
 

 

አቶ ክፍሉ ታደስና መዘዛቸው 

(ታሪክ ድበቃው ያብቃ፤ ገበና ይሰጣ ) 

ሰሞኑን በዋሺንግተን ክተማ አቶ ክፍሉ ታደሰ አዲስ መጽሃፋቸውን ለአንባቢ እንደሚያቀርቡ አስታውቀውናል። 

የወንጀለኞችን መጽሀፍት የማነብ ባልሆንም የሳቸውንና መስሎቻቸውን ያን ትውልድ ጠቀስ ጽሁፎች ግን 

በተቻለ መጠን አፈላልጌ ሳነብ ቆይቻለሁና ይህንን ኢትዮጵያ ሆይ የሚል ዳጎስ ያለ መጽሃም በጥሞና 

አንብቤዋለሁ።  ለምን ይህን ቅጽ 1 ጻፉ ለሚለው ምላሽ ለመስጠት ወደ ኋላ የምመጣበት ሲሆን በቅድሚያ 

ግን አቶ ክፍሉ ልምድ እየሆነባቸው የመጣውን የሰው ማጋለጥ የሚወገዝ ስራ ልጠቅስ እፈልጋለሁ። 

በአዲስ መልክ ያሳተሙት የቀድሞው ያ ትውልድ መጽሃፋቸው ውስጥ በድብቅ ለኢሕአፓ ሲሰሩ የነበሩትን 

ታጋዮች ስም  በአጽህሮተ ቃል አስፍረው የነበረውን ግልጽልጽ  አድርገው ሙሉ ስማቸውን ጽፈውታል።  

ብዙዎቹ አሁንም በሕይወት አሉ፤ እነ እገሌ መባሉ የሚጠቅመው ለወያኔ እንጂ ለእነሱ አለመሆኑም ግልጽ ነው።  

ወያኔን እወቃቸው ለማለት ካልሆነ ጥቅሙ ምንድነው? ወደ አዲስ አበባ ብቅ ጥልቅ ይሉ ይሆናልና ተጠንቀቁ 

ለማለት ካልሆነ ጥቅሙስ?  ይህን የማጋለጥ ስራ በአዲስ መጽሃፍም ደግመውታል።  የሱፍ አበባ ብሎ አንድ 

ግለሰብ የጻፈውን ልብወለዳዊ መጽሃፍ አስመልክቶ የጸሓፊውን ስም ሆነ የመጽሃፉን ርዕስ ሳያነሱ ይህንን 

የጻፈው እገሌ ይሆን እገሌ ብለው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎችን ስም ሲዘረዝሩ (ያልነበሩትንም ጠቅለው ነው 

ያቀረቡት) ወያኔ የማያውቀውን ግለሰብ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አስመስለው ስሙን በግልጹ አስፍረዋል። ይህ 

ጥቆማ ካልሆነ ሌላ ሊሆን አይችልም። አቶ ክፍሉ ራሳቸውን ከአደጋ ያስመለጡ ናቸውና ሊሎችን ግለሰቦች 

ማጋለጡና ለጥቃት መስጠቱ ምንም አልከበዳቸውም ። 

ለመሆኑ አቶ ክፍሉ ታደሰ ማናቸው? ይህን ጥያቄ ማቀርበው ስለሳቸው ሕይወት ታሪክ ለመጻፍ ሳይሆን 

ከተነሳሁበት ርዕስ ጋር በተያያዘ ማንነታቸውን ለማቅረብ ነው። አቶ ክፍሉ ታደሰ የኢትዮጵያ ተማሪዎች 

እንቅስቃሴ (በሀገር ውስጥ )ተካፋይ እንዳልነበሩ ተጽፏል።  በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ይባል በነበረው ተምረው 

ወደ ሶቭየት ኅብረት ስኮላርሺፕ አግኝተው የሄዱ ናቸው፡፡ በዚያም ሳሉ በነ ዶክተር ሃይሌ ፊዳ ይመራ የነበረው 

የአውሮጳ ተማሪዎች ማህበር አባል ሆኑ።  ችግራቸው የጀመረው ወደ አልጄሪያ የዘለቀው የነብርሃነ መስቀል 

ቡድን ጋር መወዳጃት ሲጀምሩ ነው። በወቅቱ የተጻፈውን ስናስታውስ አቶ ክፍሉ በመስራች ጉባኤው ላይ 

ቢገኙም (እሳቸው ይህ ጉባኤ በጀርመን ተደረገ የሚሉትን ያስተባበሉ እንዳሉም ይታወሳል) መስራች ሊባሉ 

አይችሉም።  መስራቾቹ እነ ጸጋዬ ደብተራው፤ እነ ዋለልኝ፤ እነ ብርሃመስቀል፤ ተስፋዬ ደበሳይና ሌሎች ናቸው።  

አቶ ክፍሉ በታሪክ አጋጣሚ መስራች ጉባኤው ላይ የሶቭየትን መዋቅር በመወከል ተገኝተዋል ብቻ ነው ማለት 

የሚቻለው። 



 

 

አቶ ክፍሉ በኢሕአፓ ሚናቸው ምን ነበር?  ይህን በተመለከተ ኢሕአፓዎች ለምን ዝምታን እንደመረጡ 

እስካሁን ባይገባንም ሟቹ ረዳት ፕሮፌሰር ዓለም እሸቴ፣ ሟቹን የኢሕአፓ መሪ ዘሩ ክህሸንን ቃላ መጠይቅ 

አድርጌለት አቶ ክፍሉ ከሲአዬ (CIA) ጋር ሰርተው ኢሕአፓን እንዳስመቱ ነግሮኛል ብለው መጻፋቸው 

ይታወሳል።  ይህን አቅዋም የሚጋሩ ሌሎችም ያሉ ሲሆን ዝምታን መርጠዋል ማለት ይቻላል። አቶ ክፍሉ 

አፄውን በታገለው ትውልድ ጎን የነበራቸው ተሳትፎ ደብዛዛ/ ደካማ ስለነበር የዚያን ትውልድ ፈርጦች  ይጠሉ 

እንደንበርና እንደማገዷቸው ውስጠ አዋቂዎች ሲናገሩ ቆይተዋል። አቶ ክፍሉ ለአሜሪካው የስለላ ድርጅት 

ሰርተዋል፤ እየሰሩም ነው ለሚለው ክስ ምን ማስረጃዎች አሉ? ይህን በተመለከተ ያለው መረጃ ወይም 

ማጠየቂያ የሚከተለውን ዝርዝር በግምት ያስገባል። 

1ኛ/ አቶ ዘሩ ክህሸን እንዳሉት በአያሌ የምስጢር ስምሪቶች በ ኢሕአፓ ላይ የደረሰው ጥቃት ከአመራሩ 

አካባቢ ሆኖ መረጃና ጥቆማ የሚሰጥን ግለሰብ ሲመለከት ይህም ሰው አቶ ክፍሉ መሆናቸውን ከሁኔታዎቹ 

ክስተት በሁዋላ ለመረዳት ተችሏል ተብሏል ። 

2ኛ/ አቶ ክፍሉ ኢሕአፓን በሚጎዳና በሚያፈርስ ክንውኖች ሁሉ ዋና ተዋናይ ነበሩ። 

3ኛ/ የከተማው ግብግብ ከተወጠነው በላይ ሰፍቶ መቀጠሉና ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ተገንዝቦ ማዕከላዊ 

ኮሚቴ አቁሙ ሲላቸው ገፍተው ቀጠሉበት እንጂ ውሳኔውን አለመከተላቸውም በውስጠ አዋቂዎች ይጠቀሳል። 

4ኛ/ በመጨረሻም መሳሪያ አመጣለሁ ብለው ወደ በጌምድር ከተጓዙ በኋላ በከተማ የቀረነውን አውላላ ጥለው 

መጥፋታቸውም አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል። 

5ና / አቶ ነገዴ ጎበዜ ሳይቀሩ እንደጠቀሱት ዶክተር ተስፋዪ ደበሳይ ራሳቸውን ሲገድሉ አስከሬናቸውን ከበው 

ከቆሙት ውስጥ የአቶ ክፍሉ የያኔ ጓደኛና የዛሬዋ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮና ወያኔ ደጋፊ አዳነች ፍስሓዬ መገኘት 

እንዴትስ ይገለጣል? 

6ኛ/ የኢሕአፓ አመራር የኢሕአሠ ቅጽ ሁለት ሟቹ ጸሃፊ የአራተኛው የአመራር ጉባኤ ሰነድ/ውሳኔ በሚል 

ያስነበበው አመራሩ ለደረሰው ስህተትና ጉዳት ሀላፊነትን ቢወስድም ለጉዳቱ ተጠያቂ አዲስ አበባ የቀሩት ብቸኛ 

የበላይ አመራር አቶ ክፍሉ ታደሰ መሆናቸው የሚታወቅ ነው ። ለመሆኑ ስንቱ አባልና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል 

ሲያልቅ እሳቸው በዕድል ነው የተረፉት ? 

7ኛ/ አቶ ክፍሉ ታደሰ አመራርን ሳያማክሩ አንጃ የተባለው ጌታቸው ማሩ ላይ የግድያ እርምጃ ወስነው 

ስለማስፈጸማቸው እስከዛሬ ከእሳቸው የሚጠበቀው ገለጻ አልመጣም። ድርጅቱ ግን እስካሁን ይተችበታል--

ይከሰስበታል ። 



 

 

8ኛ/ ይህ ቢሆንም የድርጅቱ አመራር አቶ ክፍሉን በአመራር ደረጃ አስቀጥሏል። ሆኖም  አቶ ክፍሉ ሌላውን 

ከፍተኛ ጉዳት በ ድርጅቱ ላይ -- ከዛሬው በብዙዎች የሲአኢዬ ቅጥረኛ ናቸው ከሚባሉት ዶክተር ጊታቸው 

በጋሻው ጋር በመሆን -- የብተናን ጥቃት አድርሰዋል። 

9ኛ/ ብተና የተባለውን አድርሰው ድርጅቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ካደረሱ በኋላ ውደ አሜሪካ ዘልቀው በዚያም 

ድርጅቱን ለማፍረስ መድረክ ወዘተ ብለው ጥረዋል። የኢህአፓ ድርጅት ዋና መሪ ነኝ እያሉ እንዴት ወደ 

አሜሪካ እንዲሄዱ ተፈቀደ? 

10ኛ/ ወያኔ ስልጣን ሲይዝ  ከወያኔ ጋር ቆመው ወደ አዲስ አበባ ዘልቀው ሰርተዋል። እንዴት በወያኔ 

አልተያዙም? ጎሕ በሚል ስም መጽሄት አውጥተዋል። ራዲዮ ለመጀመር ቢቢሲና ኖርዌይ ተረድተው 

ሞክረዋል። ኢሕአፓ "ነጭ ሽብር" አካሂዷልና ለፍርድ ይቅረብ ባዩ ሌላው የሲአኢዬ ሰራተኛ ዶክተር መስፍን 

ወልደማርያም ጋር ሰምረው በቢዝነስም ገጥመው ሰርተዋል። እናም ሌሎች የአቶ ክፍሉን ያህል ኢሕአፓዊ 

ተሳትፎ ያልነበራቸው ሲያዙና ደብዛቸው ሲጠፋ እንዴት አቶ ክፍሉ ከወያኔ ጋር ሊሰሩ በቁ? ማንስ ከጀርባቸው 

ቆመላቸው? 

11ኛ/ በበኩሌ በስራ የሚያውቋቸው በቅጥረኛነትና በድርጅታቸው ላይ ጉዳት በማድረስ ሲከሷቸው፣ አይደለም 

ለማለት፣ ዕውቀቱም የሌለኝ ቢሆን፣ ይህ ጓዶች የተባሉትን የማጋለጥ ልምዳቸው ሚናቸው አጥፊ ነው 

የሚለውን ጥርጣሬ አጠናክሮብኛል።  

12ኛ/ አቶ ክፍሉ በአዲስ መጽሃፋቸው ስንቱን የኢሕአፓ አባል አጋልጦና አስገድሎ የደርግ ባለሟልና የጋንግ 

ኦፍ ፎር አባል ሆኖ የቀጠለውንና አሁንም የወያኔ አንዱ አማካሪ የተባለውን ሺመልስ ማዘንጊያ የኢሕአፓ አባል 

ነበር፣ ደርግን ሰርጎ ገብቶ ለድርጅቱ የሰራ ግለሰብ ነው፣ ብለው መጻፋቸው በስህተት ሳይሆን፣ ድርጅቱን 

በማስመታት የተባባረ ሚና ስለነበራቸው ይሆን? የሺመልስን አስገዳይ ሚና የሚያውቁ ይመስክሩ ! በነገራችን 

ላይ አቶ ክፍሉ እውን ረስተው ነው ወይስ ለተንኮል የኢሕአፓ ማዕከላዊ መሪዎች ያልነበሩትን ግለሰቦች 

አመራርም ነበሩ ብለው የሚጽፉትና ከወያኔ የሚያስተዋውቁት የሚል ጥያቄ አለ።  

የአቶ ክፍሉ አፍራሽ ሚና ቢያንስ በድርጅቱ አባላት የሚታወቅ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደ እሳቸው በአፍራሽ 

ሚና የተሰማሩትና አንጃ ተብለውም የተወገዙትን እነ አቶ መርሻንም ደግፈው ሲናገሩ ሰምተናል። የዚህ አንጃ 

መሪዎች ከወያኔ የደህንነት ሀላፊ ከጌታቸው አሰፋ ጋር ሲመሳጠሩ እንደነበርም ተነግሯል። በምን ተግባቡ፤ ማን 

አስማማቸው? የጋራ ጠላትስ ማን ሰጣቸው? ብዙ ብዙ መጥየቅም የሚገባ ነው ። ማሰሪያው ግን አቶ ዘሩ 

ክህሸን እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ ይሉ ነበር እንደሚባለው፣ አቶ ክፍሉ ታደሰ ኢሕአፓን ለማፍረስ የአሜሪካ 

ቅጥረኛ ሆነው ሲሰሩ የቆዩ በነጻ ኢትዮጵያ ለፍርድ መቅረብ ያለባቸው ናቸው። ኢትዮጵያ ሆይ ብለው ለሕዝብ 

የጎረና የክህደት ድምጻቸውንም ሊያሰሙ የሚፈቀድላቸው ሰው አይደሉም።  



 

 

ኢሕአፓ እንዴትና መቸ ተጎዳ? በከተማዎች በደርግ፤ በአንጃና በሰርጎገቦች። በገጠር በብተና። በነዚህ ሂደቶች 

አቶ ክፍሉ ማዕከል ነበሩ።  ዋና ተዋናይ።  የኢሕአፓ መሪዎችን አግቶ የገደለውን ወያኔ ወዳጅ ብለው ያቀፉ። 

የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያ ሀይሎችን ህብረት ለማፍረስ ኢዲቅ ብለውና ከነብርሃኑ ነጋ ጋር አብረው የጣሩ። 

አቶ ክፍሉ ታደሰ በዩጋንዳ ምን እየሰሩ ነው? በዚያስ  መኖሪያ ወጪያቸውን ማን ይሸፍናል? መልሱ ምን 

እንደሆነ ሚናቸው ያጋልጣል። 

ዝምታው ያብቃና አቶ ክፍሉ ታደሰን ከነቅጥረኛ ሚናቸው ሁላችንም እናጋልጣቸው! 

ባይሳ ለማ ነኝ 


