በንዴት ተጓዘች፡፡”  

መለስ፡“ወቸው ጉድ፤” 

ግርማ፡“መች ይሀ ብቻ፤ አንተ ከዓለም ተሰናብተህ ወደዚህ በተጓዝክበት ሰሞን የመንግሥት 
ሚዲያ ሁሉ ‘የመለስ ራዕይ’ ‘የመለስ ራዕይ’ ብሎ ሲያስተጋባ፥ ማክዳ ሆዬ ‘እኔ ብቻ ነኝ 
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የመለስን ራዕይ የማውቀው፤ ቡራ ካረዩ!’ ብላ ሰውን በሳቅ ፈጀችው። ‘እንግዳውማ 
መስማትህ ካልቀረ ከዚህ ጋር የተያያዘ አንድ ነገር ላጫውትህ። አንድ ቀን፤ አቦይ ለአብ፣ 
አባይነህ ጀምበሬ፣ ማክዳና፣ ሲሳይ ጴጥሮስ፤ ኃይለማርያም ደሳለኝን ለመቆጣጠር ወደቢሮው 

ሔደው ጸሐፊዋን ቢጠይቋት ‘እዚያ ክፍል ውስጥ ጸሎት ላይ ናቸው’ ስትላቸው ተከታትለው 
ዘው ብለው ገብተው ሲያዩ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከአንድ ፓስተር ጋርና ከጴንጤ ወዳጆቹ 
ከለማ መገርሳና ከዐቢይ አህመድ ጋር ሆኖ ሦስቱም መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው የዮሐንስ ራዕይን 
ሲደግሙ ደረሱባቸው። ያን ጊዜባንተ ጊዜ እንደ ሂትለር ሹም ዮሰፍ ገበልስ የፕሮፓጋንዳ 
ሚኒስተር የነበረውሲሳይ ጴጥሮስ በቁጣ ‘እናንተ ሰዎች የመለስን ራዕይ ሳትጨርሱ የዮሐንስ 

ራዕይ ጋ ምን አስኬዳችሁ’ ቢል፤ ማክዳ ሆዬ እንደርጎ ዝንብ ጥልቅ ብላ ገብታ ‘እኔ ብቻ ነኝ 
የመለስን ራዕይ የማውቀው፥ አስተምራችኋለሁ’ ብላ ወምበር ላይ ተሰይማ ፕሮፓጋንዳዋን 

ማንበልበል ስትጀምር ለማ መገርሳና ዐቢይ አህመድ, ‘ሞኝሽን ፈልጊ’፥ ‘የመለስ ራዕይ?’’ እያሉ 
እያስሽሟጠጡ ወጥተው ሔዱ፡፡” 

መለስ፡ በነገሩ ተገርሞ“እንዴ! እነዚህ አሁን ሥልጣን የያዙት በኔ ራዕይ አያምኑም ማለት 

ነው?” ብሎ ጠየቀ 

ግርማ፡ “በጭራሽእሱ ቀርቶ! ለማ መገርሳና ዐቢይ አህመድ ያንተን ራዕይ አሽቀንጥረው ጥለው 
በ’ኔዎ ልብረሊዝም’ ርዕዮተ ዓለም ተጠምደዋል።ባንኮቹም ትልልቆቹም የመንግሥት ተቋማት፤ 

የኢትዮጵያ ቴሌ፣ የኢትዮጵያ መብራት ኃይልና የኢትዮጵያን አየር መንገድ ‘ሳይቀሩ ለውጪ 
ባለሀብቶች ፍጆታ ተከፍተዋል፡፡፤”  

መለስ፡“ይሀ ከሆነ ኢትዮጵያን ወዮላት። የቻይናን መንገድ ከተዉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት 
አብቅቶት አገሪቷ ለውጪ ካፒታሊስት ጅቦች ራት መሆንዋ ነው፤” አለ፡፡ 

ግርማ፡“አይ እሱን እንኳ ተወው።ያኔ አዲስ አበባ ስትገቡስ ማሌሊትን ትተናል ‘ምዕራባዊውን 
ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ እንዘረጋለን’ ብላችሁ ለአሜሪካ መንግሥት የአፍሪካ ክፍል ሹም 
ለሔርማን ኮሀን ምላችሁ አልነበረም እንዴ?” ሲል፣ 

መለስ፡“ታዲያ ስንሸውደው ነዋ!ከልብ መሰለህ፥ እንዴ?” ሲለው፣ 

ግርማ :- ቀጥሎ፣ “አዬ እናንተ እስስቶች! እስቲ ወደ ኋላ እንመለስና የጀመርነውን ነገር 
እንጨርስ፤ ስለ ማክዳ አጥብቀህ ጠይቀሀኝ አልነበረም?” 

መለስ:-“አዎ ቆይማ! እሷ ሴትዮ መቃም ጀመረች እንዴ?”  

ግርማ : “የመቃም የመቃምማ ብር መቃምስ የጀመሩት ጓደኞችህ ናቸው።" 

 መለስ :- “እነማን” 
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ግርማ :- “አቦይ ለአብ፣ አባይነህ ጀምበሬ፣ እና ሲሳይ ጴጥሮስ ናቸዋ፤” 

መለስ :- “ሃሃሃሃ...እነሱ ደግሞ ምን አሉ?”  

ግርማ :-“በሙስና ስንትና ስንት ዶላር ዘርፈው አያፍሩም፤ ስለ ሁኔታቸው ለሕዝብ 
የሚለፍፉትን ብትሰማ ትገረማለህ። አቦይ ለአብ ‘ለነገሩማ ላም አለኝ በሰማይ ወተትዋንም 
ባላይ’ ብሎ በውስጠ ወይራ እየሸፋፈነ መንግሥትን መማጠን ጀምሯል:።፤” 

መለስ :-“ምን ማለት አስቦ ነው?”  

ግርማ :- ለዚህ መልሶ መላልሶ የሰጠው ምላሽ ‘እንዳሁኑ አያርገውና ለመጦሪያዬ፥ ለልጆቼ 
ውርስና ለቤት መቀልበሻ ትሆነኛለች ብዬ ያጠርስቀምኳትን መቶ ሚሊዮን ገደማ ብር ወለድ 
እንድታመጣልኝ ለኤፈርት ሰጥቼ ነበር። አሁን ግን ብሎ ብሎ አባይነህ ጀምበሬ ‘የኤፈርትን 
ሦስት ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንዳለ ሁሉንም ለትግራይ ሕዝብ እናከፋፍላለን’ እያለ 
እያስፈራራኝ ነው። ወጣም ወረደም የምጦርበት ቤት ያስፈልገኛል። እኔ ብዙ አልመኝም። ለኔ 

ሁለት ክላስ ያላት ቤት በቂ ነች’ አለ። ‘ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እንዴ የምትፈልገው’ 
ቢሉት ‘አይ! ትምህርት ቤት ውስጥማ እንዴት ይሆናል።በስተርጅናዬ ተማሪዎች እየተንጫጩ 
መች ያስተኙኛል ብላችሁ ነው። እኔ የምፈልገው በሰላም እንድኖር በደርግ ጊዜ ከተወረሱት 
ደሳሳ ጎጆዎች አንዷን ነው’ አለ፤”። 

መለስ፡ “ጃጀ አንዴ አቦይ ለአብ፣ የኤፈርት ሀብት ከግል ሰዎች የተውጣጣ ሳይሆን በትግሉ ጊዜ 
ሕወሀት ከተሞችን ነፃ እያደረገ ሲያልፍ ባንኮችንም ነፃ እያደረገ አጠራቅሞ ወደ ንግድ ያዞረው 
መሆኑን መች አጣውና ነው። ዝም በለው ባክህ፣ ከኤፈርት ምንም አያገኝም። ሌላስ?” 

ግርማ፡“አባይነህ ጀምበሬ ደግሞ ከዚያ ቀጠል አድርጎ ‘በስሜ የተገኘ ገንዘብ ካለ ይወረስ’ ብሎ 

ጮሆ ተናገረ፤ ሲሳይ ጴጥሮስም ቀበል አድርጎ ‘እኔም ድሃ ነኝ፥ የቀበሌ ቤት እንኳን የለኝም’ 
አላቸዋ፤” 

መለስ :- “ወይስምንተኛው ሺ! እና ምን አሏቸው? ሰጧቸው እንዳትለኝ፤” 

ግርማ፡ ጠ/ሚ ዐቢይ ‘እሱን ስትደመሩ ታገኛላችሁ’ እያላቸው ነው።  

መለስ:- “ወቸው ጉድ! ‘መደመር’ ደግሞ ምንድነው?  

ግርማ:- “‘መደመር’ ማለት በዘር ሳይከፋፈሉ አንድ መሆን ማለት ሲሆን አምባሻ ለጥፈህበት 
የባንዲራ ቀን ብለህ ክብር የለገስከውን ሳይሆን ያን ጊዜ አንተ ጨርቅ ነው ስትለው የነበረውን 

አምባሻ አልባ ባለ አረንጓዴ፣ ቢጫ፤ ቀይ ሰንደቅ ዓላማን እያመለኩ ‘ኢትዮጵያ’ ‘ኢትዮጵያ’ 
እያሉ ማጨብጨብ ነው፤”  

መለስ:- “እንዴ! ቆይማ: ዐቢይ አማራ ነው እንዴ?”  
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ግርማ:-“ወይ መለስ! ይኸ ሁሉ ችግር የመጣውኮ የትግሬ ዘር ያልሆነውን አማራ፣ አድጊ፣

ነፍጠኛ፣ ጠባብ፣ እያላችሁ ከፋፍላችሁ አይደል! ዐቢይ ማለት ቅልጥ ያለ የኦሮሞ ልጅ፣

በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ነው። ‘ባለ አፄ ፣ ወግ አጥባቂ፣ የቀድሞ ሥርዓት ናፋቂ፣’ ስትሉ 
ከርማችሁ አሁን ሁለት የኦሮሞ [ለማ መገርሳና ዐቢይ አህመድ]፥ ሁለት የአማራ[ደመቀ 
መኰንንና ገዱ አንዳርጋቸው] ታዳጊ አርበኞች ወይም የጎበዝ አለቆች ስልጣኑን 
ይዘውላችኋል።፤” 

መለስ:- “ኦሮሞ እና አማራ አንድ ሆኑ ነው የምትለኝ?”  

ግርማ:-”ታዲያሳ፤” 

መለስ:-“ይህ እንዳይሆን አስጠንቅቄ አልነበረም አንዴ! አደገኛ ነው። ሁለቱ አንድ ከሆኑ 
ሕወሓት ያልቅለታል ብያችሁ አልነበር። ታድያ ሕወሓት ሕይወት እንዳለው ነገር ምን 

‘አጣብቂኝ ውስጥ ነው’ ትለኛለህ ። ‘ሞቶ ቀብር ነው የቀረው’ አትለኝም እንዴ? ለመሆኑ ይኸ 

ሁሉ ነገር ሲሆን ያ በግ የት ነበር?” 

ግርማ:-“በግ የምትለው ማንን ነው?”  

መለስ:- “ኃይለማርያም ደሳለኝን ነዋ! በግ ባይሆን ኖሮ ከታች ከመሬት አንስቼው ምክትል 

ጠቅላይ ሚኒስትር የማረገው ይመስልኻል? ለመሆኑ ደህና ነው?” 

ግርማ:-“’ፈስ ያለበት ዝላይ አይችልም’ ይባል የለ? ዘመዶችህ ሁሉም ተጠራርገው መቐሌ 
ሲገቡ እሱ ብቻ አዲስ አበባ ቀርቷል። በግ መሆኑ አሁን ሳይጠቅመው አልቀረም። 

መንደርተኞች ሁሉ ሲያዩት ‘ኃይለማርያምን ሲያታልሏት ጠቅላይ ሚኒስትር አሏት’ እያሉ 
ይስቁበታል።፤”  

መለስ:-“መቐሌ የገቡት አጋዚን ተማምነው ነው? ይኸ ከሆነ ተሳስተዋል።፤” 

ግርማ:“ኧረ እንዲያውም ሰሞኑን አብዲ ኢሌ ያሰለጠናቸውን የክልል ሚሊሺያ ተገን አርገው 

ሱማሌ ገቡ እየተባለ ሲወራ ነበር። እነሱስ በልተዋል፥ ጠግበዋል! እኔን የሚያሳዝነኝ በልቶ 
ያልጠገበው አንጀቱ የታጠፈው የትግራይ ሕዝብ ነው።፤”  

መለስ:-“በነገርህ ላይ፥ ያን ባጣብቂኝ ውስጥ የገባውን ክልል ማነው የሚያስተዳድረው 

አሁን?” 

ግርማ:-“አበምኔት አፍቃሬ ሔዋን፤” 

መለስ:-“እንዴት ነው ሥራው? ወደድከው?” 
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ግርማ:-“ሥራውን አልወደድኩትም። አየህ መለስ፤ እሱና ተከታዮቹ፤ ያንተን ዕቅድ አንደ 

ፍካሬ ኢየሱስ እየደገሙ የክልሉን ሕዝብ ከወገኑ ጋር በአንድ ላይ እንዳይኖር እየለዩት ነው። 
የዓለም ጤና ጥበቃን ትቶ መጥቶ መይሳው ካሳ አገጋሚ ግዛቱን ቢያስተዳድርየተሻለ ይሆን 
ነበር የሚል እምነት አለኝ። በዚያ ላይ አበምኔት አፍቃሬ ሔዋን ነውረኛ ሰው ነው።፤”  

መለስ:-“ነውረኛነቱ ምኑ ላይ ነው?”   

ግርማ:- “ሴሰኛ ነው! መልከስከስ በጣም ይወዳል! ሴት ያበዛል! የምሥራቅ ሴቶችን ለማደንና 
የታይላንድን የቀይ መብራት ቀበሌን ለማሰስ ተመላልሶ ባንኰክ ሔዷል። የቻይናንም ሴቶች 

ለሥራ ብሎ ከሐገራቸው በገፍ እያስመጣ እየፈጃቸው ነው፤” 

መለስ:- “ሃሃሃሃ...ሃሃሃሃ...ሃሃሃሃ...ጎሽ! ጎሽ! ጎሽ፤” 

ግርማ፡ “ምነው እንዲህ ተንከትክተህ ሳቅህ? ‘ጎሽ ጎሽ’ያልከውስ ለምኑ ነው? ዜናው ደስ ያለህ 

ይመሰላል፤ አበሻኮ ‘የልቡን ሲነግሩት የኮረኩሩትን ያህል ይስቃል’ የሚለው ለዚህ ነው።፤” 

መለስ፡“እንዴ ለምን ደስ አይለኝም? አበምኔት አፍቃሬ ሔዋን የጀመረውን ሩዝ እየበሉ 

ሌሎችም ወገኖቼ ቢረባረቡበት የቻይናን በራሔ የዘር ፍሬ (ማለት ጂናቸውን) ስናስፋፋ ባጭር 
ጊዜ ውስጥ በቁጥር ከ 6 ከመቶ ወደ 60 ከመቶ እንደርሳለን። ከዚያ በኋላ በብዛት አብላጫ 
ስለምንሆን ኦሮሞዎችና አማራዎች ሌት ተቀን አያስፈራሩንም፤ አያላግጡብንም።፤” 

ግርማ፡ “ወይ ጉድ! ይህ እንዴት ተገለጠልህ?” 

መለስ፡ “ድሮውንስ እኔ በከንቱ መሰለህ የቼርመን ማዎ ደቀ መዝሙር የሆንኩት? ይኸን ተግባር 
ላይ ለማዋል ከሩቁ አስቤበትኮ ነው። ድንገት ቼርመን ማዎ ወደ ሔደበት እንድከተለው 

ባይጠራኝ ኖሮ ‘አዲሱ ታላቅ የወደፊት እርምጃ፤” (‘The New Great Leap Forward’) 
ብዬ የሰየምኩትን የኛን ሕብረተሰብ የሚመለከት እቅድ ሥራ ላይ ለማዋል ተዘጋጅቼ ነበር። 
በሹክሹክታ”ማዎ ይስጠው፤ አበምኔት አፍቃሬ ሔዋን ዱካዬን ተክትሎ የመባዛት ዘዴውን 
መጠቀም መጀመሩን ስለነገርከኝ እጅግ ደስ ብሎኛል፤”።  

ግርማ፡ “ምነው ድምጽህን ዝቅ አረክ?” 

መለስ፡“ያው እዚያ የቆመው ጓድ ኤንድቨር ሆዣ ወደ ማዎ መመለሴን የሰማ እንደሆነ ‘ንስሃ 
ግባ፤ ግለ ሂስ አድርግ' ብሎ ያደርቀኛል። ንስሃ መግባትም ግለ ሂስ ማድረግም ሰልችቶኛል። 
እስቲ ከንግዲህ ወዲያ ትንሽ ልረፍበት።አሁን ይልቅ የጀመርኩትን ልጨርስልህ። በአበምኔት 
አፍቃሬ ሔዋን አያያዝ ከተሔደ የምን ወልቃይት! የምን ራያ! የምን ቤኒሻንጉል! ኦሮሚያና 
አማራን ደቡብን ሳይቀር በ2050 እናጥለቀልቃቸዋለን። በዚያኑ ጊዜ ነው ብሔር፤ ብሔረ ሰብ 
ላይ የተዋቀረው ፌዴራሊዝም በሕግ የሚሻረውና አዲሲቷ ኢትዮጵያ የምትፈጠረው። 
ድምጹን ዝቅ አድርጎ ‘ማዎ ይሙት!’፤” 
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ግርማ፡ “ምነው ድምጽህን ዝቅ አደረግክ?” 

መለስ፡ “አቡነ ጳውሎስ እዚህ ቅርብ ናቸው። በማዎ መማሌን የሰሙ እንደሁ ለጌታ አሳብቀው 
ገሃነመ እሳት ያስወረውሩኛል። እንደገና በሹክሹክታ ‘ማዎ ይሙት ያኔ ዛሬ ‘ኢትዮጵያ 
ኢትዮጵያ’ እያሉ የሚያደነቁሩን ትምክህተኞች አዲስ አበባ ፒያሳ ላይ ሐውልት ያልሠሩልኝ 
እንደሆነ መለስ ምን አለ በለኝ፤” 

ግርማ፡ “ዐቢይ በመደመር ባይቀድምህ መስፋፋትን ታበስረን ኖሯል?”  

መለስ: “እንዴታ፤” 

ግርማ፡ “ኤርትራሳ?” 

መለስ፡“ወቸው ጉድ! ምን ነካህ አንተ ደግሞ። ትግራይ ስል እኮ ኤርትራን ጨምሬ ነው። ከነ 
ኢሳይያስ ጋርኮ ሜዳ ሳለን ነው ስምምነት ላይ የደረስነው። ኤርትራን ከትግራይ ምን ለየውና 
ነው። ነጻነትም ሲያውጁ ከነ ኢሳይያስ ጋር በሕቡዕ የተስማማነው የኢትዮጵያ ትምክህተኞች 
ወደብ አልባ ሆነው በብሔር እስረኛነት ከማቀቁ በኋላ ትግራይ ትግርኚን አውጀን መልሰን 
እንዋሐዳለን ብለን ነው። ይኸማ ካልተደረገ እንዴት ይሆናል።የምንገነባት አዲሲትዋ 
ኢትዮጵያ የዓለማችን የባሕር አልባ አገሮች የመጀመሪያዋ ደረጃ ታላቅ ተብላ በግነስ ቡክ ኦፍ 
ሬከርድስ እንደተጠራች ልትቀር ኖሯል እንዴ! ሳልረሳ: በነገርህ ላይ ያ የፌዴሬሸኑ አፈ ጉባዔ 
አርገነው የነበረው የኦህዴድ ሰው አባ ዱላም ባሁኑ ለውጥ አለበት?” 
 

ግርማ፡“የትና የት! እሱማ ከኦህዴድ ከተባረረ ከርሟል፡፡፤” 

መለስ፡ “ማን አባረረው? የት ነው ያለውስ?”  

ግርማ፡ “ያባረረው የፓርቲው መሪ ለማ መገርሳ ነው። አሁን አዳማ ነው ያለው። አዲስ አበባ 
በነበረበት ጊዜ ቤቱ ጎራ ብዬ የከባድ ክብደት ማንሳት ስፖርት ሲሠራ አግኝቼው ለምን እንደሆነ 
ብጠይቀው ‘አበሻ ሸረኛ ነው። ገላው ግዙፍ ፊቱ ደምቦጭ ያለውን የሕዝብ ማመላለሻ በኔ ስም 
አባዱላ ብሎ ሰይሞታል።እንዲያውም አንድ ቀን መኪናዬ ጋራዥ ገብታ ስለነበረ ወደ አዳማ 
ለመሔድ መናሀርያ ስሔድ ወያላዎች አዳማ የሚሔድ አባዱላ እያሉ ከፍ ባለ ድምጽ ሲለፍፉ 
ሰምቼ እንዴት አወቁኝ ብዬ ስገረም ዋልኩ። በኋላ ነው ለባለቤቴ ስነግራት: ከት ብላ ስቃ 
ምስጢሩን ያስረዳችኝ።’ አባ ዱላም የስፖርት ሥራውን ቆም አድርጎ ‘አንተም ፕሬዝደንት 
ገደሞጂ [በኦሮምኛ ከስልጣን የወረደ ማለት ነው] ተጠንቀቅ እንደኔ ስፖርት ሥራ’ ሲለኝ 
‘ለምን’ ስለው ‘ቅድም አበሻ ሸረኛ ነው ብየህ አልነበር! አንተን ደግሞ ‘ባጃጅ የሚል ስም 
አውጥተውለሃል’ ብሎ ከት ብሎ ስቆ ወደ ስፖርት ሥራው ተመለሰ።፤”  
 

መለስ፡ “ያ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ (ሜቴክ) ዋና ዳይረክተር አድርጌ ሾሜው የነበረው 
ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው የሚለኒየሙን ግድብ ሥራ እንዴት እያከናወነ ነው?” 
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ግርማ፡ “እሱማ በከባድ የሙስና ወንጀል ተከሶ የፍርድ ቤት ማዘዣ ተቆርጦለት በሁመራ 
አድርጎ ወደ ሱዳን ሊሸሽ ሲሞክር በትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ርብርብ በቁጥጥር ሥር ከዋለ 
በኋላ አዲስ አበባ ቂሊንጦ ወህኒ ቤት ገብቷል፡፡ከዚያም ቀጥሎ በቢሊዮን ብር የሚቆጠር 
የአገር ሀብት መዝብሯል ተብሎ በካቴና እጁ ተጠርቅቆ ሚዲያው እንደጉድ መላልሶ ለሕዝብ 
እንዲያሳየው ተደርጎ ነበር። ግን ቀላል ሰው እንዳይመስልህ። ከመምጣቴ በፊት አሳዝኖኝ 
እስር ቤት ሔጄ አይቼው ነበር። እስከመጨረሻው ላንተ ታማኝ ነው። ማንንም 
ሳይፈራ”’የመለስ አሽከር’ እያለ የሚፎክር ጀግና ጄኔራል ነው፡፡ ካንተና ካንተ ቤተሰብ ጋር 
ሊያያይዙት ቢፈልጉም ‘ሜቴክ አጠፋ ለሚባለው ገንዘብና ንብረት በግሌ በብቸኝነት መጠየቅ 
ያለብኝ እኔ ብቻ ነኝ፡፡ ከእኔ ውጪ ማንም እንዲጠየቅ አልፈልግም። ለዚህ የሚወሰነውንም 
ቅጣት ለመቀበል ዝግጁ ነኝ፤ የሚፀፅተኝ አንዳችም ነገር የለም፡’ ብሎ ቃሉን ሰጥቷል ።  

መለስ፡ “የሆነው ሆኗል ምንም ለማድረግ አይቻልም። የሚጸጽተኝ በዚያን ጊዜ አንድ 
የማውቀው ታማኝ ቤንች ለመሾም አስቤ ቅርቤ የነበሩት የሚሾመው ትግሬ ካልሆነ ብለው 
አዋክበውኝ ነው ይኸን ሙሰኛ መርጬ የትግራይን ሕዝብ ታማኝነት ፈተና ውስጥ 
የከተትኩት። ቤንቹ ቢሆን ኖሮ በጭራሽ እንዲህ ያለ ወራዳ ተግባር አይፈጽምም ነበር።፤” 

ግርማ፡ “ቆይኮ መለስ እዚህም ያቺን ጫት ትቅማለህ መሰለኝ፤” 

መለስ፡ “ባገኝ በስንት ጣዕሙ! ግን ከየት ተገኝቶ፤” 

ግርማ፡ “አላምንህም ቅመሃል ።ቆይኮ ምርቃና ስትገባ እጠይቅሃለሁ።፤” 

መለስ፡ “እንዲች ነችና ምርቃና? የምን ምርቃና? እዚህ ኣካባቢ ጋንጃና ጫት አይታሰቡም።
ገነት ውስጥ ብቻ ነው የሚገኙት። ገነት ደግሞ በራፉ ሌት ተቀን በመላእክት አየተጠበቀ 
ነው።ኧረ የፈለከውን አሁኑኑ ጠይቀኝ፤” 

ግርማ፡ “እሺ ቤንች ስትል ይኸን ሰው የሚቀመጥበት አራት እግር ያለውን ከሆነ በምን ተአምር 

ልትሾመው ኖሯል?”  

መለስ፡“ኧረ ጉዴ! ሁለት እግር ያለው ብሩህ አዕምሮ ያለው ታማኝ ከድሕረ ምረቃ በክብር 
የተመረቀ ሎጋ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ተወላጅ ሰው ነው፤” 

ግርማ፡ “አሁን ገና ገባኝ እንግዲያው ምርቃና መግባት አያስፈልግህም እመነኝ፤”  

ግርማ፡ “ቆይ እስቲ ወደኋላ ልመለስና ልጠይቅህ፤ ጫትና ጋንጃ ገነት ውስጥ ብቻ ነው 
የሚገኙት ብሎ ማን ነገረህ?” 

መለስ፡ “ቦብ ማርሊ፤” 

ግርማ፡ “ምን አለ ቦብ ማርሊ?”  
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መለስ፡ “’አንደሰማሁት ጫቱም ጋንጃውም ገነት ውስጥ ያሉት አጠገብ ላጠገብ ነው’ አለ። 
ይኸን ለምን አደረጉ ቢባል ምናልባት ሁለቱም የአዕምሮ ካንሰር ያመጣሉ ወይም ያሳብዳሉ 
የተባለውን ሳይንሳዊ ጥናት ተንተርሰው ሳይሆን አይቀርም። በዚያው ምክንያት ነውኮ ቦብ 
ማርሊም አኔም ያለጊዜ በአዕምሮ ነቀርሳ ተቀስፈን ተከታትለን ከዚያች ዓለም የተሰናበትነው።፤” 

ግርማ፡ “ቀጥል እስቲ ቦብ ማርሊ ሌላ ምን አለ?” 

መለስ፡ “’ወሬውን ሰምቼ ጋንጃ አምሮኝ ስለነበረ ተደብቄ መሬት ላይ እየዳኹ በወርቅና በዕንቁ 
ወደ ተሽቆጠቆጠው የገነት በር ስቃረብ ጠባቂው ለካስ ቅዱስ ገብርኤል ኖሮ ክንፉን ዘርግቶ 

ጎራዴውን መዞ ሲመጣብኝ ‘እሪ! ጃ! አድነኝ ጃ!’ብዬ ስጮህ ከየት መጡ ሳይባል ከመቅጽበት 
ጃንሆይ ፀሐይ መስለው ከወደ ምሦራቅ ብቅ ሲሉ ገብርኤል ትቶኝ ወደ ጥበቃው ተመለሰ’: 
እኔም በጃንሆይ ተኩራርቼ ድሮ ለምን ከፊዩዳሊዝም ጋር ተያያዙ ብለን ስንኮንናቸው የነበረው 
በከንቱ ነው ብዬ እሳቸው በዚያን ጊዜ አጠገቤ ባይኖሩም በግምባሬ መሬት ተደፍቼ ዐርባ ጊዜ 
ሰገድኩ።፤” 

ግርማ፡” “ግርማዊነታቸውን ለመገልበጥ ለምን ተሯሯጣችሁ ታዲያ ያኔ?” 

መለስ፡ “የተማሪው ንቅናቄም ሆነ የትጥቁ ትግልኮ የፊውዳል ሥርዐቱ ላይ ነው እንጂ ንጉሡ 
ላይ ያነጣጠረ አልነበረም። ንጉሡን ሰለባ ያረጋቸው የፊውዳልስርዐቱ ቁንጮ ላይ 
በመሰየማቸው ነው።የሥረወ መንግሥት ሰንሰለት ውስጥ ስለነበሩም አይደለም። ለዚህ ለዚህማ 
በማርክሲዝም ሌኒንዝም ስም አየተጠቀሙ የአገር አስተዳደርን ሥልጣን ከአባት ወደልጅ 
አከታትለው የሚያስተላልፉ እንደ ሰሜን ኮሪያ ዓይነት አሉ አይደለም እንዴ። እኛ 
የተቃወምነው ዘጠና ከመቶው ገበሬ ጭሰኛ ሆኖ ከመቶ ሰባ ሰብሉን ለራሶቹ፣ ለደጃዝማቾቹ፣ 
ለለባላባቶቹ እንዲሰጥ መገደዱን ነው፤ ዘጠና አምስት ከመቶ ሕዝባችን መጻፍና ማንበብ 
የማይችል መሀይም መሆኑን ነው፤ ፓርላማው ስልጣን አልባ መሆኑን ነው፤ የፖለቲካ ፓርቲን 
መከልከል ነው፤ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ኋላ ቀርነት በመቃወምና እድገት ለማምጣት 
በመመኘት ነው። አብዛኛው ባይሳካልንም ዓላማችን ክቡር ነበር።፤” 

ግርማ፡ “ከዚህ ስንቱን ለመፈጸም ቻላችሁ ታዲያ?” 

መለስ፡ 

1.  “መሬት ላራሹን አሳውጀን ገበሬውን ከመሬት ከበርቴዎች ነፃ አውጥተናል፤  

2. የፊደል ሠራዊትን አሰማርተን መሐይምንነትን ሃምሳ በመቶ ቀርፈናል፥ 

3. ኢትዮጵያን በዓለም ላይ ካሉት አገሮች ሁሉ በሚቀድም የኢኮኖሚ እድገት እርምጃ 
እንድትራመድ አድርገናል፤ 
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4. በዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት እንደተስተዋለው በ 1990 ዓመተ ምሕረት ከ 5 አመት 
በታች ያሉ ልጆች ሞት ሁለት መቶ አምስት ከአንድ ሺህ ሲሆን በ 2015 ዓመተ ምሕረት 

ወደ 64 ከ ሺህ ተቀንሷል (ይኸም ማለት ቅነሳው ሰባ ከመቶ ነው ማለት ነው።) 

5. በትምሕርት በኩልም ቢሆን በ1996 የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ ብዛት ሀያ ኣንድ ከመቶ 

ሲሆን በ2015 ወደ ዘጠና ሦስት ከመቶ ከፍ ብሏል። 

6. የተባበሩት መንግሥታት ሚሌኒየም እድገት ግብንም አብዛኛውን አሟልተናል፡፡፤” 

ግርማ፡ “ለሁሉም ምስጋና ለመውሰድ አትሽቀዳደም። መሬት ላራሹና የመሐይምን ቅነሳ ሥራ 
ወደድከም ጠላህም በወታደራዊ ደርግ ነው አንጂ በሕወሃት፤: በአሃፓ፤ በመኢሶን አይደለም 
የተከናወነው።፤” 

መለስ፡ “ደርግኮ የተራማጁ ወጣት ትግል የወለደው ነው። ተራማጁ ጠበመንጃ ሳይይዝ 
የዐቢዮቱን መንገድ መጥረግ ሲጀምር፤ የታጠቁት የደርግ አባላት ሥልጣንን በተመለከተ ፍየል 
በግርግር እንደምታረገው የልባቸውን አደረሱ።፤” 

ግርማ፡ “አስቲ ወደሌላ ጉዳይ እንሒድ። ከመጣህ ወዲህ ምን ያማረህ ነገር አለ? ይኸኔ ዶሮ-
ወጥ ወይም ክትፎ ሳያምርህ አይቀርም፤” 

መለስ፡ “ዋይ! የምን ዶሮ ወጥ! የምን ክትፎ! እዚህ ከመጣሁ ወዲህ መፈክሬ ‘ጫት ወይም 
ሞት’ ሆኗል፤”  

ግርማ፡ “ሴት ፈለግህ እንዴ ደግሞ ? ወይ ጉድ ከሴት ሁሉስ ደግሞ ለምን መጫት፤” 

መለስ፡ “አውቀህ ነገር ስትጠመዝዝ ነው መች አጣሁ! አለዚያ ደግሞ ጃጅተሃል! ድሮውንስ ከ 
95 ዓመት ዕድሜ ሰው ምን ይጠበቃል?” 

ግርማ፡ “ባለቤትህንም ያገባኸሀው መጫት ሳለች ነው ይባላል።: ለዚህ ነው ነገሩን 
ያመጣሁት።፤” 

መለስ፡ “መጫት አላልኩም አልኩህኮ! ሰውየው ጤናም አይደለም እንዴ! ጫት! እንዲገባህ 
ልደጋግምልህ ጫት! ጫት! ጫት!  

ግርማ፡፤ “’ጫት! ጫት!’ ትላለህ ሺሻስ አላማረህም? አገሩ በሱ ተጥለቅልቋል፤” 

መለስ፡ “እንኳን ሺሻይ መጠጣት በሕይወቴ አንድም ሻይ ቀምሼ አላውቅም። ይልቁንስ እሱን 
ተውና ጫት በለኝ ።ጫት! ጫት! ጫት! ዋይ! ለመሆኑ ሶፍት አለህ?” 

ግርማ፡ “ሶፍት? ‘የወረቀት መሐረብ’ማለትህ ነው?” 

መለስ፡ “አዎ፤” 



10 
 

ግርማ፡ “ምን ያደርግልሃል?” 

መለስ፡ “ዋይ! አታይም እንዴ ምራቄ ሲንጠባጠብ?” 

ግርማ፡ “ይኸውልህ የወረቀት መሐረብ፤” 

መለስ፡ (ዓይኑ ፍዝዝ ብሎ አፉን እየጠራረገ ) ዝቅ ባለ ድምጽ“ማዎ ይስጥህ! ድካም ድካም 
ተሰምቶኛል፥ ለሽልብታ እስቲ አምስት ደቂቃ ስጠኝ የሱስ ጉዳይ ነው፤”ብሎ ፀጥ ሲል  

ግርማ“የሱስ የወላዲተ አምላክ ልጅ ?” እያለ ጥያቄውን ቢደጋግመውም መለስ ዓይኖቹን 
ጨፍኖ ጭልጥ ብሎ ሔዷል 

ከአምስት ደቂቃ በኋላ መለስ በርግጎ ተነስቶ”ዱካኮች አበሳዬን ሲያሳዩኝ ዝም ትላለህ እንዴ?” 

ሲለው  

ግርማ፡ “ወይ የጫጭቁናው ማርያም! ምንድናቸው ‘ዱካኮች’ ደግሞ? ‘የሱስ ‘የምትለውስ 

‘የሱስ’ የወላዲተ፡አምላክ ልጅ?” 

መለስ፡ “’የ’ን ግደፈው አሁንም ለተንኮል ነው። እኔ እምለው ‘ሱስ’ ነው፤” 

ግርማ፡ “ለነገሩ እነዚህ ዱካክ የምትላቸው ምንድን ናቸው?” 

መለስ፡ “’ዱካክ’ የሚባሉት የሰው ልጅ ትክለ ቅርጽ ሲኖራቸው ጥቃቅን፥ ሩዝ ሩዝ የሚያካክሉ 
እንደኛው ግን ሁለት እጅ፥ ሁለት እግር ፥ራስና አዕምሮ ያላቸው፥ በተራቀቀ አመክንዮ የሚመሩ 
ብልህ ፍጡሮች ናቸው።፤” 

ግርማ፡ “አሁን ትንግርት አይቼ መጣሁ ነው የምትለው?” 

መለስ፡”ዋይ! ዋይ! የምን ‘ትንግርት’ ማየት ‘አበሳ’ በለኝ አንጂ ። ዱካኮች ካደሙብህ ቀልድ 
የለም። ምሕረትም የለም። ዐቢይ ተመርቅኖ ከነሱ ጎራ እንደነበረና የነሱ ደቀ መዝሙር እንደሆነ 

አላውቅም እንጂ እንደሱው ነጋም ጠባም”የሕግ በላይነት፤” “የሕግ በላይነት፤” እያሉ እየለፈፉ 
ከፈረዱብህ ግን ዐይን ሳያሹ ተገቢውን ቅጣት ያከናንቡሃል። ከዐቢይ የሚለዩት የኛው ሆዬ 
ከኔልሰን ማንዴላ ተምሮ በፓርላማ ያፀደቀውን የብሔራዊ ዕርቀ ሰላም ኮሚሽንን መዋቅር 
አይቀበሉም።መተላለፊያ ፍትሕ የሚባል የእውነታና የመታረቂያ ቀልድ እነሱ ጋ ጭራሽ 
አይታሰብም።በቅጣቱም ፈጥኖ ደራሽ ናቸው። ፍትሐ ዱካክን ገልጠው ጥፋተኛነትን ካረጋገጡ 
ተከሳሹ ወዮለት። የፈረዱበትን ያለ ምሕረት ያከናንቡታል። ዋይ! አረ አታስታውሰኝ ጉዴ 
ፈልቷል! ዛሬ መጀመሪያ በከፍተኛው ፍርድ ቤታቸው ቀጥሎም በንጉሡ ችሎት የተፈረደብኝን 
ሳስታውስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑ በቀረብኝ ነው ያሰኘኝ፤” 

ግርማ፡ “ምንድነው ችግሩ?” 

መለስ፡”ታሪኩ እንኳ ረዥም ነው ግን ባጭሩ ላውጋህ፤”  
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ግርማ፡ “እሺ፤” 

መለስ፡”ዛሬ ጧት ጫት ጫት አሰኝቶኝ መጨረሻ በሌለው የሰማይ ሜዳ ስንከራተት እልፍ 
አዕላፍ የሆኑ ዱካኮች አባረው ማርከውኝ ትልቅ ሰረገላ ላይ ጥርቅቅ አርገው ጠፍረውኝ አሥር 
ሺህ ከፊት አሥር ሺህ ከኋላ ሆነው እያንከባለሉ ተራራ ጥግ ወደሚገኘው ቤተ መንግሥት 
አደረሱኝ። ንጉሣቸው በወርቅና በዕንቁ በተሽቆጠቆጠ ወንበር ላይ ተኩራርቶ ተሹሟል።
ዱካኮቹም ተደፍተው መሬት ሳሙ። ከዚያ ፈቀቅ ብሎ፥ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች 
ተሰይመው ብይን ለመስጠት ይጠባበቃሉ።.በዚያን ጊዜ ነው አሰላፊው አለቃ እንደ ዐቃቤ ሕግ 
ሆኖ በኔ ላይ ክስ የደረደረው። ከመጀመሪያው በስተቀር ሌላው ክስ በሙሉ የአገር ክህደት 
ጉዳይን የሚመለከትነው፤ 

1. ለስምንት ዓመት ሙሉ ጨክነህ ጫታችንን ነስተሀናል  

2. ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲለያዩ ዋና ሚና ተጫውተሃል። ከሌሎች አገሮችም ቀድመህ 
የኤርትራን ነጻነት አውቀሃል። 

3. ኢትዮጵያን በዓለም ሁሉ ታላቋ ወደብ አልባ አገር አድርገሃታል። 

4. የኢሳያስ አፈወርቂን ወረራ ተከትሎ በተከሰተው የባድመ ጦርነት ሰባ ሺህ የኢትዮጵያ 
ጀግኖች ለአገር ፍቅር ተሰውተው ሲያሸንፉ ኤርትራን ጠቅለህ ይዘህ እንደ ጀብሃ ባሉት 
ሰላም ፈላጊ ድርጅቶች እጅ አርገህ በስምምነት በፊት የነበረውን ፌዴሬሺን መልሰህ 
ኢትዮጵያን ባለወደብ ማድረግ ሲገባህ አሽናፊዋን ኢትዮጵያን ተሽናፊ አድርገህ ጦሩን 
መልሰህ ሻቢያን እንደገና ተንሰራርቶ በአምባገነንነት የኤርትራ ሕዝብን 
እንዲያላግጥበትአድርገሃል። ከባድሜ ጦርነት በኋላም አሸናፊው የኢትዮጵያ ጦር 
አሰብን ሊይዝ ትንሽ ሲቀረው የጦር መሪዎቹን ተመለሱ ብለህ አዝዘህ የኢትዮጵያን 
የእንደገና ወደብ ማግኘት ዕድል አክሽፈሃል። 

5. ከጥንት ዘመን ጀምሮ የኢትዮጵያ አርበኞች ሕይወታቸውን ሰውተውለት ያቆዩትን 
ብሔራዊ አርማ አረንጓዴ፣ ብጫ፣ ቀይ ባንዲራ ጨርቅ ነው ብለህ ሰድበሃል። 

6. ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሊኮሩባት የሚገባውን የአክሱም ሃውልት ከትግራይ ሕዝብ 
በስተቀር እንደ ወላይታ ላሉት ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ምናቸውም አይደለም ብለህ 
የኢትዮጵያን ሕዝብ አገሩን እንዲጠላ አነሳስተሃል። 

7. እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በሚል የፀአዳ አፍንጫ መፈክር ተነሳስተህ የሕወሃትን ገዢነት 
ዘለዓለማዊ ለማድረግ የኢትዮጵያን ሕዝብ በዘር በመከፋፈል አሁን ለተከሰተው የብሔር 
ብሔረሰብ መፋጀት መንገድ መክፈት ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ ኢትዮጵያ እንደ ሶቪይት 
ሕብረትና እንደ ዩጎዝላቪያ እንድትበታተን አሲረሃል።፤” 

 

ግርማ፡ “ወይ አበሳ! ከዚያስ በኋላ?” 
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መለስ፡ “ዳኞቹ ሞት ሲፈርዱብኝ ይግባኝ ጠይቄ፣ ንጉሡ ችሎት ቀረብኩ። ንጉሡም ተቆጥቶ 

‘መለስኮ የሞተ ነው እንዴት ሞት ትፈርዱበታላችሁ’ ብሎ ‘ይኸን ሁሉ የተናገረበት ከንፈሩ 
ተጎልጉሎ ተስቦ ከፍቼ እስከ ደጀን ተዘርግቶ፤ ድልድይ ሆኖ ያባይ ሸለቆን ሕዝቡ 
እንዲሻገርበት ፤ የተቀረው ሰውነቱ ደግሞ ወደ ወፍጮ ተለውጦ ከጃኑዋሪ 1 2019 ጀምሮ 
እስከ ዘለዓለም ሚጥሚጣ ይፈጭበት’ ብሎ በየነ። ምንም ለማድረግ አልችልም ቅጣቱን 
ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ፤ እንሻ አላህ!” 

ግርማ፡“በል እንግዲህ ቻው፥ ማዎ ይርዳህ፤ የሥራህን ነው ያገኘኸው፤ ሰው ሁል ጊዜ 

ያረሰውን የኮተኮተውንና ያረመውን ያመርታል ። ደባ ራሱን ስለት ድጉሱን።” 


