
                   ዳሞክራሲ 
  
ስሇዳሞክራሲ ብዙዎች ይናገራለ ብዙዎች ይዘምራለ። በዳሞክራሲ ስም ብዙዎች 
ይምሊለ። ብዝዎች ይገዝታለ። ሁለም የተናግሩሇት የዘመሩሇት የማለበት 
የገዘቱበት ምን ያህሌ ወገን ሲሆንበት ይሆን? ወይምስ በፍቅር ያሊበዯ በፍቅር 
እንዲበዯ እንዯሚዘፍን ዘፋኝ፡ ያሌሆነውን ሆኖና መስል ዴራማ እንዯሚሰራ 
ተዋናይ ስሇሚሆኑ ይሆን? በነገራችን ሊይ ኣንዴ ሰው ያሇተፈጥሮው መሆን 
ይችሊሌን? ይሔን ነገር ኣንባቢዎች የየብኩሊቹህ ኣስተያየት ብትሰጡበት 
ተገቢውን መሌስ ወይም ኣስተያየት ይገኝበታሌ ብየ እገምታሇሁኝ። ከዚህ 
በመነሳት በበኩላም ብሆን ቀጥየ እምሇው ነገር ይኖረኛሌ።  
 
አንዴ ታሪክ ባጫውታቹህ በጣም ዯስ ይሇኛሌ፡ ታሪኩ በጣም ብዙ ግዜ ያስቆጠረ 
በመሆኑም ምክንያት 20 ዓመታት ወዯኋሊ ስመሌሳቹህ ሁሊቹህ ያንን ያህሌ ግዜ 
ተመሌሳቹህ ያሳሇፋቹህትን ሂወትና በየነበራቹበት ቦታና ኣካባቢ የነበረው የዛን 
ግዜ ሁኔታም ጭምር ትዝ እንዯሚሊቹህ እርግጠኛ ብሆንም፡ ምን ያህሌ ኣስዯስች 
ወይንም ኣሳዛኝ እንዯነበረ በዛን ግዜ የነበረውን ሁሊችን ሳናስታውስ ኣንቀርም። 
እኔ ጋ 20 ዓመታት ወዯኋሊ ተምሌሳቹህ ያን ግዜ ያሳሇፋቹህትም ይሁን ያያቹትን 
መጥፎም ሆነ ጥሩ ነገር ያ ኣሁን ታሪክ ሆነዋሌ። በዛን ግዜ የነበራቹህ ሆነ 
ወዯዚቺህ ዓሇም ከዛ በኋሊ ሇመጣቹህ ከዚህ ቀጥየ የማቀርበውን እውነተኛ ታሪክ 
ሊካፍሊቹህ። በታሪኩ ፍፃሜ ሇነበራቹህ ዯግሞ ታሪክን ሇሚመሇከተው የማስተሊሇፍ 
ግዳታና ሓሊፊነት ስሇሚኖራቹህ ግዯታቹህንና ሓሊፊንታቹህን እንዴትወጡ ዘንዴ 
በዚህ ኣጋጣሚ ሳሊሳስባቹህ ማሇፍ ኣሌመርጥም።  
 
ግዜው ጥር ወር 1982 ዓ/ም መሆኑ ነው። አከባቢው በጋይንት ጎንዯር ክፍሇ ሃገር 
ነው። በሰሜን ጎንዯር በጃናሞራ ዯረስጌ ማርያም ሰንቃበር ቦሃይት ዯባርቅ ውቅን 
ዲባት እና አከባቢው በጣም ብቆይም፡ ጋይንትን ከገባሁኝ ግን የቀናት እዴሜ 
ነበር የቆጠርኩት። 
 
ጋይንት የዯረስኩት ከነበርኩበት ክፍሇ ጦር ጋራ ነው። ኣለሊ ክፍሇ ጦር ይባሊሌ። 
ኢህኣዳግ በዯርግ ዯብረታቦርን ከተቀማ በኋሊ፡ የዯርግን እንቅስቃሴ በዛው ጠብቦ 
እንዱቀር በጉና ተራራ መሽጎ የተከሊካይነት ውግያ ከጀመረ ቆይቶ ነብር ክፍሇ 
ጦራችን ጋይንት ሲዯርስ። 
 
በዛን ግዜ ዯርግ ብቻ አሌነበረም የኢህኣዳግ ጠሊት። በህወሓት(ወያነ) ውስጥ 
ተፈጥሮ የነበረው የኣመሇካከት ችግርም ላሊ ጠሊት ሆኖ ህወሓት/ኢህኣዳግን 
መዋጋት ጀምሮ ነበር። ይህ ጠሊት  ከዯርግ በሊይ ህወሓት/ኢህኣዳግን ኣዯጋ ሊይ 
መጣሌ የሚችሌ ጠሊት ነበረ። በዛን ግዜ ዯርግ በትግራይ ውስጥ ያሌነበረበት 
ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ። ቀዯም ሲሌ ዯርግ ከትግራይ ተጠራርጎ በራያ ኣከባቢ ብቻ 
በነበርበት ወቅት፡ 44,000 የትግራይ ወጣት ወዯ ትግለ(ህወሓት) የተቀሊቀሇበት 
ግዜ ነበር። ሆኖም ግን ትግለ እንዯጠበቀው ቀሊሌ ሆኖ ኣሌቆየውም። እንዴያው 
በጣም ፈታኝ ሁኔታዎችን መከሰት ጀምረዋሌ። በተዋጊ የህወሓት ታጋዮች 



ያሌተጠበቀ ሁኔታ ተፈጠረ። በትግራይ በወል በጎንዯር ከዯርግ ጋራ ሲዋጋ 
የነበረውና ያሇው የትግራይ ሰው ነው። ከኢህኣዳግ ኣባሌ ዴርጅቶች በሁለም 
መስክ የተሻሇና በወታሃዯራዊ ዓቅሙና ሌምደ የበሇጠ የህወሓት ታጋይ ነበረ። 
በህወሓት ውስጥ ከስምንት እግረኛ ተዋጊ ክፍሇ ጦሮች በሊይ ነበሩ። ከዚህ 
በመነሳት ከትግራይ ጀምሮ እስከ የመጀመርያው ዯብረታቦርና ወረታ በነበረው 
ኣሰሌቺና አስከፊ ጦርነቶች ኣመዛኙ ስራ የሰራው የህወሓት ታጋይ ነበረ። ይሔ 
ማንም ሉሇውጦው የማይችሌ እውነተኛ ታሪክ ነው። ከዚህ በመነሳትም ነበረ 
ችግሩን የመጣው። ዯርግ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠሊት እንዯምሆኑ መጠን ሇምን ከዚህ 
በኋሊ ላሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግለን ተቀብል ኣይጨርሰውም? ሇምንዴነው 
የውጭ ጠሊት ቢመጣ ከማንኛው ኢትዮጵያዊ ህዝብ በሊይ የሚሞተውና የሚጠቃው 
የትግራይ ህዝብ። የውስጥ ጠሊትም ጋ እኛ ብቻ ሇምን እንዋጋሇን? ከዚህ በኋሊ 
መሞት የሇብንም። የሚሌ ከጠባብ ኣስተሳሰብ የመነጨ ጠሊት ተፈጥሮ ነበረ።  
 
የህወሓት ከሊይ እስከታች ያለ የኣመራር ኣካሊት ይህንን ጠሊት ከስር መሰረቱ 
የሚጠፋበት መሊ መፍጠር ነበረበት። እንዯዚሁ ጠሊት ተይዞ መቆየቱ በዴርጅቱ 
ኣሰራር ሇተወሰነ ግዜ ቢይቻሌም ወዴኋሊ ውጤቱ መጥፎ ሰሇሚሆን፡ ዯርግን 
እየተከሊከሌክ ጠበብተኝነትን ሙለ ሇሙለ ማጥፋት ብቸኛ መፍትሔ መሆኑን 
ስሇታመነበት፡ በህወሓት ታጋይ የኣስተሳሰብ ሇውጥ ሇማምጣት ፖሇቲካዊ ትግሌ 
ማካሔደን ተመርጦ፡ እየተዋጋህ እየበሊህ እየሰራሕ እየተሰበሰብክ ጠበብተኝነትን 
መመከት ተያያዝነው። 
 
በዕርግጥ ቀሊሌ ኣሌነበረም ከ44,000 ህወሓትን የተቀሊቀሇ የትግራይ ወጣት ከዛ 
ጠባብ ኣመሇካከት በመነሳት 33,000 ታጋይ ህወሓትን ትቶ የሸሸበት ግዜ ነበረ 
(ኣዱስ ትግለን ከተቀሊቀለ ታጋዮች)። በተዋጊ ታጋዩ በኣመራር የነበሩ ጥቂቶች 
ቢሆኑም የዛን ሃሳብ ኣራማጆች ነበሩ። በዚ ኣስቸጋሪ ግዜ ህወሓት/ኢህኣዳግ 
ውጥረት ውስጥ በነበሩበት መጥፎ ግዜ በጥር 15/82 ጠዋት በጉና ተራራና 
ኣከባቢው የተሇመዯው የእንኳን ዯህና ኣዯራቹህ ተኩስ ተጀመረ። በየቀኑ የተሇመዯ 
ስሇነበረ ሇግዜው ብዙም የሚያሳስብ ነገር ኣሌነበረም። ተኩሱ ባሌተሇመዯው ሁኔታ 
ግን እየተራዘመ መጣ። የእኛ ክፍሇጦር(ኣለሊ) ከዯባርቅና ከዲባት እንዯመጣን ወዯ 
ጦርነት ወረዲ ሇውግያ ብሇን ባንሄዴም፡ በጉና ተራራና ኣከባቢው የተጠናከረ 
የመከሊከያ ወረዲ (ምሽግ) እንዱኖር ያህሌ የክ/ጦራችን ሬጅመንቶች በየተራ 
በየምሽቱ ምሽግን ያጠናክራለ ይቆፍራለ። በዛን ቀን ሬጅመንት መትከሌ ምሽግ 
እየቆፈረች ባዯረችበት ጠዋት ነበር ተኩሱን የተከፈተባት። ቀጥል ግን በኣጠቃሊይ 
በጉናና በኣከባቢው ከባዴ ውግያ ተቀጣጠሇ። የተቀረን የኣለሊ ክ/ጦር ታጋዮች 
በተሇመዯው የጸረ-ጠባብተኝነት የፖሇቲካ ስራ ተሰማርተን ነበር የዋሌነው። ሇምሳ 
ከስብሰባ እንዯወጣን እጃችን ታጥበን ሇመብሊት በየቦታው ቁጭ ብሇን ስንጠባበቅ 
እያሇን ገና ሳንበሊ ተዘጋጅ የሚሌ ትእዛዝ ወረዯ። ብዙም ሳንቆይ ወዯ ጉና ተራራ 
መሮጥ ጀመርን። በተከታታይ የሚወርዴ ትእዛዝ ፍጠን ፍጠን ተል በሌ የሚሌ 
ብቻ እንጂ ሇማረፍ የሚያመች ሁኔታ ፍፁም ኣሌነበረም። ጦሩነቱ ገና ጉና 
ተራራን ሳንዯርስ ዯርግ በክፍሇ ጦራችን ሊይም ጦርነት ኣወጀ። ሚጎች እኛ ጋ 
መዯብዯብ ተያያዙት። በሚጎቹ ምክንያት ሩጫችን መቋረጥ ኣሌነበረበትም። 
የግዴ ጉና ተራራ መዴረስ ነበረብን። ይሬጅመታችን ታጋዮች ሁሊችን ባንሆንም 
ብያንስ ሶስት ኣራተኛ ዯርሰን ይሆናሌ። ይሔ በግምት ሳስታውሰው ነው። ከዛም 



ሉያንስ ይችሌ ይሖናሌ። እንዯማይበሌጥ ግን እርግጠኛ ነኝ። ተል ብሇን ጉና 
ተራራ የዯረስን ታጋዮች ገና ሊሌዯረሱ ታጋዮች እስኪዯርሱ መጠበቅ የሚቻሌበት 
ሁኔታ ኣሌነበረም። ጉና ተራራ ዯርሰን ሇተጠጋን ታጋዮች  ሇ5 ዯቂቃዎች ያህሌ 
በሬጅመንት የፖሇቲካ መሪያችን ስንሰበሰብ ላልች የሬጅመንት ኣመራር የግዜያዊ 
ኣሰሊሇፍ ሁኔታ ሇመንዯፍ ተሰብስበዋሌ። የፖሇቲካ መሪያችንም ንግግር ጀመረ። 
 “ሊሌዯረሱት ታጋዮች ሇመጠበቅ ግዜው ኣይፈቅዴም። ጉና ተራራ የነበረው 
ሃይሊችን በኣጠቃሊይ ከቦታው ሇቀዋሌ። ካሇ ክ/ጦራችን በስተቀር የተቀሩት 
ክ/ጦርቻችን ዯርግ በወሰዯው ማጥቃት ተበታትነዋሌ። ምሽግን ሳይሇቁ ውግያ ሊይ 
ያለ የኛው ሬጅመንት(መትከሌ)ና የመይዯይ ክ/ጦር ኣንዴ ሻምበሌ ብቻ ናቸው። 
ስሇሆነም ክ/ጦራችን ጉና ተራራን የማስመሇስ ሓሌፊነት ተሰጥቶታሌ። 
 
ሁለም ታጋይ በእግረኛነት ይዋጋሌ። የኣየር መቃወምያ፡ የሞርታር፡ የቢቴን 
ተኳሾች፡ ኣስተኳሾች የመጓጓዥያ ኣባሊት፡ ሓኪሞች፡ ኦፕሬተሮች ሁሊችን 
በእግራኛነት እንዋጋሇን” ካሇ በኋሊ በዛን ሰዓት የሬጅመንታችን 
ኮማንዯር(ወታሃዯራዊ መሪ) ኣሰሊሇፋችን ከገሇፀሌን በኋሊ በቀጥታ ጦርነቱን 
ጀመርን። በዛን ወቅት እኔ የሬጅመንት ሑመር ፐርሰነሌና የሬጅመንቱ ስታፍ 
የሻምበሌ የኣዯረጃጀት ሓሊፊ ነበርኩኝ። በተሰጠኝ ኣቅጣጫ ከኣስር ታጋዮች ጋራ 
ስራችን ጀመርን። በዛን ሰዓት የነበረው ውጥረትና ኣስከፊ ውግያ ገሊጭ ሓሳብ 
ኣሁን ማስቀመጥ ባሌችሌም ብያንስ ኣራት ወይም ኣምስት ክፍሇጦሮች ይዘውት 
የነበረውንና በዯርግ ቁጥጥር ስር የገባውን ምሽግ በኣንዴ ክፍሇ ጦር ሇማስመሇስ 
ምንያህሌ ከባዴ እንዯሚሆን መገመትም ያስቸግራሌ። በኣጠቃሊይ በጣም ከባዴ 
ነበረ ብየ ባሌፈው ይሻሊሌ። ስራውን ግን ተሰራ። ወዯማምሻው ጉና ተራራ 
በቁጥጥራችን ስር ገብታ ኣዯረች። ላልች ክ/ጦርቻችንም ተጠናክሮ ኣብረውን 
ውግያው ቀጠለ። በዛን ግዜ የክፍሇጦራችን ታጋይ ብዛት ከላልች ክ/ጦሮች 
የተሻሇ እንኳን ቢኖር ከ1200 ኣይበሌጥም ነበር።  
 
ላልች ክ/ጦሮች ሇምን በዯርግ ጉና ተራራን ተቀሙ? ብል መጠየቅ ተገቢ ነው። 
ብዙ ነገሮች ምክንያቶች ቢቀመጡም ዋናው ምክንያት ግን ጠባብተኝነት 
ተስፋፍቶ ስሇነበር ነው። ህወሓት ይህንን ችግር በተዋጣሇት ቆንጆ የኣማራር ስራ 
ሁለም ኣሌፎ በዯብረታቦር ግንባር የነበረው ጠሊት ሇመዯምሰስ በቅተዋሌ።  
 
እዚህ ኣንዴ መነሳት ያሇበት ጥያቄ ያሇ ይመስሇኛሌ። ሇምን የህወሓት ኣመራር 
ያንን ይህሌ ሰራ? ምንያህሌ ኢትዮጵያውነት ሲሰማው ነው? ህወሓትስ ጠባብ 
ቢሔርተኛ ዴርጅት ይሆን? ሇሚለ ጥያቄዎች መሌሱን ሇኣንባቢዎች መተው 
ይቀሇኛሌ። ታሪክ የመናገር በታሩኩ ኣፈፃፀም የነበርነውና የፈፃሚዎቹ የእኔና 
በቦታው የነበሩ ግዯታ ይሆናሌ። ፍርደን ግን የእናንተ (የኣንባቢዎች) ነው።  
 
ይህንን ሇመጻፍ ያነሳሳኝ ላሊ ጉዲይም ስሇሆነ እሊይ የገሇጽኩት ከዋናው ጽሑፌ 
የተያያዘ ታሪክ ስሇሚኖረው ነው እንጂ ቀጥተኛ ሇመፃፍ ያነሳሳኝ ዓሊማ 
ኣይዯሇም። ከዯብረታቦር ጦርነት በኋሊ ህወሓት/ኢህኣዳግ ሇቀጣዩ ላሊው 
የኢትዮጵያ ምዕራፍ መዘጋጀት ስሇነበረበት፡ ስራው ተጀመረ። ከዯብረታቦር 
ጦርነት በኋሊ የእኔ የስራ ሓሌፊነትም በኣዱስ ዘመን ከተማ ተቀየረ። የሻምበሌ 
የፖሇቲካ ሓሊፊ ሆንኩኝ። በየቀኑ ሇእንመራው ሻምበሌ የኣስተሳሰብና ኣመሇካከት 



ሇውጦች የማምጣት ጉዲይ የእኛ ስራ ሆነ። ሇተውሰኑ ወራት በየሁሇት ሶስት 
ሬጅመንቶች ኣሰሌቺ ስብሰባዎችና ወታሃዯራዊ ስራዎች ተካሔደ። ከዛን ስራ በኋሊ 
በኣከባቢው ከነበሩ ክ/ጦሮች ኣለሊም ጨምሮ ወዯ ላሊ ስራ ሲሰማሩ ሇፖሇቲካዊ 
ስሌጠና የመቶ የፖሇቲካ መሪዎች፡ የሻምበሌ የፖሇቲካና የኣዯረጃጀት መሪዎች 
ወዯ ማሰሌጠኛ ተሊክን።  
 
ከዯብረታቦር ተነስተን ጋሳይ ክምር ዯንጋይ ጉና ተራራን ወዯ ኋሊ በመተው 
ተጉዘን ንፋስ መውጫ ኩታበር ወረኢለና ላልች የወልና ዯቡብ ወል ከተሞችን 
ኣሌፈን ዋዴሊ ዴሊንታ ተንታ ከተማ ዯርሰን ሇግዜው ጉዛችንን ኣጠናቀቅን። 
ማሰሌጠኛው እዛ በተንታ ከተማ መሆኑ ነው። በዛ ስሌጠና ከተሳተፉ ታጋዮች ምን 
ያህሌ በሂወት እንዲለ ኣሊውቅም ከማሃሌ ሜዲ ተነስተን መዘዞና ሰሊዴንጋይ 
ሇመቆጣጠር በተዯረገው ውግያዎች ከክፍሇጦራችን ሁሇት የሻምበሌ የፖሇቲካና 
የኣዯራጃጀት ሓሊፊዎች ተሰውተዋሌ (ከሞሊላ ተነስተን ሰሊዴንጋይ በተዯረገው 
ውግያ)። ኣንዱት የሻምበሌ የፖሇቲካ ሓሊፊ ዯግሞ ከክፍሇ ጦር ኣቃቂ (ባሽ 
በተባሇው ኣካባቢ)እንዯተሰዋችና በዯብረብርሃን ዯግሞ ላሊ የሻምበሌ የፖሇቲካ 
ሓሊፊና በሻዕብያ ወረራም በ1982 ዓ/ም የሻምበሌ የፖሇቲካ መሪ የነበሩ ሁሇት 
ተሰውተዋሌ። ከዛ ውጭ የላልቹ ምንም እውቀት የሇኝም። በዚህ ኣጋጣሚ ግን 
በስሌጠናው የነበረ ካሇ በፅሑፌን ማጠቃሊያ ኢመይሌ ኣዴራሻየን ስሇሚኖር 
መገናኘት እንችሊሇን። የፅሑፌን ዋና ምክንያት የዛን ስሌጠና ታሪክ ሊጭውታቹህ 
ነው የፈሇግኩት። 
 
ግዜው የዯርግ የበታችነት የኢህኣዳግ የበሊይነት የታየበት ግዜ ነው። ይህ ዯግሞ 
ኢህኣዳግ ዯርግን ከስሌጣን በሓይሌ ኣስወግድ ስሌጣን ሇህዝብ የሚያስረክብበት 
ግዜ እየሆነ መምጣቱን ያሳያሌ።  
 
በስሌጠናው የኣለሊ የኣቃቂና የኣግኣዚ ክፍሇ ጦሮች ታግዮች ነበርን በቦታው 
የተገኘነው። በዛን ኣከባቢ የተዘጋጀውም ሇሶስቱ ክ/ጦሮች ነበርና። ላልች 
ክፍሇጦሮቻችንም በላሊ ኣከባቢ ተመሳሳይ ስራ ፈፅመዋሌ። ይህ ስሌጠና ሇሁሊችን 
በዛን የኣመራር ዯረጃ ሇነበርነው ስሇተዘጋጀ ሁለም በየተራ ስሌጠናው ወስዯዋሌ። 
ስሌጠናው ስሇተሇያዩ ጉዲዮች የሚዲስስ ነብረ። ሇሁለም ጉዲዮች የየራሳቸው 
መፃሕፍት ነብሯቸው። ከተዘጋጁት መፅሓፎች ጥቂቶቹ ሇመጥቀስ 
 
1)     የሽግግር መንግስትና ህዝባዊ መንግስት 
2)     ስሇ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ግንባታ 
3)     ስሇ ፀጥታና ሰሊም ማስከበር     
የሚያወሩ መፅሓፍቶች ነበሩ። እዚህ ሇመፃፍ ምክንያት የሆነብኝ ስሇ የሽግግርና 
ህዝባዊ መንግስት በሚመሇከት ነው። የሽግግር መንግስትና ህዝባዊ መንግስት 
በሚሇው መፅሓፍ ከዯርግ ውዴቀት በኋሊ የሚኖረው የኢትዮጵያ ሁኔታ ነው 
የሚያወራው። 
  
-  ዯርግ በኢህኣዳግ ከስሌጣን ከወረዯ በኋሊ የሽግግር መንግስት መመስረት ኣሇበት 
ይሊሌ መፅሓፉ። (የሃገሪቱ የበሊይ ፓርሊማ) 



-  የሽግግር መንግስቱን መመስረት ያሇበት በኢህኣዳግ ብቻ ሳይሆን ከሁለም 
የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጋራ ነው ይሊሌ። (ኢዳሃቅ መኢሶን ኢህኣፓ         
ኢዱዩ ኦነግ በወንጀሌ ሊይ ያሌተሰማሩ የዯርግ ባሇስሌጣናት) የነበሩም ሆነ ላልች 
ዴርጅቶችም ጭምር። ይሊሌ መፅሓፉ። (የሃገሪቱ የበሊይ ፓርሊማ) 
  
ይህ የተባሇው ነገር በስሌጠናው በጣም ኣከራካሪ ነገር ፈጠረ። በተሇይ በኢህኣፓ 
ኢዳዩ በመኢሶንና በዯርግ ባሇስሌጣናት። ላልች በኢትዮጵያና ህዝቦችዋ ሊይ 
ጥፋት ሊሊዯረሱ ዴርጅቶች ቢመጡ ግን ተቀብሇዋሌ። ኢህኣፓ ኢዳዩ ጋ ሇብዙ 
ግዜ የሰሊም ጥሪዎች በህወሓት ቀርቦሊቸው ሳይቀበለ ቀርቶ በህወሓት ሊይም 
ጦርነት ኣውጆ ተዋግቶ ተሸንፎ ከትግሌ ዓሇም የወጡ ዴርጅቶች እኛ በከፈሌነው 
መስዋእትነት በስሌጣን ሊይ የሚመጡበት ምክንያት ኣይኖርም የሚሌ ኣቋም ይዘን 
ተከራከርን። ይባስ ብል ከሽግግር መንግስት በኋሊ ሇሚኖረው ህዝባዊ መንግስት 
በህዝብ ምርጫ እንዯሚወሰን፡ በምርጫው ኢህኣዳግ በኢህኣፓ ቢሸነፍ እንኳን 
ኢህኣፓ ኢትዮጵያን ያስተዲዴራሌ። የሚሌ ነገር ነበር የሰማነው።  
 
የኢትዮጵያ ህዝብ ኢህኣዳግን ትቶ ኢህኣፓን ከመረጠ የህዝቡን ስህተት ሳይሆን 
የእኛን ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እኛ ህዝብን ማሳመን ባሇመቻሊችን 
የሚመጣ ውጤት ነው የሚሆነው። ይህንን እንዲይሆን ዴሮ በወታሃዯራዊ ሓይሌ 
እንዲሸነፍናቸው ኣሁንም ጠንክረን በፖሇቲካ ዓሇሙን ሇማስሸነፍ በሚገባ 
መዘጋጀት የእኛ ፈንታ ነው። የሚሌ ነበር በዴርጅታችን የተማርነው።በዚህ 
መፅሓፍ ስንወያይ ከተጠበቀው ግዜ በሊይ ነበር የወሰዴነው። በመጨረሻ ሰሌጣኙ 
ታጋይ ኣመነበት።  
 
የዴርጅታችን ኢህኣዳግ መነሻ ዳሞክራሲያዊነት ስሇነበረው፡ ህዝብ የመረጠው 
ስሌጣን ሊይ መምጣት እንዲሇበት፡ እየታገሌን ያሇነውም ህዝብ የስሌጣን ባሇቤት 
ሇማዴረግ መሆኑንም፡ ይህንን ማዴረግ ካሌቻሌን ግን ከዯርግ በምንም የማንሇይ 
መሆናችንን በማመን በህወሓት/ኢህኣዳግ የቀረበሌን ሙለ በሙለ ተቀበሌነው። 
 
ይህ ኣባባሌ በዛን ግዜ ከሰማይ የወረዯ ኣዱስ ኣስተሳሰብ ወይንም ኣመሇካከት 
ኣሌነበረም። ከጥንቱ ህወሓት ሲመሰረት ዓሊማው ኣዴርጎ ትግሌ የጀመረበት 
ዋናው ምክንያት ያ ነበር። ኢህዳንና ኦህዳዴም በተመሳሳይ።ሰሌጣኙም ሇዚህ 
ነበር ሲታገሌ የቆየው። ያሌተዋጠሇት ነገር ቢኖር ግን እንዳት ኢህኣፓ? እንዳት 
ኢዱዩ? እንዳት መኢሰን? እንዳት የዯርግ ባሇስሌጣናት? ነበር ያሳሰበው። 
ምክንያቱንም እነዚህ በሙለ ጠሊት ሆኖ ተዋግቶናሌና። ኢትዮጵያ ሇጥፋት 
ዲርገዋሌና። ህዝባችን እንዳት ጠሊቱን እንዱመሩት እንፈቅዲሇን? ቢመሩት ኣዯጋ 
ሊይ ይጡለታሌ። እንዯዛ ከሆነ ዴሮውንስ ሇምን መስዋእት መክፈሌ ኣስፈሇገን? 
ከሚለ ስጋቶች የመነጩ ነበሩ እንጂ የታገለበት ዓሊማ ስሊሊወቁ ኣሌነበሩም። 
የህወሓት ዓሊማ ገና ዴርጅቱን ሇመቀሊቀሌ ማሰሌጠኛ ስትገባ ኣውቀሐውና 
ኣምነህበት ነው የምትሰሇጥነው።  
 
ኢህኣዳግ ከዴሮ የነበረው ኣሁንም ያሇው ከእነ ዳሞክራሲያዊ ባህሪው ነው። 
ከዴርግ ውዴቀት በኋሊ በተሇያዩ ግዜያት ምርጫዎች ተካሂዯዋሌ። በምርጫው 
የተሸነፉ በሙለ የመሸነፋቸው ምክንያት ኢህኣዳግ ዳምክራሲያዊ ካሇመሆኑ 



የተነሳ ነው ይሊለ። ሌብ በለ በስሌጠና በነበርንበት ግዜ (1982 ዓ/ም በተንታ 
ከተማ) የኢትዮጵያ ህዝብ ኢህኣፓን ቢመርጥ ያንን ሇመሆን ምክንያት የሚሆነው 
የእኛ(ኢህኣዳግ) ስህተት ነው። ህዝብ ማሳመን ማቀፍ ባሇምቻሊችን የሚመጣ 
ውጤት ነው። ብሇዋሌ ኢህኣዳግ ስያሰሇጥነን። የኣሁንዎቹ ተሸናፊዎቻችን ግን 
ዴክመታቸው ከመፈሇግና ከማስተካከሌ ይንቅ ኢህኣዳግን ያወነጅሊለ። ይባስ ብል 
ዯግሞ ሕገ-ወጥ ስራዎች ይሰራለ፤ ረብሻ ያነሳለ፤ ህዝብ ሇህዝብ ያጋጫለ፤ 
የኣገሪቱ ኢኮኖሚ ያቃውሳለ ወዘተ………… መንግስት ሇዴርጊታቸው የመከሊከሌ 
መብትና ሓሊፊነት ስሊሇው በሕግ ይጠቃቸዋሌ፡ ሇኣገሪቱ ዯህንነት ሕጎችን 
ያወጣሌ። መንግስት ስራውን ሲሰራ ዳሞክራሲ የሇም የሚወጡ ሕጎች ፀረ-
ዳሞክራሲ ናቸው ይሊለ። ሇመሆኑ ዳሞክራሲ ገዯብ እንዲሇበት ያውቃለን? 
በማንኛው ዓሇም በዳሞክራሲ የሚመሩ ኣገሮች ዴርጅትም ሆነ ግሇ ሰብ ሕግን 
ሲጥስ በሕግ እንዯሚጠየቅ ሳያውቁት ቀርቶ ይሆን? ታዴያ ሃገርን ሇመምራት 
የህግ ኣስፈሊጊነት የሕግ የበሊይነት ካሊወቁ ስሌጣኑን ብይዙ ሕግ የላሊት ሃገር 
ሌያዯጓት ይሆን? ኣንዴ ሓቅ ማስቀመጥ ተገቢ ይመስሇኛሌ። ኣሁን በላሊ ስሞች 
(መጠርያዎች) ተጠቅሞ ዴርጅቶች እንመራሇን የሚለ ሰዎች በሙለ በኢህኣፓ 
በመኢሰን በዯርግና ላልች ዴርጅቶች የነበሩና በዛን ግዜ ተሸንፎ መታገለን 
ያቆሙ ሃይልች መሆናቸው የዘነጉ መሰሇኝ።  
  
ስንቶች ተኮሊሽተው ካረንቋ ዘቀጡ 
ስንቶች ተሸንፈው ከጎዯናው ወጡ 
ጥቂቶች ቆራጦች ያሌተንበረከክነው 
ነገም እንኖራሇን ታሪክ ምስክር ነው!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  
የተባሇውን ሇእነሱና ላልች የዛን ግዜ የትግሌን መራራነት መቋቋም ኣቅታቸው 
ህዝብንና ሃገርን ሇካደ መሆኑን ቢገባቸው ምን ያህሌ ጥሩ ነበር። ያንን ግዜ 
ኣይቻሌም ያለት በየቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ሌጆች እውን ሆኖ ታሪክ የመሰከረው 
ሓቅ ነው።እነሱ ግን ኣሁንም ኣንቀሊፍተዋሌ። ኣንዴ ሰው በተፈጥሮው ሰራተኛና 
ታታሪ ከሆነ ማንም ሰው ሉሇውጠው ኣይችሌም። የኛ ፖሇቲከኞች ዯግሞ 
ባህሪያቸው ማጭበርበር መዋሸት ያሊዯረጉት ኣዴርገናሌ ባዮች ኣረ ሰሇ እነሱ 
ምኑስ ተወርቶ ያሌቃሌ። ምዴጃ ቢሇዋወጥ ወጥ ኣያጣፍጥም! ስምም ቢሇዋወጥ 
ላሊ ባህሪ ኣይሰጥም! ብየ ባሌፋቸው ይሻሇኛሌ። 
  
በሚቀጥሇው የ2002 ዓ/ም ምርጫ ሰሊማዊና ህጋዊ እንዱሆን የኢህኣዳግና 
የኢትዮጵያ ህዝብ ምኞትና ሓሊፊነት ነው ብየ በፅኑእ ኣምናልህ። ሰሊማዊና ሕጋዊ 
የማዴረጉን ፈንታ የኢህኣዳግና የኢትዮጵያ ህዝብ ሓሊፊነት ነው። የላልች 
የፖሇቲካ ዴርጅቶች የማጭበርበርና ሰሊምን የመንሳት ስራ መስራት ብቻ ነው 
ችልታቸው። ባህሪያቸው ነውና። ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ቢከተለ ይሰበራለና። 
ዳሞክራሲ ያስሸንፋቸዋሌና። ዳሞክራሲ ይቆመጥጣቸዋሌና። ምክንያቱም 
የዳሞክራሲ ወገኖች ኣይዯለምና። 
 
እንግዱህ በምርጫው ግዜ በሃገር ውስጥ ሇምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙለ 
ሰሊሙን በመመኘት ሇሚቀጥሇው ኣምስት ኣስር ዓመታት ወይም ከዛ በሊይ ገዯብ 
ሇላሇው ዓመታት ኢህኣዳግ በስሌጣን እንዱቆይ ተስፋ ኣዯርጋሇሁኝ። ኢትዮጵያ 



ኣሁን ሇዯረሰችበት ዕዴገት ያበቃና ሇወዯፊቱም ኢትዮጵያ ከዴህነት ሉያወጣ 
የሚይችሌ ብቸኛው ዴርጅት ኢህኣዳግ ብቻ ነውና። መስዋእት ከፍሇን ሂወታችን 
ሰጥተን ኢትዮጵያን እናኖራታሇን ያለና የታገለና የተሰው ሌጆችዋ የገነቡት 
ዴርጅት ነውና። የዯምና ኣጥንት ውጤት ነውና። ኢትዮጵያን የሚበጅ ከሩቅ 
ማየት የሚይችሌ ዴርጅት ነውና። ሇብዙ ዓመታት የስራና ኣስተዲዯር ሌምዴ 
ያሇውና። መብቱ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ላልች ቢይመረጡ ውዴቀት ነው። 
ይንን ግምት ኣይዯሇም። የህዝብን የበሊይነትን ያሌተቀበሇ ቅንጅት ኣዱስ ኣበባ 
ባሸተፈበት ቦታ እንኳን መስራት ኣሌቻሇም እንኳን ኢትዮጵያን የምታክሌ ሃገርን 
ሉያስተዲዴር። እንግዱህ ኢትዮጵያን ሇመጠበቅ ዕዴሜ ዘር ግዜና ቦታ 
ኣያስፈሌግምና መንቴንና ግዳታየን ከህፃንነት ዕዴሜን ጀምሮ በሂወት እስካሇሁኝ 
መወጣት ኣሇብኝ። ሁሊችንም ኣሇብኝ። እኔ በሃገር ውስጥ ስሊሌሆንኩኝ ዯግሞ 
ሇታገሌኩሇት ሃገር ኣንዳም በምርጫ ኣሇመሳተፌ የሚሰማኝ ሓዘን ወሰን 
የሇውም። 
  
  
ሰሊምና እዴገት ሇኢትዮጵያና ህዝብዋ! 
ምንግዜም ኢህኣዳግ! 
  
ኣንባቢዎች ከፅሑፌ ያስፈሌጋሌ/ይጠቅማሌ የምትለት ነገር እንዲገኛቹህ ተስፋ 
ኣዯርጋሇሁኝ።  
  
  
ሃይሇ/ ተጋዲሊይ gedlawi_zemen@y7mail.com 

 

http://us.mc11.mail.yahoo.com/mc/compose?to=gedlawi_zemen@y7mail.com

