
  

 

 

 

 

 

መኮንን ሙሉጌታ በከሃዲዎች 
ጥቆማ በቀይ ሽብር በአዲስ አበባ 
ከተማ ውስጥ የተሰዋ  ኢሕአፓ፣ አርባ አንደኛ ዓመት የምስረታ በአሉን  

በደማቅ ሁኔታ አከበረ 
 

እሕአፓ፣ አርባ አንደኛ ዓመት የምስረታ በአሉን ባለፈው ኖቮምበር 
23፣ 2013 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ አከበረ፡፡ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አስራ 
ስድስተኛው መንገድ ላይ በተደረገው በዚሁ የአከባበር ሥነስርዐት  
ላይ፣ ከዋሽንግተን እና አካባቢዋ እንዲሁም ከሌሎች የአሜሪካ ግዛቶች  
የተሰባሰቡ የድርጅቱ አባላት፣ ደጋፊዎች ሙዚቀኞች፣ የሃይማኖት 
አባቶች፣ ተጋባዥ እንግዶች፣…የተገኙ ሲሆን፣ በእለቱ በመድረኩ 
የቀረቡ ንግግሮች፣ ግጥሞች፣ ሙዚቃዎች፣ መዝሙሮች…ታዳሚዉን 
ያስጨበጨቡና ለበዐሉ ከፍተኛ ድምቀት የሰጡ ነበሩ፡፡ 
ዝግጅቱ ፣ በወያኔ ዘረኛ ቡድን ሕይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን 
የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ ከተጀመረ በኋላ፣ 
በማስከተልም በወያኔ ታፍነው ደብዛቸው የት እንዳለ የማይታወቁት፣ 
የተገደሉት እና አሁን በእስር ላይ የሚገኙት የፖለቲካ እስረኞች እና 
ጋዜጠኞች…በመድረኩ በቀረቡ ሕጻናት አማካይነት ስማቸው ተራ 
በተራ እንዲጠራ እና እንዲታወሱ ተደርጓል፡፡  
 
በዓሉን በንግግር የከፈቱት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እና ከሙስሊሙ 
በኩል ተጋባዥ የነበሩ የሃይማኖት አባቶች ሲሆኑ፣ ከሁለቱም በኩል 
የቀረቡት ንግግሮች ታደሚውን መሳጭ ነበሩ፡፡በሌላም በኩል 
የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባል የሆኑት ጓድ ፋንታ ታዬ እና 
እንዲሁም የኢወክንድ የኢሕአፓ የወጣት ክንፍ ተወካዮች፣ ነጂማ 
አሊ እና ሳሙኤል ወ/ሥላሴም  ንግግር ያደረጉ ሲሆን ፣በተለይ ግን 
ሁለቱ ወጣቶች ያደረጉት ንግግር፣ ኢሕአፓ ወደፊት አገር ሊረከቡ 
የሚችሉ ወጣቶችን በመፍጠሩ በኩል እያደረገ ያለውን ከፍተኛ ጥረት 
የሚያሳይ መሆኑን ከወጣቶቹ ንግግር ለመረዳት ይቻላል፡፡ 
 
በዚሁ እለት ኢሕአፓ፣ ለታዋቂዋ የሙዚቃ ሰው፣ ለጠለላ ከበደ፣ 
እውቅና መስጠቱም ሌላው ለበዓሉ ድምቀት የሰጠ አብይ ጉዳይ 
ነበር፡፡ በሥነስርዐቱ ላይ የእውቅናውን  ሽለማት ለጠለላ ከበደ 
የሸለሙት የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባል የሆኑት ጓድ ፋሲካ በለጠ 
ሲሆኑ፣ እሷን በተመለከተ ባደረጉት ንግግር፣ <<ጠለላ ከበደ ወዲህ 
ወዲያ የማትል ኢትዮጵያዊት ደጋፊያችን፣ እህታችን፣ እናታችን፣…
>>ሲሉ ከፍተኛ የአክብሮት ውዳሴ ችረዋታል፡፡ይህንኑም ተከትሎ 
ጠለላ ከበደን በተመለከተ የቀረበ መጠነኛ የዶክመንተሪ ፊልም 
ለታዳሚው ቀርቦ መመልከቱንም  ለመረዳት ችለናል፡፡ 
 
በመጨረሻም፣ በእለቱ ተጋባዥ የነበሩ የሙዚቃ ሰዎች ታዳሚዉን 
ከመቀመጫው  ያስነሱ ልዩልዩ ጣዕመ ዜማዎችን  በማሰማት ያዝናኑ 
ቢሆንም ፣ ግንባርህን አሳያቸዉ የሚለዉ  አዲሱ መዝሙርና 
በዝግጅቱ ማጠናቀቂያ ላይ የተዘምረዉ ለዘመናት  የተባለዉ 
የኢሕአፓ መዝሙር ደጋፊዎቹንና አባላቱን ይበልጥ ያስፈነደቁ 
እንደነበር ለመታዘብ ችለናል፡፡    
 

 ከፍተኛ የብአዴን ባለሥልጣናት ተባረሩ  

ወያኔ፣ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሦስት ከፍተኛ  የብአዴን 
ባለሥልጣናትን ከሥልጣን ማባረሩ በአባላቱ ጭምር  የሰሞኑ 
መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል፡፡ ከነዚሁ ተባራሪ ባለሥልጣናት ውስጥ፣ 
የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ሆኖ ከአሥር ዓመት በላይ ያገለገለው 
አያሌው ጎበዜ፣ የማዕድን ሚኒስቴር ሚኒስትር የነበረችው ስንቅነሽ 
እጅጉ እና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ  ሀይል ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ 
አስኪያጅ ሆኖ ለብዙ ዓመታት ሲያገለግል የቆየውና የአዜብን እህት 
ያገባው ምህረት ደበበ ይገኙበታል፡፡ 
 
ወያኔ፣ እነዚህን የብአዴን ነባር ባለሥልጣናት ከሥልጣን ያባረረ 
ቢሆንም፣ የብአዴን ካድሬዎች ተቃውሞ እንዳያነሱ በሚል በተለይ 
አያሌው ጎበዜ እና ደመቀች እጅጉ በአምባሳደርነት የተሾሙ መሆኑን 
በዜና አስነግሯል፤ ይሁንና ለየትኛው አገር እና ከመቼ ጀምሮ የሚሉት 
ጥያቄዎች እስካሁን መልስ ያላገኙ ሆነዋል፡፡ አያሌው ጎበዜ፣ ከጎንደር 
ተቆርሰው ለትግራይ የተሰጡትን ወረዳዎች አስመልክቶ ተቃውሞ 
በማስነሳቱ ምክንያት   ከሁለት አመት በፊት ከሥልጣኑ ተነስቶ አዲስ 
አበባ ውስጥ በቁም እስር እንዲቆይ መደረጉ ይታወሳል፡፡ 
 

 
ርአስ አንቀጽ  ገፅ 2 

 
የሚያስቆጨን ቢኖር ፤ሳንከፍለዉ 
የቀረ መሥዋዕት ካለ ብቻ ነዉ፤ 

 

ይህን ያውቁ ኑሯል?  ገፅ  2 

ሰውየውስ ሞቱ፤ ብረቱ ግን 

ቀርቷል  (ገፅ 3) 

 

ምን ይሰማ....... አገር ገፅ 3 

 

ትላንትና ገፅ 5 

የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ 

ወጣቶቸ ሕዝባዊ ገድል 

በጨረፍታ ቅኝት 

 

ነፃ ሀሳብ ገፅ 6 

ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ 

ታሪክን የረሳ ስህተቱን ይደግማል 
 
 

የሕዝብን ዋና ጠላት ስም ለማደስ 

መጣር ወንጀል ነው    ገፅ 7 

 

 
የ “ኢትዮጵያ ” ጋዜጣን 

በተለያዩ ድረ ገጾች  
EPRP.COM 

ASSIMBA.ORG 

DEBTERAW.COM 

ETHIOLION.COM 
ወዘተ. 

እንዲሁም  

 FACE BOOK 

(ethiopianewspaper) 
ማንበብ ይቻላል 

ኅዳር/ታህሣሥ   2006 ዓ.ም.                        2ኛ ዓመት                                    በነፃ  

በአሁኑ ሰዓት በአያሌው ጎበዜ ምትክ የክልሉን ፕሬዘዳንትነት፣ ምክትሉ ገዱ 
አንዳርጋቸው የተባለው ካድሬ የተረከበ ሲሆን፣ ግለሰቡ የክልሉ የግብርና ቢሮ 
ሐላፊ ፣ የብአዴን ምክትል ሊቀመንበር መሆኑንም ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 
 

 
ዮሐንስ ገ/መስቀል ኤታማዦር ሹም ሊሆን ይችላል ተባለ 

 
የእርስ በርስ ሽኩቻ ውስጥ ያሉት የወያኔ ባለሥልጣናት ፣ የመከላከያ 
ሠራዊቱን የራሳቸው ደጋፊ ለማድረግ ውስጥ ውስጡን ከፍተኛ እንቅስቃሴ 
እያደረጉ እንደሚገኙ ሁኔታውን በቅረበት የሚከታተሉ ወገኖች ይገልጻሉ፡፡ 
ይህን ተከትሎ በተለይ ኤታማዦር ሹሙ ሳሞራ የኑስ ከሀይለማሪያም ደሳለኘ 
እውቅና ውጭ የጦሩን የበላይነት በጥቅምና በሀይል ጭምር ተቆጣጥሮ 
ለመያዝ የሚያደርገው ሩጫ በተወሰነ መልኩ እየተሳካለት ነው ሲሉ እነዚሁ 
ውስጥ አዋቂ ምንጮች ይገልጻሉ፡፡ 
 
ሜጀር ጀነራል ሳሞራ የኑስ፣ ቀደም ሲል ሜ/ጀ/ል ሞላ ሀ/ማርያምን ከአየር 
ሀይል አዛዥነቱ አንስቶ በምትኩ ደጋፊው የሆነውን ሜ/ጀ/ል አደም 
መሀመድን መሾሙ እንዲሁም አበባው ታደሰንና ሳአረ መኮንን ከነበሩበት 
የአዛዥነት ቦታ አንስቶ በተራ መምሪያ እንዲቀመጡ በማድረግ ቅርቡ 
የሆነውን ዮሐንስ ገብረ መስቀል የተባለውን የበረሀ ተጋይ የሌተናል 
ጀነራልነት ማዕረግ ሰጥቶ መሾሙ የሚዘነጋ አይደለም፡፡ 
 
በዚሁ መሰረት፣ ሳሞራ የኑስ፣ ለዮሐንስ ገብረ መስቀል የሌ/ጄ/ልነት ማዕረግ 
መስጠቱ ፣ የኢታማዦርነቱን ሥልጣኑንም ጨምሮ ሊሰጠው እንደተዘጋጀ 
የሚያመለክት ፍንጭ ነው ሲሉ እነዚሁ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ይናገራሉ፡፡ 
በአሁኑ ሰዓት በሠራዊቱ ውስጥ የሚደረገውን ማንኛውንም እንቅስቃሴ 
በብቸኘነት እየመራ የሚገኘው፣ ሳሞራ የኑስና የእሱ ደጋፊ የሆኑት የደህንነቱ 
ጌታቸው አሰፋ፣ የመረጃ ደህንነት ሀላፊው ተክለብርሀን አረጋዊና 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ደብረጺዮን ወ/ሚካኤል… ናቸው ሲሉ 
እነዚሁ ምንጮች ይናገራሉ፡፡ 
 

 

የሳውዲው ድርጊት በጁባም ተደገመ ! 
 

ሰሞኑን በደቡብ ሱዳን የተነሳውን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ ፣ በደቡብ 
ሱዳን የሚገኙ እትዮጵያዊያን ስደተኞች  ከፍተኛ ችግር እንደገጠማቸው  
ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡፡ 
 
በደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ ውስጥ በተለያዩ የስራ መስኮች ተሰማርተው 
የነበሩት እነዚሁ ስደተኞች፣ በጦርነቱ ሳቢያ ያፈሩት ሀብትና ንብረት 
የተዘርፈባቸው ከመሆኑም በተጨማሪ በጥይት የቆሰሉት ኢትዮጵየዊያን 
የህክምና እርዳታ አለማግኘታቸው ብቻ ሳይሆን ውሀና ምግብ አጥተው 
እየተሰቃዩ እንደሚገኙም ከስፍራው የሚደርሰን መረጃ ያመለክታል፡፡ 
ኬኒያና ኡጋንዳን ጨምሮ በርካታ አገሮች ዜጎቻቸውን ከሱዳን ያስወጡ 
ቢሆንም፣ ወደ ጁባ ተጉዞ የነበረው የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 
ቴድሮስ አድሀኖም ግን ችግር ላይ ለወደቁት ኢትዮጵያዊያን አንዳች መፍትሔ 
ሳይሰጣቸው ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 
 

በቅርቡ አያሌ ኢትዮጵያዊያን በሳዑዲ አረቢያ ከፍተኛ ችግር ውስጥ 

ወድቀው በነበረበት ወቅት ወያኔ ከኢትዮጵያዊያኑ ጎን አለመቆም  ብቻ 

ሳይሆን በተቃራኒው ስደተኞቹን ጥፋተኛ በማድረግ ሳዑዲ አረቢያን ይቅርታ 

በመጠየቅ ለሳውዲ ያለውን አጋርነት ማሳየቱ የሚታወስ ሲሆን አሁንም 

በሱዳን ያደረገውም ያው ከሳውዲው ጋር ተመሳሳይ መሆኑን የደረሰን መረጃ 

ያመለክታል፡፡     

 



 

ርዕሰ አንቀጽ 
 

የሚያስቆጨን ቢኖር፤ ሳንከፍለዉ የቀረ መሥዋዕት ካለ ብቻ ነዉ፤ 

  
የእኛን ያህል ፤ የአገርን ጠላት መቆሚያ መቀመጫ ማሳጣትን የተከታታይ ጀግና ትዉልዶቹ ወግ አድርጎ የዘለቀ 
ሕዝብ የለም ብንል ከመታበይ ወይም ከተራ ጉረኛነት የሚደመር አባባል ከቶ አይሆንም ። ታላቁ ባለቅኔ ቀኝ 
ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፤ “ድንግል ሀገሬ ሆይ..... ፤”  እያለ የሚያወድሳት ኢትዮጵያ ፤ከሩቅ እስከ ቅርቡ ባለ ታሪኳ 
ዕልፍ አዕላፍ ጀግኖች ልጆቿ ለህልዉናዋና ለክብሯ እንደወጡ የቀሩላት አገር ናት ። ገናናዉ ታሪኳም የተጻፈዉ 
በጀግኖች ልጆቿ ደማቅ ደም ነዉ ። የሩቁን ትተን ፤ ካለፉት አራት አሠርት ዓመታት ወዲህ በአንድ ትዉልድ 
የተጻፈዉንና በመጻፍ ላይ ያለዉን ታላቅ ገድል ለአብነት መጥቀሱ ብቻ በቂ ነዉ ። 
 
ትዉልዱ ከአብራኩ የተከፈለበት ሕዝብና አገር ከድህነትና ከኋላቀርነት ለማላቀቅ በነበረዉ ህልም ሳቢያ ከነባሩ 
ማኅበራዊ ሥርዓት ጋር መላተሙ የግድ ነበር ። ሲያነሳቸዉ የነበሩት ጥያቄዎች  ጥልቀትና ብስለትን እየተቀዳጁ 
በሄዱ ቁጥርም መንግሥታዊ እመቃዉም ተጠናክሮበታል ። ከሂደት መማር የተፈጥሮ ነዉና ትግሉ እየከረረና 
የሕይወት መሥዋዕት እየጠየቀ በሄደ መጠን ለቀጣይነቱና ዳር ለመድረሱ የድርጅትን አስፈላጊነት ግልጽ 
አድርጎታል። በዚህም በሀገራችን ታሪክ ዉስጥ በዘመናዊ የፖለቲካ ድርጅትነት ፋና ወጊ የሆነዉ፤ አንጋፋዉ 
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ለህልዉና በቅቷል ። እነሆ ኢሕአፓ ፤ ፍትሕ እኩልነትና ዴሞክራሲ 
የሰፈነባትን ኢትዮጵያ ለመፍጠር ግንባር ቀደም ሆኖ የሚመራዉ የብዙኅኑ ኢትዮጵያዉያን ትግልም  ፵፩ 
ዓመታትን አስቆጠረ ።  
 
በእነዚህ ዓመታት ሁሉ ድርጅቱ ከቆመለት ዓላማ ዝንፍ አላለም ።ለኢትዮጵያ ሕዝብ የገባዉን ቃል ኪዳንም 
አላጠፈም ። ከሁለት ተከታታይ ግፈኛ አገዛዞች የተሰነዘረበትን  አዉዳሚ ምቶች ሁሉ ተቋቁሞ፤ ዛሬም 
ከፊተኛዉ መስመር በመሆን ሕዝባዊዉን ትግል በመምራት ላይ ይገኛል ። እርግጥ ነዉ፤በትግሉ ዉስጥ ኢሕአፓ 
የከፈለዉ ዋጋ እጅጉን ከፍተኛ ነዉ ። በአሥር ሺህዎች የሚቆጠሩ አባላቱና በተግባር የተፈተኑ ጽኑ መሪዎቹ 
መሥዋዕት ሆነዉ ወድቀዋል ። 
 
ዕዉነቱ ይህ ሆኖ ሳለ፤ አንዳንድ ወገኖች የትግሉን የዕድሜ ርዝማኔ በመንተራስ ኢሕአፓ በሚከተለዉ መስመር 
ላይ ነቀፌታ በመሰንዘር የየዋሃንን ቀልብ ለመሳብ ሲዳክሩ መስተዋላቸዉ አልቀረም ። የትግሉን መራዘም በቀን 
ቁጥር አባዝተዉ ለማግዘፍ የሚጥሩትን ያህል ግን የድርጅቱ ጠላቶች ከየአቅጣጫዉ የከፈቱበትን መጠን የለሽ 
ጥቃትና የተከፈለዉንም ከአዕምሮ በላይ የሆነ መሥዋዕትነት ሊጠቅሱት የማይፈቅዱ መሆኑ የሚያስገርም ብቻ 
ሳይሆን ሰልፋቸዉ ከእነማን ጋር መሆኑን የሚያመለክት ነዉ ። እንጂማ ፤ ለአፍታ እንኳ ያላባራ የጥቃትና 
የፍጅት ዉርጅብኞችን ተቁቁሞ አርባ አንድ ዓመታትን በጽናት ደረማምሶ በማለፍ ዛሬም ለሕዝብ ልዕልናና 
ለሀገር ክብር አለኝታ ሆኖ መገኘት በራሱ ሊደነቅና ሊወደስ የሚገባዉ ታላቅ ስኬት ነበር ።  የቅርብ ዘመናት 
አኩሪ ተጋድሎ እንደመሆኑም በታሪክ ምዕራፍ ዉስጥ ተገቢዉን ሥፍራ ይዞ በወርቃማ ቀለም መስፈር 
በተገባዉ። 
 
ኢሕአፓ በእስከዛሬዉ ታሪኩ የኢትዮጵያን ህልዉናና አንድነት ከቶም ለድርድር አላቀረበም ። ኢትዮጵያዉያንን 
ፍትህ ፤ እኩልነትና ዴሞክራሲ ለሰፈነባት ሀገር ባለቤትነት ለማብቃት የዛሬ አርባ አንድ ዓመት የገባዉን 
ቃልኪዳንም በፍጹም ቸል አላለም ። የአባላቱና የመሪዎቹ መሥዋዕት የተከፈለዉ ለዚሁ ዓላማ ስምረት ነዉ 
።ያለመታደል ሆነና ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ እስከዛሬ ድረስ ለድል በቅቶ የትግሉን ፍሬ ሊቋደስ አለመቻሉ እርግጥ 
ነዉ ። የሕዝቡን የድል ቀን ማቅረብና ሀገሪቷን  ከወያኔ የብተና አደጋ መታደግ ዛሬም ከፍተኛ ትግል 
የሚጠይቅና ሌላ የሕይወት ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን ኢሕአፓና በዙሪያዉ የተሰለፍን ሁሉ በአንክሮ 
እንገነዘበዋለን ። እንደትናንት ሁሉ ዛሬም ከአምባገነናዊዉ አገዛዝ ጋር በምናደርገዉ ትግል ለሀገር ክብርና 
ለሕዝብ መብት ቤዛ ሆነን በምንከፍለዉ ሁሉ እንኮራለን ። የምንቆጨዉ ለታላቁ ዓላማ ስምረትና ለሕዝባችን 
ድል አድራጊነት ያልከፈልነዉ መሥዋዕት ካለ ብቻ ነዉ ። 
 

ሕዝባዊዉ ዴሞክራሲያዊ ትግል ያቸንፋል / 
በነጻነቷ ኮርታ፤ ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር /  

 
 

 
ኢትዮጵያ 

በኢሕአፓ የዲሲና አካባቢዉ ደጋፊ አካል 
የሚዘጋጅ ወርሃዊ ጋዜጣ 

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

ኢሜል፡ dc.region.eprp@gmail.com 
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1. አንዳንድ ግለሰቦች ያ ትውልድ  የግራ ርእዮት 

ዓለም መከተሉን ለመወንጀል የባእድ ርዕዮተ 
ዓለም አራማጅ በማለት ሲከሱ ይደመጣሉ። ባዕድ 
የሚለው ትርጉሙ አገር በቀል ያልሆነ ለማለት 
ነው። ሶሻሊዝም የባዕድ ርዕዮት ዓለም ከሆነ 
ካፒታሊዝምስ?  እነዚህ ወገኖች  ዴሞክራሲ፤ 
ሰብአዊ መብት፤ ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ፤ የሕግ 
የበላይነት ወዘተ… የሚሉት ጽንሰ ሀሳቦች  ከባዕድ 
መምጣታቸውን ያውቁ ይሆን? ከመጠምጠም 
መማር ይቅደም የሚባለው ለዚህ ነው። 

 
 2.  በዓለም ላይ 196 የራስቸው መንግስትና አስተዳደር 

ያላቸው አገሮች ሲኖሩ በእያንዳንዱ አገር ውስጥ 
የሚኖሩ ሕዝቦች ራሳቸውን በቆዳ ቀለም፤ 
በሃይማኖት፤ በጎሳ፤ በቋንቋ፤ በባህል በመቦደን 
ወገን ለይተው  የሚኖሩበት ሁኔታ በስፋት 
የሚታይ ነው። በሁሉም መንገድ  ተመሳሳይነት 
ያላቸው ሕዝቦች የሚኖሩባቸው አገሮች በጣም 
ጥቂት ሲሆኑ   ከሕዝቡ መሀል 95 ከመቶ 
የሚሆኑት  ተመሳሳይ ቀለም፤ ቋንቋ፤ ጎሳ፤ 
ሃይማኖት ባህል ወዘተ…  ያሉባቸው አገሮች እንኳ  
በዓለም ውስጥ ላይ ከሃያ አይበልጡም። ከ 196 
አገሮች መካከል 40 ከመቶ የሚሆኑት 5 ወይም 
ከዚያ በላይ በሆኑ ወገናዊ ክፍፍሎች የተከፋፈሉ 
ሕዝቦች የሚኖሩባቸው ናቸው።  

 
  3. በሌላ በኩል ከላይ በተጠቀሱት መለኪያዎች  

ተመሳሳይነት አላቸው የሚባሉ ሕዝቦች   በተለያዩ 
አገሮች ውስጥ እንድሚኖሩ ይታወቃል። ለምሳሌ  
እስራኤል ውስጥ የሚኖሩ አይሁዶች በአለም ካሉ 
አይሁዶች መካከል 46  ከመቶ ብቻ ናቸው፤ 
ሌሎቹ በተለያዩ የአለም ክፍሎች የሚኖሩ  ሲሆኑ  
አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ አይሁዶች ከጠቅላላ 
በዓለም ላይ ከሚኖሩ አይሁዶች ቁጥር 40 ከመቶ 
የሚያጠቃልሉ ናቸው። አረቦች በሰላሳ ሰባት 
አገሮች ውስጥ፤ ማላያዎች ከሰባት አገሮች በላይ 
ኩርዶች በስድስት አገሮች ውስጥ ይኖራሉ። 
አውሮፓ ውስጥ ከ 40 እስከ 50 ከመቶ የሚሆኑ 
አልባኒያኖች ከአልባኒያ ውጭ ሲኖሩ 23 ከመቶ 
የሚሆኑ የሃንጋሪ ዜጎች ከሃንጋሪ ውጭ ይኖራሉ።    

 
4. በቆዳ ቀለም፤ በሃይማኖት፤ በጎሳ፤ በቋንቋ፤ በባህል 

ወዘተ.. ያሉትን ልዩነቶች እንዲጎሉ ተደርገው  
ሕዝብ ተቀስቅሶና እንዲነሳ ተድርጎ የርስ በርስ 
ግጭት  የተካሄደባቸውና እየተካሄደባቸው ያሉ 
አገሮች በርካታ ናቸው። እነዚህን መሰረት ያደረጉ 
ቅስቅሰዎችና ግጭቶች በሰለጠኑና ባልሰለጠኑ፤ 
በትልቅና በትንሽ፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን 
በሚከተለሉና አምባገነን በሆኑ፤ በኢኮኖሚ 
ወደፊት በገፉና ወደኋላ በቀሩ አገሮች ሲካሄዱ 
ቆይተዋል፤ ወደፊትም ላለመካሄዳቸው ዋስትና 
የለም። ለግጭቶቹ ምክንያቶች ብዙዎች ቢሆኑም 

ዋነኞቹ የእኩልነትና የፍትሕ ጥያቄዎች ናቸው።  

5. በብዙ አገሮች ሕዝቦች በሃይማኖት፤ በቋንቋ፤ በጎሳ 
በባህል በቆዳ ቀለም ወዘተ... ቢለያዩም እርስ በርስ  
የሚያያዟቸው በርካታ ክሮች ስላሉ ግጭቶችን 
እያስወገዱና ለችግሮቹ መፍትሔ እየፈለጉ 
አብረው በአንድ ላይ ይኖራሉ።የሃይማኖት ልዩነት 
እንደ ሰሜን አይርላንድ ባለው ቦታ የግጭት እና 
የክፍፍል ምክንያት ሲሆን በህንድ ውስጥ የተለያዩ 

ቋንቋዎች በሚናገሩ መካከል የተፈጠሩትን ግጭቶች  

                                     ወደ ገጽ 4 ዞሯል 

 

ይህን ያውቁ ኖራል ? 
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ሰውየውስ ሞቱ፤ ብረቱ ግን ቀርቷል 

ከፍኖተ ዴሞክራሲ የኢሕአፓ ሬዲዮ የተገኘ 

ምን ይሰማ……አገር? 

የሶቭየት ሕብረት መኮንን የነበሩት ሚካኤል ክላሺንኮቭ በ 
94 ዓመታችው አርፈዋል ። ክላሺንኮቭ የሚለውን ስም 
የማያውቅ ሰው በዚህ ዓለም በጣም ጥቂት ነው ቢባል 
ስህተት አይሆንም ። በሳቸው የተሰራው ጠመንጃ የሳቸውን 
ስም ይዟል ። ክላሺንኮቭ ወይም ወይም ክላሺን የሚለውን 
ቃል የሀገራችን አርሶ አደርም በስፋት የሚያውቀው ነው ። 
ሚካኤል ክላሺንኮቭ ለድንበር ማስጠበቂያ የሰራሁት 
ጠመንጃ ለብዙ ደም መፋሰስም መሳሪያ መሆኑ ያሳዝነኛል 
ቢሉም ጨቋኞች በጠመንጃው እንደተጠቀሙ ሁሉ ይህ 
ጠንካራና አገልጋይ የሆነው ጠመንጃ ግን በታጋይ ሕዝብ እጅ 
ገብቶም ውጤትን አስገኝቷል ። 

 
ክላሺን ዛሬም በሀገራችን ተፈላጊ ነው። ጦረኛው ወያኔ 
ለስልጣን  ሲደርስ የትግልን ወኔ ሊያውድም የሰላም ሰባኪ 
ሆኖ ተሰየመ። በሕዝብ ስም መለፈፍ ልምዱ ነበርናም ሕዝብ 
ጦርነት ሰልችቶታል የሚል ጥሩምባውን ሲነፋ ከበሮና 
ማሲንቆ ይዘው የሚያጅቡትንም ወዲያው ልክ እንደ ጎሳ 
ድርጅቶች ፈለፈላቸው። የሚታገሉትን ሁሉ ጦረኛና 
ትምክህተኛ ብሎ አገለለ፤ ሕገወጥ ብሎም አጠቃ፤ አሳደደ ። 
በሕዝብ ላይ የተጫነው ዘረኛ አገዛዝ ገና ሳይቆናጠጥ 
ማጥቃትና ማዋከብ ሲገባ እጅ ማጣጠፉ ተሰብኮ እነ ኢአግ በ 
ኢዴሀቅ ሲመሰረቱ ድጋፍ ለማሳጣት ዱላ ይቅር፤ ብረት 
አይነሳ፤ በመላ  እንታገል ብለው ሰባኪዎች/አደናጋሪዎች ብቅ 
ብቅ ብለው እንቅፋት ፈጠሩ። ሰላማዊ ትግልና የትጥቅ 
ትግል ተጻራሪ ናቸው በሚልም ብዙ ተባለ ። የሚያሳዝነው 
ግን ይህ ሰላም ሰላም የሚለው ጩኸት በረባ ትግል 
ባለመታጀቡ ለወያኔ ነጥለህ ምታ ስልት አመቺ ሆኖ ትግልን 
ጎዳ ።  ማነው ሕዝብን አሰባስቦ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ 
ብሎ ሻማ እያበራ ቀጣይ ተቃውሞ ያካሄደ? የሰብዓዊ መብት 
ተሟጋች ነኝ ባዩ ተቋም ራሱ መብት ሲጣስ በዋናው መልኩ 
ዝምታን አልመረጠም? እስከዛሬስ ስለጠፉ እስረኞች 
መስመር አልጽፍ ብሎ የለም? በዚያን ጊዜስ የትኛው ቀጣይና 
ሚዛን ያለው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሄደ? ሰላማዊ 
ትግል የተባለው ለሽንፈትና ፍርሀት ምክንያት ማጠየቂያና 
መደበቂያ ነው የሆነው ። በዚሁ ወቅት ደግሞ ከሰላማዊ 
ትግል ጎን የነ ማንዴላ፤ጋንዲና ሌሎችም ስም ሲጠቀስ ነበር ። 
በህንድም ሆነ በደቡብ አፍሪክ ድል የተገኘው ድል ስለ 
ሰላማዊ ትግል በማውሳት ሳይሆን በማመጽና በመታገል 
መሆኑን ታሪክ አስመስክሯል ። በኢትዮጵያችን ራሷ በ1997 
የታየው የሕዝብ መነሳሳት ምን ያህል ወያኔን ወጥሮ ወደ 
ሽንፈት ገፍቶት እንደነበር የምናስታውሰው ነው ።  
 
በአንዲት ሀገር ገኖ ሊመጣ የሚችለውን የትግል ስልት 
የሚወስነው ስርዓቱ ነው። በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ 
የሚያታግል ሁኔታ ከሰፈነ ታጋዮች በግድ ብረት እናንሳ 
ብለው አይደርቁም። በተለይም ጦርነትን ውለውበት 
የሚያውቁ ከሆኑ።  ብረት ወደማንሳቱና ወደ አመጽ 
መሸጋገሩ የግድ የሚሆነው አገዛዙ የወያኔ ዓይነት ሆኖ፤ 
ምንም ቢመጣ ምን ደሞክራሲን የማይቀበል ሆኖ፤ ነጋ ጠባ 
በሕዝብ ደም የሚታጠብ ሲሆን፤ እስር ቤቶቹ ሲበዙ፤ 
እስረኞች በስየል ሲጠበሱ፤ ሕዝብ ግፍ  ደርሶበት ሲያለቅስ 
ነው ። ወያኔ ላይ ማመጽና ብረት ማንሳት ይገባል ብቻ 
ሳይሆን ብሔራዊ ግዴታ ነው፡፤ የሀገር አድኑ ስምሪት 
መከሰቻ ነው ። በተጧጠፈ የትጥቅ ትግል ወያኔን መጣል 
ይቻላል። በተጧጠፈ የሕዝብ አመጽም ወያኔን ማስወገድ 
ይቻላል ። ሁለቱም መሳዋዕትነትን ጠያቂ ናችው ። ሁለቱም 
ቀጣይ መሆን አለባቸው። ዛሬ ከ22 ዓመት ወያኔያዊ ሲኦል 
በኋላ ይህን አረመኔ ቡድን ለምነን፤ አልቅሰን፤ ሰገደንለትም 
ልንቀይረው እንችላለን የሚሉ ካሉ የሚያስደንቅ ነው ።  
 
በ 1997 ያገኘነውን ድል ለባዕድ ያደሩና አላዋቂ መሪዎች 
በጠላት አስበሉ ። እንደ ሕዝብ ደግሞ አልባሌ ሰዎችን ሀገር 
አዳኝ ሀገር ወዳድ እያልንንና ጥራዝ ነጠቁንም አዋቂ ብለን 
እየተከተልን ትግልንም ሀገርንም ጎድተናል ። ካለን ተምክሮ 
የተሻለ ማውቅ ይገባናልና ። ያለፈው ኮለኔል ምን ያህል 
እንዳወናበደና ሀገር እንዳጠፋ መርሳት የለብንምና ። አንድ 
ትውልድ እንደጨረሰ አይተናልና ። ሀገርን ለተውሳኮች 
ሰጥቶ መፈርጠጡን ታዝበናልና ። ከዚያም ባለፉት የወያኔ 
ዓመታት የዚህን ዘረኛ ቡድን ማንነት ለማወቅ ችለናል ።  

ማን ሊታገለው ማንስ ሊያቅፈው እንደቃጣና አሁንም ሰበር ሰካ ደፋ 
ቀና እያለ መሆኑን ማወቅ ደግሞ ተገቢ ነው ።  ወያኔ ካደቆነው ሰይጣን 
መቼም የሚላቀቅ አይደለም ። ለክፉም ለደጉም ተያዘናል የሚል 
አነጋገር ቦታ የለውም--ከወያኔ የተያያዝነው በግድና በሀይል በመሆኑ 
ነጻነታችንና መብታችን የወያኔን መወገድ የግድ ይላል ። የወያኔ አገዛዝ 
በርግጥም ጠላታችን ነው ። ይህን ሀቅ መቀበል ሲያቅት ሽንፈት 
በጫንቃችን ይሰፍራል ። ለዚህም ነው ክላሺንኮቭ አዛውንቱ ሞቱ 
ብረቱም ይሙት ለሚሉ መልሣችን ወግዱ የሚል የሚሆነው ። የደቡብ 
አፍሪካ የሰላምና እርቅ ሂደት ለኢትዮጵያ የሚሰራ መሆኑ አነጋጋሪ 
ከመሆኑ ሌላ እንደ አፓርቴይድ ስርዓት ወያኔ ገና አልተንኮታኮተም ። 
እንደ ደቡብ አፍሪካ ገዢ ነጮች ሽንፈቱን አልተቀበለም። ነውናም 
ወያኔን በአመጽ አጥቅቶ ማስወገድ የዛሬም  ዋነኛ ግብ መሆን አለበት። 
ይህ ከተሳተ ግን ወያኔ እያላገጠብንና ሆዳሙን እየገዛ፤ ፈሪውን 
እያንበረከከ፤ ትውልድን እያበላሸ ይከርምብናል ማለት ነው። ሀገር 
ትጠፋለች ማለትም ነው። ግንጠላም ሆነ ጎጠኝነት መጨረሻቸው 
አያምርም ለማለት ምሳሌ ፍለጋ ሩቅ አንሄድም ። መገንጠል ደግሞ 
መሰረተ ቢስ እንደሆነ ኤርትራ አልን ደቡብ ሱዳን እያሳዩን ናቸው ። 

 
ሙስሊም ወገኖቻችን ሲያካሂዱት የቆየው ፍትሃዊ ትግል በሌሎችም 
መደገፍ ያለበት ሆኖ ሳለ ይህ ግን ታየ ብሎ አፍ ሞልቶ መናገር 
አይቻልም ። መለስተኛ ድጋፍ ነበር ግን ሌላው ህብረተሰብ ክፍል 
የየራሱና የጋራ ቅሬታና ብሶት ያለው ሆኖ ሳለ (ለም መሬት 
መቀማት፤ዋልድባ፤ መሬት ለሱዳን መሰጠቱ፤ ድህነትና ስራ 

አጥነት፤የኑሮ ውድነት ወዘተ) እምብዛም ተቃውሞ አልተከሰተም ቢባል 
ስህተት አይሆንም። ሳይገደዱ ለሟቹ አምባገነን ያለቀሱ የዚሁ 
ዝቅጠታችን ነጸብራቅ ናቸው ። ዛሬም ፈርጣጩን ነፍሰ ገዳይ 
ሊያሞካሹ የሚሞክሩት የዚሁ ቅሌትና ህሊና ቢስነት ምሳሌዎች ናቸው 
። ወያኔ በግድያም በጭቆናም ያደረሰብንን ብሔራዊ ጉዳት ለማስወገድ 
በጋራ መነሳት አለብን ማለት ነው። የወቅቱ አመቺነት ደግሞ ግልጽ 
ብሎ የሚታይ ነው። የወያኔ ውስጣዊ ቀውስና ክፍፍል ተባብሷል ። 
አሌ ቢልም በፖለቲካውም በኤኮኖሚው መስክም ውድቀት በቀጣይ 
እየደረሰበት ነው። የሕዝባዊ አመጽ የመጀመሪያ ምዕራፎችም በመታየት 
ላይ ናቸው። ተለጣፊዎቹም አስተማማኝ አልሆኑምና ወያኔ የመነጠል 
ስሜት አይሎበት ወድ ደደቢቱ ትግራይ ትግሪኚ ዕቅዱ ሊመለስ ጥረቱን 
ጀምሯል። በይስሙላ ጠቅላይ ሚኒስቴር የገዛው ጊዜ ረጅም አይደለም 
። የጎጥና ተለጣፊ እንዲሁም እርባና ቢስ ቡድኖችን ፈልፍሎ 
የፖለቲካውን መድረክ ሲያተራምስ የቆየበት ዘዴም አሁን ከሽፏል። 
ተቃዋሚ ነን እያሉ ግን በፖለቲካው የሚነግዱትና የሕዝብን ትግል 
የሚያደናቅፉትንም ሕዝብ እየዋለ እያደር ነቅቶባቸዋል። ለትግል 
የተዘጋጁት በመጠናከር ላይ ናቸው፡፡ ሰርጎ ገቦችም ጭምባላቸው 
እየወለቀ ነው ። ማነው ወዳጅ ማነው ጠላት በሚለው ላይ ብቻ 
ሳይሆን በትግል ስልት ላይም የትላንት ውዥንብር ዛሬ ቀንሷል ማለት 
እንችላለን ። ለሀገር አድን ትግሉ ብሩህ ተስፋ አለ ። ሀገራችንን ከወያነ 
መንጠቅ ብቻ ሳይሆን ኣንድነቷን ጠብቀን የመገኘት ዕድሉም አለን ። 

 
ታዲያ አመጽና ሞት አይፈሬነት ያስፈልጋል። ሕይወቴ ለኢትዮጵያ 
ማለት ያስፈልጋል። ክላሺን ያስፈልጋል ። ስለ ትጥቅ ትግል ማውራትና 
ጀመርን መጣን ብሎ መጮህን ትቶ በክላሺን ጠላትን ማነጋገሩ እውን 
መሆን አለበት ማለት ነው። ቡና ሊሽጥ የተነሳው ደርግ ከወሬው ቀነስ፤ 
ከቡናው ቀነስ ያለውን እናስታውሳለን-- ዛሬ መልዕክቱ ቡና አትጠጡ 
ሳይሆን ከወሬው ቀነስ ከትግሉ ጨመር የሚል ይሆናል ። ባሩድ 
ይጢስ፤ እምቢታ ጩሀት ያስተጋባ ። አካባቢያችና አህጉራችን በሕዝ 
አመጽ አየተናጡ ናቸው ። ባዕዳንም ጣልቃ ገብነታቸውን ጨምረዋል 
። ብዙ የንጹሓን ደም ፈሶ ነው የለየላቸው አምባገነኖች የተወገዱት። 
እንግዲህ ላናምጽ ብረት ላናነሳ ብሎ ለወያኔ መማሉ ክህደትና ሰብዕናን 
መሸጥ ነው ። አሁንም ለመጪው ምርጫ የሚለው የክህደት ሙሾ 
መውረድ ጀምሯል፡፡ ለአድርባይ ስልጣን ፍርፋሪ የቋመጡም ሳያፍሩ 
አለና እያሉ ናቸው። ኢምንት ቡድኖችም የወያኔን ጥሪ በመጠበቅ ላይ 
ናቸው። ይጠሩም ይሆናል ላይጠሩም ይችላሉ--ዋጋ የላቸውም፤ 
አባይም ቢሞላ ባይሞላ የራሱ ጉዳይ ዓይነት ነው ነገሩ። ከወያኔ ጉያ 
ከገቡ የሕዝብ አመጽ ያቃጥላቸዋል አብሮ-- ዕዳ ለነሱ ። ሊወድቅ ያለን 
አረመኔ ጸረ ኢትዮጵያን አገዛዝ በስህተት ወይም በሆድ 
በመገዛት፤ወይም በክህደት እንዳንታደገው እንጠንቀቅ። 
 

ጸረ ወያኔ ትግላችን ይፋፋም! 
የማመጽ መብት የሕዝብ ነው !! 

 

“በእኛ የፖለቲካ ታሪክ ዉስጥ ፤ እኔም በ፩፱፻፸ዎቹ 
(በአሥራ ዘጠኝ መቶ ሰባዎቹ ዓመታት) ዉስጥ ነዉ 
ያደግኩት ፤ ....በትንሽነቴ ።” 
 

  ( የግንቦት 7ቱ ኤፍሬም  (ማዴቦ?/) ሌጄቦ 
በዋሽንግቶኑ የአበበ በለዉ ሬድዮ ባካሄደዉ እሰጥ አገባ 
ላይ ራሱን የገለጸበት ፤ ኖቬምበር ፪ ቀን ፪፻፲፫ 
እንደተላለፈዉ ) 
 

 እንዳልከዉ ይሁንና “ትንሽ ልጅ ነበርክ” እንበል 
።ታድያ ፤ በአዋሳ ጎዳናዎች ላይ ዑዚዉን ታጥቆ 
ከካድሬዎቹ ከነሙሉጌታ ተስፋዬ ጋር ቀይ ሽብርን 
ሲያፋፍም የነበረዉ የትኛዉ ኤፍሬም ሌጀቦ ነዉ 
በል ???..... ከየትኛዉስ ኤፍሬም ሌጄቦ ጠመንጃ 
አፈሙዝ ባርቆ የተተኮሰዉ  ጥይት ይሆን የገዛ 
ጓደኛዉን ( መኮንን ባቲሶን) ቀልጥሞ ለዕድሜ ልክ 
አካል ጉዳተኝነት የዳረገዉ ???... አዋሳዎች 
ማብራሪያ ይሻሉ ። 

 
// 

 

“በሳዉዲ ዓረቢያ በኢትዮጵያዉያን ላይ ለደረሰዉ ስቃይ 
መንግሥት ተመጣጣኝ ርምጃ ይወስዳል ።” 
 

(የወያኔዉ የዉጭ ጉዳይ ሚ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖም ፤ 
ሪፖርተር ጋዜጣ ኖቬምበር ፳፬ ቀን ፪፻፲፫ ዓ.ም 
የዘገበዉ።) 
 

 “ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ፤”...ሲባል ተሰምቷል 
።.... ይልቁኑ እንደሸቀጥ የቸበቸባችሁትን ዜጋ በወጉ 
በሰበሰባችሁት  ።  “ስቃይና  በደል 
እስከመቼ ?” (እንግዳ ታደሰ በኢትዮሚድያ ድረ ገጽ 
ያሠፈሩት መጣጥፍ ርዕስ ኖቬምበር ፲፫ ቀን ፪፻፲፫ ) 
“ አሻፈረን / በቃን /” ብለን  የወያኔን ዘረኛ 
አምባገነን አገዛዝ በአመጽ እስከምንገረስስ ድረስ ። 

 

// 

 

“ አዜብ መልቀቂያ አስገቡ ፤..........” 
 

 (ኢየሩሳሌም አርአያ በዘሐበሻ ድረ ገጽ ላይ የዘገበዉ ዜና 
ርዕስ ፤ኖቬምበር ፲፭ ቀን ፪፻፲፫ ) 
 

 ቀጥላስ ምን አለች ? የዘረፈችዉን የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ሀብት መች እመልሳለሁ አለች?/ ......ለሚያሳክከን 
ስሜት የብርጭቆ ወረቀት መላክህን ወዲያ ተወዉና 
ትዘግባለህ በቅጡ እንደጋዜጠኛ ዘግብ ። 

 
 

// 
 

“ ምክትል ጠ/ ሚኒስትሩ የይድነቃቸዉ ሌጋሲ 
እንዲቀጥል ጥሪ አቀረቡ ፤” 
 

 (ሪፖርተር ጋዜጣ ኖቬምበር ፳ ቀን ፪፻፲፫ ያቀረበዉ ዜና 
ንዑስ ርዕስ ) 
 
 አስቂኝ ነዉ ፤ ወያኔዎች ትርጉሙን ከማያዉቁት ቃል 

ጋር ፍቅር ይዟቸዋል ። 

ፍኖተ ኅብረት የኢሕአፓ ድምጽ 
 ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9ሰዓት 
(ከ2፡00– 3፡00 PM) በዋሽንግተን አካባቢው 
ለሚኖሩ አድማጭቹ  920 የተለያዩ ዝግጅቶች 
ያቀርባል።    

  



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

ኢሜል፡  espic@aol.com 

ፖስታ፡  EPRP 

  P.O. Box 73337 

  Washington, DC. 20056 

ድረ ገጽ፡ eprp.com 
 

ፍኖተ ዴሞክራሲን ለማዳመጥ  Finote.org 

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

ኢሜል፡  eprpylnew@gmail.com 

ፖስታ፡  EPRPYL 

  5309 Georgia ave. 

  Washington, DC. 20011 

ድረ ገጽ፡ eprpyl.com 
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ታሪክን የረሳ ስህተቱን ይደግማል 
ከፍኖተ ዴሞክራሲ የኢሕአፓ ሬዲዮ የተገኘ 

 
ብዙ ሰዎች ያለፈውን ማስታወስ ቂምና ቁርሾን ማጠናከር 
ይመስላቸዋል ። አይደለም ። ያለፈውን የምናስታውሰው ስህተትን 
ላለመድገም ነው--ዳግም ጉዳት እንዳይደርስብን ። ይህ ሲባል የፈሰሰ 
ደምንም ማስታወስና መዘከር፤ ፍትሕን መሻት አስፈላጊ አይደለም 
ከሚል አይደለም ። ታሪክ በተለይም ደም የፈሰሰለት ከሆነ-- ቅርስና 
ትምህርትን ሰጪና አስተማሪ ነው ። ዛሬ ስህተታችንን ስንደግምና 
ለጨቋኞች ሁሉ ሰለባ ሆነን ስንገኝ ታሪክን አንርሳ ማለት የግድ 
ይሆንብናል ። 

 
በቂ ተመክሮና ታሪክ ያለን ሕዝብ ሆነን ሳለ የዝቅተኛነት ስሜት 
እያየለብን የራሳችንን ታሪክ ማወቅና መገንዘብ በዚያም ተምክሮን 
ገምግሞ ትምህርት ከመቅሰም ይልቅ የባዕዳንን ታሪክ ማነብነቡን 
የመረጡ ጥቂቶች አይደሉም ። ለራሳችን ተመክሮ ንቀት ስላላቸውም 
ሳያውቁት ያወቁትና ያጠናቀቁት ይመስላቸውና ሀ ብለው ፖለቲካ 
ትላንት ይጀምሩና ስንት ዓመት ሲታገሉ የነበሩትንና ስንት ተመክሮ 
ያካበቱትን ሊተቹ ይነሳሉ ። ፈረንጅ አምላኪዎችና ለምዕራቡ ስልጣኔ 
ተንበርካኪ ሆነው የራሳቸውን ባህልና ቅርስ የሚያንቋሽሹ ማለት ነው ። 
ታሪክ ሲረሳ ደግሞ ተተኪው ትውልድ አቅጣጫ ይስትና ለጎጂ 
ባህሎችና ለሀሰት መረጃዎች ተገዢ ይሆናል፣ ሀገርም ትጎዳለች ። ወያኔ 
ዘረኛና ገንጣይ ፖለቲካውን ያራመደው የኢትዮጵያን ታሪክ በመካድና 
የአንድነት ሀይሎችን በማጥቃት ነው። ወጣቶች የታሪክ እውቀት 
መሰረት አጡና ወያኔ ላካሄደው ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አማራ ሰበካ ጆሮ 
ሰጡት። ሌላ ሀቀኛ ታሪክና አማራጭ እንዳይቀርብም ወያኔ የኢትዮጵያ 
ሀይሎችን ወግቶ ከትግራይ መሬት በሻዕቢያ ዕርዳታ ሊያርቅም ቻለ ። 
ላለፉት 22 ዓመታት ወያኔ ታሪክን አስመልክቶ የነዛው ሀሰትና ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህም በኢሕአፓ ላይ የከፈተው የሀሰት ታሪክ ዘመቻ የሚጠቀሱ 
ናቸው ። ለህዝብ የተጋደለውን ጸረ ህዝብ፤ኢትዮጵያ ያለውን 
ትምክህተኛ ፤ በሽብር የተጠቃውን ሽብርተኛ፤ መላ ህዝብን ደግሞ ጸረ 
ትግሬ ጠላት ብሎ ወያኔ የሚያቀርበው እውነቱ ከታወቀ ግቡ 
ስለማይሟላለት ነው ። የኢትዮጵያ ታሪክ መቶ ዓመት አይሞላውም፤ 
ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነበረች ፤ ኦሮሞው ሕዝብ ኢትዮጵያዊ 
አይደለም፤ ወዘተ ወዘተ...በሚል ሳይታክት ወያኔ የሚለፍፈው ታሪክን 
ለማስረሳትና ለማስካድ ነው ። በኢሕአፓ ላይ የተጧጧፈው ዘመቻም 
ይህን ድርጅት ከአዲሱ ትውልድ ለመነጠል ነው ። ወያኔ በለስ ቀናውና 
ታዲያ የተሻለ ማወቅ የሚገባቸውም ታሪክን ማስታወስ ማወቅ 
እየተሳናቸው ለወያኔ ሀሰት ሰለባ ሆነዋል ። ታሪክን ማወቅ ተስኗቸዋል፤ 
ያውቁ የነበሩትም ረስተውታል ። 
 
ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪካችንን ስንቃኝ የእርስ በርስ ክፍፍል 
ለጠላቶች እንዳመቸ እንገነዘባለን ። ለሀገር አንድነትም እንቅፋት ሆኖ 
ባጅቷል ። ወያኔ የፈረደባቸውን አጼ ምኒሊክን ኤርትራን አስወሰዱ 
ብሎ ሊከስ ቢከጅልም ይህ የሁሉ ስራዓቶች ድክመት በተለይም አጼ 
ዮሐንስን የሚመለከት መሆኑን መቀበል ዘረኝነቱ አልፈቅድ ብሎታል ። 
ወያኔ ኤርትራን አስገንጥሎ ሌሎችን ግን በዚሁ ክህደት ሊከስ 
ይሞክራል ። ወያኔ ከወራሪው የዚያድ ባሬ የሶማሊያ ጦር ጎን ቆሞ ሳለ 
ሀቁን ሸምጥጦ ክዶ ሌሎችን ይከሳል-- ይህንንም የሚያስተጋቡለት 
ውድቆችንም አግኝቷል ።  
 
ታሪክ ባዕዳን ለኢትዮጵያ ደግ እንዳልተመኙ፤ እንግሊዝ ልትወርና 
ልትገዛን ስንቴ እንደጣረች፤ ሙሶሊኒ ሲወረን ድጋፍ ከምዕራቦቹ 
እንዳገኘ፤ አሜሪካ በሁሉም የታሪክ አጋጣሚ ከሕዝብ ጠላት አገዛዞች 
ጋር እንደቆመችና የሕዝብንም የለውጥ ትግል እንዳደናቀፈች፤ ወዘተ... 
እያስተማረን እምቢኝ ብለን ግን ዛሬም ባዕዳንንን ማመንና አሜሪካ ነጻ 
ያወጣናል ብሎ መመኘትና ተስፋ ማድረጉ ተብትቦ የያዛቸው ጥቂት 
አይደሉም። ለአሜሪካ አድረውና ተቀጣሪ ሆነው ወያኔንም ሲያስወግዱ 
የሚታያቸው አሉ ።  
 

ከዚህ ሌላ ከቶም ታሪክን ያለመገንዘብ ምን ስህተት አለ ? ስንት መቶ ሺ 
ሕዝብን የፈጀውን አረመኔና ግብረ አበሮቹንስ የተበላሽና የተወገዘ 
ታሪክ ለማደስ የሚፍጨረጨሩት ምን ሊባሉ ይችላሉ የወንጀል 
ተባብሪና የሀገርን ታሪክ ረጋጭ ከመባል ሌላ ? ሀይሌ ሀይሌ ያሉት 
መንጌ መንጌ ሲሉና በዚሁ መንፈስ ሲቀጥሉ ታሪክን ረስተው፤ 
ተመክሮአችንን ረግጠው የሚሳለቁብን ናቸው ። 
 
ታሪክን መርሳት የሌለብን  ሀገር አጥፊውን ሀገር ወዳድ ብለን አቅፈን 
ቀንበሩን በላያችን ላይ ጭነን ሀገራችንን  ለውድቀት እንዳናጋልጥም 
ነው። ባለፈው የሰራናችውን ስህተቶች፤የተደናገርንባቸውን ዳግም 
ህይወት እንዳንዘራባቸው ነው። ድክመታችን ህብረት ማጣት ነው 
ካልን በረጅሙ የህብረት ፍለጋ ሂደታችን ምን ጠንካራ ጎን ምን ደካማ 
ጎን ነበረን ብሎ ማጤኑ የግድ ይሆናል ። ያለፈውን በሚገባ መመርመር 
አለብን። ያለፈውን ሁሉ ማውገዙ ስልጡን ፖለቲካ ነው የሚሉ 
መሓይሞች አሉ። አጥፊዎች ናቸው። የነበረንን ተምክሮ መርሳት 
ሳይሆን እንዲያውም አያውቁትም። በመሆኑም የመመርመር ችሎታ 
የላቸውም። ወያኔ እንዴት እንዴት  አድርጎ ለድል በቃ? ማን አገዘው? 

ኢሕአዴግ ብሎ ሲያወናብድ ማን እሰየው ብሎ ተከተለው? ማን ሀገር 
ወዳድ ጸረ ወያኔ ሀይሎችን አወገዘ? ጦረኛ ብሎ ወነጀለ? ወያኔ በጎጥና 
በጎሳ ሲከፋፍል ማን ደግፎት ከጎኑ ተኮለኮለ? ማን? መመለስ 
ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው ። ለምላሽ ግን ማወቅን ይጠይቃል ። 
ያለፈውን የታገለውን ትውልድ በጅምላ የሚያወግዙ፤ ለአሜሪካ 
ርዕዮት ተጎንብሰው እያሉ ያንን ትውልድ የባዕድ ርዕዮት ተከትሎ ነበር 
ብሎ ማብጠልጠሉ የማይቀፋቸው፡ ለሀገርና ለሕዝብ ሲል 
የተዋደቀውን ዜጋና ትውልድ ሊያወግዙ ሲነሱ የማያፍሩ ሁሉ ታሪክን 
የረሱ፤ማወቅ መገንዘብ ያቃታቸው ከንቱዎች ናቸው ። ወያኔ አማራን 
ጠላት ብሎ ሲነሳ ማን በዚህ ወንጀሉ ደገፈው? ማን ሊሾም ተኮለኮለ? 

ማንስ ልጆቸ ብሎ ወያኔን አቆላመጠ? ማንስ የስልጣን ፍርፋሪ ተካፋይ 
ሆነ? ወያኔ ታጋዮችን ሊከፋፍል ሲነሳስ ማን ተባበረው? ማን አስመሳይ 
ተቃዋሚ ሆኖ ታጋዮችን በሰርጎገብነት አጠፋ፤ጎዳ? ማንስ የሕዝብን 
የሙት ከተማ አድማ ከወያኔና ባዕዳን ጋር ሆኖ አደናቀፈ? ይህ ሁሉ 
ሲመለስ፤መልስ ሲገኝ ደም የተገበረበት ታሪክ ነው ። በ1997  ከ300 

ዜጋ በላይ ተጭፍጭፎ ብዙ ሺው ደግሞ ለእስርና ለስየል ተዳርጓል። 

ማነው ተጠያቂ? ያስ ሁኔታ እንዳይደገም፤ ከሕዝብ ጎራ ነን ብለው 
እንዳያጠቁንና እንዳያስጠቁን ምን ማድረግ አለብን? ወይንስ አሁንም 
ወያኔ ድርጅትና ሰርጎገቦችን እየቀፈቀፈ ያውናብደናል? ይመታናል ? 

ምዕራቦቹ ለወያኔ ድል ምን አደረጉ? ዛሬ የህዝብን ትግል ለማፈን ምን 
እያደረጉ ናቸው ? ከእባብ ዕንቁላል ርግብ ይወለዳል ወይስ ወያኔ 
ሰማይ ከመሬት ቢገናኝ የማይለወጥ ጸረ ኢትዮጵያ ቡድን ነው ? 

 

በቂና የሚያስተምር ታሪክ ተመክሮ አለን ። የ1997 ምርጫ ተመክሮ --
ያውም ስንቱን ዜጋ ሕይወት ያሳጣ--አለ ። ታዲያ ዛሬ ያንኑ ስህተት 
ለመድገም ምን የሚያስሮጥ አለ? በወያኔ የምርጫ ህግና አስመራጭ 
ኮሚቴ ስር ተሰልፎ ልመረጥ ማለትን ምን አመጣው ? ምርጫ በወያኔ 
ባለፈው ለአንድ ተቃዋሚ ነው ለተባለ አባል የፓርላማ ተብየው 
አባልነትና ደሞዝም ሰጥትቶታል --ሌላ የተገኘ ውጤት አልነበረም ። 
20 30 ቀርቶ መቶ ተቃዋሚነን ባዮች ቢመረጡም መሰረታዊ ለውጥ 
አይኖርም፣ ፍጹም ስልጣን በወያኔና በጠመንጃው ላይ የምትመካና 
የምትቃኝ ናትና። ነጋ ጠባ የሚሞኝን የሚያዝንለት ብዙ ሰው አይኖርም

--ይበለው ወይም ይበላቸው ይሉታል እንጂ ። ትላንት ዕርቅ 
እናመጣለን ብለው የወያኔን ዕቅድ ያሟሉትን አጉል አዋቂ ነን ባዮችንስ 
እንደገና እንጨፈን አሞኙን ማለት ይገባናል ? የሙስናዋ እቴጌ ገንዘብ 
የለኝም፤ ከምድረ በዳ አይጥ ባላነሰ ድሀ ነኝ ስትል ታዲያ ለምን 
አምነናት መዋጮ አንሰበስብላትም ? መጃጃል እስከመቼ? ከዚህ ሁሉ 
ለመዳን ታሪካችንን ማወቅና አለመርሳት ነው መፍትሔው። 
ባለፈው ሰሞን ማንዴላ ባረፈ ወቅት የእሱንም ሆነ የደቡብ አፍሪካን 
ታሪክ ጠንቅቀው የማያውቁና  አፓርቴይድ ወድቆም  ሳለ ገና ነው  

በሚል የትጥቅ ትግልን አማራጭ አንተውም መባሉን 
የማያውቁ ወይም የዘነጉ፤ እርቅና ሰላም ተብሎ ስንት 
ተሞክሮና ስንት ስቃይም ተቃዋሚዎች ተቀብለው

(አዲስ አበባ የተጓዙ የኢዴሃቅ አባላት የደረሰባቸውን 
ያስታውሷል ) የተገኘውንም ተመክሮ ዘንግተው ዕርቅ 
ዕርቅ ብለው ሊሰብኩ የተነሱ ነበሩ። አለማወቅ፤ 
ሳያውቁም መካሪ ወቃሽ ሆኖ መነሳት--ግብዝነት ማለት 
ነው። ይህን ጠባይና ዝንባሌ እያሳዩ ያሉትን ምሁር 
በሉን ባዮች ዜጎች ዛሬ በተቃዋሚው ጎራ ሆነ በሕዝብ 
ዘንድ የተናቁ ናቸው ። 

 
ታሪኩን የረሳ ስህተቱን ይደግማል ። የሀገርን ህልውና 
በሚመለከት ወሳኝ ትግል ደግሞ ስህተት የሚፈቀድ 
ወይም በቀላሉ የሚታይ አይደለም ። ሀገርን ማጣት 
መቀማት ሊከተል ይችላልና ። ዳግም ወያኔም የሕዝብ 
ትግል ላይ ጋሬጣ ሆኖ ጉዳት አድርሷል። 
የተታለለላቸው ዜጋ ቁጥርም ቀላል አልነበረም ። በቃ 
ከአሁን ወዲያ። ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሕዝብን አገዛዝ 
በመራራ ትግል ማስወገድ ብቻ ነው አማራጩ። 
ታሪክን ካልረሳን ይህን ነው የምንገነዘበው ። 
 

ጸረ ወያኔው ትግላችን ይፋፋም !! 
 
ይህን ያውቁ ኑሯል” 
                        ከገጽ 2 የዞረ 

ለማስታረቅና ለማስማማት  ሁሉም 
የሚከተሉትና የሚያምኑበት የሂንዱ 

ሃይማኖት ክፍተኛ ሚና ተጫውቷል።   

5. ለረጅም ዓመታት አብሮ የኖረ ሕዝብ 
በውስጡ ለሚከሰቱ ግጭቶች  የተለያዩ 
መፍትሔዎች እየሰጠ አንድነቱን 
ለማጠናከር የቻለባቸው ቦታዎች በርከታ 
ሲሆኑ  ልዩነቶችን በማስፋትና ግጭቶችን 
በማባባስ ግምባር ቀደም ሚና የተጫወቱት 
ደግሞ የተማሩት ወይም  ኤሊት የሚባሉት 

ናቸው።   

  6. ቋንቋን፤ ሃይማኖትን፤ ጎሳን፤ የቆዳ 
ቀለምን፤ ባጠቃላይም ብሔር/ብሔረሰብ  
ወዘተ... መሰረት አድርገው ለሚነሱ ችግሮች   
መፍትሔ ሆነው የተገኙት እኩልነትን በሕገ 
መንግስት ማስፈርና ተግባራዊ ማድርግ፤ 
አድልዎን የሚያጠናክሩና እኩልነትን 
የሚጻረሩ ተግባሮችን ለመቆጣጠር 
የሚያስችሉ የተለያዩ ተቋሞችን መፍጠር ፤ 
የሰው ልጆች ነጻነትን የሚያከብር 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን እውን ማድረግ፤ 
ለአካባቢዎች ስልጣን መስጠትና  የፌዴራል 
አስተዳደር መዋቅርን መዘርጋት ሲሆኑ 
የቋንቋ፤ የሃይማኖት ፤ የጎሳ ወይም 
የብሔርና ብሔረሰብ ልዩነትን መሰረት 
አድርጎ በተካለለ ክልል የሚዋቀር የፌደራል 
አስተዳደር  ለግጭቶች መካከረና መስፋት 
ምክንያት ሆኖ ሲያብብስ  እንጅ መፍትሔ 

ሲያመጣ አልታየም። 



ትላንትና የቦረና ነጌሌዎቹ የኢሕአፓ ወጣቶች ሕዝባዊ 
ገድል በጨረፍታ ቅኝት 

(ምንጭ መጽሀፍ፤ “ያልታደለ ትዉልድ”  
እዉነትኛ ታሪክ) 

(ደራሲ፤ አብዲ አብዱላሂ) 

መምህር መሰለ ወንድሙ  

 
 
 
 
 

 

“ ካልተከበረለት የድሃዉ ልጅ መብቱ 
ምን ልዩነት አለዉ ሕይወቱና ሞቱ? 
እንዳይሆን ከፈለግህ የልጅ ልጅህ ገባር 
አንተው ተሠዋና ልጅህ ሞትን ይማር ፤” 
እያልን በአደባባይ የዘመርንለትን  የሀገራችንን ገበሬ በአካል ለመገናኘት ዕድል ገጥሞኝ 
“ዕድገት በሕብረት” የዘመትኩት በሲዳሞ ክፍለ ሀገር  ሀገረ ማርያም ወረዳ ነበር ።
(ሀገረ ማርያም ከአዲስ አበባ በስተደቡብ ፫፻፹፪ ኪ/ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ 
ከተማ ናት፤ ) ። ገበሬዎችን በማስተማርና በማንቃት ሰማንያ የገበሬዎች ማኅበራትን 
አደራጀን ። በዚሁ ሳቢያም ከቀድሞዎቹ ባለርስቶች ጥላቻን አተረፍን ። “የክርስቲያን 
ልጆች ከዐረመኔዎች ጋር አብረዉ የጨዋዉን ልጅ ሊያስጨርሱን ነዉ ፤” በማለት 
ያስወሩብን ጀመር ። በተፈጠረዉ ዉጥረት መሃከል ሻለቃ ታከለ ወልዴ የተባለዉ  
የአዉራጃዉ አስተዳዳሪ ፤ እነ አቶ ኤሌማ አሊሹንና  ገመሬ ኤሌማን የመሳሰሉ ዕዉቅ 
የገበሬ መሪዎችንና ደሀ አርሶ አደሮችን ጎለልቻ በሚባለዉ ሥፍራ  በሚገኝ በአንድ 
ያልተጠናቀቀ የክሊኒክ ሕንጻ ዉስጥ በስብሰባ ላይ እንዳሉ በ፳፯ተኛዉ ሻለቃ ጦር 
ካስከበበ በኋላ አንድ መቶ ሰባ ዘጠኝ ሰዎችን በመትረየስ አስፈጀ ። ጎሎልቻ በደም 
ስትታጠብ  ሀገረ ማርያምን ሽብርና ፍርሃት ዋጣት። 
 
በተመሳሳይ ወቅት የዕድገት በሕብረት ዘማቾች በየጣቢያዉ ዘመቻዉን አቋርጦ 
መመለስ አቋም የወሰደ ሲሆን አብዛኛዎቻችን ለሚጠብቀን ትግል ህሊናዊ መነሻ 
ያደረግነዉም ይህንኑ በወገን መሃከል በመቆዬት ያስተዋልነዉን ተጨባጭ ዕዉነታ 
ነበር። ዘመቻዉን አቋርጠን ወደ ይርጋ ዓለም  ከተማ ከተመለስን በኋላ ጥቂት ቆይቶ 
ዉስጥ ዉስጡን ሲብላላ የነበረዉ የ“ትምህርት ከድል በኋላ “ መፈክራዊ ሃሳብ 
እየጎለበተ መጣ ። በዚሁ ሃሳብ መነሾ በሁለት የፖለቲካ ኃይሎች መሃከል የተከሰተዉ 
የመስመር ልዩነት የበለጠ እየጎላ ሄደ ። 

 
በትምህርት ክፍሎቻችን የሚገኙ ሰሌዳዎች ጠዋት ላይ የኢሕአፓን አቋም ካንጸባረቁ 
ረፈድ ሲል ደግሞ የመኢሶንን ያስነብባሉ ። በቀን ተራ ወረፋ ይዘዉ የኢሕአፓና 
የመኢሶን ደጋፊዎች በጠመኔ ጽሁፍ ይወጋገዛሉ ።ሁሉም በየፊና ዓላማዉ እንዳደባ 
የፕሮፓጋንዳዉ ዉጊያ ወደጠመንጃ አፈሙዝ ተሸጋገረ ። በአዲሱ ምዕራፍ ከደርግ 
አገዛዝ የወገኑት መኢሶኖች የይርጋ ዓለም ተጎራባች የሆኑትን የገጠር ቀበሌዎች ፦
(መሲንቾን ፤ ቤራን ፤ጠዲቾን፤ እና ፌሮን የእሥርና የማሠቃያ ማዕከላት ማጎር ጀመሩ 
።አካልን በግርፋት ማቁሰል ፤ ቁስልን በወረቀት ማቃጠል ፤ በወንዶች የዘር ፍሬዎች 
ላይ ኮዳ ማንጠልጠል፤ ጥፍርን በጉጠት (ፒንሳ) መንቀልና ምላስን መቁረጥ 
ተግባራቸዉ ሆነ ። በመቀጠልም ያለፍርድ ከበደ ገብረ ሃናን ከነወንድሙ ፤  እነ 
አጢዮስ ተ/ማርያምን ፤ ታዬ አሳምነዉን ፤ ቸሩ ወልዴን ፤ መኮንንንና ሌሎችም 
ወጣቶችን ረሸኑ ። 
 
 አንድ ቀን ከተማዉን በአሰሳ በሚያምሱበት ወቅት ፤ በድርጅታዊ ሥራ ላይ እንዳለሁ 
መንክር ግርማ በሚመራው አሳሽ ቡድን የነበርኩበት ቤት ተከበበ ። ከበባዉን 
በሚያስገርም ቅልጥፍና ሠብሬ ፤ ድቅድቁን ጨለማና የቡናዉን ጫካ በመጣስ 
በወይማ ወንዝ አቅጣጫ አመለጥኩ ። መንክር ወደ ቤት ዘልቆ እንደገባ  ጃኬቴን 
ተሰቅሎ አየዉ ። በቅርብ ያዉቀኝ ነበርና ከዚያ እንደነበርኩ መለየት አላዳገተዉም ። 
ቤተሰቡን ሲያዋክብና ሲያስጨንቅ ካመሸ በኋላ በዘለፋ እየዛተ ወጥቶ መሄዱን 
አወቅሁ ። ከዚህ በኋላ በከተማዉ መቆየቱ ለደህንነቴ አደገኛ ሆኖ በመገኘቱ በድርጅቴ 
 አማካይነት ወደ ነጌሌ ከተማ ተሸኘሁ ። 
 
በጊዜዉ ከሥፍራ ወደ ሥፍራ የሚደረግ ጉዞ እንደዘበት የሚሳካ ባይሆንም በርካታ 
የፍተሻ ኬላዎችን አልፈን በጉዟችን ፍጻሜ ላይ ከሚጠብቀን የነጌሌ ጣቢያ ደረስን ። 
በ፶ አለቃ አፈወርቅ የሚመራዉ ቡድን ባደረገዉ ፍተሻ ከነጌሌ ወደ ይርጋዓለም ከተማ 
የተላከ አንድ ደብዳቤ አገኙ ። ደብዳቤዉ ፤ ዉዲቱ ገ/ሚካዔል ለአቦዘነች ላሚሶ  
የጻፈችዉ ሲሆን ባንዳዎችን ስለመደብደባቸዉና ትምህርት ስለማቆማቸዉ የሚያወሳ 
ነበር ። ወዲያዉኑ አቦዘነችን በጥፊ ካጬሷት በኋላ እያዋከቡ ይዘዋት ሄዱ ። ከዚያ 
በኋላ ፍተሻዉ ጠበቀ ። ሻንጣዬ ተበርብሮ እኔ ነጻ ብወጣም ይዤዉ           
ለመጣሁት የጓደኛዬ የብረት ሣጥን ቁልፍ መክፈቻ አልነበረኝምና ሳጥኑ ወደ ጣቢያ 
ተወሰደ ። እኔ  ደግሞ በቀጠሮ እንድቀርብ ተነግሮኝ ወደ ቤቴ አመራሁ ። 

በማግስቱ ቁልፉ ተሠብሮ ካሜራ ፤ የስም ማህተምና ደርግን የሚያወግዝ ግጥም ሣጥኑ ዉስጥ ተገኙ ። የ፶ አለቃ 
አፈወርቅ አካፋ በሚያህለዉ መዳፉ ዐይነስቤ ላይ በጥፊ ከደነብኝ። እርግጫዉና ቡጢዉ ተዥጎደጎዱብኝ ። 
ዱላዉ ሲበዛብኝ ጣቢያዉ ወለል ላይ ተጠቅልዬ ተኛሁ ። በሦስተኛዉ ቀን የ፻ አለቃ ኃይለጊዮርጊስ ወደ ደኅንነት 
ቢሮ አደረሰኝ ። እዚያም አቶ ታደሰና ረዳታቸዉ የተቻላቸዉን ያህል ከደበደቡኝ በኋላ  ወደ አዉራጃዉ ፖሊስ 
መምሪያ ተወሰድኩ ። 
 
 መርማሪ ፖሊሱ ወታደር ተስፋዬ ሮበሌ በርካታ ካድሬዎች ወደነበሩበት ክፍል ይዞኝ ገባ ። በግልምጫና 
በተኮፋተሩ ፊቶች ተቀብለዉ ጠየቁኝ ። “ ኢሕአፓ ነህ ወይስ አይደለህም ?” “ አይደለሁም /” አልኩ ። አንዱ 
በጫማ ፤ ሌላዉ በክርኑ ፤ ሌላኛዉ ደግሞ በቡጢ አፍንጫዬንና ዐይኖቼን ክፉኛ መቱኝ ። የነፍስያዬን ዘልዬ   
ጠረጴዛ ሥር ገባሁ ። በድል አድራጊነት አዉካኩብኝ ። ፈጽሞ ማየት ተሳነኝ ።አስመለሰኝም። ፊቴ አብጧል ፤ 
የተመቱት ዐይኖቼም ያለተፈጥሯቸዉ ይንቀጠቀጣሉ ። እነርሱ ግን እያዉካኩ ከጠረጴዛዉ ሥር እንድወጣ 
ይጎተጉቱኛል ። “ አሻፈረኝ  /” አልኳቸዉ ። አንደኛዉ ካድሬ እጄን ይዞ ጎትቶ አወጣኝና “ አንተ ቀጫጫ / በኋላ 
በግድህ ትናገራለህ ፤ አሁን ሂድ ዉጣ /” ብሎ ከደጅ ለነበረዉ ፖሊስ አስረከበኝ ። በታሠርኩኝ በስምንተኛዉና 
በአስራ አምስተኛዉ ቀን ተደጋጋሚ ምርመራ ከተደረገብኝ በኋላ ወረቀቱን ሲበተን ለቅሜ ያመጣሁት መሆኑን 
አምኜ ቃሌን ሰጠሁ ። 

ገጽ  5                                                                               ኢትዮጵያ                                                      ኅዳር/ታህሣሥ  2006            

በሲያትል ከተማ ተቋርጦ 
የነበረው የፍኖተ ሰላም 
ሬዲዮ  ስርጭቱን በቅርብ 
ቀን የሚጀምር መሆኑን 
ለአድማጮቹ ሲገልጽ  
በደስታ ነዉ።  

Rose Unisex Hair Salon 

         (Tsegereda) 

6222 Gerorgia Ave NW 

Washington DC 20011 

tel. 202-5504716 

 



ነጻ ሀሳብ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ 

የሕዝብ ሰቆቃና ስቃይ ተረሳና ወደጎን ተተወና የግፍ መለኪያው 

አንድም የትውስታ መጠን ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ማን ባሰ ከፋ 

ሆኖ ግንዛቤና ሚዛን ተዛብቶና መስመር ለቆ በመዋዠቅ ላይ አለ ። 

አረመኔው መንግስቱ በሺ ገደለ ወያኔ ግን ያህል መቸ ጨረሰ በሚል 

የዛሬውን ጭራቅ ካባ ሊያለብሱ የተነሱት ሁሉ ወጣ ወረደ አንድም 

ኢትዮጵያዊ በግፍ መገደል የለበትም የሚለውን አቅዋም አወቁ 

አላውቁ ይጻረራሉ ። የዝንጀሮ ቆንጆ ምርጫ ዳኛ ሊሆኑ ይነሳሉ ። 

ሀቁ ግን ቢከፍቱት ተልባ መሆኑ የሚሰወር አይደለም ። 

 

ሀገርና ሕዝብን በተለያየ ዘርፍ መፈረጁ ስህተት መሆኑን ገና ያልተረዱ 

ዜጋዎች ጥቂት አይደሉም ። ሀገር የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ በገዋ 

አንሳፈውና ከመሰረታዊ የሕዝብ ይዘቱ ነጥለው ሊገነዘቡ የሚጥሩ 

በርካታ ናቸው ። ሀገር ሲሉ ሕዝብ ማለታቸው መሆኑን አይረዱም ። 

ነውናም ያለፈው ፋሺስት ሕዝብን ቢጨርስም ሀገር ወዳድና ለሀገር 

ተቆርቋሪ ነበር ብለው ሊሟገቱ ይቃጣቸዋል ። አንድም የፖለቲካ 

መሐይምነት  ነው  አሊያም የአረመኔው አጋርነት ነው። ሌላ 

አማራጭ የለውም ። ሕዝብን የፈጀ አገዛዝ ሀገርን ሊወድ አይችልም-- 

የሀገርን መሰረት--ሕዝብን ጠላት ብሎ ጨፍጭፏልና ። አረመኔው 

መንግስቱ ለኢትዮጵያ አንድነት ቆሞ ነበር የሚሉ ሁሉ ስህተታቸው 

እዚህ ላይ ነው። ለሀገር ጥቅም ቢቆም ትውልድን አይመትርም ነበር። 

ፋሺስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ያቀደች ነበረችና የሀገሪቷም 

ምሁሮች፤ የሀይማኖት መሪዎች፤ አርበኞች በጭካኔ ገድላለች ። 

የጠላት ስራ ነው--ጸረ ኢትዮጵያነት። ደርግ ኢሰፓ በበኩሉ ነጻ 

እርምጃና ቀይ ሽብር ብሎ በብዙ ሺ የሚቆጠሩትን ዜጎች ገድሎ 

ሀገርን ለወያኔ አመቻችቷል ። ከጠዋቱ አለምንም ፍርድ የቀድሞው 

መንግስት ባለስልጣኖችና ተራማጅ ያላቸውን ረሸነ፤ አንቆ ገደለ። 

ለጥቆም የራሱን ጎራ በግድያ አሸማቀቀ ። ብሎም በሰፊው ህዝብ ላይ 

ነጻ እርምጃና ሽብርን አውጆ ታሪክ የሚያውቀውን ግፍ በመቶ ሺዎች 

ላይ ፈጸመ ። ይህን ሁሉ ግፍና ግድያ ያዘዘው አረመኔ በሽተኛ ነው 

ሊባል ቢችልም እስከዛሬ በጤና አልሁ ባይ ነውና ተዉት የሚባል 

ሳይሆን ለፍርድ መቅረብና መቀጣት ያለበት ሆኖ ሳለ በሕዝብ ደም 

የሚቀልዱ ሊያቆላምጡት ሆነ ወንጀሉን ሊያለሳልሱለትና ማጠየቂያ 

ሊደረድሩለት የሚጥሩ ብቅ ማለታቸው ከአሳዛኝም በላይ አናዳጅ 

መሆኑ የሚጠበቅ ነው ። ለዚህም ነው ዛሬ ይህን ነፍሰ ገዳይና አረመኔ  

ሀይ ሀይ ሊሉ የተነሱት ሁሉ በሀገርም በሕዝብም ቁስል ላይ 

አሲዳቸውን እየረጩ ናቸው የምንለው ። 

ለአረመኔው ፋሺስት ኮለኔል ጥብቅና የቆሙት ሁሉ የሕዝብ ደም ላይ 

ቀላጆች ናቸው። ውግዘት የሚገባቸው።  ሌሎች ደግሞ አላዋቂ ሳሚ 

ሆነው ያሉ ናቸው ። ታሪክን ያልተገነዘቡና የአባታችውን ገዳይ አባባ 

የሚሉ  ቀይ ሽብር ሲሏቸው ያወቁ መስሏቸው ነጭ ሽብር ይላሉ? 

ምን ነበር ይኅኛው? ስንት ገደለ? ሽብር ነበርን? መቸስ ጀመረ? 

የሚያውቁት የለም ። ከባዕድ የተቀዳን ስያሜ በሌጣው ውጠው 

ከመድገም በስተቀር ። ለመሆኑ ደርግ አምስተኛ ረድፍ ሲል አራቱ  

ምን ናቸው? እነማንስ ነበሩ ብሎ የጠየቀ ነበር? ስርዓተ አልበኛና 

አናርኪስትስ ሲል ተሳስተሃል ሊለው ማን ደፈረ? የተለፈፈው ከእነ 

ጭራው ተውጦ ብዙ ተለፈፈ ። የሶቭየት ሕብረትን ተመክሮና 

ቅጽሎች በቀጥታ ገልብጠው  ደርጎችም ሆኑ ቅጥረኖቹ ሲለፍፉ 

ማንም ጥራዝ ነጠቅ ያላቸው አልነበረም ።  

ወጣም ወረደም ግን ሀቁ አረመኔው ኮሌነል ባዘዘው ሽብርና ግድያ 

ክግማሽ ሚሊዮን ያላነሰ ዜጋ ተጨፈጨፍና አለቀ። ቀሪው ደግሞ 

የማይሽር ጠባሳ በአክሉም በአንጎሉም ላይ ተሰጠው። ሽብሩ 

የገደለውን ገድሎ ቀሪውንም ሰለባው አደረገ ። ኮልኔል መንግስቱ 

ትውልድን ጨፍጭፎ ሀገርን አሽመደመደ። ሰውን ገድሎ ሀገርንም 

ገደለ። ሀገርና ሕዝብ ተወራራሽ ናቸውና። ሀገር ስንል በቅድሚያ 

ሕዝብ ማለታችን ነውና። ይህን መረዳት የተሳናቸው ግን መንግስቱ 

ሀገርን አላፈረሰም አልጎዳም ብለው ሲናገሩ ይደመጣሉ-- ሀቁ 

ይነገር ከተባለ ግን ከወያኔ በፊት ሀገርን ያፈረሰ፤ የጎዳ፤ ያደማ፤ 

አለጣባቂ ያስቀረ፤ ወጣቱንም ኣዛውንቱንም የገደለ፤ መኮንኖችና 

ጀኔራሎችንም ሳይቀር የጨፈጨፉ ኮለኔሉና ስርአቱ ናቸው ።  

ለነገሩ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምርጫው ከንቱ ነው። መለስ ይሻላል 

መንግስቱ የሕዝብ ጥያቄ አይደለም። መብቱን ፈላጊ ሕዝብ ማንም 

እንዲነካው እንዲገፋው ፈላጊ አይደለም-- መብቴ ይከበር፤ ሀገሬ 

ትከበር ባይ ነው። ቆይ ዛሬ መቶህን እገድላለሁ የሚለውና ነገ 

ደግሞ ቆይ ሺህን ላጠፋ ነው የሚለውን ለይቶ ይሻለኛል የሚል 

አይሆንም። የሚሻለው የማይገድለውና መብቱን የማይቀማው ነው 

። ይህ ወይ ያ ይሻላል ምርጫ የሚያደርጉ ሰለባዎቹ ሳይሆን ባዕዳን 

ወይም ወንጀልን ደባቂዎች ብቻ ናቸው ። ደርግ ይሻላል ወይስ 

ወያኔ? አዞ ቢበላህ ይሻላል ወይስ አንበሳ? ሁሉም ባገጠጠ ጥርሱ 

ነው የሚበላው ነው መልሱ ። ቁምነገሩ ሕይወት ክብር መብት 

ነጻነት ማጣታችን ነው ። ለዚህም ነው ዛሬ ሕዝብና ሀገርን ነጥለው 

ሁናቴን ሊገመግሙ የሚነሱት ሁሉ ስህተት ናቸው የምንለው ። 

የሀገር መሰረቱ ማገሩ ሕዝብ ነው ። ሕዝብ አልባ ሀገር የለችም። 

የሕዝብ እኩልነት ላይ የሀገር አንድነት ይገንባ ስንልም ይህን 

በመገንዘብ ነው ። የመሰረቱን ቅድሚያነትና ቦታ፤ ፈረስ ከጋሪው 

መቅደሙን ማወቅ አለብን። ድንበር ወደብ ሁሉም መሰረት ህዝብ 

ነው። ህዝብ ካልተጠበቀና ካልተከበረ ድንበርን አስከባሪ አይኖርም 

። ለዚህም ነው ፋሺስቱ ኮሎኔልና አገዛዙ ሕዝብን ቢፈጁም ሀገርን 

አስጠበቁ ማለቱ ከንቱ ወሬ የሚሆነው። ለዚህም ነው ፍጅታቸውና 

አፈናቸው ችግሮችን አባባሰ እንጂ ሀገርን ያላስከበረው። የ ኤርትራ 

መገንጠል ምክንያቱ ስርዓቶቹ ናቸው--ደርግ ጨፍጭፎ ያስከበረው 

ድንበር የለም -- ለግንጠላ ድልዳል ጣለ እንጂ  ። ለዚህም ነው 

ሀገር አጥፊው ኮለኔል ሀገርን ለገንጣዮች አጋልጦ የፈረጠጠው፡፤ 

ለዚህም ነው ዛሬ ይህን ቡከንና ወንጀለኛ ነፍስ ሊዘሩበት 

የሚጥሩትን ሁሉ ውጉዝ ከመ አርዮስ የምንላቸው ። መሰረቱ ቂም 

ሳይሆን የሰማዕት ደምና የሀገር ሰቆቃ ጉዳይ ነው ። 

የዛሬው ትውልድ የሀገሩን ታሪክ ማወቅ ሲገባው በግልቡና 

በስሜት ወይም በሀሰት ቅስቀሳ እየተነዳ ታሪክና አፍራሽ አቅዋም 

የመያዝ መብት የለውም ። ያለፈው ስርዓት ያደረሰውን ጉዳትና 

በደል ካላወቀ ወይም ካልተረዳ ዛሬን ተረድቶ ለህዝብ የሚበጅ 

ነገን ለማምጣት ሊታገል አይችልም። ታሪኩን የረሳ ስህተቱን 

ይደገማል ነው ። ጣሊያን በገዛን የሚሉ ውድቆች ዛሬም 

በመህላችን አሉ ። መንጌ መንጌ ብቻ ሳይሆን መሌ መሌ የሚሉም 

ማፈሪያዎች ውር ውር እያሉብን ነው “” ለዚህም ነው ታሪክን 

ማሳወቅ ማስከበር የትግላችን ግደታ ሆኖ የሚገኘው ።  

የዝንጀሮ ቆንጆ ሊኖር ይችል ይሆናል ግን 

መንግሥቱና መለስ ከአስቀያሚዎቹ ጎራ የሚመደቡ 

ናቸው። ጥያቄው መልክ ሳይሆን ገቢር ነው። መለስ 

ስንል ደግሞ ለወያኔዎች መንጋ የወል ስም 

መስጠታችን መሆኑ መታወቅ አለበት። ነውናም ማን 

ይሻላል፤ማን ቆንጆ ማለቱ ከንቱ ልፋትና አባዜ ነው። 

መንግስቱን አዳንቀው መለስን ወይም የወያኔን አገዛዝ 

ሊያወግዙ የሚጥሩ ደግሞ ራሳቸውን በአቅዋማቸው 

ጠልፈው የሚጥሉና ሰልፋቸውም ከሕዝብ ጎን 

አለመሆኑን የሚያጋልጡ ናቸው። ጸረ ሕዝብነት 

በቅድሚያና በዋናነት ጸረ ኢትዮጵያነት ነው። ሕዝቧን 

ጠልቶና ጨፍጭፎ ኢትዮጵያን መውደድ አይቻልም--

የሀገሪቷ ክስተትና መገለጫዋ ሕዝቧ ነውና። 

ኢትዮጵያ ሀገሬ ብሎ መጮህና በዚያው ደግሞ 

ትምክህትና ጠባብነትን ማንጸባረቅ መቸም ተጣጥሞ 

የሚሄድ አይደለም ። ኢትዮጵያን ሲወዱ ከነሕዝቧ 

ነው ። ሕዝቧ ደግሞ ሁሉም ነው-- ምርጥ ወይም 

ወርቅ የሚባል የተለየ የለም። የወያኔ ክልል አንድ 

የለም። ሀገር ስንል ሕዝብ ነው ሕዝብ ስንል ደግሞ 

ሁሉም ነው ። ይህን መረዳት መጀመሪያ ነው። 

ስለዚህ ሕዝብን የፈጀና እየፈጀ ያለ አገዛዝ ጸረ 

ሕዝብና ጸረ ሀገር ነው እንጂ ሕዝብን ቢጨፈጭፍም 

ሀገር ወዳድ ነበር/ነው የሚባል ከቶም ሊሆን 

አይችልም ። 

ደርግ አልን ወያኔ ሁለቱም የሕዝብ ጠላት፤ 

የኢትዮጵያ ጠላት ነበሩ/ናቸው ። መንግስቱና መለስ 

ደግሞ ባይወለዱም ወንድማማቾች ናቸው። ጸረ 

ኢትዮጵያ -መነሻቸው የተለያየ ቢሆንም። ሀገር ወዳድ 

ሊሉት ዛሬ አንዳንዶች የሚቃጡት ኮልኔል ደግሞ 

የሀገሪቷን ታጋይ ትውልድ ገድሎ ኢትዮጵያን ለወያኔ 

አጋልጦ ሰጥቷል። ኢትዮጵያን  ታጋይ ሕዝብ አልባ   

ሊያረጋት የጣረውን ኮሎኔልና አገዛዙን እንዴት 

እንረሳለን? በዚህ መሰረት ላይ እኮ ነው ወያኔ አፍራሽ 

ስርዓቱን ሊገነባ የተነሳው? 

 

ታሪክ የማያውቁ ታሪክን ይማሩ።  

ታሪክን የረሱ ታሪክን ያስታውሱ! 

ጸረ ሕዝቦችን ማቀፉ ወይም ጸያፍ ታሪካቸውን 

አሳማሪ ቀለም ለመቀባት መፍጨርጨሩ ያክትም! 

ታሪክ አይረሳም፤ ወንጀለኛም በሕዝብ ፍርድ በት 

ይቀርባል !! 
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     የሚከራይ ቤት አለን  
 
በዲሲ ከተማ መሀልና 
ለትራንስፖርት ቅርብ የሆነ ቦታ 
ላይ የሚከራይ ቤት ስላለን 
በቴሌፎን ቁጥር  202-726-1216  

ይደውሉልን  
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ለወሬ ነጋሪው  

 
ይቻል ነበር እኮ በሃቅ መተቸት 
ለወሬ ለዝና ለታሪክ መመቸት 
መካድ ግን ፀያፍ ነው ያልሆነ ስም መስጠት። 
ካስፈለገ ደግሞ በታሪክ መነገድ 
ቀጥታ መወገን ባለጊዜ መውደድ 
ደግሞ ምን አመጣው በሞተ መቀለድ 
በመኢሶን ቆዳ ተሸፋፍኖ መሄድ። 
ይሻል ነበር እኮ ባገር ቋንቋ መፃፍ 
ደረት የሚያስነፋው በህዝብ እንዲደገፍ 
አንገት የሚያስደፋው በወጉ እንዲነቀፍ 
ምስክር የሚሻው በአዋጅ እንዲለፈፍ 
ቅጣት የሚገባው በአበው እንዲገረፍ 
ሽልማት የሚወስድ በተራ እንዲሰለፍ። 
ግን ማንን አስደሰትክ? ቋንቋ ስትቀይር 
የሰራኸው ታሪክ በአማርኛ ነበር። 
እናትህ አባትህ ወገንህ በሙሉ 
አንተን ያስተማሩት እነሱ ሳይበሉ 
እህትህ ወንድምህ ጓደኞችህ ሁሉ 
ይኸ ሰው አበደ? ምን ነክቶታል? አሉ። 
ባዲሱ ጥበብህ በፈረንጅ የለፋህ 
የአንገትህ ላይ ክታብ አማርኛው ጠፋህ? 
ወይ እንደታሪክህ በቋንቋም ተከፋህ። 
አለያስ ለመደበቅ ከሰው ለመሸሸግ 
ከባንዳ መኢሶን ስትወግን ከደርግ። 
ከዚያች ቀይ መፃህፍ የማኦን ጠቃቅሰህ 
በላኢላ ካህሊድ ጀብዱ ራስክን ዳብሰህ 
በነአደፍርስ ብዕር ኃይሌን አረካክሰህ 
ከአርባ ዓመት በኋላ ቅርሻትክን ላልሰህ 
መፃፊያ ብዕርክን ቀለሙን አፍሰህ 
ፈሪ ነበርን አልከን "ጀግንነት" ተውሰህ። 
አሳቱን ጨብጦ አመዱን የፈራ 
በድቅድቅ ጨለማ ችቦውን ያበራ 
ከአፋፍ ላይ ሆኖ ጎህ ሲቀድ ያወራ 
ከታንክ አፈሙዝ ስር አመፅን የጠራ 
ደም እየዘነበ ህይወትን የዘራ 
ከሰፊው ህዝብ ጋር ታሪክን የሰራ 
ማን ቀባጥር አለው ? ማን አለው ስም ጥራ ?  
ማንን ድሮ ይሆን ለጥፋት ሙሽራ ?  
ምንድን ተሸለመ ማን ሰጠው አደራ ?  
አሜሪካ ገብቶ ከፍራት ጎተራ 
ራሱን ገረፈ በክህደት ከዘራ። 
በደስታ ተጠምዶ ሲፈታ የሮጠ 
በጦር ሜዳ ውሎው ማርኮ ያመለጠ 
እውነት ከመመስከር ፍራትን መረጠ 
ጎርሶ ሲዘላብድ ምላሱን ቆረጠ 
ባረቄና በጫት ክብሩን ዛሬ ዋጠ። 
ከፊዳ አደፍርስን መርጦ የደገፈ 
ጥፋትን የጠላ በጎህ የለፈፈ 
ማን ቀማው አገሩን ?  
ማን ቀማው ቋንቋውን?  
ማን ነጠቀው ሚስቱን ?  
በምን አኮረፈ ?  
የርሱን ታሪክ ሽጦ የሰው ወሬ ፃፈ። 
በድኔን ድፈር እንጅ እኔን አትነካም 
ሱሪ ልበስ እንጅ በወንድ አትለካም 
መትረየስ ያዝ እንጅ ጀግና መች ሆንክና 
አንተን የወለደች እናት ትቅር መክና።  
ፈቅጀ ከምሰጥ አንተን ለመሰለ 
የእናቱን ጡት ቆራጭ ህፃን ለገድለ 
በክብር እመርጣለሁ የእናቶቸን እጣ 
የእህቶቸን እጣ 
ቀይ ደም አይደለም ወይ ከእኔ የሚወጣ ?  
አንት ልክስክስ ባንዳ የፋሽሽት ቡችላ 
እኔን ግደልና እሱን ቆርጠህ ብላ።  
ብላ ስትተፋበት  
በክብር ስትሞት  
እናቸንፋለን እንዳለች ስትቀር  
ትዕዝ አይልህም ወይ ይህን ስትናገር ?  
ጀሮህ ተውትፎ መልካም እንዳይሰማ 
ዐይንህ ስቡ ጋርዶት ካንተ እንዳይስማማ 
አፍህ ብር ሞልቶት እውነት ከመመስከር 
ይሁን በመረጥከው በውሸትህ ስከር 
ተጓዝ በሚቀናህ በፍራትህ ዕፈር። 
 

እየቀጠቀጡት አንተን ሳያጋልጥ 
እየተታኮሰ ሩጠህ ስታመልጥ 
ሞት ለፋሽስት ብሎ መፈክር ያሰማ 
ግብ ግብ ገጥሞ መሳሪያ የቀማ 
እያውለበለበ የኢህአፓን አርማ 
ሚስጥሩን ጠብቆ ህይወቱን የዋጣት 
አርያው ጓደኛህ ያለፈው በኩራት 
እራስክን እንድታይ ቀድሞ የወደቀ 
በጎህ እንድታብብ ድፍረት የመረቀ 
እንዲህ ያረገውን ጓድህን እረሳህ ?  
ወይስ በድነህ ነው ሙተህ የተነሳህ ?  
ምንድን ነው ዳርዳርታው ምንድን ነው ሃፍረቱ ?  
አንተ የቁም እንቅልፍ አንተ የሰው ከንቱ። 
ታምሜ ነው በለን ሰክሬ ደንዝዠ 
አፈ ታሪክ የፃፍኩ እውነቱን ሰርዠ። 
አታውቃቸው እንደሁ ላስተዋውቅህ ዛሬ 
አገራቸው ሩቅ ስማቸው አጅሬ 
ማተባቸው ወፍራም ክዳት የመያውቁ 
ማደርን የጠሉ ህይወትን የናቁ 
እጅ ላለመስጠት ከፎቅ የወደቁ 
በዕልልታ ዝማሬ ሞትን ያቸነፉ ስቅይን ያጠቁ። 
በዘር በሃይማኖት በፆታ ሳይምሉ 
ትልቋ ኢትዮጵያ ነፃ ትሁን ያሉ። 
ከምስራቅ ከምራብ ከደቡብ ከሰሜን 
ከከተማ ገጠር ፍትህ ርዕትህን ሰላምን አስበን 
ሊገሉን ሲመጡ እኛም ቃታ ስበን 
ባንዳን አንበርክከን መቃብር አስመን 
ፋሽስት አንቀጥቅጠን 
ዓለምን አናውጠን 
ጥቁር ቦልሸቪኮች ከነጮቹ በልጠን 
ዛሬን አይሁንና በሁሉ ተመርጠን 
ይህ ነው ኢህአወሊ ባዋጅ የሰደብከው 
ይኸ ነው ኢ ህ አ ፓ በስሙ ያፈርከው 
ይኸ ነው ኢ ህ አ ሠ ፈርተህ ያዋረድከው 
ያንተን ታሪክ ሽጠህ ወሬ ለነገርከው 
በርከክ በልና ይቅርታ ጠይቀው። 

 
ህዳር 2006  

ኃይሉ በለሳ 

(ከአሲምባ ድረገጽ የተወሰደ) 
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Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)
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የሕዝብን ዋና ጠላት ስም ለማደስ መጣር ወንጀል ነው! 

 
ሕዝብን የፈጀ ፋሺስት፤ የአረመኔ አረመኔ፤ ጨካኝ ነፍሰገዳይ፤ ፈሪ 
ፈርጣጭ መንግስቱ ኃይለማርያምን ነፍስ ሊዘሩበትና የቆሽሸ ታሪኩን 
ለማደስ ብቅ ብቅ ብለው የነበሩትን ሁሉ ስንታገላቸው ቆይተናል። በዓለም 
አቀፍ ደረጃ የእነ ሂትለርና የነሙሶሊኒን ታሪክ ለማደስ ከሚደረገው ጸያፍ 
ጥረት የተለየ አይደለም። ይህን ነፍሰ ገዳይ ሰው ነው ብለው መጽሐፉን 
ያተሙለትና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በቃለ መጠይቅ ሽፋን መድረክ ሊሰጡት 
የተነሱትን ሁሉ ኢሕአፓ ከመቃወም ሌላ ጥረታቸውን ለማክሸፍ 
እንደሚታገላቸው ከወዲሁ ይነግራቸዋል። 
 
ፋሺስቱ ኮሎኔል አረመኔ ነፍሰ ገዳይ የሆነውን ያህል ዓይኑን በጨው 
ሳያጥብ የሚዋሽ ማፈሪያ ግለሰብ ሆኖ የተጋለጠ ነው። ማንዴላን እንዲህ 
አልኩት እሱም እንዲህ ጠየቀኝ፤ የሀብታም ሀገር መሪ ለመሆን የደረሰውን 
መቶ ሺ ዶላር ሰጠሁት (ራሱ ሲፈረጥጥ ግን በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር 
ዘርፎን ሄዷል !)፤ በእስር ስለነበረና ዜና ስለማያገኝ (!!) ስለ ሶሻሊስት ጎራ 
ዜና ጠየቀኝ ወዘተ…uብሎ የለፈፈው ሁሉ ሀሰትና የፈጠራ ታሪክ መሆኑ 
ግልጽ ነው። ለነገሩ ደገፍኳቸው ያላቸው የደቡብ አፍሪካ እንቅስቃሴዎች 
ሁሉ ፋሺስቱን የማይወዱ መሆናቸውን የደበቁ ሳይሆን ሙጋቤ ራሱ 
ጥገኘነት የሰጠው በአሜሪካ (በሄርማን ኮህን) ጥያቄ መሰረት መሆኑን 
በዚምባብዌ ያለው የአሜሪካ አምባሳደር ሰሞኑን ገልጿል። በሕዝባችን 
ደም ሊቀልዱ የተነሱ የዚህን አረመኔ መጽሐፍ ቢያትሙለትም የተባለው 
መጽሐፍ በውሸት ትረካ የተሞላ በመሆኑ የሚያነበው አጥቶ ዳግም 
ውግዘትና ውርደትን ተከናንቧል። ይህን አረመኔ የሚያደንቁና አገዛዙንም 
የሚመኙ ማወቅ ያለባቸው አቢይ ሀቅ ሰማይ ከመሬት ቢጋጠም የፋሺስቱ 
ደርግ ስርዓት መቸም ቢሆን መቼ በሕዝባችንና በሀገራችን ላይ ዳግም 
የማይጫን መሆኑንና ይህ ስርዓት ተመልሶ እንዳይመጣ ሕዝብና ኢሕአፓ 
በሙሉ ትኩረት የሚታገለው መሆኑን ነው። ምኞት ከንቱ እንላቸዋለን። 
 
ፋሺስቱን ኮለኔል የሚያዳንቁ በተጨፈጨፈው ሕዝባችን ላይ የሚያላግጡ 
ናቸውና ከሕዝብ ጎራ ነን የሚሉት ከቅጥፈት አልፎ ውግዘት የሚገባው 
ይሆናል። ድጋፍ ፍለጋ ከፋሺስቱና ከርዝራዦቹ ጋር የሚተቃቀፉ ሁሉ 
ሕዝብን ተጻረዋልና ሕዝብም በዝምታ የሚያልፋቸው አይሆኑም። 
ለሙሶሊኒ ሐውልት ሲሰራ እሪ ያለ ዜጋ ሁሉ ዛሬ የቀይ ሽብሩ ዋና 
አቀንቃኝና ሀገርን የካደ፤ ስንቱን ዜጋና መኮንኖችንም የጨፈጨፈ፤ ሀገርን 
ለሌላ ጠላት አጋልጦና ገንዘቧን ዘርፎ የፈረጠጠ ፋሺስቱን ኮሎነል 
መድረክ አምጥተው ታሪኩን ሊያድሱ የሚጥሩትን ሁሉ ማውገዝ ግደታው 
ነው። የሰማዕት ደም ለዚህ ተቃውሞና ግዳጅ ይጠራናል። ደርግም 
ኢሰፓም ወድመዋል በሕዝብ ትግል ። ማንም ቢለፋ ቢቀላምድ ነፍስ 
ሊዘራባቸው አይችልም። 
 
ፋሺስቱ ኮሎኔል ለፍርድ ይቅረብ! 
ሽብርተኞችና ነፍስ ገዳዮች ተጋልጠው ለፍርድ ይቅረቡ! 
ክብር ለሰማዕታት !! 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
EPRP      EPRP 

P.O.Box  73337     BP 22 

Washington DC, 20056    Bois colombes 92270 

USA      France 

Tel 202-291-4217  fax 202-291-7645  

 
E-mail : ESPIC@aol.com  website: WWW.EPRP.COM 

ካለፈው የቀጠለ 
አይ አዲስ አበባ 

ቀለመወርቅም ተመስጦ ለጀግኖች ክብር ሰቶ 
ትንሽ ነኝ ሳይል ፈርቶ በታላቆቹ ተመርቶ 
ጠጠር ለክሞ ጠጠር ወርዉሮ አቶቢስን ሰብሮ 
ተፍንክቶ ፈንኮቶ በፖሊስ ዱላ ተነርቶ 
ታስሮ ተፈቶ የተሰዉትን ስም ጠርቶ 
ተደራጅቶ አተነሳም ወይን አሰምቶ 
ገሎ ሞቶ ይቀጥል ነበር ትግሉን 
ወይ ጉድ ያሁኑ ዘምን፣ 
እኛ የዚ ድርጅት “መሪ” ነን 
ማፈርያ! ፈርመን የወጣን 
እንዲ ልናደርግ ብለን “ፍካድ” አጣን 
አባላትና ደጋፊዎች ቢገደሉም “ያለምንም ደም” መረጥን 
ለካስ ባለፈሁ ግንቦት ህዝብ በደሙ የሰጠን የሾምን? 
የተንኮል ሳዪሆን አይቀርም “ከመንግስት” ሊያጣላን 
አንፈልግም “ምንግስት” አይስጠን ፈቃድ 
ሕዝቡ ተንሳስቶ ሁለታችንም መቀምቀ እንዳንወርድ 
የሰዉ ዘር እንዲቀጥል መዋለድ አለበት 
ጀግና እንዲፈላ የሞተውን አትግደሉ፣ አክብሩት ዘክሩት 
ለምን ለምን ሞተ ብላቹ ጠይቁ 
በሃይል በትግል ነው ነፃነት የሚገኘውን እወቁ 
“ስልጡን” በለቲከኞች የአፍ ተዋጊ የአፍ ዘማቾች 
ጠላትን አቅፎ ጀግና ገዳዮች 
ወየዉላችይ ግዜው ደረሰ የነፃነቴ ፋና 
መራራው ትግል ይቀጥል መድህኔ እሱ ነዉና 
በያልበት ደም የሚፈሰው የነፃነት ምልክት ነዉ 
ይህ ያልገባቹ “ስልጡን” ፖለቲከኞች 
“ኢትዮጵያ ትቅደምን” ደጋሚዎች 
የዲሞክራሲን ካባ ደራቢዎች 
ምን ትሆኑ ቀኑ ደረሰ የነፃነቴ ፋና 
የሕዝባችን ግፍ ብሶትና ደም ሊዉጣቹ 
 

ይቀጥላል……. 
አንተነህ ከቶሮንቶ 



ኢሕአፓ 
በእኩልነት ላይ 
ለተመሠረተ 
አንድነት 

 
ኢሕአፓ 

ለሀገር ሉዓላዊነት  

የኢሕአፓ አርባ አንደኛ ዓመት በዓላ አከባበር   

ኢሕአፓ 
ለመድብለ 

ፓርቲ 
ዴሞክራሲ 

 
ኢሕኣፓ 

ለሕዝብ መብት መረጋገጥ 
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