
1 

 

የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ  ሀተታ 

 

የተዳፈነ እሳት የጠፋ ይመስላል::  በኢሕአፓ ላይ ዘመቻው ተጧጧፈሳ! 

 

ክፍል 2 

 

"ተፈጥሮ ሥርዓቱን ካልቀየረ በቀር 

የህላዌ ኪደት ካልዋጠው ውዝንብር 

ካላበደ በቀር ህሊናው ካልዛለ 

ከቶ ማነው ደፍሮ "እሳት ጠፋ" ያለ?" 

ሀይሉ ገሞራው (ሀ. ገ. ዮሐንስ) 

 

እሳት ቢዳፈን የጠፋ ይመስላል የተባለውን የዘነጉ ኢሕአፓ ጠፋ ተነነ ሲሉ ዓመታት አልፈዋል። ይህ 

ምኞት-ቅዠታቸው እውን የሚሆንበት ጊዜ ከኮከብ ርቆ በመገኘቱ ቀቢጸ ተስፋ ይህን ጎራ ወሮ 

ይወዘውዘዋል። ኢሕአፓ ግን አለ። ለድርጅቱ ህልውና ምክንያት የሆኑት መሰረታዊ የህብረተሰቡ ቅራኔዎች 

አልተወገዱምና መኖሩን ወደ አለመኖር ሊቀይር የሚችል ሀይል ወይም ሁኔታ እስካሁን አልተከሰተም። 

ሳይሞከር ቀርቶ አይደለም። ነጻ እርምጃና ቀይ ሽብርን ያስታውሷል። የህዝብ ጠላትና ፋሺስታዊ  ደርጎች 

ነጋ ጠባ ኢሕአፓ የ "ሰላሙን" ሁኔታ በራሱ ቀይሮ ተኩስ ከፈተና ደርግን "ቆሰቆሰው" ሲሉ ቢደመጡም 

(የቅርቡ አቅራሪ ደግሞ ያ ፍስሃ ደስታ ይባል የነበረው ፋሺስታዊ መኮንን ነው ) ሀቁ ግን ሌላ መሆኑን 

ደግመን ደጋግመን ያስረዳነው ነው። የፋሺስቶቹ የገደል ማሚቴዎችም ነጭ ሽብር ገለመሌ እያሉ 

ቢጮሁም ኢሕአፓ ለደርግና አጋሮቹ ጥቃት ከተጋለጠ ከብዙ ጊዜ በኋላ የመከላከል እርምጃዎችን 

መጀመሩን ታሪክ መዝግቦታልና ይህን ፍቆ ሀሰትን ለማስፈን የሚቻል አይደለም። ፍስሐ ደስታ ቀደም 

አለቆቹ መንግስቱና ፍቅረስላሴ ባሳተሙበት የደርግ ስንክሳር ጠራቂ ተቋም ተረድቶ ባሳተመው መጽሃፍ 

ብዙ ደርጋዊ ቅጥፈቶችን ሕይወት ሰጥቶ ሲያቀርብ ሊያጋልጥ የሚገባውን ሀቅ ግን ዘነጋሁት ዓይነት ብሎ 

ማለፉን የመረጠ ይመስላል። ሙሉ ትችት ጊዜውን ይጠብቅና ወደቁም ነገራችን እንመለስ። ውሸት ለምን? 

ውሸት እንዴት? 

ሀይሉ ገሞራው እንዲህ ብሎ ነበር፤ 
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"  ባብዛኛዎቻችን ዘንድ እንደሚታወቀው  በነገረ-ምንታዊ አስተሳሰብና አመለካከት (ዱዋሊዝም) መሰረት 

ውሸት ወይም ሐሰት ወይም ቅጥፈት በመሰረተ ባሕርዩ የትልቁ እውነት አንጻራዊ ምንዝር ነው። 

እንደታመነበት ሁሉ በተፈጥሮው ህልው ለሆነ ነገር ሁሉ፡ በትይዩ ገጻዊ  ጣምርነት የተቀየዱ የባለመንታ 

ባህርያት ኩነቶች ይንጸባረቁበታል። በሐሳባዊ መዋቅራቸውም አንጻር እያንዳንዱ ህልው የጽራሬታዊ ንጻሬ 

አፍራሻዊ ቅንብር ውጤት ነው። ይህ ስሪታቸው እንደሚያሳየው ከሆነ ማንኛውም የዓለማችን ህልው ነገር 

ንጻሬያዊ አጣማጅ ያለውና ምንነቱንም ለመተርጎም አንዱን ከሌላው ጋር አገናዝቦ ማረብ ወሳኝ 

እንደሚሆን ተረጋግጧል። ይህም ማለት ማንኛውም ነገር የብቸኝነት ባህርይ ቢታይበትም ቅሉ ምንነቱን 

ሰቅስቆ ለመረዳት በነጠላነቱ ብቻ በጉልህ ሊታይና በሥርዓት ሲገለጽ አለመቻሉንና ቢሞከርም እንኳን 

አርኪና አመርቂ  ውጤት አያስገኝም ማለት ነው። .... ስለ ውሸት ማንነት የሚናገር ሁሉ በአንጻሩ እውነት 

እንዳለ ያውቃል። ለመሆኑ ውሸት (ሐሰት) በመሰረተ ባህርይዋ ምንድር ናት? የሚጠቀሙባትስ ምን 

ዓይነት ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች ናቸው? .... 

“እንግዲህ እዚህ ላይ የውሸትን ትርጉም ማስጣት ይቻላል። ውሸት ሐሰት ወይም ቅጥፈት በመሰረቱ 

በመንፈስ የደከሙ ሰዎች፤ ራሳቸውን ብቻ ለመጠበቅና ለማዳን፤ በበላ ባይነት ስሜት የሚንሻፈፉ 

ወራዳዎች የሚጠቀሙበት የማታለያ ዘዴ ነው።  ስለሆነም ከሞራል፤ ከኤቲክና ከተራ የዕውነት ዲሲፕሊን 

አፈንግጠው በወጡ ሰፍሳፋ ሰዎች በየዕለቱና በያጋጣሚው የሚፈጸምና የሚከወን የተራ ብልግና ምናብ 

ነው። በሥነ ልቦና ጥናት እንደተደረሰበት ከሆነ ደግሞ የራስን ፍጹም መውደድን ብሎም ስለ ግል እኔነት 

ብቻ ከሚያስብ ህሊና የሚፈነጠቅ የሰዎች  ሞራላዊ ድክመት ርጭት ነው።  በመሆኑም ‘ፍቅረ ርዕስ’ ጎልቶ 

የሚታይባቸው፤ የባሰ ‘እበላ ባይ  ሰዎች’ ኢሞራላዊ ህሊና ነጽብራቅ ነው። ከእንዲህ ዓይነት ሰዎች 

የሚመረት ውሸታዊ ምርት በባህርዩ  ጸረ ሐቅና ጸረ ሞራል ነው። ሐሰት በዚህ ትርጉሙ የመተማመን፤

የመከባበር፤ የመወዳጀት፤ የመፈቃቀር፤ የመተሳሰብና የመሳሰሉትም በጎ ባሕርያት ጸርና ተቃራኒ መሆኑ 

ግልጽ ነው። በርቱዕ ይሁን በኢርቱዕ፤ በጠቅላላው የበጎ ስነ ምግባራት አባላት ሁሉ ደመኛ ጠላት መሆኑም 

ይታወቃል። ውሸትም እንደፈለገው ተዘርሮ ለመተኛት የእንጭጭ ህሊናዎች አልጋነት ይመቸዋል። 

በተለይም በጥራዝ ነጠቅነት የሚመጻደቅ  የልሳን ምሁር ነኝ ባይ ባጋጠመው ወቅት፤ ተንኮለኛው ውሸት 

አንዴ ተጣብቆ  እስከ መጨረሻው አይለቀውም። ‘የጊዮርግስን መገበሪያ የበላ...’ እንዲሉ። እንደዚያው 

ዓይነቱ ሰው ለአያ ውሸት መንደላቀቂያ ሶፋው ነው::" 

ይህ በገሞራው ከዓመታት በፊት የተጻፈ ትችትና ማብራሪያ ዛሬ ያሉትን ጸረ ኢሕአፓ ዋሾዎች አሳምሮ 

ይገልጣቸዋል። ያ ኢሕአፓን ከወለደው ጀግና ትውልድ በፊት የነበሩና በህይወት ካሉት ምሁሮች 

አንዳንዶቹ የዚያን ጊዜ ክስረታቸው ምስክር ይህ ድርጅት ነውና መኖሩን መባጀቱን ከቶም አይፈልጉትም። 
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እንኳን ንጉሱን ይማጠኑ የነበሩት ቀርቶ ተራማጅ ነን ብለው ሊመጻደቁ የጣሩትም ቁርጥ ቀን (ያውም 

ለስለስ ብላ)ስትመጣ ሸብረክ ማለታቸውን ያ ትውልድ ታዝቧልና አይወዱትም።  ሕዝቡ አልነቃም፤ ገና  

ሁለት ትውልድ አልፎ ምናልባት ይነቃ ይሆናል እያሉ ሲዳዱም የነበሩትን ሕዝብን አደራጅቶ ታሪክ 

የማይረሳው ትግል አስተባብሮ በማታገሉ ህያው ምስክር ነው ለክስረትቸው፤ ለባዶነታቸው፡፡ 

ስህተታቸውን የተቀበሉ ሲኖሩ ሌሎቹ ደግሞ በቂመኝነት ትውልዱ ላይ እስካሁን ይዘምታሉ።  ዋሾዎች 

የሀቅን ምስክሮች ሊወዱ አይጠበቅም። ከነዚህ ብኩኖች አንዱ ለንጹህ ዜጎች መገደል ሁሉ ቢያንስ በሁለት 

አገዛዞች ተጠያቂ ሆኖ ሳለ ዛሬም መድረክ ይዞ ያን ትውልድ የሚወነጅለውና በተለይም ኢሕአፓ ላይ 

ያነጣጠረ ዘመቻ አጃቢ የሆነው ለዚህ ነው። ሀይሉ ገሞራው ግዜ ፈጅቶ ስለ ውሸት የጻፈው ውሸት ሀገር 

አጥፊና ትግልንም አደናቃፊ መሆኑን ጠንቆቅ በማወቁ ነው። 

በኢሕአፓ ላይ በየአቅጣጫው የተከፈተው ጸያፍ የሀሰት ዘመቻ የሚያሳየው ይህ ድርጅት ቅዠታቸው 

መሆኑንና ያደናቅፈናል ብለው ስጋት እንዳላቸውም ነው፡፡ ርኩስ ትብብር በደርግም በወያኔም ሊፈጠር 

የቻለውና ይህንንም ባዕዳን ደጋፊ ሆነው የተገኙት አለምክንያት አይደለም። ቀደም ደርግ ወያኔን አስታጥቆ 

ኢሕአፓና ኢዲህን ሊያስጠቃ ሲፈራገጥ ዋና ባለጉዳይ የነበረው ፍስሐ ደስታ (ወደ ወያኔ ጠቅሎም ሊከዳ 

በሚል ሶስት ጊዜ በምስጢር ከወያኔ ጋር መገናኘቱን መለስ ዜናዊ ራሱ መናገሩን መስካሪዎች አሉ) 

ባይገልጸውም  ደርጎችና ወያኔዎች ሲያብሩ የመጀመሪያቸው አይደለም። ይህንንም በስፋት የምንመለስበት 

ይሆናል--መረጃው በእጅ ነውና። የፋሺስቶችን ወንጀል በተናጠልም ሆነ በጋራ፤  ኢትዮጵያን ሉዓላዊነቷን 

በሚያሳጣ መንገድ ለፈረንጅ ያደሩትን፤ ጉዳት በሕዝብ ላይ ያደረሱትን ሁሉ የታገላቸውና የሚያውቃቸው 

ይህ ድርጅት በመሆኑ በጠላትነት በነሱ ተፈርጆ መጠቃቱ ለእነሱና ለጌቶቻቸው ወሳኝ ጉዳይ ነው። 

በኢሕአፓ ሰራዊት ላይ የብተና አደጋ ሲደርስ ይህን በመጠቀም ድርጅቱ እንዳያንሰራራ ማድረግ ይገባል 

ይቻላል በሚል እነ ሟቹ ደረጀ ደሬሳ ያስገቡት ማመልከቻ በዚህ መሰረትም ሲአዬ- አሜሪካ (በሱዳን 

ተባባሪነት) የወሰዱትን እርምጃ የምንረሳው አይደለም። ይህ ሙከራቸው ከሽፎ ድርጅቱ ሲቋቋምና 

ሰራዊቱም በአዲስ ሲጠናከር በድንገት ለመምታት ሱዳን-አሜሪካና ሻዕቢያ ተባብረው በጦር በጭልጋ 

በቋራ ሊያጠቁት ሞክረው ድባቅ መመታቸውም የሚታወስ ነው። ኢሕአፓ የኢትዮጵያ ነውና፤ መቼም 

ቢሆን መቼ ለሱዳኑም፤ ለአሜሪካም ሀገርን  አልሰጥ ብሏልና፤ ከሻዕቢያ ሸበጥ/ጫማ ስር ወድቆ 

አልተዋረደምና ሁሉም እንዲጠፋ የሚረባረቡበት ጠላት ሆኖ ቆይቷል። ዛሬም የተለውጠ ቅንጣት ነገር 

የለም ። ብዙ መቶ ሺ ዶላር እየፈሰሰ ያለውም ይህንኑ ርኩስ ተልዕኮ ከግብ ለማድረስ ነው። ይህ ሁኔታም 

ድርጅቱን ሊያኮራው የሚገባ ነው። ትግል ጀምረው ከፈረሱት ወይም ከመጀመሪያው ሕዝብን ጥለው 

ከጠላት ከተሰለፉት ባለመሆኑ፤ ቃልኪዳኑን ባለመካዱ፤በጽናት በመቀጠሉምና ዛሬም ለህዝብ ጠላቶች 

ቅዠትና መቅሰፍታቸው ሆኖ በመገኘቱ። 
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ወደ ገሞራው ስንመለስ ደግሞ የሚከተለውን ቁም ነገር እናነባለን፤ 

" ዕቅጯን ተናግሮ ከመሸበት ያድሯል ብለው ሲናገሩ ኢትዮጵያዊ ብሂልነቱ ካንጀት ነው። ከዚህ አባባል 

ሐቀኛነት የተነሳ ብዙ ጊዜ ብሒሉን የሚጠቀሙበት ስለ አንድ ጉዳይ እውነትነት ከተናገሩ በኋላ እንደ 

ማሳረጊያ አድርገው በመሐላነት ደረጃ ነው። የሐቅን ክብርና የሐሰትን ክስረት ለማስረዳትና በየትውልዱ 

ዘመን በከፍተኛ ጥንቃቄም  ለማስተማር የቀድሞዎቹ ብዙ ተናግረዋል ። ከነዚሁ ብሂሎቻቸው ውስጥ፤ 

 እውነት ያድናል ውሸት ግን ይገድላል  

 ውሸት ይዳርጋል ለሞት 

 ውሸትንና ቅራሬን ሽምጥጥ ነው 

 ውሸታም ሰው ማስታወሻው ጣቃ ነው 

 የዋሾን ክፉ እሳት በአፉ 

 ከከብት ቀበኛው ከሰው ወሬኛው 

 ዘባራቂ ይወዳል መራቂ 

የመሳሰሉት በብዛት ይገኛሉ። የኢትዮጵያዊው የፍትህ፤ የፍርድና የርትዕ ተቋሞች ሁሉም መሰረተ-

ሕንጻቸው የቆመው የውሸትን ቅጥፈታዊ ባህርይ በማጋለጥና ተገቢ የቅጣት ዋጋውን ለመስጠት ነው። 

በመሆኑም የባህላችን አከርካሪ አጥንት የእውነትንና የሐቅን ሕልውና እንደ አምድና ምሰሶ ደግፎ እንዲኖር 

የተዋቀረ ስሪት ነበረው። ይሁን እንጂ በፍርድ ቤቶች መድረክ ላይ በየጊዜው የሚፈሉ ውሸት በቀል ዳኞች 

የእውነትን ፍትሐዊ መንገኒቅ በሙስና (ጉቦ-ቦቅስ) እየጠመዘዙ፤ ለውሸትና ለሀሰት የመኖር ዕድል ሲሰጡ 

ኖረዋል። ይህም ኢፍትሓዊ ተግባራችው በማህብረሰባችን አባልት ላይ ተጽዕኖ በማድረጉ የነገረ ሀሰት ዘር 

በየትውልድ መካከል ሲሰራጭና ሲራባ ለመኖር ምክንያት ሆነ። ዛሬም በተለያየ መልኩ በልዩ ልዩ 

የህብረተ-ሰብ ከፍሎች ውስጥ ነገረ ሐሰት እንዳንሰራራ አለ።" 

 ውሸት ማንሰራራት ሳይሆን አልፎለት ነግሶብናል ማለቱ ተገቢ ነው። ቢያንስ የደርግና የወያኔ አገዛዞ ስረ 

መሰረታቸው ውሸትና ቅጥፈት ነው። ደርግ ትውልድን ፈጅቶና መትሮ ሀገሪቷን ለወያኔ አመቻችቶ 

ሲያስተላልፍ የዜጎችን ባህል፤ ስነስርአትና  ቆራጥነትን አዳክሞ ነው። ፍርሃትን አንግሶ፡፡ ይህን አመቺ 

ሁኔታ የተረከበው ወያኔ ደግሞ ጎጠኝነትን (ዛሬ ተቃዋሚ በሉን በሚሉት ሙሉ ድጋፍ) አከለበትና፤ ወያኔን 

ልጆቼ በሚሉት ታገዘና ህዝብን ከፋፈለው። አልባሌ ልምዶችንም አሰራጨ፤ ግለኝነት መረንና ልክ አጣ፤ 

ከሀገር በፊት ሆድ አብጦ አለሁ አለ። ውሸት ቪላዋን ሰራችብን። ሀቅ ተናጋሪዎችና ለሀገር የሚቆሙ ውጉዝ 

ከመ አርዮስ ተባሉ። ስንቶቹ ጀግኖች በደም የጻፉት አኩሪ ታሪክ ተፍቆ ከሀዲና ባንዳዎች፤ ሆዳሞች 
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ጠባቦች፤ ቀጣፊዎች በሞላ መድረክ ላይ ሊርመሰመሱ ቻሉ። ይባስ ብለው አርበኞቻችንን ለጣሊያን ያደሩ 

ብለው በአደባባይ ሊያወግዙ ለፈሪዎቹ ተፈቀደላቸው። እንደሚታየው ኩይሳ እንኳን የማይሰራ ከንቱ 

የምስጥ ክምችት ነው ዛሬ በኢሕአፓ ላይ እየዘመተ ያለው። ሀገሩን ሊያጠፉ ሲባዝኑ ከቆዩት ጋር አብሮ 

በኢትዮጵያ ላይ የተነሳው። እስቲ ዛሬ በፖለቲካው መድረክ ያዙን ልቀቁን ባዮችን እንዘርዝርና ታሪካቸውን 

ለመመርመር እንነሳ-፟- ሀሰቱ፤ ማደናገሪያው ተኖ ሀቁን ካበራየነው ማንነታቸውን ማለትም ጸረ 

ኢትዮጵያነታቸውን በግልጽ እናያለን። 

" ይዳፈናል እንጂ መች ይጠፋል እሳት 

መፋፋም ቅራኔው  ገንፍሎ እስኪወጣ 

በዚያች የሀቅ ዕለት። 

በግለት ፈንድቶ ከተዳፈነበት ሲወጣ አደባባይ 

ያን ዕለት ይሆናል ከጭድ ጋር ጋብቻው 

                        ሀይሎጋ የሚያሳይ። 

ባይገባው ነው እንጂ የእሳት ተፈጥሮ 

ከእሱ ሞት በኋላ ይኖራል ሲያቃጥል የፋሺስት ጭራሮ 

እንዴት ቢደፍር ነው 

የሚል በአደባባይ አጥፍቻለሁ እሳት 

ካላወቀ በቀር ወይም ካለማወቅ የእኛ ደበብ ፋሺስት ።"  

ከኢሕአፓ አንጻር የሚከተለውን ጫና ሰጥተን ማቅረብ እንፈልጋለን፤ 

 ትላንት ተመስርቶ ነገ ተነገ ወዲያ ያልጠፋ ድርጅት ኢሕአፓ ነው--ያውም ስንት ጥቃት 

ደርሶበት። 44 አመት ትግል ቁጥር ድርደራ ሳይሆን የጽናትነት ምስክር ነው። 

 በኢትዮጵያውያን ጀግና ዜጎችና ተራማጅ ወጣቶች የተደራጀ ድርጅት ኢሕአፓ ነው።   

 ማንም ባዕድ ይህን ድርጅት አልመሰረተውም አላዘዘውም፤ትላንትም ዛሬም። 
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 ኢሕአፓ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማንም አሳልፎ አልሰጠም፤ ባለመስጠቱም መከራን 

መቀበል ግድ ሆኖበታል። 

 ኢሕአፓ ቤተ እስራኤሎችን በተመለከተ ህዝብን በገንዝብ አልለወጠም፤ የገንዘብ 

ጥቅምንም ከጭቁኖች ውጥረትሊያገኝ አልጣረም። ድልድይ ለሱዳን ሲል አላፈረሰም። 

ሱዳን ስለጠየቀው የደቡብ ሱዳን ስደተኞችን አሳልፎ አልሰጠም። ሱዳን መንግሥት ነው 

ብሎም ቋራን አሳልፎ አልሰጠም። ቻይና መከረኝ ብሎ አልተጎነበሰም። ወዘተ  የወያኔ 

ታሪክ ግን የዚህ ተጻራሪ ነው። ሁሌም ክህደት፤ ሁሌም ጸረ ኢትዮጵያነት። 

 ኢሕአፓ ከሕዝብ ጠላቶች ጋር አላበረም፤ ስልጣን አልተካፈለም፤ ቃል ኪዳኑን 

አልካደም።  

 ኢሕአፓ እንዲያውም ከልክ ባለፈ ለቀቅተኛ ተባለ እንጂ የተቃወመውን በዚህ ምክንያት 

የተነሳ አልገደለም።  

 ለዚያድ ባሬ፤ለገዳፊና ለሻዕቢያ መቸም አልተጎነበሰም። ትላንትም ዛሬ ድርጅታዊ ነጻነቱንና 

የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አሳልፎ አልሰጠም። 

 አሜሪካም ሆነ ሱዳን፤ ሻዕቢያም ሆነ ግብጽ፤ እንግሊዝም ሆነ ፈረንሳይ ትላንትም ዛሬም 

ኢትዮጵያን በሚጎዳ ደረጃ ተሰለፍልን ሲሉት መልሱ እምቢኝ እንጂ እሺ ሀገር ልሽጥ ሆኖ 

አያውቅም። 

 በደርግም በወያኔም ጊዜ በህዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል ተቃወመ አጋለጠ እንጂ የደርግ 

ካድሬና ባለስልጣን፤ አማካሪና ንግግር ጻፊ፤ ወዘተ ሆኖ ራሱን አላዋረደም። ሽብር፤ በግድ 

መንደር ምስረታ፤ አሶሳ፤ በደኖ፤ አርባጉጉ፤ አሰቦት፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ጣና በለስ፤ ጋምቤላ፤

ኦጋዴን ወዘተ--የመጀመሪያው ጯሂና ተቃዋሚ ኢሕአፓ እንደነበር ታሪክ ይመሰክራል። 

ሌሎችስ የት ነበሩ? እስቲ ድማጻችን ተሰማ፤ ተቃውመን ነበር ሊሉ የሚደፍሩትን 

እንስማቸው! 

በትግል የሚሰማራ ማንኛውም ድርጅት --በተለይም የድርጅታዊ ትግል ተመክሮ ብዙ ባልሆነበት-- ስህተት 

ሊፈጽም መቻሉ የሚጠበቅ ነው። ኢሕአፓ ስህተት ብሎ ያመነባቸውን በግልጽ አውጥቶ አሳውቋል። 

ጭቆናን በመታገሉ ግን ቅሬታም የለውም፤ ማንንም ይቅርታም አይጠይቅም።  ከአረመኔው ደርግ አብረው 

የቆዩና ወደዱም ጠሉ የወንጀሉ ተባባሪ የነበሩ፤ ወያኔ ለስልጣን ሲገባም ያጨበጨቡና አብረውት በበደሉ 

ፍርፋሪው የደረሳቸውና ለመለስ የሰገዱት ወይም ዋና ወያኔ የነበሩት፤ ሕዝብ ሲፈጅ ሲወገር ድማጻቸው 

ሳይሰማ ዓመታት ያለፈና መሰሎቻቸው ዛሬ ገልበጥ ብለው ኢሕአፓን ሊከሱ ሊወነጅሉ ቢነሱ፤ ቢዋሹ 
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ቢቀጥፉ ሀቅን ሊቀብሯት የሚችሉ አይደለም። ኢሕአፓም ሲገፋ መከላከልን በተመለከተ ግዴታው ሲሆን 

ተመክሮም አለውና ሂደቱና ውጤቱ ለዋሾዎቹ አመቺ እንደማይሆን ግልጽ ነው። 

ባልተናገሩ ባላፈሩ ነው። ታሪክ የተረሳ መስሏቸው በኢሕአፓ ላይ በወያኔ የታጀበ ዘመቻ የከፈቱት ሁሉ 

ማፈራቸው ገና መጀመሩ ነው። ወያኔ ላይ እናተኩር በሚል  ቅኝት ለመመራት ብንጥርም ጥቃት ሲበዛ፤

የሰማዕት ስምና ታሪክ በዝቃጮች ሲጠቃ ዝም ብለም የመቀበል ልምዱ የለንምና ሁሉም ኢሕአፓ 

በያለበት/ ባለችበት ድርጅቱን እንዲከለላክሉ መጥራቱ አስፈላጊ ሆኗል። መከላከል በሁሉም መስክ፤ 

ባለምንም ቸልተኛነት።  

ይህም ጽሁፍ ይህን ግዳጅ ሊያሟላ ቀጣይ ይሆናል። 

 

ይቀጥላል ።............................. 


