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 “ የኢትዮጵያ ጠላት ማነው ነው?” ተብሎ በተደረሰው መጽሐፍ ላይ አስተያየት 
  
ከእውነቱ ፈረደ (ደቡብ አፍሪካ) 
 
ኢትዮጵያ ውስጥ በሥልጣን ላይ የነበሩት መንግሥታትና አሁን በሥልጣን ላይ የሚገኘው ዘረኛ የወያኔ መንግሥት 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመጨቆን መሳሪያ አድርገው የተጠቀሙት ከሕዝብና ከአገር ጥቅም ራሳቸውን የሚያስቀድሙ 
ግለሰቦችን በመጠቀም የውሸት መረጃዎችን ለሕዝብ በማስተላለፍ ነበር/ነውም ። ወያኔ በሥልጣን መንበር ተቀምጦ ሕዝብን 
መጨቆን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚከፋፍሉ፣ ሕዝቡ ለመብቱና አገሪቱን ከጠላት ለመከለከል 
ያደረጋቸውን ትግልና መስዋዕት ከንቱ የሚያደርጉ ብዙ መጸሕፍት ተጽፈዋል። ጥቂት ደግሞ በእውነት ላይ ቆመው ለአገር፣ 
ለሕዝብ የሚጠቅሙ መጻሕፍት በሀቀኛ ጸሓፊዎች ለሕዝብ ቀርበዋል።እነዚህ ልመሰገኑ ይገባል። ከእውነት ርቀው ለህዝብና 
ለወጣቱ ትውልድ ትክክለኛ ያልሆነ ታሪክ ለማስተላለፍ ለሚጥሩት ግን ተው ማለት ያስፈልጋል። በዚህ መንፈስ ነው 
“ የኢትዮጵያ  ጠላት ማነው?” በሚል ርዕስ በጄኔራል በኃይሉ ክንዴ በተጸፈው መፅሀፍ ላይ አስተያየቴን ለመሰንዘር 
የተገደድኩት።  

“የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ማነው ?”  የሚለው መጽሐፍ በ10 ምዕራፎች የተከፈለ ሆኖ በጠቅላላው 285 ገጾች አሉት። 
መጽሀፉን ሁለት ጊዜ በጥሞና አንብቤለሁ። በመጽሐፉ ውስጥ ለአገርና ለሕዝብ የሚጠቅሙ በተለያዩ ርእሶች የተዘረዘሩ 

ጠቃሚ የሆኑ ጉዳዮች አሉ።በተለይ ከግንቦት 8, 1981ዓ.ም በደርግ ላይ ሊደረግ ታስቦ በነበረው የመፈንቅለ መንግሥት 

ሙከራ ጋር በተያያዘ አገሪቱ በከፍተኛ ውጭ አስተምረ የጦር መሪዎች ከነበሩት ውስጥ፡- 9 ሜጃር ጄኔራሎች፣ 19 

ብርጋድየር ጄኔራሎች ፣3 ሌተናል ኮሌኔሎች፣1 ዶ/ር ኮሎኔል ፣ 1 ኮሌኔል ፣ 2 ሻለቃዎችና፣ 1 ሻምባል በጠቅላላው 36 የጦር 
መሪዎች በአረመኔው ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማሪያም የብዙዎቹን አመሞት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ሳያውቅ የተገደሉ 

መሆናቸውን የስም ዝርዝራቸውንና የሥራ ድርሻቸውን የሚገልጸው ክፍል (ገጽ 212- 214) አንዱ ነው። ይህን የኢትዮጵያ 
ህዝብ ማወቅ ያለበት ነው። መንግሥቱ ኃይለማሪያም ለሥልጣኑ ሲል የአገሪቱን ጦር ያለመሪ ማስቀረቱን፣ ለሸዕቢያና ወያኔ 
ድል መጎናጸፍ ትልቅ አስተዋፅኦ ያደረገው ይህ ግድያ መሆኑን ማመር ይቻላል። ኢትዮጵያ አሁን ለምትገኝበት ሁኔታም 
ምክንያት የእነዚያ የጦር መሪዎች ማላቅ ነው። ይህ ክፍል ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው። መፈንቅለ መንግሥት ለማድረግ 

ውጥን ያደረጉት የጦር መሪዎች ይዘውት የተነሱት 6 ዓላማዎች በወቅቱ በአገሪቱ የነበረውን ችግር ለመፍታት የሚረዳ ነበር። 
ምስጥሩ ግን አልተጠበቀም። አገሪቱን ሲመሩ በነበሩ መሪዎች መካከል የነበረው ያንዱ ያዘጋጀውን ሌላው ማፍረስን 
የሚገልጸው የመጽሀፉ ክፍል (ገጽ 15-37)፣  በአገራችን ውስጥ ለእጅ ባለሙያዎች ትኩረት ሳይሰጥ መቅረቱና በዚህ በኩል 
ሊደረግ  የሚገባውን ጥንቃቄና ለሙያተኞችም ሊሰጥ የሚገባውን ክብር የሚገልጸው የመጽሐፉ ክፍል (ገጽ54- 60) 
ለወደፊቱ የአገር ግንባታ አስፈላጊ ነው ። የኢትዮያ ጦር ሰራዊት በተለያዩ የውጊያ ግንባሮች ያዳረጋቸውን ውሎዎችንና ጦሩን 
አፍርሶ አዲስ ማቋቋምን የሚገልጸው ክፍል (ገጽ217-223) በጣም ጥሩ ትምህርት የሚሰጡ ናቸው። የጸሐፊውም የትግል 
ታሪክና የደረሰባቸው መከረ ለተተኪው ትውልድ ትምህርት ሰጭ ሆኖ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎችንና አብረው 
ለጥቅምና ሥልጣን ዓይናቸው ታውሮ የነበሩ የተወሰኑ ግለሰቦችን ገዳይነት ፣ በዳይነትና ውሸታምነት የሚያሳይ ነው። 

ከሶስት ጊዜ በላይ ባልፈጸሙት ወንጀልና ከተነሱለት ዓላማ ውጭ የውሸት ክስ እየተፈበረከ ከሚያዝያ 7/1966- 

ሐምሌ10/1966ዓ.ም በአጼው መንግሥት፣ ከነሐሴ መጨረሻ 1968- ታሕሣሥ 1969ዓ.ም እና ከግንቦት 10 /1981- 

ግንቦት 15/1983 ዓ.ም ከመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ጋር በተያያዘ በደርግ መንግሥት ታስረዋል። እንደዚህ ዓይነት ችግር 
በጸሐፊው ብቻ የተፈጸመ ሳይሆን በአጼው፣ በደርግና በወያኔ መንግሥት ለአገርና ለሕዝብ ወገን በሆኑ ኢትዮጵያውያን ላይ 
ሲፈጸም የነበረና ያለ ግፍ ነው።  
በደርግ የአገዛዝ ዘመን ለሥርዓቱ አገልግሎት ሲያበርክቱ የነበሩ አንዳንድ የደርግ- ኢሠፓ አባላትና ግለሰቦች አንዲሁም 
ጥቂት የጦር መሪዎች ከጥፋታቸው ተምረው እውነቱን ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ ብቃት ማጣታቸው የሚያሳዝን 
ነው። አንዳንዶች ዛሬም በራሳቸው ላይ የደረሳባቸውን ችግር አጋነንው ሲያነሱና ሲያቀርቡ በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ 
የደረሰውን ግፍና በደል ለማቅለል ከመሞከር አልፈው ሰለባዎችን በማጥቃት ላይ ይገኛሉ። ከእድሜም ይሁን ከልምድ 
ያገኙት ልምድ የለም ማለት ይቻላል። ይህም ድርጊታቸው በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር አገሪቱን 
ለማጥፋት ቀንና ሌሊት እየሰራ ላለው ወያኔና ሌሎች የአገር ጠላቶች ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሮ ሕዝብን በመከፋፋል 

በሥልጣን ላይ እንዲቆዩ ከፍተኛ አስተዋጽዖ በማድረግ ላይ ይገኛል። መጽሐፉ “የኢትዮጵያ ጠላት ማነው?” የሚል ትልቅ 
ርዕስ ቢይዝም በውስጡ ያለው ፍሬ ነገር በአብዘኛው ግን ከተሰጠው ርዕስ ጋር የማይመጣጠን ነው ።   
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መጽሐፉ ወያኔን ጠላት ሲል የነበረውን ትቶ ሥልጣን ስለያዘ ብቻ ሕዝቡ የወያኔን መንግሥትና ኢህአዴግን መሪ ፓርቲ 
አድርጎ እንዲቀበል ያሳስባል።  በዚሕ ጽሑፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋና ጠላት በሆነው ወያኔ ላይ መድሐፉ የሚያሳያውን 
ለሰላሳ አቋሙን ፣ በኢሕአፓ ላይ የቀረቡትን መሰረተቢስ ውንጀለና ክሶችን ፣ በአብዮቱ ወቅት በነበሩ ድርጅቶች ላይ 
የተሰነዘረውን ጅምላ ክስንና ሼክ አላሙዲን  በሚገልጹ ጉዳዮች ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ አስተያየቴን አቀርባለሁ።  

በመጀመሪያ መጽሐፉ የታተመበትን ቦታ በሚመለከት በ I ላይ “……….አሳታሚዎች ታተመ” ይላል ለምን ይሁን ቦታው 

ያልተገለጸው? ጥርጣሬ ላይ የሚጥል ነው። አንድ መጽሐፍ ሲጻፍ መጽሐፉ የታተመበት ቦታ መገለጹ በጣም አስፈላጊና 
ዓለም አቀፋዊ መመሪያ ነው። ተጠያቂነትም አለበት። አሳታሚውስ ማን ነው? ወደሚለው ሁሉ የሚወስድ ጉዳይ ነው። 
ለዚህ መልስ እንዲሰጡ ጸሐፊውን በአክብሮት እጠይቃለሁ።  
 
በወያኔ ላይ መጽሀፉ የሚያሳያውን ለስላሳ አቋምን በሚመለከት ፡- 

 
በዚሕ ዙሪያ ላይ ጸሐፊው በመጽሐፉ ውስጥ ያቀረቡትን ጽሑፍና  ጽሑፉ የሚገኝበት ገጽ ባንጋደደ ፊደል ( Italic Font) 
ትኩረት ሊሰጡ የሚገባቸውን ቦልድ በማድረግ አስተያየት አቀርባለሁ።  

“ አሁንም ቢሆን በአገራችን የተጀመረው የአገር እድገትና መልካም አስተዳደር እንዳያብብ የሚያደርጉ እንቅፋቶች 
እንዳይፈጠሩ የሁላችንም አገራዊና ሰላማዊ ትግል ያስፈልጋል። “ ገጽ 58  
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአገር ዕድገትና መልካም አስተዳደ ሳይሆን አገር አፍራሽና ብልሹ በሕዝብ ያልተወከለ አምባገነን 
አስተዳደር ነው። ለዚህ ማስራጃዎቹ ብዙ ናቸው። ወያኔ ኢትዮጵያን ከወረራበት ወቅት ጀምሮ በሥልጣን ተቆናጦ ያለው 
በጠመንጃ ኃይልና የሕዝብን ድምፅ በመስረቅ መሆኑ ተረጋግጦ ለዚህም በ1997 ዓም ምርጫ ጋር በተያያዘ 193 ንጹሃን 
ዜጎችን መግደሉን ከ763 በላይ የሆኑትን ማቁሰሉን በጠቅላላው በ956 ሲቪል ወገኖቻችን ላይ ጉዳት ማድረሱን እንዲሁም 
ሥርዓቱ መጠቀሚያ ለማድረግ ካሳማረው ፖሊሶች ውስጥ 77ቱ ላይ ጉዳት መድረሱን ፣ በቃሊቲ ወህኒ ቤት በሕግ ጥበቃ 
ሥር ባሉ እስረኞች ላይ እሩምታ ተኩስ በመክፈት ከ1ሺ 500 በላይ ጥይት በመተኮስ 17 እስረኞች መገደላቸውና 60 ደግሞ 
መቁሰላቸው በወቅቱ አጣሪ ኮሚቴ የነበረው አካል በሪፖርት ለዓለም ሕዝብ ይፋ ማድረጉ እየታወቀ ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብን 
በመበደል መሬቱን ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ለሆኑት ለውጭ ተባባሪዎቹ ለሱዳን ፣ ለግብፅ፣ ለሳኡዲ አራቢያና ለሌሎች 
መስጠቱ እየታወቀ ፣ ወያኔ ሲመሰረት ጀምሮ አጀንዳው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ማጥፋት ነውና በዚህ በኩል በቅድሚያ 
በጠላትነት የፈረጀው የአማራን ሕዝብ ነው ። ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ለብዙ ዘመናት ከኖሩበት ቀዬ ማፈናቀሉ ግልፅ 
ሆኖ ሳለ ፣ የአገሪቱ ሀብት በወያኔው ኤፈርትና በሼክ አላሙዲ ሜድሮክ ኩባኒያዎች ቁጥጥር ሥር መሆኑ ግልጽ በሆነበት፣ 
ህዝብ በሁሉም መልኩ በኑሮ ውድነት በሚሰቃይበት ወቅት አገሪቱ ውስጥ እድገትና መልካም አስተዳደር አለ ማለት ለወያኔ 
መወገን ነው። የትግል ስልት ቀያሽ በመሆን በሰላማዊ ትግል ብቻ ታገሉ ማለትም አግባብነት ያለው አይመስልም ። ወያኔ 
አገሪቱን ለማጥፋት ቆርጦ እየሰራ ያለ ቡዱን ስለሆነ ለሕዝብ በሰላማዊ ትግል ብቻ ሥልጣን አይለቅም። ሕዝቡ በሁሉም 
መልኩ መታገል የሚችልበትን መንገድ ማሳየት ነው የሚያስፈልገው።  
“… ጥንት ከመልከኛው በፊት የገበሬው ይዞታ የነበረው እና በገባርነትና በጭሰኝነት ተይዞ የነበረውን መሬት የ1967 ዓ.ም 
ሥር ነቀል አዋጅ የገጠር መሬትንና የከተማ ቦታን የሕዝብና የመንግሥት ካደረገ ወዲህ ከሸዋ ምዕራብ ፣ደቡብ፣ ደቡብ 
ምስራቅና ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖረው ገበሬ ለመንግሥት ብቻ በመገበር እየተጠቀመ ይገኛል። መሬት ላራሹ የሚለውም 
የአብዘኛው የገበሬ ልጅ ጥያቄ መልስ እንዳገኘም ማወቅ ያስፈልጋል።” ገጽ 71  
በእርግጥ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል አንዱ ጥያቄ የነበረው “መሬት ላራሹ ይሁን“ የሚለው ነው ። ጥያቄውን አንግበው 
የተነሱት ግን የገበሬ ልጆች ብቻ ሳይሆኑ ከሁሉም ለውጥ ፈላጊ የሕብረተሰብ ከፍል ከገበሬው ፣ ከላባደሩ ፣ ከፊውዳሉ ፣ 
ከተማሪው፣ ከመምህሩ ፣ ከሴቶች ፣ ከነጋዴዎች፣ ከዕምነት ተቋማት የተወጣጠው ሁሉ ነበር። የጥያቄውም ዋና ዓላማ 
የነበረው አራሹ( ገበሬው) እራሱ የመሬቱ ባላቤት እንዲሆን ነው እንጂ በመንግሥት ወይም በሕዝብ ቁጥጥር ስር እንዲሆን 
አልነበረም። ደርግም ሆነ ወያኔ መሬትን በመንግሥት ቁጥጥር እንዲሆን ሲያደርጉ ዓላማቸው ገበሬውን የእነሱ ጭሰኛ 
አድርገው የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ ነው። የሆነውና አሁንም እየሆነ ያለው ሐቅ ይህ ነው። ስለሆነም አዋጁ ሥር 
ነቀል አልነበረም። የመሬት ላራሹ ጥያቄ አልተመለሰም። ዛሬም ጥያቄው መሬት ላራሹ ይሁን የሚል ነው።   
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ትግሉም መካሔድ ያለበት የገበሬው ልጅ ጥያቄ ብቻ ተብሎ ሳይሆን የሁሉም ለውጥ ፈላጊ ዜጎች ጉዳይ ሆኖ ለአገር ግንባታ 
ወሳኝ በሆነው በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ሊደረግ ከሚፈለገው ለውጥ አንጻር ነው።  
“ ግንቦት 20 ቀን ወያኔ/ኢህአዴግ አዲስ አበባ በገባበት ወቅት በአዲስ አበበ ከተማና በአአካባቢው ያለው ለውጥ ፈላጊ 
ወጣት ዜጋም አቀባባል አድርጎላቸዋል።” ገጽ 215  
ወያኔ/ኢህአዴግን ለውጥ ፈላጊ ወጣት ዜጋ አቀባበል አላደረገም። እኔ በዚያን ወቅት አዲስ አበባ ነበርኩ ። ግንቦት 20ቀን 
1983ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በወያኔ ላይ የነበረው ከባድ ተቃውሞ ሰልፍ ነው።አራት ኪሎ ቤተ መንግሥት አካባቢ የነበረውን 
ሁኔታ ለማየት የሄደው ሕዝብ ቀሰ በቀስ ርስ በርሱ እየተነጋገረ ወያኔን መቃወም ጀመረ። ከአራት ኪሎ ጀምሮ በአብዮት 
አደባባይ ላይ ሰልፉ የተበተነው በተኩስ ነው ፤ እነሱን ተቀብሎ ማስተናገድ ይቅርና።  ሰንጋተራ የሚገኛውን ሞርጌጅ ባንክ 
ዙሪያውን በእንግሊዝኛ ሱዳን (Sudan) የሚል ጽሑፍ በተጸፈበት ታንክ ለተገዙ ከ40-50 ለሚደርሱ የወያኔ የሰራዊት 
አባላት ጥቂት ትግሪኛ ተናጋሪ ሴቶች ምግብ አምጥተው ሲሰጡ እንደነበሩ ያዩ ሰዎች ስለሁኔታው ሲያወሩ ሰምቼለሁ፤ እኔም 
አይቼለሁ። በአሁኑ ወቅት ወያኔ በጦርነቱ ጊዜ ተባባሪ ለሆነው የሱዳን መንግሥት ከጎንዳር ጫፍ እስከ ጋምቤላ ድረስ 
ያለውን ለም መሬት 96, 000 ስኳየር ኪሎ ሜትር አስረክቧል። በቦታው የነበሩ ዜጎቻችንን የወያኔና የሱዳን ወታደሮች 
የጥቃት ሰለባ ሆነዋል።  
“ በአሁኑ ጊዜ የኢፌዲሪ መንግሥት በኢህአዴግ አማካይነት የዘመናዊ የግብርና የታክሲ አከፋፈል ዘዴን መስመር ለማስያዝ 
እየሞከረ ነው።” ገጽ 232  
እውነት “የኢፌዲሪ መንግሥትና‘”  “ ኢህአዴግ” ዘመናዊ የግብርና ታክሲ አከፋፈል ዘዴን መስመር ለማስያዝ እየሞከሩ 
ናቸው? ሕዝቡ በተለይ ነጋዴው እያለቀሰ ያለው ከአቅማቸው በላይ ታክሲና ግብር እየተጠየቁ አይደለም። መክፈል 
ካልቻሉት ቦታቸውን ቀምተው ለመውሰድ መሆኑ ግልፅ የሆነ ጉዳይ ነው። ዘመናዊ የግብርና የታክሲ አገልግሎት በሥራ ላይ 
የሚያውለው ሕዝብና አገር የሚወድ መንግሥትና ፓርቲ ነው። የኢፌዲሪ መንግሥት አወቃቀሩ ያለሕዝብ ውክልና በውሸት 
ነው፣ ኢህአዴግ የተባለው ተለጣፊ ወያኔ ከሚለው ውጭ መሥራት የማይችል ነው። ወያኔ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማጥፋት 
የሚሰራ አምባገነን ነው። ታዲያ እነዚህን ዘመናዊ ግብርና ታክሲ አክፋፈል መስመር ለማስያዝ እየሞከሩ ነው ብሎ መስበክን 
ምን አመጣው?  
“አቶ መለስ ዜናዊም ቢሆኑ በማገብት/በትሓሕት/በሕወሐት የመገንጠል ትግል ወቅትም ሆነ በኢሕአዴግ አባልነት 
የኢፌዲሪን ሥልጣን መንግሥት ለ21 ዓመት ሲመሩ ያጠፉት ጥፋት ካለም ልጆቻቸው መጠየቅ የለባቸውም። የኢትዮጵያ 
አገር ተረካቢ ወጣት ትውልድ በጎሣ፣ በብሔረሰብ ፣ በቋንቋና በሃይማኖት ሳይለያይ ጠባብነትን አስወግዶ በኢትዮጵያ 
ሕዝቦች ሥልጣን ላይ ጠብ ሳይኖር በሰላማዊ መንገድ የስልጣን ሽግግር እንዲፈጸም ከአሁኑ ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ 
ከፍተኛ ትግል ማድረግ አለበት። “ ገጽ 233  
በእርግጥ አባት ላጣፋበት ልጅ አይጠየቅም። ልጅ ግን አባቱ ጥፋት በሚፈጽምበት ወቅት የጥፋቱ ተባባሪ ከሆነ መጠየቁ 
አይቀርም። መለስ ዜናዊ 21 ዓመት ሙሉ ሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ያጠፉት ጥፋት ካለም ተብሎ የሚታለፍ ግለሰብ 
አይደለም። ሕዝብ ያስጨፈጨፈ፣ የአገሪቱን አንድ ክፍል ያለሕዝብ ወኪልና ያስገነጠለ፣ ዜጎችን ለዘመናት ከኖሩበት ቀየ 
ያፈናቀለ፣ የኢትዮጵያን አገራዊ ጥቅም ለጠላቶቿ አሰልፎ የሰጠ፣ የአገሪቱን ሠራዊት የበተነ፣ በአምባገነንነት ሥልጣን ላይ 
ተቀምጦ በአገርና በሕዝብ ላይ ዘርፈ ብዙ በደሎችን የፈጸመ ፣ ለገንዘብና ለውጭ መንግሥታት ተገዢ በመሆን 
በማይመለከት ጦርነት( በሶማሌ ወዘተ) ብዙ የሠራዊት አባላትን ያስጨፈጨፈ፣ የኢትዮጵያዉያንን ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ  
መብቶችን የረገጠ፣ ኢትዮጵያን የዜጎቿ እስር ቤት ያደረገ አራመኔ ነው። ይህ ለወጣቱ መገለጽ ያለበት ነው። ሰላም 
ለማይፈልግ ወያኔ በሰላማዊ መንገድ ከፍተኛ ትግል አካሂዱ ብሎ መስበኩንም ወያኔ የሚፈልገው ነው።  
“ ህዳር 29/1987 ዓ.ም የጸደቀው የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ ለሁሉም ብሔረሰቦች የዕኩልነት መብት ማጎናጸፉ 
ለብሔር-ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አዲስ ምዕራፍ ነው” ገጽ 234  
ወያኔ ኢትዮጵያን ከወረራ በኋላ በፓርላማው ውስጥ ሕዝብ ያልመረጣቸው ደጋፊዎቹ እጅ በማውጣት ጸረህዝብ የሆነውን 
ወያኔ በረሃ በነበረበት ጊዜ ሲጠቀም የነበረውን የድርጅቱን ሰነድ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ነው ብለው አጸደቁ ።   
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ሕገ መንግሥቱ ለብሔር-ብሔረሰቦች የአኩልነት መብት በመስጠቱ አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል እየተባለም ከላይ 
እንደሚታየው ህዝቡን ለማሳሰት ጥረት እየተደረገ ነው ። ወያኔ እስካለ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ የግለሰብ ሆነ የብዙኃን 
መብት አይከበርም። ለዚህ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልግ ይሁን? ምርጫ በቀረበ ቁጥር በተለያዩ ብሔር-ብሔረሰብ ውስጥ 
ከወያኔ ነፃ ሆነው የተደራጁ ድርጅቶች መብታቸው ሲረገጥ፣ ለቆሙት የሕብረሰብ ክፍል ዓላማቸውን እንዳይገልጹ ሲደረግ 
ነው የቆየው/እየሆነም ያለው ይህ ነው ።በወረቀት ላይ ብቻ ተጽፎ የሚገኛውን እንደእውነት በመውሰድ በተግባር ግን 
በሕዝብ ላይ የሚፈጸመውን ግፍ ሳይገልጹ ሕገ መንግሥቱ እንዲህ ይላል በሚል ሽንገላ ማላፍ አይቻልም። ሕገ መንግሥቱ 
የተዘጋጀው የዓለም ሕብረተሰብን ለማታለል የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመቅጠት ነው። ይህን ሕገ መንግሥት ተብዬ የወያኔ ሰነድ 
ጸደቀ በተባለበት ወቅት ከ200, 000 በላይ በአዲስ አበባና በአካባቢው የሚገኘው ሕዝብ በህዝባዊ ስብሰባ የተቃወመ 
መሆኑን ቪኦኤ( የአሜሪካ ሬዲዮ ድምፅ አገልግሎት)ከአዲስ አበባ ዘግቦት ነበረ ። ዛሬም ይህን ሕገ መንግሥት ተብዬ 
የውሸት ሰነድ ሕዝቡ አይቀበልም። በቅርቡ በአሜሪካ በሚገኘው የወያኔ ኤምባሲ ፊት ለፊት ኢትዮጵያውያን ሰነዱን 
ሲያቃጥሉ በድረገጽ አይቼለሁ። ወያኔንና ሰነዱን ለማጥፋት ትግል መቀጠሉ እንጂ አስፈላጊ የሚሆነው ወያኔ ህዝብ 
የሚቀጣበትን ሰነድ እንደ ገጸበረከት ማቅረቡ ትዝብት ውስጥ የሚጥል ነው። እውነቱ ይነገር።  
“ የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 27 ቁጥር 3 አንድ ግለሰብ የፈለገውን ዕምነት መከተል መያዝ እንደሚችል ሁሉም 
ሃይማኖቶች በመንግሥት ፊት እኩል መብት እንዳላቸውም -----ይገልጻል” ገጽ 235  
በኢትዮጵያ ውስጥ ግለሰብ የፈለገውን እምነት የመከተል መብትና የእምነት ስፍራዎቻቸው የሚከበረው ወያኔ የእምነት 
ቦታዎቹን ከተቆጣጠረ ብቻ ነው ። በክርስትናና በሙስሊም የእምነት ተከታዮች ላይና በእምነት ተቋሞቻቸው ላይ 
የተፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው ግፍ እንዴት ተረስቶ ነው ግለሰብ የፈለገውን እምነት የመከተልና የመያዝ ሁሉም 
ሃይማኖትች በመንግሥት ፊት እኩል መብት አላቸው ብሎ ወያኔ በውሸት ሰነዱ ላይ ያስቀመጠው ቅጥፋት የሚደገምልን።
የከርስትና እምነት ተቋማትን ደፍሯል፤አቃጥሏል። ተከታዮቹንም ገድሏል፣ አስሯል፣ አሸብሯል፣ አስቃይቷል። ለምሳሌ 
በጅማ ከአምሳ በላይ ቤተክርሲቲያናትን፣ በቡታጅራ አንድ ቤተክርስቲያንን በፖሊስ እየተገዘ ፣ የአሳቦት ገዳምን አቃጥሏል፣ 
ብዙ የእምነቱ ተከታዮች እንዲሞቱ ተደርገዋል፣ ታስረዋል። በጎንደር አደባባያ ኢየሱስ የተፈጸመው ግፍም የሚረሰ 
አይደለም። የሙስሊም ዕምነት ተከታዮችም መሪዎቻችንን ራሳችን እንመርጣለን፣ በእምነት ጉዳያችን ውስጥ መንግሥት 
ጣልቃ አይግባ ፣ የታሰሩት የእምነት መሪዎቻችን ይፈቱ ብለው ለሁለት ዓመታት ለጠየቁት የመብት ጥያቄ የወያኔ ምላሹ 
ግድያ ፣ እስር ፣ ማሳቃየት፣ ማንገላታት ፣ በአጠቃላይ የመብት ረገጠ እንደነበረና አሁንም ያለ ነው። እንዲያውም እስልምና 
ተከታዮችን ጋጣ ወጦቹ የወያኔ ሰዎች ወደ አራብ አገር ሂዱ እያሉ እኮ ነው የሚሰደቡትና የመብት ረገጠ የሚፈጽሙት።  
ተግባረ ብልሹ ወያኔን በሐሰት ሰነዱ ላይ ያስቀጠውን የማታለያ አንቀጾችን በማንሳት ተተኪውን ትውልድ ከማሳሳት 
መቆጠብ ይገባል።  
“ ስለዚህ የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 5 ቁጥር 2 አማርኛ የፌዴራል መንግሥት የሥራ ቋንቋ ይሆናል የሚለው 
ክልሎችንም ቢያጠቃልል በጣም ጠቃሚ ነው አሁንም ቢሆን የአገሪቱ መሪ ፓርቲና ሌሎቹ ፓርቲዎች ተቀራርበው 
በመነጋገር ተስማምተው ቢያሻሽሉት መልካም ነው ” 238  
ምክርዎ ባልከፋ። ወያኔና ጠባብ ዘረኛ ድርጅቶች ምክርዎን ይሰማዎታል ብለው ነው? ወያኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ የጋራ 
መገናኛ ቋንቋ አሳጥቶ ለመከፋፋል እንዲያስችል ከሚጠቀምበት ዘዴ አንዱ ሁሉም ክልሎች የአማርኛ ቋንቋን የሥራና 
የትምህርት ቋንቋ አድርገው እንዳይጠቀሙ ማድረግ ነው። ከዚያም እርስ በእርሱ የማይግባባ ዜጋ መፍጠር ነው። በአማራ 
ሕዝብና በአማርኛ ቋንቋ ላይ ጥላቻ እንዲነግስ ቀንና ሌሊት ተግቶ መስራት ነው። ይህ ነው ሀቁ ። ቋንቋ መግባቢያ ነው። 
በሕዝብ ስምምነት ሁለትና ከዚያ በላይ ብሔራዊ ቋንቋዎችን በኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀም ይቻላል። ይህ ግን በእኔ እምነት 
ወያኔ የሚባል የሕዝብ ጠላት በሥልጣን ላይ እያለ የሚታሰብ አይሆንም።  
“ ምክንያቱ በውል ባይታወቅም በ2002ዓ.ም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ምርጫ ወቅት የተፈጠረው ሁኔታ በትክክለኛ መሰረት ላይ 
የተገነባ ድሞክራሲ አድጎ አብቦ እንዲያፈራ በሚፈልጉ ኢትዮጵያኖች ዘንድ በጣም አስደንገጭ ሁኔታ ፈጥሯል።ይህንን ሁኔታ 
የአገሪቱ መሪ ፓርቲ ኢህአዴግም አንደሚጋራው አምናለሁ። “ ገጽ 255  
እውነት በ2002ዓ.ም ምርጫ ወቅት ወያኔ ያደረገው አይታወቅም? ለምን ማድበስበስ አስፈለገ? ወያኔ/ኢህአዴግ ከ1997 ዓ.ም 
ምርጫ ትምህርት ወስዶ ተቃዋሚ ድርጅቶች ምርጫው ውስጥ እንዲሳታፉ ፈቅዶ ነገር ግን በምርጫው አሸናፊ ሆነው   
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እንዳይወጡ ወስኖ ይህንኑ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለካድሬዎቹ መመሪያ አስተላልፎ ፣ ለምርጫ ቅስቀሳ በሚደረግበት ወቅት 
ተቃዋሚዎች ከሕዝብ የሚገናኙበትን መንገዶች በማጥበብ፣ ካዴሬዎቻቸውን በማሳር፣ ቤቶቻቸውን በማቃጠል ፣
ከብቶቻቸውን በጦር በመውጋትና በመግደል፣ ፖሊሱን ፣ ጦሩንና ደህንነቱን ሕዝቡን ለማፈን በመጠቀም ፣አሉታዊ 
ቅስቀሳዎችን በተቃዋሚዎች ላይ በቁጥጥሩ ስር ባሉት መገናኛ ብዙሃን በማድረግ ፣ ለምርጫው የሚያስፈልገውን 
የፋይናንስና የማቴሪል አቅርቦት ለታቃዋሚዎቹ በመከልከል ፣ ወያኔ ግን የመንግሥትን ንብረት በሙሉ በመጠቀም ፣ 
ምርጫው በተካሔደበት ቀን የተቃዋሚ ድርጅት ታዛቢዎችን በማሳር ፣ ከምርጫ ጣቢያዎች በማባረር፣ አንዳንዶችንም 
በመግደል ነው ምርጫውን 99.6% አሸንፌለሁ ያለው። ያንን ደግሞ ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት በአምሳሉ ያቋቋመውን ምርጫ 
ቦርድ ተብዬውን ተጠቅሟል። አምባገነን መሆኑን ያረጋገጠበት ሐቅ ይህ ነው። ይህንን ለሕዝብ መግለጽ ያስፈልጋል። 
አምባገነን ፓርቲም መሪ ፓርቲ አይባልም። ወያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ስለሆነ የሚሠራውን የሚያውቅ፣ የሚጃጃሉትን 
ደግሞ ከተጠቀመ በኋላ እንደ ሎሚ መጦ የሚጥል ነው። ወያኔ የማንንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ወገን የሆነውን ግለሰብ/ 
ድርጅት ሀሳብ የሚጋራ/ የሚቀበል አይደለም። በሙሉ ኃይሉ የሚሠራው እነሱን ለማጥፋት ነው። ጸሐፊው ጥፋቱን እንኳን 
ግልጽ አድርገው ሳያሳውቁ በወያኔ ላይ እምነት ማሳደራቸው ለምን እንደሆነ አልገባኝም። ኢህአዴግ የሚባለውን ማታለያ 
ጭንብል ትተን ወያኔን በሰሙ ጠርቶ የአገርና የሕዝብ ጠላትነቱን ለተተኪው ትውልድና ለሌላው ኢትዮጵያዊ ወገን ማሳወቅ 
ያስፈልጋል። ጠላት ወዳጅ ላይሆን መለማመጡ ትርፉ የበለጠ ራስን ጉዳት ላይ መጣል ነው የሚሆነው ።  
“--------------------ከሶስት ያላነሱ ጠንካራ አገር አቀፋዊ ፓርቲዎች ኖረው በፓርላማ ውስጥም ተካፋይ እንዲሆኑ የሥልጣኑ 
ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብም ሆነ የወቅቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወኪል ሆኖ አገሪቱን የሚያስተዳድረው ፓርቲ 
ኢህአዴግ ቢያስቡበት በጣም ጥሩ ነው።” ገጽ 255 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የሥልጣን ምንጭነትና የባላቤትነት መብቱን መጠቀም የሚችልበት እድል ሲያገኝ ምን ማድረግ 
እንደሚችል የሚረዳ አዋቂ ህዝብ ነው። መታረም ያለበት ከላይ የሚታየው ኢትዮጵያን ለማጥፋት በከፍተኛ ደረጃ ቀንና 
ሌሊት እየሠራ ያለውንና የሕዝቡን መብት ረግጦ በረሃብ እያሳቃየ ያለውን የወያኔ ዘረኛ ቡዱን የኢትዮጵያ ህዝብ ወኪል 
ነው ብሎ እየተሰበከ ያለው ድርጊት ነው። መቼ ነው ወያኔና ተባባሪ ድርጅቶቹ በሕዝብ ድምፅ የተመረጡት?በ1997ዓ.ም 
ምርጫ ወቅት ያጣፉት ሕይወት፣ በ2002 ዓ.ም ተቃዋሚ ድርጅቶች ታዛቢዎችን አስረው፣ ገድለው ፣ ንብረታቸውን ዘርፈው 
99.6% ምርጫ አሸነፍን ያሉት ተረስቶ ነው የሕዝብ ጠላት የሆኑትን ወያኔና ተባባሪ ድርጅቶቹን የሕዝብ ወኪል ናቸው 
ተብሎ የሚሰበከው። 
  
በኢሕአፓ ላይ ጸሐፊው ያቀረቡትን ክስ በሚመለከት፡- 
  
“ ደርግ በመጀመሪያ ዲሞክራት ለመምሰል ፓርቲዎች እንዲቋቋሙ ከፈቀደ በኋላ የፓርቲዎቹ መሪዎች ምሁራን ስለነበሩ 
ደርግን በቀላሉ ከሥልጣን ሊያስወግዱ እንደሚችሉ ሲረዳ እነርሱን ለመደምሰስ ቆርጦ ተነሣ። ከፓርቲዎቹ አንዱ ኢህኦፓ 
በአመራር ሥህተት ሊሆን ይችላል ከተማ ውስጥ ሆኖ ውጊያ በመክፈቱ ነጭ ሽብርና ቀይ ሽብር ተብሎ በሁለቱም በተለይም 
በኢህአፓ በኩል ያለቀው ምሁር ወጣት ብዛት እና ኢህአፓ የገደለው የተማረ የሰው ሃይል በቀላል የሚገመት አይደለም።” 
( ገጽ 49) “በኢትዮጵያ አብዮት ሂደት “ቀይ ሽብር” ኢሕአፓ “ ነጭ ሽብር” ብሎ ለሰነዘረው የግድያ ጥቃት ደርግና የእርሱ 
ደጋፊ የሆኑ ፖለቲካ ድርጅቶች የሰየሙት አጸፋዊ የመልስ ምት ( የግድያ) መጠሪያ ነው “ ገጽ 164  
ደርግ ምሁራንን መፍራቱና መፍጀቱ ትክክል ነው። ነጭ ሽብርም ሆነ ቀይ ሽብር የደርግ ሥራዎች ነበሩ። ደርግ ከመስከረም 

ወር 1969 ዓም ጀምሮ ሲቃወመው የነበረውን ኢሕአፓንና አባላቱን ለመግደል እንደተነሳና ቀይ ሽብር እንዳወጃ በታሪክ 

ተመዝግቦ ይገኛል። ሶስት በደም የተሞሉ ጠርሙሶችን መስከረም 2, 1969ዓ.ም መስቀል አደባባይ ወርውሮ በመከሰከስ 
ለሕዝብ በኢሕአፓ ላይ ጦርነት ማወጁን አሳወቀ። ኢሕአፓን በቀይ ሽብር እንበቃላለን ብሎ ዘተ። ነጭ ሽብር የተባለው 
ኢሕአፓን ለማጥቃት ራሱ ደርግ የፈጠረው የውሸት ውንጀለ እንጂ በኢሕአፓ በኩል የሚታወቅ አልነበረም። በወቅቱ 
የደርግ አማካሪዎች ከነበሩት ራሺያኖች ነበረ ደርግ ቃሎቹን የተማረውና በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ፍጅት ለማካሔድ 

የተጠቀመበት ። የራሺያ አብዮት በተካሄበት ወቅት የአብዮቱ ደጋፊ የሆነው ፓርቲ( ቦልሼቢክ) እና ሕዝብ በአብዮቱ ላይ 

አምጸው በነበሩ አነስተኛ ፓርቲ (ሚኒሼቢክ) እና አድኃሪያን ላይ አውጆት የነበረው ጦርነት ቀይ ሽብር (Red Terror) 

በመባል ይታወቃል።የሚኒሼቢኮች እና የአድኃሪያኑ ጦርነት ደግሞ ነጭ ሽብር ( White Terror) ይባል ነበር።ይህንን 
በራሺያ ውስጥ ከፍተኛ አልቅት የፈጠረውን ጉዳይ በራሱ የማይተማመነውና ራሺያኖቹ ያሉትን እንዳለ ሲቀበል የነበረው 
ደርግና አድርባይ ምሑራን  
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በኢትዮጵያ ለውጥን ለማምጣት ከፍተኛ ሚና የተጫወተውን ኢሕአፓንና የአብዮቱ ደጋፊ የሆነውን የሕብረተሰብ ክፍል 
ለመጨፍጨፍ ያለአግባብ ተጠቀሙበት። መጽሐፉ ውስጥ በመወገን ይሁን በሌላ ስማቸውን ለማጥቀስ ያልተፈለጉ ግን 

የደርግ ደጋፊ ድርጅቶች ተብለው የታለፉት ድርጅቶች የሚከተሉት ነበሩ፡- መኢሶን፣ አብዮታዊ ሰደድ( የኮሎኔል መንግሥቱ 

ኃይለማሪያም፣ የደርግ ደጋፊ ወታዳሮችና ግለሰቦች ድርጅት) ፣ ወዝሊግና ኢጭአት። እነዚህ ድርጅቶች ደግሞ የቀይ ሽብር 
ተዋኒያን በመሆን የሕዝብ ወገኖችን ኢሕአፓን፣ የሙያና የሲቪል ማህበራትን ለማጥቃት ተባብረዋል። ዛሬም ያንን ለአገር፣
ለሕዝብና ለአብዮቱ የቆመውን ትውልድ ይገድሉ፣ ያስገድሉ ፣ ይደበድቡ፣ያሰቃዩ፣ ያሳድዱና ያስሩ የነበሩ የተወሰኑ የደርግ፣ 
የኢሰፓ፣የወያኔ ነፍሰገዳዮች ኢሕአፓ “ነጭ ሽብር “አውጆ ነበር እያሉ የሌላ ታሪክ እየፈጠሩ ህዝብን ለማወናበድ ይጥራሉ። 
ነጭ ሽብር ቀይ ሽብር ተብሎ ሰው አለቀ ይላሉ። በመጽሐፉ ላይ ያለ ምንም ማስረጃ “ቀይ ሽብር” ኢሕአፓ “ ነጭ ሽብር” 
ብሎ ለሰነዘረው የግድያ ጥቃት ደርግና የእርሱ ደጋፊ የሆኑ ፖለቲካ ድርጅቶች የሰየሙት አጸፋዊ የመልስ ምት ( የግድያ) 

መጠሪያ ነው “ ነው በማለት ተጽፏል። አቤት ውሸት!! ኢሕአፓ ከድረ-ገጹ ካስቀመጣቸው መረጃዎች ( ዲሞክራሲያ፣ 

የድምፅ፣የቪድዮ፣ ጋዜጣዊ መግለጫ፣ ቃለመጠይቅ…ወዘተ) ማወቅ የቻልኩት ኢሕአፓ የመከለክል እርምጃዎችን የወሰደው 

ከመስከረም 2, 1969 ዓ.ም ጀምሮ በድርጅቱና በሕዝቡ ላይ ጦርነት በደርግና በተባባሪዎቹ ድርጅቶች ከታወጃና ብዙ 

ጥቃት ከተፈጸመበት በኋላ ነው። ከዚያ በፊትም በ1967ዓ.ም ደርግ ያለፍርድ ከረሸናቸው ከቀድሞው የአጼው መንግሥት 

ባለሥልጣናት ውስጥ የተወሰኑ የኢሕአፓ አባላትን ጨምሮ ገድሏል ፤ በ1968 ዓ.ም በሜይ ዴይ ቀንና በተለያዩ የአገሪቱ 

ክፍሎች (በጅማ፣ በወሊሶ፣ በመቀሌ ፣ በወላይታ፣በሲዳሞ--) በእና አሊ ሙሳ፣ በመቶ አለቃ ጴጥሮስ ገብሬ ፣ በሻለቃ 
ጌታቸው ሺበሺ ያላቁት የኢሕአፓ አባላት ቁጥር ብዙ ነበር። ነፃ እርምጃም ጭምር ዲሞን በዲሞትፈር እየተባለና የፍየል 
ወጠጤ እየተዘፈነ ።  
ያ ሁሉ ሲሆን ኢሕአፓ ሲታገል የነበረው በሰላማዊ መንገድ ነበረ። በአገሪቱ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ተጠያቂው ግብዙ 
የደርግ ሥርዓት መሆኑ እየታወቀ ወንጀሉን ወደ ኢሕአፓ ለማንከበለል በአሁኑ ወቅት በወያኔና በደርግ ነፍሰገዳዮች 
የሚታገዝ ብዙ የፈጠረ ሥራዎች እየተሰሩ ናቸው ። የሥርዓቱን ወንጀል ወደ ኢሕአፓ ማላከክ ታሪክና ትውልድ ይቅር 
የማይለው ወንጀል ነው።  

በውዴታም ይሁን በግድ በ1979ዓ.ም ደርግ ራሱን ለማስመረጥ ህዝባዊ የሸንጎ ምርጫ ብሎ በቀለደበት ወቅት አንዳንድ 
መኮንኖች ከተወለዱበት ቦታ ሌሎቹ ደግሞ ካልተወለዱበት አካባቢ ፓርላማ እንዲገቡ በደርግ ትዕዛዝ ተላልፎ ነበር ። ለዚህ 

ማስረጃ የሚከተለው ነው “ በ1979 ዓ.ም ሕዝባዊ ሸንጎ ምርጫ ሲካሄድ አጋሜ አውራጃን ወክለው እንዲወዳደሩ ተብሎ 
ስለተነገራቸው ምርጫው ከመካሄዱ ቢያንስ ሁለት ቀናት ቀደም ብለው በስፍራው በመገኘት ለሕዝቡ ንግግር ማድረግ 
ነበረባቸው።ብ/ጄ ታሪኩ አይኔ በወቅቱ ለሥራ ጉዳይ አዲስ አበባ ስለነበሩ ይኸው ተነግሯቸው በስፍራው እንዲገኙ ቢጠየቁ 
የአዲግራት ሕዝብ እኔን የት ያውቀኛል እንዲህ ያለ ቀልድ ውስጥ ለመገኘት ፈቃደኛ አይደለሁም በማለት ሳይገኙ የቀሩ 
ሲሆን በሌሉበት ተመርጠው የሕዝብ ሸንጎ አባል ተደርገዋል።” ሻለቃ ንጋቱ ቦጋለ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት ገጽ96-97. 

“የኢትዮጵያ ጠላት ማነው?” ጸሐፊስ በደርግ ዝሆኑን ብቻ ምረጡ ቀልድ ውስጥ ገብተው ፓርላማ አባል አልነበሩምን ? 

መቼስ ሕዝብ መረጠ? በደርግ ድርጅታዊ ምርጫ ሕዝብ መርጦኛል ብሎ ፓርላማ መግባትስ የሕሊና ወቀሳ ውስጥ 

አይከትም? አምባገነኑን የደርግ መንሥስት ለመደገፍና ከተጠያቂነት ለማዳን ሲባል እውነትን መደፍጠጥ ነውር ነው። ኢሕ 
አፓ የተጋፈጠው እንደዚህ ዓይነት ወንጀሎችን ነው። ኢሕአፓ የመከለከል እንቅስቃሴውን በሚያደርግበት ወቅት ለደረሰው 

ጥፋት የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ከጠየቀ 20 ዓመታት ያለፉ መሆኑን ድረገጹን ለጎበኘ ሁሉ መልስ አለ። ያለ ማስረጃ 

አንድን ድርጅት መወንጀል ትክክል አይደለም።ለመሆኑ ማስረጃዎ ምንድነው ? ያው የተለመደበት የደርግ የውሸት 

ፕሮፓገንዳ ዛሬም እየሰራ ይሁን? በዚህ ተጠቃሚው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀንደኛ ጠላት ወያኔ ብቻ ነው። አገር ተራካቢ 
ወጣትንም ሀቁን እንዳያውቅ ማድረግና ማሳሳት ነው። ኢሕአፓ የሕዝብ ወገን እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ተብሎ 
የሚፈረጅ ድርጅት አይደለም። በግሌ ብዙ ወንድሞቼን ዘመዶቼንና፣ ጓዳኞቼን በዚያ ድርጅት ሥር ሆነው ሲታገሉ 

እጥቼለሁ። ሌላውም ኢትዮጵያዊ እንዲሁ ብዙ ወገኖቻቸውን እጥተዋል። ለመሆኑ ጥያቄያቸው ምን ነበር? ” ጊዚያዊ 

ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም “ ፣ “ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለጭቁኖች ያለገደብ” ፣ “ መሬት ላራሹ “ ፣ “ የብሔር-
ብሄረሰቦች የዕኩልነት መብት ይጠበቅ” ፣ “ የሴቶች የመደራጃትና የእኩልነት መብት ይጠበቅ” ፣ “ የእምነት ዕኩልነት ይኑር 
“ ፣” የጭቁን ወታደሮች መብት ይጠበቅ” ፣ “ትምህርት ለሁሉም ይዳረስ” ፣ “ ድህነት ወንጀል አይደለም” ፣” ደርግ 

ሥልጣኑን ለሕዝብ አስረክቦ ወደ ጦር ካምፑ ( ምሽጉ) ይመለስ” …ወዘተ ነበሩ።  
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ለነዚህ የሕዝብ ጥያቄዎች መከበር ሲሉ ለብዙ ስቃይ መደረጋቸውን እኛ እናውቃለን፤ ዝም ብለው የሞቱ አይደሉም። ለዚህ 
ክብር እንጂ ታሪካቸውን ማጉደፍ ትክክል አይደለም። ዛሬም እውነት ሆኖ መልስ ያልተገኛላቸውን የሕዝብ ጥያቄዎች አንግቦ 
የተነሳ ትውልድና ኢሕአፓ ነው በነጭ ሽብር ፈጻሚነት የሚፈረጀው ። የሕዝብን መብት በጠመንጃ ኃይል ቀምቶ ራሱን 
የለውጥ ሐዋሪያ ነኝ እያለ አብዮተኞችን እየገደለ አብዮቱን ያኮላሸው ደርግና ተባባሪ ድርጅቶቹ ነበሩ። በኢትዮጵያ በዚያን 
ወቅት ለተፈጠረውም ሆነ አሁን አገራችን ለምትገኝበት አስቸጋሪ ሁኔታ ተጠያቂው ደርግና ፈርጣጩ ኮሎኔል መንግሥቱ 
ኃይለማሪያም ነው። ለወደፊት ትምህርት አንዲሆንና እውነቱን ለማወቅ ፍላጎት የመጽሐፉ ደራሲም ሆኑ ሌሎች የውሸት 

ታሪክ በድርጅቱ ላይ ፀሐፊዎች ወደ ኢሕአፓ ጽ/ቤት ይደውሉ፤ ድረገጹን ይጎበኙ ። ወያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት 
መሆኑን መገንዘብ፤ ለትውልዱም ማስተማር የሁላችንም ግዴታ መሆን አለበት። ለአንዳንዶች ወያኔ ጠላት ነው ለማለት 
ድፍረቱ ካለን፤ ጥቅምና ሥልጣን ካልበለጠብን። 
“በ1969 ዓ.ም የሱማሊያ ( ሞቃዲሾ) መንግሥት ከአዋሽ መልስ የኢትዮጵያ መሬት የእኔ ነው ብሎ ጥቃት በሰነዘረበት እና 
የኢትዮጵያ ሰራዊትም መልሶ ማጥቃት በጀመረበት ወቅት ደርግን መጥላት ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ለመገንጠል በዝግጅት 
የነበሩትና ኢህአፓ የመከላከል እና የመልሶ ማጥቃት ውጊያዉን ሕጋዊ አይደለም በማለት ጠላትን በመርዳት ጥቃቱን 
ለማክሸፍ መሞከራቸው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም አስነዋሪ ነጥብ ነበር።” ገጽ 49  
ያለምንም ማስረጃ ጸሐፊው በኢሕአፓ ላይ ላቀረቡት ትልቅ ክስ ከኢሕአፓ ድረገጽ ከዴሞክራሲያ ከሐምሌ 1969 ዕትም የሱማሊያ 

መንግሥት ጣልቃገቢነት ታቀውሞ ያወጣውን ጽሑፍ ከማቅረቤ በፊት ወገኔ ስለሺ ቱጂ “ “ የቀድሞው ጦር” መጽሐፍ እንዴት ተፃፈ? 

“ በሚል ርዕስ በኢትዮሚዲያ ድረገጽ ላይ June 9, 2014 የቀድሞ ጦር መጽሐፍ ፀሐፊ ገስጥ ተጫኔ ኢሕአፓን በሚመለከት የጸፉትን 

ውሸት ተቃውመው የተቹትን ክፍል ከገጽ 5 ትምህርታዊነቱ አስፈለጊ ነው ብዬ ስላመንኩ እንዳለ አቀርባለሁ። ፍቃዳቸውንም ዝቅ ብዬ 
ከይቅርታ ጋር እጠይቃለሁ።  
“ እዚህ ላይ ጦሩ ስለደረሰበት ሽንፋትና ማፈግፈግ የመጽሐፍ አዘጋጆች ወይም ፀሐፊ ተደጋጋሚ ነገር ግን ተጨባጭ ያልሆነ ክስ በኢሕአፓ ላይ 

ደርድረዋል።በጅጅጋው ሽንፈትና ስርዓት የለሽ ማፈግፈግ (disarray) የተነሳ ከ20 ጊዜ በላይ የኢሕአፓ ስም በክፉ ተነስቷል።ለምሳሌ በገጽ 423 

ላይ “ አጥቂው ጦር በጥሩ ሁኔታ የተያያዘውን የመልሶ መቋቋም ውጊያ ትቶ ወደ ካራማራ በር ያፈገፈገው ደጀኑ ጦር ጀርባውን አጋልጦት 
ስለተመለሰ ብቻ አልነበረም። በዚያ ምስቅልቅል ሁናቴ የመስክ ሬዲዮ ግንኙነት ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ስለነበር የክፍል መገናኛ ሬዲዮኖች በኢሕአፓ 

ሰዎች እጅ ገብተው፣ ወይም ሬዲዮ ሠራተኞች የእነርሱን ትዕዛዝ ተቀብለው ይሆናል…” መጽሐፉ ጠንካራ ክስ እያቀረበ ማስረጃው ግን “ይሆናል” 

ሆነ!! የማፈግፈግ ትዕዛዝ የመጣው ከኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም መሆኑን በሚቀጥለው ገጽ 424 ላይ እናገኛለን፡-“…ንጋት ላይ በ0200 
ሠዓት ወደ አደው ተጠርተን ማፈግፈጉ የሊቀመንበሩ ትዕዛዝ መሆኑ ተገልፆልን ወደ ጦራችን ተመለስን። ይህን ትዕዛዝ የነገሩን የሦስተኛ ክፍለ ጦር 

ዘመቻና መራጃ መኮንኖች ናቸው ። ታዲያ መወቀስ ያለባቸው ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም እንጂ ኢሕአፓ ምን በወጣው!! ፕሮፌሰር ገብሩ 

ታረቀ ሁኔታውን አስመልክተው ከላይ በተጠቀሰው መጽሐፋቸው (The Ethiopian Revolution : War in the Horn of Africa) 

ውስጥ የሚከተለውን ብለዋል፡-It is clear that disharmony contributed to the army’s initial setbacks ,but it is wrong to ascribe 

lose of Jijiga to a seditious group; the defeat was primarily due to the imbalance in firepower. As Lieutenant 

Tesfaye Gebre Kidan, adimitted in a communiqué to the Commander in chief ,it was simply beyond the unit’s 

power to prevent the capitulation of Jijiga .እስቲ የሚከተለውን አንቀጽ እንመልከት ፡- “ … ኢሕአፓ በአመራሩ ላይ በተጫኑ ሶስተኛ 
እጅ ፣ በውስጡም በተፈጠረ የፖለቲካ ቀውስና ምንዳኝነት የተነሳ ብዙዎቹን የኢትዮጵያ ወጣቶች ለሱማሊያ ወራሪ ጊዜያዊ አሸናፊነት እንዲሰሩ 
አመራር በመስጠታቸው በኢሕአፓ የትግል ሂደት ላይ ከባድ እንቅፋት ጋረጡ። ታላቅ የታሪክ ስህተትም ሰሩ።በሕዝቡም ፊት ተነቃፊና ተሰዳጅ ሆኑ። 
ወደ ውድቀትም አቆለቆሉ።የጠሉት መንግሥትም በሥልጣን መንበሩ እንዲቆይ አስተዋፅዖ አደረጉ። “ (428) ለኢሕአፓ ውድቀት ምክንያቱ ሌላ 
ነው፤ ከሶማሊያ ወራራ ጋር የሚያገናኛው ነገር የለም።በፅሁፉ ሊተላለፍ የተፈለገው መልዕክት የኢሕአፓ አመራር ወጣቱን ከሶማሊያ ጋር ተሰልፎ 
አገሩን እንዲወጋ የሚያስችል መልዕክት አስርጓል ከሆነ መሰረት ቢስ ክስ ነው። በአንድ በኩል የሶማሊያ ጦር በትጥቅ የበላይነቱ የተነሳ ልንቋቋመው 
ስላልቻልን አፈገፈግን እየተባለ ፣ በሌላ በኩል የኢሕአፓ አመራር ለወጣቱ ከሶማሊያ አመራር በመስጠት ለሽንፈት ዳረገን ማለት የማይመስል ነገር 
ነው። ዕውነቱን እንነጋገር ከተባለ ኢሕአፓ በወቅቱ በማንኛውም መስፈርት የአገሪቱን ምርጥ ልጆች ያሰባሰበና ለአንዲትም ሰከንድ የአገራቸውን ዳር 
ድንበር መደፈር የማይሹ ታጋዮች የነበሩበት ነበር። የኢሕአፓ አባላት በአገር ወዳድነታቸው፣ በቆረጥነታቸውና በጀግንነታቸው አቻ የሌላቸው ነበሩ።
ትግላቸውና መሰዋዕትነታቸው የሚወዳደረው በአምስት ዓመት የጣሊያን ወረራ ወቅት በዱር በገደሉ ከታገሉ አርበኞች ጋር ነው፤ የሚያኮራ እንጂ 
የሚያሳፍር ትውልድ አልነበረም።ድሬዳዋን ላለማስነጠቅ በተደረገው ትግል ጦሩ ውስጥ የነበሩ በርካታ አባላቱ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በኋላም 
የሐረር ከተማን ለማዳን በተደረገው ተጋድሎ የተሳታፉት ሐረር ጦር አካዳሚ የፓራኮማንዶ 20ኛ ኮርስ መኮንኖች አብዛኛዎቹ የኢሕአፓ አባላት 
ነበሩ። በ20ኛ ኮርስ አባላት የተወሰኑት የሶማሊያ ጦር ከተባረረ አንድ ዓመት በኋላ ቀብሪደሃር ውስጥ ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማሪያምን ለመግደል 
በተካሄደ አድማ ተጋልጠው ሠራዊቱ በተሰበሰበበት ተረሽነዋል። አሰብም ውስጥ ሌሎች የ20ኛ ኮርስ መኮንኖች መሰዋዕትነት ከፍለዋል። ደርግ 
በወቅቱ በኢሕአፓ ላይ መጠነ ሰፊ የማጥላላት ፕሮፓጋንዳ ከፍቶ ነበር፣ ይህን እንደ ማስረጃ መጠቀም በምንም መለኪያ አግባብ አይደለም። 
በተጨማሪ ከከተሞች የሄዱ አንዳንድ የስነምግብር ችግር ያለባቸው ወጣቶች ገንዘብ ለመዝረፍ ሲሉ የሚሊሺያ ጦር አባላትን ከጀርባቸው 
እንደወጓቸው አይዘነገም፤እነሱም ከጦሩ ተመንጥረው ወጥተው እርምጃ ተአስዶባቸዋል።በተመሳሳይ ሁኔታ አዛዡን የገደለ ሚሊሺያ ወታደር ነበር ፣
ይህንንም በኢሕአፓ ልንደፈድፈው ነው?ሰራዊቱን አመራር በማሳጣት ረገድ በታሪክ ተወቃሽ መሆን ያለበት ደርግ ነው።በተለይ በ1970 ዓ.ም በኋላ 
አድሃሪ መኮንኖችን ማፅዳት በሚል ሰበብ በርካታ መኮንኖች እየተለቀሙ ተረሽነዋል። ለምሳሌ ጄኔራል ሁሴን አህመድ መጽሀፋቸው ውስጥ 
አንዳሰፈሩት በአሜሪካና በሌሎች ቦታዎች ወታደራዊ ትምህርት የወሰዱ ኮሎኔል አስማማው ይመር የተባሉ ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ መኮንን ባረንቱ 
ውስጥ በአንድ የአስር አለቃ ደንቆሮ ካድሬ ቢሯቸው ውስጥ ተገድለዋል።”  
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“የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው” መጽሐፍ ደራሲም ሆኑ ለሌሎች ኢሕአፓን ከሱማሊያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ለምትከሱት 
የውሸት ክስ እውነቱ በጦር ሜዳ ከነበሩ ግለሰብ ከላይ እንደተገለፀው ነው። በበኩሌ ምንም የምጨምረው የለም። ጸሐፊው 
ጄኒራል በኃይሉ የሱማሊያ ጦርነት በሚካሄድበት ወቅት እስር ቤት ነበሩ ። ታህሳስ 1969 ዓ.ም ተፈተው 16ኛ እግረኛ 
ብርጌድ ጦር በለገዳዲ አሰልጥነው ወደ ኤርትራ ይዘው እንደሄዱ በመጽሐፋቸው ውስጥ ከገጽ202- 205 ተዘርዝሮ ይገኛል። 
እንዴት ኢሕአፓ በሱማሊያ ጦርነት ወቅት ፈጸመ ያሉትን ከባድ ክስ ሊያወቁ እንደቻሉ ዝርዝር መግለጫ አልሰጡም። ያው 
የደርግን የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ እንዳለ ከመፃፍ በስተቀር ። መፅሀፍ የእውቀት መግኘ መሳሪያ ስለሆነ በእውነት ላይ 
ተመርኩዞ መሰራት ያለበት ነው። እውነትን የጎደለው ከሆነ (Factual Error) ትውልድን በትክክለኛ መንገድ መቅረጹ ቀርቶ 
ያሳስታል ያ ደግሞ በአገር ላይ ትልቅ ጉዳት ያስከትላል ። ውሸት ስንቁ ለሆነባችሁ፣ ከጊዜና ከእድሜ ልምድ ላልወሰዳችሁ 
የደርግን የውሸት ፕሮፓጋንዳ ለሚረጩት ሁሉ ኢሕአፓ የሱማሌ ጦርነትን በሚመለከት በልሳኑ ዴሞክርሲያ ቅጽ 4 ቁጥር 9 
ሐምሌ 1969 ዓ.ም ልዩ ዕትም ላይ:-  
የማን መንግሥት? የማን ጦርነት ? በሚል ርዕስ ባቀረበው 14 ገጽ ፅሁፍ ከገጽ 11-12 የሱማሌ መንግሥት ኢትዮጵያን 
ለመውረር የቀጣውንና ምሱን አግኝቶ የተመለሰበትን ጦርነት መደገፍ ይቅርና ገና ጣልቃ እንደገባ ተቃውሟል። 
የሚከተለውን ያንብቡ፡-  
 
“የሶማሌን መንግሥት ጣልቃ ገቢነት በሚመለከት የሚኖረን አቋም ምንድነው?”  

 
“……..ስለዚህ የሶማሌውን መንግሥት ጉዳይ እንመልከት። የሶማሌ መንግሥት ጣልቃ ገቢነት የሶማሌ ገዥ መደቦች 
ለመስፋፋት ከሚያደርጉት ጥረትና የጭቁኖችን ትግል ውል ለማሣት ካላቸው ዓላማ የመነጨ መሆኑ ተጠቅሷል።በደፈናው 
በታሪኩ ትንተና የተባለውን አቀለጣጥፎ ለማቅረብ የሶማሌ መንግሥት፡-  
 

1. በቀጥታ በጦርነቱ ውስጥ ጣልቃ ገብቷል።  
 

2. በኢትዮጵያ የሚገኙ የሶማሌ ሕዝቦችን እንቅቃሴ በማፈንና በመቆጣጠር ለራሱ መጠቀሚያ ለማድረግ 
እየሞከረ ነው።  

 
3. የኦሮሞን ሕዝብ “ የሶማሌ አቦ” በማለት ህልውናውን ክዶ እንቅስቃሴውን መጠቀሚያ ለማድረግ እየጣረ 

ነው።  
 

4. የኦሮሞውን እንቅስቃሴ በመቆጣጠር፣ በማሳርና በማስፈራራት የኦሮሞዎችን ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ 
እየፈነ ነው።  

 
5. የሶማሌ መንግሥት “ እምነት” ወዲህ ጀሃድ ወዲህ “ ሳይንሳዊ ሶሻሊዝም “ እያለ ሃይማኖትን መግቢያ 

አድርጎ ጠባብ በሔርተኝነትን እየኮተኮተ ነው።  
 
አነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች በኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ትግል ላይ የሚያስከትሉትን አደጋ መመልከት ያሻል።አስቀድመን 
ግልጽ ማድረግ የምንሸው የሶማሌ መንግሥት ለብሔራዊ እንቅስቃሴዎች የሚሰጣውን እርዳታና ድጋፍ ካለመቃወውም 
ይልቅ የምንደግፈው ያለ ተጽእኖ ከሚደረግ ድጋፍና እርዳታ ያለፈ ሌላ ማናቸውንም እርምጃ እንደምንቃወም ነው።ይህ 
ሳይሆን ቀርቶ መንግሥቱ የጭቁን ብሔሮች፣ ሕዝቦችን ብሶትና ምሬት መጠቀሚያ ማድረጉ የትግሉን ነፃነት ዲሞክራሲያዊ 
ይዘት የሚያኮላሽ የሕዝቦችን ፍላጎትና ነፃነት የሚጣረር ነው።ጠልቃ ገቢነት የሚያስከትለው በተቀዳሚና በመጀመሪያ 
በኢትዮጵያ ግዛት የሚገኙ ሶማሌዎችና የኦሮሞ ሕዝቦች ከፋሽታዊው ደርግ ጋር በሚታገሉበት በአሁኑ ወቅት የአካባቢውን 
ሕዝብ የነፃነት ጭላንጭል የማዳፈን አደጋ ነው። በዚህም ረገድ ጣልቃ ገቢነቱ የሚረዳው የሕዝቦቹን ዴሞክራሲያዊና 
ሕዝባዊ ጦርነት ሳይሆን የፋሺስታዊውን መንግሥት ፀረ-ዴሞክራሲ አድሃሪ ጦርነት ነው። ምክንያቱም ለፋሽስታዊው 
መንግሥት ጦርነት “ ተወረርን” በሚል ሽፋን በመስጠት ጭቆኖችን በጭቁኖች ላይ አንዲዘምቱ ይረዳልና ነው።  
የኦጋዴንም አካባቢ ሶማሌዎች ሆኑ የደቡብ የኦሮሞ ሕዝብ መብታቸውን በራሳቸው ያስከብራሉ እንጂ በፋሽስታዊው 
ደርግም ሆነ በሶማሌ “በጎ ፈቃድ “ እንደማይሆን እናረጋግጣለን። በአጠቃላይም የሶማሌ መንግሥት ጣልቃ ገቢነት   
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የፋሽስታዊው መንግሥት ብሔረተኛነት ፣ ዘረኛነት፣ በአረብ ሕዝቦች ሌላ የሚያካሔደው ፕሮፓጋንዳ ከመጠቆም አልፎ 
እራሱም ተጠምዶ ሌላውን የሚጠምደው ማናህሎኝነት በተለይ በደቡብና በምሥራቅ ጭቁኖች መደባዊ ትግል ላይ 
በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን አብዮታዊ ትግል ላይ አደጋ ሊያስከትል ፣ እንቅፈት ሊፈጥር የሚችል ነው።  
ስለዚህም የሶማሌ መንግሥት ጣልቃ ገቢነትን በጥብቅ እንቃወማለን። እንወጋለን። በደቡብ ፣ በምሥራቅ የሚካሄዱት 
ብሔራዊ ትግሎችም ከመደብ ትግሉ ጋር እየጣመረ ጊዜው ግድ የሚለውን የትግል ስልት ይዘው መጓዝ ባላባቸው መጠን 
የሶማሌ መንግሥት መጠቀሚያ ፈልጎ የሚከተለውን የጠበብ የብሔረተኝነት መንፈስ ለጭቁኖች መደባዊ ርዕዮት መጋረጃ 
እንዳይሆን ልንታገለው ይገባናል።የሶማሌን መንግሥት ጸረዲሞክራሲ አቋም በጽኑ እንቃወማለን ። ልንታገለው ዓላማችን 
ግድ ይለናል። በዚህ እትም በተለይ ጎላ አድርገን ለማንሳት የምንፈልገው ይህ ሲሆን የጦርነቱን ሌላ ገጾች በማስመልከት 
ባጭር ባጭሩ መመልከቱ ሁኔታውን የበለጠ አሟልቶ ለማየት ይረዳል። “  
ሁላችሁም ኢሕአፓ ላይ የሶማሌ ጦርነትን በተመለከተ የውሸት ታሪክ ለምትቀዱት የድርጅቱ አቋም ከላይ እንደተጠቀሰው 
መሆኑን ተረዱ። ሌሎች እንደ ገስጥ ተጫኔ ዓይነቶቹ የመንግሥቱ ኃይለማርያም ሎሌ ሆነው በአጃቸው ላይ በሕዝብ ላይ 
ያደረሱት በደል ስለአለ የኢሕአፓንና ከድርጅቱ ጋር ወግነው ለሕዝብ የቆሙትን ሁሉ ቢቻላቸው ለማጥቃትና እንዲጠፉ 
ካላቸው ሕልምና ቅዠት ነው። በወያኔ በኩል የሚደረገው ኢትዮጵያዊ ኃይል የሆነው ኢሕአፓ ቀንደኛ ጠላቱ መሆኑን 
ስለሚያወቅ የጥቃቱ ትኩረት አቅጣጫ ማድረጉ የሚጠበቅ ነው ። ወያኔ በደደቢት በረሃ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ኢሕአፓ 
የኢትዮጵያን ጥቅም በማስከበርና አገርን ለውጭ ጠላቶች ላለመስጠት ፣ ወያኔ ኢትዮጵያን በመጉዳትና አገሪቱን ለኢትዮጵያ 
ጠላቶች በመሸጥና ተላላኪ በመሆን በተፈጠረው ሊታረቅ በማይችል ቅረኔ ደም ተቀብተዋል። የሚገርመው ግን ከሶስት ጊዜ 
በላይ በደርግና በአጼው ሥርዓት ችግር ላይ ወድቄ ነበር የሚሉት ጸሐፊ ለምንና ማንን ለማስደሰት በዚህ ጸያፊ ጸረ- 
ኢሕአፓ ድርጊት እንደተሰማሩ ነው።  
“…. በኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ሚና እንደነበራቸው የሚንነገርላቸው ዋለልኝ መኮንን፣ ማርታ መብራቱ 
፣ በላይ ታደሰ ( መሀመድ ኦስማን መሐመድ) ፣ ጌታቸው ሃብቴ፣ ዮሐንስ ፈቃዱና ተስፋየ በረጋ የተባሉት ለህልፈተ 
ሕይወትና ለከባድ ጉዳት የበቁት የጀበሃን ዓላማ ለማጠናከር ህዳር 29/1965 ዓ.ም የበረራ ቁጥር 720 የሆነውን የኢትዮጵያ 
አየር መንገድ አይሮፕላን 94 መንገደኞችን ይዞ ከአዲስ አበባ ወደ ፓርስ በመብረር ላይ ሳለ ባደረጉት ያልተሳካ ሙከራ 
በበረራ ደህንነት ሠራተኞች በተወሰደባቸው እርምጃ ነበር። “ ገጽ 100  
ከዋለልኝ መኮንን የሕይወት ታሪክ ከላይ ከተጸፈው የተለየ እውነታ አግኝቼለሁ። ታሪኩን በዚህ ድረገጽ 

(www.debteraw.com) ያገኛሉ ።ከደብተራው ድረገጽ ሊንክ የሚለውን ሲጫኑ ከዝርዝሩ ውስጥ በእንግሊዝኛ   

walelign  የሚለውን ያገኛሉ ከዚያ እሱ ላይ ሲጫኑ ስለእውቁ ታጋይ ብዙ ትምህርቶችን ይቀስማሉ። ታሪኩ የተጸፈው 

በአማርኛና በእንግሊዝኛ ነው። አማርኛውን ሕይወት ታሪክ(BioAmharic) ሲጫኑ በሁለተኛ ገጽ መጨራሻ አንቀጽ ላይ 

የሚከተለውን የጽሑፍ ማስረጃ ያገኛሉ፡-  
“ ዋለልኝ መኮንን ከእስር ከተለቀቀ በኋላ የተማሪዎቹ ልሳን የነበረው ታገል መጽሔት ታገደ። ዋለልኝ መኮንንም እንደዚሁ!! 
ከትምህርት ቤት እገደ በኋላ ፤ በወቅቱ የመንገድ ማመላለሻ አስተዳደር ተብሎ ይጠራ የነበረው መንግሥታዊ ድርጅት ሥራአስኪያጅ 
የነበሩት አቶ ሽመልስ አዱኛ ሥራ እንዲጀምር ዕድል ይሰጡታል። በዚሁ ድርጅት ሥራ እየሰራ እያለ ብርሃነ መስቀል ረዳና ሌሎች 
የትግል ጓዶቹ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ድርጅት መሥራች ጉባኤ ስብሰባ በርሊን ላይ በመጥራታቸው፤ ዋለልኝም በዚህ ስብሰባ ላይ 

ለመገኘት ወሰነ። ወደ ስብሰባው ለመቀላቀል አውሮፕላን ከመጥላፍ ሌላ አማራጭ አልነበረውም። ሕዳር 29, 1965 ዓ.ም ከጥዋቱ 

አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ( በአስመራ በኩል አቴንስ ሮም ፓርስ) ለመሄድ የተነሳውን የበረራ ቁጥር 708 ቦይንግ 
ጄት አይሮፕላን፣ ዋለልኝ መኮንን፣ ማርታ መብራቱ ፣ ታደለች ኪዳነማሪያም ፣ አማኑኤል ዮሐንስ ፣ ጌታቸው ሀብቴ ፣ ዮሐንስ ፈቃዱና 
ተስፉ ቢረጋ ሊያስገድዱት ሞክረው ባለመሳካቱ ታደለች ኪዳነማሪያም ስትተርፍ ዋለልኝ መኮንን እና ሌሎች በፀጥታ አስከባሪዎች 

በተተኮሰ ጥይት ሕይወታቸው አልፏል።”  
ይህን እውነተኛ ታሪክ መጻፍ ሲቻል ጸሐፊው የጀበሃን ዓላማ ለማጠናከር ነው በማለት የሌላ ታሪክ ጽፈዋል ። ከጀበሃ ጋር 

ለመቀለቀል ቢሆን ፍላጎታቸው ኤርትራ (አስመራ) በመኪና መሄድ የሚቻልበትን መንገድ መፈለግ ሲቻል አይሮፕላን 
መጥለፉ አስፈላጊ   

 



10 
 

የሚሆንበት ሁኔታ አይታይም። ግምት ውስጥ የሚጥል ምክንያት ለጥፎ የሰዎችን ታሪክ ጥላሸት መቀበት በፍጹም አግባብ 
አይደለም። ለምንጽፋቸው ጉዳዮች ሁልጊዜ መረጃዎችን መፈለግ ያስፈልጋል።መረጃ አፈላለግ ዘዴዎችንም ማወቅና 
በአግባቡም መጠቀም ያስፈልጋል። ሕይወታቸውን ለአገራቸውና ለሕዝባቸው እድገትና ብልጽግና ሲሉ መስዋዕት ያደረጉት 
የዋለልኝና ጓዳኞቹ ቤተሰቦች፣ ዘመዶችና ጓዳኞች እንዲሁም ሲታገሉና ሊመሰርቱ የተነሱበት ድርጅት በሕይወት አሉ ። 
በውሸትና ከሰው በተሰማ ወሬ መጥፎ መልዕክት ለማስተላለፍ የሚደረገው ሩጫ ለአገርና ለሕዝብ አይጠቅምም። 
ኢትዮጵያን እስከ መቼ የሞተለት ቀርቶ የገደለት ይበላል።ሀቅ ያንቀን እንጂ ፤ ለልጆች ወይም ለአገር ተራካቢ ትውልድ 
ከእውነት የራቀ ታሪክ ማስተላለፉን እናቁም። ከላይ በተጸፈው ፅሁፍ ላይ በላይ ታደሰ የሚባል ግለሰብ ከየት መጥቶ ነው 

የተጨመረው? ያ ግለሰቡ ከዋለልኝ መኮንን ጋር አብረው ከነበሩት ውስጥ ስሙ የለም። ተስፈየ ማለትስ ተስፉ ማለት ነው? 

በረጋ ማለትስ ቢረጋ ማለት ነው? ይህ የሚያሳየው ጽሁፉ እውነትነት የገደለው መሆኑን ነው።በማያውቁት ነገር ዘሎ መግባት 
የሚያመጣው ጣጣ ነው።  
“የዚህ የሸዕቢያ የኢትዮጵያ የመናድ ዓላማ ተባባሪና የዓላማው አስፈጻሚ ከሆኑት ህብረ-ብሔራዊ ድርጅቶች መካከል 
በወቅቱ የኢህአፓ መስራች አባላት ግንበር ቀደም ሆኑ። በጥቂት ኢህአፓ አመራር አባላት ተቀባይነት አግኝቶ ለመላ አባላቱ 
የተደረሰው የሸዕቢያ ውሳኔ የኤርትራ የቅኝ ግዛት ጥያቄ በማመን ኢትዮጵያና ኤርትራ ሁለት አገሮች እንደሆኑ አስረግጦ 
የኢሕአፓ የእንቅስቃሴ ክልል ከመረብ በታች እንደሆነ በመቀበል ወደ አሲምባ ገባ። ( ተስፋዬ መኮንን 1985, ገጽ 138)” ገጽ 
176 “ ኢህአፓ የሸዕቢያን ጥያቄ መጀመሪያ ተቀብሎ ስለነበረ ሸዕቢያ በምላሽ ከፍልስጤም ነፃ አውጭ ግንባር የወታደራዊ 
ሥልጠናና የትጥቅ ድጋፍ እንዲያገኝ አደረገ። “ ገጽ 176  
ጸራሲው ተስፋዬ መኮንን ኢሕአፓን ክዶ ለደርግ ያደረና ማሊሪድ ( ማርክሳዊ ሊኒያዊ ሪቦሉሽናዊ ድርጅት ( Marxist- 
Leninst Revolutionary organization) የሚል ድርጅት አቋቁሞ ከደርግና ከሌሎች የደርግ አጋር ድርጅቶች( መኢሶን፣ 
ሰደድ ( የኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማሪያምና የደርግ ደጋፊ ወታደሮች ድርጅት) ወዝሊግ ፣ ኢጭአት) ጋር በመሆን 
የኢሕአፓ አባላትን ሲያስገድል የነበረና የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት እንዲከሽፍ የራሱን ድርሻ የተወጣ ግለሰብ ስለሆነ 
ስለኢሕአፓ ከላይ የፃፈው ውሸትና ከሀቅ የረቀ ውንጀለ ነው። ግለሰቡ የጻፈው ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ለማረጋገጥ 
ሌሎች መረጃ ምንጮችን የኢሕአፓ ድረገጽና ኢሕአፓ ጽ/ቤት ጠይቀው አመዘዝነው ቢያስቀምጡ ጥሩ ነበረ። ግን 
አልሆነም። ከአንድ ወገን ብቻ የሀሰት መረጃ ወስዶ ለማጥቃት የተፈለገውን ድርጅት መቀጥቀጥ አግባቢነት የለውም። 
ኢሕአፓ ከሸዕቢያ ጋር ጥላቸው የኤርትራን በኢትዮጵያ ቅኝ መገዛትን አለመቀበሉ መሆኑን በድረገጹ ለምን ይዋሻል? 
እስከመቼስ ይዋሻል? በሚል በተከታታይ ባቀረቡት አውዲዮና ሌሎች የጽሑፍ መረጃዎች ያሉ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ። 
www.eprp.com ይጎበኙ።ለማመር ፍላጎቱ ካለ። ሌላው ኢሕአፓ የሸዕቢያን ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነበረች 
የሚለውን ጥያቄ ተቀብሎ ስለነበረ ለዚህ ውለታ ከፍልስጤም ነፃ አውጭ ግንባር የወታደራዊ ስልጠናና የትጥቅ ድጋፍ 
እንዲያገኝ አደረገ የተባለው ከበድ ክስ ተራ አሉባልታ ነው ። ኢሕአፓ የሸዕቢያን ጥያቄ ተቀብሎ ለማስተናገዱም ሆነ 
ከፍልስጤም በሸዕቢያ እርዳታ ወታደራዊ ስልጠናና የትጥቅ ድጋፍ ለማግኘቱ አንድም የፅሁፍ ሆነ ሌላ ማስረጃ አላቀረቡም። 
ለወደፊቱ ለዚህ ጽሑፍ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ከሆኑ  መልስዎን በጉጉት እጠብቃለሁ። 
  
በአብዮቱ ወቅት በነበሩ ድርጅቶች ላይ የቀረበውን ጅምላ ክስን በሚመለከት፡- 
  
“ ለለውጥ ቆመናል ይሉ የነበሩ ኃይሎች ለውጡ ሲመጣ በአንድነት ቆመው የሚጠይቀውን መስዋዕትነት መክፈል 
ተሰናቸው። አንድነት ፣ መቻቻል ፣ መመከከርና መደማመጥም ጠፋ። ሁሉም በየፊናው እኔ፣ ወይም የእኛ ያልነው ተገቢና 
ትክክል ፣ ሌሎች ያሉት ደግሞ ፍጹም ስህተት ነው በሚል ጭፍን አመለካከት ተውጠው ገሚሱ በብሔረሰብ ነው ብሎ 
ባመነበት ክልል ሕዝብ ስም “ የእገሌ ሕዝብ ነፃ አውጪ “ የሚል ድርጅት በመመስረት ጎሳኝነትን ሲያራምድ ሌላው ሕብረ-
ብሔራዊ ድርጅት በማቋቋምና የሌሎችን ሕልውና በመፃረር  በየፊናቸው ተደራጁ ።” ገጽ 178  
የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት የካቲት 11 ቀን 1966 ዓ.ም ከፈነዳ በኋላ ለለውጥ ቆመው በነበሩ ታገዮች መካከል የተፈጠረው 
ልዩነት ጸሐፊው እላይ ባስቀመጡት መስዋዕትነትን ለአብዮቱ ባለመክፈል፣ እኔ ያልኩት ካልሆነ በሚልና በጭፍን 
አመለካከት በመዋጥ አልነበረም። ሁሉም በወቅቱ የነበሩ ድርጅቶች ርዕዮተ ዓላም ነበራቸው( ሶሻሊዝም )። ለልዩነቱ ዋና 
ዋና ምክንያቶች የሚከተሉት ነበሩ። የለውጡ ባላቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሥልጣኑ ባላቤት ይሁን ፣ ወታደራዊ 
ጣልቃገቢነት ይወገድ፣ ዲሞክራሲ ያለገደብ ለጭቁኖች ይሁን ፣ የሕዝብ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለምንም ገደብ 
ይከበሩ ፣ አውነተኛ የሕብረት ግንባር ይመሰረት ፣  
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የብሔር-ብሔረሰቦች ጥያቄ ይመለስ በሚሉ አገራዊ ጥያቄዎች ላይ አንድ አቋም ለመያዝ ባለመቻሉ ነበረ። በመጀመሪያ ደረጃ 
ደርግ የተባለው ቡድን ከወታደር ክፍል በአግባቡ ሳይወክል ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም ተቋቋሞ ህዝባዊ እርምጃ የሚወስድ 
እየመሰለ ለሥልጣን ቅሚያ መዘጋጀቱን የተረዳው ለውጥ ፈላጊ ክፍል ለተወሰነ ጊዜ አንድ ላይ በመሆን ሁኔታዎችን 
መከታተል ጀመረ። መስከረም 2 ቀን 1967 ንጉሱን ከሥልጣን አውርዶ ደርግ በትረ ሥልጣኑን ያዘ። ከዚያችም ቀን ጀምሮ 
ሰላማዊ ስልፍ፣ መሰብሰብ፣ መደራጀት፣ መጻፍና ሥራ ማቆም አይቻልም ብሎ አወጀ።መስከረም 5 ቀን 1967 ዓ.ም ከአራት 
ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ግቢ የተነሳው ሰልፈኛ “ዲሞክራሲያዊ መብቶች አሁኑኑ” ፣ “ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ፣ “ባላባታዊ 
ሥርዓትና ኢምፔሪያሊዝም ይውደሙ “ .. ወዘተ የሚሉ መፈክሮችን ይዞ ብርሃንና ሰላም መታሚያ ቤት እንደደረሰ ደርግ 
ሰልፉን በተኩስ በተነ። ብዙዎችን አሳረ፤ ደበደበ። መስከረም 6 ቀን 1967 ዓ.ም ጊዜያዊ ወታደራዊ ደርግ ርዕሳ ብሔር 
መሆኑን አወጃ። የበለጠ የሕዝቡን መብት ሊረግጥ የሚችልበትን ሁኔታዎች አመቻቸ። ከዚያ በኋላ ደርግን የሚደግፉ 
ክፍሎች ከለውጥ ፈላጊው ክፍል ብቅ ብቅ አሉ። ኢሕአፓና ኢሕአፓን የሚደግፈው የህዝብ ክፍል ደርግ ሥልጣኑን 
እንዲለቅ ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ፣ መሬት ላራሹ እንዲታወጅ ፣ የብሄረሰቦች መብት እንዲከበር፣ ጊዜያዊ 
ሕዝባዊ መንግሥት እንዲቋቋም ፣ ወዘተ በመጠየቅ ደርግን ወጥረው ሲይዙና ከሕዝብ ጎን ሲቆሙ መኢሶን ( የመላው 
ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ) ደርግን ከመደገፉም በላይ በኢሕአፓና የኢሕአፓ ደጋፊ በሆነው የሕብረተሰብ ክፍል ላይ 
ዘምቷል፤ አጥቅቷል። የደርግ አማካሪ በመሆን የፖለቲካ ሁሁ አስተምሮ ኢሕአፓ ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ አድርጓል።። 
ሌሎችም ድርጅቶች ማሊሪድ ( ማርክሳዊ ሌኒናዊ ሪቮሊሽናዊ ድርጅት ) ፣ አብዮታዊ ሰደድ ፣ ወዝሊግ (የወዝ አደር ሊግ) 
እና ኢጭአት(የኢትዮጵያ ጭቁኖች አብዮታዊ ትግል) ከደርግ ጋር በመሆን በሕዝብ ግድያና በአብዮት ቅልበሳው ተግባር ላይ 
ተሳትፈዋል። በመጨራሻም መንግሥቱ ኃይለማሪያም አብዮታዊ ሰደድ የተባለውን የእሱን ድርጅት በማጠናከር ደጋፊዎቹ 
የነበሩትን ሌሎች ድርጅቶች አንድ ባንድ አጥፍቷል። ሕብረ ብሔራዊም ሆኑ አንዳንድ የብሔር- ብሔረሰብ ድርጅቶች 
ከአብዮቱ በፊት የተቋቋሙና ለአፈጣጠራቸውም የራሳቸው ምክንያት የነበራቸውና በአገሪቱ በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ድርሻ 
የነበራቸው ነበሩ። ግማሾቹ ጫካ ገብተው በወቅቱ ሥልጣን ላይ በነበረው ሥርዓት ላይ ትግል ሲያካሄዱ የነበሩ ናቸው  ። 
ዝም ብለው ጸሐፊው በጠቀሱበት መልክ የተደራጁና የተፈጠሩ አልነበሩም። ደርግ ለሁሉም ችግሮች በሰላማዊና 
ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ መፍትሔ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆኑ፣ የሩቅና የቅርብ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ የውጭ መንግሥታት 
ሱዳን፣ ግብጽ፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ እንግሊዝና አሜሪካ በመሀል ገብተው በፈጠሩት ጫናና ባገኙት የተለያዩ እርዳታዎችና    
በድርጅቶቹም ውስጥ ኢትዮጵያን በሚጠሉ መሪዎች አማካይነት አገሪቱ ላይ በደል ወደ መፈጸም ደረጃ የተሸጋገሩ የብሔር-
ብሔረሰብ ድርጅቶች አሉ።የዛሬው የአገራችን ችግርም መሰረቱ እነሱ ናቸው ። መቻቻል አልቻሉም፣ መደማመጥ 
አልፈለጉም ያሉትም ዝም ብሎ የሚሆን አልነበረም። ለመደማመጥና አብሮ ለመስራት ቢያንስ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ አንድ 
ዓይነት አቋምና እምነት ያስፈልጋል። መስዋዕትነት መክፈል ተሰናቸው ብለውም ከሰሱ። አንድ ትውልድ በደርግ ያለቀው 
መስዋዕትነት እየከፈለ ነበረ እኮ። ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ቆሞ ፤ ፋሽሲቱን ደርግ እያርበደበደ ። ምነው ኢሕአሠን እራሱት? 
ቀዩን ጦር ። ያ ትውልድ ለአገርና ለሕዝብ የመሰዋት አኩሪ ታሪክ ነበረው። ዛሬም በትግል ላይ ያሉ አሉ። ከዚህ የበለጠ ምን 
መስዋዕትነት አለ? ከመጽሀፉ ውስጥ(ገጽ164-165) ያንን በደርግ የተገደለውን ታጋይ ትውልድ ቁጥር ለማሳነስ የተለያዩ 
እውነትን የሌላቸውን ምንጮች ለመጥቀስ ቢሞክርም የተሰውት ታጋዮች ብዛት ከፍተኛ  መሆኑን አስፍሯል። ለምን 
ጸሐፊው ተመልሰው መስዋዕት ለመክፈል የተሰናው ትውልድ ነው ብለው ራሳቸውን  ቅራኔ ውስጥ እንደከተቱ አልገበኝም። 
በእርግጥ ለደርግ አድረው ሕዝብን የበደሉ እንክርዳዶችም ነበሩ። ዛሬም ችግር ፈጣሪዎች ናቸው፤ ከተመክሮ ምንም 
ያልተማሩ ።  የሕብረት ጥረቶች ተደርገው ነበረ፤ሁሉንም ያፈረሰው ግን ደርግ ነው። ደርግ ለስም የግንባር ጥያቄ እያቀረበ 
ኢሕአፓን አጥቅቷል። ለምሳሌ የግንባር ጥያቄን በሚመለከት ደርግ ላቀረበው ጥሪ ኢሕአፓ ለጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ 
በዲሞክራሲያ ልዩ እትም ላይ ያወጣውን መግለጫ ከኢሕአፓ ድረገጽ ያገኘሁትን አንባቢ የራሱን ፍርድ እንዲሰጥ እነሆ፡-  
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ በሕብረት ግንባር ላይ ያለው አቋም በሚል ርዕስ ባወጣው ባለአራት ገጽ መግለጫ 
ውስጥ የሚከተለውን አስፍሯል።  
“ ቀደም ስንል የገለጽነው የሕብረት አስፈላጊነትና ለጥቀን ያቀረብነው ያለንበት ሁኔታ ዝርዝር ጥያቄው ከመቼውም ይበልጥ 
ባፈጣኝ መልስ ማግኘት እንደሚገባው ያሳምኑናል።ለአብዮቱ ከባድ ኃላፊነት አለብን አብዮቱን ወደፊት ማራመድ የሚችል፣ 
ለአብዮቱ እድገት የጋት ያህል እንኳን መንገድ የሚከፍት ሁኔታ ከተገኘ ያንን ሁኔታ መርምረን መሰረታዊ እምነታችንን 
ሳንለቅ በዛ ሁኔታ ለመጠቀም መሞከር አብዮቱ ውስጥ የምንጫወተው ሚና የጣለብን ግዴታ ነው። ወታደራዊው 
መንግሥት ሚያዝያ 12 ቀን 1968 ዓ.ም ለአብዮታዊ ግንባር መቋቋም ያቀረበውን ጥሪ በመሰረተ አሳቡ የምንቀበለው ለዚህ 
ነው። የተደረገውን የግንባር ጥሪ ከላይ እንደተሰጠ በረከት አንመለከተውም። አብዮቱ ከተጀመረ ጊዜ ወዲህ እንደተገኙት 
ማናቸውም ድሎች የሕዝብ ድል አድርገን እንጂ። ይህም የሕዝብ ትግል ውጤት ነው “  
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24 በሕብረት ግንባሩ መከተት ያለባቸውን ጉዳዮች ዘርዝሮ ውይይት እንዲጀመር አምስት ቅድሚያ ሁኔታዎች አቅርቧል።  
“እነሱም ፡-  
U = ዲሞክራሲያዊ መብቶች የጸረ ፊውዳል፣የጸረ ኢምፔሪያሊስት ፣ የጸረ ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊስት አብዮት ደጋፊ ለሆኑት 
መደቦች /ላባዳሮች ፣ አርሶአዳሮች ፣ ንኡስ ከበርቴ/ እነዚህን ለሚወክሉ ብድኖችና እንቅስቃሴዎች ሁሉ ያለገደብ 
እንዲታወጁ ፣አብሮም ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለመገደብ ተብለው የወጡት ግፈኛ ደንቦች ፣ ሕጎችና አዋጆች እንዲሻሩ፣  
ለ = በኤርትራ ላይ የሚደረገው ማናቸውም የክተት ዝግጅት በፍጥነት እንዲቆምና እንዲሻር፣ በሌሎች ጭቁን ብሔሮች ላይ 
የሚደረገውም ዘመቻ እንዲቆም፣  
ሐ = የወታደራዊው መንግሥት በሠፊው ሕዝብ ላይ የሚያካሂዳቸው ጭፍጨፋዎች ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመሩና 
ይፋነታቸው እየተባባሰ እንደሄደ ሰሞኑን በኪነት ሠራተኞችና በሜይ ተሠላፊዎች ላይ የተወሰዱት የግፍ ርምጃዎች እንኳን 
በቂ ማስረጃዎች ናቸው። በአዋሽ ሸለቆ የእርሸ ሠራተኞች መሪዎች አሰበ ተፈሪ ላይ የተደረገው ፍጅት ሳይበቃ አሁንም 
ላባደሮችና አርሶአደሮች በየቦታው ይረሸናሉ። ያለፍርድ የሚገደሉት እስረኞች በተለይም ኤርትራውያን ቁጥር እጅግ ትልቅ 
ነው። እነዚህና እነዚህን መሰል በሠፊው ሕዝብ ላይ የሚካሄድ የጭፍጨፋ ርምጃዎች ያላንዳች መወላወል ባስቸኳይ 
እንዲቆሙ፣  
መ = የታሠሩ አብዮታውያንና ዲሞክራሲያውያን በሙሉ በነፃ እንዲለቀቁ መንግሥት በተራማጆች ላይ የሚያደርገውን 
ማሳደድና መከታተል በፍጥነት እንዲቆም ፣ ይህም ከላባደሮች፣ ከመምህራን ፣ ከተማሪዎች ፣ ከዘመቾች ሌላ የገበሬ 
ማህበራት መሪዎችና አባላትን በየትኛውም የብሄር እንቅስቃሴ የታሠሩ ታጋዮችንና በታጋይነታቸው ምክንያት የታሠሩ 
ወታደሮችንና ፖሊሶችን በግዴታ ማጠቃለል ይኖርበታል።  
ሠ = መንግሥት በነዚህ ነጥቦች ላይ መስማማቱና በሥራም ላይ ማዋሉ በሬዲዮ፣ በጋዜጦችና በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች 
በይፋ እንዲገልጽ ።  
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ መርምሮ፣ የቆመላቸውን መሰረታዊ እምነቶች ሳይለውጥና 
ሳይከልስ ለአብዮት ዘላቂ ጥቅም ይሰጣል ብሎ የገመተውን አቋም ወስዷል። ሌሎች አብዮታዊና ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች 
የሁኔታውን አሳሳቢነት ተረድተው የሕብረት ግንባር በጋራ ለማቋቋም እንዲተባበሩት እየጠየቀ ፣ መንግሥት ከላይ 
በተዘረዘሩት ተቀዳሚ ግዴታዎች ባለመስማማት ውይይት የማይጀምር ከሆነ መንግሥት የማይገኝበት የሕብረት ግንባር 
ማቋቋም የመላ አብዮታዊና ዴሞክራሲያዊ  ኃይሎች ታሪካዊ ግዴታ ነው። “ የሚል መልስ ሰጥቷል። 
  
ደርግም ሆነ ሌሎች ድርጅቶች ለጥሪው መልስ አልሰጡም። ደርግና ደጋፊ ድርጅቶች ኢሕአፓን ለማጥቃት ተባብረው 
ኢማሊድሕ( የኢትዮጵያ ማርክሳዊ ሌኒናዊ ድርጅቶች ሕብረት) ፈጥረው ከዚያም ኢሠፓ( የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ) 
የተባለውን መግንሥቱ ኃይለማሪያም የሚያሽከረክረውን ድርጅት አቋቁመው የኢትዮጵያን ሕዝብ በአምባገነንት ለ17 
ዓመታት ሲገዛ ቆይቷል። ሕዝብ ራሱን ከደርግ አገዛዝ ነፃ ለማውጣት ከፍተኛ ትግል አካሄዷል። ለተነሱት የመብት 
ጥያቄዎች መልስ ሳይሰጥ ቆይቶ አገሪቷንና ሕዝቧን ለውጭ ጠላቶችና ለውስጥ ጠላቶቷችዋ ለሸዕቢያና ወያኔ አስረክበው 
ጠፉ። የመጽሀፉ ፀሀፊ ችግሩን ከደርግ ስታገል ወደነበረው ትውልድ ባያስተላልፉት ኖሮ ጥሩ ነበር። ጠመንጃ የያዘው 
ከወታደሩ ክፍል የወጣው አምባገነኑ ኮሎኔልና ሌሎች ደጋፊዎቹ በከፈቱት ጦርነት ነው ታጋዩ ክፍል የጥቃት ሰለባ ሆኖ 
ከጫወታ ውጪ እንዲሆን የተደረገው። 
 
ሼክ አላሙዲን በሚመለከት፡- 
 
“ እንደ ዕምነት ሁሉ የፓርቲ አባልነትም የግለሰብ መብት ስለሆነ አንድ እንደ ግለሰብ የፈለገው ፓርቲ አባል ሊሆን ይችላል። 
እዚህ ላይ ትዝ የሚለኝ ከ1997 ዓ/ም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ምርጫ ወቅት ለአሁኑ የኢትዮጵያ ዕድገትና እንቬስትመንት 
ቀዳሚ ሚና ተጫዋች የሆኑት ክቡር ዶ/ር ሼክ አላሙዲን ለምን የኢህአዴግ ደጋፊ ሆኑ ብለው የሌሎች ፓርቲ አባላት 
ተንጫጭተዋል።” ገጽ 252 
 
መጽሐፉ የሌሎች ፓርቲ አባላት በሼኩ ላይ ተንጫጩ ብሎ ከማሰቀመጥ ተቃውሞ አሳሙ ብሎ ቢያስቀምጥ የተሸላ ነበር። 
የሌሎች ፓርቲ አባላት በሼኩ ላይ ተቃውሞ ያነሱት የኢህአዴግ አባል/ደጋፊ በመሆኑ ብቻ አልነበረም። ከኢህአዴግ ጋር 
በመተባበር የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት በመዝረፉና ትልቅ በደል በአገር ላይ በመፈጸም ላይ ስለምገኝ ነው። ለዚህ ማስረጃ 
የሚፈለግ ከሆነ የአንድ አገር ማዕድን ሀብት በተለይ ወርቅ በመንግሥት በማእድን ሚኒስትር ቁጥጥር ሥር መሆን ሲገባው 
በሚኒስትር መ/ቤቱ የሚገኙ ለአገርና ሕዝብ የሚያስቡ ወገኖች የወርቅ ዝርፊያ ቢካሄድ ምስጥሩን እንዳያወጡ ተደርጎ 
በእንቬስመንት ስም አገሪቱ ውስጥ የሚገኛው አብዘኛው የወርቅ ክምችቶችና ወርቅ ይገኛል ተብሎ ጥናት የተደረገባቸው 
ቦታዎች ለሼኩ ተሰጥቷል። ከወርቁ ሺያጭ የሚገኛውንም ገንዘብ ሼኩና ወያኔ በመመሳጠር የሚበዘብዙበት ሁኔታ 
ተመቻችቷል። የኢትዮጵያ ሀብት በአብዘኛው በወያኔ ቁጥጥር በሚገኛው የትግራይ መልሶ ማቋቂያ ድርጅት ( The 
Endowment fund for the Rehablitation  of Tigrai (EFFORT) እና በሼክ ሞሃመድ አላሙዲኑ ድርጅት ሞሃመድ 
ዓለም አቀፍ  የዕድገትና ጥናት ድርጅት  ኩባኒያዎች ( Mohamed International Development Research 
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Organization Companies, MIDROC) ስር አንዲሆን ተደርጓል። ወያኔ  በኢፈርት የሚመራ “ወጋጋን “ ባንክ  በአዲስ 
አበባ አብዮት አደባባይ 1997 ( 1989 ዓ.ም) መስርቶ ባንኩ በአሁኑ ወቅት 90 ቅርንጫፎች አሉት። በ2011/2012( 2003 
ዓ.ም) 458 ሚሊዮን ብር አትርፏል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተበደረውን 3 ቢሊዮን ብር ግን ለመመለስ ፈቃደኛ 
አይደለም። የአገርና የሕዝብ ሀብት መዝረፍ ፣ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ማዋረድ ልምዱ ለሆነው ወያኔ ይህ የሚታወቅበት 
ተግባሩ ነው። እንዲሁም በሼክ ሞሃመድ አላሙዲ የሚመራው ሜድሮክ  በ2003( 1995ዓ.ም) “ዳሸን” ባንክ በአሁኑ ወቅት 
126 ቅርጫፎች አሉት። ይህ ባንክ በ2011/12( 2003 ዓ.ም) 896 ሚሊዮን ትርፍ አግኝቷል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
የተበደረውን 2 ቢሊዮን ብር ግን ለመመለስ ፈቃደኛ አልሆነም። ይህንን ማስረጃ አቶ ሚሊዮን ዘሚካኤል የተለያዩ የጥናት 
ማስራጃዎችን በማጣቀስ ከጻፉት ጽሑፍ ያገኛሉ። ሼክ ሞሃመድ ሆነ ወያኔ በኢፈርትና በሜድሮክ አማካይነት አንዲሁም 
ሌሎች ለገዙት የመንግሥት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘብ የተበደሩ ቢሆንም ብዙዎቹ ለሥርዓቱ ቅርበት 
ያላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ለባንኩ ገንዘቡን ተመላሽ አላደረጉም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለሥልጣናትም ቢሆኑ ለዚሁ 
ሥራ አገልግሎት  ወያኔ ያሰቀመጣቸው ናቸው። ልምድ የነበራቸው ባለሥልጣናት ተባረዋል። ሁኔታው የአገሪቱን ሀብት 
ለመዝረፍ ተመቻችቷል። አንዳንዶቹ ደግሞ የገዙት የመንግሥት ድርጅቶች ቀደም ብለው ባንክ ያስቀመጡትን ገንዘብ ወደ 
ግል ሂሳባቸው አስገብተው በአገር ላይ ደባ ፈጽመዋል።ጠያቂም አልተገኘም። ወያኔም የዝርፊያው አካል ነው። የውጭ አገር 
ዜግነት ያለው ሼክ አላሙዲ ከመለስና ከሌሎች የወያኔ ባለሥልጣናት ጋር በፈጠረው የጥቅም ግንኙነት በኢትዮጵያ ውስጥ 
በከፍተኛ ደረጃ የሀብት ዝርፊያ ላይ ተሰማርቷል።። የዝርፊያ መንገዶችም ብዙ ናቸው። ዝርዝሩም በተወሰነ ደረጃ 
የሚከተለው ነው፡- በሜድሮክ ኩባኒያ ስር የሚገኘው የሼኩ ሜድሮክ የወርቅ ማዕድን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባኒያ 
(MIDROC Gold Mine Pvt Ltd.CO(MGOLD)) የለገደንቢን 37,125 ኪሎ ግራም የወርቅ ክምችት  172 ሺ ሚሊዮን 
ዶላር ለወያኔ ሰጥቶ ለ20 ዓመታት ገዝቷል፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ  ክልል 33, 000 ኪሎግራም  አንዲሁም ከምስራቅ ሳካሮ 
17, 250ኪሎግራም የወርቅ ክምችቶችን በአጠቃላይ 87,375 ኪሎግራም የወርቅ  ክምችቶችን በወያኔ ፍቃድ ተሰጥቶ የወርቅ 
ፍለጋው ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ  እየተካሄደ ይገኛል ። ወያኔ  የወርቅ ክምችቱን የሸጠበትን ገንዘብ $172,000,000 የአሜሪካን 
ዶላር (3 ቢሊዮን 440 ሚሊዩን ብር) ኪሱ ከቷል። የወርቅ ምርት ሥራው ከተጀመረ ቆይቷል። በአገር ውስጥ የተወሰነ 
ደረጃ ድረስ የማጣራት ሥራ ከተካሄደ በኋላ ለመጨረሻ ማጠሪያ ወደ ሲዊዛርላንድ ተልኮ ምርቱም ዙሪክ ሲዊዘርላንድ 
በሚገኘው ንግድ ባንክ ይሸጣል። የተገኘውንም ገንዘብ ወያኔና ሼክ አላሙዲ በፈጠሩት የንግድ ሽርክና መሰረት ሼኩ 98% 
ወያኔ ደግሞ 2% ይከፋፈላሉ። ይህ የወያኔ ድርሻ የወርቅ ክምችቱን ከሸጠበት ሌላ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብቱ ተሽጦ 
የወያኔና የሼኩን ኪስ ስሞላ የባይ ተመልካች ነው። ሼኩ ከወያኔ ጋር በመመሳጠር የአገሪቱን ኢኮኖሚ ከወያኔ ቀጥሎ 
በመበዝበዝ ላይ ይገኛል። በአዲስ አበባና በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ብዙ ቦታዎችን ተረክቦ አጥሮ ያለግንባታ በአገር ሀብት 
ላይ እየቀለደ ይገኛል። ማን ጠይቆት? ለአገራችን ዕድገትና እንቬትመንት ቀዳሚ ሚና ተጫዋች ተብሎ የሚወደሰው ሼክ 
አላሙዲ ይህ ነው። ሼኩ ከኢትዮጵያ ህዝብ በሚዘርፈው ገንዘብ የተለያዩ እንቬስትመንት ሥራዎችን ሰርቷል። ለአንዳንድ 
ታዋቂ ግለሰቦች ለማታለል የተለያዩ እርዳታዎችን ያዳርጋል። ያ የትኩረት አቅጣጫችንን ሊያስት አይገባም። አገር ከሁሉም 
በላይ ነው። ሼኩ በኢትዮጵያና በህዝቧ ላይ እየዘመተ ያለ ሰው ነው። ከ2012 ( 2004ዓ.ም) ጀምሮ በሰሜን አሜሪካ 
የሚገኛውን የኢትዮያውያን ስፖርት ፌዴሬሽንን ለመክፈል የወያኔን ተልዕኮ ይዞ የተንቀሳቀሰ ነው። ክብር የማይገባው 
ከፋፋይ ነው። የሼኩ ወንጀል ብዙ ነው ለጊዜው ይህ ይበቃል። ይህንን የወያኔ መልዕክተኛ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት 
ስለተቃወሙ ተንጫጫቡ ብሎ ማውቀስ አግባቢነት የለውም። ትላንትም፣ ዛሬም እንዲሁም ነጋ ለእውነት እንቁም፤ 
የሕዝብን ጠላት ወዳጅ አንበል። ይህን ጉዳይ እውቁ ኢትዮጵያዊው ባለቅኔ ሎሬት ጸጋየ ገብረመድህን ቀዊሳ በኢሕአፓ 30ኛ 
ዓመት ምስረታ በዓል  ካዳረጉት ንግግር ከተወሰደ አባባል ልዝጋ፡- 
“ ወያኔነት የኢትዮጵያዊነት ሞት ነው፣ ከፋሺስትነትም እጅግ የከፈ ነው፣ በሕዝብ መካከል ሰው መስሎ የሚራመድ 
የኢትዮጵያዊነት መቃብር  ቤት ነው ።” 
 
በአጠቃላይ የመጽሐፉ ይዘት ሲገመገም  በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ትምህርት ሰጪነቱ አይጠረጠርም ። ነገር ግን በፖለቲካ 

ድርጅቶች ላይ በተለይም በኢሕአፓ  ላይ የተወረወረው ጦር ግን ቀደም ሲል የዛሬ 40 ዓመት ገደማ አገር ቤት ይታተሙ 

በነበሩት በአዲስ ዘመንና የዛሬይቱ ጋዜጣ ላይ ይሰነዘር በነበረው መረን የለሽ ርካሽ የደርግ ፕሮፖጋንዳ ዛሬም በዚህ ዘመን 

በዚህ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ መገኘቱ አንዳንዶቻችንን ምን ያህል ዕድሜና ተመክሮ የማያስተምረን ዕውነት የራቀን ፍጡሮች 

መሆናችንን የሚያሳይ ነው ።  የሱማሌና የኢትዮጵያ ( Cold War) ከበስተጃርባውም አካባቢውን ለመቆጣጠር የሁለቱ 

ኃያላን መንግሥታት እጅ እንዳለበት ሰነዶችና  ልዩ ልዩ መረጃዎችን መፈተሽ ግድ ይላል።የሱማሌ መንግሥት ዓላማ 

ከፕሬዝዳንት ሸማርኬ ጀምሮ አምስት ኮካቦች (The Five Stars) በሚል መፈክር ቅዠት የሱማሌ ግዛት እስከ አደማ 

( ናዝሬት- ደብረዘይት) ድረስ የእኛ ግዛት ነው ይሉ እንደነበረ እንኳን ለፖለቲከኛው ኢሕአፓ በአፋር በረሃ ለሚጓዙት 

ግመሎችም ግልዕ ነው። ታዲያ ኢሕአፓ የሚታገለውና ሱማሌን የሚደግፈው ሰፊውን ኢትዮጵያ ለሱማሌ አስረክቦ ከደብረ 

ዘይት መለስ “ኢትዮጵያ” ብሎ ሊያስተዳድር  ነው ብለው ጸሐፊው አስበው ይሆን ኢሕአፓን በሱማሌ ጦርነት የወነጀሉት? 

በጣም የሚገርም ነው። ወይስ ምንም መረጃ ቢያገኙም ከውስጥ ፍጹም የሆነ የኢሕአፓ ጥላቻ አጋጣሚውን ጠብቆ የብዕር 

ጫፋቸው ላይ ፈነዳ!! መጽሐፉ የታተመበት ቦታ ያለመገለጹና አገር አጥፊው ወያኔ ላይ ለስለስ ያለ አስተያየት በአብዛኛው 
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ድጋፍ የሰነዘረው ከበስተጀርባው ከወያኔ ጋር በቡድን ይሆን የተሰራው? ወይንስ ፀሀፊው ውጭ አገር የሚኖሩ ከሆነ አገር 

ቤት እንደ ልብ ወጣ ገባ ለማለት ለወያኔ የእጅ መንሻ? በሱማሌ ውስጥ ጽ/ቤት ከፍቶ ዋና ዋና የወያኔ መሪዎች ጠቅላይ 

ሚንስትር መለስ ዜናዊን ጨምሮ በየአገሩ የሚዘዋወሩበት በሱማሌ ፓስፖርት ሲሆን ከኢትዮጵያ የተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች 

የደርግን ግድያ አምልጠውና ሸሽተው ወደ ሱማሌ የገቡ የኢሕአፓ አባላትን የገጠማቸው ግድያ፣ እስረት፣ ድብደበና የተለያዩ 

ስቃዮች መሆኑን ፀሀፊው ያውቁ ይሆን? የፀሐፊው ኢሕአፓ ከሱማሌ ጋር አብራል ክስና የሰሞኑ የወያኔ የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር ቴዎድሮስ አድሃይኖም ካንድ ከወያኔ አፍቃሪ ሬዲዮ” ከአገር ፍቅር ሬዲዮ” ጋር ቃለምልልስ በሚያደርግበት ወቅት 

በኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት መብት ይከበር፣ ድምፃችን ይሰማ እያሉ ለሚገኙ ወገኖችና በእስር ላይ የሚገኙ 

መሪዎቻቸውን በሚመለከት ተጠይቆ ሲመልስ “ እነሱማ ጓንታናሞ በእስር ከሚገኙት አልቀይዳ መሪዎች ጋር ግንኙነት 

እንዳላቸው እኛም ደርስንበታል። የአሜሪካን መንግሥትም ደርሶበት አዲስ አበባ ድረስ ሄዶ እስር ቤት ጠይቋቸዋል” ብሎ 

ከመለሰው ጋር ተመሳሳይነት ያለው ውሸት ነው። አገራችን ያዘለችሁ ጉድ እኮ የምገርም ነው። እውነትን ከመደፍጠጥ 

ተቆጥበን ለወጣቱ ትውልድ ሀቅን ብናስተላልፍ ያን ትልቅ አገርና ሕዝብ ወደ ተሸላ ደረጃ ማድረስ ይቻላል።  

 

                                                                                                                                                            


