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ጥቅምት/እዳር                              4ኛ ዓመት                                       2009 

   አጫጭር ዜናዎች 

ከፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ የተወሰደ 
 ወያኔ በትምህርት መጸሀፍት ላይ የጣለው ዋጋ ወላጆችና 
ተማሪዎችን ማማረሩ ታወቀ፡፡     ወያኔ በየአመቱ የትምህርት 
መጸሀፍትን የመሸጫ ዋጋ እየጨመረ፣ ዘንድሮ ከወላጆች አቅም በላይ 
እንደ ሆነ በርካታ ወላጆች በማማረር ያስረዳሉ፡፡ የአንድ የትምህርት 
መጸሀፍ ዋጋ ከ120 ብር በላይ በመሆኑ ከዘጠና ከመቶ በላይ 
ለሚሆነው ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ እየገፋ ላለው ሕዝብ በእጅጉ 
ውድ መሆኑን ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ ለዚህ ዋጋ መጨመር እንደ ዋነኛ 
ምክንያት የሚቀርበው መጸሀፍቱ የሚታተሙት በህንድ አገር መሆኑን 
ብዙዎች ሰንካላና አሳፋሪ ሰበብ እንደሆነ ያስረዳሉ፡፡ የትምህርት 
መጸሀፍት ህንድ አገር የሚታተሙበት ለሌላ ሳይሆን ለስርቆት 
እንዲያመች መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ያስረዳሉ፡፡ ከዚሁ ጋር 
በተያያዘም ወያኔ ሀገሪቱን በህትመት እጅግ ኋላ ቀር ከሚባሉ ሀገራት 
ተርታ እንዳሰለፋት የሚታወቅ ነው፡፡ በተባበሩት መንግስታት 
የትምህርትና የሳይንስ ተቋም በየትኛውም ሀገር በአጠቃላይ 
ለትምህርት ማበልጸጊያ የሚውሉ  ከቀረጥ ነጻ መሆን እንዳባቸው 
የደነገገው በወያኔ እየተሻረ መሆኑን የትምህርት ባለሙያዎች በምሬት 
ይገልጻሉ፡፡ 
 
 የአላሙዲን የንግድ ድርጅት የሆነው ሚድሮክ የተሰኘው 
ግዙፍ ኩባንያ ሀገርን እየዘረፈና ሕዝብን እየመዘበረ መሆኑ ብዙዎችን 
እያስቆጣ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡  አላሙዲንና ድርጅቶቹ ከህግና 
ከደንብ በላይ በመሆናቸው ዛሬ በኢትዮጵያ ሁለት ዓይነት የአምባ-ገነን 
ስርአት መስፈኑን ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ ይህ ሚድሮክ የተሰኘው 
ድርጅት ከሚዝቀው የወርቅ ማዕድን ለብሔራዊ ባንክ ማስገባት 
የሚገባውን አያስገባም፣ ከዛሬ አስራ ስምንት አመታት በፊት ለሸራተን 
ሆቴል ግንባታ ከንግድ ባንክ የተበደረውን እየከፈለ አይደለም፣ 
ገበሬዎችን በማፈናቀል መሬት በወራራ እየያዘ ነው፣ በበርካታ ከተሞች 
መሬት እየወሰደ አጥሮ ያስቀምጣል፣ በሠራተኞች ላይ በማን 
አለብኝነት ግፍ ይፈጽማል፡፡ ይህ ድርጅት በአዲስ አበባ ከአስራ 
አምስት አመታት በላይ ካለምንም ግንባታ አጥሮ ያስቀመጣቸው 
በርካታ ቦታዎች እንዳሉ የሚታወቅ ነው፡፡ ሌሎች ግንባታ ያልጀመሩ 
መሬታቸውን ሲነጠቁ ይህ ድርጅት በየጊዜው በይቅርታ እንደሚታለፈ 
ይነገራል፡፡ በዚህ ባሳለፍነው ሳምንትም ለአምስተኛ ጊዜ በይቅርታ 
መታለፉ ብዙዎች በቁጭት ጡንቻ ያለውን ቡድን ማን ይናገረዋል 
በማለት በሀገር ላይ እተደረገ ያለውን ቁማር ሲኮንኑ ይደመጣል፡፡ 
 
 የሀገር ጎብኚዎች ወደ ኢትዮጵያ መግባት በማቆማቸው 
የተለያዩ ድርጅቶች ፈተና ላይ መውደቃቸውን በመጥቀስ ምሬታቸውን 
እየገለጹ መሆናቸው ታወቀ፡፡ ወያኔ የህዝብ አመጽን በአዋጅ ለማፈንና 
ለመግታት በሚል በአጉራ ዘለልነት ያወጣው የአፈና አዋጅ አስቀድሞ 
ነበር መጥኖ በደቆስ እያሰኘ መሆኑ ታወቀ፡፡ ማንኛውም የውጪ ሀገር 
ዜጋ ከአርባ ኪሎ ሜትር በላይ ለመጓዝ ማሳወቅና መመዝገብ ገዴታ 
በመሆኑ እንዲሁም ይህ በእራሱ ወያኔ ገመዱ ጫፍ ላይ መድረሱንና 
ነገ ውድቀቱ እንደማይቀር ጠቋሚ በመሆኑ ማንኛውም ሀገር ጎብኚ 
ቀጥ እንዳለ መረዳት ተችሏል፡፡ አስቀድመው ከአስጎብኚ ድርጅቶች 
ጋር ተዋውለው የነበሩና ሆቴሎች ተይዞላቸው የነበሩ በወያኔ አፋኝ 
ህግ ሳቢያ መሰረዛቸውና አስጎብኚ ድርጅቶችንና ሆቴሎች ለኪሳራ 
መዳረጋቸው ለማወቅ ተችሏል፡፡ ከሆቴሎችና አስጎብኚ ድርጅቶች ጎን 
ለጎን መኪና አከራዮች፣ የባህል እቃዎች ነጋዴዎች፣ ሌሎች ከሀገር 
ጎብኚዎች ጋር የእለት ተእለት ገቢያቸው የተሳሰሩ ለአደገና ኪሳራ 
እንደተጋለጡ ያስረዳሉ፡፡ ሁቴሎች የተገነቡት በብድር ሲሆን 
ብድራቸውን ለመክፈል ደግሞ ተስፋ የተጣለበት ከሀገር ጎብኚዎች 
የሚገኘው ገቢ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ያስረዳሉ፡፡ 
ከዚህ ጋ በተያያዘም የተንቀሳቃሽ ስልክ የኢንተርኔት አገልግሎትና 
የሶሻል ሚዲያች መታገድ የሀገር ጎብኚዎችን እንደሚያሳቅቅ የሚታወቅ 
እንደሆነ በአስጎብኚት ሥራ ላይ የተሰማሩ ያስረዳሉ፡፡  
 

  

 የወያኔ አገዛዝ በሕዝብ ላይ በጫነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሽፋን 
በየቦታው ሚያካሂደው ግድያና የጅምላ እስራት በሰፊው የቀጠለ መሆኑ በየጊዜው 
ከተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱት ዜናዎች ይገልጻሉ። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ 
በምዕራብ አርሲ የወያኔ አግአዚ ጦር አባላት  በሌሊት ድቅድቅድ ጨለማ አንድ ቤት 
ውስጥ ገብተው ሶስት ወንድማማቾችን ገድለው የሄዱ መሆናቸው ከተገኘው መረጃ 
ለማወቅ ተችሏል። በጎንደርና በጎጃም ክፍለ ሀገሮችም የጅምላ እስራቱና ግድያው  
በሰፈው እየተካሄደ መሆኑ ይነገራል። 
 
 ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሁለት ግብፃውያን አዲስ አበባ ውስጥ 
መታሰራቸውን ለወያኔ አገዛዝ ቅርብ ከሆኑ ምንጮች የተገኘው ዜና ይገልጻል።፡ 
ሁለቱ ግብፃውያን የታሰሩበት ምክንያት ምን እንደሆነ እስካሁን  የተሰጠ  ይፋ 
መግለጫ ባይኖርም ግብጽ ከሕዝባዊ አመጹ ጀርባ አለበት ከሚለው የወያኔ ውንጀላ 
ጋር ሳይያዝ አይቀርም የሚል ግምት አንዳንድ ወገኖች ይሰነዝራሉ።  ከታሰሩት 
መካከል አንደኛው ጣሀ መንሱር የሚባል  ሲሆን የራዲሰን ብሉ ሆቴል ምክትል 
አስተዳዳሪ መሆኑ ታውቋል፡፡ የሁለተኛው ግብፃዊ ማንነት ግን ይህ ዜና እስከ 
ተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ሊታወቅ አልቻለም፡፡ እርምጃው በወያኔ አገዛዝ እና 
በግብጽን መካከል ያለውን አለመግባባት ሊያሰፋና መቆራቆዙን ሊያጠናክር ይችላል 
የሚል ግምት አለ። 
 
 መርካቶ፣ አሜሪካ ግቢ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ መሬት ለመሸጥ 

ወያኔ ላቀረበው ጨረታ ለአንድ ካሬ ሜትር መሬት 355‚500 ብር ለመክፈል 
ፈቃደኛ በመሆን ጋደን ሪል እስቴት የተሰኘ ድርጅት ጨረታውን ማሸነፉ በርካቶችን 

ማስደንገጡ ታወቀ። የመሬቱ አጠቃላይ ስፋት 1‚380 ካሬ ሜትር ሲሆን ጠቅላላ 
ክፍያው 491 ሚሊዮን ብር እንደሆነ ታውቋል፡፡ በዚሁ በተጠቀሰው ሰፈር ለሌላ 

መሬት ለአንድ ካሬ ሜትር ቦታ 311‚500 ብር ያቀረበው አሸናፊ መሆኑ ታውቋል፡፡ 

ከዚህ ቀደም በርበሬ ተራ በሚባለው አካባቢ ለአንድ ካሬ ሜትር ቦታ 305‚000 
ብር ያቀረበው አሸናፊ በመሆኑ በሕዝብ ውግዘት ስለደረሰበት ግዢውን ሳይፈጽም 
እንደተወው መነገሩ አይዘነጋም፡፡ ይህ አዲስ አበባን በባለገንዘቦችና በእራሱ በወያኔ 
አባላት የማስወረር ዘመቻ ውሎ አድሮ የሚያስከትለው ጦስ እንዲህ በቀላሉ 
የሚታይ እንዳልሆነ የከተማ እድገት ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። 
 
 ወያኔ የሕዝብ ተጠሪዎችንና ባህላዊ አባቶች ላይ ዘለፋ መሰንዘሩ ሕዝብን 
ጥርስ ማስነከሱን መገንዘብ ተችሏል፡፡ የወያኔ ተላላኪ የሆነው ኃይለማርም የባህላዊ 
መሪዎችንና ሽማግሌዎችን መዝለፉ ብዙዎችን ማሳዘኑ ታወቀ፡፡ የህላዊ አባቶች 
በተለያዩ ሕብረተሰቦች ያላቸውን ተቀባይነት ለመቦርቦር በስርዐት መመረጥ 
እንደሚገባቸውና ይህንን የሚጋፋ እርምጃ እንደሚወስዱ መናገሩ ብዙዎችን 
አስቆጥቷል፡፡ በተለይ የኮንሶ ሕዝብ ባህላዊ ወኪሎችንና የኦሮሞ አባ ገዳዎችን 
ክብርና ባህላዊ ተቀባይነትን የደፈረ ስድብ መሰንዘሩ ብዙዎችን እያነጋገረ መሆኑ 
ታውቋል፡፡  
 
 በአዲስ አበባ በቮኬሽናል ትሬኒንግ ኢንስቲቱውት የሚማሩ 42 የደቡብ 
ሱዳን ተማሪዎች ከመንግስታቸው የሚላክላቸው ገንዘብ በመቋረጡ ምክንያት 
በደቡብ ሱዳን ኤምባሲ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረጋቸው በወያኔ ፖሊስ 
ተይዘው ባልታወቁ ስፍራ የታስሩ መሆናችውን  ራዲዮ  ታማዙጅ  የተባለ የደቡብ 
ሱዳን የራዲዮ ስርጭት ገልጿል። ተማሪዎቹ በየወሩ ለኑሮ የሚሰጣቸው 100 
የአሜሪካ ዶላር ላለፉት 14 ወራት ያልተላከላቸው መሆኑን ይናገራሉ; 

 

      ወደ ገጽ 4 ዞሯል  



ርዕሰ አንቀጽ 
 

ሕዝባዊዉን ድል ላለማስነጠቅ ዘብ እንቁም! 
 

ቁርጠኛዉ ቀን በርግጥ አይታወቅ እንጂ የወያኔዎቹ አገዛዝ ሊያከትም የመሆኑ እዉነት ከአድማስ ላይ እየተነበበ 
ነዉ ።ተወደደም ተጠላ ወያኔ አብቅቶለታል። ለቆይታዉ ማራዘሚያ ሲባል፤ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም 
የተላለፈዉ ድንጋጌም ቢሆን ለሃያ አምስት ዓመታት ዜጎች ተኮድኩደዉ ለኖሩበት ወያኔያዊ ዳፍንት አዲስ ስም 
ለመስጠት ካልሆነ በቀር የሚፈይደዉ አንዳችም የለም። የወያኔዎቹ አገዛዝ አደጋ በገጠመዉ ቁጥር በስምሪት 
የሚወረወረዉ የአግዓዚ ጦርም፤ ምንም እንኳ ገዳይ ኃይል መሆኑ ባይለወጥም አስፈሪነቱ ሟሽሿል። በወትሮዉ 
ህይወቱ ዉስጥ ግድያና አፈና ከሚበቃዉ በላይ የተጫነበት ሕዝብ ሁሉን ባይፈራ የማይጠበቅ አይደለም። 
ሕዝባችን  እነዚህንና ለወደፊቱ ገና የሚቀፈቀፉ መሰል ወያኔያዊ የመሰሪ ተግባራትን በማክሸፍ ወደማይቀረዉ 
አቸናፊነቱ ይገሰግሳል።  

 
ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ አይቀሬ ድል አድራጊነት በልበ ሙሉነት ጮኸን መናገራችን ከፊት ለፊታችን  
የሚጠብቁንን ተግባራት አሳንሶ ለማሳየት አይደለም ፤ በፍጹም። ይልቁኑ በመንገዳችን ላይ የተጋረጡትንና 
ለወደፊቱም ሕዝባዊዉን ትግል ሊገጥሙት የሚችሉትን ጋሬጣዎች ከወዲሁ ለማመላከት ነዉ። ጋሬጣዎቹም 
ሆኑ መሠናክሎቹ ደግሞ ያለትግል ከቶ በራሳቸዉ መንገዱን እንደማይለቅቁ ማንም ሰዉ በግልጽ የሚገነዘበዉ 
እዉነት ነዉ። 

 
የወያኔዉ አገዛዝ ዕለተ ቀብር ተቃርቧል የምንለዉን ያህል የሕዝቡ የትግል ጎራ ያለ ቅጥ መጨናነቁንና 
ለስምረቱና ለዉድቀቱ በየበኩላቸዉ በሚንጠራወዙ ተቃራኒ ኃይሎች መሞላቱን ያለ መደባበቅ መናገር ግዴታ 
ነዉ። ትናንትናም ሆነ ዛሬ ከክህደት አቋማቸዉ ዝንፍ ሲሉ  ያላየናቸዉ፤ ነገር ግን ሰልፋቸዉ ከተቃዋሚ ወገን 
መሆኑን በመለፈፍ የዋሃንን ሲያሳስቱ የከረሙት፤ የቀድሞዎቹ የወያኔ የጦር አበጋዞች በአስመሳይነት ያጠለቁትን 
ጭንብል በማዉለቅ ዛሬም በሕዝብ ላይ ጦራቸዉን ሊሰብቁ ከትተዋል። የማይጠበቅ አልነበረም።በሌላም 
በኩል፤ የዘረኛዉን አንባገነናዊ አገዛዝ  ክፉ ቀናት ብቻ እየጠበቀ ተፈጥሮአዊዉ ማንነታቸዉ ይፋ የሚወጣዉ 
አድፋጭ ተኩላዎችም ከየአደፈጡበት ጎሬ ብቅ ብቅ ብለዋል። አሁንም ቢሆን፤ በታጋይነት ስም ከሕዝቡ ጎራ 
የተደነቡ በርካቶች አሉ።  ነጻይቱን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመፍጠር የተያዘዉን ትግል ከዉስጥ ለማንኮት 
አይፈነቅሉት ድንጋይ እንደሌለ የታወቀ ነዉ። 

 
የወያኔዉን አምባገነናዊ አገዛዝ ለማስወገድ ኢትዮጵያ ዉስጥ ከአርባ ዓመታት በላይ ሲደረግ የቆየዉና አያሌዎች 
ህይወታቸዉን የሰዉለት ትግል የመጨረሽ ግቡ በዘርም ሆነ በሌላ ጠባብ ግብ ዙሪያ የተሰለፈ ሌላ ቡድንን 
ለሥልጣን ማብቃት አይደለም። ወያኔን ሌላ ቋንቋ በሚናገር ሌላ ዘረኛ መተካት የኢትዮጵያዉያን ምኞትም 
ፍላጎትም ሆኖ አያዉቅም።ሆኖም ከሰሞኑ፤ ከዚህ ቀደም የሕዝቡን ትግል አፈንጋጭ ጠርዝ ለማስያዝ 
ሲንጠራወዙ የከረሙና ከዉድቀታቸዉ የማይማሩ ግለሰቦችና  ጠባብ ቡድኖች በአንድነት ተጠራርተዉ 
ለጽንፈኛ ዓላማቸዉ ክተት ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ሌላም አዳዲስ  ድርጅቶችን በይድረስ ይድረስ መቀፍቀፍ 
ሥራ ተብሎ መያዙን እያስተዋልን ነዉ። ከዚህ አንጻር ፤ የዜጎች እንዳፈቀዳቸዉ የመደራጀት መብት  
እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ሕዝብ ከወያኔያዊዉ የዘረኞች አንባገነናዊነት ጋር የተያያዘዉን 
ትንቅንቅ ከፋፍሎ በሚያኮሰምን መልኩ የሚታየዉ አፍራሽ አዝማሚያ ልጓም ሊደረግበት የሚገባዉ መሆኑ 
አጽንዖት ሊሰጠዉ ይገባል። የዚያኑ ያህልም አንዳንድ የፖለቲካ ስብስቦችም ለወደፊቱ ታሳቢ አድርገዉ  በያዙት 
ምናባዊ መስተዳድር ዉስጥ  ሊሳተፍ አይገባም የሚሉትን የፖለቲካ ቡድን ከወዲሁ በማስወገድ፤የደቀቀዉን 
መውቀጥ በሚመስል  መልኩ “ ቻርተር” እና “ ፍኖተ ካርታ”  ለማዘጋጀት ጊዜያቸዉን ሲያባክኑ መስተዋላቸዉ 
ከበጎ የሚታሰብ ርምጃ ሊሆን ከቶ አይችልም።  

 
ወቅቱ እየጠየቀ ያለዉ የታጋይ ወገኖችን በጋራ መሰባሰብና በአንድነት መሥራት ነዉ። ህልዉናዋ አደጋ ላይ 
የወደቀዉ ሀገራችንም  የልጆቿን ትብብር ከምን ጊዜዉም በላይ ትሻዋለች። ክፍፍልና ተሰነጣጥሮ መገኘቱ 

ለወያኔዉ አገዛዝ ዕድሜ አበዳሪ በመሆኑ ብቻ ሳይሆን በሕዝቡ ስነ-ልቦና ላይ በሚያሳድረዉ ተጽዕኖ 
አሉታዊነት ሳቢያ ሊወገዝ የሚገባዉ ነዉ።  

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

 

ኢትዮጵያ 
በኢሕአፓ የዲሲና ኣካባቢዉ ደጋፊ ኣካል 

የሚዘጋጅ ወርሃዊ 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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ደብዳቤዎች 

  በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ጥላቻ በተመረዙ 
ግለሰቦች በደደቢት በረሀ የተመሰረተው ወያኔ 
ኢትዮጵያዊነትና አማራነት ወንጀል ነው እያለ መስበክ 
ከጀመረ ውሎ አድሮል። ሕዝቡ ይህንን የወያኔዊ 
መሰሪ ተግባር በአንድነት ቆሞ እንዳይዋጋው ቋንቋን 
መሰረት ያደረገ የክልል አጥር በማጠር አንዱ ከሌላው 
እንዳይገናኝ በማድረግ እያንዳንዱ በክልሉ የወያኔንና 
መሰል ዘረኞች አስተሳሰብ እንዲያራምድ ለማስገደድ 
ተጣጥሮአል። አሁንም እየተጣጣረ ቢሆንም ሕዝቡ 
ይህንን ጥረት ለማኮላሸት ታጥቆ ተነስቷል።  የሕዝብን 
አንድነት አጥብቆ የሚፈራው ወያኔ፤ ሕብረብሔር 
ድርጅቶችን አጥበቆ የሚጠላው ወያኔ የፈሩት 
ይደርሳል የጠሉት ይነግሳል ሆኖበታል። ለወያኔ 
ያደሩና ወያኔዎች ልጆቻችን ናቸው ያሉትም ቀኑ 
መሽቶባቸዋል። 
 
ያኔ ወያኔ በምዓራባውያን በተለይም በአሜሪካ፣ 
በእንግሊዝ፣ በኖርዌይና በስዊድን ተደግፎ ስልጣን 
ላይ ሲወጣ እራሱ በይፋና በድብቅ ሰው እየገደለ ደርግ 
ኢሰፓ በቀይ ሽብር ያለአግባብ ገደለ በማለት የአዞ 
እንባውን መርጨቱን ተያያዘው። በዚህም 
የማጭበርበር ዘመቻ በከተማ የቀበሌ ማሕበራትና 
በገጠርም የገበሬ ማሕበራት የቀይ ሽብር ወንጀለኞችን 
የማጋለጥ ዘመቻ በማለት ሰዎችን በማነሳሳት የቀይ 
ሽብር ወንጀለኞችን ማጋለጥና ለፍርድ ማቅረብ በሚል 
ሽፋን ሕዝብን ለማቃቃር የተቻለውን ያህል 
ቢሞክርም ደጋፊ በማጣቱ ውጥኑ ከንቱ ሆኖ 
ቀርቶበታል። 
 
ውድ ወገኖቼ፤ ወያኔ በሜዳ የጀመረውን የግድያና 
የአፈና ዘመቻ  ስልጣን ላይ ከወጣም በኋላ በሰፊው 
ሲቀጥል አጃቢ አላጣም። ከፊሎቹ በአባትነት፣ 
ልጆቻችን ናቸው ያሉትን እንደነ መስፍን ወ/ማሪያም 
ዓይነቱን መጥቀሴ ነው። ሌሎቹም በጠባብ 
ብሔረተኝነት በተለይም በፀረ አማራነት ከጎኑ 
ተኮለኮሉ። ወያኔ በጅምላ ሲገድልና ሲያስገድል፤ 
በአሥር ሺዎች ሲያሥርና ሲያሰቃይ  አላየንም 
አልሰማንም ሲሉን የነበሩት እንደትናንቱ መካድ 
ከማይችሉበት ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። 
 

ምንም እንኳ ዛሬ ወያኔ የትናንቱን የደርግ “ያሰበ 
ያሳሰበ፣ ያነበበ ያስነበበ፣ ያሳለፈ ያስተላለፈ”፣ 
የሚለውን የያንውን የደርግ የቀይ ሽብር መግለጫ 
በመገልበጥ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ተከተሉ በማለት 
ሽብር በመንዛት የሕዝቡን ትግል ለመግታት 
ቢሞክርም ከመፈረካከስና ከመበታተን ሊድን 
አይችልም። ፈራሹን ወያኔና ሌሎች ጠባብ 
ብሔርተኞችን በመከተል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት 
አንድም የአጼ ሚኒሊክ ፈጠራና የመቶ ዓመት ታሪክ  
ነው ሲሉን ሌላም ጊዜ ኢትዮጵያዊነት የቅኝ ግዛት 
ታሪክ ነው ሲሉን የነበሩት ና አሁንም ከዚህ አጉል 
አስተሳሰብ አንላቀቅም በማለት ለቀጠሉት የወያኔና 
የዘረኝነት አስተሳሰብ ቀብር በቅርብ ጊዜ 
እንደሚፈጽም ማሳወቁ ጠቃሚ ነው እላለሁ። 
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 
እናንተስ ምን ትሉ ይሆን? 
 
ግርማ ፈይሳ ከቨርጂኒያ 
 

ጥሩ ታዝበዋል እኛም እንደርስዎ ኢትዮጵያ ታፍራና 

ተከብራ ለዘላለም ትኑር እንላለን! 
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ምን ይሰማ……አገር? 

 

በኢሬቻ ክብረ በዓል ለደረሰዉ የንጹኃን ዜጎች ሕልፈት 
ተጠያቂዉ ማነዉ?” 
(ሪፖርተር ጋዜጣ ያተተበት ርዕስ፤ ኦክቶበር ፭ ቀን ፪፻፲፮፤ )) 
 

 የማይመልሱትን ጥያቄ አንስቶ የባጥ የቆጡን 
ከመቀበጣጠር ባይጠይቁት ቢቀር። “ አባቱ ዳኛ ልጁ 
ቀማኛ፤”እንዲሉ .....ገዳይ ወያኔ ፤ፖሊስ ወያኔ ፤ ዳኛዉ 
ወያኔ፤ ጋዜጠኞቹ ደግሞ እነእንቶኔ - ፍትህ ይቅርና 
ሚዛናዊ ዜና ሳይቀር ከአገር ኮበለሉ። 

 
       // 
“ አዲሱ ለገሰ በእርጅና ራሱን ያገለለ ሰዉ መሆኑን ባዉቅም፤ 
ለእንዲህ ዓይነት የሽግግር መድረክ የሚረዳ ጨዋ ሰዉ 
ይመስለኛል።... ከህወኃት የወጡ እንደ ጄኔራል ጻድቃንና አቶ 
ገብሩን...( ብርሃኑ ነጋን ፤ ጃዋር መሐመድንና [ጾታ ለመቀየጥ 
ደግሞ] ብርቱካን ሚዴቅሳን) ዓይነት ሰዎች በሽግግሩ ወቅት 
ታላቅ አስተዋዖ ማድረግ ስለሚችሉ ከአሁኑ ሊቀረቡና 
በሚረቀቁት የሽግግር ሰነዶች ዉስጥ እንዲካተቱ ዕድል መስጠት 
ያስፈልግ ይመስለኛል ።” 
 

(ተባራሪዉ ወያኔ ያሬድ ጥበቡ፤ በዘሐበሻ ድረ ገጽ ኦክቶበር ፮ 
ቀን ፪፻፲፮ ያስነበበዉ አስተያየት።) 
 

 ወያኔ ፈትቶ የለቀቀዉ ጌኛ ምን ቢርቅ  ገጣባዉ 
እንደማይታከም የታወቀ ነዉ። የባንዳ ቅልዉጥም 
የአሳዳሪዎቹን ትፋት ሳይቀር ያለመጸየፍ እስከማግበስበስ 
ደረጃ እንደሚያዋርድ እናዉቃለን። ደግሞም እኮ ቀላዋጭ 
አፍንጫዉ ረዢም ነዉ ። እናም የደኃ አገሮች ጉዳይ 
ከሚወጠወጥበት ኩሽና አንዳች ነገር  ሳይሸትትህ 
ያልከዉን እንዳላልክ  ይገባናል። እስከ ዛሬ በደነስክባት 
የኢትዮጵያ ምድር ግን፤ ከእንግዲህ በኋላ ከሕዝቧ ፈቃድ 
ዉጭ ያንተን መሰሉ የቁም ቅዠት እዉን የሚሆንበት 
ዕድል ባዶ መሆኑን ልንነግርህ እንወዳለን።  

                  “ ጀግና ወጥቶ ይቅር ባንዳ አይሙት ገና 
                     ትራፊ ለቅሞ አዳር ያዉቅበታልና፤” 

// 
 

“ ክፍሉ ታደሰ፤ ከዚያ ግድያ ሁሉ ተርፎ ዛሬም በሕይወት ያለ 
ምናልባትም ብቸኛዉ የኢሕአፓ መስራች ነዉ።” 

( ለክፍሉ ታደሰ “ኢትዮጵያ ሆይ” መጽሐፍ የአርታዒዉ 
ማስታወሻ) 

 የተከበሩ አርታዒ ሆይ ፤ እጅጉን ዋሽተዋል። ደራሲዉም 
በመጽሐፋቸዉ የመጀመሪያ ገጽ ላይ የሰፈረዉን ዉሸትዎን 
እንዳላዩ አልፈዉታል። በዚህ ዓለም ላይ ሲወደስ 
ለሚኖረዉ ለዚያ ትዉልድ ተጋድሎ ብቸኛዉ ተጠሪ 
ለመባል ምኞት ይኖራቸዉ ይሆን እንዴ?! .....መጠርጠር 
ደግ ነዉ። 

// 

“ መሬት አልባ ገበሬዎች በኢትዮጵያ፤”  

 ( ሸገር ኤፍ ኤም ሬድዮ በ፯/፳፪/ ፪፻፲፮ ፕሮግራሙ 
ያስተላለፈዉ፤) 

 ቀድሞ ነገር፤ ኢትዮጵያ ዉስጥ ባለመሬት ገበሬ አለ 
እንዴ?! የመሬቶች ሁሉ ጠቅላይ ባለቤት ወያኔ መሆኑን 
ልማታዉያኑ ጋዜጠኞች ዘነጋችሁት አይባልም። 

// 

“የሀገራችን ምሁራን በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ያመኑበትን መናገርና 
መጻፍን አይደፍሩም፤ ይፈራሉ።” 

(የዓለም የዕርቅና የሰላም ግብረሰናይ ድርጅት ከጣሊያን የባህል 
ጋር ሐምሌ ፲፮ ቀን ፪፻፲፮ ዓ.ም ባዘጋጁት ዉይይት የተደረሰበት 
 መደምደሚያ፤) 

 አልፎ አልፎ ያየናቸዉ አንዳንድ ትንታግ ምሁራን 
ቢኖሩም አብዛኛዎቹን ግን ጥሩ ታዝባችኋቸዋል። 
የምሁርም “ ልማታዊ” አይኖረዉ ይሆን እንዴ?! 
በወያኔያዊቷ ኢትዮጵያ ዉስጥ መቼም የማይቻል ነገር 
የለም። 

ዜና ከተባለ 
መሰተዋት ከድሬ 

ከዜናም ዜና እንጂ ። ሕዝባችን ታሪክ ሰርቶና እየሰራም አኩርቶናል ። 
የወያኔን ዘረኛ ግንብ አፍርሷል ። ሁለት የእግር ብረት የሆኑብንን 
መርገሞች ሕዝብ በሚያስደንቅ ደረጃ አስወግዷል ። በቅድሚያ 
የፍርሃትን ጭጋግ ተኖ እንዲጠፋ ሲያደርግ፤ቀጥሎም ክፍፍልን ሰባብሮና 
ጥሶ ኢትዮጵያዊነትን አስፍኗል ። ወንድም እህት ኢትዮጵያውያን ነን 
ብሎ ወያኔን ቀጥቅጧል ፤ ብርክ አስይዟል፤ ወደ ገደል ገፍቷል ። 
በተጨማሪም ከዚህ በፊት አስቸግሮ የነበረው የትግል ብቅ ብሎ መቋረጥ 
አስወግዶ እነሆ ትግሉ አሁንም በግለት በመቀጠል ላይ  ነው ። 
 
እንደበፊቶቹ ሁሉ ይህ የሕዝብ አመጽ ግብታዊ ቢመስልም፤(ነውም 
የሚሉ ብቅ ብቅ ቢሉም) ትግሉ የብዙ ዓመታት የግልና የድርጅት 
ውጤት መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም ። 23 ዓመት ሙሉ ሕዝብ 
ሲታገል ሲወድቅ ሲነሳ እንደነበረ ያልተገነዘቡ ወይም በትግል ከቶም 
ያልነበሩ ድንገተኛ ሆኖ ቢከስትባቸው የሚያስገርም አይደለም ።ሌሎች 
ደግሞ የዋሹት በዚህ ሰለተጋለጠ፤  ለምሳሌ አማራውን ቅስሙን ለመቶ 
ዓመት ስብረነዋል ያሉት ውድቅ መሆኑ ስለተጋለጠ፤የፖለቲካውን 
ትግል ትተን በትጥቅ እየተፋለምን ነው ብለው የለፈፉት ቅጥፈት 
መሆኑን ስላረጋገጠባቸው ማንም ከጀርባው የለም፤ የግብጽ እጅ አለበት 
ወዘተ በሚል መደናገርና ማደናገር መሞከሩን መርጠዋል ። ይህ 
የሕዝብ ትግል የኢትዮጵያዊነትን ሰንደቅ አውለብልቦ፤ ወያኔ በህዝብ 
መሃል የቆፈረውን ገደል ሞልቶና እጅ ለእጅ ተጨባብጦና በእሬቻ 
በዓልም እንደታየው አብሮ የደም ዋጋ ከፍሎ የወያኔን ክስረት ይፋ 
አውጥቶታል ። ስለ ባዕዶቹ ሻጥርም እንግዳ አይደለንም ። በሆነ ሀገር 
ጥቂት መቶዎች ሲሰለፉ ጉድ ፈላ የሚሉ የባእዳን መገናኛዎች ሙስሊም 
ኢትዮጵያውያን ሲዋደቁ ሲታገሉ ዝምታን መምረጣቸውን 
እናስታውሳለን ። የሰብዓዊ መብት ረገጣ ኢሕአፓን ሰለባ ካደረገ 
ለሌላው የሚጮሁ የባዕድ ተቋሞች ዝምታን እንደሚመርጡም 
ታዝበናል ። አማራው ሲጠቃም አልጮሁለትም ።እይታቸውና 
ትኩረታቸው ወደ ግንጠላ ነውና ቀጣይ ሆኖ ያለውን የጎንደር 
ጎጃም፤ሰሜን ሸዋ ወዘተ ኢትዮጵያዊ ትግል፤የሙት ከተማ አድማ ወዘተ 
በለሆሳስ እያቀረቡና አላየንም አልሰማንም ማለትም እንደቀጠሉ 
የጠበቅነውና እያየነውም ያለ ነው ። በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵይውያን 
ግን ይህንን ዝምታና የመከፋፈል ዘመቻ በሰልፍና በጋራ ትግልም 
እያቸነፉት መሆኑን አይተናል ። መቀጠል ያለበት ጥረት ነው ። 
 
በደቡብ ሱዳን የሚበጠብጡት አሜሪካ፤እንግሊዝና ኖርዌይ በኢትዮጵያ 
ወያኔን ከውድቀት ለማዳን በመጣር ላይ ናቸው ።ቅጥረኞቻቸውን 
አነሳስተዋል ። ከወያኔ ተባብረውም ወያኔን ከውድቀት የሚያድን ሽግግር 
ተብዬ ቧልት ላይ እንዲሰማሩ እየገፉም ናቸው ። ወያኔን ለማዳንና 
ጥቅማችን እንዳይነካ ለመጠበቅ ያለን ጊዜ ከስድስት ወር አይበልጥም 
ባዮች እነ አሜሪካን ከወያኔ የ6 ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በስተጀርባ 
መሆናቸው አጠራጣሪ አይደለም ። በሰሞኑ የወያኔ ህገ መንግስት ተብዬ 
ሰነድ (ክልልና አንቀጽ 39ን ሰጥቶናልና) መነካት የለበትም የሚለው 
ቡድን በጎንደር ትግል ሲጧጧፍ አለኝ ያለው ጦር ምትሃት ሲሆን 
በትግራይ እየተፋለምኩ ነው ከሚለው ጋር ግንባር ፈጠርን ብለው በይፋ 
ወጥተዋል ። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ግንባር በዚህ በዚያ ሲፈጣጥሩ ስንት 
ጊዜ ታዘብን ? ወያኔ ያለው አማራጭ ብዙ አይደለምና ባዕዳን ጫማ ስር 
ወድቆ አውጡኝ አድኑኝ ማለቱ አልቀረም ።በ1997 ዓ.ም. የሙት 
ከተማ አዋጅ በአዲስ አበባ ሲታቀድ እንደለመነው ሁሉ ማለት ነው ። ያኔ 
ማን እሳት አደጋ ሆኖ አዳነው ? ይህንንም የምንረሳው መሆን የለበትም 
።ያኔ በከሀዲዎች ሻጥር የከሸፈውን አድማ የባህርዳርና ጎንደር ህዝብ 
ባልተጠበቀ ስፋትና ቀጣይነት እውን አድርጎ አርአያ ሆኗል ። ከአዲስ 
አበባና ከነሐረር በመጠበቅ ላይ ያለዉም ይኸው ነው ። 
 

የህዝብን ትግል በተመለከተ መባል ያለበት ምንድነው ስንል? 
 

1. ትግሉ መቀጠልና መስፋፋት አለበት፤ 
2. የሕዝቡን ኢትዮጵያዊ አንድነት ሊያፈርሱ የተነሱትን ሁሉ አምርሮ 

መታገል ያስፈልጋል፤ 
3. የሕዝብ ትግል ግብ ወያኔን ማስወገድ መጣል እንጂ ማደስ ወይም 

ማከም አለመሆኑ መሳት የለበትም፤ 
4. በወያኔ መቃብር ላይ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ልትመሰረት 

የምትችለው ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት ሲኖር ነው ። 

 
 

 ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት ምን ማለት 
ነው ? 

1. ማንም ድርጅት በተናጠል የህዝብ ግንባር 
ቀደም ነኝ፤ብቸኛ ተወካይ ነኝና መሰል 
ልፈፋ አድርጎ በላያችን ላይ ሊሰየም 
አይችልም ። እንኳን የወረቀት ነብሮችና 
የሶፋ ሸማቂዎች ቀርቶ የሚታግሉትም 
ቢሆኑ ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሔ 
ለመግኘት ህብረት ማስፈለጉን መገንዘብ 
አለባቸው ማለት ነው ። 

2. የኢትዮጵያ ሽግግር ሂደት ማንም ባዕድ 
የሚቃኘው ወይም የሚወስነው ሊሆን 
አይችልም ። የ1983 ተመክሮ ይበቃናል ። 

3. በሽግግር ሂደቱ መሳተፍ ያለባቸው 
ኢትዮጵያዊ ሀይሎች እንጂ ኢትዮጵያን 
መገንጠል አለብን ወይም በኢትዮጵያዊነት 
ላይ እንደራደር የሚሉ ሊሆኑ አይችሉም። 

4. የሽግግሩ ሂደት ህንኳን የወያኔን የበላይነት 
የሚያስጠብቅ ሊሆን ቀርቶ ወያኔን እንደ 
ወያኔ ያቀፈ ሊሆን አይችልም ፡ 

5. የቀይ ሽብር ወንጀለኞችና ጸረ ሕዝብ ነፍሰ 
ገዳዮች በሽግግር ሂደት የሚሳተፉ ሊሆኑ 
አይችሉም። 

6. የሽግግሩ ሂደት ሁሉን ሀገር ወዳድ 
ድርጅቶች፤የህዝብ ማህበራት፤ የሲቪል 
ተቋሞች፤ የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች፤ 
ታዋቂ ሽማግሌዎች፤የሀይማኖት መሪዎችና 
ተቅዋሞች፤ ያሳተፈ መሆን አለበት እንጂ 
የጥቂት ድርጅቶችና ቡድኖችን ቻርተር 
የሚሉትን መሰረት አድርጎ የሚተለም 
መሆን የለበትም፤ከሆነም ክሽፍ ሆኖ 
ይቀራል ። 

 
ወያኔ ከወዲሁ ቅጥረኞቹን በማሰለፍ ህዝብን 
ለመከፋፋል የጥላቻና የጥበትን ከበሮ መደለቅ 
ይዟል ። ሌሎች ደግሞ ሁለት ራሳቸውን ይዘው 
የሰለችንን አዲስ ስያሜ ለራሳቸው ሰጥተው 
ሁለታችን በተለምነው ሌሎች ተኮልኮሉ ግቡ 
እያሉን ነው ። ይህ ደግሞ ማንም የማይቀበለው 
ወያኔያዊና አሜሪካዊ ቀልድ ነው ። ሁሉም 
ያልተረዱት ሀቅ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን 
ሁሉ አልፎ ወያኔን ከሚያወድምበት መስመር 
ላይ መድረሱን ነው ። ለዚህም ደም ፈሷል 
።እየፈሰሰም ነው ። የዋሾዎችና ቡከኖች ጫጫታ 
ቦታ የሚሰጠው አይደለም ። በሻጥርና አልፎም 
መፈንቅለ አገዛዝ አድርገው ትግልን ሊያከሽፉ 
የሚጥሩት ቢሳካላቸውም ትግላችን ይቀጥላል 
እንጂ የሚቆም አይደለም ። የለመደባቸውን 
ከህዲዎችና አድርባዮችን ማቸነፍ የሚከብደን 
አለመሆኑ መታወቅ አለበት ይላል የእኛ ዜና ። 
እያንዳንዱ ዜጋ ያለበት ግዳጅ በተቻለው ሁሉ 
ትግሉን ማጠናከር ነው ። ተደራጁ፤ ሕዝብን 
ደግፉ፤ ማእቀቡን በወያኔ ላይ አጧጡፉ፤ 
ከሀዲዎችን ጥግ አስይዙ፤ ሀገር ወዳዶችን እርዱ 
ታደጉ፤ የህዝብን አንድነት አጠናክሩ፤ ዘረኞችን 
በያሉበት አጋልጡና ታገሉ፤ ለመሰሪዎች 
አትደናገሩ፤ የማይፈርስ ምሽግ አለመኖሩን 
መቸም አትዘንጉ ። 
 
ዜና ከተባለ ወያኔ አልቆለታል ነው ዜናው ። 

 
ዜና ከተባለ የከሃዲዎችና ዋሾ ቀጣፊዎች 
መጋለጥ ቀጥሏል ነው ዜናው። 

 
ዜና ከተባለ ወያኔ መዉደሚያዉ ተቃርቧል 
ነው ዜናው; 
 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ! 



ከኢሕኣፓ ጋር ለሚደረጉ ግንኙነቶች የሚከተሉትን መጠቀም የቻላል 

ስልክ፡  (202) 291-4217  ኢሜል፡  espic@aol.com 

ፖስታ፡  EPRP 

  P.O. Box 73337 

  Washington, DC. 20056 

ድረ ገጽ፡ eprp.com 

ፍኖተ ዴሞክራሲን ለማዳመጥ  Finote.org 

ከኢሕኣፓ ወክንድ (EPRPYL) ጋር ለሚደረጉ ግንኙነቶች 
የሚከተሉትን መጠቀም የቻላል 

ስልክ፡ (202) 291-5832 ኢሜል፡ eprpylnew@gmail.com 

ፖስታ፡  EPRPYL 

  5309 Georgia ave. 

  Washington, DC. 20011 

ድረ ገጽ፡ eprpyl.com 
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ከገጽ 1 የዞረ 
 የውጪ ምንዛሪ እጅግ አስደንጋጭ በሆነ መልኩ እየጨመረ መሆኑ አስደንጋጭ 
መሆኑ እያነጋረ መሆኑ ታወቀ፡፡ በዚህ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የውጪ ምንዛሪ ከሁት ብር 
በላይ ጭማሪ ማሳየቱ ተውቋል፡፡ የወያኔው ብሔራዊ ባንክ ማንኛውም ባንክ የወጪ 
ምንዛሪ ማግኘት ለሚፈልግ አገልግሎት መስጠት እንዳለበት በቅረቡ ያስተላለፈው መመሪያ 
ውስጠ ወይራነት እንዳለው የኤኮኖሚ አዋቂዎች ያስረዳሉ፡፡ የወያኔ ሹሞች ካደረባቻው 
ስጋት የተነሳ በእጃቸው ላይ ያውን ብር ወደ ውጪ ገንዘብ በዘመቻ እየለወጡ መሆናቸውን 
ለጥቁር ገበያ ቅርብ የሆኑ ወገኖች ያስረዳሉ፡፡ ከዚህ ለባንኮቹ የተላለፈው መመሪያ 
ወያኔዎችን ለመጥቀም የታሰበ መሆኑን የባንክ ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡ በዚህ ሳምንት 
ያለው በጥቁር ገበያ  የውጪ ምንዛሪ አንድ የአሜሪካን ዶላር 26.50፣ አንድ ዩሮ 28.60፣ 
አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ 33.40 መሆኑን ማወቅ ተችሏል፡፡ 
 
 ወያኔ ቀጥተኛ የውጪ መዋእለ ንዋይ በመሳብ ስም ኢትዮጵያ ለቻይና ቅኝ 
ግዛትነት መስጠቱ አሳሳቢ መሆኑ ብዙዎችን እያነጋገረ መሆኑ ታወቀ፡፡ ቻይና በመንገድ 
ሥራ፣ በባቡር ሀዲድ ዝርጋታና ባቡር ከእነፉርጎዎች በማቅረብ፣ የስልክ አገልግሎት 
መስመር ዝርጋታ፣ አሁን በቅርቡ በንግድ ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት ግንባታ ወዘተ. በቀጥታ 
ብድር በማስገኘት የግንባታ ሥራ ላይ የቻይና ኩባንያዎች በብዛት እየተሰማሩ በመሆኑ 
በኢትዮጵያ የሚኖሩ የቻይናዎች ቁጥር መቶ ሺዎች ውስጥ መግባቱ ቻይና ሀገራችንን 
እየወረረች ለመሆኑ እንደማያጠራጥር ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ ወያኔ በተደጋጋሚ ከቻይና 
የቴክኖሎጂ ሽግግር እንደሚኖር ቢለፈልፍም ቅንጣት ታህል እንደሌለ ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ 
ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ወጣት ቻይናውያን አብዛኛዎቹ እዚህ ግባ የሚባል  
የሥራ ልምድ እንደሌላቸውና ኢትዮጵያና የአፍሪካ ሀገራት የመለማመጃ  አምባዎቻቸው 
እንደሆኑ ነው፡፡ ይህ የቻይናዎች ቁጥር ካለ ስሌት እየጨመረ መሄድ የኢትዮጵያ ወጣቶችን 
ሥራ የማግኘት እድል የሚጋፋ ከመሆኑም በላይ የእህልና የአትክልት ዋጋ እጥረትንና የዋጋ 
መናርን እያስከተለ መሆኑን ብዙዎች በቁጭት ያስረዳሉ፡፡ ቻይናዎች ሠራተኞችን ሲበድሉና 
ሲደበድቡ እርምጃ የሚወሰደው በምስኪኑ ተበዳይና ተደብዳቢ ላይ መሆኑ ቻይና በወያኔ 
አስተናጋጅነት ኢትዮጵያን ቅኝ እየገዛቻት ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው፡፡  ከዚህ በተረፈም 
ወያኔ ከሰሜን ኮርያ በሚስጥር ከሚገዛው የጦር መሳሪያ በተጨማሪ ከቻይና በብድር 
መግዛት መጀመሩ ሲታወቅ በቅርቡም የአየር ኃይል ጄቶችን በብድር ለመግዛት ድርድር 
መጀመሩን ከጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ወገኖች መረዳት ተችሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አሁን 
በስልጣን ላይ ያሉት ወያኔዎችን ለመተካት በሚል በመመሪያ የወያኔ ሹመኞች ልጆቻቸው 
ቻይና የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪዎቻቸውን እንዲያጠኑ ተደርጓል፡፡ ከእነዚህ ተማሪዎች 
ውስጥ የትግራይ ሹሞች ልጆች በርካታ እንደሆኑ ለማወቅ የተቻለ ሲሆን ለመጪዎቹ 
አመታት በእነዚህ ወጣት ትግሬዎች የትግራይን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ በቻይና አጋርነት 
ለማስቀጠል ከሚል ቅዠት የተቀዳ መሆኑን መገንዘብ ችለናል፡፡  
 
 በተያያዘ ዜና ሂውማን ራይትስ ዎች የተባለው በዚህ ሳምንት ለጋዜጠኛ 
እስክንድር ነጋ የማስፈታት ዘመቻ እንዲደረግ የጠየቀ መሆኑ ታውቋል። ተቋሙ በዓለም 
በተለያዩ አምባገነን አገዛዝ ታስረው የሚሰቃዩትን ጋዜጠኞች፤ የሕግ አዋቂዎች፤ በተለያዩ 
ጉዳዮች ላይ ግምባር ቀደም የሚሆኑ የድርጊት ተሳታፊዎች፤ አርቲስቶች፤ የተቃዋሚ 
የፖሊቲካ ድርጅቶች አባላት ወዘተ…እንዲፈቱ  በየሳምንቱ አንዳንድ ሰዎችን እየመረጡ 
የይፈቱ ዘመቻ እንዲካሄድላቸው ያደርጋል። በዚህ ሳምንት የተመረጠው ኢትዮጵያዊው 
እስክንድር ነጋ ሲሆን በወያኔ አገዛዝ በግፍ የሃያ ዓመት እስራት ተፈርዶበት በእስርቤት 
በመሰቃየት ላይ ይገኛል። 
 
 የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የፖለቲካ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበላሸ መሄዱ 
ሲታወቅ ባዕዳን ደቡብ ሱዳንን ወደ ባሰ የእርስ በርስ ጦር እያስገቧት መሆኑ ታውቋል። 
ከዚህ በተያያዘ ዜና እስራኤል  ለሳልቫ ኪር ጦር መሳሪያ መላክ መጀመሯ የዜና ምንጮች 
ዘግበዋል። እስራኢል በደቡብ ሱዳን ውታደራዊ  ጣልቃ ገብነት ስታድርግ የቆየችው 
የሱዳንን አክራሪ መንግስት ለማጥቃት ነው የተባለ እንደነበር ሲታወስ በአሁኑ የደቡብ 
ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በሳልቫ ኪር ጎን መሰለፏ ግን አጠያያቂ መሆኑ አልቀረም ። 
 
 ማዕከሉ እንግሊዝ አገር የሆነው ሌጋተም ኢንስቲትዊት የተባለው ተቋም 
የተለያዩ መመዘኛዎች በመጠቀም በዓለም ላይ የተለያዩ አገሮችን ከመረመረ በኋላ አገሮች 
ያሉበትን ደርጃ አውጥቶ ይፋ አድርጓል። ተቋሙ አማካይ የነፍስ ገቢና የሙሉ ጊዜ ስራ 
እድልን እንደመመዘኛ ቢጠቀምም የህብረተሰብ መቻቻልንና የኢንተኔት አገልግሎት 
መስፋፋትን በመመዘኛ ውስጥ አካትቷል። ከእነዚህ ሌላ በዋና መመዘኛነት 
ከተጠቅመበቻቸው መካከል የኢኮኖሚ እኩልነት፤ የንግድና የስራ መመቻቸት፤ የአስተዳድር 
መስተካከል፤ የትምህርት ይዞታ፤ የጤና መሟላት፤ የግል ነጻነቶች መጠበቅ፤ የህብረተሰባዊ 
ካፒታል ሁኔታ እና የአካባቢ መሬትና አየር ሁኔታዎች ናቸው።  

እነዚህን መመዘኛዎች መሰረት አድርጎ ተቋሙ  ደረጃ ከሰጣቸው 149 የዓለም አገሮች መካከል 
ኢትዮጵያ ወደ መጨረሻዎቹ አገሮች ላይ የተመደበች ስትሆን የምትበልጣቸው 17 አገሮች ብቻ 
ሆነው ተገኝተዋል። በቂ መረጃዎች ባለመገኝታቸው ምክንያት አንዳንድ አገሮች በምደባው ላይ 
ያልተካተቱ መሆናቸው ተነግሯል። 
 

 በሴፕቴምበር 4 ቀን 2016 ፍኖተ ዲሞከራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ሬዲዮን 
ለማጠናክርና ለመርዳት የተቋቋመው የቶሮንቶው የድጋፍ ኮሚቴ በየጊዜው እየተገናኘ 
በመወያየትና በመመካከር የመጀመሪያ ስራውን በተቋቋመ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ፍላየር 
በማዘጋጀትና ምርጥ ምርጥ የሆኑ የፍኖተ ዲሞከራሲ ሬዲዮ ሀተታዎችን፣ ዘገባዎችን፤ የፖለቲካ 
ትንታኔዎችንና ግጥሞችን በሲዲ ላይ በማስፈር በማስራጨት፤ ፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ 
እውነተኛና አስተማማኝ የዜና ምንጭነቱን፤ የሬዲዮ ሰርጭቱ መቶ በመቶ በኢትዮጵያውያን፣ 
ለኢትዮጵያውያን፣ ስለኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፍ አማራጭ ሚዲያ መሆኑን በስፋት 
ለማስተዋወቅ ተጀምሮ፤ በየሳምንቱ እንደዚሁ ፍላየሮችን በየመደብሩ በመለጠፍና በማስራጨት 

ቆይቶ፤ ቅዳሜ ኦክቶበር 29 ቀን 2016 በብሉር ጎዳና በሚገኘው የላሊበላ አዳራሽ የመገናኛ 
ምሽት ያዘጋጀ ሲሆን፤ በዝግጅቱ ላይ የተጠሩ እንግዶች በስአቱ በመገኘት እጅግ አስደሳች 
የመገናኛ ምሽት ተካሂዷል። ከድጋፍ ኮሚቴው አንዱ የሆኑት አቶ አማረ መሽሻ እንግዶቹ 
ጥሪውን አክብረው የመጡትን ኢትዮጵያውያን፣ በነጻነት ምልክታችን በስንደቅ ዓላማችንና 
በውድ አገራችን ኢትዮጵያ ስም በጣም አመስግነው ሁላችንም የአገራችን ጉዳይ የሚያሳስበን፣ 
የሚያስጨንቀን በመሆናችን የህዝባችንን መከራና ሰቃይ እንዲያበቃ በአንድነት ሆነን የዚህ ቡድን 
የዚያ ድርጅት ሳንል በጋራ መጮህ፣ መታገልና ይህን አገር አጥፊ ዘረኛ የወያኔን ቡድን 
ለማስወገድ መታገል አለብን፡ በዚህም ለኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ የሚታገለውን ፍኖተ 
ዲሞከራሲን ሬዲዮን መርዳትና መደገፍ አለብን በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል፤ 
ከዚያም በማስክተል ራት እንዲያነሱ ጋብዘዋል። በእለቱ የተገኙ እንግዶችም ለፍኖተ ዲሞከራሲ 
ሬዲዮ የሚችሉትን አስተዋጾ ያደረጉ ሲሆን፣ የአዘጋጅ ኮሚቴው አባሎች ምሽቱን አስደሳችና 
የተሳካ እንዲሆን ተፍ ተፍ ሲሉ ማየቱ መንፈስን የሚያበረታታ ነበር። ፍኖተ ዲሞከራሲ በተለያዩ 
መንገዶች ለመከታተል እንዲቻል የተሟላ መረጃ ያለበት ቢዝነስ ካርድ ተዘጋጅቶ መሰራጨት 
የጀመረ መሆኑንም ታውቋል። የድጋፍ ኮሚቴው የፍኖተ ዲሞከራሲን የሬዲዮ ሰርጭት 
ለማጠናከርና ለመደገፍ የመጡትን ሁሉ እጅግ የከበረ ምሰጋና ያቀርባል። 
 
 
 ሂውማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት ሰኞ ጥቅምት 
28 ቀን ባወጣው መግለጫ የወያኔ አገዛዝ አውስትራሊያ የሚገኙ የሱማሌ ኢትዮጵያውያን 
ቤተሰቦችን ከአራት ወራት በላይ አስሮ እያሰቃያቸው መሆኑን በማጋለጥ ባስቸኳይ እንዲፈቱ 
ጠይቋል። ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ውስጥ አብዱ መሀሙድ ኦማር የተባለው የወያኔ የሱማሌ 
ክልል ተብየው ፕሬዚዳንት በአውስትራሊያ ሜልቦርን ከተማ ውስጥ ሊያካሄድ የነበረውን 
የስብሰባ እቅድ በከተማዋ የሚገኙ ሶማሌ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተቃውሞ በማድረጋቸውና 
እቅዱ እንዲሰረዝ በማስገደዳቸው ለዚህ አጸፋ የወያኔ አገዛዝ የተቃውሞ ሰልፍ አድራጊዎችን 
ቤተሰስቦች ይዞ አብዛኞቹን ለአለፉት አራት ወራት ሲያሰቃይ መቆየቱን ሂውማን ራይስት ዎች 
ዝርዝሮ ገልጿል። ተቋሙ ባካሄደው ጥናት ቢያንስ 32  ቤተሰቦች የታሰሩ መሆናቸውን 
ማረጋገጡን ጠቁሞ በመሃል ጥቂት የተፈቱ ቢኖሩም አብዛኞቹ አሁንም በእስር ቤት እየማቀቁ 
መሆናቸው ይፋ አድርጓል። ተቋሙ አብዱ መሀኡድ ኦማር ቀደም ብሎ ኢትዮጵያውያንን 
በመጨፍጨፍ ከፍተኛ ግፍ የፈጸመ ግለሰብ መሆኑን ገልጾ የአውስትራሊያ መንግስት የወያኔ 
አገዛዝ ጉዳዩን አንስቶ እንዲጠይቀ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። 
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ካለፈዉ የቀተለ 

በቀይ  ሽብር  የሞት  ጥላ  ሥር ፤ 

የጓድ ቆንጂት ተክሉ ክራሞት 

4  
 

የተሰጠኝ ኅላፊነት ቀላል የሚመስለዉን ያህል የቀለለ አልነበረም።  በእነዚያ ጊዜያት 
የከተማይቱ ጎዳናዎች ሁሉ በደኅንነት ሠራተኞችና ፖሊሶች ቅኝት ሥር የነበሩበት ፤ 
ሁኔታዉም ዉጥረት የነገሠበትና አደገኛ ነበር። ፓርቲያችን የታወጀበት የሁለተኛ ዓመት  በዓል 
በመቃረቡ የተነሳ ጥቃቅኗን ዕለታዊ እንቅስቃሴ ሁሉ በተጠንቀቅ ሆነዉ መከታተል ነበረባቸዉ 
። ነሀሴ ፳፭ ቀን ( ኦገስት 31 ወይም  ሴፕቴምበር አንድ) ዓርማዎቻችንንና ፖስተሮችን 
በመላዉ አዲስ አበባ እንደምናሰራጭ አዉቀዉ እየተጠባበቁን  ነበር። 
 
በበኩላችን እነርሱ ባልጠበቁት መንገድ በተመረጡ ሥፍራዎች የተወሰኑና በተቻለዉ መንገድ  
የሕዝብን አትኩሮት በሚማርክ አቀራረብ  “አጀብ ጉድ” ልናሰኛቸዉ ወስነን ነበር የተነሳነዉ ። 
በዚህ መሀከል ፤ እንድገናኘዉ ተልዕኮ ተሰጥቶኝ የተሰማራሁበት የታጥቆ ቀስቃሽ ቡድን 
በሌላኛዉ  የከተማ ክፍል ከሚገኝ አንድ የቤንዚን ማደያ ፤ ንብረትነቱ የመንግሥት የሆነ  
አንድ አነስተኛ የሕዝብ መጓጓዣ መኪና ( ቫን ) ከነነጂዉ ከጠለፈ በኋላ ነጂዉን ወደ አንድ 
ቡና ቤት ወስዶ  አግቶት ኖሯል ።በእኔ በኩል ፤በቀጠሮዬ ሰዓት ዘንቢሌን ይዤ ወደ አንድ 
አነስተኛ ሱቅ ( ኪዎስክ) ካመራሁ በኋላ የግንኙነታችንን ማመስጠሪያ (ኮድ ) በእጁ ከያዘ 
አንድ ሰዉ አጠገብ አስቀመጥኩት ። ሰዉየዉም ወዲያዉኑ ዘንቢሉን ከተቀመጠበት አንስቶ 
ዘወር አለ። 

 
ለተልዕኮዉ ክንዉን ተስማሚ በሆነ ቅጽበት ፤ ቀዩ የትራፊክ መብራት በርቶ  የጎዳናዉን 
የመኪኖች ፍሰት ሲያስቆም ቀደም ብሎ የተጠለፈዉና ቡድኑ የሚገለገልበት መኪና (ቫን) 
ከመቅጽበት ፊቱን በማዞር የአደባባዮን ገሚስ መንገድ በአግድመት ዘግቶ ቆመ ።  
 
ወድያዉኑም ፤ የፊት ጭምብል ያጠለቁት የታጥቆ ቅስቀሳዉ ቡድን አባላት  ከመኪናዉ ዘለዉ 
በመዉረድ ቦታ ቦታቸዉን ከያዙ በኋላ የአደባባዩን ትራፊክ ሙሉ በሙሉ ዘጉት ። ለቡድኑ 
ደኅንነት ሽፋንየሚሰጡ አሀዶችም ሥፍራቸዉን ይዘዉ ዝግጁ ሆነዉ መጠባበቅ ጀምረዋል። 
እዉነቱን ለመናገር እጅግ ድፍረት የተመላዉ ድርጊት ነበር ። ካለሁበት ሆኜ በጓዶቻችን 
የተከፈተዉ የቴፕ ማጫወቻ የሚያስደምጠዉ “የትግሉ ነዉ ህይወቴ”´መዝሙር ጣዕመ ዜማ 
ይሰማኛል። ሁለት የቡድኑ አባላት የድርጅታችንን ዓርማ በማዉጣት አገዛዙ በየዓመቱ ሥልጣን 
ላይ የተቆናጠጠበትን ዕለት ለማሸብረቅ ከሚጠቀምበት ቅስት ላይ ሰቀሉት ።በጣም የሚመች 
ሁኔታ ነበር ። ዓርማዉን ቅስቱ ላይ  ለመስቀልና ለመወጠር  ከተገለገሉባቸዉ የናይሎን ገመዶች 
ጫፎች ላይ በተንጠለጠሉት ክብደት መስጫ ቋጠሮዎች ላይ ዓርማዉን መንካት  የከፋ መዘዝ 
እንደሚያስከትል የሚያስገነዝቡ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ተደርገዉባቸዋል ። 
 
በጥቅሉ ሲታይ፤  በትዕግርምት የተዋጡ በመቶዎች ለሚቆጠሩ እግረኞች፤ ለግል መኪኖችና 
የኦቶቡስ ተሳፋሪዎች ግልጽ ዕይታ የበቃ በሚያስገርም ፍጥነትና  ቅልጥፍና  የተፈጸመ  ክንዋኔ 
ነበር ።ለእኔ ግን፤ ተልዕኮዉ የተጠናቀቀባቸዉ እነዚያ ጥቂት ደቂቃዎች የሰዓታት ያህል ረዝመዉ 
ነዉ የተሰሙኝ ። በአካባቢዉ በርካታ የቀበሌ  ዘበኞች  ነበሩ ። ከነዚሁ ዉስጥ  አብዛኛዎቹ 
የኛዉ ደጋፊዎች በመሆናቸዉና የተቀሩትም በተልዕኮአችን ድንገተኛነትና ቅልጥፍና ደንዝዘዉ 
ርምጃ ሳይወስዱብን ቀርተዋል ።ኋላ ላይ እንደሰማነዉ፤ የአካባቢዉ የቀበሌ ጥበቃዎች ድርጊቱ 
የተፈጸመበት የቴዎድሮስ አደባባይ ከክልላቸዉ ዉጪ መሆኑን በማመካኘት የገዛ ራሳቸዉን 
በሀላፊነት ከመጠየቅ ተከላክለዋል ። ያም ሆነ ይህ ፤ ዓርማችን ተሰቅሎ ከተዉለበለበ ከሀያ (፳) 
ደቂቃዎች በኋላ ጥቂት “ቆራጥ” የከፍተኛዎቹ  የጥበቃ አባላትተሰባስበዉ ዕይታውን 
የማይሹትን ዓርማ ለማዉረድ ከበባ ማድረጋቸዉ አልቀረም ። ይሁን እንጂ ፤ ዓርማዉን መንካቱ 
መዘዝ የሚያስከትል መሆኑን የሚያመላክተዉን ማስጠንቀቂያ በማየታቸዉ ከርምጃቸዉ ተገቱ። 
ተጣድፈዉ በተሰባሰቡበት ፍጥነት ልክ ፤ የፈንጂ አምካኝ ቡድን ወደ ሥፍራዉ እንዲላክ በስልክ 
ለመጠየቅ ወስነዉ ሲያፈገፍጉ መመልከት በራሱ ሣቅ ያጭር ነበር ። የሃሰትም ቢሆን ፤ የቦምቡ 
ማስፈራሪያ የታቀደለትን ጥቅም አስገኝቶ የድርጅታችን የኢሕአፓ ዓርማ  በአየር ላይ 
የሚዉለበለብበትን ተጨማሪ ጊዜ ሊያስገኝ በቅቷል ። 
 
የህቡዕ ሕይወቴ ይህን በመሳሰሉና በመቶዎች በሚቆጠሩ ተግባራትና ተሞክሮዎች የተመላ ነዉ 
።ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት፤ ፋሺስታዊዉን አገዛዝ የእግር እሳት ሆነዉ የሚያቃጥሉ በርካታ ሺህ 
እኔን መሰል ታጋዮች አሉ። ከተለያዩ የኅብረተሰቡ ክፍሎች ፤ በተለይም ከጎስቋሎቹ ጋር በጥብቅ 
ተሳስረናል ። በነርሱ ታቅፈናልም ። ይህ መቼም የኢሕአፓ ጠላቶች እንኳ ሊክዱት ያልቻሉት 
ሀቅ ነበር። ድርጅታችን ኢሕአፓ በአብዛኛዉ ሕዝብ ዘንድ  ይፈቀርና ድጋፋቸዉንም ያገኝ ነበር። 
ሕዝቡ በበርካታ መንገዶች ተገን ሆኖ ይንከባከበንና ያበረታታን የነበረ  ሲሆን ከትግሉ ጋር 
ተደባልቋል ። እነዚሁ ወገኖቻችን ፤ ዞሮ ዞሮ የገዛ ራሳቸዉ ጉዳይ ለሆነዉ  ታላቅ ዓላማ በትግል 
ለምንከፍለዉ መሥዋዕትም ከፍተኛ ግምት ነበራቸዉ ። 

 

 

ትናንትና 
ይህን መሰሉ ፤ በሕዝቡና በድርጅቱ መሀከል የነበረዉ ተምሳሌያዊ ተዛምዶ 
ነበር  አገዛዙን ከሁሉም በላይ ያሳስብ የነበረዉ ። እየተስፋፋ የሄደዉና ወገን 
ሳይለይ ይካሄድ የነበረዉ  መንግሥታዊ ግድያና ሁለ-ገብ የኃይል እመቃ ሁሉ 
ዞሮ ዞሮ ዓላማዉ ይህንኑ  ሕዝባዊ ተዛምዶ  የመስበር ሲሆን የ”ቀይ ሽብር” 
ዘመቻና ከዚያ በፊትም ሆነ በኋላ የተወሰዱት የጭፍጨፋ ርምጃዎች በሙሉ 
ለዚሁ ግብ የታቀዱ ናቸዉ። 
እዚህ ላይ ፤ወደ ዋናዉ የትረካዬ አቅጣጫ በመመለስ  የፋሺስታዊዉ  አገዛዝ 
የጅምላ ዕመቃ ዘመቻ እንደምን እንደተካሄደ የዓይን እማኝነቴን ዘገባ 
ለማቅረብ እሞክራለሁ ። 
 
መርካቶ ላይ የተወሰደዉ ፋሺስታዊ ርምጃ ያልተጠበቀ አልነበረም ። ሆኖም 
ከርምጃዉ  ስፋትና ርምጃዉ ላይ ከተሰማራዉ ኃይል ጭካኔ አንጻር ሲታይ  
ግን ድንገተኛነቱን መካድ አይቻልም። ወደማዕከላዊዉ  የመገበያያ ሥፍራ 
የሚወስዱትን ጎዳናዎች በሙሉ በታንኮች ከዘጉ በኋላ ያላቸዉን ኃይል ሁሉ 
በማሰለፍ በዙሪያ ክብ ቀለበት ዉስጥ አስገቡት። ቀጥሎም  ማንኛዉም 
ተግባርም ሆነ እንቅስቃሴ በኃይል እንዲገታና ቀስበቀስ እንዲቆም ተደረገ። 
በተደጋጋሚ ለመፈተሽና  በነፍሱ ላይ ቁማር ለመጫወት የፈቀደ ሰዉ ካልሆነ 
በቀር ማንኛዉም ሰዉ በየመንገዶቹ ከተቋቋመዉ  ከእያንዳንዱ ኬላ መራቅ 
ወይም ከሥፍራ ወደ ሥፍራ የሚያደርገዉን እንቅስቃሴ መግታት ነበረበት ። 

 
በዚያ የመርካቶ ምስቅልቅል ዉስጥ ፤ አሳሾቹ ጋት በጋት ወደፊት እየገፉ በሄዱ 
ቁጥር ብረት ለበሶቹ ተሽከርካሪዎቻቸዉ በሺህዎች  የሚቆጠሩትንና ከካርቶን 
፤ከአስፋልት ሬንጅ በርሜሎች ፤ ከቆርቆሮና ከፕላስቲክ የተሠሩ ዉትፍትፍ  
ሱቆችና የችርቻሮ መደቦች ዳመጧቸዉ ። ዕድሜ ልክ የተጠረቃቀመዉን 
የመሀከለኛ ነጋዴዎችን ሀብት  እና የለማኞችን መጠጊያና ንብረት እንዲያ ባለ 
ሁኔታ ማዉደማቸዉ ትንሽ እንኳ የሚሰቀጥጣቸዉ አልነበሩም። ትጥቅ 
ያልነበራቸዉ ነጭ ለባሽ ደኅንነቶች በአደገኛነት የተጠረጠሩትን ሥፍራዎች 
ለማነፍነፍ አካባቢዉን ሙሉ በሙሉ ወረሩት ።እነርሱን ደግሞ ከእግር እስከ 
ራስ የታጠቁና ገና አሰሳዉን ከመጀመራቸዉ ግራና ቀኙን በተኩስ ማናወጥ 
የጀመሩ የአሰሳ ቡድኖች ተከተሏቸዉ ። የባለ ነጥብ አርባ አምስት ኮልትና የባለ 
ነጥብ ሠላሳ ስምንት ሪቮልቨር ሽጉጦች እንዲሁም የኤ ኬ አርባ ሰባት 
(ካላሺንኮቭ ) ጠመንጃዎች በአጭርና በሩምታ  ሲተኮሱ ይደመጥ ነበር ። 
ቀኑን ሙሉ ቀዉጢ ሆኖ ነበር የዋለዉ ። ታንኮቹ እንኳ ሳይቀሩ “ጠንካራ 
ምሽጎች” የተባሉትን መሸሸጊያዎች ለመደምሰስ ፤ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ያህል 
ከጥቅም ላይ ዉለዋል ። 
 
የሰዉ ደም እንደ ዉኃ የፈሰሰበት ዕለት ነበር ።በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች 
የተረሸኑ ሲሆንከዚያ በላይ ቁጥር የነበራቸዉ ደግሞ ቆስለዋል ወይም ታስረዋል 
። እርግጥ ነዉ ሙትና ቁስለኛዉ ከአንደኛዉ ወገን ብቻ የተቆጠረ አልነበረም። 
በርካታ ቁጥር ያላቸዉ የአሰሳዉ ቡድን አባላት ( ከፊሎቹ ከራሳቸው ላይ 
ጠላቶቻቸዉ ነጥቀዉ በተገለገሉበት መሳሪያ )ተገድለዋል፤ ቆስለዉማል ። 

 
የመጀመሪያዎቹ ተኩሶች በተሰሙበት ጊዜ መርካቶን ከሚጎራበተዉ የተክለ 
ኃይማኖት ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ነበርኩ ። በጋዜጣ የተጠቀለለ ምግብና 
የሚበተኑ ወረቀቶችን የያዝኩበትን ዘንቢል በአፋጣኝ አስወገድኩት ። የመገናኛ 
ሥፍራ ማመስጠሪያዎች የሰፈሩባቸዉን አነስተኛ ብጣሽ ወረቀቶችን አኝኬ 
ተፋኋቸዉ ። ፊቴን አዙሬ በመመለስ ፈንታ ወደግርግሩ ሥፍራ መቅረብ 
የተሻለ ሆኖ ተሰማኝ ። አንድም ደግሞ የስሚ ስሚ መረጃ ከመቃረም ይልቅ 
እኔዉ ራሴ ስለሁኔታዉ  ተጨባጭ የሆነ  ዕዉቀት እንዲኖረኝ ፈልጌ ነበርና 
ሲኒማ ራስ አጠገብ በሚገኝ የስላች መንገድ አድርጌ ወደ አሰሳዉ ቀጣና ገባሁ 
። ወዲያዉኑ በአካባቢዉ የሚተራመሰዉን ጠላት ለመመልከት በመቻሌ 
ዉሳኔዬ ያልሰከነና አደጋ የሚያስከትል መሆኑን ተረዳሁ ።እናም እምብዛም 
“የዴሞዎች” ተደርጎ ወደማይገመተዉና  በአብዛኛዉ የእጅ ሰዓቶችና የሙዚቃ 
ማጫወቻዎች የሚሸጡባቸዉ መደብሮች በመደዳ ወደሚገኝበት  የገበያዉ 
ክፍል አፈገፈግኩ ። ከዚያም ፤ 
 
በመደረግ ላይ የነበረዉን ሁሉ ከርቀት ለማየት እንዲመቸኝ ፤ ብዙ ሰዉ 
ከሚሰባሰብባቸዉ የአዉቶቡስ ፌርማታዎች ከአንደኛዉ ዘንድ ተጠግቼ 
ቁጢጥ አልኩኝ ። 

 
 
      ይቀጥላል........ 
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ነጻ ሀሳብ 
 ላይቀር ሞቱ መንጠራወቱ 

 
በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ የተላለፈ ሐተታ 

 
ወያኔ ወደ ውድቀቱ እየገሰገሰ መሆኑ የሚካድ አይደለም ። አንዳንድ ወገኖች ጊዜ ፈጀ 
ይላሉ። የሕዝብ ትግል ሂደት ከመቅጽበት ግን አይደለም ። በየካቲት 66 የጀመረ ትግል 
ዘውዱን ከትቢያየጣለው በመስከረም 2/ 1967 ነው ። በሌሎች ሀገሮችም ሕዝባዊ 
ትግሎች ጀመረው ከመቅጽበት ለድል አይደርሱም ። ክብሪቱ ከተለኮሰ በኋላ ሰደድ እስቱ 
ግን ማቆሚያ የለውም ብንል ትክክል ነው ። ወይኔ ነገ ተነገወዲያ ወዳቂ ነው ። የእርስ 
በርሱ ፉክቻም ሊበርድ አልቻለም ። አጋዚ ወዘተ ብሎ ሕዝብን ቢፈጅም ትግሉ ቀጠለ 
እንጂ አልበረደም ። ትግሉ ሲግል ክፍፍሉና ቀውሱ ይብስበታል ። ብርሌው ነቅቷል 
ከመጀመሪያውም የተሰነጠቀ ቅል የንበረ ቢሆንም ። 

 
ወድ ድል ስንጓዝ መገንዘብና ክብደት ሰጠተነ ልንገነዘባቸው የሚገባቸው ሀቆች አሉ ። 
ለምሳሌ ወያኔን ለመጣል ለማስወገድ ትብብር ወሳኝ ነው ተብሏል ። ልክ ነው ። ቀጥዩን 
ሂደት ሽግግር ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ ሀገርር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሀይሎች 
መተባበራቸው አስፈላጊ ነው ። በ1983 ወያኔ በአሜሪካ ተደግፎ ስንካላ ሽግግርን 
ደቀነብን ። በሚያስገርም ውሸት ለሽግግር የምንበቃ በትጥቅ ትግል የተሰማራን ብቻ ነን 
ብሎ ኢሕአፓና ኢዴኅቅን ሊያገል ቻለ ። የሽግግር ጉባኤ በአዲስ አበባ ሲደረግ ደግሞ 
ኢሕአፓ ጦር አውጆብናል በሚል መሳተፍ የለበትም ብሎ ከለከለ ። ዛሬም ይህን ሂደት 
በልዩ መልክ ሊደግሙ የተነሱ እንዳሉ መገንዘብ ግዴታችን ነው ። ሽግግር ሲባልሙሉ 
በሙሉ ኢትዮጵያዊ ሀይሎችን በሀገር ወዳድነትና በዴሞክራሲ ዙሪያ ማሰባሰን ሲገባ 
የወያኔ ህግ የባልይነቱን ይቀጥል፤ አንቀጽ 39ና ክልልን ሰጥቶናል ከሚሉ ጋር ህብረት 
ማስቀደሙን የመረጡ አሉ ።ከኢትዮጵያዊ ሀይሎች ርቀው ግንጠላን ሲያቀነቅኑ 
ከባጁትና ዛሬም ኢትዮጵያዊነት ለድርድር ይቅረብ፤ በሕዝበ ውሳኔ ግንጠላንም እናሳርግ 
ከሚሉት ጋር ህብረት መሰረትን ማለት ለህዝባችን ትግል ደንቅራ እንጂ፡ጠቃሚ 
አይደለም ። ለዚህም ነው ሕዝብ ለዚህ ግርግር ጆር መስጠቱን ትቶ ኢትዮጵያ አድን 
ህብረት ፈላጊዎችን መደገፍ ያለበት ። ከዚህ በተጨማሪ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ህብረት 
የሚመሰረተው በኢትዮጵያ ሕዝብ ወገኖች እንጂ ባበእዳን በሻዕቢያ አዛዥ ሞግዚትነት 
አለመሆኑ መረሳት የለበትም ። የመከራ ሌሊታችን የሚያልቅው ከደይኑ ከመጀመሪያው 
በከተቱን ሀይሎች አይደለም ። 
 

25 ዓመት በላይ ሕዝባችን ግፋን ከተሸከመ በኋላ በቃኝ ብሎ ተነስቷልና ወደ ኋላ የሚል 
አይደለም ። ባዕዳን ይህን ትግል ሸፋፍነው ሊያልፉ ሞክረው ባይሳካላቸውም የአንዱ 
ሕዝብ ትግል ዘግተውና የሊላውን አዳንቀው ክፍፍልን ሊያነግሱ መጣራቸውን ደግሞ 
አይተናል፤እያየንም ነው ። ጋባቸውና ፍላጎታቸው ለኢዮጵያ ህዝብ ከቶም የሚበጅ 
አይደለም ። አሜሪካ፤እንግሊዝና ኖርዌይ ለኢትዮጵያ የሚጎአ ፖለቲካ ሲገፉና አፍራሽ 
ገንጣዮቭን ሲደግፉ ብዙ ዓመታት አልፈዋል ። ለነገሩ አፍሪካን ለመበጥበጥ እየሰሩ ያሉት 
እነሱው ናቸው ። ከወያኔ ጎን ቆመው አማራውን ይጠላሉ። ለዚህ ብዙ መረጃ አለ ። 
ከዚህ ቀደም የነዚህን ባዕዳን ዕዝ ተቀበለው ለወያኔ ያደሩና ወያኒን በጥፋቱ ያጀቡ በርካታ 
ሀይሎች ነበሩ ።ዛሬም ሊፈለፈሉብን መፍቀደ የለብንም ። በራስችን የትግል መፈክሮች 
ዙሪያ ተሰባስበን መታገልና ምንንም የኢትዮጵያ ጠላት እናደባያለን እናቸንፋለን በሚል 
ጽኑና ኢትዮጵያዊ ውምነትና ጽናት ግላችንን መቀጠል አለብን ። ሌላ አማራጭ የለም ። 
የተጀመረው ከግቡ ካልደረሰ የተጠላው ይከርምብናል ። የነበረውን ቀጥሎ ወይም 
አዳዲስ ተለጣፊዎችን ከስሩ ኮልኩሎ ለውታ መታ ብል ቀጥፎ ማለት ነው ። ይህንን 
ልንፈቅድላቸው አይገባም ። ድላችንን ይቀሙ ዘንድ ልንፈቅድላቸው አይገባም ። ወያኔን 
ከነ ተለጣፊዎቹ ማስወገድ መቻል አለብን ። ይህ ካልሆነ ግባችን ታዲያ የሕዝብ ደም 
ለምን ፈሰሰ? አሁንም መፍሰሱ ቀጠለ? 

 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንኳን ወያነ ሺዎችን ገድሏል፤ብዙ ሺዎችን አግቶ የት 
እንዳደርሳቸውም ሊታወቅ አልቻለም ። ይህን ሁኔታ የሰብዓዊ መብት ኮሚቴዎች ነን 
ያሉትም በቅጡ አላጋለጡትም። ከወያኔ ገር ተቃፈው ወደ ወያኔ 2 ሊሸጋገሩ ወይም 
ሊንፏቀቁ የተነሱ ቡድኖችም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ብለው ቅድመ ሁኔታ ሲያቀርቡ 
አልተደመጡም ። ወያኔ እምቢ ብሎ ትቅቅፉ እንዳይደናቀፍ በሚል ዝምታን መርጠዋል 
። ሕዝብ ግን የታገቱት ወገኖች ይፈቱን ዋና አሰባሳቢ መፈክር አድርጎ መቀጠል አለበት ። 
ሕዝባዊ የሽግግር መንግስት የሚለው መፈክር ወቅታዊ ነው ። አደራ መንግስት፤ሞግዚት 
መንግስት ወዘእ ንበሚል ማደናገሪያ የጣልነውን ወያኔ ሊመልሱብን ከሚጥሩት መለየት 
አለብን ። ህብረታችንም በዚሁ መሰረት ጸረ ወያኔ የሚሆን እንጂ ኢትዮጵያን የሚጠሉና 
ወያኔን ታዳጊያችን የአንቀጽ 39 አባታችን ብለው ሊያቅፉ ከማሉት ከተገዘቱት ጋር 
ሊሆንም አይገባውም ። ታሪክ ተገልብጦ ሊአል ሀቅን ካላመጣልን በቀር ሻዕቢያም ቢሆን 
ለኢትዮጵያ በጸርነት የቆመ እንጂ የሚበጅ አለመሆኑን ተመክሮ አሳይቶናል ። ገንጣይ 
ሀይሎችን ማነው ሰብሶና አቅፎ ያለው? ለነገሩማ ሻዕቢያ እደግፋችኋለሁ ብሎ 
ከሰበሰባቸው ቡድኖች አንዱም ቢሆን በ25 ዓመታት ይህ ነው የሚባል ጸረ ወያኔ 
ስምሪትና ትግል ሊያእርግ አልቻለም። አርበኞች ግንባር ይተባለውን ከጥቅም ቅጪ 
ያደረገው ሻዕቢያ ነው ። አማራ ብሎ ። የፍሬው መዓሾ (ዳውድ ኢብሳ)ኦነግም ቢሆን 
ምንም አልፈየደም ። የኦነግ አንጃዎችም እንዲሁ ተኮላሽተው ቀርተዋል ። በመሆኑም 
ከወደ አስመራ ለኢትዮጵያ የሚመጣ ምንም መፍትሄና ቀና ነገር የለምና በሻዕቢያ 
ሞግዚትነት የሚመጣ የሽግግር ሂደትም ሳይጀመር የተጨናገፈ ነው ። 
 

ትግላችን አሁን በደረሰበት ሁኔታ ሸንካላ ሽግግሮችን የሚፈልግ አይደለም ። ታሪከ ጎባጣ 
ምሁሮችንም ምሩኝ ባይ አይደለም። መሰረታዊ ለውጥን ፈልጎ የተነሳ ነውና ወያኔን 
ከማሰወገድ በመለስ የሚያረካው መፍትሔ የለም ።ለዚህም ነው በዚህ በዚያ የፈሉትን 
ጠባቦች፤ ጽንፈኞች፤ አድርባይ ምሁሮችና የወያኔ አሜሪካ ቅጥረኞች ወደ ትቢያ ደባልቆ 
ኢትዮጵያዊ ትግሉን መቀጠል ያለበት ። ትግሉ ሁለገብ ነውና ከአድማና ሰልፍ ውጪ ወያኔን 
መቅጣትንም ያቀፈ ነው ። አረመኔ አጋዚዎችን በተናጠልና በደፈጣም መቅጣት በጣም 
አስፈለጊ ነው ። በሕዝብ ደም የሚታጠቡ እነዚህን አረመኔዎች በየጎዳናው መጣል ግዴታ ነው 
። በላያቸው ላይ ሽብርን መንዛት ያስፈልጋል ።ማታም ቀንም ሞት ከጎናቸ መሆኑን ሊረዱትም 
ይገባል ። ይህ ነው ግዴታችን። የኢሕ አፓ አባላትም በዚህ መስክ ምን ማድረግ እንዳለባቸው 
የሚያውቁ ናቸው። አጋዚን ብቻ ሳይሆን አዛዦቻወንም መቅጣት እንዲሁ ወሳኝ ነው ። የወያኔ 
አጋሮች ትግላችን በሰላም ነው ይላሉ፦ ምን ማለት ይሆን ? ወያኔ በግፍና በገፍ ደም ሲያፈስ 
ዝም ብሎ መቀበል ወይስ የጎንደር ሕዝብ እያደረገ እንዳለው ወያኔን እየጣሉና እየገደሉ 
መብትን ማስከበር? የሕዝብ ምርጫ ግልጽ ነው። በሁለገብ ትግል መብቱንና ሀገሩን ማስከበር 
ነው የሕዝብ ምርጫ!! ከዚህ ሌላ ባርነትንና ቀንበር መሸከምን የሚሰብኩ የህዝብ ወግኖች 
አይደሉም ። አንዲትም  የጓንዴ ጥይት እንኳን ሳይተኩሱ  ሻለቃ ጦር ደመሰስን የሚሉንም 
የሚያደናግሩት እኛኑ እንጂ ወያኔን በውሸት ድል የሚጎዱት አይሆኑም ። ይህን ሀቅ መረዳት 
የግድ ነው ። ከዚህ ከዚያ የሚመጣ ነጻ አውጪ የለም። ሕዝብ ነው ትግሉን አፋፍሞ 
ኢትዮጵያን ነጻ ሊያወጣ የሚችለው ። ሕዝብ ነው እየተዘጋጀ ያለውን የግንጠላና ወያኔ 
የማስቀጠል ሴራ አፈር ሊያበላ የሚችለው ። ደንፊዎቹም ከወዲሁ ለወያኔም ለአሜሪካም 
ተሽጠዋል ። 

 
የሕዝብ ትግል ይፋፋም ! 
ኢትዮጵያዊነት መሰረታችን ግባችን ነው !! 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል !! 
 

አፉ ከእኛ ልቡ ከነኛ 

ባለፈው ሰሞን ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም በሚል ወያኔ ያሰበውን ሹም ሽር አጋልጠን 
ጥቅመ ቢስ ነው ብለን ነበር ። የጨነቀው ወያኔ ሚኒስቴሮችን መሾም መሻሩ  የመጨረሻው 
አይደለም። ወልጋዳ ጉዶች የሆኑት እነ አሀይለማርያም ደሳለኝም የሚወገዱ ናቸው ። ይህ 
ግን የጎረናውን የወያኔን ወጥ የሚያጣፍጥ እንደማይሆን የታወቀ ነው ። ጉልቻው ሳይሆን 
ቀቃዩ ነው መቀየር ያለበት። ተዎድሮስን በአስመሳዩ ኦሮሞ ወርቅነህ ገበየሁ መተካት፤ 
የሲዳማን ሕዝብ ክሀይለማርያም ጋር ሆኖ የፈጀውን ሽጉጤን ለፍርድ በማቅረብ ፈንታ 
መሾም ለውጥ ወይም መሻሻል ነው ማለት የሚቻል አይደለም ሳይታጠቡ እንደገና ወደ 
ጭቃ መግባት ነው ። 

 
ወያኔ ውድቀቱን ፊት ለፊት እያየው ነውና ከመስመጡ በፊት ቄጤማም መጨበጡ 
የሚጠበቅ ነው ።ሹም ሽር ገና ቀጣይ ነው ። አፈሳውና ግድያውም ይጧጧፋል ። አሜሪካና 

ቡችሎቹም ሽግግር በሚል ደፋ ቀና ማለታቸው የሚቀር አይደለም--እያየነውም ነው ። 
የአጋዚ ጨካኝ እርምጃም ይፋፋማል ። ግን ጭቆናና ግድያን ዝም ብሎ የሚቀበለው ሕዝብ 
ብዙሃኑ ሳይሆን ጥቂቱ ነው ። ይህም እየተቀየረ በመሄድ ላይ ያለ ነው ። ከወያኔ ጋር 
አብርው ሀገር ግንጠላ ላይ የተሰማሩትና ኋላም  በወያኔ የተበሉት አድርባዮች ዛሬም 
የወያኔን የበላይነትና አንቀጽ 39ና ክልልን ጠብቀው ሊሰየሙብን እየጣሩ ናቸው ። 
የሌንጮዎቹ አቅዋም ይህ ነው ።ኢትዮጵያን ማፍረሻን ህግ የበላይነት ሰጦት ለመቀጠል 
እየተፈለገ እንዴትስ ነው ለኢትዮጵያ እንታገለላን ሊባል የሚቻለው ? በኢትዮጵያ አንድነት 
ላይ ይህ ነው የማይባል ጋሬጣ እየዘረጉ ለኢትዮጵያ ቆመናል ማለትም የሚቻል አይደለም ። 
ኢትዮጵያዊነትን እንደራደር ከማለት አልፈው ለአሶሳ፤በደኖ፤ወዘተ የአማራው ፍጅትን 
በተመለከተ ጠጠያቂ የሚሆኑ ወንጀለኞችስ በምን ማጠየቂያ ነው የዴሞክራሲያዊና 
ኢትዮጵያዊ ሽግግር አካል ሊሆኑ የሚችሉት ? ለንዚህ ወንጀለኞች ማን ሽፋን 
እንደሚሰጥ፤ማን ለመድረክ እያበቃ ወንጀላቸውን ሊሸፍን እንደጣረ ምስጢር አይደለም ። 
ምናልባትም ዋናው ክስና ወቀሳ በዚህ ሽፋን ሰጪ ሀይል ላይ መሆን እንዳለበት ጫና ሰጥተን 
ማቅረብ ይገባናል ። 

 
አፉ ከእና ልቡ ከነኛ ተብሏል ። መሰረታዊ አቅዋማቸው ቅንጣትም ሳይቀየር ዛሬ የበግ 
ልምድ ለብሰው ብቅ ያሉት የግንጠላ ቀበሮዎች ሊያደናግሩን አይገባም ። እውን በኢትዮጵያ 
አንድነትና ዴሞክራሲ የሚያምኑ ከሆኑ የወያኔ የግንጠላ አንቀጽ 39 ይቀጥል ብለው ሙግት 
ባልገቡ ነበር ። ራሳቸውን የኢትዮጵያ የሚሉ ከሆነ በማንነት ላይ ድርድርም አስፈላጊ 

አይሆንም-- በኢትዮጵያዊነታችን ልይ ምንም ጥርጥር የለምና ። የራስን ጥለው የሰው 
ማንጠለጥልን የሚፈልጉ ግን ቅርስና ክብርን፤ታሪክና አንድነትን የለም ለው ባዕድ ነን 
ቀረርቶን ደግመው ደጋግመው ሊያሰሙን ይጥራሉ ። በሰሞን በወያኔ ቀታሪነትና ቆስቋሽነት 
በባዕድ ሀግር መድረኮች ብቅ ብለው የኦሮሞን ሕዝብ ኢትዮጵያዊነት ሊክዱና ለወያኔ 
ቅስቀሳም እንዲያመች ግባች ኢትዮጵያን መገነጣጣእል ማፈራረስ ነው ይሉ ምሁር ተብዬ 
መሀይሞች በርግጥም የሚወክሉት ህዝብን ድምጽ በጣም ጥቂት ነው ። ተፋፍሞ በመካሄድ 
ላይ ያለው የሕዝብ ትግል የሕዝብን አንደነት መሰረት በማድረጉ ነው በወያኔ ላይ ሊያልም 
የቻለው ። ወያኔ ይህን ህብረትና አንድነት ማፍረስ ዋናው ተልእኮ ነው። ውሁዳንን 
በአማራው ላይ ማስነሳት፤አማራውና    ወደገጽ 7 ዞሯል  
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ከገጽ 6 የዞረ 

ኦሮሞውን ማፈራቀቅ የወያኔ ፖለቲካ እምብርት ነው ። ይህን የወያኔን ዘመቻ 
ለመርዳት ነው ጽንፈኞቹ በዚህም በዚያም ብቅ ብለው መድረክ ማጣበብና 
መንጫጫትን የተያያዙት ። ለአንድነትና ለሕዝብ መብት ቆመናል የሚሉትም 

ሌሎች በመሰረቱ አፋቸው ከእኛ ልባቸው ግን ከነኛ--ማለትም ከወያኔና ባዕዳን-

-ጋር መሆኑንም መገንዘብ ያሻል ።  

ትግላችን እየተጠናከረ በተገኘ ልክ አፍራሽ ሴራዎችም በዚያው ልክ ይፈላሉ ። 
ወያኔ ደግሞ በፍራሽነታ ከፋፋይነት የተካነ ርኩስ ቡድን ነው ። የህገራችንን 
ንብረት ዘርፎም ቅጥረኛ መግዣ ገንዘብ ሞልቶታል ። ኢትዮጵያን ማድከም 
የሚፈልጉት ሀይሎች ሁሉ አጋሮቹ ናቸው ። የወያኔ የመጨረሻ ዓላማ 
ኢትዮጵያን ከፋፍሎና አዳክሞ ትግራይ ትግሪኚ በሚል መሰባሰብ መገንጠል 
ነውና በኢትዮጵያ ላይ የተነሱት ገንጣዮች በሻዕቢያም በሌሎቹ መረዳታቸው 
እምብዛም የሚጨንቀው አይደለም ። ስራውን እየሰሩለት ነውና ። በሻዕቢያ 
ድጋፍ--ወይስ ሻጥር እምበለው-በርካታ ግንባር ተብዬ ጥረቶች ተደርገው 
ቡችሎቹም ግንባር መሰረትን ሲሉ  ዓመታት አልፈዋል ። አንድ ሁለት ሶስት 
እያልን ልንቆጥራቸው እንችላለን ። አሁንም የሚሞከረው የሺሁ አካል ነው ። 
ትላንት በወያኔ ዙሪያ የነበሩና፤ በሻዕቢያ ሰር የወደቁ ስም እየቀያየሩ ነው በአዲስ 
ተባባርን የሚሉት ። ልባቸው ከኢትዮጵያ ጋር አይደለም--ከሻዕቢያና ከግንጠላ 
ጋር እንጂ ።መተባበር ያለባቸው በቅድሚያና በዋና ደረጃ በኢትዮጵያ አንድነት 
የሚያምኑ ናቸው የምንለው አለምክንያት አይደለም ። ደማችን ፈሶ በግርግር 
ሀገር ለሚያፈርሱ ጠቃሚ ሆኖ የሕዝባችን ትግል ማጅራቱን እንዳይመታ ነው ። 
ትግላችን ለሻዕቢያም ሆነ ለኢትዮጵያ ጠላቶች መጠቅሚያ እንዳይሆን ባለን 
ስጋት የተነሳ ነው ። ስለዚህም ወያኔን ስንጥል--መጣላችን ደግሞ የማያቀር ነው 
-- ለግንጠላ ቀበሮውችና ከሀዲ ምሁሮች በር እንዳንከፍት መጠንቀቀ 
እንዳለብንም ለምጠቆም ፡፡ ይህን ስጋት  አጉልተው አቅርበው ጸረ ወያኔው 
ትግል ይቆይ አደጋ አለው የሚሉትንም የዋሆች ሆኑ መስሪዎችም የምንቀበል 
ልንሆን አንችልም ። ያወቀ ተጠነቅቀ፤ያላወቀ ተነጠቀን ረስተን እኮ አናውቅም ! 
 
ወያኔ ቢወድቅ ማን ጠንካራ ድርጅት ወይ ስብስብ አለ ሀገሪቷንሊመራ የሚችል 
ብለው የአዞ እንባ ይረጩብናል ። ብዙዎቹ በመረቱ የወያኔ ደጋፊዎች ናቸው ። 
ሕዝብ አይነሳም፤ ወኔው ጠፍቷል፤ የሚያደራጀው የለም ሲሉ ይነበሩትን 
እናስታውሳለን ። ሕዝብን ግን ወያኔን በሚያንቀጠቅጥና በሚጥልም ደረጃ እነሆ 
ተነሳስቷል ።የናቁትንም አሳፍሯል ። ተቃዋሚ ነን ባዮችን ሳይቀር 
ማንነታቸውንም አጋልጧል ። ታዲያ አልተደራጀም ? ቆርጦ አልተነሳም? ወያኔ 
ሲወድቅ የሚተካው ሕዝባዊ ሀይል ሊኖር መቻሉ የሚያጠራጥር አይደለም ። 
ያገር ልጅ የማር ጠጅ እንዲሉ ሀቀና ሀገር ወዳዶችን ለማሰባሰብና ከወዲሁ 
ጥረት የተጀመረው ለዚሁ ነው ። ሁሉን ያክተተ መሰባሰብና ዝግጅት ። ምርጥ 
ቡኖችን -ያውም በባዕዳንና አንድንዴም በለየላቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች 
የተመረጡን ማቀፍ ማለት አይደለም ። የሕብን ድል በውሽልሽልና ለገንጣይ 
በሚያመች ሽግግር ማደናቀፍ በ1983 ተችሏል--ሊደገምብን ግን እሺ የምንል 
አይሆንም ። ዳግም ሀገር ልንነጠቅ ደማ አላፈሰስንምናም ነው ። ለዚህ ነው ዝሬ 
በየጓዳው የፈላውን የሽግግር ቻርተርና ሽግግር ቧልት ሚዛም የማንሰጠው ። 
ከዚህ በተጨማሪ ሽግግር ሽግግር ባዮቹ ሁሉን አቀፍ ለማድረግ ሀቀና ጥረይ 
እያደረጉ አይደለም ። አሁንም ያለው ሴራ አማራውን ማግለል፤ኢሕ አፓን ጥግ 
ማስያዝ፤ሙስሊሙን ማራቅ፤ አንድነት ያለውን ኦሮሞ መከፋፈልና ውሁፋኑን 
በህዝብ ትግል ላይ ማስነሳት ነው ። ይህ ከሕዝብ የተሰወረ አይደለም ። 
አውቀነዋል፤ አይትነዋልና እኛም ባለን አቅም ሁሉ ጉድጓድ ምሰናል ባይ ነን ። 
 
ብበኩላችን አሁንም ቢሆን ሀቀኛ ኢትዮጵያዊና ሀገር ወዳድ ሀይሎች ጋር 
ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ለመተባባእር ዝግጁ ነን ። ወያኔን ሕዝባችን ሊተካው 
ይችላል ብቻ አይደለም ሊተካውም ቆርጦ ተነስቷል ። የቀቢጸ ተስፋ ጊዜ 
አክትሟል፤ታሪክ ወደ ኋል መጎተት ወይም ባለበት ማቆምም አይቻልም ። 
ፍርሓት ወድሟል ። ወደ ግባችን ነው ጉዞው፤መራራው ትግል፤ጊኤው ደረሰ 
የነጻናእታችን ብለናል ነው የሕዝብ መልዕክት። ይህን መስማት ያቃተው ጆሮ 
የደነቆረ ነው ። እናም እኛ ለህብረት ጆሮ አንሰጥም ብለን የምናውቅ አይደለም 
። ብዙ የጣርንለት የሕዝብ መቀራረብና አንድነት እውን ሆኗል ። የተቃውሚ 
ሀይሎች ትብብር የሚለውም እውን የሚሆንበት ጊዜ ደርሷል ። በባዕዳን 
ቁስቆሳን ዕዝ የመኢመረቱ ለወያኔ ነፍስ አድን የሚሆን ስብስቦ ሳይሆን ከሀገር 
የቆሙ ማለታችን ነው ። የኢትዮጵያን ሉዓላዊንት መቸም ቢሆን መቸ 
ለድርድርን ቅርጫ ያላቀረበውን ኢሕ አፓን ለማግለልና ለማጥቃት የቅጠለው 
ዘመቻ ተንፍሷል ። እየተካሄደ ያለው ትግል ይህንን ግልጽ አድርጎ እያሳየ ነውና 
ሕዝብ ትግሉን ከውስጥም ከውጭም ከሚመጣ ጥቃት ለመከላከል ትግሉን 
በጋራ ማፋፋም ይገባዋል ። 
 

የባዕድ ቅጥረኞች ሽንፈት እውን ይሆን !! 
ጸረ ወያኔው ትግል ይፋፋም !! 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !! 

አንጣሪያ ላንጣሪያ ቢደጋገፍ ተያይዞ ዘፍ 
የጨነቀው እንዲሉ ወያኔ አንዴ ሚኒስቴሮችን ቀየርኩ ሲል-- የጉልቻ ለውጥ እንኳን ሊባል የማይችል ውድቅ 

ሽግሽግ--በሌላ በኩል ደግሞ አቅም ገንቢ ተብለው የአካልም የፖለቲካም በሽታ በድን አድርጎ ያቆያቸውን እነ 
ተፈራ ዋልዋ (ዓለማየሁ አስፋውን) ወደ አውሮፓ ሊልክና የሕዝብ ትግል አብቅቶለታል፤ ሁሉንም 
እየተቆጣጠርን ብሎ ሊሰብክ ታዟል ። የውሸት አባወራ የነበረውን ጌታቸው ረዳ አፍ አዳልጦት የመከፋፈል 
ዕቅዳችን አልሰራም፤ትኩረታችንም በሚያሰጉ እንቅስቃሴዎች ሳይሆን በከንቱዎቹ ላይ ሆኖ ጉድ ፈላብን በማለቱ 
ተባሯል ። ወያኔ በወያኔ በተለጣፊ ተተካክቷል ። ነገር ቢበዛ በአህያ አይጫንም ነውና አንጣሪያ ላንጣሪያ 
ቢደጋገፍ ሁሉም ተያይዞ ዘፍ ነው ። ወያኔና ባዕዳንም መሰሎቻቸውን አቅፈው ብድግ ሊሉ ሲሉ ውድቀታቸው 
ያደባያቸዋል ። 

 
ትኩረት ሰጥተን በተጋረጡብን ላይ የምናተኩረው በቸልታና በግርግር በደም የምናገኘውን ድል ዳግም 
እንዳይቀሙን ነው ። ታሪኩን የረሳ ስህተቱን ይደግማል ነውንማ ወደትላንቱ የምናተኩረው የትላንት ስህተትን 
እንዳንደግም ፤ ትላንት የከዱን ዛሬ መሪ ተብለው ተሰይመውብን ዳግም አሳልፈው 
እንዳይሰጡን፤የምናውቃቸው ተኩላዎች የበግ ለምድ ለብሰው እንዳይመጡብንና በአችሩ ድላችንን እንዳንቀማ 
ነው ። የተቃዋሚ ድርጅቶችን ህብረት እንደምንፈልገው ሁሉ፤ሰፋ ያለ ህብረት እውን እንዲሆን 
እንደምንመኘው ሁሉ ይህን ፍላጎታችንና ጥረታችንን የሚያፈርሱትን ከወዲሁ ማጋለጡ ደግሞ ግዴታን ሆኖ 
ይገኛል ። የወያኔ ቅጥረኛ ክህደቱ ለምሳሌ በህብረት በገባ ማዕግስት ህብረቱን የሚያፈርስ እርምጃ ወስዶ 
በዚያውም ቅንጅት የተባለውንም ለማፍረስ ጎጂ እርምጃን ወስዷል ። ዛሬም ለወያኔ ሊታደግ እየተወራጨ ነው 
፡፡ የዚህ ክሀዲ ነፍስ አባትና አቋቋሚ የትኛው አዛውንት እንድነበረና ቀጥሎም የትኛውን ቡድን እንዳቁቋመ 
የምንረሳው ሊሆን አይችልም ። የሀገራችን እጣ ና ነገ መጥፎ እንዳይሆን ዘብ መውጣት የዜጋ ግዴታችን 
ነውናም በፖለቲካው መስክ ይሉኝታና ቸልተኛነትን ልናስተናገድ አይጠበቅብንም ። አካፋን አካፋ ማለታችን 
ይዘት ጠባዩን ስምሪቱን መግለጥ ግዳጅን መወጣት እንጂ ተራ ስድብ አይደለም ። 
 
ወደ ሽግግር መንግስት ጠባይ፤ይዘትና ሂደት ከደርግ ግዜ ጀምሮ ስንተች ስናስረዳና ስናብራራም የቆየ ነው ። አዲስ 
ግኝት አይደለም የሽግግር ጽንሰ ሀሳብ ። መካሄድ ባለበት መልክና ይዘት ባለመካሄዱ ደግሞ ደጋምሞ ከሽፏል ። 
በዘመን ደርግ ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት እውን ይሁን ሲባል የለም ብሎ የራሱን ወታደራዊ መንግስት ጊዜያዊ 
ብሎ ሰይሞ የሚያድሩለትን ምሁሮች ከጎኑ ኮልኩሎ ለመቀጠል ሲነሳ የነበረው ተቃውሞና ትግል የሚረሳ 
አይደለም ። ሰው በላው ኮለኔልም አጋር ያላቸውን በልቶ፤ሀገርን አዳክሞ ለወያኔ ሰጥቶ፤የሀገር ንብረት ዘርፎ 
ፈረጠጠ ። ወያኔ ለስልጣን ሲበቃም ሽግግር የተባለ ከወያኔ የበላይነት ሂደት  አላላፈም--በአሜሪካ ድጋፍ ። 
የወያኔ የበላይነት ሰፈነ፤ የኤርትራም ግንጠላ ተከናወነ ጸደቀ፤ ለወያኔ አጋር የሆኑትም ሳይውል ሳያድር በአብዛኛው 
ተመነጠሩ ። ዛሬም የሽግግር ጉዳይ በሁሉም አፍ ላይ ያለ ሆኗል ። በአብዛኛው ያለፈውን ስህተት ዳግም ሊያመጣ 
ይመስላል ። 
 
ሁለት ግልጽ አማራጮች አሉ ። 
1ኛ/ ወያኔን በበላይነት አቅፎ እንዲቀጥል ማጀብ ። እነ በረከት ስብሓት ቢወገዱም የወያኔን የበላይነት መቀጠል 
የሚለውን አሜሪካንና እነ ጻድቃን ብቻ ሳይሆኑ እነ ሌንጬዎችም ደጋፊ ናቸው ። በአጭሩ የ25  አመቱን 
ውዳቂና ህገር አፍራሽ ሁኔታ ዕድሜ ሰጥቶ ኢትዮጵያን መጉዳት ማለት ነው ። ከወያኔ ወደ ወያኔ መሸጋገር። 
2/ኛ/ ወያኔን ባያቅፍም ጥቂቶችን ያቀፈ ሽግግር ለማምጣት መጣር ። 
ሽግግር ካልን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ሽግግር በቅድሚያ 
ሀ/ጸረ ወያኔ መሆን አለበት፤ 
ለ/ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶችን ያቀፈ መሆን አለበት፤ 
ሐ/ ሁሉን አቀፍና ሰፊ መሆን አለበት ። 
አንድ ወይም ሁለት ሆኖ የሽግግር ቻርተር አርቅቀናል፤ህብረት መስርተናልና የፈለገ ይደባለቀን ጥሪ ትግልን 
የሚጎዳ ነው ።ያውም ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓልማ ጎን እንደሌላ ሀገር ይሆነ ድርጅት ባንዲራ እየተውለበለበ ። 
በዚህ መንገድ የተሰማሩ እንዳሉ ከወዲሁ እያየን ነው ። ለሁለት መክረውና አሲረው፤ስምምነት አውጥተው 

ብቅ ሲሉ አጨብጭቦ የሚቀበላቸው ሊኖር አይችልም--ትላንት ህዝባችን በቀኝ እየተገዛ ነው የሚሉ የአንድ 
ሰው ቡድኖች ካልሆኑ በቀር ። ዝንብ ቢሰባሰብ መሶብ አይከፍትም ነውናም ሚዛንና ህልውና የሌላቸው 
የምትሃት ቡድኖችን አቀፍን ማለቱ የሚኖረው ጠቀሚታና እንደምታ አይኖረውም ። መነገር ያለበት ሀቅ ይህ 
ነው ። ልማደኛ ግንባር መስራቾቾና የድርጅት ፌንጣዎች በአሁኑ ጊዜ በዝተዋል ።እዚህ እዚያ የሚዘሉ፤ጽናት 
ያጡ ።ትላንት መስርተውት አልሰራ ያለውን ግንባር በአዲስ ስም ዛሬም ነፍስ ሊዘሩበት ይጥራሉ ። ዋናው 
ግብ  በአለቆቻቸው የተጠሉትን ማራቅ ነው ።ይህ የማራቅ ዘመቻ ደግሞ በአማራው ህዝብና በኢሕአፓ ላይ 
ያነጣጠረ ነው ። መሰረታዊ የሆነውን የሕዝብ ትብብርና መተቃቀፍ ለማፍረስም ይህን እውን ያደርግልናል 
የሚሉትን ሽግግር ቦታ ሊሰጡ በመጣር ላይ ናቸው ።ዳግም ሽግግር ሲሉ ሽግግር ስንል በሚል  ካልነው በላይ 
ጊዜ አናጠፋም፤ጉንጭ አናለፋም ። አወቀውና ነቅተው የሚያደርጉት ነውና ሕዝብን ይዘን የምንቃውመው ነው 
። ኢትዮጵያን እናፈርሳለን የሚሉትን ለቀጠራቸው ወያኔ ጸረ ህዝብ ክስ ማጠየቂያ የሚሰጡት ሆነ አማራውን 
በወያኔ ክልል ሊሸነሽኑና ከሕዝብ ሊያጋጩ ሊነጥሉ የሚሞክሩትንም ነቅተንባቸዋልና የቀረን አምርረን ታግለን 
ከወያኔ ጋር ማስወገድ ብቻ ነው ። በዝምታና በቸልታ አናልፋቸውም ። ከኢትዮጵያ ሊላ ሀገር የለንምና በሀገር 
ቀልድ የለም እንላለን ። 
 
በአሁኑ ወቅት ትግል በወረቀትና በመግለጫ ሳይሆን በትግሉ ሜዳ ላይ ነው ። አውድማው ለሁሉም የሚታይ ነው 
። የሚፈሰው ደም፤ግብረ ስየል የሚቀበለውና ታፍሶ የሚታገተው ወገን ብዛት ጠቋሚ ነው ። ያደቆነ ውሸት 
ሊያቀስ ሲዳዳ የሚመለከታቸው መታቀብ ቢችሉ ቀና ሸጋ በነበር እንላለን ። የሕዝብን ትግል ቀምቶ የእኛው ነው 
ማለቱም አይጠቅምም ብለን ስንመክር ብንቆይም አሁን ደግሞ ጭራሽኑ ወያኔን በክልሉ ገጥመነዋል እየተባለ ነው 
። ይህነ የሚያምኑ አሁም መኖራቸው ምጸታችችን ይጠቁመናል--ምንኛ ለማንም አፈ ጮሌ ሰለባ እንደሆንን 
።የሚሉት ውሸት ቢሆንም ቢሆን እንኳን ብንልም ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ መሆኑ አልቀረም ። የብሄረሰብ 
ድርጅቶች ነን ሲሉ የቆዩ ቡድኖች በአቅዋማቸውና በስራቸው ሲወገዙ ሕዝባችን ተሰደበ ብለው አፍ ሊያዘጉ 
ሲጥሩ እናውቃለን ። ማንኛውም በመጥፎ መስመርና ጎዳና ላይ ያለ ድርጅት በዝምታ መታለፍ የለበትም ።በተለየ 
ስራው የህዝብን ትግልና ሀገርን የሚጎዳ ሆኖ እየታየ ። ነውናም ከመተቸትና ውሸትን ውሸት ከማለት ወደ ኋላ 
አንልም ። ሲዋሽ ወያኔ አይጎዳም፤አይደነብርም--ውሸት መሆኑ ያውቃልና ። ሕዝብ ግን ይጎዳል፤ መጡልን ሲል 
ብቻውን ይቀራል፤ወያኔ ተጠቃ ሲል ሀሰት ሆኖ ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ ይገኛልም ።ለዚህም ነው ዛሬ ሕዝብ በራሱ 
ትግል ተማምኖ በቆራጥነት በመታገል ላይ ያለው ። በዚሁ መቀጠል ነው የሚጠበቀው ። ከዚህም ሆነ ከዚያ 
ከሕዝብ ጎን ሊታገል ያውም በጠላቶች ታጥቆ የሚመጣ ጦር የለም ። ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የጣሩትም ቢሆኑ 
በትጥቅ ሊታገሉ አቅቷቸዋል ። ስለዚህ ሕዝብ በራሱ አንድነት፤በራሱ ቆራጥነት መስዋዕትነት ፤በጀግንነቱና ሀገር 
ወዳድነቱ ላይ ተማምኖ ትግሉን መቀጠል ማጧጧፍ ይገባዋል ። አንዱ ታላቅ ድላችን ህዛባችን ይህን ተረድቶ 
በራሱ መተባበሩና ትግሉን መቀጠሉ ማፋፋሙ ነው ። 
 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ቀጣይ ትግል !! 
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የፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ ድጋፍ ኮሚቴ በቶሮንቶ የተሳካ የመገናኛ ምሽት አካሄደ! 
 
 
 
 

በሴፕቴምበር 4 ቀን 2016 ፍኖተ ዲሞከራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ሬዲዮን ለማጠናክርና ለመርዳት የተቋቋመው የቶሮንቶው የድጋፍ ኮሚቴ በየጊዜው እየተገናኘ 
በመወያየትና በመመካከር የመጀመሪያ ስራውን በተቋቋመ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ፍላየር በማዘጋጀትና ምርጥ ምርጥ የሆኑ የፍኖተ ዲሞከራሲ ሬዲዮ ሀተታዎችን፣ 
ዘገባዎችን፤ የፖለቲካ ትንታኔዎችንና ግጥሞችን በሲዲ ላይ በማስፈር በማስራጨት፤ ፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮ እውነተኛና አስተማማኝ የዜና ምንጭነቱን፤ የሬዲዮ 
ሰርጭቱ መቶ በመቶ በኢትዮጵያውያን፣ ለኢትዮጵያውያን፣ ስለኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፍ አማራጭ ሚዲያ መሆኑን በስፋት ለማስተዋወቅ ተጀምሮ፤ በየሳምንቱ 
እንደዚሁ ፍላየሮችን በየመደብሩ በመለጠፍና በማስራጨት ቆይቶ፤ ቅዳሜ ኦክቶበር 29 ቀን 2016 በብሉር ጎዳና በሚገኘው የላሊበላ አዳራሽ የመገናኛ ምሽት ያዘጋጀ 
ሲሆን፤ በዝግጅቱ ላይ የተጠሩ እንግዶች በስአቱ በመገኘት እጅግ አስደሳች የመገናኛ ምሽት ተካሂዷል። 

 

ከድጋፍ ኮሚቴው አንዱ የሆኑት አቶ አማረ መሽሻ እንግዶቹ ጥሪውን አክብረው 

የመጡትን ኢትዮጵያውያን፣ በነጻነት ምልክታችን በስንደቅ ዓላማችንና በውድ አገራችን 

ኢትዮጵያ ስም በጣም አመስግነው ሁላችንም የአገራችን ጉዳይ የሚያሳስበን፣ 

የሚያስጨንቀን በመሆናችን የህዝባችንን መከራና ሰቃይ እንዲያበቃ በአንድነት ሆነን 

የዚህ ቡድን የዚያ ድርጅት ሳንል በጋራ መጮህ፣ መታገልና ይህን አገር አጥፊ ዘረኛ 

የወያኔን ቡድን ለማስወገድ መታገል አለብን፡ በዚህም ለኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ 

የሚታገለውን ፍኖተ ዲሞከራሲን ሬዲዮን መርዳትና መደገፍ አለብን  በማለት 

መልእክታቸውን አስተላልፈዋል፤ ከዚያም በማስክተል ራት እንዲያነሱ ጋብዘዋል። በእለቱ የተገኙ እንግዶችም ለፍኖተ ዲሞከራሲ ሬዲዮ የሚችሉትን አስተዋጾ ያደረጉ 

ሲሆን፣  የአዘጋጅ ኮሚቴው አባሎች ምሽቱን አስደሳችና የተሳካ እንዲሆን ተፍ ተፍ ሲሉ ማየቱ መንፈስን የሚያበረታታ ነበር። ፍኖተ ዲሞከራሲ በተለያዩ መንገዶች 

ለመከታተል እንዲቻል የተሟላ መረጃ ያለበት ቢዝነስ ካርድ ተዘጋጅቶ መሰራጨት የጀመረ መሆኑንም ታውቋል። 

 
የድጋፍ ኮሚቴው የፍኖተ ዲሞከራሲን የሬዲዮ ሰርጭት ለማጠናከርና ለመደገፍ የመጡትን ሁሉ እጅግ የከበረ ምሰጋና ያቀርባል። 
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ኢትዮጵያዊነት ሲያሸንፍ! ጎጠኝነትና ዘረኛነት ሲጠፋ 

Channel Name : Finote Democracy 

Satellite        : Telstar 
Azimuth        : 15 deg West 
Frequency    : 12528 MHz 
Polarity         : Horizontal 
Symbol rate  : 3824 
FEC              : 2/3 
 


