
ሻምበሉ አሁንም አልተማሩም 

ከ ያለው 

  
ሻምበል ፍቅረስላሴ አብዮቱና እኛ ብለው መጽሀፍ ደርሰዋል። በመጽሀፉ ብዙ ብለዋል እድሜ 

ለወያኔ። የሚያሳዝነው ግን አሁንም ለኢትዮዽያ ሕዝብ ያላቸው ንቀት አለመቀየሩ ነው። ለ17 ኣመት 
በስልጣን ሆነው ያገር ብርቅየዎችን እየቀጠፉ፡ የአንድነት ሃይላትን አድነው  እየጨፈጨፉ ኢትዮዽያ አሁን 
ላጋጠማት አደጋ መንገድ ማመቻቸታቸውና አጋልጥው ልካሀዲዎች ማስረከባቸውን ሳይጸጽታቸው፡ ይባሰ 
ብለው ውድቀቱና ጥፋቱ በሌሎች ማሳበባቸው በጣም ያሳዝናል። በቀድሞ አለቃቸው አንጎልና ሳምባ 
እንደሚተነፍሱ የሚነገርላቸው ሻምበል የመንግስቱ የሀራሬ ኑዛዜ ግልባጭ የመሰለ ኪታብ ማቅረባቸው 
አሁንም በራሳቸው መተማመን ያቃታቸው ይመስላል። እኒህ የከሰረው የመንግስት ኣባል ከ20 ኣመት በላይ 
በእስር ቤት ማቅቀው ከወጡ በኃላም ስለ በአብዮቱ ዘመን የነበሩ አንጋፋ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በተመለከተ 
አወንታዊና አሉታዊ ጎን ሲተቹ፡ ካለፈው እውነት የማይማሩ መሆናቸውንና አገሪቱን በደመነፍስ ሲመሯት 
እንደነበር አሁን በሚናገሩት ጥሬ  ሀሳብ መታዘብ ይቻላል። መኢሶን ከደርግ ጋር ዓይንና ጀሮ ሆኖ 
እስከሰራበት ግዜ ድረሰ በጥሩ ጎኑ አሰቡት። በራሱ ጭንቅላት ማሰብ ሲጀምር ግን ደካማና ልፍስፍስ 
ድርጅት መሆኑን ተቹት። መኢሶን በስልጣን ጽንፈኝነት ከመጠመዱ በፊት፡ “በሕዝብ አደራጅነቱና 
አንቂነቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ባለውለታ ነበር”ይላሉ ሻምበሉ። ይህ አባባል ሻምበሉና ጛድኞቻቸው 
ለኢትዮጵያ የቆሙትን ማጥፋት እንደነበር ዘመቻቸው በግልጽ ያሳያል። ልብ በሉ ለኢትዪጵያ ባለውለታ 
የሚሉትን ድርጅት ነበር ባጭር ግዜ የደመሰሱት። ነገር ግን በተለያየ አጋጣሚ እንደሚነገረው መኢሶን 
የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት ጠልፎ ለደርግ በማስረከቡ ለራሱ ጥፋትና ለትግሉ እንቅፋት መሆኑን ነው 
ታሪክ የሚዘክረው። 

         ሻምበሉ ስለኢሕአፓ ሲተቹ ሁልግዜ ተቃዋሚ ነው በምንም ኣይነት የስራ ውጤት አይረካም፡ 
መቃወም ነው በማለት አሉታዊ  እንጂ ጥሩ ጎን አላየሁም ብለዋል። በመጀመሪያ ሻምበል ፍቅረስላሴ 
ኢሕአፓን ለመተቸት ችሎታም ሆነ የሞራል ብቃት የላቸውም። ሆኖም  የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን የነብሩ 
ግለሰብ አሁንም ግዜ ከመሰከረላቸውና ሕዝብ አንቅሮ ከተፋቸው በኃላ እንካ ስህተታቸውን መረዳት 
አልቻሊም።    
ለመሆኑ የሚደገፍ ሥራ ሣይሠሩ እንዴት ከኢሕአፓ ድጋፍ ይሻሉ? ያድረጅት የአድርባይነት ጸባይ 
እንደሌለው ጠንቅቀው ያውቃሉ። ሻምበል!! ኢሕአፓን በደምብ ለማስተዋል አልታደሉም እንጂ የደርግን 
ፋሽስትነት ለመጀመሪያ ግዜ ያጋለጠ ደፋርና ቆራጥ ታጋይ ድርጅት ነብር። ኢሓአፓ፡ የደርግን አደገኝነት 
ቀድሞ ተረድቶ ሕዝብን ሲያስጠነቅቅ “ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ የተነሳው የወታደሮች 
ነብሰገዳይ ጥርቅም የራዲዮ ጥሪ አክብረው ቤተሰብ ሳይሰናበቱ 4ኛ ክፍለጦር ድረሰ ሂደው በሰላም 
እጃቸውን የስጡ ከ60 በላይ የድሮ ባለስልጣናት ያለፍርድ በኣአንድ ለሊት አረዳቸው” ነበር 
ያለው።  ቀጥሎም ይህ የወታደር ጸባይ የተጠበቀ ነውና አሁንኑ “ሕዝባዊ መንግሥት”  በማልት 
ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ለመታገል ግንባር ቀደምትነትን የያዘ ግልጽና እውነተኛ አቓም የነበረው ድርጅት 
ነው። ሻምበል፡ የመሬት ይዞታና የከተማ ትርፍ ቤትና ቦታ አዋጅ በደርግ  ራዲዮ ስለተነገረ፡ የደርጎች 
የትግል ውጤት ነው ለማለት ይቃጣቸዋል። እውነቱ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲታገልለትና ሲዋደቅለት የቆየ 
የሕዝብ የትግለ ውጤት መሆኑን አላጤኑትም። ምክንያቱም እሳቸው የሕዝቡ አመጽ በራቸውን 
እስኪያንካካ ድረስ በሐይለስላሴ ስም ሲምሉና ሲገዘቱ ነበር። 

         ያለው ነኝ ቸር ሰንብቱ። 

 


