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     Eንኳን ከዘመን ወደ ዘመን ብቻ ሳይሆን ከምEተ Aመት ወደ ምEተAመት Aሸጋገራችሁ። 
ሰላም፣ ደስታ፣ ጤንነት፣ መልካም መልካሙን ደግ ደጉን ገላጭ ምኞታችን ለIትዮጵያዊያን 
ይድረስ Eንላለን።( ምንም ብንዘገይም ”ከመቅረት መዘግየት ይሻላል” ይባል የለ።) 
 
    የዘመን መለወጫ ለIትዮጵያ ሕዝብና Iትዮጵያዊያን ልዩ ትርጉምና ስሜት ሰጭ ሲሆን 
ያለፈው መጥፎ ገጠመኞቹ በAዲሱ Aመት Eንዳይደገሙበት ሀገሩ ሰላም፣ Eድገት፣ ፍቅርና 
ብልፅግና Eንዲሆንለት ፈጣሪውን የሚለመንበት ካለፈው የተሻለ ሕይወት Eንዲገጥመው ከፍተኛ 
ተስፋ የሚጥልበት በመሆኑ በAዲሱ ዓመት( በዘመን መለወጫ) ደግ ነገር መስማት ጥሩ መልበስ 
መደሰት መዝናናት Eንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቹ የተስፋውን ሃሳብ የሚያካፍልበትና ጥሩ 
የሚመኝበት ቀን ሆኖ Eንዲያልፍለት ይመርጣል። በEንደዚህ Aይነት ሁኔታ ካሳለፈ መጪው 
Aመት የደስታን የምኞት መሳኪያ Aመት Eንደሚሆን ያምናል። በAጠቃላይ Aዲሱን Aመት 
ሲቀበል ተስፋውን የሚያለመልም Eንጂ የሚያጨልም ነገር ማየትም መስማትም Aይፈልግም።   
    
    መዘግየታችን ግን ብዙ Eድምታዎችን ለማየት Aበቃን። በAዲስ Aመት ጥሩ ተመኝዎችና 
የምንናፍቀው ባህላችን(Eሴት) ዘቅጦ የተገላበጦሽ ግም ግሙ መጥቶብን ለማዳመጥና ለማየት 
በቃን።  
 
    በAዲስ Aመት(ምEተ Aመት) Eድገትና ብልፅግና በተመለከተ መልEክት ስንለዋወጥ 
የሚመጣው Aመት ................. ይባል Eዳልነበረ ወጋዊ ባሕሉ ተረሳና Aመቱ ከመጀመሩ የበርበሬ 
ዋጋ መጨመር፣... ወዘተ... የሰዎች Eንደበርበሬ Eንወደድ ማለት ይዞልን ብቅ Aለ በመቋደሻው። 
ሰንበሌጡንና ሃረጉን ጣለልን  መታደላችን ይሆን ወይስ መረገማችን?   
     
    በፖለቲካው Aውድማ Eኔ Eበልጥ Eኔ ጨዋታዎች መበርከቱ፣ መተባበር የሚለው ቃል Eንደ 
ምEተ Aመቱ ለAዲሱ ቦታ መልቀቅ ነበረበትና በAሮጌው ምEተ Aመት ተፀንሶ በAዲሱ Aመት 
ለተወለደው ቃል መካካድ ቦታውን ለቀቀ። በማህበራዊ ኑሯችን መተማመን ጠፍቶ 
በAመለካከታችን ፋራና Aራዳ፣ በትንታኔያችን ሰሌክቲቭ፣ ኮሌክቲቭ፣ Iሌክሽን ሴሌክሽን፣ 
መቻቻል መጃጃል፣ ወዘተ..... Aቃቃሪ ቃላቶች ገብተው መታወክ ብቻ ሆነ። ከEንደዚህ Aይነቱ 
ጉድ ይሰውረን ዘንድ የIትዮጵያ Aምላክ ይርዳን።  
   የAደራ መፅሔት ቅፅ 2 ቁጥር 1 Eትም በመዘግየቷ የመፅሔቱ ደንበኞችም ሆኑ መጣጥፍ 
የላኩልን በስልክና በደብዳቤ ቅሬታቸውን ገልፀውልናል። ለመፅሔቱ ያላችሁን ፍቅር የዝግጅት 
ክፍላችን Eያደነቀ በናንተው ግፊት ቅፅ 2 ቁጥር 1 ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል።  
   የመፅሔቷ Eድገትና ጥራት በAንባቢዎቿና ተሳታፊዎቿ ትከሻ ላይ የተጣለ በመሆኑ 
ትብብራችሁ Aይለየን። 
  
 
መልካም ንባብ 
ቸር ይግጠመን።   
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ይድረስ ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆች!  
      ሰላምና ጤና Eየተመኘሁላችሁ የላኩላችሁ 
ፅሁፎች ከቁም ነገር የሚውሉ ከሆነ በAምዳችሁ 
ለንባብ ታበቋቸው ዘንድ Eጠይቃሉ። ለመፅሔቱ 
ዝግጅት ካላችሁ ጊዜና የሰው Eጥረት Aንፃር በEኔ 
Aቅም መስራት የምችለው ካለ በሞያዬ ልሳተፍ 
ፈቃደኛ ነኝ። 
 
Eመቤት Aበራ  
(ከሀይገንብሩክን) 
 

Aደራ ወ/ሮ Eመቤት Eኛም የከበረ ሰላምታ 
Eናቀርባለን።ላቀረቡልን የትብብር ሃሳብ 
ሳናመሰግን Aናልፍም።ሃምሳ ሎሚ ለAንድ 
ሰው ይባል የለ። ለላኩልን ፅሁፍ ቦታ 
Aልነፈግናትም። 

    
ይድረስ ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆች! 
 
በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን Eያቀረብኩ Eኔ 
በበርሊን ብራንደንቡርግ ዛክሰን Aንሃልት የIሕAፓ 
ደጋፊ ኮሚቴ Aባል ነኝ።ስለሆነም Aቅሜ በፈቀደው 
መልኩ ለAደራ መፅሔት ክፍል Aጠር ያለ ግጥም 
ለAንባቢያን Eንዲደርስ በማለት ልኬላችሃለሁ 
Aመሰግናለሁ። 
ገነት ድረሴ 
ሀለ ዛለ(ጀርመን) 
 

Aደራ  ምስጋናውን ተቀብለናል።የላኩልን 
ፅሁፍ በግጥሞች Aምድ ሰፍራለች። 

 
ለAዘጋጆች! 
  ጤና ይስጥልኝ።ይቺን የመጀመሪያ ፅሁፌን 
ለAንባቢያን Eንደምታበቁልኝ ተስፋ Aለኝ።በፅሁፌ 
ውስጥ ስህተቶች ካሉ ያርሙት። 
 
ትግስት ይልማ(ሃይገንብሩከ) 

Aደራ  ለEርስዎም ጤንነት Aንመኛለን። 
በሰጡን ሃላፊነት ስህተቶችን ለማረም 
ሞክረናል። 

 
 

ለተወደዳችሁ የAደራ መፅሔት Aዘጋጆች! 
Eንደምን ከረማችሁ? ከሰላምታዬ በመቀጠል ይህ 
መፅሔት ስራውን በመቀጠሉ Aድናቆቴ ከፍ ያለ 
በመሆኑም ይህን ለመጀመሪያ ጊዜ የላኩላችሁ 
መልEክቴ ለAንባቢያን Eንደምታደርሱልኝ ሙሉ 
ተስፋ በማድረግ ነው። 
ዙልፋ ከድር(ኒሃይም)    

Aደራ ወ/ሪት ዙልፋ Eንደምን ከረሙ። 
ለመፅሄቷ ያለዎትን Aድናቆት በመግለፅዎ 
Eናመሰግናለን።  
 

ይድረስ ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆ! 
መልካም ሰላምታዬን Eያቀረብኩ ለመጀመሪያ ጊዜ 
የሆ ነችውን  ፅሁፌ  በመፅሔታችሁ  ላይ 
EንድታወጡAት ጀባ ብያችሁAለሁ። Eኔ በሰሜን 
ሔሰን የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ Aባል ስሆን የAደራ 
መፅሔትን ማግኘት ስለምፈልግ ና Aስፈላጊውን ወጪ 
ለመክፈል ዝግጁ ስለሆነኩ ለግንኙነታችን  Aድራሻዬን 
ልኬያለሁ። 
 
ሳምሶን Aበበ 

Aደራ Aቶ ሳምሶን ሰላምታ ከEኛም 
ይድረስዎ።መፅሔቷን ለማግኘት የAካባቢዎን 
ኮሚቴ ማነጋገር ይችላሉ ወይም በመፅሔቱ 
ዝግጅት ክፍል በAድራሻ ይጠይቁ።   

Aውቆ Eንዳላወቀ 
        ዘረኛው ወያኔ በIትዮጵያ ላይ Eያደረሰ ያለው 
በደል ከምንም በላይ የላቀ ሲሆን ዲሞክራሲ Aለ 
ተናገሩ ይሉናል Aፋችን ተለጉሞ፣ ተራመዱ ይሉናል 
Eግራችን ተቀይዶ፣ ፃፉ ይሉናል  Eጃችን የፊጥኝ 
ታስሮ። 
         ወያኔ ህዝቡ ላይ ባንሰራፋው የAፈና Aገዛዝ 
ህዝብ ያሰበውን Eንደፈለገ ማሳካት ሳይችል ቀርቶ ዝም 
ቢልም ዝምታው በወያኔ የይስሙላ ዲሞክራሲ 
በመታለል ሳይሆን ጊዜ Eየጠበቅንና ጊዜውን 
Aመቻችተን የግፍ Aገዛዙን ወደ ዲሞክራሲያዊ 
A ስ ተ ዳ ደ ር  E ስ ኪ ቀ የ ር   E ያ ን ዳ ች ን 
የምናደርገውንትግል ከበፊቱ በበለጠ ይቀጥል። 
 
ዮናስ ሙለታ(ፉልዳ) 
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ዴሞክራሲያ 
   *የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ ልሳን* 

 

 

oé 33 m%Ø` 2                                                              ‡Ã` 2000 ®.T.  
 

 
™Âe ±O�— m×¾ M³wª* |ÓJ  

 
 

T¯z ®Oz% ™Jö ™Âc# c&O×� vzH¾T ¹¨¼ኔ ™Ñ²³ QH+�¹T vQJ e¼S ³`ò¼� Ã�ኪ^ 
®Oz%� PH# vOmÖJ H&¼ካCÅ c&ነd ™&M™ø ¹OÝ« ±O� ™ካJ ›�ÀOG‹ OÖ� OÑTÑT� 
vJd‹ Ro[x v&Ñw«T vነv[v| ‚Ó` ™J�HT ነv`"" ከOo[| O±Ó¹| ¾iIJ ነ«�T ²_ 
v‡Ã\ ¹Oeከ[P� Cdx HR¨^[Å Oነd{‚� wHï« T¯z ®O| v&¼�e H35z% ®O{| 
¼ካEÅነ«� M³wª* |ÓJ On’z% ™eïIÑ& vOG‹ ነ«"" ™Âe ±O� Ñx~J— M³wª* |ÓI‚� Ó� 
™B�T mØI;J"" ¹cR¯{| ³¡`T v±&B ›�ÀÑ� OÀ[Ó ¼Hv| vOG‹ ™+H:E HQH« ÀR€« 
v|ÓI‚� TIj OeÖz%� mØH�J"" 
 
¹™ì+« O�ÓY| ከ±O‹ Ò` HOEÅ ™o}| vM³x I¾ ¹Þነ« ‰Im` Y`®|T x±#…‹� 
HÑw`ነ|-Ö&c”ነ|� Hàp� Ã`Ô wHv|– vcò« M³x Ix ¹zR\| ¨×}‚ ™�Àv| I×« 
M³x zVÒ‚ vOG� mÀT c&J c&ï\ c&€\ ¾HRO‹| ¹ነv[«� Y`®| ™«Ó±« O_| 
H™^h# xH« Àõ[« የzcHñ Ñ&±+ ÊTa ™Âe ¹|ÓJ {]¡� T¯^õ Oìõ OÊO\ ¾{¨nJ"" 
Y`®z% v^c# H&{Àe H&iiJ ¹Q‚J ™Jነv[T� ከ™�ÄT BH| fcz, Oï�oH O�ÓY| 
zU¡av| v™ï� ከO¨×| vezm` |TF`|� ™JmcOT"" ™ì+« ±O�ª* O] zxH« vw¯Å 
c&¨Àc# vAÑ` «eØ Ó� Y`®{€« ™TwÑነ�ª* ›�Àነv` Ñïz%� ¹mOc«� Óñ� ¹zhከO« 
¹™&|¿å¼ M³x ¹Q¼«m« ነv`"" ¹úHz*ካ ነìነ}‚ BH# zከJ¡H«— x±#…‹ ™`f ™À` T`z%� 
›¹zmR— x±#…‹ vxK+[cxT Gነ vD¾R�| À[Í Jºነ| OhከT� zÑÅÆ— ¹AÑ` H#®Iª*ነ| 
¹Ù` cï` vከïz w¯Å AÑ` zÀõa M³xT vÅFነ| H[Ax zÒJÙ ¹ነv[v| ™Ñ²³ ±O�ª*ነz% 
Gነ õ|F ™�Òjነz% ከM³x zc«a v&ቀ`T ¹Q¼eÑ`T ™Jነv[T"" H+H:‚ ¹™õ]ካ AÑa‚ ከ‰I 
zነez« vziH Bኔ{ c&Ñ’%— v®HT À[ÍT ¹H«Ø� ™x¿| ነóe ›¹ነïc c&O× ™&|¿å¼T 
ከ±&F RTHØ ™|‚JT ነv`�T zR]¬‚ HY` ነmJ H«Ø z�mdmc#"" ¨×}€% vcIT O_| 
H™^h# xH« c&cHñ Y`®z% ¹cÖ« TIj †¾J� OÖmT ነv`"" ¾F Bኔ{ wHï« ¹T¯z ®Oz% 
OÛ[i ÓRj ™Ñ²´‚� ከM³x ¹QH¹« ÑÀJ G� m`~J"" M³x HOxz% c&áF TIh# Ø¾|� 
™ï� OG‹— HcIRª* |ÓJ TIh# àõÛó� ™ï� OG‹ v±&¼� Ñ&±+ Hነv[« |«JÅ ¹o`x 
|³{ ነ«"" ¼Hï« T¯z ®O| ¼ï^€« ¹™&|¿å¼ ¹úHz*ካ Y`®}‚ ¨¾T ™Ñ²´‚ BH#T 
vzH¼¹ ¹¡ó|� ™[Oኔነ| À[Í v&G�T OW[{ª* ¾±{€« ë[ M³x� jx`z“ OG‹ 
zÒJÚJ"" 
 
¹zR]¬€% |ÓJ ™Âe ¹{]ክ T¯^õ� ÊTa ™&|¿å¼� ከÛHR ¨À x`D� HO«cÅ ¹TY^‚ 
¯Tv&J{� ™cR"" AÑ^‚�T ከ±&¼� Ñ&±+ ¨ÂF ¨Àò| ›�Ì ¨À ‰I ›�ÀR|EÅ ™vc[ "" mc 
vme ›¹zÖ�ከ[ ¹O×« ¾F ›�oenc+T v`¯¿z%T Oe¡ ›¹Ö^� Oõ|K+¬‚�T vzÛwà 
ÓTÑR ™Ïy H&¼m`x ¨ÀQ‚Jv| À[Í À[c "" ¹±&¼� Ñ&±+ ›�oenc+ Ó^ ¡�õ OG‹� 
vÀï�« ¹Q¼¨Ó±# ¡õH:‚ H&[Á| ¼J�H#| Ko v&�`– vነv[« zÛwà Bኔ{ H«Ø ïIÑ& 
›�oenc+ Ó^ ¡�õ ከOG� H+I T�T ™R^à ›�ÃJነv[« ነ«"" v™&|¿å¼ ¹ካ÷*{H&³T� 
Y`®|� «c#� ÄU¡^c&«� H&¼cõ� ¹Q‚J� የÑዢ« ¡õJT ¹zn[ነ OÀx ™Jነv[T""  
v™&|¿å¼ ¹ካ÷*{H&³T� Y`®|� «c#� ÄU¡^c&«� H&¼cõ� ¹Q‚J� ከÑዢ*« ¡õJT 
¹zn[ነ OÀx ™Jነv[T""  
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ከv`z,¬€% ከY`®z% ¹zp^’%� ከw¯Å z¼¾±«T ነì ¼JG‹ ¹™mww¾ Q� ¼I€« x� ነv\"" 
ከ±&F wiÑ` OHez“ H«Ø ¨¾T ¹ØÑ� H«Ø� ¹Q¼ez�ÓÅ Y`®| wHOG‹ ከY[ OW[z% 
zነoH: O¨ÑÁ ¹ÓÅ ™eïIÑ& ነv`"" v®HT ™mõ À[Í ÀÓU v¹™FÑ#\ ¹QካEÀ« ¹ነìነ|� 
¹Ox| |ÓJ ›�Ãያdይ ከÀv#x ™õ]ካ ±[•‚ Ò` d¾m` z×Ta ¹Q�mdmc« ™S]ካ 
vOG‹� ¹M³x ™�oenc+¬‚ ¹QÀÑñ| vfiH&e| AÑa‚ eHነv` Ó^ ¡�õ ™ezdcy‚ Oeóó
{€« ¹QÖvo ነv`"" ¹™&|¿å¼� ‚Óa‚ ¨×}‚ G‹ HØpT ™&M™ø ™JïÖb€«T"" Y`®z% 
¹mïmó€«� «exex ‚Óa‚ H&ïz% Uከ\ ›�Ì ¹H+H� ‚Ó` pem%c« ከ±&FT ከ±&¼T 
™IOÖ#T"" Km%� e�¾ ÀÓU zR]¬‚ H|ÓH#� HM³x Oeª¯| ከõHªJ--ከØIB� Ó²« ›eከ 
ªHJ”� H+H:‚T H&Ömc# ¹Q‚H# �€«""  
¹H«Ø ›�oenc+« HØ ¼H ÔÃ� ™Ó”} ™JzÕ±T"" ከzR]« ›�oenc+ ¹zì[\ zR]¬‚ 
Øm*}‚ ™Jነv\T"" vÑዢ« ¡õJ Ô� ¹zcHñ— Hw¯Å ¼À\— ë[ H«Ø ¹G‹| v&v±#T vp^Øነ| 
|ÓJ x±#…‹ ¹M³x ¨Ñ� H&G‹ ¹Q‚H#v| Bኔ{ zïØbJ"" H|ÓH# eኬ+| ÀÓU ¹{Òº ¡õJ 
v™�Åነ| OpP ¨d” ነv`� ¹™&|¿å¼ JÐ‚ vxK+[cx À[Í ¹R¾ከóïH#v|�� ›ኩJነ| 
¹Q�`v|� Bኔ{ ›«� HRÅ[Ó ›�oenc+« ¹xK+[cx� àp� zn«U OÑ’z% ÓÃË ነv`"" 
›�oenc+« Ñ� O_| H™^h# xH: |ÓJ d¾ÊT` v™+`|^ |Øo |ÓJ zÊTa ነv`"" 
›�oenc+« Ñ� ነnB– ™HB H&J c&ነd ¹SÞ z%HR |ÓJ zÊTa ነv`"" vOÒÄ�— vwH+ ¨±z 
¹ነv\| ›�oenc+¬‚ ከzR]« |ÓJ vò| ¹z¨HÁ ነv\"" ¾F� ïÙ� ™¾H: ¹O× ‚Ó`– 
¹™&|¿å¼ zR]¬‚ ›�oenc+T Gነ ™&M™ø ™I¹�T xH« ¹Q¼Jñv| Bኔ{ ™Jነv[T"" TIj 
Ö¼m* ‚Ó` ነv`� ¹vኩI€«� RH|T àm%�‚� ¼cwewJ– ¼ezwx^J– ›ኩJነ|�T ¼O×J 
¼H#|� TIj vÑ&±+« cØzªJ"" ¾FT wHï« T¯z ®O| y{ zcØ}| H&O±� ¹QÑw« Ñ#Ã¾ 
OG‹ ™¼ከ^¡`T"" v¨oz% ¹ነv\ v`ካ{ ¹™&|¿å¼ ¹úHz*ካ {²v&¬‚ vOª¯H-±+�€« ¼cï\| 
¹{]¡ Ko ነ«"" ¹±&FT |ÓJ� xeH| «Ö+| ¹Gነ« ™&M™ø BH#�T ™&|¿å¼ª* HR{ÑJ 
O�H#� Mx[-xK+^ª* G� ¹Öwy‚�T ±O� H&¼ÒJØ� H&ªÒ vy{« OÑ’z% v±&B ™�ì` 
¹Q{¾ ነ«"" ¹M³wª* ÄU¡^c& Y`®| ™R^àT c&¨cÅ HØm*}‚ x� ¹QG� «c#� 
ÄU¡^c& HM³w‚� ¹R¾vÏ OG‹ {T�v|� Hx±#…‹ ¼JGነ‚ ™&|¿å¼ HØm*}‚ Oï�Û¼ 
OG� ¹Hw|T ከQJT OW[{ª* ›Tነ| vOነd| ነ«"" ¹{]¡� Ko vÑ&±+ ™Jó<J� z±�Ó~J 
I÷*e H&¼Öñ ¹QከÏH# ›�ÀQH#| d¾G�– ¹™&|¿å¼ zR]¬‚ ›�oenc+T Gነ ™&M™ø ví‹� 
�ë#F AÑ` ¨ÃÅነ|� M³x ™õn]ነ| zነdez« HM³x� HAÑ` Ocª¯|ነ| ¹ከïH# �€«"" 
v±&FT wHï« T¯z ®O| I¾ {]¡ ¹Q¼ከx[« RFzR€«� ™|O«v{J""  
 
¹zR]« ›�oenc+ vነv[« Bኔ{ Ñ³ö– ከQ�« vI¾ †Iòነ|� zh¡U ¹ነv[«� ™&M™ø 
v1964 ®.T. zOY`} ¹úHz*ካ ø`z* ¨¾T Å`Ï| Q�«� c&mvJ– ¾F Ñ&±+ ÀÓU H+I 
{]ካª* ¨o| ነv`"" ¹zcv×Ö[« |ÓJ c&m�Ï— ¹úHz*ካ Å`Ï| ›Ù| c&¨ÑÅ— Io ¨ÃH 
¹|ÓJ À[Í� eJ| jÓÓ` c&ÊO`– {]¡ zc`~J"" Å`Ï| ¹zïÖ[v| m� ¨¼ኔ ›�ÀQH« 
¹àm%�‚ Jº ëK¾ v^I€« RH| RÒነ� v&G�T– ¹™&M™ø TY[{ ¹|ÓH#� ¾±|� ™ካEÅ 
m¹[« v&wJ eFz| ™¾G�T"" v{]¡ ™Ò×Q v±&F Å`Ï| TY[{ ከzካïH#| «eØ ™x²•€% 
vF¾¨| ²_ w¾�\T– ¹Oe^ቾ€% x\F zeó� M³wª* nJ ኪÃ� ›ነG e�z%� ®O|— e�z%� 
Oከ^� ïz� ™Jö– ²_T ™&M™ø� ÑIà G� ¾Ñ“J"" ¾F vÀT� vOeª¯| {Ïy ¹O×« 
¡ez| eÒÍ zነØöH|� BH#T ነÑ` m�}| ¹O× d¾G�– «c#� zO¡a� ¯«m|� ከ^¯¾� 
›Tነ|– ከAÑ` õo`� M³x ¨ÃÅነ| Ò` ™p^”}– ‚Ó`� Oከ^� vzÓw` H&Òz` p`Ù ¹zነd 
ነv`"" vOG‹T vFv#¯ HOÀ^Ê|� HRÀ^Ê|— ¹M³wª* W^ª*| ›`k ¹QGነ«� †¾J 
HR±ÒÊ|— M³x� HR�n|� Ó±#õ OeH: ¹zc¹O«� ™Ñ²³ HO{ÑJ c&ÊT`– ከ±&¼� ¨o| 
ÊTa ¨À ‰I OOHe ¹R¾�Jv| Bኔ{ zïÖ[ "" Y`®z% ›�À mÅU« H&Ñ² ¹R¾‚Jv| 
Bኔ{T Oከc| ÊO[ "" M³xT HH«Ø Oነddz% {¹"" ÔÅH: ¹ነv[« Å`Ï| ™oT w¾�[«T– 
y{«� H&¾³� Q�«�–ÓÃË� H&¨× z±ÒÊ "" ¹¹ካz*| 66 ™x¿| õ�Ã{T v±&F Ñ&±+ ነv`"" 
H±&AT O�ÑÅ ¹Ö[Ñ#|�� eR€« w¾Ö^T� w¾{¨oT x±# Oከ^ ¹zmvH#| ÏÓ�‚� ²_T 
¹T�±¡^€« ነ�"" Hc^ª*| TY[{« «Å F¾¨{€«� ¹cÖ#|�– x�¼T ™Ãነ�� OAOÅ 
RFñ³�T vzH¾ d�ነd€« RHõ ™�‚JT""  
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¹¹ካz*| 66 ™x¿| ¹ïነÃ« vÓx{ª*ነ| ነ« v&wJT– HBኔ{« Oከc| mÀT c&H# ¹zካEÁ| 
|ÓH:‚ BH# ¹R¾�o ™ezªí° ™Å`ÑªJ"" ›ነ O�ÓYz%� Ñ`RS �ª¾– ›ነ ÀÍ‚ {ከH ¨JÀ 
Dª`¼|– ›ነ ™v^ ÑP– ›ነ ØIB� Ó²«– ¹À^d� ÔÍT ™`f ™Àa‚– ¹zÒ±#| znªQ¬‚– 
zR]¬‚� TBa‚– ¹zcÀÁ|� vc#Ã�� ¹O� {õነ« ¹zÑÀH#|– ›Tv&” xH« Hen¾ ¹zÃ[Ñ#| 
BH#– ¹{¨m%| x� d¾G� eR€« ¼JzÖ^« ÊÓ�‚ BH# H¹ካz*| ™x¿| ÅJÃJ GነªJ"" ¾F 
¹M³x� xf|� T_| ™oö ¹ïነÃ« ™x¿|– ™&|¿å¼«¼�� v™&|¿å¼ª*ነ| ¼dzï— ›eIT� 
¡`ez*¼‹� ¼eznmï— ¨×z%�� ™²«�z%� ¼Ñ�’— c&û&H#�� ¨{À\� ¼ezwv[ ¹Y`®z%� oeT 
cw]� mx` ™xd] ነv`"" ™x¿| ¹àm%�‚ ï�Ö³¼ ነ« ¹zwH« v¹ካz*| ™x¿| z[ÒÓÚJ"" 
¹™ÅD] Ñዢ¬‚ |Øo� †¾J M³x p`Ù vzነdv| ¨o| ¹¨[m| ነx` ከOG� ›�ÀR¼JõT 
{¾~J"" ¹z^v«� M³x ¹[c#| Ñዢ¬‚ m%�á ¹ነv\|T ™ì+ H:H+¬€, ¾I;€« vነv` O¢��‚ ¨À 
¨FOE c&¨cÁ– ¹Y`®z%� O�¢{¢| ከRxc\ H+I zኪ H&G‹ ¼pvpv#| O¢��‚T Jv iካ^ 
OG�€«� Öm%VJ"" õ|F� HM³x ¹ነïÑ« Ñዢ OÀx ^c#T õ|F� zነe} v¨{À^ª* «dኔ 
HU| zÃ[Ñ "" O¢��€% z¡zነªJ ካH#| Y`®| Jºነ{€«T v±&¼« OÀx±³ ÊO[ "" ¼Hï«� 
T¯z ®O| e�ነd– ¹¹ካz*| 66 ™x¿|– ከõz“ y{ ¹QcÖ« c&G�– ™x¿| e�J ÀÓU ™&M™ø 
v±&B� vm×º |ÓJ ¹ነv[« y{ ÀÓU d¾Öme ¹Q{Hõ ™¾ÀHT""  
¹™�Å ™x¿| ¨¾T M³wª* |ÓJ ÅJ ¹QHካ« ¼Hï«� Y`®| vO×H# x� d¾G� ¹ziH� 
M³wª* Y`®| vOOe[z% ነ« ›eከzwH Å[e ¹¹ካz*| ™x¿| ÅJ� ™JzÔ�ëïT"" ¹M³x� ÅJ� 
YJ×� T`Ø O¢��‚ mP|"" M³x ¹QvÊ«� ™¼«oT— ›�À Fì� ነ« ¾H# ¹ነv\| ™ì+ 
c&¨ÑÁ— M³x UÓ±&| ¼iªJ ™Hv±&¼ z�¢H•‚ ¼¨�xÁ{J ¹QJ ¹O¢��‚ Ø`oT vYJ×� 
zc¹O"" {Øy àn« c&ÊT`T ™&M™ø ¾F�‹ vRÒHØ� M³x� menj vነv[‚«� ™B�T 
vGነ‚« Jd‹ vÄU¡^c&¼ ™Rካ¾ነ| YJ×� ¹M³x �|� ¨À ÄU¡^c&¼ª* Y`®| HOÕ³ BH#� 
™mõ Ñ&±+¼ª* M³wª* O�ÓY| ¾uuT vQJ |ÓH#� ™ÚÚï "" ¾FT |ÓJ cIRª* vGነ O�ÑÅ 
vúHz*ካ« Oe¡— vzn«U cJö‚� ¹Y^ RpT ™ÅR¬‚ ™Rካ¾ነ| ¹zካEÀ v&G�T– ¼Ñ’« 
TIj mÀT e�J ›�Ãm[xነ« ¼« ™ï�� ›On ከOG� ™IHïT"" ›e^z%� Ó`óz% y{«� HÓÅ¼ 
Hp ›ነ ™H& Pd� Ñ+{€« h&vh& vM³x I¾ ›�ÃvÀ «i zHm« õÏ| c&¼ካCÁ HR¹| vn�"" 
¹zddz ÓTÑR ¼À[Ñ# ¹z¨c‹ TB^�T HT`Ø O¢��€% Cdª* ¼H#|� ÅÒõ vOeÖ{€« 
¹zÀ�v[«� v#Å�– vz¨cነ À[Í H&¼Ö�¡\|� HzከzH«T jx`� ™[Oኔ¼ª* ÓÅ¼T RÖ¹m*¼ 
H&¼mxH#| O�I€«T v{]¡ ¹zO±Ñv ነ«"" vúHz*ካ« Oe¡ j�ï|� ¹zከ�ነv« À`Ó zx½« 
Ø`oT ‚Ó\� HO¨×|– v™&M™ø I¾ Ù` ™«Ð v¾ó õÏz%� z¼¼±«"" Km% ¾¤ G� dH 
™�Ã�Å {]¡ v^¸‚ ²_ ™&M™ø ¹cIT |ÓJ� ›Tv& xH: zኩe ከïz xH« Ac| R«^z%� 
O`ÖªJ"" ¹M³x ™x¿| ÅH# HM³x ›�ÂG�— ÄU¡^c¼ª* Y`®| ›�ÂOc[|– YJ×� ከM³x 
›Ï OነÖo ¹Hv|T� Ñ&±+¼ª* M³wª* O�ÓY| ¾uuT c&J ™&M™ø ¼À[Ñ« Ø] Ða ™Ó”} 
zÀTÙ v&G� �a– ²_ ¹T�Ñ”v| ¹en¾ Bኔ{ vz¨ÑÀ ነv`"" ¹{]¡ ®¾�‚�� ¨Àò| x�¨eÀ« 
ÀÓU v1983T ¹Øm*}‚ ¹jÓÓ` O�ÓY| Te[{ Àw H¨¼ኔ ¾ÖoRJ ›�Ì HAÑ` O±³ ነ« c&J 
™&M™ø ¼m[v« zmw¾ነ| ™Ó”} v&G� �a xH: RcxT ¾�IJ""  
 
™�Å Ñዢ OÀx ¹M³x� zn«U HRï�– ¨¾T ¹õ`A| ÅÒõ HRÓ’| ¨À †¾J OÖmT� 
ÓÅ¼ c&¼O^– j�ïz%� ¼[ÒÓ×J"" ¨À «Àmz% ¾Ö`T ¾`±TT Ñ#´ OÊO\�T ¾Öm%RJ"" 
v™&|¿å¼ TÅ` ¹zካEÀ« m¾ jx` ¹À`Ó ™Ñ²³� j�ï|� ¼[ÒÑÖ ›�Ì– vjx\ ¹zÖn«� 
™&M™ø� ከ{]¡ Ñí OØó| ¼eከzH ™Jነv[T"" ›�Â¼«T vzn^OE« ነ« ¹Gነ«"" ¹™&M™ø 
™wI| Oeª¯| c&mvH# ¹ÊÓ� {]¡ éïªJ"" ²_ ¹cïነ«� z�v`ካኪነ| e�¾ ÀÓU ›ነ³¼ x`o½ 
¹›�| ™&|¿å¼ JÐ‚— ÅJ HM³x xH« vÀR€« éï« ¹zc©|— ›�€�óH�� «Åm| 
Hóh&e}‚ xH« ›¹á¤# v«Åo| ¹z[h‹|— en¾ ¹zmvH#|— ¨Fኒ� OcJ ¹em¾ RÔ]¼ y{¬‚ 
õÃ ¹zmvH#|— HOÝ« |«JÅ ™`®¼ ¹QG� {]¡� vp^Øነ| éï« ¹RHõ� ¯ÅJ ™Ó”zªJ"" 
m¾ jx\ v™�Å vኩJ ¹óh&e}€%� ™[Oኔነ| v™cnm* OJ¡ c&¼ÒJØ vH+I vኩJ ÀÓU ¹™&M™ø� 
p^Øነ|� í�|— U| ™¾ï_ነ|� AÑ` õo` ™eO³Ów;J"" F¾¨|� HAÑ` ከOeÖ| vI¾ ¹AÑ` 
õo` ™H�? |ÓJ mHT O�Ã| ¨¾T nI|� R�vJvJ x� G� ¹Q{¼€« ¡õH:‚ ²_T v±&¼ 
O^^ |ÓJ ¨×z% ™Hm— Å`Ïz% ™eÛ[c« ¨±z ›¼H# ¹HOÀ‚ ×{€«� ¨À ØpR v&meb|T— 
{]¡ ¹O±Ñv« Ko Ó� ¹M³x e`¹|� ¹AÑ` H#®Iª*ነ| ¼Hp^Ø |ÓJ� Oeª¯| H&Ñኝ 
›�ÀR¾‚J� ¼ ÊÓ� |«JÅ ÀÓU vnH#� nJ ኪÃ‹ ë�} B�z,« c&ÖØ` jx[¡ ›Øõ d¾J 
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H®IR« Ocªz%� ነ«"" ¾F H&¨Àe H&ከv` ¹QÑw ¹ÊÓ�ነ| {]¡ v¹›e` v+z%— v¹en¾ Omv¼« 
¹ከ[ó y{ BH#— `h� vzካEÁw€« Þካ¬‚� ¹Onx` y{¬‚ BH# zéó<J"" eR€« x±# ነ«— 
eR€« F¼« ነ«— {]ካ€« Rï]¼ ™¾ÀHT-¹Q¼¢^ ›�Ì"" wHï« T¯z ®O| ¹™&M™ø 
ÊÓ�‚ ¹p^Øነ|� ¹é�| |`Ñ#T T� ›�ÀGነ ™eõ[« ™JïªJ""  
 
vóh&c}‚ v™�Å vኩJ– vÖwx xK+`z•‚ vH+I vኩJ� ከ±&¼T vë[ ™&|¿å¼ w¯Ã� Øn| 
¹À[cv| ™&M™ø– ¹™&|¿å¼� M³x ØoT d¼dJõ {ÓH: ¼Hï«� T¯z ®O| h”~J"" ¾FT 
H+I d�Öoc« ¹R�Jï« Ñ#Ã¾ ነ«"" Oከ^ enº v² xH: H™[Oኔ¬€% ›Ï ™JcÖT"" h#O| c&H#| 
™v+| xH: ™IÔvÀÀT"" AÑ`¡� jØ� zÖmT c&H#| Ç›±±#” zከ±+� ÅJÅ¾ Iõ`eI‚BÈ xH: 
™JzcHïT"" †¼J O�ÓY| xH: Hw¯Å ™J^ÀT"" v&G�T ¾F BH# ÀÓU ከ™&¿x ¼Iነc� ïz� 
OmvJ� ¹ÓÅ xH:v| ¼Hï ›�Ì mIJ CÀ| ™Jነv[T"" |ÓH# ከ[` c&J HwHነõÖ# Ô�ve ›�vJ 
¼H# Øm*}‚ H±&B Rzx v×jነ{€« RÖ¹m*¼¬‚� v«x nI| jó� À`Å[« v™�Íነ| 
™ï�ÓÖ« vÅ`Ïz% I¾ ¾F ነ« ¹R¾wJ� Ñ#Ã| ™À[c#v|"" vH+I vኩJ ÀÓU ¹xK+[cx Ox| 
Ø¼m, vÓ�ÖI x� ነ« ¹Qï{ ¾H# ¹ነv\| ¹²_ wHYJ×�‚ OcJ ™Òa‚� ¾±« v™&M™ø I¾ 
Ù`ነ| v|Ó^¾ ከïz%"" ¾F ±O�€« ¼« YJ×� ›eኪ&¾±#� ከ±&¼T v‰I ¹mÖH ነ«"" ¹™�Í« 
z«d¡ ¨À ™&M™ø W^ª*|T Ñ&±+«� Öxp xo v&JT–x±# Ñ#Ã| d¼À`e H&Ñ{ ‚I;J"" v™�ì\ 
Ó� v|ÓH# I¾ zeó ¹p[Ö# Øm*}‚ x±#©� {Òº� ™wJ zeó vRep[Ø� vÔ[v+| AÑ` zexev� 
›�OHdH� xH« vRÀ�Ñ` ¼ካEÁ| ¹xz� ›�oenc+ c^ª*z%� vከõz“ À[Í ÔÅ}| ÃÓT Ó�w{ 
Ñ&±+� F¾¨|T Ö¾uJ"" ›ነ ÌÒ`— ev`— v`K+— Ñ#Ód— x`D‹— íÑ+ — AÂj� H+H:‚T ¹zc©| BH# 
¹QÖmc# �€«"" ¹±&B ›�oenc+ ™w¨^¬‚ ²_T v&G� vë[ Å`Ï|ነ{€« ¹mÖH# OG�€« 
c&{¨o ከ›ነ eO Øñ x™Ä� zx½¬‚ m%�á¬‚T O[Ã| ¹Q�J ነ«"" ²_ Å`Ïz% 35 ®O| 
FJ«�«� Öxp ¹p¹« ¾F� OcJ «× «[Æ‚� ›¹zuuO— ¹«eØ� ¹¨à ›k¢‚� ›¼^Ñï 
ነ«"" T¯z ®Oz% ™vn ™Hï e�J� H™Âc# ±O� ^d‚�� e�±ÒÏ ከ±&F BH# ›¹zR`� ²_T 
™&M™ø HR�T ë[ M³x d¾Ôነve M³wª* nJ ኪÃ‹� ›�Ãከv[ |ÓH#� ¾mØIJ vQJ O�ïe� 
p^Øነ| ነ«""  
 
¨À ™Âc# T¯z ®O| e�hÒÑ` ¼Hï«� «³õ ¹‡x[zcx ¯Ã� žUI ÔÀJ zh¡O� ነ«"" v¨Ý« 
x±# c`z�J"" ¹úHz*ካ Å`Ï|� T�ነ|�� ™cïIÑ&ነ|— ¹M³x Ox| Ožv` ›�ÃHv|— 
vxK+[cx– vî{– vD¾R�| ›ኩJነ| Oeï� ›�ÀQ�`v|— ™�Åነ| vÄU¡^c& I¾ OÑ�w| 
›�ÀQÑw«— eH M³x †¼Jነ|— eH AÑ` H#®Iª*ነ| ¨±z ¾F ነ« ¹R¾wJ ¯«m|� Ó�²v+� 
v|ÓJ� vÑv`ነ« ÀT ™cÛxÖ�J"" ²_ ¹™&|¿å¼ M³x R�T ™TwÑነ� ¹Q¼{JH« d¾G�– 
Oxz%� ØoP� ¹Q¼«o M³x ነ«"" H®O{| ¹zn×v|�T ¹¡õõJ ±O� zum%U AÑ\� 
›eካB� H&ÖxoT ‚I;J"" zH×ò« v&v^ከ|T HM³x ¹Q{ÑH# Å`Ï}‚T zum%OªJ— 
‡x[{€« Ñ� ¼JzÑwÀÀ O�ÑÅ v&m[«T x±# zÑ#²;J"" G�T wHï« T¯z ®O| ¹™&|¿å¼ 
M³x OW[{ª* Ø¼m,¬‚ ¹G‹| ²_T TIj ™IÑ’%T"" O_| ¹™^h# ™¾ÀH‚T"" ÅA« ከÅFነz% 
™JzImmT--zÑv& |TF`|� ¹Ö+� ›�¡xካv+ zነõÕJ"" ¹xK+[cx ›ኩJነ| ¹HT"" ÄU¡^c&¼ª* 
Y`®| ™JzÑነwT"" ¹MÓ ¹vI¾ነ| Àx²«T Öõ~J"" ¹M³x OW[{ª* Ox}‚ z[ÓÖªJ"" 
²_T ¹›e[“«� m%Ø` Ñ#ÅÕÁ� RÔ]¼« ¾¨m« ›¹zwH ነ«"" ÕÆ�‚�� ±+Ô‚ z¾±« Àx²€« 
Öõ~J"" ™&|¿å¼ Hw¯Å zh× JÐ„ vR¾OHከ{€« Ù`ነ| Ñxz« H¯Jm*| zÃ`ÑªJ"" ™Ñ²±# 
õÏ| ¼ካCÃJ— [AxT cõ‘J— Y^ ™Ö# vQH&¿�‚ ነ«--Ó� O�ÀImm% ¹Øm*}‚ �|"" v™ì+«� 
vÀ`Ó e` ¼Hï« 61 ®O| v¨¼ኔ ™Ñ²³ 17 ®O| c&ÀO` ¹²_« ካHï« ከõ}— ¹AÑ` FJ«� ^c# 
Hከó ™ÀÒ zÒJÙ ¼Hv|� Bኔ{ R¹| ›�ÑÀÃH�"" ¹zc© ÕÆ�‚�— HAÑ^€« F¾¨{€«� ¹cÖ# 
±+Ô‚T ÃÓT zነc# xH« Hp^Ø |ÓJ H&Ö\� zÑÀªJ"" ÓÃË Ñ� ነ«�"" ™&|¿å¼ የz¨d¢„ 
™B�T ™JëÃ‚T�"" ‚Óa€% eIJz¨ÑÁ Re¨ÑÍ« |ÓJ H&{Hõ ¨¾T H&z« ™¾�JT�"" ÖI| 
¼« vy{« vÖI|ነ| cõa ¼Õ^J� H²\ R`ከi ¹Gነ« |ÓJ ¹Gነ« |ÓJ H&óóT ¾ÑwªJ ›�Ì 
Û`o�– FH&��� ¨ገ� ØH: ከÖI| Ò` Ñ#a ¨hw½ ¹Q{cxT H&G� ™¾Ñw«T""  
 
wHï« T¯z ®O| ¹zካEÁ| |ÓH:‚ BH# ¹OÛ[i Ów€«� w¾Oz%T— v™&|¿å¼ ÄU¡^c&¼ª*� 
M³wª* Y[®| Ñ� w¾Oc[|T– ›¼�Ã�Á |ÓJ vAÑ^‚� zÛwà Bኔ{ I¾ zí¯�«� ›¼d[ï� 
¾ነe ¾x²T ¹H«Ø� Q²� ›¹ÛO[ OEÁ ÀÓU H&±ነÒ ¹QÑw« ™¾ÀHT። 
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¹úHz*ካ YJ×� Ñ#Ã¾ ¨d” v&G�T YJ×� ¹¼± ™h�ò ¼J¼± ÀÓU zh�ò ነ« xH: vÏTI 
OÀTÀT ÀÓU ከúHz*ካ ™�ì` eFz| ነ«"" ¾F ¹z²w ™OHካከ| c&cõ� ነ« v#Å�‚ HYJ×� 
vOuOØ ከÑዢ« †¾J Ò` vOeRR| ¹ë[ M³v# CÀ| zÕÃ”– zm^R‚ HOG� c&bbÖ# HR¹| 
¹zÑÀÅነ«"" ¹M³x |ÓJ ¹OÛ[i Óv#� ›cኪO{ vCÀz% x±# ÅH:‚� ›¼Ñ’ ¾EÃJ"" ¹±&F� 
Koነ| ÀÓU ¼Hï« T¯z ®O| |ÓH:‚ «Ö+| ¼d¼J""--²_ ™&|¿å¼ v|I�z%� |I�| ¨Â¼« 
y{ª I¾ ™|Ñ”T"" H±&FT B�z,¬‚� Rነìë\ ™eïIÑ& OG‹ O{¨o ¾�`v{J"" wHï« T¯z 
®O| ™ÒRj v‰I ¹zuuO« ™&M™ø ¹mÖH« M³wª* |ÓJ ™ካJ G� p¾~J� ²_ ¨À ™Âc# 
±O� e�Ñw ¼Hï«� «³õ HR�d|� HRe¨ÑÅ— TIj IIÑ’% OW[{ª* ¹M³x Ø¼m,¬‚� õIÔ}‚ 
Oõ|…+ HRÓ’| ከM³x Ô� G� |ÓH#� OmÖJ ¹ÓÅ G�v{J"" ±O� ™Jö ±O� c&zካ 
¼Ö¨HÑ� vj{ Öó HRH| Ñ� wHO{ÀI‚�— ±O� ™Jö ±O� c&zካ IO[[ |ÓJ ›�ÀÑ� Ø] 
RÅ[Ñ# ¹ÓÅ G‘J""  
M³x ¹^c# ¹Gነ O�ÓY| O`Ù HOc¹T ¼À[Ñ« Ø[| v™[Oኔ àõÛó eHzÛ�Ñï 
ÄU¡^c&� O��J cõ�— M³x vAÑ\ ¹AÑ\ wHv+|� wHOx| G�— ¹AÑ` ™�Åነ|� H#®Iª*ነ| 
zከxa— eÀ|� [Av# Öõ}— ›�ÀoÖJ ከQ¼[Óï« vj{ zIop— v&¼�e ¾F ™Âc#� OÝ« 
|«JÅ ካHñ| vziH� vzH¹ ›�Â�` HRÅ[Ó |ÓH# Ñ� ¹F¾¨| Óx`� ¾Ö¾nJ"" QH+ኒ¹T 
vQJ ¹zÀOÖ« Bኔ{ Øm*}‚ v¯x]| vx±#D‹ I¾ c&¼ካCÁ| ¹p¹« Të| ›�Ì H+I ™¾ÀHT"" 
v®O| pÖ^« À[Í v›`ÓØ ™Âe T¯z ®O| vpÖ^« vQ¼T‹| zÑx~J"" ¨À ™Âe 
T¯^õ� Jº {]¡ Ó� Ñ� AÑ^‚� ™JÑw‚T"" ¹¹ካz*| ÃÓRª* |�d®+ Ñ� ነ«"" ›�ÀQO× 
¹R�Ö^Ö[« H±&B m� d�{¡| ›�c^H�– ›�ªÀnH�"" nJ ኪÃ�‚�� ™Åc� ከO{ÑJ H+I 
™R^à ¹HT� ™&M™ø M³wª*« |ÓJ ¾mØIJ ¹QH«� OJ¯¡| ¼ezIJóJ"" 
 
 ›�€�óH�!!! 
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በጊንጥ Eገርፋችኋለው 1ኛ ነገስት 12፣14, 2ኛ ዜና መዋEል 10፣14 
 

  ይህን Aስደንጋጭና Aሰቃቂ ቃል የተናገረው በታላቁ የEስራኤል ንጉስ ቅዱስ ዳዊትና በAባቱ ሰሎሞን ዙፋን 
ላይ የተቀመጠው (የነገሰው) ሮብAም ነው:: ሽማግሌዎች ተሰብስበው በህዝቡ ላይ የተጫነውን ቀንበር Aቃልላቸው 
ብለው ቢመክሩት Aብሮ Aደጎቹን የጓደኞቹን ምክር በመስማት ቀንበር Eጨምርባችኋለው በጊንጥ Eገርፋችኋለው  
Aላቸው:: የሆነውን ከምራፉ ታገኙታላችሁ:: 
 ዛሬ Iትዮጵያና የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መርዘኛና ገዳይ በሆነው ጊንጥ Eየተገረፉ ይገኛሉ:: Eንዴት 
Eንደሆነ በማይታወቅ መልኩ ከውጭ መጥተው ህግ ጥሰው ቀኖና Aፍርሰው በፓትርያርክ ላይ ፓትርያርክ ነኝ 
ያሉት የትናንቱ Aቡነ ጳውሎስ የዛሬው Aባ ገብረ መድኅን የሽማግሌዎች Aባቶችን ምክር በመጣስ ጨካኝ፣ ዘረኛና 
ከፋፋይ የሆነውን የAብሮ Aደጋቸውንና የሰፈራቸውን ሰው የመለስ ዜናዊን መንግሰት ምክር በመቀበልና 
በመተግበር ለብዙ ሺህ ዘመናት ተከብራ የኖረች ቤተ ክርስቲያንን በማዋረድና በማስለቀስ ከፖለቲካ ጋር 
ተጣብቀው ህዝቡን Eያስጨፈጨፉ  ይገኛሉ:: 
 በAንድነት ጸንቶ የኖረው የEስራኤል መንግስት በAምባገነኑ ሮብAም ንግስና ለመጀመሪያ ጊዜ Eንደተቀደደ 
ለ27 Eንደተከፈለ ሁሉ በIትዮጵያ የክርስትና ታሪክ የOርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን Aማኞች በ27 
ፓትርያርክ የተመሩበት ይህ የምንኖርበት 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው:: 
 ብጹE ወቅዱስ ፓትርያርክ Aቡነ መርቆሪዎስ ወደውጭ ከተሰደዱበት ግዜ Aንስቶ በገዳማት፣ Aድባራት፣ 
በገጠርና በከተማ የሚገኙ Aገልጋዮችና ምEመናን በበAላችን Aይገኙብን፣ Aቡነ ጳውሎስ የሚለው ስም በቤተ 
ክርስቲያናችን Aይጠራብን Eያሉ በሚቃወማቸውና ይሁዳ Eያለ በሚያዋርዳቸው ህዝብ ላይ ጦር በማዝመት 
ቆመጥና ጥየት የያዙ ወታደሮች በመበተን Eጅግ Aሰቃቂ የሆነ የጭከና ተግባር በመፈጸም ብዙዎች ምEመናንንና 
ካህናትን ለሞት፣ ለEስራትና ለስደት በመዳረግ ታሪክ የማይሽረው ጠባሳ ጥለውበታል:: 
 በ1983 በወያኔ ዱላ ጅራፍና ጥይት የወረደባቸው የAዲስ Aበባ ዩንቨርስቲ ተማሪዎች ከሞት ለመትረፍ 
ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው Eየጸለዩና Eያለቀሱ ሳለ ሁኔታው Aንዳሰቡት Aልሆነም::Eንጠለልባት 
ያሏት ቤተ ክርስቲያን  የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን Aልነበረችምና ልጆችዋን ለሞትና ለEስራት Aሳልፋ ሰጠች::በAባ 
ገብረ መድኅን (በAቡነ ጳውሎስ) ትEዛዝ ተማሪዎች ከግቢው Eንዲወጡ የወያኔ ወታደሮች ቤተ ክርስቲያኒቷን 
Eንዲቆጣጠሯት ተደረገ:: በዚህ ጊንጥ የተነደፉት የተጎዱት Aብዛኛዎቹ ተማሪዎች ከAደጉባት Eናት ቤተ 
ክርስቲያናቸው ለAንዴና ለመጨረሻ ግዜ ተለዩ:: 
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ይህም Aልበቃ ብሎ Aባቶቻችን በተራራ፣ በዋሻና በኃይቅ ገዳማት በAደራ ያስጠበቁትን ቅርሣችንንና ንዋየ 
ቅድሣቱን ሰሜ ይጠራልኝ በማለት በስጦታ መልክና በሽያጭ ዘርፈውታል:: ዛሬ ወይስ ነገ ይሞቱ ይሆን ተብለው 
የሚረገሙት Aባ የተበከለ ደማቸውን በኩባ የነርቭ በሽታቸውን ለማስታገስ በEስራኤልና በተለያያዩ Aህጉራት 
Eንቁላልና ቲማቲም ከሚያወርድባቸው ህዝብ ተደብቀው በማሳለፍ የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ Eየተዝናኑበትና 
Eያባከኑት ይገኛሉ:: 
 በመጨረሻ ለAባ የምመክራቸው ነገር ቢኖር ሮብAም በደሉን Aምኖ ይቅርታ ጠይቆ ወደ EግዚAብሔር  
Eንደተመለሰ ሁሉ Aሁንም Aለዎት ለንሥሀ ወደ EግዚAብሔር ተመልሰው በጊንጥ የነደፉትን ህዝብ ይቅርታ 
ጠይቀው የAረጋውያን Aባቶችን ምክር  ተቀብለው ሥልጣንዎን (መንበሩን) ለባለAዳሪው ለህጋዊው Aባት 
Eንዲያስረክቡ Eመክራለሁ:: 
   
ቅዱስ EግዚAብሔር Iትዮጵያን ይባርክ 

    ካሣ ደምሴ ዋኝባቸው                  
 

የወያኔ የጎጥ Aመራር Eና የAንድነት ጠሮች መሰሪ ስራዎች 
 

በAገራችን Iትዮጵያ ዛሬ ከመቸውም ጊዜና ዘመናት Eንዲህ ዓይነት የዘር ክፍፍልና ጥላቻ Aጋጥሟት 
Aያውቅም። ጎጠኛው ወያኔ IሕAዴግ መላ Aገሪቷን በዘር ውድቀት ሽክርክሪት ውስጥ ጥሏት የስልጣንን ወንበር 
ለግል ፍላጎቱ ማሟያ ለመጠቀም ብቻ ሳይሂን ህዝብ በ Aንድነት Eና በመከባበርና በመፈቃቀር Aብረው የኖሩትን የ 
Iትዮጵያን ብሔረሰቦች በማናቆር፣ Aንዱን ብሔረሰብ የገዢ መደብ Eና በዳይ በማድረግ ጥላቻ በመነስነስ ሁሉ ሌላ 
ብሔረሰብ በጠላትነት Eንዲመለከተው Eሳት Eያነደዱ ጦርነትን Eያቀጣጠሉ ይገኛሉ። 

Eንግዲህ ለIትዮጵያ Aንድነት ቆሜያለሁ፣ ለፍትህና ለዲሞክራሲ መብት መረጋገጥ ዋስትና Aለብኝ ባዩ ወያኔ/ 
IሕAዴግ ሀገርን በዘር ለመበታተን ርካሽ የቅስቀሳ መርዙን Eየበተነ ሐገርን መምራት ሳይሆን ማፍረስ ላይ መሆኑን 
በተግባር Eያረጋገጠ ይገኛል። 

ግንቦት 1997ዓ.ም በተደረገው ምርጫ ሽንፈቱን Aልቀበልም በማለት የህዝብ የምርጫ ድምፅ ነጥቆ ስልጣን 
በጠብመንጃ Aፈሙዝ ተረክቦ ቀጣዩን Aምስት Aመታት Aገርን በመማረክ በIትዮጵያኖች ላይ Eስራት፣ ግድያ፣ 
ስቃይ፣ ስደትና ከመከራ Eርምጃዎች ባሻገር ዛሬ በዋና ከተማ መዲናችን የተፈጠሩ የቦምብ ፍንዳታዎችን ሁሉ 
በቀደሚነት ነዋሪውን ለማስደንገጥና ስጋት ላይ ለመጣል ሲሆን ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ Aሸናፊውን በAሸባሪነት 
Aስወጥቶ በAለም ህብረተሰብ በማስጠላትና በመክሰስ የስልጣን ባለቤትነቱን ለማራዘም ሆን ተብሎ የተደረገ መሆኑን 
የዓለም ህዝብ የሚያውቀው ሐቅ ነው። 

ወያኔ ዛሬም ይህንን ተንኮሉን ሁሉ በስፋት Eንደቀጠለ Eና Eያስፋፋ Eርስ በEርስ Eያዳማ በብሔረሰቦች 
መካከል ክተኛ ጥላቻና ገደብ የሌለው Eልቂት Eያከናወነ ይገኛል። የAማራ ብሔር ላይ ጥላቻ የሚነሰንሰው ወያኔ 
Aማራ ነፍጠኛ ገዢ፣ ጨቋኝ መደብ ነው በማለት በሌላው ህብረተሰብ ዓይን ውስጥ በማስገባትና በማናካስ 
ሲያስጠሉትና ሞትን ሲፈርዱበት ታይተዋል። 

ወያኔ IሕAዴግ በAመራር ስም በምድሪቷ ላይ የጦር Eሳት Aቀጣጥለውና በጦር ጥምር በመቆለል የማይበርድ 
የጦርነት Eልቂቶችን በመለኮስ Aያሌ መጥፎ ስራዎችን ዛሬም Eንደቀጠሉ ለሁሉም የሐገሪቱ ዜጎች ግልፅ ነው።  

ወያኔ IሕAዴግ ዲሞክራትነኝ ባይ ይሁን Eንጂ መላ የIትዮጵያን ህዝቦች Aፍኖና ረግጦ ለራሱ ብሔር
(ለAንድ ብሔር) ብቻ ጥቅም ሲቆም፣ ሌላውን ብሔረሰቦች ግን በባርነት ረግጦ ሲገዛ፣ Aገርን ሲገነጣጠልና ሲያፈርስ 
ታዝበዋል። Eንግዲህ በመላው Iትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋው የጎሳ ጦርነት Eልቂት ምን ያህል የከፋ Eንደሆነ 
መገመት የሚያስቸግር Aይመስለኝም። 

ይህንኑ ችግር የዜና Aውታሮች ሌላውን ብሔረሰብ በማንኳሰስና በመስደብ የሚዘራው የዘር መርዝ ሳያንሰው 
ሉዓላዊነት ሐገርን በመበታተን የሚከሰቱትን Aፀያፊ ችግሮች Aደጋዎችን ከወዲሁ በመገንዘብም ሆነ ባለመገንዘብ 
ከሐገራችንን Aልፎ Aህጉራችንን ስጋት ላይ ጥሎታል። በስደት Aለምም ቢሆን ስለወያኔ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ገንቢነት 
የሚያወሩልንን ለሆድ ተገዢዎችና Aዳሪዎች ጥቅምን ብቻ በማግበስበስ የወያኔን Eድሜና የራሳቸውን የጥቅም ምንጭ 
ለማራዘም የስደተኛውን የፖለቲካ Aመለካከት ለመከፋፈል፣ የትግሉ Eንቅስቃሴ Aካል የሆኑትን የተቃዋሚ ሐይሎች 
ለመበታተንና ለመበጣጠስ የመመሪያ ጥናትና ትEዛዝ ተሰጥቷቸው ልማዳዊ የAንድነት ፀር መሰሪ ተግባሮቸውን 
በድፍረት በማከናወን ላይ ይገኛሉ። 
    የወያኔ IሕAዴግ ገዢዎች ጠባብነት በሐገሪቱ ላይ ምን ያህል ከፍተኛ ውድቀት ሊያስከትሉ Eንደሚችሉ ከሞላ 
ጎደል ዳሰናል። ዓላማቸውና ድርጊታቸው በተቀሩት ብሔረሰቦች ዘንድም ከመላው ጊዜ በበለጠ መልኩ በAስከፊነት 
በመካሄድ ላይ ይገኛል። ይህን Eድመ ቢስ መስመር የመረጡት የወያኔ Aጃቢዎች በጣት የሚቆጠሩ የጎሳ ቡድኖችን  
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በማስከተል የሚያደሩት Aጥፊ ተንኮል በAሁን ወቅት ለራሱ ለወያኔ Eንኳን ያሳሰበውና ያሰጋው መሆኑን በግልፅ 
ቢያሳይም፣ ከስህተት ተምሮ ለመቆጠብና መልካም መስተዳደርን ለማስፈን ፈፅሞ ጥረት Eያደረገ Aይደለም። 
በማንኛውም ነፃነትና ዲሞክራሲ በሰፈነባቸው ሐገሮች ውስጥ ይህን የመሰለ የጥፋት Aቅጣጫንና መንገድን 
መምረጥም ሆነ መከተል ታላቅ ወንጀል ነው።    

    ወያኔ IሕAዴግ በግንቦቱ ምርጫ ወቅት ያደርጋቸው Eንደነበሩ ቅስቀሳዎች የብሔረሰቦችን ችግር 
ብሔራዊ ችግር Eንዳልሆነና ፈፅሞ በጎሳ ጣልቃ ገቢነት ብቻ ሊፈቱ Eንደሚገባቸው በማድረግ ሀገሪቷን የጥቃት 
ሰለባ Eንዳደረጋትና የውጤቱ Aስከፊነት በተደጋጋሚ በገሀድ ወጥቶ በምስራቅ በኩል የብዙሃን ሕይወት መጥፋት 
ምክንያት፣Eንደሆነ ቢታወቅም፣ ከቀድሞ ስሕተት መማር Eንደ Eፍረት በመቁጠር Eስከ Aሁን ድረስ ብሔራዊ 
መፍትሔ በመፈለግ ፋንታ ብሔራዊ ስጋት፣ Aለመተማመንና ጥላቻን Eንዲስፋፋ ከማድረግ በላይ ወደ ትጥቅ 
ትግልና ወደ ጦርነት Aዝማሚያ Eንዲያዘነብል Eየገፋፋና Eየደገፈ ይገኛል። 

ወያኔ የስልጣን መቀመጫውን ሲቆናጠጥ በርሃ ላይ Eያለ የነደፈው Eቅድ፣ በቀዳሚነት በሕዝባችን ላይ ጥላቻን 
በማስፋፋትና በመከፋፈል፣ በቀጣይነትም የማይበርድ የEርስ በEርስ የጦርነት መድረክ በመክፈት፣ በበረሀው 
Aነጋገር ’’ለIትዮጵያ የመቶ Aመት የቤት ስራ Eንሰጣታለን!’’  የተሰኘውን ታዋቂ መፈክራቸውን ተግባር ላይ 
ማዋል ነው። 

Iትዮጵያ የሚባል ስምን ላለመስማትና ከዓለም ካርታ ላይ ለማጥፋት የሚሸርብልን፣ የሕልፈት ጊዜያችንን 
ለያቀርብልን የሚሯሯጠው ወያኔ ብቻውን ሳይሆን በጣት ከሚቆጠሩ የውጭ ጠላቶቻችንና በውጭ ሀገር በሚኖሩ 
ዜጎቻችን በመታጀብ ነው። የመብት ግድበትና ማEቀብ የማይጣልበት የዜና ማሰራጫዎቻቸው በሙሉ 
Eንደሚተርኩልን፣ ከነሱ በላይ ሀገር ወዳጅ፣ ለሐገር ተቆርቋሪ ለAሳር ነው በማለት የሌሎቹን የትግል ውጤት Eንደ 
ወፍ ዘራሽ በመቁጠር ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን በተለይም ያልተማረውን የሕዝባችንን ክፍል በማታለል AEምሮውና 
ስነልቡናውን በመበከል ላይ ይገኛል። በባንዳነት የተሰማሩ ጊዚያዊ የግል ጥቅም Aሳዳጆችን ሆዳም ካድሬዎቹንና 
የምስጢር ሰራተኞቹን ባሉበት ቦታ ሁሉ የማጋለጡና ሕዝባችንን ማስተማሩና ማንቃቱ ከማንኛውም ሐገር ወዳጅ 
Iትዮጵያዊ የሚጠበቅ ሃላፊነትና የስራ ድረሻ ነው።  

በጀርመን ሃገር ውስጥ በጣም ብዙ ሐገር ወዳጅ Iትዮጵያኖች ይኖራሉ። ነገር ግን የሐገርንና የAህጉርን 
ጉዳይ በሚመለከቱ Eንቅስቃሴዎች ላይ ሀላፊነትና የታሪክ Aደራ ተሰምቶት የሚችሉትን AስተዋፅO የሚለግሱትን 
የIትዮጵያኖች ቁጥር ስናውቅ በጣም Aሳዛኝና ቆጪ Eንደሆነ Eንገነዘባለን። ዛሬ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ 
ተኝተንም ሆነ ተዘናግተን የምናየው የሐገራችን የመከፋፈልና የመበታተን Aዝማሚያ በሚያመጣው ጦስና ጉዳት 
ነገ የEያንዳንዳችንን በር Eንደሚያንኳኳና ተንበርክከንም ልንማፀን Eንደሚያስችለን ከወዲሁ ልንገነዘብ ይገባል።  

የወያኔ የተቃዋሚ ድርጅት ውስጥ Aባልና ተሳታፊዎች ሁነን ከኛ ጋር በመሆን የተፈፀሙትን ወንጀሎች 
ከተዋያየንና ከተማማርን በሃላ ወደ Iትዮጵያ በመብረር የረገምነውንና የወገዝነውን የወያኔ መንግስት፣ ዲሞክራትና 
ትክክለኛ የAመራር ፈር የያዘ Eንደሆነና የኛን የተቃውሞ Eንቅስቃሴያችንን፣ ስትራቴጂክ ላላት Aንዲት ቁራጭ 
የንግድ መሬትና ቤት ለመግዛት ሲባል ብቻ፣ ተቀልብሰው ቃል ሲያቀብሉና ሲጠቃቀሙ የታዘብናቸውጥቂቶች 
Aይደሉም። በዚህ Aንፃርም ምንም ካልጎደለባቸው በሰላማዊ ትግል መድረክ ላይ ለሐገራቸው ብሔራዊ Aንድነት፣ 
ክብርና ለባንዲራቸው ሲሉ የወያኔ ገበና የገለጡና ያጋለጡ ምሁራን በወያኔ Eስርቤት ውስጥ የተንገላቱና Aሁንም 
በመንገላታት ላይ ካሉት በርካታ የፖለቲካ Eስረኞች ጋር ስናነፃጽራቸው፣ በሕዝብ ሰቆቃ ላይ Eሳት በመነስነስ 
መከራውን በEጥፍ የሚያበዙ ወገኖች ስለመሆናቸው የAደባባይ ምስጢር ነው።  

ሐገር በዘር ማጥፋት፣ በዘር Aሽከርካሪ Aዙሪት ውስጥ Eየታመሰ፣ ሕዝብ በሰቆቃ ላይ Eያለ Aላየንም 
Aልሰማንም በማለት ጆሯቸውን በጥጥ ደፍነው፣ ጠተወለዱበትንና ያደጉበትን ባህላቸውንና ወጋቸውን ዘንግተው፣ 
የወገኖቻቸውን መራራ ለቅሶ Aቅፅበት Eንኳን የማይሰማቸው በምን Aገባኝነትና ቸገረኝነት በሌሎቹ ጫንቃ 
የራሳቸውን ጥቅም  የሚያሳድዱ ጨካኞቹ ፍጡራን ይህች ምስኪን ሀገር Eንደፈጠረቻቸው ስንረዳ ልባችን በሀዘን 
ይቆስላል። 

ወያኔ IሕAዴግ በጉልበቱ ስልጣኑን ከቀማ በሃላ ባሉት Aጭር ጊዚያቶች ውስት Eንኳን ሐገራችን Iትዮጵያ 
ለረሀብ ማስታገሻ ይሆን ዘንድ በEርዳታ መልክ ከዓለም መንግስታትና በጎ Aድራጊ ድርጅቶች የተቀበለችው 
የEርዳታ መጠን ከማንኛውም ጊዜያት በብዙ የላቀ መሆኑን የሚያሳየን የሐገራችንን የIኮኖሚ፣ የባሕልና 
የማህበረሰብን ውድቀት Eንጂ ስልጣኔና መልካም መስተዳደርን Eንደማያሳየን የማይዋሹትና በፍጹም ማስረጃ 
የተደገፉ ዘገቦች ከሚያቀርቡልን የዓለም የዜና Aውታሮች በምሳሌ መውሰድ ይቻላል። 

 
Eንግዲህ ለሐገራችን ብሔራዊ Aንድነት፣ ለባሕላችን፣ ለሰንደቅ ዓላማችንና ለበጎው ታሪካችን ስንል ሳንከፋፈል 

ካልታገልን፣ በሬ ሆይ ሳሩን ሳታይ ገደሉን Eንዳይሆንብን ከሌላው ጊዜ የላቀ ልዩ ጥንቃቄ በመውሰድ የወያኔን 
የዘር Aረሞች ካሉበት ሁሉ በመነቃቀል፣ ድል Aድራጊነታችንን ለመቋደስ ከወዲሁ ቆርጠን መነሳሳት ይኖርብናል። 

 
ታዬ Aብዲሳ (ጊሰን ጀርመን) 
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በIሕAፓ ላይ የሚደረገው ተፅEኖ 
ከደርግ Eስከ ወያኔ Aገዛዝ 

                IሕAፓ ከተመሰረተበት ከ1964ዓ.ም. 
ጀምሮ ብዙ ውጣ ውረዶችንና ፈተናዎችን ከAለፈም 
ብዙ ንፁሐን የIትዮጵያ ወጣት ልጆች የተቀጠፉበት 
Eጅግ በሚዘገንን ሁኔታ ቀይሽብር በሚል ፈልጥ ደም 
Eንደውሃ የወረደበት ወላጆች የልጆቻቸውን Aስክሬን 
በገንዘብ Eስከመግዛት የደረሱበት፣ በየጫካው የሰው 
ሬሳ በጅብና በዱርAራዊት የተበላበት፣ Iትዮጵያ 
በAስከፊ ሁኔታ የነበረችበት ወቅት ሲሆን ስደትም 
የተጀመረው ከዛ ጊዜ ጀምሮ መሆኑ የሩቅ ጊዜ 
ትውስታችን ሲሆን ዛሬ ታዲያ ሊደራጅና ሊታገል 
የሚችለው ክፍል በዚያ የደርግ የጭፍጨፋ ስርAት 
ውስጥ Eየተደበቀና Eየተሸሸገ የልጅነት ግዜውን 
ያሳለፈ፣ Eየተሸማቀቀ ያደገ ወይም ብዙ መከራና ግፍ 
የደረሰበት ቀይሽብርና ነፃ Eርምጃ የሚወዳቸውን 
የቀሰፈበት፣ በየEስርቤቱ ይካሄዱ የነበሩት I 
ሰብAዊና Aሰቃቂ Eርምጃዎች ወንድም፣ Eህቱን 
ዘመድና ጎረቤቱን ምን Aልባትም በመቀጣጫነት 
Eያያቸው የኖረ በAካላዊ፣ በAይምሮAዊ ስብEናው 
የተነካ ክፍል የሚበዛበት ነው። 
ሌሎቹም የAሁኑን ትውልድ የጎዱ ክስተቶች ነበሩ። 
ፖለቲካን፣ መደራጀትን Eነዚያ የደርግ ግድያዎች ጋር 
ከማያያዝም በላይ የሞራል ንቅዘትና ዝቅጠት 
ስብEናውን ጎድተውታል። ደርግ በነፃ Eርምጃዎች 
በAሰሳና ከበባዎች ያንን ለትግልና ለለውጥ የቆመ 
ወጣት ቀሰፈው። IሕAፓ ምርጥ የሰው ሐይሉን 
በርካታ Aባላቱን፣ደጋፊዎቹን መዋቅሩንና የዘረጋችውን 
የግንኙነት መስመሮች በደርግ ጭፍጨፋ ቢዳከምም 
IሕAፓን ከትግሉ ሊያግደው Aልቻለም። ከደርግ 
ተከትሎ የመጣው IሕAዲግ IሕAፓን ከመተናኮል 
Aልቆመም። ፍየል ከመድረሷ……........Eንዲሉ Aቶ 
መለሰ በ3ኛው መደበኛ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር “ 
ሕገ መንግስታዊ ሥርAታችንን Eየተቃወሙና ብሎም 
የፈለቁትን የሐገሪቱን ሕጎች በቀጥታና በተዘዋዋሪ 
መንገድ Eየጣሱ በመንግስት ላይ በሐይልም ሆነ 
በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ተፅEኖ በማሳረፍ 
የምንከተለውን መንግስታዊ ሥርAት ለመቀየር 
Eንቅልፍ Aጥተው የሚያድሩ ሐይሎች በችልታ ከታዩ 
ሐገራችንን ወደ ምስቅልቅል ሁኔታ ስለሚያስገቡ ሕገ 
መንግስታዊ ሥርAታችንን ከማንኛውም ጥፋት 
ለመከላከል ስንል Eነዚህን ሀይሎች በፅናት ከመታገል 
ወደ ሃላ Aንልም። “ 
Aንባቢዎቼ የAቶ መለሰ ንግግር የተናገርኩት ጠብ 

Aይልም ያሉ ይመስላል በAሁኑ ሰዓት የIትዮጵያን 
ሕዝብ Aይቀጡ ቅጣት Eየቀጡ ያሉት ንግግራቸው 
ለIሕAፓም ሆነ ለተቀናቃኝ ድርጅቶች ብቻ 
ሳይሆን ለመላው የIትዮጵያ ሕዝብ ነው። 
ለማንኛውም ያሉትን ይበሉ Eስከ ግብረAበሮቻቸው። 
IሕAፓ ትግሉን Aያቋርጥም። Eየወሰደው ያለው 
Eርምጃ Eጅግ Aሳፋሪና ሃላፊነት የጎደለው ነው። 

ለምሳሌ የኑሮ ውድነት Aስከፊ የሆነው 
በመካከለኛውና ዝቅተኛ ኑሮ በሚኖረው ህብረተሰብ 
ላይ ነው። ምክንያቱም ከቀን ወደ ቀን Eየጨመረ 
ያለው በምግብ Eህል ዋጋ ላይ በመሆኑ ነው። 
በAንፃሩ ደግሞ መንግስት ለኑሮው ውድነት 
የሚያቀርበው ምክንያት  “ Eያደገ በመጣው 
የሀገራችን Iኮኖሚ “  Aማካኝነት በመሆኑና ጥሩ 
ውጤት ሊያመጣ Eንደሚችል ነው። ለዚህም ለግዜው 
ስንዴ ማከፋፈል Eንደመፍትሄ Eየተወሰደ ነገር ግን 
ስንዴ የቱን ያህል ቢከፋፈል የዘይት፣ የጤፍን፣ 
የበርበሬን ሌሎቹም የየቀን ምግቦችን ሊተካ 
Aይችልም። ይባስ ብሎ በዚህ ባልተረጋጋ ሁኔታ 
በርካታ የመንግስት ሰራተኞችን የሲቪል ሰርቪስ 
ማሻሻያ መዋቅር በሚል ከስራ Eያፈናቀሉ ይገኛል። 
በዚህም በርካታ ሰራተኛ በስጋት ላይ ይገኛል። 
ስለዚህም መብታቸውን ለመጠየቅም ሆነ ለመደራጀት 
ከፍተኛ የስራ ዋስትና ማጣት ላይ ይገኛሉ። 
ትግላችንን ማቋረጥ ማለት በንፁሐን ወንድሞቻችንና 
Eሕቶቻችን ደም መቀለድ ይሆናል። የIሕAፓ ትግል 
Iትዮጵያ በዲሞክራሲ Eስከምትመራ ሕዝቧ 
ተረጋግቶ Eሰከሚኖር፣ ጥሩ Aስተዳደርና ስርAት 
Eስከሚመጣ ይታገላል። 
ለሁሉም ፈጣሪ ይርዳን Aሜን።  
 
 ትግስት ይልማ 
              

የኑሮ ውድነትና የመንግስት ምላሽ 
የኑሮ ውድነት በተለይም በከተሞች Aካባቢ በከፍተኛ 
ደረጃ Eየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ መንግስት 
Eየወሰደው ያለው Eርምጃ Eጅግ Aሳፋሪና ሃላፊነት 
የጎደለው ነው። ለምሳሌ የኑሮ ውድነት Aስከፊ የሆነው 
በመካከለኛውና ዝቅተኛ ኑሮ በሚኖረው ህብረተሰብ ላይ 
ነው። ምክንያቱም ከቀን ወደ ቀን Eየጨመረ ያለው 
በምግብ Eህል ዋጋ ላይ በመሆኑ ነው። በAንፃሩ ደግሞ 
መንግስት ለኑሮው ውድነት የሚያቀርበው ምክንያት  “ 
Eያደገ በመጣው የሀገራችን Iኮኖሚ “  Aማካኝነት 
በመሆኑና ጥሩ ውጤት ሊያመጣ Eንደሚችል ነው። 
Aለዚህም ለግዜው ስንዴ ማከፋፈል Eንደመፍትሄ 
Eየተወሰደ ነገር ግን ስንዴ የቱን ያህል ቢከፋፈል 
የዘይት፣ የጤፍን፣ የበርበሬን ሌሎቹም የየቀን ምግቦችን 
ሊተካ Aይችልም። ይባስ ብሎ በዚህ ባልተረጋጋ ሁኔታ 
በርካታ የመንግስት ሰራተኞችን የሲቪል ሰርቪስ 
ማሻሻያ መዋቅር በሚል ከስራ Eያፈናቀሉ ይገኛል። 
ስለዚህም መብታቸውን ለመጠየቅም ሆነ ለመደራጀት 
ከፍተኛ የስራ ዋስትና ማጣት ላይ ይገኛሉ።በዚህም 
በርካታ ሰራተኛ በስጋት ላይ ይገኛል።  

 
የሕዝብ መብት ይከበር! 
ድል ለIትዮጵያችን! 

 
Eመቤት Aበራ (ከሀይገንብሩክን) 
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ሰላም መፍጠር ወይንስ ህዝብ 
ማስጨረስ? 

   Aምባገነኑ የIሕAደግ መሪ መለሰ ዜናዊ 
ስልጣኑን ከተቆጣጠረ ከ1983 ዓ.ም. ጀምሮ 
በIትዮጵያ Aንድነት ሉዓላዊነት ላይ Eያደረሰ ያለው 
በደል Eየጨመረ መጥቷል። ምክንያቱም ሀገራችን 
በሉዓላዊነቷና በAንድነቷ ጠንካራና የጀግኖች ሀገር 
መሆኗን የተረዳው ወያኔ ጥንካሬዋን ንዶ በብሔርና 
በጎሳ ከፋፍሎ ለመግዛት ዋነኛ መርህ Aድርጎ 
በመነሳቱ ነው። በAሁኑ ሰዓት በተለያየ ምክንያቶች 
ህይወታቸውን የሚያጡ፣ በEስርቤት የሚሰቃዩ፣ 
የተረፉት ደግሞ ለስደት የሚዳረጉ Iትዮጵያዊያን 
ቁጥር ከቀን ወደ ቀን Eየጨመረ መጥቷል። ስለሆነም 
IሕAዴግ ዲሞክራሲንና ሰላምን በማስፈን ፋንታ 
ህዝብን በማስጨረስ Aፈናን፣ ግድጣን፣ዘረኝነትንና 
ጎሰኝነትን በማስስፋፋት ከዚህ በፊት ከነበሩት 
መንግስታት ልዩና Aምባገነናዊ ፈሺስት ለመሂኑ 
በግልፅ የሚያሳይ ሁኗል። በመሆኑም የIትዮጵያ 
ህዝብ የሚፈልገው ከመበታተን Aንድ መሆንን፣ 
ከጦርነት ሰላምን፣ ከጦር መሳሪያ ዳቦን ስለሆነ 
ህዝብን ከማስጨረስ ሰላምን ለመፍጠር Aቶ መለሰ 
ዜናዊ ቢጥረ መልካም ነው Eላለሁኛ። 
 
 ሀና Aብርሃም 
 

   

ወያኔዎች የሚሰሩትን 
ያውቃሉን? 

  ወያኔዎች በIትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚፈፅሙት 
ግፍና በደል ከቀን ወደ ቀን Eየጨመረ መጥቷል። 
ለዚህም የወያኔ መስራችና Aባት የሆነው Aቶ ስብሀት 
ነጋ ስልጣናችን ከተነካ Iትዮጵያ ትበታተናለች 
ወርቅና Aፈር ፈፅሞ Aይታረቁም ብሎ የAስተላለፈው 
Aስቂኝና Aስገራሚ መልEክት ስልጣን በAንድ ብሔር 
ክልል ብቻ ተወስኖ Eንዲቀር የሚጋብዝ ቢሆንም 
Aስተዋይ የሆነው የIትዮጵያ ህዝብ ግን Aነጋገሩን 
ከዝንብ Aር Eንጅ ማር Aይጠበቅም በማለት 
በንቀትና በትዝብት Aልፎታል። ምንጊዜም ቢሆን 
ፋሺስታዊና Aምባገነናዊነቱን በAፈሙዝ ሃይል 
ስልጣን ላይ ለመቆየት የተነሳሳው የIሕAዴግ 
መንግስት የሃሰት ክስ መስርቶ የሚያሰቃያቸው 
የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች፣ የነፃ ፕሬስ Aዘጋጆች፣ 
ጋዜጠኞች ወዘተ 
ሰኔ 4. 1999 ዓ.ም.በዋለው ችሎት የሰጠውን ፍርድ፣ 
ፍርደ ገምድልና ሰብAዊነት የጎደለው በመሆኑ 
የIትዮጵያ ሕዝብ ከዳር Eስከ ዳር በመነሳት ያሳየው 
ተቃውሞ ቀላል ባለመሆኑ የሚሰሩትን ማወቅ 
ያቃታቸው ወያኔዎች ፍርዱን Eንዲቀይሩ 
ተገደዋል። ይህ ሆኖ የተወሰኑ Eስረኞችን 

ፈትቻለሁና በማለት ማንነቱን የሚቀየር ባለመሆኑ 
በሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ Eስርቤቶች ያለፍርድ 
Eየተሰቃዩ የሚገኙ Iትዮጵያውያን ከፖለቲካ 
ድርጅት (Aባላት Eና መሪዎች) Eስከ ህሊና 
Eስረኞች Eንዲፈቱ ያላሰለሰ ትግል ማካሄድና 
የAምባገነኑን መንግስት Eርቃኑን ማስቀረት 
ያስፈልጋል።Aሁንም Eንደበፊቱ ብሶታችንን 
በምንችለው መንገድ በማሰማት Aስታዋሽ ያጡትን 
ወገኖቻችንን Eንታደግ። 

 
 Aይናለም ይታየው(ሸቫይንፉርት) 

 

 
በAገራችን ስላለው Aስከፊ 
የሰብAዊ መብት ረገጣ 

    
ከመርድ ሀብቴ (ቩርዝ ቡረግ) 

 
ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለሰው ልጅ የሰብAዊና 
ዲሞክራሲያዊ መብት መረጋገጥ Eንደቆመ 
ለማስመሰል ሙከራ ቢያደርግም ፀረ ዲሞክራሲያዊ 
መሆኑ በተግባር ተረጋግጧል። በዚህም ምክንያት 
ገዢው መንግስት በሚፈፅመው ተግባር ሕግ መንግስት 
የፃፈና ስለዲሞክራሲም ሆነ ስለሰብAዊ መብት 
የሚሰብክ ሁሉ ዲሞክራሲያዊ Eንዳልሆነ ጥሩ 
ማረጋገጫ ሊሆን ይችላል። 
በዚህም መንግስት የተፈፀሙት የሰብAዊ መብት 
Eረገጣዎች በAይነታቸው በባህሪያቸውና በመጠናቸው 
Eጅግ በርካታ Eንደመሆናቸው ሁሉኑም Eዚህ ላይ 
መዘርዘር Aስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ስለጉዳዩ ግንዛቤ 
Eንዲኖረን የሚያግዝ ጥቂት Eውነታዎች ማቅረብ 
ያስፈልጋል። የሰብAዊ መብት ረገጣዎች የጉዳዩ 
ባለቤት የሆነው ሕዝብ በቅርብ የሚከታተላቸውና 
የሚያውቃቸው ቢሆንም የሰብAዊ መብት ተንከባካቢ 
ተቋሞች በየጊዜው ሪፖርት Eያዘጋጁ ህዝብ 
Eንዲያውቅ ሲያደርጉ ቆይተዋል። 
በሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ረገጣ የተመዘገቡ 
ሐቀኛ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ተደጋጋሚ 
ክስና ወቀሳ የሚቀርብበት የወያኔ IሕAዴግ 
መንግስት በጥፋቱ የተሳትፉ ባለስልጣኖችን ለሕግ 
ያላቀረበበትና ጉዳተኞች የተካሱበት ጊዜ የለም። 
በወተራ፣ በAረካ፣ በበደኖ፣ በንፋስመውጫና በAደባባይ 
Eየሱስ፣ በሀርር ጃርሶ ወረዳ፣ ሰሜን Oሞ በሚገኙ 
የማሊና Aሪ ተናጋሪ ሕዝቦች፣ በቴፒ፣ በAዋሳ፣ 
በድሬዳዋ ሕዝቦች፣ በAለማያ፣ በAዲስAበባ፣ 
በባሕርዳር፣ በጂማ፣ በደቡብ፣ በመቀሌ ዩኒቨርስቲዎች 
ወዘተ…የተካሄዱት ጭፍጨፋዎች በመንግስት 
ታጣቂዎች የተፈፀሙ ናቸው።  

ወደ ገጽ  17  ይዞራል.... 



 

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

 ከቤልጅግ Aሊ 
ካለፈው የቀጠለ (Aደራ ቅጽ1 ቁ.1) 
 

 Eንደምን ከረሙ Eናቴ ? በሰላም ከረሙ ? ስራ በዝቶብኝ ሰሞኑን ጠፋሁ ። 
• ምን ይሳካል ብለህ ። የውጭ Aገር ኑሮ። Eመለከተው የለ በሌሎቹ ። 
• ለብርዱዋ ይህችን ይዤ መጣሁሎት ። ጣይቱ ነው የሚሉዋት የዚህ Aገር ልጆች ። በብርድ ጊዜ ከውስጥ 
የምትለበስ ሱሪ ነች ። ከጥጥ ነው የተሰራች። ይሞክሩዋት ። ያመሰግኑኛል ። 
• Eስቲ Eሞክራታለሁ።Eንደው የዛን ቀን ስንቱን Aንስተን ተጫውትን ። ሁሉም ሳስበው ከረምኩ። መቼም 
የሚደንቅ ነው የድሮ ነገር።ለመሆኑ ለጓደኛህ ፃፍክልት ? 
• Aዎ ። ፅፌለታለሁ ። ከመለሰልኝ Aይደል ? ምን ይታወቃል ምን Eንደሚያስብ ። ለማንኛውም Eንግዲህ 
መጠበቅ ነው ። 
• ልጆቹ የሚሉት Eረጅም ደብዳቤ ለብዙ ወራት ፅፎ ደብቆ ይዞAል ነው ። ላንተ ነው የፃፈው ብለው ነግረውኛል 
። ደብዳቤው Eሳት ድምፅሽ ድምፄ ነው የሚለው ነው Aሉ ። ማን Aውቆት ማን Aነበበውና ። 
• ምንድነው የሚለው ደብዳቤው የሚሉኝ ? 
• „Eሳት ድምፅሽ ድምፄ“ ማን Aነበበው ብልህ ? ከላይ ያለውን Eንጂ ። 
• Aይ ጥሩ ስም ነው የሰጠው ። ማለፊያ ስም ። Aያውቁዋትም ያችን ከኛ ቤት ጀርባ የነበሩ ልጅ ። በቀይ ሽብር 
መውጫው ለይ የጣሉዋት ። መቼም Aይዘነጉዋትም ። 
• Eንዴት ብዬ ልጅ Eንዴት ብዬ። Eንዴት ልዘንጋት ። Eኛ ቤት ትመጣ Aልነበር ። 
• Aዎ Aውቃለሁ ። 
ምን ብለህ ፃፍክለት ለመሆኑ ለጓደኛህ ። 

 
 ውድ ጓደኛዬ  
 
 “መኖር ከማንም ጋር ይኖራል ። መለያየትም Eንደዚሁ ። በAEምሮ ወስጥ የሚፃፍ ውድ ጓደኛ ማግኘት ግን 
ከማንኛውም የበለጠ ብሩህ ተስፋ ነው ።“ ብዬ 
 

 Aይ ልጄ ልክ ነህ ።  
 

ይኖራል Eንጂ ልጄ ይኖራል  
Eንቢስ ተብሎስ ምን ይኮናል። 

 
 Aዎ Eናቴ !!!!! 

 
ከባንዳው፣ከቀጣፊው ፣ 
ከሆዳሙ፣ ከAድርባዩ  
ከፋሽሽቱ፣ ከጨካኙ  
ከማይረባው ከተልካሻው 
ከከሀጁ ከAቃጣሪው 

 
ይኖራል Eንጂ Eናቴ ይኖራል  
Eንቢስ ተብሎስ ምን ይኮናል። 
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Aይ ልጄ 
ይሄንማ  ለኔ ተወው 
Aውቀዋለሁ ህይወቴ ነው፡፡ 
ከባንዳው ነው ከቀጣፊው  
ሁል ጊዜስ የምኖረው፡፡ 
የት ልገባ የት ልሄድ ነው  
ከማይረባው ከተልካሻው። 
ከሆዳሙ ከጉረኛው 
ከዚህም ከዚያም ከሚመጣው። 

 
 Aውቅዋለሁ Eንጂ Eናቴ  

 
ከIንቬስተሩ ከዘናጩ  
የሰው ቋንቋ ከሚቀናው 
ከትጉሁ ከAሳማው  
ሆዱን ብቻ ከሚያስበው። 
ከዘረኛው ከጊዜው ሰው  
ፆታው በውል ከማይለየው። 

 
ይኖራል Eንጂ  ይኖራል  
Eንቢስ ተብሎስ ምን ይኮናል። 

 
 የዛስ የጨካኝ ኑዛዜ Eንዴት ነው ። 
ምነው ማወቅ ፈለጉ? 
ማን ጠልቶት ብለህ ? 

 
 Eንግዲህ ይኼውና በርትተው Aንብቡት ።  
 
 Eስቲ መነፅሬን ስጭኝ Aንቺ ቶሎ በይ ።  
 
 ምነው ቸኮሉ ። 
 
 ምነው Aልቸኩል ልጄ።Eናንተ ታሪካችሁም Eየቆጠባችሁ Eየፃፋችሁ ሳናውቀው Eንሙት ብለህ? 
 
 በሉ በርቱ Eኔም ልሂድ ። 

 
የመጨረሻው ሰይጣን 

ከቤልጅግ Aሊ 
ካለፈው የቀጠለ 

ታሪኬ በፍቅርና በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ነው ። ከህፃንነቴ ጀምሬ በሰዎች Eንድወደድ Eፈልግ ነበር ። ምንግዜም 
በሰዎች የተፈቀርኩ Eንድሆን ምኞቴ ነበር  ። Eያደር ግን Eንድፈራና Eንድከበር Eፈልግ ጀመር ። ማንነቴን ለማረጋገጥ 
የወሰድኩት ጎዳና ወደ ጨካኘነት ሳይለውጠኝ በፊት የተከበርኩ ዜጋና የቤተሰብ Aፍቃሪ ለመሆን Eጥር ነበር ። ምንAልባት 
የህይወት  ታሪኬን  ስታነቡ  በጣም  ትጠሉኝ  ይሆናል  ።  በልቤ  ውስጥ  ያለው  ጠባሳ  ለዘላላም  Eያቃጠለ  ያንገበግበኛል 
።ሁላችሁም ይህንን ታሪኬን ስታነቡ ምን Aይነት ሰው ነው ማለታችሁ Aይቀርም ። Aውነቱን ልንገራችሁ፡ በAለም ላይ 
ታላላቆቹ ጨካኞች Eንኳን ሳይቀሩ Aንድ ቀን ህፃን Eነደነበሩ Eና የEናት ፍቅር Eንደሚያስፈልጋቸው ልትረዱት ይገባል ። 
ከዛሬ Eኩለ ሌሊት ጀምሮ Eንደ ሰው መኖሬ ያከትማል ። ይህ የመጨረሻ  ፅዋዬ ስለሆነ Aብረን Eናንሳ ። ካሁን በሆላ በዚህ 
Aለም ላይ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ። የምፈልገው ቢኖር Aሁን Eኔ ከሚሄድበት ቦታ Aስቀድሜ የሰደድኳቸውን 
ሰዎችማግኘት ነው ። የነርሱን ፍርድ Eዛው Eቀበለዋለሁ ። ትንኝ Eንኳ Aልገደልኩም ብዬ Aልመፃደቅም ። ተግባሬ ከኔ 
በላይ ጎልቶ ስለሚታይ መደበቅ የሚቻልም Aይሆንም ።ታሪኬን በAጋጣሚ ህይወቱን ላተረፍኩለት ግለስብ ፅፌ ትቻለሁ ። 
ስለማምነው በመሰለው ሰAት ከዛሬ Eኩለ ሌሊት ጀምሬ ሊያወጣው ይችላል ።  
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 ወድ ጓደኛዬ 
 
 የመጨረሻውን ደብዳቤ ፅፌ ስጨርስና Aንተም ደብዳቤው ሲደርስህ ደውልልኝ በAልኩህ  መሰረት ፡ ስትደውልልኝ 

Aንተን Aይግባህ Eንጅ ይህ ስልክ  በሕይወቴ የምጠብቀው የመጨረሻ ጥሪ ነበር ። Eስከ ዛሬ በላክልን ገንዘብ ቃል በገባሁት 
መሰረት  ምንም  ሳላጓድል  ቤተሰቤን  ስረዳ ቆይቻለሁ  ። ዛሬ ግን  የራሴን  ተስካር፤  ጉደኛ ነኝ  Eና፤  Eራሴው  ልበላው 
ተዘጋጅቻለሁ ።  ድሮ ሰው ለመግረፍ ወይም ለመግድል በማስብበት ጊዜ Eንደማደርገው ሁሉ ውስኪዬን ገዝቼ  ጥሬ ስጋዬን 
Aምጥቼ ተቀምጫለሁ ። ዛሬን ልዩ የሚያደርገው ቢኖር የምገርፈውም ሆነ የማሰቃየው ሰው Aለመኖሩ ነው ። የሚኖረው ግን 
በጨካኝነቱ የታወቀውን ብቸኛውን ስይጣን ለማጥፋት ነው ። ይህን በማድረግ ለብዙ ጊዜ የተሰቃየ ህይወቴን ለAንዴም 
ለሁሌም ወደ መጨረሻው መቃጠያ ቤቴ Aወስደዋለሁ ። ለኔ ገሃነብ Eሳት Eንኳ ቦታ ይኖራል ብዬ Aልጠብቅም። ሰው ነኝና 
መፍራቴ Aልቀረም ። ይህንን ፍርሃት ድሮ ባውቀው ኖሮ፤ ምን ያህል በሌሎች ስቃይ ባልተደሰትኩ ነበር ። 

 
 Eግዚሃብሄር ህይወታችንን ሲያገናኘው በምን Eንደሆን በማላውቀው ነገር ያንተን ህይወት ያኔ Eንደትገደል 

Aደረግሁ። ይህ ጠባዬ Aልነበረም ። ግን Aንድ ነገር ጭንቀላቴ ወሰጥ መጣ ። ገና ከባላገር መጥቼ ሰፈር ስንገናኝ 
ነው የተስማማኸኝ ። ስለገጠር ማወቅ ትፈልግ ነበር ። ብዙም ትጠይቀኝ ነበር ። ስለገበሬዎቹ ኑሮ ማወቅ ትፈልግ 
ነበር ። Eኔም Aስረዳህ ነበር ። የገበሬዎቹ ህይወት ያሳዝናል መቀየር Aለበት የምትለው ፡ የሰውን ችግር በሩቅ 
የመዳሰስ የመቻል ችሎታህ ያስገርመኝ ነበር።Eኔ Aብሬያቸው ኖሬ ያላየሁትን ሰቆቃቸውን Aንተ ከኔ ሰምተህ 
Eንዲያ ማዘንህ በልቤ ውስጥ ለAንተ ፍቅር Aትርፎልኛል። ከሌሎቹ ሁሉ Aንተ ስለምትቀርበኝ Eኔም Eቀርብህ 
ነበር ። ታዲA Aንድ ቀን ትምህርት ቤት ሌሎቹ „ፋራ“ „ፋራ“ ሲሉኝ Aትበሉት ብልህ የተጣላኸው ትዝ ይለኛል 
።ለሰው ምን ያህል Eንደምትሞት ያወቅሁት ያኔ ነው ። Aንተ በምትገረፍበት ጊዜ Eንኳ Eሌላ ክፍል ወስጥ ውስኪ 
Eንጠጣ ነበር።  ለAንተ ያለኝ ፍቅር Eንኳ ጨካኝነቴን ሊለውጠው Aልቻለም ። ግን ጥሩነትህን ስለማውቅ በሆላም 
ችግር Eንደማትፈጥርብኝ በማወቅ Eንድትገደል Aልፈለግሁም። ማና Aወቀው ታዲያ ህይወታችን Eንደገና Eንዲህ 
Eንደሚተሳስር።  

 
 ይህ የመጨረሻዬ ኑዛዝዬ ነው ። ሌሎች Eንዲያነቡት የምታደርግ ከሆን Aንድ ስም ስጠው ። የመጨረሻው 

ሰይጣን ነኝና የመጨረሻው ሰይጣን በልልኝ ። ዛሬ ጉዞዬን የጨረስኩ ይመስለኛል ። Eንደኔው ገና መንገድ ላይ 
ለሆኑ ስይጣኖች የምነግረው Aለኝ ።  ይህንን ምክሬን ተቀብለው ልባቸውን ካላፀዱ ምንም የሕየወት ደሰታ 
Aያገኙም ።  ያጠፋነው ጥፋት ትልቅ ነው ። ልንክደው Aይገባም ። ምክንያትም መፈለግ Aንችልም ። Aኛም 
ጠፍተናል ። Aገራችንን Aጥፍተል ። ታሪካችንንም Aጥፍተናል። ጨካኝነታችን ባለም Eንዲታወቅ Aድርገናል ። 
ይባስ ብለን የገደልናቸውን ብንወቅስ ምንኛ ከስEብና የወጣን መሆናቸንን ብቻ ነው የምናሳየው ።  ሁላችሁም 
Eንደኔው በውሰጣችሁ Eደገደልናችው ፤Eንደገረፍናቸው ፤ ንፁህ ልቦናና የተከበረ ስEብና ይዘን ብንሞት 
Eንደምንትፈልጉ የታወቀ ነው ። ግን ምንም ቢሆን የረፈደ ነገር የለም ፤ ዛሬም ቢሆን ንሰሐ መግባት ይቻላል ።  

  
Aንዱን  Eሱን  ጓደኛዬን  በማላውቀው  መንገድ  በማትረፌ  ፤  የኔም  ሆነ  የቤተሰቦቼ  ህይወት  ተረፈ። 

ከገደልኳቸው  ግማሹን  Eንኳ  ባድን  ኖሮ  የስንት  ሰዎች  ህይወት  ይድን  ነበር  ።  ሁሉንም  ብናድናቸው  ኖሮ 
Aገራችንም በዳነች ነበር ። ዛሬ የደረሰብን ውርደት Eነርሱ ያኔ ያሉንን ባለመቀበላችን መሆኑን Eንክዳለን ። 
መግደል መፍትሄ Aለመሆኑን Aሁንም ያልተገነዘብን Eንኖር ይሆን። ይህንን ክደን በውሰጣችን Aውነቱን Eያወቅን 
ዛሬም  Eንደዛ  ግዜ  በትEቢት  በንቀት  የምንጓዝ  ከሆነ  ህይወታችንን  Eንዳበላሸነው  የልጆቻችንም  ሆነ  የልጅ 
ልጆቻችንን ህይወት Aደጋ ላይ ነው የምንጥለው።  ዛሬም Aንዳንድ Eኔን የመሰሉ ሰዎች Aሁንም የኔን Aይነት 
Eርምጃ መውሰድ ሲገባቸው ፤ Eነርሱ ግን Aሁንም በፊት የAጠፉት Aንሶዋቸው ሲራወጡ Aያለሁ ። ምን ያህል 
ጨካኝነትስ ነው ዛሬ ደግሞ ለሌላ ጥፋት መዘጋጀት።  ከኔ የበለጠ ሰይጣን ይኖራል ብዬ Aለገምትም ነበር Aሁን 
ግን Eንዳለም Aልጠራጠርም ።  

 
 
የሰይጣን ቁራጭ ነኝ 
የሰውን መጥፋት የምመኝ ። 
Eንዴት ሆኖ ከኔ ይኖራል 
ይቅር ቢቀር ይሻላል። 
ሁል ጊዜ የራሴን ትልቅነት የምመኝ 
ማንንም Eረግጬ ባልፍ የማያመኝ 
Eርጉም ነኝ Eርጉም Eኔን ተውኝ። 
Eርጉም ነኝ ፤ Eርጉም ነኝ፡ Eርጉም ነኝ። 
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ከገጽ 13  የቀጠለ ..... 
በAጠቃላይ የAሁኑ Aገዛዝ Aስከፊ ለሆነ የሰብAዊ 
መብት ረገጣ፣ ለፖለቲካና የጎሳ ፍጥጫ፣ ለEርስበርስ 
ጦርነት መሰረት የሆነ ፖሊሲ የሚያራምድ በመሆኑ 
በስልጣን ላይ Eንዲቀጥል ሌላ Eድል ከተሰጠው 
ሕዝቡና ሀገሪቱ ከEስካሁኑ የባሰ ብጥብጥና Eልቂት 
ውስጥ የሚያስገባን መሆኑን Aውቀን መታገል 
ይገባናል። 

 

ሰው መሰል የቀን Aሳማ፣     
የሰው ጅብ ማታ ማታ፣ 

ሀገርህ ገብቷል ጎበዝ ተነስ 
Aታመንታ። 

ፍቅር ሲባል ጥላቻ፣ ሰላም ሲባል ጦርነት፣ Eድገት 
ሲባል ውድመት በAንገቱ Aንግቶ ስርዬ ነው ብሎ 
የተያያዘው በራስ መተማመን የሌለው የወያኔ ቡድን 
ሀገሪቷን Eንደጧፍ Eያነደደ፣ Eንደ ሻማ Eያቀለጠ 
ሕዝብን በረሀብ Aለንጋ Eየገረፈ፣ በኤድስ በሽታ 
Eየቀሰፈ በሕዝብ ደምና Eንባ ይቀልዳል፣ ብሎም 
የሃገርን ሀብትና ቅርስ Eየነቀለ ወደሚፈልግበት 
ይወስዳል።  
Aዎ Aንድ Aሳማ የሰው ማሳ ውስጥ ከገባ የፈለገውን 
ያህል ሆዱ Eስኪሞላ በልቶ ሲጠግብ Eያኘከ 
ይተፋል፣ የማሳው Aባት ቶሎ ካልደረሰበት በማሳው 
ከሆዱ የተረፈውን ያወድማል። ለምን ቢባል? ዛሬ 
ሆዱ ከጠገበ ለነገ Aያስብም። Eነ የዘመኑ የሀገራችን 
መሪዎች ከAሳማው ያልተናነሰ ድርጊት ሲፈፅሙ ነው 
የምናየቸው። በAጠቃላይ ሕዝባችን በገዛ ምድሩ ላይ 
Eየተሰቃየ ይገኛል Eውነትን ፣ ፍትህን ከሚያጣምሙ 
የወያኔ መሪዎች ጋር ሲጋጭ የነበረው ሕዝባችን 

ለዛሬም ሆነ ለነገ ሊያውቅ የሚገባው ወያኔ ለቆመለት 
Aላማ ፍላጎቱን Eያረካ ነው። ይህን የመሰለውን ሀገር 
Aጥፊ ፖሊሲ የሚያራምደውን የወያኔን Aገዛዝ ሐይል 
ከፊት ለፊት ማቆም Aለብን። የሰውማሳ የገባው 
Aሳማ ተወግቶ Eስኪወጣ ድረስ። 
 
 ከጂሩ Iጃሮ ቃዴ 
(Aሻፈንቡርግ)    
 

ወያኔ የሽብር Aገዛዙን ቀጥሏል 
Aይናዲስ Aጥናፉ(ዱለመን) 

E.ኤ.A. ከ1980ዎቹ ጀምሮ በነበሩ Aለም Aቀፍ 
ሁኔታዎች Aጋዥነትና ደርግ በህዝብ የነበረበትን 
ተቃውሞ ተጠቅሞ በጠመንጃ ሀይል ወደ ሥልጣን 
የመጣው ወያኔ፣ ዛሬም በጠመንጃ ሀይልና በሽብር 
Iትዮጵያን Eየገዛ ነው። ባለፉት 15 ዓመታት 
በAንድ በኩል በሕዝብ መካከል ራሱ ቅራኔ ፈጥሮ 
ገላጋይ ሆኖ Eየቀረበ፣ በሌላ በኩሉ ዴሞክራት መስሎ 
ለመታየት በቃላትና በፕሮፓጋንዳ Eያነበበ፣ ውስጥ 
ውስጡን ግን ከ70 ሚሊዮን በላይ በሚሆነው 
የIትዮጵያ ሕዝብ ላይ የAንድ ብሔረሰብ Aገዛዝን 
Aስፍኗል። ወያኔ/ IሕAዴግዛሬም ሕዝብ Eየገደለና 
Eያሠረ፣ በፕሮፓጋንዳ Eያሸበረ ያለው ይህንኑ ሁኔታ 
ለማስቀጠል ነው።  
 
በተለይ ከግንቦት Aገራዊ ምርጫ ወዲሀ የደረሰበት 
ሽንፈት ተከናንቦት የነበረውን የዴሞክራሲ ካባ ቀዳዶ 
በመጣሉ ዛሬ ዘረኝነትና Aምባገነንነቱ ግልፅ 
ወጥቷል። ተቃዋሚ ፓርቲና ፕሬስ የመሳሰሉትን 
የዲሞክራሲ ተቋማት መትቷል።  
 

ወደ ገፅ 24 ይዞራል... 

 የመጨረሻው ሰይጣን 
 
 ገና በልጅነቴ ነበር በተወለድኩበት ገጠር በጨካኝነቴ የታወቅሁት። በልጅነቴ ወንጭፍ ሰርቼ በድንጋይ ወፍ 

መግደል ከሁሉም የበለጠ ያስደስተኛል፡፡ ጭካኝነቴ Aብሮኝ የተወለደ ስለሆን የሰፈሩ ሰው ሁሉ ይረግመኝ ነበር ። Eርግማኑ 
ደርሶብኝ ነው መሰል Eሄው Aሁን በስተርጅና የራሴ ተግባር Eራሴን Eየተሟገተኝ የልብ Eረፍት Aሳጥቶ በጭንቀት 
ያኖረኛል። 

 
 Eናቴ  Eኔ  ስትወልድ  ከምጥ  ጋር  በተያያዘ  ሁኔታ  ነው  የሞተችው።ትረፍ  ያለኝ  ስለሆነ  ብቻ  ነው 

የተረፍኩት።የEናት ፍቅር Aላየሁም። ብዙም ሳይቆይ Aባቴ ሌላ ሴት Aገባና በEንጀራ Eናት ማደግ ጀመርኩ። Eንጀራ 
Eናቴ Eኔ ለEርሷ ብዙ ፍቅር ባይኖረኝም Eሷ ግን መሃን ሰለነበረች Eኔን Eንደልጇ ታየኝ ነበር። Eኔ ግን Eንደናቴ ገዳይ 
ነው ሁልግዜ የማስባት። Aንዳንድ ግዜ ውሃ Aምጣ በምትለኝ ግዜ ውሃ ውስጥ ምራቄን Eተፋበት ነበር። 

 
 Eምንጩ ጋር የነበሩትን Eንቁራሪቶች መግደል ከሁሉ የበለጠ ያስደስተኛል። Eንቁራሪቶቹን ይዤ ውሃ ሊቀዱ 

የመጡትን ሴቶችና ሕፃናትን ማሰፈራራት ደስታ ይሰጠኛል። ሁሉም ይህ Eርጉም Eናቱን የገደለ ስለሚሉኝ ከሰው ሁለ 
የተለየሁ Eርጉም ፍጡር  ሆኜ ነበር  Eራሴን የምቆጥርው። ትንሸ  Aደግ ስል ሰክሮ በጨለማ የሚመጣ ሰው በድንጋይ 
መምታትና መደበቅ ጀመርኩ። ክፋት ሰርቼ የዋልኩ Eለት Eንቅልፍ በጥሩ ሁኔታ ይወስደኛል። Aለበለዚያ ግን ነገ ምን 
Aይነት ተንኮል Eንደምሰራ ሳስብ ነበር የማድረው። 

 ይቀጥላል ። 



ማን ነበር ያነባው.... 
ማንስ ነበር የቀበረው 

Eሲቲ ትናገር ያቺ ምድር 
ስንቱን ወጣት Eደበላች? 
የስንቱን …. Eንደጠጣች ደም 
መከራው መቸም Aያልቅም። 
ያ ወጣት ትውልድ 
 
 Aንዴ በቀይ ሽብር ፣ Aንዴ በAድሀሪነት 
መከራውን ሲያበሉት 
ምስኪኑን ወጣት 
ስለተማረ ፈርተውት 
ስላሳወቀ Aቋሙን 
ስላቀፈ ጭቁን ሕዝብን 
መጨፍጨፍ……በግፍ ነበረበት? 
መገደል……….. ነበረበት ያለምህረት? 
ምንኛ ጨካኝ  ነበር መንግስት 
ወንድ ሴቱን  ሽማግሌ Aዛውንት  
Eንዲህ Eደዋዛ ያረገፈው 
ያ ነብሰ በላው  
መቼም ነብሱ Aይማር 
በሰማይ Eንዲሁም በምድር.። 
Eንዴት ያለው ዘመን ገጠመን 
Eንዴት ያለው መAት መጣብን 
ገና  ሳይደርቅ Eንባችን 
ገና ሳይታበስ ከፊታችን  
ሌላው የሰይጣን ወንድም መጣልን 
Aባ ወሬው የወያኔ መንግስት 
ስራዬ ብሎ ይዞታል ጥፋት 
ተያይዞታል.......ጭፍጨፋውን 
ያለምህረት... ለመቅጠፍ ትውልድን 
ይዞታል...... ደም ማፍሰስ 
ያ..........ዳግማይ ደርግ  
የመለስ.............መንግስት። 
 
 ሰናይት ጌታሁን፣ጀርመን 
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ማይሙ ይናገር!! 
ማይሙ ልናገር ምሁር ያንተ ይብቃ 
Aልገባህምና የህዝብ ሰቆቃ 
ያገር ላ መቅረት የሃያላን ሴራ 
Aልገባህም ገና Aንተ ላንተ ስራ 
የኔን ነገር ተወው ለኔው ለመሃይምኑ 
Eንደጊዜው ልኑር Eንደየዘመኑ 
Aንተ ልትለውጠኝ ልታሻሽለኝ 
ከጨቋኝ Aገዛዝ ልታላቅቀኝ 
ከዓለማት ሕዝብ ጋር ልታጎዳኘኝ 

ዲሞክራሲያ Aስፍነህ ልታሳምረኝ 
ከEንግዲህ Aላስብም ምሁሩ ተወኝ።  

ጊዜን ጊዜ ወልዶ ዘመኑ ሲነጉድ 
መከረኛው ትውልድ ሲመጣ ሲሄድ 
መንግስትም በመንግስት ጊዜውን ጠብቆ 
ፊተኛው ሲነሳ የ ለኛው ወድቆ 
Aገርም ሳትድግ Aንድ ቦታ ቆሞ 
ሲብሳት ሲመራት ከጭልማው ሰጥማ 
ሁሌ ስትደበዝዝ Aንዴም ሳትፈካ 
ሁለትሽ ቆጥራ ሚሊኒየም ስትነካ 
Eኛም በኑራችን Aንድም ወቅት ሳንረካ 
በሀገር ውስጥ ችግር በትርምስ ኑሮ 
በሰው ሀገር ስደት በሀዘን በEንጉርጉሮ 
ይኸው Eዚህ ደርሷል ያሁኑ ትውልድ 
በጭለማው ሕይወት ምንም ሳይፈይድ 
ይህም ኑሮ ሁኖ Aለን Eንላለን 
ደካማው Eስትንፋስ ውስጣችን ስላለን። 

 የዘመኑ ጥበብ Eውቀት ችሎታው 
የኛን ጽኑ ችግር ዘልቆ ካልፈታው 
ምሁርን ከምሁር ማስማማት ካልቻለ 
ምንጊዜም የማይቀር ታላቅ ጥያቄ Aለ! 
ጥበቡ ነው መጥፎ ወይንም ምሁሩ? 
በደለኛው ማነው ሕዝቦች ሆይ መስክሩ 
መማር ለEድገት ነው ለመሻሻል ሲባል 
Eንዴት የተማረ ሀገር ያጨልማል? 
ምሁር Aይነካኝም Aሻፈረኝ ያለው 
ዲሞክራሲ ይሆን Aምጾ የቆየው? 
ወይም ምሁሩ ነው Aልዋጥህ ያለው? 
ሰዎች Aስተውሉ የሚያጠያይቅ ነው 
ዲሞክራሲ Aንዣቦ በIትዮጵያ Aየር ላይ 
ግግም ብሎ ደርቆ ሳይወርድ ምድሪቱ ላይ 
Aላወርድህ ያለው ማይም ነው ምሁሩ? 
ወገኖች Eውነቱን Eናንተው መስክሩ። 

ለዓላማው ከቆመ ቁርጠኛ ታጋዩ 
Eጅግ በጣም በዝቷል የዓላማ ገዳዩ 
ከሀገር ወገን ይልቅ ሆድ ይቀድማል ባዩ 
Aስመሳዩ በዝቷል ከየAደባባዩ 
Eንግዲህ Iትዮጵያ ስሚ መርዶሽን 
ሳይሞቱ ለሞቱት Aውጭው Eርምሽን 
ቢማር ባይማርም ካለው ጋር ዝለቂ 
ምሁር ልጆች Aሉኝ ብለሽ Aትጠብቂ። 

ፖለቲካንና ዲሞክራሲውን 
ባንድነት Aላውሰው ጋግረው ሊያበሉን 
ባፍ ባፋችን ሊሉን ትኩስ ትኩሱን 
ፕሮፌሰሮች የኛ ምሁራን 
በማEዘን ሸንሽነው በፖለቲካ ቀውስ 
በጎጥ ከፋፍለን Eንዳንደራረስ 
Aቦካኩም ሆነ ጋገራው ሳያምር 
ፖለቲካው ጨሶ ዲሞክራሲው ሲያር 
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ልጅ ያቦካው ለራት Aይበቃም Eንዲሉ 
ፖለቲከኞቹ በገሃድ ቀለሉ። 
Eንደተማረ ሰው ብንገምታቸው 
መልካም ግብ Aላየን ከEቅድ ተግባራቸው 
Eንደ መሃይምኑ Eንዳልተማረ ሰው 
ሀገር ሕዝብ መውደድ Aልሆነ ሙያቸው 
ምንድነው ትምህርቱ Eነሱ የቀሰሙት? 
የሚያጠያይቅ ነው ሕዝቦች Aስተውሉት! 
ከነጮቹ Eኩል ተማርን የሚሉት 
ፐሮፌሰር ዶከተር ሊቀ ሊቃውንት 
ካለፈው ስህተት የማይማሩት 
ዘር ጎጥ ውስጥ ገብተው 
ፓርቲዎች ውስጥ ዋኝተው 
ላያዛልቅ ፀሎት ድርጅት ብለው 
ዛሬም Eንደጊዜው በAንድ ተቀናጅተው 
የሕዝብ መዋጮ ተቀራምተው ውጠው 
ንብረት Aጠራቅመው በትEቢት Aብጠው 
ሀገር ስትጠፋ ሕዝብ ሲመዘበር 
ተከፋፍሎ ጉዞ የሚጠበቅ ነበር? 
ይህ ነው Eንዴ ግቡ የEውቀት ብልጭታው 
የጋን ውስጥ መብራት ሕዝብ የማያየው? 
Eኔ ማይምን ሆኜ ምንም ባይታየኝ 
ለመልካም Aቅጣጫ መሪዬን ባላገኝ 
Eንደምንም ብዬ ተደነባብሬ 
ክብርን Aልነፍጋትም ለውዲቷ ሀገሬ 
የዘመኑ ጥበብ የናንተ ትምህርት 
በውስጤ ባይሰርፅም  ገብቶ Eንደ ምትሃት 
ማንም የማይነጥቀኝ ማንም የማይወስደው 
የተፈጥሮ Eውቀቴ የሀገር ፍቅር ነው።   
 

ዓይነ-ስውሩ ሰው ጨለማ የዋጠው 
ነገ ዓይኖቹ Eንዲያዩ ተስፋ የሠነቀው 
በEጅጉ ተቻኩሎ ነገ ርቆበት 
Eንዴት ልደር Aለ የዛሬን ሌሊት 
የተስፋውን ዳቦ የዲሞክራሲን 
ምሁሮቻችን Eንዲያስገምጡን  
Eንደ ዓይነ-ስውሩ ስንጠብቃቸው 
Eነሱም ታውረው መሪ Aስፈለጋቸው 
Aቤት የዘንድሮው ይቅር Aይወራ 
የምሁራን ነገር ሁልጊዜ ጠንጋራ 
ይህ ነው Eንዴ ትምህርት የማያቻችል 
Aንተ ትብስ Eኔ የማያባብል? 
ለሀገር ለህዝብ ሲባል Aንዱ የራሱን ትቶ 
የግል ጥቅሙን ቢያጣ ምናለበት ከቶ? 

 
 ከሕዝብ ጋር ስኖር Eኔ መሃይምኑ 
ፍፁም ይገባኛል የፍቅር መጠኑ 
ጥላቻውም ቢሆን ሥር ያልሰደደ ነው 
በፍቅር መሸፋፈን ለኔ ጥበቤ ነው 
ፍቅርና ጥላቻን Aቻችሎ መኖር  
Eንዲህ ከከበደው ለታላቁ ምሁር  

ሳልሻል Aልቀርም Eኔ መሃይምኑ 
በጣም ስለገባኝ የፍቅር መጠኑ 
የምሁሩን ጎራ ከፊቱ Aስቀድሞ  
መከራ ቻዩ ሕዝብ ከገዢው ተፋልሞ 
ሌት ከቀን ሲታገል ለAንድነቱ ቆሞ 
ድሌ ማታ ነው ድሌ ሲል ተሞ 
የወያኔን Eብሪት ዛቻውን ሳይፈራ 
ነፃነት ወይም ሞት በማለት ሲያቅራራ 
የነፃነት ረሀብ የነፃነት ጥማት በምድሪቱ ጸንቶ 
Eሪታና ዋIታ በጣም ተንሠራፍቶ 
የጊዚያዊ ጌቶች ቁጣ ግልምጫው 
መራራው Eስርቤት ድቅድቅ ጭለማው 
ያ ሁሉ መከራ ችግር ሰቆቃው 
ይነገር ይለፈፍ ትውልድ ይረዳው 
የታሪከረ መዘክር ዘላለም ያውሳው 
Eምቢልታ ከበሮው ይህን ጊዜ Aይረሱ 
የፀሐፊዎች ብEር ወያኔን Aይርሳ 
ግፍ ማህተም ነውና የታሪከ ጠባሳ። 
 

 ወያኔ ረመጥ ላይ መቆሙ ተሰምቶት  
የሕዝባችን ጩኸት Aላላውስ ብሎት 
በIትዮጵያ ጉዳይ ላይ Eንወያይበት  
ብሎ ሲለማመጥ ሸንፈት ወጥሮት  
ተገቢ ነው Eንዴ Eንዲህ Aይነት ክህደት? 
ነፃነት ለማወጅ ዋዜማ ላይ ደርሰን 
ስደት ያባዘነን ሀገር ስትናፍቀን  
ከዲክታተር ገዥ መላቀቅን ጓጉተን  
Eንዴት ድል Aድራጊ ምሁር Eናጣለን? 

Eጅግ ያሳዝናል Eኔ ምን ልናገር? 
የጎስቋላ Iትዮጵያን የሕዝቦቿን ነገር 
መሃይም ተብዬ Eንዳልናገርም ምላሴን ተክተው 
መንገዱን ሊመሩኝ ዓይኖቼን ተክተው 
ዲሞክራሲ Eያሉ ፖለቲካ Aቡክተው 
መጋገር ላይችሉ ሁሉም Aሮባቸው 
በስንኩል ትግላቸው Aስቀሩኝ ጎትተው 
የEልፍ AEላፍ ሕዝብ የIትዮጵያ ሰቆቃ 
ይናገር ማይሙ ምሁረ ያንተ ይብቃ።   
 

ማይሙ ልናገር ምሁር ያንተ ይብቃ፣ 
Aልገባህምና የህዝብ ሰቆቃ። 
ያገር ላ መቅረት የሃያላን ሴራ 
Aልገባህም ገና Aንተ ላንተ ስራ። 
የኔን ነገር ተወው ለኔው ለመሃይምኑ፣ 
Eንደጊዜው ልኑር Eንደየዘመኑ። 
Aንተ ልትለውጠኝ ልታሻሽለኝ 
ከጨቋኝ Aገዛዝ ልታላቅቀኝ 
ከዓለማት ሕዝብ ጋር ልታጎዳኘኝ፣ 
ዲሞክራሲያ Aስፍነህ ልታሳምረኝ፣ 
ከEንግዲህ Aላስብም ምሁሩ ተወኝ!!! 

 
ሳምሶን በቀለ 

19 

 



የፍርድ ተገላቢጦሽ 
ነገር በሆዴ ውስጥ ታፍኖ ሲነድ፣ 
Aንጀቴ ተቃጥሎ ሲሆነው Aመድ፣ 
Eስቲ ልተንፍሰው ምናልባት ቢበርድ። 
ግፍስ ለሰራብኝ ሃይለኛ ጠላት፣ 
ፍትህን ፍለጋ ብሄድ ፍርድ ቤት፣ 
የፍርድ ግልብጦሽ Aናቱ ጅራት፣ 
በኔ ተፈረደ ያመት Eስራት። 
መንግስት ቢሆንማ ህዝቡን የሚመራ፣ 
Aያስርም፣ Aይገልም ውሸት Eያወራ። 
ተው በሉት መለስን ወዳጅ ዘመዶቹ፣ 
የመከራን ቀንበር ይልቀቁ Eጆቹ። 
Eስከ መጨረሻው ቃል Eገባለሁ፣ 
Eናት Iትዮጵያ Aንድ ነች Eላለሁ። 
 
 ከሃና ረጋሳ (ሽቫይንፉርት) 

 ወይ Eናት ሀገሬ 
 

ውበት ውበት የIትዮጵያ ውበት፣ 
ውበት ውበት የEናት ሀገር ውበት። 
የማEድናት ምንጭ ውድ Eናታችን፣ 
የAይናችን ብሌን ሞገስ ጌጣችን። 
የAንገትሽ ድሪ ንጥረ ወርቅ Eንቁ፣ 
ለምለም ስጋጃሽ፣ ደንሽ መድመቁ። 
ወይ Eናት Iትዮጵያ ውብ ሀገሬ፣ 
ባለ ታሪኳ መመኪያዬ ክብሬ። 
ታዲያ ምን ያደርጋል ጉድፈላብሽ፣ 
የናት ጡት ነካሽ ተገኘብሸ። 
Iትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተላላ፣ 
የሞተልሽ ሳለ የቀበረሽ በላ። 
 

 ከፍቃዱ ሽፈራው(ጌሙንደን ቮራ) 
 

  

ያገሬ ወጣት 
 
መላወስ Aቃተው፣ 
ጨነቀው ጠበበው፣ 
ነጻነቱን Aጣ Aቤት የርሱ Eጣ፣ 
ያገሬ ወጣት የመጣበት ጣጣ። 
Aረ ምን ይሻላል ሰዎች ተናገሩ፣ 
መታሰር፣ መገረፍ መረረው ባገሩ፡፤ 
ያገሬ ወጣት Eንዴት ይሆን ይሆን፣ 
ያ ሁሉ ጭካኔ ባገር በወገን። 
Aፍህም ታፍኖ Eንዳትናገር ትላለህ Eህህ፣ 
በዲሞክራሲ ስም  ስቃይ ተጭኖብህ። 
ያገሬ ወጣት ንገረን Eውነቱን፣ 
Eንግዲህ የAለም ሕዝብ ይወቀው Aሁን። 
በቃ በላቸው ውሸት ሞኝነት፣ 
ላያዛልቅ ቅስፈት። 

የIትዮጵያ ወጣቶች ወያኔ የበላችሁ፣ 
በወርቅ መዝገብ ላይ ይጻፋል ስማችሁ። 
ያለምንም በደል ክፋት በቁማችሁ፣ 
የወያኔ ሰዎች ዋዡ በደማችሁ፣ 
ሕዝብ የማይረሳችሁ ታላቅ ጀግና ናችሁ፣ 
ግድያ፣ ግርፊያ ያልፈራችሁ፣ 
የዲሞክራሲያ ቃል ለመጠበቅ ብላችሁ፣ 
በታሪከ ይነገር ይደነቅ ስራችሁ። 
በቃ Eስኪ Eንየው ብዙ ግዜ ታገልን፣ 
Eንበል Aንድ Eንሁን ተባብረን። 
ብዛት ምንም ፍሬየለው ያለድርድር፣ 
ያገሬ ሰው ትግሉን ነው ማጠናቀር። 
ያበቃል ከንግዲህ በጠረጴዛ ዙሪያ፣ 
ምንም ፍሬ የለው ለናቴ Iትዮጵያ፣ 
ቆርጦ መነሳት ነው ከንግዲህ ወዲያ። 
 

                            ዘነበች Aረዱ  

 ዝምም ትነቅዛለች 
Eስራት፣ ግድያው፣ ስደቱ ሲበዛ፣ 
ዜጎች በወህኒቤት ሲቀሩ Eነደዋዛ። 
    በAንድ Aስለቃሽ ብቻ ወገን Eያነባ፣ 
    Eንባ ፋይዳ የለው ቢነባ ቢነባ። 
ልብ ያለው ልብ ይበል ሃገር ሲሆን ባዳ፣ 
ብርቅዬ ልጆቹ ሲጎዱ በባንዳ። 
ለፍትህ ለሰላም ስለቆሙ በEውነት፣ 
ፍርዱ ሆነ መወርወር ወደ ወህኒቤት። 
   ገበሬው በሃገሩ Eርሻውን ተነጥቆ፣ 
   ተማሪው ተምሮ ስራ Aጥቶ ተጨንቆ። 
   ልጆችም ተምረው ተስፋ Aጥተው ሲቀሩ፣ 
   የሀይማኖት Aባት ከሀገር ሲባረሩ፣ 
   ሃይ የሚል ጠባቂ ሲጠፋ በሀገሩ። 
Eናማ ዝምታ ምን ሊፈይድ ይምጣ፣ 
ልብ ያለው ልብ ይበል ለትግል Eንውጣ። 
ሃገር Eየሞተች ዝምታ ከበዛ፣ 
ዝምም ትነቅዛለች ካልመጣላት ቤዛ።  
 
 ከሙልዬ ሃይሉ(ሞነርሸታት) 

የቤቷ ሳይበቃት 
የራሷ Aሮባት የሰው ስታማስል፣ 
የጎረቤት ችግር የምትፈታ ይመስል። 
የኛ ባለሙያ የኛ Eመቤት፣ 
ትቅርብኝ ትውጣልኝ ትሂደው በEውነት። 
በርሽ Aይዘጋ መስኮትሽ Aይገኝም፣ 
ግድግዳሽ ልፍስፍስ ጣሪያሽ ያለ ጥምም፣ 
ወይ ንፋስ Aይመክት ወይ ዝናብ Aያቆም፣ 
Aንችም ባለቤት ነሽ መቸም ወግ Aይቀርም። 
የግንቦቱ ንፋስ የሰኔው ዝናብ፣ 
ነጠላና ኩታ በመከናነብ፣ 
በዋዛ Aያልፍም Aስቢ ከልብ። 
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ብርግድ ባለው በርሽ የገባው ንፋስ፣ 
Aልጋሽን ገልብጦ ቤትሽን ሲያፈርስ። 
ሲኒዎች ሲንኳኩ ምንጣፍሽ ሲንፏቀቅ፣ 
ሳህኖች ሲንቋቁ ነፍስሽ ሲሸማቀቅ፣ 
ልክሽን Aየነው ሚስጠር Aይደበቅ። 
ካንች በላይ ደግሞ ፍርስርስ ባለቤት፣ 
ስትኖር የነበረች ያንችዋ ጎረቤት፣ 
ከጌታሽ ጋር ገጥማ የማይሆን ጦርነት። 
Aሳዳሪ Aጥታ ስትቅበዘበዝ፣ 
ነገር ፈልጋኝ ነው፤ ሳይመጣ መዘዝ። 
ቀደም ብዬ ልምታት ብለሽ ሮጠሽ፣ 
ገንዘብ ጥቂት ስጠኝ ብለሽ ለጌታሽ፣ 
ለማንም የማይበጅ፤ ችግር ውስጥ ገብተሽ፣ 
በገዛ ራስሽ ላይ ጠላት Aበዛሽ። 
 

ድስትሽን ያሳረረው Eሳቱ Aይደለም፣ 
ድስትሽን ያሳረረው Eንጨቱ Aይደለም፣ 
ድስትሽን ያሳረረው ጉልቻው Aይደለም፡ 
ድስትሽን ያሳረረው ማንም ነው የሚያውቀው፣ 
የችሎታ መጥፋት የሙያሽ ማነስ ነው። 
 

መማር ካስፈለገሽ የቤት Aያያዝ፣ 
መለየት Eንድትችይ መድሃኒት ከመርዝ። 
ህዝብ ወደሚገኙበት፣ 
ብትወርጂ ወዳAንችው Eስርቤት። 
ሙያ ብቻ ሳይሆን ፍቅር ትማሪያለሽ፣ 
ይህ ሀቅ መሆኑን Aንችም ታውቂዋለሽ። 
 
ያልታወቀ Eስርቤት Aንች ያጎርሻቸው፣ 
ማስተዋል Aግኝተሽ ሁሉን ብትፈቺያቸው፣ 
ላንቺም ይተርፋሉ Eንኳን ላገራቸው። 
 
 ዙልፋ ከድር 
(ከኒሀይም) 

 
ትግሌን Aባባሰው 
በልጅነት Eድሜዬ ባጣ ቢቸግረኝ፣ 
ቦዘኔ ተብዬ ልዩ ስም ቢቸረኝ፣ 
ረሃብና ጥማት ፍጹም ሳይበግረኝ፣ 
የሃገሬ ጉዳይ ቀድሞ ቆረቆረኝ። 
በIትዮጵያ ምድር ነፃነት ፈልጌ፣ 
በጎዳና ብጮህ ድምፄን ከፍ Aድርጌ። 
ለብሶቴ ምላሽ ጥይት ተተኩሶ፣ 
ትግሌን Aባባሰው ደሜ መሬት ፈሶ፣ 
ጭልፊቱ ወያኔ የEርግብ ቆዳ ለብሶ፣ 
ለሰላም ቢያቅራራም ውስጡን ሞት ደግሶ። 
ጨካኝ ማንነቱ ተገልጦ ቢያስጠላው፣ 
ለጋውን ስጋዬን ባደባባይ በላው። 
 
 ከAንተነህ ተፈራ 

Aወይ ሚሌንየም! Aወይ ሁለት ሺህ! 
Aወይ ሚሌንየም! Aወይ ሁለት ሺህ! 
ልደሰት፣ ልጨፍር፣ ልሳቅ፣ ልዝፈንብህ፣ 
ወይስ ምርር ብዬ ልዘን ላልቅስብህ? 

በAካፋ መቆፈር በቃችሁ ሳትለን፣ 
ችጋራም ከሚል ስድብ ነጥቀህ ሳታወጣን፣ 
በበሽታ Aለንጋ Aርባ Eየገረፍከን፣ 
በAንደበት የሚከፍል መተት ልከህብን፣ 
በAራቱም ማEዘን በገፍ Aፍልሰሀን፣ 
ላገር የማንጠቅም “ የልም ዣት ’’ Aረግከን፣ 
ቤት ለEንቦሳ ብትል ከዳስ ውስጥ Eየኖርን፣ 
Eንዴት ኖርን Eንበል Aጎዛ ጎትተን፣ 
Eንቦሳ Eሰር Eንበል Aፋችንን ሞልተን።? 

Eያየን ታውረን፣…… Eየሰማን ፀልመን፣ 
ስናሸት ነፍዘን፣ ......ስንዳስስ ደንዝዘን፣ 
Eንዳናስብ ፈዘን፣…. Eንዳንሰራ ታስረን፣ 
ላንተ የምንሰጠው ምን ስጦታ Aለን? 
ትልቁ መፅሐፍ ቀድሞ Eንደነገረን፣  
የፊቱ የሃላ ይሆናል Eንዳለን፣ 
ቀድመን ተሰልፈን በስተጀርባ ታየን፣ 

በፊት ጥርሱ ወግቶ Aልደማ ብትለው፣ 
በድዱም Aጥቅቶ ነፍሷ Aላልፍም ቢለው፣ 
ካራ ብድግ Aድርጎ Aንገቷን ቆረጠው፣ 
ክርስቶስ ፍጥረትን Aንድ Aድርጎ ሲያግባባው፣ 
ከሃዲ ሳጥናኤል ተለይ በቋንቋ Aለው። 
ፍቅር Eስከ መቃብር ሲሉ ክቡር ሀዲስ፣ 
ጠብ Eስከፍፃሜ ብሎን Eርፍ መለስ። 
ጥቂት Eየበላ ብዙው በርሃብ ሲያልቅ፣ 
ተኮናኝ ሲሞሸር ወህኒ ሲወርድ ፃድቅ፣ 
Eንሳቅ ወይስ Eንሳለቅ። 

  

ወይኒቱ ዳምጠው  
 

መኖር የበደለን 
ነፃነት፣ ፍትህ፣ መብትና ሰላም፣ 
በጠፈር ቀዳዳ ሾልከው ያመለጡ 
ሰማያዊ ሰፍቶች ሳይሆኑ Aይቀሩም። 
የነዚህ ቃላቶች ተግባራዊ Aቋም፣ 
በያሉበት ስፍራ Eየዞርን ብናይ፣ 
በሀገራችን በምድራችን ቦታ ስፍራ የላቸውም፣ 
የሰማይ የምድር ልሳናት ተጋጭተው፣ 
በሽታ ሆነዋል ውጤቱ ጥሏቸው። 
በንቃት ላይ ባሉ ህዝብ መካከል፣ 
ህይወት የምንለው Eንደጥሬ Eህል፣ 
የትዝብት ምጣድ ላይ ሊቆላ ሊማሰል፣ 
የበሰለው ያራል ጥሬው Eስኪበስል። 
የበሰለው ያራል ብዬ መነሳቴ፣ 
ያልበሰለው ጥሬ ከበሰለው ቢሻል በAይኔ በማየቴ፣ 
ይጫወትብናል በኛ Iትዮጵያ ልጆች፣ 
መኖር የበደለን የIህAዲግ የቀን ጅቦች። 

 
 Aይናለም Aማረ 



ለኔ ብቻ 
የምን ጎንበስ ጎንበስ፣…….ደሞ ቀና ቀና 
ጭራቸውን ቆሉ፣………..ምንስ ተገኘና? 
ዲሞክራሲ፣ ዲሞክራሲ….ዲሞከራሲ የለም. 
Eንግዛው Eንደፈለግን…..ለኔ ብቻ ሁሉም፡ 
ምነው Aልጠግብ ባይ Aግበስባሹ በዛ፣ 
በዲሞክራሲ ስም Eኔ ብቻ ልግዛ። 
የምን ጣል ጣል ……ታሪክ ተዘንግቶ፣ 
Aባት ያስቀደመውን……ወያኔ ጎትቶ። 
Aሁን፣ Aሁን Aሁን……Aጉል ታጋይ ከቶ፣ 
የምን ሰፋ ሰፋ ……….መረብን ዘርግቶ፣ 
ማንም Eጅ Aይሰጥ…. Aይምሰልህ ከቶ። 
 
                                 Aታለለች Aበራ 

 
 

ፍትህ Aልባው    የAጋዚ Aባት 
ምስኪኖች ተብለን..........ፍትህ ያልተለገሰን 
በድህነታችን..............ነጻነታችንን ተነጥቀን 
Eዳናወራ..............ተከልክለን 
Aፍ Eያለን...........Eደለሌን 
ተምረን..........Eዳልተማርን። 
የታለ ያ  ወጣት ጀግናው 
የታለ  የትውልድ ፈርጡ ጀግናው 
ሁለት መንግስታትን ያርበተበተው። 
መቼም  ያቁታል Eነ መለስ ጠንቅቀው 
Eደፈሩቱ ነው  Eድሜ ልካቸው። 
ያንን ጀግና  ትውልድ ወጣት 
መዘከር ዘከር Aለብት። 
Aንተ የAጋዚ Aባት የመለስ መንግስት 
ምን Aለበት ፍትህና ሰላም ብትሰጡት  
ምን Aለበት የህዝብ ድምፅ ብታከብሩለት 
መቼ ይሆን........Eውነት የምትናገሩት 
ወትሮውም.............. ልማዳት 
ተናግሮ ..............መክዳት 
Aንተ ፍትህ.Aልባው የAጋዚ.Aባት 
Eንዳትናገሩ.................ባይ የAፍ ልጉመት። 
ስማ Aንተ የAጋዚ Aባት 
የህዝብ ድምፅ ይጮሀል ለፍትህ ለሰላም ለAንድነት 
Aቤት Aይባል Aይከሰስ 
ፍርድየለ  በየብስ 
.ከሳሽ……………… Eራስህ 
ፍርድ ቤት.............. Eንዳናቀርብህ 
ዳኛ፣ ፈራጅ………. Eራስህ 
Aንተ  ሁሉ በEጅህ.......ሁሉ በደጅህ 
ባለ ድንጋይ ራስ ………. የሆንከው  
Aልመህ ተነስታሀል.........መሰሪው። 
ለልማት ሳይሆን.......................ለጥፋት 
ለሰላም ሳይሆን.......................ለጦርነት 
ለፍትህ ሳይሆን...........ለፍትህ Aልባነት 

ለነፃነት ሳይሆን........................ለባርነት 
ለAንድነት ሳይሆን................ለመለያየት 
ስራየ ብለህ ይዘሀል Aንተ የAጋዚ Aባት 
ታድያ ለዚህ ፍትህ Aልባው መንግስት። 
በEውነቱ...............Eንነሳ 
በAንድ ሀይል.......ሳንከፋፈል በጎሳ 
Eንነሳ.ለAንድነት......ለፍትህ 
Aይዞህ Eንበለው……..Aለንልህ 
Eንሰለፍ..........ከህዝባችን ጎን 
Eናሳየው............ህብረታችንን 
ተሰልፈናል....ለፍትህ ለነፃነት 
ይበቃል ዝምታ............ዝም ብሎ ማየት 
ቆርጠን ተነስተናል....ለፍትህ ለAንድነት። 
በቃ ብለናል........ፍትህ Aልባነት 
ይበቃል................Aፍኖ መግዛት 
በቃህ Aንተ............ባለ ወሬ ቛጥ 
ራስ ወዳድ……..ብልጣብልጥ 
ብለህ ከቆጠርክ……Eራስህን መንግስት..... 
በEውነቱ ትልቅ...............ሰረተሀል ስህተት  
Aንተ ፍትህ Aልባው.............የAጋዚ Aባት 
መቼም በነ መለስ መንግስት 
የለም ፍርድ…………የለም 
የለም ምህረት……….የለም 
የለም ፍትህ…………የለም 
በነመለስ.........መንግስት 
በነ Aጋዚ............ .Aባት 
Aልሞ ተነስቷል................የAጋዚ መንግስት 
ወጣቱን ትውልድ............ከምድር ለማጥፋት 
Aንተ የወሬ Aባት.............የመለስ መንግስት 
Aንተ የወሬ ቛጡ.....................የAጋዚ Aባት 
ጡሩባውን ነፍቷል...................መልAከ ሞት 
ተጠርተሀል ለሞት..........Aንተ የAጋዚ Aባት 
መቃብርህን ቆፍር....................መቀበርያህን 
ከEንግዲህ ተዘጋጅ-...............ለቀብሩ ስርዓት 
የሞት ጥሪው ደርሷል.......Aንተ የAጋዚ Aባት 
Aገር ወዳዱ ተነስቷል........ከያለበት  
የAጋዚን መንግስት............ድባቅ ለመምታት። 
 
ከAንዳርጋቸው፡ Aስራት፣ (ጀርመን) 

 

Eውነት Eርቦኛል 
ዲሞክራሲ Aለ ብሎ ጩኸት፣ 
ሁሌ ውሸት ሁሌ ቅጥፈት፣ 
ከልጅነት Eስከ ሽበት፣ 
Eምቢኝ በቃኝ Aልሰማም ውሸት፣ 
Eንዲህ ከምቀጥል ይሻለኛል ሞት። 
ከውሸት ዲሞክራሲ ሞት ይሻለኛል፣ 
ዳቦ ሳይሆን ዛሬ Eውነት Eርቦኛል። 
 
ሰላም ተረዳ(ባድኖሀይም) 
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 በAስቸኳይ ይመንጠር 
 ወ ገናችን ሲሞት የሚበላው Aጥቶ፣ 

ያ ገር ያለህ Eያለ ድምፁን Aሰምቶ፣ 

ኔ ዋ በጭልፊቶቸ በሰደፍ ተመትቶ። 
 

 የ ደም ጠብታችን ሰንደቅ Iትዮጵያ፣ 

I ሰብAዊ ድርጊት Aንሳም Aህያ፣ 

ት ንግርት ሰምተናል ከከፋ ከራያ፣ 

ዮ ህ ይቀዳል Aሁን ከወዲህ ከወዲያ፣ 

ጵ ሆሄያችን የኛ ማስተማሪያ፣ 

ያ ሰፍናል ነፃነት ነውና ቡቃያ። 
 

 ዋ Aለ ቴዎድሮስ ለIትዮጵያ Aንድነት፣  

ና ዚ Aይፈልግም Eኛ Eያለን ብቃት። 
 

 ነ ገ ይወለዳል ፍቅር ሰላም ፍትህ፣ 

ቀ ርቀሃ Eራሶች Aድዋ Eንዴት መፍጠርህ? 

ር ግብ ትገድላለህ ከይሲን ታቀርባለህ፣ 

ሳ ሙና ነህና በባዶ ታሙለጨልጫለህ። 
 

 ነ ፍስ ይዘራል ብለን ስንሻው የነበር፣ 

ው ጤቱ Aላማረም በAስቸኳይ ይመንጠር። 
 

 ከበAምላክ ፋሪስ(ሔሰን ጀርመን)    
 

ወይ  ልጄ 
ድንቅ ነሽ Aንቺ ሀገር የድንቆች መፍለቂያ፣ 
ቢያስቡት ቢቆጥሩት የሌለው ማለቂያ። 
ወትሮ ነበር Eንጂ ከድሮ ጀምሮ፣ 
የኖረው ጥንት ነው ስምሽም ተከብሮ። 
ታዲያ ባሁኑ ግዜ ምነው ባሁን ዘመን፣ 
ድንቅዬ ወንድሙን ሲከተው መጋዘን። 
የስልጣን ጥም ይሆን Eንዲህ ያጨከነው፣ 
ድንቅዬ ወንድሙን Eበረት ያጎረው። 
  ምን ይለኛል ይሄ ምንድነው ምትለው፣ 
  ይሄኮ ዲያቢሎስ የሰይጣን ወንድም ነው። 
ወንድሜ ልንገርህ ወንድሜ ጨክኖAል፣ 
Eየተጠነቀቅህ መሬቱ Eሾህ ሆኑAል። 
ታምነኝ ይሆን ዛሬ Eንደትላንቶቹ፣ 

 Eንደመካሪዎች Eንደ Aባቶቹ። 
   Eኔስ ፈርቻለሁ Aላምንም ወንድሜ፣ 
   ምሰህ Eንዳትቀብረኝ Eያለሁ በቁሜ። 
ወይ ጉድ ነው ዘንድሮ ትላለች Eናት፣ 

ደህና ዋይ ብሎ ሲልባት ሙትት።  
Aዬ ልጄ ልጄ ወይኔ ልጄ ልጄ፣  
Eንዳው ጉድ Aረኩት ልጄን በገዛ Eጄ። 
Eስኪ Aይዞሽ በሉኝ Eስኪ Aጽናኑኝ፣ 
የወለድኩት ልጄ ልጄን ገሎብኝ። 

ደረሰልኝ ብዬ ያኮራኛል ያልኩት 
ልጄን ገደለብኝ ልጄ የወለድኩት። 
Aዬ የኔ ስቃይ Aዬ የኔ ሀዘን፣ 
በምን ይታይ ይሆን በምንስ ሊመዘን 
Aሁንስ Aልቻልኩም Aረኔስ በዛብኝ 
የAስር Aመት ልጄን ልጄ ሲገድልብኝ 
ወይኔ ህጻን ልጄ Eንቦቅቅላዬ 
Eስኪ ቦርቅልኝ በሰፈር በቀዬ 
ስንቱን ገለህብኝ ባዶዬን ልቅር 
ተራብኩኝ ተጠማሁ የልጆቼን ፍቅር 
Aንተ ፍቅር የለህ ለኔ ለEናትህ 
Aፍቃሪ ልጆቼን በሙሉ Aጥፍተህ 
ተወኝ ባክህ ልጄ Eንግዲህ መካን ነኝ 
Aንተን Eንደልጄ ስቆጥርህ Aልገኝ። 

Aንተ ጨካኝ Eርጉም የተረገምክ ሁን  
ስትለው Eናቱ ምን ይሰማው ይሆን 
ይጸጸት ይሆን ወይ ላይኛው ልጅሽ 
የገዛ ወንድሙን የገደለብሽ 
Aቤት ያንች ለቅሶ Aቤት ያንች ጩኸት  
ለላይኛው ልጅሽ ደስታ ይሆንለት 
Eኔም ክጄዋለሁ Eናቴ ልንገርሽ 
ብቻ Aንቺን Aጣሁ ተሰደድኩ ከጉያሽ 
ወጣሁ Aንቺን ጥዬ ባሕር Aቋርጬ 
የወንድሜን ገዳይ ጠላቴን Aምልጬ 
ወንድም Eህቶችህ ክርትት ሲሉ 
ብቻህን ታቅፈህ ማጀቱን በሙሉ 
ምን ልትፈይድበት ምን ደስታ ልታገኝ 
ምስጥ ነው Eሚበላው ወንድሜ Aትሞኝ 
Aረ Aንተ ሰው ስማ Aረ ተው ተመከር 
የወለደ Aንጀት Eንዳለም Aይቀር 
Aልወለድክም Eንዴ? ወልደህ Aልከበድክም? 
የEውቀትን ፊደል በውን Aልቆጠርክም? 
በል Eንግዲህ ውረድ፣ ውረድ ወደ ቆላ 
ትምርትህን ቅሰም የAባቶችን መላ 
መላ የሌለውን መንገድ Aትከተል 
Eየሳትክ ነውና Eየገባህ ገደል 
ሞልቶ መምህሩ ሞልቶ ተማሪው 
Aላዋቂ ሆኗል ቆሞ ለቅላቂው 
Eንዴት ትኑር Eናት Eያለች ወይ ልጄ 
ልጄን ጉድ Aረኩት Eኔው በገዛ Eጄ 
   Aይ ልጄ Aይ ልጄ 

 
ከገነት ድረሴ(ሃለ ዛለ) 
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Eሳት በፈጀን ነው Eንጂ… 
ልኑር በAገሬ ተከብሬ 
ሩጨ ጥሬ ተጣጥሬ 
Aገሬን ከችግር ከራህብ ለማውጣት  
ከበለፀጉት Aገሮች ቁጥር ለማስገባት 
ብዬ ሩጫዬን ድካሜን ለጀመርኩት 
በAገሬ ተቀጣጠለ የሚያቃጥል Eሳት  
ሕዝቤን ለማቃጠል ለመፍጀት  
Aገሬንም ለማንደድ ተለኩሶ ነድ  
የAገሬ ህዝብ ይጠፋ ጀመር ይሰደድ 
ነብሱን ለማትረፍ ለመኖር በሕይወት  
ምሁርም ሠራተኛም ሕፃናት ይሁን Aዛውንት  
ሁሉም ተበታተነ ወደ ተለያየ Aለማት 
Eኔም ሀገሬን ለመተው ግድ ሆነብኛ 
ለመሰደድ በቃሁ በሰው ቤት ልተኛ 
ምን ሰላም Aለና Aገራችን 
ተረግጦ ነፃነታችን 
Eሳት ቢፈጀን ነው Eንጂ ቢያቃጥለን 
ወደን መቼ ሆነ ስደት የመረጥን። 
 
 ሜሪ ጅስፒ(ባድ ዋለዱንገን)  

 

Eምዬ 
IሕAፓ Aለሁ በለን Aሰማ ድምፅህን 
ለ Eምዬ Iትዮጵያ “በኩር” ልጅነትህን 
Aለም ቢጠራቀም ሁሉም ቢሰባሰብ  
Eኩያ የሌለሽ Aንች መካነሰብ 
“Eንቶፈንቶ” ታሪክ ቢዶለት ቢወራ 
ማን ይወዳደራል Eሙ ካንቺ ጋራ 
ዛሬ ግን ተረቱ ጀርባ ሰጠሽና  
Aንድ Eናት Aንድ ሀገር መባሉ ቀረና 
ረሀብ ችግሩ ማህፀንሽን ሲያውከው 
ለካ ለሙጃሌ ነበር ቀን የወጣው 
“ሙጃሌ” ወያኔ ይመችህ Eሙዬ ደከመች 
Eርጅናው ተጭኗት መንቀልም ተሳነች 
ከውስጥ ረሀቡ ከውጭ ሙጃሌ 
ከፊት Eንቅፋቱ ከሁዋላም “Aለሌ” 
መራመድ Aቅቶሽ ስትይ ደፋ ቀና  
“Eጮኛዬ” ያልሽው ወጣቱ ሳተና 
የግመል ሽንት ሆኗል ባህሪው ሳሙና 
Eድልሽ ሆነና Eድገትሽ የካሮት 
ማህፀንሽ ቆስሎ “ለAራሙቻ” ፍጥረት 
Eርግማን Aይሉት ወይም የላይ ቁጣ 
Eየተሰቀለ ለመግባቢያ ቋንጣ 
መች Eንዲህ ነበረ በቅሎላይ ሲወጣ 
ፈረሰኛው ልጅሽ ያ ሽምጥ ጋላቢ  
ዛሬ የት Eንዳለ ይፍረደው ቁልቢ!!!!!!!!!! 
 
 ነፃነት Aፈወርቅ(ፉልዳ) 

ከገፅ 17 የቀጠለ... 
 

ዴሞክራሲ በተግባር ሲተረጎም የEሱ መቃብር 
መቆፈር መሆኑን ስለሚያውቅ ዴሞክራሲ የሌለው 
<<ልማት ሰላም>> የየEለቱ ዝማሬው ሆኗል። 
ዴሞክራሲነን በቃል ደረጃ Eንኳን ማንሳቱን ትቷል። 

ወያኔ ዛሬ የደረሰበት ውሳኔ ዴሞክራሲን 
በIትዮጵያ ማለምለም ሳይሆን ከሥሩ መንግሎ 
በመጣል በምንም ዋጋ የሕወሃትን Aገዛዝ ማስቀጠል 
ነው። በመሆኑም ሕዝብ የማታላልን ፕሮፖጋንዳ፣ 
በሽብር መግዛትን፣ ሕዝብን በዘር ማቃረንና 
መከፋፈልን Eንደሥልጣን Eድሜ ማራዘሚያ ሥልት 
Eየተጠቀመበት ይገኛል። በተለይ ለሥልጣኑ Aደጋ 
Aድርጎ የሚያያቸውን ታላላቅ ብሔረሰቦች በሥውር 
በመከፋፈልና በግልጽ በማጥቃት ተግባር ላይ 
ምንደኞቹን Aሰማርቷል። በቅርቡ <<Iትዮ ላዬን>> 
በተባለው የ Iንተርኔት መረብ የተሰራጨው መረጃ 
Eንደሚያመለክተው የAማራ፣ የOሮሞና የጉራጌ 
ብሔር ብሔረሰቦችን Iላማ ማድረጉ ይፋ ሆኗል። 
በተለይ በዶ/ር መራራ ጉዲና የሚመራው የOሮሞ 
ብሔራዊ ኮንግረስን፣ በAቶ ቡልቻ ደመቅሳ 
የሚመራውን የOሮሞ ፌዴራሊስት ፓርቲን 
ለመከፋፈልና ለመበታተን ሥልት Aውጥቶ 
Eየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ወደ መIAድም በቅርቡ 
ቅጥረኞቹን ያስገባል ተብሎ ይጠበቃል። ቅንጅት 
ለAንድነትና ለዴሞክራሲ መልሶ Eንዳያንሠራራ ሌት 
ተቀን በመሥራት ላይ ነው። 

በAማራና  በOሮሞ  ሕዝብ  መካከል 
የመከፋፈልና የሽብር ዘመቻ ከፍቷል። በስልጤ 
የጀመረውን የጉራጌን ሕዝብ የመከፋፈልና 
የመበታተን ተግባር በመቀጠል ሰባት ቤት ጉራጌን 
በየጥቃቅን ዘሩ ማደራጅት ይዟል። የጉራጌን ሕዝብ 
በAንድ በኩል ከIኮኖሚ ጥቅሙ Eየነቀለና ንግድ 
ቤቱን Eያሸገ በሌላ በኩል <<የፌዴራሊዝም ተጠቃሚ 
ሆነሃል>> ይለዋል። 

ወያኔ ወታደርዊ ጫናውንም ቀጥሏል። 
ከትግራይ የመለመላቸውን የAግAዚ ጦር Aባላት፣ 
በፌዴራል ፖለስ ስም የፖሊስ ልብስ ያለበሳቸውን 
የጦር Aባላት በሕዝብ ላይ Aሰማርቶ ሕዝቡን በጭካኔ 
Eያስገደለና Eየስጨፈጨፈ ነው። 
ዛሬ በከተሞች በሕዝብ ላይ የሚፈፅመው ጭካኔ 
በፋሺስት ጣሊያን ዘመን Eንኳን Aልታየም Eየተባለ 
ነው። ሰብዓዊ ክብር በሚገፍ ሁኔታ ሕፃናትና 
መምህራን በት/ቤት፣ Aረጋዊያንና ወጣቶች በመንገድ 
ተንበርክከው ይደበደባሉ። ዜጎች በጥፊ ይመታሉ። 
ስራAጥ ወጣቶችን ከAፋር፣ ከሶማሌ፣ ከጋምቤላ፣ 
ከቤሻንጉል ጉሙዝ መልምሎ፣ Aሰልጥኖና Aስታጥቆ 
በከተማው ነዋሪው ሕዝብ ላይ Aሰማርቶ ሽብር Eየነዛ 
ነው።  

ወደ ገጽ  27  ይዞራል.... 

24 
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ማ ቢወልድ ማ? 
 

v±&F v¼³ነ« dT�| ¹¨¼ኔ Å`Ï| ¹m|` ØI� m%Ø` ™�Å zH×ò Gነ« ¹pº ከAÂ ÓHcy‚� 
^d€«� x™Ä� xH« ¹QÖ\ Rï]¼¬‚ ¹™&M™ø� {]¡ ¼«m% ¾OeJ v¨¼ኔ m%ØØ` e` wH« 
OÑ�“ x±#D� ™Rካ¾ነ| Ac{€«� vO`Û| I¾ OG�€«� O{±x zÑÀ�J"" ¾F ¹Ac| ±O� 
HT� v™B‹ Ñ&±+ v±&F OJ¡ zከïz HQH« OJc# ከwÅ w¾G�T R v&¨JÅ R xH� OÖ¹o 
¹zÑÀÅነ« ¹±&F ከAÂ v#Å� R�ነz%� HOÀvo ¹Q¼ካCÀ« Ø[| «Åo OG‹� ^c# wHv+z% ™&M™ø 
›�Â¼cR€« ነ«""  
zï^ ªJª— v[ከ| eT°�— ™Âc# HÑc� OcH:�€« ከ±&F mÀT ከ{T^ት I¾ኔ Ò` Gነ« ^d€«� 
™&MÄ� xH« ¹QÖ\ ¹¨¼ኔ Å`Ï| zmØI� Od]¼ ›�Àነv\ ¾{¨dJ"" vÞካ dH# ›ነ ™Âc# HÑc 
ከv#Å‹ e�x|� ÀÒÓO« ይጠይቁ ™�ደነv\ ¹Q¼dº cነÆ‚ ™H#"" ¹™&MÄ� ¨{Àa‚ v¨¼ኔ v1983 
c&{ïc# O]¬€% ³T xH« OmvI€«T ™¾[dT"" ™ንÁ O] wF` Ã` vyTx v¨¼ኔ c&ÑÀJ— ^c# 
{T^| I¾ኔ ¨Fኔ c&ከz|� ›eካB�T vnH&z* c&Roo ¹x™Ä� O]¬‚ ነ� w¿€% ›ነ ™Âc#— v[ከ|� 
zï^ ¼cP| znªU ™HO�\� BሉT ¼«nJ"" ^d€«� ¹™&|¿å¼ M³x ÄU¡^c&¼ª* �o�m, 
¾H# ¹ነv\| vOHe ±+�ª* |¯²³ ^d€«� ¹™R^ M³x Å`Ï| ›�ÂH# c&{±±#� x™Ä� c&G‹ 
¹™ማ^ z¨IÏ ¼JG‹| ›ነ v[ከ| T�“ vM³x I¾ H&mJÁ ¹zነc# ™dó] õÖ#a‚ OG�€«� 
™eOe¡[ªJ"" ²_ ›ነ zï^ ªJª ™Âe {]¡ vOìõ ከ™&M™ø ¹ï[ÖØነ« ÄU¡^c& Öõ}—™O^\ 
ከõ}� ™TwÑነ� G� ¨±z v&H#T ¨À ¨¼ኔ ¹¨cÃ€« ¹¡FÀ|� ¹v{” ™w±+¼€« HOG‹ ›ነG {]¡ 
«H: ™Åa ™d¾~J""  
™&M™ø v|ÓH# CÀ| ከ«eÖ# Jº Jº ™ÀÒ¬‚ ›¹zከcz% FJ¨�«� zï{|ነ«{J"" BH#T 
¡ez}‚ RÖ¹m*¼€« ¨¾T Oc[{€« Ó� v|ÓH# zeó Om%[Ø— j�ïz”ነ|� ÛHTz”ነ| 
OG‹T zÀÒÓU {¾~J"" À`Ó eJ×� ¾´ vነv[v| ™ፍI Ñ&±+ ¹|ÓH# Bኔ{ ከvÅ c&J HeJ×� 
¹uOÖ#� m×º� O^^ |ÓJ ¹ï\ ¹Å`Ïz% BH| O]¬‚ ከÀ`Ó Ò` ™�x` ¨¾T ve\ ›�e^ 
RH|T ¹™TwÑነ‹ ™ezÃÀ` ™ካJ ›�B� vQJ Ó� ¾F� vH+I ™m^[x jóõነ« vOc¹T vÅ`Ïz% 
«eØ ™�Í «¾T H+I v#Å� ïÖ\"" ¾F A � H zxH: ¹zc¹O ™�Í d¾«J d¼Å` ¨À À`Ó ›Ë� 
cØ} vÖuQነ|T zcR`} v¡FÀ| x±# ¹™&M™ø ÕÆ‚� ™eÛ[c"" OÛ[i« Ó� eIIR[ À[Ñ# 
^c# ª�«� ¹™�Í O] ¾´ [hነ«"" v|ÓH# O^^ CÀ|� «× «[Å ¨ኔ ¹QከÃ€«—HM³x 
¹zÑw«� nJ ኪÃ� Rõ[e ¹QÃÃ€«� ¹eJ×� ØR€« ከF³x õo` ¾vJØ ¹Q¼¾Jw€« 
ÓHcy‚ ከ|ÓH# Ô^ vcvx ™ewv# OH¹{€¨ ¹zÖvm ነ«"" ¹™�Í ¡ez| vj�ïz”ነ|� ™ÔxÃÏነ| 
{ÏH: c&O× ¼d¹« ¾F�‹ ነ«"" 
›ነ{T^ት I¾ኔ—v[ከ| eT°�— zï^ ªJª� ™Âc# HÑc ¨¾T v{•‚ ÀÓU Ñ&±+¼€«� Öxm« 
xo ¼H#| v|ÓH# SÃ vvHd—vëHT|� vàJÒ ™`RÛG ነ«""™&M™ø vm¾ jx` zÖo}—v™�Í 
c+^ peH:— v¨¼ኔ� ™Òa€% Ù`ነ| v™c&Tw Oeª¯|ነ| ከõH:— ¹™&|¿å¼ Å`Ï| vOG‹ vw¯Å ë[ 
™&|¿å¼ A¾H:‚ zÖTÆ vነv[v| ከwÅ Bኔ{ vzH¾T Å`Ïz% ¼Hï«� zO¡a«� ÑTÓU 
eFz}€%� ™T� v¾ó c&¼¨× ምÅ` m«Ö& ¹Gነw€« ¡õH:‚ ¹ÛHTz”ነ|�� zeó Om%[Ø� 
ነÒ]| ÔeO« ¹xz� ›�oenc+� ™ካEÁ"" xz� v™m^[v# ከ™�Í« c+^ H¹| ¾vJ ›�Ì Oc[z%� 
OÛ[i« zOdd¾ ነv`"" v|ÓH#� vÅ`Ïz% I¾ zeó vOm%[Ø—ነÑ` ®HP� BH# vRÛHT� 
vO`v|v|— vn” vn�� ሽj|� vR�Ñe ¹zካEÀ ነ«"" ¹±&F xz� O]¬‚ ™wI|� vRÀ�Ñ`— ¨À 
w¯Å AÑ[ ¨× xH� zcxev� ™�OJdH� xH: vOªh|— ™O^\ I¾ ¹¡e �Ã vR«[Å— ^d€«� 
ÄU¡^c&¼ª* ™O^\� ™TwÑነ�ª* ™Å`Ô vRo[x— |ÓH# ¼ÒÖP|� ‚Óa‚ ¹R¾¨ÑÁ� Ó±#õ 
™Å`Ô vO«cÅ ¨±z c^ª*z%� v|ነªJ"" ²_ ›ነ zï^ ªJª ™Âe {]¡ H&íñ v&nÖ#T Am% ¾F 
OG‹� OካÅ ¹Q‚H#| ™¾ÀHT"" ¹xz� ›�oenc+ nJ ኪÃ�� ¹Rõ[e ዘO� OG‹ vQÑw ¹{¹ 
ነ«"" ¹xz� O]¬‚ wO�€« Å`Ï|� M³x I¾ Àw ï¯O«— ¹Å`Ï|� �x[| ™«ÅO«—
c`m«—¹Å`Ïz%� eT ™pjj« Oa×€« v{]¡ ¹zO±Ñv ነ«"" v¨oz% ከ{T^| ™eከ zï^—
™Âc# zwH v[ከ| vÅ`Ïz% «eØ ¹ነv^€« y{ ¾F ነ« ¹R¾wJ ™�ÃJነv` c&{¨o ›ነ±&F 
ÓHcy‚� H+H:‚ Øm*}‚ ¨À ¨¼ኔ ï`ØÖ#« ™Ï c&cÖ# Ó� ¨¼ኔ ë[ ™&M™ø OÖmQ¼ vRÓ’z% 
™&MÄ� xH: ™³H:T Ô|}T Hx™Ä�ነ|� Hከõz“ ክFÀ|� AÑ` xz� ›�ÃÀ[d€« HR¹| 
voz�J"" ¹xz�« ±O� ™&M™ø� v&ÔÃ«T vp^Ø O]¬€%� ™wH:€% x`{| |ÓH#� mØH: ›ነG 
›eከ²_ ë[ M³x ¨¼ኔ�� ከAÂ v{” O�Ò� ›¼eÛነm� ›¹{ÑH ™H "" 
veS ¹Q�Ñ\ Adª* Oc&G‚ ¾v[¡{H# ›�ÀzwH« v{” ከAÂ¬‚ ¹™&M™ø Am“ ¨^j ነ� xH« 
c&Hõñ ™ÅTÖ�€« ›�Åነv` ¾{¨dJ"" ª�« ¾F� w¾ ²_ nH&z* Oከ^«� ›¼¹ OG‹ ÀÓU 
¼À\H| ¨¼ነ T� ®¾ነ| ™[Oኔ OG‹� ¼d¼J"" zï^ ªJª vcU‹ ^c#�� OcH:€%�  E�ደ  
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™&M™ø ™Å`Ô HRo[x ¼À[Ñ« Pከ^ v™em*”ነ| ¹Q{Hõ ነ«"" ›ነ±&F v{•‚� ¹¨¼ኔ H:H+¬‚ 
HÄU¡^c& ¹{ÑH#� ¹pP d¾G‹ M³wª*«� |ÓJ ¹ከÁ� Hë[ M³x zÑ�×¾ A¾J ¼À\ 
ነv\""²_T �€«"" ™&M™ø� H&¼ï`c# ¹Uከ\ ²_T vOHe e` Gነ« ™&|¿å¼� H&¼ï`c# c&U¡\ 
vM³x ¹z¨Ñ±# �€«"" eH±&FT v™&M™ø I¾ O³O{€« Gነ {]ኩ� ™#aO« HRo[x 
O×^€« ¹Q¼eÑ`T ™¾ÀHT"" R�“«T j�ïz“ v#Å� ¨¾T ™�Í zeó Om%[Ö#�� HÑዢ« 
¡õJ H&�v[ከ¡ Oነdz%� vòት Hò| ™¼m`xT"" ¾¡ÃJ"" vzn^ኒ« ¹Q{ÑH«� Å`Ï| O]¬‚ 
¾¢��J"" ÄU¡^c& Öó— ™TwÑነ�ነ| cïነ— ™I{ÓJ ™H#� ¨±z ›¼H ¾á¥J"" ¹OÊO]¼« ™�Í 
O] x[Aነ OemJ [Ã ያÀ[Ñ« ¾F�‹ ነ«"" ¨À À`Ó H&Ñw ¼À[Ñ« Ø[| zÀ�mïv| ™ንÌ õIÔz% 
¾F HOG‹ ÓJፅ ነv`"" ¹xz� ™m�n•‚T Å`Ïz%� HRõ[e� ከ|ÓJ HO^o Oነd{€« vÑv&` 
¹{¹ v&G�T ¾F� z�v`ከኩ� ™õ^j ™uR€«� Ó� À`Ïz%�� O]¬€%� vO¡ce H&¨Ö#| 
H&hõ‹ት U¡[ªJ"" ›ነ v[ከ| eO°�� ¹¼ኔው ™Hp�€« vÅ`Ïz% «eØ R�’«�T ‚Ó` 
vÅ`Ïz% FÓ Oc[| vexcw� «¾¾| vÑ#w®+ «dኔ—¹x±#A‹� ÅTí ™¡x[« H&ïz% ¨¾T Oõ|E 
H&¼Ñ’% v×\ ነv`"" ®IR€« Ó� vm� O�ïe Oፍ|E ïJÔ |ÓJ� OmÖJ d¾G� Å`Ï|� ™õ[f 
Oï[ÖØ ¨¾T HH+I AይJ O�v`ከ¡ vOG‹ ¹Å`Ïz%� FÓ zì[« vÅ`Ïz% «eØ v#Å� ïØ[« 
xz�� ™ካEÁ"" ¾F ë[ ™&M™ø Å`Ñ&{€« ነ« ²_ ¹Ñ&¿`Ñ&e� eH| ›�ÀvI ¹Q¼eá¥€«"" 
¹wc« Ó� ^d€«� ¹™&M™ø ¨^j xH« H&¼m`v# O×^€« ነ«"" ¾F ከ�z% Pከ^€« ¨Â¼«‹ 
zÒJÙ ›ነG ²_ v™�Å ¨o| ¹™&M™ø Ô`õ ከ¨cÃ€« pii¬‚ ™�Á v&G‹T ¹±&¼ Å`Ï| JÏT 
¨^jT ከ} H&wH# ›�ÀR¾‚H# BH#T ™«uJ"" ¨¼ኔ eJ×� ¼¼± cU�T H+H:‚ ከAÂ¬‚ ከ¨À 
™S]ካ ïJc«� Å`Ïz%� vë[ ÄU¡^c&ነ| ¼« ›�ÀzHOÀ« ™«Ó±«� ¨[m| v|ነ« ™Âe 
™vw Å[e vOT×| ™H� HH:H+ነ| xH« ¨¼ኔ ›Ó` e` zÀõz« ነv`"" ¨¼ኔ ïቅÆI€«T 
™&M™ø ነ� xH« ™�Å BH| excw U¡[«T ነv` Ó� M³x v±&¼« ™�oa zõ} ™dõa 
OJg€ªJ"" ™&M™ø� ከÅ} ™&M™ፓ� H&G‹ O×` ከ}T ›�ÀR¼ª× ከ™�Í ›eከ v{” Hzከcz« 
ከAÂ BH# F³x� Bኔ{ ™ezTbJ RH|T ¾�IJ"" eH±&FT ²_ vነzï^ ªJª� OcH:�€« BH# 
v™&M™ø� v™O^\ I¾ ¹Qነ±# ¹Ac| ¡f‚ T�T zmw¾ነ| ›�ÀH+I€« ¹Q{¨o ነ«"" vH+I 
vኩJ ÀÓU zï^� Ñ+}€% ™&M™ø Öõ~J z‘J ›¼H# v±&¼« ÀÓU v±&F የHT vzwH Å`Ï| I¾ 
¾Fን BH# «`Ïx” R«[Å ¹ÓÅ G�w€ªJ"" ¹™&M™ø FJ«� ™¾{¾T— Öõ~J— ያH# HT� ¹±&F 
Å`Ï| eT c&Ö^ ¾w��H#?HT�e ¾F BH# ™õ^j� eT ™Øò ±O� ™eïHÑ ?  
Óx[ Øñ� veT Ohï� ™¾�JT"" ከAÂ¬‚ ^d€«� ¹™&M™ø ¨^j ነ� eIH# ¨¾T JÐ€% ነ� 
eIH# ™eከò Ñí{€« ™¾hï�T"" ¹¨¼ኔ H:H+¬‚ ^d€«� ¹™&M™ø ¨^k‚ eIH# ë[ F³xነ{€« 
™¾m¹`T"" ™&M™ø x±# M³x ¼dzï cò Å`Ï| ነ«"" v«eÖ# ›�¡`ÃÆ‚ ነv\"" |I�| 
የÅ`Ïz%� ®IR ™emÅO« {ÓH« vነÒ{« ÀÓU HÖI| ¼À\T ነv\"" R]” ™x¿z, xH« 
ÕÆ�€«� ¼eÖm%T ነv\"" ¨À ¨¼ኔ ¹ï[ÖÖ� H¨¼ኔ ¼À\T ™J{Ö#T"" HOI ™&|¿å¼ c&{ÑH# 
p¾z« Öv« ÀÓU ¨À Ô×€« ¹zOHc#T ¹H#T ™¾wJT ""  

 
 ²_ v¨¼ኔ ±#]¼� e` ¹Q{º| Rï]¼¬‚ ™�Ä v{]¡ ™Ò×Q v™&M™ø RHó€« ™&M™ø� 
zÖ¼m* ™¼À`Ñ«T"" Å`Ï| ¹Fx[zcv#� o^ኔ¬‚� ‚Óa‚ ¹Q¼�ëw`o ነ«� BH#T ™wIz% 
{R•‚� í‹¬‚ �€« ¨¾T Gነ« ¾p¼H# ¾±JnH# RH| ™¾ÀHT"" eH±&FT ከ«eÖ#T ¹QÔÁ|� 
H&¼Öñ|T ¹QïJÑ# ¨¾T ከM³x ÖI| ¹Q¼x\ ¾ከc{H#"" ¾F ¼H� ¹Q�` ነ«--v¹Å`Ê}‚T 
¹Q{¾ ነ«"" ™&M™ø ¹QÑHë« ¹|ÓH# ነ« M¾¨z, xH« {]¡ ፅï« F¾¨{€«� HM³x HAÑ` 
vcÖ#| ጀÓ�‚ ™wH:€% ›�Ì vከÁ|� vQከÁ| ™¾ÀHT"" v[ከ| zï^ ™Âc# ¨ xAÄ� e�J xo 
¹QH« e¯J ¹ÀÀv&z% ¡`ó|� ¡FÀ|—™�Ê”ነ|� xz� ›�Ì ™&M™ø ¨¾T ¹™&M™ø ™¾ÀHT"" 
vOG‹T ከAÂ¬€% ›ነ zï^ ›Ï ›Ï ¼H«� ë[ ™&M™ø ™H#wJ{� Ac| v&[Ü cQ H&¼Ñ’% 
™¾‚H#T"" Rነ« ¨¼ኔ� ™T`a ›¹{ÑH ¼H«? Rነ« H¨¼ኔ ›Ë� ¹cÖ«? Rነ« |ÓH# O[[” xH: 
¹aÖ«? ¹ከÃ«? Rነ« |ÓH# v&O`T p`Ù mØH: ²_T Å`Ïz%� z�ከw¡y ¾´ ¼H«? ¹¨¼ኔ 
OÒ¶¬‚� M³wª*� ÄU¡^c&¼ª* ™&M™ø� Ó� ™TwÑነ�ª*� z¨Ò· xH: HRo[x Oነd| ›�Â¼« 
ከ±&F ¹ከó w;J| ¾cR ¾G� ¼c“J"" ÀÓO� ÀÒÓO� ›�ÃJነ« v™&M™ø I¾ ¹Q±Tz% BH# 
T¡�¼{€« ¾F Å`Ï| H&�v[ከ¡I€«� H&ÖóI€« wHO�H# ነ«""v™B‹ Ñ&±+ vzH¾ ™&M™ø� 
HOከóïJ� HRØó| ¨¼ኔ� ¹w¯Å ™Òa€% vcò« ›¹z�mdmc# ነ«""  
¹ነzï^ ªJª JõHóT ከ±&B ¹z¼¼± OG‹ ™¾ካÅT"" ¹xz�� ±O� ¹ÄUክ^c& �o�m, ™eOeH: 
²_ HRo[x HT� ›�ÀzïHÑ ¹Qc¨[�T ™¾ÀJ"" Ó� ከ�z% Jó|! ¼Hï«T ™Jzdካ ¹²_«T 
™¾dካ"" ™&M™ø ¹M³x ™ካJ ነ«�— F¾¨z%� FJ«�« vM³x õIÔ|� |ÓJ I¾ ¹zOc[z ነ«� 
vë[ F³y‚—vv{•‚—™�Í¬‚� ¨¼ኔ¬‚ ±O� ™Jï[cT—¹Qï`eT ™¾ÀHT"" ¾F ነ« Am%"" 

 



ከገፅ 24 የቀጠለ... 
በራሱ ሰላዮች ቤት Eያቃጠለ፣ ሴት Eያስደፈረ፣ 
ቦምብ Aያፈነዳና Eያስቀመጠ <<ፀረ ሰላም 
ሀይሎች>> ያደረጉት Aስመስሎ ፕሮፓጋንዳ 
በመንዛት ላይ ነው። 

ይህ ሁሉ የሚሰራው ከAንድ ብሄር የወጣውን 
የወያኔን Aገዛዝ ለማስቀጠልና የተያያዘውን የAገር 
ዘረፋ ለማጠናቀቅ ነው። ሆኖም የሕዝብ ትግል 
ለወያኔ ፋታ Aልሰጠውም። በጋምቤላ ከሕዝብ ጋር 
ጦርነት ገጥሟል። በጥምቀት በዓልና ሰሞኑን ደግሞ 
በምEራብ Oሮሚያ፣ በAማራው ክልል በደሴ ከተማና 
በAዲስAበባ በየት/ቤቶች የሚታው ይኸው ነው። 
በAጠቃላይ ወያኔ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት 
የሀውዜንን ሕዝብ ለገበያ Eንደወጣ በጀት 
ያስደበደበበትን  ድራማ በተለይም ከግንቦቱ ምርጫ 
ወዲህ Eየደጋገመ በማሳየት ላይ ይገኛል። ይሁን 
Eንጅ በዓለምAቀፍ ማህበረስብም ሆነ በIትዮጵያ 
ሕዝብ Aምባገነንነቱ  Eንዲሁም ፀረሰላምና 
ፀረዲሞክራሲ Aቋሙ ተረጋግጦ ለውግዘት የተዳረገው 
ወያኔ በሕዝባዊ ትግል የሚወገድበት ጊዜ ሩቅ 
Aይሆንም።    

      
Diese gefährliche Politik macht uns Sorge!!! 

 
Die Regierung wird eines Tages die Einheit und Geschichte 
unseres Landes aus der politischen Weltkarte verschwin-
den lassen. Dazu gibt es eine Fülle von Zeichen. Durch die 
Aufteilungspolitik der Regierung sind verschiedene Volks-
gruppen vereinigt, z.B Amhara, Oromo, Affar, Issa unw…. 
Diese Sorge ist nicht unbegründet, denn es gibt kleine Kon-
flikte in verschiedenen Teilen diese Landes und wenn man 
nicht rechtzeitig eingreifet und eine Lösung findet, könnte 
daraus eine gefährliche Situation entstehen. 
Die aktuelle Regierung hat an dieser Stelle nicht die Macht 
diese Probleme zu lösen. Selbst wenn sie versuchen wür-
den, die Probleme zu lösen, fehlt ihnen die Legitimation 
des Volkes, da sein nicht direkt vom Volk  
gewählt wurde. Die Probleme des Landes sind Komplex 
und Vielfältig. 
Um diese Probleme lösen zu können, brauchen wir eine 
Regierung, die zur Einheit, Demokratie und Entwicklung  
unseres Landes steht, dazu wird jede Unterstützung jedes 
Bürgers benötigt. Jeder muss seinen Beitrag zur Einheit, 
Demokratie und wirtschaftlichen Entwicklung leisten. 
Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir alle aufstehen und 
unsere Seele für die Einheit unseres  Landes geben und 
gegen die Aufteilungspolitik dieser Regierung kämpfen. 
 
Meraf Berhan (Bad Camberg) 
 
Aምባገነናዊ ስርዓት መወገዱ Aይቀሬ ነው። 
 

 የወያኔ IህAዴግ መንግስት Aምባገነኑን የደርግ 

መንግስት በጠመንጃ ሃይል ከAስወገደ በሃላ ከAሜሪካና 
ከAውሮፓ መንግስታት የገንዘብና ፖለቲካ ጠቀሜታ 
ለማግኘት ሲል ብቻ ዲሞክራት መስሎና ዴሞክራሲ 
ስርዓት በIትዮጵያ Eንደመሰረተ ይሰብካል። 
በመሰረቱ ግን በAንድ ሀገር የሕዝቦች ሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረዋል የሚባለው በሕግ 
የበላይነት በማመን ከሕብረተሰብ Eስከ ግለሰብ ስለ 
መብታቸው የመጠየቅ፣ሃሳብን በነፃ የመግለፅ፣ 
መሰብሰብና የመቃወም መብቶች ሲከበሩ ነው። Eራሱ 
Aርቆ Eራሱ ባፀደቀው ሕገመንግስት Eንኳን የማይገዛ 
የሕግን የበላይነት የማያከብረ፣በፈለገው ጊዜና መንገድ 
በመተርጎም የሚሠራ Aምባገነን መንግስት ሆኖ 
ይገኛል። 
      የወያኔ መንግስት በAሁኑ ሰዓት የወታደራዊና 
ደህንነት ሃይሉን በማጠናከር ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብታቸውን የሚጠይቁትን ዜጎች ዘረኞች፣ ጎጠኞች 
በማለት በመወንጀል ከፍተኛ የሆነ የሰብAዊ መብት 
ረገጣ በመፈፀም ላይ ሲገኝ፣ የተለያዩ የAክሲዮን የንግድ 
ድርጅቶች በማቋቋም የሀገሪቱን Iኮኖሚ ሙሉ በሙሉ 
በመቆጣጠር ከፍተኛ የሀገር ሀብት ዘርፋ ያካሂዳል። 
የስልጣን Eድሜውን ለማራዘም ሲልም የ Iትዮጵያ 
ሕዝብ Aንድነት Eንዳይኖረው በዘር፣ በሃይማኖት 
በመከፋፈል Aርስበርሳቸው Eንዲጋጩ በማድረግ 
ከፍተኛ የሰው ሕይወትና ንብረት Eንዲጠፋ Aድረጓል። 
       IሕAዴግ Eንደሚለው በIትዮጵያ Aንድነትና 
ዴሞክራሲ ትክክለኛ ትርጉም ሊያገኙ የሚችሉት Aንድ 
ሕዝብ የነበረውን በመከፋፈል፣የመብት ጥያቄዎችን 
በማፈን ወይም በAንድ የፖለቲካ ፕሮግራም ላይ 
የተመሰረተ Aሻንጉሊት ድርጅቶችን በEያንዳንዱ 
ብሔረሰብ ውስጥ በመፈልፈል ሳይሆን መሰረታዊ 
የዴሞክራሲ መብቶችን በመጠቀም የተለያዩ 
Aመለካከት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ያላቸውን 
Aማራጭ ለሕዝብ ለማቅረብ መንቀሳቀስ ሲችሉ 
ነው።ያለበለዚያ ግን Aንድ ድርጅት ያውም በAንድ 
ብሔረሰብ Aባላት ቁጥጥር ስር ያለ ማEከሉን ያለምንም 
ተቃዋሚ ሃይል በመቆጣጠር ከስሩ በAምሳሉ 
የፈለፈላቸውን ድርጅቶች ብAዴን OህዴድEና ሌሎቹን 
ቢያስቀምጥ ከትላንቱ Iሠፓ ፀሃፊዎችና ተጠሪዎች 
Aምባገነናዊ Aሰራር የተለየ ምንም የሚጠበቅ ውጤት 
Eንደማይኖረው ማወቅ ይቻላል። 

ስለዚህ የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 
በመካካላቸው የሉትን ልዩነቶች በማቻቻል የወያኔን 
Aምባገነን መንግስትን በማስወገድ ለሕዝቦች 
ዴሞክራሲያዊና ሕገመንግስታዊ የመብት ጥያቄዎችን 
የሚያስተናግድ ዴሞክራት መንግስት መመስረት ሲቻል 
ብቻ ነው በIትዮጵያ Aንድነትና ዴሞክራሲ ሊኖር 
የሚችለው። ድል ለIትዮጵያ ሕዝብ   

ከብሩክታይት ብርሀኑ (ፉልዳ) 
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የግፍ ውርስ 
        Aፍሪካ የጨለማው Aህጉር ተብላ ስትጠራ 
የ¬ላቀርነት፣ የድህነት፣የጦርነት ወዘተ ተምሳሌት ሆና 
ስትቀርብ Aመታት Aስቆጠረች።በEርግጥ በከርሷ 
የያዘችው Eምቅ የተፈጥሮ ሃብት ከራሷ Aልፎ ለቀረው 
Aለም የሚተርፍ ቢሆንም ከድህነት Aዘቅጥ 
Aለመውጣቷ መንስኤው በየሃገሮቹ የሚነሱ መሪዎች 
የሚያሳርፉባት ጠባሳ ነው። በመሪዎቿ ጦስ ምክንያት 
በበሽታ፣ በEርስበርስ(የጎሰኝነት) ጦርነት የሚቀጠፈው 
የሕዝብ ሕይወት የAፍሪካና Aፍሪካዊያን የዘወትር 
ትርIት ሁኗል። የEድል ጉዳይ ሁኖ የAፍሪካ ሀገሮች 
የሚመሳሰሉባቸው የመንግስት ስልጣን 
Aያያዝ፣የመሪዎች ስብEናና ባህሪያት፣ የጎሳና የዘር 
ፖለቲካ የEርስበርስ ጦርነቶች ሲሆኑ መሪዎቻቸው 
Aንዴ ስልጣን ላይ ከተቆናጠጡ ፍፁም የሚነቀንቃቸው 
የሌለ የEድሜ ልክ ገዢዎች ሆነው መቆየት ባህሪያቸው 
ሲሆን በሀገራችንም የታየውና Eየታየ ያለው ይኸው 
ሁለንተናዊ ባህሪ ነው። 

      14ዓመት በAልጋወራሽነት 43 ዓመት በንግስና 
በጥቅሉ 57 ዓመት የመሩ Aፄ ሀይለስላሴ በዚህ 
የስልጣን ዘመናቸው በብልሹ Aስተዳደር ሳቢያ 
ጢሰኝነት፣ ገባርነት Aንገፍግፎት ቤት ንብረቱን ጥሎ 
ወደ ከተማ ተሰዶ በልመናና በቀን ሰራተኝነት 
የተሰማራውን ድሀ ህዝብ የልደትና የዘውድ በዓላቸው 
ሰሞን ከተማ ውሰጥ Eንዳይታዩ ተለቅመው Eስር ቤት 
ይታጎሩ ነበር።  

       የደርግ መንግስት በስልጣን ዘመኑ 
Iትዮጵያዊነቱና ሙሉ ስብEናው ይመለስለታል 
ያለውን ጭቁን ብሔረሰብ ብሎ የሚጠራቸውን ጨምሮ 
ችግር ተጭኖት የፈለሰውን ድሃ ሕዝብ በሚደረገው 
የAብዮት በዓል Aዲስ Aበባ Eንዳይታይ ታጠቅ 
ጦርሰፈር፣ ሁመራና ዱብቲ ሰሊጥ Aጨዳና ጥጥ ለቀማ 
ይወሰዱ Eንደነበር ልንረሳው Aንችልም።የመለሰ 
ዜናዊና ግብረAበሮቹና Aስተዳደር ነጋ ጠባ 
የዴሞክራሲ መብቶቹን መጎናፀፍና ሰAብዊ መብቱ 
Eንደተጠበቀለት ፍትህና Eኩልነት መቀዳጀቱን 
የሚደሰኩሩለት ሕዝብ በሚሌንየም ክብረ በዓል ሳቢያ 
ለማኞች ከAዲስ Aበባ ጎዳናዎች ተለቅመው ወደ ሌላ 
ቦታ Eንዲዛወሩ፣ በከተማው ትልልቅ መንገዶች 
መለመን፣ መገበያየት፣Eንስሳት ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ 
መከልከላቸው፣Aንድ የመንግስት Eርዳታ ድርጅት 
ከተለያዩ ቦታ የመጡትን ለማኞች ወደ ቦታቸው 
Eንዲመለሱ ለመርዳት 100ሺህ ብር ከመንግስት 
የተሰጠ ሲሆን ይህ የተደረገው በክብረ በዓሉ የሚመጡ 
Eንግዶች ለማኝና የኔቢጤደሃ Aይናቸው Eንዳያይ 
ሲባል በዓሉን ተቀምቶ Aይመለከትህም ተብሎ ወደ 
መጠለያ ቦታ ተጋዘ።Eነዚሀ በተለያየ ጊዜ ስልጣን ላይ 
የወጡ መሪዎች በAስተዳደር ብልሹነት ሳቢያ 
ለድህነትና ለልመና የዳረጉት ሕዝብ በክብረ በዓላቸው 
ላይ ተደስቶ ያከበረበት ጊዜ የለም።ይህ ድህነትን 
ፈጥረው ድሃን የመጥላት ባህሪያቸውን ተወራርሰዋል። 

ይህ ለክብረ በዓል በር የሚዘጋበት ህብረተሰብ 
መሪዎቻችን ከብልፅግና ይልቅ ለድህነትን፣ ከEውቀት 
በበለጠ ለድንቁርና፣ ከመደላደል ይልቅ ለመንከራተትን  
ቢዳርጉትም ፅኑ የAገር ፍቅሩ፣የ Aንድነት Aላማው 
ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ቀድሞ ደራሽና የሚሰዋ 
በበዓል ጊዜ የማያስፈልገውና የሚታፈሰው ደሀ ህዝብ 
ነው። 

  
ቸርነት ፍቃዱ(Aውጉስቡርግ)  

የሕዝብ UUታ Eስከ መቼ ወያኔው 
 
        Aዎ ዛሬም Eንደ ትላንቱ ሐገር ወዳድ 
የሆኑት ምሁራን የሐይማኖት Aባቶች መሰደዳቸውን 
ቀጥለዋል።ህዝብ ከድህነት ከድንቁርና ከበሽታ ከረሐብ 
ሊያላቅቁት የሚችሉ የሐገር ምሰሶዎች የብልፅግና 
ቅመም የሐገር ተረካቢዎች የወያኔው መንግስት 
በሚያደርስባቸው ስቃይ Eስራትና ግርፋት 
የተወለዱባትን ሐገር ትተው ሳይወዱ በግድ በባEድ 
ምድር Eየተንከራተቱ ይገኛሉ።ለወያኔ መንግስት 
የኤድስ በሽታ የሆኑባት የተማሩት ሕዝባችን 
ለሐገራቸው ሰላምና Eድገትን ለማምጣት ቢጣጣሩም 
Eድገትና ሰላሙ የማይዳሰስ የማይጨበጥ የሕልም 
Eንጀራ ሆነባቸው።ለሀገር ሲሉ መከራና ስቃይ 
ያያሉ።ይህ ለዘመናት የቆየ መከራ የባርነት ቀንበር 
የሚወገድበት ሕዝብን ከAምባገነን የAንድ ጎሳ ገዥ 
ለማላቀቅ ሸክሙ ከባድ ተሸካሚው ጥቂት በመሆኑ 
ሁሉም  ዜጋ የዜግነት ድርሻውን ማበርከት Aለበት። 
ጥላ ከሌለው ወያኔ ይነጥለን ዘንድ Aሜን...Aሜን  

 
ሌይላ Aብደላ(ቩርዝቡረግ)  
 

ወያኔና ሥርAቱ 
 በነ Aቶ መለሰ የሚመራው የወያኔ ቡድን Iትዮጵያን 
በውጭ ሀይላት Eገዛ ከተቆጣጠረ ገዜ Aንስቶ የሠዎች 
መብት፣የመኖር ነፃነት በግልፅም በስውርም ያለገደብ 
Eየተደፈረ ብሎም መኖራቸው በስጋት የተሞላና 
ለወያኔ Aስተዳደር ረጅም Eድሜ በግዴታ ያለውዴታ 
Eንዲምሉ በጥቅማጥቅምና Aፈሙዝ Eያስገደደ 
ይገኛል።ይሁንና መላው Iትዮጵያን ያላካተተ Aንድ 
ብሔርተኛ ፓርቲ Aካሄዱና Aመራሩ በህዝቦች ደም 
Eየታጠበ በሩዋንዳ ላይ ካየነው ከሰማነው የተለየ ነው። 
በሩዋንዳ ላይ ዓለምን ጉድ ያሰኘ Aሰቃቂ ወንጀል 
ተፈፅሞ ዜጎች ለህልፈት ተዳርገዋል። በሀገራችን 
ከደርግ ጊዜ ከነበረው በባሰ መልኩ ዛሬ ከቤታቸው 
ወጥተው የሚቀሩ ባልታወቀ የወያኔ የማሰቃያ ካምፖች 
የታጎሩ፣ የታረዱ የተገደሉ ብዙ ናቸው። በAጠቃላይ 
ይህ የዘመናችን ወያኔና የወያኔ ካድሬዎች የሚጫወቱት 
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Aሳዛኝ ቁማር ነው።ይሁን Eንጂ የሕዝቦች ትግል 
ይህንን ስርዓተ Aልበኛ መንግስት Eየታገለ ይጥለዋል 
Aላማችን ፅኑ፣ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን 
መመስረትና ነፃነቷን ጠብቆ ማቆም ነው። 
 
ዮሐንስ ተስፋዬ(ሂውንፌልድ) 

ፋና ወጊ 
      በፍፅም ንጉሳዊ Aስተዳደር ስትማቅ የነበረችውን 
Iትዮጵያን ወደ ዴሞክራሲያዊና የገበሬውን፣ የከተማ 
ኗሪውን የሠራተኛውን መብት ያሟላ ጥያቄ ይዞ 
የተነሳው IሕAፓ ሲሆን በሰዓቱ የነበሩ ውድ Aገሪቱ 
ያፈራቻቸው ልጆች ይህን Aላማ ይዘው ሲንቀሳቀሱ 
Aላማቸው ግብ መምታቱን ያየው Eራሱን ደርግ ብሎ 
የሰየመው በትረ ስልጣኑን ከጨበጠ በሃላ የIሕAፓን 
Aባላትና ደጋፊዎችን Eያሳደደ Aንድ ትውልድና 
የተማሩ የሀገሪቱን ልጆች በመረሸን ለተገደሉበት ጥይት 
ቤተሰብ Eንዲከፍሉ ሲያደርግ በህይወት የተረፉት 
ትግላቸውን ለመቀጠል የድርጅቱ ሠራዊት ወደ 
ሚገኝበት ቦታ Aቀኑ። በዚያን ሰዓት የAንድ ሳንቲም 
ሁለት ገፅታ የነበሩት ሻቢያና ወያኔ Iትዮጵያ 
የምትባል ሃገርን ለማጥፋት ሲስማሙና ሲወስኑ የዚህ 
Aላማ ተቃራኒ የሆነውን IሕAፓን የመጀመሪያ Iላማ 
በማድረግ ለማጥፋት ቢሞክሩም ማጥፋት Aልቻሉም 
ግን ብዙ ጉዳት Aድርሰዋል። ወያኔና ሻቢያ የተመኙት 
ደርሶ ሀገሪቱን ከተቆጣጠሩ ጊዜ ጀምሮ በዘር፣በጎሳና 
በሀይማኖት ህዝቡን በመከፋፈል ያደረሱት በደል ቀላል 
Aይደለም። ወያኔ/IሕAዴግ የገቢ ምንጭ ያደረገውን 
የውሸት ዴሞክራሲ በማወጅ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ 
ጀምሮ ያሉበት የማይታወቁ በEስር ቤት የሚሰቃዩ የ 
IሕAፓ Aባላቶችና ደጋፊዎች መኖራቸው Eየታወቀ 
Eንደሌሎቹ ሲነገር Aይሰማም? ለምን? 
Iትዮጵያን ከመጣባት Aደጋ ልናድን የምንችለው 
Eነዚያ ጀግኖች ይዘውት ለተነሱት ለሞቱለት 
ወንድሞችና Eህቶቻችን Aላማ ከIሕAፓ ጎን ስንቆም 
ብቻ ነው።ለወያኔ በሚገባው ቋንቋ መልስ Eንስጠው። 
 
ጌታ Aበሻ ( ፉልዳ)  
 

የወያኔ ስርAት ትክክለኛ ያልሆነና 
Aገርን ወደ ጥፋት የሚመራ ነው 

 
በዛሬዋ Iትዮጵያ ምን ዓይነት መብት ነው የተረገጠው 
ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ያልተረገጠው መብት የቱ ነው 
ማለቱ የሚቀል ይመስለኛል። 
ሀገራችን ውስጥ የተንሰራፋው IሰብAዊ የግፍ Aገዛዝ 
የመነጨው ከወያኔ ባህሪ መሆኑ መታወቅ Aለበት። 
ወያኔ Aመሰራረቱ፣Aወቃቀሩና Eድገቱ ሁሉ በግድያ፣ በ 
Aፈና፣ በዘረፋ በመሆኑ ተግባሩ የሚያንፀባርቀው 
ይህንኑ ነው።ተግባር የባህሪ መግለጫ ነውና ወያኔ Eና 

ግፍ፣ ጭቆና ያንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች 
ናቸው።ጠቅላይ ሚኒስተር መለሰ በ Aንድ ወቅት በማስ 
ሚዲያ ባስተላለፉት ንግግር<< Eኔ Eዚህ ወንበር ላI 
የተቀመጥኩት የIህAዴግን Aላማ ለማራመድ ነው።>> 
በማለት Aቋማቸውን በግልፅ Aንፀባርቀዋል። Eሳቸው 
በዚህ  ንግግራቸው  የሚሰሩት ፣ የሚቆሙትና 
የሚጠቅሙት Eፍኝ የማይሞሉ ለወያኔዎች ብቻ 
መሆኑን በማያሻማ ቋንቋ Aስረድተዋል። ስለዚህ ዛሬ 
በሕዝብ ላይ የሚፈፀመው ግድያ Aፈና Eስራት ስደት 
ድህነት፣ ፍጅት ወዘተ ዋናው ሃላፊና ተጠያቂ Eሳቸው 
ናቸው። 
በቅርቡ በኬኒያ ዩንቨርስቲ Iትዮጵያ ተማሪዎች ላይ 
የተደረገው ግድያ ከወያኔ ጋር የተያያዘ ነው።ወያኔ 
ባሰማራቸው Aፋኝና ገዳይ ቡድኖች Aስር 
Iትዮጵያዊያን ሕይወታቸው Aልፏል። በAገር ውስጥ 
ጭፍጨፋው Aልበቃ ያለው የመለሰ መንግስት 
Eስራትና ግድያ ሸሽተው በስደት ላይ ያሉ ንፁህ 
ተማሪዎች ላይ ያደረገው ግድያ ችግሩን ያባብሰዋል 
Eንጅ ወያኔ Eንዳሰበው መፍትሔ Aይሆንም። Eኔ ለ 
Iትዮጵያ ህዝብ የማሰተላለፍ የIትዮጵያ ሀዝብና 
ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች Aንድ ላይ በመሆን 
ይህንን ዘረኛ መንግስት በማስወገድ ነፃና 
ዴሞክራሲያዊ የሆነ መንግሰት መመስረት የሁሉም 
ዜጋ ሀገራዊ ግዴታ Eላለሁ። 
 
ነቢላ ሠይድ  (ከካስል)   
   

በIትዮጵያ ሰላምና ዴሞክራሲ 
Eንዲመጣ ምኞት ብቻ ሳይሆን 

የEያንዳንዱ Iትዮጵያዊ የዜግነት 
ግዴታ Aለበት!!!!! 

 
   የAንድ ሕዝብ ማህበራዊ፣ ስነልቦና ባህል በፖለቲካ 
ህይወት ውስጥ የሚጫወተው ሚና Eጅግ ከፍተኛ ነው። 
የ Iትዮጵያ ህዝብም በዘመናት የገነባውን Aኩሪ ታሪክ 
በነፃነቱ፣ በAንድነቱ ዙሪያ የገነባው ማህበራዊ ስነልቦና 
ቀላል ግምት የሚሰጠው ባይሆንም፣በረጅሙ ታሪካችን 
በውጭ ወራሪዎች በተቀሰቀሱ ጦርነቶች፣ የEርስበርስ 
ግጭቶች ከፍተኛ የህይዎትና፣ የደመ ካሳ በየግዜው 
ስንከፍል ከመኖራችን ሌላ ከልማትና ከግንባታ ይልቅ 
በጦርነት Aውድማ ተጠምደን ኖረናል። 
Eንደ ጠላቶቻችን ፍላጎት Eና ምኞት ቢሆን ነፃነታችን 
ተገፎ በሌላ የውጭ ወራሪዎች፡Eጅ፡በወደቅን፡ነበር፤፤ 
ነገር ግን የሃገሬ ህዝብ ከውጭ የሚሰነዘርበትን 
ማንኛውንም ትንኮሳ ሳያስበረግገው በተረጋጋ መልክ 
በማሰብ Aገር ውስጥ ያለውን ችግር ወይም ቅሬታ 
በማቻቻል ጎሳና ዘር ሳይለይ በህብረት በመነሳት 
በተለያየ ጊዜ ለነፃነቱ ሲያደርግ የቆየው ተጋድሎታሪክ 
ለላለም ሲያወሳው የሚኖር ታላቅ Eውነታ ነው። 
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Eንደ ጠላቶቻችን ፍላጎት Eና ምኞት ቢሆን ነፃነታችን 
ተገፎ በሌላ የውጭ ወራሪዎች፡Eጅ፡በወደቅን፡ነበር፤፤ 
ነገር ግን የሃገሬ ህዝብ ከውጭ የሚሰነዘርበትን 
ማንኛውንም ትንኮሳ ሳያስበረግገው በተረጋጋ መልክ 
በማሰብ Aገር ውስጥ ያለውን ችግር ወይም ቅሬታ 
በማቻቻል ጎሳና ዘር ሳይለይ በህብረት በመነሳት 
በተለያየ ጊዜ ለነፃነቱ ሲያደርግ የቆየው ተጋድሎታሪክ 
ለላለም ሲያወሳው የሚኖር ታላቅ Eውነታ ነው። 
ባሁኑ ሰዓት ውድ Aገራችን Eጅግ Aስጊና Aሳሳቢሁኔታ 
ላይ ነው የምትገኘው በወያኔ የAፈና ክንድ ታምቆ 
የተያዘውን የIትዮጵያ ህዝብ ሁለንተናዊ ነፃነታችንን 
Eውን ለማድረግ ከቦን ያለውን የድህነት Eና የጭቆና 
ደመና ገፎ በሰላም በ Eኩልነትና በነፃነት Eንድንኖር 
ብርቱ ትግል በማድረግ መስዋEትነትን መክፈሉ 
የሁሉም የዜጋ ድርሻ መሆን ይኖርበታል። 
በAንባገነኖች የሚጨፈለቀው የነፃነትና የመብት ጥያቄ 
የIትዮጵያ ህዝብ በዘር፣ በፆታ በሀይማኖት ሳይለያየው 
የበለጠ ህዝቡን Aቆራኝቶታል። ስለዚህ ይህ ፈታኝ ግዜ 
ነው!! የሀገሬ ህዝብ ሆይ በዚህ ፈታኝ ግዜ በ Aገራችን 
ላይ የሰላምና የዲሞክራሲ መሰረት Eንዲጣል ቀጣዩን 
የትግል ግዜ Eጅና ጓንት ሆነን መስራት ያስፈልጋል። 
 
ሳምሶን Aበበ(ማርስበርግ) 
 

”በደሞክራሲ ሽፋን” 
        የህወሃት/IህAዴግ መሪዎች በAፈሙዝ 
ስልጣን ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ በክፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ 
የሃገራችንን መልክAምድርና ህዝብ በዘርና በጎሳ 
ሸንስነዋል፣ የሃገሪቱን ህልውና ሊወስኑ የሚችሉ ብሄራዊ 
ጉዳዮች ሃላፊነት በጎደለው መንገድ ለራሳቸው ጠባብ 
Aላማና ለበላይ ገዢዎቻቸው ሊጠቅም በሚችል ብቻ 
ከህዝብ Eምነትና ፍላጎት ውጭ ስራ ላይ Eንዲውል 
Aድርገዋል። በተጨማሪ የረጅም ዘመን Aኩሪ ታሪክ 
በመካድ የIትዮጵያ ህዝብ በደሙና በAጥንቱ 
የገነባውን በጋራ ተቻችሎ በAንድነት የመኖር በህልና 
ምግባር Eንዲሁም የAንድ ሀገር ባለቤትነት የጋራ 
ስነልቦናን ለማዳከምና ለማፈራረስ ሌትና ቀን Eየሰሩ 
ነው። ጎጠኝነትን የርEዮታቸው መሰረት ያደረጉት 
የወያኔ መሪዎች ይህንኑ በመንግስት ፖሊሲነት 
በመቅረፅና ስራ ላይ በማዋል ህዝባችንን በመከፋፈል 
ውድ ሀገራችንን ለውድቀት Eየዳረጋት ነው። 
Eንደሚታወቀው ዘረኞች፣ ከፋፋዮች ሀይሎችና 
ጠባቂዎቻቸው ለሀገራዊ ስሜት ደንታ የላቸውም። 
     IሕAፓ ግንባሩ ሳያጥፍ በተለያዩ AለምAቀፍ 
መድረኮች ላይ በመገኘት ዛሬ በIትዮጵያችን 
የዘረኛው የወያኔ መንግስት ከህዝብ Eምነትና ፍላጎት 
ውጭ ሃገርን የመበታተን፣ ህዝብን የመከፋፈል ፖሊሲ፣ 
ከዲሞክራሲያዊ ስርAት ግንባታ ጋር የማይዛመዱና 
በትውልድ የወደፊት የመኖር ህልውና ላይ የተጠመዱ 
የጊዜ ቦምቦች መሆናቸውን Aስረድቷል። ወደፊትም 

ጥረቱ ይቀጥላል።  
 
መቅደስ መላኩ(ፍሪድበርግ) 
 

Iትዮጵያዊው ሙሽAረፍ 
 

ፓኪሰታንን Aሁን በስጥ ፐሬዝዳንትነት የሚመሩት 
ሙሽAረፍ ለስልጣን የበቁት በህዝብ የተመረጠውን 
መንግስት ገልብጠው የራሳቸውን መንግስት መሰረቱ። 
በዚህ ወቅት የዲሞክራሲ ተቆርቋሪ ነኝ የምትለው 
Aሜሪካ ሙሽAረፍን በመቃወም ለብዙ ጊዜ ቆይታ 
ነበር። ታዲያ ጄኔራሉ ያልጠበቁት ታሪካዊ Aጋጣሚ 
ተፈጠረባቸው ይኸውም sep 11 2001 በAሜሪካ ላይ 
የደረሰው የ Aሸባሪዎች ጥቃት ከዚያም ጋር ተያይዞ በ 
Aፍጋኒስታን ላይ ለሚደረገው የAሜሪካ ጥቃት 
ሙሽAረፍ ፈፍቃደኝነታቸውን በተግባር Aረጋገጡ። 
ከዚያ ወዲያው ተከትሎ ወታደራዊውን  መንግስት 
ስትቃወም የነበረችው Aሜሪካ ተቋውሞዋን ትታ ትልቅ 
Eውቅና Eና ወዳጂነት መሰረቱ ይህ ነው Eንግዲህ  
ዲሞክራሲ ስትለ የነበረችው Aሜሪካ Aቋም። የኛው 
ሙሽ Aረፍ  መለሰ ዜናዊ  ደግሞ የፓኪስታኑን መሪ ስልት 
Aይነት በመጠቀም  በምEራቡ Aለም የጎሪጥ ይታይ 
የነበረው መንግስታቸውን ያዳኑ መስሏቸው የሱማሌን 
ወረራ ያለ Aግባብ በAሜሪካ ድጋፍ Aደረገ። የታሰሩ  
Eስረኞች ይፈቱ ስትል የነበረችው Aሜሪካ ለዘብ ያለ 
Aቋም በመያዝ ልክ Eንደ በፓኪስታን  መንግስት ላይ 
Eንዳደረገችው ለኛው መለሰ የገንዘብ የማቴሪያል ድጋፍ 
በመስጠት ጭቆናው Eንዲጠነክር Aድርጋለች። መለሰም 
ሆነ ሙሻAረፍ ም ለመግዛት የሞከሩት የውጭን ድጋፍ 
Eንጂ የህዝባቸውን Aለመሆኑን ልብ በሉ የህዝብ ድጋፍ 
የሌለው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያልተመረጠ መሪ 
ሁሌም መጨረሻው ውድቀት ነው።ስለዚህ  መለሰም ሆነ 
ሙሽAረፍ ማድረግ የሚኖርባቸው ተቃዋሚ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች የተሳተፉበት ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ Eንዲሁም 
ብሔራዊ Eርቅ መቻቻልን ለማምጣት መስራት 
Aለባቸው። 

ታምራት ሙሉጌታ(ሄፐንሃይም) 

የዘመናት ብሶት የወለደው 

             የዛሬ 17 Aመት ወያኔ የደርግን ስርAት ደምስሶ 
A.Aበባን ሲቆጣጠር  ” የዘመናት ብሶት የወለደው 
የIህAዴግ ሰራዊት ደርግ Iሠፓ ሲጠቀምበት 
የነበረውን የሬድዮ ጣቢያ ለሰፊው ሕዝብ ጥቅም 
ተቆጣጥሮታል ግንቦት 20 1983“ Eያለ ቀኑን 
ሙሉፕሮፓጋንዳ ሲነፋ በወቅቱ ከልቤ ደስታ 
Aስፈንድቆኝ ነበር ጨፍጫፊው የደርግ መንግስት 
በመውደቁ። ነገር ግን በህዝብ ሳይመረጥ በጠመንጃ 
የመጣ የሚወርደው በጠመንጃ ነውና ወያኔ የገባውን 
ቃል በማጠፍ ቀን ከቀን Aመት ካመት የጠመንጃ ፍቅሩ  
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Aይሎበት ስልጣንን ለህዝብ ላለማስረከብ ሲታገለው የነበረውን ስርAት በበለጠ በቂም በቀል በመነሳሳት ጭፍጨፋውን  
ቀጠለ። የህዜብ Aለኝታ ለመምሰል ሃሳብን በነፃ የመግለፅ መብት በህገመንግስት መቅረፅ ቀላል ቢሆንም በተግባር ግን 
የነፃ ፕረስ Aዘጋጆችን በማሳደድ ይቅርታ የሌለው በደል ሲፈፅም ቆይቷል። የIትዮጵያን ሰፊ ይዞታን በማስነጠቅና 
የባህር በር በማሳጣት ክህደት ፈፅሞ የAፋር ዜጎቻችንን ካለፍላጎታቸው የሁለት ሃገር ዜጎች  Aድርጓቸዋል። ከጥንት 
ጀምሮ በስራ ገበታቸው ላይ የነበሩ ዜጎች የIህAዴግ Aባል ስላልሆኑ ብቻ ከስራቸው ተፈናቅለዋል ። 

በAጠቃላይ የIትዮጵያ ህዝቦች መብታቸውን ለማስረከብ የሚያደርጉትን ጥረት ስንመለከት ወያኔ የIትዮጵያ ህዝብ 
Aንቅሮ የተፋው መሆኑን በመገንዘብ ይህንኑ Aመፅ ለመግታት ተጠባባቂ ጦርና AግAዚ ጦር የተባሉ ሰራዊቶችን 
በማሰልጠን የህዝብን Aመፅ ለማቀጨጭ ይንፈራገጣል። 

ለመሆኑ ወያኔ ያኔ Aዲስ Aበባን ሲቆጣጠር የደሰኮረውን ለሰፊው ሕዝብ ጥቅም ዲስኩሩን Aሁንስ ያስታውሰዋል። በEኔ 
በኩል የሚያስታውሰው Aይመስለኝም።ነገር ግን Eሱም የዘመናት ብሶት የወለደው ነበር  በግልባጩ የዘመናት ብሶት 
ያንገፈገፈው የAሁኑ ትውልድ ከEሱ Eጥፍ Aይሎበታልና ወያኔን ለመቆጣጠር ዛሬ ነገ የለምና ትግላችን ይቀጥል። 

ቴዎድሮስ ወልዴ 

ቤንዚኑ ካለቀ፣ Aይሄድም Aውቶቢስ 
ሆሳ ባልንጀራ፣ ያደርጋል ፈነ ቢስ። 
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ታላቁ ምሁርና ብEረኛ  
ብላቴን ጌታ ማሕተመ ሥላሴ ወልደ መስቀል  

 

 (1897 - 1971 ዓ.ም.) 
  

                 ብላቴን ጌታ ማሕተመ ሥላሴ ወልደ 
መስቀል ታላቁ ብEረኛና Iትዮጵያ ካፈራቻቸው  
ምሁር Aንዱ ነበሩ። 
         የሃያ ስድስት ዓመት ወጣት ሳሉ ስመጥር 
ከሆነ Aንድ የፈረንሳይ ዩኒቨርስቲ በግብርና ሳይንስ 
በድግሪ ተመረቁ። ወዲያውኑ ወደ Aገራቸው 
Eንደተመለሱ ሞያቸውን ለወገናቸው ለማካፈል ይጥሩ 
ጀመር። በዚሁ መሰረት መሰል ባለሞያቸውን ይዘው 
የAምቦ Eርሻ ት/ቤት Aቋቋሙ። ከተማውንም 
በዘመናዊ መልክ Aስፋፉ። 
         በፋሽስት ወረራ ጊዜ በ1929 ዓ.ም. 
ከAባታቸው ከፀሐፊ ትEዛዝ ወልደመስቀል ታሪኩ ጋር 
በግዞት ወደ ጣሊያን Aገር ተወሰዱ። Aዚናራ Eስር 
ቤት / ጣሊያን / በግዞት ሳሉ ነበር ብEራቸውን ያነሱ 
በ1929 ዓ.ም. ሲሆን የዚያኔው መጽሐፋቸው “ Eፁብ 
ድንቅ ” ይሰኛል። Eዚያ መሆኑ ነው Eንግዲህ በኩር 
የድርሰት ሥራቸው የተፀነሰውና Aዲስ Aበባ 
የተወለደው/የታተመው/። 
         በ1930 ዓ.ም. ጣሊያኖች ከግዞት መልሰው 
የIትዮጵያን ቤተመንግስት መዛግብት በወጉ 
Eንዲያደራጁ Aዘዙዋቸው። 
       “ የEርሻ ባለሙያ ስለሆንኩ በግብርና 
ብሰማራ Aርሼ ብበላ ይሻለኛል….’’ ብለው 
ቢያንገራግሩ  
      „ Aይቻልም የታዘዝከውን ፈፅም “ ተባሉና 
ሥራውን ተረከቡ። በዚህ Aጋጣሚ ነው Aያሌ የታሪክ 
መዛግብትና የጽሁፍ ቅርሶች በEጃቸው የገቡት። 
ጣሊያኖች በጊዜው ጠቃሚ የታሪክ መዛግብትን በዘዴ 
ይመዘብሩና ያጠፉ ነበር። ይህን የተረዱት ብላቴን 
ጌታ /ያኔ ባላምባራስ/ የታሪክ መዛግብቱን በመሸሸግና 
በሌላም ዘዴ ይከላከሉ ጀመር። ይህን ከማድረግ ጋር 
የIትዮጵያን Aስተዳደርና የቤተመንግስት ሥርዓት 
የሚገልጡ መዛግብትን፣ በተለይም ከAጼ ሚኒሊክ 
Eስከ ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ያሉትን Eየለዩ በወጉ 
ማቀናበሩን ተያያዙት። ከመዛግብቱ ለታሪክ 
ጠቃሚዎቹን Aቀናብረው ለንባብና ለመዘክርነት 
የሚሆን Aንድ መጽሐፍ ለማዘጋጀትም ይጥሩ ጀመር። 
        ይህን በጠላት ዘመን በሚስጥር የጀመሩትን    
ሥራ፣ Aገሪቱ ነጻ ሆና ሠላማዊ Aስተዳደር ከሰፈነባት 

በ ላ „ ዝክረ ነገር “ በሚል ርEስ ያዘጋጁትን 
የመፅሐፍ ረቂቅ Aጠናቀቁ። ለንጉሱም Aሳዩዋቸው። 
ይህን ያደረጉት፣ መጽሐፉ የAገሪቱ ታሪክ መዘክር 
ነውና መንግስት ያሳትመዋል በሚል Eምነት ነበር። 
Eንዳሰቡት ግን Aልሆነም። Eንዲያውም የመፅሐፉ 
ረቂቅ ንጉሠ ነገሥቱን ጥቂት ቅር Aሰኛቸው። „ ደህና 
ነው የኛንም ያዝ ለቀቅ፣ ነካ፣ ነካ Aድርገኸዋል“ ብለው 
ረቂቁን መለሱላቸው። ታሪካቸው በመፅሐፉ ውስጥ 
በዝርዝር Aለመገለጡ ነበር የንጉሱ ቅሬታ ምክንያት። 
 

 ብላቴና ጌታ „ መጽሐፉ ይታተማል፣ Eኔም 
Eመሰገንበታለሁ “  ብለው ሲጓጉ ሁለቱንም 
በማጣታቸው ለጊዜው ከፋቸው። ቢሆንም ብርቱና 
ታታሪ ናቸውና፣ Eንደምንም Aድርገው በግላቸው 
Aሳተሙ። ንጉሱን ጨምሮ Aያሌ Aንባቢያን Eጅ 
ገባ። „ Aንቱ“ የተባለ ሥራ ሆነ፣ ተደነቀ። ፈላጊው 
በዛና በድጋሜ ታተመ። 
 
     ደራሲው የጥረታቸውን ምክንያት በመፅሐፉ 
መግቢያ ላይ Eንዲህ ሲሉ ገልጠውታል። 

   „ …ማንኛውም ነገር ከታየና ከታወቀ በ ላ፣ ሰዓቱ 
ሲያልፍ „ነበር“ ከመባል Aይቀርም። ነገር ግን የታሪክ 
ሰንሰለት በመሆኑ ማንም ሰው ያለበትን ዘመንና 
ያለፈውን ሁኔታ ለማስተያየት፣ ብልጫና ጉድለቱን 
ለማመዛዘን „ነበርን“ ማለፍ Aለበት።“….Eውነቱ ቀርቶ 
በመሰል ሲነገር Eንዳይኖርና፣ የኛንም ጊዜ መጪው 
ትውልድ Eንዳይነቅፈው መድከምና መትጋት 
ይገባል….“  የAገሪቱን ባሕልና ጥናታዊነት ባልተረዱ 
የውጭ ሰዎች ይሰነዘር በነበረው የተዛባ የታሪክ 
Aስተያየት ያደረባቸውን ቁጭት ሲገልጡ ደግሞ፣ 
   „…Aገራችን ሕግም፣ ደንብም Eንዳልነበራት፣ 
በልማድ ብቻ Eንደምትተዳደር Eያደረጉ የቀድሞ 
Aኗኗሯን ሲነቅፉ ዦሮዬ ስለሰማ…. ይህ 
ከIትዮጵያችን Aስተዳደር ውስጥ ትንሿን ክፍል የያዘ 
መጽሐፍ Eንዲመሰክርባቸው ስል ነው…“ ብለዋል።  
  
     ሞያቸው ባልነበር Eዚህ Aድካሚ ተግባር ውስጥ 
የገቡት የሰለጠኑበትን መስክ ችላ ብለው Aልነበረም።  
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  Eውቀታቸውን በትጋት ከመተግበር ባሻገር፣ ያንኑ 
Eውቀት ለወገኖቻቸው በጽሑፍ ለማጋራት በEርሻ 
ሞያና ምርምር ላይ ያተኮሩ ሁለት መጽሐፎች 
Aሳትመዋል። የመጀመሪያው „ጥበብ ገራህት“ 
ሁለተኛው „ብEለ ገራህት“ ይባላሉ። ሰፋ ያለ 
ሳይንሳዊና Eስታስቲካዊ መረጃዎችን Aካቷል። 
 
     በጊዜው የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስትር 

የነበሩት Aቶ Aካለወርቅ ሀብተወልድ በሁለተኛው 
መፅሐፍ መግቢያ በሰጡት Aስተያየት „….. 
Iትዮጵያውያን የርሻ ሊቃውንት ባሁኑና በመጪው 
ትውልድ የሚወረስ ይህን መሳይ የመጽሐፍ ቅርስ 
Eንዲያዘጋጁ የክቡር ብላቴን ጌታ ማህተመ ሥላሴ 
ወልደመስቀል Aርዓያነት Eንደሚረዳቸው ያለኝን ጽኑ 
Eምነት Eየገለጽሁ፣ ክቡር ደራሲውን ከልብ 
Aመሰግናለሁ “ ብለዋል። 
 
     ብላቴን ጌታ ማህተመ ሥላሴ ሥራቸውንም 

ሆነ Aኗኗራቸውን በፕሮግራም የሚመሩ ጠንቃቃ ሰው 
ነበሩ። በEሳቸው ዘንድ Aንዲት ደቂቃ Eንኳን በዋዛ 
Aላለፈችም። ይህን ልጃቸው ወይዘሮ ጌጤነሽ 
ማህተመ ሥላሴና የሚያውቋቸው ሰዎች ከሚገልጡት 
በላይ ያከናወኗቸው የመንግስት ሥራዎችና በጽሁፍ 
የተዋቸው ድርሰቶቻቸው ይመሰክራሉ። 
 
     ሁሌ ይሰጣቸው የነበረ የመንግስት ሥራ፣ 

ሃላፊነቱ የከበደና ፋታ የማይሰጥ ነበር። Aዲስ 
የሚቋቋም ድርጅት ወይም መቃናት የሚገባው 
ተግባር ሲኖር ለዚያ ከሚመረጡት ሰዎች ግንባር 
ቀደሙ Eሳቸው ይሆናሉ። በሥራ ባሳለፏቸው 50 
ዓመታት፣ ትልልቆቹ ሃላፊነቶቻቸው ማለት 
በሚኒስተርነትና በዚህ ደረጃ የተሾሙባቸው ሳይቆጠሩ 
ከAርባ ባላነሱ መሥሪያ ቤቶችና የስራ ዘርፎች 
Aገልግለዋል። በፖለቲካና በሌላም ጉዳይ Aገራቸውን 
Eየወከሉ ወደ የAህጉራቱ ተጉዘዋል። Iትዮጵያን 
በሚመለከት ጉባኤዎች ላይ Eየተገኙ የጥናት 
ወረቀቶች Aቅርበዋል። በመጨረሻም የዘውድ Aማካሪ 
ነበሩ። 
  
     በሥራ Aገልግሎታቸው ከAገር ውስጥና 

ከውጭ መንግስታት የተለያዩ የክብር ሊሻኖችን 
ተሸልመዋል። በ1958 በተደረገው ዓለም Aቀፍ 
የቀዳማዊ ሃይለስላሴ ሽልማት ውድድር በሥነ ጽሑፍ 
ለመሸለም በቅተዋል። 
   ከላይ ከተዘረዘሩ ከባድ የሃላፊነት ሸክሞች ጋር 

ነበር Eንግዲህ፣ ይበልጥ የታወቁበትን የሥነ ጽሁፍ 
ስራ የሚከናውኑት። ወደ ሥነ ጽሁፍና ባህል ምርምር 
ያተኮሩትና በተለይም የ“ ነበርን “ ቅርስ ለትውልድ 
የማስተላለፍን ከባድ ተግባር የተያያዙት የዜግነትና 
ምሁራዊ Eዳ ተሰምቷቸው ነው። ይህን በAንዱ 
መጽሐፋቸው መግቢያ ላይ Eንዲህ በማለት 

ገልጠውታል። 
 „ ባሕል ያንድ Aገር፣ ወይም የሕዝቡን ትክክለኛ 

መልክ Aስተካክሎ Eንደ ፎቶግራፍ ማሳየት Aለበት። 
ይህም በሚገባ ተከውኖ ሲገኝ የታሪክ ህያውነት 
የታመነ ይሆናል።“ 
„ Eስካሁን በውጭ ደራሲያን በኩል የተደረጉት 
ጥረቶች  የሚመሰገኑ  ቢሆኑም  ብዙዎቹ 
Eንደገመትናቸው ከውስጥ ይልቅ ውጭን የሚመለከቱ 
ሆነው ይገኛሉ። በልብስ ውስጥ ያለውን Aካል ምንነት 
ማወቅ የሚችለው የሚገባውም ባለቤቱ ብቻ መሆኑ 
የማይካድ ነው። 
   “ … የራሳችንን ባህል፣ ራሳችን Eያጠናን ማቅረብ 
የሚገባን መሆኑን ለማሳሰብ ነው።የውጭ ሰዎች 
Eንዲህ Eንዲህ ናችሁ፣ Eስቲሉን መጠበቅ የለብንም። 
Eኔም ይህ ትዝ ስላለኝ Eዳዬን ለመክፈል ስል 
ያዋቂነትና የታሪክ ፀሐፊነት ችሎታ Aለኝ በማለት 
Aንዳች ትምክህት ሳላስገባ Aዘጋጅቻለሁ…“ 
 
     የብላቴን ጌታ ማህተመ ሥላሴ መጻሕፍት፣ 
በIትዮጵያ ባሕል ጥናት ሰፊ ድርሻ ያላቸው ናቸው። 
ይህን ከAዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ የIትዮጵያ ጥናት 
ድርጅት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት “ ህልቁ 
ትውልድ ዘንጉሥ ሣህለ ሥላሴ“ በሚለው የደራሲው 
መፅሐፍ መግቢያ Eንዲህ ሲሉ ገልጠውታል። 
 
 „ …የIትዮጵያ ጥናት ድርጅት ጠቃሚ የሆኑ 
ሰዎችን ታሪክ የያዘ Aንድ የIትዮጵያ መዝገበ ዜና 
ሕይወት በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። ከዚህም ብዙው 
በክቡርነታቸው / በብላቴን ጌታ ማህተመ ሥላሴ 
ወልደመስቀል / ተጠንቶ ለIትዮጵያ ጥናት ድርጅት 
ተሰጥቷል “ 
 
    ደራሲው የምርምርና ጥናት ሥራቸውን ብቻ 
Aልነበረም ለAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ ያበረከቱት። 
Aዲስ Aበባ ውስጥ ከAባታቸው የወረሱትን ጥንታዊ 
ቤትና 5904 ካሬ ሜትር ቦታም ዩኑቨርስቲው 
ለምርምር ተግባር ማከናወኛ Eንዲያውለው 
ለግሰዋል። ነገር ግን ቤቱ ለታለመለት ተግባር 
Aለመዋል ብቻ ሳይሆን፣ Eንክብካቤና ጥበቃም 
ስላልተደረገለት በመፈራረስ ላይ መሆኑን የደራሲው 
ልጅ ወይዘሮ ጌጤነሽ ማህተመ ሥላሴ ገልጠዋል። 
በሳቸው Aባባል“ ባለቤት የሌለው ንብረት“ ሆኗል። 

ብላቴን ጌታ ማህተመ ሥላሴ ሰኔ 25 ቀን 
1966ዓ.ም. በደርግ የፀጥታ Aስከባሪዎች ታሰሩ፣ የ69 
ዓመት Aረጋዊ ነበሩ ያኔ። Eስራቱ Aስከፊ ነበር። 
Aገሪቱም ታላቅ ነውጥ ውስጥ ናት። ከውጭ ያለው 
ሁኔታ ምን መሆኑ Aይታወቅም፣ የEስር ቤቱ ውስጥ 
ደግሞ፣ መልAክሞት ሰይፉን መዞ የሚንጎራደድበት 
ይመስላል። ይህ ሁሉ ከAላማቸው Aልገታቸውም፣ 
ባሉበት ሁነው ብEራቸው Aልዛለም። AEምሮAቸውም 
Aላረፈም።  



34 

Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፩ ኅዳር ፪፼ ዓም. 
Vol.2 No 1 November 2007 

 
  

ለምርምር የሚገለገሉባቸውን መፃህፍት ማግኘቱ 
ነበር ዋናው ችግራቸው፣ ያንም ቢሆን በመላ 
ተወጥተውታል። ይህን መላ Eስርቤት ሳሉ በጻፉት 
ማስታወሻ፣  
           „ Aሁን ያለሁበት ቦታ/Eስር ቤት/ ምንም 
ለጥናት ምቹ ባይሆን፣ የተሟላ ቤተመጻሕፍት 
ባይገኝም፣ በመጻሕፍት ፈንታ ወይም /ቦታ/ የሚጠየቁ፣ 
ወይም የሚተኩ፣ ብዙ የተማሩና የበሰሉ ሰዎች 
ስላገኘሁ Eምብዛም Aልተቸገርኩም“ በማለት 
ገልጠውታል። 
 
           በEርግጥ Eንዲያ ያለው መሰባሰብ 
Eማይታክት ጠያቂ ለሆኑት ደራሲ፣ ብላቴን ጌታ 
ማህተመ ሥላሴ መልካም Aጋጣሚ ነበር። Eንኳን 
Eንዲያ የተሰባሰቡ ምሁራን፣ መንገደኛም ቢሆን ቁም 
ነገር ያለው ከመሰለ፣ በብላቴን ጌታ ሳይጠየቅ 
Aያልፍም። ማስታወሻቸውን ወጣ Aድርገው ፈገግ 
Eያሉ፣ „ Eህ “ ይሉታል። ሰው Aይንቁም። ካንድ ሰው 
Aንድ Aዲስ ነገር Eንደሚያገኙ የሁል ጊዜ 
Eምነታቸው ነበር። በተለይ በEድሜ የገፋና፣ ከገጠር 
የመጣ ሰው ከገጠማቸውማ በዋዛ Aይለቁም። 
  ብላቴን ጌታ ይህን ልምድና ትጋት ከAባታቸው ነው 
የወረሱት። Aባታቸው ፀሐፊ ትEዛዝ ወልደመስቀል፣ 
ለኝሁ ልጃቸው Aንዴ በፃፉላቸው ረጅም ደብዳቤ 
ውስጥ Eንዲህ ሲሉ ምክርና ምርቃት ለግሰዋቸው 
ነበር። “… በጣም በርትተህ ከሰውነትህ ሳትዝናና 
ሥራህን ሁሉ በወረቀት ላይ ማድረግ ነው። 
EግዚAብሔር ይጠብቅህ። Eውቀትና ጥበቡን 
ይግለጥልህ። የሰው ባሕርይ ያስችልህ…’’ 
 
      ብላቴን ጌታ፣ ይህን የAባት ምክር 
የሕይወታቸው መርህና ምርኩዝ Aድርገውታል። 
ጠቃሚ የሚመስልን ነገር ሁሉ በማስታወሻ ማስፈር፣ 
ተግቶ መስራት፣ በፕሮግራም መመራት፣ ጥንቃቄ፣ ሰው 
ማክበርና ትEግሥት ጎልተው የሚታዩ ባሕርይዎቻቸው 
ነበሩ። 
 
      ለነዚህ ባሕርይዎቻቸው የማይስማማ፣ በተለይ 
ዝርክርና በቃሉ የማይገኝ ሰው Aያቀርቡም።“ Eከሌ 
Aይረባም ቀጣፊ ነው“ ካሉ፣ ያ ሰው በሳቸው ዘንድ 
ሞገስ የለውም። 
 
      Eስር ቤት በቆዩባቸው Aምስት Aመታት ውስጥ 
የቀድሞ መፃሕፍቶቻቸውን በተለይም፣ 
1. Eንቅልፍ ለምኔ፣ 
2. Aማርኛ ቅኔ ከነመፍቻው፣ 
3. የAባቶች ቅርስ፣  
የተሰኙትን በማስፋትና በማስተካከል ለEንደገና 
ሕትመት Aዘጋጅተዋቸዋል። Eነዚህ መጻሕፍት 
ቀደም ሲል ከ3-5 ጊዜ የታተሙና በAንባቢያን 
ዘንድ የተወደዱ ናቸው። Eነሱን ጨምሮ የደራሲው 

ሥራዎች ሁሉ ባሁኑ ጊዜ በገበያ የሉም። Aሮጌዎቹ 
በተባራሪ ቢገኙ Eንኳን፣ ከዋጋቸው በብዙ Eጥፍ ነው 
የሚሸጡት። 
ከዚህ ሌላ Eዚያው Eስርቤት ውስጥ ሦስት Aዳዲስ 
ሥራዎችና Aያሌ የጥናት ረቂቆችን Aዘጋጅተዋል። 
 
          Aንድ ቀን፣ በጊዜው ተቋቁሞ የነበረው 
መርማሪ ኮሚሽን Aባላት ከEስርቤት ወደ ቢሯቸው 
Aስጠርተው „ የታሰሩበትን ምክንያት ያውቁታል? “ 
        „ Aላወኩም “ ይላሉ፤ Aለባበሳቸውን 
Eያስተካከሉና ትኩር Eያዩዋቸው። ብላቴን ጌታ፣ 
የትም ይሁን የት Aለባበሳቸው ሸክ ነው። 
        „ ብዙ ሀብት Aለዎት?“ 
        „ Eና ሀብት ማፍራት ወንጀል ነው?“ ሳቅ 
ይላሉ። 
        „Eንዴት Aፈሩት? “  ጠና ያለው መርማሪ 
በልበ ሙሉነታቸው Eየተገረመ ይጠይቃቸዋል። 
      „ማለፊያ ጥያቄ ነው። ሁሉም በመዝገብ Aለ። 
Eንኳን ገቢና ወጪዬ፣ Eለታዊ ክንውን በጽሁፍ 
የሰፈረ ነው። የግል ፋይሌን ከቤት Aስመጥታችሁ 
ተመልከቱት“ ይሉታል። 
 
 ፋይሎቻቸውን Aገላበጡ፣ መርማሪዎቹ። 
      „ በባንክ ብድር የመጠቀምን መላ ስለተረዳሁ 
ተበድሬ ቤቶች Eሰራለሁ። Aከራያለሁ። በተረፈ 
ከAባቴ ባገኘሁት ውርስና በወር ደመወዜ ነው 
የምኖር“ ይላሉ ብላቴን ጌታ ዘና ብለው። 
መርማሪዎቹ ይህን የሚያስተባብል ማስረጃ 
ስላላገኙባቸው ብዙም Aላስቸገሯቸውም፣ ተዋቸው። 
 

  በዚህ Aኳ ን ከኮሚሽኑ ወጥመድ በማምለጣቸው 
ደስ Eያለቸው ባሉበት የጽሑፍ ሥራቸውን ቀጥለው 
ነበር። ምን ይሆናል ታዲያ፣ ብዙም ሳይቆይ Eጅግ 
የሚከብድ Aዘን ገጠማቸው። ብዙዎቹ የEስር ቤት 
ጓደኞቻቸው፣ የስራና የEድሜ Aቻዎቻቸው ከጎናቸው 
Eየተወሰዱ ያለፍርድ ተረሸኑ። ከተመለከቱት ከዚህ 
Aሰቃቂ ድርጊት የተነሳ ተስፋ መቁረጥ ዳዳቸው።           
ላንድ ሰሞን ከተካከዙ በ ላ፣ Eንደገና ብEራቸውን 
በማንሳት የጀመሩትን Aንድ ረቂቅ ጽሑፍ 
Aጠናቀቁ። ከግርጌውም Eንዲህ ብለው ጻፉ። 
      „ EግዚAብሄር በቸርነቱ ካለሁበት Eስርቤት 
ቢያወጣኝ በሙሉ Aጠናቅቄ ለመስራት Eንደብፅዓት 
ያክል ቃል ገብቻለሁ። ሁሉን የሚችል Aምላክ 
ምኞቴን Eዲፈፅምልኝ Eለምነዋለሁ።“ 
     ስለቱ Aልሰመረም። ከዛሬ ነገ Eፈታለሁ ሲሉ 
Aምስት ዓመት ሆናቸው። ከሳቸው ሌላ ሁለት 
ወንዶችና Aንድ ሴት ልጆቻቸው ታስረውዋል። 
ወንዶቹ Aብረዋቸው ነው Aንድ ክፍል ውስጥ 
ያሉት። የፍትህ ርሀብ፣ የEድሜ ጫና የጤና ችግር… 
Aካልና AEምሯቸውን ይፈታተኗቸው ጀመር። 
የመከራው ክብደት ከሚችሉት በላይ Eየሆነ መጣ። 
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      Aንድ ቀን፣ በወትሮ ፕሮግራማቸው መሠረት 
ቁርስ ከቀማመሱ በሃላ፣ ትንሿ ጠረጴዛቸው Aጠገብ 
በመቀመጥ ረቂቅ ጽሁፎቻቸውን ያገላብጡ ጀመር። 
„ሁለት ቁጥር“ በሚል መለያ በሚታወቀው ሰፊ ክፍል 
ውስጥ የሚኖሩት Eሥረኞቸ ብላቴ ጌታ ሥራ ሲጀምሩ 
ፀጥ ይሉላቸዋል። ቢያወሩም ድምፃቸውን ዝቅ 
Aድርገው ነው። 
         ያንለት ግን ብላቴን ጌታ፣ ራሳቸው ዘና 
ብለው ፈገግ፣ ሳቅ ይሉ ጀመር። ጽሁፎቻቸውን Eየሸከፉ 
Eና Eየለዩ በጥራዝ በጥራዝ Aሠሩ። Aብረዋቸው ያሉት 
ልጆቻቸውም ሆኑ ሌሎቹ የወህኒ ቤት ደባሎቻቸው 
ከወትሮ የተለየ የባህርይ ለውጥ ስላዩባቸው Eየተገረሙ 
Eነሱም ዘና Aሉ። 
       „ ተመስገን! Eንግዲህ ሩጫዬን ፈፅሜያለሁ፤ 
ሥራዬንም ጨረስኩ፣ በቃ! ጥራኝ Eንዳልኩት Aምላኬ 
የጠራኝ ይመስለኛል… „ Aሉ።  
      „ ምነው Aባባ ምን Aልክ? ከየት የመጣ ነው 
ይህ ተስፋ የመቁረጥ ባህርይ?“ Aሏቸው፣ Aንደኛው 
ልጃቸው ሲቃ በሚተናነቅው ድምፅ። ብላቴን ጌታ 
ዓይኖቻቸውን ቡዝዝ Aድርገው ልጆቻቸውን ላንዳፍታ 
ካዩ በ ላ ወደ ተሸከፉት ጽሁፎቻቸው መለስ በማለት። 
   „ Eነዚህ ሥራዎቼ በማጠቃለያው ላይ ባሳሰብኩት 
መሰረት ተገቢ ቦታቸው ይደርሱ ዘንድ ውጭ ላሉት 
ዘመዶቼ ይሰጡልኝ“ Aሉ። Eንደገና ዓይኖቻቸውን 
ቡዝዝ Aድርገው በመፀለይ Aኳ ን ከንፈሮቻቸውን 
Eያንቀሳቀሱ ሲቁነጠነጡ ቆዩ። ከዚያም ወደ Aልጋቸው 
በመሄድ ጋደም Aሉና Eፊታቸው ላይ ፎጣ ጣል 

Aደረጉ። 
     ቀትር ላይ ለምሳ ሲቀሰቅሷቸው ላብ ጥቅም 
Aድርጓቸዋል። Aይንቀሳቀሱም፣ ያቃስታሉ። Eስረኛው 
ሁሉ ተደናገጠ። ልጆቻቸው ተጨነቁ ሕክምና 
ወደሚያገኙበት ይወስዷቸው ዘንድ የEስርቤቱን 
ዘበኞቹን ይማጠኗቸው ጀመር። Eስር ቤት ነውና 
ወታደሮቹ Eምንብዛም Aልተጨነቁላቸውም። በቂ 
የሕክምና Eርዳታ ሳያገኙ ጀምበር Aዘቀዘቀች። ቀስ 
በቀስ ተዳከሙ፤ ትንፋሻቸው Eጥር፣ Eጥር ይል 
ጀመር። በመሀሉ ቀኝ Eጃቸውን ድንገት ብድግ 
Aደረጉት። Aንደበታቸው ስለተነሳው በምልክት Aንድ 
ቃል ለመናገር የፈለጉ ይመስላል። ያን፣ ስር የበዛበት 
Eጃቸውን ሽቅብ Eንዳደረጉ፣ Eነዚያን ብEር ሲጋልቡ 
የኖሩ ረጃጅም ጣቶቻቸውን Aንቀሳቀሷቸው። 
መል Eክታቸውን  የተረዳላቸው  Aልነበረም። 
ዓይኖቻቸውን ተከደኑ። Eጃቸው ወደ ነበረበት ተመለሰ፣ 
ጣቶቻቸው ዝልፍልፍ፣ ዛል Aሉ፣ ለዘላለም Aረፉ…። 
Eነዚያ ጣቶች የፈጠሯቸው ስራዎች ግን ፣ የዘመናት 
ውቅያኖስ Eያቋረጡ በዋቢነት ይኖራል። 
የEግዚAብሄርን ክህሊነት የሚገልጥ ምስጋናና፣ ለልጆች 
የተዘጋጁ ምሳሌያዊ ትምህርቶች Aካቷል። ያ ብEር 
Aያሌ መጻህፍትና የምርምር ስራዎች ሲያበረክት ኖሮ 
የነጠፈውም Eስር ቤት ውስጥ፣ ከ42 ዓመታት በሃላ 
በ1971 ዓ.ም. ታላቁ ቤተመንግስት ግቢ።  

 
I ትዮጵያዊ  ነኝ  የምኮራ፣  

ሕ ዝባዊ ነኝ  የታገልኩ ፣ የምታገል  ለEኩልነት  በጋራ፣   

A ደራ Aለብኝ Aልበጥስ Eምነቴን(ማተቤን) በካራ  

ፓርታዊ  የበላይነትን  ሳይሆን ላራምድ የሕዝብን ጥያቄ   ሳልኩራራ። 
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ቁም ነገር ..............በቀልድ 
 

Aንዱ Eኮ ነው ለ …... ምናምን ዓመት በስደት ከርሞ፤ 

Aዲስ Aበባ ይመጣል (በነገራችን ላይ ለሚሌኒየም በርካታ ሰዎች ከዲያስፖራ) - ሲመጡ  ቦሌ በሚያርፈው 
የየቀኑ ሀገራዊም ሆነ የውጭ Aውሮጵላን ሲወርዱም ሆነ ሲያስወርዱ የሚታዩት የክልል (የክፍለ ሀገሩካ ) 
መደዴኩዎችና ቋጣሪዎች ናቸው ቂቂቂቂቂ )  
      ….. Eናም Aንዱ የሸገር ልጅ ታዲያ ከዲያስፖራ ከች ይላል…  
 
 Eንዳልኳችሁ ሰነባብቶ …..ለ.......ምናምን ዓመት...... 
…...ታዲያ ያኔ ድሮ የ 2 ዓመት Eና ከዚያ በታች የነበሩት ልጆች ዛሬ Aድገው ከዲያስፖራ 
ስለመጣ……Eንዲጋብዛቸው… ይጠይቁታል…....የዲያስፖራው ግለሠብም ..«ኖ ፕሮብሌም» ሲል . 
…...የት Eንሂድ ይሉታል…መጀመሪያ ለንደን ካፌ ይወስዱታል 6 ሆነው።…..ለ 15 ቀን ብሎ የያዛትን 
ዶላር፤ ጆሮ ግንዱን ያጦዙለታል …ደረቅ ሻይ ቡና ብቻ ብለው 
ከዚያም…ይጠቃቀሱና Aጇክምወት፡ ለምን … (በAዲሱ ሚሌኒየም Aዳራሽ )(Iቭ ) Aትጋብዘንም ብለው 
ሲጀነጅኑት ..ይሟሽሽና፡ Eሺ ሲላቸው  
…...በAንድ Aፍ ብለው… (ሸራተን Aዲስ )፤ ትኬት ለማስቆረጥ ይዘውት ከች ይላሉ። 
ሚስተር - ዲያስፖራ፣ ታዲያ፡ ድሮ ለሚያቃትና «በህልሙ ለሚያያት»፤ ዘወትር ለሚያስባት የሰፈር ልጅ 
የምሽቱን መግቢያ ትኬት Eንዲሰጡለት ይጠይቃቸውና፡ Eሱን ጨምሮ ከ 6ቱ ልጆች ጋር የ 8 ሰው፡ ትኬት 
ያዘና ለመክፈል «ክሬዲት» ካርዱን (መለያ - መተኮሻ ካውያ ) ውስጥ Aስገብቶ ሲያግለው… 
….ትኬት የሚሸጠው የውጭ ሀገር ሰው፤ ኮዱን Eንዲመታ ጠየቀው። ኮዱን መትቶ ማረጋገጫ…ሲጠበቅ 
.....ትኬት ሻጩ በፈረንጅ Aፍ…ጌታዬ ካርድዎት በቂ ገንዘብ የለውም ይለዋል…። 
….ጋሼ ዲያስፖራም ይደነግጥና Eንዴት ሲል --Aዎ ! የ 8 ሰው ትኬት፣ 1600 ዶላር ነው Eርስዎ ግን 
ያለዎት 400 ነው ሲል ……።  
....ጢሙ በርሮ ...ጥሏቸው ጠፋ……Eንግሊዝኛ ከጋሼ ዲያስፖራ በላይ የሚያርፉት የAዲስ ልጆች…
Eየተላጡ «ይሄ ሽምትር ጡዘታማ (ቡርኮ ) ፓርኪንግ ነው ወይስ - ዲሽ ዋሽ፣ ሲያደርግ ከርሞ ከች ያለው» 
በማለት Eየተላጡ ተቀያየሱ … 
  
………..Eናም Aባባ፣ በገኻድ ገብስማ ጠጉር፡ ግና በቀለም ጥቁር የሆነ ጊዜያዊ ጠጉር ያውለበለበው 
የዘመኑ «ዋትስ Aፕ - ሽሜ» ጋሼ ዲያስፖራ፤ በነፍስ ወከፍ 1500 የIት . ብር ወይም 200 ዶላር 
የሚያስከፍለውን የሚሌኒየም ዝግጅት፤ ሳያርፍ፡ ቀርቶ ጉድ ሆንኩ Eያለ .. Eንደታረፈ ሲያስበው .ቀዝቃዛ 
የውርደት - ላብ በሰውነቱ Eየተዥጎደጎደ…ከሸራተን Aዲስ Eየሮጠ… ..ወጥቶ… ..የጳጉሜ ዝናብ በጣለው ዶፍ 
ጭቃ ውስጥ Eየተንቦጫረቀ… ..ታክሲ ሲያገኝ… .ፒያሣ ብሎ ይሳፈርና…ፒያሣ ሲደርስ…በጭቃ የራሰውን 
ጫማውን ለማስጠረግ…ከሲኒሚ Iትዮጵያ ፊት ለፊት ካሉት፤ ሊስትሮዎች ጫማውን ያስጠርጋል…ከዚያም 
Aስጠርጎ ሲጨርስ.......«ስንት ነው ?» ይላል …… ሚስተር ባዶ ኪስ (ግን ጉራ ምላስ ሚስተር ዲያስፖራ ) 
…… ሊስትሮውም 9 ብር ከ 50 ሣንቲም ሲለው፤  
…… ጋሼ ዲያስፖራ Aይኑ ፈጦ ደንግጦ ..«Eንዴ !!!! በ .በ…በ ..በርበሬ ነው Eንዴ ጫማዬን 
የጠረከው» Aለልኛ።  
 
 

Aስተናጋጅ..... ጌታዬ የዛሬው ምግብ Eንዴት ነው? 

ተመጋቢ ......መቼም ከነገው ይሻላል። 
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November 15/2007  

 
 

UPDATE ON THE WORSENING HUMAN RIGHTS SITUATION  
 

The human rights situation Ethiopia shows the worsening of the violation of rights by the 
ruling EPRDF. From intensive repression in the Ogaden where the civilian population, 
especially children, have been subjected to terror and food and security deprivation to the 
cities where the free press remains gagged and banned, the situation is grim. 
 
There are still some 35,000 political prisoners in the country and the holding camps like 
Zwai and Dedesa are still accompanied by hell holes and secret detention centers all over 
the country. Many of these prisons remain off limits to local or international visit and scruti-
ny. In these prisons and other detention centers, torture is routine and brutal. A recent re-
port indicated that hundreds of children are to be found in prisons all over the country. 
Children do not fare well outside of prisons too. The adoption of so called orphaned 
children (in most cases children with parents are sold out) has continued as a profitable 
business monitored by the officials of the regime. The laws of the country are ignored. Un-
derage girls ply the streets and bars as prostitutes in a country where the infection by 
AIDS has reached the 4 million number. Young girls are sold out unto modern slavery in 
the Middle East where they are subjected to cruel and inhuman exploitation and racism. 
The recent publicized claim that dozens of political leaders held illegally in the kaliti prison 
have been released is used to cover up the fact that thousands more are still languishing 
in the dungeons and dozens are still disappeared (specially EPRP leaders and members 
detained since 1991).  
 
The regime has quasi absolute control over the media. The judiciary is only nominally in-
dependent. Ethnic discrimination is till the leitmotif of the regime’s politics and the discrimi-
natory policies have led to blind repression against major ethnic groups like the Oromos 
and the Amaras. The perpetrators of massacres (as had happened in Gambella and is 
happening in the Ogaden) have not been brought before a court of law. The concentration 
of power in the hands of very few people, the spread of lawlessness and corruption in the 
ruling group, the overall climate of fear and anxiety, the rise in the number of the u-
nemployed, of those without shelter and of the starving are all indication of bad governan-
ce and misrule leading to gross violations of the rights of the people at all levels. Actually, 
the regime has sent its soldiers to invade a neighbouring country and is committing atroci-
ties against the Somali people. 
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The ongoing gross violation of rights perpetrated by the EPRDF regime is condoned by foreign 
powers that appreciate its readiness to serve them as a battering ram for their war in the Horn 
of Africa. Emboldened by the support it is getting from abroad, the Meles Zenawi regime has 
refused to heed the call of SOCEPP or any other international human rights body. It continues 
to deny it is holding “even one” political prisoner and has renewed its ban on the free press 
and many political parties. The obvious arrogance of armed power does not militate well for 
the respect of human rights. Away from the hesitant regard of international agencies in the ci-
ties, the repression in the rural areas goes on with impunity and intensity. Tigrai, home region 
of the dominant rulers, is out of bounds and the prisons of Quiha, Makalle,etc, continue to be 
centers of intense suffering for thousands. No prison observation group has come to these pla-
ces or to Dededsa,Zwai,Bir Sheleko,etc.  
 
The human rights situation in Ethiopia has regressed from bad to worse and there are  
strong evidences that the cadres of the regime have been the instigators of ethnic and religi-
ous strive that have cost the lives of hundreds of people. With the ruling  
front/TPLF-EPRDF/ as the economic power of the country the economic rights of the  
people have been denied just as their religious and cultural rights.  
 
SOCEPP will continue to denounce these violations of rights and to call on the world to raise 
its voice against the injustice in Ethiopia.  
 

INJUSTICE ANYWHERE IS INJUSTICE EVERYWHERE  
SOCEPP, POSTFACH 51213, BERLIN 13372,GERMANY  

E MAIL: SOCEPP @AOL.COM  
WEB SITE: WWW.SOCEPP.DE 

 
 
 
 
 
 

መልካም የተንኮል፣ የጦርነት፣ የድሕነት፣ የመምቀኝነት፣ የረብሻና ግድያ 
ሙተ ዓለም  

(ለAሉታዊ ወገኖች )!  
 
 
 

መልካም የሠላም፣ የጸጋ፣ የደስታ፣ የጤና፣ የብልጽግናና የፍስሐ  
..ሠናይ ዓመተ ዓለም (ለAዎንታዊ ወገኖች )!  



ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ 
FINOTE DEMOCRACY VOICE OF ETHIOPIAN UNITY 

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

  ህዳር 5/2007 
  

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

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

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

በጋራ ጥረታችን ሀገራችን ትከበራለች። 
ፍኖተ ዴሞክራሲ የIትዮጵያ Aንድነት ድምፅ  
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ስለ IሕAፓ ለማወቅ የሚከተሉትን ድሕረ ገፆች 
ይመልከቱ። 

 

• www.eprp.com 
• www.debteraw.com 
• www.Assimba.org  

 
ራዲዮ ለማዳመጥ  

• www.finote.org 
  

 ስለ ሰብዓዊ መብት በIትዮጵያ ለማወቅ  
 

• www.socepp.de 
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“መደየን Eንጂ መኮነን፤ 
 Eንደ ኩንቲ Eንደ ጋኔን 

   መዋቅር፤መዋቅር፤መዋቅር፤ 
የትም የትም መዋቅር 
በየብስ፤ባየር፤በባሕር” 

 
“ግንባርህን Aሳያቸው!” 

በፀጋዬ ገብረመድህን (ደብተራው) 
ቋራ 1977 ዓም 
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