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የአቶ ገብሩ አስራት፦መነበብ ያለበት መጽሃፍ 

ከዮሃንስ ታደለ 

10-13-14 

 

የቀድመው የህወሃት/ኢህአደግ ስራ አስፈጻሚ አባልና ትግራይን ለአስር አመታት 
ያስተደዳደሩት አቶ ገብሩ አስራት “ሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ” በሚል ርእስ 
በገጽ ብዛትም ይሁን በይዘትና በሃሳብ ጥልቀት ዳጎስ ያለ መጽሃፍ እዚህ አሜሪካን አገር 
አሳትመው ለንባብ አብቅተዋል።መጽሃፉ 524 ገጾች፣ስድስት ምእራፎችና ከ190 በላይ 
ዓበይትና ንኡሳን አርእስቶች ያካተተ ነው። 

ህውሃት/ኢህአዴግ የመንግስትነት ስልጣን ከተቆጣጠረ 25 አመት ሊሞላው እየተቃረበ 
ነው።የድርጅቱ የተሟላ ታሪክ በጥልቀትና በሚዛናዊነት የቀረበ መጽሃፍ ግን እስካሁን 
አላየሁም።ከአሁን በፊት በመጽህፍት ደረጃ ይሁን በመንግስት መገናኛ ብዙሃን 
እየተቀንጫጨቡ የሚቀርቡ የድርጅቱ በጎ ገኖችና የመሪዎች ገድለ ሰሪነት የሚያሳዩ 
ናቸው።ይቅርና ህወሃት በከባድ የሞት ሽረትና ውጣ ውረድ ትግል ውስጥ ያለፈ ድርጅት 
አንድ አነስተኛ ማህበር ቢሆንም ደካማና ጠንካራ ጎን ይኖረው ግድ ይላል።ህወሃት ውስጥ 
ዓበይት የሚባሉ የድርጅቱና በድርጀቱ ዙሪያ የተፈጸሙ ክንዋኔዎች በጎና ስህተቶቻቸውን 
በሚዛናዊነት አልቀረቡም።ያልተነገረን ነገር ግን ማውቅ ያለብን ብዙ ጥያቄዎች አሉ።አቶ 
ገብሩ አስራት የቆየውን የድርጅቱ ሰዎች ግልጽ ያለመሆን ልማድ ሰብረው በመውጣት 
ድርጅቱ ውስጥ የተፈጸሙትና የተሰሩትን ፍርጥርጥ አድርገው በማቅረብ አዳዲስ ሃቆች 
ያጋሩናል የሚል ተስፋ በመያዝ መጽሃፉን በጉጉትና በተመስጦ አንቢቤዋለሁ። 

 መጽሃፉን ሳነብ ሌላም ነገር ግምት ውስጥ አስገብቼ ነበር።ኣቶ ገብሩ ኣስራት 
የታገሉለትን ይቅርና በመንግስት የስልጣን እርከን ያገለገሉበትን ጡረታ ይሁን ሌላ 
የሚገባቸው ህጋዊ ጥቅማ ጥቅሞች ሳይከበርላቸው ነው ከህወሃት/ኢህኣዴግ ተባረሩት።
ሰርተው ኑራቸውን እንዳይገፉ ስራ ለመቀጠር የነበረባቸው እንቅፋት፣ክህብረተሰብ የመገለል 
ችር፣የማያባራ የፀጥታ ሃይሎች ክትትል ወዘተ ይደርስባቸው ስለ ነበረና በተቋዋሚነት ጎራ 
የተሰለፉ በመሆናቸውም ጭምር ታሪኩ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ለመጻፍ ተግዳሮች ያጋጥማቸው 
ይሆናል የሚል ግምትም ታሳቢ በማድረግ ነው ያነበብኩት። 

  አቶ ገብሩ አስራት ታሪክ የመጻፍና የመንገር ብቃታቸው ያስመሰከሩበት መጽሃፍ ነው 
የሚል እምነት ኣለኝ።የአገላለጽ ብስለታቸው ቃለ ጉባኤ በሚመስል አኩሃን የፍጻሜዎችን 
ቅድም ተከተል ያለ ምንም ስጋት ከሽነው አቅርበውታል። 
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 አሳቸው ተሃህት/ህወሃት ከመፈጠሩ በፊት ጀምረው የማህበረ ገስገስቲ ብሄረ 
ትግራይ/ማግብት/ ኣባል የነበሩ ሰው ናቸው።በተሃህት/ ህውሃት ውስጥም ከምስረታው 
የነበሩና ከ1971 ዓ/ም ጀምረው እስከ ተሰናበቱበት ግዜ ደግሞ የህወሃት/ኢህዴግ የላይኛው 
የአመራር አባል ሆነው የሰሩ ናቸው።ከድርጅቱ ቁንጮዎች አንዱ በነበሩት በታሪኩ 
ባለቤትና ብውስጥ አዋቂ ሰው የተጻፈ ስለሆነ የተለየ ግምት የሚሰጥው መጽሃፍ 
ይመስለኛል።የሳቸውን መጽሃፍ የሚሞግት ሌላ መጽሃፍ እስካልመጣ ድረስ እንደኔ እምነት 
ይህ የተሟላ የድርጅቱ እውነተኛ ታሪክ ተብሎ ይወሰድ ይሆናል።በርግጥ ይህ መፅሃፍ 
እንደ ካኣሁኑ በፊት በግለ ሰው ታሪክ ዙሪያ ተዛብተው የተጻፉትና ለወደፊት ኣዛብተው 
ለመጻፍ የሚፈልጉ ጸሃፊዎች የመንገድ ጋሬጣ እንደሚሆንባቸው ኣያጠራጥርም።ኣቶ ገብሩ 
እንደወረደ ዘክዝከው ለምን ፃፉ ብለው የሚያኮርፏቸው ሰዎችና ድርጅቶች እንደሚኖሩ 
ባያጠያይቅም ታሪክ ግን ከጎናቸው እሚሰለፍ ይመስለኛል።ኣስተማሪ በመሆኑ።    

 የቋንቋ አጠቃቀማቸውና ግልጽ የኣቀራረብ ስልታቸው ብቻ ሳይሆን ራሳቸውም ኣባል 
የነበሩበት የድርጅቱ ኣመራር በድርጅቶቻ፣በሰዎች፣በቡዱኖችና በሃገር ላይ የፈጸሙትን 
ስህተቶችና በደሎች ሲተቹ ራሳቸውንም ጭምር ጠንከር ባለ በመንቀፍ ነው።ሃላፊነትም 
ሳያቅማሙ ወስደዋል፡፡በተሰሩ ብዙ ስተቶች መለስ ብለው ሲጸጸቱም ተስተውለዋል።ይህ 
በኣገራችን የፖለቲካ ባህል ብዙም ኣልተለመደም።መለመድ ግን ኣለበት።ሻምበል 
ፍቅረስላሴ ወግደረስ በቅርብ ግዜ የጻፉት ድርሰት ኣረመኔውና ሰው በላው ደርግ  በሳቸው 
ኣባባል “ኣብዮቱ ኣልተሳሳተም” ሲሉ ትናንት የተፈጸመው፣የስንቱን ህይውት የበላና ኣገርን 
ያወደመ ሃቅ ላለመቀበል ኣቅቷዋቸው ሲተናነቃቸው ኣይተናልና።ከዚህ አኳያ አቶ ገብሩ 
ላሳዩት ድፍረት ክብር ይገባቸዋል። 

 ይህ ጥልቅ የፖለቲካ ታሪክ ብዙ ነገሮችን ዳሷል።የህውሃት ታጋዮች ጽናት፣ከትግል 
ጓዶቻቸው ቀድመው በፈንጂዎች እየተረማመዱ ለመስዋእት መዘጋጀታቸው፣የመሪዎቻ 
ብልሃት፣ጠላት ወይ ባላንጣ ለሚሉት ድርጅት፣ቡድን ወይ ሰው እንዴት እንደሚያጠፉና 
እንድሚያጠምዱ ቅልብጭ ብሎ ቀርቧል።ለምሳሌ ህውሃት ያንቀሳቅሳቸው ለነበሩ የከተማ 
ህዋሶች እየተከታተሉ ያስቸገርዋቸው ለነበሩ የደርግ ታማኝ ካድሬዎችና ባለስልጣናት 
በተቀነባበረ ዘዴ በራሱ በደርግ እንዴት እንዳስበልዋቸው በጣም በሚደንቅ መንገድ 
ቀርቧል።  

 ሁለት የህውሃት ታጋዮች ከድርጅታቸው በተሰጣቸው ተልእኮ መሰረት “የህውሃት ኣባሎች 
ስም ዝርዝር” የያዘ በቀላሉ በሚፈታ ኮድ የተጻፈ “ሚስጥራዊ ሰነድ” ይዘው እጃቸውን 
ለደርግ ይሰጣሉ።ደርግ ሆየ እውነት መስሎት ኮድ ፈቺዎችን ኣሰባስቦ ካስፈታ በኋላ 
በደስታ ፈንድቆ የገዛ ካድሬዎቹን እንዴት በእስርና ብግድያ እንደጨረሳቸው በተለይ 
ደግሞ ትግራይ ውስጥ የነበሩ ገናና ባለስልጣናት ሳይቀር የዚህ የኢንተለጀንስ ሰለባ 
እንደሆኑ ያሳያል።በራሱ በደርግ ከያሉበት ተለቅመው ወህኒ ተወርውረዋል፣ተሰቃይተዋል 
ኣንዳንዶቹም ደግሞ ተረሽነዋል። እጃቸውን ላለመስጠት ተታኩሰው የተገደሉም ኣሉ። 
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 በ1977 ዓ/ም ትግራይ ውስጥ ድርቅ ባጋጠመበት ወቅት ከመቶ ሺ ህዝብ በላይ ሰለባ 
የሆነበትንና ወደ ሱዳን በማጓጓዝ እዚያ እንዲረዱ ድርጅቱ ያደረገውን ጥረት 
ጥንካሪያቸውን የሚያጎላ ነው።በርግጥ በዛን ወቅት ሻቢያ በተራበውና በተቸገረው ህዝብ ላይ 
ያደረሰውን ግፍ ታሪክ ይቅር እማይለው ኣሳዛኝ በደል መጽሃፉ ውስጥ ሰፍሯል።በኣስር 
ሺዎች የሚቆጠሩ የተቸገሩ ኢትዮጵያዊያን ከትግራይ ወደ ሱዳን የሚወጡበት መንገድ 
ባለመኖሩ ሻቢያ በሚቆጣጠረው ቦታ ለማሳለፍ ተጠይቆ በወቅቱ ብህውሃትና በሻቢያ 
ተፈጥሮ በነበረው ኩርፍያ ኣላሳልፍም ኣለ።ሌላ ኣማራጭ በመታጣቱ ህዝቡ በትግራይ 
በኩል ወደ ሱዳን በእግር ጉዞ ሊወጣ ተገደደ።ህዝቡ ያጋጠመወን ረሃብ፣ድካምና መንገላታት 
ያሳዝናል። የደርግ ተዋጊ ኣውሮፕላኖችም እየተከታተሉ በመደብደብ የብዙ ንፁሃን ሰዎች 
ህይወት ጠፋ።ኣስገራሚው ነገር ደግሞ ከዚህ አስከፊ በደል በኋላ ሻቢያና ህወሃት 
ስትራተጂያዊ መተባበርን በመመስረት ኣንዳቸው ከሌላ ኣገር ጦርነት ቢገጥሙ ለመተጋገዝ 
ወታደራዊ ስምምነት መፈራረማቸው ነው። 

 ቀደም ብሎም በኣቶ ስየ ኣብርሃና በኣቶ ገብሩ ኣስራት መሪነት በሃየሎም ኣርኣያ 
ኣዋጊነት የህውሃት ሁለት ብርጌድና የሻቢያ ኣንድ ብርጌድ ሱዳን ጠረፍ ኣካባቢ 
በሚገትገኝ የባዕኸር ከተማ ሰፍሮ በነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ በጋራ ኣጥቅተው 
ከደመሰሱ ብኋላ ብዙ መሳሪያዎች ይማርካሉ።የማረኩትን መሳሪያ ስለ መከፋፈል 
በሚነጋገሩበት ግዜ ሻቢያዎች ለህወሃት ታጋዮች ያልዋቸው የሚያስገርም ነበር።ለናንተ 
ከባድ መሳሪያ ስለማያስፈልጋችሁ ቀላሉን መሳሪያ ውሰዱ፤ታንኮችን ጨምሮ ከባድ 
መሳሪያዎች ግን እኛ እንወስደዋለን ኣሉ።ውግያውን የመሩት የህውሃት ታጋዮች ይሄማ 
ኣይሆንም ሲልዋቸው እንግዲያውስ ብዛት ሳይሆነ ጥራት ግምት ውስጥ ገብቶ የኛ ኣንድ 
ብርጌድ ከናንተ ሁለት ብርጌድ በጥራት የተሻለ ስለሆነ ምርጥ ምርጡን ስጡን ኣሉዋቸው።
የህውሃት ታጋዮቹ ተናደው ለበላይ መሪዎቻቸው ሲያሳውቁ ሃላፊዎቹ ደግሞ ሻቢያዎች 
በሚልዋችሁ መንገድ ተከፋፈሉ ብለው ትእዛዝ ሰጡ።ሃየሎም ኣርኣያም በጣም ተንዶ 
የታንኮቹን ሰንሰለት ኣወላልቆ በሉ ዉሰዱ እንዳላቸውና ሻቢያዎች መውሰድ እንዳልቻሉ 
ኣቶ ገብሩ ተርከውልናል።በነገራችን ላይ የወቅቱ የህወሃት ሊቀመንበር ኣቶ ስብሃት ነጋ 
ነበሩ። 

 ኣቶ ገብሩ በመጽሃፋቸው የፖለቲካ ድርጅቶች መበላላት በዝርዝር ኣቅርበውታል።ህወሃት፡ 
ከግገሃት እስከ ኢህኣፓ፣ከኢዲዩ እስከ ጀብሃ፣ከደርግ እስከ ሻቢያ ድል የነሳበትን ሚስጥርም 
ዘርዝረዋል።ህውሃት የመሸነፍ ጽዋ ቀምሶ እማያውቅ ድርጀት ነው። 

 በመጽሃፉ የተገለጸው ሌላው ጉዳይ የህውሃት ጭካኔ ነው።ርህራሄ ኣልባው ህጋቸው 
የስንቱን ታጋይ ህይወት ኣጥፍቷል።”ህንፍሽፍሽ” በሚል ስያሜ የሚታወቀው በ1969 ዓ/ም 
በድርጅቱ ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ቀውስ ታጋዮች መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች በድርጅቱ 
ላይ በማንሳታቸው “ኣውራጃዊነት”የሚል ስም ተስጥቷዋቸው በፍረጃ ተጋለጥ እየተባሉ 
ስንቱን ለወከባ፣ለእስራት፣ለሞትና ለስደት ተዳርጓል። 
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 እዚህ የተገለጸው የአንዲት ታጋይ ኣሳዛኝ ታሪክ ልብ የሚሰብር ነው።በዚህ በድርጅቱ 
ቀውስ ግዜ በስራ ምክንያት ሱዳን ውስጥ የነበረች አልማዝ ኪዳነማሪያም የተባለች ታጋይ 
ሂስ ኣድርጊ ተብላ “እኔ እዚህ ሂስና ግለ ሂስ አላደርግም።አገሬ ገብቼ እምለውን እላለሁ 
“ብላ ከሱዳን ወደ ትግራይ እንደተመለሰች ቀውሰኛ ነሽ ተብላ ‘’ሃለዋ ወያነ’’ ብሚባል እስር 
ቤት ገባች።ጥፋት ፈጽመሻልና ባጠፋሽው ትጸጸቺያለሽ ወይ ተብላ ስትጠየቅ “እኔ ለናንተ 
ኣልናገርም፤ኣውዓሎም ወልዱ ኣምጡልኝ’’ ኣለች።ኣልማዝ ኣውኣሎም ፊት ቀርባ ምንም 
እምትጸጸትበት እንደሌላት ድርጅቱ ኣሁንም ኢ-ዴሞክራሲያዊና የተሳሳተ  

 

መሆኑን ገልጻ ለሚወሰድባት እርምጃ ዝግጁ መሆንዋን ያለ ምንም ፍርሃትና መሸማቀቅ 
ተናገረች።ይህን ካለች በኋላ ሞት ተፈርዶባት ተገደለች። 

  የመንግስትነት ስልጣን ከተቆጣጠሩ በኋላ በ1985 ዓ/ም የከተማውን ኑሮ ለመቋቋም 
የተሳናቸውና ህይወት የከበዳቸው የህወሃት ታጋዮች ጥያቄ በማንሳታቸው የማእከላይ ኮሚቴ 
አባላትን ኣምታችኋል፤ስም ኣጥፍታችኋል፤ድርጅቱን ለማፍረስ ኣሲራችኋል፤ተብለው በገፍ 
የተባረሩና የታሰሩም ነበሩ። 

ብኣዴኖች በተለይ ደግሞ ኣቶ በረከት ስምኦን፣ኣቶ ኣዲሱ ለገሰና ኣቶ ተፈራ ዋልዋ 
ህውሃት እንዲዳከም በህውሃት የማእከላይ ኮሚቴ ውስጥ መሰነጣጠው ባጋጠመ ወቅት 
የተጫወቱት  ሚና የሚገርም ነበር።በመጽሃፉ እንደቀረበው። 

  የህውሃት መሪዎቻ ታላላቅ ሃገራዊ ጥቅሞችን የሚያሳጡ ስህተቶች ፈጽመዋል።ለዘመናት 
የባህር በር ባለቤት የነበረችን ሃገር ታሪክና የኢትዮጵያ ጥቅም ግምት ውስጥ ያላስገባ 
ኤርትራ ከነ ሁለት ወደቦቻ “ጥያቄዋ የቀኝ ግዛት ነው፤መፍትሄውም ነጻነት ነው” በሚል 
በቁንጽል እውቀትና ግትርነት በታሪክ ሲያስጠቃቸው የሚኖር ግዙፍ ስህተት ፈጽመዋል። 

ሻቢያ ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት የተፈጸመው ስህተት ለማረም ምቹ ኣጋጣሚ ተፈጥሮ 
ነበር።የኢትዮጵያ መሪዎች ግን ዕድሉን ሳይጠቀሙበት ኣለፈ። 

 ይባስ ብለው በድል የተጠናቀቀው ጦርነት የመደራደሪያ ገዢ ነጥቦችን እንደማቅረብ 
ሞተው የተቀበሩትን የ1900፣የ1902ና የ1908 እአ አቆጣጠር ኢትዮጵያና ኢጣሊያ 
የተፈራረሙት የቅኝ ግዛት ውሎች የኢትዮጵያና የኤርትራ የመዳኛ ሰነዶች ሆነው 
መቅረባቸው ኤርትራን ለመጥቀም ሆን ተብሎ የተሰራ ያስመስላል። 

 ኣቶ ገብሩ ኣስራት የኢትዮጵያ የባህር በር የባለቤትነት ጥያቄ ከህግ፣ከታሪክና 
ከዲፕሎማሲ ኣንጻር ኣሁንም መደራደር እንድሚቻል ከነ ማስረጃዎቻቸው ኣቅርበውልናል።
ሰሚ ካለ።የአልጀርስ ስምምነት ስለፈረሰም /የኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ ባይናገርም/ 
እንደ አዲስ ለመደራደር ያለው ዕድል ከፍ ያለ ነው።ኣንድ ነገር ማለት የሚቻለው 
የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ ይረዝም እንደሆን እንጂ ተዳፍኖ የሚቀረ ጉዳይ 
እንዳልሆ ብዙዎች እሚስማሙበት ነው።  
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         መጽሃፉና ኣቶ መለስ ዜናዊ  

 በግሌ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የታዩት ተስፋ ሰጪ የእድገት ጭላንጭሎች፣ 
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጨምሮ ላበረከቱት ኣስተዋጽኦ ክብርና ኣድናቆት ኣለኝ።በኢትዮጵና 
በኤርትራ ዙሪያ ያሳዩት ኣቋምና የወሰኑትን ውሳኔ ግን እንደ ሃገር መሪ ታሪክ ሲወቅሳቸው 
እሚኖር ይመስለኛል።እዚሁ መጽሃፍ እንደሰፈረው የሚከተሉትን አቋሞች አራምደዋ።  

 1/ሻቢያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈጽማቸው የነበሩትን ደባዎች፣የኮንትሮባንድ ንግዶች፣ሰዎችን 
እያፈኑ መውሰድና መግደል ኣይተን እንዳላየን እንሁን፤በነሱ ላይ ስለላ በማክሄድ 
ኣንተንኩሳቸው ማለታቸው። 

 2/ ሻቢያ ብግልጽና ብድብቅ ትንኮሳዎች ይፈጽም ነበር።ስጋት ያደረባቸው የተወሰኑ 
የህወሃት ፖሊት ቢሮ ኣባላት ጉዳዩ ለውይይት ይቅረብ ብለው ሻቢያ ይወረናል 
ኣይወረንም የሚል ክርክር በህውሃት ፖሊት ቢሮ ተነስቶ ኣቶ መለስ “ሻቢያ እብድ 
ስላልሆነ ኣይወረንም” የሚል ኣቋም ይዘዋል።ምንም እንኳን ሻቢያ ለራሱ በነበረው የገዘፈ 
ግምትና የወታደር ብዛት ይወረናል ተብሎ ቢወሰን ከመውረር ይቆጠብ እንደሆነ ማረጋገጫ 
ባይኖርም አይወረንም ሲሉ የወሰዱት አቛም ግን አጠያያቂ ነው። 

 3/ሻቢያ ወረራ በፈጸመ ግዜ ጉዳዩ ወደ ፓርላማ እንውሰደውና ፓርላማ የመከላከል ኣዋጅ 
ያውጅ በተባለበት ግዜ ኣቶ መለስ ጉዳዩ ወደ ፓርላማ እንዳይወሰድና በሳቸው እንዲያዝ  
ብቻቸው ሆነው ተከራክረዋል። 

 4/ሻቢያ ከባድሜ በሃይል ከተጠራረገ በኋላ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከባድመና አካባቢው 
ወጥቶ 60፣70 ኪሎ ሜትር ርቆ ወደ እሚገኝ ኣዲ ሃገራይ ኣፈግፍጎ የመካላከያ መስመር 
ይያዝ ብለው በስንት መስዋእትነት የተገኘ ቦታ ትተው ለመውጣት መከራከራቸው። 

 5/ቴክኒካል ኣረንጅመንት በሚል መጠሪያ የሚታወቀው በያኔ የአፍሪካ ኣንድነት 
ድርጅትና በሸሪኮች የቀረበውን የማስማሚያ ሰነድ የኢትዮጵያ ሉዓላውነት የማያስጠብቅ 
ሆኖ እያለ መቀበል ኣለብን በማለት ብድምጽ እየተሸነፉም ቢሆኑ እስከ መጨረሻው 
መከራከራቸው። 

 6/በሁለተኛው የማጥቃት ዘመቻ ግዜ የኢትዮጵያ ሰራዊት ለማጠናከር በደርግ ግዜ 
ያገለገሉ ወታደሮች እንዲመለሱ ጥሪ ይደረግላቸው ሲባል ኣቶ መለስ ኣይሆንም በማለት 
መከራከራቸውና መሸነፋቸው። 

 7/ስለ የመጨረሻው የማጥቃት ግብ ክርክር በተነሳበት ወቅት የሻዕብያ ሃይል ለወደፊትም 
ስጋት በማይሆንበት መልኩ እገባበት ገብተን መስበርና መደምሰስ ኣለብን ሲባል ኣሳቸው 
ይህን ተቃውመው የኢትዮጵያን ሉዓላውነት ለደፈረው ሻቢያ በማዘንና በመሟገት “ከኣጼ 
ቴድሮስ ራስን የማጥፋት ሞኝነት ይሰውራችሁ ብለው” እጄን ለጠላት ኣልሰጥም ብለው 
የሞት ጽዋ ለቀመሱ ታላቅ የኢትዮጵያ መሪ ከቂላቅልነት መመደባቸው። 



6 
 

 8/የኢትዮጵያ ሰራዊት በሁሉም ግንባሮች በአንጸባራቂ ድል ወደፊት እየገሰግስ በነበረበት 
ወቅት ከወትሮው የድርጅቱ ኣሰራር ውጭ ከኢህኣዴግና ከመንግስት ባለስጣናት 
ሳይመካከሩ ጦርነቱ በ48 ስዓት ውስጥ ይቆማል ብለው በማወጃቸው የኢትዮጵያ ወታደሮች 
እንደሚወጡ በሚገባ የተገነዘበው ሻቢያ ገፍተን ኣስወጣናቸው በማለት የራሱን ወታደሮች 
ሞራል ለማነሳሳት በሰንኣፌ ግንባር ጥቃት ፈጽሞ በኢትዮጵያ ወታደሮቻ ላይ ጉዳት 
ደርሷል።ኣቶ መለስ በኋላ ተሳስቻለሁ ብለው ግለ ሂስ ኣድርገዋል።  

 9/ አሰብን ለመያዝ /ኣቶ ገብሩ እንደገለጹት ለዘለቄታው ኣይደለም/ ከአሰብ 18 ኪሎ 
ሜትር ርቀት የተጧጧፈ ውጊያ በሚካሄድበት ወቅት ኣንድ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር 
ለእርዳታ ከትግራይ ወደ አሰብ ግንባር እንዲንቀሳቀስ ተወስኖ በወቅቱ ኣቶ መለስና 
መከላከያ ሚኒስትሩ ኣቶ ተፈራ ዋሉዋ ወታደሮቹ ወደ ቦታው እየተጓዙ መሆናቸው 
ለኢኣዴግ ኣመራሮች ይገልጹላቸው ነበር፡፡ሃቁ ግን ሌላ ነበር።ክፍለ ጦሩ መቀሌ ላይ 
ለሶስተ ቀናት ቁጭ እንዲል ተደረገ።ኋላ ሲታወቅ ለምን ተብለው ሲጠየቁ የሄደ መስሎን 
ነው፤ምንትስ ብለው ኣዳፈኑት።እጀግ ኣዛሳዛኝ ነበር።በዚህ ደባ ምን ያህል የኢትዮጵያ 
ሰራዊት ህይወት እንደጠፋ መገመት ኣያዳግትም።   

   የአቶ ገብሩ መጽሃፍ ህውሃት/ኢህዴግ ውስጥ የተፈጠረው መሰነጣጠቅና መዘዙ፣የአቶ 
መለስ ዜናዊ ብልጠት፣ነግሶ በነበረው ውጥረት ኣንዳንዶቹ የማእከላይ ኮሚቴ አባላር 
ያለቀሱበት ወዘተ ኣትተዋል።የህወሃቱ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል ኣቶ ገብረመስቀል የኣቶ 
መለስ ቦናፓርቲዝም ክርክር እውነት ሰለ ሃቅና ለሃቅ ኣይደለምና እባካቹህ እውነትን 
ኣንግደላት ብለው ስብሰባ መሃል ስቅስቅ ብለው ያለቀሱበት።ኣቶ መለስ ዜናዊ ላቀረቡት 
የመከራከሪያ ሃሳብ ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣዳነ መልስ ስተት ታሉትን በሚያስረዱበት ግዜ ኣቶ 
መለስ ከስነ-ስርዓት ውጪ ኣቋርጠው ሲዘነጥልዋቸው ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ተንሰቅስቀው 
ያለቀሱበት። የኣቶ መለስ ዜናዊ ቡድን የበላይነቱን ኣረጋግጦ ጉዳዩ ወደ ኢህኣዴግ 
ምክርቤት ድረስ ይዘውት ከሄዱ በኋላ ኣቶ መለስ ዜናዊ በተባረሩት የህውሃት ማእከላይ 
ኮሚቴ ኣባላት ላይ የስድብ ናዳ ማውረድ በጀመሩበት ግዜ ስብሰባው ውስጥ ይሳተፉ 
የነበሩት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ “ኣቶ መለስ አሁንስ መንግስቱ ሃይለማሪያም መሰልከኝ” ብለው 
ሲናገሩ ወ/ሮ ገነት ዘውዴ እንዴት መለስን ከመንግስቱ ታወዳድረዋለህ ብለው እዛው 
የስብሰባ ኣዳራሽ ውስጥ ተንሰቅስቀው ያለቀሱበትን ሰፍሯል። 

  ይህ ዝርዝር ምስጥሮችና መረጃዎች የያዘ መጽሃፍ መነበብ ያለበት ሰነድ ነው።
ስላነበባችሁልኝ ከልብ ኣመሰግናለሁ። 

 ዮሃንስ ታደለ 

ጥቅምት 13, 2014 

ዋሽንግተን ዲሲ 

በ yohannesta10@gmail.com የኢሜይል ኣድራሻየ ኣስተያየት እቀበላለሁ። 
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