የአቶ ሰሇሞን ሇላ/ኮልኔሌ ፍስሀ ዯስታ ሙግስና በ SBS ሬዴዮ
አጭር ማብራሪያ
ነሲቡ ስብሐት (አለሊ)
ኅዲር 4 ቀን 2008 ዓ.ም. (November 14, 2015)
ሰሊም ሇሁሊችሁ
ኅዲር 10 ቀን 2008 ዓ.ም. “ምነዋ ኢሕአፓ ዳ (ኢሕአፓ አንዴነት?)” በሚሌ ሇሊኩት ጽሁፍ
የተሰማችሁን ሇፃፋችሁት አጠር ያሇ ማብራሪያ እሰጣሇሁ።
በቅዴሚያ በጽሁፉ በግሌጽ እንዯተቀመጠው የአቶ ሰሇሞን በSBS ሬዴዮ በሰጡት ቃሇ
መጠይቅ እንዳት እነኚህን ወንጀሇኞችና የስንቱን ቤትና ሀገር የዘጉ የዯርግ ባሇስሌጣናትን
ያወዴሳሌ ነው እንጂ ስሇሰጠው ውስጣዊ ዝርዝር አይዯሇም።
የኢሕአፓ ዳ ቃሌ አቀባይ አቶ ሰሇሞን ገ/ሥሊሴ በ SBS ሬዴዮ ሇፍስሀ ዯስታ ያቀረቡትን
ምስጋና በጽሁፍ እናንብበው። ሥርዝ የተጨመረበት።

“በመጀመሪያ ምስጋና ማቅረብ እፈሌጋሇሁ ሬዴዮ ጣቢያው ይህንን እዴሌ ሇኢትዮጵያ
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ስሇሰጠ። ላተናሌ ኮልኔሌ ፍሰሐ ዯስታን በጣም ሊመሰግን
እወዲሇሁ። ጊዜያቸውን ወስዯው እስካሁን ከተፃፉት መጽሐፍት አንፃር በተሇይም የዯርግን
ወገናዊነት አዴርገው ከተነሱት አንፃር ትምህርታዊ ሉሆን የሚችሌና በሚዛናዊነቱም ሚዛን
የዯፋ ብሇን ሌንጠቅሰው የምንችሌ መጽሐፍ በማቅረባቸው ሊመሰግናቸው እወዲሇሁ። አርአያም
ይሆናለ ብዬ አስባሇሁ ላልች ሇሚከተለት ፀሐፊዎች። ከዚያ ጋር በተያያዘ እንግዱህ
አንዲንዴ ምናሌባት ጊዜ ሳያገኙ ቀርተው ያሊሰቧቸው በወጉ ወይም ዯግሞ ያሌተመሇከቷቸው
ነገሮች አለ ብሇን ስሇምናምን እነዚያ ሊይ ማስተካከያዎች ሇመስጠትና እስቲ የሳቸውንም
ሀሳብ በነዚህ ሊይ እንግዱህ ተሇዋጭ ሀሳቦች ስሇምናቀርብ ምን እንዯሚለ ሇማወቅም ጉጉ ነን
ግን በእኛ በኩሌ ሦስት መሠረታዊ ሀሳቦችን በተሇይም እሳቸው በዚህ ሬዴዮ ጣቢያ በ SBS
ካዯረጉት ውይይት በመነሳት ሦስት መሰረታዊ ነገሮች ሊይ ዯግሞ የእኛን አስተሳሰብ
ሇመግሇጽ እንወዲሇን። . . .” የጥቅሱ መጨረሻ።
አቶ ሰሇሞን እኛ እያለ ይህንን መግሇጫ ሲሰጡ እራሳቸውን ሳይሆን ኢሕአፓ ዳን
መወከሊቸውን “ይህንን ዕዴሌ ስሇተሰጠን” ብሇው ነው የሚጀምሩት። በዚህ ጉዲይ አንዴ
ወንዴሜ አባሌ እንዲሌሆኑ ጠቅሰው ሉተቹኝ የፈሇጉት የሊኩትን የኦዱዎ ቅጅ ሰምተውታሌ፤
ግና ያዲመጡት አይመስሇኝም።
አቶ ሰሇሞን በኢሕአፓ ዳ ስም “እስካሁን ከተፃፉት መጽሐፍት አንፃር…ትምህርታዊ ሉሆን
የሚችሌ…ሚዛን የዯፋ…አርአያ ይሆናለ… ።” እያለ ያዥጎዯጎደት ምስጋና እውን
ሲቪሊይዝዴ መሆን ነው?
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እስቲ ከላ/ኮልኔሌ ፍስሀ ዯስታ መጽሐፍ “አብዮቱና ትዝታዬ” አሇፍ አሇፍ እያሌኩ ስሇ
ኢሕአፓ የጠቀሱትን ሊስቀምጥ (ሥርዝ የተጨመረበት)፦
“…በመዱናዋ አዱስ አበባ ኢሕአፓ ቦዘኔዎች አሰባስቦ የመንገዴ መብራቶችን እንዱሰብሩና
ሇሽብር ሥራ እንዱዯራጁ አዯረገ።…” ገጽ 195
“…በየትምህርት ቤቱም የጠረባ ቡዴን አቋቁመው ትምህርት ከዴሌ በኋሊ ባማሇት ሲቀሰቅሱ

የሚቃወማቸውን በመዯብዯብና በጩቤ በመተሌተሌ ፍርሃትና ጭንቀት ሊይ እንዱወዴቁ
አዯረጉ።…”ገጽ 196
“…ኢሕአፓ ሥርዓተ አሌበኝነቱን፣ የኢኮኖሚ አሻጥሩንና በሰሜኑ ክ/ሀገራት በማካሄዴ ሊይ

የነበረውን የዘረፋና የተኩስ ዴርጊት ከማስተባበሌ ይሌቅ ሆዴ ሲያውቅ ድሮ ማታ እንዱለ
“ጦርነት ታወጀብን” በማሇት ዯርግን ሇመክሰስ ብልም ወጣቱን በተሳሳተ መንገዴ ሇማጋፈጥና
ሇማስጨፍጨፍ ተሯሯጠ።…” ገጽ 198
ከቅዴመ ቀይ ሽብር በ1969 ዓ.ም. ሜይ ዳይን አስመሌክቶ ሚያዝያ 21 ቀን የተካሄዯውን
ሰሌፍና በትንሹ በአዱስ አበባ ብቻ ከ2000 በሊይ ወጣቶችና ሕፃናት በዯርግ ታጣቂዎች
ያሇቁበትን ሰሊማዊ ሰሌፍ ይቅርታ ጠይቄአሇሁ ባዩ ኮልኔሌ እንዱህ ያስቀምጡታሌ፡
“መኢሶን ወዯ ሥሌጣን ሇመውጣት ሁኔታዎችን በማመቻቸት ሊይ መሆኑን የተገነዘበው

ኢሕአፓም ሚያዝያ 22፡ 1969 ሇአጸፋ ተነሳ። ወጣቱንና ሌዩ ሌዩ መሳሪያ፡ ተቀጣጣይ
ፈንጂና የእጅ ቦምቦች የታጠቁ ስኳድችን በማሰማራት በአዱስ አበባ ከአራቱም ማዕዘናት
የዯርግ ጽ/ቤትን ሇመውረር ተንቀሳቀሰ። መረጃው እንዯዯረሰም የፀጥታ ኃይልች፣
ካዴሬዎችና አብዮት ጥበቃዎች ሰሌፉን ሇመበተንና ሇመግታት በየአቅጣጫው ተሰማሩ።…”
ገጽ 239
ከሊይ ያስቀመጥኳቸው እጅግ ከብዙው ጥቂቱን “አብዮቱና ትዝታዬ” የሚሇው የፋሽስት
መንግስቱ ቀኝ እጅ የፃፉት መጽሐፍ በኢሕአፓ ሊይ ከነዙት ውንጀሊ ነው። እንግዱህ
“ትምህርት ሰጪ፣ ሚዛን ሚዯፋ፣ አርአያ የሚሆኑ… ” እየተባለ በኢሕአፓ ዳ ተሞገሱ።
ውዴ ወገኖች!
በቀዯም ጽሁፌ መጽሐፉን ያሊነበባችሁ እንኳ ሌትታዘቡ የሚገባችሁ የዯርግ ነብሰ በሊዎች
በተሇይ የሀገርና የሕዝብ ሌጆች ዯም በእጃቸው ያሇ እውን እንዱህ ያውም የኢሕአፓን ስም
በያዙና ስንት ተመክሮ አሇን በሚለ ያሇአግባብ ሲወዯሱ ያሊሳፈረ ምን ሉያሳፍር።
የፋሽስቱን መንግስቱ ኃ/ማርያምን “ትግሊችን” መጽሐፍ ከዚህ በፊት በፃፍኩት “ግዴያችን”
ብዬዋሇሁ፣ የረዲቱን ዛሬም ባሌዯረቀው ፊርማው ስንቱን ሕፃናትና ወጣቶች “እርምጃው
ይፈፀም” እያሇ ያስገዯሇው የፍቅረስሊሴ ወግዯረስን መጽሐፍ “እኛና አብዮቱ“ እንዱሁ “እኛና
ባህሪያችን” ብዬው ነበር። “አብዮቱና ትዝታዬ” የሚሇው ሦስተኛው የዯርግ መጽሐፍ በፍስሀ
ዯስታ ሲወጣ ምንም ሊይገኝበት ሇማንበብም ስሜቱ አሌነበረኝም። ያው የተሇመዯ “ኢሕአፓ
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መጀመሪያ ተኮሰብን፣ የሱማላ ጦርነትን ከሲያዴ ባሬ ጎን በመሆን በመዯገፍ ጦሩ ስንቅ
ውስጥ ጠርሙስ ፈጭቶ ከተተ፣ የኤርትራን በኢትዮጵያ ቅኝ መያዟን በመዯገፍ ከሻቢያ ጋር
ወገነ፣ ወዘተ” ከዚህ ያሌዘሇሇ የተሇመዯ ውንጀሊና ማሊዘን ሉሆን እንዯሚችሌ በመገመት
ብገዛውም ሇማንበብ መገፋፋቱ አሌነበረም።
እንዯው ይቅርታ ጠይቄአሇው የሚሇው የመጽሐፉ ማሻሻጫ ቃሌን “ሆን ተብል” መጽሐፉን
በመገምገም መሌክ የተፃፉትን አሻሻጭ ጽሁፎችና በአንዲንዴ መገናኛ ብዙሃንም ሲወራሊቸው
ማንበቡ አይከፋም በማሇት ጀመርሁት። በአጭሩ የዛሬ 37 ዓመት ኢሕአፓ አባሌ በመባሌ
የዯረሰብኝ ግርፊያ ቀሇሇኝ። መሊ ሰውነቴ ዯማ፣ ውስጤ ተቃጠሇ። ስሇዚህ መጽሐፍ ምንነት
ሕዝብ ማወቅ አሇበት ብዬ የራሴን አስተያየት በማዘጋጀት ሊይ እያሇሁ ነው በፍስሐ ዯስታ
መጽሐፍ የኢሕአፓ ዳ መግሇጫ በአቶ ሰሇሞን ገ/ሥሊሴ የተሰጠውን ያዯመጥኩት። እውን
የማውቀው ሰሇሞን ነው፤ ነው ያሌኩት? እውን የኢሕአፓው ሰሇሞን ነው ያሌኩት?
እውን ይህ መጽሐፍ ኢሕአፓን በመስዯቡና በመወንጀለ፣ እነኚያን አንዴ ብርቅዬ
ትውሌድች መጨረሳቸው ሳያንስ ቦዘኔ፣ ነብሰ ገዲይ መባሌ “ሇላልች ፀሐፊዎች አርአያ
የሚሆኑ ሰው ” ይባሊሌ።
ኮልኔሌ ፍስሀ ኢሕአፓንና ያንን ትውሌዴ እንዳት ሉመቱ እንዯሚችለ የተጠቀሙት ስሌት
በመግቢያው ሊይ “ዯርግ በወሰዲቸው በጎ እርምጃዎች እንዯምዯሰት ሁለ፤ በማወቅ፤

በዴፍረት፤ ባሇማወቅና በስህተት ሇተፈጸሙት ዯግሞ ሙለ ሃሊፊነት በመውሰዴ፤ በበኩላ
የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እጠይቃሇሁ።” ያለት አባባሌ ነው። መጽሐፉን ካነበባችሁ በኋሊ
ግና ይቅርታው በአሰሳ፣ በነፃ እርምጃና በቀይ ሽብር የጨረሱትን የኢሕአፓ አባሊትና
ንጹሐን ዜጎች እንዲሌሆነ መረዲት አይከብዴም።
በመጠኑ ከመጽሐፉ ቀንጭቤ ያስቀመጥኩሊችሁ ኮልኔለ ኢሕአፓን እንዳት እንዯወነጀለ
እየታየ “በርቱ” ከማሇት አሌፎ ላልች የዯርግ ወንጀሇኞችም እንዱጽፉ አርአያ ሆነዋሌ ማሇት
አያሳፍርም ወይ? ተብል ሲጠየቅ እንዯ ወቀሳ የሚቆጠረው ምኑ ሊይ ነው ወገን።
አለሊ በኅዲር 10 ቀን 2008 ዓ.ም. በሇቀቅሁት ጽሁፍ የአቶ ሰሇሞንን ስሇ ኤርትራ፣
ሱማሉያና ዯርግ ስሇሰጡት ችግር አሇኝ ብዬ አሊነሳሁም። ያ ትውሌዴንና ኢሕአፓን

እየወነጀሇና ቦዘኔ፣ ነብሰ ገዲይ፣ ቅጥረኛ እያሇ የተፃፈ መጽሐፍ በኢሕአፓ ዳ እንዳት
ይወዯሳሌ ነው። ግሌጽ ሊዴርግና። ሇዚህም መዴረኩ ሊይ የቀረቡት አቶ ሰሇሞን ገ/ሥሊሴ
ናቸውና ስማቸው መነሳት ግዳታ ነው። እሳቸው በዴርጅታቸው ስም ተሰዴቦና ተወንጅል
የተጻፈበትን ኢሕአፓ ፀሐፊውን በአዯባባይ ሇማሞገስ ያሌከበዲቸው የእኔ ዑ ዑ ዑ ታ
ክብዯቱ ምኑ ሊይ ነው?
ሇማክበር ከሆነ በግሇሰብ ዯረጃ አቶ ሰሇሞንንም ሆነ ማንንም የማከብር ነኝ። የተሳሳተ መስል
የታየኝን ጉዲይ ሊይ ብዕሬን የማነሳው የጉዲዩ ከባዴነት ነው። ዛሬ ኢሕአፓንና ያንን
ትውሌዴ እየቀጠቀጡ እያየሁ ከመከሊከሌ ወዯ ኋሊ አሌሌም። አቶ ሰሇሞንም እውን
መጽሐፉን አንብበው ከሆነ ይሄን ምስጋና ሉያቀርቡ የፈሇጉት እስቲ ያሌገባኝ ይኖራሌና
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ሇላልቻችንም ትምህርት

ይሆን ዘንዴ

ስሊዯነቁት

የኮልኔሌ ፍስሀ

መጽሐፍ የላልችን

ገምግመው እንዲስነበቡን ሁለ ስሇዚህም ይጻፉሌን።
አቶ ሰሇሞን ገ/ሥሊሴ በSBS ሬዴዮ ሇላ/ኮላኔሌ ፍስሐ የሰጡት ሙግስና በአንዴ በኩሌ
ሇዯርግ አባሊትና ሇፀሐፊው እጅግ ጠቀሜታ ሲኖረው በላሊ በኩሌ ዯግሞ “ኢሕአፓ ወጣት
አስጨረሰ” እየተባሇ ሁላ ሇሚሰማው የዛሬ ወጣት “ይኸው እውነት ቢሆን አይዯሌ እንዳ
የኢሕአፓው መሪ እንኳን ያሞገሱት” እንዯሚያሰኝ አንጠራጠር። ኮልኔሌ ፍስሐም ከአንዴ
ታዋቂ የኢሕአፓ ሰው ይህን ሙግስና ሲያገኙ እንዳት ሉጠቀሙበት እንዯሚችለ መገመት
የሚያቅት አይመስሇኝም።
በeedn መወያያ መዴረክ ሀሳባችሁንና አስተያየታችሁን ሇሰጣችሁኝ (አስተያየቶቹ አባሪ
ተዯርጏ ተያይዟሌ) በሙለ ምስጋናዬን እያቀረብሁ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ትንሽ ምሊሽ ሌስጥ፦
ወንዴሜ አበራ
ምሬት ካሌከው አለሊ ሇምን “የምሬት” አፃፃፍ ሉጽፍ ቻሇ ብሇህ ሇመጠየቅ በጣም ቀሊሌ
ነው። መጽሐፉን ማንበብ ብቻ በቂ ነው። ላሊውን ጉዲይ ትተህ ስሇ ኢትዮጵያ አንዴነት
ችልታህን ብታውሇው ሊሌከው ጥሩ ምክር ነው። ግና ታሪካችን ሲዛነፍ ሲበሊሽ ያቅሜን
የማዯርገውን መከሊከሌ አትጥሊው። ስሇ ኢትዮጵያ አንዴነትም እስቲ በሻቢያ በኩሌ የተያዘው
ሩጫ በረዴ ይበሌ እስካሁን የተጣሊሁት ይበቃሌ የጊዜ ብርሃን ሲፈነጥቅ ብቅ እሊሇሁ ብዬ
ነው። ዯራሽ ውኃን ቆም ብል ማሳሇፉ ይጠቅማሌና ነው።
ወገን አርአያ አምሳለ
አንተም እንዯጻፍከው በአቶ ሰሇሞን/ኢሕአፓ ዳ የሬዴዮ መግሇጫ የተሰጠው የመጀመሪያው
አንዴ ዯቂቃ ምስጋና ነው ችግሬ። ቀሊሌ እንዲይመስሌህ! ከሊይ በጽሁፍ ያቀረብኩት ረጋ
ብሊችሁ እንዴታነቡት ነው። በመቀጠሌ ስሇ አቶ ሰሇሞን ማንነትና የትምህርት ዯረጃ
አሳውቀኸኛሌ፤ አመሰግናሇሁ። እኔ በዚህ ጽሁፌም ሆነ በላሊ ላልችን በጥቅለም ሆነ
በግሇሰብ ዯረጃ ስም ጠቅሼ ስጽፍ ስሇ ሙያቸው ስሊሊቸው የትምህርት ዯረጃ አከብራሇሁ።
በፖሇቲካው መስክ እገላ ዴግሪ አሇው፣ ድክተር ነው፣ ከ12ኛ ክፍሌ አሌዘሇሇም ወዘተ ብዬ
የማበሊሌጥ አይዯሇሁም። እኔም የምጽፈው ሀሳብ ሇሠፊው የኅብረተሰብ ክፍሌ እንዱዲረስ፣
እንዱገባና ግሌጽ እንዱሆን ብዬ ነውና የትምህርት ሙያዬና ማንነቴ የስህተቴ መሸፈኛ ሉሆን
አይገባም። በማቀርበው፣ በምጽፈው፣ በማዯርገው ውይይት ላሊም ላሊ ሌተችም ሆነ ሌዯገፍ
የሚገባኝ ተምሯሌ፣ አሌተማረም ተብል አይዯሇም። አዯባባይ ወጥተን ስንናገር ስንጽፍ
ሙያችንን ወዯ ጎን አዴርገን ቢሆን ይመረጣሌ። የእሱ ቦታ እራሱን የቻሇ ነውና።
በመጨረሻም አቶ ሰሇሞን የኢሕአፓ ዳ ቃሌ አቀባይ መሆኑን ከቃሇ መጠይቁም ኢሕአፓ
ዳን ወክል እንዯሆነ መረዲት ትችሊሇህ።
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ወገን አቶ ሰሇሞን ( shewanew sheyedo)
ሇእኔ ኢሕአፓ ዓሊማ ነው። የዛሬ 40 ዓመት የተነሳሳው ሇሰው ሌጆች እኩሌነት፣ ሇሰው ሌጅ
ያሌተገዯበ መብት፣ ሇሀገራችን አንዴነትና ለዓሊዊነት፣ ሇሰንዯቅ ዓሊማችን ክብር፣ ሇሕዝብ
መንግሥት ምስረታ ውስጤን ቆስቁሶት ወዯ ትግሌ የገባሁባቸው ዓሊማዎች ናቸው። እነኚህን
ዓሊማዎች ማንም ይዟቸው ቢነሳ በዚያ ጥሊ ሥር ሆኘ ምታገሌ ነበርኩ። አዎ ኢሕአፓ
ይህንን ዓሊማ አንግቦ ብቅ በማሇቱ የተቀሊቀሌነውና እስከ ሕይወት መስዋዕትነት የተከፈሇው
ሇዚህ ዓሊማ ነው። እኝያ ከጎናችን እያየናቸው የወዯቁት ወንዴም እህቶቻችን ሇዚህ ዓሊማ
የተዋዯቁና የተሰዉ ናቸው። እነኚህን ሰማዕታት ሳነሳ ኢሕአፓ ዋናው ነውና የምሟገተው።
በየቦታው የወዯቁ ወገኖቻችን ታሪክና ስማቸው እንዲይበከሌ የሙታን ዓጽም ይወቅሰናሌና
ነው። በወዯቁት ሰማዕታት ውስጥ ዯግሞ በርካታ አዛውንቶች፣ የትሊንት ሕጻናት የዛሬ
ጎሌማሶች ምነው የሚያያቸው ጠፋ? አስታዋሽ አጡ? እንዲይባሌ የምንችሇውን ከማበርከት
ባሻገር በትውሌደ ሊይና በኢሕአፓ ሊይ የሚዯረገውን ውርጅብኝ ሌክ አይዯሇም ብዬ
ስከሊከሌ ህያው ሇሆነው ዓሊማ ብዬ እንዯሆነ ግሌጽ ሊዯርግሌህ እወዲሇሁ።
ወገን ጌዴዮን
“አብዮቱና ትዝታዬ” መጽሐፍን በማንበብህ የተሰማህንና የእኔንም ሀሳብ በመጋራት
ሊቀረብከው ጽሁፍ አመሰግናሇሁ። ላልችንም የምሇው ፍርዴ ከመስጠት በፊት
እየቆሰሊችሁም ቢሆን አንብቡት። ከሊይ እንዲስቀመጥኩት ኮሇኔለ መጽሐፋቸው እንዱሸጥና
የኢሕአፓ ውንጀሊ እንዱሰምርሊቸው የረቀቀ ዘዳ ተጠቅመዋሌ። ሇዚህ ዯግሞ ተባባሪዎች
በዯንብ አዴርገው አራግበውሊቸዋሌ። ይህን የተረዲህ ይመስሇኛሌ። ከፃፍከው ውስጥ
የምስማማው እኔም “አቶ ሰሇሞን በእርግጥ ይህንን መጽሐፍ አንብቦታሌ ወይስ በተወራው
ነው የሄዯው” ጥያቄ ከቶኛሌ። በርግጥ ከሊይ እንዯተቀመጠው አቶ ሰሇሞን መግቢያው ሊይ
መጽሐፉን እንዲነበበ ሆኖ ሲያሞግስ ይዯመጣሌ። ቀጠሌ አዴርጎም “እሳቸው በዚህ ሬዴዮ
ጣቢያ በ SBS ካዯረጉት ውይይት በመነሳት…” ይሊሌ። ፍስሀ ዯስታ በSBS ሬዴዮ በሰጡት
ሊይ ተንተርሶ ከሆነ አቶ ሰሇሞን ምሊሽ የሰጠው ያሊነበበው መጽሐፍ ሊይ ሙግስና ምን
አስኬዯው ይባሊሌ። አንብቦትም ከሆነ ላሊውን በሆደ ይዞና ሙግስናውን ትቶ ስሇ ተጠየቀው
ሦስት ነጥቦች ብቻ ቢያወሳ መሌካም ነበር።
ወገን መንግስቱ
የፃፍከው እኮ እኔም ያሌኩት ነው። ሇማውራትና ሉታመን በማይችሌ መንገዴ ቀይ ሽብር
በኢትዮጵያ በዯርግ የተካሄዯ ጅምሊ ጭፍጨፋ ከየካቲት 12ቱ የጣሉያን ጭፍጨፋ ቀጥል
በባሰ መሌኩ አንዴ ትውሌዴ ያጠፋ ነው። አንዲንዴ ጊዜ ግራ የሚሇኝ የቀይ ሽብርን ምን
ያህሌ አስከፊ ሰቆቃ እንዯነበር ውስጡ ካሌነበርህ ሇመረዲትና ሇማመን የሚከብዴ
ይመስሇኛሌ። ትንሽም የቀይ ሽብርን ጠብታ ቢያሳይ ብዬ ስሇ ከፍተኛ 15 የቀይ ሽብር
እውነተኛ ታሪክ “በፍፁም ነው እምነቴ” መጽሐፌ አሳይቻሇሁ ብዬ እገምታሇሁ። ከዚህ የበሇጠ
መጽሐፍ በመቶዎች በተፃፈ ነበር። ግና ዯርጏቹ በሌጠውናሌ። እና “ትምህርት ሰጪ፣
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አርአያ የሚሆኑ፣ ጊዜዎን ወስዯው… ” እየተባለ እኚህ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብን
ሕይወት የቀጠፉ ዛሬ አርባ ዓመት ሞሌቶታሌ ተብል ቢተዉ እንኳ ታሪኩ ሉዛባ ይገባዋሌን?
እና ወንዴሜ አቶ ሰሇሞንማ የዴርጅቱን ኢሕአፓ ዳን አቋም እንዯ ፓርቲው ቃሌ
አቀባይነቱ ነው የሰጠውና ከሱ ሇማጣሊት የሚዯረገውን ሙከራ ወዯ ጏን እንግፋውና
ማብራሪያ ይሰጥበት እስቲ። በግሌህ ሌጠይቅህና እስቲ አቶ ሰሇሞን ሇላ/ኮልኔሌ ፍስሀ ዯስታ
የሰጠው ሙግስን እውን ሌክ ነው ትሊሇህ?
ነሲቡ ስብሐት (አለሊ)
ቸር ይግጠመን።
አስተያየት የሰጡ ወገኖች አባሪ ቀጥል ባለት ገጽ ይመሌከቱ።
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አባሪ
ኅዲር 10 ቀን 2008 ዓ.ም. “ምነዋ ኢሕአፓ ዳ (ኢሕአፓ አንዴነት?)” በሚሌ ሇሊኩት ጽሁፍ
በeedn መወያያ መዴረክ ሀሳባቸውንና አስተያየታቸውን የሰጡ ወገኖች
Araya Amsalu
selam Alula,
I think you wasted two pages and God knows how much time on your former comrade, instead it would
have been better if you focused your time and energy to critique the book by Fisseha Desta.
I know Solomon Ejigu Gebreselassie, he is a dedicated patriot with a rational mind. For me, a person who
was infatuated by EPRP as a child, is a bright spot in a rather disappointing intellectual and moral
standard displayed by many of my former idols. You keep calling the group "Ato Mersha Yoseph's
group, Is that your way of belittling the other intelligent comrades? Knowing Solomon, he will not join a
group unless he believes in it. It is worth to mention a bit about Solomon's background:
- HSIU 3rd year in Social Science
- Bachelor of Science in Petroleum Engineering - USA
- Bachelor of Arts in Philosophy - USA
Also Solomon was elected by the EPRA members to the provisional Committee that replaced the EPRP
leadership on the field. (hence his nick name ጊአኮ)
My advice to you, as your younger brother, focus your energy on real enemies of our freedom. Keep up
the good work chronicling the deeds of your comrades.
Thank you
Araya Amsalu

selam,
I forgot to mention this in my last posting, please listen to the audio, it takes only about 20 minutes. Thank
you Alula for the link. Solomon refuted three allegation made by Col Fisseha Desta about EPRP, nay, he
dismantled them!.
BTW, I wonder if you stopped listening after a minute and half? Yes, he was polite and recognized some
good pints raised by the Colonel but he was very forceful in his defense of EPRP's positions then.
Thank you
Araya
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Solomon (shewanew sheyedo)
Selam Dr. Araya Amsalu,
I am wondering why you are defending indefenesable people Solomon G/Selassie I was with
Solomon from Assimba to Chiliga and to Gedarife.
I know Solomon G/Selassie in EPRA especially In Assimba and in Chiliga. When four
members of the EPRA leadership left the army (Dawit Seyum, Yemane, Roba and Gazu) without
any information to EPRA members Solomon G/selassie and ohers were asigned by EPRP as
temporary leadrs of EPRA. untill the election .
Here are some of the bad things Solomon and some of his friends did to EPRA
1. When EPRA had problems in Cheliga we were asked
to have a seminar The committee to conduct the seminar were (Kiflu Tadess, Solomon
G/selassie and four others we started the seminar in Chako
then they pulled us through Quara and took us to a place called Shinfa at the boarder of Ethiopia
and the Sudan. From there we were left alone. From Shinfa we moved to Amerakoba from
Amrakoba some of us moved to Gedarif.
2 We stayed for few months in Gedarif, then Solomon and his abelij distributed a paper called "
Death to EPRP, death to Tsegaye death to Iyasou"
You can find this paper on Assimba web page.
3 When we were in the USA this is especially very important. EPRP called all its old members
and started organizing we were going forward, What happened that time Mersha wanted to
sign an affidavit and join the TPLF/ EPRDF, most of the leadership members didn't agree with
Maresha's position then they decided to send both positions to the members, majority of the
members opposed
Meresha Solomon and few others created organization within organization. 7 years ago when
the especial congress was called and when we started the congress the Anja group walked out
from the congress and formed EPRP (D) The rest of us continued our congress and elected our
leadership passed resolution including to create a committee to follow and create
communication between those who walked out and the EPRP. am I clear Dr Araya?, Nesibu
also walked out with these people. here i am not supporting Nesibu
EPRP is only one and only one
Long live Ethiopia
Long live PERP
Solomon
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Abera Sisay
Selam Alulla, Dr Araya and All
I know what Alulla went through during the Derg era. For that reason, I know
how Alulla is going to react when it comes to anyone with past connection with
the Derg. Although I understand where he is coming from, I wish Alulla invest
his time in something new. Alulla has amazing writing skills and he is a
committed advocator for Ethiopia in general. I read Alulla’s paper posted today
titled Solomon Vs Fisiha. I then listened to Solomon's interview and tried to
see where the problem was. Solomon's argument on Fisiha's book is very
civilized and we all should encourage such arguments. Solomon told
fisiha what we and Alulla think of the Derg. The only difference is Solomon
used new approach with civilized manner to express our position. I agree with
Dr Araya that Solomon defended EPRP with civilized manner. We need to
reconcile our old but painful differences with others if we are truly serious in
bringing true democratic society in Ethiopia. Thank you for posting Solomon's
arguments. I enjoyed it.
Abera Sisay
Araya

selam Dr Solomon,
I hope you are not going back in time to color your experience with Solomon because of your recent
disagreement. As for the story of EPRA's liquidation in 1979, I have heard so many sides of the story, I
can say it has as many sides as the story tellers. Hopefully someday soon we will get an unbiased story.
One thing I know for sure is when I came to the USA in 1991, few years later when I met him on the
Internet - Solomon was back in the party.
Now, have you listened the interview Alula criticized, he provided a link? I listened to it, if I stopped at the
2 minutes mark I would have taken the same position as Alula. Solomn went ahead and dismantled point
by point Col Fisseha's arguments regarding EPRP. I do not think Solomon needs my defense, he is more
than capable of defending himself. He used to be a member of EEDN in the old days, I am not sure if he
is still a member. I do not see why he would be condemned for defending the reputation of your common
heritage.
Thanks
Araya
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ጌዱዮን (ፍራንክፈርት )

ሰሊም አለሊ ፣ አበራ እና ላልችም
እኔም የአቶ ሰሇሞን ገብረ ሥሊሴን ቃሇ መጠይቁን በጽሞና አዲምጨዋሇሁ። ምንም እንኳን የአቶ ሰሇሞን አቀራረብ
ብረዲውም ሇፍሰሃ ዯስታ የተዯረገው ምስጋና ትንሽ የተጋነነ ሆኖ አግኝቸዋሇሁ። ምስጋናውን በማንጋጋት የፍሰሃ ዯስታ
ዯጋፊዎቹ ሉያሰራጩት የፈሇጉትን የጅምሊ ይቅርታ መሌዕክትን ማጋነን እንዲይሆን እፈራሇሁ። በበኩላ የጅምሊ ይቅርታ
ጥየቃን አሊምንም። ሇምንዴነው ይቅርታ የተጠየቀው ? የትኞቹ ስህተቶች ናቸው በግሌ የተፈጸሙት ? የሚሇውን
ያሊካተተ ነገርግን በጅምሊ የተጠየቀ ይቅርታ ውጤት አሌባ ነው ብዬ አምናሇሁ።
ከአቶ ሰሇሞን ቃሇ መጠይቅ የተረዲሁት የፍሰሃ ዯስታን መጽሏፍ እንዲሊነበቡት ነው። እኔ እንዯማምነው ቢያነቡት ኖሮ
አቀራረባቸው የተሇየ ይሆን ነበር። ቢያነቡት ኖሮ በመጽሏፉ ውስጥ ብዙ ሉጠቀሱ የሚችለ ስህተቶች ባሌገዯፏዋቸው
ነበር። መጽሏፉን አንብቤዋሇሁ የሚለ ከሆነ ግን የዘመነ ዯርግን ዕውቀታቸውን ጥያቄ ውስጥ ያስገባሌ ። እኔ
እስከማውቃቸው ዴረስ ሇብዙዎቹ የኢሕአፓ አመራር ምስላ እስከመሆን የሚዯርስ ጠሇቅ ያሇ ዕውቀት ያሊቸው ይመስሇኛሌ
።
ብዙ ሰዎች መጽሏፉን ሳያነቡ ስሇመጽሏፉ የተሰጠውን ግምገማ ብቻ በመመሌከት ወይም በኢሳት የተዯረገውን ቅስቀሳ
በመስማት ወይም ዯግሞ ፍሰሏ ዯስታ በአውስትራሉያ ሬዱዮ የሰጡትን ቃሇ መጠይቅ ብቻ እንዯ በቂ በመውሰዴ ስህተት
እየሰሩ እንዯሆነ ተረዴቻሇሁ። የአቶ ሰሇሞን ምንአሌባት በአውስትራሉያ ራዱዮ ሇፍሰሃ ዯስታ ሇተዯረገሊቸው ቃሇ መጠይቅ
ብቻ መሌስ ይመስሊሌ። በዚህም ምክንያት ብዙዎችን ሉያናዴዴ ችሎሌ ። ንዳት ዯግሞ ሃይሇ ቃሌን ስሇሚፈጥር ተሰሚነትን
ያሳጣሌ። የአለሊ ስህተት እዚህ ሊይ ነው ። ከመሌዕክቱ በሊይ ንዳቱ ጮኸ። አሊስፈሊጊ አሌነበረም።
ወዯፊት በሰፊው እኔም እንዯ አለሊ የምመሇስበት የፍሰሏ ዯስታ መጽሏፍ በውስጡ ብዙ ራስን ሇመከሊከሌ ሲባሌ ላልችን
የመወንጀሌ ተግባር ያየሁባቸውን ቦታዎች አንስቼ ከላልች የዯርግ አባሊት የተጻፉት ጋር በማነጻጸር አንዴ አነስተኛ ጽሁፍ
ሇማቅረብ ሃሳብ አሇኝ ። ሇምሳላ ያህሌ ፍሰሏ ዯስታ( አብዮቱና ትዝታዬ ገጽ 191) በርበሬ ዯብቃችኋሌ ተብሇው የፍየሌ
ወጠጤ የተፈከረባቸው ነጋዳዎች የኢሕአፓ የኢኮኖሚ አሻጥረኞች በማሇት ሇመወንጀሌ መሞከርና መገዯሊቸው ትክክሌ
ነበር ብል ሇማሳመን መጻፍ ምንያህሌ አስከፊ እንዯሆነ መረዲት ካቃተን የሚገርም ነው ። ነጋዳዎቹ ከኢሕአፓ ጋር በተያያዘ
ሳይሆን ብዙ ገንዘብ ሇማትረፍ ያዯረጉት ጥረት እንዯነበር የሚታወቅ ነው። በዘመኑ ዯርግ የተጠቀመበትን ፕሮፖጋንዲ ዛሬም
እንዯ እውነት መጻፍ ነውረኝነት ነው። ሇእነዚህ ነጋዳዎች ቤተሰቦች 500 ብር ሇማይሞሊ በርበሬ አባትህን ገዯሌኩ ብል
መፎከር መቼም አሳፋሪ ነው ። ቢሆንስ ሇፈረሱሊ በርበሬ የሰው ሕይወትን ማጥፋት ዛሬ ትክክሌ ነው ተብል መታመን
የሇበትም። ሇነገሩ ኢሕአፓ አዱስ አበባ ውስጥ በሰፊው ተንቀሳቀሰ አሌተንቀሳቀሰ የዯርግ ዘመን የሃገሪቱ ኢኮኖሚ በረሃብ
የሚታወስ እንጂ በብሌጽግና የማይታማ ነበር ። ታዱያ ምኑ ሊይ ነው የፍሰሃ ዯስታ ይቅርታ ? አቶ ሰሇሞንንም
ያስዯሰታቸው ይቅርታ መጽሏፉን ቢያነቡት ኑሮ ይቅርታውን ፈሌገው ያጡት ነበር።
ይቅርታ ይቅርታ ጠያቂና ተጠያቂ ሲኖር ብቻ ነው ይቅርታው የሚሠራው። ንጹሃንን ከገዯለ በኋሊ በመወንጀሌ በሰፊው
በመጽሏፉ ሌባዴ ሊይ ይቅርታ ብል መመጻዯቅ ያሳፍራሌ። ስሇ ይቅርታ አዯራርግና እርቅ በሚመሇከት ዓሇም አቀፍ ሌምድች
ማየትም የተገባ ይሆናሌ ።ቢያንስ የዯቡብ አፍሪካን። ፍስሃ ዯስታ ይቅርታ መጠየቃቸው ትክክሇኛ መንገደን መያዘቸው
ሉሆን ይቻሊሌ። ነገር ግን በመጽሏፋቸው ውስጥ ታሪክን በማጣመም የራስን ወንጀሌ ወዯ ላልች ማዛወር ከቀይ ሽብር የባሰ
ዲግም ወንጀሌ ነው ። ይህ ዯግሞ መጽሏፉ ውስጥ ጎሌቶ ይታያሌ። ፍሰሏ ዯስታ ያሌተሳተፉበትን ሲያስጮኹ ፣
የተሳተፉበትን በሹክሹክታ ሲያሌፉ ይስተዋሊሌ ። በጽሁፍ የተገኙ የዯርግ መረጃዎች ብዙ የማናውቀውን ጉዲይ
አስተምረውን አሌፈዋሌ። ወዯፊትም ፍሰሃ ዯስታ የቱ ጋ ታሪክን ራስን ሇመከሊከሌ እንዲጣመሙ ሇሕዝብ ማሳወቅ ያሻሌ።
ኢሕአፓ ( አንዴነት ) ወይም ቃሌ አቀባዩ አቶ ሰሇሞን መግሇጫ ወይም ቃሇ መጠይቅ ከመስጠታቸው በፊት ጠሇቅ ያሇ
ጥናት መዯረግ እንዯነበረበት እኔ በበኩላ አምናሇሁ። ጉዲዩ የታሪክ ነውና ቢቻሌ ብዙዎችን የሚያካትት ውይይት ያስፈሌግ
ይሆናሌ። ይቅርታውስ ተቀባይነት አሇው ወይ ? የሚሇው ጥያቄ መመሇስ ይኖርበታሌ።
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አቶ ሰሇሞን ገብረ ሥሊሴን ዯግሜ መጽሏፉን እንዱያነቡት እያሳሰብኩ ሇዛሬው እዚህ ሊይ ጽሁፌን እገታሇሁ ። ይህ ጽሁፍ
ሇአቶ ሰሇሞን እንዯዯርስ ብታዯርጉሌኝ ዯግሞ ታሊቅ ትብብር እንዲዯረጋችሁሌኝ እቆጥራሇሁ ።
ከሰሊምታ ጋራ
ጌዱዮን (ፍራንክፈርት )
Abera Sisay
Selam Gedion and all, I too did not read the book. My point was about being civilized on our
arguments . We can be productive when we argue in a civilized manner . Otherwise, our points
will be shadowed by our negative approach. Based on the interview given by Solomon, he
defended EPRP in three major issues . Thanking the writer is simply a norm in a civilized society
even if you disagree. For me, I believe in a new way of arguing on issues . Our style has to
change if we want to be heard. That is how I saw it.
Sent on the new Sprint Network

መንግስቱ
ሰሊም ነሲቡ ወንዴሜ
የኮልኔለን መጽሀፍ አሊነበብሁም እና ስሇይዘቱ ዯግፌም ሆነ ተቃውሜ መናገር አሌችሌም። ግን የወንዴማችንን
ቃሇመጠይቅ ሙለን አዲምጫሇሁ። እንዯአንዴ የዯርግ ተጠቂም እና የግፉ ተካፋይ ሁለ እነዚህ ወንጀሇኞች በህይወት
ኖረው ታሪካቸውን ሇማሳመር መሞከራቸው እጅጉን ያስቆጨኛሌ። በቂመኝነትና በቀሌ ጠንስሼ ሳይሆን በመቶሽህወች
የቀጠፏቸው የትውሌዳ አባሊት ዯም ከዚህ በሊይ ፍርዴ ስሇሚፈሌግ ነው። ይህን ካሌሁ በኋሊ ወንዴም ነሲቡን መተቸት
አሌፈሌግም ግን በወንዴማችን በሰሇሞን ሊይ የተወረወረው ትችት በሁሇት ጉዲይ ተገቢ አይዯሇም ባይ ነኝ።
1- ጅራፍ እራሱ ገርፎ እንዱለ ያን የታገሇ ትውሌዴ ገዲዩ ፋሽስት በሶማሉያ ጦርነት ተባባሪ ነው በማሇት ሇዘመናት
ያካሄዯው ፕሮፖጋንዲ አውቀው በሚያዯናቁሩ ሲስተጋባ እናያሇን። ይህን አስመሌክቶ ሁለም የፋሽስቱ ግሌገልችም ሆኑ
የቀይ ሽብሩ ተዋንያን ቢዯጋግሙት የሚገርም አይዯሇም። አጋጣሚውን በመጠቀም በአንዴ የሬዱዮ ቃሇምሌሌስ ወንዴም
ሰሇሞን ሁለም እንዱያዲምጠው በሚመጥን ተገቢውን መሌስ ሰጥቷሌ ባይ ነኝ። እናም በእርሱ የተወረወረው ወቀሳ ከሌክ
እሊፊ ነው ብየ አምናሇሁ።
2- ላሊው የፍጅቱን አጀማመር አስመሌክቶ የሚነሳው ጉዲይ ነው። ዯርግ የተባሇ ቡዴን ገና ከጠዋቱ በትረ ስሌጣኑን
በጨበጠበት ቀን ያወጀውን ማስታወስ በቂ ነበር። እንዲሇ እዴሌ ሆኖ የታጋይን ቅስም መስበር። ከቻለም መግዯሌና ስም
ማርከስ ከማይጮ መሌስ ባንዲ እና ስዯተኛ ሇሹመትና ሇስሌጣን ሲዲረግ። አርበኞች አንገታቸው ሇገመዴ አሌያም ግዞትና
እንግሌት እንዯተሰጣቸው የቅርብ ታሪክ ሆኖ በዯርጎችና የእነርሱ አሽከሮች የተቀዲ ተምሳላ በመሆኑ ዯርግ ቀይ ሽብርን
የዯም ጠርሙስ ወርውሮ ከማወጁ ሁሇት አመታት በፊት ግዴያውን በቀዴሞ ሚኒስትሮች እንዯጀመረው አላ አይባሌም።
ዴፍን 1967-68 ነጻ እርምጃ የተባሇው ዜጎችን ያሇፍርዴ መግዯለ ዘግናኙ ታሪካችን ነው። ኢሕአፓ እርሳን መከሊከሌ
የጀመረው 1969 ሕዲር ነበር። ይህ ዯግሞ ቢዘገይ እንጅ ከዯርግ የቀዯመ አሌነበረም። ዯግሞም በአይነቱም ሆነ በይዘቱ
የተሇየና እራስን ከነጻው እርምጃና ቀይ ሽብር መከሊከሌ ያሇፈ ተግባር አሌነበረም። ይህን ወንዴማችን ሰሇሞን በተገቢ
መሌሷሌ። ሇሰው በሚገባ ቋንቋም አስረዴቷሌ። ከዚህ በተረፈ የቀረ ካሇ ቀሪውን መሙሊቱ የእያንዲንዲችን የዚያ ግፍ
ቀማሾች ሀሊፊነት ይመስሇኛሌ። ዯግሞም መጽሀፉን እገመግማሇሁ ብል ያዯረገው ስራ አሌነበረም እና በዝርዝር
አሌሄዯበትም። ስሇተጠየቀ ተገቢውን መሌስ ስጥቷሌ ባይ ነኝ።
ነሲቡም ሆነ፤ ወንዴም ጌዱዮን እንዱሁም ቀሪወቻችን የነዚያን አገር ገዲዮች ማንነትና ምንነት ማጋሇጥ። የሚጽፏቸውን
በነቂስ አሳይቶ መተቸት ተገቢ ስሇሆነ ትኩረታችንን ወዯዚያ ብናዞር መሌካም ይመስሇኛሌ። ዛሬ ታጋይን ማዋረዴ እንኳን
እኛ ተጨምረንሊቸው እነርሱ አፋሽ አጎንባሽ አግኝተው እየዘመቱብን አይዯሇም? በራስ ሊይ ዘመቻውን እረገብ ብናዯርግ
ይሻሊሌ እሊሇሁ።
ከትህትና ጋር
መንግስቱ
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