
  

 

 

 

 

 

አስማማዉ ጥሩነህ 
ነባር የኢሕአፓ አባል 

በጽናት እየታገለ እያለ በህመም 
በሞት የተለየን 

ጸጋዬ በርሔ የቤንሻንጉል አስተዳዳሪ ሆነ 
ወያኔ ‘’የህዳሴ ግድብ’’ እያለ በሚጠራው የግድብ ግንባታ አካባቢ ታጣቂዎች ጥቃት 
እየሰነዘሩ በርካታ ወታደሮችን በየጊዜው እየገደሉ እንደሚገኙ ከስፍራው ከደረሰን 
መረጃ ለመረዳት ተችሏል፡፡  ይህ የተቃዋሚዎች ወታደራዊ ጥቃት ለህዝቡም ሆነ 
ለሠራዊቱ ሳይነገር የቆየ ቢሆንም ፤ ከቅረብ ጊዜ ወዲህ ግን ወያኔ በቤንሻንጉል ጉምዝ 
በኩል የሚመጣን ጥቃት ለመከላከል እና  ለመቆጣጠር ሲል አዲስ የጥበቃ መዋቅር 
መዘርጋቱ ታውቋል፡፡ በዚሁ ሚስጢራዊ ወታደራዊ አደረጃጀት መሰረት ክልሉን የወያኔ 
ከፍተኛ ባለስልጣን የሆነው ጸጋዬ በርሔ በበላይነት እንዲመራና እንዲቆጣጠር ስልጣን 
የተሰጠው ሲሆን የምዕራብ ዕዝ ዋና አዛዥ ሜ/ጄ/ል ብርሀኑ ጁላ ደግሞ አብሮ 
እንዲሰራ መመደቡን  ከውስጥ አዋቂ ምንጮች የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡፡ 

 
በአሁኑ ወቅት በክልሉ ታጣቂዎች በሚያደርሱት ድንገተኛ  ወታደራዊ ጥቃት የተነሳ 
እንቅስቃሴዎች ተገድበው ያሉበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ፤  በጸጋዬ በረሔ የበላይነት እና 
በጄኔራሎች የታገዘ መዋቅር ቤንሻንጉል ክልልን በስድስት ቀጣናዎች ከፋፍሎ 
ሁኔታውን ለመቆጣጠር እየጣረ መሆኑ ታውቋል፡፡ የክልሉ ፕሬዚዳንትን ጨምሮ 
ሌሎች የክልሉ የካቢኔ አባሎች ከታጣቂዎቹ ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው ይችላል የሚል 
ጥርጣሬ ያለ ሲሆን ፤ ለማስመሰል እነሱን በኮሚቴው ውስጥ አድርገው ስራውን 
በበላይነት በጸጋዬ በርሔ እንዲመራ እና እንቅስቃሴዎቹን ደግሞ የጦር ጄኔራሎቹ 
እንዲከታተሉ የተደረገ ሲሆን በዚሁ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት የክልሉ ባለስልጣናት 
ከማኩረፋቸውም በተጨማሪ በአካባቢው ውጥረት ሰፍኖ እንደሚገኘ የደረሰን መረጃ 
ያመለክታል፡፡ 

 
ለአስራ አራት አመታት ክልሉን በፕሬዘዳንትነት ሲመራ የቆየው የቀድሞው የቤንሻንጉል 
ክልል ፕሬዘዳንት ያረጋል አይሸሹምን በእድገት ስም ከስልጣኑ አንስተው የፌደራል 
ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ሀላፊ አድርገው አስቀምጠው ካቆዩት በሁዋላ 
በሙስና ሰበብ ዘብጥያ ያወረዱትም በክልሉ ከሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ሀይል ጋር 
ግንኙነት አለው በሚል ምክንያት መሆኑ ቀደም ብሎ የተዘገቡ መሆኑ  ይታወሳል፡፡ 
 

ወያኔን ለማዳን ሩጫ ተጀምሯል 
 

የሕወሀት መስራች የሆነው ስብሀት ነጋ ከአዲሱ ለገሰ ጋር በመሆን ፤ ወያኔን ከውድቀት 
ለማዳን አዲስ ዘመቻ መጀመሩን ከመዲናዋ አዲስ አበባ የደረሰን መረጃ ያስረዳል፡፡ 

 
በዚሁ መሠረት ሰሞኑን በአንድ ውይይት ላይ ተገኘቶ የነበረው ስብሀት ነጋ ባደረገው 
ንግግር ፤ ኢትዮጵያ የኢሕአዴግ ብቻ ሳትሆን የሁላችንም በመሆኗ ፤ በፖለቲካ ውስጥ 
እየተሳተፉ የሚገኙ በሙሉ በክብ ጠረቤዛ ዙሪያ ተቀምጠው ሊነጋገሩ ይገባል ሲል 
ከተቃዎሚዎች ጋር ለመደራደር ዝግጁ እነደሆነ የሚያስረዳ ተማጽኖ ሲየቀርብ 
ተደምጧል፡፡ ይህንኑ ከተቃዋሚዎች ጋር የእንደራደር ተማጽኖ   ስብሀት ነጋ በግሉ 
ያቀረበ ቢመስልም ፤ ወያኔ በመከፋፈሉ አና በተለያዩ ምክንያቶች ሥርአቱ 
የማይወጣበት ቀውስ ውስጥ በመግባቱ ፤ በስብሀት ነጋ በኩል ከተቃዋሚዎች ጋር 
ለመደራደር እና ህልውናውን ለማዳን የሞት ሽረት ትግል እያደረገ ያለው እራሱ ወያኔ 
ነው ሲሉ ሁኔታውን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች ይገልጻሉ፡፡  
 
ወየኔ ፤ ከመለስ ዜናዊ ጊዜ ጀምሮ ፤ የምርጫ ስነምግባር ደንቡን ካልፈረሙ የተቃዎሚ 
ፓርቲዎች ጋር አንደራደርም ብሎ አቋም ይዞ የቆየ እንደመሆኑ ፤ ስብሀትም ቢሆን 
አማራና ኦርቶዶክስን እናጠፋለን እያለ ይፎክር እንዳልነበረ ሁሉ ፤ ዛሬ ድንገት ከመሬት 
ተነስተው ከተቃዋሚዎች ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነን ማለታቸው ፤ የወያኔ ሥርዓት 
የደረሰበትን ውድቀት አመልካች ለመሆኑ ማስረጃ ነው ሲሉ እነዚሁ ውስጥ አዋቂ 
ወገኖች ይገልጻሉ፡፡       
 

    የጎንደር  መሬት ተቆርሶ መሰጠቱ ፤ በፊርማ ጸደቀ 
 
ወያኔ ፣ ከጎንደር ቆርሶ ለሱዳን የሰጠውን መሬት ፤  ያካባቢዉ ሕዝብ ተቀብሎት 
የተደረገ ነው ለማስባል ፤  ከሕዝቡ  የተወከሉ  ሽማግሌዎች ናቸው ያላቸውን የራሱን 
ካድሬዎች  ከሱዳን አቻዎቻቸው ጋር ግንቦት 8/ 2006 ሱዳን ድንበር አካባቢ 
ስምምነቱን እንዲፈራረሙ ማድረጉን ለማወቅ ተችሏል፡፡ 
 
ይሁንና ፣ ማይካድራ እና በረከት ከሚባሉ ከተሞች  ተመረጠው ፈረሙ የተባሉት 
ግለሰቦች የወያኔ አባል የሆኑና በአካባቢዉ ከተሞች የኖሩት ላለፉት ጥቂት አመታት 
ብቻ መሆኑን የአካባቢዉ ነዋሪዎች ይናገራሉ፡፡ የካባቢው ተወላጆች ድርጊቱን 
ስለማይቀበሉ በኮሚቴው ወስጥ ያልተካተቱ ከመሆኑም በተጨማሪ ፤ የተቋቋመው 
ኮሚቴ ወደ ድንበር ለፊርማ መላኩን ሕዝቡ እንዳይሰማ በከፍተኛ ጥንቃቄ የታቀደ 
ሥራ መሆኑንም እነዚሁ ያካባቢው ነዋሪዎች ይገልጻሉ፡፡ 

 
ዜና  ገፅ 1 

 
// 
 

ርአስ አንቀጽ  ገፅ 2 
ለወያኔ መሰሪነት - የተባበረ 

ኢትዮጵያዊ እምቢ ባይነት 

 // 

ዜና ከተባለ ገፅ 3 

// 

ምን ይሰማ....... አገር ገፅ 3 

// 

ትላንትና ገፅ 5 

በቀይ ሽብር  የሞት ጥላ ሥር ፤ 
የጓድ ቆንጂት ተክሉ ክራሞት 

// 

ነፃ ሀሳብ ገፅ 6 

ኢሕአፓ እና ታሪኩ 
 

 
 

 

 

 
የኢትዮጵያ ጋዜጣን 
በተለያዩ ድረ ገጾች 
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ግንቦት/ሰኔ                              2ኛ ዓመት                                     

መጀመሪያ ለትግራይ ከዛም ለሱዳን ከጎንደር መሬት ተቆርሶ ሲሰጥ 
በፊርማቸው ያጸደቁት የብአዴን ባለስልጣኖች ፤ ምክትል ጠቅላይ 
ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እና የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ገዱ 
አንዳርጋቸው መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን ፤ በዚሁ ሳቢያ የአካባቢው 
ተወላጆች የሆኑ ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮችን ከይዞታቸው 
ያፈናቀለና አንዳንዶቹ በኪራይ እያረሱ ሲጠቀሙ የነበረ ቢሆንም 
በአሁኑ ወቅት ግን ከስፍራው እንዲለቁ መደረጉን እና በዚህም መሰረት 
እትብታቸው ከተቀበረበት ቀዬ የተፈናቀሉ ዜጎች ማረፊያ አጥተው ከነ 
ቤተሰቦቻቸው እየተንከራተቱ እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡   
 

  የእርስ በርስ ሽኩቻው ቀጥሏል 
የመለስ ዜናዊን ሞት ተከትሎ በወያኔ እና በተለጣፊ ድርጅቶቹ 
ባለስልጣናት መካከል የተፈጠረው አለመተማመን እና የእርስ በርስ 
መጠላለፍ ከጊዜ ወደጊዜ እየተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት ፤ ሥርዓቱ 
እየተዳከመ እና ወደ መፍረሱ ጠርዝ ላይ እየደረሰ ነው ሲሉ ሁኔታውን 
በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች በመግለጽ ላይ ናቸው፡፡ 
 
በተለይ በሥርዓቱ ዋነኛ ቁንጮ በሆኑት የመቀሌዉ ቡድን እና የወያኔው 
ምክትል ሊቀመንበር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በሆነው 
በደብረጺዮን በሚመራው የአዲስ አበባው ቡድን መካከል የነበረው 
ሽኩቻ አሁን ድረስ እልባት ያልተገኘለት ሲሆን ፤ ከመርገብ ይልቅ 
ውስጥ ወስጡን እየተካረረ በመምጣቱ ለስርዓቱ ዋነኛ አደጋ መሆኑ 
ይነገራል፡፡ በሌላም በኩል በወያኔ ውስጥ ያለው መከፋፈል እና ሽኩቻ 
እንዳለ ሆኖ የሱ ተለጣፊ ድርጅቶች በሆኑት በተለይ ኦሕዴድ እና 
ብአዴን ውስጥም ያለው ትርምስና ሽኩቻ እየሰፋ እና እየተወሳሰበ 
በመምጣት ላይ ይገኛል ሲሉ እነዚሁ ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች 
ጨምረዉ ይገልጻሉ፡፡  በተለይ ኦህዴድ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
በተፈጠረው እሰጥ አገባ ፤ የወለጋ ፣ የአሩሲ ፣ የባሌ ፣ የሸዋ ፣ የጅማ ፣ 
የሐረር ፣… ተወላጅ እየተባባሉ በቀበሌና በጎጥ ተከፋፍለው ቡድን 
ፈጥረው እና ከቃላት ንትርክ አልፈው ፍላሚንጎ አካባቢ በሚገኘው 
የክልሉ ጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ በቡጢ ሲናረቱ 
እንደነበር ድርጊቱን የታዘቡ ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ፡፡ በዚሁ 
የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ በተጠራው የአመራሮቹ ስብሰባ ላይ 
ሙክታር ከድር የየም ብሔር ተወላጅ እንጂ ኦሮሞ አይደለም 
በሚለውና በአሩሲ አኖሌ በተሰራው ሐውልት ዙሪያ በካድሬዎቹ  
መካከል ንትርኩ ቀጥሎ መግባባት ባለመቻላቸው ስብሰባው ተበትኖ 
ለመለያየት በቅተዋል፡፡ አንዳንድ የኦሮሞ ምሁራኖች ሐውልቱ 
የተሰራው የወያኔን የውስጥ ሽኩቻ ለመሸፈን ሆን ተብሎ እንጂ በዛን 
ዘመን ተፈጸመ ስለተባለው ጭፍጨፋ የሚያስረዳ አንዳች ማስረጃ 
የለም ሲሉ ተደምጠወል፡፡ 
ብአዴን በበኩሉ ከጎንደር ለም መሬትን ቆርሰው በሰጡት በደመቀ 
መኮንን እና ገዱ አንዳርጋቸው ቡድንና በተሰናባቹ የአማራ ክልል 
ፕሬዚዳንት አያሌው ጎበዜ ደጋፊዎች መካከል የተፈጠረዉ የርስ በርስ 
ሽኩቻ እየተባባሰ በመምጣቱ ለወያኔ ሌላ ራስ ምታት ከመሆን አልፎ 
በአሁኑ ወቅት የክልሉ መንግሥት ሙሉ በሙሉ እየተዳከመ የመጣበት 
ሰዓት ላይ መድረሱን አመልካች ነው ተብሏል፡፡   ወደ ገጽ 7 ዞሯል 



 
ርዕሰ አንቀጽ 

 

ለወያኔ መሰሪነት - የተባበረ ኢትዮጵያዊ እምቢ ባይነት / 
 

ወያኔ ከጽንሱ አንስቶ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሕዝብ የሆነ ኃይል ነዉ ። ያሰፈነዉ አገዛዝም  ፍጹም ዘረኛና 
አምባገነናዊ ነዉ ።የሥርዓቱ ካድሬዎችና የጥቅም ሸሪኮች ካልሆኑ በቀር ፤ ይህንን እዉነት - በተለይ ዛሬ ላይ ሆኖ 
- አሌ የሚል  አይገኝም ።በአገዛዙ  የማለዳ እድሜ  ላይ ፋታ የለመኑለት አንዳንድ “ምሁራን” ሳይቀሩ ፤ 
የቀድሞዉን አቋማቸዉን  ሙሉ በሙሉ የሻረ  “ጩኸት” እያስደመጡን ነዉ ። ሕዝባችንም ቢሆን ፤ ከሁለት 
አሠርት ዓመታት በላይ በዘለቀ ተሞክሮዉ  ፤ ከመብቱ መረገጥ ፤ ከአገሩ ሎአላዊ ክብርና የግዛት አንድነት መደፈር 
፤ ከነጻነቱ መታጣትና ከኑሮዉ መቃወስ ዉጭ አልታዘበም ። ከዚህም ፤ ወያኔ ዘመን የማያለዝበዉ ፤ ለምኔዉም 
የማይመከርና የማይቀና ፤ ለሀገር ዉድመት በተቀረጹ ፖሊሲዎች የሚመራ  የጥፋት ኃይል መሆኑን በማመን 
በሕዝባዊ ዐመጽ ሊወገድ እንደሚገባዉ ቁርጠኛነቱን  ደጋግሞ አሳይቷል ። እናም የሕዝብ አልገዛም ባይነት 
የሰደድ እሳት ጅማሮዎች እዚህም እዚያም በመታዬት ላይ ናቸዉ ። 
 
መሬት  የያዙ  ሁኔታዎች  እንደሚመሰክሩት  ፤  ዘረኛዉ  አገዛዝ  ዕድሜዉ  ወደሚያጥርበት  ጠርዝ እየተገፋ 
ነዉ  ። ወያኔና  በአምሳሉ ጠፍጥፎ ከፈጠረ በኋላ ፤ በመርሁ  ልክ በጠባቡ ሰፍቶ  ያለበሳቸዉ  ቅፍቅፍ የጎሣ  
ስብስቦቹ  ጀንበር ማዘቅዘቅ ጀምራለች ። የዚያኑ ያህልም ሕዝባዊዉ የግልግል ቀን ምጽአት ጎህ ሊቀድ ከአድማስ 
ላይ ወጋገን መፈንጠቅ ጀምሯል። ወያኔዎችም እስከዛሬ ያልሰነፉበትን ፤ ሕዝብን በመከፋፈልና በማናከስ 
የተቃጣባቸዉን አደጋ የማክሸፉን ዘመቻ በአጭር ታጥቀዉ ገብተዉበታል ። የዘር ፤ የኃይማኖትና የቋንቋ ልዩነትን 
በማራገብ የጥላቻን እሳት ለማቀጣጠል ቀን ከሌት በመማሰን ላይ ናቸዉ ። አብያተ ክርስቲያናትንና መስጊዶችን 
በማቃጠል ለምዕተ ዓመታት ጎን ለጎን የዘለቁትን ኃይማኖቶች ለማቃቃር ያልፈነቀሉት ደንጊያ የለም ። ይህ ብቻም 
አይደለም ። የሌለ ታሪክ ፈብርከዉ ፤ የታላላቅ ጀግኖችንና መሪዎችን ተጋድሎዎች የሚያራክሱ ጽሁፎችን 
ማሳተምና ማሰራጨት ከጀመሩ ዉለዉ አድረዋል ። በዚህም አልበቃቸዉ ፤ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት 
ያላቸዉ ጥላቻ ከጋረደዉ ምናብ ላፈለቁት ርቃን ልቦለድ ፤ ኪነ ጥበባዊነትም ሆነ ሥነ ዉበታዊነት ያልጎበኘዉ ፤ 
ከትዉልድ እስከ ትዉልድ የ“ጥቁር ደም” ምስክር ሆኖ የሚዘልቅ የደንጊያ ጥርብ ፤ “ሀዉልት” ብለዉ አቁመዋል ። 
በአንዲት አገር ሕዝብ መሃከል የጥላቻንና የቂም በቀልን አሜኬላ ለማራባት በዕቅድ ተይዞ የሚተገበረዉ ይህን 
መሰሉ ወያኔያዊ መሰሪነት ፤ የአገዛዙ ግብዓተ መሬት እስከሚታወጅባት ቅጽበት ድረስ መቆሚያ እንደማይኖረዉ 
በግልጽ መታወቅ አለበት ። 
 
የወያኔ ሕልሙ ከርስ በርስ ቁርቋሶዎቻችን የእድሜዉን ርዝማኔ ማትረፍ ነዉ ።ሕዝብ በቋንቋ ፤ በጎሳና 
በኃይማኖት ተከፋፍሎ  ሲቆም ታሪክ ሠሪ ጉልበቱ ይዝላል ። አንዱ ሌላኛዉን በጥርጣሬ መመልከት ሲጀምርም 
ኢትዮጵያዊነት የተሸመነበት ማግና ድር መንተብ ይጀምራል ። ወያኔ ይህንን ጠንቅቆ የተረዳ ዕኩይ ኃይል ነዉ ። 
ለብተና ዕቅዶቹ ስኬት ከዱር ዘመኑ አንስቶ በዘረፋ ያከማቸዉን የሀገር ሀብት በየአቅጣጫዉ  ይበትናል ። 
በገንዘብ ኃይል ፤ደካማዎችንና ህሊና ቢሶችን እየገዛ ለወራዳ ተግባር ሲያሰልፍ ደጋግሞ ታይቷል ። ጥላቻን 
በመስበኩ ረገድ ፤ ከወያኔ የሚወርድላቸዉን ትዕዛዝ የቤት ሥራዎቻቸዉ አድርገዉ የሚንቀሳቀሱ የመገናኛ 
ብዙኅንም ሆነ ሌሎች ተቋማት በአገር ቤትና ዉጭ መኖራቸዉን በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል ። በቅርቡ የአገዛዙ 
ካድሬዎች በአምቦና በሌሎች ከተሞች የሚገኙ ተማሪዎች አደባባይ የወጡበትን  የተቃዉሞ እንቅስቃሴና ሰልፍ 
ሠርገዉ በመግባት ፤ እንደምን ያልታቀደ ትርጉምና መልክ እንዲይዝ እንዳደረጉትና እንደምን ከሕዝብ ድጋፍ 
ነጥለዉ እንደጨፈለቁት ፤ ዜናውም በዉጭ በሚገኙ መገናኛ ዘዴዎች ሳይቀር እንደምን ከመስመር ወጥቶ 
እንደተዘገበ ታዝበናል ። 
 
ወያኔዎቹ እንደሚሸመጥጡት ክህደት ሳይሆን ፤ በሕዝብ ልብ ተቀርጻ ባለች እዉነት  ፤ የዉዲቷ ሀገር ህልዉና 
(የዛሬዎቹ  ከሃዲዎች አደጋ እስኪጋርጡበት ድረስ) ተጠብቆ የኖረዉ በልጆቿ አንድነት ነዉ ። ባሕር ተሻግረዉ 
የመጡ አስገባሪዎችን በመመከት ከዘመናዊ የጦር ድርጅታቸዉ ይበልጥ የገዘፈ ኃያልነቱን ደጋግሞ ያስመሰከረዉም 
ኢትዮጵያዊነት ስለመሆኑ ዋቢ ማሳለፍ አያሻንም ። ዛሬም ቢሆን ታላቂቱን ባለታሪክ አገር ለማፈራረስ   
በወያኔዎቹ አቀናባሪነት በየአቅጣጫዉ የሚጠመደዉን ፈንጂ ለማምከን ሁነኛዉ መንገድ ኢትዮጵያዊነትን አጥብቆ 
በእኩልነትና በአንድነት ቆሞ መታገል ብቻ ነዉ ። ከተሰለፉበት ጎራ አንጻር ለተመለከተ ፤ ጠላቶቻችን እፍኝ 
የማይሞሉ ፤ ኃይላቸዉም ኢምንት ነዉ ። እንደኩይሳ ገዝፈዉ የመታየታቸዉ ምክንያት የኛዉ ተነጣጥሎ  
መገኘት መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል ። በኢትዮጵያዊነት ተያይዘን እንቁም ፤ እንደራጅ ፤ እንታገል ።  የዘረኛዉን 
አገዛዝ ፍጻሜ ለማጣደፍ የሚበጀዉ ፍቱን መንገድም ያ ብቻ ነዉ ። ለአቸናፊነታችን ጥርጥር የለዉም ። 
 

                                                             ሕዝባዊዉ ዴሞክራሲያዊ ትግል ያቸንፋል / 

                                                              በነጻነቷ ኮርታ ፤ ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር // 

ኢትዮጵያ 
በኢሕአፓ የዲሲና ኣካባቢዉ ደጋፊ ኣካል 

የሚዘጋጅ ወራዊ ጋዜጣ 

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

ኢሜል፡ dc..region.eprp@gmail.com 

ደብዳቤዎች 
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ለኢትዮጵያ ጋዛጣ አዘጋጆች  
 
በቅድሚያ ለምታደርጉት አገልግሎት ምስጋና ማስተላለፍ 
እወዳለሁ። 
 
የፍኖተ ሕብረት ረዲዮ የዘወትር አድማጭ ነኝ። ይህን ሬድዮ 
መከታተል ከጀመርኩ እለት አንስቶ በየሳምንቱ  ከሰዓቱ በፊት 
ሬድዮኔን በማስተካከል በጉጉት እጠባበቃለሁኝ።  ፕሮግራሙን 
በሙሉ ማለትም ዜናውን፣ ዜና ዘገባውን፣ እንዲሁም በተለያዩ ርሶች 
የምታዘጋጃቸው ሀተታዎችና መልእክቶች የወቅቱን የሀገራችን ሁኔታ 
በቅጡ እንድንረዳ ከመርዳቱም አልፎ የኢንፎርሜሽን/ ጥማታችንን 
እንድናረካ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ብለን 
እናምናለን።  ሬድዮው የወያኔ ትክክለኛ ገጽታ በማጋለጥና የሕዝባዊ 
ትግሉ የጉዞ አቅጣጫ በማመላከትም ረገድ ያደረገው አስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው ብዬ አምናለሁ።  አስተያየቴንም ሌሎች የሚጋሩኝ ይመስለኛል። 
  
ሰሞኑን  የስርጭቱ ቀንና ሰዓት በመቀየሩ ብዙ የተቸገሩ ሰዎች 
አጋጠመውኝ እሁድ እሁድ የሚተላለፍበትን ሰዓትና መስመር 
እንዲሁም የቴሌፎን ቁጥሩን በመንገር ልረዳችው ሞክሬያለሁ። 
 
በስርጭቱ የሰዓትና የቀን ለውጥ ብዙ የተቸገሩ ሰዎች ሊኖሩ 
ስለሚችሉ የፕሮግራሙን ለውጥ በራዲዮም ሆነ በጋዛጣው 
ብታሳውቁ መልካም ነው እላለሁ።   

 
ጠላቶጫችን እንዳይፈነድቁ የፍኖተ ሕብረት የስርጭት ሰዓት ልዉጥ 
ሲያደርግ አስከደሞ ለአድማጮቹ በስፋት ይንዲያስተዋውቕ 
መልክታችን በናተ በኩል እንዲደርሳቸዉ ብታደርጉልኝ መስጋናችን 
የላቀ ነዉ። እናተም የዚ ሬዲዮ የስርጭት መስመርና ሰዓት በጋዜጣቹ 
ያለማቋረጥ ብጣስጠዋውቁ መልካም ነዉ እላለዉ። 
 

መስፊን አሌክሳንደርያ ቨርጂኒያ 
 
ዉድ  አቶ መስፊን 
 
መልእክትዎ ደርሶናል እናመሰግናለን። አስተያየቶዎንም ለፍኖተ 
ሕብረት አዘጋጆች አስተላልፈናል።  
 
በእኛ በኩል በተቻለ መጠን እርሶ በጠቆሙት መሰረት የሬዲዮ 
ፕሮግራሙ  የሚሰራጨበትን መረጃ በየጊዜው በጋዜጣችን 
ለማውጣት እንሞክራለን። በተባለው መሰረት መረጃው እነሆ 
 

የፍኖተ ህብረት የኢሕአፓ ድምፅ 

በየሳምንቱ ቅዳሜ ከ2፡00 PM-3:00 
PM በቀጥታ በስልክ ቁጥር  401 347 
0175 ያስተላልፋል። 
 
ይኸው ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከቀኑ  

3፡00 PM –4፡00 PM  በ 920 AM 
ለዋሽንግተንና ለአካባቢው አድማጮች 
ይተላለፋል። በማናቸውም ጊዜ የፍኖተ 
ሕብረት የኢሕአፓ ድምጽ ፕሮግራምን 

በድረ ገጽ www.finote.org ማዳመጥ 
ይቻላል። 
 
የስርጭት ጣቢያ ከተገኘ እንደ ቀድሞው 
ቅዳሜ ከቀኑ 2፡00 ጀምሮ ለማስተላለፍ 
እቅድ መኖሩን ከራዲዮ አዘጋጆች ማወቅ 
ችለናል።  
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ዜና ከተባለ 
መሰተዋት ከድሬ 

ምን ይሰማ……አገር? 

የ23 ዓመታት መከራችንን ድልና አብዮት የሚሉት ወያኒዎች 
በህዝብ ላይ ያስቀለዳቸውን ስርዓት ቀብር የሚያዩበት ጊዚ 
ደርሷል ። ይህ የመርገም ቀን ግንቦት 20 የመጨረሻቸው 
እንዲሆን የህዝብ ምኞት ሆኖ ሳለ ዛሪም አያሌ ዜጋ ሰራሽ 
እንቅፋቶች መኖራቸው ደግሞ የሚካድ አይደለም ። 

 
ጉድ የቤት ልጅ ከሆነብን ጊዚ አልፏልና የምንገረም መሆን 
የለበትም ። ወያኔ 23ኛ የስልጣን ዓመቱን ያከበረው፤ 

 

 ያስፋፋው የዘረኝነት ፖለቲካና ከፋፍለህ ግዛ በራሱ ላይ 
በዞረበት ጊዚ፤ 

 በራሱ ውስጥም አውራጃዊነት ይበልጥ እያመሰው 
ባለበት፤ 

 ህዝብ ወያኔን አንቅሮ በተፋበትና 

 የአመጽ ነጋሪት ይበልጥ እየተጎሰመ ባለበት ነው። 
 
ሲባል ሲባል ከረመ ወያኔ ግን አልሄደም የሚሉም 
ለብስጭታቸው ማጠየቂያ የላቸውም ማለት አይቻልም 
።ቢያንስ አምቦ ከተማን ሊያወድም የቃጣው ተቃውሞና ረብሻ-
ግድያ ከስረመሰረቱ የወያኔ ቁስቆሳ፤ የጽንፈኞች ለወያኔ 
ሰለባነትና ጎጠኝነትም እንዳለበት በአሁኑ ጊዜ ግልጽ ነው ። 
ክስተቱ በአንድ ጎንዮሽ የሚታይና የሚገመገም አይደለም ። ጸረ 
አማራውን እርምጃ ያራገቡትና ግድያም የፈጸሙት ማን 
እንደቃኛቸው ግልጽ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የኦሮሞው ምልአተ 
ሕዝብ ሆ ብሎ በወያኔ ላይ የተነሳበት ተቃውሞ ባይሆንም ወያኔ 
ግድያ በማካሂድ ችግሩን ሊያባብስ መነሳቱ ግልጽ መሆን 
አለበት። የአምቦ መጤ ይውጣ ተቃውሞ በዋና ደረጃ ወያኔና 
ዘራፊ ጭፍሮቹን እንጂ በዚያ የኖረውን አማራ የሚመለከት 
አልነበረም ። የአዲስ አበባ መስፋፋትም የደርግ ዘመንን ዕቅድ 
በስራ ለማዋል ሳይሆን የመሬት ዝርፊያና የወያኔ ብዝበዛ ዕቅድ 
መሆኑ ለማንም አልተሰወረም፡፤ ትግሉ ጸረ አማራ ነው ብሎ  ከ 
1967 ዓ.ም. ጀምሮ የተነሳውና አማራውን ሲፈጅ የከረመው 
ወያኔ በድንገት የአማራው ጠባቂና ተከላካይም ሊሆን የሚችል 
አይደለም ። የጥላቻ ልፈፋንና ጸያፍ ድርጊትንም እየፈጸሙ 
(አሶሳ ፤አርባጉጉን በደኖን ያስታውሷል) ለወያኔ ጭራቅ 
መጣብህ ማስፈራሪያ አለና የሚሉትም አልታረም ብለው 
ከሕዝብ የነጠላቸውን የባዕድ ነን ፖለቲካ በመቀጠላቸው 
ለወያኔ አመችተዋል ። ኦነግ ሲባል የነበረው በመከፋፈሉና ወደ 
ፖለቲካው ጠርዝ በመወርወሩ ተኪ ማስፈራሪያ ደግሞ አለ 
ሞቷል ሲባል የነበረው የሺክ ጃራ ኦሮሚያ እስላሚያ ቡድን 
ሆኗል ። በስተጀርባ ደግሞ ግብጽ አለች፤መጣችብንም ልፈፋ 
በቀላሉ የሚደነግጠውን ያሸብረዋል ። ወያኔ የጀመረውና 
ያስፋፋው የጎጠኝነትና  የክፍፍል ፖለቲካ ዞሮ ራሱ ላይ 
መጥቶበታል ማለት ይቻላል ። በሶማሊያ እንደታየውም 
ከብሔረሰብ ወደ ጎጥ ነውና በጥቅሉ ትግራይ ተብሎ የነበረውም 
ወደ  አውራጃ ደረጃ እየተተረተረ ወያኔ በአውራጃዊነት አሻ 
ይባል ከነበረውም ይበልጥ በተሰነጣጠቀ ክፍፍልና ፉክክር 
ውስጥ ገብቶ ድክመቱን አባብሷል ። የአዲስ አበባው 
(ደብረጽዮን) ቡድንና የመቀሌው (አባይ ወልዱ) ቡድን 
ታረቁልን ቢባሉም ሊግባቡ ባለመቻላቸው ወያኔ ችግሩ 
ተባብሷል ። አልሞት ባይ ተጋዳዩ ጸረ አማራውና ጸረ 
ኢትዮጵያው ስብሓት ነጋ በሁናቴው ተጠቅሞ የዱሮ ቦታውን 
ለመያዝ ሲፈራገጥ (አቦይ የሚሉት ነጻ ጋዚጠኛ በሉን 
ቅጥረኞቹንም ሳንረሳ) የአረመኔው ባለቤት የሆነችው የሙስና 
ቀዳማይ እመቤት ደግሞ ጠላቶቿ ገልበው እርቃኗን 
እንዳያስቀሯት እየተፈራገጠች ነው ። 
 
ወያኔ ወገኛ ስነ ፍጥረት ነውናም የኢትዮጵያን ህዝብ እያስራበና 
እያሰቃየ ባለበት የቡሩንዲ ሕዝብ ጎርፍ መጣበት ብሎ የ 12 
ሚሊዮን ብር እርዳታ ልኳል ። በህዝብ ላይ ማሾፍ መቀለድ 
ይሏል ይህ ነው ። አሁንም ሳያፍር የህዳሲ ግድብ የሚል 
ማደናገሪያውን ከእነግሳንግሱ የሚውጡለት አላጣምና 
ራሳቸውን ምሁር የሚሉ ሞኞች አይሏቸው ማሞ ቂሎዎች ብቅ 
ብቅ ብለዋል ። ለወያኒ  አገልጋይ ሆነው በዚህ መስክ በወያኒ 
ምሁር ተብለው የሚሞካሹትን ተሾመ ቦካንና ጂኒቫ አምባሰደር 
ሆኖ ለደርግም ለወያኔም ያገለገለውን ሆዳሙን "ቀቃቅላችሁ 
ጠብቁኝ" ይባል የነበረውን በህዳሲ ግድብ ጠበቃነት እያቀረበ 
ነው። የስብሓት ነጋም ልዩ ቅጥረኛ የውድቅት ጋዚጠኛም በዚሁ 
ውዳሴ በል ተብሎ ተሰማርቷል። ይሀው ፍጡርም ከዶክተር 
መረራ ጉዲና ባልተናነሰ የዚያን ጀግና ትውልድ የአማራ 
ተውላጆችና ሰማዕት ስም ሁሉ ሲያጎድፍ ተነቧል ።  

ወያኔ ሊሎቹን ከቁም ነገር ባይቆጥራቸውም ጥብቅና ሊቆሙ 
የሞከሩም ምሁር በሉን ባዮች የፖለቲካ ደንናባራዎችም ብቅ  
ብለዋል ። ጉዳዩ የኢትዮጵያን ብሔራዊ መብት ማስከበር ወይም 
በአባይ ቀልድ የለም ብሎ መለፈፉ ሳይሆን የወያኔ ዓላማ 
ምንድነው የሚል ነው ። ግብጽ መቃወሟ ማስደነቅ የሚገባው 
ጉዳይ ካለመሆኑ ሊላ ወያኔንም ለመናድ መጣሯ የሚጠበቅ 
መሆን አለበት። ይህን ውስብስብ ጉዳይ በሚገባ መረዳት 
ያልተቻላቸው ደግሞ --የሞኝ ነገር መልሶ መላልሶ ነውና--ለወያኔ 
ተንኮል ሰለባ ይሆናሉ ። ቀለበት መንገድ፤ የከተማ ባቡር፤ 
ኮንዶሚኒየም፤ ትልቅ ግድብ፤ የኢኮኖሚ እድገት፤ ዲሞክራሲና 
እኩልነት--ወያኔ የሚቀባጥረውን ሁሉ ሀቅ ብለው የሚወስዱ-
አውቀውም ሳያውቁ- ምሁርና ጋዚጠኛ በሚል ሽፋን 
የሚወራጩትም ከሕዝብ የተሰወሩ አይደሉም ። 
ዲሞክራሲያዊው ወያኔ ግን የአፈና ገደቡን ራሱ ጥሶና አልፎ 
በሰሞኑ ደግም ሌላ ጋዚጠኛና ጋዜጣ አከፋፋዮችን ለእስር ዳረገ 
እንጂ (ለነገሩማ ነጻና ተቃዋሚ ጋዚጠኛ በሉን የሚሉት እነ 
እንቶኒ ለወያኔ ተመስገን ይበሉና ተይዘውም አያውቁ!) ከጸረ 
ሕዝብነቱ ቅንጣትም አልቀነሰም። ሁሉንም በአንድ ዓይን ነው 
የማየው የሚለውም ጠቅላይ ሚኒስቲር ተብዪም ያመጣው 
ለውጥ የለም ። 
 
የፈረደበት አማራ በዚህም በዚያም ለወያኔና መሰሎቹ ጥቃት 
የተጋለጠ ሲሆን አዘንልህ ያሉትም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ አላዋቂ 
ሳሚ ሆነው ነገሮችን እያበላሹ ናቸው ። የአማራው ልሂቅ በሚል 
የተከፈተውን ክፉ ዘመቻ መመልከት ብቻ ይበቃል ። በጎጥና 
በብሄረሰብ ደረጃ ተከፋፍሎ ያልታገለውን ትውልድ ሊዘልፉ 
የሚቃጡ ሁሉ በአሉታዊ ይፈረጃሉ ። ዋለልኝን ለሁሉም ችግር 
መንስኤ አድርገው ወይም ኢሕአፓን ወንጅለው የሚጮሁት 
ደግሞ አንድም የተባለው ችግር ያኔ አልነበረም የሚሉ ሲሆኑ 
(እርማቸውን ያውጡ እንጂ መረን የለቀቀና ጨካኝ ጭቆናና 
ልዩነት ነበር) በሌላ በኩል ደግሞ የአብዪን ለእምዪ ልክክ እንዲሉ 
ስርዓቶቹ ወይም መንግስታት ተብዪዎቹ (ከአጺ እስከ መንግስቱ) 
የፈጠሩትን ቀውስ ችግሩን ለመቅረፍና ለማስወገድ የጣረው 
ትውልድ ላይ ማላክክን ያውቁ መስሏቸው፤ ያደናገሩ መስሏቸው 
ተያይዘውታል ። በሀገር ቢት የፈሉት የዚያን ትውልድ ገድል 
ተራኪ ነን ባዮች ጉዶች ሚናም ከዚሁ አንጻር ሲታይ ግልጽ ሆኖ 
ይከሰታል ። በዚያ በታገለ ትውልድ ላይ የተከፈተው አጥፊ 
ዘመቻ በመሰረቱ ዓላማው ትግልን ማኮላሸት ነው ። በዚህ 
እየተባበሩ ያሉትና በታገለው ትውልድ ላይ እየዘመቱ ያሉት 
ካዱም አልተቀበሉም የወያኔን ግብ ለማድረስና ለመፈጸም 
የሚጥሩ ናቸው ። 

 
እስቲ እስከሚቀጥለው መገናኛ ከዚህ በታች ያሉትን በጥሞና 
እናጢናቸው፤ 

 

 ወያኔ የሶማሊያ አል ሸባብ አሸባሪዎች ገብተውብኛል ብሎ 
ሽብርና ቡታ በመንዛት ሰፊ ድጋፍን ለማግኘት እየጣረ ነው 
። 

 የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ ቧልት የሚወሰድበት ጊዚ 
በዝቷልና ከቅርብ ጊዚ ወዲህ ደግሞ በኢርትራ በረሀ በዙር 
በዙር ስልጠና ጨረሱ የሚባሉና ስምሪት ግን ያቃታቸው 
መኖራቸውን ማወቅ ችለናል። አንደኛ ዙር ሰለጠነ ተመረቀ 
ተብሎ ሳያበቃ ወይ ይበተናል ወይ በላዩ ላይ ሊሎች 
መትተው ሰለጠኑ ይባሉና ሁሉም ተያይዞ ቁጭ ሆኖ 
ይገኛል። ላም አለኝ በሰማይ! ተዋጊ እንጂ ሰልጣኝ መች 
ፈልገን! 

 ከዚህ በተያያዘ ደግሞ በአንዳንድ አላዋቂዎች የተያዘው 
ቅስቀሳ --ትግራውያንም ወያኔን ይቃወማሉ ለማለት-- 
በሻዕቢያ ሙሉ ቁጥጥር ስር ያለውንና ራሱን የትግራይ 
ሕዝብ ደሞክራሲያዊ ንቅናቂ የሚለውን ቡድን ማዳነቅና 
አቅሙንም አገዝፎ ማቅረብ ነው ። በዚህ ስምሪት ላይ ዓይን 
አውጣው ኢሰፓ መሳይ ከበደ ዋና ልሁን ማለቱ አንጋጋሪ 
መሆኑ አልቀረም ። አውቅሽ አውቅሽ ቢሏትን በዚሁ 
እንተወውና የተባለው እንቅስቃሲ በሻዕቢያ ቁጥትር ስር 
ከመሆኑ ሊላ (ወያኒ ቁጥር 3?) አንዳንዶቹ ሊያሳምኑን 
እንደሚጥሩት ግዙፍ ሀይል ሳይሆን በመቶዎችና 
የሚቆጠርና የእስካሁንም ስምሪቱ በአስመራ ከተማ ከሳዋ 
አግልግሎት የሸሹ ወጣቶችን ማፈስ ብቻ ነው ። 

 በጅቡቲ ያለው የአሜሪካ ጦር ሰፈር እየተስፋፋ ሲሆን 
ከአርባ ምንጩ ሰፈር በተጨማሪ አሜሪካ በኢትዮጵያ 
መሬት ሌሎች ጦር ሰፈሮች ለመክፈት ያላትን ፍላጎት ወያኔ 
ለማሟላት ዝግጁ ነኝ ማለቱም ተገልጧል ። 

 

በሚቀጥለው በሰላም ያገናኘን....................... 

 

“ኢትዮጵያ ዉስጥ ባሳለፍኳቸዉ ሰባት ወራት ወንድሜ 
በረከት ስምዖን በሚመራዉ ስርዓት አለመደሰቴን 
መረጃዎችን በመጥቀስ መጣጥፎችን ሳቀርብ ፤ እሱ 
እንደሚያነባቸዉ እገምታለሁ ።...ወቅሶኝም ሆነ አኩርፎኝ 
አያዉቅም ።በስልክም ሆነ ፊት ለፊት በተገናኘን ቁጥርም 
ከቤተሰብና አብሮ ማደግ ታሪክ ዉጭ በምጽፋቸዉ ጉዳዮች 
ላይ ጥያቄ ወይም ወቀሳ ጣልቃ አያስገባም።...” 
   

(አስማማዉ ኃይሉ ፤ ግንቦት ፪፻፮ ዓ.ም በታተመዉ ፋክት 
መጽሔት ያስነበበዉ ።) 
 

 ሁለት ምንትሶች “አደሴ አደሴ” ይባባላሉ መባሉ 
እዉነት ኖሯልና አያ ሻረዉ ?? በወያኔ ብብት ሥር 
ተቀምጦ ፤ ከበረከት ስምዖን ጋር በአንድ እየቆረሱ 
ስለ ዴሞክራሲና ስለ ኢሕአፓ ላዉራ ማለትን 
የሚያህል አስቂኝ ቀልድም ድፍረትም የለም ። 

 
  // 
(ኢሕአፓና መኢሶን) መጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ነዉ ። 
 
(ዶ/ር መረራ ጉዲና በኢሳት የሳምንቱ እንግዳ ፕሮግራም 
ከተናገረዉ ። (ኤፕሪል ፪፻፲፬) 
 

 መራራ ቀልድ ይሏል ይህንን ነዉ ።.....ጥያቄዉ፤ ምን 
ተነበበ ሳይሆን ምን ተተገበረ ይመስለናል ።   
ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅስ ሁሉ የጽድቅ መንገድ 
ጠራጊ እንዳይደለ  አሳምረን እናዉቀዋለን ። ጋኔን 
ጎታቹንና ጋኔን አስለቃቂዉን ምን አንድ አደረጋቸዉ 

ዶ/ር ?? ገራፊዉንና አስገራፊዉንም እንዲሁ ። 

// 
“በሕዳሴዉ ግድብ ላይ ያላግባብ የሚሰነዘረዉ ተቃዉሞ ፤” 
 
(ዶክተሮቹ ሚንጋ ነጋሽ ፤ ሰይድ ሀሰንና ማሞ ሙጬ በጋራ 
ሆነዉ በእንግሊዝኛ በተለያዩ  ድረ-ገጾች ያስነበቡት መጣጥፍ 
ርዕስ፤) 
 

 “ይቺ ሳር አጨዳ ዱባ ፍለጋ ነች፤” እንዲሉ  ካልሆነ በቀር ፤ 
ክቡራን ዶክተሮች የተቃዉሞዉ መነሾ የአባይ ወንዝ ወይም 
ግድቡ ለአገር ያለዉ ጠቀሜታ ያለመሆኑ እንደማይዘነጋችሁ 

ርግጠኞች ነን። 

// 
“አትንኩን እንላለን እንጂ ፤ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ብለን 
አናዉቅም ። እኛ ኢትዮጵያዉያን ነን ። ኢትዮጵያ ማለትም እኛ 
ነን ። ስለሆነም እኛን መነካካት ኢትዮጵያን መነካካት ነዉ ።” 
 
(አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በሕዝባዊ ሰልፍ ላይ ያደረጉት ንግግግር ፤ 
የአሜሪካ ድምጽ ሜይ ፳፮ ጠቅሶ እንደዘገበዉ ።) 

 እዉነቱ ይኼዉ ነዉ ። ልብ ያለዉ ልብ ይበል ። 

// 

“ስብሃት እርቅን እንሞክራለን ፤ ከባልደረቦቼ ጋር እመክራለሁ 
አሉ ።” 
 
(ጎልጉል የድረ ገጽ ጋዜጣ ሜይ ፳፫ ቀን ሽፋን የሰጠዉ ዜና ፤) 
 

 የቱ ስብሃት .....የወያኔዉ አቦይ ?/ እወይ እወይ / እርሱማ 
ምን የማይለዉ ጉድ አለና?/.... ባልታጣ ዜና የርሱን 
ቅብጥርጥር እናንብብ ?/... እዚያዉ በዚያዉ “ ተቃዋሚ 
ፓርቲ የለም፤” በሚል ሲዘላብድ አድምጣችሁታል ። ታዲያ 
ምን ስለሚሉት እርቅ ነዉ የምታወሩት ?/ “ ባለጌን ካመነ 

የገደለዉ ይጸድቃል ።”                              



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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Rose Unisex Hair Salon (Tsegereda) 

6222 Georgia Ave. NW Washington, DC. 20011 

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

ሰራ ባለሙያ ከፈለጉ Rose Unisex Hair Salon 

(Tsegereda) ብቅ የበሉ ወይም በ202 550-4725 

 ግንቦት 13/2006  
የሱዳን ጸረ ኢትዮጵያውያን ግፍ እየቀጠለ ነው !  

 
እውነቱን ለመናገር የተቃውሞና የማጋለጡ እንቅስቃሴ ደካማ ነው ። ትላንት ትላንት ወዲያም ቢሆን የሱዳን ፖሊሶች ኢትዮጵያዊ ስደተኞችን ማፈሱን ቀጥለውበታል ። ኢትዮጵያዊነታቸውን 
የካዱትም አላመለጡም ። በኢትዮጵያውያን ላይ ይጠንክር እንጂ ኤርትራውያንንም አፈሳው ይመለከታል ።  
 
ስደተኞች አዲስ መታውቂያ ወረቀት የላቸውም የሚለው አልባሌ ሰበብ መሆኑን መረጃው ያላቸው ምንጮች ይገልጣሉ ። መታወቂያው ያላቸውም ቢሆን ከመንገላታትና ከመዘረፍ-መታፈስ 
አላመለጡም ። የወያኔ ሰላዮችም የስም ዝርዝር ይዘው የሚፈልጓቸውን ስደተኞች ያሳድዳሉ ። የበሺር አገዛዝ የሰብዓዊ መብት ጠላት እንደመሆኑ መጠን (በሰሞኑ በርካታ ነጻ ጋዜጦችን ዘግቶ 
ጋዜጠኞችንም አስሯል ) በእናቷ ኢትዮጵያዊና ክርስቲያን የሆነችውን ጥሏት የጠፋው አባትሽ ሱዳንና እስላም ነበር በሚል ሀይማኖትሽን ቀየርሽ ብሎ ለእሥር ከዳረጋት በኋላ መቶ ጅራፍና ሞት 
ፈርዶባታል ። ሳውዲ አረቢያ እንደሚያደርገው ሁሉ ሀይማኖት መቀየር በሞት ያስቀጣል ። የስምንት ወር ርጉዝ የሆነችውና ዬእናቷን ሀይማኖት ከልጅነቷ ጀምራ የተቀበለችው ይቺ ኢትዮጵያዊ ከሌላ 
ህጻን ልጇ ጋር ለቆሻሻው የሱዳን እስር ቤት ተዳርጋለች። እሷንም በተመለከተ የኢትዮጵያውያን እንቅስቃሴ ደካማ ነው። በዩጋንዳና ኬንያም እየማቀቁ ያሉ ጋዜጠኞችና ስደተኞች የዚህ ዝምታ ሰለባ 
ሆነዋል ። ስደተኞቹን ወደ ሌላ ሀገር ለማውጣት ከሚመለክታቸው ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያላቸው ደግሞ የእኛ ድርጅት አባል ካልሆንክ የሚል ቅድመ ሁኔታ ማቅረባቸውን የሚመለከታቸው እየገለጹ 
ናቸው ። ለሕይወታቸው የሚሰጉ ስደተኞች በሱዳን ፤ በኬንያ፤ በጅቡቲና ዩጋንዳ አሁንም አሉና በባዕድ ሀገር የሚኖሩ ዜጎች ዝምታ ወይም ለቀቅተኝነት መቆም ይገባዋል ። በሱዳን ኤምባሲና ቆንስላ 
ፊት ለፊት መሰለፍና ተቃውሞ ማሰማት፤ ስደተኞቹን ሊወስዱ የሚችሉትን ሀገሮች ስለ ችግሩ ማስረዳት፤ የተባበሩት መንግስት የስደተኛ ኮሚሽንን ስራውን ባለመስራቱ ማውገዝ ወዘተ ያስፈልጋል ።  
 
በወያኔ ደብዛቸው የጠፋውን መርሳት ፤ የታገቱትና የታሰሩት የድርጅታችን አባሎች አይደሉም ብሎ መዘጋት፤ ባዕዳን የሚያነሷቸውን የእስረኞች ስም ብቻ ማንሳት፤ የሰብዓዊ መብትን ጉዳይ ለፖለቲካ 
ተገዢ ማድረግ ሀገርንም ወግንንም ይጎዳልና ባስቸኳይ መቆም ያለበት ነው ።  
 
ስደተኛ ወገኖቻችንን እንታደግ!  
ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!!  

 INJUSTICE ANYWHERE IS INJUSTICE EVERYWHERE  

SOCEPP, 30 RIGA COVE, WINNIPEG,MB R2P 2Z7,CANADA  

E MAIL: SOCEPP @AOL.COM  

WEB SITE: WWW.SOCEPP.COM  



ትናንትና 
ባለፉት ተከታታይ ዕትሞች ፤ በዚህ ዐምድ ሥር   ሲነበብ የከረመዉን ደማቁን 
የነጌሌ ቦረና የኢሕአፓ ወጣት ሊግ (ኢሕአወሊ) አባላት  ገድል እነሆ 
ደመደምን ። እኛ በጽሑፍ እናስፍረዉ እንጂ ፤በዚያ ወርቃማ ትዉልድ 
የቆየልን አገርንና ወገንን የማፍቀር እጹብ ድንቅ የተጋድሎ ታሪክ  በደምና 
በህይወት መሥዋዕት ደማቅ ቀለም ነዉ የታተመዉ ። ተወደደም ተጠላም 
ከትዉልድ ወደ ትዉልድ እየተወራረሰ ፤ ከከሃዲዎች ሁሉ ጋር በኅሊና ሸንጎ 
ተሟግቶ እየረታ የሚበረታ ፤ የጠራ ኢትዮጵያዊ  የእዉነት መስመር ስለመሆኑ 
ጥርጥር የለዉም ። በዚሁ ዓላማ ጠገግ  ፤ በቀጣይ ባለተራነት ፤ አገራቸዉንና 
ወገናቸዉን ያሉ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዝብ  ሴት ልጆች  በፍቅር፤ በዉበት፤ 
በጠነከረ እምነትና ወኔ አስጊጠዉ ካስቀሩልን አያሌ ሕዝባዊና አብዮታዊ 
የተጋድሎ  ታሪኮች ዉስጥ አንዱን ይዘን ቀርበናል ። ከትረካው ወጣኒነት እስከ 
መግቢያዉ ድረስ የድንቅ ብዕሩን  ትሩፋት ላቋደሰን ደራሲ ለባቢሌ ቶላ ፤ 
እንዲሁም በጎደለበት ሁሉ ለሞላችሁልን የጓድ ቆንጂት ቤተሰቦች  ሁሉ 
ምስጋናችን ይድረሳችሁ ።  

በቀይ  ሽብር  የሞት  ጥላ  ሥር ፤ 

የጓድ ቆንጂት ተክሉ ክራሞት 

  

(ባለታሪኳ ከጻፈችዉ ያልታተመ  ማስታወሻ  የተወሰደ ) ቅድመ ነገር ፤   
                 ( በባቢሌ ቶላ ፤ - ሰኔ ፩፱፻፹፱ ዓ.ም ) 

ሁላችንም ትርሲት በሚል የትግል ስሟ ነበር የምናዉቃት ። ግዳጃችን አድርገን 
በወሰድነዉ በዚያ ረዥም የትግል ሂደት ዉስጥ ተሳትፎ ከነበራቸዉ  ቆነጃጅት ጓዲቶች 
መሃከል አንዷ የሆነችዉን ወጣት ማወቅ በራሱ መታደል ነበር ። ወላጆቿ ያወጡላት 
ስም  ቆንጂት ነዉ ፤ ቆንጂት ተክሉ ። በወቅቱ ከየአይንሸት ተፈሪ ጋር ትዳር መሥርታ 
ነበር ።  እንደርሷዉ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) አባል የነበረዉን 
ባሏን የዐይንሸትንም ሆነ ፤ የሀገሪቱ  ርዕሰ ብሔር የነበሩትን አባቱን ፤  ብርጋዴር 
ጄኔራል ተፈሪ ባንቴን  ፤ - ( በየካቲት ፩፱፻፷፱ ዓ.ም ) - የገደላቸዉ የመንግሥቱ 
ኃይለማርያም አገዛዝ ነዉ ። 

 
ትርሲት ፤ከሕዝብ ጋር ተዋህዶ የማገልገልን ትርጉም ማሳያ ተምሳሌት ነበረች ። 
ከጥቂት ዓመታት የመስክ ቆይታ በኋላ ከአርሶአደሩ -በተለይም ከሴቶቹ ጋር ፤ 
በሁለመናዋ ተመሳስላ ቁርጥ ያለች ገጠሬና አፈር ገፊ ወጥቷታል ። ለሰዓታት ከዛፍ 
ጥላ ሥር ሆና ንድፈ ሃሳብ የሚያስጨብጥ ዳጎስ ያለ መጽሀፍ ወይም እጇ የገባዉን  
ልብ አንጠልጣይ ልብ ወለድ በንባብ ፉት የማለት ችሎታ የነበራት ይህቺዉ ለግላጋና 
ተወዳጅ ሴት ለዛ ያለዉ ቀልድ አዋቂና ምኔም ቢሆን በገዛ ራስዋ ላይ ለመሳለቅ ወደ 
ኋላ የማትል ትሁት ነበረች ። 
 
እጅጉን ማራኪ ሕይወት አሳልፋለች ። ከኢትዮጵያ ወደ መካከለኛዉ ምሥራቅ ፤ 
ከዚያም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በመሄድ የኖረች ሲሆን በኋላም ወደ ኢትዮጵያ 
ተመልሳለች ። መጀመሪያ ላይ ፤ ስለገዛ ህይወቷ  መጽሐፍ እንድትጽፍ ላቀረብኩላት 
ሃሳብ መልሷ ፈጽሞ እንቢታ ነበር ።ሆኖም መጽሐፉ ወጣት ልጃገረዶችን በማነቃቃት 
ትግሉን እንዲደባለቁ ለማድረግ ጠቀሜታዉ የላቀ መሆኑን በማሳሰብ ጎተጎትኳት ። 
እናም ተስማማች ።  የመጽሐፉን  ቢጋር በጋራ ሆነን በሰባት ምዕራፎች በመከፋፈል  
ነደፍነዉ ።  በይዘቱም የርሷን ህይወት እየተረከ ትግሉ በአንዲት ታጋይ ሴት ሕይወት 
ዉስጥ የሚኖረዉን አንድምታ እንዲያንጸባርቅ ተለምነዉ። “ሙታንታ ታጣቂይቱን 
በጥይት በሏት /” የሚል ጊዜያዊ ርዕስም ሰጠነዉ ። 

 
ትርሲት ግና ፈጽሞዉኑ መጽሐፍ ለመጻፍ የሚበቃ ፋታ አልነበራትም ። በኋላ ላይ 
በወያኔ ጦር ተይዘዉ ደብዛቸዉ ከጠፋዉ ፤ ስጦታዉ ሁሴንን ፤ በለጠ አምሐንና 
አበራሽ በርታን ከመሳሰሉ ሌሎች ጓዶቿ ጋር ፤ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ሠራዊት

(ኢሕአሠ)፤ የፖለቲካ መምሪያ ሀላፊ ሆና በማገልገል ላይ ነበረች። ወጣት ተዋጊዎችን 
፤ አርሶ አደር ሴቶችንና አዛዉንቶችን ታስተምራለች ። እናም ቃል ሊገልጸዉ 
ከሚችለዉ በላይ ሁሌም በሥራ የተጠመደች ባተሌ ነበረች ። የድርጅቱን መሪዎችና 
ተዋጊዎች የበለጠ በሥራ እንዲተጉ አዘዉትራ ትነዘንዝ -ትነዘንዝ -ትነዘንዝ ነበርና 
“ነዝናዚት” በሚል ቅጽል ስም እንጠራት ነበር ። ከራሷ በላይ ለሌሎች የምትጨነቅ ፤ 
እጅጉን ሰዉ ወዳድ የመሆኗን ያህል ሞራልን በማነቃቃት ረገድ ከቶ ወደር 
አልነበራትም  ። 
 

ህዳር ፱ ቀን ፩፱፻፸፰ በጻፈችልኝ ደብዳቤ ፤ ፋታ በማይሰጠዉ የዘለዕለት የሥራ ክንዋኔዎቿ ጣልቃ እያስገባች ፤ 
ጥቂት ገጾች ያህል የጻፈች መሆኑን ገለጸለችልኝ ። “ጥቂት” የተባለዉ  ፤ ከድካሟ አረፍ ልትልበት ይገባ በነበረ 
ደረቅ ሌት ፤ በላምባ መብራት እየታገዘች ፤ አራት ደብተሮች በፈጁ አንድ መቶ ሰባ ሁለት ገጾች ላይ ያሰፈረችዉ 
የእጅ ጽሁፏ ነበር ። አዲስ አበባ ዉስጥ፤ በፋሺስቱ አገዛዝ እጅ ወድቃ ፤ ከመገደል ለጥቂት የተረፈችበትን የዘመነ 
ቀይ ሽብር ተሞክሮዋን አስፍራበታለች ።...... “ ይኼ የመጀመሪያዉ ነዉ...... ፤” በማለት ስለቀጣይነቱ ቃል 
ገብታ የነበረ ቢሆንም ፤  ሰባት ምዕራፍ  ያለዉ መጽሀፍ ለማዘጋጀት በጋራ የወጠንነዉን ዕቅድ ከዳር ለማድረስ 
የሚያስፈልገዉን ያህል በቂ ጊዜ ለማግኘት ፈጽሞ አልተቻላትም ።  
 
የትርሲት ታሪክ ፤ ባልተሟላ መልኩም ቢሆን እንኳ፤ አሁኑኑ ሊነገር የሚገባዉ ነዉ ። ከልቧ የምትወድደዉና 
ሕይወቷን የሰጠችለት ድርጅቷ ፤ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ( ኢሕአፓ) ፤ ዛሬም ከተነሳበት ዓላማ 
ዝንፍ ሳይል ፤ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነት መረጋገጥ ለአራት አሠርት ዓመታት ያደረገዉን ትግል 
በጽናት ገፍቶበታል ።  ጽንሰ ሃሳቡን በወግ ለተነተነዉ ፤  ዞሮ ዞሮ ማንኛዉንም አብዮት የሚያንቀሳቅሰዉ ሞተር  
“ ፍቅር”  መሆኑን ጠንቅቀዉ ከተገነዘቡት ጥቂት ጓዶች መሃከል  አንደኛዋ ትርሲት ነበረች ። ባሏንና ከልቧ 
የምትወዳቸዉን ሌሎቹን ጓዶቿን በግፍ የገደለባትን ጨካኝ አገዛዝ በሙሉ ነፍሷ ትጠላዋለች ። ይሁን እንጂ 
ፈጽሞዉኑ በቂም-በቀል አስፈላጊነት የምታምን  አልነበረችም ።ይልቁኑ እጅጉን ቅን ፤ የሌሎችን ችግር ለመረዳት 
የፈጠነ ደግኛ ተፈጥሮና ሰፊ አስተሳሰብ የተቸራት ሴት ነበረች ። በማናቸዉም የንድፈ ሃሳብና ፍልስፍና ቀመስ 
በሆኑ ውይይቶችና ክርክሮች ለመሳተፍ በሚያበቃት ደረጃ ራሷን በጥልቅ ንባብ አበልጽጋለች ። የዚያኑ ያህልም 
በዝቅተኛዉ የኑሮ እርከን ለሚማስኑት ወንድና ሴት አርሶአደሮች  ሕይወት በጣሙን  ቅርብ ነበረች ።  በዚህም 
ሳቢያ በቀላሉ እንዲረዷትና እንዲያፈቅሯት አስችሏታል ። ምንጊዜም ፈጥኖ ደራሻቸዉ የነበረች በመሆኗ የተነሳ 
ተዋጊዎቹም ጭምር  ከልብ ይወድዷት ነበር ። 
ትርሲት እንደቅርብ  ጓዶቿ ሁሉ ፤ ከትግሉ ጋር ተያይዘዉ የገጠሟትን ችግሮችና ዕልህ አስጨራሽ ዉጣ ዉረዶችን 
ሁላ ተቋቁማ አልፋቸዋለች ።የዚህ ሁሉ ጽናቷ መሠረቱ ለዓላማዋና ለሕዝብ የነበራት ጥብቅ እምነትና ፍቅር ብቻ 
አልነበረም ፤ ለዛ ላለዉ ጨዋታና ሳቅ የነበራት ችሎታ ጭምር እንጂ ። በየዕለቱ የሚያጋጥሙትን ችግሮች  ሁሉ 
ስቆ ማሳለፍን ከተካኑት መሃከል አንዷ ነበረች ። ስለ ማንኛዉም ጉዳይ ከሚገባዉ በላይ በማሰብ ጊዜዋን 
የምታባክን አይነት አልነበረችም ። የአሜሪካዊዉን ጸሀፊና ኮሜዲያን -የዊልያም ፊልድስን አባባል አዘዉትራ 
በመጥቀስ ፤ ራሷን “በየደቂቃዉ ከሚወለዱት ጅላንፎዎች” አንዷ እንደሆነች አድርጋ መቁጠር ይቀናት ነበር ። 
ይህም ሆኖ ፤ ትርሲት በጣሙን ጠንካራና አይወላዉሌ ሴት ነበረች ። በጥብቅ ሥነ ስርዓት የታነጸች ፤ ከመርህ  
ዉልፍት የማትል ኮስታራም ነች ። 
የአንድ መቶ ሰባ ሁለቱን (፻፸፪ )ገጽ ጽሑፏን ያሰፈረችዉ በእንግሊዝኛ ነበር ። በጻፈችልኝ ማስታወሻ ዉስጥ 
“እንግሊዝኛዬ ዝጓልና ዐርመዉ ፤” ብላኝ የነበረ ቢሆንም ዕርማት አስፈላጊ ሆኖ ስላላገኘሁት እንዳለችኝ 
አላደረግኩም ። የኋላ ኋላ ጥርት ያለ “የባላገር አማርኛ” ስትናገር የነበረዉን ያህል ስትናገርም ሆነ ስትጽፍ  
እንግሊዝኛዋ ግሩም ነበር ።  ትርሲት ሁሌም ከማጥናትና ይበልጥ ለማወቅ ከመጣር ቦዝና አታዉቅም ።  ታሪኳን 
ለመግለጽ የተጠቀመችበት የአተራረክ ስልት በራሱ የተላበሰችዉን ፤  ዕዉቀትን አልጠግብ ባይ ስሱ ሰብዕናዋን 
አግዝፎ ያሳየናል ። ዕዉነቱን ለመናገር፤ ርሷን ለመሰለች ወጣት ጓድ ለመሆን መብቃት በራሱ መታደልም ፤ 
ክብርም ጭምር ነዉ ። 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ትርሲት ከአዲስ አበባዉ ቀይ ሽብር በህይወት ተርፋለች ። ድርጅቷ ኢሕአፓ በገጠር ያደረጋቸዉን አያሌ 
ዉጊያዎችና ያጋጠሙትን ችግሮችም በሙሉ ተቁቁማ አልፋቸዋለች ። ይሁን እንጂ ፤ በጥቂት ሤረኞች 
የሚመራዉና ራሱን ሕወሀት ብሎ የሚጠራዉ ኋላ ቀር የዘረኞች ቡድን ከአገዛዙ የሥልጣን ማማ ላይ ፊጥ 
ማለቱን በቁጭት ከማየቷ በፊት ፤ በልብ ሕመም ሳቢያ በሞት ተለይታለች ። ጸጋዬ ገብረ መድህንን ፤ ይስሃቅ 
ደብረጽዮንን፤ ስጦታዉ ሑሴንን ፤ በለጠ አምሐን ፤ ጥቂት ቆይቶም አበራሽ በርታን የመሳሰሉ የቅርብ ጓዶቿ 
ከትግራይ ከፈለቁት ነፍሰ ገዳይ ወሮ በላዎች እጅ ሲወድቁ  በቁም መመልከቱ ከሚያስከትለዉ የልብ ስብራት 
ማገገም አትችልም ነበርና ተፈጥሮአዊዉ ሞቷ ከግልግል ሊቆጠር ይበቃ ይሆናል ። ይህ ግምት ግን ዛሬም በአጸደ 
ሥጋ ከመሀከላችን ሁና፤  ከአካላዊና አዕምሮአዊ ጥንካሬዋ ፤ ከደፋርነቷና ከታላቁ የመሥዋዕት መንፈሷ ጸጋ 
ቢሰርጽልን የምንመርጥ መሆኑን ከቶ አያደበዝዘዉም ። 
ዙሪያ ገባችንን ስንቃኝ ፤  ያሳለፍነዉ አሳዛኝ ትርዒት ዛሬም ተመልሶ ሲደገም እናስተዉላለን ። ደርግ ሞቶ 
ተቀብሯል ። ይሁን እንጂ ሕወሀት ለትንሳዔዉ አብቅቶታል ። ጠመንጃ ሕግ የሆነበት ፤ መንግሥታዊ ሽብር 
አሁንም እንደቀጠለ ነዉ ። ለሽብሩ ስም አይዉጣለት ፤ የተለየ ቀለም አይሰጠዉ እንጂ መኖሩ ርግጠኛ ነዉ ፤ 
ሰለባዎቹ  ተከታትለዉ ሲወድቁ እያየን ነዉ ። ላመኑበት ዓላማ ሲሉ የመጣዉን መከራና የተጠየቁትን መሥዋዕት 
በትዕግስት ለሚቀበሉ ፤ለሀገራቸዉና ለወገኖቻቸዉ ባላቸዉ ፍቅር ለሚነድዱ ትርሲትን ለመሳሰሉ የሕዝብ ልጆች 
ሁሉ የሚደረገዉ ጥሪ ግልጽና ጎልቶ የሚሰማ ነዉ ።  መንግሥቱንና ቀልቤሣን በመሳሰሉ ጭራቆች እግር 
ቀንደኛዎቹ የወያኔ ወንጀለኞች ተተክተዋል ፤ በመሆኑም ኢትዮጵያ ትርሲትን የመሰሉ ሴቶችና ብርቅዬዎቹን 
ጓዶቿን የመሳሰሉ ወንዶች ልጆቿን አበክራ ትሻለች ። 

 
በዚህ ጽሁፍ የሠፈረዉ  የትርሲት ታሪክ ቅንጭብ ነዉ ። ሆኖም በታሪኳ ላይም ሆነ ፤  ለትግሉ ቤዛ በሆነዉ 
ሕይወቷ ዙሪያ የጠለቀ ምርምር ለማድረግ ፍላጎቱ ላላቸዉ ወገኖች የሚያግዝ ተጨማሪ ዋቤ ጽሁፍ መኖሩን 

መጠቆሙ አግባብነት አያጣም ። ( ከፊሉ የትርሲት ታሪክ ፤ ከተሳታፊዎቹ መሃከል የጥቂቶቹ ስም 
ለደኅንነታቸዉ ሲባል ተለዉጦ ፤ ባቢሌ ቶላ በአዉሮፓዉያኑ የዘመን ቀመር ፩፱፻፹፱ ላይ፤ “ቱ ኪል ኤ 
ጄኔሬሽን ፤ ዘ ሬድ ቴሬር ኢን ኢትዮጵያ ፤” በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ ዉስጥ ተካትቷል ።) 
    

ይቀጥላል........ 
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ትርሲት ተክሉ እና 
ገነት ግርማ (በቋራ)   

ትርሲት/ቆንጂት አርሶ አደሩንና ቤተሰቦቻቸዉን በማስተማር ላይ 



ነጻ ሀሳብ 
ኢሕአፓ እና ታሪኩ 

ከ– ኢያሱ ዓለማየሁ  

ነገርን ነገር ያመጣዋል እንዲሉ በቅርቡ አንዲት የተበሳጨች ኢትዮጵያዊ- 
የኢሕአፓ ታሪክ እያሉ መጽሃፍ ጻፍን በሚሉ ዋሾዎች በመናደድ–በስም 
ጠቅሳኝ የድርጅቱን ታሪክ ባለመጻፌ ወቅሳኝና ውቀሱት ስትል መልዕክትና 
ምሬት ፈረንጆቹ ፌስ ቡክ በሚሉት አማካይነት አሰምታለች። ወጣት ናት 
በሚል ግምት አንቺ ብያለሁና ከተሳሳትኩ ይቅርታ። ብስጭቷ ቢገባኝም 
ታሪክ መጻፍን በተመለከተ የተንደረደረችበት ግምትና ሌሎችም 
የሚያሰሙት ትችት በመሰረቱ የተሳሳተ ነው። ላብራራ፡፡ 
በቅድሚያ ታሪክ ሲባል ምን ማለት ነው? በደፈናው ታሪክ ተብሎ 
የሚጻፈው ሀቅን ብቻ የሚያስተጋባ ነው ብሎ መደምደሙ ስህተት 
መሆኑን ታሪክ ተብሎ ጠባቦችና አምባገነኖችን ለማወደስ የተጻፈውና 
እየተጻፈ ያለው ምስክር ነው። የገዢዎችን ታሪክ ዋና አድርጎ መጻፉ 

የተለመደ ነውና ታሪክ የሚባለው ሚሊዮኑን ሕዝብ–ጭቁኖችን ሰርቶ 

አደሮችን– የማይመለከት ሆኗል። ይህን በተመለከተ ታዋቂውን ቤርቶልት 

ብሬሽትን በማስተጋባት (አለና ወይም ከራስ ጋር ጨዋታ በሚለው 

ግጥም) የሚከተለውን ጽፌ ነበር፡ 

 

“የታሪክ መጽሐፍ ይዘቱ ቢቃና፣ 
ልዑል ራስ ሳይሆን ተራው የሚነሳ፣ 

ምን ድንጋይ ጠረበ ንጉስ ላሊበላ? 

ገባሩ እንጂ ነው ፍዳውን የበላ? 

ምኒሊክ በአድዋስ ብቻውን ተዋጋ? 

ዮሐንስ ብቻ ነው የሞተ መተማ? 
የታሪክ መጽሐፍ ይዘቱ ቢቃና፣ 
ታሪክ ሰሪ ዋና ያ ተብየው ተራ። 
የተራውሰውታሪክያጣውጸሐፊ ነው፣ 

ለመሰራቱማ ታሪክ እኮ እሱ ነው! 

 
ታሪክ ጸሓፊዎች ደራሲነት አልሳካ ያላቸው ናቸው ተብሏል። ሌላ ሰው 
ደግሞ ታሪክ የሚጻፍበት ቀለም ራሱ ከመዛባት የተበጠበጠ ነው ብሏል። 
ዕድላችን ሆኖ ደግሞ ኢትዮጵያ ታሪክ ጸሓፊዎች ሳይዋጣላት ዘመን 
አልፏል። የጊዜያችን ታሪክ ጸሃፊዎችና አዋቂዎች የሚባሉትም ከግል 
ርብሽብሻቸው ሊላቀቁ ስላልቻሉ የጋራ ቅርስ ሊሆን የሚገባውን 

ያራቁቱታል። ከታሪክ መማር ይቻላል የሚለው ባዶ ይሆናል–ታሪክ 
ሳይሆን ዘለፋና ተረት ነውና የሚጻፈው። ታሪክ የግል ተብሎ ከቀረበ ይህ 
በግል ታሪክነት ደረጃ ሊነበብ ይችላል። የሕዝብና የሀገር፤ የድርጅት ታሪክ 
ግን የግል ስንክሳር ሊሆን አይችልም፤ አይገባውምም። ታሪክ ብለው 
የሚጽፉት ሚዛን አልባ፤ ሀቅ አልባ ከሆነም ታሪክን ሊቀብር እንጂ 
ሊተርክ አልተነሳም።ታሪክ ከተባለም ስለተባለው ታሪክ ጸሐፊው ሆነ 
ጸሐፊዎቹ በቅድሚያ ጠንቅቀው ማወቅ አለባቸው። ማን ያውራ የነበረ 

የተሻለ ቢሆንም ለቀቅ እናድርገው ከተባለም “ማን ያውራ? ጠንቅቆ 

ያወቀ” ማለቱ የግድ ይሆናል። አውቀው የሚያጠፉ ደግሞ የሚደብቁት 
ጉድ ወይም ወንጀል አለ ማለት ነው። አለበለዚያም ንግዱ ደርቷል ማለት 

ነው — ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለኢሕአፓ የባጥ የቆጡን መቸክቸኩ ገንዘብ 
የሚያስገባ መሆኑ እንደሚታየው ማለት ነው። መተረኩ፤ ዛሬ ስለቀድሞ 

አጼዎች–በተለይም ምኒልክ ላይ– የሚጻፈው ሁሉ፤ ታሪክ ነው የሚባለው 
ሁሉ፤ በአፈ ታሪክ የተድቦለቦለ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ኤርትራን 
የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት የሚያደርግ ታሪክ ተፈጠረ እንጂ አልነበረም። ማን 
የማንን ብልትና አካል እንደቆረጠም ያን ያህል ጥርት ብሎ የታወቀ 
ካለመሆኑ ሌላ፤ የሁሉም የዘመኑ የጦርነት ልምድ ሆኖ የነበረ፤ ሊሆን 
መቻሉም እንዳለ ሆኖ ዛሬ ይህን በመጠቀም የሚጎሰመው የጥላቻ ነጋሪት 
ከህዝብ ታሪክ ጋር ግንኙነት ያለው አይደለም። ጥላቻን አራጋቢዎቹ 

ደግሞ ራሳቸው አሶሳ፣ አርባ ጉጉ፣ ወተር-አረካ፣ ጋምቤላ፣ ኦጋዴን ና 
በደኖ የሚሉትን የአሰቃቂ ግፍ ታሪክ ዛሬም እያደሱ መሆናቸውን 
መታዘባችን ያለ ነው። ታሪክ ስንል ምን ማለታችን መሆኑን ማወቅ 
ያስፈልጋል። 

በቅርቡ–ማለትም ወያኔና ቅጥረኞቹ–ስልጣን ይዘው መተየብ፣ መጻፍ 

ከተሰማሩ በኋላ– ታሪክ ተብሎ የተጻፈው ልብወለድና ውሸት ጥቂት 
አይደለም። ተራራ ያንቀጠቀጠ በሚል በወያኔና ሻዕቢያ ቅጥረኛ 
የተጻፈውን አምስት ቅጽ ያስታውሷል። በዚህም ቅጽ ያው የኢሕአፓ 
ታሪክ ተብሎ የወያኔ ውሸት ተስተጋብቷል። ወዲያውኑ ዛሬ ማንነቱ ግልጽ 

የሆነ የኢሰፓ ካድሬና የቀይ ሽብር ተጠርጣሪ “ነበር” ብሎ ሲተርክ 
የቆጡን ከባጡ ብቻ ሳይሆን የካቡልን ከወልቂጤ አደባልቆ የጻፈው 
እንደቁም ነገር ባይቀርብ በሣቅ ያፈርሰን የነበረን ቅዠት ታሪክ ብሎ 

አሰፈረና በገበያም ቸበቸበ። በዚሁ “ድንቅ ታሪክ” መሰረት እኔም ስሜ 
ተጠቅሶ በአዲስ አበባ ተገኝቼ በአረመኔው መንግስቱ ላይ የሞት ፍርድ 

ስንሰጥ (አብሮኝ ነበረ የተባለውም ጓድ ያኔ በአሲምባ ነበር) አጃቢዬ 

ደግሞ የመኢሶን አመራር ግለሰብ (ደስታ ታደሰ) እንደነበርም ሰፍሮ 

ነበር። ድንቄም ታሪክ! ሌላው ደግም ምዕራብ ጀርመንና አልጄሪያ 

(በዘመኑ በአቅዋማቸው ተቃራኒ የነበሩ አገሮች ) ኢሕአፓን መሰረቱት 
ሲል አውቅኩ ያሉ ደርጎች ደግሞ ድርጅቱ በሻዕቢያ ተቋቋመ ሲሉ 
ቀላምደዋል። አብዮታችን፣ ትግላችን፣ ምስክርነት፣ ወዘተ በሚልም 
የውሸት ገበያ ደርቶ ከርሟል። ለነገሩ ታሪክ ያሉት ተረት ተረት መሆኑን 
በየጊዜው ድርጅቱ ምላሽ ሰጥቷቸዋል። 

ታዲያ ለምን እናንተ ታሪክ አልጻፋችሁም ወደ ሚለው ጥያቄ/ክስ 
በመንደረደር ላይ ነኝ። ስለ ኢሕአፓ ጠላትና ሰምቶ አውሪው 
ከጻፈው ባሻገር ነበርን–በአባልም በአመራርም ደረጃ– ብለው ታሪክ 
የሚሉትን ሊጽፉ ሲነሱ እንዲሁ ውጤታቸው የማያምር ሆኖ አለ። 
ያልተሳካ ትረካ የሆነባቸው ምክንያቶች ደግሞ ከማን ጻፈው? 

እንዴትስ ተጻፈ? ከሚለው ጋር የተቆራኘ ነውና ዛሬም ቢሆን መሰል 
ጥረቶችን ደካማ ያደርጋቸዋል። ማለትም የድርጅቱን ሰፊ ታሪክ 
አንድ ወይም ሁለት ሰዎች የሚጽፉት ሊሆን አይችልም። ሙሉዉን 
ታሪክ ማለት ነው። ታዲያ ዝም ከሚባልስ ለምን የሚያውቁት 
ስለሚያውቁት አይጽፉምና ታሪኩ እየተነገረ አይቆይም? 

አይሟላም? ብሎ መጠየቁም ተገቢ ነው። በተለይም የሚያውቁት 
በጊዜና በሞት እየተጠለፉ ባለበት ሁኔታ። በመስተዋት መጽሔት 
በተደጋጋሚ ታሪክ ጻፍን ያሉትን እንደተቸነው ሁሉ (ለምሳሌ 
የአንደኛው ይድረስ ለባለታሪክ የግለሰብ ስንክሳር እንጂ ታሪክ 
አልነበረምና) የዚህ አማራጭ ጉድለቱ የሚከተሉት ናቸው፡ 
 

1.  ጸሓፊዎቹ ካላቸው የፖለቲካ ቁርሾ፤ የግንዛቤ መንሸዋረር 
ያልተላቀቁ ናቸውና ብዙውን ጊዜ ድርጅቱን የመጉዳት፤ አመራሩን 
የመወንጀል መነሻ ሃሳብ አላቸውና ሚዛናዊ ሊሆኑ አልቻሉም። 
ይድረስ ባለ ታሪኩን ጻፍኩ ያለው ግለሰብ ለምሳሌ ወደ ሰራዊት 
ገብቶ በዚያው ከመቅጽበት የከዳና ደርግን ተቀላቅሎ በደርግም 
ወንጀል ተካፋይ የነበር ስለሆነ መጽሃፉ ጸረ ኢሕአፓነት ነበር 
ተልዕኮው። ራሱንም ሲያጋልጥ (በገጽ 237) የሚከተለውን 
አስፍሯል፡ “ በቀይ ሽብር ሂደት በሕዝብ ሙሉ ተሳትፎና ተግባራዊ 
እርምጃ እራስን የመከላከሉ ተግባር መኢሶን እስከፈረጠጠበት ጊዜ 
የቀጠለ ነበር። ዛሬ አንዳንዶቹ እኛ በቦታው አልነበርንም ብለው 
ሊክዱት እንደሚሞክሩት ሳይሆን እርምጃው ትክክለኛ የመከላከል 
እርምጃ ነበር። በእኔ እምነት ከሕዝብ ጎን የቆምን ሀይሎች… 
የአብዮቱን ፍሬ ጠብቀናል። ሕዝባችንን ከገዳይ ጥይት 
ተከላክለናል።” የወንጀለኛ ዓይነ ደረቅ ይሏል ይህ ነው! ይህ 
ከመንግስቱና ሌሎች ያልተለየ ግለሰብ ሕዝብን የፈጀ ሂደትን 
እያሞገሰ ባለበት ታሪክ ጻፈ ብሎ መውሰድ አይቻልም። ወንጀል 
ሰርቷልና ድርጊቱን ለመደበቅ በኢሕአፓ ላይ የሀሰት ዘመቻን 
መዘርገፉም የሚጠበቅ ነው። መጽሃፉ ሲወጣ በቀረቡ ትችቶች 
ግልጽ እንደተደረገው ሁሉ የክፍሉ ታደሰ መጽሃፍም–እሱም ትግሉን 
የተሳሳተ ባይና በተወሰኑ አመራር አባሎች ላይ ቂሙን ሊወጣ 
ያለውን ፍላጎት ከመጽሓፉ ማራቅ ኣቅቶት–የጻፈውን በሀቅም ደረጃ 
ሆነ በግምገማ ስህተት ሊያደናቅፈው ችሏል። አንጃ ሆነው ድርጅቱን 
የጎዱ፤ ወደ ወያኔ የኮበለሉ (በረከትና መሰሎች)፤ ድርጅቱን ሰርገው 
ገብተው እንደነበር የታወቀባቸው ወዘተ ያወቅነውና የነበርንበት 
ታሪክ ብለው የሚጽፉት በአብዛኛው ከላይ ከጠቅስነው ድክመት ነጻ 
አይደለምና የነሱን ሀሰት ሀቅ ብለው የሚወስዱ ውሸትን ይጋታሉ። 
አረመኔዎቹ የደርግ መኮንኖችም ስለኢሕአፓ ሀቅን ይጽፋሉ ብሎ 
መጠበቅ ሞኝነት ነው። 
 
2   ነበርን አውቅን የሚሉትም ሀቁ ይነገር ሲባል የሚያውቁት 
ውሱን ነው። ወይም ውሸት ነው። ስለ ኢሕአሠ ያውም በሁለት ቅጽ 
ጻፋኩ ያለው የበረከት ስምዖን ወዳጅ / ታዛዥ ግለሰብ ሠራዊቱን 
በደንብ አያውቀውም። ከድርጅቱም ከሠራዊቱም ከተለዩ ከሀያ 
(ሰላሳ፣አርባ) ዓመታት በላይ ያደረጉ እስከ 1984 ዓ.ም. ድረስ 
በሜዳ የቆየን ሀይል ታሪክ ሊተርኩ ብቃቱ የላቸውም። ስደት 
ለውሸት ያመቻልና ስንቱ ነው የትጥቅ ትግል አርበኛ፤ የከተማ ስኳድ 
አባል፤ የከርቸሌ እስረኛ፤ የስየል ስቃየተኛ ወዘተ ሆኖ/ነበርኩ ብሎ 
ዛሬ የሚጀነነው፤ የሚቧርቀው። ለዚህም ነው ያልነበሩበትን ጉዳይ 
እንደነበሩበት አስመስለው በስማ በለው ወይም ከሌሎች መጽሃፍት 
ገልብጠው ያገኙትን ሲጽፉ መጽሃፋቸው ፍሬ ቢስና ሀቅ አልባም 
የሚሆነው። የአውሪያቸውን/ነጋሪያቸውን ዕይታና ግምገማ ብቻ 
እንጂ ሁለገቡን ሀቅ አያንጸባርቁምና። በቅርቡ በወጣ መጽሃፍ 
ለምሳሌ ግለሰቡ ከድርጅቱ ወጥቶ በአሜሪካ ከርሞ እያለ እሱ 
በሌለበት የተከሰቱትን ሁኔታዎችና የተደረጉ ስብሰባዎችን ልክ 
እንደሚያውቅ ሆኖ አቅርቦታል። በየ ስብሰባው ሆነ በየጦርነት 
አውድማው የነበሩትም ቢሆን በአንድ መልክ አንድን ክስተት 
አይገመግሙትም። ኢሕአፓን ለማውገዝና አመራሩን ለመወንጀል 
በሚል ሊጽፍ የተነሳ ሸውረር ያለ የተሳሳተ ግምገማ እንጂ፤ ክስና 
ቂማቸውን እንጂ። ታሪክ ለመጻፍ ማወቅ መኖር ያስፈልጋል። 
ከኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ሳይሆን ጠርዙም 
ያልነበሩ ዛሬ ያን የተማሪ ትግልና ትውልድ በአሉታዊ ተቺና 
አውጋዥ ሆነው ይወራጫሉ። ለሕዝብና ለሀገር ሲል እንደ ጧፍ 
የነደደን ትውልድ ተመክሮ ማክበር ሲገባ ማንኳሰስና መዝለፉ 
ከሰፈነ ያልታደለና የተደየነ ትውልድ መጣ የሚያሰኝ ይሆናል። 

3    ለዚህም ነው የኢሕአፓን ታሪክ ግለሰቦች–ያውም 
የከዱትና የጠሉት– ሊጽፉት አይችሉም፤ ከሞከሩም 
ፋይዳ ቢስ ወረቀት ጭረሳ ይሆናል የሚባለው። አስር 
በመቶን እውነት ጨብጠው ዘጠና በመቶን ሳይሆን 
አይቀርምና ውሸትን በመያዝ መጽሀፋቸውን ለሞቀ 
ገበያ ያቀርባሉ። እንደተነገረን ወይም እንደሰማነው 
ማለት እንኳን ይቀፋቸዋል። ወያኔ በኢሕአፓ ላይ 
የሀሰት ዘመቻ ከማራገቡና ከመደገፉ ሌላ ራሱም 
በቀጥታ ተሰማርቶበታል። 
ግለሰቦች የሚነዱት የቁርሾ መጋዣ እስከሌለ ድረስ 
ሀቁን ሊጽፉ እንደሚችሉ በቅርቡ ኢሕአፓና ስፖርት 
ብሎ የወጣው መጽሃፍ (ቅጽ1) ቁልጭ አድርጎ 
ያሳያል። የግለሰብ ስንክሳር፤ ቁርሾ መወጫ ወይም 
ተረት አይደለም። 
 
ስለዚህ በፌስ ቡክ ለጻፍሽልኝ እህቴ መልሴ 
መበሳጨትሽ ቢረዳኝም፤ 
1. የኢሕፓን ሙሉ ታሪክ እኔ ብቻዬን ልጽፍ 
አልችልም። ሁሉን በጥልቀትና በሙሉ ዝርዝሩ 
አላውቀውም፤ በቀጥታ አልኖርኩትም። ለዚህም ነው 
ሁሉም በማን ያውራ የነበረ መሰረት የየበኩሉን ቢጽፍ 
የተሟላ ታሪክ ሊጻፍ ይችላል የምንለው። 
2. የድርጅቱን ታሪክ ሊጽፉ የሚችሉት በትግሉ 
የተሳተፉ አባሎቹ ናቸው–በተለይም አሁንም 
በድርጅቱና በኢሕአፓ ላይ ቀና አመለካከት ያላቸው፡፡ 
ይህን ጥረት አመራሩ ሊያስተባብርና ሊያቀናጅ መጣር 
እንዳለበት ግልጽ ነው። 
ታሪክ ጻፍን የሚሉት እነሱ ከለቀቁ በኋላ የቀጠለውን 
ታሪክ ነበር ማለት እንኳን ቢቀፋቸውም በበኩላችን 
የተጀመረውን የኢሕአፓ ትግል ዛሬም ቀጥለናልና፡ 
1/ ታሪካችንን በጋራ ለመጻፍ እየጣርን ነው–
የሚቆርቁራችሁና የነበራችሁ የበኩላችሁን አስተዋፅዖ 
በማድረግ ተባበሩን፤ 
2/ አሁንም ቢሆን በትግል ላይ ነንና የስምሪታችን ሆነ 
የጽሁፎቻችን ትኩረት በታሪክ ላይ ብቻ ሊሆን 
አልቻለም፤ 
3/ ይህም ሆኖ ግን ታሪኩን ከመዘከር፤ ጥቃትን 
ከመከላከል፤ ዋሾዎችና የወያኔ ቅጥረኛ ጸሓፊዎችን 
ከማጋለጥና የድርጅትና የሰማዕትን ስም ከመጠበቅ 
ሰንፈን አናውቅም (በየጊዜው የወጡትን ጽሁፎችና 
ጥራዞች እንመልከት)። የአቅማችንን እያደረግን ነው–
ይበልጥ ለማድረግም ተነስተናል። የኢሕአፓ ታሪክ 
በአባሎቹና ሀቀኛ ልጆቹ ይጻፋል ማለት ነው። በጋራ 
እንቻኮልበት፤ እንረባርብበት። ስለ ቀይ ሽብር 
መታሰቢያ ሕንጻ (ሙዚየም) የተጻፈውም የሚገርመኝ 
አይደለም–የወያኔ ንብረት ነው፤ አንዱን ወያኔና ወይም 
አንጃ አዳንቆ ሀቀኛውን ቢጥል ምኑ ያስገርማል? በዚህ 
ሙዚየም ለምሳሌ የባቢሌ ቶላ መጽሃፍ በእንግሊዝኛና 
በአማርኛ ትርጉሙ ለምን አልተቀመጠም ተብላ 
ሀላፊዋ ስትጠየቅ ስላላገኘነው ነው ብላ ለሰጠችው 
መልስ መጽሃፉ ቢወሰድላትም ወደጎን ጥላው 
እንደነበር እናውቃለን። ለእሷ የቡዴና/እንጀራና 
የሰልፍ ለውጥ ጉዳይ ነው። በጸጋዬ ገብረ መድህን 
የተተረጎመውን ይህን መጽሃፍ በአዲስ አበባ ብዙ 
ማተሚያ ቤቶች ማተምም ፈርተው ክልክል ሆኖ 
ቀርቷል። ሌሎችም ምሳሌዎች አሉ። እነ ደብተራውን 
ደብዛ ያጠፋ ቡድን የነደብተራውን ውድ ጓዶች 
ይዘክራል ብሎ መጠበቅም ስህተት ነው። ወያኔ ራሱስ 
የቀይ ሽብር ሰለባ ሳይሆን የጎን የተባ አራማጅ 
አልነበረምን? 
 
በአሁኑ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ወያኔ የስልጣን ባለቤት 
ከሆነም ጊዜ ጀምሮ ጸረ ኢሕአፓ ዘመቻውን 
እንዳጧጧፈ አለ። ጠላት፤ አማራ፤ በተለይም 
ኢትዮጵያዊ ብሎ ስሊሚፈርጀውም ነው። በመሆኑም 
የድርጅቱን ታሪክ ማቆሸሽና መዋሸት የግድ ሆኖበታል። 
የወያኔን ጸረ ኢሕአፓ ዘመቻ ግንባር ቀደም ሆነው 
የሚያናፍሱ ቅጥረኞ ጋዜጠኛ በሉን ባዮች አሳዛኝ 
ፍጡሮች አሉ። በወያኔ አበረታታችነትም መጽሃፍም 
ጫርን ያሉን አሉ። ወያኔ ለቅጥፈቱ ለከት እንደሌለው 
ይሉኝታን ከገደሉት አንዱ የሆነውን የስብሐትን የየጊዜ 
ቅሌት መታዘቡ ይበቃል። የአብዬን ወደ እምዬው 
ልምድ ሆኗል። ስርዓቶች የፈጠሩትና ያበላሹትን 
ሁኔታና ችግር በኢሕአፓ ላይ መለጠፉና አልፎም  

ወደ ገጽ 7 ዞሯል  
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ከገጽ 6 የዞረ 
የፈረደበትን ግን መለፈፍ ሳይሆን በተግባር ውድ 
ሕይወቱን ለሀገር የሰጠውን ቆራጡ ዋለልኝ መኮንን ላይ 
ስድብ ማውረዱ በወያኔ የሚደገፍ የታሪክ ትቢያዎች 
እንቅስቃሴ ሆኖ አለ። ነውናም፤ ሲሶ ኢትዮጵያን 
የሶማሊያ ግዛት ነው ብሎ ሞቃዲሾ የተፈራረመው 
ወያኔ፤ ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናት ብሎ 
የጮኸውና ከ 300 ገጽ በላይ ይህንኑ አስረግጦ መጽሃፍ 
የጻፈው ወያኔ፤ በሱዳን ትዕዛዝ ድልድይ ሊያፈርስ 
የሞከረና ደቡብ ሱዳኖችን አሳልፎ ሰጥቶ ያስገደለ ወያኔ፤ 
በተቃርኖ የቆመውንና አሌ ያለውን ኢሕአፓ በትምክህት 
ፈርጆ ከሻዕቢያ ጋር ሆኖ የወጋ መሆኑ የተረሳ ይመስል 
ታሪክ ተብዬ ውሸት በሆድ አደሮች እየቀረበ ነው። 
ኢሕአፓ ስህተቶቹን ማመኑ ብቻ ሳይሆን ራሱ ጠቁሞም 
ሊያርማቸው ጥሮ፤ ያረመም ሆኖ ሳለ፤ ስለ ድርጅቱ 
ጻፍን ባዮች ድርጅቱን የስህተት ቋት ከማድረግ ሌላ 
ለሕዝብና ለሀገር ያደረገውን አስተዋጾ ከቶም የሚጠቅሱ 
አይደሉም፤ አልሆኑም። ማን የህዝብን መሰረታዊ 
ጥያቄዎች አስተጋብቶ ሕዝብን ለትግል አሰለፈ? ማን 
የመደራጀትን ጥቅምና አስፈላጊነት በሰፊው አስተማረ? 
ማንስ በተጨባጭ ሰፊውን ሕዝብ ቀስቅሶና አደራጅቶ፤ 
ዴሞክራሲን ዋና ጥያቄ አድርጎ፤ ከሕዝብ ጎን ሆኖ 
ታገለ? ተሰዋ? ማን የደርግን አረመኔ ስርዓትና 
ደጋፊዎቹን ታገለ? ማንስ በጠዋቱ ጠባቦችን፤ ወያኔና 
ገንጣዮችን በሞላ ተቃርኖና የሀገርን አንድነትን ክቡር 
አድርጎ በመጋፈጥ የገንጣዮች ጥቃት ሰለባ ሆነ? ማንስ 
የሀገርን ጥቅምና ክብር ለሆድና ሹመት ስል አሳልፌ 
አልሰጥም ብሎ መስዋዕትነትን ተቀበለ? ማን ማውራት 
መቀባጠር ሳይሆን በትግል ሜዳ ደፍሮ ተሰልፎ መከራን 
ተቀበለ? አኩሪ ታሪክ ጻፈ? ይህ ሁሉና ብዙም ሌላ 
ትውልድን አስተማሪ ጀግንነት ሊተረክ ሲችል ታዲያ ነጋ 
ጠባ ክስን ውንጀላን መደርደርና የወያኔ ኮራኩርና ዋሾ 
ቅጥረኛ መሆን ለምን ተመረጠ?  

 
ታሪካችንንማ እናውቀዋለን– ያውም በዝርዝሩ። 
ታሪካችንንማ እንፅፋለን–እየጻፍንም ነው ሊገነዘቡ 
የሚችሉ ካሉ። አያውቁትም የተባለውንም እናውቃለን። 
ከላይ የተጻፈው ሁሉ ታዲያስ በሰፊው ሀቁን አሳውቁና 
የሚል ጥያቄን አንሺ መሆኑን አልሳትኩትም። የጊዜ 
ጉዳይም አለ። ሀሰትም ለረጅም ጊዜ መንገስ አይችልምና 
ሀቅ ልትነገር ስትነሳ ግሳንግሱን ሁሉ በዝርዝርም 
በጥቅሉም ምሱን መስጠትና ርቃኑንም ማስቀረት 
ይቻላል። የትውልድ ታሪክና መስዋዕትነት በቀላሉ 
የሚያዝና የሚተረክም አይደለም–ተገቢው ክብር፤ 
ጥልቀትና ሀቅን እንደ ዓይን ብሌን መጠበቅን 
ይጠይቃል። በቅርቡ ታተምን ባሉ ርባና ቢስ 
መጽሓፍትና ጽሁፎች ላይ ተገቢውን ሂስ የነበሩና የታገሉ 
አቅርበው ባዶ አድርገዋቸዋል–ማለትም ታሪክን 
መከላከሉ ችላ አልተባለም። የእኔም ጸሀፊዋ ያነሳሽው 
በእንግሊዝኛ የመጻፍ ጉዳይ በአማርኛ ከመጻፍ ያገደኝ 
ነገርና ሁኔታ የለምና ሚናውና ጥቅሙን መገንዘብ እንጂ 
የሚወቀስ ሊሆን አይገባውም። ነገርን ነገር ስላነሳው 
ይህን ምላሽ ጽፌልሻለሁ። በነገርሽ ላይ አንዳንዱ አኮ 
በሆድ ይፍጀው ደረጃም የሚቀመጥ ሊሆን ይችላል። 
በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም ድርጅቱ በትግል ላይ ነውና 
ሁሉንም ዘርግፎ ለማውጣት የምስጢርና የቀጣይ ትግል 
ማነቆዎች አይፈቅዱለትም። በኢሕአፓ ላይ የሚጻፈው 
ሀሰት ሁሉ የወያኔ ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ አካል ነው። 
የምንጠብቀው ነው። የለም፤ ተኗል፤ ጠፍቷል በሚባል 
ድርጅት ላይ ይህ ሁሉ ዘመቻ ማስፈለጉም ጥያቄ 
ሊያስነሳም ይገባዋል። ከእዚህ በተያያዘ ደግሞ 
ድርጅቱንም ልክ እንደ ደርግና ወያኔ እየጠሉ 
(ምናልባትም በወያኔ ብርና ዶላር ገፋፊነት) የድርጅቱን 
ታሪክ ሊቀሙ የተነሱም አሉ። የድርጅቱ ታሪክ ግን 
ለቅርጫና ሻሞ የቀረበ እይደለም። ያን ትውልድ ያወግዙ 
ዘንድ ወያኔ እንደቀጠረቻቸው ሁሉ፤ ያን ትውልድ 
የዘከሩና ያዳነቁ መስለው የድርጅቱን ታሪክ ሊቀሙና 
ከይሲ ተልኮአቸውን በስልት ከግብ ሊያደርሱም 
የሚወራጩ አሉ፡፡ ሁሉንም አውቀንባቸዋል፤ 
ነቅተንባቸዋል። ያለውን ሁኔታ በጥሞናና ሀቀኛውን 
ታሪክ መሰረት አድርገን ስንመረምረው ኢሕአፓ 
ለህዝብና ለኢትዮጵያ በመቆሙና በመታገሉ–በመዋደቁ 
ጠላቶቹ መብዛታቸውን ነው። የኢሕአፓ ጠላቶች 
የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው።   

 

ይህ በመሆኑም የድርጅቱ ትግል ገና አላበቃም። 
ከለየላቸው ጠላቶች በተጨማሪና በከፋም ደረጃ የራሱ 
ጠማሞች ጎድተውታል፤ ታሪኩንም ሊበርዙና ሊያበላሹም 
ተነስተውበታል። ሌላ ትግል– ቸል የምንለውም ትግል 
አይደለም። 

 
ስለዚህም የኢሕአፓ ታሪክ በተግባርም በጽሁፍም 
በድርጅቱና አባሎቹ–በአስፈላጊው ስፋት ባይሆንም– 
እየተመዘገበ ነው። ሙሉው ታሪክም መጻፊያው ቀኑ 
ደርሷል። እንደምናውቀው ድርጅቱ ሰፊ ትምህርት ቤት 
ነበር። አሁንም ነው። የተወሰኑት ለስምንተኛ ክፍል ፈተና 
ሳይደርሱ ጥለውት ሄደዋል። ወደ አስረኛ ክፍል 
ዘልቀውም፤ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያም ፈተናም 
ወስደውም የተነኑ የወደቁ አሉ። በትምህርቱ ገፍተው 
የጊዜ ጉዳይ ሆኖ የተሸነፉም አሉ። ሌሎች ደግሞ 
በትምህርቱ እስከዛሬም ቀጥለዋል። እነ እገሌዎች ደግሞ 
ወደ ጠላትና ፈረንጅ ትምሀርት ቤቶች ገብተው የክህደትና 
መሀይምነት ዶክተሮች ሆነዋል። አስመሳዮች ደግሞ 
በትምህርት ቤቱ ሊገኙ ቀርቶ ተስፈኞችም አልነበሩም–
ይህ ግን ምላሳቸውን አልገታውም። ኑሮ ከባድ ነው፤ 
ዝብርቅርቅም ነው። ይህ ቢሆንም ሲኞርም ይሄዱና ፤ 
ማሪያ ቴሬዛውም ያልቅና፤ ያስተዛዝበናል ያም ጊዜ ያልፍና 
የተባለው ተፈለገም ተጠላም እውን ይሆናል –ትዕግስትን 
ቢጠይቅም። ከልብ ኢሕአፓን የሚወዱ ከድርጅቱ – 

ኢሕአፓ አንድ ብቻ ነውና– ሊተባበሩና የዚህን ሕዝባዊ 
ድርጅትና ታሪክ በጋራ ሊጽፉ ቢጥሩ የተመረጠ ይሆናል። 
ቆሻሻውንም ከጫንቃቸው ያነሳላቸዋል። የሚያሳዝነው 
ግን ሁሉ ሰው ስርየትንና ንጹህነትን ፈላጊ አይደለም። 
ያደቆነኝ ሰይጣን ይጨርሰኝ ባዮች ወደድንም ጠላንም 
ብዙ ናቸው። 
 

የኢሕአፓ ሙሉና ሀቀኛው ታሪክ ይጻፋል! 

ያለፈውና የነበረውን ከሚለውጡ አስመሳዮች እንራቅ!! 

 

 
ከገጽ 1 የዞረ 

ኢትዮጵያ ዊያን ሙሲሊሞች በዲሲ ድንቅ ሠሩ 
እሁድ June 8, 2014 የኢትዮ-ሙስሊሞች  ለልሳናቸዉ 

መጠናከርያ ይሆን ዘንድ ግልብጥ ብለዉ በመዉጣት 

የሚደነቅ ተዋፅኦ አደረጉ። ኦክሰን ሂል ሜሪላንድ 

በሚገኘዉ ክላሬን ሆቴል ክ3ፒም-9ፒም ድረስ ድንቅ 

ዝግጅት  በማዘጋጀት በቅርቡ  ለኢትዮጵያ ህዝብ 

በሳተላይት ለደረሰዉ BBN የኢትዮ-ሙስሊም ድምፅ 

ማጠናከርያ ይሆን ዘንድ ኪሳቸዉን ፈትሸዉ ሰቶቹ 

መቀነታቸዉ ፈተዉ በሚያስገረም ፍጥነት ክ40ሺ ዶላር 

በላይ ሠብስበዉ ለBBN ገቢ አድርገዋል። በእለቱ 

በተለይም የሴቶቹ ሁለንተናዊ ድጋፍ ለሌላዉም 

ኢትዮጵያዊ ትምህርት ሠጪ ጥንካሬ አሳይተዋል። እኛም 

የኢትዮጵያ ጋዜጣ ዝግጅት ክፍሎች BBN አዘጋጆችን 

አብሺር እንላለን።  

 

በዋሽንግተን ዲሲ የወያኔ ጉጀሌዎች ካረፉበት ሆቴል 

ተባረሩ 
በኢትዮጵያ ህፃናት ደም የከበሩ ወያኔዎች ለመሰሪ 

ተልዕኮዎአቸዉ ዋሺንግቶን ዲንሲ ነፃ ምድራቸዉ 

ለማድረግ ሁሌ ይሞክራሉ፣ ዋሽንግተን ያሉ አርበኞች ግን 

ሁሌ ቅሌትን ያከናንቧቸዋል፣ ባለፈዉ ዕሁድ June 8, 

2014  በዋሺንግተን መሃል ከተማ ሂልተን ጋርደን 

አሥራረተኛዉ ጎዳና በሚገኘዉ ሆቴል ሲንከረፈፉ የታዩ 

ወያኔዎች በሕዝብ ርብርብ በአስቸኳይ ከሆቴሉ 

ተባረዋል። ምዕራብ ሸዋ ገዢ ተብየዉ የወያኔ ዣንጥላ 

ያዥ የኦህዴድ አመራር ዳባ ደበሌ እና የአንቦ ዩኒቨርሲቲ 

ዲን ዶክተር ምትኩ መሆናቸዉ ሲታወቅ ከቀኑ 1 ሰአት 

በሚተላለፈዉ የነፃነት ሬዲዮ ከነሆቴሉ ስልክ ቁጥር 

ስለተላለፈ 2 ሰአት ባልሞላ ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲና 

አካባቢዉ በርከታ መቶ የስልክ ጥሪዎች ወደ ሂልተን 

በመደወል እንዚህን ነፍሰ ገዳዮች አስወጡ በማለት 

ሆቴሉን ስላጨናነቁት በአንድ ሰአት ዉስጥ እንዲወጡ 

ተብለዉ ሻንጣቸዉን እየጎተቱ ለመልቀቅ ተገደዋል፡ 

ብራቮ ዲሲዎች ወያኔ በሄደብት እንደናዚ ጦር ወንጀኞች 

በወረንጦ ማስለቀም ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነዉ ሲሉ 

ብዙዎቹ ይስማማሉ። 

 

ግጥም ወት አዉቄ ከሚለዉ የሃማ ቱማ የግጥም ስብስ መስከረም 

1985 (April 1993) ለህትመት ካበቃዉ የተወሰደ 
 
 
መጻፍ-ማንበብ ችለዉ፣ 
  ጥያቄ ያነሱ፣ 
ቀለም ነዳን ብለዉ፣ 
  ጉዞ ወዴት ያሉ፣ 
ምነዉ-ለምን ያሉ፣ 
ሲመተሩ አይቼ፣ 
  በሽብር ሲወድቁ፤ 
እስር- ግዞት ቀምሰዉ፣ 
  ዝምታን ሲያወሱ፣ 
ይህን ሁሉ አይቼ 
  ተማር ያሉኝ ለታ፣ 
እምቢ አልኩኝ ባንዳፍታ፣ 
ማንበበ መጻፍ ሥቃይ፣ 
ማወቅ የሞት ሚዜ፣ 
ሆነዉ ቢመጡብኝ፣ 
መደንቆር መርጬ፣ 
  ሕይወቴን ወድጄ፣ 
በመሃይም- ዝምታ፣ 
  ሞትን አምልጫለዉ፣ 
ሕያዉ መሆኔን ግን፣ 
እጠራጠራለዉ። 

**********************   
 
ፖሊስ አጥተን ጠባቂ፣ 
 ጠበቃ ተከራካሪ፣ 
ወገን የለን ደመላሽ፣ 
 አለሁኝ ባይ ተተኳሽ፣ 
የመጣ ዉሉ ዘወረን፣ 
 ባፈተተዉ ተረጎመን፣ 
ኢሰፓዉም ወያኔዉም፣ 
 ሁሉ ሁሉም ቀለደብን፣ 
በስማችን ነገደብን፣ 
ቃላት ነበረን፣ 
 ያላቀለለን፣ 
መርሕ ነበረን፣ 
 ያላረከሰን፣ 
ተረጎሙን-ከለሱን፣ 
ነገዱብን አጠፉን፣ 
ፓሊስ የለ ጠበቃ፣ 
 የለ ዳኛ፣ 
የሚያድነን፣ 
 ክቀላማጅ ከዘረኛ፣ 
ከገንጣይ፣ 
ከስልጣኑ ሱሰኛ፣ 
 
 
 

 
በሳምንት ሁለት ጊዜ -ረቡዕና እሁድ- የሚተላለፉትን የፍኖተ 
ዴሞክራሲን ፕሮግራሞች  www. Finote.org  ያዳምጡ;። 
እንዲሁም በየሳምንቱ እሁድ በዋሽንግተን ሰዓት አቆጣጠር 
ከ3፡00 PM–4፡00 PM የሚተላለፈውን የፍኖተ ኅብረት 
የኢሕአፓ ድምፅ ፕሮግራም የዋሽንግተን ዲሲና የአካባቢው 
አድማጮች በ 920 AM  ማዳመጥ የሚችሉ ሲሆን ይህንኑ 
ፕሮግራም በቀጥታ በስልክ 401-347-0175 በመደወል ወይም 
በድረ ገጽ www. Finote.org    ማዳመጥ የሚቻል መሆኑን 
እንገልጻለን።  
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Orion Zemene 

Villa Fresh Italian Kitchen  

611 Grat Mall DR. FC 11 

Milpitas CA  95035 

Work 408-946– 8382  

Cell 415 –845-7000 

Email– Villafikmilpitas@yahoo.com 

የደደቢት ህገመንግስት 
ተብየዉ ተቃጠለ 

ግንቦት 20 1983 ዓ/ም 

ለኢትዮጵያዉያን የመርገብት ቀን 

ታሪክ ሆኖ ተመዝግቧል። ግንቦት 

20 ለፀር ኢትዮጵያዊዉ ወያኔ 

መደነሻ ለኢትዮጵያዊዉ የክፉ ቀን 

ማስታወሻ ከሆነ እነዎ ዘንድሮ 23 

ዓመታት ሞላዉ። በዚሁ ባሳለፍነዉ 

ግንቦት 20 ምናልባት የመጨርሻ 

በዓላቸዉን በተለያየ ፉከራና ዳንኪራ 

ቢያሳልፉትም የተለያዩ ኢትየጳያኖች 

የቀኑን ክፉነት ቢዘክሩም ግንቦት 20 

በዋሽንግትን ዲሲ በወያኔ አምባሲ 

ፊት ለፊት የተከፉ ኢትዮጵያዉያን 

የደደቢት ህገመንግስት ተብዬን 

አቃጥለዉ ሙቀዉት አመዱን 

በላስቲክ ቋጥረዉት ተለያይተዋል። 

የድርጊቱን መታሰብያ በወያኔ እስር 

ቤት ለሚማቅቁት በተለይም 1983 

ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ 23 ዓመታት 

ለሚሰቃዩት ለኢሕአፓ አመራሮችና 

አባላቶች መታሰብያ አድርገዉታል። 


