እውነት ተዯብቆ አይቀርም!!
ከማርቆስ ዓሇሙ ከሚዴዌስት አሜሪካ
ጥር 27 ቀን 2012ዓም

መግቢያ
እውነት(Truth) የሚሇው ቃሌ ትሌቅ ክፍሌስፍና ጋር የተያየዝ ሀሰትን ሇይቶ ሇማወቅ የሚረዲ ነው። ከእምነትም ጋር
የሚያየዝ ነው። እምነት ቃሌ ኪዲን ነውና መጠበቅ ያሇበት ነው። በሁለም የሰው ሌጅ የተግባር እንቅስቃሴ ውስጥ ትሌቅ
ቦታ አሇው።ሇምሳላ በማስተማር ዘርፍ መምህራን የሚያስተምሩትን ትምህርት እውነታ(Facutal Accuracy) በትክክሌ
ሇተማሪዎች ካሊስተሊሇፉ የሀሰት ትምህርት ሰጥተው ተማሪውን ቀጥልም ከትምህርቱ ተጠቃሚ የሚሆናውን አገርና ህዝብ
ይጎዲለ። በአጠቃሊይ በሁለም የሳይንስ ዘርፎች ማሇትም በተፈጥሮና በማህበራዊ ሳይንስ የሚሰጠው መረጃ እውነት ነው።
አሇበሇዚያ በአገርና በሕዝብ ሊይ የሚያዯርሰው አዯጋ ከበዴ ነው።በዓሇም ሊይ ሀቅ ተዘብቶ የሰው ሌጅ ችግር ሊይ መውዯቅ
ክጀመረበት ቆይቷሌ።የአፍሪካን የምዕራባውያን ቅርምትን ማስታወስ ተገቢ ነው። የቅኝ አገዛዝ ስርዓት ተወግድ “ዘመናዊ
የአስተዲዯር ስርዓት” በአሇም አቀፍ ዯረጃ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ የመንግስት ስሌጣን የያዙ መሪዎችና
ተከታዮቻቸው በህዝብ ስም እየመለና ሇህዝብ የሚሰሩ መስሇው እውነትን በመዯበቅ ህዝብን በፖሇቲካው ሲጨቁኑ፣
ኢኮኖሚውን ሲበዘብዙና የማህበራዊ ቀውስ ሲያዯርሱ ቆይተዋሌ። ሇአገርና ሇህዝብ በቆሙ ዴርጅቶች፣ ተቋማት፣
ማህበራትና ግሇሰቦች ሊይ ጥቃት በማዴረስ የስሌጣን ዘመናቸውን ሲያረዝሙ ኖረዋሌ። የዚህ አጭር ጹሁፍ መሌዕክት
በኢትዮጵያ ሌጆች ተመስርቶ፣ ሇኢትዮጵያና ሇሕዝቧ አገራዊና ሕዝባዊ ሎዓሊዊነት፣ የስሌጣን ምንጭነትና ባሊቤትነት፣ ሇሕግ
የበሊይነት ከተመሰረተበት ከ1964 ዓም ጀምሮ በመተጋሌ ሊይ በሚገገኛው ኢሕአፓ ሊይ ውስጥ ሇውስጥ ተዯራጅተው አንጃ
ሆነው የወጡ ግሇሰቦች፣ የዴርጅቱ አባሌ ነበርን የሚለ አስመሳዮች ሕዝብን ሇማወናበዴ የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ
ማጋሇጥና ሇህዝብ እውነታውን ማሳወቅ ይሆናሌ።

የአሁኑ የኢሕአፓን ስም ሰርቆ አዱስ አበባ የገባው አንጃ እንቅስቃሴ
የኢሕአፓ አባሊት የነበሩና ያለ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጆች ትናንትናም ሆነ ዛሬ ያነሱትን ሕዝባዊና አገራዊ ጥያቄዎችን
ማሇትም የመሬት ሊራሹ፣ ያኔ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት፣ ዛሬ ጊዜያዊ ሕዝባዊ የሽግግር መንግስት፣ ዱሞክራሲ ያሇገዯብ፣
የሕግ በሊይነት ይከበር፣ የሴቶች የእኩሌነት መብት ይከበር፣ የሙያና የሲቪክ ማህበራት የመዯራጃት መብታቸው ይከበር፣
የእምነት እኩሌነት ይከበር፣ ዘረኝነትና ጠበብነት ይወገዴ፣ የኢትዮጵያና የህዝቧ አንዴነትና ለዓሊዊነት ይከበሩ ባጠቃሊይ
የኢኮኖሚ ብዝበዛ፣ የፖሇቲካ ጭቆናና የማህበራዊ ችግሮች ሁለ የሚወገዴበትን መንገዴ እየፈሇጉ በሚገኝበት ወቅት ነው
የአቢይን እግር ሌሶ የኢሕአፓን ስም ሰርቆ ወዯ አዱስ አበባ የገባው አንጃ ኢሕአፓ ወያኔን በዯብዲቤ ይቅርታ ጠይቆ አገር
ቤት ይግባ የሚለትን እንቅስቃሴ የጀመሩት በከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ውስጥ ነበር። ቁጥራቸው ትንሽ ነበር ። አመራር
ኮሚቴው በዴምጽ ብሌጫ ጥያቄያቸውን እዚያው ማስቀረት ሲችሌ በአባሊቱ ጥንካሬ፣ በውይይትና በዱሞክራሲያዊ አስራር
እምነት ስሇነበረው ወዯ አባሊት አወረዯ። አባሊት ውይይት አዴርገው ውዴቅ አዯረጉ። ሇአራተኛ ጠቅሊሊ ጉባኤም ቀርቦ
በጉባኤተኞቹ ከፍተኛ ዴምጽ ውዴቅ ሆነ።ይህ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ውስጥ መሽጎ የነበረው የጥቂት ሴራኞች ቡዴን
አራተኛው ጉባኤ በሰየመው አመራር ውስጥ በመግባታቸው የዴርጅቱ ስራ እንዲይሰራ ሇማዴረግ ጥረት በማዴረጋቸው 5ና
32 ገጾች ያለት ወረቀቶች ከአመራር አካሊት ስማቸው ሳይጠቀስ ሇአባሊት እንዱታሊሇፍ ተዯረገ። 5ገጾች የነበሩት ወረቀት
በዴርጅቱ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ያለት አፋዲቢት(Afadavit= A written statement confirmed by oath or
affirmation, for use as evidence in court)የቃሌ ኪዲን ሰነዴ ኢሕአፓ ወያኔን ይቅርታ የሚጠይቅ ዯብዲቤ ጽፎ አገር
ቤት መግባት አሇበት የሚለት ማስቸገራቸውን እንዱሁም ላልች ጉዲዮችን የዴርጅቱን ምስጥር በሚጠብቅ መሌኩ
ሲያቀርብ፤ይህ ጽሁፍ በአባሊት ዘንዴ ዴጋፍ ነበረው፣32 ገጽ ወረቀት የዴርጅቱን ምስጥር ያሌጠበቀና ዴርጅቱን ወዯፊት
ሇአዯጋ የሚጥሌ በመሆኑ አባሊት ውዴቅ በማዴረግና ውሳኔ በማስተሊሇፍ የዴርጅቱ ሌዩ ጉባኤ በአስቸኳይ እንዱጠራ
ተስማሙ። የዴርጅቱ አስቸኳይ ሌዩ ጉባኤ ጥቅምት 18 ቀን 2000ዓም( October29, 2007) ተዯረገ። ከዚህ ጉባኤ
ተገኝተው ሀሳባቸውን ሳይሰጡ አቶ መርሻ ዮሴፍ ከላሉቱ 9 ሰዓት ስብሰባው ከሚካሔዴበት ሆቴሌ ጠፋ፤ ላልች በነጋተው
ወዯ ጉባኤ አዯራሽ ገብተው ውይይቱ ሳይጀመር ስብሰባውን ረግጠው ወጡ። የቀሩት አብዛኛዎቹ የዴርጅቱ አባሊት
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ስብሰባቸውን ቀጥሇው ውሳኔዎችን በማስተሊሇፍ ዴርጅቱ ስራውን እንዱቀጥሌ አዴርገዋሌ።ህዝብ እንዱያውቅ የምፈሌገው
ዴርጅቱ ሁለንም ጉዲይ ዯረጃ በዯረጃ አባሊትን በማሳተፍ ዱሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ ሇመፍታት ያዯረጋቸውን እንቅስቃሴ
ነው። በላሊ በኩሌ የዴርጅቱን ዯንብ ጥሰው፣ሇውይይት በር ዘግተው፣ ሇአባሊትና የወዯቁ ጓድች አዯራ ሇሰጡት ቃሌ ኪዲን
ቦታ ሳይሰጡ ሇወያኔ ተሊሊኪና ስሌጣን ፈሊጊ የሆኑ ጥቂት ግሇሰቦች አንዲንዴ አባሊትንም አሳስተው አንጃ ሆነው ኢሕአፓ(
ዱሞክራሲያዊ) በማሇት በኢሕአፓ ሊይ በዴርጅቱ ታሪክ ተሇጣፊ ሇመጀመሪያ ጊዜ የፈጠሩ መሆናቸውን ነው። ከታች
ስሙን የሚጠቅስው ግሇሰብ ከእነሱ ጋር አብሮ ይሰራ የነበረው እንዯመሰከረው ብዙም ሳይቆዩ ተበተትነዋሌ፤ ኢሕአፓ
ህዝብን እንዲያወናብደ ፍርዴ ቤት ከሶ የዴርጅቱን ስም፣ ሉሳንና ዓርማ እንዲይጠቀሙ በማዴረግ ከጥቅም ውጪ
አዴርጓቸዋሌ።ኮልኔሌ አቢይ የወያኔ ሹም ግን እነዚህን ጥቂቶች የኢሕአፓን ስም ሰርቀው ሕዝብን እንዱያሳስቱ፣ ተሊሊኪዎቹ
እንዱሆኑ ሇማዴረግ አገር ቤት እንዱገቡ አዴርጓሌ። የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን የትግሌ ጸሮችን በማወቅ ከጥቅም ውጪ
ማዴረግ ያስፈሌጋሌ።ቀዯም ብሇው የዴርጅቱ አባሊት የነበሩትም ይህን ጉዲይ በአንክሮ መከታተሌ ይኖርባቸዋሌ። የውሸት
መጽሀፍት በመጻፍና የተሇያዩ ጽሁፎችንና ተረካዎችን በማቅረብ አዱሱ ትውሌዴ ስሇዴርጅቱ እውነታውን እንዲያውቅ
ሇማዴረግ ከፍተኛ ጥረት የሚያዯርጉት ወያኔዎችና ቅጥረኖቻቸው፣ዘረኞችና ጠበቦች፣ በዯርግ ስርዓት ነፍሰገዲዮች የነበሩ፣
አንጃዎች፣ የኢትዮጵያ የውጭ ጠሊቶች፣ ዴርጅቱን በሚመሇከት ምንም ዓይነት ጥናት ሳያካሄደ በአለታዊ መሌኩ በወሬ
በሰሙት ትክክሌ ባሌሆነ መረጃ የሚዘምቱ ግሇሰቦችና አንዲንዴ የዴሮ ስርዓቶች ናፋቂ የሆኑ ሕሌመኞች ናቸው።

ሇዴርጅቱ ያሰቡ በመምሰሌ በህቡዕ የሚሰራውንና እውነተኛ ኢሕአፓን ማጥቃት
አቶ ነሲቡ የተባሇው ግሇሰብ “ኢሕአፓ ሇምን ተከፈሇ? ዛሬስ ምን መዯረግ አሇበት?” በሚሌ ርዕስ በኢትዮሊይን ዴረገጽ ሊይ
የሇጠፈው ጽሐፍ ሇኢሕአፓ የሚቆረቆር መስል በዴርጅቱ ሊይ ጥቃት የፈጸመ ነው ። ይህ ግሇሰብ በወያኔ ተሌኮ በሆሊንዴ
አገር ትምህርቱን የተማረ፣ እዚያ በነበረበት ወቅት በሆሊንዴ አገር በዯንብ የሚታወቀውን ኢሕአፓንና አባሊቱን ሉያገኛቸው
አሌቻሌኩም በማሇት፣ከወያኔ የተሰጠውን ስምሪት ሇመወጣት ሲሌ ኢሕአፓን በመፈሇግ ጭምብሌ ወዯ ሰሜን አሜሪካ
በመሄዴ ወዯ ኢሕአፓ ጽ/ቤት በመቅረብና በአካባቢው ከነበሩ አባሊት ጋር ቅርርቦሽ ፈጥሮ ሇተወሰነ ጊዜ ቆየ። ወያኔን
ኢሕአፓ በዯብዲቤ ይቅርታ ጠይቆ አገር ቤት መግባት አሇበት፣ የወያኔን ህገ መንግስት በመዯገፍ አገር ቤት በሕጋዊነት
ይመዝገብ፣ወያኔን ወያኔ አንባሌ ኢህአዳግ እንበሌ፣ ዴርጅቱ ሉቀመንበር ይኑረው፣ የትግሌ ስሌቱን ወያኔ በሚፈሌገው መሌክ
ይሇወጥ በማሇት በዴርጅቱ ከፍተኛ አመራር የነበሩት ጥቂቶች ባነሱት ጉዲይና በላልችም ሊይ ውሳኔ ሇመስጠት በጥቅምት
ወር 2007 እንዯ አውሮፓ አቆጣጠር የዴርጅቱ አስቸኳይ ሌዩ ጉባኤ በሚካሄዴበት ስብሰባ ሊይ ሉገኝ ሂድ አሇቃው መርሻ
ዮሴፍ በውዴቅት ላሉት ክምሽቱ 9 ሰዓት እንዯ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ሲጠፋ ከሊይ ስሙ የተጠቀሰው ግሇሰብ በነጋተው
ጧት የዴርጅቱን ጉባኤ ረግጦ ወጥቶ በዴርጅቱ ሊይ አንጃ ከፈጠሩት ውስጥ አንደ ነው።ይህን የአንጃነቱን ተግባር ሇመዯበቅ
ኢሕአፓ ሇሁሇት ተከፈሇ በማሇት ከሀቅ የተጣሊ መረጃ ሇህዝብ ሇማስተሊሇፍ ይጥራሌ። ከዚያ በፊት ወጣቶችን
ሇማዯራጃት ሲታሰብ የወጣት ክንፉ ከዴርጅቱ ስር እንዲይሆን ሀሳብ አቅርቧሌ። በተሇያዩ ጽሐፎች ግን ሇዴርጅቱ ወጣት
ክንፍ ያሰበ በመምሰሌ ይከትባሌ። ይህ ግሇሰብ ይህን አዴርጌአሇሁ ፤ የዚህ ዯራሲ ነኝ በማሇት በጽሐፉ ገጽ 2 አንቀጽ 2
ከጠቀሳቸው ውስጥ፡-

በያ ትውሌዴ ተቋም (http://www.yatewlid.com) የቀይ ሽብር ሰማዕታት በሚሇው ስር ከተጻፉት ውስጥ ሸዋ
በካምበታና ሀዱያ በ1969/70/71 በዯርግ /መኢሶን/ወዝሉግ/ኢጭአት በቀይ ሽብር የተገዯለ ተብል በሰንጠረዥ በቀረበውና
እንዱሁም ሸዋ ከምባታና ሃዴያ፦ ሆሳዕና በታህሳስ 16, 17 ቀን 1970ዓም በዯርግ ቀይ ሽብር የተገዯለ በሚሌ በላሊ
ሰንጠረዥ በቀረበው ሊይ ያሇውን ውሸት ሇህዝብ አቅርባሇሁ፡



በአውራጃው ውስጥ በህዝብ ሌጆች ሊይ ግዴያ የተፈጸመው ከሊይ በተጠቀሰው መሰረት በአውራጃው ስም
ከምባታና ሀዱያ እና በአውራጃው ዋና ከተማ ሆሳዕና ተብል አሌነበረም። አንባቢያን እንዱያውቁት ከምባታና
ሀዱያ የአውራጃው ስም ሲሆን ሆሳዕና የአውራጃው ዋና ከተማ ነው።
ግዴያዎቹ የተካሄደትም በተሇያዩ ዓመታት 1969፣ 1970ና 1971 አሌነበረም።ክምባታ ሀዴያ አውራጃ በቀይ
ሽብር የተገዯለትን በሚመሇከት በተዘጋጀው ሰንጠረዥ መግሇጫ በሚሇው ስር እንዯተገሇጸው 10 ሰዎች
ከምባታ ተብል ተቀምጧሌ። ምን ሇማሇት ነው? ግዴያው በዘር ምዯባ ነው ሇማሇት ከሆነ በዚያ መሌኩ
አሌነበረም። ወያኔ ያመጠብንን የዘር ምዯባ ተጠቅሞ ሇማስቀመጥ ከሆነም የሞተው አንዴ ሰው ነው። 9ኙ
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ከየት የመጡ ናቸው? ሙያቸውም ትክክሌ አይዯሇም ፤ ሇምሳላ ከብዙዎቹ አንደ ፋንታሁን መዘምር የጤና
ጣቢያው ሂሳብ ሹም እንጂ ሏኪም አሌነበረም።በ1969ዓም እና 1970ዓም ምንም ዓይነት ግዴያ አሌነበረም።
መረጃዎቹን የወሰዯበትን ቦታ ሊሇመግሇጽ የተዯረገ ቅጥፋት ነው። አንባቢያን እንዱያውቁት ከምባታ
በአውራጃው የሚገኝ የአንዴ ብሄረሰብ ስም ሲሆን ሀዴያም በአውራጃው የሚገኝ የላሊ የብሄረሰብ ስም ነው።
በከምባታና ሀዱያ ተገዯለ ተብል በሰንጠረዙ ሊይ ስማቸው ከተጠቀሱት ውስጥ አዯነ መኮንን፣ መንግስቱ
ወርቁ፣ ንጉሴ መንግስቱ፣ ተስፋዬ ዘዉዳ፣ ስንታዬሁ ወንዴሙ፣ ለላ አባተ፣ መኮንን አማረ ተብል የተሇጸው
ውሸት ነው። እነዚህ ወገኖች በአካባቢው አሌተገዯለም፤ በእስር ቤቶቹም አሌነበሩም።
እንዱሁም በሆሳዕና ተገዯለ ተብል በላሊ ሰንጠረዥ ውስጥ ስማቸው ከተጠቀሱት ውስጥ ያሬዴ ታዯሰ
ከመግሇጫ ሊይ አዋሽ ቆቃ ተብል የተገሇጸው ውሸት ነው። ይህ ግሇሰብ በአካባቢው አሌተገዯሇም፤ በእስር
ቤቶቹም አሌነበረም። አዋሽ ቆቃም በአውራጃው ውስጥ የማይገኝ ቦታ ነው። ይህ የሚያሳየው የግሇሰቡን
አውራጃውን በሚመሇከት ያሇውን አነሳ እውቀትና ህዝብን በውሸት መረጃ ሇማታሇሌ የሚያዯርገውን ከፍተኛ
ወንጀሌ ነው።
በሆሳዕና በታህሳስ 16ና 17 ቀን 1970 ዓም ምንም ዓይነት ግዴያ አሌነበረም።እስርም አሌተዯረገም።
ግሇሰቡ ሸዋ በከምባታና ሀዱያ አውራጃ በዯርግ/መኢሶን/ወዝሉግ/ኢጭአት በቀይ ሽብር የተገዯለ በማሇት
ከአስቀመጠው ውስጥ ግዴያው በተካሄዯበት በ1971ዓም መኢሶንና ኢጭአት አሌነበሩም ።መኢሶን ተመቶ
በወቅቱ የአውራጃው የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤትን ተቆጣጥሮ የነበረው ወዝሉግ ነበር።
ሸዋ በክምባታና ሀዴያ አውራጃ የተሇያዩ ወረዲዎች በዯርግ/መኢሶን/ ወዝሉግ/ኢጭአት የተገዯለ መግቢያ ገጽ
በማሇት ርዕስ ሰጥቷሌ። በአዉራጃው ውስጥ በተሇያዩ ወረዲዎች ግዴያ አሌተካሄዯም።

እውነታው በ1971ዓም የኢሰፓ ተሇዋጭ አባሌ የነበረውና በሲዲሞ ክፍሇ ሀገር ከመቶ አሇቃ ተስፋዬ ቼንቶ ጋር በማበር
የኢሕአፓ አባሊትን በቀይ ሽብር ያጠፋው፤ አውሬው፣ ማሃይሙ፣ ዘረኛውና የሴት ቀመኛ የነበረው መቶ አሇቃ ጴጥሮስ
ገብሬ የአውራጃው አስተዲዲሪ ሆኖ ከተመዯበ በኋሊ ቀይ ሽብር አዋሽን አይሸገርም ያሇው ማን ነው በማሇት ዝቶ ከሁሇት
አንጃዎች አንደ( ዯሳሇኝ ጆፌ) የእሱ ዘመዴ የሆነውን ስሌጣን ሰጥቶ መጠቀሚያ በማዴረግ በ1969 ዓም በመኢሶን አባሊትና
በስርዓቱ ፖሉሶች ተዯብዴበው 6ወር ከ18 ቀናት እስረት በኋሊ ተፈትተው በአገሪቱ የተሇያዩ ክፍልች በስራና በትምህርት
ገበታ ሊይ ይገኙ የነበሩትንና በአውራጃውም ይኖሩ የነበሩትን በካዴሬዎቹና በወታዯሮች አስይዞ ወዯ ሆሳዕና እንዱመጡ
አዴርጎ በሆሳዕና ከተማ በሚገኛው ከርቼላና ያንዴ የአውራጃው ፖሉስ አዛዥ ኮልኔሌ ቤት የነበሩትን ሁሇት ክፍልች
ጸሀይና ብርሃን እንዲይኖር ተዯርገው ወዯ እስር ቤትነት ሇውጠው የሊይኛውን ክፍሌ የማሰቃያ የታችኛውን ክፍሌ የማጎሪያ
አዴርገው በመጠቀም በወቅቱ ይዯረጉ የነበረውን የግፍና ሰቆቃ ዓይነቶችን በሙለ ከፈጸሙ በኋሊ ጴጥሮስ ገብሬ ከሇገሰ
አስፋው ጋር በመሆን በሰጠው ትዕዛዝ የመጀመሪያ ዙር ግዴያ ሰኔ 25 ቀን 1971ዓም በ15 የኢሕአፓና የሕዝብ ሌጆች ሊይ
አጆራ በሚባሌ ቦታ በኡሩምታ ተኩስ ተገዴሇው ባንዴ ጉዴጓዴ እንዱቀበሩ ተዯርጓሌ።። የሁሇተኛ ዙር ግዴያ በ21 የህዝብ
ሌጆች ሊይ ነሏሴ 21 ቀን 1971ዓም ጨጫ በሚባሌ ቦታ በኡሩምታ ተኩስ ተገዴሇው ባንዴ ጉዴጓዴ ውስጥ እንዱቀበሩ
ሆኗሌ።ባጠቃሊይ 36 የህዝብ ሌጆች በግፍና አረመኔያዊ በሆነ መንገዴ የቀይ ሽብር ሰሇባ ሆነዋሌ። የነዚህን ታጋዮች ግዴያ
በሚመሇከት ከግዴያው ያመሇጡና የተረፉ የዴርጅቱ የአሁኑና የቀዴሞ አባሊት ዝርዝር ሁኔታዎችን በእንግሉኛ አዘጋጅተው
ሁሇት ጊዜ ሇአሲምባ ዴረገጽ(www.assimba.org) እንዱሇጠፍ ተሌኮ ዴረገጹም ( Red Terror Victims Memorial
Page) በሚሇው ሉንክ “ The red Terror Victims in 1971(1979) at Hossaena in Kembata and Hadiya
Awuraja, Southern Shoa, Ethiopia” እና “Central Ethiopia- Hossaena-Shoa በሚሌ ርዕሶች ሇጥፏሌ።ክብርና
ምስጋና ሇዴረገጹ ይሁን። ላልች ወገኖች ዴረገጹን በመጎብኘት ይህን ሀቅ እንዱመሇከቱት እጠይቃሇሁ።
ያ ትውሌዴ ተቋም በከምባታና ሀዱያ አውራጃና በሆሳዕና የቀይ ሽብር ሰማዕታት በማሇት የዘረዘረውን ስሞች የሰረቀው
ከአሲምባ ዴረገጽ ነው፣ መረጃዎችን ግን የራሱ ሇማስመሰሌ አሳስቶ ከእንግሉዝኛ ወዯ አማርኛ ሇውጦ ያሌሞቱትን ሰዎች
ስም ጨምሮ አስቀምጧሌ።ሇምሳላ Matiwos Tumoro ተብል በአሲምባ ዴረገጽ ገጽ በእንግሉኛ የተጸፈውን በአንዯኛው
ሰንጠረዥ ሊይ ማቲዎስ ጠምሮ በላሊኛው ሰንጠረዥ ማቲዎስ ቱሞሮ በማሇት አስቀምጧሌ። የአባት ስም ስህተት ነው፣
ትክክሇኛው ጡሞሮ ነው።ስሙን ከአሲምባ ዴረገጽ ሇመውሰደ ትክክሇኛ ማስረጃ ነው። የሰውን ስራ ያሇፈቃዴ ወስዶሌ።
ይህ ነውር ነው፣ አጭበርባሪነትና ስርቆትም ነው። ተቋሙ በዴረገጹ ሊይ መረጃዎቹን የወሰዯበትን ቦታ ዯብቆ ከመረጃዎቹ
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ሊይ የተሇያዩ ስህተቶች ካለ እርማት እንዱዯረግ ማሳሰቢያ ይሰጣሌ። በቅን ሌቦና ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። አንጀኝነት ሁሌጊዜ
ከቅን ሌቦናና ከንጹህ ሕሉና የረቀ ስሇሆነ ይህ ከእነሱ የሚጠበቅ አይሆንም ።ግሇሰቡም የፈጸመው ያው የአንጃ የሇመዯበት
ቅጥፋት ነው። በዚህ አጋጣሚ ላልች ወገኖች በላልች የአገሪቱ ክፍልች በያ ትውሌዴ ተቋም ሊይ የቀይ ሽብር ሰማዕታት
ስም ዝርዝርና ትርክቱን እንዱመሇከቱት እጠይቃሇሁ።
የቀይ ሽብር ተሳታፊዎች በሚሌ ስር ከተዘረዘሩት ውስጥ በከምባታና ሀዱያ አውራጃ ዋና ተዋናይና የግዴያ ትዕዛዝ ሰጭ
በነበረው መቶ አሇቃ ጴጥሮስ ገብሬ ሊይ የሞት ፍርዴ እንዴተበየነበት ይገሌጻሌ፤ ይህን ነፍሰ ገዲይ ወያኔ ሇቆት በአዱስ አበባ
በነፃ መኖር ከጀመረ ዓመ ታት አሌፏሌ ። ላልችም እንዱሁ ተፈተዋሌ። እና ፍቅረሰሊሴ ወግዯረስና ፍስሏ ዯስታ የሏሰት
መጽሏፍ በመጻፍ በኢሕአፓ ሊይ እየዘመቱ መሆኑ ከታወቀም ቆይቷሌ። ሇምን ይሁን ማስተካከያ በተቋሙ ዴረገጽ ሊይ
ያሌተዯረገው? ወያኔን ሇመጥቀም ነው? ወያኔ ፍርዴ ተሰጥቶ አስረኩ ሲሌም ህዝብን ሇማታሇሌና ጊዜያዊ የፖሇቲካ ትርፍ
ሇማግኘት ነበር። የወያኔ ዋና ጠሊቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ኢሕአፓና አገር ወዲዴ ዜጎች ናቸው።ይሕንንም የኢሕአፓ
አባሊትንና ላልች ኢትዮጵያዊ አጀንዲ ይዘው ሲታገለ የነበሩትን ከግሇስብ ጀምሮ ገዴል፣ አስሮና ዯብዛቸውን አጥፎ
አስመስክሯሌ። ሇመሆኑ በተቋሙ ዴረገጽ ሊይ ኢሕአፓ የገዯሊቸው ተብል የተቋሙ ዓርማ የተዯረገባቸው ሰዎችን
በሚመሇከት በኢሕአፓ በኩሌ ስምምነት አሇ ወይ? ወይስ ግሇሰቡ ራሱንና ተቋሙን ብቻ እንዯ ወሳኝ አካሌ ቆጥሮታሌ?
በተቋሙ ዴረገጽ የተሇጠፉት መረጃዎች ምንጮቹ ከየት እንዯሆኑ መጠየቁ የማይቀር መሆኑንም መገንዘብ ያስፈሌጋሌ።
ተቋሙ መረጃዎችን ያገኘበትን ምንጮች አሌጠቀሰምና።
በተቋሙ ዴረገጽ ሊይ የዳሞክራሲያ ዕትሞችን ዝርዝር አይቼአሇሁ። ከቅፅ 43 -45 ዴረስ ያለት ሇምን ይሁን ያሌታተሙት?
ይህ ግሇሰብ “አንዴ አገር አንዴ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ንቅናቄ” የሚሌ ዴርጅት መስርቶ የመዯመርን ቃሌ ተቀብል
ሇአቢይ አገዛዝ አገሌግልት በመስጠት ሊይ የሚገኝ ነው። ሇዚህም ማስረጃ መርፌ ቅፅ 1 ቁጥር 4 መጋቢት 2011ዓም “ትግሌ
ወሬ አይዯሇም” በሚሌ ርዕስ በሰጠው ቃሇ መጠይቅ ንቅናቄው ከነሏሴ 21 ቀን 2011ዓም ጀምሮ መለ በሙለ አገር ቤት
የምንቀሳቀስ መሆኑን ገሌጿሌ። የራሱን ዴርጅት መስርቶ ክምርጫ ቦርዴ ኃሊፊና ክሹሙ ጋር ተስማምቶ “ሇውጡን” ተቀብል
የሚሰራ መሆኑን የገሇጸ ሰው ነው ኢሕአፓ ነበርኩ በማሇት በዴርጅቱ ሊይ እየዘመተ የተሊሊኪነት ሚናውን በመጫወት ሊይ
የሚገኛው። የተረኞቹ ሹምና የተከታዮቻቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠሊትነት ገና ከመነሻው ተገንዝቦ ህዝቡ ሇስሌጣን
ምንጭነትና ባሊቤትነት ወሳኝ ሇሆነው ሇሽግግር መንግስት ምስረታ በማስተማር ሊይ የሚገኛውን ኢሕአፓን ሇስርዓቱ
ታማኝ ከሆነው የኢሕአፓን ስም ሰርቆ በአዱስ አበባ ካሇው አንጃ መሪ ጋር የተጣሊ መስል የውሸት መረጃ ኢሕአፓን፣
አመራሩንና አባሊቱን በሚመሇክት መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ ጥሯሌ። ይህ ግሇሰብ አንጃ ሆኖ ከሄዯበት ክ2000 ዓም በኋሊ
ቢያንስ 2 የዴርጅቱ ጉባኤዎች ተካሄዯዋሌ። ክፍተኛ አመራር ኮሚቴ አባሊት ተመርጠዋሌ።ይህ ሆኖ ባሇበት ነው ዴርጅቱን
ሁሇት ግሇሰቦች ተቆጣጥረዋሌ፣ ከፍሇዋሌ፣ አባሊትን በትነዋሌ በማሇት በጽሐፉ ገጽ 2 አንቀጽ 3 ሊይ የሚያቀርበው። ራሱን
አባሌ በነበረበት አንጃ ውስጥ የነበረውን ከሃዱ መርሻ ዮሴፍን ተክትል በመሄደ ማውቀስ ሲገባው በብዙ አባሊት ተመርጦ
በከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ውስጥ የሚገኛውን የዴርጅቱን ነባር አባሌን በማይመሇከተው ገብቶ ሇማክሰስ መጣር ላሊ ተሌዕኮ
ነው። በ1984ዓም አዱስ አበባ ገብተው የነበሩት ከሃዱዎች ሌክ እንዯዚሁ ግሇሰብ ሲከሱት የነበረው የዴርጅቱን አመራር
ነበር። ዓሊማቸው አመራሩን አጥቅተው ኣባሊትን ተስፋ ሇማስቆረጥና ሇማከፋፈሌ ነው። የወያኔንና የተረኞችን ጠበብ
ዘረኞች በዴርጅቱ ሊይ ጥቃት ሇማዴረስ የሚፈጽሙትን ዯበ ከግብ ሇማዴረስ የታቀዯ ነው።
አንጃዎች ከዴርጅቱ ተሇይተው የስርዓቶቹ መጠቀሚያ ሆነው መከሰታቸውንና የነበሩበት ዴርጅትና አባሊት አጥቂዎች
መሆናቸውን ሇመዯበቅ ዴርጅቱ ተከፈሇ በማሇት ሕዝብን ሇማወናበዴ ክፍተኛ ጥረት በማዴረግ ሊይ ይገኛለ። ይህ
የተካኑበት ተግባር ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ጉባኤ ተካሄድ ሀሳቡን ሇውይይት አቅርቦ የተከፈሇ ዴርጅት የሇም። በኢሕአፓ
ውስጥ የተከሰቱት አንጃዎች በሙለ ሀሳባቸውን በዴርጅቱ ጉባኤ ሊይ እንዱያቀርቡ ዴርጅቱ ሁኔታዎችን እየመቻቸ
በነበረበት ወቅት ነው ውስጥ ሇውስጥ ተዯራጅተው አሇን ያለትን ሀሳባቸውን ሳያቀርቡ የሸሹት። በእነሱ ዘንዴ እውነት
የሇም ። ትናንትም ሆነ ዛሬ ውሸትና ክህዯት እንጂ ። ሕዝብ እነዚህን የትግሌ ጸሮችን ሇይቶ በማወቅ ከጥቅም ውጭ ማዴረግ
አሇበት።

የታዋቂ ግሇሰቦችን ስም መጠቀሚያ በማዴረግ ውሸትን ማሰራጨት
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ይህ ግሇስብ በጽሐፋ ገጽ 3 አንቀጽ 4 ሊይ ጳውልስ ኞኞ የኢትዮጵያ መሪዎች የነበሩትን በሚመሇከት የተጻፉትን
መጸሕፍትንና የታሪክ ባሇሙያዎችን በማናገር ሇመጽሀፍ አብቅቶ አስነብቧሌ ይሌና የኢሕአፓንም ታሪክ በዴርጅርቱ ውስጥ
ያሌነበሩ ተፈሊጊዉን መረጃ ካገኙ መጽሏፍ ይችሊለ በማሇት ዴርጅቱ በዚህ መሌኩ የሚጻፉትን እንዯሚቃወም አዴርጎ
ሇማቅረብ ሞክሯሌ።ኢሕአፓ ሇኢትዮጵያ ህዝብ የሚታገሌ ዴርጅት ነው። እውነተኛ ታሪኩ እንዱጻፍ ይፈሌጋሌ።
የሚቃወመው በዴርጅቱ ሊይ የኢትዮጵያ ጠሊቶች፣ አንጃዎችና አስመሳዮች የሚጽፉትን ከሀቅ የራቁ መጸሕፍትንና ላልች
ትረካዎችን ነው። እንዱሁም ጸሏፊ ነን ባዮችንም በማታውቁት ውስጥ አትግቡ ይሊሌ።ይህን ማዴረጉ ትክክሌ ነው።
አሇበሇዚያ አያገባው ገብቶ ይፈተፍታሌ። ሇምሳላ ከሊይ እንዯተመሇከተው በያ ትውሌዴ ተቋም በከምባታና ሀዱያ አውራጃ
በቀይ ሽብር ሕይወታቸውን ያጡትን ታጋዮች በሚመሇከት የተቀመጠው የውሸት መረጃ አንደ ነው። ተቋሙ በዴረገጹ
ያስቀመጠውን የስም ዝርዝር ከአሲምባ ዴረገጽ መውሰደን ሇመዯበቅ ሲሌ በአካባቢው ያሌነበሩና የቀይ ሽብር ሰሇባም
ያሌሆኑ 8 ሰዎችን ከዝርዝሩ ውስጥ ከቷሌ። እንዯዚህ ዓይነቱንና ላልች የውሸት ጸሏፊዎች ነን ባዮችን ነው ዴርጅቱ
የሚቃወመው። ከታዋቂው ጳውልስ ኞኞ ስራዎች ጋር የራሱን ሇማወዲዯርም ሞክሯሌ።ይህማ ወርቅን ከዴኝ ጋር
እንዯማወዲዯር ይቆጠራሌ።ሇአገራቸውና ሇሕዝባቸው ስሌጣኔና ብሌጽግና ሲለ የወዯቁ ታጋዮች ታሪክ በየቦታው በአግባቡ
ተመዝግቦ የተቀመጠ መሆኑን ማወቁ አስፈሊጊ ነው።የሚያውቋቸው ታጋዮችና አብረው ታስረው የነበሩ ዛሬም አለ ። የዚህ
ተቋም መስራችና የዚህ መጽሀፍ ዯራሲ ነኝ በማሇት የማስመሰሌ ሚና እየተጨወቱ በዴርጅቱ ሊይ መዝመት የጠሊትነት ጥግ
ነው።
ግሇሰቡ በጽሐፉ ገጽ 9 በመጨረሻው አንቀጽ ሊይ የዴርጅቱን አባሊት የውጪና የአገር ቤት በማሇት ይከፋፍሊሌ። አገር ቤት
ቤት ያሊችሁ ከዴርጅቱ ተሇይታችሁ የአገር ቤቱን ኢሕአፓ( የኢሕአፓን ስም ሰርቆ አገር ቤት የገባውን አንጃ ማሇቱ ነው)
አጠናክረችሁ ሇብቻችሁ ተዯራጁ ይሊሌ። አገር ቤት የገባው አንጃ በከሃዱው መርሻ ዮሴፍ ጋር አብሮ የሚሰራ መሆኑ
እየታወቀ የተሇያ አዴርጎ በማቅረብና ከግሇሰቡ ጋር የተሇየ በማስመሰሌ የዴርጅቱ አባሊት በአንጃው ዙሪያ እንዱሰበሰቡና
እንዱያጠናክሩ ይጠይቃሌ። አንደን ሀቀኛ የከፍተኛ አመራር ኮሚቴ አባሌን በግሌ ስም በመጥቀስ ከእውነተኛውና በሕቡዕ
ከሚሰራው ኢሕአፓ ግንኙነት የቀዴሞ አባሊት እንዲያዯርጉ ያሳስባሌ። ከዚህ የበሇጠ ጠሊትነት ምን አሇ። ይህ አታሊይ
ግሇሰብ የቆመበት መሰረት ግሌጽ ነው። ዴርጅቱ ተጠናክሮ እንዱወጣ አይፈሌግም። አባሊት ከዴርጅቱ ጋር ግንኙነት
እንዲያዯርጉ ጥረት ያዯርጋሌ። አመራሩን ጥሊሸት በመቀበት አባሊት እንዱሸሹ ሇማዴረግ ምክር ይሰጣሌ። ይህ የማን ተሌዕኮ
ነው? ወያኔንና የተረኞችን ጠበቦች አገዛዝ ዯግፎ ማቆም ነው። የዚህ ተቋም መስራች፣ የዚህ መጽሏፍ ዯራሲና የኢሕአፓ
ጉዲይ ይመሇከተኛሌ ማሇቱ ህዝብን ሇማወናበዴ የመጠቀሚያ ዘዳ ነው።

ማጠቃሇያ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠሊቱንና ወዲጁን ሇይቶ የሚያውቅ ሕዝብ ነው።አንዴ መወገዴ ያሇበት ጉዲይ ግን አሇ፣ነፍሰገዲዮች ፣
የስሌጣን ጥመኞች፣ ዘራፊዎች፣ ላቦችና አስመሳዮች በየጊዜው ሇማጭበርበር የሚሞክሩትና ጥቃትም እያዯረሱ ያለት ባንዴ
የአገዛዝ ስርዓት ሊይ በተሇያዩ የስሌጣን እርካብ ሊይ ሆነው በሕዝብም ሆነ በአገር ሊይ ወንጀሌ የፈጸሙ ግሇሰቦች አገዘዙ
ሲወገዴ ስሊዲረሱት ወንጀሌ በይለኝታ ተውጠን ስሇማንጠይቃቸው እነዚህ የሇመዯባቸው ወንጀሇኞች መሌካቸውን ቀይረው
ጥቃት እንዱያዯርሱ ዝም መባለ ነው።በተሇያዩ ጊዜያት የዚህ ዓይነት ዴርጊቶች እንዱፈጸሙ አመቺ ሁኔታዎች መፈጠሩ
እንዯተጠበቀ ሆኖ በአሁኑ ወቅት ሇዚህ ዋና ምሳላ የሚሆነው ትናንት ከወያኔ ጋር በመሆን ሇ27 ዓመታት በሕዝብ ሊይ
ከፍተኛ በዯሌ ሲፈጽሙ ከነበሩት ውስጥ ኮልኔሌ አቢይ አህመዴ “ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞትም ኢትዮጵያዊ እንሆናሇን” ፤
አቶ ሇማ መገርሳ “ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው” በማሇት የሕዝብን ሌብ ሉያማሌሌ የሚችለ ስንኞችን ተጠቅመው ሲቀርቡ
የሇውጥ ቡዴን ናቸው፤ ኢትዮጵያዊ ሙሴ ነው፤ ነቢይ ነው፤ ከእግዚአብሔር የተሊክ ነው፣ ብሇን መቀበሊችን ነው። ሹሙ
ኮልኔሌ በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ የውስጥ ጠሊቶች ከእና ኦነግ ጋር በማበር ኢትዮጵያን የጽንፈኞች መፈንጫ በማዴረግ
አገሪቱን በመበጥበጥ ሊይ ይገኛሌ። አቢይና ጽንፈኞች የአገሪቱን ሀብት በመዝረፍ ዜጎችን በመግዯሌ፣ ከኑሯቸው በማፈናቀሌ
በማሰቃየት ሊይ ናቸው ። የሹሙ አገዛዝ ባሇሰሌጣናት እውነቱን ከሕዝብ ሇመዯበቅ ሽፍቶች በማሇት የሚጠራው ቡዴን
ኮልኔለ ሰሊይ በመሆን ሲያግሇግሇው የነበረውና አሁንም አብሮ የሚሰራው፣ 20 ባንኮችን ዘርፈው፣ ትምሕርት ቤቶችን
እንዯ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ በመጠቀም ሰራዊት አሰሌጥነው፣ ዜጎችን በማሰቃየት ሊይ የሚገኛው በምዕራብ ወሇጋ
የምንቀሳቀሰው የኦነግ ሰራዊት በዯምቢድል ዩኒቨርስቲ የአማራ ተወሊጅ የሆኑ በአብዛኛው ሴቶች የሆኑ ተማሪዎችን ከ2
ወር በሊይ አግቶ በመያዝ የሽብር ተግባር እንዱፈጸም አዴርጓሌ።
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እንዱሁም የዚህ የጠበብ ዘረኞች አገዛዝ ቁንጮ አገራችንን የውጭ ጠሊቶች ሳውዱ አረቢያ፣ አረብ ኤሜሬትስ፣ ኳታር፣
ግብጽና የምዕራብ አገሮች መጫወቻ አዴርጓሌ። የአገሪቱን ትሊሌቅ የኢኮኖሚ ተቋማትን አየር መንገዴን ፣ ቴላን፣ ባንክና
መብራት ኃይሌን በእንቤስትሜንት ስም ሇመሸጥ በማስማመቱ በኖርዌይ የሰሊም የኖቤሌ ተሸሊሚ አዴርገውታሌ። በሕዝብ
ሊይ የሚዯርሰው ዘርፈ ብዙ በዯሌ ማሇትም ግዴያ፣ ማፈናቀሌ፣ ሰውሮ ማጥፋት፣ ከስራ ማስወገዴ፣ከትምሕርት ገበታ
ተማሪዎችን ማስወገዴና አግቶ መያዝ፣ የዜጎች ስብአዊና ዱሞክራሲያዊ መብቶች ረገጠ፣ የእምነት ተቋማት ቃጠልና ዝርፊያ
እንዱሁም የካህናትና ምዕመናን ግዴያ በሰፊው በቀጠሇበት በአሁኑ ወቅት ሇአገራቸው ስሌጣኔና እዴገት፣ሇሕዝባቸው የኑሮ
ሁኔታ መሸሸሌ ሲለ ሰማዕታት የሆኑ ታገዮች የሰጡትን የአዯራቃሌ የራሱ፣ ዴርጅቱ ያነሳቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች
እንዱመሇሱ የማይፈሌጉ አንጃዎችና አስመሳዮች ይህን ዘረኛ የአገርና የሕዝብ ጠሊት የሆነውን አገዛዝ የላሊ ስም በመስጠት
አገር ወዲዴና የሇውጥ ቡዴን ነው በማሇት የህዝቡን ትግሌ ሇመጉዲት በመቅነዝነዝ ሊይ ናቸው። የአሁኖቹ የኢሕአፓ ስም
ሰራቂ አንጃዎችና አስመሳዮች እንዯነ ነሲቡ ዓይነቶች ኢሕአፓ ሳይሆኑ በዴርጅቱ ስም የሚነግደ መሆናቸውን የቀዴሞ
አባሊትና ሕዝብ ነቅቶ በመጠበቅ ሇውሸታቸው ቦታ ሳይሰጥ ፣ የምርጫ ቯሌታቸውንም ከግምት ውስጥ ሳያስገባ በጊዜያዊ
የሽግግር መንግስት ምስረታ መንገዴ ሕዝባዊና ዳሞክራሲያዊ ቋሚ መንግስት ሇመምስረት ሁለም የህብረተሰብ ክፍሌ
ትግለን መቀጠሌ አሇበት ። እውነት ተዯብቆ እንዲይቀር ኢሕአፓ የሀቀኞች ቤት መሆኑን በተሇይ የቀዴሞና የአሁኑ አባሊት
የዴርጅቱን የትግሌ ታሪክ ሇአዱሱ ትውሌዴና ሇላሊውም ህዝብ በማስተማር ግዳታዎችን መወጣት ያስፈሌጋሌ።
ዴሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው!!
እውነት ተዯብቆ አይቀርም!!
የሽግግር መንግስት ይመስረት!!
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