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     ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ 
Finote Democracy Voice of Ethiopian Unity 

Efdpu@aol.com          www.Finote.org 

        ፕሮግራም፡ ረቡዕ  እሁድ  ከምሽቱ ሁለት ሰአት እስከ ሶስት ሰአት በ 25 ሜትር ባንድ 
      Programm. Wednesday and Sunday 8.00 PM – 9.00PM on 25 meter band 

                           

የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሀተታ 
መስከረም 7 ቀን 2007 ዓ.ም. የተላለፈ 
 
 

በወያኔ ጎራ ጩኸት በረከተ 

ምነዋ? 

በወያኔ ጎራ ጩኸት በረከተ 

ተከተሉኝ ብሎ መለስ ተጠረገ። 

 

ጩኸቱ ከጀመረ ወራት አልፈዋል--ትርምሱና ስጋቱ ሊደበቅ አልቻለም ። የተቃዋሚዎችን ደብዛ ቢያጠፋ፤ ስየል በእስረኞች 

ላይ ቢፈጽም፤ ጠለፋ ቢያካሂድ፤ሼኮችና ቀሳውስት ባሕታውያንንም ቢያስር፤ ጋዚጠኞችን ቢያግትና ቢያሰቃይ፤ 

ተቃዋሚዎችን ቢጠልፍና ቢያስጠልፍ፤ ጸረ አማራና ጸረ ህዝብ ጥቃቱን ቢያፋፍም ሁሉ ቀውሱና ስጋቱ ሊበርድለት 

አልቻለም ። የጩኸቱና ድንፋታው አንዱ ኢላማ ደግሞ ኢሕአፓ መሆኑ በገሀድ እየታየ ነው ። 

በተጠናከረ መልክ በጽሁፍም ሆነ በዘፈን በኢሕአፓ ላይ የተከፈተው ዘመቻ የወያኔን ስጋት ገልጦ ማሳየቱ አልቀረም ። ወያኔ 

በከተማ አመጽ ይነሳብኛል፤ ሊተኮስብኝም ይችላል ብሎ መስጋት ከጀመረ ውሎ አድሯል ። በመሆኑም ኢሕአፓ የከተማ 

ትግል አካሄዶ  ደም አስፈሰሰ፤ ህዝብ ተፈጀ፤ወጣቱ አለቀ በሚል ትውልድን ሊያስፈራራ ተነስቷል ። ይህንን ርኩስ አላማ 

ከግብ ለማድረስም ቅጥረኞቹን በመጽሃፍ ከታቢነት አስማርቶ ደርግን ሳይሆን ኢሕአፓን ጥፋተኛ ለማድረግ በመቅበዝበዝ 

ላይ አለ ። የአርመኔው ደርግ ፍቅረስላሴ ሲፈጀን ከርሞ ኢትዮጵያን አዳንን ያለው ላይበቃ ከዕለታት አንድ ቀን የኢሕአፓ 

አባል ነበርን፤ በሰራዊቱም የተወሰነ ወራት ቆይተን ነበር ወዘተ በሚል ተረትን በታሪክ መልክ የሚያቀርቡ ቅጥረኞችን 

ኮልኩሏል። በረከት ስሞን፤አባይ ጸሀዪ፤ ስብሃት ነጋ የብዕር ቅጥረኞቻቸውን አሰልፈው ኢሕአፓ ያካሂደው ትግል ስህተትና 

ጎጂ ነበር ብለው ያስጮሃሉ። የራሱን ቅዠትና ቅጥ ያጣ ስሜት በተሰዋች ታጋይ ላይ ላክኮ መጽሃፍ ጻፍኩ ብሎ 

የተሰየመውን የክልል አንድ ተወላጅ  ምክንያት አድርጎ በቅርቡ በአዲስ አበባ የተካሂደ ውይይት ለምሳሌ ኢሕአፓ በከተሞች 

ያካሂደውን የራስ መከላከል ዕርምጃ ፣ማውገዣ ፣መድረክ ሆኖ ውሏል ። ሌላም ሌላም። ንጥረ ነገሩ ግን የወያኔን ስጋትና 

ፍርሃት የሚያሳይ ነው ። 

ኢህ አፓ በ1972 ተሸንፏል፤ እስከ 1983 ያካሂደው መራራ የትጥቅ ትግል ወሬ ነው፣ አመራሩ ንዑስ ከበርቴ ነበርና 

ተቃውሞን አፍኗል፤ ደም አስፈስሷል፤ የከተማ ትጥቅ ትግል ሰው አስጨራሽ  ነው ወዘተ... እያለ የሚያናፋው ወያኔ በአሁኑ 

ጌዚ ዋና ስጋቱና ፍርሃቱ በከተሞች የሕዝብ አመጽ ይስፋፍብኛል፤ ተኩሰን ሰው እንደምንጨርሰው ሁሉ  ዜጎች ተደራጅተው 

ሊቀጥፉን ይችላሉ በሚል ወያኔ በፍርሃት ተውጧል። የኢሕአፓ ስም እንዳይነሳ የማለውና የተገዘተው ወያኔ የድርጅቱን ስም 

በተደጋጋሚ ማንሳትና " ሊያጫርሱን ነው" ኡ ኡ ታን ማሰማት ተገዷል ። ስልጣን በያዘ ሰሞን በምስራቅ አፍሪቃ የነበሩትን 

የኢሕአፓ መሪዎችና አባላት በከተማ የሚያጠቃን ኮምንዶ ጦር እያዘጋጁ ነው በሚል ክስ በእንግሊዝና አሚሪካ ተደግፎ 
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አስወጡልኝ ልመናውን ማሰማቱ የሚታወስ ነው። በአሜሪካ የእርዳታ ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ላይም በጌዚው 

የተደረገውን የግድያ ሙከራንም በኢሕአፓ ላይ አላኮ ክስ መደረደሩን አንረሳም ። በአጭሩ እቅጩን ለመናገር ወያኔ 

በከተማዎች ኢሕአፓ ተኩስ ይከፍትብናል ብሎ ይሰጋል ። በአጭሩና ሀቁን ለመናገር መጨቆን መረገጥ የሰለቻቸው ወደ 

ሕዝባዊ አመጽና ሁልገብ ትግል ይሸጋገሩ ይሆናል ብሎም በመፍራቱ ኢሕአፓን ማውገዝና ትግሉ ሰው አስፈጀ ማለቱን 

መርጧል። የሚያዋጣው ግን እንዳልሆነ አልታይ ያለው ለወያኔ ብቻ ነው ። ከንዑስም ንዑስ ርኩስ የሆነው የወያኔ አመራር 

ጥርቅም ኢሕአፓን ንዑስ ከበርቴ ብሎ ሊተች የተነሳው ለዚህ ነው ። 

ይህን ጸያፍ የወያኔ ዘመቻ እያጀቡ ያሉት የየራሳቸው ውጋት ያላቸው ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ምክንያታቸውን ለማወቅ ብዙ 

ጥረትን ጠያቂ አይደለም --ዘረኝነት ያሽመደመደማቸው፤ ገንዘብ ጥቅም ያሸነፋቸውና በቀጥታ አነጋገር  ከሃዲ፤ሆዳምና 

ቅጥረኛ የሆኑት ናቸው ። ደርጎች ጸረ ሕዝብና አረመኔ የሆነውን ወንጀላቸውን ሊደብቁ ሲሉ ኢሕአፓን መወንጀሉ 

ያመቻቸዋል። ትግላችን፤ ምስክርነት፤ እኛና አብዮቱ፤ ወዘተ... ተብለው የተጻፉትን  የሰይጣን ክታቦች ያነቧል ። ኢሕአፓ ነን 

ብለው ተሰልፈው ከዚያ የከዱ፤ ብረት ይዘው ወደ ኢርትራ የኮበለሉ፤ ጠቋሚና ማሪኝ አብዮቴ ሆነው ጓዶችን ያስጨረሱ፤ 

በከፋ አንጃነት የተሰማሩ፤ የግል ቂምና ታሪክ የተምታታባቸው፤ በበረከትና ስብሓት ግፊትና ድጋፍ የሚጽፉ ወዘተ... ደግሞ 

የእናት ጡት ነካሽ ዓይነቶች መሆናቸውን ብዙሃኑ ያውቃሉ ። የነዚህም ትኩረት የወያኔን ሰይጣናዊ አቅዋምና ሂደት 

መደገፍና ኢሕአፓን መወንጀልና መክሰስ፤ ትግሉንም ስህተት ጥፋት ነበር ማለት ላይ ነው ። ከወያኔ ተለየን፣  መጽሃፍት 

ጻፍን ፤ከመለስ ጋር ተጣላንም ቢሉ መጻፍ ያለበትን የማያነሱና አሁንም ኢሕአፓን በመወንጀል ላይ የሚያተኩሩ 

በመሆናችው በመሰረቱ ከሟቹ አለቃቸው ጋር ተጋጩ እንጂ ከወያኔነናታቸው ለቅንጣትም ያልተለዩ ያልተጣሉ ናቸው ። 

ወያኔ ሀገሪቷን ለባዕድ አሳልፎ ሰጥቶ፤ ሲመቸውም አረብ ነን ብሎ ቀላምዶ፤ አንድ ሶስተኛ የኢትዮጵያ መሬት የዚያድ ባሬ 

ነው ብሎ ፈርሞ፤ የሻዕቢያም መጋዣ ሆኖ ባጅቶ፤ ወጣቶችን ለሻዕቢያ ሳይቀር ጭዳ አድርጎ አስፈጅቶ ወዘተ... ለስልጣን 

መብቃቱን ብልጠትና ብልህነት አስመስሎ በማቅረብ ቆሻሻ ታሪኩን ሊሸፋፍን ሲጥር ይደግፉታል--በኢሕአፓ ላይ 

በመዝመት ። 

ሰላማዊ ወይስ ትጥቅ ትግል የሚለውን በገደል ለይቶ ህዝብን ሲያደናግር የቆየው ወያኔ ደጋፊዎችንም አላጣም። ዱላ ሲነሳ 

የሚያወግዙና መላ ይሻለናል ብለው ሰብከው በቃል ብቻ የሚጠረቁ አግዘውታል ። ወያኔ የሰላም አባወራ መስሎ ለመቅረብ 

ሲነሳ ህዝብ ጦርነት ሰልችቶታል፤ ከእንግዲህ ወዲያ ጠብታ ደም አትፈስም ሲሉ ነበር ። የሕዝብን ደም እያፈሰሰ፣ ፍጅት 

እያካሂደ። ሕዝብን ግን ትጥቅ ለማስፈታት ። ያለው ሁኔታ ግን በማያወላዳ መንገድ የሚያረጋግጠው ወያኔን በሁሉገብ 

ትግል፤ በሰፊ ሕዝባዊ አመጽ መጋተርና ማጥቃት አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን አማራጭ የለሽ መሆኑን ነው ። ይህ ግንዛቤ 

የብዙሃኑ እየሆነ ሲመጣ፤ ተቃውሞ ብልጭ ድርግም የሚል ሳይሆን ቀጣይነትን ይዞ ሲታይ የወያኔ ፍርሃትና ቀውስም 

እየጨመረ መጥቷል። የኢሕአፓ ትግል አርአያነትን እንዳይዝ መሯሯጡ የግድ ሆኖበታልና አልጠራ ያለውን ስም እየጠራ 

ውግዘት ማጧጧፍን ተያይዞታል ።የኢሕአፓ አዛውንቶች አሁንም ደም ሊያፋስሱን ነው ይላል ወጣቱ ስብሃት። ጸረ 

ትግሬዎች ናቸው ይላል ጸረ አማራውና ጸረ ኢትዮጵያው በረከት ። ቅንጣትም መረጃ ማቅረብ ሳይችል ኢሕአፓ ተቃውሞ 

ያሰሙ አባላቱን ማሰናበት ሳይሆን ይገድላል ብሎ በርካታ  አባላቱን የፈጀው ወያኔም ዓይኑን በጨው አጥቦ ይከሳል ።  
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ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጭ ላይ ነውና አይፈረደብትም ። ውግዘት መቅመስ ያለበት ግን ኢትዮጵያን እወዳለሁ እያለ ወያኔን 

የሚያጅበው ነው ።ወያኔና ኢትዮጵያ ሆድና ጀርባ ናቸው፤ወያኔ ያለ ምላስ ኢትዮጵያ ሊል ሲሞክር ይኮላተፋል ። 

ኢሕ አፓ ከማንም በፊት ራሱን ገምግሞ ያደረጋቸውን ስህተቶች አምኖ እርምት አድርጎ ትግሉን የቀጠለ ነውና ዛሬ 

የትላንቱን ስህተት ይፈጽማል ተብሎ አይጠበቅም--ሊሎችም የሚያደርጉት አይሆንም ። ስህተት ያለው ግን መታገሉን 

ሳይሆን የሀይል ሚዛን ለውጥ ሲያሳይ መቀየር የነበረበትን ጎዳን ሊቀይር አለመቻሉ ነው ። ህዝባዊ አመጽና ትግል ይቅርታ 

መጠየቅ ሊታሰብም የሚገባው አይደለምና ተነሱ አምጹ እንጂ ኢሕአፓ ለወያኔ ተንበርከኩን ሊሰብክ አይጠበቅም ። 

ኢሕአፓ ደግሞ ድጋፍ አልባ ከሆነ፤ከጫጫና ከተነነ ምነዋ ወያኔ በድርጅቱ ላይ ዘመቻውን ማጧጧፍ ተገደደ? ወያኔ ሰባት 

ዓመት እንዳይማሩ ሰባ ዓመት ይደናቆሩ ነውና ለስልጣን ያበቃውን ሁለገብ ብልግና ከመቅጽበት ትቶ ሊጨምት ወይም ወደ 

ቀና ጎዳና ሊገባ አይችልም ። እዚህ ግቡ የማይባሉ ጉዶች በለስ ቀንቷቸው ወደ ስልጣን ደርሰው የምትበዘበዝ (ያውም 

የሚጠሏት) ሀገር አግኝተዋልና ከስልጣናቸው የሚለቁት ሪሳቸው በገመድ ተጎቶት ሲወጣ ወይም ሊወጣ ሲል ብቻ ነው ። 

ለሰላምና ዕርቅ ጆሮ እንደሌላቸው ደግመው ደጋመው አሳይተዋልና ዛሪ እርቅ ፈላጊ መስለው ቢቀርቡ የወሬ ተላላ ካለ 

ለማጥመድና መጫወቻ ለማድረግ ብቻ ነው ። በትግል ስልቶች መሃል የሌለን ቅራኒ ፈጥረው በሁለገቡ ትግል ሁሉም ስልት 

ተካቶ እያለ በልዩነት የሚፋጩ  ተቃዋሚዎችን እውን አድርጎና ከፋፍሎ ገዝቶ በስልጣን ለመቆየት ያደረገው ጥረት ለወያኔ 

እስካሁን ፍሪ አስገኝቶለታል ።ሊቀናጁ የሚገባቸው ሀይሎች እርስ በርስ እስከመጋጨትም ደርሰዋል።እናታረቅ፤ ሰላም 

ይስፈን፤ በምርጫ እንወዳደር ወዘተ..ሁሉም የወያኔ የሕዝብን አመጽ ማገቻ ዘዴዎች ናቸው ። ዛሪም፤ከዚያ ሁሉ ደም 

የፈሰሰበት ተመክሮ በሁዋላ፤ ከወያኔ ጋር በምርጫ ተወዳድረው ውጤት ሊያመጡ የሚመኙ የዋሆች መኖራቸውን እያየን 

ነው ። ኢሕአፓ በተጨባጭም ሆነ በተመክሮው የወያኔን ከንቱነትና አረመኔነት ያጋለጠና የሚያጋልጥም በመሆኑ ጠላት 

ቁጥር አንድ መባሉ ያስደስተዋል ። ይህም የወያኔን ደም ያፈላል። ፍርሃቱና ስጋቱም ይጨምራል ። ኢህአፓም ይደሰታል፤ 

ትግሉም ለማፋፋምም ይጥራል ። ለወያኔ መድሃኒቱ ሕዝባዊ አመጽ ብቻ ነው ። 

በወያኔ ጎራ ለቅሶና ዋይ ዋይ ይበራከት! 

ትግላችን ይፋፋም !! 

 


