
ጥንት
ልዩ 
የAቸ
Aይሆ
ለዓለ
ገዢዎ
የክብ
ባከበ
ዓመ
23፣ 
ጉዳይ
ያስመ
Aይበ
ታላቅ
  
ከ18
በተካ
ባተኮ
ኮንፈ
ጠብ
በክብ
ቅኝ 
Aፍሪ
ያልተ
በለስ
ከEን
Iት
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114ኛው

ትም ሆነ ዛሬ
ወር ነው።

ቸናፊነት ወ
ሆንም። በተ
ለም ጥቁር 
ዎች መዳፍ
ብራቸው ቀን
በርን ቁጥር
ት ማሰባችን
1988 ዓ

ይ ዋዛ 
መሰከሩበትና
በገሬነታቸው
ቅና ክቡር ቀ

82 Eስከ 
ካሄደውና A
ኮረው የወቅ
ፈረንስ ላይ
ቃ  ለረጅም
ብር የኖረችው
ግዛት ትሆ

ሪካን በቅኝ
ተሳካላቸው 
ስ ቀንቷቸ
ንግሊዝ ወ
ትዮጵያ በጣል
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ው የAድዋ
ተከበረ

 
ሬ የካቲት 
። የካቲት የ
ር ነው ቢባ
ተለይም ደግ
ህዝብና በ

ፍ ስር ይሰቃ
ን የሆነውን 
ር ዘላለማዊ
ን የግድ ነው
/ም Iትዮ

ፈዛዛ 
ና ለነጭ 
ውን በተ
ቀን ነው።  

1885 E. 
Aፍሪካን በመ
ቅቱ Aውሮጳ
 ነበር ከዚ
ም ዓመታት 
ው ሃገራችን
ሆን ዘንድ 
ኝ ገዢነት 
ጀርመንና 
ቸው ከነ
ወደኋላ ቀር
ልያን Eንድ
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ዋ ድል በ
ረ። 

ለIትዮጵያ
የድል የመ
ባል ከቶውን
ግሞ ይህንን 
በዘመኑ ለነበ
ቃዩ ለነበሩ ወ

የAድዋን 
ዊነቱን ከዓ
ው። በርግጥ
ዮጵያውያን 

Eንደሌለ
ወራሪ 

ግባር ያ

A. A. በር
መቀራመት 
ጳውያን ቅኝ
ዚያ በፊት 
Eስከ 1884

ን Iትዮጵያ
የተወሰነው
የመቀራመ
ጣልያን ቀ

ነበሩት ከ
ርተው ነበ
ትወረር የተ

በዓል 

ያውያን ሁሉ
ስዋEትነትና
ንም ማጋነን
ለህዝባችን፣
በሩና በቅኝ
ወገኖች ሁሉ
ድል በዓል

ዓመት ወደ
ጥም የካቲት
በሃገራቸው

ለ በውል
ሃይልም

ያረጋገጡበት

ርሊን ከተማ
ጉዳይ ላይ
ኝ ገዢዎች
 ነጻነቷን

4 በነጻነትና
ን የጣልያን

ው። በወቅቱ
መቱ Eድል
ቀደም ሲል
ከፈረንሳይና
በርና ነው
ተፈረደባት።

ሉ 
ና 
ን 
፣ 
ኝ 
ሉ 
ል 
ደ 
ት 
ው 
ል 
ም 
ት 

ማ 
ይ 
ች 
ን 
ና 
ን 
ቱ 
ል 
ል 
ና 
ው 

  
በጊዜ
የነበ
Iት
ሳይሆ
የI
በኮን
ከዚያ
ሕዝ
ሃላፊ
Aገዛ
በሆኑ
ሹማ
  
በታ
ተደ
ገዢ
ከAሥ
ለመ
  
Aው
ለረጅ
መሳ
በመ
የተከ
በማ
ጥንካ
ለባን
ዘንግ
ሳይሆ
ወረራ

ዜው በAፍ
በሯቸው ፈ
ትዮጵያን የ
ሆን ከIት
ኮኖሚ ጥቅ
ንፈረንሱ ላ
ያ በሁዋላ 
ዝብ የመጨፍ
ፊነት በጨካ
ዛዝ ቁንጮ
ኑት የጣልያ
ማምንት Eጅ

ሪክ ተመ
ጋግሞ Eንደ

ዢ ሃይል በ
ሥራ ሰባት

መጀመሪያ ጊ

ውሮፓውያን 
ጅም ዓመታ
ሳሪያ EስከA
መላክ ቅኝ ተ
ከሰቱ የታሪ
ስገባት Eን
ካሬና የI
ንዲራው ያ
ግተውት ነ
ሆን ቀረ 
ራ በፊትም 

ፍሪካ ሰፊ 
ፈረንሳይና 
የግዛቶቿ 
ትዮጵያ የ
ቅም ሙሉ 
ይ ፍርደ-ገ
ነበር ያለ

ፍጨፉና በ
ካኞቹ የወቅቱ

ጮዎች፣ የነዚ
ያን ሰራዊት
ጅ የወደቀው

መራማሪዎች
ደተጠቀሰው 
ዘመናዊ መ
ት ሺህ 
ዜ ወደ Iት

ቅኝ ገዢ
ታት የቆየችው
Aፍንጫው የ
ገዢ ለማድረ
ሪክ Aጋጣሚ
ጂ የወቅቱን
Iትዮጵያን 
ያለውን ቀ
ነበር። E
Eንጂ ከ18
የውጭ ወራ

P

የቅኝ ግዛ
Eንግሊዝ

Aካል ማድ
የሚገኘው 
ባለቤት E

ገምድላዊ ብ
ለርህራሄ የ
ሃይል የመ
ቱ የጣልያን
ዚሁ ዓላማ
ት ጄነራሎች
።  

ች ስራዎች
የወቅቱ የጣ

መሳሪያ  የ
በላይ የጦ
ትዮጵያ Aዘመ

ዢዎች ነጻነቷ
ውን ሃገራች
የታጠቀ የጣ
ረግ ሲወስኑ
ሚዎችን ብ
ን የምኒልክ

ሕዝብ 
ቀናIነት ግ
ንደወራሪዎቹ
896 E.A.A
ራሪ ሃይሎች
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ዛት ሃገሮች
፣ ጣልያን
ድረግ ብቻ
ማናቸውም

Eንድትሆንም
ብያኔ ሰጡ።
የIትዮጵያን
ግዛቱ ሙሉ
ን ፋሽስታዊ

ማ Aስፈጻሚ
ችና የበታች

ች ውስጥ
ጣልያን ቅኝ
የተንቆጠቆጠ
ጦር ሃይሉን
መተ። 

ቷን ጠብቃ
ንን ዘመናዊ
ጣልያን ጦር
ቀደም ሲል
ብቻ ከቁብ
 Aስተዳደር

ለሃገሩና
ግን ጨርሶ
ቹ ፍላጎት
A. የጣልያን
ች ሃገራችንን

ች 
ን 
ቻ 
ም 
ም 
። 
ን 
ሉ 
ዊ 
ሚ 
ች 

ጥ 
ኝ 
ጠ 
ን 

ቃ 
ዊ 
ር 
ል 
ብ 
ር 
ና 
ሶ 
ት 
ን 
ን 
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ለመቀራመትም ሆነ በቅኝ ግዛትነት ለመያዝ 
ሙከራ ከማድረግ Aልተቆጠቡም። E.A.A. 
በ1868 Eንግሊዝ በጄነራል ናፒር የተመራ 
ጦሯን ያዘመተችበት (Aጼ ቴዎድሮስ ጥለው 
የወደቁበት) የመቅደላ ጦርነት፣ በ1875 ጉንዲት 
ላይ ከግብጽ ጋር የተካሄደው ጦርነት፣ በ1889 
መተማ ላይ በሱዳን መሃዲስቶች የተከፈተብን 
(Aጼ ዮሐንስ በግንባር ቀደምትነት ተዋግተው 
የተሰውበት) ጦርነት ለAብነት የሚጠቀሱና 
ለሃገርና ለወገን ነጻነት የተደረጉ ቀደምት 
ተጋድሎዎች ነበሩ፤ AርAያነታቸውም ዛሬም 
ድረስ Aብሮን Aለ። 
  
ከላይ Eንደጠቀስነው ጣልያኖች በ1888 የካቲት 
Iትዮጵያን ቅኝ ግዛት ለማድረግ ሲገሰግሱ 
ተማምነው የነበረው ዘመናዊ የጦር 
መሳሪያቸውንና ተልEኳቸውንም ለማሳካት ሊወስዱ 
ያቀዷቸውን I-ሰብAዊ የጭካኔ ርምጃዎቻቸውን 
ብቻ ነበር።  Aጼ ምኒልክ ግን ገና የወረራው ሤራ 
Eንደተደመጠ ነበር ፈጣን ርምጃዎችን መውሰድ 
የጀመሩት። በቅድሚያ Eንደ A. A. መስከረም 17፣ 
1895 “የሃገር Aድን” ብሄራዊ ጥሪ Aቀረቡ። 
በምላሹም በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ በAዲስ Aበባ፣ 
በAሸንጌ፣  በመቀሌና በወረ-Iሉ Eስከ ሁለት መቶ 
ሺህ የሚደርስ የጦር ሰራዊት ማሰባሰብ ቻሉ። በዚህ 
ሰራዊት ውስጥ የራስ ተፈሪ መኮንን፣ የደጃዝማች 
ተሰማ፣ የራስ ወልደጊዮርጊስ፣ የራስ ቢትወደድ 
መንገሻ፣  የራስ መንገሻ፣ የንጉስ ተክለሃይማኖት፣ 
የራስ ወሌና የዋግ ሹም ጓንጉል ጦር ሃይሎች 
ከነበራቸው ሠራዊት በርካታ ተዋጊ ጦር ያበረከቱ 
ሲሆን Aጼ ምኒልክ ደግሞ በበኩላቸው Eስከ ሰላሳ 
Aምስት ሺህ የሚደርስ ተዋጊ ጦር Eንዲሁም 
ባለቤታቸው Eቴጌ ጣይቱ ብጡል Eስከ ስድስት ሺህ 
ያህል ተዋጊ ማሰባሰብ መቻላቸው በታሪክ 
መዛግብት ውስጥ ሰፍሮ ይገኛል። 
  
ጦርነቱ ይፋ Eንደሆነም በመላው Iትዮጵያ 
ከሚገኙ ያካባቢ ገዢዎች ያለምንም ማመንታት 
ለሃገሩ መስዋEት ለመሆን የተዘጋጀ ተዋጊ ጦር 
በቀጣይነት ማሰባሰብና የጣልያንን ወራሪ ጦር ፋታ 
ሳይሰጡ በመዋጋት በጠቅላላው የሃገሪቱ ሕዝብና 
በመሪዎቹ ቆራጥ Aመራርና ተሣትፎ ለድል 
መብቃት ተቻለ። በመሆኑም በAድዋ ጦርነት 
ምክንያት ዘላለማዊ የሃገርና የህዝብ የነጻነት 
ሀውልት ቆመ። በAድዋ ጦርነት ወቅት 
Iትዮጵያውያን ቀፎው Eንደተነካበት ንብ ባንድ 

ቆመው በመትመምና በከፍተኛ ብሄራዊ ስሜትም 
በመነሳሳት፤ ሰጥ ለጥ ብሎ መገዛትን በይፋ 
Eምቢኝ Aሻፈረኝ ያሉበት፤ ድፍረትና ጀግንነትን 
በተላበስ Aመራር ለዓመታት ተከብሮ ለቆየው 
ነጻነታቸው ዘብ የቆሙበት ጊዜ ነበር።   
  
በዘመናዊ የጦር መሳሪያ ሳይሆን ባብዛኛው በሃገር 
በቀሉ ጦርና ጎራዴ ተሽቆጥቁጠው፤ ለEግሬ ጫማና 
ለAካሌ መከለያ ዩኒፎርም ሳይሉ፣ ዳገት ቁልቁለቱን 
በEግር ጉዞ፤ Eንዲያም ሲል በAህያ፣ በበቅሎና 
በፈረስ Eየታገዙ ዱርና ገደሉን ቤታቸውና 
ከለላቸው Aድርገው፤ Aንጀታቸውን በበቆሎና በበሶ 
ሸንግለው የነጭ ወራሪን ሃይል Eብጠት ማስተንፈስ 
የቻሉበት ታሪካዊ ወቅት ነበር። በጠላት ምሽግ 
Eየዘለሉ በመግባት ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቀው 
ከሃገራቸው ባንዲራና ከሙሉ ዜግነታቸው መዋረድ 
ይልቅ ለAገርና ለወገን ክብር የመጨረሻዋን 
መስዋEትነት ለመቀበል በመዘጋጀትና ይህንንም 
በተግባር በማሳየት ቆራጥነታቸውን ለዓለም ህዝብ 
በይፋ ያሳዩበት ወቅት ነበር - የካቲት ሃያ ሦስት፤ 
የጊዮርጊስ Eለት፤ 1988 :: 
  
በርግጥም የAድዋ ድል በወቅቱ በቅኝ ግዛት ስር 
ወድቀው የነበሩ የAፍሪካ Aገሮች ዜጎችን ጭምር 
በማነሳሳትና Aርዓያም በመሆን ከፍተኛ 
የፖለቲካና የታሪክ Aሻራ ጥሎ Aልፏል። ቅኝ 
ገዥዎቻቸውን በቆራጥነት በመፋለም ነጻ የወጡ 
የAፍሪካ የነጻነት ታጋዮች የAድዋ ድል ከፍተኛ 
ድጋፍ Eንደሆናቸው በተለያዩ ወቅቶችና በገዛ 
Aንደበታቸውና ብEሮቻቸው ጭምር ደጋግመው 
መግለጻቸው Aሌ Aይባልም። Eኛስ? የዛሬዎቹ 
Iትዮጵያውያን የዚያ ጀግና ትውልድና የAድዋ 
ድል AርAያነት በውስጣችን Aድሮ ይሆን?  
 
ዓይኔን ግንባር ያድርገው የምንል ካልሆነና 
የIትዮጵያን ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታም ጨርሶ 
ለመካድ ካልተሞከረ በስተቀር የIትዮጵያ ሕዝብ 
ዛሬ ለAሸባሪው፣ ለዘረኛውና ለAምባገነኑ 
የህወሓት/IህAዴግ የግፍ Aገዛዝ ተዳርጎ፣ 
ማናቸውም ሰብዓዊ መብቱ ተገፎ፣ Eጅግ በደቀቀ 
የIኮኖሚና ማሕበራዊ ቀውስ ውስጥ ተዘፍቆና በገዛ 
ሃገሩም ሰብEናው ተዋርዶ ለመገኘቱ የውጭ Eማኝ 
መጥራት Aያሻም።   
     
በቅድመና ድህረ-Aድዋ ወቅቶች ለAያሌ ዘመናት 
በህዝቧ ፈቃድና ትብብር ላይ ተመስርቶ የቆየው 
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Aንድነት ባሁኑ ወቅት ህወሓት/IሕAዴግ 
በሚከተለው የዘር፣ የሃይማኖትና ሌሎችም Eኩይ 
ፖሊሲዎች ምክንያት ከፍተኛ Aደጋ ላይ ወድቋል። 
የህወሓት/IህAዴግ መንግስት  Eስከዛሬ ድረስ 
በጋራ ሲከበር የኖረውንና ትናንትናና ከትናንት 
በስቲያም ጀግኖች Aያቶቻችንና ቅድመ-
Aያቶቻችን የደምና የAጥንት ዋጋ ከፍለውና 
ከውጭ ጠላትም ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቀው 
Aስከብረውና ከፍ Aድርገውም Eያውለበለቡ 
የነጻነታችን ምልክት Aድርገው ያቆዩልንንና 
በAደራም ያስረከቡንን ብሄራዊ ባንዲራ Eንደተራ 
ጨርቅ ቆጥሮታል። ሺህ ምንተ-ሺህዎች 
ከራሳቸው ይልቅ የሃገራቸው የIትዮጵያን መኖር 
በማስቀደም Eስከ ግንቦት 1983 ዓ/ም ድረስ 
ሳይሸራረፍ ላሁኑ ትውልድ ያስተላለፉት 
የሃገራችን ዳር ድንበርም በህወሓት/IህAዴግ 
ቁንጮዎች ጥያቄና በጋሻ ጃግሬዎቻቸው ያላሰለሰ 
ጥረት ዛሬ ሊቆረስ ችሏል። ይባስ ብሎም ቡድኑ 
ሀገሪቱን ዘርና ቋንቋን በማካለ የፖለቲካ 
መስተዳድር ሸንሽኖና ህዝቡን Aምሶ በታሪክ 
ፍጹም ይቅር የማይባልለት ተግባር ፈጸመ፤ 
በመፈጸምም ላይ ነው።  
 
ስርዓቱ ምን ግዴ ነውና Aንዱን ብሄረሰብ 
በሌላው ላይ የማነሳሳት Aስጸያፊ ተግባር 
Eየፈጸመ ለዘመናት ተጠብቆ የቆየውን 
የIትዮጵያውያንን Aንድነት Eጅግ በረቀቀ ዘዴ 
በመገዝገዝ ላይ ነው። Eስከዛሬ በከፍተኛ 
መከባበር የኖሩትን የክርስትናና የEስልምና 
ሃይማኖት ተከታዮችን ለማናቆር 
የህወሓት\IህAዴግ ስርዓት ያልፈነቀለውና 
የማይፈነቅልው ድንጋይ የለም፤ ከዚህም ድርጊቱ 
Eስከዛሬ ተቆጥቦ Aያውቅም። በAጠቃላይ 
የAድዋ ዘላለማዊ AርAያነት የመንግስት ስልጣን 
ጨብጫለሁ በሚለው በህወሓት/IህAዴግ ሆን 
ተብሎ ሲቦረቦርና ጥልቅ ትርጉሙም ሲዛባ 
በግልጽ Eየታየ ነው።  
  
ገዢው ቡድን በጎጥ ፖሊሲ የተለከፈ ነውና 
Eስከዛሬ በሃገሪቱ ዋና ከተማ በAዲስ Aበባ 
በብሄራዊ ደረጃ ሲከበር የቆየውን ብሄራዊውንና 
ታላቁን የAድዋ ድል Aከባበር በሚመለከት 
ጭምር Iትዮጵያውያን Eንዲለያዩና ይህን የጋራ 
በዓላቸውንም በጋራ Eንዳያከብሩ በተለመደው 
የመለያያ ስልቱ በመከፋፈል በAሳፋሪ የጸረ-
Aንድነት ተግባር ውስጥ ተዘፍቋል። 

ህወሓት\IህAዴግ ጸረ-Iትዮጵያና 
Iትዮጵያዊነት መሆኑ ከተረጋገጠ  የሰነበተ 
Eውነታ ቢሆንም፤ ዛሬ ደግሞ የIትዮጵያውያንን 
የጋራ ማህበራዊና ፖለቲካዊ Eሴቶች በመጻረርና 
በማጥፋት ተግባሩ በመቀጠሉ ይህ ድርጊቱ 
ለጸረ-Iትዮጵያዊነቱ ይፋ ምስክር ሆኗል። 
  
Eኛ Iትዮጵያውያን Aንድነታችንና በመከባበርና 
በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተው የዘመናት 
የመደጋገፍ ታሪካችን ለወደፊት ይቀጥል ዘንድ 
በጋራ መነሳትና ማናቸውንም መስዋEትነት 
ከፍለን የጋራ ታሪካችንን የማስጠበቅ ግዴታ 
Aለብን። በጠመንጃ ለስልጣን የበቃው ዘረኛው፣ 
Aሸባሪውና Aምባገነኑ ህወሓት\IህAዴግ 
የስልጣን ዘመኑን ማራዘም ይችል ዘንድ ዛሬም 
ሆነ ወደፊት Iትዮጵያውያንን በልዩ ልዩ ረቂቅ 
ዘዴዎች ከመከፋፈሉ የማይታቀብ መሆኑን 
Aውቀን ለቆየው ታሪካችን፣  ለAንድነታችንና 
የሁላችን ለሆነችው Iትዮጵያ Aገራችን 
መቀጠል ዋስትናና ብቸኛ መፍትሄ ለሆነው 
ለስርዓቱ መወገድና በምትኩም ለዴሞክራሲያዊት 
Iትዮጵያ መገንባት ነገ ዛሬ ሳንል በጋራ 
መነሳት Aለብን። የAድዋ ድል Eንኳን 
ለIትዮጵያውያን ይቅርና ነጻነትን ለተጠሙ 
ሌሎች ወገኖችም ቢሆን Aርዓያነቱ ግዙፍ ነውና 
የትናንት የAድዋ ወቅት የነጻነት ፋኖዎችን 
ፈለግ Eንድንከተል ወቅቱ የግድ ይለናል። 
የትናንቶቹ ጀግኖች Aያቶቻችንና ቅድመ-
Aያቶቻችን Aጽም Eንዲወቅሰንም በጭራሽ 
መፍቀድም Aይኖርብንም። በህልፈታቸው 
ነጻነትን Aጎናጽፈውን የሄዱ የኒያ የኒያ  የAድዋ 
ጀግኖች ዝርያዎች መሆናችን የማይፋቅ ነውና 
ፈለጋቸውን በመከተል Aንጸባራቂው ታሪካችን 
ለወደፊቱም Eንዲቀጥል ማድረግ Aለብን።  
  
Aዲስ ትውልድ በትናንት ታሪኩ ብቻ ሊኖር 
Aይገባም። በሚኖሩበት ዘመንና ጊዜ ውስጥ 
የራስን Aዲስ ታሪክ በመስራት ተከብሮ የቆየን 
ታሪክ ለቀጣይ ትውልድ የማስረከብ ሃላፊነት 
Aለብን። Aድዋ ዘላለማዊ የነጻነት ሃውልታችን 
ሊሆን የሚችለው የራሳችንን Aኩሪ ገድል 
ስናክልበት ጭምር ነው።    
  
በህልፈታቸው ነጻነትን Aጎናጽፈውን ያለፉ የኒያ  
የAድዋ ጀግኖች ዝርያዎች መሆናችን የማይፋቅ 
ነውና ፈለጋቸውን በመከተል Aንጸባራቂው 
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ታሪካችን ለወደፊቱም Eንዲቀጥል ማድረግ 
Aለብን። Aዲስ ትውልድ በትናንት ታሪኩ ብቻ 
ሊኖር Aይገባም። በሚኖሩበት ዘመንና ጊዜ 
ውስጥ የራስን Aዲስ ታሪክ በመስራት ተከብሮ 

የቆየን ታሪክ ለቀጣይ ትውልድ የማስረከብ 
ሃላፊነትም Aለ። Aድዋ ዘላለማዊ የነጻነት 
ሃውልታችን ሊሆን የሚችለው የራሳችንን Aኩሪ 
ገድል ስናክልበት ጭምር ነው። 

 
 
  
 
 
 
ባለፉት 36 ዓመታት ተራ በተራ የገዙንን ሁለት 
የAምባገነን ሥርዓቶች በቅርበት ስንመረምር፤ 
ለዴሞክራሲዊ ሥርዓት ሊሆኑ የሚችሉ 
መደላድሎችን መፍጠር ቀርቶ በህዝባችን 
መካከል Eንኳ በማሕበራዊ ተራክቦው ዙሪያ 
የነበሩንን ጤናማ ግንኙነቶችና የAገር ፍቅር 
ስሜታችንን ጭራሹን ለማጥፋት፣ Aስቀድሞ 
በAብዮትና የጸረ-Aብዮት መንደር፤ ያሁኖቹ 
ደግሞ በጎጥ ከፋፍለው የሚገዙን በሥልጣን 
ኮርቻው ላይ በነፍጣቸው ወጥተው ይኸው ዛሬም 
ከትናንቱ በከፋ መልኩ የፍትህ ያለህ Eያለ 
ሕዝባችን ይጮሃል፤ የከፋውም Aገር ለቆ 
ይሰደዳል፤ በህዝቡ ውስጥ ሆኖ መታገል 
የፈለገውም በ”ጦረኛነት” ተፈርጆ Aገር 
Eንዳይገባ ታግዷል።  
  
ያሁኑ ገዢ ቡድንም ሥልጣን ላይ ከተቆናጠጠ 
ጊዜ ጀምሮ ቀድሞት ከነበረው Aምባገነን ሃይል 
በከፋና በከረፋ መልኩ የAገራችንን ሉዓላዊነትና 
Aገራዊ Aንድነት የሚሸረሽሩ ድንበር-ሻጭ 
ውሎችን ከባEዳን ተፈራርሟል፤ Aገሪቱን ወደብ-
Aልባ ያደረጉና የኤኮኖሚ ግንባታ Aቅሟን 
ያዳከሙ ፖሊሲዎችን Aስተግብሯል፤ ከዚህ 
Aልፎም የህዝቡን መብት Aንድ ባንድ 
የሚሸረሽሩና ሕገ-መንግሥቱንም ሙሉ ለሙሉ 
ዋጋ ያሳጡትን Eንደ “የሲቪክ ሶሳይቲ” Eና 
“የጸረ-Aሸባሪነት”ና የመሣሰሉ ህጎችን በማውጣት 
የሰብዓዊ መብት ድርጅቶችም ሆኑ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች በነጻና ያለሥጋት Eንዳይንቀሣቀሱ 
ከፍተኛ የፖለቲካ ደንቃራ ፈጥሯል።   
  
Eንግዲህ በEንደዚህ ዓይነቱ Eውነታ ውስጥ ነው 
የ2002ቱ ምርጫ ሊከወን ሽር-ጉድ Eየተባለ ያለው። 
EንደEውነቱ ከሆነ መሠረታዊ መተከሎቹ ገዢውን 
ፓርቲ ጨምሮ በማናቸውም ፓርቲ ዘንድ ባግባቡ 
ከተከበሩለት፤ ምርጫ ባልከፋ ነበር። Aንድ ምርጫ 
ደግሞ ነጻና ፍትሃዊ Eንዲሆን የምርጫ ቦርዱና 

በስሩ የሚቋቋሙ ሥራ Aስፈጻሚ Aካላቱ ሁሉንም 
ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ያለምንም Aድሎ የሚያዩ 
መሆን ይኖርባቸዋል።  ሊደረግ የታቀደው ምርጫ 
ከዚህ በሁዋላና ምናልባትም በቀሩት ጊዜያት ውስጥ 
የተለዩ ሁኔታዎች Eስካልተፈጠሩ ድረስ - 
የሚፈጠሩም Aይመስለንም፤ የ97ቱን መሰል 
የምርጫ ሁኔታ ግንቦት 15፤ 2002 በሚደረግ 
የምርጫ ወቅት መድገም ቀርቶ የዚያን ጊዜም 
ዓይነቱ የተስፋ ጭላንጭል የማይታዩበትና 
ጨርሰውም የጠፉበት ሁኔታ ስለሆነ Aሁን ባገራችን 
ያለው Eውነታ፤ Aያድርገውና ምናልባትም 
Aንዳንድ ዓለም Aቀፍ ድርጅቶች Eንዳስፈራሩት 
ወደ ጥፋት ጨለማ የምንጓዝበት የምርጫ ወቅት 
Eንዳይሆን ከወዲሁ Aጥብቀን ልናስብበትና 
ልንሠራበት የሚገባ የAገራችን የህልውና ጥያቄ 
ነው።  
  
Aገራችንን ከዚህ ጤናማ ያልሆነ Aስጊ Eውነታ 
ለማውጣት Eንደተለመደው የየግል ፍላጎታችንንና 
Eምነታችንን ከፊት Aሰልፈን ሳንደናቆር፤ 
ለህዝባችንም ገና ያላበቃ ሰቀቀንና ተረግጦ 
መገዛትን ሳናተርፍ፤ Eኛም ተቃዋሚዎች 
ያደረግነውን ጥፋት ሳንዘነጋ “ወይ ተባበሩ፤ ወይ 
ተነጣጥላችሁ ተሠባበሩ” ላለን ህዝብ ምላሽ 
ለመስጠት Eንችል ዘንድ ገዢውን ቡድን ለAንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ለነጻና ፍትሓዊ ምርጫ በተባበረ 
ሕዝባዊ ትግል Eንዲንበረከክ ለማድረግ፤ Aሊያም 
ከሥሩ መንግሎ ለመጣል የEምነትና ቁሣዊ ዝግጅት 
ማድረግ ይኖርብናል። የዚህ ዓይነቱ የEምነትና 
ቁሣዊ ዝግጅት ተግባራዊ ገጽታና ህልውና 
የሚያገኘውም፦ 
  
1ኛ/ ከAንደበት Aልፎ በገቢር ማፍለቅ 
ያልቻልነውን ባንድ ግብ ዙሪያ ተባብሮ መቆም 
ከቻልንና ተቃዋሚው Eርስ በርሱ ሳይጠላለፍ 
በገዢው ቡድን ላይ ባነጣጠረ Aካሄድ ባንድነት 
ከተመመ፤ 

መጪው ምርጫ  
በዴሞክራሲያ ቅፅ 35፣ ቁጥር 1 Eይታ 
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 2ኛ/ ገዢው ቡድን ሰበብ Aስባብ Eየፈጠረ Aገር 
ቤት ያለውንና በተለይም ለያዝኩት ሥልጣን 
Aስጊ ሊሆን ይችላል ወይም ቢያንስ 
ፋሽስታዊነቴንና የምርጫውን ነጻና ፍትሓዊ 
Aለመሆን ያጋልጣል የሚለውን ተቃዋሚ፤ 
በቅርቡ በትግራይ Eንዳደረገው ሁሉ፤ በማፈኑ፣ 
በማገቱና በመግደሉ Eንደሚቀጥልና በቅርቡም 
በ“Aታደፍርሺብኝ” ዜይቤ የራሱን ድብቅ ፍላጎት 
ለማሳካት Eንደ የAሜሪካ ድምጽ ራዲዮ 
የAማርኛው ክፍል ያሉትን Aስመልክቶ Eንደገና 
ባገረሸበት የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ታሪክ ደግሞ 
ደጋግሞ Eየቀሠቀሠና ተቃዋሚውንም 
ለተመሣሣዩ Eልቂት Eየገፋ Eንዳለ Eንዲሁም 
ለ97ቱ ዓይነት፤ ምናልባትም ከዚያ ለከፋ 
የመብት Eመቃውና ጭፍጨፋው፤ Eየተዘጋጀ 
መሆኑን ባለመጠራጠር ለቆራጥ ትግል ዳግም 
ከተነሳና፤ 
 
3ኛ/ የIትዮጵያ ሕዝብ ካመጸና ገዢውን 
ቡድንም ገንዘብና መሣሪያ Eየለገሠ ያቆየው 
የምEራቡ ዓለም ለAንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፊቱን 
Aዙሮበት ከሕዝብ ጎን ከቆመ ብቻ ነው። 
Aለበለዚያ ህወሓት/IሕAዴግ ዛሬም 
Eንደትናንቱ የ2002ቱ ምርጫ Aሸናፊ ተብሎና 
ለቆትም ከማያውቀው የሥልጣን ርካብ ላይ 
Eንደሚቆይ Aንዳችም ጥርጥር ሊኖረን 
Aይገባም።  
 
ያለውና ሊኖርም የሚችለው Eውነታ ይህ ከሆነ 
ደግሞ ይህንን Aሳሳቢ Eውነታ ለመቀየር ምን 
መደረግ ይኖርበታል? ብሎ መጠየቅና መልሱን 
መሻት የሁላችንም ፈንታ ነው። Aሁን ካለው 
የAገር ውስጥና የውጭው ዓለም Eውነታ ጭምር 
በመነሳት Aደገኛውና Aገሪቱን ወደጥፋት ባህር 
ሊወስዳት የሚችለውን ገዢ ቡድን የAጥፍቶ 
መጥፋት ዓላማ Eንዳይሳካ የሚከተሉት 
ርምጃዎች ካሁኑ መወሰድ ይኖርባቸዋል። 
  
1ኛ/ ይህንን ነጻና ፍትሓዊ ያልሆነ ምርጫ 
ማስቀረት ካልተቻለ፤ የሚቀርም Aይመስለንም፤ 
መደረግ የሚኖርበት በተገኘው Aጋጣሚና መድረክ 
ሁሉ ይህንን ፋሽስታዊነት የተላበሰ ሥርዓት ድብቅ 
Aጀንዳ Eያወጡ ማጋለጥ፤ በዚህም ዙሪያ የህዝቡን፤ 
የተቃዋሚውንና የውጭውን ሃይል ድጋፍ መሻት፤ 
2ኛ/ በካናዳና በሎንዶን ፓርላመንት ዙሪያ 
በተቃዋሚውና ሰብዓዊ መብት ታጋዮች ጥረት 

የተደረጉትን ዓይነት ስብሰባዎች Eያዘጋጁና 
ፖለቲከኞችን፤የሰብዓዊ መብት ድርጅቶችንና 
Eንደ ወ/ት Aና ጎሜዝ የመሣሰሉትን የIትዮጵያ 
ህዝብ ልባዊ ወዳጆች Eየጋበዙ ውይይቶችን 
ማድረግ፤ የመለስ ዜናዊን Aገዛዝ ማውገዝ፤ 
ድጋፍም ማሳጣት፤ 
3ኛ/ በAገር ውስጥ Eየተደረጉ ያሉትን የመብት 
Eመቃዎች፤ Eገታዎችና ግድያዎች በማስረጃ 
Eያስደገፉ ለዓለም ሕዝብ Aውጥቶ ማጋለጥ፤ 
የታወቁ ዓለም-Aቀፍ የሰብዓዊ መብት 
ድርጅቶችንም ድጋፍ መሻት፤ የሚያወጧቸውን 
መግለጫዎችንም ለየመንግሥታቱ መበተን፤ 
4ኛ/ ለመብቱ ቢታገል የሚቀርበት ተተብትቦ 
የታሠረበት ሰንሰለቱ ነውና ሕዝቡ በምንም መልኩ 
ተደልሎም ሆነ ተገድዶ ለህወሃት/IሕAዴግ 
ድምጹን Eንዳይሰጥ መቀስቀስ፤ ማስተማር፤ 
ማገዝ፤ ችግር ቢደርስበትም ተቃዋሚውና የዓለም 
ሕዝብ ከጎኑ Eንደሚቆም ቃል መግባት፤  
5ኛ/ ተቃዋሚው ክፍል፤ የፖለቲካ ድርጅቶችም 
ሆኑ Aገር-በቀልና በስደት ያሉ፤ ከሕዝባችንም ጋር 
ወገንተኝነታቸውን ያሳወቁ ሲቪክ ማሕበራት 
ጭምር፤ Eየደገፉና ለነጻነት ሲታገሉ 
የሚመጣውን መስዋEትነትም Eየተቀበሉ በድርጊት 
ማስመስከር። 
  
Eኒህ ያፈጠጡ Eውነታዎች ያሁኒቱ Iትዮጵያችን 
የፖለቲካ ምህዳር Eውነተኛ መገለጫዎች 
መሆናቸውን Aምነንና ተቀብለን ታሪክና ትውልድ 
Eንዳይጠይቁን ነገ ከነገወዲያ ሳንል ዛሬውኑ 
ተሰባስበን መምከርና ለAገር Aድኑም ትግል በጋራ 
መሰለፍ ይኖርብናል። ከAምባገነኑ 
ህወሓት/IህAዴግ ጋር ስለሚደረግ ድርድር 
የምርጫ ስነምግባርና ክርክር ስናነሳ ሁሌም 
መዘንጋት የሌለብን Eነዚህ ጉዳዮች 
ለምንታገልለት መሰረታዊ ለውጥ ማብቃት 
Aለማብቃታቸውን ማረጋገጡ ላይ  ነው። 
 
ይህንን ጥሪ የምናስተላልፈው በቅርቡ 
ባከበርነውና ላለፉት 113 ዓመታትም 
Aያቶቻችን፤ ወላጆቻችንና Eኛም ስናከብረው 
በቆየነው Aሸብራቂው የAድዋ ድላችን Aሁንም 
Eየተከበረ Eያለ ነው። ይህ ታሪካዊ ቀን ግንቦት 
2002 ላይ ባገር-በቀል ፋሽስቶች ላይም 
Eንዲደገም Aጥብቀን ስለምንሻ ነው። 
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ከAምባገነናዊ ስርዓት ተላቆ ወደ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ለመሸጋገር በቅድሚያ በጭቆና ላይ ያለን 
ሕዝብ ቁርጠኝነት በራስ መተማመንንና 
የተቃውሞ Aቅምና ችሎታዎችን መገንባት 
Eንደሚያስፈልግ የፖለቲካ ጠበብቱ ደግመው 
ደጋግመው ያስገነዝባሉ። በዚህ ረገድ 
Iትዮጵያውያን የከፋ ችግር Aለብን ለማለት 
Aዳጋች ነው። ያለጥርጥር የIትዮጵያ ህዝብ 
ቁርጠኛ፣ በEምነቱ የጸናና የተቃውሞ Aቅምና 
ችሎታ ያለው ህዝብ ነው። ትናንትም  ሆነ ዛሬ 
የዚህ ብርቱ ችግር የለብንም፤ Aልነበረብንምም። 
  
የIትዮጵያ ህዝብ በAምባገነን መሪዎቹ 
በህወሓት/IሕAዴጎች ላይ ያለውን ቁርጠኝነት 
ደግሞ ደጋግሞ በተግባር ጭምር ያስመሰከረ 
ጀግና ህዝብ ነው። ህዝቡ በራሱ የመተማመን 
ብቃቱን በቅርቡ በተካሄደው የምርጫ 97 
ወቅቶች ሳይቀር በጉልህ ማስመስከር ብቻ 
ሳይሆን ወገንተኝነቱንም ጭምር ሳይሸሽግ በይፋ 
ለመግለጽ ቅንጣት ታህል ማመንታት 
Aልታየበትም። የለውጥ ፍላጎቱንና ለለውጥ 
ያለውን ዝግጁነትም  በገሃድ Aሳይቷል።  
  
Iትዮጵያዊነታቸውን ይፋ Aድርገው፣  የህዝብን 
Aንድነት ተቀብለውና የሃገሪቱን ሉዓላዊነት 
Aክብረው Eስከዛሬ ባላቋረጠው ህዝባዊ ትግል 
ከAምባገነኖች መዳፍ ለመላቀቅ በሚደረገው 
ትግል የበኩላቸውን በመክፈል ላይ ላሉ የፖለቲካ 
ድርጅቶችም ቢሆን የIትዮጵያ ህዝብ  የነፈገው 
ድጋፍ ኖሮ Aያውቅም። ህዝቡ የሌለውን ሰጥቶና 
ልጆቹንና ራሱን ጭምር ለመስዋEትነት Eየዳረገ 
በመቀጠል በምላሹ ግን በፍትህና በEኩልነት 
ጥማት Eንዳረረና Eንደተኮማተረ ለመኖር 
ተገዷል።  
  
የIትዮጵያ ህዝብ የAጉራሽ ተነካሽ ነውና 
ከAምባገነን መሪዎቹ  ከሚደርስበት የጭቆና 
ጅራፍ ባላነሰ ነጻ ሊያወጡት ነጋ ጠባ በሚምሉና 
በሚገዘቱ “የፖለቲካ ድርጅቶቹ” ስር የሰደደ 

ሽኩቻና መጠላለፍም Eስከዛሬ ድረስ Eንደደማና 
Eንደቆሰለ ነው። የሚገርመው ህዝቡ ዛሬም 
ቢሆን በባከነው የረጅም ጊዜ የመጠፋፋት Eኩይ 
ድርጊት ተስፋ ሳይቆርጥ በጽናት በትግሉ 
መቀጠሉ ነው።  
  
Eውነቱ ይህ ከሆነ ከAምባገነናዊ ስርAት ተላቆ 
ወደ ፍትሓዊና ዴሞክራሲያዊ ስርኣት 
ለመሸጋገር ከዚህ የበለጠ ጽናትና መስዋEትነትን 
ይጠይቅ ይሆን?  
  
የIትዮጵያ ሕዝብ በAሸባሪው፣ በዘረኛውና 
በAምባገነኑ የህወሓት/IሕAዴግ ስርዓት 
ሹማምንት የሚደርስበትን Aንድነቱን የመናድና 
በማንም በምንም የማትተካውን ሃገሩን ጭምር 
የመበታተን ይፋ በደል Eየተፈጸመበት፤ 
Eየተጨፈጨፈ፤Eየታሰረ፤ Eየተሰደደና Eየተገደለ 
Eንኳ መረረኝ፤ ታከተኝ ሳይል በAረመኔው 
ስርዓት ሙሉ ቁጥጥር ስር በነበረው በግንቦት 
97ቱ ምርጫ ወቅት በከፍተኛ ድፍረት ተሳትፎ 
Eምቢኝ፤ Aልገዛም ባይነቱን በይፋ ከማሳየት 
በላይ ሌላ ተጨማሪ ቁርጠኝነት ሊጠበቅበት 
Aይገባም። ይልቁንም ቢያንስ በAቻ መልኩ 
ሊታገዝ በተገባ ነበር።  
 
ከAምባገነናዊ ስርዓት ተላቆ ወደ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ለመሸጋገር ሌላው መሟላት ያለበት 
ጉዳይ ነጻ ማሕበራዊ ቡድኖችና ተቋሞችን 
ማሳደግ Eንደሆነ የፖለቲካ ሊቃውንቱ 
ደጋግመው መክረዋል። ይህ ያልተሳካልንና 
በብርቱ ያጠጠን ጉዳይ ሲሆን ለረጅም ጊዜ 
መሰረታዊ ሕጸጻችን ሆኖ ለህዝባዊው ትግል ግብ 
Aለመምታት Eንደ Aንድ ዋነኛ ምክንያት 
ሲጠቀስ ይኖራል። 
  
ይሁን Eንጂ ታሪካችንን መለስ ብለን  
ለመቃኘት የሞከርን Eንደሁ ተደራጅቶ 
ጨቋኞችን Aክርሮ በመታገል ረገድ ደካሞች 
ነበርን ለማለት ያዳግታል። በሙያ ማህበራት 

ከAምባገነናዊ ሥርዓት ለመላቀቅ  መሟላት ያለባቸው 
ቅድመ- ሁኔታዎች 

(ዳኘው  - ከበቅሎ  ቤት፤ Aዲስ Aበባ) 
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ረገድ የAንጋፋዎቹን የIትዮጵያ ሰራተኞች 
ማህበርንና የመምህራን ማህበርን፤ የሃምሳዎቹን 
የስድሳዎቹንና የሰባዎቹን ዓመተ-ምህረቶች 
ወቅቶች የትግል ታሪኮች Eንኳ ብናስታውስ 
የሚያኮሩ Eንጂ Aንገት የሚያስደፉ Aልነበሩም። 
መሪዎቹም ሆኑ የሙያ ማህበራቱ Aባላት 
ከመብት መከበር ጥያቄዎች Aንስቶ Eስከ  
ጨቋኝ ፊውዳላዊና ወታደራዊ Aምባገነን 
ስርኣቶች መወገድ ድረስ ሰፊና Aኩሪ የትግል 
ታሪኮች ያስመዘገቡባቸው ወቅቶች የሚዘነጉ 
Aይደሉም። በሴቶች፣ በተማሪዎች፣ በነጋዴዎችና 
በገበሬ ማህበራት በኩልም የተከፈሉት ጉልህ 
መስዋEትነቶች ጨርሶ የሚረሱ Aይደሉም። 
ይልቁንም ዛሬ በቂ ምላሽ የሚሹት ነጻ 
ማሕበራዊ ቡድኖችና ተቋሞቻችን Eስከዛሬ 
ከAምባገነን ስርዓት ተላቀን ወደ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ለመሸጋገር በተደረገው፤ በሚደረገውና 
በቀጣዩ ህዝባዊ ትግል Aመርቂ AስተዋጽO 
ማድረግ የሚችሉበት Aመቺ ሁኔታ ነበርን? 
Aለን? ችግሮቹ ምን ነበሩ? ናቸው? 
መፍትሄዎቹስ? የሚሉና ሌሎች ተዛማጅ 
ጥያቄዎች ናቸው። 
  
Aምባገነን ስርዓቶችን በተቀነባበረና በተባበረ 
ሕዝባዊ ትግል ለማንበርከክ ከቻሉ ሀገሮች ታሪክ 
መማር Eንደሚቻለው የዴሞክራሲያዊ ሃይሎች 
ዋነኛ ምንጮች ከመንግስት ቁጥጥር ነጻ የሆኑ 
ተቋሞችና ድርጅቶች ናቸው። Eንዲያውም 
የAንድ ሃገር ዴሞክራሲያዊ Aስተዳደር ዋነኛ 
ምልክቱ  በመንግስት ስር ያልሆኑ ተቋሞችና 
ድርጅቶች በሃገሪቱ ውስጥ በነጻ መንቀሳቀስ 
መቻላቸው ነው። ነጻ የሆኑ ተቋሞችና ድርጅቶች 
ስንልም የሲቪክ Aካላትን፣ የተማሪ ማሕበራትን፣ 
የሰብAዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችንና ጾታን፤ 
ሙያንና ሌሎችንም ጉዳዮች መነሻ Aድርገው  
የተደራጁ ማህበራትን ሁሉ ነው። Eኒህ ዓይነቶቹ 
ተቋማትና ድርጅቶች የራሳቸውን ዓላማ ከግብ 
ለማድረስ ጥረት ከማድረግ ጋር የህዝብ Aካል 
ናቸውና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መሰረታዊ 
የሕዝብ ችግሮችንም በማቃለሉ ሂደት 
ተሳታፊዎች ይሆናሉ።  
  
በፖለቲካ ድርጅትነት የተደራጁ ሃይሎች ደግሞ 
Eኒህን ዓይነቶቹን ነጻ ማሕበራዊ ቡድኖችና 
ተቋሞች በብልሃትና በዘዴ ለህዝባዊ ትግሉ ከፍ 
ያለ AስተዋጽO የሚያደርጉበት መንገድ 

ማመቻቸት፣ ከትግላቸው ጎራ መቀላቀልና 
ጥረቶቻቸው ከAጠቃላዩ ህዝባዊ  ትግል ጋር 
Eንዲቀናበሩ በማስቻል ረገድ ልዩ ሚና 
መጫወት ይጠበቅባቸዋል፡፡  
  
ጭቁን ህዝብ ተደራጅቶ በAምባገነኖች ላይ 
የፍትሕና የርትE ጥያቄዎችን በማንሳት ጫና 
ከላደረገ በስተቀር ማሕበረሰባዊ ለውጦች 
በተAምር ሊፈጠሩ Aይችሉም። የተጨቆነ ሕዝብ 
ሲደራጅም ነጻነቱን ጠብቆ ለመሆኑ Eርግጠኛ 
መሆን ይኖርበታል። ነጻ ሆኖ የተደራጀ ሕዝብ 
ብቻ ነው Aምባገነኖችን በማስወገድ ረገድ 
ከፍተኛና ወሳኝ ሚና ሊጫወት የሚችል። በዚህ 
ረገድ በተለይ ከስድሳዎቹ መባቻ ጀምሮ Eንደ 
IሕAፓ ያሉ በጣም ጥቂት የፖለቲካ ድርጅቶች 
የIትዮጵያን ጭቁን ህዝቦች በማደራጀትና 
የወቅቱን ጨቋኝና Aምባገነን የደርግ Aገዛዝ 
Eንዲያስወግዱ በማስተማርና ማበረታታት ረገድ 
መሪ ሚና መጫወታቸው Aይካድም። Eኒህን 
ዓይነቶቹን ነጻ ማሕበራዊ ቡድኖችና ተቋሞች 
በብልሃትና በዘዴ ለህዝባዊ ትግሉ ከፍ ያለ 
AስተዋጽO የሚያደርጉበት መንገድ ማመቻቸት፣ 
ከትግላቸው ጎራ መቀላቀልና ጥረቶቻቸውም 
ከAጠቃላዩ ህዝባዊ  ትግል ጋር Eንዲቀናበሩ 
በማስቻል ረገድ ልዩ ሚና መጫወት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
  
Eድሜ ለAድር ባዮችና ለሆድ Aደሮች የየካቲት 
66ቱ ህዝባዊ Aብዮት ግን በደርግ Aምባገነናዊና 
የጠመንጃ Aገዛዝ ወዲያው ተቀለበሰ። ነጻ ሆነው 
የተደራጁ  ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ የሆኑ 
ተቋሞችና ድርጅቶች የተበራከቱ በነበርና 
የነIሕAፓ ቆራጥ ትግል በነዚሁ መታገዝ 
ቢችል ኖሮ የፖለቲካ ምህዳሩም መለወጥ በቻለ 
ነበር። ግና ትናንት የሆነው ሆነ። ተደጋጋሚው 
በቂ መልስ የሚሻ ጥያቄ ዛሬስ? የሚለው ነው። 
  
በAሁኑ ወቅት በጠመንጃ ለስልጣን የበቃው 
ህወሓት/IህAዴግ Eንደሌሎች Aምባገነን 
ስርዓቶች ሁሉ ነጻ ሆነው ሊደራጁ የሚንቀሳቀሱ 
ቢኖሩ በልዩ ልዩ ዘዴ ያከላክላል። ቀደም ብለው 
የተደራጁትን ደፍጥጦ በራሱ Aምሳል መልሶ 
ለመፍጠር ይጥራል። ያልተሳካለትን ደግሞ 
Eያሳደደ ያጠፋል። በዚህም ምክንያት ነጻ ሆኖ 
መደራጀትና ለፍትህ፣ ለEኩልነትና ለነጻነት 
የሚደረገው ህዝባዊ ትግል ዛሬም ከመንግስት 
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ቁጥጥር ነጻ በሆኑ ተቋሞችና ድርጅቶች ሊታገዝ  
የሚችልበት ሁኔታ Eጅግ Aዳጋች ሆኗል። በዚህ 
ረገድ የዴሞክራሲ ምልክት የሆኑትንና ተስፋ 
የተጣለባቸውን የጋዜጠኞች፣ የመምሕራን፣ 
የተማሪዎችና ሌሎችንም ጥቂት ድርጅቶች 
በማፍረስ፤ መሪዎቻቸውን በማሰር በመግደልና 
በማሳደድ ተግባር ህወሓት/IህAዴግን 
የሚወዳደረው Aልተገኘም።  
  
ስርዓቱ Eኒህን የዴሞክራሲ ምልክት የሆኑና 
ሊሆኑም የሚችሉ  ድርጅቶችን ሲያፈርስ ወይም 
በቁጥጥሩ ስር ሊያደርግ ሲችል ብቻ ነው 
ጠቅላላው ሕዝብ Aቅመ ቢስ ሆኖ “ሰጥ ለጥ ብሎ 
ሊገዛልኝ” የሚችል የሚል ከንቱ ህልም ማለም 
ከጀመረም ሰንብቷል። ይሁን Eንጂ የIትዮጵያ 
ህዝብ ያለብርቱ Aጋርና ደጋፊም ቢሆን 
ከAሻፈረኝ ባይነቱ ንቅንቅ Aላለም። በጎላ መልኩ 
ባይሆንም በEስከዛሬው ለነጻነት በተደረገው 
ትግል ሕዝባዊ ድርጅቶችና ተቋማት ከፖለቲካ 
ድርጅቶች ጋር ትግሉን በማቀጣጠል ረገድ 
ጨርሶ ምንም ሚና Aልተጫወቱም ማለትም 
Aይቻልም። Eጅና ጓንት ሆነው ህዝባዊ ትግሉን 
ከግብ የማድረስ ሚና ግን በEርግጥም 
ይጠበቅባቸው ነበር። የዚህ ልዩ ሃላፊነትም 
በተለይ በፖለቲካ ድርጅቶች ትከሻ ላይ 
የሚወድቅ ነው። ለማንኛውም ህወሓት/IህAዴግ 
ከመንግስት ቁጥጥር ነጻ የሆኑ ተቋሞችና 
ድርጅቶችን ሙሉ በሙሉ በማፍረሱ ረገድ 
የተሳካለት ባይመስልም በማዳከሙ በኩል ግን 
ቀንቶታል ማለት ይቻላል።ህወሓት/IህAዴግ ነጻ 
የሆኑ ተቋሞችና ድርጅቶች ላይ የሚሰነዝራቸው 
የጥፋት በትሮች ቢበረቱም ልክ ስርዓቱ በየቀኑ 
በAምሳሉ የሚፈለፍላቸውን ያህል ባይሆንም ነጻ 
ሆነው በመደራጀት የሚንቀሳቀሱትን ጥቂቶቹንም 
ቢሆን ከልብ መርዳት Eንዲሁም ባፈረሳቸው 
ምትክ Aዳዲሶች የማቋቋምና የሕዝባዊ ትግሉ 
Aካል ለማድረግ መጣሩ ግን መቀጠል Aለበት — 
ከAምባገነናዊ ስርዓት ተላቆ ወደ ዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት በሚደረግ ሽግግር  የነጻ ተቋሞችና 
ድርጅቶች ሚና Eጅግ Aስፈላጊ ነውና። ነጻ 
የሆኑ ተቋሞችና ድርጅቶች በተቀናበረ መልኩ 
በህዝባዊው ትግል በሰፊው መሳተፍ የትግሉ 
ህዝባዊነት Aንዱ መገለጫ ባህርይም ነው። 
  
የፖለቲካ ሳይንስ ሊቃውንት ከAምባገነናዊ 
ስርዓት ተላቆ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ለመሸጋገር ሌላው መሰረታዊና Aስፈላጊ ጉዳይ 
የተቃውሞ ሃይል መፍጠርና የበሰለ ሰፊ 
ስትራቴጂያዊ የነጻነት Eቅድ ማውጣትና ይህንኑ 
በጥበብ መተግበር መቻል ነው። Eንደሚታወቀው 
በጭቆና ቀንበር የተጠመዱ ሕዝቦች ለነጻነታቸው 
Eውን መሆን በዓላማ ሌት ተቀን 
የመድከማቸውን ያሕል Aምባገነኖችም የስልጣን 
Eድሜያቸውን ለማራዘም የማይፈነቅሉት 
ድንጋይ የለም። ከላይ ለመጥቀስ Eንደሞከርነው 
Aምባገነኖች ነጻ ሆኖ መደራጀትን Aይፈቅዱም። 
ፍትህ Eኩልነትና ነጻነት ከሌሎች በችሮታ 
የሚሰጡም Aይደሉም። ተደራጅቶና ቆርጦ 
በመታገል የሚገኙ Eንጂ። 
  
ያልተደራጀ ህዝብ Aሸናፊ ሊሆን ከቶውንም 
Aይቻለውም። ያለድርጅት ትግል፣ ያለትግል 
ድርጅት Aንዱ ያለሌላው ለውጤት የሚያበቁ 
Aይሆኑም። በዓለማችን የተከሰቱ Aምባገነኖችን 
ማንበርከክና ጨቋኝ ስርዓታቸውን ማንኮታኮት 
የተቻለው ደግሞ ጠንካራ የተቃውሞ ሃይል 
በመፍጠር፣ ግልጽ ፐሮግራም፣ ዓላማ፣ ራEይና 
Eቅድ በመንደፍና Eነዚህንም በተግባር  
በመተርጎም ብቻ ነው።  
  
ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሚደረግ የትግል 
ጉዞ ህዝባዊውን ትግል የመምራት ወሳኝ ሚናና 
ሃላፊነት የሚወድቀው የህዝብ Aመኔታና 
ተቀባይነት ባገኙ Eንዲሁም ትግሉን 
ሊያስተባብሩና ሊመሩ ብቃቱም ችሎታውም 
ባላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች (ከላይ የጠቀስነው 
የነጻና ማህበራትና ተቋማት ሙሉ ተሳትፎ  
ሳይዘነጋ) ላይ ነው። በዛሬይቱ Iትዮጵያ 
Aምባገነኑ የህወሓት/IህAዴግ ስርዓት በራሱ 
Aምሳል ከፈለፈላቸው ጋር Eጅግ ከፍተኛ ቁጥር 
ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች Eንዳሉ ተደጋግሞ 
ይነገራል። ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ 
በሚደረግ ህዝባዊ ትግል ሂደት በቁርጠኝነት 
ወደዋናው ግብ የማድረሱን ግዙፍ ተግባር 
ሊሸከሙ የሚችሉትን  Eየመረጠ መደገፍና 
ትብብር የማድረግ ሙሉ ሃላፊነት የህዝብ ነው። 
ባንድ በኩል ህዝባዊ ነኝ Eያሉ በመማልና 
በመገዘት፤ በሌላ በኩል ደግሞ የህዝቡ ወገን ሆኖ 
በመገኘት መካከል ግዙፍ ልዩነቶች Aሉ። 
በተግባር የህዝብ Aመኔታና ተቀባይነት ያገኙ 
የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ ናቸው ህዝብን 
ለሚገባው የስልጣን ባለቤትነት ሊያበቁ 
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የሚችሉ። ከዚሁ ጋር የፖለቲካ ድርጅቶች 
Eንደየሃገሩ ተጨባጭ ሁኔታ ትግሉን ማቀናበርና 
ማስተባበር ካልቻሉ ከፖለቲካዊ ክስረት 
የሚያመልጡ Aይሆኑም። በዚህ ጉዳይ ላይ 
ፖለቲካን Eንደሙያ ተቀብለው ሌት ተቀን 
ለሕዝባቸው ልEልና ደፋ ቀና ለማለት 
ለራሳቸውም ለሕዝባቸውም ቃል ገብተው 
በፖለቲካ ድርጅትነት ከተመሰረቱት ጀምሮ 
ሙያን ጾታንና ሌሎችንም መነሻ በማድረግ 
የተደራጁና የህዝብ ወገን ነን የሚሉ ቡድኖች 
ሁሉ ግልጽ ሊሆኑ ይገባል። የAንድን ሃገር 
ወቅታዊ ፖለቲካዊ፣ Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ 
ሁኔታዎች ያላካተተና ያላገናዘበ ትግል ባለህበት 
Eርገጥ ከመሆን Aያልፍም።  
  
ሌላው Aብሮ መጤን ያለበት ጉዳይ በፖለቲካ 
ድርጅትነት መደራጀትና ይፋ መሆን ብቻውን 
ለህዝብ የሚፈይደው Aንዳችም ጉዳይ Aለመኖሩ 
ነው።  ሰላምና ዴሞክራሲ የሰፈነበት ህብረተሰብ 
መገንባት ቀላል ነገር Aይደለም። ከፍተኛ 
የስትራቴጂ Eቅድና ወደተግባር የመለወጫ ልዩ 
ልዩ ስልቶች መንደፍን ይጠይቃል። ድርጅትን 
የተጠናከረ ድርጅት ከማድረግ ጋር ቢያንስ 

ከAምባገነኑ ስርዓት ተመጣጣኝ የሆነ Aቅምም 
ያስፈልጋል።  
  
ህዝባዊ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሕዝባቸው ጋር 
ሆነው Aንድን Aምባገነናዊ ስርዓት ገርስሰው 
በመጣል  ፖለቲካዊ ነጻነትን ለማስፈን ያላቸውን 
Aቅምና ችሎታ Aስቀድሞ መመዘንና ማወቅ 
Eንዲሁም ይህንኑ Aቅምና ችሎታቸውን 
በጥንቃቄና ባለማባከን መጠቀም ይኖርባቸዋል። 
በዛሬይቱ Iትዮጵያ ከተቃዋሚ የፖለቲካ 
ድርጅቶች የሚጠበቀውን Aቅምና ችሎታ 
ያገናዘበ Eንዲሁም የሃገሪቱን ፖለቲካዊ 
Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጨባጭ ሁኔታዎች 
ከቁብ ያስገባ የተባበረ ክንድ ማፈርጠምና 
ከህወሓት/IህAዴግ Aምባገነን Aገዛዝ ሊያላቅቅ 
የሚችል በAንድ ማEከል ስር የሚቀናበር ትግል 
ማፋፋም ነው። ዓመት Eየቆጠረ በሚመጣ 
ምርጫና ሁሉም በስርዓቱ ቁጥጥር ስር በሆነበት 
ሁኔታ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት Eንደማይቻል 
ግልጽ መሆን Aለበት። ስርዓቱ Eስከዛሬ 
በታሪካችን ከተከሰቱት Aገዛዞች ሁሉ የከፋና 
ለህዝብና ለሃገር ደንታ ቢስ ነውና መወገድ 
Aለበት። 

 
 
 
 
 
 
  
  

“ዴሞክራሲያ - የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ 
ፓርቲ (ዴሞክራሲያዊ) ድምጽ” የተሰኘውና 
ከፌብሪዋሪ  14፤ 2010 ጀምሮ በመሰራጨት ላይ 
የሚገኘው ሬዲዮ በIትዮጵያና በAጎራባች 
ሃገሮች በሚገኙ Iትዮጵያውያን በስፋት 
Eየተደመጠ  ስለመሆኑ ከሃገር ቤት የደረሱን 
ዜናዎች Aረጋገጡ። 
 
በዘጋቢዎቻችን Aገላለጽ መሰረት የሬዲዮ 
ስርጭቱ ባሁኑ ወቅት ሁሉንም የመገናኛ ብዙሃን 
ዘርፍ በቁጥጥሩ ስር ያደረገውን 
የህወሓት/IህAዴግ Aስተዳደር ያስደነገጠ 
ከመሆኑም በላይ Eንደ Aማራጭ  የዜና Aውታር 
በመሆን ከፍተኛ ህዝባዊ Aገልግሎት ሊያበረክት 
Eንደሚችል Eንዲሁም ድርጅቱ Aጥብቆ 

ከሚታገልለት ከወገኑ ከIትዮጵያ ህዝብ ጋር 
በቀጥታ የሚገናኝበት ድልድይ ሆኖም 
ያገለግለዋል ሲሉ ጨምረው Aብራርተዋል። 
የሬዲዮ ስርጭቱ ዘወትር Eሁድ ከቀኑ ስድስት 
ሰዓት Eስከ ሰባት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 
የሚሰራጭ ሲሆን በAስራ ሶስት ሜትር ባንድና 
በሃያ Aንድ ሺህ Aምስት መቶ ሃምሳ ኪሎ ሄርዝ 
ላይ ይተላለፋል።  
  
ከድርጅቱ ዋና ጽህፈት ቤት የደረሰን መረጃ 
በበኩሉ ስርጭቱ በህወሓት/IህAዴግ  Aምባገነን 
Aገዛዝ ስር  ለሚማቅቀው የIትዮጵያ ህዝብ 
ልሳን Eንዲሆን ጭምር ታስቦ የተከፈተ መሆኑን 
Aመልክቷል።       
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ለAያሌ ዓመታት በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገሮች 
የIትዮጵውያን ታላቅ የመንፈስ Aባት በመሆን 
በፍቅርና በታማኝነት በማገልገል ላይ የቆዩት 
Oርቶዶክሳዊው  ሊቀ ጳጳስ Aቡነ ዜና ማርቆስ 
ቅዳሜ የካቲት ፮ ቀን ፪ ሺህ ፪  ዓ/ም ከዚህ ዓለም 
በሞት የተለዩ መሆናቸውን በሲያትል የሚገኘው 
የብፁEነታቸው ጵጵስና ጽ/ቤት ከሆነው መካነ 
ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል  የተገኘው 
ዜና ገለጸ።Aቡነ ዜና ማርቆስ በጎንደር ክፍለ 
ሃገር  በEብናት ወረዳ ደጋ መልዛ ውስጥ 
ጥቅምት ፳፪ ቀን  ፲፱፻፴ ዓ/ም የተወለዱ ሲሆን 
ከልጅነት Eድሜ ጀምሮ Eስከ ሕልፈተ-
ህይወታቸውም ድረስ የፈጣሪያቸውን የልUል 
EግዚAብሔርን ትEዛዛት በመፈፀም ላይ የቆዩና 
የቅድስት ቤተክርስቲያንን ምEመናን ሲያገለግሉ 

የኖሩ ስመ ጥር Aባት ነበሩ። 
 
Aቡነ ማርቆስ በህይወት ዘመናቸው በሃገር ውስጥ 
ይሰጥ የነበረውን የቅኔ፣ የሐዲሳትና የመዝሙረ-
ዳዊት ትርጓሜ  ትምህርት በሚገባ ያጠናቀቁ 
ብቻ ሳይሆን በግሪክ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ 
የሚሰጠውን የAራት ዓመታት የነገረ-መለኮት 
(ቲዎሎጂ) ትምህርት  Aጠናቀው በክብር 
ተመርቀዋል። ከዚያም ወደ ውድ ሃገራቸው 
ተመልሰው በልዩ ልዩ Aድባራት፣ ገዳማትና 
Aብያተ-ክርስቲያናት Aገልግለዋል። IሕAፓ 
(ዴሞክራሲያዊ) በኚህ ታላቅ መንፈሳዊ Aባት 
ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሃዘን Eየገለጸ 
ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጆቻቸውና ለቅዱስ  
ሲኖዶስ  መጽናናትን ይመኛል።  

 
 
 
 
  
  

በጠመንጃ ሃይል ከIትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ 
ተፈናጦ ነገር ግን  ደጋፊዎቹን ብቻና ጥቂት 
Eርዳታ ለጋሽ  ምEራባውያን መንግስታትን 
ለማጭበርበር ሁሉን በEጁ ሁሉን በደጁ ያደረገና 
Aምስት ዓመታት Eየጠበቀ በሚመጣ 
የማጭበርበር ምርጫ ለAስራ ስምንት ዓመታት 
በሃይል Eየገዛ በስልጣን የቆየው 
ህወሓት/IህAዴግ በመጪው ግንቦት 2002 
ሊያደርግ ያሰበበውን ተመሳሳይ ምርጫ 
Aስመልክቶ ከተለያዩ Aቅጣጫዎች ተቃውሞዎች 
Eያጋጠሙት መሆኑን የሃገር ውስጥና የውጭ 
ሃገር የዜና IሕAፓ ዘጋቢዎች ገለጡ።  
    
በተለይ በግንቦት 97ቱ ምርጫ ወቅት በታዛቢነት 
ከተገኙትና የወቅቱን የህወሓት/IህAዴግ ግልጽ 
ማጭበርበር በይፋ ካጋለጡት ውስጥ ዋነኛው 
የሆነው  የAውሮፓ ህብረት ከ2002 ዓ/ም ምርጫ 
ታዛቢነት ተሳትፎ Aስቀድሞ ስለምርጫው 
ዝግጅትና Aካሄድ ዘጋቢ ቅድመ-ቃኚ ቡድን 
መላክን መምረጡ በህወሓት/IህAዴግ 

Aስተዳደር ውስጥ ድንጋጤን ከመፍጠሩም በላይ 
የውጭው ማህበረሰብ መጪው ምርጫ ላይ 
ያለውን ብርቱ ጥርጣሬ ከወዲሁ Aንጸባርቋል፡፡ 
የAሜሪካ መንግስት በበኩሉ በቅርቡ ባወጣው 
መግለጫው የመለስ ዜናዊ Aስተዳደር መጪው 
ምርጫ ነጻና ፍትሓዊ የሚሆንበትን መንገድ 
Eንዲያመቻች በገልጽ የጠየቀ ሲሆን በቅርቡ  
ወደሃገሪቱ ተልከው የነበሩት በAሜሪካ የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያፍሪካ ጉዳይ 
ምክትል ሃላፊ የሆኑት ካርል ዋይኮፍ 
ስለምርጫው ሲገልጹ በምርጫው ጉዳይ የAሜሪካ 
ተወካዮች ዋና ትኩረት  ትኩረት በተለይ 
የምርጫው ነጻና ፍትሃዊ መሆን ላይ ነው 
ማለታቸው የህወሓት/IህAዴግን ሹማምንት 
ከፍተኛ ስጋት ላይ Eንደጣላቸው ከሃገር ውስጥ 
የተገኙ ዜናዎች ጠቁመዋል። በሌላ በኩል 
በAሜሪካ የውስጥና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎች 
ጥልቅ Eውቀት ያላቸው የዊስኮንሰን ክፍለ ግዛት 
ሴኔተር ረስ ፋይን ጎልድ በቅርቡ በሰጡት 
መግለጫ “ህወሓት/IህAዴግ በIትዮጵያውያን 
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ላይ በተከታታይ በማድረስ ላይ ያለውን የመብት 
ጥሰቶች ከማጋለጥ መታቀብ የለብንም፤ መጪው 
ምርጫም ነጻና ፍትሓዊ ካልሆነ ለስርዓቱ 
የሚሰጡ ማናቸውም Eርዳታዎች Eንደገና 
መመርምር ይኖርባቸዋል”  ብለዋል። 
  
የAራተኛ ጊዜ የምርጫ 97 ዘገባውን ይፋ 
ያደረገው የAሜሪካው የካርተር ማEከል በበኩሉ 
በ97ቱ ምርጫ ወቅት በገዢው ፓርቲ 
በህወሓት/IህAዴግ ግልጽ ማጭበርበር ተከስቶ 
Eንደነበር Aምኖ በስርዓቱ ሙሉ ቁጥጥር ስር 
ያለው የምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ካልሆነ በስተቀር 
መጪው ምርጫም ዳግም በማጭበርበር 

Eንዳይደመደም ያለውን ስጋት ጭምር ይፋ 
Aድርጓል። 
  
በሃገር ውስጥም ተቃዋሚ ድርጅቶች በተለይ 
መድረክና Aንድነት ፓርቲዎች ምርጫው ነጻና 
ፍትሓዊ Eንደማይሆን ከወዲሁ  Aመላካች 
ድርጊቶች በስርዓቱ ቁንጮዎች በመፈጸም ላይ 
መሆናቸውን ገልጸው በተለይ በEጩዎቻቸው 
ላይ Eየደረሱ ያሉ ወከባዎች፣ Eንግልቶችና 
ግድያዎች ካልቆሙ በስተቀር መጪውም ምርጫ 
ስርዓቱ ከራሱ ጋር ብቻ የሚወዳደርበት 
Eንደሚሆን ገልጸዋል። 

 
 
 
 
  

ከዓለም Aቀፍ የዜና Aውታሮች የሚሰራጩ 
ዜናዎች ሰሞኑን ይፋ Eንዳደረጉት በጉዲፈቻ 
ስም ወደ ውጭ ሃገሮች የሚላኩ Iትዮጵያውያን 
ህፃናት ላይ የሚደርሱ በደሎች Eየተበራከቱ 
መምጣታቸው ታወቀ። 
  
በAሜሪካ ኤ. ቢ. ሲ. ዜና Aገልግሎት ዘጋቢ 
ሜሪ Aን ጆሊ የቅርብ ዘገባ መሰረት Iትዮጵያ 
በሃገሮች መካከል ህፃናትን በጉዲፈቻ ወስዶ 
የማሳደግን የሄግ ስምምነት ያልፈረመች መሆኗ 
Eየታወቀ የህወሓት/IህAዴግ መንግስት ግን 
“ወደውጭ ሃገሮች በማደጎ ስም የሚላኩ 
Iትዮጵያውያን ህፃናት ዓለማቀፍ ህግና ደንብን 
በተከተለ መንገድ የሚላኩ ናቸው” ሲል 
መደመጡና የሃሰት መግለጫዎችና 
መከራከሪያዎች ማቅረቡ ታላቅ ስህተት ብቻ 
ሳይሆን በሚስጢር በመከናወን ላይ ላሉና 
Eስከዛሬ ወደውጭ ሃገሮች ተልከው በመንገላታት 
ላይ ላሉ Iትዮጵያውያን ህፃናት ፍፁም ደንታ 
ቢስነት መሆኑን Aጋልጣለች። 
  
ጋዜጠኛዋ Aክላ Eንደገለጠችው  Iትዮጵያውያን 
ህፃናት Eርግጠኛ Eድሜያቸው Eየተደበቀና 
በህይወት ያሉ ወላጆቻቸው በህይወት Eንደሌሉ 
Eየተደረገ Eንዲሁም ድሃ የሆኑ ወላጆች 
ልጆቻቸውን በጉዲፈቻ Eንዲሰጡ Eየተገደዱ 
ጭምር የሚከናወነው Aስከፊ ድርጊት 
የIትዮጵያ መንግስት በቸልታ መመልከቱ 

ለዜጎቹ ያለውን  ደንታቢስነት በግልፅ ያሳያል።  
  
 የኤ. ቢ. ሲ. ጋዜጠኞች ተመሳሳይ ዘገባ  
ሲያቀርቡ ይህ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ሳይሆን 
ቀደም ሲል በ2009 E. A. A. በጋዜጠኛ 
Aንድርው ጆን ሄገን Aማካኝነት በጉዲፈቻ ስም 
ወደ ውጭ ሃገሮች የሚላኩ ህፃናት ቁጥር 
በከፍተኛ ቁጥር Eየጨመረ መምጣቱንና 
በሂደቱም ላይ ቁጥጥር Eየተደረገ Aለመሆኑንና 
ህገወጥ ድርጊቶች Eየተፈጸሙ መሆኑን ለሃገሪቱ 
ባለስልጣናት ጭምር ቢጠቆምም  በመንግስት  
በኩል ጉዳዩን ለመከታተልና ለማረም የተደረገ 
ተገቢ ጥረት Eንደሌለ ለማወቅ ተችሏል። 
  
ዘጋቢዎቹ በAሜሪካ ውስጥ በተለይ The Joint 
Council of International Children's Services 
(JCICS) በሚል ስያሜ በሚታወቀው የጉዲፈቻ 
Aገልግሎት ላይ ከIትዮጵያ በጉዲፈቻ ስም 
የሚላኩ ህፃናትን Aስመልክቶ ልዩ ክትትልና 
ቁጥጥር Eንዲደረግ የጠቆሙ  ሲሆን በሌሎችም 
Aገሮች ውስጥ ተመሳሳይ በደሎች 
ላለመፈፀማቸው ምንም ማረጋገጫ Aለመኖሩን 
Aመልክተዋል። በዚሁ ረገድ ዓለማቀፍ የጉዲፈቻ 
Aገልግሎት ቁጥጥር Eንዲደረግ Aበክረው 
የሚወተውቱ የሰብኣዊ መብት ተሟጋቾች ጭምር 
ድምፃቸውን ከፍ Aድርገው የመንግስታዊ 
ቁጥጥር ያህ Eያሉ ቢጮሁም 
በህወሓት/IህAዴግ በኩል ጆሮ ዳባ ልበስ መባሉ 
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በጉዳዩ ላይ የመንግስትም Eጅ Eንዳለበት 
ጠቋሚ ነው የሚሉ ውስጥ Aዋቂ ምንጮች 
በርክተዋል። በIትዮጵያ ከAምስት ሚሊዮን 
በላይ Eናት Aባታቸውን ያጡ ህፃናት 
መኖራቸው ሲታወቅ E. A. A. በ2209 ብቻ ወደ 
Aሜሪካ ለጉዲፈቻ የተላኩ ህፃናት ቁጥር ከ2200 

በላይ ነው። በ2006 ይህ ቁጥር 731 ያህል ብቻ 
Eነደነበር ጥናቶች ጠቁመዋል። ይህ Aሃዝ 
ሁኔታው በሶስት ዓመታት ውስጥ በምን ያህል 
Eጥፍ Eንዳደገ ግልፅ ማሰረጃ ሲሆን በመንግስት 
በኩል ግን ዛሬም ድረስ ምንም ቁጥጥር 
Eንደማይደረግ ለማወቅ ተችሏል።  

 
 
 
 
 

 
ቢ.ቢ.ሲ ከተሰኘው ዓለማቀፍ የEንግሊዝ የዜና 
Aውታር የተገኘው የቅርብ ጊዜ ዘገባ 
Eንዳመለከተው ህወሓት E. A. A. ከ1984 Eስከ 
1985 በIትዮጵያ ለደረሰው ርሃብ ለወገኖቻችን 
Eርዳታ የተላከንና በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር 
ገንዘብ ለራሱ ሰራዊት ማስታጠቂያ የሚውል 
የጦር መሳሪያዎች መግዣ Eንዳዋለው 
ተረጋገጠ።  
 
ይህንኑ መረጃ የAሜሪካው የስለላ ድርጅት ሲ. 
Aይ. ኤ. ጭምር Eውነትነቱን ያረጋገጡት ሲሆን  
ህወሓት ይህንን Eኩይ ድርጊት ያከናውን 
የነበረው ወደ Eርዳታ ድርጅቶች ሰራተኞች 
ስብሰባዎች በመስረግና ነጋዴ መስሎ በመቅረብ 
ለEርዳታ የተሰበሰበ የውጭ ምንዛሪን ለማግኘት 
በመጣር ምስጢራዊ ዘዴ Eንደሆነም 
ተጋልጧል። 
  
የዜና ምንጮቹ ከተለያዩ ሃገሮች ዜጎች በEርዳታ 
ስም የሚሰበሰብ የውጭ ምንዛሪ በEንዲህ  
ዓይነት ከጥቂት Aረመኔዎች Eጅ Eየገባ Eኒሁ 
Aረመኔዎች በንፁሃን ዜጎች ላይ በጦር መሳሪያ 
ሃይል በመንግስት ስልጣን Eንዲቀጥሉ ማስቻሉ 
Eጥፍ ድርብ በደል ብቻ ሳይሆን Eጅግ ከባድ 
ወንጀል ጭምር መሆኑንም Aልሸሸጉም።  
  
ይህ በረሃብተኛ ወገን ላይ የተፈጸመ ወንጀል 
የተከናወነው ህወሓት ከደርግ መንግስት ጋር 
ጦርነት Eታገልልሃለሁ ከሚለው ወገኑ ጉሮሮ 
በገጠመበት ወቅት ቢሆንም ድርጅቱ ከረሃብተኛ 
ህዝብ ጉሮሮ Eየነጠቀ ይህን በመሰለ 
Aረመኔያዊና ክፉ ምግባር ለመሳተፉ ተጨባጭ 
ማስረጃዎች ብቅ ማለት የጀመሩት ዘግይተው 
ባሁኑ ወቅት ነው።  

 
የጉዳዩ ዘግይቶ ይፋ መሆን በራሱ ህወሓት ገና 
ብዙ ድብቅ የሃገርና የህዝብ ክህደት ተግባራት 
ላይ ተሰማርቶ Eንደነበር Aመላካች ብቻ ሳይሆን 
ከጥንት ከመሰረቱም ድርጅቱ ጸረ Iትዮጵያና 
Iትዮጵያውያን ለመሆኑ ግዙፍ ማረጋገጫ ነው። 
 
የቢ.ቢ.ሲው ዘጋቢ ማርቲን ፕላውት  ህወሓት 
ለረሃብተኛው Iትዮጵያዊ የተላከን የEርዳታ 
ገንዘብ Eየነጠቀ ለጦር መሳሪያ ግዢ ለማዋል 
የተጠቀመባቸውን ዘዴዎች ባሁኑ ወቅት በEኩይ 
ድርጊቱ ተማርረው የተለዩት የቀድሞ Aባላቱ 
ጭምር ያመኑት ጉዳይ ስለመሆኑ በማስረጃ 
ያቀረበ ሲሆን፤ በተለይ ደግሞ የቀድሞው 
የህወሓት ፋይናንስ ሃላፊ Aቶ ገብረመድህን 
AርAያ “ያካባቢውን የሙስሊም ነጋዴ 
የሚያስመስለኝ ልብስ ይሰጠኝ ነበር። የEርዳታ 
ሰራተኞቹን የምናጭበረብርበት ዘዴ ይህ ነበር” 
ሲሉ የEማኝነት ቃላቸውን  መስጠታቸው 
ተዘግቧል።  
  
በቅርቡ በቢ.ቢ.ሲ. ቃለመጠይቅ ያደረጉት Aቶ 
ስዬ Aብረሃምም ስለሁኔታው ተጠይቀው 
Aለመካዳቸው ህወሓት በወቅቱ በስቃይ ላይ 
ይገኝ በነበረው ወገን ላይ የፈጸመውን ታላቅ 
የክህደት ተግባር ለማረጋገጥ Aስችሏል። 
የህወሓቱ ቁንጮ መለስ ዜናዊ ግን ቀደም ሲል 
ስለጉዳዩ ተጠይቆ ደጋግሞ የተለመደ የክህደት 
ቃሉን የሰጠ ቢሆንም በተለመደው Eኩይ 
ድርጊቱ ተማረው ድርጅቱን የተለዩ የቀድሞ 
Aባላት ስለሁኔታው ይፋ የምስክርነት ቃላቸውን 
በሚሰጡበት ባሁኑ ወቅት ደግሞ Aንዳችም ቃል 
ከመተንፈስ መታቀብን መርጧል። 
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የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን Aባላትና 
መሪዎች በማሰር፣ በማሳደድና በመግደል ዋነኛ 
የትግል ስልቱና መገለጫው ያደረገው 
ህወሓት/IህAዴግ ዛሬም Eንደትናንቱ 
ባሸባሪነትና በማመስ ተግባሩ Eንደቀጠለ መሆኑን 
ከሃገር ውስጥ የሚደርሱን መረጃዎች በማጋለጥ 
ላይ ናቸው። 
  
ህወሓት/IህAዴግ በቅርቡ በመቀሌ ከተማ 
ስድስት ታጣቂዎቹን በማሰማራት Aቶ Aረጋዊ 
ገብረ ዮሐንስ የተባሉትንና የመድረክ Aባል 
ድርጅት የሆነው የAረና ትግራይ Eጩ ተወዳዳሪ 
የገዛ ቤታቸው ድረስ በመሄድና Aንገታቸውንም 
በስለት በመቅላት መግደሉ ታውቋል። በEንደዚህ 
ዓይነቱ Aሰቃቂ የግድያ ተግባር ላይ 
መሰማራቱም በጠቅላላ በሃገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ 
ቁጣን የቀሰቀሰ ሲሆን በትግራይ ክልል ያሉ 
ዜጎችን በተለይም ወጣቶችን Eጅግ ያስቆጣና 
ምናልባትም ወደ ከፍተኛ ብጥብጥ ሊሸጋገር 
የሚችል ሁኔታን የፈጠረ መሆኑን ዘጋቢዎቻችን 
ጠቁመዋል። ከስፍራው የደረሰን ዜና ጨምሮ 
Eንደገለጠው Aቶ Aረጋዊ ቀደም ሲልም በAረና 
ትግራይ የተጠራ Aንድ ስብሰባ ተሳትፈሃል 
በሚል ታስረውና የተፈቱ Eንደነበርም ማወቅ 
ተችሏል።   
  
በሌላ በኩል ደግሞ Aቶ Aያሌው በየነ የተባሉና 
የAረና Eጩ የሆኑት ያካባቢው ነዋሪ 
በህወሓት/IህAዴግ ታጣቂዎች ክፉኛ 
ተደብድበው ለከፍተኛ ጉዳት የተዳረጉ ሲሆን 
Eስካሁንም ሆስፒታል Eንደተኙና ጥቃት 
የፈጸሙባቸውም የመንግስት ታጣቂዎች ለፍርድ  
 
 
 

 
ሊቀርቡ ቀርቶ በተመሳሳይ ድርጊታቸው 
Eንደቀጠሉ መሆኑን የደረሰን ዜና Aመልክቷል። 
በሌላ በኩል ደግሞ በAዲስ Aበባ ውስጥ 
የሚገኙትና በህወሓት/IህAዴግ ሙሉ ቁጥጥር 
ስር ያሉት የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን 
የሚባሉቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በፀረ-ሰላምና 
የመንግስት ጠላቶች ከሚባሉት በተለይም 
ከኤርትራ Aመራር ሃላፊዎች፣ ከOነግና ከምስራቅ 
ሶማልያ ነጻ Aውጭ ግንባር መሪዎች ጋር 
የሚተባበሩ Eንዲሁም ከነዚሁ ድጋፍ Eያሰባሰቡ 
ስርዓቱን በሃይል ለመገልበጥ የሚያሴሩ ናቸው 
የሚሉ የፈጠራ ውንጀላዎችን በሰፊው  
በማሰራጨት ላይ ናቸው።  
  
ከደቡብ የIትዮጵያ ክፍሎች የደረሱን ሌሎች 
ዘገባዎች Eንደሚያመለክቱት በመለስ ዜናዊ 
Aስተዳዳሪዎች ቀጥተኛ ትEዛዝ Eየተፈጸሙ ያሉ 
በደሎች Eጅግ Eየተስፋፉ መምጣታቸውን 
ገልጸው Eስካሁን በተገኙ መረጃዎች መሰረት 
በነገሌ ቦረና Aካባቢ 153 ያካባቢው ነዋሪዎች 
የፈጠራ የሽብርተኝነት ክስ ተመስርቶባቸው 
ወህኒ Eንዲወርዱ የተደረገ መሆኑ ታውቋል። 
የክሱ ዋና ጭብጥም “በመንግስት ላይ ጫና 
ለማምጣት በቡድን ተደራጅታችሁ 
Eየተንቀሳቀሳችሁ ነው” የሚል ሲሆን ከሳሹ ወገን 
ግን ምንም ተጨባጭ ማስረጃዎች ማቅረብ 
Aልቻለም።  
 
ህወሓት/IህAዴግ በተመሳሳይ ሁኔታ 
መጪውንም ምርጫ ባሸናፊነት ለመወጣት 
Eንዲያስችለው “ፀረ-ለውጥ፣ ኪራይ ሰብሳቢዎችና 
ጥገኞች” የሚል ስያሜ Eየሰጠ የየክልሉን ነዋሪ 
በማመስ ላይ  መሆኑንም ዘጋቢቻችን ገልጸዋል። 

 
 
 

Eንደ Aውሮፓ Aቆጣጠር ማርች 1 ቀን  2010 
ብራሰልስ ከሚገኘው የAውሮፓ ህብረት ጽ/ቤት 
የወጣው መግለጫ Eንዳመለከተው የAውሮፓ 
ህብረት ሃገሮች ተወካዮች ምክር ቤት በሻEቢያ 

መንግስት ላይ ዓለማቀፍ ቁጥጥር Eንዲደረግ 
መወሰኑን  ማወቅ ተችሏል።  
ከዚሁ ጋር ተያይዞ የደረሰን ዜና በዝርዝር 
Eንዳመለከተው የቁጥጥሩ ውሳኔ በጦር መሳሪያ 
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ሽያጭ፣ የስርዓቱ ሹማምንት ወደ ውጭ ሃገሮች 
በሚደርጓቸው Eንቅስቃሴዎችና በውጭ የሚገኙ 
የስርዓቱ ሃብቶች ላይ የሚያተኩር ነው። 
የAውሮፓ ምክር ቤት የIሳይያስ Aፈወርቂ 
Aገዛዝን  Aለም Aቀፍ የጦር መሳሪያ ማEቀብን  
ህግ በመተላለፍ፤ የAፍሪካን ቀንድ Aካባቢ ሰላም 
በማወክ፤ በጂቡቲና በኤርትራ የድንበር ማካለል 
ሂደትን በማደናቀፍ፤ የAጎራባችና ሌሎች  
ሃገሮችን ሰላም ለሚያውኩና ሽብርተኝነትን 
ለሚያራምዱ ቡድኖችና ግለሰቦች መጠለያ 
በመስጠት፣ በገንዘብ በመርዳት፣ በማደራጀት፣ 
በማሰልጠንና በማስታጠቅ Eንዲሁም በሱማልያ 
ዓለማቀፉ ህብረተሰብ የሚያደርገውን የመረጃ 

Aሰባሰብና የማጣራት ስራ ስምምነቶች ጭምር 
በመጣስ ህግ ክስ Aቅርቧል። 
  
የሻEቢያ Aገዛዝ ክሱን ውድቅ ከማድረጉም በላይ 
የተጣለበትን Eቀባ በማውገዝ ለAውሮፓ ምክር 
ቤትና ለተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤቶች 
የAቤቱታ ደብዳቤዎች የላከ ሲሆን በAውሮፓና 
በሌሎች የውጭ ሃገር ከተሞች የሚኖሩ 
ደጋፊዎቹን በማስተባበር በሎቢ ስራ 
ተሰማርቷል። በተለያዩ ያውሮፓ  ከተሞች 
የሚኖሩ ያካባቢው ተወላጆችም Eቀባውን 
በሰላማዊ ሰልፍ ማውገዛቸው ታውቋል። 

 
 
 
 

የካቲት ፲፰ ቀን ፪ ሺህ ፪ ዓ/ም ሮይተርስ የዜና 
ወኪል ባስተላለፈው ዜና Aንድ Iትዮጵያዊ  
ወጣት የግብፅን ድንበር በማቋረጥ ላይ Eንዳለ 
ከሃገሪቱ ድንበር ጠባቂ ወታደሮች   በተተኮሰበት 
ጥይት መሞቱን ዘግቧል።  ወጣቱ በግብፅና 
በEስራኤል ድንበር መጋጠሚያ ወደ Eስራኤል 
ለስደት Eንደወጣ መቅረቱም ታውቋል።  
  
ከዚሁ ሟች Iትዮጵያዊ ሌላ Aንድ የሃያ ዓመት 
Iትዮጵያዊና የሃያ ሶስት ዓመት የኤርትራ 
Aካባቢ ተወላጅ ከወታደሮቹ በተተኮሱባቸው 
ጥይቶች መቁሰላቸው ሲታወቅ ሌሎች Aስር 
ያህል ደግሞ በድንበር ጠባቂዎቹ በቁጥጥር ስር 
መዋላቸውን ሮይተርስ ጨምሮ ገልጿል ። 
  
ምንም Eንኳን በህወሓት/IህAዴግና በሻEቢያ 
ብልሹ Aስተዳደሮች ምክንያት  Aያሌ ዜጎች  
በተለይም ወጣቶች ወደ ተለያዩ የጎረቤትና 

ሌሎች  ሃገሮች በየብስና በAየር በመጉረፍ  ላይ 
ቢሆኑም በተለይ በየብስ የሚጓዙቱ የAውሬ 
ቀለብ Eየሆኑ በጣም በዘግናኝና በAሳዛኝ ሁኔታ 
ህይወታቸው Eንደሚያልፍ ከታወቀ Eጅግ ብዙ 
ዘመን የተቆጠረ ቢሆንም ባሁኑ ወቅት በግብፅ 
ድንበር ላይ ከIትዮጵያና ከኤርትራ ወደ 
Eስራኤል ለስደት በሚጎርፉ ወጣቶች ላይ 
የሚደርሰው ግድያ መበራከት ግን ይበልጥ 
Eያሳሰበ መጥቷል።   
  
ምንም Eንኳ የህወሓት/IህAዴግና የሻEቢያ 
መንግስታት ስለጉዳዩ የዝሆን ጆሮ ይስጠኝ 
ቢሉም ዓለም Aቀፉ የስደተኞች ዋና ጽ/ቤት ግን 
ለግብፅ መንግስትና ለሌሎችም ምEራባውያን 
ሃገሮች Aቤቱታውን ከፍ Aድርጎ በማሰማት ላይ 
መሆኑ ታውቋል። 

 
 
 
 
 
 
 

የIትዮጵያ ሴቶች ከደረሰባቸውና Eየደረሰባቸው 
ካለው ድርብ ጭቆና ለመላቀቅ ታላቅ 
መስዋEትነትን የጠየቀ ረጅምና መራራ ትግል 
Aድርገዋል፤ ዛሬም ሳያቋርጡ በመታገል ላይ 

ናቸው።  
  
በዓለም Aቀፍም ሆነ በብሔራዊ ደረጃ ሴቶች 
በየጊዜው ልዩ ልዩ ከባድ መሰናክሎች 

ዓለም Aቀፍ የሴቶች ቀን
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Eየተደቀኑባቸው ነገር ግን Eኒህኑ መሰናክሎች 
ለማለፍ Eስከዛሬ ከትግል Aጋሮቻቸው ጋር 
Eያደረጉት ያለው ትግል Aንዴ በAንዱ ሀገር ፣ 
ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላው ሀገር የተወሰነ ድል 
Eንዲያስመዘግቡ ቢያስችላቸውም  የሴቶች 
ትግል ዛሬም ገና ከግቡ Aልደረሰም። በበርካታ 
ሀገሮች ውስጥ ሴቶች ከተጫኑባቸው ድርብርብ 
ጭቆናዎች Eንዲሁም የባህልና የሃይማኖት 
ውስብስብ Eግረ-ሙቅ Aልተፈቱም። ያደረጉት 
ትግልና የከፈሉት ከባድ መስዋEትነት 
ባስገኘላቸው የማይናቅ ውጤት Eየተበራቱ ግን 
ቀጣይ ትግል ላይ ናቸው። 
  
Eህቶቻችን Eስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ በብዙ 
ሃገሮች ውስጥ የመመረጥ መብት ቀርቶ 
የመምረጥ መብት Eንኳ  Aልነበራቸውም። 
በርካታዎቹ በቤትና በማድ-ቤት ስራዎች 
Eንዲወሰኑ  የተገደዱ ሲሆኑ በፖለቲካው መስክ 
ጎላ ያለ Eንቅስቃሴ Eንዳያደርጉ ከባድ ጫና 
ይደረግባቸዋል። በIኮኖሚ መስክ ተሳትፏቸው 
ዛሬም ቢሆን Eጅጉን ዝቅተኛ ነው። በተለያዩ 
የቅጥር ስራዎች  በተሰማሩባቸው መስኮች 
በተለይም በክፍያ ረገድ ከወንዶች Aቻዎቻቸው 
ጋር ሲወዳደር Eጅጉን በጣም ዝቅ ያለ ነበር፣ 
ዛሬም ጭምር በደሉ Aልተፋቀም። Eህቶቻችን 
ዛሬም ድረስ Eየተናቁም፤ Eየተዋረዱም፤ 
Eየተበደሉም ነው በትግላቸው ገፍተው የሚኖሩ።  
  
በየዓመቱ ማርች (March) 8 በዓለማቀፍ ደረጃ 
የሚከበረው የሴቶች ቀን፣ Eህቶቻችን  ካለባቸው 
ድርብርብ ጭቆና ለመላቀቅ የተጓዙትን የትናንት 
ረጅም የAበሳ ጉዞ የሚያስታውሱበት ብሎም 
በትግላቸው Eስከዛሬ በቅንጭብጭብ መልኩም 
ቢሆን ያገኙትን የማይናቁ ድሎች 
የሚያስቡበትና ወደፊት ተገቢውንና 
ያልተሸራረፈ ሙሉ ነጻነታቸውን ለመጎናጸፍ 
የሚያስችላቸውን የቀጣይ ትግል ቃል ኪዳቸውን 
የሚያድሱበት Eለት ነው። የጭቆና ቀንበራቸውን 
ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከጫንቃቸው ላይ  
Aሽቀንጥረው ለመጣልና የEኩልነት መብትን 
ለመቀዳጀት ትግላቸው በማናቸውም መልኩ 
መቀነባበር Eንዳለበትም የጋራ የትግል ጥሪ 
የሚያቀርቡበትም ቀን ነው- ማርች 8። 
  
በዚህ ዓለማቀፋዊ ቀናቸው ሴቶች የAህጉርና 
የጊዜ ልዩነት ሳይወስናቸው በAንድነት 

ድምጻቸውን የሚያሰሙበትና ለፍትህና ርትE 
ከቆሙ ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች Eንዲሁም ሌሎች 
የሕብረተሰብ ክፍሎች ጋር Aብሮነታቸውን 
በይፋ የሚያሳዩበት ነው። Eህቶቻችን ለነጻነት 
ለEኩልነትና ለፍትህ ሲያደርጉት የቆየውና 
ዛሬም የሚያደርጉት ትግል በተለያየ ክፍለ-ዓለም 
የሚኖሩ ህዝቦች  ለተመሳሳይ ውጤት 
የሚያደርጉት  ትግል Aካል መሆኑን ጭምር 
በይፋ የሚገልጹበት Eለት ነው ማርች 8። 
 
የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ 
(ዴሞክራሲያዊ) ሴቶች ጓዲቶቻችን፣ 
Eናቶቻችንና፣ Eህቶቻችን ለጾታና ለማናቸውም 
ሰብዓዊ መብቶች Eኩልነት ያደረጉትንና 
በማድረግ ላይ ያሉትን ትግል ከጎናቸው ሆኖ 
ሲያግዝና ሲያስተባብር Eንደቆየ ሁሉ ያሁኑንም 
ዓለም-ዓቀፍ የሴቶች በዓልን በታላቅ ክብርና 
በልዩ ስሜት ነው ያከበረው። በድርጅቱ ውስጥ 
ሴቶች ከወንዶች ወንድሞቻቸው Eኩል 
ተሰልፈው ለረጅም ዓመታት የከፈሉትን ታላቅ 
መስዋEትነት ሳይዘነጋ  ለወደፊቱም ከጎናቸው 
ለመቆም በሚያደርጉት ቀጣይ የትግል መስኮች 
ሁሉ ሙሉ ትብብር ለማድረግ ያለውን 
የቁርጠኝነት ቃልኪዳን ዛሬም ዳግም ያድሳል። 
  
በIሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) Eምነት ሴቶች 
Eህቶቻችን የሚያነሷቸው  የEኩልነትና የፍትህ 
ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙት Aጠቃላዩ 
የIትዮጵያ ሕዝብ የነጻነትና የመብት ጥያቄ በቂ 
ምላሽ ሲያገኝ ብቻ ነው። ስለሆነም ድርጅታችን 
የሴቶችን ትግል ለIትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ 
ሰብዓዊ መብቶች መከበርና ለዴሞክራሲያዊት 
Iትዮጵያ ምስረታ የሚያደርገው ግዙፍ ትግል 
Aካልና Eንደ Aንድ ዋነኛ ዘርፍ ይቆጥረዋል።  
  
ዓለማቀፍ የሴቶችን ቀን ስናከብርም ሁሌም 
ሊዘነጉ ከማይገባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ጋር 
ነው። ከነዚህም በዋነኝነት ሊጠቀስ የሚገባው 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተረጋገጡባቸውና 
በበለጸጉ ሃገሮች የሚገኙትንና ባምባገነን 
ስርዓቶች ውስጥ Eየማቀቁ በሚገኙ ባልበለጸጉ 
ሃገሮች ውስጥ የሚገኙ የሴቶችን ሁኔታዎች 
ነው።  
 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተግባር  
በተረጋገጡባቸው በበለጸጉ Aገሮች ውስጥ 
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የሚኖሩ ሴቶች በዚህ ታሪካዊ Eለት መለስ 
ብለው ታሪካቸውን ሲመለከቱ በትግላቸው 
ያገኙዋቸውን በርካታ ዴሞክራሲያዊ ድሎች 
Eያሰቡና ለተጨማሪ ድሎችም Eየተበረታቱ       
ሲሆን፤ በሦስተኛው ዓለም የሚኖሩ በተለይም 
ለጨቋኝ Aምባገነን ገዢዎች የተዳረጉ ሴቶች 
ግን ዓለማቀፉን የሴቶች ቀን የሚያከብሩት 
ዛሬም Eጅጉን ለAስከፊ ሁኔታዎች ተጋልጠው 
ነው። Eንደ Iትዮጵያ ባሉ ድሃ ሃገሮች ውስጥ 
የሚኖሩ ሴቶች ሁኔታ በጥልቀት ሲመረመር 
ደግሞ ገና Eጅግ ብዙ  ትግል የሚጠይቅና ከባድ 
መስዋEትነትን የሚያስከፍል ጭምር ነው። 
ስለሆነም ነው በዓለማቀፉ የሴቶች ቀን ሴቶች 
Eስካሁን በትግላቸው Aገኘን ብለው 
በሚያስቧቸው ድሎች የሚበረታቱበት ይሁን 
Eንጂ የሚፈነድቁበት የማይሆነው። ለምን ቢሉ 
በዓለም ላይ የሚኖሩ ሴቶች ሁሉ ገና ካለባቸው 
ድርብርብ ጭቆናዎች Aልተላቀቁምና። 
  
የሴቶች ዓለም Aቀፍ ቀን ማርች 8 ታሪካዊ 
Aመጣጡ ጭምር ቢመረመር በቀዳሚነት 
የግንባር ስጋ የሆኑ የጥቂት ሴቶች የብርቱ 
ትግልና የመስዋEትነት  ፍሬ ለመሆኑ Aያሌ 
ጉልህ ታሪካዊ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። 
ከሁሉም በፊት ሊጤንና በጥብቅ መታወቅ 
ያለበት ጉዳይ ሴቶችን በዓለማቀፍ ደረጃ 
ሊያሰባበስቡና ሊያታግሉ ያበቁ መሰረታዊ 
ጉዳዮች የEኩልነት የፍትህ፣ የሰላምና የEድገት 
ጥያቄዎች መሆናቸው ነው። በEኒህ Aራት 
መሰረታዊ ጉዳዮች መነሻነት በተለያዩ ክፍል 
ዓለማት ይኖሩ የነበሩ Aያሌ ሴቶች 
የጠቀስናቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ይሟሉ ዘንድ 
የግንባር ስጋ በመሆን ታግለዋል፤ 
Aርዓያነታቸውን ለተተኪ Eህቶቻቸው ጥለው 
በክብር ያለፉም ብዙዎች ናቸው።  
Aያሌ ሴቶች ባለማቋረጥ ለመታገል 
በመብቃታቸውም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ E. 
A. A. በ1909 በAሜሪካ የሶሻሊስት ፓርቲ 
ዲክላሬሽን መሰረት የመጀመሪያው ብሄራዊ 
የሴቶች ቀን ፌብሪዋሪ 28 ሊከበር የበቃው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ የዴንማርክ Aንዷ ከተማ 
በሆነችው ኮፐን ሃገን ውስጥ E. A. A. በ1910 በሴቶች 
የመምረጥ መብት ላይ ያተኮረ ዓለማቀፋዊ ባህርይ 
ያለው የሶሻሊስት Eንቅስቃሴ ተጀመረ። ከAስራ 
ሰባት ሃገሮች የመጡ መቶ ያህል ሴቶች የተገኙበት 

ስብሰባ ተካሄደ። ለሴቶች የወደፊት የትግል 
Eንቅስቃሴ ታላቅ ጠቀሜታን Aሳድሮም Aለፈ።  

በዚሁ በኮፐን ሃገን በተወሰነው መሰረት በቀጣዩ 
ዓመት E. A. A. በ1911 የሴቶች ቀን ማርች 19 
ቀን በዴንማርክ፣ በOስትሪያ፣ በስዊዘርላንድና 
በጀርመን ከሚሊዮን ቁጥር በላይ በሆኑ ዜጎች 
ሊከበር ቻለ። ለሴቶች ትግል መቀጣጠል ጉልህ 
ምስክር ለመሆን በቃ። ሴቶች ከመምረጥ መብት 
ጥያቄ በተጨማሪ በስራ Eድልና በስራ ዘርፍ 
AድልO ጉዳይና በሙያ ስልጠና ዘርፍ 
ሊደረግላቸው ስለሚገቡ የመሻሻል ጥያቄዎችን 
ማቅረብ ቻሉ። ትግላቸውም ወደከፍተኛ ደረጃ 
መሸጋገሩ Eውን Eየሆነ መጣ።  
  
በመቀጠልም E. A. A. ከ1913-1914 ባሉት 
ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት 
ለማስቀረት የሰላም Eንቅስቃሴ Aንዱ Aካል 
በመሆን በተለይም በሩሲያ ሴቶች ሰፊ 
Eንቅስቃሴ መካሄድ ጀመረ፡፡ ይኸው ድርጊት 
ተስፋፍቶ በሌሎች የወቅቱ የAውሮፓ ከተሞችም 
በተለይ በ1914 ውስጥ ጦርነቱን Aስመልክቶ 
ትላልቅ ሰላማዊ ሰልፎች ተደረጉ። ይህም 
የሴቶች የትግል ተሳትፎ Eየጎላ መምጣትን ብቻ 
ሳይሆን በወቅቱ የየAገሩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና 
Iኮኖሚያዊ ህይወት ላይም ያላቸውን ሚናም 
በጉልህ ማሳየት ቻለ። ይህ በEንዲህ Eንዳለ E. 
A. A. በ1917፣ ሩሲያ ሁለት ሚሊዮን 
ወታደሮቿን በጦርነቱ ካጣች በሁዋላ ሴቶች 
“ለዳቦና ለሰላም” በተሰኘ መሪ መፈክር ስር 
ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ Aካሄዱ።  
  
ይህ በሆነ በAራተኛው ቀን ማለትም 
Eንደጎርጎረሳውያን Aቆጣጠር ፌብሪዋሪ 8 
(Eንደጁሊያን ፌብሪዋሪ 23) የወቅቱ ገዢ ሃይል 
የዛሩ መንግስት ከስልጣን ተወገደ። ማርች 8 
ዓለማቀፋዊ የሴቶች ቀን Eንዲሆንም ምክንያቱ 
ይኸው ሆነ። ከላይ በተጠቀሱት የትግል ሂደቶች 
Aያሌ ሴቶች ተከታታይና ቀጣይ 
መስዋEትነቶችን መክፈላቸውንና ይኸው ቆራጥ 
ድርጊታቸው ለዓለማቀፋዊው የትግል ቀናቸው 
Eንዲበቁ ማገዙን  ያመለክታል።  
  
ከዚያ ወዲህ ደግሞ በተለይ የ1945ቱ የተባበሩት 
መንግስታት ምስረታ ለሴቶች መብት መከበር 
ያስገኘው ጉልህ ጠቀሜታ መዘንጋት የለበትም።  
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የመንግስታቱ ማህበር ዋና ዓላማዎች የዜጎችንም 
መብቶች መከበር የሚያነሱና ነጻ መሆናቸውን፣ 
መደራጀታቸውንና ሌOችንም የሰብዓዊ መብቶች 
መጠበቅ የጋራ ስምምነቶች ላይ የተደረሱበት 

መሆኑ የሴቶችም ትግል በየሃገሩ ተስፋፍቶ 
Eንዲቀጥል በEጅጉ ረድቷል። ዓለማቀፉ የሴቶች 
ትግል ሰፊና ውስብስብ ታሪክ ያለው ቢሆንም 
ዛሬም Eንደትናንቱ መስዋEትነት ይጠይቃል!  

 
 
 
 
  
 
 

 

ወጣቱ የቀጣዩ ትውልድ ተረካቢ ነው Eየተባለ 
ተደጋግሞ ሲነገር ይሰማል። Eውነትነት ያለው 
Aባባል መሆኑንም Aሌ ማለት ያስቸግራል። 
በEርግጥም ያለወጣት ትውልድ ሃገርም ህዝብም 
ቀጣይነታቸው Aጠራጣሪ ነው። 

ታድያ የወጣት ትውልድ መኖርን መመኘቱ 
ብቻውን ፋይዳ የለውም። የወጣቱ በቁጥር ብቻ 
መበራከት ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝንበትን 
ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል። ባሁኑ ወቅት 
በIትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የወጣቱ ሁኔታ 
ለAባባላችን በቂ ማስረጃ ነው። 

ወልካፋ በሆነ Aቆጣጠር በተሰላው በ1997 ዓ/ም 
የቤቶችና የህዝብ ቆጠራ Eንኳ ከሃያ ሚሊዮን 
በላይ ወጣቶች በሃገራችን Eንደሚገኙ ተዘግቧል። 
ለድሃ ሃገርና Iኮኖሚ  ቀላል ቁጥር Aይደለም። 
የትምህርት ተቋማት Eጥረት፣ የሙያ ማሰልጠኛ 
ዘርፎች ማነስ፣ የስራ Eጦትና ሌሎችም ዋነኛ 
መሰረታዊ ችግሮች በሞሉባት በIትዮጵያ ከሃያ 
ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ምን ሰርተው ያድራሉ? 
ብሎ ለመጠየቅ ይቅርና ምን በልተው፣ 
ጠጥተውና ለብሰው ህይወታቸው ወደፊት 
Eንደሚቀጥል ለመገመት ብዙ መመራመር 
Aያሻውም። ለዚህም ነው የወጣቱ በቁጥር 
ተበራክቶ መገኘት ብቻውን ለቀጣይ ትውልድ 
ዋስትና Aይሆንም፤ Eንዲያውም ጎጂ ሁኔታዎች 
ሊከሰቱ ይችላሉ ያልነው። 

ወጣቱ የወደፊቱ ትውልድ ተረካቢ Eንዲሆን 
ተገቢው Eንክብካቤና Aትኩሮት ሊሰጠው 
ይገባል። ትናንት ዘርተው፣ ኮትኩተውና Aርመው 
ያሳደጉትን ብቻ ነው ነገ ማጨድ፣ መውቃትና 
መከመር ወይም ከጎተራ መክተት የሚቻለው። 
ለነገ ዛሬ በሚገባ ካልተወጠነ ውጤቱ የይድረስ 
ይድረስ ብቻ ይሆንና Eጀ-ሰባራ ማሰኘቱ 
Aይቀርም። 

በነገራችን ላይ የIትዮጵያ ወጣቶች ቁጥር ከሃያ 
ሚሊዮን በላይ መሆኑ ሃገራችንን ከዓለም ሃገሮች 
ሰባተኛ ደረጃ ላይ Eንደሚያሰቀምጣት በቅርብ 
የወጣ Aንድ የጥናት ውጤት Aመልክቷል።  

 

ይኸው ጥናት በሃገራችን ወጣት የሚለው ቃል 
ከAስራ Aምስት Eስከ ሃያ ዘጠኝ  ያለውን Eድሜ 
ማጠቃለሉንም Aመልክቷል።  

ጥናቱ Aክሎ Eንዳብራራው Eንደ Iትዮጵያ ያሉ 
ድሃ ሃገሮች የወጣቶችን በቁጥር መበራከት 
ከሃገር Aቅምና ችሎታ ጋር በተጣጣመ መልኩ 
Eንዲያድግ ስለማያደርጉ ብቁ የሚባል ተተኪ 
ትውልድ የማፍራት ከፍተኛ ችግር 
ያጋጥማቸዋል። በቁጥር የበዙትንም ቢሆን 
በተገቢው ያለመጠቀም ብክነትና ዝርክርክነት 
ጎልቶ ይታይባቸዋል።  

በEንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ Eንዲሉ በሃገራችን 
በIትዮጵያ በቁጥር ተበራክቶ ለሚገኘው ወጣት 
ትውልድ ተገቢ Eንክብካቤ Aለማድረግ ብቻ 
ሳይሆን Aብዛኞቹን ፍጹም ችላ ማለት Eንዲሁም  
በጣም ጥቂቶቹን Eየመረጡ ደግሞ ለፖለቲካ 
ስርዓቱ መጠቀሚያ ማድረግ የተለመደ ተግባር 
Eየሆነ ከመጣ ከሶስት Aሰርት-ዓመታት በላይ 
ተቆጥረዋል።  

በዛሬይቱ Iትዮጵያ ህወሓት/IህAዴግ ወጣቶች 
ትምህርት ገበታ ድረስ Eየሄደና ከፍተኛ ነጥብ 
የሚያገኙትንም Eየመረጠ በስርዓቱ ርEዮት 
የማጥመቅ Eጅግ ትውልድ Aምካኝ በሆነ 
ድርጊት በመሳተፍ ጸረ-ሃገርና ጸረ-ህዝብ ተግባር 
ላይ ተሰማርቷል።  

ህዝብና ሃገር ቋሚ ሆነው መንግስት ደግሞ ነግ 
ከነገ በስቲያ ተለዋጭ መሆኑ Eየታወቀ ወጣቱን 
ዜጋ በህወሓት/IህAዴግ ርEዮት መጥመቁ 
በመንግስት በትረ-ስልጣን Eስከዘለዓለም 
ለመቆየት ከመነጨ ፍላጎቱ ካልሆነ በስተቀር የነገ 
ብቁ ሃገር ተረካቢ ዜጋ በማፍራት ረገድ ፋይዳ 
ያለው ተግባር Eየሰራ Aይገኝም። ድርጊቱ የዛሬ 
Aዲስና ብሩህ ሃሳቦች ነገ ያረጁና ጊዜ 
ያለፈባቸው Aስተሳሰቦች ሊሆኑ Eንደሚችሉ 
Aለመገንዘብም ጭምር ነው። በIትዮጵያ ብቻ 
ሳይሆን በማንኛውም  የAለም ሃገሮች ወጣቶች 
የመጪው ትውልድ ተስፋዎች ናቸው።  

በሕዝባዊ ትግሉ የወጣቱ ሚና
(ሹምዬ፤ ከሰቆጣ፤ ወሎ) 
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ስለሆነም በብርቱና በጥልቀት ሊታሰብላቸውና 
ሊታቀድላቸው የግድ ነው። 

Aለመታደል ሆኖ ግን ሃገራችን በህዝብ ፈቃድና 
ይሁንታ ሳይሆን በጠመንጃና በሃይል ስልጣንን 
ለሚቆናጠጡ ለAምባገነን Aስተዳዳሪዎች 
በተደጋጋሚ ተዳርጋለችና ወጣቱም ክፍል 
Eንደሌላው የህብረተሰብ ክፍል የግፍ፣ የስቃይና 
የመከራ ቀንበር ተሸካሚ ሆኖ በመኖር ላይ ነው። 
የወጣቱ ተፈጥሯዊ ባህርይ ነውናም ካምባገነን 
Aገዛዝ ተላቆ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ለመሸጋገር Eስካሁን በተደረጉና በቀጣይነት 
በሚደረጉ ህዝባዊ የለውጥ ማEበሎችም 
Eየተመታ  ኑሮ Aይሉት ኑሮን Eየኖረ ነው።  
  
በገዛ ሃገሩ EንደባEድ መቆጠሩ Eያንገፈገፈው 
በAየርና በየብስ  የሚሰደደው ወጣት ቁጥርም 
ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ Eንጂ Eየቀነሰ 
Aይደለም። የሚገርመው በመንግስት ደረጃ 
የተቀመጠው የህወሓት/IህAዴግ Aስተዳደር 
የወጣቱ ወደ ውጭ ሃገሮች መጉረፍ ከፍተኛ 
ደስታን ሲሰጠው Eንጂ የነገይቱ Iትዮጵያ 
ተረካቢ ከገዛ ሃገሩ ለመለየት መገደድ ቅንጣትም 
ሲቆረቁረው Aይታይም። Eንዳውም ለስደቱ 
Eየጨመረ መምጣት መሪውን ሚና በመጫወት 
ላይ ነው። በመሆኑም በፖለቲካ ምክንያት ብቻ 
ባሁኑ ወቅት ከሶስት ነጥብ Aምስት ሚሊዮን 
በላይ Iትዮጵያውያን ወደሌሎች ሃገሮች 
Eንደተሰደዱ የጥናትና ምርምር ውጤቶች 
በመግለጽ ላይ ናቸው። የምንገኝበት ሁኔታም 
Eጅግ Aሳሳቢ ነው።  
  
Iትዮጵያውያንን በሃይል Eየገዛ የሚገኘው  
Aገዛዝ ጠንካራና ውጤታማ የልማት ፖሊሲ 
ስላለኝ የወጣቱም የወደፊት ተስፋ ብሩህ ነው 
Eያለ በግላጭ ይዋሽ Eንጂ በተለይ ከትምህርት 
ቤቶች ተመርቆ የሚወጣው ወጣት በስራ Eጦት 
ምክንያት ወደሌሎች ሃገሮች ልቡ Eየሸፈተ 
ሃገሪቱ የነገ ሃገር ተረካቢ ዜጎቿን Eያጣች 
ለመሄዷ ልዩ ልዩ የጥናት ውጤቶች በማጋለጥ 
ላይ ናቸው። Eጅግ Aሳዛኙ Eውነታ ደግሞ 
ወጣቱ ስራ ለማግኘት በቅድሚያ 
የህወሓት/IህAዴግን የፓርቲ Aባልነት ካርድ 
የመቀበል ግዴታ የተወሰነበት መሆኑ ነው።  
  
ተደራጅቶ Eንዳይታገልና ካምባገነኑ ስርዓት 
Eንዳይገላገል በሃገሪቱ ውስጥ ለመንቀሳቀስ 

የተፈቀደላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም 
የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች Aባል መሆን 
ቀርቶ በስብሰባዎቻቸው ላይ መገኘት Eንኳ 
ወንጀል ሆኖ ለEስር ይዳረጋል፤ ይዋከባል፤ 
በጠራራ ጸሐይ የሚረሸነው ወጣት ቁጥር  ጥቂት 
Aይደለም። 
  
ከግንቦት 97ቱ ምርጫ በፊትና በሁዋላ የፈሰሰው 
የIትዮጵያ ወጣቶች ደም፣ የተከሰከሰው 
Aጥንትና የጠፋው ነፍስ የIትዮጵያ ወጣት 
ትውልድ ምን ያህል የስቃይ ኑሮ Eየኖረ 
Eንደሆን በቂ ምስክር ነው። በመንግስትነት 
የተቀመጠ “ሃገር Aስተዳዳሪ ነኝ” ባይ ይህንን 
የመሰለ በደልና ግፍ በሚፈጽምበት በዚህ ጊዜ 
መልስ የሚሻው Aቢይ ጥያቄ “ባሁኑ ወቅት 
ወጣቱን ትውልድ Eውን ለምን ጉዳይ  ነው 
የምንፈልገው?” የሚለው ነው። 
  
ቀደም ሲል Eንደጠቆምነው ሃገርና ህዝብ 
ያለብቁ ወጣት ትውልድ ሊቀጥሉ ከቶውንም 
Aይቻላቸውም። EንደIትዮጵያ ያሉ ታዳጊ 
ሃገሮች ደግሞ የወደፊት ተስፋቸው ያለው 
በወጣቱ ትውልድ Eጅ ነው። ብዙውን ጊዜ 
በታዳጊ ሃገሮች ውስጥ የሚታዩ ሁኔታዎች 
ለቀጣይ ትውልድ መሰረት የሚጣልባቸውና 
ለዚሁ ስኬታማነት የሚደረጉ የድጋፍ ጥረቶች 
በብዛት የሚታዩባቸው Aይሁኑ Eንጂ ወጣቱ 
ትውልድ የራሱን የወደፊት Eጣ ፈንታ በገዛ ራሱ 
ከመወሰን በስተቀር ከመንግስትም ሆነ ከተቃዋሚ 
ሃይሎች Aንዳች ፋይዳ ያለው ድጋፍና ትብብር 
በማይኖሩበት ሁኔታ ውስጥ ለመኖር የተገደደ 
ነው። በተለይም ወጣቱ ትውልድ ሃገሩ 
በAምባገነኖች መዳፍ ስር በወደቀችበት ሁኔታ 
Eጥፍ ድርብ ሃላፊነቶችን መወጣት ግዴታው 
ይሆናል። 
  
የIትዮጵያ ወጣት ትውልድ ለዚህ ከተዳረገ 
Aያሌ ዓመታት የተቆጠሩ ቢሆንም ዛሬም ከፊቱ 
የተደቀነው Aማራጭ Aንድና Aንድ ብቻ ነው። 
ለሃገሩና ለወገኑ ጋሻና መከታ ሆኖ ከመቆም ጋር 
በቁርጠኝነት የነገ Eጣ ፈንታውን በገዛ ራሱ 
መወሰንና ወደ ተግባርም መቀየር ብቸኛው 
መፍትሄ ነው። ይህን ሃገራዊና ህዝባዊ ሃላፊነት 
ግን ለብቻው የሚወጣው Aይደለም። በተለይም 
ባሁኑ ወቅት ለዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ 
ምስረታ በሚደረገው ወሳኝ ትግል ውስጥ ወጣቱ 
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ትውልድ የትግል Aጋር ያሻዋል።  
  
ወጣቱ ለሃገሩና ለወገኑ ዘብ የመቆም ታሪካዊ 
ግዴታና ሃላፊነት ያለበት ቢሆንም ያለበቂ 
የትግል ስትራቴጂና ዝግጅት ወደትግሉ ወላፈን 
Eንዲማገድ ማድረግ ግን Aምባገነኑ 
ከሚያደርስበት ግልጽ ጭፍጨፋ የማይተናነስ 
ተግባር ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። በዚህ ረገድ 
ባሁኑ ወቅት በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ 
የሚደረገው Iትዮጵያንና Iትዮጵያውያንን 
የማዳኑ ግዙፍ ህዝባዊ ትግል ወጣቱ በተገቢ 
Eንዲሳተፍ ለማስቻል በተለይ ከተቃዋሚ 
ፖለቲካ ድርጅቶች የሚጠበቁ Aቅጣጫ 
የማስያዝ፣ የማደራጀትና የማታገል ሃላፊነቶች 
ይጠበቃሉ።     
  
የIትዮጵያ ወጣቶች ለሃገራቸውና ለወገናቸው 
ነጻነት Eኩልነትና Aንድነት ቆርጦ በመታገል 
ረገድ Aኩሪ ታሪክ ያላቸው ናቸውና በበቂ 
የትግል ስትራቴጂ፣ ግብና ራEይ ከታቀፉ 
ህዝባቸውንና ሃገራቸውን ለድል ለማብቃት 
የነበራቸው የትናንት ቁርጠኝነት ዛሬም 
Aብሯቸው ለመኖሩ ጥርጣሬ ሊኖር Aይገባም። 
ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ይህንን የወጣቱን 
Eምቅ ሃብትና ሃይል በዘዴ ሊጠቀሙበት የግድ 
ነው። በወጣቶች ያልተገነባ የፖለቲካ ድርጅት 
የነገ ተስፋው Aጠያያቂ ነውና ወጣቱን ትውልድ 
Aሳዶ የማደራጀት በብሩህ ራEይና በህዝባዊ 
የፖለቲካ ፕሮግራም የማስታጠቅ የማደራጀትና 
ታግሎ የማታገል ሃላፊነት ይኖርባቸዋል።  
  

በ97ቱ የምርጫ ማግስት በታየው የመሪ ማጣት 
ክፍተት ወቅት ወጣቱ በገዛ ራሱ Aነሳሽነት 
ባደረገው ወሳኝ ግብ ግብ የደረሰበት የደም 
መፍሰስ፤ የAጥንት መከስከስና በያውራ መንገዱ 
ባምባገነኖች ቅልብ ሰራዊት የደረሰበት Eልቂት 
Eንዳይደገም ማድረግ ከሁሉም ሃገር ወዳድ ዜጋ 
የሚጠበቅ ግዴታና ሃላፊነት ቢሆንም፣ በተለይ 
ከተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ልዩ ሃላፊነትና 
ዝግጅት ይጠበቃል። ወጣቱ ለEናት ሃገሩና 
ለወገኖቹ ትናንት ያሳየው ጀግንነት Aርዓያነቱ 
ለዘላለም የሚኖር መሆኑ Aይቀሬ ቢሆንም 
ያለበቂ ዝግጅትና Eቅድ በትግሉ ወላፈን 
Eንዲማገድ ማድረግ ግን ሃላፊነት የጎደለው 
ተግባር ነው። ከወጣቱ ሃገርና ወገኑን የማዳን 
ግንባር ቀደም ተግባር ልዩ ሃላፊነት 
የመጠበቃችንን ያህል ለዚሁ ሃላፊነት 
የሚያበቁትን በሰፊው በህዝባዊ የፖለቲካ 
ድርጅቶች ስር የመደራጀትን  ተግባር መፈጸሙ 
ሊቀድም ይገባል። 
  
የIትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 
ወጣቶችን ከማደራጀትና ከማታገል ጋር 
ተጨባጭና ተግባራዊ ሊሆኑ በሚችሉ 
የስትራቴጂና የድርጊት Eቅዶች ሂደት ቀጥተኛ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ማበረታታትና ማሳተፍ 
ይጠበቅባቸዋል። ወጣቶችን የነገ ብሩህ ዓለም 
ተረካቢ ማድረግ የሚቻለው ዛሬ በመደረግ ላይ 
ባለው ጥረት ላይ በገዛ ራሳቸው ሙሉ ፍላጎትና 
ፈቃድ ተሳታፊዎች ሲሆኑ ብቻ ነው።  

 
 
 
 

 

  
ይህ ጽሁፍ የተገኘው Iንተርናሽናል ክራይስስ 
ግሩፕ ካደረገው Aውደ-ጥናትና በሴፕተምበር 
2009 ካወጣው 45 ገጽ ዘገባ ነው። መልEክቱ 
Eጅግ ጠቃሚና ወቅታዊ ስለሆነም የጽሀፉን ዋና 
ዋና መልEክቶች Aንተርሶና Aሳጥሮ በመክተብ 
Aንድ ወገናችን ያቀረበውን ትርጓሜ Eንዳለ 
Aቅርበናል። ስለጽሁፉ መሉ መልEክት የበለጠ 
ለመረዳት ከምንጩ http://www.crisisgroup.org - 
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ማግኘት ይቻላል። ትርጉሙን Eነሆ። 
 
Aጠቃላይ ጭብጦች 
 
የድርጅቱ ሊ/መንበርና የAገሪቱ ጠ/ሚኒሰትር 
በሆኑት በAቶ መለስ ዜናዊ የሚመራው 
IሕAዴግ የAገሪቱን የፖለቲካ ስርዓት ስር 
ነቀል በሆነ መልክ ቀይሮታል። ይህ መንግስት 

Iንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ፤ (ICG)
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በማEከላዊነት ሲመራ የኖረውን ያገሪቱን 
Aስተዳደር ወደ ዴሞክራሲያዊ ፌዴራል 
ሪፑብሊክ ለወጥኩ ከማለቱም በላይ፤ የዜግነት፤ 
የፐለቲካ Aስተሳሰብና የግለሰብ መታወቂያ በጎሳ 
ላይ የተመሰረተ Eንዲሆን Aድርጓል። የዚህ 
ለውጥ ዓላማ የተሻለ ብልፅግና፤ ፍትህና ሁሉም 
ህዝቦች የተወከሉበት Aገዛዝ ለማምጣት ነው 
ተብሎ ነበር። ይሁን Eንጂ በቀጣይነት 
ከሚታየው የዴሞክራሲ ልፈፋና የIኮኖሚ 
ልማት Eንቅስቃሴ ባሻገር IሕAዴግ በደነገገው 
የጎሳ ስርዓት ላይ ተቃውሞ Eየጨመረ 
መጥቷል። በተለይም IሕAዴግ ሙጥኝ ብሎ 
ስልጣን ላይ መቆየቱና Eየተባባሱ የመጡት የጎሳ 
ግጭቶች ያሳደሩት ስጋት ተቃውሞው Eየጎላ 
Eዲመጣ Aድርገውታል። ስለዚህም የዓለም 
Aቀፍ ማሕበረሰብ በIትዮጵያ ውስጥ 
የተንሰራፋውን የAስተዳደር መዛባት ተመልክቶ 
በዚህ መንግስት ላይ ትክክለኛ መድብለ-ፓርቲ 
ዴሞከራሲ በሌለበት ሁኔታ በIትዮጵያ ውስጥ 
Eየተከሰተ ያለው ውጥረትና ግፊት Eየጨመረ 
ስለሚሄድ Aገሪቱንና Aካባቢዋን ሊያናውጡ 
የሚችሉ ፍንዳታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ።  
  
Iትዮጵያን ወደ ፌዴራላዊ Aገዛዝ ለመለወጥ 
የተደረገውን ጥረት የመራው ሕወሓት ሲሆን፤ 
ይህም ድርጅት IሕAደግ በመባል 
የሚታወቀውን በጎጥ የተደራጁ ፓርቲዎችን 
ጥምር የበላይ ሆኖ Eየመራ ከ1991 ዓ.መ. 
ጀምሮ፤ ማለት ደርግ ከተወገደ በሗላ ሲገዛ 
ቆይቷል። IሕAዴግ ወደ ስልጣን Eንደወጣ 
በAስቸኳይ የተራመደው የሕወሓት ፍልስፍና 
ሆኖ የሰነበተውን የራስን Eድል በራስ የመወሰን 
መብት ሕግ Aድርጎ በመደንገግ ላይ ነው። 
በ1994 ዓ.ም. የፀደቀው የፌዴራል ሕገ 
መንግስት የAገሪቱን የፖለቲካ ቅርጽ ባለ ብዙ  
ፈርጅ ባህላዊ ፌዴሬሽን በሚል መጠሪያ 
ሲሰይም ይህም ፌዴሬሽን በጎጥ ውክልና ላይ 
Eንዲመሰረት Aደርጎታል። ከላይ የተመለከተውን 
Aቀራረጽ ተንተርሶ IሕAዴግ 9 በጎጥ ላይ 
የተመሰረቱ የAካባቢ ግዛቶችንና ሁለት 
በማEከላዊ መንግስት የሚታዘዙ የከተማ 
Aስተዳደሮችን መሰረተ። ይህ ደግሞ በበኩሉ 
የተዛባ ውጤት Aስከትሏል፤ በAንድ በኩል 
በርካታ ህዝብ ያላቸውን የOሮሚያና የAማራ 
ግዛቶችን በማEከላዊ የAገሪቱ ክፍሎች ሲፈጥር፤ 
በሌላ በኩል ደግሞ ጥቂት ህዝብ የሰፈረባቸውንና 

ያልበለጸጉትን Eንደጋምቤላና Eንደሶማሌ 
(Oጋዴን?) ያሉ ግዛቶችን በተዛባ መልክ 
ፈጥሯል።  
  
የፌዴራል መንግስት ስልጣን ተብለው 
ያልተመደቡ ሁሉ የክልል Aስተዳደሮች ስልጣን 
ናቸው ብሎ ሕገ መንግስቱ ቢደነግግም፤ Eነዚህ 
የጎሳ ክልሎች በተግባር ብዙ ስልጣን የሌላቸውና 
ደካሞች ናቸው። ሕገ መንግስቱ ሊበራል 
ዴሞከራሲን Aጥብቆ ከመስበኩም ባሻገር 
የፖለቲካ ነፃነትንና ሰብAዊ መብትን ስለማክበር 
ባሰፈረው ቁምነገር በከፍተኛ ድምፅ ተወድሶ 
ነበር።  
 
ይሁን Eንጂ IሕAዴግ ዴሞክራሲ ለጋሽ ነኝ 
Eያለ ቃል ቢገባም ተቃዋሚው በምርጫ Aሸንፎ 
ስልጣን ለመረከብ መብት Eነዳለው ገና 
ያልተቀበለ ከመሆኑም Aልፎ ከሱ ለየት ያሉ 
Aቋሞችንና Aመለካከቶችን Eንደክህደት 
ይቆጥራቸዋል። ከ2005 ዓ.ም. በፊት IሕAዴግ 
በምርጫ የበላይነትን ያረጋገጠው በAመዛኙ 
በተቃዋሚው በኩል የተሰለፉት ፓርቲዎች ውሱን 
ተቀባይነትና ውሱን ታዋቂነት የነበራቸው ብሄርተኛ 
ድርጅቶች በመሆናቸው ነበር።  በመከፋፈላቸውና 
ባለመደራጀታቸው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሰሚነት 
ከAዲሰ Aበባ ርቆ ሊሄድ Aልቻለም ነበር። 
ተቃዋሚዎች በAካባቢ፤ በሪጅንና በፌዴራል 
ምርጫዎች ገዢውን ፓርቲ ለመወዳደር ሲሞክሩ 
ማዋከብ፤ ማስፈራራትና Eስራት ደርሶባቸዋል። 
  
በ2005 ዓ.ም. ለመጀመሪያ ጊዜ በተገኘው Eድል 
ተጠቅመው ተቃዋሚዎች የAዲስ Aበባን ከተማ 
ምክር ቤት በምርጫ Aሸንፈው ለመያዝ ሲቃረቡ 
Aጠቃላይ ምርጫው ተጭብርብሯል በሚል 
ተቃውሞ ከፖለቲካው ሂደት ውስጥ ወጡ። 
ባይወጡ ኖሮ ይህ ምርጫ በAገሪቱ ታሪክ ውስጥ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በAንድ ትልቅ ግዛት ውስጥ 
በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለውጥ ያስከተለ ክስተት 
ይሆን ነበር። IሕAዴግ Eስከ 2005ቱ የወረዳና 
የፌዴራል ምርጫ ድረስ ለስልጣኑ Aይሰጋም 
ነበር። በዚያን ዓመት በተቃዋሚዎች ላይ 
ያደረሰው ጭፍጨፋ ገዢው ቡድን ስልጣን ላይ 
ለመቆየት የህዝብን ተቃውሞና የውጭ 
መንግስታትን ወቀሳ ችላ ለማለት ምን ያህል 
Eንደተዘጋጀ ያሳያል። ቅንጅት በውስጥ 
ትርምስና በህጋዊ Eክሎች በመጠመዱና ሌሎች 
በርካታ ፓርቲዎችም ጠንከር ያሉ የምዝገባ 
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መሰናክሎች ስለገጠሟቸውና ከምርጫ ውድድር 
ስለወጡ በ2008 ተደርጎ የነበረው የAካባቢዎች 
ምርጫ ተለሳልሶ Aለፈ።  
 
በግንቦት ወር 2010 ሊደረግ የታቀደው ምርጫ 
ግን ምናልባት የተፋፋመ ውድድር ይታይበታል 
ተብሎ ይገመታል። ምክንያቱም IሕAደግ 
ያለውን የፖለቲካ Eሴት ሁሉ በመጠቀም 
ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚሞክር ቢሆንም 
በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊፋለሙት 
Eየተዘጋጁ ስለሆነ ነው።  
  
የIሕAዴግ Aምባገነንነትና ብሎም ትክክለኛ 
መድብለ ፓርቲ ውድድርን ለመቀበል ፍቃደኛ 
Aለመሆኑ ቢታወቅም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ Aዳዳስ 
መስመሮችና ፓርቲዎች ብቅ ብቅ Eያሉ ነው። 
ይህ ክስተት የሚፈጠረው ዴሞከራሲያዊ ሂደት 
በመኖሩ ወይም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውክልና 
ባላቸው ተቋሞች ውስጥ በመታቀፋቸው 
Aይደለም። Eንዲያውም በተቃራኒው ከ1990ቹ 
ጀምሮ የብሄራዊ ፖለቲከው በቀጣይነት 
Aለመስተካከል ግጭቶች በፓርቲዎችና 
በብሄረሰቦች መካከል Eንዲካረሩ ስላደረገ ነው።  
IሕAዴ ያመጣው የጎሳ ፌዴራሊዝም 
ቅራኔዎችን Aባባሰ Eንጂ Aላረገበም።  
 
Eንዲያውም በተለያዩ ቡድኖች መካከል 
በመሬት፤ በተፈጥሮ ሃብት፤ በድንበርና በበጀት 
ላይ ጤናማ ያልሆነ ፉክክርን Eየጨመረ 
መጥቷል። ተቀባይነቱም Aጠያያቂ ሆኗል። 
በAማራ ብሄረሰብ Aባላትና በAገር-Aቀፍ 
ብሄርተኛ ምሁራን Aመለካከት በጎሳ ላይ 
የተመሰረተ Aገዛዝ ጠንካራና Aንድ ወጥ የሆነ 
ብሄራዊ መንግስት Eንዳይኖር መሰናክል 
ይፈጥራል። Eንደ Oጋዴን ነፃ Aውጪ ግንባርና 
Eንደ Oነግ የመሳሰሉ የጎሳ ንቅናቄ ቡድኖችም 
ሳይቀሩ Aሁን ያለውን የጎሳ ፌዴራላዊ Aገዛዝ 
Aርቲፊሻል ነው ብለው ስለሚያምኑ 
Aይቀበሉትም።  
  
ይህ የጎሣ ፌደራሊዝም ፅንሰ ሃሳብ በAንድ በኩል 
በህዝብ መካከል መቻቻልን ለማምጣት የተሳነው 
ሲሆን በሌላ በኩል ግን Eያንዳንዱ ጎሳ Eራሱን 
Eንዲያውቅ በሃይለኛ ግፊት ሲያበረታታ 
ቆይቷል።  የዓለም Aቀፍ ሕብረተሰብ Eኒህን 
ሁሉ ችግሮች ከቁምነገር ሳይቆጥር ወይም 

ሲያናንቃቸው ሰንብቷል። የተወሰኑ ለAገሪቱ 
Eርዳታ ሲያቀርቡ የቆዩ Aገሮች ለIትዮጵያ 
የበለጠ የሚጠቅማት ከዴሞክራሲ ይልቅ በምግብ 
ራሷን መቻል ነው ብለው ያስባሉ፤ ነግር ግን 
Eንዲህ ብለው የሚያስቡ ሰዎች በጎጥ 
መከፋፈልን ተከትሎ የመጣው የጎሰኝነት 
ስሜትና መቃቃር ሊያመጣ የሚችለውን Aደገኛ 
ፍንዳታ ግን Eየዘነጉ ነው። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Despite the EPRDF’s authoritarianism and 
reluctance to accept genuine multi-party 
competition, political positions and parties have 
proliferated in recent years. This process, 
however, is not driven by democratisation or the 
inclusion of opposition parties in representative 
institutions. Rather it is the result of a continuous 
polarisation of national politics that has 
sharpened tensions between and within parties 
and ethnic groups since the mid-1990s. The 
EPRDF’s ethnic federalism has not dampened 
conflict, but rather increased competition among 
groups that vie over land and natural resources, 
as well as administrative boundaries and 
government budgets. 
Furthermore ethnic federalism has failed to 
resolve the “national question”. The EPRDF’s 
ethnic policy has empowered some groups but has 
not been accompanied by dialogue and 
reconciliation. For Amhara and national elites, 
ethnic federalism impedes a strong, unitary 
nation-state. For ethno-national rebel groups like 
the ONLF (Ogaden National Liberation Front; 
Somalis in the Ogaden) and OLF (Oromo 
Liberation Front; the Oromo), ethnic federalism 
remains artificial. While the concept has failed to 
accommodate grievances, it has powerfully 
promoted ethnic self-awareness among all groups. 
The international community has ignored or 
downplayed all these problems. Some donors 
appear to consider food security more important 
than democracy in Ethiopia, but they neglect the 
increased ethnic awareness and tensions created 
by the regionalisation policy and their potentially 
explosive consequences… 

 
       (ICG, Africa Report N°153, 4 September 2009) 
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(ከዳዲሞስ) 

  
ሕብረ ቀለም ዝርግፍ ወርቄ፣ 
ፍትፍት ስንቄ፣ ዝናር ትጥቄ፣ 

ሰንደቅ Aርማ ምልክቴ፣ 
መከበሪያ ነሽ ኩራቴ። 

  
Eናት ዓለም ቢያስንቅሽም ሴት መሆንሽ፣ 

ልጅ መውለድ ማሳደግሽ፣ 
Aንቺ ነሽ ማንነቴ የቤት ዋልታ ጉልላቴ፣ 

ምሶሶ ማገር ድምድማቴ። 
  

ቀጭን ፈትለሽ ኩታ Aልብሰሽ፣ 
ጥበብ ሆነሽ ጥበብ ሰርተሽ፣ 
ፍቅር ፈጥረሽ ፍቅር ሰጥትሽ፣ 
ምን ታውቃለች Eሷ ተባልሽ ! 

  
ተሸፍኖ በቀረርቶ፣  

ስንቱ Aልጫ በAገር ሞልቶ፣ 
ለምንድነው መሰደብሽ መረገጥሽ መዋረድሽ፣ 

Eንደፈሪ ምናምንቴ መቆጠርሽ? 
  

መክት ቢባል ምዘዝ ካራ፣ 
ከAንቺ ወዲያ ማን ሊጠራ፣ 
ቢመረመር ታሪካችን፣  
ይናገራል ምስክር ነው፣ 

የወንድ ውሎው የሴቶች ነው። 
  

መተኮሱም ቢሆን - Aልሞ ቡል መምታት፣ 
በጦር ሜዳ ውሎ ተፋልሞ ድል መንሳት፣ 

ታሪክ ቢመረመር ቢፈተሽ ስራዋ፣ 
ዛሬም ምስክር ነው የትናንቱ Aድዋ። 

  
  Eናት ዓለም - ቆጠቆጠኝ ጉዳትሽ፣ 

የዘመናት ስቃይ Eስራትሽ፣ 
ሳይመቺሽ በዚች ምድር፣ 
ተሸክመሽ ድርብ ቀንበር ፣  
Eንዳነባሽ Aንገት ደፍተሽ፣ 
ትሄጃለሽ ተሰናብተሽ።  

 

ተነሽ Eናት ዓለም! 
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የኔ ዓለም - ይታይ ክንድሽ ማንነትሽ፣ 
Eንደማርታ Eንደ ልጅሽ፣ 
መጨቆኑ ይብቃ ብለሽ፣ 

ጊዜው ሳይመሽ ዛሬ ተነሽ።  
  

ሆ ! ቢል ወንዱ ቢሰበሰብ Aዛውንቱ፣ 
በሬው ቢጣል ወይ ሙክቱ፣ 

ካልተገኘች የኔይቱ፣ 
መች ይደምቃል Aውዳመቱ ። 

ቢጎዘጎዝ ሳር ቄጤማ፣ 
ጧፍ ቢበራ ኩራዝ ሻማ፣ 

ሰንደል ቢጤስ፣ ብርጉድ Eጣን፣ 
Aይሸተንም Eሷን ካጣን ። 

Eናት ዓለም - የሕይወት ማጣፈጫ፣ 
የፍቅር በር መግቢያ መውጫ፣ 

ጥበበኛ ዘዴ Aዋቂ፣ 
ምክር ለጋሽ Aስታራቂ ። 

ጀርባሽ ጎብጦ በEንጨት ሸክም፣ 
Aፍሽ ደርቆ በውሃ ጥም፣ 

ማዲያት ለብሶ መላው ፊትሽ፣ 
ፈጭተሽ ጋግረሽ Eያበላሽ፣ 
ውርደት ሆነ ለAንቺ ምላሽ! 

  
Eኮ ! ተነሽ ይብቃ ግፉ፣ 
መመታት መገረፉ፣ 

ድርብ በደል መሸከም መታቀፉ፣ 
መታሰሩ መሰደዱ መሰየፉ ። 

ሴት መሆኔ ካስጨቆነኝ - Aልገዛም Aሻፈረኝ፣ 
ብለሽ - ቢነድ ቋያ Eሳቱ፣ 

ይበጠሳል Eስራቱ፣ 
የAምባገነን ሰንሰለቱ። 

 
ተሸፍኖ በቀረርቶ፣  

ስንቱ Aልጫ በAገር ሞልቶ፣ 
ለምንድነው መሰደብሽ መረገጥሽ መዋረድሽ፣ 

Eንደፈሪ ምናምንቴ መቆጠርሽ? 
 

ታዲያ ! ይበጃል ወይ ለቅሶ - ሃዘን Eንጉርጉሮ፣ 
Eንደ ማብሰያ Eቃ በማጀት ተቀብሮ፣ 
ተነሽ Eናት ዓለም ያበጠው ይፈንዳ፣ 

ማነው ያስቀመጠው ያንቺን ዙፋን ጓዳ? 
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መጽሃፉ ስለIትዮጵያ ጉዳይ የAማርኛ 
መጻህፍትን ለሚከታተሉ Aንባብያን Aዲስ 
ላይሆን ይችላል። ከጥቂት ወራት በፊት ሌላ 
Iትዮጵያዊ (ዶ/ር Aሰፋ ነጋሽ) ስለመጽሃፉ በጎ 
በጎ ነገሮችን ብቻ ያካተተ የሙገሳ ግምገማ 
Aድርገዋል። ይህም ግምገማ በIትዮ-ሚዲያ 
ድህረ ገጽ ላይ ወጥቷል። መጽሃፉ በበጎ ሳይሆን 
በጣም ጎጂ በሆነና ጥላቻን ባዘለ ብEር የተከተበ 
ነው። ይህንን የመጽሃፉን Aሉታዊ ጎኖች ሌላ 
Iትዮጵያዊ በዚሁ በIትዮ-ሚዲያ ድህረ ገጽ 
ላይ Aሳይተዋል። Aሉታዊ ጎኖቹን ያሳዩት 
ደራሲ Aበራ ለማ ሲሆኑ፤ Aስተያያታቸውን 
ያሰፈሩት በመጽሃፍ ግምገማ መልክ ሳይሆን 
"ከመጽሃፍት Aምባ" በሚል ርEስ ስር ስለሌሎች 
መጽሃፍት በሰፊው ካተቱ በሁዋላ ስለዚህም 
መጽሃፍ Aሉታዊ ጎኖቹ ባህሪ ባጭሩ 
Aውስተዋል።  

ደራሲው ሻምበል ተስፋየ ርስቴ ከAባዲና ፖሊስ 
ኮሌጅ የተመረቁ ሲሆን በህግ ትምህርት በዲግሪ 
መመረቃቸው ባይገለጽም የህግ ትምህርት ቤት 
ተማሪ Eንደነበሩ ግን ገልጸዋል። በደርግ ጊዜ 
በተለያዩ ጊዚያት የምርመራ ስራዎች 
Eንደተሰማሩም መጽሃፉ ውስጥ ተጠቅሷል። 
መጽሃፉን ላነበበ ተደራሲ ግን ደራሲው የህግ 
ትምህርት የተማሩ ሳይሆን በስሜታዊነት፤ 
በጥላቻና Aንዳንዴም በልጅ ጨዋታ Aይነት 
Eንዲያም ሲል በተሳዳቢነት “የተመረቁ”ናቸው 
ያሰኛል።  
  
ደራሲው በመጽሃፋቸው Eንደሚነግሩን በAብዮቱ 
ወቅት በተጫዋቱት ሚና ምክንያት በወያኔ 
መንግስት ለበርካታ ዓመታት ለEስር ቤት 
ተዳርገዋል። Eስር ቤት Eያሉ Eንደሳቸው 
የታሰሩትን የደርግ ባለስልጣኖችን Eየተዘዋወሩ 
ቃለ-መጠይቅ Aድርገው፤ Aንዳንዶቹ ታሳሪዎች 
(በደራሲው ግምት) ለወያኔ በሰላይነት Eየሰሩነው    
ብለው በመጠራጠር ከመተባበር Eንደተቆጠቡ  

 

 

ገልጸዋል። ሁኔታውን ተቋቁመው ባደረጉት ሰፊ 
ቃለ-መጠይቅ የሰበሰቡዋቸው ማስረጃዎች 
ባይከፉም የደራሲዉ Aተረጓጎምና Aቀራረብ ግን 
Eጅጉን የከፋ ነው። 

የመጽሃፉ ደራሲ መሰረታዊ ግድፈት Aብይ 
ምክንያት ደርግ ስልጣንን ለህዝብ ለመስጠት 
ፈቃደኛ ያልነበረ መሆኑን Aለማጤንና የወቅቱን 
የደርግ ተቃዋሚዎቸች Eንደ ችግር ፈጣሪ 
Aድርገው መውሰዳቸው ነው። ለደርግ ያላቸው 
ድጋፍም ጎልቶ ይታያል። ደራሲው የደርግን 
መሰረታዊ ችግር ሳይሆን ገላጭ ባህሪውን 
ሲያብራሩ፤ "ደርግ በተቁዋምነቱ Eንዲሁም 
Aባላቱ በግልና በጋራ የፈጸሙት ከፍተኛ በደል 
Aለ። ጭካኔዉ ትናንትናና ዛሬን Aጣምሮ 
ለማጤን ለነገ የሚበጅ ቁም ነገር ማሰብ 
Aለመቻሉ፤ Eንደ ገደል ማሚቶ ወይም 
Eንደሰፍነግ የባEድ ሃሳብ መቀበሉ፤ ለAገር 
Eውቀትና ልማት የEውቀትን Aስፈላጊነት 
ባለመረዳት የAገር ሃብት በሆኑ ሊቃውንትና 
ታዋቂ Iትዮጵያውያን ላይ የጭካኔ ሰይፍ 
መምዘዙ፤ ለችግሮች ሁሉ ጠመንጃ ብቻ ነው 
መፍትሄው ብሎ ማሰብና Eስከ መጨረሻው ጊዜ 
በሃይል ብቻ በመመካት Eረፍት ሳያገኝ ወደ 
ሞት መድረሱና በዚህ Aድራጎቱም ህዝብን 
ለከፍተኛ  ጥፋትና ጉዳት መዳረጉ Aሌ የሚባል 
Aይደለም" (ገጽ 121) ይላሉ።  
 
Eንደደራሲው Aገላለጽ ስልጣንን ለህዝብ 
ለማስረከብ ደርግ የተወተወተው Eንደ IህAፓ 
ባሉ ድርጅቶች ጠንካራና የማያባራ የጊዜያዊ 
ህዝባዊ መንግስት (ጊ.ህ.መ.) ጥያቄ ብቻ 
Aልነበረም። ደራሲው ራሳቸው ካነሱዋቸው 
ውስጥ ሶስት ታሪካዊ Aጋጣሚዎች ለደርግ 
ቅርበት ከነበራቸውና ከራሱ ከውስጡም 
ቀርቦለት ነበር። 

1. ንጉሱ ከመውረዳቸው በፊት ለጠቅላይ 
ሚኒስትርነት የታጩት Aቶ ሃዲስ ዓለማየሁና 
የመጨረሻዉ የሲቪል ጠ/ሚኒስትር ልጅ 
ሚካኤል Eምሩ ከሲቪልና ከወታደሩ ክፍል 

የመጽሃፉ ስም፦ ምስክርነት በባለስልጣናቱ Aንደበት                           ደራሲ፦ ሻምበል ተስፋየ ርስቴ
የገጽ ብዛት፦ 348                                                                                    የታተመበት ዘመን፦ 2001 ዓ/ም  
ገምጋሚ፦ ሙሉ ገበየሁ                                     የህትመት ከተማ፦ Aዲስ Aበባ  
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የተውጣጣ የጊዜያዊ መንግስትን ሃሳብ  
በግርድፉ ማቅረባቸውና መንግስቱና ደርግ 
Aለመቀበላቸው፤ 
2. ጀነራል Aማን Aንዶም ከሻለቃ መንግስቱ 
ጋር ካጣላቸው Aንዱ ጥያቄ ወታደራዊ 
መንግስት ይቁዋቁዋምና ይምራ በሚለው 
የመንግስቱ ስልጣን ወዳድነትና በጀነራል Aማን 
በኩል “ባለሙያና ታዋቂ ሲቪሎችን በማስገባት 
ስልጣን ለህዝብ ያካፍል በሚሉት ትክክለኛ 
ሃሳባቸው ምክንያት ነው”(ገጽ 49) 

3. ደራሲው Eንደገለጹት በIሕAፓ 
ደጋፊነት/Aባልነት የሚጠረጠሩት Eነሻምበል 
ዓለማየሁ ሃይሌ በቀጥታ ጊ.ህ.መ. 
Eናቁዋቁማለን Aላሉም። ዴሞክራሲያዊነት 
የተላበሱ በመሆናቸው "የደርግን Aስራር 
በዲሞክራሲ ስነ-ስርAት Eንዲገዛ ለማድረግና 
Aምባገነናዊነትን በመቃወም ነው የተነሳነው 
ያሉት" (ገጽ 80) 

"Eርስ በርስ መናቆሩ ቀርቶ Eርቀ ሰላም ይሁን 
ሁሉም ግራ ቀኙ ሃሳቡን ያቅርብና ውይይት 
ይደረግ...ህዝብ የፈለገውንና የመረጠውን 
ይቀበል፤ ያልፈለገውን ይተው፤ ነገሩ በዚህ 
ይፈታ " ነበር ያሉት። ይህንንም የየትኛውም 
ድርጅት Aባል ያልነበሩት ርEሰ ብሄሩ ጀነራል 
ተፈሪ በንቲ ላገሪቱ በሞላ በማቅረባቸው 
በAምባገነኑና በወስላታው መንግስቱ 
ሃይለማርያም ተገደሉ”።  ይህ Eውነት ዛሬም 
የምንኖረው Eውነት ነው። ያኔ የነበረው የገዥው 
ክፍል Aይነት ፍርሃት ነው። ነጻና ርቱE 
ምርጫ ከተደረገ ተቃዋሚዎች ያሸንፋሉ፤ 
ስለዚህ በAምባገነንነት Aገዛዙን (ያኔ 
ደርጋዊውን፤ ዛሬ ወያኔያዊውን) መቀጠል 
የሚል። ደራሲው ይህን መሰረታዊ ሃቅ በመሳት 
የመጽሃፉን ዋና ማቀንቀኛ ያደረጉት ገጽ 121 
ላይ በመዝጊያ ሃሳብነት ያሰፈሩትን “ሆኖም 
በAስራ ሰባት Aመታት የደርግ Aገዛዝ ውድቀት 
ዘመን ለተፈጸሙት መጥፎም ሆነ በጎ ነገሮች 
ምሁራን ከደርግ ልደት Eስከ ሞቱ ድረስ 
Aልተለዩትምና ብቻውን በAጥፊነት የሚጠየቅ 
ወይም የሚወደስ መሆን የሚገባው 
Aይመስልም" የሚለውን ምናልባት ከ10 Eጁ 
2ቱ ትክክለኛ የሆነ 8ቱ ግን ስህተት የተሞላበት 
Aገላለጽ ነው። ደርግ ወይም ቁንጮው 
መንግስቱ ሃይለማርያም በራሱ የፈጸማቸው 
ምሁራንን ያልነኩ ጸረ-Iትዮጵያና ጸረ-
ዴሞክራሲ ድርጊቶች Aያሌ ናቸው። ዋና 
ዋናዎቹን ለማንሳት ያህል፤ 

• 60ዎቹን ባለስልጣናት ያለ ህጋዊ ሂደት 
መግደል፤ 

• ንጉሱን I-ሰብAዊ በሆነ መንገድ  
Aፍኖ መግደል፤ 
• ጀነራል Aማን Aንዶምን ያለ ህጋዊ ሂደት 

መግደል፤ 
• ኮሎኔል ኣጥናፉ Aባተንና ሻለቃ ሲሳይ 

ሃብቴን… ወዘተ ያለ ህጋዊ ሂደት  
መግደልንና በሁዋላም ለIትዮጵያ 
ውርደትና ውድቀት ቀጥተኛ ምክንያት 
የሆኑትን፦ 

1. ጀነራል ታሪኩ Aይኔን በጦሩ 
ፊት መግደል፤ 

2. 12 ጀነራሎችን ልትገለብጡኝ 
ሞክራችሁዋል ብሎ ህጋዊ 
ስርAቱን Aቁዋርጦ መግደል፤ 

3. በሰራዊቱ Aመራር ጣልቃ 
በመግባት ለውድቀት ተጠያቂ 
የሆነ Aመራር መስጠት፤ 

4. በሰራዊቱ ከፊል ከፍተኛ Aመራር 
የታየው ንቅዘትና የበታች 
ሹማምንት ገንዘብና ያገሪቱን 
Aንጡራ ሃብት መዝረፍ፤ 

5. ለጠላት የመንግስትንና የሃገርን 
ሚስጢር Aሳልፎ 
መስጠት/መሸጥ ይገኙባቸዋል። 

ከ10 ሁለት Eጅ Eውነትነት ያለው የደራሲው 
ትንታኔ የምሁራንን ድክመት፤ በወጣትነት ደም 
ፍላት ታውረው ትምህርት ቤትና ኮሌጅ Eያሉ 
የታገሉለትን የተቀደሰ Aላማ፤ "መሬትላራሹ"፤ 
"ህዝባዊ መንግስት"፤ "የብሄሮች Eኩልነት"ና 
"ድህነት ወንጀል Aይደለም" መፈክሮች 
(ደራሲው የ2ኛ ዓመት የህግ ፋኩልቲ ተማሪ 
በAብዮቱ ወቅት Eንደነበሩ ቢናገሩም፤ በዚያች 
Aገር ተራማጅ የተማሪ Eንቅስቃሴ መኖሩ 
ሲያልፍም የነካቸዉ ወይም የሰሙ 
Aይመስሉም) ያነሳው የወቅቱ Eንቅስቃሴ 
ህብረቱን Aጠንክሮ መፈክሮቹን ጨምሮ ደርግ 
ስልጣኑን ለህዝብ Eንዲያስረክብ የተባበረና 
ጠንካራ ትግል ማድረግ ተስኖት መከፋፈሉ 
ውድ ዋጋ የተከፈለበትን ያን ክቡር ትግል 
ዛሬም ትምህርታዊነቱ Aብሮን  የሚኖር Eንጂ 
የሚንኳሰስ Aይደለም። 

በዚያን ዘመን የወቅቱ ተማሪዎች በAገር ፍቅር 
ነደድው ላመኑበት ሲታገሉና መስዋEትነት 
ሲከፍሉ፤ ደራሲዉ ትምህርታቸውን 
ሙያቸውንና የግል ኑሯቸውን ሲያደራጁ ኖረው 
ዛሬ ከመሸ ወዲያ "ከትልቅ ወምበር ላይ 
ተቀምጨ ዳኝነት ልስጥ - መIሶንም፤ 
IህAፓም Aንተም ደርግ ወዝ ሊግና 
ሌሎቻችሁም ውጉዝ ከመ Aርዮስ" ማለታቸዉ 
ቢያንስ ደራሲው ተምሬያለሁ ከሚሉን 
ከፍልስፍና Aኳያ የዜግነት ግዴታውን 
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ያልተወጣ ሰው ሊኖረው የሚገባውን የትችት 
የሞራል ብቃት Eንድንጠይቅ ያስገድደናል። 
ከዚሁ ጋርም ደራሲው ሙያቸው ከመርማሪነትና 
ከሰላይነት ጋር የተያያዘ የነበረ መሆኑ 
Aገራቸውን የጠቀመ ወይስ የጎዳ ስራ Eንደሰሩ 
ታሪካቸውን መለስ ብለን Eንድንጎበኝ 
ይጋብዛል፡፡ 

ከሁሉም በላይ በጣም የሚያሳዝነውና ደራሲው 
በወቅቱ ያደረጉትን Aዎንታዊ ከፍተኛ ጥረቶች 
የሚያረክሰው Aጻጻፋቸው ነው። ጊዜያቸውን 
ወስደው ብዙ ቃለ መጠይቆችን Aካሂደው፤ ዋቢ 
መጻህፍትን Aንብበውና Aጣቅሰው በሙያቸው 
ያገኙዋቸውን ሰነዶች ማቅረባቸው ባልከፋም 
ነበር። ሆኖም ከAባዲና ፖሊስ ኮሌጅ ከተመረቀ 
መኮንንና በዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪ ከነበረ 
የወቅቱ ወጣት ጨርሶ የማይጠበቅ ግልብ 
ጋዜጠኝነት በጉልህ መታየቱ መጽሃፋቸውን 
Aራክሶታል። ለAብነት ከደካማ 
Aስተያየቶቻቸዉ ጥቂቶቹን Eናስፍር፤ 

• IሕAፓ የተመሰረተው በAልጀሪያ መንግስት 
ድጋፍ፤ ትEዛዝና ውሳኔ ነው (ገጽ 98) 

• Eነብርሃነ መስቀል በAልጀሪያ መንግስት 
የፔትሮዶላር ፍሰትና የስለላ ድርጅት 
Eርዳታ በ1964 በበርሊን ድርጅት 
መመስረታቸውን ይፋ Aደረጉ (ገጽ 99) 

ከላይ የተሰነዘሩት Aባባሎች መሰረተ ቢስ 
ከመሆናቸውም ባሻገር IሕAፓና ሌሎች 
ተራማጆች ከተማሪው Eንቅስቃሴ 
መወለዳቸውንና በወቅቱ የIትዮጵያን ጭቁን 
ህዝብ ጥያቄ ማንሳታቸውን ማጤን ያለመቻል 
ድኩም AEምሮ ነጸብራቆች ናቸው። 
የሚገርመው፦ 
• ዶ/ር ተስፋየ ደበሳይ ፖሊስ ኮሌጅ ፊሎሶፊ 

Aስተምሮኛል። ለማስተማር መጥቶ ከክፍል 
ሲወጣ ገ/ስላሴ ዘድንግልን፤ ኪዳነ 
ተስፋየንና መለስ ሃጎስን ለብቻቸው ጠርቶ 
ሳያነጋግር Aይመለስም። ትግርኛ ተናጋሪ 
ያልነበርነው Eጩ መኮንኖች ያን ጊዜ 
በAድራጎቱ Eንስቅበት ነበር ማለታቸው 
ነው።  

በEውነቱ ደራሲው ሌላ ምስክር ማቅረብ ይችሉ 
ይሆን? ይህን ከIሕAፓ Aመራር ሁሉ 
በሰብAዊነቱና በህብረ-ብሔር Eምነቱ የላቀውን 
ተስፋየ ደበሳይን መቼም ሟች ነው በሚል 
ታሪክ  ውስጥ መለወስ ለምን Aስፈለገ? ያ 
"ዘረኛ" ተስፋየ ለምን ህወሃት Aልገባም ነበር 
ታዲያ? 

የትናንት ክቡር ታሪኩን ዛሬ ማቆሸሽ ለምን 
Aስፈለገ? ያ "ዘረኛ" ተስፋየ ለምን ህወሃት 
Aልገባም ነበር ታዲያ? ሃሰት የማያልቅባቸው 
ደራሲ ለጥቀው ደግሞ፦  

• IሕAፓ ደርግንና መIሶንን ለማጥፋት 
ከወራሪው የዚያድ ባሬ ጦር ጋር ተሰልፎ 
የIትዮጵያን ሰራዊት ወጋ። የIትዮጵያን 
ሰራዊት ለመበተን ከውስጥ ሆኖ መሪዎችን 
ገደለ። ከገንጣይ Aስገንጣይ ጋር ተሰልፎ 
Iትዮጵያን ለማጥፋት ታገለ (ገጽ 97) 
ይሉናል። ለዚህ የደራሲው ማስረጃ የግርጌ 
ማስታወሻ #6 ብለው ታምራት ላይኔ 
"Iትዮጵያ ሶማሊያ Aሁን ለደረስችበት 
መንግስት Aልባነት ተጠያቂ ናት" ማለቱ 
(ገጽ 322) ነው ይሉናል። 

  
ጸሃፊው ግልብና የታብሎይድ (የፈጠራ 
ጋዜጠኝነት) ጽሁፍ ፈለግ ተከታይ ዓይነት 
መሆናቸውን በግልጽ ሲያሳዩን።  IሕAፓን 
በመወረፍ ብቻ ሳይወሰኑም፦ 

• ልUሉና (ራስ Aስራተ ካሳ) ተከታዮቻቸው 
በኤርትራ ጠቅላይ ግዛት በነበረው 2ኛው 
ክፍለ ጦር ውስጥ ሰርገው በመግባት 
የተንኮል ሴራቸዉን ለማድራት ሞክረዋል። 
የጠቅላይ ግዛቱን ህዝብ በሽፍትነት 
በማነሳሳት በንጉሱ Aስተዳደር ላይ ተጽEኖ 
ለማሳደር ነው (ገጽ 36) 

• ብርጋዴር ጀነራል ዋሲይሁን ንጋቱ ይመራው 
የነበረውን ጦር "በዚህ በኩል ገብታችሁ 
ደምስሱት" በማለት በባህር ዳር 
ማስደምሰሱን በኩራት ይናገራል። ጄነራሎች 
Aስራት ብሩ፤ ክንፈ ገብርኤል ድንቁ፤ 
Aለባቸው ከበደ ምስጢር በገንዘብ 
መሸጣቸውን በይፋ ይናገራሉ።  

Eኒህ ሰዎች በህይወት ተርፈው ለመጠየቅና 
ከሳሻቸውን ለመሞገት ያብቃቸው ከማለት ሌላ 
ምን ሊባል ይችል ይሆን? ደራሲው 
በመቀጠል፦ 
• የIትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት Aዛዥ የነበሩት 

ታዋቂ የፖሊስ መኮንን ጀነራል ብርሃኔ 
ተፈራ የሰራዊቱን Aባላት ከስጋት የተነሳ 
(የAብዮቱ Aካባቢ) ለጥላቸው ሳይቀር 
ሰላምታ Eየሰጡ ያልፉ ነበር! (ገጽ 290) 
ይሉናል-የፈጠራ ጽሁፍ Eስኪመስለን 
ድረስ። ምን ይሉት ማጋነን ይህን? 
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• በቅርቡ ህይወታቸዉ ናይሮቢ ውስጥ ያለፈውን 
ጀነራል ሙላቱ ነጋሽን ደግሞ በፈሪነት 
ይከሱዋቸዋል። ጉዋደኞቻቸውም 
ይመሰክሩባቸዋል ይሉናል። ኩባዊዉ Aማካሪ 
ጀነራል Oቾዋ ባደባባይ ያሾፍባቸውም ነበር 
ይላሉ። ጀነራል ፔትሮቭ (የሶቭየቱ) 
Eንትፍ ብሎባቸዋል ይሉናል። የሚያዙትን 
ሰራዊት ጥለው ሸሽተዋል ተብለው 
በምርመራ ስለተረጋገጠ ሚያዝያ 10፤ 1981 
መታሰራቸው ሲነገራቸው ተንቀጥቅጠዋል 
ይሉናል። ደራሲው Eጅግ Aጋነው 
ይኮንናሉ። በብEራቸው ያዋርዳሉ። 

   
ወደ IህAፓ Eንደገና በመመለስ፦ 

• የራሱ ዓላማ ሳይኖረው Aንድ ጊዜ የምEራቡን 
ዓለም ሌላ ጊዜ የሻEቢያን ቀጥሎ የሶማሊያ 
ወራሪ ጦር መንገድ መሪ መረጃ Aቀባይና 
የAፍራሽ ፕሮፓጋንዳ Aራማጅ የሆነው 
ይሉታል (ገጽ 18) 

• ቀይ ሻማ የለበሰው IሕAፓ ሁኔታው ሲያጥጥ 
Aብዛኞቹ መሪዎቹ ከጡት Eናታቸው 
Aሜሪካ ነው የገቡት፤ Eዉነት ኮሚኒስት 
ቢሆኑማ Eንዲያ Aምርረው ከሚጠሉት ደም 

   መጣጭ ካፒታሊስት Aገር ያውም Aሜሪካ  
Eንዴት ይሄዱ ነበር? ትክል ስለነበሩ 
ምEራብ ገብተዋል ይሉናል(vii)። 

መጥኔ ደራሲውን ፍልስፍና ላስተማሩ ለዶ/ር 
ተስፋየ ደበሳይና ለደራሲው የህግ መምህራን! 
ፍልስፍናና ሎጂክ Eጅጉን የተጣመሩ ሆነው 
ደራሲው ግን ሎጂክ የሚባል ትምህርት 
የተማሩም Aይመስሉ። የመንደርደሪያውንና 
(premise) የመዝጊያውን (conclusion) 
መምታታት Eንክዋን የኮሌጅ ምሩቅ የዝቅተኛ 
ክፍል ተማሪም የማይሰራው ስህተት ነው። 
 
ለመደምደሚያ ማለት የሚቻለው "ምስክርነት" 
የተባለው መጽሃፍ ጠቃሚነቱ Eንዴት መጽሃፍ 
መጻፍ Eንደሌለበት Eንደ Aስረጅ ሊጠቀስ 
የሚገባ መሆኑ ነው። ከላይ በተጠቀሰው መልክ 
በፈርጅ በፈርጁ ወደፊት ደራሲነትንና ታሪክ 
ጸሃፊነትን በሙያነት ለሚያስቡ Iትዮጵያውያን 
በማስተማሪያነት ሊያገለግል ይችላል። ጸሃፊነት 
ቂምን ያለምንም ማስረጃ በወረቀት ላይ በቀለም 
ከትቦ "Eንሆ መጽሃፍ" የሚባልበት ሙያ 
Eንዳልሆነ ደራሲው "Eኔን ያየ ይቀጣ!" ብለው 
ጮክ ብለው በመናገር ትልቅ ውለታ ግን 
ሰርተውልናል። 

በመጨረሻ ለደራሲው ልናስተላልፈው  
የምንሻው መልEክት ማናቸውም ደራሲ 
ለEውነት ተገዢነት ሊኖረው Eንደሚገባና 
በስሜታዊነት ወይም ባልተጨበጠ መረጃ ላይ 
ተመስርቶ የጽሁፍ ስራን ለማቅረብ መሞከር 
የድርሰቱን ተነባቢነት ማደብዘዝ ወይም 
ተደራሲ ማጣትን ብቻ ሳይሆን የገዛ ራስ 
ሰብEናም ላይ ጥያቄ ማጫሩን Aስቀድሞ ማወቅ 
Eንደሚገባ ነው። ለሁሉም ፈራጁ ታሪክና ህዝብ 
ናቸው።      

 

 

ውድ Aንባብያን 

 

ዘወትር ቅዳሜና Eሁድ የAበራሽ 

በርታን የIትዮጵያውያን 

ዴሞክራሲያዊ የፓል-ቶክ 

የውይይት Aዳራሽ Eንዲጎበኙ 

ግብዣችን ነው። 

 

Aድምጦና ተደምጦ ለሃገርና ለወገን 

የመፍትሄ ሃሳቦች የሚንሸራሸሩበት 

መድረክ መሆኑን ልናረጋግጥልዎት 

Eንወዳለን። 

 

Aberash Berta – Voice of 

Ethiopian democratic Room 

Every Saturday and Sunday 

Starting 1 PM EST.   
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ለሰማEታት ጓዶቻችን 

የምናበራው ሻማ ለነርሱ 

ያለን ዘላለማዊ ፍቅርና 

ኀዘን መግለጫ Eንዲሁም 

የጀግንነታቸው የምንግዜም 

ማስታወሻ ነው!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

  

  

  
 
 
                                                  

 
 

 
 
 
 

     
  

ከምርጫና ከድርድር በፊት 
የተቃዋሚዎች በህብረት 
መቆምና በጋራና በተቀነባበረ 
ትግል ህወሓት/IህAዴግን 
ለመጣል የሚያስችል ያጭርና 
የረጅም ጊዜ Eቅድ ሊኖር 
የግድ ነው።በነጠላ መደራደር፣ 
ለምርጫ ስነ-ምግባር ቅድሚያ 
መስጠትም ሆነ ነጻና ፍትሓዊ 
ባልሆነ ምርጫ ለመሳተፍ 
መሯሯጥ ትርፉ ውድቀት ብቻ 
ሳይሆን የIትዮጵያውያንን 
የመከራ ዘመን ማራዘም ነው!  

“ምርጫ Eኮ ጥሩ ነው፤ ጥሩ 
ነው ምርጫማ፤ 

ድምፃችን ተሠርቋል 
ካላላችሁማ። 

ከቶ የት ይገኛል? ምርጫን 
የመሰለ፤ 

ከውስጥም ከውጭም ታዛቢ 
ከሌለ። 

ተቃዋሚ ፓርቲ ጠፍቶልን 
ካገሩ፤ 

ቢሆን ፅቡቅ ነበር ምርጫ 
በየወሩ። 

ምርጫ Eኮ ጥሩ ነው ክብሩም 
የገነነ፤ 

ምርጫ Aስፈፃሚው የራስ ሰው 
ከሆነ። 

Eንደምርጫ Aስደሳች የት 
ይገኛል Eስቲ፤ 

በተለይ ከሌለ ተቃዋሚ 
ፓርቲ። 

 
(በAንድነት የEራት ምሽት ላይ የተነበበ) 

  

ለምትጽፉልን ወይም 
ለምትደውሉልን Aድራሻችን  

  
EPRP (Democratic) 

850 Sligo Avenue, Suite # 8 
Silver Spring MD 20877 

  
EPRP (Democratic) 

P. O . Box 88675 
Los Angeles CA 90009 

  
EPRP (Democratic) 

P. O. Box 8141 
Silver Spring MD 20910  

Telephone:-  301-578-4466 
                      301-578-4465 

Email:questions@eprp-ihapa.com 
 
 


