
  

 

 

 

 

 

ተክሌ ፍሬሰንበት በአዲስ 
አባባ አካባቢ በደርገ 

ነፈሰገዳዮች በ1970 ዎቹ 
ከተገደሉት የኢሕኣፓ 
ኮዋብት አንዱ ነበር 

ገፅ 2 
ርአስ አንቀጽ  

ከእግዚኦታና ከዋይታ 
ባሻገር ፤ 

የትግል ክንዳችን 
ይጠጥር። 

// 

ገፅ 3 

ዜና ከተባለ 

 
ምን ይሰማ....... አገር  

// 

ዜናዎች       ገፅ 4   

    // 

 
ትናንትና   ገፅ 5 

በቀይ  ሽብር  የሞት    

የጓድ ቆንጂት ተክሉ 

ክራሞት 

// 

ዴሞክራሲያ ገፅ 6 

// 

ትናንትና   ገፅ 10 
 

 እንጻፍ ካልንማ--4  

የኢትዮጵያ ጋዜጣን 
በተለያዩ ድረ ገጾች 
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ሰኔ/ሐምሌ                                       3ኛ ዓመት                                     2007 

ፍካሬ ዜና 

(ከፊኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ የሳተላይት ረዲዮ 

የተገኘ )   

 
 ከ ሳምንት ሳምንት ይህ ተሻሻለ፣ ይህ ታረመ፣  የሚል 

ዜናን ማቅረቡ የማይቻል ሆነና ነጋ ጠባ የሁኔታውን 
መበላሸትና መክፋት መዘገቡ የግድ ሆኖብናል ። 
ትላንት የነቅቤ ተራ ነበር ዛሬ ደግሞ የምስር ነው ። 

በሀገሪቷ ምስር ጠፍቶ ኪሎ ምስር በ 50 ብር 

(ምስሩም ብሩም ከተገኘ) መሸጥ ጀምሯል ። ምስሩ 
የጠፋው  ትል ስለበላው ነው ይላል ወያኔ ግን ውስጠ 
አዋቂቆች ለችግሩ ያው የወያኔን የስግብግብ ዘራፊ 
ፍላጎት ተጠያቂ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ እየጋሸበ ያለው 
የኑሮ ውድነት  ሕዝብን በከፍተኛ ደረጃ  እያሰቃየ 
መሆኑን ወያኔ ራሱ መደበቅ በማይችልበት ደረጃ ላይ 
ደርሶ እያለ ዓለም ባንክ የተባለው ተቋም ግን ይህን 
ሊያስተባብል መሞከሩ አስተዛዛቢ ሆኗል ። 

 
 በሰሞኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከበረውን  ሕጻናት 

በስራ የመሰማራታቸውን ቀን አስመልክቶ የኢትዮጵያ 
የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ባወጣው 
መግለጫ በኢትዮጵያ ሕጻናትን ለከባድ ስራ የመዳረጉና 
በባርነት ደረጃ የመብዝበዙ ሁኔታ ተስፋፍቷል እንጂ  
አልቀነሰም ሲል ተችቷል ። ወያኔ በትግል ላይ ነበርኩ 
በሚልበት ጊዜ ሕጽናት ወታደሮችን አሰልፎ ለሞት 
የዳረገ መሆኑ ሲታወቅ አሁንም በትግራይ ሳይቀር 
በትምህርት ገበታ መገኘት የሚገባቸው ልጆች በስራ 
መስክ ላባቸውን ሲያንጠፈጥፉ ይታያሉ ብሏል ። 
በቅርቡ በተገለጠ አንድ ሁኔታ ከአዲስ አበባ በርካታ 
ለአቅመ አዳም ወይም ሔዋን ያልደረሱ ልጆች ስራ 
ታገኛላችሁ በሚል ተመልምለው  ወለጋ ውስጥ ወደ 
ሚገኘው የቡና እርሻ ተወስደው አለክፍያና አለበቂ 
መጠለያና ምግብ ሲበብዘበዙ መቆየታቸው የተጋለጠ 
ሲሆን   ሊያመልጡ ከሞከሩት ውስጥ  የተሳካላቸው 
አንዳንድ የገብሬ ማህበራት ሲያስተናግዷቸው ሎሎች 
ግን በየጫካው በረሀብም፤በአውሬ ጥቃትም፤ በወባም 
መሞታቸው ታውቋል ። ይህ ዓይነቱን  የሕጻናት 
ሽያጭ በተመለከተ ወያኔ የሚያውቀው መሆኑ ግልጽ 
ሲሆን  ለማስቆም የወሰደው ምንም አይነት እርምጃ 
እንደሊለም ተጋልጧል ። በጣም ወጣት ሴቶች ወደ 

ሴትኛ አዳሪነት--በተለይ በአዲስ አበባ-- 
መዳረጋቸውና ሕይወታቸው በአደጋ ላይ መውደቁም 
የሚታወቅ ነው ። ይህን የወጣት ሴቶች የሴትኛ 
አዳሪነት እንቅስቃሴ በማስፋፋት ደረጃም በተለይ 
ከአሜሪካ የሚመጡ ገንዘብ አለን ባይ ዜጎች 
መሆናቸውን የጠቀሰው መግለጫ ይህ አሳፋሪ  ሁኔታ 
እንዲወገዝና አጥፊዎቹም እንዲጋለጡ ጠይቋል ። ይህ 
አሳዛኝ ሁኔታ ሊፈጠር የቻለው በወያኔ አገዛዝ 
የሰፈነው አስከፊ ድህነት፤ የአርሶ አደሩ መፈናቀልና 
ወደ ከተሞች በገፍ መሰደድ ፤ ከገዢው ክፍል 
ባለጌነትና ጨካኝነት የተነሳ ነው። ከአላሙዲ እስከ 
ስብሐት ነጋና በኤይድስ የተበከሉት ጄነራሎች በሞላ 

18 ዓመት ያልሞላቸውን ልጃገረዶች እንደሚያማግጡ 
የተደበቀ ጉዳይ አይደለም ። በወያኔ ኢትዮጵያ የህጻናት 
መብት የተረገጠ መሆኑን ያሰመረበት ኢፖእአኮ 
ሕጻናትም በጉዲፈቻ ሽፋን ከወላጆች በድለላ 
እየተነጠቁ ለባእዳን በብዛት መሸጣቸውንም ጠቅሶታል 

ጓድ ሙሉጌታ መንገሻ ዓለሙ 

                   1946  - 2007 

 

 

 

 

 

 
 
ጓድ ሙሉጌታ መንገሻ የተወለደው  ሰኔ 6 ቀን 1946 ዓ.ም. (June 13, 1952)   ከአቶ 
መንገሻ ዓለሙና ከወይዘሮ በዛብሽ ወርቅ ስዩም በጎጃም ክፍለሀገር በባህር ዳር 
አውራጃ ሜጫ ወረዳ ሲሆን  የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በመራዊ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርቱን ደግሞ በ ጣና ሐይቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቋል።  
ጓድ ሙሉጌታ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (በኢሕአፓ) አማካይነት 
እየተካሄደ  የነበረውን ትግል የተቀላቀለው በ1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ እንቅስቃሴ 
እድሜው ገና ወጣት በነበረበት ወቅት ነው።  
በከተሞች አካባቢ መጀመሪያ በወጣት ክንፉ ከዚያም በፓርቲው መዋቅር በመታቀፍና 
በድርጅታዊና ቅስቀሳ ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ለሕዝብ 
መብትና እኩልነት እንዲሁም አንድነት የጀመረውን ትግል ለመቀጠል የኢሕአፓ 
ሠራዊትን ኢሕአሠን ተቀላቅሎ ታግሏል። በኢሕአሠ ውስጥ በበርካታ የጦር 
ግምባሮች በጀግነነት የተሳተፈ ሲሆን በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎችም ተመድቦ 
ኃላፊነቱን በሚገባ ተወጥቷል። ጓድ ሙሉጌታ በ1980ዎቹ እንደብዙዎቹ ወደ አሜሪካ 
የመጣ ቢሆንም ከድርጅቱ ጋር የነበረውን ትስስር ወዲያውኑ በመቀጠል ባለበት ሆኖ 
ትግሉን ለማፋፋምና ለማጠናከር ጥሯል።  
የዛሬ አምስት ዓመት በሞት ከተለየን ከጓድ አስማማው ጥሩነህና ከሌሎች የኢሕአፓ 
አባላት ጋር በመሆኑ በሚኖርበት በሲያትል አካባቢ ወገኖች ስለአገራቸው ጉዳይ 
እንዲሰባሰቡና ለትግሉ ተጨባጭ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። 
 

የመገናኚያ ምሽት  
 

የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች 
እንዲሁም አገር ወዳድ  
ኢትዮጵያውያን የሚገናኙበት 
ምሽት  
 

ቀን July 2, 2015 

ሰዓት  6:00 PM  

ቦታ  Ethical Society 

       7750 16th St. NW 

      Washington DC 20011 
መግቢያ በነጻ  

ስለ ዝግጅቱ  በ202-291-4217 
ደውለው ይጠይቁ 



ርዕሰ አንቀጽ 
 

ከእግዚኦታና ከዋይታ ባሻገር ፤ 
የትግል ክንዳችን ይጠጥር። 

 
የነበረዉ እንዳልነበር ፤ የግልብጥ ተጽፎ በሀገር ደረጃ ብሔራዊ ዉርደትን ክንብንባችን አድርገን 
እነሆ  ከሁለት አሠርት በላይ ያስቆጠሩትን  ወያኔያዊ የአገዛዝ ዘመን በመዝለቅ ላይ ነን ። 
ሕይወታችን ከአንዱ ቅዠት በርግጎ ሳይነቃ ሌላዉ እንዲቀበለዉ የተፈረደበት በድን መሆኑ 
እንዳይበቃ መጪዉ ቀን  ገና ለገና ካለፈዉ የከበደ ሥቃይና አበሳ ጭኖ መምጣቱ እንደማይቀር 
በመስጋት ከመኝታ ተኮራርፈዉ ከሚያድሩ  ነሆለሎች ተቆጥረናል ። ዉርደትንና ጥቃትን 
አሻፈረኝ ብለዉ ላልመከቱ ሁሉ የሚቆያቸዉ የሚጎፈንን ባርነት መሆኑን ደግሞ ታሪክ  ደጋግሞ 
ያሳየዉ እዉነት ነዉ ። 

 
 በዚህ ረገድ ትልቁ ማሳያ በቅርቡ ሊቢያ ዉስጥ አይሲስ ብሎ ራሱን በሚጠራዉ አረመኔ ቡድን 
በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸዉን የተቀሙትና በደቡብ አፍሪካ የተገደሉት ፤ ከዚያም ወዲህ  
ሜዲቴራኒያን ባህር ዉስጥ ሰጥመዉ የሞቱት ወጣቶቻችን  ናቸዉ ። በለጋ ዕድሜአቸዉ ለስደትና 
ሞት ያበቃቸዉን ወያኔያዊ አገዛዝ በሚያሸሙር መልኩ ከተለያዩ የአገሪቱ ማዕዘናትና ከሁለቱ 
ዐቢያን ኃይማኖቶች የተዉጣጡት የእነዚህ ወጣቶች ሐዘን የእያንዳንዱን ቤት ያንኳኳና 
የብዙኅኑን ቅስም የሰበረ የመሆኑን ያህል ብሔራዊ ቁጣን ሊቀሰቅስ በቅቷል ። መላዉን ሕዝብ 
የሀዘን ማቅ ካለበሰዉ አጋጣሚ  ርካሽ ፖለቲካዊ ጥቅም ለመቃረም ሰልፍ የጠራዉ የዘረኞች 
መንጋም ሀፍረት ከመከናነቡም በላይ እርሱ ከሚያስበዉ በተቃራኒ  የሥርዓተ አገዛዙ ሞትና 
ግብዐተ መሬት እጅግ የተቃረበ መሆኑን ሊረዳ ግድ ብሎታል ። በሀገር ቤቱና በዉጭ በሚኖረዉ 
ኅብረተሰብ መሀከል የታየዉ ጽኑዕ አንድነትም የዘረኛዉን ቡድን የሀያ ሦስት ዓመታት በታኝ 
ጥረት ጨንግፎ መምከኑን የሚያመላክት ነዉ ። 

 
መላዉ ሕዝባችን እንደሚገነዘበዉ የስደታችንም ሆነ የሞታችን ምክንያቱ በሀገራችን የሰፈነዉ 
ዘረኛና አምባገነናዊ አገዛዝ ነዉ ። ኢትዮጵያ ዉስጥ በተለያዩ ሥፍራዎች በሚከናወኑት ድብቅ 
የፖለቲካ ግድያዎችም ሆነ በስደተኛ ወገኖቻችን ላይ በደረሰዉ ዘግናኝ ሞት ለፈሰሰዉ ደምም 
በቀጥታ ተጠያቂዉ ወያኔ ነዉ ። በዚሁም ሳቢያ ከእንግዲህ በኋላ መከሰታቸዉ ለማይቀረዉ 
ተመሳሳይ ሁነቶች በአጸፋ የምንሰጣቸዉ ምላሾች ከመንፈሳዉያኑ እግዚኦታና የ”አድነነ” ተማጽኖ 
ከሚጎላባቸዉ ኪነጥበባዊ ዝማሬዎች አልፈዉ ጠላትን የሚፋለሙ መሆን ይኖርባቸዋል ። 
መደብር ዉስጥ እንደገባ ኮርማ ሰንጋ ሀገር የሚያተራምሰዉን ወያኔ ቀንዱን ይዞ የሚያስቆመዉ 
ከሕዝባዊ ዐመጽ ወዲያ የለምና ለዚሁ  በጋራ መሥራት ይጠበቅብናል ። በኪነጥበቡ መስክ 
የተሰማሩት ዜጎች ትልቅ ድርሻ ሊጫወቱ ይጠበቅባቸዋል ። በስደትና በሞት ነበልባል የኢትዮጵያ 
ልጆች ለሚጠበሱበት ምድጃ ማገዶ የሚያቀብሉት የወያኔ እጆች መሰበር ይገባቸዋል ። 
                                                        

       
ሕዝባዊዉ ዴሞክራሲያዊ ትግል ያለጥርጥር ያቸንፋል// 

                                     በነጻነቷ ኮርታ ፤ ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር // 

 

         
  

 
 

ኢትዮጵያ 
በኢሕአፓ የዲሲና ኣካባቢዉ ደጋፊ ኣካል 

የሚዘጋጅ ወራዊ ጋዜጣ 

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

ኢሜል፡ dc..region.eprp@gmail.com 
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ጓድ ሙሉጌታ በሰሜን አሜሪካ የኢሕአፓ 
ቅርንጫፍ መዋቅር ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች 
ሠርቷል። በሰሜን አሜሪካ የኢሕአፓ ከፍተኛው 
የአመራር አካል የሆነው የኢሕአፓ አህጉራዊ 
ኮሚቴ አባል በመሆን ተመርጦ ለረጅም ዓመታት 
ያገለለገለ ከመሆኑ በላይ የኮሚቴው ጸሐፊና አገናኝ 
በመሆንም ለተወሰኑ ዓመታት ሠርቷል።  
 
በተጨባጭ ለትግሉ ካበረከታቸው አስተዋጽኦዎች 
ሌላ ጓድ ሙሉጌታ መንፈሰ ጠንካራ የነበረ ሲሆን 
ችግርና መከራ፤ ውጣ ውረድና ፈታና 
የማይበግረውና ተስፋ የማያስቆርጠው ብሩቱ ሰው 
ነበር። በተለያዩ ጊዜያት በትግሉና በድርጅቱ ላይ 
ደርሰው የነበሩ ፈተናዎችን ከሌሎች ጓዶች ጋር 
በመሆን ተቋቁሞ በጽናት ትግሉን በመቀጠል 
ማንነቱን ያስመሰከረ ጓድ ነው።  
ጓድ ሙሉጌታ አምኖበት ሲታገልለት በነበረው 
ዓላማ እንዲሁም በመርህና በድርጅታዊ አሠራር 
ላይ የተስተካከለ አመለካከትና ግንዛቤ ነበረው። 
ዓላማውን የሚያፋልሱ መርህና አሠራርን 
የሚሸረሽሩ ባጠቃላይም ሕዝባዊ ትግሉን 
የሚያዳክሙ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት 
ያለማወላወል ታግሏቸዋል፤ ተጋፍጧቸዋል። 
  
ጓድ ሙሉጌታ ደግና ሩህሩህ ነበር። ለተቸገሩና 
እርዳታ ለሚፈልጉ ወገኖች በቅድሚያ ደራሽ ነበር። 
ለሰው ችግር ዘወትር የሚጨነቅና የሚጠበብ 
ነበር፡፡ ከማንኛውም በላይ ግን ጓድ ሙሉጌታ 
አገሩን በጽኑ የሚወድ ዜጋ ነበር። የሕዝቡ 
ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶቹ የተጠበቀባት፤ 
የሕግ የበላይነት የሰፈነባት፣ የሕዝብ የሥልጣን 
ምንጭነት የተረጋገጠባት፤  ሰላም አግኝታ 
በብልጽግና የዳበረች አገር ለማየት የዘወትር 
ምኞቱና ህልሙ ነበር። ህልሙና ምኞቱን እውን 
ለማድረገም የግል ጥቅሙንና ምቾቱን አሳልፎ 
በመስጠትም ሆነ ህይወት ሊያስከፍል በሚችል 
ትግል ውስጥ በመሳተፍ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። 
እስከ ህይወቱ ፍጻሜም ድረስ ሲታገል ቆይቷል።  
 

ለአገርና ለወገን መታገል ክብርና ጸጋ ሲሆን 
በማናቸውም ጊዜ በመልካም ሊነሳ የሚችል 
የዘላለም ቅርስ ነው። ዛሬ ጓድ ሙሉጌታ ከእኛ 
በመለየቱ ብናዝንም በህይወቱ እያለ የሰራቸው 
ሥራዎችና ያበረከታቸው አስተዋጾዎች ህያው 
ሆነው ይኖራሉና ጓዶቹና ቤተሰቦቹ በዚህ ሊጽናኑ 
ይገባል። 
 
ለውድ ባለቤቱ ለወ/ሮ ሀረግ ለልጆቹ ለስዩም 
ሙሉጌታ፤ ለቤዛዊት ሙሉጌታ፤ለቤተ ልሄም 
ሙሉጌታና ለልዑል ሙሉጌታ እንዲሁም 
ለቤተሰቦቹና ለቅርብ ጓዶቹ መጽናናትን 
እንዲሰጣቸው እንመኛለን።  
 
ኢሕአፓ  
 
ፍካሬ ዜና  

ከገጽ 1 የዞረ 
ወያኔን በቧልቱ ምርጫ ያሯሯጡት ተቃዋሚ የሚባሉት 
ድርጅቶች የወያኔው ምርጫ ቦርድ አስቀድሞ ያለቀለትን 

የባልቱን ምርጫው ውጤት  ( ስታትስቲክስ) በይፋ 

መለፈፍ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ “ምርጫው 

ተጭበርብሯል” በማለት የተለመደ የበቀቀን 
ጩኸታቸውን እየለቀቁት መሆኑ የኢትዮጵያን ሕዝብ  

                                       ወደ ገጽ     ዞሯል 
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ምን ይሰማ……አገር? 

 

“ኢህአዴግ  ሰላም አስፍኗል ። ሰላም የለም ካልክ ወደ ሶሪያና 
ኢራቅ ሂድ ፤ እማዬ ብለህ አልቅሰህ ትመለሳለህ ።” 

 (ዶ/ር ዳኛቸዉ አሰፋ የተናገረዉን በምስልና በድምጽ 
አስደግፎ ኢትዮትዩብ እንዳቀረበዉ ፤  ሜይ ፪፻፲፭ ።) 
 

 ወይ አለመታደል /... ራስን መዉቀስ ከተሳካልን ፤ “ 

የእናት ሆድ ዝንጉርጉር ነዉ ፤” ስንል መክረማችን ምንኛ 
ስህተት ነበር  ጎበዝ ? 

        
// 

“ ኢትዮጵያና የአፍሪቃ ቀንድ ፤” 

 (ግንቦት ሰባትና  ኢሳቱ ከሜይ ፱ - ፲ ፪፻፲፭ ለጠሩት 
ኮ ን ፈ ረ ን ስ  የ ሰ ጡ ት  ር ዕ ስ  ወ ደ  አ ማ ር ኛ                              
ሲተረጎም ፤) 
 

 ይኼስ ያስዘፍናል / .... “ታራራም ታራራም ፤....ሻቢያ 
እንደ ባርኔጣ ....እራሴ ላይ ወጣ ...፤ ታራራም ......።”  

ደግነቱ  “ የአፍሪቃ  ቀንድ” የተባለችዉ  ብልጭልጭ 
የስጦታ መጠቅለያ አዲስ  አይደለችም ። ጥቅሉ ሲፈታም 
ብቅ የሚሉት ያዉ የተለመዱት ሻቢያና ኦነግ ... ወዘተ 
መሆናቸዉን ግምት የማያዉቅ ሰዉ ሳይቀር የሚገምተዉ 
ነዉ  ። ....መቼም መቼም ፤ ያቺን የአቶ ተስፋማርያምን 
ልጅ ለጀግናዉ አጎቷ ክብር ሲባል ጋብዘናት ነዉ  
ስብሰባዉ ላይ የምትገኘዉ እንደማይሉን ርግጠኞች ነን 
። ... ማንን ፈርተዉ ሊዋሹ?/ 

// 
 
“ የኢትዮ ኤርትራ የጦር ግንባር የማይደፈር ሆኗል ።” 

 (የወያኔዉን የመከላከያ ሚ/ር ተብዬ ሲራጅ ፈርጌሳን  ጠቅሶ 
ሪፖርተር ጋዜጣቸዉ  ሜይ ፫ የዘገበዉ ዜና ፤) 
 

 ሰዉዬዉን “ ማንን ታሸንፋለህ ?” ቢሉት “ ያዉ -

ሚስቴንነዋ /” ብሎ መለሰ አሉ፤” ነዉ የሚል 
ተረቱ ?..... አዲስ አበቤዎች እዉነት ብለዋል ፤ - “ 

የአገር አንበሳ - የዉጭ ‘ሬሣ፤  
// 
 

“አማርኛ ቋንቋ የማይችሉ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን ችግር 
ለመቅረፍ ምን እየተሠራ እንደሆነ ጥያቄ ቀረበ ።”                    
 (ሪፖርተር ጋዜጣቸዉ የወያኔዎችን የፓርላማ ዉሎ 
አስመልክቶ ኤፕሪል ፳፰ የዘገበዉ፤) 
      

 የዘራችሁት አሚኬላ ለአጨዳ ደርሶላችኋል ፤ - ችግር 
ያለበት ተማሪ ፤..... ከነችግሩ ካባ የሚለብስ ተመራቂ 
፤.....ችግሩ የባሰበት መራቂ ፤....... ለችግሩ ፈቺ 
የሚጠብቅ ሀገርና ሕዝብ / 

 

// 
 

“ በጣም ብዙ ትበላለህ ፤ በቀን ሰባት ሰዓት ዕንቅልፍህን 
ትለጥጣለህ ። ሟቹ መለስ ግን በቀን አራት ሰዓት    ብቻ ነበር 
የሚተኛዉ ።”  

 (በወያኔዉ ግምገማ ላይ የደቡቡ ተለጣፊ ወያኔ (ደኢሕዴግ ) 
ሹም ሙፈሪያት ካሚል  ኃ/ማርያም ደሳለኝን የገመገመበት 
ነጥብ ። ዘ  ኢንዲያን  ኦሺን  ኒዉስ  ሌተር በሜይ ፳፱ ቀን 
፪፻፲፭ በእንግሊዘኛ ያቀረበዉ ዘገባ ትርጉም ፤)  
 

 የሀገሪቱን  የባለሁለት አኅዝ ዕድገት ተከትሎ የቤተ 
መንግሥቱ አስቤዛ ፲፩ % አላደገም እንዴ ?/....ያም 
ሆነ ይህ ...ኃ/ማርያም ደሳለኝ ሆይ/ ዞሮ ዞሮ መበላትህ 
አይቀርምና ዕንብርትህ እስኪገለበጥ ጨርግድ ። 

 
 

ዜና ከተባለ 
መሰተዋት ከድሬ 

  አዲስ ዜና ተብሎ የሚቀርበው ሁሉ ትላንትም የነበር ይሆንና 
በተሰበረ አማርኛና ቀጥተኛ የእንግሊዝ ቅጂ ሰበር ዜና አቀረብን 
ብለው ደፋ ቀና የሚሉትን መታዘብ  ሁኔታው እያስገደደን አለ ። 
በነገራችን ላይ አዲስ ዜናን ትኩስ ዜና ማለቱ በተሻለ ነበር ። 
አዲስ ዜና የገለማውን የምርጫ ጉዳይ ይመለከታል ። ካለፈው 
የተለየ ባይጠበቅም ወያኔ የታደለ ሆኖ አሞኘን የሚሉ ተቃዋሚዎችን 
እያገኘ አጃቢዎችን መኮልኮል አልከበደውም። የምርጫው ህግ 
ሳይለወጥ፤ በወያኔ ስር ያልሆነ የምርጫ ቦርድ ሳይቋቋም የረባ 
ምርጫ ይካሄዳል በሚል አጉል ተስፋ ማዕቀብ ማድረግና ራሳቸውን 
ከወያኔ ቧልት ማራቅ የሚገባቸው ቡድኖች በወያኔ ምርጫ 
ተካፍለዋል ። ይባስ ብሎ ወያኔ ነው የተወሰኑ ግለሰቦችና ቡድኖች 
በምርጫ እንዳይወዳደሩ አጋጅ ሆኖ የተገኘው። የ1997 ቱ ቢረሳም 
እንኳን ያለፈው አንድ የተቃዋሚ ድርጅት አባል ብቻ አሸነፈ 
የተባለበት ምርጫ በቂ ትምህርትን ሰጪ ነበር ። የሕዝብ ጸረ ወያኔ 
ስሜት  ከፍ ማለቱ ብቻ ሳይሆን ወያኔ ላይ ማመጽ ይገባል የሚለው 
ውሳኔ እየተስፋፋ ባለበት ሁኔታ በወያኔ ምርጫ ገብቶ መንቦጫረቁ 
የሚጠቅም አልነበረም፤አልሆነምም ። ከመቶ ያላነሰ ወንበር 
እናሸንፋለን ብለው ያለሙ ከመኖራቸው በላይ ከውድቀት መማር 
ሲገባ ስንቱን ለስየልና እስር  አጋፍጠው ከሰጡ በኋላ ከምርጫው 
በኋላ ያለን ዕቅድ ከወያኔ ጋር ስለምርጫው ህግ መደራደር ነው 
(ለመጪው ምርጫ?!) ሲሉ መስማቱ ይሰቀጥጣል ። ወጣም 
ወረደም ግን ወያኔ 442 ወንበር አሸነፍኩ ሲል (መቶ በመቶ 
እንበለው ሀቁ ሲነገር) አንድም ተቃዋሚ የትም ማሸነፍ አለመቻሉ 
የሚማር ካለ የወያኔ ውድቀት በሰላምና በድምጽ መስጠት/ምርጫ 
አማካይነት የሚመጣ አለመሆኑን ያስተምራል ። ወያኔ ደግሞ 
ድንገት ስለማንነቴ ከተደናገራችሁ በሚል ሳሙኤል አውቀን 
ከሰማያዊ ፓርቲና ታደሰ አብርሃን ከ አረና ደብድቦ አንቆ ገድሏል ። 
ተስፋዬ ታደሰን፤ አሰፋ ማሩንና ሌሎችን ሲገድል ሊሸፍን 
እንደሞከረው ሁሉ ገዳዮቹ ግለሰቦች ናቸው ብሎ ሚናውን 
ሊደብቅም እየጣረ ነው ። በዚህ ግን መደናገር የሚወገዝ እንጂ 
ማጠየቂያ የሚሰጠው አይደለም ። 
ይህን እየጻፍን እስካለንበት ድረስ የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስቴር ማን 
እንደሚሆን አልታወቀም ። የወያኔ የውስጥ ንትርኩ ያልተወገደ 
ባለመሆኑ ፤ የወያኔ ትግራይ ካድሬዎችም ታግለን ሞተን ይህን 
የመሪነት ቦታ ለትግሬ እንጂ ለሌላ ማስረከብ አይታሰበንም/
አይጥመነም ባይ ናቸውና ነገሮች ተወሳሳበዋል ። አርከበም፤ደብረ 
ጽዮንም፤ ቴድሮስም ፤ ሌሎችም ቦታዋን ይፈልጓታል ። አቶ 
ሀይለማርያም ደግሞ በቀውሱ ና ግርግሩ ቀጥል እባላለሁ ብሎ 
በተስፋ እየታሸ አለ ። በዚህም በዚያም ግን የኢትዮጵያ ፓርላማዎች/
ሸንጎዎች/ መቸም ቢሆን የውሳኔ ምንጮች ሆነው አያውቁምና  ኖሩ 
ጠፉ ሕዝብ የሚጨነቅ አይሆንም ። ለፓርላማ ወንበር ምርጫ 
ደሞዝ የተባለችውን ለመብላት ካልሆነ በቀር ሚናም ፍሬም የለውም 
። ቀደም ሲል በወያኔ ፓርላማ የገቡ ተቃዋሚዎች መሳቂያ መሳለቂያ 
ሆኑ እንጂ የጣሉት ጥላ ወይም ለሕዝብ የፈየዱት ቅንጣትም 
አልነበረም ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የወያኔ ምርጫ በለሆሳስ ወይም 
ጫጫታ ሳያጅበው ያለፈውም አለምክንያት አይደለም--አሳፋሪ 
ሂደት ነውና  በቶሎ አልፎ በቶሎ መረሳቱን ሁሉም ፈልገውታል ። 
አፍሪካ በአንድ ፓርቲ ብቻ ስትገዛ ምርጫ ሲባል ገዢው ወይም 
ብቸናው ፓርቲው መቶ መቶ ወይም 99 በመቶ ያሸንፍ ነበርና 
ሳይወድ መድብለ ፓርቲ ያለው ወያኔም 99.6 በመቶ ወይም መቶ 
በመቶ ሲል የጡት አባቶቹ ማፈራቸውና መሳቀቃቸው አልቀረም ። 
ብልጥ ነኝ ባዪ ወያኔ ግን ለተቃዋሚ ሳይሆን ለተለጣፊ ወይም 
ቡችላዎቹ የተወሰነ ወንበሮችን መለገሱን መርጧል። ወያኔ 
ከመጣበት ቦታና ልምድ ይሉኝታ የሚባል ቃል ትርጉም እስካሁን 
የለውም። ማን ጠቅላይ ሚኒስቴር ይባላል የሚለውም ሰዉን 
ትንፋሽ የሚያሳጣ ጉዳይ አይደለም ። ወዲ ወላይታ ሆነ ወዲ 
ትግራይ ሁሉም ያው ብስብስ ቲማቲም ነው--ለወጥ አይሆን 

ለለላጣ! 

ይህን በተመለከተ የሚከተለው ተመዝግቧል፡ 
 
" የጠቅላይ ሚኒስቴር መቀየር ወይ አለመቀየር በሰፊው እንዲወራ 
ወያኔ በአንድ ለአምስትና በደህንነቶቹ በኩል አንዳሰራጨ ተረጋገጠ፡፡ 
ይህ የወያኔ አፍዝ አደንግዝ ሕዝቡ በኢትዮጵያ ጠላት በሆነው በወያኔ 

እንዳያሴር ለመከላከል እንዲህ ያሉ ትርኪ ምርኪ ወሬዎችን 
ማሰራጨት የወያኔ ባህል መሆኑን የሚስተው የለም፡፡ የወያኔው 
ጠቅላይ ሚኒስቴር ከየትኛውም ብሔረሰብ ይሁን ያው ወያኔ ነው፡፡ 

በጉልቻ መቀያየር የሚመጣ ለውጥ የለውም፡፡ ኃ/ማርያምን 
አንስተው ሬድዋንን ወይ ድሪባን ወይ አርከበን ወይ ሌላውን 
ቢያደርጉ ልክ ደብረጽዮንን ወይ ቴድሮስን እንደማድረግ ነው፡፡ 
ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ እንደ ማለት ያለ ነው፡፡ የፓርላማው 
ነገርም የዛሬ ሃምሳ አመት ግድም የወቅቱ  የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 

የነበሩ “ምረጡኝ!” የሚል ጽሑፍ ለጥፈውባት በአራት ኪሎ 

ፓርላማው አካባቢ ከለቀቋት አህያ የተለየ አይደለም፡፡  

ጉልቻውም፣ማማሰያውም፣ ድስቱም፣ ማገዶውም ቢቀየር ወጡ 
አይጣፍጥምና ወያኔ መለወጥ ያለበት ከሥረ መሠረቱ ነው ፡፡ 
ከተስማሙ የለየለት ወያኔ እንደ ሟቹ መለስ ጠቅላይ 
ሚኒስቴር ይባላል፤ ከተነታረኩ ደግሞ ከሌላ ብሄረሰብ አንድ 
መጋዣ ተመልምሎ ለይስሙላ ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብሎ 
ይሰየምና ያው በወያኔ ይነዳል "። 
ምንም  ምስጢር ወይም የሚጠበቅ አዲስ ነገር አይኖርም ። 
ዜና ከተባለ ወገን በሞላ ፍኖተ ዴሞክራሲን ቢያዳምጥ 
ዝርዝርና ወቅታዊ ዜናዎችን ማዳመጥ ይችላል ።  ወያኔ 
በቆየበት ጸረ ኢሕአፓነት የተነሳ ፍኖተ ዴሞክራሲን ለግብጽ 
ከሶ  በናይልሳት ይተላለፍ የነበረውን ፍኖተን ለማዘጋት 
ተንቀሳቅሷል። አሁንም እየጣረ ነው ። ከዚህ በተያያዘ ደግሞ 
በቀጥታና በእጅ አዙር'፤ አውቁትም ሳቱትም ቅጥረኞች ሊባሉ 
የሚችሉትንም እያንቀሳቀሰ ነው ። አንዳንዶቹ ከኢሕአፓ ጋር 
ያላቸው ግንኙነት ከተቋረጠ  35 ዓመት ያለፈ ሆኖ፤ 
አንዳንዶቹ ኢሕአፓን እንደ  ድርጅት ለማፍረስ ከስንት ዓመት 
በፊት ጥረውና ከሽፈው ጥግ ይዘው የቆዩ ሆነው ፤ 
በፖለቲካው መድረክ ያላቸው ማንነት ደብዝዞ እያለ ግን 
አንቆርጥም ተስፋ በሚል ዓይነት ቢያንስ ኢሕአፓን ለማፍረስ 
ሲወራጩ እያየን ነው ።  ክንቱ ልፋት!  ደርግም ወያኔም 
ድርጅቱን ሊያወድሙ ዘምተውም አሲረውም ሳይሆንላቸው 
ቀርቶ ጥረታቸው ከንቱ መሆኑን ማመን ከተገደዱ ዓመታት 
አልፈዋል ። ቢሆንም አፍራሽ ጥረታቸውን ዛሬም አላቆሙም 
። ወዶ ገባ ቅጥረኞቻቸውም ይህን ግዳጅ ተቀብለው 
ድርጅቱንን ለማፍረስ በዚህ በዚያ ሲወራጩ ይታያሉ ። 
ስምሪታቸውን ግን በአሁኑ ጊዜ በህብረት ፈላጊነት ጭምብል 
መሸፈናቸው አልቀረም ። ሰይጣን በር ሲያንኳካ ቀንድና 
ጭራውን ደብቆ ነው ተብሏል ። ለዚህ ሰለባ የሚሆኑ ብዙዎቹ 
ያው የለየላቸው የወያኔ ቅጥረኞች ወይም ተገዢዎች 
መሆናቸው ደግሞ ክርክርን ጠያቂ አይደለም ። ከ24 ዓመት 
የወያኔ በደልና ዘረኛ  ጥቃት በኋላ ከወያኔ ጋር እንደራደር 
ወይም ውይይት እናድርግ ለሽግግር መንግስት የሚሉ 
በየዋህነት ደረጃ የሚፈረጁ ሳይሆኑ የሕዝብን ትግል አኮላሾች 
ሊባሉ የሚገባቸው ናቸው ። እነዚህ ናቸው ድርጅቶችን 
በተለይም ኢሕአፓን ለማፍረስ ግዳጅ ተስጥቷቸው ሲወራጩ  
የሚታዩት፤የሚደመጡት ። ድርጅቱን ከከዱና ከተዉት 30 
በላይ ዓመት የሆናቸው ዛሬ ተመልሰው ድርጅቱን 
ልናስተባብር ነው ብለው ሲፈራገጡ አድማጭ ያገኛሉ ብሎ 
ማሰብ ስህተት መሆኑ ግልጽ ነው ። ትላንት ወዲያ እንጂ ዛሬ 
ድርጅቱን አያውቁትም ። ድርጅቱም በአፍራሽነት እንጂ 
በገንቢነት አያውቃቸውም ። አፍራሽ ከአፍራሽ፤ ዋሾ ከቀጣፊ፤ 
ከፋፋይ ከአንጃ፤ ባንዳ ከባንዳ ብሎ አንቅሮ የተፋቸው 
ናቸውና ማንም አያድምጣቸውም ። የወያኔ የአፍራሽ ተስፋና 
ሴራ በዚሁ ያከትማል፤ሲያከትምም ቆይቷል ማለትም ይቻላል 
። ይህን ያልተረዱ ደግሞ ለወያኔ እየሰገዱ ባክነው ይቀራሉ ። 
ዜና ከተባለ መነገር ያለበት በሀገር ውስጥም ሆነ በአካባቢው 
ገሀድ እየሆነ ያለው ሁኔታው ለወያኔ የማያመች መሆኑ ነው ። 
ሁሉንም ሀገሮች ስናይም ለወያኔ--ምንም ቢጥርም-- ያሉት 
ሁኔታዎች አመቺ ሆነው አለመገኘታቸውን እንገነዘባለን ። 
የጅቡቲውም ጠባብ ብሄረተኛ አገዛዝ በቀውስ ላይ ነው። 
ሻዕቢያም በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተወገዘ ነው ። የሀገሩ 
ወጣቶች ሞትን ደፍረው ሲሰደዱ ምክንያቱ የአገዛዙ ብልሹነት 
መሆኑን ማመን እምቢ ያለው አምባገነን በያዘው አባዜ ቀጣይ 
እንጂ ለውጥን የሚያመጣ ወይም ሊመጣ ሲል የሚፈቅድ 
አለመሆኑ እየተየ ነውና የሕዝቡ የነገ እጣ አሳሳቢ ከመሆን 
ማምለጥ አልቻለም ። በዚህ አገዛዝ ላይ እምነት ጥለው 
የሚዳክሩትን ስናይ ማዘናችን አልቀረም ። ወደ ሱዳን ብቅ 
ስንል ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ተይዞ ለፍርድ ይዳረጋል ያልነው 
ኦማር አል በሺር በጃኮብ ዙማ አገዛዝ ተባባሪነት ወደ ሀገሩ 
በሰላም ሲመለስ ችሏል ። በሺር በዳርፉርና በሱዳን 
በአጠቃላይ ግፍን የፈጸመ አምባገነን ከመሆኑ በተጨማሪ 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ትግል በማደናቀፍን ግንጠላን/ወያኔን 
በመደገፍ (ስደተኞችን ለወያኔ አሳልፎ በመስጠት) ወንጀል 
የሰራ አምባገነን  ነው ። እንደሚጠበቀው ከራሱ ተወዳድሮ 
ምርጫ ያለውን አሸንፎ ቢገኝም ወደ አስከፊ ውድቀት እየሄደ 
መሆኑን ሊደብቅ ግን አልቻለም ። የደቡብ ሱዳንን አማጽያንን 
እያገዘ የዚያችን ሀገር ሰላም እያደፈረሰ መሆኑም ይታያል ። 
ደቡብ ሱዳን ራሷም እንደ ሀገርና መንግስት መቆም አቅቷት 
በጦርነት አዙሪት ውስጥ ገብታለች ። ምዕራቡም ሳውዲ 
አረቢያ ካታርም በየመን ላይ ቢረባረቡም  ይህ የየመንን 
ሕዝብ ለጥቃት ቢያጋልጠውም ለሳውዲም ለአካባቢውም 
ከቶም የማይበጅ መሆኑ ግልጽ ሆኖ እየታየ ነው ። በአጭሩ 
የአሜሪካ ፖለቲካ በአፍሪካ ቀንድና መካከለኛ ምስራቅ ከሽፏል 
። 
ነገ ከዛሬም ከትላንትና ወዲያም ያልተሻለ ሆኖ ባለበት ሁኒታ 
መብትና ነጻነትን ፈላጊ ሕዝብ ቁርጠኛ እርምጃ መውሰድ 
ይኖርበታል እንጂ ጨቋኙን ሊለመማጥና ሊለምን አይጠበቅም 
። በወያኔ ላይ ቁርጠኛው ሁለገብ ትግል መፋፋሙ ሀገርን 
ለማዳን የግድ ነው ። ለሌላ ሰበካ ጆሮ አንስጥ !! 



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 
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Rose Unisex Hair Salon (Tsegereda) 

6222 Georgia Ave. NW Washington, DC. 20011 

ፍካሬ ዜና  ከገጽ 1 የዞረ 

 እንደናቁት ቢገመት አያስገርምም የሚለው የብዙዎች አስተያየት ነው፡፡ የዛሬ     
አምስት አመትም፣ የዛሬ አስር አመትም የወያኔ አጭበርባሪነት እንዲሁ   
በተመሳሳይ ሁኔታ መነገሩ አይረሳም፡፡ አጭበርባሪነት፣ ወስላታነት፣ 
መንታፊነት፣ ዘራፊነት፣ ቦዳሽነት ባጠቃላይ የሌብነት ባህርያትና መረንነት ወያኔ 
ሲወለድ ያጠለቀው ቆሻሻ ጥቡቆው ነው፡፡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔ እባብ 
እንጂ ርግብ አይደለም፡፡ ከእባብ እንቁላል እባብ እንጂ ርግብ አይፈለፈልም፡፡ 
አብዛኛዎቹ ድርጅቶች አባሎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው ታስረውና ተገድለው 
ምርጫ ውስጥ ገብቶ ማጎፈር ከበስተጀርባቸው ወያኔን የሚሸት ነገር እንዳለ 
ቢያስጠረጥራቸው አስገራሚ አይሆንም፡፡ አሁን ሌላው እየተሰማ ያለው ጉዳይ 
ደግሞ አዳዲስ ድርጅቶች ለመመስረት የወያኔው ምርጫ ቦርድ ቢሮ 
የሚመላለሱ እንዳሉ ነው፡፤ ድርጅት መመስረት ልክ መንግስታዊ ያልሆን 
የይስሙላ የዕርዳታ ድርጅት እንደ መክፈት ነው፡፤ በውጪ የሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያን “አዲስ” ለተቋቋመ ድርጅት ገንዘባቸውን ይለግሳሉ፡፡ ቆም 
ብለው ግራና ቀኙን አማትረው ካዩ በተዘዋዋሪ ገንዘባቸውን የሚረጩት ለወያኔ 
መሆኑን ይረዱታል፡፡ በየአምስት አመቱ አዳዲስ የሚባሉት ድርጅቶችም አዲስ 
አይደሉም፡፡ ግን አዲስ ነን ብለው ያደናግራሉ፡፡ ብዙዎች የሚያሰሙት ከወያኔ 
የእቃ እቃ ምርጫ በፊት የፖለቲካ አስረኞች፣ ጋዜጠኞች፣ የሀይማኖት መብት 
ተሟጋቾች፣ ከእርሻቸው በግፍ የተፈናቀሉ ገበሬዎች፣ ተማሪዎች አስተማሪዎች 
ከእስር ካልተለቀቁ በድራማው አንሳተፍም ማለት የሚጠበቅባቸውና 
ግዴታቸው እንደሆነ ነው፡፡ በአሁ ወቅት ብዙዎቹ ድርጅቶች በገንዘብ 
እየተነታረኩ መሆኑን ውስጣቸው ካሉ አባሎቻቸው መረዳት ችለናል፡፡ 
አንዳንዶቹ የአመራር ስብሰባቸው ላይ ዘለፋ ያዘሉ ቃላትን ከመወራወራቸው 
በተጨማሪም በቡጢ ለሞሞካከርም ፊር ፊር እንዳሉ ተረድተናል፡፡ የወያኔ 
አሯሯጮች ስም እየቀያየሩ ወያኔን ማጀባቸው ከአሁን ቀደም ማብቃት 
እንዳለበት ተደጋግሞ የተነገረ ሙሆኑን የሚያስታውሱ ሁሉ ለወደፊቱ ይህ 
የአጃቢነት ድራማ ጠቀሜታው ለወያኔ እንጂ ለሕዝብና ለሀገር ፋይዳ የለሽ 

በመሆኑ የዕቃ-ዕቃ የምርጫ ባለ አንድ ገቢር ድራማ መጋረጃው ጭራሹን 
ሊከፈት አይባውም ተብሏል  

 

 የወያኔ ፓርላማ የመጪውን አመት በጀት 223.3 ቢሊዮን ብር በጭብጨባ 
ተቀበለ፡፡ ከማጨባጨብ ውጪ አድርጎ አያውቅምና ነው፡፡ የዘንድሮው 

ካለፈው አመት 15 ከመቶ ጨምሯል፡፡ ይህ በጀት ከህዝብ እድገት ማለት 
ለመሠረታዊ ትምህርት፣ ለመሠረታዊ ጤና አንክብካቤ፣ ለተለያዩ መሠረተ 

ልማቶች አንጻር ሲታይ 5.4 ከመቶ ብቻ ነው የተመደበው፡፡ በሌላ አነጋገር 
የሚሊየነሙ የእድገት ግቦች በማለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
ላስቀመጣቸው ነው፡፡ ወያኔ የሕዝብ መሠረታዊ ችግሮች እንዲፈቱ 

የሚወረውረው ለግብረ-ሰናይ ድርጅቶች ሲሆን ከነሱም እጅግ በጣም ጥቂቶች 

ናቸው ለቆሙለት አላማ በትክክል የሚሠሩት፡፡ በዚህ መሀል ተጎጂውና በስሙ 

እየተነገደ ያለው ያው የፈረደበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ ከ2006 ዓ.ም. 

በጀት ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ መበላቱ በእራሱ በወያኔ ዋናው ኦዲተር የተገለጸ 
ቢሆንም ገንዘቡእንደማይገባና በዘረፉት ላይም ምንም ዓይነት እርምጃ 
እንደማይወሰድ የታወቀ ነው፡፡ ይህ በጀት ጠቀሜታው ለጉማሬ ወያኔዎች እንጂ 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ አለመሆኑን የፖለቲካ አዋቂዎች ያስረዳሉ፡፡ 

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

ባለሙያ ከፈለጉ Rose Unisex Hair Salon (Tsegereda) 

ብቅ የበሉ ወይም በ202 550-4725 የደዉሉልን 

 የጸረ ወያኔ ትግል ውጤት እንዲያስገኝ የተቃዋሚዎች ህብረት ያስፈልጋል ቢባልም አሁንም በዚህ 
መስክ አመርቂ እንቅስቃሴ ካለመታየቱ ሌላ በቅርቡ እየደረሱ ያሉ ዜናዎች ደግሞ ይህንን ጥረት 
ለማንደፋረስና ለማደናቀፍ ወያኔ በጀርባ ያለበት እንቅስቃሴ መጀመሩንም አጋልጠዋል ። በሀገር 
ቤት በወያኔ የሚመሰረቱና ተቃዋሚ ነን የሚሉ ቡድኖች ብቅ ብቅ ሊሉ እየተዘጋጁ ነው ሲባል 
በውጭ ሀገሮች ደግሞ ይህንን የህብረት ጥረት ሚዛን ያላቸው ድርጅቶች እንዳይያያዙት 
ከፋፋዮችና ህልውና አልባ ቡድኖች ተሽቀዳድመው ህብረት ጠሪ በመሆን ጥረቱን ወደ ከንቱነት 
ለመውሰድ እየሞከሩም ነው ተብሏል ። ለማንኛውም ሀቀኛ ተቃዋሚ ድርጅቶችና ሀገር ወዳዶች 
ጥንቃቄ እንዲያደርጉና አስመሳዮችን እንዲያገልሉ ማሳሰቢያው ቀርቧል ። በተያያዘ ዜና ደግሞ 
ከወያኔ የምርጫ ቧልት በኋላ የትግሉ አቅጣጫና ይዘት ሌላ መሆን ሲገባው ከወያኔ ጋር ስለመጪው 
ምርጫ መደራደር ያስፈልጋል የሚሉ ቡድኖች ብቅ ማለታቸው ዜጎችን አሳዝኗል ። የምርጫ ህግ 
ይሻሻል ብሎ ከወያኔ ጋር ለመደራደር መጠየቅ ጊዜ ያለፈበት፤የተሳሳተና የተደናገረ አቅዋም መሆኑ 
ግልጽ ነው ያሉ ክፍሎች ከዚህ ሁሉ መራራ ተመክሮ በኋላ ከወያኔ ጋር ጉባኤ እንቀመጥ፤ ለተሻለ 
ምርጫ እንደራደር ወዘተ የሚሉ ቡድኖች የሕዝብ መሆናቸው አጠራጣሪ ነው ብለዋል ። 

 

 ወያኔ በተለመደ ውሸቱ በውጭ ሀገሮች ያሉ ኢትዮጵያውያን ለአባይ ግድብ ወደ 30 ሚሊዮን ዶላር 
አዋጡ ብሎ ቢቀባጥርም ሆዳም ነጋዴዎችና የክልል አንድ ተብዬው ተወላጆች ግን ለወያኔ ገንዘብ 
መስጠታቸው የሚካድ አልሆነም ። በዚህም ሆነ በዚያ ግን ይህ ትልቅ ግድብ ተብዬውን ቻይናም 
ብትረዳም ስራው ገና እየተጓተተ መሆኑን ውስጠ አዋቂዎች ያወሳሉ ። በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች ለዚህ 
ለወያኔ ዘመቻ ሰለባ እንዳይሆኑ እንደገና ማሳሰቢያ የተሰጠ ሲሆን በወያኔ ምርትና ተቋሞች  ላይም 
ማዕቀቡ መላላት የለበትም ተብሏል ። 

 
 ወያኔ ለስልጣን ሲበቃ ከሱዳን አሳፍሶና አፍሶ የወሰዳችውን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት 

(ኢዲህ) መሪዎች የት እንደደረሱ ወያኔ እስካዛሬ ያልተናገረ  መሆኑ የታወቀ ነው።  ገብሩ አስራት 
አንዳንዶቹ እንደ ኢሕአፓ አመራር አባላት ተገድለዋል ቢልም ስለ ደብዛቸው መጥፋት አሁንም 
ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም ። የኢዲህ መስራች መሪ የነበሩትና አሁን ከወያኔ ጋር ያበሩት ራስ መንገሻ 
ስለ እስረኞቹ የጠየቁት ነገር ባይኖርም  የጠፉት ሰዎች ማለትም የእነ ሻለቃ ጌታቸውና የእነ አቶ 
መከታው አዛናው ቤተሰቦች ጥያቄ ማቅረባቸው አልቀረም ። 

 
 በሱዳንና ሻዕቢያ መሀል እየሻከረ የመጣውን ግንኙነት ለማሻሻል ኢሳያስ ወደ ካርቱም የዘለቀ ሲሆን 

የተባበሩት መንግስታት አጥኚ ቡድን ሻዕቢያ በአሰቃቂ ደረጃ ሰብአዊ መብትን ይረግጣል ሲል 
ያቀረበው ዘገባ የሻዕቢያ ባለስልጣኖችና ደጋፊዎችን አበሳጭቷል ። መረጃው የተገኘው በጅቡቲና 
ኢትዮጵያ ካሉ ኤርትራዊ ስደተኞች ነውና የሚታመን አይደለም ያሉት ባለስልጣኖች ወደ ስደት 
ሲጓዙ በየባሕሩ የሚሰምጡት ሁሉ ኤርትራውያን ብቻ አይደሉም ሲሉ አስተባብለዋል ። 
ኢትዮጵያውያናን ሶማሊዎችም ለስደት ሲሉ ኤርትራዊ ነን ይላሉ ያለው ሻዕቢያ በሳዋ ለዓመታት 
ወጣቶችን አፍኖ ይይዛል የሚባለውም ውሸት ነው ብሏል። ሻዕቢያዎች በዘገባው የተነሱትን 
መሰረታዊ የዴሞክራሲና የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ ሳያነሱት ማለፉን መርጠዋል ። ቢሆንም 
በኤርትራ ሰብአዊ መብት ሲረገጥ መቆየቱ አከራካሪ እንዳልሆነ ግን ግልጽ ነው ። 

 

 ጸረ ሙስና ኮሚሽን የተባለው ተቋም ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የተባለው መስርያ 
ቤት ለሙስና የተጋለጠ ነው በሚል አጋልጦታል።  ይኽው የመንገድ ስራ ባለስልጣን ከውጭ 
በርዳታም ሆነ በብድር መልክ ሲገባ ከነበረው ገንዘብ ውስጥ ደጎስ ያለውን በጀት የሚወስድ መሆኑ 
የሚታወቅ ሲሆን ከተቋቋመ ከዛሬ አስራ ስምንት ዓመት ጀምሮ በወያኔ አባላት ቁጥጥር ስር ያለ 
መሆኑና እንዲሁም በጨረታ ስራ ከሚሰጣቸው የወያኔ ግልገል ድርጅቶች ጀምሮ  በእቃ ግዥ 
እንዲሁም በልዩ ልዩ ወጭዎች አከፋፈል በሙስና የተጨማለቀ መሆኑ ሰው ያወቀው ጸሐይ 
የሞቀው ጉዳይ ነው። ይህም አልበቃ ብሎ ገንዘቡን በይበልጥ ለመመንተፍ እንዲቻል ሰሞኑን ሱር 
ኮንስትራክሽን በሚባለውና የወያኔው ኤፈርት ድርጅት  አንድ አካል በነበረው ኩባንያ  ውስጥ 
ለረዥም ጊዜ የሰራውናና በዋልድባ የሸንኮራ ተክል ግምባር ቀደም ሚና የተጫወተው  ኢንጂንር 
አርአያ ግርማይ የተባለው  የወያኔ አባል የመስርያ ቤቱ ኃላፊ ሆኖ ተሾሟል። በአሁኑ ወቅት  ጸረ 
ሙስና ኮሚሽን ተብየው በመስርያ ቤቱ ውስጥ ሙስና ነበር ብሎ ማጋለጡ የቀድሞውን የመስርያ 
ቤቱን ዋና ዳይሬክተር  አቶ ዛይድ ወልደገብርኤልን ጭዳ አድርጎ ወያኔ አባሉን መሾሙን ለመሸፈን 

ነው በማለት ብዙዎች ይተቻሉ። እንደፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2001 እስከ 2010 ባለው ጊዜ ውስጥ 

16.5 ሚሊዮን ዶላር በሙስና ተሰርቆ ወደውጭ መውጣቱ የተነገረ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን 
ዋናዎቹ አውጭዎች የተለያዩ የመንግስት ተቋሞችን ሲቆጣጠሩ የነበሩ የወያኔ ቀንደኛ ባለስልጣኖች 
መሆናቸው ተደጋግሞ ተነግሯል።  

 

 ከዚሁ ከኬኒያ ሳንወጣ የኪኒያ መንግስት እስከዚህ  ዓመት መጨረሻ 100 ሺ የሚሆኑ የሶማሌ 
ስደተኞች በፈቃዳቸው እንዲመለሱ ያቀደ መሆኑን አንድ የኪኒያ መንግስት ቃለ አቀባይ ሐሙስ 
ዕለት በሰጠው መግለጫ ገልጿል። የኬኒያ መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው አብዛኛው የሱማሌ 
ክፍል በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይል አማካይነት ጸጥታው የተመለሰ በመሆኑና  
ስደተኞቹ ሊመለሱ የሚችሉበት ሁኔታ በመፈጠሩ ነው  በማለት ቃል አቀባዩ ጨምሮ ገልጿል።  

ቀደም ብሎ 300 ሺ የሚሆኑ የሱማሌ ዜጎች የሚኖሩበትን የዳዳብን የስደተኛ ሰፈር ሙሉ በሙሉ 
እንዲዘጋ የኬኒያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን መጠየቁ የሚታወስ ሲሆን መንግስቱ 
አሁን የወሰደው አቋም ከፊተኛው የለዘበ ነው  በማለት ታዛቢዎች አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። 

 
 በተያያዘ ዜና የእስላማውያን ታጣቂ ኃይል አልሸባብን ትረዳላችሁ በሚል በሁለት የሰብአዊ መብት 

ድርጅቶች ላይ የቀረበውን ክስ አንድ የኬኒያ ፍርድ ቤት ውድቅ ያደረገው መሆኑ ታውቋል። “ሃኪ 

አፍሪካ” እና “ሙስሊም ለሰብአዊ መብቶች” የተባሉት በኬኒያ ያሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች 
ለአልሸባብ ሁለገብ እርዳታና ትብብር ያደርጋሉ በማለት የኬኒያ መንግስት ያቀረበባቸውን ክስ 
ድርጅቶቹ ሀሰት ነው ሲሉ ተከራክረዋል። የቀረበው መረጃ በቂ አለመሆኑን በመረዳት ፍርድ ቤቱ 
በነጻ የለቀቃቸው ቢሆንም የኬኒያ መንግስት ያገደባቸውን  የባንክ ሂሳብ እስካሁን ለማንቀሳቀስ 
ያልቻሉ መሆናችውን ገልጸዋል። 
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ካለፈዉ የቀተለ 

በቀይ  ሽብር  የሞት  ጥላ  ሥር ፤ 

የጓድ ቆንጂት ተክሉ ክራሞት 

፪  
ያ ሁነት ፤ ወታደራዊዉ መስተዳድር የግፍ ግብራቸዉን እያዬ  እንዳላዬ ሆኖ በማለፍ 
ስዉር ድጋፉን ሲሰጣቸዉ መቆየቱን አያመለክትም ፤ - በፍጹም ። የሚያመለክተዉ 
ነገር ቢኖር ፤ ግርማ ከበደና ቢጤዎቹ ጊዜያቸዉን ጥቂት ቀድመዉ የተከሰቱ ግፈኞች 
መሆናቸዉን ብቻ ነዉ ። በእነርሱ የተጀመረዉ ሬሳዎችን ከታትፎና ቆራርጦ 
በአደባባይ የማስጣቱ ዘግናኝ ግብር ዘግየት ብሎ፤ በ “ቀይ ሽብር” ወቅት በየዕለቱ 
የሚዘወተር ተራ ድርጊት ሆኖ ከመከሰቱ  ጋር ሲገናዘብ  ‘’ቀይ” ተብሎ የተሰየመዉ 
ሽብር  ቀዳማዊ ወጣኒዎች  ግርማ ከበደና መሰሎቹ መሆናቸዉ ግልጽ ይሆናል  ። 
ሕዝቡ በዳሮ ነጋሽና በሌሎቹ ላይ የተፈጸሙትን ግድያዎች  በመቃወም ሰልፍ ወጣ 
።አምባገነኑ መንግሥትም  ግርማ ከበደንና በርሱ የሚመራዉን ቡድን  አሳልፎ ጭዳ 
ለማድረግ  ወሰነ ።በተመሳሳይ  ወቅት በሥልጣኑ ማማ ላይ ተቆናጥጦ የነበረዉን  
የጥቂት መኮንኖች ቡድን ሳይቀር ለመከፋፈል የደረሱ  ዉስጣዊ  የሥልጣን 
ሽኩቻዎች በመካሄድ ላይ ነበሩ ። እናም  ግርማ ከበደ ከሚወግነዉ  የሽኩቻ ቡድን 
ጋር ጥርስ የተናከሰዉ ተቃራኒ ቡድን ማንነቱን ለማሳዬት ሲል ርሱን ጭዳ  
ሊያደርገዉ በቃ ። በግርማ ከበደ ላይ በሕዝብ ፊት የተፈጸመዉ የሞት ቅጣት 
በበኩሉ በሥልጣን ላይ በተቆናጠጠዉ የጥቂት ምርጥ መኮንኖችና የምንደኞች ቡድን  
ዉስጥ ጎልቶ የሚታይ መፈራቀቅን ሊያስከትል ችሏል ። 
 
ግርማ ከበደና በርሱ የሚመራዉ ቡድን አባላት በሕዝብ ፊት የሞት ቅጣት 
ከተፈጸመባቸዉ  በኋላ ምስላቸዉን የያዘዉ ዜና  በጋዜጦችና በተቀሩት የሕዝብ 
መገናኛ ዘዴዎች  እንዲሰራጭ ተደረገ ። ከሁሉም የደነቀኝ ግን በሞት ከተቀጡት 
መሀከል የማዉቀውን  ሰዉ መልክና አያሌዉ የሚለዉን ስም ማየቴ ነበር ። አያሌዉ 
በሚኒስቴር  መ/ቤቶች የጋራ ኮሚቴ ዉስጥ  አብሮኝ ሲሠራ ቆይቷል ። (በጋራዉ 
ኮሚቴ ዉስጥ እርሱ የአገር ዉስጥ ገቢን ወክሎ ይሠራ የነበር ሲሆን  በጊዜዉ የነፍሰ 
በላዉ ግርማ ከበደ ግብረ አበር ሆኖአል  ።) እኔና አያሌው በመንግሥታዊዉ ኮሚቴ 
ዉስጥ አብረን በሠራንበት ወቅት ልዮነቶች ነበሩን ። በኮሚቴዉ ሥራ ላይ 
ያለመገኘቴን  ህቡዕ ገብቼ ከመሰወሬ  ጋር አያይዞ ይተረጉመዋል ብዬ እገምታለሁ ። 
ባለበት ሁኔታ ፤ያንን  አስመልክቶ አንዳችም ሊያደርገዉ የሚችለዉ ነገር  አይኖርም 
። 
ከጥቂት ሳምንቶች በኋላ ፤ በቤቱ አስጠልሎኝ ከነበረዉና ከተገደለዉ መምህር ሚስት 
ጋር ግንኙነት ከፈጠርኩ በኋላ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ቅጽር ዉስጥ ተገናኘን ። 
ከሌሊቱ ፱ (ዘጠኝ) ሰዓት ግድም ፤ ከወሮበሎቹ ሁለቱ የቤቱን መዝጊያዎች ሰባብረዉ 
በመግባት እንደደበደቧቸዉና ቤቱን እንደበረበሩት ነገረችኝ ።  ባሏንና ርሷን 
አፋቸዉን ጠቅጥቀዉም  አሰሯቸዉ ። ከዚያም ግርማ ከበደ ወደቤት ገብቶ “እነዚህን 
አናርኪስቶች ወደ ደጅ አዉጧቸዉ/” በማለት  ስላዘዛቸዉ  ከቤቱ የሦስት ደቂቃ 
የእግር መንገድ አርቀዉ ወሰዷቸዉ ። ወሮበሎቹ ግንፍሌ ድልድይ ላይ ፲ ( አስር ) 
ተጨማሪ ሰዎችን በከበባ ያዙ ። እዚያም ግርማ ከበደ መጥቶ  በነሲብ የመረጣቸዉን 
አንዲት ሴትና አራት ወንዶች ራሱ ረሸናቸዉ  ። ከዚያ በኋላ ነፍሰገዳዮቹ  ፤  
ያሰሯቸዉን ሰዎች ለመፍታት እንኳ ሳይጨነቁ  በነበሩበት ትተዉ ፤ በታኑስ እና 
በላንድሮቨር መኪናዎቻቸዉ ተሳፍረዉ በጥድፊያ ተፈተለኩ ። 
 
ያሰራቸዉና ቤቱን የበረበረዉ  አያሌዉ  መሆኑን እየተንሰቀሰቀች  ነገረችኝ ። በጋዜጣ 
ላይ ታትሞ ከወጣዉ ፎቶዉ ለይታ ያሳየችኝ ከመሆኑም በላይ ተለይቶ 
የሚታወቅባቸዉን የአንደበቱን ተብታባነትና  የማይቆጣጠረዉን የፊቱን  ገጽ 
ቅጥቃጤ ሳይቀር ዘረዘረችልኝ ። ከነርሱ ቤት ዉስጥ ትንሽ ቆይቼ ቢሆን ኖሮ 
የአያሌዉና የግርማ ከበደ ግብረ ጭካኔ ሰለባ መሆኔ አይቀሬ እንደነበር አያጠያይቅም 
። በዚያ የተረገመ ሌሊት ፤ ነፍሰ ገዳዮቹ ተመልሰዉ እንዳይዟት ባደረባት  ከባድ 
ፍራቻ የተነሳ ወደ ቤቷም ሳትመለስ በፍሳሽ መውረጃ ጉድጓድ ዉስጥ ተደብቃ 
እንዳነጋች የሟቹ መምሕር ሚስት ነገረችኝ ። እንደኔ  ፤ ያ  ፍርሀቷ ፈጽሞ የተጋነነ 
አልነበረም ። አዲሱ መጠለያዬ  ከቀድሞዎቹ ጋር ሲነጻጸር በጣሙን የተሻለ ሲሆን  
በምግብም  ሆነ በመኖሪያነቱ ማለፊያ ነበር ። መክሳቴ ያስታዉቃል ። በዚያ ላይ 
አዳፋ ልብሶች ለባብሼ በአንድ የኤርትራ ተወላጆች ቤተሰብ መኖሪያ  ዉስጥ የቤት 
ሠራተኛ ተመስዬአለሁ ። እዚያ በገባሁበት የመጀመሪያ ቀን ልብሶቻቸዉን ያጥቡ 
ነበርና  የሽፋን ሥራዬ በጎረቤት ዘንድ ያለጥርጣሬ   ተቀባይነት እንዲኖረዉ 
ለማድረግ ወስኜ  የልብስ አጣቢዎቹን ተቀላቀልኩ ። የዚያን ለታዉ ሥራ ያጓጎላቸዉ 
እጆቼና ክንዶቼ  ባስከተሉብኝ የህመም  ስሜት ሳቢያ ቢያንስ ለሦስት ቀናት ያህል 
ቡጢ ለመጨበጥም ሆነ ብዕር  ለመያዝ አልችልም ነበር ። 

 
አዲሱ መጠለያዬ  ቅጽር ግቢዉ  በጣም የተመቸ ነዉ ። በዉስጡ ሦስት የተለያዩ 
መኖሪያዎችን ይዟል ። ከነዚህ ሁለቱ የምድር ቤቶች ሲሆኑ  ነዋሪዎቹም 
ወንደላጤዎች  ናቸዉ ።  ተከራዮቹ በሥራቸዉ ጸባይ የተነሳ አልፎ አልፎ ካልሆነ 
በቀር አይታዩም ። ግቢዉ ዉስጥ  ትልቁ  ይዞታ የኛ ሲሆን ፤ አራት ሴቶች ፤አንድ 
በአሥራዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኝ ታዳጊ ወጣትና አንድ የሰባት ዓመት ልጅ 
ይገኙበታል ። ሁለቱ ወጣት ሴቶች ነጻ አስተሳሰብ የሚከተሉና በፖለቲካዉ ዉስጥም 

ትናንትና 
ይገኙበታል ። ሁለቱ ወጣት ሴቶች ነጻ አስተሳሰብ የሚከተሉና በፖለቲካዉ ዉስጥም ንቁ ተሳትፎ 
ያላቸዉ ናቸዉ ። የሁለቱ ወላጅ እናት  ደግሞ እጅጉን ኃይማኖተኛና ለልጆቻቸዉ በጣሙን 
የሚሳሱ ሴት ነበሩ ።  ልጆቻቸዉ  ስለነበራቸዉ የፖለቲካ ተሳትፎ ጠንቅቀዉ የሚያዉቁ ሲሆን 
አምላክ ከክፉ እንዲሰዉራቸዉ ሁል ጊዜ ይጸልዩላቸዋል ። 

 
በዚያ ቤት ዉስጥ ባሳለፍኩት የመጀመሪያ ሳምንት መገባደጃ ላይ የተፈጠረ  አንድ ሁኔታ 
ይታወሰኛል። በአዉሮጳዉያኑ የቀን ቀመር ማርች ፰ (ስምንት)ቀን የሚከበረዉ ዓለም አቀፍ 
የሴቶች ቀን እየተቃረበ ነበር ። አገዛዙ በአንድ በኩል ፤ በሌላዉ በኩል ደግሞ እኛ ዕለቱን  
ለማክበር በየበኩላችን ዝግጅት በማድረግ ተወጥረናል ። ወጣቶቹ ሴቶችና   የሴቶች  ህቡዕ 
ድርጅት (ኢሴትድ ) የአካባቢዉ  ህዋስ አባላት በሥራ ተጠምደዋል ። ተበታኝ ጽሁፎችን ፤ 
ፖስተሮችን ፤ መልዕክቶችን ፤ እንዲሁም  በዚያን ዕለት በመላዉ አዲስ አበባ ታትመዉ 
የሚሠራጩትን  ተጨማሪ  ወረቀቶችን  በማዘጋጀቱ ሂደት ዉስጥ የበኩላቸዉን ድርሻ በመወጣት 
ላይ ነበሩ ። ከሚጠበቅብን ጥብቅ ድርጅታዊ ዲስፕሊን አንጻር እኔንና እናታቸዉን በአንዱ ክፍል 
አስቀምጠዉ ፤ በሌላኛዉ ክፍል ደግሞ ሌላ  ስብሰባ እንዲቀመጥ ያደረጉትን የሁለቱን ወጣት 
ሴቶች የድርጅት ህዋስ አባላት ማንነት ማወቅ አይጠበቅብኝም ። እናትዬዉ ግና የሚሆነዉን ሁሉ 
ጠንቅቀዉ ያዉቁ ነበርና ሌሊቱን በሙሉ በመጸለይ አንግተዉታል ።  
 
በመጋቢት ወር በሚከበረዉ የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ዋዜማ ላይ ከአንድ ሳምንት በፊት 
ድርጅታዊ ህልዉናዉ የተበሰረለት ኢሕአወሊ ( የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ወጣቶች ሊግ ) 
እና ኢሴትድ ( የኢትዮጵያ ሴቶች ትግል ድርጅት ) አንድ ላይ ሆነዉ የቅስቀሳ ጽሁፎችንና 
መፈክሮችን የመለጠፍና የማሰራጨት ተግባር  አከናወኑ ። የሁለታችንም ወገን በተቻለዉ አቅምና 
ባለዉ የፈጠራ ችሎታዉ ተሳትፎ አድርጓል ። እያንዳንዱ ቤትና ድፍን አዲሳበባ  ተካልሏል ማለት 
ይቻላል ።ሙሉ በሙሉ የሚደነቅ ስኬት ነበር ። 

 
በነጋታዉ  አንዳንድ ባለሥልጣኖች ደርጉ  ባዘጋጀዉ የሴቶች ቀን ክብረ  በዓል  ላይ እንዲገኙ  
ሴቶችን በማስገደድ ላይ ሲሰማሩ  ሌሎቹ ደግሞ ከአስፋልት ጎዳናዎችና ከሕንጻ ግድግዳዎች ላይ 
በቀለም የደመቁትን መፈክሮቻችንን ፈቅፍቀዉ ለማጥፋት መታገል ነበረባቸዉ ። ድፍን ከተማዉ 
በችሎታችን  ተደምሟል ። አብዛኛዎቹም እንዴትና ምን ጊዜ አደረጉት በሚል አግራሞት ተዋጡ 
። 

 

ይህ ከሆነ አንድ አሥራ አምስት ቀናት በኋላ (መጋቢት ፲፯ ቀን) በዋለዉ ረቡዕ ፋሺስታዊዉ 
አገዛዝ ‘’የጸረ ሕዝብ ኃይሎች  የመጨረሻ ምሽግ “የሆነችዉን አዲስ አበባን  ለማስለቀቅ ርምጃ 
እንደሚወስድ በአዋጅ ለፈፈ ። የታወጀዉ የአሰሳና የምንጠራ ዘመቻ በእያንዳንዱ የመኖሪያ ቤትና 
መኪናዎች ላይ ተፈጻሚነት ነበረዉ ። አሳሹ ቡድን ከሰባት መቶ የማያንሱ የፖለቲካ 
ተቃዋሚዎችን  ምስሎች  በእጁ ያስገባ  ሲሆን ምስሎቹ በከተማዉ የተለያዩ ማዕከላት ፤በባንኮች 
አካባቢ ፤ በፖስታ ቤትና በሌሎችም የመንግሥት ሕንጻዎች ላይ ተለጥፈዉ ነበር ። ዘመቻዉ 
የሚጀመርበትን ዕለት በርግጠኛነት ባናዉቀዉም አስርገን ባስገባናቸዉ ወገኖች አማካይነት 
የዉስጥ መረጃ ይደርሰን ነበርና  አነሰም በዛም ለዘመቻዉ ዝግጁዎች ነበርን ። በመሆኑም በጠላት 
ዘንድ በአያሌዉ የሚታወቁ  አባሎቻችን አዲስ አበባን  ለቅቀዉ  ወጥተዋል ፤ ድርጅታዊ ቁሳቁሶች 
ሊገኙ እንዳይችሉ ተደብቀዋል ፤ መታወቂያ ለሚያስፈልጋቸዉ ሌሎች አባላትም የመታወቂያ 
ወረቀቶች ተዘጋጅተዋል ። 
 
አሰሳዉ ይጀመርበታል ተብሎ ከተገመተበት ዕለት ከአምስት ቀናት በፊት ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ  
ወደሚገኝ  አንድ ገዳም  ሄጄ ተደበቅኩ ። ያረፍኩት ከአንዲት ሩህሩህና ትሁት መነኩሴ ዘንድ 
ቢሆንም ወዲያዉኑ ተሰላቸሁ ። መሀል ከተማ ዉስጥ ምን በመደረግ ላይ እንደነበር ባለማወቄ 
የተነሳ ከገዳሙ ወጣ ብሎ ለማዬት እጅግ ጓጓሁ ።ሁለት ቀንና ሌሊት ያለአንዳች መብራትና ዕንበለ 
ዜና ካሳለፍኩኝ በኋላ ገዳሙን ለቅቄ  በመሄድ ቀድሞ ወደነበርኩበት መጠለያዬ ለመመለስ 
ወሰንኩ ። 

 
በተመለስኩበት ዕለት የተጠጋሁበት ቤተሰብ ከምንኖርበት ቀበሌ የመታወቂያ ወረቀት 
ሊያወጣልኝ ጥረት ማድረግ ጀመረ ። ለዚህም ተዓማኒ የሆነና ከአሰሳዉና ከፍተሻዉ ያለጥያቄ 
የሚያሳልፈኝ  ፎቶግራፍ የግድ ያስፈልገኝ ነበር ።ይበልጡን ያደፈ ልብስና ያለቁ ጫማዎች 
እንደዚሁም የቆዳ ቀለም ለዉጥ እንደሚያዋጣኝ  ገምቻለሁ ። ጥያቄዉ እንዴት የሚለዉ ብቻ 
ነበር ። እናም ሙከራ ማድረግ ጀመርን ። ለማብሰያ ከሚያገለግሉ  የሸክላ ድስቶች ጥላሸት ፈቅፍቄ 
ከወሰድኩ በኋላ በፊቴ ገጽ ላይ አላቁጬ ተቀባሁት ። ሴቶቹ ልጆች ያፈኑትን ሳቃቸዉን  አፈነዱት 
። ወደ መስታወቱ ጠደፍ ብዬ በመሄድ የፊቴን ገጽታ በማየቴ የሳቃቸዉ መነሾ እኔዉ እንደሆንኩ 
ገባኝ ። በ፩፱፻፴ዎቹ ዓመታት የጫማ ቀለም በመድረክ መዋቢያነት ተለቅልቀዉ በሚተዉኑባቸዉ 
የሆሊ ዉድ ሲኒማዎች ዉስጥ የሚታዩትን  ዘባተሎ ጥቁሮችን መስያለሁ ። ሁኔታዉ እጅጉን 
አስቂኝ ነበር ። ዙሪያገባችንን ዳፍንት የከበበንን ያህል  ሕይወታችንን  ለዛና ዋዛ  አልተለየዉም ። 
ደስታ የተመላባቸዉ አጋጣሚዎችም ነበሩን ። ከጨፈገገዉ ሁኔታ ዉስጥ ሳቅና ፈገግታን 
ፈልቅቀናል፤ ልቦቻችንንም በፍሥሓና በተስፋ ሞልተናቸዋል ። የገጽ ቅብ ሙከራችን ገፋንበት ። 
በስተመጨረሻውም  አጋም መስሎ የተቆላ የቡና ዱቄት በኒቭያ ቅባት በመለወስ ተቀባሁት ። 
የዕድሜ ልክ ገመምተኛ መሰልኩ ። ፊቴም ገረጣ ። የምፈልገዉን  ዉጤት ነበር ያገኘሁት ።በቅርቡ  
ከረዥም ጊዜ ሕመሙ ድኖ  በማገገም ላይ ከሚገኝ ሰዉ ጋር ለመመሳሰል የአካሄድና የአካል 
እንቅስቃሴ  ልምምድ ማድረግ ጀመርኩኝ ። 

ይቀጥላል........ 
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ዴሞክራሲያ  ቅፅ 40 ቁ. 8                                        ግንቦት  2007 ዓ.ም. 

ወርሃ ግንቦትን ስናስታውስ 

በአጋጣሚም ይሁን ወይም የራሱ  ዕጣ ፈንታ ሆኖበት እንደሆን በማይታወቅ  ምክንያት ፤  ከአለፉት  ሰባ ( 70 ) ዓመታት ጀምሮ  የሚፈራረቀው  ወርሃ 

ግንቦት፤ ለሀገራችን የሚበጃት ወር  አልሆነም ።  ምንችክ -ድርቅ  ብሎ  ሀገራችንን ለጥቃትና ለወረራ፤ ለጦርነትና ለጭቆና አገዛዝ የሚያጋልጣት  ወር በመሆን 
ይታወቃል ።   ግንቦት፤ ለኢትዮጵያ   በተደጋጋሚ ችግር  የሚያመጣባት ወር   ሆኖ ቆይቷል።  አሁንም  ቢሆን፤  ግንቦት  ወር፤  የሀገራችን   ባላንጣ ወር   
መሆኑን   ቀጥሎበታል።  ለካ፤  በባህሉ፤  ሕዝቡ " አገመገመ  ሚያዝያና ግንቦት ያለው ሊበላ፤  የሌለው ሊሞት!  " እያለ የሚያጉረመርመው ወዶ አይደለም !   
 
ይህ  የግንቦት ወር የሚያመጣብንን  የአዚም አዙሪት ለመስበር ግን፤ ግዑዝ  በሆነው ወር  እያመካኘን መኖር የሚገባን  አንዳልሆነ እንረዳለን። ግንቦትን 
እየጠበቀ የሚፈራረቅብንን መከራና ስቃይ፤ ምክንያቱ ምን እንደሆነ  ተረድተን በማወቅ፤  ሌላ መዘዘኛ ግንቦት እንዳይመጣብን ተግተን መስራት ይጠበቅብናል። 
እንደ ቃልቻ በወራት፤  እንደ ኮከብ ቆጣሪ በዘመናት፤ እንደ ሞራ ገላጭ በምትሃት እያመካኙ ለመኖር፤ የ 21ኛው ክፍለ ዘመን  ህይወትና ሂደት አይፈቅዱም ። 
 
ለታሪክ ግንዛቤ  የሚረዳ ከሆነ ግን፤ ለአለፉት ሰባ ( 70) ዓመታት በሀገራችን ላይ  የተፈራረቁት የግንቦት  ወራት፤ ያመጧቸውን  መከራዎች፤ ጥቃቶችና 
ውርደቶች በየፈርጃቸው አስታውሶ መመዝገቡ አግባብነት ይኖረዋል ብለን እናምናለን። የዚህ ጥረታችን ዓላማው፤ ሌላ መከራና ስቃይ እንዳይመጣ ለመከላከልና  
ለስቃያችን  ምክንያቶችና፤ የመከራችን ጎታቾች የሆኑትን ጠላቶቻችንን አውቀን ተባብረን በመቆም ለመከላከል እንድንችል   ብቻ  ነው። 
 

በ 1928 ዓም   ግፈኛው የኢጣልያ ፋሽስት ጦር ሀገራችንን ወርሮ አዲስ አበባ የገባበት  ወር ግንቦት ነበር። ከአምስት ዓመታት መራራ የነፃነት ትግል በኋላም፤ 
ጣሊያኖች፤ ከሀገራችን ጠቅልለው  የተባረሩበት   በ1933  ዓም  ግንቦት  ነበር። የኢትዮጵያ ዐርበኞች በመተባበር፤ ጣሊያንን ከሀገራችን ጠራርገው  ያስወጡበት  
ወርም ግንቦት 1933  ዓ.ም. እንደ ነበር በታሪክ መፅሃፍት የተመዘገበ በሕይወት ያሉም  ዐርበኞቻችን ይናገራሉ  ።  

የኢጣሊያ ወራሪዎች ከተባረሩ በኋላ፤ ከ1933 ዓም እስከ 1966 ዓም ድረስ ሀገራችንን  ጨቁኖ  የገዛው  ሥርዓትም የተተከለው፤ ሚያዚያ ተገባድዶ ፤ በግንቦት  
ወር መባቻ  ነበር። ደርግም፤ በበኩሉ፤  አገዛዙን የተቃወሙ  ሀገር ወዳድ ጀኔራሎችንና  ዴሞክራሲያውያን  የጦር መኮንኖችን በግፍ የረሸነበት ወር ግንቦት 
ነበር። የኢትዮጵያ ላብ አደሮች፤ የሠራተኛን ቀን ለማክበር  ሰላማዊ ሰልፍ  በመውጣታቸው ደርግ በአደባባይ የረሸናቸው በግንቦት / ማይ ቀን ነበር።  ለወያኔ 
አገዛዝ ሀገሪቱን አጋልጦ የሸሸበትም  በዚህ  አዚመኛው  ግንቦት  ወር እንደ ነበር ታሪክ መዝግቦታል ። ወርሃ ግንቦትን እየታከከ  የሚመጣውን የሀገራችንን 
መከራና ስቃይ ዘርዝረን አንጨርሰውም ።  እንዲያው፤ በተፈራረቁት የግንቦት ወራት ላይ ከማተኮር ይልቅ፤ ሌላ መርዝ ተሸክሞ ከሚመጣብን አዲስ ግንቦት 
ራሳችንን ለመከላከል፤ ምን ማድረግ ይኖርብናል ? የሚለውን ጥያቄ እየጠየቁ መፍትሄውን መፈለግ የወቅቱ አማራጭና ሀገራዊ ግደታም ነው እንላለን ።  
ወያኔ አዲስ አበባ የገባበት ወር ግንቦት ነበር። ደርግ ጥሏት  የሸሻትን ሀገር ባዶዋን በማግኘቱ ወያኔ፤ የዘር ፖለቲካ በመዘርጋት የጥላቻና የመለያየት መርዝ 
የተከለበትና  የሽብር  አጋንንት  በረት  የከፈተበት  በዚህ  ግንቦት ወር  ነበር። ወያኔ  ከገባ  እስካሁን  ድረስ፤ ሃያ(24 ) ግንቦቶች እየመጡ ሄደዋል። 
በእያንዳዳቸው ተፈራራቂ ግንቦቶች ተዘርዝረው የማያበቁ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። የግንቦት ወር በመፈራረቅ፤ በሀገራችን የሰው ልጅ ደም በግፍ የፈሰሰበት ወር 
በመሆኑም የሚታወቅ  ነው።  
 በተፈራራቂዎቹ ግንቦቶች፤ የይስሙላና የማጭበርበሪያ  ምርጫ ቲያትሮች ሲከናወኑ አይተናል። ይህ የዘንድሮው ግንቦትም፤ ወያኔን እንደገና  ዙፋን ላይ 

ለማፈናጠጥ ሽር-ጉድ እያለ ይገኛል።   
 የጉልቻ መለዋወጥ ወጡን የሚያሳምረው ይመስል፤ የእርስ በእርስ ሹመትና ሥልጣን መተካካትና መሸጋሸግ እያደረጉ ሕዝቡን የሚያታልሉበት ወር ግንቦት 
ነው።  የጎማ መርገጫ ማህተም የሆነው ፓርላማ ተብየው፤ አባላት የሚፈራረቁበትም በዚህ ጉደኛ ግንቦት ወር ነው ። ምርጫ አካሄደናል ብለው ምዕራባውያን  
አለቆቻቸውን የሚደልሉበት ወር በመሆኑ፤ ግንቦት፤ ለወያኔዎቹ ትርጉም ሰጥቷቸዋል። በመሆኑም፤ "ግምቦት ግምቦተይ ፤  አቦይ  መኣረይ ፤ አደይ  ወላዲተይ ! 
" (ትርጉም ይሰጠው)   እያሉ  የሚጨፍሩትም  በዚህ  ምክንያት ነው  ። ታዲያ እነሱ ግንቦትን ቢያቆለጳጵሱት  ምክንያት  አላቸው ።    
ይህም  አልበቃ  ብሎ ደግሞ፤ ይህ  ያሳለፍነው የሚያዚያ ወርም፤ እንደ ግንቦት ዋዜማ እንዲታሰብ ተፈልጎ ነው መሰል፤ ሠላሣ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች 
በሊቢያ በረሃ አንገታቸውን የተቀሉበት ወር ሆኗል።  " ሚያዚያና ግንቦት ተባበሩና ፤ ኢትዮጵያ ሆነች  የወላድ መና "  ተብሎ ወደፊት ሊጠቀስ ይችል ይሆናል! 
የሚገርመው ምጸት ግን፤ ወራት መተባበር ሲቻላቸው፤ እኛ ለመተባበር እስካሁንም ድረስ  አለመቻላችን ነው። ሚያዝያና ግንቦት ሲተባበሩ፤ ፖለቲከኞች 
ተገትረው  ቀሩ  " እየተባለ ቢዘመርባቸው አያስደንቅም ። 
 ሙታን ፤ ህያውን  ለመግዛት እንደማይፈቅድላቸው   ሁሉ ፤ ወራትም እንደዚሁ፤  በሰዎች ላይ ወንጀል ለመስራት ሊተባበሩ ባልተፈቀደላቸውም ነበር።  ቀን 
ሲከዳ፤  ሰማይ ምድሩ ይደፋል ብሎ ከመማረር ይልቅ፤  የቀንን ክኅደት ተቋቁሞ ለማሳለፍ፤  "ከአባት  ከዳሚት"  ጋር ተጋብቶም ቢሆን፤ ጠላትን ማቸንፍ 
ብልኅነት እንደሆነ ታሪክ ይጠቁማል።  ክፉ ወራትን፤  ክፋታቸውን ከሚጠቀሙባቸው ጠላቶች ጋር ሁሉንም ለማጥፋትና ለማስወገድ፤ የተባበረ ኃይልና ጉልበት 
ማስፈለጉ ወሳኝ  ነበር። የጊዜና የቦታ፤ የሁኔታዎችና ያጋጣሚዎች ተጠቃሚና ወሳኙ፤  ሰው እንጅ  ወራት ሊሆኑ አይገባም ነበር  ።  

እስካሁን ድረስ፤ ሰኔና ሰኞ፤ ለኢትዮጵያ ሕዝብ  አልተገጣጠሙለትም ። ተገጣጥመውለትም ከሆነ፤  እስከ  ዛሬ  ድረስ  አልተጠቀምባቸውም። ለአለፉት  አርባ 
ሁለት  ( 42)  ዓመታት፤ ሳይዘጋጅ፤ ሳይደራጅ  በመቅረቱ፤ ሦስት ዕድሎቹን፤ ግን ተነጥቋል። በላዒ ሰብ ሥርዓቶች በመፈራረቅ ገዝተውታል።  እስካሁንም 
ቢሆን፤  ሁኔታዎችን ለመለወጥ፤ አንዳችም አመርቂ ተግባር ስለአልተፈጸመ ፤ ሌላው  አራተኛ  አጥፊ ግንቦት አይመጣም ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም፤ 
ሊመጣ የሚችልበትን  ዕድል ለመዝጋት፤ የተደረገ  አንዳችም  መከላካያ ኃይል ስለ አልተበጀ ነው ። 

ዛሬ፤  አስቀድሞ  ካልተዘጋጁ፤  ጊዜው ሲደርስ ሠርገኛ መጣ በርበሬ  ቀንጥሱ ማለት ሊሆን ነው።   እንዲያውም፤ ይግረማችሁ ተብሎ፤ ዛሬ፤ በጎተራ ውስጥ 
በርበሬ  ስለሌለ፤ ሁሉም በመርበትበት፤  ቃሪያ ለመትከል ሊገደድ  ነው።  በርበሬ ቀንጥሱ ! የሚለው የቆየው ብሂል ቀርቶ፤  ቃርያ ትከሉ! ወደሚል  አነጋገር 
ተለውጧል። ቃሪያው ተተክሎ፤ ተኮትኩቶ፤ አድጎ፤ አፍርቶ፤ በርበሬ ሆኖ፤ ተቀንጥሶ፤ ተወቅጦ፤ ተደቁሶ፤ ለወጥ ማጣፈጫ ቅመም ሆኖ  እስኪዘጋጅ ድረስ፤ 
ወያኔ ሥራውን ሰርቶ ወደ ሚሄድበት ይሄዳል ።   
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ደርግም፤ ኢትዮጵያን አጥፍቶ ጠፋ እንጅ፤ ኢትዮጵያን ከጥፋት ለመከላከል  የሚችል ኃይል እስካሁን አልተገኘም። ሀገራችንም አጥፊዎቿን ማስተናገድ እንጅ፤ 
አርበኞቿን በመንከባከብ አትታወቅም ። በመሬቷም፤ አጥፊና ጠፊዎች ሲራኮቱ ይታያሉ እንጅ፤  አልሚዎችና  አዳኞች አልተከስቱላትም ። ይህ አባባል፤  ከሞራል 
እሴት ባሻገር  መገምገም ይኖርበታል።   

በወቅቱ ፤ በስዓቱ፤ የሕዝቡን ጥፋት፤ መከላከል ካልተቻለ፤  የኢትዮጵያን  ሙት -ዓመት ለማውጣት ቡታ መስደድ ሆኖ ይቀራል። ይህ አይሆንም ብለው ራሳቸውን 
የሚያታልሉ ካሉ፤ የሕዝቦችንና  የየሀገሮቻቸውን ታሪክ ያልተገነዘቡ ብቻ ናቸው። የዓለም ታሪክና ሂደቱ ብዙ ሕዝቦችና ሀገሮች፤ ቋንቋቸው፤ ሥልጣኔያቸውና፤ 
ኅልውናቸው ፈልሶ እንደቀረ በታሪክ ደርሳናት ተመዝግበው እናገኛቸዋለን። ኢትዮጵያ  ሀገራችንም  ከዚህ ክስተት ነፃ ትሆናለች ብለን ራሳችንን ልንደልለው አንችልም  

። ኢትዮጵያን ከስር- መሠረቷ ለማጥፋት ጉዞው መጀመሩን  መገንዘብ ያስፈልጋል።  አስተዋይ ኅሊና ላለው  ዜጋ ፤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር፤ ዜጎቿም እንደ  አንድ  
ሕዝብ ሆነው ለመኖር ያላቸው ዕድል ከዕለት ዕለት እየጠበበ መሄዱን፤  ሊገነዘብ አይችልም  ብሎ ማመን  ይከብዳል። 
 

 " የአንድ መቶ  ዓመት  ታሪክ ያላት ሀገር ነች " የሚሏትን ሀገር በአንድ መቶ  ዓመት ውስጥ እንዳልነበረች ለማድረግ፤ ወያኔዎቹ 75 ዓመት ብቻ ቀርቷቸዋል ። የከፋ 
መከራ፤ በሀገራችን ሰማይ እያንዣበበ ነው  ብለው  ሲያስጠነቅቁ  የነበሩ ልሂቃንና ሰማዕታት፤  ጩክታቸውን የሚሰማላቸው አጥተው፤  እያዘኑ ህይወታቸውን 
አሳልፈዋል። የሰማዕታቱ ጩኸት አሁንም  በኢትዮጵያ አድማስ እያስጠነቀቀ  ይገኛል።  ሰሚ ማግኘቱን ግን አሁንም እንጠራጠራለን ። የኢትዮጵያ ሕዝብ  የድረሱልኝ 
ጩኸት፤ የቁራ ጩኸት ሆኖ እንዳይቀር፤ በሕዝብ ስም እንታገላለን የሚሉ ሁሉ ሊያስቡበት ይገባል። ኢሕአፓም  "እኔ አስቀድሜ ተናግሬ ነበር የሚሰማኝ አጥቼ ነው 
እንጅ " በሚል ተስፋ አስቆራጭ አስተሳሰብ ክንዱን የሚያለዝብበት ሳይሆን እንዲያውም በይበልጡኑ የድርሻውን ለመወጣት፤ የታሪክ አደራ የጣለበትን ኃላፊነት ሁሉ   
ተሸክሞ ስኬታማ እንዲሆን  ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን የሚቀጥልበት ነው።   
 
 አጥፊዎቿን ለማጥፋት፤ የሚደረገው ትግል አፅኖኦት እየተሰጠው፤ መተኪያውም አብሮ  ካልታሰበበት፤ ጥረቱ  ሁሉ  እየፈጩ ጥሬ ሆኖ ይቀራል ። አንዳንድ ወገኖች፤  
"ወያኔ መጀመሪያ  ይውደቅ እንጅ፤ ከዚያ በኋላስ እንደፈቀደው ይሁን " ሲሉ ይደመጣሉ ። ይህ ኃላፊነት የጎደለው አመለካከት ይመስለናል ። ትላንትም   " ደርግ 
ይውደቅ፤ እንጅ ከሱ በኋላ የባሰ አይመጣም " ሲባል ነበር።  ያ ግን ሳይሆን ቀርቶ፤  "ትሻልን ሰድጄ፤ ትብስን አመጣሁ "   እየተባለ ነው ። ዛሬ !   አሁንም፤ ዛሬ 
ካልተዘጋጀን ፤ እንደ ትላንቱ እንደማንጃጃል ምንም ዋስትና አይኖረንም።  ሁል ጊዜ፤ እንዝህላልነት፤ ወደ መጃጃልና ትጥቅ ወደ ማስፈታት እንደሚያመራ ከተመክሯቸን 
ተገንዝበናል ። ልባም  ሕዝብ ደግሞ፤ በአንድ ጉዳይ ላይ መሳሳት ካለበት፤ ሊሳሳት የሚገባው፤ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። የፖለቲካ ቁማርተኞች  ሁሉ ጊዜ  እያታለሉት 
እንዲኖሩ  ሊፈቀድላቸው አይገባም  ።   
 
ለአለፉት 25 ዓመታት፤ ከመጀመሪያውንም ቢሆን፤ አምባገነንን ለመጣል በሚደረገው ትግል፤ የረባ ውጤት አልተመዘገበም ። በተያያዘ መልኩ መተኪያውን 

ለማዘጋጀት ጥረቱ አብሮ ካልታሰበበት፤ ሀገሪቱን በአዲስ ጥርስ ለመጋጥ ላሰፈሰፈና ማንነቱም ላልታወቀ ጭራቅ አሳልፎ መስጠት  ይሆናል። አንድ ሕዝብ ሰማይ -
ምድሩ ተደፍቶበት ተስፋ ከቆረጠ፤  ሳይወድ በግድ፤ " ከማያውቁት መልዓክ፤ የለመዱት  ሰይጣን  ይሻላል " ከሚል ድምዳሜ ለመድረስ ይገደዳል ። ከተጣለበት 
ቀንበር ለመላቅቀም አይጥርም ።  

የሌሎች ሀገራት ሕዝቦች፤ ከጭቆና ቀንበር ነፃ ለመውጣት ያደረጉትንም ትግልና ያገኙትን ውጤትም፤ እንደ አልፎ ሃጅ ዜና ከመስማት አልፎ -ተርፎ፤ እኔስ እንደነርሱ 

ታግዬ፣ ጨቋን አገዛዙን ለምን አላስወግድም ?  ብሎ አይፍጨረጨርም ። ይህ ደግሞ፤  ድርጅቶች ነፃ ያወጡኛል በማለት፤ በቀቢፀ-ተስፋ መኖርን የመረጠ ይመስላል።  
መራራው ሀቅ ግን ፤ እራሱ ታግሎ አራሱን ነፃ ካላወጣ፤ ማንም መጥቶ ነፃ የማያወጣው መሆኑ  ነው ። በሕዝባዊ አመፅ ብቻ ነው ዘረኞች ሊወገዱ የሚችሉት።  
በሌሎች ሀገራት የነበሩ አምባገነን አገዛዞች ሁሉ  የተወገዱት፤ በሕዝባዊ አመፅ  እንጅ በልመናና በአቤቱታ አይደለም።  ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግና  የተቃውሞ አቤቱታ 
ማሰማት፤ የትግሉ አካሎች  መሆናቸው ባይካድም፤  አመፀኛ አገዛዝ የሚወገደው፤ በሕዝብ አመፅ እንጅ፤ በወረቀት ጋጋታ ፤ በሰልፍ ጫጫታ ብቻ አይደለም። 
በሚገባው  ቋንቋ ማናገር ደግሞ፤ ሳይወድ በግድ ለሁኔታው እንዲገዛ ይገደዳል። የመጨርሻው ድል አድራጊም፤ ሕዝባዊ አመፅ ብቻ ይሆናል!    
 

"የባሰ እንዳይመጣ ሀገርክን አትልቀቅ የሚለው አባባል  ቀርቶ፤  "  ወያኔ ከሚበላኝ፤  የአይሲስ  ጎራዴ  ይረደኝ !   የዱር አራዊት ይብላኝ!  የውቅያኖስ ባህር ይዋጠኝ! 
"  እያለ ወጣቱ ሁሉ በየአቅጣጫው እየተሰደደ ነው። የአገዛዙም ተግባር ለዚህ ሁኔታ ምቹ እየሆነ ይገኛል። ኢትዮጵያ ዛሬ  ሰማይ ምድሩ የተደፋባቸው ዜጎች ሁሉ 
የታሰሩባት ምድራዊ  ሲኦል ሆናለች። ወያኔም ትላንት፤ የብሄሮች እስር ቤት ሲላት የነበረችውን ሀገር ፤ ዛሬ ምድራዊ ሲዖል አድርጓታል ። የዜጎቿም ምርጫ በሁለት 

ተወስኗል። ስቃይ የበዛበት እስር ቤት ወይም ገሀነመ- እሳት የሚነድባት ምድራዊ ሲኦል ! ከነኝህ ሊያመልጥ የቻለው ደግሞ፤ እየተስደደ  በቀጣይነት ለመብት አልባ 
ኑሮ፤ ለችግርና ስቃይ፤ ለተለያዩ አሰቃቂ ድርጊቶች መዳረግና አለፍ ሲልም በሚያሳዝንና በሚሰቀጥጥ ሁናቴ በዐረመኔዎች እጅ ለመታረድ ተዳርጓል።  
 
መከራን ቢሸሹት፤ እየተከታተለ ያጠፋል እንጅ ጭራሽ ሊለቅ አይችልም። የመከራን ገመድ  በጥሶ ለመገላገል ካስፈለገ፤  መፍትሄው የችግሩ  ምክንያት  የሆነውን 
ከምንጩ ማድረቅ ብቻ ነው።  የመከራው ሁሉ ምንጭ ደግሞ  በዘርና በቋንቋ ተደራጅቶ፤ በባዕዳን ተደግፎ ሀገራችንን የሚያጠፋው  ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ ነው። ይህ 
አገዛዝ ካልተወገደ፤ ኢትዮጵያ ሠላም ታገኛለች ማለት  ዘበት ይሆናል ። ሕዝቧም  ፍትኅ ርትዕ አግኝተው በነፃነት ሊኖሩ ከቶ አይችሉም ። የጠብመንጃ ሩምታ ፤ 
የሰላዮች ጋጋታ ዘላቂ ሠላምን አያሰፍንም ።  ደርግም ሞክሮ አልተሳካለትም ።  ካለፈ ታሪክ አለመማር ደግሞ፤  በዘለቄታ መልኩ እራስን እየረገሙ መኖር ነው ትርፉ።     
  

የኢትዮጵያ ሕዝብም፤  ይህንን እያየ፤ መራራ ሀዘኑን ለመሸክም  የሚያስችለው አቅምና ትካሻ አጥቷል ። በአንፃሩ ደግሞ፤ ለአለፉት ዓመታት በቂ መራራ ተመክሮን 
አግኝቷል ። ከተመክሮው ተምሮ መፍትሄ ለማግኘት ግን  እስካሁን አልታደለም ።  የዚህ  ሁሉ ጉድለት ተጠያቂነት  ከማን  ትከሻ  ላይ እንደሚያርፍ ግን ኃላፊነትንና 
ተጠያቂነትን  ለመቀበል የሚደፍሩ ድርጅቶችም ይሁኑ ተቋማት አይገኙም ። 

በተየያዘ መልኩ ግን፤ አንዱ ሌላውን ለመንቀፍና፤  የራሱን ጉድለት ወደ ሌላው ለማላከክ ሲሯሯጥ ይታያል ።  የዚህ ሁሉ ተጠቃሚ የሆኑት ደግሞ አምባገነን ገዥዎች 
ናቸው።  የሀገር ወዳድ  የፖለቲካ ኃይሎች አለመተባበርና  አለመስማማት፤ ሁልጊዜ ለአምባገነን መሪዎች ሠርግና ምላሽ  በመሆን፤  የአገዛዝ ዕድሜያቸውን  
ያራዝምላቸዋል ። የሕዝቡም የመከራ ኑሮ ደግሞ በገሃድ እንደሚታየው፤ በከፋ መልኩ  ይቀጥላል ። 
   
በአሁን ወቅት አስገራሚ  ሆነው ከመጡት ችግሮች መካከል፤  ኢትዮጵያ ባለቤት ያጣች ሀገር መሆኗ ብቻ ሳይሆን፤ ችግሯን የሚያውቅላትና መፍትሄውን ለመፈለግ 
የሚችል ኃይል ማጣቷም ጭምር ነው።  ሀገሪቱ " ሁለት ያጣ ጎመን "  ምድር ሆናለች ቢባል ማጋነን አይሆንም ። ምክንያቱም፤  በአንድ በኩል ፤ ችግሯን በትክክል 
የሚረዳላት ማጣቷ ሲሆን፤  በሌላ በኩል ደግሞ፤  መፍትኄ  እናመጣልን የሚሉት ወገኖች ፤ የመፍትተኄው ድርና ማግ ውሉ የጠፋባቸው መሆኑ ነው።  

ለነገሩማ፤ ችግሩን በሚገባ ሳይረዱ፤ እንዴትስ መፍትኄ  መፈለግ ይቻላል?  የመፍትኄው ፍለጋ ድሩና ማጉ ስለተሰወረበት፤ አብዛኛው እንደ ተደገመበት ጋኔል፤ 
በዳፍንት ወስጥ ገብቶ  መደናበርን የመረጠ  ይመስላል ።   ራዕይ ያጣ  ኅብረተስብ ለመሆናችን  ምልክቱ፤ አቅጣጫ አመልካች ሀገራዊ ተቋምና ኃይል ማጣታችን 
ነው። አንድ አንድ ድርጅቶች፤ የፖለቲካ ፕሮግራማቸው፤ ሀገራዊ  ራዕይን  ሊታካ ይችላል ብለው ይገምታሉ።  ይህ ግምት፤ ወደ አሳሳች ግንዛቤ ሊያመራ ይችላል ።   
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የድርጅቶች የፖለቲካ ፕሮግራምና የአንድ ሀገር ስትራተጂያዊ ራዕይ በግልቡ ሲያይዋቸው ተመሳስይ ሊመስሉ ይችሉ ይሆናል። ግን ልዩነት አላቸው ። 
ሀገራዊ ራዕይ፤  የአንድን ሀገር ሕዝብ መሠረታዊና ዘላቂ ጥቅምን፤  ከረዥሙ ርቀት አኳያ አማትሮ፤ ስትራተጃዊ  ንድፍን ያካተተ ሰነድ ማዘጋጀት 
ይመስለናል። ዓላማውም፤ የሀገሪቱን  ሕዝብ ታሪክ፤ ባኅል፤ ዕምነት፤ የወደፊቱንም  ተስፋና  ምኞት የሚያንጸባርቅና የረዥም ርቅት ጉዞን የሚያካትትና 
አቅጣጫን አመልካች መሠረታዊ ሰነድ እንደሆነ ይታመናል።  የሀገሪቱን የአገዛዝና የአስተዳደር ፍልስፍና፤  የዜጎቿንም  ዘላቂ  የህይወት  መመሪያ 
ርዕዮትና የአብሮ መኖር ነፀብራቅ አመልካችና አረጋጋጭ  ሰነድ ማለት ነው።  አገልግሎቱና ጠቀሜታውም፤ በወቅቱ ያለውን ትውልድ ጥቅም ለማስጠበቅ 
ብቻ ሳይሆን፤  ከትውልድ ትውልድ ለሚተላለፈውም ዜጋ እንዲጠቅም ሆኖ የሚሰናዳ ቋሚና ነዋሪ ሊሆን ይችላል።  ለሀገሪቱ ኅልውና ቀጣይነት፤ 
ለዜጎቿ አንድነትና ትብብር፤ ብሎም ለዕድገታቸው ማረጋገጫና ለአንድነታቸው መተማመኛ ሆኖ ሊታይም ይችላል።  

 
ምናልባትም በዴሞክራሲ  ሥርዓትና ሂደት ሕዝቡ ወደፊት ለሚያዘጋጀው ህገመንግሥት እንደማጣቀሻ/ አመልካች ሆኖ  የማገልገል ሚና ይኖረውም 
ይሆናል።  አንዳንድ ሀገሮች  እንደዚህ ዓይነቱን  ሰነድ፤  እንደ ሀገራዊና ታሪካዊ ተቋም ተቀብለው አክብረው ይኮሩበታል ። ማግና ካርታ እንደ ዓብነት 
ቢጠቀስ ስህተት አይሆንም ።  
 
ለዚህ ሁሉ ሃላፊ የሚሆነው ግን ሀገራዊ ተቋም ነው። እስካሁን ይህንን የሚያንፀባርቅ ኢትዮጵያዊ ተቋም የለም። በታሪክ፤  እንደ ሀገራዊ ተቋማት 
ሆነው፤ በማዕቀፍ ደረጃ ሕዝቡን  ሲያስተባብሩ የነበሩት የሃይማኖትና የታሪክ  ተቋማት ነበሩ ። እነርሱም፤ ሆን ተብሎ እንዲጠፉ ወይም እንዲዳከሙ 
ተደርገዋል።   የሀገር ተቆርቋሪ ተቋማት አለመኖር  ደግሞ፤   ሀገራችን ኢትዮጵያ፤ የጠላቶቿ ጥፋት መለማመጃ  ዒላማ  አድርጓታል ።   
 
የሀገሪቱን ጥቅም የሚያስጠብቅ ሰነድና ተቋም መመስረት አስፈላጊነቱ፤ በጊዜና በቦታ፤ ወይም፤ በትውልድና  የመንግሥት  ሥልጣን ለመያዝ በሚደርግ  
የምርጫ  ውድድር ወቅት የሚወሰን አይደለም። ከሀገሪቱ የረዥም ጊዜ ጥቅምና ዘለቄታዊ ራዕይ አኳያ መታየት ይኖርበታል።  እስካሁን ድረስ ይህ 
በሰፊው የታሰበበት ለመሆኑ ዕርግጠኞች አይደለንም።  የድርጅቶች የፖለቲካ ፕሮግራም ግን፤ ከመንግሥት  ሥልጣን አያያዝ ባሻገርና፤ ስለ ሀገሪቱ  
ስትራተጂያዊ   ራዕይና  ጥቅም፤ ብዙም የሚጨነቅ ለመሆኑ  ማንም ዜጋ ዕርግጠኛ አይደለም ።  በሆነው መንገድ የመንግሥት  ሥልጣን  የጨበጠ  
የአገዘዝ ቡድን ሁሉ፤ ሀገርንና ሕዝብን እየጎዳ ወደ ሚሄድበት ይሄዳል እንጅ፤  ምንም ዋስትና አይኖረውም።  የኢትዮጵያ ሕዝብ፤ መተማመን የሚገባው 
እራሱ ተስማምቶ ፤ መክሮ ዘክሮ በሚመሰረተው ሀገራዊ ተቋም ብቻ ነው። ይህ ተሟልቶ ሲገኝ በርግጥም ሕዝብ የራሱን መንግሥት በመገንባት፤ 
መሪዎችንም እየመረጠና እየተቆጣጠረ ራሱን የማስተዳደር  ኃይልና ሥልጣን ይኖረዋል  ። 
 
የጅምላ አመለካከትና አስተሳሰብ፤ የሚያስከትለው ችግር፤ ሁሉንም በአንድ  ሙቀጫ አስገብቶ የመውቀጥ አባዜ ነው። የቆየው ትውልድ፤ አሁን ያለውን 
ትውልድ፤  ሲረግምና ሲያወግዝ፤ ያሁኑ ትውልድም በበኩሉ፤ ያለፈውን ትውልድ ሲከስና ሲነቅፍ ሁለቱም ሳይጣጣሙ እየቀሩ አንዱ ከሌላው 
የሚማርበት  ዕድል ተዘግቶበት ይኖራል  ። በመህሉ የሚጎዱት ሀገርና  ሕዝቦች  ይሆናሉ። ጉዳቱ ግን በዚህ በአሁኑ  ትውልድ ላይ ብቻ አያበቃም።  
ሀኬቱ፤ ወደ ሚቀጥለው ትውልድም ይተላለፋል።  መከራና ችግርን  ለተከታዩ ትውልድ ማስተላለፍ ደግሞ የታላቅ ሕዝብ ምልክት ሊሆን አይገባውም።  
ስትራተጂያዊ  ራዕይ፤ ብሩኅና ተስፋ ያነገቡ የሀገር መሪዎች፤ ለሕዝባቸው   መፃዒ   ዕድል  አርቆ  በማሰብ  ሁለንተናዊ  ዝግጅት  ከማድረግ   
አይቆጠቡም ።  ይህን አይነት  ስብዕና  ያላቸው  ዜጎች ፤ " ከእኔ በኋላ መጭው ትውልድ  ይጨነቅበት"  ከሚሉት ራስ ወዳድ መሪዎች፤ በእጅጉ 
ይለያሉ። የራስ ወዳድ መሪዎች፤ የሥልጣን ዘመናቸው እየረዘመ በሄደ መጠን፤ ችግሩ እየተባባሰ መሄዱን ይቀጥላል።  የዚህ ሁሉ ውስብስብ ድምር 
ውጤት ደግሞ፤ ሀገራችን ኢትዮጵያ  ባለቤት ያጣች ሀገር  መሆኗ ነው። በኛ አስተሳሰብ እንኳንስ ለነገው፤ ለዛሬውም እንኳ  የሚያስቡ ዜጎችና ተቋማት  
ያጣች  ሀገር መሆኗን  የሚረዱ ክፍሎች የላትም ወይ የሚል ጥያቄን በየቦታው መጫሩ የሂደት ጉዳይ እንጂ የማይቀር ክስተት ነው። 
 

በዚህ ሂደት መካከል የሚጠቀሙት ደግሞ ባዕዳንና  የነርሱ አጋልጋይ የሆኑት አገር- በቀል የሀገራችን ጠላቶች ናቸው። ወያኔዎችም የመጀመሪያውን 
ረድፍ ይዘዋል።  ትውልዱን በዘር፤ በቋንቋና  በሃይማኖት እየከፋፈሉ ግርግርና ውዥንብር በመፍጠር ተጠቃሚዎች ሆነዋል። አሁንም ሆነ ወደፊት፤ 
ሕዝብ ተባብሮ በአንድ ላይ ካላመፀ፤ ይህ ዘረኛ  ሥርዓት ይወገዳል ብሎ ለማመን ያስቸግራል።  ይህ ማለት ግን፤ "ግንቦት ያመጣውን ግንቦት 

እስኪመልሰው ድረስ፤ እጅ -እግርን አጣጥፎ መቀመጥ ተመርጧል  ማለት አይደለም።   ሕዝብ የሚበጀውን እራሱ  አውቆ የራሱን ውሳኔ ሊወስድ 

ይችላል የሚለው አግባብነት ያለው ቢሆንም፤  ሕዝቡ ለሚወስደው ርምጃ፤  ግንባር- ቀደም  ሚና መጫወት የነበረባቸው ለሕዝብ ነፃነት እንታገላለን 
ብለው ያወጁት ተቃዋሚ ድርጅቶች ናቸው ። ጥረት አላደረጉም  ማለት ባይቻልም፤ የረባ ውጤት ግን እስካሁን አልተመዘገበም ።    
  
ዘወትር፤ የራሳችንን ድክመትና እንዝህላልነት ብሎም፤ ውጤት አልባ የመሆን ምክንያት፤ የባዕዳን እጅ አለበት ማለቱ ብቻ ለመፍትሄ ፍለጋችን ብዙም 
ሊጠቅመን ባይችልም፤   የሀገራችንን   የጥፋት  ዕቅድ ፤ ከመጀመሪያው አንስቶ የነደፉት ያውሮፓ ቅኝ ገዥዎች እንደነበሩ ግን መካድ አይቻልም ።  
ይህንንም ዕቅድ፤ በሀገራችንም ላይ በሥራ ለመተርጎም ሞክረው አልተሳካላቸውም። በብልሆቹ አባቶቻችን ጀግንነት ተጨናገፈባቸው።   
 
ባለመታደልና በዚህም ትውልድ እንዝኅላለነት ምክንያት፤ ወያኔዎቹ በትክክል በተግባር ተረጎሙት።  ወያኔዎቹ እቅዳቸው ሰለተሳካላቸው፤ ተጠቃሚዎች 
ሆነዋል። ዕቅዱንም፤ በተግባር ለመተርጎም  የሚያስችላቸውን ሁለንተናዊ ትብብር ከባዕዳኑ አግኝተዋል። የገንዘብ፤ የመሳሪያ፤ የቁሳቁስ፤ የዲፕሎማቲክና 
የፕሮፓጋንዳ እርዳታ ሁሉ ተለግሶላቸዋል። ይህንን ማግኘታቸው ማንንም አላስደነቀም። ምክንያቱም፤ ከባእዳን ጠለቶቻችን ጋር ባንዳዊ አገልግሎት 
በመፈፀማቸው ነበር። ሕዝብን ከድቶ፤  ሀገርንም ሸጦ ከባዕዳን ጋር ተመሳጥሮ፤ ምንሊክ  ግቢ መግባት፤ ውርደትን እንጅ ክብርን አላስገኘላቸውም። 
የሕዝብን ጥላቻና ተቃውሞ እንጅ አድናቆትን፤ ከበሬታንም ሆነ ይሁንታን አላተረፈላቸውም። ወያኔዎች፤ በግንቦት ወር ይሁን በመስከርም ወር መጡ 
ልዩነት የለውም።   በዕዳን አለቆቻቸውም፤ እንኳን ደስ አላችሁ  በማለት ግን  ይተባበሯቸዋል።  ጠላት፤ ምን ጊዜም ጠላት ነው። ባዕዳንም፤ ይህን አገር 
በቀል ቡድን፤ ለራሳቸው ጥቅም ማስጠበቂያ ይጠቀሙበታል።  በትውልድና  በዜግነት  አሁን በሥልጣን ላይ ያሉት ግለሰቦች፤  ኢትዮጵያውያን  ሊሆኑ 
ይችላሉ  ቢባሉም፤  በመንፈስና በተግባር ግን ባዕዳን በመሆናቸው የኢትዮጵያን ሀገራዊ ጥቅም ያስጠብቃሉ ተብለው አይታሙም።  ሊወቀሱም የሚችሉ 
አይሆኑም።  ምናልባት፤  ተውቃሾች የምንሆነው እራሳችን ነን። ምክንያቱም፤ "ከሞኝ በራፍ ብልሆቹ ሞፈር ሲቆርጡ "  ዝም ብለን ተመልክተናቸዋልና !     
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ዴሞክራሲያ  ቅፅ 40 ቁ. 8                                           ግንቦት 2007 ዓ.ም. 

 

በዚህ ሀቅ  ስምምነት ካለ፤ ወያኔን ከጨዋታው ውጭ በማድረግ፤ ከኢትዮጵያ ሕዝብ መነጠል የመጀመሪያው ተግባር ሊሆን ይገባል ። ይህ 
ደግሞ የማይቻል አይደለም። ውኅዳኑ ተባብረው፤ በርትተው አንድ ሆነው፤  ኢትዮጵያን ማፈራረስ እስከሚችሉ ድረስ ከተሳካላቸው፤ ሌላው 
ብዙሃኑ ተባብሮ አንድ ሆኖ  ኢትዮጵያን  ከጥፋት  የማያድንበት  አንዳችም ምክንያት አይኖርም። አሁን  ሀገሪቱ ከገጠሟት ዓይነተኛ ችግሮች 

አንዱ፤ የምልዐተ- ሕዝቡ አለመተባበር ነው ።   ለዚህም አጥጋቢ ምክንያት አለ። ይህም የአምባገነንን ባኅርይ  በቅጡ ያለመረዳት ደክመት 

ሆኖ ይገኛል። ደርግ ሥልጣን እንደያዘ ሰሞን፤ " ሊወድቅ አንድ ሐሙስ ቀርቶታል " ሲባል እንደነበረው ሁሉ፤  ወያኔ የትም አትደርስም፤ 

የሚለው ቀቢፀ-ተስፋ የትም አላደረስም ።  ይህ አመለካከት፤ ከቶውንም፤ ትጥቅ አስፈች ነው። ወያኔዎቹ፤ የኢትዮጵያን ጀግኖች ታሪካዊ ስም 

እየተጠቀሙ፤ " ዘመቻ ቴዎድሮስ"  " ዘመቻ ዋለልኝ" ብሎ በመቀበጣጠር፤ ቁማር ተጫውተዋል። አሁንም  " እኛ ከሌለን፤ ሀገሪቱ ትፈርሳለች 
"፤  " እኛ ከሄድን አማራና  ኦሮሞ  " ይፈጅሃል " የሚለውን ርካሽ ማስፈራሪያ  ለምርጫ ዘዲያቸው አድርገውታል።  ደግነቱ ግን ሕዝቡ 
ከነርሱ በላይ የነቃና የበቃ ሆኖ ለከይሲ ፕሮፓጋንዳቸው በቀላሉ ሰለባ ሊሆንላቸው አልቻለም።  

እንዲያው በደፈናው፤  ሕዝቡ ሊተባበር አልቻለም ብሎ መደምደም ግን፤ ትንታኔ ቢስ የሆነ የጅምላ ነባቢት ነው።  የድርጅቶቹን ድክመት  
ወደ  ሕዝቡ   እንደማላከክም  የቆጠራል ።  እንዲያው  በደፈናው ፤  "ሕዝቡ ሊተባበር አልቻልም"  ብሎ  መናገር፤  የጋራ ችንፈትን እንጅ 
የጋራ ድልን መጎናፅፍ አንችልም " ወደ ሚል ድምዳሜ ያስኬዳል ።  ይህ ደግሞ ተቀባይነት ሊኖረው የሚገባ አይሆንም። ሕዝቡ መተባበር 
የሚችልበትን መንገድና ብልኃት ፈልጎ   የፖለቲካ ምኅዳርም ይሆን ሌላ ተመሳሳይ  የማስባስቢያ መድርክ ማዘጋጀት መቻል ያለባቸው 
የፖለቲካ  ድርጅቶችና  የማኅበራዊ ስብስቦች ናችው።  

 

መሪ ሊወጣ የሚችለው ከድርጅቶችና ከሕዝብ ማዕከላት መሆኑ ከታመነበት፤ በዕርግጥም፤ የሕዝብና የፖለቲካ ድርጅቶች የጥምረት ሂደትና 
ትግል፤ ብርቱ ሕዝባዊ አመጽን ሊያስከትል የሚችል ቋጠሮ  መቋጠር ይቻላል። ይህ አባባል፤  በነባቢት ደረጃ፤ በግልቡ ሲመለከቱት ፤ ማር 
የተቀባ መፈክር መስሎ ሊታይ ይችል ይሆናል ። ከልብ አስበው ወደ ተግባር ለመተርጎም የሚያስችለውን እቅድ ነድፎ በትጋት ከተሰራበት 
ግን፤  ወያኔን አንበርክኮ፤ ሀገሪቱን ከጥፋት ለማዳን  ብዙ ጊዜ አይፈጅም ። 
 
ለአለፉት ሃያ  አራት ዓመታት የተደረገው ጥረት ሁሉ ግን  የታሰበውን ውጤት ሊያስመዘግብ አልቻለም ።  ለዚህ በቂ ምክንያቶች አሉ። 

ከውቂ-ደብልቂው  ጫጫታና  ከአስረሽ- ምችው ዳንኪራ  ባሻገር፤ ጥልቅትና ምጥቀት ያለው ውይይት በማድረግ፤ መሠረት ያለው  የኅብረት 
ኃይል መፍጠር አልተቻለም። ፍላጎቱና ጥረቱ አልነበረም  ለማለት ባይቻልም፤ ከመተባበር ይልቅ የመለያየቱና የመከፋፈሉ ሚዛን  እየደፋ  
ሰላስቸገረ ነው ቢባል፤ እንደ ቀላላ ምክንያት ሊቆጠር አይችልም።   በፖለቲካ ትግል የኃይል አሰላለፍ ሚና ዓይነተኛውን ስፍራ ስለሚይዝ፤ 
ለኃይል ሚዛን የሚሰጠው አስተጋብዖ ከፍተኛ ይሆናል ።  የኃይል ሚዛኑን ወደ ራሱ እንዲደፋ ካላደረገ፤ የተቀዋሚው ክፍል፤ መልኅቅ 
እንዳጣ መርከብ እየዋዠቀ ይቀራል እንጅ ፋይዳ ያለው ሥራ ሊሰራ አይጠበቅበትም  ። 
 
ደም ቋጥሮ  የሚመጣ ሌላ ግንቦት እንዳይከሰትና  ዘለዓለም የሚፈሠውንም የሀገራችን ደም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማድረቅ ከተፈለገ፤  
የኢትዮጵያውያን መሠረታዊ   ችግራችን ምንጭ የሆነውን ማድረቅ እንደ መጀመሪያ የመከላካያ መስመር ተቆጥሮ መታየት አለበት። የጠላትን 
የጥንካሬ ምንጭ ለማድረቅ ደግሞ፤ የራስን ላብ ብቻ ሳይሆን፤ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ፤ የደም መሥዋዕት መክፈልንም እንደሚጠይቅ ግልፅ 
ነው። ምክንያቱም ያለ መሥዋዕት ስርየት አይገኝምና ! 
 

እኛ የምናከብራቸውና  የምናመስግናቸው ታህሣሣውያንና  የካቲታውያን ጀግኖች  ሰማዕታት አሉን ።  ብዛታቸው፤  ስፍር-ቅጥር ስሌለው  
የሁሉንም ስም  መዝግቦ የማስፈሩ ተግባር ፤ የታሪክ መዛግብት ድርሻ ይሆናል።  የሀገራችን ታሪክ  አንፀባራቂ ከዋክብት ሆነው  
እንደሚታወሱ ግን ዕርግጠኞች  ነን ። የእነርሱን የተቀደሰ አርዓያ  አንግቦ የተነሳ ትውልድም ኢትዮጵያ እንዳሏት እናውቃለን ።  በየዓመቱ 
መከራና መዓት የሚያመጣው ግንቦትም  ፍትህ ርትዕ፤ ነፃነትና እኩልነት፤  ሠላም፤ ዴሞክራሲና ብልፅግና  አንግበው በሚመጡ ታህሣሥና 
የካቲት ይተካል፡፡ ያን ለማምጣት ደግሞ፤ ማነኛውንም መሥዋዕት  የሚጠይቀውን ትግል ከማካሄድ ሌላ ምርጫ እንደሌለ እንረዳለን ።  ጊዜና  
ቦታ የማይሽረው የኛ ምርጫ ደግሞ ይኸው ብቻ ነው ። 
 
 
 
 የመጨረሻው አቸናፊም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚሆን አንጠራጠርም  !      
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ነጻ ሀሳብ 
 እንጻፍ ካልንማ ——4      

    ኢያሱ ዓለማየሁ  

"ስፈልግ ነኝ የሚል ኮርቶ የሚያኮራ 
ልቤን አቆሰለው የነበርን ጫጫታ" ። 

 
 ታሪክ ቅርስ ነው። ያለፈውን በምጸት ወይም በመኩራራት ለማስታወስ ብቻ 
ሳይሆን ለብሩህና የተሻለ ነገን እውን ለማድረግ ለሚደረገው ትግል መሳሪያ ነው። 
አልያማ ትኩሱ ሬሳ ደረቁን አስረሳ ዓይነት ይሆንና አጼን ሙገሳ፤ ውድቁን ፋሺስት 
መናፈቅና ሊወገር የሚገባው ዘረኛና ነፍሰ ገዳይ ሲሞት ደረት ድለቃ ሊከተል 
ይችላል። ከወያኔ ጋር ተጣምሮ የመጣና የህዝብን ትግል የጎዳው አንዱ ክስተት 
ወይም ጽንሰ ሀሳብ ስልጡን ፖለቲካ የሚባለው ነው። ይህ አምርሮ መታገልን 
የሚተች አቅዋም በለሆሳስና በጩኸትም ሊያሰፍን የጣረው ፍርሃትን፤ ለጠላት 
መልፈስፍን፤ በባዕድ መተማመንን፤ እጅ መስጠትንና በአጠቃላይ ቀቢጸ ተስፋን 
ብልጠት ብልህነት አስመስሎ ማቅረቡ ነው። ወያኔ ስልጡን ፖለቲካን አፍቅሮ 
ቢገኝ የሚያስገርም አይደለም። ትግል አልበገር ያለውን የገዢዎች ምሽግ 
እናፈርሳለን የሚል መንፈስን ያቀፈና ሁሉም ጭራቆች ይወገዳሉ ባይ ሊሆን 
ሲገባው የሚቻል ፖለቲካ--ገና ሳይነሳ ራሱን የወሰነና ያሽመደመደ-- ስልጡን 
ተብሎ በመቅረቡ ትግላችንን ጎድቷል። ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወር ብዙ ነጮች 
በጦርና ጋሻ፤ በምኒሺር ደረጃ ታጥቀው የተሰለፉት አርበኞች ላይ ሞኞች ብለው 
እንደተሳለቁት ሁሉ ማለት ነው። ዛሬም ሆነ ዘገየ፤ ተፈለገም ተጠላም ግን የድል 
አብሳሪ ትግል ወያኔን በሀይል በአመጽ የሚያጠቃና እግረ መንገዱንም ስልጡን 
መሆን ሳይሆን ቆራጥነትና መስዋዕትነትን የሚጠይቅ መሆኑ አይቀሬ ነው። 
ጨዋነትና ባርነትን መቻል ተወራራሽ አይደሉም። 
 
በአሁኑ ጊዜ በተለይም ከወያኔ ጋር የተደላደለ ኑሮና ይዞታ ያላቸው ክፍሎች 
ያለውን ትውልድ በመተቸትና በማውገዙ ላይ ማተኮራችው ይደመጣል። ሰዉ 
ሁሉ--ድሀው ከበርቴው-- የራሱን ኑሮ ለማሻሻል ነው የሚሯራጠው፤ ለሀገር ደግ 
ቢመኝም ጊዜ የለውም ይሉናል። ለራሳቸው መፋዘዝ ሕዝብን ተጠያቂ ሊያረጉ 
ይጥራሉ ማለት ይቻላል። እንደ ዱሮው አይደለም ሰዉም ሁኔታውም የሚል 
ማሳሰቢያም ሲሰጠን ቆይቷል። ይህን በተመለከተ ታሪክን እናንሳ ካልን የያኔው 
የተማሪ እንቅስቃሴ በመጀመሪያ የብዙሃን እንቅስቃሴ አልነበረም። የተወሰኑ ጽኑ 
መሪዎችና ታጋዮች ናቸው እንቅስቃሴውን ሊያጠናክሩትና ተደማጭነት/
ተቀባይነት ሊያሰጡት የቻሉት። ግንባር ቀደም የነበሩት ዘጠኝ የተማሪው 
እንቅስቃሴ መሪዎች-- ሀይሉ ገብረዮሓንስ/ገሞራው/፤ ብርሃነ መስቀል ረዳ፤ ዘሩ 
ክህሸን፤ ሚካኤል አበበና ሊሎችም ከዩኒቨርስቲ ሲባረሩ እነሱ ካልተመለሱ 
ትምህርት አንገባም የሚል ተቃውሞ ተማሪው አላሰማም። 
 
በቀጣዩም ሰልፍ ሲደረግና ዩኒቨርስቲው ሲዘጋም ትምህምርት ለመቀጠልና 
ከተቃውሞው ለመራቅ የጣሩት ጥቂቶች አልነበሩም። ያ የጥቂቶች--የቆራጦች-- 
እንቅስቃሴም በጊዜ ሂደት ብዙዎችን ሊያሰባስብና ሊያቅፍ ችሏል። አንዳንዶች 
የያኔ ወጣቶችን የባዕድ ርዕዮት ተከታይ አድርገው በመፈረጅ ሊያወግዙ ብዙ 
ጥረዋል። በአንጻሩ ግን ሊበራሊዝም ወይም ካፒታሊዝምን እናፈቅራለን ሲሉ ይህ 
ርዕዮት በዋልድባ እንዳልተፈለሰፈ የምናውቅ አይመስላቸውም። ዛሬ ያ 
የፈረደበትን ዋለልኝ ኢትዮጵያዊነቱን ሊቀሙት፤ ሀገር ብሎ አፍቅሮና ቆርጦ 
የሞተላትን ሀገር ከዳ ሊሉ የሚከጅሉት ሁሉ ጥያቄው እናንተስ ያኔ የት ነበራችሁ 
ቢባሉ የሚያኮራ መልስ የሚሰጡ እለመሆናቸውን የምናውቀው ነው። ወደ ቁም 
ነገሩ ለመመለስ ግን ዛሬም ወጣቱ ትውልድ አርአያ የሚሆነውና የሚያታግለው 
ካለ ለሀገሩና ለወገኑ የሚታገልና የሚሰዋ መሆኑን በየጊዜው አሳይቷል። 
የሚያሳዝነው ትግሉን እንመራለን የሚሉት ብቁ አታጋይ ሊሆኑ አለመቻላቸው 
ነው። የታገለውን ትውልድ ታሪክ የሚከልሱና የሚያቆሽሹ መብዛታቸው ነው 
ብንል ስህተት አይሆንም። 
 
ትግል ስለተባለ ብዙሃኑ ሆ ብለው በሰልፍ አይገኙም። ብዙ ጥረትን ይጠይቃል፤ 
ሰውን ማደራጀት ማሰባሰብ፤ ያ ግዙፍ ሊሆን የቻለው የተማሪዎች የወጣቶች 
እንቅስቃሴ በመጀመሪያ ሰሞኑ የጥቂቶች እንቅስቃሴ ነበር። ከታጋዩ ዝምተኛውና 
ተቃዋሚውም ይበዛ ነበር። ዩኒቨርስቲው አስተዳደር/ለአሜሪካ ያደሩና 
የተደራጀውን ሊያፈርሱም አምርረው የታገሉ ነበሩ። እዚህ ላይ ነው የጽናትና 
የመደራጀት ጉዳይ ብቅ የሚለው። ጽናት በመኖሩም፤ የመደራጀትን ተግባር 
በቀላሉ ስላልተያዘ ትግሉ የሚጠይቀውን ዋጋ ሊከፍሉ ዝግጁ የሆኑ ወጣቶ 
በመኖራቸውም እንቅስቃሴው ሊስፋፋምና ሊጠናከር ቻለ። ዛሬም አርአያ 
የሚሆኑ መሪዎችና ድርጅቶች ከተገኙ ወጣቱ እናት ሀገሩን ሊታደግ ና ሊሰዋላት 
ዝግጁ መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም። ወያኔ አዲስ አበባ ሲገባም፤ ግንጠላን 
ሲያጅብም፤ በ1997 ምርጫና ከዚያም በኋላ ወጣቱ ቁርጠኛነቱን አሳይቷል። በ 
ጸረ ወያኔ ትግል ተካፍሏል። ሸብረክ ያለው ወጣቱ ሳይሆን የተቃዋሚ ድርጅት 
መሪዎች ነን ያሉት ግለሰቦች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ድርጅት ከቶም አያስፈልግ 
የሚሉና በዚያው አፋቸው ደግሞ የትግሉ መሪ ሊሆኑ ሲከጅሉ የሚሰሙ እንዳሉ 
መዘንጋት የለብንም። ከሕዝብ ትግል ተመክሮ መማር ያቃታቸው ብንል ትክክል 
ነው። 

የነበረ ሁሉ ስለነበረው የሚያወሳው ሙሉ በሙሉ ሀቅ ነው ብሎ መደምደም ባይቻልም ቢያንስ 
በቦታው የተገኘውንና በስማ በለው ደረጃ የሰማውን ሀቅ ብሎ የሚያቀርበውን በአንድ ማየት 
አይቻልም። ኢሕአፓን በተመለከተ ሊያጠቁት ፈላጊዎች ጥቂት ስላልሆኑ ታሪኩ ብለው ሲያቀርቡ 
ብዙዎቹ ስለምን እንደሚጽፉ ማወቅ አይቻልም። ከበሬ ወለደ ባሻገር የሚፈጥሩትም ትረካ ሀሰተኛ 
ምስክር ጉልበት ይሰብር የሚያሰኝባቸው ነው። የኢሕአፓን የፖለቲካ መርሃ ግብር መጀመሪያ ያየው 
ሳዳም ሑሴን ነው ሲል አንዱ ምሁር በይፋ ከሶ ነበር -- አሜሪካን ያሳስብ ካልሆነ ከሀቅ ግንኙነት 
የለውም። የኢሕአፓ የፖለቲካ ፕሮግራም በ1967 በ አማርኛና ሌሎች የሀገር ቋንቋዎችና 
በእንግሊዝኛ ወዘተ የተሰራጨው በቅድሚያ በመላ ኢትዮጵያ ነው። የድርጅቱ መርሃ ግብር በአረቦች 
ተጻፈ ያለም ሀፍረተ ቢስ ነበር። ከዋሹ አይቀር ይቀደዱ ነው ነገሩ። ተነግሮ የማያልቅ ውሸት 
ተዋሽቷል -- ደካማና አላዋቂዎችንም አታሏል። ወያኔም ይጠቅመኝ ብሎ አራግቦታል፤ መድረክንም 
ለግሷል። ማማት የለመደ አፍ ሲዶልት ያድራል ብለዋል አዛውንት። ለገበያ የሚያመች ስለሆነም 
ኢሕአፓ ብለው ሶምሶማ መርገጥ ሳይሆን ላጥ ብለው ሲሮጡ ይሉኝታ የሚባል ልጓም ያዝ 
አያደርጋቸውም። ምስክር የጠፋም ይመስል የማይዋሹት የለም። መሰከርን፤ ምስጢሩን አሰጣነው፤ 
ዕንቆቅልሹን ፈታነው፤ ሲሉና ይህንንም ወያኔና ሌሎችም በአታሚነት ሲረዷቸው አይተናል፤ 
እያየንም ነው። ያቺም ጣሊያን እንደበተነው እንደረጨው የባንዳ ፊታውራሪነትና ደጃዝማች ዓይነት 
ዶክተር የምትል ከየጉራንጉሩ የምትገኝ ወይም የምትገዛም ታፔላ የተጻፈውን ሀቅነት የምትሰጥ ናት፤ 
የምታስመስል ናት ተብላ መለጣጠፏም አልቀረም። ከንቱ ልፋት፤ መማር ለመደንቆር ! 
  

" እየነገርናቸው እያረጉት ዋዛ 
ከተለበለበው የተላጠው በዛ " እንደተባለው ሁሉ 
"ስንቴ ብነግራቸው እያሉን አልሰማ 
መወናበድ በዛ በዋሾዎች መንጋ" ማለትም ተገደን አለን። 
የዋሾ አፉ ምላጭ እንበልና ይህ ሁሉ ጸረ ኢሕአፓ ዘመቻ ትኩረቱ በወጣቱ ወይም በአዲሱ ትውልድ 
ላይ ነው። እኛና ታላቆቻችንማ ታግለን ኖረነዋልና የድርጅቱን ታሪክ ጠንቅቀን እናውቀዋለን። 
ወጣቱን ግን 17 ዓመት ፋሺስቶቹ ሲዋሹበት ከርመው ወያኔ ደግሞ 24 ዓመት ሲቀልድብን አዲስ 
ጎልማሶችን የሀሰት ታሪክ እያድበለበለ ጣፋጭ ጥኽሎ ብሎ ሊያጎርስ ሲሞክር ቆይቷል። ኢሕአፓ 
ወያኔን ገና ከናቅፋ ደደቢት ውልደቱ ጊዜ ጀምሮ ነቅቶበት አምርሮ የታገለው ነውና ድርጅቱን 
ለማጥፋት የሁሌም ምኞቱና ፍላጎቱ ነው። በፊትም በቅርብም ፍኖተ ዴሞክራሲ ራዲዮን ለማፈን 
መጣሩ ለዚህ አንድ ምስክር ነው። ኢሕአፓን ይፈራል፤ ሊፈራም ይገባዋል። ወያኔን ሊያጠፋ እንጂ 
ሊያቅፍና ሊለማመጥ የቆመ ድርጅት ባለመሆኑ። የወያኔ የባዕድ ረዳቶች ደግሞ የኢሕአፓን ታሪክ 
ሳያውቁት ቀርተው አይደለም የሚቀባጥሩት። ኢሕአፓ የባዕዳንን ጣልቃ ገብነት አውግዞ፤ 
የኢትዮጵያ ሉአላዊነት ይከበር ብሎ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃም ከጭቁን ሕዝቦች 
ጎን በመቆሙ በጠላትነት ፈርጀውታል። አሜሪካም፤ ምዕራቡም፤ ሶቪየትና ጭፍሮቹ ሁሉ ሰርገው 
ሲገቡና ሊጎዱት በየጊዜው ሲሞክሩ እንደነበር የምናውቀው ነው። ጥረታቸው በአብዛኛው ቢከሽፍም 
ሰርገውን የገቡ ጥቂቶች እንደነበሩ የሚካድ አይደለም። ሶማሊያም ወያኔም ሻዕቢያም ሊሰርጉን 
መሞከራቸው የጠበቅነው ነበርና ከጥቅም ውጪ ማድረጋችንን እነሱም የሚያውቁት ነው። የባዕድ 
ጋዜጠኞች እነ ወያኔን ሲያሞግሱ ና ሲደግፉ ኢሕአፓን ግን ያጥላሉና ትምክህተኛ አማራ ብለው 
ሲያወግዙ እንደነበርም የምንረሳው አይደለም። ዳን ኮኔል፤ ጌይል ስሚዝ፤ ዴቪድ ኦቶዌይ፤ ፒተር 
ኒግሊ፤ ፒተር ያንግ፤ አሌክስ ደ ቫል ወዘተ ሲጽፉ የነበረውን ዝቃጭ ሁሉ ያስታውሷል። የአምኔስቲ 
ኢንተርናሽናሉ ሟቹ ማርቲን ሂል ለዓመታት የገንጣዮች አፈ ቀላጤ ሆኖ ሲቆይ በወያኔ ደብዛቸው 
የጠፋውን የኢሕአፓ መሪዎችና አባላት ስም ሳያነሳ ህይወቱ አልፋለች። 
 
ታሪክን መቀማትና መበረዝ የሕዝብን ህልውናና ሀገርን ከመቀማት ዘመቻ ጋር የተቆራኘ ነው። በርማ 
ብቻ አይደለችም ዛሬ ሙስሊም ሮሂንግያ የሚባል ሕዝቤ የለም፣ አይደለም ብላ የምትክደው። ቱርክ 
አርመኖችን አልፈጀሁም ሲል ቆይቷል። ሶርያ ለኩርዶች ዜግነትን ሳይሰጥ ዘመን አልፏል:: እስራኤል 
የምስረታ በዓሌ የምትለው ለፍልስጤሞች የመርገም የሀዘን ቀን (አል ናቅባ ) ነው። በኤርትራ ታሪክ 
ተቀምሞ ኢትዮጵያ ቅኝ ገዢ ሆነች። ኦነግም እስከዛሬ የቅኝ ገዢን አቅዋም እሹሩሩ እያለ ድል አልባ 
ሆኖ ቀርቷል። ወያኔም መገንጠልን አቀንቅኖ አልሆን ሲለው ዘዴ ቀይሮ ብቅ አለ እንጂ ሀቀኛ 
የትግራይ የጭቆና ታሪክ በሚል ያላወራው ተረት አልነበረም። አርበኞችን ቦታ ለማሳጣት ባንዳዎች--
የባንዳ ጨዋ የለውምና-- ለራሳቸው አዲስና ሀሰት የሆነ ታሪክ ይሰጣሉ። ዛሬ በኢሕአፓ ይህን 
አድርገን ነበር፤ ይህን ሰርተን ነበርን፣ መስራች ነን፤ ወዘተ በሚል አንዳንዶች ስደት ለወሬ ያመቻል 
በተባለው ዓይነት የሚዋሹትን መስማት ብቻ ይበቃል። 
 
አሜሪካ የሚደግፈው ይህ ወጣቶችን የማደናገርና ከሀቀኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የማጣላት 
ዘመቻ በወሬ ብቻ ወይም በቃል ደረጃ ብቻ ታቅቦ የቆየ ሳይሆን በአፍራሽና አጥፊ እርምጃዎችም 
የታጀበ ነበር። ደርግን አፍርሶ ወያኔን በቦታው ለመተካት አሜሪካ--በጎርባቾቭም እርዳታ--
በኢትዮጵያ ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የፈጸመችው ወንጀል የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ወያኔና 
ሻዕቢያን ብሎም ኦነግን ለመርዳት አሜሪካ ይሁነኝ ብሎ የመረጠው ጸረ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ቀደም 
ብሎ የተጠነሰሰ ለመሆኑ ታሪክን የሚያውቁና በትግል አካባቢ የነበሩ ሁሉ ተችተውታል። 
ኢትዮጵያ መዳከም አለባት የሚለው አቅዋም መሰረታዊ የአሜሪካ አቃዋም ነበር። አንዳንዶች 
የአሜሪካ ሰርጎ ገቦች እጅ አለበት ብለው በሚጠረጥሩት የኢሕ አፓ ሰራዊት ብተና ሂደት ሳቢያ 
የተበተኑት ተመልሰው በድርጅቱ እንዳይሰባሰቡ ማራቅ የሚል ዕቅድ ተጠንሶና ለሱዳንም ቀርቦ 
ብዙዎቹን ወዲያውኑ ወደ አሜሪካ ማጓጓዝ--ማስፈር መካሄዱን እናውቃለን።  

 
ወደ ገጽ 11 ዞሯል  
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ከገጽ 10 የዞረ 
 
ኢሕአፓም ብተናው ያደረሰበትን ችግርና ቀውስ ተቆጣጥሮ እንደገና ትግሉን 
ሲቀጥልም በጭልጋ ቋራ ጥቃት ሊያደርስበት በቀጥታ በሲአይ ኤ፤ ሻዕቢያና 
የሱዳን የሚሊቴሪ የስለላ ተቋም የተደራጀ ና አዳዲስ የቻይና መሳሪያ የታጠቀ 
ሀይል ኢሕአሠን ሊያጠቃ ሞክሮ ድባቅ ተመቶ ሴራው ከሽፏል። ግቡ የነበረው 
ኢሕአፓ/ሠ ን አጥፍቶ የነደረጀ ዴሬሳ ኢሕዴአ/ኢፒዲኤ ለመትከልና ሻዕቢያ 
በሚሰጣቸው የጦር አስረኞች ለማጠናከርና የኢፒዲኤንም ሱዳን የተተከለ 
ራዲዮ ወደ ሀገር ለማስገባት ነበር። ሻዕቢያና ሲአይ ኤ የደርግን ጦር ለነሻዕቢያ 
በሚያመች ደረጃ ለመከፋፈል ሳይጀመር ያለቀለት መፈንቅለ መንግስት 
አስሞክረው እንደነበር ሲታወቅ ለዚህም ተባባሪ የሆናቸው አረመኔው ኮለኔል 
አንጋፋ የጦር ጄኔራሎችን ገድሎ ያደረሰው ጉዳት ታሪክ ገና ዝርዝሩ የተነገረ 
አይደለም። በመፈንቅሉ ተሳትፈው ወደ አሜሪካ የሮጡ ጄኔራሎችም ዝርዝር 
መረጃና ዘገባ ለአሜሪካ እንጂ ለሚመለክተው ለኢትዮጵያ ሕዝብ አልሰጡም። 
ይህ ሁሉ ታሪክ አስተማሪና አልፎም አስጠንቃቂ ሆኖ እያለ ዛሬም አሜሪካን 
እንደ ወዳጅ መማጸን፤ አሜሪካ ቅጥረኛ ያደረገቻቸውን ታጋይ ብሎ በትከሻ 
መጫንና ሀገር ጎጂ መጃጃልን ማቀፍ ሰፍኖ ይታያል። 
 
ከታሪክ አንጻርም ማንን መሪ፤ ማንን ጀግና፤ ማንን ታጋይ ብሎ መመዘን 
እንደሚገባ ያለው ውዥንብር ከታሪክ ብረዛው ጋር የተያያዘ ነው። ባንዳ 
አርበኛ፤ ገንጣይ ታጋይ፤ ቀይ ሽብርተኛ ሀገር ወዳድ ጓድ፤ አንጃ አብዮተኛ 
ሲባል ትውልድ ማን ቢወልድ ማ ቢጠፋውና ቢደናገር የሚያስገርም 
አይሆንም። 20 ሺ አባላትን ለወያኔ አስረክቦ በመውጫ ቪዛ ፍቃድ መለስን 
ተሰናብተው ሀገርን የሚለቁ ማፈሪያ ሊባሉ ሲገባ መሪ ሲባሉ የተዛባ ነገር 
እንዳለ ግልጽ ነው። ግለሰቦች በታሪክ ያልነበራቸውን ቦታ ሊይዙ ሲጥሩ አዲስ 
ታሪክ ማሰራጨታቸው የግድ ይሆንባቸዋል። በቅርቡ፤ ያውም ያኮራ ይመስል፤ 
ያውም በሀሰት፤ የሻዕቢያውን መሪ እናውቀው ነበር፤ አግኝተነው ነበር ብለው 
መለፈፍ የመረጡትን መታዘብ እንችላለን። አንዳንዶች አንጃ ብለው ሌሎችን 
ያወገዙና ያጠቋቸውን ዛሬ መለስ ብለው ከደሙ ንጹህ ነን ዓይነት "ልክ ነበሩ 
እነሱ" ሲሉም አድምጠን አፍረንባቸዋል። ዘመናዊ ጴጥሮሶች! ሕዝብን ክደን 
ለፋሺስት መስገዱና ለሹመት መዋረዱ የማይሆንልን ሆኖ በመታገላችን መቸም 
ሆነ ማንንም ይቅርታ የምንጠይቅ ባለመሆናችን ደግሞ ለወንጀል ድበቃ ከወያኔ 
ጎን የቆሙትን ሆነ ታሪክን ከልሰው ሊያወግዙን ለተነሱትም ምላሻችንም 
የተለወጠ አይደለም። ያ ትውልድ ግን ሊኮራበት የሚገባና ታሪክም መቸም 
የማትረሳው መሆኑን ማንም ሊሰርዝ አይችልም። መሪ ያልናቸውም ወኔ ቢሶችና 
የስልጣን ጥመኞች ሳይሆኑ ለሕዝብ የተሰው፤ አንበገርም ያሉ፤ ያልካዱ፤ 
ሌሎችን እንዳያጋልጡ መሰዋትን የመረጡ፤ መርዝ ክኒን የሚውጡ፤ 
እናቸንፋለን ብለው ሞትን የሚጋፈጡ ነበሩ። የሰው ሰዎች፤ ሀገር ወዳድና 
ፍርሃትን ያሸነፉ፣ ያኮሩንና አሁንም የሚያኮሩን ብዙዎች። እንደ እንክርዳድ ብቅ 
ያሉት፤ ለግል ስልጣን የባከኑት፤ ጠቋሚና ከሀዲ የሆኑትንም ድርጅቱ ባለው 
አቅም ታግሏል፤ አስወግዷል (አንጃዎች ያደረሱትን ከፍተኛ ጉዳት ያጤኗል!)። 
የድርጅቱ ዋናው መለያው ግን “በትግል መሞት ሕይወት/ ዳግም ትንሳኤ 
ልደት” ብሎ ለዲሞክራሲ፤ ለሕዝብ መብትና ለኢትዮጵያ ሉዓላዊንት መታገሉ 
ነው። ጓዶቻቸውን ከገደለው ፋሺስትና ዘረኛ ወያኔ ተገልብጠው የሰመሩና 
የተቃቃፉ እንደነበሩና እንዳሉም ረስተን አንገኝም። ኢሕአፓ ወደ ራስ 
መከላከልና የከተማ ተኩስ የተገፋው በገዢዎችና ጭፍሮቻቸው መሆኑን ታሪክ 
የመዘገበው ነው። የታገለን ትውልድና ያታገለን ድርጅት ማውገዙ ከሰፈነና 
ለሀገር መሰዋት ሞኝነት ተብሎ ለስላቅ ከተዳረገ ተኪ ጀግና፤ ትግልን አፍቃሪ 
አርበኛ ቢጠፋ የሚያስገርም አይሆንም። ልቡ የሽበተን ትውልድ ወያኔም 
የኢትዮጵያ ጠላቶችም ይፈልጋሉ። ትግል ደግሞ እውን ከተደረገ መራራ ነውና 
ፈሪ ተለይ እንጂ ፈሪና ደካማው ይምራን የሚባልበት አይደለም። 

 
ማንኛውም ትግል ሆነ ክስተት ብቅ ባለበትና በተካሄደበት ሁኔታ ውስጥ ነው 
መመርመር መገምገም ያለበት። የጀግናው ትውልድም ትግል ዛሬ በኋላ 
በሚወጣለት አቃቂር የጊዜ ክልል ሳይሆን የተካሄደው ያኔ በ 66ና ሰባዎች 
መጀመሪያ ነው። ርዕዮቱ፤ መፈክሮቹ፤ አደረጃጀቱና ህቡዕነቱ፤ ወዳጅ ጠላት 
አፈረጃጀቱ፤ ስምሪቱ ሁሉ የነበረበትን ሁኒታና ጊዜ አጣቅሶና ይዞ መታየት 
ያለበት ነው። ጸረ ኢምፔሪያሊስት ትግሉ ደግሞ የግድ ነበር። የአሜሪካንን ሰው 
በላ ስርዓትም አልፈልግም ማለት የሚያስመሰግነው ነው። ዛሬም ቢሆን 
የህብረሰቡን መሰረታዊ መብት ለሚያስከብር ዲሞክራሲያዊና ሕዝባዊ ስርዓት 
ይታገላል እንጂ ለሰው በላ ካፒታሊዝም መስዋዕት የሚሆን አይደለም። ሊበራል 
ካፒታሊዝም ወይም የአሜሪካ ስርዓት በሚል የሚጮሁት ሆኑ ወይም 
አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብለው የሚያሾፉትን አምባገነኖች አልተቀበላቸውም፤ 
የሚቀበላቸውም አይሆንም። የያኔው እንቅስቃሴ ግራ ክንፍነት ደግሞ 
የሚመለጥም አልነበር። አሌ ብሎ ወደ ቀኝ ሊያዘም የሚፈልግ ሀይልና 
እንቅስቃሴ ካለመታየቱ ሌላ ለባዕድ ተገዢ ከሆነው ከአቀባባይ ከበርቴው ሌላ 
የጥገና ለውጥን ሊያቀነቅን የሚችልም ይህ ነው የሚባል ከበርቴ መደብ 
አልነበረም። በዓለም አቀፍ ደረጃም ከተባለ ከተራማጅነትና ግራ ክንፍ ከመሆን 
በመለስ ሌላ አማራጭ አልነበረም። 

 

የምዕራቡ ጎራ የቅኝ ገዢዎች፤የአፓርታይድ ደጋፊዎች፣ የጭፍን በዝባዦችና የዘረኞች ሰፈር ነበር፡፡ ሳንቶ 
ዶሚንጎ፤ ኩባ፤ ቪየትናም ላኦስ ካምቦዲያ፤ አንጎላ ሞዛምቢክ፤ ጊኒ ቢሳው ናሚቢያ፤ አልጄሪያ 
የመን፤ሌባኖን ፓለስታይን፤ኬንያ ... ስንቱ ሰቆቃ ተነስቶስ ያልቃል? ለሕዝብ መታገል ከተባለ 
ከተራማጅነትና ግራ ክንፍ ከመሆን በመለስ ሌላ አማራጭ አልነበረም። 
 
ከዚህ በተያያዘ መነሳትና ጫና ሊሰጠው የሚገባው የአደረጃጀትና የትግልም ስልት ጉዳይ ነው። በዚህ 
መስክ ብዙ ተመክሮ አለ። የዛሬ ስልጡን ፖለቲከኞች ግን ይህን ተመክሮ ከቁም ነገር ባለመቁጠራችው 
የተነሳ የብዙ ዜጋ ሕይወት አልፏል፤ ብዙዎች ለስየልና እስር ተዳርገዋል። ይህ ሁኔታ ካልተቀየረ አሁንም 
ትግል ለአደጋ መጋለጡ አይቀሬ ነው። ታሪክ ይታወስ ስንል ያለፈውን ለማስታወስ ብቻ ሳይሆን የዛሬና 
ነገን ትግል አቅጣጫ ለማስያዝም ነው። ኢሕአፓ ራሱ ለጥቃት የተጋለጠው በዚህ መስክ ዘረክረክና ላላ 
ሲል ነው። ማዕከላዊነትና ህቡዓዊነት--ትግሉ የግድ የሚላቸው መርሆች-- በተገቢው መንገድ በስራ ላይ 
መዋል ሲያቅታቸው ክሩ እየተፈታ ጉዳት ይከተላል። ጠበቅና ሙያተኛ የሆነ ደርጅት/አደረጃጀት መኖሩ 

አስፈላጊ ሆኖ ሳለ በጥቂት የአመራር አባሎች ዲሞክራሲያው ግንባር (ዲኤፍ) በሚል አባልና ደጋፊን 
የሚያደባልቅ አወቃቀር መምጣቱ፤ ህቡዕነት መዳከሙ፤ ሁሉም አካላት/ተቋማት የየራሳቸው ስኳድ 
ማቆማቸውና፤ ማወቅ ካለበት በላይ ማወቅ አይገባም የተባለው ዋና መርህ በመሻሩ አንድ ሲያዝ ወይ 
ሲከዳ ብዙ ጓዶችና መዋቅሮች የሚመቱበት ሁኔታ ተፈጠረ ። ይህ አንዱ ገጽታ ሲሆን በሌላ ደረጃ 
ደግሞ ካለው አገዛዝ ጋር የሚያብሩ ለሹመትም ሆነ ሌላ የአባላቸውን ስም ለጊዜያዊ ወዳጃቸው እየሰጡ 
ለመጪው እርድ ራሳቸውን ያመቻቻሉ። ያየነው ነው በደርግም በወያኔም ጊዜ። ዓለም ሰለጠነ፤ 
ፖለቲካም ክፍት ሆነ፤ በሰላምና በግልጽ መታገል ነው እንጂ የምን ህቡዕነት በሚባልበት በዘመናችን፤ 
በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የየሀገሩን ተጨባጭ ሁኔታ መርምሮ ተገቢውን ስልትና አደረጃጀት አሰራር መቀየስ 
ሲገባ ይህ ተብሏልና ማለትም ሰላምን ግልጽነት ተሰብኳልና በረቱን ክፍት አድርገን ለሁሉም ተኩላና 
ቀበሮ እንተውለት ማለት ጉዳት እያደረሰ ነው። ህጋዊነትን አገኘን፤ የምንታገለው በሰላም ነው ቢባልም 
ሀይልን ሁሉ አለማጋለጥ የፖለቲካ ሀ ሁ መሆን ነበረበት። ይህ ግን አልሆነም። የድርጅቶች ገበና 
በየአደባባዩ ይሰጣል፤ ምስጢራቸው ይዝረከረካል፤ በድርጅቶች ላይ ከፋፋይና የወያኔ ተገዢ ሆነው 
የሚነሱት ክፍሎች ምን ያህል ወያኔን እንደጠቀሙት የምናውቀው ነው። የምዕራቡ የፖለቲካ ሁኔታ 
በኢትዮጵያ የሚሰፍን መስሏችው፤ ወያኔንም ካለውና ከማይለቀው አውሬነት ነጥለው ሊያዩ የቃጡ 
ከወያኔ የሚገባቸውን ቅጣት ሲቀበሉ የሕዝብን ትግልንም በዚያው ጎድተዋል። የኢሕአፓ የቀድሞውና 
የዛሬው ህቡዕነት ለየቅል ቢሆንም የድርጅትን አወቃቀር በምስጢር መያዝ፤ ሁሉንም አመራርና አባላት 
አለማጋለጥ (ለምሳሌ በኢትዮጵያ ያሉ ቀርቶ በውጭም ያሉ የከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ሁሉም በአባሎች 
አለመታወቅ ድርጅቱን ከጥቃት ጠብቆት መቆየቱ የሚታወቅ ነው)። በግልጽነት እንታገል ብለው 
አቅዋም የያዙም የዚህን ገደብ ማወቅና መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። በዲሞክራሲ ስር ሊኖር የሚችል ሰፊ 
ሕዝባዊ ፓርቲ ይዘትና አደረጃጀት አምባገነኖች በስልጣን ባሉበት አደገኛ ሁኔታ ሊኖር ሊገኝ ሊታሰብና 
ሊያዝም የሚችል አለመሆኑን የኢሕአፓ ተመክሮ ያስረዳል ። 
 
እንጻፍ ካልንማ በሚል አቢይ ጉዳዮችን በተመለከተ መጻፉ ግድ ሆኖ የመጣው ያ በሁሉም አባላት 
ተሳትፎና የጋራ ጥረት የሚጻፈው ታሪክ ለህትመት እስኪበቃ የዋሾዎች ወሮበላ ቡድንና ወያኔ የወጣቱ 
አንጎል ላይ የእንዶድም የኦሞም አጠባ እንዳያካሂዱ ለማድረግ ነው። በታሪክ ስም ሀቀኛ ታሪክን 
ሊያጠፉና እግረ መንገዳቸውንም ወደዱም ጠሉም ወያኔን ሊጠቅሙ የተነሱትን ከነውሸታቸው 
ማጋለጥና መከላከል የግድ በመሆኑ ነው። ይህን ስናደርግ ያው ቀደሞም እንደተባለውም ዶሴን ከፍቶ 
የመዘርገፉ ጊዜ ገና ነውና አሁንም ቢሆን መቆጠብ የግድ ሆኗል። ድርጅቱ ዛሬም በትግል ላይ ያለ 
ነውና፤በሚናገረውና በሚያወጣው ምስጢርም አሁንም ሊጎዳ የሚችልበት ሁኔታ አለና እንደ ግለሰቦች 
ሀላፊነት የጎደለውን የጽሁፍ መፉለል ሊያስተናግድ አይችልም። የአንዳንዶቹን ገበና--ያውም አላርፍ 
ያለች ጣት ሲሆኑ ሳይቀር-- አፍኖ የሚይዘውም ለዚህ ነው። ሌሎችንም በተመለከተ ይህ ተደርጎ፤ 
ተወስኖ ነበር ማለቱ ጊዜው ገና ሆኖ ያስቸግራል። ባለውና በሚታወቀው ቢሆንም ኢሕአፓ 
ለኢትዮጵያና ለህዝቧ የታገለና የደም ዋጋ የከፈለ፤ አሁንም ቢሆን ለማንም ባዕድ ሳይሰግድ፤ ሀገርና 
ሕዝብን ሳይከዳ እየታገለ መቀጠሉን ማንም ጮሌ ሆነ መደዴ ዋሾ ሊሰርዘው የሚችል አይደለም። 
አሁንም ቢሆን ከወያኔ ጋር እንተቃቀፍ፤ ሰላም በሚል ሰበብ ወያኔን አምርረን መታገሉን እንተው፤ 
ሁለገብ ትግል ማለት ጊዜው አልፎበታል ከሚሉት ጋር ኢሕአፓ የሚግባባ አይደለም። ውሻ ወደ 
ትፋቱን ድርጅቱ አያውቅም። ጊዜው ያለፈበት ትግል ሳይሆን ጭቆናን ተሽክሞ መኖር ነው። ወያኔና 
መሰሎቹ እንደሆነ የሌባ ዓይነደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ ናቸው። የወያኔ ውድቀት ደግሞ በምርጫ ድምጽ 
ሳይሆን በአመጽና ጥይት መሆኑን ለካዱት አሁን የተጠናቀቀው የምርጫ ጨዋታም ውጤት 
አሳይቷቸዋል። የአመጽን ዋናነት በኢትዮጵያ ኢሕአፓ የተረዳው ከ43 ዓመት በፊት ነው። ይህ ነው 
ታሪክ-- እንጻፍ እንናገር እንዘክር ከተባለ። የሰማዕትን ደምና መስዋዕትነትም የምናከብረው ከገድላቸው 

ትሁት ሆነን በመማር ነው።  ይቀጥላል...... 

የመገናኚያና የመዝናኚያ ምሽት  
 

በዚህ ዓመት በዋሽንገተን ዲሲ በሚካሄደው የሰሜን አሜሪካ የስፖርትና የባህል ዝግጅት ላይ 
ለመገኘት ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ለሚመጡ በኢሕአፓ ትግል ውስጥ ላለፉና አሁንም ለሚታገሉ 
አባላት፤ ለኢሕአፓ ደጋፊዎችና እንዲሁም ለአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የመገናኚያና የመዝናኚያ 
ምሽት ተዘጋጅቷል።  ምሽቱ  እንግዶች እርስ በርስ ለመገናኘትና የግል ጭውውት ለማድረግ ምቹ 
ሁኔታን የሚፈጥር ሲሆን  ቀልዶች፤ ግጥሞችና ሙዚቃዎች ይቀርባሉ። ሁሉም አገር ወዳድ 
ኢትዮጵያዊያን ተጋብዘዋል። 
 

ቀን፡       July 2, 2015 

ቦታ፡       Ethical Society, 7750 16th St. NW, Washington DC 20011 

ሰዓት ፡     ከ 6፡ 00 PM 
መግቢያ    በነጻ  
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ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ ራዲዮ 
ፍኖተ ዴሞክራሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ስርጭቱን ማስተላለፍ የጀመረው በ1982 ዓ.ም. የኢሕአፓ ሠራዊት ኢሕአሠ በወቅቱ ነጻ 
ካወጣው ከቋራ አካባቢ ነበር። ለተወሰነ ጊዜ አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ (በቀን ሁለቴ ጠዋትና ማታ ሙሉ ፕሮግራም ይተላላፍ ነበር)
። ዜና ማስተላለፍ ብቻ ሳሆን ንቃተ ህሊናና ህብረትንም በማጠናከር ደረጃ ፍኖተ ራዲዮ ከፍተኛ አስተዋጾ ያደረገ ሲህን በዚህ 
ስራ ላይ ታዋቂ የኢሕአፓ መሪዎች--ጸጋዬ ገብረ መድህን፤ሳሙኤል አለማየሁ ፤ አምሃ በለጠ ወዘተ ተሳትፈውበታል ። ፍኖተ 
በከባድ ሁኔታ በሜዳ ሲያስተላልፍ ከቆየ በኋላ ሰራዊቱ በወያኔ በሻዕቢያና በሱዳን ትብብር ከፍተኛ ጥቃት ስለደረሰበት ሊቋረጥ 
ችሏል።  በ1992 ዓ.ም. ሥርጭቱን እንደገና ጀምሮ  እስከቅርብ ጊዜ ድረስ በአጭር ሞገድ በሳምንት ሁለት ጊዜ በአንድ ወቅትም 
በሳምንት ሶስት ጊዜ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሲያስተላልፍ መቆየቱ ይታወሳል። የራዲዮ ጣቢያው በፕሮግራሞቹ  ስፋትና 
ጥልቀት እንዲሁም በሚያቀርባቸው መረጃዎች ተዓማኒነት የአድማጮችን  ድጋፍና ተወዳጅነት እንዳገኘ ለፍኖተ ዴሞክራሲ 
ራዲዮ ሲላኩ ከነበሩ ደብዳቤዎች ማረጋገጥ ይቻላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሥልጣን ላይ ያለው የወያኔ ቡድን ባደረገው 
ተከታታይና ጠንካራ የሞገድ አፈና በአጭር ሞገድ የነበረውን  የፕሮግራም ስርጭት በማቋረጥ  ስርጭቱ  በሳተላይት  

Satellite Frequency information 

 

Channel Name : Finote Democracy 

Satellite:         Nilesat 

Azimuth:  7 deg West 

Frequency:  11,595 MHZ 

Polarization:  Vertical 

Symbol Rate: 27500 

FEC:   3/4 

አማካይነት እንዲተላለፍ ተደርጓል። 
ይህንንም ለማገድ ወያኔ የተቻለውን 
ሁሉ በማድረግ ላይ ነው ። 
 
የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ 
አንድነት ድምፅ ዓላማ አንድ ነው። 
የሕዝብን የማወቅ መብት ተግባራዊ 

ማድረግ-። ባለፉት ዓመታት ፍኖተ 
ዴሞክራሲ የሕዝብን የማወቅ መብት 
ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት 
ያደረገ ከመሆኑ በላይ የሕዝብን 
መብት ያፈነው አስከፊው አገዛዝ 
ተወግዶ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ 
አንድነትን፣ ነጻነትን፣ የመብት 
መ ረ ጋ ገ ጥ  እ ና  የ ሕ ግ 

የበላይነትን  የሚያስተናግደው 
ዴሞክራሲዊ ስርዓት እውን እንዲሆን 
ሕዝቡ እያደረገ ላለው ትግል አስተዋጾ 
አድርጓል። ፍኖተ ዴሞክራሲ 
የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ተዓማኒነት 
ያላቸው ዜናዎችን፤ የዜና ዘገባዎችን፤ 
በዋና ዋና የአገራችን የፖሊቲካ 
የኢኮኖሚና የሶሻል ጉዳዮች ላይ 
የሚቀርቡ ጥናታዊ ትንታኔዎችና 
ትችቶችን፤ አቅጣጫ ጠቋሚ 
ሀተታዎችን ወዘተ…. ለሕዝብ 
ሲያቀርብ ቆይቷል። በተለያዩ 
ጉዳዮች ላይ ስለጉዳዩ ግንዛቤና 
ተመክሮ ያላቸውን ዜጎች በቃለ 
ምልልስ ሀሳባቸውን ለሕዝብ 
እንዲያካፍሉ አድርጓል፤ 

 ከአድማጮቹም የሚላኩለትን 
ደብዳቤዎች በማሰማት ለሕዝብ 
መረጃውና አስተያየቱ መልሶ 
ለ ሕ ዝ ብ  እ ን ዲ ዳ ረ ስ 
አድርጓል።ወዘተ…. ለሕዝብ 
ሲያቀርብ  ቆይቷል። 
በተለያዩ ጉዳዮች ላይ 
ስለጉዳዩ ግንዛቤና ተመክሮ 
ያላቸውን ዜጎች በቃለ 
ምልልስ  ሀሳባቸውን 
ለሕዝብ እንዲያካፍሉ 
አድርጓል፤ ከአድማጮቹም 
የ ሚ ላ ኩ ለ ት ን 
ደብዳቤዎች በማሰማት 
ለሕዝብ  መረጃውና 
አስተያየቱ መልሶ ለሕዝብ 
እ ን ዲ ዳ ረ ስ 
አድርጓል።   በየቀኑ24 
ሰዓት በአየር ላይ የሚሆነው 
ፍ ኖ ተ 
ዴሞክራሲ የአድማጮችን 
ፍላጎት ለማርካት ባለው  
አቅም ሁሉ እየተንቀሳቀሰ 
ነው ።  
   

የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ 
የሳተላይት ስርጭት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ 
የተዘጋጀውን የቶምቦላ ትኬት በመግዛት ይተባበሩ። 

ትኬቶቹን በየአካባቢ ካሉ የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች  
ማግኘት ይቻላል። 

ለጥያቄ ወይም ተጨማሪ ማብራሪ በስ/ቁ 2012-291-4217 ይደውሉ፡፡ 


