
ሰሞኑን በፓልቶክ ቁጥር Aስር 
„ቆዳው ሳይሆን Eኔ ነኝ የምገማው“ 

 
ከበልጅግ Aሊ  
 

  ሰውየው ቆዳ ሊሸጥ ገበያ ይዞ ወጥቶ ሳለ ገዢ ይመጣና ቆዳውን ተመልክቶ ዋጋውን ለማጣጣል 
ብሎ ቆዳው ይገማል ይለዋል። ስግብግቡ ነጋዴ ለገንዘብ ቆምጦ Aይ ቆዳው Aደለም Eኔ ነኝ የምገማው 
Aለ ይባላል። የሰሞኑን የዶክተር ጌታቸውንና የAቶ መስፍንን የፓልቶክ ቃለ መጠይቅ ከዚህ የበለጠ 
ትርጉም ልሰጠው Aልችልም። ይህ Eንዴት ሆነ ልትሉኝ ትችሉ ይሆናል።Eስቲ ለማንኛውም ሰሞኑን 
ፓልቶክ Eንዴት ከረመ ።  

 
ሰሞኑን ፓልቶክ Eንደተለመደው በፖለቲካ ታምሶ ነው የከረመው። Eንደፋሽን ሆኖ 

የተቃዋሚዎች መከፋፈል በሽታ ከAንዱ ወደ Aንዱ Eንደ ወረርሽኝ በሽታ Eየተላለፈ ቆይቶ Aዲስ 
የተፈጠሩትን ድርጅቶች Aልፎ Aሮጌዎቹ ላይ ተጋብቶAል። Aብዛኛው የፓልቶክ ተሳታፊ የወያኔ 
የሙስና ገንዘብ ከAንዱ ወደ Aንዱ Eየተቀባበለ የግንቦቱን የህዝብ Aመፅ ለማፈንና የIትዮጵያን ህዝብ 
Eንደተለመደው ለመከፋፈል የታቀደ ተግባር ነው ሲሉ Aብጠልጥለውታል። ከሁሉም የሚገርመው ግን 
በAሁኑ ግዜ የማይረባ ምክንያት በመደርደር የቆዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን ሳይቀር ለወያኔ ተገዢ 
ለማድርግ የሚደረገው ጥረት በሰፊው መቀጠሉን ማንም ፓልቶክ የገባ የሚገነዘበው ይሆናል።ለወያኔ 
ለማደር የፈለጉ ሁሉ Eንደተለመደው በፓርቲ ላይ ፓርቲ ፣ በሬዲዬ ላይ ራዲዬ ፣ በፓልቶክ ክፍል ላይ 
የፓልቶክ ክፍል፣ በቤተ ክርስትያን ላይ ቤተ ክርስትያን Eየከፋፈሉ ወያኔ በሚፈልገው መሰረት ክፍፍሉን 
ተግባራዊ ያደርጉታል። 

 
Aዲስ ከIሕAፓ ወጣን የሚሉት ግለሰቦች Aዲስ ፓልቶክ ክፍል ከፍተዋል። ይህ ተግባራቸው 

Eንደኔ የወያኔን ሲቪሊቲ ክፍልና ፀረ IሕAፓ የሆነውን የደርግ ነፍሰ ገዳዮች  በብዛት የተሰበሰቡበት 
ክፍል ስላስደሰተ በAዲስ በተከፈተው ክፍል ድጋፋቸውን ሳይደብቁ ሰጥተዋቸዋል። ከዚህም ባሻገር 
የIሕAፓ ታሪክ በAንዳንድ የፓርቲው ጠላቶች በEዚሁ Aዲስ በተቋቋመው ክፍል ሲበከል Eነዚህ 
Aሁንም ከIሕAፓ የወጡት Aነስተኛ ቡድኖች ተቃውሞ መስማትን መርጠዋል።  ከዛም በመቀጠል 
የተቃወማቸውን ሁሉ የንፅሁ Iትዮጵያውነት ማEረግ መግፈፍ በመጀመር ከዚህ በፊት በዚህ ተግባር 
ከተካኑት ጋር የጋራ ግንባር በመፍጠር የድጋፍ የትብብር ንግግሮችን ስናዳምጥ ከርመናል።በዚህ ሳምንት 
ከIሕAፓ የወጣው ቡድን ግፋኝ ሄዶ ብዙ የቀይ ሽብር ተዋንያን የሚገኙበት ክፍል ውስጥ ቃለ መጠይቅ 
ስጥቶAል።  

 
Eነ ዶክተር ጌታቸውና Aቶ መስፍን የቀይ ሽብር ተዋናያን የሆኑ Eንደነ ብዙ ወንድማገኘሁ 

ባለሁበት ቦታ በነዚህ ጨካኞች ህይወታቸው ያለፈውን  የቀድሞ ጓዶቻቸውን ክደው፣  በIሕAፓ ስም 
በወያኔ Eስር ቤት የሚማቅቁትን Aዋርደው ምንAልባት ደጋፊ Eናገኛለን በማለት Aስሩን ሲቀባጥሩ 
ተሰምተዋል።ይህ ታዲያ ምንያህል Eራስን ማዋረድ ነው? ይህ ነው የሰለጠነ ፖለቲካ ማለት? ይህ ነው 
ግንባር መፍጠር ማለት? ይህ ነው ቆስለንለታል፣ሞተንለታል ለምንለው ፓርቲ ታማኝ መሆን? Eንዲህ 
Eራስን መጣልና በጣም በፓልቶክ Aለም ከተናቁ ተሳዳቢ ቦዘኔ ግለሰቦች የቤት ስራ መቀበል ይህ „ Eኔ 
ነኝ Eንጂ ቆዳው Aደለም የገማው“ ከሚለው ነጋዴ ንግግር የተለየ ሆኖ Aላገኘሁትም።Eነዚህ ግለሰቦች 
ደጋፊ Eናገኛለን በማለት Eራሳቸውን ሲሰድቡ መዋላቸው ነው ከሁሉም በላይ ታዛቢን ሲያስደንቅ 
የዋለው።በተለይ በዚህ ቡድን ውስጥ በደርግ ዘመነ መንግስት Aካላችን ጎደለ፤ ተሰቃየን፣ Eያሉ 
በየAደባባዩ ሲጮሁ የነበሩት ግለሰቦች ከምኔው ቁስላቸው ጠጎ ፤ ጥላቻቸው ተፍቆ ለዚህ መብቃታቸው 
ምን ያህል Eራሳቸውም ሆነ Aላማቸው ተወዛዋዥ Eደሆኑና Eንደነበሩ ግልፅ ያሳየናል።  

 
Eነጌታቸውና Eነመስፍን ሌሎችም ጭምር ወዳጅ በሚፈልጉበት በዚህ መድረክ ላይ IሕAፓ 

ይውደም፣ ቀይ ሽብር ትክክል ነበር Eየተባለ ሲነገር Eንደነበር የምናውቀው ነው። ዛሬ ደግሞ IሕAፓን 
ለማፍረስ ከውስጥ የተነሱት ከነዚህ የIሕAፓ ጠላቶች ጋር የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል መፈክር 
ግንባር ለመፍጥር መሞከራቸው ሌላ ግምት ውስጥ ያስገባናል። ወያኔም ከፍተኛው ጠላቱ IሕAፓ ስለሆነ 
ከወያኔ ጋር ደግሞ ነገ ሲቪሊቲ  የሚባለው የወያኔ የፓልቶክ ክፍል ቢሄዱ መደነቅ Aይኖርብንም።   

 
ብዙዎቻችንን የዚህ የፓልቶክ ክፍል ውይይትን የሰማን ሁሉ በዚህ መድረክ በመገኘት   ደጋፊ  

ለማሰባሰብ የሚደረገውን ጥረት ምን ያህል የደጋፊ Eጦት የEነ ዶክተር ጌታቸውን ክፍል 
Eንዳንገበገባቸው የሚሳይ ነው። ነገ ደግሞ ደጋፊ ለማግኘት የወያኔን ዘረኝነትን ቢምኑ መደነቅም 
Aይኖርብንም። ይህንን ደግሞ የጀመሩ Eንዳሉ Aንዳንዶቻችን የምናውቀው ነው።   

 



ምን ይበሉ ምን ፣ ምን ያውሩ ምን የክፍሉ ታዳሚዎች የቆየውን ፀረ IሕAፓ Aቋማቸውን 
ለመለወጥ Aልፈለጉም። Eንዲያውም  ለEነዚህ ብኩን ግለሰቦችና Aዲስ Aቋቋምነው ላሉት „ዴIሕAፓ“   
Aንድ የቤት ስር ሰጥተዋቸው ተለያይተዋል ። ይኸውም ከEነርሱ ጋር ግንባር ለመፍጠር ጅማሮAቸውን 
በማድነቅ ግን IሕAፓን ለማፍረስ የሚደረገው ጥረት Eነ ዶክተር ጌታቸው፣ Eነመርሻ ዮሴፍ ቀድመው 
Eደገለፁት Eንዲገፉበት፣ ወደፊት Eንዲቀጥሉበት Aሳስበዋቸዋል።ይህቺ ነች የሰላለሳ Aምስት Aመት 
የትግል ልምድ፣ ይህቺ ነች Aድርባይነት ፣ ይህቺ ነች ግልፅነት፣ በጠላት Eግር ስር Aጎንብሶ ይቅርታን 
መለመን ፣ በEኩልነት ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር ለመጀመር መለመን። ተዋርዶ ማዋረድ። ይህንን ያቺ 
ስንት ጀግና የተሰዋባት ምድር ይህንን ግዜ ምን ብላ ጮሃ ይሆን። Eነዚያ ለነጻነት ሲሉ ህይወታቸውን 
የገበሩ ጅግኖች ይህንን ቢሰሙ ምን ይሉ ይሆን? በዙ ወንድም Aገኝ ያስገደለችው ወጣት ገዳይህ ይቅርታ 
ተለመነች ቢባል ምን ይሰማው ይሆን? 

 
 ይህንን በሚመለከት IሕAፓን ለማፍረስ ይህንን ጉዳይ ለማስፈፀም ይችላሉ ወይ? ብዬ ሳስብ 

ግን IሕAፓን ያሁሉ የቀይ ሽብር ተዋናያን ያላጠፋው ፣ያ ሁሉ የወያኔ ዘረኛ ያላጠፋውን Eነዚህ 
መሞከራቸው IሕAፓን ያጠናክረዋል Eንጂ Aያደክመውም። ዛሬ ከIሕAፓ የተለዩ ብዙ የቀድሞ 
Aባላት በገፍ ወደ ድርጀቱ Eየተመለሱ መሆኑም ነው ዛሬ በየቦታው የሚሰማው። ማንም Eነዚህን 
የስልጣን ጥመኞች Eንደ IሕAፓ ካሁን ወዲህ Eንደማይቀበላቸው ግልጽ ነው። ለዚህም ይመስለኛል 
ምን Aልባት ቢቀበሉን ብለው Eዚህ ክፍል ሄደው መግለጫ መስጠት የሞከሩት።  

 
ከሁሉ የሚያስገርመው ደግሞ በዴIሕAፓ ነኝ በሚለው ክፍል በደርግ Aካላችን ጎድሎAል፣ 

ጓዶቻችንን Aጥተንበታል፣ ብዙ ተሰቃይተናል ሲሉ የነበሩ፣ ከነዚህ ከAዲሱ ጓዶቻቸው  ምን Eንደሚጠብቁ 
ነገ ተነጎዲያ Eንደሚያስረዱን Eንጠብቃለን። Eውን Eነ ብዙ ወንድም Aገኝሁ Eንደሚናገሩት Eነዛ 
ወጣቶች የተሰውት ፀረ ህዝብ ሆነው ነው?Eውን Eነዛ ሰማEታት የተሰውበት Aላማ Eዛ ክፍል ውስጥ 
Eንደሚነገረው ነው? ወይስ ምን ታስቦ ነው Aደባባይ ላይ ያንን ሁሉ ውርደት መቀበል? ይህንን ጥያቄ 
መመለስ ካልቻሉ ለስልጣን Eሩጫ ፣ ለግል ጥቅም Eርኩቻ ሲባል Eንደዚህ Aይነት ወራዳ ተግባር ውስጥ 
መዘፈቅ ምን ያህል Aስከፊ ተግባር ነው። 
 
 

 Eነዚህ ጥያቄዎች መመለስ ካቃታቸው ግን ያን ሲኮሩበት የነበረውን ታሪካቸውን ፣ ያንን የተሰዉ 
ጓዶቻቸውን ገድል፣ ያ Aካላችን ለAገራችን ጎድሎል ብለው በየቦታው ለመናገር ይኮሩበት የነበረውን 
ታሪካቸውን ክደው በጠላት ካንፕ ውስጥ መግባት የተነሱበትና ከIሕAፓ ሊያስወጣቸው ያስቻላቸው 
Aላማ ከሆነ ደግሞ የሚያፍሩበት ጉዳይ ስላልሆነ በግልፅ ወጥተው ሊያስረዱን ይገባል። ከAሁን በኃላ ግን 
በዛ ስም ለመነገድ ምንም ብቃት Eንደሌላቸው ማወቅም ይገባል።  
 

ለኔ ዛሩ የሁለተኛው የቀይ ሽብር ጉዞ Eንደተጀመረ ግልፅ ነው። ፍርሃት በልባቸው ያደረ የዚህ 
Aናሳ ቡድን Aባላት በIሕAፓ ውስጥ በነበሩበት ግዜ የሚያውቁትን ሚስጥር ለመስጠት ወደ ኃላ 
Eንደማይሉ የተነሱበት የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው ብለው ያነገቡት መፈክር ግልጽ ያደርገዋል። ነገ 
በAገራችን ውስጥ የIሕAፓ Aባላት Eየታደኑ Eንደቀይ ሽብር ወቅት በየመንገዱ ሊጣሉ የሚችልበት 
ሁኔታ Eንዳለ በዚህ ክፍል ያሉ Aባላት የከፈቱት የፓልቶክ ክፍል ሄዶ መስማት ነገሩን ግልፅ 
ያደርገዋል።   

 
በስተመጨረሻም በAሁኑ ግዜ በድርጅቱ ውስጥ የማይሳተፉ የቀድሞ Aባላትን ላሳስብ የምወደው 

ቢኖር ይህንን የውርደት ተግባር በመመልከት በህይወት ዘመናችን ዳግም ቀይ ሽብር Eንዳንመለከት ፣ 
ብዙ ጓዶቻችን የተሰውለት ድርጅት በAንዳንድ የስልጣን ጥመኞች Eንዳይዳከም ለማድረግና ብለንም 
ለሃገራችን ከወያኔ Aስቃቂ Aገዛዝ ነፃ ለማውጣት IሕAፓን በማንኛው መንገድ መርዳት Aስፈላጊ 
መሆኑን ተገንዝበን መፈፀም ያለብንን ነገ ዛሬ ሳንል መፈፀም Eንዳለብን Aሳስባለሁ።  

 
ድል ለIትዮጵያ ህዝብ  
 
 
በልጅግ Aሊ   


