ይድረስ ለመላው የኢህአፓ አመራር አካሎች፣ አባሎች ፣ደጋፊዎች ፣የኢህአፓ ወክንድ፣
እንዲሁም በኢህአፓነታችሁ ኮርታችሁ መስዋዕትነትን የከፈሉትን ውድ እናቶች፣
አባቶች፣ወንድሞች፣እህቶች፣ የፍቅር ጓደኞቻችሁን፣ የት/ቤት፣ የሰፈር ጓደኞች እና አብሮ አደጎች
ሁሌም በልባችሁ አስቀምጣችሁ ዛሬ በምትኖሩበት ኑሮ ውስጥ ያላችሁትን ሁሉ ያጠቃለለ
የሃዘን ጥሪ
ትላንት በአዲስ ድምፅ ራዲዎ የተላለፈዉን በኢህአፓ ዙሪያ የቀረበውን የዛንም ሆነ የዚህን የቃለ መጠይቅ እና
የተሰጡ የተለያዩ አስታያየት ሰምታችሁ በአዕምሮአችሁ የተመላለሰዉን ሁኔታ ማወቅ የሚያስችል የልብ ቁልፍ
ወይም የአዕምሮ ማንበቢይ አቅም ቢኖረኝ ይህችን ትንሽና ደካማው የስነጽሁፍ ችሎታየን ሚዛን ላይ
ባላወጣሁት ነበር። ሀዘኔ የከበድ በመሆኑ በአልጋዮ ውስጥ ሆኜ እያነባሁ ወድሁዋላ ሄደት ብዮ ካሳለፍኩት
አንዱን አስታወስኩ አንድ ታጋይ እህት ቤት ተጠልዬ የቀበሌ ካድሬዎች አንድ ቀን በለሊት መጥተው በሩን
በሀይል እያንኳኩ እንዲከፈትላቸው ጠይቀው ከገቡ በኃላ የሚፈልጉትን አድርገው ካበቁ በኃላ የምንፈልገዉን
አግኝተናል በማለት ይዘዋት እየሄዱ እንዳሉ በውነተኛዋ እህቷና በእኔ ለእነሱ እህት ተብዮዋ መካከል
የነበረውን ልዩነት አስታወሰኝ፤እህቷ መሬት እየተፈራፈረች ወይኔ እህቴን እያለች ኡኡ እያለች ስታለቅስ እኔ
ከመሬት ለማንሳት እየሞከርኩ ሳለሁ አንደኛው ካድሬ መለስ ይልና ጠበንጃዉን ወደሷ “በመደገን ጩህትሽን
አቁመሽ ወደቤት የማትገቢ ከሆነ የአንቺም መጨረሻ ነው” በማለት በሩን አዘግቶን ይሄዳሉ። ምንም ማድረግ
በማልችለው ሁኔታ ላይ ሆኜ መሄድ ያለብኝ ቀርቼ እሷ ለኔና ለኔን መሰል መስዋዕት ለመክፈል ስትሄድ እስቲ
በኔ ቦታ ሁኑና እህቷን በምን ቃል ነው ለማፅናናት የምትጥሩት፤ እስኪ ለደቂቃ ቆም ብላችሁ አስቡት፤እህትሽ
ለምታምንበት ነው የሄደችው እኛም የሷን የትግል ፈር በመከተል አላማችንን ከግቡ ለማድረስ መታገል ነው
ያለብን የኛም ተራ ያ ከሆነ መጨረሻው ምንም ቢሆን ትግሉ ይቀጥላል…ይህንን ልል የምችለው ለራሴና ከኔ
ጋር ለቆሙት ውዶቼ ብቻ ነው። ይህችን ትንሽና ስለትግሉ ምንም የማታውቀዉን ከእቅፌ አግብቼ የታላቅ
እህቷን ያህል ዳብስ ዳበስ እያደረኩ እንባዬ በጉንጬ እያወርድኩ ወደ አልጋ በመውሰድ ሲነጋ ለዘመድ
አዝማድ ነግረን የት እንደወሰዷት እንደምንጠይቅ በመንገር እኔም አልጋዬ ውስጥ ገብቼ ምርር ብዬ አለቀስኩ
አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ ማዳን አለመቻሌን በማሰብ፤ በግዜው መከታዬ እሱ ብቻ በመሆኑ። ታዲያ
ትላንትም ይህንኑ ነው ያደረኩት፤ በኢህአፓ ውስጥ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎ በተፈጠረው ጭምር ብዙ
ጥያቄዎችን በአዕምሮዬ እንዳመላልስ አድርጎኛል። ዛሬ እኛ ብዙ መሰዋዕትነትን ከፍለው በእድገት ከብረው
እኛም የዛ ተካፋይ እንድንሆን ዜግነት ሰጥተው ወልደን፣ስመን፣ለቁም ነገር አብቅተን እና የልጅ ልጅ እያየን
እንድንኖር ከሚያስተናግዱን አገሮች ስናስብ ለዚህ የደርሱት እንዴት ሆነው ነው? ህይወት ራሱን የቻለ
ትምህርት ነው እና ብዙ የተማርን ይመስለኛል። ታዲያ ለዚህ ያልታደሉት አንድ ቀን ለራሳቸው ህይወት
ሳያስቡ እና እኛን ለማዳን የተሰዉትን እስቲ ወደኋላ መለስ ብለን እናስበው፤ ስንቱ እናት እንኳን ሞቱን
እንቅልፉ የሚያሳሳዉን ልጁን ለኛ ሲል አጥቶ በማንባት እንባቸዉን ጨርሰው በሐዘን ተቆራምተው
ውስጣቸው እንዳረረ በሞት ህልፈት ያለፉ፤ ስንት እናቶች ዛሬ ያለጠዋሪ ቀርተው እንባቸው ደርቆ በሀዘን
አንጀታቸውን አስረው በልጆቻቸው ትዝታ ኩርምት ብለው የሞት ቀናቸዉን የሚቆጥሩ እናቶችና አባቶች
ያሉት፤ እስኪ ለደቂቃ እንኳን እናሰበው መቼ ነው ሌላው ቢቀር እንኳ መሰዋዕትነት ለከፈሉበት ልጆቻቸው
መኩሪያ የሚሆን ነገር የምንሰራው?ዛሬ በኛ ልጆች እንኳን ያንን አይነት ህልፈት ቀርቶ በተፈጥሮ ያለፉብን
ምን ያህል ነው ሌት ተቀን የምናስባቸው? ማን ነው ከኛ ዛሬ ካለንበት የዕድሜ መርዘም ፀሎት እንጂ ሞትን
የሚመኝ? ታዲያ የነዚያ ውድ ከኛ በበለጠ ለእኛ ብለው በግርፍ፣በጥይት፣በዚሁም ላለመድረስ በጀግንነት
የራሳቸዉን ህይወት ለኛ፣ ለአገር፣ ለወገን ክብርና መብትን ለመስጠት ያለምንም ፍርሀት ለአመኑበት ዓላማ
በኩራት የድል መዝሙር፣ የትግል መዝሙር እየዘመሩ ትግላቸው ወደፊት ይተገበራል ብለው በማመን
መራራዉን የሞት ፅዋ የተቀበሉት፤ ታዲያ እኛ ያኔስ ሆነ ዛሬ የምንታገለው ለምን ለማን ነበር? እውን ዛሬ
የእነሱን ዓርማ አንስተን እስከ ለተ ሞታችን እንታገላለን ካልን ዛሬ ያለንበትን አሳዛኝ ልብን የሚያደማ ሁኔታ
ላይ የደረስነው ዋና ምክንያት ምንድን ነው ብለን መፍትሄ መፈለግ ያቃተን? በትግል አድገን ያገኘነው

ልምዳችን በውስጣችን የተፈጠረዉን የሀሳብ ልኙነት ላይ ዲሞክራሳዊ በሆነ መንገድ ለመፈለግ ችግር የሆነው
ምንድ ነው? አላማችን የኢትዮጵያን ልዑላዊነትን ህዝቧ ዲሞክራስያዊ መብቱ ተጠብቆ አገራችን ካለችበት
አባግነን መንግስት ተላቃ ልጆቿ የራሳቸዉን መሪ መርጠው ወደ ዕድገት የምንጓዝበትን ፣ማንም ከማንም
የማይበላለጥበትን ስርዓት እንዲመሰረት ከሆነ ትግላችን ታድያ እራሳችንን በዲሞክራሲያዊ ስነምግባር ሞልተን
ከትግል አጋሮቻችን ጋር በሂስና ግለሂስ ገንብተን እጅ ለእጅ ተያይዘን መሄድ ያቃተን? ከትግል የተማርኩት
ቆማጣን ቆማጣ ካላሉት…በሚለው መርህ መሠረት ግልጽና እውነተኛ በሆነ መልኩ መወቃቀስን ነበር ዛሬ
ምነው ይህ አልሰራ አለ የዕድሜ ባለፀጋ ስንሆን? ምንም እንኳ ያኔን ዛሬ ይሁን ማለት ባልችልም የግል
ኮተትን ወደኋላ ጥሎ ለአገር ለወገን መስራት ያለመቻል የቻልነው ለምንድ ነው የሚለዉን ጥያቄ ከማንሳት
ወደኋላ አልልም? ዛሬ ለኔ ግልፅ ያልሆነ ለአደባባይ አስገራሚና አሳዛኝ የሆነ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሌላዉን
ድርጀት(ፓርቲ) ጉድፍ ለማውጣት ከመሄድ በፊት ቆም ብለን እራሳችንን መመርመር ምነው አቃተን? እኔ
የማስበው ትክክል የሆነ ነገር እንኳ በአብዛኛው ተቀባይነት ካጣ የግድ ይላል የአብዛኛውን ድምጽ የመቀበል
ታዲያ ይህንንስ ለማድረግ ምንድን ነው ችግሩ? የትላንትናው ጥያቄና መልስ ብዙሃኑ የቱ ጋ ነው ያለው
የሚለዉን ጥያቄ ስላነሳብኝ ነው ከላይ ያለዉን ሁሳብ የሰነዘርኩት ።ባብዛኛው አሁንም በትግሉ ላይ
ያላችሁትን የሚመለከት ቢሆንም ማንም በኢህአፓ ላይ እንደፈለገው ታሪኩን ወድያ እና ወዲህ እንዲያደርግ
ለደቂቃ እንኳን የማትፈልጉ በዙሪያው ጥላ ሁናችሁ እየተከላከላችሁ እውነተኛ ፍቅራችሁን ለኢህአፓ እስከ
ህይወታችሁ ፍፃሜ ድረስ ለመለገስ የቆማችሁትን ሁሉ ውድ ህይወታቸዉን በከተማ፣በገጠር፣በትግል
ሜዳ፣በስደት በተሰዉት ዛሬም በስር በሚገኙት እና ደብዛቸው በጠፋው ውድ አጋሮቻችን ስም የምለምናችሁ
ይህ አሁን እየተከናወነ ያለው አሳዛኝ ሁኔታ ወደ ጠርቤዛ ዙሪያ የሚውልበትን መንገድ እንዲፈጠር
እድሜ፣ፀጋ እና ጤና በሰጠን አምላካችን ከመቃብር ስር ባሉት ውዶች ስም እማፀናለሁ።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ትኑር!!!
ሀገሬ ነሽ።

