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ዋሇሌኝ መኯንን

አሁንም ውዴዴሩን የዩኒቨርስቲ ተማሪ አሸነፈ

<የአዚናራ እስረኛ> በሚሌ አርእስት ሇተሰጠው የምርጥ ጽሐፍ
ውዴዴር ሇ፪ኛ ጊዜ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ወጣት አሸንፏሌ። በዚሁ
ውዴዴር በዲኞች ነጥብ ፩ኛነትን ያገኘው ዋሇሌኝ መኯንን፤ በብሔራዊ
አገሌግልት በጂማ ከተማ እንዯሚገኝ በአዴራሻው ሇመረዲት ተችሎሌ።
ዲኞቹ በሥነ ጽሐፍ ዝንባላያቸው ከውጪ የተመረጡ ናቸው። ነጥብ
ከመስጠታቸው በፊት የተወዲዲሪው ስም አይገሇጥሊቸውም። ሽሌማት
የላሇውን ነገር ግን የዛሬ ሳምንት የሚገሇጠውን የ፪ኛነት ማዕረግ
ያገኘው እንዯዚሁ ተማሪ ጌታቸው በቀሇ ነው።
ዋሇሌኝ መኯንን፤ የመጽሏፉ ሽሌማት፤ጅማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ዜና
አገሌግልት ጽሕፈት ቤት በኩሌ ሰሞኑን ይሊክሇታሌ። ፫ኛው ዙር
ውዴዴር <የሲራራው ነጋዳ> በሚሌ አርእስት ነው። እንዲሇፈው ጊዜ
ሁለ ሌብ ወሇዴ ሆኖ ከ፩ሺህ ቃሊት መብሇጥ የሇበትም።
የምርጥ ጽሐፍ ዝግጅት ፤
አዱስ ዘመን ጋዜጣ
ኅዲር ፲፰ ፲፱፻፷፩
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ምርጥ ጽሐፍ
የአዚናራው እስረኛ
ከዋሇሌኝ መኯንን፤ ብሔራዊ አገሌግልት
ጅማ

ፈሪ ይኑር፤ ጏበዝ ይሙት ቢሻው
አተሊ መሸከም ይወዲሌ ትከሻው
ይኽን ፤ ተዝካር ሲቀር በየዴግሱ ቡከኑም ፤ ጀግናውም፤ ወጣቱም ፤ ሽማግላውም ፤
ጌሾ ራስ ሲመታ አባም ፤ ሴቷም ትሇዋሇች ። አዎ/ በሰሊም ቀን ምንም ፤ ምንም ማሇት
አይቸግርም ። ችግሩ ፤ ቀኑ ሲጨሌም ነው። ያኔ ብቻ ነው ዓሇም በሁሇት የምትከፈሌ ጀግናና
ፈሪ። ያኔ ፆታ ፤ ሀብት ፤ ሥሌጣን ፤ የመሇያ ምሌክትነታቸውን ያጣለ።-------------------እጁ እርፍ መጨበጥ ከጀመረ አንሥቶ በሽማግላዎች<የሌጅ አዋቂ> በወጣቶችና
በኯረድች <ሊም> እየተባሇ ይጠራ የነበረው ጢሰኛው አጏቴ በዚያ ፀሏይ በቀትር በጠፋችበት
ጊዜ ነበር ኯርማነቱን ያስመሰከረ። የሰሊሙን ጊዜማ እጁ ከእርፍ ሳይሊቀቅ ፤ ቆንጆ ሳይጨብጥ
እንዯ ሰው ሳይፎክር አረንዛ ሲፈነቅሌ ነው ያሳሇፈ። <ሊም> ሆኖ ሏያ ሦስት ዓመታት ኖረ ማሇት
ነው።
<ምታ ነጋሪት ክተት……….> ሲባሌ ከዚያች ከሰሊም ቀን ጀግና መንዯር አንዴም ሰው
እግሩን ሳያነሳ ቀረ። ከባሊባት እስከ ጫቃ ሹም <ሇመጣው ማዯር ነው> እያሇ ከብርጭቆው ጋር
ጨዋታውን ቀጠሇ። አጏቴ ብቻ በብሔራዊና በግሊዊ ሏሊፊነት መካከሌ ተወጥሮ ጤና አጣ።
በአንዴ በኩሌ ሰባ ዓመት የተሻገረ አባቱን ሲሶ አርሶ የመጦር አሊፊነት ሲኖርበት በላሊ በኩሌ
ዯግሞ አገሩን ከውጭ ጠሊት ፤ ሃይማኖቱን ከባዕዴ አምሌኮ ፤ ሚስቱን ከሰሊቶ እንዱከሊከሌ
ቄሱ ተዝካር ሊይ አውጀዋሌ።
ቤተክርስቲያን ሔድ ባያውቅም ፤ ጊዜ አሌነበረውም ። ሃይማኖተኛ ነው። የቤተክርስቲያን
ሰዎች የሚለትንም ይሰማሌ ይኽ ብቻ አይዯሇም ። ሠርግ ሊይ በፉከራ፤ ከመጠጥ በኋሊ በሽንት
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ሳይተነፍስ ሳይቀዘቅዝ ታፍኖ የቆየው ወኔው ገነፈሌ። በጏራዲ ሚስቱ ጸንቶ በመኖሩ ያን ሽንጥ
ሇማቀፍ ዕዴሌ በማጣታቸው የተበሳጩ ሴቶች <ነይ ውሃ እንቅዲ> ያለት ትዘ አሇው።
ወንዴነቱን ተጠራጠረው <አንቺ ባሌሽ ከተጋዯመ ይነቃሌ?> አለኝ እነከበዯ ብሊ ተኝተው ሳሇ
ሚስቱ ስትነግረው ነገሩን ሇማቃሇሌ ሲሌ <ላት መጥተህ አታዲምጥም በይው> ያሇው ትዝ
ሲሇው አተኯሰው። አፋፍ ሊይ ቆመው ሁለንም አውጥቶ አውርድ ሲጨርስ
< ሚዛኑ አዯሊብህ አብዬ> ብል ከንፈሩን ነከሰ። መውጫና መውረጃውንም አሰበ። <የመሳሪያ
ችግር የሇም > <አሇ ሇራሱ። <የቀኛማችም አሇ ። የከበዯ ይሻሌ ይሆን? የሇም አሰፋ እኮ
የሇም። ሚስቱ ወጣ ስትሌ የእሱን ሌስረቅ። ኩነኔ ይሆን? ይሁና! በእርፍ ከሚያስቀረኝ ሇእኔስ
አይሰጠኝም ኖሯሌ?> ብል ፊቱን ወዯ መንዯሩ መሇሰ።
አጏቴ የባሇርስቱን ሌጅ የአስፋን ወጨፎ ሰርቆ ዓባይን ተሻግሮ ከራስ እምሩ / ዛሬ
ሌዑሌ ራስ / ጦር ጋር ተቀሊቀሇ።
ሇአጭር ጊዜ የተሰጠውን የጦር ስሌት ጥናት በሚገባ አጠናቅቆ ጥሩ ውጤት ስሇአሳዬ
ከወጨፎው ተሇያየ። < ምን የመሰሇች ቢውጧት እንኳን የማትጏረብጥ > እያሇ ዛሬ ዴረስ
የሚያቀማጥሊትን መካከሇኛ ቤሌጅግ ተቀበሇ። ሇመጀመሪያ ጊዜም የጥርሱ ፍንጭት ታየ።
ከአንገቱም ቀና አሇ።ዛሬ ጨዋታ ሲነሣ <ነብሱን ይማርና በቀሌዬ--- ይሌ ነበር> ብል
የሚተከዝሇትን ጓዯኛም አበጀ።
ዝግጅቱ ተጠናቅቆ ወዯ ጦር ግንባር ጉዞ ተጀመረ። አጏቴ ከቀዲሚ ጦር መሃሌ ነበር።
ወዯ ጏጃም ሲሔዴ ዯፍርሶ ይፎክር የነበረውን ሲመሇስ እንባ የዯረቀበት አሌቃሽ የመሰሇውን
ዓባይ አይዞህ ብልት ተሻገረ ። በጠርዙ ሊይ እንባ ያዘሇው ጨፌ ሆደን ቢያባባው ረመረመው።
አዘን የተጏናጸፈ የሚመስሇውን ተራራ ገሊምጦ አሇፈው። ሇመዴረስ እንዯጓጓ፤ መዴረስ
አይቀርም ማይጨው ዯረስ።
ጦሩ በአዛዥ በአዛዡ ከተከፈሇ በኋሊ ማጥቃቱ እንዱጀምር ታዘዘ። ከበቀሇ ጋር ትከሻ
ገጥመው ወዯፊት ገሰገሱ ። ቦታ ይዘውም ማጥቃት ጀመሩ። ጦርነቱ ተፋፋመ። <የጠሊት ጥይት
እንዯማሽሊ ተንጣጣች። ቦምብ ከሰማይ ዘነበ። የተሰማ ሌጅ ወይ ፍንክች > ይሊሌ አጏቴ ዛሬ
ሁኔታውን ሲያስታውስ። የጠሊት ጦር አይል ወዯ ፊት ገፋ ። በአጏቴ አባባሌ <የመጀመሪያውና
የመጨረሻው አሳዛኝ ዴርጊት ተፈጸመ። የመጀመሪያውና የመጨረሻው ጓዯኛዬ ተመታ ።
የምወዲትንና የምሳሳሊትን ቤሌጅጌን ወርውሬ የማፈቅረውን ፤ እንዯ ዓይኔ ብላን
የምጠብቀውን ጓዳን ሊነሣ ሮጥኩ ። ቀና አዴርጌ ሌቡን ባዲምጠው አይመታም ሞቷሌ።
ሇመበቀሌ ወዯ ቤሌጅጌ ዞር ብሌ የሇም። ቀና ብሌ ባንዲ በዯንዯሴ አቅጣጫ የጠብመንጃውን
አፈሙዝ አስተካክል ቆሟሌ ። <እጅ ወዯ ሊይ > ብል ሳይጨርስ የመርድፋ ኪሴን ብርብራ
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ያዘው። ጨርሶ <ሑዴ! ሲሇኝ ! ዛሬ ገና የተሰማ ሌጅ ሊም ሆነች> አሌኩት ሇራሴ። ስሔዴና
ስኖር ሳሊውቀው ስመሇስ ብቻ ወዯ አወቅሁት ቦታ ተጓዝኩ። <አዚናራ>
ከዚያስ በኋሊ ምን ሆነ አጏቴ? ስሇው ወሬ ሲበቃው <የተሰማ ሌጅ ሊም ሆነ> ይሌና
ዝም ይሊሌ። አዚናራ የሆነውን ይችን ጽሐፍ ሳዘጋጅ ብቻ በብዙ ሌመና <አጏትዬ፤ የእኔ ጌታ፤
የተሰምዬ ሌጅ(ሲለት ይወዲሌ) አፈር ስሆን> ብዬ ሇምኜ እንዱህ ሲሌ ተረከሌኝ።
<አዚናራ ዙሪያዋን በውሃ የተከበበች ዯሴት ናት። መሬቷ ገሏና ገጣጣ ሆኖ የንፉግ
እንጀራ እናት ፊት ይመስሊሌ። ያቺ የዴሮ መጣፍህ እንዲሇችው <ቀና ቢለ ሰማይ፡ ጏንበስ ቢለ
ምዴር------ ነው። ያውም የሚታየው በ፫ ቀን ፩ ቀን ሇቁፋሮ ስንወጣ ነው። ያሇዚያማ አንቀጥ፤
ጨሇማ ፤ ሲኦሌ ውስጥ መታፈግ ነው። አየር የሚገኘው ሰው ሲሞት ብቻ ነው። ያውም በስንት
ጩኸት። የሞተውን ሇማስወጣት ፤ <ዯግነቱ> ቶል ቶል ይሞታሌ። በሩ ሲከፈት ትንሽ ነፋስ
ይገኛሌ። ያሇዚያማ አሰሌች ተራ መጠበቅ ነው። ----ሞቶ ሇማስቆፈር ወይም የሞተውን ቆፍሮ
ሇመቅበር፤
<ምግብ ፤ ምግብ? አዎ ምግብ በቀን ፩ ጊዜ ነው። ዯረቅ የማሽሊ ቂጣ ከግማሽ
ቆርቆሮ የጨው ውሃ ጋር የቡና ቁርስ ፤ ምሳና ራታችን ነው። <ከ ፳፬ ሰዓት ፲፰ቱን
በሚያንገሸገሽ፤ በሚያሰሇች፤ በማያሌቅ ቁጭታ ያሌቃሌ። አዚናራ ፤ ዓይነተኛ የእስረኛ ዯመኛ
ጊዜ ነው። ቢገፉት አይገፋ፤ በተረት ፤ በጨዋታ ቢያታሌለት አይታሇሌ የማይነቃነቅ ውዝፍ
ነገር ነው። እንዯ እኔ መቀመጫው ሳይነካ ፤ <ና ውጣ ና ው -- ውረዴ> ሲሌ ዕዴሜውን
ሇጨረሰ ታታሪ ከመቀመጥ የበሇጠ መቀጫ የሇም። ቁንጫው ፤ ትኋኑ ፤ ርግጫው ፤ ጥፊው ፤
ጡጫው ፤ ፈሇጣው፤ ቁፋሮው ተዯምሮ በራሱ ቢበዛ እንዯመቀመጥ አያመኝም ።
አያስመርረኝም ። እንዱህ አንገሽግሾን ቁጭታው ሲያሌቅ መቀመጫ ቦታውን ሇጏን ይሇቃሌ።
እንዲይተኛ የሇም። ዯንጋይ አጥንትን ፤ አጥንት ዴንጋይን እየቆረቆረው በመኻክሌ ነፍስ
እየተሰቃየች ይነጋሌ። ቁንጫ ፤ ቅማሌና ትኋን ይዘምታለ--- ነግቶ እንዯ ጣሌያን ዴሌ እስኪመቱ
ዴረስ <የሦስቱ የጨሇማ ቀኖች እንዱህ አሌፈው አራተኛው የብርሃን ቀን ሲመጣ ከሲኦሌ
ምሕረት ተዯርጎሊት ገነት እንዯገባች ነፍስ ወጪዎችን የዯስታ ማዕበሌ ይውጠናሌ። ቀሪዎች
በተራቸው ያዝናለ። እንዱህም ስሌህ ውጪው የሚያስዯስት አይምሰሌህ። በዚያ በቃጠል
(ፀሏይም አዚናራ ስትዯርስ ትቆጣሇች መሰሌ ዯሟ ይፈሊሌ) ቋጥኝ አሇት፤ ጥቁር ዴንጋይ! ፍሇጥ
ይሌሃሌ።፭ ሜትር ጉዴጓዴ ሇራስህ መቀበሪያ ያስቆፍረሃሌ። ዯከመኝ ቆረጠኝ ማሇት የሇም።
<ዯከመኝ> ማሇት በጣሉያን <በሇኝ> ማሇት ነው መሰሌ ፤ ተናግረህ ሳትጨርስው ነው ያ ሰሊቶ
ባሌተወሇዯ አንጀቱ የደሊ መዓት የሚያወርዴብህ። ይህ ሁለ ሆኖ ተራራውን ፤ ሜዲውን ፤
ቁሌቁሇቱን ፤ አቀበቱን ማየቱ ሲኦሌ አሇመሆናችንንና እስር ቤት መሆናችንን ስሇሚያረጋግጥሌን
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ነው መሰሌ ጨሇማ ውስጥ ከመቀመጥ ሁሊችንም ውጪ መውጣቱን እንመርጣሇን። ውስጥ
ስንሆን ላሊው ቀርቶ ርግጫው ይናፍቀን ነበር።
< አዚናራ በነበርነው እስረኞች መካከሌ መቀራረብም መራራቅም ነበር። ሁሊችንም
ሇነፃነት ታጋዮች ነበርን። ይህ አንዴ መመሳሰሌ ነው። ሁሊችንም የጣሌያን እስረኞች ነን። ላሊ
የሚያስተሳስብ ነገር ፤ ዘራችን ከአበሻ ምዴር ከየጏሳው ፤ ላልችም ዓረቦችና እንግሉዞች ነበሩ።
የዘር ብቻ ሳይሆን የሃይማኖትም ሌዩነት ነበር። ሆኖም የጋራ ዓሊማና ጠሊት ስሇነበረን እንስማማ
ነበር። ይኸው ስምምነታችን ነው ያችን የማትገበር የተፈጥሮ እስር ቤት የሆነች፤ አይጸዲሽ ፤
ማስከፊያ ዯሴት ሇቅቀን እንዴንወጣ ያሳሰበን፤ በኋሊም አሳባችንን ያስፈጸመሌን።>
< አዚናራ ሁሇት ዓመታት ያህሌ በዯቂቀ ቹቹሉ ከአሰቃየችን በኋሊ ሏያ ያህሌ
የምንሆን ከሞት የተረፍንና ሞትን ቁጭ ብል መጠበቅ የሰሇቸን እሥረኞች ተማክረን ላሉት
ሰብረን ወጣን። አራቱን የጠሊት ጥይት ሲያስቀራቸው ላልቻችን አመሇጥን። አዚናራም ከርሷ
የማይጠበቅ ውሇታ ዋሇችሌን። ጀሌባ እስክናገኝ ዴረስ ሇሦስት ቀኖች ያህሌ ተራራ ሥር ካሇው
ጉያዋ አስቀምጣ ከተኩሊ አዲነችን ። > በአሳብ ተውጬ አዚናራን ስቃኝ < አሁን ሇምን
አስታወስክኝ> ብል በብዙ ከተነፈስ በኋሊ ዓይኖቹን በግራ እጁ እየጠረገ ቀኝ እጁን ጠሊ
ወዯያዘችው ብርጭቆ ሲሌክ ሰሊቶ አንገቴን ሉይዝ እጁን የዘረጋ መስልኝ ብንን አሌኩ።
የምሇው ባጣ በሌ እንጂ አጏቴ ይህን ሁለ ውሇታ ሇአገርህ ውሇህ ሇምን ማዯርያ አሌጠየክም ?
አሌኩት ።<ውሇታ?> አሇ ። <ሇማን ነው የዋሌኩት? የዋሌኩሇት ሰው ቢኖር እኔ ነኝ። ነፃነትን
ባጣ ሇነፃነቴ ተዋጋሁ። ነፃነቴ አገኘሁ ። ሇነፃነት ሇተዋጋ ሰው ከነፃነት የበሇጠ ምን ዓይነት
ሽሌማትና ማዯሪያ ያስፈገዋሌ? > አሇኝ ። ከሲሶ እርሻ ብትወጣ ይሻሌሃሌ ብዬ ነው እንጂ
አሌኩት እየፈራሁ> እኔ ሇነፃነቴ ፤ ሇቆዲዬ ነፃነት ተዋግቻሇሁ ። ሇመኖር ነፃነት ተጋዴያሇሁ፤
አረጀሁ ! ያፈሩን ትግሌ ሇእናንተ ትቻሇሁ። ከሲሶ እርሻ ብትወጣ ይሻሌሃሌ ብዬ ነው አሌከኝ?
እውነትክን እኮ ነው (በማፌዝ)። እንዯ አንተ አባት ሇሰሊቶ ዕንቁሊሌ ባመሊሌስ እኮ እርግጥ
አወ። ------ ነበር። እ---------እ! >

