
  

 

 

 

 

 

ተስፋዬ ታደሰ (ጠበቃ፣ የሰባዊ 
መብት ተሟጋችና ጋዜጠኛ) በ1990 
በወያኔ/ሻብያ በአደባባይ የተገደለ የሰማእታት ቀን ተዘከረ 

 
በጣሊያን ና በቫቲካን ኤምባሲዎች የተቃውሞ ሰልፎች 

ተካሄዱ። 
ግፈኛው የፋሺስቱ መሶሎኒ አገዛዝ ኢትዮጵያን ወርሮ ክ1928 ዓም ጀምሮ ል5 
ዓመታት ከፍተኛ ፍጅት  በወገኖቻችን ላይ መፈጽሙ ይታወሳል። በተለይ በየካቲት 
12 1929 ዓም በአዲስ አበባ ብቻ 30ሺ ንጹሀን ዜጎችን በመትረየስ፣ በአካፋና፣ 
በዶማ ተጨፍጭፈዋል። የካቲት 12 ቀን በየዓመቱ ሲዘከር እነሆ 77 ዓመት 
ሞላው። በተለይ የዘንድሮውን ልዩ የሚያደርገው የየካቲት12 ቀን ጭፍጨፋ 
በዋናነት ያከናወነው ግራዚያኒ ዛሬ እንደጀግና በኢጣሊያን ኦፌሊ ግዛት መናፈሻና 
ሐውልት በስሙ ቆሞለታል። ስለዚህ ይህ ግፈኛ ፋሽስት ሐውልት አይገባውም 
በማለት በዋሽንግተን አካባቢ የሚገኙ አገር ወዳዶች ሰኞ የካቲት 12 (ፌብሩአሪ 19 

2014) ዝክረ ሰማቱን በኢጣሊያን ኤምባሲ ፊትለፊት በመሰባሰብ ቀኑን 
አስታውሰውታል።  እንዲሁም በእለቱ የግራዚያኒ ሐውልት ይፈርስ ዘንድ በደማቅ 
መፈክሮች አስተጋብቷል። በደብዳቤም በተወካዮች አማካይነት ውስጥ ድረስ 

በመግባት ቅሬታቸውን የሚገልጸውን ደብዳቤ ለኤምባሲው ሀላፊዎች አስረክበዋል። 
ደብዳቤውን የተረከቡ ባለስልጣንኖችም ከተሰላፊዎች ሀሳብ ጋር የሚስማሙ 
መሆናቸውንና ይህንኑም መልዕክት ለመንግስታቸው በእለቱ እንደሚያሳውቁ 
ገልጸዋል። ተሰላፊው በመቀጠልም ተመሳሳይ ተቃውሞ ለማሰማት ወደቫቲካን  
ኤምባሲ አቅንቷል። 

ርአስ አንቀጽ  ገፅ 2 
የካቲትና መልስ ያላገኘት ሕዝባዊ 

ጥያቄዎች 

// 

ዜና ከተባለ ገፅ 3 

የውሸት ታሪክ መደምደሚያው ሰባት 

ምን ይሰማ....... አገር ገፅ 3 

// 

ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀንድ-- የጦፈ 

ጦርነት ማዕከሎች (ገፅ 4) 

// 

ትላንትና ገፅ 5 

የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ ወጣቶቸ 

ሕዝባዊ ገድል በጨረፍታ ቅኝት 

// 

ነፃ ሀሳብ ገፅ 6 

አንጃ ምንድን ነው? 

 

 

 

 

 
የኢትዮጵያ ጋዜጣን 
በተለያዩ ድረ ገጾች 

 
EPRP.COM 
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DEBTERAW.COM 

ETHIOLION.COM 
ወዘተ. 
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(ethiopianewspaper) 

ጥር/የካቲት  2006 ዓ.ም                               2ኛ ዓመት                                     

የኢ.እ.አ.ኮ (SOCEPP)  መግለጫ አወጣ 
“የአብራሪው  የጥገኘነት መብት ይከበር” 

በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረዳት አብራሪነት ሲሰራ የነበረው 
ሀይለማርያም አበራ ደሳለኘ ፣ ይደርስበት ከነበረው መድሎ ለማምለጥ 
ሲል ፣ በረዳት አብራሪነት ያበር የነበረውን አውሮፕላን አቅጣጫ 
አስቀይሮ ሲውዘርላን ከተማ ጄነቫ በማሳረፍ የፖለቲካ ጥገኘነት 
መጠየቁን ፣ ባለፈው ሳምንት የዓለም የመገናኛ ብዙሀን መዘገባቸው 
የሚዘነጋ አይደለም፡፡ 

 
ይህንኑ ድርጊት ተከትሎ ፣ የኢትዮጵያ የፖለቲካ  እስረኞች አንድነት 
ኮሚቴ (የኢ.ፖ.እ.አ.ኮ) ፣ ወይም በእንግሊዘኛው ምእፃረ ቃል SOC-

CEPP ፣ “የአብራሪው ጥገኘነት የማግኘት መብት ይጠበቅ” በሚል 
አስቸኳይ ደብዳቤ ፣ ለሲውዘርላንድ መንግሥት ፣ ለፍትህ ሚኒስትሩ 
እና ለፌደራሉ አቃቤ ሕግ ቢሮ በመጻፍ ፣ ሀይለማርያም አበራ 
የአይሮፕላኑን አቅጣጫ አስቀይሮ ጄኔቫ እንዲያርፍ ያደረገው ፣ አገሩ 
ይደርስበት በነበረው አስከፊ መድሎ  ምክንያት ተገድዶ በመሆኑ እና 
ወደ ሲውዘርላንድም በህገ ወጥ መንገድ የገባው ፣ በተስፋ መቁረጥ 
ጥገኘነት ለማግኘት ሲል መሆኑን የሲውዘርላንድ መንግሥት 
እንዲረዳለት ሲል አቤቱታውን አቅርቧል፡፡  
 
ከዚህም በተጨማሪ ፣ የኢትዮጵያ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ፣ 
በኢትዮጵያ ያለው የወያኔ አገዛዝ መሠረታዊ ባህሪ ምን እንደሆነ በዚሁ 
መግለጫው ውስጥ ባጭሩ ለማብራራት ሞክሯል፡፡ የወያኔ አገዛዝ ፣ 
የፖለቲካ ሰዎችን እንደ ዝዋይ ባሉ አሰቃቂ እስር ቤቶች አስሮ ሰቆቃ 
ይፈጽምባቸዋል ፤ ይቃወሙኛል ያላቸውን ይገላል ወይም ደግሞ 
“አደገኛ” ናቸው ያላቸውን ደብዛቸውን ያጠፋል ፤ የነጻ ፕረስ ጠላት 
ነው ፤ በዘር ላይ የተመሰረተ ለዩነት ያደርጋል ፤ የዘር ማጽዳት 
ይፈጽማል ፤ ዜጎችን ለም ከሆነ መሬታቸው በማፈናቀል ለውጭ አገር 
ሰዎች ይሸጣል ፤ ሰዎች በሰላም ወጥተው በሰሰላም እንዳይገቡ 
ያደርጋል ፤ ድህነትን ያስፋፋል ፤ …በጣቃላይ ፍትህና የህግ የበላይነት 
አለመኖር የአገዛዙ መሠረታዊ መገለጫዎች በመሆናቸው አገዛዙ 
የሰብአዊ መብት በመጣስ አለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች ሊያወግዙት 
ይገባል ሲል በኢተዮጵያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የሲውዘርላንድ 
ባለሥልጣናትም ሆኑ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ደረጅቶች 
መለስ ብለው እንዲገነዘቡት አሳስቧል፡፡ 
በመጨረሻም ፣ ሀየለማሪያም አበራ ፣ መድሎ ይደርስብኘ ነበር ሲል 
ተናግሯል ፤ ይህንንም ከመናገር ሌላ ምርጫ አልነበረወረም፡፡ 
በመሆኑም ይላል ፣ የኢ.ፖ.እ.አ.ኮ፣ ሀይለማሪያም አበራ መታሰር 
ሳይሆን ጥገኝነት ማግኘት ይገባዋል ሲል አቤቱታውን ለጄኔቫ 
አቅርቧል፡፡በሌላ ዜናም ፣ የኢ.ፖ.እ.አ.ኮ በጄነቫ እስር ቤት ላለው 
አብራሪ ፣ ሀይለማሪያም አበራ ፣ ጠበቃ  ለማቆም ከወዲሁ ዝግጅቱን 
ማጠናቀቁን   የድርጅቱ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አሊ፣ ከመገናኛ 
ብዙሀናት ጋር ቃለ ምልልስ  ባደረጉበት ወቅት ማስታወቃቸውን 
ለመረዳት ችለናል፡፡  
 

በጎንደር ከፍተኛ ውጥረት ሰፍኗል 

 
ወያኔ፣ በድንበር መካለል ስም ፣ ከጎንደር መሬት ቆርሶ ለሱዳን ሊሰጥ 
መሆኑ ከተሰማ ወዲህ፣ የሁመራ ወረዳ ሕዝብ ፣ህልውናችንን 
የሚያሳጣ ሊሆን ይችላል በሚል ፣ ሰሞኑን ከፍተኛ ቁጣ እያሰማ 
መሆኑን ከስፍራው የደረሰን ሪፖርት የስረዳል፡፡ 

 
ቴድሮስ አድሀኖምንና ብርሀነ ገብረክርስቶስን አስከትሎ ወደ ሱዳን 
የተጓዘው የሀይለማርያም የልዑካን ቡድን ፣ ከግብጽ ጋር በገባው 
የፖለቲካ ውዝግብ ምክንያት ፣ ሱዳንን የሱ ደጋፊ ለማድረግ ሲል 
የጎንደርን ለም መሬት ቆርሶ ለሱዳን ለመስጠት ሚሲጢራዊ ስምምነት 
ሳያደርግ እንዳልቀረ የሚነገር ሲሆን ፣ የወያኔ ቡድን ካለው 
የድብቅነት ባሕሪ የተነሳ እስካሁን የስምምነቱን ጉዳይ አለመገለጹ 
የጎንደር ሕዝብን ስጋት ውስጥ የከተተ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

 
                                                         ወደ ገጽ 7 ዞሯል  

 

 

 

 



ርዕሰ አንቀጽ 
የካቲትና መልስ ያላገኙት ሕዝባዊ ጥያቄዎች፤ 

 ወርሀ የካቲት በባተ ቁጥር ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በባላባታዊዉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሥርዓት ላይ አምርሮ 
በመነሳት፤ የዛሬ ዐርባ ዓመት   በገዢዎቹ ላይ አርዕድ አንቀጥቅጥ - ኃያል ክንዱን ያነሳበት ታላቁ ሕዝባዊ አብዮት  
ይታወሳል ። በቃኝ ላለ ሕዝብ የሚገድደዉ አይኖርምና ሕዝባዊዉ ንቅናቄ በወቅቱ ነባሩን ንጉሣዊ  አገዛዝ 
በተደራራቢ የመብትና የፖለቲካ ጥያቄዎች ሰቅዞ በመያዝ አርበድብዶታል ። በዚህም፤ የአጼ ኃይለሥላሴ  
ተክለሰዉነትም ሆነ ዘዉዳዊዉ መንግሥት ከዉዳሴ ከንቱ ባለፈ መለኮታዊነት እንዳልነበረዉና ከነሥርዓቱ 
በተገዢዎች የተባበረ ኃይል  የሚደፈር መሆኑን አመላክቷል ። ብዙም ሳይቆይ እንደሚታየዉም ፤ ዘዉዳዊዉን  
ባላባታዊ ሥርዓት በመገርሰስ ከሀገራችን ገጸ ታሪክ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያሰናብተዉ በቅቷል ። 

 

የ፩፱፻፷፮ቱ ሕዝባዊ አብዮት ግብታዊ ስለመሆኑ ተደጋግሞ የተነገረ ጉዳይ ነዉ ። ይህ ማለት ግን ፤ ደርግና አፈ-
ቀላጤዎቹ ጉንጭ የሚያለፉለትን ያህል ፤ ከቶ ያልተተነበየ ፤ ወይም በጊዜዉ በአገሪቱ ዉስጥ የሚንቀሳቀስ አንዳችም 
የፖለቲካ ቡድን አልነበረም ማለት አይደለም ። ሌላዉ ቢቀር ፤ በ፩፱፻፷፬ ዓ.ም  ከተመሠረተዉና   ነኀሴ ፩፱፻፷፯ 
ዓ.ም  በይፋ ከሚታወጀዉ ፤ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ጋር ቆይተዉ የሚዋሃዱት ተራማጅና 
አብዮታዊ  ስብስቦች ህልዉና ነበራቸዉ ።እነዚሁ የሕዝብ ወገኖች ፤  በተማሪዎች ፤በላብ አደሮች፤በመምህራንና 
በጭቁን ወታደሮች ሲደረጉ የነበሩት እንቅስቃሴዎችና ዓድማዎች ፤ በጥቃቅን ጥቅማጥቅሞችና ጥገናዊ ርምጃዎች 
ተሸንግለዉ ፤ ከመሠረታዊ ለዉጥ ወዲህ እንዳይዳፈኑና፤ ሕዝባዊዉ ትግል እያደር መደባዊና ሥር ነቀል ባህሪ 
እንዲቀዳጅ ያደረጉት አበርክቶ ሁሌም በታሪክ ሲጠቀስ የሚኖር ነዉ ። የዚያኑ ያህልም ፤ የኢትዮጵያ ተማሪዎችና 
የመምሕራን ማሕበራት፤ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማሕበራት ኮንፌዴሬሽን ፤  አብዮታዊዉ ማዕበል 
ይበልጥ እየገዘፈ እንዲሄድ ትልቅ ጉልበት ሰጥተዉታል ። በወቅቱ ፤ የመሬት ይዞታ ለዉጥ ፤ የኃይማኖት እኩልነት ፤ 
በነጻ የመደራጀትና መሰል ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄ ፤ ነጥረዉ በመዉጣት ቀዳሚዉን ረድፍ ይዘዋል ። 
በተጨማሪም ፤ ለሥርነቀል ማኅበራዊ ለዉጥ ቁርጠኛነቱ በነበራቸዉ ኃይሎች አማካይነት  የሕዝባዊ መንግሥት 
ጥያቄ ሕዝቡን ማታገያ ሁነኛ መፈክር ተደርጎ በየአደባባዩ ሊስተጋባ ከመብቃቱም በላይ  ቆይቶ ከመንግሥታዊዉ 
መንበር ላይ ራሱን ከሚሰይመዉ  ወታደራዊ ደርግ ጋር መጋፈጫ ግንባር ቀደም ጥያቄ ለመሆን በቅቷል ። 

 
እነዚህ መሪ  የፖለቲካ ፤ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ጥያቄዎች የተሟላ ምላሽ እንዲያገኙ  መራር ሕዝባዊ ትግል 
ተደርጎባቸዋል ። ከፍተኛ የሕይወት መሥዋዕትም ተከፍሎባቸዋል ። ይሁን እንጂ አራት አሠርት ዓመታትን  
ባስቆጠረ የጊዜ ክፍተት ዉስጥ የተፈራረቁት አገዛዞች ፤ በተፈጥሯቸዉ ስንኩልነት ሳቢያ መልስ ያላገኙላቸዉ ሆነዉ 
ዘልቀዋል ። ከመሬት ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ለዘመናት ያስደመጡት የሰቆቃ ጩኸት ለሙሉ 
ባለቤትነት አላበቃቸዉም ። ይልቁኑ በወያኔዎቹ አገዛዝ ገበሬዎች ከአለሙት ይዞታቸዉ በጅምላ እየተፈናቀሉ የእርሻ 
ማሳዎቻቸው ለባዕዳን ቱጃሮች በርካሽ እየተቸበቸቡ ነዉ ። በዚህ መልኩ ፤ “የአገር ዋልታና ምሰሶ” ተብሎ 
የሚዘፈንለት የኢትዮጵያ ገበሬ የዕለት ጉርሱን እንኳ ወደማይከላበት የስደተኛነት ደረጃ ወርዷል  ። 

 
 ለዴሞክራሲያዊ መብቶች መረጋገጥ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያደርገዉ ትግል ዛሬም ዉጤት አላስገኘለትም ። በነጻ 
የመደራጀት መብትን ለማስከበር በየፊናዉ የተደረገዉ እንቅስቃሴ ሁሉ ለነባሩ ችግር መፍትሔ እንደማምጣት ፤ ሆን 
ተብሎ ተለጣፊ የሚበጅላቸዉ ሕዝባዊና የሙያ ድርጅቶች ቀድሞ የነበራቸዉን ነጻነትና የተሰሚነት አቅም ሳይቀር 
ተገፍፈዉ ተሽመድምደዋል ። በዛሬዉ ዕዉነታ ፤ የፌዝ በሚመስል መልኩ ፤ በወያኔ አምሳል ተጠፍጥፈዉ ያልተሠሩ 
ድርጅቶች ህልዉና የላቸዉም ። ገናናዎቹ የኢትዮጵያ ሠራተኞችና የመምሕራኑ ማህበራት ( ኢሠማና ኢመማ ) 
አሁን የሉም ።  በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ፤ ነጻ ሆነዉ የሚታተሙ ጋዜጦች ፍጻሜያቸዉ መዘጋት ፤ ዕዉነትን የሚዘግቡ 
ጋዜጠኞችም ዕጣ ፈንታ ወህኒ መዉረድ መሆኑን መናገር ለቀባሪዉ ማርዳት ነዉ ። በጥቅሉ ፤ ዜጎች ሃሳባቸዉን 
በነጻነት የሚገልጹባቸዉ መንገዶች ሁሉ የተዘጉ ናቸዉ ። 

 

የዛሬ ፵ (አርባ ) ዓመት ፤ የሕዝባዊ መንግሥት ሥርዓት እንዲተከል በኢትዮጵያ ተራማጅ የፖለቲካ ኃይሎች 
የተቀነቀነዉ ሀሳብና ለስኬቱ የተደረገዉ ትንቅንቅ  ሕዝቡን ለሥልጣን ባለቤትነት አላበቃዉም ። ዛሬም 
በመንግሥታዊዉ የሥልጣን ማማ የሚፈራረቁት ራሳቸዉን ለዜጎች ፈቃድ ያላስገዙ ጉልበተኞች ናቸዉ  ።  በዐጼ 
ኃይለ ሥላሴ እግር  የተተካዉ ወታደራዊ አገዛዝ  በተቃርኖ የተነሳበትን ፤ ሕዝባዊ መሠረት የነበረዉን ተቃዋሚ 
የፖለቲካ ኃይል በኃይል ካስወገደ በኋላ በዐረመኔዉ ኮሎኔል የሚመራ ፍጹም አምባገነናዊ የጽልመት ዘመን አስፍኗል 
። የኢትዮጵያ ሕዝብ ባደረገዉ መራር ትግል የደርግን አገዛዝ ካስወገደ ጊዜዉ ቢሰነብትም እስከዛሬ ከአምባገነናዊ 
አገዛዝ አዙሪት ለመገላገል አልተቻለዉም ። ይኼዉ ከሃያ ሦስት ዓመታት በኋላ - ዛሬም ፤ መንግሥት  ከፈቃዱና 
ከቁጥጥሩ ዉጭ የማይወጣበትን ንዑድ መብቱን ለማስከበር ለሌላ የካቲት ፤ ለሌላ ትንቅንቅ በቋፍ ላይ ይገኛል ። 
በመሆኑም፤ የየካቲቱ  አብዮት ጥያቄዎች ለፍጹም ድል ይበቁ ዘንዳ፤ የወያኔያዉ ጎሠኛ አገዛዝ  ያረፈበትን መሠረት 
የሚያነድ  ሕዝባዊ የዐመጽ ቋያ እንዲቀጣጠል መትጋት  ኢትዮጵያን ወዳድ ኃይሎች ሁሉ ቸል ሊሉት የማይገባ 
የወቅቱ ጥሪ ነዉ ። 

                              ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ 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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ውድ የኢትዮጵያ ጋዜጣ አዘጋጆች በርካታ ኢትዮጵያውያን 
በወያኔ ተይዘው ደብዛቸው እንደጠፋ ቀርቷል። እነአሰፋ 
ማሩ፣ተስፋዬ ታደሰ፣ ጋይም በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደሉ በኋላ 
በጎዳና ሲጣሉ ሌሎች ደግሞ በሚስጥር ተገለው ተጥለዋል። 
የትናትም ሆነ የዛሬ ገዳዮች ወንጀለኞች ዛሬም ከህግ ፊት 
በመቅረብ ባለመጠይቃቸው በብዙ መቶ ሺ የሚቆጠሩ የሟቾች 
ወዳጅ ዘመዶች የፍትህ ያለህ በማለት ላይ ናቸው። ኣፈናው፣ 
ሰቆቃውና፣ ግድያው አሁንም በስፋት ስለቀጠለ ዜጎች ይህን 
ግፍ በመቃወም ላይ ናቸው። ይህ ጋዜጣ ሕዝባዊ ዜናን 
በመዘገብ  መልሶ ለሕዝቡ የሚያሰራጭና የሕዝቡን እንቅስቃሴ 
አቅጣጫ የሚያስይዝ ሚድያ በእጅጉ በሚያስፈልግበት  ወቅት 
የመጣ ስለሆነ በጣም ተደስተንበታል። በርቱ! እኛም ከጎናችሁ 
ነን። 

እውነቱ ይዘገብ ከሲልቨር ስፕሪንግ 

ውድ እውነቱ እንድኢትዮጵያ ጋዜጣ ያሉ ሕዝባዊ ሚድያዎች 
ሕልውና   ሕዝባቸው ነው። ምንም እንኳ የሚጀመሩት 
የጉዳይን አስፈላጊነት ቀድመው በተረዱ ጥቂት የህዝብ ወገኖች 
ቢሆንም፤  ያለሕዝቡ ተሳትፎ  ሥራዓቸውን በተቃና ሁኔታ 
ሊሠሩ አይችሉም። ለጋዜጣችን መቀጠል፣ ማደግና መጎልበት 
የናንተን ሙሉ ተሳትፎ ይጠይቃልና የእርሶና  የሌሎች 
ደጋፊዎቻችን ከጎናችን መቆም እኛን ያበረታታናል። 
 
የኢትዮጵያ ጋዜጣ አዘጋጆች 

 

ለኢትዮጵያ ጋዜጣ  አዘጋጆች ሰላም ለናንተ ይሁን። 
ጋዜጣችሁን እከታተላለሁ። በተለይ ከጀመራችሁ ጀምሮ 
በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እየተካሄደ ያለውን መራራ 
ሰላማዊ ትግል ሳታቋርጡ በመዘገብ ለፍትሀዊ ትግል ጥብቅና 
መቆማችሁን አስመስክራችኋል። በወቅቱ በጣም ወጣት 
ብሆንም በታሪክ እንደሰማሁት ታላላቅ ወንድሞቼ ከናንተው 
ጋር አብረው ለፍትህ መሰዋታቸውን በደንብ አውቃለህ። 
እናንተም በህይወት ተርፋችሁ 40 ዓመት ሳትሰለቹ ሳትሸጡ 
የወንድሞቼን አርማ አንስታችሁ ትግላችሁን ባቅማችህ 
መቀጠላችሁ ያስደስተኛል። አላህ ይርዳችህ: እኔም ያቅሜን 
እረዳለዉ፡ በርቱ 

ሙደሲር ኡስማን ከሲያትል 
 
ውድ ሙደሲር 
የእርሶና የመስሎችዎን ድጋፍ እኛን ያበረታታናል። በትጋትም 
እንድንሠራ ያደርገናል። ለሰጡን መልካም አስተያየት 
እናመሰግናለን፧ 
 
የኢትዮጵያ ጋዜጣ አዘጋጆች  
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ዜና ከተባለ 
መሰተዋት ከድሬ 

ምን ይሰማ……አገር? 

“የውሸት ታሪክ መደምደሚያው ሰባት” 
ዋሾው ወያኔ ኢትዮጵያን ከዓለም 67ኛ ሀብታም 
አደረኳት ብሎ በቀላመደ በጥቂት ቀናት ውስጥ ሌላ 
ዓለም አቀፋዊና ታማኝ ጥናት ደግሞ ኢትዮጵያ  
ከዓለም ድሀ ሀገሮች የመጨረሻዋ/የባሰባት/ ለመባል 
ኒጀርን ብቻ በመቅደሟ ድናለች ተብሏል ፡፤ ዜና ከተባለ 
ግን ዋናውን ቦታ የያዘው በሰሞኑ አይሮፕላን ጠልፎ 
(ጠለፋ ነው ወይስ የአይሮፕላን ማረፊያ አቅጣጫን 
መቀየር?) ጄኔቫ ያረፈውና ጥገኝነት የጠየቀው 
የአይሮፕላኗ  ረዳት አብራሪ ሐይለመድህን ዓበራ ተገኝ 
ነው ። ወያኔ መደበቅ ያቃተውን ንዴትና መጋለጥ 
ለመሸፈን ጠላፊው ራሱን ማመም ጀምሮት ነበር 
የሚለውን ማሰራጨት ጀምሯል ። ራሱን ያመው ከነበረ  
እንዴትስ ዓብራሪ ተብሎ ተመድቦ በረረ? ወጣም 
ወረደም  ሀይለመድህን ወያኔን በማጋለጥ ዓለም አቀፍ 
ዕይታን ወያኔ ላይ በመሳብ ለህዝብ ትግል ጠቀሜታን 
ሰጥቷል ። ያደቆነ ሰይጣን እንዲሉ አንዳንድ ህልውና 
አልባ የሆኑ ቡድኖች ደግሞ በጉዳዩ ሊነግዱ በመነሳት 
ኢፖእአኮ ዓይነቶቹ የጀመሩትን ገንቢ የመከላከል 
እንቅቃሴ ሊያደናቅፉ እየዳዳቸው ነው ። ወያኔን 
በሁሉም ፈርጅ መታገሉ ግን መበረታታት ያለበት ነው 
። 
 
ውስጣዊ ክፍፍልና ሀገር አቀፍ ቀውስ ምሱ የሆነው 
ወያኔን ለማስታረቅ አዛውንት ወያኔዎች--ማለትም 
ቢተው በላይ ዓይነት አክራሪ ዘረኞች- ሲለማመኑ 
ቆይተው በሶስት የተሰነጣተቀው ወያኔ ለጊዜው 
“ሌሎች እንዳይበሉን “ በሚለው ጭራቅ መጣብህ 
ማስፈራሪያ ቅራኔውን ቀጥሮ ሊስጥ ተገዷል ። ለጊዜው 
በደብረጽዮን የሚመራው አንጃ የበላይነትን ያገኘ ሲሆን 
(የም ዕራባውያንን ድጋፍ አግኝቷል ይባላል) እነ አባይ 
ወልዱ፤ ስብሓት ነጋ ሆን እነ በረከት ስሞኦን አደብ 
መግዛት መጎንጨት ተገደዋል ። በዚያው ልክ ደግሞ 
ወያነ የቀትር ጥላው በሆነው በብአዴን ውስጥ ገብቶ 
ምንጥራውን እያካሄደ መሆኑም በገሃድ ታይቷል ። 
የዚህ ርባና ቢስ ቡድን መሪዎች የሚባሉት እንደ አዲሱ 
ለገስና መስሎቹ ደግሞ የመጣውን ሁሉ ተቀብለው 
ቀፈታቸውን ማስተናገድ ከመረጡ ዓመታት አልፈዋልና 
የወጣት የብአዴን ካድሬዎች ምሬት አልቀዘቀዘም ። 
ኦሕዴድም ቢሆን እየተምነጠረ ሲሆን በበሽታ ሽፋን 
የክልሉ ፕሬዚዳንት ዓለማየሁ አቶምሳም ተሰናብቷል ።  
የደብረጽዮን አንጃ ቁጥጥሩን ሊያጠናክር ሲጥር 
ከኢህአዴግ ተብዬውቹም ሆነ ከራሱ ከወያኔ የበሰበስ 
መዋቅር ጋር መጋጨቱ አልቀረም። ድክመቱን 
የሚያውቀው ወያኔ ደንግጧል--ይህ የማይካድ ነው ። 
በመሆኑም በአሜሪካኖች አማላጅነት ከሻዕቢያ ጋር 
በትግራይ ትግርኚ መርህ መሰረት ዳግም ሊተቃቀፍ 
ጥረቱን ቢጀምርም ወዲ አፈወርቂ አይታሰብም 
አይሞከርም ብሎ ለጊዜው አክሽፎበታል ። ኢሳያስ 
ይህን አቅዋም የወሰደው ባለው ሁኔታ ተደስቶ ሳይሆን 
የወያኔ አገዛዝ መጨረሻው ደረጃ ላይ ነው ብሎ 
በማመኑ ነው ። የአስመራው የፍጹም ስልጣን ባለቤት 
በመሬቱ ያሉ ተቃውሚ ነን ባዮቹን ተገንጣዮችና 
ሌሎች ድርጅቶችንም “አይረቡም ” በሚል ባገኘው 
ዕድል ቢያንቋሽሽም ጠንክረው ደግሞ ለወያኔ ስጋት 
ፈጣሪ ሀይሎች እንዲሆኑ አይፈልጉም። በዚህ ረገድም 
አርበኞች ግንባርን ለማዳከም የወሰደው የቆየ እርምጃ 
ምስክር መሆኑ አያከራክርም ። ሻዕቢያ ግን 
የሚወስደው እርምጃ  ከኤርትራ ብሔራዊ ጥቅም 
አንጻር ነው ስለሚል የሚፈረድበት ሳይሆን ራሳቸውን 
ለሻዕቢያ መጠቀሚያ ያደረጉትን ነው ወቀሳው 
የሚመለከተው ። 
ወያኔ ደግሞ ደጋግሞ ወደ ሶማሊያ  ዘው ያለውና ስንት 
ወታደር ያስጨረሰው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም 
ለማስጠበቅ ሳይሆን  

(ላስጠብቅ ቢልም አይሆንለትም፤አያውቅበትም፤ አይፈልግም--
ያመዋል) የአሜሪካን እዝ ለማክበርና በዚህም ዶላሩን ለመዛቅ 
ነውና በቅርቡ ደግሞ በሶማሊያ ያለውን የአፍሪካውያን ጦር 
(አሚሶም) ስብስብ  አራት ሺ ወታደር ይዞ ተደባለቅኩ ሲል  
ለፍፏል ።  አሜሪካ በፓይለት አልባ በራሪዎች (ድሮን) አማካይነት 
ግድያዋን በማካሄድ ላይ ናት ። አክራሪው የሶማሊያው አል ሸባብ 
መጨረሻው ቢመጣ እንባ ልናነባ ባይጠበቅብንም ተዳክሞ ያለ ይህ 
አክራሪ ቡድን ግን ዛሬም ህልውናም እያለውና ቦምብ እያፈነዳ 
ጉዳት እያደረሰ ያለ ነው ። ደጋፊዎቹም( ሶማሊዎችም ሆነ ባዕዳን) 
አልካዱትም ።  

 

አሜሪካኖችም “ጉድ ሙቭ” ሲሉት እነኬንያ ደግሞ “አሳንቲ ሳና” 
ብለው ለውድቀት ጋብዘውታል ። የወያኔ ጦር አዛዥ የተግራይ 
ጀኔራሎች ደግሞ ከሶማሊያ የጦር አበጋዞችና ነጋዴዎች ጋር ሆነው 
በጉቦና ሙስና ሚሊዮን ማካበታቸው የአደባባይ ምስጢር ነው ። 
አሜሪካ በአርባ ምንጭና ቀጥሎም በተጠናከረ ደረጃ በጅቡቲ የጦር 
ሰፈር ከፍታ በሶማሊያና የመን በፓይለት አልባ በራሪዎች (ድሮን) 
አማካይነት ግድያዋን በማካሄድ ላይ ናት ። አክራሪው የሶማሊያው 
አልሸባብ መጨረሻው ቢመጣ እንባ ልናነባ ባይጠበቅብንም 
ተዳክሞ ያለ ይህ አክራሪ ቡድን ግን ዛሬም ህልውናም እያለውና 
ቦምብ እያፈነዳ ጉዳት እያደረሰ ያለ ነው ። ደጋፊዎቹም

( ሶማሊዎችም ሆነ ባዕዳን) አልካዱትም ። መዘዙ ግን ለኢትዮጵያ 
ብዙ ነው ። ወያኔ ሀገርን በዚህ በዚያ ለመጣው እየሸጠ ቀጣይ 
ችግሮችን ቀፍቅፎልናል ። ሱዳንን በመሬት ሽያጭ ገዝቷል--ይህም 
ጉድ ሁመራንም ያጠቅልል ይሆናል የሚል ጭምጭምታ አለ ። 
ሚሊዮኖች ከቀዬአቸው መፈናቀላቸውም ግልጽ ሆኗል። 
ቢወቅጡት እምቦጭ ከሆነ የወያኔ ነገር ብዙ ዓመታት አለፈ። 
ተጨማሪ መዋጮ ለግድቡ ጠይቋል ። በምርጫ ቀልዱም የሚቀየር 
የለም--ግን ጅል በየማጠፊያው ተብሏልና መደናገር ያልሰለቸውና 
ለስንቱ አማራ መጨፍጨፍ ተጠያቂ የሆነው ሌንጮ ለታ 
ከተሰድደበት ብርድ ሀገር ኖርዌይ በ ኤፍሬም ይስሓቅ (በእናቴ 
የወለጋ ልጅ ነኝ እንደ ሌንጮ ይላል በሚባለው የመለስ ወዳጅ) 
አስታራቂነት ወደ ወያኔ ሄዶ በመጪው የምርጫ ቧልት ተሳታፊ 
ሊሆን ወስኗል፡፡ ሌሎች ተመሳሳይ አሳፋሪ ሚና ሊኖራቸው 
የከጀሉም እንዳሉ (እንደተከበሩ አይቀበሩ ነውና) ተኮልኩለዋል--
ወያኔ ቢጠራን ብለው ቋምጠው። ከዚህ በላይ ምን ዝቅጠትና 
ውርደት ይኖራል ! 
ከዚህ በላይና ካለው የሂደቱ ቀን ተቀን እውነታ ባሻገር እስቲ 
የሚከተሉትን በሚገባ እናጢናቸው፡ወያኔ የተሓድሶ ግድብ ብሎ 
በሚሞክረው የዝርፊያ ሽወዳ ዙሪያ ግብጽና ወያኔ ሊነጋጋሩ በአዲስ 
አበባ ተጠርቶ የነበረው ድርድር ከሽፎ የግብጹ የመስኖናና ግድብ 
ሚኒስቴር ከወያኔ ጋር ድርድር ፍጹም አይቻልምና ሌሎች 
አማራጮችን እናፈላልጋለን ብሎ ስብሰባውን አቋርጦ ወደ ሀገሩ 
ተመልሷል። ሚንስቴሩ ማለትም መሀመድ አብዱል ሙታሊብ 
ከወያኔ ጀርባ ቱርክ ቆማልች የሚልንም ክስ አዘል ገለጻ ሰጥቷል። 
ሞኝ አይጠፋም በሚልም የወያኔ የንግድ ምክር ቤትም ነጋዴዎችን 
ገንዘብ አዋጡ ብሏል ። 
 
በዝዋይ ማጎሪያ ያለውን የስቃይ ሁኔታ በተደጋጋሚ ሀገር ወዳዶችና 
ተቋሞችም ያጋለጡ ቢሆንም በቅርቡ ደግሞ በዚያው ታግቶ ያለው 
ጋዜጠኛ ውብሸት ታየ (ህክምና ከተነፈጉት አንዱ ነው ) ያለውን 
አሰቃቂ ሁኔታ አጋልጧል ። በጠባብ ክፍል ከ150 ያላነሱ የፖለቲካ 
እስረኞች መታሰራቸውን፤ የረሀብና የትኋን ስቃይ አስመራሪ 
መሆኑን፤ ህክምና የተነፈጉ እስረኞች መሞታቸውን (ኮልኔል 
ተስፋዬ ሀይሉ፤ አህመድ ነጃሲ፤ወዘተ) ሁሉ አጋልጧል። የ ኢባአፓ 
ሊቀመንበር ዘሪሁን ገብረ ኤግዚአብሔር፤ ባልኩ፤አሊት በሽታው 
ውብሸት፤ የአንድነት ፓርቲ መሪና ሌሎችም በበሽታ እየተጠቁና 
ህክምናንም እየተነፈጉ ነውና ዜጎች ይህን በመቃወም  ማጋለጥ 
አለባቸው።ወያኔ በትግራይ የመሳሪያ ክምችትን ቀጥሎበታል። 
ለትግራይም ልዩ የመከላከያ ተቋም መስርቷል የሚለው ክስ 
በተደጋጋሚ እየተሰማ ነው ።ከመለስ ተጣላን ብለው ከወያኔ 
የተባረሩት እነ ስዬ አብርሃና ተወልደ ወዘተ… ስለ ጸጋዬ 
ገብረመድህንና ሌሎች የጠፉ የኢሕአፓ መሪዎችና አባላት 
ቅንታትም ካለመተንፈሳቸው ሌላ በወያኔ ተገደሉ ስለሚባሉት 
ተክሉ ሐዋዝ፤ ክንፈ ገብረመድህንና ሀየሎም ጉዳይም ትንፍሽም 
ሳይሉ እስከዛሬ አሉ ። 

ጸረ ወያኔ ትግላችን ይፋፋም! 
አደናጋሪዎችን ከሕዝብ ጎራ እናርቅ !! 

 

 

“በመከላከያ ኢንጂነሪንግ የተገጣጠሙ የከተማ 
አዉቶቡሶች በብልሽት እየቆሙ መሆናቸዉ ተዘገበ፤” 

(ፍኖተ ኅብረት ሬድዮ ያስደመጠዉ ዜና ፤) 
 
 ቀላል ባቡር የምትጠብቁ አዲስ አበቤዎች 

፤ጉድ ፈላላችኋ ። ፉርጎ ዉስጥ ማደር 
ሊጀመር ነዉ ። 

// 
 

 
“ኢሕአፓን  በሚመለከት ከመጀመሪያዉ አንስቶ 
በመቃወም እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ ስለነበረ 
አዎንታዊ ተግባሩ ብዙ የሚታይ አይደለም ።” 
 (የደርጉ ዋና ጸሀፊ ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ 

በኤስ ቢ ኤስ ሬድዮ   በሰጠዉ ቃለ -ምልልስ ሲናገር 
እንደተደመጠዉ፤) 

 
 ይህንንማ ኢሕአፓም አያስተባብለዉ ።አራት 

መቶ ሃምሳ ገጽ ሙሉ ከተደቀደቀ ዉሸት 
ይህቺኛይቱ ቅንጣት ዕዉነት ትመዝናለች ።  

// 
 

 
“ አይደር / ኤርትራዊዉ የጦር ወንጀለኛ በጂቡቲ፤” 

(ዮሃንስ ወልደገብርዔል በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ 
ያሰፈረዉን መጣጥፍ     በመጥለፍ ኢትዮ ሚድያ 

ድረገጽ  ጃንዋሪ ፳ ያስነበበበት ርዕስ፤) 
 
 ጂቡቲ ድረስ ምን አስኬደህ ?/... እዚያዉ 

አጠገብህ አራት ኪሎ አካባቢ ስንቱ ቱባ  የጦር 
ወንጀለኛ ይተረማመስ የለ ??...እስቲ ከዚያ 
ጀምር  ። 

// 
 

 
“ በሰማያዊ ፓርቲ ስም አመሰግናለሁ ።’’ 
  (አለማየሁ ገብረማርያም (ፕሮፌሰር ) በድረገጾች 

ያስነበቡት ፤ ጃንዋሪ ፳፪  ቀን ፪፻፲፬ ) 
 

 ከመቼዉ ለነገረ ፈጅነት በቁ 
አንቱዬ ?/ ...እንደርስዎ እጅግ ሆደ ቡቡ ሆኖ 
፤ለመጣዉ ሁሉ “ልሙትልህ” ማለት 

የሚያዉቅበት  ስንት ምሁር ይሆን?/ 

// 

 
“የአዲስ አበባ ተማሪዎች ያለዕድሜያቸዉ ጫት ፤ 

ሲጋራና ልቅ ወሲብ ይጀምራሉ ፤ የቢሮ ሠራተኛ 
ሴቶች በወሲብ ንግድ ኑሮአቸዉን ይደጉማሉ ።” 

(አዲስ አድማስ ጋዜጣ እንደዘገበዉ ፤ ጥር ፪፻፮ 
ዓ.ም ) 

 

 የሚገርም ነዉ ።  ለመሆኑ  ይኼ ሁሉ 
በአምስት ዓመቱ የወያኔ  የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረት የተገኘ  ነዉ ፤ 
ወይስ ከዕቅድ ዉጪ የተመዘገበ ዕድገት ?? 

 

 

 

 

 

 



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                                                 ጥር/የካቲት 2006 

ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀንድ-- የጦፈ ጦርነት ማዕከሎች 
ከፍኖተ ኢ ሕ ኣፓ ሬዲዮ የወሰደ 

 
ዋሾው የወያኔ አገዛዝ ኢትዮጵያን ከዓለም ሀብታም ሀገሮች 67ኛው 
አድርገናታል ሲል ቅንጣትም ሀፍረት የሚሰማው አይደለም። ስለ ሰላምም 
የሚያወሳው የተለየ አይደለም ። በ አፍሪካ ቀንድ ሰላም አለመስፈኑ ብቻ 
ሳይሆን የባሰ ጦርነት ጥሩምባ እየተነፋም ነው ማለት ይቻላል ። ወያኔ 
በሶማሊያ ያስገባውን ጦሩን በዚያ ባለው የተባበሩት መንግስታትና 
የአፍሪካ አንድነት ማህበር ጦር ተቋም ውስጥ ማስገባቱ በራሱ የዚያችን 
ሀገር ችግር የሚያባብስ መሆኑ ለወያኔ እንጂ ለሁሉም ግልጽ የሆነ ነገር 
ነው ። በኢትዮጵያ የወያኔ አገዛዝ ቀውስና ብጥብጥን እንጂን ሰላምና 
መረጋጋትን እንዳላሰፈነ ደግሞ የአደባባይ ምስጢር ነው ።  
 
 እስቲ የአካባቢውን ሁኔታ እንዳሰው ። በቅድሚያ የሶማሊያን ሁኔታ 
ብንመረምር ወያኔ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ሳይሆን 
የአሜሪካንን እዝ ለማስፈጸምና ገንዘብና ድጋፍንም ለማግኘት ሲል 
በተደጋጋሚ በሶማሊያ ላይ ወረራ አካሂዷል፤ ወታደሮችንም አስጨርሷል፤ 
በሶማሊያ ሕዝብም ላይ የመብት ረገጣ አካሂዷል ። ጦር ወደ ሶማሊያ 
መላክ የማያዋጣ መሆኑ ግልጽ ሆኖ ሳለ በጥቅም የታወረው ወያኔ ግን 
(ብዙ ገንዘብ አግኝቶበታል፤ አዛዥ ጄኔራሎቹም ከብረውበታል) ዘው ብሎ 
ያተራምሳል ። በሶማሊያ ያለውን የአፍሪካ ጦር ስብስብም በቅርቡ 
ተደባልቆ (ከ 4000 በላይ ወታደር ማለት ነው) በጸረ ኢትዮጵያነት 
አማጽያኑ እንዲጠናከሩ አስተዋጾ እያደረገ ነው ። ለድምሰሳ የታጨው ዓል 
ሸባብ የተባለው አክራሪ ቡድን የተዳከመ ቢሆንም አሁንም በሞቃዲሾ 
ቦምብ እያፈነዳና ጥቃትም እያደረሰ ለመሆኑ በየሳምንቱ እየታየ ነው ፡፡ 
ወታደር ቁጥር ይጨመር የሚለው ጫጫታ አሁንም እየተሰማ ነው ። ዛሬ 
በባዕዳን ጣልቃ ገብነት የተባባሰው የሶማሊያ ሁኔታ ሲጀምርም የራሷ 
የሶማሊያ የፖለቲካ ችግር ያለበት ቢሆንም በባዕዳን ጣልቃ ገብነት 
ድብልቅልቅ ማለቱ የሚካድ አይደለም። ደርግ የዚያድ ባሬን አገዛዝ ጠላት 
ብሎ በመፈረጅ ተቃዋሚዎቹን አደራጅቶና አስታጥቆ በማሰማራትና እርስ 
በርሳቸውም እንድያብሩ በማገድ ለዚያድ መውደቅ ብቻ ሳይሆን ለሶማሊያ 
መንግስት አልባነትም የማይናቅ ሚና ነበረው ። የአካባቢው ሁኔታም--
ሻዕቢያን ወያኔ ግጭት፤ የቃታርና ሳውዲ ሚና፤ የግብጽ ፍላጎት ፤ 
የአሜሪካ ጸረ ሽብር ተብዬ ዘመቻ ወዘተ ሶማሊያ ከጦርነትና እርስ በርስ 
ብጥብጥ ነጻ እንዳትሆን አግዷታል ። ይህም ሁኔታ በኦጋዴን ብቻ ሳይሆን 
በመላ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ማድረጉን ቀጥሏል ። ሰላም 
በኢትዮጵያ የሚለው ጥያቄ የሶማሊያን ሁኔታ በእይታው ማስገባቱ የግድ 
ነው ።  
 
 ከወያኔ ጋር አብሮ ያለው የጅቡቲው መሪ ኦማር ገሌ ሀገሩን ለፈረንሳይ 
የጦር ሰፈርነት ሸጦ ከከረም በኋላ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ለሞኒየር የተባለውን 
የቅድሞ የፈረንሰይ ጦር ሰፈር ለአሜሪካ ሸጦ 4000 በላይ የአሜሪካ 
ወታድሮች ሰፍረዋል ። በአርባ ምንጭ ወያኔ እንዳደርገው ሁሉ የአሜሪካ 
የ አየር ሃይል ሰፈርም ተመስርቶ ነጂ አልባ ተዋጊ አይሮፕላኖች (ድሮኖች) 
እያበረረ ሶማሊያንም የመንንም በመድብደብ ላይ ነው ። ጅቡቲ ራሱ 
የአፋር ተቃዋሚዎች (ፍሩድ) በትጥቅ ትግል እያጠቃው በመሆኑ ና 
አምባገነናዊ አገዛዙም አፋሩንም ኢሳውንም እያበሳጨና እያስቆጣ ያለ 
በመሆኑ የአገዛዙ ዘመንም ውሱን መሆኑ ይታያል ። ገሌ ለአሜሪካ መሳሪያ 
በመሆኑና በሶማሊያም ከወያኔ ጦር ጎን ( ሰፈር 4 በሚባለው) ያሰማራ 
በመሆኑ የአል ሸባብም የጸረ አሜሪካን ሀይሎችም ሁሉ ተጠቂ መሆኑ 
የሚጠበቅ ነው። ይህ ደግሞ መዘዙ ኢትዮጵያንም የሚነካ መሆኑ 
መታውቅ ያለበት ነው ። ለገሌና ሚስቱ ወያኔ ለም መሬት መስጠቱ 
መረሳት የለበትም ። ዕድሜ ለወያኔ ኢትዮጵያ በጦርነት ተዘፍቃለች፤ 
በጦርነት ተከባለች፤ ጠላቶች ሸምታለች። 

  
ምዕራባውያን የሱዳኑን የበሺር አገዛዝ ለማዳከም በሚል ፍትሓዊነቱ 
አጠራጣሪ ሆኖ ለማያውቀው የደቡብ ሱዳን ሕዝብ ትግል ድጋፍ 
ቢሰጡም የደቡቡ መሪ ጆን ጋራንግ የተባበረች አዲስ ሱዳን ይል የነበረው 
ስላልጣማቸው ጋራንግን በሄሊኮፕተር አደጋ ሽፋን አስገድለው የግንጠላን 
ኣቀንቃኞችን የበላይነት በማስፈን ደቡብ ሱዳንን ሊገነጥሉ ቻሉ።  

 በማሊና መካካለኛ አፍሪካ እንደታየውም የቀውሱ መሰረት 
የኤኮኖሚ ጉዳይ ነውና (ደቡብ ሱዳንንን በተመለከተ ቤንዚንና 
ለም መሬት፤ ማሊና መካካለኛ አፍሪካን በተመለከተ ለኑክሌር 
ቦምብ አስፈላጊው ዩራኒየም፡ ወዘተ) በደቡብ ሱዳን 
የቻይና፤ፈረንሳይ፤እንግሊዝና አሜሪካ ፉክክር ሳይውል ሳያድር 
ተከሰተ። ደቡብ ሱዳናውያንም ሰሜኑን/የበሺርን አገዛዝ 
በመዋጋት ዴጃ የተወሰነ ደረጃ ትብብርን ቢያሳዩም በትግሉም 
ጊዜ ያመሳቸው የ ጎሳ ልዩነት ሳይረሳ፣ ሀገር ሲባሉም ቀጥሎ 
የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ ስሜት የሚለውን ከመጠንከር አግዶትና 
ሁኔታውም በሙስናና ዋልጌ አገዛዝ ታጅቦ ለዛሬው የርስ በርስ 
ጦርነት በርን ከፍቷል ። አማጺው ቡድን በኑዌሩ ሪያክ ማሻር 
ሲመራ መንግስት ነኝ ባዩ ወገን ደግሞ በሳልቫ ኪር ከዲንካው ቦር 
ጎሳ ይመራል ። ዲንካው ብዙሃን ቢሆንም ራሱ በዲንካ ቦር (ኪር)
ና በዲንካ ባህር ኤል ጋዛል (ጋራንግና ሚስቱ) የተከፋፈለ መሆኑ 
ችግሩንን ኣባብሶታል ። በወያኔ ፈር ቀዳጅነት የጎሳ ፖለቲካ 
አፍሪካን ለማዳከም ጠቃሚ ነው ተብሎ በአሜሪክና ሌሎቹም 
መገፋቱ ምን ያህል ጉዳት እያደረሰ መሆኑ የሚታይ ነው ። 
የደቡብ ሱዳን ይዘት በተለይም ከጋምቤላ ጋር በተያያዘው 
የመሬት ሽያጭ ና ቀውስ ጋር ተያይዞም መገምገም ያለበት ነው ። 
ማለትም ከሕዝባችን ትግል ጥቅሙና ጉዳቱን በማመዛዘን ። 
ባዕዳን ሱዳንን ለማንበርከክ የዳርፉርና የኮርዶፋንንም 
እንቅስቃሴዎች በመደገፍ ላይ ናቸው ። ምንም እንኳን ወያኔ 
መሬታችንንም አሳልፎ እየሰጠ ቢሆንም ሱዳንን/በሺርን አቅፎ 
ለመቀጠል ያደረገው ጥረት እስካሁን የሰራለት ቢሆንም ከግብጽ 
ጋር በጀመረው ንትርክ የተነሳና ከበሺር ራሱም ይወገድ አንጻር 
በዚህ ጎኑም ችግር ሊመጣበት የሚችል ነው ። ዩጋንዳም የራሷ 
አሮባት በሶማሊያም ሆነ በደቡብ ሱዳን የምታደርገው ጣልቃ 
ገብነት መዘዙን ያበዛዋል ።  
 
በዚህ ሁሉ የቀውስ ሁኔታስ ገብቶ ግን የሰጎን ፖለቲካን መርጦ 
ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ሊል የሚቃጣው ወያኔ ራሱ ከአሜሪካ 
ቡችላነት ባሻገር ከኢትዮጵያ ጥቅም አንጻር ይህ ነው የሚባል 
የውጭ ጉዳይ ፖለቲካ ወይም አቅዋም እንደሌለው ግልጽ ነው ። 
በደቡብ ሱዳን ሁኔታ በቻይና አምባሰደር የሆነው ድኩሙ ስዩም 
ልዩ መልዕክተኛ ተብሎ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተብየው 
በላይም ሲቀመጥም ለማየት በቅተናል ። ውጥንቅጥ ነው--ለወያኔ 
ዋናው ጉዳይ ወያኔያዊና ከፍፋይ አላማውን ከግብ ማድረስ ነው 
። ሙስናና ዝርፊያ ነው ። ከወረርው ያተርፋል፤ ሰላማ አስጠባቂ 
እያለ ወታድር ሲማግድ ያተርፋል ። ጠቅለል ባለ መልኩ 
የአካባቢውን ሁኔታ ስናየው ግን 
 

 ጦርነቱ እየተፋፋመና ኢትዮጵያንም ሊጎዳ በሚችልበት 

ደረጃ እየተስፋፋ ነው  

 የሕዝቦች ድህነት እያየለ ነው። (እዚህ ላይ ሀፍረተ ቢሱ 
ወያኔ ኢትዮጵያን ከዓለም 67ኛዋ የበለጸገች ሀገር 

አደረግኳት በሚለው ሳቃችንን ቀጥለን ማለት ነው !)  

 ወያኔና አሜሪካን አረመኔውን ስርዓት ከውድቀት ለማዳን 

ሻዕቢያን ለማግባባት የወጠኑት ሴራም አልሰራም  

 የነሌንጮ አይታክቴ ውርደትም የወያኔ ቀውስ የሚያረግብ 

አይሆንም  

 በአካባቢው የአሜሪካ ፖለቲካ (የሶማሊያን የተጠሉ የጦር 
አበጋዞች አቅፎ ቀውሱን እንዳባባሰው ሁሉ) ሕዝቦችን 

የሚጎዳ ነው፤የሚቀጥለውም የባስ ቀውስ በመፍጠር ነው  

 ሰላም የለም፤ ዕድገት የለም፤ ዴሞክራሲ ጭራሽም 
የለም ።  
 
ይህን ሀቅ ነው በግምት አስገብተን ትግላችንን 
መቃኘት ያለብን ። ሳሩን ዓየህና ገደሉን ሳታይ 
የሚለው ዕንዳይመጣ ማለት ነው ። ከዚህ ቀደም 
ከዚህ የባሰ አይመጣም ብሎ መዘናጋቱ ወያኔን 
በጫንቃችን ላይ እንዳሰፈረብን ማወቅና ዓለመዘንጋት 
አለብን ። ከወዲሁ ነገን መቃኘትና የኢትዮጵያን 
አንድነትና ዴሞክራሲ መስፈን ለመረጋጋጥ ማስብ፤ 
ማትለም መዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ዳግመኛ 
እንደገና በአምባገነኖችና የባዕድ ቅጥረኞች ልንቀደምና 
ድልን ልንነጠቅ አይገባም ። በአካባቢያችን ያለው 
ሁኔታ ሁሉ ይመለከተናል ። ያገባናል ። የሀገራችንን 
የነገ ህልውናና ዕጣ ይመለከታልና ። ከኢትዮጵያ 
ዓንጻር ሰልፋችንን ማስተካከልና የሀገራችንን ጠላቶች 
ሁሉ ለይቶ አውቆ በስልት መታገል ትኩረታችንም 
ግዳጃችንም ሊሆን ይገባዋል ።  
 

Rose Unisex Hair Salon 

(Tsegereda) 

6222 Gerorgia Ave. NW 

Washington, DC. 20011 
  

                                        

የ ሴ ቶ ች ን ና  የ ወ ን ዶ ች ን ፣ 
የልጆችንና የአዋቂዎችን ፀጉር 
እናስተካክላልን።  ለቀለም 
፣ለሹርባ፣ ለፀጉር ስፌትና 
ለፐርም ሰራ ባለሙያ ከፈለጉ 

Rose Unisex Hair Salon 

(Tsegereda) ብቅ የበሉ 
ወይም በ202 550-4725 

የደዉሉልን 

 

 

 



ትላንትና የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕኣፓ ወጣቶች ሕዝባዊ 
ገድል በጨረፍታ ቅኝት 

(ምንጭ መጽሀፍ፤ “ያልታደለ ትዉልድ”  
ኣዉነትኛ ታሪክ) 

(ደራሲ፤ ኣብዲ ኣብዱላሂ) 

መምህር መሰለ ወንድሙ  

 
 
 
 
 

 
ካለፈዉ የቀጠለ 

በሃያ ሁለተኛዉ ቀን ከአዉራጃዉ አስተዳደር ቀረብኩ ።በቀበሌ ሊቃነመናብርት፤ 
በገበሬ ተመራጮችና በካድሬዎች ከአፍ እስከ ገደፉ ከሞላዉ ቢሮ ገባሁ ። የብርጌዱ 
ጥብቅ አዛዥ ኮሎኔል ረጋሳ ጅማ ጢማቸዉን ገምደዉ ከፊት ለፊት ጉብ ብለዋል ። 
ደነገጥኩ ። ጉባዔዉ ተሟልቶ ሪፖርቱ ከተነበበ በኋላ የፍርድ ሃሳብ ይቀርብ ጀመር 
።አንድ ከዚያ በፊት የማላዉቀዉ የገበሬ ተመራጭ ፤ “ ይህንን አዉቆ የሠራ              
አይመስለኝም ። ቢያዉቅ ኖሮ የሚያስገድለዉን ነገር በሣጥን ይዞ አይመጣም ነበር 
።...አባትና መንግሥት ጥፋተኛን ልጅ ይመክራሉ ። በኋላም ይቆነጥጣሉ ። ስለዚህ 
በቁንጥጫ ይታለፍ ፤” አለ ። ሌላዉ ደግሞ “ የመደብ ጀርባዉ ተጠንቶና ታዉቆ 
በእስር ይቀጣ ፤” ብሎ አስተያየት ሰነዘረ ። ሌሎችም ሃሳቦች ተሰንዝረዉ ከተደመጡ 
በኋላ በወህኒ እንድቆይ ወሰኑብኝ ። 
 

 
በዚህ ቅጽበት አንድ ያልታሰበ ነገር ተከሰተ ። ወላጅ እናቴ ዘቦቹን እንዴት እንዳለፈች 
አይታወቅም ። ሰተት ብላ ጉባዔዉ መሃከል ዘልቃ በመግባት ነጠላዋን ወለሉ ላይ 
አንጥፋ በላዩ ላይ ተደፋችና “ ጌታዬ ድሃ ነኝ ። በድህነት ቆሎ ቆርጥሜ ያሳደግኩት 
ልጄ ነዉ ። ማሩልኝ ፤” በማለት እግራቸዉ ስር ወድቃ በዕምባ ለመነቻቸዉ ።                

“ በይ አዳምጥሻለሁ ፤ ነጠላሽን አንሺዉ ፤ አንቺም ተነሺ” ብለዉ ካቃኑዋት በኋላ 
“ምንድነዉ ችግርሽ ?” በማለት አዛዡ ጠየቋት ። ጌታዬ ጠግቦ በልቶ እንኳ አያዉቅም 
፤ የደሃ ልጄን ማሩልኝ ፤” ብላ ተማጸነች ። 
 

” ስማ አንተ ፤ ይሄ አብዮት አንተን ምን በደለህ ?” ... ኮሎኔል ወደእኔ በመዞር ጠየቁ 
። በዝምታ አቀረቀርኩ ፤ “ ልጅሽ እንደድህነቱ አይደለም ፤  ......ነገም በእጃችን 
ይገባል ። አሁን ለአንቺ ስል ዉሳኔዉን ሽሬዋለሁ ፤ ይዘሽዉ ሂጂ በቃ// እርሱ ግን ነገ 
ይሞታል ።” ብለዉ ደመደሙ ። ካድሬዉ ዘርዓይ፤ በአዛዡ ኮሎኔል ዉሳኔ ቅር 
ተሰኝቶ “ ጌታዬ/ ማንም ነጠላዋን ባነጠፈች ነፍሰ ገዳይ ይለቀቃል እንዴ??” በማለት 
ያወለቀዉን ባርኔጣ በትከሻዉ ጥብጣብ ዉስጥ ከተተዉ ።ኮሎኔሉ በሚፋጁ 
ዐይኖቻቸዉ ገርምመዉት ለወህኒ ቤት የተጻፈዉን ዋራንት ቦጫጭቀዉ ወደ                 
ቆሻሻዉ ቅርጫት ጣሉት ። ፈጽሞ ማመን አልቻልኩም ። እናቴ እልልታዋን 
አቀለጠችዉ ። ወዲያዉኑ ከግቢዉ ተሰወርን ። በ፩፱፻፸ ዓ.ም ድርጅታችን 
በተመታበት ጊዜ በድርጅቱ ዉስጥ የነበረኝ ተሳትፎ በመጋለጡ እፈለግ ጀመር ። 
በየካቲት ወር በአንዱ ቀን ተሰዉሬ ከቆየሁበት መጥቼ ከቤቴ ካደርኩ በኋላ ሌሊት 
ልወጣ ስል ቤታችን ተከብቧል ።የሚጠብቀኝን ስቃይና የፍጻሜ ፍርድ                  
በማሰብ ራሴን ማጥፋት ተመኘሁ ። 
 
አንድ ወታደር በሩን በርግዶ ገባና ደገነብኝ ። ቤተሰቦቼ ለሕይወቴ በመፍራት 
እየተርበተበቱ ሳለ ታጅቤ ተወሰድኩ ። ከደኅንነት ቢሮ እንደደረስንም  “ ኦ / 

ተፈላጊዉ ወንበዴ ከዬት ተያዘ ?/” በማለት አቶ ታደሰ በማላገጥ ተቀበለኝ ። ከዚያም 
ተጨናንቆ ወደታጎረዉ የእስር ክፍል ተወሰድኩ ። የክፍሉ ትንፋግ ከሩቁ ይገፋተራል 
። በድብደባ የቆሰሉ ወጣቶች በሆዳቸዉ ተኝተዋል ። የበረቱት ደግሞ                   
ተኮራምተዉ ተቀምጠዋል ። አብሬአቸዉ ዉዬ ካደርኩ በኋላ በማግስቱ ለምርመራ 
ተጠራሁ ። 
 
አንድ ክፍል ዉስጥ አስገብተዉኝ  በሚቀጥለዉ ክፍል በምርመራ ሥቃይ ላይ የነበረ 
የሌላ እስረኛ ሰቆቃ እንዳዳምጥ አደረጉኝ። በሥነልቦናዊዉ ጦርነት ልቤ ራደ ። 
ተጨነቅኩም ። በመሃሉ ወደምርመራዉ ክፍል ጠርተዉ አስገቡኝ ። ወለሉ ላይ ራሱን 
የሳተ አንድ ወጣት ተዘርሯል ። አካባቢዉ በትዉከት ተበለሻሽቷል ። “ ይህንን 
አናርኪስት አታዉቀዉም ??/” አለኝ መርማሪዉ ። ባዉቀዉም “አላዉቀዉም/”                   
አልኩ ። “ እንድታዉቀዉ ዪደረጋል /” በማለት እጅና እግሬን በካቴና አስሮ ከጥፊ 
ጋር እንድቀመጥ አዝዞኝ ከክፍሉ ወጥቶ ሄደ ።ወጣቱን አሻግሬ አየሁት ። ዘሪሁን 
ሚዲ ነበር ። ጭንቅላቴ ዉስጥ አንዳች ነገር አቃጨለ ።  
 
 መርማሪዎቹ ተመልሰዉ መጡ ። ካንጠለጠሉኝ በኋላ  ከትዉከቱ ላይ አንድ ጥቅል 
የእግር ሹራብ አንስተዉ አፌ ዉስጥ ጠቀጠቁብኝ ።  

 ። “ መናገር ስትፈልግ በእጅህ ምልክት ስጥ /” በማለት ካዘዙኝ በኋላ የዱላዉ ዉርጅብኝ ጀመረ። የሠራ አካላቴን 
አንዳች የሚቆጠቁጥ ንዝረት አኮማተረዉ ። ተጨነቅኩ ። ነፍሴ ልትወጣ ስትደርስ እጄን አንቀሳቀስኩ ። የአፌን 
ዉታፍ አወጡልኝ ። 
                   “እሺ የምትናገረዉ አለ?” አሉኝ ። 
                   “ እረ ምን ልናገር ?/” አልኳቸዉ ። 
                   “ እናትህ አፈር የበላች ኢሕአፓ/ በእስኳድነት የመለመለህ ማነዉ? ቦምቡንስ ከዬት ነዉ 
የገዛችሁት ??” “እባካችሁ እኔ ምንም አላዉቅም፤” አልኩ ። የእግር ሹራቡን ኳስ መልሰዉ ከአፌ ጠቀጠቁት ። 
 ወደ ምርመራዉ ክፍል ከመምጣቴ በፊት የጠጣሁት ሻይ ልቤ ላይ ተንቀዋለለ ። ለበቀኝ ። ግፊቱ በሰርኔ ሰረገ 
።ጭንቅላቴ ተቃጠለ። ራሴን ሳትኩ ። ስነቃ በተነቃነቅኩ ቁጥር እየጠበቀ በሚሄደዉ ካቴና የተኮደኮዱት እጅና 
እግሬ አብጠዋል ።ግንባሬ ቆስሏል ። መላዉ  አካላቴ ዉልቅልቁ ወጥቷል ። “ አይዞህ ፤ ገና ሳይጠይቁህ ታወራለህ 
፤ በሰፊዉ እንጨዋወታለን/” በሚል ማሳረጊያ የዕለቱን ሥቃዬን አብቅተዉ ወደ እስር ክፍሌ ወስደዉ ከጓዶቼ 
መሀከል ወረወሩኝ ። 
 
በሦስተኛዉ ቀን በድብደባ የቆሳሰለዉን ገላዬን መልሰዉ በግርፋት ካደሙኝ በኋላ ከታምራት ከበደ ጋር አገናኙኝ 
። በዱላዉ ክፉኛ ተጎድቷል ። “ ንገረዉ/” አሉት ። ትዕዛዝ ነበር ። 

 
“ ለወታደራዊ ክንፍ እንደመለመልኩህ ነግሬያቸዋለሁ ፤ አትደብቅ” ካለኝ በኋላ ታምራት አቀረቀረ ።ወዲያዉ 
ተረባርበዉ እየረጋገጡ አስወጡት። ለዘዴያቸዉ ይህን ቃል እንዲናገር ያስገደዱት ስለመሰለኝ አሁንም ዝግ ሆንኩ 
። በድጋሚ አንጠልጥለዉ ገረፉኝ ።በከፍተኛ ሥቃይ ጮህኩ ።ዉጪያዊዉ  ስጋዬ ሳይሆን ልቤ የሚተፈተፍ 
መሰለኝ ። በጣሙን ደከምኩ። እዚያዉ እያለሁ በኃይሉ ተስፋዬ ተደብቀዉ የነበሩ ዘጠኝ ቦምቦችን አዉጥቶ 
በመምጣቱ የገራፊዎቼ ትኩረት በመናጠቡ እረፍት አገኘሁ ። በሁኔታዉ ግን እጅጉን ተስፋ                         
ቆረጥኩ ። 

 
ትልቅ ባልሆንም ትልቅ ሥራ ለመሥራት ዉጥን ምኞት ነበረኝ ። በዚህም ሳቢያ የድርጅቴ ህይወት ህይወቴ 
መሆኑን መንፈሴ ሙሉ በሙሉ ተቀብሎታል ።እናም በወቅቱ ድብደባና ሥቃይ አካሌ ደክሞ ሳለ አዕምሮዬ ግን 
ጓዙን ጠቅልሎ ወደምርኮ ካምፕ መግባትን ባለመቀበሉ በተደጋጋሚ ተወገርኩ ። ምስጢር ላለማዉጣት የነበረኝ 
የጠበቀ ፍላጎት ግና ከአካሌ ጥንካሬ ጋር ተመጣጣኝ አልነበረምና ሃሳቤና ተግባሬ አራምባና ቆቦ ሆኑ ። 
 

በሦስተኛዉ ዙር ግርፋት ፍዳዬን ካየሁ በኋላ ታምራት ፤ “ አደን / በጎንዮሽ የግንኙነት መስመር (ሆሪዞንታል                          

ኮንታክት )፤ የተሰጠህን ዕቃ ስጣቸዉ /” አለኝ ። “አደን” ምስጢራዊ (ኮድ) መጠሪያዬ ነበር ።                         

“የምን ....የቱን ዕቃ ??”አልኩት ፍርጥም ብዬ ። 

 “በአበበች በኩል እንድታስቀምጥ የተሰጠህን ማቴርያል ፤” ከማለቱ በንዴት ግድግዳዉን በቡጢ ይቀመስልህ 
አለዉ ። ታምራት ዉስጥ ዉስጡን በጸጸት እሳት እየተቃጠለ መሆኑን ተረዳሁኝ ። ሌላ አማራጭ አልነበረኝም ፤ 
ዕቃዉን ላስረክብ ተስማማሁ ። ማታ ተኝቼ ዉስጠ ባዶነት ተሰማኝ ።በምሬትና በሆደ ባሻነት ስሜት አለቀስኩ ።                                                   

 
ጧት ላይ ከአበበች ካሳ ጋር አገናኙን ። ክፉኛ ተደብድባለች ። ዐይኗ በጠቀረሸ ደም በልዟል ።ይሁን እንጂ ታላቅ 
መንፈሳዊ ጥንካሬ ፊቷ ላይ ይነበባል ። “ አንቺ / በይ እስቲ በቋንቋችሁ አነጋግሪዉ /” አላት ።                            

“ መሌ / የድርጅታችን መዋቅር ፈራርሷል ፤ የተጋለጠዉን አትደብቅ/”... አለች አቢቲ ኮስተር ብላ እያየችኝ፤.... 
“አልቻልንም ፤ ፈሽፋሻ የንዑስ ከበርቴ ባህሪያችን አይሎ ለከበረ መሥዋዕትነት ያልበቃን ከንቱዎች ሆነናል ፤” 

በማለት አከለችበት ፍርጥም እንዳለች ።..... በዚህ ጊዜ ዳዊት “ ዝም በይ አንቺ ሸርሙጣ / የታሪክ አተላ / ማን 
አባሽ ላይ ነዉ የምትዝቺዉ ???” በማለት ተፈናጥሮ በጥፊ ከደነባት ።ተንገዳግዳ ቆመች ። ድምጽ አዉጥታ በሳግ 
አላለቀሰችም ። በዕልህ የፈነዳዉ ዕንባዋ ግን ጉንጮቿን አቆራርጦ ቁልቁል ሲንዠቀዠቅ ይታይ ነበር ። ጥንካሬዋ 
እጅጉኑ አስደነቀኝ ። 

 
የደበቅኳቸዉን ጥይቶች ፤አዉቶማቲክ ሳንጃና ተበታኝ ወረቀቶች አስረከብኩ ። በቂ መስሎ ስላልታያቸዉ እነ                              

አቶ ታደሰ ቤታችንን በፍተሻ ገለባበጡት ።በመጨረሻም እያዳፉ ከቤቴ ሲያስወጡኝ ዘረዐ ብሩክ “ስማ አንተ ጸረ- 
ሕዝብ /ደግመህ የማትመለስባትን ቤት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናበታት /” አለኝ ። በቤተሰቦቼ ፊት ሞቴን 
ማረጋገጡ ነበር ። 
                      
በምርመራዉ ፍጻሜ ሁላችንም ተለቃቅመን ወህኒ ተከማቸን ።ከመሃከላችን ሃያ አምስቱ ሚያዝያ ፫ ቀን ፩፱፻፸  

ዓ.ም ተረሸኑ ።እኔን ሞት ተራምዶኝ አለፈ ። ከዚያም ወዲህ በዳግማዊ ኢሕአፓነት ተጠቁሜ በእሳት 
ተቃጥያለሁ፤ የተለመደዉን ዐረመኔያዊ ሥቃይም ከእጃቸዉ ተቀብያለሁ ። በዚሁ መነሾ ተጠራጣሪነትን ዉርሴ 
አድርጌ ኑሮን ከሰዉ እድር ዉጭ በብቸኝነት የምገፋ ፍጡር ለመሆን በቅቻለሁ ።  

ገጽ  5                                                                               ኢትዮጵያ                                                       ጥር/የካቲት 2006 

ፍኖተ ሕብረት የኢትዮጵያ ድምጽ 
 

ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት (2፡00-

3፡00PM) በዋሽንግተንና አካባቢዉ ለሚኖሩ 
አድማጮቹ 920 የተለያዩ ዝግጅቶች ያቀርባል። 
ይህንኑ ሬዲዮ 401 347-0175  በሰዓቱ ወይም ባመቾት 
ገዜ በመደወል ማዳመት ይችላሉ። 

 

 

 



ነጻ ሀሳብ 
አንጃ ምንድን ነው? 

አእምሮ በለጠ(አ.አ)  
ከፍኖተ ኢ ሕ ኣፓ ሬዲዮ የተገ ኘ 

አንጃ ምንድን ነው? የሚለው ጥያቄ ዛሬም በድጋሚ ቢነሳ ተገቢነቱም ሆነ 
ወቅታዊነቱ አጠያያቂ ሊሆን አይችልም፡፡ በተለይ ከአርባ አመታት በላይ 
በትግል ጸንተው በትግል ለኖሩት የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች የዚህ 
ጥያቄ አስፈላጊነት ጎላ ብሎ ይሰማቸዋል፡፡ የአለፉት አርባ ዓመታት 
በአንጀኞች የደረሰብንን ጥቃትና ጉዳት እንዲሁም ተሞክሮዎቻችንና 
ፈተናዎቻችንን ወደሗላ መለስ ብለን እንድንቃኛቸው ይረዳናል፡፡ 
የዛሬውንም ተጨባጭ ሁኔታ ከትላንትናው ጋር ማገናዘብና ማመሳከር 
የምንችልበት ፍንጭም ይሰጠናል፡፡ የዛሬውን ከትላንትናው የነገውን 
ደግሞ ከዛሬው ገጠመኛችን እያመሳከርንና እያገናዘብን ከተጓዝን በነገው 
ጉዟችን ላይ ሊጋረጡብን  የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ያስችለናል 
፡፡አንጃነት በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ለትግል በተነሱ የፖለቲካ 
ደርጅቶች መፈጠር የነበረና ያለ ነው፡፡ በኛው ድርጀት ኢሕአፓም ውስጥ 
በተደጋጋሚ ታይቷል፡፡ የእኛውም ሆነ የሌሎች ሀገራት ተመክሮ 
የሚያረጋግጠው ነገር ቢኖር የአንጀኞች  መፈጠርን ማስወገድ የማይቻል 
መሆኑን ነው፡፡ አንጀኞች የሚያደርሱትን ጉዳት ግን መቀነስ ይቻላል፡፡ 
አንጃ ምንድን ነው? ለሚለው ጥያቄ ምላሹ አንጃ በአንድ ዲሞክራሲያዊ 
በሆነ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ከእናት ድርጅታቸው የተለየ የፖለቲካ 
መስመር ይዘው ለሚወጡ አናሳ ቡድኖች የተሰጠ ስያሜ ነው፡፡ አንጀኞች 
በአብዛኛው በሕቡዕ የራሳቸውን ተጓዳኞችና አጋሮች ይቀርባሉ፤ 
ይመለምላሉ፤ ከዚያም ምቹ ያሉት ወቅት ሲፈጠር እናት ድርጅታቸው 
የሚከተለውን የፖለቲካ መስመር ተጻረው ይሰለፋሉ፡ ዲሞክራሲያዊ 
አሰራሮችን ይሸረሽራሉ፡፡ የእናት ድርጅታቸውን የውስጥ መተዳደሪያ ሕገ-
ደንብ ይጥሳሉ፤ በትግል ታክቲክና ስትራቴጂዎች ላይም ተቃርኖዎቻቸውን 
ያሰማሉ፡፡ የእናት ድርጅታቸው ደርጅታዊ ጥንካሬው እንዲላላ 
ዲሲፒሊኖቹን ይቦረቡራሉ፤ ያዝላሉ፤ ድርጅታዊ ሚስጢሮችንም ገሀድ 
ያወጧቸዋል፡፡ ለጠላት አሳልፎ እስከመስጠትና መደራደሪያ እስከማድረግ 
ድረስ ዘልቀው ይጓዛሉ፡፡ አሉባልታዎችን በድርጅት ውስጥ መንዛት 
የአንጀኞች ዋነኛ መበተኛ መሣሪያቸው ነው፡፡  በእናት ድርጅታቸው 
ጠንካራ አመራሮችና አባላት ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ይከፍታሉ፤ 
የሚረጯቸው የፈጠራ ውንጀላዎች መስመር የሳቱ ይሆናሉ ፤ አንጀኞች 
በአብዛኛው የውጭ ተልዕኮ ተሸካሚዎች ናቸው፤ የባዕዳንና የጠላት 
ተልዕኮ  አስፈጻሚዎችም ይሆናሉ፡፡ በዚህም የወዳጅና የጠላት 
አፈራረጃቸውም የተዛባና ከተጨባጭ ሁኔታው ያፈነገጠና የተጣረሰ 
ይሆናል፤ በመሆኑም የእናት ድርጅታቸውን ጠላት  ወዳጃቸው አድርገው 
ይፈርጃሉ፡፡ አንጀኞች ሀሳባቸውን ለብዙሀን አቅርበው ማሳመን 
የሚሳናቸው፣ መስመሮቻቸው እርስ በእርሳቸው የተምታቱ ስለሚሆኑ 
ነው፡፡ አንጀኞች አሉን የሚሏቸው ቅሬታዎችና ችግሮች የሚሏቸው 
ከተጨባጭ ሁኔታውና ከመርህ ጋር የማይጣጣሙ ስለሚሆኑ በመድረክ 
ላይ ብዙሀኑን ማሳመን ሲሳናቸው በሀይል ለመጫን ይሞክራሉ፡፡ በዚህም 
አንጀኞችን ጸረ ዲሞክራሲና አፍራሽ ሀይል ያስብላቸዋል፡፡ ከዚህ ላይ 
አንድ ሊሰመርበት የሚገባ አብይ ጉዳይ ማንሳት የግድ ይሆናል፡፡ 
ይኸውም በዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ድርጀት ውስጥ የተለየ ሀሳብ 
ማንሳት፣ መጠየቅ፣ የተለየ ሀሳብ ማንሸራሸር ወዘተ አንጃ ሊያስብል 
የማይችል መሆኑን ነው፡፡ ሀሳብን በነጻነት ማንሸራሸር የአንድ 
ዲሞክራሲያዊ የሆነ ድርጅት መርህና ባህል ነውና፡፡ የኢሕአፓም መገለጫ 
ባህሪው ይኸው ደርጅታዊ ዲሞክራሲያዊነቱና ባህሉ በማንም የተገደበ 
አለመሆኑ ነው፡፡ 
 
ስለአንጀኞች አነሳስ፣ መገለጫ ባህሪወቻቸውና የሚመርጧቸውን ምቹ 
ወቅቶቻቸውን በተቸባች ማስረጃዎች እያስደገፉ በማቅረብ 
ትምህርታዊነታቸውን ለማሳየት ከሌሎች ሀገራት አንጀኞች ይልቅ 
የሀገራችን የኢሕአፓን ተመክሮ መጠቀሙ የበለጠ አስተማሪነቱ የጎላ 
ይሆናል፡፡ አንጀኞች የወዳጅና ጠላት ፍረጃቸው የተምታታና የተዛባ 
የመሆኑ ሚስጥር በኢሕአፓ በተለያዩ ወቅቶች በተነሱ አንጀኞች 
በተጨባጭ የታየባቸው ቀደምት የኢሕአፓ አንጀኞች ከወታደራዊው 
ደርግ ጋር ከምንታገል ከውስጥ ገብተን ቀርጸንና አስተካክለን መለወጥ 
እንችላለን ከሚል አቋም በመነሳት በከተማ ትጥቅ ትግል መፋለም ለምን 
አስፈለገ የሚሉ የመስመር ልዩነቶችን አነስተው ነበር፡፡ እነዚህ ጥያቄዎች 
ቀጥተኛ መልዕክታቸው ወታደራዊው ደርግ የሚታገሉት ጠላት ሳይሆን 
የሚደራደሩትና የሚግባቡት ወዳጅ ነው ከሚል ድምዳሜ የሚያደርስ 
መሆኑ የሚያከራክር አይደለም፡፡ ተጨባጭ የወቅቱ ሁኔታ ያረጋገጠው 
ነገር ቢኖር ጥያቄዎቹ የወቅቱን ተጨባጭ ሁኔታዎች ያልዳሰሱና 
ያልተመለከቱ መሆናቸው ነበር፡፡ ወታደራዊውን ደርግ ፋሺስት ያስባሉት 
የፈጸማቸው ተግባራቶቹ ከፋሺዝም መመሳሰላቸው እንጂ የተለየ 
ምክንያት አልነበረውም፡፡ መንግስቱ ሀይለ ማርያም ከጀርመኑ ሂትለር፣ 
ከኢጣሊያው ሙሶሎኒ፣ ከስፔኑ ፍራንኮ ወይም ከኢንዶኖዢያው ሱሃራቶ 
የተለየ ተግባር በስልጣን ዘመኑ አላደረገም፡፡ ዶክተር ሎረንስ ብሩት የ 
አለማችንን ፋሽስት መሪዎች ባህሪ ከገመገሙ በሗላ ባለ አሥራ አራት 
የባህሪ መገለጫዎችን ዘርዝረዋል፡፡ መንግሥቱን ከእነዚህ ባህሪያትና 
ተግባራት ጋር አያይዞ መገምገም ይቻላል፡፡ ጊዚያዊ የሽግግር ሕዝባዊ 
መንግሥት ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት የዲሞክራሲያዊ ሥርአት 
ምስረታን ሽግግርን እውን 

ለማድረግ በጊዚያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ውስጥ ማለፍ የግድ መሆኑ 

ብቻ ነበር፡፡ የዚህን ጥያቄ አስፈላጊነት በዛሬውም የሀገራችን 
ተጨባጭ ሁኔታዎች ወቅታዊና ተገቢ መሆኑነን መካድ አይቻልም፡፡ 

የከተማ ትጥቅ ተግልን በተመለከተ ከየካቲት 1966 ዓ.ም እስከ 

መስከረም 2 ቀን 1969 ዓ.ም ድረስ የኢሕአፓ ትግል ፍጹም 

ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንደነበረ ታሪካዊ ማስረጃዎች 
ያረጋግጣሉ፡፡ የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች በጅምላ እየተገደሉ፣ 
በጅምላ እየታሰሩ፣ አሰቃቂና ኢሰብአዊ ስቃይ እየተፈጸመባቸውና 
እየደረሰባቸው ከሁለት ዓመታት በላይ በሰላማዊ መንገድ 

ታግለዋል፡፡ መስከረም 2 ቀን 1969 ዓ.ም የነጻ እርምጃ አዋጅን 

ደርግ በኢሕአፓ ላይ አወጀ፡፡ ይህ አዋጅ የደህነትና የቀበሌ ታጣቂዎ 
ች ማንኛውንም በኢሕአፓ አባልነት የሚጠረጠር ዜጋን በተገኘበት 
መግደል የሚያስችል መብትን የሰጠ ነበር፡፡ ከዚህ በሗላ የሰው ልጅ 
ሕይወት በማንም የማይነካ የተፈጥሮ መብት መሆኑን በውል ያጤኑ 
የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች እራስን ከጥቃት የመከላከል 
መብታቸውን መጠቀም እንዳለባቸው ከውሳኔ ደርሰዋል፡፡ የእራስን 
ሕይወት ከጥቃት መከላከል ደግሞ መብትም ተገቢም ርምጃም 
ነበር፡፡በእርግጥ በአፈጻጸም ላይ መጠነኛ ሰህተት መፈጸሙን 
ፓርቲው በገሀድ እራሱን በግለሂስ ያረመበት መሆኑም አይካድም፡፡ 
የዚያን ዘመን አንጀኞች ጥያቄ ከተጨባጭ እውነታው ጋር የተጋጨና 
የተጻረረ መሆኑን መረዳት የተቻለው ብዙም ሳይቆይ ወዲያው 
ነበር፡፡ አንጀኞች እንደራደረው እንጂ አንታገለው ያሉት ደርግ 
እንኳንስ በእነሱ፣ ከእነሱ በፊት ቀድመው እንደራደረውና 
እንወዳጀው ባዮቹ እነመኢሶን፣ ወዝሊግ፣ ኢጭአት ወዘተ ጋር 
እንኳን ተደራዳሪና ተግባቢ እንዳልሆነ የቅጣት ሰይፉን መዝዞ 
አሳይቷቸዋል፡፡ በሠራዊቱ ውስጥ የተነሱት አንጀኞችም የኢሕአፓን 
ጠላት ወዳጅ አድርገው አልተሞዳሞዱም፤ አልተወዳጁም ብሎ 
መከራከር እንዳይቻል ማስረጃዎች ህልው ሆነው ያረጋግጣሉ፡፡ 
የትላንቱ ኢሕዲን የዛሬው ብአዴን ከወያኔ ጋር ያደረገው 
ውድጅታቸው ጠላት ወዳጃቸው ወዳጁ ደግሞ ጠላታቸው 
እንደሚሆን ከእኛው ሀገር የኢሕአፓ አንጀኞች የተሻለ ማረጋገጫ 
የለም፡፡ ከዚህ መሠረታዊ ባህሪያቸው በመነሳት የኢሕአፓ ቀደምት 
አንጀኞችም ከወያኔ ጋር የፈጠሩት ጉድኘትና መተቃቀፍ የቱን ያህል 
አሳፋሪና ጸረ ኢትዮጵያ የመሆኑ ጉዳይ ዛሬ ለውይይትና ድርድር 
የሚቀርብ ጉዳይ ሊሆን አይችልም፡፡  

አሁን በቅርብ የተነሱት ዘመናዊ አንጀኞችም ድንገት ተነስተው 
ካለማወቅ ወይም ካለመረዳት የፍርሻ ተግባር ጀመሩ ማለት አሳማኘ 
ምክንያት ሊሆን እንደማይችል ጠቋሚ ማስረጃዎች አሉ፡፡ቀደምት 
አንጀኞችና ዘመናዊዎቹ አንጀኞች መካከል የጠነከረ ትስስር 
አላቸው፡፡ ቀደምት ለሚባሉት አንጀኞች ወያኔ በሩን ከፍቶላቸዋል፡፡ 
በቤተሰብ ጥየቃ ፣ በጉብኝት ፣ በ ኢንቨስተርነት  ፣ በሙያ 
ተቀጣሪነት ፣ በሰላይነት ወዘተ ወደ ሀገር ይገባሉ ፤ ከሀገርም 
ይወጣሉ ፤ ከወያኔ ጋር የጋራ አጀንዳ አላቸው፡፡ የኢሕአፓን 
እንቅስቃሴ በሀገር ውሰጥ መከታተል ፣ መረጃ መለዋወጥ ከተቻለም 
የጋራ ጥቃት መክፈት ናቸው፡፡ የፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ 
አንድነት የሬዲዮ ሞገድ አፈናና ጃም ማድረግ ተግባር በቀደምት 
የኢሕአፓ አንጃ እንደተፈጸመ ስንቶች ይረዱት ይሆን? በኢሕአፓ - 
ኢሕአሠ ላይ ታሪክ መሰል አጉዳፊ ተግባርን መጻፍ የተጸናወታቸው 
ጸሐፊ ነን ባዮች ከጽሁፋቸው ጀርባ ወያኔ አለ ፤ ብኢዴን አለ፡፡ 
እነዚህን አስጸያፊ ጹሁፎች የኢሕአፓ አባላት ማንበብ ብቻ ሳይሆን 
የአዘገጃጀት ሂደታቸውን አማካሪዎቻቸውንና የአርታኢ አጋሮቻቸው 
እነማን እነደሆኑ ከበቂ በላይ የተሰበሰበ ማስረጃዎች አሏቸው፡፡ 
የአስማማው ሀይሉ የኢሕአፓ ታሪክ በሚለው መጽሐፍ የብአዴን 
አመራር አባላት ከጀርባው ነበሩ፡፡ ብአዴኖች የመጽሐፉ 
አርታኢዎችና አማካሪዎች እንዲሁም ጎትጓቾች ነበሩ፡፡ የካህሳይ 
የአሲባም ፍቅር በሕወሀቶች ድጋፍ አማካሪነትና አርታኢነትም 
ለመሠራቱ ከበቂ በላይ ማስረጃዎች አሉን፡፡ የአሲባም ፍቅር 
መጽሐፍ ዋነኛ አርታኢና አማካሪ የሕወሀቱ አዲስ ዓለም ባሌማ 
መሆኑን ካህሳይም አይክደንም፡፡ የሕይወት ተፈራ  tower in the 

sky ከመጽሐፉ መጻፊያ ቋንቋ ምርጫ እስከ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ከዚያም እስከ አሜሪካ በተደረገው የምረቃ በዓል አጃቢዎችና 
አስፈጻሚዎች እንዲሁም አማካሪዎች የሆኑት ቀደምት አንጀኞችና 
ብአዴኖች መሆናቸውም አይካድም፡፡ እነዚህ ሁሉ ተግባራት 
የሚያረጋግጡት እውነታ በዘመናዊ አንጀኞች በአደባባይ መውጣት 
ቅድመ ቅስቀሳና የዝግጅት ሥራዎች  መሆናቸውን ነው፡፡ 

አንጀኞች የአሉባልታ ኢላማዎቻቸው ጠንካራ የሚባሉ 
የኢሕአፓ አመራሮችና አባላት ናቸው፡፡ ይህንን 
እውነታ የሁለቱም አንጃዎች ተግባር አረጋግጦታል፡፡ 
የቀደምት የሠራዊት አንጀኞች የፈጠራ ውንጀላ እና 
አሉባልታ ኢላማ የሠራዊቱ ኮሚሳር በነበረው ጸጋዬ 
ደብተራው ላይ የነዟቸው አሉባልታዎች ከጸጋዬ 
ደብተራው መሠረታዊ ባህርያት ጋር የማይገናኙ 
መሆናቸው ነበር፡፡ የዘመኑ አንጀኞች ጸጋዬ 
ደብተራውን ጀግናችን ነው ይሉታል፡፡ የትግል ጽናት 
ሞዴላችን ነበርም ብለውታል፡፡ በሌላ በኩል የዘመኑ 
አንጀኞች ልክ እንደቀድሞዎቹ በትግል ጽናታቸውና 
በሚታወቁ ጠንካራ አመራሮች ላይ አነጣጥረዋል፡፡ 
ኢሕአፓን ለመግደል መሠረቱን ለማፍረስ ምሰሶውን 
መንቀል ኢላማቸው መሆኑን ያረጋግጥልናል፡፡  
  
የኢሕአፓ የሁለቱም ዘመን አንጀኞች በፖለቱካ 
ስልጣን ላይ የተዛባ አመለካከት አላቸው፡፡ ኢሕአፓ 
የፖለቲካ ሥልጣን ሲል የሕዝብ የስልጣን ምንጭነት 
የሚረጋገጥበት ሥልጣን ማለቱ ነው፡፡ ኢሕአፓ 
ስልጣን ሲል የፖለቲካ አላማ ማስፈጸሚያ መሣሪያ 
መሆኑን ነው፡፡የሁለቱም ዘመን አንጀኞች ሥልጣን 
ሲሉ የእነሱን ከስልጣን ወንበር ላይ መቀመጥን እንጂ 
ሥልጣን የዓላማ ማስፈጸሚያ ወይም የሕዝብ 
ሉአላዊነት ማረጋገጫ መሆኑን የካዱ ናቸው፡፡ 
ቀደምቶቹ ከደርግ እንደራደር ሲሉ በደርግ መሾምን 
እንጂ የኢትዮጵያን ሕዝብ የስልጣን ባለቤት ማድረግ 
እንደሚቻል የተሰወረ ሆኖባቸው አይደለም፡፡ 
ዘመነኞቹም ቢሆኑ በኢሕአፓና በኢትዮጵያ ጠላቶች 
መንበርከክ ለሹመት እንጂ ለሕዝብ ስልጣን ባለቤትነት 
እንዳልሆነ ለመረዳት ብዠታ ሊኖር አይችልም፡፡ 
 
በቀደምት አንጀኞች ውስጥ አካባቢያዊነትና  የዘረኘነት 
ስሜት በጥቂት የሠራዊቱ አባላት ውስጥ ቢንጸባረቅም 
በገሀድ ከአደባባይ ወጥቶ ለመቀስቀሻነት አልዋለም 
ነበር፡፡ የዘመኑ አንጀኞች ግን የዘረኘነትና 
የአካባቢያዊነት ጽንፈኛ አቋም መያዛቸው በገሀድ 
ታይቷል፡፡ ይህ ደግሞ አሳዛኘ ብቻ ሳይሆን አሳፋሪም 
ነው፡፡ እውን እነዚህ የኢሕአፓ ልጆች ነበሩን? እውን 
ከነዚህ ጋር አብረን ቆይተናል? ወዘተ የሚሉ አሳዛኘ 
አሳፋሪ እንዲሁም ትውስታዎችንና መቆጨቶችን መለስ 
ብለን እንድናሰላስል አስገድዶናል፡፡ የቀድሞ 
አንጀኞቻችን ከገዳዮቻችንና ጨፍጫፊዎቻችን ጋር 
እንዳበሩና እነደወገኑ ሁሉ ዘመነኞቹም ከደርግ ኢሠፓ 
እስከ ወያኔ ብአዴን ደጃፍ ድረስ እጅና እግራቸውን 
ዘረግተዋል፡፡የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ በውል ሊረዳው 
የሚገባው ጉዳይ አንድ ትውልድ ሙሉ ከጨፈጨፉ 
ደርግ ኢሠፓዎችና ሀገር ካፈራረሱ ወያኔና ብአዴኖች 
ጋር ማበርና መሞዳሞድ አለመሆኑን ነዉ፡፡ 
 
ቀደምት አንጀኞች በኢሕአፓ አና አባላቱ ላይ ዘርፈ 
ብዙ ጉዳቶችን አድርሰዋል፡፡ ጓዶቻችንን አስገድለዋል፤ 
አሳስረዋል፤ ንብረታችንን ዘርፈዋል አዘርፈዋል፡፡ 
መዋቅሮቻችንን አስመትተዋል፤ ሚስጥሮቻችንን 
ለጠላት አሳልፈው ሰጥተዋል፡፡ የዘመኑ አንጀኞች 
ደግሞ የእኛነታችን መለያ የሆነ ስማችንን ዘርፈዋል፡፡ 
ኢሕአፓ የኢትዮጵያዊነታችን ፣ የሕዝባዊነታችን፣ 
የዲሞክራሲያዊነታችን የትግል ጽናትና የውርስ 
ሀብታችን ነው፡፡ ኢትዮጵያንና ሐዝቧን ከውስጥና 
ከውጭ ጠላቶቿ የምንከላከልበት መሣሪያችን ነው 
ምድራዊ የትግል ጽናታችን ነው፡፡ ከዚህ ላይ የዘመኑ 
አንጀኞች መረዳት የሚገባቸው ነገር  ከኢሕአፓ 
መውጣት መብታቸው ነው፡፡ መደራጀትም 
እንደዚያዉ፡፡ በራስ ስም ተደራጅቶ ኢሕአፓንም 
መታገል መብታቸው ነው፡፡ ኢሕአፓዎችም እነዚህን 
መብቶቻችሁን ያከብራሉ፡፡ በስማችን ግን ፍጹም! 
ፍጹም! አንደራደርም፡፡ ኢሕአፓ የአባላቱነ እና 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅርስና ሀብታችን ነውና፡፡ 
በኢሕአፓ ውስጥ አንጀኞች የተነሱባቸው ወቅቶችና 
የመረጧቸው ጊዜያቶችም ተመሳሳይነት ስላላቸው 
እነሱም ዘወር ብሎ በመገምገም ከዛሬዎቹ ጋር 
የሚነጻጸር ትምህርታዊነቱ የሞላ ነው፡፡ የኢሕአፓ 
አንጀኞች በመነሻነት ሁለት የተለያዩ ወቅቶችን 
መርጠዎል፡፡ የመጀመሪያው መነሻ ወቅታቸው 
በቀደምቶቹም ሆነ ለዘመናዊዎቹ የኢሕአፓ ጠላቶች 
የከፋ ጉዳት ሊያደርሱበት ሲነሱ በአንጀኞች ምቹ መነሻ 
ወቅት ስለሚሆንላቸው መርጠውታል፡፡  

ወደ ገጽ 7 ዞሯል  

ገጽ 6                 ኢትዮጵያ                                                 ጥር/የካቲት 2006 

 

 

 



ገጽ  7                      ኢትዮጵያ                  ጥር/የካቲት 2006 

ከገጽ 6 የዞረ 

የ1969 ዓ.ም ብርሃነመስቀልና ጌታቸው ማሩ 
የመሩት የአንጃ ቡድን መቼ ተነሳ ብለን 
ስንጠይቅ መስከረም 2 ቀን 1969 ዓ.ም 
በወታደራዊው ደርግና መኢሶኖች በኢሕአፓ  
ላይ የነጻ እርምጃ አዋጅ በታወጀበት ማግስት 
ነበር፡፡ የሠራዊቱ አንጀኞችም በብዙሀኑ 
የሠራዊት አባላት በተግራይ ምድር  በለሳ ላይ 
በተደረገዉ ስብሰባ በሀሳብ ከተመቱ በሗላ 
እንደገና አንገታቸውን ያቀኑት ኢሕአሠን 
ለመደምሰስ እና ለማጥፋት ወያኔ፣ ሻዕቢያና 
ደርግ የተቀናጀ ዘመቻ በከፈቱበት ወቅት ነበር፡፡ 
ሁለተኛው የመነሻ ወቅታቸው ደግሞ ኢሕአፓ 
ትግሉን አንድ እርምጃ ወደፊት ሊያራምድ 
የሚችል ውጥን ሲዘረጋ የመሆኑ ጉዳይ 
ከበለሳው አንጃ አነሳስ ጋር ማዛመድ ይቻላል፡፡ 
እንግዲህ አንጀኞች የመጀመሪያ መነሻ 
ወቅታቸው በቀትታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
ከኢሕአፓ ጠላቶች ጋር በመደምደምና የጋራ 
ጥቃቱ ተባባሪ በመሆን ሲሆን ሁለተኛው 
ደግሞ የትግል እቅድና አቅጣጫ ስኬትን 
ለማደናቀፍ መሆኑ ነው፡፡ ከዚህ ላይ መረዳት 
የምንችለው አንጀኞች ከእናት ድርጅት ጠላቶች 
ጋር ተጋብተው ጽንስ ተሸክመው የሚነሱ 
መሆናቸውን ነው፡፡ የዘመኑ አንጀኞችም አነሳስ 
ከቀድሞዎቹ የተለየ አይደለም፡፡ በአንድ በኩል 
ወያኔ በውስጥ ሽኩቻና በውጭአዊ ተጽእኖ 
ተወጥሮ ባለበት ወቅት በሌላ በኩል ደግሞ 
ኢሕአፓ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ አቅሙ 
የፈቀደውን ሁሉ እያደረገ የኢትዮጵያን  ሕዝብ 
ትግል ወደፊት ፈቀቅ  ሲል መነሳታቸውና የጊዜ 
ምርጫቸውም ሆነ ተግባራቸው ከቀድሞዎቹ 
ጋር ያመሳስላቸዋል፡፡ በመጨረሻም 
አንጀኞቹም ሆኑ ተባባሪዎቻቸው ኢሕአፓን 
ከትግሉ የሚያደናቅፈው መሰናክል ቢበዛም 
ከዓላማው ስኬት ግን የሚያግረው ነገር 
እንደማይኖር ነው፡፡ ኢሕአፓ ትላንትናም 
አልተከፋፈለም፣ ዛሬም አይከፋፈልም፡፡ 
የትግል አሜከላዎቹን እያስወገደ እንደትላንቱ 
ትግሉን በፅናት ይቀጥላል፡፡   
 

 
በሲያትል ከተማ 
ተቋርጦ የነበረዉ 
የፍኖተ ሰላም 

ሬዲዮ ስርጭቱን 
ብቅርብ ቀን 
የሚጀምር 
መሆኑን 

ለአድማጮቹ 
ሲገልጽ በደስታ 

ነዉ። 

ከገጽ 1 የዞረ 
 

ምንም እንኳን የወያኔ ቡድን የተደረገውን የድንበር መካለል ስምምነት ፣ ምጢራዊ አድርጎ ይያዘው እንጂ የሱዳን መንግስታዊ መገናኛ ብዙሀን ስለ 
ሁለቱ ሀገራት የድንበር መካለል ጉዳይ በወረቀት ላይ ስምምነት ማድረጋቸውን እና በመጪው መጋቢት ወር ውስጥ በመሬት ላይ ተግባራዊ 
ሊደረግ የሚችል መሆኑን እየዘገቡ ይገኛሉ፡፡ 
 
አንዳንድ የብአዴን ካድሬዎች በበኩላቸው ከዚህ ቀደም በነበሩ ሥርአቶች የመሬት መካለሉ ጥያቄ ሳይነሳ አሁን እኛ ባለንበት ወቅት መነሳቱ 
የወያኔ እጅ ያለበት ሳይሆን እንደማይቀር እና ሆን ተብሎ የአማራን ክልል ለማጥበብ እንዲሁም የአማራን ብሔር ተወላጆች ቁጥር ለማሳነስ የወያኔ 
ሰዎች ከሱዳን ጋር ሚስጢራዊ ስምምነት ያደረጉ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ፣ ክልሉ የአማራ ሆኖ ሳለ ለድርደር የተላኩት ደግሞ ወያኔዎች 
መሆናቸው ጥርጣሪያችንን የበለጠ ያጎላዋል ሲሉ ተደምጠዎል፡፡ 
 

ወያኔ ብአዴንን የማጥቃት ዘመቻውን ቀጥሎበታል 

ወያኔ በአንድ ሳምንት ጊዜ ወስጥ ብቻ አራት የብአዴን ባለሥልጣናትን ከስልጣን እንዲነሱ ማድረጉ እና ባለፈው ወር ውስጥም ተከታታይ ጥቃት 
በብአዴን ላይ መፈጸሙ ፣ ወያኔ ብአዴንን አዳክሞ በሙሉ ቁጥጥር ስር ለማዋል የጀመረው እንቅስቃሴ አካል ነው በሚል ታዛቢዎች ይተቻሉ፡፡ 

 
በዚሁ መሰረት ፣ የዜና አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር እና የብአዴን አባል የሆነው ታደስ ዝናዬ የተባለውን አንስቶ በምትኩ የወያኔ የበረሀ ታጋይ 
በሆነው በመብርሀቶም ኪሮስ መተካቱ ፤ ብአዴን ራሱን በነባር መሪዎቹ ለማጠናከር ሲል በጡረታ የተባረረውን አዲሱ ለገሰን ቢያመጣም ፣ የወያኔ 
ባለስልጣኖች ግን በዘዴ ከሕዝብ እይታ እንዲርቅ እና በማሰልጠኛ ጣቢያ ላይ ብቻ እንዲወሰን መደረጉ ፤ በረከት ስምኦንም ቢሆን በአማካሪነት 
እንዲቀመጥ ተደርጎ ከአደበባይ እይታ መገለሉ ፤ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን እና የፌደሬሽን ምክር ቤት 
አፈ ጉባኤው ካሳ ተክለብርሀንም ቢሆኑ በወያኔዎች ግፊት አጣብቂኘ ሁኔታ ውስጠ መውደቃቸው ፤ የብአዴን ካድሬዎችን በስፋት እያነጋገረ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 

 
በብአዴንና በወያኔ መካከል ያለው ሽኩቻ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ፣ በደብረጺዎን የሚመራው የወያኔ ቡድን “ብአዴንን 
ማዳከምና ጨርሶም ሎሌ ማድረግ በሚል” የብአዴን ሰዎችን በተለያዩ ምክንያቶች ከስልጣናቸው እና ቁልፍ ከሆኑ ቦታዎች በማንሳት ብአዴንን 
የማጥቃቱን እና ከጫወታ ውጭ የማድረጉን ተግባር በስፋት መቀጠሉን ለማወቅ ተችሏል፡፡  

 
ወያኔ ፖሊሶችን በሽልማት ሊደልል ነው 

 
ወያኔ ፤ በፖሊስ ሠራዊት አባሎች እየተነሳ ያለውን የመብት ጥያቄ አቅጣጫውን ስቶ ወደ አመጽ እንዳይቀየር ለማድረግ ፣  የፖሊስ መኮንኖቹን 
ለማግባባት እና ለመደለል የማዕረግ እድገትና የገንዘብ ሽልማት በቅርቡ ሊሰጥ መሆኑ ታውቋል፡፡ 
 
የአዲስ አበባ ፖሊስ አና የፌደራል ፖሊስ መኮንኖችንን በየምድብ ጣቢያቸው በኩል የማዕረግ እድገትና የአራት ወር ደሞዝ ቦነስ እንዲሰጣቸው 
የጸደቀ ሲሆን ፣ ይህን ሽልማት እና የማዕረግ እድገት ለመስጠት ደግሞ ዝግጅቱ እንደተጠናቀቀ ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሏል፡፡በዚሁ 
መሰረት ከበረሀ የመጡ ታጋዮች ዋነኛ ተጠቃሚ የሚሆኑ ሲሆን ፣ ከ 20 አመት በላይ የሰሩ የአራት ወር ደሞዝ ሳይቀነስ እንዲሰጣቸው ከ 15 
አመት አስከ 20 አመት ድረስ ያገለገሉ ሰግሞ የሶስት ወር ደሞዛቸው ሳይቀነስ እንዲከፈላቸው በሚል የተዘጋጀ መሆኑ ታውቋል፡፡ 
 
ወያኔ በ 1983 ዓ.ም አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ሲታሰብ ሁሉም ታጋይ የነበሩት ከ 23 ዓመታት በላይ የስራ ዘመናቸዉ 
የሚቆጠር በመሆኑ ዋነኛ ተጠቃሚ እነሱ እንዲሆኑ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑ ከሁኔታው መረዳት ይቻላል፡፡ 
 
አሁን በተዘጋጀው የገንዘብ ሽልማት መሰረት የወር ደሞዛቸው አራት ሺህ ብር የሆነው አሥራ ስድስት ሺህ ብር የሚያገኙ ሲሆን ከዛ በላይ የሆኑት 
የፖሊስ መኮንኖችም እንደዛው ተባዝቶ እንዲሰጣቸው ተወስኖላቸዋል፡፡ 
ከፌደራል ፖሊስ ሌላ በአዲስ አበባ ፖሊሶች ዘንድ ስጋት ያለ በመሆኑ እነሱንም ለማባበል በተመሳሳይ መንገድ የገንዘብ ሽልማት እና የማዕረግ 
እድገት ለመስጠት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ፡፡በዚሁ አድሎ በተሞላበት የሽልማት እና የማዕረግ አሰጣጥ ፣ ወጣት የፖሊስ አባሎች በድርጊቱ ያዘኑ 
ከመሆናቸውም በላይ አንዳንዶቹ ሥራ እየለቀቁ መሆናቸውን ምንጮቻችን ጨምረው ገልጸዋል፡፡ 

 
መምህራን ለመብታቸው ባንድነት ይቁሙ 

                                       

በስደት የሚገኘው አንጋፋው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር(ኢመማ) አስተባባሪ ኮሚቴ ፣ አሁን በኢትዮጵያ ያለውን የመማር ማስተማር ሥርዐት 
ተከትሎ ወቅታዊ የሆነ መግለጫ አወጣ፡፡ 
 

ይኸው መግለጫ ፣ አንጋፋው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፣ ከተመሰረተበት ከ1941 ጀምሮ ፣ ለመምህራን መብት መጠበቅ ፤ ለአካዳሚ ነፃነት 
መስፈን ፤ ለመደራጀት መብትና ለትምህርት ጥራት ፤…የሚደረገዉን ትግል ካስታወሰ በሗላ ፣ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ብልሹ የትምህርት 
ሥርዐት እና በመምህራኑ ላይ እየደረሰ ያለውን የመብት ማጣት አስመልክቶ እየደረሰ ያለውን ችግር በዝርዝር በማቅረብ ፣ መምህራኑ ፣ የሰፈነውን 
የፍትህ እጦት ለማስወገድና መብታቸውን ለማስከበር በአንድነት እንዲቆሙ አሳስቧል፡፡ 
 
 እንደ አስተባባሪ ኮሚቴዉ መግለጫ ከሆነ ፣ በአሁኑ ጊዜ መምህራን  የደሞዝ ጭማሪ እና ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅማጥቅሞች ባለማግኘቱ በርካታ 
መምህራን ስራቸውን እየለቀቁ በመሄድ ላይ መሆናቸውን ፣ ወያኔ ያቋቋመው ተለጣፊው መምህራን ማህበር መምህራኑን ለአባይ ግድብ ፣ ለህንፃ 
ማሰሪያ…ለመሳሰሉት በሚል የወር ደሞዛቸውን እንዲሰጡ በሚጠይቅበት ጊዜ መምህራኑ ጥያቄውን አንቀበልም ማለት ብቻ ሳይሆን በተናጠልም 
ቢሆን የስራ ማቆም አድማ በማድረግ በግዴታ የተጣለባቸውን መዋጮ ላለማዋጣት መብታቸውን ለማስከበር መጣራቸው…የሚደገፍና 
የሚያበረታታ ቢሆንም ፣ መምህራኑ ፣ የተሟላ ነፃነቱን ለማግኘት ፣ ከፍርሀተ ተላቆ ፣ በተናጠል ሳይሆን ፣ በአንድነት በመቆም ፣  የስራ ማቆም አድማ 
ማድረግ እና መብቱን  ለማስከበር መነሳት አለበት ሲል ጥሪውን አቅርቧል፡፡   
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 የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 

 Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP)  
  የካቲት 3 ቀን 2006 ዓ.ም  

ኢሕአፓ የሙስሊም ዜጎቻችንን ቀጣይ ትግል ይደግፋል  
 

በመላ አዲስ አበባና ባንዳንድ ከተሞች “ትግላችን ይቀጥላል”፤ “የታሰሩት የኮሚቴያችን አባሎች ይፈቱ”፤ ...ወዘተ የሚሉ በየግድግዳው በቀለም የተጻፉ መፈክሮች የሙስሊም 
ኢትዮጵያውያንን ቀጣይ ትግል አብስረዋል። በተደጋጋሚ ጸረ-ወያኔ ትግላችን ይቀጥል እያለ ተመሳሳይ መፈክሮችን ሲለጥፍ የቆየው ኢሕአፓ ይህን የዜጎች እርምጃ እየደገፈ 
ሙስሊሞች ለመብታቸው የጀመሩትና መስዋዕት የከፈሉበት ትግል መቀጠሉን ይደግፋል።  
 
የታሰሩትን መርሳት፤ ጥቃት ሲያይል እጅ መስጠት ለመብቱ ሊታገል ከተነሳ ሕዝብ የሚጠበቅ አይደለም። ወያኔ የሙስሊም/ዘጎችን ትግል ለማፈን ኃይል ተጠቅሟል። ቅጥረኞቹንም 
አሰማርቷል። ክርስቲያኖችንም አስፈራርቶ ደጋፊው ለማድረግ ያላደረገውና ያልጣረው የለም። የሙስሊም ኢትዮጵያውያንን ትግል የጽንፈኝነት ገጽታና ይዘት ለመስጠት አክራሪ 
ሙስሊም ሆነውና አማራና ክርስቲያን ይታረድ ብለው ብቅ ያሉ ቅጥረኞቹን መድረክ ሰጥቶ አንጫጭቷል። ሁሉም ተንኮል ግን አልሰራለትም። ሙስሊሞች ያነሱት መሠረታዊ 
የመብትና የዴሞክራሲ ጥያቄ፤ የወያኔን ጣልቃ ገብነት የመቃወም ጥያቄ ፍትኀዊነቱም ሊካድ የሚችል አልሆነም። ፍትኀዊና የህዝብ ድጋፍ ያለው በመሆኑም ሳይቋርጥ መቀጠል 
ችሏል። የወያኔ አገዛዝ ብዙዎችን አስሮና ወደ ዝዋይም አግዞ፤ በርካታዎቹን የስየል ሰለባ አድርጎና ሌሎችንም ገድሎ የፈጸመው ግፍና ወንጀል ደግሞ የሚረሳ አይደለም። በአሸባሪው 
ወያኔ አሸባሪ ተብለው የተከሰሱና የታገቱ ሙስሊም ዜጎች ንጹህ መሆናቸውም አከራካሪ አይደለም። ኢትዮጵያ የሁሉም ዜጎቿ ሀገር ናት-- በሃይማኖት፣ በብሔረሰብ ሆነ በጾታ ምንም 
ልዩነት ሊደረግ አይገባም። ዘረኛው ወያኔ ግን በሃይማኖቶች ሁሉ ጣልቃ እየገባ የፈጠረውን ችግር ሁሉም ዜጋ የሚያውቀው ነው። ኢሕአፓ ይህን ሲቃወም ቆይቷል፡ አሁንም 
አጥብቆ ያውግዛል። አሸባሪውና ህገወጡ ወያኔ እንጂ ለመብቱ የሚታገለው ሕዝብ አይደለም። ኢሕአፓ የሙስሊም ዜጎችና የሁሉም ጸረ-ወያኔ ሕዝብ ትግል ይፋፋም እያለ 
ለሚካሄደው ትግል ያለውን ሙሉ ድጋፍ ይገልጻል።  

ጸረ-ወያኔ ትግላችን ይፋፋም!  
EPRP               EPRP  

P.O.BOX 73337              BP 22  

Washington, DC. 20056              92270 Bois Colombes 

USA               France  

          

Email:  ESPIC@aol.com  Website:  WWW.EPRP.com  Tel: 202 291 4217 Fax: 202 291 7645  
 

 ድንቃይ ድርት ወሬ ነጋሪ 
(በህያዉ ቃል) 

በአባት እናቶቻችን ብሂል - ዉበትንና እዉነትን ባዋሀደ ጥበበ ቃል መላ 
 “ዱባና ቅል” - አበቃቀሉ - “ለየቅል” ነዉ  
 “አዮ ሌላ - ወዮ ሌላ፤”--- “ማድረግ  ሌላ - ማዉራት ሌላ ”፤ 
  በዚህ የወረት- የሸቃጮች ዘመን ፤ በሽርክናዉ ንግድ ጥላ 

 ለገንዘብ ኃይል ለገበረ ልብ - ለዳረጎት ለሚሰግድ ሰብዕና 
 እንደሆህላ ሆኖ የማይጎብጥ - ከከፋዩ ትዕዛዝ እንዲስማማ 
 አይታረቅ እዉነት   - አይቸበችቡት ሀቅ ጠፍቷል 
 ባሳደገን ቀዬ ምድር  
 በእግዚአብሔር ፊት - የጥቂቶች ጥጋብ ፈልቶ ንቅዘት ነግሷል ።  
 አንገት የለሽ ከርሱን ወዳድ በፈላበት - ምግባር ይሏት በኩር እሴት  
 በጥቂት ንጹሃን ልቡና ካልሆነ በቀር - ከቶ መጠጊያ ባይኖራት 
 ዕዉቀት ባልገራዉ አንደበት - ትህትናን እየረገጡ 
 የአገር ክብሩን ሊንዱ - ያልቀረፈ ቁስሉን ሊገሸልጡ 
 ነባሩ በጠረበዉ ደንጊያ - ላልነበረዉ ሐዉልት ማቆም 
 ነዉርን ማንገሥ ፤ ሀቅን ማስጠም - 
 ጀግናን ማንወር ፤ ፈሪን መካብ 
 በምርኮኞች አንደርቢ ሀቅን መዉገር -ብልህ ማቄል 
 ሙያ ሆኖ ተይዟል - ሲሣይ አዝንብ - የዘመነ ጮሌ ሽቅል፤ 
 እናም ...ዘረኞችን የሚያጋፍር የቅጥረኛ ብዕር ድርሳን 
 ቀለም በተነከረ አርቲ ቡርቲ -ገጽ ምዕራፍ ያቆሽሻል 
 “ተራሮችን በ‘ሚያንቀጠቅጥ” የዕቡይ ዚቅ 
 ሳይታክተዉ - ትዉልድ መራዥ  -   መርዝ ይተፋል ። 
 ወትሮም እንደነበር “አገርን ሊገድሉ  ጦር ሲወረዉሩ 
 በታሪክ ከለላ ከፍትፍት ደብልቀዉ - በየዋህ ጉሮሮ ‘ሾህ ይሰነቅሩ” 
 ነዉና ነገሩ  
 ሰሚዉን ሳያስተኛዉ በፊት - አንት አዉሪዉን የተመቸህ ቀደዳ 
 “ማነህ” ልበልህ እስኪ አንተን 
 በጉድ ዘመን ለጉድ ቀሪ - ወግ ጠራቂ - ከዬት ወገን ከዬት ሜዳ ?? 

 “ማነህ” ልበል አንተን  ከቶ ማነህ ?........ 
በተምታታ ስሜት ታዝለህ  ፍልሚያዉ ሜዳ ወርደህ 
 አገር ወገን ያለ ጀግና - ጎንህ ሲወድቅ ፤ ቀዬዉ ሰዉ የተረፈዉ ባይመስልህ 

የጓድህ በድን አፈር ሳይለብስ - የትናንት ቃልኪዳንህን ልታፈርስ 
ድቅድቁን ጨለማ ከዲብ ሥር  ፤ በፍርሃትህ ረጥበህ ስታነጋ 
በ”ሰዉ ምን ይለኝ” ሳትሰጋ  
ሽሽት ክህደት ቅርሻትህን - ለባለ ታሪኩ ም’ታወጋ ?? 

መቼም ከሃዲ ያንሳህ አይባልም - አንዴ እንደሆነ ወደዚች ምድር መጥቷል 

ዳግም ቢፈጠር የማይሆንለትን - የቁርጠኞች ዉሎ በተርቲበኛ ዘዬ ኩስ ይቀባል፤ 
እንጂ ታሪክማ  ከመነገሩ - ከመወራቱ በፊት - “ነበር”ን ሁሉ አስቀድሞ 
ብዕርን ከወረቀት አዋድዶ፤ 
የገዛ ራስን ትፋት ዉጦ - “ይድረስ” ሊባል በጥቁር ጭቃ ከመስፈሩ ቀድሞ  
ከፍቅር  ልብ ኮለል ብሎ በሚቀዳ ደማቅ ቀይ ጽጌሬዳ ቀለም ነዉ የሚነጥብ 
በጎበዝ ደም ነዉ የሚጻጻፍ በጀግና ደም ነዉ የሚከተብ፤ 
የሕዝብ ልጅ የሕዝብ ነዉ በቃል መግለጽ በሚቸግር ታላቅ ፍቅር ዉብ ችሮታ 
ከአገር ልብ የሚጠልቅ፤ ዳግም በማትገኝ ሕይወት መሥዋዕት በወጣትነት 
ጀንበር አፍታ፤  
የባንዳ ብዕር አዉሪ ነዉ -ዕዉርም ነዉ ፤  ቢበዛ የሚተርክ ከጎኑ ያሳለፈዉን 
ቆይታ  
ከሸማዉ በፈነጠቀዉ የደም ርጭት 
ፊቱን እያቅባባ የሚሸቅል ይክፈሉት እንጂ የሚደርት፤ 
ከጦቢያ ‘ዉነት የሚፋረስ 
ካፍሪቃ ድል ከታላቁ ዓድዋ ክብር  የሚያጣላ  
ከጥቁር ሕዝብ ዕጹብ ዉሎ ምኒልክን እየቀማ  
ከዘረኞች የሚዋሰብ ከጎሠኞች የሚጋባ  
ከወገኑ  ገዳዮች ጋር ዋንጫ አንስቶ  የሚያጋባ  
በአጉል ፌሽታ ቀኑን ቢዉል - ሌቱን አንጊ እንቅልፍ አልባ ። 
እንጂ ታሪክማ በዚያን ዘመን ለድለላ ሳይሆን ለሽንገላ 
ለሹመት ሳይሆን ለሽልማት፤ 

ነቃሽ ሳያስቆጥር ነዉ የተጻፈ -ከአደባባይም ተርቆ ነዉ የተሠራ፤  
ትንታግ ወጣት በናት አባቶቹ ዉርስ  በዕጹብ ነጻነቱ የኮራ 
በጥቋቁሮቹ ፋሺስቶች ፊት ላይ “ አክ” ብሎ እየተፋ 
የራሱም ደም አጥቅሶ ነዉ ፤ በሚወዳት አገር ምድር የድርሻዉን ያህል ያሰፋ ። 
አይበገሬ መንፈሱ እጅ ሳይሰጥ ፤ 
በገላዉ ቁስል ሕማም -በሥጋ አካሉ ጽኑ ሥቃይ 
እናት ኢትዮጵያን ሊታደጋት ከፋሺስት ዘረኞች ወማይ  
ለትግሉ ታጋይ እየጠራ በክብር ነዉ የወደቀ 
ለሕዝብ ነጻነት ነዉ የታነቀ ። 
ይህ በሆነ 40 ዓመቱ 
መቃብራቸዉ  ላልታወቀ የሕዝብ ልጆች ፤  
ለእምነታቸዉ በወደቁ ያገር ጀግኖች  
ታላቅ ምግባር መታሰቢያ - ከሃሳባችን በተከልነዉ ሐዉልት ላይ 
ከጨለመ ገበያ ሂያጅ  - ማተብ በጣሽ - የሰዉ ብካይ 
ግራ እግሩን አንፈርክኮ -ይጸዳዳል በቀን ጸሃይ። 
የዘመን ምጸቱ አያልቅ ሆኖ ትዉልድ አደራዉ እንዳይቀልል 
ስንቶቹ ሳተናዎች እንደወጡ ቀርተዉ ሞትን ባኮሰሱበት ምድር 
ፈሪዉ ሆኗል ድንቃይ ድርት ወሬ ነጋሪ 
ስንቱን ቆራጥ አስበልቶ  ላኖራት ነፍስ   
በልኩ የሰፋላትን ጀብድ ዘርዛሪ ፤ 

 

 

 


