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      የሀገራችን Eጣ ፋንታ የሆነ ይመስል ሰንቆ የያዘን ድህነት፣ ረሀብ፣ በሽታ፣ 
የመልካም Aስተዳደር Eጦት ተጨምሮበት በሀገራችንና በሕዝቦቻችን ላይ Eየደረሰ 
ያለው ሰቆቃው መጠኑን Eያለፈ ከመጣ ጀምሮ  ሃገሩን የሚወድ ሁሉ AፅEኖት 
የሚሰጠው ጉዳይ ነው።  
 
 

• ታዲያ Eነዚህን ችግሮቻችንን Eንዴት Aድርገን መቅረፍ Eንችላለን? 
• መፍትሔውስ ምንድን ነው?  
• የተረከብነውን Aደራ የማስረከብ ሀላፊነት የለብንም? 
• ቅድሚያ ልንሰጣቸው የሚገባቸው ምንድን ናቸው? 
• ከEያንዳንዳችን Iትዮጵያችን ከምንል ዜጎች ምን ይጠበቃል? 
• የወያኔ መሰላሎች ምን ምን ናቸው? 

 
 
በዛሬው Eትማችን ወቅታዊሁኔታንና ከላይ የተጠቀሱ ጥያቄዎችን  ሁኔታን 
Aስመልክቶ የሚዳስሱ መጣጥፎች ግጥሞች ቀርበዋል መልካም ንባብ 
ተሳትፏችሁን Aጠናክሩ። 
 
ሁሉም Iትዮጵያዊያን በወያኔ ላይ ማEቀቡን ያጧጡፍ!!!!!!!! 
መልካም ንባብ  
ቸር ይግጠመን።   
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 ከAውሮፓው ዞናል ኮሚቴ  
 
 
 ለIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን  

መስከረም 2001 ዓ.ም.  
 
 በቅድሚያ ገድላዊ ሰላምታችንን Eናስቀድማለን  
 
  
ጉዳዩ የምስጋና ድብዳቤን ይመለከታል:-  
 
  
IሕAፓ በAገራችን ለዘመናት ሰፍኖ የቆየውን የኋላቀርነት ሥርዓት ለመለወጥና በምትኩ የሁሉም 
ዜጎች መብትና Eኩልነት የተከበረባት Iትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው ያልተቋረጠ ህዝባዊ 
ትግል የበኩሉን ሚና ሲጫወት መቆየቱ የሚታወቅ ነው:: ረጅም Aመታትን ያስቆጠረው ህዝባዊ 
ትግል ዛሬም ግቡን Aልመታም። በመሆኑም IሕAፓ ለIትዮጵያ ህዝብ የገባውን ህዝባዊ የትግል 
ቃል ኪዳን ሳያጥፍ Eነሆ ትግሉን ቀጥሏል:: በዚህ መራራና Eልህ Aስጨራሽ ህዝባዊ ትግል በርካታ 
የህይወትና የንዋይ መስዋEትነት ተከፍሏል:: በተከፈለው መስዋEትነትም የIሕAፓ Aባላትና 
ደጋፊዎች በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ዋንኛውን ሥፍራ በIትዮጵያ የትግል ታሪክ 
ውስጥ ያስመዘገቡ ለመሆናቸው ታሪክ የሚዘክረው ነው:: በመሆኑም በጀርመን በIሕAፓ ደጋፊነት 
በመሰባሰብ ለረጅም Aመታት IሕAፓን በሁሉም መስኩ ለማጠናከር የAደረጋችሁት AስተዋጽO 
የሚያኮራና የሚያስመሰግን መሆኑን የIሕAፓ የAውሮፓው ክፍል ሲገልጥ በታላቅ ኩራት ነው:: 
ለወደፊቱም ከዚህ ቀደም ስታደርጉት Eንደነበረው ሁሉ ዛሬም IሕAፓ የመርዳትና የማጠናከሩን 
ተግባር በሁሉም መስኩ Eንድትቀጥሉበት ከAክብሮት ምስጋና ጋር የትግል ጥሪAችንን 
Eናቀርባለን::  
 
በተባበረ ህዝባዊ ትግል የIትዮጵያ ልUላዊነት ይረጋገጣል።  
 
Eናቸንፋለን!!!  



 ከዝግጅት ክፍል     
 

የተለያየ ምክርና ማበረታቻ ላቀረባችሁልን  
Iትዮጵያን ወገኖች በሙሉ የዝግጅት ቦርዱ 
ሳያመሰግን  Aያልፍም።  ተሳትፏችሁ 
ይቀጥል። መፅሔቷ በየሶስት ወሩ የምትወጣ 
Eንደመሆኑ. ፅሁፎቻችሁን ከተቻለ በIሜል 
ካልሆነ በAድራሻችን ቀደም ብላችሁ 
ብትልኩልን ለስራችን ቅልጥፍናና ጥራት 
ይረዳናል። 

 
 

ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆች፣ በቅድሚያ የከበረ 
Iትዮጵያዊ ሰላምታዬን Aቀርባለሁ። በመቀጠል 
ተናፋቂ መፅሔታችሁ የምትወጣበትን ቀን በማወቄ 
ያቅሜን ያህል ጀባ ልበላችሁ ብዬ ነው። መቼም 
Aንድ ጥግ Eንደምትሰጧት Aልጠራጠርም። 
የ ዘ ወት ር  ትብብራችሁ  E ን ደማይ ለ የ ኝ 
Eተማመናለሁ። 
 
 ዳዊት ሚካኤል ከሄነፍ ጀርመን 
 
Aደራ Aቶ ዳዊት ለተከበረው ሰላምታዎ ሰላምታችን 
ከEኛም ይድረስዎ። 
በቅድሚያ ለAዲሱ Aመት የላኩልን መልካም 
ምኞት መግለጫ በጣም Eናመሰግናለን።ለEርስዎም 
መልካምና የብሩህ ተስፋ Aመት Eንዲሆንልዎ 
Eንመኛለን። ፅሁፍዎን ጥግ Aልነሳናትም። 
 
ለተከበራችሁ የAደራ መፅሔት Aዘጋጆች፣  
Eኔ ስሜ ከታች የተገለፀው ግለሰብ በAደራ መፅሔት 
ላይ Eንዲወጣልኝ የላኩት Aርቲክል ተመልክታችሁ 
በመፅሔቱ Eንዲወጣልኝ ስጠይቅ በታላቅ ትህትና 
ነው። 
ኤልዳ ኃይሉ 
Aደራ Eህታችን ኤልዳ ሰላምና ጤንነት ለEርስዎም 
Eንመኛለን። 

 
 

   ሰላም ጤና ይስጥልኝ የAደራ መጽሄት Aዘጋጆች፣ 
ይህንን ግጥም በቀጣይ የሚታተመው መጽሄት ውስጥ 
ይታተምልኝ  ዘንድ  መልካም  ትብብራችሁን  
Eጠይቃለሁ። 

 
   ከሰላምታ ጋር   
  ሚኪያስ ታደሰ  

 
የIትዮጵያ ሕዝብ ችግር የAስተዳደሩ 

ብልሹነት Aምባገነንነቱ ነው። 
       Iትዮጵያን በጠመንጃ ሀይል የተቆጣጠረው የወያኔ 
መንግስት ሕዝብን ሲያሰቃይና ሲገድል ይኸው 17 
Aመታት Aልፏል። ለጊዜው Eውነትና የጠመንጃ Aፈሙዝ 
Eኩል Eንደማይሟገቱ Eናውቃለን። ነገር ግን ባሩድ 
Eየጨሰ፣ Eየበነነ፣ Eየተነነ በሄደ ቁጥር የጨረሰውን ጨርሶ 
ያቆሰለውን Aቁስሎ የታሪክ ጠባሳና የሕሊና ቁስል ጥሎ 
መሄዱ የማይቀር ሲሆን ባንፃሩ ደግሞ Eውነት Eያደገች 
Eየለመለመች የምትመጣበት ጊዜ ሩቅ Aይደለም። 
      የወያኔ/IሕAዴግ መንግስት Iትዮጵያ ምድር Eየኖረ     
Iትዮጵያዊነት የሚታፈንበት በAንፃሩም ዘረኝነት፣ 
ጎሰኝነት የሚኮራበትና የሚሞካሽበት ፣ በዓለም Aቀፍ 
መድረክ የልመና Aቅማዳቸውን ይዘው ሲዞሩ የAንድ ጎሳ 
ወገን ነኝ ብለው ሳይሆን Iትዮጵያ ነን ብለው ነው። ታዲያ 
በIትዮጵያ ሕዝብ Eየተለመነ በዘረኝነትና በጎሰኝነት 
የሚነገደው Eስከ መቸ ነው? 
     የIትዮጵያ ሕዝብ ህመሙና በሽታው የAስተዳደር 
ብልሹነት፣ የፍትህ መዛባት የEኩልነት Aለመኖር፣ የሠላም 
Eጦት Eንጂ  የዘረኝነት የጎሰኝነት ችግር  Aይደለም።  
  
Iትዮጵያ በAንድነቷ ለዘላለም ትኖራለች Eናሸንፋለን።  
 
ድል ለIትዮጵያ ህዝብ!!! 
ነቢላ  ሰይድ (ካስል) 
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ø�^R m%Ø` 46  
 

¹|³x| ™ÅRe  
 

ØoT| 8 2001 ®T  
 

¹¯H| Ñ#`e ¹®O| Jve  
 

Ç`Ax ከÑÀH« vc¾õ ¹Uz«È ›�ÀzwH«– `Ax� ØR|�– ¯`²|�� Å‡ነ|� v|¡¡J 
H&¼«o ¹Q‚H«– ¹›ነ`c# cHw ¹Gነ« c« x� ነ«"" z`y ¹R¼«o eH `Ax– {`´ ¹R¼«o 
eHx`Å– H&cR« m`} c&¼JõT ¹Qነካ« ™¾G�T"" ™�Å c«– H+I« ¨Ñ‹ ¹^v«– 
¹ÖR«� ¹z^± ¨Ñ‹� c¼¾–T�Jw| cx®ª* õÖ#` vOG‹ ¨¾T FH&�« ካJUz – H&¼³ - 
H&^^ H&€`T ¾‚IJ"" ¹‚Ó[“«�T Ñ#em%J� vOOJž| O�ïc# H&hv`v| ¾‚JT ¾G�J"" 
›�À `Axz“«� ›�À zÔÌ« Ó�– Ñ#Ãz% ™¾cR«T– vzH¾ vM¾¨z% «eØ ¯`y| ¹R¼«o 
c«–eH `Ax À�{ H&�[« ™¾‚JT"" v®HT ከQ�\ ÔeuI ±+Ô‚ OካከJ vÅ‡ነ| ¹QRoo 
¼« ¹“« M³x ¹OÊO]¼«� y{ ¹¼± vOG‹– eHÅFነ| H™&|¿å¼ M³x HRe[Ã| 
OUከ` T�Jw|– TØ H›�~ ™ezR[‚ ¾G�J"" ¼ eHzwH Ó� ከÑ&±+ ¨À Ñ&±+ ›¹zwwc 
¹QEÀ«� ¹AÑ^‚�� BH�z�ª* ‚Ó` ከR�d| ›�pÖwH� RH| ™¾ÀHT"" v&¼�e v&¼�e– 
™�Å Zez“ ¹QGነ« ¹™&|¿å¼ M³x ²_– ¹¯H| Ñ#`e ¹®O| Jxe ›�ÀR¼Ñ”— ¹®HT ™mõ 
Ø�}‚ vAo ¹zÀÑñ Re[Í¬‚� vOØme ¼[ÒÓ×H#"" ¾F�� Ao ›¼¨o�– ¹AÑ^‚�� ‚Ó` 
OeR| ™�ÑõÓö�J� ¹^c# Ñ#Ã¾ ነ« vRH| v³T{ J�Jõ ™¾ÖvoT"" eHAÑ^‚� 
BH�z�ª* ‚Óa‚ ¼HO{ከ| ከR�d| ™�{v¾T"" ከpT�v| ®IR õ�¡‚ ™�JT"" ¹AÑ^‚�� 
BH�z�ª* ‚Óa‚ v±Hm,{ OJኩ HRe¨ÑÅ ›�{ÑIH�""  
ÇvÑxeR Æa ›¹zOካ’– ¹ኔR vj{ c« G� zÑ’È ›�ÀzwH«– vAÑ^‚� «eØ HQከcz%| Jº Jº 
‚Óa‚– v¹Ñ&±+« ¹QcÖ#| T¡�¼}‚ ¼« ›�ÀzHOÀ« ¹zH¼º �€«"" ›eካB� Ó� ª�«� vj{� 
T¡�¼| v™O²’% ™J{cvv|T"" v&{cxv|T ›�£ Û`f Oõ|E H&Ñ”H| ™Jz�JT"" ¹AÑ]z%� 
‚Óa‚ HOuuT� HOÒz`T ›eካB� ¹zÀ[Ñ#| Ø[}‚ BH# Ów€«� O|zªJ HRH| ™Jz�HT"" 
H™&|¿å¼ OW[{ª* ‚Óa‚ T¡�¼z% ¹úHz*ካ ‚Ó` OG‹� vzÑv&« OJኩ ™JzÖ+ነT"" Ó�²v+« ™H 
ከzwHT Oõ|K+ ™TÝ«� ›`TÍ HO¨eÅ� ከÓv# HRÅ[e ›cካB� ™Jz�HT"" v±&FT T¡�¼| 
¾OeIJ– Çv™¹\ Öw¾ ›¹zOካ’– v³�v# ¯Ø[| ›¹zOካ’– ¹›“« ‚Ó`R úH&z*ካ G� zÑ’È ›¼H 
¹Q¼Ñ#[O`O« `Axz“« M³x"" T�T ›�£� v¹Ñ&±+« ¨oz%� ›¹Övm ¹Qከcz« ¹³ናx ¯Ø[|T 
Gነ ™Jö ™Jö ¹Q{¹« ¹™¹`-�x[| OHª¨Ø vcxH# I¾ ¹Q¼eከ|H« Ñ#Ã| mIJ ›�ÃJGነ 
v&{¨oT– [Dx ከAÑ^‚� ¹R¾¨ÑÅv| OW[{ª*« T¡�¼| úHz*ካª* OG‹ ™H+ H&wJ ™¾‚JT"" 
¾F�� ²_ ¹T�ነd«— ›�À ™Âe ¡ez| pØ[� d¾G�– ™B�T ¾F�� T¡�¼| vQÑw z[Åz�– 
‚Ó^‚�� H™�Ä� HT� Ñ&±+«T v&G� HRe¨ÑÅ ±Hm,{ Oõ|E OïHÓ ¼Hx� OG‹� ›�ÀÑ� 
HReÑ�±x ነ«"" ¹™&|¿å¼� ¹úHz*ካ OÅ[¡ ¹Qp×Ö\| ¡õH:‚ BH#– HAÑ^‚� BH�z�ª* ‚Óa‚ 
ªነ“¬€% T¡�¼}‚ ›eከG‹ Å[e– [AxT Gነ vj{– OD¾Tነ|T Gነ Å‡ነ|– ¨À‰I Oo[|T ¾B� 
JO� ከTÅ[-™&|¿å¼ H&¨ÑÅ m`} H&m[ïT ™¾‚JT"" ¹T¯^w«¼� ‚a{T Gነ– ¹TÓw[ cነ¾ 
Å`Ï}‚ Tíª|– ¹®HT ™mõ ¹Ñ�±x zuR| xÅ`– ¨¾T ÀÓU O�ÓY{ª* ¼JG‹ Å`Ï}‚ ÒÒ{ 
H‚Ó^‚� BH# ±Im* OõzE ¼eÑ’%J�J xH� RO� m`} OO’|T ¹Hx�T"" x±#¬€% v‚Ó^‚� I¾ 
¹QነÓÁ� v±Hm,{«T ¹QÔÁ� �€«"" BH#T |Öo- ™eï‚¬‚� ¹|ኩ[| ™o×Þ‚�� ¹Q¼ez%� 
�€«""H™�Å ነì M³x ÀÓU– ¹c«� ›Ï ከR¹| ¹vHÖ oeT ¹Qcx`� ›�À ›d| ¹QóÏ ነÑ` 
¹HT"" v«à `Ã{� Tíª| ¼ÀÑ– ¹vHëÑ AÑ` ›eካB� O�\� Re{¨e ¾€Ó[�J"" T�Jw| 
™X OÓv#� xH: ከOHO�– ™X RØOÅ� ™ezT\� RHz% ›^e� HO�J ¹Q[Ã xJD| 
OG‹� zÑ�³v�–OW[{ª* ¹™Ñ²³ ‚Ó^‚�� ካJï{� ¨¾T– wH« ±Ä BH# zÖoT�– 
¹^d‚�� ‚Ó` HOõ{| {Øm� ካJzነd�– ¹JO� ™m%RÃ‚�� ¾±� x�ከ^z| Odm*¼ 
OdHm*¼ ከOG� ™Jï� H‚Ó^‚� ±Im* OõzE ™�O×T"" ¹¡õH ±O�‚� M³x ¹QO±ነ«– 
¹QÑOz«– ¹QÑOÑO«– ¹QHካ«� ¹Qï[À«– v‹a À[Í« ¯ÅÑ|– vT×ኔ Axz% 
OÀ`Ê|– vd¾�e� z,¡�H:Ï« TØm| ›�Ï wHï {]ኩ Ñ�ነ| x� ™¾ÀHT""   
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¨¾T v¯ÅS« `³Rኔ ™¾ÀHT""  
 
¹wH Ze| j ±O� {]¡ wHv+}‚ OG�‚� x�– HD¼ ™�À“« T¯z-®O| HQ�` M³x 
Oeï`| ¾ÖoO�J xH� RO� ›�€Ñ^H�"" ³ን| ®HR‚� eH™Åª Ù`ነ|� ÅJ— 
eHR¾Û« ¨[^� Øn|– eH†¾H YIc+ àp� eHO�ÓYz% †¾HR`¼T àõÛó� õ`Ö×– 
eH«à ×Jn Ñxነ|–¨¾T ¼� ¹{ÑH� |«JÅ ™IÓwx vOz€| ¨±z H‚Óa�‚� BH# 
cvx� RÖ¹m*¼ ›¹ïHÓ� O�` ™¾Ñw�T"" ¹²_« |«JÅ ¹^c#� ¹¨o| ‚Ó` Oõ{| 
†Iòነ|T ÓÄ{T ›�ÃHv| ካJzÑነ±v– ¼Hï«� ›¹z€� x� vOÑ’|� |ÓJ�T vOhj 
H™&|¿ã¼ ‚Ó` Oõ|K+ ™�O×T"" vÅ`Ñ&{€« ›¼ï\� ›¹ï\ ከ™&|¿å¼ Oï`ÖØ 
¼Hw€« ¨¼ኔ¬€% ›�Ï ¹™&|¿å¼ M³x H&G� ™¾‚JT"" ™¾Ñw«TT""  
 
FJ«�«� v¾ó ¹²_ 36 ®O| ¼¨Ê« ™&M™ø– HAÑ^‚� ‚Ó` ከከ�ï` OTÖ× wiÑ`– 
Ö�¡a Oe^|� «Ö+| ReO±Ñx ™Hx� xH: ¼T�J"" vOG‹T– ø`z*«–H™&|¿å¼ AÑ^ª* 
À‡�ነ|� H±+Ô„T ØoT� ¡x` c&J ™¾ከõH# OYª¯ ›�ÀከïH ›�£�e ¹Q{ÑJH| 
¹™&|¿å¼ M³x m`}– ÖI}€%T v&G‹ d¾¨Á vÓÅ ¹QmvH#| {]ካª* Do ነ«"" ²_T v&G� 
¹BH#T ¹úHz*ካ Å`Ï}‚ zJ¯¢ HOõ|K+« eኬ| O{ÑJ ›�Ì eJ ‚Ó` R«^| x� H&G� 
™¾ÑwT xH: ™&M™ø ¼T�J"" ¾FT vOG‹–H‚Ó^‚� O¨ÑÅ oÅQ¼ ካJcÖነ«– xH:T 
›c#� HRe¨ÑÅ ካJz[w[x� HT� Ñ#Ã¾ ›�ÀT�zwv` HO[Ã| ¼e€Ó[�J"" ›“ ›¢ 
`Axz•‚ ነ�– {`±�JT"" ÅG‚T ነ�"" F¾¨{‚� BH# v`Ã{– vxÅ`� vTíª¯| ±#]¼ 
¼ÖነÖነ ነ«"" vj{� Å‡ነ|– ‰Im`ነ|� O†¾Tነ| ¹xK+^ª* Ñí{‚� O{¨m*¼ OG‹� 
®HT ካ¨m« ከ™`w ®O{| ¹QpÖ` ¯ÅS ™eO³Óv�J"" ™B�T ›¢ vRepÖ` I¾ ነ�"" 
¹Ož^ ¯ÅS RepÖ\� ™m%O� ™Âe ¹x\‡ zeó ^¯¾� ™o×Þ HRT×| ™Âe T¯^õ 
O¡ï| ¼Hx� ¾OeH�J"" Û`f cR¾-TÅ\ ካJzÀóx� vezm`– ¾F� RÅ[Ó ¹Qdነ� 
±+Ô‚ ™¾ÀH�T"" T¡�¼z%T ከR�T vò| ¹^d‚� òÀJ– YነéBõ– ¹F�ì Y^� ¹O�ÓY| 
™ezÃÀ` ¹ነv[� ±+Ô‚ vOG�‚� ነ«"" Ç¹OÊO]¼¬€% ¹OÛ[i ¾G�H#È ካJzwJ� vezm`– 
H+I« v&m`– ¨À D¼ ™�À“« ¡õH-±O� OÓw{‚�� ™«m�– xK+^ª*� ÄU¡^c&¼ª* 
™ezÃÀ` HOOY[| ከ™B‹ oÅO-³ÓÊ| HRÅ[Ó Oc�Ã| ¾�`x�J"" Ç™&|¿å¼ {ví‡ 
›Àª*† Av T¯^x¼«¼�È ¹QwJx�� Të| RepT ™Hx�"" v±&F T|¡ Ó� ™&|¿å¼ v^g 
›¹zROነ‚–›Ð„�� †¾I;� ¨À¨�´„– R¯Å‘– ¨Àከ`c-TÅ` †x~ O±`Ò| ™Hw|"" 
H|Ñ#‡ W^z“ M³x ÀÓU ¾F ከwÅ ™¾G�T"" H+I H+I«� HÑ&±+« ›�z¨«�– ²_ ከRነ“«T 
Ñ#Ã¾ vvHÖ oÅQ¼ J�cÖ« ¹QÑw�– ¹¯H| Ñ#`e� ¹®O| Jxe BH#T ±+Ò ¹Q¼Ñ”v|� 
R[ÒÑØ ›�ÀGነ R�T H&ነÓ[� ™¾ÑwT"" ™�Å AÑ` ከBH# vò| RÅ[Ó ¼Hv|– v`Ax 
T¡�¼| ›�ÀoÖJ ¹Q[Óñ|� ±+Ô‚ RÃ� ነ«"" [Ax� Öኔ Ñ&±+ ¹R¾cÖ# ™ÀÑ“ ÖI}‚ 
OG�€«� H›“ ™&|¿å¼«¼� R�T ™e{ªj H&ነÓ[� ¹Q¼eïJÑ� ™¾OeH�T"" ¾F�� 
HRÅ[Ó ÀÓU– ›�Â¼« vT•|� v±ïmÀ ¹QG� ™¾ÀHT"" HAÑ` ™dv&– H¨Ñ� zp`u]– 
H{]¡ m�®& ¹Gነ xE^ª* O�ÓY| ›�ÂO× ¼eïJÒJ"" ¾F ›eካB� ¹HT"" xE^ª* zJ¯¢� 
^¯¾ ¼H« O�ÓY| ¹I|T ²_ ™&|¿å¼"" ከTኒJ¡ Óv& OjÔ ¹zmOÖ« Öwx xE[z“ 
v#Å�– H™&|¿å¼ xE^ª* ØoT ›�ÃJpO– ¹17 ®O{| zÓw\� w‡`º ™[ÒÓÖªJ"" 
™ï×Ö\� ¯ÅÑz%– ™B�T ¹Q�`v| M¾¨z%– H™&|¿å¼� HM³y„ Øó| ›�Ï JR| 
›�ÃJGነ R�T ±+Ò ¹QÖ^Ö` wHOG‹– v±&¼ I¾ Ñ&±+«� ¹Q¼Öó ™&|¿å¼ª* H&�` 
™¾‚JT። BH#T ¨À Oõ|E«� ¨¼ኔ� HRe¨ÑÅ– xH:T ከ¨¼ኔ v‰I H&G� eHQÑw« 
xK+^ª* Ñ#Ã¾ I¾ |ኩ[| RÅ[Ó ›�ÀQÑw« BH#T ¹zeRRv| ¾OeIJ"" ¾F ÀÓU– 
¹Oõ|E« õHÒ ¹OÊO]¼ `TÍ eHQG� ¹QÀÑõ� ¹Qv[{{ «"" H±&F zÓw` vOÊO]¼ 
À[Í †Iòነz%� zÓw\ ¹z×Hv| ¨¼ኔ�– ¼HR¨I¨J ™e¨ÓÆ vÄ¡^c&¼ª* Y`®| HOzካ| 
p`Ù ¹zነd« ¹úHz*ካ †¾J x� ነ« "" ¹¯H| Ñ#`e ¹®O| Jxe– xH:T OÖÑ&¼ ÔÐ HOmJ-
ve vÓÅ– HM³x– HAÑ`� H¨Ñ� ¹Q¼ex O�ÓY| OuuT ™Hv|""  

6 
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¾F�� HReÑ’| ¹BH#T ±+Ò ®¾ነz“� ¹Ó�w`-mÀT ™Í�Ã OG� ™Hv| xH� ›�T�J�"" 
z¨ÀÀT zÖI– ¹AÑ^‚� BH�z�ª* ‚Ó` ¹Q¼ÖነØነ« v™O²’%% vúHz*ካ ±#]¼ ›�ÀGነ 
d¾{HT ¹zï{ ከGነ «H: ™ÅbJ"" ¹úH&zካ ‚Ó` c&wJ– ¹™&|¿å¼� ¹úH&z*ካ YJ×� 
¹¼±« ¡õJ– ¹‚Ó\ BH# O�e®+� vÓTw` mÀTT zÖ¼m*« ›`c# ነ« RH{‚� ነ«"" 
zÖ¼m*ነz%T ‚Ó` ï×]« ›`c# ›^c# OG‹� ›¼¨m– Oõ|E HOïHÓ À�{ v&e vOG‹ 
ነ«"" ¹™�Å AÑ` O�ÓY|– ™ezÃÅ[ªHB HQH« M³x– HM¾¨z% – RH| H‹a«– 
HÀ‡�ነz%– HÖ+�«– H|TM`z%– HJRz%— H¯ÅÑz%– ¨±z †Iòነ|� ÓÄ{ ›�ÃHv| ካI¨m� 
ÓÄ{«�T ካJz¨× vYJ×� I¾ ¹Qp¾v| ™�Ã‚T T¡�¼| ™¾�[«T"" O«[Å ™Hv|"" 
vÓÅT Gነ v«Å"" v™&|¿å¼ {]¡ ÀÓU O�ÓY| v«Å ከYJ×‹ ¹¨[Àv| Ñ&±+ ™J{¹T"" 
vÓÅ ›¹O× vÓÅ ከO«[Å vezm`!  
 
¹O�ÓY| Oc¹T HM³x ØoT ›�Ï– ¹zÑIv&Ùj H&G� ™¾‚JT"" ¹úHz*ካ ‚Ó` ÀÓU c«-
W^j ነ«"" c«-W^j ‚Ó` ¹Qï{« ÀÓU v^c# ‚Ó\� vïÖ[« vc«¹« ነ«"" ¹AÑ^‚� 
BH�z�ª* ‚Ó`– ¨×T ¨[À ¹úH&z*ካ ‚Ó` ነ« ¹QwH«T v±&F [ÑÅ ነ«""  

H™�ÄT HBH+T ከ‚Ó` RØ ›�Å�¨×– ከ‚Ó` ™[�u Ñxz� ›�Å�Roo ¼À[Ñ�� ¾F� 
±[“� Oc] ™[Oኔ ¹¨¼ኔ ™Ñ²³ v|ÓJ Re¨ÑÅ ™Hx�"" H+I Oõ|E ከ}T ¹HT"" ከBH# vò| 
vAÑ^‚� WIT H&O× ÓÅ ¾IJ"" ከ±&¼T ¹OÊO]¼« ™Ê�Ã‚� M³w‚� v&¼�e ¹¯H| 
Ñ#`c#�� ¹®O| Jxc#� ¹Q¼Ñ”v|� Bኔ{ v™e€£¾ RO�€| H&G� ¾ÑwJ"" ®O| ™Jö 
®O| c&zካ ከOከ^ ¨À wc ¹Oከ^ Bኔ{ ±+Ò‚� ¹QጓÕ³v|� ¡ez| H™�ÄT HBH+T 
Re¨ÑÅ ™Hx� xH� p`Ö� vOነd| ¹AÑ^‚�� ¹Øó| CÀ| RepT ™Hx�"" BI‚�T 
vOzwv`!!!!  
 
 
 

²_ v™&|¿å¼ «eØ vQH&¿�‚ ¹QpÖ\ ±+Ô‚ v`Ax ¾[ÓóH#"" ከÅ‡ነz%� ከ[Dv# ¡ó| ¹zነd 
²_ v™Âe ™vw ™�Å c« [Av#� HRe{Ñe ™�Å Ñ#`i |^ò v™�Å x` ›¹Ñ² ›�ÀqQmTe 
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ሴናተር ባራክ Oባማ መመረጡንስ ይመረጡ፤ ለEኛ ግን ያው “በገሌ ነው” 
 

ከምሕረት ሰጠኝ 
 
ሴናተር ባራክ Oባማ የመጀመሪያው ጥቁር የAሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው ቢመረጡ ታላቅ ታሪካዊ ሁኔታ Eንደሚሆን 
Aይጠረጠርም። Aሜሪካ ውስጥ ለዘመናት በጥቁሮች ዘር ላይ ከባርነት Aንስቶ ከፍተኛ ጭቆና፣Aድልዎና ንቀት Eንዲሁም 
በርካታ IሰብAዊና ዘግናኝ በደሎች ሲፈጸሙባቸው የቆዩ በመሆኑ፤Aሜሪካ ውስጥ ከጥቁሮች ዘር የወጣ ሰው ፕሬዝዳንት 
ሆኖ ለመመረጥ ከቻለ፤Aሜሪካ ውስጥ የነጭ የበላይነት Eየተፋቀ መሄዱንና Aገሪቱ ለሁሉም ዘሮች Eኩል Eድል የምትሰጥ 
መሆኗን የሚያመላክት ሊሆን ይችላል፡፡ ሌላው ቀርቶ ሴናተር Oባማ የፕሬዝዳንት ክሊንተንን መረብ መበጣጠስ 
መቻላቸውና በAጭር ጊዜ ውስጥ በብሔራዊ ደረጃ ታዋቂነትና ተወዳጅነትን በማግኘት በዲሞክራቲኩ ፓርቲ 
ለፕሬዝዳንትነት መታጨት መቻላቸው ብቻ ትልቅ Eንድምታ ያለውና ለወደፊቱም Aሜሪካ ውስጥ ለሚኖሩ ጥቁሮችና 
ሌሎች Aናሳ በመባል ለሚጠሩት ህዝቦች ፋና ወጊ Eንደሚሆንላቸው መገንዘብ ይቻላል። 
 
ሴናተር ባራክ Oባማ ለስምንት ዓመታት በፕሬዝዳንት ቡሽ መስተዳድር የወደቀውን የAገሪቱን Iኮኖሚ ሊያሻሽሉ የሚችሉ 
Eርምጃዎችን Eንደሚወስዱና Aገሪቱ በዓለም Aቀፍ ግንኙነትዋ የደረሰባትን ጥላቻ ሊያስተካክሉ Eንደሚችሉ ይጠበቃል። 
ሴናተር Oባማ የውጭ ፖሊሲን በተመለከተ ግጭቶችን በውይይትና በድርድር Eንዲፈቱ Eንደሚያደርጉና Aሜሪካ 
ከመፈራት ይልቅ በመወደድ ላይ የተመረካዘ የውጭ ፖሊሲ ይኖራታል በማለት በተደጋጋሚ ተናግረዋል። በመሆኑም 
በAሜሪካ የውጭ ግንኙነት Aፈጻጸም ላይ ለውጥ ሊመጣ Eንደሚችልና ፕሬዝዳንት ቡሽ ከAንዳንድ Aገሮች ጋር የፈጠሩት 
Aላስፈላጊ ውጥረት ሊረግብ Eንደሚችልም ይጠበቃል። 
 
በAሜሪካ ውስጥ የሚካሄደው የፕሬዝዳንት ምርጫ ውድድር የበርካታ Iትዮጵያዊያንም ቀልብ የሳበ ጉዳይ Eንደሆነ 
ይታወቃል። ለዚህም ዋናው ምክንያት ሴናተር Oባማ ፕሬዝዳንት ሆነው ቢመረጡ፣ የAሜሪካ የውጭ ፖሊሲ Iትዮጵያን 
በተመለከተ ሊለወጥ ይችል ይሆናል ከሚል Aምነት የመነጨ ነው። ሆኖም የሴናተር Oባማ የውጭ ፖሊሲ የAፍሪካ Aህጉርና 
በተለይም Iትዮጵያን በተመለከተ ያራምዱታል ተብሎ ሊገመት የሚችለውን በጥንቃቄ ብንመረምር የምናገኘው ውጤት 
ብዙዎች Aገር ወዳድ Iትዮጵያውያን በስሜትና በጉጉት ከምንጠብቀው ጋር የሚጣጣም Aይመስልም። ይህንንም ከዚህ 
በታች በዝርዝር Eንመልከት፣ 
 
1. ሴናተር Oባማም ሆኑ ከEርሳቸው ጋር Aብረው ለምርጫ ዘመቻው የሚንቀሳቀሱት ባልደረቦቻቸው የውጭ ፖሊሲን 
በተመለከተ ከAፍሪካ ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት ሊያመጡ ያቀዱትን ለውጥ በተጨባጭ ሁኔታ ይፋ Aላደረጉትም። 
Eንደውም Eስከ Aሁን ባለው መረጃ መሠረት የAፍሪካ Aህጉርን በተመለከተ የዳርፉር ግጭትንና በደፈናው ድህነትን 
መቀነስና በሽታዎችን ማጥፋት ከሚል በስተቀር በፖሊሲ ደረጃ የተቀመጠ ከሴናተር Oባማ Aካባቢ የመጣ ምንም ዓይነት 
ፍንጭ የለም። ይህንንም የሴናተሩን ድረ-ገፅ በመመልከት ለማረጋገጥ ይቻላል። ከዚህም በመነሳት ሴናተሩ ከበፊቶቹ 
ፕሪዝዳንቶች የተለየ ለAህጉሩ የሚጠቀም ተግባር ይፈጽማሉ ብሎ ለመገመትAያስችልም። 
 
2. ሴናተር Oባማ ያቀዱትን የውጭ ፖሊሲ ብንመለከት ለምሳሌ ሽብር ፈጠራ መዋጋትን በተመለከተ የEርሳቸው 
መስተዳድር በAፍጋኒስታንና በሌሎች Aገሮች ውስጥ የሚካሄደውን ዘመቻ በተጠናከረ ሁኔታ Eንደሚቀጥሉበት 
Aስታውቀዋል። በመሆኑም Aሜሪካ በሽብር ፈጣሪዎች ላይ የከፈተችው ጦርነት ብቻዋን ተዋግታ ለማሸነፍ የምትችለው 
ዓይነት ጦርነት ስላይደለ በAጋዥነት ከEርሷ ጋር የተሳተፉት ወዳጆቿ ጋር ያላትን ግንኙነትን ትቀጥልበታለች ማለት ነው። 
ይህም በዚህ ጦርነት ላይ ከተሳተፉ Aምባገነንና ፈላጭ ቆራጭ Aገዛዞችም ጋር ይካሄዱ የነበሩ ግንኙነቶች ይቀጥላሉ ማለት 
ነው። ይህ ለጥቅም ሲባል ከAምባገነን Aገሮች ጋር የሚካሄድ ወዳጅነት Aሜሪካ ውስጥ የተለመደና በተደጋጋሚ 
በዲሞክራቲክም ሆነ በሪፐብሊካን መስተዳደሮች ተግባራዊ ሲሆን የኖረ ነው። ከቀዝቃዛው ጦርነት ፍፃሜ ወዲህ Eንኳን 
በፕሬዝዳንት ክሊንተን የተሰራበት ሲሆን Aሁንም በፕሬዝዳንት ቡሽ በስፋት Eየተሰራበት ይገኛል። 
 
Aሜሪካ ከወያኔዎች የምትፈልገው ጥቅም Eስካለ ድረስ ማንኛውም ዲሞክራቲክም ሆነ ሪፐብሊካን ፐሬዝዳንት ቢመረጥ 
ግንኙነቱ ሳይለወጥ መቀጠሉ Aይቀርም። ይህንን በዲሞክራቲኩ ፕሬዝዳንት ክሊንተን ጊዜ Aንዴት ይካሄድ Eንደነበር ወደ 
ኋላ መለስ ብለን ብንቃኝ፣ ሴናተር Oባማም ሊያካሄዱት ካቀዱት ጋር ያለውን መስተጋብር ሊያሳየን ይችላል። ፕሬዝዳንት 
ክሊንተን Eንደ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ የውጭ ፖሊሲያቸው በፀረ ሽብርፈጣሪነት ላይ ያነጣጠረም Eንኳ ባይሆን፣ ለምሳሌ 
የሱዳንን መንግሥት ለመገልበጥ የAገሪቱን ገዥ ፓርቲ የሆነውን “ብሔራዊ Eስላማዊ ግንባር” በሽብር ፈጣሪነት በመፈረጅ 
በተቀነባበረው ሴራ የሱዳን Aጎራባች የሆኑና የራሳቸው የሆነ ችግር ከሱዳን ጋር የነበረባቸውን ሶስት ከወንበዴነት ወደ 
መንግሥታትነት የተሸጋገሩ የIሳያስ፣የመለስና የሙሴቬኒ (ዩጋንዳ) Aገዛዞችን በAንድ ቡድን ውስጥ Aሰባስበው Eርዳታ 
በመስጠት መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ Eንደሚባለው “የAዲስ ትውልድ መሪዎች“ (New Generation of Leaders) የሚል 
ስም በመስጠት ሲንቀሳቀሱ Eንደነበር Aይዘነጋም።  
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ይህ ቡድን ወያኔና ሻቢያ ሲዋጉ ሊፈርስ በቅቷል። Eንደውም ሻቢያና ወያኔ ሱዳንን በጦርነቱ Eንድትረዳቸው በየፊናቸው 
መለማመጣቸው የፕሬዝዳንት ክሊንተን ፖሊሲ በAሳፋሪነት Eንዲከሽፍና Eንዲመክን Aድርጎታል። የፕሬዝዳንት 
ክሊንተን መስተዳድር ምንም Eንኳ ለወያኔና ሻቢያ ቀለብ ሰፋሪ የነበረ ቢሆንም Eነዚህ ከዓለም በድህነት በAንደኛ ተርታ 
የሚገኙና ህዝባቸውን ለመመገብ Eንኳ የተሳናቸው Aገሮች ዓላማና ምክንያትና ለሌለው ጦርነት በርካታ ገንዘብ ሲያፈሱና 
የጦር መሳሪያ ከውጭ በገፍ ሲሸምቱ ጦርነቱ Eንዳይጀመር ለማድረግና ከተጀመረም በኋላ በመቶ ሽህ የሚቆጠሩ ሰዎችን 
ሕይወት ሳይቀጥፍ ለማስቆም Aልቻሉም ነበር። መለስና Iሳያስም በዚሁ ጊዜ Eርስ በርሳቸው በAምባገነንነት በመወጋገዝ 
ከAሜሪካ የበለጠ ተወዳጅነት ለማግኘት ሲወራጩ የነበረበት ጊዜ ነበር። 
 
የፕሬዝዳንት ክሊንተን መስተዳድር Eነዚህ ለAብነት ያህል Eዚህ የተጠቀሱ የIሳያስ፣የመለስና ሙሴቬኒ Aምባገነን 
Aገዛዞች ከረዥም ጊዜ ጦርነት በኋላ ሥልጣን ላይ Eንደወጡና ጫካ በነበሩበት ጊዜ ለበርካታ የAገራቸው ንጹሃን ዜጎች 
ሰቆቃ፣Eልቂት፣ንብረት ዘረፋና ውድመት Eንዲሁም ለሌሎች ከፍተኛ ወንጀሎች ተጠያቂ መሆናቸውና ሥልጣን ኮርቻ ላይ 
ከተፈናጠጡም በኃላ “ድመት መንኩሳ Aመሏን Aትረሳ” Aንደሚባለው የዲሞክራሲ መብቶችን በመርገጥ፣የሰብዓዊ 
መብቶችን በማፈን ህዝባቸው ላይ ሳንጃ ወድረው የሚገዙ መሆናቸው በስፋት Eየታወቀ ከሌሎች የተሻለ ሁኔታ ውስጥ 
ከሚገኙ Aገሮች ተለይተው ለወጃጅነት ተመርጠዋል። ዲሞክራቱ ፕሬዝዳንት ክሊንተን ሲያወድሷቸው የነበሩት Eነዚህ 
Aገዛዞች ከበርካታ የAፍሪካ ገዥዎች በበለጠ Aፋኝ፣ Aምባገነንና ሰብዓዊ መብት ረጋጭ ቢሆኑም Aገሮቹ ከሚሰጡት ጥቅም 
Aኳያ ሁኔታው ተገልብጦ የAሜሪካ የጥብቅ ወዳጅ ሆነው የወታደራዊ፣Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊና ሌሎችንም Eርዳታ 
ከAሜሪካን ይሰጣቸው ነበር። 
 
ከላይ የተመለከተው የAሜሪካ የውጭ ፖሊሲ Aፈፃም የተለያየ ገፅታና መልክ ቢኖረውም Aዲስ ግን Aይደለም። ይህ Aሰራር 
“ብሔራዊ ጥቅም” በመባል ይታወቃል። የAሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ተብሎ በሌሎች Aገሮች ላይ በተለያዩ ስልቶች ተፈፃሚ 
የሚሆኑ ፖሊሲዎች በዲሞክራቲኩም ሆነ በሪፐብሊካን መስተዳድሮች ሲሰራባቸው የኖሩና ተቀባይነት ያገኙ Aሰራሮች 
ናቸው።ማንኛውም Aገር ትልቅም ሆነ ትንሽ የራሱ የሆነ ብሔራዊ ጥቅም Aለው። ብሔራዊ ጥቅም በAገሮች መካከል ባለ 
ግንኙነት ውስጥ Aብይ ቦታ የሚይዝ ነው። Eያንዳንዱ Aገር ብሔራዊ ጥቅሞቹን ለማስጠበቅ የሚያራምደው ፖሊሲ 
በወታደራዊ፣በንግድ፣በባህልና በሌሎችም መስኮች የሚጸባረቅ ነው። ዲሞክራሲያዊ የሆነ የመንግሥት Aወቃር ያላቸው 
ለምሳሌ Eንደ Aሜሪካ፣ Eንግሊዝ፣ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ህንድ የመሳሰሉትና Eንዲሁም Aምባገነን መንግስታት Eንደ ቻይና፣ 
የመሳሰሉት ከሌሎች Aገሮች ጋር ባላቸው ግንኙነት የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ጥረት ሲያደርጉ ይታያሉ። 
ስለሆነም ለብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማሟላት Aገሮች ከፍተኛ Eንቅስቃሴና ጥረት ያደርጋሉ። Aገሮች ብሔራዊ ጥቅማቸውን 
ለማስከበር በሚል ሽፋን በሌሎች Aገሮች ላይ Iሰብዓዊና ህገወጥ ድርጊቶችን ፈጽመዋል። ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ 
በሚል ምክንያት በርካታ Aገሮች ውስጥ በተለያዩ ጊዜዎች ህጋዊ መንግሥታት ተገልብጠዋል፣ በህዝብ የተመረጡ መሪዎች 
ተገድለዋል፣ንጽሃን ዜጎች ተጨፍጭፈዋል፣ምርጫዎች ተጭበርብረዋል፣ የIኮኖሚ Aሻጥሮች 
ተፈጽመዋል፣ የሰብዓዊ መብቶች ተገፈዋል Eንዲሁም ሌሎች ተመሳሳይ ድርጊቶች ተደርገዋል። 
 
በዓለም ላይ Eንደ Aገር ብሔራዊ ጥቅም የሌላት Aገር Iትዮጵያ ብቻ ነች። Eንደሚታወቀው Iትዮጵያ ውስጥ Aሁን ያለው 
Aገዛዝ የAገር ሉዓላዊነትና የግዛት Aንድነትን የማያስከብር Eንዲሁም የህዝቡን Aንድነትና ደህንነት የማያስጠብቅ በጠባብ 
የጎሳ ጥቅም ናላው የዞረ የቅጥረኞች ቡድን የሆነው ወያኔ ነው። ወያኔ በIትዮጵያ Aገራዊ ልEልና ላይ Aምጾ ነፍጥ በማንሳት 
ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ የሚገኝ ከመሆኑም በላይ Aገሪቱን በጎሳ ከፋፍሎ፣Aዳክሞና በረሃብ Eየቆላ በመግዛት ላይ ያለና 
ከሥልጣን በሚወገድ ጊዜ Aገሪቱን በታትኖ ወደተነሳበት መንደር ለመወተፍ ዝግጅቱን Aጠናቆ ጊዜውን በመጠበቅ ላይ 
የሚገኝው የትግራይ የገዥ መደብ ነው። ይህ የገዥ መደብ ለጠባብ የጎሳ ጥቅም ማስገኛና በሥልጣን ላይ ተፈናጦ ለመኖር 
የAገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ሥልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለሌሎች Aሳልፎ በመስጠት ላይ የሚገኝና ምንም ዓይነት 
ብሔራዊ ስሜት፣ተቆርቋሪነትና Aመለካከት የሌለው የቀጣሪዎቹን ጥቅም ለማስከበር የቆመ የነፍሰ ገዳዮች ጥርቅም ነው። 
 
Aሜሪካ “በሽብር” ላይ የከፈተችው ጦርነት በቀላሉና በተወሰነ ጊዜ ያልቃል ተብሎ ሊገመት የሚችል ስላይደለና Eንደነ 
መለስ ዜናዊ ዓይነት Eራሳቸውን Eንደ ሸቀጥ ለሽያጭ ያቀረቡና “ሳይጠሯቸው Aቤት፣ ሳይልኳቸው ወዴት” የሚሉ ሰው 
ሆነው ተፈጥረው Eነሱ ግን በውሻነት ጌቶቻቸውን ለማስደሰት ጭራቸውን የሚቆሉ፣ ህዝባቸውንበጠላትነት ፈርጀው ከባEዳን 
Eርጥባን በመቃረም በስልጣን ኮርቻ ላይ ተፈናጠው ለመቆየት የሚቅበዘበዙ ነፈሰበላዎች Eስካሉ ድረስና ዲሞክራሲያዊ 
የሚባሉ Aገሮች Aሜሪካንን ጭምር Eንደነዚህ ዓይነት ታዛዦች መኖራቸውን ስለሚፈለጉና Eንዲኖሩም ስለሚያደርጉ፤ 
ሴናተር Oባማም ከዚህ ለዘመናት ሲሰራበት ከቆየ Aሰራር ውጭ ይወጣሉ ብሎ ለመገመት Aይቻልም። ሴናተር Oባማ 
በሽብር ላይ በመካሄድ ላይ ባለው ጦርነት ከEነ መለስ ዜናዊ ዓይነትነፈሰ ገዳዮች የሚቀርብላቸውን የትብብር ጥሪ በደስታ 
የሚቀበሉ Eንጅ የEነሱን ማንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ከAምባገነኖች ጋር Aብሬ Aልሰራም በማለት Eነመለስ ዜናዊን 
ፊት ይነሳሉ ማለት ከEውነታ ውጭ መሆን ነው። 
 
E.A.A. በOክቶቨር 2008 “የሰብዓዊ መብት ተመልካች” (Human Rights Watch) የተባለው የሰብዓዊ መብት ተካራካሪ 
ድርጅት ባወጣው ሪፖርት ከዩናይትድ ስቴትስ፣Eንግሊዝና ካናዳ ጨምሮ ከ18 Aገሮች የመጡ ቁጥራቸው 150 የሚሆኑ  
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የተነገረው የዛሬ 112 ዓመት  
የAድዋ ድል ሕያውነት፣ 
ክብርን ሰጥተው፣  
ክብር ላጎናፀፉን Eሰኪ Eንዘክራቸው። 
Aንስተን ታሪካቸውን 

  
ኋ 
     ስለ Aድዋ ድል ሲነሳ የዛሬን Aያድርገውና በተንሸዋረረ መነፅር ለመመልከት ከሚዳዳቸው ይሰውረን። 
Eውነተኛ  ታሪኩን በAግባቡ መመልከት ለAድዋና የድሉ ባለቤት ለሆነው Iትዮጵያዊና ለመላው ጥቁር ህዝብ ድል 
AርAያ፣    በቅኝ ገዢዎች ላይ የተገኘ ድል፣ Aፍሪካን በቅርጫ ለመከፋፈል E.ኤ.A በ1885 በርሊን ላይ የተካሄደው 
በርሊን Aክት Eየተባለ የሚታወቀው ኮንፈረስ ያጨናገፈ፣ ይህ Eቅድ በIትዮጵያ ላይ ተግባራዊ Eንዳይሆን 
በማድረግ ለAፍሪካውያን ተምሳሌት የተሆነበት፣ በተለይ ደግሞ Iትዮጵያዊያን ለነፃነት ያደረጉት ታላቅ ተጋድሎ 
በገሃድ የታየበት፣  ታሪካችን... Aድዋ ላይ የተሰራው ትንግርት በ1888ዓ.ም. 
 

Aዎ!  ከዛሬ 112 ዓመታት በፊት፣  በወርሃ የካቲት 
      ከቀን ቆጥሮ በሃያ ሦስት፣   የጊዮርጊስ Eለት 
      የጣሊያን ሠራዊት፣   ......  ድል የተመታበት 
      ለጥቁሮች የድል ብስራት፣ 
      የነፃነት ጎህ የፈነጠቀበት። 

 
112 ዓመታት ወደ ሃለ ተመልሰን  ስናስታውስ የIትዮጵያ ሕዝብ በወራሪው የIጣሊያን ጦር ላይ የተቀዳጀው 

ድል፣ AርAያነቱ ለመላው ጥቁር ሕዝቦች፣ ከቅኝ ገዥዎች ለመላቀቅ የተደረገውን Eየተደረገ ያለውን ትግል በር 
የከፈተ፣ ቅኝ ገዢዎች በጥቁር ሕዝቦች ሊሸነፉ Eንደሚችሉና ነፃነትን በትግል መጎናፀፍ Eንደሚቻል ጠንካራ 
መልEክት ያስተላለፈ። የድል ብስራት ሕያው ታሪክ በAድዋ ምድር ላይ 

Iትዮጵያ ለዘመናት የቆየ ታሪካዊ ህልውና ያላት ሀገር መሆኗን፣ ወራሪውን የባEድ ጦር Aሸንፋ ህልውናዋንና 
ነፃነቷን መጠበቋ፣ Iትዮጵያዊያን ሀገራችንን Aናስደፍርም ብለው ዘር፣ ጎሳ ሀይማኖት ሳይለዩ ተባብረው 
ለመስዋEትነት ዝግጁ በመሆን የወራሪውን ጦር በብርቱ ስለወጉት  የAድዋ ድል Aብይ መልEክቱ  

 
Eስከ Aፍንጫው ድረስ በዘመናዊ ጦር ታጅቦና በንጣቱ የበላይነት ተማምኖ የመጣውን የጣሊያን ወራሪ ጦር 

ኋላቀር ብሎ በናቀውና በተዘባነነበት ሕዝብ ለሽንፈት ያበቃው በጀግናዎቹ Iትዮጵያዊያን ታላቅ ተጋድሎ፣ 
መስዋEትነና ይመሩት በነበሩ Aስተዋይ መሪዎቹ መሆኑን ታሪክ ያስረዳል። Aፄ ምኒሊክ ለሕዝባቸው ያሰሙት 
የክተት Aዋጅ ይህን ይመስል ነበር   

      

“… Aሁንም Aገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት EግዚAብሔር የወሰነልንን 
ባሕር Aልፎ መጥቷል... በEግዚAብሔር ረዳትነት Aገሬን Aሳልፌ Aልሰጠውም። 
...ያገሬ ሰው...ጉልበት ያለህ በጉልበትህ Eርዳኝ።ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ 
ለሃይማኖትህ ስትል በፀሎት Eርዳኝ።...”  
 
     Iትዮጵያውያን Aርበኞች በAዝማቻቸው በንጉሠ ነገሥት Aፄ ምኒልክ Aማካይነት ሕያው ታሪክ ያስመዘገቡበት 
ዓድዋ። የIትዮጵያዊያን ድል ነበረ፣ ነውም። ምኒሊክ Aድዋና Iትዮጵያ በጥቁር ሕዝብ Aፍ በኩራት የሚጠቀሱ 
የነፃነትና የAርበኝነት ተጋድሎ ዋቢ ሁነው የተገኙት። 
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Eስረኞች ለሁለት ዓመታት ለፍርድ ሳይቀርቡ Iትዮጵያ ውስጥ በEስር ሲማቅቁ የቆዩ መሆናቸውን Aስታውቋል። Eነዚህ 
Eስረኞች ከAሜሪካ በመጡ መርማሪዎች ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑንና ሰቆቃም የተፈጸማባቸው Eንደሚገኙና 
ከነዚህም ሌላ ቁጥራቸው 22 የሚሆን የደረሱበት ያልታወቀ መሆናቸውን ገልጿል።መለስ ዜናዊ ከቡሽ መስተዳድር ጋር 
በማበር “የAፍሪካ ጓንታናሞ” በመክፈት ታማኝነቱን ለAሳዳሪዎቹ Aሳይቷል።ይህንንም በማድረግ Eሱ የሚፈጽመው 
ወንጀል ሳያንሰው ሌሎች Aገሪቷ ውስጥ ወንጀል Eንዲፈጽሙ በማድረግ Iትዩጵያ በጥቁር መዝገብ ላይ ስሟ Aወንዲሰፍር 
Aድርጓል። በመሆኑም Eንደዚህ ዓይነት “ሲጭኑበት Aነሰኝ ጨምሩልኝ” የሚል ታማኝ Aጋሰስ Eያለላቸው በሌላ በምንም 
ዓይነት Eንዲተካ Aያደርጉም። Aንደዚህ ዓይነቱን ወንጀልና Iሰብዓዊ ድርጊትስ መለስ ካልሰራላቸው ማን ሊሰራላቸው 
ይችላል? 
 
በEርግጥ ሲናተር Oባማ ለምሳሌ “የቀድሞ የፓኪስታን ፕሬዝዳንት ከነበሩት ከሙሻረፍ መሰሎች ጋር Aብሬ Aልሰራም 
ህዝቡን፣ መያዝ Aለብን” የመሳሰሉ ሃሳቦችን ሰንዝረዋል። ነገር ግን ይሄ ለምርጫ ውድድር ከሚነገር ጉንጭ Aልፋ የቅስቀሳ 
ዘዴ ያለፈ ስለማይሆንና በተግባርም ላይ ለማዋል የሚቻል ስላይደለ በዙ ሊባልበት Aይገባም። ስለሆነም በሽብር ፈጠራ ላይ 
የሚካሄደው ጦርነት ላይ “በወዶ ገብነት” (Coalition of the Willing) የተሰለፉት Eንደነመለስ ዜናዊ ያሉ ፈላጭ ቆራጮች 
በሚገዙት Aገር ውስጥ ምርጫ ሰርቀውና Aጭበርብረው ጉልበትና በማናለብኝነት ንፅሃን ዜጎችን Eየፈጁና በረሃብ Eየጨረሱ 
ስልጣን ላይ ቢቆዩ የሴናተር Oባማ መስተዳድር “Eናንተ Eጃችሁ በደም የተጨማለቀ Aራጆች ጋር Aብሬ Aልቆምም፣ 
የናንተንም ትብብር Aልፈልግም” የሚል ወኔ ይኖራቸዋል ብሎ መገመት በAገሮች መካካል ያሉ ግንኙነቶችን ካለመረዳት 
የሚመጣ ነው። 
 
Eንደውም ሴናተር Oባማ በብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች ላይ ለዝብተኛ ናቸው፤ Aገሪቱንም ከጥቃት ለመከላከል ልምዱና 
ብቃቱ የላቸውም፤ ተብለው ተብለው በተደጋጋሚ የተተቹበትን ወቀሳ ለማስቀየር Eንደሚፈልጉ ስለሚታመንና Eንዲሁም 
ከAራት ዓመታት በኋላም ለድጋሚ ምርጫ መወዳደራቸው ስለማይቀር Eራሳቸውን የAሜሪካ ብሔራዊ ድህንነት 
Aስከባሪነታቸው ለማሳየት Eነመለስን ተሸክመው ከመሄድ ሌላ Aማራጭ የላቸውም።ለዚህም Aንዱ ማስረጃ ሊሆን የሚችለው 
ሲናተር Oባማ ለIራቅ ጦርነት መታወጅ ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱት Aንዱ ከነበሩት ሪፐብሊካኑ ጄኔራል ኮሊን ፓወል ጋር 
የEርሳቸው መስተዳድር Aብሮ Eንደሚሰራ ማሳወቃቸው ነው። 
 
ምናልባት የOባማ Aስተዳደር Aንዳንድ ከዚህ በፊት የነበሩ መስተዳድሮች የተጠቀሙባቸውን የተሰለቹና የተነቃባቸውን 
ማስመሰያዎች መጠቀም ሊያቆሙ ይችላሉ። ለምሳሌ E.A.A. በ1997 Iትዮጵያ ውስጥ በተካሄደው ብሔራዊ ምርጫ ጊዜ 
Eንደታየው ትጥቅ ያልያዙና በሰላም ህገመንግስታዊ መብታቸውን ተጠቅመው “ምርጫ ተጭበረበረ፣ ድምፃችን ተሰረቀ” 
በማለት ተቃውሟቸውን የግለፁ በርካታ ቁጥር ያላቸው ንፁሃን ላይ የAጋዚ ጦር በAልሞ ተኳሾች Eየለቀመ በመፍጀት 
Aገሪቱን የደም Aውድማ ሲያደርጋት፤ የፕሬዝዳንት ቡሽ Eስቴት ዲፓርትመንት ወያኔን ጭፍጨፋውን Eንዲያቆምና 
የሕዝቡን ውሳኔ Eንዲያከብር በማድረግ ፈንታ በመገደልና በመሞት ላያ ያሉት ንፁሃን ላያ በማላገጥ “ሁሉም ወገኖች 
ማለትም በመገደል ላይ ያለው ህዝብ ጭምርና ወያኔ ሊታቀቡ ይገባል” የሚል Eጅግ Aሳዛኝ፣ የነሱንም ማንነት ያጋለጠ 
ለይስሙላ የተነገረ ፍሪቢስ መልEክት ያስተላልፉ Eንደነበር Eናስታውሳለን። Eንደዚህ ዓይነቱ ጭፍንና Eርቃኑን የቀረ 
ማደናገሪያ በግላጭ መስጠት በሴናተር Oባማ መሥተዳድር ሊቀር ይችል ይሆናል። 
 
3. ሌላው Eዚህ ላይ መጠቀስ ያለበት Aብይ ጉዳይ ከሴናተር Oባማ የምርጫ ቡድን ጋር በቅርብ በመንቀሳቀስ ላይ 
የሚገኙትን የዲሞክራቲክ ፓርቲው ከፍተኛ Aባላት በተለይም በውጭ ፖሊሲ ቀረጻ ላይ የተሳተፉትን ሰዎች ብንመለከት 
ብዙዎቹ ከዚህ በፊት በፕሬዝዳንት ክሊንተን መስተዳድር ጊዜ በከፍተኛ ሥልጣን ላይ የነበሩና Iትዮጵያን በተመለከተ 
የተዛባና የተወላገደ Aመለካከት ያላቸውና ለወያኔም ጭፍን ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩም ይገኙበታል። ሴናተር Oባማ Aዲስ 
ፖሊሲ ይዣለሁ ቢሉም የፖሊሲው ቀራፆች ያው የበፊቶቹ ሲሆኑ የፖሊሲው Aስፈፃሚዎችም Eነዚሁ ሰዎች Eንደሚሆኑ 
ይጠበቃል። ሴናተር Oባማ ከከበቧቸው Aማካሪዎቻቸው መካካል Aንድም Eንኳ ከሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች 
ወይም መንሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የመጣ ሰው Aልተመለከትንም። ከዚህም በተጨማሪ ሴናተር Oባማ የዲሞክራቲኩን 
ፓርቲ Eጩነታቸውን በተቀበሉብት ጊዜ ባደረጉት ንግግር “Aንድን ተግባር ተመሳሳይ ሰዎች በተደጋጋሚ Eየሰሩት የተለየ 
ለውጥ መጠበቅ ዘበት ነው” ብለው ከተናገሩትም ጋር Aሁን በማድረግ ላይ ያሉት የሚጣጣም Aይደለም። 
 
E.A.A. Oገስት 28 ቀን 2008 የዲሞክራቲክ ፓርቲው የፕሬዝዳንት Eጩውን በሚሰይምበት ጊዜ “የውጭ ፖሊሲ በOባማ 
መስተዳድር” (Foreign Policy in an Obama Administration) በሚል ርEስ በዴንቬር፣ኮሎራዶ ውስጥ የተካሄደው ጉባዔ 
ላይ የነበረውን ሁኔታ ብንመረምር የሴናተር Oባማን የውጭ ፖሊሲ Aፈጻጸም በሚገባ ያመለክታል። በዚህ ጉባዔ ላይ 
ከተሳተፉት ስድስት ግለሰቦች መካከል ሶስቱ በፕሬዝዳንት ክሊንተን መስተዳድር ጊዜ በከፍተኛ ሥልጣን ላይ የነበሩ ሲሆን 
Eነሱም ሚስተር Aንቶኒ ሌክ የብሔራዊ ድህንነት ምክር ቤት ዋና ኃላፊ የነበሩ፣ሚስ ሱዛን ራይስ ረዳት የEስቴት 
ዲፓርትመንት የAፍሪካ ጉዳይ ኃላፊ የነበሩ፣Eንዲሁም ሚስ ጌል ስሚዝ የብሔራዊ ድህንነት ምክር ቤት ከፍተኛ Aማካሪ 
የነበሩ ናቸው። ፕሬዝዳንት ክሊንተን ለስምንት ዓመታት በሥልጣን ላይ በነበሩበት E.A.A. ከ1993 Eስከ 2001 ድረስ 
ባለው ጊዜ ውስጥ ወያኔ Iትዮጵያ ውስጥ ይፈጽም የነበረውን የሰብዓዊ መብቶች ረገጣ፣ የዲሞክራሲ መብቶች Aፈና   
 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፬  ኅዳር ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 4  November  2008 

11 

 

በተለይም የንፁሃን ዜጎች ጭፍጨፋና ሌሎች በርካታ Iሰብዓዊ ድርጊቶች በመቃወም፤ ለወያኔ ከAሜሪካ የሚሰጠው 
Eርዳታ Eንዲቆም በAሜሪካ ውስጥ በተለያየ ከተሞች ውስጥ በርካታ ትEይንተ ሕዝቦች፣ሰላማዊ ሰልፎችና ሌሎችም 
Aግባብነት ያላቸው ወያኔን የማጋለጥ Eንቅስቃሴዎች በተደጋጋሚ የተካሄዱ መሆናቸው ይታወሳል። 
 
ሆኖም የስቴት ዲፓርትመንት ኃላፊዎች ይሰጡ የነበረው ምላሽ ሲጠቃለል የIትዮጵያ መንግሥት የብሔር ፌዴራላዊ 
ዲሞክራሲያዊ ሙከራ በማድረግ ላይ ስለሚገኝ፣ ሙከራው ስለመስራቱና Aለመስራቱ ለማወቅ ጊዜሊሰጣቸው ይገባል 
በማለት በህዝባችን ላይ በወያኔ የደረሰውን ፍጅትና Eልቂት Eንዲሁም ረሃብ፣Eርዛትና ስደት ሳይቆረቁራቸው በላቦራቶሪ 
ውስጥ Eንዳለ Aይጥ ሙከራ ሲካሄድብን ሆዳቸው Eያወቀ ዝም ብለው ከመመልከት Aልፈው ከፍተኛ Eርዳታ ለወያኔ 
ማጉረፋቸውን ቀጠሉበት። በወያኔ “ቤተሙከራ” ንፅሃን Iትዮጵያውያንን ለEልቂትና ለሰቆቃ መዳረጋቸውና የወያኔ 
“የክልል Aስተዳደር” ብዙዎችን ለከፍተኛ መፈናቀል የIኮኖም ኪሳራ Eንደዳረጋቸው በሚነገራቸው ጊዜ ሁኔታው ከደርግ 
ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ነው Eያሉ ሲያላግጡብን Eንደነበር ያታወሳል።ይህም ሁኔታ E.A.A. በ1991 ወያኔ Aዲስ Aበባን 
በወረረበት ጊዜ መርቀው ካስገቡት ከሚስተር ኽርማን ኮኽን ፖሊሲ ጋር የሚመሳሰልና “ዲሞክራሲ ከሌለ Eርዳታ 
Aይሰጥም” የሚለውን ለIትዮጵያ ህዝብ የተገባውን ቃል Aጥፈው በጭፍንና በማንAለብኝነት ለወያኔ ከAሜሪካን 
የሚጎርፈው Eርዳታ መቀጠሉ ሆን ተብሎ የተደረገ የፖለቲካ ውሳኔ መሆኑን መገንዘብ ይገባል። 
 
በዚሁ በዴንቬር ከተማ በተካሄደው ጉባዔ በቀጥታ ከወያኔ ጋር ግንኙነት ያላቸው Eንደውም የወያኔ ድርጅት Aባል ናቸው 
ተብለው የሚታሙት ሚስ ጌል ስሚዝ፣ ከሴናተር Oባማ ዋና የውጭ ፖሊሲ Aማካሪዎች Aንዷ መሆናቸው የAሜሪካ ፖሊሲ 
Iትዮጵያን በተመለከተ ፈቀቅ Eንደማይል የሚያመላክት ነው። ወያኔ በEነዚህ ግለሰቦች Eየተጠቀመና Aግባቢዎችና 
ደላሎች (ሎቢስቶች) ከረሃብተኛ Iትዮጵያዊያን Eየቀማ በከፍተና ዋጋ በመቅጠር በሥልጣን ላይ ተንፈላንሶ ለመቀጠል 
መንደፋደፉን ይቀጥልበታል። የስቴት ዲፓርትመንት የAፍሪካ ጉዳይ ረዳት ኃላፊ የነበሩት ሚስ ሱዛን ራይስም 
ባልሥልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ የዲሞክራሲ ሥርዓት መስፈንና የሰብዓዊ መብት መከበር ረዥም ጊዜ የሚፈጅ ሂደት ነው 
በማለት Iትዮጵያዊያን ለወያኔ ዘመን Aሜን ብለውና ተስፋ ቆርጠው Eንዲገዙ የተቃዋሚዎችን Eጅ ሲጠመዝዙ 
Eንደነበር Aይዘነጋም። 
 
ሴናተር Oባማ Eንደነዚህ ዓይነት Aፍቃሪ ወያኔና ፀረ Iትዮጵያ Aማካሪዎቻቸውን ይዘው ምን ዓይነት ለውጥ ለIትዮጵያ 
ሊያመጡ ይችላሉ? Eነዚህ Aማካሪዎቻቸው ወያኔ በሥልጣን ላይ Eንዲቆይላቸው Eንጅ ሌላ ብሔራዊና 
ዲሞክራሲያዊ፣Eንዲሁም ተጠሪነቱ ለIትዮጵያዊያን የሆነ መንግሥት Eንዲመሠረት ይፈልጋሉ ብሎ መገመት ከEባብ 
Eንቁላል የEርግብ ጫጩት የመጠበቅ ያህል ነው። Eነዚህ ባEዳን “ሰዶ ማሳደድ ያማረው ዶሮውን በቆቅ ይለውጣል” 
የሚለው Eንዲደርስባቸው የሚፈልጉ Aይደሉም። Eንደልባቸው የፈለጉትን ማስደረግና በር ተከፍቶላቸው መፈትፈት 
ለምደው በሌሎች ለEነሱ ሸከም ትከሻ በሌላቸው Eንዲተኩ Aያደርጉም። የጥቅም ጉዳይ ነውና። 
 
Iትዮጵያዊያን የምናካሂደው ትግል፣ የብሔራዊ የAርነት ትግል Eንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል። Iትዮጵያ በታሪካዊ 
ጠላቶቿ ብዙ Eንደተዶለተባትና Eንደተሴረባት መገንዘብና Eንዲሁም ትግላችን ከባድና ውስብስብ Eንደሆነም መረዳት 
ይኖርብናል።ትግላችን የAገራችን ባለቤት የመሆንና የነፃነት Eንጅ የሌላ Eንዳልሆነ ብዥታ ሊኖርብን Aይገባም። 
የዲሞክራሲ መስፈን፣የሰብዓዊ መብት መከበርና የፍትህ ሥርዓት ሊዘረጋ የሚችለው በመጀመሪያ ደረጃ ነፃነት ባለውና 
Aገርና Eራሱን በራሱ በAገሩ ተወላጅ በሚያስተዳድር ሕዝብ ነው። ከፈረሱ ጋሪው መቅደም የለበትም። ወያኔና ሻቢያ 
Iትዮጵያን ወረው ከያዙበት ጊዜ Aንስቶ Iትዮጵያዊያን ተቀበልነውም፣ Aልተቀበልነውም መራራው ሃቅ የAገራችንን 
ባለቤትነት ተነጥቀናል። ወያኔዎች ከዚህ በፊት Eንደነበሩት Eንደ ንጉሰ ነገስቱና Eንደ ደርግ መንግሥታት ተራ 
Aምባገነኖች ብቻ ሳይሆኑ በIትዮጵያ ሉዓላዊነትና የህዝብ Aንድነት ላይ ጦርነት ከፍተው በታሪካዊ ጠላቶቻችን 
በመታገዝ በቅኝ ገዥነት የተንሰራፉብን ጠላቶቻችን በመሆናቸውም ጭምር ነው። 
 
በመጨረሻም ለችግራችን መፍትሄ የሚሆነው በውጭ Aገር ሰዎችና በባEዳን ላይ ተስፋ ማድረግ ሳይሆን፣ Eራሳችን 
Iትዮጵያውያን ተባብረን፣ በራሳችን ተማምነንና Eራሳችንን Aጠናክረን ያሉንን ጥቃቅን ልዩነቶቻችንን Aቻችለን 
የወያኔን ፋሽስታዊ የቅኝ ገዥ ቡድን ለማስወገድ በትጋት ከመስራት ሌላ ምንም Aማራጭ የለንም። የውጭ Aገር ሰዎችና 
ባEዳን የEኛን ሥራ ሊሰሩልን Eይችሉም። ባEድ ሁል ጊዜ ባEድ ነው። ከባEዳን ጋር ለመዛመድ ብዙ ጊዜ በከንቱ 
Aጥፍተናል። ባEዳን ችግራችን ችግራቸው፣ ስቃያችን ስቃያቸው ሊሆን Aይችልም። ባEዳን የራሳቸውን ጥቅም 
ለማስጠበቅ Eንጅ ለEኛ ለIትዮጵያዊያን ጥቅም ይቆሙሉናል ብሎ ማመን ከፍተኛ ስህተትመሆኑን ካለፉት Aስራ ሰባት 
ዓመታት መገንዘብ ይቻላል። ዘላቂ ጥቅማችንን Aውቀን፣ ካለፈው ስህተታችን ተምረንና በAንድነት ከሰራን ባEዳን ወደ 
Eኛ የሚመጡና የሚያከብሩን Eንጅ Eኛ Eነሱን የምንለማመጥና ደጅ የምንጠና Aንሆንም። 
 
Iትዮጵያ በልጆችዋ ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች! 
የIትዮጵያ ነፃነት ቅርብ ነው! 
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ሕገ ወጦች ሲጋለጡ 
 
በረኸኛው የወያኔ መንግስት ሕገ EግዚAብሔርን ጥሶ ቀኖና ቤተክርስትያንን Aፍርሶ የራሱን ቤተክህነት Aቋቁሞ 

የቤተ ክርስትያን Aባል ያልሆነውን ሰው ከውጭ በማስገባት ፓትርያርክ ብሎ በመሾም በህዝብና በAገልጋዮች የተመረጡትን 
ህጋዊ ቅዱስ Aባት ያለ ሕግ ሰብAዊ መብታቸውን ገፎና Aስገድዶ ከመንበራቸው በማውረድ ባልታወቀ ቡታ ደብቆ 
Aረመኔያዊ የማስገደል ስልቱን Aዘጋጀ። 

በ2ኛ ነገ 17፥ 1-7 ንጉሱ AክAብና ሚስቱ ኤልዛቤል የEግዝAብሔርን ሕግና Aምልኮ በመደምሰስ ነቢያቱን 
ለማጥፋት ሲሯሯጡ ታላቁን ነብይ ኤልያስን ተሰደድ ያለው EግዝAብሔር Aምላክ ግን ብፁወቅዱስ ፓትርያርክ 
Aቡነ መርቆርዮስን ከሞት Aድኖ Eንዲሰደዱ በማድረግ በዓለም የተበተኑ Iትዮጵያዊያን ስደተኞችን ወደ Eናት 
ቤተክርስትያናቸው በመሰብሰብ Aገልጋዮች ጳጳሳት፣ ቀሳውስትና ዲያቆናትን በመሾም ሕገወጦች Eንዲጋለጡና 
Eውነት ተቀብራ Eንዳትቀር ከፍተኛ Eንቅስቃሴ Eያደረጉ ይገኛሉ። 

Aባ ጳውሎስ ማን ናቸው? 
1. የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ክ Aባል Aይደሉም። ዶ/ር ጳውሎስ በAሜሪካ ሀይማኖታቸውን 

ቀይረው ስማቸውን ለውጠው “ Aፖስተሊክ ቸርች„ Aዲስ ቤተክርስቲያን Aቋቁመው በፈቃዳቸው 
Aባልነታቸውንና Aባትነታቸውን የለቀቁ ናቸው። 

2. በIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ክ Eንዳይጠቀሙ በAሜሪካ የካሊፎርንያ ሕግ ፈርዶባቸዋል።  
ለፓትርያርክ ምርጫ የሚቀረበውን ግን የቅዱስ ሲናዶስ Aባል የሆነ፣ በኃገረ ስብከት ተመድቦ የጵጵስና ስራውን 
የሚሰራ፣ ተከሶ ፍርድቤት ያልቀረበ፣ ወዘተ Eንዲሆን ሕጉ ያዛል።Eሳቸው ግን መሪ ቀርቶ Aባል ይሁኑ ቢባል 
Eንኳን የንስሀ ግዜ ተሰጥቷቸው ንስሀቸውን መጨረሳቸው ከተረጋገጠ በኋላ ነው። 
3. ዓለም Aቀፍ የሆነው  የክርስትና ሕግ ተጥሷል።  
ፓትርያርክ በሕይወት Eያለ ሌላ Aይተካም  Eንኳን  በመንፈሳዊ በስጋዊም ቢሆን በ Aንድ ሀገር ሁለት ፕሬዝዳንት  
Aይሆንም። 
4. ጳጳሳትና የቤተክርስቲያን ሠራተኞች (Aገልጋዮች) ምEመናን ተቃውመዋል። 
በውጭ ሀገርና በሀገር ውስጥ (በተለያዩ ክፍለ ሀገራት) የተሾሙ ጳጳሳት የAድባራትና ገዳማት Aስተዳዳሪዎች፣ 
የመምሪያ ሃላፊዎችና ሰራተኞች ፣ የሰበካ ጉባኤ Aባላት ፣ የሰንበት ት/ቤት ወጣቶችና ምEመናን ተሰብስበው 
ተቃውሞAቸውን ገልፀዋል። Aሁንም Eየገለጹ ይገኛሉ። 

Eንግዲህ ይህን የመሳሰለው ሊደብቁት የማይችል ተራራ የሚያክል Eውነት ይዘው ነው ብዙ የI.O.ተ.ቤ/ክርስትያን 
Aባቶችና Aገልጋዮች Eስካሁን ድረስ Eየታሰሩና Eየተገደሉ Eየተሰደዱ ሳይፈልጉ በግድ ከEናት ሀገራቸው ተለይተው 
ያሉት። 
ሕዝብ የሚAውቀወውን ታለላቀቅ ሕገግ Aፍርሶ ሕጋዊውን ፓትርያርክ Aውርዶ Eኔ ሕጋዊ ነኝ በማለት ማታለል 
Aይቻልም። ሕጉ ራሱ ይከሰዋል ይወቅሰዋል። 
Aሁንም በተቀደሰው መንበር ላይ የተቀመጡትን ቅዱስ Aባት በኃይልና በማን Aለብኝነት Aውርዶ ቅዱስ ነኝ የሚለው ዶ/ር 
ጳውሎስና ቅድስና ሰጪው የወያኔ መንግስት ሕግ Aፍራሽነታቸውን Aምነው Eስካልተቀበሉና ሕግን በቦታው መመለስ 
Eስካልቻሉ ድረስ ይህ በዘመናችን Aቢይ(ትልቅ) የመነጋገሪያ  ርEስ የሆነው የ Iት.O.ተ. ቤ/ክ ጉዳይ Eልባት 
Eስካልተደረገለት ድረስ ችግሩ ገና ወደፊትም ብዙ መዘዝ የሚያስከትል ብዙ የሚያስተች ብዙ የሚያወያይና የሚያፅፍ ሆኖ 
ይቀጥላል። 

                                               
                                 የሕግ ባለቤት EግዚAብሔር Aምላክ ሕግን ይመልስልን። 
                                             ካሣ ደምሴ ዋኝባቸው(Aሻፈንቡርግ) 
 
 

የመልካም Aስተዳደር ጉዳይ 
መለሰ ዜናዊ ብዙ ጊዜ ሲናግር መልካም Aስተዳደር የመንግስትም  የወያኔ/IህAዴግም የቅድሚያ ጉዳይ Eንደሆነ 
ያብራራል። ለዘመናት ህዝቡም ሃገሪቱም የተንገላቱበት የመልካም Aስተዳደር Eጦት ጉዳይ ስለሆነ Eንደመንግስትም 
መንግስቱን  Eንደሚመራው ፓርቲም ይህን ችግር ለማቃለል ማሰቡ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ችግሩን ከዛሬ Aስራ ሰባት 
Aመት ጀምሮ ስናወራው ስለነበርና ዛሬም Eንደ Aዲስ Eያወራነው መሆኑ Aሰፍነዋለሁ ወይም በተግባር Eተረጉመዋለሁ 
ከሚል Aካል ችግር Eንዳለ ጠቋሚ ነው። 
Eንደ መንግስት መሪ ድርጅት ወያኔ/IሕAዴግ ለመልካም Aስተዳደር መጥፋት በሁለት መልኩ ተጠያቂ ነው። Aንደኛው 
ስለተጠያቂነት ያለው Aመለካከት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ችግሮቹ ሲነገሩት Aልሰማ ማለቱና ከሕዝብ ጋር Eልህ መጋባቱ 
ነው። ወያኔ/IሕAዴግ ህግ ሲያወጣ ወይም ደንብ ሲያረቅ በቅድሚያ ታሳቢ የሚያደርገው መቆጣጠር መቻሉና ይህንንም 
ማረጋገጥ መቻሉ ላይ መሆኑና የረቀቀውን  ህግና ደንብ ሲያፀድቅ ተፈፃሚነቱ በራሱም ጭምር ሳይሆን በሌሎቹ ላይ ነው 
በሚል Aመለካከትና Eምነት መሆኑ ትልቅ Aለመታደል ነው። በተደጋጋሚ Eንደታየው በተጠያቂነትና በህግ የበላይነት 
ዙሪያ ለሚነሱ ችግሮች መልስ ሁለት Aይነት ነው። 
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መንግስት ሲያጠፋና ከህዝብ ቅሬታ ሲቀርብ የዲሞክራሲ ልምዳችን Aናሳ ስለሆነ፣ ስለ ዲሞክራሲያዊ Aሰራር ያለን    
ተመክሮ ገና በቅጡ ያልዳበር ስለሆነ ነገሩ በሂደት ይስተካከላል ይባላል ሌሎች ሲያጠፉ መልሱ በምንም መልኩ 
ቢሆን የሕግ የበላይነት መከበር ስላለበት ሁሉም ከህግ ውጭ ስለማይሆን ተገቢውና Aፋጣኝ Eርምጃ ይወሰዳል 
የሚል ነው። 
ለዘመናት ያየነው ግን ዜጎች በህግ ፊት Eኩል Eንዳይደሉ ወያኔ/IሕAዴግ የራሴ የሚላቸውየሀገሪቱ የበኩር ልጅ 
ተብለው ጥፋታቸው በሹመት ሲታደስላቸው ነው። Eንዲህ Aይነት Aሰራር ባይኖርም ዛሬ ድረስ Eንደበፊቱ 
የመልካም Aስተዳደር ችግር ችግራችን ሆኖ ባልተነሳም ነበር። 
ጠቅለል ባለ መልኩ መልካም Aስተዳደርን ለመገንባት ዲሞክራሲንና ዲሞክራሲያዊ Aሰራርን Aምኖ መቀበልና 
ተግባራዊ የግድ ይላል። ወያኔ/IሕAዴግ በስልጣን ላይ ባሳለፍናቸው17 Aመታት ደግሞ ዲሞክራሲን ሰባኪ፣ 
በተግባር ግን Eንግዳ የሆነበት ድርጅት ሆኖ ይታያል። የሰላምና የዲሞክራሲ መንገድ የEኔና የEኔ ብቻ ነው በሚል 
Aግላይ Aስተሳሰብና Aሰራር ከቶም ቢሆን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ልንገነባ Aንችልም። IሕAዴግ "Eኔ 
ካልመራኋት ይህች ሃገር Aለቀለት" ከሚለው Aስተሳሰብ መላቀቅ Aለበት።ንጉሱም ደርግም ይህን ይሉት 
ነበር።የመሪዎች ምርጫ ባለቤቱ ህዝቡ ነውና ለህዝብ ይተውለት። 
 

ራሄል መኮንን  
 

IሕAዴግ በገበሬው ስም መንገዱን ያቁም! 
ወያኔ/IሕAዴግ የIትዮጵያና የAለም ህዝብ የሚያጭበረብርበት የተለያየ መንገድ Eንዳለው ለማንም ግልፅ ነው። 
የወያኔ/IሕAዴግ መሪዎች በAገኙት Aጋጣሚ የገበሬውን ስም Aንስተው Aይጠግቡም ምክንያቱም በስም Eየነገዱ 
ትርፋማ ሆነዋል። ይህንንም ገበሬውና የገበሬው ልጆች Eንዲሁም መላው የIትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ 
Eንደሚያውቀው ወያኔን ላስታውሰው Eወዳለሁ። ያ ባሕሉን Eምነቱን ጠብቆ የAገሪቱን ምሁራንን ያስተማረ፣ 
በተለያየ Aጋጣሚ የሚመጣውን ጠላት ተዋግቶ ዳር ድንበሩን ያስከበረ የሀገር ልጅ የሆነው ገበሬ ወያኔ በስሙ ከቶ 
ሊነግድበት Aይገባም። 
የገበሬውን ስም Aንስተው የማይጠግቡት የበሉበትን ወጭት ሰባሪ ወያኔ ገበሬውን ለተለያዩ ችግሮች ዳርገውታል። 
Eራሱንና ቤተሰቡን Eንዲሁም ንብረቱ ከዱር Aራዊትና ከጠላቱ የሚጠበቅበትን መሣሪያ ለወያኔ ጭፍሮች 
Eንዲያስረክብ በማድረግ ባዶ Eጁን Aስቀርተውታል። ይህም ገበሬው የወያኔን ግፍ የተሞላበት Aስተዳደር ተቃውሞ 
ብረት Eንዳያነሳ የተደረገ ሴራ ነው። ዛሬ ገበሬው Aርሶ ሃገሩን Eራሱን Eንዳይጠቅም በወያኔ Aባላት Eየተንገላታ 
ይገኛል። ነገር ግን የወያኔ መሪዎች ገበሬው ከጎናቸው Eንደሆነና ለገበሬውም የሚያስፈልገውን ሁሉ Eያደረጉ 
Eንደሆነ የሀሰት ጥሩንባቸውን Eየነፉ ይገኛሉ። 
ወያኔዎች ለEያንዳንዳቸው የግል የጤና ዶክተር ሲኖራቸው ገበሬው ግን በAካባቢው Aንድም የጤና ረዳት 
ለማግኘት የህልም Eንጀራ ሆኖበት በወባና የተለያዩ ወረርሽኝ በሽታዎች ከወያኔ ግፍ Aስተዳደር ጎን ተሰልፈው 
Eየተጫወቱበት ነው። የገጠሪቷ ሴት የመጠጥ ውሃ ፍለጋ በቀን ብዙ ኪሎሜትር ስትጓዝ ለገበሬው ቆመናል ባዮቹ 
ግን በተንጣለለው ቤታቸው ቅጥር ግቢ የመዋኛ ገንዳ Aላቸው።የገበሬው ልጆች ትምህርት ለማግኘት ብዙ 
ኪሎሜትር በባዶ Eግራቸው ሲጓዙ ገበሬው ወክሎናል ባዮቹ ግን ልጆቻቸውን Aሜሪካ Aውሮፓ ልከው 
ያስተምራሉ።ገበሬው የሚያበራው ለምባ Aጥቶ በጨለማ ሲኖር ዘመነኞቹ ግን በየቤታቸው ዘመናዊ ጄነሬተር 
Aስገብተው ጨለማ ለምኔ ብለዋል። 
በAሁኑ ወቅት ገበሬው የሚያርሰውን መሬት ወያኔ በተለያዩ ኩባንያዎች ስም በመውሰድ ላይ ይገኛል።ገበሬው 
የሚያመርተውን ምርት በዝቅተኛ ዋጋ በመግዛት ወደ ውጭ በመላክ የወያኔ ኩባንያዎች ትርፋማ Eንዲሆን  
Aድርገውታል።ገበሬው ግን በተለያዩ Eዳዎች ወጥረው ይዘውት የEርሻ በሬዎቹን Eስከማጣት ደርሷል። 
                               "ሞጣ ቀራኒዮ ምነው Aይታረስ፣  
                                በሬ ሳላይ መጣሁ ከዚህ Eስከዚያ ድረስ፡" ተብሎ የተነገረው ቅኔያዊ Aነጋገር 
ጥንት በነበረው የርሀብና ችግር ጊዜ ነበር። Aሁን ግን ወያኔ ባመጣው ጣጣ መሆኑን ልብ ልንለው ይገባል።  
ሁላችንም Eንደምናውቀው Aብዛሀኛው የIትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው በገጠራማው የሀገሪቱ ክልል ነው። ስለ ሆነም 
ወያኔ  ያለየሌለውን ሀይል በመጠቀም(በጉልበትና በሃሰት ፐሮፓጋንዳ) ገበሬውን Eየተጫወተበት ይገኛል። ነገር 
ግን ገበሬውን የሚያደራጀውና Aይዞህ ከጎንህ ነኝ የሚለውን የሀገሩን ልጅ ካገኘ ወያኔን ለመደምስ ከማንም በላይ 
Eንደሚያውቅበት ሁላችንም ልንገነዘበው ይገባል። ይህንንም Eራሱ ወያኔ ጠንቅቆ ያውቀዋል። በመጨረሻም 
ለመላው የIትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው ሁላችንም ወያኔን ለመጣል ለምናደርገው ትግል ዋናው የትግላችን 
ሀይል ገበሬው Eንደሆነ Aውቀን ትግላችንንወደፊት ከገበሬው ጋር መቀጠል ይገባናል። 
 
ገበሬው የለውጥ ሀይል ነው። 
ዮናስ Aምሳሉ(ሁለሆረስት) 



ደርሶባችሁ ይሆን Eናንተም Eንደኔ!!! 
Eውን IሕAፓ መሆን ያኮራል? 

 ከቤልጅግ Aሊ 
ካለፈው የቀጠለ (Aደራ ቅጽ2 ቁ.3) 

የመጨረሻው ሰይጣን 
ክፍል Aምስት 

 
• Eንግዲህ Eማማ Eዚህ ነው የምንኖረው ። Aካባቢው ጥሩ ነው። ወደዚህ ታች ጫካ Aለ 

ውስጥ ውስጡን መንገድ ስላለ ትንሽ መዞር ይቻላል። Eዚህ Aካባቢ Aንድ ዶክተር ስላለ 
Eንዲመረምሮት Eጠይቀዋለሁ ። በተረፈ የሚስማማዎት ይመስለኛል። ልጅትዋ ክፍልዋን 
ለEርሶ ለቃ Aዘጋጅታለች። ግን ከEሳቸው ጋር ነው የማድር ብላ መሬት Aንጥፋለች ። 
የEርሶን ጨዋታ የናፈቀች ትመስላለች:: 

• ጥሩ ማለፊያ Aዳራሽ Aይደለም Eንዴ  የያዛችሁት Eባካችሁ። ከዚያ ጥቅጥቅ ካለ ከተማ 
Eንኳን Aወጣኸኝ። Eኔ Eኮ ከተማም Eምብዛም ነኝ።በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከኔ ጋር 
ታድራለች ። Aልጋው ለሁለት ይበቃን ነበርኮ። 

• Aይ ተዝናንተው ይደሩ።ለሷ መሬቱም ይመቻታል።Eዚህ ቤት ክራዮም ይረክሳል ። ልጅ 
ለማሳደግም ደግሞ ጥሩ ነው። ልጆቹ በቶሎ Aይበላሹም ።  

• ከተማው ብለህ ልጅ የሚያበላሽ? Eንደው የቤተሰብ Aስተዳደግ ወይም የወላጆች ሁኔታ ነው 
Eንጂ። በAለፈው ሳምንት Eዛ ከተማ ይዛኝ ሄዳ Aንዳንድ ልጆች Aይቼ ነበር ። Aማርኛም 
Aይችሉ Aለችኝ። ለምን? ብዬ ስጠይቅ ማንም የAስተማራቸው የለም Aሉኝ ። Eንደው 
በጣም Aዘንኩ። Eባካችሁ ምን Aይነት ዘመን ደረስን። 

 
— Eናትና Aባት ከልጆቻቸው ጋር የማይግባቡበት ዘመን ።  
— Aንድ Aይነት ቋንቋ Eንኩዋ የማይነጋገሩበት ዘመን ። 
— ችግሩዋን ሴት ልጅ ለEናትዋ የማትነግርበት ፤ ብትነግርም Eናትዋ የማትረዳበት ዘመን። 
— ወንድ ልጅ ለAባቱ ሚስጥሩን የማይነግርበት ቢነግርም Aባቱ የማይረዳበት ዘመን። 
— ምን Aይነት ግዜ ነው Eባካች!!! Aስጠሊታ ዘመን የዘመን ድሪቶ ።  
 —Eባካችሁ ተውኝ። የልጆቹ ችግር Aይመስለኝም የወላጆቹ ነው ። የተበላሹት ልጆቹ 

Aደሉም።ቀድመው የተበላሹት ወላጆቹ ናቸው። 
— ማንነታቸውን የሳቱ። ጉራማይሌዎች፣ ባህላቸው የጠፋቸው። ልጁን ቋንቋ ሳያስተምር 

የቀረው Eሄኔ Iንቬስተር ሆንኩ ብሎ ሲያዘጠዝጥ ነው ።የገዛ ልጀህን Eንደጉዲፈቻ ልጅ ማሳደግ? 
ታሪካቸውን ባያውቁ ቋንቋቸውን Eንኩዋን ሊያውቁ ይገባ ነበር“። ተወኝ ባክህ ተወኝ ። 
 

•  Eሱስ ልክ ነው Eማማ።መቼስ Eማማ  ከEርስዎ ጋር ስቀመጥ በጣም ደስታ 
ይሰማኛል።በነገራችን ላይ በጣም ነው የማመሰግንዎት  ጓደኛዬ Eንደገና Aስታረቁኝ ። 

• Aይ ልጄ መች ተጣላችሁና። ይህንንማ በደንብ Aውቀዋለሁ።Aለመግባባት የሚፈጠረውኮ 
Aንደኛው በሌላው ላይ የተሳሳተ Aመለካከት ሲኖረው ነው።Eኔ ምንም የጨመርኩት ነገር 
የለም። የተናገርኩት Aንተ Eንዳልተለወጥክ ብቻ ነው።Eውነቱን ልንገርህ Eኔም Eስከማገኝህ 
ቸኩዬ ነበር። ተለውጦ ይሆን? ብዬ Aሳብ ገብቶኝ ነበር።Eስከማይህ፣ Eስከማወራህ ፣ ማን 
Eንደሆንክ Eስከማውቅህ ፣ ጨንቆኝ ነበር። Aትፍረድብኝ Eዛ Eኛ ጋ የሚመላለሱትን 
Eያየን ሁሉም Eነርሱን Eየመሰለን ተቸግረናል። 

 
 „የAገራችን ሰው  ከውጭ የሚመጡትን Eያየን ተስፋ ቆረጠ። ብዙ የሚያውቁ ናቸው ብለን 

ያልጠበቅናቸውን ያህል  ከEኛ የባሰ መሀይም ሆነው Aገኘናቸው። ብዙዎቹ ከኛ ነጥቀው ለመብላት ነው   
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የሚፈልጉት።በየሰፈሩ ትንንሽ የጉራጌ ሱቆችን ከዚህ መንግስት ጋረ ተመሳጥረው ከAዘጉ በኋላ 
መልስው በIንቨስተር ስም ሊገዙ ሲራወጡ ስንመለከት ምን Aይነት ስEብና ነው ያላቸው? ብለን 
ከልባችን Aዘንባቸው። Aንዳንዶቹ ደግሞ በተከታታይ በየቡናው ቤቱ Aስረሽ ምችው ሲሉ 
ከርመው Aገሪቱ በጣም ተሻሽላለች ብለው Eኛን ሊያስምኑን ይጥራሉ። ስለዴሞክራሲ ሲያወሩ 
ስለኛ Aገር  የሚያወሩ Aይመስለንም።ለEነርሱ ሌላ Iትዮጵያ የተሰራች Eንጂ ይህቺኑ የኛኑ 
Aገር Aይመስለንም።  

 
 Aንድ Eዛ Eኛ ሰፈር የነበረ Aንተ የምታውቀው Aይመስለኝም ። ያኔም ከናንተ ጋር ብዙ 

Aይገጥምም ነበር። ታዲያ Eሱ ይመጣል ተብሎ Aባትና Eናቱ ያለ የሌላቸውን Aውጥተው ቤቱን 
Aድሰው ደግሰው ሲጠብቁት Eሱ ታዲያ  ሆቴል ይዞ Aባቱንና Eናቱን  መጥታችሁ ጠይቁኝ 
ቢላቸው Aባትየው Eሬሳዬ Eዚህ ይወድቃል Eንጂ Eሱም Aይመጣም Eኛም Aንሄድም ብለው 
ወሰኑ።Eረገሙትም፣ልጅነቱንም ካዱት።በኋላም ከማንም ሳይማከር የመኪና ማጠቢያ Aሰገብቶ 
ተከለና ማንም የሚያሳጥብ Aጥቶ Aሁን ታዲያ EንደEብድ ብቸውን Eየተናገረ ሲዞር ነው 
የሚውለው።ወደ ውጭ Aይመለስ ነገር የተበደረው ገንዘብ ብዙ ነው። Eዚህ Aይቀመጥ ምን በልቶ 
የት ተቀምጦ። Eናት Aባቱ ቤት Aይመለስ ያኔ የሰራውን ያውቀዋል።Eንደሱ Aሳብማ Aንድ 
መኪና በስላሳ ብር Aጥቦ ሀብታም ሊሆን ነበር። የኛ Aገር ሰው በሰላሳ ብር ዘበኛ ቀጥሮ ከፈለገ 
በየቀኑ መኪናውን ያሳጥባል። በዛውም Aንድ ሰው በመርዳቱ ይደሰታል።Eንግዲህ Eሱ የሚጋፈው 
ከዘበኞቹ ነው። ከፈለገ ወደ ገጠር ሄዶ መሬት Aያለማም ነበር?Eንደው በቀላል ሀብታም ለመሆን 
መጣደፍ ነው Eንጂ። ግን ብዙዎቹ Eዛው Aዲስ Aባባ ከደሃው Aፍ ለመቀማት ሲሮጡ ነው 
የሚውሉት።የረባ ነገር የሰሩትም የለም።በፈረንጅ Aገር ከመንግስት Eርዳታቸውን Eየለቀሙ Eዚህ 
ደግሞ ከደሃው ስራውንም መኖሪያውን ለመቀማት ሲታገሉ ይታያሉ።ትልቅ ሱፐር ማርኬት 
ለመክፈት ጉልት ሻጭዋን ማስነሳት ምን Aይነት ተፈጥሮ ነው?የደሃዋን ጉሮሮ ዘግተው የነEሱን 
ከርስ መሙላት።መቼስ ምን Eናደርጋለን ይስፋቸው Aገሩ።መንግስት Eንደሁ ለነEነርሱ ነው 
የቆመው። ልጆቻችን የተወለዱበትን ቦታ Eኛም Eድሜ ልካችንን የኖርንበትን ሰፈር በሰተርጅና 
Aንዱ ሆዳም ቦታውን Eፈልገዋለሁ ስላለ በAስቸኳይ Eንድንነሳ ይደረጋል ። Eኛም Aልቅሰን 
ተላቅሰን በሃገራችን ባይተዋር ሆነን ለባለግዜ ሁሉንም ትተን Eርቀን ወደ ደሃዎች መሰብሰቢያ 
ጣቢያ ሄደን Aዲስ ኑሮ Eንጀምራልን። የሚገርመው Eኛ Eንኖርበት የነበርው ቦታ ፎቅ ካልሆነ 
Aይሆን ብለው Eኛ ከልክለው ከለቀቅነው በኋላ Eነርሱ በኮንቴነር ከፋፍለው ቤት ሰርተው 
Eያከራዩ ይኖራሉ።ትልቁ ፎቅ Eስከሚሰራ ተብሎ በጊዜያዊነት የተሰራው የኮንቴነር ቤት ይኸው 
Aረጀ።  Aየህ ልጄ ያኔ መሬት ላራሹ ስትሉ ገበሬዎቹ በተወለዱበት ቦታ ጭሰኛ መሆናቸው ነበር 
ጥያቄውን ያስነሳው። ባላባቱ መሬቱ ሰው የለበትም በማለት ከመንግስት ከAስፈቀደና የመሬቱን 
ባለንብረትነት ወረቀት ከያዘ በኋላ፣ ገበሬውን ወይ ለኔ ጭሰኛ ሁን ወይም መሬቱን ልቀቅ ብሎ 
ያስገድደው ነበር።ፖሊስም መንግስትም ከባላባቱ ጋር ነው የቆመው።የAሁኑ ደግሞ ከውጭ 
የሚመጡት ወያኔን በውጭ ሲያገለግሉ ቆይተው ጉርሻ የኛ መሬት Eየተሰጥጣቸው  Eኛ ደግሞ 
Eየተባረርን ነው።ይህ ግፍ ምን ያህል Eንደሚቀጥል Aናውቅም ግን በቶሎም ይጠፋል የሚል 
Aሳብ የለኝም ።  

 ይህንን የሆዳሞች መንጋ Eያየን  ጓደኛህም ሆነ Eኔ Aንተን ተለውጦ ይሆን  ብለን 
ብንጠረጥር Aይፈረድብንም። ይህ የኔ Aሳብ ነው ጓደኛህ ደግሞ ሌላም  ይኖረዋል። Eሱን 
መጠየቅ ነው ። 

 
 ባለፈው ስለዚያች ልጅ ጠየቅከኝ ይህቺ መውጫው ላይ በቀይ ሽብር የጣሉዋት።መቼም 

ከጓደኛህ የደበቅሁት Aንድ ነገር Aለ ላንተ ላጫውትህ Aንድ ቀን ግዜው ሲደርስ ትነግረዋለህ 
።የEሱን መሞት የተረዳን ለት ማታ ላይ Aንዲት ልጅ ተሸፋፍና መጥታ Eድንኳን ወስጥ በጣም 
ማልቀስ ጀመረች ። Aልጮኸችም ግን ስቅስቅ ብላ Eየተንዘፈዘፈች ስታለቅስ ሆዴ Aልችል ቢል 
ጮክ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ።Eሱዋም ተከተለችኝ። ግን ሰው Eንዲያያት Aልፈለገችም ። 
ማን ነች ብለን ግራ ተጋባን ።ለቅሶውን ስትጨርስ ቀስ ብላ ወደ Eኔ መጣች Eግሬ ስር ተንበርክካ  
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Eግሬን Eየሳመች ማልቀስ ጀመረች።Eግሬንም በEንባዋ Aራሰችው።ተይ በቃ ብላት የመጨረሻ ቀኔ 
ስለሆነ ላልቅስ ይፍቀዱልኝ ለማለት ቀና ስትል Eሷ መሆኑዋን Aወቅሁ። Eኔም ማልቀስ ጀመርኩ ሁሉም 
በድንኳኑ ውስጥ ያሉት  ማለቀስ ጀመሩ።ልክ Aስከሬኑ ከቤት የሚወጣ መሰለ። ነፍስ Aባታችን በምሽት 
በማልቀሳችን በቁጣ ተነስተው ገዘቱ ።  

 
 „ ዘመኑ የከፋ ነው ። የሁላችንም ሕይወት ዛሬ ትጥፋ ነገ ትጥፋ የሚያውቅ የለም። ከAፈር 

ተፈጥረሃልና ወደ Aፈር ትመለሳለህ የሚለውን ቃሉን ሁላችንም ለመፈፀም ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ ነው። 
በAሰብነውም ሆነ በAላሰብነው ሁኔታ ቃሉን ልንፈጽም Eንችላለን ። ነገር ግን ሀዘንን ማጥበቅ 
Aያስፈልግም። ገና በAደጋ ላይ ያሉ ብዙ ልጆቻችን ስላሉ ሃዘኑን ትተን ፀሎቱን መጀመር ይኖርብናል ። 
ፈጣሪ Aምላካቸችን ይህን የመጣብንን የመከራ ዘመን ያሳጥርልን ዘንድ ለልጆችም ጥንካሬን ይሰጣቸው 
ዘንድ ልመናችንን መቀጠል Aለብን“  ብለው ተቀመጡ። 

 
  
  Aኔም Eስዋን Aባብዬ ካስቆም በኋላ ውሃ Eንድትጠጣና Aጠገቤ Eንድትቀመጥ Aደረግሁ ። Aሁንም 

ሰው Eንዲያያት ስላልፈለገችና ስትሳቀቅ ስላየሁ ሂጂ ጓዳ ገብተሽ ጠብቂኝ መጣሁ Aልኳት ።ትንሽ 
ቆይቼ ብሄድ ጓዳ ሳይሆን Eሱ ክፍል ውስጥ መሬት ላይ Eየተንከባለለች ፎቶውን ታቅፋ ስቅስቅ ብላ 
ስታለቅስ ደረስኩ። ተይ Eንዲህ መሆን Aያስፈልግም መበርታት ነው Aልኳት ። ለAንድ Aፍታ ቀና ብላ 
ስታየኝ ልጄ ያ ሁሉ ቁንጅና Eግዜር Eስዋን ብቻ ሲሰራ ያመሸ ነው የሚመስለው። የቅንድቡዋ፣ 
የAይንዋ፣ የፀጉሩዋን ሁኔታ ልነግርህ Aልችልም መቼም Aንተም ታውቃታለህ ። Aንድ ግዜ በሰፊው 
ተንፍሳ Eማማ ፦  

 
 „ Aንድ ቀን ድል መጥቶ ለኔ ቤተስቦችና ለEናንተም ጭምር መተጫጨታቸንን ለመግለፅ የነበረን 

ፍለጎት ከሁሉ የላቀ ነበር።ያ ተስፋችን ዛሬ ጠዋት የሱን መሞት  ስሰማ፣ ያ ሁል ጊዜ የምንመኘው Eውን 
Eንደማይሆን ሳውቀው ምርር ብዬ Aለቀስኩ ። Eሱ ጓደኛዬ፣ Eጮኛዬ፣ ጓዴ፣ ነበር። ሁሉንም በAንድ ቀን 
Aጣሁ ። Aሁን Eዚህ ተቀምጫ ባዶነት ይሰማኛል ።የወደፊት Aላማዬ ከሸፈ ፣ ጓዶቼ በብዛት ሞቱ ፣ 
Eኔም ቀኔ የተቆጠረ ነው። ዛሬ Eዚህ የመጣሁት Aብረን Eነግራችኋለን ያልነውን የኔንና የሱን Aላማ 
ብቻዬን ለመናገር ነው። Eግዜር ፈቃዱ ከሆነ Eከተለዋለሁ። ከተረፍኩም የሱን Aስከሬን የወደቀበት ቦታ 
ፈልጌ በክብር Eቀብረዋለሁ ። Eርሶን የምጠይቆት Aንድ ነገር ነው፣ Eኔ Aሁን ለቀበሌ Eጄን Eሰጣለሁ 
የፈለጉትን ሊያደርጉኝ ይችላሉ።ለEናቴ ቃል የገቡላት ግን Eጅዋን ከሰጠች Aንገላትም Eስር ብቻ ነው 
ብለዋል። ግን ምናቸው ይታመናል።Aሁን ምንም የቀረኝ የለም። Eሱን ገለውታል።Eነርሱ የቀመሱትን 
ችግር Eኔም ልቀምሰው Eፈልጋለሁ ። ስለዚህ ስሞኑን የተገደሉት የተጣሉበትን ቦታ በሞላ ፈልገው ፅፈው 
ያስቀምጡልኝ ከተረፍኩ Eድሜ ልኬን Eፈልገዋለሁ Aይፍሩ የሱ Aፅም Aይጠፈኝም ስትለኝ Eሷን 
መስማት ትቼ Eየተንዘፈዘፍኩ Aለቅስ ነበር ። ወለድን Eንጂ የልብ ጓደኛም Eናት ነችኮ ልጄ። 

 
 ከዛም Eጅሽን ከምትሰጪ Eባክሽ Eኛጋ ተደብቀሽ ተቀመጭ Aልኳት ። Eሷም ደግነት Eሱ ከርሶ 

Eንደወረሰ ያስታውቃል።Eናቴን በደንብ ስታውቂያት ትወጂያታለሽ ይለኝ ነበር።ግን Eኔን ካላገኙ Eናቴን 
ይቦጫጭቋታል። በዚህ Eድሜዋ ምኑን ትችለዋለች ብለው። Eኔው Eንደጀመርኩት Eኔው Eጨርሰዋለሁ። 
በሉ Aሁን ልሂድ የሚወስዱኝ Aብዮት ጥበቃዎች የሚመጡበት ሰAት ነው ብላኝ በቆራጥነት ተነስታ 
ሞቱዋን ልትቀበል ሰማEታት ልትሆን ዞርም ብላ ሳታይ ሄደች። ያንን ቆራጥነት ምን ግዜም 
Aልረሳውም። 

ይህንን ጉድ Aልነገርኩትም ። Aንድ ቀን ስለ ቀይ ሽብር ተነስቶ ሲወራ ስለሷ ሲነገር Eንባው 
ከመቅስፈት ዱብ ዱብ ሲል Aየሁትና መንገሬን ተውኩት ። Aሁን Aንተ ኑዛዜ Eየሰበሰብክ ስለሆነ 
ይህንን ኑዛዜዬን ቀኑ ሲያመች ንገረው። መቼም ይህም Aንዱ ድላችሁ ነው ፍቅራችሁ Eስከ መቃብር 
ድረስ ነው። Eናንተ ብትሆኑ ኑሮ በሽታው Aያጠቃችሁም ያልኩት በዚሁ ምክንያት ነው። Aንድ ለAንድ 
ስለምትሆኑ የሚያስፈራም Aይሆንም ነበር።   
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• Eኔም Eማማ ባለፈው ዳር ዳር ያለኩት ይህንን የሚያውቁ ስላልመሰለኝ ነው መቼም 

Eሱ ያነሳው Eንደሆን Eንጂ የቆየ ፍቅር Aንስቼ Aልበጠብጠውም። ለማንኛውም 
የሚፀፈውን Eናያለን ። 

• ልክ ነህ ልጄ ። Eሷን Eላይ ከሰፈር መውጫው ጋ ገለው የጣልዋት ለት Eኔ 
Eንደገደልኩዋት ነው የቆጠርኩት። ምነው Eግሯ ላይ ወድቄ ብለምናት ኖሮ ብዬ Aሰብኩ 
ወይም Aባቱን ብጠራቸው ኑሮ ብዬ Aሰብኩ።  ግን ከAይንዋ የሚነበበው 

  
ከሱ ጋር ለመገናኘት Eንደቸኮለች 
ለሞሞት Eንደተጣደፈች 
ሰማEታት ለመሆን Eንዳሰበች  
በደሟ ታሪክ ፅፋ ለመለፍ Eንደፈለገች።  
ይነብብ ነበር ከAይኑዋ ላይ  
የቆራጦች የIሕAፓ ራEይ ። 
በትግል መሞት ሕይወት  
ዳግም ትንሳኤ ልደት ። 

   
• Eኔ በደንብ ነው የማውቃት Eማማ ድል ቢሆን ኖሮ የመጀመርያው ሚዜ Eኔ ነበርኩ ። 

የተቀየመኝም በዛ ይመስለኛል ። Aፅሟን  Aብሬው ስላለቀምኩ ። 
• ከስደት Eንደተመለሰ ቀበሌውን ሁሉ Aመሰው። ሁሉንም መጠየቅ ጀመረ። የት 

Eንደጣሉዋት ማንም የሚያውቅ ጠፋ ። የዛን ግዜ Eንዴት Aሳዘነኝ መሰለህ ።ሌት 
ተቀን በየጫካው ሲቆፍር ይውል ነበር። ታዲያ Aንድ ቀን ተስፋ ቆርጦ በተቀመጠበት 
Aንድ ልጅ Aንድ ወረቀት ይዞ መጣና Eሱን ጠርቶ ሰጠው። ማን ሰጠህ ቢለው Aንድ 
መነፅር ያደረገ ሰው ይህንን ለሱ ስጠው ብሎ ገንዘብ ሰጥቶኝ ሄደ Aለን ። ወደላይ ሄዶ 
ቢፈልገው Aጣው።ግን ወረቀቱ ጥሩ ምልክት ነበረው።የምትፈልገው Eዚህ ጋ Aለልህ 
ብሎ Aንድ ካርታ Aደርጎ ነው የላከው። ጊዜ ሳያጠፋ ሰዎች ይዞ ሲበር ሄደ Eዛም ትንሽ 
Eንደቆፈሩ የብዙ ሰዎች Aፅም Aገኙ ። የEርሷ ግን በAደረገችው ቀለበት Aገኘው ። 
ተለቀሰ Eንደገና Aገር ተስብሰቦ ተቀበረች። ያኔ Aንተን ሚዜውን ያጣህ ይመስለኛል ። 

• Eኔም Aውቄዋለሁ በEዚህ ምክንያት Eንደተቀየመኝ ። ሁኔታውን Eንደሰማሁ ብደውል 
የለም Aሰኘ Eኔም ይሁን ብዬ ተውኩት። በኋላ ግን በEሷ ዘመድ ኣስመስዬ ሃውልቱን 
Aሰራሁ ።ግን ምን ያደርጋል Eሷም Aለፈች። 

• Aየህ ልጄ ጥሩ ነው ያረግኸው ። Eሱም ይህን የሚያውቅ Aይመስለኝም። Aወቀም 
Aላወቀ ሰለAንተ Aለመለወጥ ስነግረው  ደስታ ከድምፁ Eሰማ ነበር ። ስልክ Aንስቶም 
Aያውቅም ነበር። ምክንያቱ የሚመስለኝ ድንገት Aንተ ከሆንክ የሚያነጋግርህ ስሌለለው 
Eንደነበር ይመስለኛል ። Eኔ Eዚህ ከመጣሁ ጀምሬ ተንደርድሮ ነው የሚያነሳው 
ይላሉ።Eውነቱን ለማወቅ Eንደቸኮለ Eውነት ነው።Eንዳሉትም Aልቀረም Eሱን ነው 
ያገኘሁት ።የሆነ ሆኖ ምን Aለህ ።  

• ታሪኩን ጀመረልኝ Eማማ ያንን ደብዳቤ „Eሳት ድምፅሽ ድምፄን“ የፃፈው ለEርሷ ነው 
ለኔ Aደለም። ግን Aሁን ለኔ ሊልከው Aስቧል። Eንደደረሰኝ Aነብሎታለሁ። 

• ማለፊያ ልጄ። ዛሬ የዛን ጨካኝ ታሪክ ትቀጥልልን ። 
• ምን ላይ ነው ያቆምው ? 
• ኑዛዜውን ነው ። Eናቱን Eንደማያውቃትና በህፃንነቱ ተንኮለኛ Eንደነበር ነው 

የነገረን።ከዛም Aስተዳደጉ በጣም መጥፎ Eንደነበረና Aባቱ በጣም ይገርፈው Eንደነበር 
ነው ። Aባቱም የስው ህይወት Aጥፍቶ ሸፍቶ Eንደነበር ነው ባጠቃልይ ። Aንተው 
Eራስህ Eስት Aንብብልኝ ።  

ወደ ገፅ 30 ....ይዞራል 



ሲሉ ሰምታ…. 
 

 Eንደ ድሮ ድሮ የAሜሪካ የፌደራሊስት ስርዓት በ1781 E.ኤ.A ሲመሰረት መስራቾቹ Aፍቃሬ ጠንካራ 
ብሔራዊ መንግስት የነበሩት (Eንደወያኔ ጎጠኛ ራEይ ሳይሆን) በነበሩት Aሌክሳንደር ሀሚልተን፣ ጆን ጆይ ብሎም 
ጆርጅ ዋሽንግተን Eንደሆኑ ታሪክ ይነግረናል:: Eነዛም ሰዎች ሚዛናዊና ቋሚ ሆኖ Eንዲደነገግ የተቻላቸውን ያህል 
Aድርጓል:: በመሆኑም ቁጥር ስፍር የሌለው የህዝብ ድጋፍ ከዋናው የከተማው ባለሀብት Eሰከ መናጢው ድሀ ገበሬ 
ድረስ ድጋፍ ሊቸረው በቅተዋል:: ታድያ የወያኔው ዘረኛና ከፋፋይ የሆነው በስመ ፌደራሊዝም ክርስትና የተነሳው 
Aጥፊ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ከገጠሩም ከከተማ፣ ከሀብታሙ ከድሀ፣ ከተማረው ካልተማረው Eየደረሰበት ያለው 
ውግዘትና ተቃውሞ የበረታው ለምንድን ነው? 

 ይህ የወያኔ ፌደራሊዝም (ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ) ከላይ የተገለፁት ፈጣሪዎቹ Eንደተነሱለት የጠንካራ ብሔራዊ 
መንግስት ለመመስረት ያለመ የሁሉም ህዝቦች ይሁንታ ያገኘ ሳይሆን ዘርን ማEከል ያደረገ ጎጠኛና ክልላዊ ባህሪ 
ያለው የAገሪትዋን ህዝቦች የAንድነት ስሜት የሚያጠፋ፣ወያኔ የIትዮጰያን ህዝብ ለመበዝበዝ፣ ረግጦ ለመግዛትና 
ለማሰቃየት Eንዲያመቸው የተፈበረከ ሴራ ነው:: 

ይህ መሰሪ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ የIትዮጵያ ህዝብ Eየደረሰበት ያለውን ስቃይና መከራ በመቃወም 
ወያኔ/IህAዴግን ከስር መሰረቱ ለመጣል የሚያደርገውን ትግል ለማጨናገፍ በዘረኝነትና ክልላዊነት ቁርሾ ተዘናግቶ 
የፀረ ጭቆናና Aፈና Aንድነቱ Eንዲፈረካከስና ወያኔ ሀይ ባይ ጠንካራ ተቃውሞ ሳይገጥመው Eድሜ  ይፍታህ 
Eንዲገዛ የታሰበ ነው:: ከAባት Aያቶቻችን ያልተላለፈልንን ጎጠኝነትና ዘረኝነት ነግሶ Iትዮጵያዊነት የሚባል Aኩሪ 
ቅርሳችን ጠፍቶ የAገራችንን Aንድነትና ክብር ተዋርዶ ህዝቡ በዘርና በጎጠኝነት ድር ተጠላልፎ Eንደ ወትሮ ከፊት 
ለፊት የተደቀነበትን ፈርጀ ብዙ መከራና ስቃይ ላይ Eጅ ለEጅ ተያይዞ በAንድነትና በIትዮጵዊነት መንፈስ ሆ 
ብሎ Eንዳይዘምት Aድርጎታል:: 

 ይህ ሆኔታ ደግሞ ወያኔና Aጫፋሪዎቹ Aገሪትዋን Eያወደሙ ባሉበት ሁናቴ ህዝቡ መሰረታዊ በሆኑ 
ኤኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ Aገራዊ Aጀንዳዎች ላይ Eናዳያተኩር ይልቁንም Aጥፊ በሆነው የወያኔ የዘረኝነትና ጎጠኝነት 
ፕሮፖጋንዳ ታውሮ ፀረ ወያኔ ትግሉ ለማዳከም የታለመ ነው:: ይሄኛው ዘር ያኛውኝ ዘር ሊያጠፋ ነው ሊወጋህ ነው 
ወያኔ ከሌለ Aገሪትዋ ትከፋፈላለች ህዝቡ Eርስ በራሱ ይተላለቃል Eያለ የEድሜ ማራዘሚያ መርዝ በህዝቡ ላይ 
በመርጨት ይገኛል:: 

 ለማንኛውም Iትዮጵያዊ ግልፅ Eንደሆነውና ታሪካችንም Eንደሚያስተምረን የAገራችን Aንድነትና ክብር 
የተዋረደውበታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በወያኔ መንግስት ነው:: ዘረኝነትና ጎጠኝነት ነግሶ የAብሮነት መንፈስ፣ 
ተከባብሮና ተሳስቦ የመኖር Aኩሪ ባህላችን የቆሸሸው በወያኔ ነው:: ገበሬው፣ነጋዴውና ምሁሩ ተባብሮና ተደጋግፎ 
ከቦታ ቦታ በነፃነት ተንቀሳቅሶ ገንዘብ ያለው ገንዘቡን ንብረት ያለው ንብረቱን Eውቀት ያለው Eውቀቱን Aስተባብሮ 
Eንዳይሰራ ይህ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ የፈጠረው መፈራራትና Aለመተማምን በEንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ ሆነዋል:: 

 ሲሉ ሰምታ Eንዲሉ ይህ በስመ ፌደራሊዝም የተሰየመው የወያኔ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ Aገራችንን ጭራሱን 
ከማጥፋቱ በፊት Eዚህ ይብቃ በማለት Aገራዊ ራEይ ይዞ የቀድሞ የሀገራችን የAንድነት፣ የመተሳሰብና የመከባበር 
ታሪክ ዳግም ለማስፈን ከሚታገለው IህAፓ ጋር መሰለፍ ከማንኛውም ሰዓት በበለጠ Aሁን በጣም Eስፈላጊ ነው:: 
ለደቂቃም ሳንዘናጋ Eጅ ለEጅ ተያይዘን Aገራችንን Eየበታተነና ህዝባችንን Eያማቀቀ ያለውን ዘረኛ መንግስት 
Aስወግደን ሁሉም የIትዮጵያ ህዝቦች በEኩልነትና በመከባበርና በAንድነት የሚኖርባትን Iትዮጵያ ለማየት 
የምንታገልበት ወቅት ላይ Eንገኛለን:: 

 

 Aለም ገ/ፃድቃን(ሙል ሀይም) 

መለሰና Aገዛዙ 
በቀደምት Aባቶቻችን Eንደሚታወቀው ሁሉ Iትዮጵያ ሀገራችን በህዝቦቿ Aንድነት Eና ሃገር ወዳድነት 

ለዘመናት ድንበሯን ሳታስነካ Aስከብራ የኖረች ሀገር መሆኗ በAፍሪካ ብሎም በመላው Aለም የሚታወቅ ነው። 
ይህንን የረጅም ጊዜ ታሪክ ለማጥፋት የመጣው የመለስ Aገዛዝ ግን ታሪክን በማበላሸት መሬትን ቆርሶ ለጎረቤት 

ሀገር በመስጠት ለወያኔ ባልገበሩ የተለያዩ ማህበረሰባዊ ተቋማትና ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ የሚፈፅሙት 
Aይን ያወጣና Aንዱን ብሄረሰብ  ከሌላው ብሄረሰብ በማጋጨት ሆን ተብሎ በተነደፈ የወያኔ ፖለቲካ ሽፋን ነው። 

በመሆኑም ይህንን ጠበብተኝነት የሚያጠቃው ፍትሀዊ ያልሆነ የመለስ Aገዛዝ ስርAትን ከስሩ ማድረቅና 
ማጥፋት ለሀገራችን ሰላምና Aንድነት መስፈን Eድገትና ብልፅግና መምጣት ዋነኛው መፍትሄ ስለሆነ ማንኛውም 
የAውሮፓ ሆነ በIኮኖሚ የበለፀጉ ሀገራት ለወያኔ የሚያደርጉትን Eርዳታ በማቆም የህዝብን ጩኸትና ብሶት ይሰሙ 
ዘንድ Aጥብቀን Eንማፀን።  

ሳሚ ቶማስ(Aሻፈንቡርግ)   
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“የነብርን ጅራት Aይዙም ከያዙም Aይለቁም„ 
 

Iትዮጵያ የበርካታ ብሄር ብሄረሰቦች መኖሪያና መናሃሪያ የሆነች ሀገር መሆኗ ለማንም ግልፅ ነው። በሃገሪቱ የሚገኙ 
ከ80 በላይ ብሄር ብሄረሰቦች የራሳቸው መለያና የየማንነት መግለጫ ቋንቋ ባህልና ልማድ ቢኖራቸውም በAንፃሩ 
ደግሞ Aንድ የሚያደርጋቸው Eሴቶችና የሚያጋሯቸው Aያሌ ቁሳዊና መንፈሳዊ የAኗኗር ዘይቤዎች Aሏቸው። ከዚሀ 
በበለጠ ደግሞ ለዘመናት የኖረና የዳበረ ማህበራዊና Iኮኖሚያዊ ግንኙነት በመሃላቸው ነበር Aለም። በሀገሪቱ ረጂም 
ታሪክ በዛሬዋ Iትዮጵያ የተካተቱ ብሄር ብሄረሰቦች መልካሙንም ሆነ Aስከፊውን Aጋጣሚና ሂደት በAብዝሀኛው 
Aብረው Aሳልፈዋል። ከቅርብ ዘመን ጀምሮ ከዘመናዊ ማEከላዊና ዓለምAቀፋዊ  Aስተዳደር መዘርጋት ጋር 
Eንዲሁም ከዓለምAቀፋዊ ክስተቶችና ሂደቶች ጋር በተያያዘ የብሄር ብሄረሰቦች Eኩልነትና ራስን በራስ የማስተዳደር 
ጥያቄ የሀገራችን ፖለቲካ Aብይ ጉዳይ ቢሆንም የብሄር ብሄረሰቦች ግንኙነት Eና የዘመናት ትስስር  Aያሻከረውና 
Eየሸረሸረው ይገኛል። በEርግጥም በቀድሞው ዘመን  የብሄር ብሄረሰቦች Eኩልነት Aልነበረም ራስን በራስ 
የማስተዳደርና የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብትም Aልነበራቸውም Aሁን በAለንበት ዘመንም የብሄር ብሄረሰቦች 
Eኩልነት ሰፍኗል ራስን በራስ የማስተዳደርና የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብታቸውም በተግባርና በተገቢው 
መንገድ ተረጋግጦላቸዋል ለማለት ያስቸግራል። IሕAዴግ ስልጣን ከያዘበት 1983 ዓ.ም. ጀምሮ የሽግግር መንግስቱ 
ቻርተርና በኋላም በህገ መንግስቱ የብሄር ብሄረሰቦችን Eኩልነትና ራስን በራስ የማስተዳደርና የራስን Eድል በራስ 
የመወሰን መብት ትኩረት ሰጥቶ Aስተናግዶታል። መሰረታዊው ጥያቄ ግን ውጤቱ ምንድን ነው? የሚለው ነው። 
የብሄር ወይም የጎሳ ግጭት Eንደ Iትዮጵያ ባለ ብዙ ህብረብሄር Aገር የተለመደና ለዘመናት የቆየ ቢሆንም 
በመንግስት የተወሰደው በብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ ስርAት የመመስረቱ Eርምጃ ግጭቶቹ Eንዲስፋፋና Aዲስ 
መልክ Eንዲይዙ Aድርጓል። ከ1983 ዓ.ም. ወዲህ የፌዴራል መንግስቱንና የክልሎችን የውስጥ Aስተዳደራዊ 
Aወቃቀርና የስልጣንና የሀብት ባለቤትነትን ምክንያት ያደረጉ የብሄር ወይም ጎሳ ግጭቶች በየቦታው በተደጋጋሚ 
Eየተከሰቱ ነው።ይህ የሚያሳየው  ፌደራላዊ የAስተዳደር ስርAት ለሀገሪቱ ተመራጭና ዋነኛው ግጭቶችን ሊፈታ 
የሚያስችል የAስተዳደር ዘዴ ቢሆንም Aሁን በሀገሪቱ ካለው ችግር Aንፃር Eንደገና ሊፈተሽና ሊጠና የሚገባው ነው። 
ቋንቋን መሰረት ያደረገው የ17 ዓመቱ የፌደራላዊ ስርAት ጉዞ ተመክሮ መንግስትን ከEንቅልፉ ሊቀሰቅሰው ይገባል። 
ፌደራላዊ ስርAቱ በብሄር ብቻ ላይ የተመሰረተ መሆኑንና በAተገባበር ረገድ ያስከተለው ውጥንቅጥ በተደጋጋሚ 
ብሄርን ከብሄር በማጋጨት ለብዙ ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ቀዳሚ ምክንያት ሆኗል። Eስካሁን ባለው 
ሂደት ብሄር ግጭቶች Aያሌ ሰዎችን ለህልፈት Eና ለስደት ዳርጓል። ሆኖም ግን ግጭቶቹ የተለያዩ ብሄረሰቦችን 
የAንድነት ስሜትና የሚያስተሳስራቸውን የ Iኮኖሚና ማህበራዊ ስርAት ህግ Eጅግ Aስጊ በሆነ መንገድ Eየገዘገዙት 
ነው።ይህ Aሁን ባለንበት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ መንግስትም የዘረጋውን ስርAት ዞር ብሎ ለመፈተሽ ፍላጎቱና 
ፍቃዱ ከሌለው የወደፊቱ የAገሪቱ Eጣ ፋንታ ምን ይሆናል? የሚለው የ Aብዝሀኛው Iትዮጵያዊ ጥያቄ ነው። ከጊዜ 
ወደ ጊዜ Eየላላ የሚሄደው በብሄረሰቦች መካከል ያለው Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር ውሎ Aድሮ ወደ የርስ በርስ 
ጥላቻና Aንዱ ሌላውን ላጥፋው ወደሚል ስሜት Aያመራም ማለት Aይቻልም። በመንግስት ጣልቃ ገብነት Eና ሀይል 
የሚበርደውና በትንሽ የAስራዎችን በዛ ሲባል ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የሚቀጥፍ የብሄር ግጭት  
የመንግስት ሃይልና ጡንቻ በተዳከመ ግዜ  በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት መቅጠፉም የማይቀር ነው። ይህንን 
ስጋት ተጨባጭ የሚያደርጉ ወቅታዊ ሁኔታዎች Aሉ። ሀገራችን በAሁኑ ወቅት በሶማሊያ ባለው Aለመረጋጋትና 
መቋጫ ባልተገኘለት የIትዮ—ኤርትራ የድንበር ውዝግብ ተወጥራለች። ሁለቱም ጉዳዮች Eየተባባሱ ያለውና ውለው 
Aድረው የመንግስትን ሃይል የሚፈትኑና ሊያመነምኑ የሚችሉ ናቸው።የሀገሪቱም የውስጥ ፖለቲካ የተስተካከለ 
መስመርና ስርAት ከመያዝ ይልቅ ችግሮቹ ሳይነኩ ተዳፍነዋል። ከዚህ ባሻገር በAፍሪካ ቀንድ Aካባቢ በተለይ 
በሱዳን Eና ኬንያ Eየተከሰተ ያለው ፖለቲካን መነሻ ያደረገ የብሄር ግጭት የዘር ማጥፋት Eንቅስቃሴ በሀገራችንም 
ላይ Aሉታዊ ተፅEኖ Eንደሚኖረው የብዙዎች ግምት ነው። በAንድ Aጋጣሚ በሚፈጠር ውጫያዊ ወይም የውስጥ 
መንስኤ የፌደራሉ መንግስት ሀይል ቢዳከምና ፖለቲካዊ ቀውስ ቢፈጠር ህዝብ የሚፋጅበት የብሄር ግጭት የመከሰቱ 
Aደጋ የጎላ ከመሆኑ ባሻገር ሃገሪቱን የመበታተን Aቅም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ Aደጋው ሊከሰት Aይችልም 
ከማለት ይልቅ ሊከሰት ይችላል ብሎ ያለፈውን ተሞክሮ መመርመርና የፌደራል Aስተዳደር ስርAቱን ጠንካራና 
ደካማ ጎኖቹን መፈተን የወቅቱ የመንግስት ተቀዳሚ ትኩረትና ስራ መሆን Aለበት። Aበው ሲተርቱ “የነብርን ጅራት 
Aይዙም ከያዙም Aይለቁም„ Eንዳሉት IህAዴግ በድፍረትም ይሁን በጭንቀት ብሄርን ማEከል ያደረገ የፌዴራል 
ስርAት ዘርገቷል። የፌዴራል ስርAቱ የብሄር ግጭትን በመቀስቀስና በማባባስ ለIህAዴግ ለህዝቡና ለሀገሪቱ ህልውና 
Aደጋ የመሆን Aዝማሚያው Eየጎላ በመምጣት ላይ ነው፣ የነብርን ጅራት የያዘ ሰው ጅራቱን ቢለቀው ነብሩ ይበላኛል 
በሚል ፍርሃት Eስከ ወዲያኛው Eንደያዘው ይቀጥላል ተብሎ Aይታመንም። ረዳት ወይም ጥሩ Aጋጣሚ ሲያገኝ 
ለቅቆ ማምለጥ Aለበት መንግስትም ከምሁራንና ከህዝብ የሚቀርበውን ጥያቄ Eንደ ጥሩ Aጋጣሚ በመውሰድ Eና 
Eንደ Aጋዥ ሃይል በመቁጠር የፌዴራላዊ Aስተዳደርና Aወቃቀር ስርAቱን በመፈተሽ ሀገርንና ህዝብን በሚጠቅም 
መንገድ ሊያሻሽለው ይገባል፣ ህዳሴ ከዚህ ይጀምራል። 
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ዶሮን ሲያታልሏት ነው ነገሩ። ይህ ከሆነ Aሁንም 
Eያታለሉን ነው።ያበጠ ሆድ ሁሉ በውስጡ ልጅ 
የለም። ወያኔ- IሕAዴግ ባንዲራዋን የሚወድና 
የሚያከብር ከሆነ Eንደባንዲራዋ Aሀዳዊ መንግስት 
መመስረት፣ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር የግድ 
ነው። ይህ ከሆነ የIትዮጵያ ህዝብም ባንዲራዋም  
ለዘላለም ይኖራሉ። 
 
ድል ለIትዮጵያ ህዝብ። 
ቤተል ወንድሙ(መንደን) 
 

የወያኔ ግፍ መቼም Aያበቃም 
የAንድ ህብረተሰብን Eድገት ከሚጎትቱ ጉዳዮች 
ጎታች ባህሎች፣በሽታና ርሀብ Eንዳሉ ሁነው ሃላፊነት 
የጎደለውና ዴሞክራት ያለሆነ የAምባገነን ስርAትም 
በዋናነት የሚጠቀስ ነው። ለዚህም በAሁኑ ሰዓት 
ያለህዝብ Aመኔታና ድጋፍ ስልጣን ተቆናጥጦ 
ያለውን "ዴሞክራሲያዊ" ለመምሰል Eየሞከረ የ 
Aንድን ጎሳና ግለሰብ Aምባገነናዊነት የሰፈነባት 
Aገራችንን መመልከት በቂ ነው። 
ይህንን Aስከፊ የጭቆና Aገዛዝ Eንዲያበቃ ለማድረግ 
Aያሌ የተቃዋሚ ሀይሎች በተለያየ ግዜ የተለያ 
የትግል መስኮችን ሲሞክሩ ቆይተዋል።ይሁን Eንጂ 
በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ማለትም የህዝቦች መብት 
ተከብሯል፣ በሀገራችን ሰላም Aለ፣ ነፃ የIኮኖሚ ገበያ 
Eየገነባን ነው። ወዘተ ወዘተ የሚለው ልፈፋ 
የተፈለገው ግብ ላይ ለመድረስ Aልቻለም። የወያኔ 
የውሸት ተውኔት Eርቃኑን ቀርቷል።የወያኔ መንግስት 
ያጣውን የህዝብ ድጋፍ ለመበቀል በተለመደው 
የጭፍጨፋና ግፍ ህዝቡን በማሰቃየት ላይ ይገኛል። 
 
ሶስና ኤፍሬም (ቩርዝቡርግ)  
 
የሀገራችን ህልውናና ደህንነት የሁሉም ዜጋ 
ሐላፊነት ነው 
 ሐገርን ለመገንባት ዴሞክራሲ ለማስፈን የሕዝብ 
ነፃነትና ብሔራዊ Aንድነትን ለማምጣት መንግስት 
ግንባር ቀደም መሪ መሆን ሲገባው ወያኔ ግን ሕዝብን 
ከሕዝብ በማጋጨት የጎሳ ፖለቲካ በማራገብ በስልጣን 
ላይ ለመቆየት ብቻ በሚያደርገው ደፋ ቀና ሀገርን 
መበታተንና Aስከፊ ውድቀት Eያደረሰ ይገኛል። 
በዚህ ሁኔታ Aሁን ሀገራችን Iትዮጵያ ያለችበትን 
የመከፋፈል Aደጋ ሲታይና በዚህ ከቀጠለ ነገ ሊፈጠር 
የሚችለውን ደም ለበስ ትርምስ Eናሰላስልና ያለብን 
የግለሰብ ይሁን የድርጅት መቆራቆስ ወዲያ ጥለን 
ትንሽ ትልቅ ሳንባባል ለሀገራችን ህልውና ና 
ለሕዝባችን ደህንነት ስንል መርሐዊ Aንድነትን 
ፈጥረን ከፋፋይ ወያኔን/Iሕዴግን በAንድነት 
መታገል የግድ ይላል። የAንድነት ትግል 
የማይደረምሰው ጨቋኝ ስርዓት ሊኖር Aይችልም። 
                                ሙሉቀን ዓለም 
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ልጅ ከሆነ ይገፋል። 
የሶስት ሺህ Aመት ባለታሪክ የሆነች Aገራችን 

Iትዮጵያ በረጂሙ የታሪክ ጎዳና ክፉንም ደጉንም 
Eንዳመጣጡ ስትመልስ ቀላል የማይባል ዘመናት 
የየራሳቸውን የታሪክ Aሻራ ትተው Aልፈዋል። 

ሐብቱን ለመዝረፍ ነፃነቱን ለመግፈፍ ባህር 
ቀዝፈው የብስ Aቋርጠው የመጡ ጠላቶች የተለያየ 
ቋንቋና ባህል ያላቸው ህዝቦቻችን Eንደባህላቸውና 
ቋንቋቸው ለመለያየትና በጠላትነት Eንዲተያዩ 
ለማድረግ የነበራቸውን ህልም ቅዠት በማድረግ 
ያላቸውን የደም Aንድነት በደማቸው Aረጋግጠው 
የተከበረችና የታፈረች Aንዲት Iትዮጵያን የግዛት 
ወሰን በAጥንታቸው Aትመው ሰላም፣ ነፃነት፣ ብልፅግናን 
የሚሰብኩ ሦስት ቀለማት በAንድነት የተቆራኙበት 
Aላማን በሰንደቅ  ህዝቡ በAንድ ጥላ ስር ተሰባስቦ 
ባገኘው ነፃነት ሰላምን Eንዲያጣጥም በሰላም ጣEም 
ደስተኛና የሠለጠነ ለAፍሪካ ህዝቦች ነፃነት ኩራት 
Eንዲሆን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ Aድርገው ሞተው 
የማይሞት ታሪክ በደማቸው ይፋ Aድርገው Aልፈዋል። 

 የAባቶቻችውን ያልሞተና ከቶም የማይሞት 
ህያው ታሪክን የተረከቡ Aባቶቻችንም የEነርሱን ፈለግ 
በመከተል ያልተበረዙ ያልተከለሱ ከወርቅ በላይ በEሳት 
የተፈተነ የጠራ የIትዮጵያዊነት Aመለካከትን በማንገብ 
በAባቶቻቸው መንገድ በጠላት ቀስት ወድቀዋል፣ 
ደምተዋል ላይመለሱ በሞት Aሸልበው የAገራቸውንና 
የባንዲራቸውን ክብረ መልሰው ፋሺስቱንም 
Eንዳይመለስ ሸኝተዋል። 

ከጦርነት የተረፉ ፋሽስቶችም ለባንዲራችን 
ሳይወዱ በግዳቸው ክብር በመስጠት የIትዮጵያን 
የነፃነት ምልክት ብቻ ሳይሆን የAፍሪካ የነፃነት 
ተምሳሌት Aድርገው ተቀብለውታል። 

Eንግዲህ Eነሆ ለዘመናት ጠላቶች ተለይተዋት 
የማያውቋት ሀገራችን Iትዮጵያ ነጸነቷንና የግዛት 
ድንበሯ የተከበረው በባንዲራዋ ጥላ ስር በAንድነት 
ተሰባስበው መሆኑ ሲታሰብ ደግሞ የሰንደቅ ዓላማችን 
ክብር Eምን ድረስ Eንደሆነ መገመቱ ከህሊና በላይ 
Eንደሆነ ከወያኔ/IሕAዴግ በቀር ሁሉ የሚስማሙበት 
የሐቅ Aንኳር ነው። 

ይህን የAንድነት የAትንኩን ባይነት ትኩሳት 
የታላቅ ተስፋና የEምነት ምስጢር የሆነውን 
ባንዲራችንን ከሐዲው የወያኔ/IሕAዴግ ቁንጮ መለሰ 
ዜናዊ “ጨርቅ” ሲል ማጣጣሉን የሰማ በልቡ ያላነባ 
ቢኖር ተናጋሪው መለሰ ብቻ ነው።  

ታዲያ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው Eብሪተኛው መለሰ 
ዜናዊ የIትዮጵያን ባንዲራ ለማክበር የፈለገው? የሚል 
ጥያቄ በሁላችንም AEምሮውስጥ የሚመላለስ ጥያቄ 
ነው። 

የIትዮጵያ ሕዝብ ቀድሞም ባንዲራውን 
ያከብራል፣ ይወዳል ለክብሯም ይሞታል። 

የክልል Aሻንጉሊት መሪዎችስ ከመለሰ Eጅ 
የተቀበሉት ባንዲራ ቀድሞ Aያውቁትም? ወይስ 
ለየክልሉ የተለያየ ሰንደቅ Aለማ Aስፈልጓቸው  ነው።       
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 የEነማን Aለብን የAገዛዝ ስርዓት  
የነፃው ፕሬስ ውጤቶች ሆኑ መላው የ Iትዮጵያ ህዝብ የህግ የበላይነት መልካም Aስተዳደር ዲሞክራሲ ፍትሃዊ Aሰራር 
Eድገትና ብልፅግና Eንዲሰፍን ያለማቃረጥ ይጠይቃል። ሁሊም ግራ በመጋባት ህልውናውንና ሀገሩ የርሱ መሆኗን 
በመጠራጠር ያሰላስላል። በEርግጥም ነገሩ ግራ ያጋባል። 
በAንድ ሀገር የመንግስት Aመራር ውስጥ በጠበንጃ Aፈሙዝ የሀይል መሰረት ላይ የተቀመጠ Aናሳ ቡድን "Eገዛለሁ" 
የሚለውን ሀገር ታሪክ ። Aንድነት ሕዝባዊ Eሴቶች በሰላማዊ ቅርሶች የIኮኖሚ Eድገትና ተቋማቱን Eያወደመ የትምህርት 
ስርAቱ Eያሽመደመደ የወታቱን ተስፋ Eያጨለመና ሁልግዜም ህዝቡን በሽብር Eያመሰ የሚንቀሳቀስ"መንግስት" ምን 
ብለን Eንደምጠራው ግራ Aጋብቶናል። 
ዛሬ Iትዮጵያ ውስጥ ህይወት ማለት Eርግጠኝነት የሌለበት የጨለማ ከበባ ማለት ነው። ወያኔ ከሚያራምዳቸው 
ስተትረራቴጂያዊ ድርጊቶች ስንመለከት ይህን የጨለማ ከበባ ዘመን ቁልጭ Aድርገው ይገልጹልናል። Eነሱም የማያባራ 
ሽብር የህዝብን Eርስበርስ መናከስና ቅጥፈት ናቸው።Eነዚያ ሰይጣናዊ መሳሪያዎች Aንድ በAንድ Eንመለከታለን። 
      1. በራሳቸው ውስጥ የተረጋጋ AEምሮ የሌላቸው ሰዎች ለቤተሰባቸው ለጎረቤታቸው ለስራ ባልደረባቸውም ሆነ 
ለሌላው ህብረተሰብ ጤና ሊሰጡ Eንደማይችሉ የስነልቦና ተመራማሪዎች ደጋገመው የሚገልጹት ነው። ወያኔ በሽብር 
ተወልዶ በሽብር Aድጎ በሽብር ስልጣን ላይ የሚገኝ ነው። ህዝቡን ተቃማትን ህግን የዲሞክራሲያዊ ስርAቱን  የሰከነ 
መስተዳደርን Aይወድም። የገዛ ጥላውን ሳይቀር Aያምንም። በህዝቡ መካካል በመስተዳደሩ ውስጥና በተቋማት ይዘት ውስጥ 
የማያባራ ሽብር በመፍጠር ስልጣኑን ለመቀጠልና ለማራዘም ይጥራል። 
በAለፉት Aስራ Aራት Aመታት የፌደራልና የክልሎች Aስተዳደር በተለያዩ ጊዚያት የመዋቅር ለውጥ በማድረግ 
Aተራምሷቸዋል። የቀበሌ መስተዳደሮችንም  ለመርካታ ጊዚያት በመሰለውና በፈለገው ወቅት ቀይሯል። መስተዳደሩን 
ለሚፈልጓቸው ባለሟሎች ስልጣን ሰጥቷል።የማየፈልጋቸውን ሰንካላ ምክንያቶች በመስጠት ከስራ Aባሯቸዋል። ጠበቅ 
ሲልም በስውር ይገድላል ያስገድላል። በማንኛውም የስራ መስክ ማንም ሰው ተረጋግቶ የስራ ዋስትና ተሰምቶትና ህጋዊ 
ዋስትና ኖሮት በሰላምና በነፃነት የሚኖር የለም። ብዙ ግዜ Eንደታየው ከሆነ ሰዎች ከስረራ Eንዲባረሩ የሚደረጉት 
በሚያሳዛን ሁኔታ ብሔራዊ በዓላትን በማስታከክ ነው። ይህ Aይነት Eርምጃ ሆነ ተብሎ የሰዎችን መንፈሳዊ ሽብርና 
ቤተሰባዊ ሰቆቃ ከፍ ለማድረግ ሲባል ነው። ሌላው ወያኔ ወደ Aገዛዝ ስርAት ራሱን ካስቀመጠበት ግዜ ጀምሮ በሰራተኛው 
ህዝብ ላይ በተከታታይ ወቅት Eየፈፀመ ያለው የማሸበሪያው ሰዓት ግምገማ ነው። ግምገማ  ማንንም ሰው ሰጥ ሰጥ Aድርጎ 
ለመያዝ የተነደፈ  የዲክታተሮች መርህ ሲሆን  Aሁን ከስራና ከስልጣን ለማፈናቀል የሰዎች ሰብAዊ ክብር ለማዋረድ፣ 
ሀገራዊና ህዝባዊ Aመለካከት ያላቸውን ለማስወገድ ለሚያደርጋቸው ፀረ-ዲሞክራሲያዊና I- ሕዝባዊ  በሆኑ Eርምጃዎች 
ሽፋን ለመስጠትና  ሰራተኛውን Eርስበርሱ ለማናከስና የጥርጣሬ ሽብር ለመፍጠር ወያኔ ግምገማን ዋና ስራዬ ብሎ 
ይጠቀምበታል። በግምገማ Aለቃን  ከጭፍራ፣ ጭፍራ ከAለቃ Aናክሷል ርስበርስ በAይነ ቁራኛ Eየተጠባበቁ Eንዲኖሩ 
ያደርጋል። ሕዝብ የተረጋጋ የመኖር  ዋስትና  Eንዳይኖረው ተከታታይ ሽብር መፈጠርን Eንደዋና የስራ ፖሊሲ Aድርጎ 
ይጠቀምበታል። 
           2. በሕዝብ መካከል የEርስበርስ መናቋርና ጥላቻ Eንዲስፋፋ በማድረግ ሰይጣናዊ ስራ የሚተገብረው ደግሞ ሕዝብን 
በጎሳ ከፋፍሎ Eርስበርስ በማፋጀት Eያናከሰ Aስታራቂ ሆኖ መቅረብ ነው። ይህም የሀገሪቱ የተለያዩ ብሔርና ብሔረሰቦች 
ህዝቦች ሰላምና መረጋጋት Aግኝተው በመከባበርና በመተማመን Iትዮጵያ ሀገራችን ብለው በAንድነት ለመኖር 
Eንዳይችሉና ሀገሪቱን በቀጣይነት በቀላሉ ለመበታተን Eንዲቻል ታስቦ የሚሰራ የወያኔ የረዥም ግዜ ፕሮግራም  
የማይታበል ሃቅ ነው። IሕAዴግ ከሌለ Iትዮጵያ ትበታተናለች ብለው Aቶ መለሰ በግልፅ  Eየነገሩን ያለው ጉዳይ Eኮ 
ነው። Eስካለን የልባችንን Eንሰራለን " Eኛ ከሌለንና ስልጣን የምናጣ ከሆነ ግን Aጥፍተናት Eጠፋለን" በሚል የመሰላቸው 
የፃፉት ስራዎች በየግዜው ያለማሰለስ Eየሰሩ ናቸው። 
     3.የዘመናችን የሀሳብ ድንክዬዎችና የራEይ ውርንጭላዎች ሀገሩ Eየጠፋ ስነልቦናዊ ጦርነት Eየተስፋፋ ውዥንብር 
Eየነገሰ ሊሄድ የቻለው በሚፈጠረው  የቅስፈት ፕሮፓጋነዳ ነው። ዲሞክራሲ መልካም Aስተዳደር የህግ የበላይነት 
የብሔረሰቦች Eኩልነት ፈጣን Eድገት በልቶ ማደር የAቅም ግንባታ ወዘተ ይሉናል። በተግባር የምናየው ግን የተገላቢጦሹን 
ነው፡ በEውነተኛ መርህ የሚመራ ዲሞክራሲ ብዙሀኑን የበላይ ነቱን የሚያረጋግጥበት Aናሳው መብቱ የሚረጋገጠበት ሲሆን 
Eንደ Aሜሪካኖች Aባባል ደግሞ ጥሩ ዲሞክራሲ ለሕዝብ፣ በሕዝብ ፣የሕዝብ ፈቃድ የሚንፀባረቅበት ነው። በEኛ 
የተገላቢጦሽ ነው የሚያሳየው Aናሳው የሚገዛበት ብዙሀኑ የሚጨቆንበት ሕዝባዊ ፈቃድ ያላገኘ ነው። Eየተሰራበት ያለው 
የብሔረሰቦች Eኩልነት ሳይሆን የAንድ Aናሳ ብሔር የበላይነትና ጭቆና Eንዲነግስ Eየተደረገ ነው። በAሁኑ ወቅት 
ከምንግዜውንም  በከፋ ሁኔታ ብሔረሰቦች የተናቁበት የተዋረዱበት የተመዘበሩበት በትምህርት ልዩነት ወደኋላ የቅዩበት 
መሪዎቻቸው የታሰሩበትና ደብዛቸው የጠፋበትና ሐገራዊ AርAያቸው  የከሰመበትና ብዙሃኑ ከድህነት ወለል በታች 
የሚማቅቅበት ነው። 
በመሆኑም ሐገራችን በAሁኑ ግዜ በነዚህ ሁሉ ውስብስብ ሰው ሰራሽ ችግሮች Eግር ከወርች ታስራ ከድህነት ወለል በታች 
የምትገኝና ሕዝቦቿም ምንም AርAያ የሌላቸው ሆነው ወራትና ዘመናት ሂደታቸውን ጠብቀው የሚጓዙበት ቢመስልም 
የችግርን መፍትሄ መፈለግ የ Eያንዳንዱ የሀገሪቱ ዜጎች ግዴታ ስለሆነ ሁሉም በEያለበት ግዴታውን ለመወጣት ምንግዜም 
ያላሰለሰና ቀጣይነት ያለው ስራ የሚጠበቅ ነው። 

 በEምነት ተክሌ ጌትነት( ቩርዝቡረግ) 

 



 
IሕAፓ 

 
IሕAፓ ነው በተረፈ !! 
ብዙሐኑን ሕብረ ብሔር ያሳተፈ፣ 
በትግል ተፈትኖ ያለፈ። 

IሕAፓ የሕዝብ Aለኝታ፣ 
የሚታገል ሳያመነታ፣ 
ወያኔን Eስኪረታ። 
Aሁንም ሕዝቡ ከጎኑ ነው፣ 
ይደግፈዋል Eንደቀድሞው። 

ሰለቸኝ ሳይል የሚታገል፣ 
በጽናቱ የሚቀጥል፣ 
IሕAፓ ነው የሚያበቃን ለድል። 

Eደግፈው Aብረን Eንጓዝ፣ 
ሕዝብ ስልጣን Eስኪይዝ። 
ሕዝብ ተነስ ታጠቅ ! 
በሐሳብ Aትጨነቅ፣ 
Aይቀሬ ነው የወያኔ መውደቅ። 

IሕAፓ ያውቃል መንገዱን፣ 
የትግል ውጣ ውረዱን፣ 
ሽንፈቱና ድሉን፣ 
Eንታገል ከጎኑ ሆነን። 
IሕAፓ Aሁንም ይጣራል፣ 
ሕዝብን ለድል Eናብቃ ይላል፣ 
ጥሪው ነው ሰምተን Eንከተል። 

 
     ኤርሚያስ Aፈወርቅ(Wisbaden)  

    
በስልጣን መመካት 

ሕግን Aለማክበር በስልጣን መመካት፣ 
ሕዝብን ንቆ መኖር ያደርሳል ከውድቀት። 

ቀን የጨለመ Eለት የያዙት ሲጠፋ፣ 
Aለሁ የሚል ሲርቅ ወዳጅም ሲከፋ፣ 
መሄጃው ይጠፋል ሜዳው ይሆናልፈፋ። 

በስልጣን መመካት ሕዝብን ማሰቃት፣ 
ሕፃናት ተርበው ሲያለቅሱ መደሰት፣ 
መውጫ ይጠፋዋል ቀን የጎደለ Eለት። 

 በሕዝቡ Eየማለ በስሙ ለምኖ፣ 
ብሶቱን Eንዳይገልጽ በጦሩ Aፍኖ፣ 
Aስሮ ያሰቃየዋል ልጆቹን በትኖ። 

ፍርድ ቤቱ የሱ ፈራጅ ዳኝ Eሱ ! 
Eራሱ Aጥፍቶ Eራሱ መክሰሱ፣ 
ስንቱ ተሰቃየ ሕግ በመጣሱ ? 

ሕዝብ ወከለን ብለው በስሙ ምለው፣ 
ምንም ሳይፈይዱ ወንበር Aሙቀው፣ 
ሐገር ይዘርፋሉ ፓርላማ ገብተው። 

በስልጣን መመካት፣ 
በስተመጨረሻው ያደርሳል ከቅሌት። 
         ከኤሊያስ የማነ (ሆፍ ሐይም) 
 

Eስከ መቼ  
በሳባ Iዛና ታሪክሽ ቆንጆ ነው 
በAፄ ካሌብ ልብነ ድንግል Eኛ የምናውቀው 
በጣሙን Aዘንኩኝ ሳየው ያንችን መሪ 
ይብቃሽ Eናት Aለም Aሁን ግን Aምርሪ 
በደም የሰከረ ሀገር በቀል ባንዳ 
ከስሩ ይነቀል ይድረስበት ፍዳ 
Aለባቸው Eዳ የስንቱ ህይወት 
ማህፀንሽ ሳይደርቅ ተመልከች Eማማ የስንቱን ህልፈት 
በስንቱ ተጎዳን Eኛ ልጆችሽ 
በቃ Aይጠቅመንም ይጥፉ ከምድርሽ። 

  
ድል ለIትዮጵያ ህዝብ!!! 
       ሞሚና Aህመድ 

 

ጠንክረን Eንነሳ 
Eናት ሀገራችን ስትቆስል ስትደማ  
ልጆቿ በርሃብ ሲያልቁ ስንሰማ  
የሞተውስ ይሁን ነፍስ ያለው ሲቀበር  
የወገኔ ጩኸት ውስጤን Aሸማቆ ሲንቆረቆር 
የፈሰሰ ደሙ በየመንገዱ ዳር 
Eንዲሁ Eንደዋዛ በመና Eንዳይቀር 
ተነሱ ወገኖች Aረ ዝም Aትበሉ ሁላችሁ 
ምስኪኑ ወገኔን ተጎሳቁሎ Eያያችሁ። 
ይኸው ደግሞ Aሁን Aሻፈረን ብሎ በድምፁ ሲቀጣ 
ወያኔዎች Aያፍሩም Aመጡብን ጣጣ 
ጎበዝ ክንዳችንን Aስተባብረን ጠንክረን Eንነሳ 
ወያኔን ገርስሰን Iትዮጵያ ትነሳ። 

ከዲጃ ላሎ 

መብት ለማስከበር 
ሙቀት ግለት ሆኖ ችቦ ሲያቀጣጥል  
ፋና ወጊ ሆኖ ልብን ሲያንቀለቅል  
መብት ለማስከበር ለነፃነት ትግል  
ጎሰኛን ሊያጠፋ ከስር ሊመነግል  
Eሳት ሆኖባቸው የህዝባችን ትግል። 
ለመብት የታገሉ በነፃ ድምፃቸው  
ዲሞክራሲ ጠፍቶ በናት ሀገራቸው 
መሳሪያ ባይፈሩ ወኔ ሳይከዳቸው 
መልEክት ተስተጋባ ከሰሙ ገዥAቸው 
የትግል Eሳቱ በAEምሮAቸው ገብቶ 
ቀየው ተቀጣጥሏሎ ትውልድ Aሰተጋብቶ 
ውስጣችን ተጣርቶ ለነፃነት ፈክቶ። 
ወኔያቸው ተነስቶAል መንፈሳቸው ሞቆAል 
ለነፃነት ለመብት ልቦናቸው ተነሳሰቷል 
Iትዮጵያዊ ወኔ ችቦው ተቀጣጥሏል  
የነፃነት ጉዞ ዛሬም ህያው ሆኗል። 
ጎራዴው ቢመዘዝ መከራ ቢከመር 
Aካሉ ቢሰዋም ቢወድቅ ለሀገር 
ከቶ Aይፈታም ይህን መሰል ማገር። 

 

ፍሬ ዘውድ ነጋሽ( ቢሾፍስሃይም)  
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ነቀርሳ ነው 
 

Eማማ ምጥሽ ጣርሽ በዛ፣ 
የወለድሽው Eንዳይባረክ  Eንዳይበዛ። 
ይጦረኛል ያልሽው የባረክሽ፣ 
በሽታ ረሃብን በምድርሽ፣ 
ጉቦ፣ ፍትህ Aልባነትን በቤትሽ። 
ከEኩይ ሰይጣን ጋር ተመካክሮ፣ 
ሲጨፍር ለሚ ድር፣ በጎጠኝነት ታውሮ፣ 
ልፍትህ ሰላምሽ Aለመስምር፣ ለሚታገል ኣEምሮ፣ 
ለልቅሶ ዋይታሽ፣ ላጣ ጆሮ። 
Eንዲህ ላለው Aተላ፣ 
በቁሙ በስብሶ ለተላ፣ 
የAገር ሸክም ቀፎ መዝጊያ ግልብጥ ሌባ፣ 
ስሙ በታሪከ መዝገብ  ለማይገባ። 
Eክ Eነትፍ ብለሽ Aውጭው፣ 
ድሮመ ከፅንሱ ነቀርሳ። 

 
ጌታምሳ ሞገስ(ከሃናው) 

 

   
ስደት ብሎ ኑሮ 

ከሀገር ከወላጅ ከቤተሰብ ርቆ፣ 
ደስታ የማይሰማው ሁልጊዜ ተጨንቆ፣ 
የሚፈልገውን በውስጡ Aምቆ። 

ለምን ይሰደዳል የሰው ልጅ ከሐገሩ? 
ዴሞክራሲ መብቱ ባለመከበሩ፣ 
ዴሞክራሲ መንግስት ከሌለ በሀገሩ። 

ከሐገሩ ወጥቶ በማያቀው ሐገር፣ 
ቋንቋው ጠጥሮበት ሲጠፋው መናገር፣ 

    ይረግመው ጀመረ የወጣበት ከሐገር። 
ተሰዶ መኖሩን ማንስ ሰው ይመርጣል? 
ስቃይን ለማየት ከሐገሩ ይወጣል? 
ዴሞክራሲ ቢኖር በትውልዱ ሐገር፣ 
ተሰዶ መኖሩን ለምን ይመርጥ ነበር? 

ስደት ብሎ ነገር ሐገር ጥሎ መውጣት፣ 
ራስን Aድን ብሎ ዳግም መሰቃየት። 
የዓለም መንግስታት Eዬት በደላችን፣ 
መታሰር መገደል ፍትህ ማጣታችን፣ 
ሕግ Aለመከበር በIትዮጵያ ሀገራችን። 

የሰው ልጅ መታሰር የሰብAዊ መብት መጣስ፣  
ሕይወት ትርጉም Aጥቶ የሕዝባችን ማልቀስ፣ 
ምን ይሆን ፍርዳቸሁ Eናንተ ጋ ሲደርስ። 
በጣም ስለበዛ የሚያጠፋው ሕይወት፣ 
ተፅኖ Aድርጉበት በዘረኛው መንግስት። 

ስደት ብሎ ነገር መኖር በሰው ሐገር 
ምንም ሰላም የለም ሁልጊዜ መሸበር። 

 
        ሪታ ገዛኸኝ (ሆምቤርግ) 
 

ትግላችን 
ወያኔ/IህAዴግ የኛ ጠላታችን፣ 
Eድሜውን  Aራዝሞ ሆኗል በሽታችን፣ 
ጎበዝ ተሰባሰብ ይቀጥል ትግላችን፣ 
Eድሜ Eንዳይኖረው በዚች ባገራችን። 

መስሎት ይሆን ሊኖር ይህ ጎጠኛ መንግስት፣ 
Aንዱ ካንዱ Aጣልቶ Eውነት ሊሰነብት፣ 
ስሩን ሰዷል ያ ወያኔ ነብሰ በላው ዱር Aራዊት። 

ቸ! በል ጀግና ይብቃን መሰቃየት፣ 
በስደት በEስር ቤት፣ 
ትግላችን ይፋፋም ወያኔን ለማጥፋት። 

 
 ሳባ ክፍሉ(ኖይ ኪርሽን)  

የተዳፈነ Eሳት 
በወርሃ ግንቦት የተቀጣጠለው 
የዴሞክራሲ Eሳት  የሚንቀለቀለው 
የወያኔን ጎራ ያተረማመሰው። 
በ Aጋዚ ጥይት  ቢመስልም የጠፋ 
ጋደም Aለ Eንጅ መቼ Aንቀላፋ። 
የነፃነት Eሳት ያርበደበዳቸው 
የ Iትዮጵያ ሕዝብ ቁጣ ያስደነገጣቸው 
የሞት ሽረት ትግል ሆኖም ምርጫቸው። 
ንፁሃን ዜጎችን ቢገድሉና ቢያስሩ 
መርዛማ ስራቸውን ቢረጩ ቢዘሩ 
ሕሊና ካላቸው ከታሪክ ይማሩ። 
የነፃነት Eሳት Aንዴ ከነደደ 
ሊጠፋ Aይችልም Aጥፊን ካልወሰደ። 
ባባገነን መሪ በጠባብ ዘረኛ  
በውሸታም ከሃዲ ሆድ Aደር ቅጥረኛ 
Iትዮጵያ Aትገዛም ሞተን ሳናልቅ Eኛ። 
ወንዝ ሐይቁ Aልቆ ውሃ ስንጠማ  
በለምለም Aፈር ላይ ዳቦ ስንሻማ 
ምነው ዘዴ ጠፋ ለኛ የሚስማማ? 
ቤታችንን ለቀን የሰው ቤት ስንጠና 
ጉዳችንን ችለን ሸፍነን ገበና። 
ልመናችን በዝቶ ችግራችን ከሮ 
Eየደበደብን የቅሌት ከበሮ 
ዘለላለመም መከራ ዘላለም Eሮሮ 
መሞት ይሻለናል ከዚህ Aይነት ኑሮ። 
የተዳፈነ Eሳት መጨሱ መች ቀረ 
Aመድ ሆኖ Aልቀረ Eንደተቀበረ። 
ብረዛው Aፈናው ብተናው ቢከፋ  
መንደዱ Aይቀርም Aትቁረጡ ተስፋ። 
Iትዮጵያዊው Eሳት Eንደገና ሲነድ 
Aጥፊውን ማገዶ ያደርገዋል Aመድ። 
ተዳፈነ Eንጂ Aልጠፋም Eሳቱ  
ይለቀም ቅጠሉ ይፈለጥ Eንጨቱ 
ቆስቆስ ቆስቆስ Aርጉት ወገኖች በርቱ 
በነፃነት ብርሃን Eንዲነጋ ሌቱ 
ለመቼ ሊሆን ነው Iትዮጵያዊነቱ። 

 ንጋት ታደሰ(ቩርዝቡርግ) 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፬  ኅዳር ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 4  November  2008 

ታጋይ ጓዶቻችን 
ቀደብ ብለን ነበር ያወጅነው ነፃነት፣ 
ዳሩ ምን ይሆናል መብት Aልተገኘበት። 
ምድጃ ቢቀያየር ወጥ Aያጣፍጥም፣ 
Aበው ሲተርቱ ደረሰብን በEኛም። 
በEኩልነት መንገድ ነፃነት ቢታወጅ፣ 
ብዙ ጓዶቻችን ተቀጠፉ ከደጅ። 
ከስንዴ መካከል Aይጠፋም Aንክርዳድ፣ 
IሕAፓ ይውደም ተባለብን በግድ፣ 
ነፃ ውይይቱ ስለማይፈቀድ፣ 
በኮድ መወያየት ይለመዳል በግድ፣ 
ሌሊት በጨራቃ ነበር ፅሁፋችን፣ 
ለAላማ የፀኑ ብርቱ ጓዶቻችን፣ 
በጥይት Eሩምታ በግፍ Aለቁብን። 
Eናት መብት የላትም በይፋ ለማልቀስ፣ 
Aባት መብት የለውም በይፋ ለማልቀስ፣ 
Aንተ ሰው Aነበብክ Aንተ ጣልክ ወረቀት፣ 
Eየተባለ ህዝብ ተዘጋ ወህኒ ቤት። 
ስንቱን Aሳለፍነው በዛ መበደል፣ 
Aንድ ቀን በትግስት ውጤት ይመጣል። 
ታጋይ ጓዶቻችን ዳግም ያብባሉ፣ 
Aርማቸውን ይዘው ላገር ያበራሉ። 
ሳይጨልም Aይነጋም ለታገሰ ሰው፣ 
Eድሜና ጤና ነው Eኛ Eምንጠይቀው። 

 
ዮርዳኖስ ዮሐንስ(ሃለ) 

 

Eነ Aሉ —ምን Aሉ? 
Eነ Aሉ- ዴሞክራሲ ሞልቷል Aሉ፣ 
ማሰር መግደል የለም የለም Aሉ? 
Eነ Aሉ የውሸት Aባት፣  
Eነ የወሬ Aባት መንግስት።  
Aሉ ርሃብ ችግር   የለም Aሉ፣ 
ጥጋብ በጥጋብ ነው Aሉ። 
Eነ የውሸት Aባት የወያኔ መንግስት፣ 
ስማ Aንተ ፍትህ Aልባ መንግስት። 
ሰፊው ህዝብ ጠንቅቆ ያውቅሃል፣ 
ያንተውን ማጭበርበር መቅጠፉን ማታለል። 
ስማ Aንተ የመለስ መንግስት፣ 
ስማ Aንተ ጨቋኝ መንግስት። 
ምንም ብትናገር የባጠ የቋጡን ፣ 
ምንም ብትሞክር ለመሸፋፈን፡ 
መቸም ጠንቅቆ ያውቅሃል Aለም በውሸትህ፣ 
የምትናገረው የምታደርገው መሰሪ ተግባርህ። 
ስማ Aንተ የውሸት Aባት፣ 
ስማ Aንተ ፍትህ Aልባ መንግስት፣ 
ይበቃል ማጭበርበር መዋሸት፣ 
ይበቃል ረግጦ ቀጥፎ መግዛት፣ 
Eጅ ለጅ ተያይዘን ተነስተናል Aንተን ለማጥፋት። 

Aንዳርጋቸው Aስራት(ሞርስ) 

ግመሉ ወደቀ 
ሌት ከቀን ጠብቀው ከጠላት መንጋጋ፣ 
ከፍለው ያሸለቡት የዜግነት ዋጋ። 
ቅድም Aያቶቻችን የበጅዋትን Aገር፣  
Aፍርሶ ለመጣል Aድርጎ Eንዳልነበር። 

የህዝብን Aንድነት ህብረት Aፈራርሶ፣ 
Aገር Eንደ ቁጢት ቆራርሶ በጣጥሶ፣ 
የታሪክ ይቅርታ የሌለው Aደጋ፣  
Eድገት የሚያቀጭጭ ስርዓት ሊዘረጋ። 

ወቅቱ ያዘቀጠው የነተበ Aላማ፣ 
ወንዝ የማያሻግር የሆነ ደካማ። 
Aንግቦ ወያኔ ከጫካ ሲመጣ፣ 
ህዝባችን ገንፍሏል በንዴት በቁጣ። 

የየብስና የAየር ባለቤቱን፣ 
የችግሩን ሁሉ Aሸናፊነቱን። 
IሕAዴግ በትEቢት Aሳጥቶት ዋጋ፣ 
በህዝብ ላይ ተረት ጀመረ ያወጋ። 

"ምንም ሳያግደው ይጓዛል ግመሉ፣ 
ያቆሙት መስሏቸው ውሾች ይጮኻሉ፣" 
Aለና ወያኔ በሕዝብ ተሳለቀ፣ 
ዛሬ ምን ይዋጠው ግመሉ ወደቀ። 
ስለ Aወዳደቁ ለሚሻ መረጃ፣ 
Eንባ ነው የጣለው Aይደለም ጠብመንጃ። 
ግመልና ውሻ ድመትና Aንበሳ፣ 
Eባብና ዘንዶ ዝሆንና ስሳ፣ 
ጭራሮና ዝግባ ሸክላና ብረት፣ 
የክብሪት ፍምና የቮልካኖ Eሳት። 
Eያለ በዚህ መልክ Eያመዛዘነ፣ 
ጥንካሬ ያለው Eራስ Eንደሆነ፣ 
የግመሉ ጉዞ Eንደማይገታ፣ 
ቢያወራም ወያኔ በቃላት ጋጋታ፣ 

የግፍ ጭነት ይዞ ግመሉ ወደቀ፣ 
Eርም ያወጣ ወያኔ Aለቀ ደቀቀ፣ 
ጎልያድ ከትቢያ Eንደተዘረጋ፣  
ወያኔ ውድቀቱን ይቀበል በፀጋ። 

 

መርድ ሐብቴ ይመር(ቩርዝቡርግ) 
 

Aጋር 
ሕይወት Eስትንፋሱ ላይጠፋ፣ 
ወደፊትም ለማይጠፋ፣ 
ሕያውነቱን ያስፋፋ፣ 
ሲጮኽ በየቦታው በተስፋ። 
መኖራቸውን በ Eድሜ ላቆጥሩ፣  
ሰማናቸው በድምፅ  Aልፈውም በተግባር ። 
Aስተጋቡ ጩኸታቸውን የሕዝብ ሰቆቃን ፣ 
የሀገር መዳኛዋን Aይደለም መጥፊያዋን። 
Aሁንም ይጮኻሉ፣ 
Aለን Eያሉ Aለን Eያሉ። 

ባምላክ ፋሪስ 

ወደ ገጽ  38 ይዞራል.... 
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የAምባገነኖች ሥርዓት በIትዮጵያ  
ሕዝባችን ለዘመናት የተጠናወተውን ከAንድ Aምባገነን ወደ ሌላ Aምባገነን የAገዛዝ ሥርዓት ዝውውርን Aሽቀንጥሮ 
ለመጣልና በምትኩ በነፃ ፍቃዱ በሚሰጠው ድምፅ የሚያቋቁመው ሥርዓትና የሚሰይመው መሪ ባለቤት ለመሆን 
ከሶስት Aመታት በፊት በተደረገው ምርጫ ያደረገው ከፍተኛ ተሳትፎና ሰላማዊ ተጋድሎ ያሳየው ብስለትና 
ቆራጥነት ያስመዘገባቸው ድሎች በAገራችን ታሪክ ምን ጊዜም ሲታወስ የሚኖር Eጅግ Aኩሪ የፖለቲካ ግኝት 
ነበር።  
የIትዮጵያ ሕዝብ ውድ Aገራችን የሕግ የበላይነት የሰፈነበትና Aንድነቷ የተከበረ ከቀጣይ የAምባገነኖች ሥርዓት 
Aዙሪት ተላቃ የሁሉም ዜጎች Eኩልነት ሰብAዊና ፖለቲካዊ መብቶች የተረጋገጡባት Eሱም የተረጋጋ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና የዘላቂ ሰላም ባለቤት Eንዲሆን በደምና በጥረቱ ይኽ ቀረው የማይባል መስዋEትነት 
ከፍሏል Eየከፈለም ይገኛል። ይሁን Eንጅ የናፈቀው የታገለለት መስዋEት የሆነበትና Aይከፍሉ ፍዳ የከፈለበትና 
Eየከፈለበት ላለው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና ለተጠማው Aስተማማኝ ሰላም ባለቤት ለመሆን Aልታደለም። ዓለምን 
ያስደነቀ Aኩሪ የሕዝብ Eንቅስቃሴ የIትዮጵያ ሕዝብ በረጂም ጊዜ ታሪኩ በምርጫ ካርድ Aማካይነት Eውነተኛ 
ፍላጎቱን ያስተጋባበትና ለለውጥ ያለውን ዝግጁነት ያስመሰከረበት Aመፅን ኮንኖ ሽብርን Aውግዞ ሰላማዊ ትግልን 
ስልቱ Aድርጎ በመንቀሳቀስ በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባለቤት ለመሆን Eንዲቻል 
ያረጋገጠበት መሠረታዊ የAስተሳሰብ ለውጥ የታየበት ፍላጎቱና ውሳኔውን በማያሻማ ሁኔታ የገለጸበት ታሪካዊ 
ክንዋኔ ነበር። ያን የመሰለ ሕዝባችንን Eውነተኛ የሥልጣኑ ባለቤት ማድረግ የሚያስችልና ሁሉም ተጠቃሚና 
Aትራፊ ለሚሆንበት የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሰረት የሚጥል የሕዝቡን ሰላማዊ ተጋድሎ ለፍሬ 
Eንዳይበቃ በገዥው ፓርቲ ቁንጮዎች ሴራ በAጭሩ Eንዲቀጭ መደረጉ በቁጭት የሚታወስ ጉዳይ ነው። የሕዝብ 
ድምፅ ቢከበር ተጠቃሚው በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፈው ክፍል ብቻ ሳይሆን በገዥው ፓርቲ ወገን ያለውንና 
በAጠቃላይም የIትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ቀጣይ ትውልዶች ሁሉ ይሆን Eንደነበር ገዥዎች ሊታያቸው 
Aልቻለም። ተስፋ የተጣለበትና በጉጉት የተጠበቀው የሕዝብ ድል ተቀልብሶ መልካም ጅማሮ ፈር ስቶ Aገሪቱን 
Eየከፋ ወደሚሄድ Aጠቃላይ የፖለቲካ፣ የIኮኖሚና ማህበራዊ ቀውሶች Eንድታመራ Eየተገፋች ትገኛለች። ገዢው 
ፓርቲ IሕAዴግ Aሁን የሚከተለው Aሠራር ካልተገታ ለዴሞክራሲ ሂደት ግንባታ ፀር ከመሆኑም ሌላ በየጊዜው 
Eየከፋና ይበልጥ Eየተወሳሰበ የመጣውን የAገራችን ሁኔታ በከፋ መልኩ Eንዲባባስና ሕዝባችንን ለበለጠ Aደጋ 
Eንዲጋለጥ ያደርጋል የሚል ከፍተኛ ስጋት Aለ። በዚህ የጥፋት ጉዞ መቀጠሉ በታሪክ ተጠያቂ ከመሆን ሌላ 
ለገዥዎችም Eንደማይጠቅም ከቶውንም ሊረዱት የቻሉ Aይመስልም። ታሪክና የጊዜው Aጋጣሚ Aመች ሁኔታና 
Eድል ባለመጠቀም ታሪክ ይቅር የማይለው ብሔራዊ ስህተት በመፈፀም ለሰፈነው የፖለቲካ ቀውስ ገዥው ፓርቲ 
ታላቁን ድርሻ Aበርክቷል። የIትዮጵያ ሕዝብ IሕAዴግ በብቸኝነት በሚያዘጋጀው ምርጫ ሂደትም ሆነ ውጤት 
Eንዲሁም በምርጫ ቦርዱ ምንም ብዥታና Aመኔታ Eንዴለለው የታወቀ ነው። IሕAዴግ ሌሎች ተወዳዳሪ 
ድርጅቶችን በልዩ ልዩ መልክ Aስፈራርቶና Aግልሎ Aባሎቻቸውን Aዋክቦ Eንደ መንግስት የፖለቲካ ስርዓቱን 
ጡንቻና መዋቅሩን Eንደ ፓርቲ ደግሞ ልምዱንና ካድሬዎቹን ተጠቅሞ Eንደተለመደው ካለ ሁነኛ ተቀናቃኝ 
ሙሉ በሙሉ Aሸንፎ ይዞታውን Eራሱ ለራሱ Aረጋግጦ የሚያልፍበት Eንደሆነ ግልፅ ነው። የዴሞክራሲ ሥርዓት 
ሕዝብ ነፃና ፍትኃዊ በሆነ ምርጫ መሪዎቹን የሚመርጥበትና Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የሚለውጥበት በፖለቲካ 
ሥርዓቱ ሂደትና Eንቅስቃሴ በነፃነት የሚሳተፍበት መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቱ የሚጠበቅበት የሕግ የየበላይነት 
የሚረጋገጥበት ግልፅነትና ተጠያቂነትን መሠረት ያደረገ የሕዝብ ሥርዓት ነው። Aስራሰባት ዓመታት በሥልጣን 
ላይ ከመቆየት በኋላም Eንኳን በተለመደው የጥሬ ጉልበት ጎዳና መቀጠላቸው የሚያሳዝን ነው። በሕዝብ ዩንታ 
የተመረጡ የሕዝብ ተወካዮችም የተመረጡበት Aካል ለግል የሥራ ዋስትና ማረጋገጫና የመታያ ቦታ ሳይሆን 
በነፃነትና ካለAንዳች ተጽEኖ Aሳባቸውን የሚያንሸራሽሩበት የሕዝብን ችግርና የAገርን ጉዳዮች ኃላፊነት በተላበሰ 
መንፈስ ወይይትና ክርክሮች የሚደረጉበት Eያደጉና Eየሰፉ የሚሄዱበት ሁኔታ የሚመቻችበት የሕዝብ ሥልጣን 
በውክልና የሚታይበትና ከፍተኛ ኃላፊነት ማEከል Eንጂ ከሕዝብ ጋር Eልህና ትንቅንቅ የሚገባበት ተቃዋሚ Eንደ 
ጠላት የሚታበትና በሰጠው Aስተያየት የሚወገዝበት ወደ ጠርዝ የሚገፋበትና Aገር ነክ የሆኑ ጉዳዮች Eንደ 
Aልባሌ የሚታዩበት የቀልድ መድረክ Aይደለም። 
 
ገነት ጌታነህ(Würzburg)  

Melese  Zenawi & TPLF 
 As you are aware the rift between yours government & the Ethiopian peoples is widening and the speed of  
that separation is gaining momentum as that happens resistance to the status  will. 
Emerge with greater strength and vigour despite your keen ability to discern an impending crisis I would Sug-
gest that the way out of this crisis will easily elude you as it is so contradictory to whom you really are That it 
may not seem like a choice at all Instead as it is likely that you will only Intensify that use of Oppression and 
force to control the people you my not fully comprehend how you are creating a moister Which will evenly ally 
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turn around and destroy you? Your approach Instead of controlling the resistance of The People is actually inc-
reasingly unifying the people against you in their struggle towards freedom democracy the rule of law it is only a 
matter of time before the succeed you Victory to people.  
 
 Leila Abdula Ibrahim 
 

 Lesson in Repression 
 Violation of Academic Freedom in Ethiopia being educates can be a risky business in Ethiopia Students and 
teachers often among the Most politically active elements of society are Frequent victims of human right viola-
tions Including extra judicial killing arbitrary arrest And denial of Freedom of association and Expression Ethio-
pian leaders since Hailesilasse Have targeted the academic community the  Current government continuation of 
such abusive Practices emphasizes the serious obstacles facing Ethiopia before basic rights are respected and 
Enforced not only on university campuses but  Across the country this report focuses on three Major abuses 
respected unjustified use of lethal Force by security force to put down political Protest by students continued 
repression of the  Independent Ethiopia Teacher Association  Whose members include many of Ethiopia most 
Distinguishes Professor and stifling of Independent thought through denial of university Autonomy and govern-
ment control of Ethiopia the ruling party of which has is roots in a student Movement has repeatedly. 
 
 Kadir Hussen (Zurich  Schweiz) 

የግል ፕሬሶች በIትዮጵያ ጨርሶ  
መታገድ Eስከመቼ? 

በጠመንጃ Aፈሙዝ ስልጣን ተቆናጦ ያለው የወያኔ መንግስት ለAስራ ስምንት ዓመታት ስልጣን ላይ በቆየበት 
ዘመናት ለህዝቡ ይሄ ነው የተባለ የለውጥ ውጤት ሳያመጣ በስሩ ያሉትን ጥቂት የማይባሉ የወያኔ Aገልጋዮችን ብቻ 
በግለሠብ ደረጃ Eየጠቀመና በህዝብ ሀብትና ሀብትና ገንዘብ የግል ኑሮAቸውን Eያደራጁ Eዳሉ ለህዝበ ድብቅ 
Aይደለም። 
ይህን በወያኔ መንግስት ቅጥር Aባላቶች የሚደረገውን በህዝብ ስልጣን፣ ድምፅ፣ ሀብት መጠቀሙን ለህዝብ ጆሮ 
Eንዲደርስ ክፍተኛ ትግል ከሚያደርጉት Aካላት በዋነኝነት የነፃው ፕረስ። 
በAገራችን በ1997 ዓ.ም. በነበረው ህዝባዊ ምርጫ በተለይም በዋና ከተማችን AዲስAበባ Eንዲሁም የAገራችን ዋና 
ዋና ከተሞች በሚባሉት ቦታ ሊደገረግ የታቀደውን የምርጫ Aፈናና ማጭበርበር በማጋለጥ Aኩሪ የሆነ ተጋድሎ 
ማድረጉ የማይረሳ የትግል ውጤት ነበር። 
በዚህም Aኩሪ የውጤት ስራው የነፃው ፕረስ Eጅግ ውጤታማ በመሆኑ በወያኔ መንግስት ጥርስ ውስጥ መግባቱ 
በጣም ግልፅ ነበር። ስለዚህም የግል ጋዜጦችን ከማገድ ጀምሮ የAሳታሚ ድርጅቶችን Eስከመዘጋትና የግል ጋዜጣ 
Aሳታሚ ባለቤቶችን ማሰሩ Aይዘነጋም።  
ይህ በEንዲህ Eያለ በAገራችን ላይ 2000 ዓ.ም ላይ በተደረገው የማሟያ ምርጫ ዳግመኛ የመጋለጥ ሁኔታ 
Eንዳይገጥመው ገና ምርጫው ከመጀመሩ በፊት ከEስር የተረፉት Eጅገ በጣም ጥቂት የተባሉትን የፕረስ 
ድርጅቶችን ጨርሶ በመዝጋት የስልጣን ወንበሩን ያለምንም ተቀናቃኝ Eንዲፈናጠጥበት ያስቻለው ሲሆን 
ሊወዳደሩት Aብረውት የቀረቡትን የተወሰኑ የፖለቲካ ድርጅቶች ምርጫው ከመጀመሩ በፊት ተስፋ ያስቆረጠና 
የማሟያ ምርጫውን ጥለው Eንዲወጡ ያስገደደ ነበር። 
በAጠቃላይ ያደጉት Aገሮችን ትተን በAህጉራችን በAፍሪካ Eንኳን የIንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ Eያደገበት ባለበት 
ሰዓት Eድገቷን ሁልጊዜ ለምንናፍቀው Aገራችን ግን የፕሬስ ነፃነትን Eንኳን ለማግኘት ያልታደለች Aገር ሆናለች። 
ገዥው የወያኔ መንግስትም ጠዋት ማታ Eሱን የሚያወድሱትን በስሩ የሚንቀሳቀሱትን የIንፎርሜሽን ድርጅቶችን 
ይዞ የAገዛዝ ዘመኑ ቀጥሏል።  
ይህንን የAገዛዙን ቀንበር ለመጣል ሁላችንም ተደራጅተን መታገል Aለብን። 

ኤልዳ ኃይሉ( ከብሬካ ፊልድ)  
 
 



ታሪከ IሕAፓ  በጥቂቱ 
 

     ሀገሩ Iትዮጵያን ለማማሻሻል ከገባችበት የመከራ፣ የሰቆቃና የችግር ታሪክ ለማውጣት Aስቸጋሪ የሆነና 
መራራ፣ ሀሞትን የሚጠይቅ ትግልን የጀመረ የIትዮጵያዊያን ስብስብ ፓርቲ IሕAፓ። የዚህ Aንጋፋ ፓርቲ 
Aባላት ከ1940ዎቹ  Aመታት ጀምሮ  የተገኙ ፍሬዎች ሲሆን ሁሉም በቅን መንፈስ ለበጎ Aላማና ግብ የተሰባበቡ 
በዘመናችን Eጅግ፣ብሩህ AEምሮ የነበራቸው Aርቆ Aሳቢና ለወገን ተቆርቋሪ የነበሩ Iትዮጵያዊያን ነበሩ።ናቸውም። 
ብዙዎቹ Aባላት ዘመናዊ ትምህርትን ለማግኘት ከታደሉት ጥቂት ወጣቶች መካከል ሲሆኑ Aብዛሀኞቹ በቀለም 
ትምህርታቸው የላቁ ብቻ ሳይሆን በርከት ያሉት የተሰማሩባቸው የትምህርት ተቋሞች ድንቅና ምስጉን ተብለው 
በAርAያነታቸው ይጠቀሱ የነበሩ ናቸው።ስለ ሕዝቡ ዋይታና ጉስቅልና Eንዲሁም የገዢው ክፍል ቁንጮ Aባላት 
ስግብግብነት፣ቆርቁዞ በቀረው የAገሪቱ Iኮኖሚና ባጠላበት የፖለቲካ ፍትህ Aልባነት ከዛሬ የነገው ተስፋ 
ስለተሟጠጠበት ሀገር ሁኔታ የሚቆጠቁጣቸው ትውልዶች ነበሩ። መሽቆጥቆጥና ታማኝነት ብቻ የዜጎች ግዴታ 
Aድርገው ሊወስዱት ያልቻሉና Aለቅጥ ከተንሰራፋው ፊውዳላዊ ሥርዓት ጋር Eምቢኝ ያለ ትውልድ በገዛ ራሱ 
ባሕርይ ለመተማመን Eንዲችል የራሱ የሆነ መለዮ ይኖረው ዘንድ በራሱ ባህል ላይ Aምፆ መነሳትና ከተገዥነት 
ማምለጥ ነበረበት፣ ስለሆነም ለስርዓቱ Aልገዛም ብሎ ሕሊናው የመከረውን ሁሉ Eያደረገ የወደፊት ጉዞውን ጀመረ። 
    ትውልዱ ከAማራው፣ ከትግሬው፣ ከOሮሞው፣ ከጉራጌው ከሌሎችም የሀገሪቱ ብሔረሰቦች የተውጣጣ ሲሆን 
ከሚጋሩት የፖለቲካ Eምነትና ለሐገራቸው ከነበራቸው የመቆርቆር ስሜት የተነሳ ስብስቡ Eጅ ለEጅ የተያያዙ 
ሕብረብሔራዊና ሕብረ-ልሳን Iትዮጵያውያንን ያቀፈ ነበር። የዚህ ትውልድ (ፓርቲ)ግንባር ቀደም Aባላት በቅን 
ፍላጎት ተነስተው ነበር ከባቢያቸውንና ሀገራቸውን ለመለወይ የመጀመርያ ተቃውሟቸውን የተነፈሱት። በ1960ኛዎቹ 
መጨረሻና በ1970ዎቹ መጀመሪያ ዓመታት ውስጥ ከሌሎች የህይወት ምርጫዎች ይልቅ የሀገሩን ጉዳይ ቅድሚያ 
በመስጠት ነበር ጭንቅና መከራ ታልፎ የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ(IሕAፓ) ሊያቆጠቁጥ የበቃው። 
IሕAፓ ብዙ ተከታዮቹን Aሰልፎ በተለይም ወታደራዊው መንግስት ስልጣን ከያዘ በኋላ በተካሄዱ የፖለቲካ 
ክንዋኔዎች ላይ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። ለዚህ ነው IሕAፓ በIትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ የሆነ ሥፍራ ያለው። 
ያነሳቸው የፖቲካና የIኮኖሚ ጉዳዮች የሕዝብ ነፃነት፣ ዜጎች በሀገራቸው ላይ በነፃነት የመናገር፣ የመፃፍ፣ የመቃወም፣ 
የብሔረሰቦች መብት መከበር፣ የሀገር ነፃነት(ሉAላዊነት)፣ የሰብAዊ መብቶችን ለማስከበር የታገለና Eየታገለም ያለ 
ፓርቲ ነው። ብዙዎቹ ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙና ዛሬም ቢሆን ምላሽን የሚሹ ጥያቄዎች ናቸው። Eዚህ ላይ Aንድ 
ነገር ልብ ይሏል በዘመኑ የወደቁና ታላቅ ተጋድሎAቸው ታሪካቸውን ለቀሪው ትውልድ ጽፈው ያለፉትን ጀግኖች 
ፈር መያዙን ይረዱAል። 
    Aሁንም ቢሆን ከቀድሞው በበለጠ ሁኔታ Aንድ ሆኖና ተሰባስቦ ለዘመናት የ Iትዮጵያ ልጆች የታገሉለትን 
Aላማ ከዳር ማድረሱ የዚህ ዘመን ፍሬዎች ለሆነው ሞራላዊና Aገራዊ ግዴታ ነው። መልኩን Eለዋወጠ ከሚመጣው 
ጉልቻ የማይጣፍጥ ወጥ ከመብላት በAንድነት ተሰባስቦ ትላንት የነበረችውና ዛሬም ያለችውን ወደፊትም ለምትኖረው 
Iትዮጵያ የተከፈለላትን መስዋEትነት ማስታወስና ከEኔ ምን? ብሎ መጠየቅን ማሰብንና ወስኖ ወደ ትግሉ IሕAፓ 
ጋር መቀላቀልን ይደር የማይባል Aጣዳፊ የሀገር ጉዳይ ነው። ከታሪክ ተጠያቂነት የሚያመልጥ የለምና!! 
 
ዳዊት ሚካኤል(ሄነፍ)  

 

Woyane is responsible (Tsige Bekele) 
Woyane has been blamed of intentionally undervaluing the level of deadly drought facing millions 

of its people, some of whom are being denied of emergency food aid by the country’s military. The hu-
manitarian crisis, caused by three years of unsuccessful rains, currently influences about 4,6 million 
people, though the official number could jump to high as 6,7 million this week. United Nations agencies 
say that the real number at risk 8 million, an estimate disputed hotly by Addis Ababa, which is insisting 
on publishing a much lower figure. 

According to my sources in Addis Ababa, the figure has risen very substantially, maybe even dou-
bled. 

The crisis is at its most worrying in the vast deserts of the Ogaden region, where the UN’s World 
Food Programm (WFP) in reports a confidential alert to donors that it is receiving increasing reports  of 
hunger-related morality. About two million people are at risk until the main rains fall next spring if they 
at all. The people around Ogaden region accused that they have nothing to eat and that the only peo-
ple who receive food are the military forces. According to the reports the UN has raised about 60 per 
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cent of $325 million  it seeking in emergency relief for Ethiopia and says that it is suffering the shortfall 
of about 300,000 tones of aid. 

The WEP has told donors that it blames Ethiopia’s delays in recognizing the extent of call causing 
the rapid depletion of existing food stocks. Herdsmen in villages almost completely cut of from the out-
side world said that many of their animals had been killed by Woyane soldiers, who also deprived them 
of water. The Un says that it has negotiated with the Ethiopian army for the military’s role in food distri-
bution to be kept to a minimum. As an Ethiopian citizen I find it too shameful, to hide the well known 
Hunger and let the people die. Every body has a responsibility to face the truth and fight against hunger 
in our beloved country. 

 
Had I been the Jury……….. (Mikiay Taddesse Sayoum) 

    I swear to give a true verdict for the following five crimes of Melese Zenawi and his Messengers. 
1. Human rights infringement 

A. The Meles-Led Ethiopian military  has committed the following crimes against the Anuak popu-
lation in remote southwestern region of Gambella since 2003. 

• Widespread murder: government soldiers murdered more than one hundred 
Anuak civilians in these assaults 

• Rap: woman on their way to fetch water and gather firwood, and have invaded 
homes and raped the innocent woman living there. 

• Burned several villages: looted homes as well as cattle and other livestock when 
they pass through Anuak villa 

B. In the Ogaden region, Melese has committed war crimes, burning homes and property, and 
firing upon and killing fleeing civilians 
C. Did not take sole responsibility of shameful killing and frightening of innocent civilians during 
the instability created after the 1997 National Election 
D. viciousness against the academic establishment in January of 1993 

• Melese ordered his police to gun down and injure hundreds of Addis Ababa Uni-
versity   students for serenely exercicsing their freedom of expression 

E. the present immurement of Artist Tewodros Kasshun (a.k.a Teddy afro) on unreal accusations 
 

2. Thievery 
 Since he took his power for granted, Meles has used economic deficiency as tool of subjugation, 
and has subjected the vast majority of the people to immense misery. No dictator in history has 
unashamedly and successfully utilized mass starvation for the purpose of propagating authoritar-
ian rule to the same degree as Meles has done so 
A. Stealing people’s money by the name of tax and corrupting it. 
B. Stealing the money found from donators that are much concerned than the citizens and 

saving it in banks of Europe and USA. 
3. Exclusive control of the most respected Judical system 

A. Not practicing the rule of law! 
B. assigning judges who are not chosen the people 

4. Press Freedom 
Journalists in the country have been arrested in numbers and charged with disloyalty, and some 
say that Ethiopia now ranks among the world‘s leading jailers journalists since government ons-
laughts in November 2005, with many private newspapers now forbidden from publishing, and a 
wanted list for more journalists. 

5. Invasion 
A. Killing and injuring innocent Somalia citizens and people 
B. Invading the country Somalia 
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Art. 39 #1 Governor of Ethiopia 

 
During  this time in our world, leaders of the countries work day & night & also they are always in 
stressed that how they can manage their people & develop their countries. 
 
At the time when they are going to take their position they have to pass the difficulties which crea-
te the way to the point & also they have togive the answer what & how they can resist if they are 
going to be attcked ba the problems during the governing period of their countries. 
It might be a good & real examples if we look at USA, South Africa countries & so on which is hap-
pend now. But for our countries it happenes   the oppsite. That is the articles & rules are always 
created which is used toget rid the country instead of trying to develop it. 
 
That is one of the constitution Art. 39 which designed by Woyane memmbers is used as imple-
ment for the government to the isolation of Ethiopian territory into minority & then to make disap-
peared from the world. 
The main purpose of Art.39 as we know, was not to develop the nationalities, socilaly & economi-
cally, but also to be used the cover to isolate in to divisions nationalities. The article hence the lan-
guage & ethinic based divisions of the country excite &motivated radical conflict against minorities 
on trumped upcharges. 
 
One of the concrete examples is the latest conflict between Oromo & Conso, Oro mo & Gumuz
( EHRCO. Pg. 13-21). When we are going to screen out the idea for the dominant nationality, it is 
absolutely important that the minorities in Ethiopia to be well protected, from being trampled upon 
by the major ethinic groups be it Oromo or Amhara. In these conflict 145 human being lives were 
lost, approximately 43 people were harmfully injured, 20teachers were displaced from their villges 
& job areas, 22 houses were burned, 42 students quite their school. Accordingly the report more 
ethinic classes were reported in this calander year than any other time. Does Meles Zenawi & his 
Woyane group have care about this ethinic conflicts? Clearla not, particularly Mele Zenawi doesn‘t 
care about it, Because it is his main dream until now. He always says to his false parlament that it 
is not my business it is the implementation of Art. # „39“ which is one fo constition of country. 
 
Therefor when we look at it, it is main enemy designed by Meles Zenaei to full fill his dream. 
And also truely Art. # 39 is the main leader of the country along with the consiquence to get 
rid of Ethiopia and ist Nationality from the world. 
 
Saron Mesfin( Würzburg)  

 
 
  

ታሪኩን የረሳ ቅርሱን የዘነጋ የሞተለትንም 
ያልሰጠው ምስጋና ጠላት ይገዛዋል ባሪያ Aርጎ 
ቀጥቅጦ ማን ሊያዝንለት ይሆን Eሱ ራሱን ጥሎ? 
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ከገፅ 17 የቀጠለ.... የመጨረሻው ሰይጣን 
 

የAባቴ ጫካ መኖር የሟቾቹን ዘመዶች ብቻ ሳይሆን የAካባቢውን ሰው ሁሉ በጣም ሰላሰጨነቃቸውና 
Aባቴም በበኩሉ በየሽማግሌዎቹ ቤት በሌሊት Eየሄደ Eንዲያስታርቁት ስለጠየቀ የAካባቢው ሽማግሌዎች 
ተሰብስበው ወደ ሟቾች ቤተሰቦች ሄደው ሽምግልና ተቀመጡ ። የታወቁት ሽማግሌ Aንዲህ ብለው ተናገሩ ።  

 
 „ዘመዶቼ ወገኖቼ ያገሬ ሰዎች፡ ዘመን Aልፎ ዘመን ሲተካ Aሮጌው በሃል በAዲሱ Eየተተካ ባለፈው 

የተሰራው ሰህተት የተከታዪን ትወልድ ኑሮ ሳያዛቡ ለሚቀጥለው ትውልድ የተሰፋ ብርሃን Eየሰጠነው ልናልፍ 
ይገባል“። 

 
 „የቆየ ቂም በማስታወስ መገዳደል ደም ሳልመልስ ብሎ ማለቂያ ለሌለው የEርስ በርስ ትልልቅ 

መዘጋጀት ጊዜው ያለፈበት ተግባር ሊሆን ይገባል። የተሰራው ጥፋት ተሰርቶAል። የፈሰሰን ውሃ መመለስ 
Aይቻልም ።ጥፋትን በጥፋት መመለስ ደግሞ ምንም ጥሩ ውጤት Aያመጣም“።  

 
 „በፍቅር ተነድፎ በሰይጣን ፈረስ ተሳፍሮ ለኛም ለቄያችንም የሚያሳፍር ተግባር መፈፀሙ ሁላችንም 

Eናውቀዋለን፡፡የነገሩን ክብደት ለማጣጣል Aይደለም ። የተሰራው ስራ ግን ቄያችንን ሰፈራችንን ከዘር ዘር 
Eየተላለፈ በፍቅር የተሳሰረውን ኑሮAችንን Eያደፈረሰው Eስከ መቼ Eንኖራለን በማለት ነው“።  

 
 „ነገር ግን Eድሜ በሰጠን ፀጋ ሁኔታውን በደንብ ስናስበው ገና ጨቅላ የሆኑትን ልጆቻችንን በቂም 

Aርግዘን በቂም ወልደን ቂም Aስተምረን Eኛ ያወረስናችውን ቂም ተከትለው Eርስ በርሳቸው Eየተፋጁ Eንዲኖሩ 
የሚያደርግ ስለሆነ Aስበን መክረን ነገሩን ካጠናንው በኋላ ይህንን ሁኔታ ልንቋጨው ይገባል ብለን Eናንተ ጋር 
መጥተናል። የEድሜያችን መግፋት Eናንተም ተመልክታችሁ ጉልበታችን ሳይሆን Aስተሳሰባችን Aስባችሁ 
Eንቢ Eንደማትሉን በማመን ነው„። ብለው ጨረሱ፡፡ 

 
 ከሟች ወገን ደግሞ ሸምገል ያሉት ተነስተው ። ደካማነታችንን Aይቶ ደማችንን የሚመልስ የለም ብሎ 

የጥጋብ ፈረስ  Eየጋለባ መጥቶ ሕፃናቶቹን AለAባት ፣ ሴቶቹን Aለ ባል ፣ Eኛን Aለመጠጊያ ላስቀረን Eብድ ጋር 
ነው ታረቁ የምትሉን ። ባንታረቀውስ Eንደፈለገ Eይዘረፈ Eየደበደበ Eየቀማ መኖር ማን ከለከለውና ነው ።  

 
 ሌላኛው ሽማግሌ በተራቸው።ማሰብ ያለብን ለልጆቻችንን ምንድነው የምናስተምረው፣ ምንስ ነው 

የምናወርሰው ብለን ነው ። ቂም፣ መከራ፣ ችግርና ደም የምናወርሳቸው ከሆነ የኛ መሰቃየት Aንሶን Eነርሱንም 
ለዚህ መጥፎ ባህል የምንዳርጋቸው ከሆነ፤ Eየጣሉን Eየተሰደዱ Aለጧሪ Aለቀባሪ ነው የምንቀር ። Eነርሱ Eኛን 
ያጋደለንን ጉዳይ Eንደሞኝ ተግባር ነው የሚቆጥሩት ። ይክፋም ይልማም Eቡይ ተግባርን ማቆም ደግሞ የታላቅ 
ሰውነት ምልክት ነው Eንጂ የደካማነት መች ሆነና ።  

 
 የሟች ቤተሰቦች ከነገ ዛሬ በተኛንበት Aቃጠለን፣ ሳናስበው ፈጀን ብለው በሰቀቀን መኖሩ 

ስለሰለቻቸው፣በዚያም ላይ የደረሰ የሚከላከልላቸው ልጅ ባለመኖሩ የሽማግሌዎቹን Aሳብ ብዙም 
Aልተቃወሙትም ነበር። Aባቴ የደም ካሳ ከፍሎ ተታርቆ Eንዲገባ ተደረገ ። ያለውን ንብርት ሁሉ ሸጦ ካሳውን 
ከፈለ ። Aዲስ Aበባ ያለው ወንድሙ ባይረዳው ኖሮ ከፍሎም Aይጨርሰውም ነበር ።  

 
 Eናቴ Aባቴ Aባትዋን ከገደለበት ጊዜ ጀምሮ Eንኳን የሚያገባት የሚያነጋግራትም Aልነበረም ። ሁሉም 

Aባቴን በመፍራት ከናቴ ይርቁ ነበር ። Aባቴ ታርቆ ሲገባ የቆየ ፍቅሩዋ Aገርሽቶባት Aበቴን ለማየት ጓጓች ። 
ድሮ ወደሚገናኙበት ምንጭ ማዘውተር ጀመረች ። Aባቴም በበኩሉ Eናቴን ማግኘት ቢፈልግም Eናቴ Aባቷን 
ስለገደለ ይቅርታ Eንደማታደርግለት ስላሰበ ብቻ Eናቴን ከማግኘት ተቆጥቦ ሲቀመጥ ፤ Aንድ ቀን 
Eቤተክርስትያን ውስጥ በሩቅ ያያታል ። Eናቴም በAይኑ Eንደሚከታተላት Aውቃ Eያሾለከች ስትመለከተው 
ቆይታ Aጋጣሚ Aግኝታ ፈገግ ትልለታለቸ። በበነጋታው Aባቴ ወደ ምንጩ ሄዶ Eናቴን ይጠበቃታል ። Eሶም 
ቀጠሮ Eንዳለው ሰው በሰAቱ ትመጣለች ። Aባቴም ሌላ ሰው ሳያየው በጨለማ የሚገናኙበትን ቦታ ነግሮAት 
ይሄዳል ። 

 
ለመጀመሪያ የተገናኙት በAንድ የAባቴ ዘመድ ቤት ውሰጥ ነበር ። Eናቴ ለበዙ ጊዜ ታስበው የነበረውን 

ለመጠየቅ በመጓጓት ፣ ምነው Eንጥፋ ብትለኝ ያኔ?ምነው ብትጠልፈኝ ኖሮ? ምነው? ምነው? ብላ ስቅ ብላ 
Aለቀሰች። 
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Aባቴም ይህን ያህል የምትወደው Aይመስለውም ነበር ። በዛ በሻካራ Eጁ ፊቱዋን Eየጠረገ፣መቼስ ፍቅርሽ 
ነድፎኝ የማደርገው Aጥቼ፣በህልሜም በውኔም Eየመጣሽ ስታሰቀይኝ፣በክብር ብጠይቃቸው Aዋረዱኝ ። ምን 
ላደርገው ብለሽ ነው ። Aንቺን ከማጣት Eራሴው ብጠፋ ብዬ Aደረግሁት Eንጂ መቼስ የደም ጥማት የለኝ Aላት ። 
Eጉያው ገብታ ሙቀቱን  Eየወሰደች Eሷም ሙቀትዋን Eየሰጠችው በጣም Eየተጠጋጉ መጡ። በዚያውም Eኔ 
ተረገዝኩ ። ሽማግሌ መላክ የማይቻል ሆነ ።ቀኑ Eየገፋ ከመምጣቱ በፊት Aባቴ Eናቴን በስምምነት ተነጋግረው 
ውሃ ለመቀዳት ሰትወርድ ጠለፋት ።   

 
 Aባቴ Eያረጅ ሲሄድ የሟቾች ልጆች Eየጎረመሱ ነፍስ Eያወቁ መጡ። ወሬ Aይደበቅም ሰለ Aባታቸው 

Aሟሟት ሰሙ።ሁል ጊዜ Aባቴን ሲያዩ ጥርሳቸውን መንከሳቸውን ቀጠሉ ።Aንድ ቀን Aባቴ ገበያ ውሎ ሲመጣ 
ወደ ምሽት ላይ የAባቴ ጠላቶች ጠብቀው በAረጀ ጊዜ ሊገሉት መጡ። ከከተማ Eኛ ወዳለንበት ለመምጣት ብዙ 
የሚያስኬድ ባይሆንም Aንድ Aነሰተኛ ወንዝና ትንሽ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ማቆረጥ ነበረበት። Aበቴን Eዛ ወንዝ 
ወስጥ ጠብቀው ቀጠቀጡት ደበደቡት።ነፍሱ Eያለ ምላሱን ቆረጡት ። ብልቱን ሰልበው Aጠገቡ በሚገኝ ዛፍ ላይ 
Aንጠለጠሉት። ገድለነዋል ብለው ጥለውት ሄዱ ። Eኔና Eንጀራ Eናቴ ሲያመሽ ጊዜ ልንፈልገው ሄድን ። 
Eመሬት ወድቆ በደም ተውጦ ደረስን ።ሁኔታውን ሳስበው ሁል ጊዜ ይታወሰኛል፡፡Eስከ ዛሬ ድረስ በህልሜም 
በውኔም ይመጣል። ስለሱ ሳስብ የሰው ፍጡር ያስጠላኛል። 

  
  Aባቴን በርበሬ ከAጠነኝ በሆላ በጣም ባልወደውም Eንደዛ ሆኖ ሳየው Eንባና Eልክ Aነቀኝ ። Aባቴ ሁል 

ግዜ መጥፎ Aልነበረም ። Aንዳንዴ ከEሱ በAልጠበቅሁት ሁኔታ ደካማዎችን ይረዳል ። ከEርሱ ላነሱ 
ይመፀውታል። Eንጀራ Eናቴ Eኔን ጫካ ወስጥ ተደብቄ Eንድጠብቃት Aድርጋ Aንዳንድ የAባቴን ዘመዶች 
ለመጥራት ሄደች ። የAባቴም ዘመዶች መጥተው ሰው Eንዲህ ሆኖ Aያየውም ብለው Aባቴን  በጨርቅ ጠቅለው 
ወደ ቤት ከAገቡት በሆላ ሊነጋጋ ሲል Aረፈ። Eንጀራ  Eናቴም መጮህ ጀመረች ። ጎረቤትም ተሰበሰበ። በዛው 
ቀን Eንዲቀበር ተወሰኖ Aባቴ ተቀበረ። Eቀብሩ ላይ የAባቴን ሱሪ Aሲዘውኝ ሳለቅስ ዋልኩ ።በቀኑ ሙሾ Aውራጅ 
Eንዲህ Aለች ፡፡ 

 
 ጋብቻ ቢጠይቅ Aባት Eንቢ ቢለው  
የተጠጋው ጋኔል ግደል ግደል ሲለው  
ሰውሮበት ኖሮ ደም መላሸ Eንዳለው  
Aባቷን በጥይት ገድሎ Aሳረፈው ። 
 

 የAገር Aጉራ ዘለል የሰፈር ወንበዴ  
Aግብቶ Aሳያቸው ልጅቱን በዘዴ 
ወልደው ከብደው ሳለ ሞቆ ትዳራቸው  
ደሙ ፀዳ ብለው በመዋለዳቸው።  
Aማቼ ይገለኛል ብሎም Aልጠበቀ 
የሟች ልጅ Aደገ ቂም Eንደጠበቀ ። 
ደም በደም ነውና ወትሮም የሚፀዳው 
ልጅየው በተራው Aማቹን ገደለው  
ደም ይበቀል ይሆን የሟች ልጅ በተራ?  
 
 ገዳዩ Aጎቱ የሞተው Aባቱ 
Aጎቱን ቢገድለው ምን Aለው Eንጀቱ 
ለመከራ የጣፈው የጠዋት Eድሉ  
ሃዘኑ ቅጥ Aጣ Aለወጣም ከልቡ ። 
  
የAካባቢው ሰው የAባቴን ገዳዮች ለመያዝ ምንም ጥረት Eንደማያደርጉ የታወቀ ነበር። መቼስ 

የገጠር ሰው ከባለወቅት ጋር መጣላት Aይወድም። ቢጣላስ ለማን ብሎ? ለየትኛው የAባቴ ጥሩ ስራ ተብሎ 
ነው ደምስ የሚቃባው፡፡ቀብሩ Aልፎ ሰልስቱ ከወጣ በኋላ ዘመድ ተሰበስቦ Eንግዲህ Eዚህ Aገር መኖር 
Aትችልም የAባትህ ጠላቶች Aንተንም Aይለቁህም ። ስለዚህ ከዚህ መሰወር Aለበህ Aሉኝ ። Eኔም ከAባቴ 
ወንድም ጋር በመሆን ጉዞዬን ወደ Aዲስ Aበባ ቀጠልኩ። 

 ………………………...ይቀጥላል። 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፬  ኅዳር ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 4  November  2008 

32 
 

      

      ሀገር ማለት ምንድን ነው?  
ግUዝ መሬት፣ Aፈሩ፣ ወንዙ፣ ተራራው፣ Aየሩ  
ወዘተ  ምርምርን፣ Aድናቆትን ቅላጼንና ትርጉም 
ከመስጠቱ በፊት ሀገር ማለት ምን ማለት ነው?  
ሀገር ማለት ሕዝብ ሕዝብ ! 
ሕዝብ ደግሞ ያፈራል ሰውን። ሰውም Eንደ 
ፍጡርነቱ ሕዝብ Aፍርቶታልና ሃገር ሃገር ማለት 
ካልቻለ መፈጠሩን ረስቶ የጭካኔ ጥርሱን ያሾለው 
መልAከ ሞት መጥቶ Eስኪወስዳቸው  Eናይና 
ከተወሰዱ በኋላ Eሮሮ Eናስማልን።  

ልጅነት 
የጳውሎስ የልጅነት ስሙ Aማረ ነበር። 

ለEናቱ Aንድ ነው። Eናቱ ወ/ሮ ትበልጫለሽ 
Aንዳርጌም ለልጃቸው Aንድ ናቸው። Aማረ ግና 
የሁለት Aመት ህፃን ሳለ Eናቱ ከባላቸው 
ስለተፋቱ በተዘዋወሩበት ቦታ ሁሉ ይዘወት 
Eየዞሩ ነበር ያሳደጉት።Eሱም ሲያሳድግ 
ውለታውን መለሰ። በሄደበት ሁሉ Eናቱን 
Aስክትሎ፣ በኖረበት ሁሉ Eናቱን Aብሮ Aኑሮ፣ 
በህይወት ፍፃሜ ወደ መቃብር ሲወርድም ከሀያ 
Aንድ ዓመት በፊት የሞቱት የEናቱ Aፅም 
ተገልጎ Aጥንታቸው ከጎኑ Eንዲያርፍ ተደርጓል። 

የAባትን ምንነት ሳያውቅ፣ ቋሚ የገቢ 
ምንጭ በሌላት Eናት Eጅ ማደግ Eጣ ክፍሉ 
የሆነው ጳውሎስ የተወለደው ቁልቢ Aካባቢ ህዳር 
11 ቀን 1926 ዓ.ም. ነበር፡ ልጅ Aጥተው በስለት 
Eንደወለዱት Eናትዬው ተናግረዋል።ልጁም 
የEናቱ ችግር በጊዜው ገብቶት ብልህ፣ Aዛኝና፣ 
ኑሮ የማሸነፊያ መንገ ችን  ቀያሽ ሆኖ Aድጓል።   

ጳውሎስ ትምህርቱን ከAራተኛ ክፍል 
ቢያቋርጥም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ Aክስቱ ወ/ሮ 
በላይነሽ ቀጀላ የሚሰጡት Aስተያየት Aለ። 

 
"Eኛ ጳውሎስን ለማስተማር Aላቀተንም። 

Eንዲያውም Aዲስ Aበባ Aምጥተን በጊዜው 

የሚኒስተር ልጆች የሚማሩበት “ ላዛሪስት ሚሽን 
„ የተባለ Aዳሪ ት/ቤት Aስገብተነው ነበር። ነገር 
ግን Eናቱ Aንድ ቦታ ስለማትቀመጥ ከትምህርት 
ቤቱ Aስወጥታ ወደ ድሬደዋ ወስዳዋለች። Eናቱ 
በጣም ስለምትሳሳለት ከAጠገቧ Eንዲለይ 
Aትፈልግም ነበር "ይላሉ። 

Eናት ደግሞ ልጅዋን ከጉያዋ የማትለቅበት 
ምክንያት ይኖራታል። የወ/ሮ ትበልጫለሽም  
ህይወት  ልጃቸው ነበር። መፅሐፍ ቅዱስ ማንበብ  
ስለሚወዱ Aማረንም በልጅነቱ Eያነበቡለትና 
Eያስነበቡት ፍቅርና Eውቀት ይዞ Eንዲያድግ 
Aደረጉት። መሰረተ ክርስቶስ ት/ቤት ገብቶ 
በመማሩም ለመፅሐፍ ቅዱስ Eውቀቱና ለቋንቋ 
ችሎታው መዳበር መሠረት ሆኖታል። Eናቱ 
ካደገ በኋላ ጳውሎስ የሚለውን ስም የሰጡትም 
ከመፅሐፍ ቅዱስ ወስደው ነበር። 

ጳውሎስ በልጅነቱ የደስ ደስ ያለው 
ቀይ፣ደማም፣ ሉጫ ፀጉር ነበር።(ምን Aልባትም 
"Aማረ" የሚለውን ስም ያወጡለት በመልኩ 
ለመሰየም ይሆናል) Aንድ ቄስ Eነ ጳውሎስ ቤት 
በመጡ ቁጥር “ጣሊያን„ ማረድ የምንጀምረው 
ከዚህ ነው Eያሉ በቀለሙ ተመሳሳይነት Eየቀለዱ 
ያስፈራሩታል። ጳውሎስ ይጠላቸዋል። በሆዱም 
ቂም ይይዝባቸዋል። Aንድ ቀን ቄሱ ሲመጡ 
ጠብቆ ቢላዋ ይይዝና Eሳቸው Eንደሚያደርጉት 
ሁሉ "ልረድ" ይላል፣ ቤተሰቦቹ የቢላውን ስለት 
Aዙረው በደንደሱ በኩል ያሲዙትና ይለቁታል። 
ቄሱም Aንገታቸውን ሰጥተውት የታረዱ 
በማስመሰል ሲጮኹለት ጳውሎስ ይደሰታል። 
ስብEናውን የሚፈታተኑትን መፋለም የጀመረው 
ያኔ ገና በልጅነቱ ነበር። 

 
ከEናቱ ጋር ኑሮን ለማሸነፍ የተጠቀመባቸው 

ዘዴዎች ብልህና ብሩህ AEምሮውን ያሳያል። 
Eንቁላል Eየቀቀለ ባቡር ላይና መንገድ ዳር 
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ይሸጥ ነበር። በዚህ የስራ መስክ ተጫራቹ ስለበዛ 
Aንድ ዘዴ ፈለገ።  የEንቁላሉን ሽፋን የተለያየ 
ቀለም በመቀባት Eያሳመረ ማቅረብ ጀመረ። 
"ለየት ያለ ባለ ቀለም Eንቁላል" በመሸጥ የገበያ 
ውድድሩ Aሸናፊ ሆነ። 

"ሸርፔቲ" የሚባል ለስላሳ መጠጥ ጳውሎስ 
ራሱ Eየቀመመ ይሸጥ ነበር። በርካታ ሎሚዎች 
ገዝቶ በገረወይና ውሀ ውስጥ ከጨመቀ በኋላ 
በስኳርና በቀለም በጥብጦ በጠርሙስ Aሽጎ ለገበያ 
ያውላል።ህዝቡ Eየተሻማ ገዝቶ ይጠጣል። Aሁንም 
ሌላ የንግድ ተቀናቃኝ ይመጣል። ጳውሎስ ደግሞ 
Aቅጣጫውን ይቀይራል። 

ጭራ Eየሰራ በመሸጥ፣ ፓስቴ በመነገድና 
በመሳሰሉት የስራ መስኮች ኑሮውን ገፍቷል። 
ካደገም በኋላ የመላEክትን ምስል Eየሳለ ሲሸጥ 
የተጠቀመው ዘዴ የሚረሳ Aይደለም። 

ጳውሎስና Aቶ ታደሰ Aበበ የታላቅና የታናሽ 
ልጆች ናቸው። ብዙውን የልጅነትና የወጣትነት 
ጊዜም Aብረው Aሳልፈዋል። ጳውሎስ የመላEክትን 
ስEል በካርቦንና በተለያየ ቀለም ይስላል። Aቶ 
ታደሰ በየጠጅቤቱ Eየወሰደ ይሸጣል። 

 Aንድ ችግር ተፈጠረ። ከስEሎቹ ግርጌ 
የመላEክቱን ስም ስለሚፃፍበት የገብርኤልን ምስል 
የሚፈልግ ሰው የሚካኤልን ወይም የAቦን 
Aይገዛም። Aንዳንዶቹ ስEሎች ሳይሸጡ ይመለሱ 
ጀመር። 

"ዛሬ ደሞ ያጋጠሙኝ ሰዎች የገብርኤልን 
ስEል የሚፈልጉ ብቻ ናቸው" በማለት Aቶ ታደሰ 
ያልተሸጡለትን ስEሎች ይዞ Eየተናደደ 
ይመለሳል። 

ጳውሎስ Aንድ ዘዴ ፈለገ። ተመሳሳይ 
የመላEክት ስEሎች ሳለና ስማቸውን ሳይፅፍበት 
ሰጠው። 

"ታዲያስ? ...." Aለው ታደሰ። 
"የሚገዙህን ሰዎች የሚፈልጉትን የመላEክት 

ስም Eየጠየቅህ ፃፍበት Aለው" ጳውሎስ። 
Aቶ ታደሰ ይኸኛው መንገድ የሚያዋጣ ሆኖ 

Aገኘው። Eንደገዢው ፍላጎት የመላEክቱን ስም 
ከግርጌ Eየፃፈ፣ ተመሳሳዩን ስEል በተለያየ ስም 
ቸበቸበው። 

የተልEኮ ጥሪ 
ስልጣኔ ብርሀኑን ባልረጨበት ዘመን ክትባት 

የወሰዱ ከብቶችን ካልተከተቡት ለመለየት 
ጆሮAቸው ይቆረጥ ነበር። ጳውሎስ በልጅነቱ ወደ 
ጅጅጋ ሄዶ በEርሻ ሚኒሰቴር ውስጥ በወር ስምንት 
ብር ደመወዝ የተቀጠረው ይህንን ሥራ 

ለማከናወን ነበር። በኋላ በፅህፈት ሠራተኝነት ወደ 
ጤና ጥበቃ ተዛውሮ Aዲስ Aበባ ዳግማዊ ምኒሊክ 
ሆስፒታል ገባ። ደመወዙም ወደ ሰማኒያ ብር 
Aደገለት። የሚያምር የEጅ ፅሁፍም ነበረው። 

በዚህ ሥራው ላይ Eያለ Aንዳንድ ነገሮችን 
በመጫጫር  ለጋዜጣ  መላክ  ጀመረ። 
Eንደማንኛውም ወጣት ደግሞ Aንዲት ልጃገረድ 
Aፈቀረ። ዘመኑ ፍቅርን በይፋ የሚገልፁበት 
Aልነበረም። ጳውሎስ Aንድ ግጥም ፅፎ Aዲስ 
ዘመን ጋዜጣ ላይ ይወጣለታል። ግጥሙ በሌላ 
ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የተፃፈ ሲሆን፣ ቁልቁል 
የመጀመሪያዎቹ ፊደላት ሲነበቡ“ ፈለቀች 
ትወደኛለች፣ Eኔም Eወዳታለሁ„ የሚል ይሆናል። 
ፈለቀች ማለት ያፈቀራት ልጃገረድ ናት። ፍቅሩን 
በስውር መንገድ ገልፆ ጋዜጣውን ለጓደኞቹ 
ሲያሳያቸው ተደነቁ። በዚህ Aይነት Eጁን 
Eያፍታታ ወደ ስነፅሁፍ ሙያ ብቅ ሲል 
የጋዜጠኛነት ዓለም ጠራው። 

 ያን ግዜ"Aዲስ ዘመን" የመንግስት ልሳን 
ሲሆን "የIትዮጵያ ድምፅ" ግን በሀገር ፍቅር ስር 
የምትተዳደር ሳምንታዊ ነፃ ጋዜጣ ነበረች። ጳውሎስ 
ሰማኒያ ብር የሚያገኝበትን ደመወዙን ትቶ በሀምሳ 
ብር ደመወዝ የድምፅ ጋዜጣ ሰራተኛ ሆነ። 
ችሎታውን የተመለከቱ ኃላፊዎችና ባለሥልጣኖች 
ወደፊት Eውቅ ጋዜጠኛ Eንደሚወጣው ተነበዩለት። 
ህይወቱ የመደበችለትን የተልEኮ ጥሪ ገና 
በወጣትነቱ ተቀበለ። 

የAጎቱ ልጅና የEድሜ ጓደኛው Aቶ ታደሰ 
Aበበ Eንደሚገልፀው ከሆነ፣ ጳውሎስ ጨዋታ ወዳድ 
የፍቅር ሰው ነበር ሙዚቃና ዳንስን በወጉ 
Aልፎበታል። ደጃች ውቤ ሰፈር ደምቃ 
በምታቀልጥበት ዘመን የዳንስ ተዋናይ ሆነው 
Aብረው Aሳልፈዋል። ሙዚቃዋን ሞዝቀዋል። 
ህይወቷን ኖረዋል።ይሁን Eንጂ ውቤ በረሃ Eንደ 
ራሷ ቅልጠት ጳውሎስን Aቅልጣ Aላስቀረችውም። 
ይልቁንም "የ Aራዳው ታደሰ፣ የጌታቸው ሚስቶች፣ 
የኔዎቹ ገረዶችና የመሳሰሉትን ፅሁፎች 
ፅፎባታል፣በብEሩ ጠቅሷት Aለፈ።" የህይወቱን 
ተልEኮ የሚዘነጋ ሰው Aልነበረም። 

የዝነኝነት መንደርደሪያ 
በድምፅ ጋዜጣ Aማካኝነት ጳውሎስ 

የብEሩን ድምፅ Aሰማ። ከዚህም በተጨማሪ 
በተፈጥሮ በታደለው የማስተባበርና፣ የመቀስቀስና 
የማቀናጀት ጥበብ ጋዜጣዋን በስፋት ለህዝብ 
Aስተዋወቀ። የድምፅ ማጉያ ይዞ ሌሊቱን 
በከተማው በመዞር በበነገታው በጋዜጣዋ  
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የሚወጡትን ፅሁፎች ሁሉ ያስተዋውቅና ይቀሰቅስ 
ነበር።"Iትዮጵያ የመጀመሪያውን ሮኬት 
ትተኩሳለች፣....ቡሃቃ ሰርቆ ሲወጣ የተያዘው ሌባ 
በነገው ጋዜጣ ይወጣል" የሚሉ ርEሶች ለቅስቀሳ 
ከተጠቀመባቸው Aንዳንዶቹ ናቸው። 

ድምፅ ጋዜጣ ተወዳጅ ሆነች። ለAመት 
Aስር ሺህ ተገምቶ የነበረው የስርጭት ቁጥሯም 
ወደ ሰላሳ ሺህ ደረሰ።Aዘጋጅዋ ጳውሎስ ኞኞም 
ዝናን Aተረፈ። ጋዜጣዋን ለሚያሰራጩና 
ለሚሸጡ ወጣቶች ዩኒፎርም Aሰፍቶላቸው 
በከተማው ደምቀውና ተለይተው Eንዲታዩ 
Aደረጋቸው።ይህ ሁኔታ በማስታወቂያ ሚኒስቴር 
ስር የነበረውን Aዲስ ዘመን ጋዜጣ ፈፅሞ 
Eንዲወድቅና ከውድድር ውጭ Eንዲሆን 
A ደ ረ ገ ው ። ነ ፃ ዋ  " ድ ም ፅ "  A ደ ገ ች ፣ 
መንግስታዊው " ዘመን "ወደቀ።ይህ  ደግሞ 
መንግስትንና የመንግስት ባለሥልጣኖችን 
Aስቆጣ።ተግሳፅና ግልምጫንም Aስከተለ። 

በጊዜው የማስታወቂያ ሚኒስትር 
የነበሩት ደጃዝማች ግርማቸው ተክለ ኃዋርያት 
በንዴት ጳውሎስ ዩኒፎርም ያለበሳቸውን ጋዜጣ 
ሻጮች ሰብስበው Eስር ቤት Aስገቡዋቸው። 
ጳውሎስ ምሬቱን ፅፎ በድፍረት በጋዜጣ ላይ 
Aወጣው።"ሚኒስትሮቻችን ጋዜጣ ሻጮቻችንን 
Eየያዙ ማሰር ጀመሩ " የሚል ፅሁፍ በጋዜጣ ላይ 
ተነበበ። የድምፅ ጋዜጣ ተወዳጅነትና የAዘጋጁዋ 
ድፍረት ያስቆጣቸው ባለሥልጣኖች ቀስ በቀስ 
ጋዜጣዋ ታጥፋ በማስታወቂያ ሚ/ር ስር 
Eንድትወድቅ Aደረጉ። 

ፍቅርና ትዳር 
        ጳውሎስ Aራት ኪሎ Aካባቢ ቤት 
ተከራይቶ ከEናቱ ጋር ሲኖር በAቅራቢያቸው 
Aንዲት ወጣት ሴት ይመለከታል። ስሟም Aዳነች 
ታደሰ ነው። Eሷም የምትኖረው ከወላጆቿ ጋር 
ነበር። የAዳነች ደም ግባትና ውበት የጳውሎስን 
ልብ Eየሰረሰረ ይገባል። በድምፅ ጋዜጣ 
Aማ ካ ኝ ነ ት  ስሙ  የ ገ ነ ነ በ ት  ዘመ ን 
ስለነበር፣Aዳነችም የጳውሎስን ማንነት Aውቃ 
በርቀት መተያየት ይጀምራሉ።በጉርብትና የርቀት 
ሰላምታ ካልሆነ በስተቀር የቅርብ ግኑኝነት 
Aልነበራቸውም። ስለ Aዳነች ተወዳጅ ፀባይ 
ከAካባቢው የሚሰማው ሁሉ፣ በውበቷ ላይ 
ተጨምሮ፣ የጳውሎስን ልብ ለፍቅርና ለትዳር 
ያነሳሳዋል። ሆኖም ተቀራርቦ ለመጫወተወ Aመቺ 
ሁኔታ Aልነበረም። 

የAዳነች Aባት ይሞታሉ።ይህ Aጋጣሚ 

ለጳውሎስ Aመቺ ሁኔታ ይፈጥርለታል።ቤቷ ድረስ 
ሰተት ብሎ ገብቶ ማስተዛዘንና ማፅናናት 
ይጀምራል።ሐዘኗ  በረድ  ሲል  ካርታ 
ያጫውታታል።  መቀላለድና  መገላለ ፅ 
ይከተላል።የጳውሎስ Eናትም በጉርብትናቸው 
መሠረት ለAዳነች ቤተሰቦች ቡና Aፍልተው 
በማጠጣት ያፅናናሉ።የመቀራረቡ በር ከተከፈተ 
በኋላ ጳውሎስና Aዳነች በፍቅር ይከንፋሉ።ጊዜ 
መስጠት Aላስፈለገም።ምኑንም ምኑንም 
Aደራርገው በ1955ዓ.ም. ወደ ትዳር ዓለም ገቡ። 
    ጳውሎስ ከዚህ Aለም በሞት Eስከተለያት 
ድረስ ወ/ሮ Aዳነች ታደሰ ጋር በትዳር ሃያ ዘጠኝ 
Aመት ያህል Aሳልፈዋል።የትዳር ዘመናቸው 
የደስታ፣የፍቅር፣ የመተሳሰብና የመረዳዳት 
Eንደነበረ ወ/ሮ Aዳነች ትናገራለች።ጳውሎስም 
በሕይወት ዘመኑ Eጅግ የሚወደው ነገር የAዳነችን 
ፈገግታ፣ የAዳነችን ሺሮና የAዳነችን ስም 
Eንደነበር ይነገርለታል።በማንኛውም Aጋጣሚ 
Eንደምንም ብሎ የAዳነችን ስም በጨዋታ መሃል 
ያስገባል፣ ለAዳነች ያለውን ፍቅር ይገልፃል።ምግብ 
ሲ በ ላ  ም ን ግ ዜ ም  የ A ዳ ነ ች ን  ጉ ር ሻ 
ይጠብቃል።Eሷም በጳውሎስ ላይ ሙሉ Eምነትና 
ፍቅር ነበራት።Eንደ ሚስት Aፍቃሪው፣ Eንደ 
Eናት ተንከባካቢው መሆኗን ከጎረቤቶቿ ጀምሮ 
የሚያውቃት ሁሉ ይመሰክርላታል። Eሱ ፋታ 
Aጥቶ  መፅሐፍ  ሲያነብ Eሷ  በጉርሻ 
ትመግበዋለች።ፀባዩን Aውቃ፣ስሜቱን ተከትላ፣ 
ተልEኮውን Aክብራ Eስከ መጨረሻው Aብራው 
ኖራለች።ጳውሎስ ጡረታ በወጣ ግዜ ለሽልማት 
ቀርቦ "በጣም የቅርብ ጓደኛህ ማነው?" ተብሎ 
ሲጠየቅ "የቅርብ ጓደኛዬ ሚስቴ ናት" ብሎ Eሷንም 
Aሸልሟታል። 

ጳውሎስ ሌሊቱን ሲያነብ ያድራል።ይህ ሁኔታ 
Aዳነችን መጀመሪያ ረብሿት ነበር። መብራት 
Eያየች Eንቅልፍ ስለማይወስዳት ትራሱን ፊቷ ላይ 
Eየደፋች ትተኛም ነበር።ቀስ በቀስ ለመደችው። 
Eንዲያውም ጳውሎስ ሌሊቱን ሲያነብ ደስ የሚል 
ታሪክ ካጋጠመው ከEንቅልፏ ቀስቅሶ ይነግራታል 
ወይም ያነብላታል። Aንድ ጊዜ ደክሟት ተኝታ 
ጳውሎስ Eንዴት Aድርጎ Eንደቀሰቀሳት ወ/ሮ 
Aዳነች በትዝታ Aጫወተችን፣- 

"Aዳነች፣ ተነሽ ተነሸ" ብሎ ይነቀንቃታል። 
"Eባክህ ደክሞኛል ልተኛበት" ትላለች 
Aዳነች። 
"ስለ Aንድ ሀብታም ታሪክ ላነብልሽ ነው" 

     "ታዲያ ለኔ ምን ያደርግልኛል?.....Eንቅልፌ 
ይበልጥብኛል " 
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 "ታሪኩ በጣም ብዙ ሚስቶች ስለነበሩት 
ሀብታም ሰውዬ ነው" ሲላት ፣ Aዳነች ዓይኖቿን 
ገልጣ ብድግ ትላለች። 
       "ሴቶች የሚስት ወሬ ሲነሳ Aያስችላቸውም 
ብዬ ነው" ብሎ ጳውሎስ ቀለደባት። 
    ወ/ሮ Aዳነች ለጳውሎስ የሙያ ረዳቱም 
ነበረች። በተለይ ጡረታ ለወጣ በኋላ፣ በመጨረሻው 
የEድሜ ዘመኑ፣ጳውሎስ በርካታ የታሪክና የምርምር 
ስራዎችን ለመስራት ያቀደው Aዳነችን ይዞ ነበር። 
የሚስቱን ጡረታ Aስከብሮ Eሱ የሚፅፋቸውን 
ነገሮች ቤት ውስጥ በታይፐ Eየመታችለት 
በመረዳዳት ለመስራት ትልቅ Eቅድ Aውጥቶ 
ሳይሳካ ቀረ።ጳውሎስ ቀድሞ Aለፈ። "Aዳነች 
ከEንግዲህ ሙሉ ጊዜዋን የሙያዬ ረዳት ሆና 
ማሳለፍ Aለባት።የቤተሰብ ህይወታችንም 
የተረጋጋና ያማረ ይሆናል። በAመት ውስጥ 
ለተወሰነ ግዜ Aዳነች Aውሮፓን የማየት Eድል 
Eንዲኖራት Aደርጋለሁ።የተጀመረው የፐሬስ ነፃነት 
በAስተማማኝ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ፣ Eኔም 
በርካታ ስራዎቼን ለህዝብ Aቀርባለሁ" Eያለ ሞት 
ቀደመው። 

Eርሙን በጊዜ...... 
 

በ1950ዎቹ ውስጥ ጳውሎስ የሶሻሊዝም 
Aፍቃሪ ሆኖ ነበር።በየመፅሐፍቱ ያነበበው 
የEኩልነት፣ የፍትህና የጋራ ብልፅግና ቲዎሪ 
Aመርቅኖት የምEራቡን የተዛባ ስርዓት Aስጠልቶት 
ነበር። Aልፎ Aልፎም በድምፅ ጋዜጣ ይህንኑ 
ህልሙን Aስተጋብቷል። መሰረቱ ለሰው ልጆች 
የነበረው ፍቅርና Aክብሮት ነው። በጊዜው Aሜሪካ 
ሀገር የትምህርትና የጉብኝት Eድል ያገኝና 
" Aፍቃሪ  ሶሻሊዝም "  መሆኑ  ተጠንቶ 
ይደናቀፍበታል። ለዚህ ማካካሻ ደግሞ የሶቪየት 
ኤምባሲ ለ Aስራ Aምስት የምስራቅ Aውሮፓ 
ሀገሮች የጉብኝት ፓስፖርት ያዘጋጅለታል። 
የመጀመሪያ ጉብኝቱ ወደ ሶቪየት ህብረት ይሆንና 
ለጉዞ ሲነሳ Aምባሳደሩ የታሸገ ደብዳቤ ይሰጠዋል። 
ደብዳቤውን ሶቪየት ህብረት ገብቶ ከAውሮፕላን 
Eንደወረደ ለሚቀበለው ሰው Eንዲሰጥ ይታዘዛል። 

ጳውሎስ ቀደም ብሎ የሩሲያኛ ቋንቋ በAጭር 
ጊዜ ውስጥ ለማጥናት ችሎ ነበር። የደብዳቤዋ ነገር 
ጉጉት ያሳድርበትና Aውሮፕላኑ ውስጥ ከፍቶ 
ያነባታል። 

"ይህ ሰው የሩሲያኛ ቋንቋ በደንብ 
ስለሚያውቅ Aጠገቡ ምንም ዓይነት ሚስጢር 
Eንዳታወሩ" የሚል ፅሁፍ ሆኖ ያገኘዋል። 

የመጀመሪያዋን ሶሻሊስት ሀገር ለመጀመሪያ ግዜ 
ከልቡ መጥላት ይጀምራል። ሶቪየት ህብረት 
ውስጥ የዜና Aውታሮች ነፃ ያለመሆናቸውን 
ህዝቡም የውጭ ወሬ የማይደርሰው መሆኑን 
ሲመለከት ጥላቻው ያድጋል። በማረፊያ ሆቴሉ 
ውስጥ የተመደበለት Aስተናጋጅ ያለ Eሱ ፈቃድ 
መንቀሳቀስ Eንደማይችል ሲነግረውና ሲከታተለው 
ደግሞ "Aንጋፋዋ ሶሻሊስት ሀገር" ሲOል መሆኗን 
ይገምታል።በAይነ ቁራኛ የሚጠብቀውን ሩሲያዊ 
ሰላይ Eንደምንም Aታልሎ ወጥቶ የሕዝቡን 
ስሜት Aጠና። በሶሻሊስት Aምባገነኖች የታፈነው 
የሶቪየት ህዝብ ለድንች ሰልፍ ሲስገበገብ 
ተመለከተ። የምግብ ሸቀጥን ጨምሮ ምንም ነገር 
ከውጪ ወደ ሀገሪቱ Eንደማይገባ Aረጋገጠ። 

ልቡ በጥላቻ Eንደቆሰለ ወደ ቼኮዝሎቫኪያ 
ሄደ። Eዚያም ያየው ሶቪየት ህብረት ውስጥ 
የጠላውን ነበር። ወደ ሃንጋሪም ሄደ። ያው 
ነው።ሁሉም የሶቪየት ህብረት ተቀዳሚና ተከታይ 
ልጆች ሆነው ህዝባቸውን ማፈናቸውን ተመለከተ። 
በቃው። ጉብኝቱን Aቋርጦ፣ ሶሻሊዝምን ጠልቶ 
ወደ ሀገሩ ተመለሰ። 

ሶቭየትን ከመጎብኘቱ በፊት በርEዮተ- ዓለም 
የማይግባባው Aንድ ጓደኛው የደጃዝማች ልጅ 
ነበር። ከሶቭየት ሲመለስ በቀጥታ ወደዚያው 
ጓደኛው ቤት ሄዶ Eርቅ መሠረተ። "ከዚያ ወዲህ 
ስለሶሻሊዝም የሚያነበንቡት ሁሉ Aይገባኝም። 
በጊዜ ነው Eርሜን ያወጣሁት" ብሎ ጳውሎስ ራሱ 
Aጫውቶናል። 

ከብዙ Aመታት በኋላ ደርግ ሶሻሊዝም 
Aንግቦ ሲነሳ፣ጳውሎስ ሆይ ሆይታ ውስጥ ያልገባው 
ለዚህ ይመስላል። ደርግን በAምባገነንነት ባህሪውና 
በAረመኔነቱ ይጠላው ነበር። በግልፅ ሆነ በስውር 
ሲሰድበውና ሲጋፈጠው ኖሯል።"የሰውን ማደግ 
የሚጠላ ምቀኛ መንግስት ነው። Eኔ ለበላሁት Eሱ 
የሚያገሳ ይመስለኛል።" ይል ነበር Aዘውትሮ። 

 
 
...........................ይቀጥላል። 
ተከታዩን በሚቀጥለው Eትም ይዘን 

Eንቀርባለን!!!! 
 
ምንጭ ሩሕ ቅፅ ፩ ቁጥር 3 
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የጫካውን ህልም Eውን ያደረገ ጨካኝ መሪ 
ገና የስልጣን ኮርቻውን ሳይፈናጠጥ የሀገሪቷን ሀብት የመበዝበዝ ፣ ሰውን፣የመግደል፣ ሀገርን ከየትና 

Eንዴት መቁረስና መሸጥ፣ ጎሳን ከጎሳ ጋር Eንዴት Eንደሚያጋጭ፣ የስልጣን ዘመኔን Eንዴትስ Eኖራለሁ Eያለ 
ሲነድፍ ሲያወጣና ሲያወርድ የቆየው ወያኔ/IህAዴግ ህልሙ ተሳክቶለት የሀሳቡ ሆኖለት ይኸው Aሁን በተግባር 
Eየፈፀመና Eያደረገው ይገኛል። 

ታዲያ ይህንን ተግባሩን ህዝቡ Eንዳይናገር፣ Eንዳይፅፍ፣ ጩኸቱን Eንዳያሰማ በማሰር፣ በመግደል 
ሌላውንም ከሀገር Eንዲሰደደ በማድረግ ላይ ይገኛል። Eናም በውጭም በውስጥም የምንኖር ሀገር ወዳድ 
Iትዮጵያዊያን ሁሉ ይህንን የወያኔ Aስከፊና መራራ Aገዛዝ ለዓለም ህብረተሰብ ድምፃችን በማሰማት ዛሬ 
ሀገራችን Iትዮጵያ ከወደቀችበት የወያኔ Aስከፊ ስርዓት ለመታደግ ቆርጠን መነሳት ይገባናል። ዛሬ ለEምዬ 
ካልደረስንላት ነገ ከወያኔ የሚጠብቃት Eጣ ሲሶ መሬት መሆን ስለሆነ ለEምዬ Iትዮጵያ Eንድረስላት። 

   
ወገን Aጥቶ ሲራብ ከማየት 
ወጣኔ/IህAዴግ ሸርፎ ሳይጨርሳት 
ወገን ለወገኔ Eንድረስለት 
EግዚAብሔር ለሀገሬ ይስጣት በረከት 
ጠላቷን ወያኔ ያንበርክክላት። 

 
                                      ሳሙኤል Aጎናፍር 
 

ተስፋችን የዚች ሀገር 
Eንኳን ለ2001 ዓ.ም. Aደረሳችሁ። Aዲስ Aመት በመጣ ቁጥር ተስፋችን የዚች ሀገር ሕዝብ ነፃነት Eና 

ሰላም ይናፍቀኛል። በሚቀጥሉት ብዙ ነገሮች ብዙ ተስፋዎች Eንጠብቃለን።ተቃዋሚዎች በAንድነት ሁነው 
በIትዮጵያ ውስጥ Eውነተኛ ዴሞክራሲ Eንዲመጣ Eንደሚታገሉ ተስፋ Aለኝ። የዚያን ያልከደም Aለም ከጎናችን 
የሚቆምበት Eያለ ሰሞኑን ተረሳ ተብሎ የነዚያ የንፁህ ዜጎች ወንድሞቻችን ደም Aሁንም ወያኔን Eንደ ጥላ 
Eየተከታተለው ነው።በቅርቡ Eቡድ ሲናገር ደሞ Aዲስ ቢል ይዘው ብቅ በማለት ለወያኔ የEንቁጣጣሽ ስጦታ 
Aድርገውለት ራስ ምታት ሆኖበታል።ርሀብ ሌላው የወያኔ ፈተና ነው።ብቻ ምን Aለፋችሁ የሰው ደም Eረፍት 
Aይሰጥም የነዚያ ወጣት ልጆች ደም የትም ቢሄድ ይፋረዳል።ደግሞ Eኔን የሚናገረኝ ሰው የለም በማለት ገዥ 
የIትዮጵያ መንግስት ነኝ ባዩ(ወያኔ ሻቢያ) በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሴቶች Eህቶቻችንን በርካሽ ዋጋና በመጥፎ 
ሁኔታ ወደ ተለያዩ የAረብ Aገሮች Eያጓጓዘ ይገኛል። ምን Aይነት መጥፎ ዘመን ላይ Eንደደረስን ያሳያል። 
Iትዮጵያ የምትባለውን ሀገራችንን መከበሯ ቀርቶ የውርደት ሀገር ሁናለች። ገዥ ነኝ የሚለው ወያኔ ህዝባችንን 
መሸጥ፣ መሬታችንን መሸጥ ሆኗል ሥራው። Eኔ የምለው ነገር ታዲያ ምኑ ላይ ነው ለሀገር ተቆርቋሪ መሆናቸው፣ 
የሚታወቀው መሬት ለባEድ ሀገር መስጠት፣ ሴት Eህቶቻችንን Aሳልፎ ለAረብ ሀገር መሸጥ ከዚህ በላይ ምን 
ያደርጋል? ነገ ደግሞ ሁሉም ሀገር ይሸጣል።ብቻ ይህን ከማድረጉ በፊት ፈጣሪ ከAለበት ይንቀለው።  

ብቻ ምን Eንላለን። EግዚAብሔር ሀገራችን Iትዮጵያን ይባርክልን(ለAንድነት ያድርግልን) 
 

         ዘመን ዮሐንስ 

            ሀገራችንን ማዳን የምንችለው Aንድ ስንሆነ ብቻ ነው። 
ሁላችንም  Eንደምናውቀው የሀገራችን ታሪክ በጦርነት ላይ  የተመሰረተ፣ ጦርነቱ የIትዮጵያን ሰላምና Eድገት 
በማይፈልጉ የውጭ ሀይሎች ግፊት የሚደረግ ቢሆንም በሌላ መልኩ ደግሞ ለስልጣን በሚደረግ ሽኩቻ የሚከሰት 
ነው።ይህ ሁኔታ Eስከ Aሁን ድረስ ቀጥሏል። የAለመግባባት ሁኔታ ሰላምን ስለሚነሳ Eድገት ብሎ ነገር የማይታሰብ 
ነው። Aምራቹ ሀይል መሳሪያ ተሸካሚ ስለሆነ ለAገራችን ልማት መዋል የሚገባው Aፍላ ጉልበት Eየባከነ ነው። 
በፖለቲካው ችግርና በድህነት ምክንያት የ Aገራችን የስራ ሃይል ወደ ወጭ መኮብለሉ Aንዱ Aስከፊ ውጤት ነው። 
የተማረ የሰው ሀይል Eያጣን መሆኑ መዘንጋት የለበትም። 
በሀገራችን ምድር የፈለቁ ሰይጣናዊ Aመለካከት ያላቸው መሪዎች በህዝብና በተማረው ክፍል  ላይ Eያደረሱ ያሉት 
ሁኔታ ከመግደል Eስከ ስደት ያደርሳሉ። ከወያኔ ጋር የተባበሩ የተማሩ ክፍሎች የሉም ማለቴ Aይደለም።ዛሬም 
ከወያኔ መሪዎች ስር የመሸጎጥ ፍላጎት ያላቸው ቢኖሩም Aያስገርምም የሆዳሞች ባህርይ በመሆኑ። 
 ጦርነት ላንገሸገሰው ሕዝብ ሰላምን Aመጣንልህ Eያሉ ሰላምን የሚያሳጡ ሰልጣን መያዝ ሲጀምሩ ሀላፊነታቸውን 
መወጣት Aቅቷቸው በጥላቻና በጎሳ ህዝብን የሚያጫርሱ መሪዎች ካየን ከጀመርን 17 Aነት ሆነን። Eነዚህ 
ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ምንም Aይነት ቀና Aመለካከት የሌላቸው ወያኔዎች ሀገሪቷን ከዳር Eስከ ዳር Eያመሷት 
ይገኛሉ። 
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ህዝባችን በሀገሩ ላይ በሰላም በነፃነት መኖር ስላልቻለ በተገኘው መንገድ ሀገሩን ትቶ የሚሄደው ምን ያህል Eንደሆነ 
ለመገመት ያስቸግራል። 
ከስድስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ በረሀብ Aደጋ ላይ መሆኑን ሰምተናል።የኑሮ ውድነትም Eንደ Eግረ Eሳት Eየለበለበው 
ያለው ህዝባችን  Iትዮጵያ ዛሬ ምድራዊ ሲOል ሆናበታለች። 
ዛሬ የIትዮጵያ ህዝብ ከወያኔ Aምባገነን መሪዎች የተገነዘበው ነገር ቢኖር በዲሞክራሲያዊና በሰላም መብቱን 
ማስከበር Eንደማይችል ያወቀ ይመስለኛል። ስለዚህ በ Aምባገነኖች የተረገጠ መብታችንን ማስከበር የምንችለው 
ሁሉም የተቃዋሚ ሀይሎች ሀገራቸውን ከጥፋት ለማዳን ያለባቸውን ልዩነት Aጥብበው ከሕዝብ ጋር በመተባበር 
የሚፈለግባቸውን መስዋEትነት ለመክፈል ሲዘጋጁ ያኔ ነው የወያኔን መሪዎች Aስወግዶ Aንድነቷንየተከበረና ህዝቦቿ 
በመፈቃቀድ በመከባበር የሚኖሩባት ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን መገንባት የምንችለው  ሁላችንም ያለብንነ ልዩነት 
ወደ ጎን ትተን በጋር ሀገራችንን ለማዳን ከተነሳን በምናደርገው ትግል ሊየቆመን የሚችል ምንም ሀይል Eንደሌለ 
ማወቅ ይኖርብናል። 
 

 ሳምሶን Aበበ(Masberg)  
 

ከግልፍተኝነት የEንካ-ቴስታ ጸባያችን ወይንስ ከዘረኝነት ባሕሪያችን? 
ጌታቸዉ ረዳ 

ፍምን Eፍ ብትላት ትነዳለች። ትፍም ብትልባት ትጠፋለች።ሁለቱም ከ Aንድ Aፍ የወጡ በመሆኑ ነዉ።…መጽሐፈ 
ሲራክ ም/28። 
 
ከላይ በርEሱ የተጠቀሰ የመጀመሪያዉ ሐረግ የተበደርኩት ከጦቢያ መጽሄት ነዉ።በወያኔ Eና በሻEቢያ ተፈጥሮ 
በነበረዉ ያፍንጫ ለፍንጫ ደም መፋሰስ ሕዘቡ ገርሞት ለጸባቸዉ የመነሾ ምክንያቶችን ሲያፈላልግ “ከIትዮጰያ 
ጠባቂዉ Aምላክ ጣልቃ ገብነት Aስከ ትግርኛዉ ተናጋሪዎች ደርሶ-“Eንካ-ቴስታ” ግልፍተንነት ባሕሪ Eንደሚሆን 
ምክንያቶችን ተደርድሯል…”።ከሚለዉካነበብኩት ትዉስታ ነበር። 
 
ህሊናቸዉ ከወገንተኝነት ረግረግ መንቀል Aቅቷቸዉ ዛሬም Eዛዉ የሚላወሱ ጎሳ ሙርኮኞች ገብሩ Aስራትን 
ከኪሳቸዉ Aዉጥተዉ ዋሽንግተን ድረስ Aስመጥተዉ በየAሜሪካን ክፍለ ሀገሮች Eያዟዟሩ ከAፈንጋጩ Aፍቃሬ 
Aንቀጽ 39ኙ Eና ከተምበርካኪዉ Aፈቃሬ Aንቀጽ 39ኙ ከሁለት መልከ ጥፉ ዝንጆሮዎች መሃል ዛሬም ለምርጫ 
ዉደድር Aቅርበዉልናል። Aንድ ጸሃፊ Eንዳሉት ሱዳኖች “ዝንጆሮዋ በEናቷ Eይታ-ሚዳቋ- ናት”። ይላሉ፡ ያሉትን 
ነገር Aስታወሰኝ Eና ከመልከ ጡፉዎቹ Aፈንጋጮቹ Eና ከተምበርካኪዎቹ መልከ ጡፉዎች መሀል “ሚዳቋዉን” 
ገብሩ መርጠዉ Aምጥተዉልን፤ ዛሬም ጠጥቁት ይሉናል። ከጦቢያ ጋር ፍቅር ያዘህሳ ባትሉኝ፡ “ሙሻ ዘር” 
በተባለዉ Aምዷ ያኔ ገና ድሮ ገና ከAስራ ምናምን ዓመት በፊት የወያነዉ የIትዮጵያ ራድዮ “ምን Eንጠይቃችሁ? 
የሚል ፕሮግራም ልናዘጋጅ ነዉ” ብሎ ነበር መሰል። ጦቢያ ደግሞ “የጠየቅነዉ መቸ ተመለሰልንና ነዉ!” ብላ 
መልሳችላቸዉ ነበር። ገብሩን ጠይቁ የሚል መልክት Aይቻለሁ። ከዚያም ከየት Aስከ የት ባሕር ተሻግረዉ Aዚህ 
ድረስ Eኛን Aክብረዉ Eንድንጠይቀዎት በመምጣትዎ ምስጋናየ የላቀ ነዉ፡ Eያሉ በስብሰባዉ ዉስጥ Eጅ መንሳት 
የቀራቸዉ የዋሃንም Aድመጫለሁ። 
 
መጠየቁ መች ከፋ? የቸገረዉ ነገር የቀሳዉስቱ፤ድያቆናቱ፤የ Aረጋዊያኖቹ፤ትላልቅ ባላበቶች፤ Aገር ወዳድ የከተማ 
Eና ገበሬዉ ለዓመታት ያቀረበላቸዉ ጥያቄ መቸ ተመለሰለት Eና ነዉ በጥያቄ ላይ ተጨማሪ ጥያቄ Aቅርቡ 
ሚባለዉ? ምነዉ በወያኔ የተጎዱ የወያኔ ሰለባ የሆኑ ወንድም ዘመድ ወዳጅ የሉዋችሁም? በሰዉ ቁስል ላይ ግራጫ 
ባትሰድዱ ምናለበት? በደም መቀለድ Eኮ ሃጢያት ነዉ፡ በነዚህ Aን ጠየቅም ባዮች፤ የተጠለፈዉ የታረደዉ፤በEሳት 
የተቃጠለዉ የተገረፈዉ፤ Aካለ ስንኩል የሆነዉ የነሱ ታጋይ Eና ተራ ህዝብስ ምን ይለናል Aትሉም? 
“ለሰላባዎቻቸዉ” Aክብሮት ስጡ Aንጂ? ፈጣሪን ፍሩ Aንጂ? ከበስተጀርባ Eየጨኸ ያለዉ የሙታን Eና የቁም 
ሰለባዎች ቁጨት Eና ጭሆት Aስቲ ላንዳፍታ በሕሊናችሁ Aስታዉስት? ዘሎ ለነገብሩ ለባለ Aንቀጽ 39ኞቹ Eጅ 
መስጠት Eኮ -ለባለጌ ማራኪ Eጅ ሰጥቶ የመሞትን ያህል Eኮ ነዉ።ይህን Eንዴት ከመቸዉ ረሳችሁት? ለባለጌዎቹ 
ማራኪዎች Eጁን ሰጥቶ ወደ ልምና ተሰማርቶ በገዛ ራሱ Aፈር ላይ የተኛዉ ለትልቁ ሰራዊት ያልሆኑትን Eነ ገብሩ 
Aስራት ለናንተ ምን ሊበጇችሁ ነዉ? ረጋ! ረጋ! Oረ Eስኪ ረጋ በሉ! 
 
Eስኪ ስለ Eናንተዉ የዋህ Aወዳሾች Iትዮጵያዊያን መተቸቱ ወደ ጎን ልተዉ Eና ወደ ዋናዉ AርEስቴ ልመለስ። 
ገብሩ Aስራት ዋሽንግተን ዉስጥ ስበሰባ ጠርቶ በነበረበት Eለት የተደመጠዉ ጉዳይ ልንነጋገርበት ነዉ 
የተነሳሁት።Aንድ ለመናገር Eድል የተሰጠዉ ታዳሚ፤ (ተናጋሪዉ የትግርኛ ቋንቋ ተነጋሪ Aይደለም- ያAማርኛም 
ተነጋሪም Aይመስለኝም) Aቶ ገብሩ በመምጣቱ Eና በEዛ መድረክ ተገኝቶ ከህዘቡ ያለዉን ጥያቄ ተቀብሎ 
Eንዲመልስ በመጋበዙ ለጋባዦቹ Eና ለገብሩ ምሰጋናዉ Aቅርቦ በገብሩ ስብሰባ ላይ Aትገኙ ያሉትን ወገኖች ቅስቀሳ 
ደግሞ ክፉኛ Aዉግዞ ቁጭ Aለ።  

ተንጨበጨበለት።            .........ይቀጥላል።ተከታዩን በሚቀጥለው Eትም ይዘን Eንቀርባለን!!! 
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ትግሉን ተቀላቀል 
በታሪክ ስናውቀው የIትዮጵያ Aንድነት፣ 
ተከብሮ ኖሯል በልጆቿ መስዋEት። 

ታዲያ የዛሬው ትውልድ Aሁን ባንተ ግዜ፣ 
በሀገርህ ሰፍኖ ዋይታና ትካዜ። 

በወያኔ ሴራ ሀገር ስትፈራርስ፣ 
Eንዲሁ Eንደዋዛ ዳር ድንበር ሲቆረስ። 

በረሀብ Aለንጋ ወገንህ ሲረግፍ፣ 
ህዝብ በበሽታ Eንደ ቅጠል ሲረግፍ። 

በገዛ ሀገሩ ህዝብ ባይተዋር ሁኖ፣ 
በወያኔ ካድሬ ልሳኑ ታፍኖ። 

መኖር ሲያስመርረው በገዛ ሀገሩ፣ 
ፋኖ ተሠማራ በገደል በዱሩ፣ 
ገልብጦ ሊጥለው ወያኔን ከስሩ። 

Eናማ  ወጣት ባላደራ Aንተም በበኩልህ፣ 
Iትዮጵያን ለማዳን Eንደ ወገኖችህ። 

ትግሉን ተቀላቀል፣ 
ዛሬ ነገ Aትበል፣ 
ክንድህን Aፈርጥም ወያኔን ለመጣል። 

 
ትግስት ስዩም(Würzburg) 

 

የወያኔ ቅኝ ግዛት 
Eህል የተራበው ውዩ የተጠማው፣ 
ቢኮረኩሩት Aይስቅ ቢናገር ድምጽ የለው። 
Eህልማ ሞልቷል በIትዮጵያችን፣ 
ሽማግሌ Aይጦር ልጅ Aያድግበት በቄያችን፣ 
Eንዳንቀሳቀስ ታስሮብን Eጅና Eግራችን። 
Aብረን ብናስወግድም የAፍሪካን ቅኝ ግዛት፣ 
ግና መቼ ቀረልን በወያኔ ተረግጦ መገዛት 
ጤፈ፣ሽሮና በርበሬው Eንዲሁም ሥጋና ቅቤው፣ 
Eንደማይገፋ ተራራ ሽቅብ ወደላይ ዋጋው፣ 
Eንደ Aንጋጠጥን ቀረን ሆዳችን  Eንዳማረው። 
ግን የሚደንቀው የወያኔ መፍትሄና Eርምጃ፣ 
ክትፎ፣ ቁርጡን በልቶ ውስኪ ማወራረጃ። 
ከሀዲው ወያኔ ከልክ በላይ ያደለባችሁ፣ 
በምስኪኑ ህዝብ ንብረት የተንደላቀቃችሁ፣ 
ሥልጣን ያጣችሁ ቀን ምን ይላል ሆዳችሁ። 
ለገንዘብ ድርጅት ላለምባንክ ንገሩ፣ 
ለደሀ Eንዳልበጀ የሌባው ወያኔ መዋቅሩ። 
ወያኔ ተንከቢሱ የበረሀው Eባብ፣ 
ነድፎ ጨረሰው የIትዮጵያ ህዝብ።  
መንደፍ ብቻ Aይደለም የወያኔ ሥራው፣ 
ያስራል፣ያሰቃያል ሁሌም በየጎራው። 
የወያኔ ዲሞክራሲ የሀሳብ መግለፅ ነፃነት፣ 
Eስኪናገሩ ጠብቆ Eስር ቤት ማስገባት። 
በቃ ተነሣ ያገር ሰው ሥንቅህን ክተትና፣ 
ለትግሉ ለIትዮጵያ ነፃነት ጎዳና። 
 
     ሚኪያስ ታደሰ(Gießen) 

ይቻላል!!!! 
 

የሠው Eንባ ሰቆቃ፣ 
ጩኸት Eሪታው ይብቃ። 

የህፃናት የለቅሶ ሣይታ፣ 
የAዛውንት Aሣዛኝ ቃስታ፣ 

የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ይፈታ፣ 
ከEውነት ይሠራ ይቅር ሀተታ። 

ይብቃና ይቁም፣ 
ይፈታ ህልሙም፣ 

ይታወቅ የህይወተወ ትርጉም ፣ 
የኑሮ Aላማም። 

Aፋችን ይከፈት፣ 
ጥርሳችን ይገለጥ ይሣቅ፣ 

ሌሊቱም ይንጋ  ፀሀይዋም ትውጣ ትፈንጥቅ፣ 
ጥያቄው Eንዴት ፣ 

Aካሄዱም ወዴት? 
ለሁሉም መልሱ Aንድ፣ 

ማበር በAንድ  
ይጥበቅ Aይላላ የመሀላ ገመዱ፣ 

Aንውጣ ከመስመር ከመንገዱ። 
ኤሊም Aንደኛ ወጣች ቀደመች ጥንቸልን፣ 

ይላል Aይደል ተረቱ ሲያስነብበን። 
ተረቱም ለኛ ፍችውም ቀላል፣ 

ወርቁም መልሱም ነው "ይቻላል" 
 
ቅድስት  ፀጋዬ(Alsfeld) 
 

ባክኖ Aይቀር  
መስዋEትነታቸው ባክኖ Aይቀር ፣ 
ተገኝቷል የተማሪው ደብተር። 
ተናገሪ Aንቺ የትግል Aምባ፣  
ድምፅሽ ይውጣ ያስተጋባ። 
ሐቅ ትፊ፣  
      ለፍልፊ። 
Eኒያ ሀገር ወዳድ ወጣቶች የሞቱቱ፣ 
የሕዝብ ስቃይ ያሰሙቱ። 
ሕያው ሆኗል ትግላቸው፣ 
Aንግቦታል ትውልዳቸው ። 

 
      መቅደስ ኃይሌ(Korbach) 

ትንሽ ይዝናኑባት! 
የጨዋታ ሰንጠረዥ ነው። ሱዶክ ይባላል። ኤዥያኖች 
ለጭንቅላት(ቅን ለሚያስበው) የሚሰጡት ፈተና ወይም 
የጭንቅላታችን መሰባስብ(consentration)መፈተኛ 
ጨዋታ ስለሆነ Eርስዎም ይሞከሩት!  
የጨዋታው ሕግ  9 ስኬሮች Aሉ።ከ1-9 ያሉትን ቁጥሮች  
በEያንዳንዱ ስኬር መሙላት፣ Aግድሞሽ ወይም  



39 

Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፬  ኅዳር ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 4  November  2008 

የሠቆቃ ትዝታ 
ወይ Aለመታደል ይህስ የEርግማን ነው፣ 
Eሬሳ ሻጭ ሲወርድ ሰው በላ የተተካው 
Aርቀው ያላዩ በወቅቱ የነበሩት፣ 
Aላሰራ ቢሉም Eርሶ Eንደፈለጉት። 
ጀግናው ቴዎድሮስ ምነው፣ 
ተራግመው የሞቱት Eንደዚህ Aምረው። 
ግዜ Aንደማይሽረው Aርገው የረገሙን፣ 
Eምዬ ቴዎድሮስ Aቤት ምን Aረግን። 
ሀገሬ Iትዮጵያ ብለው የሚጠሩዋት፣  
ተሸርርፋ Aለቀች ጎጠኞች ጥሎባት። 
ህዝቡም ሥቃይ Aየ በጎሳ Aስተዳደር፣ 
ወያኔ ወድቆብን መቀጫ ለሀገር። 
Eጅግ ያሳዝናል ተሰደን Aለቅን፣ 
መድረሻ Aሳጡን ሥቃይም በዛብን፣ 
በEኩይ ተግባሩ ስናማርር ደርግን። 
ሀገር ሻጭ ጠበሰን ቴዎድሮስ ይሰማሉ፣ 
Iትዮጵያዊ በሙሉ፣ 
Eንደ ጨው ተበተኑ ከምናልቅ Eያሉ። 
ለሌላ ሀገር ሲሳይ ሆነዋል በEውነት፣ 
ስንት Aዋቂዎች ላገር የሚጠቅሙት። 
የምሁር ጠላቶች የሚተካው ሁሉ፣ 
Aዋቂ Eኛ ነን Aበቃ የሚሉ። 
Aስራሰባት Aመት ደርግ ቀለደብን፣ 
ጭራሰ ይባስ ብሎ ወያኔ መጣብን። 
በጎጥ Aስተዳደር ህዝቡም ግራ ገባው፣ 
የሚሆነው ጠፋው የቱን ይከተለው። 
የመጣው በሙሉ ደንብ Eያለ ያወጣል፣ 
ለIትዮጵያ ሀገራችን Eንዲያው ምን ይበጃል። 
የደርግ Aስተዳደር ያልጎዳው ቢኖርም፣ 
በስመ IሕAፓ ግን ምንም Aልቀረውም። 
ቀበሌ Eንዲገድል ደርግ ባወጣው ህግ፣ 
ወጣቱን ጨረሱት ያሳዝናል Eጅግ 
የIሕAፓ Aባላትን ያለፍርድ ፈጅተው፣ 
የጥይቱን ዋጋ ወሰዱ Aስገድደው 
ሬሳም ስትቀብሩ Aታልቅሱ ብሎ 
ጠባቂ Aቆመ ከሠፈር መልምሎ 
ያጨካከናቸው ሲሰሙት ይቀፋል 
ያየ ሰው ካልሆነ ለማመን ይከብዳል። 
በልጅ Eሬሳ ላይ Eልል በሉ Aሉ 
የቀበሌ ጓዶች ነግ በኔ የማይሉ 
Eንደማያልፍ የለም ያም ቀን Aለፈና፣ 
ሕወሐት ተተካ መች ይመጣል ደህና 
በጎሳ Aስተዳደር የሚያባላው ሕዝቡን 
ምንም ስለ Aልበቃው Aድርጎ የፈለገውን 
Eንደ ሰንበት ዳቦ ሸራርፎ ጨረሳት  
ይሉኝታ የሌለው መለስን ጥሎባት። 
ሀገር ቆርሶ ሲሸጥ ለጫካ ጓደኛው 
የባህር በር Eንኳን Aልፈለገም ሊተው 
Aወይ ጀግና ማጣት ላገር የሚያዝን  
Aስመሳይ ወያኔን የሚያስወግድልን  

ደርግ ይሁን ወያኔ Aልበጁም ለሀገር 
ሁሉንም Aየነው Aይሰሩም ቁም ነገር። 
መወሬ የሰከሩ Eንዲያው ከንቱ ናቸው 
ትልቁ Aላማቸው ሀገርን መዝረፍ ነው 
የተስፋ Eንጀራ ዘወትር ቢያወሩም 
ከምፅዋት የሚያድን ነገር Aላየንም 
ትልቁ ሥራቸው የተሳካላቸው 
በዘር ከፋፍሎ ህዝብን ማባላት ነው። 
በዚህ Eኩይ ተግባር በደንብ የተካኑት 
ወያኔዎች ናቸው ይነገር በEውነት 
IሕAፓ ወይ Oነግ ወዘተ ብለው Eያወሩ 
የፓርቲዎችን ስም Eየደረደሩ 
ማውራት መደስኮር ነው Eመድረክ ላይ ወተው 
መፍትሄ Eንዳይጠይቅ Aገሬው ሲርበው 
Eኛ Eንዴት Eናድርግ Eንዴትስ Eንስራ  
ድርጅቶች ናቸው ያሳዩህ መከራ 
Eያሉ ጦር ሰብቀው ተዋጋ ለማለት ነው 
የወያኔ Aባላት ትልቁ ምርታቸው።  
Eኩይ ተግባራቸው የገባው ካገኙም 
ወዲያው ከመቅስፈት ያደርጉታል ውድም 
ክፉ ነው ስራቸው ከማንም Aይገጥምም 
በIትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተሰምቶ Aያውቅም። 
ቴዎድሮስ ይማሩን1 ወንድ ይወለድ ብለው 
ወያኔን ከሥሩ ነቃቅሎ የሚጥለው። 
በ Eናት Iትዮጵያ ላይ የወረደው መAት 
ካልተውት በስተቀር Aያልቅም ቢፅፉት 
Eዚህ ላይ ላቁመው ያልኩት ይበቃኛል 
ለታሪከ ልተወው የቀረውን በደል።  

 
             ገነት Aሰፋ(ጀርመን)  

 
Eንዴት ነህ ወገኔ 

 
Eንዴት ነህ ወገኔ Eንዴት ነህ ልበልህ፣ 
ረሀብ ጦርነት ሲፈራረቅብህ። 
የAሁኑሰ ክፉ ነው ጨካኝ Aረመኔ፣ 
በዘር በ ሀይማኖት የሚለይ ስሙ ነው ወያኔ። 
Aባት የሞተበት Aባቱን ቀባሪ፣ 
Eናት የሞተበት Eናቱን ቀባሪ፣ 
ሣይሆን በዳር ቀረ በስደት ነዋሪ። 
Eናት የሞተበት Aያለቅስም ወይ፣ 
የሠው ልጅ ባገሩ ነፃነት የማያይ። 
ማስ ማስ Aድርገው ቀበሩት Aባቱን፣ 
ማስ ማስ Aድርገው ቀበሩት Eናቱን፣ 
Eሱን የት ይጣሉት Aገር የሌለውን። 
የቀበሮ ጮሌ ከ Aንበሳ ሥጋ ቤት፣ 
ኩላሊቱን ውጦ ብልት ቢጎልበት፣ 
ሊያታልል ሞከረ ገብቶ በAንበሳ ቤት። 

 
         ሣራ Eናውጋው (Wachtendonk) 
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ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ 
FINOTE DEMOCRACY VOICE OF ETHIOPIAN UNITY 

                                        WWW. Finote.org                                            e-mail: efdpu@aol.com  
 
   
  

ጉዳዩ- ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ ራዲዮን ስለመርዳት  
 
 ይድረስ ለIትዮጵያዊያን ወገኖች በሙሉ  
 

 በቅድሚያ የAክብሮት ሰላምታችን ይድረሳችሁ።  
 
 ለAለፉት Aስር ዓመታት ለIትዮጵያ ሕዝብ ሀቀኛ ዜናን የማግኘት መብቱን ሲያስከብር የቆየውና 
የወያኔን Aገዛዝ Eያጋለጠ ሕዝብን ሲቀሰቅስና ለትግል ሲጠራ የነበረው ፍኖተ ዴሞክራሲ ራዲዮ 
ይህን ግዳጅ ሊወጣ የቻለው በሀገር ወዳድ ዜጎች ድጋፍ መሆኑን የምታውቁት ነው። በIትዮፕያ 
ውስጥ ፍኖተ ዴሞክራሲን የሚያዳምጠው ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ መሄዱን 
ታዛቢዎች መስክረዋል።በተለይም የሀገሪቷ ነፃ ጋዜጦች ከታፈኑ ወዲህ ፍኖተ ዴሞክራሲ የAንደበት 
Aልባው ሕዝብ ልሳንና Aስተማማኝ የዜና ምንጭ ሆኖ መቀጠሉ የሚካድ Aይደለም። 
 

ሁላችንም Eንደምናውቀው በAሁኑ ጊዜ ሀቀኛ የሕዝብ ድርጅቶችና ተቋሞችን ለማዳከም ሆነ 
ለማፍረስ የተቀነባበረ ሴራና ዘመቻ ተከፍቷል። በዚህም መሰረት ፍኖተ ዴሞክራሲን ለማፈንና 
የሕዝብ ራዲዮኖችን ለመዝጋት ወይም ለመቀማት የከፋ ጥረትና Eንቅስቃሴ በመካሄድ ላይ ነው። 
በAንፃሩ የሕዝብን ፍላጎት ለማሟላት የፍኖተን የስርጭት ቀናት ከሶስት ቀን በላይ የማድረግ 
የበኩላችን ፍላጎት Aለ። ፍኖተን ለማስቀጠልም ሆነ ይህን Eድገት Eውን ለማድረግ ደግሞ የገንዘብ 
Eርዳታ በጣም Aስፈላጊ ሆኖ ከፊታችን ተደቅኗል። በመሆኑም ክቡርነትዎ የፍኖተ ዴሞክራሲን 
ቀጣይነት በመደገፍና ለሕዝቡም ትግልም በዚህ መስክ AስተዋፅO ለማድረግ የበኩሉዎን Eርዳታ 
Eንዲልኩልን በትህትና Eንጠይቃለን። ሀቀኛ ዜናና መረጃ ማግኘት ከመብት Aልፎ ለትግሉ 
በጣም ጠቃሚ ነው። 
  
ለፍኖተ ዴሞክራሲ ቼክ ወይም መኒ Oርድረ በሚከተለው Aድራሻ ይላኩልን። 
  
Koelner Bank eG            ወይም    በAሲምባ ድህረ ገፅ ¨www.assimba.org" ባለው 
Account nr 451 275003                   ፔይ ፓል  Aማካኝነት ይላኩልን። 
CODE (BLZ) 37160087  
Hohenzollernring 31--35  
50762 Koeln, Germany.  
 
Eናመሰግናለን። 
 

በጋራ ጥረታችን ሀገራችን ትከበራለች። 
ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ  

 
Finote Democracy P.O.Box 73337, Washington DC 20056, USA 



 
 
 

 

ስለ IሕAፓ ለማወቅ የሚከተሉትን ድሕረ ገፆች 
ይመልከቱ። 

 

• www.eprp.com 
• www.debteraw.com 
• www.assimba.org  

 
ራዲዮ ለማዳመጥ  

• www.finote.org 
 
 
 

ዓለም Aቀፍ የIትዮጵያ ሴቶች ድርጅት 
(IEWO) 

www.ethiopianwomenorganization.com 
 
 

  ስለ ሰብዓዊ መብት በIትዮጵያ ለማወቅ  
 

• www.socepp.de 
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ሁሉም 

የፖለቲካና  
የሕሊና 
Eስረኞች 
ይፈቱ!!! 
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