ኢሕአፓ ከሩቅ ተስፋን አሻግሮ አይቶ ማሳየት የቻለ!!!
ቢንያም ሙሉጌታ ከኖርዌ
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ በመዘንጋት በጎሳ ፖለቲካ የተመረዙ በውጭ አለማት የሚገኙ ጥቂት የማይባሉ ዜጎች
የወያኔን ህልም እውን ለማድረግ የወያኔን እድሜ ለማራዘም ሙሉ ሀይላቸውን ሲጠቀሙ ታዝበናል። እናውቃለን ብለው
ራሳቸውን ሲያስገምቱ ኢትዮጵያዊው ዜጋ ምሁራንን በአፍንጫችን ይውጣ ለማለት ተገዷል።
ከዘረኛው የህወሃት ቡድን መሰሪ ተፈጥሮአዊ ባህሪ አንፃር በተናጥል ከሚደረግ ትግል ይልቅ በተደራጀ መልኩ ተቀራራቢ
የፖለቲካ ፕሮግራም መርሀ ግብር ያላቸውም ድርጅቶች ግንባር ፈጥረው እንዲታገሉና እንዲያታግሉ ከአንድነት ከአብሮነት ጠላት
ከሆነው ወያኔ በስተቀር የሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ፍላጎት መሆኑ እሙን ነው ይሁንና በድርጅቶች በኩል ተራ ልዩነትቶች
እየፈጠሩ ለውህደት መዘጋጀታቸውን ነግረውን ሳይጨርሱ ስለመለያየታቸው በየፋናቸው ውሃ በማይቁዋጥር ምክንያት ሲካሰሱ
መስማት ህዝብ በድርጅቶቹ ላይ ያለውን አመኔታ አጠያያቂ ያደርገዋል እዚህ ላይ ማስተዋል የሚገባን በተቃዋሚው ጎራ
በሚፈጠር ልዩነት ተጠቃሚው የሀገርና የህዝብ ብቸኛ ጠላት የሆነው ዘረኛው የወያኔ ጉጀሌ ቡድን ነው። ለስርዓቱ እስኪከረፋ
በህዝብ ጫንቃ ላይ ለመሰራፋት አስተዋፅኦ ያደረጉት የህዝብን ሃይል አስተባብረው በአንድነት ታግለው ማታገል ያልቻሉ ግለኛ
ግለሰቦችና የድርጅት መሪዎች በየመንደራቸው መሰባሰብ ነው።
ኢሕአፓ ልዩ የሚያደርገው ሀገራችን ያለችበትን ውስብስብና ጨለማ ዘመን ላይ ሆነን ከሩቅ ተስፋን አሻግሮ አይቶ ማሳየት መቻሉ
ነው ሀገራችን አሁን ካለችበት ውስብስብ ጨለማ ዘመን ለመውጣት የሚያስፈልጋት እንደ ኢሕአፓ ያለ ጠንካራ ድርጅት
በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን ለራስ ዝናና ክብር ይልቅ የሀገርና የህዝብን የሚያስቀድም መሆን አለበት።
ግርግር ለሌባ ይመቻል ነውና በፀረ ኢትዮጵያዊ በፀረ ህዝብ አማካኝነት መድረክ በየአካባቢው ሲዘጋጅ እያስተዋልን ነው
ማንነታቸው እየታወቀ ይልኝታ ቢስ ቀጣፊዎች በማናለብኝነት በድፍረት የወያኔን ስራ እየሰሩ ናቸው
በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚታየው ችግር መፍትሄ ነን የሚሉን ፖለቲከኞች የፀረ ኢትዮጵያ አጀንዳ ያላቸው የሻቢያ ታሪክ ብረዛ
ተባባሪ እየሆኑ የመጡበት ሁኔታ አይተናል። ታሪክን መርሳት ስህተትን ሲያስደግም ታሪክን አለማወቅ ደግሞ ጠላትን የወዳጅ
ያህል አሳቅፎናል።
ታሪክን ማወቅ ሀቁን ከውሸቱ ለመለየት ያግዛል ለፀረ ወያኔ ትግላችንም ይረዳናል። እኛ የምንለው የኤርትራ መንግስት ኢሳያስ
አፈወርቂ መላዕክ አይደለም እንዲያውም ሰይጣን ነው ያጠፋናል እያጠፋንም ነው ታዲያ ይሄንንም ስንል ኢሳያስ አፈወርቂ
ሀገራችንን ኢትዮጵያ አሁን ለምትገኝበት አጣብቂኝና ግዙፍ ለሆነው ችግር ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ልብ ያለው ልብ
ይበል።
ለተወሰኑት የህብረተሰብ ክፍል ገነት ለብዙሃን የህብረተሰብ ክፍል ሲኦል እየሆነች ባለችው ሀገራችን የኤርትራው ኢሳያስ
አፈወርቂ ሚና ቀላል የሚባል አይደለም ከጅማሮ ለሀገራችን ሞት ሲደግስ የነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው ህወሃት ወያኔ
የመሰረቱት አሁንም በአመራር ላይ የሚገኙት አንዳንዶቹ መሪዎች በወቅቱ በተማሪዋች እንቅስቃሴ ተሳታፊ የነበሩ ቢሆኑም
በአብዛኛው የትግራይ ተራማጅ ሀይል ተነጥለው ከሀገራዊ ራእይ ይልቅ በጠባብ ብሄርተኝነት የታወሩ ስለነበሩ ህብረ ብሄራዊ
ድርጅቶችን በመቀላቀል የትግሉ አካል ከመሆን ይልቅ ጎጠኛ ድርጅት መስርተው ወደ ትግራይ ያቀኑ ነበር።
እንደነ ተስፋጽዮን መድህኔ ያሉ ኤርትራዊያን ምሁራን ከዚህም በመነሳት የትግራይ ትግሪኛ በሚል ያዛመዱታል ታዲያ በትግራይ
ምድር ላይ የነበሩት ህብረ ብሄራዊ ድርጅቶች ትግራይ ውስጥ ታግሎ የሚታገል መብት ሊኖራቸው አይገባም በሚል እነኚህን
ኢትዮጵያውያን በጦር ሀይል ጭምር ገፍቶ ያስወጣ የጠባብ ብሄርተኛ ቡድን ነው።
ኢሕአፓ ከሩቅ ለሀገራችን ኢትዮጵያ የታየው ተስፋ አሻግሮም ለዜጎች ያሳየው እውን እንደሚሆን በሀገር ውስጥ የሚገኝ ዜጎች
ዝምታውን ሰብረው ወያኔን በማስጨነቅ የሰራውን ውጤት በጉልህ እያሳዩት ይገኛል።

ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ስለሚያደርሰው ዘርፈ በዙ በደል የተነገረለት የተፃፈበት ብቻ ሳይሆን እየኖርንበትም ያለ ሀቅ ነው
የኢትዮጵያ ህዝብም በሚደርስበት ስቃይ መብዛት መታገስ ወደማይችልበት ጫፍ መድረሱ በሰበብ አስባቡ በሚነሱት የተቃውሞ
እንቅስቃሴዎች ሁሉ የሚታይ እውነት ነው። ለዚህም ነው ለነፃነት ውድ ህይወቱንም እየከፈለ ያለው ኢትዮጵያውያንን በዘር
በሀይማኖት እርስ በርስ እያጋጨ በመግዛት ላይ ያለው ወያኔን ለማሸነፍ ፍት ህ የሰፈነባት እኩልነት የተረጋገጠባት በራሷ
የምትተማመን ጠንካራ ሀገር እንድትኖረን የነፃነትና የዲሞክራሲ ሀይሎች ነን ብለው እራሳቸውን የሚጠሩ ሁሉ የወያኔን
የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ በማውቅም ይሁን ባለማወቅ እያስፈፀሙ ያሉ ለኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት ኢሕአፓ ከሩቅ ተስፋን
አሻግሮ አይቶ በማሳየት ላይ እንደሚገኝ ልብ ሊል ይገባል።

እናቸንፋለን

