ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ
አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ
ከአቶ ሰውየው (ሰሜን አሜሪካ)
ለያሬድ ጥበቡና መሰሎቹ ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል ያደረገ የትግል ማዕበል
እንደምታው ምን ሊሆን እንደሚችል ላልገባቸው

አባቶታቻችን ኢትዮጵያን ያስረከቡን ከሩቅ ከሚመጡም ሆነ ከቅርብ ካሉ የሀገር ጠላቶችና
ባንዳዎች ጋር ተናጭተው ከብረት የጠነከረ ዕምነትና ጽናት በመካከላቸው ሰንቀው ደፋርና አሰባሳቢ
መሪዎቻቸውን ከፊት አስቀድመው ነበር። ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ከወያኔ ጋር ያደረግነው ትግል
ትልቁ ድክመት ሁነኛ መሪዎችን ከፊት አስቀድመን አለመገኘታችንና በኢትዮጵያውያን መካከል
መተማመን መገንባት ስላቃተን ነው። የሚያሳዝነው ጠንካራ መሪዎች ሳይኖሩን ቀርቶ ሳይሆን ዕውነተኛ
መሪዎቻችንና አስመሳዮቹን አበራይተን እንዲመሩን ማድረግ አለመቻላችን ነው። የገነባናቸው ድርጅቶች፤
ስብስቦችም ሆነ የሕብረት ቅንጅቶች መፈረራረስ ምክንያቶች ተመራርጠው እራሳቸውን መሪ ብለው
ከመሃላችን የሚሽሎከሎኩ ለወያኔ የሚያመቻቹን ከፋፋዮች (በኢትዮጵያውያን መካከል መተማመን
እንዲጠፋ የረዱ)፣ የወያኔ አድርባዮች፣ ከሃዲዎችና ድርጅት አፍራሾች (አንጀኞች)፤ አንዳንዶቹም ስውር
የወያኔ ወይም የውጭ እጅ ተንኮል ሴራ አስፈጻሚዎች ማንነታቸውን ሳናጣራ መሪ ብለን ሃላፊነት
እየጣልንባቸው ለመሆናቸው አያጠራጥርም።
ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝ አቶ ያሬድ ጥበቡ በፈረንጆች ቀን አቆጣጠር ኦገስት 10 ቀን
“አስቸኳይ መልእክት! ይድረስ ለብአዴን አመራር” በሚል ርዕስ ያሰራጨውን መጣጥፍ አስመልክቶ
ነው። ይህንኑ ጽሑፍ ከዚህ በታች አያይዤዋለሁና ያንብቡት። የአቶ ያሬድ ጥበቡን ማንነት በዚህ ጽሁፍ
ማቅረብ ዓላማዬ ባይሆንም ምናልባትም ማንነቱን የሚያንጸባርቁ ቃለ መጠይቆችንና መጣጥፎችን ከዚህ
በታች አድራሻቸውን በማስቀመጥ ወይም መጣጥፎቹን አቅርቤአለሁ።
ያሬድ ጥበቡን በኢሕአሠ (የኢሕአፓ) ጦር በወልቃይት እንደነበረ የምናውቅ በኢሕአሠ ውስጥ
በአንጀኝነት እነ ታምራት ለይኔ፣ በረከት ስምዖንና የመሳሰሉት የበለሳውን ሪጂን የኢሕአፓ ጦር አፍርሰው
ከ 37 ዓመታት ዓመታት በፊት ወደ ወያኔ በፈረጢጡትበት ጊዜ፣ ያሬድ ጥበቡ ሪጅን አንድ (ጠለምት)
ከነበሩ በታኞች ጋር ተመሳጥሮ ድርጅቱን ከውስጥ ከሚቦረቡሩት ውስጥ አንዱ የነበረ ሲሆን
መጨረሻውም ትግራይ ድርስ በግሉ ሄዶ ከነብረከት ጋር የተቀላቀለ ከሃዲ ነው። ለብዙዎቻችን ያሬድና
መሰሎቹ ውስጥ ለውስጥ ይሽሎከሎኩ የነበሩ ድርጅት አፍራሽ አንጃዎች እንደነበሩና አብዛኛዎቻችን
ባልገባን ነገር ድርጅታችንን ጥለን ለምሳሌ በአርማጭሆ የነበረው ታጋይ ጦር የሚታገልበትን መሣሪያ
ቀብረሮ ወደ ሱዳን እንዲሰደድና ተመልሶ እንኳ ወደ ትግሉ ውስጥ እንዳይገባ ምክንያት የሚደረድሩልን
የነበሩ ሲሆን፤ የተቀበረው መሣሪያ እንኳን ከፍርሻው በኋላ ትግሉን ለማስቀጠል የወሰኑት ወገኖች
እንዳይጠናከሩ የተቀበረውን መሣሪያ ለአካባቢው የአርማጭሆ ገበሬ ከመስጠት ይልቅ የሱዳንን መንግሥት
እየመሩ አምጥተው ያስወሰዱቱ የነዚሁ መሰል በታኞች የተኮመሰሰ ቁሻሻ ታሪካቸው ነው። የዚህን ዓይነት
የክህደት ታሪክና ንክኪ ያለቸው አስቀያሚ ታሪካቸውን በአሁኗ ወቅት እንድንረዳ ያደረጉን በቂ
ማስረጃዎችን ያገኝን ብዙ ወገኖች በሕይወት እንዳለንና እንደነ ያሬድ ጥበቡ አይነቶቹ ምንም ቢጽፉ ወይም
ቢያወሩ መልሶ መላልሶ ያው ትግሉን በወያኔ ማጅራት ያስመቱ ከሃዲዎች መሆናቸውን እስከ ህልፈታችን

አንረሳላቸውም። ለእንደኔ ዓይነቱ እነ ያሬድ ጥበቡ ኢሕአፓነታቸውን ያቆሙትና በቁመናቸው የሞቱት ያኔ
ድርጅቱን ያፈረሱ መስሏቸው ፈርጥጠው ወያኔ ውስጥ ገብተው ወያኔ የሆኑ ጊዜ ሲሆን፤ አለፍ አለፍ
ብለው ኢሕአፓ ነበርን ሲሉንም አያፍሩም። ለነሱ ኢሕአፓ ትግሉን ያቆመው ያኔ ነው ብለው ስለሚያምኑ
ኢሕአፓ እነሱ ከሄዱ በኋላ እስከ ዛሬዋ ሰዓት እየተዋደቀ እንደሆነ አይናገሩም። ከወያኔና ከሻቢያ
እንዲሁም ከሱዳንና ከአሜሪካ ጋር ሆነው ደርግ ከመውደቁ በፊት ኢሕአፓ ላይ የመዝመታቸውን
የሚያሣፍር ታሪክ ሲናገሩም አንሰማም። እንደነ ፀጋዬ ደብተራው ያሉ ብርቅዬ ጓዶቻቸው ተይዘው
በወያኔዎች ሲሰወሩና ውስጥ ለውስጥ ካለፍርድ ሲገድሉ ተባባሪዎች እንጂ ለአንዲት ደቂቃ እንኳን የደርግ
ፋሺሽቶች ለፍርድ በሚቀርቡባት ኢትዮጵያ ደርግን አጥብቀው የታገሉ የኢሕአፓ ታጋዮች ለፍርድ እንኳ
እንዴት አይቀርቡም ብለው መጠየቅ የተሳናቸው ማፈሪያዎች ናቸው።
የነያሬድ ጥበቡ ቡድን (በመጀመሪያ ኢሕዴን በኋላም ብአዴን የወያኔ ክርስትና ስማቸው)
መጨረሻቸውም ኢሕአፓነትን (ኢትዮጵያዊነትንና ሕዝባዊነትን) አውልቀው ጥለው ወያኔ የሰፋላቸውን
ጠባብ የዘረኝነት ፖለቲካ አራማጆች በመሆን እነሆ ለአለፉት 25 ዓመታት እንደወያኔ ሁሉ በኢትዮጵያ
ሕዝብ ላይ የመጡ መአቶች ለመሆናቸው ለብዙዎቻችን ግልጽ ከሆነ የቆየ ቢሆንም እሱን የመሰሉ ትግል
ገዳዮች ግን ያደረሱት ጥፋት ውርደትና ስፋት ለመገንዘብ ጥረት ሲያደርጉ አይታዩም። የነያሬድ ድርጅት
እኮ የኤርትራን ጥያቄ የኮለኒያል ጥያቄ ነው ብለው ልክ እንደ ወያኔ በጊዜው የኤርትራን መገንጠል አቋም
የያዙ ናቸው። ኢሕአፓን በሻቢያ ጥርስ ያስገባ ጥያቄ ማለት ነው።ዛሬ የኢትዮጵያዊነት አመጻ አስገምግሞ
ትልቅ ማዕበልና ኃይል ሆኖ ለመውጣት የሚያደርገው ማኮብኮብ እንደምታው ምን ሊሆን እንደሚችል
እንኳ ማየት የታወሩ አዋቂ ነን ባዮች ሆነዋል። ሰልፋቸውም ያው ከወያኔዎች ጋር ነው። የያሬድ ጥበቡም
“አስቸኳይ መልእክት! ይድረስ …” በሚለው የድሪቶ መጣጥፉ የብአዴን ጓደኞቹን እድሜ ሊቀጥል
ሲፍጨረጨር የሚያሳይ እንጂ የኢትዮጵያን ሕዝብ ትግል በቅጡ የተገነዘበም ያገናዘበም አይደለም።
በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ በሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምሥራቅ ደቡብና መሃል አገር
የሚያደርገውን የተናጠል ትግል ብዙም ያላስኬደው መሆኑን የተረዳው የሚመስልና አቅጣጫውን በህብረብሔራዊ መልክ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ኃይሉን የማሰባሰብ ምልክቶች በተለይም በጎንደርና በጎጃም
እንዲሁም በማህል ሀገር የምናያቸው እንቅስቃሴዎች ማሳየት ሲጀምሩ በወያኔ ሠፈር መረበሽንና
መፍረክረክን ሊያመጣ እንደሚችልም እንደ ቅምሻ እየታዘብን ነው። ይህ ትግል በሚደንቅ ሁናቴ አድጎ
የ1966ቱን ዓይነት ሕዝባዊ አምጽና አልገዛም ባይነት ሊያመጣ እንደሚችል በ66ቱ ጊዜ የነበርን ወገኖች
መተንበይ አያዳግተንም። ያ የ1966ቱ ዓይነት ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ደግሞ ከተነሳ ወያኔን ብቻ ሳይሆን ባገር
ቤትም ሆነ በውጪ ያሉትን የወያኔና የገንጣይ ተለጣፊዎችን፣ አድርባዮች፣ አንጃ ትግል ገዳዮችና
አስመሳዮች፣ የነፃ አውጪ ነን ባዮችንና ተባባሪዎቻቸውን፣ በሻቢያ ዕርዳታ የኢትዮጵያን ሕዝብ
እንታደጋለን የሚሉንን ከፋፋይ ኃይሎችንና መሰሎቻቸውን ሁሉ ጠራርጎ የሚሄድ ለመሆኑ
አያጠራጥርም።
የያሬድ ጥበቡ አስቸኳይ መልዕክት የታይታኒክ መርከብ ላይ የነበረው የባለ 8 ሰዎች የሙዚቃ
ባንድ ከመስጠማቸው በፊት ይጫወቱት ነበር የሚባለው ሙዚቃ ዓይነት ነው። በነገራችን ላይ ሁሉም
የሙዚቃው ተጫዋቾች ተሳፋሪውን ለማረጋጋት በሚል ሙዚቃቸውን ሲጫወቱ እንደሌሎች ተሳፋሪዎች
የማምለጫ ጀልባዎች ላይ ሳይወጡ እዚያው ስጥመው እንዳለቁ ሲነገር፣ ለምን ጸንተው እንደቀሩ ብዙ
ያነጋገረ ጉዳይ ነው። የታይታኒክ አዛዥ ሊያስገድዳቸው እንደማይችል ግን ይታወቋል።
የሕዝብን ብሶት ያወቁ ከሕዝብ ጎን የመቆሙ ዕድልና የጊዜ ገደብ አጭር ነው። የመሰላቸው
ሊመጣ የሚችለውን ሕዝባዊ አምጽ ለመገደብ ወይም በሌላ መልክ ያለውን የበሰበሰ ሥርዓት ጠጋግኖ
ለማስቀጠል ወይም ደግሞ በሌሎች በተራቡ ዘረኞች ለመተካት የመፍጭርጨር ምልክቶችን ሲያሳዩ
በያቅጣጫው የምንታዘብበት ጊዜ ደርሰናል። በሀገርም ሆነ በውጪው ያሉ ጸረ-ኢትዮጵያ ክፍሎች

አይፈነቅሉት ድንጋይ ወይም ሕዝባዊውን ማዕበል የማቀዝቀዝ እንቅስቃሴ ርብርቦሽ እየባሰ እንደሚመጣ
አንጠራጠርም።በወያኔም በኩልም እንዲሁ። ሁሉም የሕዝቡን ትግል ደጋፊ ከኛ በላይ ላሣር
ጡሩምባቸውንና አታሞቻቸውን መደለቃቸው አይቀሬ ነው። በነገራችን ላይ የ1966ቱን የሕዝብ መነሳሳት
ለማኮላሸት የተለያዩ ጊዚያዊ ምንግሥታት ለምሳሌም የልጅ እንዳልካቸውና የልጅ ሚካኤል ዕምሩ
ዓይነትም ብቅ ብለው ጊዜ እንስጣቸው በሚባልበት ጊዜ ሕዝቡ “ጉልቻ ቢላዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም” ነው
ያላቸው። የደርጉንም መንግሥት እስከ ወደቀበት ድረስ በከፍተኛ መስዋዕትነት ታግሎታል።
በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር እየተነሳሳ ያለውን ሕዝባዊ አምጽ ናፋቂዎችና ደጋፊዎች
የደስታና የተስፋ ጊዜ ሲሆን፣ ለዘረኞችና ለአፍቃሪ ወያኔዎች፣ በውጭ ኃይሎች ድጋፍ ሥልጣን ላይ
እንወጣለን ብለው ለሚቋምጡ ሁሉ የሚርበተበቱበትና ቀለማቸውንም ቀያይረው የሕዝቡን ትግል
የሚደግፉ መስለው ያው የጠነዛ ዘዴአቸውን ከመግፋት ወደ ኋላ አለማለታቸውን ለታዘብን መልዕክታችን
“ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ
አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ።” ነው።
ስለሆነም ያሬድ ጥበቡና ሌሎች ትግል ገዳዮች የፈለጋቸውን ቢለቀልቁ፣ እነ ዶ/ር በሉን ኦነግን
ከግንቦት ሰባት ወይም ውሽልሽል ህብረት ቢሉ፣ በየምሽቱ የዘርና ያካባቢ ድርጅት እያድበለበሉ ሕዝቡን
በመደገፍ ስም ገንዘብ ቢያሰባስቡ፣ ተጠያቂነት አይቀሬ፣ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀሬ፣ ሂሳብ መወራረድ
አይቀሬ ነው። የተነሳሳውን የኢትዮጵያ የሕዝብ ሊያቆም የሚችል ምንም ዓይነት ኃይል እንደማይኖር
አልጠራጠርም። ለመሆኑ እኒህ ወገኖች ያለውን ተጨባጭና ነባራዊ ሁናቴ ገምግመው አጢነውታል?
በአሁኑ ሰዓት በሰሜን ጎጃምና ጎንደር የመንግሥት መዋቅሮች እየፈራረሱ በሕዝባዊ መዋቅሮች እየተተኩ
እንዳሉ ተረድተው ይሆን? በበኩሌ ይሄ ሁሉ የ1966ቱን ዓይነት ዓምጽ መለኮስ አብሣሪ ነው። አዎን! ወያኔ
በኃይል ሕዝቡን ለማንበርከክ መጣሩ አይቀርም፣ ነገር ግን የሕዝቡን ልብ በኃይል መሣሪያ አያገኛትም።
አንዳንዶች ያለውን የሕዝብ መነሳሳት የሚመራው ድርጅት የለም፣ አንዳንዶች ደግሞ ይሄ ድርጅት
እየመራው ነው የመሳሰሉትን ሲዘምሩ እንሰማለን። በ1966ቱ የነበርን ከታሪክ እንደምናውቀው በዚያን
ወቅትም ድርጅት አልነበረውም። ግብታዊ ነበር የሚባለውም ለዚህ ነው። ከታሪክ እንደምንማረው ግን
በአጭር ጊዜ ውስጥ ከመካከሉ ያሉ ሕዝባዊ ድርጅቶችን አቅፎ ብቅ እንደሚል አንጠራጠርም። የሕዝብ
መነሳሳት በሚጧጧፍበት ወቅት የኃይል ሚዛን በግልጽ ወደ ሕዝብ የሚደፋበት፣ ያለው ሥርዓት መግዛት
የማይችልበት ስለሚሆን ሕዝቡ ከመካከሉ ድርጅቶችንና መሪዎችን ያወጣል። የኔ ነው የሚላቸውን ለይቶና
መርምሮ ከሕዝብ ጎን የቆሙ ድርጅቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያቅፋል። የነብር ጭራ አይያዙ ከያዙ ግን
አይለቁም ነው ነገሩ። ዋናው ቁም ነገር ኢትዮጵያዊነቱን ማስረገጡ ነው!
የያሬድ ጥበቡ ለብአዴኖች ምክር መሳይ መጣጥፍ ጊዜው ካለፈበት የቆየ ሲሆን፣ በጎንደርና
በጎጃም ብአዴኖች ነበረን የሚሉት መዋቅር ከሕዝቡ ጎን እየተሠለፈ ወይም ተባጣጥሶ በሕዝብ ቁጥጥር
ውስጥ እየዋለ እንደሆነ እየሰማን ነው። ይህንን የሕዝብ እንቅስቃሴ ደግሞ በሌላው ክፍል ለብቻው
እየተነሳ የሚመታው ሕዝብ በአንክሮ ትምህርት እየወሰደበት እንደሆነ አንጠራጠር። በስነልቡናዊ ፍርሃት
ተሸብቦ የነበረው ሕዝብ የጭቆና ሰንሰለቱን በጣጥሶ ሲነሣ ሊያቆመው የሚችል ኃይል የለም። ለማቆም
የሚሻ ሁሉ ደሙ ደመ ከልብ ይሆናል። አማራጩ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ከሕዝቡ ጎን መሰለፍ ብቻ!
አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር እንሰባሰብ!
ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል!
አቶሰውየው (ሰሜን አሜሪካ)

አስቸኳይ መልእክት! ይድረስ ለብአዴን
አመራር
ያሬድ ጥበቡ
የትግራይ ማህበረሰብ ውስጥ ለወቅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ምላሽ ተደርጎ የሚታየው ብአዴን በነፍጠኞች
ተይዟል፣ መሪዎች መመንጠር አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን የድርጅቱ ልሳኖች ከሰሞኑ ዘግበዋል። በመሆኑም
እነ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አልሰሙ እንደሆነ በመቐለ ቤተመንግስት እየተደገሰላቸው ያለውን ፍጅት
ከወዲሁ አውቀው በጀመሩት ከህዝብ ጋር የመወገን ትክክለኛ ፖሊሲ ከዚህ ከተደገሰላቸው እርድ እንዴት
መዳን ይቻላቸዋል? ባለፉት 40 አመታት ህወሐትን ከቅርብም ሆነ ከሩቅ እንዳጠናት ሰው የሚከተሉትን
ምክሮች መሰንዘር ይጠበቅብኝ ይመስለኛል። ከተሰነዘረባቸው አደጋ ለመዳን የብአዴን መሪዎች
የሚከተሉትን እርምጃዎች በአፋጣኝ መውሰድ ይኖርባቸው ይመስለኛል።
1. የክልል ምክርቤቱን ስብሰባ ጠርተው፣ ያለምክርቤቱ ጥሪ ወደክልል የገቡትን የአግአዚና ፌዴራል ፖሊስ
ሀይሎች ክልሉን በአፋጣኝ ለቀው እንዲወጡ ውሳኔ ማሳለፍና፣ ይህንንም ለህዝቡ በመገናኛ ብዙሀን
ማስተላለፍ
2. በዚሁ የክልል ምክርቤት ስብሰባ ወቅት የመከላከያ ሰራዊቱ በሃገር ውስጥ ፓለቲካ እጁን እንዳያስገባና፣
ብቸኛ ተግባሩ ሃገሪቱን ከውጪ ጠላት መከላከል መሆኑን ግልፅ ማድረግ፣ እግረ መንገዱንም የመከላከያና
ደህንነት አመራሩ የሃገሪቱን ብሄራዊ ተዋፅኦ የተከተለ እንዲሆን ጥያቄ ማቅረብ፣
3. በብአዴን ውስጥ ተሰግስገው ለህወሐት የሚሰልሉ እንደ ካሳ ተክለብርሀን፣ ታደሰ ካሳ፣ አለምነው መኮንን
ወዘተ የመሳሰሉትን የአመራር አባላት ከአባልነታቸው ማገድና ካስፈለገም ወደ እናት ድርጅታቸው ህወሐት
እንዲመለሱ ፈቅዶ ማሰናበት
4. የኢህአዴግ አመራርና አደረጃጀት የብሄረሰቦችን ተዋፅኦ የጠበቀ እንዲሆን ማድረግና፣ የህዝብ ቆጠራውን
ተከትሎ፣ የኢህአዴግ አመራር 34% ኦሮሞ፣ 28% አማራ፣ 6% ትግራዋይ ወዘተ እንዲሆን ውሳኔ
ማስተላለፍና ለተግባራዊነቱ መታገል
5. ከአማራ ክልል የተወሰዱትን የድንበር መሬቶች ለማስመለስ መወሰንና፣ ይህንኑ ውሳኔ የሚከታተል
ከተቀሙት ቀበሌዎች ነዋሪዎች፣ ምሁራንና፣ የፖለቲካ ልሂቃን የተውጣጣ ግብረሃይል ማቋቋም
6. የክልሉን ፕሬዚዳንትና ሌሎች በህዛባዊ ወገንተኝነታቸው የሚታወቁ የብአዴን አመራር አባላትን ካልታሰበ
የህወሐት አፈናና እገታ ሊታደግ የሚችል ጥበቃ እንዲደረግላቸው አስፈላጊው የሰው ሃይልና የፋይናንስ
ምደባ እንዲረግ መወሰን። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ፣ የክልሉን ልዩ ሃይል የጥበቃ አቅም ማጎልበት፣
አስፈላጊውን ሥልጠናና ትጥቅ እንዲያገኙ መወሰን፣
7. የክልሉ ህዝብ ነቅቶ ለመብቱ ቀናኢ ሆኖ ዘብ እንዲቆምና በእለት ተእለት ህይወቱ አዛዣና ናዛዥ መሆኑ
እንዲሰማው፣ ባለፉት 25 አመታት ተግባራዊ ሲደረጉ የቆዩትን ከህወሐት የተወረሱ የአፈና አሰራሮች
ለማጥፋት በክልሉ ሸንጎ ላይ ለህዝቡ ቃል መግባት
8. ብአዴን የሚመራው ክልል ተነጥሎ እንዳይቆምና፣ ህወሐት ሌሎቹን ክልሎች ይዞ እንዳያጠቃው፣ ሌሎቹን
ክልሎችም የሚመሩት አባላት የቀድሞ የኢህዴን አባላት እንደነበሩ በማስታወስ፣ በተለይ የኦሮሚያ ክልል
አስተዳዳሪዎች ለተመሳሳይ አላማ እንዲቆሙ የወንድማማችነት ግንኙነት መፍጠር፣ የትግል ህብረትን
ማጠናከር
9. በአንዳንድ ቦዘኔዎች ወይም በራሱ በህወሐት ሰርጎ ገቦች በትግራዋዮች ላይ የተናጠል ዘር ተኮር እርምጃ
እንዳይኖር ነቅቶ መጠበቅ፣ አዝማሚያው በታየበት ሁኔታ ሁሉ እርምጃ መውሰድ፣
እነዚህንና መሰል እርምጃዎችን በመውሰድ የብአዴን አመራር የራሱን አንገት ከተሳለለት ቢላዋ ከማዳን
አልፎ፣ ያለምንም ድርጅትና አመራር ጭቆና ስላስመረረው ብቻ እምቢ ለመብቴ ብሎ ለመስዋእትነት
የተሰለፈውን የክልሉን ህዝብ ከእልቂት ከማዳንም አልፎ፣ ኢህአዴግ ራሱ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን
እድል ሊከፍት ይችል ይመስለኛል።
ይህን ማድረግ አቅቶት ግን የብአዴን አመራር ካመነታ፣ ሳያታሰብ እንደ መብረቅ ብልጭ የሚለው የወያኔ
ሰይፍ አናቱን ሊጨፈልቀው ይችላል። ለብአዴን መሪዎች ግልፅ ሊሆንላቸው የሚገባው ነገር፣ ወያኔ
ከውልደቱ እስከዛሬም ድረስ የብዙ ድርጅቶችን አመራርን ደም እየጠጣ ያደገ የተመነደገ ድርጅት ነው።
በጥቅምት 1968 ዘገብላ በተባለ ቦታ ቲ ኤል ኤፍ የተሰኘውን የትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅት አመራር
አባላት “ኑ ድርጅታዊ ውህደት እንፈፅም” ብሎ ከተሰበሰቡ በኋላ እዚያው አፍኖ በመግደል ደም ከጠጣ

ጀምሮ በደም አበላ እንደተዘፈቀ የኖረ ሀይል ነው። የብአዴን አመራርም ደም የመጨረሻው አይሆንም።
እንግዲህ ግማሽ እርግዝና የለም። የክልላችሁ ህዝብ ሁኔታ ኣሳዝኗችሁ መጠነኛ ወገንተኝነት በማሳየታችሁ፣
በወያኔ የተዘጋጀላችሁ መልስ እርድ መሆኑ ይፋ ተደርጓል። ባለፉት 25 አመታት እንደታዘብኩት ወያኔ
አንድ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ትግራይ ኦንላይንና አይጋ ፎረም በተባሉ አፈቀላጤዎቹ መድረክ
ለፈረንጆቹ የሚሆን መረጃ መሰል ትንተና በእንግሊዘኛ ይፅፋል፣ ከዚያ በቀናት ውስጥ የማያዳግም እርምጃ
ይወስዳል።
አይጋ ላይ የወጣውን የመቐለ ፅሁፍ አንብቤ ይህን ምላሽ ስፅፍ ማምሸቴ የብአዴን ወገኖቼ እጣ ስላሳሰበኝ
ነው። ከህዝብ ጎን ስለቆሙ ለምን ይታረዳሉ በማለት። የብአዴን መሪዎች ዛሬ ለሚገኙበት ህዝባዊ
ወገንተኝነትና በመቐለ ቤተመንግስት ለተሳለላቸው የእርድ ካራ፣ ባለፉት 25 አመታት ተስፋ ባለመቁረጥ
አንድ ቀን ከህዝባችሁ ጎን እንደምትቆሙ የተመሰረታችሁበትን ህዝባዊ መሰረት እንደ ተስፋ መልህቅ
በመያዝ፣ “እኔ የማውቃቸው የኢህዴን ልጆች ለጠባብ ብሄርተኝነት እጃቸውን አይሰጡም” በማለት በስደት
ስመሰክርና ስከራከር ቆይቻለሁ። የጎንደር ህዝባዊ እምቢተኝነት ላይ ከወያኔ ጋር ተዳብላችሁ ሳትወገዙ፣
የናንተም ልዩ ሀይል በህዝቡ ላይ ሳይተኩስ አብራችሁ ቆማችሁ ሳይ የተሰማኝን እርካታ በቃላት የምገልፀው
አይደለም። ሞትን አሸንፋችሁ እንደተነሳችሁ ያህል ነው የተሰማኝ። አሁንም የተጣለባችሁን ጋሬጣ
አልፋችሁ በዓይነ ስጋ ለመተያየት ያብቃን። ከህዝቡ ጎን ቆማችሁ ሰማእት ብትሆኑም፣ ስማችሁ ከመቃብር
በላይ ይውላል። ተጭበርብራችሁ ግን የወያኔ እርድ ካራ ስር እንዳትወድቁ አደራዬ ጥልቅ ነው። ከክፉ
ይሰውራችሁ።

ኢትዮሚድያ - Ethiomedia.com
August 10, 2016

ከኢቲቪ ምስሎች በስተጀርባ
የሚዲያ ትንተና - በያሬድ ጥበቡ
ዳያሰፖራ ውስጥ በምንኖረው ኢትዮጵያውያን መሃል የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሕይወትና ሞት
እንዳከራከረን ኖሮአል ። ሰሞኑን ደግሞ የሽኝት ስርአታቸው ሌላው ድራማ ነው ። ዛሬ 10ኛ ቀኑን
የያዝው ይህ ድራማ ራሱን ለፖለቲካ ትንታኔ በሚያውስ መልኩ እየተተወነ ይገኛል ። የጠቅላይ
ሚኒስትሩ አስከሬን ቦሌ አየር ማርፊያ ሲደርስ፣ የኢቲቪ ካሜራ ትኩረት አቶ በረከት ላይ ስለነበረ፣
“የመለስ መንግስት ወራሸ ሰለሆኑ መሆን አለበት” የሚል ትርጉም ነበር የሰጠኝ ። የወያኔ አመራር
አባላትን ለማየት ብሞክር ከስዩም መስፍን በቀር አንዳቸውም አይታዩም ። “እየዶለቱ ቢሆን ነው
ቦሌ ያልተገኙት” ብዬ ከራሴ ጋር ተሟገትኩ ። የሃዘኑ ትርኢት ቀጠለ፣ ሆኖም የነዚህ የወያኔ ቱባ
ባለስልጣኖች ክስመት እተጋነነ ሄደ ። ወዴት ገብተው ይሆን ብለን ስንጨነቅ፣ ዕድሜ ለአውራምባ
ታይምስ፣ የመለስ ወንድም ቤት ሐዘን መቀመጣቸውንና፣ አቦይ ስብሃት “መለሰ ብቻውን አይደለም
የሞተው፣ ወያኔን ቀብሮ እንጂ ነው!” እያሉ ማንባታቸውንና በጠባብ ብሄርተኝነትና በሙስና
እየተከሰሱ ከድርጅቱ የተባረሩትንና የተሰናበቱትን ሁሉ ማሰባሰብ መጀመራቸውን ሰማን ። ከዚህ
ዜና ብስረት በሁዋላ ደግሞ የሚከተሉተን የሚዲያ ትዝብቶች ለማድረግ ቻልን ።
በሚቀርቡት የመለስ ገድሎች ሁሉ፣ ተሓህት፣ ህወሓት፣ ወያኔ የሚባሉ ድርጅቶች ውስጥ የታገሉና
የመሩ መሆናቸውን በሚያስረሳ መልኩ፣ መለስ ከኢህአዴግና ኢትዮጵያ ጋር ብቻ ተዳብለው
እንዲታዩ ተደረገ ። ከጎንደርና ወሎ ገበሬዎች ጋር ሲወያዩ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ይበልጥ አመዘኑ
። ስለ ስውዬው ማንነትም ሰብዕናቸውን የሚመሰክሩት እነ ስብሃትና አባይ መሆናቸው ቀርቶ እነ
ሬድዋንና ኩማ ሆኑ ። የወያኔ መሪዎች ወይ አኩርፈው አንተባበርም ብለዋል፣ ወይም ኢቲቪ
መንደር ድርሽ እንዳይሉ ታግደዋል ። መለስ የብሄረሰቦችን እስር ዘለው ለኢትዮጵያ ሴቶችና
ወጣቶች ህይወታቸውን የሰጡ ታጋይ ሆነው ቀረቡ ። በዚህ ሁሉ መሃል የወያኔ አንጋፋዎች ምስል
ተዳፍኗል ።
እሮብ በማለዳ በ12 ሰአት ዜና ላይ ቀዳሚዎቹ ሶስት ዜናዎች፣ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚገኙ
የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ቢሾፍቱ በሚገኙ የአየር ሐይል አባላት፣ የመከላከያ ኢንዱስትሪ
ሰራተኞች ለጠቅላይ ሚኒሰትሩ ራዕይ ቀጣይነትና ለህገ መንግስቱ ያላቸውን ታማኝነት
መግለጻቸውን የሚያበሰር ነበር ። ጥያቄው ለምን ይህ አስፈለገ የሚል ነው ። ለህገመንግስቱ
ያላቸውን ታማኝነት ይዞ ምን ለማድረግ? አሰላለፉ ግልፅ ይመስላል ። የጠቅላይ ሚኒሰትሩን ራዕይ
እናስፈጽማለን ብለው በአቶ ሐይለማርያም ደሳለኝ ዙሪያ በበረከት አስተባባሪነት ሚዲያውን ይዘው
በቆሙትና፣ ኒቆዲሞስ መኖሪያ ቤት ዙሪያ በተኮለኮሉት የወያኔ ጎምቱዎች ። ይህንኑ ጥርጣሬ
የሚያጠናክሩ ትርኢቶችም በዛሬው ዕለትም ቀጥለዋል ።
ሐሙስ ምሽት የአዲስ አበባ ሴቶች የጧፍ ማብራት ትዕይንት በመስቀል አደባባይ ነበር ።
መድረኩ ላይ ግዙፍ ከሆነው የመለስ ፎቶግራፍ ስር፣ በህይወታችው ሳሉ ያልተደመጡትና
ስንናፍቀው የኖርነው “በኢትዮጵያዊነቴ እኮራለሁ…” የሚል ጥቅስ ይታያል ። ሴቶች ሲያነቡ፣
ሲገጥሙ ከቆዩ በሗላ ምክትል ከንቲባው አቶ አባተ ስጦታው ብቅ ብለው፣ የጠቅላይ
ሚኒስትራችንን ራዕይ ከመተግበረና አንድነታቸንን ከመጠበቅ የሚቀናቀኑንን እናወግዛለን ይሁን
እናወድማለን የሚል አንድምታ ያለው ንግግር አደረጉ ። ለመንግስት የውጪ ተቃዋሚዎች
ያልተሰነዘረ መሆኑን በሚያሳበቅ መልኩ ነው ያን ያሉት ። ለምን? በመስቀል አደባባዩ ሰልፍ

ማሳረጊያ ላይ አስተባባሪው “የፌዴራል ፖሊስ የሙዚቃ ባንድ የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙርን ማርሸ
አሰምቶ ሰልፉ ይጠናቀቃል” ቢሉም፣ አስቀድሞና መዝሙሩን ተከትሎ የቀረበው ግን ኢህዴን
ውስጥ ሳለን ህላዌ ዮሴፍ ያቀነባበረው፡
ስንቶች ተኮላሽተው ከአረንቛ ዘቀጡ
ሰንቶች ተደናብረው ከጎዳና ወጡ፤
ጥቂቶች ቆራጦች ያልተንበረከክነው
ነግ እልፍ እንሆናለን ታሪክ ምስክር ነው የሚለው መዝሙር ነበር። ለምን?
የመዝሙር ነገር ካነሳን አይቀር፣ ህወሓት ስለ መስዋእትነት ብዙ የዘመረ ድርጅት መሆኑን
እናውቃለን ። እኔ ራሴ እንኳ የምዘምረው “ጀጋኑ ብጾት” አንዱ ነው ። ሆኖም በትግራይ ቲቪ
ፕሮግራሞች እንኳ እነዚያ መዝሙሮች አይደመጡም ። የአማርኛ ዋሸንትም በእኩል ደምቆ
ይቀርባል ።
ምናልባት ይህ ሁሉ በወያኔ መሪዎች ትብብር፣ የመለስን የመጨረሻ ስንብት እድሜ ልኩን ሲዋጋ
የኖረውን የኢትዮጵያ ብሄርተኝነት ተቀበሎ እንዲሄድ የሚደረግ፣ ይዞት ከቆየው ስልጣን ጋር
የሚመጣጠን የፖለቲካ ሽግግር ሊሆን ይችላል ። ይህ ቢሆን እሰዬው ነው ። ትልቅነት ነው ።
ምናልባትም የህወሓት አመራር አባል የሆኑት አቶ አባይ ፀሃዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ በኢቲቪ
መታየታቸው ተፋጠው የቆዩት ቡደኖች መሃል ዕርቀ ሰላም መውረዱን የሚያሳይ ሊሆን ይችላል ።
ወይም ቀድሞ ወያኔ ውስጥ በነበረው ክፍፍል እንዳደረጉት ሁሉ፣ ተሸናፊውን ወገን የማሽተት
ክህሎት ያላቸው ሰው ሰልፍ ማስተካከላቸውም ሊሆን ይችላል ። ሆኖም ከኒቆዲሞስ ግቢ ድንኳን
የሚሰማው ልቅሶ ግን ያንን አይጠቁመንም ። እንዲያውም ፍርሃትህ ምንድን ነው ብትሉኝ፣ እነ
በረከት “ሁሉን ነገር በቁጥጥር ስር አድርገናል ሽግግሩ ከቀብር በሗላ ቀስ ብሎ ይደርሳል” ብለው
በፈጠሩት የሚዲያ የበላይነት ሲዝናኑ፣ “ለምሳ ሲያስቡን ለቁርስ አደረስናቸው” የሚል አምባገነን
እንዳይቀድማቸው ነው ።
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“ለመለስ ዜናዊ
በሽታ የዕረፍት
ማጣት መሆኑ
የሚያሳዝን ነው”
አቶ ያሬድ ጥበቡ (የኢሕዴን/
ብአዴን የቀድሞ ሊቀ መንበር)

ጌ

ታቸው ጀቤሣ በሚለው “የፈረስ (የጫካ)” ስም የሚታወቁት አቶ ያሬድ ጥበቡ ከተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ድረስ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ
ሳይለዩ ቆይተዋል፡፡ የኢሕአፓ አባል ነበሩ፤ 36 የኢሕአፓ አባላት ብቻ ሃገር ውስጥ ቀርተው ዛሬ የብሄረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) የተሠኘውን የያኔውን
የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄን (ኢሕዴን) መሥርተዋል፡፡ የኢሕዴን ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ያሬድ ከልጅነት እስከ ዕውቀት የተጓዙበት መንገድ ምን
ይመስላል? የፖለቲካ ጉዟቸው ከየት ይጀምራል? ከኢሕዴንና ሕወሐት አመራሮች ጋር የነበራቸው ግንኙነት ምን መልክ ነበረው? ወቅታዊውን የሃገሪቱ የፖለቲካ ሂደት እንዴት
ይገመግሙታል? ከዕንቁ ዝግጅት ክፍል ጋር ያደረጉት ሠፋ ያለ ቃለ-ምልልስ የመጀመሪያው ክፍል በዚህ ዕትም ተስተናግዷል፡፡ የመጨረሻው ክፍል በቁጥር 075 የዕንቁ
ዕትም ይቀርባል፡፡ ተከታተሉን፡-

ዕንቁ፡- በቅድሚያ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ
በመሆንዎ ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡
አባትዎ ዳኛ ጥበቡ አብርሃም የንጉሠ ነገሥቱ
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ነበሩ፤ በታዳጊው ያሬድ ጥበቡ
የወደፊት ፖለቲካዊ ሕይወት የወላጅ አባትዎ ተፅዕኖ
ምን ያሕል ነበር? የቤት ውስጥ ነፃነትዎስ እስከምን
ድረስ የዘለቀ ነበር?
ያሬድ፡- በዚያን ዘመን ሰው በሥራው አይጠራም
ነበር። ስለሆነም ዳኛ ጥበቡ የሚለው አጠራርህ
ያልተለመደ ነው። የአባቴ ማዕረግ አቶ ነበር። አቶ
መሆኑንም ይወደው ነበር። እንደ ፍትሕ ሚኒስትሩ
አካለ ወርቅ ሀብተወልድ ወዘተ አቶ ተብሎ መጠራቱን
እንደ ማዕረግ ነበር የሚቆጥረው። ከልጅነት ትውስታዬ፣
የሰላሌ መርሐቤቴ መንገድ ሲሰራ አባቴ የኮሚቴው ፀሐፊ
ነበር። ታዲያ ጃንሆይ የመንገድ ሥራውን ለመመረቅ
ሲሄዱ በቦታው መገኘት ነበረበት። ሆኖም አመመኝ ብሎ
ቀረ። ምክንያቱም የነበረው፣ “ጃንሆይ የማይመጥነኝ
ሹመት ቢሰጡኝስ” ብሎ ስለፈራ ነበር። ቀኛዝማች
ወይም ግራዝማች እንዳይሉት ፍርሃት ነበረው።
በበሽታ አመካኝቶ አመለጠ። ከየካቲት አብዮት በኋላ
ግን አባቶቻችን እንኳ ይሸሹት የነበረውን ቀኛዝማችነት
የሚመኙ ምሁራን ዳኛ፣ ጠበቃ፣ ኢንጂነር ካልተባልን
ሞተን እንገኛለን ማለት አመጡ። ምን ዓይነት መአት
እንደወረደብን አላውቅም።
ወደ ጥያቄህ ስመለስ፣ አባታችን ሩቅ ነበር።
አንቱ ነበር የምንለው። ከምሳ በኋላ የ5 ደቂቃ ናፕ
ሲወስድ “ጌቶች ተኝተዋል” ከተባለ የዛፍ ቅጠሎች
እንኳ መንቀሳቀስ አይችሉም። ስለምንፈራው ሳይሆን
ስለምናከብረው ነበር ርቆ የሚታየን። የቤታችን
የወጥ ቤት በር በቀጥታ ከእንጦጦ አናት ጋር ትይዩ
ስለነበር፣ ቤታችን ሁሌም ቀዝቃዛ ነበር። ስለሆነም፣
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አባታችን መኝታ ቤት ውስጥ ሁሌም የከሰል ምድጅ
ስለሚኖር ተሰብስበን እንሞቅ ነበር። ሳንቃው መሬት
ላይ ተቀምጠን የቢትወደድ መኮንንን “አርሙኝ” ስንቴ
እንዳነበብን አላውቅም። የአቶ ተማቹና ዐይኔ አበባ
ታሪኮችን በቃላችን እስክናውቃቸው ነበር ደጋግመን
ያነበብናቸው። አባታችን በጣሊያን ወረራ ጊዜ የራስ ካሣ
ሬዲዮማን ስለነበር፣ የአበሻ ጀብዱ ውስጥ ያነበብካቸው
ስቃዮችን ገና በወጣትነቱ የተቀበለ ሰው ነበር። ሆኖም
በልጅነትም ወቅት ሆነ፣ በወጣትነት ዕድሜያችን ያንን
ልምዱን አካፍሎን አያውቅም። ሬዲዮማን እንደነበር
እንኳ ያወቅኩት፣ ግለ-ታሪኩን በትልቅ የገቢ-ወጪ
ማወራረጃ ሌዠር ቡክ ላይ መክተብ ጀምሮ ስለነበር፣
እዚያ ላይ አንብቤ ነው።
አባቴ ብዙውን ጊዜ በሽተኛ ነበር። ምናልባት
ከጣሊያን አውሮፕላኖች ይወርድ የነበረው የመርዝ ጋዝ
መርዞት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አጎቴ እንዳወራኝ፣
ከማይጨው መልስ አባታችን ለብዙ ወራት በጠና
ታሞ ነበር። ከበሽተኛነቱ ሌላ ስለአባቴ የማስታወሰው፣
ሁሌም ተማሪ እንደነበር ነው። ህጻናት ሆነን “አሜሪካ
ኢንስቲትዩት” የሚባል የማታ ትምህርት ቤት ይማር
ነበር። ቀጥሎም በቀዳሚ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የሕግ
ተማሪ ነበር። ይህን እንደጨረሰ የከፍተኛ ፍርድ ቤት
ዳኛ ሆኖ ተሾመ። ትምህርቱን ግን አላቆመም። እንደገና
የሕግ ዲፕሎማውን ሠራ። ንጉሠ ነገሥቱ የጠቅላይ
ፍርድ ቤት ዳኛ አድርገው ሾሙት። ለድካሙ የሚመጥን
ሹመት ነበር። በጣም ደስ ብሎት እንደነበር ትዝ
ይለኛል። በትምህርቱ ግን ቀጠለ። ናቲቪቲ ትምህርት
ቤት ውስጥ ለጎልማሶች የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ፣
ፈረንሳይኛና ኒው ማት (ሂሳብ) የማታ ትምህርት ነበር።
እናታችንንም ይዟት መሄድ ጀመረ። እንደ አጋጣሚ
ሆኖ ያን አመት እኔና ወንድሜም ዘጠነኛ ክፍል

ተማሪዎች ሆነን ፈረንሳይኛ መማር ጀምረን ስለነበር
ከእናታችን ጋር የፈረንሳይኛ ቃላትና አረፍተ ነገሮች
መለዋወጥ ጀመርን።
ከበሽተኛነቱና
ተማሪነቱ
ሌላ
ስለአባቴ
የማስታውሰው፣ ለአበባ (ጋርደኒንግ) የነበረው ፍቅርና
ማታ ቴሌቪዥን ካለቀ በኋላ እስከ ሌሊቱ ስምንት ሰአት
ድረስ የዳኝነት ሃሳቡንና ውሳኔውን ሲያረቅ የሚያድር
መሆኑ ናቸው። ረቂቁን ስገለብጥ ያደርኩባቸው
ሌሊቶችም ጥቂት አልነበሩም። የፍርድ ሃሳቡ ጥሩ
ስለነበሩ መሆን አለበት፣ ዩኒቨርሲቲው ያወጣ በነበረው
የሕግ ጆርናል ላይ አንዳንድ ሥራዎቹ ታትመው
የወጡት። ምናልባትም ለአማርኛ ሥነ-ፅሁፍ ያለኝን
ፍቅር ያገኘሁት ከነዚያ ሌሊቶች የአባቴን የፍርድ ሃሳብ
ረቂቅ ስገለብጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቤታችን 200
ካሬ ሜትር የሚሆን የጽጌረዳ ጋርደን ነበረው። አባታችን
አከፋፍሎ ሰጥቶን መኮትኮትና ውሃ ማጠጣት ሃላፊነት
የኛ የልጆቹ ነበር። ዋናውን ሥራ የሚሰሩት የሦስተኛ
ፖሊስ ጣቢያ አትክልተኛ የነበሩት አባ ጊሎ ነበሩ።
አባታችን በውሃ ማጠጣቱና መኮትኮቱ ሥራ ይሳተፍ
ነበር። የሚገርምህ ግን በዚህ ሁሉ መሃል፣ የዕድር ዳኛ
ለመሆን፣ የሠፈራችንን ኮረኮንች መንገድ ወደ አስፋልት
ለመቀየር… ጊዜው ነበረው። አባታችን ያንን የሠፈር
መንገድ ለማሰራት ላሳለፈው መከራ፣ በላይ ዘለቀን
ከዊዝሮል መንገድ የሚያገናኘው ጥርጊያ በስሙ ቢጠራ
የተገባ ነበር። እንግዲህ ይህን ሁሉ ዙሪያ ጥምጥም
ያንከራተትኩህ፣ አባቴ በቃል ምክር ሳይሆን በተግባር
ነው ማህበረሰብን ማገልገል፣ ለሃገር መስዋዕትነት
መክፈል፣ ሥራ ክቡር መሆኑን ያስተማረኝ። በ10
አመት የበረሃ ትግሌም ለማድረግ የሞከርኩት ይህንኑ
የተማርኩትን ነው። ዛሬም እንኳ በጊዜ ርቀት ሳስበው
የደርጉን ጭካኔ አምርሮ ከመታገል ውጪ አማራጭ
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የነበረ አይመስለኝም። ሃገራዊ ጥሪ እንደነበር ነው
የሚሰማኝ።
ዕንቁ፡- ኢሕዴንን የት፣ እነማን፣ እንዴት
መሠረታችሁት? ሁሉም መሥራቾች ከአንድ ብሄር
የተገኛችሁ ነበራችሁ?
ያሬድ - የኢህዴን መሥራቾች መሠረታችን
ኢህአፓ ስለነበር፣ የብሄር ተዋፅዖዋችንም ከተለያዩ
ብሄረሰቦች ነበር። ምናልባት የጎንደር ልጆች በቁጥር
ያመዝኑ ነበር። ኦሮሞዎች፣ ኤርትራውያን፣ ትግሬዎች፣
አማሮች፣ የኔ ብጤ ደግሞ ብሄር-ዘለሎችና ዲቃላዎች
ነበርንበት። ትንሽ ማደግ ስንጀምር ደግሞ፣ ትጥቅ
ትግሉን የጀመርነው ሰቆጣ አካባቢ ስለነበር፣ የአገው
ብሄረሰብ ታጋዮች ብዛት ከሁሉም የበለጠ ነበር። ውብ
የኢትዮጵያ ልጆች ነበርን። ምን ያደርጋል ተሰናከለ።
ዕንቁ፡- ኢሕዴን ከሌሎች ፓርቲዎች በተለይ
ከሕወሐት ተፅዕኖ ነፃ ነበር ማለት ይቻላል?
ያሬድ፡- ቅድም እንዳልኩህ ኢህዴንን የመሠረትነው
ህዳር 11 ቀን 1973 ዓ.ም ትግራይ ውስጥ ተከዜ ወንዝ
ዳር ከምትገኝ አንዲት ትንሽ መንደር ውስጥ ለአራት
ቀናት ከተካሄደ መሥራች ጉባኤ በኋላ ነበር። ለመሥራች
ጉባኤው ከቀረቡ ሰባት ጥናቶች ውስጥ አንዱ አንተ
ያነሳኸው የድርጅት ነፃነት ጥያቄ ነበር። የወያኔን ባህሪ
በቅጡ እንረዳ ስለነበር፣ ነፃነታችንን ከመጋፋት ወደኋላ
እንደማይመለሱ እናውቅ ነበር። የነበረን ምርጫ አንድም
ነፃ ድርጅት መመሥረት አይቻልም ብለን ትግሉን
አውላላ ሜዳ ላይ በትነን ወደሱዳን መሰደድ፣ አለያም
ችግሩን በምን መንገድ እንቋቋመው ብለን መሞከር።
እኛ የኋለኛውን መረጥን። የኋለኛውን ስንመርጥ ግን
ያደረግናቸው ግምቶች ስህተት የነበሩ ይመስለኛል።
አንዱ ትልቁ ግምታችን ይሄ ለጊዜው ከትግሉ
ሜዳ
(ከኢህአፓ)
ያፈገፈገ
ታጋይ፣
አማራጭ
በማጣት እንጂ ትግሉን ጠልቶ አይደለም፤ እኛ ትግሉ
መቀጠል እንደሚችል ካሳየነው መልሶ ይቀላቀለናል።
ሲቀላቀለንም እንደገና በምሁራዊም ሆነ የፖለቲካ
አቅማችን ስለሚጎለብት፣ የወያኔን የበላይነት መቋቋም
እንችላለን ብለን አስልተን ነበር። ያልገመትነው፣
የኢህአፓ ታጋዮች ከሜዳው ያፈገፈጉት ለጊዜው ብቻ
ሳይሆን ለዘላለሙ መሆኑን ነበር። በዚያ ላይ የአሜሪካ
መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም ሱዳን ድረስ መጥቶ 10
ሺህ ማይልስ አርቆ ይወስዳቸውና፣ ሃገር ያላምዳቸዋል
ብለን አልጠረጠርንም ነበር። ሌላው ያልገመትነው
ሊቀላቀሉን የሚፈልጉትንም ቢሆን ወያኔ እንዳንገናኝ
ደብዳቤያቸውን እያፈነ በእንጭጩ ሊቀጨን ይመኛል
ብለን አላሰብንም ነበር። ሰፋ ተደርጎ ሲታይ ግን፣ የወያኔ
ፍላጎት ምንም ይሁን ምን፣ ከኢህአፓ ቀናት ጀምረን
ይዘነው የነበረው የመደብ ትግል አስተሳሰብ ተቀባይነት
የሌለው እምነት እየሆነ መምጣቱ ይመስለኛል፣
ሠልፋችንን የሚቀላቀል የምሁር ሃይል እንዳይኖረን
አፍኖ በመጨረሻም ከወያኔ ብሄርተኛ ንቅናቄ ነፃ የሆነ
ድርጅት እንዳናቋቁም ያገደን።
ርዕያችን ገና ጊዜው ያልመጣለት ሃሳብ የነበረ
ይመስለኛል። በአለም አቀፍ ደረጃ የግራ ንቅንቄዎች
መሞት በጀመሩበት ታሪካዊ አጋጣሚ ላይ ነበር
ኢህዴኖች አዲስ ዴሞክራሲያዊ የግራ ንቅናቄ ለማቆም
እንታትር የነበረው። በብሄርተኛ ንቅንቄዎች መደፈቃችን
ጊዜው የጠየቀው ነበር። ለዚህም ይመስለኛል እነ አዲሱና
በረከት ኢህዴንን ወደ አማራ ብሄራዊ ንቅናቄነት
መለወጥ ይገባል ብለው እንዲያስቡ የገፋፋቸው። ከወያኔ
ፍርሃትና ፍላጎት በተጨማሪ ማለቴ ነው ።
ዕንቁ፡- ያሬድ ጥበቡ እንዴትና ለምን ወደ ጌታቸው
ጀቤሣነት ተለወጠ?
ያሬድ፡- ጌታቸው ጀቤሳ የፈረስ ስሜ ነው።
ትግሉ ያመጣው ጣጣ ነው። በስምህ እየተጠራህ
የህቡዕ እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ ራስን ለደህንነት
ኃይሎች አሳልፎ መስጠት ስለሚሆን የትግል ስም
ማውጣት የግድ ነበር። የሚወጣው ስም ደግሞ ብዙ
ሰው የሚጠቀምበት እንዲሆን መመሪያ ነበር። በዚያ
መሠረት ጌታቸውን መረጥኩ። ኢህአፓ ውስጥ የአባት
ስም አልነበረንም። ኢህዴን ውስጥ ግን በምን መንስኤ
እንደሆን ትዝ አይለኝም፣ የአባት ስም ማውጣት
አስፈለገኝና ጀቤሳን ጨመርኩበት።
ጀቤሳን ያገኘሁት አንድ የኢህአፓ ታጋይ ከነበረ ጓድ
ነው ። በግንቦት 1972 የኢህአፓን አመራር በፈቃዳቸው
ሥልጣን እንዲለቁ ተፅእኖ ካደረግንባቸው በኋላ፣ በነርሱ
ምትክ አዲስ አመራር ለመምረጥ ሠራዊቱን በየሪጅኑ
እየዞርን ለማነጋገር እኔ፣ መስፍንና ጀቤሳ ተመረጥን።
ታዲያ ከጀቤሳ ጋር በአመፅ ላይ የነበረውን የበለሳ
ሠራዊት አነጋግረን ስንመለስ ሣህላ የሚባል ምድረበዳ
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እያቋረጥን ሳለ ከጀቤሳ ጋር በሆነ ወሬ ሳንስማማ
እንቀራለን። ጀቤሳ ቦክስ ያቀምሰኝና ከንፈሬን ያደማዋል።
እርሱ ባዶ እጁን ነበር። ታጣፊ ክላሽን ያነገትኩት
እኔ ነበርኩ። ላጨሰው እችል ነበር። ሆኖም ንዴቴን
መቆጣጠር ቻልኩ። “አንተ ዕብድ ልታሳስተኝ ነው ወይ”
ብዬው መንገዳችንን ቀጠልን። የሱን ዕብድነት ይሁን
የኔን ቻይነት ለመዘከር ከዓመታት በኋላ የአባቴን ስም
ጀቤሳ ያሰኘሁት አላውቅም። ሆኖም ስሙ ስለተወደደ
ጌታቸው እየቀረ ጀቤሳ የሚለኝ እያመዘነ ሄዶ ነበር።
ዕንቁ፡- ኢሕዴን ሲመሠረት የመጀመሪያው
የፓርቲው ሊቀ መንበር ማን ነበር? የእርስዎ
ኃላፊነትስ?
ያሬድ፡- የመጀመሪያው ሊቀመንበር ዳውድ ነበር
። ሆኖም በመሥራች ጉባኤው ማግስት (በሁለተኛው
ቀን) ለሥራ ሱዳን ልከነው ስላልተመለስ በመጀመሪያ
ተጠባባቂ ሊቀመንበር ሆኜ፣ የማይመለስ መሆኑን
በደብዳቤው ካሳወቀን በኋላ ደግሞ በሊቀመንበርነት
ድርጅቱን መርቻለሁ። ያው ኢህአፓ ሳለን የነበረውን
አስተሳስብ በመቀጠል፣ የሊቀመንበርነቱን ሥራ አንድ
ሰው ለረጅም ጊዜ መሥራት የለበትም፣ ለአምባገነንነት
ራሱን ያውሳል ብለን እናምን ስለነበር፣ ከአንዱ
የማእከላዊ አመራር ስብሰባ ወደ ሌላው ስንሸጋገር
ሊቃነ መናብርት በየጊዜው እየለዋወጥን እንሠራ ነበር።
ከኔ ሌላ ታምራት ላይኔና አዲሱ ለገሰም ሊቀ መንበር
እንደነበሩ ትዝ ይለኛል።
ዕንቁ፡- ከኢሕዴን ጋር በትግል ሜዳ ለምን ያህል
ጊዜ አብረው ቆዩ? ቆይታዎስ ምን ይመስል ነበር?
ያሬድ፡- ከኢህዴን ጋር ሰባት አመት ያህል
ቆይቻለሁ። ጥሩ ተዋጊና አዋጊ በመሆን በየወቅቱ
ድርጅቴን አገልግያለሁ። ከጦር ሜዳውም ውጪ
የድርጅቱ የውጪ ልዑክ በመሆን በአውሮፓና በአሜሪካ
በመዘዋወር ለድርጅቱ የተለያዩ ዕርዳታዎችን ለመሰብሰብ
ሞክሬያለሁ። በአለም አቀፍ መድረክ ድርጅቱን
አስተዋውቄያለሁ። ሆኖም ወያኔዎች ደስተኛ መሆን
አልቻሉም። በተለይ ወዲ ዜናዊ በዙሪያው መሰብሰብ
የሚፈልገው ከሱ ያነሱና በሱ የሚምሉ ሰዎችን ስለሆነ
የኔ አይነት ሰው የሚፈለግ አልሆነም። በተለይ እኤአ
ከ1985 ዓ.ም በኋላ መለስ ወያኔ ውስጥ ሥልጣኑን
ካጠናከረ በኋላ ፊቱን ወደ ኢህዴን መለሰ። ታምራት
ላይኔና ተፈራ ዋልዋ ለፍላጎቱ በቂ መሣሪያ ሆኑ።
ዕንቁ፡- በኢሕዴን ውስጥ እርስዎ፣ አቶ በረከት
ስምኦንና አቶ አዲሱ ለገሰ በአንድ ወገን… አቶ (አሁን
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ጄኔራል) ኃይሌ ጥላሁን፣ አቶ ተፈራ ዋልዋ እና አቶ
ታምራት ላይኔ በሌላ ወገን የመቧደንና የወገንተኛነት
ፖለቲካ ታራምዱ ነበር የሚባለው ምን ያህል እውነት
ነው?
ያሬድ፡- ክፍፍሉ በእርግጥ ነበር። ሆኖም በእኔ፣
አዲሱና በረከት በኩል ከህጋዊ መድረክ ውጪ በቡድን
ተነጋግረን ገብተን የጋራ አቋም አናራምድም ነበር።
በጥያቄህ ላይ ያላነሳኸው በመስዋዕትነት የተለየን
የአመራር አባል የነበረው ኦስማን አሽኔም ከኛ ወገን
ነበር። በነ ታምራት በኩል እኛ የማናውቀው የህቡዕ
ማርክሳዊ-ሌኒናዊ ማዕከል የሚሉት ቡድን መሥርተው
ከወዲ ዜናዊ ጋር እየተገናኙ ይሠሩ እንደነበር አምነው
ግለ-ሂስ ማድረጋቸውን ከድርጅቱ ከተባረርኩ በኋላ
ሰምቻለሁ። ክፍፍሉም የተከሰተው እኔ የመጀመሪያ
የአውሮፓና አሜሪካ ጉብኝቶቼን ጨርሼ ስመለስ
አርማጭሆ ቤዝ አምባችን ውስጥ በጥር 1978
ባደረግነው የማዕከላዊ አመራር ስብሰባ ወቅት ነው።
የድምፅ ብልጫ ስለነበረን ሁሉንም አጀንዳዎች በ4
ለ3 ብልጫ እያፀደቅን ስብሰባውን መጨረስ እንችል
ነበር። ሆኖም ያንን ማድረግ አልመረጥንም። ጊዜ
ወስደን፣ ሲያስፈልግም የ‘ሪፈረንስ ማቴሪያልስ’ በመሃሉ
እያነበብን ልዩነታችንን ለማጥበብ ቢያንስ በኛ በኩል
ጥረት እናደርግ ነበር።
ስለሆነም ስብሰባውን ለመጨረስ፣ በቀን በአማካይ
16 ሰአታት እየተሰበሰብን ከሁለት ወራት የበለጠ ጊዜ
ወስዶብናል። ቃለ ጉባኤ ስንወስድ፣ አንድ ጓድ የተናገረው
ቃል በቃል መፃፍ ስለነበረበት፣ ብዙ ደብተሮችን የሞላ
ቃለ ጉባኤ እንደነበረን አስታውሳለሁ። አዲስ ባሰሩት
ባህር ዳር በሚገኘው የሰማዕታት መታወሻ ቤተ መዘክር
ውስጥ ቃለ ጉባኤውን ለታሪክ ተመራማሪዎች ክፍት
ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ።
በነገራችን ላይ አዲስ አበባ እንደገቡ ከየፎቶውና
ቪዲዮው የኔን ምስል በመቁረጥ ያወጡ የነበሩትን
አሠራር አሻሽለው፣ ፎቶዬን በሐውልቱ ውስጥ
እንዲገኝ መፍቀዳቸው የአስተሳስብ እመርታ በመሆኑ
ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ስብሰባው ካለቀና እኔ ወደ
ሱዳን ከተመለስኩና ከአመራር ወርጄ በተራ ታጋይነት
እንዳገለግል ከጠየቅኩ በኋላ (ከአመት በኋላ ይመስለኛል)
አዲሱም በትግሉ ለመቀጠል የሚያስችል ሁኔታ የለም
ብሎ ለመሰናበት በፈለገበት ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ
ሱዳን ውስጥ ስንገናኝ እንደ ቡድን ተደራጅቶ ሁኔታውን
ለመቆጣጠር ስለምንችልበት አማራጭ ተወያይተን
ነበር። ሆኖም በኔ በኩል ድርጅቱ ሁለት ቦታ ተከፍሎ
ድርጅት አይሆንም የሚል አመለካከት ስለነበረኝ ያንን
እርምጃ ሳንወስድ ቀርተናል። ምናልባት ያ ስብሰባ እንደ
ቡድነኝነት ሊታይ ይችላል።
ዕንቁ፡- እንደዚህ ወራትን የፈጀ ስብሰባና ክፍፍል
ውስጥ የገባችሁት ምን ጉዳዮችን ብታነሱ ነው?
ያሬድ፡- ምን ያልተነሳ ጥያቄ ነበር ብለህ ነው?
የድርጅታችን መሠረታዊ ባህርይ ምንድን ነው?
ላብአደራዊ ወይስ የንዑስ ከበርቴ አብዮተኛ? በዙሪያችን
ያሉ ሌሎቹስ ድርጅቶች ባህሪ ምንድን ነው? የደርግ
ባህሪ ፋሺስት ነው የምንለው ተገቢ ነው ወይ? ተገቢ
ከሆነስ ማቋቋም የምንፈልገውን የሕብረት ግንባር
ባህሪ አይወስነውም ወይ? በእኛና ወያኔ መሃል ብቻ
የተቀየደ የሕብረት ግንባር መመሥረት ያሉት ችግሮች
ምንድን ናቸው? ኢህአፓ እንደኛው የንኡስ ከበርቴ
አብዮተኛ ድርጅት ከሆነ ለምን አብረነው በግንባር
አንሰራም? ደርጉ በብሄረሰቦች ጥያቄ ዙሪያ ያመጣው
አዲስ ሪፎርም እንዴት መታየት አለበት? በወያኔና
ሻዕቢያ ፀብና ልዩነት መሃል የኛ ነፃ አቋም ምን መሆን
ይኖርበታል? ወዘተ… የሚሉ ብዙ በወቅቱ ጠቃሚ
የሆኑ ሃሳቦች ላይ የታገልንበት መድረክ ነበር ። በ26
አመታት ርቀት ወደኋላ ተመልሼ እንኳ ሳሰላስለው፣
እነታምራት ከነበራቸው “የላብአደር አመራር ነው ያለን”
ከሚል መመፃደቅ ድነን ራሳችንን እንደ ንዑስ ከበርቴ
ድርጅት ተቀብለን ቢሆን ኖሮ፣ ኋላ በኢህዴንና ወያኔ
ብቻ የተመሠረተውን ጠባብ ግንባር ከመመስረት ይልቅ
ሌሎችንም ያሳተፈ ሰፊ ግንባር ብሎም ሁሉን ያቀፈ
የሽግግር መንግሥት እንድንመሠርት ያስችለን ነበር ።
ዕንቁ፡- ጫካ ሣላችሁ ማህበራዊ ሕይወትችሁ
እንዴት ነበር? ከተቃራኒ ፆታ ጋር የፍቅርና ሌላም
ግንኙነት መመሥረት ትችሉ ነበር?
ያሬድ፡- ሕጋችን ወሲባዊ ግንኙነትን ይከለክል ነበር።
ይህን የብህትውና ሕይወትም እንዲኖረን የወሰንነው
ከሆነ ሃይማኖታዊ ቀኖና ተነስተን ሳይሆን፣

(ወደ ገፅ 15 ዞሯል)
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“ለመለስ...

(ከገፅ 13 የዞረ)

ትግሉ በሚገኝበት ደረጃ እርጉዞችንና ህፃናትን
ለመንከባከብ የሚያስችል የፋይናንስና ወታደራዊ አቅም
ስለሌለን ሁኔታችን እስኪለወጥ ባናደርገው ይሻላል
ብለን ያደረግነው ውሳኔ ነበር። ሆኖም ህጉን የሚተላለፉ
አልነበሩም ማለት አይደለም።
ከአመራሩ አንዱ (ስሙን ቢጠቅሱም አስቀርተነዋል)
በወሲብና መጠጥ የተነሳ ብዙ ጊዜ በአፈ ላማ ተይዞ
እንደነበር ትዝ ይለኛል። ታምራት፣ እኔና አዲሱ
ለሠራዊቱ ጥሩ አርአያዎች ነበርን። ሆኖም ተፈጥሯዊ
የሆነን ጥሪ በህሊና ሃይል ማሸነፍ ፈተና ስለነበር
ፍላጎቱ አይፈታተነንም ማለት አልነበረም። ለምሳሌ
በኢህአፓ ዘመን ሐረጎት ከሚባል ጎበዝ የህዝብ አደራጅ
ጋር ፀለምት ወረዳ ውስጥ በምንሠራበት ወቅት፣ “እንደ
ጣሊያን ዘመን አርበኞች ዘር ተዉልን እንጂ” ብለው
ሽማግሌ ልከውብን እንደነበር ትዝ ይለኛል።
ሌላው ትዝታዬ፣ በሽግግሩ ዘመን የአዲስ አበባ
ከንቲባ አድርገውት የነበረው ሙሉዓለም በጣም ጥብቅ
ዲሲፕሊን ያለው ታጋይ ስለነበር፣ በሆነ አጋጣሚ
አንዲት ጠጅ ይሁን ጠላ የምትሸጥ ሴት ሶስት
መንትዮች ስትወልድ ያንተ ልጆች ናቸው ስላለችው
አእምሮውን ስቶ ታሞ እንደነበር ትዝ ይለኛል።
ለሕክምናም ትግራይ ልከነው ስለነበር፣ አንዴ ከኤርትራ
ይሁን ከሱዳን ከሥራ ስመለስ ወርኢ የሚገኘው የወያኔ
ቤዝ ወዲ ዜናዊን ለማግኘት ስሄድ እግረ መንገዴንም
ሙሉዓለምንም ከሆስፒታል አስጠርቼው አነጋግሬው
ነበር። “ምናልባት ከአመራር አባላትም ተመሳሳይ ችግር
ያላቸው መኖራቸውን ብነግረው ያሳደረውን ፀፀት
ይቀንስለትና ይሻለው ይሆናል” ብዬ ስለገመትኩ፣ ያንን
የአመራር ምስጢር ነገርኩት። ከጥቂት ሳምንታትም
በኋላ ሙሉዓለም ተሽሎት ወደ ወሎ ተመለሰ። ተሳስቼ
ሊሆንም ይችላል፤ ግን ረድቶታል ብዬ አስባለሁ።
ዕንቁ፡- ያኔ ብዙዎቻችሁ አብዛኛው ጊዜያችሁን
በማንበብ ነበር የምታሣልፉት፡፡ እስኪ ወደኋላ መለስ
ብለው እነማን ምን አይነት መፅሃፍትን ይመርጡ
እንደነበር ያስታውሱን?
ያሬድ፡- ከኢህአፓ ስንለያይ በይዞታችን የነበሩ
ጥቂት ማርክሳዊ የእንግሊዝኛ ሥራዎች ነበሩን። ሆኖም
በማንበብ ጊዜ ለማሳለፍ ዕድል አልነበረንም። የአስተዳደር
ሥራ በጣም ይጫነን ነበር። ከህዝብ ማደራጀት እስከ
ወታደራዊ ሥምሪትና ውጊያ ድረስ የአመራሩ ተግባር
ስለነበር በጣም ሥራ ይበዛብን ነበር። ያውም የዕረፍት
ቀን የሚባል ፅንሰ-ሃሳብ እንኳ ሳይኖረን ነው። ማንበብ
እንኳ ብንፈልግ የመፅሃፍ ችግር ነበረብን። እኔ እኤአ
በ1985 አውሮፓና አሜሪካ ሄጄ በስጦታም ሆነ ሸመታ
ብዙ መፅሃፎች ይዤ እስክገባ ድረስ፣ የመጽሀፍ
ምንጫችን ከደርግ ጋር በምናደርጋቸው ውጊያዎች
ላይ የምናገኛቸው የአማርኛ መጽሃፍት ላይ የተወሰነ
ነበር። እነርሱም ባመዛኙ የሩሲያ ልቦለዶች ትርጉሞች
ይበዛባቸው ነበር።
ስለንባብ ካነሳህ በጣም ከማስታውሳቸው ሁኔታዎች
መሃል፣ ህወሓት ሰቆጣ ከተማ የሚገኘውን የደርግ ጦር
ከደመሰሰ በኋላ፣ ደርጉ በታንከኛ የታጀበ አንድ የሻለቃ
ጦር ሲልክ የከተማው መቃረቢያ ላይ ካለው የወለህ
ሜዳ ላይ የመከላከል ውጊያ ከፈትንበትና ወደፊት
መግፋት አቅቶት እዚያው እንዲያድር አስገደድነው።
ታዲያ ንጋት ላይ ጥቃት ልንሰነዝርበት ተወሰነና
ሌሊቱን ወለህ ውስጥ ካለ መንደር ውስጥ አድረን እያለ፣
ኮማንደራችን ከነበረው ኮበሌ (አስማረ) እና በረከት ጋር
“ለምን ያልረባ መኝታ ከምንተኛ መፅሃፍ ስናነብ አድረን
በዚያው ወደ ውጊያ አንሄድም” ተባባልን። ሌሎቹን
ታጋዮች ካስተኛን በኋላ ሦስታችን “ፀሀይቱን ለማየት
በቃሁ” የተሰኘች የሩሲያ ትርጉም ስናነብ አድረን
የንጋት ጥቃቱን ለማድረግ ታጋዮቹን ይዘን እኔና ኮበሌ
ተሠማራን። ጭሱ እያስለቀሰን ነበር በምድጃ እንጨት
እሳት እየታገዝን ስናነብ የነበረው። በውጊያው ላይ እኔ
በቀላሉ ቆሰልኩ፤ ኮበል ግን ፀሀይቱን ለማየት ሳይበቃ
ከአጠገቤ ወደቀ። ሁሌም በአእምሮዬ ተቀርፆ የቀረ
ትዝታ ነው።
ዕንቁ፡- በትግል ሜዳ እያሉ ከጠ/ሚኒስትር መለስ
ዜናዊ ጋር የነበራችሁ ቅርበት ምን ይመስል ነበር?
ያሬድ፡- ከወዲ ዜናዊ ጋር ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ዩኒቨርሲቲ ቀናት ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። 40
አመት ሆነን ማለት ነው። በገጠር ትጥቅ ትግል ውስጥ
መጀመሪያ የተገናኘነው፣ እኔ የኢህአሠ ተራ ተዋጊ
ሆኜ፣ መለስ የተሓህት አመራር ተለዋጭ አባል ሳለ
በሚያዚያ 1969 ዓ.ም ነበር። ቦታው አድዋ አካባቢ
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እንትጮ የምትባል ወረዳ ከተማ ውስጥ ነበር። ትዝ
ይለኛል ቅዳሜ ቀን ደርጉ በሕዝብ ሮሮ ተደናግጦ አንድ
ግርማ ከበደ የሚባለውን የራሱን ነፍሰ ገዳይ በአደባባይ
በግድያ የቀጣበት ቀን ነበር።
የህወሓት ቀንደኛ አባል የነበረ አግአዚ የሚባል
ባለ ሻይ ቤት ሱቅ ውስጥ ነበር መለስንና አባይ ፀሐዬን
ያገኘኋቸው። ለግንኙነታችንም ምክንያት የሆነው ሀይል
ስምንት የምትባል የኛ ሀይል ሃውዜን ላይ የማረከቻትን
የአውራ ጎዳና መኪና፣ “አትወስዱም ይህ የትግራይ
ሃብት ነው” ብለው ባደራጇቸው የወጣት ማህበር
አባሎቻቸው ግርግር ፈጥረው ስለነበረ ነው። ረብሻውን
ለማብረድና ወጣቶቹ መኪናውን እንዲለቁ ለማስደረግ
ለመነጋገር ነበር የተገናኘነው። እኔ እንዳልኩህ ተራ
ታጋይ ስለነበርኩ፣ ኢህአፓን ወክሎ የሚነጋገረውን
‘ዶክተር ጌራ”ን አጃቢ ሆኜ ነበር ከቦታው የተገኘሁት።
ከዚያ በኋላ ለ4 ዓመታት መለስን አላገኘሁትም ነበር።
ኢህዴን አመራር ውስጥ በነበርኩባቸው የመጀመሪያ
ሦስት አመታት መለስን ያላገኘሁበት ምክንያት ደግሞ
ግንኙነት እናደርግ የነበረው ከድርጅቱ የፖሊት ቢሮ
አባላት ከነ አረጋዊ በርሄና ስብሃት ነጋ ጋር ስለነበርና፣
መለስ በዚያን ሰአት የፖሊት ቢሮ አባል ስላልነበር
ነው።
በነዚያ ሦስት አመታት ከወያኔ ጋር የነበሩን
ግንኙነቶች በዕኩልነትና በነፃነት ላይ የተመሠረቱ
ነበሩ። መሥራች ጉባኤያችንን ባደረግን ልክ በሦስተኛ
አመታችን የድርጅቱን አንደኛ ጉባኤ ጠራን። ጉባኤው
ላይ ለመካፈል፣ መለስ ወያኔን ወክሎ በልዑክነት ሲመጣ
ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኛኘነው። የኢህዴንንም ነፃነት
መጋፋት የተጀመረው ያኔውኑ ነው። ወደ ጉባኤው
እንዲመጡ ከሱዳን ጥሪ ያደረግንላቸው የየካቲት ቡድን
አባላት ወደነፃ መሬታችን እንዳይገቡ መለስ የማከላከል
ሥራ ሲያደርግ ታምራትና ህላዌ መሳሪያዎቹ ሆነው
ማገልገል ጀመሩ። የነመለስ ስሌት “የየካቲት ቡድን
አባላት ለጀቤሳ ቅርበት ስላላቸው አይመቹንም” ብለው
ስላመኑ ይመስለኛል። በምክንያትነት ግን የቀረበው
“ኢፒዲኤ ከሚባል የሲ.አይ.ኤ ድርጀት ጋር ስለሚሰሩ
እንጠረጥራቸዋለን” የሚል ነበር። ከብዙ ትግል በኋላ
እንዲገቡ ተደረገ። ጉባኤው ላይም ብዙ አዳዲስ ችግሮች
ተከሰቱ።
በጉባኤ ዝግጅት ሰሞን ካልሆነ በቀር የድርጅቱ
የውስጥ ጋዜጣ ላይ አባላት በነፃነት መወያየት አይችሉም
የሚል ዕምነት እነታምራት ይዘው መጥተው ጉባኤው
ላይ የበላይ ድምፅ አገኙ። ከወያኔ መውረስ የጀመርነው
ኢዲሞክራሲያዊ ልምድ ነው ብል ድጋፍ አላገኘሁም።
ጉባኤው እንዳለቀ አመራሩ ሊቀመንበር እንድሆን
ስለመረጠኝና ሻዕቢያም የመጀመሪያውን ግንኙነት
ለማድረግ ወደ ጉባኤው በላካቸው ልዑካን በኩል
መልዕክት ልኮ ስለነበር ከወዲ ዜናዊና ኤርትራውያኑ
ጋር ሰቆጣን ለቀን ወደ ትግራይ አመራን። ከዚያ በሁዋላ
ኤርትራም ሆነ ሱዳን ለሥራ ቆይቼ በትግራይ በኩል
ወደ ወሎ ስመላለስ ከመለስ ጋር የነበሩኝ ውይይቶች
እንደተለመደውና ከነአረጋዊ ጋር ተግባብተን እንሠራ
እንደነበረው በመከባበር ሳይሆን የግጭት ግንኙነት
ሆነ።
እንደ ድርጅትም ተነጋግረው የአመራር ስብሰባችንን
አቁመን እኔን በሚመለከት አጀንዳ ላይ በጋራ
እንድንሰበሰብ ጥያቄ እስከማቅረብ ደረሱ። “ነፃነታችንን
እየተጋፋችሁ ነው አይቻልም” ብለን መለስንላቸው።
ኋላ (እኤአ በ1985) እነርሱ መሃል መከፋፈል ሲመጣና
ወዲ ዜናዊ አሸናፊ ሆኖ ሲወጣ አርማጭሆ የነበረን
ቤዝ አምባ መጥቶ አንገረብ ወንዝ ውስጥ ሁለታችን
ብቻ እየዋኘን “በአንተ ጉዳይ ላይ ያስቸግሩን የነበሩት
እነ ግደይ ናቸው፣ ከዚህ በኋላ እንደ ኮሙኒስቶች በጋራ
አብረን መሥራት እንችላለን” ብሎ ሊያግባባኝ ሞከረ።
እየዋሸኝ መሆኑ ለኔ ግልፅ ስለነበር አልተቀበልኩትም።
በሁለቱ ድርጅቶች የፖሊት ቢሮ አባላት መካከል
በመሠረታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ “ክሳድ
ግመል” የሚባል ቦታ ላይ የጋራ ስብሰባ አድርገን ነበር።
ብዙ ያከራከሩን ጉዳዮች ነበሩ። የ10 አመት ግምገማቸውን
በሚመለከት “የጠባብ ብሄርተኛ ዝንባሌ አሳይተን ነበር”
ብለው ራሳቸውን የገመገሙ ቢሆንም ያ በቂ አይደለም
“ጠባብ ብሄርተኞች ነው የነበራችሁት፤ ችግራችሁ
ከዝንባሌ ያለፈ ነው” ብለን ወጥረን ያዝናቸው። ደስተኞች
አልነበሩም። ከአመራር ያባረሯቸውን (የአረጋዊንና
ግደይን) መብት እንዲያከብሩና ያለ እስራትና ግድያ
ችግሩ እንዲፈታ ያለንን ፅኑ እምነት በመግለፅ፣
በውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ ወያኔን እንደ አምባገነን
ጠባብ ብሄርተኛ ሃይል ስለሚያይ፣ የአመራሩን ችግር
የሚፈቱበት መንገድ በጣም ወሳኝ መሆኑን አበክረን

ተከራከርን። ደህንነታቸውንም ለማረጋገጥ በአካል
ልናገኛቸውም እንደምንፈልግ ነገርናቸውና እነሱም
ተባብረውን፣ ግደይን መጥቶ አናገርነው። ደህንነቱንም
አረጋገጥን።
የመለስ የውይይት ባህል አይመቸኝም ነበር።
በቅንነት እየተከራከርከው እያለ እርሱ ክርክሩን
ስለማሸነፍ ሲጨነቅ ታገኘዋለህ። ያንተን ሃሳብ
ወስዶ የራሱን ቅጥያ ያደርግበትና፣ ከዚያ ቅጥያውን
በመደምሰስ ሊያሸንፍህ ይጥራል። በ1995 ዓ.ም
ለመጀመሪያ ወደ አዲስ አበባ የተመለስኩ ጊዜ ታምራት
ላይኔና ስዬ አብርሃን ለመጠየቅ ከብርሃኑ ነጋ ጋር ወደ
አለም በቃኝ እስር ቤት ሄድን። ስዬ ገና ሲያየኝ “ጀቤሳ
እነዚህ ውሾች አሰሩኝ እኮ! ያን ጊዜ ክሳድ ግመል ስብሰባ
ላይ ወዲ ዜናዊን ‘አንተ ለማሸነፍ ነው የምትከራከረው፣
እኔ ለዚህ ጊዜ የለኝም’ ብለህ ጥለኸው ስትሄድ ገርሞኝ
ነበር። ከአመታት በኋላ ነው ምን ማለትህ እንደነበር
የገባኝ” አለኝ። የመለስን የአእምሮውን ብሩህነት መካድ
ባልችልም፣ ራሱን የአለም ማእከል አድርጎ የሚያይበት
ራስ ወዳድነቱ ግን ችግር መሆኑ ሁሌም ይረዳኝ
ነበር።
ዕንቁ፡- ጠ/ሚኒስትሩ የመታመማቸውን ዜና
መንግሥት በሰጠው መግለጫ መረጋገጡን ሲሰሙ
ምን ተሰማዎት?
ያሬድ፡- ሃዘን። በቃ ለዚች የማትረባ ሕይወት ነው
ይህን ሁሉ የምንናጨው? የሚል ስሜት ነው የወረረኝ።
ለበሽታውም ምክንያት ሆኖ የቀረበው የእረፍት ማጣት
መሆኑ የሚያሳዝን ነው። በውጪ ተትረፍርፎ ከተራ
እስከ ፕሮፌሽናል ሥራ የተሠማራውን ኢትዮጵያዊ
ብዛት ላየ የሃገሪቱ ዕጣ በጥቂት ሰዎች ትከሻ ላይ
ወድቆ እነርሱም ያለ እረፍት የሚጎብጡበትና ለበሽታ
የሚዳረጉበት ሁኔታ እጅግ የሚያሳዝን ነው። መሆን
አልነበረበትም። የችግሩም መንስኤ “መንግስታችንና
ፓርቲያችን ለታማኝነት እንጂ ለዕውቀት ቦታ የለውም”
የሚለው በተደጋጋሚ የተገለፀው የጠቅላይ ሚኒስትሩ
አመለካከት ነው። በዚሁ ከቀጠሉ የሌሎቹም ዕጣ
የተለየ አይሆንም። ሃገሩን ለባላገሩ ለማስረከብ ፈቃደኛ
መሆን አለባቸው። ለነርሱ ብቻ የተለየ ታሪካዊ
ኃላፊነት ያሸከማቸው የለም። በራሳቸው ላይ የጫኑት
ቀንበር ነው። ሃምሳ ሎሚ ብለዋል አበው። ማድመጥ
ይገባል።
ዕንቁ፡- ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት
ይገልፁታል?
ያሬድ፡- ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠና መታመም
ወዲህ የሥልጣን ሽግግር ጥያቄ እንደገና እየተነሳ
ይመስላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሊተካ ይችላል የሚባል
ሰው ፓርቲውና መንግሥቱ ውስጥ በተዳከመበት
ሁኔታ የተፈጠረ ችግር ስለሆነ አሳሳቢ ይመስላል።
እንደ እቅድ ተይዞ የነበረው የሚመስለው እኤአ
በ2015 አቶ መለስ ከሥልጣን ሲገለሉ ምክትላቸውን
በቦታቸው ተክተው፣ ከበስተጀርባ ሆነው እንደ ሩሲያው
ቭላድሚር ፑቲን ይመሯቸዋል የሚል ነበር። ሆኖም
በሽታው ፋታ የሚሰጥ ካልሆነ ይህን እቅድ ተግባራዊ
ማድረግ ይከብዳል። አቶ መለስ በሙሉ ጤንነት
መሥራት ካልቻሉ፣ ለሥራው ብቃት ያለው ሰው
እንዲተካቸው ያስገድዳል። ያ ሰው ከህወሓት ይመጣል
እንዳይባል፣ ችግሩ እነ ስዬ በተመቱበት ሰአት ህወሓት
ከሥሩ ስለተመነጠረ፣ ከላይ አመራር በሚሰጥ የሰው
ሃይሉ አቅም ከሌሎቹ እህት ድርጅቶች የተሻለ ብቃት
የለውም። በዚያ ላይ የሚወክለው በጣም አነስተኛውን
ብሄረሰብ ነው።
ስለሆነም ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ከህወሓት
እንዲሆን የሚያስገድድ ሁኔታ የለም። ብቸኛው አስገዳጅ
ሁኔታ ሊሆን የሚችለው፣ መከላከያውንና ደህንነቱን
የሚመሩት መኮንኖች፣ “ጠ/ሚኒስትሩ ከህወሓት
ካልሆነ ሞተን እንገኛለን” ካሉ ነው። አቶ ስብሃት ነጋ
ከሚሰጣቸው ቃለ ምልልሶች መረዳት እንደሚቻለው፣
ቢመች ከህወሓት (ምናልባት ሥዩምን) ባይመች ደግሞ
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሃይለማርያም ደሳለኝን
በማቅረብ ይፈታል ብሎ እንደሚያስብ ነው በመስመሮች
መሃል የሚነበበው። ግን ከሌሎቹ የኢህአዴግ ድርጅቶች
ተቃውሞ ሊያጋጥመው ይችላል። ከ21 አመታት የወያኔ
አገዛዝ በኋላ፣ ኦሮሞውንና አማራውን እንወክላለን
የሚሉትም “ተራው ደግሞ የኛ ነው” ሊሉ ይችላሉ።
የህወሓት መሪዎችም አንድ መረዳት ያለባቸው
ቁምነገር፣ እነዚህ ሰዎች በተለጣፊነት እየተከሰሱ
የተሰቃዩ በመሆናቸው፣ አሁን ከህወሓት ለሚመጣ
ሰው አሳልፈው ዝም ቢሉ፣ ፍፁም ከራሳቸው የተጣሉ
እንደሚያደርጋቸው ማወቅ አለባቸው።

(ወደ ገፅ 32 ዞሯል)
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ነሐሴ - 2004 ዓ.ም

“ለመለስ...

(ከገፅ 15 የዞረ)

ዕንቁ፡- ኢህአዴግ ከህወሓት ውጪ አዲስ ጠቅላይ
ሚኒስትር ቢሾም፣ በመጀመሪያ ካሉት የአመራር
አባላት እነማን ለሥራው ይመጥናሉ ይላሉ? ከአዲሱ
ጠ/ሚኒስትርና በአንፃሩም ከተቃዋሚው ምን ይጠበቃል
ይላሉ?
ያሬድ፡- ኢህአዴግ ከህወሓት ውጪ አዲስ ጠቅላይ
ሚኒስትር ለመሾም ወኔውን ካገኘ፣ በተለይ በሃገር
ቤት ያሉ ተቃዋሚዎች፣ ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር
ፋታ የመስጠትና በመከባበር የመነጋገር ባህል እንዲኖር
የሚረዳ ቋንቋና እንቅስቃሴ ማድረግ የሚኖርባቸው
ይመስለኛል። በህዝብ ትግል ሳይሆን በተፈጥሮ
አስገዳጅነት የተገኘ የሽግግር መድረክ ስለሆነ፣ ከአቅምና
አርቆ አሳቢነት ጋር የተጋመደ አቀራረብ ቢያደርጉ
ተጠቃሚዎቹ ራሳቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ። አዲሱም
ጠቅላይ ሚኒስትር ከቀድሞ አቻቸው የሚለዩበትን
የአመራር ብስለት ማሳየት ይጠበቅባቸው ይመስለኛል ።
ከሁሉም በላይ ህዝቡን በሃገሩ ጉዳይ የማያገባው አድርጎ
የማየትና ከዕብሪተኛ አነጋገሮች መቆጠብ፣ ትህትናን
ማሳየት ይጠቅማል እላለሁ። ቀጥሎም የፖለቲካ
እስረኞችን መፍታት፣ የሙስሊሙን ማህበረሰብ
ጥያቄዎች መፍታት፣ ኃላፊነት የሚሰማውና ሃገርወዳድ ነፃ ፕሬስ እንዲኖር ማመቻቸት፣ በከተማዎች
ላይ የታወጀውንና ህዝቡን እጅግ ያስመረረውን የሊዝ
አዋጅ ለፓርላማ አቅርቦ ማሻሻል፣ ለኔብጤ ሃገራቸው
ለመግባት ለተከለከሉ ስደተኞች (አውራምባ ታይምስና
አዲስ ነገርን የመሰሉ ጋዜጦችን ጭምር) በሩን መክፈት
ወዘተ… ደረጃ በደረጃ መወሰድ ያለባቸው ጉዳዮች
ይመስሉኛል። እነማን ለሥራው ይመጥናሉ ላልከኝ፣
ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ አምባሳደር ግርማ ብሩ፣ አምባሳደር
መሐመድ ድራር፣ አምባሳደር ሥዩም መስፍን፣
ዶክተር እሌኒ ገ/መድህን… ብዙ አማራጮች ያላቸው
ይመስለኛል።
አልጠየቅከኝም እንጂ አንድ ጉልህ ድንቅዬ ነገር
ከነዚህ ዕጩዎች ምን ትጠብቃለህ ብትለኝ፣ ከዕብሪት
ፍፁም የራቁና የህዝቡን ፍርሃቱን፣ ተስፋውን፣
ጭንቀቱን የሚረዱ ሃገር ወዳዶች (ከጠባብ ብሄርተኝነት
የራቁ) መሆናቸው ተመራጩ ኳሊቲ ይመስለኛል ።
ፈረንጆቹን መፎገር መቻል በዝቅተኛ ደረጃ መታየት
ያለበት ይመስለኛል። እንግሊዝኛ መናገር ባይችሉ እንኳ
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ችግር አይመስለኝም። አስተርጓሚ መቅጠር ይቻላል።
ከ20 አመት ወደ ውጪ ማንጋጠጥ በኋላ እስቲ
ቀልባችንን ወደ ውስጥ እንመልስ፡፡
ዕንቁ፡በ1993
ዓ.ም
በኢሕአዴግ
ክፍፍል
እነ
ስዬ
አብርሃና
አለምሰገድ
ገብረአምላክን
የመሳሰሉ
አመራሮች በተገለሉበት ሰሞን
እርስዎ ለሚቀርብዎ ለአንድ
የኢሕአዴግ አመራር “መለስ
ባይኖር
ኢሕአዴግን
ማን
ይመራዋል?”
የሚል
ጥያቄ
አቅርበው ነበር ተብሏል፤ ዕውን
ጥያቄውን አንስተውት ነበር?
ያሬድ፡- ወቅቱ እነ ስዬ
በተገለሉበት
ሰሞን
ሳይሆን
ከምርጫ 97 በሁዋላ ነው።
ከጥቂት ወራት በፊት የበረከትን
መጽሃፍ ስገመግም የጻፍኩትን
እኮ
ነው
የምትጠይቀኝ?...
እንዲህ ነበር ያልኩት።
የኦነጉ ዮሐንስ ለታ (ሌንጮ)
በህዳር 2006 ዓ.ም ኖርዌይ ላይ
ለቀድሞ የህወሓት፣ ኢህዴንና
ኦነግ አመራር አባላት በኢትዮጵያ
ጉዳይ
ላይ
እንድንመክር
ሰበሰበንና፣ የህወሓት አመራር
አባላት ለነበሩት የማነ ጃማይካና
ለገብሩ አሥራት “መለስ በልብ
ድካም ቢሞት ማን ሊተካው
ይችላል” ብዬ ጠየቅኳቸው ።
ጃማይካ በረከት ሲል፣ ገብሩ
አዲሱ
ብለው
መለሱልኝ።
የእነርሱን መልስ ለህወሓት
የቀድሞ ኮማንደር ለአረጋዊ
በርሄ
ብነግረው
“ሁለቱም
ተሳስተዋል፣ ይህ የሚወሰነው
በጄኔራሎቹ
ፍላጎት
ይመስለኛል፣ እነርሱ ደግሞ
ከህወሓት
ውጪ
ማንንም
የሚቀበሉ አይመስለኝም” አለኝ
ብዬ ነበር።
ዕንቁ፡- የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መታመም
በኢሕአዴግ ውስጥ ምን የተለየ ነገር ሊያስከትል
ይችላል? በተተኪ አመራር ረገድስ ምን ሊከተል ይችላል
ብለው ይገምታሉ?
ያሬድ፡- የጠቅላይ ሚኒስትሩ በሽታ ጠንቶ
የማይመልሱ ቢሆንና፣ አቶ ስብሃት ሰሞኑን የሚያሳየው
ያገባኛልነት የሚቀጥል ከሆነ፣ (የሚቀጥለውም ጠቅላይ
ሚኒስትር ከህወሓት እንዲሆን ግፊት ማድረጉ
ስለማይቀር)፣ ከሌሎቹ እህት ድርጅቶች የሚመጡት
የአመራር አባላት በዚህ ደስ ላይሰኙና ወደ ፍጥጫ
ሊገቡ የሚችሉበት አደጋ ሊፈጠር ይችላል። ይህ
አይነት ድቀት እንዳይፈጠር፣ ከኢህአዴግ ሥራ
አስፈጻሚ ውጪ ያሉ ተዋንያን በኮሚቴው ውሳኔ ላይ
አላስፈላጊ ተጽእኖ እንዳያደርጉ እንዲታቀቡ ማድረግ
ያስፈልግ ይሆናል። የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
ደግሞ የጉዳዩን ክብደትና የወደቀበትን ታሪካዊ ሃላፊነት
በመረዳት ከሁሉም አይነት ጠባብ ብሄርተኝነትና
አድርባይነት ራሱን አጽድቶ ለወቅቱ የሚመጥን ውሳኔ
እንዲያደርግ ይጠበቅበታል።
ከስብሃትም ሌላ ከህወሓት የተባረሩ ግለሰቦችም፣
ልክ በ1997 ድህረ ምርጫ ወቅት በኢንተር አፍሪካ
ሽፋን እየተሰባሰቡ ሁኔታው ላይ የራሳቸውን ተፅእኖ
ለማድረግ ይሞክሩ እንደነበረው፣ አሁንም ተመሳሳይ
ሙከራ
ማድረጋቸው
የሚቀር
አይመስለኝም።
የሚያሳዝነው ህወሓት አካባቢ እንዲህ አይነት በንቃት
ጥቅምን የመከላከል ዘብነት ሲኖር፣ ሌሎቹን የሕብረት
ክፍሎች ጥቅም ለማስከበር ምንም እንቅስቃሴ ይኖራል
ብሎ መገመት አይቻልም። ስለሆነም፣ ይሄ መድረክ
የተሻለ ውጤት እንዲያስገኝ ከተፈለገ፣ በተለያዩ
ምክንያቶች ከድርጅቱ የራቁ ግን ሥልጣን አካባቢ
የሚያንዣብቡ ሃይሎች የኢህአዴግን ሥራ አስፈፃሚ
ኮሚቴ በነጻነት ከመሥራትና ከመወሰን እንዳያግዱት
ማድረግ ጠቃሚ ይመስለኛል።
ዕንቁ፡- ጫካ ሳላችሁ አቶ መለስ የከፋ ሕመም
ገጥሟቸው ያውቃል?
ያሬድ፡- በ1978 ላይ ቡግንጅ መቀመጫው ላይ
ወጥቶበት ለህክምና ሱዳን እስከመላክ አድርሶት

እንደነበር ትዝ ይለኛል። ክሳድ ግመል የሚባለው
የወያኔ ቤዝ አምባ ውስጥ ታሞ ተኝቶ ሳለ፣ የተኛበት
ክፍል ድረስ ሄጄ እንደጠየቅሁት አስታውሳለሁ። ታዲያ
እዚያች ክፍል ውስጥ ስለጥናትና መጻህፍት ንባብ
አንስተን ስንጫዋወት፣ መለስ የስታሊን “ፋውንዴሽንስ
ኦፍ ሌኒኒዝም” እና “ኦን ዘ ኦፖዚሽን”ን በደንቡ ማጥናት
አስፈላጊ እንደሆነ የነገረኝ ትዝ ይለኛል። በኢትዮጵያ
ፖለቲካ ውስጥ ወዲ ዜናዊ ያደርግ የነበረውን
ማተራመስ ሰዎች ግራ ሲያጋባቸውና ሲጠይቁኝም፣
መለስን መረዳት ከፈለጋችሁ እነዚህን ሁለት መጻህፍት
በቅጡ አንብቡ እላቸው ነበር። ጊዜውን ወስዶ ያነበበ ገን
ያለ አይመስለኝም፡፡
ዕንቁ፡- ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በጫካም
የተዋወቃችሁ…
በአሜሪካ
አስመራ
ሬስቶራንት
እየሄዳችሁ የአስቴር አወቀን ሙዚቃ እስከ መገባበዝ
የዘለቀ ወዳጅነት ያላችሁ ነበራችሁና አቶ መለስን
“እግዜር ይማርዎ” ብለዋቸዋል?
ያሬድ፡- ወዳጅነት ነበረን ማለት ያስቸግራል።
ከዚህ በፊት እንደገለጽኩልህም ለመሰደዴ ምክንያት
የመለስ በ1977 ወደ ሥልጣን መውጣት ጋር የተያያዘ
ነው። ለምን ሥልጣን ላይ መጣህ ብዬ ተቃውሜም
ሳይሆን፣ መለስ በባህርዩ ከሱ ካነሱ ሰዎች ጋር ካልሆነ
ከእኩዮቹ ወይም ይበልጡኛል ብሎ ከሚገምታቸው
ሰዎች ጋር ለመሥራት ፈቃደኛ ስላልነበር ነው። የኔ
ምርጫ የፖለቲካ ልዩነቴን ይዤ፣ ከአመራር ወርጄ፣
በተራ አባልነት ለመቀጠል ነበር። በመጀመሪያ የኢህዴን
አመራር የተቀበለው ቢሆንም፣ መለስ ታምራትንና
ተፈራን ይዞ በኢህዴን ሴክሬታሪያት ስም በተላከልኝ
ደብዳቤ “ሁሉንም የድርጅቱን አቋሞች የማትቀበል ከሆነ
አስተዳደራዊ እርምጃ እንወስዳለን” አሉኝ። ለልዩነት
ቦታ የለም በሚል አዲሱ ስታሊናዊ አሠራራቸው።
ከድርጅቱ ከወጣሁ በኋላም ግን መለስ ዋሽንግተን
በመጣበት ወቅት አንተ እንዳልከው አንድ ምሽት
እኔ፣ መለስ፣ ብርሃኑ ነጋ፣ ዳዊት ዮሐንስና ብርሃነ
ገብረ ክርስቶስ ሆነን አሥመራ ሬስቶራንት አስቴር
አወቀን ስናዳምጥ አምሽተናል። ከዚያ በኋላ ሁለተኛ
አልተገናኘንም። ከመለስ ጋር ያገናኘን ፖለቲካ ስለነበር
ያንን ወደ ጓደኝነት ለማሳደግ የሚያስችል ዕድል
አልገጠመንም፡፡ የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ስለነበርንም
ከነ አዲሱ ጋር የገነባሁትን አይነት ጓደኝነት ለመገንባት
ዕድሉ አልነበረንም። መለስ በመታመሙ በጣም ካዘኑት
ሰዎች መሃል ብሆንም “እግዚአብሄር ይማርህ” ልል
የምችልበት መስመር አልነበረኝም። ከበሽታውም ቶሎ
ያገግማል ብዬ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። የ“ፍትህ”
መዘጋት መጪውን አመላካች ከሆነ “መለስ ማረኝ”
እንዳንል ፍርሃቱም በውስጤ አለ።
ዕንቁ፡- በውጪ የሚገኙ ተቃዋሚዎች የጠቅላይ
ሚኒስትሩን መታመም እንደ መልካም አጋጣሚ
በመቁጠር የሚያወጧቸው መግለጫዎች ተገቢ ናቸው
ብለው ያምናሉ?
ያሬድ፡- ቅድም እንደገለጽኩት በህዝብ ትግል
የተገኘ የሽግግር መድረክ የመጣ ይመስል የዳያስፖራው
ተቃዋሚዎች
የሚያዥጎደጉዷቸው
መግለጫዎች
ገርመውኛል። ትንሽም ቢሆን የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ
በመሆኔ፣ ከዚህ ካለንበት መድረክ እንዴት ለህዝባዊ
ሥልጣን የሚያገለግል ቀውስ ሊፈጠር ይችላል ብለው
እንዳሰሉት አልገባኝም። እኔ እስከሚገባኝ፣ ያሁኑ
ችግር በኢህአዴግ ውስጥ በሚኖር የሥልጣን ሽግሽግ
የሚጠናቀቅ ይመስለኛል።
እዚህ ላይ ሳልጠቅስልህ የማላልፈው፣ ከሁለት
ሳምንታት በፊት “የኢትዮጵያ ሄሪታዥ ፋውንዴሽን”
የሚባል ድርጅት የሥነ ግጥም ምሽት ላይ ያየሁትን
አሳዛኝ ነገር ነው። በጣይቱ ማእከል ባለቤት በወይዘሮ
አለምፀሐይ ወዳጆ አስተዋዋቂነት አንድ ወጣት ገጣሚ
ጃኖ ለብሶ ወደ መድረኩ መጣ። ገና ታሪኩን ሲያስተዋውቁ
“ወያኔን በትጥቅ ለመታገል ከአንድ ጓደኛው ጋር በረሃ
በወጣ በሁለተኛው ቀን ወደ ደቡብ አፍሪካ ገባ” የሚል
ተነግሮ ስለነበር ሰሞኑን ከሚፈበረኩት አዲስ ጀግኖች
መሃል አንዱ መሆኑን ገምቼ ነበር።
“ፀጋዬን ካላነበብኩ ወኔዬ አይነሳም” ያለው ‘ጀግና’
በመጀመሪያ ‘አድዋ’ን ግሩም አድርጎ አነበበልን።
ቀጥሎ ግን በዚያው ባማረ ድምፁ በጠቅላይ ሚኒስትሩ
መታመም የተሰማውን ደስታና ትፍስህት በሚያማምሩ
ስንኞች ቋጥሮ አቀረበልን። ተቃውሞዬን ለማሳየት
ግጥሙ እየተነበበ ሳለ ተነስቼ ወጣሁ። ምናልባት
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ የተጎዳ ሰው ይሆናል።
ሆኖም በሽታና ሞት ሁላችንንም እኩል የሚያጠቁ
በመሆናቸው ቀረርቶና ሽለላ የሚያስፈልጋቸው ሆኖ
አይሰማኝም። ባህላችንም አይፈቅደውም። የመድረኩ
አዘጋጆችም መተባበር አልነበረባቸውም።
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