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ምነዋ ኢሕአፓ ዳ (ኢሕአፓ አንዴነት?) 

በነሲቡ ስብሐት (አለሊ) 

ኅዲር 01 ቀን 2008 ዓ.ም. (November 11, 2015) 

 

ውዴ ወገኖች! ስሇ ያ ትውሌዴና ኢሕአፓ በሚፃፉ ጽሁፎች፣ በሚሰጡ ቃሇ መጠይቆችም 
እና በመሳሰለት ሌክ አይዯሇም ያሌኩትን ቀዯም ሲሌ እንዲስነበብኩት ሁለ ዛሬም ትዝብቴን 
ትጋሩኝ ዘንዲ ይህችን አጭር መሌዕክት ሊኩሊችሁ። ስሇ ኢሕአፓም ሆነ ስሇ ያ ትውሌዴ 
የተዛባ ዘገባ አቅራቢዎች ዛሬ ዛሬ ከዯርግና ከአጋሮቻቸው ባሊነሰ ኢሕአፓ የነበሩና የሆኑም 
ናቸው። ይህ ጽሁፍ ዝርዝር አተታ ሇማቅረብ ሳይሆን በዚህ ፀሐፊ አመሇካከት የተናጋሪውን 
አባባሌ አዴምጣችሁት በራሳችንም በኩሌ እንዳት እንዯምንዯበዯብ ሌብ እንዴትለት ነው። 

በዯርግ ቀይ ሽብር ዋና ፖሉሲ አውጪና የገዲዮች ቁንጮ ከነበሩት ሁሇቱን የፋሽስቱን 
መንግሥቱ ኃ/ማርያምንና የረዲቱን ፍቅረስሊሴ ወግዯረስ መጽሐፍ ተከትል ሰሞኑን ዯግሞ ያ 
ትውሌዴና ኢሕአፓ ሊይ ላሊ ውንጀሊውን ይዞ ብቅ ያሇው የላ/ኮልኔሌ ፍስሐ ዯስታ 
መጽሐፍ ቀርቦሌናሌ። “ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጣሌ” እንዱለ ከነዚህ በባህሪያቸው 
አንዴ የሆኑ የዘመነ ዯርግ ገዲዮች የምጠብቀው መጽሐፍ በመሆኑ አሌተዯነቅሁም። 

ስሇ ላ/ኮልኔሌ ፍሥሐ ዯስታ “አብዮቱና ትዝታዬ” መጽሐፍ አስተያየቴን በቅርቡ በሰፊው 
እንዯማስነብብ ቃሌ እየገባሁ የዚህ መሌዕክቴ ዓሊማው በቅርቡ የአቶ መርሻ ዮሴፍ ኢሕአፓ 
ዳ አመራር አባሌና ቃሌ አቀባይ የሆኑት አቶ ሰልሞን ገ/ሥሊሴ በ SBS ሬዴዮ ሇኮልኔሌ 
ፍሥሐ ዯስታ ያዥጎዯጎደትን ምስጋናና አዴናቆት እንዴታዯምጡት ነው። 

ኢሕአፓ እርጉዝ እንዯገዯሇ፣ ኢሕአፓ አንዴ ቤተሰብ እንዯረሸነ፣ ኢሕአፓ የቦዘኔ ጥርቅም 
ነቱን የፃፉሌንና አንዴ ትውሌዴ ሳይሆን የገዯሌነው ከ2,200 አይበሌጡም ብሇው የሚያሾፉት   
የዯርግ አባሌ “ወዯፊትም እውነተኛው ፍርዴ ይበየናሌ” በማሇት ኢሕአፓንና በተአምር 
የተረፉትን አባሊቱን ሇፍርዴ ሇማቅረብ ዯፍረው የጻፉት እኚህ የዘመነ ዯርግ ቀይ ሽብር 
ተሳታፊ ኮሇኔሌ ናቸው። 

የኢሕአፓ ዳው ቃሌ አቀባይ አቶ ሰልሞን ገ/ሥሊሴ ዯስታቸውንና ምስጋናቸውን እንዳት 
እንዯሚገሌጡሊቸው አንሰማ። እናዴምጥ። 

(http://media.sbs.com.au/audio/amharic_151109_452087.mp3) ሇኢሕአፓና ሇሀገር 
ብሇው በየቀበላው፣ ከፍተኛው፣ ወረዲ፣ አውራጃ፣ ክፍሇ ሀገርና በየሜዲው በዯርግ ገዲዮች 
በወዯቁት ወገኖች ዯም መቀሇዴ አይሆንምን? 

http://media.sbs.com.au/audio/amharic_151109_452087.mp3
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ኢሕአፓ ሲነሳ ቀይ ሽብር ይነሳሌና የኮልኔለ መጽሐፍ አንኳሩ ስሇ ቀይሽብር በማውሳት 
ኢሕአፓን ነብሰ ገዲይና የቦዘኔ ጥርቅም እያለ ሇዲግም ግዴያ ሲያዘጋጁት ከኢሕአፓ 
ምሊሻቸው ምስጋና ነውን? እውን ፀሐፊውስ “ሽንኩርት የባህሪውን ይሸታሌ” እንዱለ 
የማንነታቸውን አስነብበዋሌ። ምነዋ የአቶ መርሻ ኢሕአፓ ዳ? ይህ ነው አቋማችሁ? አቶ 
ሰሇሞን እንዯ ቃሌ አቀባይነታቸው በግሊቸው ሳይሆን ኢሕአፓ ዳን (የአሁኑን ኢሕአፓ 
አንዴነትን) ወክሇው ነውና ሙገሳቸው እኔስ ስሇ ሁሊችሁም አፈርሁ። 

ምነዋ በዚህ ቃሇ መጠይቅ ስሇ ቀይ ሽብር አቶ ሰልሞን ማንሳት ተሳናቸው? ስሇ ሰውሌጅ 
ፍትህና ግፍ በመጠኑም ቢሆን የሚያዯምጡት የውጭ መንግስታት እንዯ ቀሌቤሳ ነገዎን፣ 
ከፈሇኝ ዓሇሙን ዓይነት ገዲዮች በአገኙት መረጃ ሀገራችን የወንጀሇኞች ዋሻ አይዯሇችም 
በማሇት ሇፍርዴ ሲያቀርቧቸው ዋና አዛዦቻቸውን ሚዛን የሚዯፋ መጽሐፍ ብል ማሞገስ 
በቁም ያሇነውንም ዲግም መግዯሌ አይሆንምን? 

በዘመነ ቀይ ሽብር ዋይታ ሇማን ነበር? ሐዘንስ ሇማን ነበር? ጩኸትስ? እየዬስ? ማን ያሇ 
ጧሪ ቀረ? ማን ያሇ አሳዲጊ ቀረ? ማን መመኪያውን አጣ? ማን ዕምቡጥ አበባውን ተቀጠፈ? 
ሀገር አይዯሇችንም እንዳ? በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ቤተሰብን ባድ ያዯረገ የዯርግ ቀይ 
ሽብር እንዲይነሳ ፈሊጊዎች ዛሬ ዛሬ ሇማመን በሚከብዴ መሌኩ ያሌተጠበቁት ናቸው። 
ትሊንት የዯርግ አጫፋሪ የነበሩትን ዛሬ መዴረክ ሰጥቶ ሇማስፏሇሌ ቀይ ሽብር አይነሳም። 
በመቶዎች የሚቆጠር ዯም በእጃቸው ያሇ የዯርግ ገዲዮች በየቦታው መታዯን ሲጀምሩ ብቅ 
ያሇውን የግምባራቸውን ሥር ሇመሸፈን ትርጉም የላሇው “ብሔራዊ ዕርቅ” የሚያሊዝኑ 
የማይጠበቁት ናቸው። “ደባና ቅሌ አበቃቀለ ሇየቅሌ” እንዱለ ብሔራዊ ዕርቅ ላሊ፤ 
ወንጀሇኛ ላሊ !!! 

አሁን ጊዜው አመቺ ነው በማሇት በያ ትውሌዴም ሆነ በኢሕአፓ ሊይ የተያዘው ዘመቻ 
በዯርግ አባ ወራዎች ብቻ ሳይሆን ኢሕአፓ ነን በሚለትም መሆኑን ከታዘብኩ ከረምረም 
ብያሇሁ። የኢሕአፓንና የያ ትውሌዴን እውነተኛ ታሪክ ሆን ተብል አቅጣጫ ሇማሳት 
የሚፃፉ መጽሐፍትም ሊይ ሆነ ላሊ ታሪኩን የሚያውቁ አግባብነት ያሇው ምሊሽ መስጠት፣ 
እየተወናበዯና ግራ እየገባው ሊሇው ትውሌዴ ጠቀሜታውን በማጤን ማስረዲት ሲገባ እንኳን 
ዯስ ያልት ፈንጠዝያ ምን የሚለት ይሆን? 

እኔ ይህን ብያሇሁ። መጽሐፉን ያነበባችሁ ካሊችሁ የራሳችሁን ሌትለ ትችሊሊችሁ። 
ባታነቡትም ከአንዴ የኢሕአፓ አመራር አይዯሇም ዯጋፊ የዚህ ዓይነት ሙገሳ በሰማዕታት 
ዏጽም መቀሇዴ፣ በቋሚዎች ቁስሌ ሊይ ዯግሞ እንጨት ሳይሆን ጩቤ መስዯዴ ነው። 

በዚህ ጉዲይና በመርዘኛው የኮልኔለ መጽሐፍ ያሇኝን አስተያየት በቅርቡ ሇማስነበብ ቃሌ 
እየገባሁ ሇዛሬው የአቶ ሰሇሞን ገ/ሥሊሴን ሙግስና ቀጥል ያሇውን Link በመጫን ያዴምጡ። 

http://media.sbs.com.au/audio/amharic_151109_452087.mp3 
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