
ይድረስ ለፕሮፌሰር መስፍን 
      አብራሐም በየነ 
 
ይሉኝታን እንዳያይ አንገት ኋላ ዙሮ 
ባስተዳደግ ጉድለት በሸውራራ አእምሮ 
ሰው መሆን ሲሳነው ሲያብል አንደበቱ 
አሳዳጊው በዳይ እናትና አባቱ፤ 

         እንዲሉ ሆነና 
ነውርዎን ቆርጥመው ያውም በደረቁ 
ሲሮጡ ዕድሜ ገፉ ከዕውነት እየራቁ። 

  
   ማተብ አልባው ምሁር  

   ክቡር ፕሮፌሰር 

  ስለ ዕውነት ስላገር 

  እንደ ቱባ ዝሃ ሀቁ ቢተረተር፤ 
ማነው ተጠያቂ ማን ነበረ ገዳይ 

ማንስ ነበር አጥቂ ማንስ ተከላካይ? 

  
ማን ነበር ገራፊ ማን ነበር ታሳሪ 

ማንስ ነበር ያኔ የደርግ አማካሪ? 

  
       የርስዎ የንጨት ሽበት 
ምንም ባይታደል ለመመስከር ዕውነት  
የበላ ባይ ምላስ ያድር ባይ አንደበት 
ቢሰጥ የክህደት ቃል የሃሰት ምስክር 
ገዳይ ከስሽ ሆኖ አጓጉል ክርክር 
ፍትህና ዕርትህ በጠፉባት አገር 
እማኝ ነቃሽ መቁጠር ባሉባልታ ቦታ 

ሙግት ብሎ ነገር ማን ማንን ሊረታ? 

  
       ክቡር ፕሮፌሰር 
ደልዘው ሰርዘው ዕውነቱን ለማጥፋት  
መርዶን ቡታ ሰዳጅ የማድረግዎ ልፋት  

እኛን ወንጀለኛ እርስዎን  ባለ ገድል 
እንዲሉ ሆነ እንጂ ጊዜ ነው ባለ ድል። 

  
ሟቹን ወንጀለኛ ገዳዩን ተበዳይ 
አርጎ ሲመሰክር ፍጥረትዎ ቃል አባይ 
ምንም ባይተኩሱ ምን ባይስቡ ቃታ 
ገዳይም ባንዳም ኖት የማታ የማታ። 



  
         ክቡር ፕሮፌሰር 

         ከትግል አርቀው 

         ልጆቾን አሸሽተው 

   የድሃውን ልጅ ግን በሳት ሲያጫውቱ 

  ላገር ተቆርቋሪ ይመስላሉ ጉምቱ። 

  
        ክቡር ፕሮፌሰር 

       ሞትን ቀለም ቀብተው 

       ነጭና ቀይ ብለው 

       ሰባት ያደረሱት 

       ለሞት ቁጥር ሰጥተው 

       ሞት ቀለምም የለው አሀዝ መዛበቻ   
ለዕናት ሞት አንድ ነው የሀዘን ዳርቻ። 

  
        ክቡር ፕሮፌሰር 
ማን እንደ ሚገደል ማን እንደ ሚታሰር 
በጓዳ በር ገብተው ደርግን በማማከር 

በየትኛው ዐይነት..... ሰው ቢሞት እርካታ 
እንደ ሚሰጣቸው እረፍት ወይ እፎይታ 

       አውጥተው አውርደው 
ይኸኛው ይታሰር ይኸኛው ይፈታ፤ 
እነዚያን አትፍቱ እነዚያን ግደሉ 

      ብሎ በማማከር 
ለደርጉ መሰንበት ዕድሜ እንዳልቀጠሉ 
ዛሬ ንጹህ መስለው መድረክ ላይ ብቅ አሉ። 

  
         ክቡር ፕሮፌሰር 
ለወሬ ነጋሪ መስልዎት ሰው ያልቀረ 
ህሊናዎ ዕውነቱን እያውገረገረ 
በክህደት ቁልቁለት ይዞት ሲንከባለል 

ተጠያቂው ማን ነው ለአክሊሉ መገደል? 

  
መሳሪያውም ያለ ጥይቱም በጃችሁ 
እርምጃ እንደ መውሰድ ምን ትድሃላችሁ 

ማለትዎን መስክሯል ኮ/ል መንግሥቱ 

እናስ ስድሳዎቹ በማን ፍርድ ሞቱ? 

  
         



 ክቡር ፕሮፌሰር 

         ሞትን ቁጥር ሰጥተው 
ሰባት ያደረሱት ደምረው ቀንሰው 
ሞት ሰባት ሳይሆን ቅርጹ ዞሮ ዞሮ 

        አንድም የቁም ሞት ነው 

        አንድም የተፈጥሮ። 

  
        በዚህ የሞት ስሌት 

        የርስዎን የዕድሜ ገመድ 

        ቋጠሮ ቢፈቱት 

        ከተፈጥሮው በፊት 

        በቁም ነው የሞቱት። 

  
ደርጉ ሰውን ሲያጭድ ምድሩ ጡር አፍርቶ 
ጠርሙስ ሲከሰከስ ቀይ ቀለም ተሞልቶ 

አጥቅ አጥቅ ሲቆረጥ ቆለጥ ሲሰነጋ     
ባፈሙዝ በሰደፍ ሲረግፍ መንጋጋ 
በነፈረ አካል ላይ ዘይት ሲርከፈከፍ 
በየጎዳናው ዳር የደም ጎርፍ ሲጎርፍ 
ጡቶች በኮርነንቲ እየተጠበሱ 
ያለ ውድ በግድ ሴቶች ሲገሰሱ፤ 
ወጣቶች ተገድለው ሲጣሉ መንገድ ላይ 
ቀይ ሽብር ይፋፋም ሲባል ባደባባይ 
ነውሩ ባህል ሆኖ ሶዶም ሲከናወን 
ሬሳ ሲሸቀጥ ለሀዘን ሲዘፈን 
የደርጉ አማካሪ የምሁር ምስለኔ 

ሰልፍዎ ከማን ነበር? ፕሮፌሰር ያኔ። 

  
በለንደን ጉባኤ ማን ወክሉዎት ነበር 

ከኮኸን ጋር ሆነው ያስገነጠሉ አገር? 

  
       ክቡር ፕሮፌሰር 
ዋሽንግተ ሂልተን ባረጉት ንግግር 

“ኤርትራ ብትሄድ ተገንጥላ ካገር 
የኛ ናችሁ ስንል አይደለንም ብለው 
ነጻ ወጣን ሲሉን ሰላሳ ዓመት ታግለው 
ጎጆ እንውጣ ሲሉ መገንጠልን መርጠው 
መቃወም አያሻም እስኪ መጡ ወደው፤ 

  
እኛ የኛ ናችሁ ስንላቸው ደፍረን 
የናንተ አይደለንም ሲሉን ጭራሽ አፍረን 



ስንቴ በልመና ዝምዳና ይመጣል 

የናንተ ነን ሲሉን መቀበል ይበልጣል” 

  
ያሉትን ዘንግተው በሂልተን ስብሰባ 
ዛሬ ስለ አጋሜ፤ ስለ ንግሥት ሳባ፤ 

  
“በታሪክ በባህል ድሮም በዕምብርትነት 
ትግሬና ኤርትራ ለኢትዮጵያዊነት 

ዳሩ መሃል ነበር ዛሬ ዳር የሆነው” 

  
ሲሉን ፕሮፌሰር ታሪኩን አዙረው 
ለድራማው ትርጉም ለሰጠው ማስተዋል 
ተልኮየ ሰምሯል ማለትዎን ያውቀዋል። 

  
        ክቡር ፕሮፌሰር 
ሙያዎ አንድ ነገር ስልጠናዎ ሌላ 
እንማማር ሲሉ ቧልት እንደ ተማላ 
ሰው ነውሩን ከበላ ከማያውቅ ይሉኝታ 

ማን ከማን ምን ሊማር ተርስዎ ጋር ጨዋታ? 

  
ከቅጥረኛ ጋር ውል በወያኔ ጓሮ 

ማንስ ምን ሊፈይድ ከባንዳ ጋር መክሮ? 

  
“ፊውዳል አለ እሚሉት ፊውዳል አልነበረም 

አማራ አለ እሚሉት አማራ ህዝብ የለም” 

  
የሚሏትን ስብከት ዛሬ ቀን ጠብቀው 
ብርሃነ መስቀል ወይ ጥላሁን ግዛው 

ፀሎተ. .ዋለልኝ . . ፀጋየ ደብተራው 
ፕሮፌሰር አሥራት መቃብር ፈንቅለው 
በላ ልበልሃ እዳይሉዎት አውቀው 
ለማያውቅዎት ትውለድ ለመታየት ልቀው 
ታሪክ አውገርግረው ጥራዝ እያተሙ 
የውሸት ነጋዴ ምሁር ኖት ለስሙ። 

  
       ክቡር ፕሮፌሰር  

       አፈርኩ ስለርስዎ 
የውሸት ነጋ አድራስ ሆነው ሳገኝዎ። 

  
        



ክቡር ፕሮፌሰር 
አይገባዎም እንጂ ቢገባዎ ዕውነቱ 
ጊዜ ክዶት ሲሸሽ ሲጋለጥ ውሸቱ 
የወይራ ጎባጣው ለቅኑው ጠላቱ 
መጥረቢያ ይሆናል ከእንጨት ጋር ተዋዶ 
እንዲሉ ሆነና ግብርዎ ህዝብን ክዶ 
ዱላ ሲሉዎት መላ ማጎንበስ ልማዶ 
ዛሬም እንደ ጥንቱ ጎልቶ ባንዳነትዎ 
ባለቀ ዕድሜ ዋሽተው ሞተዋል በቁምዎ። 

  
         ክቡር ፕሮፌሰር 
ለቀሪው ማፈሪያ ጽፈው ታሪክዎን 
ለፍሪዳ ጥለው እናት አገርዎን 
ከባዕዳን ጋር ያውጡ የቁም ተዝካርዎን። 

  .................//............... 
 
 
Abraham Beyenne 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


