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በኢሕአፓ ሊይ የተወረወረ ደሊ
ወዯ ተነሳሁበት ጉዲይ ከመግባቴ በፊት ሊነሳ የምፈሌገው ጉዲይ አሇኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ተውባ
ባያምርባትም የራሷ የሆነ ባህሌና ቋንቋ የተፈጥሮ ውበት ያሊት ናት፤ በላልች አሳዛኝ ገጽታዎች
ተጀቡዲ ዯምቃ ባትታይም ሁላም እንዯምሇው ሌንኮራባት ይገባናሌ። የበርካታ ቋንቋዎችና ባህልች
ባሇጸጋ ሀገራችን የተሇያዩ ብሔር/ብሔረሰቦችን ማቀፏ ጸጋ እንጂ አሳፋሪ አይዯሇም። ዛሬ
ኢትዮጵያዊነት ስሜትና ማንነት እተሸረሸረበት፤ የዘመነ ዘረኝነት ከበሮ እየተዯሇቀ ኢትዮጵያዊነት
ማፈሪያ፤ ኢትዮጵያ ጊዜያዊ መኖሪያ ሆና ስዯት ሲናፈቅ፤ የውጭና የባህዲን ባህሌ ተሸካሚነት
ሲያኮራ “አማርኛ መናገርና ዴንጋይ መወርወር ክሌክሌ ነው” እየተጻፈ በሕፃናት አእምሮ ሊይ ገና
ከሀ…ሁ… ክፍሊቸው ጀምሮ ሲንቆረቆርሊቸው መስማትና ማየት ሇዚህም ተባባሪ መሆን እጅጉን
ያሳዝናሌ። ከሀገራችን ቋንቋዎች ኦሮምኛ፣ ትግሪኛ፣ አማርኛ የሚጋሩት የጋራ ፊዯሌና አፃፃፍ
ኖሯቸው በንግግርም ሆነ በጽሁፍ የየራሳቸው ውብና ማራኪ አገሊሇጾች አሎቸው። ከነኚህ ሁሊ ቋንቋ
አማርኛ ሇብዙ ዘመናት በሀገሪቷ እንዯ ብሔራዊ ቋንቋ ማገሌገለና በሀገራችን በየትኛውም ቋንቋ
ተናጋሪ ዘንዴ በመግባቢያነት ስሇሚያገሇግሌ በርካታ ጽሁፎችና መጽሏፍት በአማርኛ ቋንቋ ይወጣለ፤
ሇሕዝባችንም በራሱ ቋንቋ ሳይቸግረው እንዱያነብና እንዱያገናዝብ ከማዴረጉም በሊይ የቋንቋችንን
ጠንካራነት ይገሌፃለ። ነብሳቸውን ይማርና ፀሏፊ አዱስ አሇማየሁ፣ አቤ ጉበኛ፣ በአለ ግርማ ወዘተ
ከገጣሚያንም ዮፍታሔ ንጉሴ፣ ዮሏንስ አዴማሱ፣ ገብረክርስቶስ ዯስታ፣ ልሬት ፀጋዬ ገ/መዴህን፣
ዯበበ ሰይፉ፣ ወዘተ አማርኛችን በሀገራችን ካለት ቋንቋዎች አይዯሇም የዓሇም ቋንቋ ከሆነውና
“ከምንዘንጥበት” እንግሉዘኛ የበሇጠ ስሜትን ገሊጭነት ኃይሌ እንዲሊቸው አስነብበው አሳይተውናሌ።
ልሬት ፀጋዬ ገ/መዴህን በትርጉም ሥራቸውም ኦቴልንና አምላትን ዓይነት ሥራዎቻቸውን
የዯራሲውን ወጥ ጽሁፍ ሳያዛቡ ወዯ አማርኛ በመተርጎምና በመዴረክ በማሳየት የቋንቋችንን ጠንካራ
ጏን ከማሳየት በተጨማሪ ጉዴ/WOW እንዴንሌ አዴርገውናሌ። ኢትዮጵያዊ ቋንቋችን እንዲይነሳ፣
እንዱዲከምና እየጠፋ እንዱሄዴ በአማርኛ መፃፍና መናገር እፍረት ይሆን ዘንዴ በሀገራችን ሊይ
ካነጣጠሩት ዘመቻዎች አንደ ሲሆን ሇዚህ ዯግሞ ምሁራን ተባባሪ ሲሆኑ ያሳዝናሌ። ያሳፍራሌ። እስቲ
በኢትዮጵያ ወገኖቻችን የተከፈቱ ዴረ ገጾችን ጎብኙ በአማርኛ ከሚፃፉት ይሌቅ የእንግሉዘኛው
አይበዛምን? በተሇይ ሇሀገራችን ሕዝብ መተሊሇፍ የሚገባቸው ጽሁፎች በእንግሉዘኛ ሲጻፉ ያውም
ቃሊት መፍቻ (Dictionary) አጠገብ አስቀምጦ እንዱነበብ ሲቀርቡ አሌታዘባችሁም? እንኳንስ
ሇሀገራችን ወገን እውጭ ስሊሇን እንግሉዘኛ ተናጋሪ ነን ሊሌነው ምን ተሰምቶናሌ? እውን አንዲንዴ
ጸሏፊ ምሁራን አማርኛው ከብዶቸው ነውን? ይህንን እንዲንሌ በአማርኛም ቆንጆ ያስነብቡናሌ። እኔ
በበኩላ የዚህ ዓይነቱ ሂዯት አማርኛ ቋንቋ እየተዲከመ እንዱሄዴ ከሚዯረገው ዘመቻ ሊይ ከመረባረብ
ሇይቼ አሊየውም “በአማርኛ መፃፍና ጠንካራ ተቃዋሚ መሆን ክሌክሌ ነው” ሇምሁራን ይዴረሳቸው።
መንዯርዯሪያ አዴርጌ የተነሳሁት በቅርቡ በአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ ማተሚያ አሳታሚነት ሇንባብ
ስሇበቃው በሕይወት ተፈራ ስሇተጻፈው “Tower in the SKY” (“ላም አለኝ በሰማይ ወተቷን የማላይ” አባባሌ
ሉገሌጸው ይችሊሌ) ስሇሚሇው መጽሏፍ በአሇኝ የዕውቀት ዯረጃ አንብቤ በተረዲሁትና በአቅሜ
በማውቀው መሰረት ሊካፍሌ የፈሇኩትን ሇማስነበብ ነው። መጽሏፉ ከሊይ እንዯገሇጽኩት ሇሀገራችን
ሕዝብ በእንግሉዘኛ መታተሙ አስገርሞኛሌ። በአማርኛ መጻፍና ሀሳባችንን መግሇጽ አንችሌም ባዮች
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በቅዴሚያ መረዲት ያሇባችሁ አንባቢዎቻችሁን ይመስሇኛሌ። የምናስተሊሌፈው መሌዕክት ሇአሜሪካና
እንግሉዝ ምክር ቤት/Senate አባልች ነው ወይስ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ? ሇሀገራችን ሕዝብ፣ ሇያ
ትውሌዴና ሇዛሬው ትውሌዴ ብልም ሇመጪው ትውሌዴ ታሪካችን ይህ ነበር ብል ሇትውሌዴ
ሇማስተሊሇፍ ከሆነ ሇሀገራችን ሕዝብና ሇታሪኩ ተጋሪዎች በሚገባና ቀሇሌ ባሇ ቋንቋ በራሳችን አኩሪ
ቋንቋ ብንጠቀም እሰየው ያሰኛሌ። አዎ “በአማርኛ መናገር እንጂ መፃፍ ያዲግተናሌ” ሇምትለ
መጽሏፍ ጸሏፊዎች መሌዕክቱ ሇህዝባችን፤ ታሪኩ የሀገራችን ከሆነ የባዕዴ ቋንቋ ዴርሰታችሁ ችልታ
ባሊቸው ተርጓሚዎች ወጥ ሥራችሁን ሳያዛባ ብታቀርቡት ጠቀሜታው የጏሊ ነው። የሕይወትም
መጽሏፍ ከዚህ አንፃር በርካታ አንባቢያን ዘንዴ መሌዕክቱ ይዲረስ ከተፈሇገ ሲጀመርም መፃፍ
የነበረበት በአማርኛ ቢሆንም ችልታው ከላሇ ዯግሞ የትርጉም ሥራው ቢፋጠን ጥሩነው እሊሇሁ።
Tower in the SKY፡ የዯራሲዋን የአፃፃፍ ችልታ አዴንቄበታሇሁ። በየመሃለ የምታስቀምጣቸው
ጥቅሶችና በመጽሏፉ መጨረሻ የራሷን ከሌጅነት ጀምሮ የማንበብ ጅምሯንና ችልታዋን ሇመግሇጽ
ከዘረዘረቻቸው አንጻር በግሎ እጅጉን አንባቢነቷንና እራሷ አንባቢ ብቻ ሳትሆን መሇስተኛ
ቤተመጽሀፍት ሆና ነው የታየችኝ። ሕይወት ራሷን በምሳላነት በማቅረብ ያ ትውሌዴ ከመዯበኛ
ትምህርቱ ላሊ በማንበብ የተካነ መሆኑን ታንጸባርቃሇች። በቅኝ ግዛት የተያዙ የአፍሪካ አገሮች
የባዕዴ ቋንቋን ከወራሪ ገዥዎቻቸው ተማሩት ብንሌም የእኛ ኢትዮጵያውያን ትውሌዴ “ያ ትውሌዴ”
በትምህርት ቤት ከሚሰጠው የትምህርት ሥርዓት በአካበቱት ችልታ የአማርኛውንም ሆነ በባዕዴ
ቋንቋ ሇተጻፈው መጽሏፍ እንዯ አፍ መፍቻ ያክሌ ያገሊብጡት፤ ተምረው ያስተምሩበት እንዯነበርና
ማንበብን ባህለ ያዯረገ ትውሌዴ፡ ዕውቀቱን ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ሉያዯርግ መነሳሳቱን በሕይወት
መጽሏፍ በሰፊው ይታያሌ።
ጸሏፊ ሕይወት ከኑሮ አኳያ ካሊቸው ቤተሰብ የወጣች መሆኗን ከታሪኳ መረዲት ይቻሊሌ። ይህም
በርካታ የያ ትውሌዴ ወገኖች በጊዜው አባባሌ “መዯባቸውን ሇጭቁኑ ሕዝብ የሸጡ”፤ የፊውዲለን
ሥርዓት ከራሳቸው ዴልት አንጻር ሳይመሇከቱ ሇዯሃው አርሶ አዯር የጮኹ ከንጉሣውያን ቤተሰብ
የወጡ በርካታ ጥሊሁን ግዛዎች መኖራቸውን ያሳየናሌ። ሇሕዝብና ሇዳሞክራሲያዊ መብት
በተዯረገውም ትግሌ፤ በዘመነ ዯርግ፤ የግሌ ፍሊጏታቸውና የዯረሱበት የትምህርት ዯረጃ አንቱ
ሉያስብሊቸው ቢችሌም ሀገሬን ሕዝቤን ብሇው ታግሇውና አታግሇው ሕይወታቸውንም ሇትግለ
የከፈለ በርካታ ተስፋዬ ዯበሳዎች የመኖራቸው ተምሳላትነት በመጽሏፉ ተሊብሷሌ። አዎ ሕይወት
ከአስተዲዯጓና ቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ ዩንቨርስቲ ተማሪ ከሆነችም በኋሊ የምታውቃቸውንና
ያሳሇፈችባቸውን ቦታዎች ስትገሌጽ በጊዜው ወዯ ዘመናዊነት እየተሸጋገረ የነበረውን ትውሌዴ፤
የንዐስ ከበርቴው ክፍሌን አዋዋሌና መዝናኛ ይበሌጥ አስጎብኝታናሇች። ሕይወት በርካታ ወጣቶችን
ያሳዯገው እነ ከዴር ሻይ ቤት፣ ግሩም ብስኩት ቤት፣ አሉ ሱቅ፣ ሺፋ ጫማ ሰፊ፣ ባዯግ ሳይክሌ
አከራይ፣ የሷ ዯረጃዎች ባይሆኑም በወቅቱ ዯህና ቤተሰብ ባሇጸጋዎች የሚያዘወትሩባቸውንና
የሚጋሯቸውን በጥሩ አገሊሇጽና ሊሇፈበት ጭሌጥ አዴርገው በርካታ ትዝታ ውስጥ የሚከቱ ሥዕሊዊ
ገሇጻዎቿ ይማርካለ። ያረካለ። “ትዝ አሇኝ የጥንቱ” እንዱለ ሇትዲር በቅተው ሌጆች አፍርተው
በሕይወት ያለ የያ ትውሌዴ ወገኖች እንዳት እንዯተገናኙ በተሇይ አዱስ አበባን በዓይነ ኅሉናቸው
እንዱቃኙ መጽሏፏን ጉሌበት ሰጥታዋሇች። በትግለ በተሇያየ ቦታ እየተቀጣጠሩ “ዳሞክራሲያን”
ሲቀባበለ፣ መሌዕክት ሲሇዋወጡ ዛሬ በሕይወት ባለት ሊይ ወዯ ተሇዩዋቸው ጓዯኞቻቸውና ወዯ
ሙታን መንዯር ወስዲ እንዱገናኙ አዴርጋሇች። በየጊዜው በሚዯረጉ ሰሊማዊ ሰሌፎች ከዯርግ
በሚሰነዘረው የጥይት አርጩሜ ያሇውን ትርምስና አቅጣጫን ሳያውቁ በተገኘው ውስጥ ሇማምሇጥ
የሚዯረግ ነብስ አውጪን መተራመስን እሉናችን ሊይ ከመጫሯም በሊይ ዴፍት! ብሇው የተዘርጉ

በኢሕአፓ ላይ የተወረወረ ደላ

አስተያየት
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ወንዴምና እህቶቻችንን እንዴናስብ ትረካዋ ግዴ ብልናሌ። የእስር ቤት ፍቅር፣ መተዛዘን፣ መቁርስ፣
እስኩፒኒ፣ ግርፊያ ግዴያ፣ ቁጭት ሇቅሶ ጭቃኔ ሁለም ሁለም ያሇበትን ዘመን እንዴናጠነጥን ዴሯን
አዴርታብናሇች። የእናቶች መንገሊታት፣ የአባቶች ሰቆቃ፣ የሰው ሌጅ ዯግነት-ጭካኔ የትውሌዴ
ጀግንነት ላሊም ላሊም ጭሌጥ አርጎ ወዯ 35 ክረምትና በጋ ይወስዲሌ።
Tower in the SKY የተሇያዩ ትዝታዎች ውስጥ በሰመመን እየወሰዯ ወዯ ዋናው የመጽሏፉ አካሌ
ቀስ ብል ይወስዴና ቀስ ብል ሉወጣ ይፈሌጋሌ። ቆም ብል ሊስተዋሇውና በእርጋታ ሇተገነዘበው ግና
የመጽሏፉ ጭብጥ ምንዴን ነው? አንብቤ ምን አገኘሁበት? በዚህ መጽሀፍ ምን ተሊሇፈ? የሚሇውን
መዲሰስ ግዴ ይሊሌ። እዚህ ሊይ ነው የጸሏፊዋ ችልታ። ዘሊ ወዯ ጉዲዩ አሌገባችም። ገብታም
ሙጭጭ አሊሇችም። ዘርዝራም አሌገሇጸችም። “ምታውቀውንም” አሌዘረገፈችም። ወጋ አዴርጋ ሳብ
ታዯርገዋሇች። መሌዕክቷን። አንባቢም እነ ዘ ኬቭ፣ ቬኑስ ክሇብ፣ ሆቴሌ ዳያፍሪክን እያሰብን፤
ነብሱን ይማርና አሳዛኝና ዘግናኝ አሟሟት የሞተውን ስሇ ፍቅረኛዋና የኢሕአፓ አመራር አካሌ
የነበረው ጌታቸው ማሩ የፍቅር ትረካ ብቻ እያዘንን ላሊውን መዝሇሌ የሇብንምና በሕይወት መጽሏፍ
ሊይ ላልች የጻፉትን አስተያየት ባነብም የራሴን ዯግሞ በዋና ዋና ነጥቦች ሊይ ሊስቀምጥ ወዯዴኩኝ።
በመጽሏፉ ሊይ እንዳት? ብዬ ጥያቄ ባነሳም ሕይወት ተፈራ ይህን መጽሏፍ በማስነበቧ ሊከብራት
እወዲሇሁ። በተሇይ በኢሕአፓ ጉዲይ በርካታ ያሌተነሱና ተዲፍነው ያለ ጉዲዮች ገና እንዴንመረምር፤
እንዴናነሳ ያዯርጋሌና። ጊዜ ሇኢሕአፓ ትውሌዴና ሌጆች ሚዛኑን አዛብቶ ዛሬም ማንነታችንና ም ን
ሰርተን እንዯነበር እንዯሌባችን ከሀገራችን ሕዝብና የያ ትውሌዴ ወገናችን ጋር ሇማውራት፣ ትዝታ ን
ሇማዜም፣ ሇመወያየት ባያዴሇንም በተሇያየ መሌክ በተሇይ ስሇ ኢሕአፓ የሚወጡ መጣጥፎች በበ ኩ ላ
ሉበረታቱ ይገባሌ እሊሇሁ። ሕይወት ተፈራ በ Tower in the SKY መጽሏፏ ሇዯፈረ በርካታ
መነጋገሪያ ነጥቦችን ወርውራሇችና በተሇይ ታሪኩን የሚያውቁ ሇማጋራት የግዴ መጽሏፍ መሆን
እንዯላሇበት ሌገሌጽ እወዲሇሁ። ሕይወትም መጽሏፉ የራሷ በመሆኑ ሊነሳቻቸው ነጥቦች ብትጠየቅ፣
ብትወቀስ፣ ብትበረታታ፣ ሇሁለም ዝግጁ ሁና መጽሏፉን በተመሇከተ ሇሚከፈቱም ሆነ ሇሚዘጋጁ
የውይይት መዴረኮች ቀናና ተባባሪነቷን እንዯማትነፍግ እተማመናሇሁ።
ሕይወት የመጽሏፏ ጭብጡ በኢሕአፓ ውስጥ የፓርቲው አመራር አካሌና የፖሉት ቢሮ አባሌ
ሇነበረው ጌታቸው ማሩ ያሊትን ምስክርነት ከፍቅርና ከዓሊማ አንጻር ሇማስቀመጥ ሞክራሇች።
በኢሕአፓ ውስጥ በ1968/69 በተከሰተው የመስመር ሌዩነት አንፃር ስሇተፈጠረው አንጃ ግሇሰብን
እንዯምሳላ አዴርገን ከወሰዴን ስህተት ሊይ ይጥሇናሌ። በርካታ “እንዳ እከላ እንዳት አንጃ ሉባሌ
ይችሊሌ? እከሉትማ በፍጹም አንጃ ሌትሆን አትችሌም…” እሚለ ጉዲዮች ሊይ ይወስዯናሌ።
በመሰረታዊ ሀሳቡና በወቅቱ ከነበረው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር የተነሳውን የሌዩነት ነጥብ ሇመዲሰስ
ከተፈሇገ በመጀመሪያ በኢሕአፓ ውስጥ አንጃ እንዳት ሉከሰት ቻሇ? የሌዩነት ነጥቡስ ምን ነበር?
በዛሬ መነጽር ሳይሆን በወቅቱ የተወሰዯው እርምጃና ውሳኔ ምን ነበር? ብል መቃኘቱ መሌካም
ይመስሇኛሌ። የአንጃን ጉዲይ ከምናውቀው አንጃ ከተባሇ/ች ግሇሰብ ጋር አያይዘን ትንተና ሌንሰጥ
ከተነሳን ሀቁንም መናገር ያዲግተናሌ። መከራከር የያዝነው ስሇ ግሇሰቡ/ቧ ይሆናሌና። በወቅቱ ፀሏፊ
ሕይወት ፍቅረኛዋ ጌታቸው ማሩ ሌክ ሆነም አሌሆነ አንጃ መባለንና የተባሇበትን ምክንያት
እያወቀች ከፍቅረኛዋ ይሌቅ ፓርቲዋ ኢሕአፓ በሌጦባት ትግለን እንዯቀጠሇች ስትተርክሌን በወቅቱ
አንጃው ያነሳውን ሌዩነት አሊመነችበትም ወይም ፈርታሇች ወይም ላሊ ቢባሌ አያስዯንቅም። ወዯ
ጌታቸው ማሩ አገዲዯሌ ከመግባቴ በፊት እስቲ በሕይወት መጽሏፍ ስሇተገሇጹት የሌዩነት መስመሮች
ሌዲስ።
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ስሇ ዯርግ ፋሺስትነት፣ የግንባር ጥያቄና የከተማው ትጥቅ ትግሌ።
ሀ. ስሇ ዯርግ ፋሺስትነት፡
መቼም ጤናና ዕዴሜ ከሰጠን ቋንቋ ሉገሌጸው ከሚችሇው በሊይ የሆነውን የዯርግና ተባባሪዎቹን
ማንነት ሇማሳወቅ በየገጠሩ በየከተማው በመሊው ዓሇም የተበተኑትን ዯርግ ገዯሌኩ ብል ሞት
የተፋቸውን የያ ትውሌዴ ወገኖች ምስክርነት ብቻ ሇዕይታ ማቅረቡ በቂ ነው።
ወዯ ዝርዝር ጉዲይ ሳሌገባ በሰኔ 26 ቀን 1966 ዓ.ም. ከተሇያዩ የሠራዊቱ ክፍልች የተሰበሰቡ ምርጥ
መኮንንኖችና የበታች ሹማምንት እራሳቸውን ዯርግ በማሇት መንግስታዊ መዋቅሩን ቀስ በቀስ
በቁጥጥራቸው ሥር በማዋሌ መስከረም 02 ቀን 1967 ዓ.ም. ቀዲማዊ ዓፄ ኃ/ሥሊሴን ከስሌጣናቸው
አውርዯው ዯርጉ በጊዜያዊነት ስም ወታዯራዊ ሥሌጣኑን ተቆናጠጠ። በወቅቱ የተዯራጀ ሕዝባዊ
አካሌ ባሇመኖሩ የዯርግ ሥሌጣን ሊይ መውጣት የሚጠበቅ ቢሆንም ጉዲዩ ከጅምሩ የዯርግ ባህሪና
አካሄዴ ሊይ ነበር። ዯርግ ሥሌጣን እንዯጨበጠ በአዋጅ ያስቀመጠው ዴንጋጌ በጋዜጣም በዴምጽ
ቅጂም የተዘገበ ነበር። “…ይህ ዏዋጅ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ማንኛውንም ዓይነት ስብሰባ ማካሄዴ፤
ሰሊማዊ ሰሌፍ ማዴረግ፤ ኢትዮጵያ ትቅዯም ዓሊማን የመቃወም መብት አጥብቆ የተከሇከሇ ነው።…”
ዯርግ ሥሌጣኑን በጨበጠ በሦስት ወር ጊዜ ኅዲር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. ያሇምንም ፍርዴ በዴንገት
በተሰጠ “የፖሇቲካ ውሳኔ” የተገዯለት የዓፄ ኃ/ሥሊሴን ባሇስሌጣናት ጨምሮ 60 ሰዎች የዯርግን ጉዞና
አምባገነናዊነት ገሊጭ አይዯለምን?
መብትን አፍኖ ያሇፍርዴ ገዲይነቱን እያሳየ ሉጓዝ የተዘጋጀን መንግሥት እየታገሇ ሊሇ ፓርቲ ትግለን
ከማጠናከር ላሊ አማራጭ እንዲሌነበረ ጠቋሚና አመሊካች ነበር።
ከዚህ በተጨማሪ በየክፍሊተ ሀገሩ በአርሶ አዯሮችና ሊብ አዯሮች ሊይ ይካሄዴ የነበረው አፈናና ዕመቃ
ሉዘነጋ አይገባም። በወቅቱ የኢሕአፓ ሌሳን ዳሞክራሲያ ታህሳስ 01 ቀን 1968 ዓ.ም. ዳሞክራሲያ
ቅጽ 02 ሌዩ ጥናታዊ ዕትም “ፋሺስትነት በሲዲሞ” እና ጥር 10 ቀን 1968 ዓ.ም. ዳሞክራሲያ ቅጽ
02 ሌዩ ዕትም ቁ 02 “ከፋ- እስከመቼ የከበርቴዎችና የፋሽስቶች መፈንጫ? (www.yatewlid.org,
www.yatewlid.com ይጎብኙ) በሚለ ዕትሞች በየክፍሊተ ሀገሩ ይዯርሱ ከነበሩ ሰቆቃዎች እጅግ
ጥቂቶቹ የዯርግን ማንነት ገሊጮች ነበሩ። በአስበ ተፈሪ ሊብ አዯሮች ሊይ የዯረሰው ግፍ “አዋሽ
አንችበረሃ”ን ያስገጠመ ነበር። በአርሚያ አቪዬሽንና በአየር ወሇዴ አባሊት ሊይ ይካሄዴ የነበረው
አፈናና እስር ዯርግ ገና የስሌጣን እርካኑ ሊይ እንዯተቆናጠጠ ያዯርግ የነበረው የግፍ አገዛዝ
አሌነበረምን? እውን ይህ “ዯርግን እየነካካን ፋሽስት አሰኘነው ይባሊሌ ወይስ እየገዯሇ ፋሽስት ሆነ?”
በመጽሏፉ ገጽ 130 እንዯተገሇጸው መሇስ ተክላና ላልች በግፍ ሲገዯለ እውን ኢሕአፓ መሳሪያ
አንስቷሌን? ይህ እጅግ በትንሹ ታሪክ ያሌዘገበውንና ገና ያሌወጣውን አዱስ አበባ ዩንቨርስቲን
ጨምሮ በየትምህርት ቤቱ፤ በየአካባቢው ይዯረጉ የነበሩ አፈናዎችና ግዴያዎች የለንም?
ይህንን የዯርግ አረመኔያዊና ገዲይነት ባህሪ፤ አምባገነን መንግሥት መሆኑ ከሚያወጣቸው አፋኝ
አዋጆች በመነሳት ሇዳሞክራሲ መብትና ሇሕዝብ መንግሥት ጥያቄ የሚታገሌ ኃይሌ ያሇውን
መንግስት በሕዝብ መንግሥት ሇመተካት መታገሌና የፖሇቲካ የበሊይነቱን ሇማረጋገጥ “የትግለ ነው
ሕይወቴ” ብል ሲነሳ ዯርግን አምባገነን አሇው ገዲይ፤ አረመኔ አሇው ፋሺስት “አዘሇም አንጠሇጠሇ
ያው ተሸከመ” ነው። እንዯ ሕይወት መጽሏፍ አገሊሇጽ ስሇ ፋሺዝም ትንታኔ በመስጠት ዯርግ
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ፋሺስት ነው አይዯሇም ክርክር በወቅቱ ሲነሳ እየተሰቃየና እየተንገሊታ ሊሇው ሕዝብ ሇመብቱ
አትጩኹሇት፤ ካሌሆነ በቀር የዯርግ አምባገነናዊ ባህሪና ገዲይነትን ሇኢትዮጵያ ሕዝብ በሚገባ ቋንቋ
ሇማቅረብ ኢሕአፓ የተጠቀመበት ገሊጭ ስያሜ ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚያ ጊዜ ከጣሉያን ወረራ
የተማራቸው ቃሊትና አነጋገሮች በመኖራቸው የዯርግን አረመኔያዊነት በፋሽስትነት፤ አፋኝነቱንና
ገዲይነቱን አይተው “ሂሳዊ ዴጋፍ” በማሇት ሇተጠጉት ምሁራን ዯግሞ አዴርባይ ምሁራን ከማሇት
“ባንዲ” ማሇቱ በቀሊለ በሕዝብ ቋንቋ መናገር ነውና ኢሕአፓ ተጠቅሞበት በቀሊለ ከኅብረተሰቡ
እንዱግባባ እረዴቶታሌ። ወንጀሇኛው መንግሥቱ ኃ/ማርያም ዛሬ ዝምባብዌ ተቀምጦ “ትግሊችን”
ሲሇን በበኩላ ዲግም የሞትን ያህሌ እራሴን ቆጥሬዋሇሁ። የሀገሪቷን አንዴ ትውሌዴ አጥፍቶ ዛሬ
በሰማዕታት ወገኖቻችን ዯም ሊይ ሲሳሇቅና ገዲይ ዯቀ መዛሙርቱን ቀስ እያሇ ወዯ አዯባባይ ሲያወጣ
ስናይ ወይ ዘንዴሮ ያሰኛሌ። “ከቆራጡ መሪ ጋር ወዯፊት” ሇማሰኘት አጠገቡ ያለ ተባባሪዎቹን
ያሌማረ አንዴ ትውሌዴ መትሮ የፈረጠጠ ላሊ ቃሌ ካሇ ብታውሱኝ እየተማጸንኩ ገዲይና ፋሽስት
መንግስት ነበር። በዚህ ሌዩነት ኢሕአፓ ሇዯርግ ፋሺስት፡ ሇነ መኢሶንና ተመሳሳዮቹ ያወጣው ባንዲ
ስያሜ የባህሪያቸውን ነበርና በትክክሇኛነቱ አቋሙን አጠንክሮ መቀጠለ በወቅቱ በነበሩት አባሊት
ዘንዴ ተቀባይነት ስሇነበረው ነው በአንጃው በኩሌ የተነሳው “ዯርግን እየነካካን ፋሽስት አዯረግነው”
ጥያቄ ሚዛን ያሌዯፋው። Tower in the SKY ሌዩነቱ ዝም ብል ስሇ ፋሺዝም ትንተና
ባሇመስማማት ነው ብል “ሾሊ በዴፍን” መጓዝ አግባብነት ያሇው አይመስሇኝም። በተጨማሪ መቼም
ጊዜ እየረዘመ በመሄደና አሁን ያሇውን አገዛዝ ዘረኝነት ፖሉሲ ከመጥሊት “መንጌ በሀገር አንዴነትማ
አይታማም” ባዮችን ዯርግ ኢሠፓ ጭፍሮችን ጨምሮ ታሪኩ በዯንብ ያሌተገሇጸሊቸው የዛሬው
ትውሌድችን ዲግም ሇማሳሳትና ዛሬ ስሇዯርግ ፋሺስት አሌነበረም ብንጽፍ ከሚሌ የተወረወረ ከሆነ
ያሳዝናሌ። የዯርግ መንግስቱ ኃ/ማርያም በግፍ ገዲይነት በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ባሇሥሌጣናት ጀምሮ፣ አንዴ
ትውሌዴ መትሮ፣ ያስተማሩትን አጣጥሞ፣ ተቀናቃኝ በላሇበት እንኳ በስተመጨረሻ የራሱን
ጀነራልች በሌቶ እራስ ወዲዴነቱን ያስመሰከረ ምዴር ካፈራቻቸው የጀርመኑ ናዚ ሒትሇር ቀጥል ያሇ
አረመኔ ግሇሰብ ቢኖር መንግሥቱ ኃ/ማርያም ነው።

ሇ. ስሇ ግንባር ጥሪ፡
ኢሕአፓ ትሌቁ ጥንካሬው በጊዜው ያዯርግ የነበረው እንቅስቃሴ፣ ዕቅደና አቋሙ እንኳን ሇአባሊቱ
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሉዲረስ በሚችሇው የፓርቲው ሌሳን “ዳሞክራሲያ” ይወጣ ነበር። ኢሕአፓ
እራሱን ይፋ ከማዴረጉ በፊት ከየካቲት 1966 ዓ.ም. ጀምሮ የመጀመሪያው እትሙ ዳሞክራሲያ ቅጽ
1 ሲወጣ በአንዴ ዓመት ብቻ ቅጽ 1, 26 ዕትሞች በሁሇተኛው ዓመት (1967) ቅጽ 2, 34 ዕትሞች
ቅጽ 3 (1968) 16 ዕትሞች ቅጽ 4 (1969)11 ዕትሞች ወዘተ ወጥተዋሌ (www.yatewlid.org,
www.yatewlid.com ይጎብኙ)። እነዚህ እትሞች በሞሊ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ሊይ ትንታኔ
በመስጠት፡ ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የፓርቲው አቋም፡ በተሇይ በአንዲንዴ ጥያቄዎች ሊይ
የፓርቲው አቋም (ሇምሳላ በብሔር/ብሔረሰብ ጥያቄ፣ በኤርትራ ጉዲይ፣ በሱማሉያ ጦርነት፣ ወዘተ)፡
በየጊዜው በዯርግ የተፈጽሙ ጭካኔዎችንና ዴርጊቶችን “ዳሞክራሲያ” አጋሌጣሇች። አስነብባሇች።
ዳሞክራሲያ ቅጽ 3 ሌዩ ዕትም 02 ሚያዝያ 1968 ዓ.ም. “የኢሕአፓ በሕብረት ግንባር ሊይ ያሇው
አቋም” በሚሌ ካስነበበችን ውስጥ ይህንን እንመሌከት፦
“…የሕብረት ግንባር አስፈላጊነትና ለጥቀን ያቀረብነው ያለንበት ሁኔታ ዝርዝር ጥያቄው ከመቼውም ይበልጥ በአፋጣኝ መልስ ማግኘት
እንዯሚገባው ያሳምኑናል። ለአብዮቱ ከባድ ኃላፊነት አለብን። አብዮቱን ወዯፊት ማራመድ የሚችል፣ ለአብዮቱ እድገት የጋት ታህል
እንኳ መንገድ የሚከፍት ሁኔታ ከተፈጠረ ያንን ሁኔታ መርምረን መሰረታዊ እምነታችንን ሳንለቅ በዛ ሁኔታ ለመጠቀም መሞከር
አብዮቱ ውስጥ የምንጫወተው ሚና የጣለብን ግዴታ ነው። ወታዯራዊው መንግሥት ሚያዝያ 12 ቀን 1968 ለግንባር መቋቋም

በኢሕአፓ ላይ የተወረወረ ደላ

አስተያየት

ነሲቡ ስብሐት (Nesibu_sibhat@email.com)

ነሐሴ 09 ቀን 2005 ዓ.ም.

5

ያቀረበውን ጥሪ በመሰረተ አሳቡ የምንቀበለው ለዚህ ነው። የተዯረገውን የግንባር ጥሪ ከላይ እንዯተሰጠ ገጸ በረከት አንመለከተውም።
አብዮቱ ከተጀመረ ጊዜ ወዱህ እንዯተገኙት ማናቸውም ድሎች የሕዝብ ድል አድርገን እንጂ። ይህም የሕዝብ ትግል ውጤት ነው።…”
አዎ በቀጣይነት ሇግንባር ጥሪው ስኬታማነት የተዘረዘሩ ቅዴመ ሁኔታዎች ነበሩ። እነኚህ ነጥቦች
ዯግሞ አግባብነት የነበራቸው ነበሩ። ታዱያ ኢሕአፓ በዚህ አቋሙ በእውን በግንባር ጥያቄ
ይታማሌን? ኢሕአፓ በመንግስት ስሌጣን ጥያቄ እንኳ በወቅቱ ሥሌጣን ሇራሴ ብል የታገሇ ሳይሆን
ከሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ሇተውጣጣ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ምስረታ መሆኑን በተዯጋጋሚ
ማስተጋባቱ እንኳንስ የያ ትውሌዴ አባሊት ይቅሩና መፈክሩን ያስተጋቡት የቤት አጥሮች ምስክር
ናቸው።
ሕይወት ተፈራ በመጽሏፏ የአንጃው አንደ ሌዩነት በግንባር ጥያቄ ሊይ እንዯሆነ ጽፋሇች። ሆኖም
አንጃው በዚህ ጉዲይ ምን እንዲሇና መከራከሪያ ነጥቡን በግሌጽ አሊስቀመጠችም። እንግዱህ ኢሕአፓ
ተዲክሟሌ ቅሪትም የሇው ተብል ትውሌዴን ሇማሳት የሚጻፉ መጽሏፍት ብዙዎችን ሉኮረኩርና ብዕር
ሉያስነሳ እንዯሚችሌ ጸሏፊዋ አሇመገመታቸው አሳዝኖኛሌ። ዯርግ በወቅቱ ስሇ አወጣው የግንባር ጥሪ
ኢሕአፓ ሙለ በሙለ ተቀብል ያስቀመጣቸው ቅዴመ ሁኔታዎችም አግባብነት ነበራቸው። ከነዚህ
አንደ በሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ስም የተከፈተው በመኢሶን ይመራ የነበረው አፋኝ አካሌ መፍረስ ን
ጨምሮ፤ የፖሇቲካ እስረኞች ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ መፈታትን ግንባሩም ኢሕአፓን ብ ቻ ሳይሆን
በሀገሪቷ ውስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ የብሔር/ብሔረሰብ ዴርጅቶችን ሳይቀር ማካተት እንዲሇበት ሲገሌጽ
ሇእኔ ከተመቸኝ “ከራስ በሊይ ነፋስ” ብ ል ዘል ዯርግን ሉያቅፍ ያሌከጀሇ፤ ይ ዞ በተነሳው ዓ ሊ ማ
ሇአንዳም ያሊመነታ፤ ኃይሌና መከታው ሕዝብን ያዯረገ ፓርቲ በመሆኑ ሇዯርግ ቀረርቶና የይ ስሙሊ
የግንባር ጥሪ ጩኸት በአግባቡና ሥርዓት በተሊበስ አገሊሇጽ ተቀባይነቱን ሇሚታገሌሇት ሕዝብ ሳይቀር
በዳሞክራሲያ ሌሳኑ ያስነበበው።

ሏ. ስሇ ከተማው ትጥቅ ትግሌ፡
ኢሕአፓ በነሏሴ 1967 ዓ.ም. እራሱን ሇሕዝብ ይፋ ሲያዯርግ የፖሇቲካ ፕሮግራሙን በግሌጽ
አስቀምጦ ነው። የነሏሴ 1967 ዓ.ም. እና የመጋቢት 1968 ዓ.ም. የፓርቲው ፕሮግራሞች
(www.yatewlid.org, www.yatewlid.com ይጎብኙ) በኢትዮጵያ ፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ
ጉዲዮችና ላልች ነጥቦች ሊይ በግሌጽ የተቀመጠ ነው። ከነዚህ አንዯኛው የፓርቲው የትግሌ ስሌት
ነው። በሁሇቱም የፓርቲው ፕሮግራሞች ሊይ እንዯተገሇጸው የፓርቲው የትግሌ ስሌት በትጥቅ ትግሌ
ነው።
ኢሕአፓ እራሱን ይፋ ከማዴረጉ በፊት የኢትዮጵያ ሕዝቦች አርነት ዴርጅት (ኢሕአዴ) በሚሌ
ከ1964 ዓ.ም. ጀምሮ ሲንቀሳቀስ የመጀመሪያው የሠራዊቱ ጥንስስ አስኳሌ ወዯ ፍሌስጤም የሄዯውም
በ1964 ዓ.ም. ነበር። ይህም ኢሕአፓ የዓፄው አገዛዝን በመሳሪያ ትግሌ ሇመጣሌ “ፋኖ ተሰማራ” ያሇ
ዴርጅት ነበር። ዯርግም ሥሌጣኑን እንዯጨበጠ ኢሕአፓ የሠራዊቱ አካሌና እንቅስቃሴ እንዯተጠበቀ
እስከ 1968 መጨረሻ ዴረስ በሰሊማዊ መንገዴ የታገሇ ነበር። አዎ ኢሕአፓ የሕዝብ ገዯሌ ማሚቶ
ነበርና የሕዝቡን ጥያቄ አንግቦ ፋና ወጊ በመሆኑ እናቶች፣ አባቶች፣ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ ሴቶች፣
ሊብ አዯሮች፣ አርሶ አዯሮች፣ ታዲጊ ሕፃናት፣ ሙስሉም ክርስቲያኖች፣ ከፋ፣ ሲዲሞ፣ ሏረር፣
ወሇጋ፣…፣14ቱም ጠቅሊይ ግዛት የኢሕአፓ ሌጅ ሆነ። ዯርግ እውነትም ጊዜያዊ እንዲሇው ገዜያዊ
ሆኖ ሉቀር ተቃረበ። ይህን ያጤኑና የኢሕአፓን ሌጆች በውጭው ኑሯቸው ያወቁ በተሇይ መኢሶንና
ወዝ ሉጎች መርዝ ዯግሰው ሇኢሕአፓ ሌጆች ካሌጋቱ የነሱ እቅዴና ከሇሊ የሆነው ዯርግ ገዯሌ

በኢሕአፓ ላይ የተወረወረ ደላ
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ሉናዴባቸው ነውና ዯርግን አሰሇጠኑት። ኢሕአፓ በሰሊማዊና በህጋዊ መንገዴ የተጠቀመባቸውን
ሕዝባዊ ማኅበራት መዝጋት፣ ማሳዯዴ፣ ማፈን፣ ማሰር ተያያዙት። የቀን ተላት ዕቅዲቸው ኢሕአፓን
ማጥፋት ሆነ፤ በዚህ ሂዯታቸው ፓርቲው የትግሌ ስሌቱ በትጥቅ ትግሌ ቢሆንም እራሱንና አባሊቱን
በሰሊም አታግል፣ የታሰረው፣ የታፈነው፣ የተገዯሇው ሁለ እንዲሇ የትግለ ሂዯት በከተማ መሳሪያ
እንዱያነሳ አስገዴድታሌ። አዎ ኢሕአፓ በከተማ የትጥቅ ትግሌ ሲጀምር የጠሊትን ኃይሌ በቅጡ
ገምግሟሌ ወይ? በቂ መሳሪያ አቅርቦት ነበር ወይ? በከተማው ሉከሰት ሇሚችሇው የጠሊት ኃይሌ
ምሊሽና ሉጋሇጡ የሚችለ አባሊትን በአፋጣኝ ሽፋን ሇመስጠት ተዘጋጅቷሌ ወይ? በተሇይ በ1967
እና 1968 የተቀዲጀውን የፖሇቲካ የበሊይነት አስረግጦ የቤተ መንግስቱን በር ይዘሌቃሌ ወይ?
በማንኛውም ትግሌ ሇመስዋዕትነት የተዘጋጁ ቆራጥ አባሊቱን ሇዴሌ ሉያበቃ የሚችሌ፤ በከባዴ ፈተና
ወቅት ፈጣን አመራር ሇመስጠት ዝግጁ ነው ወይ?። አባሊት ገንዘባቸውን፣ ትምህርታቸውን፣
ሥራቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ሇኢሕአፓ ሰጥተዋሌ አሁን ዯግሞ “ፍጹም ነው እምነቴ” ብሇው
ሕይወታቸውን ሇዴለ ባሇቤት ሇኢትዮጵያ ሕዝብና ሇኢሕአፓ ሉሰጡ ቃሌ ገብተዋሌ “በትግሌ
መሞት ሕይወት” እየዘመሩ ናቸው፤ ታዱያ አመራሩ ሁሇመናቸውን ሇሰጡ ብርቅዬ የሀገሪቷ
ተማሪዎች፣ የሴቶች እህቶቻችንን፣ የቤት አይዯሇም የትግሌ እመቤትነታቸውን “ሌቅሶ አሌሻም”
ብሇው ሇተነሱ እናቶች፣ “በወዯቁት ጓድች ፋና ሌጓዝ በዴሌ ጎዲና” የዘመሩ ወጣቶች የጊዜውን
ፈታኝና ተሇዋዋጭነት እያየ ፈጣን አመራር በመስጠት ጠሊትን ዴባቅ ከቶ በአጭር ጊዜ ኃይሌና
ሥሌጣን የሰፊው ሕዝብ መሆኑን ሇማሳየት ዝግጅቱ በቂ ነበር ወይ? እነኚህንና ተዛማጅ ጉዲዮችን
እየዲሰሱ በጊዜው የነበረውን ዯካማ ጎን መቃኘት አግባብነት ይኖረዋሌ።
ኢሕአፓ በእጁ ገብቶ የነበረውን የበሊይነት ከጠሊት አስከፊ ደሊ ባሻገር በውስጡ የተፈጠረው
የመስመር ሌዩነት፤ አንጃ እንዯጎዲው ሉሰመርበት ይገባዋሌ። ኢሕአፓ የከተማውን ትጥቅ ትግሌ
መጀመሩ ሳይሆን ጥፋቱ አካሄደን መምራቱ ሊይ ነበር። የከተማውን ትጥቅ ትግሌ በሚገባ በሰሇጠኑ
አባሊቱ ሇማስኬዴ ከማቀዴ ይሌቅ ምንም ሌምዴ የላሊቸውን ወጣቶች በአሊቸው ዴፍረት ብቻ
መሳሪያ ማስጨበጡ በራሱ ችግር ነበረበት። የትጥቅ ትግለ ሲጀመር ዯርግ በኢሕአፓ ሊይ ያወጀውን
የማጥፋት ዘመቻ ሇመከሊከሌ ዋና ዋና ፖሉሲ አውጭዎችና የዯርግ ገዲዮች ሊይ ያነጣጠረ ነበር።
በከፍተኛና በቀበላ ዯረጃ የተካሄደ ግዴያዎች በከፍተኛ ጥንቃቄ የተካሄደ ነበሩ። በቅዴሚያ
ከተሰጣቸው ስሌጣንና ኃሊፊነት በሊይ የመረጣቸውን የአካባቢ ሕዝብ ያስቸገሩ፣ ሌጆቻቸውን
የሚያሳዴደ፣ የሚያስሩ፣ የሚያንገሊቱ፣ የዯርግ የግዴያ ዘመቻ ዋና ተዋንያን ሇነበሩት እንኳ
የተፈጸመው ግዴያ ከአዴራጎቱ/ቷ ይቆጠብ/ትቆጠብ ዘንዴ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ጀምሮ የተከናወነ
ነበር። አዎ በቀጣይነት በጅምር የነበረው ሂዯት ሌቅ ያጣና የተዘበራረቀ እንዯነበርም የሚካዴ
አሌነበረም። ኢሕአፓ በመንግስቱ ኃ/ማርያም ሊይ የወሰዯው የግዴያ ሙከራ መክሸፉ አጸፋዊ
እርምጃውን የከፋ ስሊዯረገው አይዯሇም ሇመቃወም ዴምጽ መሰማት ያሇበት። በወቅቱ በዯርጉ ውስጥ
ያለትን ሀገር ወዲድችና ዳሞክራትን ዴምጽ በማፈን የዯርጉን አጠቃሊይ የኃሊፊነት ሥሌጣን
ከበስተጀርባ በሚድሌቱት መኢሶንና ወዝ ሉግ ብቸኛ አምባገነናዊነቱን እየገነባ ያሇውን የፋሽስቶች
ቁንጮ በጊዜው የተወሰዯው እርምጃ ተሳክቶ ቢሆን ብዙ ነገሮች ወዯ ላሊ አቅጣጫ በአመሩ ነበር።
ግምትና ቢሆን ኑሮ ሇትንታኔው ባይሰራም በጊዜው በመንግሥቱ ኃ/ማርያም ሊይ የተወሰዯው እርምጃ
ከትግለ አንጻር አግባብነት ነበረው። አሇመሳካቱ የፈጠረው ሁኔታ ቀጣይ ጉዲይ ነው። የፓርቲው
ማዕከሊዊ ኮሚቴ ይህንን ውሳኔ ሲወስዴ የተቃወሙ ቢኖሩም በአብዛኛው ግን ዴጋፍን አግኝቶ
የተወሰዯ እንጂ በጥቂት የፓርቲው አመራሮች የተወሰነ አሌነበረም። ኢሕአፓ እራሱ ብዙ ጊዜ
አመራሩ የጋራ አመራር እንጂ በአንዴ ሰው ተክሇሰውነት የተገነባ እንዲሌሆነ ሲጠቅስ ይሰማሌ፤ በላሊ
በኩሌ ሇተፈጠሩና ሇሚፈጠሩ ስህተቶች ግና የጋራ ተጠያቂነትን ከመውሰዴ ይሌቅ እተወሰኑ አመራር
በኢሕአፓ ላይ የተወረወረ ደላ
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አባሊት ሊይ ጣት ሲጠቋቆሙ ይስተዋሊለ። ይህ በፓርቲው ውስጥ ያሇ ተጠያቂነትን የመሸሽ አባዜ
የዴርጅቱን አንዴ ዯካማ ጎን አመሌካች ነው። በዚህ ጸሏፊ አመሇካከት በከተማም ሆነ በሜዲው
የኢሕአፓ እንቅስቃሴ በጋራ አመራር እንዯተካሄዯ ሁሊ ሇዯረሰውም ጥፋት የጋራ ተጠያቂነት
አግባብነት አሇው ይሊሌ።
በማጠቃሌያም ኢሕአፓ እንዯ ፓርቲ እራሱን ይፋ ባሊዯረገባቸው ዓመታትም ሆነ እራሱን ሇሕዝብ
ይፋ ከአዯረገበት ከነሏሴ 27, 1967 ዓ.ም ጊዜ ጀምሮ በተሇይ 1968 ዓ.ም. ሙለ በሙለ በሰሊማዊ
መንገዴ ያለትን ሕዝባዊ መዴረኮች እየተጠቀመ የታገሇና ያታገሇ ፓርቲ ነው። ይህ ሁሊ ሲሆን ግን
ከሊይ ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው በየክፍሊተ ሀገራት፡ በየከተማው፡ በየመሥሪያ ቤቱ፣ በየትምህርት
ቤቱ፣ በየዘመቻው ጣቢያ የሕዝብ ሌጆችና አባሊቱ ብቻ ሳይሆኑ በአጠቃሊይ የኢትዮጵያ ህዝብ
እየተሰቃዩ፣ እየታሰሩ፣ እየተዯበዯቡ፣ እየተገዯለ እስከቻሇ ዴረስ በሰሊማዊው ጎዲና የገፋ ነው።
ዯርግና የከበቡት መካሪዎቹ የላት ተቀን ዕቅዲቸው ይህን የሕዝብ መሠረት ያሇውን ፓርቲ
በሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ጎዲና ሉቋቋሙት ከቶውንም አይቻሊቸውምና ኢሕአፓን ማዲከምና ማጥፋት
ቅዴሚያ ተግባራቸው ነበርና በ1968 እያዘጋጁና እየወጠኑ የመጡትን የማጥፋት ዘመቻ በ1969 ዓ.ም.
መጀመሪያ ሊይ በኢሕአፓ ሊይ ይፋ ጦርነት ዯርግ አወጀ። ይህን ጦርነት መከሊከሌ አይዯሇም ማሸነፍ
ይገባው የነበረ ፓርቲ መሳሪያ ቢያነሳ አያስዯንቅም። መሸነፉ የመሳሪያ ማንሳቱ ምክንያት ሳይሆን
ብቃት ያሇው አመራርና የአስተማማኝ ዝግጅት ችግር ነበር።
ጸሏፊ ሕይወት ተፈራ በ Tower in the SKY መጽሏፏ በዯርግ ፋሽስትነት፣ በጊዜያዊ ሕዝባዊ
መንግሥት ምሥረታና በከተማው ትጥቅ ትግሌ ብርሃነ መስቀሌና ጌታቸው ማሩ ከፓርቲው ጋር
ያሊቸውን ሌዩነት የምታስነብበን እንዯው በዯፈናው ነው። በግዜው የተነሱት ሌዩነቶች ምንዴናቸው?
ፓርቲው ምን አሇ ሌዩነት አንሽዎችስ? የፓርቲው/የወጣት ሉጉ አባሊት ምን አለ? በአባሊት ዘንዴ ነፃ
የሆነ ውይይት ተካሂድበታሌ ወይ? እውን የተነሳው ጉዲይ የሀሳብ ወይስ የመስመር ሌዩነት? ሌዩነት
ካነሳው አካሌ ብርሃነ መስቀሌ ወዯ መራህቤቴ የተጓዘው ሇምን ነበር? ብርሃነ መስቀሌ የፃፈው
“የብዙሃን መስመር” መሌዕክት ምን ይሊሌ? ፓርቲው ሌዩነትን የማስተናገዴ ብቃቱ ምን ያህሌ ነበር?
ሌዩነት አንሽዎች ፓርቲውና አባሊቱ ሊይ ምን ጉዲት አዯረሱ? ሇዯርግ እጃቸውን እየሰጡና በምስጢር
የአባሊትን መገናኛዎች፣ መሰብሰቢያ ቤቶች በመጠቆም፣ የፓርቲውን ንብረት ሇጠሊት አሳሌፎ
መጠቆም ወዘተ አሌተካሄደም ወይ? ወዘተ የሚለትን ነጥቦች በሚገባ በመዲሰስ በዚህና በዚህ
ምክንያት በጌታቸው ማሩም ሆነ በላልች ሊይ ፓርቲው የወሰዯውን እርምጃ ሇምን? ተብል
እንዱጠየቅ ብታዯርግ መሌካምነት በኖረው። በዯፈናው ግና በወቅቱ በፓርቲው ውስጥ አንጃ
እንዲሌተከሰተና ጉዲት እንዲሊዯረሰ፤ በትግለም ሇዯረሰውም ውዴቀት ፓርቲውን ብቻ ተጠያቂ
የሚያዯርግ ዴምዲሜ ሲጻፍ የፀሀፊዋን የመፃፍ መብት ባከብርም መጽሀፉን ሊነበቡ አንባብያን ግንዛቤ
ይሰጥ ዘንዴ በጊዜው ስሇተነሱት ሌዩነቶች ያሇኝን ወርውሬአሇሁ።
“Tower in the SKY” እውነተኛ ታሪክ መጽሏፍ፡ በኢሕአፓ በ1968/69 ስሇ ተከሰተው አንጃ ዋና
ትኩረቱ ነው። ሇያ ትውሌዴ አባሊትና ሇአሁኑ ትውሌዴ ይህ ነው ታሪካቸው ተብል ጣዕም ባሇው
ዜማ የተሊሇፈ ሉመረመር የሚገባው መሌዕክት ነው። በተሇይ “እርስ በርሱ የተሊሇቀ ትውሌዴ”
እየተባሇ አቅጣጫ ሉያስቱና ታሪኩን ሇማጣመም ፍሊጎት ሊሊቸው የዯርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር
ተሳታፊ ወንጀሇኞችን ታሪክ በተጠቂዎቹ ሊይ ሇማሳረፍ፤ ጠቋሚ ጣት ሆኗሌ። የታሪኩ ባሇቤቶች
ሇትውሌዴ የሚተሊሇፍ ታሪካችን በዘራፍ ሳይሆን ከነመረጃው አውጡት፤ ፃፉት። ዝምታ የተቀባይነት
ምሌክት እንዲይሆን ያሰጋኛሌ።

በኢሕአፓ ላይ የተወረወረ ደላ

አስተያየት

ነሲቡ ስብሐት (Nesibu_sibhat@email.com)

ነሐሴ 09 ቀን 2005 ዓ.ም.
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እጅግ በጣም የዘገነነኝ ሇሦስተኛ ጊዜ የጌታቸው ማሩን አገዲዯሌ ሳነብ ነው። በአቶ ክፍለ ታዯሰ
መጽሏፍ “ያ ትውሌዴ ቅጽ III” ፣ በሻምበሌ ተስፋዬ ርስቴ መኮንን ቸርነት “ምስክርነት” አሁን ዯግሞ
በ “Tower in the SKY”። የሻምበሌ ተስፋዬ መጽሏፍ ሲጀመርም ኢሕአፓን በስሇሊ ዴርጅትነት
አስቀምጦ የዯርግን ቱሌቱሊ ዯጋሚ በመሆኑ ስሇ ጌታቸው ማሩ አሟሟት የገሇጸው ብዙም
አሌዯነቀኝ። በዚህ መጽሏፍ ሊይ ያሇውን አገዲዯሌ በሕይወት መጽሏፍ ሊይ በዴጋሚ ሳነበው እራሴን
መጠየቅ ያዝኩ። እውን የሰው ሌጅ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን፣ እኛ የኢሕአፓ አባሊት የዚህ ዓይነቱን
ጭካኔ እንችሌበታሇን ወይ? ስሇዚህ ጉዲይ በሕይወት ያሊችሁ የኢሕአፓ አመራር አካሌ የነበራችሁ
ማብራሪያ ትሰጡበት ዘንዴ ይጠበቃሌ።
ሕይወት በጽሁፏ ሊይ ጣሌ ያዯረገቻቸው ሆኖም ኢሕአፓንና አመራር አባሊትን ሇየት ባሇ አመሇካከት
እንዴናይ ታዯርጋሇች። የኢሕአፓ አመራር አባሊት ድር ተስፋዬ ዯበሳይ፣ ክፍለ ተፈራ፣ ዮሏንስ
ብርሃኔ፣ ፍቅሬ ዘርጋው፣ ዮሴፍ አዲነ፣ መሃመዴ ማፉዝ ሇትግለና ሇሕዝባቸው ሕይወታቸውን የከፈለ
ናቸው። ይህ ዯግሞ ገና ትግለን ሲቀሊቀለ ያውቁታሌ። የእነሱ ዓሊማ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇዳሞክራሲ
መብቱ፣ ሇሀገሩ ባሇቤትነቱ፣ ታግል ሇዴሌ ይበቃ ዘንዴ መሠረቱን በመጣሌ አስተማማኝ ተገን
ይኖረው ዘንዴ ተዯራጅቶ ይታገሌ ዘንዴ ማመቻቸት ነበር። በዚህ የትግሌ ወቅት ብዙ ውጣ ውረዴና
እንቅፋት እንዯሚኖር፣ በርካታ የሚጋፈጡት ኃይሌ ሉኖር እንዯሚችሌ ቢረደትም በነሱ ዯም ትግለ
እንዯሚያብብ በነሱ አጥንት ኢሕአፓ እንዯሚገነባ ተረዴተውና አውቀውት “ፋኖ ተሰማራ” ያለ
የሕዝብና የሀገር አሇኝታ ናቸው። እኒህ ሇገዛ ዴልታቸውና ኑሯቸው ሳያዯለ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ
ብሶትህ ብሶቴ ብሇው ከፊት የቀዯሙ ብርቅዬዎች ስሇ መታሰር፣ ስሇ መዯብዯብ፣ ስሇ መገዯሌ
ከራሳቸው በሊይ ሇኢሕአፓ አባሊት ቅዴሚያ የሰጡ እንዯነበሩ ቢንያም አዲነ በሜዲ ጉዞ፣ ተስፋዬ
ዯበሳይ በርካታ የኢሕአፓ ሌጆችን በዯሙ ወዯ አሲምባ የሊከ፤ አባት ሇሌጆቹ ከሚያዯርገው በሊይ
አሳይቶ በዯሙ ታሪክ የጻፈ ጀግና የኢትዮጵያ ምሁር ነበር።
ያገሬ ሰው ሲተርት “ሙት ወቃሽ አያርገኝ ይሊሌ” ሕይወት ተፈራ በመጽሏፏ ገጽ 254, 255
የኢሕአፓ አመራር አባሌ የነበረውን ፍቅሬ ዘርጋው፤ እሷን ሳያሳውቃት በሷ ተገንነት፣ እሷን እሳት
ውስጥ ከቶ ሇራሱ የሳሳ፣ ፈሪና ተንኮሇኛ አዴርጋ በስሱ ስትስሇው አንብቤአሇሁ። በዚህ የኢሕአፓ
አመራር እንዯ ምሳላ ሌታስተሊሌፍ የሞከረችው መሌዕክት እኔ እንዯተረዲሁት የኢሕአፓ አመራር
አባሊት እራሳቸውን ወዲዴ እንዯሆኑ ሇመሳሌ ተሞክሯሌ። በዚህ ጉዲይ እንኳን ላልች፤ የገዯሇን ዯርግ
ስሇ ኢሕአፓ አመራርም ሆነ አባሊት የዓሊማ ጥንካሬ የመሰከረሊቸው፣ ሊመኑበት “ፍጹም ነው
እምነቴ…” ያለትን በተግባር ያሳዩ፣ ሊንዲችን መኖር ላልች ሕይወት የከፈለ ናቸው። እንኳንስ
የራሳቸውን አባሌ እሳት ከተው ሉያመሌጡ ይቅርና። ታሪካችን ይህ አይዯሇም። ኢሕአፓ የራሱ
የሆኑ ዯካማ ጎኖች ቢኖሩትም በዚህ መሌክ አይሳሌም።
ሇማጠቃሇሌ፤ Tower in the SKY በሕይወት ተፈራ የተጻፈ መጽሏፍ ሉነበብ የሚገባው ብቻ ሳይሆን
ሇውይይት ሉቀርብ የሚገባውና በተሇይ ታሪኩን በሚገባ የሚያውቁ ሉጽፉበት የሚገባ ይመስሇኛሌ።
ምስጋን ሇጸሏፊዎቹ ይሁንና እስካሁን ኢሕአፓን በተመሇከተ የተጻፉ ሁሊ ስህተትም ቢኖራቸው
ጠቀሜታቸው የጎሊ ነው። በዴርጅቱ አባሊት ዘንዴ እንኳ የማይታወቁ ምስጢርን ያወጡም ካለ በእኔ
አስተያየት እሰየው ያሰኛሌ። የኢሕአፓ ታሪክ የሕዝብና የሀገር ነውና። ኢሕአፓ በ1967 እራሱን
ይፋ አዴርጎ እጅግ በአጭር ጊዜ ጠንካራ መሠረትን በሕዝቡ ዘንዴ ገንብቶ ሳይጠበቅ ዥው ብል
በነበር የቀረው በጠሊት ጥንካሬ ወይም ምት ብቻ ሳይሆን በከተማም በሜዲም የራሱም ውስጣዊ ችግር
እንዯነበር ፍንጭ እየሰጡ የጻፉ አባሊቱ አካፍሇውናሌ። ሇሀገርና ሇሕዝብ ይዞ የተነሳው መሠረታዊ
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ዓሊማ እንዯተጠበቀ በፓርቲው የተሰሩ ስህተቶች ቀጣይ ትውሌዴ ሉመራመርባቸው ይገባ ዘንዴ
የምታውቁ አባሊቱ የመጻፍ እዴሊችሁን ብትጠቀሙበት ይመረጣሌ። ስህተትን መዯበቅ መፍትሄ
አይዯሇም። የተዯረጉ ስህተቶችን መቀበሌ ትሌቅነት ነው። ስሇ አንጃ፣ ስሇ ብሔር/ብሔረሰቦች ጥያቄ፣
ስሇ ኤርትራ ጉዲይ፣ ስሇ ሶማሉያ ወረራ፣ ስሇ ከተማው ትጥቅ ትግሌ፣ ስሇ አሲምባ፣ ስሇ ሜዲው፣
ስሇ ብተና፣ ስሇ ፓርቲው መከፋፈሌ ገና ቃለ ሲነሳ ሉያበሳጨን አይገባም። የምንጋራው ታሪክ ነውና
እውነታውን መጻፍ ማሳወቅ ትሌቅነት ነው።
Tower in the SKY መጽሏፍን አንብቤ ሕይወት ተፈራ ይህንን መጽሏፍ በማቅረቧ፡ በማስነበቧ
እያዯነኩኝ፤ ካነበብኩትና በተረዲሁት ዋናው ነጥብ መሠረት በማዴረግ አስተያየቴን ሇጸሏፊዋና
ሇአንባቢያን ሊጋራ ወዴጃሇሁ። ሕይወት ተፈራ በጻፍኩት አስተያየት ሊይ ስሊነሳዋቸው ነጥቦችም ሆነ
ላሊ፡ መረጃ አጣቅሳ በቀጣይ ጽሁፏ እንዯምታስነብበን ተስፋ አዯርጋሇሁ። የኢሕአፓን የትግሌ ታሪክ
በተመሇከተ ባነሳዋቸው ነጥቦችም ሆነ በላልች ተዛማጅ ጉዲዮች ከአንባቢያን ሉቀርብ የሚችሇውን
አዎንታዊም ሆነ አለታዊ አስተያየት በመቀበሌ በግላ ቀጣይ ውይይትንም ሆነ አሳቦችን ሇማስነበብ
ዝግጁነቴ ይታወቅሌኝ።
ቸር ይግጠመን።
ነሲቡ ስብሏት
ነሏሴ 09 ቀን 2005 ዓ.ም. (August 15, 2013)
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