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አስከመቼ ዴረስ ነዉ በኢ.ህ.አ.ፓ ሰራሽ የከሰረ የትግሌ ሰሌት 
የኢትዮጵያ ሚስኪን ወጣቶች ሂወት እየገበሩ የሚኖሩት  

ነሐሴ 2 2008 ዓ.ም 

መቼስ አሁን ያሇዉ አብዛኛዉ ወጣት ኢ.ህ.አ.ፓን በቅጡ የማያዉቅ ቢሆንም ስሇ ቀይሽብርና 
በእርሱ ምክንያት ሰሇዯረሰዉ ጥፊት ግን በጥቂቱም ቢሆን መስማቱ አሌቀረም፡፡ 

ሆኖም ቀይሽብር ከዯርግ ጭካኔ ጋር እንጂ ከኢ.ህ.አ.ፓ ቅጥ-አሌባ የስሌጣን ጥማትና እሱን 
ተከትል ካራማዯዉ የከሰረ የትግሌ ስሌት ጋር የነበረዉ ቁርኝት እምብዛም አያዉቀዉም፡፡ 

በመሰረቱ ዯርግ ቀይሽብርን በይፊ አዉጆ ወጣቱን ያሇምህረት መጨፌጨፌ የጀመረዉ 
ኢ.ህ.አ.ፓ ያካሂዯዉ ከአንዳ ሁላቴም የዯርጉ ሉ/መንበር ኮ/ሌ መንግሰቱ ኃ/ይሇማርያም 
እሰከመግዯሌ የዯረሰ ሙከራና በኃሊም የቀበላ አብዩት ጥበቃን ጨምሮ ላልች አመራሮችን 
ገዲይ እሰኴዴ አሰማርቶ በየቦታዉ ያከናዉነዉ ሇነበረዉ ነጭ ሽበር ተብል ሇሚጠራዉ የከሰረ 
የትግሌ ስሌት አፀፊ እንዯሆነ በአመክንዮነት በመጠቀም ነበር፡፡ ታዴያ ይህ መርህ-አሌባ የትግሌ 
ስሌት የዚህ ሁለ ጥፊት ሰበብ ሆነና አዱስአበባና ጎንዯር ጨምሮ መሊ ኢትዮጵያን በዯም ጎርፌ 
እንዱታጠቡ አዯረገ፡፡ 

በ1969 ዓ.ም የሜይ ዯይ በዓሌም በእዴሜ ያሌበሰለት ሇጋ የ14 እና ከዛ በታች የነበሩ ህፃናት 
ሳይቀር በስመ ሰሇማዊ ሰሌፌ አብዮት አዯባባይ ሊይ መተርየሶችን ከዯገኑ ብረትሇበስ መኪናዎች 
ከያዘዉ የዯረግ ወታዯር ጋር ፉት ሇፉት በማጋፇጥ በአንዴ ቀን በመቶዎች እንዱረፇረፈ 
በማዯረግ በታሪክ ሊይ ትሌቅ ጠባሳ የተዉ እሌቂት ያዯረሰዉ ይኸዉ የከሰረዉ የኢ.ህ.አ.ፓ 
ትግሌ ስሌት ነበር፡፡ በዚሁ ስሌቱም ኢ.ህ.አ.ፓ ራሱ በዯም አጨማሌቆ በእርሱ ስር 
የተሰሇፈትንና አባሌ ናቸዉ ተብሇዉ የተገመቱትን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች 
በአረመንያዊዉ ዯርግ ሰይፌ በዘመቻ አሰፇጃቸዉ፡፡ መ.ኢ.ሶ.ንም ከኢ.ህ.አ.ፓ ጋር በነበረዉ 
የከረረ ጥሊቻ ከዯረግ ስር ተወሽቆ በእሌቂቱ ሊይ ቀጥተኛ ተዋናይ በመሆን በዚህ የህዝቦች 
እሌቂት ሊይ ከፌተኛ አስተዋፅኦ አዯረገ፡፡ ከዚህ ሁለ እሌቂት በኃሊ የኢ.ህ.አ.ፓ ነገር “ወጣ 
ወጣና እንዯሸንበቆ ተንከባሇሇ እንዯ ሙቀጫ” ተብል ተተረከሇትና የማይቀርሇት ሞቱን ሞተ፡፡  

ኢ.ህ.አ.ፓ ሲፇጠር ጀምሮ ወጥና የፀና አsም የሇዉም፡፡ ኢ.ህ.አ.ዳግ አረመኔዉን የዯረግ 
ስርዓት በተራዘመ የትግሌ ስሌት ተጠቅሞ ከባዴ መስዋእትነት ከፌል ወዯግባዓተ-መሬቱ 
ሇማስገባት በተቃረበበት ወቅት ይህ ጉዯኛ ኢ.ህ.አ.ፓ ተብየዉ ዴርጅት ያን ሁለ አባሇቱን 
የጨፇጨፇዉን ዯርግ ከጠቅሊሊ ዉዴቀት ሇማዲን በመጨራሻ ሰዓት የኢ.ህ.አ.ዳግን ግስጋሴ 
ሇመግታት የሞት ሽረት ዉግያ ማዴረጉን ስናስታወስ ይህ ዴርጅት ከዯርግ ጋር መሰራታዊ 
ቅራኔ ያሌነበረዉና ማንኛዉም በአsራጭ ስሌጣን ሊይ ያወጣኛሌ የሚሇዉ አጀንዲ እሰካገኘ ዴረስ 
ከየትኛዉም ጋር ሇማበር የማይመሇስ መሆኑን በግሇጭ ያሳየ ዴርጅት ነዉ፡፡ በእርሱ ቤት ዘሊቂ 
ዓሊማ ብል ነገር ስፌራ የሇዉም፡፡ ብቻ በወጣቶች ዯም ተራማምድም ቢሆን ቤተ-መንግሰት 
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መግባትን ነበር የሚያሌመዉ አሁንም ሰሙ ቀይሮ ያንኑ ህሌሙ ያሳካሌኛሌ ያሇዉን እያራመዯ 
ይገኛሌ፡፡  

ታዴያ ባሇፇዉ ወንጀለ ተፀፅቶ ንሰሃ እንዯመግባት ያኔ ያዯረሰዉ ጥፊት አንሶት አሁን ዯግሞ 
ላሊዉን ሇእሳት ማግድ ከአገር የሸሸዉ የኢ.ህ.አ.ፓ አባሌና በዋነኛነት ወጣቶችን ሲጨፇጨፌ 
ከነበረዉና በተመሳሳይ መንገዴ አገር ጥል ከሸሸዉ የዯርግ ወንጀሇኛ ጋር በማበር የዯርግ 
ዉዴቀት ከተበሰረበት ቀን ጀምሮ በተሊየየ ሰም (ሞዳልች) አንዳ ኢ.ዱ.ሃቅ ላሊ ግዜ ቅንጅት 
አሁን ዯግሞ ግነቦት 7 እያሇ የወንጀሇኛ ስሙን በመቀያየር ያንኑ የጥፊት መንገዴና በክሰረት 
የተዯመዯመዉን የትግሌ ሰሌቱ ሇመተግበር ላት ተቀን ይሰራሌ፡፡  

የዛሬ ኢ.ህ.አ.ፓ ከበፉቱ የሚሇየዉ ነገር ቢኖር የስም ሇዉጥ ማዴረጉና በዯርግ መዉዯቅያ ግዜ 
ያሳየዉ ይፊ ያሌወጣ አጋርነት አሁን የራሱን አባሊት ከጨፇፈት የዯረግ ወንጀልኞች ጋር 
በግሊጭ የወንጀሇኞች ግንባር መፌጠሩ ብቻ ነዉ፡፡ ሇዚህም ነዉ ከሻሇቃ መሊኩ ተፇራ ሰይፌ 
አምሌጠዉ የኮበሇለት የኢ.ህ.አ.ፓ አባሇት ዛሬ ከዯርጎቹ መሰሌ ኮብሊዮች ጋር አብረዉ የጎንዯር 
ህዝብን መተክያ የላሊት ሂወቱን ገብሮ ከዯርግ መንጋጋ ካሊቀቀዉ አጋሩ ህወሓት/ኢ.ህ.አ.ዳግ 
ጋር ሇማጋጨትና ከወንዴሙ የትግራይ ህዝብ ጋር እንዱተሊሇቅ አሌሞዉ ላት ተቀን ፅንፇኛና 
በዘረኝነት የተጨማሇቀዉን ቅስቀሳቸዉ የሚየራምደት፡፡ ሇነገሩ ይህ ፀረ-ህዝብ ዴርጅት ዴሮም 
ትግራይ በቆየባቸዉ ጥቂት ዓመታት በህዝቡ ሊይ ሰዉን በቆሙ ቆዲዉን አስከመግፌፌ የዯረሰ 
ግፌ ሲፇፅም የነበረና በገዛ አባሇቱ ሊይ የጅምሊ ግዴያ ፇፅሞ በጅምሊ የቀበረና በህዝቡ ዘንዴ 
ከፇተኛ ጥሊቻ ያተረፇ እርሱም ሁላም ህዝቡን ሇመበቀሌ የማይተኛ ዴርጅት መሆኑ የትግራይ 
ህዝብ ጠንቅቆ ያዉቀዋሌ፡፡ ስሇሆነም ዛሬ ስሙን ቀይሮና ከላልች መሰሌ ፅንፇኞችና ዘረኞች 
በማበር በትግራይ ህዝብ ሊይ ላሊዉን ህዝብ እንዱነሳሳና ሇዘመናት ተፊቅረዉና ተከባብሮዉ 
የነበሩት ህዝቦች ዯም ሇማቃባት ቢሞክር የኢ.ህ.አ.ፓን  ታሪክ በቅጡ ሇሚያወቅ ሰዉ ብዙ 
የሚገርም አይሆንም፡፡ 

በመሰረቱ ኢ.ህ.አ.ፓ ከስህተቱ የማይማር በትምክሀት የሰከረና ከኢትዮጵያ እዉነታ ጋር መቼም 
ቢሆን የማይተዋወቅ ስሇሆነ የፇሇገ ስሙ ቢቀያየርና የተኛዉም ካባ ቢዯርብ በየትኛዉም 
የመንግሰት ስሇጣን ሾሌኮ ቢገባ በምንም መንገዴ ሇዚች አገር ከጥፊት በስተቀር አማራጭ 
መሆን አይቻሇዉም፡፡ 

ያኔ በዯርግ ግዜ እንዯዛሬዉ ቴክኖልጂ ባሌዲበረበት ግዜ በየሰፇሩ ዑዑታ ኮሚቴ እያዋቀረ የአ/አ 
ነዋሪም ሆነ የላልች ሰሊም እንዲሌንሳ ዛሬ ዯግሞ ዑዑታዉን ወዯፋስ ቡክና ላልች ማህበራዊ 
ዴህረ-ገፆች በማሻሻሌ የህዝቦችን ሰሊም እያናጋ ይገኛሌ፡፡ 

የዛሬዉ የግንቦት 7 መሪም ያ ትንናት ከዯርግ ጋር እንዲች ዉግያ ሳያካሂዴ ይኖርበት ከነበረዉ 
የዓሲምባ በረሃ ንሮዉን መssም አቅቶትና ራስወዲዴነቱ አይልበት የሸሸዉ የያኔዉ የኢ.ህ.አ.ፓ 
አባሌ ዯ/ር ብርሃኑ ነጋ ሲሆን ዛሬ ዯግሞ በአዱሱ የኢ.ህ.አ.ፓ ሞዳሌ (ግንቦት ሰባት) ስም 
እታገሊሇሁ ብል ሇወራት በአስመራ ሆቴልች ሲነሸራሸር ቆይቶ በዜዳ ሾሌኮ እንዯሌማደ 
ዋሽንግተን በመሸሸግ እዛ ሆኖ ወጣቱን አይዞህ ግፊ እያሇ በማይሆን እሳት ዉስጥ እየማገዯ 
የተመኘዉን ስሌጣን እንዯማያስገኝሇት ብያዉቀዉም ሌክ እንዯዯሮዋ  “ባሌበሊዉም ሌበትነዉ” 
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በሚሌ እንስሳዊ ባህሪ ተሌክፍ አገሪትዋን ሇማተራመስና ወጣቶችን ወዯአሌተፇሇገ ጥፊት 
ገብተዉ እንዱጠፈ እየሰራ መሆኑ ስናወቅ የኢ.ህ.አ.ፓ የጥፊት መንገዴ ዛሬም ዴረስ ወጣቱን 
እየተከተሇዉ መሆኑን ግሌፅ ይሆንሌናሌ፡፡ 

ታዴያ እሰከመቼ ነዉ ወጣቱ የዚህ አስሬ ስሙን እየቄያየረ ግን ዴግሞ ምንም የትግሌ ስሌቱን 
ሳይቀይር የትናንት ጥፊቱን በአሁኑ ትዉሌዴ ሊይ ሇመዴገም የሚዲክረዉ ኢ.ህ.አ.ፓ ሰሇባ 
መሆን የሚቀጥሇዉ፡፡ ይህ ነዉ አስቸኴይ መሌስ የሚያስፇሌገዉ፡፡ 

የከትናንትና ወዴያዉ ኢህአፓ ፤ የትናንቱ ቅንጅትና የዛሬዉ ግንቦት ሰባት ያወና ያዉ ናቸዉ፡፡ 
አዱሱ የኢ.ህአ.ፓ ሞዳሌ (ግንቦት ሰባት) በኤርትራዉ ሻዕብያና በላልች ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሊት 
የሚዯጎመዉን ኢሳትና ሁላም ቢሆን የኢህአፓ መጠቀምያ የሆነዉ ቪኦኤ እንዯዋና መሳርያነት 
በመጠቀም ወጣቱን በተሳሳተ መንገዴ በማወናበዴ ወዯአሌተፇሇገ ግጭትና ጉዲት እንዱገባ 
እያዯረጉ በየቀኑ ሇህሌፇት እየዲረጉት ይገኛለ፡፡ ወጣቱ ታዴያ ቆም ብል የማያስበዉ ሇምን 
ይሆን? ሇምንስ ነዉ በቀሊለ እንዱነሳሳ እየሆነ ያሇዉ? ስንሌ ሉነሳ የሚችሇዉ  አንደ ምክንያት 

ምንም እንኴ ወጣቱ በስሜተዊነት የመጠቃቱ ችግር ቢሆንም በዋነኛነት ግን በራሱ በኢህአዳግ 
የዉስጥ ዴክመት ሊይ የሚንጠሇጠሌ ይሆናሌ፡፡ 

በመሰረቱ ከዚህ በፉት በተሇያየ ጽሁፋ እንዯገሇፅኩት ኢህአዳግ ከ1997 ዓ.ም ምርጫ በኃሊ 
በመዯናገጡ ምክንያት በፉት የነበረበት የአባሊት ምሌመሊ ጥራት መጓዯሌ በከፊ መሌኩ አይል 
ያሇምንም ማጣራት እንዲንዳም በግፉት አባሌ በማዴረጉና ይህንን ተከትል በዉስጡ በሰረጉት 
ከፌተኛ ቁጥር ያሊቸዉ አቅመቢሶች ፤ ሙሰኞች ፤ትምክህተኞችና ጠባቦች ምክንያት ህዝባዊ 
ባህሪ ክፍኛ ተሸርሽሮ በምትኩ አዯርባይነት ፤ ፀረ-ዳሞክራስያዉነት ፤ የፌትህ መታጣት ፤ 
የወጣቱ ስራ አጥነትና ከፖሇቲካ ተሳትፍ መገሇሌ ፤ አዴሇዎና ኢ-ሰብዓዊ አያያዝ መበራከት ፤ 
አቤት ሲሌ ሰሚ ማጣት ብቻ ሳይሆን ሇዛቻና ማስፇራራያ ሲብስም ሇእሰርና ሇእንግሌት 
በእነዚህ ብሌሹ አመራሮች መዲረግ ከግዜ ግዜ እየባሰበት መሄዴ ይህ ሁለ ተዯማምሮ ተሰፊ 
የመቁረጥና የመገፊት ስሜት መዲበር እሱን ተከትል የመኖሩ ትርጉም አሌገባ እያሇዉ በቀሊለ 
ዓሊማ በላሇዉ ሰሌፌና ህዉከት በቀሊለ እንዱገባ ሆኖ ራሱን ሇአዯጋ እንዴያገሇጥ መዯረጉ ነዉ፡፡  

ይባስ ብልም እነዚህ ሇዚህ ያበቁት ሙሰኞችና ዯካማ አመራሮች የመሌካም አስተዲዯር ንቅናቄ 
ይፇጠራሌ ሲባሌ ስጋት ሊይ በመግባታቸዉ ትናትና ያሇምህረት የበዯለትን ህብረተሰብ 
በተሇይም ወጣቱ በኃሊ ቀር የዘርኝትና የፅንፇኝነት ቅስቀሳ አዯናግረዉ የሱ አጋር በመምሰሌ 
የአዞ እንባ እያነቡ በስሜት ሲገፊፈት ከዚህ አዴሌዎና ችግር የሚሊቀቅ እየመሰሇዉ በጭፌን 
በመነዲት ሇአዯጋ እየተጋሇጠ ነዉ፡፡ 

እዚህ ሊይ ማወቅ ያሇብን ነገር ማንኛዉም ፀረ-ህዝብ ባህሪ ያሇዉ ኃይሌ ከላሊዉ ፀረ-ህዝብ ጋር 
በቀሊለ መወዲጀት አይከብዯዉም፡፡ ሇዚህም ነዉ ትናንት የከረረ ጥሊቻ ያሇቸዉ ይመስለ 
የነበሩት የተሊያዩ ጠባቦችና ትምክህተኞች በቀሊለ አጋርነት ሇመፌጠር ግዜ የማይወስዴባቸዉ፡፡ 
ምክንያቱም ሁለም የሚያሳስባቸዉ የአገር ኃብትን ያሇገዯብ መዝረፌ የሚያስችሊቸዉን ስሌጣን 
እንዳት ማግኘት እንዲሇባቸዉና ሾሌኮዉ ገብተዉ ስሌጣን ያገኙትም የትኛዉም ዓይነት 
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የሚስኪኖች የሂወት ዋጋ ተከፌልም ቢሆን በእጃቸዉ የገባዉን ስሌጣን ማጣት እንዯላሇባቸዉ 
ብቻ ነዉ፡፡ ከዚህ የተሇየ ቅንጣት የሚጨነቁሇት ጉዲይ የሇም፡፡ 

ይህ ባህሪ ነዉ ዛሬ በኦሮምያም ሆነ በአማራ ክሌሌ እየተፇጠረ ያሇና ከዚህ በፉትም በላልች 
ክሌልች ይታዩ የነበሩት ችግሮች መፇጠር ሊይ በየክሌለ ያለ አንዲንዴ ብሌሹ አመራሮች እጅ 
እንዲሇበት በተዯጋጋሚ ሲገሇፅ የነበረዉና ያሇዉ፡፡ ይህ ነዉ ዉጭ ካለት ጠባብና ትምክህተኛ 
ኃይልች ጋር  ትስስር በመፌጠር አንዲቸዉ ከዉጭ ላልቹ በስዉር ከዉስጥ አገሪቱን በነዉጥ 
ዉሰጥ ሇመክተት ግንባር ፇጥረዉ በመንቀሳቀስ ሊይ ያለት፡፡ ይችም ያዉ ዴሮ የምናዉቃት 
የኢ.ህ.አ.ፓ አሮጌና የማትቀየር የትግሌ ስሌት ናት፡፡ ወጣቱ ግን ይህን በዯንብ ስሇማያዉቀዉ 
በቀሊለ ሲዯናገር ይታያሌ፡፡  

ስሇሆነም በዋነኛነት ኢህአዳግ በዚህ ሊይ ተግባራዊና ምህረት የሇሽ ትግሌ በራሱ ሊይ ማዴረግ 
የሚጠበቅበት ሆኖ ራሱ ወጣቱም በተፇጥሮ የተሰጠዉን የማሰብ ፀጋ ተጠቅሞ ቆም ብል 
እያንዲንደ እንቅስቃሴ የሚያሰገኝሇትን ጥቅምና የሚያስከትሌበትን ጉዲት ማመዛዘንና 
የተሻሇዉንና ነገ የማይቆጭበትን መንገዴ በግዜ መመርጡ ይበጀዋሌ፡፡ ያሇዉን ማንኛዉም 
ቅሬታም በሰሊማዊ ትግሌ ማራመዴ ይጠበቅበታሌ፡፡ አሇበሇዝያ ዛሬም የኢ-ህ.አ.ፓ.ና የእርሱ 
ቅሪቶች የሆኑት አዲዲሲ ሞድልች (የእነ ግንቦት ሰባት) የተሳሳተ የትግሌ ስሌት ተከትል 
በስሜት መንጎደን ከቀጠሇ ሇእርባና ቢስ አካሄዴ ራሱን አሳሌፍ በመስጠት ከንቱ መስዋእትነት 
እየከፇሇ ይቀጥሊሌ፡፡ ኢ.ህ.አ.ፓና የሱ አዲዱስ ሞድልች እንዯሆነ የፇሇገዉ ወጣት ቢያሌቅ 
ቅንጣት ታክሌ አያሳስባቸዉም፡፡ እንዴያዉም በየዋህነቱ ይሳሇቁበታሌ፡፡ ይህን ሇመረዲት 
ስሇኢ.ህ.አ.ፓ ያሇፇ ታሪክ እየተፃፈ ያለት መፅሓፍች መመሌከቱ በቂ ይመስሇኛሌ፡፡  

ስሇዚህ አሁኑኑ ያስብና ይወስን ከምንም በሊይ የማንም መጠቀምያ ከመሆን ተሊቆ ሇሂወቱ ዋጋ 
ይሰጥ እሊልሁኝ፡፡ 

ሙሴ ኖህ 


