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     የገብረመድህን ወፍ ዘራሽ ኢሕአፓን ውንጀላን ስንቃኝ 

መግቢያ 

በቅድሚያ ለአንባቢው ግልጽ እንዲሆን የምንፈልገው ነገር ቢኖር፣ እኛ ከአውሮፓ ጉዳዩ 
ይመለከተናል የምንል ሰዎች፤ ከሳምንታት በፊት አቶ ገብረመድህን አርአያ የሚባል 
ሰው  „ብአዴን ማን ነው“ በሚለው ርዕስ ስር ተጀምሮ፣ ከዚህም ጋር ተያይዞ 
በኢሕአፓና በኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ትግል ላይ ያቀረበውን የተንሸዋረረ 
አቀራረብና ገደብ የለሽ ውንጀላ መሠረተ ቢስ መሆን ለመግለጽ ነው።  

በሌላ በኩል በሁለቱም ማለትም በኢሕአፓና በተማሪው ማኅበር የትግል ታሪክ ሂደትና 
አስተዋጽዖ ላይ በይዘቱም ሆነ በአካሄዱ ላይ የተዛባና የተምታታ እንዲሁም እርስ 
በርሱም በሚቃረነው ጽሁፍና „ትንተና“ ላይ ብቻ የምናተኩር መሆናችንን ከወዲሁ 
ለማሳወቅ እንሻለን። 

ከዚህ በተረፈ የብአዴንን ውልደቱን፥ ሂደቱንና ክህደቱን በተመለከተ ግን ይህ 
የሙታንና ሙት ድርጅት ለመኖሩም ላለመኖሩም ህይወትና ትንፋሽ ካለው፤ ራሱ 
ይተንፍስ ከማለት ውጪ የምንለው ነገር የለም። 

ለመሆኑ ገብረመድህን ምን ገዶህ ገባህበት ?!      

እድሜ የሰጠው ብዙ ያያል፥ብዙም ይሰማል ነውና፤ ገብረመድህን አርአያም ወግ 
ደርሶት ኢሕአፓን ለመዝለፍና ለመወንጀል የአቅሙን ሞክሯል። 

ላለፉት 23 ዓመታት ወያኔ/ኢሕአዴግ የሚባል መርገምት በምድረ-ኢትዮጵያ በትረ-
ስልጣኑን ከጨበጠ አንስቶ፥ ዓመት ከዓመት፥ እለት ከእለት ኢትዮጵያውያንና 
ኢትዮጵያዊነት በውርደትና ድቀት፥ አብዛኛውም ሰፊ ወገናችን በርሃብ፥በስደት፥
በመፈናቀልና በከፍተኛ እሮሮ ላይ ይገኛሉ። እሪታና ዋይታ በኢትዮጵያ ምድር 
ተበራክቷል። 

ሆኖም ግን ለዚህ ዋይታና እሪታ ለሕዝባችን በውል መልስ የሚሰጥ አካል አልተገኘም። 
በነዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ ቀኑ ሳይጨልም ሁሉም በየፊናው ከዚህ መከራ ለመገላገል 
እራሱንና ሥራውን ይመርምር እንላለን።  

ወደ ገብረመድህን የኢሕአፓን ውንጀላዎች ተግባር ስንመለስ፤ 

1ኛ. ገ/መድህንና መሰሎቹ ኢሕአፓን ከብአዴን (የወያኔ የአማርኛው ክፍል) ድርጅት 
ጋር አስታኮ ለማቅረብ፥ በተለይ በአሁኑ ወቅት ለምን አስፈለገ ?! ከነዚህ ዓመታት 
በኋላስ ገ/መድህንና ተባባሪዎቹ በዚህ ወቅት በኢሕአፓ ላይ ተነሳሱ? ለምንስ ዓላማ? 
በርካታ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የአገራችን ጉዳዮች እያሉ። በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታስ 
የትግሉ ዓላማ፣ ተግባራችነና ትኩረታችንስ ምን መሆን አለበት? የሕዝቡስ ጠላትና 
ወዳጅ ማነው? ወዘተ. መሆን ሲገባው ገብረመድህን አዙሪቱን ለምን ወደ ኢሕአፓ ዘወረ 
ብለን እንጠይቃለን።  
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2ኛ. በብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄ ዙሪያ ወትሮም ሆነ ዛሬ ጥያቄውን ወያኔ እንደፈለገው 
ሲያውገረግርና ሲያሽከረክር፥ ጥያቄውንም ለአገር አፍራሽ ዓላማውና ግቡ፥ ብሎም ዛሬ 
ኢትዮጵያ አገራችንን ከከተተበት አዘቅትና መቀመቅ ጋር አያይዞና አጣሞ ለማቅረብ 
ለምን አስፈለገው ?! 

3ኛ. ከሁለተኛው ነጥብ ጋር ተያይዞ የኤርትራን ጥያቄ በተለይ፥ ኢሕአፓ አቋሙ 
በመጀመሪያ የተሳሳተ ነበር፤ በኋላ ግን እርምት አደረገ፤ ማለትም ኢሕአፓ ኤርትራ 
የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነበረች፥ ነፃ መንግሥትም መመሥረት አለባት ብሎ ወንጅሏል። 

4ኛ. ከብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ጋር ተስታኮ፥ ትልቁን የኢትዮጵያ የብሔሮች ጥያቄ 
ጉዳይ ተናግሮ ያናገረውን፥ በጉዳዩም ላይ የበኩር ልጅ የሆነውን፤ ማለትም ዋለልኝ 
መኮንንን ለማራከስና ጥላሸት ለመቀባት የተነሳበትና የተነሱበትን ጉዳይ ለማየት 
እንሞክራለን። 

 

እንግዲህ እንዲህ ልንጀምርህ ነው።  

ጎባጣ ነህ አሉኝ ጎባጣ ነኝ ወይ ?                                                          
ከሰው አልጣላም (ባልተጣላሁ) ጀርባዬን ሳላይ። (ለገብረመድህን አርአያ የሚሆን ሁነኛ 
ስፌት ነው) 

ወደ ፍሬ ነገሩ ስንመለስ :- 

1ኛ. ኢሕአፓና አባላቱ ብሎም ተባባሪዎቹና ደጋፊዎቹ በኢትዮጵያ አገራችን 
ለዴሞክራሲ፥ ለፍትህ፥ ለእኩልነትና ለሕዝቦቿም ዴሞክራሲያዊና ሰብዐዊ መብቶች 
መጎናጸፍ ባደረግነው መራር ትግል ደማችንን አፈሰስን አጥንታችንን ከሰከስን። ያም 
ትውልድ ስቃይና መከራውን ተቀበለ። በከፍተኛ ቁጥር ለህይወቱ ሳይሳሳ መስዋዕት 
ሆነ። በተከታታይ ለአረመኔ አገዛዞች ሰለባም ሆንን።ሁሉንም መስዋእትነት በጸጋ 
ተቀብለን ዛሬም እንደወትሮው ትግላችን ቀጥሏል። ሆኖም ግን ክብሩ ነገር ክቡር ሆኖ 
ሳለ፣ ሰለባው፣ መንስኤውና ምክንያቶቹ፥ ስተቶቹስ ምን ነበሩ? ዛሬ መለስ ብሎ 
ያለፈውን ጉዞና ሂደት መመርመሩና ተመክሮንም መገምገሙ የግድ ይሆናል። ይህንንም 
ግዴታ ከኢሕአፓ ውጪ ሌላው ሊወጣውና ሊሠራው አይችልም። አይሆንለትምም።  

ሌላውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሀገሩ ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ 
ግራም ቀኝም ረገጥሁ ባይ ፖለቲከኛ የት ነበርኩ፥ምን ሠራሁ፥ ምን አጠፋሁ፥ ምንስ 
አለማሁ ብሎ ሁሉም ራሱን መጠየቅና በአደባባይ ወጥቶ ንስሃ ሲገባ ብቻ ነው 
የሚታመነውና የሚከበረው ብለን እናምናለን። አለበለዚያ ስለ እራስ ሀቁን አድበስብሶ 
ሌላው ላይ ብቻ ጣት መቀሰር፥ ቅንነት ሳይሆን የፖለቲካ ዋልጌነት ነው። ስለሀቅ 
ለመናገር ሀቀኛ መሆንን ይጠይቃል። በዚህም መሠረት ሁሉም የሥራውን ተብሏል፤
በሁሉም መጽሐፍት።   

2ኛ. ገ/መድህን አርአያ የብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄን አስመልክቶ የሚያቀርበው ፍራሽ 
ቀዶ ጥገና አቀራረብ፥ ራሱ ባለቤቱ ሳይሆን ካለን ግምትና ከዚህ በፊት ባካባቢያችን 
ከሚቀኙት ቅኝቶች ስንነሳ፥ እነዚህ አውሮፓ የመሸጉ ካስፈለገ፣ በጀርመን/ ሆላንድ 
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አገሮች ዙሪያ ይደመጥ የነበረ የትግራይ ኢሊቶች „ትንተና“ ነው። በተለያዩ ኢትዮጵያ 
ነክ በተራማጅና ግራ ቀመስ የፖለቲካ ውይይቶች ሲደመጥና ስናደምጥ እንደነበር 
መግለጽ እንወዳለን።  

ስለይሄ/ስለዚህ፥ ጉዳዩ ሲገለጥ ገብረመድህን በመጀመሪያ በተማሪው ንቅናቄ ውስጥ 
(በአገርቤትም ሆነ በውጪው) ያልነበረ፥ ካስፈለገ በንቅናቄውም ደጃፍ ያላለፈ መሆኑ 
ይታወቃል። እራሱንም „በትንተናው“ አሳውቋል። በብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄ ዙሪያም 
እንኳን የዋለልኝ መኮንንን መንደርደሪያ ጽሑፍ (Thesis) ሊተች ቀርቶ ብሎም ያንን 
ትውልድ ለመገምገምና ሊወቅስ የሚችል የሞራል ብቃቱም ሆነ፥ የግንዛቤ ብቃቱ 
አያስኬደውም ባዮች ነን።  

አይዞህ ባዮቹን በተመለከተ የምንለው ነገር ቢኖር፥ የእኩይ ዓላማ ባለጉዳዮቹ 
ገብረመድህን ሳይሆን፥ በአንድ ወቅት ቀንደኛ የወያኔ አዝማች የነበሩና በቃለነቢብም 
(theory) ሆነ በቀለህ አቀባይነቱ ከኋላ ያሉት ያው በቀድሞው ሥራቸውና ታሪካቻው፥ 
ስነመሠረታቸው የትግራይ ወያኔ ኢሊቶች (የራሳቸውን ቋንቋ ለመጠቀም ሲባል) 
እነዶክተሪዎቹ በአውሮፓና እርሱም በሚኖርበት አገር ከነመዋቅራቸው ከኋላ ሆነው 
የሚዘውሩት መሆኑ ቢያንስ ለኛ ግልጽ ነው።  

እነዚህ እርጉማን፥አሁንም አንድ እግራቸው እዚያው ከወያኔ መቀመቅ ውስጥ ያለ 
ሲሆን፥ ሌላኛው እግራቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ድርጅቶች ውስጥ መሆኑ 
ለነርሱም ግልጽ፥ ለኛም ስውር እንዳልሆነ አሳምረን እንረዳለን። በሌላ አነጋገር 
ሁኔታው ሸርተት ሲል እንደሚንሸራተቱ እንኳን እነርሱ ሸርተቴው ያውቃል እንበል ?! 
በግልጽ አነጋገር የፈለጉትን ቢሉና ቢያስብሉ፥ የልባቸው ትርታ ሁሌም ከወያኔ የልብ 
ትርታ ጋር ሲመታ እንደሚያድር ልዩ ጥበበኛ መሆንን አይጠይቅም። በኛ በኩል 
እንኳን ገብረመድህንና አይዞህ ባዮቹ የዋለልኝን የውይይት መንደርደሪያ ጽሁፍ 
(የማዕዘን ድንጋይ) አንዳንዶቹ ጨርሶ ያላነበቡና በተማሪውም ንቅናቄ ውስጥ ያልነበሩ፥ 
ከሆነም ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ጋር የሚመደቡ፥ ከኋላና በኋላ ዱካ ተክትለው የደረሱ 
እንዲሁም ስለጉዳዩና መንስዔው ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያልተገናዘበ 
የጥያቄውንም አሉታዊና አዎንታዊ ሁኔታ ሳያመዛዝኑና ሳይመረምሩ ለነቀፌታ (የሚቀል 
ስለሆነ) ብቻ የሚቻኮሉ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ያለፈውንም ሆነ በተጨባጭ ዛሬ 
በአገራችን ውስጥ የሚካሄደውን ፖለቲካ በቀንድ ነካሽነት የተያያዙት እነዚሁ የፖለቲካ 
አመንዝራዎች ናቸው ማለት ይቻላል።  

አንድ ሀቅ ግን አለ፥ እርሱ አባል የነበረበት ድርጅት ወያኔ/ኢሕአዴግ ጥያቄውን 
ለእኩይ ዓላማው አዛብቶና አወለጋግዶ ኢትዮጵያን ለመበታተን ከመጀመሪያው ጀምሮ 
የተጠቀመበትና ዛሬም በኢትዮጵያ አገራችን ላይ ያደረሰውን ጉዳት ለወያኔ ጠቅልለው 
እንደመስጠት፥ እንደመተቸትና እንደማውገዝ፤ ብሎም የወያኔን የቀድሞውንም ሆነ 
የዛሬ ጥፋቱንና ትፋቱን ታረም እንደማለት፤ በኢሕአፓ ላይ ሊላክኩና ሊለጥፉ፥ 
ተላላኪም ካገኙ (እንደገብረመድህን አይነቱን መልእክተኛ) ውስ ሊሉብን ይሞክራሉ። 
ዓላማው ወያኔን ለማዳን መሆኑ ነው፥የሚድን ከሆነ ማለት ይቻላል። በሌላ አነጋገር 
ኢሕአፓን በመጀመሪያ መንቀፍ፥ማውገዝና ማስወገዝ ይረዳል፥ ያዋጣል ከሚል 
የፖለቲካ ቁማር መነሻ ሀሳብ መሆኑን ሁሌም የታዘብነውና ዛሬም እንደገና እየተሞከረ 
ያለ ተግባር መሆኑን አሳምረን እናውቃለን። 
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„ውሻ ወደ ትፋቱ፥ ወያኔም ወደ ጥፋቱ“ ከነኢሊቶቹ እንላለን እንጂ፥ ከቶም ቢሆን ቸል 
አንልም። ግራም አንጋባም። ሁሌም እንደተነገረው „ በሚኒሊክ ጊዜ የደነቆረች ዛሬም 
(በተፈሪም ጊዜ) ሚኒሊክ ይሙት ስትል ትኖራለች“  እንደተባለው መሆኑ ነው።  

እኛ ስለ እኛ ስንናገር፥ ሰሙም አልሰሙ ገብረመድህኔም እንደዚሁ፥ መስማትና ማሰብ 
ከቻለ፥ በኢትዮጵያ የብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄና ትግል የተጀመረው፣ ኢሕአፓ ቀርቶ 
የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበራት፥ ፖለቲካዊ ቅርጽና ጥርስ ከማውጣታቸው በፊት 
እንደሆነ መረዳት፥ ስለዚያ ትውልድ እውቀትና ግንዛቤ ወሳኝነት አለው። 

ለማስረጃ ያህል:- የሚከተሉተን ሕዝባዊ እንቅስቃሴዎችና ትግሎች እናስቀምጣለን። 

-በጌድኦ በ1954 እ.ኢ.አ. ሕዝባዊ አመፅ እንደነበር። 

-በባሌ በ1955 እ.ኢ.አ. ሕዝባዊ አመፅ እንደነበር። 

-በጎጃም በ1960- 1962 ሕዝባዊ አመፅ እንደነበር። 

-በኤርትራም ሽምቅ ታዋጊዎች ትግላቸውን ቀድመው መጀመራቸውን እንረዳለን። 

ካለበለዚያ ከማይሆን ማጥ ውስጥ ገበቶ መፈራገጥ ይሆናል። በሌላ አነጋገር ጋሪውን 
ከፈረሱ ማስቀደም ይሆንና ነውር ብቻ ሳይሆን ሀጥያትም ይሆናል። የሕብረተሰብ 
እድገት ሂደትንና ህግጋትንም ይጻረራል።  

የገብረመድህን የተወለጋገደና የተንሸዋረረ አቀራረብ ግራም የተጋባ ነው። በአንድ በኩል 
ብአዴን ማን ነው ብሎ ይነሳና፥ ጉዞውን ሳይጨርስ፥ ዘወር ይልና በብሔረሰብ ጉዳይ 
ዙሪያ ዘው ብሎ ይገባል። ከዚሁ ጋር እያይዞ (አምታቶ) ህወሐት እንዲፈጠርና ከሮ 
እንዲያከርም ወያኔን ሳይሆን፥ ለክረቱም ሆነ ለጥፋቱ ኢሕአፓን ሊወነጅል 
ይከጅለዋል።  

በእኛ እውቀትና እይታ ግን ወያኔ ከስረመሠረቱ፣ ጽንሱ፣ ውልደቱ፣ ሂደቱና ተግባራቱ 
የዛሬውም መዳረሻውና ኮተቱ ሁሉ ምኩን እንደነበር፤ ዛሬም ብልሹና ፀረ ኢትዮጵያ 
አጥፊ ቡድን ነው በለን አጥብቀን እናምናለን።  

ገብረመድህንም ከወያኔ ጥፋትና ሰለባ ሊያመልጥ እንዳልቻለ ይታይበታል። ይዘግይ 
እንጂ በመጨረሻ ራሱን ያጋለጠበት መሆኑን እንረዳለን። እስከዛሬ ድረስም ደብቆት 
ያኖረውን አቋም አውቆም ሆነ ሳያውቅ በአደባባይ ዛሬ አውጥቷል። በዚህ አቋሙ 
እፎይታ ያገኛል የሚል እምነት ይኖረናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ስለ ገብረመድህን ብዙ 
ያሉና ያስባሉ እንደገና ማንነቱንና ተልእኮውን እንዲመረምሩ ይገደዳሉ።  

 

ወደ አንጋፋው ታጋይ:- ወደ ዋለልኝ ስንመለስ፥ ለመሆኑ ዋለልኝ መኮንን ማን ነበር? 
ምንስ አስተዋጽኦ ለትግሉ አበረከተ ?! በምንስ ነገሮች እና ጉዳዮች ይነቀፋል?! ዝርዝር 
ነገሮችን ለሙያተኞችና ለተመራማሪዎች ትተን፥ ቢያንስ ግን ለዛሬው የኢትዮጵያ 
የፖለቲካ ሁኔታን ለመቃኘት ይረዳን ዘንድ፥ በወቅቱ በእርሱ አመለካከት ኢትዮጵያና 
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ኢትዮጵያዊነት የወደፊት እጣዋስ ምን መሆን አለበት በሚለው በብሔር/ብሔረሰብ 
ጥያቄ ዙሪያ ያቀረበውን ጽሁፍ በተመለከተ ባጭሩ እንቃኛለን።  

በኖቬምበር 17.1969 እ.አ.አ ካቀረበው የመወያያ ጽሁፍ ስንነሳ የሚከተሉትን ፍሬ 
ነገሮች እናገኛለን። 

ኢትዮጵያ አንድ አገር ብትሆንም፣ አንድ ወጥ ሕዝብ ሳይሆን፣ የተለያዩ 
ብሔር/ብሔረሰብ የሚገኙባትና የሚኖሩባት፣ ማለትም የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ባህልና 
የተለያየ የራሳቸው የሆነ ማንነትና መገለጫዎች ያላቸው፤ የብዙሀን ብሔረሰብ 
(Nationalities) አገር ነች።  

ዜጎቿም በጨቋኝና ሁሉንም ዜጋ በእኩልነት ዓይን በማያይ ስርዓት(ጨቋኝ የዘውድ 
አገዛዝ) ሥር ትገኛለች። ስለዚህም በእኩልነትና የሁሉንም መብት ሊያረጋግጥ ለሚችል 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ከመታገል ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ሲል ጽሁፉን አቀረበ። 
አመለካከቱንና አማራጩንም ሀሳብ በእርሱ እይታና ግንዛቤ መሠረት ለመጀመሪያ ጊዜ 
የጥናቱን ጭማቂ ለውይይት በድፍረት ይዞ ወጣ።  

በዋለልኝ የጥናት ጽሁፍ ዙሪያ የተለያዩ ከግራ፣ ከቀኝ፣ ከወግ አጥባቂና ከተራማጅ 
ምሁራን እይታ አንጻር ለ45 ዓመታት ብዙ የተተቸበትና አስተያየት የተሰጠበት ጉዳይ 
ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የድጋፍ፣ የነቀፌታ (የማሻሻያ ሀሳቦች) እንዲሁም የውግዘት 
አቋሞችና ትንተናዎች ቀርበውበታል። ካስፈለገም ወርደውበታል፣ ወጥተውበታል። ሀቁ 
ግን እስካሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ጥያቄው በውል መልስ አላገኘም።  

ዝርዝር ጉዳዩን ትተን፣ አንድ የማንስተው ነገር፣ ሀቁንም ሀቅ የሚያደርገው ጉዳይ 
ቢኖር፣ ኢትዮጵያችን ትላንትም ሆነ ዛሬ ብዙ የተለያዩ ስረ-ነገድና ስረ-አመጣጥ ያለባት 
አገር ናት። ይህንንም እውነታ መቀበል የሁሉም ዜጎቿ ግዴታ ነው። ይህንንም በእግሩ 
ቆሞ ያለ ሀቅ ተጨፍኖ ወይንም አደባብሶ ማለፍ አይቻልም።  

ከዚህም ጋር በማያያዝ እነዋለልኝና መሰሎቹ በወቅቱ ከነባራዊ ሁኔታው ተነስተው፣ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ እጣና ፋንታ ወደፊት ምን መሆን ይገባዋል በማለት፣ ስለ 
አገራቸውም መሠረታዊ ችግሮች መፍትሄ ለማፈላለግ የችሎታቸውንና  የእውቀታቸውን 
በጋራና ለጋራ ዓላማ ዕይታ በሚመክሩበትና በሚፋጩበት ወቅት፣ ሌሎቹ እኩዮች ምን 
ይከውኑ ነበር? የትስ ነበሩ ብሎ መጠየቅ አግባብነት አለው። 

ለመሆኑ፣ እነርሱ (ወያኔዎችና መሰሎቻቸው) ዛሬ ላይ ሆነው ገብረመድህንና 
አጥማቂዎቹን ጨምሮ፣ በዛን ታሪካዊ ወቅት ፈንጠር፣ ገሸሽ፣ ስውር ብለው የግንጠላና 
የዘረኝነት እንዝርታቸውን ሲያሾሩና የጠባብነት ክሩን ሲያከሩ እንደነበር ልብ ካላቸው 
ልብ ይበሉት እንላለን። እኛም ምንጊዜም ከማስታወስ ቸል አንልም። ሌሎቹም ቅን 
ዜጎቻችን መለስ ብለው የወያኔ ታሪክን ማገላበጥና ማመዛዘን ይጠበቅባቸዋል።  

በዚህ መሠረት ጉዳዩን አስመልክቶ ቢያንስ ገንቢና አፍራሽ  ትችቶች እንዳሉ ታምኖና 
ተከብሮ ሆኖም ግን የአገሪቷን የጋራ ጉዳይ በተመለከተ፣ በአንድነት ውስጥ ልዩነት 
እንዳአለና፣ በልዩነት ውስጥም አንድነት እንዳለና እንደሚኖር (diversities) መኖራቸውን 
ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ መድረክ ላይ ይዞ ብቅ ያለው፣ የዚያ ትውልድ ቀዳሚና 
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የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጠቋሚና ደፋር ፖለቲከኛ ዋለልኝ መኮንን መሆኑ ነው። 
የፖለቲካ አርበኝነቱና ደፋርነቱን ዛሬም አንዳንዶቹ የሚቸገሩበትና አሌ የሚሉ አሉ። 
እነዚህ ፖለቲከኞች ወይ ገቱና ድፍረቱ ስለሌላቸው፣ ወይንም በኢትዮጵያ የፖለቲካ 
እይታ አይናቸው የተንሸዋረረ ነው ማለት ይቻለናል። ለተነሳንበት ጉዳይ ግንዛቤ ይረዳን 
ዘንድ የራሱን የዋለልኝን ጽሁፍ ቃል በቃል እንጠቅሳለን። 

„ What are the Ethiopian people composed of? I stress on the word peoples 
because sociologically speaking at this stage Ethiopia is not real one nation. 
It is made up of a dozen nationalities with their own languages, ways of 
dressing, history, social organization and territorial entity.” 

ቀጥሎም  ስለ ጋራ አገርና አብሮም በእኩልነት ስለመኖር ምን መሟላት እንዳለበት 
የራሱን መፍትሄና አማራጭ እንደሚከተለው ያቀርባል።  

“We must build a genuine national state. And what is this genuine national-
state? It is a state in which all nationalities participate equally in state affairs, 
it is a state where every nationality is given equal opportunity to preserve and 
develop its language, it`s music and it`s history. It is a state where Amharas, 
Tigres, Oromos, Aderies (Harari), Somalis, Wollamos (Walaytas), Gurages, etc. 
are treated equally. It is a state where no nation dominates another nation be 
it economically or culturally.” (November 17.1969)   

ለማስታወስ ያህል፣ ወያኔ ወደ አዲስ አበባ ሲመርሽ የተጠቀመበት የምረሻ ስም፣ 
“የዋለልኝ ዘመቻ”  ብሎት ነበር። ለመሆኑ ከላይ የሚነበበውን የዋለልኝ አገላለፅና 
ዕምነቱን ወያኔዎች ከእኩይ ገቢራቸው ጋር እንዴት ያጣጥሙታል?! ለማጠቃለል ያህል 
ከዓመታት በፊት የዋለልኝ መኮንንን ስለ ኢትዮጵያ የብሔር/ ብሔረሰብ ጥያቄ 
ማኒፌስቶ እወጃ በተመለከተ አንድ ግለሰብ ጉዳዩንና ፍሬ ነገሩን በሚመስጥ ቋንቋ 
እንደሚከተለው ቋጭቶታል። 

“ያ ትውልድ፣ በማርክሲስት ጎዳና መሰለፉ የማይታጠፍ ታሪካዊ ሂደት የሚያደርገው፣ 
የዚያ ጊዜ ነባራዊ ሁኔታ እንደመሆኑ፣ ከዛሬ የጊዜ ተራራ ላይ ቆሞ ያለፈውን ጊዜ 
ቁልቁል እያዩ ታሪክን ማቅናት እንደማይቻል ሁሉ፣ መኮነን ደግሞ ታሪክን አለመገንዘብ 
ብቻ ሳይሆን “ያ ትውልድ” የፊውዳሊዝምን ቀንበር ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ 
ለመጣልና የብሔር/ብሔረሰቦችን እኩልነት ለማረጋገጥ፣ በመሰለው መንገድ ሥርዓት 
በአገሪቱ ለማስፈን የከፈለውን የትግል መስዋዕትነት መካድ ይሆናል።”          
(በፍቅረ ሕዝብ የተጻፈ)   

3ኛው ውንጀላን በተመለከተ፣ እዚህ ላይ የራሱን የገብረመድህንን አባባሎች ጠቅሶ 
መጠቀሙ አግባብነት አለው። “በኤርትራ ጥያቄ ላይ ኢሕአፓ ያለው አቋም ኤርትራ 
ከዚህ ቅኝ አገዛዝ ነፃ በመሆን ተገንጥላ ነፃ መንግሥት ማቋቋም ሙሉ መብቷ መሆኑን 
ያምናል።” ብሎ በመጀመር በሬ ወለደ ትርክቱን ይጀምራል። 

ኢሕአፓ ከላይ ገብረመድህን የፈለፈለውን ፍልፈላና አቋም፣ በየትኛው ጊዜና ወቅት፣ 
በየትኛውስ መግለጫ፣ በየትኛው ልሳን (ዴሞክራሲያ) ወይንም በየትኛው ዓ.ም.፣ 
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በየትኛውስ የፓርቲ ጉባዔና ፕሮግራም ላይ ስለ ኤርትራ አቅዋሙን አቀረበ፣ አሳወቀ፣ 
ለዋወጠ ?! ከሆነስ ገብረመድህን በጽሁፉ ውንጀላ ላይ በመረጃ ለምን አስደግፎ 
አላቀረበውም?  

ያለ ጥርጥር ቢኖረው ኖሮ፣ ጠቅሶና አጣቅሶ በግልጽ ባቀረበው ነበር፤ መረጃውም መረጃ 
ክሱም ክስ በሆነ ነበር። ይዞት የተነሳው ግን የተባለውን የተነገረውን ቶሎ አድርስ 
ተብሎ ነውና ተልእኮውን አድርሷል፤ በዚሁ መሠረት ገብረመድህን በተራ ተላላኪነት 
ይፈረጃል። ወደ ኤርትራው የኢሕአፓው አቋም ግን ስንመለስ ለዋቢና መነሻ ይሆነን 
ዘንድ፣ በአቶ ክፍሉ ታደሰ በያ ትውልድ፣ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ታሪክ ክፍል 
አንድ ላይ፣ የኤርትራው ችግር በሚለው ርዕስ ስር የቀረቡትን መረጃዎች ለማቅረብ 
እንወዳለን። 

እንደዚህ ይነበባል፣ 

“በ1966ና 1967 ዓ.ም. ለስድስት ወራት ያህል በተከታታይ የወጡ የዴሞክራሲያ 
ዕትሞች ካተኮሩባቸው አበይት ነጥቦች አንዱ የብሔር ጥያቄ በተለይም የኤርትራ ትግል 
ጉዳይ ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝቦች አርነት ድርጅት ሊደርስበት በቻለባቸው የሕዝብ 
ክፍል ሁሉ፣ የኤርትራ ጥያቄ ተቀባይነት እንዲኖረው ለማድረግ ትልቅ ሚና 
ተጫውቷል። በተለይም ወታደራዊ መንግሥቱ የኤርትራን ትግል በሶስት ወራት ውስጥ 
አጠናቅቃለሁ ብሎ በተነሳበት ወቅት፣ የኤርትራ ጥያቄ ተቀባይነት እንዲያገኝ 
መቀስቀሱ ጠንካራ እምነትና የመንፈስ ብርታትን የሚጠይቅ እንደነበር አያጠራጥርም። 
ለውጥ ፈላጊ ኃይሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች አርነት ድርጅትም ጭምር፣ በሀገሪቱ ታሪክ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በኤርትራ ላይ የከፈተውን ጦርነት በመቃወም በአንዳንድ ዋና ዋና 
ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። የኤርትራ ትግል ዋና መንስዔ ምን እንደሆነ 
ለማስገንዘብ በሲቪሎች ላይ የሚፈጸመውን ፍጅት አጋለጡ።”                             
(ያ ትውልድ፣ ክፍል አንድ፣ ገጽ 256-257 በክፍሉ ታደሰ።)    

እዚህ ላይ ልብ እንበል፣ አያ ገብረመድህንም እንደዚሁ። ኢሕአፓ የኤርትራን ሕዝብ 
ትግል ደግፎና ድጋፍ ሲያሰባስብ፣ ስለ ኤርትራ በኢትዮጵያ ቅኝ ስር መሆንና ስለ 
ኤርትራም ነፃ መሆን (መገንጠል) ሳይሆን የሚያነሳው፣ ጦርነቱ ይቁም፣ ትግሉም 
ሕጋዊና ዴሞክራሲያዊ የመብት ጥያቄ ነው። መፍትሄውም በዴሞክራሲያዊ መንገድ 
እንጂ በጦርነት አይፈታም የሚል አቋም ነበረው።  

ቀጥሎም ሲያብራራው:- “የግራ ክንፍ ቡድኖችና ግለሰቦች የኤርትራን ትግል ይደግፉ 
እንጂ አብዛኞቹ ለውጥ ፈላጊዎች ኤርትራ ነፃ ትሆናለች የሚል ዕምነት 
አልነበራቸውም። የራስን ዕድል በራስ የመወሰንን መብት መደገፍና ነፃ ሀገር 
የመመስረቱ ጉዳይ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው ብለው በማመን፣ ጊዜና ሁኔታ ሲፈቅድ 
የመደብ አንድነቱ የብሔርተኛነትን ስሜት አሸንፎ ኤርትራዊያን ከመገንጠሉ ይልቅ 
አንድነትን ይመርጣሉ የሚል ተስፋ ነበራቸው። እነዚህ ታጋይ ቡድኖች ይህን 
አቋማቸውን ለመግለጽ ብዙ ጠመዝማዛ ርዕዮታዊ ሀሳቦችና ክርክሮች አቀረቡ። 
አቋማቸው ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የማይጥም ሲሆን፣ ብሄርተኛ ኤርትራውያን 
ደግሞ ቦታውን ያልለየ ግብዝ አቋም አድርጎ ነበር የገመቱት።  
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የታጠቀውን ቡድን መርቶ ወደ ትግራይ ባመራበት ወቅት ብርሀነ መስቀል ረዳ በቡድኑ 
ስም፣ በኅዳር ወር አጋማሽ ገደማ፣ ስለ ኤርትራ ጉዳይ አንድ ጽሁፍ ካቀረበ ብኋላ፣ 
የኢትዮጵያ ሕዝቦች አርነት ድርጅት አመራር ነጥቡን በአዲስ መልክ እንዲያየው 
ተገደደ። የብርሀነ መስቀል ጽሁፍ ድርጅቱ የኤርትራን ነፃነት መደገፍ አለበት ነበር 
የሚለው። የድርጅቱ መለስተኛ ፕሮግራም ግን፣ ብሄሮች የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው 
ለመወሰን ያላቸውን መብት በሙሉ እውቅና ሲሰጥ፣ የነፃነቱ ጉዳይ ግን ግዜውን ጠብቆ 
እንዲታይ ነበር የተወው። የድርጅቱ ማእከላዊ ኮሚቴ በነጥቡ ላይ ከተወያየ በኋላ 
የብርሀነ መስቀልን ሀሳብ ሳይቀበለው ቀረ።(ስርዝ በኛ) (ከክፍሉ ታደስ ክፍል አንድ ገጽ 
258-259)  

በተጨማሪም በወቅቱ የኢሕአፓ አቋም ኤርትራን አስመልክቶ እንደሚከተለው 
ይነበባል።  

“ድርጅቱ የራስን ዕድል በራስ የመወሰንን ጥያቄ እውቅና ከመስጠት አልፎ፣ ጉዳዩ 
በሕዝቡ ጥያቄና ፍላጎት መሠረት እንዲፈታ ጠየቀ። የኤርትራ ሕዝብ ፍላጎት በሕዝበ-
ውሳኔ እንዲገለጽ ዴሞክራሲያ ሀሳብ አቀረበች። አያይዛም ፌደሬሽንን ያካተተ የራስ-ገዝ 
አስተዳደር ጭምር ለችግሩ አማራጭ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ጠቆመች። ያም ሆኖ 
ግን የኤርትራ ሕዝብ ምኞት መገንጠል ከሆነ፣ ፍላጎቱ መከበር እንዳለበት ድርጅቱ 
ግልጽ አደረገ። የኤርትራ ችግር በወታደራዊ ሳይሆን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ 
መንገድ ብቻ መፈታት አለበት የሚል ውሳኔ ላይ ተደረሰ።"                       
(ያ ትውልድ፣ ክፍል አንድ ገጽ 259)  

እንግዲህ አያ ገብረመድህንና ስውር ወያኔዎች በራሳቸውም ሆነ፣ በአገራችው ጉዳይ 
ዘልቆም በዴሞክራሲ ጥያቄ ላይ ግልፅና የጠራ አቋም ስለሚሳናቸው፣ ወትሮም ዛሬም፣ 
ሁሌም እያምታቱ እዚህ ስለደረሱ፣ በየመንገዱ ጉዞና ሂደት ሁሌም በሀሰት ላይ ሀሰት 
እየጨመሩ አዲስ አበባ እንዴት እንደደረሱ እነርሱም ያውቁታል፣ እኛም ሰሚ ከተገኘ 
ሁሌም እናጋልጣለን፤ እናስታውሳቸዋለን። ከዓመታት በፊት፣ ከኤርትራዊው በላይ 
ኤርትራዊ ሆነው፤                                                  
1ኛ.የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው።                                             

2ኛ. መፍትሄውም፣ መመለሻውም ነፃነት ብቻ ነው፣ ብለው፣ የትግራይ ወጣትንና 
ጎልማሳን ለጥይት እራት እንዳላደረጉ ሁሉ፣ መለስ ቀለስ ብለው ያንኑ ትፋታቸውን 
እንደውሻ ሊተፉብን ይሻሉ፣ ይቀጥፋሉ፣ ኢሕአፓንም ባልዞረበት ጉዳይ ሊወነጅሉት 
ይጥራሉ። ለነገሩ ድርጅቱ ባልዞረበትና ባልተገኘበት ጉዳይ ላይ እንኳን ሀሰትና  
አሉባልታ፣ ለዱላውም ደንታ ኖሮት አያውቅም። ለአሉባልታው ዱላ ማለታችን ነው። 

በመሠረቱ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ሆነ፣ የፖለቲካ ግለሰብ በፖለቲካ ጥያቄ ዙሪያ 
በሚያቀርበው ፕሮግራም፣ ሀሳብ፣ አቋምና የትግል አቅጣጫን በተመለከተ ሲያቀርብ፣ 
በተጨባጭ ይተቻል፣ ይመረምራል። በዚህ ሂደት የድጋፍ ወይንም የተቃውሞ ገፍቶ 
ከሄደም ውግዘት ይከተለዋል። በተገላቢጦሹ ደግሞ የራሱንም ሆነ የሌላውን 
የተፎካካሪውን ወይንም የተቃዋሚውን ጉዞና ሂደት እንደዚሁ ማየቱና ማገናዘቡ 
የሚጠበቅና ተግባሩም ነው።   
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ይህ በመሆኑም ኢሕአፓና ኢሕአፓዎች ከዚህ መሠረታዊ ጉዳይና ሂደት ሊያመልጡ 
አይችሉም። አሳምረው ይተቻሉ። ይተቻሉ (ሲጠብቅ) ይመረመራሉ። ይህ የሚጠበቅ 
ነው። ይሄማ ካልሆነ፤ 

ይኸማ፣ምኑን ትግል ሆነ ?!                                                           
ካልመረረ፤ ካልጎመዘዘ፣ ካልተኮማተረ፣                                                      
ትግል ምኑን ትግል ሆነ ?!! ነውና መልሱና ቅኝቱ። 

ነገር ግን፣ አቶ ገብረመድህንና መሰሎቹ ኢሕአፓን በሚመለከተውም ሆነ 
በማይመለከተው በኢትዮጵያ አገራችን ጉዳይ ዙሪያ፣ በተንሸዋረረ ዕይታና ወፍ-ዘራሽ 
መልኩ፣ እርስ በርሱ በሚላተሙ ነጥቦች ዙሪያ መሽከርከሩና ክሶችን ያለቦታቸው 
መደርደሩ፣ በመጨረሻ ለራስም አይበጅም፣ ትርፉ ውርደትና የተገኘውንም አመኔታን 
ማርከስና ማበላሸት ይሆናል እንላለን። 

ከዚህ በመለስ፤ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ሲመሠረት ዓላማውንና ግቡን፣ ብሎም ራዕዩን 
ህብረተሰቡን ገምግሞ የፖለቲካ ፕሮግራም መንደፉና ለነደፈውም ዓላማና ግብ 
መታገሉ፣ ማታገሉ ያለ ነው። የነበረም ነው። ኢሕአፓም፤ አንደ ወያኔ፣ የዘሬን ብተው 
ይዘርዝረኝ፣ ይበታትነኝ ሳይል፣ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ብቅ ካለ ጀምሮ፣ ሦስት 
ጊዜ ፕሮግራሙን እንደ አስፈላጊነቱና ጠቃሚነቱ አሻሽሏል። ለምሳሌ:-                    
-በብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄ ዙሪያ።                                                              
-በመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ላይ።                                                              
-በብዙሀን ፓርቲ (መድበለ ፓርቲ) ሥርዓት ዙሪያ ወዘተ. 

የፓርቲ ፕሮግራም ማሻሻልና መቀየርን በተመለከተ፣ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮ 
ብናገላብጥ ብዙ ነገሮችን መረዳትና ማገናዘብ እንችላለን። ለምሳሌ ታላቅ እድሜ 
ያስቆጠረው የጀርመን ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ፤ ከተመሠረተበት ከ1863-2014 ድረስ፤
በ155 ዕድሜው ውስጥ ለስምንት ጊዜ ፕሮግራሙን እንዳሻሻለና እንዳስተካከለ ማወቅ 
ይቻላል። ስረ-መሠረቱን (የሠራተኛውን መደብ) ሳይለቅ፣ አገራዊና አለም አቀፋዊ 
ሁኔታን በማጣጣምና በማዛመድ፣ የህብረተሰቡን ዕድገትና ብልፅግና ለመቀየር ሲል፣ 
እራሱን፣ ቀይሯል፣ አስተካክሏል። 

የርዕዮተ ዓለሙንም ጉዳይ በተለይ በ1959 በBad Godes-berg ፕሮግራም ላይ ገምግሞ 
በተጨባጭ/በውል አሻሽሏል። ማለትም፣ከግራ ዘመም (ጫፍ) ወደ መሀል (የህብረተሰብ) 
ክፍል ማማከሉ የተገለጠበትና በተግባርም  እርምት ያሳየበት ፕሮግራም ነው።  

ኢሕአፓም ከተመሠረተበት ጊዜ አንስቶ የፓርቲውን ፕሮግራም፣ በፖለቲካ፣ በምጣኔ 
ሀብት ጥያቄና በብሔር ጥያቄ ጉዳይ ዙሪያ፣ "እስከ መገንጠል የሚለውን" በልጥጡ 
የቀረበበትን ክፍተት አንስቶታል። ኢሕአፓ እነዚህን ለውጦች ያካሄደው፣ በባዕዳን ጆሮና 
ጣቱ (እንደ ወያኔ) ሳይጠመዘዝ፣ ፕሮግራሙንና አቋሙን ከአባላቱ ጋር መክሮና ዘክሮ 
ስላመነበት ብቻ መሆኑን ወዳጁም ሆነ ጠላቱ ማወቅ አለበት።ይህንን ሀቅና እውነታ፣ አያ 
ገብረመድህንና አይዞህ ባዮቹ ቢጎመዝዛቸውም አላምጠው መዋጥ ይገደዳሉ። 

በዚህም መሠረት ኢሕአፓ በኤርትራ ጥያቄ ላይ በ1982 እ.ኢ.አ. ዴሞክራሲያ ቅጽ 15፣ 
ልዩ ዕትም ላይ ያደረገውን የፕሮግራም ለውጥና ማሻሻያ እንደሚከተለው እናቀርባለን። 
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"የኤርትራ ሕዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ እንዳለ ሆኖ፣ የቀረው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሶቱን በውል ተረድቶ ዋይታውን አድምጦ፣ ታሪኩን እህ ብሎ 
ሰምቶ በቅን ልቦና በእውነተኛ የወገን ፍቅር ስሜትና ቁጭት ከጎኑ እንዲሰለፍ፣ 
ዳግመኛም ለማንም አምባገነን በአገር አንድነት ስም አገሩን ለመከፋፈል ደሙን በከንቱ 
እንዳያፈስ ጥያቄውን በኢትዮጵያ ውስጥ በሚመሰረት ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ጥላ 
ሥር ከመገንጠል በመለስ ባለ ትስስር ደረጃ ዝቅ አድርጎ ማቅረቡ ከዘለቄታ ሰላም 
ከዘለቄታ የጭቁኖች አንድነት ከጋራ ብልጽግናና አንድነት አንጻር ተገቢና ወቅታዊ 
ይሆናል።"                                                              
ቀጠል አድርጎም:- "በኤርትራም ሆነ በቀሩት የኢትዮጵያ ክፍሎች በሚካሄደው ጦርነት፣ 
የሚደርሰው የሕዝብ እልቂት፣ ስቃይ፣ ሰቆቃው፣ ከአንድ ምንጭ የተቀዳ እንደመሆኑ 
መጠን፣ ምንጩን ለማድረቅ፣ የሁለቱንም ወገን ሕዝቦች የተደጋገፈ ትግል፣ የተቀናጀ 
ዘዴ ይጠይቃል።ይህን መደጋገፍ፣ ይህን መተባበር እውን ለማድረግ ደግሞ በሁለቱም 
ክፍል ያሉ ሕዝቦች ለጋራ ዓላማ፣ በጋራ ለሚሹት ሰላም እያንዳንዱ ወገን ከራሱ ብቸኛ 
ጥቅም መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርበው የአቅዋም ሽግሽግ አስፈላጊ ይሆናል።"    
(ስርዝ የኛ)  

በመጨረሻም:-                                                                      
"የኢትዮጵያ ሕዝብ                                                                         
ሀ/ ኤርትራውያንን በታሪኩ፣ በቋንቋው፣ በባህሉ፣ በዘር ግንዱ ወዘተ...ኢትዮጵያውያን 
አይደሉም ብሎ አያምንም፤ ሀገሪቱንም እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር እንጂ 
እንደ ባዕድ፣ እንደ ድንበርተኛ ሀገር አይመለከትም።                                                                            
ለ/ ተገንጥሎ የራሱን ነፃ መንግሥት ማቋቋም የሚለውንም በመብት ደረጃም እንኳን 
ግንዛቤውን ለማግኘት ባህላዊ መሠረቱ አይፈቅድለትም፤ ይህን የሚረዳበት 
ዴሞክራሲያዊ መድረክም ሆነ ሁኔታ አልተሟላለትም።" በማለት ኢሕአፓ በኤርትራ 
ላይ ያለውን አቋም በወቅቱ አስተካክሏል።        

ወደ ማጠቃለያ ሀሳባችን ከመግባታችን በፊት ስለ አቶ ገብረመድህን አንዳንድ 
ጥያቄዎችና ሀሳቦች እናነሳለን። 

ባሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ፣ ስንት የሚተች፣ የሚነገርና የሚነሳ የአገራችን ጉዳይ እያለ፣
የሕዝባችን ጠላት ማነው? ወዳጅስ ማነው? የሀይል አሰላለፉስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? 
የትኩረት አቅጣጫችንና ተቀዳሚው ተግባራችንስ ምን መሆን ይገባዋል? ብሎ ማንሳት 
ሲገባው፤ ገብረመድህን ተስታኮና አስታኮ ወደ ወያኔ ፀረ-ኢሕአፓ ተግባር ተሰማራ ነው 
የምንለው። 

ቢያንስ ለእኛ ግልፅ ነው። ወትሮውንም ቢሆን ገብረ መድህን ከወያኔ ውኃ ስለሚቀዳና 
የወያኔ-ግርፍ ስለሆነ፣ ከወያኔ መላተም አልነበረበትም። ለምን ቢሉ፤ እውር ከመሪው፣ 
የዋህ (ሞኝ) ከመካሪው አይጣላም፤ ተብሏልና። ለምንስ እራሱን አንዴ ወዲህ አንዴ 
ወዲያ ያጉላላል ባዮች ነን። ምንስ አደከመው ?! 

ከዚያ በመለስ፣ በአብዛኛው የሕዝብ የነፃነት ትግል እንደተስተዋለው፣ ሌላኛው የትግል 
መልክና ገፅታ ተለዋዋጭ መሆኑን ነው። በሌላ አነጋገር ታግሎ ማቸነፍ እንዳለ ሁሉ፤ 
ታግሎ መቸነፍና ማጣትም (ለጊዜውም ቢሆን) እንዳለ፣ ሆኖም ግን ማቸነፍና መቸነፍ 
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ሁሌ ዘለዓለማዊ እንዳልሆኑና እንደሚለዋወጡ/እንደሚቀያየሩ በወጉ እንረዳለን። ዛሬ 
ያቸነፈ ነገ ወርዶ እንደሚንኮታኮት እንገነዘባለን፤ የማይረዱ ካሉ ግብዞች ብቻ ናቸው።  

ሂደቶች ሁሌም ይለዋወጣሉ፣ ይቀያየራሉ። ይህ በሰው ለጆች ታሪክ ውስጥ ሲደጋገም 
የኖረ እውነታ ነው። ሁሌም ትክክል መሆን እንደማይቻል ሁሉ፣ ሁሌም መሳሳት ብቻ 
ሊሆን አይቻልም። ምንም ነገር ተፈራራቂ ነውና። ትልቁ ዕውቀት ግን ጊዜ፣ ቦታና 
ሂደትን ጠብቆና ተከትሎ ራስን ማዳን በእጅጉም አለማርፈድ እራስንም አገርንም 
ከጣዕረ-ሞት ያድናል፣ ይሰውራል። በተለይ በትግል ዓለም ረጅሙንና ጠመዝማዛውን ጉዞ 
ለመጓዝ፣ ፍዳውንና መስዋዕትነቱን የከፈሉት ሁሉንም አይነት ቅምሻ ቀምሰውታልና 
መራርንቱን ሆነ ጣአሙን በውል ያውቁታል። በሌላ አነጋገር "ሬትን ያልቀመሰ፣ የማር 
ጣእሙ አይገባውም።" ይባል የለ?! 

ሀሳባችንን ስናጠቃልል፣ እኛ በእኛ እምነትና አመለካከት የኢሕአፓን የትግል ጉዞና 
ማንነት እንደዚህ እንመለከተዋለን። 

-የኢሕአፓ ታሪክ የግፉአን ተቆርቋሪነት ትግል ታሪክ ነው።                                       
-የኢሕአፓ ታሪክ የሰማዕታትና የታጋዮች ሁለንተናዊ ታሪክ ነው።                                  
-የኢሕአፓ ታሪክ የነዚያ የነአይበገሬዎች፣ የሞት አይፈሬዎችም ታሪክ ነው።                         
-የኢሕአፓ ታሪክ የፅኑ ኢትዮጵያውያን ሕብረትና ተጋድሎ ታሪክ ነው።                            
-የኢሕአፓ ታጋዮች ታሪክ የሕዝብ አፍቅሮት፣ የአገር አክብሮት፤ የወገንና የአገራችን 
ኢትዮጵያ ተቆርቋሪነት ታሪክ ነው ብለን ከልብ እናምናለን።  

ይህንን አሌ የሚሉት ወይ ኢሕአፓን በትክክል አያውቁትም (የዛ ትውልድ ትግል 
መሃይማን ናቸው) ወይንም በፀረ ኢትዮጵያው በሽታ (virous) የተመረዙና የተበከሉ 
ስውር ወያኔዎችና ዘረኞች ብቻ ናቸው። 

ትግሉ ይቀጥላል፣ "የመከራ ለሊት አያልቅም" ተብሏልና ቆርጦ ይታገሏል። በእርግጥ 
ግን ለሊቱም ይነጋል፣ አምባገነኖች፣ ዘረኞችና አገር አጥፊዎች በግፉአን ክንድ 
ይንኮታኮታሉ !! 

                                                   

 

                                    ጀግኖች የገበረች ምድር፣ ጀግኖችን ታብቅል !!  

                                    ወላድም በድባብ ትሂድ !! 

                                    ኢትዮጵያ በክብር ለዘለአለም ትኑር !! 

 

 

 

ኢሕአፓ ዴሞክራሲያውያን ከጀርመን  


