ችግራችን ታሪክን መርሳት ብቻ ሳይሆን
ታሪክን ከቶም አለማወቅ ነው
ሙሊሳ ጫላ (ከሰሜን አሜሪካ)
መርሳትን ነው መርሳት ሲል የገጠመ ዜጋ አለን። ትክክል ነው በአብዛኛው ። ችግራችን ግን
መርሳት ሳይሆን አለማውቅም ጭምር ነው ። እናውሳ ከተባለ መርሳትን በተመለከተ በቅርቡም አያሌ
ምሳሌዎች አሉን ። አማራንና ክርስቲያኑን እረዱ ብሎ የጥላቻ ቅርሻቱን ካሰማን በኋላና ዜጎች አይንህን
ለአፈር ያሉትን የኢትዮጵያ ሕዝብ ጆሮና ዓይን ነኝ ብሎ የሚመጻደቀው ኢሳት ቴለቪዥን ጃዋር
የሚባለውን ባለጌ ግለሰብ የጻፈውን ሊያስደምጠንና

ከተወረረበት ጉድጓድ ሊያወጣው ሞክሯል።

ለነገሩማ ዛሬ ዛሬ የኢሳትም ሚና እጠያያቂ እየሆነ መጥቶአል። ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሕዝቦች መድረክ
የሚያገኙት እዚያው እየሆነ ነውና ። ዛሬ የሻዕቢያ ሰላይ መሆኑ የተጋለጠው ተስፋዬ ገብረአብን
አወዳሽና አዳናቂ ይኸው ኢሳት ነበር ። ላለፈው መጽሐፉ መቅድም የጻፈው የ ኢሳት ሀላፊና የግንቦት
7 መሪ

ብርሃኑ ነጋ ሲሆን ይህን የመጨረሻ መጽሐፉንም ያሳተመለት ግንቦት 7 ነው ። ታሪክን

መርሳት ወይስ ሌላ ነው ? ግርግር ለሌባ ያመቻልና ያ መቀመቅ የገባ ሌባና ዋሾ አብርሃም ያዬህ
ተብየም በወያኔ ድረ ገጾች ለመቀባጠር ዕድል አግኝቶ የለመደበትን ቅጥፈቱን ማስታወኩን ጀምሯል።
ማንነቱን እያወቁ ለዚህ ይሉኝታቢስ ቀጣፊ መድረክ የሚሰጡ ወደዱም ጠሉም የወያኔን ስራ እየሰሩ
ናቸው ። የአውራምባው መቸም ይሁን ይህ ሐበሻ ተብየ ድረ ገጽ ሰልፉ የት ነው ? ለማንኛውም ዋና
ችግራችን ግን ታሪክን ረስተን መጫወቻ መሆናችን ብቻ ሳይሆን ታሪክን ከቶም ማወቅ አለመቻላችን
ነው ።

ትልቁ ችግር ታሪክን አለማወቅ ነው ። ያለፈውን አፄ የሚያወድሱና የሚዘፍኑለት በዚያ ዘመን
ስለደረስ ግፍ አያውቁም። ማን እነ ልጅ ኢያሱን ገደለ፤ ማን እነ በላይ ዘለቀን ገደለ፡ ማን መፈንቅለመንግሥት ሞከሩ ብሎ እነ ደጃች ተክለሐዋርያትን ለሞት አበቃ፤ እነ መንግስቱና ገርማሜ ንዋይን ገደለ፤
እነ ተማሪ ጥላሁን፤ደመቀ ዘውዴ፤ ዋለልኝ፤ ማርታና ጌታቸውና ሌሎችንም ፈጀ

ስንል መልሱን

የዛሬዎቹ ኃይሌ ኃይሌ ባዮች ከቶም አያውቁትም ። ጉሮሮአቸው እስኪነቃ የሚዘፍኑት ህዝብን ለአሰቃየ
አምባገነን መሆኑንም ማወቅ ተስኖአቸዋል ። የአፄው አገዛዝ ጸረ ሕዝብ ነበርና በሕዝብ ትግልም
ወድሟል። ይህን የመራራ ትግልና የመስዋዕትነት ታሪክ በዝርዝር ማጥናትና መውቅ የአሁኑ ትውልድ
ግዴታ ነው። በተለይም ሊያሞግሱ ሆነ ለምን ታገላችኋቸው ብለው ሊተቹና ሊያወግዙ የሚነሱ ክፍሎች
በቅድሚያ ታሪኩን ለማወቅ መጣር ይጠበቅባቸዋል ። ታሪኩን ማወቅ የተሳነው ልክ ታሪኩን እንደረሳ

ስህተቱን ይደግማል ነው ሀቁ ። ነገር ግን አላዋቂዎች ተቺዎችና ሰባኪዎች ሆኑና ችግራችን ወደር አልባ
ሆኗል ። መርሳትን ነው መርሳት የተባለውን ጠቅሰን ወደ ዋናው ወደ አለማወቁ ጉዳይ እንሂድ ።

ዛሬ ኃይሌ ኃይሌ የሚሉት ወገኖች ስለዚያው ጊዜ የሚያውቁት የለም ። የአጼው ስርአት ጸረ
ሕዝብና በዝባዥም ነበር ። ጥሩነቱ ለገዢው ክፍል አባላትና ለተመቻቸው ብቻ ነበር። ከልጅ ኢያሱ
እስከ በላይ ዘለቀ እስከ ታከለ ወልደ ሐዋርያት እስከ የንዋይ ወንድማማቾች፤ ጥላሁን ግዛው ወዘተ
የተገደሉት በአፄው አገዛዝ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው ። በየተካቲት 66ም ትግሉ ሲካሄድ የአፄው
ወታድሮች ብዙ ተቃዋሚና ሰልፈኛን ገድለዋል ። በሕዝብና በሀይማኖት እኩልነት በኩልም በደል
ተፈጽሞ ነበር ። የሀገር ሉአላዊነትም ተደፍሮ አሜሪካ በአገሪቷ ላይ ፈንጭቶ ነበር ። ታሪክን ማወቅና
ለምንስ አርበኞች የኃይለ ሥላሴን ስደት እንደተቃወሙ ማውቅም ይገባል ። የኤርትራን ጉዳይም ከመንስ
ኤው እስከ ብልሽቱ ለመረዳት ወደ አፄው ጊዜ ታሪክ መመለስ የግድ ይሆናል ። የደርጉ ደግሞ አስገራሚ
ነው። ብዙሃኑ ያን አረመኔ አገአዝ የሚያውቁና ሰለባ ሆነው የነበሩት ዛሬም በሕይወት አሉ ። ግን የዘመነ
ደርግ ታሪክን ማወቅ ያቃታቸውና ዛሬ ወደ ፖለቲካ መድረክ ወጣን ባዮች የባጥ የቆጡን ሲቀባጥሩ
ማዳመጥና ማንበብም ተገደናል ። ከዚህ አንፃር ሰለባ የሆነው የፈረደበት ኢሕአፓ ነው ። አዲሱ
ትውልድ ስለዚህ ድርጅትም ሆነ ስላደረገው ትግል የሚያውቀው ኢምንት ሆኖ-- የሚያሳዝነው ደግሞ
ለማወቅም ፍላጎት ማሳየት ተስኖት ሳለ በድርጅቱ ላይ በተለይ የደርግና የወያኔን የሀሰት ክስ ሲያስተጋቡ
ማዳመጥና ክቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ዕድሜ ለወያኔ ማንበብም ተገደናል ። ማንበብም ብቻ ሳይሆን
ታሪክን ማምታቱና ውዥንብር መፍጠሩም በኢትዮጵያው ውስጥ ለሚታየው ችግር መፍትሔ ነን የሚሉን
ቦለቲከኞችም የጸረ-ኢትዮጵያዊነት አጀንዳ ያላቸው የነሸአቢያ ታሪክ ብረዛ ተባባሪ እየሆኑ የመጡበት
ሁናቴም እያየን ነው። እንዲያው በቅርቡ የግንቦቴው አንደኛው መሪ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በኢሳት ላይ
ያደረገውን ቃለ መጠይቅን ለተመለከተ ይሄ ሰውዬ አጀንዳው ኢትዮጵያዊ ወይስ የኤርትራን ጥቅም
አስጠባቂ የሚለውን እንድንጠይቅ አድርጎን አልፎአል። ለመሆኑ ስንቶቻችን ነን የዚህን ግለ ሰብ የጀርባ
ታሪኩን የምናውቅ? ወያኔ ሥልጣን ሳይወጣ በፊት “ጉሬዛ” የሚባል ጋዜጣ እያወጣ የወያኔና የሸአቢያ
ትግል በወዶ ገባነት ደጋፊ ጽሑፎችን ከለንደን ሲበትንብን የነበረ፤ ኋላም ወያኔ ወደ ሥልጣን ሲመጣ
ለአገልግሎቱ በምክትል ከንቲባነትም ለወያኔ አጥፊ ሥርዓት የኢትዮጵያዊነት ቅብ በመስጠት የወያኔን
ከይሲ ሥርዓት በማጎልበት ያገለገለ፤ በቅንጅትም ግርግር ከፍርሻውም በኋላ ኢትዮጵውያን ተባብረን
እንዳንነሳ ሰንካላ ምክንያት እየሰጠ በውጪ ያለነውን ሲበትነን ለመክረሙ “በትናቸው” ተብሎ ቅጽል
የወጣለትን የዚህን ወገን ታሪክ ለመሆኑ ስንቶቻችን ጠንቅቀን አውቀነዋል?

ለማጠቃለል ታሪክን አለማወቅ በመስፈኑ የሀሰት ጥረቃ ሀቅ ነኝ ብሎ ሊሰፍርብን ቃጥቷል ።
ታሪክን መርሳት ስህተትን ሲያስደግም ታሪክን አለማወቅ ደግሞ ክፉኛ አጃጅሎ ጠላትን ወዳጅ አሰኝቶ
ሀሰትን አሳቅፎናል። ይህ ሁኔታ መቀየር አለበት። የሀሰትና የአሉባልታ ዘመቻን በወዶ ገባነት ከማጀብ
ታሪክን ለማወቅ መጣሩና ሀቁን ከውሸቱ ለማበራየት መነሳቱ ለራሳችንም፤ ለሕዝብም፤ ለሀገርም፤ ለጸረ
ወያኔ ትግላችንም ይጠቅማል ። በመካከላችን የተፈጠረውን ውዥንብር በማጥራት፣ የከበበንንም
ጨለምተኝነት አክስመን መተማመንን በመገንባት ኢትዮጵያን ወዳዶች በአንድነት ተጠናክረን ሚዛን
የሚደፋ ኃይል ሆነን ልንወጣ ይገባል።

ሙሊሳ ጫላ (ከሰሜን አሜሪካ)
ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል!

