ዓቅምህን ማወቅ ብሌጥነት ነው።
“ጫማኻ ማዕረ እግርኻ” በትግርኛ የሚሌ ኣነጋገር ኣሇ። ትርጉሙ “ጫማህን
በእግርህን ሌክ” ማሇት ነው። ከእግርህ ካነሰ አሌያም ትሌቅ ከሆነ ጉዲቱ ምን ያህሌ
እንዯሆነ ሁሊችን የምንዘነጋው ኣይመስሇኝም። የዚህ ኣባባሌ መሌእክቱ ሇሚገባው
ከባዴ ትርጉም ኣሇው ብየ ኣምናሇሁኝ። ይህንን ኣባባሌ መሰረት በማዴረግ ግሇ
ሰዎች ዴርጅቶች መንግስትታትን ወዘተ………. መመዘንና ስሇእንሱ ተገቢውን
እውቀት ሇማግኘት ብዙ ውጣ ውረዴ የሚባሌበት ኣይዯሇም። ስሇሆነም በበኩላ ስሇ
ኢትዮጵያውያን ፖሇቲካዊ ዴርጅቶች ያሇኝ ግንዛቤ ሌግሇፅ።
“ጫማህን በእግርህን ሌክ” የሚይሇውን አባባሌ በህወሓት/ኢህኣዳግ ምን ማሇት
ይቻሊሌ? ብል ሇመናገር ከሚያስችሇኝን ነገር ኣንዴ ታሪክ ዛሬም ሊጫውታቹህ።
ዛሬም ወዯ 1982 ዓ/ም/ኢ ሌመሌሳቹህ ነኝ።
ሇካቲት 20/1982 ዯብረታቦር የነበረውን የዯርግ ጦር ሙለ በሙለ በዯመሰስንበት
ማግስት ማሇት በሇካቲት 21/1982 ጥዋት ተነስተን ከኣሇምሳጋ ተነስተን ወዯ ምዕራብ
በመጓዝ ሊይ እያሇን ሰዓቱ ዯርሶ የወያነ ዴምፅ ሬዴዮ ሇማዲመጥ ሬዴዮ
በምንከፍትበት ስዓት ኣመዴ በር ዯርሰን ነበር። በጉዞ ሊይ የነበረው ክፍሇጦራችን
(ኣለሊ ክፍሇጦር) በዯብረታቦር ስሇሰራው ስራ ውጤት በዜና ተነግሮን እንዲሇቀ
“ጉና” የሚሇውን ኣዱስ ዘፇን ሇመጀመርያ ግዜ በጆራችን ሊይ ዓረፇ። በዛን ግዜ
በክፍሇጦራችን የተፇጠረ ዯስታ ኣሁን ሳስታውሰው ያ ዯስታ አሁንም ኣይረሳኝም።
ከኣንዴ ቀን በፊት በነበረው ውግያ እስከዛን ቀን ኣብረውን የነበሩ ሇዓሊምቸው
ማሳካት ሂወታቸውን ሰጥቶ ከጎናችን ተሇይቶ ከጉና ተራራ እስከ ኣሇምሳጋ
እየቀበርናቸው የመጣን ታጋይ ጓድኞቻችን ምን ያህሌ እንዯነበሩ ታሪክ ይናገረው።
ሇምን ሂወት እንዯሰጡና እኛም ዛሬ ቆመን ብንሔዴ እንዯ እነሱ ሂወታችን ሰጥተን
እንዯምንከተሊቸው ኣውቀን፡ የእነሱን ከእኛ መሇየት ሳያሳዝነን ጉና በሚሇውን ኣዱስ
ዘፇን ከመጠን በሊይ ተዯስተን ነበርን ያዲመጥነው። አሁንም ያንን ዘፇን ስሰማ
በውስጤን የሚፇጥረው ዯስታ በጣም ሌዩ ነው።
ያ ስራ ሇመስራት ክ/ጦራችን የተሰጠው ሓሊፊነት ዯብረታቦር ውስጥ በመግባት
የ102ኛ ኣየርወሇዴንና የስፓርታ ኮማንድን በራጊድችን በመዯምሰስ የ3ኛው
ኣብዮታዊ ሰራዊት ዕዝ ኣመራር እንዲሌነበረ ማዴረግ ነበር። እዛው ምዕራፍ
ሇመዴረስ ከ9፡30 ጠዋት ሬጅመንቶቻችን ስራ ጀመሩ። ውግያው ግን ከተያዘሇትና
ከተጠበቀው ግዜ ባነሰ በጣም ተሇዋወጠ። የዯርግ ጦር የጀመርነውን ማጥቃት
መቋቋም አቃተው። ከጉና ተራራ እስከ ዯብረታቦር እስከ ምሳ ሰዓት ተቆጣጠርነው
(ግዜው በጣም ስሇረዘመ ትክክሇኛው ሰዓቱ አሊስታውሰውም)። ዯርግ ሇመሸሽ
ተዘጋጀ። ዯብረታቦርን ወዯ ምስራቅ በመተው ወዳ ሓሙሲት ኣዱስ ዘመንንና ወዯ
ወርታ ባህርዲርን ኣቅጣጫ ወዯሚወስዯው መንገዴ መኪኖዎቹን ታንኮዎቹን ሁለም
ያለት ተሽከርካሪዎች መጓዝ ጀመሩ። ያ በመሸሽ ሊይ ያሇው የዯርግ ጦር ኣሇምሳጋን
ከተቆጣጠረ ሙለ በሙለ የማምሇጥና የመሸሽ ዕዴለን በጣም ሰፊ ስሇነበረ፡ ዯርግ
ሇማምሇጥ እኛ ዯግሞ ዯርግን ሇመዯምሰስና የያዛቸውን ተሽከርካሪዎችን
ሇመቀማት፡
ኣሇምሳጋን
ሇመያዝ
ተቀዲዯምን።
ሬጅመንት
ፅንዓትና
ከሬጅመንታችን (ሑመር) ኣንዴ የሞርታ የመቶና ኣንዴ የቢ10 የመቶ ቀዴሞ

ቦታውን ተቆጣጠሩት። ያቦታ ቀዴመን እንዯያዝነው በሚገባ ያወቀ የዴርግ ጦር
ያንን ቦታ ሇመቀማት ማዴረግ ያሇበትን ሇማዴረግ ስራ ጀመረ። ታንኮች ቢኤሞች
ሁለም ዓይነት ሞርታሮች መዴፎች ሚጎች በኣንዴ ቦታ ሊይ ዘነቡበት። ግን እዛ
ያሇው ማን መሆኑን የዘነጉት ይመስሊሌ። እዛ ያሇው ግን በ1980 በሽሬ ከተማ ዯርግን
ያሳፇረ በታባ ወያናይ ፅንዓት ተራራ ሊይ ታሪክ የሰራ ሬጅመንት መሆኑን
አሊዎቁትም። በዛ ምክንያትም ነው ሬጅመንት ፅናት ተብል የተሰየመው።
ዯርግ ያዯረገውን ሙኮራዎች በሙለ ከደት። አሁን ንብረቱን ይዞ ሇመሔዴ
አሇመፍቀዲችንም ገባው። ታዴያ ንብረቱን ይዞ መሔዴ ካሌቻሇ ማቃጠሌ
እንዲሇበት ወሰነ። በበኩሊችን በኣሇምሳጋ ካሇሁሇት ታንኮች በስተቀር
ኣሊቃጠሌንም። እነሱም ምሽግ ካሌሰበርን ብል በጣም ስሇረበሹንና ኣማራጭ ስሊጣን
እንጂ እንዴንይዛቸው ነበር ፍሊጎታችን። ዯርግ የማቃጠለን ስራ ጀመረ። ምናሌባት
ካሌረሳሁት ኣንዴ ኣውቶቡስ ኣንዴ ታንክ ኣንዴ የጭነት መኪናና ሁሇት ወይም
ሶስት ኦራልች ሲቃጠለ፡ ሶስት ቢኤም40ና ከ100 በሊይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች
ማስቀረት ችሇናሌ። ይህ ንብረት የኢህኣዳግ ንብረት እንዱሆን ያዯረጉ ሁሇት
ወይም ሶስት ታጋዮች ነበሩ። ይህንን ስራ ሇመስራት ሲታቀዴ ህወሓት/ኢህኣዳግ
ምን ማዴረግ እንዲሇበትና እንዯሚይችሌ ኣውቆ ነበር። በዛን ስራ ዓቅሙን ኣውቆ
ነበር ስራውን የጀመረው።
በፅሑፌን መጀመርያ ኣመዴበር መዴረስችን ገሉጬ ነበር ወዯ ዯብረታቦር ጦርነት
የወሰዴኳቹህ። እንግዱህ እኔ ጋ እየተጓዛቹህ ከሆነ ኣመዴበርን ኣሌፇን ተጉዘን አንዴ
ስዓት ባሌበሇጠ ርቀት በራሃ ሊይ እንዴንውሌ ተዯረገ። ከስዓት 9፡00 ስዓት መሆኑ ነው
ተነስተን ተጉዘን ወረታ ከተማን ከሩቅ ማየት በምንችሌበት ቦታ እንዯዯረስን ወረታን
እንዯምናጠቃ ተነግሮን ብዙ ሳንዋጋ ወረታን ተቆጣጠርናት። ስራው ከተጠናቀቀ
ከተወሰኑ ሰዓታት በኋሊ ጉዞ ወዯ ሰሜን ኣዱስ ዘመንንንም ተቆጣጠርናት። ሇቀናት
እንዯቆየን ያሌተጠበቀ ነገር ተፇጠረ። ዯርግ ጎንዯርና ባሕርዲርን በፇቃደ
ሳናስገዴዯው መሌቀቅ ጀመረ። ይህ ሁኔታ እንዯተፇጠረ (ታጋዮች) ጎንዯርንና
ባሕርዲር ከተሞች ያሇምንም ጦርነት በቁጥጥራችን ስር እንዯሚሆኑ ወሬውን ሲዯርሰ
ተዯሰትን። ከስዓት በኋሊ ዝግጅታችን እንዯጨረስን ጉዞ ወዯ ምስራቅ ወዯ
ዯብረታቦር ኣቅጣጫ ጀመርን ግራ ተጋባን። ከኣንዴ ስዓት መንገዴ በኋሊ ሇተወሰነ
ግዜ ዕረፍት ተሰጥቶን ስብሰባ ተዯረገ።
የሬጅመንት የፖሇቲካ ሓሊፊያችን “የት የምንሔዴ ይመስሊቹሃሌ”? ብል በጥያቄ
ንግግሩን ጀመረ። የሁሊችንን መሌስ በኣንዴ ሊይ “ዯብረታቦር” ብሇን ስንመሌስ
እሱም ንግግሩን በመቀጠሌ“ትክክሌ ናቹህ። ምናሌባት ያሌሰማቹ ካሊቹ ዯርግ
ባሕርዲርና ጎንዯርን ከተሞች ሇቆ መሔዴ ጀምረዋሌ። ከከተሞቹ ዯርግ ሇቆ
መሔደን ካሇ መስዋእትና ሌፋት ብንይዛቸው ባሌከፋ ነበር። ሆኖም ግን ከጥቅሙ
ጉዲቱን ስሇሚበሌጥ ወረታና ኣዱስ ዘመን በመሌቀቅ ዯርግ ባሇበት እንዱይቆይ
ስሇሚረዲው ዴርጅታችን ሓይሊችን ባጠቃሊይ በዯብረታቦር ኣካባቢ ብቻ እንዴንቆይ
ተወስነዋሌ። ይህም የሆነበት ምክንያት ሁሇቱም ትሊሌቅ ከተሞችን ሇማስተዲዯር
ኢህኣዳግ አቅሙን ስሇማይፇቅዴሇትና ስሊሌተዘጋጀበት በከተሞቹና በህዝቡ ጉዲት
እንዲይዯርስ ከማሇት ዯርግ ከተሞቹን እያስተዲዯረ እንዱቆይ ተፇቅድሇታሌ።” ብል
ቁምነገሩን ካስተሊሇፇ በኋሊ “አትርሱ ማንኛውም ነገር እኛ ስንፇቅዴ እንጂ ዯርግ

በገዛ ፇቃደ ማንኛውም ነገር መስራትም ኣይገባውም። ስሇዚህም ነው ዴርጅታችን
ዯርግ ባዯረገው ነገር ተበሳጭቶ ዯርግ ያሰበውን እንዲይፇፅም እንዴንመሇስ ያዘዘን”
ብል ቀሌደም ያከሇበት።
እሊይ ከገሇፅኩት 20 ዓመታት ያስቆጠርውን ታሪክ ምን ማሇት ይቻሊሌ
ስሇኢህኣዳግ? በዛን ወቅት በጦርነቱም ሆነ በኣስተዲዯር ስራ ከመስራቱ በፊት
የግዜው ሁኔታዎች በመገምገም ሁኔታዎቹን ሇመጠቀምና ሊሇመጠቀም ውሳኔ ሊይ
ሇመዴረስ በመጀመርያ ዓቅሙን ይመረምራሌ ኢህአዳግ። ማዴረግ ሇማይችሇው
ነገር ሇመፇፀም ኣይሰማራም። ኢህኣዳግ ሇማንኛውም ነገር ሲመረምር በመጀመርያ
መመዘኛው ይህንን ነገር ቢይዯረግ ወይም ባይዯርግ ሇህዝብ ምን ይጠቅማሌ? ምንስ
ይጎዲሌ? የሚይሇውን ጥያቄ መሌሶ ነው ወዯ አንዴ ውሳኔ የሚይዯርሰው። ሇምን
ብትለኝ ህወሓት/ኢህኣዳግ ከህዝብ ሇህዝብ የተፇጠረ ዴርጅት ከመሆኑ የተነሳ
ስሇሆነ ነው።
ህወሓት/ኢህኣዳግ ዓቅሙን የሚይመዝንና ዓቅሙን የሚይፇቅዴሇት ብቻ
ሇመስራት የሚይሰማራ ዴርጅት ሇመሆኑ ስእለን ማስየት የሚያስችለ የ34 ዓመታት
ብዙ ታሪኮች ኣውርተህ የማያሌቁ ኣለት። ህወሓት/ኢህኣዳግ የትጥቅ ትግለን
በኣሸናፊነት እንዱወጣና ኣሁንም ሰሊማዊ ትግለን ብዴሌ እየተወጣው ያሇበት
ምክንያት ሚስጥሩን ህዝባዊ ዓሊማውና ወገንነቱን፡ ዓቅሙን የሚያውቅበትና
በዓቅሙ ሌክ መሔዴ የሚይችሌበት ባህሪ ስሊሇው ብቻ ነው። ላሊ ምንም ዓይነት
ሚስጥር የሇውም።
ስሇላልች የፖሇቲካ ዴርጅቶችስ ምን ማየት እንችሊሇን? ስሇዴርጅቶቹ ታሪክ
ተናግሮት ኣሌፇዋሌ። ታሪክ ዓቅማቸውን ማወቅ እንዯማይችለና ዓቅማቸውን
ሇማየት ባህሪም እንዯላሊቸውም ታሪክ መስክሮታሌ። ቢሆንም ታሪክ ሇማያውቀው
ማሳወቅ ሇረሳው ማስታወስ ተገቢ ይመስሇኛሌ። ሃፄ ሃ/ስሊሰ ንግስነታቸውን ኣጥቶ
ዯርግ ስሌጣን በያዘበት ግዜ ነበር ብዙ ዴርጅቶችን በከተሞችና በበረሃ እንቅስቃሴ
የጀመሩት። ከዴርጅቶቹ ኣንደ ኢህኣፓ ነበረ።
በዛን ግዜ በሰው ሓይሌና በምሁራንና ተማሪዎች ብዛት ትሌቁን ቁጥር የያዘው
ኢህኣፓ ነበረ።
1) ትግሌ ከከተማ ወዯ ገጠር የሚይሇውን ስሌት በመያዝ ነበር ሲታገሌ የነበረው።
ኣንዴ እስከ ኣፍንጫው የታጠቀ መንግስት ይህ የሚባሌ መሳርያ ባሌታጠቀው ራሱን
ሇመከሊከሌ በማያስችሇው ኣዯረጃጀት ሆኖ ዯርግን ኣስሸንፋልህ በማሇት ስራውን
ተያያዘው።
2) ይዞት በተነሳ ጥያቄም ብሔራዊ ጥያቄ ይዞ መታገሌ ጠበብተኝነት ነው በማሇት
የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታን በሚገባ ባሇመገንዘቡን ከዓቅሙ በሊይ መሸከም
የማይችሇውን ጥያቄ በመሸከም ሇመረማመዴ ሞኩረዋሌ።
3)
ኢህኣሰም ቢሆን (የኢህኣፓ የታጠቀ የበረሃ ሓይሌ) በህወሓት ኣብሮ
የመስራትና ሌዩነቶችን ሇማጠብብ ሇተዯረገሇትን ጥሪ ሳይቀበሌ ቀርቶ ሳያበቃ
ህወሓት ሇማጥፋት በህወሓት ሊይ ጦርነት ኣውጆ በጀመረው ጦርነት ራሱን
ተቀበረበት።

4)
በ1983 ኢህኣፓ እንዯ ላልች የኢትዮጲያ ዴርጅቶች በህወሓት/ኢህኣዳግ
በሽግግር መንግስቱን ተሳታፊ እንዱሆን ጥሪ ቀርቦሇት ጥሪውን ከመቀበሌ ይሌቅ
በህወሓት ሊይ ጦርነት ኣወጀ።
በሱዲን ሇሁለም ተቃዋሚ ዴርጅቶች ስብሰባ ተዯርጎሊቸው በኢህኣፓዎች እንዯ
ማይቀበለት ገሌፆ በህወሓት/ኢህኣዳግ ሊይ ጦርነት እንዲወጁ ስብሰባው ውስጥ
ስይናገሩ በዛን ግዜ ኣምባሳዯር ኣዱስኣሇም ባላማ “ጦርነት ሇሁለም ኣይበጅም።
በተሇይ በተሇይ ሇኢህኣፓ ኣይበጅም።” ብል ምክሩን ሇግሶሊቸው ነበር።
በኣራቱቱም መመዘኛዎች ኢህኣፓን ስንቃኘው ኢህኣፓ ዓቅሙን ኣውቆ
የተዯራጀና የሰራ ዴርጅት ኣሌነበረም። ስሇዚህም ይመስሇኛሌ ህወሓት በትጥቅ
ትግለ ዘመን “ወጣ ወጣ ኣሇና እንዯ ሻምበቆ ተንከባሇሇ እንዯ ሙቆጮ” ብል
ስሇኢህኣፓ የፃፇው። ኢህኣፓ ታሪክ ሆኖ እንዱቀርና እንዱ ነገርሇት ምክንያት
የሆነው ራሱ ኢህኣፓ እንጂ ላሊ ሓይሌ ኣይመስሇኝም።
ኢህኣፓ ተሸንፇዋሌ። ሇሽንፇቱ ህወሓት ኣስተዋፆ ኣሇው። በጦርነት ዓሇም
ተፋሌመዋሌና። ሇሽንፇቱን ወሳኙ ሚና የተጫወተው ግን ራሱ ኢህኣፓ ነው።
ዓሊማው ባህሪው ስሌቱን ሁለም ስህተት ስሇነበሩ ሇሽንፇቱን ምክንያት
ነበሩ።ቅንጅትም እንዯላልቹ ታሪክ ሆነዋሌ። የቅንጅት መስራቾች የኢህኣፓ ሰዎች
ናቸው። በኢህኣፓ የሰሩት ስሕተቶች ታሪክ እንዯገና ዯግሞታሌ። ታሪክ ራሱን
የዯገመበት ምክንያት ሇማወቅ የተወሳሰበ ምርምር ኣያስፇሌገውም። ምክንይቱም
1)

ህዝባዊ ወገንነት ኣሌነበረውም። የምርጫው ሓቀኛ ውጤት ሇመቀበሌ ዓቅም
ኣሌነበራቸውምና።
2) ኢህኣዳግን በንግግር ሳይሆን በስራ ምንያህሌ እንዯ በሇጣቸው ሇኢትዮጵያና
ህዝብዋ ምን ያህሌ ታማኝነት እንዲሇበት ሇማየት ዓቅሙን ኣሌሰጣቸውምና።
3) ዴርጅት እንዳት እንዯሚመሰረትና እንዳት መስራት እንዯሚገባው ሇማወቅ
ዓቅሙን ኣሌተፇጠረሊቸውምና።
ዓቅምህን ማወቅ ካሌተቻሇ ሂወትን መምራት በጣም ትሌቅ ፇተና ነው። እንኳን
ሃገርንና ህዝብን ሇመምራት። ይህንን ዓቅምን የማወቅ ዕዴሌ ብዙ ዴርጅቶች
ሉያገኙት የሚይችሌ ኣጋጣሚ ኣይኖርም። በእኔ ኣስተሳሰብ ወገንነትን ይጠይቃሌ
ብየ በፅኑዕ ኣምናሇሁኝ። የህዝብ ወገነት ከስማይ የሚይዘንብ ነገር ኣይዯሇም።
ከባህሪህ የሚመጣ ጉዲይ ነው። ከዚህ በመነሳት በኣሁኑ ግዜ የዚህን ዕዴሌ ተጠቃሚ
የሆነው ኢህኣዳግ ብቻ ነው።
ኣንዴ ኣንዴ ዴርጅቶች ዓሊማቸውን በሚገባ ያወቁ ኣይመስሇኝም። ይህንን ሇማሇት
ያስቻሇኝ እኔ ባሇሁበት ሃገር ኣንዴ ግዜ ባሇፇው የኢትዮጵያ የምርጫ ግዜ ዴርጅት
እንመስርት የሚይለ ሰዎች ስብሰባ ጠሩን። እኛም ኣሊሳፇርናቸውም። በቦታው
ተገኘኝ። ኢህኣዳግ መውረዴ ኣሇበት። ይህንን ስራ ሇመስራትና ሇመዯራጀት ነው
ስብሰባው የጠራነው ኣለን። ብዙ ያለትን ነገር ነበረ። ያንን መተንተኑን ግዜ
ማጥፋት ይሆንብኛሌ። ምክንያቱ እናንተም ከላልዎቹን የምትሰሙት ተመሳሳይ
ነገር ነውና። በተሰብሳቢዎች የቀረቡ ጥያቄዎች ነበሩ። ከጥያቄዎቹ

ኢህኣዳግ መውረዴ ካሇበት ኢህ ኣዳግን መተካት ይቻሊሌ ወይ? በማን?
ኢህኣዳግን የሚተካው ዴርጅት ምን ያህሌ ኣስተማማኝና ምን ያህሌ የዘጋጀ
ዴርጅት ነው?
የዴርጅቱ ስምና ዓሊማስ ምንዴነው?
ኢህ ኣዳግ በሰሊም ማውረዴ ሳይቻሌ ሲቀርስ የትጥቅ ትግሌ ያስፇጋሌ ወይ?
ካስፇሇገስ በኣሁኑ ግዜ በኢትዮጵያ የትጥቅ ትግሌ ሇማካሔዴ ህዝቡ ይፇሌገዋሌ
ወይ? ምን ያህሌስ ህዝብን ማሳተፍ ይችሊሌ? የሚለ ሇቀረበሊቸው ጥያቄዎች የተሰጡ
መሌሶች ኣስቅኝ ነበሩ።
ከተሰበሰብነው ሰዎች ኣንዴም ትክክሌ ናቹህ ብል የዯገፋቸው ኣሌነበረም።
ጥቂቶችን ማሳመን ያሌቻለ ፖሇቲከኞቻችን ኢትዮጵያን ማስተዲዯር ምን ያህሌ
ይከዲቸው ይሆን? እኔ በጣም ነው ያዘንኩሊቸው። የግዴም ማዘን ይኖርብኛሌ ሇነሱ
ስሌ ነበር በርሃ ሊይ ስንከራተት የነበርኩትና። ዓቅማቸውን በሚገባ ሇማወቅ ምን
ያህሌ ችግር እንዲሊቸው ብያውቁት እንዳት ጥሩ ነበረ?
የፖሇቲከኞቻችን ጨዋታ ተወርቶ ኣያሌቅም። ሇዛሬ በዚህ ሌሇያቹህ።
ሃይሇ/ተጋዲሊይ 08/02/09

