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አንዳንዴ ውሸት ሲደጋገም አውነት ሊመስል ይችላልና ተጠንቀቁ! 

 

እውነቱ ዘለቀ 01-16-17 

እንዳያልፉት የለ ያሁሉ ታለፈ !!!! አሁን ግን በእነ እውነቱ ዘለቀ/ተደፈጠጠ/ በሚል ርዕስ ታዛቢ ይናገር (የእውነት 

ስም አይመስለኝም) በተባለ ጸሀፊ ለእውነቱ ዘለቀ/ደፈጠጠ/ ጽሁፎች መልስ ለመስጠት የሞከረበት አቀራረብ ፍጹም 

የሆነ የውሸት መንገድን ከመከተሉም በላይ በእኔ ጽሁፍ መነሻነት በሌላ ግለሰብ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ለማካሄድ 

መሞከሩ ምን የሚሉት ቂልነት ነው? ጸሀፊው ሲጀምር በውሸት እንደተንደረደረ ሁሉ ሲጨርስም በውሸት ይፍገመገማል፡፡  

በእኔ ጽሁፍ አሳቦ አቶ ሲሳይንስ ለምን ይሆን ይኸን ያህል የውንጀላቸው ሰለባ ለማድረግ የፈለገው የሚሉትን እና 

የመሳሰሉትን ጥያቄዎች አንስቶ ብዙ ነገር ማለት ቢቻልም፣ ለአሁኑ ግን እንደ ወረደ የተዥጎደጎደውን የውሸት ገለባ 

ትንሽ ገለብ አድርጎ ለማሳየት ያህል ትኩረቴን እዛ ላይ ብቻ ለማድረግ ፈለግሁ፡፡ 

በእኔ እምነት በአቶ ሲሳይና በእኔ ጽሁፎች መካከል ተቀራራቢ ሀሳቦች ተራምደው ሊሆን ይችላል፣ ይሁን እንጂ እኔ 

አውነቱ እንጂ ሲሳይ አይደለሁም፣ ይህም ሆኖ የአቶ ሲሳይ ጽሁፎችም ሆኑ እኔ ራሴ የምንጽፋቸው መጣጥፎች 

በምንም ስሌት ጸረ ተጋሩና ጸረ ኢህአዴግ ሳይሆኑ በቀናነት ለሚመለከታቸው ሰው ህወሀት/ኢህአዴግ አውቆም ይሁን 

ሳያውቅ የሚፈጽማቸው ጉድለቶች ራሱን ብቻ ሳይሆን ሀገር እየመራ እንዳለ ገዥ ፓርቲ ሀገሪቱንና መላ የኢትዮጵያ 

ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦችን ሊጎዳ ስለሚችል በጊዜው እንዲያርም ለመጠቆም ሲሆን በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግዱ 

ግለሰቦችን ያልተገባ እንቅስቃሴ ለማጋለጥም የሚያገለግሉ ናቸው፡፡  

ህሊና ያለው ሰው ጽሁፎቹን በጥሞና አንብቦ መፍረድ ይችላልና ለዚህኛው ውንጀላ በአጭሩ መልሱ ይኸው ነው 

የሚሆነው፡፡ ከዛም አልፎ በእውነቱ ዘለቀ ስም የሚጽፈው የራያ አዘቦው ተወላጅ ነው ሲል የውሸት ትርክቱን ሀ ብሎ 

ይጀምራል፣ ቀጠል አድርጎም ስሙም ቢሆን አቶ ሲሳይ ይባላል በማለት ይደመድማል፣ እናም አቶ ሲሳይን በደንብ 

እንደሚያውቃቸው ሆኖ የባጥ የቆጡን እየቧጠጠ ለመተረክ ይሞክራል፡፡  

እንዳውም በ2002 ዓ.ም አላማጣ ከተማ ውስጥ በተካሄደ የፓናል ውይየት ላይ ተገኝቶ ባደረገው ንግግርም ሰሚ 

ባለማግኘቱ ስብሰባ ረግጦ ወጣ ሲልም የውሸት ፍብረካውን አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ እኔ ባለኝ መረጃ ደግሞ የአቶ ሲሳይ 

ንንግር የራያን ህዝብ በአጠቃላይና ወጣቱን ትውልድ በተለይ በህወሀት ላይ ሊያነሳሳብን ነው የሚል ስጋት ፈጥሮ 

ስለነበር አቶ ሲሳይን ለመወንጀል ጥረት መደረጉን ነው፡፡ አቶ ሲሳይ ያህን ያህል ተደማጭነት ካልነበረው ታዲያ ለምን 

ይሆን ይህንን ግለሰብ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለመወንጀል ጥረት የሚያደርጉት የሚል ጥያቄም እንዳነሳ አደረገኝ፡፡ አቶ 

ሲሳይ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ተማሪ በነበሩበት ወቅት ተማሪዎችን በመወከል የፈጸሙትን መልካም ስራም በስልጣን 

ፍላጎት ለመፈረጅ ሲነሳ አቶ ታዛቢ ይናገር ትንሽ እንኳ ቅር አላለውም፡፡  

የተማሪ ተወካይነትስ ስልጣን ሊባል ይችላልን? እነዚህ ሁኔታዎች ቀልቤን ይበልጥ ሳቡትና ለመሆኑ አቶ ሲሳይ ማን 

ናቸው ብየ መረጃ ሳሰባስብ ስለ አቶ ሲሳይ ያገኘሁት እውነት ታዛቢ ይናገር እንዳለው ሳይሆን ተቃራኒውን ሆኖ 

ከማግኘቴም በላይ አቶ ሲሳይ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ተማሪ በነበሩበት ወቅት በኮሌጁ ተማሪ ከፍተኛ ድጋፍና ግፊት 

ለሁለተኛ ጊዜ ተመርጠው ሁለት አመት ማገልገላቸውን እንጂ ታዛቢ ይናገር በሽፍንፍን እንዳለው ትምህርታቸውን 

እስኪጨርሱ ድረሽ ማለጽም ለአራት አመታት ያህል የተማሪዎች ካውንስል ፕሬዚዳንት ሆነው አለመስራታቸውን ነው፡፡  
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ይህም ሆኖ በእነዚህ ሁለት የሀላፊነት አመታት ምናልባት ታዛቢ ይናገር ተማሪ ከነበሩ በደንብ ያስታውሱት ይሆል 

እሳቸውን ጨምሮ ሁሉንም የኮሌጁ ተማሪ በእጅጉ ተጠቃሚ የሚያደረጉ ውሳኔዎች በሰኔቱ አማካኝነት እንዲወሰኑ 

በማድረግ ረገድ አቶ ሲሳይ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል፡፡ ሌላው ነገር ጸሀፊው እደሚሉት አቶ ሲሳይ የትግራይ ተወላጅ 

እንዳልሆኑና የትግራይ ልጅ ነኘ በማለትም እንደማይታወቁ ይልቁንም አቶ ታዛቢ በተዘዋሪ መልኩ ሊገልጸው እንደሞከረው 

ሁሉ በትግራይ ህዝብ ስም ሊነግዱ የሚሞክሩትን ግለሰቦች ፊት ለፊት በመጋፈጥ እንደሚያጋልጡ ብሎም ትግርኛ 

ቋንቋንም በተሟላ መልኩ መስማትም ሆነ መናገር እንደማይችሉ ነው፡፡  

አቶ ታዛቢ እንደሚሉት ከሀሆነ አቶ ሲሳይ ያን ያህል የስልጣን ፍላጎት ቢኖራቸው ኖሮ ለምን የነበራቸውን ስልጣን 

አንድ አይሉት ሁለት ጊዜ ለቀው መጀመሪያ ላይ ወደ ባህር ደር ዩኒቨርሲቲ የኋላ ኋላ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ለማገልገል ወስነው ገቡ? የነበራቸውን ስልጣን ለማስጠበቅም ሆነ ወደ ከፍተኛው የአመራር 

እርከን ለመውጣት ጸረ ህወሀትና የትግራይ ህዝብ አቋም መያዝ እንዴት አደርጎና በየትኛው ስሌትስ ነው ሊጠቅማቸው 

የሚችለው?  

እንዳውም እኔ እስከ ማውቀው ድረስ ወቅቱ ይጠይቅ የነበረው በሰበብ አስባቡ የደርግን ሰራዊት በመደምሰሰ ህወሀትንና 

የትግራይን ህዝብ ሚና በማጉላትና የትግላቸውን ውጤት በማሞገስና ለእነሱም ታዛዥ በመሆን ማገልገል አልነበረምን? 

ወይስ ብአዴንና አመራሩ ጸረ ትግራይ ሆኗል እያለን ይሆን? አቶ ሲሳይ እንዴት ወደ ትግሉ እንደገባ ሲያብራራ ደግሞ 

ጭራሽ አላዋቂ መሆኑን ብቻ ሳይሆን ከእውነታው ጋር የማይገናኝና የመረጃ ምንጩም ያው የውሸት ፋብሪካ መሆኑን 

ያረጋግጣል፡፡  

ከታማኝ ምኝጮች ስለ አቶ ሲሳይ ያገኘሁት ማስረጃ የሚያመለክተውም አቶ ሲሳይ በተፈጥሮው ግልጽና ደፋር ማንንም 

የማይፈራ ፊት ለፊት መጋፈጥን እንጂ ውስጥ ለውስጥ የማይሄድ ሰው መሆኑን በትግሉም ሆነ ኋላ ላይ በስራ ምክንያት 

የሚያውቁት ሁሉ የሚመሰክሩለት ሲሆን መጽሀፉን ጨምሮ የራሱ ፌስ ቡክ ገጹ ላይም ሆነ ሌሎች ሚዲያዎች ላይ 

የሚያወጣቸው ጽሁፎች ይህንን እውነታ ይበልጥ ያረጋግጣሉና አቶ ሲሳይን ጃሱስ (ሰላይ) ብሎ መፈረጅ ራስን አጉል 

ማታለል ይመስለኛል፡፡ 

እጅግ ያፈጠጠ ውሸቱ የሚጀምረው ደግሞ የአቶ ሲሳይን የትግል አገባብ ሲተርክ ነው፣ ባገኘሁት መረጃ መሰረት አቶ 

ሲሳይ ወደ ትግል የገባው በ1981 ዓ.ም መጨረሻ ክረምት ላይ የአላማጣ ከተማ በኢህአዴግ ቁጥጥር ስር በዋለ 

ማግሰት ሲሆን በአህዴን ታሪክ የተማረ የሰው ሀይል በአንድ ላይ ሆኖ የሰለጠነበት የዋለልኝ ታሊም እንደሆነም 

ይነገርለታል፡፡ ታዛቢ ይናገር ቆርጦ ለመቀጠል እንደሞከረውም ሲሳይ የአካባቢ ሸንጎ አባል ሆኖ ሰርቶም አያውቅም፣ 

በዘመቻ ቴዎድሮስ አማካኝነት ወደ ጎጃምና ጎንደር ሲሄድም ከ1982 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ አላማጣ ወረዳ ውስጥ 

በክፍለ ህዝብነት ተመድቦ በመሬት ማከፋፈልና የብዙሀን ማህበራትን በማደራጅት እንዲሁም የደርግን ጸረ-ሽምቅ ሀይል 

ሲመክት በነበረበት ወቅት መልካም አፈጻጸም አስመዝግቦ ባሳየው ብቃት እንደሆነ ይታወቃል፡፡  

የካቲተ 29 1983 ዓ.ም ጎንደር ከተማ ሙሉ በሙሉ በተያዘበት ወቅትም በነበረው ግንባር ቀደም እንቅስቃሴ እሱ 

ቆስሎ ሲተርፍ ከእሱ ጋር ተመድቦ የነበረው ጥበቃ መሰዋቱም አሌ ሊባል የማይችል የኢህዴን ከፍተኛ አመራር ሳይቀር 

ጠንቅቆ የሚያውቀው ሀቅ እንደሆነ መረጃ ሳሰባስብ ማረጋገጥ ችያለሁ፣ ከዛም መጀመሪያ ላይ ጎንደር ከተማ ውስጥ 

በወረዳ የኋላ ኋላ ደግሞ በዞን አመራርነት ተመድቦ ከሰራ በኋላ የነበረውን አቅም በመጠቀም ወደ ወገራ ዞን ዳባት 

ከተማ አሁንም በዞን አመራርነት ተዛውሮ ለተወሰኑ ወራት ሰርቷል፣ ደባርቅ ግን ተመድቦ ሰርቶም ሆነ ተቀምጦበት 

አያውቅም፣ ታዲያ አቶ ታዛቢ ይናገር ይህን የሀሰት መረጃ ከየት አመጣው? የኢህዴን/ብአዴን አባል ሆኖ ለመታገል 

የወሰነውም ትግሬ ባለመሆኑ እንጂ አቶ ተታዛቢና መሰሎቹ እንደሚሉት ከኢህዴን ጋር ብታገል ስልጣን በቀላሉ አገኛለሁ 
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ብሎ በማሰብ አለመሆኑን ማንም ሰው የሚገነዘበው እውነት ነው፣ የጸሀፊው ድፍረት ከልክ ያለፈ የመሆኑ ነገር ግን 

ኢህዴን ውስጥ መታገል ስልጣን በቀላሉ እንደሚገኝ ይልቁንም አመራሮቹም ትግርኛ ለሚናገር ታጋይ የሚሰጡት የተለየ 

ግምት እንደነበረና ሲሳይም ጎንደር ላይ ትግርኛ እየተናገረ ስልጣን ለማግኘት ጥረት አደረገ ከማለት አልፎ የድርጅት 

መኪኖችኖችንና ነዳጅ ያለአግባብ እየተጠመ መኪና ሲለማመድ ከጥቅም ውጭ እያደረገ ጭምር ሳይጠየቅ መቅረቱን 

ይመሰክራል፡፡  

ልብ በሉ የትግራይ ተወላጅ ወይም የህወሀት አባል የሆነ ሰው የፈለገውን ቢፈጽምና ጥፋትም ቢያጠፋ የማይጠየቅ 

እንደሆነ አቶ ታዛቢ በተዛዋሪ ሳይሆን በግልጽ እየነገረን መሆኑ ነው፡፡ የሚገርመው ነገር ኢህዴን ለአባሎቹ ስልጣን 

የሚሰጠው በትውውቅና በመቀራረብ እንደሆነ አድርጎ ለማሳየትም ያደረገው ጥረት  በኢህዴን/ብአዴን ላይ ምን ያህል 

የጠለቀ ንቀት እንዳለው ነው፡፡  

በወቅቱ የድርጅቱን ፋይናንስና ንብረት ክፍል በሀላፊነት ይቆጣጠሩት የነበሩት የህወሀት ታጋዮችም አቶ ሲሳይ ትግርኛ 

በመናገሩ ብቻ ሀቀኛ እንደሆነ ብሎም ነባር ታጋይ እንደሆነ አድርገው ስለቆጠሩትና ነባር ታጋይ ደግሞ አይዋሽም 

ብለው ስሚያምኑ በማለት የወረደ ሀሳቡን ያቀርባል፣ ይህም ማለት እንደ ታዛቢ ይናገር ከሆነ አዳዲሶቹ ታጋዮች ሊዋሹ 

እንደሚችሉ ይገመት ነበር ማለት ነው፡፡ በሌላ አባባል የህወሀት ታጋይና ነባሮቹ የኢህዴን ታጋዮች ትግርኛ ስለሚናገሩ 

ነዳጅም ሆነ መኪና እንዳሻቸው ይጠቀሙ ነበርና ሲሳይም ያን አጋጣሚ ተጠቀመበት ለማለት ይሞክራል፡፡  

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አቶ ሲሳይም ሆነ ሌሎቹ ታጋዮች ምን እንደሚሰሩና የት እንደሚሄዱ በግልጽ ይታወቅ ነበር፣ 

መኪናም ሆነ ነዳጅ የሚሰጠው የስራው ሁኔታ ታይቶና የሚያስፈልገው ነገር ተመዝኖ ነው፣ ይህን ሁሉ አሰራር ጥሶ 

ያውም የህወሀትን ታጋዮች አታሎና ዋሽቶ ያለአግባብ ሲጠቀም የማነን ጎፈሬ ስታበጥሩ ነበር? ኢህዴን እኮ ከድል 

ማግስት አይደለም የታገለው፣ አቶ ሲሳይም እያለ ያለው የሚመለስለኝ ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሁኔታውና 

ትግሉ በሚፈቅደው መጠን ታግሏል፣ ለድልም የተበቃው የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ በመታገሉ እንጂ በህወሀት 

እንቅሳቃሴ ብቻማ ቢሆን ኖሮ ግፋ ቢል አንድ ጋት እንኳ ከማይጨው ከተማ አይዘልም ነበር ነው፡፡  

ይህም ሆኖ ከኢህዴን ምስረታ ጀምሮ ህወሀት ያደረገው አስተዋጽኦ ቀላል ነው እያለ እንዳልሆነም ከጽሁፎቹ መረዳት 

ይቻል፣ ሆኖም ሁሉንም ነገር ጠቅሎ ለህወሀትና ለትግራይ ህዝብ መስጠት ምን የሚሉት መታበይ ነው የሚል አንድምታ 

ያለው ይመስለኛል የጽሁፎቹ ይዘት፡፡ በዚህ ሀሳብ እኔም እስማማለሁ፣ ደረጃው ይለያይ እንሆነ እንጂ ሁሉም የኢትዮጵያ 

ብሔር-ብሐረሰብ ህዝብ ታግሏል፣ መስወዕትነትም ከፍሏልና፡፡ በ1982 ዓ.ም ኢህዴን ብቻ ሁለት ክፍለ ጦር አሰልፋ 

በቆቦና አካባቢው በተካሄደ ውጊያ በጀግናውና ደፋሩ ኡስማን አሽኔ አመራርነት እንዳሳተፈች የህወሀቱ ነባር ታጋይና 

የአሁኑ የመከላከያ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ባለፈው አመት የሰጡትን የምስክርነት ቃል እዚህ ላይ 

ላስታውስህ መሰለኝ፣  

ቆቦ አካባቢ በተካሄደወ ውጊያ ላይ ከእኔ ጋር የኢህዴን አካል የሆነችው ላብ አደር ክፍለ ጦር ተሳትፋ 

አባላቷ ግዳጃቸውን በሚገባ ተወጥተዋል፡፡ በዚህ ወቅት ኡስማን አሽኔ የተባለው የኢህዴን ከፍተኛ አመራር 

ነበር ከእኔ ጋር አጠቃላይ ግንባሩን እንዲመራ ተመድቦ የነበረው ሲሉ ነበር የኢህዴን ታጋዮች በትጥቅ ትግሉ 

ወቅት በመዋጋት ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ አዋጊነትም የነበራቸውን ተሳትፎ ለማሳየት የሞከሩት፡፡ 

ሀቁ ይህ ሆኖ ሳለ አምና ኢህዴን/ብአዴን 35ኛ አመት የልደት በአሉን ባከረበት ወቅት ታሪኩን በሚዲያ ለመዘገብ 

ያደረገውን ጥረት ተመልክቶ የማነ ናግሽ የተባለ ጋዜጠኛ ለመሆኑ ብአዴን በየትኛው ጀነራል የሚመራና የትኛው ታጋይ 

በየትኛው ግንባር ተሰልፎ ነው እየተባለ ያለውን ድል ያስመዘገበው? በማለት ከመጠየቅ አልፎ ኢህዴን/ብአዴን በአለፉት 

17 አመታት አንድ የህወሀት ታጋይ የሰራውን ያህል ገድል አለመፈጸሙን በድፍረት መጻፉን አስታወሰኝ፡፡ 
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ሞራለ ቢሱና ስሙንና አድራሻውን እንኳ በትክክል ለመግለጽ ያልሞከረው ግልቡ ታዛቢ ይናገርም አዎ ብአዴንም 

በግልፅ የህብረ ብሔር ድርጅቶች ስብስብ (ትክክለኛ የብአዴን/ኢህአዴግ ታጋዮች፤ የደርግ ናፋቂዎች፤ የግንቦት ሰባት 

ሰርጎ ገቦች እና የትም ፍችጭው ስልጣኑን አምጪው) የተሰባበሰቡበት ድርጅት መሆኑ ታየ ሲል በእሱና መሰሎቹ 

አይን ብአዴን አሁንም በእጅጉ ያልጠራ ይልቁንም የጠላት ሀይል መሰባሰቢያና ገዱ አንዳርጋቸው በአጋፋሪነት ወደ 

ጥፋት መንገድ የሚመራው ደርጅት ለመሆን በቅቷል በማለት በድፍረት ይጽፋል፡፡ 

በመጨረሻም አቶ ታዛቢ ህወሀትና አጋሮቹስ ቢሆኑ ከዜሮ ተነስተው አይደለምንዴ ሀገር እስከ መምራት የደረሱት? አቶ 

ሲሳይም ሆኑ መሰሎቻቸው ጥረው ግረው እና ጭንቅላታቸውን አሰርተው እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳቸው ለሀገርም ሆነ 

ለወገን ኩራት እንጂ መወቀሻ መሆን ያለበት አይመስለኝም፣ ታዛቢ ይናገር እንዳሉትም አቶ ሲሳይ ማለፍ ያለባቸውን 

ሁሉ አልፈው የእናንተው እጅ ረዝሞ ካላደናቀፋቸው በስተቀር ነገ ፕሮፌሰር እንደሚሆኑ ምንም አይነት ጥርጣሬ 

እንደሌለኝ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥልህ እወዳለሁ፡፡ 

 

  


