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ዕውነትና ንጋት እያደር ይጠራል። 

እነ ፀጋዬ ደብተራው ለዘለዓለም ሕያው ኢትዮጵያዊ ሰማዕታት ናቸው 

በቅርቡ ኢሕአፓ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወያኔ እነፀጋዬ ደብተራውን ስለመረሸኗ  
የወጣውን መግለጫ አስመልክቶ የአሲምባ አስተያየት  

ከጥቂት ቀናት በፊት ኢሕአፓ አንድ የድሮ ወያኔ አመራር አባል በአሜሪክ ራዲዮ ጣቢያ ላይ 
ወጥቶ የተናገረውን አጣቅሶ የነፀጋዬ ደብተራውን በወያኔ መረሸን አስመልክቶ በእንግሊዝኛ ቋንቋ 
ያወጣውን ጋዜጣዊ መግለጫ ያነበብንና ጉዳዩን የምንከታተል ወገኖችን ያሳዘነንና ያስቆጣን ቢሆንም 
የነፀጋዬ ደብተራውን ደብዛ መጥፋት አስመልክቶ እስካሁን ከወያኔ በከፍተኛ ባለሥልጣንነት ያገለገለ 
ወያኔ ድፍረቱ ኖሮት መገዳላቸውን የተናገረ የለም። ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ በተዘዋዋሪ መንገድ 
የሚተላለፉ ዜናዎችን ለተከታተልን በቅርቡ በይፋ መነገሩን እየጠበቅን ነበር እንጂ ወያኔ አይገድላቸውም 
ብለን ተዘናግተን የተቀመጥንበት ጊዜ አልነበረም።  

አቶ ገብሩ አሥራት፣ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አንጋፋ ታጋይ፣ የቀድሞ የትግራይ ክልል 
ፕሬዝዳንትና የድርጅቱ ሥራ አስፈጻሚ የነበሩ፤ ወያኔ ለሁለት ከተከፈለም በኋላ የዓረና ትግራይ 
ለዴሞድራሲና ሉዓላዊነት መሥራችና ሊቀመንበር እንዲሁም የአንድነት ግንባር ሥራ አስፈጻሚ በቅርቡ 

“ሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ” በሚል ርዕስ የጻፉትን መጽሐፍ ለማስተዋወቅ በአሜሪካ ድምጽ 

የአማርኛ ዝግጅት ክፍል አቅራቢ በሆነቸው ወ/ሮ አዳነች ፍሥሃዬ የመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ ላይ 

የኢሕአፓ አመራር አባላት መገደላቸውን ሲናገሩና በኢሕአፓም በኩል ከላይ በተጠቀሰው መግለጫ 
እንደተረዳነው ስለነፀጋዬ ደብተራው ማለት ነውና በቃለ መጠይቁ ያቀረቡትን ላደመጥን ወገኖች 

ወያኔዎች እነፀጋዬን የሞት ፍርድ የፈረዱባቸው ለምንድር ነው? ዛሬስ አቶ ገብሩ አሥራት በወሳኝነት 

አልነበርኩበትም ቢሉንምና በወያኔ አካባቢ የሚታወቀውን ነገር በድፍረት ማቅረባቸው ቢመሰገንም፣ 

በአሁኑ ጊዜ ይህንን የወያኔ ከፍተኛ ሚስጥር ለመናገር ለምን ፈለጉ? የእሳቸውና መሰሎቻቸው የግድያው 

ወሳኞች እንኳን ባይሆኑ ስለግድያው ያላቸው አስተያየትና ኃላፊነትስ ምንድር ነው ብለን መጠየቃችን 
አይቀርም።  

በኢሕአፓ መግለጫ ላይ ስማቸው የተዘረዘሩት፦ 

  -ፀጋዬ ገ/መድኅን (ፀጋዬ ደብተራው) - አመራር ኮሚቴ አባል፤  

  -ይስኃቅ ደብረ ጽዮን - አመራር ኮሚቴ አባል 

  -ስጦታው ሁሴን - አመራር ኮሚቴ አባል 

  -በለጠ አምሃ - አመራር ኮሚቴ አባል እንዲሁም  

  -ደሳለኝ አምሳሉ 

  -ሐጎስ በዛብህ 
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  -ተክላይ ኃ/ሥላሴ 

  -አዛናው ደምሌ ( ከሱዳን ታፍኖ የተወሰደ)  

እንደሚታወቀው ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት የኢሕአፓ ታጋዮች ወያኔ በጦርነት ሚዳ ላይ በተደረገ 
አስቸኳይ ውሳኔ የረሸኛቸው ሳይሆን በምዕራባውያን ዕርዳት በሥልጣን ኮርቻ ላይ ከተቆናጠጠ በኋላ 
ለመሆኑ አቶ ገብሩም አልካዱም። በጦር ሜዳ ላይም እንኳ ቢሆን ምርኮኞችን መረሸኝ በዓለም ሕግ 
ያስጠይቃል። በጊዜውም አብረው ታሥረው የነበሩ ጓዶች ዛሬም በሕይወት ኖረው ሲመሰክሩ ወያኔ 
ለይቶ እንደወሰዳቸው የታወቀ ነው። ታዲያ ዛሬ አቶ ገብሩ አሥራት ኢፒዲአሬፍ የሞት ፍርድ 

ፈረደባቸው ሲሉን በምን ምክንያት? ወያኔ በጊዜው በቁጥጥር ሥር ያዋላቸው የደርግ ባለሥልጣኖች 

እንኳን የኋላ ኋላ በፍርድ ቤት ቀርበው ሲወሰንባቸውና አንዳንዶቹ ዛሬ ዛሬ ተፈተው የውሸት መጽሓፍ 
የሚጽፉበት ዕድል ሲያገኙ፣ ወያኔዎች የኢሕአፓ መሪዎችን ባስቸኳይ ለመግደል የወሰኑት ለምን ድር 
ነበር ብለን መጠየቃችን አይቀርም። በኢሕአፓ መግለጫ ላይ ሌሎች ስማቸው የተዘረዘሩ እንደ አበራሽ 
በርታ ዓይነቱ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አቶ ገብሩ በነሱም ላይ ፍርድ ተሰጥቶአል 
ካላሉን በስተቀር ማለታችን ነው። 

 የኢሕአፓ ደብዛቸው የጠፉ ወገኖች ጉዳይ ማለትም ከላይ የተዘረዘሩትና ሌሎችንም ጨምሮ 
በኢትዮጵያ የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ራሱን የቻለ ታሪክ አለው። የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች ጉዳዩ 
ቢቀርብላቸውም ሰምተው እንዳልሰሙ መሆናቸውና በተለየ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ 
መብት እንታገላለን የሚሉን ወገኖች እነፕሮፌሰር መስፍን መሠረቱት የሚባለው ኢሰመጉ ሳይቀር 
የነፀጋዬ ደብተራውን ጉዳይ ሲሸሹ፣ ሲሻቸው ምንም ዕውቅና ላለመስጠት የተመከሩ ይመስል ምክንያት 
ሲደረድሩ፤ ገሚሶቹ ደግሞ በሚያሳዝን ሁናቴ ድርጅቱ ይጠይቅላቸው ሲሉም ይደመጡ እንደነበር 
ይታወቃል። ሌላው ቀርቶ ገና ከጧቱ ወያኔ ሥር ሳይሰድ እነፕሮፌሰር አሥራት ሲታሰሩ በቁጣ 
ተሰልፈው የወጡ ኢትዮጵያውያን መካከል በድጋፍ የወጡ የኢሕአፓ አባላትና ደገፊዎች የነፀጋዬ 
ደብተራውን ስምና ምስል ይዘው በሰልፉ በመሳተፋቸው በሌላው ወገን ይደርስባቸው የነበረውን 
ግልምጫ ማስታወሱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔን ይቃወማሉ ለሚባሉ 
እንዲያው በአገር ቤት ያሉ ድርጅቶች ናቸውና የሚፈሩት ነገር ስላለ ነው እንኳ ቢባል በዓለም አቀፍ 
እንንቀሳቀሳለን፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ነን የሚሉን እንኳን ስማቸውን ማንሳት አይፈልጉም። 

እንዲያውም “ወያኔ የኢሕአፓን እሥረኞች እንኳ ይበላቸው!” የሚል አስተሳሰብ ያለቸውና በተዘዋዋሪ 

በነፀጋዬ ደብተራው ላይ ፈርደው ከወያኔ እንደሚተባበሩ እስኪያስመስላቸውና እስከ አሁኗ ሰዓት ድረስ 
ሰጥ ረጭ ሲሉ እስከ ዛሬ መታየቱ የሚያሳዝን የትግል ጥቁር ታሪካችን ነው። በእርግጥም ሀገሪቱን 
ለወያኔ አስረክበው የሸሹትን ኢሰፓዎች እንኳን አንፈርድባቸውም። 

 እንግዲህ በኢሕአፓና በወያኔዎች መካከል የነበረው ልዩነት ምንድር ነበር? ብለን ብንመለከት 

የኢትዮጵያዊነት አጀንዳና የፀረ-ኢትዮጵያዊው የገለማው የጠባብ ብሄረኝነት አባዜ ነበር። ከሁሉም በላይ 

ወያኔ ሻቢያ የጸነሰው መአት ስለነበርና የሻቢያን እቅድ ሊያደናቅፉ የሚችሉ ለፍርድ የሚቀርቡ የኢሕአፓ 
እሥረኞች ስላልተፈለጉ የሻቢያን ፍላጎት ለማሟላትም የተደረገ ግድያ ነው። ዛሬ አቶ ገብሩ አሥራት 

የሚያነሷቸው ነጥቦችና የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ብለው የሚያቀርቡት ራሱ ነበር ማለት ነው። እንዴ! 
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ዛሬ አቶ ገብሩ አሥራት የሚያንሸራሽሩት የኤርትራ ጉዳይ በፌዴሬሽንና የወደብ ጥያቄ እኮ ያኔም ዛሬም 
የኢሕአፓ ትግል የመሠረት ድንጋይ ማለትም ዴሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ሥርዓት መመሥረት ነው በማለት 
የተዋደቀበት ነው። እነፀጋዬ በወያኔ መታረዳቸው መሠረቱ ይሄው ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። ያኔም 
ሆነ ዛሬ የኢሕአፓ አጀንዳ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ብቻ ነው፤ ነበርም። አንድ ወገን መጽሃፋቸውን 

በጋዜጣ ሲዘግብ አቶ ገብሩ በመጽሐፋቸው ደጋግመው “አሁን ቆም ብዬ ሳየው”፣“አሁን ሳጤነው”፣

“አሁን መለስ ብዬ ሳየው”፣ ይክፋም ይልማም አሁን የሚቆጩት ነገር አለ ብሎ ያቀረበውን 

እንስማማበት ብንል እንኳ አያሌ ጥያቄዎችን ማንሳታችን ግን አይቀሬ ነው። አቶ ገብሩ አሥራትና 

መሰሎቻቸው በእርግጥ ጸጸትን ያውቃሉ? ወይስ ሌላው ኢትዮጵያውያንን የመሸንገያ ውሸት? ብለን 

ብንጠይቅ ሊፈረድብን አይገባም። አቶ ስዬ አብራሃም እኮ ከእሥር ሲለቀቅ ወያኔን ሊጥል ተስፋ 
የተጣለበት ጀግና መሪያችን ተብሎለት በስደት ያለው ወገናችን ሲረገረግበት ነበርና እንዲያው የለመደች 

ጦጣ …..እንዳይሆንብን ለማለት ነው። በተለየ የወያኔ መሪዎች ምንም በመካከላቸው ልዩነቶች አሉን 

ብለው ቢካሰሱ ወያኔ እንደ ሥርዓት ኢትዮጵያንና ነፃ አወጣሃለሁ ብሎ በስሙ የሚነግድበት የትግራይ 
ሕዝብን የከዳ እንቅስቃሴ ስለሆነ መፍረስ ያለበት እንቅስቃሴና በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የመጣ መዓት 
ነው በማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊፋረደው ይገባል ሲሉ አይደመጡም። ብቻ ወያኔዎች እርስ በርስ 
ሲጠላለፊና ዕድላቸው አዘቅዝቆ ሲወርድ የኢትዮጵያውያንን ድጋፍ ለማግኘት የሚያቁለጨልጩበት ነገር 
አያጡም። የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለምና ለጊዜውም ቢሆን የጸጸታቸው የሚመስል ነገር ተናገሩ ወይም 
ጻፉ ቢባል የወያኔን ወንጀልና ሚስጥር በምንም ዓይነት ሲያወጡ አይታይም። ከአቶ ገብሩ ብዙም 
የማንጠብቀው ለዚሁ ነው። የሚገርመው ነገር ግን በአንድነት ኃይሉ በኩል ያለው የግለሰቦች ትንንቅ 
ሚስጥር ሊሆን የሚገባውን ሁሉ አደባባይ አውጥተው ሲዋቀጡበትና እንታገልልሃለን የሚሉትን ተስፋ 
ሲያስቆርጡና ትግሉን ሲገድሉት መታየቱ ነው። 

ካለፈ በኋላ ሲመረምሩት የተገነዘቡትን ሁሉን አውጥተው በድፍረት ሃላፊነትንና ዕውነታን ተገን 
ያደረገ ጽሁፍ አውጥተዋል የሚል ግምት ባይኖረንም አቶ ገብሩ ለጊዜው ያለቻቸውን ከወረወሩም 
መልካም ነው ። በተለይም እነ ፀጋዬ ደብተራው በወያኔ ስለመረሸናቸው በወያኔ ከፍተኛ ባለሥልጣን 
በነበር ግለሰብ በአደባባይ ሲነገር የመጀበሪያው ስለሆነ ሌሎቹም ወጥተው እንዲነግሩን እንጠብቃለን። 

መሠረታዊው ጥያቄአችን ግን ምንጊዜም ለምን? የሚለው ግን ተገቢና መሠረታዊ ጥያቄ ነው። የነፀጋዬ 

ባስቸኳይ መረሸን አንዳንዶች ሊሉን እንደሚሞክሩት ኢሕአፓና ወያኔ በጦር ይፈላለጉ ነበርና ወያኔ 
በኢህአፓዎች ላይ ዛሬም ሆን ያኔ ቢጨክን ይገባዋል የሚል ዓይነት ደካማ ምክንያት ኢሕአፓ 
በወያኔዎች ከአሲምባ ጀምሮ ጦር የተሰበቀበት ለምንድር ነው የሚለውን ጥያቄ በጥንቃቄ ላለመርመር 
የሚደረግ የሰነፎች ፈሊጥም እንደሚንሸራሸር የምናውቀው ነው። ለምሳሌ የኢሕአፓ የጦር መሪዎች 
የወያኔዎች ዓይነት የሥልጣን ኮርቻ ላይ መፈናጠጥ ዕድል ቢኖራቸው ኖሮ ወያኔዎች በኢሕአፓ መሪዎች 
ላይ የወሰዱት ዓይነት የችኮላ የግድያ እርምጃ ይወስዱ ነበር ወይ ብለን ብንጠይቅ መልሱ ልዩ 
እንደሚሆን አያጠራጥርም።  ለምን ቢባል ኢሕአፓ በትግራይ ውስጥ በቀዳሚነት በወያኔ ላይ ጦር 
የሰበቀ ሳይሆን በተቃራኒው ወያኔዎች ለጦርነት ሲራወጡ ኢሕአፓ በውይይት ለመፍታት በርካታ 
ጥረቶችን ማድረጉና በጦር ሜዳ ላይም እንኳ አቅሙም ቢኖረውም ኢሕአፓ ራሱን ከመከላከል ያለፈ 
ወያኔን ለማጥቃት ፍላጎት እንዳልነበረው በተለያዩ እንቅስቃሴዎቹ ይታዩ እንደነበር ስለሚታወቅ ነው። 
ለምሳሌ እነ ፀጋዬ ይመሩት የነበረው የኢሕአፓ ጦር ኢሕአሠ በትግራይ ውስጥ ከወያኔ ጋር በቀጥታ 
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ግጭት የቆመበትን አንድ ምሳሌ አቶ ገብሩም በመጽሐፋቸው ውስጥ ቢጠቅሱትም ሙሉውን ታሪክ 

ያላጠቀሱትን ብንጠቅስ (በወያኔ አጫሪነት) የወያኔ አንዲት ኃይል ጦር አጋሜ ሳቢያ በሚባል ቦታ 

በኢሕአሠ ተከባ ልትደመሰስና ብዙ የወያኔ ወጣቶች ሊጨፈጨፉ የሚችሉበት አጣብቂኝ ውስጥ በገባች 
ጊዜ የነ ፀገዬ አመራር ነበር የመሸሻ ቀዳዳ በአዲ አውሊ በኩል እንዲለቀቅላትና እንድታፈገፍግ ያደረጓት።  
ያንን ታሪክ እኮ ዛሬም በህይወት ያለንና በቦታው የነበርን የምንመሰክረው ነው። ዛሬ ዛሬ ወደ በኋላ ዞር 
ብለን ስናየው ያቺን ኃይል ልንጨርሳት ይገባ ነበር ብንልም ሳንወድ በግዳችን ግን የነፀጋዬን ብስለት፤ 
ታላቅነትና ሊያስከትል የሚችለውን ታሪካዊ ወቀሳ በዚያን ጊዜ አርቀው በመገንዘብ የሰጡት የመሪነት 
ችሎታቸውን እኛ ደግሞ ወደ ኋላ ዞር ብለን ስናስብ በአድናቆት ከፍተኛ ቦታ እንድንሰጣቸው 
እንገደዳለን። ወያኔዎች አቶ ገብሩ እንደሚነግሩን ከሆነ በግፍ የገደሏቸው እነ ፀገዬ ኢትዮጵያ በብዙ 
ትውልድ ተኪ የማታገኝለቸውን እንዲህ ያሉ መሪዎችን እንደሆነ ጠንቅቆ ማወቁ ተገቢ ነው።  
በወልቃይትም በወያኔ አጫሪነት በተደረገ ጦርነት እንዲሁ ዓይነት ምሳሌ ማቅረብ ይቻላል።  

እዚህ ላይ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ነጥብ የኢሕአፓ አመራር በዚያን ጊዜ እንደ ወያኔ 
በዘር እያሰባሰቡ በስሜት እየገፉ የሚያመጡዋቸውን የገጠር ወጣቶች በመጨፍጨፍ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን መመሥረት ይቻላል ብለው አያምኑበትም ነበር ። ይልቅስ አብረን በመከባበር 
ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያ ለሁሉም ትበቃለች የሚል መሠረታዊ ዕምነት ይይዛቸውና ይገድባቸው 
ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም።  

ዛሬ ላይ ቆመን ታዲያ ወያኔ እነፀጋዬን ቢረሽናቸው ለምን የሚለው ጥያቄ መልሱ አንድና አንድ 
ብቻ ነው። ያም ኢሕአፓ የዘር ፖለቲከኞች ትጥቅ አስፈቺ ስለነበር ነው። ኢሕአፓ የሚያቸንፈው ሕዝቡ 
የሥልጣኑ ባለቤት ሲሆን ብቻ ነው የሚለው ፍልስፍና ለሁሉም ለሥልጣን ለሚራወጡ፣ የዛሬዎቹም 
የትላንቱም ነፍሰ ገዳዮች ማርከሻ የሕዝብ ጠበቃ መሆኑ ብቻ ነበር፣ ዛሬም እንዲሁ። 

ለማጠቃለል፦ 

በወያኔና በኢሕአፓ መካከል ብዙ ልዩነቶች አሉ። ወያኔ የተጣመመ ጥላቻውን በኢትዮጵያ ላይ 
ለማንሰራፋት የፈጸማቸው ደባዎች ብዙ ናቸው። የፈጸማቸው ወንጀሎችና ውሸቶች ተቆጥረው 
አያልቁም። ወያኔ ኢሕአፓን የወጋው በትግራይ ስለንተንቀሳቀሰ ብቻም አልነበረም። ወያኔ የሻቢያ ሥራ 
አስፈጻሚ ሆኖ የተጸነሰ ለመሆኑ አቶ ገብሩም በመጽሐፋቸው አልካዱትም። ከሌላው የኤርትራ ነፃ 
አውጪ ግንባር ከጀብሃ ጋር እኮ ሻቢያን ለመርዳት ብዙ የትግራይ ወጣቶችን ወያኔዎች አስጨርሰዋል። 
የወያኔ ታሪክ የትግል ልዮነቶችን በጠረጴዛ ዙሪያ ከመፍታት ይልቅ በጦር ለመፍታቱ አቶ ገብሩ 
እንደፃፉትም በትግራይና ባካቢቢው ይንቀሳቀሱ ከነበሩ ድርጅቶች ጋር ያደረጓቸው ጦርነቶች ምስክሮች 
ናቸው። ወያኔዎች ነጻ አናወጣዋለን ላሉት የትግራይ ሕዝብ ለድርቅ የተላከለትን ምግብ ሳይቀር 
ለራሳቸው ጦር መሠሪያ መግዣ ሸጠውታል። ፈላሻ ስደተኞችን ቸብችበዋል። የሻቢያን የኮሎኒያል ጥያቄ 
ከጽነሰታቸው ጀምረው ደግፈው በመጨረሻም ፈርመው የኤርትራን ሕዝብ ለባርነት ዳርገዋል። ሀገር 
ከድተዋል። ዛሬም ኢትዮጵያን እያራቆቱና እየቸበቸቧት ነው። ወያኔዎች የነበሩ ሲናዘዙ ታዲያ ሁሉን 
ፍርጥርጥ አድርገው የተሸረበውን ሁሉ ቢሆን ዕውነት ይሆናል።  ተራራን ያንቀጠቀጠ ውሸት ቢከመር 
ዕውነትን አይቀብረውም። አቶ ገብሩ አሥራት ወያኔ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ እየፈጸመና የፈጸመውን 
ወኝጀል የሚያውቁትን ሁሉ በመጽሐፋቸው ዘርዝረው ያቀርባሉ ብለን ባንጠብቅም እውነትና ንጋት 



አሲምባ ርዕሰ አንቀጽ 
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እያደር እየጠራ መሄዱ አይቀርምና ስለ ዕውነት በዕውነት ከተነጋገርንና አጀንዳችን ኢትዮጵያዊነት ከሆነ 
ሁለችንም ላጠፋነው በመጨረሻ የሚጠይቀን ፍርዱን የሚሰጥ የምንታገልለት ሕዝብ መሆኑን አጥብቀን 
ካመንን የሚያስፈራን ነገር አይኖርም።  

እንደ አቶ ገብሩ አሥራት ዓይነቱ የዛሬዎቹም ሆነ የቀድሞዎቹ የወያኔ ቱባ ባለሥልጣናትና 
መሥራቾች የወያኔ እንቅስቃሴ በሀገራችን ላይ ያደረሰውን ጥፋትና ክህደት ከልባቸው ተቀብለውት ከሆነ 
ስህተት ነበር ብቻ በቂ አይሆንም። በዚህ ከሃዲ ድርጅት ውስጥ መሳተፋቸውን በመጸጸት አቅርበው 
ይህን እንቅስቃሴ ማውገዝ ይጠበቅባቸዋል። ሰልፋቸውንም ወያኔን ከነሰንኮፉ ነቃቅለው በምትኩ 
ፍትሃዊ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ከሚታገሉ ወገኖች መካከል መሆን ይገባዋል። በኛ 
በኩል እነ ፀጋዬ የተገደሉት ኢትዮጵያዊ አጀንዳ ይዘው በመዋደቃቸው ብቻ ነው። ስለሆነም  ለዘለዓለም 
ሕያው  ኢትዮጵያዊ  ሰማዕታት  ናቸው። 

የአሲምባ ድረ-ገጽ ዝግጅት ክፍል 

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል 

 

 


