
አቻምየለህ አደናጋሪ ውሽትህ አቻምየለውም! 

ከሰቦቃ ጎጃሜ 

ይህ ጉድ በክፍል አምስት (አራቱን አላነበብካቸውም)  “ኢሕአፓ በተፈጠረ በአምስተኛ ወሩ  . . . ያወጣው የትግል ዘዴ 

መመሪያ የሆነው “ Hand Book  on elementary notes on revolution and organization”  የኢሕአፓ ጽሁፍ ነው 

በማለት ይዋሻል። ሃቁ ግን ጽሁፉ Prepared by Executive Council of ESUNA, August 1972 የሚለውን ሆን ብሎ 

ዘሎታል።  ሰውየው መጽሃፉን ያነበበው አይመስለኝም። Revolution የሚለው ቃል ስለማይወድ መጽሃፉን አጥላልቶ ኢሕ 

አፓን ለማጥቆር የተንደረደረበት መሰሪ መንገዱ ነው። በዚያ ክፍል አምስት ጭምልቅልቅ ያለ መስመር የሌለው አዕምሮው 

ከታወከ የሚወጣ የሚመስሉ ያልተቀናጁ ሃሳቦችን ባልተቀናጁ አረፍተነገሮች ለመስበክ ሲባክን አስተውዬ አዝኜለታለሁ።  

ክፍል ስድት ብሎ የዘላበደው ያንኑ የታወከ መንፈስ የሚተነፍስ ነው። ሰውየው ተልኮ አለው። ተልኮው ከኢትዮያውያን ጎን 

ለመቆም እንዳልሆነ ለመረዳት ታሪኩን ወደ መቀሌ ገስግሶ መመርመር አያስፈልግም። “የኢሕ አፓን ጸረ ኢትዮጵያዊነነት . .  

“ በማለት የሚጽፈው በህሊናው አባባሉ ውሸት  እንደሆነ ያምናል። ኢሕአፓን ለመኮነን የሚያስችሉኝ  የራሱ ጽሁፎች 

አሉኝ ባዪ ይህ ግለሰብ የተጻፉትን በውል አንብቦ መረዳቱን አጥብቄ እጠራጠራለሁ። ኢሕአፓን ያለመውደድ መብቱ ነው። 

በመዋሸት ግን የድርጅቱን ፍጹም ኢትዮጵያዊነት በውሸት ማጥላቱ መብቱ አለመሆኑን ግን ላሳውቀው እወዳለሁ።  

ሰውየው በአማርኛ የተጻፉትን አወላግዶ ከተረዳው የትውልድ ቓንቓው ያልሆነውን እንግሊዝኛ ባይረዳው አይደንቀኝም። 

በዚህ በክፍል ስድስት ጽሁፉ ራያና ቆቦ እየረገጠ ማለትም ዕውነቱን ውሸት ውሸቱን ዕውነት አድርጎ ለማስረዳት የፈጀው 

ማገዶ ጥቂት አይደልም። ኢሕአፓን ለማጥላላት የሱማሌውን ሰይድ ባሬንና የውኪሊክሱን ሰነድ እጣሞ ያቀርባል። ደርግን 

ያናወጠውን ያን በኢሕአፓ የተመራው ሕዝባዊ አመጽ ከደርግ ሞት ማግስት ሕዝቡ የራሱ መንግስት ባለቤት እንደሚሆን 

ምናልባትም የሽግግሩን መንግስት ኢሕአፓ ሊወስደው እንደሚችል ደርግ፣ የአሜሪካን መንግስትና ሌሎቹም ገምተው ነበር። 

ሰይድ ባሬ ያንን ቢገምት ልዩ የሚሆንበት ምክንያት አይታየኝም። ኢሕአፓ ስልጣን ሊይዝ ይችላል ብሎ ሰይድ አስቦ ሊሆን 

ይችላል። ኢሕፓን እንደፈለገኝ አደርጋለሁ ብሎ ባሬ አስቦ ከሆነ ልክ እንደ ቀበሮዋ “ የበሬ  . . .  ይወድቅልኛል” ምኞት 

ነውና አቶ ዋሾው አቻምየለህ ለማወናበድ ከቶም አትድከም። 

ይህ ጉደኛ ዋሾ ሰው ኢሕአፓ መንግስት ሲሆን ኤርትርራን፣ የኢትዮጵያ  ሱማሌን፣ኦሮሞን፣ ትግራይን፣ ባሌን፣ ሃረርጌን፣

ሲዳሞን ለማስገንጠል እንዳለመም ክድርጅቱ ልብ ውስጥ ገብቶ ዕውነቱን ያገኘ ይመስል ሊያሳምነን ይደክማል። ይህን ሁሉ 

ግዛት አስገንጥሎ ምኑን ለመግዛት ነበር የኢሕአፓ እምነት አቶ ዋሾው? ዋሽተህ ትኖርና ትሞታለህ እንጅ የኢሕአፓን 

ኢትዮጵያዊነት በምንም መልኩ ለታጠቁር አትችልም፣ አይሆንልህምና አርፈህ ተቀመጥ። 

የሶማሌው አምባሳደር ሳምሶናይት ሙሉ የኢሕአፓን ሰነድ ለማውጣት ሲል ቦሌ አሮፕላን ማረፊያ ላይ መያዙንም አቶ ዋሾ 

ያስደምጠናል። ደርግ ይህ አምባሳደር የኢሕአፓን ሰነድ ይዞ ሊወጣ ሲል ሶስት ጊዜ ሳምሶናይት ቀምቶበታል ይለናል። 

የሚገርም ነገር እኮ ነው። አቶ ዋሾ ረሳው መሰለኝ  እንደአተራረኩ  አምባሳደሩ አራት ጊዜ አራት ሳምሶናይት ተይዞባቸዋል 

ማለት ነው።  ስለ ተስፋዬ ደበሳይ አማሟት የተባሉት ግለሰቦች ማለትም ክፍሉ ታደሰና አዳነች ፍሰሃዬ በሕይወት ስላሉ 

ሊያምኑለትም ወይም ላያምኑለት ይችላሉና በዚህ መተው ይመረጣል። መልዕክቱ ግን መኢሶንን ነጻ ለማውጣት ይመስላል 

ካልተሳሳትኩ።  

ስለ ኢሕአፓ ማጥላላት ሲፈለግ ኢያሱ ዓለማየሁን ከየትም ጎትቶ ማምጣት የተለመደ ጉዳይ ነው። ኢያሱን ለማጥቆር የጣሊያን 

ሶሻሊስት ፓርቲ፣ የጣሊያን ሕግ መወሰኛ፣ የጣሊያን መንግስት ሁሉ ወዳጆቹ እንደሆኑም ይነግረናል። የአማርኛ አጻጻፉ 

ጠፍቶበት ነው እንጅ ጣሊያን ኢትዮጵያን የወጋችው በኢሕአፓው አመራር ኢያሱ ዓለማየው ድግፋ ነው ለማለትም ልቡ 

ተመኝቷል። ስለ ፋሽዚምና ኮሚኒዝም ልዪነት ስለማታውቅ ማንም አስረዳን ብሎ አይጠይቅህምና አትፍራ። ኢያሱ  



ኤርትራዊ ነውም ተብለናል። ታዲያ ምን ችግር አለበት? በርካታ ኤርትራውያን እኮ በኢትዮጵያዊነታቸው ያምናሉ። 

ብዙዎቻችን ወያኔ አንወድም። የወያኔ መሪዎች ሁሉም የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ይህ ማለት ግን ትግሬ የሆነ ሁሉ ወያኔ ነው 

ማለት አይደለም። እጅግ በጣም በርካታው የትግራይ ሰው በኢትዮጵያዊነቱ ያምናል። አንዴ የጣሊያን፣ አንዴ የኤርትራ ሌላ 

ጊዜ የሱማሌ ሰው የምታደርገው ኢያሱ ዓለማየሁ ከተማሪነት እድሜው ጀምሮ ለናት አገሩ ኢትዮጵያ ሕይወቱን የሰጠ ብርቅዬ 

የኢሕአፓ አባል ነው። አንተን የአይጥ ዋሻ ውስጥ አንሰህ ተደብቀህ በነበር ጊዜ ዛሬ የምታጥላላው ኢያሱ ለኢትዮጵያና 

ለሕዝቧ ነጻነት ታች ላይ በማለት ይታገል ነበር።  

አንድ ምክር ልስጥህ። ልብህ በጥላቻ ተወጥሮ ይፈነዳል እንጂ ዶሴዎችን ወይ አጣመህ ብታቀርብ ወይም የቓንቓ ችግርህ 

ያልተባለውን ቢያስቀባጥርህ ኢሕአፓን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ገንጥለህ ልታወጣው በፍጹም አትችልም። ደግሞ ስትጽፍ 

አዕምሮህን ሰብሰብ አድርገህ ጻፍ። ቁጣና ብቀላ ልሳንና አስተሳሰብን ያበላሻሉ። ወያኔ የቅርቡ ጠላታችን እያለ አንዴ ከጣሊያን 

አንዴ ከሱማሌ  ምን ያጣላሃል? ኢሕአፓን መጥላት መብትህ ነው። ኢሕአፓ ያልሆነውን አታድርገው።  

ማለት እንኻን ባልተገባኝ ግን በጣም ስላሳቀኝ ልናገረውና ጽሁፌን ልዝጋው። ለጋደኛዬ እስቲ ይህችን ጽሁፍ አርምልኝ ት። 

ስለምንድነው የጻፍከው አለኝ። አቻምየለህ የተባለው ዋሾ ሰው በኢሕ አፓ ላይ ስለጻፈው መጠነኛ ምላሽ ለመስጠት ነው 

አልኩት። ሳቀብኝና “ አቻምየለህ ማለት በአፉ የሚ . .  .   ሰው ነው። አትጨነቅ” ብሎኝ አረፈው።  

 


