
 
 
የኢህአፓ መድፍ ተሰማ! 
 
ከተስፋዬ ገብረአብ 

ኢህአፓ ተባለት ሰዎች የኮልኔሌ መንግስቱን 
መፅሃፍ ስካን አድርገው በድረገፅ ሲሇቁት ከተቃወሙት አንዱ እኔ ነበርኩ። 
የተቃወምኩበት ምክንያት፣ “ሇኮልኔለ መብት ጥብቅና ሇመቆም”፣ ወይም 
“አሳታሚውን ከኪሳራ ሇማዳን” አይደሇም። ከመርህ አንፃር ነበር። ባህለ 
በጣም አደገኛ መሆኑን በመረዳት ነበር።ድርጊቱ ፀረ እውቀት ስሇሆነ ነበር። 
ተራ የንግድ ጉዳይ አሌነበረም። አምርሬ የተቃወምኩት በተሇይም በቀጥታ 
እኔንም ስሇሚመሇከተኝ ነበር። 
 
ነፃነት አሳታሚ፣ “የደራሲው ማስታወሻ”ን ባተመ ጊዜ፣ እነዚህ የኢህአፓ ሰዎች 
ተመሳሳይ ድርጊት ፇፅመው፣ ጉዳዩ ወደ ህግ ማምራት ሲጀምር ከዌብሳይቱ 
ሊይ ተነስቶአሌ። የነፃነት አሳታሚ ስራአስኪያጅም ጉዳዩን በኢሜይሌ 
አሳውቆኝ ነበር። ከዚያ ወዲህ ምናሌባት ይህን መሰሌ ድርጊት አይደገምም 
ይሆናሌ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። በኮልኔሌ መንግስቱ ሊይ ግን ተደገመ። 
ይህን ድርጊት የፇፀሙት የኢህአፓ ሰዎች መሆናቸው ስሇታወቀ፣ “አሳዛኝ ዜና” 
በሚሌ ርእስ ጉዳዩን አውግዤዋሇሁ። ያንን ተከትልም የኢህአፓ ሰዎች 
በድረገፆቻቸው ሊይ ተረትና ምሳላ በበዛበት እንቅሌፋም ፅሁፍ ሲሳደቡ 
ከረሙ። በግሌ በፃፈሌኝ ደብዳቤም፣ 

“ቀጣዩ መፅሃፍ ገበያ ሊይ በዋሇ ማግስት ስካን 
አድርገን እናሰራጨዋሇን” ሲለ ዛቱብኝ። 
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አያደርጉትም አይባሌም። 
 
ምክንያቱም SUMSUNG ALL IN ONE የተባሇ ዘመናዊ መድፍ 
መታጠቃቸውን አስመስክረዋሌ። ጀቶች ክሊስተር በንብ በሚያዘንቡበት፣ 40 
ጎራሽ ቢኤም ሼሌ መሬትን ቀውጢ ባደረገበት፣ ባዙቃ በተንበሇበሇበት ጦርነት 
ሊይ ተካፍያሇሁ። በዚያን ጊዜ ግን አሁን የፇራሁትን ያህሌ አሌፇራሁም። 
ኢህአፓ ይኸው 100 ዶሊር በተገዛች አንዲት ማሽን ብእረኞችን ፍርሃት 
ሇቆብናሌ። ጓደኞቼን አማክሬ ነበር፣ 
“ሇምናቸው” አለኝ። 
“እኔ ሰው ሇምኜ አሊውቅም” ስሌ መሇስኩ። 
“ከኢህአፓ ጋር ዋና ፀባችሁ ምንድነው?” ብሇው ጠየቁኝ። 
“እንኳን ፀብ ሉኖረን በህይወት መኖራቸውንም በቅርቡ ነው የሰማሁት” ስሌ 
መሇስኩ። 
 
እኔ እውነቴን ነው። ኢህአፓ የሚባሌ መኖሩን የሰማሁት እዚህ አውሮፓ 
ከመጣሁ በሁዋሊ ነው። ኬንያ እያሇሁ፣ ቶሌቻ የሚባሌ ቆንጆ ዱሇት የሚሰራ 
ባሇምግብ ቤት ነበር። ኢህአፓ ነው ሲለ ሰምቻሇሁ። ላሊ ደግሞ፣ ጎሳዬ 
የሚባሌ እንደ ቁራ የሚጮህ ሰው ዘፇን ዘፍኖ ካሴቱን ካሌገዛችሁን ብል 
አስቸግሮን ሁሇት ገዝቼዋሇሁ። እሱም፣ “ኢህአፓ ነኝ” ሲሇኝ ሲቀሌድ ነበር 
የመሰሇኝ። በተረፇ “ኢህአፓ ሞቶ ተቀብሮአሌ” የሚለ አለ። ቢቀበሩ 
ባይቀበሩ ይሄ ብዙ የሚያሳስብ አሌነበረም። አሁን መፍትሄው ምንድነው? 
የሚሌ ነበር። 
 
“የአበሻ ጀብዱ” ሚሇውን መፅሃፍ ሳነብ አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ነበር። 
ሰራዊቱ ከፋሽስት ኢጣሌያ ጋር ሉዋጋ ሲጓዝ ከጣሌያን ሰራዊት በሊይ 
እያሸመቁ የጎዱት የራያ ሽፍቶች እንደነበሩ ቼኮዝሊቫኪያዊው ፅፎአሌ። አሁን 
ያሳሰበኝ በረከት ስምኦን ሳይሆን፣ የኢህአፓ መድፇኞች ሆነው ተገኙ። ስጋቴ 
ተራ ስጋት አይደሇም። “የስደተኛው ማስታወሻ”ን ሇማተም ስደራደረው 
የነበረው አሳታሚ፣ ከኮልኔሌ መንግስቱ መፅሃፍ ስካን መደረግ በሁዋሊ፣ 
“ችግሩን እያየኸው ነው። ምንም ዋስትና የሇንም።” ብል ቀዘቀዘብኝ። 
እንግዲህ ኢህአፓ ድሌ አድርጎአሌ። ያሰበው ተሳክቶሇታሌ። ይህ ከነበረ 
ምኞታቸው “ቺርስ” ቢባባለ ይገባቸዋሌ። 
 


