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      የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
        Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP) 

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
ጥር ፲ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም 

January 18, 2014 

ህወሓት/ኢህአዴግ ነባር የኢሕአፓ/ኢሕአሠ አባላትና የአመራር አባላቱን አፍኖ በመውሰድ 
መዳረሻቸውን በማጥፋቱ፤ አባሎቻችን የት እንዳሉ ይፋ እንዲያደርግ ኢሕአፓ 
በተደጋጋሚ ሲጠየቅ እንደነበረ የሚታወቅ ነው።  ይሁን እንጂ አገዘዛዙ እስካሁን ድረስ 
ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም።  እራሱን ማሳወቅ ካልፈለገ ምንጭ ከአዲስ አበባ 
በደረሰው መረጃ መሠረት ጥር 3 ቀን 2006 ዓ. ም (January 11, 2014) ኢትዮ-ሜዲያ 
ላይ ይፋ የተደረገው ዜና እንደገለጸው ጎንደርና ጎጃም ውስጥ በኢሕአፓና በህወሓት 
መካከል በተደረጉት ጦርነቶች ላይ ከተያዙት ከአርባ በላይ በሚሆኑ የኢሕአፓ/ኢሕአሠ 
አባላት ላይ ፍርድ-አልባ የጅምላ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ገልጿል።   ርሸናው በመተክል 
አውራጃ ጣና በለስ ውስጥ ከተፈጸመ በኋላ በቡልዶዘር በተማሰ መቃብር ውስጥ አንድ ላይ 
እንደቀበሯቸው ዘግቧል።  መቃብሩን የማሰውንም የቡልዶዘር አሽከርካሪ መረጃውን 
እንዳያወጣ እዚያው እንደተረሸነም ዜናው ጨምሮ አስረድቷል።  በዘገባው መሠረት 
በኢሕአፓ አባላት ላይ ግድያው እንዲፈጸም ያዘዙት መለሰ ዜናዊና ስብሃት ነጋ እንደሆኑ 
ጠቅሶ ሌሎች የህወሓት የአመራር አባላትም የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ያለጥርጥር 
የሚያውቁ መሆኑናቸውን ገልጿል። 

ሃቅን የደበቀ በታሪክ ይጠየቃል 

መለስ ዜናዊ፤ ስብሃት ነጋና አብዛኛዎቹ የህወሓት/ኢህአዴግ አመራር አባላት ለዘመናት 
አብረዋቸው በድርጅታቸው ውስጥ የታገሉትን ነባር አባሎቻቸውንም ጭምር እያስገደሉ 
የዘለቁ ሚዛናዊ አስተሳሰብና ሰብዓዊነት የሌላቸው በመሆናቸው መብታቸውን ለማስከበር 
ለሚታገሉ ዜጎች ክብር የሌላቸው፣ ጎሠኞችና ባንዳዎች መሆናቸውን ስለምናውቅ እንደዚህ 
ዓይነቱን ግድያ ሊያስፈጽሙ እንደሚችሉ ማመን አይከብደንም።  ከሃያ ዓመታት በላይ 
ጓዶቻችን የት እንደደረሱ እንዲገልጹ አገዛዙን በተደጋጋሚ ከመጠየቅ ባሻገር ለተለያዩ 
የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም የታሠሩ አባሎቻችን በሕይወት መኖራቸውን 
እንዲያጣሩልን ጠይቀናል።  የህወሓት/ኢህአዴግ መሪዎች ግን "የተጠቀሱትን ሰዎች 
በጭራሽ አላሰርንም!" የሚል ፍጹም ዓይን ያወጣ የክህደት መልስ ነበር ሲሰጡ የቆዩት።  
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ምንም እንኳን በኢቲዮ-ሚዲያ ላይ የሠፈረው ዜና የታሠሩትን የኢሕአፓ/ኢሕአሠ 
አባላትን ስም ሁሉ የገለጸ ባይሆንም ፀጋዬ ገ/መድህንን፤ ሃጎስ በርሄንና ይሥሃቅ ደብረ 
ጽዮንን ጨምሮ ስምንት የሚሆኑ የኢሕአፓ የአመራር አባላት በተመሳሳይ ጊዜ "06" 
በመባል በሚታወቀው ሰው-በላው የህወሓት የፀጥታ ኃይል እጅ በ1983 ዓ. ም እንደተረሸኑ 
ገልጿል።     

ህወሓት/ኢህአዴግ እስከዛሬ የተጓዘበትን መንገድ ስንመለከትና የወሰዳቸውን ፀረ-ኢትዮጵያ 
እርምጃዎች ስናጤን፤ በማንኛውም መልኩ ቢሆን ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብና እምነት 
የሌለው መሆኑን ከማረጋገጡም በላይ ኢትዮጵያዊነት እንዲጠናከርና ለኢትዮጵያ 
አንድነትና ሉዓላዊነት የሚታገሉ ኃይሎችን እያሠረና እየገደለ ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት 
ሌትተቀን የሚሠራ ቡድን መሆኑ ግልጽ ነው።  በየእስር ቤቱ እየማቀቁ ያሉት የተቃዋሚ 
የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎችና የነፃው ፕሬስ አባላት የታሠሩት ሀገርንና ወገንን የሚበደል 
ወንጀል ፈጽመው ሳይሆን፤ ለኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት እንዲሁም ለሕዝቧ 
ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች መከበር መታገላቸው ነው እንደ ወንጀል ተቆጥሮባቸው 
ዘብጥያ የተወረወሩት።  ይህ አምባገነንና ከሀዲ አገዛዝ በዚሁ እንዲቀጥል ከተፈቀደለት 
ከትውልድ ወደ ትውልድ ለዘመናት የሚተላለፍ ሀገር አጥፊ ፖሊሲው በኋላም ሕዝባዊ 
ሥርዓትን ለመመሥረት ከፍተኛ ችግር እንደሚሆን ግልጽ በመሆኑ አሁኑኑ ይህንን ዘረኛ 
አገዛዝ ተባብረን ማስወገድ ይገባናል።  ኃይላችንን አስተባብረን በጋራ በመታገል አገዛዙን 
ካላስወገድን እስራቱ፤ ግድያው፤ እመቃው፤ የሰብዓዊ መብት ረገጣውና ሕዝቡን በቋንቋና 
በዘር መከፋፈሉ ከአሁኑ በከፋ ሁኔታ እንደሚቀጥል ለሀገሩና ለወገኑ የሚቆረቆር 
ማንኛውም ዜጋ ሊገነዘበው ይገባል እንላለን።   

ስለዚህም ነው ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) የሰማዕታቱን ዓርማ አንግቦ ትግሉን በመቀጠል፤ 
ለተሰዉትና በህወሓት ግፈኞች እጅ ወድቀው ደብዛቸው ለጠፋው መተኪያ ለሌላቸው 
ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ ዛሬም ነገም ሃቁ እንዲገለጽና ወንጀለኞችም ለሕዝባዊ 
ፍርድ እንዲቀርቡ የሚታገለው።  የህወሓት/ኢህዴግ መሪዎች በአሳሪነታቸው፤ በደብዛ 
አጥፊነታቸውና በገዳይነታቸው በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንታገላለን። 

ሕዝባዊ ትግል ያቸንፋል! 


