ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታ “አብዮቱና ትዝታዬ” በተሰኘው መፅሏፊቸው
ስሇ መ ኢ ሶን በተረኩት ሊይ በጥቂቱ
ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታ “አብዮቱና ትዝታዬ” ብሇው በኅዲር ወር 2008 ዓ/ም አንዴ መጸሏፌ አሳትመው ሇንባብ አቅርበዋሌ፡፡ ሇዚህ
አስተዋፆዋቸው ምሥጋናዬ እጅግ ከፌ ያሇ ነው ፡፡ ምንም እንኳን ስሇመኢሶን እዚህና እዝያ የከታተቱት ውሀ የመይቁዋጥር ቢሆንም ቅለ፣
ከመጸሏፈ ጠቃሚ መረጃዎችን አግኝቸበታሇሁ፡፡
መጸሏፊቸው በ5 ክፌልችና በ15 ምዕራፍች ተከፊፌል የተዘጋጀ ሲሆን ፤ አቀራረቡ እጅግ አስበውበት ያዘጋጁት መጸሏፌ እንዯሆነ
ያስታውቃሌ ፡፡ በነዚህ ክፌልችና ምዕራፍች ውስጥ ፣ ስሇ አብዮቱ ወቅት ሁኔታ ያሌዲሰሱት አርዕስተ ነገር ጥቂት ነው ማሇት ይቻሊሌ ፡፡
በክፌሌ 1 ውስጥ ፣ ከቅዴመ 1966 ዓ/ም እንቅስቃሴ አንስተው እስከ የገጠር መሬት አዋጅ ዴረስ ፤ በክፌሌ 2 ውስጥ ዯግሞ ፣ ከሚያዚያ
1968 ዓ/ም “ከብሔራዊ ዱሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም” አዋጅ እስከ ነጭና “ቀይ ሽብር” ዴረስ ፤ በክፌሌ 3 ፣ የሱማሉያ ወረራን ፣
የአሜሪካ ሴራን ፣ የዴርጅቶች ሽኩቻና የኢሠፓኮ መቋቋምን ፤ በክፌሌ 4 ዯግሞ ስሇ ኢትዮጵያ “ሠራተኞች ፓርቲ” ምስረታ ፣ የኢትዮጵያ
ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መቋቋምና የዯርግ የውዴቀት ዋዜማን ከአስቃኙን በኋሊ ፤ በመጨረውና በክፌሌ 5 ሊይ ዯግሞ ፣ ተሞክሮ
ስሇነበረው መፇንቅሇ መንግሥትና “መሠሪ” ብሇው ገጽ 124 ሊይ በሚጠሯቸው ግሇሰብ በሉቀመንበር መንግሥቱ ኃይሇማርያም
ስሇተዯረገሊቸው የመጨረሻዋ ራት ግብዣ ያትታለ ፡፡ በነዚህ ክፌልችና ምዕራፍች ውስጥ ስሇ መሊው ኢትዮጵያ ሶሻሉስት ንቅናቄ
(መኢሶን) በተሇያዩ ጥያቄዎች ሊይ ስሇነበረው አቋም አኮስሰውም ቢሆን ሇመጠቃቀስ ሞክረዋሌ ፡፡ ሇምሣላ ፣ መኢሶንና የሥሌጣን ጥያቄ ፣
መኢሶንና “ቀይ ሽብር” ፣ መኢሶንና የኤርትራ ጥያቄና ፣ መኢሶንና በራስ የመተማመን ፖሉሲ ጥያቄ ፣ ወዘተ . ሊይ ጽፇዋሌ ፡፡ በአንዲንዴ
ጉዲዮች ዕውነታውን የሚገሌፁ ትረካዎችን እንዲካተቱ እገነዘባሇሁ፡፡ በላሊ በኩሌ ሇምሣላ በገጽ 316 ሊይ ፤ “በዯርግ ቁጥጥር ስር የነበሩት
መገዯሌ ነበረባቸው ወይ የሚሇው ጥያቄ እንዲሇ ሆኖ” እያለ ሲለ፤ ግዴያውን እሳቸው ይቀበለት ያወግዙት ግሌፅ አሇማዴረጋቸው
ጥያቆዎችን ጭሮብኛሌ፡፡ አንዲንደን ዯግሞ፣ ከዯራሲው በማይጠበቁ የወሬ ማጣፇጫ ሀረጎች የተመሊ ሆኑ አግኝቼዋሇሁ፡፡ሇምሣላ ገጽ 89
ሊይ ድ/ር እሸቱ ጮላን ጠቁመው ያሳሰሩት መኢሶኖች ናቸው ያለትና ፣ ገጽ 225 ሊይ ዯግሞ የጥር 26ን የነዓሇማየሁ ኃይላን ግዴያ
ተከትልም ፣ መኢሶኖች በዯስታ ፇጥዘው ሉቀመንበሩን ይስሟቸው ነበር ይሊለ ፡፡ ድ/ር እሸቱ ጮላን ጠቁመው ያሳሰሩት በዕውነት
መኢሶኖች ነበሩን ? ማስረጃቸው ምንዴን ነው? የመኢሶን አመራር ሌዩነት አፇታት ይታወቃሌ ግሌፅ የሆነ ውይይት ነው ፡፡ ጥቆማም ሆኖ
አያውቅም ፡፡ መኢሶኖች የነዓሇማየሁ ኃይላን ግዴያን በዕውነት እንዯ ታሊቅ ዴሌ ቆጥረውትና ፇንጥዘው ነበርን ? የጥር 26 ቀን ፣
1969ዓ/ም ግዴያ ሇነኮ/ሌ መንግሥቱ ትሌቅ ዴሌ ሆኖ ይቆጠር እንጂ ፣ ሇመኢሶን ግን አሌነበረም ፡፡ ስሇዚህም ነው የካቲት 20 ቀን ፣
1969 ዓ/ም መኢሶን በሌሳኑ “በሠፉው ሕዝብ ዴምፅ” ቁጥር 52 ሊይ “ አብዮቱን ማፊፊም ፣ ሇመጨረሻው ፌሌሚያ መዘጋጀት “ በሚሌ
አርዕስት ሥር ፤ “ ማንም ሰው በቀሊለ ሉገነዘበው እንዯሚችሌ ሁለ ፣ በዯርግ ውስጥ በነበሩት ቀንዯኛ የቀሌባሽ ኃይልች ወኪልች ሊይ
በጥር 26/1969 የተወሰዯው ቆራጥ አብዮታዊ እርምጃ ፣ የኢትዮጵያን አብዮት ሇዘሇቄታው ከቅሌበሳ አዯጋ አዴኖታሌ ማሇት አይዯሇም ፡፡
ሇአብዮቱ የጥቂት ጊዜ ፊታን ገዝቷሌ ማሇት ግን ይቻሊሌ ፡፡ ከዚህ በፉት መኢሶን በየጋዜጣ ቁጥሩ ዯጋግሞ እንዯገሇጸውና እስከ
መጨረሻውም ሳይሰሇች እንዯሚገሌጸው ሁለ ፣ የኢትዮጵያን አብዮት ከቅሌበሳ ሇዘሇቄታው ሉያዴንና በአዴሀሪ ኃይልች ሊይ ሁለ ዴሌን
አስገኝቶ አዱሲቷን ኢትዮጵያ ሇመመሥረት የሚችሇው ኃይሌ የነቃ ፣ የተዯራጀና የታጠቀ የሕዝብ ኃይሌ ብቻ ነው “ በማሇት ፣ ገና ቀሪ
ትግሌ እንዲሇ ነው ያስታወቀው ፡፡ ይኸንን ካሌኩ ዘንዲ ወዯ ተነሳሁባቸው ነጥቦቼ ሌመሇስ ፡፡
l.መኢሶን ሇምን በኋሊ ሊይ ከዯርግ ጋር ሕብረት ፇጠረ ? ዯርግ ፣ የየካቲት 1966 ዓ/ም ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የፇጠረው የመሇዮ ሇባሾች
ስብስብ ነው ፡፡ መኢሶን ዯግሞ ከሏምላ 30 ቀን ፣ 1960 ዓ/ም አንስቶ ፣ ሇሀገር ይበጃሌ ያሇውን የፖሇቲካ ፕሮግራም ነዴፍ ሇመጭው
ትግሌ ሲዯራጅ የነበረ የምሁራን ስብስብ ነበር ፡፡ መኢሶን መጀመሪያ ሊይ የዯርጉ ተቃዋሚ እንዯ ነበር ይታወቃሌ ፡፡ ሆኖም ግን በትግለ
ሑዯት ወቅት መኢሶን አቋሙን ቀየር፡፡ መኢሶን በትግለ ሑዯት ውስጥ አቋሙን ሇምን ከሙለ ተቃዋሚነት ወዯ ሂሳዊ ዴጋፌ ሇመሇወጥ
በቃ ? ብሇን ብንጠይቅ ፤ መኢሶን ዯርግን በተመሇከተ አቋሙን የሇወጠው ፣ ዯርግ በተሇይ የገጠር መሬትንስሊወጀ መሆኑን መረዲት
አያዲግትም ፡፡ በዚህ ሊይ ከንጉሠ ነገሥቱ ዘመን ጀምሮ ፀረ-ኢትዮጵያ የሆኑ አዴሀሪ የዏረብ መንግሥታትና አጎራባቾቻችን የሱማላና
የሱዲን መንግሥታት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ይፇታተኑ እንዯነበር ይታወቃሌ ፡፡ በአብዮቱ ወቅት ዯግሞ ከነእርሱ በተጨማሪ በሥር
ነቀሌ አብዮታችን የተነሣ ጥቅማቸው የተነካው ዓሇም አቀፌ ኢምፔሪያሉዝም በአንዴ ወገንና የሀገር ውስጥ የአዴህሮት ኃይልች በላሊ ወገን
እጅና ጓንት በመሆን ዯርግን ሇመጣሌ የሚያዯርጉትን እርብርብ አጧጧፈት ፡፡ በዚህ ሊይ ይኸ አቅጣጫ ጠቋሚ መሣሪያ (COMPASS)
እንዯላሇው መርከብ ከወዱያ ወዱህ ሲዋዥቅ የነበረው አብዮታችን ፣ ወዳት መጓዝ እንዲሇበት አቅጣጫ ጠቋሚ ፕሮግራም ያስፇሌገው
ነበር ፡፡ የዯርጉ “ ኢትዮጵያ ትቅዯምና ” “የኢትዮጵያ ሕብረተሰባዊነት “ ሇሇውጡ አቅጣጫ ጠቋሚ ሉሆኑ አሌቻለም ፡፡ ስሇዚህም ነው

መኢሶን ይኸንኑ በተመሇከተ “ የኢትዮጵያ ሕብረተሰባዊነት “ሲታወጅ ፤ በሰሕዴ ቁጥር 29 (ሏምላ 11ቀን 1967 ) ሊይ ፤
“…ሕብረተሰብአዊነት መታወጁ ወይም የመንግሥት መመሪያ ሆኖ መውጣቱ ምንም ያህሌ ሉሇውጠው የማይችሌ ኢትዮጵያ
የዯረሰችበትና ያሇችበት የታሪክ ዯረጃ አሇ ፡፡ በዛሬይቱ ዓሇምም ግማሽ-ፉውዲሌና ግማሽ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ሥርዏት በነገሠባቸው
እንዯ ኢትዮጵያ ባለት አገሮች ሶሻሉስት አብዮት ሇማዴረግ አይቻሌም ፡፡ የዚህ ዏይነቱ ሕብረተሰብ ኢኮኖሚያዊ ፤ ፖሇቲካዊና ማኀበራዊ
አቋም ሁለ ይህንን አይፇቅዴም ፡፡ እዚህ በመጀመሪያ ዯረጃ ሉከናወን የሚችሇው ብሔራዊ ዱሞክራሲያዊ አብዮት ነው ፡፡ “ ሲሌ የተቸው
(ሠረዝ የራሴ) ፡፡የመኢሶን የአመራር አባሊት ዯርጉ ግራ ተጋብቶ ሥሌጣኑን ሇሲቪለ ማኀበረሰብ አስረክቦ ወዯ ጦር ካምፐ ሇመመሇስ
እንዲሰበ ሲነግራቸውና የፖሇቲካ ፓርቲ አስኳሌ አቋቁመው ሥሌጣኑን እንዱረከቧቸው በጠየቋቸው ጊዜ ፣ ይህ ጉዲይ የሕዝቡ የራሱ ጉዲይ
ስሇሆነ ሕዝቡ ነቅቶና ተዯራጅቶ የራሱን ፓርቲዎች እንዱያቋቁም ሇማብቃት ዴጋፌ መስጠት እንዯሚችለና ሇዚሁም ይረዲ ዘንዴ አንዴ
የሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት እንዱቋቋም ያዯርጋለ ፡፡ ተራማጆቹ ሇሇውጡ ሕዝባዊ መሠረት ሇመስጠት ያመቻቸው ዘንዴ
ሇዯርጉ ዴጋፌ ባያዯርጉ ኖሮ ፣ የውስጥና የውጭ ፀረ-አብዮትና ፀረ-አንዴነት ኃይልቹ ዯርጉን ይጥለት እንዯነበር ጥርጥር የሇውም ፡፡
እነላኮ/ሌ መንግሥቱ ኃይሇ ማርያም መኢሶን ተዲክመዋሌ ብል ጥልን ፇረጠጠ ይሊለ እንጂ ፣ መኢሶን ሇአብዮቱ መሳካት ሲሌ ከዯርጉ
ጋር ያዯረገው የፖሇቲካ ትብብር ዯርጉ ዯካማ በነበረበት ወቅት መሆኑ መዘንጋት የሇበትም ፡፡መኢሶን በሕጋዊ መዴረኩ ተጠቅሞ የሕጋዊ
መዴረኩን ትግሌ በመቀሊቀለ የአብዮቱ ጎራ በአፊጣኝ ሇመሰባሰብ ከመቻለም በተጨማሪ ትግለም ሕዝባዊ መሠረት ሉያገኝ በቃ ፡፡ አሌፍ
ተርፍም የውጭ ተራማጅ ሀገሮች ሇአብዮታችን ዕውቅና በመስጠት ከኛ ጋር መተባበር ጀመሩ ፡፡ አንዲንድቹ መኢሶን ከዯርግ ጋር አብሮ
በመሥራቱ ዯርግን አጠናከረው ይሊለ፡፡ዕውነቱን ሇመናገር የተጠናከረው ዯርጉ ሳይሆን የአብዮቱ ጎራ ነበር ፡፡ ዯርጉ በዚህን የነፌስ ውጭ ፣
የነፌስ ግቢ ትንቅንቅ ወቅት እንኳን ሉጠናከር ይቅርና እርስ በራሱ እየተጠፊፊ ስሇነበር ቁጥሩ እያነሰ በመሔዴ ሊይ ነበር ፡፡ ስሇዚህ
መኢሶንን ከዯርጉ ጋር ያገናኘውም ሆነ ያሇያየው፣ የአብዮቱ ጉዲይ መሆኑ መዘንጋት የሇበትም ፡፡መኢሶን ከመጀመሪያውም ቢሆን ፣ ዯርጉ
አብዮቱን እስከ ተወሰነ ዯረጃ እንዯሚሸኝ ተጓዥ እንጂ ፣ እንዯ ዘሊቂ ተጓዥ ተመሌክቶት አያውቅም ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ መኢሶን በወቅቱ
የፖሇቲካ አካሔደ በመዯቦች ባህሪ ትንታኔና በቅራኔዎች አፇታት ቅዯም ተከተሌ ሕግጋት መሠረት የሚመራ እንዯነበር አመሊካች ነበር ፡፡
ከዚህ ከመዯባዊ ትንታኔ በመነሣትም መኢሶን ወታዯራዊው ዯርግ የመጀመሪያውን የአብዮት ዯረጃ ማሇትም የዱሞክራቲክ አብዮቱን ዯረጃ
ከሠፉው ሕዝብ ጋር አብሮ ሇመጓዝ ይቻሌ እንጂ ፣ ዯርጉ የንዐስ ከበርቴ ስብስብ እንዯመሆኑ መጠን አብዮቱን ወዯ ሁሇተኛው ዯረጃ (ወዯ
ሶሻሉስቱ) እንዯማያሸጋግረው ጠንቅቆ ያውቅ ነበር ፡፡ ከዯርግ ጋር የተባበረውም ከዛሬ ወዲጄ ጋር ሆኘ የአብዮቱን የውስጥና የውጭ
ተፃራሪዎች ሌዋጋቸው ከሚሌ እሳቤ ነበር ፡፡ ይኸ ዯግሞ በአብዮቱ ወቅት አማራጭ የላሇው ብቸኛ ጎዲና ነበር ፡፡ እነ ላነንም ቢሆኑ በታሊቋ
ራሻ የጥቅምት አብዮት ጊዜ ከነክረንስኪ ጋርና ፣ እነ ማኦ ዯግሞ የሀን ሥርዎ መንግሥትን ሇመጣሌና የጃፓን ኢምፔሪያሉዝምን ወራሪ
ኃይሌ ሇመመከት ከነ ጀነራሌ ሻንጋይሸክ ጋር ጊዜያዊ ትብብር ያዯረጉት ሇዚሁ ነበረ ፡፡ ስሇዚህ የፖሇቲካ ሕብረት በመፌጠር መታገሌ
በታሪክ መኢሶን ብቸኛ ተዯርጎ ባይወሰዴ መሌካም ነው ፡፡
ll.መኢሶንና የሥሌጣን ጥያቄ
እነ ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታ ላሊ መኢሶንን የሚከሱት የሥሌጣን ጥመኛ ነው በማሇት ነው ፡፡ ይኸም የራሣቸውን የሥሌጣን ጥማት
ሇመሸፊፇን ሲለ መኢሶን ሊይ የሚያናፌሱት የሀሰት ፕሮፓጋንዲ ነው ፡፡ በዚሁ ጉዲይ ሊይ አቶ ተስፊዬ መኮንን “ይዴረስ ሇባሇታሪኩ”
ብሇው ጥቅምት 1985 ዓ/ም ባሳተሙት መጸሏፊቸው ገጽ 243 ሊይ ስሇዚሁ ጉዲይ ሲያወሱ ፤ “… በዚህም ሕብረቱ በአስቸኳይ
መዋሀዴና አመራሩን መሸከም ካሌቻሇ በቀር የዯርግ አመራር ሉቋቋመው የማይችሇው አስፇሪ የሆነ የተቀነባበረ የወረራና የመገንጠሌ
ጦርነት እየመጣ እንዯሆነ ጭንቀት በተሞሊበት ሁኔታ በኮ/ሌ መንግሥቱ መገሇፁን ዛሬ በአቋም ስሇተሇያየን መካዴ አይቻሌም ፡፡ ሇዚህ ግን
አሇመሳካት ምክንያቱ የመኢሶን ወዯኋሊ ማፇግፇግ ነበር “ ብሇው መኢሶንን ሥሌጣን ሇመካፇሌ ባሇመስማማቱ ይወቅሱታሌ(ሠረዝ የራሴ)
፡፡ ገሥጥ ተጫኔም “ነበር” ብሇው በጻፈት በመጀመሪያው መጸሏፊቸው ገጽ 270 ሊይ ፤ “ በዚያን ወቅት ኢማላዴህን “አመራሩን
ተረከብ” አለት ፡፡“ አሌችሌም እንዯገባህበት አንተው ተወጣው “ እንዯማሇት አፇገፇገ ፡፡ “ ብሇው አስፌረውታሌ ፡፡
እንግዱህ ሀቁ ይኸ ሆኖ እያሇ ፣ በምን ተዏምር ነው የመኢሶን ሰዎች የሥሌጣን ጥመኞች ሉባለ የሚችለት ? የመኢሶን አመራር አባልች
የሱማላውን የዚያዴ ባሬን ዏይነት የይስሙሊ ሶሻሉስት መንግሥትና ፓርቲ ከኮሇኔሌ መንግሠቱ ሰዯዴ ጋር ሆነው ሇመመሥረት
አሌፇሇጉም ፡፡ ይኸንን ዯግሞ እርስዎ እራስዎ በመጸሏፍ በገጽ 229 ሊይ ግሩም አዴርገው እንዱህ ሲለ ፤“ …ኮ/ሌ መንግሥቱም ጦሩን ፣
ዯህንነቱንና መስተዲዴሩን በቁጥጥራቸው ሥር በማዴረግ ያሇማንም ተቀናቃኝ የመጨረሻው ወሳኝ ሰው ሆኑ ፡፡ እኛም በሳቸው የምንሾምና
የምንሻር ፣ የምንታሰርና የምንገዯሌ ፣ ፉታቸው ሲከፊ እየተከፊን ፣ ሲስቁ የምንስቅ ሁነን አረፌነው ፡፡ “ በማሇት የፓርቲው አባልቹም ሆኑ
ባሇሥሌጣኖቹ በዴርጅቱና በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ፊይዲቢስ እንዯነበሩ ግሩም አዴርገው ገሌጸውታሌ ፡፡

መኢሶን አዝማሚያው ስሊሊማረው እራሱን ከኢማላዳኅ በይፊ ካገሇሇ በኋሊ ፣ እነ ላ/ኮ መንግሥቱ ኃይሇማርያም ስሊቋቋሙት “የወዝ
አዯር ፓርቲ” ላ/ኮ ፌሥሏ በገጽ 553 ሊይ ሲገሌጹም ፤ “ በአጭሩ ኢሠፓ ከመጀመሪያው ጀምሮ በጓዴ መንግሥቱ ማዕከሌነት
ይመሰረታሌ እንዯተባሇው ታጋይ ማርክሲስቶችን አሰባስቦ ሇትግለ አመራር ይሰጣሌ የተባሇው ዴርጅት ወዯ አንዴ ሰው ፇሊጭ ቆራጭነት
ተሇወጠ ፡፡ በውጭና በመፇክር ኮሚኒስቶች ፣ በተግባር አስመሳዮች ተሞሌቶ የማታ ማታ የተጠበቀውን አመራር ሳይሰጥና ኃሊፉነቱንም
ሳይወጣ ወዯ ውዴቀት አመራ ፡፡ “ በማሇት ነው ፡፡ ግን ላኮ/ፌሥሏ ይህ እርስዎንም እንዯሚያጠቃሌሌ ይገነዘባለ ?
የሚገርመው ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታ ይኸንን ሁለ ከነገሩን በኋሊ ፣ የመኢሶን አመራር አባልች ሇምን የዚህ አሳፊሪ ዴርጊት አካሌ አሌሆኑም ?
ሇምን በጊዜ ጥሇውን ፇረጠጡ ማሇታቸው ነው ፡፡ ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታ ስሊቋቋሙት ፓርቲና መንግሥት አይረቤነት የነገሩን በኅዲር ወር
2008 ዓ/ም ሊይ ሲሆን ፣ መኢሶን ግን እነ ላ/ኮ መንግሥቱ የሚመሠርቱት ፓርቲያቸው እንዱህ ዏይነት ሉሆን እንዯሚችሌ “ሀገር ከዲ ፣
ከአብዮቱ ፇረጠጠ” ካለትም በኋሊ ፣ መኢሶን በሌሣኑ “በሰፉው ሕዝብ ዴምፅ” ቁጥር 65 ጥር 21 ቀን ፣ 1970 ዓ/ም ከሕዝብ መሀሌ
ሆኖ የሚከተሇውን ነግሯቸው ነበር ፤ “ ሩቅ ሳንሄዴ የሱማላ ወዝአዯርና ሰፉ ሕዝብ የዯረሰበትን ውዴቀት እንመሌከት ፡፡ በሱማሉያ
እንዯምንም ተውተፌትፍ “ የወዝአዯር ፓርቲ ባስቸኳይ ተመሠረተ ” መሏመዴ ዚያዴ ባሬ የሰፉውን ሕዝብ ወገኖች የመዯራጀት መብትና
ዱሞክራሲን አፌኖ ይዞ በጨሇማና በግርግር “የወዝአዯር ፓርቲ” አቋቋመ ፡፡ …በዚህ መሌክ ተውተፌትፍ የተቋቋመ ፓርቲ ውል ሲያዴር
ምን ዓይነት ፊሽስታዊና እብሪተኛ መሌክ እንዯሚይዝ የዚህን ዕብሪት ገፇት በመቅመስ ሊይ ያሇው የሱማሉያ ወዝአዯርና ሰፉ ሕዝብ ብቻ
ሳይሆን ሇአብዮታዊት እናት አገራችን ክብርና ሕሌውና በመዋዯቅ ሊይ ያሇው መዯበኛና ህዝባዊ ሠራዊት የተገነዘበው ሀቅ ነው ፡፡ “
እንግዱህ ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታም ይኸንኑ ነው አዯረግን ብሇው አሁን ሊይ የሚነግሩን ፡፡ የሚገርመው ግን መኢሶን እነርሱ ስሇሚያቋቁሙት
ፓርቲ ምንነት ከ6 ዓመት በፉት ነግሯቸው ነበር ፡፡ እንዱህ ዕይነቱን የሇውጥ ፊና ወጊ ዴርጅት ምን አዯረገን ብሇው እንዯሚወነጅለት
አይገባኝም ፡፡
መኢሶን ስሇ ሥሌጣን ጥያቄ በተሇያዩ ጊዜያት አቋሙን ገሌጾ ነበር ፡፡ ሇዚሁም የሠፉው ሕዝብ ዴምፅን ቁጥር 42 ፣ ሰኔ 17 ቀን ፣ 1968
ዓ/ም የተጻፇውንና ፣ ቁጥር 45 ፣ ነሏሴ 10 ቀን ፣ 1968 የተጻፇውን መመሌከት ይበቃሌ ፡፡ ይኸን ሁለ ስሌ ግን ፣ መኢሶን የሥሌጣን
ፌሊጎት አሌነበረውም ሇማሇት አሇመሆኑን ይታወቅሌኝ ፡፡ መኢሶን በሚያዚያ 13 ቀን ፣ 1968 ዓ/ም በታወጀው አዋጅ መሠረት በሕዝብ
ይሁንታ ሥሌጣን ቢይዝ ኖሮ ዯስታውን አይችሇውም ፡፡ ሀገራችንም እስካሁን ያሌታዯሇችው ሇእንዯዚህ ዏይነቱ የሥሌጣን ሽግግር ነው ፡፡
መኢሶን የሚቃወመው ሥሌጣን መያዝን ሳይሆን ፣ ከሕዝብ ይሁንታ ውጭ ሥሌጣን ሇመያዝ የሚዯረገውን ሩጫ ነው ፡፡ ሇዚህም ነው
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዱሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም ሲታወጅ ፤ የሥሌጣን ሽግግርን በተመሇከተ አዋጁ የሚሇው ፤ “ የሰፉው ሕዝብ
ትግሌ ተዯራጅቶና ገፌቶ አብዮታዊ ሕዝባዊ ግንባሩ እንዯተቋቋመ በትግለ ውስጥ የተሳተፈት የግንባሩ አባሌ ፓርቲዎችና የፖሇቲካ
ዴርጅቶች ከሚያቀርቧቸው ምሌምልች መሀከሌ ሕዝቡ በሙለ ነፃና ምስጢራዊ በሆነ ምርጫ እንዯራሴዎቹን መርጦ የመንግሥቱን
ከፌተኛ ሥሌጣን ወዯሚይዘው አብዮታዊ ሕዝባዊ ሸንጎ ይሌካሌ ፡፡ የሕዝቡ ወኪልች አጥንተው ባጸዯቁት ሕገ-መንግሥት መሠረት
የመንግሥቱ መዋቅሮች ፣ ዘርፍችና የሥሌጣን ክፌፌልች ተወስነው በወዝ-አዯሩ ፓርቲ መሪነት ሕዝባዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ
ይቋቋማሌ ፡፡ ”
ዯርጎችም ሇዚህ አዋጅ ተግባራዊነት ከተራማጁ ጎን ሆነው ሉታገለና ፣ አሊዯረጉትም እንጂ በአዋጁ መግቢያ ሊይም ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ቃሌ
በገቡት መሠረት ሥሌጣኑን ሇሰፉው ሕዝብ አስረክበው ወዯ ጦር ካምፓቸው ሉመሇሱ ነበር ፡፡ ይኸ እንግዱህ በይፊ ሇሕዝብ በአዋጅ
የተገባ ቃሌ ኪዲን ነበር ፣ ከሳሾቻችን አላ እንዯማይለት እርግጠኛ ነኝ ፡፡ እንግዱህ በይፊ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን ቃሌ ኪዲን ከገባን በኋሊ
ነው በቤተመንግሥት ደሇታ ሥሌጣን እንጋራ ያሊችሁን ፡፡ መኢሶን እንዱህ ዏይነት ቅላት ውስጥ አይገባም ፡፡ ሥሌጣን አጓጉቶትም
አሌገባምም ፡፡ ኮልኔሌ ፣ የሥሌጣን ጥያቄን በተመሇከተ ዕውነታው ይኸው ነው እንግዱህ ፡፡ አንዴ የረሳሁትን ነገር አሁን አስታወስኩ ፣ ያኔ
አባልቻችሁ እኛን ባዩ ቁጥር ጮሆ ሊሞራ ስትለ እሰማ ነበር ፡፡ ሇምን እንዯዚያ እንዯምትለ ግን አሌገባኝም ነበር ፡፡

lll.መኢሶንና ቀይ ሽብር

በመጀመሪያ ዯረጃ ቀይ ሽብር ማሇት ምን ማሇት ነው ? ሇምንስ አስፇሇገ ? ማርክሲስቶች ቀይ ሽብር የሚለት ፣ በአንዴ የርስ በርስ ጦርነት
(አብዮት) ወቅት ጣምራ ሥሌጣን ተፇጥሮ አብዮተኞችም ሆኑ ወይም ዯግሞ ፀረ-አብዮተኞች የመንግሥቱን መዋቅር ተጠቅመው ሕጋዊ
እርምጃ መውሰዴ በማይችለበት ወቅት ተራማጆችየሚጠቀሙበት የትግሌ ዘዳ ነው ፡፡ በተሇይ ፀረ- አብዮተኞች ሥሌጣናቸውን በሠሊም
ሊሇመሌቀቅ ሲለ አብዮተኞቹ ሊይ ግዴያ መፇጸም ስሇሚጀምሩ ፣ አብዮተኞቹም ቀንዯኛ ፀረ-አብዮተኞቹ የአብዮቱን ሑዯት እንዲይገቱት
ሇማዴረግ ፀረ-አብዮተኞች ሊይ የሚወስደት እርምጃ ነው እንጂ ፣ እንዯነ ኮ/ሌ መንግሥቱ ሮጠው ያሌጠገቡ ሌጆችን ከቤታቸው በገፌ
እያወጡ መረሸን አይዯሇም ፡፡ አቶ አንዲርጋቸው የሚያወራው ቀይ ሽብር እስከ ነሏሴ 14 ቀን 1969 በቀንዯኛ ፀረ- አብዮተኞች ሊይ
ስሇተወሰዯው ቀይ ሽብር ሽብር እንጂ ፣ ዯርጉ ነሏሴ 21 ቀን ፣ 1969 ዓ/ም አዋጅ ቁጥር 129/69 ብል ካወጀ በኋሊ ስሇተካሔዯው
ዏይነት የመንግሥት ሽበርና ጭፌጨፊ አይዯሇም ፡፡
እርስዎ ቀዯም ሲሌም ኅዲር 1 ቀን ፣ 1997 ዓ/ም በወጣውም አዱስ ዘመን ሊይ ሇፌርዴ ቤት ቃልን ሲሠጡ ፤ “መኢሶን ቀይ ሽብርን
ከመንግሥት ተዯብቆ አካሔዯው” ፣ “ሉቀመንበር መንግሥቱ ዯግሞ አስቆሙት” ብሇዋሌ ፡፡ አሁንም በመጸሏፍ ገጽ 247 ሊይ ይኸንኑ
ነው የሚዯግሙሌን ፡፡ እንዯው ሇመሆኑ በሬዱዮን ፣ በጋዜጣና በቴላቪዥን እየተሇፇፇ በ “ቀይ ሽብር” ስም የተካሔዯ የመንግሥት ሽበርና
ጭፌጨፊ “ዴብቅ” ሉባሌ ይችሊሌን? እረስተውት ነው እንጂ፣ ሉቀመንበር መንግሥቱ “ቀይ ሽብርን” አስቆሙ እንጂ አሊካሔደም ካለን
በኋሊ ፣ እንዯገና ዯግሞ ገጽ 255 ሊይ ፤ “ የዯርግ መንግሥት በየግንባሩ የተከፇተበትን ጦርነትና የሱማሉያን ወረራ ሇመከሊከሌ በቅዴሚያ
በመሀሌ አገር ነጭ ሽብር አውጆ ይንቀሳቀስ የነበረውን ኢሕአፓን በቀይ ሽብር በመዯምሰስ በአሸናፉነት መውጣት ነበረበት ፡፡ “ ብሇው
ቀዯም ሲሌ የተናገሩትን ይቃረኑታሌ ፡፡
ሇምንዴን ነው መኢሶን “የፇረጠጠበትን” እና “ ቀይ ሽብር ” ያካሔዲችሁበትን አዋጅ ዓመተ ምህረቱን ሲጽፈ ቀኑን ያሌጻፈት ? ቀኑን
ካሌገሇጹሌን መኢሶን መሳተፌ አሇመሳተፈን ሇማወቅ አይቻሌም ፡፡ ስሇዚህ አንባቢን ሇማስረዲት ስሌ ቀኖቹን እኔው ሌጥቀስልት ፡፡ “ቀይ
ሽብሩን” ያካሔዲችሁበትን አዋጅ ያወጃችሁት ነሏሴ 21 ቀን ፣1969 ዓ/ም ነበር ፣ መኢሶን ዯግሞ ኅቡዕ የገባው ነሏሴ 14 ቀን ፣
1969ዓ/ም ነው ፡፡ ስሇዚህ በቀይ ሽብር ተብየው ጊዜ መኢሶን አሌነበረም ፡፡
እስቲ ስሇ “ ቀይ ሽብር ” አንዴ ከፌተኛ የዯህንነት
ባሌዯረባ የነበሩ ሰውዬ ሇሉቀ መንበር መንግሥቱ በ1994ዓ/ም የጻፈትን ሊስነብቦት ፤መቸም እኝህን ሰውዬ እርስዎም ሳያውቋቸው
የሚቀሩ አይመስሇኝም ፡፡ ሇማንኛውም “ቀይ ሽብርን” ኮልኔሌ መንግሥቱ እርስዎ እንዯሚለት ያስቆሙት ግሇሰብ ሳይሆኑ ፣ በመአከሌነት
ሲያካሑደት እንዯ ነበር ሠይፈ ታምራት የሚባለ ግሇሰብ ፣ ሏምላ 1994 ዓ/ም “ጦቢያ መጽሔት” ሊይ ያቀረቡትን ትዝብታቸውን
ቀንጨብ አዴርጌ ሊቅርብልት፡፡
1.”ብርሃኑ ከበዯን በዯርግ ምርመራ ሾመው ሀገር ሲፇጅ ፣ ካሣሁን ታፇሰ ወይም ፌፁም ገብረሃና ብቻ የሚያውቁት ሳይሆን ፣ ኮ/ሌ
መንግሥቱም በሚገባ ያውቁታሌ ፡፡ ዘጠና የሚሆኑ ምርጥ ወታዯሮች ያለበት የሌዩ ጥበቃ ኮማንድ በአሥራተ ካሳ ግቢ ተቋቁሞ የሰው ሌጅ
እንዯሰው ያይዯሇ አገዲዯሌ እየታነቀ ሲጣሌ ፣ በቦታው ተገኝተው የገመደን ሸምቀቆ ባያጠብቁም ዝርዝሩን ሇተስፊዬ ወሌዯ ሥሊሴና
ሇዘሪሁን አጋፊሪ ትተው ቤትዎ የተቀመጡ አሌነበሩም፡፡ ዛሬ የመዴሀኒት ግምጃ ቤት እያለ የሚያሾፈበት ግቢ ከኩባው ካስትሮ ሌምዴ
የመነጨ ፣ በኩባዊያንና በምሥራቅ ጀርመን ባሇሞያዎች የሠሇጠነ የሰው ኃይሌ ማፌሇቂያ ግቢ ሆኖ እግረ መንገደን የአብዮታዊ ሠዯዴ ሌዩ
ስኳዴ መፇሌፇያ ሲያዯርግ የሚያውቁት ሇገሠ በሊይነህ ብቻ ሳይሆኑ እርስዎም የጉዲዩ ዋናው ባሇቤት ጭምር ነዎት፡፡
2.“… ዛሬ እኔ ቀይ ሽብርን የአቆምኩም ነኝ ፣ እንዯ እርስዎው የጲሊጦስ እጥበት ሉታጠቡ የሚሞክሩት ግሇሰብ የአዱስ አበባ ቀበላዎችንና
ካዴሬዎችን በቀዴሞው ፓርሇማ አዲራሽ ሰብስበው ሲያነጋግሩ ቀበላዎች ፣ “እኛ ፀረ-አብዮተኞችን እየያዝን ሇፖሉስ ስንሠጥ ፣ ፖሉስ
እያዯራጀ ይሇቅብናሌ ፡፡ ከነሚሇጥፇው ወረቀቱ እየሠጠን ተዯራጅቶ ይወጣብናሌ ፡፡” ብሇው አቤት ሲለ ፣ “ሲሇጥፌ ያገኘኸውን እዚያው
ግዴግዲው ሊይ በጥይት አትሇጥፇውም ?” በሚሌ መመሪያ መጠነ ሠፉ ግዴያ እንዱጀመር በማስዯረጋቸው ኮ/ሌ ተካ ቱለና ካሣሁን ታፇሰ
ቢሮ መጥተው ሲያነጋግሩዎት የሠጡት ምሊሽ ምን እንዯነበረ ማስታወስ ይችሊለ ?”
3. “የከፌተኛ ዘጠኙ ቀሌቤሳ ነገዎ ከከፌተኛ 12ቱ ሠሇሞን ይመስገንና ከከፌተኛ ሁሇቱ በዴሩ መሏመዴ ጋር ሆነው የብሔራዊ ትጥቅ
ኮሚቴ በነበረው ሰሇሞን ይመስገን በኩሌ የተወሰደትን መሣሪያዎች ሇወዝ አዯር ሉግ ሌዩ ስኳዴ ሰጥተው በብርሃኑ ከበዯ የጎን ትዕዛዝ
በየቀበላው ግዴያ ስሇሚፇጽሙ ሰዎች በዝርዝር ሪፖርት ከቀረበልት በኋሊ ሇገሠ አስፊውን ጠርተው ቀበላዎችን በሚመሇከት የሠጡትን
መመሪያ (ትዕዛዝ) የሚያስታውስዎት ሰው ይፇሌጋለ? ወይስ በዯህንነት መዋቅር በሪፖርት መሌክ ከ001 እስከ 009 ባለ ኮድች ይቀርቡ
የነበሩ ዘገባዎችን አሌተመሇከትኩም ቢለ ፣ ከኮ/ሌ ተካ ቱለ ላሊ የሚያውቅ የላሇ ይመስልታሌ?”

4. “የከፌተኛ 25 ማዕከሊዊ እስር ቤትን የመሳሰለ ተቋማት ተፇጥረው ሲያዴጉ እርስዎም በሚገባ ያውቃለ ፡፡ የተመዯቡ ወታዯሮችን
ሇመሇወጥ መመሪያ ሠጥተው እንዯነበር ያስታውሳለ ፡፡ ላሊው ቀርቶ ከፌተኛ የኢሕአፓ አመራር በከፌተኛ 25 በቁጥጥር ሥር ውል
የአንዴ አስኳሌ ገንዘብ ካጋሇጠ በኋሊ ገንዘቡ ከጎንዯር ባንክ ወጭ ተዯርጎ ግሇሰቡ በብርሃኑ ከበዯ አማካይነት ወዱያውኑ ሲረሸን ፣ ሙለ
ሪፖርቱ ቀርቦሌዎት ውሳኔ ሲሠጡ ተጨማሪ ወታዯሮች ከዯህንነትና ከፖሉስ እንዱሁም ከሌዩ ጥበቃና ከወታዯራዊ ፖሇቲካ መምሪያ
በየቦታው ተበትነው በመኖሪያ ቀበላያቸው ተሰማርተው በቀይ ሽብር ሑዯት ቀጥተኛ ተሳታፉ እንዱሆኑ ሇተካ ቱለ መመሪያ አሌሠጡም
?”
ትንኝ ገዴዬ አሊውቅም እያለ የሚቀጥፈትን መንግሥቱ ኃይሇማርያምን አቶ ሠይፈ ታምራት የ”ቀይ ሽብር” ቁንጮ ተዋናይ እንዯነበሩ
ያጋሌጣለ ፡፡ እኝህ ውስጥ አዋቂ ሰው ፣ ሰዯዴንና ወዝ-ሉግን ከቀይ ሽብር ጋር ስማቸውን አያይዘው ሲጠቅሱ ፣ መኢሶንን አንዴም ቦታ ሊይ
አሌጠቀሱትም ፡፡ ሇምን ይመስልታሌ ? ያሌጠቀሱበት ምክንያት ፣ መኢሶን “ቀይ ሽብር” ከመካሔደ በፉት ነሏሴ 14 ቀን ፣ 1969 ዓ/ም
የትግሌ ስሌት ሇውጥ አዴርጎ እራሱን ከኢማላዳህ አባሌነት አግሌል ሕቡዕ ገብቶ ስሇነበር ነው ፡፡
ማንም በቀሊለ ሇማረጋገጥ እንዯሚችሇው የመኢሶን መፇክር ፤ “የነቃ ተዯራጀና የታጠቀ ሠፉ ሕዝብ ያሸንፊሌ !!!” የሚሌ ነበር ፡፡
ያሌነቃና ያሌተዯራጀ ሕዝብ ቢታጠቅም አብዮቱን ከግቡ ሉያዯርሰው እንዯማይችሌ በፅኑ ያምናሌ ፡፡ ስሇዚህ በትግለ ወቅት አተኩሮ
ይንቀሳቀስ የነበረው ሕዝብን በማንቃትና በማዯራጀት ሊይ ነበር ፡፡ መኢሶን ኃይሌን የሚጠቀመው ባስፇሊጊ ጊዜ ብቻ ነበር ፡፡ አሇበሇዚያ
ሌዩነትን ሇመፌታት የሚጠቀመው በውይይት ነው ፡፡ የዴርጅቱ አመራር ፣ ሌዩነት እንዳት መፇታት እንዲሇበት ሲመክር ጥር 10 ቀን ፣
1968 ዓ/ም ፤ “ የሠፉው ሕዝብ ዴምፅ ቁጥር 36 ሊይ ፤ “ ዕውነተኛዎቹ ተራማጆች የሚያምኑት በፖሇቲካ ጥያቄዎች ሊይ ብቻ
በመከራከርና በመወያየት የፖሇቲካ መስመርን ማጥራት በሚሇው አብዮታዊ መመሪያ እንጂ ፤ በሃሜት ፤ በፇጠራ ወሬ ፤ በስም ማጥፊትና
በጥቆማ ዘመቻ ወይንም ዯግሞ ከናካቴው በበትር መዘዛ አይዯሇም “ ብል ነበር ፡፡
መኢሶን ከሕጋዊው መዴረክ እራሱን እስካገሇሇበት እስከ ነሏሴ 14 ቀን ፣ 1969 ዓ/ም ዴረስ ሦስት የመሣሪያ አሰሳዎች ተዯርገው
እንዯነበር ይታወቃሌ ፡፡ አንዯኛው አሠሳ በኅዲር ወር 1969 ዓ/ም የተዯረገው ሲሆን ፣ ሁሇተኛው ፣ ከመጋቢት 14 ቀን ፣ 1969 ዓ/ም
እስከ 18 ቀን ፣ የተዯረገው ነው ፡፡ ሦስተኛው ዯግሞ ፣ በሰኔ 1969 ዓ/ም የተዯረገው ነበር ፡፡ በኅዲር ወር 1969 ዓ/ም በተካሔዯው አሰሳ
ሊይ ፣ “የዘመቻው ትኩረት የጦር መሣሪያ በመሰብሰብ ሊይ ስሇነበር ኢሕአፓ የዯረሰበት ጉዲት ጥቂት ነበር ሇማሇት ይቻሊሌ” ሲለ
የኢሕአፓ የፖሉት ቢሮ አባሌ የነበሩት አቶ ክፌለ ታዯሠ ይገሌጹታሌ ፡፡ ሇዚህ የታኅሣሥ 5 ቀን ፣ 1997 ዓ/ም “አስኳሌ” ጋዜጣን ገጽ
7ትን መመሌከት ይቻሊሌ ፡፡
በሰኔ 1969 ዓ/ም የተካሔዯውንም አሰሳ አስመሌክተው ፣ “ከዚህ በተረፇ በሰኔ 1969 ዓ/ም አንዴ ላሊ አሰሳና የትጥቅ ማስፇታት
እንቅስቃሴ በአዱስ አበባ ተካሑድ ነበር ፡፡ ይሁንና መኢሶን በዚህኛው እንቅስቃሴ ውስጥ አሌተሳተፇም ፡፡ አሰሳውን ያንቀሳቀሱትና
የመሩት ሰዯዴ ፣ ወዝ አዯር ሉግ ፣ ማላሪዴና የዯርግ የፀጥታ የዘመቻ ክፌልች ነበሩ ፡፡ ” ሲለ መኢሶን በዚህኛው አሰሳ እንዲሌተሳተፇ
ይመሰክራለ ፡፡ግርማ ከበዯንም ከመኢሶን ጋር ሇማያያዝ የምትሞክሩት ከወንጀለ ሇመሸሽ ነው እንጂ ፣ የመኢሶን አባሌ አሇመሆኑን
ጠንቅቃችሁ ታውቃሊችሁ ፡፡ መኢሶን ግርማን እንዲታስታጥቁ ቢነግራችሁም ፣ መኢሶን ከተቃወመው የእኛ ሰው እናዴርገው ብሊችሁ ፣
ማንም የቀበላ ተመራጭ አውቶማቲክ መሣሪያ ከመታጠቁ በፉት እናንተው አስታጠቃችሁት ፡፡ የሉቀ መንበር መንግሥቱን አጎት
ስሇተተናኮሇ ብቻ ይዛችሁ ገዯሊችሁት ፡፡ እነዲሮን ባሰቃቂ ሁኔታ በገዯሇበት ወቅት ግን ዝንቡን እሽ ያሇው ሰው አሌነበረም ፡፡ በግርማም
አስታካችሁ የሕዝቡን መሠረታዊ ዴርጅቶች (ቀበላዎችን) በአለታዊ ፕሮፓጋንዲ ዘመታችሁባቸው ፡፡ መኢሶን በወቅቱ የተቃወማችሁ
ይኸንን የፀረ-አብዮተኛ አካሔዲችሁን እንጂ ግርማ ሇምን ተገዯሇ ብል አሌነበረም ፡፡ እናንተ ግን መኢሶን የግርማን መገዯሌ ተቃወመ
ብሊችሁ ተንጫጫችሁ ፡፡
መኢሶን በፉትም ቢሆን ኅዲር 14 ቀን ፣ 1967 ዓ/ም ሊይ የቀዴሞ ባሇሥሌጣኖችንም ያሇ ሕግ አግባብ ስትረሽኑ ፤ ይኸንን ግዴያ
አስመሌክቶ ታኅሣሥ 4 ቀን ፣ 1967 ዓ/ም ባወጣው “የሠፉው ሕዝብ ዴምፅ” ጋዜጣው ሊይ የሚከተሇውን አስፌሮ ነበር ፤ “በአሁኑ ጊዜ
የማናችንም ዯህንነት ህሌውን ህይወት አንዲችም ዋስትና የሇውም ፣ በፊሽዝም ወይን ጠጅ ሰክሮ የጠነበዘ የዕብዯት ዲንኪራ ይዯሇቃሌ ፡፡
እርግጠኛ አሇመሆን አሇመተማመን የመኖር ዋስትና ማጣት ወረርሽኝ በሀገሪትዋና በሕዝቦቿ ሊይ ሠፌኗሌ ፡፡ ኅዲር 14/67 ሳይታሰብ
ሳይጠረጠር ስዴሳ ሰዎች በዴንገት ተረሽነው በአንዴ ጉዴባ ውስጥ ዓሇምበቃኝ አጥር ሥር ተቀበሩ ፡፡” ካሇ በኋሊ ፣ “የቀዴሞዎቹ
ባሇሥሌጣኖች ሇአስቸኳይ ፌርዴ ቀርበው ጥፊታቸው ተዘርዝሮ እንዯየ ጥፊታቸው ወዱያውኑ መቀጣት ሲገባቸው ሰባትና ስምንት ወር
አስቀምጦ በዴንገት መረሸን ምን ትምህርት ይሠጣሌ ነው ፡፡ “ (የሠፉው ሕዝብ ዴምፅ ፣ ቁጥር 16 ፣ 04/04/67 ዓ/ም እትምን
ይመሇከቷሌ)፡፡

እንግዱህ ኮልኔሌ ፣ መኢሶን ይህንን ስሊሇ የቀዴሞ ባሇሥሌጣኖች ሇምን ተገዯለ ብል ተቃወመ ሇማሇት ይቻሊሌ ? መኢሶን ያኔም ቢሆን
የተቃወመው ባሇሥሌጣኖቹ ሇምን ያሇ ሕግ አግባብ ይገዯሊለ ብል ነው ፡፡ ስሇ ግርማ ከበዯ እኔ የምሇውን ካሊመኑ ፣ አቶ ሠይፈ ታምራት
በጦቢያ መጽሔት ቀጽ 9 ቁጥር 12 1994 ሊይ ፤ “ካነሱና ከነካኩ ዘንዲ አንዲንዴ ነገር ሊስታውስዎት ፡፡ የአራት ኪልው ግርማ ከበዯ
ከአጀማመሩ ወዳት እየተራመዯ እንዯሆነ በዝርዝር ከተነገሮት በኋሊ ግርማ ከበዯን አስጠርተው ኡዚ አስታጥቀው ከወኔ ወኔ አሊብሰው
አሌሸኙትም ? እውን የአሥራት ወሌዳ ጉዲይ ባይሆን ኖሮ ተካ ቱለ ባለት ብቻ ግርማ ከበዯን ያስረሽኑ ነበር ?” ብሇው ሉቀመንበር
መንግሥቱን ይጠይቋቸዋሌ ፡፡ ኮልኔሌ ፣ ዴርጊቱ የቅርብ ጊዜ ስሇሆነ መዋሸት አያዋጣም ፤ ምክንያቱም ሀቁን የምንመሰክር ላልች ሰሇባ
ከመሆን በሕይወት የተረፌን ሰዎች አሇንና ነው ፡፡

lV.የሱማላ ጦርነትና የመኢሶን አቋም
መኢሶን ዋናው ጦርነት ከመጀመሩ በፉት ፣ የሱማላ መንግሥት የምዕራብ ሱማሉያ ነፃ አውጭ ፣ የሱማሉ አቦ ነፅ አውጭ እያሇ እያስታጠቀ
ሰርጎ ገቦችን ወዯ ኢትዮጵያ ግዛት ማስገባት እንዯጀመረ ፣ መንግሥት የአካባቢውን ሕዝብ እንዱያስታጥቅና ሕዝቡ እራሱዴንበሩን
እንዱጠብቅ ቢጠይቅ ሰሚ ጠፌቶ ፣ የሱማላ ጦር ያሇአንዲች ተከሊካይ ዴሬዲዋ ዴረስ ሰተት ብል እንዱመጣ አዯረጋችሁት ፡፡ መኢሶንም
በኋሊ ሊይ መንግሥት ሇጦርነት ሲዘጋጅ ፣ ሕዝባዊ ሠራዊቱን መሌምል ማምጣት ብቻ ሳይሆን ፣ ካዴሬዎቹ ይዘውት ከመጡት ምሌምሌ
ሠራዊቱ ጋር ወታዯራዊ ሥሌጠና ወስዯው አብረው እንዱዘምቱ አቶ ኃይላ ፉዲ ፇቃዴ መጠየቁ ይታወቃሌ ፡፡ መኢሶን ይህንን የጠየቀው
ዘማቹ ሠራዊት ስሇጦርነቱ ባህሪ ተገንዝቦ በፀረ-አብዮተኞች ፕሮፓጋንዲ ሳይወናበዴ ቆርጦ በአንዴ ሌብ እንዱዋጋ ነበር ፡፡
እናንተ ግን የመኢሶንን መሳተፌ በመፌራት ፌቃዴ ከሇከሊችሁ ፡፡ ይግረማችሁ ስትለም በጦሩ ካምፕ ውስጥ የነበሩትንም የመኢሶን አባሊት
ከጦር ካምፐ እንዱወጡ አዯረጋችኋቸው ፡፡ ይኸ እራሱ መኢሶንን ነጥል ከዘመቻው ማግሇሊችሁን አሳብቆባችኋሌ ፡፡ ይህን ማዴረጋችሁን
ዯግሞ ገሥጥ ተጫኔ ፣ ሻምበሌ ፌቅረሥሇሰሴም ሆኑ እርስዎም እራስዎ በጻፊችሁት መጸሏፌ ውስጥ ይህንን ሇማዴረጋችሁ በግሌጽ
መስክራችኋሌ ፡፡ መኢሶን ካዴሬዎቹ ከዘማቹ ጦር ጋር አብረው ይዝመቱ ያሇው ፣ ጦሩን ከአዴሀሪያን ውዥንብር ሇመታዯግ ነበር እንጂ
የናንተን ሥሌጣን በመከጀሌ አሌነበረም ፡፡ ሆኖም ግን እናንተ መኢሶንን ነጥሊችሁ ከዘማቹ ጦር ጋር እንዲይዘምት በመከሌከሊችሁ ፣
መኢሶን እንዯፇራውም ዘማቹ ሠራዊት ጦር ግንባር እንዯዯረሰ በአዴሃሪያን ፕሮፓጋንዲ ተወናብድ ከጦር ግንባር መሸሽ ይጀምራሌ ፡፡ ሀገር
ወዲዴ የሆኑ አዝማቾችም በፀረ-ሕዝቦች ጥይት ከጀርባቸው እየተመቱ ወዯቁ ፡፡ ይኸ ሁለ ጥፊት የማንም ሳይሆን የእነ መንግሥቱ
ኃይሇማርያም ሇሥሌጣን መስገብገብ ያመጣው ችግር ነበር ፡፡ መኢሶን የጠየቀው ተቀባይነት አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ይህ ሁለ ጥቃት ባሌዯረሰ
ነበር ፡፡ ሇነገሩ እናንተ ስሇ ሀገር ጉዲይ ዯንታቢስ ናችሁ ፡፡ የሠሜኑ ጦር ግንባር ዋና የሀገሪቱ ችግር ሆኖ እያሇ ፣ በመጸሏፍ ገጽ 452 ሊይ
ምንዴን ነው አዯረግን ያለት ? “ ሇትግራይ ራስ ገዝ ግን በዚህ መስክ ማሇትም በአስተዲዯርም ሆነ በውትዴርና ሞያ ሌምዴ ያሌነበረው
ሻምበሌ ሇገሰ አስፊው እንዱጠቆም የፖሇቲካ ቢሮ አባሊቱ ውስጥ ውስጡን ቅስቀሳ ጀመሩ ፡፡ ይህም በበጎና በቅንነት አስበውበት ሳይሆን
ከፕሬዘዲንቱና ከአካባቢው ሇማራቅ ነበር ፡፡ “ አይዯሇም እንዳ ያለት ? ይኸ የተንኮሌ ሥራችሁ ሀገር ይጎዲሌ ፣ ሠራዊቱን ያስጨርሳሌ ፣
የከፌተኛ የጦር መኮንኖችን ሞራሌ ይነካሌ ብሊችሁ እንዳት ማሰብ አቃታችሁ ? ይህን ሁለ የምትሠሩት ስሇሀገሪቷ መፃኢ ዕዴሌ ዯንታቢስ
ስሇነበራችሁ ነው ፡፡ መኢሶንንም ያገሇሊችሁት በዚሁ የተንኮሌ አስተሳሰባችሁ ነበር ፡፡
ዯርጉ መኢሶንን ከማግሇሌም አሌፍ ፣ የመኢሶንን ካዴሬዎች ማሰርና መግዯሌ ይጀምራሌ ፡፡ ይኸንንም ታዯርጉ እንዯነበር እርስዎም
በመጸሏፍ ገጽ 249 ሊይ ፤“ ዯርግም ቢሆን ኢሕአፓ ገዯሊቸው በማሇት በነጭ ሽብር ሽፊን ተቃዋሚዎቼ ናቸው ያሊቸውን አስወግዶሌ ፡፡
” ብሇው መስክረዋሌ ፡፡ ሁሊችሁንም ሌቅም አዴርገን እስክንጨርሳችሁ ሇምን አሌጠበቃችሁንም እንዯማይለኝ ተስፊ አሇኝ ፡፡ ስሇዚህ ነው
መኢሶን የዚህን ጊዜ ካዴሬዎቹን ከተጨማሪ ጥቃት ሇመታዯግ ሲሌ ነሏሴ 14 ቀን ፣ 1969 ዓ/ም ሊይ እነ አቶ ኃይላ ፉዲን ኅቡዕ እንዱገቡ
ያዯረገው ፡፡ መኢሶን ቀዯም ሲሌም ዯርጉ ከአብዮቱ በሚያፇገፌግበት ወቅት እንዱህ ዓይነቱን እርምጃ እንዯሚወስዴ በሌሳኑ በሰሕዴ
ቁጥር 39 ሚያዚያ 30 ቀን ፣ 1968 ዓ/ም ኅቡዕ ከመግባቱ ከዓመት በፉት እንዱህ ሲሌ በግሌጽ አስታውቆ ነበር ፤ “ መኢሶን በፕሮግራሙ
መግቢያ ሊይ እንዯገሇጸው ፤ ሇነዚህ አበይት ዓሊማዎቹና በጠቅሊሊው ሇፕሮግራሙ ሥራ ሊይ መዋሌ … ያሇአንዲች ማወሊወሌ ፤
በሚሥጢርና በይፊ ፤ በሕጋዊ መንገዴና በሕገ-ወጥነት ፤ በሠሊማዊ መንገዴና በአመፅ ፤ እንዯ ጊዜውና እንዯሁኔታው በሚሇወጥ ታክቲክ ፤
ምንም ጌዜና ምንም ሁኔታ በማይሇውጠው ቆራጥነትና ታታሪነት የሚታገለ አብዮታዊያንን አስተባብሮ ሇኢትዮጵያ ሰፉ ሕዝብ ነፃነትና
አንዴነት አሰሌፎሌ ፡፡ የኢትዮጵያ ጭቁኖች የሚያዯርጉትን ትግሌ ዲር እስከ ዲር አስተባብሮ ፤ የተጣራ አብዮታዊ አመራር ሇመስጠት
በጭቁን ሕዝቦችና በታሪክ ፉት የተቀበሇውን አዯራ እስከ መጨረሻው ይጠብቃሌ ፡፡ ጭቁኖች በትግሊቸው እንዯሚገፈ ፤ በትግሌ እሳት
የተፇተኑ አባልቹ አብዮታዊ ግዳታቸውን ሇመፇጸም ወዯኋሊ እንዯማይለ ሙለ ዕምነት አሇው ፡፡” ብል ነበር (ሠረዝ የራሴ) ፡፡ ይኸንንም

የመኢሶን አመራር አባልች ኅቡዕ ሲገቡ ከዯርግ የሚዯርስባቸውን አዯጋ ሳይፇሩ እስከ ሕይወት ፌጻሜያቸው ዴረስ በዓሊማቸው በመፅናት
በቁርጠኝነት በመቆም የዕምነት ፅናታቸውን አሳይተዋሌ ፡፡ በነኮ/ሌ ፌሥሏ የሚነገረውን “ዯርግ ተዲክሟሌ ብል መኢሶን ጥልን
ፇረጠጠ” የሚሇውን ቅጥፇት እዚሁ ሊይ ሊቁምና ፣ ወዯ ላልች ወዯ ተነሱ ነጥቦች ሌሸጋገር ፡፡ “ ላባ እናት ሌጇን አታምንም “ የሚባሌ
አባባሌ አሇ ፡፡ ስሇዚህ ላ/ኮ መንግሥቱም ፣ ላ/ኮ ፌሥሏምተገቢውን ሆኑ ሻምበሌ ፌቅረሥሊሴም እነርሱ እራሣቸው እንዯነገሩን ፇሪዎች
ስሇነበሩ የመኢሶን አመራሮችንም በነእርሱው ዏይን ነው የሚያይዋቸው ፡፡ መኢሶኖች ግን ፉሪዎች አሌነበሩም ፡፡ እነርሱ ቀና ብሇው
ሇማየት የሚፇሯቸውን ላኮ/ሌ መንግሥቱን ሳይፇሩ መሌስ ይሠጧቸው ነበር ፡፡ ሇዚህም ነው ገሥጥ ተጫኔ “ነበር” ብሇው በጻፈት
የመጀመሪያ መጸሏፊቸው ፣ መኢሶን ኅቡዕ ገባ ብሇው በነገሯቸው ጊዜ ፤ “ ከእንግዱህ የጓዴ ሉቀ መንበር አመራርን የሚፇታተን ማነው
የሚሌ ጥያቄ መጣብኝ “ በማሇት እራሳቸውን የጠየቁት ፡፡ ገጽ 273ትን ይመሇከቷሌ(ሠረዝ የራሴ)
V . መኢሶንና የኤርትራ ጥያቄ
ላሊው መኢሶን በዯርጉ የሚከሰስበት ጉዲይ የኤርትራ ጉዲይ ነው ፡፡ መኢሶን የኤርትራ ጉዲይ በሠሊማዊ መንገዴ የፖሇቲካ መፌትሄ
ይፇሇግሇት እንጂ ፣ ወታዯራዊ መፌትሄ የሇውም ብል ዯጋግሞ ዯርግን ወትውቷሌ ፡፡ በዚህ ጥያቄ ዙሪያም መፌትሄ ይሆናለ ካሊቸው
ሀሣቦች ጭምር ብዙ ጽፎሌ ፡፡ እናንተ ግን መኢሶን የመከራችሁን ትታችሁ ፣ ሇችግሩ መፌትሔ ያመጣሌ ያሊችሁትን ፣ “የቀይ ኮከብ”
ዘመቻን በአወጃችሁ ጊዜ ፣ “የኤርትራ ጥያቄ እስካሁን መፌትሔ ያሊገኘው ፣ መኢሶን በዱሞክራሲያዊ መንገዴ ይፇታ ስሇሚሌ ነበር”
ብሊችሁ ሇሕዝብ ሌታሳጡን ሞከራችሁ ፡፡ ተዉ የተባሊችሁትንም ጦርነት አካሑዲችሁ በአሳፊሪ ሁኔታ ተሸነፊችሁ ፡፡ ኤርትራንም በዚሁ
ጥፊታችሁ አስገነጠሊችሁ ፡፡ እናንተ ከአፌንጫችሁ አርቃችሁ ስሇማታስቡ መኢሶን አብሯችሁ በሚታገሌበት ጊዜ ብዙ ችግሮች ይገጥሙት
እንዯ ነበር አውቃሇሁ ፡፡ የሚገርመው ነገር ዯግሞ መኢሶን ምንም ሳይሊችሁ እናንተው ተመሌሳችሁ የ------- ተቆጢታ እንዯሚባሇው ፣
መኢሶንን ከሳሾችመሆናችሁ ነው፡፡
Vl . መኢሶንና በራስ የመተማመን ጥያቄ
መኢሶን ዯርጉ በራስ በመተማመን ፖሉሲ መሠረት እንዱመራ ሇማዴረግ ሳያሰሌስ ጥረት አዴርጓሌ ፡፡ በዚህ መርህ የማይመራ ኃይሌ ዯግሞ
ዞሮ ዞሮ የሀገሩን ለዐሎዊነት ሇባዕዴ አሳሌፍ መስጠቱ አይቀርም ፡፡ ይህም እንዲይሆን መኢሶን ጥረት አዴርጎ ነበር ፡፡ እናንተ ግን
ከሥሌጣናችሁ አስበሌጣችሁ የሚታያችሁ ነገር ስሊሌነበር የመኢሶንን ምክር ሌትሰሙ ፌቃዯኛ አሌነበራችሁም ፡፡ ላ/ኮ ፌሥሏ ፣ ሇመሆኑ
መኢሶን የሀገሪቷን ለዏሎዊነት እንዴታስከብሩ ገና ከጠዋቱ ምን ነበር የመከራችሁ ?
የካቲት 20 ቀን ፣ 1969 ዓ/ምሊይ ባወጣው ሌሣኑ “የሠፉው ሕዝብ ዴምፅ” ቁጥር 52 ሊይ ፣ ” ከአብዮቱ ፉት የተዯቀኑት ችግሮች የትኞቹ
ናቸው ? “ ብል ከጠየቀ በኋሊ ፣በሦስተኛ ዯረጃ የሚያቀርበው የሱማላን ችግር ሆኖ እናገኘዋሇን ፡፡ ሱማሉያ ሰርጎ ገቦችን እያስታጠቀች
በኦጋዳን ፣ በባላና በሲዲሞ በኩሌ አሰርጋ ወዯ ኢትዮጵያ እንዯምታስገባ አስታውቆ ፣ ሏ- በሚሇው ሆሄ ሥር የሚከተሇውን ምክር
ሰንዝሮሊችሁ ነበር ፤ “በአብዮቱ ፕሮግራም በተጠቀሰው መሰረት ፣ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ክብሯንና ነፃነትዋን በምንም መንገዴ ሳታስነካ ፣
በእኩሌነትና በመከባበር ሊይ የተመሰረቱ ግንኙነቶችን ከውጭው ዓሇም ጋር መፌጠር ይኖርባታሌ ፡፡ አብዮቱ ስሇተከበበና በብዙ ችግሮች
ውስጥ ስሇገባን ፣ የአገራችንን ክብርና ነፃነት ሇምንም አይነት ጊዜያዊ ጥቅም መሸጥ የሇብንም “ ብል መክሮ አሌነበረም ?
እናንተ ግን ሇምክሩ ጆሮ ዲባ ሌበስ ብሊችሁ ፣ ኢትዮጵያ ሶቭየት ሕብረትን ሳታስታውቅ ከላሊ መንግሥት ጋር ግንኙነት እንዲታዯርግ
የሚያግዴና የሀገሪቷን ለዏሊዊነት የሚፃረር የውጫላን ውሌ የሚመስሌከሶቪዬት ሕብረት ጋራ ሇ20 ዓመት ፀንቶ የሚቆይ ውሌ በኅዲር
ወር 1971 ዓ/ም ሊይ ተዋውሊችሁ አረፊችሁት ፡፡ይኸም ብቻ አይዯሇም ፤ ሀገሪቷ በዓሇም አንቱ በተባለ የጦር ትምህርት አካዲሚዮች
ያሠሇጠነቻቸው ፣ ማሇትም በእንግሉዙ ሳንዴህረስት ፣ በፇረንሣዩ ሳንሲር ፣ በአሜሪካኑ ዌስት ፖይንት ወዘተ. ያሰሇጠነቻቸው የራስዋ
የጦር መኮንኖች እያሎት፣ እናንተግን ሠራዊታችን የራሱ የጦር መኮንኖች የላሇው ይመስሌ በሶቭዬትና በኩባ የጦር መኮንኖች እንዱመራ
አሊዯረጋችሁም ? ይኸ የሀገር ክዲታችሁ ዯግሞ ኢትዮጵያዊያን የጦር ሌምዴ ያሊቸውንና የሀገራቸውን መሌካምዴር ጠንቅቀው
የሚያውቁትን ከፌተኛ የጦር መኮንኖች ሞራሌ አሌገዯሇም ይሊለ ? የኩባና ሶቪዬት ሕብረት ጦር አዛዦች ባሌነበሩበት ወቅት አይዯሇም
እንዳ የኢትዮጵያ ጦር አዛዦች የኤርትራ ግንባሮችን ገትረው ሲከሊከለ የነበሩት ? መኢሶን በራስ የመተማመንን አስፇሊጊነት አብዝቶ
የወተወታችሁ ይኸ ሁለ እንዲይዯርስ በማሰብ ነበር ፡፡ እንዲሇመታዯሌ ሆኖ ግን ምክሩ ሰሚ ጆሮ አሊገኘም ፡፡ አሁንም ዴረስ የመኢሶን
ምክር የገባችሁም አይመስሇኝም ፡፡ ምክንያቱም አሁንም መኢሶን ይቅር በሇን ስትለ ሳይሆን የምሰማው ፣ ስትወነጅለት ነው የማየው ፡፡
Vll .መዯምዯሚያ

መኢሶን መቸም ሇሀገሩ ታሊቅ ራዕይ የነበረው አንጋፊ የፖሇቲካ ዴርጅት ነበር ፡፡ ከነበሩት የፖሇቲካ ዴርጅቶች የተሻሇ የተማረ የሰው
ኃይሌ ያሰባሰበ ዴርጅት እንዯነበረ የሚጠለት እንኳን ሳይቀሩ መመስከር ተገዯዋሌ ፡፡ ላ/ኮ ፌሥሏ ፣ እርስዎ እንዯሚለት መኢሶን በዚያን
በክፈ ቀን አብዮቱን ጥል አሌፇረጠጠም ፣ ሀገርንም አሌከዲም ፡፡ መኢሶን ከናንተ ከተሇየ በኋሊም በሂሳዊ ዴጋፈ ትግለንከሠፉው ሕዝብ
መሀሌ ሆኖ ቀጥሎሌ ፡፡ ሇዚህም ሕያው ምስክሩ በ1970ዎቹ ከናንተ ጥቃት እራሱን እየተከሊከሇ በሌሣኑ ያወጣቸው የነበሩት ጽሁፍች
ናቸው ፡፡ ዕውነቱን ሇመናገር ፣ ከአብዮቱ የፇረጠጣችሁት እናንተው እራሣችሁ ነበራችሁ ፡፡ ሀገርም የከዲችሁ እናንተው እራሣችሁ እንጂ
መኢሶን አሌነበረም ፡፡ ከአብዮቱ ፇረጠጣችሁ የምሊችሁ ፣ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሥሌጣን አስረክባችሁ ወዯ ጦር ካምፓችሁ ሌትመሇሱ
ሚያዚያ 13 ቀን ፣ 1968 ዓ/ም ቃሌ ኪዲን በአዋጅ የገባችሁበትን “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዱሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራምን”
አሽቀንጥራችሁ ጥሊችሁ ፣ የሲቪሌና ወታዯራዊ ቢሮክራቶችን አቅፊችሁ ሥሌጣን ሊይ ጉብ በማሇታችሁ ነው ፡፡ ሀገር ከዲችሁ የምሊችሁ
ዯግሞ ፣ መኢሶን ፣ሇመናኛ ጥቅም ብሊችሁ የሀገሪቷን ለዏሎዊነት አዯጋ ሊይ እንዲትጥለ ብል ቢመክራችሁም ፣ እናንተ ግን አሻፇረኝ
ብሊችሁ ኢትዮጵያን ሇ 20 ዓመት የሶቭዬት ሕብረት ጥገኛ በማዴረጋችሁ ነው ፡፡
የሚገርመው ዯግሞ በጠራራ ፀሏይ ሀገር ከዴተው ፣ በጦር ግንባር ያሰማሩትን ሠራዊት በትነው ፇርጥጠው ዚምባብዌ የገቡትን ግሇሰብ ፣
በመጸሏፍ ውስጥ “ፕሬዝዲንቱ ወዯ ስዯት አመሩ” ሲለ ፣ ከሀገር ያሌወጣውንና እራሱን ከእናንተ እንጂ ከትግለ ያሊገሇሇውን መኢሶንን
እኛን ጥል ወዯ ገበሬው ዘንዴ ሔዯ ብሇው በመቆጨት ፣ “ ሀገር የከዲና ከአብዮቱ የሸሸ “ ማሇትዎ ነው፡፡ ይህ በመኢሶን ሊይ ያሇዎትን
ክፌተኛ ጥሊቻ እንዲልት ከሚያንፀባርቅ በቀር ምንም ዕውነትነት የሇውም ፡፡
ላሊው የገረመኝ ነገር በመጸሏፍ በገጽ 220 ሊይ ፣ የመኢሶን ሰዎች “ እያሇከሇኩ መጡ “ ያለት ነው ፡፡ ጥሊቻዎን ሇመግሇጽ ካሌሆነ በቀር
አሇከሇከ የሚሇው ቃሌ ሇውሻ እንጂ ሇስው ሌጅ መገሇጫ አይሆንም ፡፡ የመኢሶን አመራሮች በሩጫው መዴከማቸውን ሇመግሇጽ ፇሌገው
ከሆነ ፣ ቁና ቁና እየተነፇሱ መጡ ሇማሇት ይችለ ነበር ፡፡ ጥሊቻዎ ግን ይህንን ሇማሇት አሊስቻልትም ፡፡ ይህም እንግዱህ የትረካዎ
ማጣፇጫ እንጂ ሀሳዊ መሆኑን ወዯ ጎን ትቼ ነው፡፡
የመኢሶን አመራር አባልችን እስከማውቃቸው ዴረስ ከእናንተ በሁለም እረገዴ እጅግ ይገዝፈብኛሌ ፡፡ የመኢሶን ሰዎች እንዯ እናንተ
አብዮቱ ከየጦር ክፌሊችሁ አግበስብሶ እንዲገናኛችሁ የተገናኙ ግሇሰቦች ሳይሆኑ ፣ በዓሊማ ዙሪያ ተሰባስበው ፣ ሇሀገር ይበጃሌ ያለትን
ፕሮግራም ነዴፇው ፣ ሇረጅም ዓመታት ሇመጪው የኢትዮጵያ አብዮት ጥርጊያ ጎዲና በማዘጋጀት ሥራ ሊይ የተጠመደና አንቱ የተባለ
ምሁራን ነበሩ ፡፡ የመኢሶን አመራር አባልች ፣ በኢትዮጵያ የየካቲት ሕዝባዊ አመጽ ከመጀመሩ ከእረጅም አመታት በፉት ጀምረው አብዮቱ
የዯከሙበት ጉዲይ ስሇነበረ ፣ ሇሥሌጣን ጓጉተው እንዯ እናንተ አብዮቱን ሇማኮሊሽት ፌቃዯኛ አሌነበሩም ፡፡ ይህም አቋማቸው
ሉያስገርመን አይገባም ፡፡ አቶ ኃይላ ፉዲ የንጉሠ ነገሥቱ ሥርዏት ተቃዋሚ ነው ተብል ፓስፖርቱን ሲነጠቅ ፣ ድ/ር ከበዯ መንገሻ ዯግሞ
አንቱ የተባሇ ምሁር ቢሆንም ቅለ ፣ የግሌ ሕይወቱን ወዯ ጎን በማዴረግ ፣ ሲቸግረው ዘበኝነት እየተቀጠረ ፣ “ትግሊችንና ታጠቅ”
የተባለትን በአውሮፓ የኢትዮጵያ የተማሪው ማኀበር መጽሔቶችን ያሇአንዲች ክፌያ ጣቶቹ በፉዯሊት ስሇት እየተተፇተፈ ሇመጭው
የኢትዮጵያ አብዮት ጥርጊያ ጎዲና በማዘጋጀት ሊይ የተጠምዯ ምሁር ነበር ፡፡ በዚህ ስብእናቸውም ብዙ ወጣቶችን ሇሀገር ተቋርቋሪ
አዴርገው ኮትኩተው አሳዴገዋሌ ፡፡ ከነዚህም ወጣቶች መሀሌ አንደም እኔ በመሆኔ እኮራሇሁ ፡፡
የመኢሶን አመራር አባልች ሇአብዮቱ ቅዴመ ዝግጅት በሚያዯርጉበት ወቅት ላ/ኮ መንግሥቱም ሆኑ ፣ ወይም ዯግሞ ሻምበሌ
ፌቅረሥሊሴና ላ/ኮ ፌሥሏ ዯስታ ፣ የንጉሠ ነገሥቱ ሥርዏት እንዲይወዴቅ ተንከባካቢዎች ነበሩ ፡፡ ዯርጎቹን የፖሇቲካ ስው ያዯረጋቸው
የኢትዮጵያ አብዮት እንዯነበረ መዘንጋት የሇበትም ፡፡ የእናንተ ጉዴ ተጽፍ ስሇማያሌቅ ገበሬ ነው የፇጃቸው እኛ አሌነካናቸውም የምትለትን
ቅጥፇት በተመሇከተ ዕውነቱን ሌንገሮትና ሌሰናበት ፡፡ ኮልኔሌ ፣ ሇምን እጃችሁ ሊይ ያሇውን የንፁሀን ዯም ገበሬው ሊይ ሇመሇቅሇቅ
ትፇሌጋሊችሁ ? ገበሬው ፣ የመኢሶንን የአመራር አባልች ፣ እናንተ እጅ እንዲይወዴቁ ጎጆው ውስጥ ዯብቆ የሚበሊውን እያበሊ ፣
የሚጠጣውን እያጠጣ አስቀመጣቸው እንጂ እናንተ እንዯምትለት አሌገዯሊቸውም ፡፡ ጫንጮም ሆነ አምቦ የነበሩትን የመኢሶን ሰዎች
ተወርዋሪ ጦር ሌካችሁ የፇጃችኋቸው እናንተው ናችሁ ፡፡ ከንባታና ሀዴያም የነበሩትን ከእስር ቤት እያወጣችሁ ነው የገዯሊችኋቸው፡፡
በላልች አካባቢ የነበሩትንም እናንተው ናችሁ እንጂ የዘመታችሁባቸው ፣ ገበሬው ዝንባቸውን እንኳን እሽ አሊሇም ፡፡ ሇዚህ ሕያው
ምሥክሮች የሆንን አሁንም በሕይወት የተረፌን አሇን ፡፡ ምሥክር የሇም ብሇው አይዋሹ ፡፡
ገበሬውማ ሜዲ ሊይ ጥሊችሁት የሔዲችሁትን አስከሬናችንን ሰብስቦ በሥርዏቱ ቀበረ ፡፡ በመኢሶን ጦስ ገበሬው ተባባሪ ተብል ከመኢሶኖች
ጋር አብሮ በስር ቤት ፌዲውን በሌቷሌ ፡፡ ይኸንን ሀቅ የስር ቤታችሁ መዝገብ አስፌሮት ይገኛሌ ፡፡ እረስተውት ነው እንጂ ፣ በ1970 ዓ/ም
መኢሶኖች እንዯወጡ የአዱስ አበባ የቀበላ ማኀበራትና የአዱስ አበባ ዙሪያ የገበሬ ማኀበራት በአዱስ አበባ ተሰብስበው መኢሶንን በመዯገፌ
ውሳኔም አሳሌፇው ነበር ፡፡ እርስዎ ግን ይኸንን ሁለ “እረስተው” መኢሶኖችን ገበሬው ፇጃቸው ይሊለ ፡፡ አሇቃዎም ኃይላ ፉዲን ገበሬው
ነው የገዯሇው ብሇዋሌ ፡፡

ኮልኔሌ ፣ ሇጥፊቱ ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው መዋሸት አሇበት ይሊለ ? ወይንስ እርስዎም እንዯ አሇቃዎ ኃይላን ገበሬው ነው የገዯሇው ባይ
ኖት ? እስቲ አምቦ የነበሩትን የመኢሶን አባልች እንዳት እንዯገዯሊችኋቸው ድ/ር መረራ ጉዱና “ የኢትዮጵያ ፖሇቲካ ምስቅሌቅሌ ጉዞና
የሕይወቴ ትዝታዎች ከተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ኢህአዳግ “ ብሇው ባሳተሙት መጸሏፊቸው ገጽ 87 ሊይ ያሰፇሩትን ሊስነብቦት ፤ ”
እራሱን ስቶ የነበረውን ወንዴሜንና ረዲቱን ይዘው የዛኑ ላሉት ጉዳሊ የምትባሇውን የቶኬ አካባቢ ከተማ የዘመቻ ማዕከሌ አዴርገው
ተንቀሳቀሱ ፡፡ ይህ ካሳየ አራጋው በተባሇው የዯርግ አባሌ የተመራው ዘመቻ ፣ አንዴ የኮማንድ ቡዴን እነድ/ር ተረፇ ወዲረፈበት የአጎታችን
ቤት ይሌካሌ ፡፡ እነ ድ/ር ተረፇ ባሌጠበቁት ሠዏት መከበባቸውንና ማንገራገር ቢመክሩም ከኮማንድ ጋር ሇመዋጋት የሚያሥችሊቸው
አቅም ስሊሌነበራቸው እጃቸውን ይሠጣለ ፡፡ ከተያዙበት ቦታ አንዴ ኪል ሜትር እንዯሔደ የተኩስ እሩምታ ተከፌቶባቸው ተጨፇጨፈ ፡
፡ መንገዴ የመራቸው የወንዴሜ ረዲት መገዯሊቸውን አይቶ በመጮሁ እሱንም እዛው ጨመሩት ፡፡ በዚህ ፊሽሽታዊ ጭካኔ በዕሇቱ
የተጨፇጨፈት፤
1.ድ/ር ተረፇ ወሌዯፃዱቅ የትምህርት ሚኒስቴር
2. ከበዯ ዱሪባ ፣ የሸዋ ክ/ሀገር የሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጽ/ቤት ኃሊፉ
3.ኢዮብ ታዯሰ
4.ሇማ ፉዲ
5.ሽመሌስ ኦሊና
6.መራዕዴ ከበዯ
7.አሰፊ ነመራ
8.ዱማ ጉዱና ፣ ታሊቅ ወንዴሜ
9.ኩመሊ ከሮርሣ
10.አጥናፌ ይማም ፣ የድ/ር ተረፇ ባሇቤት ነበሩ ፡፡
አጥናፌ ጥይት ብቻ ነው የሚሇየኝ ብሊ ወዯከተማ ሌንመሌሳት ያዯረግነውን ጥረት እምቢ ብሊ ያሇችንና በመጨረሻም ጥይት ሉሇያት
ያሌቻሇ ተጋይ ሴት ነበረች ፡፡ አጥናፌ አራስ ሌጅዋን ጭምር ትታ ጫካ የገባች ሴትም ነበረች ፡፡
ኮልኔሌ ፣ ሻሇቃ ካሳዬ አራጋው የሚባሌ ገበሬ የዯርግ አባሌ ነበር ነው የሚለኝ ? በከምባታና ሀዱያስ የነበሩት የመኢሶን አባልች ፣ ማሇትም
ድ/ር ንግሥት አዲነ ፣ አቶ ዯስታ ታዯሠ (የድ/ር ንግሥት ባሇቤት ) ፣ አቶ ኤፌሬም ዲኜ ፣ አቶ ኃይሇሥሊሴ ወ/ገሪማ ፣ አቶ በሇጠ ሙቱሮና
አቶ ሇገሠ የተባሇውን ገበሬ ጨምሮ ፣ አዱስ አበባ ዴረስ አምጥታችሁ አይዯሇም እንዳ ፣ ድ/ር ንግሥት አዲነንና ባሇቤቷን አቶ ዯስታ
ታዯሠን ከስር ቤት አውጥታችሁ የገዯሊችኋቸው ፡፡ ጫንጮስ የነበሩትን የመኢሶን አባልች ድ/ር ከበዯ መንገሻን ፣ አቶ ዲንኤሌ ታዯሰን ፣
አቶ ምትኩ ተርፊሳን ፣ አቶ ዯንቢ ዱሣሣንና አቶ ዲንኤሌ (የትግሌ ሥም ነው) የተባለትን ከአዱስ አበባ የተሊከው የኮማንድ ቡዴናችሁ
አይዯሇም እንዳ ሜዲ ሊይ የፇጃቸው ?
እነ አቶ ኃይላ ፉዲን ፣ ገበሬው ከአዱስ አበባ ጦር መሊኩን ነግሯቸው ስሇነበር በላሊ መንገዴ ወዯ አዱስ አበባ ሲመሇሱ ኬሊ ሊይ በጥርጣሪ
ይያዛለ ፡፡ በተያዙበት ወቅትም ብዙ ሕዝብ አይቷቸው ስሇ ነበር ፣ እንዯነ ድ/ር ከበዯ መንገሻ ሉረሽኗቸው አሊመቻቸውም ፡፡ የዯርጉ
የዘመቻ ቢሮ እነ ኃይላን ሉረሽናቸው ፇሌጎ ፣ ቁጥጥር ሥር አውሎቸው ሇነበረው አካሌ ፣ “ ሲያዙ ሰው አይቷቸዋሌ ወይ ? “ ብል
ሲጠይቅ ፣ ከአሳሪው ክፌሌ የተሠጠው መሌስ ፣ አዎን ብዙ ሰው አይቷቸዋሌ የሚሌ በመሆኑ ከመረሸን ተረፈ ፡፡
ኮልኔሌ ፣ ይኸንን ሁለ የምነግርዎት በወቅቱ ያዯረጋችሁትን ያጡታሌ ብዬ ሳይሆን ፣ እኛም የፇጸማችሁትን ወንጀሌ እናውቅ እንዯነበረ
ሇማሳወቅ ብዬ ነው ፡፡ ከኢለ አባቦራ (ኤለባቦር) የያዛችኋቸውን የመኢሶን ካዴሬዎች ፣ አዱስ አበባ አምጥታችሁ እስር ቤት ስታጉሯቸው ፣
ድ/ር ከዴር መሏመዴን ግን መሌሳችሁ መንገዴ ሊይ ገዯሊችሁት ፡፡ ወሇጋ ይገኙ የነበሩትን የመኢሶን ካዴሬዎችም እንዲሇ አዱስ አበባ እስር

ቤት ነው አምጥታችሁ ያጎራችኋቸው ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ኃይለ ገርባባን አውጥታችሁ ገዯሊችሁት ፡፡ ሲዲሞ ይገኙ ከነበሩት ዯግሞ ግርማ
ሥዩምና ጋሻው ታዯሠ እጃቸውን ቀዯም ብሇው ሇመንግሥት ሲሠጡ ፣ አንዲርጋቸው አሰግዴ ፣ አበራ የማነአብ ፣ ዲዊት አሰፊና ላልቹ
ሲተርፈ ፣ መስፌን ካሱን ይዛችሁ አዱስ አበባ በማምጣት እንዯምትገለት እያወቃችሁዏይኑን አጥፌታችሁ ካሰቃያችሁት በኋሊ ገዯሊችሁት
፡፡
እንግዱህ አሇቆቾም እርስዎም ገበሬ ፇጃቸው የምትሎቸው ምሁራን እነዚሁ ናቸው ፡፡ ሇመሆኑ ኮልኔሌ ፣ ከሌቡ አጥፌቻሇሁ ይቅርታ
እጠይቃሇሁ የሚሌ ሰው መዋሸት አሇበትን ? ሇማንኛውም እንዯናንተው ሇወሬ ነጋሪ ከመኢሶንም ወገን በሕይወት የተረፌን እንዲሇን ፣
ወዯፉት ስትጽፈ አትዘንጉ ፡፡ በመሣሪያ ገዴሊችሁናሌ ፣ በብዕር ግን አትገዴለንም ፡፡ እናንተ ያኔ እኛን ስትፇጁ የሚታያችሁ የነበረው
የተማረውን ክፌሌ አስወግዲችሁ ሥሌጣን ያሇ ተቀናቃኝ መጨበጣችሁን ብቻ ነው እንጂ፣ ሀገሪቷንና አብዮቱን ይዛችሁ ገዯሌ መግባታችሁ
አሌታያችሁም ፡፡ላሊው የገረመኝ ነገር ዯግሞ መኢሶንን በሥሌጣን ጥመኝነት የምትከሱ ሰዎች ፣ ሥሌጣን ሉቀናቀነን ይችሊሌ ብሊችሁ
የገመታችሁትን ኃይሌ ሁለ ካጠገባችሁ በመግዯሌና በማሰር ካገሇሊችሁ በኋሊ ፤ በእናንተው መሀሌ የሥሌጣን ሽኩቻው መቀጠለ ነው ፡፡
ስሇዚህ ጉዲይ እርስዎ በመጸሏፍ ገጽ 322 ሊይ ፤ “የሥራ አስፇጻሚው አንዴ የፖሇቲካ ቢሮ ሆኖ የሚሠራና ሰባት አባሊት ብቻ ያቀፇ
እንዯሚሆን ጥናቱ በሂዯት ሊይ እያሇ በመታወቁ ከአስራ ሶስቱ የዯርጉ ቋሚ ኮሚቴ አባሊት መካከሌ እነማን ይመረጡ ይሆን በሚሌ በቋሚ
ኮሚቴ አባሊት መካከሌ የሥሌጣን ሽኩቻ ተፇጠረ ” አይዯሇም እንዳ ያለን ፡፡
እንግዱህ ላ/ኮልኔሌ ፌሥሏ ፣ የሥሌጣን ጥመኛው ማን ነው ይሊለ ? መኢሶን ወይስ እናንተ ? በኋሊስ ሊይ መዴበሇ ፓርቲ ሌታቋቁሙ
ሚያዚያ 13 ቀን ፣ 1968 ዓ/ም ሇሕዝብ ቃሌ የገባችሁበትን ፕሮግራም ትታችሁ ፣ ብቸኛውን ፓርቲያችሁን መሥርታችሁ ካበቃችሁ
በኋሊ ዝሆን ፣ አንበሳና ጎሽ ነን ተባብሊችሁ ሇምርጫ “ስትወዲዯሩ” ምንዴን ነበር የሠራችሁት ? ሕዝቡ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ
እያሇ የምርጫ ቀኑን ቢጠብቅም ፣ እናንተ ግን ይኸንንም ዕዴሌ ሕዝቡን በመንፇግ ዝሆን ብቻ ነው መመረጥ ያሇበት ብሊችሁ አረፊችሁት ፡
፡
እስቲ ሌጠይቆት ፤ ገጽ 348 ሊይ ፤ “ የኢትዮጵያ መንግሥት የዯህንነት ሚኒስትሩ ኮ/ሌ ተስፊዬ ወ/ሥሊሴ የአሜሪካን መንግሥት የዯህንነት
ሠራተኛ ነበሩ ብሇውናሌ ፤ ይህንኑም ሇላኮ/ሌ መንግሥቱ አስታውቄም ነበር ብሇዋሌ ፡፡ መንግሥቱ ግን ጉዲዩን ቀዯም አዴርገውም ያውቁ
ነበርና ዝም አለኝ ብሇዋሌ ፡፡ “ ኮልኔሌ ፣ሉቀመንበር መንግሥቱስ ዝም በማሇት ከአሜሪካንና ከኮ/ሌ ተስፊዬ ጋር ሆነው የዚምባብዌ
መኖሪያቸውን አመቻቹበት እንበሌ? እርስዎ ግን የኢትዮጵያን ዯህንነት ሇአሜሪካን አሳሌፍ የሚሠጥ ቁሌፌ ባሇሥሌጣን መሀሊችሁ መኖሩን
ካወቁ በኋሊ ፣ ላሊ እንኳን ማዴረግ ባይዯፌሩ ከሀገር ወጥተው ሲያበቁ ሇምን ሚሥጥሩን ይፊ አሊወጡም ? ይኸም ይቅር እንበሌ ፣ ሇምን
የ1981ደን መፇንቅሇ መንግሥት ተግተው ሇማክሸፌ ተንቀሳቀሱ ? ይኸንን ዕውነታ ካወቁ በኋሊ ሉቀመንበር መንግሥቱ በአብዮቱ
ወዯፉት ሳይሆን የሚሔደት ወዯ ኋሊ እየተመሇሱ እንዯሆነ እሌታይዎትም ? የሀገሪቷን የዯህንነት ቢሮ ሇአሜሪካኖች ክፌት አዴርጋችሁ
አይዯሇም እንዳ ሠራዊቱን ስታስጨፇጭፈት የነበራችሁት ? በዚች ሀገርና ሕዝብ ሊይ የፇጸማችሁት ወንጀሌ ከ - እስከ አይባሌም ፡፡
እናንተ ግራ እጃችሁን እየሠቀሊችሁ ፣ ከጓዴ ሉቀመንበር አመራር ጋር ወዯፉት በምትለበት ወቅት ፣ መሪያችሁ ሌትከተሎቸው
ወዯማትችለበት ሀገር ጉዟቸውን ያዘጋጁ እንዯ ነበር አሌተገነዘቡም ፡፡ ሇአሜሪካን እምፔሪያሉዝም የሀገሪቷን ሚስጥር ክፌት ያዯረጋችሁ
ፌጡሮች ፣ በምን የሞራሌ ብቃት ነው መኢሶንን ከአብዮት የሸሸና ሀገር የከዲ ሇማሇት የምትችለት ?
ላ/ኮ ፌሥሏ ፣ እንግዱህ መኢሶን አስቀዴሞ መዯረግ ያሇበትን ነገር ከመምከር ባሇፇ ምን ሉያዯርግ ይችሊሌ ይሊለ ? ሇማንኛውም ጽሐፋን
የናንተው የሞያም ሆነ የፓርቲ ባሌዯረባ በነበረው በገሥጥ ተጫኔ “ነበር” ብል በሰየመው መጸሏፈ ገጽ 275 ሊይ ስሇ መኢሶን በሠጠው
የምስክርነት ቃሌ ሌዝጋው ፤ “ መኢሶን በሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጽ / ቤት መቋቋም ሰበብ ከዯርግ ጋር ከተወዲጀበት ጊዜ አንስቶ ከሞሊ
ጎዯሌ ሇሁሇት ዓመት ያህሌ ሇአብዮቱ ሂዯት መቃናት ከፌተኛ አስተዋፅኦ ማዴረጉን አውቃሇሁ ፡፡ ሇምሣላ ብሔራዊ ዳሞክራሲያዊ
አብዮት ፕሮግራም እንዱወጣ ፤ የአብዮቱ ወገኖች ነቅተው በየፇርጃቸው ተዯራጅተውና ታጥቀው እንዱታገለ ፣ የኤርትራ ጉዲይ በውይይት
መዴረክ እንዱፇታ ጥረት ካዯረገባቸው ብሔራዊና አብዮታዊ ጉዲዮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ እንዯነበሩ አስታውሳሇሁ “ ነው ያለት ፡፡ አዩት
ኮልኔሌ ፣ ገሥጥ ከኛ ጋር የአቋም ሌዩነት ቢኖራቸውም ቅለ ፣ ቀና ሰው በመሆናቸው የተነሣ ዕውነቱን ሇመመሥከር በቅተዋሌ !!!
ሇእናንተም የእርሳቸውን ሌቦና እንዱሠጣችሁ ነው ምኞቴ ፡፡ በተረፇ “ ከመጠምጠም መማር ይቅዯም “ ያሎት አባባሌ ተስማምታኛሇች ፡፡
ምክንያቱም አባባሎ በእናንተና በመኢሶን አመራር መካከሌ የነበረውን ሌዩነት ፌንትው አዴርጋ ታሳየኛሇች ፡፡ የመኢሶን ሰዎች ተምረው
የጠመጠሙ ሲሆኑ ፣ እናንተ ዯግሞ ሳትማሩ የጠመጠማችሁ እንዯነበራችሁ ግሌጽ ነውና ፡፡ ኮልኔሌ ፣ በመጸሏፍ ገጽ 5 ሊይ ፤ “ ከሰው
ስህተት አይጠፊምና መጽሏፈን በሚገባ አንብበው በጭፌን ሳይሆን በገንቢ መሌኩ የሚሰጡትን ማንኛውንም አስተያየትና ሂስ ሇመቀበሌ
ዝግጁ ነኝ ፡፡ “ ያለትን ሳነብ ፣ በጥሊቻ የተነሣ ስሜታዊ ሳይሆኑ ሇአንባቢ አሁን ካቀረቡሌን የተሻሇ መረጃ ያቀርቡሌናሌ ብዬ ገምቼ ነበር ፡፡
መኢሶንን በተመሇከተ ከመጸሏፍ የተረዲሁት ነገር ቢኖር ፣ ስህተት ሳይሆን የፇፀሙት ሆን ብሇው ከጥሊቻ ተነስተው የሥም ማጥፊት

ዘመቻ ነው ያካሔደበት ፡፡ በተረፇ “ ከመጠምጠም መማር ይቅዯም “ ያሎት አባባሌ ተስማምታኛሇች ፡፡ ምክንያቱም አባባሎ በእናንተና
በመኢሶን አመራር መካከሌ የነበረውን ሌዩነት ፌንትው አዴርጋ ስሇምታሳይ ፡፡ በዚሁ ሌሰናበት ፡፡
መርዴ ከበዯ

