በዓመቱ መጀመሪያ ሊይ ጥቂት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች አገራቸውን ሇአንዴ ዓመት
ሉያገሇግለ በየጠቅሊይ ግዛቱና በየአውራጃው ይሊካለ። እንዱህ አዴረጐም አገሌግልት የሇም!!
“እሰይ የኔ ሌጆች” አትሌም እንዳ ኢትዮጵያችን?
ግን አሊሇችም !! ሌትሌም አይገባትም። ሇምን ? እንዳት ? የጨዋ ሌጅ ጥያቄ ነው
ይለናሌ። እንዴናነሳ የሚያስፈሌግ ጥያቄ ነው። ጨዋነቱ ይዴረሰንና እስኪ እኒህን ጥያቄዎች
ጠይቀን ብንችሌ መሌስ እንስጣቸው።
ኋሊ መጥ ሆነን አሊማው በትክክሌ ባይገባንም እንዯላሊው ብዙ ነገር ሁለ ያሇፈው
የጫነብንን ሸክም ያሇማማረር ብንቀበሌም ወይ አገሌግልት ከመሄዲችንም በፈት ሆነ ከሄዴን
በኋሊ ስሇዓሊማው በብዙ እንኳን ባይሆን በትንሹ ሳናስብበት አሌቀረንም።
ስሇዚህ ነበር አንዲንድቻችን መስመር የሇወጥነው። ይሻሌ እንዯሆነ በሚሌ ስሜት ሳይሻሌ ቀረ
እንጂ ሇምን እንዱህ?/እንዱህ የሚሇው ቃሌ በኋሊ ይብራራሌ/ ሆነ ? ሃሳበ ጠባቦች ምናሌባት
በዲይሬክተር ክፋት ወይም በእንዯራሴ አሇመተባበር ያመካኙ ይሆናሌ።ጠሇቅ ብሇን
ከመረመርነው ግን ወዯ መሰረቱ ወዯ ብሔራዊ አገሌግልት ዴርጅት መሠረታዊ አቋም
ይመሌሰናሌ።
እንዯ እኔ ከሆነ ብሔራዊ አገሌግልት በኢትዮጵያችን ሲቋቋም አስፈሊጊነቱ ተጠንቶ
ሳይሆን እንዯላሊው ነገር ሁለ /ፓርሊማ፣ዩኒቨርሰቲ፣ ካቢኔ፣ አምባሳዯሮች/ ላልች ያዯረጉት
ነገር ቀርቶባት ኢትዮጵያችን ሆዴ እንዲይብሳትና ከእህቶቿ ጋር እኩሌ እንዴትሰሇፍ
ነው።ሁሊችንም በዚህ መሌክ የምናየው ከሆነ ዯስ ይበሇን ዯስ ይበሊችሁ ምኞታችን ፍሊጐቷ
ተፈጽሟሌ። አዎ ግን ዓይንን ቢጨፍኑት ሕሉና ያያሌ።ስሇሆነም ያየሁትንና የታዘብኩትን
ሌናዘዝ።
ሇባሇህበት ሂዴ ሉቅ ሇበረከት ትችት ተራማጁ ቶም ፔን ሲመሌስ ያሇፈው ትውሌዴ
ባሇፈ ዘመን ኑሮ አሌፏሌ ። መቃብር ሆኖ ያሁኑን ትውሌዴ ዕዴሌ ሉወስን አይችሌም።
ያሇንበት ዘመን ሇኛ ሊሇነው ስሇሆነ የራሳችንን የኑሮ ፍሌስፍና እንዲንከተሌ የሚከሇክሇን
ኃይሌ የሇም። ቢኖርም እንዯመስሰዋሇን ብሎሌ። ይህ ነው ፍሬ ነገሩ ይህ ነው ሚስጥሩ።
ባሇፉት ዓመታት ብሔራዊ አገሌግልት የሄደና የተመሇሱት የአገሌግልቱን ረዥም የዕረፍት
ጊዜ አዴርገውት ቢመሇሱ እኛም የነሱን ኮቴ አስፈሊጊ ሆኖ ካሊገኘነው በስተቀር እንዴንከተሌ
አንገዯዴም። አዱስ አበባ ያሇው የብሔራዊ አገሌግልት ዴርጅት ወዯ ሊካቸው ቦታ
ዓይናቸውን ጨፍነው እንዯሄደ መሄዴ አሌነበረብንም። ምናሌባት ስሊሊወቅን ሉሆን ይችሊሌ፣
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ማሳወቅ የነሱ ፋንታ ነበር። እነሱ ቢዘነጉት ሇሚመጡት የማሳወቅ ተራ የኛ ነው። ሇዚህ ነው
ሌመነጭር የተነሳሁት።
የብሔራዊ አገሌግልት ዓሊማ በየትምህርት ቤቱ ማስተማር ከሆነ ምስጋና ይዴረስ
የአሜሪካን መንግስት የሚበቃ የሰሊም ጓድች ሌኳሌ።ቢያንስ ግብር ጨመር አዴርጐ ከህንዴ
በርካሽ ይገዛሌ። ይህ ሉሆን ከቻሇ የኛ ጉሌበት የማያስፈሌግ (በዚህ መስመር) የሰው ኃይሌ
ነው እንበሊ!!
በላልች አገሮች እንዲየነው ከሆነ (ይህም የውጭ እጅ አሇበት ያሰኝ ይሆን!!)
ብሔራዊ አገሌግልት ማሇት እንዱህ ቀሌዴ ሳይሆን ከሌብ የመነጨ ብሔራዊ መዴህን የሆነ
እውነተኛ አገሌግልት ነው። በብሔራዊ ዯረጃ የመማርንና የማወቅ ፍሊጐት ኖሮአቸው ዕዴሌ
ያሊገኙትንና የላልችን (የኛን) ሇማሻሻሌ ሊባቸውን ጨምቀው ብር የሚያዯርጉትን
ሠራተኛውንና ገበሬውን ሕዝብ ዓይኑን እንዱገሌጥ ሇማዴረግ የሚዯረግ ከባዴ ጥረት ነው።
(ሇምሳላ የሚለ ቢኖሩ ከሩቅ ኩባ መቶ ከመቶ ሕዝቡ የተማረ ሉሆን የበቃው በተማሪዎች
ብሔራዊ አገሌግልት ነው፣ ከቅርብ ታንዛኒያ) የከተማዎቹንማ ትምህርት ሚኒስቴር
የሠራተኛውንና የገበሬውን ብዙ ሚሉዮን ብር እያፈሰሰ የሀገርና የውጭ አገር አስተማሪዎችን
በመቅጠር አቅም ሲያንሰው የወዲጃችንን የአሜሪካንን መንግሥት የሰውና የገንዘብ ኃይሌ
በመጠየቅም ያስተምራሌ።በትንሽ ብዙ ሇሚያገኘው ሇከተሜው ይህ መች አነሰ። የኛ
መጨመርስ የምን ማብቂያ ነው፣ “የክርስቲያን ሏገር ሊሇው ይጨመርሇታሌ” የሚሇውን
የመጽሏፍ ቃሌ በሥራ ሇማዋሌ ነው መሰሌ።
ምሩን እንዯቀሌዴ ማቅረብ የሚወዯው ጓዴ ስሇብሔራዊ አገሌግልት ዓሊማና የሥራ
ውጤት ሲተች በግቢ አቀፍ ዯረጃ (መቃብር ሌበሇው) ተምረን አስተምረናሌ፣ በከተማ አቀፍ
ዯረጃ የሴተኛ አዲሪዎችን ኑሮ አሻሽሇናሌ። ሇብሔራዊ አገሌግልት ዴርጅት ኃሊፊዎች ረዥም
የእረፍት ቀናት ከወፍራም የቀን ዓበሌ ጋር ዲርገናሌ። ይህ ሇላልች የሠራነው ነው። ሇራስ
ጐንም ዯግሞ ብዙ ነገር ተምረናሌ። እኔ እንዯምታውቀው ዲንስ አሌችሌም ነበር፣ አሁንማ
የየሳምንቱ ፓርቲ ኮከብ ነኝ። ካርታ እንኳን መጫዎት የጀመርኩት እዚህ ነው። መጠጥ ቤት
መሄዴ አፍር ነበር። ሴት እንኳን ያወቅሁት እዚህ ነው። ትንሽ ትምህርት መች አነሰ ይሇዋሌ
እየሳቀ። እሱስ ትንሽ አይዯሇም፣ በብዙ ወጭ ሆነ እንጂ፣ እነዚህን ነገሮች ሁለ በቅዴሚያ
ያወቁስ ምን አዱስ ትምህርት ተምረው ይሆን? በኔ በኩሌ ረዥም የዕረፈት ቀን ሲዯመርበት
ረዥም የእንቅሌፍ ውጤት ሥር የሰዯዯ ስንፍና!! ያንን ወረቀት ሇማግኘት ያኛውን ወረቀት
ማን ይጽፍ ይሆን?
አንዲንዴ ተማሪዎች ከኃሊፊነት ሇመራቅ የመስፍንን ተረት ይዘው “መቼ በወጉ ሊኩንና
ከዚህ የተሻሇ ዓቢይ ነገር እንሠራሇን” ይሊለ። ነገር ግን ማየት፣ ማጥናትና መወሰን አቅቶን
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በወጉ እስክንሊክ ወይም የምንሰራው እስኪነገረን የምንጠብቅ ከሆነ ሇመጠበቅ ባንዴፊቱን
የአስተካካዩን የክርስቶስን ዲግም መምጣት መጠበቅ ይሻሊሌ።
እርቃነ ሥጋውን የሚሄዴ ሕዝብ፣ የዛፍ ፍሬ ፣ የሊም ጡት ጠብቶ የሚኖር ዜጋ በዘመነ
ዴንጋይ ዲቦ ማረሻ የሚቆፍር (ቀብሩን)ገበሬ፣ “ሀ” የማያውቅ ሃያ ሚሉዮን ምን ሌበሇው
“ተነከፋ ርቆ ባድ ቆርቆሮ” ብሎሌ አለ አንዴ ያውም መሪ ! ሰው ሰውነቱ አይካዴም ያሊት
አገር እንዯ “ብሔራዊ አገሌግልት” ያሇውን ዴርጅት እንዱህ በቀሊሌ ወስኖ ከባዴ ሥራ
ሉሰርፅበት የሚችሇውን ውዴ ዓመት ሇእንትን፣ ሇስም የሇሽ ከንቱ ነገር ማባከን ከስህተትም
በሊይ ወንጀሌ ነው።
የእያንዲንደ ምሁር ጭንቅሊት የኢትዮጵያ ሕዝብ ስሇሆነ “በጠቅሊይ ኦዱተር” (ይህም
ቀሌዴ ነው) ቁጥጥር ስር ይዋሌ ባንሌም እንኳን የሕዝብ ሀብት ሕዝብ ይበሌጥ በሚፈሌገው
መንገዴ መዋሌ ስሇሚገባው ሇጊዜው እንዱህ ባለ ነገሮች ሊይ የህዝቡን የበሊይነት
የሚያውቁት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ስሇሆኑ ከፍተኛ ዯረጃ ያሇው ኃይሌ አጉሌ ቦታ ከማዋሌ
እንዱዴን የብሔራዊ ዴርጅቱን አቋም እንዯገና አጥንቶ ተገቢ እርምጃ የመውሰዴ ኃሊፊነት
አሇባቸው።
ይህን ዴርጅት ሇባሇመብቱ ሇኢትዮጵያ ገበሬና ሠራተኛ ሕዝብ ጥቅም እንዱውሌ
ስናዯርግ ፍሬ እየሇቀሙ ሇባሇግብር የሚከፍሇው “የሸዋ ጊሚራ” “ሻንቅሊ” ግብር ከፍል(ከየት
እንዯሚያመጣው እንጃ) ተራፊውን ገንዘብ በብጣቂ ጨርቅ ቋጥሮ ከጆሮው ሊይ ሰክቶ
ራቁቱን የሚንዘሊዘሇው “የማጂው ቲርማ” (የቱሪስት ዴርጅት ይህን ያውቅ ይሆን? ጥሩ የገቢ
ምንጭ ነበር፤ በማስታወቂያ ቢያወጣ፣ ቱሪስትን ይስባሌ) ቀን አሌፎ ላት፣ ላት አሌፎ ቀን
ሲመጣና ዓይኑን ሲገሌጥ እጥፍ ዴርብ ያስከፍሇናሌ።
ስሇዚህ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የጥናት ጓዴ ተቋቁሞ የብሔራዊ አግሌግልት ተካፋዮች
ያሇፉትም ሆኑ ያሁኑ የሚጠበቅባቸውን ያህሌ ሰርተው እንዯሆነ፣ ካሌሰሩ (እኔ አሌሰራሁም
እሊሇሁ። ላሊ የሥራ ዓይነት ቢሰጠኝ ዓይኔን ሳሊሽ እሄዲሇሁ።) ሙያቸው በተገቢው ቦታ
እንዱውሌ እንዱያዯርግ አሳስባሇሁ። ኮሚቴው ጥናቱን በሚጀምርበት ጊዜ ሇሚዯረገው
ዝርዝር ምርምር የሚረደ መረጃዎችን አዘጋጅቼ ሊቀርብ በቅዴሚያ ቃሌ እገባሇሁ።
ዋሇሌኝ መኯንን (ታገሌ- ጥቅምት 1962 ዓ.ም )
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