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የአንጃታሪኩቃሌኪዲንማፍረስ፣ክህዯት፣ሇስሌጣን መስገብገብና 
በአገርና በሕዝብ ሊይ ከፍተኛ ወንጀሌ መፈጸምነው። 

 
ከሳሙኤሌ ዲዊት 

ወሊይታ ሶድ፤ ኢትዮጵያ  
 

አንጃ ምንዴነው? ተግባራቱስ ምን ምን ናቸው? 

ወጣቱ ትውሌዴ እንዱያውቀው አንጃ ምንዴነው? በአጭሩ አንጃ ማሇት በአንዴ ዴርጅት ወይም ፓርቲ መዋቅር ወስጥ 

የሃሳብ ሌዩነቶችን በግሌጽ አቅርቦና ተወያይቶ ከማሳመንና ከማመን ይሌቅ ያንን ሃሳብ በሚያራምደ ጥቂት ስዎች ብቻ 

ተዯብቆ ዴርጅቱን በመቦርቦርና በመክፈሌ ተገንጥል የመውጣትና የማፍረስ ተግባር የሚያራምዴ ማሇት ነው፡፡ የአንጃ ዋና 

ዋና ተግባራት ብዙ ናቸው፡፡ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ  ቀዴሞ  የነበረበትን  ዴርጅት ሇማፍረስ ውስጥ ሇውስጥ መስራት፣ 

የዴርጅቱን ዯንብና ሕግ  መጣስ፣ ሇውይይት በር መዝጋት፣ ከዴርጅቱ ተነጥል በመውጣት የዴርጅቱን ሚስጥሮች ሇጠሊት 

መስጠት፣ በዴርጅቱ ውስጥ በነበሩበት ወቅት የሚያውቁትን አባሊት በማጋሇጥ ሇጠሊት መረጃ ማቀበሌና አዯጋ ማዴረስ፣ 

ከጠሊት ጋር በመሆን  የዴርጅቱን አባሊት መግዯሌና ማስገዯሌ፣ ስሇሊ ማካሄዴ ፣ ሕዝብን ሇማወናበዴ ከጠሊት በሚሰጣቸው 

ዴጋፍ ቀዯም ብሇው በነበሩበት ዴርጅት ስም እንቅስቃሴ ማዴረግ ወይም ተሇጣፊ መመስረት፣በዴርጅት ውስጥ ሆነው 

የውሸት መረጃዎችን በማናፈስ አባሊትን ሇመከፋፈሌ በሌዩሌዩ ዘዳዎች ጥረት ማዴረግ የሚጠቀሱ ናቸው። የዚህ ሁለ ጥፋት 

የመጨራሻ ግቡ ከጠሊት ወግኖና ከእግሩ ስር ወዴቆ  ህዝብን ክድ ስሌጣን ሇማግኘትና ፍርፋሪ ሇመሌቀም ነው። ይህ 

ሇመሆኑ በተሇያዩ ዴርጅቶች የተፈጠሩትን አንጃዎች ታሪክ ማጤኑ አስፈሊጊ ነው። በዚህ ትንሽ ጽሁፍ በኢሕአፓ ውስጥ 

ተፈጥረው የነበሩት አንጃዎች በዴርጅቱና በአባሊቱ ሊይ የፈጸሙትን ወንጀሌና በመጨረሻም የወገኑት ጠሊት በዋናዎቹ የአንጃ 

መሪዎች ሊይ የወሰዯውን እርምጃ ባጭሩ አቀርባሇሁ። 

ይህን ጽሐፍ ሇመከተብ ምክንያት የሆነኝ የወያኔ/ኢህአዳግ ሹም ወዯ ሰሜን አሜሪካ በሄዯበት ወቅት ‘ሇመጀመሪያ ጊዜ 

ጠቅሊይ ሚኒስትሬ የምሇው ሰውአገኘሁ’ ያሇው በ2007 እንዯ አውሮፓ አቆጣጠር የዛሬ 12ዓመት ከዴርጅቱ  ሌዩ ጉባኤ 

ሉገኝ ሄድ ከላሉቱ 9 ሰዓት (3:00am)  የጠፋውና ጥቂት ተባባሪዎቹን ይዞ  አንጃ ፈጥሮ የነበረው ግሇሰብ(መርሻ ዮሴፍ) 

ሶስት ግሇሰቦችን ይዞ በሹሙ እገዛ ሕገወጥ ተግባር በመፈጸም በኢሕአፓ ስም አዱስ አበባ የገቡትና(በዴርጅቱ አባሌነት 

የማይታወቅ የኪራይ ድ/ርጭምር) በተሇያዩ ጊዜ  ከዴርጅቱ ሊይ አንጃ ፈጥረው የወጡ፣ የዯርግ መንግስትና የውጪ አገር 

መንግስታት  ሰሊይ ሆነው ኢሕአፓንሲያጠቁና ሲያስጠቁ የነበሩ፣ የተሰዉት ጓድች የሰጡትን አዯራ የረሱና  ሇኢትዮጵያ 

ሕዝብና ሇአገራቸውየገቡበትን ቃሌ ኪዲን ሇግሌ ጥቅምና ሇስሌጣን  ጥም የሸጡ አንጃዎችና በ1984ዓ/ም  ወዯ አዱስ አበባ 

ሔዯው ፎረም 84ን ፈጥረው ሇወያኔ አገሌግልት ሲሰጡ የነበሩ የስሌጣን ጥመኞችና ከሃዱዎች የኢህአዳግ ሹም ካዴሬዎች 

ባዲረጉት እገዛና አባልቻቸው በሞለበት አዱስ አበባ ሊይ አዯረግን ባለበት ስብሰባ ሊይ የፈጸሙት ክህዯት ነው። 

አንጃ ከኢሕአፓ ወጥቶ ከዯርግ ጋር 

ኢሕአፓ በወቅቱ ያቀረባቸውን በህዝብ ዘንዴ ብዙ ዴጋፍ የነበራቸው መሰረታዊ ጥያቄዎችን መሬት ሊራሹ፣ ጊዜያዊ ሕዝባዊ 

መንግስት ከሁለም  የህብረተስብ ክፍሌ ይመስረት፣ ዱሞክራሲ ያሇገዯብ ይፈቀዴ፣ የሃይማኖት እኩሌነት ይከበር፣ የሴቶች 

የእኩሌነት መብት ይከበር፣ ትምህርት ሇሁለም በእኩሌነት ይሰጥ፣ ሴክተር ሪቪው ይነሳ፣ ፍትህ ሇሁለም በዕኩሌነት ይሁን፣ 

የሕግ የበሊይነት ይከበር፣ ዯርግ ወዯ ምሽጉ ይመሇስ ወዘተ በማሇት ትግሌ በሚያካሄዴበት ወቅት ወታዯራዊ መንግስት 

ስሌጣን ሊይ ይቆይ ያሇውበ1969ዓም የተፈጠረው የመጀመሪያአንጃ አሇኝ  ያሇውን ጥያቄ ሇአባሊት  ዴርጅቱ  ሌኮ ባሇበት 

ወቅት ከዴርጅቱ እውቅና ውጪ የዴርጅቱን ዯንብ ጥሶ ሇውይይይት በር በመዝጋት አንጃ ፈጥሮ ተገኘ። ከዚያም የአንጃው 

ተከታዮች  የዯርግ አገዛዝ መሳሪያና ካዴሬ በመሆን  የዴርጅቱን መዋቅር አጋሇጡ፣ በዴርጅቱ ውስጥ በነበሩበት ወቅት 

የሚያውቁትን አባሊት ስም ዝርዝር፣ የዴርጅቱን ንብረትና ገንዘብ ሇአገዛዙ በመስጠትና በማጋሇጥ፣ በግዴያ ሊይም  በመሳተፍ 

በዴርጅቱ ሊይ ከፍተኛ አዯጋ አዯረሱ።  አባሊት እንዱታሰሩ፣ የተሇያዩ ሰቆቃዎች እንዱዯርስባቸው፣ አገር ጥሇው እንዱሰዯደ 

አዯረጉ፤አስዯረጉ።የዯርግ ስርዓት ስሌጣን ሊይ እንዱቆይ ትሌቅ ሚና ተጫውተው ኢሕአፓና ሕዝብ በተፈጸመው 

እመቃእንዱዯካሙበማዴረግ በአገር ውስጥሲንቀሳቀሱ የነበሩት ገንጣይ፣ አስገንጣይ፣ ላልች ጠባብና ዘረኛ ኃይልች 

እንዱሁም የቅርብና  የሩቅ  የውጭ  የኢትዮጵያ ጠሊቶች እንዱጠናከሩ አስተዋጽኦ አዯረጉ።እንዯ አጼ ቴዎዴሮስ አንዴ ጥይት  
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እስከሚቀር ዴረስ ኢትዮጵያን እከሇከሊሇሁ ሲሌ የነበረው፣ የአገሪቱን  ምርጥ የጦር መሪዎች ገዴል፤ ጦሩን ያሇመሪ 

በማስቀረት፣ ከኢትዮጵያ የውጭ ጠሊቶች በማበር  አገር ጥል ወዯ ዚምባቡዌ የሸሽው ኮልኔሌ ያንን ጀግና ኢትዮጵያዊ 

ትውሌዴ ገዴል ስሌጣን ሊይ እንዱቆይ  አዯረጉ፤ አገራችን አሁን ሊሊችበትምሁኔታ መዴረስ የራሳቸውአስተዋጽኦ አሇ።

የመጀመሪያው አንጃ መሪብርሃነ መስቀሌ ረዲ ከዴርጅቱ ተሇይቶ በሰሜን ሸዋ የመሬትን አዋጅ ተቃውሞ ከነበረው ፊውዲሌ 

ጋር አብሮ ከመስራቱም ላሊ ሇአገዛዙ እጅ ሰጥቶ በ120 ገጾች ዴርጅቱን የሚያወግዝ ጽሁፍ አቅርቦ ነበር በወቅቱ የቴላቪዝን 

መምሪያ ኃሊፊ በነበረው ግሇሰብ አማካይነት በሶስት ገጽ አጥሮ ሇፋሽስቱ መንግስቱ ኃይሇማርያም እንዱቀርብ ተዯርጎ ነበር። 

ፋሽስቱ ግን ገዯሇው። የነበሩበትን ዴርጅት ክድ፣ሇስሌጣን መስገብገብና ከጠሊት ጋር ማበር ውጤቱ ይህ ነበር። 

አንጃ በኢሕአሠውሰጥ 

በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ሠራዊት (በኢሕአሠ) ውስጥ  አንጃ የተፈጠረው በአሲምባ ውስጥ ነበር። ይህ አንጃ በእነ 

ተስፋዬ መኮንን የተመራ የጥቂት ግሇሰቦች ቡዴን ዴርጅቱን ክድ ከዯርግ በተዯረገሇት እርዲታ ማሉሪዴ ( ማርክስስት 

ሉኒኒስት ሪቮለሽነሪ ዴርጅት) የሚሌ ዴርጅት መስርቶ ከዯርግና በወቅቱ ከዯርግ ጋር ከወገኑት ከመኢሶን፣ ከወዝሉግ፣ 

ከሰዯዴና ከኢጭአት ጋር በመሆን በኢሕአፓና ሇውጥ ፈሊጊው የሕዝብ ክፍልች ሊይ የዘመተ ነበር። ሁሇተኛው 

በ1979(1971ዓም)  የተፈጠረው የተሰጠውን የሰራዊት ግዲጅ ወዯ ጎን  በመተው መዯረግ የማይገባቸውን ስብሰባዎች 

በማካሔዴ በዴርጅቱ አመራር አባሊት ሊይ እርምጃ ሇመውስዴ ሲያሴር የተገኘ ከመሆኑም በሊይ፣ ሰራዊቱ እንዱበታተን  

ሇማዴረግ ከፍተኛ ጥረት አዴርጓሌ። በሰራዊቱ ውስጥ  አንጃ  እንዱፈጠር ዋናውን ሚና ሲጫወቱ የነበሩት የዯርግና የወያኔ 

ሰሊዮች መሆናቸው መጨራሻ ሊይ በወሰደት  ስምሪታቸው ታውቋሌ። የዯርግ ሰሊዮች የነበሩት ወዯ አዱስ አበባ ተመሌሰው 

ስሌጣን ሊይ ተቀምጠው አገዛዙን አገሌግሇዋሌ። በመጨረሻም የወያኔ ሰሊዮች የነበሩት ኢህዱን (የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ዱሞክራሲያዊ ንቅናቄ) የሚባሌ ዴርጅትበማቋቋም  የኢትዮጵያን ሕዝብ ሌብ ሇማግኘት ኢትዮጵያዊ አጃንዲ ያሇው ዴርጅት 

መስል በመቅረብ  ሙለ በሙለ  በወያኔ ትእዛዝ  እየተመራኢትዮጵያን በአዯጋ ሊይ ጣሇ። ሲመራ የነበረውም በእነ በረከት 

ስምኦን  በታምራት ሊይኔና በመሳሰለት ነበር። ዋና ዓሊማም የኢሕአፓ ወኪልች እኛ ነን በማሇት ሕዝብን ማወናበዴ ነበር ።

የሰሩት ጥፋቶችም ብዙ ናቸው። ከወያኔ ጋር በማበር አገር ከፋፋይ የሆነውን የወያኔ ህግ መንግሥት ተግባራዊ እንዱሆን፣ 

የዘርና የቋንቋ  ፌዳራሉዝም ን በአገሪቱ ሊይ ተፈጻሚ እንዱሆን በማዴረግ፣ በመሇስ ዜናዊ ትእዛዝ ወዯ ብአዳን(ብሔረ 

አማረ ዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ) በመሇወጥ በአማራ ወገኖቻችን ሊይ ግዴያ፣ እስረት፣ ማፈናቀሌ፣ የኢኮኖሚ ዝርፊያ፣

ባጠቃሊይም በፖሇቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ዘርፎች በኩሌ ከፍተኛ በዯሌ ፈጽመዋሌ። 

አንጃ ከወያኔ ጋር ሇመሥራት ያዯረገው ያሊሰሇሰ ጥረት 

በረከት ስምኦን የተባሇው የዚህ ቡዴን አባሌ በአማራ ሕዝብ ሊይ ሲፈጽም ከነበረው ግፍ ላሊ በዯቡቡ የአገራችን  ሌዩሌዩ  

ክፍልች ሇመብታቸው የሚታገለ ህዝቦችን ዴምጽ ሇማስገዛት ጦር አስዘምቷሌ።ሇምሳላ በ1992 ዓም (2000በፈርንጆች 

አቆጣጠር)በሀዱያ ዞን በተዯረገው የተወካዮችና የክሌሌ ምክር ቤቶች ምርጫ ወቅት ሕዝቡ የተቃዋሚ ዴርጅት አባሊትን 

በመምረጡ በ1993ዓም(2001 በፈርንጆች አቆጣጠር) የዞንና የወረዲ ምክር ቤት አባሊት ምርጫ ከመካሄደ በፊት በዞኑ 

ውስጥ ባለ ቀበላዎችና ወረዲዎች ብዛት የጦር ሰራዊት በመመዯብ የተወካዮችና የክሌሌ ምክር ቤቶች ምርጫ በተካሄዯበት 

ወቅት ትግሌ ያካሄደ በነበሩ ታጋዮችና ተከታዮቻቸው ሊይ እስር፣ ማፋናቀሌ፣ በሴቶችና በሌጀገረድች ሊይ ወሲባዊ ጥቃት 

በማዴረስ፣ እንዱሁም ህዝቡን በማስፈራረት የሰነሌቦና ሽብር በመፈጸም እስከ 1997ዓም ምርጫ ሇማካሄዴ ጥቂት ወራት 

እስከሚቀር ዴረስ ሇአራት ዓመታት ቆይቶ ከሊይ በተጠቀሰው ግሇሰብ በጎ ፈቃዴ ከዞኑ እንዱነሳ ተዯርጓሌ። 

ይህ ቡዴን በህዝብና በአገር ከፈጸመው ወንጀሌ ላሊ ኢሕአፓንሇማጥቃት በከፍተኛ ዯረጃ ተንቀሳቅሷሌ።የወያኔ/ኢህአዳግ 

አገዛዝ በጠቅሊይ ሚኒስቴሩ ጽ/ቤት ባቋቋመው የኢሕአፓን እንቅስቃሴ በሚከታተሇው ኮሚቴ ውስጥ አባሌ በመሆን፣ 

ከሰሜን አሜሪካ ከበዯ ዯስታና ብስራት መኩሪያ የተባለ የኢሕአፓ አባሊትን በገንዘብ በመግዛት ፎረም 84 የተባሇውን 

ቡዴን በመቋቋም በኢሕአፓ ሊይ ጥቃት ሇመፈጸም ቢሞክርም ኢሕአፓና አባሊቱ  ባዯረጉት ጥንቃቄ በነበረበት ትግሌ ይህን 

የስሌጣን ፈሊጊ፣ አጫብጨብና ቅጥረኛ ቡዴን ከጥቅም ውጪ እንዱሆን አዴርገዋሌ። ጥቂቶች ግን ሇወያኔ ታማኝ ሆነው 

በመገኘታቸው ሇስሌጣን በቅተው በአገራችንና በህዝባችን ሊይ ከወያኔ ጋር በመሸረክ ትሌቅ ወንጀሌ ፈጽመዋሌ። የጊዜ ጉዲይ 

ነው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ የስሌጣኑ ባሊቤት ሲሆን መጠየቃቸው አይቀርም። 
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ይህ በበረከትና በወያኔ የዯህንነት ኃሊፊ ከነበረው ጌታቸው አሰፋ ጋር በመሆን በኢሕአፓ ውስጥ ሶስተኛ አንጃ ሇመፍጠር 

በዴርጅቱ ውስጥ በነበሩ ቅጥረኞቻቸው በኩሌ ብዙ ጥረት አዴርገዋሌ። ኢሕአፓ ወያኔን ይቅርታ ጠይቆና አቪዲቢት ፈርሞ  

አገር ቤት መግባት አሇበት የሚሇውን ሀሳብ የሚያነሱ ግሇሰቦች በዴርጅቱ ክፍተኛ አመራር ኮሚቴ ዯረጃ  በመፈጠራቸው 

ይህ ጉዲይ ሇአባሊት ወርድ ውይይት በአባሊት ተዯርጎ  ያነሱት ሀሳብ ውዴቅ ሆኗሌ። በአባሊት ሀሳባቸው ውዴቅ የሆነበት 

ምክንያት  የኢትዮጵያና የሕዝቧ ቁርጠኛ ጠሊት የሆነውን ወንጀሇኛውንና ከሃዱውንወያኔ፤ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ 

ሇኢትዮጵያና ሇህዝቧ ጥቅም የቆመው ኢሕአፓ ይቅርታ መጠየቅ የሇበትም። ይህ የሽንፈትና የተንበረካኪነት ሀሳብ ነው 

በማሇት ነው። ግሇሰቦቹ የአመራር ኮሚቴ ውስጥ ከሚያነሱት ጥያቄ ሉቆጠቡ ባሇመቻሊቸው ጉዲዩ ሇአባሊት  እንዯገና ቀርቦ 

አባሊት አስቸኳይ የዴርጅቱ ሌዩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ተካሄድ ሇጉዲዩ እሌባት እንዱሰጥ በወሰኑት መሰረት በጥቅምት ወር 

1998ዓ/ም (2007 በፈረንጆች አቆጣጠር) የዴርጅቱ ጉባኤ በሚካሄዴበት ወቅት መፍትሔ እንዱገኝ ያቀረቡትን ጥያቄዎች 

ሳያቀርቡ የሶስተኛው አንጃ መሪ አቶ መርሻ ዮሴፍ በውዴቅት ላሉት ከነበረበት ሆቴሌ ሲጠፋ፤ የቀሩት ጥቂቶችም በጉባኤ 

ሊይ ቀርበው ሀሳባቸውን ሳያቀርቡ የዴርጅቱን ዯንብ ጥሰው ስብሰባውን እረግጠው ወጥተዋሌ። ከዚያም ኢሕአፓ 

(ዳሞክራሲያዊ) በማሇት በዴርጅቱ ሊይ ተሊጣፊ አቋቁመው ኢሕአፓንና ኢትዮጵያን ሇመጉዲት ከሚሰሩ ሬዱዮ ጣቢያዎች 

ጋር በመቅረብ በዴርጅቱ ሊይ ዘምተዋሌ። ብዙ ሳይቆዩም ተከፋፈለ። አንዳ ኢሕአፓ ትንሳኤላሊ ጊዜ ኢሕአፓ አንዴነት 

በማሇት ሕዝብን ሇማወናበዴ ሞከሩ። የትም መዴረስ አሌቻለም።   ከበረከት ስምኦንና ከወያኔ ዯህንነት ኃሊፊ ጌታቸው 

አሰፋ ጋር ግንኙነት ፈጥረው ከወያኔ ጋር ሇመስራት ጥያቄ ቢያቀርቡም መሇስ ዜናዊ አይረቡም በማሇት ሉቀበሊቸው ፈቃዯኛ 

ባሇመሆኑ በአየር ሊይ ቀሩ። ከዚያም ከዴርጅት ወዯ ዴርጅት በመዝሇሌ ሸንጎ የሚባሇውን ዴርጅት መስርተው ከወያኔ ጋር 

ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ሇመስራት የጣሩ ጉድች ነበሩ።ይህን ኢሕአፓ( ዱ= ዱሞክራሲያዊ)በሚሌ ስም ህዝብን ሲያወናብዴ 

የነበረውን አንጃ  ልጎ፣ አርማ፣ ሕጋዊ ሰውነትና በዋሽንግተን ጽ/ቤት ያሇው እውነተኛው ኢሕአፓ በፍርዴ ቤት ከሶ 

ከሕገወጥ ዴርጊታቸው አስቁሟሌ።ይህ ከሃዴ፣ የስሌጣን ፈሊጊና ሴራኛ የጥቂቶች ጥርቅምሸንጎ በሚባሌ  ዴርጅት ዙሪያ 

በሚሽከረከሩበት ወቅት ነው የአሁኑ ጠቅሊይ ሚኒስቴር ነኝ ባይ የወያኔ ሹም  ዱሲ በመጠበት ጊዜ  ጠቅሊይ ሚኒስቴሬን 

አገኘሁ ያሇውን ከ12ዓምት በፊት ከዴርጅቱ ከወጣሁ አንጃ መሪ ከመርሻ ዮሴፍ ጋር በመመሳጠር በኢሕአፓ ስም አገር ቤት  

እንዱገባ ሁኒታዎችን አመቻችቶ የጋበዘው። 

 

የአንጃ የሥሌጣን ሰግብግብነት ከገዲይና አገር አጥፊ ጋር አብሮ ሇመሰሇፍ የሚያዯርገው ሩጫ 

ሇ28ዓመታት የወያኔ/ኢህአዳግአገሌጋይ በመሆን፣ የስሇሊ ተቋሙ (ኢንሳ = የኢንፎርሜሽን  መረብ ዯህንነት ኤጄንሲ) 

ከፍተኛ ባሇስሌጣን ሆኖ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ስሌክና ኢሜሌ በመጥሊፍ ከፍተኛ ሰቆቃ እንዱፈጸም ባዯረገው፣280 

የሬዱዮ ጣቢያዎች፣ ቴላቪዥን ጣቢያዎች፣ ዴረገጾች፣ ላልች ብዙሃን መገናኛዎችን  የኢትዮጵያ  ህዝብ እንዲይጠቀም 

በመጥሇፍና በመዝጋት ትሌቅ ሚና በነበረው፣ ባሁኑ ወቅት የአሜሪካና የምዕራባውን፣ የሳውዱ አረቢያ፣ የኳታርና የአረብ 

ኤሜሬትስ ጥቅም ሇማስጠበቅ በቆመውበአቢይ   አገዛዝ  ስር አገሪቱና ህዝቧ  ሇአገርና ሇውጭ  ጠሊቶች 

ተጋሌጠውበሚገኙበት ፣በጽንፈኞችና በአገዛዙ የጸጥታ ኃይልች ዴጋፍ በወገኖቻችን  ሊይ ግዴያና ጭፍጨፋ በግፍ  

በሚፈጸምበት፣ በአገራችን ታሪክ ታይቶና ተፈጽሞ የማይታወቅ ወገን በወገን የማያዯርገው ሰው ገዴል አስካሬን መንገዴ 

ሇመንገዴ በሞተር ብስክላት በሚጎተትበት፣ በግፍ የተገዯለ ዜጎቻችን አስካሬን በተወሇደበት አካባቢ አይቀበርም፤ ላሊ 

ቦታም መወሰዴ አይቻሌም፤ ሇጅብ ነው መስጠት ያሇበት በሚባሌበት፣ ሰው እግር ወዯሊይ አንገት ወዯታች ተዯርጎ ተሰቅል 

በሚገዯሌበት፣ ሇዘመናት ያፈሩት ሀብትና ንብረት በሚወዴምበት፣ በእምነት ተቋማት ሊይ ቃጠል በሚፈጸምበት፣ 

በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ብዙ ዘመን ከኖሩበት ቀዬ በሚፈናቀለበት፣በዜጎቻችን ግዴያ፣ ጭፍጨፋና ላልች ወንጀሌ 

በፈጸሙ ግሇሰቦች ሊይ እርምጃ በማይወስዴበት፣ ፍትህ፣ ሕግና የሕግ የበሊይነት በላሇበት፣ የስርዓቱ አፈኝና ላልች የሽብር 

ህጎች ባሌተነሱበት፣ የሰውን የመነገር መብትየሚከሇክሌ ረቂቅ አዋጅ እየተዘጋጀ በሚገኝበት፣ ኢህአዳግ የተባሇው የግፈኞች 

ስብስብ ዴርጅቱ አመራር ሊይ ያለ ግሇሰቦች ሊይ  ሇውጥ ሳያዯርግ ግፉን ሇመቀጠሌና የሇመደበትን ውንብዴናና ወንጀሌ 

በህዝብና በሀገር ሊይ ሇማካሄዴ የብሌጽግና ፓርቲ መሰረትን ብሇው የስም ሇውጥ ብቻ በማዴረግ የኢትዮጵያን ሕዝብ 

ሇስሌጣን የሚያበቃውን የሽግግር መንግስት ጥያቄ እምቢ ተብል ባሇበት፣ ሇ28ዓመታት  ሙለ በውሸት ስሌጣን ሊይ 

ሇመቆየት የተጠቀሙበትን የቯሌት ምርጫ ሇማካሄዴ ዝግጀት በሚካሔዴበት፣ ኢኮኖሚው ወዴቆ የሕዝቡ የኑሮ ሁኔታ 

እጅግ አስቸጋሪ በሆነበት፣ ሇአገር ዕዴገትና ስሌጣኔ በሁለም መሌኩ ወሳኝ ሚና የሚጫወተው ትምህርት ክህልትና እውቀት 
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ያሊቸው ዜጎች እንዲይመረቱ የትምህርት ሁኔታ ከዴጡ ወዯ መጡ እንዱሆን የትምሀርት ፖሉሲ ቀረጻ ባሇሙያዎችን አግሌል 

በወያኔ/ኢህአዳግ ካዴሬዎችና ኢትዮጵያን ጥገኛቸው ሇማዴረግ በሚፈሌጉ የውጭ ኃይልች  ሆን ተብል አገርን ሇመጉዲት 

በእቅዴ በሚሰራበት፣ ዜጎች በአገራቸው የጤና አገሌግልትና መዴኃኒት ሉያገኙ በማይችለበት፣  ከቦታ ቦታ ዝውውርና 

እንቅስቃሴ በተገዯበበት፣ የሲቪክና የሙያ ማሕበራት በነጻነት የመዯራጃት መብታቸው በተነፈገብት፣ የመምህራንና 

የተማሪዎች የአካዲሚክ ነጻነት በተከሇከሇበት፣ በተሇያዩ በእገሪቱ ባለ ዩኒቨርስቲዎች ዘርን መሰረት ያዯረገ ግዴያ 

በሚካሄዴበት፣  በየዩኒቨርስቲዎቹ የትምህርትና ላልች አገሌግልቶች በማይሰጥበት፣ ኢትዮጵያን ታሪክ አሌባ ሇማዴረግ 

ወጣቱ የእገሪቱን  ታሪክ እንዲያወቅ በተረኞች የአገሪቱ ታሪክ ሆን ተብል በሚዯሌዝበትና የውሸት ታሪክ በሚዘጋጅበት 

ባሁኑ ወቅት ይህ በአገርና በሕዝቡ ሊይ የሚፈጸመው ግፍና ወንጀሌ ከቁም ነገር ውስጥ ያሊስገባው የኢሕአፓን ስም ሰርቆ 

ወዯ አዱስ አበባ የገባው የአንጃ ቡዴን በቮሌት ምርጫእሳተፋሇሁ በማሇት ተረኞች የኢትዮጵያን ሕዝብ እንዱያጠቁ 

የበኩሊቸውንየተሊሊኪነት ሚና ሇመወጣት በመቅበዝበዝ ሊይ ናቸው።ይህ አንጃ በኢሕአፓ ታሪክ የማይታወቀውን የዴርጅቱ 

የበሊይ ጠባቂ(መሪ)፣ ሉቀመንበር የሚለ ርዕሶችንሇማያዝ ያሊቸውን ፍሊጎትና የስሌጣን ስግብግብነት አሳይተዋሌ።  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ  ያሇበት በኢሕአፓ ውስጥ ዋና ጸሓፊ ሆኖ ሇተወሰኑ ዓመታት ሲያገሇግሌ የነበረው ግሇሰብ(ብርሃነ 

መሰቀሌ ረዲ) ከዴርጅቱ የጋራ ውሳኔ ውጭ በግለ ኃሊፊነት ሳይሰጠውየተሇያዩ ጉዲዮችን  ሲፈጽም ከተገኘበት ወቅት 

ጀምሮኢሕአፓ ቢያንስ ሇ43 ዓመታት የሚመራው በከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ነው። ዴርጅቱ ሉቀመንበር የሇውም።ይህ 

አሰራር በዴርጅቱ ውስጥ አምባገነኖችናተክሇ ሰውነት ፈሊጊዎች እንዲይፈጠሩ ጠቅሞታሌ።  

በዴርጅቱ ውስጥ በየጊዜው የተፈጠሩ  አንጃዎች በሙለ ሉቀመንበር፣ሉቀመንበር  ሲለ ነበር፤ ዴርጅቱ ሉቀመንበር ይኑረው 

ይለ ነበር። ዓሊማቸው ተክሇሰውነት ሇማገንባትና የዴርጅቱ ሉቀመንበር ነኝ በሚሌ ጉራ ሇጠሊት ራሳቸውን ሇመሸጥና ያን 

ስም በመያዛቸው ከጥፋታቸው የሚያመሌጡ መስሎቸው ነው ። ያ ዯግሞ በመርሻ ዮሴፍ በኩሌ በተግባር ታይቷሌ። በቅርቡ 

የአንጃውኢሕአፓ ሉቀመንበር የተባሇው አጭበርባሪ  ጳውልስ ሶርሳ በኢሕአፓ ውስጥ ሰርጎ የገባ የዯርግ ሰሊይ ነበር። 

በስምሪቱም ብዙ የዴርጅቱን አባሊት በሸሸመኔ፣ በወሊይታና በላልች ቦታዎች ያስፈጃ አረመኔ ነው። በዯቡቡ የአገራችን 

ክፍሌ ዴርጅቱ ወታዯራዊ ቤዝ ሇመመስረት እንቅስቃሴ በሚያካሄዴበት ወቅት የአካባቢው ሰው በመሆኑ ሇዴርጅት ስራ 

በተንቀሳቀሰበት ቦታዎች ሁለ ዴርጅቱን ሇአዯጋ የጣሇ ነው። በ1984 ዓም በተመሰረተው ፎረም 84 ቡዴን ውስጥ አባሌ 

በመሆን ጸረ- ህዝቡን ወያኔ አገሌግሎሌ። ይህን የሕዝብና የአገር ጠሊት የሆነውን ግሇሰብ ኢትዮጵያውያን ማወቅ 

ይኖርባቸዋሌ።ከማህበራዊ ግንኙነቶችማራቅ፣ ማጋሇጥናበሕዝብ  ሌጆች ሊይ ሊዯረሰው የግዴያ ወንጀሌ ተባባሪነት የእጁን 

እንዱያገኝ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። በእሱ ቤት የፈጸመው ወንጀሌ የሚዯበቅና የማይታወቅ መስልታሌ። ከህዝብና ከኢሕአፓ 

አይታ የሚሳወር ምንም የሇም። 

ሀሰት ወይም ውሸት ማስራጨት የአንጃ አንደ ባህሪ መሆኑ 

የአንጃው የበሊይ ጠባቂ የተባሇችው ቆንጅት ብርሃኔም የኢሕአፓአባሊትንና ከጎኑ የነበረውን ሕዝብ የገዯለትን ሁለ (ዯርግን፣ 

ወያኔን፣ መኢሶንን፣ ገዲይ ከዱሬዎችንና ላልችንም) ይቅርታ በመጠየቅ ኢሕአፓን ተጠያቂ አዴርጋሇች፣ኢህአፓ አባሌ 

ባሌነበረበት ሸንጎ የተባሇው ዴርጅት ውስጥም አባሌ ሆኖ ሰርቷሌ በማሇት ዋሽታሇች፣አባሌ ሆኖ የሰራው ኢህአፓ(ዱ) 

የተባሇው ተሊጣፊ  አንጃ  የፈጠረው ዴርጅት ነው።ሸንጎ ሇወያኔ አገሌግልት ሇመስጠት ያሇቅዴመ ሁኔታ አገር ቤት 

ሇመግባት  ይፈሌግ የነበረ የአስመሳዮችና የስሌጣን ጥመኞች ጥርቅም እንጂ የትግሌ ዴርጅት አሌነበረም።ታጋይ ያሌነበረ 

ዴርጅትን ታጋይነበር በማሇት ህዝብን አታሌሊች፣ ባሌነበረችበት ጉዲይ ሇስሌጣን ብሊ የአንጃን የውሸት ተሌዕኮ ፈጻሚና 

ተባባሪ ሆና ታገኝታሇች።አንጃም ሆናሇች። በህዝብ ሌትርቅና ሌትጋሇጥ የሚገባት ናት። በቄሮ መንጋና በአገዛዙ 

ባሇስሌጣናትትብብር በቤታቸው፣ በመንገዴና በዕምነት ተቋማት ተጠሌሇው ይኖሩ በነበሩ ሰሊማዊ ዜጎቻችን ሊይ የግዴያና 

የጭፍጨፋ እርምጃ በወሰደ ጽንፈኞች ሊይ አቢይ ተመጣጠኝ እርምጃ ሳይወስዴ በሁሇት ተፈሊሚ ወገኖች የተዯረገ 

ይመስሌ‚በግጭቱ‛ ሰዎች ሞተዋሌ በማሇት የተጠቀመበትን ቃሌ በመጠቀም‚በግጭቱ የተሳተፉ ሇፍርዴ ይቅረቡ‛ የሚሌ 

ርዕስ መግሇጫ በመስጠት በቆንጅት የሚመራው አንጃ በወገኖቻችን ስቃይ ተሳሌቆ የሹሙ ዯጋፊ ሆኖ ተገኝቷሌ።የአገዛዙ 

ተሊሊኪነት ከዚህ የበሇጠ ምን መሇያ ይገኛሌ።ብዙዎቹ ሇእውነተኛ ጋዜጠኝነት ሙያ ክብር ያሊቸው ጋዜጣኞች እሳትን ሇቀው  

እውነተኛ መረጃ ሇኢትዮጵያ ህዝብ በሚያዯርሱበት ባሁኑ ወቅት፤ ብርሃኑ ነጋ የአፈ ቅቤውና የሌበ ጩቤው የወያኔ 

ጠ/ሚኒስቴር የአቢይ ዯጋፊ  በመሆን በኢሕአፓ ሊይና በላልች ሇህዝብ በቆሙ ክፍልች ሇምሳላ በባሌዯረስ ም/ቤትና 

በመሪው እንዱሁም በቄሮ መንጋ በአገዛዙ የጸጥታ  ኃይልች ትብብር በወገኖቻችን ሊይ የዯረሰውን ግዴያና ጭፍጨፋ ሊይ 
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የውሸት መግሇጫና አስተያየት በመስጠት አርአያቸው ሆኖ ከመገኘቱም ላሊ የሚያዛቸው በአዱስ አበባና በዋሽንግተን ዱሲ 

ራሱን ‚የኢትዮጵያ ህዝብ ዓይንና ጆሮ‛  ብል የሚጠረው የእሳት ጋዜጣኖች ሇተረኛ አገዛዝ መሳሪያ በመሆን ህዝብ እውነቱን 

እንዲያውቅ  የውሸት ዜና በማቅረብ የአጭበርባሪነት ሚናቸውን እየተወጡ ነው። አይ እሳት ዴንቄም የኢትዮጵያ ህዝብ 

ዓይንና ጆሮ። ከታሊቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ብትቆሙ ይሸሊሌ።ከስህታተችሁ  አንማርም ብሊችሁ ነው እንጂ የውሸት 

መጨረሻው ከሕዝብ መነጠሌና ውርዯት  መሆኑን ሇማወቅ ብዙ ጊዜ ነበራችሁ።  በዋሽንግተን ዱሲ የሚገኘው የእሳት ክፍሌ 

የኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ አባሊት ከብዙ ዓመታት በፊት በጣቢያው የሰጡትን ቃሇመጠይቅ መሇሌሶ 

በሚያቀርብበት በአዱስ አበባ የሚገኛው የእሳት  የመክሉት ፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ  የኢሕአፓ መሪ ብል ሇጋበዛት 

የአንጃ መሪ ሇቆንጅት ብርሃኔ  ‚ ኢሕአፓ አሲምባ ሲገባ የመከረው የት ነበር?‛ የሚሌ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። የቆንጅት መሌስ 

ግን ኢሕአፓ አሲምባ ሲገባ ውጭ አገር ነበረ የሚሌ ነው። በፍጹም ስህተት ነው።  አሲምባ የገባው  ኢሕአሠ (የኢትዮጵያ 

ሕዝብ አብዮታዊ ሠራዊት) ነው። የተመሰረተውም በ1964ዓም በሚያዝያ ወር በጀርመን በርሉን ከተማ ሇአገራቸው 

ኢትዮጵያና ሇሕዝቧ ቀናኢ የሆኑ ሇውጥ ፈሊጊ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ፣ ከአውሮፓ፣ ከሰሜን አሜሪካ፣ ከአፍሪካና 

ከላልች የዓሇም ክፍልች ተሰብስበው በመሰረቱትኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴርጅት (ኢሕአዴ) ስር ነው። ኢሕአፓ 

አሲምባ አሌገባም፤ ውጭም አሌነበረም። አብዮትና ቀይባንዱራ በመባሌ ከሚታወቁ አብዮታዊ ክፍልች ከኢሕአዴ ጋር ብዙ 

ውይይት ከተዯረገና ስምምነት ከተዯረሰበት በኋሊ ውህዯት አዴርገው ነሏሴ 26 ቀን 1967 ዓም የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 

አብዮታዊ ፓርቲ(ኢሕአፓ)ን መሰረቱ። የፓርቲው ምስረታና  ፕሮግራሙ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ እንዱሁም 

በእንግሉዝኛ ሇህዝብ ይፋ ተዯርጓሌ። ሰራዊቱ ግን ኢሕአሠ የሚሇውን ምዕጸረ ቃሌ ይዞ ኢሕአፓ ከተመሰረተ በኋሊ 

ከዴርጅቱ ስር ቆይቷሌ። ጠያቂውም ሆነ ‚የኢሕአፓ መሪ‛ ተብዬ አንጃ ቆንጅት ኢሕአፓን አታውቁም። በመሆኑም ስህተት 

መረጃ በመስጠት አሳስታችኋሌ። ኢሕአፓ አእሊፍ አባሊት የነበሩበት ዛሬም ያለበት ዴርጅት ነውና ማንም አንጃና ውሸት 

አሰራጭ ጋዜጣኛ ነኝ ባይ ግሇሰብ ታሪኩ የሚዯሌዝበት አይዯሇም። ኢሕአፓን ሇቀቅ አዴርጉና ሇቆመጣችሁበት ስሌጣን 

ከተረኞቹ የሕዝብ ጠሊቶች ጋር ተሞዯሙደ። 

ማጠቃሇያ 

ባጠቃሊይ የሹሙን እግር ሌሶ አገር ቤት ገብቶ በኢሕአፓ ስም የሚነግዯው አንጃ ከዚህ በፊት ወያኔን ይቅርታ በመጠየቅና 

ዯብዲቤ በመጻፍ አገር ቤት ሇመግባት ሲሇምን የነበረ በመሆኑ፣ ሇአገርና ሇህዝብ  የሚፈይዯው ስሇላሊ በጠሊትነት ፈርጆ 

ጥቃት ማዴረስ ከህብረተሰቡ ይጠበቃሌ።በየጊዜው የተፈጠሩት አንጃዎች የነበሩበትን ዴርጅት፣ አባሊት፣ አገርና ህዝብ 

ሲክደ፣ ቃሌ ኪዲን ሲያፈርሱ፣ ሇስሌጣን ሲስገበገቡና በአገርና በሕዝብ ሊይ ወንጀሌ ሲፈጽሙ እንዯነበር በሰነዴ የተረጋገጠ 

ስሇሆነ፤ምንም እንኳን ህዝብን  ሇማጭበርበር የአሁኖቹ አንጃ ከአገዛዙ ጋር በማበር የኢሕአፓን ስም ሰርቆ ቢጠቀምም ከዚህ 

በፊት ሊዯረጉትም ሆነ አሁን በማዴረግ ሊይ ሇሚገኙት ወንጀሌ ከተጠያቂነት ሉዴኑ አይችለም።‘አይነጋ መስሎት ....... ’ 

እንዯተባሇው ተዯብቆና ተረስቶ ተሸፋፍኖ የሚቀር ነገር የሇም፡፡ ሕዝብም የጠሊት መሳሪያና ተባባሪ በመሆናቸው 

ማነነታቸውን አውቆና ተረዴቶ ተገቢውን ቅጣትና ፍርዴ እንዯሚሰጣቸው ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡ 

 

አንጃ ግራንጃ ከወያኔ ጋር አብሮ ይወዴማሌ!! 

የኢትዮጵያሕዝብ ሁለንም ጠሊቶቹን አሸንፎ የዴለ ባሊቤት ይሆናሌ!! 

ሇሽግግር መንግስት ምስረታ ትግለ ይቀጥሊሌ!! 

 

 

 

 


