
 

 

ገብረመድህን አርአያ--ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ! 

በ--እሸቴ ሕዝቅያስ 

ወጣ ወጣና የሚለውን መጥቀሱን አልፈለግኩም--ገብረመድህን የወጣ ሳይሆን የዘቀጠ ከሆነ ዓመታት 

ቢያልፉም ችግሩ ወገኖች የዚህን ግለሰብ ማንነት መረዳት አለመቻላቸው በመሆኑ ነው ። ገብረ መድህን 

ከጠባብነቱ ያኔም ሆነ ዛሬ ያልተለየ ፤ ዋሾ ትምክህተኛ መሆኑን ሰሞኑን ለትግራይ የበላይነት ጠበቃው 

ለአብርሃም በላይ (የኢትዮ ሚዲያ ድረ ገጽ ባለቤት -ስለግለሰቡ ተስፋዬ ገብረአብ የጻፈውን ሀቅ 

ማስታወሱ ይበቃል ) በላከውና በታተመው ጽሁፉ ሙሉ በሙሉ አጋልጧል ። 

ገብረ መድህን አያስታውሰኝም እንጂ  ወደ ደርግ ከድቶ ተጥሎበት ከነበረው ኢምንትነት አቶ አብርሃም 

ያዬህ አውጥተው ወደ መድረክ ባበቁት ጊዜ ነው እሱንም የያኔ ባለቤቱንም ያገኝኋቸው--ቢረሳኝ ግን 

አልቀየምም ። እሱም አቶ አብርሃምም ወያኔን ሲያጋልጡ የእሱ የንግገር ችሎታም ሆነ ሚና ይህን ያህል 

የሳበን ወይም የነካን አልነበረም--በግልጽ ለመናገር ችሎታ የሚያንሰው ነበር በተለይ ከአቶ አብርሃም 

ሲወዳደር ። ከዚያም ገብረመድህን የደርግ የደህንነት ሰራተኛ/ደሞዝተኛ  ሆኖ ተቀጥሮ ስንቱን የትግራይ 

ተወላጅ በወያኔነት እንዳጋለጠና እንዳስጠቃ ራሱ ህሊናውና ወኔው ሲኖረው ቢናገረው የሚሻል ነው ። 

ወያኔ በለስ ቀንቶት አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ገብረመድህን ወደ ኬንያ አቀና። ኬንያ ከገባም በኋላ ዛሬ 

የሚያወግዘው ኢሕአፓ የአየር ሃይል ስድተኞችንም እንዳደረገላቸው ሁሉ ወደ ዩጋንዳ አስገብቶ 

እንዳኖረው እሱም የሚክደው አይደለም። ከዚያም በዚሁ ድርጅት ድጋፍ ወደ አውስትራሊያ ሊሰደድ 

ቻለ ። ከብዙ ዓመታት በፊት ማለት ነው ። ከዚያ ወዲህ ብዙዎቻችን ገብረ መድህንን የምናውቀው 

ብዕር ከወረቀት አገናኝቶ ወያኔ ላይ ሲጽፍ ነው -- ወያኔ ላይ ብቻ ሳይሆን ባለውለታዎቹን እነ አቶ 

አብርሃም ያዬህና ኣቶ አረጋዊ በርሔንም ሲሳደብ አንበናል ። ከደሙ ንጹህ ነኝ፤ ከኔም በላይ አዋቂ 

ለአሳር ነው ብሎ የታበየው ገብረመድህን ሀገር ወዳድ መስሎ የግል ቂሙን ሲወጣ ብዙዎችን አደናግሯል 

። ወያኔን የጠሉና በእሱ የሚጠቁ ግለስቦች ላይ ቅሬታ ያላቸውም ሁሉ ገብረ መድህንን ያዳንቁት ገቡ ። 

ይህ ከበር ቻቻ ብዙዎችን ወደ ግብዝነትና እብሪት እንደገፋም የምናውቀው ነው ። ውሎ አድሮ ግን 

ሁኔታው ለወያኔ ቋሚ አላማ --የትግራይ የበላይነት--አስጊ ሆኖ ሲከሰት እነ መለስን ተቃወምን ሲሉ 

የቆዩ እጥፍ ብለው ወያኔን ደጋፊ እንደሚሆኑ ከብስራት አማረ ያያነው ነውና የገብረመድህን የሰሞኑ ጸረ 

ኢሕአፓ ጽሁፍ የሚያስገርመን ሊሆን አይገባውም ። 

 



 

 

ሁለት  አቢይ ጉዳዮች እዚህ ላይ መልስ እንፈለጋለን ብለው ብቅ ይላሉ፡፡ በላሕናያ ክብላስ ጻሕሊ 

ይዓጥና (አውቅን ሲሉ የሽክላ ድስት ያጥናሉ) የሚለውን በሰውየው ደረጃ በልቦናችን መዝግበን--- 

1. ከዚህ ሁሉ ዓመታት በኋላ  ለምንስ ነው ገብረመድህን በታደገው ኢሕአፓ ላይ ጸያፍ ዘመቻን 

የከፈተው? 

2. የገብረመድህን የዛሬና ያለፉ ጽሁፎች  ክስ ለመሆኑ እውነትን መሰረት ያደረጉ ናቸውን ? 

ሓቂ ግበር  አብ መንገዲ ደቅስ (ሀቅ ሰርተህ መንገድ ላይ ተኛ) የገብረመድህን መፈክር አይደለም ። 

ወያኔ ክቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢሕአፓ ላይ ዘመቻ ማጧጣፉ ምስጢር አይደለም ። መጽሃፍ በሚል 

የሚያጎድፉትን ሁሉ በርቱ ኣጆሃ እያለ ማሰማራቱ የሚታወቅ ነው ። ብዙዎች ግን ገብረመድህን በዚህ 

ስምሪት ላይ አለኝ የእኔም ዘረባ ብሎ ይሰለፋል ብለው አልጠበቁም ። እንዲያውም ወያኔ ከሻዕቢያ 

አብሮ ኢሕአፓን አጠቃ ባይ ነበርና ከመቅጽበት በዚህ ድርጅት ላይ ይዘምታል ብሎ የጠበቀ ብዙ 

አልነበረም ብል ትክክል ነው ። ለሽፍንፍኑ ወያኔ ለጸረ ኢሕአፓው ለአብርሃም በላይ የላከውና 

የታተመለት ጽሁፍ ስለ ብአዴን የሚል ርዕስ ቢይዝም ዋናው የገብረመድህን ዓላማ ግን ኢሕአፓን 

ማጥቃት መሆኑ ግልጽ ሆኖ ይታያል ። ገብረመድህን የፖለቲካ ብስለቱ፤ ጥልቀቱና እውቀቱ መቸስ 

ስደት ለመቀደድ ያመቻል ሆኖ ነው እንጂ እምብዛም ነውና በጽሁፉ ስለ ዴሞክራሲ ወዘተ ያሰፈረው 

በጣም የሚያስገምተውና በፖለቲካ መስክም መሓይም የሚያሰኘው ነው ። ምሕፋር በከንፈርን ባይረሳ 

ራሱን ለቅሌት ባላጋለጠ ነበር። አወቅሽ አወቅሽ ያሏት መጽሐፍ ቅዱስን ታጥባለች ሆነ ነገሩ ! ስልጣኔ 

ወዲ ዓዲስ፤ካናቴራ ብላዕሊ ይላል የትግራይ ሰው ፡፡ በሁለተኛው ለመጀመር ገብረመድህን በፈረንጆች 

አባባል ውሸት የእውነትን ጫፍ ይዞ የፈረጠጠ ነው የሚሉትን የውሸት ገለጣ የሚያምንበት ይመስላል። 

የተወሰነ ሀቅን ያከንፋል፤ ማጋነን በሚል የሚታለፍ አይደለም። በግለሰቦች ላይ (አቶ አረጋዊ፤አቶ 

አብርሃም ወዘተ) የዚህ “ማጋነን” ሰለባ ሆነዋል ። ገብረመድህን ሲቆጥር ደግሞ ዜሮ እንደልቡ ይሆንና 

ሺው ወደ ሚሊዮን ይገባል ። የማያውቀውና ያልነበረበትን በቦታው እንደተገኘ አስመስሎ ማቅረብም 

ልምዱ ነው ። ዘረባ ገምጃዕ ክንዲ ግዛዕ (የገልጃጃ አነጋገር አንድስ ያህላል) ነው ነገሩ።  የሕዝብ ጠላት 

የሆነውን ወያኔን ስለሚያጠቃ ግን ወገን ሁሉ ደስ እያለው ቅጥፈቱን ተወት አድርጎለት ከርሟል ። 

ከሆነልኝማ በሚል የጭቃ ጅራፉን በኢሕአፓ ላይ ሊያጮህ የተነሳው ለዚህ ነው።  ብአዴን የተባለውን 

ለመተቸት በሚል ሽፋን (በዚህም ርዕስ ቢሆን የማያውቀውን እንደ አዋቂ--ጠይቄ ፈልጌ በሚል--

አስፍሯል ) በኢሕአፓ ላይ ተነስቷል ። በሰለጠነበት ወያኔነት ደግሞ አባላቱን ከአመራሩ ሊነጥልም 



 

 

እንደ አቅምቲ ተፍጨርጭሯል ። ከገብረ መድህን በላይ ጭንቅላቱም ችሎታውም ያላቸው ሞክረውት 

ያልተሳካ ነው ። 

ለምን አሁን ?  መልሱ ከወያኔና ልባቸው ከወያኔ ጋር ከሆኑት ጭንቀት ጋር የተያያዘ ነው ። በ 

1997ኡ ምርጫ ሰሞን ጸረ ወያኔ ነን ይሉ የነበሩ በባዕድ ሀገሮች  ነዋሪ የትግራይ ተወላጆች 

ከመቅጽበት የወያኔ ደጋፊ ሆነው መገኘታችውን ማየት ችለናል (በአንጻሩ የመርካቶ የትግራይ ተወላጆች 

ለነ ቅንጅት ድምጽ ሲሰጡ!) ። ወያኔ በአሁኑ ጊዘ ውጥረት ጭንቀት ይዞት ባለበት ጸረ ኢሕአፓ 

ዘመቻን እያበረታታ ነው ። በኢሕአፓ ላይ መጽሃፍ ነን የሚሉ የሀሰት ክስ ትረካዎች ተበራክተዋል ። 

ገብረ መድህንም ሲጠብቅ ሲጠበቅ ቆይቶ እኔም አለሁ እያለ ነው ። በወያኔ ኖሯልና ልክ እንደ ወያኔ 

ገብረ መድህንን ከይሉኝታ የሚያስተዋውቅ እስካሁን አልተገኘም፡፤ ቢመስለውም ስለ ኢሕአፓ ብዙም 

ስለማያውቅ በጽሁፉ ውስጥ ያሰፈረው ውሸትና ደካማ ግንዛቤ ጥቂት አይደለም፡ ይህን በተመለከተ 

ትችቱን ለሌሎች ልተወውና ገብረ መድህን ኢሕአፓን በኤርትራ መገንጠል ጉዳይ ሊከስ ይፈራገጣል። 

ኣብዘይ  ኬለቱ፤ይስበር ምሕኩልቱ (አለችሎታው ሙሃይቱን ይሰብራል) የተባለውን ያስታውሰናል ። 

ገብረ መድህን ለመሆኑ የማን ድርጅት የነቃ የሰላ ካድሬ ነበር ? የማን ድርጅት አጭበርባሪ ሎሌ ነበር? 

(እንደ አርሶ አደር ለብሶ ግብረ ሰናይ ድርጅቶችን በረሀቡ ጊዘ ሲያጭበረብር የሚያሳየውን ፎቶ 

እናስታውስ)። ገብረ መድህን ምላጭና ጨካኝ ወያኔ ነበር ። ገብረመድህን የተደባለቀው የወያኔ ድርጅት 

በዚያን ጊዜና በኋላም አቅዋሙ ምን ነበር? 

1. የብሔር ቅራኔ ዋና በመሆኑና አማራ/ሸዋ ሁሉን ስለጨቆነ አብሮ መኖር አይቻልምና ሁሉም 

ይገንጠል፤ትግራይም የራሷን ነጻ ሬፑብሊክ ትመስርት፤ 

2. ትግላችን ጸረ አማራ ነው፤ 

3. ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናት፤ 

4. ኢሕአፓ የአማራ ትምክህተኛ አባይ ኢትዮጵያ ድርጅት ነው፤ 

5. ኢሕአፓ ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች የአማራ ኮራኩር ናቸው ። 

ይህ ግለሰብ ነው ታዲያ ኢሕአፓን በኤርትራ ጉዳይ ሊወነጅል የቃጣው። የሚያስቀው ደግሞ ገብረ 

መድህን መረጃ ያገኝ ይመስል ኢሕአፓ ያልደበቀውን የዴሞክራሲያ ጽሁፍ ጠቅሶ እሪ ይላል ። ቆርሳሳ 

ንቃት !! ኢሕአፓ የራስን ዕድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ማለቱን ከአለመካዱ ሌላ ይህን 

ያለበትን ሁኔታም ደግሞ ደጋግሞ አስረድቷል ። የሻዕቢያ አጋር ሆኖ ተደጋግፎ ኢሕአፓን የወጋውየገብረ 



 

 

መድህን ድርጅት ወያኔ ነው ። የትግራይ ወጣቶችን የጠመንጃ ልዋጭ አድርጎ በናቅፋ ያስፈጀው ይሀው 

የገብረ መድህን ድርጅት ነው ። ተናዶ ተቃውሞ ሲወጣ አልታየም ። በተራበው የነገደውና የከበረው 

(እሱም ከፍተኛ ሚና ነበረው) የገብረ መድህን ወያኔ ነው ። ኢሕአፓ ደርግ ሊወድቅ ሰሞን 

የተሸረበውን ጸረ ኢትዮጵያ ሴራ በሚገባና በጊዤም መርምሮ ባወጣው የአቅዋም መግለጫ የ ኤርትራ 

ችግር በፌዴራል ትስስር ይፈታ፤ ግንጠላ ጎጂ ነው ሲል ወያኔ ከሻዕቢያ ጋር ሆኖ ይህ የአማራ 

ትምክህተኞች አቅዋም ነው ብሎ ሲያወግዝ ገብረ መድህን ወያኔን ሲያወግዝ አልተደመጠም ። ኢሕአፓ 

እንዲህ ጠላት ከሆነስ ራሱ በሆነ ወቅት እንዳመነው የዚህን ድርጅት ነፍስ አድን አርዳታ እንዴት ተቀበለ 

? ለምንስ እስከዛሬ (23 ዓመት) ዝምታን መረጠ ? ብዙ ብዙ ማለት ይቻላል--ከግለሰቡም በበኩሌ 

መልስ አልጠብቅም ። አላርፍ ካለ ግን ወገን ሁሉ ምሱን ያቀምሱታል--አይቀርም። ለዚህም ነው አደብ 

ቢገዛ የሚሻለው።  ገብረመድህን እንደ ሙቀጫ ተንከባሏል ። እናም ስአህያ ስትጠግብ አቡነ 

ዘበሰማያትን ትደግማለች የሚለውን የመንደሬን ተረት ላንሳና ስብሐት ነጋና ሌሎች ጸረ ኢሕአፓዎችን 

አስደሰትኩ ብሎ መዝቀጥንም በራሱ መርጧል ። ለማንኘውም ቢዝግም ይማር ይሆን በሚል በምሳሌ 

ማስተማር ደግ ነው ይባላልና  በመደምደሚያ መልክ እነሆ፤ 

 በዓለገ ቱፍ እንትበለ፤ ናብ ክዳኑ ። /ባለጌ ቢተፋ ልብሱ ላይ/ 

 ዝም ያላለ አፍ ዝንብ ይገባበታል ። 

 ትጠውያ ሞ ትጥውየካ    (ታዞራትና ትዞርብሃለች) 

 ብዙሕ ዘረባ፤ ዓጸባ  (ብዙ መናገር ችግር ያመጣል)። ና ለገብረ መድህንና መሰሎቹ ሁሉ 

የምትሆነው” ዘር ከልጓም ይጠቅሳል” ን አንስቼ ልሰናበት ። 

 

 

 

 

 


