ፕሮፌሰር መስፍን እና አቶ ስብሃት ነጋ

“እብዴና ዘበናይ እንዯሌቡ ይናገራሌ”
(ከአብደራህማን አህመዱን፤ የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ)
Email: ahayder2000@gmail.com
(ይህ ጽሑፍ ዛሬ ጥር 28 ቀን 2006 በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ ሊይ ታትሟል፡፡ ጋዜጣውን
የማያገኙ ሁለ ቢያነቡት ‘ይጠቅማል፤ ሇመወያያም መነሻ ሉሆን ይችሊል’ በሚል መንፈስ በዚህ
ድረ-ገጽ ሊይ እንዲቀርብ ተልኳል)
ሇዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝ ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማሪያም “አይ ስብሃት ነጋ!” በሚሌ ርዕስ
ባሇፈው ሰሞን በኢንተርኔት ያሰራጩት ጽሐፍ ነው፡፡ ጽሁፉ በጋዜጦችም ሊይ ታትሞ
ይሆናሌ፡፡ ፕሮፌሰር መስፍን ከቅርብ ጊዜአት ወዱህ ከአንዴ ገጽ ባሌበሇጡ ማስታወሻዎች
የሚወረውሯቸው ሃሳቦች ከመጠናቸው በሊይ እንዯሚናገሩ ማስተዋሌ ይቻሊሌ፡፡
“አይ ሀበሻ! ሀበሻና ሆዴ” በሚሌ ርእስ እንዯ ጻፉት ዓይነቶቹ በብዙዎች ዘንዴ ባሇመወዯዲቸው
ጫጫታን መፍጠራቸውም ታይቷሌ፡፡ በበኩላ (በውስጣቸው መረን የሇቀቁ ስዴቦችን ባይጨምሩ
ኖሮ) የአንዲንቹ ማስታሻዎች ሃሳቦች የምጠሊቸው አዯለም፡፡ እንዱያውም በነካ እጃቸው “ሀበሻና
ስንፍና፣ ሀበሻና ፈሪነት፣ ሀበሻና አቋራጭ መንገዴ ፈሊጊነት፣ ሀበሻና አለባሌታ፣…” በሚለ
ርእሶች ተጨማሪ ማህበራዊ ሂስ ቢያቀርቡ ጥሩ ነበር የሚሌ ምኞት አሇኝ፡፡
ይሄ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇዚህ ጽሁፍ መነሻ ወዯሆነኝ የፕሮፌሰር መስፍን ጽሐፍ እናምራ፡፡
ሇነገሩ “አይ ስብሃት ነጋ!” የሚሇው ጽሁፍ ሇዚህ መጣጥፍ መነሻ ሆነኝ እንጂ፤ በአጠቃሊይ
በፕ/ር መስፍን ጽሁፎች ሊይ ሇዘመናት ሳስተውሇው የኖርኩትና ሉታረም የሚገባው ጉዲይ
አሇ፡፡ “አይ ስብሃት ነጋ!” በሚሇው ጽሁፍም ሊይ የሚስተዋሇው ይኸው ነው፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን “አይ ስብሃት ነጋ!” በሚሌ ርእስ ያዘጋጁትን ጽሁፍ “የሚቀዴሱት” በስዴብ
ነው፡፡ እንዱህ ይሊለ፤ “በኢትዮጵያ ስሌጣን ሳይኖረው ባሇሙለ ስሌጣን፣ እውቀት ሳይኖረው
ባሇሙለ እውቀት የሆነ ሰው ስብሃት ነጋ ብቻ ነው፡፡ እንዱያውም ከዚያም አሌፎ ራሱን የቻሇ
ለዓሊዊነት ያሇው ግሇሰብ ነው…” ይሊለ፡፡ ይህንን አባባሊቸውን ግን እንዯ ምሁር በምሣላ
አስዯግፈው፣ በማስረጃ አንተርሰው በማቅረብ እንዴናምናቸው አያዯርጉንም፡፡ ማሳመኑም ዯግ
ይቅር! ግን እርሳቸው ራሳቸው ከአቶ ስብሃት የተሻለ ናቸው ወይ? አይመስሇኝም!
ፕሮፌሰር መስፍንን ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ በቅርበት፣ ከዚያ በፊት ዯግሞ በዝና አውቃቸዋሇሁ፡፡
አቶ ስብሃትስ የፓርቲም የመንግስትም ስሌጣን አያጡም፡፡ የመንግስትም፣ የፓርቲም፣
የእዴርም፣ ስሌጣን ሳይዝ፤ ባሇስሌጣናትን፣ ፖሇቲከኞችን፣ ጋዜጠኞችን፣ ተማሪዎችን፣ እንዯ
እኔ ያሇውን ተራ ዜጋ እና አሌፎ ተርፎ ፈጣሪን ጭምር የሚሳዯብ፣ የሚያንጓጥጥ፣
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የሚያሽሟጥጥ፣ የሚዘሌፍ፣… ከፕሮፌሰር መስፍን የሚበሌጥ ሰው በሀገሪቱ ይገኛሌ? በኔ
እምነት ሪከርደ በእጃቸው ነው!
ይህንን ጉዲይ በተመሇከተ ማስረጃ ሇማቅረብ ብዙ ርቀት መኳተን አያስፈሌግም፡፡ ይቺን ጽሁፍ
ከማዘጋጀቴ በፊት በቅርብ ጊዜአት የተሰናደ የፕሮፌሰሩን አስር መጣጥፎች አይቼ ነበር፡፡
በሚገርም ሁኔታ በአስሩም ሊይ በተዯጋጋሚ ያየሁት “ዯዯብ፣ ዯንቆሮ፣ እውቀት ሳይኖረው፣
መሃይም፣…” የሚለትን የስዴብ ቃሊት ነው፡፡ አቶ ስብሃትንም “እውቀት ሳይኖረው አዋቂ
የሆነ” ይሎቸዋሌ፡፡ ሇመሆኑ ፕሮፌሰር መስፍንን እውቀት ያሇውንና የላሇውን ሰው አረጋጋጭ
ተቋም ያዯረጋቸው ማን ነው? ከአቶ ስብሃትና ከእርሳቸው “ስሌጣን ሳይኖረው ባሇሙለ
ስሌጣን” የሆነውስ ማን ነው? ፍርደን ሇአንባቢ ሌተወው!!!
በነገራችን ሊይ አቶ ስብሃት በምጣኔ ሀብት (ኢኮኖሚክስ) ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
መመረቃቸውን ሰምቻሇሁ፡፡ የፕፌሰር መስፍን ሉቅነትም ቢሆን በመሌክዓ-ምዴር (ጂኦግራፊ)
እንጂ በዓሇም ሊይ ባለ የእውቀት መስኮች ሁለ ባሇመሆኑ የላልችን እውቀት በአግባቡ
ሇመመዘን “ብቃት አሊቸው” ብል ሇመቀበሌ አስቸጋሪ ነው፡፡ ስሇሆነም፣ ክቡር ፕሮፌሰር! በአቶ
ስብሃት ዓይን ውስጥ “አሇ” የሚለትን ጉዴፍ ሲጠቁሙ በራስዎ ዓይን ውስጥ የሚስተዋሇውን
ግንዴ ዘንግተውታሌና ሌብ ቢለት መሌካም ነው እሊሇሁ፡፡
እንዱያው የእውቀት ነገር ከተነሳ አይቀር አንዴ ነገር ማሇት ወዯዴሁ፡፡ እኔ እንዯሚገባኝ
እውቀት ማሇት የአንዴን ማህበረሰብ ችግር ሇመቅረፍ የቻሇ እንዯሆነ እንጂ ሦስት አራት ዱግሪ
ተሸክመው ራስን “በሉቅነት” ተራራ ቢያሳክለት ትርጉም ያሇው አይመስሇኝም፡፡ በዚህ ረገዴ አቶ
ስብሃትንና ፕ/ር መስፍንን በማነጻጸር ውጤቱን ማየት እንችሊሇን፡፡ አቶ ስብሃት ከአዱስ አበባ
ዩኒቨርሲቲ ተመረቁ፣ በተሇያዩ ት/ቤቶች አስተማሩ፣ በቢሮክራሲውም ውስጥ (በገንዘብ
ሚኒስቴር) ጥቂት ሰሩና የመጡበትን ማህበረሰብ ‘ከጭቆና አወጣሇሁ’ ብሇው ጫካ ገቡ፡፡
የፖሇቲካ ዴርጅት መሰረቱ፡፡ መሪም፣ ተራ ተዋጊም፣ ሰሊይም፣ ካዴሬም፣ ዘበኛም፣
ሽማግላም፣… ሆነው አገሇገለ፡፡ ምንም ይሁን ምን የተነሱሇትን ዓሊማ ሇዴሌ አበቁ፡፡
ስሌጣንም፣ ሹመትም አገኙ፡፡ ፕሮፌሰር መስፍንስ?
ፕሮፌሰር መስፍንም ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመረቁ፡፡ እዚያው አስተማሩ፣ እዚያው
ተመራመሩ፣ እዚያው ሉቅ (ፕሮፌሰር) ሆኑ፡፡… ዯርግ ሉወዴቅ አካባቢ “የሽማግላ መንግስት”
ሇማቋቋም ሞከሩ - አሌተሳካም ከሸፈ! የሰብአዊ መብት ዯርጅት አቋቁመው ጥሩ ስራ በመስራት
ሊይ ሳለ ሇውጤት ሳያበቁት በጅምር ተውት - አሁንም ክሽፈት! የፖሇቲካ ፓርቲዎችን
አስታርቃሇሁ ብሇው ተነሱ፡፡ ይሄም አሌሳካ - ክሽፈት! ቀስተ ዯመና የተሰኘ ፓርቲ አቋቋሙ፡፡
ፓርቲውን ሇውጤት ማብቃት ሲገባቸው ይሄ እንዯማይሳካሊቸው ገና ከጅምሩ ሲገባቸው “አሻሮ
ይዞ ወዯ ቆል” እንዯተጠጋው ብሌጥ አንዴ ወር ያሌሞሊው ፓርቲ ይዘው እንዯ መኢአዴ ካለ
ፓርቲዎች ጋር ተቀናጅቼ እሰራሇሁ አለ፡፡ በመሀሌ ሊይ ይሄም እንዯማይሳካ ሲረደ “ቅንጅቱ
የቅቤ ገበያ ሁኗሌ” በማሇት ከአመራርነት ራሳቸውን አገሇለ፡፡ ምርጫው ተቃርቦ ነገሩ
ሲጋጋሌና ፖሇቲካው ሲዯምቅ ወዯ ፖሇቲካው እንዯገና ተመሇሱ፡፡ … ታሰሩ… በይቅርታ
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ተፈቱ… ታመሙ… ዲኑ… እንዯገና ፓርቲ አቋቋሙ… ተጣለ… መርህ ይከበር አለ… እያሇ
ይጥሊሌ ታሪካቸው፡፡ ውጤቱስ - ምንም! - ላሊ ክሽፈት!!! የአንዴ ሰው አዋቂነት የሚሇካው
ባስመዘገበው ውጤት ነው የምንሌ ከሆነ ከአቶ ስብሃትና ከፕሮፌሰር መስፍን ባሇሙለ እውቀት
ሉባሌ የሚችሇው ማን ነው ታዱያ? ፍርደን አሁንም ሇአንባቢ እተወዋሇሁ፡፡
ወዯ ላሊ ጉዲይ እናምራ፡፡ ፕሮፌሰር መስፍን “አይ ስብሃት ነጋ!” በሚሌ ርእስ በጻፉት ጽሁፍ
ውስጥ “በኢትዮጵያ ስሌጣን ሳይኖረው ባሇሙለ ስሌጣን፣ እውቀት ሳይኖረው ባሇሙለ
እውቀት የሆነ ሰው ስብሃት ነጋ ብቻ ነው” ከሚሇው ቀጥል ያሰፈሩት ሃሳብ “…[ስብሃት ነጋ]
እንዱያውም ከዚያም አሌፎ ራሱን የቻሇ ለዓሊዊነት ያሇው ግሇሰብ ነው” የሚሌ ነው፡፡ በዚህም
ረገዴ ቢሆን፤ በአፄ ኃ/ስሊሴም፣ በዯርግም ይሁን በኢህአዳግ የአስተዲዯር ዘመን “ራሱን የቻሇ
ለዓሊዊነት ያሇው ግሇሰብ” ከፕሮፌሰር መስፍን ውጪ ፈሌጎ ማግኘት የሚቻሌ አይመስሇኝም፡፡
ፕሮፌሰሩ በሦስቱም መንግስታት “ለዓሊዊነታቸውን” አረጋግጠው የኖሩ ሰው ናቸው፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን ሇየትኛውም ስርዓት እጅ ሳይሰጡ ሃሳባቸውን እንዯሌባቸው እየተናገሩ
መኖራቸውንና መብትና ጥቅማቸውን ሇማስጠበቅ ያዯረጉትን ጥረት አዯንቃሇሁ፡፡ ነገር ግን
እንዯ እርሳቸው ሁለ ላልች ሰዎችም “የእኔ” የሚለት ፍሊጎት፣ እምነትም ሆነ አመሇካከት
ያሊቸው መሆኑን ዘንግተው ወይም ሆነ ብሇው በጉሌበታቸው የተቀዲጁትን “ለዓሊዊነት”
በመጠቀም የላልችን መብት ሇመጨፍሇቅ ሲፍጨረጨሩም ሇዘመናት ተመሌክቻሇሁ፡፡ ሇዚህ
አባባላ ማረጋገጫ ይሆን ዘንዴ ሁሇት ምሣላዎችን ሊቅርብ፡፡
የመጀመሪያው ማስረጃ ከአቶ ስብሃት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ፕሮፌሰር በፈሇጉት ሰዓት፣ በፈሇጉት
መዴረክ ሊይ ብቅ ብሇው መንግስትንም፣ ኢህአዳግንም፣ አቶ ስብሃትንም ወይም ላሊ ግሇሰብን
ወይም ፓርቲ ይተቻለ፡፡ ከትችትም አሌፈው ዯስ በሚሊቸው (ከእሳቸው በማይጠበቅ) ቋንቋ
ጭምር ይሳዯባለ፣ ያንቋሽሻለ፣ ይዘረጥጣለ፣ ያጣጥሊለ፣…፡፡ እርሳቸው እንዯዚያ በማሇታቸው
“ሇምን እንዱህ ብሇህ ጻፍክ ወይም ተናገርክ” ያሊቸው የመንግስት አካሌ ስሇመኖሩ
በእርግጠኛነት ሇመናገር እቸገራሇሁ፡፡ ምንያቱም ፕሮፌሰር መስፍን በጻፉት ጽሁፍ ተከሰሱ
ሲባሌ አሌሰማሁም፡፡ እርሳቸውስ?
አቶ ስብሃት አንዴ መዴረክ ሊይ ተገኝተው “እንዱህ አለ” መባሌን ሲሰሙ ፕሮፌሰር
ፀጉራቸውን ይነጫለ፡፡ “ዯፋሩ፣ ዯንቆሮው፣ እውቀት የሇሹ፣… ስብሃት እንዳት እንዱህ ይሊሌ?
እሱ እንዯሌቡ ተናጋሪ ነው! ማን ከሌካይ አሇው!...እንዳት?... እንዳት?...” የሚሌ መንፈስ
ያሇው ሃሳብ ሲሰነዝሩ ይታያለ፡፡ “እኔ የምናገረው ሁለ ሇሀገር ይበጃሌ፣ አንዴም ስህተት
የሇውም፡፡ እናም እንዯፈሇግኩ መናገር እችሊሇሁ፡፡ ስብሃት ግን በሃገሩ ምንም ዓይነት ጉዲይ ሊይ
መናገር አይችሌም” መሆኑ ነው ነገሩ!!!
‘የተሳሳተ ነው’ የሚለትን የማንንም ሰው ሃሳብ መተቸት፣ አቃቂር ማውጣት አንዴ ነገር
ነው፡፡ እርስዎ በፈሇጉት ጉዲይ ሊይ እንዲሻዎት እየተናገሩ ላልች አይናገሩ ማሇት ግን ተገቢ
አይመስሇኝም፡፡ እንዱያው ሇነገሩ እርስዎ ከጠቅሊይ ሚኒስትሩ ጋር አብሮ መሄዴ ያሇበትንና
የላሇበትን ሰው እንዱመርጡና ቀጭን ትእዛዝ እንዱያስተሊሌፉ ስሌጣን የሰጠዎት ማን ነው?
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እርስዎ ከመሬት እየተነሱ
ያቀዲጀዎትስ እኮ ማን ነው?

እከላ

ዯዯብ

ነው፣

እውቀት

የሇውም፣…

የማሇት

ስሌጣን

ፕሮፌሰር መስፍን ራሳቸውን በራሳቸው የሾሙበትን ሁሇተኛውን ምሣላ ሊቅርብ፡፡ ከምርጫ 97
በኋሊ በቅንጅት ውስጥ የነበረው የሃሳብ ክፍፍሌ አሇቅጥ በጦዘበት ወቅት አንደን ጓዯኛዬን
ፕሮፌሰር መስፍን ቤታቸው ዴረስ እንዱመጣ ካዯረጉ በኋሊ “ስማ! ይሄ እከላ የሚባሇው ጓዯኛህ
በ24 ሰዓታት ውስጥ ሃሳቡን ካሌቀየረ በጋዜጦች ሊይ በመጻፍ በሕዝብ እንዱጠሊና እንዱወገዝ
አዯርገዋሇሁ” እንዲለት ያኔውኑ እየበረረ መጥቶ ነበር ያጫወተኝ፡፡ ታዱያ ከዚህ በሊይ ራስን
የለዓሊዊ ስሌጣን ባሇቤት አዴርጎ መሾም አሇ? ታዱያ ከዚህ በሊይ ራስን በመንግስት ውስጥ ያሇ
መንግስት (A state within a state) አዴርጎ መሾም አሇ? ፕሮፌሰር መስፍን የኢትዮጵያን
ሕዝብ በጋዜጣ ሊይ ወጥተው ተነስ ሲለት የሚነሳ፣ ተቀመጥ ሲለት የሚቀመጥ፣ ፀጥ ሇጥ
ብል፣ እርሳቸው እንዲለት ሆኖ የሚገዛ ሳይመስሊቸው አይቀርም፡፡ ያ ባይሆን ኖሮ ከሊይ
እንዯተጠቀሰው ‘ሕዝቡ አንቅሮ እንዱተፋው አዯርጋሇሁ’ የሚሌ ዯፋር ሃሳብ አይሰነዝሩም
ነበር፡፡
ስሇፕሮፌሰር መስፍን ሳስብ በርካታ ነገሮች ግርም ይለኛሌ፡፡ በአንዴ በኩሌ የሰዎች ሰብአዊ
መብት እንዱከበር፣ ሰዎች ሃሳባቸውን በነፃነት እንዱገሌጹ እታገሊሇሁ ይሊለ፡፡ ይሄ ጥሩ ነው የተቀዯሰ ሃሳብ! በላሊ በኩሌ፤ አንዲንዴ ሰዎች እርሳቸው የማይወደትን ወይም የማይዯግፉትን
ሃሳብ ሲናገሩና ሲጽፉ ዯግሞ “የተሳሳተ ነው” የሚለትን ሃሳብ አንጥረው በማውጣት እንዯ
ምሁር መተቸት ሲገባቸው የሃሳቡን ባሇቤት ቁምስቅለን ያሳዩታሌ፡፡ እንዲይሸጥ እንዲይሇወጥ
አዴርገው ያዋርደታሌ፡፡ ሇምን ተናገርክ፣ ሇምን ጻፍክ ብሇው ይዘሌፉታሌ፣ ያብጠሇጥለታሌ፡፡
እንዱህ ያሇው ሁኔታ አንዴ ጊዜ፣ ሁሇት ጊዜ ቢሆን ምንም አሌነበረም፡፡ እዴሜ ሌካቸውን
እንዱህ ያሇ (Double Standard የሆነ) አቋም ማራመዴ ትዝብት ሊይ የሚጥሌ ነው፡፡ ከአንዴ
ምሁርም የሚጠበቅ አይመስሇኝም፡፡
የ“Double Standard”ን ነገር ካነሳሁ አይቀር ላሊ ምሣላ ሌጨመር፡፡ ፕሮፌሰር መስፍን
የቀዴሞው ቅንጅት አመራር አባሌ በነበሩበት ወቅት በ“ቅንጅት” ዙሪያ የተሰባሰበው ኃይሌ
በርካታ ጊዜውን የሚያጠፋው በንትርክና በጭቅጭቅ መሆኑን ሲያዩና ይህ ኃይሌ አንዴ ሆኖ
በመስራት ውጤት ሊይ እንዯማይዯርስ ሲገባቸው ከምርጫው በፊት ከ”ቅንጅት አመራርነት”
ሇመውጣት በጻፉት ማመሌከቻ ያቀረቡት ምክንያት “ቅንጅት የቅቤ ገበያ ሆኗሌ። እኔ በዚህ
አካሌ ውስጥ ሆኜ የታሪክ ተጠያቂ መሆን አሌሻም” የሚሌ እንዯነበር አስታውሳሇሁ። አቶ
ሌዯቱ መጽሏፍም ሊይ ይኸው ተጠቅሷሌ፡፡
የሚገርመው ነገር እርሳቸው ሉኖሩበት ያሌፈሇጉትን “ቅንጅት” እነ አቶ ሌዯቱ የራሳቸውን
ምክንያት አቅርበው “በቅቤ ገበያው ውስጥ መሆን አንፈሌግም” ሲለ ዯግሞ የጊዜ ገዯብ
(Ultimatum) በማስቀመጥ በጋዜጣ እጽፍባችኋሇሁ አለ፡፡ ነገሩ እኔ የፈሇግኩትን፣ ዯስ ያሇኝን፣
ያሻኝን፣… አዯርጋሇሁ፣ ለዓሊዊ ነኝ…፡፡ እናንተ ግን ይህንን የማዴረግ መብት የሊችሁም፣ እኔ
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በምሊችሁ መንገዴ ሂደ ነው፡፡ ታዱያ ይሄ ከ“Double Standard”ነት አሌፎ አምባገነንነት
አዯሇም?
ፕሮፌሰር መስፍን በአቶ ስብሃት ነጋ ሊይ ወዲነሱት ላሊ ጉዲይ እናምራ፡፡ “[አቶ ስብሃት]
በለዓሊዊነቱ የተጎናጸፈውን ስሌጣን ሙለ በሙለ ይጠቀምበታሌ፡፡ ይቆጣኛሌ ወይም ይቀጣኛሌ
ብል የሚፈራው የሇም፡፡ ስብሃት ነጋ የሚፈራው ምንም ነገር የሇም…” ይሊለ፡፡ ይህንን
የፕሮፌሰር መስፍንን ሃሳብ ሳነብ ከት ብየ ነው የሳቅኩት፡፡ እንዱህ ብል የሚጽፍ ወይም
የሚናገር ሰው “ፈሪሏ እግዚአብሔር ያሇው፣ ሇነፍሱም ሇስጋውም ያዯረ፣ ሇታሊሊቆቹ፣
ሇእኩዮቹና ሇታናናሾቹ ተገቢውን ሰብአዊ አክብሮት የሚሰጥ ሰው መሆን እንዲሇበት አምናሇሁ፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን ግን እንዱህ ያሇውን ኢትዮጵያዊ ሥነ-ምግባርና ግብረ-ገብነት ይናገሩት
እንዯሆነ እንጂ በተግባር ሲገሌጡት ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም፡፡
የእኒህን ሰው ተግባራት ሌብ ብየ ሳስተውሌ በርግጥ እኒህ ሰው በወሊጆቻቸው ተቆንጥጠውና
ተገስፀው፣ በኢትዮጵያዊ ባህሌና ወግ ታንጸው ነው ያዯጉት? የሚሌ ጥያቄ ዴቅን ይሌብኛሌ፡፡
በበኩላ፣ ፕሮፌሰር መስፍን ከአቶ ስብሃት በባሰ መጠን “ይቆጣኛሌ ወይም ይቀጣኛሌ ብሇው
የሚፈሩት” ምዴራዊ ኃይሌ እንዯላሇ በጥሩ ሁኔታ አስተውያሇሁ፡፡ እናም አቶ ስብሃት ሊይ
‘አየሁ’ የሚለትን ግዴፈት መጀመሪያ ከራስዎ ሊይ እንዯ አሮጌ ቁና አሽቀንጥረው ይጣለ
ፕሮፌሶሬ!
አሁንም ወዯ ላሊ የፕሮፌሰር መስፍን እና የአቶ ስብሃት ጉዲይ እናምራ፡፡ “ስብሃት ነጋ
የተናገረው ነገር ትክክሌ ይሁን አይሁን ጉዲዩ አዯሇም፡፡ ዋናው ነገር መናገሩ ነው” ይሊለ፡፡
እርስዎስ ፕሮፌሰር? እውነት ከአቶ ስብሃት የተሻለ ነዎት? ሇመሆኑ እርስዎ አስቦ መናገሩ
ይቅርና የተናገሩት ትክክሌ ስሇመሆኑ ነገሩ ካሇፈ በኋሊ አስበውት ያውቃለ? እርስዎ በምንም
ጉዲይ ሊይ የሚሰነዝሩት ሃሳብ ሁለ ትክክሌ፣ ላልች የሚናገሩት ግን ምንም ይሁን ምን
ስህተት ተዯርጎ የሚወሰዯው በየትኛው መመዘኛ ነው?
አቶ ስብሃት ሰው ናቸው፡፡ እናም አቶ ስብሃት የሚናገሩት ሁለ ትክክሌ ሉሆን እንዯማይችሌ
አስባሇሁ፡፡ ያም ቢሆን የተሳሳተውን ሃሳብ ነቅሶ በማውጣት ‘ይሄ ይሄ ስህተት ነው’ ይባሊሌ
እንጂ አቶ ስብሃት የተናገረው ሁለ ስህተት ነው ብል መዯምዯም ትክክሌ የሚሆንበት ሥነአመክንዮ (Logic) የሇም፡፡ በኔ እይታ ከፕሮፌሰር መስፍን ይሌቅ የሚናገሩትን የሚያውቁት
አቶ ስብሃት ናቸው፡፡ አቶ ስብሃት ምንን መቼ መናገር እንዲሇባቸው ጭምር አስበው
እንዯሚናገሩ አስተውያሇሁ፡፡ እንዲመጣሊቸው የመዘርገፉ ሁኔታ የሚታየው በፕሮፌሰር
መስፍን ዘንዴ ነው ባይ ነኝ፡፡ ፕሮፌሰር መስፍን ጥንቆሊ ጀምረው ካሌሆነ በስተቀር “ስብሃት
ነጋ የተናገረው ነገር ትክክሌ ይሁን አይሁን ጉዲዩ አዯሇም” የሚሌ ሃሳብ ባሌሰነዘሩም ነበር፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን “…[ዮ]ናስ አበበ እንዯሚነግረን ‘አቶ ስብሃት ነጋ የውጭ ሰው እንዲይገባ
ከተማሪዎቹ ጋር ተዯራዴረው ነበር’….” ካለ በኋሊ “ስብሃት ይህንን ያዯረገው ‘ብቻውን ተናግሮ
በጭብጨባ የሚሸኝበት መዴረክ በመፈሇጉ [እና] በከባዴ ጥያቄ… የሚያጣዴፉት ሰዎች
እንዲይኖሩ’…” መሆኑን ይነግሩናሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት የ‘ሳይሆን አይቀርም’ መሊምት የሚያነሳ
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ሰው እንዱህ ያሇ ተግባር የመፈጸም ሌምዴ እንዲሇው መጠርጠር ፕሮፌሰሩ በሄደበት መንገዴ
መንጎዴ ስሇሚሆን መተውን መረጥኩ፡፡
እንዱያው ሇነገሩ አንዴ ሰው የሚከራከርበትን ወይም ሀሳብ የሚያቀርብበትን መዴረክ “እንዱህ
ያሇ ገጽታ ይኑረው” ቢሌ ሀጢያቱ ምኑ ሊይ ነው? ይህንን የማሇት መብት የሇውም ሉለን ነው
ፕሮፌሰር?! በሰሇጠኑት ሀገሮችም እኮ “ዴምጼም ምስላም እንዲይቀረጽ፣ ፎቶም እንዲሌነሳ”
የሚሌ ቅዴመ ሁኔታ የሚያስቀምጡበት አሰራር አሇ፡፡ አንዲንድቹ እንዱያውም ንግግር
እንዱያዯርጉ ሲጋበዙ ይህንን ፍሊጎታቸውን የሚገሌጹበት ፎርም እንዱሞለ ይዯረጋሌ፡፡ ታዱያ
አቶ ስብሃት መከራከርም መነጋገርም የምፈሌገው (ብሇው ከሆነ) ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ
ጋር ብቻ ነው የማሇት መብት የሊቸውም ነው የሚለን ፕሮፌሰር መስፍን? እንዱህ ያሇ
የመብት ጥያቄ ማንሳት በየትኛው ልጂክ ነው ከጥያቄ መፍራትና ከጭብጨባ መፈሇግ ጋር
ሉገናኝ የሚችሇው? በበኩላ “ላባ እናት ሌጇን አታምንም” የሚሇውን ብሑሌ ከማስታወስ
የዘሇሇ ትርጉም ያሇው ሆኖ አሌታየኝም፡፡ ይህንን ‘ቅዴመ ሁኔታ’ ያቀረበው ፕሮፌሰር መስፍን
የሚያውቁት ሰው ቢሆን ኖሮ፤ ይኸኔ እርሳቸው ሲያሞግሱትና ሲያወዴሱት ይገኙ ነበር፡፡
“ስብሃት ነጋ ዋና ዓሊማው በሙለ ነፃነት የመጣሇትን እንዯመጣሇት መናገር ነው” ይለና
ምሣላዎችን ይዯረዴራለ ፕሮፌሰር መስፍን፡፡ እንዯመጣሇት በመናገር ረገዴ እውን ፕሮፌሰር
መስፍን ከዯሙ ንፁህ ነኝ ብሇው ጣታቸውን በላልች ሊይ ሇመቀሰር ይችሊለ? በበኩላ
አይመስሇኝም፡፡ ይህንን አባባላን ሇማስረገጥ እስቲ የሚከለትን አብነቶች እንይ፡፡
ኢህአዳግ አዱስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋሊ፣ “አማራ የሚባሌ ብሔር/ሕዝብ የሇም” አለ
ፕሮፌሰር መስፍን፡፡ ነገሩ የአንዴ ሰሞን ወሬ ሆኖ አሇፈ፡፡ ከጥቂት ዓመታት በኋሊ አሁንስ
አማራ የሇም ወይ? የሚሌ ጥያቄ ሲቀርብሊቸው ዯግሞ “አሁን እንኳ አማራ የሚባሌ
ሕዝብ/ብሔር እየተፈጠረ ነው” አለ፡፡ “የሇም” የተባሇው አማራ በአጭር ጊዜ እንዳት ሉፈጠር
እንዯቻሇ ባይገባንም ይህንንም ሰምተን አሇፍነው፡፡ በምርጫ 97 ሇቅስቀሳ ወዯ ትግራይ ሄደና
“የትግራይ ሕዝብ በፋብሪካ እንዯወጣ ሣሙና…” ነው የሚሌ ሃሳብ መናገራቸውን ሰማን፡፡ …
ላልችንም ምሣላዎች መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ታዱያ በአቶ ስብሃትና በፕሮፌሰር መስፍን መካከሌ
ያሇው ሌዩነት ምንዴነው?
ሁሇቱም የሚያምኑበትን ይናገራለ፡፡ በዚህ ረገዴ ፕሮፌሰር መስፍን አቶ ስብሃትን
“እንዯመጣሌህ ተናጋሪ ነህ” ብሇው ሇመክሰስም፣ ሇመውቀስም ሆነ ሇመተቸት የሚያስችሌ
የሞራሌ ብቃት ያሊቸው ሆኖ አይታየኝም፡፡ ‘እኔ እንዯመጣሌኝ ብናገርም እችሊሇሁ፣ ስብሃት
ነጋ ግን አይችሌም’ እያለን ከሆነ ፕሮፌሰር ጤናቸው መመርመር አሇበት ባይ ነኝ፡፡ ፕሮፌሰር
ስሇኤርትራውያን ሰብአዊ መብት ቋሚ ጠበቃ ሆነው ሲከራከሩ ትክክሌ፣ አቶ ስብሃት
ስሇኤርትራውያን
ኢትዮጵያዊነት
ሲናገሩ
ስህተት
የሚዯረግበትም
አግባብ
ትክክሌ
አይመስሇኝም፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን አቶ ስብሃት ነጋን “እንዯመጣሇት የሚናገር፣ ዘባራቂ፣ ሳይማር የተማርኩ
ነኝ የሚሌ፣… ወዘተረፈ” ማሇታቸውንም ከዚሁ ጽሁፋቸው አንብቤአሇሁ፡፡ የፕሮፌሰር መስፍን
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የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪነት አሌፋና ኦሜጋ እንግዱህ ይሄ ነው! አቶ ስብሃት “ወያኔ” ስሇሆኑ
ሰብአዊ ክብር አያስፈሌጋቸውም እያለን እንዲይሆን ፕሮፌሰሩ! ዴንቄም የሰብአዊ መብት
ተሟጋች! ከመሬት ተነስተው በአዯባባይ፣ በጋዜጣ፣ በመጽሔት፣ በኢንተርኔት ሊይ የሰውን
ሰብእና እያጎዯፉ፣ ሰዴበው ሇሰዲቢ አሳሌፈው እየሰጡና እያዋረደ የሰዎች መብት ተቆርቋሪ
መሆን የሚቻሌ አይመስሇኝም፡፡ እንዱያ የሚለ ከሆነ ፌዝ ነው!
አቶ ስብሃት ስሇሰሚያዊ ፓርቲ ሰሌፍ መከሌከሌ ተጠይቀው “አሊውቅም” ማሇታቸውንም
ፕሮፌሰር መስፍን “አሊውቅም ማሇት ሇመዘሊበዴ ይጠቅማሌ” በማሇት አቶ ስብሃትን
ይዘሌፋለ፡፡ ወይ ፕሮፌሰር መስፍን! አሊውቅም ማሇት መዘሊበዴ የሚሆነው በየት ሀገር ነው
ፕሮፌሰር?! ሲናገሩ “እንዲመጣሇት የሚናገር” ማሇት፤ “አሊውቅም” ሲለ “መዘሊበዴ ነው” ማሇት
ምን የሚለት አማርኛ ነው? ሇፕሮፌሰር መስፍን “መዘሊበዴ” የሚሇው ቃሌ በትክክ ገብቷቸው
ይሆን? ሽቅብ ወዯ ሊይ መናገር በወል አማርኛ “ያርማጃ ሌጅ!” ያሰኘኛሌ ብየ ሰጋሁ እንጂ
መዘሊበዴ ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ ሇማስረዲት ጥሩ ምሣላ ነበረኝ፡፡ ‘ወይ ነድ የሏመር ጌታ’
አሇ ሰውየው!
ስሇ ፕሮፌሰር መስፍን እና ስሇ አቶ ስብሃት ጉዲይ ከዚህ በሊይ ባሌቀጥሌ ጥሩ ነው፡፡ ይሁን
እንጂ፣ ጽሁፌን ከመቋጨቴ በፊት አንዲንዴ የማጠቃሇያ ነጥቦችን ሊንሳ፡፡ ፖሇቲከኛ
በነበርኩባቸው ዓመታት አንዴም ቀን አግኝቻቸው ከማሊውቃቸው የኢህአዳግ ባሇስሌጣናት
አንደ አቶ ስብሃት ናቸው፡፡ ከአቶ ስብሃት ይሌቅ ከፕሮፌሰር መስፍን ጋር የቅርብ ግንኙነት
ነበረኝ፡፡
ይህንን ጽሁፍ ያዘጋጀሁት ሇአቶ ስብሃት ጥብቅና ሇመቆም ወይም ሌዩ ፍቅርና መቆርቆር
ስሊዯረብኝ አዯሇም፡፡ ይህንን ጽሁፍ ያዘጋጀሁት በፕሮፌሰር መስፍን ሊይ የተሇየ ጥሊቻ
ስሊዯረብኝም አዯሇም፡፡ ፕሮፌሰሩ የዛሬ ዘጠኝ ዓመት ገዯማ “አብደራህማንና ጓዯኞቹ” እያለ፣
ከዯርግ አባሊትና ከመንግስቱ ኃ/ማሪያም ጋር እያነጻጸሩ፣ በ“ሳይሆን አይቀርም” ጥርጣሬ
የላሇብኝን ነውር እየዯረዯሩ በሰባት ጋዜጦች ሊይ (እርግጠኛ ነኝ ዛሬ የሚያፍሩበትን) ጽሐፍ
ጽፈውብኝ እንኳ አቅሙም ጉሌበቱም እያሇኝ መሌስ አሌሰጠኋቸውም ነበር፡፡ በሳቅ በፈገግታ
ነበር ያሇፍኳቸው፡፡
ሇአቶ ስብሃትም ሇፕሮፌሰር መስፍንም ሌዩ አክብሮት አሇኝ፡፡ ሁሇቱም ሇኢትዮጵያ
ያስፈሌጓታሌ ባይ ነኝ፡፡ ሁሇቱም በሚያቀርቧቸው አንዲንዴ ሃሳቦች እስማማሇሁ፡፡ ሁሇቱም
በሚሰነዝሯቸው አንዲንዴ አስተያየቶች ዯግሞ አሌስማማም፡፡ ጠቤም፣ ፍቅሬም፣ ጥሊቻየም ሆነ
ቅያሜየ ከሚያፈሌቋቸው ሃሳቦች ጋር እንጂ ከእነርሱነታቸው (ከሰብእናቸው) ጋር አዯሇም፡፡
ሁሇቱም በአባትነት መንፈስ፣ በታሊቅነት አግባብ የማያቸው ወንዴሞቼ ናቸው፡፡
ሁሇቱም በሃሳብ መሻኮታቸውን፣ መፋጨታቸውን፣ መጋጨታቸውንም ሆነ መቆራቆሳቸውን
እፈሌገዋሇሁ፡፡ ምክንያቱም ከሁሇቱ ሰዎች የሃሳብ ፍጭት ሀገርና ሕዝብ የሚጠቅም አንዲች
ነገር ሉፈሌቅ ይችሊሌ የሚሌ ግምት አሇኝና ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ የሃሳብ ፍጭቱም ሆነ ግጭቱ
ፍፁም ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተሊበሰ መንፈስ፣ የሁሇቱንም ሰብእናና ክብር ሳነካ፣ ያሊቸውን
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ኃሊፊነት፣ ዕዴሜ፣ ክብርና ሞገስ በጠበቀ መሌኩ፣ ታናናሾቻቸውንና አዱሱን ትውሌዴ
በሚያስተምር አግባብ፣ ከመናናቅና ከጥሊቻ በራቀ ሁኔታ፣… ሉቀርብ ይገባዋሌ የሚሌ እምነት
አሇኝ፡፡
ሇወዯፊቱም ቢሆን ፕሮፌሰር መስፍን የሰውን ሃሳብ ከመተቸት አሌፈው ሰብእናን በሚነካ
ሁኔታ “ዯንቆሮ፣ አሊዋቂ፣ ቂሌ፣ እውቀት የሇሽ፣ ዘሊባጅ፣…ወዘተ.” ብል መሳዯብ፣ መዝሇፍም
ሆነ ማንጓጠጥ የእርሳቸውን “ሉቅነት” አያረጋግጥም፡፡ ሇክብራቸውም አይመጥንም፡፡ ሳይሳዯቡ
ማስተማር እኮ ይቻሊሌ፡፡
‘ተማሪ የሚገባው ሰዴበው ሲነግሩት ነው’ ከሚሌ ሇዘመናት የገነገነ የፊውዲሌ አስተሳሰብ
መውጣት ይኖርባቸዋሌ ባይ ነኝ፡፡ በዚህ መጣጥፍ ሊይ ባነሳሁዋቸው ሃሳቦች ተበሳጭተው
ፀጉራቸውን ከመንጨት ይሌቅ፤ ሰው በመሆናቸው አንዲች ጉዴሇት ሉኖራቸው እንዯሚችሌ
(የእዴሜአቸው ማምሻም ሊይ ቢሆን) ቆም ብሇው በማሰብ ራሳቸውንና የመጡበትን መንገዴ
በመመርመር በቀጣይ ጊዜአት ጨዋ ጨዋ ሃሳቦችን በጨዋ ቋንቋ በማቅረብ የእስከዛሬውን
ጉዴሇት እንዱያካክሱ አመሇክታሇሁ፡፡
ክቡር አቶ ስብሃትም ቢሆኑ አንዲንደ መዴረክ ሊይ ብቅ እያለ ላልች ክርክር ሉያዯርጉበት
በማይችለበት ሁኔታ ሃሳባቸውን “እንዯወረዯ” መዘርገፉን ሇአፍታ ቢያስተውለት መሌካም
ነው፡፡ መቼም ሁለም ሰው እርሳቸው ባለበት ዯረጃና መጠን ሉያስብ እንዯማይችሌ
የሚጠፋቸው አይመስሇኝም፡፡ እናም እርሳቸው ባሊቸው ግንዛቤ ሌክ ሉያስብ ያሌቻሇን ሁለ
‘በንቀት’ ከመመሌከት ይሌቅ፤ በረጋ ሁኔታ በመናገር እንዱያውቀው፣ እንዱያየውና
እንዱገነዘበው ቢያዯርጉ እነ ፕሮፌሰር መስፍንንም ፀጉር ከመንጨት ያዴኗቸዋሌ ባይ ነኝ፡፡
አበው “እብዴና ዘበናይ እንዯሌቡ ይናገራሌ” ቢለም በበኩላ ሁሇቱንም በእብዴነት
አሌጠረጥራችሁም፡፡ የመጠን ጉዲይ ካሌሆነ በስተቀር ሁሇታችሁም እንዯሌባችሁ የምትናገሩ
ዘበናዮች ሇመሆናችሁ ግን ጥርጥር የሇውም፡፡ ሇሁሇታችሁም እዴሜና ጤና ይስጥሌኝ!!!
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