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         ወያኔ/ IሕAዴግ በግልፅም ይሁን በስውር ለዘመናት የቆመለትን 
Aፍራሽና ሃገርን ማውደም Aላማውን ለማሳካት በፖለቲካው፣ ማህበራዊው፣ 
ሀይማኖታዊ ወዘተ...ባሰማራቸው ተዋንያኖች Aማካኝነት ያልፈነቀለው ድንጋይ 
ያልቆፈረው ጉድጓድ Eንደሌለ ስለ ሃገሩ የሚያስብ Iትዮጵያዊ ሁሉ በግልፅ 
የሚያውቀው ጉዳይ ነው። 

ባለፉት ሶስት Aራት ወራት ጊዜ የተከሰቱት ጉዳዮች ምስክር ናቸው። 
የክልልን ምርጫ Aስመልክቶ የሚደረግ ሽርጉድና በሕዝብ ላይ Eየደረሰ ያለው 
ጫና፣ በሀገሪቱ ውስጥ በድጋሚ ረሀብ መከሰቱ(ለነገሩ ረሀብ መቸ ጠፍቶ)፣ ታሪካዊ 
ቅርሶቻችን በEሳት Eንዲጋዩ መደረጉ(የAሰቦታና ዝቋላ ገዳማት)፡ ትላንት 
ይጠቅሙኛል ብሎ የሰበሳባቸውን ወታደሮችና ከፍተኛ የጦር መኮንንኖች በሰበብ 
ባስባቡ የቁም Eስረኞች ማድረግና በምትካቸው ከAንድ ጎሳ የወጡ መሾም፣ 
ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚያደርገውና ለማድረግ ዝግጅት ላይ ያለው የጦርነት 
Aባዜ፣ የኑሮ ውድነት ከምንግዜውም በላይ የናረበት፣ በቅርቡ Aገርን ቆርሶ 
በመስጠት ልምድን ያካበተው ወያኔ የIትዮጵያን ዳር ድንበር Aሳልፎ ለሱዳን 
መስጠት ይገኙበታል። 

ይህንን Aጋጣሚ በመጠቀም Eስከ Aሁን ድረስ ለወያኔ ፍርፋሪ 
ያላደላቸውና ለስልጣን የቋመጡ ወያኔ Aምላኪዎች፣ገና በልጅነቱ የፖለቲካ Eርጅና 
የተጫጫነው ወያኔን Eንደምርኩዝ ሊያገለግሉ የሚችሉ በAጥር ላይ የተንጠለጠሉ፣ 
በAየር የሚንሳፈፉና በAገር ጉዳይ ላይ ባይተዋር ሆነው የቆዩ በAዲስ ፋሺን 
መደራጀትና መሰባሰባቸው የሚደረገውን ፀረ-ወያኔ ትግል ላይ ውሃ Eየረጩበት 
መሆኑን ተገንዝበን ለትክክለኛ ዲሞክራሲና Aገራዊ Aንድነት የቆሙ ሀይሎች 
ነቅተን መጠበቅና መታገል ሀገራዊ ግዴታችን ነው።  

ይህ ወቅት የወረሩንና ያስወረሩንን፣ በAገራችን Aንድነት፣ በሀይማኖታች፣ 
በታሪካዊ ቅርሶቻችን፣ በኑሮAችን፣ በህልውናችን ላይ የተቃጣውን ጥቃት በጋራ 
ሁንን ለመመከት ከምንግዜውም በላይ ዝግጁ መሆን ይገባናል።በዛሬው Eትማችን 
ጠቃሚ ትምህርቶች የምናገኝበት ወቅቱን የሚዳስሱ ፅሁፎችና ታሪካችን ምን 
ይመስል ነበር፣ በወጣትነት Eድሜ የተሰራ ገድል ይዘንላችሁ ቀርበናል። 

 

Aልቅሺ...Aልቅሺ... Eማማ፣ 
ታሪኪሽ Eንዳይገማ Eንዳይግማማ። 
ያልቅሱ ልጆቺሽ፣ 
Aንችን በAንችነት የኮሩብሽ። 
 

መልካም ንባብ 
ቸር ይግጠመን።   
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የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን Aስቸኳይ ስብሰባ Aደረገ። 
 

የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን Aስቸኳይ ስብሰባ ጥር 10 ቀን 2000 ዓ.ም. (ጃኒዋሪ 19  2008) 
ተደረገ። ይህ Aስቸኳይ ስብሰባ የጀርመን የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ ባደረገው  ጥሪ መሰረት  ከተለያዩ 
የከተማዎች ኮሚቴ Aባላቶችና የግለሰብ Aባላቶች በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት ተገኝተዋል።  

በዚህ ስብሰባ ስለ Aገራችን ተጨባጭ ሁኔታና በተለይ ስለ IሕAፓ ታሪክና የትግል ጉዞው Aሁን 
የደረሰበትና የተፈጠረው ችግር Aስመልክቶ ሰፋ ያለ ውይይትና ተደርጎበታል። ስለ IሕAፓና በወቅቱ 
ያጋጠሙትን ችግሮች የቀረቡ ጥያቄዎች በርካታ ነበሩ  

ከዚህ ውስጥ  

1.  Eውን በIሕAፓ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ Aሰራር የለም  

ወይ? 

2.  IሕAፓ የሚመራው በኮሚቴ ነው። ታዲያ በኮሚቴ  

ከሰራ ችግሩን ምን Aመጣው? 

3.  በIሕAፓ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ምክንያቱ ምንድን  

ነው? 

4.   Eኛ የምንደግፋችሁ Eንኩዋን ከIሕAፓ የተማርነው  

በIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ በጀርመን ህግና ደንብ  Aጠቃላይ ጉባኤ የተከበረና ውሳኔ ሰጪ መሆኑን ነው። 
ለምን Aጠቃላይ ጉባዔ የሚሰጠውን ውሳኔ ላለማክበር ተፈለገ? 

5.   ከታሪክና ከትግል ልምዳችሁ ይህ ሁኔታ ድንገተኛ ነው ወይ? 

6.   Aሁን ባለንበት ሁኔታ መከፋፈሉ ለIትዮጵያ ይጠቅማታል ወይ?  

7.   ወያኔ በIትዮጵያ ላይ Eያደረሰ ያለው ችግር Eኛንም ለስደት ዳርጎናል። ስንሰቃይ Aይዟችሁ Eያለን 
ያለ IሕAፓ ነው ችግር ደረሰበት ሲባል በጣም ማዘናቸን Aልቀርም።  ግን ለምን Aሁን ተለየን ማለት 
Aስፈለገ? ምክንያቶቹ ላሉብን ችግሮች Eውን መፍትሄዎች ናቸው ወይ? Eነዚህ ችግሮች ከIትዮጵያና 
በድርጅቱ IሕAፓ ካጋጠሙት (ከልምዱ)ይብሳሉ ወይ? 

ይህንንና መሰል ጥያቄዎችን ያዘሉ ውይይቶች ተካሂደዋል።  

በዚህ ስብሰባ ላይ የደጋፊ ኮሚቴው Aባላት በተደረገው ውይይት ከፍተኛ AፅEኖ ሰጥቶት ያሳለፈው 
ውሳኔ ሀገራችን Iትዮጵያ  

1. ከገባችበት ማጥ ውስጥ ለማውጣት በጋራ መታገልን Eንጂ የሚከፋፍሉ Aባዜዎችን በየ 
መሃሉ መደንቀሩን የማይቀበል፣  

2. ለወያኔ Eድሜ ማራዘሚያ ምርኩዝ ሊሆኑ የሚፈልጉትን የማይቀበል፣  

3. Aንድ Iትዮጵያ፣  

4. Aንድ ድርጅት የምንደግፈውን IሕAፓ፣  

5. ተለጣፊ ነገር ለወያኔ Aንጂ ለIትዮጵያ ሆነ Iትዮጵያን ለሚወዱ ሁሉ፣ ለIሕAፓም 
Aያስፈልግም። 

በማለት የማያወላውል Aቁዋሙን በመግለጥ ስብሰባው ተጠናቋል።  

በስብሰባው ወቅት የደጋፊ ኮሚቴው ልሳን የሆነው Aደራ መፅሔት ቅፅ 2 ቁ.1 ለንባብ ቀርቡዋል።  

ድል ለIትዮጵያና ለIትዮጵያዊያን!!!!!!!!!!!!!!! 



 
ለተወደዳችሁ የAደራ መፅሔት Aዘጋጆች! 
 
Eንደምን ከረማችሁ?  
Aደራ መፅሔት ስራውን Eንደገና በመቀጠሉ 
Aድናቆቴ ከፍ ያለ ነው።  
Aደራ ቁጥር 1 Eና 2.1 በምኖርበት Aካባቢ Aግኝቼ 
Aነበብኳት። በAሁኑ ሰAት መፅሔቶች በጠፉበት 
ለንባብ በመብቃቷና በውስጧ የያዘችው ትምህርቶች 
Eኔንም ከEጅህ ምን ስለ Aሰኘችኝ Aንድ ፅሁፍ 
ልኬላችሃለሁ።Eንደምታደርጉ Aድርጓት።   
ሰላም  

Aደራ ሰላምታችን ከEኛም ይድረስዎ። 
ለመፅሄቷ ያለዎትን Aድናቆት በመግለፅዎ 
Eናመሰግናለን። ምንም Eንኳን መፅሔቷ 
የምትወጣበት የጊዜ ገደብ ቢኖርም የላኩልንን 
መጣጥፍ  ቦታ Aልነፈግናትም።  
 

ይድረስ ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆች!  
 
      ሰላምና ጤና ለEናንተ ይሁን። የAገራችን 
ብሔራዊ ህልውና Eየገዘገዙ ሃገራችንን ከምድረ ገፅ 
ለማጥፋት Eየባዘኑ የሚገኙት ወያኔና የባEድ 
ቅጥረኞች በሀገራችን ሰርተን Eንዳንበላ ሀገራችንን 
Eንዳናሳድግ በፈጠሩት ዘረኝነትና በዘር ላይ 
የተመሰረተ Aስተዳደር ቁም ስቅላችንን Aሳይተውን 
የስደትን መራራ ፅዋ ለመቀበል ለበቃነው Aደራ 
የትግል ልሳን በመሆን ታሪካዊና ትውልዳዊ 
ግዴታችሁን Eተወጣችሁ መሆኑን መግለፅ 
Eወዳለሁ። በምታደርጉት ጥረት በስደት ላይ 
የምንገኝ Iትዮጵዊያን ለስደተኛ ጥያቄያችን 
Aጋዥና Aበረታች ቁም ነገሮችን ያዘለች ትምህርት 
ሰጪና የዚያን ትውልድ መከራና ግፍ በAፅኖ 
Eንድከታተለው Aድርጎኛል። የዚያ ትውልድ 
ታሪክም ሲዘከር መኖር Aለበት። በዚህ Aጋጣሚ 
ላስተላልፍ የምወደው መልEክት ወያኔ በሀገራችን 
ላይ Eፈፀመ ያለው ግፍ Aልበቃው ብሎት ይኸው 
በስደት Aገርም Eየከፋፈለን ይገኛል። Eባካችሁ 
ወገኖቼ በስደት የምንሰቃየው Aንሶን Eርስበርስ 
ተከፋፍለን Eንዴት የስደት ኑሮ Eንደሚከብድ 
ለቀባሪው ማርዳት Aልችልምና በያለንበት 

Eንተባበር፣ Eንተጋዝ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና 
በጋራ የጋራ ችግሮቻቻንን ለመቅረፍ Eንዘጋጅ። 
Aደራዎች በርቱ። 
 
  EግዚAብሔር ከEናንተ ጋር ይሁን። 
 
 ስደተኛው(ከሔሰን) 
    
Aደራ ስደተኛው ከሔሰን Eኛም የከበረ ሰላምታ 
Eናቀርባለን።ላቀረቡልን ሃሳብ ሳናመሰግን 
Aናልፍም። Aዎ የጋራ ችግሮቻችንን በጋራ 
ለመወጣት ግድ ይለናል።  
 
ይድረስ ለAደራ መፅሔት Aዘጋጆች! 
 
በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን Eያቀረብኩ Eኔ 
የIሕAፓ ደጋፊ ኮሚቴ Aባል ነኝ።ስለሆነም Aቅሜ 
በፈቀደው መልኩ ለAደራ መፅሔት ክፍል Aጠር 
ያለ ግጥም ለAንባቢያን Eንዲደርስ በማለት 
ልኬላችሃለሁ Aመሰግናለሁ። 
 
ገነት Aሰፋ(ጀርመን) 
 

Aደራ  ምስጋናውን ተቀብለናል።የላኩልን 
ፅሁፍ በግጥሞች Aምድ ሰፍራለች። 

 
ለAዘጋጆች! 
  ጤና ይስጥልኝ።ይቺን የመጀመሪያ ፅሁፌን 
ለAንባቢያን Eንደምታበቁልኝ ተስፋ Aለኝ።በፅሁፌ 
ውስጥ ስህተቶች ካሉ ያርሙት። 
 
ባምላክ (ሄሰን) 

Aደራ  ለEርስዎም ጤንነት Aንመኛለን። 
በሰጡን ሃላፊነት ስህተቶችን ለማረም 
ሞክረናል። 
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ዴሞክራሲያ 
   *የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ ልሳን* 

 
 

ÄU¡^c&¼ oé 33 mØ%` 7                        Q¼±&¼ 2000 ®.T. 
  

™&M™ø 36 ®O| - |ÓJ c&±ከ`— nJ ኪÃ� c&{Àe 
 

 õ�z ÑÅJ ÅTë# ከ\m%T wJzcRv|— õ�z ÅJ ኪJ ኪJ H&J m`} ¹FJT nàJ vነv[v|— 
™Oí� RÀ^Ê| m`} Rcv# ¨�ÊJ ™H&¼T oዠት zxH: vzï[Êv|— Ñዥ¬‚ vYJ×� 
¹QmOÖ#| v™TI¡ õnÅ ነ« zxH: vQHïõv|— Ó^ m’% I¾ {€% ÛJU vነv[v|— ¾�IJ z^ 
nJ d¾G� ™ÀÑ“� Ho×|T ¹QÃ`Ó G� vzÑ’v|— RH|T ™x¿|� Rcv# ¼ኔ ™�Ã�Æ‚ ¾H#| 
›�Àነv[« ከx±# |«JÅ v‰I Oነd| ¼Hv| Ñ#Ã¾ ነ« ¾wJ vነv[v|— wÖmI¾T ¹M³x 
H#®Iª*ነ| I¾ ›Tነ| wJነv[v|— ¹ነÑ�� ¹zነÑ ¨Â¼� x\A ¢ከx ከ¨ÂB vzeó vR¹| cõ� 
¹ነv[«� Y`®| R€ነõ ¾�IJ xH«— ÛHR«� HRe¨ÑÅ ¡x]| ¹Þ\— x`D� ¹ïነÖm% 
v™&|¿å¼ ¹|ÓJ {]¡ ¹¡x` y{€«� ¹cÖ# ¹™&M™ø ™wI| T� Ñ&±+T F¼« Gነ« ¹Q�\ v±&B 
vÓ�w` mÀTነ| HzÀ[Ñ« ¹|ÓJ ™ezªí° T� Ñ&±+T ¹QOcÑ‹ �€«""  
 
¹Å`Ï| ¯ÅS vÀï�« ®O| ™Jö ®O| c&zካ ¹QÀ[Ó |[ካ d¾G� ¹{]¡ ÔR vO�ÑÁ 
¼Ñ’«� ›¹ÛïHm c&EÅ FJ«�� Öxp— Oከ^� enº� zum%U— nJ ኪÃ‹� d¾ከÃ ë�} 
OpP�T ™OJካ‚ ነ«"" e�z% Å`Ï| ™HB ™HB xH: ›�À Ö+² ከOoív| c&Öó ÀÓU— ¹p¹«� 
¹v[žz«� RÅነm% ¨¾T vvÔ R¹z% c&¼�e ነ«"" ከ36 ®O| vò| ™&M™ø� ¹Oc[z%| ²_ 
Oeª¯|� ከõH« ™x²•€% vM¾¨| w¾�\T vò«ÃJ ÛHR ¹M³wª* Y`®| ¢ከx� R¹| ¹�H#� 
™¾�JT ¹QH« ™OHካከ| cõ� vነv[v| ¨o|T H«ØT ™x¿|T ¾�IJ xH« ¹Àï\ {]¡ 
¹R¾[d€« ÊÓ�‚ ነv\"" Hcw| m� ¹zካEÀ« OY^‚ Ñ#w®+ v™&|¿å¼ ¹¼ነ« zÛwà Bኔ{ 
I¾ cò «¾¾|� ™Å`Ô� OÀ[Ó vነv[v| ¹|Øo |ÓJ I¾ zÑv&«� «dኔ ¼dHï ከOG‹T vI¾ 
v±&BT [ÑÅ ³ÓÏz% zÊTa ¹W^ª*| TY[{« CÀ| ›«� ¹QG�v| Bኔ{ zO�‚~J"" 
™&M™ø vzOc[zv| Ñ&±+ ¹™ì+« Y`®| ¹R¾Àï` ¹R¾Ñ[ce ›�ÂBT †¼J zxH: ¹Q{O�� 
v™S]ካT ÅÒõ zÖ�¡a ¹ነv[ vOG‹— R� H&ነm�m« ¾‚IJ zxH: ›¹zነÑ[� ¹zR]«T 
›�oenc+ v¹Ñ&±+« ›¹zO{ ¹ነv[v| ¨o|T vOG‹— JïነÃ ነ« ¾J ¹ነv[«� ›dz ÔO^ 
¹Q¼ÃTØ Ða ¹Öóv| ¨¾ ¼ነcv| Ñ&±+ ነv`"" vM³x wHÅJነ| I¾ í‹ ›Tነ| ¹ነv^€« 
¹™&M™ø OY^ቾ‚ Ó� ከÀ¾‹ wiÑ` x`D��— ÛHR v&cõ�T ÔF� ™¾z«— zÑዢ vzwH« M³x 
I¾ ›Tነ|� ™dÅ[«– H™&|¿å¼� HM³w‚� ›�{ÑIH� xH« c&ነc# ¹w¯Å ›`Ã{ ¨¾T ÅÒõ 
™H� ¹H� vQJ d¾Ûነm% PH# ›Tነ{€«� vM³x I¾ ™Å`Ñ« ነv`"" 
  
¹™&|¿å¼ M³xT ™Idï^€«T--¹ካz*| ™x¿|� ™TÙ ¨JÆ {]ካª* H«Ø� ™O×"" ™&M™øT 
H±&F H¨Ø ¹vኩH#� ™ezªí° v&¼À`ÓT ™oP Ñ� HÒ vOG‹ ¹™x¿z%� õ_ ¹{Öm% O¢��‚ 
ከM³x I¾ c&mP H&¼ÓÃ€« ™J�HT"" mR“¬€% Ó� ¹R¾ÀIÀH#v|� Bኔ{ HOõÖ` 
™Jzdነ«T - {ÓH:� ¹ÀT Óx` ከõH:"" 36 ®O{| ¹ከwÅ |ÓJ ®O{| OG�€« ™&M™ø� 
™Jï{«T"" v¹mvH+« Ñ&±+¼ª* M³wª* O�Óe| ¾OY[|— ÄU¡^c& ™HÑÀx Hàm%�‚— O_| 
H™^h# ›¼H# HÒ M¾¨{€«� HM³x ¹cÖ#|� e�e{«e {]¡ ™vIk‚ ²_ ¨×z% ™Hm 
›�ÀQH#| d¾G� ¨×z% HAÑ\ vÊÓ�ነ| ›¹zcª— {]¡� ›¹ìï� w�Ã� ›¼dï[ vO{ÑH#— ™&M™ø 
Ho`e ¹QG� Q�� zÞ«~J"" ¹AÑ]~ ›�w� cpn ¼ነdd« ¹™&M™ø |«JÅ ¹zÛwà |ÓJ 
zO¡a« «c#� v&G�T p^Øነ|� ÊÓ�ነ| ¼ነc« wHOG‹ v|ÓH# ›¹zR[— ÀP� ™õf– �nz%� 
›¼dÀÑ BH+T H™&|¿å¼ pU |ÓH#� H&¼eóó ‚I;J"" H«c#� Å`Ï{ª* ØoT vQJ Ó� ¹AÑ]~� 
±Im* ØoT ™dJö HOeÖ| ³ÓË wHOG‹T ¹À[cv| Ñ#Ã| vmIH# ¹QÑO| ™¾ÀHT""  
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™&M™ø Hw¯Å AÑa‚ - Ho`v#T H\m%T— H†¾H“«T ÀžT IH«T -— H™ካwv& Ó�wa‚...¨±z 
OÔ�vc#� ™iï[” vRHz%— ¹™&|¿å¼� ØoT ™dJö HOeÖ| wHOeRRz% Öwy‚T w¯Ã�T 
™x[« zነez«v| x±# Ñ#Ã|� OmvJ zÑÀ;J"" Y`®z ™Jv“– ¹c&.™¾.™+. oØ[“– ™w¾ 
™&|¿å¼– |T¡Fz“– ™eÑ�×¾– oØ[“ ነõc ÑÃ¾– ¨±z... ¨±z...– ¼JzwH«� ¼JzÞነv| 
ë¼õ oíJ ™Jነv[T"" Å`Ïz% vcIT H&{ÑJ ³ÓË G� dH– ¹úHz*ካ |ÓH#� ›¼ካEÀ dH– Ù`| 
™«Ï«v| dH– Ï^õ ›^c# Ñ`ö ›^c# ¾á¥J ®¾ነ| Ù`ነ| ከïzx� vQJ jx` ከïz%v|"" 
¹M³x� ¹›ኩJነ| Ox|� ¹AÑ`� ™�Åነ| vOÀÑñ ¾F ™JªØ ¼I€« ¡õH:‚ v™�Å Ô‹ 
Ó�ÖI� ÀÑï— ¹fRH&¼� ¨^] Ù` ÀÑï– ™v[{{–...¨±z xH« c&mØñ vH+I vኩJ ÀÓU 
Å`Ïz%� v|T¡Fz“ነ|� ë[-àm%� xK+[cy‚ |ÓJ ™oªT ¾²;J xH« ¹ከcc#|T— zwx[« 
¹¨Ñ#|T ነv\"" ™&M™ø Ó� O€T v&G� O‚ ¹™&|¿å¼� ØoT ¹Qì[` ™oªT ›�ÃJ¼± {]¡ 
^c# Te¡` ነ«"" HQcነ³\v| ¡f‚ T�T O[Í vR×{€« ከ™H#wJ{ነ| RHõ ¼n{€«T 
v±&B T¡�¼| ነ«""  
 
O_| H™^h#— Ox| Hàm%‹— ¹AÑ` H#®Iª*ነ| ¾Övo—...¨±z vQH# OW[{ª* ÄU¡^c&¼ª* 
Oï¡a‚ ±#]¼ ¹zካEÀ« M³wª* |ÓJ cò ÅÒõ ¼Ñ’« Ø¼m,¬€% ¹M³x vOG�€« Š«"" 
vúHz*ካ« |ÓJ OÅ[¡ M³x H™&M™ø ÓJí� ¹R¾ካÅ ÅÒõ vOeÖz% ¾F� OuuT ¼nz« 
óh&e{ª* ™Ñ²³ ነvJwJ� H+I ™ó” †¾H:€%� ™cR`} vነì ›`TÍ� m¾ jx` ™&M™ø� H&¼Öó 
zነd"" ™cnm* ›`TÍ¬‚� ¨eÆ x±# ÀT� ከïcc v‰I ™&M™ø ¹OከIከJ ›`TÍ� v¨cÀ 
ÓÅ¼«� ›�ÀÊO[ ™Å`Ñ« ›¼m[v# ›eከ²_ ¨�ÊI€«� Àxm« V€%� c&¨ነÏH# ›¹cR� 
ነ«"" v`ÓØ ™&M™ø v|ÓJ c&cR^ ²_ ¼H«� zO¡a ¹¼± ™Jነv[T� vzÛwà |ÓJ CÀ| 
¹ïëR€« eFz}‚ ›�Àነv\ ¹QካÅ ™¾ÀHT"" Å`Ïz% ^c# ከ®O{| vò| ¹c^€«� eFz| 
±`³a ÓH-Ce ™Å`ÕJ--Ó� |ÓH#� vRካEÁ ™ÖóB ™IHT— H&JT ™¾ÖvoT"" Hw¯Å ¹AÑ`� 
ØoT ™dJö O€T cØ} eHR¼«o v±&FT ™ÖóB ¹QH« ¹HT"" HÅ`Ï{ª* ØoT c&JT 
HAÑ` ¹R¾vË ™oªU‚� zmxH: wHOEÁT vCÀz% Ñ#Ã| v&À`ev|T ë�} ¹mÖH vOG‹ 
ኩ^| ›�Ì �eA ¯×« H&G� ™¾‚JT"" ™&M™ø HÛHR Ñ&±+ x`D�— HOከ^ Ñ&±+ xJ| G� 
vOwÊz% HcR¯z%� HÀÑñ| BH# ™ኩ] {]¡ ነ«"" z�ከw¡v«T ¹Q¾±#| o`e ነ«""  
 
vOG‹T v¹Ñ&±+« vÅ`Ïz% I¾ ¹zነc# ¹«eØ� ¹«à Øn}‚� ™wIz%� ÀÒò¬€% v|ÓJ 
™¡jï« ›ነG H36“« ¹|ÓJ ®O| ™Å`c«{J"" ¹ÊO\ BH# ¾Û`dH# RH| ™¾ÀHT�— 
nI€«� OJc« ¹QvH# Øm*}‚ ™¾ÀH#T�— |ÓJ c&O` ¾ØO�J w¿‚ ¹ነv\ v&G�T v±&B 
Ó� ከJx ™R’% BH#T ™Jነv\T� ከ¨{À^ª*« ™Ñ²³ Ò` |ÓH# c&óóT ¨Ñv+� ¼H#� HwHŠõØ 
OÔ�ve� wR\ nI| ሸóõነ« ¡FÀ|� H&¼cõ‹ ¹zነc# ነv\- ™õ^j ™�Í¬‚"" vÅ`Ïz% I¾ ¾F 
ነ« ¹R¾wJ Ñ#Ã| ™Å`c« H™Ñ²±# v&ÖoPT v±&B óh&e| †¾J ከOO{| ™IOHÖ#T"" ¾F 
¹ከzR« vj{T vÑÖ` vW^ª*z%T xo H&J U¡a v™à` c&mà «H: ™Åa Ó� xz� vzwH 
™Øò ›�oenc+ OW[| xo xH: W^ª*z%� ከOvz� ™�ì` ከõz“ Ñ#Ã| ™Å`gJ"" ¹xz�« 
O]¬‚ ™�Ã�Æ€% ^d€«� HoH+| eÀ| c&Ã`Ñ# ከòH:€%% ÀÓU ከ¨¼ኔ Ò` HOHÖõ– H¨¼ኔ 
HRÀ` c&EÁ— p^Ø ¹™&M™ø {Ò¿‚ Ó� Oከ^«� ‚H« W^ª*z%� ›�ÀÑ� v›Ó\ ™m%OªJ"" 
|ÓH#T ካHï« vvHÖ ÓH|� eó| H&mØJ ‚H: ™&M™ø HAÑ`� HM³x ¹Ñw«� nJ ኪÃ‹� 
™¡xa zÑ”~J"" HÅ`Ïz% m×¾ነ| Oeª¯|ነ| ¹ከïH#|� ¹ÛHTz”ነ|� ×[U| ¼hነñ| 
™&M™ø¬‚ BH+T ¹Q±ከ\� ¹Q¨Àc# c&G‹ ¾F Å`Ï|� ™õ^j zÔ�wjነ| ™w±+ H™�ÄT 
HBH+T ¼Jz€ነï vOG‹ v¹Ñ&±+« ›¼Ñ[h Å`Ïz%� Oï{z‹T ™Jm[T"" 36 ®O{| 
¹«eØT ¹«àT Øn| ¹™&M™ø� FJ«� H&c`³ ™J�HT - ™�Å ™&M™ø— uQ M³wª* O`F— 
õ�¡‚ �o�o ¹R¾J ™&|¿å¼ª*ነ|!  
 
™&M™ø vOW[{ª* ™oªP ë�} v&mØJT vzm¼¹[« Bኔ{ ™eïIÑ& ¹G‹|� H«Ù‚�T 
™Å`Ô— O`† Óx\�T ™ezካ¡H: {ÓI;J"" c&OW[| vነv[« zÛwà Bኔ{� vነv[« 
¹`¯¿z®HT ›Tነ| OW[| ¹¨cÃ€«� ™�Ã�Å ™oªU‚ O`Ta� vzÛwàT O�ÓY| ነ” 
wº †¾J ¹¨cÃ€« ¹RÑ` ›`TÍ¬‚— v™+¢�Q« I¾ ¼À[c«�T m«e vO{±x ¹o¾Ø 
™+¢�Q� ¹OÅvH-ø`z*� Y`®| ÖnQነ| vÑ&±+ ™o`w;J""  
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v™Ñ²´‚ eFz|� |T¡F|— vzከzH#| ¹zddz úHz*ካ ¹zነd ¹AÑ]~ ™�Åነ| H™ÀÒ vOÒHÖ#T 
xK+[cy‚� ™óoa ¼ezde^J xH: wcv« O`F OW[| ¼m[v«� Oõ|E vÖwy‚ vÓJv# 
z¨eÆ ¹OÑ�ÖJ ™R^à vª�ነ| vOÑóz% ™&M™ø ™oªP� vÓJí vRcmOØ ¹OÑ�ÖJ� 
™R^àነ| v™H#{ª* ™cmTÙ� H™+`|^T ¹ôÄ^J� Oõ|…+ vRo[x H±&F ™v&¾ ‚Ó` Rd[Ñ&¼ 
HOeÖ| U¡a ነv`"" v™&|¿å¼ ¹ነv[«� ¹xK+[cy‚ ‚Ó` ™&M™ø ¹¨HÀ« d¾G� ™Ñ²´€% 
¼OÖ#|� ›ኩJነ|� ከzì[[ ™TwÑነ�ª* úHz*ካ ¹zïÖ[ ነ«"" ™&M™ø M³x� ™ezwxa H&¼{ÓJ 
c&ነd H±&F Ø¼m, ¹vኩH#� ÄU¡^c&¼ª* TIj HOeÖ| U¡bJ"" ™&M™ø ¼Hïv| ¹zR]«� 
¹z^RÐ‚ ›�oenc+ vxK+[cx ¼JzከóïH ከOG‹ H+I ™&M™øT v¾±z%� v›Tነz% PH# vPH# 
™&|¿å¼ª* ›�Ì ¹xK+[cx Å`Ï| ™Jነv[T"" xK+[cx� pØa Öy� ÔÖ“ G� ¹QÑ” BH# 
y{«� cJñ ከ™&M™ø ™Jነv[T— ™¾ÀHTT"" H±&FT ነ« ™&M™ø Öwy‚� Ñ&±+ d¾¨eÅ 
¹{ÑI€«— ›ነc#T Ñ&±+ d¾cÖ# H&¨Ñ#|� H&¼Öñ| ¹×\|"" ¹AÑ]~� ª� ª� ‚Óa‚ HOõ{| 
™&M™ø ¹ነv[«� O�ÑÅ vzÓw` ›¹ïzነ� ከM³v#T ¾vJØ c&ªAÅ ¹ziH«� Oõ|…+ HO[Ã|T 
›¹�H ¹QezካከH«� ›¼ezካከH HO{ÑJ ‚I;J"" ™&M™ø vfý¹| ‡x[|� vTe^o ™«aä— 
™JöT v�¾�� ™JwOE¼ cïነ ¹zwH« fiH&³T ¹Øm*}‚� ™TwÑነ�ª* ™Ñ²³ jó” ነ« xH: 
™«Ó´ ከ±&¼T vI¾ ¹OÅxH ø`z* Y`®|� ÖnQነ| ከነnH# ^c# v¾ó c&¼m`x ¨¼ኔ ™ó’%� 
¹™JwOE¼ Y`®| ›¼Ãነm— ™&M™ø� v™ÅA]ነ| ›¹ከcc— RH+H&|�T OW[|ኩ xH: c&Àነó 
›�Àነv` Re{¨c# vm* ነ«"" ™&M™ø Ó� uQ O`F� ›Tነ| ™Å`Ô ¹¼±«� ²_T fiJ ÄU¡^c& 
¼ª×�J c&J ¹Q¼emÅO« ¹cò«� c`} ™À` M³x ØoT ነ«"" O[� ¹Hmm x³v² cõ� c`} 
™À\ M³x HØm*| ከv`z,¬‚ ±O�ª* w`¼ ¹QG�v|�— ™`f ™À\ HR¼w^ Å¦ነ| ¹QÃ[Óv|�— 
x±#A‹ vAÑ^€« ¹v» zOJካ‚ Gነ« ¹Qcnºv|�— ¹AÑ` ነÒÄ� ™T^‚ vw¯Ã� ¹QÞÞv|� 
Y`®| ™&M™ø vò|T ™JÀÑïT— ²_T ™¾ÀÓõT""  
 
™&M™ø O`† Óx\� vzOHከz ከz�H� ÄU¡^c&¼ª* Bኔ{ ካH vcIT HO{ÑJ O¨c‹� vÓJí 
™eõaT ነv`"" v±&¼T OW[| T`Ø O¢��‚� ¹{ÑH« vcIRª* cJõ– vTeÖ&` vQvz‹ 
v^]¬‚– M³x� v¹ï`Ë vRÀ^Ê|� ¹zÑ’«� OÅ[¡ BH# vOÖmT ነv`"" ™Ñ²±# Ó� 
vúHz*ካ« OÅ[¡ ™&M™ø ›¼hነï« eHO× vÅ`Ïz% I¾ v¾ó Ù`ነ|� ™«Ð� ™ó” †¾H:€%�T 
™cR`} ¹Óõ ÓÅ¼«� z¼¼±«"" v¹mvH+« ¹z[h‹|— vW^z•‚ m� ¹zÛïÛñ|— v™ev 
zï]– ÏR–...¨±z v›ነ Ñ+{€« h&vh&� ™H& Pd ¹zÑÀH#| H±&F Te¡` �€«"" ™ï�« c&v² 
Ù`ነz%T c&{¨Ï ™&M™ø vከzRT vÑÖ`T ¹OከIከJ ›`TÍ¬‚� O«cÅ zÑÀ;J"" H®O{|T 
v|Øo |ÓJ ¹mÖH«T vÙ`ነ| õo` d¾G� H|ÓH# H+I ™R^à vOØóz% ነ«"" ¨¼ኔT HYJ×� 
c&vn ™&M™ø vMÒª*� cIRª* O�ÑÅ HO{ÑJ ¹ነv[«� õIÔ| ÑJÙ ነv`--ÄU¡^c&¼ª* Ox}‚ 
ከzከv\— ¹{Ñz%| ከzHmm%T"" H±&F ¹zÑ’« TIj ¼« ¹zÖ�ከ[ ™ï� G‘J"" ¹{Ò¾ †¾H:‚� 
¹|ÓJ eJ| ¹Q¨eነ« Ñዢ*« ¨¾T vYJ×� I¾ ¼H« v#Å� d¾G� zÛwÜ Bኔ{ ነ«�T 
¹¨¼ኔ ™Ñ²³ ¾±z%� Öwº ë[ cIT vOG‹ ¾F� ë[ ™&|¿å¼ †¾J ከYJ×� Re¨ÑÅ ¹Q�H« 
vBH-Ñx |ÓJ OG‹� ™&M™ø ከRo[v# H+I v±&FT vzÓw` HRcR^| U¡a ™�Àነv` ¾{¨dJ"" 
¹|ÓH# eJ| vzÛwà ›«� H&G� ¹Q‚Jv| m%dm%dª*� ¹ÀÊ� Bኔ{ zVI ™JzVI OžzJ 
¼Hx�� eJ| T� OG� ›�ÃHv| ¹QH«Ø ™¾ÀHT"" ™&M™ø vJº Jº ¹|ÓJ eJ| cò zO¡a� 
ከOÑx¹z% wiÑ` |ÓH# ÓÅ ¹QH«� Oeª¯|ነ|�T vÅõ[| ከïH ›�Ì ከzኩc# mÖ�� ™«ÅR 
`p Óó v`{� ™IeHOÀT"" v|ÓH# Oe¡ vከzRT vÑÖ`T ¹zc«| v`ካ{ ™wI| x� d¾G‹ 
vÊÓ�ነ| ¹U| íª� ¹ÖÖ#| ™O^a€%T H±&F Te¡` �€«""  
 
M³x zwxa v&{ÑJ õ�z ÅJ ¾ÀO×J vQJT ™&M™ø ከzOc[z Ñ&±+ ÊTa ከH+H:‚ Å`Ï}‚ 
Ò` HOzww` Ø[|� ™Å`Ô vz�Hv|T ¹‡x[| Ó�wa‚� HOOe[| ¹™oP� ™ezªí° 
™Å`ÕJ"" ¹AÑ`� ØoT vRemÀTT |I�| ከÑÀH#|� ካÀP|T Ò` d¾m` ‡x[|� OY`~J"" 
BH#�T H&¼ezwx` vQ‚J O`† Óx` OW[| z¼¾´ O{ÑJ vQJT ™&M™ø v›ኩJ À[Í 
ከH+H:‚ Ò` vOm�Ê| HO{ÑJ ¼À[Ñ«� Ø[| BH#T ¹Q¼«m« ነ«""Å`Ï}‚ Ö�ካ^ ÀŸR 
�€«�— ¹¹^d€« {]ካª* CÀ| ™I€«� BH+T AÑ`� ¼emÀO ‡x[| ¹QH« õIÔ| ›�oó|� 
À�n^ vzÀÒÒQ ™ÒØU{J"" ¾F ›�ÃH G� Ó� ¹{Ò¾ †¾H:‚ ‡x[| O�\ H|ÓJ ™eïIÑ& 
OG‹ ¹QካÅ ™¾ÀHT""   
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¹™&M™ø ¹36 ®O| zO¡a ‡x[| F¼« vG‹� v›`ÓØT v|ÓH# SÃ� ™«ÅR Q²� wH« 
FJ«� vQ�mdmc# Å`Ï}‚ OAJ OG� ›�ÀQÑw« ¼OH¡{J"" vÅ`Ï}‚ OAJ H&�` 
žQ‚H« ‡x[| wiÑ` Ó� Å`Êz% žM³x ™�ì` có ¼H«� H&¼ezwx` vQ‚J úHz*ካ OÕ³ 
¹QOHከ| vOG‹ ™&M™ø wH« ™oT BH# x±#A‹� HRmõ ØbJ"" v±&FT OW[| v™B‹ Ñ&±+ 
AÑ`� RÃ� ¹QH« zJ¯¢ ከBH#T vI¾ ነ«� BH#�T AÑ` ¨ÃÅ ¹Rezww\ Ñ#Ã¾ zmÃQ G� 
¾Ñ“J"" ‡x[z%T Gነ M³x� ¹RÀ^Êz% Ø[| v±&B OW[| OG� ›�ÃHv| ™&M™ø ¼T�J— 
HRdO�T Ø[z%� ¾mØIJ""  
™&M™ø ከzOW[z ÊTa T� ï¹À— T� ÅJ ™eO±Ñv xH« ¹{]¡� CÀ|� ¾±| ነà Øm%` 
vQJ YJ×� O¼³ ÅJ ™HO¼³ j�ï| xH« ¹QÀOÅP ²_T O�^€« ¹Q{¨o ነ«"" 
wI¨m« ï^Ë v³} ነ«"" ¹¹ካz*| ™x¿| ¹›ነ™v^ ÑP– ¹ነÑ`RS �ª¾– ¹ነከvÀ ነo�o– ¹ነ{ከH 
¨JÀ Kª`¼|–...¨±z BH#— ¹wH+� ÔÍT ™`f ™Àa‚ ™Oí— ¹SÞ z%HR ›�oenc+ ™�ÀT{— 
¹zR]¬‚ |ÓJ BH# «Ö+| ነ«"" ›¼�Ã�Á |ÓJ vOHcz“T À[Í RFzP� Þ�«� ›¼d[ï 
Hm×º O�À`À`¼ ›¹Gነ ™ezªí° ™Å`ÕJ"" ²_ vø`z* OÀ^Ê| e�J— ¹c+}‚� ¹«BÃ� Ox| 
e�J— ÄU¡^c& ™HÑÀx e�J— wHነõØ� Rhነõ ¾�IJ e�J— vTeÖ&` OÀ^Ê| e�J— ¨±z... 
¹™&M™ø� Å`i� ™ezªí° OካÅ ™�‚JT"" ²_ vYJ×� I¾ ¼H« vïHÑ«� wïzz« OÓ²|� 
Oï�Û| c&¼oz« ¹QÔ[xØ� ¹ነn M³x vy{« OÑ’z% ¼Hï« |ÓJ ነ«"" |ÓJ ›�À £e 
Ûª{ Ze| ¼Ñw ™hነï BH| ¼Ñw zhነï vQJ ¹QÑOÑT ™¾ÀHT"" ¹M³x |ÓJ ¹ÀT Óx`� 
ከõH: ¹{]¡� Ñ#´ vïHÑv| ™o×Þ ¾Ô|{J"" ¨À OÛ[i ÅH# À[c ™JÀ[c ÅJ� ›¼cO±Ñv 
¾Õ²J"" vOG‹T ™&M™ø v`ካ{ ÅH:‚� zmÃÏ}— ™h�òT ነ«"" ¹úHz*ካ YJ×� Ñ� vM³x 
›Ï H&Ñw eIJ�H x� ¹M³x� O^^� {]ካª* |ÓJ zh�ó<J xH: mv&ë zeó�� ÛHTz”ነ|� 
R�Ñc# |¡¡J ™¾ÀHT""  
H[ÏT ±O� ¹™&|¿å¼ M³x ÄU¡^c&� õHÒ c&Re�� c&ÀR p¾} ²_ ከÅJ ™óõ I¾ Ñ� 
w¾À`eT ¼Hïv|� CÀ|� ±#]¼ Ñw«� HOÑTÑT� ¹Q¼ª×«� eJ|� ±Ä� HOm¹c Ó� vm* 
zO¡a Ñx¾~J"" ¹36 ®Oz% ™&M™ø ¹±&F Od]¼� ነëx^o ነ«"" AÑ` ከJ Hxd e{ነw— Óõ� 
™ï� vM³x I¾ c&w;`o— ™�Àv| BH# v™TwÑነ�‚ v{ïነv|— zeó� ÛHR «Ù mv&ë zeó 
vŠÑcv|� ¹‹a ××¬‚ v^d€« Ñነ« ±+Ò� c&¨±«±# vነv[v| Ñ&±+ ™&M™ø zeó� ™emÅU– 
Àõa� ¹ÊÓ�‚ ™`v•‚� ¨ኔ zIxf— Ûu”� R€ነõ ¾�IJ vQJ ¹ÊO[« |ÓJ ¼[OP| 
™�Àv| ™Ó”z« ›�Â�Ñ\� àm%�‚T ™x¿{€«� ›�Â¼ካCÁ ™Å`ÕJ"" ¾F ¹AÑ]~� ¾´{� 
™ካEÅ H™�ÄT HBH+T ¹H¨Ö OG‹ ›�Ä|e H&ካÅ ¾‚IJ? Ñ&±+ wHï m%Ø` Km% I¾ à^� m�Å 
›¹mÖH# ¹™&M™ú�T ¹M³x�T {]¡� ÑÅJ ከ�z% H&¼À`Ñ# ¹QõÛ[Û\ ከIk‚� v^¸‚ 
v&`OcOc#T oH# ¹36 ®O| O^^ |ÓJ v™&|¿å¼ {]¡ «eØ Q²‹ ከõ ¼H ነ«"" ¾F v&wJT 
Å`Ïz% ከÓx HOÅ[e Ó� Ñ� x±# «× «[Å ›�ÃHv| ÓJí ነ«"" ከ±&F mÀT xH� ›�Àነv[«T  

ÇvØ^³ ነÖoነ| O¡ነõ�— vH+× |`ÕS OÒHx�— ›�Ãïzz Op�ëJ� HRem[|� v±&FT 
T¡�¼| ¹QïÖ[«� ¹zdከ[ CÀ|� OOdmJ ï`– ™o×Þ HRe¼³— úHz*ካª* |�{ኔ¬‚ 
™¹` I¾ OØm« vM³x ™�| I¾ ¹Qv\ d¾G‹ ¨[Å xH« ከM³v# ¨³ Ö[� Ò` 
›¹z²OÁ— ¹Fªdz%� �³[| ¹Q¼cP— eSz%� v|¡¡J ¹Qz[Ñ#P— T•z%� ¹Q¼�ëw`m% 
›�ÂG‹� ¹™&|¿å¼ úHz*ካª* ›ÅÑ| ÅJÀI OW[| I¾ ›�Âªm` ከRÅ[Ó ™£¼È ¹™&M™ø 
Q� vmIH# ¹Q{¾ ™¾ÀHT""  

™&M™ø c&OW[|T Gነ FJ« G� c&{ÑJ ¹T`Ù‚� ¹Øm*}‚ Å`Ï| ™Jነv[T--¹M³x ›�Ì"" 
zR]«� TB\– z^RË� ¨×z% vÅ`Ïz% Q�« ÀRo ¹ነv[� ¼H v&G�T ™`f ™À\– IwÀ\– 
¨{À\– ¹v+| W^z•‚%– ÞR Ö^Ñ&«– ነÒÄ«– O�ÑÅ ™Ã]«– ¹›ኔ xÖ+« BH# ¹™&M™ø 
™wJT ÀÒòT Gነ« cò M³wª* OW[|� ¾±| cØz« ›eከ²_T Öxm« ™p¾z«{J"" ²_T 
v&G� vvH&‡ ™¯Ta� í�| ›¹{ÑH ¼H« Å`Ï| I¾ ¹zነc#v| ¹AÑ` ÖI}‚� Rï]¼ oØ[•‚ 
™H#� AÑ` ¨ÃÁ ±+Ò ™Àx Ñ³}— ¨Ž«� ™Ö�¡a— v`m| n”} ¨¼ኔ� ¹Q¼Àw¾ p^Ø |ÓJ 
RካEÅ ™Hv|"" eFz|� OÅÑT� ነÒ Öw ÀÓU v¨¼ኔ� Adª* Oc&G€% OU’|T Rxn| ¼Hv| 
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Aድዋ ምነው! 

ይዘክረን?... Eንዘክረው ? 
 ከስደተኛው(ሄሰን) 

 
የተነገረው የዛሬ 112 ዓመት፣  
የAድዋ ድል ሕያውነት። 
ሰጥተው ሕይወትን፣  
ክብር ላጎናፀፉን፣  
Aንስተን ታሪካቸውን። 
Eንዘክራቸው፣ Eንዘክራቸው፣ 
ሕይወት Eስትንፋስ ነውና ለIትዮጵያዊው። 
 

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

 
Aዎ!  ከዛሬ 112 ዓመታት በፊት፣  በወርሃ የካቲት፣ 

ከቀን ቆጥሮ በሃያ ሦስት፣   የጊዮርጊስ Eለት 
የጣሊያን ሠራዊት፣   ......  ድል የተመታበት 
ለጥቁሮች የድል ብስራት፣ 
የነፃነት ጎህ የፈነጠቀበት። 

 
112 ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሰን  ስናስታውስ የIትዮጵያ ሕዝብ በወራሪው የIጣሊያን ጦር ላይ 

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

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

 
Eስከ Aፍንጫው ድረስ በዘመናዊ ጦር ታጅቦና በቅኝ ገዥነቱ ተማምኖ የመጣውን የጣሊያን ወራሪ ጦር 

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

   

“… Aሁንም Aገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት EግዚAብሔር 
የወሰነልንን ባሕር Aልፎ መጥቷል... በEግዚAብሔር ረዳትነት Aገሬን Aሳልፌ 
Aልሰጠውም። ...ያገሬ ሰው...ጉልበት ያለህ በጉልበትህ Eርዳኝ።ጉልበት የሌለህ 
ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ ለሃይማኖትህ ስትል በፀሎት Eርዳኝ።...”  
      

Iትዮጵያውያን Aርበኞች በAዝማቻቸው Aፄ ምኒልክ Aማካይነት ሕያው ታሪክ ያስመዘገቡበት ዓድዋ። 
የIትዮጵያዊያን ድል ነበረ፣ነውም።ምኒሊክ Aድዋና Iትዮጵያ በጥቁር ሕዝብ Aፍ በኩራት የሚጠቀሱ የነፃነትና 
የAርበኝነት ተጋድሎ ዋቢ ሁነው የተገኙት። 
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የተነገረው የዛሬ 112 ዓመት  
የAድዋ ድል ሕያውነት፣ 
ክብርን ሰጥተው፣  
ክብር ላጎናፀፉን Eሰኪ Eንዘክራቸው። 
Aንስተን ታሪካቸውን 

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

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

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

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

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

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

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

      

“… Aሁንም Aገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት EግዚAብሔር የወሰነልንን 
ባሕር Aልፎ መጥቷል... በEግዚAብሔር ረዳትነት Aገሬን Aሳልፌ Aልሰጠውም። 
...ያገሬ ሰው...ጉልበት ያለህ በጉልበትህ Eርዳኝ።ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ 
ለሃይማኖትህ ስትል በፀሎት Eርዳኝ።...”  
 
     Iትዮጵያውያን Aርበኞች በAዝማቻቸው በንጉሠ ነገሥት Aፄ ምኒልክ Aማካይነት ሕያው ታሪክ ያስመዘገቡበት 
ዓድዋ። የIትዮጵያዊያን ድል ነበረ፣ ነውም። ምኒሊክ Aድዋና Iትዮጵያ በጥቁር ሕዝብ Aፍ በኩራት የሚጠቀሱ 
የነፃነትና የAርበኝነት ተጋድሎ ዋቢ ሁነው የተገኙት። 
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        ስለ ዓድዋ Aውደ ውጊያ ጸሐፌ ታሪክ ቤርክሌይ የጻፈውን ጳውሎስ ኞኞ “Aጤ ምኒልክ” ብሎ ባሳተመው 
መጽሐፉ Eንደሚከተለው ገልጾታል። 
 

               “ሃያ ሺሕ ያህል ወታደሮች ያሉበት የAውሮጳ ጦር በAፍሪቃ ሰዎች 
ለመጀመሪያ ጊዜ ተሸነፈ።በEኔ Eምነት መሠረት በዘመናችን ታሪክ ውስጥ Eንደ 
ዓድዋው ያለ ጦርነት የለም።በEልቂቱ በኩል 25ሺህ ሰዎች በAንድ ቀን ጀምበር 
የሞቱበትና የቆሰሉበት ነው። ፖለቲካና ታሪክ Aበቃ።....Aበሾች Aደገኛ ሕዝቦች 
መሆናቸው ከOሪት ዘፍጥረት ጀምሮ ተጽፎላቸዋል።የEኛ ዓለም ገና ቶር Eና 

Oዲዮን በሚባሉ Aማልክት ሲያመልክ በነበረበት ጊዜ Aበሾች የክርስትናን 
ሃይማኖት የተቀበሉ ናቸው።” 
 
      የዓድዋውን ጦርነት ከመሩት የጦር Aዛዦች መካከል Eቴጌ ጣይቱ፣ ራስ መኰንን፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስ፣ 
ራስ Aሉላ፣ ራስ Aባተ፣ ፊታውራሪ ገበየሁ ሌሎችም ይገኙበታል።Aፄ ምኒሊክና የጦር መሪዎቻቸው የበሰለ የጦር 
ስልትንና የጠላትን ስስ ብልት Aውቀው ለማጥቃት ከተጠቀሙበት ዘዴዎቻቸው ውስጥ የጦራቸውን ቁጥር 
መደበቅ፣ በAደናጋሪ ዜናዎች የባራቴሪን ሰፈር ውዥንብር ውስጥ መክተትና Aዝማሪዎችን በሰራዊቱ በማሰማራት 
ወኔ ቀስቃሽና ብርታት  Aበረታች ይሰጡት Eንደነበረ የታሪክ ተመራማሪው የባEድ ሰው ቤርክለይ Eንዲህ ሲሉ 
የገለጡት  

 
“…..በሠራዊቱ መሀል Aዝማሪዎችም Aብረው ይዘምታሉ። በዚያ ሁሉ ሁካታ Aዝማሪዎቹ 

ዘማቹን Eያጫወቱ ይሄዳሉ። AብሮAቸው የሚጓዘው ሠራዊትም ለAዝማሪዎቹ ግጥም         
ይነግሩዋቸዋል። Aዝማሪዎቹ የደከመውን በግጥም Eያበረታቱ ይጓዛሉ”   

 
ከግጥሞቹ ዘላላ 

 
“ወንድሜ ራበህ ወይ? ወንድሜ ጠማህ ወይ?  
Aዎን የናቴ ልጅ Eርቦህ ጠምቶሃል  
ታዲያ የናቴ ልጅ Aዳኝ ወፍ Aይደለህም ወይ?  
ግፋ ብረር ወደፊትህ ሂደህ ጠላትህን Aትበላም ወይ?  
ግፋ ወደፊት ከበዓሉ ቦታ ፈጥነህ ድረስ 
የምታርደውን ሥጋ የምቆራርጥልህ Eኔ ነኝ 
ግፋ የናቴ ልጅ ውሃ ጠምቶሃል  
ጠጅ ብታጣ ደሜን Eንድትጠጣ Eሰጥሃለሁ፣…”  
 

ይህ ነበር ለሀገር Aንድነት በጋራና በቆራጥነት መዋደቅ  የAድዋ ድል ትውፊት፣ የድል ብስራት።  
 
      የIጣሊያ ወራሪ ጦር በኋላም በሞሶሎኒ Eንደታየው Iትዮጵያዊያንን ለመከፋፈል ቀጥሎም ለማዳከም 
ዘርን ከዘር፣ሀይማኖትን ከሀይማኖት በማጋጨት የከፋፍለህ ግዛውን ስራውን ለመስራት ሀገር በቀል ከሃዲዎችን 
ቢኮለኩልም Iትዮጵያዊያን Aርበኞች ተባብረው በፋሺስቱና ወራሪ ጦር ላይ ጥቃት Aደረሱ Aንጅ 
Aልተከፋፈሉም Iትዮጵያዊነትን ለድርድር Aላቀረቡም። የAምባላጌውን ድል፣ የመቀሌን ከበባ፣ የAድዋውን 
የማያዳግም ድል ለመቀዳጀት በቅተዋል። ለዚህም ነው የAድዋ ድል Iትዮጵያዊነትንና ህዝባዊነትን ይዞ 
የሚዘከረውም ሊዘከር የሚገባው። 
 

       የAድዋ ድል ተምሳሌነት ህዝብ ለሀገሩ Aንድነት፣ ነፃነት፣ Eድገት ብልፅግና በጋራ ተነስቶ መስዋት ለመሆን  
Eስከተዘጋጀ ድረስ ማንም ሊበግረው ማንም ተነስቶ Aንድነቱን ነፃነቱንና Eድገቱን ሊቀማው Eንደማይችል 
ያስተማረን። በEጅ የያዙት ሆነና ....Aነ ቬትናም ፣ ሞዛምቢክ፣ ዙምባቤ፣ ኬኒያ ፣ ደቡብ Aፍሪካ ሌሎችም ከታሪክ 
ሰሪዎቹ ተምረው የደረሱበትን ስንመለከት Eኛ ወደማጡ መውረዳችን ታሪካችንን Aለማወቃችን ወይስ Eያወቅን 
የምንቀጣ ታሪክ በላተኞች?ወይስ ጎርዳሚዎች?       
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           ይህ Aኩሪ ታሪካችንን(Iትዮጵዊያን) ስንዘክረው ዛሬ ሀገራችንን ያለችበት ሁኔታ ከ112 Aመት 
በፊት በወራሪዎችና ቅኝ ገዢዎች  የተጠነሰሰብን ሴራ Eውን Eንዲሆን በሀገር ከሀዲዎችና Aጥፊዎች ከባEዳን 
ጋር በመተባበር ሀገርን Eያጠፉ በሚገኙበት ወቅት ዛሬ ላይ ተቀምጦ በጤነኛ AEምሮ ለተመለከተው ከዚህ Aኩሪ 
ታሪካችን የምናገኘው ትምህርት “ በዚያን ጊዜ ጣሊያኖች በገንዘብ ገዝተዋቸው የምኒሊክ ጦር የሸዋ ጦር ነውና 
Eናንት ትግሬዎች ከጣሊያን ጋር ተባብራችሁ ተዋጉ..... ” በሚል ያስተላለፈው መልEክት Eንደ ዛሬዎቹ 
የባEዳን የቤት ስራ ሰሪዎች (የክልል Aባወራዎች) ተቀብለው በጥፋት ጎዳና Aለመንጎዳቸውን የባሻዬ 
AዋAሎም ሀረጎተ ገቢራዊ ስራና  ታሪካዊ ምስክርነት ማንም ተነስቶ ሊያበላሸውና ሊሰርዘው Aይችልም 
Eንደተጠበቀ ይኖራል። 
 
       ለዘመናት ታሪካዊ ህልውና ያላት ሀገር ተብሎ ታሪክ ሲጠቀስ የEኛዋ Iትዮጵያ መሆኑዋን የAድዋ ድል 
በግብር ሲያሳየን፣ ውስጣዊ ችግሮችና መንግስታዊ ስርAቶቿ Eንዳለ ሁኖ፣ ህልውናዋ ተጠብቆ Eንዲቆይና ዛሬ 
ሃገር Aለኝ ብሎ ለሚናገር መሰረት መጣሏን Iትዮጵያዊ በIትዮያዊነቱ የሚኮራ ቀርቶ ታሪክን በታሪክነቱ 
Eንዲቀመጥ የሚፈልጉ ባEዳን Aስቀምጠውታል።  
 
ለAብነት 

       “ Aድዋ ላይ የጣሊያን መሸነፍ Eኮ ግልፅ ነው፡፡ ምንም 
የሚያሻማ ነገር የለውም። ይህን ለማሳየት በጦርነቱ ጣሊያኖች ያጡትን 
የሰው ህይወት፣ የቆሰሉባቸውን የተማረኩ ወታደሮቻቸውን Eንዲሁም 
የተማረኩ የጦር መሣሪያዎችን መመልከት ብቻ በቂ ነው፡፡ ለምሳሌ 
ሃምሳ ከመቶ የሚሆኑት የጣሊያን ወታደሮች የተገደሉበት፣ ከAምስቱ 
የጣሊያን ጦር መሪዎች ሶስቱ የሞቱበት፣ Aንዱ የቆሰለበት Aንዱ 
የተማረከበት ሁኔታ ነው የነበረው፡፡ ይህን ሁሉ መስዋEትነት ለምን 
ከፈሉ? የተማረከውን የጦር መሳሪያ ሳናስብ ነው፡፡ በዚህ መልኩ 
ለሚያስቡ ጣሊያኖች በትክክል ሽንፈትን Eየመረራቸውም ቢሆን 
Aምነውበታል።......                       

ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክሪያስ የታሪክ ተመራማሪና መምህር 
   

         
ከዚህ ጥቅስ የምንማረው ዛሬ Iትዮጵያን Aዋርደው Aንገት ሊያሰብሩ፣ሊያሳፍሩና ሊያዋርዱ የተነሱ 

የEናት  ጡት ነካሾች ታሪክን ሲያንቋሸሹ Iትዮጵያዊውና Iትዮጵያዊነት ያነገበ ሁሉ Aይገባም የAድዋ 
ድላችን ለወራሪዎችና ለAጠፊዎች Aልበጀምና በጋራና በAንድነት ከፋፋይን ነጥለን ዘብ መቆም ይኖርብናል። 
 
       ጊዜ የሰጠው ቅል ይሰብራል ሆነና ዛሬ ባለሁሉም ነን ብለው በIትዮጵያ ውድቀትና ድቀት ላይ 
ሊጨፍሩ የተነሱት ባEዳን ሆኑ ኣገር ያበቀላቸው ከሃዲዎች ከAድዋን ድል ትምህርት ካላገኙ.... የAድዋ ድል 
የትምክህት ሽንፈት መሆኑንን የታሪኩ ባለቤት የሆነ ሁሉ ማስገንዘብ ይኖርበታል።  
       ለሀገር ክብር፣ ነፃነት፣ መታገል፣ መሰዋት ሀገርን ማስቀደም፣ ዘር ጎሳ ሀይማኖት ፆታ ሳይለይ በሀገራዊ  
ስሜት ለውድ ሀገር መሰለፍ፣ ክፍፍልንና ቅጥረኛነትን Aስወግዶ ለIትዮጵያ Aለኝታ መሆን ከAድዋ ድል 
የተገኘ የIትዮጵያዊነት ምሳሌ ነው። 

 
 
ነብሱን ይማረውና የሎሪየት ጸጋዬ ገብረመድኅን “Eሳት ወይ Aበባ”  ከተሰኘው የሥነ ግጥም መድበሉ 

ውስጥ የሚገኝ ስለ ዓድዋ የዘከረበት.......... ዋ!...ያቺ Aድዋ   በAድዋ ጦርነት፣ በAፍላው ውጊያ የተሳተፍን 
Eስኪመስለን ድረስ ቀልባችንን የሚስበውን በEዝነ ህሊናችን ከቅርብ ርቀት የሚሰማ የዋይታ የሽብር ድምፅ 
Eያሰረፀ የሚሸብረውን Iትዮጵያዊነትን የሚጠራና .....። ከፊሉ Eነሆ።   

 
 
 
 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፪  ሚያዚያ ፪፼ ዓም. 
Vol.2 No 2  April 2008 

12 

 
  

                
 

 
ዋ! ... ያቺ Aድዋ 

ዋ! ... 
Aድዋ ሩቅዋ 
የEለት ምሰሶ Aድማስ ጥገዋ 
ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳስዋ 

ዓድዋ ... 
 
ዓድዋ የዘር Aፅመ ርስትዋ  
የደም ትቢያ መቀነትዋ  
በሞት ከባርነት ሥርየት  
በደም ለነፃነት ስለት  

Aበው የተሰውብሽ ለት፤... 
ሲያስተጋባ ከበሮዋ  
ሲያስገመግም ዳኘው መድፍዋ 
ያባ መቻል ያባ ዳኘው  
ያባ ነፍሶ ያባ ቃኘው  
ያባ በለው በለው ሲለው  
በለው - በለው - በለው! 

ዋ! ... Aድዋ 
 

 
       ለሀገርና ወገን ታማኝ መሆን ለጊዚያዊ ጥቅም ራስን፣ Eምነትን፣ ወገንን፣ ሀገርን Aሳልፎ Aለመስጠት 
የAድዋ ድል ነፀብራቅ ነው። በAድዋ ስም ሲነገድና ታሪካዊ ምንነቱ ሲካድ ወደ ተወሰኑ ክፍሎች ብቻ የድሉ 
ባለቤት ተደርጎ ሲዘከር መመልከት የድሉን ነፀብራቅ ያበላሸዋልና የተከፈለው መስዋEትነት በEምነት ላይ 
መሰረት ያደረገ በመሆኑ Aይቀለድበት ብሎ በሚቀልዱ ላይ መነሳት ከሰላቶው ጋር ከነበረው ጦርነት የባሰ 
ነውና ወገብን ጠበቅ Aድርጎ መታገል ታሪከን ማስጠበቅ የሁሉም Iትዮጵያዊ ሃላፊነትና ግዴታ መሆን 
ይገባዋል።  

 
የAድዋ ድል ለIትዮጵያዊያን፣ 
በቅኝ ገዢዎች ላይ የሰበረ ቅስምን።  
ያከናነበ ውርደት፣ 
የትምክተኖች ሸንፈት። 
ያስተማረ ትምህርትን፣ 
ሃገርን መውደድን፡ 
የጀግንነት ዋቢነት፣ 
ነፀብራቅ የEምነት፣  
ፅናት ታማኝነት፣  
የጋራ ትግል የድል ውጤት፣ 
የመኩራራት በማንነት።  
የባርነት Eንቅልፍን ማባረሪያ  
ቀስቃሽ ላለንበት ወቅት ወሳኝ መሳሪያ  

ለወያኔ ሳይሆን ለባንዳዊ 
ክብርን ለሚፈልግ.....Iትዮጵያዊ!!!!!!!!! 
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 ¹™&|¿å¼ M³wª* ™x¿{ª* ø`z* ( ™&M™ø)  

   Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)     

Ó�y| 2/2000  

HBH#T ¹™&|¿å¼ ¹úHz*ካ Å`Ï}‚– ¹c&û&¡ RFv^|� zuU‚  

™e€£¾ OJ¯¡|  

AÑ^‚� ™&|¿å¼ v{]£ ÑØOª| ካሉ ïz�¬‚ BH# v²_« Ñ&±+ ¹ከó ïz� 
ከò~ zÀo� FJ«�ª�� ¡xb� H™ÀÒ eH×H« BH#T ™&|¿å¼ª* vነm*e Gነ 
vÅ`Ï| À[Í— vRFv`� vzuT À[Í AÑ` zÀï[‚ xH: vÒ^ Oነd| 
™Hv|"" ¹¨¼ኔ ™Ñ²³ ¹™&|¿å¼� HT� R¯Å� ™Hv| ¹zwH«� O_| Hc#Ã� 
™dJö cØ~J""  
vOG‹T BH#T ™&|¿å¼ª* ¹AÑ\� OÀï` vOn¨T vÒ^ zn«U«� 
RcR| ™Hv|"" v®HT ™mõ À[Í ¹™&|¿å¼ O_| Hw¯Å zcÖ — ±+Ô‚ vw¯Å 
Ù` zÖm% xH� vÒ^ ከõz“ zn«U RcR| ™Hx�"" v±&FT Oc[| ™&M™ø 
HBH#T Am“ AÑ` ¨ÃÅ Å`Ï}‚— zuU‚� RFv^| BH# Ø]«� ¼m`wJ"" 
¾F Ø] ¹|ÓJ ነ«"" vc#Ã� ¹z¨cÀ« O_| ¹Ô�À` ¨¾T ¹ÒTv+I d¾G� 
¹™&|¿å¼ ነ«"" ¨[^« BI‚��T ¾OHከ{J— ¹zÀï`ነ« BI‚� ነ�— 
™&|¿å¼ �|"" ™&M™ø ÀÓU vÔ�À` M±x {oö ¹{ÑH ነ«� v±&¼ ™ካvv& 
M³x I¾ ¹QÀ`e vÀJ� ™I¹BT ™JcRBT RHz% ¹QከxÀ« ነ«"" ከ±&F 
mÀT c#Ã� ¹™&|¿å¼� O_| H&Àõ` c&ነd ™&M™ø ከÔ�À`� ÔÍT M³x Ò` 
G� vp^Øነ| ™¡jö{J"" ²_T v&G� ¾F� ¹¨¼ኔ� ¹c#Ã� Åõ[| v€Jz”ነ| 
J�¹« ¹T�‚J wHOG‹ v®HT ™mõ À[Í ከõz“� zn«U vÒ^ 
HRezÒw| Ozwv` ™Hx� xH: ™&M™ø ¼T�J""  
eH±&FT HBH#T AÑ` ¨ÃÅ Å`Ï|– zuR|� RFv^| ¹Q¼ezIJï« Ø] 
›�Ñ�”— ›�¨¼¾� ¹Ò^ zn«U ›�±ÒÏ ¹QJ ነ«"" v±&FT Oc[| BH#T ë[ 
¨¼ኔ Å`Ï}‚– RFv^|– zuU‚–...¨±z ከ™&M™ø Ò` Ó�’%ነ| ïØ[« 
vÒ^ ¹zn«U ›�oenc+� HR±ÒÊ| ›�ÂØ\ ™&M™ø Ø] ¼À`ÒJ"" AÑ` 
c&¨[` c&Àï` Ønz% ¹BI‚� ነ«� BH#T ±+Ò zÀï`� xH: Oነd| On¨T 
™Hv|"" ™&M™ø ከBH# Å`Ï|– RFv`� zuT OJ¯¡| ¾ÖxnJ""  
 
AÑ` c&Àï`� c&¨[` ³T{ ¨�ÊJ ነ«"" 

ገልብጨ Aላየሁ ጀርባዬን፣ 
ተሸክሞ ኑሮ ቅን ቅንን። 

  



 

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

 ከቤልጅግ Aሊ 
ካለፈው የቀጠለ (Aደራ ቅጽ2 ቁ.1) 
 

• Eንደምን ከረሙ Eናቴ? ደህና ከርሙ ። 
• ደህና ነኝ ።ምን Eሆናለሁ ብለህ ። 
• ማንበብ ጀመሩ ኑዛዜውን። 

Aነበብኩት Eንጂ ልጄ!! Aነበብኩት ። Aየኸው ያለውን ። 
 

 „በAለም ላይ ታላላቆቹ ጨካኞች Eንኳን ሳይቀሩ Aንድ ቀን ህፃን Eነደነበሩና የEናት 
ፍቅር Eንደሚያስፈልጋቸው ልትረዱት ይገባል ።“ ነው Eኮ የሚለን ። 

 
 „የልጅ ፍቅር ፤ የEናት ፍቅር ፡ የAገር ፍቅር ፡ ሁሉም Eኮ Aንድ ነው ። 

መቼ ይለያያል ብለህ ። ከAለEናት ማደጉን Aየሁት፡Aነበብኩት። 
 „ልጄ የEናት ጡት Eኮ ነው ሰውን ከAውሬነት ወደ ሰውነት የሚለወጥ 

ይባላል“። Eናትኮ ነች ለሁሉም መድሃኒት“። 
 

 ምን ያድርገው 
ቢያጣ Eናቱን ፤ 
ቢሻ ፍቅሯን ፤ 
ቢናፍቅ ሽታዋን ፤  
Aንድ Eናቱን ፤  
ቢያልም የማያውቃትን ፤ 
ፍቅሩዋን ፤ ሳትሰጠው 
ጥላው ሄደች Eየወደደችው ። 
 
 Eሱስ Aላየኸውም Eንዴ ፤ በስተመጨረሻው Eኮ!!Eናት ፍቅር ነች Aለ፡ጨካኝም ህፃን ነበር ይበል ።ከAለ Eናት 
ማደጉን ልቡ ውስጥ ከርሞ። Aንተስ ትርሳው ይሆን ብዬ Aላስብም። ያኔ በዛ በዶፍ ዝናብ ጥቁር ባለ ቀን ፤ 
 
 Eጅህንን በEግር ብረት ጠፍረው ሲወስዱህ  
Eናትህ የሆኑትን Eስክትፈታ ታስረህ። 
Aንድ ጋቢ ላይ፤ደረቁ መሬት ላይ፡የተኙትን 
ጠዋት ማታ ተንበርክከው የፀለዪትን  
ጌታዬ የልጄን Eሬሳ Aታሳሰየኝ ያሉትን 
በማለዳ Eሬሳ የዳበሱትን የፈለጉትን። 
 
 Eንዴት ልጄ ከባድ መሰለህ  
ልብህ ሆድህ ውስጥ ሲንቦጫቦጭብህ 
ያ ከመሀፀንህ የወጣው ልጀህ  
መንገድ ወድቆ በደም ተጨማልቆ መግኘት መቻልህን ማወቅህ ። 
 
 ምን Eናትህ ብቻ ፤ ሁላችንም Eንጂ ፡ Aለቀስን ጮህን  
Eሪ Aልን Aለቀስን፡ ተላቀስን 
ተውት ጥሩ ልጅ ነው Aልን 
ጠመንጃ Aውጥተው Aስፈራሩን  
Eያለቀስን ለEግዜር ሰጥተን ተውን  
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ጠመንጃ የያዘ ሁሉ ሲያስገድደን 
ማን ሰምቶን   
ቢስሙንማ ቢጠይቁን 
Eንነግራቸው ነበር የምናምነውን። 
  
ሳይጠይቁን ሲገርፉን ሲገድሉን ከርመው  
ለሌላ ሰጥተው ጥለውን ጠፍተው  
ቢመጣ ደግሞ ሌላው  
የሚብስ ሆነ ከዛኛው ። 
 

 ስም ቢያጠፉ በውጭ ተቀምጠው  
ማን ሊሰማቸው ተወው ። 
 

 Aየኸው ልጄ Eሱ Eንኳ Aውቆት ፃፈው  
„የሰው ችግርን በሩቅ የማወቅ፤የመዳሰስ፤ችሎታ Aለው“።   
ይህንን Eኮ ነው IAባነት የምልህ  
ቅድም ጀምሮ የምነግርህ። 
 

 መሬት ላራሹ ስትሉ   
ለጭቁኑ ስትሉ  
Aትግድሉ ስትሉ  
ስልጣን ለህዝብ ስትሉ   
ዴሞክራሲ Aለገደብ ስትሉ  
የስውን ችግር በሩቁ መዳሰሳችሁ፡ማወቃችሁ 
Eኮ ነው በህዝብ ያሰወደዳችሁ  
በህብረተስቡ ውስጥ መንፍስ ያረጋችሁ።  
 

 Eሄ በየቦታው Aስር የሚፅፈውን ተወው   
ሆድ ጭራቅ ነው ብሎ የተነሳ ትጉህ Aሳማ ነው  
ከሆዱ በላይ የለም የሚያሰበው   
Eኔ ከሞትኩ ሰርዶ Aይብቀል Aለች Aሉ የቺ ፍጠር ነው ቋንቋው   
የዛች የምስኪን ቋንቋ ይዘው  
Eሷ Eንደሁ ጥራ ግራ ነው የምትኖረው  
ለራሳችው ጥቅም ሲሉ ንግግሯን ለውጠው  

   ጥሩውን Aስተሳስቦን  ስድበው 
   በEርሷ ስም የራሳቸውን Aስተሳስብ ተናግረው። 
    

   በEርሷ ላይ Eንዲህ ያሶሩ 
   በEናንተ ላይ ብዙ ቢያወሩ  
   ቢፅፉ ምን ቢደንቀን ቢቀባጥሩ።   
 

 Eኮ Eሱም ብሎ  መከራቸው  
ትንኝ Eንኳ Aልግድልኩም!!!! ብላችሁ Aትመፃደቁ Aላቸው  
ንስሃ ግቡ ምክንያት Aትፈልጉ ብሎ ወቀሳቸው  
ያውቃቸው የለ ከAመሰራረታቸው  
ሌላ ምስክር ከየት Eናምጣላችው ፡፡ 
 

 የሰውን ችግር በሩቅ መረዳት ታላቅ ተስጥO ነው  
የተፈጥሮ የውስጥ ምልክት ነው  
Aብሮህ የሚወለድ ነው  
ደግነት ባህሪ ነው  
ጨዋነት ጠባይ ነው 

   ሆዳምነት፤ ስግብግብነት፡ ሰይጣነዊ  ምልክት ነው ። 
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 ዛሬ ተነስተህ Eንዲህ ነኝ ሰላልክም Aይሆንም ። የትነበርክ ፤ስለኛ ምን ብለሃል መባልህ Aይቀርም ። መውቀስ 
ቀላል Eንደሚሆን መወቀስ ደሞ መራራ ነው ልጄ ። ቀን ተለውጦ Aንተ የት ነበረክ ፤ምንስ Aልክ ፤ ምንስ 
Aደረግህ ስትባል ፤ መልስ ከሌለህ ሆድ Aምለኩ ተብልህ ነው የምትታለፈው ።የሌሎች Aለመኖር መደረግ 
ያንተን መኖር ከAጎላው ፤ የሌሎቹ መኖር የAንተን መክሰም Eንደሚያመጣው Eንዳታጣው ልጄ ። ስለዚህ ነው 
ልጄ የሰው ችግር የሚገባህ ሁን ብዬ ነው የምመርቀህ ። የጅብ ቋንቋ Aይንኑረህ ነው የምልህ። የሆነ ሆነና 
የሰውን ትፅፋለህ ያንተስ መቼ ነው የሚፃፍ ? 

  

• ይፃፈል Eንጂ ይፃፋል ፡ 
   ካልተፃፈማ ማን ያውቀዋል።  Eናቴ። 

  

• ይረሳል ልጄ ይረሳል ። 
   Eቆየማ ይጠፋል።  
   ለመሆኑ ምን ልትለው Aስበሃል ።  

  

• “Eንደው በAፈሩ ላይ“ 
  

• ምነው ልጄ ካላጣኸው ስም ። የሙሾ ስም ። 
  

• Aዘን Eናቴ ። 
 

 የጓደኞቼ ሞት  
የተደራረበ ጉዳት  
የተደራረበ ጭቆና፡ ሙሾ Aውራጅ Aደረገኝ ።  
ለሞቱት ፤ ለጠፉት  
ለተቀበሩት ፤ ላልተቀበሩት  
ለሁሉም ፤ Aለቅሳለሁ  
ቢታወሱ ብዬ ሙሾ Aውራጅ ሆንኩ  
ላለፈውም Aለቅሳለሁ  
ለAሁኑም Aለቅሳለሁ  
ለወደፊቱም Aለቅሳለሁ   
ለጠፉት ዘመዶቼ 
የት Eንዳሉ ለማለውቀው ጓዶቼ  
Eንደው በAፈሩ ላይ ስል Eከርማለሁ ።  

  

• Eኔስ ብሆን Aዘን መች Aጣሁ ብለህ ። 
  የቀይ ሽብሩን ስል የኤርትራው  
  የኤርትራውን ስተው የሶማሌው  
  Aንዱን ስጨርስ ሌላው ።  
  የትልቁን ስረሳ የትንሹን  
  የትንሹን ስረሳ  የትልቁን 
  የማሙሽንስ ይሁን ያስመሮምን  
  ከዛም ደግሞ የባድመውን 
  የኤድሱም ይሁን  የሌላውን 
  ከዛም በሆላ የወያኔውን። 
 
የጓደኛህን ጠይቀህ  ምነው  
የታላቁን ልጄን Eረሳኸው። 
Aልሰማኸውም Eንዴ 
Eኔው Eራሴ በደም ወኝቶ Eንደገኘሁት 
Eቤቴ በረፍ ላይ Aስተኝተውት። 
ልጄን ቆሻሻ መስሎኝ  ላልፍ ረግጨው  
Aምጥተው Eዚያ ይጥሉታል  ብዬ መች Aስቤው። 
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የተከመረ ነገር መስሎኝ Eንጂ መች Aውቄው። 
Eንዳገኘው ብለው ነው Eንጂ ልጄን Eራሴው 
ልጄን የመጀመሪያውን ከመሀፀኔ የተወለደውን። 
ያውቁታል ጠዋት Eንደምሄድ ቤቴክርስትያን ።  
 
ምን Aይነት ጭካኔ ነው፤ ምን Aይነት ጭካኔ ነው፤ምን Aይነት ጭካኔ ነው።  
  

• Aስታውሻወለሁ Eንጂ Eናቴ ። Eንዴት Eረሳዋለሁ Aሰተማርዬን ። ፊደል Aስቆጣርዬን ። የቆየ ሀዘን 
Eንዳልቀሰቅስ ብዬ Eንጂ ። 

• የቆየ ሀዘን Aልክ። የልጅ ሞት Eኳ Aያረጅም ልጄ። ጠዋት ማታ ይረሳል ብለህ ነው። ከተረሳማ       
ሰውነታችን ምኑ ላይ ነው ።የጓዶችህን ሞት ትረሳዋለህ። 

• Eንሱማ Aውቅዋለሁ Eናቴ። Eሱን ብዬ Aደል ሙሾ Aውርጅ የሆንኩ።የወንድ ሙሾ Aውራጅ ብዙ የለም ። 
ሆንኩ Eንጂቢብስብኝ ። ለወጉማ ታላቁ Iትዮጵያዊ ሎርት ፀጋዬ ወንድ ልጅ ተደብቆ ነው  የሚለሰቅሰው 
ብሎ Aልነበር። Aልወጣልህ ቢለኝ ሙሾ Aውርጅ ሆንኩ ።  

• Eንግዲህ Aትፍራ Aብረን Eናለቅሳለን ። 
 

 ውይ ውይ ውይ  
    ሊሞሉበት ነው Aፈር ሊሞሉበት ነው መረሬ  

በAይኑ ከለላ በAይኑ ዳር ዳር። 
 

 Eኩለ ሌሊት ላይ ከቤትሸ Aጠገብ የጮኸው ጥይት  
ነድሎልሽ Aረፈው የልጅሸን ደረት።  
ነጋ Aለነጋ ብለሸ ሌሊት በዳበሳ  
Aግኝተሽ Aረፍሽው የልጅሽን ሬሳ። 
ምን ብሎ ይሆን ሆድሽ  
ምን Aለ Aንጀትሽ  
ለEድሜ ልክ የሚሆን Eዬዬ ሲሰጥሽ። 
• ተወኝ ልጄ ፤  ተወኝ ፡ተወኝ  ። ቢገኝ ኑሮ Aፈር ቢለበስ Eንዴት ጥሩ ነበር ። ከለከሉኝ  
      Eሬሳውን   Eንዳልነካ ። ጮሁኩኝ Aለቀስኩ ። ተሰበስብን Eሪ Aልን ። 

 
     ደረት ተመታ ። 

 ትንሽ Aለፍ ብሎ Eትብቱ ከተቀበረበት ቦታ። 
 

 ውይ ውይ ውይ  
Eንደው ባፈሩ ለይ በተደመደመው። 
 

 Aልበላም Aልጠጣም ጦሙን ነው የከረመው  
የመንግስቱ ካድሬ ራርቶለት ይሆን ጥይት ያጎረሰው። 
 ሊሞሉበት ነው Aፈር ሊሞሉበት ነው መረሬ 
በAይኑ ከለላ በዓይኑ ዳር ዳር ። 
 

የደራ ነበረ የዛሬ ገበያ ሸማቹ የበዛ  
የጥይቱን ከፍሎ ሬሳ ሲገዛ  
ጮኬ Eንዳላለቅስ ሬሳ ልቀማ  
ተስማምቼ መጣሁ Aንጀቴ Eየደማ። 
 

 Aልቻልንም ጮህን ። ነጠቁን Aሰከሬኑን ። Aበድን ። Aበድን።የት Eንደጣሉት ሳናውቀው ቀረን።  
 

•  ይልቅ ስለዚያ ጨካኝ ይሻለኛል ። 
  

• ምን ገዶኝ ። 

ወደ ገፅ 30 ....ይዞራል 



የAድዋ Aከባበር 
 

ከAድዋ ጦርነት በፊት Iትዮጵያ በመሣፍንት 
Aስተዳደር ትተዳደር Eንደነበር Aይዘነጋም። Eነኝህም 
መሣፍንቶችን ሌሎችም በማስከበር ንጉሰ ነገስት ለመባል 
ካላቸው ፍላጎት የተነሳ Eርስ በEርስ በጥርጣሬ ሲተያዩ 
ከመዝለቅ Aልፎ በርካታ ጦርነቶች በመካከላቸው 
ተስተናግደዋል። 

ከAፄ ዮሐንስ Eረፍት በሃላ Aፄ ምኒሊከ የንጉሰ 
ነገስቱ ስልጣናቸው ገና ባግባቡ ሳይደላደሉ የጣሊያን 
ወረራ ተፈፀመ።ነገር ግን መሳሪያ የማግኘት ህልማቸው 
ቅዠት Eንዳይሆን በወቅቱ የውጫሌ ውል መፈረም ግድ 
ሆኖባቸው ነበር።ይፈርሙ Eንጅ የAማርኛውና 
የጣሊያንኛው ቅጅ ባለመስማማቱ በይበልጥ Aንቀፅ 17 
የጦርነቱ መንስኤ ሆኗል። በመሆኑም ንጉሰ ነገስቱ 
ለመላው የIትዮጵያ ሕዝብ A.A. ላይ የክተት Aዋጅ 
ሲያስነግሩ Aይመለከተኝም ብሎ የወሰለተ Eንዳልነበር 
ድሉ በራሱ መረጃ ነው።      

Aንድነትና ማEከላዊ Aስተዳደር መሰረት 
ያደረገ ጦርነቱ መደምደሚያው Aማረ Eና ለIትዮጵያ 
ብቻ ሳይሆን ለAፍሪካውያን ለጥቁር ህዝብ Eንዲሁም 
በባርነት ቀንበር ስር ላሉት ጭምር የነፃነት ጮራ ያሳየ 
ነው። ይሁንና በዚህ ትውልድ ውስጥ Eያቆጠቆጠ ያለው 
Aንዳንዱ Aመለካከት 112ኛው የAድዋ ድል መንታ 
መንገድ ላይ ሁኖ Eንዲከበር ተገዷል። በያዝነው 2000 
Aመት ሚሌኒየሙን Eያስታከኩ የሚከበሩ የበAል 
Aከባበሮች 3ተኛውን ምEተ ዓመት Eንድንናፍቅ ሳይሆን 
Eንድንፈራው Eያደረገን ነው። 

የIትዮጵያ ሕዝብ የፈሩት ይደርሳል የጠሉት 
ይወርሳል Eንዲሉ Eና በየጎጥ በየዘርህ ተደራጅ መባሉ 
ሳያንሰው የAንድነት ተምሳሌት የነፃነት ፋና ወጊ የሆነው 
የAድዋ በዓል ጌጥ ላይ Eንዲከበር መደረጉ Eና ድሉ 
የAንድ ሰው ብቻ Eንደሆነ ተደርጎ መተረኩ ሕዝቦችና 
Aገሪቱ ብቻ ሳይሆን ታሪክንም Eየከፋፈሉ መሆኑን 
ያመለክታል። 

የAድዋ ጦርነት ክተት የታወጀው A.A. የንጉሰ 
ነገስቱ Eና የሀገሪቱ Eንዲሁም የAፍሪካ መዲና ሆኖ ሳለ 
ከመምህሩ ደቀመዘምሩ Aይነት ተግባር መፈፀሙ 
በEውነት ደቀመዘመሩን ለማክበር ወይስ መንታ መንገድ 
የሆነውን Aጀንዳ ለመተግበር ነው።  

Aለም Aቀፍ ፀሐፊዎች ጨምሮ የወራሪው 
ጣሊያን የጦር Aበጋዞች ጭምር Aድዋን ከAፄምንሊክ Aፄ 
ምኒሊክን ከAድዋ ነጣጥሎ ማየት Eንደማይቻል በግልፅ 
Aስቀምጠዋል። ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ 
Eንዳሉ ከጠላት በላይ ምስክር የለም።  

Eና ታሪክን ጠብቆ የተሻለ ታሪክ መስራት 
Eንጂ ከጠላት በባሰ ታሪክን ማበላሸት የትውልድ Aተላ 
መሆን ነው።Aድዋ በAፄ ምኒሊክ በሳል Aመራር ሰጭነት 
በIትዮጵያ ሕዝብ ለAንድነት ተጋድሎ የመጣ ድል 
ነው።                   

 Aይናለም Aማረ(ሌኒሽታት) 
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የሠሜኑ የጦርነት ነጋሪት 
 

ለAስር Aመታት ያህል የቆየው የIትዮ— ኤርትራ 
የድንበር ፍጥጫ ከዛሬ ነገ Eልባት ያገኛል Eየተባለ 
ዛሬ ለከፍተኛ ደረጃ ደርሷል። 
ኑሮ 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። ስለዚህም 
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) 

 

Aውቆ የተኛ ቢጠሩት Aይሰማም ! 
  

በAለፉት ጥቂት ወራት በIትዮጵያ ውስጥ 
Eየተከናወኑ ያሉትን Eንቅስቃሴዎች ስናጤን 
Aንዳንድ Eውነታዎችን Eንገነዘባለን። 

የወያኔ መንግስት በዜጎቹ ላይ Eያደረሰ ያለው 
Aፈና፣ ግድያና የሰብዓዊ መብት ረገጣን ለመሸፈንና 
የAለም Aቀፍ ማህበረሰብን ትኩረት በወቅቱ 
“Aንገብጋቢ” ጉዳይ ማለትም “የሽብር ፈጣሪዎችን 
Eንቅስቃሴ መግታት” በሚል ሽፋን በጎረቤት ሀገሮች 
ላይ የፀብ Aጫሪነት ተግባሩን በማከናወን ላይ ይገኛል። 
ይህ የፀብ Aጫሪነት ተግባር Eኩይ ተግባር ሁለት 
የAፍራሽነት ተፅEኖ ይኖረዋል፣ የAጭር ጊዜ ተፅEኖው 
Eየላሸቀ ያለውን የIትዮጵያ Iኮኖሚ የባሰ Aዘቅት 
ውስጥ መክተት ሲሆን የረጂም ጊዜ ተፅEኖው ሀገሪቱን 
ሊታረቅ ከማይችል ቅራኔ ውስጥ መክተት ይሆናል። 
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በAሁኑ ወቅት በወያኔ Eስርቤቶች በመማቀቅ ላይ 
በሚገኙ  Iትዮጵያዊያንና  በተለይም  በታሪክ 
Aጋጣሚየተጣለባቸውን የትውልድ ግዴታ ለመወጣት 
ባደረጉት AስተዋፅOና Eንቅስቃሴ በወያኔ ወጥመድ 
ውስጥ በወደቁ ወገኖች ላይ Eየደረሰ ያለውን ስቃይና 
ሰቆቃ ስናስብ ምን Eንደሚሰማን ለAንባቢያን 
Eተዋለሁ። 

ከሁሉም በላይ የሚያስገርመው ደግሞ የወያኔ 
መንግስት በተመሳሳይ ስልት በመጠቀም በተደጋጋሚ 
በሀገር  ውስጥ የሚነሱትን ሕዝባዊ Eንቅስቃሴዎች 
ለማፈን መቻሉ ነው። ጥያቄው የIትዮጵያ ሕዝብ Eና የ 
Aለምን ማህበረሰብን በተለይም ለሰብAዊ መብት 
የቆመውን ክፍል የንቃተ ሕሊና ደረጃ ከወያኔ መንግስት 
የብልጣብልጥነት ስልት ጋር Aለመመጣጠን ይሆን? 
ወይስ “ Aውቆ የተኛ ቢጠሩት Aልሰማም ” Eንደሚባለው 
ሆኖ ነው ነገሩ!!!!!!!!! 

 
ከሰናይት ጌታሁን(ጀርመን) 

———————————— //————————————— 

ወያኔ ዲሞክራሲን ይናገረዋል Eንጂ 
Aልኖረውም!! 

 
          በIትዮጵያ  ውሰጥ  በተነሱትና  ባለፉት 
መንግስታት ሁሉ ዲሞክራሲ የሚለው ቃል በተግባር ላይ 
ውሎ ታይቶ Aይታወቅም። የወያኔን Aመራር  ግን ለየት 
የሚያደርገው በዲሞክራሲ ስም መምጣቱ ብቻ ነው።   
 

ነገር ግን ወያኔ Eንተናገረው ዲሞክራሲን ሊኖርበት 
ቀርቶ የዚህን ቃል ትርጉም መላ Aሳጥቶታል። በAንድ 
ሐገር ውስጥ ዲሞክራሲ Aለ ለማለት የሚቻለው ሕዝብ 
ለነፃነት የመናገር፣ የመምረጥ፣ በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ 
ሰልፍ የማድረግ፣ ያለምንም የመንግስት ተፅEኖ በሰላም 
ወጥቶ በሰላም መግባት የመቻልና የመሳሰሉት ነገሮቸ 
ያለምንም ችግሮች ማከናወን ሲችል ብቻ ነው። 

ይሁንና በወያኔ መንግስት ግን የሚተገበረው 
ተግባር ሁሉ የማን Aለብኝነት ነገር ነው። ሕዝብ 
የፈለገውን መምረጥ Aይችልም፣ ቢመርጥም Eንኳን 
Aይን ያወጣ የማጭበርበር ተግባር ይፈፀምበታል። 
በነፃነት የፈለገውን መግለፅ Aይችልም ምክንያቱም 
የወያኔ ካድሬዎች በሕዝቡ መሀል ገብተው ስለሚገኙ 
Eንደዚህ በሚያደርገው ሰው ላይ Aፈና ስለሚያካሂዱበት 
በሕዝቡ ላይ ከፍተኛ ፍርሃት ስላለ። ሰላማዊ ሰልፍ 
በሰላማዊ መንገድ ለማድረግ ቢሞከርም ይህንን 
የሚያደርጉት ተራ Eና ስራ ፈት ዱርዬዎች ናቸው 
በማለት ከAንድ ስልጣን ላይ ከተቀመጠ መሪ ነኝ ባይ 
ግለሰብ በሚሰነዘር ተራ ትችት Aማካኝነት ሰዎች ያለ 
Aግባብ በታጠቁ ሃይሎች ሕይወታቸው Eንዲጠፉ 
ይደረጋል። 

በተጨማሪም ወያኔ የተቃዋሚ  ድርጅት መሪዎችን 
ተራ Eና ያልሆነ ምክንያት በመስጠት ወያኔ Aለኝ 
በሚለው ዲሞክራሲ(የሐሰት) ዲሞክራሲ በመጠቀም 
በሚደረጉት Eንቅስቃሴ ያስራል ደግሞም የት Eንኳን 
Eንዳሉ Eንዳይታወቅ ያደርጋል።ባጠቃላይ ሲታይ ወያኔ 
ማለት የመጀመሪያ የዲሞክራሲ ጠላት የሆነ Aመራር 

ነው። ሕዝባችን ደግሞ የሚፈልገው በEውነት ላይ 
በተመሰረተ ዲሞክራሲ የሚመሰረት መንግስትን Eንጂ 
Eንደ ወያኔ Aታላይ ድርጅትን Aይደለም። ሕዝብ 
ከወያኔ መንግስት ያተረፈው ነገር ቢኖር ረሐብ፣ ጤና 
ማጣት፣ ጦርነት፣ የኑሮ ውድነት፣ የስራ ማጣትና 
የመሳሰሉትን ተገልፀው ሊያበቁ የማይችሉትን 
ተመሳሳይ ችግሮችን ብቻ ነው። Aገራችን Iትዮጵያ 
በተፈጥሮ ሀብቷ ስትበደል ለዘመናት  ለግል ጥቅማቸው 
በሚሰለፉ መሪዎች ከተለያዩ ችግሮች ልትወገድ 
Aልቻለችም። Eኛ የተቃዋሚ ሀይሎች Eውነተኛ 
ለሐገሩ የሚበጅ መንግስት Eስከሚመጣ ድረስ 
ትግላችንን Aናቆምም። 

 
ሰይፈ ወልዴ 

  ——————//——————— 

ለጥቅም መገዛት 
 

ትግል”ሀ” ብሎ ከወንድም Eና Eህት ጋር ጀምሮ 
ሲወድቅ ብዙ መሰናክሎችን Aልፎ መልካም ጥሩ ሥራ 
ለውድ Eናት Aገሩ ለመስራት ሲጥር ከAብራኩ 
ተሰልፈው የነበሩት በጥቅም በመገዛት ለሰው በላው 
ወያኔ (IሕAዴግ) ቢያጎበድዱም ትግሉ ምንግዜም 
Aይቋረጥም። ይፋፋም Eንጂ። ጊዜው ሩቅ Aይደለም። 
መጥፎ Eና በጎውን ለይተን ለመላው Iትዮጵያ ሕዝብ  
በይፋ Eናቀርባለን። 

በሀይል Eና በAፈሙዝ ሕዝቡን ገቶ መያዝ 
የዲሞክራሲ መንገድ Aይደለም ። ሕዝባችን  ንፁህ ውሃ፣ 
ዳቦ ናፍቆታል። ያመረተው ምርት Eንደ ፍላጎቱ 
Eንዲጠቀም ይሻል። ተማሪዎችና መምህራን ተገቢውን 
ትምህርት በሥነ ሥርዓቱ ተዋቅሮ መከታተል መማር 
Eና ማስተማር ይፈልጋሉ። ከመላው ዓለም ጋር 
የማያንስ  የEውቀት የሳይንስ ምርምር Eና ጥናት 
ለማድረግ በዓለም ተፈላጊ ቋንቋዎች ለመታጠቅ Eና 
ሥራቸውን ለማከናወን ተገቢ የጥናት ቦታዎች 
በተገቢው ሥፍራ Eንዲስፋፋ ምንግዜም ይታገላሉ። 
Eኛም  ከልባችን ከጎናቸው ነን።  

የIትዮጵያን ሕዝብ በዘር  በሀይማኖት Eና 
በክልል የሚከፋፍለውን Eና በዲሞክራሲ ሥም 
የሚነግደውን ወያኔ(IሕAዴግ) የምንቃወም Eና Eስከ 
መጨረሻ ግባተ መሬቱ ድረስ Eንዋደቃለን። 
Aናጎበድድም። ለጥቅም Aንገዛም። 

ለሠላም Eና ዲሞክራሲ ውጭ ያለን Iትዮጵያን 
ተለያይተን ከመጓዝ በAንድ Aላማ ለIትዮጵያ 
Aንድነት Eና ሠንደቅ ዓላማ ክንዳችንን Aፈርጥመን 
Eንነሳ። Aያት ቅደመ Aያቶች ተከላክለው ያወረሱንን 
ዳር ድንበር Aሳልፈን ለባEድ Aንሰጥም። Aሳልፈው 
ለሚሰጡት ወያኔዎች  Eንቢተኝነታችንን በሠፊው 
ለዓለም ሕዝብ Eናሳውቅ። በሁለት ቢለዋ ለሚበሉ 
ተልካሻ Aድርባዮች ምክንያት የምናስበው ቅን ዓላማ 
ወደ ኋላ Aይሽከረከርም። Aይቆምም። 

Aንድ ሠንደቅ  ዓላማ !!!!!!! 
Aንድ ሕዝብ !!!!!!!! 
Aንድ Iትዮጵያ !!!!!!!!! 

ከባምላክ ፋሪስ 
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Aመፁ Aይቀዝቅዝ 
 

የዘረኛና የAምባገነኑ ወያኔ የስልጣን Aገዛዝ በጠመንጃ 
ላይ የተመሰረተ ነው። ሕዝብ ተሳስቦና ተፋቅሮ 
Eንዳይኖር Aንዱን በAንዱ ላይ ሰላይ በማድረግና 
ለወያኔ መሰሪ Aገዛዝ Aልመች ያለውን በማሰር 
ከመሰለውም በመግደል ክቡሩን  የሰው ልጅ ነፍስ የዶሮ 
ነፍስ ያህል Eንኳን Eንዳጠፋ ሳይሰማው በመጫወት 
ላይ ይገኛል። ትውልድ ይህንን Eያየ Aጭበርባሪውን 
ወያኔ ዝም ማለት ለተተኪው ትውልድ ስቃይን 
Eንደማውረስ ይቆጠራል።ወያኔ Eስከ ዛሬ ያፈሰሰው 
ደም ይህ ነው የሚባል Aይደለም የወያኔ ጦርነት ፊት 
ለፊት ከሚታየው የበለጠ ድምፅ በሌለው መሳሪያ 
የሚያጠቃው ይበልጣል። 

 
ተንኮለኛው ወያኔ ዲሞክራት ለመምሰል ብዙ 

ማስመሰያ ይሰጣል። ሀቁ ግን የወያኔ Aባላት ምግብ 
ከበሉ በኋላ ማወራረጃቸው የሰው ደም መሆኑን የAለም 
ሕዝብ መገንዘብ Aለበት ስለዚህ የተተኪው ትውልድ 
ተወቃሽ Eንዳይሆን የተጀመረውን Aመፅ ሳያቀዘቅዝ 
በቆራጥነት መታገል ከEያንዳንዳችን ይጠበቅብናል። 

 
ዮናስ ሙለታ(ፉልዳ) 

 
—————— // —————— 

Iትዮጵያን ጠብቋት 
 

በሐገራችን ቀን ከቀን Eየተባባሰ የመጣውን የኑሮ 
ውድነትና የሕዝብ በበሽታ መጠቃት ሞትን ጨምሮ 
Eያጠቃው ያለውን ሕዝቡ በምን Aይነት መንገድ 
ከዚህ መንግስት መላቀቅ Eንዴት Eንደምንችል 
በመጀመሪያ ደረጃ ትልቅ የሆነው የሕዝቡ 
መተባበርና በሀሳብ መግባባት Aለበት ብየ 
Aምናለሁ። 

Iትዮጵያ በAሁኑ ሰዓት በAንባገነኑ IሕAዴግ 
Eየተገዛች ነው ያለችው በጣም የሚገርማችሁ ነገር 
ቢኖር ለIትዮጵያ ይሆኗታል ያልናቸው  Eንኳን 
ዛሬ Eርስበራሳቸው የመከፋፈልና ያለመግባባት 
Eየተፈጠረ Eያየን ነው ። Iትዮጵያ ለመሆኑ ምን 
Aይነት መሪ ይሆን ሃገራችንን ስሟን ጠብቆ 
ክብሯንና Aንድነታን ጠብቆ የሚያስብላት በጣም 
የሚገርመኝ ያሁሉ ሰው  ተገርፎ ተገድሎ መፍትሔ 
ስንጠብቅ ይሔው ዛሬ ከEስር ከተፈቱ በኋላ 
የምናየው ነገር ተፈጠሯል በጣም ያሳዝናል።   

 
                          በEምነት ተክሌ 
Aንባገነኑ የወያኔ መንግስት 

በIኮኖሚ የሀገሪቱ የንግድ Aውታሮች በወያኔ 
ባለስልጣኖች በመያዝ ሌላው ህዝብ ተመልካች ሁኖ 
የሚሰራው በማጣት በችግርና በርሀብ Eየተሰቃየ 
ይገኛል።  

Aንባገነኑ የወያኔ መንግስት 
 

በIኮኖሚ የሀገሪቱ የንግድ Aውታሮች በወያኔ 
ባለስልጣኖች በመያዝ ሌላው ህዝብ ተመልካች ሁኖ 
የሚሰራው በማጣት በችግርና በርሀብ Eየተሰቃየ 
ይገኛል።  

በሀይማኖት የEስልምናና ክርስትና Eምነት 
ተከታዮችን(በጅማ) በማጋጨት ለብዙ ምEመናን 
ሞት፣ መቁሰል ና ቤተክሪስትያን Eንዲፈርስ ሆኗል። 
ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ወያኔ ነው።ስለዚህ የIትዮጵያ 
ሕዝብ በዘር በሀየማኖት ሳይከፋፈል ይህን Aገር Aጥፊ 
የሆነውን Aንባገነን መንግስት ከስሩ ነቅሎ ለመጣል 
ሁላችንም Eንነሳ። ሞት ለወያኔና ጭፍሮቹ። 

 
ጌታ Aበሻ (ፉልዳ) 

————————- //———————— 

ለማያቅሽ ታጠኝ 
         በዛሬው ዓለም ውስጥ ምርጫን 
Aለማካሄድና ምርጫን “ ነፃና ዲሞክራሲያዊ ” 
Aለማለት ማንም የማይሞኘው ሞኝነት ነው። 
በዚህም ምክንያት Aንዱን ከሌላው ለመለየት 
Eስከሚያቅት ድረስ Aምባገነኖችም ዲሞክራቶችም 
Eኩል ምርጫ ያካሂዳሉ Eኩል ምርጫዎችን ነፃና 
ዲሞክራሲያዊ ብለው ይጠሩታል። የሰማዩና የምድሩ 
ልዩነት የሚመጣው ከምርጫዎች ሂደት Eስከ 
ምርጫዎች ውጤት በሚታዩበት ሁኔታዎች ውስጥ 
ነው Aለዚያ ዛሬ ምርጫን Eቀበላለሁ የማይልና ነፃ 
ዲሞክራሲያዊ ምርጫ Eያለ የማያወናብድ በጠላቱ 
ምስክርነት ይከሰሳል።  

ከግንቦት 97 ሰቆቃ በሃላ በወያኔ Aገዛዝ 
ውስጥ ሌላ ምርጫ Eንደሚካሄድ Eየተነገረና 
Eንቅስቃሴም Eየተካሄደ ነው።ከሁለት Aመት በፊት 
የተደረገውና “Eንከን የለሽ” የተባለው ምርጫ በነበረ 
መልኩ Eንደሚደገም በግልፅ Eያየናቸው ያሉ ሁኔታ 
ከጅምሩ Eያረጋገጡ ናቸው። በምናውቀው መድረክ 
በለመድናቸው ተዋንያን ያየነውን Aሳዛኝ 
መደምደሚያውንም የምናውቀው ትያትር መቅረቡ 
ላይቀር ነው ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ውጤቱ 
የሚታወቅ ውድድር ቀርቶ በAብዛኛው ሰው 
ትናንትናና ከትናንት በስቲያ የተደረገ ግጥሚያ 
ማየት Aይወድም። 

ግን “ ለምን Eንዲህ ይደረጋል? ይህን 
ሁሉ ጣEር ምን Aመጣው?....” Eያልን Aንጠይቅም 
ምክንያቱም ግልፅ ነው።ነፃና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ 
ከተካሄደ ይህ ምርጫ የሚሰጠውን ፍርድ 
ላለመስማት፣ላለማየትና ላለመቀበል የሚደረግ ሽሽት 
ነው። Eኛ በጭቆናና በምዝበራ ሥርዓቶች ሥር 
የኖርን ህዝብ ነን ስለዚህም የጭቆናውና የብዝበዛው፣  
የAምባገነንነቱና የፍለጠው ቁረጠው ሥርዓት 
Aክትሞ ለማየት የቸኮልን ህዝብ ነን በፀረሕዝብና 
በተንኮለኛ ሥርዓት በከፋፋይና በጦረኛ ሥርዓት  
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ሥርዓት ላይ ታሪክ በፍጥነት በሯን Eንድትዘጋበት 
የምንቸኩል ህዝብ ነን። 

የAምባገነን Aደገኛ ባህርያት ዛሬ በስልጣን 
ላይ ካለው መንግስት በግልፅ በማየት ሁላችንም 
ለበርካታ ዓመታት ስንጮኽና በተገኘው ዓለም Aቀፍ 
መድረክም ድምፀችንን ስናሰማ ቆይተናል። በIትዮጵያ 
ላይ ሊመጣ የሚችለውን ችግር Aሻግረው በማየት 
ከህዝብ በፊት Eየሄዱ ያስጠነቀቁ ነበሩ። የIትዮጵያ 
ጉዳይና የዚህን ዘመን Eውነት መላልሰው ያስተማሩንም 
Aንጋፋ ዜጎች ነበሩን።በሥልጣን ላይ ያሉት ገዥዎችና 
Aጠገባቸው የተኮለኮሉት ደካሞች ወደ Aዘቅት 
Eየወሰዱን መሆኑን ያልሰማንበትና ያልተስማማንበት 
ጊዜ Aልነበረም ይህ ሁሉ የነብይነት ወይም የጥንቆላ 
ውጤት ባይሆንም የተፈራው ሁሉ ደርሷል ምናልባትም 
ከዚህ የከፋ ሁኔታ Aገራችን Eንዳይጎበኛት 
Eንፀልያለን። Iትዮጵያን ለፖለቲካ ደላላና ቸርቻሪ፣ 
ለምንደኛና ለቅጥረኛ Eስከ መቼ ስናስረክብ 
Eንኖራለን????   

  የሥልጣን ባለቤት የሆነው ህዝብ ሚና 
Eየላቀ መሄድበሚገባው በ21ኛው ክፍለዘመን የወያኔ 
ሥርዓት ገደብ የለሸ ሥልጣን ዓለምን ጭምር Eያሳሰበ 
መምጣቱ Aልቀረም ህዘቡ ቢናገረውም ወያኔ ግን 
ጆሮው የሚሰማ መንግስት Aይደለም።  

ይህን በመሰለው ሁኔታ ውስጥ ምንድን ነው 
መደረግ ያለበት? ምንድ ነው የሚበጀው?Aነጋጋሪ 
ጥያቄ ነው። Aማራጮች ሁለት ይመስላሉ ያለውን 
ሁኔታና መጪውን ሁሉ Aሜን ብሎ ተቀብሎ Aርፎ 
መቀመጥ Aለያም ይህን ሸክም Aውርዶ ለመጣል 
በቀጥተኛው፣ በሰፊውና በተደላደለው መንገድ ብቻ 
ሳይሆን በገደላማው በጠባቡ በኮረኮንቹ መጓዝን ግድ 
ይላል።ጎበዝ የEስከዛሬው ይበቃናል ዝባድን ከውሻ 
Eምነትን ከለየለት ባለጌው ከወያኔ መሻቱ የትም  
Aያደርስም። 

ከAብርሃም ሙሉጌታ(ሄፐንሃይም) 

 
የጋራ ትግል ያስፈልጋል! 

     በሀገራች ታሪክ ለዘመናት ሲፈራረቁ የቆዩት ጥቂት 
የIትዮጵያ ገዢ መደቦችና ቡድኖች ለራሳቸውና ጥቂት 
የነርሱ ደጋፊ የሆኑ ክፍሎች የተደላደለ ኑሮ ሲኖር 
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የIትዮጵያ ሕዝብ ግን በበሽታ፣ 
በርሀብ፣ በድህነት ሲሰቃይ Eንደኖረ ይታወቃል። 
    በተለይም ዛሬ በመለስ ዜናዊ የሚመራው Aምባገነኑ 
የወያኔ IሕAዴግ መንግስት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ 
ጀምሮ በIትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ ያለው 
Eጅግ የከፋ የኑሮ ውድነት ረሃብ ድህነት በሽታ 
ስራAጥነት የፖለቲካ Aለመረጋጋት Eጅግ ሊታሰብበት 
የሚገባ Aቢይ ጉዳይ ሆኖ ይታያል።  
   ለዚህ ሁሉ ችግሮች ምክንያት የሆኑት ግን ጥቂት 
የወያኔ IሕAዴግ ቡድኖችና ደጋፊዎች የAቋቋሙት 
የተለያዩ የንግድ ኩባንያዎች በሞኖፖል የሀገሪቷን 
Iኮኖሚ በመቆጣጠራቸውና Eየዘረፉ በመሆናቸው ነው። 

ስለዚህ ያለው Aማራጭ ከዚህ Aስከፊና Aሳሳቢ ችግር 
ለመላቀቅ የሚችለው ለነፃነት ለፍትህና ለEውነተኛ 
ዲሞክራሲ የሚታገሉ ድርጅቶች Aሁን በስልጣን ላይ 
ያለውን የመለሰ ዜናዊ Aምባገነናዊ ስርዓትን ለማስወገድ 
በጋራ ሲታገሉ ብቻ ነው Eላለሁ። 
                                                         
ብሩክታይት ብርሀኑ (ፉልዳ) 

———————————//———————————— 

የAፍሪካ ቀንድ የጥፋት መንገድ 
  የAፍሪካ ቀንድ Aካባቢ ሀገሮች ትልቁ የፖለቲካ 
ችግር የጎሰኝነት ፖለቲካ ነው።የፖለቲካ ነፃነት 
የሚታሰበው ሆነ የሚወጠነው Eንዲሁም የሚቀመረው 
በዚሁ ዙሪያ ነው። በIትዮጵያ፣ በሱዳን፣ በሱማሊያ፣ 
በሩዋንዳ፣ ቧዩጋንዳ፣ በኮነጎዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ውስጥ 
ያሉት የከተማውና የገጠሩ የጎሳና የነፃነት ንቅናቄዎች 
የፖለቲካ ስትራቴጂ የሚያጠነጥነው ጐተኝነትን 
መሰረት Aድርጎ ነው። በነዚህ ሀገሮች ውስጥ (ኬንያና 
ኤርትራን ጨምሮ) ሙሰኝነትና Aምባገነናዊነት 
የተላበሰው ብልሹ Aስተዳደር ይህንኑ “ ስታሊናዊ ” ኋላ 
ቀር ስልት በመከተል ከራሱ ድንበር Aልፎና ተርፎ 
የጎረቤት ሃገርን ሰላም ለማደፍረስ ይጠቀምበታል። 
ለዚህም በAስረጅነት የሚጠቀሰው በIትዮጵያና በኬንያ 
ድንበር መካከል በየጊዜው የሚያገረሸው መፍትሔ 
ያልተበጀለት የረዥም ዘመን ግጭት ነው። ከራሳቸው 
ጥቅም ባሻገር ለሕዝባቸው ሰላምና ደህንነት ደንታ 
የሌላቸው Aረመኔ መንግስታት በስራቸው ያለውን 
ሕዝብ Eንዳሻቸው ለመግዛት Eንዲያመቻቸው ሆን 
ብለው ሲከፋፍሉትና Eርስ በርስ ሲያፋጁት 
ይታያል።ይህንንም ኤንደ ዋነኛ በፖለቲካ ሥልጣን ላይ 
የመሰንበቻ ስትራቴጂ(Poletical survival strartegy) 
ይጠቀሙበታል።በዚህም የተነሳ ቀጠናው ሁሌ 
Eንደታመሰና ሌላውን ዓለም Aጀብ የሚያሰኝEልቂት 
Eንደተስተናገደበት ነው።(ሩዋንዳንና ዳርፉርን ልብ 
ይሏል) 

የየሀገራቸውን የውስጥ ፖለቲካዊ ትኩሳት 
ለማርገብና የህዝባቸውን የትኩረት Aቅጣጫ ለማስቀየር 
ሲሉ በጎረቤት ሀገር ላይ ወረራ መክፈትና በድንበር 
ሰበብ ጦርነት መጫርና Eልፍ AEላፍ ሰላማዊ ዜጎችን 
መማገድ ለነሱ ምናቸውም Aይደለም የ Iትዮ— 
ኤርትራው ግጭት የዘመናችን Aሰቃቂ ፍጅት የታየበት 
በ100000 የሚቆጠሩ ሰብዓዊ ፍጡረንን ለህልፈት 
የዳረገ ዘግናኝ ጦርነት... የቀድሞው የAሜሪካ 
ፕሬዝዳንት ዊልያም ጃፈርሰን ቢል ክሊንተን የተመድ 
ዋና ፀሐፊ የነበሩት ሚስተር ኮፊ Aናንና ሌሎች ከመቶ 
የሚበልጡ መራሔ መንግስታት፣ ባለስልጣናትና 
Aምባሳደሮች ሁኔታውን ለመግለፅ የተጠቀሙበት 

Aጭር መግለጫ ቢኖር ይኸው ነው “ትርጉም 
የለሽና መራሩ ጦርነት” 
     
           Eየሩሳሌም ተክለማርያም( ሔፐን ሃይም) 

 



 
 
የካቲት 23 ቀን 1888  

 
 

የካቲት 23 የጊዩርጊስ Eለት፣  

Iትዮጵያና ጣልያን ገጥመው በጥዋት፣  
Aባ ገሪማ ላይ ተሰማ ጩኸት።  
የጠላትማ ጦር ሰልፉን Aሳምሮ፣  
መጣ በፉከራ ካፋፍ ተንደርድሮ፣  
ኮረብታውን Aልፎ ሜዳውንም ዘልቆ፣  
ሲጐርፍ የሚታየው በዚያ በሽለቆ፣  
የምኒልክ ጦር ነው የሚገሰግሰው፣  
ቦታ Aልበቃ ብሎት ይጋፋል ሰው ለሰው።  
ከመሃል Eግረኛ፣  
ከፊት ፈረሰኛ፣  
የIትዮጵያ ሕዝብ መጥቷል ተማምሎ፣  
ሀገሬን ከጠላት Aድናለሁ ብሎ።  
ከጐጃም፣ ከትግሬ፣ ከመላው በጌምድር፣  
ከወሎ፣ ከሸዋ፣ ከሐረርም ጭምር፣  
ከድፍን Iትዮጵያ ከየዳር ሀገር፣  
መጥቷል ከያለበት ሊወጋ ጠላቱን፣  
ሊሞት ለነጻነት ላገሩ ለክብሩ፣  
ጦር Eየሰበቀ ጐራዴውን መዞ፣  
የገበየሁ ፈረስ Aልገታም ብሎ፣  
ጠላት መሃል ገባ ዘልዳውን መስሎ።  
ቀኛዝማች ታፈሰ ፊታውራሪ ዳምጠው  
ፊታውራሪ ተክሌ ያበሻህ Aቦዬ .......  
ስንቱን ላስታውሳችሁ ላስታውል ዝም ብዬ። 
 
መድፉ መትረየሱ ሲያስተጋባ ተኩሱ፣  
ደመና መሰለ በያለበት ጢሱ፣  
ከላይ ካፋፉ ላይ ከማርያም ሻዊቱ፣  
ተው በለው ትላለች Eቴጌ ጣይቱ።  
ነጋሪት ሲጐሰም መለከት ሲነፋ፣  
Eልል Aለች ሴቷ ድል Aይታ በተስፋ። 
 
ታላቁ ምኒልክ Aባ ዳኛውማ፣  
ቡሎ ፈረሱ ላይ ይታያል በግርማ። 
ታቦት ተሰልፎ Eንደ Iያሪኮ፣  
ካህናቱ ቆሞ ይላል ንሴብሆ ::  

የIትዮጵያ ልጆች ላገር የሞታችሁ፣  
ዘላለም ይወሳ በታሪክ ዝናችሁ፣  
ዘላለም ይመሰገን ይከበር ሰማችሁ፣  
ትኑር Iትዮጵያ Eናት Aገራችሁ። 

 
               ከታሪከ መዘክር 

 
የማረሻ ድክመት የማረሻ ነገር 

 
ከገበሬው Aስቻለው(Aሜሪካ) 

 

ከEንግዲህ ጌቶቹን Aፈር Aይንካቸው፣ 
ማረሻው ዶዱሞ ቀለብ ከነሳቸው፣ 

Aቡን Eንዳልለው ቅስና የለው፣ 
ነጋዴ Eንዳልለው ወረትም የለው፣ 
ሼክ Eንዳልለው ሲሰግድ Aላየው፣ 
ገበሬ Eንዳልለው ማረሻ የለው፣ 
ይህን ሰው ከንግዲህ ምስጢር ከልክለው። 

ማረሻው ጎልድፎ ሰርዶ Aልነቅል ሲል፣ 
ቃላትም Aላገኝ ዝም ብዬ ልሳል። 

ጌቶቹ ከንግዲህ Aፈር Aይንካቸው፣ 
በርበሬው ቀላና ከዳር Aወጣቸው። 

ሰፌዱም ያበጥር ወንፊት ይነፋበት ላደን ለመስፈሪያ፣  
Aብሮ ይጓዝ ነበር ይህ ሁሉ ማፈሪያ። 
ወንፊትም ይለያል ሽርክትና ልም፣ 
Eንግዲህ ለAቡኑ ምስጢር Aልሰጥም። 

Aቡኑ ከEንግዲህ መስቀሉን ቢተውት ወይ 
ባማረባቸው፣ 
ሁል ጊዜ መሳቂያ መሳለቂያ ናቸው። 

ፀሐይም ብትለግም ብትነሳን ብርሀን፣ 
Eንተያያለን ደመናም ቢሆን፣ 
ዝናብ ከዘነበም ጥላም Aያሻን። 

ታዬን ከርቀቱ ድምፅ Eንኳ ሳንሰማ፣ 
ከውስጥ ነው ሚጀምር Eንቁላል ሲገማ። 

ማረሻው ቢዶድም Aፈር ባያወጣ ሰርዶ ባይነቅል፣ 
ቆፍሮ ማየት ነው ቀለቡን ቢችል። 

ተቆፍሯል ብለን ስናለሰልሰው፣ 
ተመሳሳይ Aጣሁ Eኔማ ለዚህ ሰው። 
Eነዚያ ሲሄዱ Eነዚህ ሲከዱ፣ 
ሁሉንም ያስኬዳል ሰፊ ነው መንገዱ። 

ዓርብ ቀን ስቅለት ነው ከትንሳኤ በፊት ወይም ከፋሲካ፣ 
ጥለውን ከሮጡ ጨለማው ሳይነጋ፣ 
ብዙ ጉድ Aሳየን የዘንድሮው በጋ። 

ውሽባ ገብቶ ነበር ማረሻውም ታሞ፣ 
ሰውም Eንዳይሰማ Aስታማሚ ደግሞ። 

Eርሱም በሽተኛ በቁሙ የተኛ Eርሱም ውሽባ ገባ 
Eንደማረሻው፣ 
ከEንግዲህ ዘለቀ ምህረቱን ይስጠው። 

ዛሬ የለም Eንጅ ምስጢሩ ቢኖር 
ስንት ጉድ ስንት ጉድ ስንት ጉድ ነበረ፣ 
ከምስጢሩ ጋር Aብሮ ተቀበረ። 

ያን መሳይ Aዛውንት በEድሜው የከበረ፣ 
ይህንን ይሰራል ማን ብሎ ነበረ። 

Aበበ Aይነኩሉን ሳናውቀው ቁርጡን፣ 
Aፌደበት Aሉን የማይሆነውን፣ 
ፀሎቱን Aክለን ፀጋ ቢሆነን፣ 
መርገሙ ይሻላል Eንዳንኮነን። 

Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፪  ሚያዚያ ፪፼ ዓም. 
Vol.2 No 2  April 2008 

22 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፪  ሚያዚያ ፪፼ ዓም. 
Vol.2 No 2  April 2008 

23 

 
  

 
Eንዲህ ያለ ምስጢር ከወዴት ተገኘ፣ 
ለወገን ነፃነት Eራሱን ያሞኘ። 

ማረሻው Eንዲህ ሆኖ ሰው ከሚያዝንበት፣ 
ይሻለው ነበረ ጋሾላ መግባት። 

በልምራኝ Eያልሁት ሲከዳኝ ካደረ—— Aታግለኝ 
Eያልሁት ሲሸጠኝ ከዋለ፣ 
ከዚህ የበለጠ ወያኔስ ምንAለ ከዚህስ የበለጠ ወያኔስ 
ምንለ? 
ጥጥ ፍሬውን ለቅሞ Aባዝቶ ነድፎ ነው Aልባሳት 
ሲፈትሉ፣ 
ዘንድሮስ ሂሳቡን Aሻፈረኝ Aሉ።  

Aቡነ Aረጋዊ Aስመሳይ ታቦት፣ 
Eየወሻከተ በEለተ ሰንበት Eውሸቱን ነው Eንጂ 
Aይነካም Eውነት። 

ሸህ መሐመድ Eንኳ ታላቁ Aስተማሪ የምናከብራቸው 
Eያልነ መካሪ፣ 
ሶላቱን ተውና መቅረብን ወደዱ ህግን ተላለፉ Eንዳሻቸው 
ሄዱ። 

ቁራን ቅሩ Eያሉን ስንከተላቸው፣ 
Eራሳቸው ቀሩ ሄድነ ትተናቸው። 

ገና ወጣት ሁነን ደረሳ ሳለን ያልባለቅነ ልጆች ምስጢርን 
Aክባሪ፣ 
በሂሳብ ችሎታ ውሸታሙን ሁሉ ሰባሪ Aከርካሪ። 

ፋሲለደስና Aቡነ ማርቆስ Aውዳመት ነበር ቅድስ 
ዮሐንስ፣ 
Aጃቢው የበዛ በክብረ ሞገስ፣ 
ትኩሱን Aይችልም የሳሳ ምላስ። 

ምላስም ይለያል መራራና ጣፋጭ ቀምሶና Aጣጥሞ፣ 
Aዋቂ ለመምሰል ሲወሸክት ከርሞ፣ 
Aልታየም ሲነጋ Aልተገኘም ቁሞ። 

ውዳሴ ማሪያምን ለውሸታም ትቼ፣ 
የሎሄ የሎሄ ከመቅደስ ገብቼ፣ 

ምስጢር ሳላባክን የቅዳሴውን፣ 
ትግል ቀጥያለሁ Eስቲ ምን ትሆን፣ 
ትግል ቀጥያለሁ Eስቲ ምን ትሆን። 

 ———————- /// ——————- 
 

Eማማ Iትዮጵያ 
 

Aለቀሰች Aሉ ሆድ ባሳት Eማማ 
ልጆቿን ጨርሶ ጩኸቷ ባይሰማ 
ሀገርን Eንደ ቅርጫ ስጋ  
በዘር በሐይማኖት ከፋፍሎ ሲያላጋ 
ማን ተው ይለዋል ማንንስ ይሰማል  
ከወያኔ መሪ Eንስሳ ይሻላል  
ማየት Aትፈልግም Iትዮጵያ መሯታል 
ይህን የሚያውቅላት ሰው ያስፈልጋታል።  

 

                            ሳሚ ቶማሰ (Aሻፈንቡርግ) 

 
ይወቀው ወያኔ 

 
የብዙ ሽህ Aመት Aኩሪ ታሪክ ያላት፣ 
ኮከቧዊ Aፍሪካዊ Iትዮጵያ የኛ ናት። 
በናቴም ባባቴም የጠራሁ ሐበሻ፣ 
Iትዮጵያዊ ልጅ ነኝ የሚል ነው የምሻ፣ 
...................................Eስከመጨረሻ። 
Aምላክ ያደላት የ13 ወር ፀጋ፣ 
Eናት Iትዮጵያ Aልፋና Oሜጋ። 
ምንም ቢሆን ምንም ስሟ Aይለወጥም፣ 
Aንድ ናት Iትዮጵያ ዛሬም ሆነ ጥንትም። 
ባለሁለት Eግር ለማዳው Aውሬ ሠው፣ 
ዝንተ Aለም ለAለም Aርፎ የማይኖረው። 
ዛሬም ጦም ካደረ ነገ ሲነጋለት፣ 
ሐይልና ጉልበቱ ጊዜ ሲመቱለት። 
Eጠራረገ ይበላል ለቃቅሞ፣ 
ስጋውን ጥሬውን Eየከታተፈ Eየፈጨ Aልሞ። 
 
              ከድር Aበጋዝ(ከፉልዳ)  
 

—————————— // ————————— 

Eሳት በሆድ ይዞ 
 

በተፈጥሮ ግዳጅ ኑሮ ብሎ መድከም፣ 
ፍችው ለማይገኝ ቅዠት ለሆነ Aለም። 
ሁሉም ገበናውን በጨርቁ ሸፍኖ፣ 
Aንዱ ተሸማቆ Aንዱ ተጀንኖ። 
በሕይወት ሚዛን ላይ ኑሮን ሲመዝነው፣ 
Eንግዲህ ማንን ነው? ሰው ነው የምንለው፣ 
ተወኝ Eንጂ ምነው ስቃዬን ልቻለው፣ 
ከEሬት የመረረ ሕይወቴን ልኑረው። 
ላልቅስ በየሜዳው ልጩህ በAደባባይ፣ 
ለቅጠፋት ልጀ ለAካሌ ክፋይ። 
Aለሁኝ ማለቱ ምን ያደርጋል ቃሉ፣ 
Eሳት በሆዱ ይዞ Eየተቃጠሉ። 
ቆሞ መንከላወስ መች ኑሮ ሆነ፣ 
የሠው Eኩልነት ከበሮ ሲደባለቅ፣ 
Eኔ ሰው መሆኔ ክብሬ ሳይታወቅ። 
ለሠው መጠቀሚያ መገልገያ ሆኜ፣ 
Eድሜ ይፍታህ ኑሮ ዘላለም ባክኜ። 
ይህንም ኑሮ Aሉት የኑሮ Aተላ፣ 
በAንዱ ወዝ በAንዱ ደም ሌላው Eየበላ። 
በተዛባ ሥርAት ሰሚ ፈራጅ ሳይኖር፣ 
በደንቆሮ ጩኸት ሰርክ መደናቆር። 
የገደል ማሚቶ ጩኸት ማስተጋባት፣ 
ዞሮ መመልከቻ Aወይ! ራሰ ማጣት። 
 

ገነት Aሰፋ(ጀርመን) 
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መላ በሉ 
ዩኒፎረም ለብሼ ደብተሬንም ይዤ 
ተኩስ ሲበረታ ቆምኩኝ ጥጌን ይዤ 

የመለሰ Aሽከር ወገኑን የለየ 
ስርበተበት ስሽቆጠቆጥ ስፈራ Eያየ 
ተጠጋ ወደ Eኔ Aይዞህ Eንደሚል ሰው 
ርህራሄ Aልባው Aጋዚ ደም  የጠማው  
ደንግጨ Eያየ Aይኔ ቋጥሮ Eንባ  
ጨክኖ ገደለኝ ሆንኩኝ የጥይት ሰለባ  
የፖለቲካ ፈሩን በወጉ ሳላውቅ 
Aስቤ ይገባኛል ብዬ የማላውቅ 
ብሔርን Aትከፋፍሉ ለAንድ ወገን Aታድምቅ 

Eንዲህ Aለ ለማለት የማልጠብቅ 
ስለምን ህፃኑ በጥይት ልውደቅ? 
ለማንስ ላሰማ የሆዴን Eሮሮ? 
ከAምናው ካቻምና ብሶበት ዘንድሮ 
Eባክህ ጌታዬ(Aምላኬ) Aስበን በቶሎ 
የደማችን ዋጋ ተጠርጎ በቶሎ 

ፍቅርን ሰላም Aብዝቶ ለEድገት 
Eኛም የናፈቅናት ቀን Eንዲመጣ በሕብረት 

በላ ይብቃን Eየዬ በደም መለወስ 
EግዚAብሔር Aንሳልን ይህን Eርጉም መለስ። 

 
ሀይማኖት Aበበ(Aርንስበርግ) 

—————————- // ———————- 

  ስደት Eስከ መቼ 
 

Eኔና ወገኔ የተሰደድንበት  
ምክንያቱ ምን ይሆን? ካገር የወጣንበት 
ከድሮ Eኮ ነው ከጥንቱ ከጥዋት 
Aስከፊው ታሪኩ የስደት ምንነት 
የሀገር ቀውስ .... የሰላም መጥፋት 
ሳናስበው ድንገት ዳረገን ለስደት 
Eጅን ላለመስጠት ለIሕAዴግ ሠራዊት 
Eኔስ Eመርጣለሁ Aስር ጊዜ ስደት 
ወያኔ ቢወድቅ ቢበቃው መግዛቱ 
Eንመለስ ነበር ነገ በጥዋቱ 
በስውር ሳናውቀው የተሰደድንበት 
በማናውቀው ቋንቋ የተግባባንበት  
ዘር ቀለመ ሳንጠይቅ የተላለፍንበት  
ባንድ ሃሳብ ተጉዘን የተስማማንበት  
ያለንበት ሰፈር ዱካችን Aለበት  
Eኔና ወገኔ የተሰደድንበት  
ደልቶን Eኮ Aይደለም ወይም ተመችቶን 
የሰው ሀገር የሰው Eንደሆነ Aውቀን  
Eንቀመጣለን Aንገታችንን ደፍተን። 

 
ሃና በቀለ 

 

Eንዴት ነው ያየሽው 
Eንዴት ነው ያየሽው ይኼንን መከራ 
ስንቱ በጥይት ሲበላ በተራ በተራ 
በEስር ሲንገላታ ሲታረድ በካራ 
ሕይወት ተበላሽታ ስትሆን መራራ። 
ሞቱ Eስራቱ Aሁንም ተንዛዛ 
በጎጠኛ መንግስት በባEድ ስንገዛ። 
Aንድነት ቀረ በዘር Aጋጭተው ሲያጣሉ 
በጎሳ ከፋፍለው Aንድነት ሲያላሉ። 
ስንቱ በወያኔ ጥይት ሕይወቱን Aጣ  
ምን ያህሉስ ነው የቀረው Eንደወጣ። 
ወገኔ ታገሉ በርቱ Aትሁኑ ደንዛዛ 
ዝምታው መደንዘዙ Aይሁን Eንደዋዛ። 
ሃቁም ይግባህ Eውነቱን ተረዳ 
ቆርጠን Eንታገል ወገንን Aትክዳ። 
ተነሱ በርቱ ሀገር ሳያፈራርሱ 
ለIትዮጵያ ነፃነት ብላችሁ ተነሱ። 
 

ኤዱ ብርሃኔ(ባድ ካምበርግ) 
————————————— // ———————————— 

የያዘው ቢለቀው 
 
ቢነሳ Aብሮ በየAቅጣጫው፣ 
መውጫ መግቢያውን ቢያሳጣው፣ 
Aደባባዩን ቢያስጨንቀው፣ 
ተቃውሞ ሰልፉን ቢገረሸው፣ 
Aድባር ቆሌውን ቢያናውጠው፣ 
ተቆጥቶ Aይቀጡ ቢቀጣው፣ 
የጭራቁን ጅራቱን ቢቆርጠው፣ 
ዛር Aጋንንቱ በለቀቀው፣ 
ያዥውንም ባስፈታው፣ 
የተከፈውን ባስቦረቀው፣ 
ውቃቤ Aምላኩ በታረቀው፣ 
ምህረት በጎነት በቀረበው፣ 
ሰላም ጤናውን ባቀናጀው፣ 
Eድሜም Eንደ ማቱሳላ በለገሰው፣ 
የመረጠውን ባነገሰው። 
 
             ጌታመሳይ ሞገስ(ከሃናው) 

በተግባር ይሁን 
 

በAፍ ብቻ Aይሁን የትግል ዓላማችን 
በተግባር ይገለፅ በጣምራ ክንዳችን። 
በሽታና ችግር ትልቁን ነቀርሳ ጎሰኝነት፣ 
የድብቅ ተንኮልን Eንዲሁም ዝርፊያ የሀገርን ሀብት፣ 

ከፋፋይነት... የወያኔ ጥፋት። 
Aስወግዶ መጣል ያስፈልጋል በውነት፣ 
ሁላችን ተላብሰን ተግባርን በሕብረት። 
                 ሀይሉ ዘገዬ ያሬድ 
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PANORAMA # XX  
¹|³x| ™ÅRe  

Q¼±&¼ Ze| 2000 ®.T.  

™hw]« ¨¼ኔ ›�Ï  
 

¹znªQ Å`Ï}‚ ™¾ÀH#T  
 

¹nI| ™ï{|– ™ï[ÍÊ|� ™ÖnmT— v™O²’% ›�À ›¹ÓHcv#– ±O‹� Bኔ{« ›¹zz[ÔO p¾~J"" 
¹™�Á U| H+I« M¾¨z% ¾G�J"" H™�Á p�Ð HH+I« OJከ-Øñ ›�ÀQwH« ነ«"" eS|� E¾ታ 
OH¼¼z% ™�ÃH G�– ¹™�Å� ነÑ` ¯«ነz“ T�ነ| Ó� H&H¨Ö#| ™¾�I€«T"" H™�Á ™`v“ HH+I« 
jx`z“ – ¹™�Á Am“ ¹H+I« mR“– m×ò� ™àv`w] ›¹Gነ c&ï[Ï� c&ï[Åv| ¹�[ ነ«"" 
¹|I�| AÑ` Ñ�×¿‚ ¹²_ O]¬‚ vG‹v| AÑ` ÀÓU ¹ነÑa‚� ¹Bኔ{¬‚ ™z[ÕÔT oØ-™Tw^€« 
›¹zvª¨± vOEÅ I¾ ¾Ñ“J"" T�T Ñ&±+T v&G� H&vI;| ¹ïHÕ|� ™U^ ¹·Ó^ eT ›�ÀQcÚ| 
BH# H&¼Ñ’%| ¼J�H#|� ¹¨¾� õ_ ÀÓU GT×× eHGነ z«ኔ#| OwH# ¹zHOÀ ነ«"" zïØa 
vo^ኔ¬‚ ¹zከvv‚ ነ‚ v&wJT– ›� ÀÓUT– ÛHR vx`A�– O®J| vH+H&|– ëA¾ v³�T– ¡[T| 
vvÒ– ¡ó| vÀÓነ|– àካኔ v`‡^…+– õ`D| vÅõ[| – «`À| vኩ^|– ¨±z v&ï^[m%T oH#– 
HúH&z*ካT Gነ H™&¢�Q ØoT c&wJ ¹™�Á� eT HH+I« OeÖ|– eP� ¹H¨Ö#| ነÑ`� Bኔ
{ vT�T z®T` vzïØa ¼Ñ’«� R�ነ|� T�ነ| H&H«Ö#| ™¾‚H#T"" ¹¨¼ኔ ¹Ôd jብ`z•‚ 
ከTኒJ¡ Óv& Ñxz« – ¹Oነ¢c+ px v&ÀñT– ¹vÓ HTÅ v&¼ÖJm%T ባ‡]¼€«� Å`Ñ&{€« 
ከ›ኩ¾ነ|� ከ¨�ÊJ zÓw^€« H&Imm% ™Jz�I€«T"" 
  
vÑ&±+ x²|T Gነ vy{ OHª¨Ø T¡�¼|– c¬‚� Bኔ{¬‚ vOW[z% zïØbª* OH¼€«� H&H«Ö# 
¹Q‚H# ™¾OeJT"" ¹¨¼ኔ ÓHcy‚ c&ïÖ\ ÊT[« ™xa ™ÀÓ w‡`¼€«� Óx^€«� vTኒH&¡ 
v+zO�ÓY| «eØ eHOhÑ# x� H&H«Ö#| ከ} ™Jz�Iቸ«T/™¾�Iቸ«TT"" Þካ vነv\v| ±O� 
c&ïíP| ¹ነv[«� ¹™hw]ነ| Å`Ñ&|– ¹Tኒል¡� ካw HOÔ�ëõ v&ከÏH#T ¼pP{J ¾H«Ö#{J xH: 
OÖvo ¹zïØa� MÓ OካÅ ¾G�J"" Ç¹O�ÓY|È YJ×� vO¼±# T¡�¼|T O�ÓY{ª* 
jx`z”ነ|� ከOmÖH ¼ÑÃ€« ¹MÓT Gነ ¹U^J JÕT ™HRÓ’{€«– H±&F ™wwJ zÛR] ªv& 
¹Q¼eïJÑ« ™¾ÀHT"" ከ| xH: H&¼eo ¹Q‚H« Ó�– ¹™w¹� ›ከ¡ H›R¹ J¡¡ OG‹ ነ«"" 
¹™&|¿å¼� xK+[-cy‚ ›`e v›`e ›�ÂÛóÛñ HRÅ[Ó ¹Uከ\|T – ከzïØb€« ¼Ñ’%| w‡`¾ 
x� d¾G�– ¹²_ 17 ®O| H:�Æ� I¾ ¹vI¾ Öwm*¬�€«% v™Ô�ëó<€« ¹ÂùH:Rz*¡ jx`z”ነ| 
«dኔ ነv`"" ›ነ±&F †¾H:‚– vR¼Ñw€«� v™J€Ñ^€« v™&|¿å¼ Ñ#Ã¾ ×Jn vOÓw| v™ካEÁ|/ 
vzÖmPv| ¹ÂùH:Rz*¡ jx`z”ነ|– AÑ^‚�� v±Hm,{ OJኩ H&ÔÃ| ¹Q‚J jx` ïéOªJ"" 
vjx^€«T AÑ^‚�� ReÑ�ÖJ x� d¾G�– vjx`z•‚ ›�Å|Ñ² ™eÀ`ÑªJ"" vjx` ¹z¨HÀ– 
vjx` �a– vjx` ›�ÀQÖó Ó� OÊO]¼ው‹T ™Icv#v|T"" vÀT ¹Q�` vÀT ›�ÀQÖñ BH#– 
vjx` ¹Q�\T v^d€« jx` ¾ከeRH#"" jx`z“« ¨¼ኔT ከ±&F ነì H&G� ™¾‚JT"" ²_ 
HÂU¡^c& Y`®| vO{ÑJ M³w€«� ከ¨¼ኔ ¹±`z”ነ| àp� HRImo ¹Q{ÑH#|� ¹znªQ 
Å`Ï}‚– Ñ#À“« OHe ±+�ª* ™hw]¬‚ xH: Ö`~€ªJ"" ከ±&F ™Jö z`öT– veÀ| G� 
¹Qn¨O«� ±+Ò BH#– jx`z“ eHGነ ¹O�]¼ ïnÅ ™|eÖ#x” ›¼H ¹vI¾ Öwm*¬€%� ÀÏ 
vOØ�| I¾ ¾Ñ“J"" H&dካH| Ó� ™J�HT"" ¾F jx`z“ ¹OHe v#Å�– O�ÓY{ª* hx`� 
›¹zÖmO �ë#D� ™&|¿å¼«�� ›�ÃJÛïÛï BH#– vWIRª* O�ÑÅ ¹Q{ÑH#|� ±+Ô‚� Å`Ï}‚ 
vjx`z”ነ| ፈ`Ð HõÊ| ›¹z±ÒÊ HOG‹ zÀ`fv{J"" ¾Fነ� OከIከJ ÀÓU ¹BH#T ±+Ò zmÃQ 
¹|ÓJ ™Ê�Ã H&G� ¾ÑwJ""  
 
O�ÓY{ª* jx` ከH+H:‚ jxa‚ BH# v×T ¹ከó� ¹ከ[ó ¹QGነ«– jx`z”ነz% AÑ` ¼¨m« ëA¾ 
¹Um« በOG‹ x� d¾G�– jx\� HRካEÅ– Rነ“«T ነÑ` BH# vÓJí� vÑõ eHQ¼Ñ”T àT` 
ነ«"" ùaøÒ�Ã«– Ñ�±v#– ¹Ù` Od]¼« Ç¹MÓ T`ኩ±#È – ¹ÂùH:Rz*¡ jó‹ ¨±z.. BH# v›Ë- 
vÀË eHGነH|– O�ÓY{ª* jx`– ÑÀx ¹Hj jx` Rከ�¨‹ ¹¨¼ኔ ¹‡Ã×� ±[“ Y`®| ‡¼« 
Te¡` ነ«"" vO�ÓY| À[Í ¼H vR�-™Hx”ነ|– M³x� vÏTI ከOÛõÛõ ¹ከóe ¨�ÊJ ከ¹| 
¾O×J? ¨¼ኔ ™B� v¼±« YJ×� vOzRO� ¹Q¼ካCÀ« O�ÓY{ª* jx`z”ነ| jx` ካJzwH– 
H+I R� jx`z“ H&wJ ¾‚IJ? O�ÓY{ª* jx`z”ነ|� HOuuT v™JU| w¾ zÒÃ¾ነ| ±+Ô‚ ¹±`  
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RØó| ¨�ÊJ vÏTI c&ካEÅw€«� xH:T vM¾¨| H&À`eI€« ¹Q‚J ¹AÑ` «eØT Gነ ®HT -
™mõ  ¹™e€£¾ ÑIÒ¾ ካልÀ[cI€« ±^€«� HRÃ� H&�^€« ¹Q‚H« T`Þ T� ¾G�J? ™ÀÒ«� 
HRTHØ ከhh#v|-ከzcÀÁv| AÑ` Å[e ነõc-ÑÃ¿‚� vOI¡ ÓÅ¼ ¹QïéTw€« ¨¼ኔ jx`z“ 
ካJzwH– ¾F eT HR� ¾cÖ«? ²_ vAÑ^‚� veó| ›¹zካEÀ ¼H« ¹¨¼ኔ jx`z”ነ|� HOuuT– 
±+Ô‚ cIRª* ™Oí ›¼À[Ñ# wH#v| v™B‹ ¨o|– cIRª* |ÓI€«� ¹jx`z”ነ| mHT HOmw| Àó m� 
¹QH« ¨¼ኔ T� ¼FJ ±#]¼« ÑÀJ ›�ÀGነv| ከRe[Ãz% vm` H+I |`Ñ#T ™¾cÖ«T"" Çc&ª’%% ®¾{– 
™¾Ø cOÖ‚ p] Ñx{–È ›�ÀQwH«– ከ¨¼ኔ vò| À`Ó ¨¼ኔ� jx`z“ ነ« c&H« ¹ነv[«� ™wwJ— 
²_ ›ነ OHe ±+�ª* ¹±[“ ™Ñ²²€«� vOn¨T ¹Q{ÑH«� BH# jx`z“ RH{€« ™¼eÀ�oT"" 
¹O�ÓY| YJ×� ÛvØ� xH« Jw€« «Jo eH™H– ›ነ`c#T vz^€« vM³wª* ™Oí Å^i€« 
›eከQÖó Å[e ¹À`Ó� ™#™#{ ከOÃÛ` ¨À‰I ™¾H#T"" v™B‹ ¨o|– vነOHe ±+�ª* ùaøÒ�Ã 
¹Qነ²« Reï^]¼� ReÖ�mm*¼– J¡ vÀ`Ó ±O� c&À[Ó ከነv[« ùaøÒ�Ã v¾±|T ¾B� vu�u– 
vOÃÛ`T ¾B� vAኬ| zOdd¾ OG‹� e�Ñነ±x– {]¡ vzH¼¹ ™Ò×Q ›^g� |ÀÓRH‚ ¹QH«� 
™wvJ HO{±x voz�J""  
 
¾F‚ ™&|¿å¼ ¹T|wH« AÑ^‚� O€T ¹z¼± ¹z[±±« Ñ·ª BH#– ¹Qï^[ow| ›�Ãi« ›¹Ñ² 
›¹ነÃ– Óõ ›¹ïëOw| OG‹ vzÀÒÒQ ¹zÑHë ነ«"" ¹¨¼ኔ O]¬‚T v™oR€« ¾F�‹� ከOïëT 
™JzpÖv#T"" ከH+H:€% mÀT| ™TwÑነ�‚ ¹QH¼€« x±# OW[{ª* Jºነz% ›�ÀzÖvm G� Ó�— 
H™&|¿å¼ ¼I€« ØI� HM³v#T ¼I€« õ`D| ¹z%� ¼FJ e` ¹cÀÀ OG‹ ነ«"" ¼T G� ™�Å OÖ+� 
¼Hv| ነØx Ó�– ¾F e` ¹cÀÀ« ¹M³x ØI�– ¨À M³x õ^� O±ª¨\ ነ«"" vØI� I¾ ¹zOW[z 
õ^� ÀÓU T� ¼ሀJ ¹‡ሊ� ¯[õ| ›�ÀQነd ÖJ} ከQï^« c« ¹vHÖ ¹Q¼«m« ¹HT"" v™O²’%% 
¹¨¼ኔ O]¬‚ ²_ ¹™&|¿å¼� M³x ¹Qï\| ከ™I€« e` ¹cÀÀ ØI� ¹OነÛ ነ«"" ከc« JÏ 
¹c«ነ| ¡õJ v×T ™em¼Q«– −w¾ ከ�õ\ («h{T TIc#) ›�ÀGነ BH#– ከØI� ¹OነÛ õ^� 
ÀÓU ¹Q¼O×« àካኔ ¾F ነ« ™¾wJT"" zÀÒÓU v{]¡ ›�À{¹« ÀÓU– ¹OÛ[i¬€% ï]¬‚ 
™TwÑነ�‚ �€«"" vzïØa ¼Ñ’%| †U| vàካኔ Å`Ñ&{€« zVØÙ eH™Hmw€« Åõ[| ¹QwH« 
�Ø[-ነÑ` vPH# zcJyw€ªJ"" AUz v&f‚ x� d¾G� ï]¬‚� Ûካ•‚T �€«"" vOG‹T vYJ×� 
Ñ&±+¼€« M³x� ›¹ÖH#–OÓ²|– ›¹Ñ±# Oõ^|– ›¹ï\ Ohj x� ነ«"" ¹™TwÑነ�‚ õ`†| v|¡¡J 
¹z�ëw[m« vO�ÓYz% †¾HR`¼T– – vû+ኒ} Pfሊኒ– v™&Â-™Q� ¨±z. ነ«"" c&�\ vjx`– c&Ñ±# 
vjx`– c&hh# – vjx` ¹™TwÑ�‚ w‡`¾� zÓw` ነ«"" vjx` zïØa– vØI� �a– võ`†| Ohj� 
vjj| OïëT ¹™TwÑነ�‚ ™Jó� OSÒ M¾¨| ነ«"" v{]¡ pii ¹Q¨[¨` ¹A±�� ¹jx` M¾¨|! 
 
 vT¡�¼| ¹zÀÑï ¡`¡` c&VÖØ– «�xÅ� ¹jx`z”ነ| ™ካI| ነ«"" ¹jx`z”ነ| x²z%� ®¾ነz% 
¹zH¼¹ v&G�T– O�ÓY{ª* jx`|”ነ| ¹OÊO]¼«� À[Í ¹¼± ™eï]� ™«ÃQ ¡ez| ነ«"" 
¨¼ኔ� À`Ó v±&F ¹zካ‹ �€« "" ™&|¿å¼ v«à †¾H:‚ vzcነ±[w| Øn| T¡�¼| ¹ÂùH:Rz*¡– 
¹ù_e– ¹™&¢�Q R¯mx– ¹o” Ó²|� ¹w‡J jx`z”ነ| cHw vOG� e|ÔÃ p¾{H‚"" ™B�T ከ›ነ”F 
jxa‚ ነì ™J¨×‚T"" vOG‹T ¹jx`z”ነ|� |`Ñ#T� e¼S HOeÖ| ¨¼ኔ� Óx[-™va€% ¹U^J� 
¹FÓ ¹vI¾ነ| ™¾�^€«T"" Â¼xH:e eHO�ïe oÁe HOev¡ zïØa« ›�ÀR¾ïoÅH| BH#– 
ከ¨¼ኔ ¹Óõ ™Ñ²³ HOImo ¹Q{ÑH#|� ±+Ô‚ BH# ¨¼ኔ� ™Hp€%— vjx`z”ነ| H&ïርጇ€« ¹Qvn€« 
¹U^J YJ×� ¹I€«T"" T� Ñ&±+T v&G�– HAÑ` ነìነ| ¹Q{ÑH#– HM³w€« ™`v“– HÑ·¬‚ Ó� 
OÒ“ �€«"" T�T T� |`Ñ#T ¾cÖ«– àp� ›eካH Å[e |ÓJ ¾�^J– O{ÑJ ካHT– OYª¯| 
O�\ ™¾m_ ነ«"" OYª¯| ›¹ከïH# O{ÑJ ¹jx`z”ነ| eT ከ™cÖ ÀÓU H¨¼ኔ Àe ™H« 
™IH«T ¾B�H| RH| ¾ÑwJ""  
 
¹OHe v#Å� ²_ ¹™&|¿å¼ን M³x ¹QÑ²« vM³x ፍIÔ|� T`Þ d¾G� vÑ#Jv| ነ«"" ›�À H+H:‚ 
™TwÑነ�‚ BH#– OHe ±+�ª* vÙ\ ¾OካJ"" v™óኞ€% zuU€%— vcI¿€%� ነõc ÑÃ¿€% ¾ኩ^^J"" 
RH+H&| vQH« e]| v±#]¼« ¹cvcw€« ካÅ_¬‚ ®¾�- Ða G�«J“J w¾ ነ«"" v±#]¼« ›vI 
w¿‚�T ¢JኩI;J"" ª�« OOኪ¼« Ó� ¹™Ò±& ነõc ÑÃ¾ v#Å�� ¹ôÀ^J ™ó” ¡õJ �€«"" ¹›ነ±&F 
zuR| ™wI| ›�Ã¼ïነÓÖ# ÀÓU v«e×€« cI¿‚� O�×]¬‚� RcR^z% x� d¾G�– H&ÀHH# 
¹Q‚H#|� vÑ�±x– vከzR v+|� y{ ¨±z Oh�Ñ¼ ¼�v[¡ካJ"" Ù\ ¹M³x� ¹AÑ` d¾G�– ¹Å`Ï| 
ነv`� ²_ ÀÓU ¹zwH« Å`Ï| ï^`f Ù\ {²·ነz% HÓx±# OHe ±+�ª* G� zከe~J"" OHe ±+�ª* 
²_ vOI AÑ]~ I¾ ¹vI¾ነz%� ¹c¹O« vÛõÞò« Ù` ™Rካ”ነ| ነ«"" T`Þ wH« ቧJ| ›�£� 
d¾m` v™Ò±& Ù` àõàó ›�ÀQ¼ካCÅ wHï« Ó�y| ¨` 1995 ®T v™Âe ™vw� vH+H:‚ y{¬‚ 
¼ካEÀ« ÓÅ¼ Te¡` ነ«"" vÒTv+I ¹zካEÀ« õÏ| ¹±Ó�” TdH+ ነv`"" cIRª* cJõ� v†¾J  



vOvz�� vOÓÀJ— ¹zcÀÁ|� v+zcy‚ vRc`� vOÓÀJ ¼c^€«� Àx² vRØó|— ከY^ vRw[`�  
vReï^^| OHe ±+�ª* ¹QÑ²« v†¾J ነ«"" ¾F ÀÓU vÓ]¢‚ ™ï {]¡ ÇBH+T z�ÖHÖHÈ 
›�ÀzwH« ¹ÄU¡^c& Ô^Ä d¾G�– ነÒ Öw �ë#F ±+Ô‚� vOÛõÛõ� ™�Ñ{€«�T vQmI vÀT 
¹zÛRHm c¾õ ነ«"" m¾ mHT ¹zUH# Ö`Pf‚ v™Àww¾ ›¹cv[ ¹h&¬‚� ÀT ™ïdHB ¼H« wH²\ 
¢HኔJ ²_T vÑv&` በwc ï]� ነõc ÑÃ¾ v#Å� zz¡~J"" BHz%T Y`®}‚ ታR”ነ{€«� HBH| 
¹zH¼º w¯Ã� Ñ+}�€« ›¹ÑHë# ¹AÑ^‚�� ¹ነèነ| J¯J� ™dJï« cØzªJ"" ¨¼ኔ– v¹™Àwwº v`ካ{ 
_d v¹m‹ v™Àww¾ wያc×T– v™�Å p[× T| h& ™R^— h& ™”ª¡— ከ±&¼ ¼Iነc OaU— fRH+ ¨±z 
v¨¼ኔ zO|bJ— zÛõàó<J"" ™ልuJ"" ÓÅ¼« ™B�T ›�ÀmÖH ነ«"" jx` ¨¾T v†¾J I¾ O-
Oካz% ¹¨¼ኔ ™Ñ²³ Å`Ñ&| OÓHÞ« ነ«"" ከÀÀv&| ›ስከ ™^| ኪ&H: ¹zÕ±v| ¹ÀT-¹_d ¡T` úHz*ካ 
ነ«"" jx` Y`®z%� ¾ÑJÖªJ"" M³x� ካIhv[� v†¾H# ካJzÖmO ¹OHe ™Ñ²³ ›eከ²_T 
™¾v[¡|T ነv`"" ¨Àò|T v&G� ከ±&B ¹jx` ™Ñ²³ «Ý ¹OHe O�Ò vH+I OJ¡ H&Ñ² ¾U¡^J xH: 
OÖvo ±v| ነ«"" ¹Q¼d³ነው Ó� w¯Ã� ¹vI¾ Öwm*¬€% ¾F�� Óõ� vÀJ ›¼º ›የcP vYJጣ� 
›�Âp¾ ¹Q¼À`Ñ#| |xx` ነ«"" w¾[Á| ነ« ›�Ï H›ነ`c#T ¹¨Àò| ØoT– ከ¨¼ኔ ¾Jo ¹cR�¼ 
QH&¿� ¹™&|¿å¼ M³x ¨ÃÏነ| ¾vJØw€« ነv`"" ™&|¿å¼�� ±+Ô„� OvÀJ ÀÓU ¹‰I ‰I Ùc# 
x±#– cvv# v`ካ{ ጠ�m% O^^ ነ«""  
 
›eከGነ Å[e ÀÓU M³x ¹QïJÑ«� H«Ø ™JO×T""¾F� HRÓ’| ÀÓU– ¾F� ¹±[•‚ Ø`oT 
ከYJ×� HRw[` ¹jx\ cHw IHOG� O×` ™Hv| RH| ነ«"" ¾FT ከ|ÓJ `p ™�Ñ|� Àõ} OÑ²| 
RH| ™¾ÀHT"" ¹™TwÑነ�‚ jx` vm¾ jx\ ›�À{¹«– ከvmJ eS|� ከÓÅ¼« wiÑ` H&¼Ön 
¹QïJÑ« m]«� vF¾¨| ¼H«� ነ«"" ¾F� OJ¯¡| Hm]«– HuQ« vRezIHõ AUz%� HRõce� 
vF¾¨| ›¼H ¹zሳቀm vÅ� H&¼À`Ñ#| ¾U¡^H#"" m¾ jx` v‰I ¹ነv[« Bኔ{ H±&F Te¡` ነ«"" 
²_T ™�Ã�Æ‚ ¨¼ኔ ™[Oኔ ነ«— ›`c#� Oï{z� ™ÀÑ“ ነ«"" ³T xHF ™`ïF zmOØ RH| 
¾m�€ªJ"" ¾F eS| ¹jx\ «Ö+| ነ«"" Hjx` ™HOhነõ—›Ï� ™HOeÖ| e�J ¹¨¼ኔ ™[Oኔነ| 
›�ÃH G� M³x p`Ù ከzነd OHe ±+�ª* T� v&Ãõo ከ¨[m| ነx`ነ| ›�ÃR¼Jõ RO� RH| ነ«"" 
™iï[” xH: OcHõ— zwxa On¨T— vÒ^ ¹Y^ RpT ™ÅR RÅ[Ó—{e[« ከzcnº AÑ` ¨ÃÆ‚ 
í�| |TF`| OocT— c&[ሸ‹ M³x ¼€�óJ xH« F¼« OJ¯¡| ™ezIJï« ¼Hñ|� Ó� ²_T 
eR€« F¼« ¹Gነ«� Re{¨e O^^ |ÓJ� HOÒz` U^J ¾c×J"" OHe ±+�ª* ¹Qኩ^^v| Ù`T 
™wH:‚ v™xIÞ« ከÅሀ« M³x ¡õJ eHG‹ cJó€«� ከM³x ›�Â¼À`Ñ# zÑv&«� ¼Jzu[Ö« 
oemd ከzካEÀ ÀÓU ›c¹« ¹T�H«� «dኔ ¨eÀ« ¨À M³x Ô^ H&OÖ# ¾‚IH#"" v¨Ñ�‚� I¾ 
ÖO�Í ™�¨Å`T-™�zኩeT xH« H&n¨P ¾‚IH#"" ¹OHe O�ÒT ›`n‹� ¨Ø} ¾m^J"" ¾F BH# 
v{]¡ ¹{¹ CÀ|� ¡ez| v&G�T ª�« Oõ|E |ÓJ� RóóT ነ«"" |ÓJ c&Ö�ከ` ¹Ñዥ« ¡õJ 
m«e ¾v²J"" ¾ከóïIJ"" ¾ÃከRJ"" ¹jx` †¾H#T ¾JïcïdJ ¾`vzv{J"" vOÛ[iT j�ï|� 
¾ከ�ነwJ#"" jx` v±Hm,{« ¹OHe� ™Ñ²³ ከ«Åmz% ™¼Åነ«T"" |ÓI‚� ¾óóT"" ‡JT ›�À ï€%– 
jx` ›�Àï`Ë ነ«"" eHGነT– v™B‹ ¨o| ™hw]« OHe ±+�ª* ›�Ï ¹znªQ Å`Ï}‚ ™¾ÀH#T 

 
————— // —————/// ———————////———————- /////————- 
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ወያኔው ያልበላነውን በግድ በልተዋል 
ማለት ይችላል? 

 
ለሆድህ ቆመህ ሕዝባዊ ነኝ ማለቱ፣ 
በሀሰት ዘርቶ ወያኔ ግዛቱን  
መለፍለፍ Aልሰለቸው የሕዝብ ጆሮ መደንቆሩን 
የወያኔ ክህደት የሃሰት ቅስቀሳ  
በAይን የታየው ሺህ ሲሆን ሬሳ 
በቀን Aራት ግዜ ይበላሉ Eያለ 
ህዝብ በርሁብ ሲረግፍ Aለምን ደለለ 
Eንኳን Aራት ጊዜ Aጥቶ Aንድ ዳቦ 
ልጄ በ Eቅፍ ሲሞት ወላጅ ተደርቦ 
ብዙ ሚሊዮን ህዝብ በርሃብ Aለቀ 
ወያኔ ለመኖር ይህን ሃቅ ደበቀ 

ኮሶ  Eያስጠጣን  ዶሮ ማስጎምጀት 
ሆዳችን Aልበላም Eንጅ ነባረ በፊት 
ምላሱን የሞላው ፍሬ Aልባ ቃልኪዳን 
በተስፋ ትግል ህዝብን የሚያደክም 
ተንኮላ Eየበረዘ Eድሜን የሚያረዝም 
ወያኔን ማስወገድ ነው ሌላ Aማራጭ የለም 
ስለዚህ ወገኔ መፍትሄው መንገዱ 
ለሰፊው ህዝብ ስልጣን መለሰን Aውርዱ። 
 

ድል ለተጨነቀው ሕዝብ 
ከጂሩ Iጃሮ ሉድ(Aሻፈንቡርግ) 

  



ሕያው Aደራ —- ለባለ Aደራው 
 

Iትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች መኖሪያ ብቻ ሳትሆን 

ሕዝብ ተብሎ መጠራት ሳይጀምር በፊት የሰው ዘር መገኛ ነች።ከዚህም ባሻገር  

A ብይ የAፍሪካ ነፃነት ትግል ሚና ባለቤት ናት።  

ፓ ርቲዎች Eንደ ዛሬ Eንደ Aሸን ሳይፈሉና Aንድም ሰው Eንኳን  
 

የ ንጉሱም ይሁን የባላባቱ ስም በክፉ ማንሳት በማይቻልበት ሕዝብ  

ሙ ሉ በሙሉ ሠማይ Aይታረስ ንጉሥ Aይከሰስ በሚል Aባባል ሲረታ  

ት ንንቅ በመፈጠሩ በ66 መባቻ የተማሪ ትግል ጭንቀቱን ሕዝብ ያንቀሳቀሰና 

ሕ ያው ታሪክን ለመፍጠር ክብር ሕይወቱን የከፈለ የታገለ ነው። 

ያ ለጥርጥር የሕዝብን ዓላማ ሳይሸራረፍ ይዞ የተጓዘ ድርጅት ነው። 

ው ስጣዊ Aደረጃጀቱ ሕዝባዊ Aላማ Eንጅ ስልጣን ያልሆነ IሕAፓ። 
 

A ብይ Aላማውን ሕዝብን ወደ ሥልጣን ማምጣት ብቻ ሳይሆን 

ደ ሀውና የገበሬው ልጅ Eንደ ባላባቱ የመብት ተጠቃሚ Eንዲሆንና 

ራ ሳቸውን ወገናቸውን ብሎ Aገራቸውን የሚጠቅሙ ለማድረግ ነው። 
 

የ ስልጣን ጥማት ፈፅሞ ጠላቱ የሆነው IሕAፓ ዛሬም ቢሆን 

ሚ ሊዮኖች ከጎኑ የተሰለፈበት ምክንያት የAገር Aንድነት Eና የዲሞክራሲያዊ ሰውነቱ 

ተ ከታያቸው የAደራ ተረካቢዎች ይህንኑ ከግቡ ለሚደረስ ዛሬም ይታገላሉ። 

ላ ለፉት 36 ዓመታት በርካቶች ሕይወታቸውን ገብረውለታል። 

ለ Aብነት Aሰፋ፣ ጋይም፣ ተስፋዬ...........ሌሎቹም ይገኙበታል። 

ፍ ልሚያው ዛሬም የነኝህን ሰማEታት ሕያው ታሪከ በመረዳት Eና በማንገብ 

 
ለ ተተኪው ትውልድ የተላለፈ ይህ የማይቀለበስ የትግል Aደራ 

ባ ለAደራ በሆነ Aዲስ ትውልድ ልብ ውስጥ የተለኮሰው 

ለ ሕዝብ ቆመናል በማለት በAንደበት ብቻ በመደለልና የዘረኝነት 

A ረንቋ ውስጥ ተዘፍቆ ስለዲሞከራሲ የሚሰብከው ጠባቦች 

ደ ሀዋን ባለታሪክ Iትዮጵያ ባፈሙዝ ፈንግሎ በመያዝ Eያደረገ ያለው 

ራ ሀብ Eንዲስፋፋ መብቱን Eየረገጠ በዘር የሚከፋፍለው IሕAዴግ  

ው ርደት የAንባገነኖች ልምድ ነውና በሕዝባዊ ትግል በውርደት ለመሸኘት ነው።  
 

ሳሙኤል Aስመላሽ(Eሪት በርግ) 
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ፍቅር ያልገዛውን ዱላ ይገዛዋል። 
 

ሀገራችን Iትዮጵያ በንጉሰ ነገስት ዘመን ስትተዳደር ቆይታ ለሀገር Eናም ለህዝብ ፋይዳ ያለው ነገር 
መስራት ባለመቻላቸው የተፈጠረው የህዝብ ነውጥ Eናም የIሕAፓዊያን ከባድ ተጋድሎ ከወንበራቸው ሲወርዱ 
ይህንን Aጋጣሚ በመጠቀም ወታደራዊ Aገዛዝ መንበሩን በመረከብ ህዝብና IሕAፓዊያን መስዋEት 
ያካሄዱበትን ስልጣን ለሰፊው ህዝብ የሚለውን መርህ ወደ Aሰቃቂ Eልቂት በመቀየር የሰው ልጅ ደም Eንደ 
ውሃ በማፍሰስ በህዝብ ዘንድ ጥላቻው Eየተጠናከረ ውድቀቱ Eንዲፋጠን ህዝብ ከፍተኛ AስተዋፅO Aድርገዋል። 
በሌላም በኩል ወያኔ የሀገርን ንብረት ስታወድም Eናም የህዝብ ልጅ ስትጨፈጭፍ ህዝብ Aሜን ብሎ መቀበል 
ባይፈልግም Eንዲሁም የወያኔ በሀገሪቱ ውስጥ የዘረኛ መንግስት መመስረት በAገሪቱ ላይ የሚያስከትለውን 
ነውጥ በAንክሮ ባለመረዳቱ ህዝብ በደርግ ላይ ባደረበት ከፍተኛ ጥላቻ የወያኔ መንገድ Aቅኝ በመሆን በቀጥታ 
ወደ መሃል ከተማ ካለምንመ ተቀናቃኝ ወደ ቤተመንግስት Eንዲገቡ ህዝብ ፈቀደላቸው። 

ወያኔዎች Eንደሚያስቡት በAፍሪካ ምድር በግዙፍነት የሚታወቀውን የደርግ ሰራዊት Aሸንፈን ሀገሪቷን 
ተቆጣጥረናል በጦርነትም የበላይነት Aግኝተናል ባዮች ናቸው።ሆኖም የIትዮጵያ ህዝብ መቸም ተሸንፎ 
Aያውቅም።ሞሶሎኒ የተደራጀና ዘመናዊ ጦር ወደ Iትዮጵያ ልኮ የሀገር Aንበሶች በተራ ጠብመንጃ፣ በጦርና 
ጋሻ ድል Aድርገውት Aሳፍረው Aባረውታል። ህዝብ በደርግ ላይ ባደረበት ጥላቻ ወያኔን Eመራ ቤተመንግስት 
Aስገባው Eንጂ ወያኔ ህዝብን Aላሸነፈም ሊያሸንፍም Aይችልም። 

የወያኔ Aውራ ዱርዬ መለሰ በሁለት ምላስ የሚናገር ከልጅነቱ ጀምሮ በተንኮልና ጥላቻ ያደገ። ዘመኑን 
በሙሉ ደም በመጠጣት ያሳለፈ (ትግሬያዊው Iምፓየር) ከጫካ ወጥቶ ታላቁ በተመንግስት በመግባት የመሸገ 
ቢወጉት የማይተነፍስ የሚመስለው በAጉል  ትEቢትና ዘር የሚመካ Aክብሮ ቤተመንግስት ያስገባውን ህዝብ 
በመናቅ Eንዳጎዛ የተወጣጠረ Aጋዚ በሚል መጠሪያ የሰየማቸው ማስተዋያ በሌላቸው ጭራቅ ወታደሮች የህዝብ 
ልጅ፡ጭንቅላት በAደባባይ በጥይት በመበረቃቀስ ድንጋይ ለወረወረ መልሱ ጥይት ሆኖ በደደብ ወታደሮች 
ወገንን ያስፈጀ Eናም ሃለፊነቱን የወሰዱ በሚገርም ሁኔታ የሀገሪቱን Iኮኖሚ ያዳከመ ሶስት ትውልድ 
ሊከፍለው የማይችል ከፍተኛ የሆነ የውጭ መንግስታት ብድር ሀገሪቷ Aናት ላይ ያከማቸ ከሀገር መሪነት ይልቅ 
ጥሩ የንግድ ስራ ቢሆን የሚያዋጣው ራሱንና ባለቤቱን በሀገሪቷ በከፍተኛ የኮንስትራክሽን ንግድ ውስጥ 
በማሳተፍ ተዝቆ የማያልቅ ገንዘብ በማካበት ላይ ይገኛል። Eንዲሁም የትግራይ ተወላጆች በAክሲዮን 
ባለቤትነት ከሚመራቸው ካምፓኒዎች ተቆጥሮ በማያልቅ Aክሲዮን ባለድርሻ ነው።ሁሉም ነገር ወደ ትግራይ 
በሚል መሪ መፈክር ከመሃል ከተማ Eንዱስትሪዎችን Eየነቀሉ በትግራይ በመገንባት ትግራይን ያፍሪካ 
ሲንጋፖር ለማድረግ በከፍተኛ የልማት ግንባታ ላይ ይገኛሉ። 
 

ወያኔዎች በራሳቸው ስለማይተማመኑ Eያንዳንዱን የትግራይ ተወላጅ ከቀረው ህዝብ ጋር ደም 
Aቃብተውታል።ዘመናዊ መሳሪያም Aስታጥቀውት Aማራ ሊወጋህ ነው Oሮሞ ሊቆርጥህ ነው በማለት ትግሬው 
በራሱ Eንዳይተማመን Aድርገውት ከተቀረው ህዝብ ጋር ሆድና ጀርባ ሆኗል።Eያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ 
በAሁን ግዜ ራሱን የሀገሪቷ ንጉስ Aድርጎ መቁጠር ጀምሯል። በተቀረው ብሄር ላይ ንቀትና ማንAለብኝነት 
ይስተዋላል።በተለያዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ውስጥ በመሰግሰግ ካለ Eውቀትና ብቃት የAስተዳደር 
ቦታዎችን ተቆጣጥረዋል።Aንድ በብቃትና በጥራት የኮሌጅ ምሩቅ የሆነ ባለሙያ Aንድ ተራ ትምህርቱን 
በAግባቡ ያልጨረሰ የትግራይ ተወላጅ Aለቃው ሁኖ መታየት መደበኛ ሆኗል።በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ 
የንግድ መደብሮችና ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች የባለግዜዎቹ ነው።ባንኮችም የከፍተኛ ብድር Aገልግሎት 
የሚሰጡት ለባለግዜዎቹ መሆኑ ያስገርማል።በAጠቃላይ ሀገሪቷ የምትመራው ሁለት ሚሊዮን በማይሞሉ 
ትግራዊያን ሲሆን ሌላው ስልሳ ሚሊዮን ህዝብ የትግሬዎች በምቾት ሲኖሩ ተመልካች ሆኗል። ይህ ማለት 
ለሀገርና ለወገን የሚያስብ የትግራይ ተወላጅ የለም ማለት Aይደለም ብዙ ለሆዳችን Aናድርም ያሉ ትግራይ 
Iትዮጵያዊያን Aሉ። ይህ የህዝብ ዝምታ Eናም ይሁንታ Eስከምን ድረስ ነው።ሀገርን ከጥፋት ለመታደግ Eንደ 
ድሮዎቹ IሕAፓዊያን ከፍተኛ ትንቅንቅ መግጠምና ይህንን ዘረኛ መንግስትና Aስተዳደር Aስፈላጊ የሆነውን 
Eርምጃ መውሰድ ይጠበቅብናል።ሀገርን ከምዝበራና ከጥፋት ህዝብን ከርሃብና ጉስቁልና ለማዳን ይህንን ጎሰኛ 
መንግስት ለመደምሰስ Eንተባበር ሊሸነፍ ካልቻለ በትግል Eንደምንጥለው ክንዳችንን ማሳየት ይጠበቅብናል። 
 
ነፃነት Aፈወርቅ(ከፉልዳ)  
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ከገፅ 17   የቀጠለ.... 
 

የመጨረሻው ሰይጣን ካለፈው የቀጠለ ። 
 
  Eያደግሁ ስመጣ ክፋቴ Eየበዛ መጣ። ልጆች ማደባደብ በሱም መሳቅ  በጣም የምወደው ስራዬ ነበር።Aባቴ 

በሰፈራችን በጣም የተፈራ ነበር ። የሰፈሩ ሰው በጣም ይፈራዋል ። ለምን Aባቴን ሰዎች Eንደሚፈሩት በሁዋላ ነው 
Eያወቅሁ የመጣሁት። ሁለም ሰው ክፉም ልስራ ደግም፡ የዛ የርኩስ ልጅ ነው ያደረገው ነው የሚባለው።  

 
 Aባቴ በወጣትነቱ Eንደኔ Eንደነበረ ማወቅ Aላዳገተኝም ። ከሰው ተጣልቼ  Eያለቀሰኩ ከመጣሁ መልሶ Eኔኑ 

ይገርፈኛል።  
 
 ድንጋይ መቶ ብር ያወጣል? 
ምን ሆነህ ነው ተሸንፈህ የምትመጣ?  
ብሎ ገና መመታቴን ሲያስበው ሲቃ ያንቀዋል። 
 
Eኔም በሁዋላ Eያለቀሰኩ ወደሱ መሄድ Aቆምኩ። Aንድ ቀን ከከAንድ ልጅ ጋር ተጣለሁና ልጁን ብመታው ። 

ልጁም Eያለቀሰ Aባትህ የሰው ስጋ በልቶAል Aንተም የኔን ስጋ ልትበላ ነው Eንዴ Aለኝ። ሌሎቹ ልጆች በጣም ስለሳቁ ሄጄ 
Aባቴን ብጠይቀው ማን Eንዳለኝ Aንዳሳየው   ከጠየቀኝ በሆላ Eልጁ ቤት ሄደን  የልጁን Aባት ጠርቶ ለምን ለልጁ ይህንን 
Eንደነገረው ጠየቀው። ሰውየውም የሚመልሰው ቢያጣ ዝም ቢል Aባቴ ሰውየውን  Aንዳይሞት Eንዳይተረፍ ከደበደበው 
በሆላ ለፖሊስ Eነዳይነግር Aስጠንቅቆ ሄድን። ከዛ ቀን ጀምሮ Aባቴን በጣም Eፈራው ጀመርኩ። 

 
 Aንድ  ቀን  Eንጀራ  Eናቴ  Aንድ  Eንግዳ  መጥቶ  ሰውየውን  ይዛ  ለቅሶ  ቤት  Eንደሄደች።  ሰውዬውን  በደንብ 

ሳልመለከት Eቤት ገብቼ Eልጋውን ከበታተንኩ በሆላ Aባቴ መምጫው ሰለነበር Eደጅ Aጠብቀው ጀመር ። ልክ ሲገባ 
Eቃውን  ማን  Eንደዚህ  Eንዳደረገ  ጠየቀኝ።  Eኔም  ምንም  Eንደማላወቅ  ነገርከት።  Eናትህ  የት  Aለች  ቢለኝ 
Eንደተለመደው መልስ Aልሰጠሁትም ። Eናትህ ሲባል Eንደማልወድ የሚያውቀው Aባቴ ስሟን ጠርቶ የት Aለች Aለኝ። 
Eኔም ከAንድ ሰውዬ ጋር Eዚህ ቆይተው Aሁን Eንደወጡ ነገርኩት። ወዲያውኑ Aባቴ ደሙ ሲፈላ Aየሁት። ባስቸኳይ 
Eነድጠራት Aድርጎ ገና Eቤት ስትገባ በዱላ ተቀበላት። በጣም የደነገጠችው Eንጀራ Eናቴ Aባቴ Eግር ውስጥ ተደፍታ 
Aርባ Aራቱን ታቦት Eየጠራች Eንዲተዋት ትለመነው ገባች። Aባቴ Eልኩ ሲበርድለት ለመሆኑ ማነው የመጣው ብሎ 
Eንጀራ Eናቴን ጠየቃት ። Eስዋም የመጣው ወንድሙ Eንደሆነና ከAዲስ Aበባ መጥቶ ለቅሶ ቤት Eንደወሰደችው 
ነገረችው። ምን ሊሆን Aልጋ ላይ Eንደወጣ ቢጠይቃት ባለ በሌለ ታቦት ምላ Eንደዚህ Aይነት ነገር Eንዳልነበረ ነገረችው። 
Aባቴ ምንም ሳይናገር ፈገግታ Aሳይቶ ምግብ ሰርታ Eንደትጠብቅ ነግሮAት ወደ ለቅሶ ቤት ሄደ። ሁኔታው ለኔ ግራ 
ቢገባኝም Aባቴን Eውነቱን ነግሬ ይቀርታ Eንድጠይቀው Eንጀራ Eናቴ ብትጠይቀኝ Eኔ Aሻፈረኝ Aልኩ። Eርሷም 
ውርድ ከራሴ ብላ ዝም Aለች። Aጎቴ ተመልሶ መጥቶ ሲበላ ሲጠጣ ተመሸ። ለመጀመሪያ ግዜ Aባቴ ተደስቶ Aየሁት። 
ወንድሙን በጣም ይወድ Eንደነበር የተገነዘብኩት የዛን ቀን ነው።  

 
በበነጋታው Aጎቴ ወደ Aዲስ Aበባ ሲመለስ Aኔን Eዚህ  ያለውን ትምህርት ሰትጨርስ Aኔጋ ሆነህ ትምህርትህን 

ትጨርሳለህ ብሎኝ ሄደ። Aባቴ Eሱን ሸኝቶ Eነደመጣ በቀጥታ ወደ ቤት ገባና Eኔን ጠርቶ ሰለትላንትናው ጠየቀኝ። Eኔ 
Aሁንም ጭንቅላቴን ቀብሬ የማውቀው ነገር Eንደሌለ ነገርኩት ። Eሱም Aይኑን Eያየሁ Eንደገና Eንድነግረው ነገረኝ። 
ያን ማድረግ ስላቃተኝ Aባቴ ወዲያውኑ Eኔ Eነዳደረግሁት ገባው ። ሁለት Eጆቼን ይዞ ከመሬት ከጣለኝ በሆላ በበሬ ቆለጥ 
በተሰራ  Aለንጋ  ይገርፈኝ  ጀመር።  Eንባዬን  ውጬ  Aይኔን  Aፍጥጬ  በEልክ  መጓጓጥ  ጀመርኩ።  ግርፉ  በረድ  ሲል 
በቀሰተታ ከጓዳ ወሰጥ Eንጀራ Eናቴ ስታለቅስ ይሰማኝ ነበር።Aባቴ Eጅን Eግሬን ጠፍሮ ካሰረ በሆላ ወደ ወጭ ወጥቶ ማር 
ሲቆረጥ ጭስ የሚጨስበት ገል ይዞ መጣ። Eንጀራ Eናቴንም Eሳት Aንደታመጣበት ገሉን ሰጣት።Eሷ Eሳቱን Eስክታመጣ 
ድረስ  Eግሮቼ  የታሰሩበተን  ገመድ  ጎትቶ  ከምሶሶው  ላይ  Aርጎ  ቢጎትተኝ  Eግሬ  ወደላይ  ጭንቅላቴ  ወደ  ታች 
ተንጠለጠለ።Eንጀራ Eናቴ Eሳቱን ስታመጣ Aባቴ Eንድትወጣ Aዘዛት። ልመና ልትጀምር የዛሬን ስትል በጩኸት 
መድረሽ Aሳጣት። Eሷም Eየተዋከበች  ወጣች ። ሸማ Aውርዶ Aፍንጫውን ከሸፈነ በሆላ ገሉን Aጭንቅላቴ ስር Aድርጎ 
ከጓዳ የበርበሬውን ቅል ይዞ መጣ። በርበሬውን Aውጥቶ Eገሉ ላይ ያለው Eሳት ላይ ቢያደርገው በAፍንጫዬና በAይኔ 
የገባው የተቃጠለ በርበሬ በሀይል ያቃጥለኝ ጀመር። ስቃዩ ስለበዛብኝ Aባቴን Eለመነው ነበር ። በመጨረሻ ከውጭ በጣም 
ተንኳኳና በሰፈራችን የነበሩ የታወቁ ሸማግሌ ይጣሩ ጀመር ። Aባቴም ዝም Aለ ። 

  
•  ሽማግሌው Aይሆንም በሩን ከፈት ልጁን ትገለዋለህ  ።  
•  ይሙት ይህ Eርጉም ተርፎስ ምን ሊጠቅም። 
• Eርሱ  የEግዜር  ጉዳይ  ነው።  ይጥቀም  ይጉዳ  Aንተ  Aደለህም  የምትወስነው።Aሁን  በሩን  ክፈት    

በጊዮርጊስ ይዤሃለሁ።  
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ምንም ሳይናገር የጊዮርጊስን ስም ሲሰማ በሩን በርግዶ ከፈተው ። በሩ ሲከፈት የበርበሬው ሽታ በጣም 
ሰለሰነፈጋቸው በከፍተኛ ካስነጠሱ በሁዋላ 

 
•  ሳEለን ቅደሰት ልትገለው ፈለግህ ወይ በሉ Aሁን Aውርዱት ብለው Aብረዋቸው የመጡትን  
  ልጆች Aዘዙዋቸው። ለብዙ ቀናት ታምሜ ከረምኩ ። የዛ ግዜ ነው ጥርሴ የተሰበረው ። 

 
  

 በትምህርቴ ግን የረብሻዬን ያህል ጎበዝ ነበርኩ። ገና ቄስ ትምህርት ቤት ሆኜ ኤኔታ ወልዴ የሚባሉ 
Aሰተማሪ ሁል ጊዜ Aይ ጉብዝና ተንኮል ባይጨመርበት Eያሉ ይናገሩ ነበር ። ጢማቸው ረጅም በመሆኑ 
Eወዳቸው ነበር። Eሳቸው ላይ Eንኳ Eንቅልፍ ሲወስዳው Eያሾፍኩ ልጆቹን Aስቅባቸዋለሁ። Aንድ ቀን ከየቤቱ 
የተሰበሰበላቸው ጠላ ወስጥ ውሃ ጨምሬ በጣም ተናደዱ። ማን Eንደሆን ቢጠይቁ ሁሉም ልጆች ወደኔ ማየት 
ጀመሩ ።Eሳቸውም ማን Eንዳደረገ Aኔን ሲጠይቁኝ Aንድ ልጅ ላይ Aሳበብኩበት። Eሳቸውም Eውን ነው ብለው 
ቢጠይቁት ልጁ Aለቀሰ ። Eሳቸውም Eርሱ ያደረገ መስሎAቸው ልጁን ቆነጠጡት፡፡ ትምህርት ሲያልቅ ማለት 
የነበረብንን ማለት Aልወድም ነበር።  

 
በኤነታ ጉሮሮ ጠጅ ይንቆርቆር 
በኔ ጉሮሮ Aጥንት ይቀርቀር። 
ማለት ቃሉ Eራሱ ጉሮሮዬን ያንቀኝ ነበር። 
 
 Eናቴ Eኔን ሰለማትወደኝ የሞተች ነበር የሚመስለኝ ። ግን ስለሷ ብዙ ማወቅ ብፈልግም Aባቴን 

ጠይቄው Aላቅም። ስለስዋ የማቀው Eሱ የነገረኝንና የሰፈሩ ሰው የሚያወራውን ብቻ ነው። Aባቴ Aንዳንድ ግዜ 
ስለስዋ ሲያነሳ Eንባ Eያቀረረው ። በጣም ቆንጆ ነበረች። ከማንንም የትበልጥ። ምኗም ምንዋም ከነዚህ Eርኩሶች 
የተሰወለደች Aትመሰልም፡፡ የEናቴ ዘመዶች Aንዳንዴ መንገድ ላይ ሲያገኙኝ። „የዚያ የረኩስ ልጅ ምን Aከለ 
Eባካችሁ“ ይሉኝ ነበር። Eነርሱም Aይቀርቡኝ Eኔም ደግም Eንደዘመዶቼ Aላሰባቸውም ነበር። 

 
 Eያደግሁ በሄድኩበት ጊዜ Aባቴ ስላለፈው ጊዜ ይነግረኝ ጀመር።Eናትህ በEምዬ ማርያም ምስል 

የተሰራች ነበረች። Aባትዋም ባለፀጋ ሆኖ ሳለ ሰው ማክበር ያዳግተው ነበር። ይህ መሬት ፤ይህ ቤት፤የኛ
 ፤ነበር።Eነዚህ Eርጉሞች ካሳ በሉት Eንጂ ይለኛል።መጀመሪያ Aይገባኝም ነበር ። በሁዋላ ግን ሁሉም ነገረ 
ገባኝ። 

 
 Aባቴ Eናቴን Eንዳዬ በፍቅር ይነደፋል። ውሃ የምትቀዳበት Eየሄድ ማሸኮርመም ይጀምራል። Eናቴም 

ወንዳ ወንድ ጠባዩን ሻካራ Eጆቹን መውደድ ትጀምራለች። ውሃ Eንኳ Eቤት ቢኖር ደፈታ ትጨርሳለች። Aባቴም 
ያለውን ስራውን ጨርሶ Eሷን ለማገኘት ሁል ጊዜ ይጣደፋል። ወሬ Aይደበቅም Eና ይህ ነገር Aባትዋ ጋር 
ይደርሳል። Aባቱዋም ይህ የደሃ ልጅ ልጄን ሳያበላሻት ብለው ለሌላ ሀብታም በEድሜ የማይጥማት በቅርብ ሚስቱ 
የሞተችበት ለመዳር ማሰባቸው የሰማል። Aባቴም Eኔ ሳልሞት ማንም Eሷን Aያገባም ማለት ይጀመራል። ይህን 
ጊዜ Aባቴ ጠመንጃውን በቅርብ ደብቆ ወደ Eናቴን ሊያገባ የነበረው ሰው ጋ ሄዶ Eናቴን Eንደሚወዳት 
ይነግረዋል። ሰውየውም Aባቴ ባዶ Eጁን መሆኑን Aውቆ Aባቴን Aዋርዶ ሰድቦ ያባርረዋል፡፡Aባቴም ጠመንጃው 
ከደበቀበት Aመጥቶ ሁለት ጥይት ተኩሶ ሰውዬውን ገድሎ ወደ Eናቴ Aባት ቤትም ሄዶ Aያቴን፤ የEናቴን Aባት 
ገድሎ  ያመልጣል። ከዛም ጫካ ገብቶ ይሸፍታል።    

 
 ጫካ በነበርት ጊዜ በጣም ግፍ Eንደሰራ ይነገርለታል። ሰዎችን መንገድ ላይ Eየጠበቀ ምግብ ወይም 

የሚፈልገውን Eንዲያመጡለት ያስገድዳቸው ነበር። Aንድ ጊዜ Aንድ ሰው ለፖሊስ ነግሮ ተደብቀው 
ይጠብቁታል። Aባቴ በድንገት ጫካው ውስጥ Aዲስ ኮቴ ስለተመለከተ በጣም ስለተጠራጠረ ቀስ ብሎ ወደ ቦታው 
ይሄዳል። በቦታው ሰዎች ተደብቀው ያገኛል። ቀስ ብሎ ተሸሽጎ ወደ Aጋለጠው ሰውዬ ቤት ሄዶ ጎጆውን በውጭ 
ዘግቶ ሰውየውን ከነልጆቹ ከነህይወታቸው Aቃጠላቸው ። Eሳቱን ለማጥፋት ከጎረቤት የመጡትን ሰዎች በጥይት 
ያባርራቸዋል። ሰውየው ከነልጆቹ በተዘጋ ጎጆ ውስጥ በሳት ተለብልቦ ይሞታል። ትኩሱ ስጋ በሳት ተጠብሶ ሸታው 
ለብዙ ጊዜ Aልጠፋም ነበር ይባላል። Aባቴ ግን ልጆቹ በEሳት በሚቃጠሉበት ጊዜ በደሰታ ይስቅ Eነደነበር 
ይነገራል።  ከዛ በሆዋላ Aባቴ በየመንገዱ Eየዘረፈ ሴቶችን Eየደፈረ ይኖር ጀመር። 

 ይቀጥላል ። 
————// ——————/// —————-//// —————-///// —————————— 



Aደራ ቅጽ ፪ ቁ.፪  ሚያዚያ ፪፼ ዓም. 
Vol.2 No 2  April 2008 

32 
 

ጀግናው ወጣት ዘርዓይ ደረስ 
(የሮሙ Aርበኛ)  

 (1908 - 1937 ዓ.ም.) 
                                                                                                                                      

ከቶኪቻው ካሳ  

                 ዘርዓይ ደረስ በ1908 ዓ.ም. በዛሬዋ ኤርትራ  
በሰራዬ Aውራጃ Aዲሃይስ ቀበሌ ተወለደ። በልጅነቱ 
ዘመን Aባቱን ያጣው ዘርዓይ ከሌሎች ወንድሞቹና 
Eሕቶቹ የ Eናቱ Eንክብካቤ Aልተለየውም።  
 

የተወለደበት ዘመን የጣሊያን መንግስት 
የኤትርራን ግዛት ከEናት ሀገሯ Iትዮጵያ ቆርሳ 
በመውሰድ ታስተዳድርበት የነበረበት ወቅት በመሆኑ፣ 
የክልሉን ወጣቶች ስነልቦናዊ ግንዛቤ ለመስለብ 
ይጠቀሙበት የነበረው (በAሁኑም ዘመን) በሃይማኖት 
ሰበብ ሰባኪዎችና መስበኪያ ቦታዎች (ት/ቤት) 
Aስፋፍተው ስለነበር ጀግናው ከዚህ ይህ Eጣ ማምለጥ 
Aልቻለም። ገና በጨቅላነቱ ወቅት የካቶሊክ ት/ቤት 
የገባው ዘርዓይ ትምህርቱን በሚገባ ይከታተል Eንጅ፣ 
የሚማረው የወንጌል ትምህርት የጣሊያን መንግስት 
በሕዝቡ ላይ ከሚያደርሰው በደልና ደባ በተጨማሪ 
የIትዮጵያ ታሪካዊ ቅርስ የሆኑት የይሁዳ Aንበሳና 
የAክሱም ሐውልት ተግዞ መሄድ ይበልጥ Eራሱን 
Eንዲፈልግ ገፋፋው።  
       ራሱን በመፈለጉ ጥረት የIትዮጵያን ታሪክ 
መከታተል ሥራዬ ብሎ የተያያዘው፣ የEኔ ማነኝነቱን 
ጥያቄ ”Iትዮጵያዊ” በሚል ጥቅል ስም ውስጥ ያገኘው  
ዘርዓይ በትምህርቱ በነበረው የላቀ ውጤት ኮረም 
በተባለው ስፍራ ሄዶ Eንዲያስተምር ተወሰነ። 
       በዚያ የEሳት ዘመን ያደርግ በነበረው ቅስቀሳ 
የነፃነት Eንቅስቃሴ በኮረም ተማሪዎቹን ሰብስቦ 
ከሚሰጠው ትምህርት በላይ ቅስቀሳው ያይል 
Eንደነበር ታሪኩ ይገልፃል። Aባባሉን ይመልከቱ 
.......“ Eናቴን ያገባ ሁሉ Aባቴ ነው” የሚለው Aባባል 
የደካሞችና የሰነፎች Eምነት ነው። በባEድ ሀይል 
መገዛትም ከዚህ ተነጥሎ ሊታይ Aይገባውም።” 
ተማሪዎቹን ሰብስቦ Eያንዳንዳቸው በግፈኛው 
መንግስት የደረሰባቸውን በደል ይጠይቃል። 
ከተማሪዎቹ ከሚሰነዘር መልስ በመነሳት፣ 
 
“ምናልባት በEግዚAብሔር ሃይልና ፈቃድ ይህ ግፈኛ 
መንግስት የተደመሰሰልን Eንደሆነ የነፃነትን 
የAንድነትን ጥቅም ማወቅና መገንዘብ የኛ ፋንታ 
ነው። ይኸውላችሁ ነፃነት የሌለው ህዝብ ለመታረድ 
ወደቄራ Eንደሚነዳ ከብት ነው። ነፃነት ቢኖር ኖሮ 
ያንተም Eናትና Eህት በEሳት ተኮማትረውባልቀሬ፣ 

በገመድ ታስረው በሳንጃ ተወግተው ወደ ገደል 
ባልተጣሉ ነበር። የነፃነትን ያንድነትን ዋጋ ለይቶ 
ማወቂያችሁ ጊዜ Aሁን ነው። ምክንያቱም ሥራው 
ራሱ ሊያስተምራችሁ ይችላልና ነው። ነፃነት 
ከማንኛውም Eንቁና ወርቅ የበለጠ ጥራትና ክብር 
ያለው ሌላ ተመጣጣኝ ነገር የማይገኝለት ሀብት 
ስለሆነ Aበክራችሁ Aጥኑት Eወቁትም።”  
        ይህ ወጣት መምህርና ጀግና ይበልጥ 
ማንነቱንና ስለIትዮጵያ ባወቀ ቁጥር የIጣሊያንን 
የAገዛዝ ምስጢር Eየፈለፈለ፣ በድብቅ Eያዘጋጀ 
ይበትን በነበረው ፅሁፉ ላደረገው Eንቅስቃሴ ምስክር 
ነው።ለAብነት   
 
 “ Eኛ Iትዮጵያዊያን Eንጂ ጣሊያናዊ 
Aይደለንም። በIትዮጵያዊነታችን ብዙ 
የሚያኮራን ታሪክ Aለን። ዓለምን የሚያስቀና 
ዘርና ሀገር Aለን። የEኛ መነጣጠል ግን 
ለጠላት መመቸት ነው። በራሱ ታሪክ፣ በራሱ 
ሀገር የማይተማመን ዜጋ በጠፈር ላይ 
የተበተነ ዱቄት ይመስላል። መማር፣ 
ማንበብና፣ መፃፍ በይበልጥ Aገርንና ወገንን 
ለመውደድ Eንዲያበቃ Eንጂ Aጉል ጥራዝ 
ነጠቅ ሆነን ላገራችን ሸክምና በሽታ 
ልንሆንባት Aይገባም። ”  
   የባEዳንን ተንኮልና ሴራ(ወንጌላዊያን) በቅጡ 
የተረዳው ወጣት የትግሉን ዘዴ በማስፋት Eሾህን 
በEሾህ የሚለውን Aባባል በመጠቀም Iትዮጵያ 
በጠላቷ Eጅ ክፉኛ በመውደቋ ምክንያት በፀሎትና 
በመንፈስ ከIትዮጵያዊያን ወንድሞቻችን ጎን 
Eንሰለፍ በሚል ዓላማ ለተመሰረተው “ገብረ-
ሚካኤላዊያን” ማህበር በፕሬዝዳንትነት ተመርጦ 
በማገልገልም ነበር። 
 
ወጣቱ ዘርዓይ  በAገር ውስጥ ዲፐሎማሲ በተሞላው 
መልክ በተለያዩ የትግል ስልቶች ከጠላት ጋር 
ሲፋለም በነበረበት ወቅት ይበልጥ በAEምሮው ውስጥ 
Eሳት የጫረበት ጉዳይ Aጋጠመው። ይኸውም የAሉላ 
Aባነጋ ጎራዴ! 
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   ጣሊያን ዶጋሌ ላይ ድል ሲሆን Aሉላ Aባነጋ 
ከነጎራዴው መጠቀሳቸው Aይቀርም ወጣቱን  ሮም 
ላይ Aርበኝነቱን Eንዲሰራው የገፋፋው ምን ይሆን?   
   በወርሃ ሐምሌ 1928 ዓ.ም. የመቀሌ ገዢ 

የነበረው ኮማንዳቶሬ Eስኩድሪ የተባለው ፋሽስት ወደ 
ሮም ለመሻገር ከመቀሌ ወደ Aስመራ በመጣበት 
ወቅት Aንድ ጎራዴ Eንደ ሻምላ በEጁ ይዞ 
ሲንጎራደድ ወጣቱና ጓደኞቹ ይመለከታሉ።  
ስለጎራዴው Aዋቂዎችን ሲጠይቅ  የAሉላ Aባ-ነጋ 
Eንደነበርና፣ ዶጋሊ ላይ ጣሊያንን ድል የነሳው በዚህ 
ጎራዴ Eንደሆነ ይነገረዋል። ወጣቱ ተረበሸ።ለራሱ 
ቃል በመግባት ጎራዴውን ሊያገኝ ስለሚችልበት 
ሁኔታ ወንድሙን ቢያማክረው ክብደት ስላልሰጠው 
Eንዲህ፣ 

“ ብረት ሁሉ ብረት Aለመሆኑን ከድንጋይ 
Eንኳን የተመረጠ ድንጋይ መኖሩን Aትዘንጋ። 
ጣሊያኖች ከጎራዴ ለይተው ሮማ የወሰዷት የተለየች 
ስለሆነችና ታሪከኛ መሆኗን Aውቀው ነው።ሁልጊዜም 
Aንድ ነገር በሌላው ሲወረር ከተወረረችው Aገር 
ውስጥ Aስቀድሞ የሚሄድ Eቃ ነው። ይኸውም 
ታሪክን ለማጥፋት ከሚታሰበው ብርቱ ባላጋራነት 
የተነሳ መሆኑን ልታውቀው ይገባል። ስለዚህ ነው 
የታሪክ መታሰቢያ ከሌለን ታሪካችን ይጠፋል 
የምልህ።” በማለት Aስረዳው። 

 
 ምኞቱን ለማሳካት ያሰበውን ለመፈፀም 

Aጋጣሚዎች ተመቻቹለት።ለዘርዓይ  
ይኸውም በሮም ውስጥ በAስተርጓሚነት 

የሚያገለግል Aንድ ሰው በማስፈለጉ Eጣውና Eድሉ  
ዘርዓይ ላይ ወደቀ የምኞት በሩም ተከፈተለት።  

ሮም በቆየበት ወቅት የጓደኛውን ባንዳ 
መሆን በሰማ ወቅት ለወንድሙ ለተስፋፅዮን       
በ10.12.1929 ዓ.ም. የፃፈው ደብዳቤ Eንዲህ ይላል፣  

“ ማንኛውም ፍጡር ወላጁን መስሎ ነው 
የሚወጣው፣ ለምሳሌ ዝንጀሮ ጦጣን መውለድ 
Aትቸልም። ጦጣም ነብርን ወይም Aነርን መውለድ 
Aይቻላትም። ሌላው ፍጡር ሁሉ Eንደዚሁ ነው።       
Aባቶች በምሳሌ ሲሰድቡ “ መሬት ሲያረጅ መጭ 
ያበቅላል” ይላሉ Eነሱ በኩራትና በክብር፣ 
በደማቸውና በAጥንታቸው የገነቡትን ነፃነት Eኛ ዛሬ 
Eንሻሻጠበታለን፣ ያሳዝናል ወይ Aልቀደምን ወይንም 
ወደኋላ Aልቀረን፣ በመሃል ቤት ተፈጥረን በመንፈስ 
Eንሰቃያለን፣ ገብራAብ የሰራኝን ሰምተህ Aንተም 
ስለጉዳዩ ጽፈኽልኛል፣ ሀዘኑ የኔ ብቻ ሳይሆን 
Aገሩንና ወገኑን ለሚወድ ሁሉ ይተርፈዋል፣ Eኛ ዛሬ 
ልጆች Aይደለንም፣ ብሔራዊ ፍቅርና Aንድነታችንን 
ማጥናት Aለብን፣ ለEለት ሆዳችን መለዋወጥ 
የለብንም፣ ጠላቶቻችንም የኛን መነጣጠል ስለሆነ 
የሚሹት ይኸው ያዘላቸው። Eኔ ወንድሜ ወገኔ ነው 
ብዬ ለAንድነታችን የሚጠቅም ሃሳብ ብፅፍለት 
Eስከዚህ Aሳልፎ Eንዴት ይሰጠኛል? ለመሆኑ ሌላ 

ከበድ ያለ ምስጢር ብፅፍለት ኖሮ ያለፍርድ 
Aሰቅሎኝ ነበር ማለት Aይደለምን? ያዝናል፣ 
በEውነቱ Eልሃሉ፣ ዛሬ Eኛ ተማርን ብለን 
ከምንመፃደቀው ወጣቶች ይልቅ ከኛ በፊትም ሆነ 
Aሁን በቅን ላገራቸው የሚሰየፉት መሃይምኖች በጣም 
ይበልጡናል።  

Aሁን ለምሳሌ ከሃማሴንና ከጠቅላላው 
ኤርትራ ግዛት ከIጣሊያ Eያመለጡ ከAርበኞች ጋር 
ተቀላቅለው ለክብራቸውና ለነፃነታቸው በዱር በገደል 
ስቃይን የሚቀበሉ ህዝቦች ቁጥራቸው ብዙ ነው። 
የናቴን መሰቃየት Eያሰብኩ ለስም የሚሆን ነገር 
ሳላተርፍላት Eያልኩ Eንጅ ሆዴ ፍፁም Eየበረደው 
ለመኖር Aልመርጥም ነበር። ስለዚህም Aቅጣኝና 
Aፍጣኝ Eመዳሮው ላይ Eንገናኝ Eንደሚባለው 
Aነጋገር ሁሉ Eኔ ለማን Eንደማስብ Eነሱም ለማን 
Eነደሚያስቡ Aንድ ቀን መለየቱ የማይቀር ነው። 
ለማንኛውም በቅርብ Eመጣለሁ። 

ይኸውና ልመለስ Eያልኩ ስለምን ብዙ ጊዜ 
ሆነኝ። Aየሩ Aልተስማማኝምና ወደ Aገሬ ሄጄ ትንሽ 
Aየር ልለውጥ ብዬ Aለቃዬን በመለመን ላይ ነኝ። 

Eኔና ገብረ Aብ ዓይን ለAይን መተያየታችን 
Aይቀርም። በIትዮጵያ ላይ በAይነ-ህሊናህ ሆነህ 
የምታየው ግፍ ቃላቶች Aይዘረዝሩትም። ከሁሉም 
የሚነደኝ ከመሀል Iትዮጵያ ድረስ Eየመጡ 
በወገናቸውና በሀገራቸው ላይ የሚቀላምዱትን 
የIጣሊያ ደጃዝማቾች ስሰማና ሳይ ነው። Eኔ በነገር 
ብቻ ሳምባዬ Aረረ Aሁንስ በጣም ነው የመረረኝ። 

ከነሱ የማገኘው ክብርና ፀጋ ሁሉ ሰውነቴን 
Eንደ ዶሮ ቅንቅን ሲበላኝ ነው የሚያድረው፣ 
ለማንኛውም ሃሳቤ Eንደተሳካልኝ Eመጣለሁ፣ ያቺንም 
ጎራዴ Aግኝቻታለሁ፣ ግን Eጄ Aልገባችም። ስለ 
ጎራዴዋ ስነግርህ Eንደምትደነግጥ ይሰማኛል፣ ግን 
በልዩ ዘዴ Aመጣታለሁ፣ Aትስጋ። ይህነማ ካላደረግሁ 
ጨርሶ የIጣሊያ መሳሪያ ነኝ ማለት ነው። 

በል Eንግዲህ ለገብረ-Aብ ከEንግዲህ 
Eስላምና ክርስቲያን መሆናችንን Eንዲያውቀው 
ንገረው፣ ባልሲኪም ሁኔታውን Eንደሚነግረው 
Aውቃለሁ። 

ግን Eኔ ስመጣ ወደኔ ተለጥፎ ለመቀላመድ 
Eንዳይችል  A ስጠንቅቀው።  በኋላ  ጉድ 
Eንዳይፈለበት። ከAሁን በኋላ Eንደዚህ ባሉት 
ሃማሴን ጎሳዎች ላይ ሌላ Eርምጃ ነው የምወስደው። 
Eናታችን Eንዳትሰጋ ስለማንኛውም ነገር Aትንገራት  
በል ደህና ሁን።” 

ሮም ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ ከAገር ውስጥ 
Aርበኞች ጋር ያለውን ግንኙነት፣ ወደ Aገሩ ተመልሶ 
ከወገኖቹ ጋር በመሆን ቆራጥ ተጋድሎ ለማድረግ 
ከማሰብ የቦዘነበትም ጊዜ ባይኖርም የጎራዴዋ ጉዳይ 
Aለመመለስ ሲያስብ ታሪክን Eንደመሸጥ ስለሚቆጠር 
ጎራዴዋን ይዞ Eሰኪመለስ ድረስ Eራሱን ያበረታታ 
ጀመር።  
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በመጨረሻም ለEረፍት ወደ Aገሩ 

Eንዲመለስ ሲፈቀድለት በጠየቀው ጥያቄ መሰረት 
የAሉላ Aባ-ነጋ ጎራዴ ለኮማንዳቶሬው መልሶ 
Eግረመንገዱን Eንዲያደርስለት ከስምምነት ተደረሰ።  
 
       ያሰበው የተሳካለት ዘርዓይ ደረስ Eቃውን 

ለማስጫን በዝግጅት ላይ Eንዳለ ጎራዴውን 
Eንደታጠቀ በባEድ ወራሪ የተዘረፈውን የሃገሩ 
ታሪካዊ ቅርስ(ንብረት) የሆነውን የይሁዳ Aንበሳን 
ለመሰናበት ወደ ፒያሳ(ሮም) Aቀና። ከቦታው ሲደርስ 
Aንበሳው ላይ የተኩላ ምስል ተቀምጦ ተመለከተ። 
ጠጋ በማለት በላዩ ላይ የተፃፈውን መሪር ጥቅስ 
Aነበበ።  
“ ልጆችሽ የይሁዳ Aንበሳ Eየተባለ በቃለ-Aጋኖ 

ሲወራለት የነበረውን ከሀገሩ Eንደፍየል ጭራውን 
ጠምዘው Aምጥተው ከግርሽ ሥር ያሰግዱታል” 
ይላል። Aካባቢውን ሲቃኝ  የተሰበሰበውም ምድረ 
የነጭ መንጋ(ሰላቶ) Eየጮኸና Aንበሳው ላይ Eየወጣ  
“ብላ የተራብከው Aንበሳ ከድህነት Aመጣንህ ምግብ 
ሞልቷል፣ ሆድህን Eየሞላህ ማገገም Aለብህ” በማለት 
ዳቦ በAፉ ውስጥ Eየጨመሩ ሲሳለቁበት ሁኔታውን 
በቁጣ ያስተውላል—-ወጣቱ ። 
በወቅቱ ከተማዋን ሲቆጣጠር የነበረው ባለስልጣን 
ማርሻል ማርዴ ከሶስት ባለሻምላ Aጃቢዎቹ ጋር 
ከቦታው በደረሰበት ወቅት ዘርዓይን በማየቱ ጠርቶ      

“Aንተ Eንድታይ ማን ፈቀደልህ Aለው።” 
“ሕዝብ የሚያየውን Eንዴት Aላይም” የወጣቱ 
መልስ።  
“ምን ያደርግልሃል ከEንግዲህ Aንበሳ የሚባል 
የለም ይልቅስ ለEመቤቲቱ ተኩላ ስገድ 
Aለው።”  

 
ጀግናው ዘርዓይ ከቁጥጥሩ ውጭ ሆነ። ለወጣቱ 
ጀግና Iትዮጵያን የነፃነትና ጀግንነት ታሪክ በAለም 
መዝገብ ሊያፅፍ የበቃው ወቅት ደረሰ። በAካባቢው 
ያለውን ሰው ሁሉ Aጨደው። ዳግማዊ  ዶጋሌን 
በሮም ምድር  ደገመበት  በጎራዴዋ። በመጨረሻም 
ማርሻል ማርዴን ለAንበሳው Eንዲሰግድ ካደረገ 
በኋላ Aንበሳው ስር ቆራርጦ በመጣል፣  
 

  Aንበሳውን ያሻሽ ጀመር፣ 
  ያ ቆፍጣና ባለ ሀገር። 
  ጩኸት በረከተች በሮማ ምድር፣  
  ከዳር Eስከ ዳር። 
  ጣሊያንን Aስጎሸማት፣  
  Aዋጅ Aዋጅ ብላ በነጋሪት፣  
  Aስተጋባች የEውነታ ድርጊት፣  
  Aዋጅ Aዋጅ ተባለ ከመንግስት። 

 

“ Iትዮጵያ ጠላታችን ከተማችንን ሰብራ 
ገብታለችና መሣሪያ ያለህ በመሣሪያህ 
የሌለህ ከመጋዘንህ Eያወጣህ ለነፃነትህና 
ለክብርህ ቶሎ ገብተህ ተከላከል....” የሚል 
ነበር።  
በዚህ መሰረት ሕዝቡ  Eርስ በርስ ተፋጀ። ከብዙ 
Eልቂት በኋላ ግን Eግሩን በጥይት ተመትቶ የተያዘው 
ጠላት(የተባለው) ብቸኛውና Iትዮጵያዊው ጀግና 
ዘርዓይ ደረስ ነበር።  
 

Aንተ ዘርዓይ ምንኛ ደፋርነህ፣  
የሰጡህን ዘዴ Aዙረህ ቀይረህ።  
ላገር ለመታደግ የሰራሃው ስራ፣  
በለጥካቸው Eንጂ የነጮችን ጎራ። 
ለመሸፈን፣ ...ቅሌትን ቅሌት፣ 
ሰጡህ ስሙን Eበደት።   
ሰሚ በሌለበት፣ 
Aስረዳ Aሉና ...በሚሉት ችሎት፣ 
Aስረዳ የIትዮጵያን Aንድነት፣  
ነፃነት ነፃነት። 
ሰሚ በሌለበት የፍርድ ምልዓት፣  
ተወው ለታሪክ ብፅAት። 
 

ሰሚ በሌለበት ፍርድ በማትገኝበት ያቀረበው “Eኔ” 
ብሎ የጀመረው ቃል Eንዲህ ይነበባል.. 
„ Eኔ ሙሉ ጤነኛ፣ ያለናንተ በስተቀር ምንም 
በሽታ የማያውቀኝ የ22ዓመት ሰው ነኝ። 
ጥዋት ማታ በየመናፈሻው በየAደባበዩ በየፎቁ 
ላይ  Aየሆናችሁ  “ሮማ ሮማ Iጣሊያ 
Iጣሊያ ” በማለት የምታገኗት Aገራችሁ 
ስለሆነች ነው። ያገርን መውደድ ቋንቋ 
ካወቃችሁ Eኛስ Aገራችንን Eንድንጠላ Eርስ 
በርሳችን Eንድንጣላ Eርስ በርሳችን 
ተጣልተን መንግስታችንን Eንድንረሳ ለምን 
ታስገድዱናላችሁ? ዛሬ የIጣሊያንን 
ወታደሮች ገድለሃል ሕዝቡም በAንተ ረብሻ 
የተነሳ Aልቋል። Aምድህ በመላ የሮማ ግዛት 
በነፋስ መበተን Aለብህ በሚል ክስ ተከስሼ 
በዚህ Aደባባይ ቀርቤAለሁ። . . . .Eኔን 
ለመፋረድ ከሺህ ሕዝብ በላይ Eነሆ ተሰብስቦ 
ይታያል። የፋሺስት ወሮበሎች በAገሬ ውስጥ 
ተሰደው በሚሊዮን በሚቆጠሩ ሕፃናትና 
ሽማግሌ ጎልማሳና ኮረዳ በጥይት በመርዝ  
ጢ ስ ፣  በ E ሳ ት  በ ገ ደ ል  ባ ካ ፋ 
በዶማEየተጨፈጨፉ Eየተፈለጡ ያለቁት 
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ሁሉ የሚፋረዱት የት ይሆን? የሚፋረዳቸውስ 
ማን ይሆን? ግን የነሱ Aጥንትና ደም ዋጋ 
ሲኖረው የናንተ ስም Eየገማ መሄዱን ዛሬ 
Aይታያችሁም። 
….. Aሁንም ለመጨረሻ የምናገረው 
የIጣሊያ ባንዴራ ይውደቅ፣ የIትዮጵያ 
ሰንደቅ ዓላማ በታላቅ ክብር ትኑር፣ ንጉሥ 

ተፈሪ በድል Aድራጊነት ይኑር የይሁዳ 
Aንበሳ ምን ጊዜም ድል ከሱ ይሁን ....”  
በማለት የመጨረሻ የኑዛዜ ቃሉን በሮማ ምድር Aሰማ።  
ከAምስት Aመት Eስራትና ከብዙ መሰቃየት በኋላ 
በተወለደ በ29 ዓመቱ Aረፈ። ጀግናው ዘርዓይ 
 
(ምንጭ፣  ከሩሕ መፅሔት ቅፅ 1 ቀጥር 8 ህዳር 1985 ) 
 

ከገፅ 24 የቀጠለ... 
 

የወያኔ Aመል Aላስቀምጥ Aለ 
ጎብጦ Eንደ ግመል 

 
ከጥንት ጀምሮ ነው Aይደለም Aሁን 
በፍቅር መኖር በሀገር ተግባብተን 
ይሻላል ብለን ወያኔ ሲመጣ  
የባሰበት ኑሮ Eንጂ የተሻለ መች መጣ  
የቤታቸው ወያኔ Aመል  
Aላስቀምጥ Aለ ጎብጦ Eንደ ግመል 
ምሱ ነው የጀመረው በክልል መግዛት  
በጎሳ በቋንቋ በመንደር መለያየት 
በሽታውን Aዝምቶ ሳይቀር በስደት 
ይኸው ያምሰናል ቀንም ሆነ ሌት 
በተፈጥሮ ሐብታችን የታደልን ብንሆንም  
በወያኔ ምክንያት ልንሰራ Aልቻልንም 
ደግሞ ብሎ ብሎ ሲሄድ ዘመኑ 
Eንስራ ሲሉዋቸው Eናፍርስ የሚሉ 
በስምንተኛው ሺ ከወዴት በቀሉ 
ተው ናቀ በል Aንተ Eንቅልፋም 
ወያኔ ግን ላንተ ደቂቃም Aይተኛም 
Aመላቸው Aይቻል ካልነቃህባቸው 
ጠብሰው ይበሉሃል ዝም ካልካቸው 
Eኛን ለማጥፋት ከሆነ የቀን ህልማቸው 
Aጠፋለሁ ሲሉ መጥፋት Eንዳለ Eናሳውቃቸው። 
 
ከሌይላ Aብደላ(Aሻፈንቡርግ) 

—————————- /// ————————— 

ልጅነትሽን Aጣን 
 

የሐገርሽ ልጆች ቆመናል ለAንድነትሽ፣ 
የወያኔ ጀሌዎች ታሪክሽን ሊያጎድፉ ብዙ ተሯሯጡብሽ 
EግዚAብሔር የሰጣቸውን Aደራና Eምነታቸውን Aጉለው 
ለሕዝብ ያገኙትን ሥልጣን ተከልለው፣ 
Eኛኑ ሲጣጠቁን ጠባቂዎች መስለው 
መግደልን ሲመርጡ መጠበቁን ጥለው። 
ተከሳሽ የIትዮጵያ ህዝብ ሲሆን Eነሱ በድለው፣ 

Aርደው ሲጨርሱን Aንድ በAንድ Aነጣጥለው፣ 
Eንደው በዋዛ ከብት ጠባቂ Eንደሌለው፣ 
የሕዝባቸውን ልብ ጠንቅቀው Aውቀው ኖረው። 
የመብት ፋና የAርነት ጮራ፣ 
የማይለይበት ሰው ከEንስሳት ተራ፣ 
ከፍ Aድርጎ ይዞ ሲሄድ ከIሕAፓ ተራ። 
Aኛስ ለምንድን Aው ለመብታችን የማንታገለው፣ 
ከልጅነት በቀር ሌላ ምን ምክንያት Aለው? 
 
  ራሄል ክብረት 

Aይ ወያኔ 
 

ስንት ዘመን ልታገስ Aገር በጥብጠህ 
ወያኔ ተፀፀት ተማር Eባክህ 
ሰብዓዊ ያልሆነ የሌለው ሕሊና  
ሁሌም ማሰቃየት በEስር በፈተና 
Eንዴት ብሎ ያስብ በሟች ላይ ተንጋሎ 
በሃሳብ ሲንሳፈፍ Aይኑን ጣራ ሰቅሎ 
ዛሬ በEነሱ ሐቁን ተረዳነው 
መቼ Eንዲህ ቀላል ነው 
በፉክራ ማAት ትግል መቼ ይሳካል 
ሳይቀና ሲቀር Eኮ! ያሳፍራል። 

 
ሜሪ ጆሴፔ (ጀርመን) 

 
በተግባር ይሁን 

 

በAፍ ብቻ Aይሁን የትግል ዓላማችን 
በተግባር ይገለፅ በጣምራ ክንዳችን። 
በሽታና ችግር ትልቁን ነቀርሳ ጎሰኝነት፣ 
የድብቅ ተንኮልን Eንዲሁም ዝርፊያ የሀገርን ሀብት፣ 

ከፋፋይነት... የወያኔ ጥፋት። 
Aስወግዶ መጣል ያስፈልጋል በውነት፣ 
ሁላችን ተላብሰን ተግባርን በሕብረት። 

 
ሀይሉ ዘገዬ ያሬድ 

 
—————————— // —————————- 
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የካቲት 29(ማርች8)  

Aለም Aቀፍ የሴቶች ቀን 
 
       በየAመቱ የካቲት 29 (ማርች 8) የሚከበረው የዓለም የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ በAለም ዙሪያ 
ለምትገኙ Eናቶቼና Eህቶቼ Eንኩዋን ለዚች ቀን በሰላም Aደረሳችሁ። 
 
      ለቤተሰብ፣ ለህብረተሰብ፣ ለሀገር Eንዲሁም ለAለማችን ምሰሶ(መሰረት) የሆናችሁ ሴቶች ይህችን ቀን በAለም 
Aቀፍ ደረጃ Aስባችሁ(ስታከብሩ) ስትውሉ ያሳለፋችሁት መከራ፣ ስቃይ የደረሰባችሁ Eየደረሰባችሁ ያለውን ጭቆና 
ለመታገል የተደረጉ ትግሎች ቀላል Aለመሆኑ ታሪካዊ ገድሎቻችሁን መመልከት በቂ ነው። 
 
        ሴቶች በህብረተሰቡ ውስጥ ያላቸውን ሚና በሚገባ ካለማጤን Eየተፈፀመባቸው ያለው በደል መያዝ 
የሚገባቸውን የክብር ቦታ ሳይዙ ቆይተዋል።  ይሁንና መብታቸውን ለማስከበር ያደረጉት ተጋድሎ ቀላል ባለመሆኑ 
ከAካባቢያቸው ተነስተው Aሁን የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ በቅተዋል።Aሁንም ችግሮቻቸው ሙሉ ለሙሉ 
ተቀርፏል ለማለት ባይቻልም ተደራጅተው መብታቸውን ለማስጠበቅ ያደረጉትንና በማድረግ ላይ የሚገኙት ጥረት 
ግን ቀላል Aለመሆኑን መገንዘብ ያሻል። 
ሴቶች በAለም Aቀፍ ደረጃ ማርች 8ን ለማክበር የበቁት ባካሄዱት መራራ ትግሎች ውጤት ለመሆኑ በታሪክ 
ተመዝግቦ የሚገኘው ስራዎቻቸው ለመሆኑ ጥቂቶቹን ለAብነት መጥቀስ ተገቢ ነው። 
 
• በ1909 ዓ.ም. የሴቶች ብሄራዊ ቀን ፌብርዋሪ 28 ቀን ሆኖ Eንዲከበር የAሜሪካን የሶሻሊስት ፓርቲ ታወጀ። 
• በ1910 ዓ.ም. በኮብንሃግን ከተማ የዓለም Aቀፍ ሶሻሊስት ከAስራ ሰባት Aገሮች የመጡ፣ የሴቶች Aለም 

Aቀፍ ቀን መከበር Eንዳለበት በመስረተ ሀሳብ ደረጃ ስምምነት ላይ ደረሱ። 
• በ1911 ዓ.ም. የመጀመሪያው የሴቶች ዓለም Aቀፍ ቀን በማርች 19 ቀን በAውስትሪያ፡ ዴንማርክና ጀርመን 

ተከብሮ ዋለ። በዚህ ቀን የሴቶችን የሰብዓዊና የEኩልነት መብት ጥያቄን በመደገፍ ከAንድ ሚሊዮን በላይ 
የሚሆኑ ወንዶች ሴቶች ትEይንተ ሕዝብ Aደረጉ። በሳምንቱም በኒውዮርክ ከተማ በAሰቃቂ የEሳት Aደጋ 
ከ140 በላይ የሚሆኑ ሴቶች Eጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ መቃጠል የዓለም ሕዝብን ቀልብ የሳበ በመሆኑ 
በAሜሪካ ምክር ቤት የሰራተኛ ህግ ማለት የሰራተኛውን ሁኔታንና ደህንነት የሚመለከት ሕግ Eንዲወጣ 
Aስገደደ። 

• በ1913 -1914 ዓ.ም. የመጀመሪያው የAለም ጦርነት ዋዜማ የAውሮፓ ሴቶች በዓለም ላይ ሰላም Eንዲሰፍን 
ጦርነቱን በመቃወም ትEይንተ ሕዝብ Aደረጉ።የራሻም ሴቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የAለም Aቀፍ የሴቶችን በዓል 
ቀን በፌብሩዋሩ 13 ቀን Aክብረው ዋሉ። 

• በ1917 የራሻ ሴቶች በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ውስጥ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የAገራቸው ወታደሮች 
በማለቃቸው "ሰላምና ዳቦ" Eንፈልጋልን በሚል መፈክር Aራት ቀን የፈጀ ስላማዊ ስልፍ Aደረጉ። በዚህ 
ሴቶች ተቃውሞ ሳቢያ የOክቶቨር Aብዮት ተቀጣጥሎ የዛር ንጉሳዊ የመምረጥ መብትና ካልተስማማቸው 
ባሎቻቸውን የመፍታት መብት Eንዲሁም EንደAስፈላጊነቱ ልጅ የማስወረድ መብት ተሰጣቸው።ለሴቶችና 
ለልጆቻቸው መንግስት Eርዳታና Eንክብካቤ Eንዲያደርግላቸው በሕግ ፀድቆ በስራ ላይ ዋለ። Aዲሱም 
መንግሥት የሴቶች መብት የሚያስከብር Aንቀፆች በሕገ መንግስት ውስጥ Eንዲካተትና በተጨባጭም 
ለልጆች መዋEለ ህጻናት በነፃ Aገልግሎት Eንዲስጥና ሴቶች በነፃ ትምህርትና የሥራ ስልጠና Eንዲስጣቸው 
ተደረገ። 

• በ1920 ዓ.ም. የAሜሪካን ሴቶች በትግላቸው የመምረጥና የመመረጥ መብታቸውን Aገኙ። 
• 1960 የAሜሪካ ሴቶች EንደAቻቸው የAውሮፓ ሴቶች ከፋብሪካና ብዙም ገንዘብ ከማያስገን ሥራዎች ባሻገር ጥሩ 

ሥራ የሚያገኙበት የEድል በር Aንዲከፈትላቸው ተንቀሳቀሱ። 
• በ1963 Aሜሪካዊቶች ለኩል ሥራ Eኩል ክፍያ በሕግ Eንዲደነገግ Aስደረጉ። 
• በ1960-1964 ዓ.ም. የጥቁር Aሜሪካኖች በዘር (በቀለማቸው)፡ በፖለቲካና በኤኮኖሚና በባህል የሚደርስባቸውን 

በደሎች በመቃወም በተደረገው ትግል ሴቶች ማለት ነጭና ጥቁር የAሜሪካ ሴቶች ተካፍለዋል። 
• በ1964 ዓ.ም. Aፍሪካ-Aሜሪካና የነጭ Aሜሪካ ተራማጅ ወንዶችና ሴቶች Aንርብርቦሽ (Civil RightAct) የሲቪል 

መብት Aንቀጽ በሕገ መንግሥት ውስጥ Eንዲካተት ለማደረግ በቅተዋል። በAጭሩ ሕጉ የሚለው Aንድ ሰው ሴትና 
ወንድ በዘር፡ በፆታና በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት ከህብረትስብ Eንዳይገለል፡ ጥቃት Eንዳይደርና በደል መፈጸም 
በሕግ የተከለከና የሚያስቀጣ ነው የሚል ነው። (ምንጭ..... ፍካሬ ህዳር 2000ዓ.ም.) 
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ወደ Iትዮጵያ ሴቶች ጉዳይ ስንመለስ ከሀገሪቱ Aጠቃላይ ችግሮች በተጨማሪ በፆታቸው የደረሰባቸውና 

የሚደርስባቸው ግፍ ቀላል Aለመሆኑ መመልከቱ በቂ ነው። የሴቶች በህብረተሰቡ ውሰጥ ሊኖራቸው የሚገባ ሚና 
በሀገራችን ተከስተውም የነበረ Aሁንም ባለው መንግስታዊ Aስተዳደሮች፣ ሃይማኖታዊ Aስተዳደሮች Eንዲሁም 
ባህሎቻችንን ተፅEኖ ጭምር መሆኑንን መገንዘብ Aያዳግትም።  

 
“ ሴቶች ለሀላፊነት Aይበቁም ” የሚለው ጎጂ ባህላዊ Aባባል Aሁንም ድረስ ሊለቃቸው ያልቻሉ ቢኖሩም 

ሴቶች ባደረጉት ተጋድሎዋቸው ሀላፊዎችም ሆነ ወሳኝ ሚና Eንዳላቸው  Aስመስክረዋል። ለምሳሌ በጠላት 
ወረራ ዘመን Eቴጌ ጣይቱና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሴቶች በጦርነቱ Aውድማ በመገኛት በልዩ ልዩ ዘርፎች 
በመሳተፍ የጣሊያንን ወራሪ ጠላት በማሳፈር ያደረጉት AስተዋፅO ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው። በድጋሚ 
በጣሊያን ወረራ ዘመን Iትዮጵያዊያን ሴቶች የAርበኝነት ተሳትፏቸው ከፍተኛ ነበር።ሀላፊነት ከዚህ 
ይጀምራል።  

ለAቅመ ሄዋንነት ሳይደርሱ የሚፈፀም ጋብቻ ጎጂ ባህሎቻችን በሴቶች ላይ ያደረሰው ተፅEኖ ቀላል 
Aለመሆኑ የገጠሪቱ Iትዮጵያ የሚኖሩ ሴቶች ሕያው ምስክሮች ናቸው። 

 
በAፄ ሃይለስላሴም ሆነ በደርግ በተከታታይ በተከሰቱ ሁለት የሀገሪቱ Aስተዳደሮችም ሆነ Aሁን በሚገኘው 

Aምባገነን መንግስት(ወያኔ) ፍትህ ነፃነትና ዲሞክራሲ በሀገሪቱ Eንዲሰፍን በተደረጉ መራራ ትግሎች ሴቶች 
Eናቶቻችንና Eህቶቻችን ተደራጅተው ከፍተኛ ትግል Aካሂደዋል መስዋEትም ሆነዋል። Aሁንም Eያካሄዱና 
መስዋEትነትንም Eየከፈሉ ይገኛሉ።  

በAሁኑ ወቅት በሀገራችን ላይ የተነንሰራፋው Aምባገነናዊ መንግስት (ወያኔ) Aየፈፀመ ባለው በደል የተነሳ 
በሴቶች ላይ  Eየደረሰ ያለው ግፍ  

• ህይወትን ለመግፋት በዝሙትና ሴተኛ Aዳሪነት (በAልባሌ የስራ መስኮች) በመሰማራት ህይወትን 
ሊቀጥፍ Eስከሚችል በሽታ ኤድስ ( HIV) መጠቃት፣  

• ለዘመናዊ ባርነት ወደ ተለያዩ ሀገሮች በመጓዝ ተጨማሪ ግፍና በደሎች Eንዲፈፀምባቸው በማድረግ 
(በየAረብ Aገሮች የሚፈፀመውን ልብ ይበሉ)፣  

• በተለያዩ ሀገሮች ለስደት በመዳረግ 
• ሕፃናት ሴቶችን ለባEዳን በጉዲ ፈቻነት በመሸጥ 
• ለጎዳና ተዳዳሪነት መዳረግ  
• በሀገር ውስጥ በሚደረገው ሕዝባዊ ትግል ተሳታፊ በመሆናቸው Eየተቀበሉ ያለው መከራ ወዘተ 

ቀላል Aለመሆኑን ግንዛቤ ሊያሻው የሚገባው ጉዳይ ነው። 
 
ይህንና የመሳሰሉት በደሎች ሊቀረፍ የሚችለው ተደራጅተው በመታገል መሆኑ Aሉ የማይባል ነው። 

ምንም Eንኳን የIትዮጵያ ሴቶች በተለያ ወቅቶች ተደራጅተው መብቶቻቸውን ለማስከበር ያደረጉት ትግል 
ቀላል ባይሆንም ያሉት የሴቶች ጥያቄ ሊፈታ(መልስ) ሊያገኝ የሚችለው በAገራችን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት 
ሲመሰረት ብቻ መሆኑንን ተገንዝበው ትግላቸውን ማጠናከርና በጋራ ትግሉ ላይ Aስተዋፅ ሲያደርጉ ብቻ ነው። 

ሴቶች የህብረተሰቡ ግማሽ Aካል Eንደመሆናቸው መጠን በሃገራችን ላይ Aንዣቦ የሚገኘውን ጥቁር 
ደመናና ሃገራችንን ማጥ ውስጥ የከተታትን ዘረኛ መንግስት ወያኔን መንግሎ ለመጣል በሚደረገው ትንቅንቅ 
Eልህ Aስጨራስ ትግል ያላችሁ ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ትግላችሁን ከምንግዜው በበለጠ Aጠናክራችሁ የድሉን 
ግዜ Eንደምታቃርቡት በመተማመን ነው።   

 
በዚህ Aጋጣሚ በቅርብ ግዜ ተመስርቶ Eንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ የሚገኘውን ዓለም Aቀፍ የIትዮጵያ 

ሴቶች ድርጅት (ዓIሴድ) የምታደርጉት Eንቅስቃሴ  Eሰየው በርቱ የሚያሰኝ ነው።  
                                                                                           ከAበባው(ጀርመን) 

————————-——————————————————————-//————————————————————————————————————— 
 

መጭውን Aትቼ ! ምስጢሩን መተርጎም ! 
Aልፌም መመልከት መተንበይ ባልችልም! 
የዛሬውን ዛሬ መናገሬ Aይቀርም። 
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          የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፓርቲ(IሕAፓ)  ዓላማ  

 ¹™&|¿å¼ M³x ™x¿{ª* ø`z* (™&M™ø) ከOÒv&| 29 ›eከ Q¼³¼ 6 m� 
1998 ™^z“ ÖoII Ñ#w®+«� ™ካCÆ ¾F�� ¹úHz*ካ ùaÓ^T ›�ÀÑ� vRiiJ ™íÅp 
™«Ø~J"" ¾F ùaÓ^T ¹™&M™ø� ™uªU‚� Oc[{ª* ®IR¬‚� ¹Q¼�ëw`o ነ«""  

™&M™ø ከzOW[zv| ከQ¼³¼ 1964 ®.T. ÊTa ¹™&|¿å¼ M³x vነì� `|®ª* 
T`Þ« ÄU¡^c&¼ª* O�Óe|� ›�ÂOW`|� Oxz%T zxa H#®Iª*ነ|ª ¹zÖvm‚ AÑ\� 
vBH#T Oe¡ HOÑ�w| ›�Â‚J {ÓI;J"" ™&M™ø fe| Jº Jº ™Ñ²´‚� ከM³x Ô� G� ¹
{ÑH« ›ነ±&F ™Ñ²´‚ ¹M³x� Ox| [ÓÖ« Ûu” Y`®}‚� eHOW\|� OW[{ª* H«Ø 
HRT×|T ³ÓËነ| ¹H+I€« Gነ« vOÑ’{€« ነ«"" O_| H™^h#— ÄU¡^c& Hàm%‹ F³x— 
¹AÑ` H#®Iª*ነ| ¾ከv`— ™�Åነ| vÄU¡^c&� v›ኩJነ| OW[| I¾ ¾[ÒÑØ— õ|F� ¹FÓ 
¹vI¾ነ| ¾eï� ¨±z ›¼H ™&M™ø ከõz“ Oeª¯|ነ|� ከõH: HM³x ¹Ñw«� nJ ኪÃ� 
vR¡v` {ÓI;J"" v±&FT [ÏT ¹|ÓJ CÀ| Å`Ïz% v|ÓJ ከ|ÓJ ›¹zR[ — ከeFzz% zTa� 
{`U— Ö�ካ^ Ô‹� v¾vJØ ™Ö�¡a— zÛwÜ Bኔ{� vRÖ+�T ùaÓ^P� ›¼iiH� 
›¼ezካከH ví�| mØI;J"" ™^z“« Ñ#w®+«T ²_ ¼H«� zÛwà Bኔ{ vOO`O` ›eከ²_ 
¾W^v| vነv[« ¹úHz*ካ ùaÓ^T I¾ ™eïIÑ&«� Rii¼ ™Å`Ô ›ነG ™o`w;J""  

²_ vYJ×� I¾ ¼H« Ñ· D¾J vÖwx xE`z“ነ| ¹zm¹À� M³x� vxE[cx À[Í 
ከóõH:� ™�¡f H&Ñ² ¾Bነ” xH: ¹¨cነ ë[ ™&|¿å¼ v#Å� ነ«"" ¾F v#Å� vYJ×� I¾ ¼H« 
vM³x ÅÒõ d¾G� v†¾H# zO¡} zn«U� ›¼ïነ vOmÖJ ነ«"" vÓ�yz% 1997 T`Þ ÀÓU 
M³x ™B� ¼H«� ™Ñ²³ ከ}T ›�ÀR¾ïJÑ« vT`Þ« ¨o| ÅTë#� vO�ïÓ ¼[ÒÑÖ« 
Ñ#Ã¾ v&G�T ™Ñ²±# Ñ#Jvz%� zÖoU M³x� vOÛõÛõ ²_T ›¹z�ÑÃÑÀ vYJ×� I¾ 
›�ÀmÖH ¾Ñ“J"" ¾we xH:T ¹úHz*ካ znªQ¬‚�– ¹ነì« ù_e Ò±+Ö•‚�– HOx{€« ¹
{ÑH# x±# h& ±+Ô‚� H›e` Ã`Ô— ነì Ò±+Ù‚�T ±Ó} v™TwÑነ�ነz% H&Ñóv|T ¨e� ›¹zÕ± ¼H 
vOG‹ M³x zwxa vBHÑx |ÓJ ¾F� ™Ñ²³ H&¼e¨ÑÅ ¾ÑwJ xH: ™&M™ø ¼T�J"" H®O
{| v™&|¿å¼ ¹úHz*ካ OÅ[¡ ª� ¨¾T ™v&¾ Gነ« ¹pº Ø¼m,¬‚ ™B�T Oõ|E ¹Qh# 
�€«"" ²_T ¹Oõ|E ¼HF ¾IH# "" c`} ™À\ M³x vzH¾– ¹™&|¿å¼ M³x v™ÖnI¾ 
¹™TwÑነ�ª* ™Ñ²³ cHw G� vOcn¹| I¾ ነ«� ¾F� ™Ñ²³ v|ÓJ Re¨ÑÅ ¹BH#T ±+Ò zmÃQ 
ÓÄ{ G� m`w;J"" vJº Jº Ñ&±+T ¾F ™Ñ²³ ›�ÂH¨Ø— ¹M³x� ÅTí ›�Â¼ከx`� ¹cIT� 
¯`o� O�ÑÅ ›�ÂO`Ø Ø] zÀ`ÔH| Ða Ãw Jve xH: v™TwÑነ�ነz% ¹mÖH OG‹T ²_ 
™HT�T Ø`Ø` ÓJí ¹GነÑ#Ã¾ ነ«""  

™&M™ø Hx±#A‹ Ox| c&{ÑJ ¹p¹ Å`Ï| ›�ÀOG‹ OÖ� v™B‹ ¨o|T v&G� 
ÄU¡^c& c&J Hx±#A‹ ¹QÖoT ÄU¡^c&� RHz% ነ«� vRFv[cwª* ¨¾T fiJ ÄU¡^c&* 
¹úHz*ካ ™ezdcx� O`G¬‚ OO]¼ነ| ነ« |ÓH#� ™¹mÖH ¼H«"" ™&|¿å¼ ከÑw‚v| 
¹ÅFነ|� ¹Oከ^ RØ O«×| ¹T|‚H« vBH#T ±+Ô„ Ø[|� |ÓJ vOG‹T Å`Ïz% v±&F 
ùaÓ^T «eØ vzካzz%| Oc[{ª* ™oªU‚ ±#]¼ M³x� ™cwey HR{ÑJ Ø[z%� mØI;J"" 
±Im* M³wª* ÅJ� HR[ÒÑØ ÀÓU ከH+H:‚T Rv` ™eïIÑ& vOG‹ voÅQ¼ vM³x À[Í ¹Fx
[| Ó�w` úHz*ካ� vR^OÅ ¹ከóóº� ™Ñ²³ c+^ HR¡hõT ¾{ÑIJ"" wHñ| 15 ®O{| 
¹™Ñ²±#� T�ነ|� R�ነ| õÃ ›¹zmvH ¼H« ¹™&|¿å¼ M³x ከ›�ÓÂF v™[Oኔ¬‚� Ûu•‚ 
I¾Ñ² zነe~J� ™&M™ø v{]¡ ›�ÃeOcከ[« ²_T ከM³x Ô� pU H™Ñ²±# O¨ÑÅ— 
HÄU¡^c& e`®| Oeï� ¾{ÑIJ"" AÑ`� HRÃ�� Ox|� HReከv` HQÀ[Ñ« |ÓJ M³v# 
›¹zÀ^Ê ›�Â{ÑJ— ›¹{ÑHT v¾vJØ ›�ÂÀ^Ï Ø]«� c&¼ezIJõT voÅQ¼ ¹^c#� 
í�|� |ÓJ m×¾ነ|T vÑv&` ¼eOcከ[«""  

|ÓI‚�� ¾mØIJ! ¹™&|¿å¼ M³x vÖI}€% I¾ ÅJ� ¾mÃÍJ! ›�€�óH�!  

• የፕሮግራሙን ውስጣዊ ይዘት Aጠቃላይ ይዘት http://www.eprp.com መልከት ይችላሉ። 



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  

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

የጥንት የጠዋቱ የታሪክ Aውድማ  
የጀግኖች Eናት Iትዮጵያ Eማማ 
Eንደቅጠል ሲረግፉ ልጆቿ 
ቀኝ Eጅ ሲመታ በግራ Eጆቿ 
Aዛውንት ወጣቱ ሕፃኑን በቦታ 
ያኔ በግንቦቱ የሆነው ሁካታ  
ልጆቿ ወደቁ በጥይት Eሩምታ  
  ወላጆች ሲያነቡ ከጥዋት Eስከ ማታ። 

ምን Aለች Eማማ 
ከተማው ተናውጦ በስልጣን ፉክክር 
ብዙሃኑ ታስረው ያለ Aንድ ምስክር 
ከፊሉም ተሰዶ በባEዳን ሀገር 
ሌላውም ይኖራል በሰቆቃ ምድር። 

ምን Aለች Eማማ 
ለEሷ Aላሰቡም ማEረግና ክብር 
ልጆቿ Eንደ ቅጠል ረግፈው በዳር 
ትምህርት የፈለገ ከገበታው ሲያጣ  
መኖር ያልቻለው ከሀገር ሲወጣ 
መቸ ይሆን Eማ የህዝብሽ Eፎይታ 
Aምላክ ይዘዝልሽ ሰላምና ደስታ 
ላንች የምመኘው ይኸው ነው Eናቴ 
ፍቅርሽ Aይወጣልኝ Eስከለተ ሞቴ። 

ሀይማኖት Aበበ(Aርንስበርግ) 
—————————————————————————— // —————————————————————————————— 

ትንሽ ይዝናኑባት! 
የጨዋታ ሰንጠረዥ ነው። ሱዶክ ይባላል። ኤዥያኖች ለጭንቅላት(ቅን ለሚያስበው) የሚሰጡት ፈተና ወይም 
የጭንቅላታችን መሰባስብ(consentration)መፈተኛ ጨዋታ ስለሆነ Eርስዎም ይሞከሩት!  
የጨዋታው ሕግ  9 ስኬሮች Aሉ።ከ1-9 ያሉትን ቁጥሮች  በEያንዳንዱ ስኬር መሙላት፣ Aግድሞሽ ወይም  
ቁልቁሎሽ ቁጥሮችን ሳይደጋገሙ ማሰቀመጥ ነው።መልካም መዝናናት !!!! 
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ይመልከቱ። 

 

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

 
ራዲዮ ለማዳመጥ  

• www.finote.org 
. 

• IEWO Radio 
 

ዓለም Aቀፍ የIትዮጵያ ሴቶች ድርጅት 
(IEWO) 

www.ethiopianwomenorganization.com 
 
 

  ስለ ሰብዓዊ መብት በIትዮጵያ ለማወቅ  
 

• www.socepp.de 
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ይስሐቅ 

ስጦታው 

በለጠ 

ተክላይ 

ደሳለኝ 

ታምራት 

 

 

ሁሉም የፖለቲካና 
የህሊና Eስረኞች  

ይፈቱ!!!! 
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