
የትዝብት አምድ ቁጥር ፪ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

 
ራሱን ኢሕአፓ (አንድነት) ብሎ የሚጠራው ቡድን 

የወያኔ የድርጅት ማፍረሻ ስብስብ ይሆን? 
 

በትላንታናው ዕለት ለአሲምባና ለተለያዩ ድረ-ገጾች የኢሕአፓን አርማ በመጠቀም  

ለ ”ለትግራይ ምሁራን የቀረበ ጥሪ” በሚል ራሱን ኢሕአፓ (አንድነት) የሚለው 

የአንጀኞች ቡድን በድረ-ገጻችን ላይ እንድናወጣላት የላከልንን መጣጥፍ ያላወጣነው 
መሁኑን ለሚመለከተው ሁሉ እናስታውቃለን። 

 

  

 
 
ይህ ድረ-ገጽ ኢሕአፓ አንድነት የሚለውን ስብስብ አፍራሽና ጸረ-ትግል ድርጅት 

ስብስብ ለመሆኑ በበቂ እንድናምንና በአሁኑ ወቅት የወያኔ የድርጅት ማፍረሻ ስብስብ ይሆን? 
ብለን እንድንጠይቅ ያደረጉን አዝማሚያዎችን እየታዘብን ስለሆነ፤ በውስጡ ሆነው 
ሊታገሉለት ያልፈለጉትን ድርጅት የኢሕአፓን አርማ በመጠቀም መግለጫ ማውጣት ተራ 
ማጭበርበር መሆኑን ስለምናውቅ ወደፊትም በዚህ ስብስብ የሚላክልንን ማንኛውንም 
መጣጥፍ በአሲምባ ድረ-ገጽ ላይ የማናወጣ መሆናችንን ለማሳሰብ እንወዳለን።   

ምናልባትም ለትምህርታዊነቱና ይህንን በሚመለከት ከዚህ በፊት በርዕሰ-አንቀጽነት 

ያወጣነው “ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ነው”  የሚለው መጣጥፍ የዚህ ድረ-ገጽ ግልጽ 
አቋም ስለሆነ እነሆ ከዚህ በታች ለአንባቢያን አያይዘነዋል። 

 



የትዝብት አምድ ቁጥር ፪ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

 

 
ድርጅት አፍራሽነትንና አንጀኝነትን አጥብቀን እንቃወማለን። እናወግዛለን! 
 
የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ 
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ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ነው 

 የአሲምባ ድረ ገጽ መሠረቱ ለኢሕአፓ ወገንተኝነቱ ነው። አሲምባዎች ለኢሕአፓ 

ወገንተኛ የሆንንበት ምክንያት በድርጅቱ ውስጥ እነ እገሌና እገሌ አሉበት በሚል ጠባብ 

ምክንያት ሳይሆን ድርጅቱ ቢኢትዮጵያዊነት አጀንዳ ላይ የማያወላውል ጽኑ አቋም ያላቸው 

አባላትን አቅፎ የሚንቀሳቀስና ባለፉት 40 ዓመታት ለጊዚያዊም የፖለቲካ ፍጆታ እንኳ ሳይሉ 

በኢትዮጵያዊነትና በታሪኳ ላይ ከማንም ኃይል ጋር ያልተደራደሩ፣ ሥልጣን የሕዝብ ነው 

የሚል ከብረት የጠነከረ ዕምነት ያላቸው ወገኖች የተሰባሰቡበት መሆኑን ስለምናውቅ ነው። 

ኢሕአፓ ይህ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ አቋሙ ኢትዮጵያን የሚጠሉ የውስጥም ሆነ የውጪ ፀረ-

ዴሞክራሲ ኃይሎች እንዲጠፋ ሁሉን ሻጥር እየፈጸሙበት ለመሆኑ ለአፍታም 

አንጠራጠርም።  

 ዛሬ ዛሬ “ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ነው”፣ “ልናጠናክረው ይገባናል” የመሳሰሉትን 

ዓይነት የአዛኝ ቅቤ አንጓች ሽንገላዎች በመደርደር በድርጅቱ ውስጥ ለኢትዮጵያ ሕዝብ 

የሥልጣን ባለቤትነት ሲታገሉ ያለፉትን የኒያ ትውልድ ጓዶቻቸውን አደራና የገቡበትን ቃል 

ኪዳን ጠብቀው ከሚታገሉቱ አባላት በልጠን ስለ ኢሕአፓ ጥንካሬ ያዙን ልቀቁን ብንል 

በዘመኑ ቋንቋ መራቀቅ ወይም ደግሞ የፈረንጆቹ ቋንቋ ይግለጸው ብንል “ክሊሼ - cliché” 

እንደሚሉት ዓይነት ነገር መደርደር ይሆንብናል። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው እንዲሉ 

የድርጅቱን የውስጥ ችግር የሚያውቁት፣ እርምትም የሚያደርጉት በውስጥ ያሉት አባላት ብቻ 

መሆናቸውን መገንዘብ አዋቂነት ነውና። ያም የውስጥ እንቅስቃሴና የሃሳብ ፍጭት ማለቅ 

ያለበት ተወደደም ተጠላ እዚያው በድርጅቱ ውስጥ ብቻ ነው።  ብሶት ቢኖርም እዚያው 

አባላት የሚሰሙት፣ የሚፈርዱበት እንጂ ባደባባይ ሰድቦ ለሰዳቢ ሰጥቶ አንድነት! አንድነት! 

ብሎ ማልቀስ የአዞ እንባ ብቻ ነው የሚሆነው። 

ይህ ድህረ-ገጽ “ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ነው” ሲል በቅርቡ በድርጅታችን ውስጥ 

የእርማት እንቅስቃሴ እያካሄድን ነው የሚሉን ወገኖች በአደባባይ በድርጅቱና በተወሰኑ 

የአመራር አባላት ላይ በመዝመት (ፍትህ በጎደለው አዳሄድ - without due process) 

የድርጅቱን የውስጥ ጥንካሬና አንድነት እናመጣለን እንደሚሉን አይደለም። ገና 

ከመጀመሪያው ውስጥ ለውስጥ ከውጪም ላለነው ሳይቀር የቅስቀሳ ወረቀት መበተን 

ሲጀመሩ “ኸረ እየተስተዋለ” ብንል ከሰባት ወራት በፊት የድርጅቱን አንድነት ከሚፈልግ አካል 
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የማይጠበቅ ደብዳቤ ነው ለዚህ ድረ-ገጽም የተወረወረው። (ያንን ደብዳቤ ለማንበብ ከገጹ 

በታች ይመልከቱ ወይም ይጫኑ1)    

በሌላ በኩል ደግሞ ከስድስት ዓመታት በፊት ላቀረቡት ክስና ወቀሳ የጠቅላላ ጉባሬው 

አባላት ተነጋግረውበት የሚወስኑትን የአብዛኛውን ድምጽ በትዕግሥት ጠብቀው በመስማትና 

የብዙሃኑ ድምፅ ተገዢ ከመሆን ይልቅ በጠፍ ጨረቃ ስብሰባውን ጠቅጥቀው የወጡቱ 

ዘንድሮ “ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ነው” ቢሉን መልሳችን መከበር በተግባር ከማለት በስተቀር 

ብዙ የምንለው ነገር አይኖርም። ብቻ ግን እንዲገነዘቡልን የምንሻው “ኢሕአፓ አንድና አንድ 

ብቻ ነው” ስንል እንዲያው ለለበጣ ስላልሆነ ያገራችን ሰው እንደሚለው አድሮ የሚገኝ ነገር 

አምጡልን እንላለን። ኢሕአፓን የምንደግፍ የውጭ ተመልካቾች ደግሞ በጥርጣሬ 

ብንመለከታቸውም ችግሩ ከኛ ሳይሆን “እባብ የነደፈው  ልጥ ሲያይ ይደነብራል” የሚለውን 

ብሂል ልናስታውሳቸው እንወዳለን። 

እንግዲህ “ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ” ሊሆን የሚችለው የውስጥን ችግር በውስጥ 

መፍታት ሲቻል ብቻ ነው። የተለያየ ምክንያት (መከረኛው የዲሞክራሲያዊ መብታችን ነው፣ 

ታፍነን አንሞትም ..ወዘተ ጭምር ይጠቀሳል) በመፍጠር የውስጥን ችግር አደባባይ 

በማውጣት በድርጅት ውስጥ ትርምስን መፍጠር፣ በአባላት መካከል ዕምነት እንዲሸረሸር 

መርዳትንና ደገፊዎችንም ማሸሽን እንጂ በፍጹም አንድነትን ሊያመጣ አይችልም። በእኛ 

ዕምነት አፍራሽነት ነው የምንለውም ለዚሁ ነው። እንኳንስ በሀገራችን የተቃውሞ ፖለቲካ 

የሚያካሂድ እንደ ኢሕአፓ ዓይነቱ የሚከፍለው በደም እንደሆነ እየታወቀ ቀርቶ ባለንበት ነፃ 

ዓለም እንኳ በድርጅት ውስጥ የሚንሸራሸሩ የውስጥ ሥራዎች ሁነ እንቅስቃሴዎች በየእርከኑ 

ማጥለያ ተደርጎባቸው አንድ ሰው በደረጃው ለሥራው ከሚያስፈልገው በላይ ማወቅ 

እፈልጋለሁ ብሎ መንቀሳቀስ ሲጀምር የዴሞክራሲያዊ መብቱ ነው ተብሎ ልቅ ሆኖ 

እንደፈለገው እንዲጋልብ አይፈቀድለትም። እናም ለ30ና 40 ዓመታት አብረው ከታገሉት ጋር 

በምዕራቡ ሀገር በጠረጴዛ ዙሪያ የሚቀርቡ የተለያዩ ሃሳቦችን ማበራየትም ካልተቻለ እኮ 

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ጥንካሬን ለመሰነቅና ለድርጅት አንድነትና መተማመን ሲባል 

ነገሮችን በይደር ማስቀመጥ መቻልም እኮ አንድ የሚጠበቅ ትልቅ ችሎታ ነው። አንዳንድ 

ነገሮችን ጊዜም ይፈታቸዋል።  ኢሕአፓን በሚጠሉ ራዲዮ ሆነ ድረ-ገጽ ላይ የሆነ ያልሆነውን 

መዘባረቅ የዴሞክራሲያዊ መብትም ፣ የድርጅትን ጥንካሬ መሻትም፣ የድርጅትን ሚስጥር 

                                                           
1
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መጠበቅም ከሁሉም በላይ ኢሕአፓነትና ኢሕአፓን መውደድም አይደለም። ለአንድነትና 

ለድርጅት ህልውና ሲባል በሁሉም በኩል የማይታለፍ ቀይ መስመር እንዳለ መገንዘብ ተገቢ 

ነው። ጥንብ እርኩሳቸውን የምናወጣላቸውን ሁለት የአመራር አባላትን (የዘንድሮው 

የእርማት እንቅስቃሴው ቡድን እንደሚነግረን ከሆነ ማለታችን ነው) ውሻ በቀደደው ጅብ 

እንዲሉ ልናጠናክረው እንሻለን የምንለውን ድርጅት ለጠላት ምሳር ማመቻቸት ለመሆኑ 

ሰሞኑን ኢትዮጵያ በሚታተም የወያኔዎች ጋዜጣ ይህንኑ አስመልክቶ የወጣውን ርዕስ በዚህ 

ድረ-ገጽ አውጥተን የቀለድንበትን መመልከቱ በቂ ነው። (የእርማት እንቅስቃሴው ቡድን 

የረጨውን ወረቀት በወያኔ ጋዜጣ ላይ የወጣውን ይመልከቱ2) 

ኢሕአፓ የሚመራው በጋራ አመራር ኮሚቴ ነውና በትንሹ ከ 10 በላይ በመሪነት 

በተመረጡበት ድርጅት ውስጥ ሁለት ግለሰቦች አመሱን ብሎ ያዙን ልቀቁን ማለት ሊሆን 

የማይችል ትልቅ የዉሸት ምክንያት መደርደር አለያም የተቀሩትን የአመራር አባላትንና 

የሚመርጧቸውን አባላትም ጭምር መናቅ ወይም መስደብ ይሆናል። በኃላፊነት መጠያየቅም 

ካስፈለገ ሁሉም የአመራር አባላት በእኩል ሊጠየቁበት የሚገባ ነው ባዮች ነን። ስለዚህም 

ሰሞኑን የምንሰማው ክስ መሰረተ ቢስ ወይም አጀንዳው ሌላ ነው ብለን እንድንጠይቅ 

እንገደዳለን። ለነግሩማ የጋራ አሠራር የተጣሰም ካለ እኮ ሊያውቁ የሚችሉ የተቀሩት 

የአመራር ኮሚቴ አባላት እንጂ ከዚያ ውጪ በዝቅተኛ እርከን ላይ ያሉ ውይም ተራ አባላት 

ሊሆኑ አይችሉም። 

ለማጠቃለል፥ 

በአንድ ድርጅት የሚሰባሰብ ሁሉ በአንድ ሰው አእምሮ እንደሚያስብ፣ ወይም በአንድ 

ሰው ሳንባ እንደሚተነፍስ ፍጡር ተደርጎ እስከሚቆጠር አንድነቱን ጠብቆ መኖር አለበት 

የሚል ዕምነት የለንም። ኢሕአፓ የተለያዩ ሰዎች የተሰባሰቡበት ድርጅት ነውና ፤ በተመክሮ፣ 

በዕውቀት፣ በችሎታና በመሳሰሉት ይለያያሉ። ስለሆነም ስለድርጅታቸው ያላቸው አመለካከት 

ወይም አስተያየት የተለያየ መሆኑ አይቀሬ ነው። ቁም ነገሩ በውስጥ የሚነሳውን የሃሳብ 

ልዩነት በምን ዓይነት እየፈቱ ይሄዳሉ ነው። ሁሉም ልዩነቶች በቀላሉ ላይፈቱ ስለሚችሉ 

ዳኛቸው የውስጥ ደንቦቻቸው፣ መከባበራቸውና፣ በመካከላቸው ያለው ግንኙነት የድርጅታዊ 

ማዋቅርን የሚያከብር ሆኖ የቅራኔዎቹን ቅደም ተከተል የማወቁና ባግባቡ የማስተናገድ 

ችሎታን ማዳበሩ ላይ ነው። ከሁሉም በላይ ኃላፊነትና ተጠያቂነትም የሚያስፈልጉበትን ያክል 
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 የእርማት አንቅስቃሴ ቡድን የረጨው ወረቀት በወያኔ ጋዜጣ ለምን ሊወጣ ቻለ? 
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ነገሮችን በቅንነትና በጥሞና መመልከት ደግሞ ተገቢ ነው። በድርጅት ውስጥ ሁል ጊዜ 

የእርማት እንቅስቃሴ፣ የሃሳብ ልዩነቶች ያስፈልጋሉ። እድገትም የሚመጣው የተለያዩ ሃሳቦች 

ሲፋጩ ነውና። የእርማት እንቅስቃሴም ሆነ የተለያዩ ሃሳቦች ሲፋጩ በስሜታዊነት ጣት 

በመጠቋቆም አንዱን ሰይጣን ሌላውን መልአክ ለማድረግ የሚደረግ የግለ ሰቦች ፍጭት 

ውጤቱ የማያምር በድርጅቱ ውስጥ ውጥረትን የሚያመጣ አደጋን መጋበዝ ሁናቴን መፍጠር 

ነው። ትልቁ ችሎታ እንለውጠዋለን የምንለውን ግለ ሰብ የለውጡ ተካፋይ የማድረግ ብቃት 

ሲኖረን ነው። ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍትህ እንዲያገኝ የሚያታግል ድርጅት 

ውስጥ ከተሰባሰቡ ወገኖች የምንጠብቀው አባለቱን ወይም መሪዎቻቸውን በጥፋት 

በሚወነጅሉበት ጊዜ ጥንቃቄ የተሞላበት መስረጃዎችን በመሰብሰብ በዚያው ድርጅት ውስጥ 

አባላት ፍርድ የሚሰጡበትን ሁናቴ መፈጠር ወይም በእንግሊዘኛ (ዲው ፕሮሰስ - due 

process) ሊኖር ይገባል ባዮች ነን።በአሁኑ ጊዜ ማንም ያድርገው ማንም የውስጥ ድርጅትን 

ጉዳይ በአደባባይ አውጥቶ በስሞታ መልክና በክስ መልክ መደርደር ተጨባጭ ማስረጃም 

እንኳን ቢኖር በድርጅቱ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ኪሳራ መገመት አያዳግትም። ይሄንን 

ደግሞ ድርጅቱን እንወዳለን የሚሉን ሁሉ ቆም ብለው ረጋ ባለ መንፈስ ይመርምሩት ባዮች 

ነን። 

 

ኢሕአፓ አንድና አንድ ብቻ ነው! 

የአሲምባ ድረ-ገጽ ዝግጅት ክፍል 

 


