
ህዝብና አገር በውሸት እና በማስመሰል እንዳይቃጠል ውሸታሞችንና አስመሳዮችን 
መታገሉ ይቀጥላል!!!  

  በታዛቢ ይናገር  tazabiyinager@gmail.com
ይድረስ ለአቶ እውነቱ ደፈጠጠ ሲሳይ!!

አሁንም ቢሆን በእውነቱ ስምና በሲሳይ የተፃፉት (የሞኝ ዘፈን ሁሌ አበባዮ እና ውሸት ሲደገገም የሚሉ በሁለት ሰው ስም የተፀፉ 
የአንድ ሰው ናቸው)  የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች ናቸው፡፡ ሁለቱንም  መልስ ተብለው የተፃፉትን  አነበብኩዋቸው ነገርግን መለስ 
ሳይሆኑ  እኔ ለፃፍኩት ተጨማሪ እንጂ የሚያፈርስ ሀሳብ አላገኘሁበትም  እኔ የድል ማግስት አርበኛ ነው በ 1982 ዓም. ነው የገባው 
ደርግ እንደማይመለስ ካረጋገጠ በኃላ ነው አልኩኝ  ፀሀፊው ሀምሌ 1981 ዓ.ም አልክ የሁለት ወር ማሻሻያ አደረግክ፤ ደባርቅ አከባቢ 
አልኩኝ አንተ ዳባት ነው የነበርኩት አልክ 25 ኪሜትር አሻሻልክ፤ በጎንደር ጎዳናዎች  መኪኖችን ስትግለባብጥና ስው እየገጫጨ 
ስትገድልና ስታቆስል እንዲሁም አንተ ራስህ ስትቆስል ነበርክ ተባልክ፤ እንዴ እኔ እኮ ጎንደር ከተማ ውስጥ  የኔ ጥበቃ ሁኖ ሲሰራ የነበረ
ሲገደል እኔ አመለጥኩኝ አልክን እንግዲህ ይህች ከፍተኛዋ የጥይት ድምፅ የሰማሀት መሆንዋ ነው፡፡ አይ ጀግንነት አብሮህ የነበረው 
ታጋይ አስገድለህ አንተ ምንም ሳትተኩስ ጥለሀው ስለ ፈረጠጥክ  እና  ስለአመለጥክ ጀግንነት ተሰማህ፤ አቤት ታጋይነት፡፡ እኔም እኮ 
ያልኩት ይሄው ነው የድል ማግስት አርበኛ ነህ ትግሉንም ሆነ ታሪኩ አታቀውም ለማወቅ ደግሞ አትሞክርም ምክንያቱም አንተ አላዋቅ 
ሰልጥነህ ወደቤትህ አላማጣ ስለመጣህና እዛው መኖሪያህ ስለሰራህ ራስክን ከፍተኛ ታሪክ የሰራ ጀግና አድርገህ ቆልለህ እስቀምጠሀል 

ነው ያልኩት፡፡ አንተም እየደጋገምክ እየነገርከን ያለኸው ይሄው ነው !! ሁሉም ታግሏል፤ ምን ሐውዜ፤ ሐውዜን ትሉናላችሁ ሰቆጣም 
ተደብድቧል ትለናለህ እኔም አዎ አልኩኝ ግን የሐወዜን ልዩ ነው 2500 ሰው ያለቀበት በገበያ ቀን ነው እየተባለ ያለው፡፡ አማራው 
በጉርዳፋርዳ ተገድሎ ፤ ተፈናቅሎ የለም እንዴ ምን አዲስ ነገር አለው አለክን እኔ ደግሞ ጉርዳፋርዳ የተፈናቀለው እንደ አቶ እውነቱ 
ደፈጠጠጠ አይነት ገዥ በሆኑበት እጅግ ሪሞት በሆነ ቦታ እንጂ  አመራውም ሆነ ሌላው አዋሳ ፤ አርባምንጭ፤ ሶደ፤ ሚዛን፤ ይርጋለም 
በክብር አየኖረ ኢንቨስት እያደርገ ይገኛል፡፡ በእርግጥ በቅርብ ጊዜ ጎንደር አከባቢ እነ እውነቱ ደፈጠጠ እና መሰሎቹ ህዝቡን 
አደናግረው በፈጠሩት ሁከት የትግራይ ተወላጆች ሲገደሉና ሲፈናቀሉ በደቡብ ዲላ ከተማ አማራው፤ ትግራዩ እና ሌላው እንደተገደለ 
ንብረቱም እንደተቃጠለ  ይታወቃል፡፡

ሌላው እጅግ የገረመኝ ግን ስለአላማጣ ውሎህ ስትመልስ አጉራ ዘለል ፤ስርአት የለሽ  አናርኪስት ወጥ ረጋጭ መሆንክም አሁን 
በመልስህ ራስህ አረጋገጥክልን፡፡ አዎ አላማጣ ላይ ተሳትፌ ነበርኩ አልክ እና ህወሐት የሚያናድድ የራያ ህዝብ ደግሞ ቅቤ ያጠጣሁበት
ንግግር ተናግሬ  ነበር ብለህ  አረፍከው፡፡ መች በዚህ ታበቃና ስብሰባው አብቅቶ በነጋታው የህወሐት መሪዎች እንወያይ ሲሉኝ 
ጥያቸው ሄደኩኝ አልከን፤ ወይ የአቶ እውነቱ ደፈጠጠ አጉራዘለልነት፡፡ እንግድህ ታጋዩ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ የሚያውቀው ታጋዮቹ የሆነ
የሀሳብ ልዩነት ሲያጋጥማቸው ፊት ለፊት ቀጭ ብለው እየተወያዩ ችግሮቻቸውን እና አለመግባባቶቻቸውን እንደሚፈቱ ነው 
የሚታወቁት እነ የድል ማግስት አርበኛው ግን እንወያይ ሲሉኝ ጥያቸው ሄድኩኝ አልክን እና ነባር ታጋይነትህንና ነገሮችን የምትፈታበት
መንገድ አሳየኸን፡፡ ለዚህ ነው ስርአቱ ሳታውቁት ከዜሮ ተነስታችሁ ተጠቃሚ ሁናችሁ እዚህ ላይ እንድትደርሱ ላበቃ ድርጅት ለምን 
ትወጉታላችሁ የምለው፡፡  በዚህ አጋጣሚ ግን የህወሐት መሪዎችን አደነኳቸው ምክንያቱም ንቀው መተዋቸው፡፡ በእርግጥ በሂደት የእነ
አውነቱ ደፈጠጠ አናርኪስትነት በየ ቦታው እያደገ ሂዶ  የትግራይ ህዝብ፤ ብአዴንን ብሎም ኢህአደግ እንደ አጠቃላይ ደግሞ አማራ 
ክልልን ዋጋ አስከፈሎታል፡፡ ምክንያቱም እንደ እነ እወነቱ ደፈጠጠ አይነት ሰዎች በጊዜ ማረም እና ማስተካከል ይገባ ነበር ብየ 
አምናለሁኝ፡፡ 

ሌላው ግን ስለ ጄነራሎቻችን በፃፈው 95% ትግራዮች ናቸው ብሎ ነበር እና እኔ ስመልስ አይደለም ግን ሆኖ ከሆነም ይገባቸዋል 
ምክንያቱም ዝም ብሎ የሚሰጥ ሳይሆን እውቀት ክህሎትና ልምድ ይጠይቃል ፡፡ ልክ እርስዎ አዲስአበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር 
እንዳልሆኑት ሁሉ  አልኩኝ፡፡ አሁን በፃፉት መልስ ፕሮፌሰር እንደምሆን አትጠራጠሩ አሉን እንዴ እኔም እኮ ያልኩት እውቀትና 
ልምድ ይጠይቃል ነው፡፡ ጄኔራሎቹም እኮ የሆኑት በሂደት ነው መቼም በትግሉ ጊዜ ኮርና ክፍለጦር ሲመራ የነበረ ተቀምጦ የድል 
ማግስቱ ተራ ተዋጊ የነበረ ተነስቶ ጄነራል አይሆንም ፡፡ በእርግጥ የማመጣጠን ሂደቱ ለማቀላጠፍ ሲባል  30 ሺ ታጋይ ተበትኗል፡፡  

በመጨረሻ አሉና ሲያጠቃይሉ ሁሉም እኮ ከዜሮ ተነስቶ ነው ሀገር እየመራ ያለው አሉንና እርፍ፡፡ ወይ ሚዛን ፤ ወይ ፍርድ እኛም 
ታግለናል ለምሳሌ በጎንደር ጎዳናዎች ከአጃቢየ/ጥበቃየ/ ጋር ስሄድ ተቶኩሶብን እሱ ሲገደል እኔ ያመለጥኩበት ገድል ይሉናል፡፡ እዚህ 
ላይ እርስዎ በተደጋጋሚ የሚጠቀሙባትን ቃል ልጠቀም፤ እጅግ ቅልና ባዶ መሆንዎትን አስመሰከሩ ፤አቶ ደፈጠጠ እንዲያውቁት 
የሚገባው እውቁ ጀግና አሉላ አባ ነጋ እኮ ጣልያንን በተደጋጋሚ አሸንፈው ለኢትየጳያውያን ብቻ ሳሆን ለአፍሪካም ፈረንጅ 



እንደሚሸነፍ ያሳዩት ተምረው አልነበረም ወታደራዊ ጥበቡን በሂደት በየቦታው ካደረጉዋቸው ጦርነቶች እየተማሩ ስልቱን እያዳበሩ 
መጥተው ነው፡፡

ስለሆነም ከምንም ተነስተው ሲባል ይሄው ነው ፤የድል ማግስት አርበኛ ሁነው ሳለ ድርጅቱ ከፍተኛ ገንዘብ ከፍሎ እተምሮዎት እያለ 
እና ከትብያ ተነስተው ለትግሉ እንኳን እዚህ ግባ የሚባል አስተዋፅኦ ሳያደርጉ ነው የተባለው፡፡

በእርግጥ አብዛኞቹ የኢህአዴግ መሪዎች የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ትግል የገቡና በትግሉ ወቅትም ወታደራዊና 
ፓለቲካዊ እውቀታቸውን በላቀ ደረጃ ያዳበሩ መሪዎች ናቸው እርስዎን ከምንም ተነስተው ያልኩዎት በትግሉ ወቅት ሶስተኛ-ሰባተኛ 
የነበሩና  በትግሉ የነበረዎት አስተዋፅኦ ደግሞ እርስዎ እንደሚያቅራሩት ሳይሆን ውሱን ነበር ነው፡፡ለዝህ ያበቁዎትን ታጋዮች ማመስገን 
፤ማክበርና እንዲከበሩ ማድረግ እንጂ እኩል ነን አኔም እንደ እነ እከለ ስታር ሽጉጥ ታጥቄ ነበር የሚለው አይሰራም  ነው  እየተባለ 
ያለው ( እዚህ ላይ የኤፍሬም ታምሩ ዘፈን ልጋብዝዎት እኔም እንደ ጀግና ሽጉጥ ታጥቄ የምትለዋን) ፡፡ ስለሆነም ረጋ ብለው 
አስተውለው ቢመልሱ ጥሩ ነው አለበለዚያ ያው እርስዎ በተደጋጋሚ የሚጠቀሙዋትን ቃል ልጠቀምና ግልብነትዎ እና ባዶነትዎ ነው 
የሚገልፁት፡፡

ሌላው የሚገርመኝ አንዲት አረፍተ ነገር ሲፅፉ የትግራይ ሰው ካልነኩ የፃፉ እይመስለዎትም፤እያንዳንዷ ጽሁፍዎ ብትታይ ቢያንስ አንድ
የትግራይ ሰው ስም ያጠፋሉ አሁንም የሲቪል ሰርቪስ ሰው አመጡ እርስዎ ሂስ የተደረጉት የተማሪ ካውንስል መሆን የሚቻለው 
ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው፤ እርስዎ ግን በባሌም በቦሌም ብለው ልክ እንደ አፍሪካውያን መሪዎች ሁለት አመት አድርገው እስኪመረቁ ድረስ
ቆዩ ነው የተባለው ይህ የስልጣን ምናምን ሳይሆን የመርህ ጉዳይ ነው እናም መርሁን ጣሱ ነው የተባሉ ለዚህ ቀጥተኛ መልስ ሲያጡ 
አንድ የኮለጁ ዲን የነበረ የትግራይ ሰው ብለው ዝብርቅ ያደርጋሉ፤ እንደለመዱት ማለት ነው ስለ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ፤  ደ/ር አዲሱ
ገ/እግዚአብሄር፤ ስለለ አርከበ፤ ስለ አስመላሽ፤ ስለጄነራሎቹ  እንዴ ምን ጉድ ነው እነሱን ስለነኩ እኮ አዋቂነት ወይም ነባር ታጋይነት 
አይገኝም ምናልባት ደርግ በወደቀ ማግስት የጎንደር ህዝብና አቶ አድጎ አይቼውን አደናግረው ሊሆን ይችላል ፡፡ እንዲሁም በጢጣ 
ሶስተኛ/ሰባተኛ በሚማሩበት ጊዜ ወይም  ሲቪል ሰርቪስ በሚማሩበት ጊዜ የማያቁዎትን ሲያገኙ አይ በርሀ እያለን ብለው ተናግረው 
ኣሳምነው ሊሆን ይችላል፡፡ 

ሌላው አቶ እውነቱ ደፍጥጥ የድል ማግስት አርበኝነትታቸው እንዳይታወቅባቸው በትግርኛ እየተናገሩ ነበር ያልኩት እሳቸው ደግሞ 
ሲመልሱ ያልተባለውን አዲስ ታጋይ አይታምንም ማለት ነው ብለው በጥያቄ መለሱ እኔ ያልኩት አዲስ ታጋይ  አለመታመን ሳይሆን 
እንደእርስዎ መርሁን በደንብ ሳይገነዘብ ጥፋት እንዳያጠፋ ጥንቃቄ ይደረጋል፡ የተለያየ ፈተናዎች ይሰጡታል ፤ተልእኮ እየተሰጠው 
ይመዘናል፤የተሰጡትን ተልእኮዎች እና ውጣውረዶች በትክክል በድርጅቱ መርህ መሰረት ካለፋቸው  እንደነባሮቹ ታማኝነቱን 
ይጎናፀፋል፡፡  

ሌላው የገረመኝ  እኔ የፃፍኩትን የብአዴን አመራር ሆኖ በህወሐት ሳንባ የሚተነፍስ ነው ስሜን የሚያጠፋው ያሉት ግን አሁንም ምን 
ያህል ራስዎን እንደቆለሉ ነው የሚያሳየው እርሶ እኮ -----ልተወው  ፡፡ በኔ አመለካከት ግን ብአዴን ሁኖ በህወሐት ሳንባ የሚተነፍስ 
ካለ ይህ ሀቀኛ ታጋይ ነው ህወሐት ሁኖ ደግሞ በብአዴን ሳንባ የሚተነፍ ካለ እንዲሁ ምክንያቱም ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት 
ገፅታዎች ናቸውና ሁሉቱም ለብሄር ብሄረስብ እኩልነት፤ለፍትህ፤ እና  ዴመክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚታገሉ ኢህአዴጎች 
ናቸውና፡፡ በእርግጥ እንደእርስዎ ያለ መስመሩ ሳይገባው የሚደናበር የለም ማለት አይቻልም ለምሳሌ ህወሐትን እያጥላሉ የኢህአዴግ 
መሪ መሆን አይቻልም ብአዴንምን እንዲሁ፡፡ ለምሳሌ ልክ እርስዎ አዲስአባ ዩኒቨርሲቲ ያጋጠመዎት አይነት ማለት ነው፡፡ የኢህአዴግ 
ሰብሳቢ ለመሆን ሲንገበገቡ/ሲወራጩ/ ወራጅ አለ ተባሉ ምክንያቱም ቅንጣት ታክል ኢህአዴጋዊ አስተሳሰብ የለዎትማ፡፡ ግለኛ ለግል 
ሂዎትዎ ብልፅግና ብቻ የሚሰሩ ኖታ ፤ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ እንጂ የሚያቀራርብ ስራ አይስሩማ  ለዚህ ደግሞ ምስክር 
አያስፈልገውም ከሶስት/ሰባተኛ ክፍል ጀምረው እስከ ሁለተኛ ድግሪ ሲማሩ በአማራ ክልል ሀብት ነው ግን በተመደቡበት የፍትህ ቢሮ 
ለታገሉለት እና ላስተማርዎት የአማራ ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ ተረጋግተው ስንት አመት አገለገሉት፤  እስቲ ምን ሰሩለት እኛም ታግለናል
ከሚለው ቀረርቶ ውጭ???????????  ያቺ ለስራ የተሰጠችዎት ኮብራ መኪናስ አዲሳበባ ወደስራ ብለው ወስደው ቤተሰብዎ በደሴ 
ዙረው ስንቴ ጠየቁባት ይህ በማድረግዎስ ስንት አበል ተከፈልዎት???????

እንግዲህ ያለፈው አልፈዋል፡፡ እስከ አሁን ያምታቱት ይበቃል ይማሩበት ካልሆነ ግን ህዝብና አገር በውሸት እና በማስመሰል 
እንዳይቃጠል ትግሉ ይቀጥላል!!!  

በተረፈ ግን ሁለም ለትግሉ አስተዋፅኦ ላደረገ ከፍተኛ ክብር እና ምስጋና አለኝ በተለይም ደግሞ ትግሉን ጠንስሰው መርተው ለድል 
ላበቁት (የህወሐትና ኢህዴን) አመራሮች፡፡  ነገር ግን እንደ ፊውዳሎቹ ሰው የሰራውን ታሪክ የራሳቸው አድርገው እንደሚዘክሩት 
መሆን ግን ተቀባይነት የላቸውም፡፡ በተረፈ ግን እነ ኡስማን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም  የኢህድን ታጋዮቻ ተሰውቷል እነሱ ክብር 
ይገባቸዋል እነ ዘለቀ ( በታላቁ መሪ ሳይቀር ከፍተኛ እውቅና የተቸረው ታጋይ)  እነ ሙሉአለም፤  ወዘተ፡፡ 



በመጨረሻ ግን በርሀ እያሉ እንደ እነ ኦቦ፤ ሸሪፎ፤ጣሳ፤ ጥንቅሹ፤ ሓባር፤ ዋልዋ፤ አባዱላ፤ ወዘተ ስም ስላልወጣልዎት እውነቱ ደፈጠጠ 
የትምለዋን የበርሀ ስም እንደትሆንዎ ተስማምቻለሁ፡፡

አበቃሁ፡፡ ይማሩበት አላርፍ ያለች ጣት -------ትጠነቁላለች ነውና፡፡


