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         ሲአይኤ ፤ መሇስ ዛናዊ ፤ ኢትዮጵያ 

                                                                           (ለለ ከበዯ ) 

                                                     ክፍሌ - 1                                                                    

      መኑ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1990 ሊይ ነበር ። ሇዯርግ የአስተዲዯርና የፖሇቲካ ዴህነት ምስጋን ይግባውና 

ሐገራችን ከገንጣይና አስገንጣይ ሀይልች ጋር ታዯርግ የነበረው ትንንቅ በኛ ሽንፈት ወዯማክተሙ ሲቃረብ ፤ ዋናው 

ምክንያት የወያኔና የሻእቢያ ጦር ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጀግናና ሐያሌ ሆኖ ሳይሆን ፤ የኢትዮጵያ ጦርሰራዊት በገጠመው 

የአመራርና የአስተዲዯር ቀውስ የውጊያ ሞራለ ሉጠገን በማይችሌ መሌኩ ስሇተጎዲና ውግያውን ስሇተወው ፤ በሩ ሁለ 

ሇጠሊት ክፍት ሆኖ በመገኘቱ ነበር ። 

      ሻዕቢያ አስመራን ሲቆጣጠር ፤ ወያኔም ከክፍሇ ሐገር ክፍሇ ሐገር በግሩም በመኪናም እየሮጠ ሐገሪቱን በሙለ አዲርሶ 

ሉቆጣጠር በተቃረበበት ወቅት ፤ የጉዲያችን ባሇቤቶች ሆነው ብቅ ያለት አሜሪካኖች ፡ ከዯርግ በሗሊ ያሇችውን ኢትዮጵያ 

እንዳት አዴርገው ሇራሳቸው እንዯሚያበጃጇት ፤ ጥሩ ጉዲይ ፈጻሚ አስፈጻሚ ሇሚሆናቸው ሇማን እንዯሚሰጧት መምከር 

ነበረባቸው። 

       የሲአይኤው መኮንን ፖሌ ሄንዜ ፤ በተሇያዩ  የዓሇም ክፍልች እየተዋወሩ ፤ የሽምቅ ውጊያዎችንና መሪዎቻቸውን 

በመከታተሌና በማጥናት ፡ ሇአጭርም ሆነ ሇረጅም ጊዛ የአሜሪካ ግብና ጥቅም አስፈጻሚ መሳሪያ ሉሆኑ የሚችለ ግሇሰቦችን 

በስሌት በመመሌመሌ ፤ በመርዲት የምክርና ላሊም ዴጋፎችን በመሇገስ ፤ ሇስሌጣን እንዱበቁ በማዴረግ ሇሐገራቸው ጠቃሚ 

ስራ የሚሰሩ የስሇሊ መኮንን ነበሩ ። 

         መሇስ ዛናዊ በጦርነቱ በሇስ እንዯቀናው ሁለ ሲአይኤም መሇስን የመሰሇ ጸረ ኢትዮጵያ  የሽምቅ ውጊያ መሪ 

በማግኘቱ ረገዴ ቀንቶት ኖሮ ፤ መሇስ ባሊሰበው አጋጣሚ እጁ ሊይ የወዯቀችሇትን ታሊቅ ሀገር ኢትዮጵያ ፡ እንዳት 

እንዯሚያዯርጋት ፤ እንዯሚበሌታት ፡ እንዯሚበሊትና እንዯሚያስበሊት ምክር ሉሻ ይሁን ወይም ዯግሞ ሲአይኤ በመጋረጃ 

ጀርባ ብሌሀቱ ምን እንዯሚያዯርጋት መመሪያና ምክር ሉሰጠው አስጠርቶት ፡ ብቻ ሁሇቱ መናፍስት ዯርግ ሉሞት በጣዕር 

ሊይ እንዲሇ ፖሌ ሄንዜና መሇስ ዋሺንግተን ዱሲ ሊይ ተገናኝተው ሁሇት ቀን ብዘ ብዘ መክረው ነበር ። 

        በወቅቱ ከመሇስ ጋር ያዯረጉትን አምስት ሰዓት የፈጀ ምክክርና ውይይት ፖሌ ሔንዜ ‚ ማስታወሻ ‚ ብሇው በጥያቄና 

መሌስ መሌክ አቀናብረው ፤ የተባባለትን በሙለ ስሇ ሰውየውም ሰብዕና ያሊቸውን አስተያየት አክሇው በጽሁፍ ሰነዴ 

አኑረውታሌ ። ይህንኑ ሰነዴ ዯቂ አራዊት ጁን 6/2011 ኢትጵያን ሪቪው ዴረ ገጽ ሊይ ያቀረቡት ሲሆን ሰነደ ከጥሩ የታሪክ 

መረጃነቱ ባሻገር ወያኔ ወዯስሌጣን ከመጣ ጊዛ ጀምሮ እየወሰዲቸው ካለት እርምጃዎች በስተጀርባ ማን እንዲሇና ፡ መሇስ 

ዛናዊ በማን ጭንቅሊት እንዯሚንቀሳቀስ ሇኢትዮጵያ ሕዜብ ስውር ነገር ባይሆንም ሰነደ የበሇጠ ማረጋገጫ የሚሆን 

ይመስሊሌ ። ይህም በመሆኑ የፖሌ ሄንዜ ጽሁፍ ወዯ አማርኛ ቢተረጎም ሇአንባቢያን ግንዚቤን ያዲብራሌ በሚሌ እምነት 

ሳጋጀው  ሊስታውስ የምሻው ነገር ፖሌ ሔንዜ እንዯመግቢያ ካቀረቧቸው አናቅጽ ቀጥል የውይይታቸውን አንኳር አንኳር 

ነጥቦች ሰብሰብና አጠር እዴርገው ያቀረቡበትን ከፍሌ ዜር ዜር ሀሳቡ በጥያቄና መሌሱ ውስጥ ስሊሇ ሇአንባቢያን ጊዛ ቁጠባ 

ስሌ አሌፌዋሇሁ ። በተጨማሪም አንዲንዴ ቦታዎች ሊይ አጠር ሇማዴረግ ሞክሬአሇሁ ። 

ፖሌ ሔንዜ በመግቢያቸው እንዯጻፉት ፦ 

        ይህ ጽሁፍ የሚያጠቃሌሇው በግምት አምስት ሰዓት የፈጀ ኤፕሪሌ 3 እና 5 1990 ዓም ዋሺንግተን ዱሲ ሕዜባዊ 

ወያኔ ሀርነት ትግራይ ጽህፈት ቤት ውስጥ በኔ በራሴና በህዜባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መሪ መሇስ ዛናዊ መካከሌ ሇሁሇት 

ቀን የተዯረገ ንግግር ነው ። የመጀመሪያው ንግግር ጠዋት ነበር የተካሄዯው ። የሁሇተኛው የእራት ጊዛውን ጨምሮ መሽቱን 

በሙለ የወሰዯ ነበር ። አብረው የነበሩ ነገር ግን በንግግራችን ወቅት አሌፎ አሌፎ ይሳተፉ የነበሩ የወያኔ አመራር አባሊት ፤ 

ብርሀነ ገብረ ክርስቶስ ፤ የህውሀት የአውሮፓ ተወካይ ተቀማጭነቱ ሇንዯን የሆነ ። ስዩም ሙሴ ፤ የህውሀት የውጭ ጉዲይ 
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ሀሊፊ እና አሰፋ ማሞ በዋሽንግተን ተወካይ ፡ ሶስቱም  ዋሺንግተን የገቡት ማርች 31 እና ኤፕሪሇ 1 ከሮም የኢጣሉያ የውጭ 

ጉዲይ መስሪያ ቤት ሇዯርግና ሇነሱ ባጋጀው ንግግር ሊይ ተሳትፈው ነበር ። 

      ንግግራችንን እስከተቻሇ ዴረስ በጥያቄና መሌስ መሌክ ሇማቀናበር ሞክሬአሇሁ ። አንዲንዳም ቅዯም ተከተሊቸውን 

ሳሌጠብቅ በርካታ ጥያቄና መሌሶችን አንዴ ሊይ ቀሊቅያቸዋሇሁ ። 

      አጭር ከረር ያሇና በሰሊሳዎቹ አጋማሽ ሊይ የሚገኝ ሰው መሇስ ዛናዊ ጥሩ እንግሉዜኛ ይናገራሌ ። ባሇመጠራጠር 

መሌኩ በሚገባም ፈጥኖ ይረዲሌ ። ምንም እንኳ ሲጋራ ካፉ ባይነጠሌም የተረጋጋና ራሱን የገዚ ራሱን የሚቆጣጠር መሆኑን 

የሚያሳይ እንዴምታ ያሇው ነው ። አሇባበሱ እንዯነገሩ ነበር ። በምሽቱ ንግግራችን ወቅት ባድ እግሩን ፎቴ ሊይ ተቀምጦ ሳሇ 

፡አሌፎ አሌፎ ከመቀመጫው እመር እያሇ እየተነሳ ፤ ነገሮችን በአጽንዖት ሇመግሇጽ እጆቹን ያወራጭ ነበር ። የ 

ኢትዮጵያውያን የሆነ የንግግር አዋቂነት ተሰጥኦ ያሇው ይመስሊሌ ። አንዲንዳም በንግግሩ የመቀሇዴ ተክህኖ አሇው ። 

ሇማነጋገር የሚቀሌ ሰው ኮስተር ያሇና ከሌቡ የውነቱን የሚናገር ሆኖ አግኝቸዋሇሁ ። 

ፖሌ  ቢ.  ሄንዜ 

ማጠቃሇያና አስተያየት  ...... ( ታሌፏሌ) 

ንግግር ፦ 

መሇስ፤  በኢትዮጵያ ጉዲይ ሊይ የጻፍካቸውን አብዚኛዎቹን ጽሁፎችህን አንብቤአቸዋሇሁ ፤ በሁለም ማሇት   ይቻሊሌ 

ባሌካቸው ነገሮች እስማማሇሁ ። ሇዙህም ነው በዙህ የአሜሪካ ጉብኝታችን ወቅት ካንተ ጋር ሇመነጋገር የፈሇኩት ። አንዴ 

ችግር ብቻ አሇ ። ሇምንዴነው እኛን ማርክሲስቶች እያሌክ ማሇትህን የቀጠሌከው ? 

ፖሌ ሄንዜ፤ ምክንያቱም ማርክሲስቶች እያሊችሁ እራሳችሁን ስሇምትጠሩ ነው ። አንተ እራስህ ከተናገርከው የሚጠቀስ 

ነገር አሇ ። ሇወዯፊቷ ኢትዮጵያ የአሌባኒያን አይነት ስርዓት በሞዳሌነት  እንዯምትቀበሌ ተናግረሀሌ ። እስታሉንን 

እንዯምታዯንቅም ብዘ ሪፖርቶች አለ ። ማርክሲስት ካሌሆንክ ከዙያ የጸዲህ መሆንህን ሇማረጋገጥ ብዘ ጥረት ማዴረግ 

ይጠበቅብሀሌ ።    

መሇስ፡  እኛ የማርክሲስት ላኒኒስት ንቅናቄ አይዯሇንም ። ማርክሳዊ ላኒናዊ ፍሌስፍናን ትግራይ ውስጥ አንተገብርም ። 

የዴርጅታችን ስም እራሱ ማርክሳዊ ላኒናዊነትን ያጠቃሇሇ አይዯሇም ። በንቅናቄአችን ውስጥ ማርክሲስቶች አለን ። ይህን 

እቀበሊሇሁ ። እኔ እራሴ በ1970 ዎቹ መባቻ የቀዲማዊ ሀይሇስሊሴ ዩኒቨርስቲ ተማሪ ሆኘ ያመነ ኮሚኒስት ነበርኩ ። 

ንቅናቄያችንም ተነሳሽነትን ያገኘው በማርክሲዜም ነው ። ግና ቀኖናዊ ማርክሲዜም ላኒኒዜምን  መስክ ሊይ ሌትተገብረው 

እንዯማትችሌ ተምረናሌ ። ማናቸውም አይነት የውጭ አሰራር በሐገሪቱ ሊይ ሉጫን ይችሊሌ ብሇን አናምንም ። ሕዜብ ነጻ 

የሚወጣበት ብቸኛው መንገዴ የራሱን ሁኔታና ሌምዴ ባሕለን ተከትል ብቻ ነው ። ሇገጠመን ችግር የራሱን የመፍትሄ 

አቅጣጫ ማጎሌበት እንዲሇብን እናምናሇን ። በዓሇም ሊይ ምን እየሆነ እንዲሇ እናውቃሇን ። 

ፖሌ፡ ምንዴነው ታዱያ ስሇ አሌባኒያ አዴናቆትህ የሚገበው ? የአሌባኒያ አይነት ኮሚዩኒዜም ትግራይ ውስጥ መተግበር 

ትሞክራሇህ ?   

መሇስ፤ የአሌባኒያን አይነት ሲስተም ስራ ሊይ ሇማዋሌ አንሞክርም ። የሶቬትን ሲስተም ወይም የቻይናን ሲሰተም 

አንተገብርም ። አሌባኒያውያን እራሳቸው አንዲንዴ አሰራሮቻቸውን እንዯቀየሩ እናውቃሇን ። 

ፖሌ፡  አሌባኒያ ውስጥ ኖረህ ታውቃሇህ ? ከአሌባኒያውያን ጋር አንዲችም አይነት ግንኙነት አሇህ ?    

መሇስ ፡ መቸም አሌባኒያ ውስጥ አሌነበርኩም ። ከአሌባኒያውያን ጋርም ግንኙነት የሇንም ። አሌባኒያውያን በሀገራቸው 

ውስጥ ያዯረጉትን ነገር እኛም ትግራይ ውስጥ እንዯምናዯርግ አዴርገው ሰዎች ሇምን ያስባለ ?  
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 ፖሌ ፡  የኢትዮጵያን ጉዲይ በሚከታተለ ወገኖች  ንዴ በጣም የተስፋፋ አመሇካከት አሇ ። እናንተ ተነጣይ 

ማርክሲስቶች ናችሁ ። በርግጠኝንት አንተም ታውቀዋሇህ ። በቀሊለ ሉረዶችሁ የሚቻሌ ሰዎች አሌሆናችሁም ። 

የማርክሲዜም ፍሌስፍና ስኬት አሌባ ሆኖ በጎዯፈበት ሰዓት የናንተ እዙያ ሊይ መጣበቅ ። ከአምስት ዓመት በፊት ጽፌአሇሁ 

። ፍጹም ባህሊዊ የሆነውን የትግራይ ህዜብ ኮሚዩኒዜም እንዳት ሉማርከው ይችሊሌ ። አውራጃችሁን ከአብዮቱ በፊት 

አውቃታሇሁ ። አብዚኛውን ክፍሌ ተጉዤበታሇሁ ።  

መሇስ ፤  የጻፍከው ፍጹም ትክክሌ ነው ። ላሊ ምንም ነገር ሳይሆን ንቅናቄአችን ትግራይነት ነው ። እናውቃሇን የህዜብ 

ግንኙነት ችግር አሇብን ። ሇዙህም በከፊሌ ጥፋተኛ ሌንሆን እንችሊሇን ። አሁን እዙህ የመጣንበትም ምክንያቱ  ያ ነው ። 

ከትግራይ ውጭ አንዲችም እርዲታ የሇንም ። ሇየትኛውም አካሌ ጥገኛ አይዯሇንም ። ነገር ግን በትግራይ ውስጥ ባሇን ዴጋፍ 

እንተማመናሇን ። እናም ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖሩ የትግራይ ተወሊጆች ዴጋፍ እንተማመናሇን ። 

ፖሌ ፤ ከትግራይ ውጭ ምን ያህሌ ትግሬዎች ይኖራለ ብሇህ ትገምታሇህ ?  

መሇስ ፤ ከአጠቃሊይ ትግሬ አንዴ ሶስተኛው በላሊው የኢትዮጵያ ክፍሌ እንዯሚኖር ነው ። ትግሬዎች ሁሌ ጊዛ ወዯ ላሊው 

ይሄዲለ ። አንዲንድቹ ሇመቆየት ፤ አንዲንድቹ የጉሌበት ስራ ፍሇጋ ወዯ ላሊው የሀገሪቱ ክፍሌ ይሄዲለ ። ያም ነው እነሱን 

ከዯርግ የነጠሊቸው ። የጉሌበት ስራ ሰርተው እንዲይኖሩ መዯረግን ያህሌ የመሬት ስሪት ሇውጥ ብታመጣባቸው ትግሬዎች 

አይናዯደም ። የትግራይ ሰዎች ወዯ ላሊው የሀገሪቱ ክፍሌ ሄዯው አንዲንዳም ከስዴስት ወር በሊይ ይቆያለ ። ያገኙትን 

ይው ወዯ ቤተሰባቸው ይመሇሳለ ። ቤተሰባቸውን ይረደበታሌ ፤ ሇእርሻ ስራም ያውለታሌ ። እንዯዙያ ሁኖ የሚገኝ  

ገንብ በጣም አስፈሊጊው የሆነ የህብረተሰብ ከፍሌ በኢትዮጵያ ውስጥ አሌነበረም ። ዯርግ እስቱፒዴ ነው ። ያንን ከሇከሇ ። 

ስሇዙህ ህዜባችንን ዴህነት ውስጥ አስገብቶ ተስፋቢስ አዯረገው ። ያም ነው ከመሰረቱ ዴጋፍ ያስገኘሌን ።  

      እዙህ መተናሌ  ( አሜሪካ ማሇቱ ነው) ምክንያቱም ውጭ ያሇ ሕዜብ ምን ሇማዴረግ እየሞከርን እንዲሇ  እንዱረዲን 

እንፈሌጋሇን ። ሰዎች ወዯ ትግራይ መተው ምን አይነት ሕብረተሰብ እየገነባን እንዲሇ እንዱያዩ እንፈሌጋሇን ፡፡ ሁለም ሰው 

ያውቃሌ ዯርግ ቀኖናዊ ማርክሲዜም ላኒኒዜም በሀገር ሊይ ጭኖ ምን እንዲመጣ ። እኛም ያንን ሇማዴረግ ከሞከርን ሞኞች 

ነን ። የእያንዲንደ ክሌሌ ህዜብ ምን አይነት ስርዓት እንዯሚፈሌግ ራሱ እንዱወስን እንፈሌጋሇን ። ሇዙህም ነው ዯርግን 

ሇመውጋት በምናዯርገው ትግሌ ብዘ ህዜብ እየዯገፈን ያሇው ፡፡ 

ፖሌ ፤ የኢትዮጵያን የወዯፊት እጣ ፈንታ እንዳት ትመሇከተዋሇህ ? 

መሇስ ፤ ዯርግ የመሰረተው ስርዓት መውዯም አሇበት ። አሇበሇዙያ ሀገሪቱን ያወዴማታሌ ። የተቃውሞ ንቅናቄዎች ሁለ 

አንዴ ሊይ መምጣትና የሀገሪቱ የወዯፊት እጣፈንታ ምን መሆን እንዲሇበት መወሰን አሇባቸው ። ከሁለም ተዋጊ አንጃዎችና  

ፓርቲዎች ፤ ንቅናቄዎች ፤ የተውጣጣ የሽግግር መንግስት ሇማቋቋም አቅዯናሌ ። ግራ መም ፡ ቀኝ መም ፡ አንዲቸውም 

አይቀሩም ።  የሽግግር መንግስቱ ሕገ መንግስት የሚያረቅ የህገመንስት ጉባዔ ሇማዋቀር እቅዴ ይነዴፋሌ ። ሀገሪቱ 

ፌዳራሊዊ ነው መሆን ያሇባት ። ሕዜቦች የራስ ገዜ መብት እውቅና ሉኖራቸው ይገባሌ ። ከንግዱህ በሗሊ የአማራ 

የበሊይነት ሉኖር አይችሌም ። አይኖረንም ።  

ፖሌ ፤ የአማራ የበሊይነት ስትሌ ምን ማሇትህ ነው ? የምታስተሊሌፈው መሌእክት ይህ ከሆነ አሁን እየተቆጣጠራችሗቸው 

ያሊችሁት አካባቢዎች ፤ ሊስታ ፤ ጋይንት ፤ ሳይንት ፤ መንዜ መራቤቴ ባብዚኛው አማራ ነው የሚኖርባቸው ። ንቅናቄአችሁን 

እንዳት ነው የሚመሇከቱት ? 

መሇስ ፤ እነዙህ አማሮችማ  የተጨቆኑ ናቸው ። ስሇ አማራ የበሊይነት ስናወራ የሸዋ አማራ ማሇታችን ነው ። እናም ባሇፉት 

አንዴ መቶ አመታት ውስጥ በአዱስ አበባ ሊይ የሰፈነው የሸዋዎች የበሊይነት ። ይህ ስርዓት መሇወጥ አሇበት ። አዱስ አበባ 

ሊይ እኛ የበሊይ የመሆን መብት አሇን ብሇው የሚያስቡ ካለ አስተሳሰባቸውን መሇወጥ አሇባቸው ። ይህ ዯርግ ከጅምሩ 

ይዝት የተነሳው አስተሳሰብ ነው ። ማንም የኢትዮጵያ ሕዜብ አንደ ካንደ የበሊይ የመሆን መብት የሇውም ። 

ፖሌ ፤ የኢትዮጵያ ሕዜቦች ዱሞክራሲያዊ ንቅናቄ ምንዴ ነው ? የኢትዮጵያ ሕዜቦች አብዮታዊ ዱሞክራሲያዊ ግንባር ምንዴ 

ነው ? እነማን ዴርጅቶች ናቸው የፈጠሩት ?  
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መሇስ ፤ የኢትዮጵያ ሕዜብ አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር የተመሰረተው የኢትዮጵያ ሕዜብ ዳሞክራሲያዊ ግንባርንና 

የትግራይ ሕዜብ ነጻነት ግንባርን አዋሕዯን ነው ። አብረን ሰርተናሌ ። ወዯ ዯቡቡ ክፍሌ ሌቀው እንዱይዘ ወታዯራዊ 

ዴጋፍ አዴርገንሊቸዋሌ ። ጎን ሇጎን ነው የምንዋጋው ። ....  አዱስ  አበባ ሇመግባት ጥቂት ነው የቀረን ። ሀይሊችን ወዯ ዯቡብ 

እየገፋ ይገኛሌ ። .... የዯርግ ወታዯር በዯንብ  አይዋጋም ። ባካባቢው ያሇው ሕዜብ ወዯኛ መቷሌ ። ብዘ አማሮች 

ንቅናቄአችንን ተቀሊቅሇዋሌ ።..... 

ፖሌ ፤ ‚ ባሇፈው ጥቅምት ወር የወጣ ፤ የኢሕአዯግን የፖሇቲካ መርህ በቅርቡ አነበብኩ ። ቆመንሇታሌ ከምትሇው ነገር በጣም የተሇየ 

ነው ። የማርክሲዜም ላኒኒዜም አይነት ነው ።ሇኢትዮጵያ ያሇው እቅዴ ፡ በመንግስት የሚመራ የተማከሇ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት 

ነው   ።  እንዯዙህ አይነቱ ነገር እስካሁን ማርክሲስቶች መሆናችሁንና የአሌባኒያን ሞዳሌ የምትከተለ መሆኑን ነው የሚያረጋግጠው ። 

‛ 

መሇስ ፤ ‚ በዙያ ጽሁፍ ፍርዴ አትስጥ ። በተቆጣጠርነው አካባቢዎች በምናዯርገው ነገር ዲኘን ። ትግራይ ውስጥ በምናዯርገው ነገር 

ዲኘን ። ሇራስህ ባካሌ ትግራይ ውስጥ ናና ተመሌከት ። እና የኢሕአዯግን ሰሊማዊ የስሌጣን ሸግግር በኢትዮጵያ ፕሮግራሙን አንብብ ።  

ፖሌ፤ በተቆጣጠራችሗቸው አካባቢዎች የሰፈራውን ሁኔታ  እንዳት ነው የመታዯርጉት? ስሇ ንግዴና ገበያስ እንዳት ነው ? አራሹ 

መሬትን ስሇመቆጣጠሩ ሁኔታስ ? የህብረት እርሻም ሆነ የመንግስት  እርሻ ቢኖር ምንዴነው የምታዯርጉት ? 

መሇስ ፤ ህዜቡ ምን ማዴረግ እንዯሚፈሌግ እንዱወስን እንፈቅዴሇታሇን ። ይህን ተከተሌ ብሇን አንዴም አይነት ፖሉሲ ሌንነግረው 

አንፈሌግም ። የሰፈሩበትን አካበቢ ሇቀው ወዯመጡበት ተመሌሰው መሄዴ የሚችለ መሆኑን እንነገራቸዋሇን ። ብዘዎቹ አዴርገውታሌ 

። አንዲንድቹ የገበሬ ማህበር ሉቀመናብርቱን አባረዋቸዋሌ ። አንዲንድቹ ምን እንዯሚሻሊቸው አያውቁም ። እስካሁን ውሳኔ ሊይ ናቸው 

። የህብረት እርሻዎችን ምን ማዴረግ እንዯሚፈሌጉ እንዱወስኑ እንነግራቸዋሇን ። ዯርግ የሾማቸው ተመራጮች ይሸሻለ ። ስሇዙህ 

ገበሬውን የሚያው ማንም ሰው አይኖርም ። ብዘ አርሶ አዯሮች የማህበር እርሻዎችን እንዯራሳቸው ሀብት አይመሇከቷቸውም ። 

በመንግስት ቁጥጥር ስር ናቸው ። አርሶ አዯሮቹ መሬታቸውን ወስዯው በእንዳት ያሇ ስርዓት ቢተዲዯሩ እንዯሚፈሌጉ እንዱወስኑ 

እንነገራቸዋሇን ። በትግራይ መሬትን ብሄራዊ (የመንግስት?) ነው የምናዯርገው፤ ግን ዯርግ እንዲዯረገው ብሔራዊ አይነት አይዯሇም ። 

መሬት የመንግስት ነው ። ግን ባርሶ አዯሩ እጅ ነው የሚሆነው ። አርሶ አዯሮቹ ሉሸጡትም ይችሊለ ። ሇወራሾቻቸው ሉያስተሊሌፉም 

ይችሊለ ። በየሰባት ዓመቱ መሬትን መሌሶ የማከፋፈሌ ተግባር ይኖራሌ ። የዴሮዎቹ የሰፋፊ መሬት ባሇቤቶች ተመሌሰው መተው 

በሰፋፊ መሬቶች ሊይ ቁጥጥር እንዱኖራቸው አንፈሌግም ። እያንዲንደ ሰው  መሬት የሚያስፈሌገው ሁለ እንዱኖረው እንፈሌጋሇን ። 

ምክንያቱም በትግራይ ውስጥ አርሶ አዯሮች እንዱኖሩና ቤተሰባቸውን እንዱመግቡ የሚዯረግበት አንዲችም መንገዴ የሇም ። 

ኢንደስትሪና ላሊ የስራ መስክ የሇም ። ስሇዙህ መሬቱ ሁለ ግሌጋልት ሊይ መዋሌ አሇበት ። በላሊው የኢትዮጵያ ክፍሌ እነዙህን 

ጥያቄዎች ህዜቡ እራሱ ውሳኔ እንዱሰጣቸው አንፈሌጋሇን ። እነዙህ ጉዲዮች የሽግግር መንግስት ሲኖረን ውይይት ሉዯረግባቸውና አዱስ 

ፖሉሲ ሉቀረጽሊቸው የሚገባ ነው ። ዯርግን የሚቃወሙ ንቅናቄዎች ሁለ በዙህ ውሳኔ ሊይ መሳተፍ አሇባቸው ።  

ፖሌ ፤ ‚ የሰማሁት ነገር አሇ ። የኢትዮጵያ ህዜቦች ዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ ነጻ የሆነና የራሱ ባሕሪ ያሇው ዴርጅት አይዯሇም ። ወያኔ 

የፈጠረው ነው ይሊለ ። እውነት ነው ? ‚ 

መሇስ ፤ ኢሕዳን እንዯ ህውሀት በዯንብ የተዯራጀ ንቅናቄ አይዯሇም ። ነገር ግን እንዯው በቀሊለ ህውሀት የፈጠረው አይዯሇም ። 

ከትግራይ በስተዯቡብ ክሌሌ  ያለ አማሮችን የሚወክሌ ነው ። ዋና ጽፈት ቤቱም ሰቆጣ ነው ። 

ፖሌ ፤ ዴርጅታችሁን ግንባር ትለታሊችሁ ። በመሰረቱ ግንባር ከብዘ ዴርጅቶች የሚመሰረት ነው ። በትግራይ ነጻነት ግንባር ውስጥ 

ያለ ላሊ ዴርጅቶች እነማን ናቸው ? 

መሇስ ፤ ‘’ላሊ የተሇየ ዴርጅት የሇንም ። በትግርኛ የኛ ስም ትርጉሙ  ‘ ንቅናቄ ’ ማሇት ነው ። ሀርነት ወያኔ የሚሇውን አባባሌ ነው 

የምንጠቀመው ። ምክንያቱም ስሙ በትግራይ ውስጥ ታሪካዊ ትርጉም አሇው ። በውጭ ወራሪዎች ጭቆና ሊይ የተነሳ ሕዜባዊ አመጽ 

ማሇት ነው ። ያም የወያኔ አመጽ በ 1943 ሊይ የነበረ ነው ።  የሸዋን የበሊይነትና የትግራይን ብዜበዚ በመቃወም የተካሄዯ ትግሌ ነበር ። 

ዯርግም ወያኔ ይሇናሌ ። ያን እንወዯዋሇን ። በውስጣችን የተሇያየ ሀሳብ ያሇን ሀይሌ ነን ። በንቅናቄአችን ውስጥ የውይይት ነጻነት አሇን 

። 

ፖሌ ፤ ኢህዳን አንዴ ዴርጅት ነው ወይስ በውስጡ በርካታ ዴርጅቶችን አቅፏሌ ? .... 

                                         ይቀጥሊሌ  


