
የዯርግ ወታዯራዊ ዯህንነት ኃሊፊዎች ስሇ ‘ወንበዳዎቹ’ ጨዋነት በሚስጥራዊ ሰነዴ የሰጡት ምስክርነት 

ተዴሊ ዯስታ 

እነዚህን አስገራሚ የጦርነቱ ዘመን ሰነድች ሇማጋራት የፈሇግኩበት ምክንያት አሇኝ። “ወንበዳ መሰሪ ዘራፊና አረመኔ ነው” እያሇ ፕሮፖጋንዲ 

ሲነዛ የነበረው ዯርግ ከሄዯ 20 አመታት አሌፈውታሌ። ዛሬም ቢሆን ግን አለባሌታውና ውዥንብሩ አሊባራም። በእርግጥ የአለባሌታው 

ዴግግሞሽ አሰሌቺ በመሆኑ በዛው መጠን ከአለባሌተኞች ጋር መነታርኩ አሊስፈሊጊ ነው። እንዱህ አይነት ዴንቅ አስረጂዎች ሲገኙ ማካፈሌ 

ግን የአሌብዋሌተኞችን አፍ ባያስይዙም ታጋዮቹ ሰብአዊነትና ዱስፕሉን ምን ያህሌ የታነጹበት መሇያ ባህሊቸው እንዯነበር ያሳያሌ ከሚሌ ተስፋ 

ነው። ያም ባይሳካ እንዯ አንዴ ኢትዮጵያዊ እጅግ ስሇሚያስመካ የዚህ ዓይነት ታሪክ ማውራት በራሱ ሇዚህ ማስታወሻ አቅራቢ ራሱም ቢሆን 

ጥሩ የሃሴት ምንጭና የሞራሌ ስንቅ ነው። በግሌጽ ስሇሚታወቀው ውሸት ሰው ፊት እየቀረቡ ማውራት የሚያሸማቅቀውን ያህሌ የተረጋገጠ 

እውነት ይዞ መቅረብ ያስዯስታሌ።   

ዛሬ የምንመሇከተው ድክመንት ህዲር ወር 1982 በአንዴ ከፍተኛ የዯርግ ወታዯራዊ ዯህንነት ሃሊፊ ሇላሊ ጦር መምርያ የዯህንነት ሃሊፊ 

የተሰነዯ የእጅ ጽሁፍ ሪፖርት ነው። ስሇዚህም የዯርግ የበሊይ መኮንኖች እርስ በርሳቸው ስሇወያኔ ተግባርና ሁናቴ የተሇዋወጡት ሚስጥር 

ሉባሌ የሚችሌ እጅግ አስዯናቂ አስረጅ ነው። (የሰነደ ኦሪጂናሌ ቅጂ ወዯታች ተያይዞ ቀርበዋሌ።) 

የመረጃ ሪፖርቱ ባሇቤት በወቅቱ ሻምበሌ ወንዴየ ተዴባባ የተባሇው ከፍተኛ የዯርግ መኮንን በሰሜን ምዕራብ እዝ ስር፣የ7ኛ ክ/ጦር 

ወታዯራዊ ዯህንነት ጥበቃ መምርያ ሃሊፊ ነው። ከሊይ በተጠቀሰው ጊዜ ሇ603ኛ ኮር ወታዯራዊ ዯህንነት ጥበቃ መምርያ አቻው በሊከው 

የመረጃ ሪፖርት በጊዜው በሁሇቱ ተፋሊሚ ሃይልች (በኢህአዳግና ዯርግ) መካከሌ ብርቱ ውግያ መሰንበቱን ያስታውሳሌ። በርካታ ቆስሇው 

የወዯቁ የዯርግ ወታዯሮች በወያኔ እጅ መውዯቃቸውንም ጭምር ይገሌጻሌ። “ጠሊት” -ማሇትም ወያኔ- የቆሰለትን የ”ወገን”- ማሇትም 

የዯርግ- ወታዯሮች በመኪና እስክ ክምርዴንጋይ ዴረስ እንዯሚስጠጋና ከዚያ ወዱያ ዯግሞ የአካባቢው ህዝብ በትክሻም በአጋሰስም 

እየተሸከመ ወዯ ዯርግ ይዞታ እንዯያዯርሳቸው እንዯሚያዯረግ ያስረዲሌ። እንዯምታዩት በዚህ ሚስጥራዊ ሰነዴ ውስጥ ቃሌ በቃሌ እንዱህ 

የሚሌ በዯርግ በራሱ የስሇሊ ውጤት ምስክርነት ስሇኢህአዳግ ተዋጊዎች የምርኮኞች አያያዝ ሁኔታ በግሌጽ ካሰፈረው ከፊለን እንመሌከት። 

 የወገንም ሆነ የጠሊት ጉዲተኛ ንፋስ መውጫ ሊይ በ4 ክፍልች ውስጥ ተቀሊቅሇው እንዯሚታከሙ፣ 

 በየቀኑ ከብት እየታረዯ 3 ጊዜ የስጋ ምግብ ጉዲተኞቹን እንዯሚቀሌቡ፣ 

 በውግያ ወቅት የተስውቱን አባልች [የዯርግን] ገንዘብና ንብረት መሌሰው ሇወገን ምርኮኛና ቁስሇኛ እንዯሚያስረክቡ፣ 

 ሌብሳቸውንና ሰውነታቸውን ማጠብ ሇማይችለ ምርኮኛ ቁስሇኞች ራሳቸው እንዯሚያጥቡሊቸው፣ 

 ዯርግ የእነሱን [የወያኔን] ጉዲተኛ ቢያገኝ እንዯሚገዴሌ፤ እነሱ ግን የኛን [የዯርግን] ጉዲትኛ ቢያገኙ ከሞት ሇማዲን እርዲታና 

እንክብካቤ እናዯርጋሇን እያለ እንዯሚቀሰቅሱ 

 ዯብረታቦርንና ጎንዯርን እንይዛሇን እያለ እንዯሚዝቱ ወዘተ…. 

ይህን ሁኔታ ትንሽ በጥሞና ማሊመጥ ያስፈሌጋሌ። ‘ይህ ምን ማሇት ነው ብሇን’ እናብሊሊው። የዚህ አይነት ሰብአዊነትና  ጨዋነት 

በኢትዮጵያችን ታሪክ በታጠቁ ኃይልች አካባቢ ይቅር የጀኔቫ ኮንቬንሽን በፈረሙ መንግስታት ዯረጃ እንክዋን የሚታወቅ ባህሌ አይዯሇም። 

አስቡት፤ በጠራራ ጸሀይ ጥርግያ ሇጥርግያ በጥይት እየተቀጣቀጡ አንዴ ሙለ ትውሌዴ ያሳጡንን ዯርግ/መኢሶንና ኢህአፓ በንዯዚህ አይነት 

ሰብአዊና ህዝባዊ ምግባር ሉጠረጠሩ አይችለም። ኦነግ ብንሌ፤ንጹሃን ዜጎችን ያሇአበሳ የፊጢኝ አስሮ ከነህይወታቸው በዯኖ ገዯሌ 

የሚጨምር ሳዱስት አረመኔ ሆኖ ሲያበቃ ከቶ በምንም አይነት የሰውኛ ጨዋነት ሉታማ አይችሌም። ቅንጅት የአንዴ ዠምበር የስሌጣን ጥመኛ 

ስብስብ ነው። የቆሰሇን ምርኮኛ ጠሊት ወዯ ወገኑ እንዱቀሊቀሌ ሇመርዲት የሚያስችሌ የሞራሌ ቆመና ቀርቶ በማህበረሰባዊ አብሮነትና ባህሊዊ 

ትስስር ከትውሌዴ-ትውሌዴ የዘሇቁትን ኢትዮጵያውያን ‘የቀብር፣የእዴር፣ የጉርብትና ገመድቻቹህን በጣጥሳቹህ ጣለ’ እያሇ የወተወተ 

አሳፋሪ ህሌመኛ ነው። ከነውረኛ ህሌሙ ጋር መቀመቅ ወርድ አሁን ተራ አሌባሌተኞችን ተቀሊቅሇዋሌ። የዚህ ዓይነት ዱስፕሉንና በጎ ምግባር 

ባሇቤት ሆኖ ያገኘነው ኢህአዳግ ብቻ ነው፤ ራሱ ስሇነገረን ሳይሆን ጠሊቶቹ በማያጠራጥር ሁነታ በሰነዴ አስዯግፍው ስሇመሰከሩሇት።  

አክራሪ ተቃዋሚዎችና አሌባሌተኞች፣ ‘ወያኔ በበረሃ እያሇ በዘፈቀዯ ሰው ይረሽን ነበር’ የሚሌ ወሬ ስትሰሙ ሳታሊምጡ ነው የምትቀበለት? 

ከተራበው ህዝቡ ቀምቶ እርዲታ ሇጦር መሳርያ መግዣ ተጠቀመበት ስትባለስ? አንዴን ትውሌዴ ፈጅቶ የጨረሰን ዯርግ በሰሊማዊ ህዝብ ሊይ 

ሰቆቃ ሇመፈጸም የራስ ተናሳሽነት ያንሰው ይመስሌ ‘ሃውዜንን ያስዯበዯበው ወያኔ ነው’ በሚሇው አስቂኝ ተረትም ራሳቹህን ታጃጃሊሊችሁ? 

አንዲንዳ የተቀናቃኙን ጠንካራ ጎን ሇይቶ የሚያውቅ ብሌጥ ጠሊት እውር ዴንብሩ በውሌ-የሇሽ ንትርክ ከሚያዯርቅህ ብኩን ጠሊት ይሻሌ 

ይሆን ወይ ያሰኛሌ። 





 


