
ይዴረስ ሇፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማሪያም 
 

ከትግራይ ሕዝብ አናት ሊይ ምነው አሌወርዴ አለ? 
 

(ከአብደራህማን አህመዱን፣ የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ) 
 
ሇዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝ ፕ/ር መስፍን ወ/ማሪያም በፍትህ ጋዜጣ የዓርብ ነሀሴ 6 ቀን 
2003 ዓ.ም ቅጽ 4፣ ቁጥር 148 እትም ሊይ “ንግግራችን ትርፋማ እንዱሆን ከአለባሌታ 
እንውጣ” በሚሌ ርእስ ያቀረቡት ጽሁፍ ነው። (WWW.FETEHE.COM ይመሇከቷሌ)  
 
ክቡር ሆይ! እጅጉን ሇጤናዎ እንዯምን አለ? እንዱያው ሇነገሩ ተሇምዶዊ የሰሊምታ ጥያቄ 
ስሇሆነ እንጂ ጤንነትዎን እንኳ በሁሇት መንገዴ ማረጋገጥ አያቅተኝም። አንዴም “የመርህ 
ይከበር” ንትርክዎ በረዴ በማሇቱ የጋዜጦች ርእሰ ወሬ መሆንዎ በመቅረቱ፣ ሁሇትም 
ከሏምላ መባቻ ጀምሮ ክንዯ ብርቱነትዎን በሚያረጋግጥ መሌኩ ብእርዎን በማንሳት 
የጋዜጣ ሊይ እሰጥ አገባ በመጀመርዎ። የርስዎ ጤና የተሟሊ በመሆኑ ብዯሰትም የላልችን 
ጤና የሚነሳው “መርዘኛና ዘረኛ” ብእርዎ ግን አሊስዯሰተኝም። 
 
ከሊይ ቀንና ቁጥሩ በተጠቀሰው ፍትህ ጋዜጣ ሊይ ያስነበቡት ጽሁፍ ዓሊማ 
የሕወሓት/ኢህአዳግ መስራችና ከፍተኛ አመራር አባሌ የሆኑት የተከበሩ አቶ ስብሓት ነጋ 
(አቦይ) በዚያው ጋዜጣ ሊይ ሊቀረቡት ጽሁፍ ምሊሽ ሇመስጠት ይመስሊሌ። ይሁን እንጂ፣ 
“የምታሸንፈውን ምታ” ሲለት ሽመለን መዞ ወዯ ሚስቱ እንዯሮጠው ገሌቱ፣ አቶ ስብሓት 
ጋር እንዯፈሇጉ በሃሳብ መጠዛጠዝ ሲገባቸው፣ ብእር አንስቶ ሉመክታቸው የማይችሌን 
ማህበረሰብ “እንዯ ማህበረሰብ” ወዯ መዘርጠጡ በማምራታቸው ብዙዎች ታዘብናቸው፣ 
አዘንባቸውም። ፕሮፌሰር መስፍንን ሇትዝብት ያበቃቸው የትኛው ሃሳብ ነው? የሚሌ 
ጥያቄ ከአንባብያን መነሳቱ ስሇማይቀር ወዯዚያው ሊምራ! 
 
ክቡር አቶ ስብሓት ነጋ በፍትህ ጋዜጣ ሊይ ቀዯም ሲሌ ባቀረቡት ጽሁፍ የታሪክን ጉዲይ 
አንስተው “ታሪካችን የውዴቀትና የዴቀት በመሆኑ በታሪክ ባሇሙያዎች ይጠናና እውነቱ 
ይታወቅ” የሚሌ መንፈስ ያሇው ሃሳብ አቅርበው ነበር። በዚህ ሃሳብ ያሌተዯሰቱት ፕ/ር 
መስፍን ዯግሞ እንዱህ ይሊለ፣ “ስብሓት ነጋ እየዯጋገመ ስሇ ታሪክ ይናገራሌ። የዛሬ 
መቶና ሁሇት መቶ ዓመት የሆነውን ከማውራት የዛሬውን ምስክርነት ማስተካከለ 
አይበሌጥም ወይ?” ይሊለ። እንዱህ ብሇው ቢያቆሙ መሌካም ነበር። ነገር ግን አነሳሳቸው 
ይህንን ብቻ ሇማሇት ባሇመሆኑና ዋነኛ ዒሊማ አዴርገው “ሌክ ሌኩን” በመንገር “ተሸፋፍኖ” 
የቆየውን “ጉደን” ሉያፍረጠርጡት የሚፈሌጉት አንዴ ማህበረሰብ በመኖሩ፣ እርሳቸውም 
አሁኑ ሊይ ማተኮሩን ትተው 120 ዓመት ገዯማ ወዯኋሊ በመመሇስ እንዱህ ይሊለ፣ “ሇምሳላ 
የአዴዋ ጦርነትን እናንሳ። አፄ ምኒሌክ ከዯቡብ ከምእራብና ከምስራቅ ጦራቸውን 
ሰብስበው ሇጦርነት ሲዘጋጁ ምን ያህሌ ጊዜ ፈጀባቸው? መንገደ ምን ያህሌ ጊዜ 

http://www.fetehe.com/


ወሰዯባቸው? የምኒሌክ ጦር ከኢጣሌያ ጦር ጋር ሲወዲዯር ምን ያህሌ የሰሇጠነ ነበር?” 
የሚለትን ጥያቄዎች ይዯረዴራለ። 
 
ፕሮፌሰር መስፍን ሃሳባቸውን በነዚህ ጥያቄዎች ቢያሳርጉም መሌካም ነበር። የእርሳቸው 
ፍሊጎትና ዋነኛ ዒሊማ የትግራይን ሕዝብ “አሳፋሪ ታሪክ” ማጋሇጥ በመሆኑ እንዱህ በማሇት 
ይቀጥሊለ፣ “ስብሓት ነጋ ሉመሌሰው የሚገባ ላሊም በጣም በጣም ዋና ጥያቄ አሇ” ይሊለ። 
አንባብያን ይህንን አገሊሇጽ ሲያዩ ፕሮፌሰሩ ምን ዓይነት “ጉዴ” ሉያቀርቡ ነው ብሊችሁ 
ሌባችሁ ይሰቀሌ ይሆናሌ። ነገሩ ‘ከሰዯበኝ የነገረኝ’ እንዱለ ቢሆንም ቀጥል አቀርበዋሇሁ። 
 
“… አፄ ምኒሌክ ጦራቸውን ሰብስበው በእግርና በበቅል ከዯቡብ ተነስተው ትግራይ 
እስቲዯርሱ ኤርትራና ትግራይ ምን አዴርገው ጠበቁዋቸው? የኢጣሌያ ጦር ትግራይን 
ሰንጥቆ አምባ አሊጌ እስቲዯርስ ማን ሉያቆመው ሞከረ? የኢጣሌያ ጦር መቀላ ገብቶ 
ሲመሽግ ማን ተከሊከሇው? … በኢትዮጵያዊ ይለኝታ ተሸፋፍኖ የቆየውን እናፍረጥርጠው 
ከተባሇ ሇማን አሳፋሪ እንዯሚሆን ግሌጽ ነው” በማሇት ፍሊጎታቸው ምን እንዯሆነ 
ያፍረጠርጡታሌ!  
 
ፕሮፌሰር መስፍን ይህንንም ጽፈው (ተናግረው) ስሊሌወጣሊቸው “አሳፋሪ” ያለትን 
ሃሳባቸውን ሇማጠናከር የፈረንጅ ምስክር ፍሇጋ ይባዝናለ። ስሇ አዴዋው ጦርነት ነውረኛ 
ነገር የጻፈ የፈረንጅ ምስክር ማጣታቸውን በሀዘን ይጠቅሱና እሱ እስከሚገኝ ዴረስ 
ስሇማይጨው ጦርነት ግን አንዴ “የቼኮዝልቫኪያ ጎበዝ” መገኘቱን በማብሰር የሚከተሇውን 
ቀንጭበው ያስነብቡናሌ። 
 
ሲንዯረዯሩም እንዱህ ይሊለ፣ “እኔ ፈረንጅ ስሇ ኢትዮጵያ የጻፈውን ማንበብ ከተውሁ ብዙ 
ዓመታት ሆኖኛሌ። ይህንን የቼኮዝልቫኪያው ጎበዝ የጻፈውን ግን በአንዴ ቀን ተኩሌ 
ጨረስሁት። የኢትዮጵያን ዘማቾች ከኋሊ እያጠቁ ስሇነበሩት ‘የትግራይ ሽፍቶች’ ማን 
ይናገር የነበረ ነውና እንዱህ ይሊሌ…” በማሇት ይንዯረዯሩና የቼኮዝልቫኪያውን “ጎበዝ” 
ምስክርነት ይጠቅሳለ። እኔም እጠቅሰዋሇሁ፣ “(የትግራይ ሽፍቶች) ሇምን ወንዴሞቻቸውን 
ይገዴሊለ?... ከመሀሌ አገር ስዴስትና ሰባት ወር ሙለ ፍዲውን እያየ ሲጓዝ ከርሞ እዚህ 
የዯረሰው ወንዴማቸው፣ የነዚህን ምስኪኖች ሕይወትና ንብረት ከጠሊት ሇመከሊከሌ የገዛ 
ሕይወቱን አሌጋ ሊይ ጥል፣ ቤት ንብረቱን በትኖ መከራውን ባየ ሇምን ይገዴለታሌ?”  
 
ውዴ አንባብያን! ይህ መርዘኛና ዘረኛ የፕሮፌሰር መስፍን ሃሳብ ሰሊም ሉሰጠኝ ባሇመቻለ 
ነው እንግዱህ ይህቺን መጣጥፍ እንዲዘጋጅ ግዴ ያሇኝ። ፕሮፌሰር መስፍን በ1997 
በተካሄዯው አገር አቀፍ ምርጫ ቅስቀሳ ሇማዴረግ ወዯ ትግራይ በሄደበት ወቅት “ከፋብሪካ 
የወጣ ሳሙና ይመስሌ…” የሚሌ ሃሳብ ተናግረው በኢህአዳግ በኩሌ “የክሌለን ሕዝብ 
ሳሙና አለት” የሚሌ ቅስቀሳ በመጀመሩ አንዲንድቻችን ‘የኢህአዳግ ነገር ማጣመም 
ትክክሌ አዯሇም’ የሚሌ አቋም ነበረን። ይሁን እንጂ፣ ፕሮፌሰሩ በውጣቸው ሇዘመናት 



እየተጉሊሊና እየተብሊሊ ያሇ “የትግራይን ሕዝብ” የመጥሊት አባዜ ባይኖር ኖሮ ያኔም 
እንዯዚያ ዓይነት ንግግር አይናገሩም ነበር፣ አሁንም አቶ ስብሓት ነጋን መሞገት ሲገባቸው 
ዘሇው የትግራይን ሕዝብ የሚጎነትሌ ሃሳብ አይጽፉም ነበር ወዯሚሌ ዴምዲሜ 
ተቃርቤአሇሁ። ሇዚህም ነው የጽሁፌን ርእስ ከትግራይ ሕዝብ አናት ሊይ ምነው አሌወርዴ 
አለ? በሚሌ መጠይቅ ያቀረብኩት። 
 
የተከበሩ አቶ ስብሓት ነጋ “የውዴቀትና የዴቀት ታሪካችን በባሇሙያ ይጠና” ሲለ፣ “ከኔ 
በሊይ ማን አጥኚ፣ ማን አዋቂ አሇ?” ባዩ ፕሮፌሰር “እስከዛሬም በይለኝታ ዝም ብሇን ነው 
እንጂ የትግራይ ሕዝብ ታሪክ አሳፋሪ ነው። ምንም ዓይነት ውጊያ ባሇማዴረጉ ጣሉያን 
ሰተት ብል መቀላን ያዘ፣ አምባ አሊጌም ዯረሰ። የምኒሌክ ጦር መጥቶ ጣሉያንን ሲያባርር 
ዯግሞ የትግራይ ‘ሽፍቶች’ ከኋሊ ሆነው ወጉት” በማሇት ታሪኩን ራሳቸው ተመራምረው፣ 
ራሳቸው ጽፈው ይነግሩናሌ። እንዱህም አዴርጎ ታሪክ አዋቂ የሇ! 
 
ጥሊቻን መሰረት አዴርጎ የቀረበው ይህ የፕሮፌሰር መስፍን ሃሳብ እርስ በርሱ የሚዋቃና 
የሚጣረስ በመሆኑ ከራሳቸው ጽሁፍ ሊይ እየጠቀስኩ የራሳቸውን ነውር ሊሳያቸው ወዯዴኩ። 
ፕ/ር መስፍን የዛሬ 120 ዓመት አፄ ምኒሌክ ከመረብ ተሻግረው ሉዋጉ ያሌቻለበትን 
ምክንያት ሇማስረዲት፣ “የምኒሌክ ጦር ከኢጣሌያ ጦር ጋር ሲወዲዯር ምን ያህሌ የሰሇጠነ 
ነበር? የምኒሌክ መሳሪያ ከኢጣሌያ ጋር ሲወዲዯር እንዳት ነበር?” የሚለትን ጥያቄዎች 
ያነሳለ። እንዱህ ያሇ ጥያቄ ማንሳቱ ችግር የሇውም። ትንሽ መስመሮች ወረዴ ብሇው ግን፣ 
“የኢጣሌያ ጦር ትግራይን ሰንጥቆ አምባ አሊጌ እስቲዯርስ ማን ሉያስቆመው ሞከረ? 
የኢጣሌያ ጦር መቀላ ገብቶ ሲመሽግ ማን ተከሊከሇው?” ይሊለ።  
 
ይህንን ሀሳብ ሳነብ ጭንቅሊቴ ውስጥ ሁሇት ነገሮች አንቃጨለ። ወይ የፕሮፌሰሩ ጤንነት 
ሌክ አዯሇም። አሉያም እውነትም ሇትግራይ ሕዝብ ያሊቸው ጥሊቻ ከመጠን ያሇፈ ነው 
የሚለ። መቼም ጤነኛ የሆነ ሰው፣ የምኒሌክ ጦር ጋር ሉወዲዯር የማይችሇው የጣሉያን 
ጦር ባሌሰሇጠነ የትግራይ አርሶ አዯር ሉመከት ይገባሌና የትግራይ ሕዝብ ይህንን 
ባሇማዴረጉ አሳፋሪ ታሪክ ሰርቷሌ የሚሌ ሃሳብ የሚሰነዝር አይመስሇኝም። ነው ወይስ ያኔ 
የነበረው የትግራይ ሕዝብ ከምኒሌክ የተሻሇ መሳሪያ የታጠቀና ዘመናዊ ስሌጠና የነበረው 
ነበር እያለን ይሆን ፕሮፌሰሩ? ፕሮፌሰር እባክዎን ራስዎን ይመርምሩ! ይመርመሩም!!! 
እንዱህ ያሇውን አካሄዴ ፈረንጆቹ “Double Standard” ይለታሌ። ጥሊቻም ሌክ አሇው። 
እንዱህ ያሇው የሇየሇት ጭፍንነት እንዯርስዎ ካሇ “ትሌቅ ሰው” የሚጠበቅ አዯሇም። 
 
ከዚሁ ጋር አያይዤ ላሊም ጉዲይ ሊንሳ። በአሁኑ ወቅት የትግራይ ሕዝብ ቁጥር አምስት 
ሚሉዮን ገዯማ ይመስሇኛሌ። የአዴዋ ጦርነት በተካሄዯበት ወቅት (የዛሬ 120 ዓመት 
ገዯማ) ስንት ይሆን ነበር? በኔ ግምት ቢበዛ አንዴ ሚሉዮን ነው እንበሌ። ያንውም እንዯ 
አሁኑ ተሰባስቦ በአንዴ አካባቢ የሚኖር እንዲሌነበርም አብረን እናስብ። ፕሮፌሰር 
“የትግራይ ሕዝብ አገሩን ሉከሊከሌ ባሇመቻለ ጣሉያን ሰተት ብል አምባ አሊጌ ገባ” 



የሚለን እንግዱህ በውስጣቸው ያሇው የትግራይን ሕዝብ የመጥሊት አባዜ እንዱህ ያሇውን 
ተጨባጭ ሁኔታ እንዱያገናዝቡ ስሊሊዯረጋቸው ነው እንጂ እውነታው የፀሏይ ብርሃንን 
ያህሌ ግሌጽ ይመስሇኛሌ። 
 
ላሊው የፕ/ር መስፍን አሳፋሪ ሃሳብ፣ “… ‘የትግራይ ሽፍቶች’ የምኒሌክን ጦር ከኋሊ ሆነው 
ወጉት የሚሇው ነው። እዚህም ሊይ ፕሮፌሰር በአንዴ ጉዲይ ሊይ ሁሇት ዓይነት ነገር 
(Double Standard) ይናገራለ። በአንዴ በኩሌ ዘመናዊ ትጥቅ የታጠቀውን የጣሉያን ጦር 
የምኒሌክ ጦር ከአምባሊጌም፣ ከመቀላም ጠራርጎ እንዲስወጣው ይነግሩናሌ። በላሊ በኩሌ 
ዯግሞ “የትግራይ ሽፍቶች” ወጉት ይለናሌ። ጣሉያንን ያህሌ ጦር ያርበዯበዯ የምኒሌክ 
ጦር ምን ያህሌ እንዯሆኑ እንኳ በማይታወቁ “ሽፍቶች” ተመታ ማሇት ከጤነኛ ጭንቅሊት 
የሚፈሌቅ ሃሳብ አይመስሇኝም። እናም ፕሮፌሰር በዚህም ረገዴ ያነሱትን ሃሳብ ከጥሊቻ 
በራቀ መንፍስ ቢመረምሩት መሌካም ነው እሊሇሁ። 
 
እንዱያው ሇመሆኑ እነዚያ “ሽፍታ” የተባለ የትግራይ ሰዎች በዚያ ወቅት በመንግስታቸው 
ሊይ እንዱሸፍቱ፣ እንዱያምፁ፣ ጥራኝ ጫካው ጥራኝ ደሩ እንዱለ ያዯረጋቸው ምንዴነው? 
የሚሇውንስ ጥያቄ ፕሮፌሰር አንስተው ጠይቀዋሌ? ከአንዴ ምሁር የሚጠበቀው እንዱህ 
ያሇ ጥያቄ በማንሳት መመራመር ነው እንጂ አንዴ “ጀዝባ” ፈረንጅ ሇራሱ ፍሊጎት ሲሌ 
የጻፈውን እንዲሇ ተቀብል እንዯ በቀቀን ማስተጋባት አይመስሇኝም።  
 
በበኩላ እነዚያ የትግራይ ሰዎች እውነት ሸፍተው ከሆነ በመጀመሪያ ዯረጃ መነሳት ያሇበት 
ጥያቄ የምኒሌክ ጦር ስነምግባር ምን ይመስሌ ነበር? የአካባቢውን ሕዝብ ሙክት ስቦ፣ 
እህት ሚስት ሴት ሌጅ ተተናኩል፣ ጓዲ ጎዴጓዲ በርብሮ ይሆን? ወይስ ላሊ ምክንያት 
ይኖራቸው ይሆን? ... የሚሇው ነው። በኔ እምነት ሇእነዚህ ጥያቄዎች መሌስ እስካሌተገኘ 
ዴረስ በዯፈናው ፈረንጅ የጻፈውን መጽሏፍ እየጠቀሱ አንዴን ሕዝብ ወንጀሇኛና 
ሀጢያተኛ ማዴረግ ተገቢ አዯሇም። መቼም ሰዎች ያሇ ምንም ምክንያት ተነስተው 
ሉሸፍቱና ጫካ ሉገቡ አይችለም። የምኒሌክ ጦር አዯብ አጥቶ (ቀብጦ) ከሆነ በሀገር፣ 
በሚስትና በንብረቱ ቀሌዴ የማያውቀው ኢትዮጵያዊ አዯረገ የተባሇውን ቢያዯርግ 
ይፈረዴበታሌ? 
 
በአጠቃሊይ፣ ፕ/ር መስፍን አቶ ስብሓት ነጋን “የጎነተለ” መስሎቸው የሄደበት ዘረኛና 
መርዘኛ መንገዴ ሇትግራይ ሕዝብ ያሊቸውን የመረረ ጥሊቻ በማሳየት ትዝብት ሊይ 
ጥሎቸዋሌ። ላሊው ቀርቶ ያ “አሳፋሪ” ያለት “ታሪክ” ተሰርቶም ከሆነ የእርሳቸውም አሳፋሪ 
ታሪክ እንጂ የአቶ ስብሓትና የትግራይ ሕዝብ ብቻ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይገባውም። 
በመሆኑም እንዯዚያ ዓይነት ነገር እንዯ እርሳቸው ካሇ የተማረና የካበተ ሌምዴ ካሇው 
ጎምቱ ሽማግላ የማይጠበቅ ነውና ሉታረሙ ይገባሌ። የተከበሩ አቶ ስብሓት ነጋ 
እንዲለትም ባሇሙያዎች ታሪካችንን በጥሌቀት መርምረው ያቅርቡሌንና ከጥፋታችንም 
ከሌማታችንም እንማርበት። 



 
በመጨረሻ፣ ጦርነትና የትግራይ ሕዝብ ከተነሱ አይቀር አንዴ ነገር ሇማሇት ወዯዴሁ። እኔ 
ጦርነትን በቴላቪዥን ወይም በፊሌም እንጂ በአካሌ በዓይኔ አይቼ አሊውቅም። ፕሮፌሰር 
መስፍንም ያዩ አይመስሇኝም። አበው “ሇተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው” እንዱለ፣ ፕሮፌሰሩ 
ጦርነትን በቮሌቮ መኪና ከኤንሪኮ ኬክ ቤት 6 ኪል እንዯመሄዴ (እንዯ ሽርሽር) ቆጥረውት 
ከሆነ ትሌቅ ስህተት ይመስሇኛሌ። ጦርነት ሊብና ዯም መገበርን ይጠይቃሌ። መውጣት 
መውረዴን ይጠይቃሌ። መራብ መጠማትን ይጠይቃሌ። ፕሮፌሰር የሩቁን ትተን 
የዛሬውን ምስክርነት እናስቀዴም ብሇዋሌና ይህንን በተመሇከተ የትግራይ ሕዝብ ህያው 
ምስክር የሚሆን ይመስሇኛሌ።  
 
ክቡር ሆይ! ዛሬ እኔና እርስዎ በጭንቅሊታችን ውስጥ ያሇው “ጉዴ” እስኪታይ በየአዯባባዩ 
እንዯሌባችን አፋችንን ሇመክፈት ያስቻሇው ምቹ ሁኔታ እንዱፈጠር መሊው የኢትዮጵያ 
ሌጆች የከፈለት መስዋእትነት በዋዛ ፈዛዛ እንዯ ቀሌዴ የሚታይ አይመስሇኝም። በዚህ 
ረገዴ በተሇይ የትግራይ ሕዝብ ሌጆቹን ብቻ ሳይሆን መሬቱን ጭምር አንዴድ የከፈሇውን 
መስዋእትነት አረም የምንጭንበት አይሆንም። ቢያንስ ቢያንስ የሰማእታቱ አጥንት እሾህ 
ሆኖ ህሉናችንን እንዯሚወጋን መገንዘብ መሌካም ነው። ሇአሁኑ አበቃሁ። መሌስ ከጻፉ 
ያስቀረኋቸውን ነጥቦች ጨማምሬ እመሇሳሇሁ። 
 


