የዋህ አዛውንት
(ከተስፋዬ ገብረአብ)
በስዯት በከተምኩባት የስዯት ጎጆዬ በፀጥታ ተቀምጬ፣ ‚የስዯተኛው ማስታወሻ‛ን የአርትኦት
ስራ እየሰራሁ ሳሇ አንድ ጓዯኛዬ የኢሜይሌ መሌእክት ሊከሌኝ።
‚ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስሊንተ ተናግረዋሌና አንብበው‛ የሚሌ ነበር መሌእክቱ።
በተጠቆምኩት ሉንክ ገብቼ ቃሇመጠይቁን አነበብኩት። እናም በእውነቱ የነጋሶ ቃሇመጠይቅ ሌቤን
ክፉኛ ስሇነካው፣ የአርትኦት ስራዬን አቋርጬ ይችን ወግ ጫርኩ።
***
የእንባ ከረጢቴ ባይዯርቅ ኖሮ በነጋሶ ቃሇመጠይቅ ስቅስቅ ብዬ አሇቅስ ነበር። ዳሩ ምን
ያዯርጋሌ? ማሌቀስ ካቆምሁ ቆየሁ። የቀድሞው ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ እንዲህ ችግር ሊይ
ይወድቃለ ብል ከቶ ማን ያስባሌ? በቃሇመጠይቁ ከገሇፁሌን ጥቂቱን ሌቀንጭብሊችሁ፣
 ዶክተሩ ጣራው የሚያፈስ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት? ጣራቸው ሊይ ሊስቲክ ሸፍነው ነው
ክረምቱን ያሳሇፉት? አንድ ቀን ጣራው ተንዶ ሉገድሊቸው እንዯሚችሌም ገሌፀዋሌ።


ሩዋንዳዊቷ የማዯጎ ሌጃቸውም በችግር ምክንያት የፅዳት ሰራተኛ ሆና ተቀጥራ ትሰራ ነበር?

 ዶክተሩ መኪናም የሊቸውም። በታክሲ ነው የሚጓዙት። ባሇታክሲዎችም እየተሳቀቁ ሂሳብ
አይቀበሎቸውም። ተሳፋሪዎችም ይከፍለሊቸዋሌ።
 መሇስ ዜናዊ የጡረታ መብታቸውን አዘግይቶባቸው ቤት ውስጥ ምግብ የሚገዛውም
በሚስታቸው ዯሞዝና ሌጃቸው የፅዳት ስራ ስትሰራ ውሊ፣ ወገቧ ጎብጦ በምታመጣው ገንዘብ
ነው።
እንግዲህ ከሊይ የተገሇፀው ሁለ በነጋሶ ቃሇመጠይቅ ሊይ የተነገረ ነው። እና ይሄ አያስሇቅስም?
ሇዚህ ሁለ አስሇቃሽ ግፍ ዯግሞ ተጠያቂው መሇስ ዜናዊ ነው’ ብሇውናሌ። ነጋሶ ቃሌ በቃሌ
‚አስር አመት ሙለ ምግብ ሇስራ ስሰራ ነበር‛ ሲለ ነው ብሶታቸውን ሇጋዜጠኛው የተነፈሱት። እኔ
በበኩላ ይሄን አሊውቅም ነበር። ዶክተር ነጋሶ ሊሇፉት አስር አመታት ‚ምግብ ሇስራ‛ ሊይ እንዯነበሩ
ጋዜጦች እንዴት ሳይፅፉት እንዯቀሩም አይገባኝም። ነጋሶ፣ እንዯ ቤተመንግስቱ አንበሳ፣ ‚መሇስ ዜናዊ
እስር ቤት ሳይከተኝ፣ በጥይት ሳይመታኝ ‘በረሃብ’ ሉገሇኝ ነው!!‛ ሲለም እሪታቸውን ሇኢትዮጵያ
ህዝብ አሰምተዋሌ።
ዳሩ ግን ያሌገባኝ ነገር አሇ።
ሌጃቸው አሌተማረችም እንዴ? በእናቷ ጀርመናዊት፣ በአባቷ ዶክተር የሆነች የቤተሰቡ ብቸኛ
ሌጅ፣ ተምራ አንድ ዯህና ቦታ መድረስ እንዴት አቃታት? ዯግሞስ በእናቷ በኩሌ ስኮሊርሺፕ
ሉፈሇግሊት አሌተቻሇም ይሆን? ጀርመኖች ሇዜጋቸው ቀርቶ ሇኛ ሇስዯተኛውም ተርፈዋሌ። ሇነገሩ
የፅዳት ስራውን የምትሰራው የት ይሆን? ጀርመን ኤምባሲ ውስጥ ከሆነ መቼም ዯሞዙ ከአንድ
ሚኒስትር ዯሞዝ እኩሌ ስሇሆነ ዶክተር ነጋሶ ማሇቃቀስ የሇባቸውም። ይህም ሆኖ ነጋሶ ስሇሌጃቸው
የፅዳት ስራ መስራት ሚዲያ ሊይ ማወጅ አስፈሊጊ ነበር? ምን ጥቅም ይገኝበታሌ? የማስተዛዘኛ

የፖሇቲካ ንግድ? በሌጅህ መነገድ ግን ያሌተሇመዯ ነው። ሰውም እኮ ይታዘባሌ መቼም። ስንቱ በ1000
ብር ዯሞዝ ስድስት ሌጆቹን አሳድጎ፣ አስተምሮ ዯህና ቦታ ያድርስ የሇም እንዴ? ነጋሶ ረጅም ጊዜ
ታስረው የነበረ ቢሆን እንኳ፣ ምክንያቱ ይገባናሌ። ታስረው አያውቁም፣ ፕሬዚዳንት እያለ ዯግሞ
የጠገበ ዯሞዝ ነበራቸው። ሇኑሮ ድምቡል አያወጡም ነበር። ስድስት አመታት ሙለ ዯሞዛቸው ዝም
ብል ባንክ ነበር የሚገባሊቸው። እና ምን አድርገው ጨረሱት?
እሺ ዯህና እሱ ይቅር።
አንድ የታሪክ ምሁር እንዲህ ስሇ ኑሮ ችግር አንስቶ ሲያሇቅስ አያሳፍርም? ሚስቱ ጥሩ ዯሞዝ
ያሊት፣ አንድ ሌጅ ብቻ ያሇው፣ የዶክተርነትን ማእረግ የሇበሰ ሰው እንዲህ ምርር ብል ካሇቀሰ፣ ላሊው
ህዝብ እንዴት እየኖረ ነው ሉባሌ ይሆን? ሇመሆኑ እነ ገብሩ አስራትና ስዬ አብርሃ በምንድነው
የሚኖሩት? ‚ተቸገርን‛ ሲለ ሰምተን አናውቅም። የግሌ ጉዳያቸውን ባዯባባይ ማውጣት ስሇማይሹ
ይሆን ወይስ አሌተቸገሩም? የነጋሶ መቸገር እንዴት የተሇየ ሆነ?
እስከዛሬ በወያኔ የተፈናቀሇው ባሇሙያ እንዲህ እንዯ ነጋሶ ተማርሮ ሲያሇቅስ ሰምተነው
አናውቅም። ነጋሶ ገንዘብ ያጠፋለ እንዳይባሌ፣ ቀምቃሚ የሚባለ አይዯለም። የሲጋራ ወጪ በርግጥ
ሉጫናቸው ይችሊሌ። ቢሆንም ግን ራሳቸውን ሇመቻሌ መስነፍ አሌነበረባቸውም። የታሪክ ምሁር
እንዯመሆናቸው መፅሃፍ ቢጤ ጫር ጫር ቢያዯርጉ፣ መፃፍ ካሌቻለ ዯግሞ የአስመሮም ሇገሰን ‚ገዳ‛
ወዯ ኦሮምኛ ቢተረጉሙ ሇቀሪ ህይወታቸው፣ ስምና ገንዘብ ባተረፉበት ነበር። ‚በሚስቴ ዯሞዝ ነው
የምተዳዯረው‛ የሚሇው ማስተዛዘኛ ብዙም አሌተመቸኝም። ወንድ ሌጅ የፈሇገ ቢቸግረው በሚስቱና
በሌጆቹ ፊት አያሇቅስም። ባህሊችን አይፈቅድም። አባት መከታና መመኪያ በሆነበት ህብረተሰብ
ውስጥ ነው ያሇነው። ከማሌቀስ መሸፈት ይሻሊሌ። እርግጠኛ ነኝ የነጋሶ ሌጅ ቃሇመጠይቁን ስታነብ
በአባቷ ሁኔታ ትሸማቀቃሇች። የኢትዮጵያ ህዝብ በመሰረቱ አሌቃሻ አይወድም። ‚ከባሌንጀራው ማታ
የተሇየ - እንዯ አጥቢያ ኮከብ ሲነጋ ታየ!‛ እያሇ በኩራት የሚዘምር ህዝብ መሃሌ አሌቃሻነት ያስንቃሌ።
ላሊው ሁለ ቢቀር ሇኑሮ አንዳንድ ዘዴ አይጠፋም። ሇአብነት ቡሌቻ ዯመቅሳ ሃብታም ናቸው።
የነጋሶም ጓዯኛ ናቸው። ከእሳቸው ተበድረው ከሙያቸው ጋር የሚሄድ አንድ የአማካሪ ቢሮ ከፍተው
መንቀሳቀስ ይችሊለ። የፓርሊማውን ዯሞዝ ተማምነው ቆይተው፣ እሱ ሲቀር እንዯ ህፃን ሌጅ ‚ራበኝ!!‛
ማሇት ግን ያስተዛዝባሌ።
በተቀረ ነጋሶ በቃሇመጠይቃቸው ሊይ ቀዯም ሲሌ ስሇኔ ተጠይቀው ሇአውራምባ ጋዜጣ
የሰጡትን ምሊሽ፣ ‚አሊሌኩም‛ ብሇው ክዯዋሌ። ይሄ አያከራክረንም። ጋዜጣውን በማየት ብቻ ማን
እንዯዋሸ ማረጋገጥ ይቻሊሌ።
የመጨረሻው የነጋሶ አባባሌ ግን ሌብ የሚነካ ሆኖ አጊንቼዋሇሁ።
‚ሰዎች መንገድ ሊይ ሲያገኙኝ፣ ‘እንወድሃሇን’ እያለ ግንባሬና መሊጣዬ ሊይ ይስሙኛሌ‛ ነበር
ያለት።
ይሄ ትሌቅ ሃብት ነው። ነፃነትን የመሰሇ አርኪ ነገር የሇም - በዚህች ምድር ሊይ። መሇስ ዜናዊ
አዲሳባ ሊይ በእግሩ ሇመጓዝ ቢሞክር መሊጣውን የሚስምሇት አያገኝም። ይሌቁን ቅንድቡን ሇመሊጨት
በሚቸኩለ ሰዎች ይከበባሌ። ቸር ያቆየን!!

