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አጉሌ ሙገሳ ወይስ እውነተኛ ታሪክ? 

ይህ እንዯ ርእስ የቀረበው ጥያቄ የ”ፅናት” ፀሓፉዎችንና አሞጋሾችን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ጋዜጠኛ ሃይሊይ ሓዴጉ እውነተኛ (የህወሓት) ታሪክ ብል “ፅንዓት” (ፅናት) በሚሌ ርእስ 
በ338 ገፆች ሊይ በትግርኛ የተፃፇ “ውዲሴ ስዩም” ሉባሌ የሚችሌ መፅሓፌ አቅርቧሌ፡፡ 
መፅሃፈ ገና ከመቅዴሙ ጀምሮ ያሌነበረንና ያሌተዯረገን ክንዋኔ አቶ ስዩም (አምባዬ 
መስፌንን) እና አቶ መሇስ (ሇገሰ ዜናዊን) በማሞጎስ መሌክ ይጀምርና በተረት ተረት 
ያሌቃሌ፡፡ ዴርጊቱ የዴርጅቱን ታሪክ ሇሚያውቅ ሰው ሌብን የሚያቆስሌ፤ በጣምም 
የሚያሳዝን ነው፡፡ ሇዚህ ሌብ-አቁስሌ ዴርጊት እንግዱህ መዴሃኒቱ እውነቱን መናገርና 
መፃፌ ብቻ ነው፡፡ 

በመቅዴሙ ሌጀምር፣ በዚህ መፅሓፌ መቅዴም ገፅ V ሊይ “መሇስ … የትጥቅ ትግለን 
ከጀመሩትና ወዯ ኤርትራ ሄዯው ወታዯራዊ ስሌጠና ከወሰደት አንደ እንዯሆነ” በሌበ-
ሙለነት ይገሌፃሌ፡፡ ሁሇቱም ጥቆማዋች ከእውነት የራቁ (ውሸት) ናቸው፡፡ መሇስ (ሇገሰ 
ዜናዊ) 1ኛ. የትጥቅ ትግሌ ከጀመሩት ውስጥ አይዯሇም፤ 2ኛ ወዯ ኤርትራ ሄድ 
የስሌጠና ትምህርት አሌወሰዯም፡፡ እንዱያውም መሇስ (ሇገሰ) ሇስሌጠና ከተመዯቡት 
ቆራጥ ሰዎች (ጓድቹ) አስመራ ሊይ ሸሌኮ፣ አምሌጦ፤ ከወራት በሁዋሊ አባይና ሃይለ 
ስሌጠናውን አቋርጠው ወዯ ዴርጅታዊ ስራቸው ሲመሇሱ በዓዱዃሊ/ኤርትራ ከተማ 
ተዯብቆ ያገኙት ሰው ነው፡፡ በዚህ የውሸት ርችት የጀመረው መፅሓፌ ወዯ መጨረሻ 
አካባቢ ሊይ ዯግሞ (ምዕራፌ 9 ገፅ 322) ዯራሲው ሃይሊይ  “መሇስ ገና ከጠዋቱ ጀምሮ 
ስሌ አእምሮ ያሇው፣ አስተዋይና ጭምት…” እንዯነበረ ይገሌፅና “ዴፌረት፣ ጀግንነትና 
ፅኑ የትግሌ መንፇስ መገሇጫዎቹ ሆኑ፡፡” ብል እንዯነበረና እንዯሚያውቅ ግጥም 
አዴርጎ ይመሰክራሌ፡፡ አዴዋና ኣዱ ዲዕሮ ሊይ ሁሇት ጊዜ የትግሌ ጋድቹን ጥል 
ከውጊያ የሸሸው ታጋይ መገሇጫዎቹ ዴፌረት፣ ጀግንነትና ፅኑ የትግሌ መንፇስ ከሆኑ 
እነዛ ሇህዝባቸው የተሰዉት፣ አካሊቸው የጎዯሇና የተሊሊጡት ታጋዮችስ ምን ዓይነት ስም 
ይውጣሊቸው? የሚሌ ስነ-ሞገታዊ ጥያቄን ይቀሰቅሳሌ። 

ይህ ሰው/ሇገሰ ዜናዊ በ81 ዓ/ም ሇዋሽንግተን ፖስት (Washington Post 1989) ጋዜጣ 
በሰጠው ቃሇ ምሌሌስ “ዓዱ ዲዕሮ ሊይ ቆስዬ ጥይቷ ወዯ ጭንቅሊቴ ገብታሇች’’ ብል 
የዋሸውም እንዯ እውነት መቀበሌ አሇብን ማሇት ነው? ጓድቹን ጥል በሽሽቱ ሊይ ውሸት 
የሚጨምር ሰው “ቆራጥ፣ ጀግና፣ ፅኑ የትግሌ መንፇስ ያሇው ከተባሇ “ዘበንያ ግርምቢጥስ 
ማይ ንዓቐብ” ማሇትም “በተገሊቢጦሽ ዘመን ውሃ ወዯ ሊይ ይፇሳሌ” የሚሌ ያበው ምሳላ 
ጣሌ አዴርገን፣ አሌፇንም ሰውየው በዴርጅቱ አሰራር ከባዴ ቅጣት ሉዯርስበት ይገባው 
ወይም የዴርጅቱ አባሌ ሆኖ መቀጠሌ የማይገባው እንዯነበረ በመጥቀስ ወዯ ተነሳሁበት 
ዋናው ርእስ ማሇፈ ተገቢ ይሆናሌ። 

ይህንን በዚች አጭር ፅሁፌ ሊይ ያስቀዯምኩት መግቢያ የመፅሓፈ አጠቃሊይ ይዘት 
ተጀምሮ እስኪያሌቅ ዴረስ በውሸት ሊይ የተመሰረተ መሆኑን በማስታወስ መፅሓፈን 
ማንበቡ ጊዜ መግዯሌና ትውሌድችን የሚያወናብዴ መሆኑን ሇማስጠንቀቅ/መረጃ 
ሇመስጠት ያህሌ ነው፡፡ ከዚህ በሊይ የመፅሓፈ ዋና ትኩረት ስዩም መስፌንን ማወዯስ 
ሆኖ በተዯበቀ ሁኔታ ግን ሃይሊይን በመሳርያነት ተጠቅሞ እኩይ ተሌእኮ የያዘ በመሆኑ 
ማሇቂያ የላሇውን የሇገሰ ጉዴ ሇጊዜው አቆይተን በጀመርኩት የስዩም ውዲሴና የመሰሪ 
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መሌእክቱ ትብታብ ሇመፌታት ሌቀጥሌ፡፡ ከመቅዴሙ በተጠቀሰው ውሸት የጀመረው 
ፅሑፌ ዝቅ ብል በዛው በገፅ V ራሱ “ታሪካችን ባሇመፃፈ ምክንያት መጣመም 
ስሇሚያጋጥም ቆረቆረኝ” ይሊሌ ሃይሊይ፡፡ ይህ ስሜት ትንሽ እውነትነት ካሇው 
ጋዜጠኛው ሃይሊይ የስዩምን ስም ሇመገንባት ሲሌ ያሌዋሇበትን ዴርጊት አዯረገ እያሇ 
በያንዲንደ የመፅሓፈ ገፅ ያጣመመውን ታረክ ከዚህ ቀጥል በማቀርበው እርማት 
ሲገነዘብ በቁጭትና ሃዘን ሉሸነፌ ይችሊሌ፡፡ ወይ ዯግሞ የታጋይ አባቱ የሓዴጉ ከበዯ 
ወኔ ወርሶ እውነትን በማውጣት ሇቀጣዩ ህይወቱ የሚስኮራ ታሪክ ይስራ ይሆን?  

ይህ ወጣት ወንዴማችን በቋንቋው ያፃፃፌ ችልታው የሚዯነቅና ሉበረታታ የሚገባው 
ነው፤ ይሁን እንጂ ስዩምን ባሌዋሇበት መስክ ሇማሞገስ ባዯረገው ጥረት ሇትውሌድች 
ሉተሊሇፌ የሚችሌ ትሌቅ የታሪክ ማጣመም ዴርጊት ስሇፇፀመ፣ ብርቱ ጎኑ ሳይረሳ፣ 
ከፌተኛ ክብዯት ያሇውን ስህተቱ ቶል ማረም በብዙ ምክንያቶች አስፇሊጊ ነው፡፡ እነዚህ 
ምክንያቶች ዯግሞ ከሱ ከራሱ ጀምረው ሁለም የተሰዉትን፣ የተጎደትንና በትግለ 
የተሊሊጡትን እንዯዚሁም ተከታዩን ትውሌዴ በቀጥታ የሚመሇከቱ የሚያሳዝኑና አስነዋሪ 
ስሕተቶች መሆናቸው ማስታወሱ ሇጊዜው ይበቃሌ፡፡ 

የተጣመመውን ወዯ ማስተካከሌ ከመግባታችን በፉት ‘እውነተኛ ታሪክ’ ምንዴን ነው? 
ከሙገሳስ በምን ይሇያሌ? የሚለ ጥያቄዎችን ባጭሩም ቢሆን ማየት የሚያስፇሌግ 
ይመስሇኛሌ፡፡ ‘እውነተኛ’ የሚባሇው ቃሌ ይቆይሌንና፣ ታሪክ ማሇት ራሱ ብናየው 
ሰባአዊ ፌጡር በእዴገቱ ሂዯት በጋራም ይሁን በየግሌ የሚፇፅማቸው ዴርጊቶች 
እንዯነበሩትና እንዯሆኑት ከመመዝገብ አሌፍ ሇምን እንዯዛ እንዯሆኑና የሚያስከትሎቸው 
እዴምታዎች ጥሩ ይሁኑ መጥፍ ትምህርታዊ በሆነ መሌክ ሇተከታዩ ትውሌዴ 
የሚያስተሊሌፌ ዓውዯ-ጥናት ነው፡፡ አሁን የሰው ሌጅ ያጋጠመውን ችግር ይሁን 
እርካታ፣ ሁዋሊ ቀርነት ይሁን እዴገት ሇመገንዘብ - ከዛ በመቀጠሌም ሇችግሮቹ 
መፌትሄ ሇመፇሇግ - ታሪክ የነበረ ዴክመትንና ጥንካሬን፣ መጥፍንና በጎን፣ ውዴቀትንና 
ትንሳኤን ከነመንስኤው ጋር በማስረጃ ዯግፍ በግሌፅ ማቅረብ አሇበት፡፡ ያሇፇን ዴክመት 
በትክክሌ ማወቅ ዯግሞ ስህተት እንዲይዯገምና ቀጣይ ጉዞን አመቺ ማዴረግ ነው፡፡ 
ስሇዚህም የታሪክ ፀሓፉ መሆን ቀሊሌ ስራ እንዲሌሆነ ግሌፅ ከመሆኑ በሊይ በሙያው 
መሰሌጠንንና ተገቢ ስርአት የተከተሇ ጥናት ማካሄዴን እንዯሚጠይቅ መገንዘብ 
ያስፇሌጋሌ፡፡ በዚህ ዓይነት ብቃትና አሰራር ጥረት ያሌተዯረገበት ትረካ ታሪክ ሉሆን 
አይችሌም፡፡  

በዚህ መሰረት፣ ታሪክ ተብል በቀረበ ፅሑፌ ሊይ በዝርዝር እያንዲንደ ክስተት 
በተጨባጭ (በአካሌ፣ በሰው፣ በሰነዴ) ማስረጃዎች መታጀብ አሇበት፡፡ ተጨባጭ 
ማስረጃዎቹ ዯግሞ አሻሚ ያሌሆኑ በሰነዴ ወይም በሰው የምስክርነት ቃሌ የሚረጋገጡ 
መሆን አሇባቸው፡፡ ከዚህ ውጭ የሚፃፌ ዴርሰት፣ ችልቻ የሚስፇሌገው ቢሆንም ተረት 
ተረት፣ ታሪክ-ቀመስ ሌበ-ወሇዴ፣ ‘ውዲሴ’  ወዘተ.. ይባሌ እንዯሆነ እንጂ ታሪክ - 
እንዱያውም ‘እውነተኛ ታሪክ’ ሉባሌ አይችሌም፡ ሉባሌም አይገባም፡፡ በማንም ይፃፌ  
‘ውዲሴ’ ከሆነ ዯግሞ የግዴ የሰነዴ ማስረጃ ወይም የሰው ምስክርነት አያስፇሌገውም፡ 
በክብረ-በዓሌ፣ በሃዘን ወይም በሰርግ ሊይ እንዯሚሰማው የተወሰነ ግሇ-ሰብን የሚመሇከት 
የተጋነነ ሙገሳ ነው፡፡ ሇምትወዯው ወይም ይጠቅመኛሌ ሇምትሇው ሰው መካብ፣ ባንፃሩ 
ዯግሞ ሇማትወዯው ሰው ማሳነስ እየተሇመዯ በመሄዴ ሊይ ያሇ ፀረ-ሓቅና ፀረ--እዴገት 
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ዝንባላ ነውና ሁሊችን ሌንታገሇው የሚገባ ማህበራዊ ነቀርሳ መሆኑ ከወዱሁ አሳስቤ 
ማሇፌ እወዲሇሁ።   

ጋዜጠኛው ሃይሊይ ‘እውነተኛ ታሪክ’ ብል ያቀረበውን መፅሓፌ የሚያነብ ሰው በተሇይ 
ዯግሞ የታሪክ አፃፃፌ ክብዯት የሚረዲና አሁን ታሪክ ተብል በቀረበው ሂዯት የነበረና 
በዛ የተሳተፇ ከሆነ የግዴ ሉያነሳቸው የሚገቡ ጥያቄዎች መኖር አሇባቸው፡፡ አንደና 
ትሌቁ ጥያቄ - ሃይሊይ ዕዴሜው ባሇመፌቀደ በፃፇው ታሪክ ተሳታፉ ስሊሌነበረ - 
የመረጃ ምንጩ ማን ነው? የሚሌ ሲሆን ያ ‘እውነኛ ታሪክ’ የተባሇው ዴርሰትስ በሰነድች 
የተዯገፇ ነው ወይ? ቃሇ-ምሌሌስ ያዯረገሊቸው ግሇ-ሰቦች አለን? እነማንስ ናቸው? (ነፃና 
ገሇሌተኛ ናቸው ወይስ “ወጠጤ ሇወጠጤ ሲመሰክርሇት እንዲንታረዴ በቃ …” 
እንዯሚባሇው ዓይነት ነው) የሚለትን ጥያቄዎችም አብሮ መታየት ያሇበት ነው፡፡  

እነዚህ፣ በሃይሊይ ‘ፅናት’ የተፃፈትን 338 ገፆች የሚዯግፈ ሰነድች (ሰነድች ሉባለ 
ከተቻሇ) የሁሇት ሰዎች ፅሑፍችና ሁሇት ከ’ወይን’ መፅሄት የየካቲት የ1992ና 1997 
ቅፆች ብቻ ናቸው፡፡ በመፅሓፈ የተካተቱት በስም ያሌተጠቀሱ ሰዎች፤ እንዯዚሁም 
ከዯዯቢት፣ ከአዘባና፣ ከኢሮብ የሚሉሽያ አባልች ከዛ በሊይ ዯግሞ ከው/ጉ/ሚ ስዩም 
መስፌን ጋር በጠቅሊሊ ከ35 ሰዎች ጋር የተዯረጉ ቃሇ-መጠይቆች ተጠቅሰዋሌ፡፡ በአቶ 
ስዩም ዙሪያ ያጠነጠነው ‘ፅናት’ ሇማብራራት እንዯ ሰነዴ የቀረቡት አራት ፅሑፍች 
ይዘታቸው በመጠንም ይሁን በአይነት 17 ዓመት ሊስቆጠረው መራራ ትግሌ የሚመጥኑ 
አይዯለም፡፡ ይህ ትሌቅ ጉዴሇት የሰነድች ወይም የምስክሮች እጦት እንዲሌሆነ ዯግሞ 
ማንም ሰው ሉያወቀው የሚችሌ እውነታ ነው፡፡ ታሪኩን በጥሌቀት የሚያውቁ በህይወት 
አገር ቤትም በውጭም እያለ አሌተጠየቁም። ከዚህ አሌፍም ከህወሓት ማ/ኮሚቴ 
ክፌፌሌ ማግስት ሇገሰ ዜናዊ ሁለም የዴርጅቱ ሰነድች ከመቀላ ሰብስቦ ወዯ አዱስ አበባ 
ወስድ በቁጥጥሩ ስር እንዲስቀመጣቸው ሇሃይሊይም ሆነ ሇስዩም የተሰወረ አይሆንም፡፡ 
እነዚህን ሰነድች ማጣቀስ ሇነሱ ይቻሊቸው ነበር። 

ሃይሊይ ስዩምን ጨምሮ ከ35 ሰዎች ጋር ቃሇ-መጠይቅ እንዲዯረገ ጠቅሷሌ፡፡ ይሁን 
እንጂ የተጠቀሱት ሰዎች የትኛውን መረጃ እንዯሰጡና በሃሊፉነት የሚስጠይቃቸው 
የትኛው መረጃ መሆኑ በምንም አይነት ከፅሁፈ ሉታወቅ አይችሌም፡፡ ስሇዚህ የ ’ፅናት’ 
ዴርሰት ሃቀኛ ታሪክ ከሚያሰኙ መስፇርቶች አንዴም የሇውም፡፡  

የ ‘ፅናት’ ን አጠቃሊይ ይዘት ታዝበን ስናበቃ ሌንዯርስበት የምንችሌ ዴምዲሜ አሇ፡፡ 
ይኸውም 1ኛ) ይህ ‘እውነተኛ ታሪክ’ የተባሇው ‘ፅናት’ ተጀምሮ እስኪያሌቅ ስሇ አቶ 
ስዩም ከሆነ፤ 2ኛ) አቶ ስዩም ቃሇ-መጠይቅ ሰጪም ከሆነ፤ 3ኛ) ከማንም በሊይ የስዩምን 
ዴርጊቶች የሚያውቅ ስዩም ራሱ ስሇሆነ፤ ሶስቱም ነጥቦች ተጠቃሌሇው ሲታዩ የዚህ 
መፅሓፌ ዋናው የመረጃዎች ምንጭ ራሱ አቶ ስዩም መሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ ስሇዚህ 
ጋዜጠኛው ሃይሊይ ራሱ ባሌነበረበት፣ ሰነዴ ባሊቀረበበትና ሁነኛ ምስክሮች ባሌጠቀሰበት 
ጉዲይ የዯረሰውን ፅሑፌ ‘ውዲሴ’ እንዲይሇው፣ በማወቅም ይሁን ባሇማወቅ ‘እውነተኛ 
ታሪክ’ ማሇቱ ተሳስቷሌ፡፡ ተራ ስሕተት ግን አይዯሇም። ሆኖም ያሌሆነ ታሪክ በሃይሊይ 
እንዱፃፌ የመረጃ ሃሳቡን ከማፌሇቅ ጀምረው ሙለ ትብብር አስከማዴረግ የተሰሇፈት 
ሰዎች፣ ከስዩም ጀምረው ሇዝንፇቱ ዋናዎቹ ተጠያቂዎች ይሆናለ፡፡ እንግሉዞች፣ “ታሪክ 
ባሸናፉው ይፃፊሌ“ የሚሌ አባባሌ አሊቸው፤ እንዯዚህ ዓይነት አፃፃፌ እያጋጠማቸው 
ነውና! ስሇሆነም ይህ ሁለ የፇጠራ ዴርጊት ያሇ ምክንያት ሉሆን አይችሌም፡፡ ይህን 
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በጉሌህ ሇማሳየት ግን አሇፌ አሇፌ እያሌኩ ከመፅሓፈ መጀመሪያ፣ መሃከሌና መጨረሻ 
ፌፁም ውሸት የሆኑ ጥቂት ሇአብነት የሚሆኑ ነጥቦች ጠቅሼ (ዝርዝሩ በአቶ አስገዯ 
ገ/ስሊሴ ስሇቀረበ)፣ ቀጢዬም አንዴ ሁሇት አስገራሚና አሳዛኝ ፇጠራዎች የሚገኙባቸው 
የ’ፅናት’ ገፆች እየጠቀስኩ አመሊክታሇሁ፡፡ 

አሇፌ ብሇን የምንመሇከተው እያንዲንደ ፇጠራ ዯግሞ እንዯዚሁ በዋዛ የተሰነዘረ ሳይሆን 
ሆን ተብል የተቀነባበረ መሌእክት ያዘሇ ነው።  

ገፅ 13፣ ስዩም በ1965 በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር ሇሉቀመንበርነት ተመረጠ፡፡ 
ውሸት፡፡ 

ገፅ 78፣ ስዩም ሙሴን ሇማስፇታት የሽረ ኦፕረሽን መራ፡፡ ውሸት፡፡ 

ገፅ 120፣ ስዩም የዱማ-ማርዋ ማሰሌጠኛ መሪ ነበር፡፡ ውሸት፡፡ 

ገፅ 157፣ ስዩም የሃይሌ መሪ ሆኖ ሸራሮ ሊይ ወዯ ውጊያ ገባ፡፡ ውሸት፡፡ 

ገፅ 292፣ ስዩም የዴርቅን ችግር በመፌታት ሊይ መራ፡፡ ውሸት፡፡ 

ገፅ 303፣ ስዩምና በሪሁ በአንዴ ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበር፡፡ ተራ ውሸት፡፡ 

በእርግጥ ስዩም ከትግለ ጀማሪዎች አንደ በመሆን ሇገሰን በጊዜ ቀዴሞ፣ በዴፌረትም 
ሌቆት ታግሎሌ፡፡ ሆኖም ስዩም ሜዲ ሊይም ይሁን በውጭ አገሮች በተጋይነታቸው 
ከሚታወቁት አባሊት ምንም የተሇየ ነገር አሌሰራም፤ ሉሰራ የሚያስችሇው ሌዩ 
ተፇጥሮም የሇውም፣ ሃይሊይ እንዯሚከምርሇትም - እንዯ ሚካኤሌና ገብርኤሌ ባሇ ክንፌ 
ካሌሆነ በስተቀር! - በብዙ ቦታዎች የሁለም ስራዎች መሪ ሉሆን አይችሌም፡፡ ይሌቅስ 
እሱ የሚያዛቸው ግን በስራ የሚበሌጡት ታጋዮች እንዯነበሩ በግሌፅ ይታወቃሌ። ሇላሊ 
ጊዜ ይቆይሌን እንጂ፣ ስዩም እንዯ ሰውም መጠን እዚህ ሊይ መጥቀሳቸው የማያስፇሌጉ 
ስህተቶች ፇፅሟሌ፡፡ ታሪክ ከተባሇ ቢያንስ ትሊሌቅ ስሕተቶቹን መወሳት ነበረባቸው። 
ከዚህ ውጭ ባሌሆነ መንገዴ ስዩምን ማሞገስና መካብ በግሌፅ ሉቀመጥ ያሌቻሇ ዯባ 
እንዲሇበት ሇጊዜው ሌብ እንበሌ፡፡ 

ላሊም የሚያስገርም ፇጠራ ሌጅ ሃይሊይ በገፅ 310 ሊይ እንዯሚከተሇው ፅፎሌ፣ “በሪሁ 
‘የትግራይ ህዝብ ሇራሱ በትግራይ ውስጥ መታገሌ አሇበት እንጂ ወዯ ላሊ መሻገር 
የሇበትም፡፡’ ብል ሇስዩም ሲነግረው ስዩም ዯግሞ ‘የትግራይ ህዝብ የሚታገሌሇት ኣሊማ 
እኮ የኢትዮጵያ ህዝብም ዓሊማ ነው’ ብል ገሇፀሇት፤ እያሇ ይቀባባሌ፡፡ መሌእክቱ 
እንግዱህ ስዩም አስፌቶ የሚያይና የኢትዮጵያ አርበኛ እንዯሆነ፤ በሪሁ ዯግሞ ጠባብ 
የትግራይ ብቻ ታጋይ አስመስል ሇማሳየት የቀረበ ጠማማ ውሸት ነው፡፡ ውሸቱ 
ተጣምሞ ቀረበ እንጂ ትግራይ ከኢትዮጵያ ተገንጥሊ ነፃ ሪፑብሉክ መሆን አሇባት ብል 
የ68ቱ ማኒፋስቶ በእጁ ፀሓፉው ራሱ አቶ ስዩም መሆኑ (የሰነዴ ማስረጃ ማኒፋስቶው 
ራሱ አሇ)፤ በአንፃሩ ዯግሞ በሪሁ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነውና ሇብቻው 
አናታግሇው፤ ዯርግ በሁለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሊይ በመዯዲ የሚፇፅመውን የተዯራረበ 
ዴብዯባ ከላልች ዳሞክራሲያዊ ሃይልች ጋር በመተባበር የትግሌ ሸክሙንም ዴለንም 
እናከፊፌሇው በማሇት (‘ወታዯራዊ ስትራተጂያችን በሚመሇከት’ ዓዱ ማሓመዲይ፣ 
የካቲት 1975፤ ‘የተራዘመ ህዝባዊ ጦርነት’፣ ጉሩወረ፣ 1976፤ ‘ሁለም አቀፌ ጦርነት 
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በትግራይ’ ፣ አቕማራ፣ 1977) በሚለ ርእሶች ስር ፅሑፍች አቅርቦ ተከራክረዋሌ፡፡ 
(የእነዚህ ፅሁፍች ቅጂዎች እኔ’ጋም አለ)፡፡ ባጭሩ ስዩም መገንጠለን ሲዯግፌ በሪሁ 
ዯግሞ መገንጠለን በመቃወም አንዴነቱን ከትግለ ጀምሮ እስከ ውጤቱ በማሇት   
ዋናው የሌዩነታቸውመሰረት አስመዝግበዋሌ። ከዚህ ውጭ የሚጠቀሱት ጥቃቅን ነገሮች 
አንደን አሳንሶ ላሊው ሇመካብ ሲባሌ የሚቀርቡ ቅመሞች ናቸው፡፡ ጋዜጠኛው ሃይሊይ 
የስዩም ፇጠራዎች ከማስተጋባት ይሌቅ የቆዩ ሰነድች አንብቦና ተረዴቶ፣ መጠየቅ 
የሚገባቸው ሰዎች ጠይቆና አመሰካክሮ ታሪክ ቢፅፌ በጣም ያምርበት ነበር፡፡  

ከዚሁ ከስዩም አቋም ጋር የተያያዘ ‘ሇሉግ (ማላሉት) አባሊትና ሰራዊት የ1979 የአመት 
መሰረታዊ የፕሮፓጋንዲ እቅድች’ በሚሌ ርእስ የማላሉት ማእከሊዊ ኮሚቴ ባወጣው 
መምሪያ  በውይይት እንዱሰርፅ (indoctrination) በመፅሄት ቁ 2 የታተመው ስናይ፤ 
በአባሊትና ሰራዊት  “ብሄራዊ ጥያቄና ከኢትዮጵያ አብዮት ጋር ባሇው ግንኙነት 
የተፇጠረው መወናበዴ ሇማስወገዴ በብሄራዊ ጥያቄው ሊይ ያስከተሇውን ዝቅተኛ ግንዛቤ 
ሇማስተካከሌ” ይሊሌ፡፡ ምንስ ማሇት ነው? የዚህ ቅስቀሳ ዋናው መሌእክት የሉጉ 
አባሊትና ሰራዊቱ ከያዙት ሰፉ ኢትዮጵያዊ ስሜት እንዱሊቀቁና ወዯ ጠባብ ብሄራዊ 
አስተሳሰብ እንዱመሇሱ ሇማዴረግ ነው ባጭሩ። ይህም ሇአንዴ አመት ሙለ በምርጥ 
ካዴሬዎች በኩሌ ሰፉ ቅስቀሳ  ተካሂድበታሌ፡፡ ቅስቀሳውን የተቃወሙ ‘ፀረ-ማላሉታዊ 
መስመር’ እየተባለ ተገዴሇዋሌ፣ ታስረዋሌ፤ ተባረዋሌ። 

በሱዲን አገር የዚህ ‘በትግራይ እንወሰን፣ የትግራይ ዯጀናችን ብቻ እናጠናክር’ የሚሇው 
ፕሮፓጋንዲ አስፇፃሚ አቶ ስዩም ነበር፡፡ ስሇዚህ ስዩም በየት በኩሌ አሌፍ ነው ከበሪሁ 
ጋር ስሇ ኢትዮጵያዊነት የሚከራከር? ነገሩ ‘ግመሌን ሰርቆ አጎንብሶ መሄዴ’ 
እንዯሚባሇው ነው፡፡ በመሰረቱም ስዩም እንዯዚህ ባሇ የስትራተጂ ርእስ ሊይ  ከበሪሁ 
ጋር ተከራክሮ የማያውቅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ትግራይን ገንጥል የሚያሳየው ካርታ 
ከሁለም በፉት በፅሑፌ ያሰመረው ራሱ ስዩም መሆኑ አይክዴም፡፡ ከዚህ ባሻገር ስዩም 
በፖሇቲካዊም ይሁን ወታዯራዊ መርህ ሊይ የራሱ አቋም ይዞ የተከራከረበት አጋጣሚ 
አሊውቅም፣ እንኳንና ከበሪሁ ጋር ክርክር ውስጥ ሉገባ፡፡  

እግረ-መንገዲችን ላሊ ከአንዴ ‘ታዋቂ ምሁር’ ተወስድ የተሸነከረ አስተዛዛቢ ጉዲይ በገፅ 
317 ጠቀሸ ሌሇፌ። በእዴሜው ትሌቅ የሆነው የ ‘ፅናት’ አዴናቂው ድክተር ሰሇሞን 
ዕንቋይ የሰጠው ምስክርነት ሆኖ፣ ሃይሊይ የስዩም ውዲሴ ዴርሰቱን ሇማዴመቅ 
የጨመረው ይመስሊሌ ሌበሌ፡፡ ይኸውም ድ/ር ሰሇሞን በሪሁን ሇንዯን ሊይ አግኝቶት 
ወዯ ትግለ እንዱመሇስ እንዯመከረው የሚገሌፅ ነው፡፡ በሪሁ በ1981 ከዴርጅቱ ወጥቶ፣ 
ከሁሇት ሳምንት ገዯማ በሁዋሊ በመጋቢት ወር ውስጥ ድ/ር ሰሇሞንን ሇማግኘት ወዯ 
ካርቱም ፅ/ቤቱ ሲሄዴ በፅ/ቤቱ በራፌ ሊይ ዴንገት ከድ/ሩ ጋር ተገናኝተው ድ/ር ሰሇሞን 
አኩርፍ አሇፎሌ፡፡ ኩርፌያው ከዚህ ‘ታዋቂ ምሁር’ ያሌጠበቀው በሪሁ ዯግሞ ነገሩ 
የፌራቻ መሆኑ ታዝቦ ሳያገኘው ተመሇሰ፡፡ ከነ ሃይላ ፉዲ (መኢሶን) ጋር አባሌ ሆኖ 
በርሉን ሊይ ጉባኤ ውስጥ በመሰብሰቡ ሰፉ ኢትዮጵያዊ አመሇካከት አሇው ሲባሌሇት 
የነበረው ድ/ር ሰሇሞን ከበሪሁ ጋር መገናኘት ምን አስፇራው? እነ ስዩም የሚጠለትን 
ሰው እሱም የግዴ መጥሊት አሇበት ማሇት ነው? የሚለ ጥያቄዎች በጭንቅሊቱ 
ይመሊሇሱ ነበር፡፡ ከዛ በሁዋሊ አሌተገናኙም፡፡ ካርቱም ሊይ ሊሇመገናኘት የሸሸ ሰው 
ሇንዯን ሊይ በሪሁን አግኝቶ እንዯመከረ ሆኖ ሲቀርብ እጅግ ይገርማሌ። በእውነት ብል 
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ከሆነ ‘ትሌቅ ሰው ሲዋሽ አያምርበትም’ ይባሊሌ፤ እንዯዛ ካሊሇ ዯግሞ የሃይሊይ የታሪክ 
ማስመሰያ ተረት ይሆናሌ ብሇን እናሌፇዋሇን፡፡ የሆነ ሆኖ ዝባዝንኬውን ትተን በጣም 
አሳዛኙ ነገር እንዯ ድ/ር ሰሇሞን ዕንቋይ ያሇ የዕዴሜ ባሇፀጋ ‘ታዋቂ ምሁር’፣ 
የኢህአዳግ መሪዎች ጠባብነትና ስግብግብነት ሇትግራይ ህዝብ ጎጂ እንጂ ጠቃሚ 
እንዲሌሆነ ሉያስረዲ የሚችሌ ሰው እያሇ፤ ይህ ጎጂነት ተገንዝቦም ሉቃወማቸውና 
ሉያርማቸው ሲገባ፣ ዴሮ በአፄ ሃይሇስሊሴ ዘመን የተመኘውን ስሌጣን ስሊሊገኘ የቋጠረው 
ቂም መሰረት አዴርጎ፤ አሁን የግሌ ቂሙንና ጥቅሙን ሇማርካት ዯንዝዞ መቅረቱ 
ነው፡፡ (ይህ ከዝርዝር መረጃዎች ጋር ላሊ ጊዜ እመሇስበታሇሁ፤ አሁን ግን በአቶ ስዩም 
ስንክሳር ሊይ ሊተኩር!)  

በዚህ ‘ፅናት’ በተባሇው መፅሃፌ ጋዜጠኛው ሃይሊይ ያቀረበውን ያሌሆኑና ያሌነበሩ 
‘መረጃዎች’ ሇቅሞ ማስወጣትና በእውነተኛ መረጃዎች መተካት ከተፇሇገ ቢያንስ 
የመፅሓፈ ሁሇት እጥፌ የሆነ ፅሑፌ ሉወጣው ይችሊሌ፡፡ መርፋ መስረቅና በሬ መስረቅ 
ሁለም ያው መስረቅ ሆኖ፤ አንዴ ውሸትና 3 መቶ ውሸትም ሁለም ውሸት ነው በሚሌ 
ስላት ቀጥዬ በተወሰነ ጉዲይ ሊይ አተኩራሇሁ፡፡ ያም ሆኖ በህይወቴ ሙለ እንዯዚህ 
አይነት የተጣመመ ‘ታሪክ’ የያዘ መፅሓፌ አይቼ እንዯማሊውቅ ሳሌጠቅስ ማሇፌ 
አሌፇሌግም፡፡ አቶ አስገዯ ገብረስሊሴ ውሸቱን ሇማጋሇጥ ገፅ-በገፅ ጀምሮት ስሊሇ ጥረቱን 
እያዯነቅኩ መረጃዎች እየጠቀሰ እንዯሚቀጥሌበት እምነት አሇኝ።(ሇጥቆማ ያህሌ አቶ 
ካሕሳይ በርሀ ከመጀመርያው ቀን ጀምሮ ዯዯቢት እንዯነበረና በሪሁ በወታዯራዊ ባይቶ 
(ጉባኤ) እንዲሌተሳተፇ ሊስታውሰው እወዲሇሁ)፡፡ ቀጥየ የማተኩረው አሁንም 
የሚያሳዝነኝ በ ‘ፅናት’ ምዕራፌ 8 ሊይ የተገሇፀው ህዝባችንን በቀጥታ የሚመሇከት 
ክህዯት ስሊሇ ወዯዛ አመራሇሁ፡፡ ይኸውም በ1977ዓ/ም በዴርቅ ሊይ ተያይዞ የተከሰተ 
ትሌቅ ክህዯት ነው፡፡ 

ሃይሊይ ዴርቁን አስመሌክቶ (ገፅ 290-4) “አሁን የጨሇማ ዘመን ነው….እሌቂት 
ሰፌኗሌ... የትግራይ ጎጦች ኦና ናቸው፡፡ ህዝቡ እሌቂት እያጋጠመው ነው፡፡ ታዱያ 
የትግራይ ህዝብ እንዯ ህዝብ መኖሩን ይቀጥሊሌ?” እያሇ አምርሮ ይገሌጧሌ፡፡ ሃይሊይ 
እዚህ ሊይ ሲዯርስ በተሇየ ሁኔታ እውነት መፃፌ ጀመረ ብሌም፣ ይህነኑ ተከትል 
የመጣው ሙገሳ ካነበብኩ በሁዋሊ ግን ሇካስ ውስጠ-ነገሩ የስዩም ስራ እንዯ ዴርቁ 
አግዝፍ ሇማቅረብ ያቀዯው ግብዝ ትስስር ነው፡፡ ዞሮ ዞሮ ስዩም መስፌን ከኢምባሲዎች 
ወዯ እርዲታ ዴርጅቶች፣ ከመጠሇያ ወዯ ሜዲ፣ ካሇ እረፌት እየተመሊሇሰ በአስከፉው 
ዴርቅ ምክንያት  የተፇጠረውን ችግር ፇታው፤ እያሇ ሙገሳው ይቀጥሊሌ (ገፅ 297)፡፡ 
ይህችን ሇማሇት ነበር የዴርቁ መጥፍነት በስእሊዊ አገሊሇፅ ያቀረበው፤ ፌሊጎቱ ይህ 
ባይሆን፣ ሃይሊይ እንዯ ጋዜጠኛ ህዝባችንን እንዯ ቅጠሌ ያረገፇው አስከፉው ዴርቅ 
በሚመሇከት እስካሁን ዴረስ መሌስ ያሊገኙ ብዙ ጥያቄዎች አቅርቦ ጉዴሇቶቻችን 
ታውቀው፣ ዴርቅ የሚያስከትሊቸውን ችግሮች አስቀዴመው እንዱወገደ የሚያስችለን 
ብሌሃቶችና ተመክሮዎች ሌናዘጋጅ ያስችሇን ነበር፤ በ21ኛው ክፌሇ-ዘመን አሁንም 
በዴርቅ እየተጠቃን ስሇሆነ። የዴርሰቱ ዓሊማ ላሊ ስሇሆነ ግን ሃይሊይ አሊሰበበትም 
ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ 

ሇወዯፉቱ ሉነሱና መሌስ ሉያገኙ የሚገባቸውን ጥያቄዎች አንስቼ፤ በበኩላም 
የማውቀውን መሌስ ጠቅሼ፤ በተሇይም ዯግሞ ማሇቂያ የላሇው ችግር ሇሚዯርስበት 
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ህዝብ እንቆረቆራሇን የሚለ ወገኖች ስራችን ብልው እንዱከራከሩበትና መፌትሄ 
እንዱፇሌጉሇት እያሳሰብኩ ወዯ ጥያቄዎቹ እሻገራሇሁ፡፡ 

1. ያ ዴርቅ እስካዛ ዯረጃ አስኪዯርስ ዴረስ ዴርጅቱ ምን ያዯርግ ነበር? 

2. የዴርቁ ጥቃት ከተባባሰ በሁዋሊ ምን ዓይነት እርምጃዎች ይወስዴ ነበር? 

3. መፌትሄን በማመሊከት የተሇያዩ ሃሳቦች ይቀርቡ ነበር ወይ? 

4. የሃሳቦች ሌዩነቶች ከነበሩ እንዳት ተፇቱ? 

5. በዴርቅ በተጠቃ ህዝብ ስም የተሰበሰበው እርዲታስ ሇህዝቡ ይዲረስ ነበር? 
ሇውጥስ አመጣ? ወዘተ… የሚለ ጥያቄዎች መሆን ነበረባቸው፡፡ 

እነዚህ የተጠቀሱት ይሁኑ ላልች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ጋዜጠኛው ሃይሊይ 
አሊነሳቸውም፡፡ ጥያቄዎቹን ቢያነሳቸውም ኖሮ የአቶ ስዩም መሌስ ምን ሉሆን 
እንዯሚችሌ ቁም ነገር ተብል ከተፃፇው የስዩም ውዲሴ ሇመረዲት ከባዴ አይዯሇም፡፡ 
የሃይሊይና ያዛዡ፣ የስዩም አሊማ የግሌ ጥቅም ማሳዯዴ ብቻ ስሇሆነ መሌሱን ሇማፇሊሇግ 
ዯንታው የሊቸውም። በበኩላ በሊቀ ዯረጃ አስፇሊጊ ሇሆኑት ጥያቄዎች የማውቀውን 
መሌስ መስጠት ተገቢ ሆኖ ይታኛሌ፡፡ 

1ኛ) በቅዴሚያ፣ ዴርቅ ከዝናብ ማነስ ሉከተሌ የሚችሌ ተፇጥሯዊ ክስተት ነው፤ 
ቢባሌም የሚያስከትሊቸው ችግሮች ግን ከሚመሇከታቸው ሰዎች ዴክመት፣ ስንፌና 
ወይም አሇመቆርቆር የሚፇጠሩ ችግሮች ናቸው፤ በዚህም ምክንያትም የዴርቅ መዘዝ 
‘ሰው ሰራሽ’ ችግር ነው ተብል ይገሇፃሌ፡፡ እውነትም ጎረቤቶቻችን ሱዲንና ግብፅ ዝናብ 
የማያገኙ ምዴረብዲ ቀመስ ሆኖው እያለ ከኛ የሄዯውን የዝናም ውሃና አፇር 
አጠራቅመው በመስኖ ህዝባቸውን መመገብ ችሇው ይገኛለ፡፡ በእነሱ ሃገር በረሃብ 
የሚረግፌ ህዝብ አይታይም፡፡ በትግራይም ይሁን በመሊው ኢትዮጵያ ሇሃገርና ሇህዝብ 
የሚቆረቆር መንግስት ቢኖር ኖሮ ተመሳሳይ እርምጃ ወስድ ህዝብን ከረሃብና ስዯት 
ማዲን ይቻሌ ነበር፡፡ እንዯዚህ የሚያስብ ብሌህ ሰው ዯግሞ ጠፌቶ አይዯሇም። ሇምሳላ 
በትግለ ወቅት የእርሻ ሙሁሩ መሇስ በዛብህ የወጠነው አፇርንና ውሃን የማቀብ 
ፕሮጀክት ሽዋጣ/አበርገሇ/ተምቤን ሊይ ከ1975 እስከ 1977 ሙከራ ተዯርጎ አርኪ ምርት 
ማፌራት ከጀመረ በሁዋሊ፤ እነ አቶ ስብሓት ወጪው በዛ፤ በሚሌ ሰብበ አመኻኝተው 
በተንኯሌ ፕሮጀክቱን እንዲቋረጡት እናስታውሰዋሇን፡፡ ሙያዊ ተቃውሞ ያቀረበው  
ወንዴማችን መሇስ በዛበህ ካቅሙ በሊይ በሆነው መሰሪነታቸው ተገፌቶ በንዳት ብዛት 
ዴርጅቱን ጥል ወዯ ሇንዯን ከሄዯ በሁዋሊ ራሱን ገዯሇ ተብሎሌ፡፡ ዴርቁም በከፊ ሁኔታ 
ቀጥሎሌ፡፡ 

በዛው ጊዜ ያጋጠመው አስሰቃቂው የ 1977 ዓ/ም ከባዴ ዴርቅ ጉዲት እንዲያዯርስም 
ይሁን ከጀመረ በሁዋሊ ጥቃቱን ሇመቀነስ ወይም ሇመከሊክሌ በዴርጅቱ በኩሌ የሚረባ 
እርምጃ አሇመወሰደ ብቻ ሳይሆን በባሇሞያዎቹ እነ መሇስ በዛብህ አሳሳቢነት ተጀምረው 
የነበሩት መፌትሄዎችም እንዱከስሙ ተዯርጎዋሌ፡፡ ከዛም  ሕይወትን ሇማዲን ሇታቀዯ 
ፕሮጀክት በችልታቸው ተመዴበው የነበሩ ሰዎችና ንብረት ከፕሮጀክቱ ተወስዯው 
ሇማላሉታዊ እቅድች እንዱውለ ተወስነዋሌ፡፡ በዛን (የዴርቅ) ወቅት አቕማራ (ዝባን 
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ወርዒ) የዴርጅቱ መናሃርያ ውስጥ በተካሄዯው የህወሓት የፖሉትቢሮ ስብሰባ ሇማላሉት 
መስራች ጉባኤ የሚዯረገው ዝግጅት ረዘም ሊሇ ጊዜ እንዱተሊሇፌና ብቃት ያሊቸው 
ታጋዮችና አስፇሊጊው ንብረት በዴርቅ ሇተጠቃው ህዝባችን እርዲታ እንዱመዯቡ 
በበሪሁ ሃሳብ ቀርቦ በዴምፅ ብሌጫ ተቀባይነት አጥቷሌ፡፡ አቶ ስብሓት “ማላሉት 
ከተመሰረተ ሁለም ችግሩ በሳይንሳዊ አሰራር ይፇታሌ፡፡” አሇ፡፡ አባይና ሇገሰ ዜናዊም 
ዯገፈት፡፡ ስዩም አሌነበረም፤ ሱዲን ሊይ ሆኖ ግን የስብሓትን ሓሳብ ዯግፎሌ፡፡ 

2ኛ) ዴርቁ የሚያዯርሰው ጉዲት ተባብሶ፤ ህዝብ በየመንዯሩ እንዯ ቅጠሌ መርገፌ 
ከጀመረ በሁዋሊ፤ አቅም ያሇው ወዯ ሱዲን እንዱሰዯዴ (በዴርጅቱ) ተነግሮት ህዝቡ 
በአዴያቦና ወሌቃይት በረሃዎች ካሇ ምንም አጋዥ እየተንጠባጠበ ሲያሌቅ፤ እናቶች 
ሌጆቻቸውን አዝሇው መሄዴ ተስኗቸው ሌጆቻቸውን በዛፌ ስር ጥሊ አስጠግተው 
ሲንፊቀቁ፤ የቻሇ ዯግሞ ጥርሱን ነክሶ የሱዲን ዴንበርን ሲሻገር፤ እነ ስዩም መስፌን 
በሺዎች የሚቆጠር ወዯ ሱዲን የገባው በዴርቅ የተጠቃውን ህዝብን ሇተራ ታጋዮችና 
ተባባሪዎች ጥሇው፤ ሇእርዲታ የመጣውን ገንዘብ ጭነው፤ ማላሉትን ሇመመስረት ወዯ 
ወርዒ ይገሰግሱ ነበር፡፡ አቶ ስዩም የማላሉት ታዲሚዎችን መርቶ ብቻ ሳይሆን 
ማላሉትን የሚያሞግስ መዝሙር አቀነባብሮ እየዘመረ ወርዒ ዯረሰ፡፡ ሜዲ ሊይ 
የነበርነውም ከሁለም “መሪ አካሌ” (መሪሕ-ባእታ/ካዴሬ) ከተባለት ታጋዮች ጋር 
ተጠቃሌሇን ወዯ ወርዒ ገባን፡፡ ወርዒ ሊይ ከ800 የማያንስ ጉባኤተኞች፣ ምግብ 
የሚያዘጋጁና ጥበቃ የሚያዯርጉ በጠቅሊሊ ዴምር ሁሇት ሺ የምንሆን ታጋዮች 
ተሰብስበን ነበር፡፡  

ጠሊ ተጠምቆ፣ በየቀኑ ስጋ እየቀረበ፣ ታይቶ የማያውቅ ዴግስ ተዘጋጅቶ፤ በዴርጅቱ 
የባህሌ ቡዴኖች በየምሽቱ እየተጨፇረ፤ ሊንዴ ወር ያህሌ ፊሲካ ሆነ፡፡ ያች በስዩም 
መስፌን የማላሉት ምስረታ ሇመወዯስ የተዘጋጀች መዝሙር ግን በጉባኤው ሂዯት 
ማኽሌ ጊዜ እየተሰጣት በውጭ ጉዲይ ቡዴን ዯስታዋን ትገሌፅ ነበር፡፡ አፄ ሃይሇስሊሴ 
ሌዯታቸውን ዯርግም የኢሰፓ ምስረታን በዴርቅ ጊዜ ሲያከብሩ፤ ኬክ አስቆረሱ ዊስኪ 
ከውጭ አገር አስመጡ ተብሇው ሲወገዙ ሳስታውስ ወርዒ ሊይ ሇማላሉት ምስረታ 
ከተዯረገው ዴግስ በምን ይሇያሌ የሚሌ ጥያቄ ባነሳ ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ ባሰቃቂ 
የዴርቅ ጊዜ እንዯዛ ባሇ ዴግስ መሳተፌ ሂሉና ሊሇው ሰው ቢያንስ የህሉና ስቃይ 
የሚያስከትሌ ነበር፡፡ ይህ (የህሉና) ጠባሳ ከብዙ ሰዎች አእምሮ በቀሊለ የሚጠፊም 
አይዯሇም፡፡ ሆኖም ይህ አሳዛኝና አስገራሚ ትእይንት በዛው የሚያበቃ አሌነበረም፡፡  

የማላሉቱ ጉባኤ አሌቆ በጉባኤው የተመረጥነው የማእከሊዊ ኮሚቴ አባልች የስራ 
እቅድች ሇማውጣት ተሰበሰብን፡፡ ከስራዎቻችን አንደ በጀት መመዯብ ነበር፡፡ በዴርቅ 
ባሇቀውና በሱዲን ‘መጠሇያዎች’ በችግር ሊይ በነበረው ህዝባችን ስም የተሰበሰበ ገንዘብ 
አንዴ መቶ ሚሉዮን ብር (100.000.000)፣ አቶ አውዓልም ወሌደ በስዩም ቡዴን ታጅቦ 
ብሩን በኬሻዎች ሞሌቶ ከሱዲን አመጥተዋሌ፡፡ በጀትን የመመዯብ አጀንዲ ከተነሳ 
በሁዋሊ፣ ሇገሰ ዜናዊ አስቀዴሞ 45% ሇህወሓት ስራዎች ማስፇፀሚያ፣ 50% ሇማላሉት 
እግር መትከያ፣ 5% በዴርቁ ሇተጎደ አካባቢዎች ይሁን አሇ፡፡ አባይ ዯገፇው፤ ስብሓት 
ተከተሇ፤ ስዩምም ቀጠሇ፡፡ የበጀት ክፌፌለ ተቀባይነት ያገኘ መሰሇ፡፡ በሪሁ እጁ 
አውጥቶ፣ “እናንተ ሰዎች ዴርቅ ባጠቃው ህዝባችን ስም ከተሰበሰበው ገንዘብ ሇህዝብ 
የምንመዴበው ከፌ ማሇት አሇበት” አሇ (ቃሇ-ጉባው በቴፕና በወረቀት ተይዟሌ)፡፡ ይህን 
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ሃሳብ የሚዯግፌ አሌተገኘም፤ ስሇዚህ የሇገሰ የበጀት ክፌፌሌ ተግባር ሊይ ዋሇ፡፡ ከዛች 
ቀን ጀምሮ እነዚህ ሰዎች አውሬዎች እንጂ ሰው ሆኖው ሉታዩኝ አሌቻለም፡፡ ማንም 
አራዊትም ሇወገኑ እንዯማይጨክን ሳስበው ግን እነዚህን ሰዎች አውሬ ብል መሰየሙ 
ሲያንሳቸው ነው እሊሇሁ፡፡ 

ሇዚህ ተቃራኒው ግን ጋዜጠኛው ሃይሊይ (ገፅ 297) “አሁን ስዩም ያሇው ወዱ-ከውሉ ሊይ 
ነው፡፡ በቀን እስከ መቶ ሰዎች ይሞታለ፡፡ ይህ ሁለ ሲሆን ስዩም በኣይኑ እያየ ነው፡፡ 
ሰውነቱ ይቃጠሊሌ፤ ሌቡ በሃዘን ይዯማሌ፡፡” ይሊሌ፡፡ ቅጥ ያጣ የማይጣጣም ውዲሴ! 
ሌቡ በሃዘን የሚዯማ ሰው የሚያዯማውን ችግር ሇመፌታት ቅዴሚያ መስጠት የሇበትም 
እንዳ? ሇህዝብ የሚያዝን ሰው በተቸገረው ህዝብ ስም የተሰበሰበ የእርዲታ ገንዘብ ሇራሱ 
ፓርቲ (ማላሉት) ጉዲይ ነው ማዋሌ ያሇበት? ግማሹን እንኳ ሇተቸገረው ህዝብ 
አያተርፌሇትም? በመሰረቱ በቀን አስከ መቶ ሰዎች ሲሞቱ እያየህ ይህን ጉዴ ረግጠህ 
አንዴ ወር ሙለ ወዯሚወስዴ የማላሉት የምስረታ ዴግስ በዛውም ሊይ እየዘመርክ ብቁ 
የሚበለት ካዴሬዎችን አስከትሇህ ይኬዲሌ? እንዯዚህ አይነት ጭካኔ አራዊታዊ ቢባሌ 
አያንሰውም? እኔ እንዯማየው ከሆነ በተፇፀመው ስህተት መፀፀትና ተከታዩ ትውሌዴ 
ጥፊቱን እንዲይዯግመው ተመክሮውን ማስተሊሇፌ እንጂ ባሌሆነ ታሪክ ሇመከናነብ 
መሞከር ‘ሸውራራ በመኳሎ ሇእይታ ትጋሇጣሇች’ የሚያሰኝ ሆኖ ዴርጊቱ በክፈ ጊዜ 
ሲፇፀም በወንጀሌ ሊይ ወንጀሌ መዯራረብ ነው፡፡ 

ጋዜጠኛው ሃይሊይ ቀጥል (ገፅ 299) “በጎ አዴራጊዎቹ በአንዴ በኩሌ ሱዲን ውስጥ 
የነበረውን ስዯተኛ ሲረደ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በሰብአዊ ክብሩ ዴራማ ሉሰሩ ይሞክሩ 
ነበር፡፡” ይሊሌ፡፡ ሃይሊይ ያገሊሇፅ ችልታው ጥሩ ነበር፤ አገሊሇፁ በምን ሊይ መጠቀም 
እንዯሚገባው ግን አሊወቀበትም፡፡ እሱ እንግዱህ ምን ያዴርግ፣ አሌነበረም፣ አሊየም፤ ፃፌ 
የተባሇውን ፅፇዋሌ፡፡ በጎ አዴራጊዎች በአንዴ በኩሌ ህዝቡን ሲረደ እነ ስዩም ዯግሞ 
እርዲታውን ጭነው፣ ወዯ ወርዒ ወስዯው “ማላሉቴ” እያለ ሇአንዴ ወር ሙለ ጨፇሩ፡፡ 
ስሇዚህ የትኞቹ ናቸው በህዝባችን ሰብአዊ ክብር ዴራማ የሰሩት? እነዛ የረደት ናቸው 
ወይስ እነዛ እርዲታውን ይዘው ሇጭፇራ ወዯ ወርዒ የወረደት? ( ሃይሊይ፣ ያባቱን በጎ 
አሳቢነት ተሊብሶ በጎ መሌስ ይሰጥበታሌ ወይስ መሌስ ፌሇጋ ወዯእነ ስዩም ውቃቢ 
በማጎንበስ  እንዯገና ይሳሳታሌ!) 

3ኛ) ከዚህ በሊይ እንዯተገሇፀው ዴርቅ ያስከተሇው ችግርን ሇመፌታት ከአንዲንዴ 
ታጋዮች የተሇያዩ ሃሳቦች ይቀርቡ ነበር፡፡ የሽዋጣው አይነት ውሃንና አፇርን የማቀብ 
ፕሮጀክት፣ ትሌሌቆቹ የማላሉት ስብሰባዎች ቀርተው ብቃት ያሊቸው ታጋዮች 
ዴርቅንና የሚያስከትሊቸውን ችግሮች ሇመቆጣጠር እንዱንቀሳቀሱ፣ አብዛኛው እርዲታ 
ህዝብን ሇማዲንና መሌሶ ሇማቋቋም እንዱመዯብ ወዘተ… የሚለ ነበሩ፡፡ በተቃራኒው 
ግን “ማላሉት ከተመሰረተችና በሁሇት እግሯ መሄዴ ከጀመረች ሁለም ችግሮች 
በሳይንሳዊ መርህ ይፇታለ”፤ የሚሌ ከስሌጣን ጉጉት በመነጨ አዯንቋሪ ሌፇፊ ዙሪያ 
ያጠነጠነ የተንኮሌ መሌስ በመስጠት ችግሩ ያኔም አሁንም አሌተፇታም፡፡  

4ኛ) የዴርቅ ችግር አፇታት በሚመሇከት ይቀርቡ የነበሩ የተሇያዩ ሃሳቦች በሰፉ 
መዴረክ ሊይ ውይይት አሌተዯረገባቸውም፤ ምክንያቱም ሇገሰና ስብሓት ሇብዙ 
አመታት በስውር ዘዳ እየሸረቡና ዯጋፉዎቻቸውን እያስተባበሩ፣ እነዛ የህዝብን ጥቅም 
የሚያስቀዴሙትን ሰዎች ሇዴርጅቱ እዴገት እንቅፊት የሆኑ መስሇው እንዱታዩ 
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በማዴርግ ተሰሚነት እንዱያጡ አዴረጓቸው ነበር፡፡ ሇገሰና ስብሓት በዚህ መሌክ 
የበሊይነት ስይዙ ዯግሞ ሇህዝብ ተቆርቋሪ በሆኑ የምር ታጋዮች ሊይ ግሌፅ ዘመቻ 
አካሂዯው የማሰር፣ የመግዯሌና የማባረር ጥቃቶች በመፇፀም ፀረ-ህዝብ የሆነውን እኩይ 
ውጥናቸው ተግባራዊ አዯርጓሌ፡፡ አቶ ስዩም እዚህ የዯረሰው የእነዚህ ሁሇት ተንኮሌ 
ቀፌቃፉ ሰዎች ተከታይ በመሆን ነው፡፡ 

በዛ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር እነ ተኹለ ሃዋዝ፣ ግዯይ ዘርአፅዮንና በሪሁ (አረጋዊ በርሀ) 
ጉባኤ ሊይ ከተመረጡ በሁዋሊ የዴርጅት እዴገት ገቺዎች/እንቅፊቶች/ተቸካዮች ተብሇው 
በጠባብ የማላሉት/ህወሓት የማእከሊዊ ኮሚቴ ስብሰባ በእነ ሇገሰ አሻጥር የተባረሩት፡፡ 
(ሃይሊይ ሲዋሽ ግን በጉባኤ አሌተመረጡም ይሊሌ)። ያ ሃይሊይ (ገፅ 308) “የቻሇ ይሩጥ፣ 
የዯከመ ያዝግም፣ ያሌቻሇ ይወገዴ” የሚሇውን ማላሉታዊ የስሌጣን መረማመጃ መፇክር 
ካሇ ቦታው የሰካው የተጠቀሱትን ተቃዋሚዎችን ብቻ የሚመሇከት ሳይሆን ብዙ 
ተቆርቋሪና አሰተዋይ ታጋዮች ሇማባረር፣ ሇማሰርና ሇመግዯሌ የታቀዯ የጭካኔ መፇክር 
ነበር፡፡ አሁንም ይህ የመሰሪዎቹ መፇክር ወዯ ተግባር እየተተረጎመ ነው፡፡  

5ኛ) በዴርቅ በተጠቃው ህዝባችን ስም ከተሰበሰበው እርዲታ 95 ሚሌዮን ብር ሇህወሓት 
ስራዎች ማሰፇፀሚያና ሇማላሉት እግር መትከያ፣ 5 ሚሌዮን ብር ብቻ ዯግሞ ሇህዝብ 
እንዯተመዯበ ጠቂሼ አሇሁ፡፡ ሇህዝብ እርዲታ ተብል ከተሰበሰበው ገንዘብ 95% 
ሇራሳቸው የስሌጣን ጥም ማርኪያ ተጠቅመው ሲያበቁ 5% ብቻ ሇህዝብ መመዯባቸው 
ማስመሰያ መሆኑ የማይገነዘብ ሰው አይኖርም፤ ምናሌባት እንዯነሱ አራዊታዊ ጠባይ 
ያሇው ካሌሆነ በስተቀር፡፡ በመሰረቱ የህዝብን ችግር ሇመፌታት ዓሊማም ሃሳብም 
ስሊሌነበረና አሁንም ስሇላሇ ዴርቁ የሚያሰከትሇው መከራ ያኔም አሁንም ሉፇታ 
አሌቻሇም፡፡ እንዱያውም የባሰ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ በጣም የሚስገርመው በአፄ ሃይሇስሊሴ 
ዘመን በሺዎች የሚቆጠር ህዝብ በዴርቅ ይጠቃ ነበር፤ በዯርግ ጊዜ ጨምሮ ወዯ 
ሚሌዮኖች ዯረሰ፡፡ በሇገሰ ዜናዊ ዘመን ግን በጣም ከፌቶ በአስር ሚሌዮኖች የሚቆጠር 
ህዝባችን ተጠቂ መሆኑ ነው፤ በዛውም ሊይ ‘ገጠርን ማእክሌ ያዯረገ የኢኮልኖሚ 
ፕሮግራም ተግባር ሊይ እናውሊሇን’ እየተባሇ፡፡ ሇ18 አመታት የነሇገሰ አገዛዝ 
በተከታታይ የምናየው መራራ፣ አሳዛኝና አሳፊሪ ሓቅ ይህ ዴርቅና መዘዙ ብቻ ነው፡፡ 

መራራው ሓቅ አግጥጦ እያሇ፣ ጋዜጠኛው ሃይሊይ (ገፅ 290) “አሁን ዯርግ በትግራይ 
ህዝብ ሊይ ስሇዯረሰው አዯጋ የሚያስብበት ጊዜ አይዯሇም…” ይሇናሌ፤ ዯርግ በኢሰፓ 
ምስረታ ብቻ ማተኮሩ ሲነግረን ነው፣ ኢሰፓና ማላሉት ሲመሰረቱ ገና ሌጅ የነበረው 
ጋዜጠኛ፡፡ እነ አቶ ስዩም በትግራይ ህዝብ ሊይ የዯረሰ አስሰቃቂ የዴርቅ አዯጋ ትተው 
‘ማላሉት’ የምትባሌ የመስቀሌ ወፌ ሉያዋሌደና እግር ሉያስተክለ ከየት ወዳት 
እንዯተጓዙና ምን ያህሌ ሃብት እንዲባከኑ ግን አይነካውም፡፡ እንዱያውም ስዩም 
መስፌንና ላልች የህወሓት አመራር በህዝባቸውና በዴርጅታቸው ሊይ አንዣቦ 
የነበረውን አዯጋ ሇመፌታት ሊይና ታች ሲለ…” እያሇ ያወዴሳቸዋሌ (ገፅ 292)፤ ውዲሴ 
ከንቱ፡፡ 

መሆን የሚገባው መመዘኛችን የህዝባችን ሁኔታ ከሆነ ዯርግ ብቻ የሚወገዝበት 
ምክንያት የሇም፡፡ ስሇዚህ ይህን ያህሌ ትሌቅ ውሸት የሚስተጋባበት ምክንያት እነ 
ስዩም ዴርቅ ባጠቃው ህዝባችን ሊይ የፇፀሟቸው አራዊታዊ ግፍች ሇመሸፊፇን የታቀዯ 
ስሌት መሆኑ ነው!  ሆኖም ጋዜጠኛው ሃይሊይ ተረቱን ቢያቀነባብረውም ራሱ የፇጠረው 
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ስሌታዊ ስንክሳር ሉሆን አይችሌም፤ ምክንያቱም ሃይሊይ የጀግናው ታጋይ ሓዴጉ ከበዯ 
ሌጅ እንዯመሆኑ መጠን በእዴሜ ሌጅ ነበረና ያሌተሳተፇበት የህዝባችን የትግሌ ታሪክ 
ቀዲሚ መረጃ በመሆን ሉፅፇው አይችሌም። የሚፅፇው ስዩምን ብቻ ዋና ማእከሌ 
አዴርጎ ነው፡፡ በቴፕና ወረቀት ተይዘው ያለትን ሰነድች አሌተጠቀመም፡፡ ታሪኩን 
በዝርዝር የሚያውቁ ገሇሌተኞች ወይም ነፃ ሰዎች በብዛት እያለ ምስክሮች አዴርጎ 
አሊቀረበም፡፡ ስሇዚህ ይህ ሁለ ተረት-ተረት ከማን ነው የቀሰመው? ሉሆን የሚችሇው 
ከእነዛ መጥፍ ታሪካቸው ተሸፌኖ እንዱቀር የሚጥሩ ሰዎች ብቻ ነው፡፡ ቀሊቅል 
ቢጠቅሳቸውም በዋናነት ስዩም መስፌንና ስብሓት ነጋ ሆነው መመሪያ ሰጪው ሇገሰ 
ዜናዊ እንዯሆነ ፅሑፈን በማነፃፀርና ከሚታወቀው የሰዎቹ ፖሇቲካዊ ዝምዴና መረዲት 
ይቻሊሌ፡፡  

ሇመሆኑ አንዴ መፅሓፌ ሙለ፣ ያሌተዯረገና ያሌሆነ ታሪክ በውዲሴ መሌክ አቀነባብሮ  
መፃፌ መነሻው ምንዴን ነው? መሰሪነቱስ የት ሊይ ነው?  

ይህ ጉዲይ የእነ ስዩምን ህሌም የሚያረካ መሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ ሇትውሌዴ 
የሚያስተሊሌፇው መሌእክትም ግምት ውስጥ ገብቶ በጥሌቀት ሉታይ ይገባሌ፡፡ አዯገኛ 
የታሪክ ጉዴጓዴ ተፇጥሮ ተከታይ ትውሌድችን ውዥንብር ውስጥ እንዲይከት የዚህ 
ጥያቄ መሌስ በዝርዝር ማየት የሁለም ሓሊፉነት የሚሰማው ሰው የጥናት ስራ ነው፡፡ 
በቅዴሚያ የዚህ ”ፅናት” የተባሇ መፅሓፌ ምንጭ እነ ስዩም እንጂ ሃይሊይ ሉሆን 
እንዯማይችሌ በዕዴሜ ስላት ሉታወቅ ተችሎሌ፡፡ ይህን በሚመሇከት አቶ አስገዯም ጥሩ 
መረጃ ሰጥቷሌ፡፡ ይህን የውሸት ታሪክ አስፅፇውና መርቀው ገበያ ሊይ የዘረጉት እነ አቶ 
ስዩም ናቸው፡፡ እነሱ ራሳቸው የፇሇጉት ባይሆን ኖሮ፤ ውሸት ፃፊችሁ እየተባለ ታስረው 
እንዯሚገኙት ጋዜጠኞች፤ ሃይሊይን የውሸት ታሪክ ትፅፊሇህ ብሇው ያቋርጡት ወይም 
ያስሩት ነበር፤፡፡ 

በዚህ ጊዜ እነ ስዩም ሇምን የውሸት ታሪክ አስፇሇጋቸው? የሚሌ ጥያቄ ሲነሳ መሌሱ 
ከባዴ አይዯሇም፡፡ ያሁለ አሳፊሪ ጉዴ ተሸክመው፣ በሰፉው ታጋይና ህዝብ ትግሌ 
ተከሌሇው ወዲሌጠበቁት ሃገራዊ ስሌጣን ስሇወጡ፤ ትሌቁን ስሌጣን የሚመጥን ስምና 
ክብር ፇሌገዋሌ። ታሪክ ሰርተው ክብር ካገኙ ሰዎች ጎን እኩሌ እንዱታዩ ይመኛለ። 
ያሇ ታሪካዊ ክብር መጎናፀፌ አሁን በሚገኙበት ስሌጣን ሊይ መቀመጥ አሳፌርዋቸዋሌ፡፡ 
ይህም ግሌብ ምኞታቸው በምስኪኑ ጋዜጠኛው ሃይሊይ የፇጠራ ፅሁፌ አዴርገው 
የሚወጡት መስልዋቸው አዱስ ‘ታሪክ’ መፌጠር ጀምረዋሌ፡፡  

የሚገርመው፣ ነገ በሚሇቁት ስሌጣን አእምሯቸው ተዯፇነ እንጂ፤ ካጀማመሩ አንስቶ 
ትግለን እንዯ ጣት እጃቸው የሚያውቁ ሰዎች በህይወት አለና ያጋሌጡናሌ፤ ህዝብም 
ይታዘበናሌ ብሇው አሇማሰባቸው ነው፡፡ በርግጥ እውነቱን የሚያጋሌጡ ታጋዮች እንዲለ 
ቢያውቁም ቅለ፣  ህዝብን ስሇሚንቁ እስከዚህም አሊሳሰባቸውም፡፡ በአንዴ በኩሌ የታጠቀ 
ሰራዊት ይዘን ህዝብ የት እንዲይዯርስ ነው የሚሌ የሰነበተ አምባገነን ባህርይ አሊቸው፡፡ 
በላሊ በኩሌ ዯግሞ በትሌቁ ካዴሬን ይዘናሌ፤ መገናኛ ብዙሃን (ሜዴያ) ተቆጣጥረን 
ህዝቡ እኛ የምንሇውን ሁለ ከመቀበሌ አያሌፌም፣ የሚሌ እምነት ከትግለ ሜዲ 
ጀምረው እየተጠቀሙበት የመጡት አሇ። እዚህ ካዯረሰ ወዯፉትም ያስኬዲሌ ብሇው 
ያምኑበታሌ፣ ይሰሩበታሌ፤ ላሊ አማራጭም የሊቸውም። ይህ ጉዞ ማላሉታዊ መስመር 
ይለታሌ፡፡ የዚሁ መስመር ምንጭ አራዲው ሇገሰ ዜናዊ ነው። 
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በአሁኑ ጊዜ ስዩም የሇገሰ ታዛዥ ተከታይ ነው፡፡ የሇገሰ አምባገነናዊ ጠባይን ታሳቢ 
በማዴረግ ሁለም ዴርጊቶች ሇገሰ ማወቅ አሇበትና የዚህ መፅሓፌ አጀማመርና አፇፃፀም 
ሇገሰ የግዴ የሚያውቀው ነው፡፡ ሇገሰ ዯግሞ ከስዩም በሊይ የታሪክ ቅባት የሚያስፇሌገው 
ፌጡር ነው፡፡ ከዚህ መፅሃፌ መውጣት ቀዯም ብል “ኢትዮጵያን ያሇ መሇስ ማሰብ 
አይቻሌም” የሚሌ መፇክር ማየታችን አንረሳውም፡፡ በዚህ ምክንያት ‘እውነተኛ ታሪክ’ 
እየተባሇ ውዲሴ መፃፌ የተጀመረበት ምስጢር የት ሉያዯርሰን እንዯታሇመ አስቀዴሞ 
ማወቁ የግዴ አስፇሊጊ ነው፡፡ ስሇዚህ ዋናው የ’ፅናት’ አሊማ የሇገሰ ዜናዊ አዱስ ታሪክ 
ሇመፃፌ አመቺ ሁኔታ መፌጠር እንዯሆነ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ በዚህ የስዩም ተረት-
ተረት መቅመሻ የሚሆን ስራ ተጀምሯሌ፡፡ የስዩም ውዲሴ (ፅናት) ተከትል ሇሚመጣው 
የሇገሰ ውዲሴ መሞከሪያ ነው፡፡ በውጊያ መስክ በውሌ የማይታወቅ ጠሊትን፣ ትንሽ 
ቡዴን ሌኮ ውጊያ በመጫር አቅሙ እንዯሚመዘን ሁለ ሇሇገሰ ዜናዊ ውዲሴ ሙከራ 
የስዩምን መወዴስ ተረጭቶሌናሌ፡፡ የስዩምን ውዲሴ አይነት ተረት-ተረት ህዝብ እውነት 
መስልት ይቀበሇዋሌ ወይ? ምን አይነት ተቃውሞ ሉያጋጥም ይችሊሌ? ተቃውሞ 
ቢያጋጥመውስ እንዳት እንመክተዋሇን? ወዘተ… የሚለ አስቸጋሪ ጥያቄዎች እንዳት 
እንዯሚመሇሱ ሇማየት ነው፡፡ የዚህ ሙከራ ዴብቅ አራዲዊ ተሌእኮ እንኳንና ጋዜጠኛው 
ሃይሊይ አቶ ስዩምም ሉረዲው የሚችሌ አይመስሌም፤ እሱ ራሱ በተቀባው መወዴሱ 
በዯስታ ዯንዝዟሌ፡፡  

ይህ ስውር የታሪክ ላብነት እንዯምታው ብዙ ነው። የማይተካ ህይወታቸውን አሳሌፇው 
የሰጡት፣ የእነ ስሑሌ፣ አግአዚ፣ ሙሴ፣ ድክተር አታኽሌቲ፣ ረዲኢ፣ ማርታ፣ መብራት፣ 
ፀጋብርሃን፣ ገብሩ፣ ሰበሮም፣ እምሩ፣ ተክሇሃይማኖት ሸሪፍ፣ ምሕረት፣ ወዱ ሓጎስ፣ 
አሌማዝ፣ ብርሽዋ፣ አርሴማ፣ ከማሌ፣ አሕፇሮም፣ ብሩኽ፣ መንጅር፣ ከበዯ፣ ጅፌዒት፣ 
ሰመረ፣ ወዘተ… የስንቱን በሺዎች የሚቆጠሩ ስሌ ኣእምሮ የነበራቸው፣ አስተዋዮች፣ 
ጀግና ታጋዮችና የነሱ መሰልች የሚያኮራ ታሪክና ስም ተሸፊፌኖ፣ በቦታቸው የትግለ 
ወሊፇን ጉዲት እንዲያዯርስባቸው ተወሽቀውና ተሸፊፌነው ያሇፈት አስመሳዮች (ስዩም፣ 
ሇገሰና ተከታዮቻቸው) ያሌነበረ ታሪክ ሇምፌጠር የታቀዯ ዯባ ነው፡፡ ይህ በትግለ ገንቢ 
ዴርሻቸውን ሇማስመዝገብ አካሊቸው የጎዯለና የተሊሊጡ ወኔ ያሇቸው ታጋዮች በህይወት 
እያለ እንዯላለ የሚያስቆጥር አሳፊሪና ብሌሹ ውጥን ነው፡፡ ውጥኑ ግን አዱስ ‘ታሪክ’ 
ከማፌሇቅ ይሌቅ ሉዯበቅ የተፇሇገውን ታሪክ አጉሌቶ የማሳየት ግፉቱ ያይሊሌ። 
‘ብትሸፌናት እንዯምንም የማትሸፇን እውነተኛ ታሪክ ትገሇጣሇች’ ብሇው እነ ሙለጌታ 
ጣእም ባሇው ዜማቸው፣ እውነትን በውሸት መተካት እንዯማይቻሌ በህዝብ ውስጥ 
አሰራጭተው የሇ!!! ህዝብ በተቆርቃሪ ሌጆቹ ታሪኩን ሉጠብቅ ይገባሌ፡፡ በተሇይ የታሪክ 
ምሁራን የሙያ ብቻ ሳይሆን የህሉና ሃሊፉነት እንዲሇባቸው ተገንዝበው ታሪክን ባግባቡ 
ሇማኖር እንዱጥሩ ይጠበቃለ፡፡ ያሌሆነ ታሪክ መፃፌ ትውሌዴን በተሳሳተ መንገዴ 
መምራት ሲሆን ትምህርታዊነትም የሇውም። የታሪክ ዋጋ በትምህርታዊነቱ ይመዘናሌ፡፡ 
‘ውሸትና ስንቅ’ ግን እያዯር ይቀሊሌ። 

አረጋዊ በርሀ 

ዘሄግ - ኔዘርሊንዴ 09-26-2009 


