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የእናቸንፋለን ጸጋ 

በሀገራችን ወሳኝ በሆኑት ታሪላው ወቅቶች የተሳተፉት ግለሰቦች፤ መሪዎችና ታጋዮች በአብዛኛው በቦታው 

ባልነበሩ ጥራዝ ነጠቆች በአሉታዊ መተቸታቸውና መወገዛቸውንም መቻል ያለብን ምጸት ሆኖ ከተገኝ 

ውሎ አድሯል።  ከአጼ ምኒሊክ እስከ በጀግንነት ታሪክ ጽፎ እስካለፈው ትውልድና አኩሪ ሰማዕት ሁሉም 

የታሪክ ክለሳና ብረዛ፤ የጥራዝ ነጠቆች  ጥቃት ሰለባ ሆነው አሉ።  ያለፈው ተውግዟልና ከዚያ ትውልድ 

ጀብድ ትምህርት መቅሰም የሚቻልበት ሁኔታ ጨልሟል።  የዚያ ትውልድ ታሪክ ተበርዞና ተክዶ አለና 

ለዛሬው ትግል ጠቃሚ ትምህርትና ልምድን ለመቅሰምም አልተቻለም። 

አንዳንድ አላዋቂዎች ግን ዓይናቸውን በጨው አጥበውና ዓዋቂ መስለው የሚለፍፉ ኢሕአፓና ደርግ 

በፊደል ተጣሉ ብለው (እናቸንፋለን-እናሸንፋለን፤ ወዛአደር ላባደር) በሚል ተዋጉ ብለው ያን ታሪካዊ 

ትግል ሊያብጠለጥሉ ይሞክራሉ። ጉዳዩ ከትክክለኛ አማርኛ ውጪ ( ወዝ የምቾት ሲሆን ላብ ሌላ ነውና፡ 

እናቸንፋለን ትክክለኛ አማርኛ  ነውና) ልዩነቱ ፖለቲካዊ ነበር።  ደርግና ኢሕአፓ ግጭታቸው 

በዴሞክራሲና በአምባገነንነት ወይም ፋሺስታዊነት ምርጫ ላይ ያጠነጠነ ነበር።  ታሪክን የረሱት ይህን 

ልዩነት ከተራ ልፈፋ ውጪ መረዳት መቻል አለባቸው።  ደርግ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ሲልና 

ስልጣኑን ሊያጠናክር ሲነሳ ኢሕአፓ ሁሉን አቀፍ ጊዜያው ሕዝባዊ መንግስት  ይቋቋም ባይ ነበር።  ደርግ 

ዴሞክራሲ በገደብ ሲል ኢሕ አፓ ደግም ዴሞክራሲ አለደብ ለጭቁኖች ሲል ነበር።  ደርግ ራሱን 

የአብዮቱ ሞግዚት አድርጎ ሊሰይም ሲጥር ኢሕአፓ ይህ ማለት የሕዝብን አብዮት ማጅራት መምታትና 

መቀማት ነው ሲል ይከራከር ነበር። በመሬት ለአራሹ፤ በላባደሩ መሰረታዊ ጥያቄዎች ላይ፤ በሀገር 

ሉዓላዊንት ጥያቄ ኢሕአፓና ደርግ ለየቅል ነበሩ። ወያኔና ኢሕአፓም እንደዚሁ።  ችግሩ የፊደል በነበረማ 

አዋቂዎች ተጠርተው ዘላቂው መፍትሄ በተገኘ ነበር።  ጥራዝ ነጠቆቹ ግን ሳያውቁ ልፈፋን መርጠዋልና 

ያን ትውልድና ያን የትግል ዘመን ለማክቸልቸል የማይናገሩት ሀሰትና ቅጥፈት የለም ቢባል ማጋነን 

እይሆንም።  ይህ ባህል እንበለውና የተስፋፋ በመሆኑ  ዛሬ ሀቅ ተቀብራ፤ ውሸትም ነግሶ፤ ትምህርትም 

ተንቆ፤ ጥራዝ ነጠቆች ፈልተው የሕዝብን አንጎል ለመቆጣጠር ትግሉ ተፋፍሞ በመካሄድ ላይ ነው።  

በዚህም ሰልፋችን ወዴት ነው የሚለው የሚያስተዛዝብ መሆኑ አይቀሬ ነው።  ሰልፉ ከተዛነፈ፤ ከተበላሸ። 

እናቸንፋለን ሲባል ከጀርባው ያቀፈው መልዕክት ተራ ሳይሆን አንድም በህዝብ ትግል ላይ እምነት፣ 

ቆራጥነትን የሚያንጸባርቅ ነው።  ሽንፈትን ወግድ ያለ ወኔና መንፈስ ነው።  በሕዝብ ሀያልነትና አቸናፊነት 

እምነት ነው-- በአፍ ሳይሆን ከልብ። በመሰረቱ እምቢተኛነት ነው።  አመጸኛነት።  እናቸንፋለን ያለና 

ይህንንም ያመነበት ህዝብ ለጨቋኝ የሚንበረከክ የሚገዛ አይሆንም።  መስዋእትነትንም አይፈራም።  ድል 
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ለሕዝዝብ ፋሺስቶች ይውደሙ ብሎ ደረቱን ለጥይት የሰጠው ትውልድ የእናቸንፋለን ጸጋን የተላበሰ 

ነበር።  ያኔን ከዛሬ የሚለየው ብዙ ሁኔታ አለ።  በቅድሚያ ትግሉን ሊመሩ ተነሳን ያሉት የእናቸንፋለን 

ቁርጠኛ ጸጋን የተላበሱ አይደሉም።  ድፍረቱ የላቸውም። ሞት አይፈሬ አይደሉም።  ትግላቸው የሕዝብ 

ባለስልጣንነት ለማስፈን ሳይሆን የራሳቸውን የስልጣን ጥም ለማርካት ነው።  ጭቁን አይደሉምና አገዛዙ 

ቢንኮታኮት ይጎዳሉ እንጂ አይጠቀሙም። በመሆኑም የሕዝብን መነሳሳትና አመጽ ከወያኔ ባልተናነሰ 

ይፈሩታል።  የማንቆጣጠረው ሁኔታ መጥቷል ብለው በ 1997 ከባእዳን ጋር ያበሩትን የሙት ከተማ 

አድማን ያከሸፉትን ከሀዲዎች ያስታውሷል።  የተቃውሚ ድርጅቶች መሪዎች የበደለኛው ስርዓት መወገድ 

ይጎዳናል ብለው ለስለስ ያለ የጥገና ለውጥ በመፈለግ የሕዝብን አመጽ እስካደናቀፉ ድረስ የህዝብ ጎራ 

ከባድ ችግር ይኖረዋል።  ብንሞትም አንጎዳም ብሎ የሚነሳውና እናቸንፋለን የሚለው ትግልን ወደፊት 

በደሙ የሚገፋው ነው የሕዝብ ትግል አለኝታ። 

ለዚህም ነው ዛሬ ተከስቶ የምናየው የወያኔን ማዘዣ አክባሪነት ያን የእናቸንፋለን መንፈስና  ወኔ ያጣ ሆኖ 

የምናገኘው።  ተቃዋሚዎች ነን ባዮቹ ትግላቸውን ወያኔ በሰጣቸው ሜዳ ልክ ሊያካሂዱ የተነሱ ናቸው --

ሜዳውም ትንሽ ነው።  

በምርጫ ካልተካፈላችሁ ትታገደላችሁ-- ጽቡቅ! 

ሰልፍ ማስፈቀድ አለባችሁ፤ አይሆንም ስንልም ታከብራላችሁ-- ሐራይ አለቃችን! 

ጫጫታችሁና ተቃውሟችሁ በልክ ይሁን-- መስመር አንለቅም ጌቶች! 

ወያኔ ሲያነጥስ ይማርህ ባይ ተቃዋሚ ማለት ነው።  ከዚህ አልፎ ተርፎ ደግሞ ጸረ ወያኔ ነን እያሉ 

የትግራይ የበላይነት ዋነኛ ጠበቃ የሆኑ ተቃዋሚ ነን ባይ አስመሳዮች እንዳሉም የምናውቀው ነው።  

በውጭ ሀገር በትግራይ ተወላጆች የተያዙ አንዳንድ ድረ ገጾች ጸረ መለስ መስለው ግን ዘረኛ ስርዓቱን  

እየደገፉና ጸረ ወያኔ ድርጅቶችን በስልት እያጠቁ አሉ።  እነዚህን በማዕቀብ ማድበን ሲገባ አብሯቸው 

የሚለቃለቀው ዜጋ ግን ጥቂት አይደለም።  ማዕቀብ ካልን ደግሞ በወያኔና ደጋፊዎቹ ላይ ያመረረ ማዕቀብ 

ማድረግ ሲገባ ከቢራውም ከጤፉም ወዘተ--ወያኔ የሚነግደውን-- አቅርቡልኝ ባዮች በዝተዋል።  የወያኔን 

ወይንና ቢራ ወይም ጤፍ ከሚያቀርቡ ምግብ ቤቶችና ሱቆች መራቅ ተገቢ ነው።  ዕቀባ የሕዝዝብ ትግል 

አንዱ መሳሪያ ነው።  የደቡብ አፍሪካ የሶዌቶ ህዝብ ኪራይ አንከፍልም ወዘተ ብሎ ያካሄደው የማዕቀብ 

ትግል ውጤት በታሪክ የሚጠቀስ ሆኗል።  ወያኔ በባዕድ ሀገር ካለው ዜጋ እስከ 3 ቢሊዮን ዶላር 

(ማለትም እስከ 60 ቢሊዮን ብር ) እንደሚያገኝ ተዘግቧል--በዚህም በ ኤኮኖሚው መስክ ከፍተኛ ድጋፍ 

ና ማስተንፈሻን እያገኘ ነው ። በቅርቡ ራሱ ወያኔ ይፋ ባደረገው ሰነድ ግልጽ እንደሆነውም በርካታ ዜጎች 
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ወደ ወያኔ ተጠግተው ገንዘብ በማፍሰስ የሚከብሩ መስሏቸው መዳከራቸውን ልናውቅም ችለናል።  

ታዝበናልም።   ታሪክ ደግሞ ነገ ጨለማው ሲወገድና ጎሕ ሲቀድ ይህን ሁሉ ያስታውሳል፤ ሂሳብም 

እናወራርድ ብሎ መነሳቱ አይቀርምና ለሆዳሞቹ አይነጋ መስሏት ይተረትባቸዋል።  የማይቀር ነው። 

የነ ሞት አይፈሬና እናቸንፋለን ትውልድ ላይ፤ ሰማእት ላይ ኢምንት ግለሰቦች በወያኔ ተቀጥረው 

ዘመቻውን አጧጡፈዋል።  ያ ትውልድ ጠላቱን ሰልፍ ፍቀድልኝ አላለም--ሰልፍ የሚከለክለውን ህግ ራሱ 

ተሰልፎ ታገለው እንጂ።  ያ ትውልድ ገዢውን መደብ አልተለማምጠም--ወግድ አንተ የህዝብ ጠላት ብሎ 

ተነሳበት እንጂ።  ፖሊስ ሲሰማራ ደንግጦ ሰልፉን አልሰረዘም--የተዘጋ በርን ሰባብሮ ወደ አደባባይ ተመመ 

እንጂ። ጥይት ሲሰማም በቃኝ ትግል አላለም--መስዋዕትነትን ደፍሮ እናቸንፋለን እያለ ተሰዋ እንጂ።  ያ 

ወኔ የሌላቸው ሁሉ ታዲያ፣ ጀግናውን ትውልድ በአርአያነት በመውሰድ ፈንታ ወያኔ በሰጣቸው ትዕዛዝ 

ሆነ መመሪያ በዚያ ትውልድ ላይ--ያውም በማያውቁት ታሪክ-- ማላዘናቸው ምን ይባላል?  ያኔ የነበረው 

አዋቂ ግን ትሁት፤ ደፋር ግን ትዕቢት አልባ ነበር።  መርሁም የበላይነት ለሕዝብ አገልጋይነት ከታጋይ 

የሚል ነበር።  ዛሬ ታሪካቸው ማፈሪያ፤ አንድ ጥርሳቸውን በዘነዘና የሚነቅሱ፤ በድርጅት ከሰሩት 

በየድርጅቱ እየዞሩ የበተኑት የሚበዛ፤ የአንጎላቸው ብሎን የላላ፤ ታጋይ ነን ብለው ወያኔን በጎን 

ሚለማመጡ ጉዶች ፈሉና ተቃውሞውም መሳለቂያ ሆኖ የወያኔ ልብ እየሞቀ ይገኛል።  በወያኔ ፍቃድ 

ትግል ለማካሄድ መነሳቱ ራሱ ምን ያህል ጅልነት መሆኑ ተቃዋሚ ነን ለሚሉት ገና ግልጽ አልሆነም።  

ወያኔ 23 ዓመት ካሳለፈም ወዲህ ማለት ነው።  አለንጋ እስኪመጣ በክንድ ያዝግሙብኝ ባዮች 

የኢትዮጵያን ክብር ሊያስጠብቁ የሚችሉ አይደሉም። በቅርቡ ተዘጋጅቶ የነብረው የተቃውሞ ስልፍ 

በነማንና እንዴት እንደከሸፈ ማጤን ይገባል።   ከሁሉም በላይ ግን ላላፉት 23 ዓመታት የተሞከሩ 

ህብረቶችና ትግል--ትጥቅ ትግሎች ለምንስ ተደናቀፉ ለሚለው ተገቢው ስሜትን ሳይሆን ምርምርን 

መሰረት ያደረገ ምላሽን ማግኘት ይጠይቃል።  ለምሳሌ ኢአግ በሚል ትጥቅ ትግል ሲጀመር ጦቢያ 

የሚባለው መጽሔት ለፕሮፌሰር መስፍን መድረክ ሰጥቶና ዱላ ወይስ መላ የሚለውን ጽሁፍ እንዲያቀርቡ 

ትግሉን እንዲቃዋሙ በማድረግ አፍራሽ ሚና ተጫውተው ነበር።  ለውጥ ፈልጎ ትግልን ጠልቶ 

ከእናቸንፋለን ትውልድ እምነትና ወኔ የራቀ የሽንፈተኞች አቅዋም ሆኖ ባጅቶ መደረግ ያለበትን ትግል 

አኮስምኗል።  ዜጎችም ነጋ ጠባ ለወያኔ ተንኮል ሰለባ በመሆን ሳይጨፈኑ እየተሞኙ ለወያኔ ወዶ ገባ ሰለባ 

በመሆን ሀገርን ጎድተዋል።  ወያኔ ያሰማራቸውን ቅጥረኞች እያሰረ እየፈታ በሕዝብ ዘንድ አመኔታ 

እንዲያገኙ ለማድረግ መጣሩ በነልደቱ ክህደቱ ተምክሮ የሰራና በነጻ ጋዜጠኛ ስም የወያኔን ተልእኮ 

አስተናጋጆች እየታየ ያለም ነው።  ነቅቶ ማየትና አስመሳዮችን ማውገዝና ከሕዝብ ጎራ ማራቅ ያስፈልጋል።  

እናቸንፋለን ስንል  ራሳችንን ለጥቃት አጋልጠን ሰጥተን መሆን የለበትም ። ትግላችንም በወያኔ ቅጥረኞችና 
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ቡከኖችም መደናቀፍ አይኖርበትም።  ከሃዲና ባንዳን ይቀጣሉ እንጂ አያዳምጡም ተብሏል።  ከዚህ 

በተያያዘ ደግሞ ከወያኔ ጋር ከተቃቀፉት ባሻገር ለባዕዳንም ያደሩት አሉ።  ወያኔ የባዕዳኑ ቅጥረኛ ስለሆነ 

በባዕዳን ትዕዛዝ ስለሚሰራ ይንከባከቡታል።  ተቃዋሚ መስለው ዋናው ተልዕኮአቸው ግን ወያኔን 

መደገፍና ጸረ ወያኔ ድርጅቶችን ለመከፋፈል መጣር ነው።  ያላወቁ አለቁ ነውና እነዚህንም አምርሮ 

መታገልና ከሕዝብም ጎራ ማራቅ ያስፈልጋል። 

በርግጥ አናቸንፋለን፤  ወይኔም ከነግሳንግሱ ይወድማል ።  በዚህ ላይ ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም።  ከዚህ 

ግብ ለመድረስ ግን ወኔ፤ ትግል፤ መስዋዕትነትና ሞት አይፈሬነት መከሰት አለበት።  ያን የታገለውን ጀግና 

ትውልድ ከመንቀፍ ይልቅ ከእሱ ለመማርና ፍርሓትን ለማቸነፍ መቁረጥና መነሳት ይጠበቅብናል። 

 

 

 

 


