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     ወያኔ/ IሕAዴግ በሀገራችን ላይ Eየፈፀመ የሚገኘውን ስውር የቅጥረኝነት 
ተግባሩ ከግዜ ወደ ግዜ Eየጨመረ መምጣቱ በተለያዩ የዜና Aውታሮች Eየተገለጹ 
ይገኛል። ሊደብቀውና ሊያመልጥበት ያልቻለው ስውር ምግባሩ ሕዝብን በርሀብ 
Aለንጋ Eየቀጣ የዓለም ህብረተሰብ Eርዳት Eንዳይለግስ Eየተጫወተ ያለው ሚና 
ምን ያህል ለሀገርና ለወገን ደንታ ቢስነቱን ያሳያል። 
ይህንን ጉዳይ Aስመልክቶህን መጣጥፎችን ይመልከቱ። 
 
በፖለቲካና የህሊና Eስረኞች Eንዲሁም በዩንቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የሚደረገው 
ጫና፣ በዘፋኞች ላይ ያለው I-ፍትሀዊ ፍርድ Aየተባባሰ መምጣቱ ፣ በሃይማኖት 
ቤቶች የሚደረጉ ግልፅ የወያኔ ወረራ የሀገራችንን ችግሮች Eያባበሰ በመምጣቱ 
ሁሉም Iትዮጵያዊ ሀገራችን ሳትጠፋ ዘብ መቆም ይገባዋል። 
 
በዛሬው Eትማችን ወቅታዊ ሁኔታን Aስመልክቶ የሚዳስሱ መጣጥፎች ቀርበዋል 
መልካም ንባብ ተሳትፏችሁን Aጠናክሩ። 
 
ለIትዮጵያዊያን በሙሉ መልካም Aዲስ Aመት Eየተመኘን ዘመኑ የሰላም   
የEድገት የጤናና ለሀገራችን ዘብ የምንቆምበት ዓመት ይሁንልን።  
 
ቸር ይግጠመን።   
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Eንኳን ለ 36ኛው  የIሕ Aፓ ምስረታ በዓል 

Aደረሳችሁ!!! 
 
 

የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን ይህንን መልEክት 
ሲያስተላልፍ ሀገራችን Iትዮጵያ ከገባችበት ማጥ ውስጥ 
ለማውጣት Eድገቷንና ብልፅግናዋን ለማየት በመፈለግ ከዛሬ 36 
ዓመት በፊት Eውን የሆነው የፖለቲካ ፓርቲ  IሕAፓ በፅናትና 
በትEግስት ለIትዮጵያ የገባውን ቃል ኪዳን ሳያፈርስ(ሳያጥፍ ) 
Eዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ  Iደኮጀ ታላቅ ክብርና Aክብሮት  
ለIሕAፓ Aለው። 

     36  ዓመታት 
432  ወራት 

13149 ቀናት  
315576 ሰዓታት 

18934560  ደቂቃት 
1136073600 ሰከንዶች  

 
በትግል ማሳለፍ ምን ያህል Aስቸጋሪ መሆኑን ከግምት ውስጥ 
በማስገባት ሀገራችን ካለችበት Aዘቅት Eስከምትወጣ ድረስ 
ለምታደርጉት ትግል Eንደ ከዚህ በፊቱ ከጎናችሁ ነን። 
 

  



ለተከበራችሁ የAደራ መፅሔት Aዘጋጆች! 
 
በመጀመሪያ የተከበረውን ሰላምታዬን Aቀርባለሁ። 
በመቀጠልም በዚህ በሰው ሀገር ከወገንና ከሀገር 
Eርቀን ባለንበት ቦታ ለሀገራችንና ለሕዝባችን 
የሚጠቅሙ ፅሑፎችን የምናንፀባርቅበት Eድል 
በመክፈታችሁ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን 
Aቀርባለሁ። Aጠር ያለች ግጥም ለዝግጅት 
ከፍላችሁ ልኬያሁኝ።ለAንባቢያን በAደራ መፅሔት 
Eንድታቀርቡልኝ በትህትና Eጠይቃለሁ። 
 
ዮናስ Aምሳሉ የኔነህ (ሁል ሆረስት)   
   

Aደራ Aቶ ዮናስ ለተከበረው ሰላምታዎ 
ሰላምታችን ከEኛም ይድረስዎ።Aባባልዎ 
ትክክል ነው መፅሄቷ ለሀገርና ለሕዝብ 
ጠቃሚ የሆኑ ፅሁፎችን የምታስተናግደውና 
የምታዘጋጀው በሰው ሀገርና ከወገን ርቃ 
በመሆኗ ብቸኛ Aለመሆንዎን መግለፅ 
Eንወዳለን። የላኩልን ግጥም በግጥሞች 
Aምድ Aስፍረናታል። ያለዎትን Aድናቆት 
በመግለፅዎ Eናመሰግናለን። ምንም Eንኳን 
መፅሔቷ የምትወጣበት የጊዜ ገደብ ቢኖርም 
የላኩልንን መጣጥፍ  ቦታ Aልነፈግናትም።  
 

ሰላምና ጤንነትን የምመኝላችሁ የAደራ መፅሔት    
ታዳሚ የሆንኩት Eህታችሁ በEውቅ ይችን Aጠር 
ያለች ፅሁፍ ይዤ ቀርቤያለሁ ሚዛን ከደፋች 
ብታቀርቡልኝ ደስ ይለኛል።  
  
 Eህታችሁ Aይናለም Aማረ 
    
Aደራ Eህታችንን Aይናለም ሰላምና ጤንነት 
ለEርስዎም Eንመኛለን።   
 
ይድረስ ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆች Eንደምን 
ሰንብታችኋል። 
Eንኳን ለIሕAፓ 36ኛ ኣመት የምስረታ በዓል 
በሰላም Aደረሳችሁ። ለመጀመሪያ ግዜ ከናንተ ጋር 
የምታስተዋውቀኝን ፅሑፍ Aሀዱ ብዬ ልኬAለሁና 

Eንደሚሆን Aድረጓት። 
ሳምሶን ሙሉጌታ 
Aደራ  Aቶ ሳምሶን Eንደምን ሰነበቱ። ለ36ኛው  
የIሕAፓ ምስረታ በዓል Eንኳን Aብሮ Aደረሰን።   
   
 

Aደራ  ከዝግጅት ክፍል     
 
የተለያየ ምክርና ማበረታቻ ላቀረባችሁልን  
Iትዮጵያን ወገኖች በሙሉ የዝግጅት ቦርዱ 
ሳያመሰግን Aያልፍም። ተሳትፏችሁ ይቀጥል። 
መፅሔቷ በየሶስት ወሩ የምትወጣ Eንደመሆኑ. 
ፅሁፎቻችሁን ከተቻለ በ Iሜል ካልሆነ በ 
Aድራሻችን ቀደም ብላችሁ ብትልኩልን 
ለስራችን ቅልጥፍናና ጥራት ይረዳናል። 

 
ሕዝባዊ ስብሰባ! 

በኖርዌይ ለምትኖሩ Iትዮጵያውያን !! 
የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ (IሕAፓ) 
ከፍተኛ  Aመራር  Aባላት  በOስሎተገኝተው 
ስለAገራችን  ወቅታዊ  ሁኔታና  ስለድርጅቱ 
Eንቅስቃሴ ሰፋ ያለ ገለጻ ይሰጣሉ። 
በተጨማሪም ከAለም Aቀፍ የIትዮጵያ ሴቶች 
ድርጅት የAመራር Aካል በትግሉ ውስጥ ሴቶች 
ስላላቸው ድርሻና AስተዋፅO Eንድያም ሲል 
ሊጫወቱ ስለሚችሉት ሚና በስፋት ይገልጻሉ። 
በመሆኑም በሥፍራው ተገኝታችሁ በIትዮጵያ 
ሕዝብ ላይ Eየደረስ ካለው Aሳዛኝና Aስቃቂ ሁኔታ 
ሊገላገል የሚችልበትን ሃሳብ በማካፈል ለውይይቱ 
ፍሬያማነትየበኩላችሁን AስተዋጽO Eንድታበረክቱ 
በዚህ ስብስባ በመገኘት ተሳታፊ ትሆኑዘንድ 
የAክብሮት ጥሪያችንን Eናቀርባለን። 
ቦታው Oስሎ Markveien 57, inngang Korsgata, 
Grünerløkka 
ቀን ሴፕቴምበር 6 ቀን 2008 
ስዓት ከ 15:00 - 18:00 
የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ (IሕAፓ) 
የኖርዌይ ክፍል: 
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PANORAMA # XXXVIII  
    

¹|³x| ™ÅRe  
 

ነAc+ 17 mን 2000  
 

¹™&|¿å¼ Rንን|ን ¹«à †¾H:‚  
 

Øን{ª*| AÑ` OG‘ xቻ d¾Gን– በ™H‚v| ™FÑ#` ያH# AÑ^| v›ÏÑ# ¹QH¾ª| v`ካ{ 
OW[{ª* w‡`¾ና {]¡ ¼I| vOG‘T àT`– AÑ^‚ን v±Oና| ¹«à †¾H:‚ና mJx 
e|ex ኖ^H‚"" ¾F Oe‡x ™BንT ›ንÀmÖH ነ«"" ¾F OeFx ÀÓU v™O²’% ¹ÀÓነ| 
d¾Gን– ¹OØöነ|ን ›ንÂ¼«T ™Jö z`ö v«à †¾H:‚ ±ንÅ– v−¾ነ-m%^“ ›ንÀ|{¾ 
c&¼À`Ò| p¾~J"" vzÀÒÒQ ¹w¯Å ¨^]¬‚ cHw c&¼À`Ò|T ነv` "" v™õ]ካ ™FÑ#` xቸ“ 
ነì AÑ` Gና vOp¹~T– vo” Ó²| c&Rom% Hነv\ ¹™FÑ#\ M³y‚ ¹ነìነ| TJ¡| eHነv[‚T 
¾F ex¯ናª HT¯^w«¼ን o” Ñ·¬‚ ¹Ñ#aa ™Øን| Gኖ p¾~J"" ¹ÇÛHR« ™FÑ#`È c&wJ 
Hነv[« ™õ]ካT ›ንÀ x`Dን ፍን×m*– ›ንÀ ነìነ| «ÒÒን Gና p¾{H‚"" ¾F BH# zÃTa 
T¯^w«¼ን– ™&|¿å¼ን vOÃóቸ« «eØ ›ንÅ|ÑwIቸ« ¼JUከ\| Ø[| ™Jነv[T"" 
Pከ^ቸ« BH# ›ንÃJGነ Gነwቸ«– vØን{ª*« ÊÓና |«JÅ OYª¯|– ¹o” Ó²| «`À| 
d|mTe HOp¹| ‚IH‚"" ¼ ÊÓና |«JÅ {Â¼– ™&|¿å¼ን xK+^ª* «`À| ¹QwJ Aõ[| 
›ንÃ¾ÑØR| ™Å`Õ| p¾~J"" ¹²_«ን ™¼Å`Ñ«ና! H±&FT¾OeIJ ¾F ¹²_« |«JÅ– Ç 
{`fT zhT}T ¾vIJ ›ንÊ^– Øn| Óን O]` ነ« ¹U| wJንÊ^È ›¼H ¹Q¼Ñ#[O`O«"" 
AÑ\ v¨¼ኔ eHzÖ%n‚– eHzª[À‚ ¾Fን v&J {Â¼ ¹Q{±ንH| ›ንÏ ¹Qï[Åv| ™JGነT"" 
  
ከ60¬ቹ% ®O{| vò| ™ንÅT ¹™õ]ካ AÑ`( ከI¾v+`¼ና ከÓxí vm`) ነì eH™JŠv`– ¹™&|¿å¼ 
¹«à úH&c& – Çvo” Ó²| ¼H# ¹™õ]ካ AÑa‚ ነìነ{ቸ«ን ›eካIÑ’% Å[e– ™&|¿å¼ ^gን 
›ንÀነì AÑ`™|pØ`TÈ vQJ O`‡ ±#]¼ ¹zn’ ነv`"" ¾FንንT ¹úH&c& «dኔ vzÓw` 
HOz`ÔT ¹zቻI|ን BH# ™Å`ÒH‚"" H™õ]ካ AÑ^|– ™oV ¹ïmÀI|ን ¯`Ã{ BH# 
cØ{H‚"" ¹Àv#x ™õ]ካን ¹ነìነ| {Ò¿‚ ›ነ ኔJcን RንÄIንT àT`--™cJØናH‚"" AÑ^ቸ« 
vo” Ñዥ¬‚ e` ¼H# zR]¬‚ን vነì ™ezT^H‚"" v±&FT dv&¼– ¹™«aø o” Ñ·¬‚ 
AÑ^‚ንን vBHንzናª* zí¯‘ቸ« c&¼Öu| p¾zªJ"" ¹«eØ WITን ëØ{ ™Ó”{ ¨À JR|ና 
¯ÅÑ| ›ንÃ{zኩ` c&¼©£| p¾zªJ"" v™õ]ካ mንÅ Öንካ^ AÑ` ¹Gነ‚ ™&|¿å¼ን R¹| 
m`} OeR| ™¾ïJÑ#T ነv`"" ¼ ¹p¹ ‡JRቸ« Óን ²_ ¯«ን vOG‹– OHe ±+ናª*ን ™oï« 
ÀÓï« ¾±«{J"" v{]ካቸ« ›ንÀ OHe ±+ናª* ¹OcH{R” ™ÑJÒ¾ና zንv`ካኪ ™jከ` 
ÑØVቸ« eHR¼«oT– ¨À ò|T ›ንÀR¾ÑØRቸ« vQÑw z[Åz«{J"" H±&F zÓw^ቸ« 
™eïìQ OHe ±+ናª* ›ንÀGነT ™«m«{J"" ¹zከóïH‚– ¹zp^[c‚– ÀካRና ÅA AÑ` Gና 
Op¹~ን v›ÏÑ# ¾ïJÑ#{J"" ¹²_¾z% ™&|¿å¼–ከ±&F xK+^ª* «`À|– Øn|ና Øó| HOÃን 
¼I| T`Þ ¼« ™ንÅነ|ን ™Öና¡a ከO{ÑJ ¹ziH õz%ን OÅ†ኒ| ™¾Ñ”T"" ¹²_« |«JÅ 
¾Fንን RÅ[Ó ¹QÑw« ከ^c# ‡J«ና ™ንì`T àT` ነ«" ›^c# Öõ} ¹Öó‚ AÑ` HነÑ« II-
Öó |«JÅ Re[ከx ›ንÄ| ›ንÀQ‚J ¹BH#T c« àንm|ና Øv| ከGነ «H: ™ÅbJ"" 
H±Oና|– ™&|¿å¼– ™&|¿å¼ Gና vOÑ’~ xቻ x±# ‚Óa‚ ›ንÀÑÖV| OÑን±x ™eïIÑ& 
ነ«"" H±Oና| ¹«à ÖI}„ን ›¹zuuO‚ ‡J«ናªን Öxn Op¹~ w¾ካÅT– ¹²_«ን 
¹«eØ ÖI~ን Óን OuuT ከR|‚Jv| À[Í À`dH‚"" ¹«àና ¹«eØ ÖI}‚ ከzww\ ÀÓU– 
¹™ንÅ AÑ` ›ንÀ AÑ` ¹Oኖ` zeó« ¹OነOነ ¾GናJ"" M³x ™ንÅ ™ካJ-™ንÅ ™TdJ Gኖ 
™xa ካJpO –ከzn×v| Øó| HOÃን ¾ከxÀªJናT ነ«""  
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›[ HOG‹ ¹™&|¿å¼ን ¯× óን{ ከH+H:‚ ¹™õ]ካ AÑa‚ vzH¹ Bኔ{ Jº ¹Q¼À`Ñ« 
TንÅን ነ«? ¾Fንን Ø¼m, v™Ñwv# HOOHe ¹Q¼eችH# vm*ና ™dR” T¡ን¼}‚ ™H#""  
 
ከBH# vò| ™&|¿å¼ vOJክ−- TÅ` ™mROÚ– ¹ÌO úH&z*ካ ÖnQነ|ን ™eïIÑ&ነ|ን 
¹zIvc R¯ከJ ነ‚"" v±&F e|^zÌ¼ª* R¯ከJነ~ v±Oና| ¹zï^[m%| †¼Iን OንÓY{| 
HOp×Ö` ziTz«w{J""zóJO«w{J"" z^ኩz«w{J"" ¹›ነ`c# O^¢|T cHw Gና 
p¾{H‚"" ¹™¼H+ ±Oና| ¼Jzu[Ö ¹OንÓY| Y`®|ን ™ezÃÀ`ን O±`Ò~— HH+H:‚ 
¹®HT Øm%` M³y‚ ™`®¼ Gና p¾{H‚"" ²_ ›ነ OHe ±+ናª* x×j Û`o ነ« xH« 
v&¼[¡c#|T– vØን{ª*ነz% ¹{¨mና ¹ነìነ| TJ¡~ ¹Gነ« ¡v#` cንÀo ®IRª O«HxHv#– 
ነìነ| HÖRቸ« ¹®HT Øm%` M³y‚ BH# d¾m`– ¹ነìነ{ቸ« zeóና ®`R Gኖ p¾~J"" 
¹^g òÀJ YነéBõ– o`í– ¹Fንì Y^¬‚– †«J}‚ና ¹{]¡ o`f‚ ¹ነvb| vOG‘– 
H™«aø YJ×ንን w‡J d{ÔvÅÅ p¾{H‚"" ነw`ና {IIo D¾Rኖ}‚ን vzí¯ኖ d¾Gን– 
vcITና vvÔ ïmÀ; ¹zmvH‚ AÑ` vOG‘– T¯Oና‹ vH+H:‚ AÑ^| ›ንÀzከcz« ‚Ó` 
d¾ÑØRቸ« vOzww` ¹Qኖ\w| ነv[‚/ና|T"" ›ንÀ ²_« d¾Gን– ±+Ô„ን vOOÑx vኩJ 
›Tx²T ‚Ó` ™Jነv[w|T v&wJ ከ¯«ነ| ¹^m ™¾ÀHT"" v{]£– ›ንÀ²_« ¹«à 
Tíª¯| Ö¾n ™{«oT ነv`"" ¾FT v^e ¹OzROንን ¹™|ንኩ”- ¹™|Å[c#x” w‡`¾– 
Ho” Ñ·¬‚ zÔxÃÏ ›ንÃ|Gን [Å~{J"" ¾Fንን ¹Rንነ| ‡Iª* ÀÓU– o” Ñ·¬‚ 
™J¨ÀÁI|T"" ™&|¿å¼ን ™Tv`¡¢- ™cÓÆ HOÓ²| xf| ¹OነÛ– v™&|¿å¼ M³x 
¹zካEÀን vw‡`ºT ¾Bን v®IR« õë#T xK+^ª* ¹Gነ ™x¿{ª* ነv`"" ›eከ z¨cነ CÀ| 
Å[e"" ¾F ¼J{cvና AÑ` ™mõ ¹Gነ ¹M³x ›ነoenc+– w¯Ãንን BH# ¼eÀነÑÖና ¼`vzvzT 
ነv`"" M³wª*ን e` ነmJ w‡`¾ን ™³RQ¼ ¾´ ¹zነd vOG‹T– õ^ቻቸ« ¾vJÖ#‹ 
›ንÂwwe G‘J"" ¾Fን ™&|¿å¼ª* ™x¿| HOmJveT Gነ HR¢Ih|– xH:T v^dቸ« 
m%ØØ` HReÑw| BH#T w¯Ãን †¾H:‚ v™&|¿å¼ I¾ z[w`vªJ"" v±Oና| ¹™&|¿å¼ን 
AÑ^ª* ›ንoenc+ HR¡cT ¹z%ን ¼‡J ›ንÀ×\ Ze| Re[Í¬‚ HOØme xንU¡` Bኔ{«ን 
v¾vJØ ÓJí ¼À`ÑªJ xHን ›ንÑT{Hን""  

A) v±Oነ o” Ó²| ›ንoenc+– RH| v19“« ™ÒRj ™õ]ካን HOm^O| vzÀ[Ñ« 
c+^— ™&|¿å¼ን– ¹¨[^ቸ« ¯oÅ ÓTw` mÀT ®&IR ™Å`Ñª| ነv`"" H±&FT cvx 
¼À[Ñ#| H™õ]ካ o” Ó²}ቻቸ« ¹ነìነ| TJ¡|ና ¹ë[ o” Ó²| ›ንoenc+ zTcH+| 
|GንxናH‚ xH« eH™O‹ ነv`"" vzH¾ v1888 ®.T ¹™&×J¼ንን ¨[^ ™Åª I¾ 
v™hናòነ| vR¡hó<< T¯^x¼«¼ን o” Ñ·¬‚¾vJÖ#‹ õ^ቻቸ«ን ØIቻቸ« 
ÛO["" ›ንÀTን  xH« ™&|¿å¼ን ¹o” Ó²| OÃóቸ« cHw ካJGነ‚– Ö+ና  

       ›ንÀT|ነdቸ« ™[ÒÑÖ#""¾FንT ከ™`w ®O| v‰I v1928 ®.T vÃÓO“   ¨[^ቸ«       
™[ÒÓÖªJ"" ከ™Te| ®O{| ¹™`v•‚ p^Ø zÒÅH: v‰I ¹™Åª« ÅJ ›eከzÀÑO 
Å[e– ™&|¿å¼ን vOÃóቸ« HReÑw|– Ø[{ቸ«ን ™Iu[Ö#T ነv`""  

H) ¹™õ]ካ ™FÑ#` xቸ“ª ነì AÑ` vOG‘T– ከo” Ó²| ነì HO«×| ¹QªÑ#|ንT 
¹™õ]ካ AÑa‚ vO`Ã~– ¹o” Ñ·¬‚ ¹ÓJíና ¹Åxo c+^ Øn| À`fw{J"" 
™&|¿å¼ን ™Øõzን ካIÖóና| o” Ó²}ቻ‚ች ÖoII ¹ነìነ| ™Oí ማmÖIቸ«ን 
™¼pPT xH« vOÀTÀRቸ«–v™&|¿å¼ ¹«eØ Ñ#Ã¾ vOÓw| ¹«eØ 
oØ[•ቻቸ«ቸ vRcJÖንና zÑን×¿‚ንT vO`Ã| c&ÔÀ;| ኖ[ªJ"" cIT ነez« 
vÅ‡ነ|ና vxØxØ ›ንÅ|ReንT ™Å`ÑªJ""¹o`xT ¹\m%T ÖI}‚ ›ና ¨¼ኔንT 
¹¯oÃቸ« ™eïìQ ™Å`ÑªቸªJ"" v±&F ነØx I¾ zÛR] T¯^õ OEÅ ¹QÑwን 
™¾OeHንT"" H+I« {]¡ ነ«ና"" 

K) ¹eÅd eÅez%ን ¹™&|¿å¼ −x¿| ¨ÀH+H:‚ ¹™õ]ካ AÑa‚ z²T} ™FÑ#\ን          
ከRØHoHm% vò|  HR¢Hh|– vz^mm  c+^‚ zÖoO«— ¼cv#|ን ™Å`ÑªJ""  

6 
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¾Fንን ¹zdካ «Ö+| H&¼eO±Ñv# ¹vm%|– H±&F zÓw^ቸ« ¹QÖoVቸ«ን cI¿ቻቸ«ን Hx±# 
Ñ&±+ ™eJØነ«ና v™&|¿å¼ Jº Jº zuR| c`e[« ›ንÂÑv# vRÅ[Ó ነv`"" ¾F xK+^ª* 
wHv+|ና zp`u] ¼Jነv[« −x¿|–z¢Ij} ›ንÂm`ና ከõz“ Øó| ›ንÂ¼eከ|J ¹zÀ[Ñ«– 
v«à cI¿‚ vzOHOH# TB^ንና vP¼z•‚ ነv`"" ¹OÊO]¼« ¹Øóz% cHwና ®&IR 
¹G‹|– AÑ` ¨ÃÅ TB^ን– ከ™Td¬ቹ ®O{| ÊTa H«Ø ›ንÂO× c&{ÑJ ¹ነv[« z^RÏ 
|«JÅ– ›ንÂBT AÑ^ቸ«ን ከJº Jº ¹«à ÖI}‚ vOከIከJ ከõz“ OWª¯| ¹ከïH# 
™`v•‚ና ¹D¾Rኖ| O]¬‚ ነv\"" ›ነ”F ¹‡x[zcx ¡õH:‚ vzH¾ ¹ÓTw` mÀT ®&IRና 
¹Øóz% cHw H&G‹ ¹vm%|–vAÑ^ቸ« ነìነ|ና J¯Jና– vM³wቸ«T õo` mና®& vOGናቸ« xቻ 
ነv`"" w¯Ã‹– ¹™&|¿å¼ −x¿| ከzdካ– ™&|¿å¼ ¹Öነከ[‚– ¹vHëÑ‚ና TናJw|T–v™õ]ካ 
™FÑ#` z¨ÃÃ] ¹H+I| z^RÍ AÑ` |GናH‚ xH« vOÑO{ቸ«– eH −x¿z%T Gነ eH M³x 
õo` TንT ³ÓÏ|ና ¯«m| ¹H+H«ን À`Ó voØ[•ቻቸ« TB^ን ™Rካ”ነ| YJ×ን ›ንÂ¾³ 
™À[Ñ#|"" ¹O¢ንኖች%T v#Åን −x¿z%ን ™¢Ij}– ¯Jõ ™¯Iõ M³x Û`f– AÑ` ™Øõ}– 
™«p|T ¾Bን d¼«m«– ¹«à w¯Ãንን ¹p¹ ¯oÅ ïíUIቸ« ›`c#T zንኖ m[""  

 
¾Fን ™Ñ²³ ¹zካ«T OHe ±+ናª*– ¹™&|¿å¼ን ¹OÛ[i Óx®-zO_| HRከና¨ን 

¹T¯^x¼«¼ንን ¹OÛ[i ®ላR HOïëT zÓ} vOe^| I¾ ¾Ñ“J""  
 
v¯“ ¯Tነ|– ¹w¯Ãን ™&|¿å¼ን ¹Oከ{zJና ›eከ OÛ[i« ¹RØó| ±Oን v¨¼ኔ 

O¨ÑÅ T¡ን¼| ¼vnJ HRH| ¾ከxÃJ"" v³w· w¯Æ‚ ™õ]ካን ™Ã¡O« OÓ²| Op×Ö` 
¾ፈJÒH#""  

 
eH±&FT Eንደ ™&|¿å¼—ና¾Î]¼— ¢ንÔ— Àv#x ™õ]ካ ዓይነቶቹና {IIo AÑa‚ Rንv`ከ¡ና 
OከóóJ ¾O“H#"" vOG‹T HነÑª ™&|¿å¼ ¹Øó| ÅÓe ›¹zÖነcc ›ንÀGነ Jን¡À« 
™ን‚JT""  
™BንT znªQ †¾H:‚ነ vz^mm OንÑÅ OከóïH# mØI;J"" znªሚዎቹ Öን¡[« ¨¼ንን 
™e¨ÓÀ« AÑ^ቸ«ን ከØó| ›ንÃ¼Å‹– T¯^w«¼ን– ¹ነÑ ™ÑJÒ¿ቻቸ«ን ›¼±ÒË% ›ንÀGነ 
HOI« ™&|¿å¼ vQÑw ÓJí GኖH{J"" vOG‹T ²_ ¾Fንን ™ÀÒ vQOHከ| OI« M³w‚ን 
¼H« T`Þ– ™ንÅ xቻ ነ«"" ¹¹Å`Ï}‚ን ®IRና Óx— w‡`¾ና zÓw`– xH:T Rን ¹w¯Å 
™jከ` ›ንÀGነ ? Rንe HAÑ\ና HM³v# ØoT ›ንÀpO H¾} R¨oና AÑ`ን HOÖvo ነo} 
O{ÑJ ነ«"" ¹™&|¿å¼ Rንነ| ²_T ›ንÀ Øንz% Hw¯Ãን ›ንÀR¾Oቻቸ« vQÑw ¼«m%{J"" 
¹™&|¿å¼ን ¹OÛ[i Øó| ካIº ›ንÀR¾z’% vR¨o– ™&|¿å¼ª*« BH# vOzwv` AÑ\ን 
ከØó| RÃን ¹¼ንÃንÁ ±+Ò AÑ^ª* †Iòነ|ና ¹¨oz% ™ንÑxÒv& Ø] OG‹ን OÑን±x ¾ኖ`v{J"" 
AÑ^‚ንን ከØó| HRÃንT v^d‚ን I¾ OzROን ›ንÌ በባ¯Ãን I¾ ምንT v&Gን OOካ| 
¹HxንT"" OHe xHን {]ካ‚ንን xንO[T` ™&|¿å¼ን ከØó| ¼Ã‘| ጀÓኖች JÐ„ ›ንÌ 
w¯Ãን Gነ« ™¼«m%T"" ²_T H+I Ao ¹HT— ነÑT ™¾ኖ`T"" 

 

 IሕAፓ በትውስታ 
Iትዮጵያ ከ36 ዓመታት በፊት በነበረው ስርዓተ ማህበር  የሰው ልጅ በሰውነቱ ባልተከበረበት፣ ዲሞክራሲያዊ መብቱ 
ባልተጠበቀበት፣ የሰፊው ህዝብ ጉስቁልና፣ ዋይታ፣ ርሀብ፣ ችግር ወዘተ በጠነከረበት Eንዲሁም የገዥው መደብ  Aባላት 
በስግብግብነት፣ በAስገበስባሽነት፣ በግል ቅንጦትና ድሎት፣ በሕዝብ፡ ጀርባ፡ላይ በተፈናጠ ጡበት፡ የAገራችን Iኮኖሚ 
በወደቀበት፣ በግዜው በነበሩ ባለሥልጣኖችና ምሁራን በመሽቆጥቆጥ፣  በማጎብደድ በግል ጥቅም ዓይናቸው በታወረበት 
ሁናቴ ከዚያም Aኳያ ጭቆናውና ብዝበዛው፣ ግፉ፣ ርሀቡ Eየሰፋ በመጣ ቁጥር ባጭሩ፡ Aለቅጥ ከተሰራፋው ፊውዳላዊና ኋላ 
ቀር Aገዛዝ ብዙሃኑ ሕዝብ ወዘተ ለማላቀቅ። 
 በAንፃሩ  በAገራችን የዲሞክራሲ መስፈን፣ የብሔሮች Eኩልነትና የሰብዓዊ መብት መከበር የሕዝባችንን በEኩልነት ማደግ፣ 
ማየት በሚሹ በተማሪው Eንቅስቃሴ ውስጥ የተፀነሱና ከባተሌው ሕዝብ Aብራክ የወጡ ከAማራው፣ ከትግሬው፣ ከጉራጌው፣ 
ከOሮሞው፣ ከወላይታው፣ ከሱማሌውና ከሌሎችም የተለያዩ የሀገሪቱ ብሔረሰቦች የተውጣጣ Aንድ የሆነ የፖለቲካ Eምነትና 
ለሀገራችን ከነበራቸው የመቆርቆር ስሜት የተነሳ የተሰባሰቡበት ሕብረ ብሔር ድርጅት ሆኖ ነው ወደ ትግል መድረክ ብቅ 
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ዛሬ IሕAፓ 36 ዓመት ሆነው ስንል Eድሜውን ለማስቆጠር የተመሰረተ ድርጅት ሳይሆን በዚህ 36 Aመታት የትግል ታሪክ 
ውስጥ በIሕAፓ Aመለካከት ለIትዮጵያ ይጠቅማታል፣ ይበጃታል የሚለውን ከAለም ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ፕሮግራሙን 
በማጣጣም በግንባር ቀደም ለIትዮጵያ ጠንቅ ከሆኑ፣ የIትዮጵያን መጥፋት ከሚመኙ፣ የራሳቸውን Aምባገነናዊ ስርዓት 
ማንገስ ከሚፈልጉ ፣ Iትዮጵያን በኮሎኒነት መግዛት ከሚፈልጉ የውጭ ኃይሎችና Aገር በቀል ባንዳዎች፣ Aድርባዮች፣ 
በብሔረሰቦች መሐከል ግጭት በመፍጠር ሐገሪቱን ለማፈራረስ ከሚጥሩ Eየጣሩ ከሚገኙ ጠባብ ብሔረተኞች ወዘተ  
ጋር ግንባሩን ሳያጥፍ፣ የገባውን ቃልኪዳን ሳያፈርስ በፅናት በመታገል ትናንትና ዛሬም ብቻ ሳይሆን ነገም Eራሱም 
በግንባር ቀደምትነት በማሰለፍ፣ 

ቢወቀጥ Aጥንቴ፣ ቢንቆረቆር ደሜ፣ 
ለAዲስ ሥርዓት ልምላሜ፣ 
ፍፁም ነው Eምነቴ፣  
የትግሉ ነው ሕይወቴ። 
የEኛ መሞት ሞት Aይደለም፣ 
ሰው በከንቱ ይሞት የለም። 
ሞተን Aፈር ቢጫነንም፣ 
ተቀጣጥሏል ትግሉ Aይቆምም። 
መሞት ሕይወት፣ 
ዳግም ትንሣኤ ልደት። 

በማለት IሕAፓ ዛሬም ከሕዝብ ጎን ቆሞ የበኩሉን  AስተዋፅO በማድረግ ላይ የሚገኘው። 
 
ነገር ግን ዛሬም Eንደትላንቱ ወያኔ IሕAፓን ለማጥፋት የማያደርገው ጥረት የማይሸርበው ሴራ የለም። በIሕAፓ ስምም 
ብዙ ለመስራት ጥሯል Eየጣረም ይገኛል፣ ደከሟል Eየደከመመም ነው። ሆኖም ግን IሕAፓ መሰረተ ዓላማው ሕዝባዊና 
በሀገር ልUላዊነት የተገነባ በመሆኑ ከቶውንም ሊከስም Aልቻለም። Aይችልምም!!!!!! 
IሕAፓ የIትዮጵያ ሕዝቦች ልUላዊነትና የስልጣን ምንጭነት በሕግ የሚረጋገጥበት፣ በEኩልነት ላይ የተመሰረተ 
የሕዝቦችና የAገር Aንድነት የሚጠበቅበት፣ የEምነትና የሀሳብ ነፃነት የሚከበርበት ፣ በሕዝቦች ነፃና ርቱዓዊ ምርጫ 
የሚቋቋም  መንግስት መመስረትን መሰረታዊ ዓላው በማድረግ ታግሏል። ትግሉንም ይቀጥላል!!!! ይህንንም ዛሬ  ሳይሆን 
ትላንት ወያኔም ያውቀዋል። 
ለዚህ ነው IሕAፓ 

መራራው ትግል ቀጥሏል፣ 
ረዥሙን ጉዞ ይዘናል፣ 
 ያንገሸገሸው የከፋው፣ 
ኑሮ ያስጠላው፣  
Aይፈራም ታጋይ ለነፍሱ Aንዴ ቆርጦ ነው፡ የሚለው 

 
  “ ....AÑ` ከJ Hxd e{ነw— Óõ� ™ï� vM³x I¾ c&w;`o— ™�Àv| BH# v™TwÑነ�‚ v{ïነv|— 
zeó� ÛHR «Ù mv&ë zeó vነÑcv|� ¹‹a ××¬‚ v^d€« Ñነ« ±+Ò� c&¨±«±# vነv[v| 
Ñ&±+ ™&M™ø zeó� ™emÅU– Àõa� ¹ÊÓ�‚ ™`v•‚� ¨ኔ zIxf— Ûu”� R€ነõ ¾�IJ 
vQJ ¹ÊO[« |ÓJ ¼[OP| ™�Àv| ™Ó”z« ›�Â�Ñ\� àm%�‚T ™x¿{€«� 
›�Â¼ካCÁ ™Å`ÕJ"" ¾F ¹AÑ]~� ¾´{� ™ካEÅ H™�ÄT HBH+T ¹H¨Ö OG‹ ›�Ä|e 
H&ካÅ ¾‚IJ? Ñ&±+ wHï m%Ø` Km% I¾ à^� m�Å ›¹mÖH# ¹™&M™ú�T ¹M³x�T {]¡� 
ÑÅJ ከ�z% H&¼À`Ñ# ¹QõÛ[Û\ ከIk‚� v^¸‚ v&`OcOc#T oH# ¹36 ®O| O^^ |ÓJ 
v™&|¿å¼ {]¡ «eØ Q²‹ ከõ ¼H ነ«"" ¾F v&wJT Å`Ïz% ከÓx HOÅ[e Ó� Ñ� x±# «× 
«[Å ›�ÃHv| ÓJí ነ«"" ...È ዴሞክራሲያ ቅፅ 33ቁ.7  

                     Eንደ ሬት ካልመረረ፣                                              Aብጦ ካልፈነዳ፣ 
Eንደ ሥጋ ካልተመተረ፣                                         በብርድ ካልተበረደ፣ 
Eንደ ሎሚ ካልጎመዘዘ፣                                          ቆስሎ ካላቆሰለ፣ 
Eንደ ካርታ ካልተፐወዘ፣                                         በጥይት ባሩድ ካልሰከረ፣ 
ትግል ምኑን ትግል ሆነ!                                         በስቃይ ካልተፈተነ፣ 
ተምሮ ካላስተማረ፣                                                  ታዲያ! 

       ቁልቁለት ካልወረደ፣                                              ትግሉ ምኑን ትግል ሆነ!!!!! 
       ዳገት ካልወጣ፣ 
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የIኮኖሚ ማEቀብና ሰላማዊ ትግል 
ከሙሰጠፋ ሰIድ 

 
የIኮኖሚ ማEቀብ የሰላማዊ ትግል ዋና Aካል ነው። Aንድ በስልጣን ላይ ያለ ጠንካራና ፈላጭ ቆራጭ 
የሆነ ጸረ ሕዝብ መንግስት ሀይሉን በመሸርሸር፣ ስልጣኑን Eንዲያጣ ታጋይ ሃይሎች ከሚጠቀሙበት 
የስልት Aይነቶች Aንዱ ነው። ማEቀብ ታገይ ሀይሎች ብቻ የሚጠቀሙበት ስልት ሳይሆን፣ በተለይ 
በAሁኑ ግዜ Aሜሪካና የምEራብ Aውሮፓ Aገሮች ፖሊሲያቸውን Aልቀበልም በሚሉ Aገሮች ላይ 
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት Aማካይነት የIኮኖሚ ማEቀባ በማድረግ በርካታ Aገሮቹን ሲያዳክሙና 
ሲያፈራርሱ Eየታዘብን ነው። ለምሳሌ ኩባን፣ Iራንን ፣ ሱዳንን፣ ቤላሩስያን፣ ዚምቧቡዌን፣ በርማን..ወዘተ 
መጥቀስ ይቻላል። 
የIኮኖሚ ማEቀብን በተመለከተ የAልበርት Aነስታይን Iንሰትቲዩት Eንደሚከተለው ይገልጸዋል፣ ‚The 
withdrawal or withholding of economic cooperation in the form of buying, selling, or handling 
of goods or services, often accompanied by efforts to induce others to do likewise. It may be 
practiced on local, regional, national, or international levels.‘ 
ከላይ የተገለጸው Aባባል በግርድፉ Eንደሚከተለው ሊተርጎም ይቻላል፣ “የIኮኖሚ ትብብርን በማቋረጥና 
በማገድ ላይ ሲያተኩር፣ ይኸውም Eርምጃ የEቃዎችንና Aገልግሎቶችን ግዢ Eንዲሁም ሽያጭና 
ስርጨቶችን ያካትታል። Eቀባውም ውጤት የሚያስገኘው፣ ሌሎች ማEቀቡን Eንዲተባባሩ በማድረግና 
Eንቅስቀሴው ሰፋ ብሎ በወረዳ፥ Aውራጃ፥Aገርና Aለም Aቀፍን ደረጃ መካሄድ ሲችል ነው።” 
 
የIኮኖሚን ማEቀብን በስራ ላይ Aውለው ውጤት ያስገነዘቡ በርካታ Aገሮችን መጥቀስ ይቻላል። 
የህንዶች መሪ የነበረው ማህተማ ጋንዲ፣ የህንድ ሕዝብ የቅኝ ገዢዋን የ Eንግሊዝን ምርት ገዝቶ 
Eንዳይጠቀም በማስገንዘብ፣ ሕዝቡ የEንግሊዞቹን ልብሶች Eየገዛ መልበስ Aቁሞ የራሱን ልብስ ሰርቶ 
Eንዲለብስ በማስተማር፣ የEንግሊዞችን የትምሀርት ተቋሞችና ፍረድ ቤቶች Eንዳይጠቀም በመቀስቀስ፣ 
በተለያዩ የሰራ መስኮች ተቀጥረው Eንግሊዞችን የሚያገለግሉ ሕንዶች በEንግሊዞች ላይ Eንዲያምጹ 
በማነሳሳት፣ የEንግሊዝን መርዘኛ ቅኝ ገዢዎችን ድባቅ በመምታት ከህንድ ሊያባርሯቸው ችለዋል። 
የደቡብ Aፍሪካ ሕዝቦችም ከዘረኛ ነጮች ድርጅቶችና ሱቆች Eቃ ባለመግዛትና መሳሪያ Aንስተው በፅናት 
በመታገል፣ ነፃነታቸውን ለመቀዳጀትና የAገራቸው ባለቤት ለመሆን በቅተዋል። 
ወደ ኋላ ሄደን የኃይለ ሥለሴን Eና የደርግን ዘመን ብናስታውስ በ Iትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ዚታዎች፣ 
የጭነት መኪናዎች፣ ቦቴዎች፣ ገራዦች፣ በርካታ ሆቴሎችና ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ የንግድ ድርጅቶች 
ሻቢያና ወያኔ በግለሰቦች ሽፋን የሚያካሄዷቸው የግል ንብረቶቻቸው ነበሩ። ታዲያ በIትዮጵያ ሕዝብ 
ላይ Eየነገዱ፤ Iትዮጵያን መልሰው ሲወጉ፤ የስለላው ድርጅት ጉዳዩን ተከታትሎ ለመንግስት 
በማስታወቅ፣ በAገሪቱ ላይ የተከፈተው የIኮኖሚ ጦርነት Eንዲቀጭ ማደረግ ሲገባው ያ ሳይሆን ቀርቶ፣ 
በIትዮጵያ ኪሳራ ሻቢያና ወያኔ ድልን ተቀዳጅተው፣ ያሻቸውን Aድራጊና ፈጣሪ ለመሆን በቅተዋል። 
ያለፉት ሁለት መንግስታት የIትዮጵያ ሕዝብ የጣለባቸውን ሃላፊነት ባለመወጣታቸው ምክንያት Aገራችን 
በወያኔና ሻቢያ Eጅ ወድቃ፣ የዘር መድልዎ፣ የጎሳ ፖለቲካና የAገር ብተና ቤተ ሙከራ ለመሆን 
በቅታለች። በAጭሩ ለሻቢያ ነጻነትና ለወያኔ ወደ ስልጣን መምጣት፣ ከፍተኛ የIኮኖሚ ድጋፍ ስናበረክት 
የነበረው በዚህም ሆነ በዚያ Eኛ Iትዮጵያውያን ራሳችን ነን። ለነሱ የነጻነት ትግል የኛ AስተዋጽO 
ከፍተኛውን ቦታ የያዘ Eንደነበር መዘንጋት የለበትም። የፈጸሙብንን ደባና ተንኮል ለመረዳት 
ባለመቻላችን ይመስለኛል ሻቢያና ወያኔ የመሀል Aገሩን ሰው “ሀድጊ” ብለው የሚጠሩት። ሃዲጊነታችን 
ደግሞ ከትናንት ስህተታችን ተምረን፣ በትናንትና ቢያበቃ ጥሩ ነበር፣ ግን ትናንትን Aልፎ ዛሬም በከፋ 
መልኩ Eየቀጠለ ያለ Eርግማን ነው። 
 
ወያኔ ዛሬ የሀገሪቱን Iኮኖሚ ሁሉ ማለት ከቆጮ የችርቻሮ ንግድና የነፍስ ይማር ውራጅ ልብስ ሽያጭ 
Aንስቶ Eስከ Iትዮጵያ Aየር መንገድ ያለው ንግድ ሁሉ በወያኔ ቁጥጥሩ ስር ነው። ትራንስፖርት፣ 
ሆስፒታሎች፣ ባንኮች፣ Iንሹራንሶች፣ ቴሎኮሙኒኬሽን፣ መብራት ሃይል፣ የግል ትምህርት ቤቶችና 
ኮሌጆች፣ የከተማ ቦታና የገጠር መሬት ሁሉ ወያኔ Eንዳሻው የሚያዝባቸው የግል ንብረቶቹ ናቸው።  
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የተነገረው የዛሬ 112 ዓመት  
የAድዋ ድል ሕያውነት፣ 
ክብርን ሰጥተው፣  
ክብር ላጎናፀፉን Eሰኪ Eንዘክራቸው። 
Aንስተን ታሪካቸውን 

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

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

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

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

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

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

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

      

“… Aሁንም Aገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት EግዚAብሔር የወሰነልንን 
ባሕር Aልፎ መጥቷል... በEግዚAብሔር ረዳትነት Aገሬን Aሳልፌ Aልሰጠውም። 
...ያገሬ ሰው...ጉልበት ያለህ በጉልበትህ Eርዳኝ።ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ 
ለሃይማኖትህ ስትል በፀሎት Eርዳኝ።...”  
 
     Iትዮጵያውያን Aርበኞች በAዝማቻቸው በንጉሠ ነገሥት Aፄ ምኒልክ Aማካይነት ሕያው ታሪክ ያስመዘገቡበት 
ዓድዋ። የIትዮጵያዊያን ድል ነበረ፣ ነውም። ምኒሊክ Aድዋና Iትዮጵያ በጥቁር ሕዝብ Aፍ በኩራት የሚጠቀሱ 
የነፃነትና የAርበኝነት ተጋድሎ ዋቢ ሁነው የተገኙት። 
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ይሄ ሁሉ ከIትዮጵያ የዘረፉት ገንዘብ Aልበቃ ብሎAቸው፣ ወደ ባህር ማዶ ( Diaspora ) ዘልቀው ጤፉን፣ 
በርበሬውን፣ ቅቤውን፣ ሽሮውን፣ Aረቄውን፣ ቪኖውን፣ ቢራውን ..ወዘተ ሃድጊዎች Eያለ በሚያንቋሸሹን 
ወገኖች ላይ በሰፊው በመቸርቸር ፣ የሀብታቸውና የብልፅገናቸው ምንጭ Aድርገውናል። ይሀ ሁሉ 
Aሻጥርና ደባ በEኛ በIትዮጵያውያን ላይ ሲፈጸምብን፤ ጉዳቱ ትንሽ Eንኳን ሊሰማን ያልቻለ የቁም 
ሙታኖች ሆነናል። 
በርካታ በውጭ የምንኖር Iትዮጵያውያን ተንደላቀንና ቀላል የሆኑ የAEምሮ ስራዎችን ሰርተን የምንኖር 
Aይደለንም። የጀርባ Aከርካሪዎችን የሚሰባብሩና ወገብ የሚያጎብጡ ስራዎችን ሰርተን ያገኘንውን 
ገንዘባችንን የIትዮጵያን ሕዝብ ለሚጨፈጭፍ፣ ለሚያስር፣ ለሚያስድድ፣ በረሃብ ለሚፈጅ፣ በበሽታ 
ለሚያሰቃይና ግዛታችንን ለባEድ Aገሮች ለሚሰጥ ወንጀለኛ መንግስት በገጸ በረከትነት የምንሰጠው በምን 
ሂሳብ ነው? Aገራችንን ከማጥፋትና Iትዮጵያን ከማዋረድ በስተቀር ምን የሰሩልን ውለታ ኖሮ ያውቃል? 
ይሉኝታችንና ትEግስታችን ወሰን የለሽ ሆኗል፣ የሚፈጸምብን ግፍና በደል ፍጹም Aልሰማም ብሎናል፣ 
የወያኔ ባርነት Eንደ ማር ጥሞናል። በረሃብ፣ በድህነት፣ በስራ Aጥነት፣ በተለያዩ በሽታዎች ለሚያልቀው 
ሕዝባችን ከማዘን ይልቅ ለወያኔ ማሰብና መጨነቅ ይቀናናል.. ግዜ Eንስጣቸው፣ የዴሞክራሲ ግንባታ ቀስ 
በቀስ ነው፣ ረሃብ÷ በሽታ÷ 
ድህነትና ስራ Aጥነት ጥንትም የነበረ Eንጂ ዛሬ ወያኔ ያመጣብን ጣጣ Aይደለም የሚሉት Aባባሎች 
ጆሮAችንን ያሰለቹን ናቸው። ወያኔ የAዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን ጨፈጨፈ፣ የሁለተኛ ደረጃ 
ተማሪዎችን ገደለ፣ የAማራን ሕዝብ በየቦታው ጨረሰ፣ የጋምቤላን ሕዝብ ፈጀ፣ የሲዳማን ሕዝብ ረሸነ፣ 
ክርስቲያኖችን Aረደ..ወዘተ ብለን Eንጮሀለን፣ በሌላ Aንጻር ግን ወያኔ ወገኖቻችንን የሚፈጀው Eኛ ጠዋት 
ማታ ከኪሳችን Eያወጣን በምንሰጠው Aንጡራ ገንዘባችን መሆኑን ብዙዎቻችን መገንዘብ የተሳነን ነን። 
ከIትዮጵያ ውጪ በመላው ዓለም የሚኖሩ በዝቅተኛ ግምት ወደ Aንድ ሚሊዮን የሚሆኑ Iትዮጵያውያን 
Eንዳሉ ይገመታል። Eነዚህ Iትዮጵያውያን ለዘመዶቻቸው የሚልኩት ገንዘብ፣ በIትዮጵያ Aየር መንገድ 
ለመጓጓዝ የሚከፍሉት ገንዘብ፣ Eንደ ጤፍ፣ በርበሬ፣ ሽሮ፣ ቅመማ ቅመሞችና ሌሎች ምርቶችን መግዣ 
የሚያወጡት ገንዘብ በAጠቃላይ ሲሰላ ወደ ሁለት ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል። የወያኔ የAመት በጀቱ 
ከAንድ ቢሊዮን ዶላር ያነሰ ነው። Eንግዲህ Aገሩን የምናስተዳድረው በዚህ በባህር ማዶ የምንኖር 
Iትዮጵያውያኖች መሆናችን ሊታወቅ ይገባል። ለወያኔ የጦር መሳሪያ Eየገዛን ወታደሩን 
የምናስታጥቅለትና የነገ የIትዮጵያ ተስፋ የሆኑትን ወጣት ተማሪዎች ግምባር ግምባራቸውን በAጋዚ ጦር 
Eየተመቱ Eንዲገደሉ የምናደርገው Eኛው በባህር ማዶ የምንኖር Iትዮጵያውያን ነን። ነገ ወያኔ 
በIትዮጵያ ሕዝብ ላይ ለፈጸመው ከፍተኛ ወንጀል፣ ለፍርድ ሲቀርብ፣ Eኛም በተዘዋዋሪ መንገድ ድጋፍ 
በመስጠት፣ የምንጠየቅበት ሁኔታ ስላለ፣ ከወዲሁ ስህተታችንን ተረድተን ድጋፋችንን መቆም ብልህነት 
ነው። ከዚህ በተጨማሪ Eነመለሰ ከIትዮጵያ ሕዝብ Eየዘረፉ በውጭ ባንኮች ከሚያስቀምጡት ገንዘብ 
ውስጥ የኛ የባህር ማዶ Iትዮጵያውያን ድርሻ መኖሩ ሊዘነጋ Aይገባም። 
 
ሌላው ጉዳይ በAገሪቱ ውስጥ ላለው የኑሮ መወደድ፣ Aንድ ኩንታል ጤፍ Eስከ 1500 ብር የመሸጥ ሁኔታ 
ሲታሰብ፣ የኑሮ ውድነቱ በAንድ ግዜ Eንደ ሮኬት ተተኮሶ ያሻቀበበት ምክንያት የጤፍና የቅባት Eህሎች 
በገፍ ወደ ውጭ በመላካቸው ነው። ማEቀቡ ውጤታማ ከሆነ፣ ጤፉና የቅባቱ Eህል በAገር ቤት ሰለሚቀር፣ 
ዋጋው ቀንሶ ሕዝባችን በተመጣጣኝ ዋጋ ገዝቶ የመብላት Eድል Eንደሚያጋጥመው ግልፅ ነው። 
ልብ ገዝተን የወያኔ Aራጋቢ መሆናችንን Aቁመን፤ የወያኔን ሸቀጣ ሸቀጦች Aንገዛም ብለን ወጊድ ካልን፣ 
በIትዮጵያ Aየር መንገድ መጓጓዛችንን ካቆምን፣ ገንዘብ በወያኔዎች በኩል መላካችንን ትተን፣ Eንደ “ 
Western Union” በመሳሰሉ ባንኮች ከተጠቀምንና ሌሎች Aማራጮችን ካፈላለግን፣ በAጠቃላይ በተለያዩ 
Aገሮች ያሉ የወያኔ የንግድ ድርጅቶችን Aገልግሎት Eምቢ ካልን፣ በEርግጥ የወያኔን የገንዘብ መተላለፊያ 
ቧንቧ ለAንዴና ለመጨረሻ ግዜ ለመዝጋት ቻልን ማለት ነው። ይህ Eርምጃ ደግሞ የወያኔን ሞራል 
ይገድላል፣ ኪሱን ባዶ ያደርገዋል፣ Eንደ ኤቨረስት ተራራ ያበጠውን Eብሪቱን ያስተነፍሳል። በIትዮጵያ 
ሕዝብ ዘንድ ደግሞ ከፍተኛ የሞራል ድልን ያስገኛል፣ የወገን Aለኝታኛነትን ስሜት ይቀሰቅሳል። 
 
በዚህ በማEቀብ ጉዳይ ብዙዎቻችን ግንዘቤ Eንዲኖረን Aመርቂ ስራ Eየሰሩ ያሉት ዓለም Aቀፍ 
የIትዮጵያ ሴቶች ማህበር Eጅግ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል።  
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በወያኔ ላይ መደረግ የሚገባው ማEቀብ የሚከተሉትን የንግድ ዘርፎች ያጠቃልላል። Eነሱም፡- 
 

• Eንጀራ፤ 
• ድርቆሽ፣ 
• ቆሎና ጥራጥሬዎች፣ 
• በርበሬና ሹሮ፣ 
• ቅቤ 
• ቡናና ጀበናዎች፣ 
• ጫት 
• Eጣንና ሰንደል፣ 
• ቅመማ ቅመሞች፣ 
• ቪኖ፣ Aረቄና ቢራ፣ 
• የAምቦ ውሃ፣ 
• የIትዮጵያ የባህል ልብሶች፣ 
• ልዩ ልዩ ባህላዊ ቅርጻ ቅርጾችና ስEሎች፣ 
• በሴዴ የተዘጋጁ ሙዚቃዎችና የዲቪዲ ፊልሞች፣ 
• መጽሀፍቶችና መፅሄቶች፣ 
• ወደ Iትዮጵያና ሎሎች Aገሮች ለመነጋገር የሚያስችሉ የቴሎፎን ካርዶች፣ 
• ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች ፣ 
• የAበባ መላክ ንግድ፣ 
• የIንሹራንሰ ድርጅቶች፣ 
• የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች፣ 
• የሀዋላ የገንዘብ መላኪያ…ወዘተ፤ 
• የIትዮጵያ Aየር መንገድ …ወዘተ ናቸው። 

 
ከፍ ብለን የጠቀስናቸውን ምርቶችና ቁሳቁሶቸ መግዛት ብናቆም ጉዳት Aይደርስብንም ወይ የሚል ጥያቄ 
ሊነሳ ይችላል። ሆኖም ለተዘረዘሩት ሁሉ Aማራጮች ስላላቸው የሚደርስብን ጉዳት Aይኖርም። ጤፍ 
ባንበላ ከስንዴ ዱቄት፣ ማሽላና ዘንጋዳ የተቀላቀለ ክልስ Eንጀራ ጋግረን መብላት Eንችላለን። በርበሬና 
ቅመማ ቅመሞችን ከህንድ፣ ፓኪስታንና ህንዶች ሱቅ ገዝተን Eንደ Iትዮጵያ Aይነት በርበሬ ማዘጋጀት 
Eንችላለን።በIትዮጵያ Aየር መንገድ ባንጓጓዝ፤ በተመጣጣኝና ባነሰ ዋጋ በሌሎች Aየር መንገድ 
Aይሮፕላኖች የመብረር ምርጫና Eድል Aለን። 
ከሁሉም በላይ በAገር ቤት በሚኖረው ሕዝባችን ላይ ወያኔ የሚፈጸምበት ግፍና መከራ፣ Eንግልትና 
ውርደት ተሰምቶን፣ ዛሬ ካለበት የሲOል ህይወት Eንዲላቀቅ፣ ከጎኑ ልንቆምለት ይገባል። ከIትዮጵያ 
ሕዝብ ጎን ለመቆማችንን Aንዱና ትንሹ ማረጋገጫ በIኮኖሚ ማEቀቡ ንቁ ተሳትፎ Aድርገን የውጤት 
ባለቤት ስንሆን ነው። 
 
ማEቀቡ ዛሬ ተጀምሮ ነገ የሚያቆም ጉዳይ ሳይሆን፣ ወያኔ በስልጣን ላይ Eስካለ ድረስ፣ በፅናት መቀጠል 
ያለበት Aገራዊ ዘመቻ ነው። ስለዚህ ቀበቶAችንን ጠበቅ Aድርገን፣ ማEቀቡን ተግባራዊ ለማድረግ፣ 
Eያንዳንዳችን በያለንበት ግዴታችንን Eንወጣ። 
 
 
በፅናት የሚታገል ሕዝብ ያሸንፋል!!! 

 
 
 
 

በቁሜም  ተራብኩኝ  ....ረሃቡም ተጫነኝ፣ 
ብገላበጥ Eንኳን .....ረቡም Aልተወኝ። 
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               የተበላ Aደራ 
 

ሐያላንና ስልጡናን Eየተባሉ የሚጠሩትን የዓለማችን Aገሮች ይህን የከበረ መጠሪያ የተፀውO 
ስማቸው ከማድረጋቸው ከብዙ Aመታት በፊት የዛሬ Aያድርገውና ሐያለንና ስልጡናን ሲጠሩ ሀገራችን 
Iትዮጵያ ቀዳሚ የሌላት በተለይ ከAፍሪካ Aህጉር ብቸኛዋ Aገር ነበረች። 

ያ ጊዜ የቱ ጊዜ ነበር ብሎ መጠየቁ ተገቢ ነው።መልሱን ለማግኘት ግን “ነበር” Eየተባለ 
የተፃፈበትንና የተነገረበትን ጊዜ ማስላቱ መፍትሔውን ባያመጣም መልሱን Aይነፍገንም። በAክሱም 
ስልጣኔ በዛጉየ ስርወ መንግስት ዘመን የነበሩ Aባቶቻችን Aያቶቻችን ቅድመ Aያቶቻችን.. ሐገራችንን 
በሁሉም መልክ ስመጥር ሆና ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ ከነበራቸው ፅኑ ፍላጎት የመነጨ ባህል 
Aድርገው ይዘውት የነበረው የስራና የAገር ወዳድነት ስሜት   በAንድነትና በተባበረ ክንድ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
Eድገት Eያሳየ የመጣው የIትዮጵያ ምጣኔ ሐብታዊና ስነ ጥበባዊ ስልጣኔ ያስፈራቸው የውጭ ሐይሎች 
ከነበራቸው የተስፋፊነት ፍላጎት በደማቁ Eየታየ የነበረው ስልጣኔና Eድገት ጎልቶ Eንዳይወጣ 
ማድረጋቸው ከሊቅ Eስከ ደቂቅ ያሉ ሁሉ የሚስማሙበት የሐቅ Aውራ ነው። 

ከሰው ሠራሽ የስልጣኔ Eድገት በላይ ተፈጥሮ የቸራት ሐብት ሁሉ በስራ ላይ ከዋለ የIትዮጵያ 
የEድገት ደረጃ የማይደረስባት ርቀት ሆኖ ህዝቦቿ ቀሪ ዓለምን የኋሊት Aቆልቁለው ማየታቸው Aይቀሬ 
መሆኑን የተረዱ የጎረቤት Aገሮቻችንም ጭምር የምንጠፋበትን ቀን ሲቆጥሩልን ከመኖራቸው በላይ ቀላል 
የማይባሉትም በቆፈሩልን ጉድጓድ ጊዜ ጠብቀው ሊገፈትሩን ሞክረዋል። ለAብነት ያህልም በAጋምም 
ይሁን በቀጋ የማንገናኛት ግብፅ የAባይን ወንዝ ከምንጩ ለመቆጣጠር ካላት ፅኑ ፍላጎት የተነሳ በግልፅም 
በስውር የተቻላትን ሁሉ ስታደርግ ብትቆይም በAገሩና በሚስቱ ቧልት(ቀልድ) የማያውቀው ህዝብ 
Iትዮጵያን የመጣበትን Eግር ሰብሮ Eንደ Eባብ በልቡ Eየተሳበ Aገሩ Eንዲገባ Aድርገዋል። 

በሱዳንና በሱማሌ የሚሰነዘሩብንም ተመሳሳይ የማጥፋት Eርምጃ ከዚህ ተነጥሎ የሚታይ Aይደለም። 
በተለይ ሱዳን በጋምቤላና ጎንደር Aካባቢ የምታሳየው ትንኮሳ ዛሬ የተጀመረ ባይሆንም Eንደዚህ Aይን 
Aውጥቶ ሲመጣ ከAፄ ዮሐንስ መሰዋት በኋላ ይህ የመጀመሪያው ነው ማለት ይቻላል። 

የጣሊያንና የEንግሊዝ የቅኝ ግዛት መሬት የነበሩት ግዛቶች ዛሬ ሶማሊያ ተብለው ብቅ ሲሉም ውዳቂ 
Eንደሸተተው Aሞራ Oጋዴን ላይ በማንዣበቡ መሬቱ የIትዮጵያ ነውና Iትዮጵያዊ ሁሉ በነቂስ ወጥቶ 
ድንበሩን Aስከበሯል። 

Eንግዲህ ከዚህ በላይ የዳሰስናቸው ታሪኮች ሁሉ በጦርነት ተጀምረው በጦርነት የተደመደሙና 
በAያት ቅድመ Aያቶቻችን ደም የተከበረች በAጥንታቸው የታጠረች የታፈረች Iትዮጵያን ነው 
የተረከብነው።  

ይሁን Eንጅ በAንዳንድ ሶማሌውያንና ሱዳናዊያን ዘንድ በጦርነት ያጣናትን Iትዮጵያን በሠላም 
Aገኘናት ሲሉ ይደመጣል። ለምን ይሆን? ብሎ ራሱን ለጠየቀ ከሐቅ ምንም ከህሊና ጓዳ የተቀዳውን 
Eውነት ማወቅ Aይሳነውም። ዶሮ ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት ነበር ተረቱ ዛሬ ደግሞ “መለስን 
ሲያታልሉት ዲሞክራት Aሉት” በሚለው ተተክቶ ችግሮች በውይይት ብቻ መፍታት በሚል ፈሊጥ 
የAገርን ዳር ድንበርና የሕዝብን ሐብት የሆነውን መሬት Eየሸነሸኑ ለባEዳን ማስረከብ የዲሞክራትነት 
ወይም በውይይት የሚያምን መንግስት መግለጫ Aድርጎ መቀበልም የዋህነት ነው። ድንቄም ውይይት፣ 
ዲሞክራት.... 

የEብሪተኛው መለስ ቡድን ከፋፍሎ የመግዛት ህልሙ በህዝብ የነቃ ተሳትፎ ተተክቶ የAንድነትን 
ሐያልና ጥቅም በተግባር ለማዋል የሰጠውን ድምፅ ወያኔ/IሕAዴግ በጉልበት ለውጦ ለመግዛት የወሰደው 
Eርምጃ የትጥቅ ትግሉንና ሰላማዊ ትግሉን በየAቅጣጫው ስላቀጣጠለበት በትጥቅ ትግል የሚፋለሙ Aገር 
ወዳድ የሕዝብ ልጆችን በጎረቤት ሀገር መጠጊያ ለማሳጣት ሆን ብሎ ለሱዳን የሰጠውን መሬት ትግሉን 
ማጥፋት ሳይሆን ጭራሽ በተቀጣጠለው ትግል Eሳት ላይ ቤንዚን ማርከፍከፍ መሆኑን ሊረዳ ይገባል። 

ዲሞክራትነት ለባEዳን ማዳላትና ሕዝብን በርሀብ በመቅጣት፣ በጭቆና ማማቀቅ ከሆነ የውሸት ዲሞክራሲ 
መጫኛ  Aይጠልፈንም። ከAባቶቻችን የተረከብናትን Aገራችን Iትዮጵያ ለተተኪው Aዲስ ትውልድ 
 “የተከበረችና ያልተሸራረፈች” Iትዮጵያን የማስረከበብ ግዴታችንን በAግባቡ መወጣት Eንጂ ክብር 
ሕይወታችን ከፍለን የታፈረች Iትዮጵያን ለዘላለም Eንድትኖር ማድረግ Aለብን። 

 
ሳሙኤል Aስመላሽ (ሪትበርገ) 
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ወያኔ Aገር የማፍረስ Aባዜው 
 

Eንደሚታወቀው Iትዮጵያ ሀገራችን የብዙ ብሔርብሔረሠቦች ሀገር ናት።ይህ የብሔረሠብ ስብጥር Aሁን 
የመጣ ሳይሆን ለዘመናት በመከባበርና በመፈቃቀድ Aብሮ የቆየ ነው።ይህንንም መነሻ በማድረግ ብዙ የታሪክ 
ፀሐፊዎች Iትዮጵያን   የብሔረሰቦች ሙዝየም በማለት ይጠሯታል።ይህ የብሔርብሔረሰቦች ስብጥርም ለሀገሪቱ 
ውበት ሆኖባት ቆይቶ ነበር። 

ይሁን Eንጂ የዛሬ 17 ዓመት Aካባቢ ወያኔ የስልጣን Eርካቡን ሲቆናጠጥ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲውን ተግባራዊ 
ለማድረግ ይመቸው ዘንድ ሀገሪቱን በብሔርና በጎሳ በመከፋፈል ለዘመናት በመከባበርና በመፈቃቀድ Aብሮ የቆውን 
የIትዮጵያ ህዝብ የጎሪጥ Eንዲተያይና ከዚህም Aልፎ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ግጭት Eየተፈጠረ 
ለብዙ ወገኖች ሞተና Aካል ማጉደል Eንዲሁም ንብረት ውድመትና ስደት ምክንያት ሆኗል። 

የወያኔ ዋነኛ ዓላማ Iትዮጵያን ማፈራረስ ሲሆን Aርቅቄዋለሁ በሚለው ህገ መንግስት Aንቀፅ 39 ላይም 
የብሔር ብሔረሰቦች መብት Eስከ መገንጠል የሚል Aረፍተ ነገር በማስቀመጥ ለAንድነቱ ቀናI የሆነውን 
የIትዮጵያ ህዝብ ላይ Aገር የማፍረስ ተልEኮውን ተግባራዊ Eያደረገ ይገኛል። 

በቅርቡ Eንኳ ከ 1600ኪ.ሜ. በላይ የሆነውን የሀገሪቱን ለም መሬት የAካባቢውን ነዋሪ በማፈናቀል ለጎረቤት 
ሀገር በገፀ-በረከትነት Aቅርቧል። ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ በAሁኑ ሠዓትም የተለያዩ ብሔርብሄረሰቦች የነፃነት 
ወይንም የመገንጠል ጥያቄ Eያነሱ ከወያኔ ጋር በሚደርጉት ትግል ሀገሪቱ ከመቼውም ግዜ የበለጠ የፖለቲካና 
የIኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ትገኛለች። 

ሌላው ደግሞ ወያኔ ያልሰራውን ሰርቻለሁ ያላደረገውን AድርጌAለሁ በማለት የIትዮጵያን ህዝብ ሲያደናግር 
ቆይቷል። ለምሳሌ በሀገሪቱ ላለፉት 5 ተከታታይ ዓመታት የታየ የ Iኮኖሚ Eድገት Eንዳለ ራሱ 
በሚያስተዳድራቸው ሚዲያዎች ሲለፍፍ የቆየ ቢሆንም በAሁኑ ሠዓት በAንድ የበልግ ዝናብ Eጥረት ምክንያት ብቻ 
በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝባችን ለረሀብ ተጋልጦ ይገኛል። ታዲያ ይህ ከሆነ ለተከታታይ ዓመት ታየ የተባለው 
የIኮኖሚ Eድገት ይህንን ችግር Eንዴት መሸከም Aቃተው? ምክንያቱም ቀድሞም የሌለ ነገር ሲባል ስለነበረ ነው። 

ወያኔ ውስጣዊ የሀገሪቱን ችግር በማዳፈን ነገሩን ሊያድበሰብስ ቢሞክርም ነገሮች ገሀድ Eየወጡ የወያኔን ስውር 
ማንነት Eየተጋጠ ይገኛል። በመሆኑም ይህንን የIትዮጵያ ህዝብ የAንድነትና የEድገት ጠላት የሆነውን ወያኔን 
ገርስሶ ለመጣል የሁላችንም ሀገር ወዳድ Iትዮጵያዊያን ድርሻ ሊሆን ይገባል።    

 
ሳምሶን ሙሉጌታ ተፈሪ 
 

Aንድነታችን በትግላችን ይድናል! 
 

ለ17 ዓመታቶች Iትዮጵያን  ይገዛ የነበረው ደርግ ካነሳሱ ለህዝብ የቆመና መላውን ጭቁን ህብረተሰብ ያካተተ 
ስርዓታዊ መንግስት ባለመሆኑ ህዝቦችን ለረሐብና፣ ለድህነት ዳርጎ Aገሪቷንም ለ17 Aመታት Aዘቅት Aውርዶት 
መጨረሻም ውድቀቷን፣ ድቀቷን ከሚፈልጉና ለመበታተን ከሚሹ ባላዎች የተሳሰረውና የተማመነው ወያኔ ቁጢጥ ብሎ 
ይኸው በተራው Eርሱም ዳግመኛ ከቀድሞው በከፋ መልኩ Aገራችንና ህዝብን ከፋፍሎ Eንዳትነሳ Aድረጎ ሊጥላት 
ተነስቷልና ። ይሁን Eንጅ Aላማና Eቅዱ የመገነጣጠል፣ የመበታተን ህልሙ በEኛ Aንድነት በEኛ ትግል ካሰበው 
ከAለመው ሳይደርስለት ቀርቷል። 

ይህ ፀረ- ሰላም ወያኔ በዙፋኑ ቁጢጥ ካለበት ጀምሮ የIትዮጵያንና Iትዮጵያዊ ያንን Aንድነት ህብረት ለመበታተን 
ከቃላት ዘመቻ Aንስቶ ባደባባይ በጥይት የህዝቦችን መብት በመድፈር ሲያሻው በጥይት ሲሻውም በጡንቻ በመጠቀም 
ብዙዎቹን ለህልፈት Aብቅቷል Aስርተ ሽዎችን ባልታወቁ መጋዝኖቹ Eና Eስር ቤት በመከራና በስቃይ ይማቅቃል። 

ሲጀመር የIትዮጵያ ህዝብ መለያው የሆነውን ሰላም ወዳድነት፣ Aንድነት ፣ ህብረት ነው። ይህ ብሂሉ ነው። ይህ 
መግለጫው ነው። ይህን ባህሉንና መግለጫውን ሊያሳጡት የተነሱት IህAዴጎች ሲያውቁት ነቀነቁት። 

የEኛን Aንድነትና ሕብረት፣ ጠላትና የጠላት ባንዳ ያውቀዋል።ዛሬም ወያኔ ይህንን ጠንካራና ፈርጣማ የAንድነት 
ህብረት ክንድ ቀምሶ ላይነሳ ያሸልባል።  

ይህም በAንድነት በሚያምኑ ወገኖች ከባድትግልና መስዋEትነት ህያው ይሆናል። Eኛም ትግላችን Eስከ ጠላታችን 
ውድቀት ይሆናል ። Eጅ ለEጅ ተያይዘን Aባቶቻችን በደም፣ በAጥንት ገብተው የጠበቋትን Aንዲት Iትዮጵያን ጠብቀን 
ለተተኪው ትውልድ Eናስረክባለን። ፅናታችን - ለነፃነታችን፣ ትግላችን - ለድላችን Aንድ ሕዝብ፣ Aንድ ሀገር፣ Aንድ 
Iትዮጵያ ዛሬም ለዘላለም። 

 
ከድር Aበጋዝ(ፉልዳ)   
 
 

 



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

 ከቤልጅግ Aሊ 
ካለፈው የቀጠለ (Aደራ ቅጽ2 ቁ.2) 

የመጨረሻው ሰይጣን 
ክፍል Aራት 

 
•  Eንደምን ከረሙ Eማማ ? 
• Eንደምን ከርመኻል ልጄ? 
• Eንደው ጠፋሁ Aደል ? 
• ምን ይደርግ ብለህ የAገሩ ጠባይ Aደል ።  
• ልጅህስ ፣ ባለቤትህስ Eንዴት ናቸው? 
• ደህና ናቸው ። Eኛ ጋ መጥተው ትንሽ ቀን Eንዲቀመጡ ጠይቅልን ብለውኛል። Eስቲን Eሷን      

Eጠይቃታለው ከፈቀደች Aብረን Eንሄዳለን። ልጄን ባለፈው ምን Eንደነገሩዋት Aላወቅሁም Eንደው   ስለኔ 
የልጅነት ታሪክ ለማወቅ Eንቅልፍ Aጥታለች።በጣም ነው መጠየቅ የጀመረችው ።  

• ብዙም Aላወራኋትም Eንደው ትንሽ ስለAያትዋ ፣ ትንሽም ስለናንተም ነገርኋት። ልጄ ለመሆኑ ስለዚያ  
ዘመን ትነግራታለህ? 

• ብዙም ነግሬAት Aላውቅም ። 
• Eሄማ ደግ Aደለም!!!!  
 

 „ታዲያ ወጣቱ ከምን ይማር ብላችሁ ? Aለበዚያማ ይህ Aርቲ ቡርቲው የሚያወራውን Eየሰማ የተሳሳተ 
Aመለካከት ይዞ ነው የሚቀጠጥላችሁ። ታሪካችሁ Eኮ ልትኮሩበት የሚገባ ነው ታላቅ ገድላችሁ ነው ። 
ድሎቻችሁ ተደብቀው ስላሉ Aውጥታችሁ ማሳየትም Aለባችሁ። ለምሳሌ መደራጀትን ያስተማራችሁ Eኮ 
Eናንተ ናችሁ ። ከEናንተ በፊት ባርቲ Aናውቅ፤IAባ Aደል የመጀመርያው ቀዳሚው ። ዴሞክራሲ Aለገደብ 
የEናንተ ግኝት Aደለም ብለህ ነው።ይኸው Aለም ተመልሶ ሲጮህ የምንሰማው ዴሞከራሲ የሚለው ያኔ ከናንተ 
ነው ለመጀመርያ ጊዜ የሰማነው። ቆራጥነትስ ፣ለAላማ መሞትስ፣ የሰው ችግር መረዳትስ ፣ ስነስርዓትስ ልጄ። 
ያ ሁሉ ስው በሚስጥር ማደራጀት መቻል ፣ ስንቱን ልንገርህ “ 

 
  Aንተ ጋ ስመጣ ደግሞ ብዙውን Eኔው Eነግራታለሁ ። በልጅትዋ ላይ የAያትዋ ጠባይ Eንዳለባት Aውቄዋለሁ 
። Eንደመጣች ምን Eንዳለችኝ ታውቃለህ ?“Eዚህ ተቀምጠሽ ነው የዋልሽው ነይ Eስቲ ትንሽ ወክ Aድርገን 
Eንምጣ “ ብላ ይዛኝ ወጣች ። የAባትዋ ተጋብቶባት የሰውን ችግር ማወቅ ብዬ Aሰብኩ ።ተቀምጬ ውዬ Eግሬ 
ተሳስሮ ነበር። 

 
•  ታስታውስ Eንደሆን Aላውቅም ። Aንድ ወደ ዝሆን Aምስት የሚኖር መልካም ድምፅ የነበረው ልጅ?  
• ዞን Aምስት ማለትዎ ነው ? 
• Aዎ ። 
 

 ቀበሌውን በዝሆን ከፍለውት Aልነበር። ታዲያ Eርሱ በጣም መልካም ድምፅ ነበረውና IAባን መዝሙር 
ሲዘምር ልጆች ተስብስበው  መስማት ይወዱ  ነበር። Eኛም ታዲያ Aንዳንዴ ግዜ ሲገኝ ጆሮAቸችንን 
መጣላችን መችም Aልቀረም ነበር። ያኔ ታዳጊ ወጣት ነኝ ሲል ኩራቱ!!!! ።ታዲያ Aንድ ቀን ከቀይ ሽብር 
በኋላ ቀበሌ ኪነት ሆኖ ተመርጦ ሲሰራ Aገኘውና። 

 
• Aንተ ደግሞ Eዚህ ምን ታደርጋለህ? ብለው የመለሰልኝና ፊቱ ምን ግዜየም ከፊቴ Aይጠፋም።     ምን 

Eንዳለኝ ታውቃለህ ?  
• „የAቆሸሽከውን የAብዮቱን ሸማ Eጠብ ተብዬ Eሱን ለማንፃት Eየታገልኩ ነኝ“ Aለኝ። ታዲያ  ይሳካልኻል 

ወይ ?ብለው። 
• „Eሱ Eንኳ በደም ተጨማልቆ ምኑን ይፀዳል ብለው Eኔስ በAጥበው Eነርሱ ወዲውኑ ያቆሽሹት የለም“Aለኝ።  
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• ታዲያ የAንተ ልፋት ለምኑ ነው? ብለው። 
• „የድጋፍ ወረቀት Eንዳይከለክሉኝ ብዬ ነው Eንጂ Eማማ“። 
• የድጋፍ ወረቀት ለምን  ያስፈልግሃል ?ብዬ ጠየቅሁት። 
• Eንደው ወደፊት ውጭ ሄጄ መማር Eድል ካገኘሁ ብዬ ።ብሎ መለሰልኝ። 
• ታገኛለህ ታዲያ ?ብለው። 
• Eየሳቀ  „Aዎ ከEነርሱ መጨረሻ ተመዝግቢያለሁ“ ብሎ ካድሬውን ጠቆመኝ። 
• Eኔ Eንዳላወቅሁ ሆንኩና Eነርሱ Eነማናቸው ? Aልኩት  
• Eማማ ይህንን Aጥተውት ነው። Eንደው ከኔ ይውጣ ብለው ነው Eንጂ። „Eኛ ቀን ያጠብነውን ማታ  ማታ 

የሚያቆሽሹት ማለቴ ነው“ ብሎ ሳቀ Aለ። 
• በል Eስቲ ይቅናህ፣ Aሳብህን ያሳካልህ ፣Eኔም በፆሎቴ Aስብህሃለው ብለው ። 
• Eማማ Eንዳያስቡ፣ Eንዳይቸገሩ፣ ለጦላይ Eንደው የድጋፍ ወረቀት Aያስፈልግም Aለኝ። 

ጦላይ ወጣቱን Eያፈሱ ብሄራዊ ውትድርና የሚያሰለጥኑበት ቦታ መሆኑ ቢገባኝም፣ Eኔም Eንዳልገባኝ ምን 
ማለትህ ነው ? Aልኩት።  

• „ብሔራዊ ውትደርና ለመመዝገብ ማለቴ ነው።  Eዛ Eነርሱ ስለሌሉ Eኛ የመጀመርያ ነን ። መቸስ ዘመድ 
የለን ወይም ሃብት ማን ያድነናል ብለው። የውጭ ትምህርት Eንደሆነ በፀረ Aብዮት ያልተሳተፈ ነው 
የሚፈቀድለት።የAብዮቱን ነጭ ሸማ ያላቆሸሸ ማለቴ ነው ። ዩኒቨርሲቲ ልግባ ቢባል Eዛም የድጋፍ ወረቀት 
ነው የሚጠየቀው። ለነግሩም Aልሰሙም Eንዴ በማትሪክ ውጤት Eኮ ከርቸሌ ነው Aንደኛ የወጣው ። ታዲያ 
ይህንን ሁሉ „Aናርኮ“ ውጭ ከሰደዱትማ ስንቱን ተምሮ መጥቶ Aገሪቱን ሊቀይራት Aደል ።Eማማ ፦  

 
    Aብዮቱ ሞኝ Aደለም ። Aብዮተኞቹም ሞኞች Aደሉም። መፈክሩ ለEያንዳንዱ Eንደ ድጋፍ ወረቀቱ 

ነው።Eንደችሎታው Eና Eንደፍላጎቱ የሚለው የሞኝ ፈሊጥ ነው የሆነው። Eሱ ከIሕAፓ ጋር ቀይ ሽብር 
ተፋፍሞበታል ። ባለፈው ሰሞን Eስኮላርሺፕ ወጥቶ ነበር ታዲያ በጣም ያሳቀኝ በጦሩ ውስጥ ያለው 
ስልጣናቸው ለEስኮላርሽፑ ምደባ መጠቀማቸው ነው ። 
የጀነራል ልጅ ምስራቅ ጀርመን ፣ 
የኮነሬል ቼክ ፣  
የሻለቃ ልጅ ቡልጋርያ ፣ 
የሻንበል ኩባ ፣  
የመቶAለቃ ልጅ Eራሻ ፣  
Eኛ ደግሞ ወደ ጦሩ ግንባር በAስቸኳይ ነው የተመደብነው። 

 
በካድሬው በኩል ከሄዱ ደግሞ ከምርት ካድሬው Eስከ IሰፓAኮ Aባለት ድረስ Eንደ ድጋፍ ወረቀቱና የቀረነው 
ደግሞ ባስቸኳይ ወደ ጦር ግንባር በሚለው ህግ   የወደፊት የህይወታችን Eጣ ተመድባለች ። Eኛን በቀይ 
ሽብር ብቻ መስሎን የጨረሱን በሁሉም ነውኮ  ። Eንዳንማር ከለከሉን ፣ Eንዳንሰራ ከለከሉን ፣ Aንመርጥ ፣ 
Aንመረጥ ፣ ለነገሩስ ምርጫ ቢኖር Aደለም ። 
 
ለIሰፓAኮ ምስርታ የወጣውን ህግ Aላነበቡም። የIሰፓAኮ Aባል የሰደበ ፤ ለመስደብ ያሰበ ፤ የገላመጠ ፤ 
በህግ ይቀጣል ይላል ።  Aይ Eማማ Eኛ Aለም ስትጨልምብን Eነርሱ ውጭ ተምረው መጥተው Eንደገና 
በቁማችን ሊገሉን ሳንወድ ተስማምተን Eኛም ወደ ጦላይ Eነርሱም ወደ ቦሌ ተለያየን ። Eስቲ Eንግዲ ማን  
ያውቃል ምን Eንደሚመጣ ። ለAገራችን መሞታችን ባልከፋ ሲመለሱ ግን Eኛን ገለው Eነርሱ ላገራቸው 
Eንደሞቱ ነው የሚሆኑት።ለመንግስተ ሰማያት የሚጠቅም የድጋፍ ወረቀት ይጠይቁበት ይሆናል ። 
 

•  ተመልከተው ልጄ የልጁን Aነጋገር በቀይ ሽብር EራEይ የነበራቸው ልጆች Aጥተን Eንደዚህ የተበላሸ 
ሰርAት Aመጣን ። Aሁንም ቢሆን ይህን የተደበቀ የIAባ EራEይ Aውጥታችሁ ለወጣቱ ማስተማር 
ያስፈልጋል ። በAንዱ Eሬሳ ላይ ጥቅሜን Aስጠብቃለሁ የሚለው የIሰፓ ውላጅ Aስተሳሰብ ካልተወገደ Aገር 
ተመልሳ Aገር Aትሆንም ። 

• በል ብዬው ልሄድ ስል ተከትሎኝ መጥቶ Eማማ ያኔ ያንን መዝሙር ያስተማረኝ Eኮ Eሱ ነው ብሎ 
የትልቁን ልጄን ስም ጠራ። Aሁን ይህንን የማይረባ መዝሙር ዘምር ሲሉኝ Aልቻልኩበትም Aለኝ ። 

• በርታ ካለዘመርክ ይገሉኻል ህጉን ታውቀዋለህ። ብዬው ተለያየንን።  
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• Aየህ ልጄ ያኔ የነበሩትን ልጆች IAባ በፍላጎታቸው ነው ያስተምራቸው የነበረው። ይህም Eኮ Aንዱ 
የተደበቀ ድል ነው ።ልጁ Aየኸው ያለውን ለጦላይ የድጋፍ ወረቀት Aያስፈልግምኮ ነው። በደርግ Aብዮቱን 
መደገፍ Aለብህ Aሁን ደግሞ ዘርህን ነው የሚጠይቁህ ። IAባ የሚጠይቀው ግን ችሎታህን ነው።ስልጣን ላይ 
ብትወጡ ኖሮ ይህንኑ ነበር የምታደርጉት ብዬ Aምናለሁ ። Aሁን ደግሞ በውጭ Aገር ያለውን ስመለከተው 
በድጋፍ ወረቀትና በIሰፓ ኮታ የመጣው ስለሚበዛ ጫጫታውም Eንዲሁ የበዛ ነው የሆነው ። ለAገራቸው 
የሞቱት ተረሱ፣ ተሰደቡ ፣ Aሁን ደግሞ በዘር ሆኖ በንግድ ላይ የተመሰረተ ልዩነታችን Eየጎላ መጣ ። 
የAሁኖቹ ይባስ ብለው ይህንን መሸጥ የለመደ የድጋፍ ወረቀት ሰልፈኛ፣ መሬት Eያደሉ፣ መኪና በነፃ 
መሰገባት ትቸላለህ Eያሉ፣ Iንቨስተር ነህ Eያሉ፣  በቀላል ገንዘብ ይገዙት ጀመር ። ታዲያ ይህ ብልህ ልጅ 
ብሄራዊ ውትድርና ሄዶ ሞተ፤ሌላም ምርጫ Aልነበረውም። ለቅሶው ላይ ሄጄ ነበር። የሰፈሩ ስው በጣም 
ስለሚወደው ብዙ ሰው ተገኘ። ሙሾም ተደረገ። 

Eንደው ባፈሩ ላይ  
ዋይ ዋይ ወየው ወየው ዋይ ዋይ!! ወየው ወየው ዋይ ወየው ወየው!! 

 
 በተደመደመው  

ወየው ወየው ዋይ ዋይ!! ወየው ወየው ዋይ ወየው ወየው!! 
 
 ሊሞሉበት ነው Aፈር ሊሞሉበት ነው መረሬ 
በAይኑ ከለላ በAይኑ ዳር ዳር  
 

 ዋይ ዋይ ወየው ወየው ዋይ ዋይ!! ወየው ወየው ዋይ ወየው ወየው!!  
Aቆርዳት ባረንቱ Aፈቤት ተሰነይ 

   ናቅፋና ምፅዋ ይባላል ዋይ ዋይ 
   ወንድማማቾቹ Aተው ገላጋይ። 

 
የኤርትራ መሬት ደም የለመደው 

   የወንድሙን ስጋ ወንድሙ በላው 
   የኤርትራን Eህል Aልበላም Eርሜ ነው  

ያረሰው ዴሞፍተር ያበቀለው ደም ነው  
 
ትልቁን ቀይ ሽብር ትንሹን ኤርትራ  
Aፈር ሳታለብሰው በላልህ Aሞራ። 
 
 ሊሞሉበት ነው መረሬ ሊሞሉበት ነው Aፈር  
ዋይ ዋይ ወየው ወየው ዋይ ዋይ!! ወየው ወየው ዋይ ወየው ወየው!! 
 
በAይኑ ከለላ በAይኑ ዳር ዳር። 
ዋይ ዋይ ወየው ወየው ዋይ ዋይ!! ወየው ወየው ዋይ ወየው ወየው!! 
 
 ያኔ በቀይ ሽብር Eዳር የነበርክ  
በኤርትራው ጊዜ ማሀል ተገኘህ። 
 
 ሞት Eኮ ፅዋ ነው ለሁሉም ይሰርሳል 
Eዳር የነበረው Eማሀል ይውላል። 
ያኔ በቀይ ሽበር መሃል ያየሁህ  
ሀዘን Eጣህ ሆኖ ዛሬም Eዛው ነህ። 
 
 ሊሞሉበት ነው መረሬ ሊሞሉበት ነው Aፈር  
በAይኑ ከለላ በAይኑ ዳር ዳር። 
 
 ዋይ ዋይ ፣ወየው ወየው ዋይ ዋይ!! ወየው ወየው ዋይ ወየው ወየው!! 
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• ታዲያ ማታውኑ ለቅሶ ላይ ከEራት በኋላ ቆንጀትና Aዳስ ስለልጁ Aንስተው ስላለፈውም ግዜ ተንስቶ 
ስንጫወት Aመሽን።ሃዳስ ታድያ Eንደተለምደው ለቆንጀት ጀግና ፍለጋ ኤርትራ ድረስ ሄጄ የድሮ የሀገር 
ፍቅር ማህበር Aባል Aልፈልግልሽም ወደ ላይ ወጣ ብዬ ጀግና የወደቀበትን ቦታ ነው የማሳይሽ።ከፈለግሽም 
ቀዪን Aፈር ላምጣልሽ ወይ ስትላት ሁላችንም ነገሩ ስለገባን በAንድነት ሳቅን ። 

• Eማማ Eኔ Aልገባኝም ምን ማለትዋ ነው ሃዳስ? 
የምትረሳው Aይመስለኝም ያ ከናንተ ጋር Eቤት የሚመጣው የAደይ ልጅ ። የቀዩዋ ትግሬ ልጅ ። Eኝህ 
Aማሴኑዋ ። 

•  Aወቅሁት ሀይሌን Aደለም የምትሉኝ። 
 
•  Aዎን Eሱን ማለቴ ነው ። Eግዜር ነፍሱን ይባርካትና ። ገና Eንደታሰረ ነው Aሉ ስጋውን ይከትፉት 

ጀመር። ገረፉት ገረፉት ሰደቡት Aንተ Aጋሚዶ ሽፍታ Aሉት ። Eሱም 
 

በትግል መሞት ህይወት ነው  
ዳግም ትንሳዬ ልደት ነው ።  
 
 Eያለ Eየዘመረ ሲያስቸግራቸው ጊዜ Aንተ ኤርትረዊ ነህ Iትዮጵያዊ Aደለህም ብለው Aሉት። ታዲያ ያ 
ቆራጥ IAፓ Eንደገና ባንዳ ማንነቴን Aይነግረኝም ሲላቸው ግዜ ደማቸው ፈላና ጨንቀላቱን መትተውት 
ገደሉት ። Aልወጣላቸው ቢላቸው Eሬሳውን በሳንጃ ወጉት Aውጥተውም Eመንገድ ጣሉት ። ቅጥረኛ Aሉት ። 
Aረብ Aሉት ፣ ሰደቡት ፣ Aዋረዱት ፣ Aስከሬኑ ላይ ወረቀት ፅፈው ለጠፉበት ። IAባ ኤርትረዊ ነው Aሉን ። 
ምንም ሊፈቁት ያልቻሉት ግን በልጁ ውስጥ ተፅፎ የቀረውን የAገሩ ፍቀር በደሙ በሰፈራችን ላይ ፅፎ 
Eንዳለፈው የሚገልፀው ታሪኩን ነው። Eሄው ዛሬም በየለቅሶው ይነሳል። 
 
  ሃዳስ Aንዳንድ ግዜ ለቅሶ ቤት ከቆንጀት ጋር ሲቀላለዱ ጀግና ማን Eንደሆን ታውቂያለሽ Aገር ፍቅር ድረስ 
Aልሄድም የምትለው  Eሱን በማስታወስ ነበር። Eኛ Eሱን ስታነስ ደስ Eንደሚለን ስለምታውቅ በየጊዜው 
ታነሳዋለች። ቆንጅትም Eሱን ስለምታውቅ ምንም መልስ የላትም ነበር ።ቆንጅትም መቀለድ ስላለባት ሃዳስ 
ሁልጊዜ ይህንን ለማስረዳት Eጥረት ታደርጊያለሽ ትላታለች ። ሃዳስ ጥረትንና Eጥረትን Eንደማትለይ 
ስለምናውቅ ሁላችንም Eንሰቃለን ። 
 

ልጄ ይህም Aንዱ ድላችሁ ነው ።ጓዶቻችሁ በዘር ሳይሆን በAላማ ተቃቅፈው ወደ መቃብር ወርደዋል ። Aሁን 
ይሀ Aርቲ ቡርተው Eንደሚያወራው ሳይሆን በEናንተ Aካሃሄድ ቢሆን ኑሮ ይህ ሁሉ ፍጀት ባልደረሰ ነበር ። 
በጦርነት ደግሞ Eሄው Eንደምታየው ያመጣው ውጤት የከፋ ሆነ ። ይህንን ደግሞ ለወጣቱ ትውልድ ማስተማር 
ያስፈልጋል ። 

• Eንደው Eማማ የሃዳስ Eና የቆንጂት ነገር Aስቤ Aስቤ Aልወጣ ቢለኝ ትንሽ ማስታወሻ ብዬ ይህንን 
ፃፍኩላቸው ላሰማዎት ? 

• ምን ገዶኝ ታውቅ የል ፃፈው Eያልኩ መጎትጎቴን።  
 
ሀዳስ Eና ቆንጅት በሰፈራችን ይኖሩ የነበሩ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ነበሩ፡፤ሀዳስ በወያኔ ከሀገር Eንድትወጣ 
ሲደረግ የሰፈሩ ሰው የጠበቀው ስላልነበር በለቅሶ ነው የተሸኘችው ። ሀዳስና ቆንጅት Eኔ የማስታውሳቸው 
በሰፈራችን ሰው ሲሞት በነበርው ሁኔታ ነው ። ቆንጅት የሴቶች Eድር ሊቀመንበር ስትሆን ሀዳስ ደግሞ በEድሩ 
ከፍተኛ ተሰሚነት ያላት Aባል ነበረች።  
 
 በሰለቅሶ ቤት ውስጥ Eራት ከተበላ በሆላ የሁለቱን ቀልድ ለመስማት Eዚያ የማያመሽ የሰፈሩ ሰው Aልነበረም። 
ሀዳስ የቆንጅትን ሁኔታ Eየቀዳች መቀለድ ስትወድ ቆንጀት ደግሞ የሃዳስን Aማርኛ ስህተት በማውጣት Aካባቢውን 
ያስደስቱ ነበር።  
 
የቆንጅት ልጅ ማሙሽና የሃዳስ ልጅ Aስመላሽ ሁለቱም ፤ Aስመላሽ በሻብያ ማሙሽ  ደግሞ በወያኔ፤ ስር 
ተሰልፈው በባድሜ ጦርንት  ከዚህ Aለም Aልፈዋል ። ይህ ግጥም ለEነርሱ ማስታወሻ የተፃፈ ነው። 
 

  

ወደ ገፅ 30 ....ይዞራል 



የሕዝብ ትግል ያሸንፋል 
በAሁኑ ጊዜ ስለ ሃገራችን Iትዮጵያ ሁኔታ 

በሚመለከት በርካታ ዘገባዎችን ከተለያዩ ምንጮች 
ማዳመጥ የተለመደ ሆኗል።ይኸውም በሀገሪቱ ውስጥ 
በየጊዜው ችግሮች Eየተበራከቱ ማብቂያ ወደሌለው ቀውስ 
ውስጥ የገባች መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው።ለነዚህ ችግሮች 
በግንባር ቀደም ተጠያቂው ከሰላምና ዲሞክራሲያው 
መንገድ ይልቅ በAፈሙዝ ፣ ከAንድነት ይልቅ 
መበታተንን ዓላማው Aድርጎ የሚንቀሳቀሰው ዘረኛው 
የወያኔ Aመራር ነው። በዚህ Aመራሩም ሀገራችንን ወደብ 
Aልባ ማድረጉ ሳያንሰው Aለም Aቀፍ ድንበሯን 
በማስደፈር መሬታችንን ለጎረቤት ሀገሮች Aሳልፎ 
በመስጠት ላይ ይገኛል። 

በቅርቡ በጀርመን ሀገር የሚታተመው “FOCUS”  
መፅሔት በሚያዚያ 7 2008 ባወጣው 15ኛ Eትሙ 
በዓለም በድህነት፣ በብጥብጥና በማህበራዊ ቀውስ፣ በፀረ 
ዲሞክራሲያዊ መሪዎቻቸውና በመልካም Aስተዳደር 
Eጦት ምክንያት በፖለቲካ Aለመረጋጋት ቀውስ 
የሚታመሱ 32 ሀገሮች ዝርዝር Aውጥቷል። በዚህ ዘገባ 
መሰረት ከሱዳን፣ ከIራቅ፣ ከሶማሊያና Aፍጋኒስታን 
ተርታ በ18ኛ ደረጃ ሀገራችን Iትዮጵያ ተቀምጣለች። 
Eነዚህ Eውነታዎች ለሰላምና ዴሞክራሲ ቆሚያለሁ 
የሚለውን የወያኔን የውሸት ገበናዎች ገሀድ የሚያወጡ 
ተጨማሪ መረጃዎች ናቸው።  

ሀገራችን ምንም Eንኳን  ከAብዛሀኞቹ 3ኛ ዓለም 
ሀገሮች ስትነፃፀር በተማረው የሰው ሀይል የጎላ ልዩነት 
Eንደሌላት የሚታወቅ ቢሆንም ሀገሪቱ ባስተማረቻቸው 
የሰው ሀይልና በተፈጥሮ ሀብቷ በተገቢው ለመጠቀም 
የሚያስችላት የተረጋጋ ሰላምና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
Aለመኖሩ ነው። ለዚሁ ሰላም፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና 
መብት ለEኩልነት የIትዮጵያ ሕዝብ  ለዓመታት 
ሲታገላቸው የቆየ ቢሆንም ጥያቄዎቹ Aሁንም በወያኔ 
ዘረኛ Aገዛዝ ትርጉም ያጣ ሆኗል። ይህንኑም በይበልጥ 
በAፈሙዝ የብዙ ንፁሐን ዜጎች ሕይወት በማጥፋት 
የህዝብን ድምፅ ያፈነበት ምርጫ 97 ለማንነቱ ጥሩ 
ምሳሌ ነው። 

ወያኔ በAሁኑ ወቅት Eነዚህን የመብት ረገጣና ፀረ-
ዴሞክራሲያዊ Aገዛዙን Aጠናክሮ ተያይዞታል። 
Eንደሚታወቀው የመንግስት ሚዲያዎች፣ የፌዴራል 
ፖሊስን የደህንነት ተቋሞችንና የመከላከያ ሠራዊትን 
ህዘዝባዊነት ነጥቆ Eሱ Eንደፈለገው ለAፈናና ለፖለቲካው 
መጠቀሚያ Aድርጓል። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ 
Aባሎች መንገላታት፣ ማሰር፣ መግረፍ፣ መታገትና 
መግደል የሰብAዊ መብት መጣስና ከሀገር መውጣት 
ክልከላ፣ የወያኔ የተለያዩ የፎረም Aባላት ካልሆኑ 
በስተቀር የስራ Eድል Aለማግኘት የስርዓቱ ዋነኛ ችግሮች 
ከሆኑ ሰንብተዋል። 

የመልካም Aስተዳደር Eጦት ከመቼውም ግዜ በላይ 
በAሰደንጋጭ ፍጥነት፣ ድህነት፣ ኑሮ ውድነት፣ 
ጦርነት፣ግጭት፣ስደት፣ ረሀብና በሽታ Eየተባባሰ መምጣት 
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ለሰላምና ለዴሞክራሲያ “ከEኔ ውጭ ላሳር” 
የሚለውን የወያኔን ፀረ- ዴሞክራሲያዊ Aመራሩንና 
የስርዓቱን ብልሽት Aጉልተው የሚያውቁ 
ከመሆናቸውም በላይ ሠላም ወዳድ የሆነው 
የIትዮጵያ ሕዝብ ሀገሪቱን ከጥፋት ለማዳን 
ትግላቸውን Aጠናክረው Eንዲቀጥሉ የሚያነሳሱ 
ናቸው። የሚጠቀምባቸውንም መስዋEትነት 
በመክፈል የወያኔን Aምባገነን መሪዎች Aስወግዶ 
ዴሞክራሲያዊትና ሰላም የሰፈነባት Iትዮጰያን 
የምናይበት ግዜ ሩቅ Aይሆንም። 

ድልና ሰላም ለIትዮጵያ ሕዝብ!! 
በሕዝብ ትግል Aሸናፊነት Aንጠራጠርም!!   
Eናሸንፋለን!! 

 
Aህመዲን የሱፍ መኮር  

 
 

መካሪ የሌለው መሪ 
 

Aምባገነኑ ወያኔ ከደደቢት በረሀ ወጥቶ 
ምኒሊክ ቤተመንግስት ሲገባ ነገሩ ሁሉ ዝርክርክ 
ስለነበረ Eንዲህ Eንደዛሬው Eድሜው Eንደ ማቱሳላ 
ይረዝማል ያለ ሰው Aልነበረም። ንግግሩ ሁሉ 
Aደናጋሪ የሆነው የወያኔው መሪ Aቶ መለሰ በቀን 
ሶስት ግዜ ለማብላት Aቅም Eንዳላቸው ያልተጠበቀ 
ተስፋ Aሸከሙን ረሀብ ያጠገገው ሆድ ይህን ተስፋ 
ተሸክሞ ቆዬ፣ ከርሀብ ጦርነት ይሻላል ብለው 
ተናግረው ያለ ሐዋርያት ለካ ይህ ያልተጠበቀ 
ተስፋ የወርቁን ዘር Eንጅ ሌላውን Iትዮጵያዊ 
Aይመለከትም ኑሯል። 

ያላረፈች ምላስ በነቁጭ በሉ የፓርላማ ስብሰባ 
ስለሀገር ልማት ያልተደረተ ቃላት፣ ያላጨበጨበ 
Eጅ Aልነበረም። Iኮኖሚያችን 10 በ100 Aደገ 
ተብሎ የደሰኮረባት ከንፈሩ ሳይደርቅ በሚሊዮን 
የሚቆጠር ሕፃናትን የጨመረ ሕዝብ ለረሀብ 
ተጋልጦ የድረሱልኝ ጥሪ Aስተጋባ። Eንዴት 
Iኮኖሚ ባደገበት ሀገር ያውም Eራሳችን 
በምናመርተው Eህል ወደ ውጭ ላክን Eየተባላ 
Eንዴት ልንራብ ቻልን? ይህንም የርሀብ Eልቂት 
Aንድ ግዜ ቁጥሩን በማሳነስ ሌላ ግዜ የEርዳታ 
ድርጅቶች ናቸው ነገሩን ያካበዱት Eንጅ Eስከዚህ 
የተጋነነ ርሃብ የለም ተባለ።ብቻ Aቶ መለሰ ይህን 
ሕዘዝብ የሚቀጣበት ጅራፍ Aልበጠስ ብሏል። 
ትላንት በኤርትራ Aላስፈላጊ ጦርነት ተካሂዶ 
ያለቀው ወገናችን Aጥንታቸው በመንገድ ወድቆ 
ይህ የኔ ሬሳ Aይደለም Eየተባለ በሚነገርበት ወቅት 
መካሪ የሌለው መሪ በሱማሌ Aውራ ጎዳና 
የወንድሞቻችን Aስክሬን ሲጎተት Aይተን ከንፈር 
ከመምጠት ውጭ የፈየድነው ነገር የለም። ያ 
የሚጎተተው ወንድማችን የወርቁ ዝርያ ስላልሆነ 
Aምባገነኑም ከቁብ Aልቆጠረውም።     
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Eንዲህ Eንደ Aቶ መለሰ ስናክሬም የተባለ መካሪ የሌለው 
የOስር ንጉሥ ነበረ ( 2ኛ ነገሥት 18 ትንቢተ Iሣ 20 ላይ 
ይመልከቱ) EግዚAብሔርን መጠበቂያ ግንብ Aድርጎ 
የሚኖር ደግሞ ህዝቅያስ የተባለ ደግ መሪ ነበር። ታዲያ 
ይህ ስናክሬም Eንዲህ Eያለ የዛቻ መልEክት ላከበት። 
ለመሆኑ  ከEጄ  መዳፍ  ማን  ያድንህ  ይሆን? 
የምትተማመንበት EግዚAብሔር የምትለው ያድንሀልን? 
Eያለ Aስደንጋጭና Aስፈሪ ና ግጠመኝ የሚል ፉከራ 
ላከበት ታዲያ ይህ ደግ መሪ ህዝቅያስም Aቤቱ ጌታዬ 
መጠጊያዬና  መድሐኒቴ  ይህንን   Aመፀኛ 
ትመለከተዋለህን Aለ የተማመነበት Aምላኩም ህዝቅያስ 
ሆይ  Eድሜህ Aልቆ ነበር ግን ስለ Aመፀኛው ስል 15 
ዓመት ጨምሬልሃለሁ ንጉስ በሠራዊት ብዛት Aይድንም 
Eሱንም ድል ታደርገዋለህ  Aለው። ስናክሬምም 2ሺህ 
Eልፍ ሠራዊት Aሰለፈ በዚያው ሌሊት በሠፈሩበት ሜዳ 
ላይ ገና ህዝቅያስ ሳይገጥም Eልፍ ሰራዊት በቅዱስ 
ሚካኤል Aማካኝነት ረግፎ Aደረ። ስናክሬምም Eግሬ 
Aውጭኝ ብሎ የቀረውን ሠራዊቱን ትቶ ወደ ቤቱ 
ገሠገሠ። Aፊንንና ፌንሐስ የተባሉ ሁለት ልጆች ነበሩት  
የጦርነቱን ሁኔታ ጠየቁት Eሱም ያለቀበትን ሠራዊት 
ነገራቸው። ታዲያ ያን ሁሉ ሠራዊት Aስገድለህ ማንን 
ልትገዛ ነው ብለው በዘነዘና ጨፍጭፈው ገደሉት። ያ ድል 
ያደረገ Aምላክ ዛሬም Aለ። በኤርትራ፣ በሱማሌ፣ በሱዳን 
የAሞራ Eራት Eየሆነ ያለው ሠራዊት መቼ ይሆን 
Aፈሙዙን ወደ መለሰ የሚያዞረው? መካሪ የሌለው መሪ 
ውጤቱ ይህ ነው ። 
 
ቸር ይግጠመን! 
በርቱ Eንበርታ 
 
ቤቱ ደሬሳ (ፍራንክፉርት)  
 
ወያኔ/ IሕAዴግ/ ብሔራዊ ራEይ የለውም። 

 
Iትዮጵያ በAሁኑ ወቅት ሁለት መሰረታዊ /ዋነኛ 

ጠላቶች Aሏት። ብቃት የሌለው ሽባ Aስተዳደር Eና 
ድህነት። Eነዚህ  ሁለት መሰረታዊ የሀገራችን ችግሮች 
ስናያቸው የመንስዔ Eና ውጤት Aይነት ትስስር 
Aላቸው።ብቃት የሌለው ሽባ Aስተዳደር መንስዔ ሲሆን 
ድህነት ውጤት ነው።ምንም Eንኳን የብዙ ዘመናት ታሪክ 
ያለንና በቅኝ ግዛት ያልተያዝን “ነፃ”  ሕዝቦች ነን ብለን 
ብንመካም በEርግጥ ነፃ መንፈስ ያለው ንቁ ማህበረሰብ 
የለንም። ታሪካችን የጦርነት፣ የዋልጌ Aስተዳደር፣ የAንድ 
ሰው Aገዛዝና የችግር ሆኗል። 

“ነፃ Aውጭ” ነኝ ብሎ ከጫካ የመጣው ሀይልም  
ላወጣው ህግ- መንግስትም Eንኳን የማይገዛ ለህግ 
ልEልናና ሰብዓዊ መብት ዋጋ የማይሰጥ ጠንካራና ብቁ 
ሲቪል ማህረሰብን የሚጠላ ዋጋማ  ተቃውሞን 
የማይፈልግ ነው። 

ወያኔ/IህAዴግ የIትዮጵያን ህዝብ ንብረት/ሀብት 
ወርሶ የፓርቲ ከማድረጉም በላይ ይህ የፓርቲ ሀብት 
ትልልቅ ካምፓኒዎችን Aቋቁሞ የተለየ መረጃ Eንዲያገኙ 
በማድረግ በጨረታ Eንዲያሸንፉ በማድረግ፣ የብድር 
Aገልግሎት በማመቻቸት፣ የኪራይ ቤቶች፣ የንግድ ቦታ 
Eንዲሰጣቸው በማመቻቸትና የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን 

ለምሳሌ ከወለድ ነፃ  የረዥም ጊዜ ብድር ከቀረጥ ነፃ  
ማስገባት ፣ማስወጣት ምክንያቱም የፓርቲ ካምፓኒዎች 
ስለሆኑና ሌሎች የንግድ ማህረሰቦችን ሁሉ ከውድድር 
ውጭ ለማድረግ የተሴረ ሴራ ነው። 

የህዝብ  የሆነውን  መገናኛ ብዙሀን በመቆጣጠር 
Aስገዳጅ የጋዜጠኞች ህግ ያወጣል። ሚዲያዎቹን 
የራሱን ዲስኩር ብቻ ያውጅበታል። ህዝቡ ግን ነፃና 
ጠንካራ ብዙሀን መገናኛ ይፈልጋል። ህዝቡ የመረጃና 
ትምህርት ስርጭት በሚገባ ሲከናወን የተለያየ 
Aማራጮች Eንደሚኖረው ይገነዘባል። መንግስት ግን 
በራዲዮና ቴሌቪዥን ዋጋ ላይ ለውጥ የማድረግ ፍላጎት 
የለውም። ምክንያቱም ህዝብ በተመጣጣኝ ዋጋ መግዛት 
ከቻለ የመረጃ  ተጠቃሚ ሲሆን ንቃተ ሕሊናው የበለጠ 
ከፍ ሊል ነው ይህም ማለት የሚፈልገውንና 
የማይፈልገውን፣ የሚጠቅመውንና የማይጠቅመውን 
ሊለይ ነው Eናም የAገዛዙ Eድሜ ሊያጥር ነው። 
በመሆኑም በሞኖፖል በተቆጣጠረው የፓርቲ ባደረገው 
የህዝብ መገናኛ ብዙሀኑን Aሰልቺ በሆነ ዲስኩሩ 
ማደናቆር ቀጥሏል። 

ይህ Aገዛዝ ግፈኛ፣ Aላጋጭ የብድርና Eርዳታ 
ማሰባሰቢያ የይስሙላ ዲሞክራሲ የሚከተል የህዝብና 
የሀገር ሉዓላዊነት ክብር ለመጠበቅ የሞራል ብቃት 
የሌለው በEኩይ ተግባር የተሞላ ስርAት ነው። ይህ 
Aገዛዝ ለራሱ በሚመቸው መልክ የምርጫ ሕግ ያወጣል 
በታማኝ የቦርዱ ባለሥልጣኖች በኩል የፓርቲውን 
ተልEኮ ይፈፅማሉ፣ ውጤት ይቀይራሉ፣ ያደናግራሉ። 
Aረ ! ለመሆኑ ሁለት Aትሌቶች Aንደኛው በጥሩ ጫማና 
ትራክ ላይ ሁለተኛው ደግሞ ከጎኑ በባዶ Eግሩና Aሸዋ 
ላይ ማወዳደር ተገቢ ነውን? ? ?  

ነፃ  ምርጫ ዋነኛው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት 
መመዘኛ ነው። ነፃ ምርጫ ደግሞ Eኩል የሆነ ልዩነት 
የሌለው የመወዳደሪያ ሜዳን (platform) ይጠይቃል። 
ገለልተኛ  የምርጫ  ኮሚሽን፣  ተወዳዳሪዎቹ 
የሚስማሙበት የምርጫ ህግ በEኩልነት የሚጠቀሙበት 
ሚዲያ የማደራጀትና የመቀስቀስ Eድል፤ Aሁን ባለው 
ሁኔታ ግን ሚዲያው የፓርቲው ምርጫው ቦርዱ 
የፓርቲ ነው። 

ምን ይሻላል? 
ህዝብን የሚያዳምጥና የሚከብር፣ ሀገራዊ ራEይ 

ያለውና ሀገርን ለመምራትና ለማስከበር ብቃት 
ያለው ሀገሪቱ ካለችበት ችግር ሊያወጣ የሚያስችል 
ፖሊሲ ያለው፣ ለህግ ልEልናና ሰብዓዊ መብት 
መከበር የሚተጋ ከሌሎች ፓርቲዎችጋር በሕብረት 
የመስራት የሀገርና ህዝባዊ ጥሪ የሚያዳርስ፣ ህዝብን 
የማደራጀት የመመምራትና የማስተዳደር ቅንAትና 
የሞራል ብቃት ያለው።Aድሎና ዘረኝነትን የሚነቅፍ 
የፀዳ ፓርቲ ጎን መቆምና መታገል ያሻል። 
ለተቃውሞ ሰልፍ ምላሽ ጥይት በሆነበት ሀገር 
ለሰላማዊ ጥያቄ መልስ ዱላ በሆነበት ፈላጭ ቆራጭ 
Aገዛዝ በምርጫ ብቻ ማስወገድ ይቻላል? ? ? ? ?  
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የወያኔ  የጥፋት   ራEይ 

በረጅም ታሪካችን ከምንታወቅበት የመጀመሪያው 
የሰው ልጅ መገኛ የሆነችው ሀገራችን በወቅቱ 
ከተፈታተኗት የውጭ ሀገር ጠላቶች ደማቸውን Aፍሰው 
Aጥንታቸውን ከስክሰው ዳር ድንበራችንን በማስከበር 
በAንድነታችን፣ በነፃነታችን ሀገራችንን Iትዮጵያን 
ከነሙሉ የክብር መግለጫዋ  የሆነው ሰንደቅ ዓላማችን 
ለEኛ ማስረከባቸው Eኛ Iትዮጵያውያን ብቻ ሳንሆን  
የዓለማችን የታሪክ ፀሐፊዎችና ተመራማሪዎች 
ጠንቅቀው የሚያውቁት ነው። 
የወያኔው መሪ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስተር መለሰ ዜናዊ 
በ17 ዓመት የጭቆና Aገዛዙ በዘር፣ በሀይማኖትና በቋንቋ 
ከፋፍሎ ሰላማችንንና Aንድነታችንን በማደፍረስ 
ከEድገት ይልቅ ኋላ ቀርነትን ለዜጋ ክብር ከመስጠት 
ፋንታ መግደልና ስደት፣ የዲሞክራሲን ጭንብል 
በማጥለቅ ግፋዊ Aገዛዝ ሳያንሰው Aሁን 
ደግሞAይነተኛና ቋሚ ተግባሩ Aድርጎ የወሰደው 
ታሪክን በመጠምዘዝ የሀገራችንን ድንበር ማስረከብ 
ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት Aሳልፎ የመስጠትና የጥፋት 
ዘመቻ ማካሄድ ነው። 

E.ኤ.A. በ1992 ዓ.ም. Iትዮጵያ ለዘመናት 
ትጠቀምበት  የ ነበረውን  የAሰብን  ወደብ 
Aያስፈልጋትም በማለት ለዓለም ታዛቢዎች 
በድርፍረትና በሚያስፍር Aንደት የተናገሩት 
የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስተር መለሰ ዜናዊ ዛሬ ደግሞ 
May 20, 2008 ለይስሙላ ለተሰየመው የተወካዮች 
ምክር ቤት(ፓርላማ) ባሰሙት ዲስኩራቸው GUWIN 
የተባለ የEንግሊዝ ሻለቃ ብቻውን የIትዮጵያ ግዛት 
ዘልቆ የከለለበትን መስመር መቀበላቸውን ከተናገሩ 
በኋላ በዚሁ መሰረት ከሁመራ Eስከ ጋምቤላ 
የሚደርሰውን ቁመቱ1600 Km Eና ስፋቱ ደግሞ ከ30 
Eስከ 50 Km ይደርሳል። የተባለውን በጠቅላላው 
300.000 (ሶስት መቶ ሺህ) ካሬ ሄክታር ለም Eና 
በማEድን ሀብትነቱ የሚታወቀውን መሬት ለሱዳን 
መሰጠቱ Aሳውቀዋል። 

ዛሬ Eትብታችን ከተቀበረበት Aባቶቻችን 
ህይወታቸውን ሰውተው ያስረከቡንን መሬታችንን 
Aንሰጥም ብለው ተቀውሞ ያሰሙትን የAካባቢው 
ነዋሪዎች Eና ገበሬዎች በሱዳን Eስረ ቤት Eየታሰሩ፣ 
Eየተሰቃዩ Eና በወንጀልም ተከሰው ጉዳያቸው 
በሱዳን ፍርድ ቤት Eየታየ ለመሆኑም ከተለያዩ 
የመረጃ ምንጮች Eየታወቀ ነው። 

መለሰ ዜናዊ የቋራው ጀግና Aፄ ቴዎድሮስ  
ለEናት ሀገሩ ሲል ህይወትን የሰዋላትን መሬት 
ለሱዳን ቆረሰው ሲሰጡ ግን በዚህ ትውልድ 
ተጠያቂነታቸውን ወደ ጎን በመተው ነው።Eኛ የዚህ 
ትውልድ ዜጎች በAሁኑ ጊዜ Iትዮጵያዊ ነን ብለን 
ለመናገር በሚያሳፍር ደረጃ ላይ ነው። 
Iትዮጵያዊነት የነፃነት፣ Iትዮጵያዊነት የሰው ልጅ 
መገኛና የክብር መግለጫ ነበር። መለሰ ዜናዊ ግን 
ለዚህ ማስተባበያ ሲሰጡ በወቅቱ የነበሩት መሪዎች  

ለግል ጥቅም Aጉል ተስፋፊነት የተጠናወታቸው 
ስለነበሩ ነው የጎረቤት ሀገራትን ክልል በጉልበት 
ይዘው የቆዩት ብለው በቅሌት ተናግረዋል። 

 
 ነገ ደግሞ በ1976 ዓ.ም በዚያድባሬ 

መንግስት የተከፈተብንን ጦርነት ትክክለኛነት 
በማስረገጥ የሶማሊያን ተስፋፊነት ምኞት ከልብ 
ለማሟላት የምስራቁን Iትዮጵያ ምድር ቆርሶ 
Eንደሚሰጥ ከAሁኑ መገመት Aለበት።  

የወያኔ የጥፋት ራEይ በውስጥና ዛሬ ደግሞ 
በውጭ ዘላለማችንን ወቅትና ጊዜ የማይሽረው 
የጦርነት Aዘቅት ውስጥ ተዘፍቀን Eንድንቀር ስለሆነ 
ለዚህ ሊሽር ለማይችል የታሪክ ጠባሳ ዛሬ ነገ ሳንል 
መነሳት Eንዳለብን የማንኛውም Iትዮጵያ ግዴታ 
ነው። 

Aንተነህ ተፈራ(Würzburg) 

 
 

የዛሬው ትውልድ ከትላንት Aንፃር 
በAንባገነን መሪዎች መብታቸው ተረግጦ 

በደላቸውን በውስጣቸው ያመቁትን የጭቁን ህዝቦች 
ድምፅ Aንግቦ በመርሆዎ ድርጅቱ በIሕAፓ 
Eየተመራ ለኔ ሳይሆን ለወገኔ ከራስ ጥቅም የሀገርን 
ያስቀደመ የመላው Iትዮጵያዊን የልብ ትርታ 
ያዳመጠና የሕዝብን የሰቆቃ ድምፅ  ከAራቱ ማEዘን 
ያስተጋባ የIትዮጵያውያን ድምፅ IሕAፓ!!! 

ትላንት ያደረገውንና Aሁንም Eያደረገ ያለው 
የዴሞክራሲ ግንባታ Eርምጃ ዛሬ  ሀገራችን በሰፊው 
ለሚያስፈልጋት የህዝባችን Aንድነት፣ ነፃነትና የሶሻል 
ዲሞክራሲ ስርዓት IሕAፓ የሚያደረገው Eንቅስቃሴ 
ሀገራችን Iትዮጵያ በሩቅ የሚታያትን የዴሞክራሲ 
ራEይ Aቅርቦ የሚያሳይ ፅኑ ድርጅት ነው። 

 ትላንት በሀገራችን ዴሞክራሲን ለመገንባት 
ድምፃቸውን ያሰሙ ቆራጥ፣ በሳል፣የተማሩ ሀገራችን 
ብዙ ተስፋ የጣለችባቸው የIሕAፓ ልጆች በAንባገነን 
መሪዎች ደማቸው በየሜዳው ፈሷል። Eኛ ዛሬ 
IሕAፓ መሪ ድርጅታችን ነው ስንል በውስጡ በብዙ 
ወንድሞቻችንና Eህቶቻችን በደም የከበረ፣ በAላማ 
የፀና ፓርቲ በመሆኑ ነው። ስለዚህም ፀንተን ከጎኑ 
በመቆም በመቆም ዛሬ  ሀገራችንን በዘር ከፋፍሎ 
Aንድነታችንን በመፃረር I-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ዘርግቶ በIትዮጵያችን ላይ Aሳፋሪ ምግባር Eየፈፀመ 
ያለውን የወያኔ መንግስት ለማስወገድ የድረሱልኝ ጥሪ 
የምታሰማው ሀገራችን ከዘረኛው የወያኔ መንግስት 
የመታደግ Iትዮጵያዊ ግዴታና የትላንትና 
ወንድሞቻችንና Eህቶቻችን Aደራና ሀላፊነት Aለብን። 
 

Iዮኤል ይርጉ 
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Aዲሱ የወያኔ የAፈና ረቂቅ ህግ 
 

 Eንደ Aዲሱ የወያኔ መንግስታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች መተዳደሪያ ህግ መንግስታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶችና መሰል ሲቪል ማህበራት ከሚንቀሳቀሱበት 
ፈንድ ዘጠና ከመቶ ከAገር ውስጥ ምንጭ የሚያገኙ ከሆነ 
Eንደ Aለም Aቀፍ ድርጅቶች ይቆጠራሉ ስለሆነም 
በIትዮጵያ ምድር ላይ ሰብAዊ መብት፣ መልካም 
Aስተዳደር ፣ዲሞክራሲና መሰል ጉዳዮችን በተመለከተ 
ምንም ዓይነት Eንቅስቃሴ Eንዳያደርጉ ይደነግጋል። 
Eድሜ ለወያኔና Aጯፋሪዎቹ በAገሪትዋ ላይ የሰፈነው 
ስር በሰደደ ድህነት ምክንያት የIትዮጵያ ህዝብ Eንኳን 
መያዶችን ሊዶግም ይቅርና የEድር መዋጮ Eንኳን 
መክፈል በማይችልበት ሁኔታ ተደጋጋሚ ድርቅና ረሀብ 
ሚሊዮኖችን Eያሰቃየና Eየገደለ ባለበት ሁኔታ የተባለውን 
ፕርሰንት ያህል ከሀገር ውስጥ ማግኘት Eንደማይችሉ 
ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው። 
 

መንግስት Eንደመንግስት Aብዛሀኛው Aመታዊ 
በጀቱ ከልመናና ከብድር በሚገኝበት Aገር ውስጥ Aገር 
በቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ማህበራት 
Eንደማንኛውም የድሃ ሀገር ሁኔታ ዘጠና በመቶ 
ገቢያችው ከAገር ውስጥ ማግኘት በማይችሉበት ሁኔታ 
የወያኔ Aዲሱ ህግ Aንድምታ ምንድን ነው? 

 
Aዲሱ ረቂቅ ህግ መያዶችና ሲቪል ማህበራት 

በጣም Aስቸጋሪ በሆነ ሁናቴም ቢሆን ሰብAዊ መብት፣ 
የተሻለ Aስተዳደር፣ ዲሞክራሲ Eና የመሳሰሉ ጉዳዮችን 
Aስመልክተው ያደርጉት የነበረውን ትግል ጨርሶ ገደል 
የሚከት ከመሆኑም በላይ የወያኔ ጭቆናና ዲክታተርሺፕ 
ይበልጥ ያጠናክራል:: ረቂቅ ህጉ በAገራችን መልካም 
Aስተዳደር፣ ዲሞክራሲ፣ሰብAዊ መብትና መሰል ሰብAዊና 
ልማታዊ Aጀንዳዎች ላይ የሚሳተፉ ማህበራትና 
ድርጅቶች ሰራተኞች የወያኔ ካድሬዎች  የመሰለል 
የማሰርና Eና Eንደፈለጉ የማድርግ ህጋዊ መብት 
ይሰጣል። 

 
 ሲቪል ማህበራትና ድርጅቶች ወያኔ ደንቆሮ ጆሮ 

የሰጣቸውን ሰብAዊ፣ ፖለቲካዊ፣Iኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 
ባህላዊ መብቶች በAገራችን ላይ Eንዲሰፍንና Eንዲከበር 
ከመታገላቸውም በላይ ቀላል የማይባሉ የልማት ስራዎችን 
ያከናውናሉ። ባለፉትና Aሁን ባለው Aፋኝ ስርዓቶች 
በAፈናና ግድያ ሲሰቃይ የኖረው የIትዮጵያ ሕዝብ 
Eርዳታ Eንዳያገኝና የሰዓታትም ቢሆን የመኖር Eድል 
Eንዳይኖረው የሰብAዊ Eርዳታ Eየጠበቁ ያሉት ከ11 
ሚሊዮን ሕጻናትና ቤተሰቦች ተስፋ Eንዲያከትም 
የተረቀቀ ህግ ነው:: 
በAጠቃላይ Aገር በቀልና Iትዮጵያ ወዳድ የሆኑ Aለም 
Aቀፍ ድርጅቶች Eያከናወኑዋቸው ያሉት ዘርፈ ብዙ 
ትግሎች ማለትም የመልካም Aስተዳደር፣የህግ 
የበላይነት፣የሰዎች ነፃነት፣ ፍትሕ፣ሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ 

መብቶች መስፋፋት Eንቅስቃሴዎች Eንዲሁም ልማትና 
Aስቸኳይ ሰብAዊና ድጋፍ ስርጭት የመሳሰሉ ተግባራት 
ለማዳከም የተጠነሰሰ ነው።በAገሪትዋ የነገሰውን መጠነ 
ሰፊ ሰብዓዊ ጥሰት ህገ ወጥ Eስርና ግድያ ላይ 
የሚያደርጉትን የሰላ ትችትና ማጋለጥ ለማምከን የታሰበ 
ነው። በሌላ በኩል ደግሞ Aገር በቀል ማህበራትና 
ድርጅቶች ከAገር ውጭ የሚያገኙትን ድጋፍ መቶ በመቶ 
Eንዲቆምና ምንም ዓይነት ሰብAዊና ልማታዊ ተግባር 
ላይ Eንዳ ይሳተፉ ለማድረግ የታለመ ነው። 
 
 ከAለም ገ/ፃድቃን 
  

Aምባገነንነት Aያዋጣም! 
Aምባገነኑ የወያኔ መንግስት ስልጣን ከወጣ ጀምሮ 

Aያሌ Iትዮጵያንን ለሞት ለስደትና ለEንግልት 
በመዳረግ ከምንጊዜውም በላይ ማንነቱን ለዓለም 
ህብረተሰብ በማሳየት ላይ ይገኛል። Eንደ Eስስት ራሱን 
Eየለወጠ ሲመቸው ዲሞክራት ሳይመቸውና ስልጣኑን 
ሲያሰጋው ፈላጭ ቆራጭ Eየሆነ 17 ዓመታት 
የIትዮጵያን ህዝብ ሳይወድ በግድ Eየገዛው ይገኛል።በ 
Aንድ ወቅት ተጨቆንን ተረገጥን ብለው ጫካ የገቡ 
Aሁን ስልጣን ላይ ሲወጡ ያንን ሁሉ መከራ ረስተው 
Eነሱም በተራቸው ህዝቡን ቁም ስቅሉን Eያሳዩት ነው። 

ወያኔ ወደ ስልጣን ሲመጣ ደርግ የገደላቸውን 
ከተቀበሩበት Eያስወጣ Eንዳላስለቀሰ ዛሬ Eሱም 
በተራው ብዙዎችን ወደ መቃብር Eየሸኘ ነው። ወያኔ 
ቆሞ ማሰብ ያለበት ነገር ቢኖር ነገ Eሱም በተራው 
ለፍርድ Eንደሚቆም ማወቅ Aለበት። በሰሞኑ የሱዳን 
ፕሬዝዳንት በ Aለም Aቀፍ ፍርድ ቤት ለመክሰስ 
ዝግጅት Eየተደረገ ነው። ይህ የሚያሳየው ዓለም ምን 
ያህል Eየተለወጠ Eንዳለ ነው። በሥልጣን ዘመናቸው 
ሕዝብን የጨፈጨፉ የሀገር መሪዎች ካIንግዲህ 
የሚኮበልሉበትና የሚደበቁበት የምድር ክፍል Eየጠበበ 
የመጣ በመሆኑ ይህን ተገንዝበው ሳይመሽባቸው በጊዜ 
ሥልጣን ለሕዝብ በማስረከብ ቀሪውን ህይወታቸውን 
ሳይሸማቀቁና ሳይፈሩ በሀገራቸው Eንደማንኛውም 
Iትዮጵያዊ ለመኖር በሌላ በኩል ደግሞ Iትዮጵያን 
ለመካስ ያሰችላቸዋል። 

 
ዳንኤል Aበበ   

 

 



 
 
ሁሉም Aንድ ነው 

 
ከምን ልነሣ ምን ብዬ ልጀምር፣ 
ምንስ ብዬ ላውራ Eንዴትስ ልናገር። 
ውሉ ይጠፋኛል መጨበጫው ጭንጡ፣ 
ሁሉ ሳለ ይቸግረኛል መላቅጡ። 
Aንድ ስንሆን መለያየት ወደድን፣ 
በዘር በሀይማኖት በጎሳ ተከፋፍለን፣ 
በሰፈር በመንደር በነገድ ተነቋቁረን፣ 
Eርስ በርስ ተባላን መሳለቂያ ሆንን። 
ርሀብ ነገሰብን ተቀባበለን ችግር፣ 
ተቆላን በጥይት በግፍ Aገዛዝ ስር። 
ወደቅን በጥይት ልንል ደግሞ ቀና፣ 
ባለማበራችን ሆነናል መና፣ 
Aለምም Aወቀን Eኛን በልመና፣ 
ትንሳኤ Eናውጅ ይበቃናልና። 

በታኞች፣ ከፋፋዮች የያዙት Aርማ፣ 
ትግራይ Eስክትለማ ሌላው Aገር ይድማ። 
ነውና ትልማቸው Eስከ መጨረሻው፣ 
ሃይ! Eንበላቸው Eናስታግሳቸው። 
ትግራይም የኛ ናት Aትልማ Aንልም፣ 
በEውነት ትልማ ጥፋት ነውር Aይሆንም። 

Aልተማርኩም Eንጅ ብማርማ ኖሮ፣ 
የሚያይ Aይን የሚሰማ ጆሮ፣ 
የሚያስተውል ልብ ሕሊና AEምሮ፣ 
ቅኔ ቤት ገብቼ መዝረፍ ብችል ኖሮ፣ 
በሀገሬ ዳር ድንበር ከጠረፍ ጀምሮ፣ 
ጦር Eሰካ ነበር ባንዳ በላን ብዬ በመለስ ጉሮሮ። 
Eስቲ ወገኖቼ ትንሽ ልምከራችሁ፣ 
በEምዬ Iትዮጵያ Aንድ ይሁን ቃላችሁ 
Eጅ ለEጅ ተያይዘን Eንጋዝ ወደፊት፣ 
ፍቅርን ይዝራ ልብ ካለበት፣ 
ኅሊናም ያስተውል ትEዛዝ ለመስጠት፣ 
ይናገር መልካሙን Aንደበት በህብረት። 
ይህ ከሆነ የEኛ መዝሙራችን፣ 
Eንደርስበታለን ከጋራ ግባችን። 
ያለበለዚያማ Eኛ ከተለያየን፣ 
የሚሆነውን ሁሉ ከዳር ቆመን ካየን፣ 
ግባ ማለት ነው ሌባ ወንበዴውን፣ 
ዘራፊ ቀማኛን ነፍሰ ገዳዩን። 
መንታ ምላስ Aለው የወንበዴ ቁንጮ፣ 
ደም የሚጠጣበት ገበቴና ጮጮ። 

መቸ ይመለሳል Eንዲህ Eንደዋዛ፣ 
ተግተው ካላጠፉት Eንደ ጠዋት ጤዛ። 
በመሳሪያ ብዛት ልቡ የተበተ፣ 
ብረትና ገንዘብ በ Eጅጉ ያካበተ፣ 
ያለ Aይመስለውም የሚስተካከለው፣ 
ያገኘውን ሁሉ በግፍ መጨፍጨፍ ነው። 

 
 
የተከፋች Eናት ልጆቿን ያጣች፣ 
መሸከም ቢያቅታት ሀዘኑ ቢከብዳት፣ 
ከወያኔ ጋር መኖር በEጅጉ ቢመራት፣ 
ቢቀፋት ነገሩ ሰማይ ምደሩ ቢገላበጥባት፣ 
Aንገቷን ሰጠች Aሳልፋ ለሞት። 
የወያኔ ተንኮል ዘርፈ ብዙ ነው፣ 
ቶሎ ካልተቀጨ ሁሉንም በይ ነው። 

Eንግዲህ Aይበጅም ይውጣልኝ ከቤቴ፣ 
መዝምዞ ጨረሰኝ ይሄ ደረቅ ኮቴ፣ 
ዳግም ላይመለስ ይወገድ ከፊቴ፣ 
ብላ ትጮሀለች Iትዮጵያ Eናቴ። 

ሁላችን Aንድ ሁነን ከEቅፏ ገብተን፣ 
ዛሬ በቁርጥ ቀን ከልብ ተዋድቀን፣ 
Aይቀርም ድል ማድረጋችን። 
ያኔ Eንተነፍሳለን ንፁህ Aየር፣ 
በሠላም በፍቅር በIትዮጵያ ምድር። 

 
Eመቤት ደፈረ (ባድ ሶደን ጀርመን)    

 

ሕልም Aለኝ 
A ገሬ Aንቺ Eማማ ሰላምሽን ለማየት፣ 

ደ ከመኝ ብዬ Eሮሮ ላላሰማ ልታገል በAንድነት ፣ 

ራ ሱን Aሳልፎ Eንደሰጠው IሕAፓ ለነፃነት። 
 

I ትዮጵያዊ ነኝና Eኔም ህልም Aለኝ ያው፣ 

ሕ ዝብን ከፋፍሎ ጥላቻ ያመጣው፣ 
A ረመኔው መንግስት ወያኔ ሰው በላው፣ 

ፓ ርቲ ነው? ወይስ ነጋዴ? መሬት የሚሸጠው፣ 
 

ይልቀቅ Aገሪቷን Aንድነት ሰላም ነው Eኛ የምንሻው። 

ኑ ሮን Eየኖሩ ጥቂቶች በቅንጦት፣ 
ር ሀብ፣ Eስር ቤት ስደት ጨረሰው የሀገሬን ወጣት። 
 

ለ ወደፊት ሰላም ለሀገሬ ዋስትና፣ 
ዘ ብ የሚቆምላት AሕAፓ Aለና። 
ላ ይቀርለት ውርደት ሊቀበር ደደቢት፣ 

ለ ወያኔ መንግስት ልገኝ የቀብሩ ለት፣ 
ም ናለ በሉኝ ህልም Aለኝ የEውነት።  

 
ዮናስ Aምሳሉ (ሁልሆረስት) 
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ሀገር ተደፈረች 
 
Iትዮጵያን Aመሳት በጎሳ ትፋት፣ 
Aማራ፣ Oሮሞ፣ ትግሬ፣.....Eያሉት። 
የሦስት ሺው ታሪክ በመቶ ተቀንሶ፣ 
Aንድነትን Aናጋ ዘርን Aባብሶ። 
ጠባብነት ተስፋፋ Eንደቀልድ በዋዛ፣ 
መጣምን Aሁንስ Aገርን ግዝገዛ። 
Eውነት ተደበቀች በውሸት ተከፍታ፣ 
በAምባገነን መሪ ሀገራችን ተመታ። 
ግድያ ተባብሶ መከራችን በዛ፣ 
ረሀብ ስቃይ ችግር Eያበዛ። 
ህዝቡም ተሰቃየ በEጅግ ተማሮ፣ 
ሀገር ተደፈረች ክፋት ተደንቅሮ 
ጠባብነት ተስፋፋ Aንዱን በAንዱ Aናቁሮ 
ክልል ክልል Aሉን ልዩነት Aምጥተው 
Aገር Aበላሹ ሰውን Aደናግረው። 
 
ዮናስ ሠቀታ (ሲሾፍሳይም ጀርመን) 
 

 ———————- /// ——————- 
ይድረስ ለወያኔ 

 
ማሰብ Eንድንችል ከEንስሳት ተለይተን፣ 
ታሪክን መመርመር ማስተዋል Aቃተን። 
ሰውን ገድሎ፣ Aስሮ፣ Aንገላቶ፣ 
ይገርማል ይደንቃል ሲታደር ተኝቶ። 
ገዝተናል ካላችሁ ሕዝቡን ሀገሪቱን፣ 
በሉ Eስቲ ንገሩን ሰነዱን Aሳዩን። 
Eንዲያ ባይሆን ኖሮ ከልብ Aሳባችሁ፣ 
በEናንተ መንገሽገሹን ህዝቡ ሲያሳችሁ። 
ባላችሁ ነበር ህዝብ ከጠላን፣ 
ይብቃን Eናስረክብ በሠላም ስልጣን። 
ዳሩ ግን ከEናንተ ከዲያቢሎስ ጭፍራ፣ 
የደም ግብር ለምዶ ከሚያጓራ፣ 
ምን ይጠበቃል የላችሁምና ልብ የሚራራ። 
ለEናንተ ሠላም ነው ሞታችሁ፣ 
ተንኮል ሁኖ የሌት ተቀን ሥራችሁ።  
በግድያ በበሽታ ወጣቱ Aልቆ፣ 
ጉዳችሁ ገመናችሁ በAለምም ታውቆ። 
የሕዝብ Aመፅ ከቶ Aይቆምም፣ 
ድራማው Aልቋል Aይቀጥልም፣ 
ታጋይ ቢሞት ትግሉ Aይሞትም፣ 
ተነስተናል ልንታገል በAንድነት ሁላችንም።  
በሐገር በወገን ላይ Eንደቀለዳችሁ፣ 
Aይቀርም በቅርቡ ለፍርድ መቅረባችሁ። 
 
ሠርካለም ታምራት (ኑረንበርግ)  
 
 

ታሪክ ይውቀሳቸው 
 
Aድርባይ ገዥዎች ዘመን ያፈራቸው፣ 
ነገሩን Eምቢ Aሉን ታሪክ ይውቀሳቸው። 
መቼ Aሉ ጀግኖቹ Aማራ፣ጉራጌ፣Oሮሞ...ትግሬ፣ 
መቼ Aሉ ሚኒሊክ ብሔር ነው ችግሬ፣ 
ተገንጣይ ወንበዴ መጣብን Eንጅ ዛሬ፣ 
Aትምጡብኝ Eንጂ በነፃነት ክብሬ። 
Aረ ምከሯቸው ይሰሙ Eንደሆን፣ 
ካረጁ Aይበጁ Eንዲያውቁ መሆኑን። 
የስደት Eድሜያችን በቶሎ Eንዲፈታ፣ 
መታገል ነው ዛሬ ለIትዮጵያ ደስታ። 
 

           Eመቤት Aበራ 
 

ታገል ለተገፋ  
 

ሀገር ሆድህ ይስፋ፣ 
Eረ ሠው ተከፋ። 
ሶስት ጊዜ በቀን የተሰጠው ተስፋ፣ 
Eንኩዋን ሶሰት ጊዜ ላንድ ጊዜም ጠፋ፣ 
በሆዱ በዘሩ በማንነት ክብሩ ስንት ሠው ተገፋ። 
Aንተ ባለ ጊዜ ይመችህ በጣሙን፣ 
ስትጠግብ ጊዜ Eረሳህ ሌላውን። 
ወገን Aቅም Aጣ ሆዱ ቆሠለበት፣ 
ረሃብ ችግሩ ተፈራረቀበት። 
ያሻውን ያደርጋል Aልጎደለበት፣ 
መለስ ብሎ ማየት መች ለመደበት፣ 
ተንጠልጥሎ Eዚያ ላይ ሆኖ ምልክት፣ 
Eረ ጎበዝ Aለቅን ባንድ ሠው ምሪት፣ 
ባEዳን ለቃቅመው የሠበሠቡት፣ 
ጭንቅላተ በራ ካንገት በላይ ሙት፣ 
ህዝብ በራብ ያልቃል ይገዛል ጥይት፣ 
ድንቄም Aስር ፐርሰንት የEድገት ውጤት፣ 
ወገን ለወገንህ በል ታገልለት፣ 
ታደገው ከረሀብ ታደገው ከሞት። 
የዘመናት ትግሉ ውጤቱ Eንዲበራ፣ 
Eንደቀድሞው ታገል ከIሕAፓ ጋራ፣ 
Aስብ ሐገርህን Aስብ ያን Aደራ፣ 
ተቀላቀል መጥተህ ከወገንህ ጋራ። 
 
ዳዊት ሚካኤል( ሄነፍ)  

 

Eንዴት? 
Aንበሳ ከሰው በAንድ በኖሩ፣ 
ሆድና ጀርባ በሳንቲም ባደሩ፣  
ጊዜያት ወቅቶች Aብረው በሰመሩ፣ 
Eንዴት ሰው ከበደው ከሰው ጋር መኖሩ። 
 
ቅድስት ፀጋዬ 
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ለካ ሊነጋ ሲል ..... 
ይጨልማል 

የሚነጋ መስሎት..........ሲጠብቅ ንጋቱን፣ 
ህልም Aይቶ.............. ሲማፀን ብርሀንን። 
Eውን Eንዲሆን............ሱባኤውን ገብቶ፣ 
ስለ ፍትህ ስለ ሰላም ......Eራሱን ሰውቶ። 
ስለ Aንድነት Aሳልፎ...... ሰጥቶ Eራሱን፣ 
ምኞቱ ነበር ጠፍቶ.........ማየት ችግርን፣ 
ይህ ጭቁን ህዝብ .........ምስኪን፣ 
ስለ ብርሀን ብሎ..........ሲነፍጉት ሰላምን፣ 
ነፃነት ስላለ............... ሲነሱት ነፃነቱን። 
Eውነቱን ስላሸ.......... ሲለገሰው ሐሰት፣ 
ፍትህ ፈልጎ.......መልሱ ሲሆን Eስራት፣ 
በቃ ስላለ ወህ መወርወር Aለበት? 
መቼ ይሆን ህልሙ........ Eውን የሚሆነው፣ 
መቼ ይሆን በድል......... የሚወጣው፣ 
ምንም Eንኳን ቢበዛ .........መከራው፣ 
ህልሙ የማይፈታ..........ቢመስለው። 
ምንም Eንኳን ድቅድቁ ጨለማ ቢወርሰው ንጋቱ፣ 
Aይቀርም Eንደጨለመ.......ይመጣል ንጋቱ። 
Aንግቦ ያን ብሩህ ............ተስፋውን፣ 
ማየቱ Aይቀርም ....የንጋት Aጥቢያውን። 
ግዜው ሩቅ Aይደለም ..... በEውነት ፣ 
ተፈረካክሶ ልናይ..... የወያኔ መንግስት። 

 
Aንዳርጋቸው Aስራት( ሞርስ) 

—————————- // ———————- 

 
ይፍረደኛ ጡትሽ 

 
ይፍረደኛ ጡትሽ ያ ያሳደገኝ፣ 
ገና በልጅነት ሕይወት የሰጠኝ። 

ምንም Aላውቅ ነበር ከEቅፍሽ ሳልወጣ፣ 
የዚችን ዥንጉርጉር ዓለም ስቃይና ጣጣ። 

ሕይወት Eንጂ የሕዝብ Eምነት፣ 
የEናት ፍቅር የAገር Eውነት፣ 
የታሪክ ውል ትግል ፅናት፣ 
ከEንግዲህ መቼ ለኔ ግዛት።  

ወረድኩኝ ከጀርባሽ፣ 
ጠገብኩኛ በጡትሽ። 

ደረስኩኝ ልረዳሽ ባሳደገኝ ጡትሽ፣ 
በቃ Aወጅኩኛ የድል ንጋት፣ 
ላስመሰክር ፍቅርን የEናት።  
Eንግዲህ ይፍረደኝ ጡትሽ፣ 
ቃሌን Aጥፌ ከረሳሁሽ። 
 

ሜሪ ጁሴፔ (ጀርመን) 

 
 

Iትዮጵያ 
Aሉ Iትዮጵያኖች Aሉ ብስራት ነጋሪ፣ 
ለሀገር Aሳቢ ለህዝብ ተቆርቋሪ፣ 
ሀገርን ወዳጆች ህዝብን Aክባሪ። 
በሀገርም ሆነ Eንዲሁም በውጭ፣ 
የሀገር የወገን ልሳን Aድማጭ። 
ስለዚህ ወገኔ ስማኝ Aድምጠኝ፣ 
ያገር ሰው ይጣራል ድረስ ድረስልኝ። 
የEምነት ባላንጣ የAላማ ቀበኛ፣ 
የEድገት ጥላ ወጊ የስርዓት መጋኛ። 
ጥገኝነት Aሉት የAስተሳሰብ ትንሽ፣ 
የሀሳብ Aሜባ የርEዮት ርካሽ። 
Aንዱን Aመንምኖ ሌላውን ቆዝሮ፣ 
Aንዱን Aገር ጥሎ ሌላውን Aጠቁሮ። 
Aንደበት Aፍኖ ጉልበት Aሽመድምዶ፣ 
AEምሮን Aላሽቆ ወገብን ቀፍድዶ፣ 
ያንን የEሳት ወላፈን ያንን ቋያ ረመጥ፣ 
ወኔውን ከመቅኔው የሚሰልብ የሚመጥ።  
Aይ ጥገኝነት Aይነቱ መብዛቱ፣ 
ይሻለኝ ነበረ Aገር ላይ መሞቱ፣ 
መሾም ሆነ ደስታ ሲያምር ስርዓቱ፣ 
Eኔ Eማስበው ለAገሬ በውነቱ፣  
በጎሳ በቋንቋ ቀርቶ መለያየቱ። 
ሰላምና ጤና Eድገት ብልፅግና ፣ 

   ነቢላ ሰይድ(ካስል) 
————————————— // ———————————— 

 

Eብሪተኛው መንግስት 
ጥራቱ ጥራቱ፣ 
ይለያል ዛሬ ነው ወቅቱ። 
ለይምሰል ታሪክ ቢያወሩ፣ 
ወሳኙ ሁኗል ተግባሩ። 
በማን Aለብኝ ንቀት በEብሪትና በትምክህት፣ 
Eሱን የመሰሉ ጨካኝ Aረመኔዎች ባገር ማሰማራት። 
ካዝና በማስደንገጥ፣ በጉቦ በመፍረድ Aደራ የዘነጋው፣ 
የሀገር መሬት ቆረራርጦ በመሸጥ ለግል ጥቅም 
ያዋለው። 
ወራዳ ከሀዲ ወደቧን የሸጠ፣ 
የህዝብ ሀብት ንብረት ቀምቶ የሰጠ፡ 
ኸረ ስንቱ Eስራት፣ግድያ፣ ስደት መከራው፣ 
ምዝበራ ጭቆናው ኸረ ቤት ይቁጠረው። 
ማህፀንሽ ያፈራቸው ምስኪኖቹ ልጆሽ፣ 
በግፍ ጨቋኝ የቁም ፍዳ Aዩልሽ። 
ታዲያ Eስከመቼ ነው ሀቁ ተደብቆ የሚቆየው፣ 
Eውነት ይወጣል ለሁሉም ግዜ Aለው። 
 
ሀና ረጋሳ (ሽቫይንፉረት) 
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ጨለማው “ ጽልመቱ ኮከብ ” 
 

ብሩክ ተሰማ (ጀርመን) 
ኤደንቼ ፎሮዛ “Fabwows Aristocrats and the Vectorias Legend” በሚለው ልብወለድ መፅሐፍ ድርሰቱ 

ላይ Eንዳሰፈረው ሰዎች ሕይወታቸውን ለመምራት ሰማያዊ ፈቃድ ለተሰጠው ንጉስ(ልUል)....Aላቸው ቅርበት 
(...ከAመለካከትና ከAቋም Aንፃር..) Eና የሚሰጡት ፍርድ በሌሎች መኳንንትና የጦር Aበጋዞች ላይ ላያነጣጥር 
የቻለው... ለምድራዊ ገዥ ወሰን የሌለው Aምልኮ ሊኖራቸው በመቻሉ ነው።ይሁንና Aምልኮው ከፍቅር ወይም 
ከፍርሃት የመነጨ መሆን Aለመሆኑ ብዙም ሳይተኮርበት፣ Aለ የሚባል ግዙፍ ሀቅ ቢኖር ዞሮ ዞሮ የማምለኩ ስርዓት 
Aውራን ከጭፍራ ነጥሎ የማስቀረት ገዝፎ Eንዲገኝ ማድረግ መቻሉን ነው። ከላይ Aባባል ልንረዳው የምንችለው 
ቁም ነገር በAገራችን ታሪክ “... ጃንሆይ ምን Aደረጉ! ...Aጠገባቸው ያሉት ሆዳም ገዥዎች Eንጂ!” ወይም 
“...Eንዴ! ጓዳ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማሪያም ምን በደሉ!.....የከበቧቸው የIሠፓ ሹማምንት Eንጂ! የሚሉት 
ቆየት ያሉ የምስክርነት” ሐረጎች ይህንኑ የሚወክሉ ናቸው። 

በEርግጥ የወደፊቱን Eንጃ Eንጃ Eስካሁኗ Eለት ጠ/ሚኒስተር መለሰ ለዚህ ዓይነቱ “ምስክርነት” የመታጨት 
Eድል ፈፅሞ Eንዳላገኙ Eሙን ነው። ምናልባት ለየት ያለነገር(ከሁለቱ ሙት ሥርዓቶች Aንፃር) መለስ ከሌሎች 
ወገኖቻቸው በላቀ Aኳኋን Aጥፊ ናቸው መባሉ ነው፡ Aንዳንድ ወገኖች“ብቸኛው ሰይጣን” ለማለት ወኔ Aላጡም 
ግለሰቡ ህወሃት በትግራይ ህዝብ ጥያቄ ዙሪያ ያሉትን ጉዳዮች በውቃቢው መሰረት Eልባት ለመስጠት ያለውን 
Eቅድ ስኬታማ ለማድረግ ምድራዊ ብቃት ያላቸው ፍጡር Eሳቸው ብቻ መሆናቸውን ለማስመስከር ታጥቀው 
በመነሳት፣ በየደረጃው የAባላቱን ትብብር ለማግኘት በመቻላቸው በፍጥነት መሪ ለመሆን በቁ።ክፉም ተባለ በጎ፣ ዞሮ 
ዞሮ መለስ ለመሪነት የበቁት በAባላቱ ወይም በደጋፊዎቻቸው ትብብር ነው።  

በIትዮጵያ ላይ ያንዣበበውን የጥፋት ደመና Aውቀው ያሴሩና Aውቀው ያሳሳቱ ግለሰብ ናቸው።የሳቸው 
ተፈጥሯዊ ስብEና በመከፋፈል ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ከድርጅቱ ጎጠኛ ፈልጎ ተጣጥሞ መገኘቱ ሊደንቀን 
Aይገባም። በጊዜው የፖለቲካ Aቋማቸውን በመለዋወጥና የድርጅቱን(የወያኔ IህAዴግን) Aባላት Eንዳሻቸው 
በመጠምዘዝ የሥልጣን Eድሜያቸውን ለማራዘም ያልፈነቀሉትና ያላስፈነቀሉት ድንጋይ Eንደሌለ፣ Eንዳውም 
ታሪክና የIትዮጵያን ጂOግራፊያዊ Aቀማመጥ ባለማወቅ በጭፍን Aመለካከትና በዲክታተርነት Aይን ያወጣ ግራ 
በሚያጋባ ታሪክን በሚያጣምም Aነጋገር Aገርን ቆርሰው ለሱዳን በመስጠት ያስመሰከሩ Eጅግ ጠንቀኛና ፀረ-
Iትዮጵያ ዘውገኛ ነው። 
  

የማያልፍ ነገር የለም 
 

       ባለፈው መንግስት ብዙ ችግሮች Eንደተከሰቱ ታሪክ የማይረሳውና ሰውም ቁስሉ ድኖለት ጠባሳውን Eያየ 
ችግሩን በሚያስታውስበት ሠዓት ብዙ ችግሮችና መከራዎች Aሉ። የወጣቶች መረሸን፣ የህፃናት ለቅሶ የEናቶችና 
የAዛውንቶች መሞት፣ መንገላታትና Aገር ጥሎ ለመሄድ የተገደደበት ሁኔታ ነበር። ታዲያ በዛ ጊዜ ሠውም Eግሩ 
ወደ መራው በመሄድ ከችግሩ ለመሸሽ ሞክሯል ቢሆንም ሳይሳካላቸው በርሃ ላይ የቀሩት በAውሬ የተበሉ ጥቂት 
Aይደሉም። ሴትም፣ ወንድም ትንሹም፣ ትልቁም የ ጥቃቱ ተካፋይ ነበር። 
የማያልፍ ነገር የለም ያም ግዜ Aልፎ Aዲስ መንግስት ሲተካ ህዝቡም ደስታን ሰንቆ ነበር።የህዝብ Eንባ ይታበሳል 
፣ ሠላም ይሰፍናል፣ ለውጥ ይመጣል ተብሎ ነበር። የተጠበቀው ቀርቶ ሠላም ሳይሆን ረብሻ፣ ዴሞክራሲ ሳይሆን 
ረገጣ የበዛበት Aስተዳደር የረቀቀና የተቀነባበረ ጭቆና፣ ረሀብ፣ Eስራት፣ግርፋትና ስደት ይዞልን የመጣው።በወያኔ 
Aስተዳደር Aሁንም ለቅሶው Aልቆመም፣ወጣት Aዛውንቱ መገደሉ፣ መንገላታቱና መሰደዱን ብሶበታል። የEናቶች 
Eንባ የሚቆምበትን ግዜ ሁላችንም የምንናፍቀው ቢሆንም ወያኔ ህዝቡን በዘር፣ በሀይማኖት ከፋፍሎ ተኮራርፎ 
Eንዲኖር በማድረግ በመግዛት ላይ ይገኛል። ያም Aልበቃው ብሎ ዴሞክራሲ በሀገሩ ያላሳየውን በሰው ሀገር ሠላም 
ለማስፈን ብቃት Aለኝ በማለት የሀገሩን ክብር ሽጦ ለሃያሉ Aገር ለAሜሪካ በተላላኪነት በመስራት ንከስ የተባለውን  
በመንከሰ ችግር የሚመጣ Aልመሰለውም። በቅርብ ጊዜ በሶማሊያ የሚገኙ የወያኔ ወታደሮች ህዝቡ ላይ የሚያሳዩት 
የሕግ መጣስና Aስገድዶ መድፈር የ Aለም ሠብዓዊ ተከራካሪዎች በይፋ ሲናገሩ ተሰምቷል። ነገ Aገራችን ላይ 
ሊደርስ ስለሚችለው Aደጋ Aርቆ ማሰብ የሚባል ነገር በወያኔ ጭንቅላት ቦታ የለውም። ከበለፀጉ ሀገሮች ጋር 
የሚደረገው ሽርጉድ የራስን ስልጣን ማረዘሚያ Eንጅ ለIትዮጵያችን ያመጣው ለውጥ የለም Aይኖርምም።  
በAሁኑ ሰዓት ህዝቡ የIኮኖሚ ችግር ቢኖርበትም ኑሮ ቢከብደውም በዘር መከፋፈሉን ወደ ጎን በማለት ተባብሮ 
Aብሮ በመስራት ለውጥ ማምጣት ይኖርብናል።በወያኔ የማደናገሪያ ስራዎች ሳንወናበድ ወያኔን ለመጣል 
በAንድነት መነሳት ይገባናል።ሃሳባችን Eንዲሳካ ምኞቴ ነው።  
 
ሙና ካሊድ( ባድ ሄርስፊልድ) 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፫  ነሐሴ ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 3  August  2008 

26 

 
  

 
    ወያኔ/IህAዴግ የሚራምደው ፖለቲካ Aገር በመሸራረፍ፣ ታሪካችንን በመደለዝ ህዝባችን ታሪከ Aልባ Aገር 
Aልባ ሆኖ Eንዲቀር በማድረግ፣ የባህር በር Aሳጥቶ የፀጥታ Aደጋና ታላቅ የIኮኖሚ ማነቆ በማመቻቸት፣ ህዝብን 
በቋንቋና በብሔር ከፋፍሎ Aንድነት በማሳሳት  መርህ ላይ የተመሰረተ ነው። Iትዮጵያ የተባለችውን ሀገራችንን 
ለማጥፋት ሆን ብሎ የተነሳው የትግራይ ነፃ Aውጪ ድርጅት የIትዮጵያን መሬት ለባEዳን Aሳልፎ መስጠት ሴት 
ልጆቿን በባሪያነት መሸጥ ህዝቦቿን በርሀብና በበሽታ መጨረስ የለመደ ቡድን ሌሎችን ወንጀሎች መፈፀም ለEርሱ 
በጣም ቀላል ጉዳይ ነው።  

ወያኔ ሥልጣን ከተቆናጠጠ በኋላ በAፍሪካ ቀንድ Aካባቢ ታላቅ ሁከትና Aለመረጋጋትን በማስፈን የዋሃንና 
ንፁሃን Iትዮጵያውያንን በግፍ Aስጨፍጭፋል።Eናት ሀገራችን በሕሊና Aጥ ሰዎችና ተራ ወንበዴዎች ክፉ Aገዛዝ 
ስር ወድቃ በታላቅ ስቃይና መከራ ላይ ትገኛለች። በሀገራችን የሚሰራው ስርየት የለሽ ግፍና ታሪክ የማይሽረው 
ብዝበዛ ገፈት ቀማሽ Eኛውና ቤተሰቦቻችን ናቸው። ወያኔ ድሀና የዋህ ህዝብ ለ17 Aመታት ያህል Eንደቀደሙት 
Aረመኔ የAውሮፓ ቅኝ ገዥዎች በ“ ከፋፍለህ ግዛ ” ቀበቶ Eየገረፈው በዋጋ ንረት Aለመረጋጋት በትር Eያደማው 
ይገኛል። ለግዜውም በሰው ላብ ስርቆት ገንዘብና ንዋይ በውፍረት ቢደልቡም ነገር ግን ሀብታቸው  ከምስኪንና ድሃ 
ህዝብ ጉሮሮ የተነጠቀ በመሆኑ ከEነርሱ ጋር Aይቆይም፣ Eንደጉም በኖ Eንደ ጢስ ተኖይጠፋል። የነዚህ ሰዎች 
ህይወት ወይም Aበባ የሚመስል ጊዚያዊ ኑሮቸው ፀሐይዋ Eየጠለቀችባቸው “ምፅAቱም” Eየደረሰ  ስለሆነ 
የሚመኩበት ነገር ሁሉ Eንደደራሽ ውሀ  ድንገት ጠራርጎት Eንደሚወስደው፣ ሕይወታቸውም Eንደጤዛ ጠዋት 
ታይቶ ማታ Eንደሚጠፋው  በመጨረሻዋ ጊዜ በወግ በማEረግ Eንኳን Eድልን ሳያገኙ ባክነው ይቀራሉ።የሐጠያት 
ደሞዝ ሞት ነው። 

በIትዮጵያ የተለያዩ ስፍራዎች የተስፋፋው ረሀብ Eጅግ Eየከፋ በመጣበት በAሁኑ ወቅት፣ Eምቦቃቅላ 
ሕፃናት በAስደንጋጭ ሁኔታ Eንደ ቅጠል Eየረገፉ ወላጆቻቸው ለማልቀስ Aቅም Aጥተው ሲታገሉ ያለውን ሁኔታ 
ከህዝብ በመደበቅና በመደባበስ ውስጡን ለቄስ Eንዲሉ በ17 ዓመታት “ስለተቀዳጀው ሰላምና ዴሞክራሲ” Eንደ 
መዥገር በተጣበቁበት፣ 24 ሰዓት ውሸትን በሚነዛው ቴሌቭዥን ላይ መለፈፍ ከቶ የሚያስኮንን Eንጂ የሚያበረታታ 
Aይደለም። 

የዩኒቨርስቲ ተመራቂዎች በሀገራቸው ስራ Aግኝተው ለመኖር ከፈለጉ የወያኔ/ IህAዴግ የAባልነት ቅፅ 
መሙላት Eዳለባቸው በተደጋጋሚ ታይቷል። በህዝብ ዘንድ የተተፋው ወያኔ በምርጫ መሸነፉን ክዶ፣ የህዝብን ሀቅ 
ገርስሶ፣ በማንAለብኝነት የሥልጣን Eድሜውን ለማራዘም Eየተከለ የሚገኘው ስልት የመንግስት ሰራተኛውን 
በEንጀራው፣ የኮሌጅ ምሩቁን በስራው፣ ነጋዴውን በብድር Aለማግኘትና በታክስ ማብዛት Eያስፈራራ ማስጨነቅና 
ሳይወዱ በግድ Eንዲደግፉት ማድረግ ነው። 

Iትዮጵያ ሀገሬ ባሁኑ ሰዓት በራሱ ጥረት ለትምህርት ውጪ የሚወጣው ሰው ማብቀል ካቆመች ሰነባበተች። 
በEርግጥ የወያኔ መንግስት የEሱ የሆኑት ሰዎች ግልፅ ባልሆነ Aሰራር ስኮላርሽፕ Eንደሚሰጣቸውና Eደሚልካቸው 
የማይታበል ሐቅ ነው። በዚህ ሰAት ከIትዮጵያ ውጭ ለመማር Eድል የሚያገኙት ወያኔውያን Eንጅ 
Iትዮጵያዊያን Aይደሉም።የወጡት በትምህርት ሳቢያ የወያኔን መርዝ ለመርጨት Eንጅ ትምህርት ለመማር 
Eንዳልሆነ በተደጋጋሚ Aጋጣሚ ታይቷል። 
በIትዮጵያ የፀጥታ ኃይልና የሰራዊቱ Aመራር ከጠ/ይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካድሬዎች ነፃ ከሆነ የተቃዋሚው 
ሀይል ለሀገር Aቀፍ ምርጫ መቅረብ ይችላል። Aለበለዚያ ግን ሰላማዊ የትጥቅ ትግሉን Eያካሄዱ ሁኔታው 
ለIትዮጵያ ህዝብ Aንድነት በሚያመች መንገድ Eንዲዘጋጅ ማድረግ ይገባል። Iትዮጵያ Eንደ ጥንቱ Aሁንም 
ከውስጥ በቀል ጠላትዋ ከወያኔ የIትዮጵያ ዳር ድንበር በቅርጫ መልክ ጎረቤት Aገሮች Eየከፋፈለ Eየሰጠ ካለው 
ጠላት ልትገላገል የምትችለው የIትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች በውስጣቸው ያለውን ልዩነት በማስወገድ ለAንድ 
Aላማ በመቆም የሀገርን ሉAላዊነት ሲያስጠብቁ ብቻ ነው። 

ኤች Aይ ቪ/ኤድስ ጨምሮ በወባ፣ በሳምባ ነቀርሳና በንፁህ የመጠጥ ውሃ Aቅርቦት Eጦትና በመሳሰሉ 
ችግሮች ምክንያት በየቀኑ ሕይወቱ የሚያልፈው ዜጋ ቁጥር በAስደንጋጭ ሁኔታ Eያሻቀበ ይገኛል።መሃይምነት፣ 
የህዝብ ቁጥር በAስደንጋጭ ሁኔታ በመጨመሩ ምክንያት የሚመጡት ተያያዥ ችግሮችን መፍታት Aለመቻሉ፣ ት/
ቤት መግባት የቻለው ደረጃውን የጠበቀ Eውቀት መቅሰም Aለመቻሉ፣ በAገዛዙ የተበደለው ገበሬና ቤተሰቡ ወደ 
ከተሞች መፍለሱና የመሳሰሉት ማህበራዊ ችግሮች Eጅግ Aሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። 
ነፃ ያልሆኑ መንግስታዊ ተቋማት የሚቋቃሙትም በወያኔ ነፃነታቸው ተገፎ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በEርሱ 
የፖለቲካ መርህ Eንዲመሩ፣ በህግና በውክልና ከተሰጠው ሥልጣን በላይ በመጠቀም የመገናኛ ብዙሃን በመቆጣጠር 
ዴሞክራሲ ተከብሯል ብሎ ማውራት ከቶ የሚያሳፍር ነገር ነው። 

ፍቅር የሁሉም መሰረት ነው። በፍቅር ውስጥ Aንድነት Aለ። በAንድነት ውስጥ ሰላም Aለ። ሰላም ካለ 
ራEያችን ግብ ይመታል።የጠላቶቻችን ታላቁ ጥንካሬ የኛ መነጣጠል በመሆኑ ስለዚህ በዘር፣ በብሔር ፣ በቋንቋ፣ 
በሀይማኖት መከፋፈሉን Aቁመን ለመከፋፈላችንም ታላቁን AስተዋፅO የሚጫወተውን ወያኔ/IህAዴግ ለAንዴና 
ለመጨረሻ በመገርሰስ Aላማችንን Eናሳካ። መ/ር መለሰና የEኲይ ምግባሩ ተባባሪዎቻቸው ለምድራዊ ፍርድ ቤት  



የሚቀርቡበት ጊዜ ሩቅ Aይደለም። 
ሁሉም ዜጎቿ በEኩልነት የሚስተናገዱባት፣ Aንድነቷን የጠበቀች፣ Eውነተኛ ዴሞክራሲያዊት Aዲሲቷን Iትዮጵያ 
የምናይበት ጊዜ ሩቅ Aይደለም።  
 

ሚኪያስ ታደሰ ሥዩም 

 

የEብሪት መጨረሻ ውድቀት ነው- ዴሞክራሲና IሕAዴግ 

ባለፉት Aስር ሰባት ዓመታት ራሱን በIትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ የጫነውን IሕAዴግን የሚገልጹ ሁለት 
ባህርያት ጠቁሙ ቢባል በሰው ሕሊና ውስጥ ዘለው የሚመጡት “ፀረ-ዴሞክራሲነት“ Eና “Eብሪት“ ቢሆኑ 
Aያስገርምም፡፡ 

IሕAዲግ ዴሞክራሲን ከሺህ ጦር የበለጠ Eንደሚፈራ ያለፉት Aስራ ሰባት ዓመት ድርጊቶቹ በቂ ማስረጃዎች 
ናቸው፡፡ የሚቻል ቢሆን ዴሞክራሲ Eና የሕዝብ Aንድነት የሚባሉት ቃላቶች ከመዝገበ ቃላት ቢወገዱለት ደስታው 
ነው….. የሥልጣን መሰረቴን ያናጉብኛል ብሎ ሌት ተቀን የሚባንንባቸው፤ በAፋና፤ በግድያና በሺንገላ ብዛት ሊጠፉ 
የማይችሉ ክፉ ባላንጣዎቹ መሆናቸውን ያውቃልና! 

በሌላ በኩል ደግሞ ይህ መንግስት ቆሞ የሚሄደው በውጭ Eርዳታና በምጽዋት ብዛት ስለሆነ ኃያላን 
መንግስታት Iትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ Eንዲገነባና ሰብAዊ መብት Eንዲከበር የሚያሳድሩትን ጫና ለማስተናገድ 
የይስሙላ ምርጫዎችን ማካሄድ ብቻ በቂ ነው ብሎ የሚያምን ጉደኛ መንግስት ነው፡፡ 

ባለፈው ዓመታት IሕAዴግ ተወዳዳሪ፤ Iሕዴግ ታዛቢ፤ IሕAዲግ ዳኛ፤ IሕAዲግ Aሸናፊና IሕAዲግ 
Aስፈጻሚ የሆነባቸው ሦስት “ምርጫዎች“ ተከናውነዋል፡፡ ሦስተኛውና የ97ቱ ምርጫ በዓይነቱም በይዘቱም ከሌሎቹ 
የተሻለ ብቻ ሳይሆን የውጭ ታዛቢዎች በርከት ብለው የተሳተፉበትና ዜጎች ታላቅ ተስፋ የጣሉበት ነበር፡፡ ውጤቱ 
IሕAዴግ በጠበቀው መስመር ሳይሆን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለስልጣን የሚያበቃ መሆኑን ሲገነዘብ IሕAዲግ 
ሰላማዊ ዜጎች ላይ ዘግናኝ የግድያ፤ የሥራትና የAፈና ፕሮግራም Aካሂዶ የሕዝብን ድምፅ Aፈነ፡፡ ከዚህ ወዲህ 
የIትዮጵያ ሕዝብ የሚተዳደረው በቀልንና ጥላቻ ያስተዳደር መመሪያው ባደረገ መንግስት ስር ነው ቢባል ማጋነን 
Aይኖርበትም፡፡ 

የሰሞኑ ምርጫ ተብዬ ደግሞ ዴሞክራሲን በብሩህ ገጽታው ለማየት የምንጓጓውን ብቻ ሳይሆን የራሱን 
የIሕAዲግን ደጋፊዎች Eንኳ የሚያሸማቅቅ፤ዓይን ያወጣ ማታለልና Eብሪት የተደባለቀበት የማናለብኞች ሥራ 
ነው፡፡ ታማኝ ተቃዋሚ የሚባሉት ፓርቲዎች Eንኳ ምርጫው I-ፍትሐዊ መሆኑን Aይተው በተዋናይነት ላለመሳተፍ 
ወስነዋል፡፡ ከተሳሳተ የውጭ ፖሊሲ ተነስተው በተመጠነ ደረጃ ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ መንግስታትና ዓለም ዓቀፍ 
ድርጅቶችም ቢሆኑ ከIሕAዴግ ጋር ያላቸውን ግንኙነት Eንደገና Eንዲመረምሩ የሚገፋፋቸው ሁኔታ ለመፈጠሩ 
ሹሞቻቸው በየጊዜው የሚሰጧቸውን መግለጫዎች ማየት ብቻ ይበቃል፡፡ ገበሬውን ማሳህን Eነጥቅሀለሁ፤ 
ሠራተኛውንና Aስተማሪውን በEንጀራህ Eመጣብሀለሁ፤ ነጋዴውን ፈቃድህን Eሠርዛለሁ Eያለ የሚያስፈራራና 
የAባልነት ቅፅ የሚያስሞላ ፓርቲና መንግስት ዲሞክራሲያዊ Aይደለም፤ ዘለቄታም Aይኖረውም፡፡ 

IሕAዴግ ከAንድ Eብሪት ወደ ሌላ Eብሪት Eየተረማመደ ያለው ወታደራዊና የስለላ ኃይሉን ታምኖ ብቻ 
ነው፡፡ በኑሮ ውድነት፤ በፍትህ መዛባት፤ በጉቦኝነት፤ በመብት ረገጣ ቆሽቱ ያረረው የIትዮጵያ ሕዝብ የሚያሳየው 
ጥርሱን Eንጂ ልቡን Eንዳልሆነ በ97 ምርጫ Aይቶታል፡፡ Aሁንም Eያየው ነው፡፡ የAመጽ Aለመኖርን 
Eንደመረጋጋት፤ ዝምታን Eንደ Aመኔታ የሚቆጥር መንግስት ዓይነ ህሊናው በEብሪት የተጋረደ ብቻ ለመሆኑ ታሪክ 
ደግሞና ደጋግሞ Aሳይቶናል፡፡ IሕAዴግ ነፃ ፕሬሱን Eያጠፋ፤ ለዲሞክራሲና ለፍትህ ማቆጥቆጥ Aስፈላጊ የሆኑ 
መዋቅሮችን በመዳፍ ስር Eያደረገ፤ የተወዳዳሪ ፓርቲ Aባላትና Eጩዎች የሚንቀሳቀሱበትን የፖለቲካ  Aየር 
በማስፈራራትና በEስራት Eየበከለ፤ ፀረ ዴሞክራሲ ሕጎችን በየEለቱ በነጋሪት ጋዜጣ Eያወጀ፤ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 
Aካሂጃለሁ Eያለ ቢለፍፍ የሚያታልለው Eራሱን ብቻ ነው፡፡ የሚያሳጥረውም ከIትዮጵያ ሕዝብ ጋር በፍቅር 
የሚያስተሳስረውን ገመድ ነው፡፡ 

የሰሞኑ ምርጫ የ2002 ምርጫ ምን Eንደሚመስል ከወዲሁ የሚያመላክተን ስለሆነ Aጥብቀን Eናወግዘዋለን፡፡ 
IሕAዴግ ከስህተቱ ለመማር ፈቃደኝነት የሌለው፤ ለዲሞክራሲና ለመብት ደንታ የማይሰጥ፤ በEብሪት የተወጠረ 
መንግሥት መሆኑን በድጋሚ Eያስመሰከረ ቢሆንም ለብሔራዊ Aርቅ፤ ለሠላም፤ ለAንድነትና ለዴሞክራሲ ከገባነው 
ጽኑ ቃል ኪዳን በመነሳት IሕAዴግ በዴሞክራሲ ላይ የሚደረገውን Aሳፋሪ ደባ ባስቸኳይ Eንዲያቆም Aጥብቀን 
Eናሳስባለን፡፡ 

                                                  ከማርታ ዮሐንስ (Friedberg) 

 

Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፫  ነሐሴ ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 3  August  2008 

27 

 



        Ethiopia Longs For Justice 
  
What a mockery of justice! Meles Zenawi sending Mengistu Hailemariam and his lieutenants to the gallows for 
“serious crimes against humanity”! Imagine Adolf Hitler condemning Benito Mousollini to death for “war crimes 
against Ethiopians." Imagine the pot calling the kettle black!  
 
Mengistu and 18 of his co-defendants have been sentenced to death because they “committed serious crimes 
against humanity.” Mengistu’s “conviction” arises from his Red Terror campaign (1977-78), described at the time 
by Human Rights Watch as “one of the most systematic uses of mass murder by a state ever witnessed in Africa 
.”  a shady judicial hack in Meles, Inc., explained that the death sentences were imposed because Mengistu and 
his partners-in-crime “have tortured and executed thousands of innocent people in public, which applies as geno-
cide according to Ethiopian law.”  
 
It does not appear much has changed in Ethiopia since 1977-78. The business of “torture, execution of thousands 
of innocent people and genocide” The Ethiopian government’s human rights record remains poor, both within the 
country and in neighboring Somalia … [Ethiopian] Government forces committed serious human rights violations, 
including rape, torture, and village burnings, during a campaign against Ethiopian rebels in eastern Somali Re-
gion…  
 
In March and April 2007 in Mogadishu , Somalia , the Ethiopian military used heavy artillery and rockets indis-
criminately, in violation of international humanitarian law, killing hundreds of civilians and displacing up to 400,000 
people, as they fought an escalating insurgency…  
 
In the five zones affected by the conflict [Somali region], the Ethiopian military retaliated by razing entire villages, 
carrying out public executions, raping and harassing women and girls, arbitrarily arresting, torturing and some-
times killing suspects in military custody; and forcing thousands to flee their homes…  
In Oromia , Ethiopia ’s most populous state, government authorities have used the fact of a long-standing insur-
gency by the Oromo Liberation Front (OLF) to imprison, harass, and physically abuse critics, including school 
children… Farmers in Oromia who fail to support the governing political party are denied fertilizer and other agri-
cultural aids over which the government exercises monopoly control.  
 
Mengistu’s Trial and Conviction in the Court of His Own Conscience 
 
Mengistu and his accomplices have yet to be brought before a real court of law where their guilt is proven beyond 
a reasonable doubt just like any ordinary criminal. A botched conviction of these wicked and vicious criminals in a 
shoddy, sleazy and farcical kangaroo court will inevitably leave some shreds of lingering doubt about their guilt. 
Though we believe mightily in our hearts and minds that Mengistu & Co., are guilty as sin for the untold crimes 
they committed during the entire Derg-era (not just the Red Terror campaign), we also believe in the principle of 
the rule of law: True justice requires that even the repulsive Mengistu and his bloodthirsty gang of murderers must 
be brought to trial in a real court of law where their crimes are painstakingly documented and recorded not only to       
prove their guilt beyond a reasonable doubt, but also to preserve for future generations a complete record of the 
killing field that Ethiopia became under their oppressive misrule. But in all candor, we are heavy-hearted by the 
prospect that this reclusive and cagey criminal may now have escaped justice altogether because of the 
“conviction” in the kangaroo court of Meles Zenawi. 
 
But we are not discouraged. For now, we are content to believe that Mengistu appears before a court of his own 
guilty conscience in his gilded country estate in Harare every day and night to answer charges brought against 
him by the ghosts of the thousands of innocent people he killed and tortured. It is a small measure of justice for us 
to believe -- at least to comfort ourselves in the belief -- that Mengistu, confined in his palatial villa alone, will have 
to look into the mirror of his own guilty conscience everyday and see the wretched monster that he truly is. But 
Mengistu and Meles should never forget: “Justice is like a train that is nearly always late,” but for the fiendishly 
wicked, justice always arrives in the nick of time. 
 

It is so written…  
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Scripture has a timeless message for the wicked hypocrites who sit in judgment of each other. In Matthew 7: 1-5, 
it is written:  

Do not judge so that you will not be judged.  
For in the way you judge, you will be judged;  

And by your standard of measure, it will be measured to you.  
Why do you look at the speck that is in your brother’s eye,  

But do not notice the log that is in your own eye?  
Or how can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’  

and behold, the log is in your own eye?  
You hypocrite, first take the log out of your own eye,  

and then you will see clearly to take the speck out of your brother’s eye.  
 

Meles, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother 
Mengistu’s eye!  
 
Thomas Eshetu Würzburg 
        June 2008 
 

 የሰሜኑ የጦርነት ነጋሪት 
ለAስር Aመታት ያህል የቆየው የIትዮ- ኤርትራ የድንበር ፍጥጫ ከዛሬ ነገ Eልባት ያገኛል Eተባለ ዛሬ 
ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ለረጅም Aመታት የሰላም ማስከበር ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበረው የUNMME 
ሰራዊት ለመውጣት ቀን ገደብ Aስቀምጦ ባለበት ሁኔታ ሁለቱም ሀገሮች ወታደርዊ ሀያላቸውን በከፍተኛ ገረጃ 
ድንበር ላይ Eያከማቹ ይገኛሉ። የIትዮጵያ መንግስት ሶማሊያ ውስጥ የገባበትን ውጥረት ሳይበርድ ሌላ ዙር 
የሰብAዊና ቁሳዊ ኪሳራ በሀገሪቱ ላይ ሊያስከትል የሚችል ጦርነት ውስጥ ለመግባት ዳር ዳር Eያለ ይገኛል። 
ከዚህ የምንረዳው ነገር መንግስት ለሀገሪ ሰላምና ልማት ይበልጥ የስልጣን ጥማቱን ለማስጠበቅ ውስጣዊ 
ችግሮቹን በውጭ ሐይሎች ላይ ለማሳበብ ከፍተኛ ጥረት Eንደሚያደርግ ነው። ይኸውም ከለጋሽ ሀገሮች 
የሚገኘውን Eርዳታና ብድር ወደ ወታደራዊ ሀይል ማደራጀት Eንደሚያዞረው የሚያሳይ ነው። ስለዚህ 
ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮቻችን በሰላማዊ መንገድ ሃላፊነት በሞላው Aካሄድ ለመፍታት ካልጣረ ዘላቂ ልማትና 
ሰላም ማምጣት ዘበት ሆኖ ይቀራል። 
ሰላም ለIትዮጵያችንና ለህዝቦቿ  
 
Eመቤት Aበራ ( Aሻፈንቡርግ) 
 
 
 
 
 

ለAገር ለወገን ልባዊ ፍቅር ይኑርህ። 
 

የ Aገርህን ታሪክ ለማወቅ ሞክር። 
 

ሀገርና ሕዝብ ኩራት ነውና!!!! 
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ከገፅ 17 የቀጠለ.... የመጨረሻው ሰይጣን 
  
ሀዳስ  
 

 Aቤት ባድሜ Aቤት ሽራሮ  
የሬሳ ክምር ተከምሮ  
ወንድም በወንድሙ ደም ሰክሮ  
የቦንብ ወረዳ ደፍሮ 
ዘሎ ገባ የዋሻውን በር ሰብሮ 
ተናነቁ ጉሮሮ ለጉሮሮ። 
 
 Aልወጡትም Eዛው ቀሩ  
በAንድ Eንዳደጉ በAንድ ተቀበሩ  
ምን ሆናችሁ Eባካችሁ  
Eንዲህ ያጨካከናችሁ 
ወይስ የላይ ፈሪ የታች ፈሪ Aሉዋችሁ  
Eንደው በማታውቁት ነገር Aለቃችሁ ። 
 
ያኔ ድሮ Eኛ ሰፈር  
ስንጫወት በAፈር  
ሀዳስ ኤርትራ ሳትሄድ ሳትባረር  
ከሀዳስ ልጆች ከነክፍላይ  
ጓደኞች ነበርን ከነAስመላሽ ከነሀይላይ። 
 
 ዘመቱ Aሉ Aነ ሀይላይ Eነ Aስመለሰሽ  
ተገደው ነው ወይስ ሆነው የEናት ጡት ነካሽ  
ሀዳስ ይህን ጉድ Aየሽ! 
 
Aትቆጭም ነበር ተዉ Aትሄዱም ብለሽ 
ወይስ Aንቺም ለራስሽ ፈራሽ  
ተለጉመሻል Aሉ Aፍም የለሽ። 
 
 Aንቺስ ብትሆኚ የኛይቱ!  
ባትወልጂውስ Aልነበርሽ Eናቱ  
Eማማ Eያለሽ Aንቱ  
Aልነበረም ወይ ያደገው ከልፍኝሽ ከማጀቱ  
የጎረቤት ልጅ የራስሽ ማለት ከንቱ ። 
 
 Aትገላግይም ነበር ተው Aይሆንም ብለሽ  
ሊዘምት ሲነሳ ማሙሽ  
 
ወይስ Aንቺም Eንደ ሀዳስ ለራስሽ ፈራሽ  
ተለጎመ ወይ የAንቺም Aፍሽ 
ሀዳስ ከAንቺ  
Aንቺም ከሀዳስ Aለተሻልሽ።ምን Aድርጊ ነው የሚሉኝ  
ሆድ የሚያስብሱኝ  
ልጄ ስንለው Eማማዬ  ሲለኝ 
Aልወለድሽኝም ቢለኝ  ቢከዳኝ 
መክረው ቢያራርቁኝ  
ምርጫ ብለው ግራ ቢያጋቡኝ  
ከነፃነት ከባርነት ምረጪ ቢሉኝ ። 
 

ባርነት ነፃነት ማነው የዶለው ከመሀል  
Aልነበረም ወይ ምርጫው Aንድነት ወይስ መገንጠል  
ግራ Aጋብተው Aደናግረው ሲለያዩን  
በግድ ተለያየን Eንባ Eየረጨን  
ታዲያ ያም ለጄ ይህም ልጄ  
Eዬዬ ተረፈኝ  
የወላድ Aንጀት ያሳደገ Eንቢ Eያለኝ ። 
 
 ሀዳስ Aስመላሽን ለኔ ትተሽ  
ልጄን Aደራ ብለሽ  
ጡቴን Eያጠባሁ Eንዳይርበው  
Aዝዬ ነበር የማስተኛው  
ጉዳይሽን ጨርሰሽ ስትመለሽ  
ለናትነቴ ምን Eነከን Aገኘሽ  
ልጅሽ Aይደለም ሲሉኝ ምንው ዝም Aሰኘሽ። 
 
 ያም ልጄ ይኸም ልጄ  
ያሳደኩት በጄ 
Eስቲ ፍረጂኝ ወዳጄ። 
 
በግድ ፈልቅቀው ለያዪን  
Aሁን ደግሞ በግድ Aጋደሉን  
ተይው ሀዳስ ቀን ይፍታቸው  
ውስጣቸው Eንደው Aንድ ነው ። 
 
 ሀዳስ Aንቺም Eንደኔው  
ተረፈሽ Eንዴ Eየዬው  
ያም የወለድሽው ይህም ያሳደግሽው  
Aይደንቀኝም ቢተርፍሽ Eየዬው።  
 
 ትዝ ይልሽል የኔ ልጅ ማሙሽ 
Aልወጣም ሲል ከጉያሽ 
ከኔ ከEናቱ Aንቺን ሲመርጥሽ 
ብላ ስትይው Aንቢ ሲልሽ  
ስታጎርሺው Eያባበልሽ 
ምን ብሎ ይሆን ሆድሽ  
ሲጋደሉ ልጆችሽ። 
 
 ሀዳስ  
 
 ስታለቅሽ Aስመላሽ Eያልሽ  
ድቅን ሲልብሽ ማሙሽ 
Aለቀሽ Aደል ልጆቼ Eያልሽ  
Eኔም Aልኩኝ Eየዬ  
Aንዴ ማሙሽ Aንዴ Aስመላሽ ብዬ። 
 
 ለቅሶ ሆነ Eጣችን  
Eያለቁ ልጆቻችን። 
 
 ያኔ ድሮ በሰፈሩ ሀዘን ሲሆን  
ተጠራርትን ልንሄድ Aብረን  
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ሀዘንተኞቹን Eራት Aብልተን  
ገበታውንን Aነሳስተን  
ስንጨርስ Eቃ Aጥበን  
Eንጀምር ነበር ጨዋታችንን  
የሰው ሃዘን ያረሳሳን Eየመሰለን ። 
ታዲያ ዛሬ የኛን ሀዘን  
ማን ይድረሰን ጉዳችንን።  
 
 በይ Eንግዲህ ደህና ሰንብች  
ቻል Aድርጊው ሀዘንሽን  
ቻል Aድርጊው ሀዘንሽን። 
 
  
• ድንቅ Aርገህ ተናገርከው ወስጄ ለAሮጊቶቹ ነው 
የማነበው። 
በሉ በሰላም ይክረሙ በሚቀጥለው ይዤዎት ወደ Eኛ 
ቤት Eወስዶታለሁ ። 
 
  
 ሰላም ክረም ልጄ ማምሻም Eድሜ ናት ። 
ሰላም ይክረሙ Eናቴ ስለኛ የሚያስብ ሁሉ ሰላምን 
ያግኝ። 
 
 ይቀጥላል። 
 

     
ሀገር ሸጦ ቅጥፈት 

 
ምን ይሉት ነገር ነው ሀገር ሸጦ ቅጥፈት ? 
ሕዝብ Aያውቅም ብሎ ሁል ጊዜ መዋሸት፣ 
መጋለጡ ላይቀር Eውነቱ የወጣ Eለት፣ 
   ከቋራ ጀምሮ Eስከ ታች ጋምቤላ፣ 
   ለሱዳን ለመስጠት ሲደረግ ድለላ፣ 
   ምን Eንመልሳለን ቢጠየቅ Aሉላ? 
ምን ይላል ቴዎድሮስ?  
ምን ይላል ዮሃንስ? 
ይህን ተንኮል ሊያይ በAካል ቢመለስ ? 
   ያልታወቀ መስሎት ደባና ተንኮሉ፣ 
   Aላረኩም ብሎ መገዘት መማሉ። 
ይህ መንግስት ተብዬ በሕዝብ ቆማሪ፣ 
ኪሱን ሊያደልብ ሀገር ሕዝብ ቀባሪ። 
   ከየት የመጣ መንግስት ሕዝብ ያልመረጠው፣ 
   በሀይል በጉልበት የተፈናጠጠው። 
ሀገር ሸጦ Eውሽት ሀገር ሸጦ ቅጥፈት፣ 
ሕዝብ Aያውቅም ብሎ ሁል ጊዜ መዋሸት። 

 
          ሀይሉ ዘገየ (ከAሻፍንበርግ) 
 

Eብሪተኛው መንግስት 
ጥራቱ ጥራቱ፣ 
ይለያል ዛሬ ነው ወቅቱ። 
ለየምሰል ታሪከ ቢያወሩ፣ 
ወሳኝ ሁኗል ተግባሩ፣ 
በማን Aለብኝ ንቀት፣ 
በEብሪትና ትምከህት፣ 
ጨካኝ Aረመኔዎች በማሰማራት። 
ካዝና በማስደንገጥ፣በጉቦ በመፍረድ Aደራ የዘነጋው፣ 
መሬት ቆርጦ ሽጦ ለግሉ ያዋለው። 
ወራዳ ከሃዲ ወደቧን የሸጠ፣ 
የህዝብ ሀብት ንብረት ቀምቶ የሰጠ።  
Eስራት ግድያው ስደቱ መከራው፣ 
ምዝበራው ጭቆናው ኸረ ቤት የቁጠረው። 
ማህፀንሽ ያፈራቸው ምስኪን ልጆሽ፣ 
በጨቋኝ መዝባሪ ፍዳ Aዩልሽ። 
ታዲያ Eሰከ መቼ ነወ ሀቁ ሚደበቀው፣ 
Eውነቱ ይወጣል ለሁሉም ጊዜ Aለው። 
 

ሃና ረጋሳ(ሽቫይንፉርት) 
 

መለያየት Aንሻም 
በወያኔ ጎራ በጎሰኞች መንደር፣ 
በወቅቱ ተመክተው በግዜው ጥላ ስር፣ 
Iትዮጵያችንን ጠልተው ቢተኩ ዘር በዘር፣ 
Eውነት Aትጠፋም ሁሌ Aትሰወር። 
ጠባብነት በያብብ Aንድነት ቢከፋ፣ 
ከውጭ ጠላት ጋር ሁሉም ቢደነፋ፣ 
ማስረዳት መታገል ያስፈልጋል ነገሩ ሳይጧጧፈ፣ 
ከፋፍለው ለያይተው Eንዳልነበር Aድርገው፣ 
ዘር በዘር ብለው ክልል መስርተው። 
ህዝብ ሆይ! ተነሱ በAንድነት ለሀገራችሁ፣ 
ምን ነካችሁ ዝምታ ወርቅ ነው Aላችሁ፣ 
ሀገር ማለት Eንቁ መኩሪያችን ናት፣ 
Eኛ ካልቆምንላት ማን Aላት? 
ለወያኔ ቦታ Aንሰጠውም፣ 
ተነሱ በAንድነት Eንቁም። 

 
Aታለለች Aበራ(ቨንጉርደ) 
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ብፁE Aቡነ ጴጥሮስ ቀዳማይ << ዘምስራቀ Iትዮጵያ ተላዌ Aሰሩ  
ለAቡኑ Iየሱስ ሞዓ>> 
 (1875 - 1928 ዓ.ም.) 

                 ጴጥሮስ የሚለውን ስመ ጵጵስና ከማግኘታቸው  
በፊት  መምህር  ኃይለ ማርያም  ይባሉ ነበር። ብፅE Aቡነ 
ጴጥሮስ ቀዳማዊ በ1875ዓ.ም. በሰሜን ሸዋ  ሃረገ  ስብከት 
ሰላሌ  Aውራጃ ፍቼ ከተማ ተወለዱ። የልጃቸውን  
የEውቀት ብልጥግና ለማየት የጓጉት ወላጆቻቸው  
Eድሜያቸው ገና ለትምህርት ሳይደርስ ወደ ደብረ ሊባኖስ 
ገዳም በመውሰድ ለጋ AEምሮAቸውን በEውቀት 
ያንፁላቸው  ዘንድ ባሕታዊ ተድላ ለተባሉት መምህር 
Aደራ ሰጧቸው። 

 ብፅE Aቡነ ጴጥሮስም የወላጆቻቸው ሕልም 
Eውን ይሆን ዘንድ በንፁሕ AEምሮAቸው Eንደ ጥንታዊ 
የቤተ ክርስቲያኗ  ሥርዓተ ትምህርት ከንባብ Eስከ ቅኔ 
ያሉትን ትምህርቶች Eዚያው በተወለዱበት Aካባቢ 
በሚያስገርም ሁኔታ በAጭር ጊዜ Aጠናቀቁ። በኋላም 
የቅኔ ትምህርታቸውን ለማስፋፋት በምEራብ ጎጃም ሀገረ 
ስብከት ወደ ሚገኘው የቅኔ ትምህርት ዋሸራ ተሻገሩ። 
በዚያም በውስጣቸው በሰነቁት የመማር ፍላጎት Eየታገዙ 
ደብረ ሊባኖስ ላይ መሰረቱን የጣሉት የቅኔ ትምህርት 
በመቀጠል ለመምህርነት የሚያበቃውን ትምህረት 
ፈፅመው በመምህርነት ተመረቁ። 

ብፅE Aቡነ ጴጥሮስ ፊደል ቆጥረው ያደጉበትን 
ገዳም ለቀው ዓባይን Eንዲሻገሩ ያደረጋቸውን የቅኔ 
ትምህርት  በAጥጋቢ ሁኔታ ቢያጠናቅቁም ወደ ሸዋ 
Aልተመለሱም። ትምህርት ገና በሕፃንነታቸው 
የወላጆቻቸው ፍቅር ሳያጣ ጥሙ የመነኑለት ነውና Eንደ 
ቅኔው ሁሉ የዜማንም ትምህርት በሚገባ ለመማር ከቅኔው 
Aውድማ ጎጃም ወደ Aዝመራ ጎንደር ተሻገሩ።  በዚያም 
Eንደ ቅኔው ሁሉ Eስከ ማስመስከር  ባይደርሱም 
የዜማውን ትምህርት በAጥጋቢ ሁኔታ ተማሩ።   

ብፅEነታቸው Aሁንም “ያወጣኸኝ Eግሬ 
መልሰኝ ወደ Aገሬ}“ Aላሉም። ከፍተኛውን 
የትምህርት ደረጃ Aላዳረሱምና። ገና በሕፃንነታቸው 
ከወላጆቻቸው ለይቶ ወደ ታላቁ ገዳም ደብረ ሊባኖስ፣ 
ከዚያም ወንዝ Aሻግሮ ወደ ጎጃም፣ ቀጥሎም ወደ 
ጎንደር የወሰዳቸው የትምህርት ፍቅር በመጨረሻ ወደ 
ወሎ Aደረሳቸው። በወቅቱ ወሎ ቦሩሜዳ ከተባለው 
ቦታ ላይ ወንበር ዘርግተው የመፃሕፍትን ምስጢር 
በየዓይነቱ ሲመግቡ ወደ ነበሩበት ስመ ጥርው መ/ር 
Aካለወልድ ዘንድ በመሔድ ዋና ዋናዎቹን የመፅሐፍ 
ትርጓሜ ትምሕርቶች ማለትም ብሉያትን፣ 
ሐዲሳትንና ሊቃውንትን በብቃት Aኳሔዱ። 

ከዚህ በኋላ በ1900ዓ.ም. Eንደ Eርሳቸው 

Eውቀትና ጥበብን ፍለጋ የገቡትን ደቀ መዛሙርት 
ለማስተማር Eዚያው ወሎ Aማራ ሳይንት በተባለው 
ቦታ ወደሚገኘው ምስካበ ቅዱሳን ገዳም በመሔድ 
ወንበር ዘረጉ። በዚያው ቦታ ለዘጠኝ ዓመታት ያህል 
ቅኔንና መጻሕፍትን Aስተማሩ። 

ገና ከሕፃንነታቸው ጀምሮ በተገለጠው ዓይነት 
በመንፈሳዊ ትምሕርት Eየተኮተኮቱ ያደጉት ብፁE 
Aቡነ ጴጥሮስ ራሳቸውን በEግዚAብሔር ቃል በሚገባ 
ከገነቡ በኋላ በ1909 ዓ.ም. ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም 
በመሔድ ሥርዓተ ምንኩስና ፈጸሙ። ብዙ ሳይቆዩ 
መዓርገ ቅስና ተቀብለው ከወንበሩ Aገልግሎት ጋር 
የቤተ መቅደሱን ተልEኮም ደርበው ያዙ። 

ሥርዓተ ምንኩስናንና ቅስናን በተቀበሉ 
በዓመታቸው በ1910 ዓ.ም. መምህር ኃይለማርያም 
ተብለው በያኔው ወላሞ ወረዳ በሚገኘው ደብረ 
መንክራት ምሁር Iየሱስ ገዳም በመምህርነት 
ተሾመ። በዚያም የተሰጣቸውን ሐላፊነት ለስድስት 
ዓመታት ከተወጡ በኋላ በ1916 ዓ.ም. Eንደ ገና 
በዝዋይ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ገዳም 
በመምህርነት ተሾሙ። በዝዋይ የመምህርነት 
ተግባራቸውን ለሦስት ዓመታት ያህል በAጥጋቢ ሁኔታ 
ካከናወኑ በኋላ በ1919 ዓ.ም. ወደ Aዲስ Aበባ 
በመምጣት የመንበረ ልUል ቅዱስ ማርቆስ መምህርና 
በቤተ መንግስት የግርማዊ ቀዳማዊ Aፄ ኃይለ ሥላሴ 
Aበ ንስሐ  ሆኑ። 

የግብፅ ቤተ ክርስትያን ምንም Eንኳን ለጊዜውም 
ቢሆን የሊቀ ጵጵስናውን መንበር Aለቅም ብትልም፣ 
ከAንድ ሺህ ስድስት መቶ ዓመታት በኋላ የIትዮጵያ 
Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን በEውቀት 
መንፈሳዊ ከEርስዋ ተወልደው በEቅፏ ውስጥ ባደጉ 
Iትዮጵያዊያን ጳጳሳት Eንድትመራ ፈቃዷን 
ስትገልጽ በትምህርታቸውና በስነ ምግባራቸው 
የተመሰከረላቸው Aምስት Iትዮጵያውያን Aባቶች 
ተመርጠው ነበር። ከተመረጡትም Aባቶች Aንዱ 
ብፁE Aቡነ ጴጥሮስ ነበሩ። 

በዚህም መሰረት ብፁEነታቸው ከሌሎች 
Aባቶች ጋር ግንቦት 18 ቀን 1921 ዓ.ም. 
በEስክንድርያው መንበረ ማርቆስ ቤተ ክርስትያን 
መዓርገ ጵጵስና ተቀበሉ።     
        



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፫  ነሐሴ ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 3  August  2008 

33 

 
  

ወደ Aገራቸው ከተመለሱ ከዓመት በኋላም “Aቡነ 
ጴጥሮስ ጳጳስ ዘምስራቅ Iትዮጵያ ተላዌ Aሰሩ 
ለAቡነ Iየሱስ ሞዓ” ተብለው በያኔው መንዝና ወሎ 
ሀገረ ስብከት ተሾሙ። 

ብፁE Aቡነ ጴጥሮስ ቤተ ክርስትን 
በAደራነት የሰጠቻቸውን ሐላፊነት ለመወጣት ሕዝበ 
ክርስትያኑን በጸሎታቸው Eየደገፉ፣ በትምሕርታቸው 
Eያበረቱ በማስተዳደር ላይ Eንዳሉ በ1928 ዓ.ም. 
Aረመኔው የIጣሊያ ፋሺስት በግፍ ሀገራችንን 
ለመውረር ክተት ሠራዊት ምታ ነጋሪት በማለት 
ባሕርን Aቋርጦ መጣ። ቅድስት ቤተ ክርስትያን 
በሀገር በመጣ ወራሪ ቀጥተኛ ተጠቂ ናትና 
ለቃውንቷ፣ ገዳማትና Aድባራቷ Eንዲሁም ንዋያተ 
ቅድሳቷ በወራሪው የIጣሊያ ኃይል ይጨፈጨፉና 
ይቃጠሉ ገቡ። ይህ ግፍ በEውቀት ኮትኩታ 
ባሳደገቻቸው ቅድስት ቤተ ክርስትያን ላይ ሲፈፀም 
ያ ዩት  ብፁ E ነታቸው  ወራሪውን  ሐይል 
ከIትዮጵያውያኑ Aርበኞች ጋር በመሆን በፀሎት 
ሊዋጉት ወሰኑ። 

በመጀመሪያ የወቅቱ የሀገሪቱ መሪ ግርማዊ 
ንጉሠ ነገሥት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ከAረመኔው 
ፋሺስት ጦር ጋር በመፋለም ላይ የነበረውን Aርበኛ 
ለማበረታታት ወደ ማይጨው በሄዱ ጊዜ 
ብፅUነታቸው ተከትለው ሔዱ። ይሁን Eንጂ 
ንጉሡም ሆኑ ብፁEነታቸው ከሠራዊቱ ጋር 
ተቀላቅለው ብዙም ሳይቆዩ የጠላት ጦር በመርዝ 
የታገዘ ጥቃት በስፋት በመክፈቱ የIትዮጵያ 
ሠራዊት ወደ ኋላ Eንዲያፈገፍግ ሆነ። በዚህም የተነሳ 
ንጉሡ ወደ AዲስAበባ ሲመለሱ ብፁEነታቸውም 
Aብረው ተመለሱ። Eዚሁ Eሞታለሁ ብለው Eንቢ 
ያሉት ንጉሡ ወደ Iትዮጵያ Eንዲመለሱ ከሌሎች 
Aባቶች ጋር የብፁEነታቸው ሚና ቀላል Eንዳልነበረ 
ይነገራል። 

ይሁን Eንጂ በጠላት ግፍ ጥቃት ክፉኛ 
ያዘኑት ብፁEነታቸው በAዲስ Aበባ ለመቀመጥ 
Aልፈቀዱም። በታላቁ የደብረ ሊባኖስ ገዳም 
ተሰባስበው የቤተ ክርስቲያን Aምላክ EግዚAብሔር 
በIትዮጵያውያን  ላይ  የመጣውን  ችግር 
Eንዲያሥታግስ በጸሎት Eየለመኑ ወደ ነበሩት 
Aባቶችና Aርበኞች በመሔድ ለሀገርና ለነፃነት 
መሞት ቅዱስ ተግባር መሆኑን በመስበክ ሁሉም 
Eንዲጋደሉ ማሳሰብ Aና ማትጋት ጀመሩ። ምንም 
Eንኳን ድልን ባይቀዳጅም በEርሳቸው ስብከተ 
የተነሣሡት Aርበኞችም ወደ AዲስAበባ በመምጣት 
ጠላትን ወግተዋል። በዚህ ጊዜ ብፅUነታቸውም 
Aብረው ነበሩ። 

ብፁEነታቸው የነበሩት የAርበኞች ጦር ወደ 
AዲስAበባ ቢመጣም ድልን ላለመቀዳጀቱ ምክንያት 
የመረጃ ልውውጥ ክፍተት Eንደ ነበረ ይነገራል። 
ይኸውም “ የሰላሌ Aርበኞች” ተብሎ የሚታወቀው፣ 
በነደጃዝማች Aበራ ካሣ ይመራ የነበረውና በደብረ 

ሊባኖስ ጫካዎች ውስጥ መሽጎ የነበረው Aርበኛ ጦር 
በሸንኮራ በኩል ከነበረውና በደጃዝማች ፍቅረ ማርያም 
ይመራ ከነበረው Aርበኛ ጦር፣ በምEራብ በኩል 
ከነበረውና በደጃዝማች ባልቻ Aባ ነፍሶ ይመራ 
ከነበረው Aርበኛ ጦር ጋር በAንድ ግዜ ተንቀሳቅሶ 
Aዲስ Aበባ ላይ ወንበሩን Aደላድሎ የተቀመጠውን 
የግራዚያኒን ጦር ሊወጋ ይነጋገራል። ይሁን Eንጅ 
በስምምነቱ መሠረት ሦስቱም የጦር ሀይል ምታ 
ነጋሪተ ክተት ሠራዊት ብሎ ወደ AዲስAበባ 
ቢንቀሳቀስም በሦስቱም Aቅጣጫ በAንድ ጊዜ ባለ 
መድረሱ በጠላት ላይ ያደረሰው ጉዳት ቀላል የሚባል 
ባይሆንም፣ በተጠናል Eየተመታ ወደ መጣበት 
ተመለሰ። በመጀመሪያ በኮተቤ በኩል የደረሰው 
የደጃማች ፍቅረ ማሪያም ጦር ነበር። የህ ጦር የካ 
ሚካኤል ላይ ሲደርስ ተመትቶ ተመለሰ። የጠላት 
ጦር የደጃማች ፍቅረ ማሪያምን ጦር ወደ መጣበት 
መልሶ ወደ AዲስAበባ ሲመለስ የደጃዝማች ባልቻ 
ጦር በባቡር ጣቢያ በኩል መጣሁ Aለ። Eሱንም 
መቶ መለሰ። በመጨረሻ ደግሞ የደጃዝማች Aበራ 
ጦር በEንጦጦ በኩል Aድርጎ መጣ። Eሱም በጠላት 
ጦር ተመትቶ ተመለሰ። በዚህ ዓይነት ሦስቱም 
ኃይሎች በAንድ ጊዜ ባለማጥቃታቸው ወደ 
የመጡበት ሲመለሱ ከሰላሌ Aርበኞች ጋር የነበሩት 
ብፁE Aቡነ ጴጥሮስ ጠላት ከIትዮጵያዊያኑ ነጥቆ 
Aገሬ ከተማዬ ብሎ በመቀመጥ በመላው ሀገሪቱ 
የሚካሄደውን ጭፍጨፋ የሚመራበትንና ትEዛዝ 
የሚያስተላልፍባትን የAዲስAበባ ከተማ ትተው 
ለመሔድ Aልፈቀዱም። በመሆኑም “ብችል ጠላት 
በIትዮጵያውያን ላይ Eየደረሰ ያለውን ግፍ በቅርብ 
ርቀት ሆኖ የሚመለከተውን ሕዝብ በማትጋት በጠላት 
ላይ Eንዲነሳ Aደርገዋለሁ፣ ካልሆነም ደግሞ Eዚሁ 
Eሞታለሁ” ብለው ከAርበኞች ተነጥለው በAዲስAበባ 
ቀሩ።  

ይሁን Eንጂ ጠላት በመላ ከተማዋ 
ባሰማራቸው በርካታ ባንዳዎች መካከል ብፁEነታቸው 
Eንዳሰቡት ሊነቀሳቀሱ Aልቻሉም። በመጨረሻ Eዚሁ 
ከተማ ተሰውሬ መኖር Aልፈልግም፣ ወደ ገጠርም 
ፊቴን Aልመልስም በማለት ሐምሌ 22 ቀን 1928 
ዓ.ም. በወቅቱ የIጣሊያ Eንደራሴ ለነበሩት ለራስ 
ኃይሉ Eጃቸውን ሰጡ። ራስ ኃይሉም ወዲያውኑ 
ለግራዚያኒ Aሳልፈው ሰጧቸው። 

ብፅUነታቸው በተጠቀሰው ቀን Eጃቸውን 
ከሰጡበት ጊዜ ጀምሮ በጠላት የጥይት Eሩምታ 
በሰማEታት Eስካለፉበት ጊዜ ድረስ የነበረውን ሂደት 
ሂደት ኮሬየሬ ዴላሴራ የተባለው ጋዜጣ ወኪልና 
የምስራቅ Aፍሪካ ዜና መዋEል Aዘጋጅ የነበረው 
ፓጃሌ የተባለ ጋዜጠኛ E.ኤ.A. ሰኔ 15 ቀን 1938 
ዓ.ም. AዲስAበባ በነበረ ጊዜ በብፅUነታቸው ላይ 
የተሰጠውን ፍርድና የተፈፀመውን ግድያ ባየውና 
በተመለከተው መንገድ Eንደሚከተለው ጽፎ ነበር።  
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<<ሐምሌ 22 ቀን 1928ዓ.ም. Aቡነ ጴጥሮስ 
ተይዘው ወደ ግራዝያኒ ቀረቡ። በዚህ ጊዜ Aቡነ 
ቄርሎስ የተባሉት “ ግብፃዊ ጳጳስ ቀርበው 
ለEስክንድርያው መንበረ ፓትሪያርክ ምክር ቤት 
ሳታሰማ በAቡነ ጴጥሮስ ላይ Aንዳች ነገር ማድረግ 
Aይገባህም” ሲሉ ለግራዝያኒ ነገሩት። ምክንያቱም 
ይላሉ Aቡነ ቄርሎስ፤ “Aቡነ ጴጥሮስ ታላቅ ሰው 
ናቸው። በመሰረቱ ሊያዙ ባልተገባ ነበር። ከተያዙም 
ደግሞ ልትገድላቸው ትችላለህ። ነገር ግን በEርሳቸው 
ላይ የምታደርገውን ነገር ሁሉ ለEስክንድርያው 
መንበረ ፓትርያርክ ምክር ቤት ሳታሰማ ምንም 
ማድረግ Aይገባህም” Aሉት።”  

Aቡነ  ቄርሎስ  ይህን  ማለታቸው 
በዲፕሎማቲክ ደረጃ ለዓለም ለማሰማትና የAቡነ 
ጴጥሮስን ሕይወት ለማትረፍ Aስበው Eንደነበር 
ግልጥ ነው። ነገር ግን ግራዝያኒ ይህ የAቡነ ጴጥርስ 
የሞት ፍርድ Eንኳንስ Eስከ ግብፅ ከAዲስ Aበባ 
ውጭ Eንኳ ከመሰማቱ በፊት በግማሽ ቀን 
Eንዲፈፀም ትEዛዝ Aስተላለፈ። በEርግጥ ምንም 
Eንኳን ከመገደል ባያመልጡም ብፁEነታቸው Eንደ 
ተያዙ ንቡረ Eድ ተክለ ሃይማኖት /ሐዲስ ተክሌ/ና 
ሌሎችም ሊቃውንት ወደ Aቡነ ጴጥሮስ ዘንድ 
በመሔድ ማልደዋቸው ነበር።  

“ብፁE Aቡነ ጴጥሮስ ቁመታቸው ረዘም፣ 
ፊታቸው ዘለግ ያለ፣ መልካቸው ጠየም ያለ፣ 
Aዋቂነታቸውና ትሕትናቸው ከገጻቸው የሚነበብ 
ሲሆን በዚህ ጊዜ ለብሰውት የነበረው ልብስ ጵጵስና 
ጥቁር ካባ ያውም በጭቃ የተበከለ ነበር። በዚህ ሁኔታ 
ብፅE Aቡነ ጴጥሮስ ወደ ችሎት ቀረቡ። ለፍርድም 
የተሰየሙት ዳኞች ሦስት ሲሆኑ Eነዚህም 
ጣሊያኖችና የጦር ሹማምንት ናቸው። የመካከለኛው 
ዳኛ ኮሎኔል ነበር። የቀረበባቸው ወንጀል ሕዝብ 
ቀስቅሰዋል፣ ራስዎም Aምፀዋል፣ ሌሎችንም 
Eንዲያምፁ Aድርገዋል የሚል ነበር። ዳኛውም      
“ ካህናቱም ሆኑ የቤተ ክህነት ባለሥልጣኖች ሊቀ 
ጳጳሱ Aቡነ ቄርሎስም የIጣሊያንን መንግስት 
ገዢነት Aምነው Aሜን ብለው ሲቀበሉ Eርስዎ ለምን 
Aመፁ? ለምን ብቻዎን Aፈንጋጭ ሆኑ?”* ሲል 
ጠየቃቸው።   
 
    <<Aቡነ ጴጥሮስም የሚከተለውን መለሱ። 
“Aቡነ ቄርሎስ ግብፃዊ ናቸው፣ ስለ Iትዮጵያና 
Iትዮጵያዊያን የሚገዳቸው ነገር የለም። Eኔ ግን 
Iትዮጵያዊ ነኝ። ሐላፊነትም ያለብኝ የቤተ 
ክርስትያን Aባት ነኝ። ስለዚህ ስለ ሀገሬና ስለ 
ቤተ - ክርስትያኔ  Eቆረቆራልሁ። ከዚህ በቀር 
ለEናንተ ችሎት የማቀርበው ነገር የለኝም። 
ለፈጣሪዬ ብቻ የምናገረውን Eናገራለሁ። Eኔን 
ለመግደል Eንደ ወሰናችሁ Aውቃለሁ። ስለዚህ 
በEኔ ላይ የፈለጋችሁትን Aድርጉ። ግን 

ተከታዮቼን  Aትንኩ።”>> 
<<ይህንን ብለው በጥይት ተደብድበው ሲገደሉ 

Eንዲያይ ተጋብዞ ለተሰበሰበው ሕዝብ የሚከተለውን 
ሕያው መልEክት Aስተላለፉ፡ “Aረማዊ የሆነው 
የፋሺስት መንግስት ቤተ ክርስትያንን 
ለማቃጠል፣ ታሪካችንን ለማበላሸት የመጣ ነው፣ 
Eንጂ በጎ ለመስራት Eውነተኛ ፍርድ ለመስጠት 
ስላልመጣ ለዚህ ለግፈኛ Aትገዙ። ስለውድ 
ሀገራችሁ፣ ስለ ቀና ሃይማኖታችሁ ተከላከሉ። 
ነፃነታችሁ ከሚረክስ ሞታችሁ ስማችሁ ቢቀደስ 
ታላቅ ዋጋ ያለው ክብር ታገኛላችሁ። 
የIትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ለጠላት   Eንዳይገዛ 
Aውግዣለሁ፤ የIትዮጵያ መሬት ጠላትን 
ብትቀበል የተረገመች ትሁን። በፈጣሪዬ 
በIየሱስ ክርስቶስ ስም የተገዘተች ትሁን።”>> 

 
ጋዜጠኛው ይቀጥላል “Eኒህ ጳጳስ ሀቀኛ ነበሩ። 

ነገር ግን ለIጣሊያ ለጋስዮን ታዝዞ የመጣው 
Aስተርጓሚ ዳኞች የሚሉትን ብቻ ከማስተርጎም በቀር 
ጳጳሱ የሚናገሩትን ሀቀኛ ንግግር Aላስተረጎመም። Eኔ 
Eንኳን የሰማሁት በAዲስ Aበባ ለሠላሳ ዓመት የኖረው 
የEቴጌ ሆቴል ሃላፊ የነበረው የግሪክ ዜጋ ማንድራኮስ 
Aጠገቤ ተቀምጦ ስለነበር የተናገሩትን ሁሉ 
ስለገለጠልኝ ነው። Eኔ Eንደሰማሁት ፍርዱን 
ለመስማት በብዛት የተሰበሰቡት ጣሊያኖችና ታዝዞ 
የመጣው የAዲስ Aበባ ሕዝብ ሐቀኛ የሆነውን 
ንግግራቸውን ቢሰሙ ኖሮ ልባቸው ይነካ ነበር።>> 
ይላል። 

 “ ሆኖም Aስተርጓሚው በጳጳሱ ላይ ቀጥተኛ 
ተፅEኖ ስላሳደረባቸው Eውነተኛ ንግግራቸው ሳይገለጥ  
ቀረ። ቀጥሎም ብፅUነታቸው በፍርድ ችሎት ላይ 
Eንዳሉ ሕዝቡ ሁሉ ስለ ርሳቸው Eያዘነ ሳለ 
መስቀላቸውን Aውጥተው Eየፀለዩ ሕዝቡን ባረኩ። 
ወዲያው የሞታቸው ፍርድ ሲሰማ ሕዝቡ በIጣሊያን  
የEጅ ሰላምታ ዓይነት Eጁን Eንዲያነሳ ታዘዘ። 
በዚያን ጊዜ Aቡነ ጴጥሮስ የሞታቸው ሰዓት 
መድረሱን Aውቀው ሰዓታቸውን ከኪሳቸው Aውጥተው 
ተመለከቱ። በዚህን ጊዜ ሁሉ ምንም ፍርሀት 
Aይታይባቸውም ነበር። የሞታቸውን ፍርድ ያነብ 
የነበረው Iጣሊያዊ ዳኛ ግን ይንቀጠቀጥ ነበር። 
ታላቅ ፍርሃትም በፊቱ ላይ ይታይ ነበር። 

“ይሙት በቃ የተፈረደባቸው ብፁE Aቡነ 
ጴጥሮስ በችሎት ፊት ለብዙ ሰዓታት ቆመው ስለዋሉና 
ደክሞAቸው ስለ ነበር ለመቀመጥ ፈልገው ዳኛውን 
በትሕትናና በፈገግታ ጠየቁት።Eንዲቀመጡ 
ፈቀደላቸው።በመጨረሻም የሞታቸው ፍርድ ከተነበበ 
በኋላ የፈረዱባቸውን ዳኞች ጸልየው በመስቀላቸው 
ባረኩዋቸው። ብፅEነታቸው Eስከ መቃብር  Aፋፍ 
ድረስየፍርሀትና የድንጋጤ ምልክት ያይደለ ከልብ 
ፍጹም ቆራጥነት ይታይባቸው ነበር።       



35 

Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፫  ነሐሴ ፪ ሺህ ፩ ዓ.ም. 
Vol.2 No 3  August  2008 

 

“ የሀገራቸው በጠላት መወረር፣ የሕዝባቸው 
መገደልና መታሰር፣ የቤተ ክርስትያናቸው መደፈር 
Eስከ ሞት ያደረሳቸው Eኒህ Eውነተኛ ጳጳስ ለመገደል 
ሲወሰዱ ጥይት Aልፎ ሌላ ሰው Eንዳይጎዳ ግንብ 
የፈለግ ጀመር። ሩቅ ባለ መሄድ ከመካነ ፍትሁ 10 
ሜትር ርቆ ግንብ ያለው መግደያ ቦታ ተገኘና ወደዚያ 
ተወሰዱ። ከገዳዮቹም Aንዱ “ፊትዎን ለመሸፈን 
ይፈልጋሉን? ” ሲል ጠየቃቸው። “ ይህ የAንተ ስራ 
ነው” ሲሉ ብፅEነታቸው መለሱ። ከመግደያውም ቦታ 
Eንደደረሱ ወንበር ቀረበላቸውና ፊታቸውን ወደ ግንቡ 
ጀርባቸውን ወደ ሕዝቡ Aድርገው Eንዲቀመጡ ሆኑ። 

“ከዚያም በኋላ ስምንት ወታደሮች በስተጀርባ 
ሃያ ርምጃ ርቀው ተንበርክከው በተጠንቀቅ ቆሙ። 
ወዲያው Aዛዡ “ተኩስ” በማለት ትEዛዝ ሲሰጥ 
ስምንቱም ተኩሰው መቱዋቸው። ግን በስምንት ጥይት 
ሳይሞቱ ቀሩ። መሞታቸውንና Aለመሞታቸውን 
ለማረጋገጥ ዶክተር ተጠራ። ዶክተሩም Eንዳልሞቱ 
Aረጋገጠ። ከዚያም ሌላ ወታደር በሦስት የሽጉጥ ጥይት 
ራስ ቅላቸውን መትቶ ገደላቸው። ብፅUነታቸው 
የተገደሉበት ቦታ መኻል AዲስAበባ ዛሬ መታሰቢያ 
ሐውልታቸው ቆሞ በሚገኝበት ቦታ Aካባቢ ነው።  

“ የብፅEነታቸው Aስክሬን ማንም Eንዳይወስደው 
በAስቸኳይ ከAዲስAበባ ውጭ ምንም በማያውቀው ቦታ 
በምሥጢር Eንዲቀበር ተደረገ። በዚያች ሌሊት 
በAዲስAበባ ውስጥ በየቤቱ ልቅሶና ዋይታ ሆነ።” 
/ትንሣኤ፣ ቁጥር 58፣ 1978ዓ.ም./ 

ይህ ጋዜጠኛ የሰጠው ምስክርነት የIትዮጵያን 
ሕዝብ ጀግንነት ሲያረጋግጥ ይኖራል። የብፅEነታቸውን 
በድን በተመለከተ Aንዳንድ የቤተ ክርስቲያናችን 
Aባቶች ቅዱሳን መላEክት የጻድቃንን በድን Eያመጡ 
Eንደሚያስቀምጡበትና በውስጡ የሚቀመጥ Aስክሬን 
Eንደማይፈርስ ወደሚነግርለት Aቡነ መልከ ጸዴቅ ዋሻ 
/ሰሜን ሸዋ/ መላEክት ወስደው Eንዳስቀመጡትና በዚያ 
Eንደ ታዬ ይናገራሉ። 

ብፁE Aቡነ ጴጥሮስ በAደባባይ በተሰበሰበ ሕዝብ 
ፊት የሰማEትነት ጽዋቸውን ሲቀበሉ ከሕዝቡ ጋር ሆና 
ታይ የነበረች Aንዲት ከድጃ የምትባል የEስልምና 
Eምነት ተከታይ ሴት በብፁEነታቸው ፍፁም Aባታዊ 
ቆራጥነት ተማርካ የEኒህን Aባት Eምነት Eከተላለሁ 
ብላ በመጠመቅ ክርስቲያን ሆናለች ይባላል።  

በተጨማሪም ደራሲና ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ 
“Aቡነ ጴጥሮስ Eንዴት ሞቱ?” ሲል ሙሴ ፓይላክ 
ጠይቆAቸው Eርሳቸው የሚከተለውን ተናግረዋል። 

“ Aቡነ ጴጥሮስ የተገደሉ Eለት Eዚያው ነበርኩ። 
መጀመሪያ በEጃቸው ይዘወት የነበረውን መጽሐፍ 
ቅዱሳቸውን ተሳለሙት። ቀጥለውም በያዙት መስቀል 
Aማትበው ሕዝቡን ባረኩ። የኪሳቸውንም ሰዓት 
Aወጥተው ካዩ በኋላ መልሰው ከኪሳቸው ከተቱት። 
ወዲያው ወታደሮች በሩምታ ተኩሰው ገደሉዋቸው። 
ይህ Eንደ ሆነ Aስገዳዩ ኮሎኔል ተመልካቹን ሕዝብ 
Aጨብጭቡ ብሎ Aዘዘና ተጨበጨበ። 

ማታ ከAስገዳዩ ኮሎኔል ጋር ተገናኝተን 
ስንጫወት “ በዚህ ቄስ መገደል Eኮ ሕዝቡ ተደስቷል” 
Aለኝ። “Eንዴት?” ብለው “Aላየህም ሲያጨበጭብ’’ 
Aለኝ። Eኔም “ባታውቀው ነው Eንጂ የሕዝቡ ባሕል 
ሲናደድም ያጨበጭባል” Aልኩት። “Eንዴት?” ቢለኝ 
Eጄን Eያጨበጨብኩ Aሳየሁት። “ ከዚህ በኋላ የሆነው 
ቢሆን Eኔ ትልቅ ማስታወሻ AግኝቼAለሁ” ብሎ Aቡነ 
ጴጥሮስ ሲገድሉ ይዘውት የነበረውን መስቀልና 
መጽሐፍ ቅዱስ፣ የኪስ ሰዓታቸውን ጭምር Aሳየኝ። 
መጽሐፍ ቅዱሱ መሐል ለመሐል በጥይት 
ተሰንጠቋል። መስቀሉም ልክ በመሐከሉ ላይ ጥይት 
በስቶት ወጥቷል። የኪስ ሰዓታቸውንም Eንዳየሁት 
Eንደዚሁ ጥይት በስቶታል ብለው ያዩትን 
መስክረዋል።”/ዝኒ ክማሁ/  

የብፅU Aቡነ ጴጥሮስ ጥብAት ማለትም 
ለሀገራቸውና ለEምነታቸው Eስከ መጨረሻዋ ሰዓት 
ድረስ መስክሮ ማለፍ ምክንያቱ በልጅነታቸው ከቅኔ 
መምህራቸው የሰሙት የAደራ ቃል Eንደሆነ  
ይነገራል። Aለቃ ተጠምቆ የተባሉ ቅድስናን ከሊቅነት 
Aስተባብረው የያዙ መምህራቸው Aንድ ቀን 
ብፅUነታቸውን ጠርተው “ኃይለማርያም፣ Aንተ ወደ 
ፊት ጳጳስ ትሆናለህ። በዚያ ጊዜ Aረመኔ በዚህች ሀገር 
ይሰለጥናል። ታዲያ ያኔ Aንተ ለነፍስህ ሳትሳቀቅ 
በሰማEትነት Eለፍ ሰማEትነት ክፍልህ ነው። Aደራ” 
ብለዋቸው ነበር ይባላል። ይህንኑ የመምህራቸውን 
የAደራ ቃል የያዙት ብፁEነታቸው Eስከ መጨረሻው 
ለነፍሳቸው ሳይፈሩ፣ Aንዲትም ቀን ሳይሸሹ ከላይ 
በቀረበው ሁኔታ የሰማEትነት ጽዋቸወውን ሊቀበሉ 
ችለዋል።  

ጠላት ድል ተደርጎ ሀገራችን ነፃቷን ከተቀዳጀች 
በኋላ የብፁEነታቸው Aኩሪ ታሪክ ትውልድ 
ሲያዘክርላቸው Eንዲኖር መታሰቢያ ይሆናቸው ዘንድ 
በግርማዊ ቀዳማዊ ንጉሰ ነገሥት Aሳሳቢነት ሐምሌ 16 
ቀን 1938 ዓ.ም. በAዲስAበባ ከተማ Eምብርት 
ሐውልት ቆሞላቸዋል።ከድል በኋላ የብፁEነታቸው 
ሐውልት ተመርቆ የቤተ መንግስቱም ሆኑ የቤተ ክህነቱ 
ባለሥልጣናት የAበባ ጉንጉን ከሐውልቱ ሥር 
ሲያስቀምቱ ከቤተ ክህነት ካስቀመጡት Aባቶች Aንዱ 
በ1921 ዓ.ም. Aብረዋቸው የተሾሙት ብፁE Aቡነ 
ይስሐቅ ነበሩ። የሐቀኛው Aባታችን በረከት ይደርብን። 
Aሜን።      

 *መቃብራቸው Aይታወቅም ነበር። በቅርቡ 
ከAዲስAበባ ደቡብ ምEራብ ፋሪ ለቡ በተባለ ቦታ 
Eንደሆነ በዓይን ምስክሮች ተረጋግጧል። በቦታው 
ሐውልት ለማቆም መንግስት ቦታውን ይፈቅድ ዘንድ 
ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል።  

  
(ምንጭ፣  ዜና ጳጳሳት Iትዮጵያውያን 1997 ዓ.ም. ዲ/ን 

መርሻ  Aለኸኝ)       * Aንዳንድ ሰረዞች ከዝግጅት ክፍሉ 
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ወይ ጣጣ! Eውነት ተጋዳሊት ወይስ የቤት Eመቤት!  
ከAያልነሽ  

Aጀብ! Eግር ሄዶ ሄዶ . . . Aሉ  
በዚህ ሰሞን የEናት Iትዮጵያን Aዳርና ውሎ ልጎበኝ ወደ ድረ ገጾች ዘንድ ጎራ ስል፣ ድንገት 

የወያኔ/ህወኃት ንብረት የሆነው Aይጋ በጥፊ ብሎ Aጠናገረኝ። Eንደ Aገሬ ባህል ቢሆን ኖሮ ምች ላጠናገረው 
ድንገተኛ የምቹን መድኃኒት ፍለጋ ስንት ቦታ ላይ በተወጣና በተወረደ ነበር። ከደደቢት በፈለሰው ምች ተመትቸ 
''Eኔን'' የሚለኝ ባላገኝም Aይጋ ላይ Aወዳደቄ ግን ድንገትና ሳላስብ ነበር። ይህ ብቻ Aይደለም፤ ይባስ ብሎ 
ከወደቅሁበት ቀና ብዬ Aይጋን ስቃኝ ደግሞ " Iንተርቪው ከፈርስት ሌዲ Aዜብ መስፍን ጋር'' ይልና 
የተጋዳሊት Aዜብ ጎላ ምስልም Aብሮ ተለጥፏል። ሶስቴ Aማተብኩና ስፈራ ስቸር ዘልዬ ይህንን መጠይቅ 
ከፈትኩ። መቼስ የEነ Eቴጌ ጣይቱ ብጡል Iትዮጵያ ዛሬ በEነ Aዜብ ጎላ Eጅ ወድቃለችና የምዬ Iትዮጵያን 
Aዳርና ውሎ በየጊዜው መከታተልና ማዳመጥ ለነገ የማንለው፣ ጊዜ የማይሰጥን ጉዳያችን በመሆኑ 
የIትዮጵያዊያኖች በሞላ ግዴታና ኃላፊነት መሆኑ Aልቀረም። Eዬዬም ሲደላ ነው ተብሎ የለ። ዛሬ Eናት 
Iትዮጵያ በወያኔ Aገዛዝ ሥር Eግር ከወርች ታስራ Eየማቀቀች በምትገኝበት ሁኔታ፣ የጎላ ልጅ Aዜብ 
Eነደምትለውና Eንደነገረችን Aይደለችም Iትዮጵያችን። የዛሬዋ Iትዮጵያ ህጻናት የሚቧርቁባትና በደስታ 
የሚፈነጥዙባት ሳትሆን ይልቁንም በግልባጩ Eይታ ስንቃኛት ሚሊዮኖች በ''Aረንጓዴው'' ረሃብ የሚረግፉባትና 
ሕጻናት የሲቃ ለቅሶ Eያሰሙ ልብ የሚሰብረውን ዋይታቸውን የሚያሰሙባት ሲOል ናት። ይህንን Eውነታ በAሁኑ 
ጊዜ ዓለም Aቀፍ የዜና ምንጮች ሳይቀሩ በፎቶ ግራፍ Aስደግፈው Eየዘገቡት የሚገኘውን ሐቅ በዘረፉት ሀብቷ 
ለሚምነሸነሹት ዘመነኞች ለነ Aዜብ ጎላ ግን ዛሬም ድብቅ ነው። Eስቲ ወደ ቁም ነገሬ ከማለፌ በፊት Eግረ 
መንገዴን Aንድ ያስደነቀኝን ትዝብቴን ላካፍላችሁ።  

የIትዮጵያን ፈርስት ባለቤት የሆነው ጋዜጠኛ Aዜብ ጎላን ከልክ በላይ ሄዶ ያለ የሌለውን ሙገሳ 
Aጎናጽፎና Eንዲህ ተጨነቆና ተጠቦ ከስሟ በፊት ''ቀዳማይ Eመቤት" በማለት ሊጠራት የሞከረው ጋዜጠኛ (ልብ 
ብሎት ከሆነ) ከጤፍ ፍሬ Eጅግ Aሳንሶ በሚያሳይ መንገድ ይህንን Aጓጉል የሆነ ከንቱ ውዳሴን Eንዲህ በማለት 
Aጣጥላዋለች። 

''ቀዳማይ Eመቤት ማለት የEገሌ ሚስት ነሽ ለማለት ነው፣ ይሄ ደግሞ ማንነቴን 
ስለማይገልጸው Aባባሉ ግምት ሰጥቶኝ Aያውቅም፤ Aላስብበትምም Eና ለEኔ ይህ Aጠራር 
ትርጉም Aይሰጠኝም''  

በማለት ጋዜጠኛውን ጥፍሩ ውስጥ Eንዲገባ Aድርጋዋለች። ቅሌት። ወይዘሮ/ ወይዘሪት የተባሉት 
Aባባሎቻችን ምን Aጠፉና ነው ይሄ ሁሉ ጭንቀት ጃል። ጋዜጠኛ! ቂ! ቂ! ቂ! ቂ! ቂ ! Aቤት መጥኔ  

ሳይቸግር ጨው ብድር Aሉ። AጃIብ! Eንዲህ Eንዲህ ዓይነት ኃላፊነት የጎደላቸው ሰዎች ያለ የሌለን 
ከንቱ ውዳሴ በማዥጎድጎድ ይካኑና ሰውን ከሰውነት Eንዲወጣ ያደርጉታል። ባለፈው ሥርዓትም Eንዲሁ ደካማ 
የሆኑ ግለሰቦች ውዳሴ ከንቱን Aንግሥው የደርጉ ዋና ቁንጮ ለነበረው መንግሥቱ ኃ/ማርያምን Aሳብደው Aንድ 
ትውልድ ተቀጥፏል። የቅርብ ትዝታዎቻችን መለስ ብለን ስንቃኝ ''ቪቫ መንግሥቱ ኃ/ማርያም! ከጓድ 
መንግሥቱ ኃ/ማርያም ጋር ወደፊት! ያለምንም ደም Iትዮጵያ ትቅደም!'' የሚሉትና የመሳሰሉትን የቃላት 
ሰይፎች ያስታውሷል። ሰውን ከሰውነት የሚያወጣ የግብዞች ልክ የሌለው የከንቱ ውዳሴ ስጦታ። Aዜብ ጎላን 
Eንግዳው Aድርጎ ያቀረባት የIትዮጵያን ፈርስት ጋዜጠኛ ደግሞ Eንዲሁ Iትዮጵያን Eያፈራረሰ ያለውን የወያኔ 
ቡድንና Aገዛዝ ቁንጮ ለሆነችው ሴት ይሄን የመሰለ Aስገማች ውዳሴን ማንቆርቆር Eንኳን ለታዛቢ ቀርቶ 
ይሉኝታ ላለመደባትና ላላሳደጋት Aዜብ ጎላም ጭምር ውዳሴው Aስደምሟታል። Aጀብ! የጉድ Aገር። ውድ 
Aንባቢዎች! ሌላም ገጠመኝ ልጨምራችሁ። Eስቲ በጥሞና ተከታተሉት Eባካችሁ! ገጠመኙ Eንዲህ ይነበባል።  

 
ጥቅምት 14 ቀን 1989 ዓ.ም ጠ/ሚ/ር መለስ ዜናዊ የAቶ ታምራት ላይኔን ''ኃጢያት" ዘርዝረው 
''ከም/ጠ/ ሚኒስትርነትና ከመከላከያ ሚኒስትርነቱ Eንዲነሳ ወስኛለሁ'' በማለት ለምክር ቤት ሲናገሩ 
የም/ቤቱ Aፈ ጉባዔ ዳዊት ዮሐንስ ፈጠን ብለው ''የAቶ መለስን ውሳኔ የምትደግፉ የምትቃወሙ'' 
በማለት የምክር ቤቱን Aባላት ድምፅ Aሰጡ። በህገ መንግሥቱ Eንደሠፈረው ም/ጠ/ሚኒስተሩንም ሆነ 
ሚንስትሮችን ከሥልጣን የማንሣቱ መብት ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ያልተሰጠና ለጠ/ሚኒስትሩ 
የተተወ ሆኖ ሣለ Aቶ ዳዊት ዮሐንስ ከሕገ መንግሥቱ የወጣ Aሠራር ሲከተሉ፣ ሁሉም የም/ቤት Aባል 
Eጁን በማውጣት ለሕገ መንግሥቱ ባEድ መሆኑን Aረጋግጧል። ከዚያ ሁሉ የም/ቤት Aባል የAቶ 
ዳዊት ዮሐንስ Aካሄድ ሕገ-ወጥ ነው ብለው ያረሟቸው ራሳቸው ጠ/ሚኒስትር መለስ ብቻ ነበሩ" ይላል   
( IትOጵ ቅፅ3 ቁጥር026    ሀምሌ 1993ዓ.ም) 
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Aያችሁ! ጩሉሌው ለገሠ ዜናዊ Aስቀድሞ Eንዲቀል ያስደረገውን ዳዊት ዮሐንስ፣ ተመልሶ Aራሚና 

Aስተካካይ ሆኖ ቀረበና ዳዊት ዮሐንስን የለመደበትን ቅሌት Aከናንቦ ተጠቅልሎ Eንዲተኛ Aድርጎታል። ወይ 
መቸገር! ''ሳይቸግር ጨው ብድር'' የሚያሰኘው Eንዲህ ዓይነቱ ቅሌት ነው። Aያድርስ! ነውየሚባለው።  

በጄ! የተከበራችሁAንባቢዎች ሆይ! ወደ ቁም ነገሬ ልመልሳችሁ፤  
የIትዮጵያን ፈርስት ጋዜጠኛ Eንግዳ የሆነችው ተጋዳሊት Aዜብ ጎላ ቆይታ ስላደረገችበት ጉዳይ 

Eንዳልወስዳችሁ የAዜብ ጎላ ጨዋታ Eንቶ ፈንቶ ሆነብኝና ቁም ነገር ባጣበት Eሳት ካየው ምን ለየው 
Eንደተባለው ከባለቤቷ ከለገሠ ዜናዊ የተለየ ነገር ሳታወራ ሄደች። ነገር ግን የተለመደው ተጨፈኑ ላሞኛችሁ 
ዲስኩር በለመድነው Aባባል "በIትዮጵያ ሠላም፣ ልማትና Eድገት በከፍተኛ ፍጥነት Eየተተኮሰ ነው፤ ነገር ግን 
Eርግጥ ነው ይሄንን የጀመርነውን ልማታችንና Eድገታችንን ለማሳካት ከዚህ በተሻለ ቅልጥፍና Eንዳናስኬደው 
ማነቆዎች ገጥመውናል፤ ትልቁ Eንቅፋትና ማነቆ ደግሞ መጀመሪያውኑ ከደርግ የተረከብናት Iትዮጵያ ደሃና 
ባዶ የነበረች መሆኗ ነው" Aለችን Eመት Aዜብ። ወይ Eድሜ ዘልዛላው! ጆሮ መዝጊያ የለው ጎበዝ! ምን የሚሉት 
Aማርኛ ነው? Eንዴት Eንዴት ነው ጨዋታሽ Aዜብ? በባዶ Eግራቸው ያለጫማ የገቡት የደደቢት ዘመነኞችን 
ዓመት ሳይሆናቸውና ሳይሞላቸው ሚሊየነር ያደረገች፤ ባለሃብትና ባለጸጋ Aድርጋ ውበትን ላላበሰች፣ ያ የመከራና 
የስቃይ ዘመንን Aራግፋ ያስጌጠች ቅድስት Iትዮጵያ Eንዴት ዛሬ በAዜብ ጎላ ድሃ ናት ተብላ ትታማ? ኧረ 
የሰው ያለህ! ''Aፍን ይበሉበታል Eንጅ ከፉ Aይናገሩበትም'' የተባለውን ብሂል የጎላ ልጅ Aዜብ ባትሰሚ ይሆናል። 
ይቅር ይበልሽ Eቱ።  

የሕዝብ ድምጽ ይከበር! የታሰሩ የፓለቲካ Eስረኞች በሙሉ ይፈቱ!  
Iትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!  

   ቸር ይግጠመን!  
 

Eንደምን ሰንብታችኋል ውድ የዚህ መፅሄት ታዳሚዎች  ተካፋዮች Eንግዲህ Eኔም የተሰማኝንና ካየሁት 
በመነሳት ትንሽ ላቋድሳችሁ ። “ሀ” ብዬ ዛሬ የናንተ Aባል ለመሆን በፈቃደኝነት በዚህ ፅሁፌ Eጀምራለሁ። 
Eንደታወቀው ሁላችንንም የሚያነጋግረንና የሚያሳስበን የሀገራችን የAንዲት Iትዮጵያ ሕዝብና በAገራችን 
ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ነው።የሆነው ሆኖ Iትዮጵያ Eንደ Aሁኑ ዘመን በIኮኖሚም ሆነ ውድ ልጆቿን በማጣት 
የድረሱልኝ Eሪታዋን Aሰምታ Aታውቅም። በAሁኑ ወቅት በIትዮጵያ ገንዘብ ሀብት ያለህ በገንዘብህ ትኖራለህ። 
ሀብት ንብረት የሌለህ የሀገሪቱ ደሀ ግን ወደምትሄድበት ሂድ የሚል ድምፅ በሌለው መሳሪያ የIኮኖሚ ጫና 
ተጥሎበት ይገኛል። 

Aረ ለመሆኑ የIትዮጵያ ህዝብ ስንቱ መከራ ይቻለው? Eርሀብን ወይስ ጦርነትን? ወይስ ደግሞ ዘመን 
ያመጣውን ከAሁኑ መንግስት ነኝ ከሚለው ከወያኔ ጋር የገባውን ኤድስን/HIV?Eረ የቱን? ለዚህ ይህን ፅሁፍ 
የሚያነብ ይፍረድ። 

ወያኔ/IህAዴግ ሀገሬ Iትዮጵያንና ህዝቦቿን መበቀል ከጀመረ ውሎ ሰነባብቷል። ወያኔና ገዢው የወያኔ 
መንግስት ተደላድሎ በመቀመጥ የIትዮጵያን ህዝብ Eሪታና ጩኸት Eንደ ዘፈን ቆጥሮት ይገኛል።Aሁን በጦር 
መሳሪያ ደም ማፍሰሱን ለሚቀጥለው ተረኛ በጎን ትቶ ለመሐል ሀገር ለAዲስ Aበባ መሳሪያ ብቻ Aያወጣም 
በማለት በረሀብ ለመጨረስ ትግሉን ያለማቋረጥ ቀጥሏል። Eንግዲህ ለማን Aቤት ይባላል።ገዢውም ፣ ገዳዩም 
በዝባዡም ይህው ጨካኝ የወያኔ መንግስት ነው። 

 
 ይህም ዘመን Eንዳለፈው መንግስት Eንደ ደርግ በታምር ካልተገረሰሰ በስተቀር ሀገራችን Iትዮጵያ 

ታሪኳንና ውድ ልጆቿን የምታጣበት ጊዜ ሩቅ Aይሆንም። Eንዳው ለመሆኑ በIትዮጵያ ጀግና ቀረ?የለም?ወይስ 
ጊዜና ወቅት Eየጠበቀ ነው? ነገሩ ስንቱ ጀግና የሀገሬ ተማሪ ከዛሬ ሦስት Aራት Aመት በፊት የጥይት ሲሳይ ሆኖ 
ቀርቷል።ደሙን በከተማ Aስፋልት ላይ ያፈሰሰው ወጣት ስንቱ ነው?Eሺ ወጣቱስ ለውጥ ፈልጎ ነበር በየጎዳናው 
ላይ በወያኔ መንግስት ቅጥረኛ ሰራዊት ግንባሩ በጥይት Eየተከፈለ Aስፋልት ላይ የተጣለው ። ለወጣቱ Eናትስ 
መች ወያኔ Eራራላት። Eሷም ልጄን ብላ መሬት ወደ ተጣለው የልጅ  Eሬሳ ስትከንፍ Aንችም ይድረስሽ ብሎ 
ልጇ Eሬሳ ላይ ደርቦ ለዘላለም Eንድታሸልብ Aድርጎ Aስተኛት።የንፁሃን ደም በA/A Aስፋልት ላይ በከንቱ 
ፈሰሰ።ከመርካቶ ጊዮርጊስ፣ ከAራት ኪሎ ስድስት ኪሎ፣ ከሽሮሜዳ ፈረንሳይ ለጋሲዎን Eስከ ኮተቤ ዘለቀ።የንፁሃን 
ደም ያልፈሰሰበት ያልነካው የትኛው ሰፈር ወይም Aካባቢ ነው? ብቻ ቤቱ ይቁጠረው።ይህ ለህዝብ የማይራራ 
ጨካኝ ገዢ መንግስት Aልፎ ብዙ ለማውራት የምንችልበት ጊዜ የሰማይ Aምላክና ሁሉን የሚያይ ያምጣልን። 

Eነ መለሰ ዜናዊ ከጭፍሮቻቸው ጋር ነጩን ከጥቁር Eያማረጡ በAሁኑ ወቅት ይኖራሉ። የIትዮጵያ ሕዝብ 
ሌላው ቀርቶ ዜግነቱን ተነጥቆ በፍርሃትና በሰቆቃ Eየኖረ ይገኛል።ብቻ Aንድ ቀን ይህ ፈርሃ EግዚAብሔር 
ያደረበት ሕዝብ በቃኝ Aልገዛም Aልረገጥም ብሎ ያመፀ Eንደሆን ሁሉም ነገር ለወያኔ ያበቃል።Aበሻ ካመረረ ! 
Eንዳይሆን ነገሩ።ስንቱ በፖለቲካና በተለያየ ምክንያት ሀገሩን ለቆ ወጣ። ይህ በየትኛውም ሀገር በስደት ያለ 
የIትዮጵያ ህዝብ Aንድነት ቢፈጥርና ሁሉም በቻለው መንገድ ቢረዳዳ የማይሆን ነገር የለም Eላለሁ። 
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  ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ታሪክ በቅድስት Iትዮጵያ መከሰቱ Aበሻውን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ዜጋ 
ሳያነጋግር Aልቀረም። መቸም የትኛው ነገር ነው የሚያነጋግረን Eንደማትሉኝ Eርግጠኛ ነኝ።Aንዱን ብሔር 
ከAንዱ ብሔር ነዋ። Aጀብ Aሰኝቶ ሰውን! Aንድ ሰሞን የዋሁ የሀገሬ ህዝብ Eውነት መስሎት ነበር።ነገርግን 
የተዋለደ Aብሮ የበላና የጠጣ ህዝብ Eንዴት በቀላሉ ይነጣጠል። ወያኔ የሚሆንለት መስሎት መከፋፈል ካደረገ 
Aመታት Aስቆጠሯል።ህዝቡ Aሁንም በAንድ ትሪ መብላቱን Aላቋረጠም። Aማራን ከOሮሞ፣ Oሮሞን ከትግሬ፣ 
ትግሬን ከAማራ ማባላት ማተራመስ የሚያስደስተው ተንኮለኛው የወያኔ መሪና ጭፍሮቹ ብቻ ናቸው።  

 በዚህ ሰዓት በIትዮጵያ ያለውን መከራ ስቃይ Aውርተን ፅፈን Aንዘልቀውም። በፅሁፌ መካከል 
Eንደጠቀስኩት በIትዮጵያ ውስት ያለው ችግር ግፍ ጉድ ያሰኛል።ደግሞ ጉድ ስላችሁ በEንግሊዝኛው 
Aይደለም።በኛ በAበሻዎቹ Aማርኛ Eንጂ። 
Aሁን Eትዬ ወያኔ Eንደልቧ ትፈንድቅ። Aንድ ቀን ለIትዮጵያና ለሕዝቦቿ ሲል  ለዘመናት የታገለው 
IሕAፓ ተጠናክሮና ትግሉን Aስተባብሮ ሀገራችንን Eንደሚያሰከብር Aይቀሬ ነው። ወያኔም ብትሆን 
ጓደኞቻችን የቀመሱትን Aፈር መቅመሷ የማይቀር Eዳ ነው። 
Eንግዲህ ላሁኑ ይህችን ካልኩ ይበቃል።ጦርነት ስለማልወድ ሰላም Eያልኩ Eሰናበታችኋለሁ። 
 
 ቤል ወንድሙ(መንደን)   

ወዴት  Eየሄድን ነው? 

የሰፊው ህዝብ ብሶት ወለደኝ የሚለው ወያኔ/IሕAዴግ በግንቦት 1983 ዓ.ም. ደርግን ሲተካ 17 Aመታት 
የህዝብን ጥቅም Aስከብራለሁ ማልቱንና  Aሁን የሚገኝበትን ሁኔታ ላጤነ የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ውጥረት 
ውስጥ መግባቱን መመልከቱ በቂ ነው። ወደዬት Eየሄድን ነው? Aሁን ስልጣን ይዞ የሚገኘው ወያኔ  ያለው 
ዘላለማዊ ባለስልጣን ሁኖ  ለመቆየት ነው? ድንቄም!!!  ሲናገሩ ዴሞክራሲ፣ ለህዝቦች መብት ፣ ለመልካም 
Aስተዳደር  በተግባር ግላዊ ፍላጎት:።.........የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች (ዩኒቨርስቲ) በመምህራንና 
በተማሪዎች ላይ Eየደረሰ ያለው I- ሕጋዊ በደል Eየተስፋፋና የማንAለብኝነት Eንቅስቃሴው መጨመሩ 
የመፃፍ፣ የማንበብ፣ የመቃወም፣ የመደገፍ፣ የመምረጥ መብታቸውን በማፈን በወያኔ ታጣቂዎች Eንደ ጦር 
ካምፕ Eየተጠበቁ ትምህርታቸውን በግድ Eንዲከታተሉ  Eየተደረጉ ነው። ወያኔ/IህAዴግ Aጋች!!!!  
ታጋችየAፈናውን ድራማ ነቅቶ ካልተነሳ ወደዬት Eየሄድን ነው ብሎ መጠየቅ ይገባዋል። Eየተሰነዘረ ያለው 
ቅጣት መልሶ መጠየቅ።ቂም ይዞ የቅጣት ውርጅብኝ ማውረድ የስሜታዊነት መግለጫ ነው። 

Aይናለም Aማረ(ሌንሽታት)  

Iትዮጵያዊነት 
የቀድሞ የጥንት ዘመን ተለዋውጦ 

Eውነተኛ መልኩ ይታያል ተጋልጦ 

Eምነት Eንደ ሸሚዝ Aስሬ ለዋውጦ፣ 
ከሃዲ መጣብን Aይኖቹን Aፍጥጦ 

ሆድ Aንጎል የሆነ ህሊናውን ሽጦ 

የክህደት Aባዜ ለሀነ ቁራኛ 

Aላማውን ስቶ ላደረ ቅጥረኛ 

የወያኔ Aዚም ለያዘው መጋኛ 

ፍቱህ መድሀኒቱ ይዘን ድንገተኛ 

Eንጠብቀዋለን ነቅተን ሳንተኛ 

Aንጃና Aድረባይ Aይድረስ ወደኛ። 

 

ዘመን ዮሐንስ 
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የEናት ጡት ነካሽ 
ሐገርን Aጥፊ ጠባብ ብሔረተኛ፣ 
ሕዝብን Aሰቃይ Aጥፊ ምንደኛ። 
ገበሬውን ነቅለው ከEርሻ ቦታ፣ 
በተንኮል መመሪያ በክፋት ውትወታ። 
ወጣቱን ገዳይ ወንበዴ ወንጀለኛ፣ 
Aሉ Aሳዳጆች ጎሰኛ መርዘኛ። 
Iትዮጵያ ውስጥ በቅለው Eሾኽ Aሜከላ፣ 
Aንድነት Aፍራሾች ጎጠኛ ደላላ። 
ክልል ክልል ይላሉ ሊያደናግሩን፣ 
Aማራ፣Oሮሞ፣...... ብለው Eያተራመሱን። 
ሐቁም ይውጣ ይታወቅ ምስጢር፣ 
ብቀላ ይብቃና Eንባባል ይቅር። 
የሕዝብ ጠንቅ ሀሰት Aናፋሽ፣ 
የታሪክ Aተላ የጊዜ ርካሽ፣ 
ጎጠኛ፣ ዘረኛ የሀገር Aፍራሽ፣  
Eስቲ Aንዘናጋ ለናት ጡት ነካሽ።  
 
ታዬ Aብዲሳ (ጊሰን) 

—————————— // —————————— 

የስልሳ Aራት ልጆች (1964) 
ከ ንቱ ስራ ሰርቶ ይጮሃል በከንቱ፣ 
E ስላም ክርስትያኑ ያውቀዋል ነውና ጠላቱ፣ 
ባ ገር ይቀልዳል Aዬ Aቤት መከርፋቱ፣ 
ብ ልጣብልጥ ምላስ የለው መሰረቱ፡ 
E የሰሩ መስራት ነበር ይኖራል፣ 
ን ቀትና ተንኮል ተመቶ ይወድቃል፣ 
ቁ ልቁል Aንጓዝም ነገሩ ገብቶናል። 
ላ ንመላስ ወስነናል፣ 
ል ብ Aውልቅ መለሰ ቅርብ ቀን ይወደድቃል። 
E ኛ ግን ጀግና ነን የ64 ልጆች፣ 
ባ ላገሩ ጋራ Aብረን ለ Eውነት ቋሚዎች፣ 
ብ ልን ወዲያ ብለን Eሸት Aቅራቢዎች፣፡ 
E ፍኝ Eውቀት ይዞ ዘርን ይበትናል፣ 
ን ግግር Aይችልም በባዶ የጮኻል፣ 
ጅ ል ባንዳ Eንደዚህ ነው Aገሩን ይሸጣል። 
ር ኩስ- Iትዮጵያን Aይሸጥም Aይቆርስም፣ 
ግ ንባሩን መትቶ ለEናት ሀገር መቆም፣ 
ብ ልሀት ለሕዝቡ ታሪኩን ማስቀደም፣  
A ንበሳው IሕAፓ በትግል ተዋድቋል፣ 
ይ ዞት የተነሳው Aላማ  Aብቧል፣ 
ፈ ለጉን ለIትዮጵያ ለማሳየት ቀርቧል። 
ለ ወያኔ Aልበገር ባይነቱን በይፋ Aሳይቷል፣ 
ፈ ለጉን መከተል ግድ ይሆንብናል< 
ል ንገራችሁ Eኔ ትግላችን ፈክቷል፣ 
ም ንም Aይሳነን ሻማችን ተቀጣጥሏል። 
 
ባምላክ ፋሪስ 
 

ቢማፀኑት ላይተው 
Eንደ ቆሰለ ጅብ ላራጁ ወያኔ፣ 
ለሚቧጨቅ ገዳይ Aረመኔው፣ 

Eንደ Aበደ ውሻ ለሚነክሰው፣ 
ሕዝብ፣ ሀገር ለሚፈጀው ለሚያጠፋው፣ 
ላያመልጡት ፈርተው ሸሽተው፣ 
ቢያባብሉት ቢማፀኑት ከንቱ ላይተው፣ 
Aይሸመገል Aይገለገል ወንበዴው፣ 
ቁም ነገሩ መግደሉ ነው ወያኔው፣ 
Eሹሩሩ መለመኑ ለምንድን ነው? 
ርህራሄ ምህረት የለው ከንቱ Aይገባው፣ 
ይህንንስ መመኘቱ የሞት ሞት ነው። 
 

ጌታመሳይ ሞገስ (ሀናው) 
 

ተነስ 
ሕዝብ ሆይ ተነስ ተነቃነቅ፣ 
ትግል Aይቆምም Eብሪተኛ ሳይወድቅ። 
ነፃ ነው Aሉ መፃፍ፣ ማንበብ፣ መናገር፣ 
Eንዲመቻቸው Eየለቀሙ ለማሰር። 
ከመካከላቸው ቅን Aሳቢ ጠፍቶ፣ 
Eውነትን የሚገልፅ Eንደ ሻማ በርቶ፣ 
መግደልን ጀግንነት Aድርጎ ገምቶ። 
Eንቢ Eንበል ይስማን Aለም፣ 
የተራበ፣ የሚሞት ሕዝብ ዝም Aይልም። 

 
ገነት ሙሳ (ኑርንበርግ) 

 

Aረመኔ ወያኔ 
 

ከቶ Aረመኔ Eንደርሱ ማን Aለ፣ 
በከባድ መሳሪያ ሕዝቡን የገደለ። 
የዚያ Aልበቃው ብሎ Aሁን Eንደገና ፣ 
መሬቱን በሙሉ ለሱዳን ሰጠና፣  
Aልሰጥም ያለው የጎንደርን ጀግና(የAርማጮህን ጀግና)። 
ድንበር Aቆራርጦ Eንደመጣ ጠላት፣ 
ባየር ደበደበው ገደለው በጥይት። 
ያ መንግስት ተብየው ይህን ሁሉ ደብቆ፣ 
በምንም ሳያፍር ካንገት ባላይ ስቆ፣ 
የለብንም ዜጋ ሱዳን የታሰረ የሄደ ርቆ። 
ፓርላማ ለሚለው ይህን ሲነጋገር፣ 
ወሬው Aይደበቅ Eኛም ሰምተን ነበር። 
ልክ በተናገረ ወዲያው በማግስቱ፣ 
Eድሜ ለሚዲያ ወጣበት Eውነቱ። 
የታሰሩ Eንዳሉ Aወቅን ሁላችን፣ 
Eድሜ ለሚዲያ ድምፃቸውን ሰማን። 
የሀገራችን ችግር ስንቱን ልዘርዝረው፣  
Aባይን በጭልፋ ......Eንደሚባለው። 
Eኔም ያለችኝን Aቅርቤያለሁ ይኸው፣ 
Iትዮጵያዊ ሁሉ ይወቀው ይረዳው። 
ችግር ማውራት ብቻ Aይሆንም መድሐኒት፣ 
ተነሱ Eንነሳ Eንሩጥ በAንድነት፣ 
ለEናት ሀገራችን ዛሬ Eንድረስላት።  
 

ቤተልሔም ደግፌ 
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ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ 
FINOTE DEMOCRACY VOICE OF ETHIOPIAN UNITY 

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

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

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

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

በጋራ ጥረታችን ሀገራችን ትከበራለች። 
ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ  

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



 
 
 

 

ስለ IሕAፓ ለማወቅ የሚከተሉትን ድሕረ ገፆች 
ይመልከቱ። 

 

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

 
ራዲዮ ለማዳመጥ  

• www.finote.org 
. 

• IEWO Radio 
 

ዓለም Aቀፍ የIትዮጵያ ሴቶች ድርጅት 
(IEWO) 

www.ethiopianwomenorganization.com 
 
 

  ስለ ሰብዓዊ መብት በIትዮጵያ ለማወቅ  
 

• www.socepp.de 
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Eንኳን ለ36ኛውዓመት የIሕAፓ 
ምስረታ በዓል Aደረሰዎ  

ሁሉም የፖለቲካና የሕሊና Eስረኞች ይፈቱ!!! 
 

የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን 
 

ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E

ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E

ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E

 ሐምሌ ፪
ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E ሰ ማ ረ ሐ A ቅ E

የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን መልካም ምኞቱን ይገልፃል።

Eንኳን ለAዲሱ Aመት Aደረስዎ!
Season`s Greatings

፪ ሺሕ ፩ 2008/2009
መስከረም ፪ ሺህ፩ Sep.- Oct. 2008 ጥቅምት ፪ ሺህ፩ Oct.- Nov. 2008 ኅዳር ፪ ሺህ፩ Nov.- Dec. 2008

፩11 ፪12 ፫13 ፬14 ፩11 ፪12 ፩10 ፪11 ፫12 ፬13 ፭14 ፮15 ፯16

፭15 ፮16 ፯17 ፰18 ፱19 ፲20 ፲፩21 ፫13 ፬14 ፭15 ፮16 ፯17 ፰18 ፱19 ፰17 ፱18 ፲19 ፲፩20 ፲፪21 ፲፫22 ፲፬23

፲፪22 ፲፫23 ፲፬24 ፲፭25 ፲፮26 ፲፯27 ፲፰28 ፲20 ፲፩21 ፲፪22 ፲፫23 ፲፬24 ፲፭25 ፲፮26 ፲፭24 ፲፮25 ፲፯26 ፲፰27 ፲፱28 ፳29 ፳፩30
፲፱29 ፳30 ፳፩1 ፳፪2 ፳፫3 ፳፬4 ፳፭5 ፲፯27 ፲፰28 ፲፱29 ፳30 ፳፩31 ፳፪1 ፳፫2 ፳፪1 ፳፫2 ፳፬3 ፳፭4 ፳፮5 ፳፯6 ፳፰7

፳፮6 ፳፯7 ፳፰8 ፳፱9 ፴10 ፳፬3 ፳፭4 ፳፮5 ፳፯6 ፳፰7 ፳፱8 ፴9 ፳፱8 ፴9

 ፩ የዘመን መለወጫ  11 E thi opian New Year ጥቅምት ፳፫ 1969 የIሕAፓ Aባላት በግፍተገደሉ  ኅዳር ፱ 1969 የIሕAፓ Aባላት በግፍ ተገደሉ  
፲፯ መስቀል        27 Meskel ኅዳር ፴ Aድ Aል Aድሃ(Aረፋ)  Dec. 9 A refa
፳፪ Iድ Aልፈጥር   2 E i d-al -Fi tr (Ramadan)

ታኅሣሥ ፪ ሺህ፩ Dec.- Jan 2008/2009 ጥር ፪ ሺህ፩ Jan. - Feb. 2009 የካቲት ፪ ሺህ፩ Feb.- Mar. 2009

፩10 ፪11 ፫12 ፬13 ፭14 ፩9 ፪10 ፫11 ፴9 ፩8
፮15 ፯16 ፰17 ፱18 ፲19 ፲፩20 ፲፪21 ፬12 ፭13 ፮14 ፯15 ፰16 ፱17 ፲18 ፪9 ፫10 ፬11 ፭12 ፮13 ፯14 ፰15

፲፫22 ፲፬23 ፲፭24 ፲፮25 ፲፯26 ፲፰27 ፲፱28 ፲፩19 ፲፪20 ፲፫21 ፲፬22 ፲፭23 ፲፮24 ፲፯25 ፱16 ፲17 ፲፩18 ፲፪19 ፲፫20 ፲፬21 ፲፭22

፳29 ፳፩ 30 ፳፪31 ፳፫1 ፳፬2 ፳፭3 ፳፮4 ፲፰26 ፲፱27 ፳28 ፳፩29 ፳፪30 ፳፫31 ፳፬1 ፲፮23 ፲፯24 ፲፰25 ፲፱26 ፳27 ፳፩28 ፳፪1
፳፯5 ፳፰6 ፳፱7 ፴8 ፳፭2 ፳፮3 ፳፯4 ፳፰5 ፳፱6 ፴7 ፳፫2 ፳፬3 ፳፭4 ፳፮5 ፳፯6 ፳፰7 ፳፱8

ታኅሣሥ ፳፱ ልደትJan. 7E thi opian chr i s tmas የካቲት ፲፪ የሰማEታት ቀን መታሰቢያ
ጥር ፲፩ ጥምቀት      Jan. Epiphany (Timket) የካቲት ፳፫ የAድዋ ድል  በዓልMar.  2 Vic t ory  of  Adwa

መጋቢት ፪ ሺህ፩ Mar.- Apr. 2009 ሚያዝያ ፪ ሺህ፩ Apr.- May. 2009 ግንቦት ፪ ሺህ፩ May.- Jun. 2009

፩10 ፪11 ፫12 ፬13 ፭14 ፮15 ፩9 ፪10 ፫11 ፬12 ፩9 ፪10

፯16 ፰17 ፱18 ፲19 ፲፩20 ፲፪21 ፲፫22 ፭13 ፮14 ፯15 ፰16 ፱17 ፲18 ፲፩19 ፫11 ፬12 ፭13 ፮14 ፯15 ፰16 ፱17
፲፬23 ፲፭24 ፲፮25 ፲፯26 ፲፰27 ፲፱28 ፳29 ፲፪20 ፲፫21 ፲፬22 ፲፭23 ፲፮24 ፲፯25 ፲፰26 ፲18 ፲፩19 ፲፪20 ፲፫21 ፲፬22 ፲፭23 ፲፮24

፳፩30 ፳፪31 ፳፫1 ፳፬2 ፳፭3 ፳፮4 ፳፯5 ፲፱27 ፳28 ፳፩29 ፳፪30 ፳፫1 ፳፬2 ፳፭3 ፲፯25 ፲፰26 ፲፱27 ፳28 ፳፩29 ፳፪30 ፳፫31

፳፰6 ፳፱7 ፴8 ፳፮4 ፳፯5 ፳፰6 ፳፱7 ፴8 ፳፬1 ፳፭2 ፳፮3 ፳፯4 ፳፰5 ፳፱6 ፴7

1967 ዓ .ም .IሕAሠ የትጥቅ ትግሉን የጀመረበት ሚያዝያ ፱ ስቅለት     ሚያዝያ ፲፩ ትንሳዔ   1983 ዓ.ም. ፀጋዬ(ደብተራው)ና ጓዶቹ በወያኔ ተያዙ
1970 ዓ .ም . ወያኔ በIሕAፓ ላይ ጦርነት ከፈተ ፳፫ 1500 ወጣቶች የተገደሉበትጨለማው Aርብ  ግንቦት 10 1985 ገብረ EግዚAብሄር (ጋይም) 
1976 ዓ.ም የIሕAፓ 2ኛው ጉባዔ ተደረገ ፳፯ የድል በዓል May 5 Pat r iot s  Vic t ory  Day በወያኔ A/A ተገደለ 

ሚያዝያ 1964 IሕAፓ ተመሰረተ

ሰኔ ፪ ሺህ ፩ Jun. - Jul. 2009 ሺህ ፩ J ul.- Aug.2009 ነሐሴ/ጳጉሜን ፪ ሺህ፩ Aug.-Sep. 2009

፩8 ፪9 ፫10 ፬11 ፭12 ፮13 ፯14 ፩8 ፪9 ፫10 ፬11 ፭12 ፪7 ፫8 ፬9 ፭10 ፩7 ፪8 ፫9
፰15 ፱16 ፲17 ፲፩18 ፲፪19 ፲፫20 ፲፬21 ፮13 ፯14 ፰15 ፱16 ፲17 ፲፩18 ፲፪19 ፬10 ፭11 ፮12 ፯13 ፰14 ፱15 ፲16

፲፭22 ፲፮23 ፲፯24 ፲፰25 ፲፱26 ፳27 ፳፩28 ፲፫20 ፲፬21 ፲፭22 ፲፮23 ፲፯24 ፲፰25 ፲፱26 ፲፩17 ፲፪18 ፲፫19 ፲፬20 ፲፭21 ፲፮22 ፲፯23

፳፪29 ፳፫30 ፳፬1 ፳፭2 ፳፮3 ፳፯4 ፳፰5 ፳27 ፳፩28 ፳፪29 ፳፫30 ፳፬31 ፳፭1 ፳፮2 ፲፰24 ፲፱25 ፳26 ፳፩27 ፳፪28 ፳፫29 ፳፬30

፳፱6 ፴7 ፳፯3 ፳፰4 ፳፱5 ፴6 ፳፭31 ፳፮1 ፳፯2 ፳፰3 ፳፱4 ፴5 ፩6
1966 ዓ.ምመጀመሪያዋ የዴሞክራሲያ Eትም ወጣች ነሐሴ 26 1967ዓ.ም IሕAፓ ለህዝብ ይፋ Aደረገ 

ጳጉሜ 3 1968ዓ.ም ደርግ በIሕAፓ ላይ Aወጀ
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