እውን የባንዳን ሚና የተጫወተው ኢሕአፓ ነበር ወይንስ መኢሶን ?
ይህንን ጽሁፍ ማቅረብ የተገደድኩት ፣ ነሲቡ ስብሐት የተባሉ ግለሰብ “ በኢሕአፓ ላይ
የተወረወረ ዱላ “ በሚል አርዕስት በሎሚ መጽሔት መስከረም 2006 ዓ/ም ቁጥር 72 ላይ
ጽፈው በማንበቤ ነው ፡፡ ግለሰቡ በዚህ ጽሁፋቸው ላይ ፤ ” … የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚያ ጊዜ
ከጣሊያን ወረራ የተማራቸው ቃላትና አነጋገሮች በመኖራቸው የደርግን አረመናዊነት
በፋሽስትነት ፣ አፋኝነቱንና ገዳይነቱን አይተው “ ሂሳዊ ድጋፍ ” በማለት ለተጠጉት ምሁራን
ደግሞ አድርባይ ምሁራን ከማለት “ ባንዳ ” ማለቱ በቀላል የሕዝብ ቋንቋ መናገር ነውና
ኢሕአፓ ተጠቅሞበት በቀላሉ ከኅብረተሰቡ እንዳግባባ እረድቶታል ፡፡ “ ብለው አስቀምጠዋል ፡፡
እኔ እስከማውቀው ድረስ ባንዳ ማለት ለውጭ ጠላት ያበረ ማለት ነው ፡፡ ለውጭ ጠላት ያበረ
ደግሞ የኢሕአፓ አመራር እንጂ መኢሶን አለመሆኑን ሌላው ቀርቶ በአሁኑ ጊዜ ካፈርኩ
አይመልሰኝ ካላሉ በቀር ፣ አቶ ነሲቡ ስብሐትም እራሳቸው የሚያውቁት ይመስለኛል ፡፡
የማውቀው ነገር የለም ካሉ ደግሞ እኔ ባንዳው ማን እንደነበር ለማስረዳት ልሞክር ፡፡ ጸሐፊው
የሕይወት ተፈራን መጸሐፍ አቃለው በኢሕአፓ ላይ የተወረወረ ዱላ ይበሉ እንጂ ፣ ያቺ
ወጣት ልጅ አሁን አድጋ ስታስበው አልገባ ያሏትን ነገሮች በመጠየቅ በድርጅቱ ላይ ቦምብ ነው
ያፈነዳችው ፡፡ የኢሕአፓ አመራር ለጥያቄዎቿ ተገቢውን መልስ መስጠት ይገባዋል ፡፡ ይኼን
ከማረግ ፋንታ የሕይወትን መጸሐፍ ማጣጣሉ እርባና የለውም ፡፡ ትምህርትም አይገኝበትም ፡፡
ለማንኛውም ወደ ተነሳሁበት ጉዳይ ልመለስ ፡፡ መኢሶን ደርግ አብዮቱን መምራት እንደጀመረ
የአቋም ለውጥ በማድረግ ከተቃዋሚነት ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ከደርግና ከሌሎች ተራማጅ
ኃይሎች ጋር የፖለቲካ ሕብረት ፈጥሮ ሕዝብን በማንቃትና በማደራጀት የአብዮቱን ጎራ
ያጠናከረበት ወቅት ነበር ፡፡ የኢሕአፓ አመራር ግን በዚህን ወቅት የተሰለፈበት ጎራ ከኤርትራ
ተገንጣይ ኃይሎችና ከሱማሌ መንግሥት ጋር ባጠቃላይ ከፀረ- አብዮቱ ፣ ከፀረ- አንድነቱና
የአገራችንን ሉዐላዊነት ከደፈሩ ኃይሎች ጋር እንደነበር ይታወቃል ፡፡ ከነዚህም ፀረ-ኢትዮጵያዊ
ኃይሎች ጋር በገቡት ውል መሠረት የኢትዮጵያን አብዮትና አንድነቷን ሲወጉ ነበሩ ፡፡ በውሉ
መሠረትም ምን ተሠራ ብለን ስንጠይቅ ፤
ያ ትውልድ ቅጽ lll ገጽ 78 ን ብንመለከት የሚከተለውን እናገኛለን ፤ “ የሶማሊያ አገዛዝ
የጦር መሣሪያ ለመስጠት ቢስማማም ፤ በተደጋጋሚ ጊዜ ቃሉን አልጠበቀም ፡፡ እዚህ ግባ
ከማይባል ለናሙና ያህል ከተሰጠች ጥቂት ገንዘብና ጥቂት የእጅ መሣሪያዎች በስተቀር የሶማሌ
አገዛዝ እንደተጠየቀው ኢሕአፓን አልረዳም ፡፡ “ ይሉናል አቶ ክፍሉ ፡ ታደሠ፡፡ ስጦታውስ
መናኛ ይሁን ፣ ለመሆኑ በልዋጩ የኢሕአፓ አመራር ለሶማሌ መንግሥት ምን አገልግሎት
ሠጠ ? ብለን ስንጠይቅ ፣ ይኼንን በተመለከተ አቶ ታክሎ ተሾመ “የደም ዘመን” ብለው
በግንቦት 2003 ዓ/ም ባሳተሙት መጸሐፍ ገጽ 237 ላይ የሚከተለውን ይተርኩልናል ፡፡
“ኢሕአፓ የገበሬውን እልቂት ተከትሎ ዘመቻውን ተቃውሞ ገበሬ ፤ ከተሜው መዋጮ
እንዳይከፍልና ወታደራዊ መንግስት በህዝብ ዘንድ እንዲጠላ ገበሬዎች ከዘመታችሁ በጤና
አትመለሱም እያለ ኢህአፓ ቅስቀሳ አደረገ ፡፡ ነገር ግን ህዝብ ለአገሩ ያለው ፍቅር ከፍተኛ
በመሆኑ የአገሩን አንድነት ለማስከበር ሆ ብሎ ተነሳ ፡፡ ከ30000 ያላነሰ ወዶ ዘማች ጦር
በሶማሌ ጦር ላይ ያደረሰው ውድቀት በቀላል የሚታይ ጉዳይ አልነበረም ፡፡ ” ይሉናል ፡፡ ይህ
የሱማሌ ሠራዊት ሽንፈት በኢሕአፓ አመራር ላይ ምን ሁኔታን አስከተለ ብለን ስንጠይቅ

ደግሞ ፤ አቶ ክፍሉ ታደሠ ያ ትውልድ ቅጽ lll ገጽ 380 ላይ ፤ ” ከአራተኛው ፕሊኒየም
ግምገማ ትንሽ ቀደም ብሎ ደርግ በሶማሌ ጦርነትና በኤርትራ ተዋጊ ግንባሮች ላይ ድል
መቀዳጀቱ በኢሕአፓ ኣባላት ላይ ተስፋ የመቁረጥና የጨለምተኝነት ስሜት እያደር እየተጠናከረ
እንዲመጣ አድርጓል ፡፡ “ ይሉናል ፡፡ አቶ ነሲቡ እንግዲህ እናንተ ተስፋ እንዳትቆርጡና
ጨለምተኛ እንዳትሆኑ ሲባል ፣ ኢትዮጵያ በሱማሌ ጦር መሸነፍ ነበረባት ማለት ነው ?
የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልን እስከ ዛሬ ድረስ ለአባሎቻችሁና ለኢትዮጵያ ሕዝብም ጭምር ይፋ
ባላወጣችሁት ውላችሁ መሠረት ጦሩን እየከዳ እጁን ለሻዐቢያ እንዲሠጥ አድርጋችሁ
ካስጨፈጨፋችሁት በኋላ አቶ ክፍሉ ታደሠ በያ ትውልድ ቅጽ lll ገጽ 113 ላይ ፤ “ ለጥቂት
ወራት በቆየው የትብብር ወቅት ፣ በሽዎች የሚቆጠሩ የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች ፤
በሕግሀኤ እጅ ጠፉ ፡፡ ከነዚህም የሚበዙት ኢሕአሠን ፈፅሞ ሊቀይሩ ይችሉ የነበሩ የጦር
መኮንኖች ነበሩ ፡፡ “ አይደለም እንዴ ያሉን ? እንግዲህ አቶ ነሲቡ ይኼንን ሁሉ ካወቁ በኋላ
ባንዳው ማን ነው ይላሉ ? መኢሶን በራስ የመተማመን መርህ መሠረት የታገለ ድርጅት ነው፡፡
የሚገርመኝ ነገር አሁን ድረስ አመራራችሁ በናንተ ላይና በአገሪቱ ላይ ያደረሰው በደል ምን
እንደሆነ አለመገንዘባችሁ ነው ፡፡ አሁን የጠቀስኩሎት ከጥፋታችሁ ኢሚንቱን ነው ፡፡ ቀደም
ሲል መኢሶን ላይ ሀሜት የሚነዛ ሁሉ ፤ ጭንቅላቱ ባዶ መሆኑን ከሚያሳይ በቀር ሌላ ፋይዳ
አይኖረውም ብዬ ነበር ፤ አሁንም የማየው ያንኑ ነው ፡፡ በነገራችን ላይ ከላይ የጠቀስኩሎት
መጸሐፎች በሙሉ በናንተው የቀድሞ አባሎች የተጻፉ እንጂ በመኢሶን ሰዎች የተጻፉ
አለመሆናቸውን ልብ ይበሉልኝ ፡፡ ለጊዜው እዚህ ላይ ላብቃ ፡፡

ከመርዕድ ከበደ
ሎሚ መዕሄት ቅዕ 2 ቁ. 74 መስከረም 2006

