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ኢሕአፓን አንዴ የሚያዯርግ ወይስ ስም ቀያሪ ጉባኤ? 

ነሲቡ ስብሏት (አለሊ) ሏምላ 21 ቀን 2007 ዓ.ም . 

ውዴ ወገኖች! ሰኔ 25 ቀን 2007 ዓ.ም. የወጣውን የኢሕአፓ ዳ ጋዜጣዊ መግሇጫ እዚህ 
ተጭነው ያንብቡ። 

 http://eprp-ihapa.com/images/Pressreleases/EPRP-ANDNET.Press.release.pdf 

“ኢሕአፓን አንዴ ሇማዴረግ የተዯረገው ሌዩ ጉባኤ በዴሌ ተጠናቀቀ” ተብል የተሇቀቀውን 
ጋዜጣዊ መግሇጫ ሳነብ መንፈሴ “ጠቀሜታው ሇምን?” ብል ቢረበሽም ስሇ ኢሕአፓ 
የሚንገበገቡና ሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ስሇ ጉዲዩ በግሌጽ ማወቅ አሇባቸው ከሚሌ ሀሳቤን 
ሊስነብብ ፈሇግሁ። 

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) በአወንታዊም ሆን በአለታዊ ጏኑ ስሙ 
ሲነሳ በርካታዎችን ይነካሌ። ከዛሬ 40 ዓመታት በፊት ነሏሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. እራሱን 
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ያዯረገው ኢሕአፓ ታሪኩ የሀገርና የሕዝብ ነውና ስሇ ኢሕአፓ 
በሚወጡ ጽሐፎች፣ መጽሏፎች ሊይ አስተያየትን በመስጠት የዴርጅቱን ታሪክ መከሊከሌ 
የሚያስፈሌገው ሕዝባዊነቱንና ኢትዮጵያዊነቱን ከቶም ሇጥያቄ ያቀረበ ፓርቲ ባሇመሆኑ 
ነው። ኢሕአፓ ሲነካ ያሇአግባብ ሲተች ቆመው የሚሄደ፣ በውስጡ ያሇፉ ብቻ ሳይሆኑ 
የሰማዕታት ሙታን ዓጽም ይሊወሳሌ። የሙታን ዴምጽ ከመቃብር ይጮሃሌ። 

ኢሕአፓን ጥሊሸት እየቀቡ ያለ የፋሽስት ዯርግ ርዝራዦችን ሇመከሊከሌ ያሇው አማራጭ 
ያዯረጉትንና የሰሩትን አውሬአዊ ዴርጊት ብቻ ከወረቀት ማገናኘት በቂ ነው። የግፍ 
ባህራቸው ተጽፎ ባያሌቅም ብዕርን ከወረቀት ሇማገናኘት የዯፈሩ በጣም ጥቂት ናቸው። 
የኢሕአፓና የዚያ ትውሌዴ ታሪክ ተዲፍኖ እንዱቀር “እሱን አታንሱት” ባዮች ዛሬ ዛሬ 
ዯርግና ኢሠፓዎች ብቻ ሳይሆኑ ኢሕአፓ ነበርን ነንም ባዮች ሲሆኑ መታዘብ ከጀመርሁ 
ቆየት ብያሇሁ። ከዯርግ ጉያ ተወሽቆ የቀይ ሽብርን ቡኮ አብኩቶ መጋገሩ ሊይ አብሮ ሰሇባ 
የሆነው መኢሶን ጋር ሇመተቃቀፍ ሲባሌ የኢሕአፓ ሕዝባዊ ታሪክና የመኢሶን ዯርጋዊ 
ታሪክ ይዲፈን ዘንዴ የሚመኙ አሁንም ኢሕአፓን መሪነን ባዮች ጭምር መስማትና ማየት 
ያሳፍራሌ።        

ኢሕአፓ የዛሬ 40 ዓመት ይፋ ሆኖ በአጭር ጊዜ ያገኘውን ሕዝባዊ ዴጋፍ መሠረት 
በማዴረግ ሇሥሌጣን ያሌበቃው የራሱም ዯካማ ጏኖች አስተዋጽዎ ማዴረጋቸው አይካዴም። 
በዚህ ጽሁፍ በዝርዝር ማቅረብ ባይቻሌም በአጠቃሊይ በወቅቱ በአንዴ በኩሌ ከፋሽስታዊው 
ዯርግ በላሊ በኩሌ በተገንጣይ ጠባብ የብሔረሰብ ቡዴኖች ከሚዯርስበት ጥቃት በተጨማሪ 
ውስጣዊ ችግሩ የዴሌ በሩ ይከረቸምበት ዘንዴ አስተዋጽዎ አዴርጓሌ። ዛሬም ሊይ ሆነን 
ስናየው ኢሕአፓ አሁንም ከራሱ ችግር ያሌተሊቀቀ ከጠሊት ምት እርቆ እንኳ እርስ በርሱ 
ያሇው ሽኩቻ ቀስፎ ይዞታሌ። 

http://eprp-ihapa.com/images/Pressreleases/EPRP-ANDNET.Press.release.pdf
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ኢሕአፓ በጥቅምት 18 ቀን 2000 ዓ.ም. (October 29, 2007) ሇሁሇት መከፈለ የአባሊትን 
ስሜት ብቻ ሳይሆን ያንኳኳው የቀዴሞ አባሊቱንም ጭምር ሲሆን ሰፋ አዴርገን ስናየው 
ዯግሞ በጥቅለ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያሳዘነና ቅስም የሰበረ ሇመሆኑ አይተናሌ። ታዝበናሌ። 

የዴርጅቱ ነባር አመራር ሊይ ያነጣጠረው የፓርቲው ውስጣዊ ችግር ምክንያት የዛሬ ሰባት 
ዓመት ከዘጠኝ ወር ሇሁሇት የተከፈሇው ኢሕአፓ ላሊ ስህተት አስመዝግቧሌ። የዚህ ሇሁሇት 
መከፈሌ ውጤት አባሊቱንም ሆነ በቅርብ እርቀት የሚከታተለትን ዯጋፊዎቹን አሳዝኗሌ። 
“ኢሕአፓ በመከፈለ የትኛውም ወገን አሸናፊ ሉሆን እንዯማይችሌ” የተናገሩና የተነበዩ ዛሬ 
ሌክናቸው ቢባሌ ሚዛን ይዯፋሌ። መከፈለ የጥንካሬ ምሌክት አሌነበረምና።  

የዚህ ጽሁፍ ዓሊማ ”ኢሕአፓ ሇምን ተከፈሇ?” የሚሇውን ሇመተንተን ሳይሆን መከፈለ 
የአዯባባይ ምስጥር መሆኑን አሳውቄ ስሇ አስቂኙና አስገራሚው ቅጥፈት ትዝብቴን ሇማካፈሌ 
ነው። የፓርቲው መከፈሌ በሁሇቱም ኢሕአፓዎች በኩሌ አንዯኛው አንደን “አምባገነን” 
ላሊኛው “አንጃ” ይበሌ እንጂ እውቅና የተሰጠውና በየጊዜው ያነታረከ ጉዲይ ነው። አንደ 
ኢሕአፓ የሚሇውን ነባር ስሙን እንዯያዘ ላሊኛው ዳ ጨምሮበት ኢሕአፓ ዳሞክራሲያ 
ብልታሌ። ይኸው ነው በቃ! 

ከክፍፍለም በኋሊ ዳሞክራት ነኝ ያሇው ክፍሌ እስከነ ችግሩ በመከፈለ አባሊቱን ይዞ 
ሇመቀጠሌ ውሃ መጨበጥ ሲሆንበት ዓመትም አሌሞሊው። መሠረታዊ የፓርቲውን ችግሮች 
አስውግድ ሇማጠናከር ከመቀጠሌ ይሌቅ የችግሩ ፈጣሪዎችን አሁንም እንኮኮ ማሇቱ ወዯ 
ባድነት ሲሇውጠው ጊዜም አሌፈጀበት። በክፍፍለ የተጋሩ አባሊት ሇዴርጅቱ ችግሮች 
መስተካከሌ እንጂ የመክፈሌ አባዜ ባሇመሆኑ ከተከፈሇው ኢሕአፓ ዳ እራሳቸውን ሇማግሇሌ 
ተገዯዋሌ። ኢሕአፓ ዳም ስም ብቻ ይዞ መጓዝ ዕጣ ፈንታው ሆነ።  

ኢሕአፓን ሳውቀው ቅጥፈትና ማጭበርበር አሊስተማረኝምና ያሌተተገበረ ዴርጊት 
እንዯተዯረገ ሲጻፍ፣ ሲወራ ህሉና ይቆጠቁጣሌና፣ መቀበሌ ይከብዲሌና ብዕሬ ወረቀት ሊይ 
አርፏሌ። “ኢሕአፓ አንዴ ሆነ፣ እንኳን ዯስ ያሊችሁ” ባዮችን ሁለንም ማስረዲት ይከብዲሌና 
ነገሩን እስከማውቀው እንዱህ ነው። ኢሕአፓ አሁንም ሁሇት ነው። አንዴ ሆነ የተባሇው 
ውሸት ነው።  

ከቅርብ ወራት በፊት ኢሕአፓን አንዴ የሚያዯርግ እንቅስቃሴ እየተባሇ በየዴረ ገጹ 
የሚወጡ ጽሁፎችን ማየት ብቻ ሳይሆን ሇግላም ተነግሮኛሌ። መቼም ተከፍል የትም 
አሌዯረሰምና፣ እስቲ ሌቦና ከተገኘ ተከፍል የተመዘገበ ጥንካሬ የሇምና፣ ሀገራችን አሁን 
ካሇችበት አጣብቂኝ ችግሮች አንፃር፣ ዯካማ ጏኖችንም ይዞ አንዴ ሆኖ መቀጠለ ትንሽም 
ቢሆን ከሠራ እስቲ ይሞከር ብዬ ትዝብት ሌወርስ ጠበቅሁ። ሂዯቱን ተከታታይ ሆንሁ። 

በግሌጽ ሇማስቀመጥ በአቶ እያሱ ዓሇማየሁና በአቶ ፋሲካ በሇጠ የሚመራው ኢሕአፓ 
በአንዴ በኩሌ፣ ዛሬ ከአመራር ሇቅቄአሇው ቢለም ከበስተጀርባ በአቶ መርሻ ዮሴፍ 
የሚመራው ኢሕአፓ ዳ በላሊ በኩሌ መኖሩ ሇአንባቢያን ግሌጽ ሉሆን ይገባሌ። ታዱያ 
ሇአሇፉት ሰባት ዓመታት ተከፍል ያሇው ኢሕአፓ ወዯ አንዴነት ጉዞ ሲጀምር ሇማንም 
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ታዛቢና የዴርጅቱ አፍቃሪ የአቶ ኢያሱ አመራርና የአቶ መርሻ አመራር ሇዴርዴር ቀርበው 
በሚያዯርጉት የጋራ ስምምነት ሊይ የሚዯረግ ግብ መሆኑን ማንም ይረዲዋሌ። ቢቻሌ 
ዴርጅቱ ሇመከፈሌ ያበቃውን ሁኔታዎች በዯንብ ገምግሞና ሇማስተካከሌ ዝግጅቶች 
ተዯርገው አንዴ መሆን፣ አሇያም ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዯ ኢትዮጵያ መቀጠሎ ጉዲይ 
አጠራጣሪ በሆነበት ወቅት ሇሀገር ሲባሌ በጋራ መሥራታችን ይጠቅማሌ፣ መከፋፈሊችን 
ሇጠሊት ተመቸው እንጂ ምንም አሌፈየዯሌንም፣ መከፋፈሊችን አባሊቶቻችንን እያራቀ 
ዯጋፊዎቻችንን ከማሳዘን ላሊ ያመጣው ውጤት የሇምና ችግሮቻችንን ወዯ ሁሇተኛ ዯረጃ 
ዝቅ አዴርገን በጋራ ሇመሥራት “ይቅር እንባባሌ” ተብል የአንዴነቱ ሂዯት ይጀመራሌ።  

ይህንን የኢሕአፓ አንዴነት ተግባራዊ ሇማዴረግ በሚጀመር ከሁሇቱም ኢሕአፓዎች 
የተውጣጣ ኮሚቴ ቅዴመ ዝግጅቱን አጠናቆ ሇጉባኤ ይቀመጣሌ። ጉባኤው በሁሇቱም በኩሌ 
ያለትን አባሊትን አካቶ ከተቻሇ እንዯገና ሉቀሊቀለ የሚፈሌጉትን ቀዯምት አባሊት አካቶ 
ሉካሄዴ ይችሊሌ። ይህን ግሌጽ ሇማዴረግ የምፈሌገው ግራ እየተጋባ ሊሇው የኅብረተሰብ 
ክፍሌ እንጂ ኢሕአፓን በማታሇሌና በማጭበርበር “አንዴነት” ሊለት ሇማስረዲት አይዯሇም። 
እነሱ አውቀው ተኝተዋሌና። ትናንት በዳሞክራሲ ጏናቸው ዛሬ በአንዴነት ስም እየተገሊበጡ 
በሚገባ አሸሌበዋሌ። ከህመማቸው አሊገገሙም። 

ውዴ አንባቢያን! በአጭሩ አሁንም በአቶ ኢያሱ ዓሇማየሁ የሚመራው ኢሕአፓ እራሱን 
ችል እየተንቀሳቀሰ ነው። በአቶ መርሻ ያሇው ዯግሞ አንዴ የሆነው ከማን ጋር እንዯሆነ 
ባይገባኝም አሁንም ኢሕአፓ ሁሇት ነው። “ኢሕአፓን አንዴ ሇማዴረግ የተዯረገው ሌዩ 
ጉባኤ በዴሌ ተጠናቀቀ” ተብል ሇሕዝብና ሇሀገር የውሸት መግሇጫ ሲወጣ እውን 
አያሳፍርም? እውን እኚህ ኢሕአፓ ዳዎች ችግር ሊይ ናቸው? አያሰኝም። አሇያም 
ያወጡትን መግሇጫ በግሌጽ ማስቀመጥ። “ከእንግዱህ አቶ እያሱ ዓሇማየሁና አቶ ፋሲካ በሇጠ 
የሚመሩትን ኢሕአፓ አንቀበሌም፤ ኢሕአፓ ማሇት እኛ ብቻ ነን አሁን ዕዴገት 
በማስመዝገባችን ከ”ዳሞክራሲ” ወዯ “አንዴነት” ተሸጋግረናሌ. . .” ብል እቅጩን መናገር 
አይበጅምን? ኢሕአፓ በቅጥፈት፣ በማታሇሌ፣ በማዯናገር አንዴ አይሆንም።  

ውዴ አንባቢያን! ያም እኔ ሌክነኝ ይኸኛውም እኔ ሌክነኝ ቢሌም አሁንም ሁሇቱ 
ኢሕአፓዎች ሇየብቻ እየተጓዙ እንዯሆነ ይታወቅ ዘንዴ ዴምጼን አሰምቻሇሁ፣ 
አስነብቤአሇሁ። የወጣውን መግሇጫ እያነበባችሁ የአቶ እያሱና የአቶ መርሻ ኢሕአፓ ወዯ 
አንዴነት የመጣ ሇመሰሊችሁ ውሸት ነው። ሇምን እንዯፈሇጉት ባይገባኝም የኢሕአፓ ዳ 
ያወጣው ”በዴሌ ተጠናቀቀ” የአንዴነት መግሇጫ ነገ የሚያፍሩበት ነው። አሁንም ሁሇት 
ዳሞክራሲያ ዕትም መውጣቱን ትንሽ ቆይታችሁ ታያሊችሁ። አሁንም በኢሕአፓ ስም 
በሁሇቱም በኩሌ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሲወጣ ትመሇከታሊችሁ። በዚህ ጉዲይ ዯግሞ አቶ እያሱ 
ያለበት ኢሕአፓ ይህን ሁኔታ ሇሕዝብ ግሌጽ ያዯርጋሌ ብዬ እጠብቃሇሁ።  

የኢሕአፓን አንዴ መሆን ባሌጠሊም በማታሇሌ ግን አይዯሇም። “ኢሕአፓን አንዴ 
የሚያዯርግ ስምፖዚየም ተካሄዯ” ብል በማግስቱ ዋናውን የኢሕአፓ አካሌ ሳያካትት ”ጉባኤ 
አካሂድ በዴሌ ተጠናቀቀ” ብል መግሇጫ ማውጣት ታዛቢ ወገኖችን መናቅ ነው።  
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“የዲቦ ስም” እንዱለ “ኢሕአፓ ዳ”ን “ኢሕአፓ አንዴነት” በማሇት ሳይሆን በሥራ ነው ሇውጥ 
የሚመጣው። እንዯውም የውሸት አዴማሳችሁ እንዯ እኔ ሊሇው ጥንካሬአችሁን ሳይሆን 
አሁንም ምን ሊይ እንዲሊችሁ ነጋሪና መስካሪ ነው። የጥንካሬአችሁ መሇኪያ ሚዛኑ ውሸትና 
ቅጥፈት መሆን አይገባውም። 

ላሊው ሳሌገሌጸው የማሊሌፈው ሇበርካታ ዓመታት እየተከበረ ያሇው የኢሕአፓ ሰማዕታት ቀን 
”ኢሕአፓ አንዴነት” በተባሇ ማግስት ተከፍል ሁሇት ቦታ መካሄደ ነው። የሰሜን አሜሪካ 
ኢትዮጵያውያንን እግር ኳስ ዝግጅት ምክንያት አዴርጎ በየዓመቱ የሚካሄዯው ይህ ዝግጅት 
ከፖሇቲካ ወገንተኝነት ነፃ ሆኖ በትግለ የተሰዉ ወገኖቻችን የሚታሰቡበት፣ የሚዘከሩበት 
በሁለም ኢሕአፓ ሌጆችና ዯጋፊዎች በጋራ የሚከበር መዘክር ነው። አንዴ እህቴ እንባ 
እየተናነቃት እንዲሇችኝ “ይህ ዝግጅት እኮ በየዓመቱ ሇቅሶ የምዯርስበት ነው። እንዳት ሇቅሶ 
ቤት ይከፈሊሌ?” 

ይህ በየዓመቱ የሚካሄዯው የቀዴሞ አባሊት ምሽት በ 1978 ዓ.ም. (1985/86) በዲሊስ 
ተጀምሮ ከዓመት ዓመት ስፋትና ትኩረት እየሳበ እነሆ 29 ዓመቱን አስቆጥሯሌ። 
የኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅትን ተንተርሶ የሚካሄዯው የቀዴሞ ኢሕአፓ አባሊት 
መሰባሰቢያ ምሽት ሊይ በአባሌነት ያለትን ጨምሮ የቀዴሞዎቹም የቻለ ከነቤተሰባቸው፣ 
ላልች ከነጓዯኛቸው የሚገኙበትና ያሇፈውን እያስታወሱ በተሇይ በትግለ ሜዲ ዛሬ በሕይወት 
የላለቱ ብርቅዬ ወገኖቻችንን እየዘከሩ በጋራ ጽዋ የሚያነሱበት መዴረክ ነው። 

ሁለም ወገን ከአንዴ መዓዴ ይቆርሳሌ። በኢሕአፓነቱ ብቻ ሁለም በአንዴ ጽዋ ይጠጣሌ። 
የተነፋፈቀው ይተቃቀፋሌ። ይሊቀሳሌ። ያሇፈ የትግሌ ትዝታን እያነሱ የሚያወጉትም ቀሊሌ 
አይዯለም። ምሽቱ አዝናኝ በመሆኑም እከላ ከገላ ሳይባሌ አብሮ ይጨፍራሌ። በአንዴ 
ጠረጴዛ አብሮ ይወጋሌ። ዝግጅቱ ሲጠናቀቅም የከርሞ ሰው ይበሇን ተብልና ተባብል ሁለም 
በሰሊምና በፍቅር ይሇያያሌ። ይሰነባበታሌ። ዯስ የሚሌ መሰባሰቢያ። እሰየው የሚያሰኝ 
መገናኛ። ሇላልች አርኣያ መሆን የሚገባው መዴረክ። 

ኢሕአፓ ሇሁሇት ተከፍል በነበረው የመጀመሪያው የዚህ ዝግጅት ሊይ እንኳ በጋራ ነው 
የተካሄዯው። መከፈለ ትኩስ በሆነበት ወቅት እንኳ በጋራ ነው የዘከርነው። ምነው ዛሬ? 
”አንዴነት” እያሌን የሰማዕታት መዘክርን ሁሇት ቦታ እናከብራሇን? 

የኢሕአፓ ሰማዕታት ቀን በየዓመቱ ሲታወስ የሰሜን አሜሪካ እግርኳስ በሚዯረግበት አካባቢ 
ያለ የቀዴሞና ነባር አባሊት በጋራ ገንዘብ በማዋጣት የዝግጅቱን ኃሊፊነት ይወስዲለ። 
በፓርቲው በተፈጠረው መከፋፈሌ እንኳ አንዯኛው ወገን የዘንዴሮውን እኔ አዘጋጃሇሁ ቢሌ 
ሇሰማዕታት ወገኖች ሲባሌ እምቢታ አሌነበረም። በአንዴነት ታግሇው በአንዴ ጉዴጓዴ 
የተቀበሩ ወገኖቻችን ዓጽም አይከፈሌም። ዯማቸው አንዴ ሊይ ነው የፈሰሰው። የነሱ ዯምና 
አጥንት ኢትዮጵያዊነትን አንፀባራቂ ነው። በዘር፣ በሃይማኖት፣ በጏሳ፣ በክሌሌ፣ በፆታና 
በዕዴሜ ሳይሇያዩ በአንዴነት ታግሇው በአንዴነት ተቃቅፈው የተኙ ሰማዕታትን እንዳት ሁሇት 
ቦታ እንዘክራሇን? ምነዋ ዛሬ? በቁማችን የምንከፋፈሇው አንሶ ሙታንን? የሰማዕታት ቀንን? 
በእሌህ የሚገኝ ውጤት የሇምና ምናሇ አንዯኛችሁ ብትተዉት። ግፋ ቢሌ የሚከስረው የወጣ 
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ገንዘብ ነው። ምንም አሌነበር። የሰማዕታትን ቀን ሁሇት ቦታ ከፍል ላሊ ትዝብትና ጥቁር 
ነጥብ በታሪክ ሊይ ጥል ከማሇፍ የወጣው ገንዘብ ቢከስር ተመራጭ ነበር። “ሇምን 
አዯረጋችሁት?” ተብል ስትጠየቁ “ከፈለት” ከማሇት “ከፈሌነው” ማሇቱ ይመረጣሌ። 

በየዓመቱ ካሊችሁበት አካባቢ ሇመጓጓዣና ሇመኝታ ወጪ አውጥታችሁ፣ ከጠበበ ህይወታችሁ 
ሇዚህ ቀን ጊዜያችሁንና ገንዘባችሁን የሰዋችሁ፣ ይህንን የወገኖቻችሁን ዝክረ ሰማህታት 
ሇማስታወስ መጥታችሁ ሁሇት ቦታ በመዯረጉ አዝናችሁ ወዯ ዝግጅቶቹ ከመሄዴ መቅረቱን 
የመረጣችሁ ዴክመታችን እዚህ ዴረስ ነው ከማሇት ላሊ ቃሌ አያስፈሌገውም።  

የኢሕአፓ መከፋፈሌ አባዜ አዴማሱን አስፍቶ የዝክረ ሰማዕታት ቀን በሁሇት ወገን ጥሪ 
እየቀረበ “ኢሕአፓ አንዴ ሆነ” ብል የሀሰት መግሇጫ ማውጣት፣ በየስብሰባው ማስጨብጨብ 
አግባብ አይዯሇምና እውነቱ አሁንም ኢሕአፓ በአንዴነት እየሠራ አይዯሇም። ይህ ነው ሃቁ! 

ውዴ ወገኖችና የኢሕአፓ ሌጆች! የኢሕአፓ መከፋፈሌና በሁሇት ጏራ መቀጠሌ አክትሞ 
እንዯ ገና በአንዴነት መጓዝ ብዙዎች የምንመኘው ነው። ቢቻሌ የነበሩና የተጠቆሙ 
የዴርጅቱን ዯካማ ጏኖች በሚገባ መክሮና አስተካክል በአንዴነት መታገለ በተገባ ነበር። 
ሇኢትዮጵያ ሀገራችን አንዴነትና ሇሕዝባችን ዯህንነት ሲባሌ የነበሩ ውዝግቦችን ሇቀቅ አዴርጎ 
ወቅቱ ሇሚጠይቀው የጋራ ትግሌ የኢሕኢፓ በአንዴነት መጓዝ ተመራጭ ነበር። ይህ 
ካሌሆነም አርፎ ሁሇት ዳሞክራሲያ ዕትም እያወጡ፣ ሁሇት ጋዜጣዊ መግሇጫ እየሰጡ፣ 
አንደ እንዯቀዴሞው ኢሕአፓ ላሊኛው ዳሞክራሲያዊ ቅጥያውን ይዞ መጓዝ እንጂ 
ያሌተዯረገን አንዴነት “ኢሕአፓ አንዴ ሆነ” ብል ኅብረተሰቡን ግራ ማጋባት አሁንም ጉዲት 
እንጂ ጠቀሜታ የሇውም። ተስፋ ከተቆረጠም በዴክመት ሊይ ዴክመት መዯረቡ መፍትሄ 
አይዯሇም። በአጭሩ ኢሕአፓ አንዴ የሚሆነው የችግሩ ፈጣሪዎችና ቁንጮ አመራሮችን 
አቅፎ እንዲሌሆነ በዴጋሚ ሊሠምርበት እወዲሇሁ። 

 

በዯምና አጥንት የተገነባው ኢሕአፓ በውስጣችን አንዴ ነው! 

የሰማዕታት ወገኖቻችን ዯም የኢትዮጵያዊነት ተምሳላት ነው!   

ቸር ይግጠመን 

አለሊ (alulla2@yahoo.com) 
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