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መድብለ ሀሜት፣ የደራሲው ማስታወሻ

ተስፋዮ ገ/አብ የጋዜጠኛው ኋላም የደራሲው ማስታወሻ ብሎ ያሳተማቸውን መፃህፍት

በቅናት ይሁን በቁጭት፣ በምቀኝነት ይሁን በፀፀት፣ ወይንም በተደበላለቀ ስሜት፣

በስደት ላይ ቮድካ ታክሎበት የተፃፈ የፈጠራ ልብወለድ ድርሰት ወይንም የሀሜት

መድብል አነበብኩኝና፣ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮ-ኤርትራ የመጀመርያ የጦርነት

ሰሞን የተናገረውን እንዳስታውስ አደረገኝ፡፡ ያ የምድራዊው ትንቢተ-ኢሳያስ እንዲህ ብሎ

ነበር፡- “ኢትዮጵያዊያንን እርስ በራሳቸው እንዲተላለቁ ለመቶ አመት የሚሆን የቤትስራ

እሰጣቸዋለሁ::” ለተፈፃሚነቱም በብዙ መልክ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ሆኖም ያ

ሲከተለው የነበረው ስልት ከየቢሄሩ ሽፍቶችን አኩራፊዎችንና ሽብርቶኞችን በማሰባሰብ፣

በፖለቲካ ድርጅት ስም በማዋቀር ለጦርነት ብቁ እንዲሆኑ አድርጎ የህብረተሰቡን ሰላም

ማወክ፣ ልማትንና እድገትን ማደናቀፍና ህዝቡን እንዲከፋፈል ማድረግ ነበር፡፡ ሆኖም

ጥረቱ አልሳካ ሲላቸው፣ አሁን ደግሞ ድምፅ በሌለው መሳርያ የተስፋዪ ገ/አብ የድርሰት

ጥበብ በመጠቀም ኢትዮጵያዊያን እርሰ በራሳችን በጥርጣሬ አይን እንድንተያይ ብሎም

ከተሳካላቸው፣ መውጫ ወደሌለው የእርሰበርስ ጦርነት እንድንገባ ሌተ-ቀን በመጣር

ይገኛሉ፡፡

ከፕረዚደንት ኢሳያስ ትልቅ ሽልማት እንደሚሰጥህ፣ በነኢትዮ-ሪቪው ድረ-ገጽ “man of

the year” እንደሚያስብል፣ ጥርጥር የለውም፡፡ ሆኖም ራዕያችሁ ራዕይ ብቻ እንደሆነ

እናም በህልም ዓለም እየላዘናችሁ እንደሆነ፣ ማን በነገራችሁ፡፡

እስኪ ወደ መጽሃፍህ ልመለስና ካስነበብከን አንድ-ሁለቱን ልጥቀስ፡፡

በደራሲው ማስታወሻ “ሮሮ” የሚለውን ቃል የምሬት ፣ የመጨረሻ ደረጃ መሆኑን

በተለያዩ አጋጣሚዎች የተፈጸሙትን ህዝብ ያማረረባቸው ሁኔታዎች በመጠቃቀስ በገጽ

347 ካሰፈርከው እጠቅሳለሁ፡፡ “መለስ ዜናዊ ወደ ሮሮ የሚያደርስ መንገድ፣ ቀጥቅጦ

የመግዛትን ስልት እየተከተለ ነው፡፡ ህዝቡን ወደ ሮሮ እያመራ ነው፡፡ በዚህ መንገድ

በሚደረገው ጉዞ ሮሮ ደረጃ ላይ መድረስ የማይቀር ይሆናል፤ እሳካሁንም ሮሮ ደረጃ ላይ



ካልደረስን ሃገሪቷ ዕድለኛ ናት፡፡ ሮሮ ላይ የደረሰ ህዝብ ብቀላ ሊፈጽም ይችላል፡፡

በምርጫ 97 ማግስት የሰማነው ትግሬ ወደ መቀሌ፣ ንብረት ወደ ቀበሌ፣ የሚለው

መፈክር ሮሮ ነው፡፡ የህዝብ የሮሮ ደረጃ ይጠቁማል፡፡ እዚህ መፈክር ውስጥ ትግራይ

ብትገነጠልም ትገንጠል፣ ብቻ ከዚህ ይሂዱልን፣ የሚል የመረረ ቁጣ አቅፏል፡፡ ይሄ

ከይቅርታ በላይ የሄደ ሮሮ ነው፡፡ እነ መለስ ካልባነኑ አደገኛ አደጋ ከፊታቸው እየመጣ

ነው፡፡”፤ ይለናል፣ ትንቢት ተናጋሪው መ/አለቃ ተስፋዪ ገ/አብ፡፡ በዚህ መልእክቱ

የኢትዮጵያ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ላይ ሮሮ እያሰማ ነው፤ ብቻ ይሂዱልን እንጂ

ትግራይ ብትገነጠል ትገንጠል፣ በ97ቱ የሰማነው የትምክህተኞቹ መፈክር ትክክል ነው፤

አሁንም በርቱ፤ በትግራይ ህዝቦች ላይ አድሙ፣ ትግራይም ትገንጠል፤ ኦሮሞም

ይገንጠል፤ ኢትዮጵያ ትበታተን ነው፣ ሚስጥሩ፡፡

ተስፋዪ ሌላ የረሳኸውን ላስታውስህ፡፡ ምናልባት ቀጣይ በምታሳትመው መጽሀፍ ስም

ላውጣልህና “የስደተኛው ማስታወሻ” ላይ ብታሰፍረው፡፡ አንዴ ጭቃ ውስጥ ከገባህ

አይቀር መንቦጫረቅ ያለ ነው፤ እናም፣ በሃዘንም ይሁን በደስታ ከነሱ ጋር አትቀላቀሉ

ከእድር ለይዋቸው፣ ባለቤትነቱ የትግራይ ተወላጅ በሆነ ሆቴል፣ ምግብ ቤት ወዘተ…

ኣትግቡ ተብሎ ነበር፡፡ ማንንም ህዝብ በማይወክሉ ጥቂት ጽንፈኞች ታድያ ተስፋዪ

ዳግም ያን የጥላቻ መፈክር ከወደቀበት አንሱት፤ ጥላቻን ታጠቁት ይለናል፡፡

ተስፋዪ አንዱ እውነታ ልንገርህ፤ ምናልባት ብያባንንህ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ በማንኛውም

የታሪክ አጋጣሚ አንዱ ብሄር ሌላውን ሊጨፈጭፍ የተነሳበት አጋጣሚ የለም፡፡ ያኔ

በመጨረሻው የደርጎች ውድቀት ጊዜ እንኳ ሰላማዊውን ህዝብ ለማጥቃት ወያኔዎች

ብህዝብ ውስጥ ተሰግስገው ገብተዋል መመንጠር አለባቸው ተብሎ በሚድያ ሳይቀር

ሲለፈፍ በነበረበት ጊዜ ጨዋው የኢትዮጵያ ህዝብ አላገለለውም፡፡ አሁንም እንደ ትላንቱ

ሻዕብያ ለትግራይ ህዝብ የሚመኝለት የጥፋት ድግስ ትንቢት ከመሆን አያልፍም፡፡

መ/አለቃ ተስፋዪ፣ ትላንት ከደርጎች ጋር ሆነህ ዘመናዊ መሳርያ ታጥቀህ ያላንበረከከው

ህዝብ፣ አሁን ጊዚው ባለፈበት የቅኘ ገዥዎች ከፋፍለው ለመግዛት የተጠቀሙበትን

ስልት ተጠቅመህ አፋጃቸዋለሁ ብለህ የተነሳኸው ዳግም ተሳስታሀል፡፡ ማርኮ ለማዕረግ፣

ለስልጣን ያደረሰህ ህዘብ ዳግም ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብሀል፡፡ ይቅርታ እንደማይነፍግህ



እርግጠኛ ነኝ፡፡ ምክንያቱም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ካንዴም ሁለቴ ክህደት

የፈፀሙና ህዝብን የበደሉ ይቅርታ የተደረገላቸው አምሳዮችህ አቃለሁና ነው፡፡

በመፅሀፍህ ላይ ካሰፈርከው ሌላው አስገራሚ ነገር ደግሞ ከመቶ አመት በፊት

የነበሩትን ነገስታት በዘመናቸው ለፈጸሙት በደል የታሪክ ተጠያቂነቱ በደሉን ለፈጸመው

አካል ይሆናል እንጂ፣ በዚህ ዘመን ላለው ህዘብ የዘር ሃረግህ ከዓጼ እንትና ጋር አንድ

ነህና አንተም ተጠያቂ ነህ፣ ብሎ ማለት ዘመን ካበቀላቸው የፓልቶክ አርበኞች

ሰይጣናዊ ስብከት የሚቆራኝ የጥላቻ መግለጫ መሆኑ ማንም አይስተውም፡፡

ደራሲው ብልጥ ነው፡፡ አጼ ምኒልክን አልነካካም እንዳለፋት ነገስታት ሁሉ በዘመናቸው

የፈጸሙት በደል ስለሌለ ሳይሆን በአቶ ኢሳያስ የመቶ አመት የቤት ስራ ፓኬጅ ውስጥ

አልታቀፈም፡፡

የትግራይን ህዝብ ከሌለው ወገን ጋር ለመለየት በሚደረገው ጥረት ዓላማው ግቡን

እንዲመታ የአጼ ዮሐንስን ተጋድሎ ማንቋሸሽ የመጀመርያ እርምጃ ስለሆነ ነው፡፡ጥንቃቄ

የተሞላው የጥፋት ድርሰት ይሉታል ይሄ ነው፡፡ በተለይ ዲያስፖራ ላለው ጨለምተኛና

እንዲሁም በተለያየ ምክንያት ኢንፎርሜሽን ለሚያጥረው ወገን ተመጣጥኖ የተሰራ

የጥላቻ መነባንብ ነው፡፡

ተስፋዪ ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የአስተዳደር በደል ተጨንቀህ ጭንቀቱ

ሊያሳብድህ እንደደረሰ ተርከህልናል፡፡ ይቺ ናት ጨዋታ ነው ያለው ታዋቂውና ተወዳጁ

አርቲስት፤ የናት-ያባት ዘሮችህ በሙሉ በፍትህ እጦት በሰቀቀንና በረሃብ አለንጋ

እየተገረፉ ባሉበት ባሁኑ ጊዜ ህዝቡን ቁም ስቅል እያሳየ ባለው ያንተው የኤርትራ

መንግስት ምንም አስተያየት ሳትሰጥ፤ ስለኢትዮጵያ የምትጨነቀው ከቶ ሚስጥሩ ምን

ይሆን፣ ፍርዱን ለአንባብያን ትቼዋለሁ፡፡

ሌላው በገጽ 11 ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ስለ መጽሓፉ  አስተያየት ሲሰጥ ደራሲው ይላል፣

ተስፋዪ ገ/አብ መርዝ ሊረጭባቸው በሚገቡ የነጻነትና የፍቅር ቀበኞች ላይ መርዛም

ቃላቶችን ለማዝነብ የማያመነታ ብዕረኛ ነው፤ ብሎታል፡፡ እኔ ደግሞ፣ ተስፋዪ ገ/አብ



መርዝ ሊረጭባቸው በማይገባ የነጻነት ተምሳሌት ህዝቦች ላይ መርዛም ቃላቶችን

ለማዝነብ የማያመነታ ብዕረኛ ነው፤ ብየዋለሁ፡፡

ተስፋዪ እነዛ በህይወት ያሉ በስደት ዓለም አገኘሁዋቸው ብለህ ያስነበብከን ገጸ-ባህርያት

አጋጣሚ በአጋጣሚ እየተደራረበ በኢህአዴግ ምክንያት ወላጅ ያጡ በተለይ ደግሞ ባንተ

አገላለጽ፣ በትግሬዎች የግፍ አገዛዝ ከሲቪሉ እስከ ሚሊቴሪ አመራር ከጭቆና ተላቀው

ዲሞክራሲ ናፍቋቸው ወደ ኤርትራ የተጓዙ ሰዎች የራሳቸውን እምነት፣ ሃይማኖትና

ማናቸውንም አመለካከት ነጻ ሆነው የመጻፍ፣ የመናገር፣ የመደራጀትና ከቦታቦታ

የመንቀሳቀስ መብት ለዜጎችዋ አድላ የተትረፈረፈባት ሃገር-ኤርትራ፣ ትምህርት

ወይንም ተሞክሮ ሊቀስሙ ከሆነ ስብከትህ ፍርዱ ለገፈት-ቀማሹ ህዝብ ኤርትራዊው

ወገን እተወዋለሁ፡፡

በግልባጩ እነ ጀነራል ገልቱ የግለሰብ ፈላጭ ቆራጭነትን አምባገነንነትንና በባዶ-ኪስ

ትምክህትን እየተለማመዱ እንደሆኑ አልጠራጠርም፡፡

ጽሑፌን ለማጠቃለል፣ ባገራችን ኢትዮጵያ ባሁኑ ወቅት ባለው ገዢ-ፓርቲ ኢህአዴግ

በአመራሩ ከላይ እስከታች እንከን-የለሽ ዲሞክራሲ አስፍኗል፤ የግለሰቦችም ይሁን

የማህበራት መብት ሙሉ በሙሉ አክብሯል የሚል እምነት ኖሮኝ ሳይሆን፣ በሁሎም

መስክ ጥሩ ጅምሮች እንዳሉና እነዚህን ጅምሮች እንዳይደናቀፉ ልዪነታችን በማጥበብ

ሃገራዊ በሆኑ ጉዳዮች በመወያየት ተደማምጠን፣ ተከባብረንና ተቻችለን ከበለጸጉ አገሮች

ተርታ የእድገትና ዲሞክራሲ ደረጃ እንድንደርስ ካለኝ በጎ አመለካከት ነው፡፡

ሌላውና ዋናው፣ ይህን እንድጽፍ ያነሳሳኝ ከኤርትራዊው ደራሲ ድርሰት በስተጀርባ

ሻዕቢያና ተከታዮቹ እያሳዩት ያለውን መሰሪና እኩይ ሴራ አንድን ዘር ከሌላው ጋር

የማጋጨት-ብሂል በንቃት እንድንከታተለው በማለት፣ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ

የሚመነጭ የስጋት ስሜት መሆኑን እንድትገነዘቡልኝ እሻለሁ፡፡

በተረፈ ተስፋዬ ተፈጥሮ የለገሰችህን ታለንት፣ የጥበብ ተሰጦ ለበጎ ነገር ብታውለው

ከታሪክ ተጠያቂነት ያድነሃል፡፡ እናም እነዛ መርዝ የሚረጩ ብዕሮች ጥለህ፣ ማህቡባ



የመከረችህን ቆንጆ የፍቅር ልብወለድ ድርሰት አጀብ ብተለን ላንተም በጭንቀት

የተወጠረዉን ህሊናህ እረፍት  እንድታገኝ ያግዛሃል የሚል እምነት አለኝ፡፡

በመጨረሻም ጽሑፌን ለመቋጨት ሁለት ጥያቄዎችን ለተስፋዬ ላቀርብልህና ልሰናበት፡-

1ኛ የኤርትራ መገንጠል ትደግፋለህ፣ ወይንስ አትደግፍም?

2ኛ የባድሜ ጦርነት ጠንሳሹ ማንነው?

ጦርነቱ እልባት እንዲያገኙ ምን የመፍትሄ ሃሳብ ትሰጣለህ?

እነዚህን መሰረታዊ ጥያቄዎች ስጠይቅህ ፖለቲካዊ ወይንም ታሪካዊ ትንታኔ (ምሁራዊ

መተንትን) ጠብቄ ሳይሆን፤ በኢትዮ-ኤርትራ የግል አቋምህን ለኢትዮጵያዊያንና

ኤርትራዊያን ግልጽ እንድታደርግላቸው ስለፈለግኩኝ ብቻ ነው፡፡ በተረፈ፣ ህዝብ

የማወቅ መብት ስላለው፣ መልስህን አትንፈገው እያልኩኝ እሰናበታለሁ፡፡

ቸር ይግጠመን፡፡

ሲሳይ አሰፋ

sisay5@hotmail.com
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