ቃለ ምህላ

(G.C. 597)

የጥቅምት ወር መባቻ 1964 ዓ,ም። ቦታው ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የጦር አካዳሚ ካዴቶች መኖርያ ስፈር፤ ሐረር። ከአንዱ ህንፃ ፎቅ ላይ ካለው
መኝታ ቤት በረንዳ ላይ ወንበር አውጥቼ ቁጭ ብያለሁ። የማይጠገብውን የሐረር ንፁህ አየር ከማጨሰው ትምባሆ ጋር ተራ በተራ ወደ ሳምባዬ
እምጋለሁ። ከሶስት ቀን በህዋላ የ12ኛ ግዜ ተወዳዳሪ ዕጩ መኮንኖች እንመረቃለን። የሚመርቁን እንድወትሮው ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ
ሲሆኑ ሌላ ለየት የሚያደርገው በምረቃው ዕለት በእንግድነት የሱዳኑ መሪ ጃፋር ኤል ኑሜሪ መገኘታቸው ነው። የካዴት አስቸጋሪና ከባድ ኑሮ
እየቀለለ መዝናናቱ እየጨመረ መጥቷል። እንደዛ የሚናፍቀንን የጠዋት እንቅልፍ እየከሰከስነው ነው። በእጄ የያዝኩትን ሲጋራ አጠፋሁና
ወዲያው በምትኩ ሌላ ለኮስኩ። ከጥቂት ሳምንታት ወዲህ እያከታተሉ ማጨስ ተጠናውቶኛል። ምን ይህ ብቻ የተረጋጋ መንፈስም
የለኝም።ከመሬት ተነስቶ ሆዴን ባር ባር ይለዋል። ዕቃ እንደረሳ ሰው ቅር ቅር ይለኛል። ለምን ይሆን? እያልኩ እራሴን ለማታለል እራሴን
እጠይቃለሁ እንጂ ምክንያቱን ከልቤ ጋር ተመካክሬ አውቄዋለሁ። መነሾው የፊታችን ቅዳሜ ኅዳር 4 ቀን የመመረቂያችን ቀን ስለሆነ ነው።
ሁላችንም በናፍቆት ስንጠብቀው የነበረ ቀን ነው። ታድያ መፈንጠዝ ሲገባ ትካዜና ሃዘኑን ምን አመጣው ትሉ ይሆናል። ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው።
ዋንኛው ምክንያት ግን ሶስት አመት አብረን ከኖርን ኮርስሜቶቼ ጋር መለየት፤ መለያየት እየቀረበ ነው። ከምወዳቸው ጓደኞቼ ተነጣጥለን እንደ
እጣ ፈንታችን ልንሆን እየተዘጋጀን ነው። መነሻችንንና መንደርደሪያችንን አውቀነዋል። መድረሻችን የት እንደሆን ግን አናውቀውም። ተጣምሮ
መከራረሙ ሊየበቃ ነው። ገና ሳስበው ልቤ ይሰበራል።
አምናና ካቻምና 10ኛና 11ኛ ኮርሶች ሲመረቁ የሰልፉ ስርአት እንዳበቃ ከሰልፍ ሜዳው ወደ መርከብ ቤት የሚያስወጣውን ደረጃ ለመውጣት
በሁለት ረድፍ ጃነሆይንና ዙፋናቸውን መሃል እያደረጉ፤ በብረት ሰላምታ እየሰጡ ያለፉት ትዝ አለኝ። በተለይም ሙዚቀኛ ባንዱ «አወይ
ልንለያይና ልንበታተን» የሚለውን ዜማ ሲጫወት «እንኳን ሄዱልን! እፎይታ!» እያልኩ ስዘባርቅ የነበርኩት ሰው እንባዬን መቆጣጠር ያቃተኝ
ትዝ አለኝ። ከኛ በታች ያሉት ኮርሶች ቅዳሜ ዕለት ስንመረቅ ያለቅሱልን ይሆን? እርግጠኛ ነኝ ዛሬ አልቅሳችሁ ነበር ወይ ተብለው ቢጠየቁ
መልሳቸው አዎንታዊ እንደሚሆን። የዛን ዕለት ቂምና በቀልን የሚያስታውስ የለም።
ሁለተኛው ምክንያቴ የትምህርት ቤታችን ጉዳይ ነው። አካዳሚውን የማየው እንደ እንጀራ አባቴ ነው። እንጀራ አባት ያልከው ምን ያህል
ብትጠላው ነው? ትሉኝ ይሆናል። በጥላቻ ሳይሆን እንዲያውም በተቃራኒው ነው። እንጀራ አባት ያልኩት አካዳሚው ማንኛውንም ዕጩ መኮንን
በአካዳሚው መስፈርት ተመዝኖ ብቁ የሆነ መኮንን የመፍጠር ሃላፊነት ስላለበት፤ በዚህ ሂደት ከመስመር ለቆ የሚወጣውን ካዴት ለመመለስ
የሚወሰደው የስነስርዐት እርምጃ የከፋ ስለሚሆን ነው። ማንቀባረር የለም። ስርአቱን አውቆም ይሁን ባለማወቅ የጣሰ የሚደርስበትን የማስተካከያ
ቅጣት መቻል የግድ ነው። ቅጣቱ እስከ መባረርም ይደርሳል። እንግዲህ አስተምሮ፤ ተቆጥቶ፤መክሮ፤ካልሆነም ቀጥቶ ለወግ ለማዕረግ ያበቃ
የአባት ቤትን ጥለነው ልንሄድ እየተዘጋጀን ነው። ወደ አካዳሚው ለመጀመርያ ግዜ ለመምጣት ከእናት አባታችን ቤት ስንወጣ ያጋጠመንን
የመለየት ሃዘን ስሜት አሁንም ዳግመኛ ልንቀምሰው ነው።
ሌላው አብዝቶ አንጀቴን የሚበላው የእምዬ ሐረር ጉዳይ ነው። ተወልጄ ካደግሁባት አዲስ አበባ እኩል እወዳታለሁ። በሶስት አመታት ቆይታዬ
ከተወላጆችዋ የበለጠ ሜዳዋን፤ ተራሮችዋን፤ ሸለቆችዋንና ወንዞችዋን አውቂያቸዋለሁ። ሐረር ! የከተማዎች አባወራ፤ የጥጋብ የሲሳይ ምድር፤
የደጋግ ሰዎች ሀገር እያለ ባለቅኔው ያወደሳት እንዲሁ አይደለም። ምን ሰዎችዋ ብቻ ጅቦችዋ እንኳን ሳይቀር ገር ናቸው። ከመሬትዋ ጋር ዝምድና
አብጅተናል። እንደ ፍልፈል ቀበሮ ጉድጓድ ስንቆፍር የአፈርዋን ሽታ እንኳን ለይተን ማወቅ ችለናል። እንዴት ነው እምዬ ሐረርን መሰነባበትና
መለየት የሚቻለው? አድባርዋም በቃናት መሰለኝ ዝም ብላለች።
እንደው ወደኋላ ጎተትኩት እንጂ ቀስ እያለ አንጀት እያንሰፈሰፈ ያለው የሐረሯ ቆንጆ እየተባሉ ድምፃውያን በዜማቸው የሚያወድሷቸው
የሴት ጓደኞቻችን ጉዳይ ነው። ከግማሽ በላይ የምንሆነው የጓደኝነት ውላችን በግዚያዊነት እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም ቀጣዩን ህይወታቸውን
በትዳር አብሮ ለመኖር የወሰኑም ነበሩ። ባለግዚያዊ ውሎች የሆንነው ከምረቃ በዓል ማግስት እሁድ ዕለት ማታ የአካዳሚው አዛዥ በሚያዘጋጁት
የእራትና የዳንስ ምሽት (ግራጁዌሽን ቦል ) ላይ እንሰነባበታለን። የመጨረሻ ምሽት! ገና ሲታሰብ ሆድ ያባባል። አንዱ የኮርስ አባላችን ግን
ባልሳሳት በአካዳሚው ታሪክ የመጀመሪያ የሆነና ለየት ያለ ክስተት ለመፍጠር ዝግጅቱን አጠናቋል። ቅዳሜ ዕለት ተመርቆ በማግስቱ እሁድ ዕለት
የጋብቻውን ስነስርአት ይፈፅማል። እሱንና ጓደኞቹን በዕጮኛው ሰፈር ስም <የብሩክ ሰፈር ጋንግ> እያልን እናበሽቃቸው ነበር። ለእንደዚህ ያለ
ቁም ነገር ይበቃሉ ብለን አልገመትንም ነበር። ሙሽራው ኮርስ ሜታችን ለሰርጉ በዓልና ለጫጉላ ቤት እንዲሆነው ተብሎ የአካዳሚው
አስተማሪዎች የሚኖሩበት ሰፈር ውስጥ ግዚያዊ ቤት ተሰጥቶት ነበር። እኛም በሰበቡ ሶስት አመት ሙሉ እግራችን ረግጦት የማያውቀውን ግቢ
ለመርገጥ በቃን። እሁድ ምሽት በሚከናወነው ግራጁዌሽን ቦል ላይ ሙሽሮች የአካዳሚው የክብር እንግዳ ሆነው ያመሻሉ። የዛን ምሽት እነሱ ብቻ
የመለያየት ዕጣ ፈንታ ሳያሳስባቸው ተደስተው አምሽተው የወደፊት ትዳራቸውን ይቀጥላሉ። አጅሬ ፍቅረኛውን በጉያው ይዝዋል። ረዘም አድርጎ
ማቀድ ይሏል እንዲህ ነው።
የሴት ጓደኛ ከተነሳ የቦቴ ሰፈር ጓደኞቻችንን ማንሳቱ የግድ ይላል። በአብዛኛው የካዴት ህይወት ውስጥ አነስተኛ ነው የማይባል ድርሻ አላቸው።
ከአክብሮቴ የተነሳ «ምንትስ» እንኳን ብዬ ጠርቻቸው አላውቅም። ጓደኛም አስተማሪም ናቸው። አካዳሚው ውስጥ ከሚሰጠው ትምህርት ውጪ
የህይወትን ቁምነገሮች ለማስጨበጥ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አላቸው። ቃላቱ ለአፍ ያልተፈጠረውን ጉዳይ በትግዕስትና በብልሃት ከጀማሪ ተማሪ
አንስቶ እስከ ልምድ አለን ከሚሉት ጭምር አስተምረዋል። አክብሮት ሊዘከራቸው ይገባል። ዳንኪራውንም ቢሆን በነሱ አስተማሪነት የጀመርን
ጥቂት አይደለንም። እነኚህን የመሰለ አጋር ጥለን ልንሄድ ነው።
ሆዴ ውስጥ የተፈጠረው ቅዝቃዜ በረዶ እንደዋጠ ሁሉ እየጨመረ ሲሄድ ብድግ ብዬ ወደ ውጭ ወጣሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ቃለ ምህላ
የምንፈፅምበት ዕለት ነው። ጓደኞቼም በሰዓቱ ለመገኘት ከየክፍላቸው እየወጡ ውጪ ተገናኘን። ማንም አለመጉደሉን አረጋግጠን በሰልፍ ሆነን
ወደ አስተዳደር ህንፃ አመራን። ለዕለቱ ስነስርአት የለበስነው ካኪ ቱኒክ ነው። የአካዳሚው ላውንድሪ በአሚዶ ተኩሶ እጅግ አሳምሮታል።
የሱሪያችን መስመር ስለቱ እጅ ይቆርጣል። ጫማችንን ስፒት ሻይን አድርገን እንደ መስታዋት ፊት ያሳያል። የኮታችን ቁልፎችና ትከሾቻችን ላይ
ያለው ሾልደር ፍላሽ በብራሶ ተወልውሎ እንደ 24 ካራት ወርቅ ያብረቀርቃል።

ከህንፃው እንደደረስን ሰልፉን አፍርሰን ወደ አዳራሹ አመራን። ወደ ውስጥ ዘልቀን እንደገባን ቀኝ ግራውን በዓይኖቼ ስዳስስ ከቀኝ ጥግ አነስተኛ
መድረክ ከመዘጋጀቱ በስተቀር ብዙ ለውጥ ወይም ግርግር አይታይም። ከመድርኩ ፊት ለፊት በቁጥራችን ልክ ወንበሮች ተዘጋጅተዋል። ቦታችንን
ይዘን ተቀመጥን። ቀደም ስል ልብ ብዬ ያላየኋቸው መኮንን መድረኩ አካባቢ ይንጎራደዳሉ። አካዳሚው እንደብርቅ የሚያያቸው መኮንን ናቸው።
ዝናችው ሁሌም ቀድሟቸው ይሄዳል። እርሳቸውን በግንባር ሳንተዋወቃቸው ስለሳቸው የሰማነው ቀደም ብለን ነው። የአካዳሚው ሰባተኛ ኮርስ
ሆነው የመጀመሪያ አመት ትምህርታቸውን ሐረር አካዳሚ እንደጨረሱ ከኮርሳቸው እሳቸውና አንድ ሌላ ጓደኛቸው ጋር ወደ ታላቋ ብሪታንያ ሃገር
ወደሚገኘው ሳንደኸርስት ወታደራዊ አካዳሚ ይላኩና ስልጠናቸውን እዛው ያጠናቅቃሉ። እርሳቸውን ለየት የሚያደርጋቸው ግን የላቀ ወጤት
በማስመዝገብ ከንግስት ኤልሳቤት እጅ የክብር ሻምላ በመሸለም የመጀመሪያው ጥቁር አፍሪቃዊ መሆናቸው ነው። መኮንኑ ፈጣን ናቸው።
እንቅስቃሲያቸው፤ ንግግራቸው፤ውሳኔያቸው ሁሉ ፈጣን ነው። ደካማ ዕጩ መኮንን አይወዱም። ሰነፎችና ረባሾች እንኳን እንፈራቸዋለን። ሻምበል
ተስፋዬ ትርፌ ይባላሉ (በደርግ ዘመነ መንግስት ብ/ጄነራል ማዕረግ ደርሰዋል)። ለዛሬው ቃለ ምህላ ስነስርአት ምህላውን አስፈፃሚ መኮንን
መሆናቸው ነው። በእጃቸው ሻምላ ከነሰገባው ይዘዋል። ለምን እንደያዙት ወይም ለምን ሊገለገሉበት እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። አነስተኛዋ
መድረክ ላይ አንድ አነስተኛ ጠረጴዛ ተቀምጧል። ከጠረዼዛው በስተግራ የኢትዮዽያ ሰንደቅ አላማ በአጭር ዘንግ ላይ ተሰቅሏል። ጠረጴዛው ላይ
ደግሞ ደጎስ ያለ መፅሃፍ ቅዱስ ተቀምጧል። ከጠረዼዛው ስር ወለሉ ላይ አንስተኛ ትራስ ይገኛል። የሁሉም ቁሳቁስ አገልግሎት ምን እንደሆነ ግልፅ
ቢሆንልኝም የሻምላው አገልግሎት ግን ሊረዳኝ አልቻለም። ምህላ ከባድ ዕዳ እንደሆነ ከልጅነቴ ጀምሮ ቤተሰቦቼ አስተምረውኛል። በአንድ ሁኔታ
ላይ ጥርጣሬ ሲኖርና መተማመንን ለመፍጠር ሲባል ቃለ ምህላ እንዲደረግ ይጠየቃል። ፍርድ ቤት ቃል ከመሰጠቱ በፊት በመፅሓፍ ቅዱስ ወይም
በቅዱስ ቁርአን ይማላል። በእናትና በአባት ይማላል፤ አካባቢ ባለ ታቦት ይማላል፤ በፈጣሪ ይማላል፤ በንጉስም ይማላል።እኔ የማዘወትረው ምህላ
ኃይለ ስላሴ ይሙት እያልኩ እንደነበር ትዝ ይለኛል።
መኮንኑ ስለስርአቱ ማብራርያ ሰጥተው ግንዛቤ ካስጨበጡን በህዋላ ቀጥታ ወደስርአቱ በመግባት የመጀመሪያውን እጩ መኮንን ስም ጠሩ።
ከፊት ለፊታቸው ሲደርስ በቀኝ ጉልበቱ ትራሱ ላይ ትንበርክኮ በግራ እጁ ሰንደቅ አላማውን ከያዘ በህዋላ የቀኝ እጁን መፅሓፍ ቅዱሱ ላይ
እንዲያስቀምጥ አዘዙት። ቀጥለውም መኮንኑ የያዙትን ሻምላ ከሰገባው መዘው ካወጡ በህዋላ እጩ መኮንኑ ግራ ትክሻ ላይ በሰይፉ በኩል ቀስ
ብለው አስቀመጡት። ክፍሉ በፀጥታ ተዋጠ። የራሴ እስትፋንስ ጎልቶ ይሰማኝ ጀመር። «እኔ እምለውን ደግመህ ትላለህ» ካሉ በህዋላ «እኔ ም/መ
አለቃ እከሌ» ብለው ሲጀምሩ ሁላችንም ያልጠበቅነው ዱብ ዕዳ ሆንብንና የመገረምና የመደነቅ ሁኔታ ፊታችን ላይ በግልፅ ይነበብ ጀመር። እኛ
ይምንጠብቀው ቅዳሜ ከምረቃው ስርአት በህዋላ መ/አ ተብለን መጠራት እንደምንጀምር ነው። ዛሬ ለቅዳሜ ስንጠብቀው የነበረ ማዕረግ ቀድሞ
ከስማችን በፊት ሲጠራ ያልጠበቅነው ሆነና ለግዜው ግራ አጋባን! ሻምበል ተስፋዬ ከያዙት ፅሁፍ ላይ ማንበቡን ቀጠሉ። ከፊታቸው የተንበረከከው
ጓደኛችንም እሳቸው የሚሉትን እየደገመ ይከተላቸው ጀመር። አጠቃላይ መንፈሱ ለሀገር ነጻነትና ሉዓላዊነት መስዋእትነት ለመክፈል እንዲሁም
ንጉሠ ነገሥቱን በታማኝነት ለማገልገልና ዙፋኑን ለመጠበቅ ሲሆን ይዘቱ ለሁላችንም ብዙም አዲስ አልነበረም። የጦር አካዳሚው አርማ ላይ ተፅፎ
የሚነበበውም «ከራስ በፊት ለሃገርና ለንጉሠ ነገሥት» የሚል ስለነበር እንግዳ ነገር አልሆነብንም። ለጥቆ ግን የሰማሁት ያልጠበቅሁት አዲስ ነገር
ነበር። ቃለ ምህላው ለንጉሠ ነገሥቱ ብቻ ሳይሆን የልጅ ልጆቻቸውን እንድሚጨምር የሚገልፅ አረፍተ ነገር ተካትዋል። እሳቸው ባይኖሩ እንኳን
ለዘር ዘራቸው ለመገዛት ቃል መግባት ማለት ነው። ይህን መጥቀሱ ምን አስፈለገ ብዬ በልቤ አዘንኩ። እውን ንጉሡ የቃለ ምህላውን ይዘት ያውቁት
ይሆን ወይስ ባለሟሎቻቸው እወደድ ብለው ያረጉት ይሆን? እውን ጃንሆይ መንግስታቸው ዘላለማዊ ነው ብለው ያምኑ ይሆን? በአገዛዝ
ዘመናቸው የመፈንቅለ መንግስትና የግድያ ሙከራዎች እንደደረሰባቸው ይታወቃል፥ ታድያ ምኑ ላይ ነው ዘላለማዊ የሚኮነው እያልኩ ሳሰላስል
ሌሎች ጓደኞቼ እንደ ቅደም ተከተላቸው ስማቸው እየተጠራ ምህላውን እየፈፀሙ ወደ ቦታቸው መመለስ እንደጀመሩ የኔም ተራ ደረሰና ድንገት
ስሜ ሲጠራ ሰማሁ። እንደሌሎቹ ጓደኞቼ ሄጄ ተንበረከኩ። በግራ እጄ ሰንደቅ ዓላማውን ይዤ ባንዲራው ላይ ዐይኔን እንደጣልኩበት፤ በልጅነት
ዘመኔ ምን ያህል ክቡር እንደነበር ትዝ አለኝ። አንድ ተበዳይ ባላንጣውን ለመክሰስና ወደ ህግ ዘንድ ለማቅረብ ሲፈልግ ባለበት ቦታ እንዲቆይና
እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ«በህግ አምላክ! ወድቃ በተነሳችው ባንዲራ!» ካለ ፖሊስ እስኪመጣ ድረስ ንቅንቅ ማለት የማይታሰብ ጉዳይ ነበር።
ወድቃ በተነሳችው ባንዲራ የሚለው ትርጉም የገባኝ ግን ስለ አምስቱ አመት የፋሺሽት ወረራ ታሪካችንን ካወቅሁ በህዋላ ነበር። የቀኝ እጄን
መፅሓፍ ቅዱስ ላይ እንዳስቀመጥኩ ያ ሻምላ ወደ ግራ ትከሻዬ ሲያሽቆለቁል ታየኝ። ትከሻየን ቀፈፈውና ሳላስብው እንደመሸሽ አልኩና ዝቅ
አደረኩት። እንደምንም አረፈ። የሻምላው ትርጉም ምን ይሆን እያልኩ አእምሮዬን አስጨንቄ ስጠይቅ የነበረው ጥያቄ መልስ ድንገት ተገለፀልኝ።
«ይህንን ምህላ ባፍርስ የሚጠብቀኝ ቅጣት ሞት ነው» ማለት እንደሆነ በግልፅ የሚታይ ነው። ሻምላው የሞት ቅጣትን ያመለክታል፤ ሌላ ትርጉም
የለውም ብዬ ደመደምኩ። መንፈሴ በደንብ ሳይረጋጋ እንደምንም ስርዓቱን ጨረስኩ። ሁላችንም ተዳረሰንና ስነስርዐቱ ማለቁን ተነግሮን ተበተንን።
ወደ መኖሪያ ሰፈራችን ስንሄድ በግራ ትከሻዬ ላይ ተቀምጦ የነበረው ሠይፍ ከአዕምሮዬ አልጠፋ አለ። ካዴት ሜስ እንደደረስን መታጠቢያ ቤት
ገብቼ በመስተዋት የግራ ትከሻዬን ሳየው ያነሰብኝ መሰለኝ። በእውን በቀኑ መቃዠቴ ገረመኝ። ከእራት በህዋላ ሁለቱን ቢራ ስጎነጭ ረሳሁትና
ትከሻዬም ተስተካከለ። ከጥቂት አመታት በህዋላ በሃገራችን የደረሰው የታሪክ ክስተት ግን ማንም ያልጠበቀው ነበር።
የኔ ኮርስ ቃለ ምህላውን ለማፍረስ ሶስት አመት እንኳን አልፈጀበትም። የካቲት 1966 አብዮት ሲፈነዳ አፄ ሃይለ ሥላሴንና ዙፋፋናቸውን
ለመጠበቅ ቃል የገባነው መና ቀረ። «ያመኑት ፈረስ ጣለ በደንደስ» ሆነና ንጉሱን ከመጣው መቅሰፍት የሚያስጥል ጠፋ።ምንጭር ቆራጭ የነበሩት
ሳይቀሩ ቃል ኪዳናቸውን አፈረሱ። ብዙም ሳይቆይ ዙፋኑም ተገረሰሰና ወታደራዊ ደርግ ስልጣን ያዘ።ፈላጭ ቆራጭ ውታደራዊ ጁንታ መሆኑን
ለማስመስከር ግዜም አልፈጀበትም። 60 የሚሆኑ የአፄውን ከፍተኛ ሚንስትሮችና ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች እንዲሁም የደርግ አባላትን
ጭምር ህዳር 13 ቀን 1967 ዓ ም ካለፍርድ በጥይት ደብድቦ በመግደል በሀገሪትዋ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የግድያና የጥፋት ዘመቻ ሀ ብሎ
ጀመረ። ያ የቅጣት ሠይፍ ከሰገባው ተመዘዘ። ማን ወደ ሰገባው ይመልሰው? በየምክንያቱ ሞትና የእስር እንግልት ካለፋታ ቀጠለ። የሰው ልጅ
ስብዕና ክብሩና ወግ ማዕረጉ ትቢያ ላይ ተጥሎ ተረገጠ። በመላ ሀገሪትዋ ሠላም ጠፋ። የሰራዊቱ አባላት ካለ እረፍት ኑሯቸው ጦር ሜዳ ሆነ።
የእርስ በርስ ጦርነቱም ሆነ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የተደረጉት ጦርነቶች አብዛኛውን የሰራዊት አባል ህይወት በጠዋቱ ቀጠፈው።«ግፍ ያለበት እህል
ከትምባሆ ጋር ይፈጫል» እንዲሉ መከራው አላበቃ ብሎ 17 ዐመት ሙሉ ቀጠለ። «መሬት ሲያረጅ መጭ ያበቅላል፤ ሀገር ሲያረጅ ጃርት
ያበቅላል» እንዲሉ የነበረው ወታደራዊ መንግስት ሀገሪትዋን ወደ መቀመቅ አወረዳት። በሃገራችን ሕዝብ ላይ የደረሰውን መከራ በዚህ አነስተኛ
ጽሁፍ መዘርዘር የማይሞከር ነው። አብዛኛዎቻችን በህይወት ላለነው የትናንት ትዝታችን ስለሆነ ጉዳዩን ለናንተ ልተወው።
ላነሳው የፈለግሁትን ቁም ነገር እስቲ በጥያቄ ልጀምር። እውነት ምህላ ማፍረስ እርግማን አይደለም ትላላችሁ? እኔ እንደሚገባኝ ተየህ ወዲያ
መቅሰፍት ከየት ይምጣ ? በገዛ ልሳን ፤ በገዛ አንደበት እርግማን መሸመት። ለካስ አፍ ባዳ ነው! አፍ አይለው የለም፤ አሳልፎ ለህሊና ክስ
ይሰጣል። ለመጠበቅ ቃል የገባነውን መንግስት አሳልፍን ሰጠን። ለደህና ቢሆን ባልከፋ፤ ሃገራችንና ሕዝባችንን ወደ ገደል ለሚከት መንግስት
ማስረከባችን ፀፀት ነው። ደርግ ከፈፀማቸው እኩይ ተግባራት መሃከል አንዱ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የጦር አካዳሚን በጦርነት አመካኝቶ ማፍረሱ
ነው። አፍሪቃ አህጉር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ አሉ ከተባሉት የጦር አካዳሚዎች አንዱ ነበር። ከናይጄሪያ፤ ከኬንያ፤ ከታንዜንያ እንዲሁም
ነፃ ያልወጡ ገና በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ሀገሮች የነፃነት ታጋዮችን አሰልጥኖ ለቁም ነገር ያበቃ እውቅ ወታደራዊ ትምህርት ቤት ነበር። « ከሀገር

የረዘመች ማሽላ አንድም ለወፍ አንድም ለወንጭፍ » እንዲሉ የሌ/ኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማሪያምና ጓደኞቻቸውን ቆሽት ለርጅም ግዜ ሲያሳርር
የነበረ ት/ቤት እጃቸው መዳፍ ውስጥ ገባላቸውና ዳግመኛ እንዳይንሰራራ አድርገው አፈረሱት። ቀየው ቀዘቀዘ፤ ንፋስ መታው። ተስፋችንም
እድሜ ገባው። መመኪያችን ተከተተ።
ታዲያ ህሊናዬ ሃቅ ሲያምረው፤ እኔው ከኔው ስመካከር «እውነት ምህላ ሲፈርስ መቅሰፍት የለውም?» ብዬ እጠይቃለሁ። የናንተን ዳኝነት
አልጠይቅም። ዳኝነት የእግዚአብሄር ነው። ነፍሴን ከልቤ የሚያሟግተው ጥያቄ ግን ከህሊናዬ መልስ አለው። እንዴታ! ይለኛል። በቃልና
በአንደበትህ ያመነዘርከው ቅጣት አለው። ትዝ ይልሃል በቃለ ምህላ ሥርዓት ላይ ግራ ትከሻህ ላይ የነበረው ስይፍ? ትርጉሙን በዕለቱ ተረድተህ
ነበር። ቃሉን ያጠፈ ይቀጣበታል አልነበር ትርጉሙ? ታድያ አሁን ምን አዲስ ነገር መጣና ነው አግራሞቱ? ይለኛል ህሊናዬ። አሁንም አልፎ አልፎ
ያ ሰይፍ ትዝ ሲለኝ እደነግጥና ስውነቴን ብርድ ብርድ ይለኛል። ቀጥቀጥ አርጎኝ ሲያልፍ ሰዎች ጎኔ ካሉ ምነው? ብለው ሲጠይቁኝ «ሞት አለፈኝ»
እላቸዋለሁ። በተለምዶ የሚባል ብሂል ስለሆነ ማንም ሌላ ትርጉም ይኖረዋል ብሎ አይጠረጥርም። ሚስጥሩ የብቻዬ ሆኖ ይኖራል።
ስንቱን መከራ አልፈን እዚህ ደርሰናል፤ በህይወት ያለነውን ማለቴ ነው። የሻምላው ቅዠት አሁንም እንደተጠናወተኝ ነው። ለረሳችሁት
ማስታወሴን እንደክፋት እንዳትቆጥሩብኝ። በእንደዚህ አይነቱ የቅዠት ህይወት ውስጥ ለማትኖሩ ደግሞ በእናንተ አብዝቼ እንደምቀና ይያዝልኝ።

ብሄደው ብጓዘው ይብስ ይገጥመኛል፤
የመጀመሪያዬን ማን ያመጣልኛል።

ሠላም ለሁላችን ይሁን!
ከቢትወደድ

