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ኣጉል ውዲሰ’ድ ሓቀኛ ታሪክ ? 

እዙ ከም ርእሲ ቀሪቡ ሎ ሕቶ ንፀሓፌትን ናኣዴትን “ፅንዒት” ዜምልከት እዩ። 

“ፅንዒት” ብዜብል ርእሲ ጋዛጠኛ ሃይላይ ሓዴጉ ሓቀኛ ታሪክ ኢሉ ኣብ 338 ገፃት 
ዜተፅሓፇ ውዲሰ-ስዩም ተባሂሉ ክስየም ዜክእል መፅሓፌ ኣቕሪቡ ኣሎ። ገና ካብ 
መቕዴሙ / ቅዴሚ ኹሉ ብይነበረን ይተገብረን መወዴስ ጀሚሩ ብፅውፅዋይ ከዒ 
ይውዴኦ። ታሪኽ እቲ ውዴብ ንዜፇልጠ ሰብ ልቢ መቑሰሊ/ የመና መሕኒ እዩ። 
መዯበሲኡ ከዒ ሓቂ ምዜራብ/ምፅሓፌ ጥራሕ እዩ። 

ብኣብነት ክጅምር፤ ኣብ መቕዴም እዙ መፅሓፌ  ገፅ V ቅዴሚ ኹሉ “መለስ… ካብቶም 
ዕጥቃዊ ቃልሲ ዜጀመሩን ኤርትራ ከይድም ታዕሊም ዜወሰደን ምዃኑ” ክብል ተረጊፁ 
ይገልፅ። ክልቲኡ ሓበሬታ ሓቂ ይኮነ (ሓሶት) እዩ። መለስ (ለገሰ ዛናዊ) 1/ ካብቶም 
ዕጥቃዊ ቃልሲ ዜጀመሩ ኣይኮነን ፣ 2/ ኤርትራ ከይደ ታዕሊም ኣይወሰዯን ። የግዲስ 
ካብቶም ናብ ታዕሊም ዜተሓረዩ ቆራፃት ሰባት (ብፆቱ) ኣብ ኣስመራ ሞሊቑ ጠፉኡ፤ 
ዴሕሪ ኣዋርሕ ኣባይን ሃይሉን ናይ ኤርትራ ታዕሊሞም ኣቛሪፆም ናብ ውዴባዊ ስራሕቲ 
ክሓልፈ ኣብ ከተማ ዒዱ-ዃላ/ኤርትራ ተሓቢኡ ዜረኸብዎ ሰብ እዩ። ኣብ ኣጋመወዲእታ 
እዙ መፅሓፌ (ምዕራፌ 9 ገፅ-322) “መለስ ገና ካብ ብጉሓቱ በሊሕ፣ መስተውዒሊን 
ኣማትን…” ይብል’ሞ “ተባዕነት፣ ጅግንነትን ውፌይነትን መግለፂታቱ ኮኑ” ኢሉ 
ይምስክር።ኣብ ኣዴዋን ዒዱ-ዲዕሮን 2 ጊዛ ካብ መስመር ውግእ ብፆቱ ጠንጢኑ ዜሃዯመ 
‘ተጋዲላይ’ መግለፅታቱ ተባዕነት፣ ጅግንነትን ውፌይነትን እንተኾይኑ፣ እቶም ቤዚ ህዜቦም 
ዜተሰውኡ፣ ኣካሎም ዜጎዯለን ዜተለሓሓፁን ተጋዯልቲ’ኸ እንታይ ዒይነት ስም እዩ 
ክወፀሎም? 

እዙ ሰብ/ለገሰ ዛናዊ ብ81 ዒ/ም ንጋዛጣ ዋሽንግተን-ፖስት (Washington Post-1989) ኣብ 
ዜሃቦ ቃለ-መሕትት “ኣብ ዒዱ-ዲዕሮ ተወጊአ፣ እታ ጥይት ኣብ ውሽጢ ርእሰይ ኣትያ ኣላ” 
ኢሉ ዜሓሰዎ’ውን ከም ሓቂ ክንቅበሎ ኣለና ማለት ዴዩ? ንቲ ህዴማ ሓሶት ዜውስኸሉ 
ሰብ ተባዕ/ጅግና/ውፈይ እንተተባሂሉ “በን’ያ ግርምቢጥስ ማይ ንዒቐብ” ካብ ምባል 
ሓሊፌና እዙ ሰብ በቲ ናይቲ ውዴብ ኣሳራርሓ ከቢዴ ቅፅዒት ክረክብ ወይ ኣባል እታ 
ውዴብ ኮይኑ ክቕፅል  ይግባኦ ምንባሩ ጠቒስካ ምሕላፌ ግቡእ እዩ። 

እዙ ኣብዚ ሓፃር ፅሕፌቲ ኣቐዱመዮ ለኹ መእተዊ፤ ናይእቲ መፅሓፌ ኣጠቓላሊ 
ትሕዜቶ፣ ጀሚሩ ክሳብ ዜውዴእ፣ ኣብ ሓሶት ዜተመስረተ ምዃኑ ሓቢርካ፣ ምንባቡ ጊዛ 
መቕተል ጥራሕ ይኮነ መዯናገሪ ውሉዴ-ወለድ ምዃኑ መጠንቀቕታ/ሓበሬታ ንምሃብ 
እዩ። ብዜተረፇ እቲ መፅሓፌ ቀነዱ ትኹረቱ ንስዩም ምውዲስ ኮይኑ ብስውር ግና 
ንሃይላይ መሳርሒ ገይሩ መሰሪ ተልእኾ ዜሓለ ብምዃኑ ናይ ለገሰ ዛናዊ ማእለያ 
ይብሉ ጉዴ ኣፅኒሕና ናብቲ በገሰኒ ምርመራ ‘መወዴስ ስዩም’ን መሰሪ ተልእኹኡን 
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ከዜግም። ካብ መቕዴሙ በዙ ዜተጠቐሰ ሓሶት ዜጀመረ ፅሑፌ፣ ትሕት ኢሉ ኣብታ ገፅ 
V ባዕላ “… ታሪኽና ስለይተፅሓፇ ጋጥም ሎ ምዜባዕ ጓሂ ፇጠረለይ” ይብል ሃይላይ። 
እዙ ስምዑት እዘይ ቁሩብ ሓቅነት እንተሃልይዎ ጋዛጠኛ ሃይላይ ንስዩም ይናቱ ክህብ 
ኣብ ሕዴሕዴ ገፅ እቲ መፅሓፌ ኣዚቢዕዎ ሎ ታሪክ ምስተገንበ ጣዕሳን ሓንን ከሰኩንዎ 
እዮም። ወይስ ናይ ወናም ኣቡኡ ተቓላሳይ ሓዴጉ ከበዯ ወነ ተላቢሱ ሓቂ ብምውፃእ 
ንሙሉእ ዕዴሚኡ ኹርዕ ታሪክ ክሰርሕ እዩ?   

እዙ መንእሰይ ሓውና በቲ ቋንቋና ናይ ኣፀሓሕፊ ኽእለቱ ዜናኣዴን ክበራታታዕ ዜግበኦን 
እዩ፤ ኮይኑ ግን ንስዩም ክውዴስ ክብል ንውሉዴ-ወለድ ክሓልፌ ዜኽእል ዒብዪ ናይ ታሪክ 
ምዜባዕ ስለዜፇጠረ፣ ምዕቡል ጎኑ ከይረሳዕና እቲ ሚዚን ዜዯፌአ ጌጋኢ ብእዋኑ ምእራሙ 
ብብዘሕ ምኽንያት ኣዴላዪ እዩ። እቶም ምኽንያታት ካብ ንባዕሉ ጀሚሩ 
ንስውኣት/ንውጉኣት/በቲ ቃልሲ ንዜተለሓሓፀ ኩሎም ከምኡውን ንመፃኢ ትውልዱ 
ዜምልከቱ ከምዜኾኑ ሓቢርካ ምሕላፌ ንጊዙኡ እኹል እዩ። 

ቅዴሚ ናብቲ ዜርዜር መኸተ ምእታውና ‘ሓቀኛ ታሪክ’ ከመይ ዜበለ እዩ ? ካብ ‘መወዴስ’      

ብምንታይ ይፌለ ? ዜብሉ ሕቶታት ብሓፂሩ’ውን እንተኾነ ምርኣዮም ኣዴላይ ይመስለኒ። 
‘ሓቀኛ’ ዜብል ቅፅል ይፅናሓልና’ሞ፣ ታሪክ ማለት ንባዕሉ እንተራኣይና ሰብኣዊ ፌጡር 
ኣብ ከይዱ ምዕባላኡ ብሓባር ይኹን ብነፀላ ካየድም ፌፃሜታት፣ ከምቲ ዜነበሮን ዜኾኖን 
ካብ ምምዜጋብ ሓሊፈ፤ ንምንታይ ከምኡ ከምዜኾነን ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ሳዕቤናቱ 
ብመሃራይነት ኣገባብ ንቐፃሊ ትውልዱ ተሓላልፌ ዒውዯ-ፅንዒት እዩ። ሕዙ ወዱ ሰብ 
ኣጋጢምዎ ሎ ፀገም ይኹን ራህዋ፣ ትሕትነት ይኹን ዕቤት፣ ንምርዲእ - ኣስዑብካውን 
ነቶም ፀገማት መፌትሒ ንምእላሽ - ታሪክ ዜነበረ ዴኽመትን ጥንካረን፣ ሕመቕን ፅባቐን፣ 
ውዴቀትን ትንሳኤን መምስ ምኽንያቱ ብጋህዱ ከቕርብ ኣለዎ። ሕሉፌ ጉዴለት ብትኽክል 
ምፌላጥ ከዒ ጌጋ ከይዴገምን መፃኢ ጉዕዝ ምችዊ ምግባርን ማለት እዩ። ካብዙ ተላዑልካ 
ክረአ ከሎ፣ ፀሓፉ ታሪክ ምዃን ቀሊል ስራሕ ካብ’ይምዃኑ ሓሊፈ በቲ ሞያ ምስልጣንን 
ስርዒት ዜተኸተለ ምርምር ምክያዴ ክህሉ ኣለዎ። በዙ ተኽእሎ እዘይ ይተፅዒረሉ ትረኻ 
ታሪክ ክኸውን ኣይኽእልን። 

እዘይ ማለት፣ ታሪክ ተባሂሉ ኣብ ዜቐረበ ፅሑፌ ዜዜርሩ ሕዴሕዴ ክውንነታት 
ብዜጭበጡ (ኣካላዊ፣ ሰብኣዊ፣ ሰነዲዊ) መረዲእታ ክስነዩ ኣለዎም። እቶም ጭቡጥ 
መረዲእታታት ዜተብሃሉ ከዒ የሰሓሕቡ ብናይ ሰነዴ ወይ ናይ ቃል ምስክርነት ክረጋገፁ 
ዜኽእሉ ማለት እዮም። ካብዘይ ወፃኢ ዜዴረስ ፅሑፌ ክእለት ዴልዮ’ኳ እንተኮነ 
ፅውፅዋይ/ነበረያ-ነበረ፣ ታሪክ-ቀመስ ልበ-ወለዴ፣ ‘ውዲሰ’ (ከም ውዲሰ ማርያም) ወተ 
ክበሃል እንተይከይኑ ታሪክ - እሞ’ኻዒ ‘ሓቀኛ ታሪክ’ ክባሃል ኣይካኣልን - ኣይግባእን። 
ዜፀሓፇ ይፅሓፍ ‘መወዴስ’ እንተኾይኑ ግዴን ሰነዲዊ መርትዖ ወይ ናይ ሰብ ምስክርነት 
የዴልዮ ኣይኮነን፤ ኣብ መልቀስ ወይ ኣብ መርዒ ከምዜስማዕ፣ ንዜተወሰነ ሰብ ዜምልከት 
ዜተጋነነ ናእዲ እዩ።   
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ጋዛጠኛ ሃይላይ ‘ሓቀኛ ታሪክ’ ኢሉ ቕረቦ መፅሓፌ ንበበ ሰብ፣ ብፌላይ ከዒ ክብዯት 
ናይ ታሪክ ኣፀሓሕፊ ዜርዲእን ኣብቲ ዜባሃል ሎ ታሪክ ዜነበረን ዜተሳተፇን እንተኾይኑ፣ 
ናይ ግዴን ከልዕሎም ዜግብእዎ ሕቶታት ክህልዉ እዮም። ሓዯ ዒብይ ሕቶ - ዕዴሚኡ 
ስለይፇቐዯ ሃይላይ ኣብቲ ዜዯረሶ ታሪክ ተሳታፉ ኣይነበረን’ሞ - ፌልፌል መረዲእታኡ 
መን’ዩ? ዜብል ኮይኑ፣ እቲ ‘ሓቀኛ ታሪክ’ ዜበሃል ሎ’ኸ ብሰነዲት ተዯጊፈ ዴዩ? ቃለ-
መሕትት ዜተገበረሎም ውልቀ-ሰባት’ከ እንመን እዮም? (ነፃን ሞንጎኛን ድ ወይስ “ወጦጦ’ያ 
ንወጦጦ ክምስክረሉስ ከይንሕረዴ በቃ በሉ” ዒይነት) ዜብል’ውን ሓቢሩ ክረአ ዜግባእ’ዩ። 

ነዙ 338 ገፃት ናይ ሃይላይ ‘ፅንዒት’ ዜዴግፈ ሰነዲት (ንሱ’ውን ሰነዲት ንምባል 
እንተተኻኢሉ) ናይ 2 ሰባት ፅሑፊትን 2 መፅሄታት ወይን ሕታም ለካቲት 1992ን 
1997ን ዒ/ም ጥራሕ እዮም። ቃለ- መሕትት ምስ ህዜብን ወየንትን ዯዯቢት፣ ኣዴያቦ፣ 
ኣባ፣ ኢሮብ፣ ካብኡ ሓሊፈ’ውን ሚ/ጉ/ወፃኢ ስዩም መስፌን ሓዊሱ ምስ 35 ሰባት 
ከምተኻየዯ ይጠቅስ። እተን ከም ሰነዲት ዜተቖፀራ 4  ፅሑፊት ብዒይነታዊን መጠናዊን 
ትሕዜቶአን ነቲ ንኣይተ ስዩም ማእኸል ገይሩ ሎ ‘ፅንዒት’  መሪር ቃልሲ 17 ዒመት 
ብዜኾነ መለክዑ ዜምጥን ኣይኮነን። ናይ ሰነዴ ሕፅረት ወይ ናይ ነባራት መሰኻኽር 
ስእነት ከምይኮነ ከዒ ማንም ሰብ ክስሕቶ ይኽእል ሓቂ እዩ። ኩሉ ሰነዲት ናይቲ ውዴብ 
ለገሰ ካብ ትግራይ ኣኻኺቡ ወሲደ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ቆሊፌዎ ከምሎ ስዩም ኮነ ሃይላይ 
ዜጠፌኦም ኣይኮነን። 

ከምኡ’ኳዒ ስዩም መስፌን ሓዊሱ ምስ 35 ሰባት ቃለ-መሕትት ምክያደ ሃይላይ ጠቒሱ 
ኣሎ። ኮይኑ ግና እቶም ዜተጠቐሱ ሰባት ኣየናይ ሓበሬታ ከምዜሃቡን ብሓላፌነት 
ጥይቖም መረዲእት ኣየናይ ምዃኑን ብሱሩ ዜፌለጥ ኣይኮነን። ስለዘይ ዴርሰት ‘ፅንዒት’ 
ሓቀኛ ታሪክ ብሎ ረቛሕታት ሓንቲ  የብሉን። 

ትሕዜቶ ናይ ‘ፅንዒት’ ተዒዙብና ክነብቅዕ፣ ክንበፅሖ እንኽእል መዯምዯምታ’ውን ኣሎ። 
ንሱ’ውን 1/ እቲ ‘ሓቀኛ ታሪክ’ ዜበልዎ መወዴስ፣ ጀሚሩ ክሳብ ዜውዴእ ብዚዕባ ኣይተ 
ስዩም መስፌን ካብ’ኮነ፣ 2/ ኣይተ ስዩም ቃለ-መሕትት ውሃባይ’ውን ስለዜኮነ፤ 3/ መጋብር 
ስዩም ዜፇልጥ ቅዴሚ ኹሉ ባዕሉ ኣይተ ስዩም ብምዃኑ፤ ሰለስቲኡ ነጥብታት ኣጣሚርካ 
ክራኣይ ከሎ ናይዙ መፅሓፌ ቀንዱ ፌልፌል መረዲእታ ኣይተ ስዩም ባዕሉ ካብ ምዃኑ 
ኣይሓልፌን። ስለዘይ ጋዛጠኛ ሃይላይ ኣብ’ይተሳተፇሉ፣ ሰነዴ ኣብ’ይኣቕረበሉ፣ 
መስከርቲ ኣብ’ይጠቐሰሉ ዜዯረሶ ፅሑፌ ‘ውዲሰ’ ከይብሎ ‘ሓቀኛ ታሪክ’ ምባሉ፣ ብፌላጥ 
ይኹን ብይምፌላጥ፣ ጌጋ ውዑሉ ኣሎ። ኮይኑ ከዒ ይኮነ ታሪክ ብሃይላይ ክፃሓፌ ካብ 
ዜተምሃ ሓበሬታ ጀሚሩ ዘርያመለሽ ሓገዜ ብምሃብ ዜተሰለፈ ሰባት፣ ካብ ስዩም ጀሚሩ 
ቀንዱ ተጠየቕቲ ይኾኑ። ለካ እንግሊዚውያን “ታሪክ ብዜሰዒረ እዩ ዜፀሓፌ” ዜብል ኣበሃህላ 
ዜቐረፁ ከምዘይ ኣጋጢምዎም እዩ!  ኮይኑ ከዒ ዜኹሉ ናይ ፇጠራ ውዕሎ ብይ 
ምኽንያት ክኸውን ኣይኽእልን። ቅዴሚ ናብ እቲ ምኽንያት ምስጋርና ግና ንመርኣያ 
ዜኾኑ ኣብ መጀመርታ፣ ማእኸልን መወዲእታን እቲ መፅሓፌ ስግር-ስግር ኢለ ፌፁም 
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ሓሶት ዜኾኑ ውሑዲት ኣብነታዊ ነጥብታትን፣ ቀፂሉውን ሓዯ-ክልተ ስዯምሙ ኹነታትን፣ 
ዜርከቡሉ ገፅ ‘ፅንዒት’ ብምጥቃስ ክሕብር። 

ገፅ-13፣ ስዩም ኣብ 1965 ኣቦ መንበር ማሕበር ተጋሩ ተምሃሮ ዩንቨርሲቲ ተመሪፁ። 
ሓሰት። 

ገፅ-78፣ ስዩም ንሙሴ ፌተሐ ኦፖረሽን ሽረ መሪሑ። ሓሰት። 

ገፅ-120፣ ስዩም መራሒ መዋፇሪ ዳማ-ማርዋ ነይሩ። ሓሰት። 

ገፅ-157፣ ስዩም ሓይሊ መራሒ ኮይኑ ኹናት ሸራሮ ኣትዩ። ሓሰት 

ገፅ-292፣ ስዩም ፀገም ዴርቂ ኣብ ምፌታሕ መሪሑ። ሓሰት። 

ገፅ-303፣ ስዩምን በሪሁን ኣብ ሓዯ ገዚ’ዮም ዜነብሩ ነይሮም። ተራ-ሓሰት። ወተ.  

ብርግፅ ስዩም ቅዴሚ ለገሰ ጀሚሩ ተቓሊሱ እዩ፤ ካብቶም ብልቢ ተቓላሳይነቶም ኣብ 
ሜዲን ወፃኢን ዜፌለጡ ተጋዯልቲ ንላዕሊ ግን ምንም ኣይገበረን። ሃይላይ ከምዜቖሎሎ 
መራሒ ዜኹሉ ስራሕቲ ከዒ ክኸውን ኣይኽእልን። ከም ምቻኣለ-ገብርኤል በዒል ክንፉ 
እንተይኮይኑ! ንኻልእ ጊዛ ይፅነሐልና ዴኣ’ምበር ከም ሰብ መጠን’ውን ኣብዘይ ምጥቃስ 
የዴሊ ጌጋታት ፇፂሙ እዩ። ካብዘይ ንላዕሊ ብይኮነ ንስዩም ምውዲስ ስውር ኣበር 
ኣለዎ። ናብ መወዲእታ ገፅ ክነቕልበሉ ከሕይሽ እዩ። 

ካልእ ዜገርም ነጥረባርቕ ፇጠራ፤ ልጅ ሃይላይ ኣብ ገፅ፡310-1 “በሪሁ ‘ህዜቢ ትግራይ 
ንባዕሉ ኣብ ትግራይ ክቃለስ ኣለዎ እምበር ናብ ካልእ ክሰግር ኣይብሉን…’ እንትብሎ 
ስዩም ዴማ ‘ህዜቢ ትግራይ ዜተቓለሰሉ ዕላማ እኮ ዕላማ ህዜቢ ኢትዮጵያ እውን’ዩ’ 
ብምባል…ገለፀሉ” እናበለ ይቕፅል። እቲ መልእኽቲ ስዩም ሰፉሕ ናይ ኢትዮጵያ 
ተጋዲላይ፣ በሪሁ ከዒ ፀቢብ ትግራዋይ  ጌርካ ንምቐባእ ዜቐረበ ሓሶት እዩ። እተጠም 
ሓሶት ዴኣ ኮይኑ’ምበር ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂላ ናፃ ሪፖብሊክ ክትከውን ኣለዋ 
ኢሉ፣ ኣብ ማኒፋስቶ-68 ብኢደ ፀሓፊይ ኣይተ ስዩም (ምስ ሰነዲዊ መርትዖኡ)፤ በሪሁ 
ዴማ ህዜቢ ትግራይ ንበይኑ ኣይነቕጥቅጦ፣ ናይ ዯርጊ ኣልማሚት ዯብዲብ ኣብ ልዕሊ 
ህዜብና’ዩ ፃዕፂዐ ሎ፣ ምስ ካልኦት ዳሞክራስያውያን ሓይልታት ብምትሕብባር እቲ 
ሸኽሚ ቃልሲን ዒወቱን ንካፊፇሎ (ሰነዲዊ መርትዖኡ - ‘ወታዯራዊ ስትራተጂና 
ብዜምልከት’ ዒዱ-መሃመዲይ፡ ለካቲት 1975 ዒ/ም፣ ‘ዜተናወሐ ህዜባዊ ኵናት’ ጉሩውረ፡ 
1976፣ ‘ኩለ’መዲያዊ ኵናት ኣብ ትግራይ’ ኣቕማራ፡ 1977) ዜብል እዩ እቲ ኣብ’ዝም 
ፅሑፊት ሰፉሩ ሎ ይጥምዜ ሓቂ።(ቅዲሕ እዝም ፅሑፊት ምሳይ ይርከብ’ዩ)። ቀንዱ 
መልዒሊ ፌልልይን ከዒ ኣብዘይ ዜተመስረተ እዩ፤ ካልእ ሃበስ-ቀዯስ መጠዒዒሚ ቅመም 
እዩ። ጋዛጠኛ ሃይላይ፣ ካብ ፇጠራ ስዩም ምጉፅጓፅ ነባራት ሰነዲት ኣንቢቡ፣ ተረዱኡን 
ኣመሳኺሩን ታሪክ እንተዜፅሕፌ ክንዯይ’ኮን መጥዒመሉ። 
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ምስዘይ ዜተተሓሓ ‘ናይ ዒመት ናይ ፕሮፓጋንዲ ዒንዱ መዯባት ኣብ ኣባላት ሊግን 
ሰራዊትን 1979’ ዜርእሱ መምርሒ ማ/ኮሚቴ ማሌሊት ርዙሩ ብምይይጥ ከሰርፅ ኣብ 
ዜወፀ መፅሄት፣ ቁ.2 “ ኣብ ብሄራዊ ሕቶን ዜምዴንኡ ምስ ወያነ ኢትዮጵያ ለዎ 
ምዴንጋር ንምውጋዴ፣ ኣብ ብሄራዊ ሕቶኡ የሕዴሮ ንሎ ትሑት ግምት ንምስትኽኻል ” 
ይብል። እቲ ቀንዱ መልእኽቲ ኣባላት ሊግን ሰራዊትን ካብ’ቲ ኣሕዱሮሞ ለዉ ገፉሕ 
ሃገራዊ ስምዑት ኣላቒቕካ ናብ ፀቢብ ብሄራዊ ኣረኣእያ ክምለሱ ምግባር ኮይኑ ዒመት 
ሙሉእ ብካዴረታት ኣቢሉ መተ ተኻይዴዎ እዩ። ኣብ ሱዲን ናይ’ዙ ኣብ ትግራይ 
ንከለል (ንፅበብ) ዜብል ፕሮፓጋንዲ መፇፀማይን ተዋሳኣይን ኣይተ ስዩም ነይሩ።በበይ 
ሓሊፊ ዴኣ እዩ ምስ በሪሁ ብዚዕባ ኢትዮጵያዊነት ዜከራኸር? ‘ጊመል ሰሪቕካ ጎምባሕባሕ’ 
ዩ። ብሱሩ’ውን ስዩም ኣብ ኸም’ዙ ዜበለ ስትራቴጃዊ ርእሲ ምስ በሪሁ ተኻቲዐ 
ኣይፇልጥን ጥራሕ ይኮነ እቲ ትግራይ ገንፅል ካርታ ቅዴሚ ኹሉ ብፅሑፌ ዜሓንፀፀ 
(ዜጠረረ) ባዕሉ ምዃኑ ኣይኽሕድን። ካብ’ዘይ ሓሊፈ’ውን ስዩም እዙኣ እትባሃል ፖለቲካዊ 
ይኹን ወታዯራዊ መስመር ሒዘ ተኻቲዐ ዜተባሃለሉ እዋን ኣጋጢሙኒ ኣይፇልጥን።     

እግረ-መንገዴና ካልእ ንእሽተይ ልጋብ ካብ ‘ዒብዪ ሙሁር’ ኣብ ገፅ-317 ክንዕብ፤ ናይ 
‘ፅንዒት’ መዴነቓይ ብዕዴሚኡ ዒብዪ ዜኾነ ድ/ር ሰለሞን ዕንቛይ ዜሃቦ ምስክርነት ኮይኑ፣ 
ሃይላይ ዴርሰቱ ምስ ናይ ስዩም ውዲሰ ከጠዒዕም ስንቅር እተዎ ዜመስል’ዩ። ንሱ ከዒ 
ድ/ር ሰለሞን ንበሪሁ ኣብ ለንዯን ረኺቡ ናብ’ቲ ቃልሲ ክምለስ’ያኢ ከምዜመዒድ 
ዜገልፅ’ዩ። በሪሁ ብለካቲት 1980 ዒ/ም ካብቲ ውዴብ ወፂኡ፣ ዴሕሪ 2 ሰሙን ኣቡሉ 
ባሕቲ መጋቢት ንድ/ር ሰለሞን ክረክብ’ያ ኣብ ካርቱም/ሱዲን ናብ ዜርከብ ቤት ፅህፇቱ 
ይኸይዴ። ኣብቲ በሪ ቤት ፅሕፇት ጎፌንጎፌ ይራኸቡ’ሞ ድ/ር ሰለሞን ኣኹሪፈ ይሓልፌ። 
በሪሁ “ለባም ዜበሎ ሰብ ፇራሕ መዃኑ” ከዒ ተዒዙቡ ይምለስ። ምስ ሃይለ ፉዲ (መኢሶን) 
ኣባል ኮይኑ ኣብ በርሊን/ጀርመን ጉባኤኦም ዜእከብ ዜነበረ ድ/ር ሰለሞን ምስ በሪሁ 
ምርኻብ እንታይ ኣፌረሖ! ወይስ እኒ ስዩም ዜፀልእዎ ሰብ ንሱ’ውን ግዴን ክፀልእ ኣለዎ? 
ከይበለ ኣይተረፇን። ዴሕሪ’ዚ መዒልቲ ርክብ የብሎምን። ኣብ ካርቱም ከይራኸብ ዜሃዯመ 
ሰብ ዴሓር ኣብ ለንዯን ረኺበ ምዑዯዮ ምባሉ ሓሶት እዩ፤ ከምኡ እንተይኢሉ ከዒ ናይ 
ሃይላይ ታሪክ መምሰሊ ፅውፅዋይ ይኸውን። ዜኾነ-ኾይኑ እቲ ሃጠውቀጠው ገዱፌካ 
ብዒብይኡ ሕዜን ግና ከም ድ/ር ሰለሞን ዕንቛይ ዜበለ ዒብዪ ሙሁር ፅበትን ስስዕናን 
መራሕቲ ኢህወዳግ ንህዜቢ ትግራይ ጎዲኢ’ምበር ጠቓሚ ከምይኮነ ክርዴኦ ዜኽእል 
ዜነበረ ሰብ እናሃለወ፣ ተረዱኡ’ውን ክቃወሞም ወይ ክገንሖም እናኸኣለ፣ ቀዯም ብበን 
ንጉስ ሃ/ስላሴ ዜተመነዮ ስልጣን ብይምርካቡ ሕዯሮ ቅርሕንቲ መሰረት ገይሩ ሕዙ 
ብሕታዊ ቂሙን ጥቕሙን ከርዊ ኣጕሉ/ለሚሱ ምትራፈ እዩ። (ዜርዜር ሓበሬታ ካልእ 
እዋን ክምለሶ ሕዙ ናይ ኣይተ ስዩም ስንክሳር ክንዚዜ!)  

እዙ ናይ ጋዛጠኛ ሃይላይ ‘ፅንዒት’ ዜተብሃለ መፅሓፌ ኣስፉርዎ ሎ ይኮነ-ይነበረ 
ሓበሬታ ብሙሉኡ ኣሪኻ ንምውፃእን ብሓቀኛ ሓበሬታ ንምትካእን እንተተዯልዩ 
እንተነኣሰ ክንዱ 2 እቲ መፅሓፌ ዜኸውን ጥራዜ ክወፆ ይኽእል እዩ። መርፌእ ምስራቕን 
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ብዕራይ ምስራቕን ያው ሓዯ ስርቒ ኾይኑ ሓዯ ሓሶትን 3 ሚእቲ ሓሶትን ሓዯ ሓሶት’ዩ 
ብዜብል ቀፂለ ኣብ ዜተወሰነ ጉዲይ ከተኩር። በዘይ በለ በቱይ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ 
ከምዘይ ዒይነት ዜተዚበዏ ‘ታሪክ’ ዜሓለ መፅሓፌ ሪአ - ሰሚዏ ከምይፇልጥ ከይጠቐስኩ 
ክሓልፌ ኣይዯልን። ኣይተ ኣስገዯ ገ/ስላሴ ወሸን ኢሉ ጀሚርዎ ስለሎ ንፃዕሩ እናናኣዴኩ 
ሓበሬታታት እናጣቐሰ ክቕፅለሉ እዩ ብዜብል እምነት ናብ ዜርዘር መአረምታ ኣይኣቱን። 
ጠመተ ዜገብረሉ ሕዙ’ውን ስዯምመኒ ኣብ ‘ፅንዒት’ ምዕራፌ 8 ሰፉሩ ሎ ህዜብና 
ዜምልከት ክሕዯት ስለዜኒሀ ናብኡ ከምርሕ። ንሱ’ውን ምስ ዴርቂ 1977 ዒ/ም ተዯሪቡ 
ዜተርኣየ ዒብዪ ክሕዯት እዩ። 

እቲ ዴርቂ ኣመልኪቱ ሃይላይ (ገፅ 290-4) “ሕዙ ፀልማት በን እዩ … ህልቀት ነገሰ … 
ቁሸታት ትግራይ ባዱመን’የን። እቲ ህዜቢ ብርሰት እዩ ጋጥሞ ሎ። እሞኸ’ዲኣ ህልውና 
ህዜቢ ትግራይ ክቕፅል ዴዩ?” እናበለ ኣምሪሩ ይገልፆ። ኣብዙኣ በፂሑ ሃይላይ ሓቂ 
ጥዑሙ እንተበልኩ እዃ ስዑቡ ዜመፀ መወዴስ ምስኣንበብኩ ለካ ናይ ስዩም ስራሕ ክንዱ 
እቲ ክብዯት ዴርቂ ኣግዙፌካ ንምቅራብ እዩ ሕማሙ። ይሩ-ይሩ ስዩም መስፌን ካብ 
ኤምባሲታት ናብ ገበርቲ ሰናይ፣ ካብ መፅለሊ ስደዲት ናብ ሜዲ ብይ’ዕረፌቲ 
እናተመላለሰ እዙ ከቢዴ ዴርቂ ዜፇጠሮ ፀገም ፇቲሕዎ እናበለ ውዲሳኡ ይቕፅል (ገፅ 
297)። እዙኣ ንምባል ከዒ እዩ ናይ’ቲ ዴርቂ ክፌኣት ናብ ስእሊ ምፅኦ፤ እዘይ 
እንተይኸውን ሃይላይ ከም’መጠን ጋዛጠኛ ነቲ ክፈእ ዴርቂ ብዜምልከት ክሳብ ሕዙ 
መልሲ ይረኸቡ ብዘሓት ሕቶታት ኣቕሪቡ፣ ጉዴለታትና ተፇሊጦም፣ ሳዕቤናት ዴርቂ 
ኣቐዱምካ ዜእለዩሉ ብልሓትን ተመኩሮን ክንዒጥቕ መኽአለና ነይሩ። ዕላማ ዴርሰቱ 
ካልእ ስለዜኾነ ኣይሓሰበሉን ክበሃል ይካኣል እዩ። 

ንቕዴሚት፣ ክለዒሉን መልሲ ክረኽቡን ካብዜግበኦም ሕቶታት ኣልዑለ፣ ብወገነይ’ውን 
ዜፇልጦ መልሲ ሓቢረ፣ ብፌላይ ከዒ ብዚዕባ’ዙ ህዜቢን መወዲእታ ይብሉ መከራኡን 
እግዯስ’የ ዜብል ወገን ስርሐይ ኢሉ ኽዜትየሉን መፌትሒ ከናዱን እናተሓሳሰብኩ 
ናብ’ቶም ሕቶታት ክሰግር፤     

1/ እቲ ዴርቂ ኣብ’ዙ ዯረጃ እዘይ ክሳብ ዜበፅሕ እቲ ውዴብ እንታይ ይገብር ነይሩ? 

2/ ጥቕዒት ዴርቂ ምስተጋዯዯ’ከ እንታይ ዒይነት ስጉምቲ ይውሰዴ ነይሩ? 

3/ መፌትሒ ኣብ ምሕባር ዜተፇላለዩ ሓሳባት ይቐርቡ’ድ ነይሮም?  

4/ ፌልልይ ሓሳባት እንተነይሮም ከመይ ተፇቲሖም?  

5/ ብስም ዴርቂ ጥቀዖ ህዜቢ ዜተኣከበ ሓገዜ’ከ ነቲ ህዜቢ ተባፂሑ’ድ ? ለውጢ’ከ 
ኣምፂኡ’ድ? 

 ወተ. ዜብሉ ክኾኑ ነይሩዎም።   
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ነዝም ዜተጠቐሱ ይኹን ተመሳሰልቲ ሕቶታትጋዛጠኛ ሃይላይ ስሕት ኢሉውን 
ኣየልዒሎምን፤ እንተልዕሎም’ውን ናይ በዒል ኣይተ ስዩም መልሲ እንታይ ክኾን 
ከምዜክእል ካብ’ቲ ቁምነገር ተባሂሉ ዜተዯጎሰ ውዲሰ-ስዩም ንምርዲእ ከቢዴ ኣይኮነን። 
ውራይ ሃይላይን ገናሒኡ ስዩምን ብሕታዊ ረብሓ ምንዲይ ጥራሕ ስለዜኾነ ነዝም የመና 
ኣገዯስቲ ሓበራዊ ሕቶታት ብወገነይ ዜፇልጦ መልሲ ክህብ ግቡእ ኮይኑ ይራኣየኒ። 

ብቐዲምነት ዴርቂ ዴሕሪ ሕፅረት ዜናብ ክስዕብ ዜኽእል ተፇጥሮኣዊ ሓልኪ እዩ’ዃ 
እንተበልና ሕማቕ ሳዕቤናቱ ግና ብናይ ዜምልከቶም ሰባት ዴኽመት/ስንፌና/ኣቓልቦ 
ምስኣን ዜፌጠር ፀገም እዩ፤ ነዘይ ከዒ እዩ ‘ሰብ ዜሰርሖ’ ፀገም ምዃኑ ዜግለፅ። ብሓቂ’ውን 
ጎረባብትና ሱዲንን ግብፅን’ዃ እንተረኣይና ዜናብ ይረኽቡ ሓውሲ ምዴረ-በዲ ኮይኖም 
እናሃለዉ፣ ካባና ብዜኸዯ ናይ ዜናብ ማይ ዒቑሮም ብመስኖ ህዜቦም ክምግቡ በቒዖም 
ዜርከቡ። ኣብዙኣቶም ብጥሜት ዜረገፇ ህዜቢ ከዒ ኣይተርኣየን። ኣብ ትግራይ ይኹን 
ዴፌን-ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዴካ ህዜብካ ካብ ጥሜትን ስዯትን ምዴሓን 
ምተኽኣለ ነይሩ። ከም ታሪካዊ ኣብነት ክጥቀስ ዜግባኦ፣ ብስዉእ መለስ በዚብህ ተበግሶ 
ዕቀባ ሓመዴን ማይን ፕሮጀክት-ሽዋጣ ኣብ ኣበርገለ/ተምቤን ካብ 1975-77 ዒ/ም ተፌቲኑ 
ፅቡቕ ፌርያት ከርኢ ምስጀመረ “ብዘሕ ገንብ ኣጥፉእናሉ” ብዜብል ሰበብ ብኒ ኣይተ 
ስብሓት ውዱት ከምዜተዒናቐፇ ንዜክሮ ኢና። ሓውና መለስ በዚብህ ከዒ ብሕርቃን ነቲ 
ውዴብ ጠንጢኑ ለንዯን/እንግሊዜ ምስ ኣተወ ዒርሰ-ቅትለት ፇፂሙ ተባሂሉ። እቲ 
ዴርቂ’ውን ብዜኸፌአ መጠን ቀፂሉ።   

እዘይ ስዑቡ ዜመፀ እቲ ስዯምም ናይ 77 ዒ/ም ከቢዴ ዴርቂ ንኸየጥቅዕ ይኹን ምስ 
ጀመረ’ውን ንምክልኻል፣ በቲ ውዴብ እዘይ ዜበሃል ዜረብሕ ስጉምቲ ኣይተወሰዯን ጥራሕ 
ይኮነ ሳላ እኒ ስውእ መለስ በዚብህ ተጀሚሩ ዜነበረ መፌትሕታት’ውን ቂሂሙ 
ከምዜተርፌ ተገይሩ እዩ። ኣብቲ ነብሲ-ኣዴሕን ፕሮጀክት ክውዕል ተመዱቡ ዜነበረ ናይ 
ኪኢላናን ንዋትን ቀረብ ናብ ካልእ ማሌሊታዊ መዯብ ተሳሒቡ እዩ። ኣብዙ እዋን እዘይ 
ቀውዑ ኣብ ኣቕማራ መዋፇሪ (ዜባን ወርዑ) ኣብ ዜተካየዯ ኣኼባ ፖሊት-ቢሮ ህወሓት፣ 
ምዴላው መስራቲ ጉባኤ ማሌሊት ናብ ንውሕ ዜበለ ገዛ ክመሓላለፌ እሞ እቲ ብቑዕ 
ተጋዲላይን ንዋትን ነቲ ብዴርቂ ዜጥቃዕ ሎ ህዜብና ንምህጋዜ ክምዯብ ሓሳብ በሪሁ 
ሓሳብ ኣቕሪቡ ብዴምፂ በዜሒ ተነፀጉ። “ማሌሊት እንተዴኣ ተመስሪቱ ኩሉ ፀገም 
ብሳይንሳዊ ኣገባብ ክፌታሕ እዩ” በሉ ኣይተ ስብሓት፣ ኣባይን ለገሰ ዛናዊን ተኸታቲሎም። 
ስዩም ኣይነበረን፣ ሱዲን ኮይኑ ግን ናይኒ ስብሓት ሓሳብ ዯጊፈ እዩ።   

2ይ/ ጥቕዒት ዴርቂ ተጋዱደ ህዜቢ በቢ ቁሸቱ ከም ቆፅሊ ምርጋፌ ምስጀመረ፣ ዒቕሚ 
ዜረኸበ ከዒ ናብ ሱዲን ክስዯዴ ተነጊርዎ ፍቖድ በረኻ ኣዴያቦን ወልቃይትን ብይ ሓዯ 
ኣላዪ ጠብጠብ እናበለ ክሃልቕን፣ ኣዯታት ውላዯን ሓዙለን ምኽያዴ ተስኢንወን ኣብ 
እግራ መቐር ኣፀጊዏን ክፍሓኻ ከነዋን፤ ዜኻአለ ከዒ ስኑ ነኺሱ ድብ ሱዲን ክሰግርን ከሎ፣ 
እኒ ስዩም መስፌን ነቲ ሱዲን ዜኣተወ ብኣሻሓት ዜቑፀር ብዴርቂ ዜማሰነ ስደዴ ህዜቢ 
ንውሑዲት ተራ ተጋዯልትን ተሓባበርትን ገዱፍም እቲ ናይ ረዴኤት ገንብ ፅዑኖም 
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ማሌሊት ክምስርቱ ናብ ወርዑ ይግስግሱ ነይሮም። ኣይተ ስዩም ናይ ማሌሊት ዕዴምተኛ 
መሪሑ ጥራሕ ይኮነ ንማሌሊት ውዴስ መዜሙር ኣቀናቢሩ እናመረ እዩ ወርዑ 
ኣትዩ። ኣብ ሜዲ ዜነበርና’ውን ምስ ኩሉ “መሪሕ-ባእታ” ዜተብሃለ ነባር ተጋዲላይ 
ተጠቓሊልና ናብ ወርዑ ከተትና። ኣብ ወርዑ ካብ 800 ይውሕዴ ጉባኤተኛን፣ ንዕኡ 
ዜምግብ - ዜሕሉን ዜላኣኣኽን ዯሚርካ 2 ሽሕ ተጋዲላይ ክኸውን እዩ ተኣኪቡ ዜነበረ። 

ስዋ ተፀሚቑ በቢመዒልቱ ስጋ ከፌቲ እናቐረበ ተራእዩ ይፇልጥ ዴግስ፣ ብናይ’ቲ ውዴብ 
ባህላዊ ጉጅለታት ምሸት-ምሸት እናተጎየለ፣ ንሓዯ ወርሒ ዜኣክል ተፇሲጉ እዩ። እታ 
ልዯት ማሌሊት ተብስር ናይ ስዩም መዜሙር ግና ኣብ ሞንጎ ከይዱ እቲ’ጉባኤ ጊዛ 
እናተውሃባ በቲ ጉጅለ ‘መሪሕ-ባእታ’ ጉዲይ ወፃኢ ኣቢላ ሓጎሳ ትገልፅ ነይራ። ሃፀይ ሃይለ-
ስላሴ ልዯቶም ዯርግ’ውን ምስረታ ኢሰፓ ብእዋን ዴርቂ ከብዕሉ ኬክ ቆሪሶም፣ ዊስኪ ካብ 
ወፃኢ ሃገር ኣፅዑኖ ተባሂሎም ዜተወገዘሉ ጊዛ ክዜክሮ ከለኹ ኣብ ወርዑ ምስ ዜካየዴ 
ሎ ናይ ማሌሊት ምስረታ ዴግስ ብምንታይ ዴኣ ይፌለ ዜብል ሕቶ ከልዕል ስነ-ሞገታዊ 
ኮይኑ እረኽቦ። ኣብ ማእኸል ስካሕክሕ ዴርቂ ኣብ’ቱይ ዜመስል ዴግስ ምስታፌ  ውነ 
ንለዎ ሰብ እንተናአሰ ናይ ሕሊና ስቅያት ሕዴር እዩ ነይሩ። በሰላኡ’ውን ብቐሊሉ 
ዜጠፌእ ኣይኮነን። እዙ ሕዜን-ስዯምም ትርኢት በዘይ ጥራሕ ብቅዕ ኣይነበረን። 

ጉባኤ ተወዱኡ በቲ ጉባኤ ዜተመረፅና ማእኸላይ ኮሚቴ መዯባት ስራሕ ንምወፃእ 
ተኣከብና። ሓዯ ካብቲ ስራሕና ባጀት ምምዲብ ነይሩ። በቶም ብዴርቂ ረገፈን ኣብ ሱዲን 
‘መፅለሊታት’ ዜርፌረፈ ለዉን ህዜብና ስም ዜተኣከበ ጥረ ገንብ፣ ሓዯ ሚኢቲ ሚልዮን 
ቅርሺ (100.000.000)፣ ኣይተ ኣውዒሎም ወልደ ብጉጅለ ስዩም ተዒጂቡ ካብ ሱዲን 
ብካሻታት መሊኡ ኣምፂኡ እኒሀ። ኣጀንዲ በጀት ምዯባ ምስተልዒለ፣ ለገሰ ዛናዊ 
ተቐዲዱሙ 45% ንህወሓት ስራሕ መካየዱ፣ 50% ንማሌሊት እግሪ መትከሊ፣ 5% ብዴርቂ 
ንዜተጎዴኡ ከባቢታት ይውዒል በለ። ኣባይ ዯገፍ፣ ስብሓት ሰዒበ፣ ስዩም ቀፀለ። እዙ ባጀት 
መቐሎ ተቐባልነት ዜረኸበ መሰለ። በሪሁ ኢደ ኣልዑሉ “ኣንቱም ሰባት ዴርቂ ብጥቀዖ 
ህዜብና ስም ዜተኣከበ ገንብ ነቲ ህዜቢ እንምዴቦ ገንብ ልዕል ክብል ኣለዎ” በለ (ቃለ-
ጉባኤ ኣብ ቴፕን ወረቐትን ተታሒዘ’ዩ)። ሓሳቡ ዜዴግፌ ኣይተረኽበን፣ ስለዘይ ናይ ለገሰ 
ባጀት መቐሎ ኣብ ግብሪ ወዒለ። ካብታ ዕለት ንሳ እዝም ሰባት ኣራዊት’ምበር ሰብ 
ኮይኖም ክረኣዩኒ ኣይካአሉን። ዜኾነ ኣራዊት ከዒ ንወገኑ ከም’ይጭክን ከስተንትኖ 
ከለኹ፣ ነዙኦም ስም ሰኣንኩሎም።  

በዙ ኣንፃር ግና ጋዛጠኛ ሃይላይ (ገፅ-297) “ሕዙ ስዩም ወዱ-ኸውሊ… እዩ ሎ። ኣብ 
መዒልቲ ክሳብ ሓዯ ሚኢቲ ሰብ ይሞውት ኣሎ። እዙ እንትኸውን ስዩም ብዒይኑ ይርኢ 
ኣሎ። ነብሱ ይልብለብ፣ ልቡ ብሓን ይዯሚ” ይብል። ጠገለ ይብሉ፣ ይገጣጠም ውዲሰ! 
ልቡ ብሓን ዜዯሚ ሰብ ነቲ ዴመዮ ፀገም ክፇትሕ ቀዲምነት ክህብ’ድ የብሉን?  ብስም 
እቲ ፅጉም ህዜቢ ዜተተኾቦ ናይ ረዴኤት ገንብ ኣብ ናይ ባዕሉ ፓርቲ (ማሌሊት) መዯብ 
ዴዩ ከውዕል ለዎ? ፌርቁ እኳ’ድ ነቲ ፅጉም ህዜቢ ኣይገዴፇሉን? ብሱሩ’ኸ ኣብ መዒልቲ 
ክሳብ ሓዯ ሚኢቲ ሰብ ክመውት እናራኣካ፣ እዙ ኩነታት’ዙ ረጊፅካ ናብ ሙሉእ ወርሒ 
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ዜወስዴ ምስረታ-ማሌሊት ዴግስ እሞ እናመርካ ‘መሪሕ-ባእታ’ በለ መሪሕካ ይምፃእ’ድ? 
እዙ ዒይነት ጭካነ ኣራዊታዊ እንተተብሃለ ኣይንእሶን’ድ ? ከም’ከማይ ብጌጋታትካ ጣዕሳ 
ምርኣይ፣ ነቲ ጥፌኣትካ ከዒ ሰዒባይ ወለድ ከይዯግሞ ከም ተሞክሮ ምሕላፌ እምበር ይኮነ 
ታሪክ ክተጥልቕ ምፌታን ‘ሓባል’ስያ መጠመቲኣ ትኩሓል’ ብል ኮይኑ ኣብ ከፈእ ጊዛ 
ክፌፀም ከሎ ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን ምዴራብ እዩ። 

ቀፂሉ ጋዛጠኛ ሃይላይ (ገፅ-299) “ገለ ገበርቲ ሰናይ ነቲ ኣብ ሱዲን ሎ ስዯተኛ ብሓዯ 
ገፅ እንትሕግዘ ብኻልእ ገፅ ዴማ ብሰብኣዊ ክብሩ ተዋስኦ ክሰርሑ ይፌትኑ ነይሮም” 
ይብል። ናይ ኣገላልፃ ክእለቱ ጨለ ነይሩ፣ ኣወዒዕልኡ ግና ኣይፇለጠሉን። ተውሳኹ፣ 
ኣይነበረ-ኣይረኣየ ኣጋጊዮሞ ኣለዉ። ገበርቲ ሰናይ ነቲ ስደዴ ብሓዯ ገፅ እንትሕግዘ እኒ 
ስዩም ከዒ እቲ ሓገዜ ፅዑኖም ናብ ወርዑ ኣምፂኦም “ማሌሊተይ…” እናበሉ ወርሒ ሙሉእ 
ሳዕሲዖም። ኣየነዎት እዮም ብሰብኣዊ ክብሪ ህዜብና ተዋስኦ ዜሰርሑ ለዉ? እቶም ብሓዯ 
ገፅ ዜሓገዘ’ድ ወይስ ንቲ ሓገዜ ሒዝም ክጉይሉ ወርዑ ዜወረደ? (ሃይላይ መልስ! እሞ 
ሕሊናኻ ዜመርሐካ እምበር መልሲ ዯሊኻ ናብ’ኒ ስዩም እንተኼዴካ ዲግም ከጋግዩኻ 
እዮም ንበሎ።) 

3ይ/ ልዕል ኢሉ ከምተገለፀ መፌትሒ ዴርቂ ኣብ ምሕባር ዜተፇላለዩ ሓሳባት ካብ 
ሓዴሓዯ ተጋዯልቲ ይቐርቡ ነይሮም። ናይ ሽዋጣ ፕሮጀክት ዒይነት ዕቀባ ማይን 
ሓመዴን፣ ናይ ማሌሊት ዒይነት ዒበይቲ ኣኼባታት ተሪፍም እቲ ብቑዕ ተጋዲላይ (መሪሕ-
ባእታ) ዴርቂን ሳዕቤናቱን ኣብምቁፅፃር ክዋፇር፤ ዜበዜሕ ረዴኤት ህዜቢ ኣብ ምዴሓንን 
መሊስካ ኣብ ምቁቓምን ክምዯብ ወተ ዜብሉ ነይሮም። ብኣንፃሩ ማሌሊት 
እንተተፇጢራን ብ2 እግራ ምኻዴ እንተጀሚራን ኩሉ ፀገም ብሳይንሳዊ መምርሒ ክፌታሕ 
እዩ ዜብል ህረፌ ስልጣን በገሶ ውዱት ማእኸል ዜገበረ ምላሽ ይወሃብ ነይሩ። 

4ይ/ እዝም ዴርቅን ኣፇታትሕኡን ኣመልኪቱ ዜቐርቡ ዜነበሩ ዜተፇላለዩ ሓሳባት ኣብ 
ገፉሕ መዴረኽ ስሩዕ ተ ኣይተገበረሎምን። ምኽንያቱ እቶም ህዜቢ ቐዯመ ሓሳብ 
በግሱ ሰባት ከም ውዴብ ከይትዒቢ/ከይትምዕብል ዕንቅፈ ጌረካ ብምቑፃር፣ ለገሰን 
ስብሓትን ንብዘሕ ዒመታት ብዜተነጉዎን ተሓባበርዎን ስዉር ውዱት ባይታ 
ኣስኢኖሞም እዮም። ዴሕር ኢሉ ከዒ ግልፂ ብዜኾነ መተ ኣብ ልዕሊ ግደሳት ተጋዯልቲ 
ናይ ምእሳር፣ ምቓታል፣ ምብራር፣ መጥቃዕቲ ብምክያዴ እቲ ፀረ-ህዜቢ እኩይ ውጥኖም 
ኣብ ግብሪ ከምዜውዕል ገይሮም እዮም። ኣይተ ስዩም ከዒ ናይዝም 2 ሊቀ-ተንኮላት ሰዒቢ 
ኮይኑ እዩ ኣብዘይ በፂሑ። 

ኣብዙ ኣሸጋሪ እዋን እዘይ ነይሩ ምዕባለ-ውዴብ ዒገቲ/መዏንቀፌቲ/ዜተሸኸሉ ተባሂሉ ኣብ 
ጉባኤ ዜተመረፁ እኒ ተኹሉ ሃዋዜ፣ ግዯይ ርኣፅዮን፣ በሪሁ (ኣረጋዊ በርሀ)፣ ዴሓር ኣብ 
ፀቢብ ኣኬባ ማ/ከሚቴ ማሌሊት/ህወሓት ብውዱት እኒ ለገሰ ዜተወገደ። እቲ ሃይላይ (ገፅ-
308) “ዜኻኣለ ይጉየ፣ ዜዯኸመ ይሳለ፣ ይካኣለ ይተኣለ” ዜብል ህንደዴ ማሌሊታዊ 
ጭርሖ ኣብ’ይ ቦትኡ ዜሰኮዖ፣ ነዝም ዜተጠቐሱ ተቓወምቲ ጥራሕ ይኮነ ንኻልኦት 
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ብዘሓት ናይ እማን-ግደሳት / ለባማት ተቓለስቲ’ውን ንምብራር፣ ንምእሳር፣ ንምቕታል 
ከኽእል ዜተምሃ ናይ ጭካነ ጭርሖ እዩ ነይሩ። እዙ ሰንካም ጭርሖ ሕዙውን ኣብ ግብሪ 
ይውዕል ኣሎ።  

5ይ/ ብስም ዴርቂ ጥቅዖ ህዜብና ዜተኣከበ ሓገዜ 95 ሚልዮን ቅርሺ ንህወሓት ስራሕ 
መካየዱን ንማሌሊት መትከሊ እግርን፣ 5 ሚልዮን ከዒ ንቲ ህዜቢ ከምተመዯበ ቅዴም’ኢሉ 
ጠቒሰ ኣለኹ። ንህዜቢ ሓገዜ ተባሂሉ ካብ ዜታኣከበ ገንብ 95% ንናይ ባዕሎም ናይ 
ስልጣን ሕልሚ መርወዪ ኣውዑሎም፣ 5% ነቲ ህዜቢ ክምዴቡሉ ከለዉ ንይምሰል ምዃኑ 
ዜጠፌኦ ሰብ ኣይህሉን፤  ምናልባት ከምኣቶም ኣራዊታዊ ጠባይ ዜወረሰ ሰብ 
እንተይኮይኑ። ካብ ብሱሩ ፀገም ህዜቢ ዜፇትሕ ዕላማን ተበግሶን ስለይነበረ፣ ሕዙ’ውን 
ስለየለ እቲ ዴርቂ ስዕቦ መከራ ሽዐ ይኹን ሕዙ ክፌታሕ ኣይከኣለን። እኳ’ዴኣ ገዱደ 
ይርከብ። እቲ የመና ዜገርም ከዒ ብበን ሃፀይ ሃ/ስላሴ  ብኣሽሓት ዜቑፀር ህዜቢ ብዴርቂ 
ይጥቃዕ ነይሩ፤ ብእዋን ዯርግ ወሲኹ ናብ ሚልዪናት ተፀጊዩ። ብበን ለገሰ ዛናዊ ግና 
የመና ከፉኡ ብዒሰርተ ሚልዮናት ዜቑፀር ህዜብና ተጠቃዒይ ምዃኑ እዩ፣ እሞ’ኸዒ ‘ገጠር 
ማእኸል ዜገበረ ኢኮኖሚዊ ፕሮግራም ነተግብር ኣለና’ እናተብሃለ ። 18 ዒመታት 
ብተኸታታሉ ንርእዮ ለና መሪር፣ መሕኒ፣ መዋረዱ ሓቂ ንሱ እዩ። 

እዙ መሪር ሓቅታት ኣፌጢጡ እናሃለወ ጋዛጠኛ ሃይላይ (ገፅ-290) “ሕዙ ዯርጊ ብዚዕባ እቲ 
ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ትግራይ ዜወረዯ ሓዯጋ ዴርቂ ዜሓስበሉ እዋን ኣይኮነን። ኢሰፓ 
ዜምስረተሉ እዋን ስለዜኾነ …” ይብለና ኣብ ምስረታ ኢሰፓን ማሌሊት ቆልዒ ዜነበረ 
ጋዛጠኛ። ማሌሊት ኣብ ዜምስረተሉ እዋን (1977 ዒ/ም)፣ እኒ ኣይተ ስዩም ብዚዕባ እቲ 
ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ትግራይ ዜወረዯ ስካሕክሕ ሓዯጋ ዴርቂ ሓዱጎም ማሌሊት እትበሃል 
‘ዑፌ መስቀል’ ከዋልደን እግሪ ከትክሉን ካበይ ናበይ ከምተጉዒዘን ክንዯይ ከምባኸኑን 
ግን ኣይትንክፍን። እዃ’ዴኣስ “ስዩም መስፌንን ካልኦት ኣመራርሓ ህወሓትን ነቲ ኣብ 
ልዕሊ ህዜቦምን ውዴቦምን ንፀላለወ ሓዯጋ ንምፌታሕ ላዕልን ታሕትን እንትብሉ …” 
እናበለ የውዴሶም (ገፅ-292)፣ ውዲሰ ከንቱ!። 

ክኸውን ዜግበኦ መለኪዑና ኩነታት ህዜበና እንተኾይኑ፣ ዯርግ በይኑ ዜኹነነሉ ስነ-ሞገት 
የለን። ክንዱዘይ ዜኣክል ገዙፌ ሓሶት ዜጋዋሕ ሎ እኒ ስዩም ኣብ ልዕሊ ዴርቂ ጥቆዖ 
ህዜብና ዜፇፀምዎ ኣራዊታዊ ግፌዕታት ንምሽፊን ዜሃቀነ ሜላ ከይኮነ’ውን ኣይተርፌን! 
መቸም ጋዛጠኛ ሃይላይ እዙ ፅውፅዋይ የቀነባብሮ’ምበር ባዕሉ ዜፇጠሮ ሜላዊ ስንከሳር 
ክኸውን ኣይኽእልን፤ ምኽንያቱ ሃይላይ - ወዱ እቲ ጀግና ተጋዲላይ ሓዴጉ ካብ’ኮነ - 
ቆልዒ ኮይኑ ዜሓለፍ ታሪክ ቃልሲ ህዜብና ንስዩም ማእኸል ገይሩ ‘ንቱ’ ሎ። ሰነዲት 
ኣብ ቴፕ፣ ኣብ ወረቐት ሰፉሩ እናሃለወ ኣይተጠቐመን። እቲ ታሪክ ኣዴቂቖም ዜፇልጡ 
መንጎኛታት ወይ ነፃ ሰባት ብበዜሒ እናሃለዉ መስከርቲ ገይሩ ኣየቕረበን። ስለዘይ ዜኹሉ 
ፅውፅዋይ ካብ መን’ዩ ሰኒቕዎ? ካብቶም ሕማቕ ታሪኮም ተሸፉኑ ክተርፌ ዜፅዕሩ ለው 
ሰባት ጥራሕ’ዩ ክኸውን ዜኽእል። ኣዚኒቑ ይጥቀሶም እምበር ብዋናነት ስዩም መስፌንን 
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ስብሓት ነጋን ኮይኖም ለገሰ ዛናዊ መምርሒ ወሃባይ ከምዜኾነ ካብ’ዙ ኣነፃፅራ ዜፅሑፌን 
ካብ ፖለቲካዊ ዜምዴና እዝም ሰባት ምርዲእ ይካአል እዩ።  

ብሱሩ’ኸ መፅሓፌ ሙሉእ ይክዉን ታሪክ፣ ውዲሰ አምሲልካ ጠማዙዜካ መፅሓፌ 
መበገሲኡ እንታይ እዩ? 

እዙ ጉዲይ ናይኒ ስዩም ሕልሚ ርዊ ብምዃኑ ጥራሕ ይኮነ ንውሉዴ-ወለድ ሕልፍ 
መልእኸቲ’ውን ኣብ ግምት ኣትዩ ብዐምቀት ክረአ ዴሊ እዩ። ሓዯገኛ ናይ ታሪክ ጉህሚ 
ተፇጢሩ ውሉዴ-ወለድ ዕንይንይ ከይብል፣ መልሲ ናይ’ዙ ሕቶ እዘይ ኣዲቒቕካ ምርኣይ 
ሓላፌነት ናይ ዜስመዖ ኩሉ ስራሕ እዩ። ብቐዲምነት ፌልፌል ናይ’ዙ “ፅንዒት” ዜተባሃለ 
መፅሓፌ እኒ ስዩም እምበር ሃይላይ ክኸውን ከምይኽእል ብናይ ዕዴመ ግብጦ ክብፃሕ 
ዜክእል’ዩ። እዘይ ኣመልኪቱ ኣይተ ኣስገዯ’ውን ፅቡቕ ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። እዙ ናይ 
ሓሶት ታሪክ ኣፅሒፍም፣ መሪቖም ናብ ዕዲጋ ርጋሕቲ እኒ ስዩም እዮም።ናይ ባዕሎም 
ኣንቅድ እንተይኸውን ሃይላይ ይኮነ ታሪክ ትፅሕፌ ኣለኻ ኢሎም መቛረፅዎ ወይ 
ምኣሰርዎ፣ ከምቶም ሓሶት ፅሒፌኩም እናተብሃሉ ተኣሲሮም ዜርከቡ ጋዛጠኛታት። 

እኒ ስዩም ናይ ሓሶት ታሪክ ንምንታይ የዴልዮም? መልሱ ከቢዴ ኣይኮነን።ብናይ ሓፊሽ 
መሪር ቃልሲ ተጎላቢቦም ኣብይተፀበይዎ ስልጣን ስለዜዯየቡ፣ እሞ ነቲ ዒብዪ ስልጣን 
ዜምጥንን ምስ ታሪክ ሰሪሖም ዜኽበሩ ሰባት ማዕረ ዜሰርዕን ታሪካዊ ክብሪ ምልባስ 
ስለዴለዮም’ዩ። እዙ ትምኒቶም እዘይ ብጋዛጠኛ ሃይላይ ኣቢሎም ክፇጥርዎ ጀሚሮም 
ኣለዉ። 

በዙ ፅባሕ ዜለቅዎ ስልጣን ልቦም ተዯፉኑ ዴኣ’ምበር፣ ካብ ኣጀማምርኡ ኣትሒዘ ነቲ 
ቃልሲ ከም ውላድም ዜፇልጡ ሰባት ከቃልዐና እዮም፣ እቲ ህዜቢ’ውን ክዕበና እዩ ክብሉ 
ምኸኣሉ። ግን ቃልዐ ከምዜህልዉ ይፇልጡ’ምበር ንህዜቢ ስለዜንዕቑ ብዘሕ ኣይስከፈን። 
ብሓዯ ገፁ ዕጡቕ ሰራዊት ሒዜና ህዜቢ ኣበይ ከይበፅሕ’ዩ ዜብል ናይ መላኻይ 
(ዱክተአተርያዊ) ጠባይ ኣለዎም። በቲ ካልእ ገፅ ብዒብይኡ ከዒ ካዴረ ሒዜና፣ መራኸቢ-
ብዘሃን (ሜዴያ) ተቖፃፂርና ህዜቢ ዜበልናዮ ክቕበል አለዎ ዜብል ፇሊጥ ካብ ሜዲ 
ኣትሒዝም እናተጠቐሙሉ ኣብዘይ በፂሖም እዮም። ማሌሊታዊ ፇሊጥ ይብልዎ!  

ኣብ’ዙ እዋን ስዩም ናይ ለገሰ ምእዘዜ ተኸታሊ እዩ። መላኻይ ጠባይ ለገሰ ኣብ ግምት 
ብምእታው፣ ሕዙ ኩሉ ተበግሶ ለገሰ ክፇልጠኦ ኣለዎ’ሞ ናይዙ መፅሓፌ ኣጀማምራን 
ኣፇፃፅማን ለገሰ ክፇልጦ ግዴን’ዩ። ለገሰ ከዒ ካብ ስዩም ንላዕሊ ሓደሽ ናይ ታረክ ቅብኣት 
ዴልዮ ፌጡር እዩ። ቅዴም ክብል “ ኢትዮጵያን ያለ መለስ ማሰብ ኣይቻልም “ (ብይካ 
መለስ ኢትዮጵያ ኢልካ ምሕሳብ ኣይካአልን) ዜብል ጭርሖ ተቐሪፁ ከምዜረአና 
ኣይንስሕቶን። ‘ሓቀኛ ታሪክ’ እናበልካ ውዲሰ ምፅሓፌ ተጀሚሩ ዜኒሀ ፇሊጥ ኣበይ 
ከብፀሐና ከምዜዒለመ ብጋንኡ ምስትብሃሉ ግዴን ኣዴላዪ እዩ። ስለዘይ ቀንዱ ዕላማ ናይ 
‘ፅንዒት’ ተበግሶ ናይ ለገሰ ዛናዊ ሓደሽ ታሪክ ንምፅሓፌ ባይታ ምምዴማዴ ክንግንብ 
የዴሊ። በዙ ናይ ስዩም ፅውፅዋይ ኣቢሉ መጥዒሚ ዜኽውን ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ። ናይ 
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ስዩም መወዴስ (‘ፅንዒት’) መፇተሺ እዩ። ብንፁር ኣፅሪኻ ንይፇለጥካዮ ሓይሊ ፀላኢ 
ብንእሽተይ ጉጅለ ውግእ ፅሒርካ ኢኻ ዒቕሙ እትምዜኖ። ውዲሰ ስዩም ዒይነት ፅውፅዋይ 
ህዜቢ ሓቂ መሲልዎ’ድ ይቕበሎ? እንታይ ዒይነት ተቓውሞ ከጋጥም ይኽእል? ተቓውሞ 
እንተጋጢሙ’ኸ ከመይ ንኣልዮ? ወተ. ዜበሉ ኣፀጋሚ ሕቶታት ከመይ ከምዜስገሩ 
ንምርኣይ እዩ። ናይ’ዙ መፇትሺ ስዉር ብልሓት ይትረፌ’ድ ጋዛጠኛ ሃይላይ ኣይተ 
ስዩም’ውን ክርዴኦ ኣይካአለን፤ ንባዕሉ ተወዱሱ ስለሎ ብታሕጓስ ዯንዙዘ እዩ። 

መተካእታ ይብሉ ህይወቶም ወፇዩ፣ ናይ በዒል ስሑል፣ ኣግኣዙ፣ ሙሴ፣ ድ/ር 
ኣታኽልቲ፣ ረዲኢ፣ ማርታ፣ መብራት፣ ፀጋብርሃን፣ ገብሩ፣ ሰበሮም፣ እምሩ፣ ተ/ሃይማኖት 
ሸሪፍ፣ ምሕረት፣ ወዱ-ሓጎስ፣ ኣልማዜ፣ ብርሽዋ፣ ኣርሴማ፣ ከማል፣ ኣሕፇሮም፣ ብሩኽ፣ 
መንጅር፣ ከበዯ፣ ጅፌዑት፣ ሰመረ፤ ክንዯይ ብኣሽሓት ዜቑፀሩ በላሕቲ፣ መስተውዏልቲ 
ጀጋኑ ተቓለስቲን ኣምሳያኦምን ቖፂርና ክንወፆ፤ ሕብን ታሪክን ስሞምን ተሸፊፉኑ ሎ 
ናይ’ዝም ቃልሲ ከይጎዴኦም ተሸጓጦምን ተጎላቢቦምን ዜሓለፈ ኣምሰልቲ (ስዩም/ለገሰ 
ሰዒብቶምን) ይነበረ ታሪክ ንምፌጣር እዩ። ኣብ’ቲ ቃልሲ ዯራኺ ኣስተዋፅኦ ከመዜገቡ 
ኣካሎም ጉዯሉን ዜተለሓሓፁን ወናማት ተቓለስቲ ብህይወት እናሃለዉ ከምየለዉ 
ዜቖፅር ሕፌር ፅዩቕ ተግባር እዩ። ግን እንታይ’ሞ ይኹን ‘እንተሸፇንካያ ይትሽፇን 
ሓቀኛ ቕያ …እንተተሓብአት’ውን ተቐላዑት እያ’ ክብሉ በዒል ሙሉጌታ ብቲ ሙቁር 
ዛማኦም፣ ሓቂ ብሓሶት ምትካእ ከምይካኣል ኣብ ህዜቢ ኣስሪፆም እንዴዮም!!! ህዜቢ 
ብግደሳት ዯቁ ኣቢሉ ታሪኩ ክሕሉ ይግባእ። ብፌላይ ናይ ታሪክ ምሁራት ባዕላዊን 
ሞያውን ሓላፌነት ከምለኩም ከውስእ እፇቱ። ዋጋ ታሪክ ብመለበማይነቱ ይምን!!! 

ኣረጋዊ በርሀ 

ሄግ - ኔርላንዴስ   

09-10-2009          

           

 


