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የእነ መጋቤ ሃሰት አስገደ ትረካ በአልቧልታው መንደር፤ የ “አመል አይላጭ” ነገር 
ወይስ ከ “ጥላቻም ቁምነገር”? 

 

በ ወልዱ ስብሐት ለአብ 

16/12/2003ዓ.ም. 

 

መቼስ እሰካሁን ባሳተማቸው መጻህፍትና በየጋዜጣው በሚያወጣቸው ጽሁፎች እንደ እነ አቶ 

አስገደ ገ/ስላሴ በንዴትና በጥላቻ ከራስ ታሪክ ጋር መጣላት ወይም አለመተዋወቅ የሚቻል 

ስለመሆኑ አስረጅ ሰው ያለ አይመስለኝም። አስገደ ስለ ሕውሓት/ኢህአዴግ እና አመራሮቹ 

ሲጽፍ ከአመሰራረቱ ጀምሮ ደርግን እስኪጥልና ፌደራላዊ መንግስት መስርቶ በለውጥ ጉዞ 

ሃገሪቱን ማራመድ እስኪጀምር አብሮ እንደነበረ ለማመን ያስቸግራል። ደከመኝ ወይም 

አሰለቻለሁ ሳይል ጥቃቅን ዝርዝሮች በጽሁፍ ሲያስፍር አይታክትም። ዝርዝር ገለጻ እውነት 

ሲሆን፣ ከጥሬ ሃቅ ጋር ሲነሳ እና ከጠቅላላው ስእል ጋር ተዛምዶ ሲቀርብ ጥሩ መረጃ ሊባል 

ይችላል። የአስገደ ጽሁፎች ለተላላ አእምሮ “እንዲህም ማስታወስ ይቻላል እንዴ?” የሚል ጥያቄ 

ማስነሳት ይቻላቸው እንደሁ እንጂ ልብ ብሎ ለሚያነባቸው የሰውየውን ስሞታና ብዥታ 

የሚሚመሰክሩ ዝርዝር ፍሬከርስኪዎች ናቸው። በተጨባጭ ከተደረጉና በደንብ ከሚታወቁ 

እውነቶች ጋር ሲነጻጸሩ ግን እርግጥም ስለሕውሓት/ኢህአዴግ እየጻፈ መሆኑ ፈጽሞ የዘነጋ 

ይመስላል። በተለይም ከርእሱ ጀምሮ እስከ አስከሽፋን ገጹ መጨረሻ የቁርሾ ስሜቶቹ ታክ 

እንጂ የድርጅቱ ታሪክ አናይም። ንዴቱን ስጋና ደም ሰጥቶ ጥሬ ሃቅ ለማስመሰል የየእለት 

ዝርዝር ሁሉ እውነትን ከውሸት ሳይለይ አግበስብሶ ጽፏል። አቶ አስገደ ከጅምሩ አንስቶ 

ሲዋጋለትና ሲያዋጋለት ስለነበረ ዓላማና ፕሮግራም፣ ስለድርጅታዊ አሰራር፣ ትግሉን  ለማሳካት 

የአመራር እስፈላጊነትና ወሳኝ ሚና ምን እንደነበር ሳይገነዘብ እንደወጣ የቀረ የቀድሞ ታጋይ 

ስለሆኑ ግን በቂ ትዝብት እንወስዳለን። የሚነግረንም ስለድርጅቱ እና አመራሮቹ ታሪክ ሳይሆን 

አቶ አስገደ ራሱ ላልተረዳው ነገር በታጋይነት ተሰልፎ እንደነበር ነው። እናም “መልህቅ በውሃ 

ውስጥ ብዙ አመት በኖረ፣ ተዘፈዘፈ እንጂ መች ዋና ተማረ” የሚለውን የክቡር ከበደ ሚካኤል 

ስንኝ በአስገደ ስጋ ለብሶ ይታያል።  

አስገደ ለምን ዓላማ እንደታገለና ያታገለውን ድርጅት እነማን መርተው ለድል እንዳበቁት 

እንኳን አያውቅም ማለት የዋህነት ቢሆንም ጽሁፎቹ ግን ይህንን ሁሉ እንድንጠይቅ 

ይፈታተናሉ። እውነታውም የሚመስለኝ ወይ ቀድሞውንም ድርጅቱንና መስመሩን ባግባቡ 

አልተረዳም፤ በተወሰነ ደረጃ ይረዳው ከነበረም፣ ከድርጅቱ ለመሰናበት ያበቁት ስሜቶችና 

ንዴቶች ሚዛኑን አስተው ያለፈበትን እውነት ጋርደውበታል። ህውሓት/ኢህአዴግ ግልጽ ዓላማና 
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ፕሮግራም ይዞ የታገለ፣ ይህንንም በግልጽ ባስቀመጠው መንገድ በመራራ የገጠር ትጥቅ ትግል 

ያሳካ ድርጅት ነው። አያሌ ነፃ አውጪ ድርጅቶች ደርግን ለመታገል በከተማም በገጠርም 

ቢሰለፉም አንዳቸውም ለድል ሳይበቁ የተንኮታኮቱት በይበልጥ በነበረባቸው የአመራር ችግር 

ነበር። ለህውሓት/ኢህአዴግ ትግል መሳካት ደግሞ የአመራሩ ወሳኝ ሚና እንደነበር በየትኛውም 

ወገን የሚካድ አይመስልኝም።  እነ አቶ አስገደ ግን መረር ያለ ስሜታቸው ከእዚህ ጋር ጋር 

እንዳይጣጣሙ ስላደረጋቸው ስለድርጅቱም ሆነ ስለ መሪዎቹ ከግል መከፋታችው የዘለለ መረጃ 

አይሰጡንም። የተደረገና ያልተደረገ፣ የሚያውቁትና የማያውቁት፣ የገባቸውና ያልገባቸው ነገር 

ሁሉ ደማምረው፣ የሚጠሉትን ለማንቋሸሽ ስለተጠቀሙበት፣ ትረካቸው አሰርና ዝባዝንኬው ብዙ 

ነው። በዚህም እነ አብርሃም ያየህ ገብረመድህን አርአያ አረጋዊ በርሀ እና ተስፋይ ገብረአብ 

የመሳሰሉት ከሳተሟቸው ጽሁፎች በስሜትና በጥላቻቸው ይመሳሰላሉ። ስራቸው በተመሳሳይ 

የስራ ዘርፍ በተሰማሩት ተቃዋሚዎች መንደር ተወዳጅና ቤተኛ አስደናሽ  ትኵስ ጣእመ ዜማ  

ለመሆን መብቃቱም እዚያ ሰፈር ያለ አመልና የዜማ ምርጫ ይጠቁማል እንጂ የጽሁፋቸውን 

እውነትነት አይገልጽም። የአስገደም ትረካ በሰፊው የአሉባልታ ገበያ ውስጥ ገብቶ ለመነገድ 

እንጂ ቁም ነገር ይዞ ሃሳብ ለመለዋወጥ ባለመሆኑ እውቀትም አይገኝበትም።  

እንደምናውቀው መቼስ የተቃውሞው ቤት የቆመው አሉባልታ በደራበት ገበያ መሃል ላይ 

በመሆኑ ለጭር ሲል አልወድም አመሉ ሲል አስገደን ቤት ለእንቦሳ ቢለው አይገርምም። 

የተቃውሞው ቤት መሰረቱ ግድግዳው ጣሪያው ወለሉ... ባጭሩ ሁለመናው አሉባልታን የማእዘን 

ድንጋይ አድርጎ የተመሰረተ ነው። ይህም በመሆኑ አቶ አስገደን መሰል ሃሳውያን የክብር 

እንግዶቹ ማድረጉ ያባትም፣ ያመልም ነውና አይፈረድበትም።   

ጭፍን ጥላቻና ከበሬ ወለደ አዳብሎ የሕውሓት/ኢህአዴግ መሪዎችን የሚያንኳሰስ ስም አጥፊ 

ትረካ ይዞ አስገደ በሩን ማንኳኳቱ የአሉባልታው መንደር የመረጃ ልውውጥ ህግ ተከትሎ ነው። 

ምክኒያቱም የአስገደ መሰል ትረካ ተፈላጊ፣ አዋጪና ትርፋማ የሚሆነው እዚያ ቤት ላለው 

የአሉባልታ ተጠቃሚ ሲቀርብ ብቻ በመሆኑ።  በተቃውሞው ሰፈር ሁሌም እንደደራ የሚኖረው 

የአሉባልታ ገበያ ውስጥ ባሉ ቤቶች ሃሳውያን ሲያንኳኩ ሁሉም በሮች ስለሚከፈቱ የአስገደም 

ወደዚያ መግባት ምንም አይደንቅም። እንደ አብርሃም ያየህ ገ/መድህን አርአያና ተስፋየ 

ገብረአብ ሁሉ አስገደም  “ከድርጅቶቹ መስራቾች አንዱ እማኝነት ይዞ መጥቷልና ቶሎ በክብር 

ይግባ” የሚያስብለው እና የቤቱ ልማድና ደንብ ይፈቅዳል። ብቻ እውነተኛ መረጃ ወይም 

ሚዛናዊ እማኝነት ተይዞ አይኬድ እንጂ ማናቸውም የበሬ ወለደ ወሬ ከጭፍን ማጥላላትጋር 

ተደማምሮ ወይም በሴራ ንድፈ ሃሳብ ተከሽኖ የተቃውሞን ቤት በር ካንኳኳ ይከፈትለታል። 

“የእውነተኝነት” ምስክር ወረቀትና የመኖርያ ግሪን ካርድም እንደሚያስገኝ በእርግጠኝነት 

መናገር ይቻላል። ብዙ አሉባልታ ለማቅረብ ይበልጥ የሚተጉ መጋቤ ሃሰት ለሆኑት ደግሞ 

የዘወትር ተወዳጅነትና ተሰሚነት በመጣያነት ሁሌም ይቸራቸዋል።በዚህ ገበያ ኪሳራ 

የሚከናነቡት በትክክል የተደረጉና የሆኑ ፍጻሜዎች (ደግም ክፉም እውነታዎች) በተጨባጭ 
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መረጃ  አስደግፈው ሚዛናዊ ትረካ አቅራቢዎች ናቸው። እንዲህ አይነቱ የመረጃ ልውውጥ 

ስርዓት አመልና ልማድ የሆነበት  ቤተ ተቃውሞ ጥላቻ በቋሚነት ተጠናውቶት ለሚፈልገው 

ድምዳሜ ሲል አሉባልታ ሁሌም ያስፈበርካል። ከተጨባጭ እውነታ ጋር ሆድና ጀርባ  

እንደሆነው ሁሉ ራሱ የሚፈልገውን “መረጃ” የሚፈጥር ወይም ፈጠራን ብቻ የሚቀበል መንገድ 

ቀይሶ በዚያ በኩል የመጣውን ሁሉ “እውነት” ወደሚል ጣእመ ዜማ ይቀይራል። እሱንም ብቻ 

አዳምጦ በሱም ራሱ እያጨበጭበ እና እየደነሰ ይቆይና ማሳረጊያው  የጥፋት ጥሪ አድርጎ ወደ 

ጽንፍኛ ትነኮሳ ይወስዳል። በተቃውሞ መንደር ፈጥጦ የሚታየው ቁምነገር የመረጃ ፍስሰት 

ቧልትና ቧልተኞች በምርጫቸው ሃሰትንና ጥላቻን ወደ “እውነት” የሚቀይሩበት ቤተኛ አመል 

ብቻ ነው።  ሃሰት በምንም መልኩ እውነት ተብሎ ለቁም ነገር የሚያበቃ ተፈጥሮና ባህርይ 

የለውም።  

የአስገደ ትረካ አመለኛው ቤተ‐ተቃውሞ የሚከተለውን የአሉባልታ መረጃ አቅርቦትና ፍላጎት 

ህግ ተንተርሶ ተፈብርኮ የቀረበ፣ እንዲሁም በስሜትና በጥላቻ የተጻፈ በመሆኑ ብቻ ቁም ነገር 

አልባ ነው። ባጭሩ ሃሰት ለሚወዱ የቀረበ ሃሰት ነው። ዝርዝሩ ውስጥ እውነት መሳይ ነገሮች 

ቢኖሩትም አንድ ወገን ላይ ጥልቅ ጥላቻ ለማራገፍና ገጽታን ለማበላሸት ተብሎ መጻፉ 

ተአማኒነትና አስተማሪነቱን አሰናክሎታል። በንዴት ታጅሎ የቀረበው ዝርዝር ትረካውም 

ወደማይረባ እንጉርጉሮ ደረጃም ዝቅ ብሎ ሲወርድ ይታያል። የሚገርመው ደግሞ የአስገደ 

ጽሁፎች እሱ ራሱ ለምንና ለማን እንደታገለ መገንዘቡንም እንድንጠራጠር ከማድረግ አልፈው 

ያታገለውና የታገለለት ድርጅት አመራሮቹ እንዴት ለስኬት እንዳበቁት ፈጽሞ የተገነዘበውም 

አይመስልም። አመራሮቹ የነደፏቸውና ተግባር ላይ ያዋሏቸው ስትራቴጂዎችንና ስልቶች 

ምንነት አለመረዳቱ በግልጽ ይታያል።  

ህውሓት እና እህት ድርጅቶቹን ያቀፈው ኢህአዴግ ከምንም በላይ ለስኬት ያበቃቸው ይዘውት 

የተነሱት ፕሮግራምና ዓላማ ከሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር የሚጣጣሙ በመሆናቸው ነው። 

አመራሮቹም ከጅምሩ የሀገሪቱ ችግሮች ፍጹም ዘውዳዊ የአጼ ሃይለስላሴ እና ወታደራዊ 

አምባገነኑ የደርግ አገዛዞች ለሁሉም የሃገሪቱ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች  አንድ ሁነው 

እንዲቀጥሉ ማድርግ የማያስችል አሃዳዊው ስርአተመንግስት ላይ ሙጭጭ ማለታቸው ብሎም  

እጅግ አፋኝና ጨቋኝ ባህርያቶቻቸውም ሃገሪቱን ለድህነት ለኋላቀርነትና ለመበታተን ምቹ 

ሁኔታ መፍጠራቸውን ተንትነው ተረድተው ችግሮቹን በስር ነቀል ለውጥ መፍትሄ ያመጣል 

ባሉት ፕሮግራምና ዓላማ ቀርጸው ሊታገሉና ሊያታግሉ መነሳታቸው ላይ ነው። እርግጥ ይህ 

ሃቅ እስከአሁን የማይዋጥላቸው ወገኖች አሉ። ሊያምኑት አልያም አድናቆት ሊቸሩት 

የሚቸገሩበት ጉዳይ ቢሆንም ድርጅቱ ከጅምሩ አንስቶ ደርግን እስኪጥልና ፌደራላዊ ስርዓት 

ገንብቶ ብዙዎቹን ችግሮች ከመሰረታዊ ምንጫቸው እያደረቀ ፈርጀ ሰፊ ለውጦችም በተግባር 

እያመጣ እስካሁን ድረስ እየተጓዘበት ያለውም በዚህ መንገድ ስለመሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። 

ይህንንም ፕሮግራምና ዓላማ እጅግ ጥቂት ሁነው (እርግጥም ደርግ ይለው እንደነበረው “እፍኝ 
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የማይሞሉ” ታጋዮች) ነድፈው ወደተግባር ያሸጋገሩት ሂደቱንም የመሩት አመራሮቹ ናቸው። 

እልፍ አእላፋት ከጎናቸው እያሰለፉ አታግለውም ግዙፉን የደርግ ሰራዊትና ዓራዊታዊ አገዛዙን 

ግብዓተ መሬቱን ከማብሰር አልፈው የውስጥ ልዩነቶችን(የብሄር የቋንቋ የሃይማኖት የባህል 

ወዘተ) ጨፍልቆ ሳይሆን መብት ሰጥቶና አቻችሎ የሚሄድ ህገመንግስታዊ ስርዓት፣ የብዙሃን 

ፓርቲ ዲክራሲ፣ ገበያ መር ኢኮኖሚ፣  ወዘተ በሃገሪቱ ላይ ለመጀመርያ ጊዜ ተተግብረው 

እንዲያብቡና እግር ተክለው እንዲጓዙ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል።   

የድርጅቱ አመራሮች ሊመዘኑባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ከአመራር ጋር የሚያያዙ መሰረታዊ 

ነገሮች ጋር ሊሆኑ ይገባል። ለምሳሌ ለትግል ሲነሱ ምን ዓይነት ችግር እንፈታለን ብለው 

ተነሱ? ችግሩንስ ከስረመሰረቱ ለመፍታት ምን አይነት ፕሮግራምና ዓላማ ነደፉ? ግባቸውን 

ለማሳካት ምን መንገድ መረጡ? ለግቡስ  መሳካት እንዴት ታገሉና አታገሉ? ፕሮግራማቸው 

እሱን የሚያስፈጽመው ድርጅት ከሃገሪቱ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችስ እንዴት ተናብበው 

ተቃቀፉ? የትግሉንስ ረጅም መራራና ተለዋዋጭ ሂደት እንዴት በጽናት መሩ? በመጨረሻም 

በምን አይነት ስትራቴጂዎች ስልቶችና የተግባር ክንውኖች ደርግን ጥለው ግባቸውን እንዴት 

አሳኩ? በትጥቅ ትግል ወቅት ሆነ በመንግስታዊ ስልጣን ጉዟቸው በአመራራቸው ምንአይነት 

መሰረታዊ ለውጦች አመጡ?  እስካሁን ባመጧቸው ለውጦችስ ሊፈቷቸው ከተነሱባቸው 

ችግሮች ምን ያህሉን ፈቱ? እኒህንና መሰል ሰፊ ነገሮች ላይ ተንተርሰን በምናነሳቸው 

ጥያቄዎችና ከተጨባጭ ድርጊቶቻቸው ተነስተን በምናገኘው ምላሾች እንጂ በግለሰብ ደረጃ 

ተደርጓል በተባሉ ያውም በውስን ጊዜና ቦታ የተደረጉ ሰበዞችን ብቻ በመምዘዝ ትልቅ ምስል 

ለመስጠት መድከም መሰረታዊ ጥያቄዎችን ስለማይመልስ ምንም ፋይዳ የለውም። በተለይ 

በግል ቂምና ጥላቻ ማጥቃት የመረጡትን አመራሮች ለማጠልሸት ሲባል  ተጨባጭ እውነቶችን 

እየካደ የሚነገረን ደራሲው እውነቱን ሳይረዳ እውነተኛ መረጃ ይህ ነው ማለት የሚቻለው 

አይመስለኝም።  

ህውሃት/ኢህአዴግ አመራሮች በአንድ በኩል የጦርነት አስቸጋሪና ተለዋዋጭ ሁኔታዎች በሌላ 

በኩል የተለያዩ ተፋላሚ ወገኖችን የሃይል ሚዛንና ተለዋዋጭ አሰላለፎችን በመናበብ 

የድርጅቱን ስትራቴጂዎችንና ስልቶችን በጥንቃቄና በብልሃት ከሁነቶቹ ጋር በማጣጣም ወደ 

ስኬት የመጡባቸውን መንገዶች እጅግ አስደናቂ እንደነበሩ መቼስ በተጻራሪው ጎራ ሁነው 

የተፋለሟቸውም ጭምር የሚያምኑት ሃቅ ነው። ይህ ደግሞ ከድርጅቱ አመራሮች ፖለቲካዊ 

ዲፕሎማሲያዊ ና ወታደራዊ  ማየት ተስኖት በደፈና ሲሰድባቸው ብቻ እናያለን።  ምክኒያቱም 

በመካከላቸው ካሉ ግለሰቦች ጋር በነበረው አለመጣጣምና ቅይይም / ያውም ከድል በኋላ 

ለመውጣቱ ምክኒያት በሆኑ ንዴቶቹ መነሻነት/ ላይ አተኩሮ ጥንካሬያቸውን ለስኬት ያበቁበት 

አመራራቸውን በሙሉ ሲክድ ስብእናቸውንም ባለመታከት ሲያጠለሽ የምንታዘበው አስገደ 

እንዴት ብሎ ነው ስለ ድርጅቱም ሆነ ስለ ትግሉ እማኝነት መስጠት የሚችለው? ድርጅቱ 

ሲመሰረት ጀምሮ እስኪያድግና ተሳክቶለት መንግስት እስኪሆን ድርስ አብሮት የነበረ ታጋይ 
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ራሱ በትክክል ስላልተረዳው ወይም ሆን ብሎ በትክክል ሊመሰክርለት ስላልወደደው ድርጅቱና 

መሪዎቹ ለማያውቁ ማያስረዳት ከቶ እንዴት ይቻለዋል? ከአንድ ሶስተኛው በላይ እድሜውን 

ያሳለፈበትና ከውልደት እስከ ስኬቱ ታማኝ ታጋዩ ሁኖ የተፋለመለት ሕውሓትን ፕሮግራም 

አውጥተውና የትግል መንገድ ቀይሰው ወደ ስኬት በመሩት ግለሰቦች ላይ ጥልቅ ጥላቻ ስላለው 

ብቻ እኔ ጠልቻቸዋለሁና ጥሏቸው ነው የሚለን። ያለፈውን ሁሉ እንዳልነበር ደምስሰው 

ከሚነግሩን ሰውስ ምን አይነት የሚጠቅም ቁም ነገር ይገኛል? በበኩሌ ከአስገደና መሰል ጸሃፍት 

የፈለገውን ያክል ዝርዝር ትረካ ወይም ጥሬ ሃቅ ተብየ መረጃዎች ጭምር ጠብ የሚል ቁም 

ነገር ካለ ስለድርጅቱ ወይም ስለአመራሮቹ የሚቀርብልን እማኝነት ሳይሆን በግላቸው ያሳደሩት 

ንዴትና ቂም ጥልቅነት ብቻ ነው።  

አስገደንና እሱን መሰል ጸሃፍት ግለ ንዴት ከወለደው የራስን ታሪክ ክለሳ ባሻገርም 

የተቃውሞው ገበያው የለየለት ፍቅረ ቧልት፣ በውስጡ ያሉ የቧልት ደጀ ሰላሞች እና የቧልት 

ሊቃነ ካህናት የመረጃ ፍስሰትና የእውቀት መለኪያ ስታንዳርድ ምን እንደሚመስሉ ቁልጭ 

አድርጎ ይነግረናል። ያልተገራ ቧልት እና የዘቀጠ ትረካ ለምንድነው የሚጽፉት የሚል ጥያቄ 

መነሳቱ ግድ ነው፡፡ መልሱም ቧልትን ለሚወዱ እንደ ገጸ በረከት በማቅረብ ወደ እቅፋቸው 

እንዲቀላቅሉዋቸውና “ከናንተም በላይ  የኢህአዴግ ጠላት ስለመሆኔ” ማስረጃው ይህ ነው 

በማለት ቤተኛ ለመሆን በመፈለግ እንደሆነ አያጠራጥርም፡፡ ማመልከቻ ተቀባዮቹ የጥላቻ 

ሊቃውንትም ለስሞተኛ ትረካቸው ስትራቴጂና ስልት ቧልት ዋና ማጠንጠኛም በመሆኑ ንዴተኛ 

ተራኪዎች ጋር በፍቅር ይከንፋሉ፡፡ መቼስ ፍቅር እውር ነው የሚለው አባባል እዚህ ላይም 

እውን ሁኖ በቅርቡ ፕሮፌሰር መስፍን  አስገደን “እግዚአብሔር ከወድያ ማዶ አስነስቶ 

ያመጣው” መለኮታዊ ምስክር ነው አሉት። አስገደ ስለህውሃት/ኢህአዴግ፣ ስለ አድዋ ጦርነት፣ 

ስለ ማይጨው፣...ምናለፋችሁ...ሰለአጠቃላይ የሃገሪቱ ጉዳይ ከጥንት እስከ አሁን (የወደፊቱን 

ጨምሮ) በንዴት የሚያዘበዝበውን ሁሉ ፕ/ር መስፍን “ያልተበረዘ እውነት” ሲሉ ለመለኮታዊነቱ 

መወድስ ጽፈውለታል፡፡ 

የፕ/ር መስፍን “መወድሰ አስገደ” ቀደም ብሎ በሳቸውና በመሰል የተቃውሞው ጎራ 

ፊታውራሪዎች ለተስፋየ ገብረአብ የተቸረውን ሞቅ ያለ ድጋፍና የነሱን የፍቅር ታሪክ 

ያስታውሰኛል፡፡ ተስፋየ “የጋዜጠኛው ማስታወሻ” የምትለዋን “ዝነኛ” መጽሃፈ ቧልት 

እንዳሳተመ ያኔ በዲያስፖራው ግንባር በ‘አንጋፋ’ አዋጊነታቸው ስመጥር የሆኑት ፕሮፌሰር 

ጌታቸው ሃይሌ ደራሲውን የ‘እንኳን ደህና መጣህ’  መግለጫዊ ግምገማ በመስጠትና በድረገጽም 

በማሰራጨት ማንም አልቀደማቸውም፡፡ “የትግሬ ወያኔ እናት ሃገሬን እንዴት አድርጎ እየገደላት 

እንደሆነ ስለነገረኝ ታላቅ መጽሀፍ ነው’’  አሉ በ15 ሺህ ማይል ርቀት ተቃውሞውን በመንፈስ 

እየመሩ እንዳሉ የሚነገርላቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው።ከመጽሓፉ በጣም መማራቸው በደስታ 

ሲገልጹም ተስፋየ ምንም በእድሜውና በትምህርቱ ከእሳርቸው ቢያንስም ‘የቁም ነገር 

አስተማሪየ’ እያሉ በማሞካሽት ነበር፡፡ በተቃውሞው ቤት ያላቸውን ‘ስልጣነክህነት’ 
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በመጠቀምም “ሁሉም የኢትዮጵያውያን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይፋ መግለጫ በማውጣት 

ተስፋየን እንኳን ደህና መጣህ እንዲሉት አሳስባለሁ’’ የሚል ‘ቃለ ኣዋዲ’ አስነግረውለታል፡፡  

የሚገርመው ፕ/ር ጌታቸው በኢትዮጵያ ታሪክ በተለይም በክርስትና ሃይማኖት ዙርያ ብዙ 

ምርምር አድርገዋል። ጥቂት የማይባሉ መጽሃፍትንም ያሳተሙና ‘አንጋፋ ምሁር’ የተባለላቸው 

ሰው አሉባልታን “ምርጥ የመረጃ ምንጭ” አድርገው ሲነጉዱ ማየት በጣም ያሳፍራል። እኒህ 

የታሪክ ምሁር በሃይማኖት ጥናት ከማድረጋቸውም በላይ ‘ጠንካራ የሃይማኖት ሰው’ እንደሆኑም 

በጽሁፋቸው ይንጸባረቃል። ‘የጋዜጠኛው ማስታወሻ’  ጥላቻ መር የጽሁፍ አወቃቀር ያለው፣ 

ሆን ብሎ በህይወት የሌሉ ሰዎች በመረጃ ምንጭነት የሚጠቅስ፣ በፈጠራቸው ገጸባህርያት 

የፈጠራ ወሬ የሚነዛ፣ እንዲሁም ደራሲው በስደት የአፍሪካ ሃገራትን ድንበሮች በህገወጥ መንገድ 

ሊያቋርጥ ላይ ታች በሚልበት ጊዜ በሃገሪቱ የተፈጸሙ ነገሮችን “ከሚያውቃቸው ሚስጥሮች” 

መድቦ በድፍረት ያቀረበ መጽሀፍ ነው። ፕ/ሩ ግን ተስፋየንና ቧልቱን “አስተማሪየ” ሲሉ ወይ 

ሙያቸው ከድቷቸዋል አልያም ሽምጥጥ አድርገው ክደውታል ያሰኛል። የተስፋየ ትረካ 

የግለሰቦችን ስብእና ከመጠን በላይ የሚያንቋሽሽ፣ የሃገርና የሃይማኖት መሪዎችን ጥላሸት 

የሚቀባ እንዲሁም የደራሲውን የዘቀጠ ስነምግባር ወለል አድርጎ የሚያሳይ መሆኑ እያወቁ 

በፍቅር ሲወድቁለት ፕ/ሩ ማተባቸውንም በጥሰዋል ያስብላል። ፕሮፌሰር ጌታቸው ሃላፊነት 

እንደሚሰማው ምሁር አልያም እንደ ሃይማኖተኛ አዛውንት ሁነው በጥንቃቄ መዝነው ሊያነቡት 

አልፈቀዱም። እንዲያውም  ‘የትግሬ ወያኔ’ እና ፓትሪያርኩ ብጹእ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ 

መሰደባቸው ፕ/ሩን አስፈንድቋል።  በመጽሀፉ ’አስተማሪነት’ ተናጉደው ‘የእናት ሃገሬ ትንሳኤ’ 

እውን ሊሆን ነው ብለው ቦርቀው ሰው ሁሉ እንደሳቸው እንዲናጎድ ጥብቅ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። 

ይህ አቋማቸው ባያስገርምም ሙያዊ እውቀታቸው እና የአዛውንት ማተባቸው እንዲህ ቀልሎና 

ተዝረክርኮ ማየት እጅግ ያስገርማል፡፡ የቧልት ፍቅርም እንዲህ ያሳብዳል?  

የሃገር ውስጡ አቻቸው ፕ/ር መስፍንም ሆኑ ሌሎች የተቃውሞና የጥላቻ ፖለቲካ ተዋንያንም 

የተስፋየን ቧልት እንዲሁ አሞካሹ፤ እንደ አስተማማኝ ‘የመረጃ ምንጭ’ በመውሰድም 

አንዳንዶቹ ለፓርቲያቸው ወይም ለአንጃቸው አቋም ማስያዣ አድርገው ‘አሉባልታዊ መግለጫ’ 

ጭምር ሰጡ፡፡ በማጥላላት ስልትና ‘በድሮ ቀረ’ ቅኝት የትረካ ውጊያ እያካሄዱ ከነበሩ ‘የግል’ 

ጋዜጦች መካከልም አንዷ የተስፋየን ጽሁፍ ‘ሰርግና ምላሽ’ አለችው፡፡ እውነትንና ሚዛናዊ 

ጽሁፍን የማያስተናግዱት ሌሎች ጋዜጦችም ምንጊዜም ለአሉባልታ ክፍት በሆኑት ገጾቻቸው 

የአሉባልተኛው ማስታወሻን እስካሁን እየደጋገሙ ይሰልቃሉ፡፡ ከሁለት አመት በፊት 

በአንድነት ፓርቲ አመራሮች መካከል የተለመደው ጥልና መወነጃጀል ሲከሰትም ‘የአሉባልታ 

ሰነድ [መግለጫ]’ በሰጠው አንጃ የተሰለፉት ፕ/ር መስፍን “ዝም አንልም” ባዩ አቋማቸው መነሻ 

ከቧልተኛው በተገኘ “አሰተማማኝ መረጃ” ስለመሆኑንም አልሸሸጉም፡፡ የመጋቤ ሃሰት አስገደም 

ወደ አሉባልታው መንደር ማቅናት ተስፋየ ገብረአብና መሰል ቧልተኞች በታቃውሞው ቤት 
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አባወራዎች (በነፕ/ር ጌታቸውና በነፕ/ር መስፍን) ‘ቤት ለእንቦሳ’ የተባሉበትን ወግና ልማድ 

እንደማይነፈጋቸው ተማምነው ነው፡፡  

ተስፋየም ሆነ አስገደ በብዙዎቹ የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች ላይ የግል ቂምና ጥላቻውን 

ለመግለጽ በተጠመዱበት መረን የለሽ የስብእና ማንቋሸሽ ዘመቻ(character assassination 

campaign) ሲደክሙ እንታዘባለን። የሚገርመው ከየትኞቹም የሀገሪቱ ገዥዎች በተለየና 

በአጭር ጊዜ ሀገሪቱን የተሻለ ፖለቲካዊ፣ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንድታስመዘግብ 

ያደረገ ስርዓት፣ ፖሊሲዎች፣ ተቋማትና አሰራሮችን የዘረጉና የመሩ ሰዎች እንደተራ ቦዘኔዎች 

በአልባሌ ነገር ተጠምደው የሚውሉ ሰዎች አስመስለው ያቀርቡልናል። ጽሁፎቻቸው “የውስጥ 

አዋቂ እማኝነት” ለማስመሰል ብዙ ቢጥሩም ጥላቻ ላይ ተንጠልጥለውና የግል ቅያሜያቸው ላይ 

ተቸክለው የቀድሞ ድርጅታቸውንና መሪዎቹን ለማጠልሸት ሲሉ በገቡበት የስሜት አዘቅት 

ተውጠዋል። እማኝነቶቻቸውም ስለራሳቸው ሰለጸሃፊዎቹ የውስጥ ስሜትና የአስተሳሰብ ሚዛን 

መናጋት አስረጅ ናቸው፡፡ የተስፋየ አይነቱ ብዕር የሌት ተቀን ‘የስነጽሁፍ ዛር’ የሚተነፍሰውም 

ግለሰቦችን ለማንቋሸሽና ህዝቦችንም ለፍጅት በሚያነሳሱ ጽሁፎች(genocidal literature) 

ዝግጅት መሆኑም የአእምሮ ጤንነቱን እንድንጠራጠር ያደርገናል፡፡ የአስገደም ስሜታዊ 

መንዘባዘብ ራሱ በወጉ ያልተረዳውን ነገር  በከንቱ ዝርዝር ሊያስረዳን እንቅልፍ አጥቶ ስናየው 

አለማወቅና መሪር ጥላቻ የወለዱት ከንቱ ድካሙ ለጤናውም አይበጅም ብለን እንድናዝንለትም 

ያስገድዳል። እርግጥ ተስፋየና አስገደን ጨምሮ የነሱን መሰል ጸሃፍት፣ አሉባልታዎቻቸውና 

ቅልብ ፈረሶቻቸው የደራ ፍቅር ስናይ ትራጂ ኮሜዲነቱ አመዝኖ መረር‐ፈገግ ቢያሰኙንም፤ 

ያስተሳሰሯቸው ጥልቅ ጥላቻዎች፣ ጽንፈኛ አስተሳሰቦቻቸውና እኩይ አላማዎቻቸው ግን ቀለል 

ተደርገው የሚታዩ አይደሉም። 

አሉባልታ መጋቢዎቹና ተመጋቢዎቻቸው በልዩ ፍቅር የሚያብዱበት ሚስጥር ጨለምተኛነት 

በመጋራታቸው ነው። ስለሃገሪቱና ስለመሪዎቿ ያላቸው ምስል በግል ደረሰብን ከሚሉት ወይም 

ደርሶብናል ብለው በሚያምኑበት የሽንፈትና የኪሳራ ስሜት ተጋርዷል። ይህም ስለ ሃገሪቱ 

ስለህዝቦቿ እና ስለመሪዎቿ ብቻ ሳይሆን ስለራሳቸውም ጭምር ያላቸው ምስል እጅግ የተዛባና 

ሚዛኑ የሳተ እንዲሆን አድርጎታል። ስለሚያሽሟጥጧቸውና ስለሚኮንኗቸው የኢህአዴግ 

መሪዎች የሚታዩና የሚጨበጡ በጎ ስራዎቻቸው ከቧልትም በላይ በተግባር ምስክርነታቸው 

ስለሚሰጡ ብዙ ማለት አያስፈልግም፡፡ አሉባልተኞቹን ብቻ ከጭፍን ውንጀላ ወደ ሚዛናዊ 

ነቀፌታ እንዲመለሱ ቅድሚያ ከግል ጨለምተኝነታቸው ይላቀቁ ብለን ጤናውን ብንመኝላቸው 

ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ተስፋየም ሆነ አስገደ የግል ቂማቸውና መደናበራቸውን ‘ከጠላት በላይ 

ጠላት’ መሆን አስመርጧችው ኢህአዴግንና መሪዎቹን አምርረው በሚጠሉ ወገኖችን ልብ 

ለመሳብ ሲሉ እኩይ አሉባልታን የዘወትር ስራ ሲያደረጉት ማየት ያሳፍራል፡፡  ለኢትዮጵያ 

ተቆርቋሪ ከኛ ወዲያ ላሳር’ በሚሉ ተቃዋምያንና “ነጻ” ፕሬሶች ዘንድ አሉባልታ “የቅዱስ ቃል” 

ደረጃ የሚሰጠውም ከአመክንዮ ውጭ የሆነ የጥላቻ አጀንዳቸው ኢህአዴግን ያብጠለጠለ ሁሉ 
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‘እውነተኛ ኢትዮጵያዊና የቁርጥ ቀን ልጅ’ ሁኖ እንዲጋልባቸው ስለሚፈቅዱ ብቻ ነው። 

የአሉባልታው ፈረሶች በሬ ወለደ የሚል ማናቸውም ወገን ጋር ትኩስ ፍቅር መስርተው በጭፍን 

ወደ ጥፋት ለመጋለብ ዝግጁ ሁሌም ዝግጁ ናቸው፡፡ ይህም የመጋቤ ሃሰቶችና የአሉባልታ 

ፈረሶቻቸውን አመል ይነግረናል እንጂ ቅንጣት ጠብ የሚል እውነታ አይሰጠንም። ትረካቸው 

ለውይይትና ለመማማር የሚጠቅም ቁም ነገር ስለማይገኝበት ስለግብዝ ፍቅራቸው በደፈናው 

“አመል አይላጭ” ብለን እየሳቅን፤  የቧልታቸው እኩይ ትሩፋቶች ግን ወደ ጥፋት እያመሩ 

“ቤት እንዳያበላሹ” መንገዶቻቸውን ማስተዋል የግድ ይለናል፡፡ በመጨረሻም እነዚህ ወገኖች 

ለፈገግታም ሲሉ ላፍታ ቢቀበሏት የምላት አንዲት የአሉባልታ ስንኝ አለችኝ እነሆ እላለሁ። 

አመለኛው ልቤ... አሉ አሉን ወዶ፣ 

ልማደኛው ቤቴ... ጫጫታውን ለምዶ፣ 

ከድፍን መለኛ... እፍ ብሎ ተዋድዶ፣ 

ለየውስጥ አዋቂ... በጠብ እርግፍ  ሰግዶ፣ 

መላው ሁሉ መና... እድሜ ፈጅ አንድዶ፣ 

አሉን ብወረውር...የቆጡ መች ወርዶ፣ 

አንቱታም አጥቼ...እንዳማረኝ ቀረሁ...ልቤ ነዶ ነዶ። 

ይህች ስንኝ የስነ ግጥም ደንብ ባታሟላ ወይም ውበት ቢጎድላት ግድ የለኝም፤ ቢያንስ በስነ 

ቧልት ህግ የሚቀበሉኝ አመለኞች ስለማይጠፉ ወድቃ አትወድቅም ባይ ነኝ። ብትወድቅም 

ችግር የለም፤ ዋናው ጤና! ብለን ቸር እያሰብን፣ ቸር እያወራን፣ ቸር እየሰራን፣ ቸር 

እንሰንብት እላለሁ። ለግላችንም ለሃገራችንም ቁምነገሩ እዚህ ላይ ነው። 

 

* * * * 

  


