
 
  

ኣንዲንዴ ኣስተያየት "አጉል ሙገሳ ወይስ እውነተኛ ታሪክ?" በሚሌ በድክተር ኣረጋዊ በርሄ ሇቀረበው 

ጽሑፍ 

ድክተር፤ በጋዜጤኛ ሓይሊይ ሓዴጉ የተዯረሰውና "ፅንዓት" ሇተባሇው  መፅሓፍ ያዯረጉት ገምገማ 
ካነበብኩ በኋሊ፤ ሇድክተርነትዎ የሚመጥን እንኳ ባይሆን ግን ፅሑፉ ኣንዲንዴ ኣስተያዬት እንዴሰጥ 
ጋብዞኛሌና፤ ኣንዲንዴ ጥያቄዎችና፤ኣስተያዬት ኣዘሌ ጥያቄዎች እንዲቀርብ ይፍቀደሌኝ፡፡ 

ቀዯም ብዬ መጽሓፉን ማንበቤንና ማዴነቄን ነግሬው የነበርኩ ጓዯኛዬ፤ መጽሓፉን የሚመሇከት ሂስ 
በ(Tigray online) እንዯጻፉ ሲያጫውተኝ፤ ሇመወቅ ስሇጓጓሁ ተል ብዬ ወዯ ኢንቴርኔት ገባሁና 
ጽሑፉን አግኝቼ ኣነበብኩት፡፡ ስሇእውነት ሇመናገር ዯግሞ፤ ከኣንዴ ታጋይና ድክተር እውነት 
ምሁራዊ ገምጋም ይሆናሌ ብዬ ነበር የጠበቅኩት፤ ሆኖም ግን ተራ ስዴብና ኢምሁራዊ ገምግም ሆኖ 
ነው ያገኘሁት፡፡ እርግጥ ነው እርስዎም እንዲለት የመጽሓፉ ዋና ገጸ-ባህርይ ኣቶ ስዩም መስፍን 
ናቸው፡፡ ቢሆንም ትግለ ሲጀመር ጀምሮ ኣብራችሁ ስሇነበራችሁ፤ ስሇእርስዎም ማንሳቱ የግዴ 
ነበርና፤ ታሪክም ስሇሆነ በጣም ኣንስቶታሌ፡፡ ይህን ነገር ዯግሞ የእርስዎ ባህርይና የትግለም ኣንዴ 
ክፍሌ በመሆኑ ኣሌፎ፤ኣሌፎ የተነሳው ነገር ዯስ ሉሌዎት እንዯማይችሌ የታወቀ ነገር ነበር፡፡ 
እርስዎም ስሇነዚህ ነገሮች ኣሊነሱም፡፡ እኔ እውነተኛነታቸው ሇማረጋገጥ ቢፈቅደሌኝ፤ ሁሇት 
ጥያቄዎች እንዲነሳ ይፍቀደሌኝ፡፡ 

 1ኛ፤ በገጽ 33/34 እርስዎ ባስመራ ከተማ እንዯታሰሩና በተስፋይ ወንበዳ ኣመካኝነት ኣቶ 
ስዩም በጻፉት ዯብዲቤ እንዯተፈቱ የተጻፈ ነገር ኣሇ፤ 

 2ኛ፤ በገጽ 42-43፤" ምኽንያቱ መቓሌስቱን ኣባሌ ማግበትን ዝኾነ ኣረጋዊ ምስ ሽጉጡ ኣብ 
ኢዴ ጸሊኢ ኣትዩ ኣል፡፡" ካሇ በኋሊ  "በቲ ዘረባ ውን ኣመነ፤ ብዙሕ ሕቶ ኣየስዓበሇንን ንኣረጋዊ 
ፈትሐሇን ንሰን ውን ኢዴ ነስኣ፡፡" ይሊሌ በዚህ ወቅትና ሲታሰሩ በነበረው ሁኔታ ሰው ታስሮ ካስመራ 
ወህኒ ቤት ወጣ ሲባሌ፤ በተሇይ በወቅቱ ኣስመራ ሇነበረ ሰው ሉታመን የማይችሌ ነገር ነው፡፡ ይህንን 
የሚያዯርግ ሰው ዯግሞ በጽህፍዎ ሇመቀባት የሞኮሩት ዓይነት ስዩም እንኳን ሉፈጽመው ሉያስበው 
እንኳን የሚችሌ ነገር ኣይዯሇም፡፡ 

እስክ እንግዱህ እነዚህ ሁሇት ክንዋኔዎች የተፈጸሙ ነገሮች ናቸው፤ ወይስ ጋዜጤኛ ሓይሊይ ኣቶ 
ስዩምን ሇማወዯስ የፈሇሰፋቸው ዝባዝንኬ ናቸው፡፡ መቸም እዚህ ሊይ  እንዯ ኣንዴ ድክተርና ከማንም 
በሊይ ሇህዝብ ተቆርቋሪ እንዯሆነ ሰው ትክክሇኛውን መሌስ እንዯሚሰጡኝ ተስፋ ኣዯርጋሇሁ፡፡ 

ላሊ ነገር  በገጽ 157 ኣቶ ስዩም በሸራሮ ጦርነት  ጭንቅሊታቸው ሊይ በጥይት እንዯተወጉ ይናገራሌ፤ 
መቸስ እዚህ ጦርነት ሊይ በመሪነት ይሁን በተመሪነት ኣቶ ስዩም  ጦርነት ውስጥ መቁሰሊቸው 
ተወስቷሌ፤ እርስዎ ዯግሞ ይህንን ነገር በከፊሌ ክዯውታሌ፡፡ ከዚህ ነገር ጋር በተያያዘ ስሇቁስሊቸው፤ 
በኣቶ ሙለጌታ ኣሇምሰገዴ  ኣመካኝነት ጾሮና በነበረው የሻዕብያ ሓኪም ያሇ ማዯንዘዣ የጭንቅሊት 
ቀድ ሕክምና እንዯተዯረገሊቸው ይተርካሌ፤ ኣስቀዴመው  ውሸት ካለት ጋር በማገናዘብ ስዘሉህ ሁኔታ 
ምን ይሊለ? 

ላሊ ነገር ዴግሞ ስሇ ኣቶ መሇስ ኣንዲንዴ የማንቋሸሽ የሚመስሌ ኣስተያዬት ሰጥተዋሌ፤ እርስዎ ዯግሞ 
ረዘም ሊሇ ጊዜ የዴርጅቱ መሪ ነበሩ፤ በዚህ ጊዜ ኣቶ መሇስ ባንዴ ጊዜ ዘሇው ሉቀ መንበር የሆኑ 



ኣይመስሇኝምና በርስዎ የስሌጣን ጊዜ እንዳት ታቅፈው ወዯ ዯረሱበት ዯረጃ ሇመዴረስ በቁ? እርስዎስ 
የት ነበሩ? ወይስ ይህን ነገር ኣሁን ነው የተከሰተሌዎ ማሇት ነው? 

ላሊም እርስዎም እንዲነሱት በኣጼው ዘመንና በዯርግ ዘመን፤ በተሇይ የዯርጉ ዘመን እርስዎ ያነሱት 
የ1977 ዓ.ም. ዯርቅ ነው፡፡  መቸስ ዯርቅ ሰው ሰራሽ ነው የሚባሇው ነገር ከእርስዎ ጋር ኣሌስማማም፤ 
ቢሆንም  ዯርቅን ተከትል የሚከሰተው እሌቂት ግን ሰው ሉያስቀረው የሚችሌ ነገር ነው፡፡ ስሇዚህ 
የኣጼውና የዯርግን እሌቂት ማስቀረት እንኳን ከባዴ ቢሆንም መቀነስ ግን ይቻሌ ነበር፡፡ ኣሁን ግን 
እዚህ ኣገር እንዯምናየው የኢህዯግ መንግስት ይህንን እንዲይዯገም ከፍተኛ ጥረት በማዴረግ ሊይ ነው፡
፡ ስሇሆነም ትግራይን ጨምሮ ኣብዛኛው ያገሪቱ ገበሬ ባመት ሁሇቴ በሚያመርትበት ዯረጃ ዯርሰዋሌ፡፡ 
እርስዎ ይህን ነገር ጥሩ ኣካሄዴ ነው ኣይለም? እንዯሚመኙት እርስዎና መሰልችዎ ስሌጣን ሊይ 
ቢሆኑ ምን የተሇየ ነገር ያዯርጉ ነበር? 

ስሇ ድ/ር ሰሇሞን ስሊለት ትንሽ ኣስተያየት እንዱሰጥ ቢፈቅደሌኝ፤ ይህንን ያለት ነገር ተራ 
ስዴብ ይመስሇኛሌ፤ እርስዎም ኣሁን እርሳቸው የዯረሱበት የድክተርነት ዯረጃ የዯረሱ 
ይመስሇኛሌ፤ ስሇዚህ ወዯ ‘ታዋቂ ምሁር’ ሇመሸጋገር ጥረት ሊይ ያለ ይመስሇኛሌ፡፡  በመጨረሻ 
ስሊለት ነገር "ዴሮ በአፄ ሃይሇስሉሴ ዘመን የተመኘውን ስሌጣን ስሊሊገኘ የቋጠረው ቂም መሰረት 
አዴርጎ፤ አሁን የግሌ ቂሙንና ጥቅሙን የማርካት ዯንዝዞ መቅረቱ ነው፡፡"(ሰረዙ የራሴ ነው) 
እርግጥ ነው በኣጼው ዘመን መዴረስ የሚገባቸው ያሌዯረሱ ድ/ሩ ብቻ ኣይመስሇኝም፤ ማግኘት 
የሚገባውን ያሊገኘ ባጠቃሊይ መሊው የትግራይና ላሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር እንጂ፤ ዋናው 
የትግለ መነሻም ይህ የመብት ጥያቄ ይመስሇኛሌ፡፡ ይሌቁንስ ይህ ኣባባሌ ገሃዴ ያወጣው ኣንዴ 
እውነት እዲሇ ይታየኛሌ፡፡ ይህም እርስዎ በድ/ሩና ላልች የትግለ መሪዎች ሊይ በማካሄዴ ሊይ 
ያለት ዘመቻ ከተመሳሳይ፤ ትግለ ያሇ እኔ ሇምን ሇዴሌ በቃ ከሚሌ "የተቋጠረው ቂም" የመነጨ 
ይመስሇኛሌ፡፡ አሁን የግሌ ቂሙንና ጥቅሙን የማርካት ዯንዝዞ መቅረቱ ነው፡፡"  ድ/ር ዯፈረኝ 
ባይለኝ፤ ይህንን ኣባባሌ ሌክ ኣሁን እርስዎ ያለበት ዯረጃ የሚያሳይ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ላሊው ነገር የእርስዎን ጽሑፍ ካነበብኩ በኋሊ የሓይሊይን መጽሓፍ ዯግሜ ኣነበብኩትና፤ የሓይሊይ 
መጽሓፍ ሲዯመረው የርስዎ ጽሑፍ፤ በእርሰዎና በኣቶ ስዩም የነበረውና ያሇው የባህርይ ሌዩነት 
ቁሌጭ ኣዴርጎ ነው ያሳየኝ፡፡ ትግለን ኣብራችሁ ጀመራችሁ፤ ሇተወሰነና ፈታኝ ወቅትም ኣበራችሁ 
ተጓዛችሁ በመጨረሻ ግና እርስዎ ኣቋረጡ፤ እርሳቸው ዯግሞ ዘሇቁ፡፡ እዚህ ሊይ ስሇ ኣቶ መሇስ 
ያለትም ትንሽ ሇውራ፤ ኣቶ መሇስ የማግበት መስራችና የትግለ ጀማሪ ኣሇመሆናቸው ነው፤ ይህ 
ኣባባሌ ግማሽ እውነት ሉኖረው ይችሊሌ፤ ሆኖም የትግሌ ጀማሪነት የራሱ የሆነ መሌካም ነገር 
ቢኖረውም፤ ዋናው ነገር ግን ቆርጠው ከገቡበት በኋሊ መዝሇቁ ሊይ ይመስሇኛሌ፡፡ምክንያቱም ወሳኙ 
ነገር የሩጫ ማማር ሳይሆን ቀዴሞ መገኘቱ ነው፡፡ 

በመጨረሻም ከዴርቁ ጋር ኣያይዘው የተናገሩት ነገር የትግራይ ህዝብና ትግለ በዯርቁ ሳብያ 
የመጣውንና ላሇውን ችግር ኣሌፈው መጨረሻ ሊይ ሇዴሌ መብቃታቸው በጣም የሚገርምና የመሪዎቹ 
ኣስተዋይነት የሚያሳይ ይመስሇኛሌ፡፡ 95%ቱም ተመሌሶ በዴርቅና ጦርነት የፈራረሰውን ትግራይ 
ሇመገንባት የዋሇ እንጂ እንዯ ላሊው ጊዜ ዊስኪ የተሸመተበት ኣይመስሇኝም፡፡ 

ከማጠቃሇላ በፊት ስሇ ሓይሊይና መጽሓፉ ትንሽ ሌበሌ፤ ራሱ እንዯጠቀሰውም፤ ስሇትግለ ሇመጻፍ 
ኣንዴ ከመጀመርያው ጀምሮ የዘሇቀ ገጸ-ባህርይ ፈሌጎ ሇዚህም ኣቶ ስዩም ማግኘቱ ይናገራሌ፡፡ እኔም 
በምርጫው እስማማሇሁ፤ ምክንያቱም እኔም በበኩላ ገጣሚ ናቸው የሚሌ እምነት ስሊሇኝ ነው፡፡ 



ሇመሾም እና ሇከንቱ ውዲሴ ቢሆን ከውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ስዩም መስፍን ይሌቅ፤ ስሇ ጠቅሊይ 
ሚኒሰቴር መሇስ ዜናዊ ቢጽፍ የበሇጠ ተሸሊሚ ያዯርገው ነበር፡፡ ነገር ግን እርሰዎም ሇማሇት 
እንዯሞከሩት ወጣቱ የስመ-ጥር ታጋይ ሌጅ ነው፡፡ ስሇዚህም በሚገባ የታጋይ ኣባቱ ፈሇግ የተከተሇ 
ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯዚህ ያሇ ታጋይና የታጋይ ሌጅ  መመስገን እንጂ፤ እንዯርሰዎ በመሰሇ ታጋይ 
ድ/ርና የህዝብ ተቆረቋሪ  እንዱህ የመሰሇ ዘሇፋና ስም ማጥፋት ሲዯርስበት ትክክሌ ኣይመስሇኝም፡፡ 
በዚህ ኣጋጣሚ ዯግሞ ሇወጣቱ ማሇት የምፈሌገው እንዯዚህ በመሳሰሇ ዘመቻ (Character Assassination) 
ሳይዯናገጥ የጀመረውን የብዕር ትግሌ ኣጠናክሮ እንዱቀጥሌበት ኣይዞህ ሇማሇት ይፈሌጋለ፡፡ 
ሇተጻፈው ነገር ኣቃቂር ማውጣት ቀሊሌ ነው ራእይ ይዞ እቅዴ አውጠቶ ይህንን የመሰሇ መጽሓፍ 
መጻፍ ግን የዛን ያህሌ ቀሊሌ ኣይመስሇኝም፡፡ 

 

ከመብራህቱ በርሄ (የኣባተችን ስም ኣንዴ ቢሆንም የድ/ሩ ወንዴም ግን ኣይዯሇሁም) 

ሕዲር 15፤ 2002 ዓ.ም 

ኣዱስ ኣበባ 

 


