
  

 

 

 

 

 

አብረሃም ገብረኪዳን ህዳር 1970  
ዓ/ም በመርካቶ አመዴ ገበያ 
ፊትለፊት በደርግ ነፍሰ ገዳዮች 
የተገደለ 

“ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች ከፍተኛ ስጋት ላይ ወድቀዋል”                                                                  

የኢፖእአኮ(SOCEPP) 
 

በሱዳን  የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች በከፈተኛ ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን ፤ 
ታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት የሆነው ፤ የኢትዮጵያ የፖለቲካ 
እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ( የኢፖእአኮ) ወይም በእንግሊዘኛ ምዕፃረ ቃሉ ( SO-

CEPP )  ሚያዚያ  1/2014  ዓ.ም  ባወጣው  መግለጫ  አመለከተ፡፡ 

 
የሱዳን ፖሊሶች እና የፀጥታ ኃይሎች በካርቱም እና በሌሎችም የሱዳን ከተሞች 
ከፍተኛ የሆነ የቤት ለቤት አሰሳ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ እና  አሰሳው 
ያነጣጠረውም ፣ አዲስ የመኖሪያ ፈቃድ የላቸውም በሚል ሰበብ፣ በኢትዮጵያዊያን 
ስደተኞች ላይ ሲሆን፣ አላማውም ስደተኞቹን በጅምላ ይዞ በኢትዮጵያ ላለው 
ጨካኘ አገዛዝ አሳልፎ ለመስጠት በመሆኑ ለኢትዮጵያዊያኑ ስጋት ላይ መውደቅ ዋና 
ምክንያት ሆኗል ሲል የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ሁኔታውን 
በዝርዝር ያስረዳል፡፡ 
ቀደም ባሉት አመታት የሱዳን መንግሥት አዲስ የመኖሪያ ፈቃድ የሚለውን ሰበብ 
የሚጠቀምበት ፤ አዲስ አበባ ባለው አገዛዝ ጥያቄ እና በሚሰጠው መረጃ 
ኢትዮጵያዊያን ስደተኞችን አሳልፎ ለመስጠት መሆኑን ፤ በህጋዊ መንገድ 
ተመዝግበው ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች ፈቃዳቸው ተሰርዞ እንደ አዲስ 
እንዲያመለክቱ መጠየቃቸውን ፤ ምንም እንኳ በሺ የሚቆጠሩ ስደተኞች አሁን ድረስ 
ወደ ሱዳን እየተሰደዱ የሚገኙ  ቢሆንም ፤ የሱዳን መንግሥት ግን ፣ ኢትዮጵያ 
ለመኖር አንዳችም ችግር ሳይኖር ስደተኞቹ በከንቱ በመሰደድ ራሳቸውን ለአደጋ 
ያጋልጣሉ እያለ በመናገር ላይ መጠመዱን ፤ በሌላ በኩል ግን የሱዳን መንግስት 
አዲስ አበባ ካሉ ያገዛዙ ካድሬዎች ጋር በመተባበር በህገወጥ መንገድ የሰዎች 
ዝውውር ላይ መሰማራቱን ፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች 
ካርቱም ፣ ኤል ግዳሪፍ ፣ ባሶንዳ ፣ ሀሳኢሳ… ፣ እና በመሳሰሉት የሱዳን ከተሞች 
እስር ቤቶች እየተሰቃዩ  እንደሚገኙ ፤ አሁን ስደተኞቹ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ 
ከሆነ ህይወታቸው አደጋ ላይ እንደሚወድቅ ፤ ከዚህ በፊት ተገደው ወደ ኢትዮጵያ 
እንዲመለሱ የተደረጉት ፣ በ 1991 ዓ.ም የኢሕአፓው አዛናው ደምል ፤ ህክምና 
በመከልከሉ እስር ላይ እንዳለ የሞተው፣ ሻለቃ አዛናው ዋሴ እና ሌሎች አስራ አራት 
ሰዎች የደረሱበት አይታወቅም ወይም ደግሞ ያለፍርድ በእስር ላይ ይገኛሉ ሲል 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ስደተኞቹን በተመለከተ ያለውን 
ስጋት ይገልጻል፡፡  
 
በመጨረሻም ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ፣ ስደተኞቹን ለመመለስ የሱዳን መንግሥት 
እያደረገ ያለውን ድረጊት ፣ ድምጻቸውን ከፍ አድረገው እንዲቃወሙ እና በስደተኞቹ 
ላይ እያደረሰ ያለውን አግባብ ያልሆነ ወከባ እንዲያወግዙ ፤ በሌላም በኩል ፣ የሱዳን 
መንግሥት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመተባበር በኢትዮጵያዊያኑ ስደተኞች 
መብትና  በስደተኝነታቸው አግባብ ያለው እርዳታ እንዳያገኙ ጋሬጣ ከመሆን 
እንዲታቀብ ፤ በሱዳን የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ቢሆን 
የተሰማራበትን አላማ እንዲያከብርና ፣ በኢትዮጵያዊያኑ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ 
እንዲያበቃ አሉታዊ የሆነ ዝምታውን እንዲያቆም ሲል ለሚመለከታቸው ወገኖች 
ሁሉ ጥሪውን አቅርቧል፡፡ 

በተያያዘ ዜና ፣ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ፣ ከተመሰረተ 19 
አመታትን ማስቆጠሩን ፣ ድርጅቱ ባለፈው መጋቢት ወር የድርጅቱን የምስረታ በአል 
ለማስታወስ ሲል ባወጣዉ ዝክረ ጽሁፍ አስታውቋል፡፡ ድርጅቱ ከተመሰረተ 
ከመጋቢት 1995 ዓ.ም እስከ ሚያዚያ 2014  ዓ.ም ድረስ ወያኔ ወደ ስልጣን 
ከመጣ ወዲህ በኢተዮጵያ የደረሱትን እና እየደረሱ ያሉትን የሰብአዊ መብት 
ጥሰቶችን በማጋለጥ ከፍተኛ አበርክቶ ማድረጉን አስታውቋል፡፡  
 
ሀገር በቀል የሆኑትም ሆኑ በውጭ የሚገኙ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ፣ የበርካታ 
የፖለቲካ እስረኞችን እጣ ፈንታ ቸል በማለታቸው የተነሳ ሁኔታውን የታዘቡና 
በዚህም የተቆጩ ጥቂት ኢትዮጵያዊያን ፣ የተረሱትን እስረኞች ለማስታወስና 
ሁሉንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለማጋለጥ ፣ የኢትዮጵያ የፖለቲካ 
እስረኞች አንድነት ኮሚቴን ለማቋቋም እንደቻሉ  እና ለጋዜጠኞች ፣ ለተቃዎሚዎች 
፣ ለፖለቲካ እስረኞች ፣ ለዘመናዊ ባርነት ለሚሸጡ ፣ ለህጻናትና ለናቶች ፣ 
ለስደተኞች ፣ ለሚገረፉት ፣ የዘር ማጽዳትና ፍጅት ለሚፈጸምባቸው…ወዘተ ፣ ሁሉ 
እስካሁን ድረስ  በመጮህ ግዳጁን እየተወጣ መሆኑን አስታዉሷል፡፡ የኢትዮጵያ 
የፖቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ፣ ባለፉት አስራ ዘጠኘ አመታት ውስጥ ፣ 
በኢትዮጵያዊያን እና ለስአዊ መብት መከበር ሲሉ በሚታገሉ ወገኖች ድጋፍ የቆመ 
መሆኑንና በዛው ልክም በወያኔ አገዛዝ እና ከሱ ጋር ግኑኝነት ባላቸው የተለያዩ 
ወገኖች ጥቃት ሲፈጸምበት መቆየቱንም በዚሁ ዝክረ ምስረታው ወቅት  
አስታውቋል፡፡     

ርአስ አንቀጽ  ገፅ 2 
ኢትዮጵያ ዛሬም ጀግኖቿን 

ትጣራለች፤ 

// 

ዜና ከተባለ ገፅ 3 

ምን ይሰማ....... አገር ገፅ 3 

// 

ትላንትና ገፅ 5 

የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ ወጣቶቸ 

ሕዝባዊ ገድል በጨረፍታ ቅኝት 

// 

ነፃ ሀሳብ ገፅ 6 

ምን ማድረግ አለብን? 
ድክመትን ማወቅ፤ ጥፋትን ማመን 

ለትግል ጠቃሚ ነው 
 

ለሰብአዊ መበት መጠበቅ የቆመ 
ሰውም ሆነ ድርጅት የሚከበረውና 

የሚመሰገነውበሥራው እንጂ በሥሙ 
አይደለም ! 

 
 

 

 

 

 
 

 
የኢትዮጵያ ጋዜጣን 
በተለያዩ ድረ ገጾች 

 
EPRP.COM 

ASSIMBA.ORG 

DEBTERAW.COM 

ETHIOLION.COM 
ወዘተ. 

 FACE BOOK 

(ethiopianewspaper) 

መጋቢት/ሚያዚያ                              2ኛ ዓመት                                     

የወያኔ ባለሥልጣናት በስብሰባ ተወጥረዋል 
የወያኔ ማዕከላዊ ኮሚቴ፣ መጋቢት 10 እና  14 ቀን 2006 ዓ.ም ፣ 
ድንገተኛ ስብሰባ በቤተ- መንግሥት መሰብሰቢያ  አዳራሽ ለረዥም 
ሰዓት ሲነታረኩ ማምሸታቸውን እና በገጠር እና በከተማ ካሉ አፍለኛ 
ካድሬዎቻቸው ጋር ሲነታረኩ መሰንበታቸውን ከውስጥ አዋቂ 
ምንጮች ከደረሰን ዜና ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

 
በዚሁ መሰረት ፣ ከብአዴን በረከት ስምኦን እና አዲሱ ለገሰ በአማራ 
ክልል ፣ ኮምቦልቻ ፤ ከሕወሀት አባይ ፀሐዬ እና አዲስ አለም ባሌማ 
በትግራይ ፣ በአድዋና በሌሎች አውራጃዎች ፤ ከኦህዴድ ደግሞ 
ሙክታር ከደር በኦሮሚያ ፤ ወጣት ካድሬ አባሎቻቸውን ሰብስበው 
ለማነጋገር ያደረጉት ጥረት እና መማጸን ፤ ወጣቶቹ ባቀረበት 
አስደንጋጭ  ተቃውሞና ጥያቄ ሳይሳካ በመቅረቱ አፍረው 
ወደመጡበት መመለሳቸውን የደረሰን መረጃረ ያመለክታል፡፡  
 
ይህንኑ እነሱ ክልል እያሉ በሚጠሩዋቸው አካባቢዎች ያልተሳካላቸውን 
ወጣት ካድሬዎቻቸውን የማነጋገር እና የማግባባት ተግባር ፤ በአዲስ 
አበባ ለማካካስ ፣ በረከት ስምኦን ፣ ደመቀ መኮንን ፣ ገዱ አንዳርጋቸው 
የብአዴን ወጣቶችን ፤ አባይ ፀሐዬና ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል የትግራይ 
ወጣቶችን እነ ሙክታር ከድር ያኦሮሚያ ወጣቶችን አሁንም 
ለማግባባት ያደረጉት ጥረት ከሽፎባቸው ወደመጡበት ተመልሰዋል፡፡  
በተለይ ፣ የኦህዴዱ ሹም የሆነው ሙክታር ከድር ፣ የኦህዴድ 
ካድሬዎችን ለማነጋገር በሞከረበት ወቅት ፣ ከሕዝቡ በላይ እኛም ላይ 
ግፍ እየተፈጸመብን ነው…አለማየሁ አቶምሳ የተገደለው በተቀነባበረ 
ሴራ ነው…ገዳዮቹ በአስቸኳይ ለፍርድ ይቅረቡ…ከማለታቸውም 
በተጨማሪ ፤ በአስቸኳይ ምላሽ ይሰጠን በማለት አንድ አይነት አቁአም 
በማያዛቸው ባለሥልጣናቱ ደንግጠው ስብሰባውን ለማቋረጥ 
ተገደዋል፡፡  በተያያዘ ዜና ፣ የወያኔ ባለሥልጣናት የጤናቸው ሁኔታ 
ከጊዜ ወደጊዜ ሥር እየሰደደ በመምጣት ላይ ሲሆን  ፤ በኢትዮጵያ 
ሕዝብ ሀብት በሸራተን ሆቴል አልኮል ሲጋት የሚውለው ስበሀት ነጋ ፣ 
በደረሰበት የጭንቅላት ካንሰር ጤናው የከፋ ደረጃ ላይ በመድረሱ 
እቤት ለመዋል ሲገደድ ፤ ከሱ በተጨማሪ አዲሱ ለገሰ ፣ አርከበ እቁባይ 
፣ በረከት ስምኦን አባይ ፀሐዬ ፣ አባይ ወልዱ…እና ሌሎችም 
ባጋጠማቸው የጤና ችግር በየህክምና ማእከሉ እየተመላለሱ 
እንደሚገኙ ቅርበት ካላቸው ወገኖች ለመረዳት ተችሏል፡፡  
 

  የወያኔ ባለሥልጣናት መኮብለላቸውን ቀጥለዋል 
ወያኔ ፣ ከውስጥም ከውጭም ባጋጠመው ቀውስ ምክንያት ፤ 
እየተፍረከረከ በመምጣቱ ፤ የሥርአቱ ቀኝ እጅ የነበሩ ባለሥልጣናት 
ጭምር አገር እየጣሉ በመኮብለል ላይ መሆናቸው አገር ያወቀው ጉዳይ 
መሆኑ ይታወቃል፡፡  

       ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

  

 

 

 



 
ርዕሰ አንቀጽ 

 

ኢትዮጵያ ዛሬም ጀግኖቿን ትጣራለች፤ 
 

ምንም ቢሆን አዲሱ ትዉልድ የአረጋዊዉን ዱካ ተከትሎ የሚጓዝ መሆኑ በአመዛኙ   እዉነት ነዉ ። ኢትዮጵያ 
በረዢም ዘመናት ህልዉናዋ በሚዘረጋዉ መልከዐ ታሪኳ ፤ ወጥተዉ የሚወርዱቱ ፤ግና ሁሌም በግብራቸዉ 
የበላይነት  የሚደምቁቱ ፤ አንጡራ ጀግኖች ልጆቿ ናቸዉ ። በመላዉ ዓለም ለተዘራዉና በቅኝ አገዛዝ ሳቢያ ማንነቱ 
ለተዳጨበት የጥቁር ዘር ሳይቀር ማንቂያ የሆነዉ  የቅድሚያ ደወል የተደወለዉ  ነጻይቷን ኢትዮጵያን በየተጠሩበት 
የጦር ጎራ በመትመም ፤ በደም አጥንታቸዉ ግብር ባሳፈሯትና ክፉዋን ሁሉ ሀይ ባሉላት አርበኞቿ ተጋድሎ ነዉ። 
በሰዉ ልጆች ታሪክ ዉስጥ አንጋፋዉ የሥልጣኔና መንግሥታዊ ህልዉና ሲገለጽ ፤ ኢትዮጵያ  የበኩሩን ሥፍራ 
የመያዟ ምሥጢርም ይኼዉ ብቻ ነዉ ።  
 
በዓመታት ዑደት ዉስጥ ፤ በተለይም በየካቲትና በመጋቢት ወራት የሚታሰቡት ተከታታይ ታሪካዊ ሁነቶች ሕዝባዊ 
ትግል፤ መሥዋዕትነትና ጀግንነት ከሀገር ህልዉናና ሎአላዊ ክብር ጋር ያላቸዉን ስንስል በአንክሮ የሚያመለክቱ 
ናቸዉ ። የሰማዕታቱ መታሰቢያም ሆነ ታላቁ የአድዋ ድል ዝክር ፤ እንዲሁም የአርበኛ አያት ቅድመ አያቶቻችን  
ገድል የሚደምቅባቸዉ ዕለታት ለተረኛዉም ሆነ ለወደፊቱ በተከታታይ ለሚመጡት ትዉልዶች አጉልተዉ 
የሚያስደምጡት ከቃል በላይ የሆነ አደራ አላቸዉ ። በሰላሙ ጊዜ ጎን ለጎን ሆነዉ በወል ጥረት የሚሳድጉ - 

የሚያበለጽጓትን አገር ፤የኢትዮጵያ ልጆች ፤ በክፉዋ ጊዜ ደግሞ ከየጎራዉ ፈልሰዉ -በአንድነት በፈረጠመ ጉልበት  
እንዲመክቱላት በአንክሮ ያስገነዝባሉ ። 
 
በየዘመናቱ የአስገባሪዎችን ተዐቢዮ የሰበረዉና ህልማቸዉን ያመከነባቸዉ የኢትዮጵያዉያን ድል አድራጊ ብርቱ 
መንፈስ ከታጠቁት የጦር መሳሪያ ሳይሆን ከጥልቅ የአገር ፍቅር፤ ከጥብቅ እምነትና ወደር ከማይገኝለት መፍቀሬ 
ነጻነት የሚመነጭ ነዉ። ይህ በራሱ በተለይ ለዛሬዉ ወጣት የኅብረተሰብ ክፍል የሚቸረዉ አስተምህሮ የጎላ ነዉ። 
በአረጋዉያኑ ጀግና ትዉልዶች ዘንዳ ለአገርና ለመብት ለሚደረግ ተጋድሎ ሲባል የማይቻቻል ቅራኔም ሆነ 
አያበርዱት ግጭት ከቶ አልነበረም ። የጾታም ሆነ የጎሣ ልዩነት ጠላትን ለማደባየት በአንድነት ጦር ከማሾር የሚገታ 
ብርታት አልነበረዉም ። በአድዋዉ ዉሎ አሉላ ከጎበና - ገበየሁ ከባልቻ - ምኒልክም ከጣይቱ፤ በተከታዩም ታሪክ 
አብዲሳ ዐጋ ከዘርዐይ ደረስና ከበላይ ዘለቀ፤  በባለጀብዱ ምሳሌነታቸዉ እኩል የሚያንጸባርቁ የጦር ከዋክብት ነበሩ 
ብንል ለእዉነታዉ ማሳያ ከአያሌዎቹ መሃል እጅግ ጥቂቶቹን መቆንጠራችን ብቻ መሆኑ መታወቅ ይገባዋል ። 
 
ድንበር ሰብረዉ ከመጡ ጠላቶች ጋር ከተደረጉት ግብግቦች ሌላ ታሪካዊዉን የየካቲት አብዮት በተከተሉት ወራትና 
ዓመታት በተካሄደዉ መራር ትንቅንቅ በወቅቱ የነበረዉ ወጣት ትዉልድ በደልንና ግፍን ፊትለፊት በመጋፈጥ በአዲስ  
ምዕራፍ የጀግንነት  ገድል ጽፏል ። የባለተራዉ ወጣት ተጋድሎ ፤ ከሀገር በቀል ግፈኞችና ደም መጣጭ ከሆኑ 
ተከታታይ ሥርዓቶች ጋር የተደረገ እንደመሆኑ በባህሪዉ ከቀደምቶቹ መሳ ለመሳ አለመሆኑ  ገሃድ እዉነት ነዉ ። 
ልዩነቱ ግና የቅርጽ እንጂ የይዘት ያልነበረ መሆኑ ግልጽ ነዉ። ይልቁኑ ለባላገሩ ሕዝብ የተሻለ የፖለቲካ ፤ የምጣኔ 
ሀብትና ማህበራዊ ለዉጦችን ለማምጣት የሚበጅ እንደመሆኑ  ሥር ነቀል ዓላማ ያነገበ ነበርና በንጽጽር ወደፊት 
መራመዱን ማንም አያስተባብለዉም ።  ከአራቱም ማዕዘናት የፈለቁ የኢትዮጵያ ልጆች ፤ ለሀገራቸዉ ዘለቄታ ዉብ 
ላሉት ዓላማ ስምረት ከመሃል እስከዳር ትከሻ ለትከሻ ተያይዘዉ ታግለዋል ፤ ወድቀዋልም። በዚህ የመሥዋዕትነት 
ታሪክ ዉስጥ ከገርማሜ ነዋይ እስከ ጥላሁን ግዛዉ ፤ ከዋለልኝ እስከ ማርታ መብራህቱ ያሉት ታጋዮች እኩል 
ይታሰባሉ ። ከተስፋዬ ደበሳይ እስከ ግርማቸዉ ለማና ዮሃንስ ብርሃኔ ያሉት መሪዎች ይሰደራሉ። ከማርቆስ ሀጎስ 
እስከ ዳሮ  ነጋሽ ያሉት የላብ አደሩ ተጠሪዎች ግንባር ቀደሙን ሥፍራ ይይዛሉ። ከዚህ ሁሉ ዘመነኛዉ ወጣት 
ትዉልድ የተፈጠረባትንና ለልጆቹ የሚያስረክባትን በነጻነት የተንደላቀቀች ሀገር -ኢትዮጲያን በምን መንገድ ፍጹም 
ጸሮቿ ከሆኑና ከታሪካዊ ጠላቶቿ በሚጣልላቸዉ ምጽዋት ከሰቡት ወያኔዎችና ዘረኛ አገዛዛቸዉ አስጥሎ 
የሚጓዝበትን ዘዴ እንደሚቀስም ርግጠኞች ነን። ኢትዮጵያ ዛሬም ጀግኖች ልጆቿን ትጣራለች ። 
 

ለሀገር ጥሪ ጆሮ ሳይነፍጉ ፤ የትዉልድ ተራቸዉንም ሳያስታጉሉ -ከሞያሌ እስከ ራስ ካሣር - ከጋምቤላ እስከ 
ምሥራቃዊዉ የኢትዮጵያ ጠርዝ ፤ ለታገሉትና መሥዋዕት ሆነዉ ለወደቁት ጀግኖቻችን ሁሉ ዘለዓለማዊ ክብር  
ይሁን ። ሁሌም ጀግና ወላዲቷ ሀገር - ኢትዮጵያ  በድባብ ትሂድ ።    ትግሉ ከወያኔ ምንደኞች ጋር - ከሀገር ሻጭ 
ወያኔዎች ጋር ይቀጣጠል ። 

                                                                         ሕዝባዊዉ ዴሞክራስያዊዉ ትግል ያቸንፋል/ 

                                                                       በነጻነቷ ኮርታ፤ ኢትዮጵያ  ለዘለዓለም ትኑር/ 

ኢትዮጵያ 
በኢሕአፓ የዲሲና ኣካባቢዉ ደጋፊ ኣካል 

የሚዘጋጅ ወራዊ ጋዜጣ 

አድራሻ፡ 5309 Georgia Ave. NW 2nd floor Washington DC. 20011 
ስ/ቁ፡    202 291 4217 

ኢሜል፡ dc..region.eprp@gmail.com 

ደብዳቤዎች 
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ለኢትዮጵያ ጋዜጣ አዘጋጆች 

የአዲስ አበባ ነዋሪ ነበርኩ፦ አሁን ግን በሚኒሶታ ነዋሪ ስሆን 

በኅዳር/ ታህሳስ 2006 ዓ.ም ስለተጻፈው ጋዜጣ ምስጋናና አክብሮት 

ለመስጠት ነው።  

ታሪካዊና የማይረሳው የመጀመሪያ የኢሕአፓ ድርጅት በጣም 

አድርጌ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የኢትዮጵያን ሕዝብ የፖለቲካ 

ንቃት የኅብረት እድገትን ያስተማረው ኢሕአፓ መሆኑን ማናችንም 

ማወቅ እንዳለብን ታሪካዊ ማረጋገጫ ነው። እኔም የመጀመሪያ 

ንቃትን ያገኘሁት በዚሁ ድርጅት አማካይነት ነበር። ዩኒቨርስቲ 

ውስጥ ሲካሄድ በነበረው ሰላማዊ ትግል ስሳተፍ ስለነበር ታፍሼ 

ጉዳት ደርሶብኛል። .......... 

ጥሩውን፤ ሐቁን መናገር ማስተማር አስፈላጊ ነው። ሆኖም አሁንም 

ቢሆን እንደ እስራኤል (ሞሳድ) እንደሚባለው ድርጅት፤ ገንዘብ 

ተሰብስቦ በየሀገሩ ያሉትን የኢትዮጵያውያን ደም በግፍ ያፈሰሱትን 

ሁሉ ወደ ሀገራችን አስመጥቶ ሕዝቡ እንዲፈርድባችደው ማድረግ 

የህይወቴ ምኞትና ጸሎቴም ነው። 

                                             ታ. መርሻ 

                                               ሚኒሶታ 

ከአዘጋጆች 

ከልብ እናመሰግናለን አቶ ታ. መርሻ። የጻፉትን ረዥምና ትምህርት 

አዘል ደብዳቤ በቦታ ጥበት ምክንያት ሙሉውን ባለማውጣታችን 

ይቅርታ እንጠይቃለን። እንዳሉት ታሪካዊ ሐቅን ማውጣት  ግንዛቤ 

ከመስጠቱ በላይ  ቀደም ብለው የተፈጸሙ በደሎችና ግፎች ሁሉ 

የአሁኑ ትውልድ እንዳይደግማቸው አስተማሪ ሊሆን ይችላል። 

ስለጻፉልን በድጋሚ እያመሰገን ተመክሮዎትን ማካፈሉን እንዲቀጥሉ 

አደራ እንላለን።  

ለውድ የኢ. ጋዜጣ አዘጋጆች 

በቀድሞ የደርግ መንግስት የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ድንጋጌ ላይ 

አንድ የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ግለሰብ ባገሩ ሲኖር ከቦታ ቦታ 

ተዘዋውሮ መስራት፤ መኖር፤ የግል ሀብት ማፍራት፤ (በንግድ በርሻ 

ተቀጥሮ መተዳደር፤ ትርፍ ሀብት ንብረት አለህ/አለሽ ተብሎ 

መወረስ በሕገ መንግስቱ መሠረት እንዴት እንደነበር (እንዴት) 

እንደተጻፈ እንደኢትዮጵያ ዜግነት ቤተሰቦቹን በምን የመመሪያ 

ዓይነት ነበር እንዲያስተዳድር የተደነገገው ወይም ህገ መንግስቱ 

የተዘጋጀው? ይህንን ሕገ መንግሥት አንቀጽ የሚያዘውን የሚያውቁ 

ባለሙያዎች ካሉ ብታነጋግሩልኝና መልስ ብትጽፉልኝ? 

                                                   ፍ. እ. 
                                                ሴንት ፖል/ሚኒሶታ 

ከአዘጋጆች 

እናመሰግናለን። ሕገ መንግስቱን አፈላልገን ለመላክ እንሞክራለን። 

በዚህ ጉዳይ ላይ እውቀት ያላችሁ ባለሙያዎች መልሳችሁን 

ብትጽፉልን ወይም ብታሳውቁን ለጠያቂዋ ለማድረስ ዝግጁ ነን።  

                                                    

የወያኔ ባለስልጣናት መኮብለላቸውን ቀጥለዋል  
ከ ገጽ 1 የዞረ  

 
ቀደም ሲል ፣ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ባለሥልጣናት ሥርአቱን 
ከድተው የኮበለሉ ቢሆኑም ፤ ሰሞኑን ደግሞ ከሥልጣኑ እንዲነሳ 
መደረጉን ተከትሎ ፤ የሲዳማ ተወላጅ የሆነው የደቡብ ክልል ጠቅላይ 
ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት  ሥርአቱን ከድቶ በኔዘርላንድ ጥገኘነት 
መጠየቁ ታውቋል፡፡ ቀደም ብለው ከኮበለሉት ውስጥ ፣ የኦሮሚያ 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት የነበረው ተሻለ አበራ ወደ እንግሊዝ 
አገር መሸሹ የሚታወስ ሲሆን ፤ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ሥራ 
አስኪያጅ የነበረው አንተንህ አሰፋም እንዲሁ ወያኔን ከድቶ አሜሪካ 
መኮብለሉ አይዘነጋም፡፡  
                                              ወደ ገጽ 4 ዞሯል 
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ዜና ከተባለ 
መሰተዋት ከድሬ 

ምን ይሰማ……አገር? 

“አብዛኛውን ጊዜ ስላማዊን መምሰል የዝርፊያና የቅሚያ 
መሣሪያ ነው” 

የኢትዮጵያ ምሳሌ 

 
በቅርቡ እንጀምር። 
 
አሁን ባሳለፍነው እሁድ (ሚያዝያ 6 በፈረንጆቹ) ትልቅ 
የተቃውሞ ስለላማዊ ሰልፍ አዲስ አበባ ሊደረግ ታስቦ 
ወያኔ የደቡብ ፌደራሎቹን አምጥቶ ከተማይቱን 
በማጨናነቅ ሊያከሽፍ ሲነሳ ይህን ጥረቱን ደጎሞ በተወሰነ 
ደረጃ ዜና አቅራቢ በሚል ሽፋን ሳይታገድ ለመጪው 
ሳምንት ተላልፏል የሚል ዜና  ውጭ አገር ባሉ ዜና 
ማሰራጫዎች በመተላለፉ  ሰልፈኛ ሊሆን የተነስውን ዜጋ 
በረዶ ውህ ቸልሶበታል ። የሙት ከተማ አድማ ትዝ 
ይላችኋል?  ይህ ወያኔን አስፈቅዶ ሰልፍ የሚልም ፈሊጥ 
መቸም አስገራሚ እንደሆነ አለ ። ለሁለት ጊዜ ምርጫ 
ካልተሳተፍን እንታገዳለን ብለው ሊከራክሩ የተነሱትን 
ያስታውሰናል ። ካሰኘን ዘጠኝ አስር ጊዜም ምርጫ 
አንገባም ማለት መብታችን ነው ብሎ መታገል ሲገባ 
የወያኔን የእገዳ ህጎች ተቀብሎ በዚሁ አጥር ክልል 
ለመፈራገጥ እየሞከርን ነው ብሎ መለፈፉ ተቃዋሚ ነን 
የሚሉትን ዛሬም እያስገመተ ነው ። በየትኛው ሀገር በዚህ 
ባለፉት የትግልና አብዮት አመታት ዜጎች መንግስትን ሰልፍ 
ፍቀድልን እያሉ ተሰለፉ? እገዳውን ጥሰው እንጂ! ፍቃድ 
ካልሰጠን ይጨርሰናል አቅዋም ደግሞ ወያኔ ጣሉኝ ብሎ 
ፈቃድ መቸም አይሰጥምና ፈርተነዋል፤እጅ ሰጥተናል ብሎ 
ሽንፈትን ማመኑ ይሻላል ያሰኛል ። ለማንኛውም እስቲ 
ለሳምንት ያድርሰን። በነገራችን ላይ የሙት ከተማን አድማ 
ያከሸፈው ሌላው የለመደበት አድርባይና ሹመት አሳዳጅ 
በየነ ጴጥሮስ ለአሜሪካ ግልጋሎት ችሎታ ያገኝ ዘንድ (እንደ 
መረራ ጉዲና) ወደ አሜሪካ ተጠርቶ ቺካጎ የገባ ሲሆን 
ራሱን ሰይፈ ነበልባል (ያን ዘረኛ ጋዜጣ ያስታውሷል ) 
ለሚል ራዲዮ በሰጠው ቃለ መጠይቅ የወያኔን ክልል 
(ባንቱስታን ) ሙሉ በሙሉ ደግፎ በሀገር ወዳዶች ላይ 
ሲያቀረሽ ተደምጧል ። 
 
ሰልፉ የተታገደበት አንዱ ምክንያት በዚሁ ሳምንት ኦሕዴድ 
ተብየው የወያኔ ተለጣፊና ነፍሰ ገዳይ ቡድን የተመሰረበትን 
ያከብራል በሚል  ነበር ። ይህ ተለጣፊ ቡድን በወያኔ ምት 
እርቃኑን ቀርቶና ኦሮሞ ሳይሆን ወያኔ ሆኖ እያለ በኦሮሞ 
ስም በአማራው ላይ ግፉን ቀጥሏል ። የተቆረጠ እጅ ላይ 
ያረፈን የተቆረጠ ጡት ሀውልትም አሳይቷል ። ለመሆኑ 
ጡትና እጅ ሌላም ቆረጣው በአማራው በብቸኝነት 
(ሞኖፖል) የተይዛ ወንጀል ነበር ። ኦሕዴድ የወያኔ ግርፍ 
ነውና ውሸት እንደልቡ ነው ። በፓሪስ ኤምባሲ ውስጥ 
የወያኔው አምባሳደርና ዋና ጸሃፊ፤ የወያኔ የዩኔስኮ ወኪል 
ሆነው ብቻቸውን ኬክ የቆረጡትን  በርካታ ሰው እንደተገኘ 
አድርገው አቅርበውታል ። ዓለማየሁ አቶምሳን  እንደ 
መለስ በመቅበርና ከሞተም በማወደስ ግለሰቡ ተመርዞ ሞተ 
የተባለውንም ለመሸፋፈን እየጣሩ ናቸው ። ኦሕዴድ የወያኔ 
የቀትር ጥላ ከምሆን ያላለፈና ኦሮሞውንም ለወያኔ 
ሊያሰግድ የተቃኝ ወንጀለኛ ቡድን ነው። የኦሮሚያ  ክልል 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት የነበረው  ተሻለ አበራ ወደ 
እንግሊዝ  ሸሽቶ ጥገኝነት ጠይቋል ። የኦሮሚያ ልዩ ዞን 
ሰበታ ከንቲባም ከቦታው ተባሯል ። የኦሮሚያ ራዲዮና 
ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅም ከቦታው ተነስቷል ። 
የሙክታር ከድርና የመለስ አገልጋይ የነበረችው አስቴር 
ማሞ እግሞ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ደረጃ ለማይረባ 

ሚንስቴርነት (መልካም አስተዳደር!)ተሹማለች ። 

ወያኔም ቢሆን በራሱ ውስጣዊ ክፍፍል እየተረበሽ መሆኑ 
ተነግሯል ።  የደብረ ጽዮን አንጃ የበላይነቱን የያዘ ቢሆንም 
ወደ ጥግ የተደረጉት እነ በረከትና ስብሓትም ቢሆኑ 
አርፈው የተቀመጡ አለመሆናቸውን መታዘብ ይቻላል ። 
በመሀሉ አያሌ ጠላቶችን ባሏ ሳለ ያፈራችው አዜብም 
ለማንሰራራት የምታደርገው ጥረት ደካማ ቢሆንም 
አልቆመም ። የጠቅላይ ሚኒስቴርነቱ ቦታ በትግራይ 
ተወላጅ መያዝ አለበት የሚለው አሁንም ጸንቶ እየተገፋ 
ሲሆን ለሁሉም የማይጎረብጠው ቴድሮስ አድሀኖም ነው 
ስለተባለ ግለሰቡ ራሱን ለቦታው ለማመቻቸት ደፋ ቀና 
እያለ ምሆኑ ታውቋል  እንደ አገዛዝና ስራዓት ወያኔ 
ከቀውስ ወደ ቀውስ እየገባ በመሆኑ የሕዝብን ዕይታ ከራሱ 

ላይ ለማንሳት እየጣረ ነው  ። በአባይ ላይ ይሰራል ያለውን  

 
ግድብ በተመለከተ ከተጀመረ ሶስት አመት ሆነው በሚል  
ቡራ ከረዩ ሲስያደምጥ ተደምጧል ።   ሕዝብን  ገንዘብ   
አዋጡ (የትናንሽ ዕድሮች አባላት በአዲስ አበባ አራት 
አራት ብር ተጥሎባቸውል ፤ ነጋዴዎችም ተሰንገዋል) 
ብሎ ማስጨነቁም ቀጥሏል ።  በኢትዮጵያ ያሉት 
ግድቦች ለሀገር ውስጥ ፍጆታ በቂ ሀነው ሳለ ተከላው/
መስመር መዘርጋቱ ለቻይና ኩባንያ (በጉቦ ብርታት)
የተሰጠ ሲሆን ቻይና የቀድሞዎቹን መሳሪያዎች/
ትራንስፎርመርስ/ እየነቀለች  የራሷን የማይረቡትን 
በመትከል በወር ግልጋሎት እየተበላሹና እየፈነዱ 
ማስቸገራቸው ሊደበቅ  አልተቻለም ። መብራት ሀይል 
በሌለበት ግን ሜትሮ መስራት የሚለው  (በድልድዮች 
ላይ) በቻይና ኩባንያ ዳዴ እያለ ነው ። በአዲስ አበባ 
ውሃ ከጠፋ ወራት ያለፉ ሲሆን ሽሮ ሜዳ አካባቢ 
ለምሳሌ ውሀ ከጠፋ ሶስት ወር መሆኑን ይናገራሉ ። 
የወያኔ አገዛዝ የሀገሪቷ ኤኮኖሚ አደገ እያለ በጌቶቹ 
ባዕዳን  ታጅቦ ቢለፍፍም፤ ከብርቴ ሀገር ሆንን ብሎ 
ሊያሞኝ ሳያፍር ቢጥርም ኢትዮጵያ የድሀ ድሀ 
ከሚባሉት ዋና ህገሮች ውስጥ ሁለተኛ ናት ሲል 
የተባበሩት መንግስታት አሃዝ አጋልጧል ። በመጪው 
ወራትና ዓመታት በ አሳሳቢ ደረጃ በረሃብ ከሚጠቁት 
የአፍሪካ ሀግሮችም አንዷ ትሆናለችም ተብሏል ። 
እስቲ የሚከተለቱን እናጢናቸው፡ 
 

ሱዳንና ወያኔ በጋራ የድንበር ጦር ሊያቋቁሙ 
የተስማሙ ሲሆን ይህም ጦር “ሰርጎ ገብ” 
የሚሏቸውን በጋራ የሚያድን ይሆናልም 
ተብሏል ። ሱዳን የኢትዮጵያን መሬት 
ተለግሷልና ፤ከወያኔ ጋር ተቆራኝቷልና በሀገሩ 
ያሉትን ስደተኞች ለማፈስና ለማባረር 
እርምጃ በመውሰድ ላይ ነው ፡፡ ይህን 
በተመለከተ የኢትዮጵያ የፖሊትካ እስረኞች 
የአንድነት ኮሚቴ መግለጫ አውጥቶ ዜጎች 
የተቃውሞ ድምጽ ያሰሙ ብሎ ቢያሳስብም 
የተገኘው ምላሽ አሳፋሪ ነው ቢባል ማጋነን 
አይሆንም ። 

 
የቀድሞ የጋምቤላ አስተዳዳሪ የነበረውና በስደት 

ላይ የነበረው ዘመድ ጥየቃ ወደ ጁባ፤ ደቡብ 
ሱዳን ሲመለስ በወያኔ ተጠልፏል ተብሏል ። 
ወያኔ በደቡብ ሱዳን የሚከተለው ፖለቲካ 
የተዘባረቀ በመሆኑ የደቡብ ሱዳንና የግብጽ 
ወታደራዊ ስምምነት ሊከሰት ችሏል ተብሏል 
። ወያኔ በውስጥ ውስጥ የሪያክ ማሻርን 
አማጽያን ሊያስታጥቅ እየጣረ ነው ሲባል 
ይህንን ዝንባሌ ደግሞ ግብጽም፤ ዩጋንዳም፤ 
ሻዕቢያም  የሚቃውሙት  ነው  በሚል 
ትንተናዎች እየቀረቡ ናቸው ። ደቡብ ሱዳንን 
ሻዕቢያና ወያኔ መነታረኪያ ለማድረግም 

እየጣሩ መሆናቸው ይታያል ። 

በዘመነ ደርግ ታይቶ የነበረውን የግድ ሰፈራ ዕቅድ 
አምሮ ሲቃወምና በትግራይ ሕዝብ ላይ 
የተቃጣ ልዩ ጥቃት ነው ብሎ ሲለፍፍ 
የነበረው ወያኔ ዛሬ ተገልብጦ የኢትዮጵያ 
አርሶ አደሮችን ከቀያቸው እያፈናቀለና ለም 
መሬታቸውን እየቀማ ወደማይመቹ ቦታዎች 
በግድ/በጉልበት እያሰፈረ በመሆኑ ይህንንም 
በተመለከተ ሰፊ የማጋለጥ ዘመቻ ይካሄድ 
የሚል ማሳሰቢያ አለ ። 

 
ራሱን ወርልድ ቪዥን ብሎ የሚጠራው የአሜሪካን 

ፖለቲካ አራማጅ ግብረ ሰናይ ተብየ ተቋም 
አንድ ሺ ሰራተኞች መብታቸውን ለማስከበር 
ቢነሱ ከስራ መባረራቸውን ገለጽ “”እንድህ 

ነው ድሀን ረጂ ተቋም መሆን”” 

ሬሳ በምን ከበደ? ሀሳቡን በሰው ላይ ጥሎ። የኢትዮጵያን 
ጉዳይ ለማንም ጥለንና ግዳጃችንን ቸል ብለን መገኘትን 

ሀገር አድን ትግሉ አይፈቅድልንም ። 

 

“ኢሳት የኔ ነዉ፤” 
(የሳትላይት ሬድዮና ቴሌቪዥን የገንዘብ መሰብሰቢያ 
ማስታወቂያ ፤ በየዕለቱ የሚነገር ።) 
 
 ያልወለድኩት ልጅ ቢለኝ አባባ - አፌን አለኝ 

ዳባ ዳባ፤”.....ለመሆኑ የኔ ነዉ ባዩ 
ማነዉ ?......ብርሃኑ ?? .... (ይቅርታ ፤ ብርሃኑ 
ደቡርን ማለታችን ነዉ ።) እንዲያ ከሆነ 
ተስማማን ። 

// 
 

“ድምጹ የኔ ነዉ ፤ ስድቡ ግን የኔ አይደለም ።” 

(ዓለምነዉ መኮንን የሚባለዉ የአማራ ክልል 
አስተዳዳሪ ወያኔ አማራዉን አስመልክቶ ለተናገረዉ   
ጸያፍ  ንግግር ማስተባበያ የሰጠዉን ቃለ ምልልስ 

አስመልክቶ በፌስ ቡክ የተላለፈ ዜና ርዕስ ፤ የካቲት 
፲፫ ቀን ፪፻፮ ዓ.ም።) 

 

 ድምጽህ ብቻ ሳይሆን ሁለመናህ የወያኔዎቹ 
ጌቶችህ መገልገያ መሆኑን መች አጣነዉ  ብለህ 
ነዉ ?? በአፍህ የተስተጋባዉስ የነርሱዉ ጥጋብና 
ዕብሪት አይደል??  የኔ የምትለዉ አካል ቢኖር፤ 
የሚሰፍሩልህን ቀለብ የምትከትበት ሆድህ ብቻ 

ነዉ ። 

// 

“በኢትዮጵያ ዋና ከተማ ጅቦች አደገኛ ችግር 
እያስከተሉ ነዉ ።” 

(ቢቢሲ በፌብርዋሪ ፳፫ ቀን ፪፻፲፬ ዘገባዉ ሽፋን 
የሰጠዉ ዜና ርዕስ።) 

 
 ሰብዐዊነት ፈጽሞ ከከዳቸዉ የወያኔ የቀን ጅቦች 

አይብሱምና ተዉአቸዉ ። አገሩ ሰዉ ማጣቱ 
እዉነት ከሆነ  ዘንዳ አንደኛዉኑ አዉሬዎቹ   

ይፈንጩበት ። 

// 

“እኛ እንደፓርቲ ኢትዮጵያ ዉስጥ ፫ተኛ (ሦስተኛ ) 
አብዮት እንዲነሳ አንፈልግም ፤ ግልጽ አቋም ነዉ ያለን 

።” 
(አቶ ሀብታሙ አያሌዉ ፤የአንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ  እንደተናገረዉና  
ኢሳት ሬድዮ ፌብርዋሪ ፳፭ ቀን እንዳስተላለፈዉ።) 

 

 መቼም የወያኔ “ምርጫ” በሚቃረብ ሰሞን 
የማይደመጥ  የጉድ ዐይነት የለም ። ...ከዚያ 
ቀደም ቀጥ ብሎ የሚራመድ መስሎ የከረመዉ 
ሁሉ መንሻፈፍ ይጀምራል ።... ለመሆኑ  ከምርህ 
ነዉ ጌታዉ ?? ፍትህንና አንድነትን የመሳሰሉ 
ከባባድ ጽንሰ ሃሳቦች ተሸክሞ ይህን ያህል 
መንጋደድ ይቻላል እንዴ??....እስኪ 
የቆማችሁበትን ምድር  አድምጡት ። 
ከእግሮቻችሁ ሥር የብዙኃን ቁጣና የሕዝብ 
ዐመጽ ገሞራ ሲብላላ አይሰማችሁም ?? ....ያ 
ደግሞ የማንንም ፈቃድ የማይጠብቅ -የማይገታ 
ኃይል -አብዮት መሆኑን ለመረዳት 
እስከፍንዳታዉ ዕለት መጠበቅ ሊኖርባችሁ ነዉ ። 
ያኔ ደግሞ ፤ በተናገርከዉ መሠረት ወያኔን 
ማስጣል ይቅርና ራስህንም ማዳኑ የዲስኩርህን 
ያህል ቀላል አይሆንም ። 

 

 

 



ከኢሕኣፓ ጋር ለሚደረጉ ግንኙነቶች የሚከተሉትን መጠቀም የቻላል 
 
ስልክ፡  (202) 291-4217 

ኢሜል፡  espic@aol.com 

ፖስታ፡  EPRP 

  P.O. Box 73337 

  Washington, DC. 20056 

ድረ ገጽ፡ eprp.com 
 

ፍኖተ ዴሞክራሲን ለማዳመጥ  Finote.org 

ከኢሕኣፓ ወክንድ (EPRPYL) ጋር ለሚደረጉ ግንኙነቶች 
የሚከተሉትን መጠቀም የቻላል 
 
ስልክ፡  (202) 291-5832 

ኢሜል፡  eprpylnew@gmail.com 

ፖስታ፡  EPRPYL 

  5309 Georgia ave. 

  Washington, DC. 20011 

ድረ ገጽ፡ eprpyl.com 

ገጽ 4               ኢትዮጵያ                                               መጋቢት/ሚያዚያ 2006 

በአንዋር መስጊድ ተቃውሞ ተስተጋባ 
ከገጽ 2 የዞረ 

ለጥቂት ወራት ጋብ ብሎ የነበረው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቃውሞ ፣ እንደገና የተንቀሳቀሰ 
ሲሆን ፣ መጋቢት 19 ቀን 2006 ዓ.ም በእስር ላይ የሚገኙት የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴ 
አባላት ፍርድ ቤት በቀረቡበት እለት ጀምሮ በመጋቢት 26 ቀንም እንዲሁ መቀጠሉ 
ይታወሳል፡፡ 

 
በዚሁ ተቃውሟቸው ፣ አወሊያ ለሕዝበ ሙስሊሙ ይመለስ ፤ አዲሶቹ የመጅሊስ አመራሮች 
አይወክሉንም ፤ የታሰሩ ይፈቱ ፤ የአህባሽ አስተምህሮን አንቀበልም ፤ ለጥያቂያችን መልስ 
እስካልተሰጠን ጩኸታችንን አናቋርጥም…በማለት በተለይ በታላቁ አንዋር መስጊድ እና በቤኒን 
መስጊዶች ነጭ መሀረብ በቀኘ እጃቸው በማውለብለብ ተቃውሞአቸውን ሲያሰሙ እንደነበር 
ለመረዳት ችለናል፡፡ ይህ በአዲስ አበባ የተጀመረው ተቃውሞ ፣ በመላው አገሪቱም ተቀጣጥሎ 
መቀጠሉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱን አጠንክሮ መንፈሱን አድሶ ወደ ተግሉ መመለሱን 
የሚያሳይ ሲሆን ፣ ለወያኔ ደግሞ አስደንጋጭ እና ፋታ የሚነሳ ጉዳይ እንደሆነ በገሀድ እየታየ 
ነው ተብሏል፡፡ 

 
ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከዚህ ቀደም በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ በማድረጉ በወያኔ የፌደራል 
ፖሊሶች እና የጸጥታ ሀይሎች መደብደባቸው አንዲሁም ለእስር መዳረጋቸውን አስታውሰው ፤ 
ዛሬም በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ በማቅረባችንና ለመብታችነ ስንል ትግላችንን በመቀጠላችን 
የሚደርስብን ነገር ካለ ለመቀበል ዝግጁ ነን በማለት በይፋ እየተናገሩ ይገኛሉ፡፡ ይህ በእንዲህ 
አንዳለ ፣ የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መጋቢት 19 ቀን 2006 ፍርድ ቤት በቀረቡበት 
እለት ፤ የኮሚቴዉ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አቡበከር ፣ በማዕከላዊ እስር ቤት በጭለማ ክፍል 
ውስጥ ሲደበደቡ እንደነበርና  በዚህም ሳቢያ ጥርሶቻቸው መነቃነቃቸውን ከመግለጻቸውም 
በተጨማሪ አንድ ከፍተኛ የወያኔ ደህንነት እንገልሀለን በማለት ዝቶብኛል በማለት ለፍርድ ቤቱ 
ቃላቸውን አሰምተዋል፡፡ 

 
በተያያዘ ዜና የእስልምና ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት  ሼህ ከድር ፣ ወያኔ በረሀ በነበረበት 
ወቅት በየመስኪዶች እየተዘዋወረ ገንዘብ እያሰባሰበ  ለወያኔ ድጋፍ ሲያደርግ የነበረና ለትግሉ 
የሚረዱ ወታደራዊ ትጥቆችን ከሱዳንና ከዓረብ ሀገራት እየገዛ ሲያመላልስ የነበረ ፤ ለወያኔ ትልቅ 
ውለታ ያደረገ በመሆኑ ወያኔ ሥልጣን ለይ እንደወጣ የትግራይ ክልል የእስልምና ምክር ቤት 
ፕሬዝዳንት ሆኖ ለአስራ ሰባት አመታት የሰራና አሁን ደግሞ የሙሲሊሙ ማህበረሰብ ጥያቄን 
ለማዳፈን ሲባል ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በምክትል ፕሬዚዳንትነት እንዲቀመጥ የተደረገ ግለሰብ 
መሆኑ ተደርሶበታል፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት 
(ኢሕአፓ ወክንድ)  

Ethiopian Peoples Revolutionary Party 
Youth League (EPRP YL)  

___________________________________________________________________________________________  
መጋቢት 2006 ዓ.ም 

ትግል እምቢታ እንጅ አቤቱታ አይደለም  
 

ምንም እንኳን ወያኔን እንቃወማለን የሚሉ ድርጅቶች ሁሉ ተቃዋሚ ኃይሎች 
በመባል በአንድ ጎራ ተጠቃለው ይታወቁ እንጂ በውስጣቸው የተሰለፉት ኃይሎች 
አንድ አይነት የትግል ስልትም ሆነ ብሄራዊ ራዕይ ያላቸው እንዳልሆኑ ግልፅ ነው። 
ከነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ በጥገና ለውጥ ስርዓቱ እንዲሻሻል ማስገደድ ይቻላል 
የሚሉ፣ ሌሎች ደግሞ ስርዓቱ መቀየር አለበት የሚሉ፣ ነገር ግን የሃገሪቱን ሉአላዊነት 
ግምት ውስጥ የማያስገቡና የባዕዳንን የቆየ ተፅዕኖ በአዲስ ቀለም ለማስቀጠል 
የሚፈልጉና ዴሞክራሲን ከይስሙላ ምርጫ ጋር ቀላቅለው የሚያዩ፤ ጥቂቶች ደግሞ 
መገንጠልን በግልፅ የሚያራምዱ ወይም ይህንኑ ዓላማ በአዲስ ቋንቋ አለዝበው 
ሁኔታው እስኪመቻች የሚጠብቁና ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች ነን ቢሉም እነዚህኑ 
ክፍሎች የሚያግዙና የሚያበረታቱትንም ያጠቃልላል። ከነዚህ ሁሉ ተለይተው 
የቆሙት ኃይሎች ደግሞ፣ ያለው አገዛዝ ከስረ መሰረቱ መነቀል ያለበት ብሄራዊ ጠላት 
በመሆኑ የሚያምኑና፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገነባው፣ ህዝብ የስልጣን ባለቤት 
መሆኑ የሚረጋገጠው፣ እንዲሁም የሀገሪቱ አንድነትና ሉአላዊነነት የሚጠበቀው ስር-
ነቀል በሆነ ለውጥ ብቻ ነው በሚል የሚገፉትን በሌላ በኩል የያዘ ሰፊ ጎራ ነው።  
 
በትግል ታክቲክ ደረጃም እንዲሁ ከሰላማዊ መንገድ ውጪ ያሉ ሌሎች የትግል 
አማራጮችን ውድቅ የሚያደርጉ ሃይሎች በአንድ በኩል፣ ትግሉ የሚቻለውን 
አማራጭ ሁሉ ከመጠቀም መገደብ የለበትም ስለዚህ ሁለገብ የሆነ የትግል ስልት 
መያዙ ያዋጣናል የሚሉ በሌላ በኩል ይገኙበታል። በመጀመሪያው ስልት ላይ 
የሚነሳው ጥያቄ ግን ለምን ይህን አካሄድ መረጣችሁ ሳይሆን፣ በያዛችሁት መንገድ 
ቆርጦ ለመታገል ዝግጁ ናችሁ ወይ? የሚል ነው። ሰላማዊ ትግልስ ከመቸ ወዲህ ነው 
መጀመሪያውና መጨረሻው በአምባገነኖች ፈቃድ የሚወሰነው? የሚለውንም ጉዳይ 
መጠየቅ ያሻል። ለሰላማዊ ትግል፡ ስብሰባዎችን፣ የተቃውሞ ሰልፍን፣ ስራ ማቆምን፣ 
የኢኮኖሚ እቀባን፣ የሙት ከተማን፣ ወዘተ የመሳሰሉትን ሁሉ መጠቀም ግድ የሚል 
ከሆነና በፈቃድ ውጣ ውረድ ከታሰረ፣ ቃሉ ራሱ አዲስ ትርጉም ሊያስፈልገው ነው።  
 
ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን በመጠቀም በመረጠው አስተዳደርና ባፀደቀው ህገ ደንብ 
በሚተዳደር አገር ያለውን አቀራረብ ወያኔ ከሚፈነጭባት ኢትዮጵያ ጋር ማምታታት 
ወደድንም ጠላንም ለገዥው ቡድን አጋዥ አሰላለፍ እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም። 
ለትግል ስልታችን ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች ውስጥ አይነተኛና ዋነኛ የሚሆነው 
የአገዛዙን አጠቃላይ ባህሪ በትክክል መረዳት ነው። ወያኔ አገሪቱን እንደ ወራሪ ኃይል 
በሚያደባይበት፣ ህልውናዋን በጥያቄ ውስጥ ባስገባበትና ሰላማዊ መፍትሄ በሚሹት 
ላይ እያፌዘ ያለዉን የዘረኞች መንጋ ፈቃድ መለመንንና እንዲለወጥ እናስገድደዋለን 
የሚለውን ምን አገናኘው? ይልቅስ ይህ አገዛዝ ህዝባዊ አመፅን የማይቀር ክስተት 
እያደረገው እንደመጣ በመረዳት “ህጋዊ ተቃዋሚ” የሚለውን አሰላለፍ በተጨባጭ 
መመርመር ወቅቱ ግድ እያለ እንደመጣ መገንዘቡ ተገቢ ነው። ስለሆነም የትግል 
አቅጣጫን በተገቢ ማጤን፣ ያሉትን እውነታዎች መረዳትና ደፍሮ መቆም ለአንድ 
ተቃዋሚ ድርጅት የፖለቲካ ህልውና ወሳኝ ሁኔታ ነው።  
አገር ለማጥፋት የመጣን ጠላት በፈቀደልን መንገድ ብቻ ነው የምንቃወመው 
የሚለው አባዜ ቆመንለታል በምንለው ህዝብ ፊት አመኔታ ያሚያሳጣና አዝጋሚ 
የተባለው ጉዞ በተግባር ሲፈተሽ አዘናጊ ሚናው እየተከሰተ ነው። ይህ ወንጀለኛ ቡድን 

ወደ ግጽ 8 ዞሯል 
 

Rose Unisex Hair Salon (Tsegereda) 

6222 Gerorgia Ave. NW Washington, DC. 20011 

የሴቶችንና የወንዶችን፣ የልጆችንና የአዋቂዎችን ፀጉር 
እናስተካክላልን። ለቀለም ፣ለሹርባ፣ ለፀጉር ስፌትና ለፐርም 

ሰራ ባለሙያ ከፈለጉ Rose Unisex Hair Salon 

(Tsegereda) ብቅ የበሉ ወይም በ202 550-4725 

የደዉሉልን 

 

 

 



ትናንትና 
የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ ወጣቶች ሕዝባዊ 

ገድል በጨረፍታ ቅኝት 
(ምንጭ መጽሀፍ፤ “ያልታደለ ትዉልድ”  

እዉነትኛ ታሪክ) 
(ደራሲ፤ አብዲ አብዱላሂ) 

የመጨርሻዉ ክፍል 

የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ ሰማዕት 
 

ዙር ፩ 
፩፱፻፷፱ ዓ. ም ላይ ይርጋዓለም በወጣቱ ጸረ ደርግ እንቅስቃሴ ተናወጠች። በዚህም 
የተነሳ በወቅቱ በሲዳማ አዉራጃ ቀንደኛ የነበሩት የመኢሶን ካድሬዎች፤ እሸቱ አራርሶ 
፤ ወልደ አማኑኤል ዱባለ፤ ቤተና ሆጤሶ ፤ ተስፋዬ ሀሚጦ፤ መንክር ግርማ ፤ አፖሎና 
ሌሎች ግብረ አበሮቻቸዉ የወጣቱን ትግል ለመምታት ተማሪ አጢዎስ ተ/ማርያምንና 
ሌሎች የሲዳማ ወጣቶችን ወይማ ወንዝ አካባቢ ወስደዉ ረሸኑ ። አጢዎስ ቀዳሚዉ 
የነጌሌ ሰማዕት እንደመሆኑ አስከሬኑ ወደከተማይቱ የገባ ዕለት የነበረዉ ሁኔታ ልዩና 
ከዚያ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ነበር ። ተማሪዉ ከዚያ ቀደም ባለዉ ጊዜ ጥርሱን 
ነክሶባቸዉ የነበሩት ሚሊታሪፖሊሶችና እነ ሻምበል ጳዉሎስ አስከሬኑን 
እንዳይረከቡት ተቃዉሞዉን አሰማ ። ፋሺስቶች የገደሉትን ጓድ የፋሺስት ወታደሮች 
ሊቀብሩት መነሳታቸዉ ተቀባይነት አልነበረዉምና ማጉረምረም እየበረታ ሄደ 
።የቀብር ሥፍራዉም ተጨናነቀ ። ጸቡ እየተካረረ በመሄዱ ምሽት ላይ ወደ ዱላና 
ተኩስ ተሸጋገረ ። ተማሪዎች እንዲበተኑ ሲደረግ ወላጆች ተሸማቀቁ ።በሌላም በኩል 
፤ የአጢዎስን አስከሬን ከይርጋዓለም ከተማ ወደ ትዉልድ ሥፍራዉ ለማምጣት 
በኮንትራት የተገኘዉ መኪና ሁሉንም ለማሳፈር ባለመቻሉ  ቀሪዎቹ ተሳፍረዉ 
ከተጓጓዙበት መኪኖች አንዱ በመገልበጡ እነ ኃይሉ በቀለ ፤እና ይግለጡ   
ካብትይመር ከፍተኛ አደጋ ደርሶባቸዋል ። በዚሁ አደጋ ጠንቅ ተማሪ እቴቱበላይ 
ሀዋዝ ሕይወቷ ሊያልፍ በቅቷል ። 
 

ዙር ፪ 
ዐረመኔአዊዉ የደርግ ገዳይ እጅ በዚያዉ የ፩፱፻፷፱ ዓመት ወጣት አደን አብዲን አፍኖ 
ከያዘ በኋላ በዲዳ ሊበን (አየር ሜዳ ) መቃብሩን አስቆፍሮ በኤም አስራ አራት ጥይት 
ደብድቦ ከገደለዉ በኋላ ልብሶቹን በመቃብሩ ላይ አቃጠላቸዉ ።  በተመሣሣይ 
ጊዜም በአዲስ አበባዉ ያሬድ ሙዚቃ ት/ቤት ትምህርቱን ይከታተል የነበረዉን የሀያ 
አ ም ስ ት  ዓ መ ት  ወ ጣ ት  ተ ማ ሪ  ተ ስ ፋ ዬ                                                         
ገዛኸኝን ከቃሊቲ ከፍተኛ ፪ እስር ቤት ወደ ከርቸሌ ካዛወሩት በኋላ የግራና የቀኝ 
ጉ ያ ዎ ቹ ን  በ ኤ ሌ ክ ት ሪ ክ  ጠ ብ ሰ ዉ  በ ቁ ሙ  እ ን ዲ ተ ላ ና                                                         
እንዲበሰብስ አደረጉት ። በዚያም አላበቁም ፤ ረሸኑት ።  
 

ዙር ፫ 
በ፩፱፻፷፱ ዓ.ም አጋማሽ ላይ ፤ ከነጌሌ ወደ አዋሳና ወደ አዲስ አበባ ካጋዟቸዉ 
ወጣቶች መሀከል ፤ መምህር በሪሁን ገ/ሕይወትን ፤ መምህር ታምራት ኃይሌን ፤ 
መምህር አስረስ ካሳን ፤ መምህር ሙሉጌታ አሰፋን ፤ መምህር ታፈሰ አምሳሉን ፤ 
ተማሪ ዓለማየሁ አጀብን ፤ አቶ ድበትን ፤ ሼክ ኤድን ፤ ኮሎኔል ይርጋሸዋ ገለታን ፤ 
ሻምበል መኩሪያ ቢራቱን ፤እንዲሁም አንድ ስሙ የተዘነጋ ኮሎኔል ከበርካታ የአዋሳ 
ወጣቶችና ዳንኤል ታፈሰ (ዘመሚት) ከሚባል የይርጋዓለም ልጅ ጋር ነሐሴ ፲፱ ቀን 
፩፱፻፷፱ ዓ.ም  ወንዶገነት በመውሰድ ጨፍጭፈዉ ገደሏቸዉ ። በወቅቱ ወደ 
ግድያዉ ስፍራ በአጃቢነት ሄዶ የነበረዉ ወታደር ገመቹ ፉላስ በሰጠዉ ምስክርነት 
አገዳደሉን እንደሚከተለዉ ገልጾታል ። 
 

 “ በወቅቱ በሥፍራዉ ከነበሩት ባለሥልጣናት መሃከል ፤ ሻምበል ባሻ ጌታሁን 
አቦዬ ፤ ኃይለየሱስ አባሀሰን ፤  የ፻ አለቃ  ጴጥሮስ ገብሬና  ሌሎች የገበሬ ፤ 
የወጣትና የሴቶች ማህበራት ይገኙበት ነበር ። ምሽት ስለነበር ፤ ፌስቲቫል 
ይመስል፤ ዝግጅቱ በጄኔሬተር መብራት  ደምቆ  እየተበላና እየተጠጣ ነበር 
። ......አብዮቱ “በአናርኪስቶች” ላይ ስለተጎናጸፈዉ ድል  በኃይለየሱስ 
አባሀሰን ገለጻ ከተደረገ በኋላ መምህር ታፈሰ አምሳሉ ዕርቃኑን በዉስጥ ሱሬዉ 
ብቻ ታስሮ ከአስረሽ ምቺዉ ድግሳቸዉ ፊት ቀረበ ። የክፍለ ሀገሩ አስተዳዳሪ -
ኃይለየሱስ አባሀሰን ሽጉጡን መዝዞ ሲደግንበት ሟቹ በሙሉ ድፍረት ፤ 
“ከፋሺስቶች ጥይት እንጂ ዳቦ አንጠብቅም ። ኢሕአፓ ያቸንፋል / ፋሺስቶች 
ትወድማላችሁ /” እንዳለ ተኮሰበትና ወደቀ ። ወዲያዉኑም ደገመዉ ። 

ተጨበጨበለት ። መፈክሩ ወረደ ። በመቀጠል መምህር በሪሁን ገ/ ህይወት 
ቀረበ ። የክፍለ ሀገሩ የሴቶች ማኅበር ሊ/መንበር እንድትገድለዉ ተደረገ ። 
ከማጀት ወደ አደባባይ የወጣችዉ አብዮቱን በደም ልታቀላዉ መሆኑን በግብር 
ማረጋገጧ ተገልጾ ተጨበጨበላት ። እየተበላና እየተጠጣ ፤ መፈክርም እየወረደ 
ታጋዮቹ ወጣቶችና  ጀግኖቹ ወታደራዊ መኮንኖች በህሊና ቢስ የከተማ 
አዉደልዳዮች እጅ ታስረዉ ተረሸኑ ።” 

 

 ዙር ፬                             
 ሥቃዩ ቢበዛ ፤ መሥዋዕትነቱ ቢከብድም ትግሉ ገሞራ እንጂ አልተገታም ። ደርግና 
የመኢሶን ሎሌዎችም በቀቢጸ ተስፋ ከቆሙበት የዉድቀት ጠርዝ ላይ ሆነዉ 
በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ክፍል በደረቅ ጣቢያዎች ሳይቀር ቀይ ሽብርን ያዳርሱ  ገቡ  
።በ፩፱፻፸ ዓ.ም መግቢያ ላይ ፤ ጀምጀም አዉራጃ ዉስጥ ተማሪ ሰይፉ ሰለሞንን  ፤ 
ቦሬ ላይ ተማሪ ዳንኤል ፈጠነን ና ተማሪ ምህረተአብ አስገዶምን ሃያ ከሚደርሱ 
የሲዳማ ወጣቶች ጋር ረሸኑ ። 

ዙር ፭ 

 
 ደርግና መኢሶን  በነጌሌ አካባቢ የጥፋት እጃቸዉን  በጭቁኑ ወታደር ላይ ባነሱበት ወቅት ድንበራችንን ሰብሮ 
የገባዉ   የዚያድ ባሬ ወራሪ ጦር አጎባ (ከድንበር አርባ ሁለት ኪ/ሜትር ) ድረስ ዘልቆ ገብቶ ነበር ። የደርግና 
የካድሬዎቹ አካኪ ዘራፍ ባይ ስብከትና  የጦሩ ስሜት በተቃርኖ መስመር ተወጠረ ።አንዳንድ የሠራዊቱ አባላት 
የነበረዉን ሀቅ በግንባር ማስረዳት ተያያዙ ። “.......ኮንጎ ዘምተናል ፤ በብዙ የዉጊያ ቀጠናዎችም ዉለናል ፤ ግን 
መድፍን በኤም ዋን አልመለስንም ።.....በኮሪያም ዘምተን የአገራችንን ስምና ባንዲራ ከፍ እንዲል አድርገናል ። 
ያኔም ቢሆን መድፍን በመትረየስ አልመለስንም ።....ለማያስፈልግ መስዋዕትነት የዳረገን ይህ ዉጊያ በትጥቅ 
ይስተካከልልን ፤” ብለዉ ጠየቁ ። ካድሬዎቹ ግና “ለካስ ተዋጊዉን ሠራዊት ከበስተኋላ የሚጥለዉ የእናንተ 
የኢሕአፓዎቹ ጥይት ነዉ ፤” በማለት በጦሩ ፊት ወንጅለዉና አዉግዘዉ ፤ ታህሳስ ፩ ቀን ፲፱፻፸ ዓ.ም እነ መቶ 
አለቃ ጌታቸዉ ገ/መድህንን ፤ የመቶ አለቃ አለማየሁ ደምሴን፤ ፶ አለቃ ቦጋለ መኮንን ፤ወ/ር ተካ መኮንን ፤ ወ/ር 
አብዲ ሰንደሎን ፤ወ/ር አወልን ፤ወ/ር ደምሴ ገ/ ሥላሴን ፤ወ/ር ለማ እንግዳወርቅን፤ ወ/ር በላቸዉ ከበደን ፤ ወ/
ር አሰፋ ቢልልኝን ፤ ወ/ር ጎሣዬ ሽብሩንና ሌሎችንም የተዘነጉ ቁጥራቸዉ ከአስራ አምስት የማያንሱ ወታደሮችን 
አጎባ ላይ በመትረየስ ደበደቡ። 

ዙር ፮ 

 
 በ፩፱፻፸ ዓ.ም አጋማሽ ላይ የሰዉ ደም ጥም ያቅበዘበዛቸዉ ፋሺስቶች በሽብር ተግባራቸዉ ገፉበት ።እስከ ፻ 
(መቶ) የሚደርሱ ወጣቶችን ካሰሩ በኋላ አካላቸዉን በማሰቃየት ይደሰቱ ጀመር ። ምላስ እስከመቁረጥ 
ከመድረሳቸዉም በላይ በአንዳንዶቹ ላይ የአዕምሮ መቃወስን አስከተሉ ። ፋሺስቶችን የሚያህል ፈሪ ተፈልጎ 
አይገኝም ። ጭካኔያቸዉ የሚመነጨዉ ከጭንቀትና ከፍርሃታቸዉ በመሆኑ ለሚወስዱት እርምጃ ሌላ አማራጭ 
አልነበራቸዉም ።  በነጌሌ ወጣቶች ላይ ለተደረገዉ የግፍ ግድያና ጭፍጨፋ ተጠያቂዎቹ ፤ ታደሰ ቦጋለ (በወቅቱ 
የሕዝብ ደህንነት ኃላፊ ፤ ዳዊት ያዕቆብ (አሁን ከኢትዮጵያ ዉጭ የሚኖር የመኢሶን ካድሬ )፤ ወ/ር ዘርዓ ብሩክ 
ሶሪ ( አሁን ሻለቃ አ/ አበባ የሚገኝ ) ፤ ሻምበል አረጋ (ካድሬ ) ፤ ሻለቃ ከፍያለዉ አድገህ (የፖሊስ አዛዥ ) ፤ 
ጌዲዮን ፤ ፻ አለቃ አባቡ ደበሌ ፤ ሰለሞን ዘነበ ፤ አስናቀ (ካድሬ ) ፤ ወ/ር ተስፋዬ ሮበሌ (መርማሪ ) ፤ ጌጤ 
አምበርብር ( ከሕዝባዊ ድርጅት ) ፤ ዶ/ር ሞላ ( የጤና ጥበቃ ተወካይ ) እና ሌሎች የቀበሌ ታጣቂ 
ተባባሪዎቻቸዉ ናቸዉ ። ሚያዝያ ፫ ቀን ፩፱፻፸ ዓ. ም በሻምበልባሻ ጌታሁን አቦዬ የሚመራ አንድ ቡድን ከአዋሳ 
በሔሊኮፕተር ወደ ነጌሌ መጣ ። በዚያዉ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ወደወህኒ ቤት በማምራት ፤ ተማሪ እሸቱ 
ተሰማን ፤ ንጉሤ ወንድሙን ፤ ሙሉ ዓለም ንጋቱን ፤ ተስፋዬ ካሰኝን ፤ ክንፉ እሳቱን ፤ አስጨናቂ እሳቱን ፤ 
ታምራት ከበደን ፤ ሰለሞን በቀለን ፤ መሰለ አየናቸዉን ፤ ምንዳዬ ሲሣይን ፤ መምህር ኮርማ ዱግዳን ፤ መምህር 
ገዛኸኝ ተገኔን ፤ መምህር ተከስተ ገ / መስቀልን ፤ መምህር ታፈሱ ከበደን ፤ መምህር ዋሪዮ አዲን ፤ ተማሪ ግርምት 

ዓለም ደገፉን (በወቅቱ ነፍሰጡር ነበረች ) ፤ አበበች ካሳን ፤ በሽር ኤድንን ፤ ዮናስ ማሞን ፤ በኃይሉ ተስፋዬን ፤ 
አለማየሁ ለማን ፤ዘሪሁን አስፋዉን ፤ ጸጋዬ መኮንንን ፤ በጠቅላላዉ ፳፭ ( ሃያ አምስት ) ወጣቶችን ታከለ ዋርካ 
ወደሚባለዉ ሥፍራ ወስደዉ ሌሊት ላይ ረሸኗቸዉ ። ዉስጥ ታፍነዉ ወደነበሩት እስረኞች አዞሩ ። እናም 
መምህር ካሱ መኮንንን ፤መምህር በቀለ ኃይሌን ፤ መምህር ብርሃኔ ርዕሶምን ፤ ተማሪ ሱሌይማን ሃጂ ከድርን ፤ 
አድማሱ አንዳርጌን ፤ አንተነህ እርስቱን ፤ መስፍን መሀመድን ፤ሰለሞን ኃይሌን ፤ ገነት ከፈለዉን ፤ምርዓት 
አሰግድን ፤ መክብብ ዘመድኩንን ፤ ኑሩ ሀሰንን ፤ አልማዝ ጣፋን ፤ እሱ ባለዉ ሳህሉን ፤ ሁሴን ነጋሽን ፤ ዋቁማ አባ 
ቡልጉን ፤ በድምሩ ፲፮ (አሥራ ስድስት ) ወጣቶችን ገደሉ ።  እነዚህኑ ወጣቶች አጅቦ እንዲያደርስና እንዲረሽን 
ታዝዞ የሄደዉ ወታደር መሰለ ወታቶቹን በዐይኖቹ እያዬ ለመግደል ባለመጨከኑ አንገቱን አዙሮ በመተኮሱ ራሱም 
ተደርቦ ከዚያዉ እንዲገደል ተደርጓል ። የወጣቶቹ ሬሣ ሚኤሳ ከተባለዉ የገበሬ ማህበር አካባቢ ሜዳ ላይ 
ተጣለ። ሆኖም የገጠሩ ሕዝብ ባቀረበዉ ጥያቄና ግፊት የተነሳ ዘርዐ ብሩክ ሶሪ የተባለዉ ካድሬ በማግስቱ ግሬደር 
ይዞ በመሄድ እንዲቀበሩ አድርጓል ። 

ዙር ፯ 

 
 በሐምሌ ወር መጋመሻ ፤ ከሌሊቱ ፱ (ዘጠኝ) ሰዓት ተኩል ሲሆን ከእስር ቤቱ በስተጀርባ የወታደር መኪናዎች 
ድምጽ ይሰማ ጀመር ።የሰዉ ደም ጥም ያቅበዘበዛቸዉ አዉሬዎች ወደግቢዉ ገቡ ። እነጌታሁን አቦዬ ሁሌም 
ለግድያና መግለጫ ለመስጠት የሚጠቀሙባት ባለድምጽ ማጉያ ላንድሮቨር መኪና ገብታ ረዢም መብራቷን ወደ 
እስረኞች ክፍል ለቅቃ ቆመች ።ሌሎችም ጂፖችና ዋዝ ካድሬዎችንና አጃቢ ወታደሮችን የያዙ ጂፕና ዋዝ መኪኖች 
ተግተለተሉ ። አሥር ሰዓት ሲሆን የበረንዳዉ መብራት እንዲበራ ተደርጎ ሁሉም ወደ እስር ክፍሉ ተጠጉ ። 
የቀበሌ ዜሮ አንድ ፤ ሁለት ፤ ሦስት ፤ አራት ፤ አምስትና ስድስት ሊቃነ መናብርት ፤ የአካባቢዉ ሕዝብ 
የሚያዉቃቸዉ ገዳይ ታጣቂዎችና የጥበቃ ጓዶች ፤ የከተማዉ ሹም ፤የጦሩ አዛዥ ፤ ዘርዐ ብሩክ ሶሪ ፤ አባቡደበሌ 
፤ አረጋ ፤ ጌዲዮን ፤ ሻለቃ ከፍያለዉ አድገህ እና ሌሎችም የምስጢር ሠራተኞች  እጀብ እጀበያሉ ቀረቡ ።  
እስረኞቹ ተራ በተራ እየተጠሩ እንዲወጡ ተደርጎ እጆቻቸዉን የኋልዮሽ ተጠፈሩ ። የክፍለጦሩ አዛዥ ኮሎኔል 
መንግሥቱ ወልደ ገብርኤል  ትዕዛዝ የሠፈረበትን ወረቀቱን አዉጥቶ ሀተታዉን ያነብ ጀመር ። በመጨረሻም 
እስረኞቹ “....በግልጽ ሊታዩ  ወደሚችሉበት ቦታ እየተወሰዱ፤” ግድያቸዉ እንዲፈጸም አዘዘ ። ቀበሌዎችም 
የዚያን ምሽት ጭዳዎቻቸዉን እየጎተቱ ሄዱ ። በቀበሌ ዜሮ አምስት የተፈጸመዉ ግድያ የተከናወነዉ ከእስር ቤቱ 
በስተጀርባ ነበር ። እናም የወጣቱ ሰማእት የዘነበ ባህሩ ድምጽ አስፈሪዉን ጸጥታ ጥሶ ተሰማ ። “ ኢትዮጵያና 
ሕዝቧ ከሚያሰቃዩአቸዉ ፋሺስቶች እጅ በታጋይ ልጆቿ ቁርጠኛ ትግል ነጻ ይወጣሉ/” ወዲያዉኑ የአዉቶማቲክ 
መሣሪያዎች ተኩስ አስተጋባ ። በተከተለዉ እርጭታ መሃከል ፤ “ኢሕአፓ ያቸንፋል /” የሚል ድምጽ በተዳከመና 
በሚቃትት ድምጽ ለተወሰነ ጊዜ ሲሰማ ከቆየ በኋላ ጸጥ አለ ። ነሐሴ ፲፩ ቀን ፩፱፻፸ ዓ.ም .ሌሊት ላይ ተማሪ 
መሰለ ጥላሁንን ፤ ዘነበ ባህሩን ፤ አደን ዋሪዮን ፤ አገሬ ከበደን ፤ አልማዝ  አለማየሁን ፤ አቶ ተካልኝ ሆቲቲን ፤ ወ/
ር ምንተስኖት ዛፉን ፤ እና አንድ ሚሊሺያ (የጎንደር ልጅ ) በድምሩ ስምንት ወጣቶችን ገድለዉ በላያቸዉ ላይ 
መፈክር ከለጠፉባቸዉ በኋላ በየቀበሌዉ መንገድ ላይ ጥለዋቸዉ ሕዝቡ በትዕዛዝ ከየቤቱ ወጥቶ 
እንዲመለከታቸዉ አደረጉ ። 
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ነጻ ሀሳብ 
ምን ማድረግ አለብን? 

ድክመትን ማወቅ፤ ጥፋትን ማመን ለትግል ጠቃሚ ነው 
 

ከፍኖተ ኢሕአፓ ሬዲዮ የተወሰደ 
በአሁኑ ጊዜ በርካታ ዜጎች ስለራሳቸው ታሪክ ሆነ ተመክሮ መጽሃፍ ብለው 
እያቀረቡ ናቸው ። በርቱ ተበራከቱ ማለት ሲገባ ግን ወገብ ቆራጭ የሆነው 
ጉዳይ  የሚጻፈው ሁሉ በአመዛኙ ሀሰት መሆኑ ነው ። የሚወቀስ 
ታሪካቸውን ሸፋፍነውና ደባብቀው ሲያቀርቡ አሌ የሚላቸው ያለ ይኖራል 
ብለው የሚገምቱ አይመስሉም ። በቅርቡ ሕይወቴ ፤ ሕንጻ በሰማይ ላይ 
ወዘተ ብለው የጫሩትን ያጤኗል ። 

 
ትግል ወደፊት ይጓዝ ዘንድ ያለፈውን ሂደት ማጤኑ ወሳኝ ነው ። 
የተገኘውን ድልና የነበረውን ድክመት ለማወቅ ። በርካታ ዜጎች 
የተከሰተውና ያለው ድክመት ሲነሳ ደስተኞች አይደሉም ። ባይጠቀስ 
ይሻለቸዋል ። ይህ ግን የሰጎን ፖለቲክ ነው ። ሞኝነት ። ያለውን የነበረውን 
እውነታ አልቀበል ማለት ። ወደፊት እንሄዳለን ካልን ያለፈውን ገምገምንና 
አውቀን ሂደታችንን መቃኝት አለብን። የተሳሳተነውን ለማረም፤ የነገውን 
ቅኝት መስመር ለመስጠት ። ይህ ግን ለብዙዎች ቀላል ሆኖ አልተገኘም ። 
በተስፋና አጉል ቅኝት መጓዝን ፈላጊዎች ጥቂት አይደሉም ። አጠፋን 
ሕዝብን በደልን፤ ተሳሳትን ማለቱ  ወዘተ ለብዙዎቹ ከባድ ሆነና  ሰለባውን 
በግልባጩ ማውገዙ ፈሊጥ ሆኖ ሰፍኗል ። ኢሕአፓ ዝናብ አስቆመ፤ 
ረሓብን አስፋፋ፤ወዘተ ወዘተ ሲባል የነበረው አስቂኝ ክስ አድማጭ 
ነበረው። ዜጎች ግን ይህን መሰል አጓጉል ክሶችን አደባይተው ወደፊት 
መጓዝ አለባቸው ። ችለዋልም። ኢሕአፓ ወያኔን ከማጋለጥ አንጻርም 
የድርጅቱን ስረ መስረት ያውቃልና ጸረ ወያኔ ትችቱ ሀቀን መሰረት ያደረገ 
ነው ። ወደ መዋሸቱና ፈጠራ ወሬዎችም አልሄደም። ወያኔ ትግሉም 
ሁሌም መስረት ያደረገው ውሸትን ነው ። ታሪክ ያለው ሀሰት ነበር፤ 
ወጣቶችን በትግራይ ያደረጀበት--የጠረነፈበት-- ውሽት ነበር ። አዛውንት 
የተባሉት እነ ስብሓትም የጠረቁት ሁሉ ተራ ውሸት ነበር። ይህ ግን ሁሉ 
ሰራልን ስላሉ ወያኔዎች ውሸት ያዋጣል ከሚል ድምዳሜያቸውን መላቀቀ 
አልቻሉም እስከዛሬ ፡፡በአንጻሩ ሀገር ወዳድ ነን የሚሉ ወገኖች ሀቁን 
እየካዱ መንጎዳቸው ትግላችንን ይጎዳል እንጂ አይጠቅምም ። ድክመትን 
ማወቁና ስህተትን ለማረም መጣሩ ግን ለትግል ድል ጠቃሚን አስተዋጾ 
ያደርጋል ። 
 
በወያኔ ገፋፊነት የኢሕአፓን ታሪክ ጻፍኩ ብሎ የሚፍጨረጨር አንድ 
የወያኔ ጀሌ ለምሳሌ ይፋ የነበረውን የኢሕአፓ የ4ኛ የአመራር ስብሰባ 
ውሳኔ ሰነድ ( ጥር የካቲት 1971--የዛሬ 35 አመት) ትልቅ ማጋለጫ 
ምስጢር አድርጎ በማቅረብ ድርጅቱን ሊያጠቃ መዘጋጀቱን ማወቅ 
ተችሏል ። የሚገርም ነው። ይህን ሰነድ በተመለከተ ወደፊት 
ልንምለስለበት ብንችልም ድርጅቱ ያጠፋሁት--የተሳሳትኩበት ይህ ነበር 
ብሎ ማቅረቡ ያስመስግነዋል እንጂ አያስወቅሰውም ። ስህተቱን ማወቁ 
ለእርምት በሩን ይከፍትለታል፤ ታርሞ ለመቀጥልም ያመቸዋል ።ለዚህም 
ነው ስህተትን ማወቅና መታረም ለወደፊቱ ጉዞ፤ ለሰመረ ትግል ዋስትና 
ይሆናል የምንለው ። ኢሕአፓ ይህን አጠፋሁ፤ ይህን ተገቢ ድርጊት 
ፈጸምኩ ብሎ በየጊዜው ራሱን ገምግሞና ወቅሶ አቅርቧል። ሌሎች ይህን 
ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ያለፈውን አለፈ ብሎ ወደፊት ለመሄድ ማለት 
ነው ። ስህተትን ማወቅና ማረም ትልቅ ችሎታ ነው ። አለጠፋሁም ብሎ 
መድረቅ ደግሞ ድርጅትንም ትግልንም ይጎዳል እንጂ የሚጠቅም 
አይደለም። ለዚህም ነው ሁሉ ራሱን ሀገር ወዳድ የሚል ድርጅት 
በቅድሚያ ራሱን በጥብቅ ገምግሞ ደካማና ጠንክራ  ጎኑንም ማየት ያለበት 
። ምን መደረግ አለበት ስንልም ራስን መገምገም ይቅደም ማለታችን ግልጽ 
ነው ። በቅድሚያ የራስን ጉድፍ መጣሉ ያስፈልጋልና ነው ። ድክመትን 
ደብቆ ፤ጥፋትን ሸፍኖ ከመገሸር አጠፋሁ  ብሎ አምኖ ለእርምት 
መዘጋጀቱና መጣሩ  የተሻለ ነው ። 
 

ይህን ጎዳና አንከተልም ብለው በተጻራሪው ጎዳና--ማለትም ያጠፋነው 
የለም በሚለውና ሀቅን በሚክደው መንገድ የሚነጎዱ ብዙ ናቸው ። 
ያለፈውን ጸያፍ ታሪካቸውን አናውቀውም ባይ ናቸው። አጠፋን ማለት 
አፋቸው አይደፍርም ። ይባስ ብለው ሰለባቸውን ይወነጅላሉ ። የደርጎቹን 
ትረካ ያጤኗል ። ሌሎችን ይወነጅላሉ እንጂ ሚናቸውን ድርሻቸውን 
አያነሱም ። ካነሱም አልተሳሳትንም ለማለት ብቻ ነው ። ጸጸት የለም፤ 
አጠፋን የለም፤ ይቅር በሉን የለም። ነውናም ትምህርታዊነቱ ዜሮ ነው ። 
ለቀጥዩ ትግልም ይህ ነው የሚባል አስተዋጾ አያቀርብም ። የስርየት 
ጎዳናንም አያሳይም ። የበቀል ፍለጋንም ያጠናክራል ። ለምሳሌ ስንት ሺ 
ዜጋ የጨረሱት እነ መንግስቱና ፍቅረ ስላሴ ምን አጠፋን ያሉትን ማጤኑ 
ይበቃል ። ወንጀል ከተካሄደ ደግሞ ፍትጅና ስርየት ፈልጊው ይበዛልናን 
ሂደቱ ረጅም ይሆናል ። ሂሳብ ይወራረድ ባዩና ተጠቂው ዜጋ አይተንምና 
የብቀላው ሂደት ይራዘማል ። ። ከዚህ ባሻገርና በተያያዘም ደረጃ የቂሙ 
ሰረገላ ካላረፈ ወገኑ ያለቀበት ዜጋ ፍትህ መጠየቁ የሚጠበቅ ነው። ከዚህ 
ባሻገርም ደግሞ የሕዝብ ስነ ልቦናና አቅዋም መታየት ያለበት ነው፤ 
በተለይም ብቀላን በተመለከተ። በምሕረትና መቻቻል ችግሮችን መፍታት 
የሚለው መርሕ ይህን ሀቅ በግንዛቤ ወስዶ የሚሰራ መፍትሔ መፈለግ 
አለበት ማለት ነው ። ሁሌም ቢሆን መፍትሔ አማራጭ አለው።  በቀል 
ወይም ምሕረት።   
 

በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ምሕረትን ከባድ የሚያደርገው ሁኔታ 
በዳዮችና ወንጀለኞች ይቅርታ ሊጠይቁ ቀርቶ ሰለባቸውን ሊወነጅሉ 
መነሳታቸው ነው ። ያጠፋነው ይህ ነው በማለት ፈንታ ለጥያቄ 
የሚቀርብባቸውን ሕይወታቸውን ቀባብተውና ኣሳምረው 
የሚያቀርቡም አሉ ። ሁሉም ትክክል ነበርን፤ ቅንጣት ስህተት 
አልፈጸምንም፤ ያጠፉት ሌሎች ናቸው ባይ ነው። ከስህተት መማር 
አይቻልም፣  ስህተት ፈጸምን ባይ ግለሰብም ቡድንም የለምና ። 
ባለው ወረበላ አገዛዝ ሁሉንም ጥፋት መጫኑ ቀላል ነው ። አረመኔ 
ነውና መከሰስ ሲያንሰው ነው ። ግን ትግላችንን ወደፊት ማስጓዝ 
ካልን ደግሞ ማተኮር ያለብን ድክመትና ስህተት ውስጣዊው ላይ 
ነው ። ይህ ደግሞ ባሳለፍነው ተመክሮ ካየነው ከባድ ግዳጅ ነው ። 
ወደ ውስጥ ማየቱ አይንን  ያማል፤ ይጎረብጣል፤ ከባድም ነው ። ግን 
ግዳጅ ነው ። የራሳችንን ድክመት ስናይና ስንገነዘብ ለእርምት 
ትልቁን እርምጃ እንወስዳለን ። ዛሬ በተቃዋሚ ነን ባዮች ጎራ 
ያለውን ውስጣዊ ድክመት እስቲ ለማጤን እንነሳ ። ወያኔ ከፈጠረው 
ውጪ ማለት ነው ። ይህን መገንዘብና ማረም ማስተካከል ለምን 
አቃተን? ለዚህ መልስ መፈለጉ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው ። 
በቅድሚያ ድክመትን መርምሮ ማወቅ ተገቢ ይሆናል ። ቢጎረብጥም 
ማውቅ፤ መቀበሉና ለማረም መነሳት ማለት ነው ። ለጥቆም 
ስህተትን ማመንና ለማረምም ቆርጦ መነሳትንም ይጠይቃል ። 
መደበቁ ጉዳትን ያስከትላል ። ስለዚህም በፖለቲካው መስክ  
ድክመትና ስህተት ሳይደበቅ ታውቆ ከታረመ ወደ ድል የሚደረገው 
ትግል ጉዞው ቀላል ይሆናል ። ይህ ግን ሲያወሱትና ሲጽፉት ቀላል 
ይሁን እንጂ በተግባር ማወሉ ግን ከባድ ሆኖ ተገኝቷል። አጠፋሁ 
ክልኩ ያጥፋኝ የተባለ ይመስል ግለስቦችም ሆኑ ድርጅቶች አጠፋን 
ከሚሉ ቢጠፉ ይሻላል ብለው የመረጡ ይመስላል ። የፈጠራ ታሪክ 
የሚከተበውም ለዚህ ነው--ሃጣአኖች ጻድቃን የሚሆኑበት ። 
ስህተት አልታወቅ እስከተባለ ድረስ ደግሞ መደገሙ የማይቀር ነው 
። ወንጀል የፈጸመ ደግሞ አጠፋሁ ማሩኝ እስካላለ ደረስ ደግሞ 
ወንጀሉን መድገሙ አይቀሬ ነው ። ከቀጣይ ትግል አንጻር ግን ምን 
ማድረግ አለብን፤ ወደፊት እንዴት መጓዝስ እንችላለን ስንል 
ያለፈውን ተመክሮ መገመግም፤ ያጠፋነውን ማጤን፤ የእርምት 
መንገድንም መፈለግ የግድ ይሆናል። ወደ ውድቀት የሚመራን 
መንገድ ዳግም መከተል አያዋጣም ። 
 
እንጨት ካልነፈጉት እሳት አይጠፋም ተብሏል ። ትግሉ  
የሚያቃጥል እሳት ይሆን ዘንድ  እንጨት ያስፈልገዋል። ትግልና 
ለመስዋዕትነት ዝግጁ የሆነ ዜጋ ማለት ነው ። ካለፈው ተመክሮው 
ተምሮ ስህተትን  ላለመድገም የወሰነ ቆራጥ ዜጋ ። ስለ ትግል 
ማውሳቱና ማውራቱ ፍሬ የለውም--በተጨባጭ፡ትግል ካልታጀበ ፡፡ 
ማን ያውራ የታገለ ነው ሃቁ ። ድርጅቶችና በፖለቲካው ሚና አለን 
የሚሉ ግለሰቦችም ቢሆኑ ሚናቸውና ሰልፋቸውን ለሕዝብ ግልጽ 
ማድረግ አለባቸው። ቢሆንና ቢቻል ደግሞ ስህተትና ድክመትን 
ሳይደብቁ አርመውና ተስተከካለው ወደፊት በትግሉ ሊጓዙ ዝግጁ 
መሆን ይጠበቅባቸዋል። 
 
 

ለሰብአዊ መበት መጠበቅ የቆመ ሰውም ሆነ ድርጅት 
የሚከበረውና የሚመሰገነውበሥራው እንጂ በሥሙ 

አይደለም ! 
ከፍኖተ ኢ ሕ አፓ ሬዲዮ የወሰደ 

ሰብአዊ መብት የሰው ልጅ ሰው ሆኖ በመፈጠሩ ብቻ የተለገሰውና 
የተጎናፀፈው መብት ሲሆን በአለም አቀፍ ለሚገኙ የሰው ፍጡሮች 
ሁሉ በእኩልነት ግላጋሎት እንዲሰጥ የሚጠይቅ በመሆኑ አለም 
አቀፋዊነት ጠባይን የተላበሰ ነው። የሰብአዊ መብት የተለያዩ 
አካሎቹ እርስ በርስ የሚያያዙ፤ የሚደጋገፉና በአንድነት ተዋህደው 
የሚገኙ ናቸው። በዚሁ አንድነታቸውና አጠቃላይነታቸውም 
የሚያነጣጥሩት የማንኛውንም ሰው ክቡርነቱና ነፃነቱ እንዲከበር 
ነው። 
 

ሰብአዊ መብቶች በሞራል/ግብረገብ፤ በፖለቲካና በሕግ ውስጥ 
የሚታቀፉ ናቸው። የሰብአዊ መብት ማጠየቂያው የሞራል ውስጣዊ 
ይዘቱና ግንዛቤው ሲሆን በፖለቲካ ወሳኔ ተቀባይነት ሲያገኙ ደግሞ 
ሕጋዊነትና ይሁንታነትን የሚላበሱ ናቸው። ይህ ሕጋዊ እውቅናቸው 
የሚመሰረተው በራሱ በሰው ፍጡር በመሆኑም በዘመናዊ 
የመንግሥት አስተዳደር፤ በአለም አቀፋ ስምምነትና እንዲሁም 
በመሰረታዊ መብት አማካኝነት በየሀገራቱ በተደነገጉት ሕገ 
መንግሥት ውስጥ ተካተው ለማንኛውም ዜጋ ጠቀሜታ 
እንዲያገለገሉ የሚደረጉ ናቸው።  ይህም የሚያመላክተው የመብቱ 
ዋና ተሸካሚ ግለሰብ፤ መሰረቱም እሱ ብቻ መሆኑን የሚያረጋግጥ 
ነው።  

ለዚህም ነው ማንኛውም መንግሥት በተለይም 
መሰረታዊ የሆኑ የዴሞክራሲ እሴቶችን እቀበላለሁ 
ለሚል ለሰብአዊ መብቶች እውቅና እንዲሰጥና ዋስትና 
አግኝተውም የመንግስት የቀን ተቀን ተግባሮቹ በነዚሁ 
መብቶች ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ ተበክሮ 
የሚጠየቀው። ይህም ሲባል አለምክንያት አይደለም። 
 
ሰብአዊ መብቶች ዜጎች በነፃነት፤ በእኩልነትና 
በክቡርነት ለመኖር መሰረት የሚጥሉ በመሆናቸው 
ነው። ሰብአዊ መብቶች ማንኛውም ዜጋ በፖለቲካው፤ 
በኤኮኖሚውና በማሕብራዊ የኑሮ ሂደት ውስጥ 
ተካፋይ እንዲሆን፤ የራሱን የኑሮ ዘዴ፤ ባሕሉን፤ 
ኃይማኖቱን በነፃና በፍላጎቱ ተመስርቶ ለመምረጥ 
የሚያስችሉት ናቸው።  ለዚህም ነው የሰብአዊ መብት 
አንቀፆች በሞላ ማለት ይቻላል „ማንኛውም ግለሰብ 
ይህ መብት አለው…“ በሚል ሀረግ የሚጀምሩትና 
ውስጣዊ ይዘታቸውንም ግልፅ የሚያደርጉት። ምንም 
እንኳ ልዩ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች በተወሰኑ 
ክፍሎች ለምሳሌ ሴቶች፤ ሕፃናትና ሌሎችም ላይ 
ትኩረት የሚሰጥ ቢሆንም ይህ መብት ሁሌም የነዚሁ 
የሕብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ስለሚገኙት ግለሰቦች 
ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። ሰብአዊ መብት የማይገሰስ 
በመሆኑም ማንኛውም ግለሰብ በራሱ ሙሉ 
ሥምምነትም ቢሆን ይህን መብት ማንም ሊገፈፍው 
አይቻልም። ከዚች አለም በሞት ሲለይ እንኳ በከበሬታ 
ለመኖር እንደተቻለው ሁሉ ቀሪው አካላቱም በክብር 
የቀብር ሥነ ሥርአቱ እንዲፈፀምለት የሰብአዊ መብቱ 
መከበርና መረጋገጥ ለዚህ ዋስትና የሚሰጠው 
ይሆናል። 
 
ሰብአዊ መብት አንድ በተወሰነ የታሪክ ወቅት 
በሥልጣን ላይ የተቆናጠጠ ቡድንን መልካም 
አስተዳደር ለመመስረቱም ሆነ አስተዳድረዋለሁ 
የሚለውን ሕዝብ በሰብአዊ መብቶች እሴቶቹ ላይ 
ተመስርቶና ዋስትናም ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ መሆኑ 
አለመሆኑ ለመፍረድ በመመዘኛነት የሚያገለግሉ 
ናቸው። አንድ ሕብረተሰብ ታላቅነቱ የሚመዘነው 
ለአባላቱ በሚሰጠው ከፍተኛ ግምት ሲሆን መሰረቱም 
ለሰብአዊ መብቶች መጠበቅና መረጋገጥ በሚያሳየው 
ቁርጠኝነት ለመሆኑ በተደጋጋሚ የሚገለፅ ነው። 
ታዲያ እይታችንን ወደ ሀገራችን ስናደርግ ሕዝባችን 
ለሚወዳት ሀገሩ ሉአላዊነትና ነጻነት ከፍተኛ ተጋድሎና 
መስዋዕት ቢከፍልም መሰረታዊ የሆኑ ዴሞክራሲያዊና 
ሰብአዊ መብቶቹ አልተከበሩለትም። ፍላጎቶቹ ከቁም 
ነገር አልተቆጠሩለትም። ጥቅሙን ለማስከበርና 
ደህንነቱን ለማስከበር የሚያስችለው መድረክ አሁንም 
ድረስ አላገኘም። በሥሙ የሚነግዱ እንጂ እየደረሰበት 
ካለው በደልና ሰቆቃ እንዲገላገል መሰረት የሚሆኑትን 
መብቶቹን አያከብሩለትም። 
 

ያለፉትን ክ40 እስከ 50 ያሉትን አመታት ለጊዜው 
ትተን ያለፉትን 23 አመታት ብቻ በባዕድ ድጋፍ 
ከሕዝብ ጫንቃ ላይ ተቆናጦ ያለውን የወያኔ አገዛዝ 
ጠጋ ብለን ብንመለከት በሁሉም መስክና በሁሉም ቦታ 
የሕዝባችን መብት በመረገጥ ላይ እንደሆነ በገሃድ 
የሚታይ ነው። በአርሶ አደሩ ላይ እየደረሰ ካለው 
አሰቃቂ በደል ባሻገር በአሁኑ ወቅት ደግሞ መሬቱ 
ለባዕዳን በርካሽ እየተሸጠበትና ባዕድ በዝባዥ 
እየተሰየመበት ይኸው ስቃዩ ይበልጥ ተባብሶበት 
ይገኛል። የግብርና መሬት ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ 
መሰረትና ብዙሃኑ ሕዝብም  የሚተዳደርበት ሁኖ ሳለ 
የእርሻ መሬቶች ለውጪ መንግስታትና ግለሰቦች 
መቸብቸብ ኢትዮጵያውያንን ዛሬ መሬት አልባ ነገ 
ደግሞ አገር አልባ  የሚያደርግ እንደሆነ ከበርካታ 
ሀገሮች ተመክሮ የሚታወቅ ነው። 

 
 የሰራተኛው ሕዝብ መብትም እንዲሁ ተሸርሽሯል። 
የብሔረሰብ ጭቆናና ጥላቻ ተፋፍሞ  በሕዝብ ላይ 
በጅምላ በደል እየተፈፀመ ነው። የአማራ ብሔር 
ተወላጅ የሆኑትን በማስገደድ ንብረት ካፈረቡትና 
ልጆች ከወለዱበት አካባቢ  ውጡልኝን ብቻ ሳይሆን 
ግድያና የመብት ጥሰት የተቀላቀለበት እርምጃ በአገዛዙ 
እየተወሰደ ያለው እርምጃ የጤና እንዳልሆነም 
የሚታወቅ ነው።   በጦር ሰራዊቱም ቢሆን አፈናና 
በደሉ እንዲሁም አድሎ የተሞላበት አሰራር ከካምፑ 
በር ላይ የቆመ አይደለም። 

ወደ ገጽ 7 ዞሯል  

ገጽ 6                 ኢትዮጵያ                                                መጋቢት/ሚያዚያ  2006 

 

 

 



ገጽ  7                      ኢትዮጵያ                     መጋቢት/ሚያዚያ 2006 

ከገጽ 6 የዞረ 
በኤኮኖሚው መስክም የአገዛዙ ጭፍን ብዝበዛ 
ብዙዎቹን ለኪሳራ ዳርጎ በርካታዎችን ለመንገድ 
ተዳዳሪነት መዳረጉ ለኤኮኖሚ ማደግ በምሳሌነት 
እየተጠቀሱ ከሚገኙት ግንቦች ጀርባና በየስርቻው 
ለመኖር የተገደዱትን ቤተሰቦች ከነሎጋ ልጆቻቸው ጋር 
ማየቱ ብቻ ምስክር ነው። ለአገዛዙ የፖለቲካ ድርጅት 
አባል መሆንን ያልተቀበሉ ታታሪ ዜጎች ከሥራ 
እየተፈናቀሉና ለሥራ አጥነት እየተዳረጉ ናቸው። 
ነፃነታቸውን አስከብረው በንግድ ሥራ ለመሰማራት 
የጣሩ በርካታ ዜጎቻችን በተለያዩ ዘዴዎች ከጥቅም 
ውጪ እንዲሆኑ የተደረጉት ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መጨመሩ ብቻ ሳይሆን ከናካቴውም ከመድረክ 
ለመገለል ተገደዋል። 
 
በነፃነት ለመንቀሳቀስ የጣሩ ሕዝባዊ ድርጅቶችን 
አፍርሷል። አባላቶቹን በትኗል። ለስደት፤ እስርና ለሞት 
ዳርጓቸዋል። የቻለውን አስፈራርቶም ቢሆን የአገዛዙ 
ተለጣፊ፤ ውሳኔ ተቀባይና የፈፃሚነት ሚና ሰጥቷቸዋል። 
በሱ መስመርና ትዕዛዝ መንቀሳቀስ ያልፈለጉ የፖለቲካ 
ድርጅቶችን ሰርጎ በመግባት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ 
የማፈኛ ሕጎች አዳክሞ ከጥቅም ውጭ አድርጓቸዋል። 
የነፃው ፕሬስ አባላትም ቢሆን በ“ልማታዊ ጋዜጠኝነት“  
አለበለዚያም አንድ ለአምስት የመሰለያ ተቋም ቆልፎ 
በመያዝ እንዳይፈናፈኑ አድርጎ ያሰቃያል። ለእስርና 
ስደት ዳርጓቸዋል። ሕዝብ የራሱን ፍርድ ለመስጠት 
እንዳይችል ነፃ ፕሬስ በባትሪ ተፈልጎ አይገኝም። 
አስተማሪዎች ተማሪዎቻቸውን፤ ተማሪዎቹም 
በበኩላቸው አስተማሪዎቻቸውን እንዲሰልሉ በማድረግ 
የትምህርት ተቋም የእውቀት መገኛ ሳይሆን የአገዛዙ 
ደጋፊ መፈልፈያ እንዲሆን ተደርጓል። የአገዛዙን በደልና 
የመብት ጥሰት ለመሸሽ ሲባል በየአቅጣጫው 
የሚካሄደው ስደት ከውርደት ጋር ይበልጡኑ የመብት 
ማጫ ዘዴ ከሆነ አመታት አልፈዋል። 
 
በሀገራችን የኑሮ ውድነት ከእለት እለት እየከፋ የድሃውን 
ህዝብ ጉስቁልና እያበዛ እንደሆነ ነጋሪ የሚያስፈልግ 
ጉዳይ እንዳለሆነ አገዛዙም ራሱ በገሃድ የሚናገረው 
ነው።፡  ድህነት፡ ስራ ኣጥነት፡ የፍትህ እጦት፡ ዝርፊያና 
በስልጣን መባለግ እንዲሁም ሙስና ባንሰራፋባት 
ምድር፤ ኣቅመ ቢሱ ህዝብ ብሶቱን የሚወጣበት መንገድ 
ተደንቅሮበታል። በሮቹ ተቀርቅረውበታል። በሀገር 
ልማት ስም ከየአቅጣጫው የሚሰበሰበው የብድር መአት 
በአሁኑ ባለንበት የትውልድ ዘመን ቀርቶ በቀጣዩ 
ትውልድና የነሱ ወራሽ ልጆቻቸው ጊዜም ተከፍሎ 
የማያልቅ ለመሆኑ ነቢይነትን አይጠይቅም። 
እንዲያውም በግልፅና በማያሻማ አኳኋን ለመግለፅ 
የሚቻለው በብድር ተገኘ የሚባለው ገንዘብ  ግማሹ ወደ 
መጣበት ሀገር ተመልሶ በሌቦቹ ባለስልጣናት ስም 
በተከፈቱ የባንክ ሂሳቦች ገቢ ተደርጎ ሁኔታው እስክፈቀደ 
ድረስ መንደላቀቂያ ካልሆነም የሚፈራው ቀውጢ ሰአት 
ሲመጣና ከሀገር ለመሸሽ እድሉ የሚገኝ እስከሚሆን 
ድረስ  ተቀምጦ የባዕድ ሀገርን ኤኮኖሚ ለማዳበር 
አስተዋፅዖ እያበረከተ ይገኛል። ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ 
መሰረትዋና አብዛኛው ህዝቡዋ የሚተዳደርበት ግብርና 
ሁኖ ሳለ የእርሻ መሬቶች ለውጪ መንግስታትና 
ግለሰቦች እየተቸበቸቡ ነው። ይህ ደግሞ 
ኢትዮጵያውያንን ዛሬ መሬት አልባ ነገ ደግሞ አገር አልባ  
የሚያደርጋቸው ለመሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። 
 
መልካም አስተዳደር የሚባለው ደብዛው በመጥፋቱ ሕግ 
አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚና አስፈጻሚው አካል አንዱ 
ሌላውን እየተቆጣጠሩና እየተናበቡ የሚሄዱ ሳይሆን 
በአስፈፃሚው አካል ውስጥ በተሰገሰጉ ጥቂት ምርጥ 
ግለሰቦች መዳፍ ሥር የወደቀና የነሱ ፍፁም ትዕዛዝ 
ፈፃሚና አክባሪ ሆነው ያሉ ናቸው። እንደ ሰብዓዊ 
መብት ኮሚሽን፣ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ምርጫ ቦርድና 
የሕዝብ ምክር ቤት ተብዬዎች በአንድ ድርጅት አባላት 
የተሞሉ በመሆናቸው የመድበለ ዴሞክራሲ እሴት 
በአገዛዙ ጫማ ተደፍጥጦ ያለበት ነው፡፡ 

 
በኛም ሆን የኛ አይነት አስተሳሰብ በሚያቀነቅኑ ሀገር 
ወዳድ ዜጎቻችን ተደጋግሞ እንደተገለፀው ዲሞክራሲያዊ 
ሥርዓት የሚለካው  የዜጎችን ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶች በማክበርና በማስከበር ተብሎ በወያኔም 
ጭምር ቢነገርም፤ ሕገ አገዛዛችን ውስጥ ተካቷል 
እየተባለ ቢለፈፍም ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ካልሆነ 
በስተቀር የተፃፈበትን ወረቅት ያህል እንኳ ክብደት 

የሌለው ነው፡፡ በመላ አገሪቱ በነፃነት ከመዘዋወርና ሀብት 
ከማፍራት ጀምሮ፣ ሐሳብን ያለገደብ በነፃነት የመግለጽ፣ 
የመደራጀት፣ የመቃወምና የመደገፍ ብሎም የመምረጥና 
የመመረጥ መብት ድረስ ዜጎች ጥቅማቸውን ለማስከበር 
የሚችሉበት ሁኔታ ጨርሶውኑ የለም።  

 
እነዚሁ ሁሉ የዴሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን 
ሳይታክቱ በመቃወም እያጋለጡ በመታገል ላይ ከሚገኙት 
የሰብአዊ መብት መጠበቅ ተከራካሪ ከሆኑ ውስጥ 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ አንዱ 
ሲሆን ይኸው በመጋቢት ወር 19ኛ አመቱን አስቆጥሯል። 
ወገንተኝነት ሳያጠቃው ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ 
ሲልም ጩኸቱን አሁንም ድረስ እያሰማ ለመገኘቱ 
የሚያወጣቸው መግለጫዎቹ የሚመሰክሩለት ናቸው።  
የደርግና የወያኔ ባለሥልጣናት ሳይቀሩ አለፍርድ 
ለአመታት ሲታሰሩ የሂደቱን አግባብነት ከጥያቄ 
በማስገባት ከመብት መከበር ጋርም በማያያዝ 
መታሰራቸውን ተቃውሞ ሕጋዊ ፍርድ የሚያገኙበት 
ሁናቴ እንዲመቻች አበክሮ ጠይቋል። ከ1983 ዓ.ም. 
ጀምሮ በወያኔ እጅ ወድቀው ደብዛቸው የጠፋውን የኢሕ 
አፓ መሪዎቹንና አባሎቹን ሥም እየጠቀሰ የት ደረሱ ስል 
መቆየቱም የሚታወቅ ነው። ዛሬም ቢሆን የነዚህና 
የሌሎችም ዜጎች ሰቆቃና ስየል ቀጣይ መሆኑን፤ የቅርብ 
ዘመዶቻቸው እንባ ገና አለመታበሱን በማስታወስ 
በርካታዎች አሁንም ለፍርድ ቤት ተብዬዎች እንኳ ሳይበቁ 
በየእስር ቤቱ መጠበሳቸውን ያለመታከት እያጋለጠ 
ይገኛል። 
 
ይህ የሰብአዊ መብት መጠበቅ ተከራካሪ የሆነ ድርጅት 
ለሰብአዊ መብት ሲታገሉ የወደቁት እንዲዘከሩ፤ ለእስር 
የተዳረጉ እንዲታደጉ፤ የእስረኛ ቤተሰቦችን እንዲታገዙ 
ተይዘው ደብዛቸው የጠፋውን እስረኞች እንዲታወሱ 
ለሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ሳይታክት በጋራ 
እንዲጮህላቸው አቤቱታውን በተከታታይ እያቀረበ 
የሚገኝ ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት በቅርቡ 19 አመቱን 
በማክበር „19 አመት የኢ. ፖ. እ. አ. ኮሚቴ የሚመሰገን 
ትግል ሲታወስ“ በተሰኘ  ርዕስ ሰፋ ያለ መግለጫ 
አውጥቷል። በርግጥም  የሚመስገንበት ድርጊት ያለው 
ታሪክ ለመሆኑ ድረ ገጹን መጎብኘቱ ብቻ በቂ ነው። 
 
ድርጅቱ በመግለጫው እንደጠቀሰው  
መጋቢት 1987 (ማርች 1995) ዓመተ ምህረትን  
በሕሊናችን ወደኋላ መለስ ብለን ስንቃኝ ኢትዮጵያ 
በትምክህተኛ፤ ጎጠኛና አምባገነን አገዛዝ ሥር በመማቀቅ 
ላይ የነበረች በመሆኗ ወቅቱ ጨለማዊና አስቸጋሪ ነበር 
ሲል በመጠቆም 
 የበርካታ የሕሊና እስረኞች እጣ ችላ የተባለበት፤ 

 -የሰማዕታቱ ጉዳይማ ጨርሶ የተረሳበት፤ 
 የብሔር ጭቆናና የዘር ማፅዳት ተግባር የቀድሞ 

የደርግ አገዛዝ ርዝራዦችን ለመታገል የሚል ሽፋን 
የተሰጠበትን በመጥቀስ የቀድሞ የአልባኒያ ጨቋኙን 
ኤንቨር ሆጃን አዳናቂ የነበረው የወያኔ አምባገነን 
አገዛዝ የዴሞክራት ካባ እንዲላበስ መደረጉንና 
ሁኔታው በጣም የጭንቀት ድባብ የሰፈነበት 
እንደነበር ከገለፀ በኋላ 

እየተካሄደ ባለውና ለሰብአዊ መብት መጠበቅ 
የሚንቀሳቀሱ ሀገር በቀሎችም ሆነ የባዕዳን ድርጅቶች 
የበርካታ የሕሊና እስረኞች እጣ ፈንታን አስመልክቶ 
ቸልታን በመምረጣቸው የተነሳ ድምጽ ለተነፈጋቸው 
ድምፅ በመሆንና በወያኔ አገዛዝ እየተደረጉ ያሉ 
ማናቸውንም የመብት ጥሰቶችን ለማጋለጥ ሲል 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ (ኢ. ፖ. 
እ. አ. ኮ) እንዲቋቋም ምክንያት እንደሆነው ይፋ 
አድርጓል። በማያያዝም 

 

የኢ. ፖ. እ. አ. ኮሚቴ የተመሰረተው በመጋቢት 1995 

ዓ.ም. መሆኑን በመጠቆም እስካሁን ድረስ ያለማቋረጥ 
ተልዕኮው የሆነውን፤ 

 በሕሊና እስረኞች ላይ እየደረሱ ያሉትን አሳዛኝና 
አሰቃቂ ሁናቴዎች፤ 

 ለዘመናዊ ባርነት የተዳረጉ ወጣቶች ሰቆቃ፤ 

 በጋዜጠኞችና በተቃዋሚዎች ላይ የሚደረገውን 
ጭቆና፤ 

 ከ35.000 በላይ የሆኑ የፖለቲካ እስረኞች 
ለዘብጢያ መዳረግ፤ 

 የሕፃናትና የሴቶች መብት መጣስ፤ 

 በ እስረኞች ላይ እየተደረጉ ስላሉት እንግልቶች 
 የዘር ማጥፋትና የጭፍጨፋ ድርጊቶች፤  እነዚህ ሁሉ የአገዛዙ ጠባይ 

መገለጫ የሆኑ ድርጊቶችን ሳይታክት ለሚመለከታቸው ሁሉ ማሳወቁን 
ዘግቧል። አያይዞም 

 
በአዲስ አበባ ተቆናጦ የሚገኘው የወያኔ አገዛዝ 

 በእስልምናና በክርስትና እምነት ተክታይ በሆኑ ዘጎቻችን ላይ ሁከት 
የተጠናወታቸው ድርጊቶችን መፈፀሙን፤ 

 ራሳቸውን ችለው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሕዝባዊ ድርጅቶችን ማፍረሱን፤ 
 በርካታዎችን ለስደት መዳረጉን፤ 

 መልከ ጥፉነቱን የማስቀየር ተግባር ለሚሰሩለት ባዕዳኖችና ደጋፊዎቹ 
በሚሊዮን የሚገመት የአሜሪካን ብር ለነሱ ማባከኑን ከዘረዘረ በኋላ 

 

የኢ. ፖ. እ. አ. ኮሚቴ እነዚህንና ሌሎች የአፈና ድርጊቶቹን ሁሉ በመቃወም 
መታገሉን በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶቹንም በመቃወም ማጋለጡንና ሳይታክት 
የተንቀሳቀሰ መሆኑን በዝርዝር አስረድቷል። 

 
19 አመት በርግጥም አጭር ጊዜያት አይደለም የሚለው የድርጅቱ መግለጫ 
በመቀጠል የኢ. ፖ. እ. አ. ኮሚቴ እስካሁን ድረስ ያሰበውን ተልዕኮ ሊያከናውን 
የቻለው በኢትዮጵያዊኖችና እንዲሁም ለሰብአዊ መብት መከበር በሚንቀሳቀሱ 
ድጋፍና እርዳታ በማስታወስ በተለያዩ ቡድኖችና ከአገዛዙ ጋር ንኪኪነት ባላቸው 
ቡድኖች ደግሞ በግፍ የታሰሩ ዜጎችን ጉዳይ አንስቶ በአስቸኳይ እንዲፈቱ 
በሚጠይቅበት ጊዜ ከአንዳንድ ክፍሎች ሂስና የውርጅብኝ ጥቃት የደረሰበት 
መሆኑን አልደበቀም። እንዲያውም  አንዳንዶች ይህንኑ የተሳሳተ ፈለግ በመከተል 
ደብዛቸው እንዲጠፋ፤ ለእስርና ለእንግልት የተዳረጉትን ድምፅ በመንፈግ የተሰማሩ 
ክፍሎችን መቀላቀላቸው አሳዛኝ ድርጊት መሆኑን በመጥቀስ ሆኖም በጣት 
የሚቆጠሩ ድርጅቶች ደግሞ ሰብአዊነት የጎደለው እስር ቤቶችን ለመጎበኝት 
የተወሰነ ጫና በአገዛዙ ላይ ማድረጋቸውን በመጥቀስ የተደረጉት ሁካታና ጩኸቶች 
ግን ወገንተኛና ለተመረጡ ክፍሎች ብቻ መሆናቸው የሚያሳዝን እንደሆነ ግልፅ 
አድርጓል። በማስከተልም 

የኢ. ፖ. እ. አ. ኮሚቴ እነዚህን ሂደቶች ሁሉ በመቃወም በሁሉም ኢትዮጵያዊያን 
ላይ የሚደረጉ አሳዛኝና አሰቃቂ የሰብአዊ መበት ጥሰቶችን ለማጋለጥ በርካታ 
ጥረቶችን ማድረጉን በመግለጽ ለስደት የተዳረጉ ኢትዮጵያዊያኖችም የወያኔን 
አገዛዝ ምንም እንኳ ወንጀለኛ ድርጊቶቹ የታወቁ ቢሆኑም እንደ አጋራቸው 
እየቆጠሩና ግትርነት ጠባይን በተላበሰ የፖለቲካ ድጋፋቸውን አየለገሱ ያሉ 
መንግሥታት የፖለቲካ ጥገኝነትን የማግኘት መብታቸው እየተነፈጉ መሆናቸውንም 
አጋልጧል። 

 
በመጨረሻም የኢ. ፖ. እ. አ. ኮሚቴ ይህንን የተቀደሰ ተልዕኮዉን ለመቀጠል 
ይቻለው ዘንድ እርዳታ እንዲለገሰው በአክብሮት በመጠየቅ የኮሚቴው መግለጫ 
ተደምድሟል። 

 
 
 

ከገጽ 5 የዞረ 
 
 

የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ ሰማዕት 
ዙር ፰ 

 
ነሐሴ ፲፪ ላይ ተራዉ የሌሎች ሆነ ። ሻለቃ ደስታ መሸሻ (የክብረ መንግሥት 
አስተዳዳሪ ) ፤ የመኢሶን ካድሬ የሆነዉጃርሶ ጎዳናና እነ ሻምበል ባሻ ጌታሁን አቦዬ  
ዐይኖቻቸዉን በነጌሌ ወታደራዊ ካምፕ ሃያ ሰባተኛ ሻለቃ ምድር ቤት ዉስጥ 
ታፍነዉ ወደነበሩት እስረኞች አዞሩ ።    

 
 

ክብር ሞቱ ለሰማዕት/ 

በሳምንት ሁለት ጊዜ -ረቡዕና እሁድ- የሚተላለፉትን የፍኖተ 
ዴሞክራሲን ፕሮግራሞች  www. Finote.org  ያዳምጡ;። 
በየሳምንቱ ቅዳሜ በ2፡00 PM የሚተላለፈውን የፍኖተ 
ኅብረት የኢሕአፓ ድምፅ ፕሮግራም እንዲሁ                በ 
www. Finote.org  ድረ ገጽ ማግኘት የሚቻል ሲሆን 
በተጨማሪ በቀጥታም ሆነ በማንኛቸውም ጊዜ 401-347-0175 
በመደወል ማዳመጥ ይቻላል። 
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ) Ethiopian 

Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)  

 ከገጽ 4 የዞረ 
    
 
በፈቀደው መንገድ ብቻ ለመጓዝ የመረጡ ድርጅቶች ቁጥር መራባት ሌላው አስቸጋሪ የተቃዋሚው ገፅታ ሆኗል። ያሉትን ደርጅቶች አጠናክሮ ከማስኬድ ይልቅ በሃያ አራት ሰዓት 
ውስጥ ሌላ ስም ይዞ ብቅ ማለት ልምድ እየሆነ መጥቷል። ድርጅቶች መብዛታቸው በራሱ ችግር ሆኖ ባይታይም የሚፈጠሩት ድርጅቶች ከነበሩት ጋር አብረው እንዳይሰሩ 
ያደረጋቸው ግልፅ የመርህም ሆነ የስልት ልዩነት አለመታየቱ ነው። እነዚህ በተመሳሳይ አወዛጋቢ ግለሰቦች እንደ በራሪ ወረቀት የሚባዙ ስብስቦች የፖለቲካ ሀ ሁ ለሀገርና ለወገን 
ፍትህ የተዋደቀውን ትውልድ ታሪክ በማጥቆር መሆኑ ደግሞ የህብረትን ጥያቄ የበለጠ እያወሳሰበው እንጂ እያቀለለው አልሄደም።  
 
በእርግጥ በስርዓቱ ተመዝግበን ህጋዊ ሆነን ስለምንሰራ ከፈቃድ ውጭ መንቀሳቀስ አንችልም የሚል መከራከሪያ እንዳለ ቢታወቅም፤ የህግ የበላይነት በሌለበት አገር እንዴት “ህጋዊ” 
ሆኖ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል በራሱ አወዛጋቢ እንደሆነ ቀጥሏል። ለዚህም ነው ተቃዋሚው ክፍል እስካሁን የተጓዘበትን መንገድ መለስ ብሎ መርምሮ ሁኔታው ግድ ከሚለው 
የትግል ዘዴ ጋር ራሱን ማዛመድ መቻል አለበት የሚባለው። ወያኔ በፈቀደው መንገድ እሰከተቆመለት ድረስ ምንም ነገር እንዲቀይር አይገደድም። አንድ ድርጅት፣ ድርጅታዊ 
ይዞታውን፣ ፖሊሲዎቹንና የትግል ስልቱን በየጊዜው እየመረመረ ካልተጓዘና ለዓላማው ስኬት አስፈላጊውን መስዋዕት ለመክፈል ካልደፈረ የፖለቲካ ህልውናው ይጠፋል 
በመጨረሻም ጭራሽ የስርአቱ መናጆ ሆኖ ይቀራል። ሰላማዊ ትግል ትክክለኛ ትርጉሙ ከመሳሪያ አመፅ በመለስ ያሉትን ማንኛውንም የትግል አማራጮች መጠቀም ማለት ነው። 
የአገዛዙን ስስ ብልቶች እየፈለጉ ማዳከምና በዚህ ጉዞም ትግሉ የሚጠይቀውን ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ቆርጦ መነሳት ማለት ነው። የተቃውሞ ሰልፎችን ለማካሄድ 
የአምባገነኑን ስርአት ይሁንታ መጠየቅ የት ቦታ እና መቸ እነደምንቃወመው አውቆ እንዲዘጋጅ ቀጠሮ እንስጠው ከሚል አስቂኝ ትርኢትነት ሌላ ውጤት አልታየበትም። ተቃዋሚ 
ድርጅት ነን እየተባለ በወያኔው የምርጫ ድራማ ላለመሳተፍ መብት እንኳ መቆም ያዳገተበት ጉዞ በእውነት ሊመረመር ይገባል። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ሰላማዊ ትግል ሳይሆን ከንቱ 
አቤቱታ ከመሆን አያልፍም። አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ሌላ ተቃዋሚ ያለበት ጎራ ሌላ ሆነና “በቅሎ አባትህ ማነው ቢሉት አጎቴ ፈረስ ነው “አለ እንደተባለው እየሆነ ነው። አገራችን 
የምትፈልገው ከገባችበት ዘርፈ ብዙ ችግር ሊታደጓት ቆርጠው የተነሱ ዜጎቿን እንጅ ለአሮገው ስርዓት አዲስ አጃቢ መሆን የሚችሉትን አይደለም። 

 
የደቡብ አፍሪካንና የህንድን ተመክሮ ብንመለከት ትግላቸው የቅኝ ገዥዋን የእንግሊዝን ወይም የዘረኛው አፓርታይድን ፈቃድ በማግኘት ላይ የተመሠረተ አልነበረም። “ሰላማዊ” 
የሚል ቃል ስላለበት ብቻ ወደ ልመና/ተማፅኖ ደረጃ ዝቅ አላደረጉትም። የደቡብ አፍሪካ ታጋዮች ሰላማዊ ትግል አልሰራልንም ብለው ዘረኛውን ስርዓት ወደ መማፀን አልሄዱም፤ 
እንዲያውም “የኛም ጣቶች እኮ ቃታ መሳብ ይችላሉ” በማለት ትግሉ ወደሚጠይቀው ደረጃ አሸጋገሩት እንጂ። በቅርቡ አምባገነን አገዛዞችን መተንፈሻ አሳጥቶ ከስልጣን ያባረረው 
የቱኒዚያና የግብፅ እንቅስቃሴ ሰላማዊ ነበር።  
ብዙም ሳንሄድ በሀገራችን እየተካሄደ ካለው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወገኖቻችን እንቅስቃሴ እንኳን ብዙ መማር የሚቻልበት ገንቢ ተመክሮና አጋር የሆነውን እንቀስቃሴ 
መጥቀስ ያቻላል። እንዲሁም በሀገራችን የቅርብ ታሪክ ዝነኛው የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በ1959 ዓ.ም የዓፄው መንግሥት ሰላማዊ ሰልፍን የሚያግድ ህግ ባወጀበት ጊዜ 
ህጉን ራሱን በመቃወም ሰልፍ ወጣ አንጅ ፈቃድ እስኪሰጠው አልጠበቀም። በዚህ መንፈስ የተነሳሳው እንቅስቃሴ ነበር እነደመለኮት ይታይ የነበረውን የዘውድ አገዛዝ ገዝግዞ 
የጣለው። በኋላም ወታደራዊዉን ጁንታ ለእብደት የዳረገው- እስከ 1968 ዓ.ም ድረስ የተካሄደው ሰላማዊ ትግል ነበር። ነገር ግን ሁሉንም የሰላማዊ ትግል ስልቶች የተጠቀመና 
እምቢ! ለአምባገነን መንግስት አንገዛም ያለ ቆራጥ ትግል እንጂ የዘውዱንም ሆነ የደርግን ፈቃድ በመጠየቅ የተካሄደ አልነበረም።  
መሠረታዊና ስር ነቀል ጥያቄዎችን አንግቦ ያልተቋረጡ ሰላማዊ ሰልፎች፣ በሥራ ላይ ከመለገም አስከ ሥራ ማቆም አድማዎች፣ ከተማዎችን በበራሪ ወረቀቶችና አርማዎች 
ማጥለቅለቅ፣ የፀጥታውን ክፍል እመቃ የሚበትኑ ኡኡታዎችን መልቀቅ፣ በተወሰኑ የገዥው ፓርቲ ሸቀጦች ላይ እቀባ ማድረግ እና ማንኛውንም ሰላማዊ የትግል መንገዶችን ሁሉ 
በመጠቀም ነበር። ሰላማዊ ትግል እምቢ አንገዛም እንጂ ህገ ወጡ ስርዓት ሲፈቅድ የምናስኬደው፤ ሲከለክል ደግሞ የምንጥለው ማለት ግን ፍፁም ሊሆን አይችልም።  
ዋናው ነጥብ ድርጅቶች ራሳቸውን በመገምገም ስህተታቸውንና ድክመታቸውን መርምረው መፍትሄ መፈለግ እንዳለበቸው ለመጠቆም ነው። እናት ድርጅታችን አሕአፓ በ1971 ዓ.ም 
ባካሄደው የአመራር (ፖሊት ቢሮንም ይጨምራል) ጉባዔ፤ ቀጥሎም በ1976 ዓ.ም በተካሄደው 2ኛው የጠቅላላ አባላት ጉባዔ (ኮንግረስ) ራሱን በጥልቅ ገምግሞ ድክመቶቹንና 
ስህተቶቹን ይፋ በማድረግ ራሱን ወቅሷል። አያይዞም በመርህ ደረጃ መሪ ፓርቲ ነኝ የሚለውን ሠርዞ ሁሉንም ተቃዋሚ ሃይል የሚያሳትፍ የመደብለ ፓርቲ መተክል ማፅደቁንና 
ለኤርትራ ችግር የፌዴሬሽን መፍትሄ ማቅረቡን ከሌሎች ብዙ ጉዳዮች ሁለቱን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። ይሀ ራስን ትሁት አድርጎ ከስህተቶች መማርና መታረም ነው 
ለተቃዋሚው ጎራ ባዕድ እንደሆነ የቀጠለው።  
ስለሆነም የኢወክንድ መሠረታዊ መልዕክት፤ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ድርጅቶች አካሄዳቸው የዜጎችን አመኔታ ወደሚያስገኝ፣ የትግል ወኔን ወደሚያነሳሳና ለመሠረታዊ ለውጥ አቅጣጫ 
ሰጭ እንዲሆን በወንጀለኛው ወያኔ በጎ ፍቃድ ላይ ከመንጠላጠል ይልቅ በራስ ተነሳስቶ ሰላማዊ ትግሉን ማጧጧፍ ፍሬ ያስገኛል በሚል ምክር መለገስ ነዉ። አለዚያ ምንም አይነት 
ህግ የማይገዛውን ዘረኛ ስርዓት በህግ እንደሚዳኝ የሃሰት ሽፋን መስጠት መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። 
 
ለሃያ ሶስት ዓመታት ተመሳሳይ ሽንፈት ካበቃን አዙሪት እንዴት እንወጣለን ብሎ እንደመጠየቅ አዲስ ስም ይዞ ያንኑ ማስቀጠል ውጤት አያመጣም። በተመሳሳይ ብልሹ አሠራር 
አዲስ ውጤት እንደማይገኝ ለመረዳት የባከነው ዘመንና በብሄራዊ ህልውና ላይ የደረሰው ጉዳት ከዚህ መለስ ነው የሚባል አይደለም። በ1997 ዓም. ብዙሃኑ የተጋዙበት የምርጫው 
ህግ ይሻሻል ጥያቄስ የት ደረሰ ለማለትም ሆነ ድሉ የተነጠቀበትን ሁኔታ ለመመርመር ካለመቻሉም በላይ በወቅቱ ጎጂ ሚና የተጫወቱ ክፍሎች እሰከዛሬ ድረስ መለስ ብለው 
ራሳቸውን ለመገምገምና ስህተት ሰርተናል ለማለት ቅንነቱ እንደራቃቸው ቀጥለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆቹን የአዞ እንባ ከሚያነቡለት ለይቶ የሚያውቅ መሆኑን 
ደግሞ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ይህን ስንል ግን በነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ብዙ ሀገር ወዳድ ዓባላት እንዳሉና የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ እንደሆነ በመዘንጋት አይደለም።  
ኢወክንድ በትግል ብዙ መማር ያለበት የወጣቶች ድርጅት መሆኑን ብንረዳም የእናት ድርጅቱ ኢሕአፓን አንጋፋ ተመክሮ መሠረት ያደረገና የጀግኖቹን የነ ኢሕአወሊን ቆራጥ መንፈስ የወረሰ በመሆኑ 
ተቃዋሚው ክፍል ቆም ብሎ አቋሙን እንዲመረምር፣ አቅጣጫ ለማሳት የተቀላቀሉትን ከወዲሁ እንዲለይና ብሎም ትግል ምንን እንደሚጠይቅ ደፍሮ ቢጠቁም በሁሉን አውቃለሁነት የሚያስፈርጀው 
አይሆንም። የነገውን ጉዞ የተስተካከለ ፤-ትግላችንን የሠመረ ለማድረግና ሀገር አድን ትግሉን ወደ ድል ለመምራት ወደ ትናንት መለስ ብለን ሂደታችንን በሚገባ በመመርመር ስህተታችንን ለመንቀስ -
እንዳንደግመውም መማር ያስፈልገናል። ይህ ሲሆን ብቻ ነው የተቃዋሚው ጎራ የአገሪቱን  ዜጎች እምነት ሊያተርፍና ከአለበት የፖለቲካ የሞራል ቀውስ ወጥቶ አይነተኛ ሕዝባዊ ኃይል በመሆን 
ትግሉን በአስተማማኝ ደረጃ መመራት የሚችለው ብሎ ኢወክንድ ያምናል። 
በመጨረሻም በግልም ሆነ የተለያዩ ስብስቦችን ተቀላቅለው በአገር ውስጥና በውጭ እየተደረጉ ባሉ እንቅስቃሴዎች ለወገን ነፃነትና ፍትህ የሚቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ላሉ ሀገር ወዳድ ወገኖቻችን 
አድናቆታችንና ወገናዊነታችንን እየገለፅን፣ በዚህ ተጋድሏቸው ኢወክንድ አብሮ ለመስራት ምንጊዜም ዝግጁ እንደሆነ መግለፅ እንወዳለን።  
ለሀገር አድን ትግል ተባብረን እንነሳ!  

Orion Zemene 

Villa Fresh Italian Kitchen  

611 Grat Mall DR. FC 11 

Milpitas CA  95035 

Work 408-946– 8382  

Cell 415 –845-7000 

Email– Villafikmilpitas@yahoo.com 

 

 

 


