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ኢያሱ ዓለማየሁ 
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የአነ ተስፋዬን ተስፋ ያቀፈ 

የአምሃን አምሀ የወረሰ 

የጸጋዬን ጸጋ የለበሰ 

የእነአበራሽን ብርታት የቀመሰ 

የእነጋይምን ትዕግስት የታገሰ 

እንጻፍ ግጥም የቀላ 

በነዳዊት ደም በእነ አብደላ 

እንጻፍ ግጥም የሰላ 

የጨቋኝ መንጋን የሚቀላ 

የነጻነት ክቡር ዜማ 

የመብት የሰብዕና ማወደሻ 

እንጻፍ ግጥም መቀስቀሻ 

ሰውን ለሰውነት መጋበዣ 

የባርነትን እንቅልፍ ማስወገጃ 

ቅሌት ውርደትን መሰረዣ 

ፍቅር ተስፋን መቀስቀሻ 

ክፋት ጥላቻን መጨረሻ። 

እንጻፍ ግጥም የተስፋዬን ተስፋ 

የጸጋዪን ጸጋ 

የሰማዕትን ክብር መላበሻ ። 

                          ሀማ ቱማ (1992 ዓ.ም.) 

እንጻፍ ካልንማ ሁሌም ሀቅን እንጻፍ። 

በቅርቡ ገጣሚው አሊ ሑሴን ውሸት ቪዛ አይጠይቅ ፤ ቲኬትም አይገዛ በሚል ትምህርታዊ  ግጥም  አቅርቧል ። ውሸት 

ግን ይበራል፤ ይከንፋል፤ይጦዛል፤ ሀቅን ያጠቃል ፤ ዳገትን ሆነ ህግና ፖሊሲን አይፈራ ሀገርን ያጠፋል ። በሀሰት ላይ 

በተመሰረተ ታሪክ ነኝ በሚል ድምዳሜ ላይ ቆመው ቅዠትን እውን ሊያደርጉ የሚባዝኑ ብዙዎች መኖራቸውን የሀገራችን 



ታሪክ ያሳየውና እያሳየም ያለው ነው ። ኢትዮጵያ ታሪኳ የመቶ ዓመት ብቻ ነው፤ አሊያም ሀገር የሆነችው ሁለተኛው 

የዓለም ጦርነት ሲያበቃ ነው ያሉን አወቅን ባዮች ባያምኑትም እያሰራጩ ይህንንም እንደ ገደል ማሚቴ የሚያስተጋቡላቸው 

ባዕዳንም አግኝተዋል ። በ ኢሕአፓ ላይ እየተሰራጩ ያሉት የሃሰት ክሶች ውሸት ሀፍረት የለው የሚያሰኙ ናቸው ። ሀቅ ጊዜ 

ጠብቆ ያቸንፋል ተብሏልና  የጊዮርጊስን የበላ ይለፈልፋል እንዲሉ ዛሬ የድርጅቱን ሀቀኛ አቅዋም መስካሪ የሆኑ ትላንት 

ይከሱት የነበሩት ናቸው ። 

 በስለላ ዓለም ዘረኛ ብቻ ሳይሆን ሁሉን መጥፎ ነገር ጥቁር የሚሉት ፈረንጆች ጥቁር ፕሮፓጋንዳ የሚሉት አለ ። በአጭሩ 

ሀሰትን በብጣቂ ሀቅ ጠቅልሎና ሸፍኖ እንደ ሀቅ ማቅረብን ይመለከታል ። በጥንቃቄ ካልተደረገ  ከሽፎ  በአሰራጩ ላይ 

ጉዳትን ያደርሳልና ሙያተኛ አያያዝን ይጠይቃል ። በጠራራ ጸሐይ በሬ ወለደ ማለቱ ያዋርዳልና ጠላት የተባለውን 

ለመጉዳት የሀሰትን ክስ በስልት ሀቅን አስመስሎ ማቅረብ  ያስፈልጋል ማለት ነው ። ወያኔ እንደ አቅሚቲ ባዶ ሰለስተ 

(ሶስት) የሚለው መሰል ሀሰትን አሰራጭ ክፍል ነበረው ። ሀሰትን ሀቅ ብሎ ለማሳመን ውሸቱ መቶ በመቶ ውሸት ሆኖ 

መቅረቡ ቀሽም ስራ ነው ። ጎጂና አደናጋሪ ውሸት ብጣሽ ሀቅን ይዞ በዚህ ዙሪያ ሀሰቱን ማጠንጠን መቻል አለበት ። 

በተለይ የእኛ ዓይነቱ ጠርጣራ ሕዝብ "ማን ያውቃል? ወይ ጉድ"  በሚል እንዲያምን፤እንዲጠራጠር ማለት ነው ። 

የኢትዮጵያ አድርባዮችና የውሸት ጠራቂዎች ችሎታ እንዳየነው ደካማ በመሆኑ ገና አፋቸውን ሲከፍቱ የሚናገሩት ሁሉ 

ውሸት መሆኑን አብዛኛው ያውቀዋል ። ግባቸውን  አያሟሉም፤ ይከሽፋሉ ማለት ነው ። ጥሬ ስጋ በሊታ ህዝባችንም ብላ 

የበሰለ ፤አውራ የመሰለ ማለቱን ብዙዎች የረሱት ይመስላል ። ለሰባቂ ጆሮን አትስጡ በማለት ፈንታ አሳማኝ ውሸትን ቅደዱ 

ብሎ መምከሩን የከጀልነው ሊሆን አይችልምና መነሻችን ዋሾዎቹ በዚህም ስምሪታቸው መደዴ ናችው ለማለት ነው ። 

በውሸቱ ሜዳም እርስ በርሳቸው አይስማሙም ። 

የኢሕአፓን ምስረታ እንደ ምሳሌ እንውሰድ ። ያበቃለትን ሬሳን ሁሉ ቀስቅሶ ቃልና መድረክ መስጠት የለመደበት አንድ 

የራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ሞት ራሱ ሊወስድ የተጠየፈውን ወንጀለኛ አዛውንት ለመድረክ አቅርቦ በሃቅና በኢሕአፓ ላይ 

ፏሉል--ጨፍር ብሎ ሲፈቅድለት የለፈፈው ውሸት አለ--ድርጅቱ በሻዕቢያ ተመሰረተ ብቻ ሳይሆን በሀገራችን የተካሄዱትን 

የአይሮጵላን ጠለፋዎች የጠነሰሰው ይሀው ሻዕቢያ ነው የሚል ። ቀደም ሲልም ሌሎች ቀባጣሪዎች ታሪክ ብለው ሳያፍሩ 

የጻፉትና የጮሁትም ሊጠቀስ ይችላል ። በድርጅቱ ላይ የሚዘምቱት ውሸታቸውን ሊያቀነባብሩ እስካሁን አልቻሉም ። 

ሁሉም የእኔ ውሸት ካንተ ይሻላል ፉክክር ስለገቡ ዝብርቅርቅ ያለ መረጃን ተብዬ በየፊናቸው ሃቅ ብለው ያናፍሳሉ ። 

የውሸት አባት ደርግ ተብዬው አረመኔ ቡድን ለምሳሌ ኢሕአፓ የተመሰረተው በአሜሪካ የስለላ ድርጅትና በአረቦች የቤንዚን 

ገንዘብ ነው ብሎ ነበር ።  እንደ ደርግ ከነበረማ ኢሕአፓ ድርቅ አምጥቶ ህዝብን ለረሃብ ዳርጎ ነበር ። ከደርግ በፊት ጸረ 

ኢምፔሪያሊስት ሆኖ የቆየውና--አሁንም የሆነው--ድርጅት በኢምፔሪያሊዝም ሊቋቋምና ሊደገፍ የሚችል አልነበረም ። 

የውሸት ወራሾች ግን ታሪክ ሲሉ ኢሕአፓ የተመሰረተው በምዕራብ ጀርመንና በ አልጄሪያ ነው ሲሉ  ደንባራ ምስክርነት 

ሰጡ ። በዚያን ጊዜ ምዕራብ ጀርመንና አልጄሪያ ሰልፋቸው ተጻራሪ እንደነበር ሰዉ አያውቅም ብለው ነው ማለት ነው ። 

ሞት ሊወስደው እንኳን የተጠየፈው ወንጀለኛ ሽማግሌና ሌሎችም ደግሞ ኢሕአፓን የመሰረተው ሻዕቢያ ነው ሲሉ ድርጅቱ 

ሲመሰረት ሻዕቢያ የሚባል ድርጅት እንዳልነበረ እንኳን ማወቅ ተስኗቸዋል ወይም አውቀው ለማወናበድ ተነስተዋል ። 

ኢሕአፓን ማን መሰረተው ? ድርጅቱ ሲመሰረት ሻዕቢያ አልተመሰረተ ነበርና ይህ ጉድ መሰረተው የሚሉ ነጭ  ውሸት 

እየዋሹ ነው ።  ወያኔና ሻዕቢያ ድልን ስለተገጎናጸፉ በርካታ ዜጎች  በተቸናፊ መንፈስና ቀቢጸ ተስፋ ሁሉን የኢትዮጵያውያን 

ትግል የኤርትራ ጽንሥ ነው ብለው ለማመን ዝግጁ ሆነዋል ። በራስ ላይ የመተማመኑ ጉዳይ ሰጥሟል ። የሽንፈት ምልክት  



ነው - እጅ የመስጠት። ኢትዮጵያንና ዚጎቹዋን ዋጋ ማስጣት ። ኢሕአፓ ሲመሰረት ሻዕቢያ ገና አልተቁቋመም ። ጀብሀም 

ቢሆን ከድርጅቱና መስራቾቹ ጋር የነበረው ግንኙነት ይህ ነው የሚባል አልነበረም ። ድርጅቱ የተመሰረተው በኢትዮጵያ 

ተራማጆች በራሳቸው ነው ። የኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴም በሁሉም ተራማጅ ኢትዮጵያውያን የተመሰረተና 

የተካሄደ ነበር ። የካቲትም እንዲሁ የሕዝብ  እንቅስቃሴ ነበር  እንጂ የትግራይ ትግሪኚ ጠባቦች ክንውን አልነበረም ። ወደ 

ተጨባጭ ዝርዝሩ ስንገባ (የኢሕአፓ ታሪክ ዘርዘር ብሎ በሚያውቁት ሲጻፍ በሰፊው የሚቀርብ ይሆናል ) በዚያን ወቅት 

በተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ጥቃቱ ሲያይል ፤ ከተማሪው እንቅስቃሴ በስተጀርባ የተጀመረው የ መደራጀት ጥረት 

እየተጠናከረ ሲመጣና በግንዛቤም ቢሆን ትግሉ የደረሰበት ደረጃ መሪ የፖለቲካ ድርጅትን ይጠይቃል የሚለው ሲታመንበት 

ድርጅት መመስረት ያስፈልጋል የሚለው ድምዳሜ ላይ ተደረሰ ። ። የድርጅቱ ጥንሥስ በመጀሪያ የሚመለከታቸው ታጋዮች 

አራት ሲሆኑ ብርሃነ መስቀል ከከርቸሌ ሲለቀቅ የእቅዱ አካል ሆኖ ለቀረበው የአይሮጵላን ጠለፋም ድርጊት ተባባሪ በመሆኑ 

ሌሎች ቀሪ ሁለት ግለሰቦች ደግሞ በንቃታችው ሳይሆን በሌላ መመዘኛዎች መሰረት እንዲታቀፉ ተደርጎ ሰባት ሆነው 

ጠለፋው ከባሕር ዳር ወደ ካርቱም በነሐሴ 1961 ተካሄደ ። ሻዕቢያ ያልነበረ ከመሆኑ ሌላ ማንም የውጭ ሀይል ወይ 

ድርጅት በ ጠለፋው እጅ አልነበረውም ። ዛሬ ኢትዮጵያውያን ምንም በራሳቸው ማድረግ አይችሉም ብለው ለሻዕቢያም 

ለባዕዳንም የተጎነበሱ ክፍሎች ሁሉን ነገር የሰራው ሻዕቢያ ነው ወዘተ የሚለው ልፈፋ የዋሾዎችን ዝቅጠት ያሳያል እንጂ 

ከሀቅ ጋር ግንኙነት የለውም። የኢሕአፓ ምስረታ ሂደትም በዚሁ መልክ የቀጠለ ነው ። እነ መስፍን ሓብቱ፤ዘሩ ክህሸን፡ 

ዋለልኝ መኮንን፤ ጸሎተ ሕዝቅያስና ጸጋዬ ደብተራው ሙሉ በሙሉ የተሳተፉበት ጥረት ሆኖ በተጨማሪም ተስፋዬ 

ደበሳይንም ማቀፍና ማሳተፍ ችሏል ። በቅርቡ አንድ ቀባጣሪ ግለሰብ ተስፋዬን በተመለከተ ሊያሰራጭ የሞከረው ሀሰት 

አሳፋሪ ሲሆን ተስፋዬ ከጉባኤው በፊት ወደ አዲስ አበባ ተጉዞና በመስራች ጉባኤው አጀንዳ ላይ ከነ ጸጋዬና ደብተራው ጋር 

ተወያይቶ ውሳኔያቸውን/ሀሳባቸውን ይዞ መጥቶ በመስራቹ ጉባኤ ተሳትፎ በ አመራርም ተመርጦ ነበር ።  

ኢህ አፓን በምስረታው ደረጃም ውሸት የሚነዙበትና የሚዘምቱበትም ቀጥለውም ድርጅቱ ብሄረሰቦችን ይገንጠሉ ብሎ 

ግንጠላን አስተማረ አቀነቀነ በሚል እጅ እጅ ያለ ክሳቸውን ዛሬም ሲደግሙ ይደመጣሉ ። ለሶማሊያ ዚያድ ባሬም ሙሉ 

ድጋፍን ሰጥቶ የደርግን ጦር ከጀርባ ወግቶና ሻጥሮ አዳክሞ ለሶማሊያ ወረራ ድጋፍ ሰጠ ሲል አረመኔው መንግስቱ 

የለፈፈውን ዛሬም ሀቅ ብለው ለአዲሱ ትውልድ ሊያሳልፉ የሚምክሩ ቀይ ሽብርተኞች ብዙ ናቸው ። ሀቁን ግን ኢሕአፓ 

ሲናገር ሲያስረዳ ዓመታት አልፈዋል ። የሀሰት ዕድሜ በሀቅ አለሁ ማለት ያጥራልና በአሁኑ ጊዜ ክሱ ውድቅ መሆኑን 

እንዲገነጠሉ ተገፋፉ የሚባሉት ራሳቸው እያስረዱ ነው ። የኤርትራን መገንጠል ወይም ቅኝ ግዛት ናትና ነጻነት ብለው 

የጀብሀ አማጽያን በካይሮና ባርካ ሲነሱ ኢሕአፓ ሆነ ተራማጁ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ገና ብቅ አላሉም ነበር ። የእነ ዋቆ 

ጉቱ የባሌም አመጽ ከ ድርጅቱ ምስረታ በፊት የተከሰተ ነው።  ኢሕአፓ ለሶማሊያ ቢያድርና ደጋፊ ቢሆን ኖሮማ ፤ ሲሶ 

የሀገር መሬት የሶማሊያ ግዛት ነው ብሎ እንደ ወያኔ ቢፈርም ኖሮ ...ብሎ ማሰላሰሉ ጠቃሚ ነው ።  የሀገርን ሉዓላዊነት 

አሳልፎ አልሰጥ በማለቱ ብዙ ጉዳት እንደደረሰበትና በአንጻሩ ወያኔ 3 ሺ ክላሺን እንደተለገሰውና ዲፕሎማቲክ ፓስፖርትና 

ለአረብ ሀገሮች ድጋፍ የሚሆነውም ደብዳቤ እንደተጻፈለት የድርጅቱ መሪ የነበረው ግለሰብ በቅርቡ ለገበያ ባቀረበው 

መጽሃፍ መስክሯል ። ደርግ ያሰራጨው ክስ ሕዝብን በ ድርጅቱ ላይ ለማነሳሳትና ድርጅቱንም ለማጥቃት መሆኑ ለማን 

ምስጢር አልበረም-- የሚያሳዝነው ግን ብዙ ዜጋ ሊወናበድና ሊደናገር መቻሉ ነው ። የኤርትራ ግንባር መሪዎችን ድርጅቱ 

ሲያገኛቸው ልዩነቱና ጠቡ ቅኝ ግዛት ነን የሚለውን አልቀበል በማለቱና ወያኔ ግን ይህን ሀቅ ብሎ በመዋጡ ነው ። ሟቹ 

መለስ ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናት ብሎ ከ300 ገጽ ያላነሰ ሀሰት የጻፈውን ያስታውሷል። በቅርቡ ኢሳያስ አፈወርቂም  

ወያኔ ሽግግር የሚለውን ሀገር አጥፊ ሂደት ሲተች ኢሕአፓ የኤርትራን መገንጠል ወይም ነጻ መሆን ሲቃወም መቆየቱን 



አቅርቧል ። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው ይላል የሀገራችን ሰው ። እስከ መገንጠል የሚለውን መብት ማወቅ በመርህ ደረጃ 

ምን ማለት እንደሆነና ይዘቱንም መረዳት ያቃታቸው ተገንጠሉ ብሎ ኢሕአፓ ቀሰቀሰ ያሉት ከሃቁ የተጣላና የአለማወቅ 

ምስክር መሆኑን መገንዘብ ይገባል። 

የቀይ ሽብር ዘመቻ ሲነሳ ኢሕአፓ ቀድሞ ደርግ ላይ ተኩሶ ቆሰቀሰው የሚሉ ስለምን እንደሚናገሩ የማያውቁ አሊያ 

ወንጀላቸውን ሊደብቁ የሚጥሩ ደርጎች መሆናቸውን ደጋግመን ያጋለጥነው ነው ። በዚህ ሂደት ሆነ በነጻ እርምጃና ቤት 

ለቤት ፍተሻ ወዘተ ደግሞ መኢሶን የተባለው ድርጅት ሚና ምን እንደነበር ዜጎች ሁሉ የሚያውቁት ነው ። ኢሕአፓና 

መኢሶን የተጋጩት ኢሕአፓ የመሬት አዋጁን በመቃወሙ ነበር የሚለው ያፈጠጠ ውሸት ነው ። እንዲያውም ይህንን አዋጅ 

በመደገፍ በአዲስ አበባ በተደረገው የተራማጆች ሰልፍ መገኘት ያልነበረባችውና ህቡዕ የነበሩ የድርጅቱ አመራር አባሎች 

ተገኝተዋል ። በሁለቱ ድርጅቶች መሃል የነበረው ጠብ ደርግን መደገፍ ወይስ መቃወም በሚለው ዓቢይ ጉዳይ የተነሳ ነው 

። ሌላው  ሁሉ  አማኝ አልባ ወሬና ትርፍ ልፈፋ ነው። ታሪክ ብረዛው ዛሬ ቢስፋፋም ፤  ራሳቸው መስማማትና መስመር 

ያቃታቸው ቡድኖች መለስ ብለው መኢሶና ኢሕአፓ መስማማት ባለመቻላቸው ተጎዱ የሚሉ ቢሆንም፤ ባይሆን ኖሮ 

ማለቱን ብንከጅልም ሁለቱ ድርጅቶች ሊስማሙና አብረው ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም ። ኢሕአፓ ደርግን 

ጨቋኝ፤ የህዝብን ድል ቀማኛና ፋሺስት ብሎ ሲያወግዝ መኢሶን ደግሞ በሂስ ድጋፍ አቅዋም በስልጣን ሊያጅበው የወሰነ 

ነበር ።ሁለቱም የመሰላቸውና ያመኑበትን አቅዋም መያዛቸው መብታቸው ቢሆንም በፖለቲካው ትግል ሂደት ብዙሀኑ 

ደግሞ (ዘማቾችን ጨምሮ)  ኢሕአፓን መደገፋቸው የሚካድ አልሆነምና መኮንኖቹ ስልጣናቸውን ለመጠበቅ ወደ አፈና 

ሲያመሩ መኢሶን በማጀብና አልፎም ግንባር ቀደም ሆኖ በሕዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤት በተባለውና በሌሎችም ተቋማት 

አማካኝነት ወንጀልን  ፈጽሟል።  ዛሬ ጥፋቱን በሰለባው በኢሕአፓ ላይ ለመጫን ጥረት አለ ። መኢሶን በቀበሌና ከፍተኛ 

አማካይነት የፈጸመው ግድያና ወንጀልን በተመለከተ ክርክርም የማያሻው ሕዝብ ሁሉ የሚያውቀው ጉዳይ ነው ። ጊዜ 

አልፏል በሚል አዲስ ታሪክ ለመጻፍ የሚደረገው ጥረት ከንቱ ነው ማለት ነው ። ያለፈውን ወደ ጎን ብንተውና ኢሕአፓ 

መኢሶንም ሆነ ሌሎች ጋር ባለው ዋና ጠላት(ደርግም ሆነ ወያኔ) ላይ ለመረባረብ በሚል በግንባር ሲሰለፍም ሀቁን በግርግር 

ለመሻር የሚደረገውን ጥረት በዝምታ ሊያልፈው የሚችል አይደለም ። ምነው ተሳስተናል ማለቱ ይህን ያህል ከበደ? ሁለቱ 

ድርጅቶች ሊስማሙ የሚችሉበት መድረክ አልነበረም ። ዛሬ ጸረ ወያኔ ድርጅቶችና ተለጣፊዎች ሊተቃቀፉ ይችላሉ ? 

ከዚህ ቀደም ታሪክን በተመለከተ ትችት ባቀርብ  እኛ ብቻ እንጂ ማንም ሊጽፍ አይችልም አይገባውም ተባለ ብለው ያማረሩ 

ነበሩ ። መልዕክቴ አልገባቸውም ሆኖ እንጂ ሌላ ነበር ። ማን ያውራ የነበረ በሚለው መንፈስ ታሪክን ከመጻፍ በፊት ታሪክን 

ማወቁ ይቅደም የሚል ነበረ ። ሃቅ ጫማዋን ገና ሳታጠልቅ ውሸት ዓለምን ይዞራል ተብሏል ። በአሁኑ ጊዘ በወያኔ ቀጥተኛና 

የእጅ አዙር ድጋፍ በዓመት ቢያንስ አራት ጸረ ኢሕአፓ መጽሃፍት አዋቂና ተራኪ ነን በሚሉ በ ኢትዮጵያ ይታተሙና 

ይሰራጫሉ ።  መሰል መጽሃፍትም በዝግጅት ላይ እንዳሉ ምስጢር አይደለም ። ትግልና ሕዝብን የከዱና ለወያኔ ያደሩ 

ቅጥረኞችና ሰርጎገቦች መሆናቸው የተጋለጠ ደግሞ በየጊዜው ቃለመጠይቅ ለወያኔ መገናኛ ብዙሀን እየሠጡ ኢሕአፓ ላይ 

ሀሰትን ያሰራጫሉ--አዲሱን ትውልድ ለማደናገርም ይጥራሉ ። ወያኔ አዳናቂ ድረ ገጾችና መሰዳደቢያ መድረኮችም 

ግዴታቸውን እየተወቱ ናቸው። በቅርቡ ማንም በዚያ ደረጃ የማያውቀው ግለስብ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበርኩ 

በሚል ወያኔን የሚያስደስት ትረካ አቅርቧል ። የሚያምኑት አይጠፉም--ለኢሕ አፓ ግን ለዚህ ሁሉ ቅጥፈት ምላሽ መስጠቱ 

ራሱ ሌላ ስራ እየሆነ ነው ። ዝምታ ደግሞ መቀበል የሚመስላችው በመኖራቸው አልፎ አልፎ ውሸትን ማሸማቀቅ 

ግዴታችን ሆኖ ቀጥሏል። ድርጅት ከውስጡና ከውጭ ችግርና ቀውስ ያጋጥመዋል ብሎ መገመት መጠበቅ አስፈላጊ ነው ። 



ድርጅት ተዓምራዊ ስብስብ ሳይሆን ግለሰቦች የሚደራጁበት ነውና የህብረተሰቡም ቅራኔዎች ነጸብራቅ ነው ። የሚጎትተውና 

የሚያዳክመው ክስተት ብቅ ይልበትና ይፈታተነዋል ። በየጊዜው በድርጅቶች ላይ ከፋፋይ፤ከሀዲዎችና አንጃዎች 

መከሰታቸው የሚያስደነግጥ ሊሆን አይገባውም ፡፡ በተጨባጭ በኢሕአፓ ታሪክ አንጃዎች በየጊዜው ተከስተዋል ። ለምን 

የሚለውን በተመለከተ የተሰራጨውም ሀሰት ብዙ ነው ። ኢሕ አፓ ሲመሰረት የጉባኤው ተሳታፊዎች ተመክሮና ብስለት ገና 

ነበርና የድርጅት ዋና ጸሃፊ የሚለውን --ያውም የስልጣኑ ገደቡ ባልተገለጸበት ሁኔታ--መቀበሉ የሚያስከትለውን ችግር 

በቅጡ ባለመረዳት ወይም ባለመገንዘብ ቦታውን አጥብቆ ይፈልግ ለነበረው ለብርሃነ መስቀል ተለቀቀለት ። እሱም ይህን 

የሀላፊነት ቦታ በ ስታሊናዊ ዕይታና ግመት በመውሰዱ ተመድቦ በነበረበት በኢሕአሠ ውስጥ በማንእለብኝነት ጓዶችን 

መበደሉና ዴሞክራሲያዊ አሰረርን መጣሱ በአባላት ተጋልጦ የድርጅቱ መሪዎች ከቦታው ማንሳት ብቻ ሳይሆን በኢሕአፓ 

ባለብዙ ስልጣን ሊቀመንበርም ሆነ ዋና ጸሃፊ እንዳይኖር ወስነው እስከዛሬም ይህን ቦታ የሚፈልጉትን ድርጅቱ እያገዳቸው 

በጋራ አመራር አሰራር ቀጥሎ ይገኛል ። ይህም ኢሕአፓን ከሌሎች ድርጅቶች ይለየዋል-- በተጨባጭ የድርጅቱ አንድና 

ብቸኛ ሊቀመንበር የለም ። ሊያፈርሱት ሊያጠቁት የሚፈልጉ ክፍሎች አንድ ፈላጭ ቆራጭ መሪ ሊሰይሙለት ቢፈልጉም 

የጋራ አመራር ነው የኢሕአፓ መርህና ልምድ ።  

በኢሕአፓ አንጃ ሆነው የተከሰቱ ግለሰቦች ከደረደሩት አያሌ  ምክንያት ባሻገር ሁሉ ሃቁ አንጃው በምስጢር ከደርግ ጋር 

ያደረገውን ግንኙነትና ሴራ ደግሞ ድርጅቱ የደረሰበትና በአጭር የቀጨው ጉዳይ ነው ። አንድ ሙሉ መጽሃፍ አንደኛውን 

አንጃ ስም ለማደስ ተጽፎ ወያኔ በሰፊው ቢያሰራጨውም የዚህንም ግለሰብ አሉታዊ ሚና ድርጅቱ ዘርዝሮ የሚያውቀው 

ነው ። ወደ አንጃነት ሁሉም ያመሩ በአምባገነንነት ወይም ፍጹም ሊቀመንበርነት ሊሰየሙ ሲፈልጉና አሊያም ከስልጣን 

ሊቀራመቱ ሲሉ  አባላት እምቢኝ ስላሏቸው ነው ። የነ ብርሃነ መስቀል አንጃ ለደርግ እጅ ሰጥተንና ተስማምተን እንታገል 

ቢልም በስተጀርባ የነበረው ችግር የብርሃነ መስቀል ፍጹም ስልጣን ፈላጊነት መደናቀፉ ነበር ። ክዚያ እስከዚህ በመሀል 

የተከሰቱት የተለያ ማጠየቂያ ያልነበራቸው ሲሆን የመጨረሻዎቹ ደግሞ ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ ስልጣን ለያዘው ሀይል 

እንበርከክ ከማለታቸው ሌላ መሪያችን ያሉት ደግሞ ተራ ተንኮል ከመሸረብ ውጪ መሪ ለመሆን ችሎታና ብቃቱም ያነስው 

ቢሆንም የምለው ሁሉ ይፈጸም ህግ ይሁን ብሎ ሲወጠር አባላት ወግድ ስላሉት በውድቅት ፈርጥጦ ድርጅቱን ራሱን 

ለማውደም እስካሁን የሚዳክር ነው ። ግለሰቦች የስልጣን ጥም ለምን ኖራቸው ማለት አይቻልም ። የድርጅት አባል 

ቢባሉም በስነምግባርም መዝቀጣቸው ሊጠበቅ የሚችልም ነው ። ኢሕአፓ ደግሞ እንደ ተከዜ በክረምት ግመል በሬውን 

ሆነ እንጨቱን ሁሉ ማግበስበሱ አልቀረም ። ስንቶቹ ከሀዲዎ ያኔ በጥንቱ አባል ነበርን ይሉን የለ ? ድርጅት ግን ህግና 

ደምብ እስካለውና ይህንን የሚያስከብሩ ንቁ አባላት እስካሉ ድረስ ማንኝውንም የአንጃ ክስተት -- ከፍተኛ ጉዳት 

ቢያደርስም--ተቋቁሞ ሊያቸንፈው እንደሚችል የኢሕአፓ ተመክሮ ያሳየ መሆኑ ግልጽ ነው ። በአንጃ አያያዝና ቅራኔ 

አፈታት ድርጅቱ ድክመት አላሳየም፤ ስህተትም አልፈጸመም ማለት ከቶ የሚቻል ባይሆንም በተቻለው መጠን በልዩነት 

አቅዋሞች ላይ አባላት እንዲወያዩና እንዲወስኑ አድርጓል ። በድርጅቱ መርህ መሰረት ደግሞ የድርጅቱ ውሳኔ የብዙሃኑ 

ነበርና ፤ ነውናም ጥቂት የስልጣን ጥመኞችና ጀሌዎቻቸው ፍላጎት የድርጅቱ አቅዋም ሊሆን አልቻለም፤ አይሆንምም ። 

የአንጃ መሪዎችን ስህተትና ወንጀልም ሸፋፍነውና ቀለም ቀባብተው ሊያቀርቡ የጣሩትና የሚጥሩት፤ መጽሃፍ የጻፉትና 

በወያኔም አጆሀ የተባሉት ሁሉ ውጤታቸው ዜሮ ነው ። ምስክር ያለውን ማንም በሙግት አያቸንፈውምና ኢሕአፓ ደግሞ 

ምስክሩ ህዝብ ነው ፤ ታሪክ ነው ፤ ሀቁ ነው ።  በየካቲት 66 አብዮት ሲፈነዳ የነበረን ተጨባጭ ሁኔታ ማጤን ተገቢ ነው 

። ይህ ግንዛቤ ከተገኘ ለተከሰቱት ችግሮችና ቅራኔዎች ማጠየቂያዎቹን መረዳት ይቻላል ። በጭፍኑ ግን ለሀገርና ለወገን 

የታገለና የተሰዋን ትውልድ ማውገዙ የከንቱነት ምልክት እንጂ ዕውቀት ንቃት አይደለም ። ትግልም መስዋዕትነትን ጠያቂ 



እንደመሆኑ መጠን የድርጅት አባላት ትግሉ በጠየቀው ቆራጥነት ታግለው ሲሰዉ ተጨረሱ አስጨረሷቸው ማለቱም እንዲሁ 

ድንቁርና ነው። መስዋዕት ሳይከፈልም መች ትግል ይሳካል ? በቅርቡ በዓለም አቅፍ ደረጃ እያየናቸው ያሉ ሕዝባዊ አመጾችስ 

ከባድ መስዋዕትነትን እየጠየቁ አይደል ? ሌላ መንገድ አለ ለለውጥ ፈላጊዎች ? ከዚህ ባሻገር ግን ማንኛውም ድርጅት በ 

ትግል እስከተሰማራ ድረስ ስህተት መፈጸሙ አይቀሬ ነው። ስህተቱን ላላመድገምና ላለማብዛት ንው የሚጠበቅበት ። ኢሕ 

አፓም ስህተቶችን የረሳ ሳይሆን ይህን በተመለከተም ያኔ ገና በ1972 ግለ ሂሱን ያደረገ  ነውና ባልሰራውና ባልፈጸመው 

ሊወቀስ የሚችል አይደለም ። ፋሺስቱን ደርግ በመታገሉም አጠፋሁ እንዲል ባይጠበቅ መልካም ይሆናል ። ዛሬም ወያኔን 

ባለው አቅም ሁሉ ይታገላል ። ለሰማዕት የገባው ቃል ትግሉን እስከ ድል መቀጠል ነው። የወያኔ አገዛዝም ከውድቀቱ 

እየተፋጠጠ መሆኑን ራሱ ወያኔ ያውቀዋል ። ይህን ውድቀት እውን ለማድረግ ደግሞ ድርጅቱ ትግሉን - መስዋዕትነትን 

እየከፈለ--ይቀጥላል ። የነ ጸጋዬና ሌሎች ጓዶች ሁሉ መስዋዕትነት መልዕክቱ ይህ ነው ። 

ስለዚህም እንጻፍ ካልን ፤ ሀቅን እንጻፍ  ከተባለ ከመጻፉ በፊት ሀቁን እንወቀው ማለት ተገቢ ይሆናል ። ኢሕአፓ የጋራ 

የአባላቱን ሁሉ ተመክሮና  ትረካ መሰረት አድርጎ አልጻፈምና ለአውቅን ባዮች--ወንጀለኛ ነፍሰገዳዮች ሳይቀር- በር ከፍቷል 

። ተጠያቂ ነው ፤ድክመቱ ሁላችንን ይመለከታል ። እርምት ሊደረግ ጥረት እየተካሄደም ነው ። በኢሕአፓ የነበሩትም ሆኑ 

ዛሬም የቀጠሉት ሁሉም ይስማሙበታል የምንለው አንዱ ዋነኛ ሀቅ መቸም ቢሆን መቼ ድርጅቱ የሀገር ሉአላዊነትን 

ለማንም አሳልፎ እንዳልሰጠ ነው ። ቢሰጥ ኖሮ--ትላንትም ዛሬም--ተጠቃሚ ሆኖ ለኢትዮጵያ አለኝታ ሳይሆን መርገምና 

ማፈሪያ ሆኖ በተገኘ ነበር ። ይህ አለመሆኑ የአባላቱ ክብርና ቅርስ ነው ። ታሪክ በሚገባ ሲጤንና ሲመረመር ኢሕአፓ 

ለኢትዮጵያ አለኝታ ህኖ በመቆሙና  ጸንቶ በመቆሙ መከራን እንደተቀበለ ያረጋግጣል ። ስንቶቹ (ከፕሮፌሰር አሥራት 

ውጪ) ለወያኔ አድረውና ተሽጠው ኢትዮጵያን ለቅርጫ ሲያቀርቡና ሽንፍላ ይደርሰን ይሆን ብለው ሲቋምጡ የኢሕአፓ 

ጀግኖች ግን በወያኔ እየተረሸኑ ነበር ።  ማን ማን እንደሆነ ከዚህ ሌላ ማስረጃ አያስፈልግም ። እነ ጋይምና ሌሎቹም 

ሲሰዉና ደብዛቸው ሲጠፋ ዛሬ ድርጅቱ ላይ የሚጮሁት ከወያኔ ጎን ተሰልፈው አልነበረም ? ባዕዳን፤ ወያኔና ሻዕቢያ በ 

ድርጅቱ ላይ ተረባርበዋል--ማን ደጀንና አጋር ሆነለት ?  ማንስ ሊያወግዘውና ምቱት በሏቸው ሊል ቾከለ?  ኢሕአፓ ወያኔን 

ሊወጋ ሊታገል ሲጥርስ ከአሜሪካን እንግሊዝ ጋር ሆኖ ማን ሊያጠቃው ተነሳ ? እነማንስ ዩጋንዳን፤ የደቡብ ሱዳንን 

አማጽያን አስፈራሩ ? ኢአግስ ሲመሰረት ማን ሊያፈርሰው ጣር? ማን አገዘው? ረዳው? እነማንስ ከባድ ሻጥርና ጥቃት 

አካሄዱበት? በዚህ መንፈስ ብዙ ማለት እንችላለን፡፤ ይህ የቅርቡን በሚመለከት ነው ። ቀደም ያለውን ደግሞ አውቅን 

ብለው ብዕር ያነሱት የሚያውቁት ብናኝ ሆኖ በመገኘቱ ጎበዝ እባካችሁ አደብ እንግዛ ፤ አላውቅም ማለት እኮ አያስገድልም 

ማለት ተገደን አለን ። እግረ መንገዳችንንም ከዋናው ትግላችን  ጎን ታሪክን ላለማስበረዝ እየታገልን ነው ። በኢሕአፓ 

ሰንደቅ ስር ታግለው ለተሰዉትና እየታገሉም ላሉት ያለን ግዳጅ ነው ። 

ይቀጥላል...... 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


