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ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደግ ! 

 

 

ታኅሣሥ እና ግርግሩ … 

በኢትዮጵያ ታሪክ የታኅሣሥ ወር ብዙ ታላላቅ ድርጊቶች የተከናወኑበት 
መሆኑ ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ የታሪክ ትውስታችን በመነሣት ብንዘክር፦ 
 ካለፈው ከኅዳር ወር ጀምሮ በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን 

ከሣዑዲ አረቢያ በግፍ ተባርረው ወደ አገራቸው ተመልሰዋል፣ አሁንም 
የመፈናቀሉ ችግር አልተገታም። 

 ከታኅሣሥ ፬ እስከ ፯ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ.ም. በአራት ቀናት ብቻ በ፬፻፳፬ 
(አራት መቶ ሃያ አራት) የተማሩ የአኝዋክ ወገኖቻችን ላይ የትግሬ-ወያኔ 
የጅምላ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመበት ነው። 

 በታኅሣሥ ፳፮ ቀን ፲፱፻፹፭ ዓ.ም. በዚያን ወቅት የተባበሩት 
መንግሥታት ዋና ጸሐፊ የነበረው ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሊ የኤርትራን 
ከኢትዮጵያ መገንጠል ደግፎ ወደ አዲስ አበባ በመጣበት ወቅት፣ የአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የእርሱን ጉብኝት በመቃወም በሰልፍ 
ወጥተው በየካቲት ፲፪ የሠማዕታት ሐውልት አደባባይ ሲተምሙ፣ 
የትግሬ-ወያኔ የአጋዚ ኮማንዶ ጦር በአሠቃቂ ሁኔታ በጅምላ 
ደብድቧቸዋል፣ ተማሪ ተስፋሁን የተባለውን የጎጃም የዐማራ ተወላጅ 
በጥይት ደረቱን መትተው ገድለውታል። 

 በታኅሣሥ ወር ፲፱፻፶፫ ዓ.ም. በክቡር ዘበኛ ጦር አዛዥ በጄኔራል 
መንግሥቱ ንዋይ፣ በወላይታ አውራጃ ገዢ በአቶ ገርማሜ ንዋይ፣ 
በፀጥታ ኃላፊው በሌተናል ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ እና በፖሊስ ሠራዊት 
አዛዥ በጄኔራል ጽጌ ዲቡ መሪነት በቀዳማዊ ኃይለሥላሤ አገዛዝ ላይ 
የመንግሥት ግልበጣ ሙከራ ተደርጎ ነበር። የመንግሥት ግልበጣው 
ሙከራ ከዚያ በኋላ በኢትዮጵያ ለምናየው የፖለቲካ ምስቅልቅል መንገድ 
ከፋች ሆኗል። 

 ከአንድ መቶ ዓመት በፊት ታላቁ የኢትዮጵያ ንጉሠ-ነገሥት ዳግማዊ አፄ 
ምኒልክ ያረፉት ታኅሣሥ ፫ ቀን ፲፱፻፮ ዓ.ም. ነበር። 

ታኅሣሥ የሚታወስበት ሌሎችም ታሪካዊ ክንዋኔዎች ይኖራሉ። ወሣኙ ጉዳይ 
ከእኒህ ታሪካዊ ክንዋኔዎች ምን እንማራለን? ለወደፊቱስ ምን ማድረግ 

ይኖርብናል? የሚሉት ቁም ነገሮች ናቸው። 

የታኅሣሥ ወር የመኸር ወቅት ነው፦ እህል ይታጨዳል፣ ይሰበሰባል፣ 
ይወቃል፣ ከዚያም ወደ ጎተራ ይገባል። በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ገበሬው እና 
መላው ቤተሰቡ ቀን በፀሐይ፣ ሌሊት በጨረቃ በሥራ የሚባትሉበት ወቅት 
ነው። ስለዚህ ታኅሣሥ እና ገበሬ ጎተራ በምርት እስከሚሞላ ድረስ ዕንቅልፍ 

አይኖረውም።  

ሞረሽ-ወገኔ ይህንን እና ተከታታይ ወሮችን በተለያዩ ዝግጅቶች ለመዘከር 
በመንቀሣቀስ ላይ ይገኛል። ስለዚህ የድርጅቱ አባሎች፣ ደጋፊዎች እና መላው 

ኢትዮጵያውያን የሞረሽ-ወገኔን ጥረት እንደደግፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

የገና እና የመውሊድን በዓሎች አክብረናል።  

እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሣችሁ፤ አደረሠን! 

 

እኛ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የምክር 
አባላት ቅዳሜ ታህሣሥ ፭ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. 
(Saturday Dec 14, 2013) ባደረግነው ፫ኛ 

መደበኛ ስብሰባ፦  

፩ኛ፦ የድርጅቱን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የ፮ 

ወሮች የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት፤  

፪ኛ፦ የቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴን የ፮ ወሮች 
የግምገማ ሪፖርት አዳምጠን፣ በሪፖርቶቹ 
በቀረቡት መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ 
ተወያይተን፣ ሪፖርቶቹን በማዳበር 
የድርጅቱ ሠነዶች እንዲሆኑ ወስነናል። 
በተለይም የድርጅቱን የቃላት አጠቃቅም 
ፖሊሲን፣ እንዲሁም ከሌሎች ድርጅቶች 
ጋር ሊኖረው የሚገባውን ግንኙነት 
በሚመለከት፣ የስትራቴጂክ ዕቅድ ኮሚቴ 
አጥንቶ ሪፖርቱን ከሚቀጥለው ጠቅላላ 
ጉባኤ በፊት አጠናቅቆ እንዲያቀርብ 

ተወስኗል። 

፫ኛ፦ ስለ ሒሣብ ሹም፣ ስለ ገንዘብ ያዥ 
እንዲሁም ስለ ገንዘብ አያያዝ እና አጠባበቅ 
የቀረበውን ረቂቅ ደንብ መርምረን፣ መሻሻል 
ያለበትን በውይይት አዳብረን፣ ደንቡ 
በድርጅቱ ፪ኛ ጠቅላላ ጉባዔ እስኪጸድቅ 
ድረስ በጊዜአዊነት እየተሠራበት እንዲቆይ 

ሙሉ ስምምነት ላይ ተደርሷል። 

፬ኛ፦ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጠንቶ 
የቀረበው እና የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 
የተግባር ቀኖች ሆነው ሁሉም የሞረሽ ወገኔ 
አካላት እና አባላት በሚንቀሳቀሱባቸው 
አካባቢዎች በተግባር እንዲገለጹ የቀረበውን 
``የሞረሽ የቀን መቁጠሪያ`` የተሰኘውን 
ተወያይተን በሥራ ላይ እንዲውል 

ተስማምተናል። 

ምክር ቤቱ ባደረገው አጠቃላይ ውይይት 
በዐማራው ነገድ ላይ እየተፈጸመበት ያለውን 
የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት ወንጀል 
ዐማራው ተደራጅቶ ኅልውናውን እስካላስጠበቀ 
ድረስ የማይቆም መሆኑን አጽንዖት በመስጠት 

የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል። 

፩ኛ፦ የሞረሽ ወገኔ የዐማራው ድርጅት ዓላማ 
እና ተልዕኮ የሰመረ የሚሆነው፤ የድርጅቱ 
አባላት እና አካላት ሳይታክቱ እና ሳይሰለቹ 
የዐማራውን ነገድ በሞረሽ ዓላማ ዙሪያ 
ሲያሰልፉ ብቻ ነው። ለዚህም ተግባራዊነት 
በድርጅቱ የአደረጃጀት እና የአመላመል 
መመሪያ መሠረት አባላትን በጥራት 
በመመልመል እና በሕዋሶች በማደራጀት 
የድርጅቱን መዋቅር ለማሣደግ ቀደም ሲል 

የገባነውን ቃል እናድሳለን። 

ተከታዩ በ፪ኛው ገፅ፣ በ፩ኛው አምድ ዞሯል ... 

 

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ 
ድርጅት ማዕከላዊ ምክር 
ቤት ሦስተኛ መደበኛ 

ስብሰባውን አካሄደ 
በሞረሽ ተባባሪ ዘጋቢ (አሜሪካ) 

የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ማዕከላዊ 
ምክር ቤት ሦስተኛ መደበኛ ስብሰባውን 
ቅዳሜ ታኅሣሥ ፭ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. 
(Saturday December 15, 2013) በዘመኑ 
ቴክኖሎጂ በመጠቀም አካሂዷል። የማዕከላዊ 
ምክር ቤቱ አባሎች በኒው-ዮርክ ሰዓት 
አቆጣጠር ከጠዋቱ ፪ ሰዓት ተኩል እስከ ምሽቱ 
፲፩ ሰዓት ተኩል ድረስ ባደረጉት ስብሰባ፣ 
በስምንት አጀንዳዎች ላይ ተወያይተው 
ውሣኔዎችን በማሳለፍ ጉባኤያቸውን 
ማጠናቀቃቸው ታውቋል። የማዕከላዊ ምክር 
ቤቱን የአቋም መግለጫ ሙሉ ቃል በ፩ኛ ገፅ፣ 
በ፫ኛ አምድ ይመልከቱ። 

የሞረሽ ወገኔ የስዊድን 
ቅርንጫፍ ሕዝባዊ ስብሰባ 

አካሄደ 

የሞረሽ ተባባሪ ዘጋቢዎች (ስዊድን እና አሜሪካ) 

 «የራሱን ታሪክ የማይጽፍ ሕዝብ 

ይጠፋል።» ዶክተር አሰፋ ነጋሽ 

 «ስለዐማራ ጥቃት መናገር 

ስለኢትዮጵያ ጥቃት መናገር ነው።» 

አቶ ጌታቸው ረዳ 

 «የዐማራውን ሕዝብ በፀሎት እና 

በለቅሶ ብቻ ማዳን አይቻልም» አቶ 

ከተማ ደሜ 

ባለፈው የኅዳር ወር መጨረሻ በስዊድን 
የሞረሽ-ወገኔ መሠረታዊ ድርጅት አባሎች 
አንድ ሕዝባዊ ስብሰባ አካሂደው ነበር። 

በስብሰባው ላይ ተጋባዥ ተናጋሪዎች 

የነበሩት፦ ዶክተር አሰፋ ነጋሽ (ከሆላንድ) 

አቶ ከተማ ደሜ (ስዊድን) ሲሆኑ አቶ 
ጌታቸው ረዳ (ከሣን ሆዜ፣ ካሊፎርኒያ) 
ደግሞ መልዕክታቸውን በጽሑፍ 

ለተሰብሳቢዎች አስተላልፈዋል። 

የስብሰባው ዓላማ ወያኔ ኢትዮጵያን እንደ 

ወደቀው የደቡብ አፍሪቃ የዘረኛ የነጮች 
የአፓርታይድ አገዛዝ በጎሣ/በቋንቋ አስተዳደር 
አዋቅሮ፣ ፀረ-ዐማራ እና ፀረ-አገር ዕቅድ ነድፎ፣ 

ሕዝቧን እና አንድነቷን ለማበጣበጥ 
የመሠረተውን የፖለቲካ ሥርዓት ምንነት 

ለማሣወቅ ነበር። 

ተከታዩ በ፪ኛው ገፅ፣ ፩ኛው አምድ ዞሯል ... 

በሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት  የማስታወቂያና ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ 

በየወሩ እየተዘጋጀ በወሩ አጋማሽ የሚወጣ ጋዜጣ 

ቅፅ ፩ ቁጥር ፫  

ቅዳሜ ጥር ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. 

አርዕስት ገፅ 

ጥያቄዎና መልስ ............................................... 

የአንባብያን አስተያዬት  .................................. 

፪ 

፪ 

ዜና  .................................................................. ፫ ፣ ፭ 

እግዜር ይማራችሁ  ............................................ 

ዕውነትም «ማን ይናገር የነበረ … ». ................. 

፬ 

፬ 

የደቡብ ሱዳን የእርስ በእርስ ብጥብጥ 
የምሥራቅ አፍሪቃን አገሮች የኃይል አሠላለፍ 

ወደዬት ይመራዋል?. ......................................... 

ምርቃት ............................................................. 

 

፮  

፮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ 
ድርጅት ፫ኛ መደበኛ 

ስብሰባ የአቋም መግለጫ 
ሞረሽ ወገኔ 

አርዕስት 

 የሞረሽ ወገኔ የስዊድን ቅርንጫፍ 
ሕዝባዊ ስብሰባ አካሄደ፤ 

 የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 
ማዕከላዊ ምክር ቤት ሦስተኛ መደበኛ 

ስብሰባውን አካሄደ፤ 

 ወያኔ ሆን ብሎ፣ የኤች. አይ. ቪ. 
ቫይረስን በዐማራዎች ላይ በመርፌ 
እንደሚያስተላልፍ ተጋለጠ፤ 

ሌሎችም ቀሪ ዜናዎች በገፅ ፪ ፣ ፫ 
እና ፭ ቀርበዋል። 

 

የአኖሌ ሐውልት  
በእርግጥ ዳግማዊ አፄ 

ምኒልክ የኦሮሞ እናቶችን 
ጡት አስቆርጠዋል? 
ለመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እስከዛሬ ድረስ ጡት 
የሚቆርጠው እና 
የሚሰልበው ማን ነው? 



  

 የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/ 

ጋዜጣው የጤና አምድ ቢኖረው 

በኔ በኩል ማድረግ የምችለው በሞያዬ 
በተለያዩ አርእስቶች ላይ ጽሁፍ ላቀርብ 
እችላለሁ፤ ጋዜጣው የጤና አምድ ካለው 

ያሳውቁኝና የተቻለኝን አደርጋለሁ።  

ካሣሁን በጋሻው (ዶክተር) - ከጀርመን 

የአዘጋጁ መልዕክት፦ 

ጋዜጣችን ለወደፊት የተለያዩ ተጨማሪ 
አምዶች  ይኖሩታል። በቅርብ ዕትሞች 
«የታሪክ አምድ» የምንከፍት ሲሆን፥ ጤና 
፣ ትምህርት ፣ የተፈጥሮ አካባቢ ጉዳዮች 
እና ሌሎችም ርዕሰ-ጉዳዮች «ከምሁራን 
አንደበት» በሚለው አምድ ሥር 

ይስተናገዳሉ።  

 

አድራሻ 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 

8221 ጆርጂያ ጎዳና ፣ 

ሲልቨር ስፕሪንግ ፣ ሜሪላንድ ፣ 20910 ፣  

የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች  

ስልክ፦ (202) - 230 - 9423 

ኢሜይል፦ mwaoipr@gmail.com 

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ 

ድርጅት ፫ኛ መደበኛ ... 

የሞረሽ ወገኔ የስዊድን ቅርንጫፍ  

ከ፩ኛው ገፅ፣ ፪ኛው አምድ የዞረ ... 

«የራሱን ታሪክ የማይጽፍ ሕዝብ 

ይጠፋል።» ዶክተር አሰፋ ነጋሽ 

በስብሰባው የመጀመሪያ ተናጋሪ ዶክተር 
አሰፋ ነጋሽ ነበሩ። ዶክተር አሰፋ በስብሰባው ላይ 
ትኩረት ያደረጉበት የመጀመሪያው ጉዳይ «በጎሣ 

ማንነት ፖለቲካ» ላይ ነበር። አበክረው 
ያስገነዘቡት ቁምነገር ኢትዮጵያውያን ስለወል 
ታሪካቸው ኃላፊነት ወስደው እንዲጽፉ፣ 
እንዲመረምሩ እና ለማወቅ እንዲጣጣሩ ነው። 
ዶክተር አሰፋ አስረጅ አድርገው ያቀረቡት 
የመምህር አስረስ የኔሰውን «ትንሽ ምክር» 
የተባለች መጽሐፍ ሲሆን፣ ያቺ በ፲፱፻፶፫ ዓም 
የታተመች እና አነስተኛ ገፆች ያሏት መጽሐፍ 
«የራሱን ታሪክ የማይጽፍ ሕዝብ ሊጠፋ 

እንደሚችል» ታስገነዝባለች ብለዋል። 

 ኢትዮጵያውያን ለዚህ አሁን ለደረሱበት 
ውድቀት የበቁት የራሣችውን ታሪክ ለመገንዘብ 
በነጮች ከተጻፈው የተንሸዋረረ የኢትዮጵያ 
ታሪክ ላይ መነሻ በማድረጋቸው እንደሆነ 
በአንክሮ አስገንዝበዋል። ከዚህም አያይዘው 
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ የዐድዋን ጦርነት ድል 
ማድረጋቸውን እና ዘመናዊት ኢትዮጵያን 
በመገንባቱ ሂደት ያከናወኑትን ተግባር ሁሉ 
ጥላሸት ቀብተው የሚተቹት፣ አንድም በወደቀው 
የግራው ፖለቲካ የሚመሩ እና በተንሸዋረረ 
ሁኔታ የኢትዮጵያን ታሪክ  የሚተነትኑ፣ አልፎም 
በፋሽስት ጣሊያኖች የተጻፈውን ታሪክ ብቻ 
አንብበው «ዐማራን» እና «ዳግማዊ አፄ 

ምኒልክን» የሚወነጅሉ መሆናቸውን 
አብራርተዋል። እንደ ዶክተር አሰፋ አገላለፅ ግን 
የዳግማዊ አፄ ምኒልክ ሥራ በዓለም ላይ 
በየትኛውም አገር ግንባታ ሂደት ወቅት መታለፍ 
የነበረበት ታሪካዊ ክስተት መሆኑን በተጨባጭ 
ማስረጃዎች በመመርኮዝ አብራርተዋል። 
ወያኔዎችም የሚያካሂዱት ፋሽስት ጣሊያኖች 
እንዳደረጉት ሁሉ ዐማራን እና የአማርኛን ቋንቋ 
ከየትኛውም የኢትዮጵያ ግዛት የማስወገድ 
ተግባር እንደሆነ በንፅፅር አሣይተዋል። ዶክተር 
አሰፋ ይበልጥ ታሪካዊ ሁነቶችን ሲያብራሩ፥ 
ኦሮሞዎች ከ፲፮ኛው መቶ ክፍለዘመን ጀምሮ 
ከደቡብ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ያደረጉትን ወረራ 
ከ«መስፋፋት» ጋር አመሳስለው የሚያቀርቡት 
እና በተቃራኒው ግን ከዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ 
አነሣሥ ጀምሮ ኢትዮጵያን አንድ ታላቅ አገር 
የማድረግ የዚያን ዘመን ኢትዮጵያውያን ጥረት 
በ«ወረራ» የሚፈርጁት በዐድዋ ጦርነት ቂም 
የቋጠሩት ፈረንጆች እና የእነርሱ ሎሌ የሆኑት 
የባንዳዎች ልጆች መሆናቸው እንዳይዘነጋ 

አሳስበዋል።  

ዶክተር አሰፋ በሁለተኛ ደረጃ በስፋት 
እንዳብራሩት፣ የትግራይ ብሔረተኞች 
ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተከተሉት መንገድ ሁሉ 
ከፋሽስት ጣሊያኖች አቋም እና ድርጊት ጋር መሣ 
ለመሣ የሚመሣሠል እንደሆነ ገልፀዋል። 
የትግራይ ብሔረተኞች ለዚህ ድርጊታቸው 
መቀስቀሻ የሚያደርጉት ታሪክን በሸፍጥ ለውሰው 
እንደገና መከለስን እንደሆነ አመልክተዋል። 
ዶክተር አሰፋ ለዚህ ማስረጃ አድርገው 

ያቀረቧቸው የኢትዮጵያን ታሪክ በእነርሱ 

ተከታዩ በ፫ኛው ገፅ ፩ኛው አምድ ዞሯል ... 

የጋዜጣው ዝግጅት  ቡድን 

ዋና አዘጋጅ 

ያለምተስፋ ንጋቱ (አቶ) 

አዘጋጆች 

ዘውዲቱ የማነ (ወይዘሮ) 

ፋኑኤል አበበ (ዲያቆን) 

የጋዜጣውን ቅጥ አዘጋጅ 

ዮሐንስ ገ/ኢየሱስ (ዶ/ር) 

አርታኢ 

ዮሐንስ ገ/ኢየሱስ (ዶ/ር) 

 

ባለፈው ወር ላቀረብናቸው አምሥት 
ጥያቄዎች ፮ (ስድስት) ሰዎች መልስ 
ልከዋል። ለጥያቄዎቹ መልስ ለላኩልን ሁሉ 
በጋዜጣው ዝግጅት ክፍል ስም 
ምሥጋናችንን እናቀርባለን፤ 
በተሣትፏችሁም «ቀጥሉበት» እንላለን። 
ቀደም ብለን እንዳሣወቅነው ትክክለኛ 
መልሶችን ለሚልኩ ተሣታፊዎች በዓመቱ 

መጨረሻ ልዩ ልማት ይበረከትላቸዋል።  

ላቀረብናቸው ጥያቄዎች ትክክለኛ 

መልሶች የሚከተሉት ናቸው። 

ለጥያቄ ፩፦ ለማናቸውም ድርጅት 
መመሥረት መነሻ ምክንያቱ የችግሮች 
መፈጠር እና የችግሮቹ መኖር 
በሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ ማግኘት 
ናቸው። ከዚህ አንፃር ለሞረሽ ወገኔ የዐማራ 
ድርጅት መመሥረት መሠረታዊ ምክንያቱ 
ባለፉት ፳፫ (ሃያ ሦሥት) ዓመታት የትግሬ-
ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በዐማራው ነገድ ላይ 
በታቀደ፣ በተጠና እና በተቀነባበረ መንገድ 
ያደረሰው እና በማድረስ ያለው የዘር 
ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት ተግባሮች 
ናቸው። በዝርዝር ሲታዩ የሞረሽ ወገኔ 
የዐማራ ድርጅት እንዲመሠረት ያስገደዱት 
መሠረታዊ ምክንያቶች፡- 

 ዐማራው በነፍጠኝነት፣ በትምክህተኝነት፣ 
በገዥ መደብ እና በጨቋኝ ብሔረሰብነት፣ 
በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት እና አቀንቃኝነት 
(ጠበቃነት) ተፈርጆ፣ በኢትዮጵያ ተፈጠሩ 
ለተባሉ ችግሮች ሁሉ ተጠያቂ በመደረጉ፤  

 በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ነገዶች እና 
ጎሣዎች አውራ እና ደመኛ ጠላት ተደርጎ 
እንዲታይ እና ሁሉም በእርሱ ላይ የጥፋት 
እጁን እንዲያነሳበት በመቀስቀስ እና 
በማደራጀት፤ ሠፊ ሥነ-ልቦናዊ እና አካላዊ 
ጥቃት እንዲደርስበት በመደረጉ፣ 

 በኢትዮጵያ ክልሎች ተዘዋውሮ የመሥራት 

እና የመኖር መብቱን በኃይል በመነጠቁ፤ 

 «የሌሎች ነገዶችን ቋንቋ መናገር 
አትችልም» ተብሎ የ«ዐማራው ክልል» 
ከተባለው ውጪ ባሉ አካባቢያዊ የጎሣ 

ሞግዚታዊ አገዛዞች በመባረሩ፤ 

 ዐማራውን ከመንግሥት ቢሮክራሲ 
ለማጽዳት «፵፭ ዓመት ዕድሜ እና ፳ 
ዓመት አገልግሎት ያለው» የሚል የጡረታ 
ቀመር በማውጣት፣ ዐማራውን «የዐማራ 
ክልል» ከተሰኘው ጨምሮ ከመንግሥት 

መዋቅር በመባረሩ፣ 

 የተቀነባበረ የዘር ማጥፋት ወንጀል በአሶሳ፤ 
በሐረርጌ (በበደኖ፣ በአሰቦት ገዳም በወተር 
እና በልዩ ልዩ ወረዳዎች እና ቀበሌዎች)፣ 
እንዲሁም በአርሲ (በአርባጉጉ እና 
በተለያዩ ወረዳዎች)፣ በወላይታ (በአረካ)፣ 
በወለጋ፣ በኢሉባቡር እና በከፋ ዐማራዎች 
በዘር ተነጥለው በእሳት በመቃጠላቸው፣ 
በግፍ በጥይት በመደብደባቸው፣ 
በመሰለባቸው፣ ነፍሰጡር እናቶች 
ሆዳቸው በሳንጃ ተቀዶ ሽል በመሰለቡ፣ 
ማየት የተሳናቸው አዛውንቶች ሣይቀሩ 
ታርደው በመሰለባቸው፤ 

ወያኔ በቋንቋ እና ዘር መሥፈርት ሠበብ 
ካዋቀራቸው ከሶማሌ፣ ከአፋር፣ ከደቡብ፣ 
ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል-ጉምዝ ክልሎች 

 

ሞረሽ       ቅፅ ፩ ቁጥር ፫ ፣ ቅዳሜ ጥር ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.      ገፅ ፪ 

ከ፩ኛው ገፅ ከ፫ኛው አምድ የዞረ ... 

፪ኛ፦ የድርጅቱ ዓላማ ወደፊት መራመድ 
የሚችለው በቂ የገንዘብ አቅም ሲኖረው 
ስለሆነ፣ በዚህ ረገድ የድርጅቱ አስተማማኝ 
የገቢ ምንጩ የአባላት ወርኃዊ መዋጮ 
እንደሆነ እንገነዘባለን። ስለሆነም እስካሁን 
የአባልነት መዋጮ ያልከፈሉ አባላት 
የአባልነት ቅጽ ከሞሉበት ዕለት ጀምሮ 
ያለውን ውዝፍ መዋጮ እንዲከፍሉ፣ አዳዲስ 
አባላትም ወርኃዊ ክፍያቸውን በየወቅቱ 
አጠናቅቀው እንዲከፍሉ የበኩላችን ጥረት 

እናደርጋለን።  

፫ኛ፦ ያለፉት ሁለት የ፮ ወሮች ዕቅዶች 
ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መሆን ያልቻሉት 
በየመምሪያዎቹ ውስጥ የተመደቡት የኮሚቴ 
አባሎች በሥራው ላይ ንቁ ተሳታፊ 
ያለመሆናቸው ዋናው ምክንያት እንደሆነ 
ይታመናል። በዚህ ረገድ ያለውን ችግር 
ለመቅረፍ ነባሮቹን የምክር ቤት አባላት 
በሚፈልጉት መምሪያ ውስጥ አዘዋውሮ 
ከመመደብ በተጨማሪ፣ አዲስ 
ከተመለመሉት አባላት ውስጥ ችሎታ፣ 
ፍላጎት፣ ዕውቀትና ጊዜ ያላቸው ተመድበው 
እንዲሠሩ እንዲደረግ፤ ይህን በተመለከተ 
የምክር ቤቱ አባላት የምንችለውን እና 
የሚጠበቅብንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁነታችን 

እናረጋግጣለን። 

፬ኛ፦ በዐማራው ነገድ ላይ የዘር ማጽዳት እና 
የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ ቡድኖች እና 
ግለሰቦች ለፍትኅ ለማቅረብ የተጀመረው 
ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል፤ ለዚህም 
ስኬታማነት የምክር ቤቱ አባላት መረጃዎችን 
በማሰባሰብ የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ 

ቃል እንገባለን። 

፭ኛ፦ ድርጅቱ በትግሬ-ወያኔ የግፍ አገዛዝ 
አማካይነት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው 
ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡትን የዐማራ ነገድ 
አባሎች ለማታደግ ለተረጂ ወገኖቻችን 
የድጋፍ ገንዘብ ማሰባሰቢያ እንዲሆኑ በሽያጭ 
መልክ የዳግማዊ አፄ ምኒልክ እና የሠማዕቱ 
የአቡነ ጴጥሮስን የመታሠቢያ ሜዳሊያዎች 
እንዲሁም ቶምቦላ አቅርቧል። እያንዳንዳችን 
የምክር ቤቱ አባላት በዚህ የገንዘብ 
ማሰባሰቢያ ተግባር የየበኩላችንን ኃላፊነት 

እንወጣለን። 

፮ኛ፦ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ልሣን 
የሆነው «ሞረሽ»`ጋዜጣ ተልዕኮውን ይወጣ 
ዘንድ፤ ዜናዎችን፣ መረጃዎችን፣ ጥናታዊ 
ጽሑፎችን እና «በጋዜጣው ቢወጣ ትምህርት 
ይሆናሉ» የሚባሉ  አስተማሪ፣ አሣዋቂ እና 
አዝናኝ ጽሑፎችን ለዝግጅት ክፍሉ በመላክ 
ጋዜጣው የቆመለት ዓላማ የሰመረ እንዲሆን 
የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል 

እንገባለን። 

፯ኛ፦ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ካላት የ1,650 
ኪ.ሜ. ርዝመት ካለው የድንበር ወሰን 
የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ በስጦታ መልክ 
የኢትዮጵያን ሉዓላዊ መሬት ለሱዳን መሬት 
አሣልፎ መስጠቱን እንቃወማለን። በዚህ 
ረገድ ትግል የሚያደርገውን የድንበር ኮሚቴ 

እንቅስቃሴ እንደግፋለን። 

 

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ! 

ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!  

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! 

ጥያቄና መልስ 

 ዐማራው ቤት ንብረቱን ተነጥቆ፣ የመኖር 
እና የመሥራት ኢትዮጵያዊ መብቱን 

ተገፍፎ በግፍ በመባረሩ፤ 

 ዐማራው በገፍ በመገደሉ፣ በመታሰሩ፣ 
በመገረፉ፣ በመሰደዱ እና በራሱ ማንነት 
እንዲያፍር በመደረጉ፣ እንዲሁም 
የዐማራውን ትውልድ አንገቱን 
ለማስደፋት እና ተዋራጅ ለማድረግ 
የተያዘው በማንነት ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ 
ተከታታይ መሆናቸው ናቸው። 

ለጥያቄ ፪፦ ቀረርቶ፣ ፉከራ እና የለቅሶ ሞሾ 
የተከለከለው «የዐማራው ነገድ ብቻ ባህል 
ነው» ተብሎ በመፈረጁ እና እርሱም 
የዐማራውን የጀግንነት ወኔ ይቀሰቅሳል 

ተብሎ በመፈራቱ ነው። 

ለጥያቄ ፫፦ የአማርኛ ቋንቋ በቀጥታ ከግዕዝ 
የወረሳቸው ፊደሎች ፳፮ (ሃያ ስድስት) 
ናቸው። እነርሱም፥ ሀ፣ ለ፣ ሐ፣ መ፣ ሠ፣ ረ፣ 
ሰ፣ ቀ፣ በ፣ ተ፣ ኅ፣ ነ፣ አ፣ ከ፣ ወ፣ ዐ፣ ዘ፣ የ፣ 
ደ፣ ገ፣ ጠ፣ ጰ፣ ጸ፣ ፀ፣ ፈ እና ፐ ናቸው። 

ለጥያቄ ፬፦ «የኢትዮጵያ ታሪክ በዐማራው 
ቡችሎች የተጻፈ ነው» ብሎ የጻፈው መለስ 
ዜናዊ ነው። የመጽሐፉም ርዕስ «የኤርትራ 
ሕዝብ ትግል ከየት ወዴት?» የሚል ሲሆን 
የተጻፈውም በ፲፱፻፸፱ ዓ.ም. ነበር። 

ለጥያቄ ፭፦ ለፖለቲካ ሥልጣን ሲሉ 
የአገሪቱን ሉዐላዊነት፣ ብሔራዊ  ጥቅምና 
የሕዝቡን አንድነት በእጅጉ የጎዳ ሥራ የሠሩ 
መሪዎች ዐፄ ዮሐንስ ፬ኛ እና መለስ ዜናዊ 
ናቸው። 

ለዚህ ወር አንባብያን የሚመልሷቸው 
ጥያቄዎች፦ 

፩ኛ፦ «ወያኔ የሻዕቢያ አሽከርና ሎሌ ነው፤ 

ኢትዮጵያን የካደ ቡድን ነው።» 

በማለት ዕውነታውን የጻፉ የትግራይ 

ተወላጆች እነማን ናቸው? 

፪ኛ፦ በኢትዮጵያ ታሪክ ወሣኝ ድርጊቶች 

ሆነው በዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ዘመን 

የተከናወኑ ዋና ዋና ድርጊቶች ምንድን 

ናቸው? 

፫ኛ፦ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ የመገበያያ 

ገንዘብ ተግባራዊ ያደረጉ የኢትዮጵያ 

ንጉሠ ነገሥት ማን ናቸው? 

፬ኛ፦ አፄ ገላውዲዎስ መቼ እና የት ቦታ 

ነገሡ? 

፭ኛ፦ በአማርኛ ቋንቋ አንድ ፊደል ቃል 

ይሆናል። አንድ ፊደል ሆኖ ሙሉ 

ትርጉም የሚሰጥ ፊደል ጻፍ። 

የሞረሽ ወገኔ ቶምቦላ 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በትግሬ-

ወያኔ አረመኔያዊ አገዛዝ፣ ያፈሩትን ኃብት 
እና ንብረት ተነጥቀው፣ በግፍ ከመኖሪያ 
ቀያቸው ለተፈናቀሉት የዐማራ 
ወገኖቻችን፣ የመልሶ ማቋቋሚያ የሚሆን 
ገንዘብ ለማሰባሰብ ቶምቦላ አዘጋጅቷል። 

የቶምቦላው ዕጣዎች፦ 

፩ኛ ዕጣ፦ ላፕ ቶፕ 

፪ኛ ዕጣ፦ ዲጂታል ካሜራ 

፫ኛ ዕጣ፦ አይፓድ ሚኒ ናቸው። 

የአንዱ ቲኬት ዋጋ $20 ነው።  ቲኬቱን 
በየአካባቢው ካሉት የሞረሽ-ወገኔ አባሎች 
እና ደጋፊዎች ማግኘት ይችላሉ። 

ቶምቦላውን በመግዛት በአንድ ጠጠር 
ሁለት ዒላማዎችን ይምቱ፦ የዕጣ አሸናፊ 
በመሆን ወገኖችዎን መርዳት። 



  

 የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/ 

ያነጣጠረው የወያኔ ጥቃት በምንም መለኪያ 
ከሌሎች ነገዶች ላይ ከደረሰው ጉዳት ጋር 
ሊወዳደር የማይችል አሰቃቂና ዘግናኝ እንደሆነ 
አስምረውበታል። ዐማራው ለዘመናት ከኖረባቸው 
አካባቢዎች በኃይል «ውጣ» እየተባለ ከነቤተሰቦቹ 
ሲባረር፥ ኦሮሞው፣ ትግሬው፣ አደሬው፣ 
ሶማሌው፣ አፋሩ፣ ጋምቤላው፣ ወላይታው፣ 
ወዘተርፈ… አለመባረሩን በንፅፅር አሳይተዋል። 
በወያኔ የአገዛዝ ዘመን ዐማራው ከነነፍሱ ወደ 
ገደል ተገፍትሮ መጣሉንና ለከፍተኛ አካላዊና ሥነ
-ልቦናዊ ቀውስ መዳረጉን በማውሳት፣ እጅግ 
ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋ እንደተካሄደበት 
አስረድተዋል። ሌሎች ነገዶች በዐማራው ዓይነት 
እና መጠን ጭፍጨፋ እንዳልተካሄደባቸው 
በማስገንዘብ፤ «ዐማራው ለምን ለብቻው ጥቃቱ 

አንዲነገርለት ተፈለገ?» ብለው ለሚጠይቁ ዜጎች፣ 
እየደረሰበት ያለው የዘር ጥቃት የከፋና የመረረ 
በመሆኑ፣ ዘሩን ከፈጽሞ ጥፋት ለመታደግ 

ስለእርሱ መጮህ ተገቢ እንደሆነ  አስረድተዋል።  

አቶ ጌታቸው  አያይዘውም የዐማራው 
ጠላቶች በርካታ መሆናቸውን በማስገንዘብ፣ 
እንዲያውም እርሳቸውም በስብሰባው ተገኝተው 
የዐማራውን ብሶት እንዳይናገሩ በጽሑፍ እና 
በስልክ መልእክቶች አማካይነት የተለያዩ 
ማስጠንቀቂያዎች የደረሷቸው መሆኑን ገልጸዋል። 
ይህንም ያደረጉ ግለሰቦች የዐማራውን ልዩ ጥቃት 
መረዳት የተሳናቸው ግብዞች መሆናቸውን 
እንደሚያምኑ ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ 
አያይዘውም፣ እነኚህ ግለሰቦች ያልተረዱት ነገር፣ 
ዐማራው ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተለይቶ 
በሻዕቢያ፣ በወያኔ፣ በኦነግ፣ «ዓረባዊ ነኝ» 
በሚለው ኦብነግ እና በተቃዋሚውም ውስጥ 
በሚንቀሳቀሱ ፀረ-ዐማራ ኤሊቶች አማካይነት 
በዐማራው ነገድ ተወላጆች ላይ የአካል እና የሥነ 
ልቦና ስብራት መድረሱን ያለመገንዘባቸውን ነው። 
የእነዚህ ቡድኖች እና ልሂቃን በጻፏቸው እና 
ባሠራጯቸው የዐማራ ማጥላያ መጽሐፍት 
ዐማራውን እንደቀጠቀጡትም አጋልጠዋል። 
ለምሣሌም በአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የተጻፈውን 
«የአማራ ሕዝብ ትግል ከየት ወዴት» 
የሚሠኘውን መጽሐፍ በአስረጅነት አቅርበዋል። 
ዐማራው በጥይት መረሸኑን፣ እርጉዝ እናቶች እና 
እህቶች ከነሕይዎታቸው ወደ ገድል 
መወርወራቸውን፣ ከሚኖሩበት አካባቢ በጉልበት 
ተገፍተው ንብረታቸው ሳይዙ እና ከቤተሰቦቻቸው 
እየተነጠሉ፤ አንዳንዶቹ ከመቅጽበት፣ አንዳንዶቹ 
ደግሞ በ፳፬ ቢበዛም በ፵፰ ሰዓት የጊዜ ገደብ 
እየተጣለባቸው አንዲባረሩ መደረጉን በቁጭት 

አስረድተዋል።  

አቶ ጌታቸው በዚህ ማብራሪያቸው፣ በጥቂት 
ዓመታት ልዩነት የሌሎቹ ጎሳዎች የሕዝብ ቁጥር 
ሲጨምር የዐማራው  ነገድ ግን በ፪ ሚሊዮን 
ከምድረገጽ መጥፋቱ በወያኔም ስታትስቲክስ 
ምሥሪያ ቤት ጭምር ታምኖበት በፓርላማ 
ተብየው በሪፖርት መገለጹን አብራርተዋል። 
አያያይዘውም፣ በወጣት እናቶች እና በአዛውንቶች 
ክብር ላይ ጥቃት መፈጸሙን፣ «ዓይነ ስውራን» 
ወንዶች አዛውንት ብልታቸው፣ እናቶች ደግሞ 
ጡታቸው በቢላዋ መቆረጡን፣ ሕፃናት 
በትምህርት ገበታ ላይ አንዳሉ የየክፍሎቻቸውን 
መዝጊያዎች በመቆለፍ ከነነፍሳቸው በእሳት 
ተቃጠለውና ተሰቃይተው እንዲሞቱ መደረጉን፣ 
እናቶች አንዳይወልዱ ማኅጸናቸው አንዲደርቅ 
መርዝ መወጋታቸውን ከመግለጻቸውም 
በተጨማሪ፣ አሁንም ጥቃቱ አለማባራቱን 

አስረድተዋል።    

ግብዦቹ፣ ይህንን ጥቃት አታጋልጡ 
እንደሚሉ ጠቅሰው፣ ይህ ጉባኤ ስለ ዐማራ ጥቃት 
እና ውርደት ስቃይና መከራ ለሕብረተሰብ መንገር 
ፀረ ኢትዮጵያዊነት አለመሆኑን እና የዐማራው 
ሕብረተሰብ ጥቃት ተሸፍኖ እንዲቀጥል 
በማወቅም ሆነ ባለማወቅ አስተዋጽዖ የሚያደርጉ 

ወገኖች እንዳሉም አስረድተዋል።     

አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ማብራሪያቸውን 
በማዳበር፣ ኢትዮጵያዊያን አገር እና ትውልድ 
የማዳን የዜግነት ግዳታቸውን አንዲወጡ 
ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ከሁሉም በላይ ከዐማራ 
ማኅብረሰብ የተወለዱ ውጭ አገር እና ውስጥ 
አገር የሚኖሩ የሕግ ጠበቆች በየድረገጹ 
የሚያቀርቧቸው ሳምንታዊ/ወርኃዊ «የፖለቲካ 

ጅላጅል ትንተናቸውን» አቁመው የወላጆቻቸውን 
እና የእህቶቻቸውን የድረሱልን ጥሪ ተቀብለው 
ወንጀለኞቹን ወደ ሕግ አደባባይ የማቅረብ 

ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።  

አቶ ጌታቸው ያለንበት ዘመን የክህደት ዘመን 
መሆኑን ጠቅሰው፣ በመንደላቀቅ እና በምቾት ኑሮ 
በውጭም በአገር ውስጥም  ጆሮውን ደፍኖ ሰምቶ 
አንዳልሰማ ያጠረመመው የዐማራው ልሂቅም ሆነ 
በሕብረ-ብሔር የፖለቲካ ድርጅቶች ጭንብል 
ተጀቡኖ ከሻቢያ ቡድን ጋር ትከሻ ለትከሻ እየተሻሸ 
ያለው ዐማራ የገዛ ወገኖቹን እንደጎዳ ኮንነዋል። 
ከዚህም በተጨማሪ ዐማራን እያጠቃ ካለው 
የወያኔ ቡድን እና መሪያቸው ጋር በመተባባር፣ 
የዐማራን ተወላጆች በመጽሐፎቻቸው እና 
በሕዝባዊ ስብሰባ ንግግሮቻቸው የዘለፉ፣ 

የሞረሽ ወገኔ የስዊድን ቅርንጫፍ  

ከ፪ኛው ገፅ፣ ፩ኛው አምድ የዞረ ... 

የተንሸዋረረ አተያይ የከለሱትን እነ ደብተራ 
ፍስሃን፣ መምህር ገብረኪዳን ደስታን፣ እነ 
ዶክተር ገብሩ ታረቀን፣ እነ ክንፈ አብርሃን፣ እነ 
ብሥራት አማረን እና እነ ዓለምሰገድ አባይን 
ነው። ወያኔዎች የዐድዋን ድል እና የዳግማዊ አፄ 
ምኒልክን አስተዋፅዖ ትክክለኛውን ታሪክ 
ገልብጠው በተቃራኒው «ትግራይ በሸዋ ዐማራ 

እንደተወረረች»  ያለምንም ኃፍረት 
እንደሚተርኩ፣ ይህም የድርጅታቸው የሕወሓት 
የፀረ-ዐማራ እና ፀረ-ኢትዮጵያ የቅስቀሣ ዋነኛው 
ምኅዋር እንደሆነ፣ ቅስቀሣውም የትግራይን 
ወጣት በኢትዮጵያ እና በዐማራ ጥላቻ 
ተኮትኩቶ እንዲያድግ ማድረጉን በአፅንዖት 

አመልክተዋል። 

ይኼ የትግሬዎች «ተበደልኩ» የሚሉት 
ሣይበደሉ የማማረር አባዜ ዛሬ ለደረስንበት 
ቀውስ ትልቅ አስተዋፅዖ ማድረጉን አልሸሸጉም። 
ይኼው የወያኔዎች ጥላቻ ዛሬ በዐማራው ላይ 
ለሚያካሂዱት የፕሮፓጋንዳ እና የሕይዎት 
ማጥፋት ዘመቻ ትክክለኛነት ማሣመኛ 
አድርገው የሚያራምዱት ስልት እንደሆነ 
ዶክተር አሰፋ አስገንዝበዋል። ይህ የጥፋት 
ፕሮፓጋንዳ ከራሣቸው ከወያኔዎች አልፎ 
ለዓላማቸው ማስፈፀሚያ ያቋቋሙት እና 
በዐማራው ድርጅት ስም በእነ ታምራት ላይኔ 
የተመሠረተው ብአዴን፣ ዐማራውን «ነፍጠኛ» 

እና «ጭቁን» በሚሉ መደቦች ከፋፍሎ ይበልጥ 
ለጥቃት እንዳጋለጠው በገሃድ እንደታዬ 
ከዶክተር አሰፋ መረዳት ይቻላል። በገለፃቸውም 
የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ከወያኔ ጋር 
ተባብሮ በሐረርጌ፣ በሸዋ እና በአርሲ ይኖሩ 
በነበሩት ዐማሮች ላይ ያደረገው አረመኔያዊ 
ጭፍጨፋ የዚሁ ቅስቀሣ አካል መሆንኑ 

አመልክተዋል። 

በንግግራቸው በሦሥተኛ ደረጃ ያተኮሩት 
በዐማራ ጥላቻ ሥር የተዋቀረው የትግሬ-
ወያኔዎች አዲስ ዓይነት የአገዛዝ ሥርዓት 
ባህርያት ላይ ነበር። ዶክተር አሰፋ በአሃዝ 
በተደገፈ ሁኔታ እንዳብራሩት፣ ወያኔ በሌላው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ኪሣራ ትግራይን የበለፀገች 
ግዛት የማድረጉን ሕልሙን እያሣካ እንደሆነ 
አመልክተዋል። ይህ መድልዎ በትምሕርት፣ 
በጤና፣ በመሠረተ ልማት፣ በአጠቃላይ 
በሁሉም ዘርፎች በገሃድ የሚታይ እንደሆነ እና 
የትግራይ ሕዝብ በወያኔ አገዛዝ ቀዳሚ 
ተጠቃሚ መሆኑን እንደሚያረጋግጥ ገልፀዋል። 
በተቃራኒው ግን ለዐማራውም ሆነ ለሌላው 
ኢትዮጵያዊ የሚቀርብለት የትምህርትም ሆነ 
የጤና አገልግሎት፣ የሥራም ሆነ የልማት ድርሻ 
እጅግ አነስተኛ መሆኑን ዶክተር አሰፋ 
ያቀረቧቸው ስታስቲካዊ መረጃዎች 
ያመለክታሉ። ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ 
የተንሠራፋው የአፓርታይድ-መሠል የአገዛዝ 
ሥርዓት ዋና መገለጫ መሆኑን መገንዘብ 

እንደሚቻል አብራርተዋል።  

ዶክተር አሰፋ በመጨረሻ የደረሱበት 
መደምደሚያ የትግራይ ሕዝብ በወያኔ አገዛዝ 
በሌላው ኢትዮጵያዊ ኪሣራ ተጠቃሚ መሆኑን 
ነው። በትግራይ እና በኦሮሞ ልሂቃን 
የሚራመደውም በጎሣ ማንነት ላይ የተመሠረተ 
ብሔረተኝነት በጀርመን በሒትለር መሪነት 
ከታየው የናዚዎች እንቅስቃሴ ጋር 
እንደሚያመሳስለው እና  ሁኔታው 
በኢትዮጵያውያን የጋራ ትግል ካልተቀለበሰ 
በስተቀር ለወደፊት የሚደርሰው ጥፋት እጅግ 
የከፋ እንደሚሆን ሥጋታቸውን ግልፅ 
አድርገዋል። ዶክተር አሰፋ በንግግራቸው 
ማጠቃለያ በአንክሮ ያስገነዘቡት፥ በጎሣ ማንነት 
ላይ የተመሠረተ የፖለቲካ አካሄድ ኢትዮጵያን 
የሚያጠፋ መሆኑን፤ ስለሆነም እያንዳንዱ 
ኢትዮጵያዊ የዜግነት እና ዲሞክራሲያዊ 
መብቶቹ የሚከበሩባት የጋራ አገር 

እንድትኖረው መታገል እንደሚኖርበት ነው። 

«ስለዐማራ ጥቃት መናገር 

ስለኢትዮጵያ ጥቃት መናገር ነው።»  

አቶ ጌታቸው ረዳ 
በሕዝባዊ ስብሰባው ላይ ሌላው ጽሑፍ 

አቅራቢ አቶ ጌታቸው ረዳ ነበሩ። አቶ ጌታቸው 
ረዳ በትግራይ (አክሱም) የተወለዱ ሲሆኑ ብዙ 
ጊዜ የወያኔን ድርጊት በተጨባጭ ማስረጃዎች 
በማጋለጥ ይታወቃሉ። እርሣቸውም 
ለተሰብሳቢዎች እንዳብራሩት፣ ሕዝባዊት ወያኔ 
ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ሥልጣን በመሣሪያ 
ኃይል ከተቆጣጠረ በኋላ፣ በሕዝባችን ላይ 
በታሪካችን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለጆሮ 
የሚከብዱ፣ ለዓይን የሚቀፉ፣ እንዲሁም 
በአገራችን ሉዐላዊ ክብር እና በዐማራው ነገድ 
ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው አስነዋሪ ወንጀሎች 
መፈፀማቸውን አስረድተዋል። አቶ ጌታቸው፣ 
ከሁሉም በላይ በዐማራው ነገድ ላይ 

 

 

ሞረሽ       ቅፅ ፩ ቁጥር ፫ ፣ ቅዳሜ ጥር ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.      ገፅ ፫ 

እንዲሁም ትውልዱን የከዱት «የንጉሥ ተፈሪ 

የልጅ ልጆች ነን» የሚሉ ውጭ አገር እና በአገር 
ውስጥ የሚኖሩ መሣፍንት እና ልዑላን 

እንደሆኑ አስረድተዋል ።    

 ስለ አማራው ጥቃት መነጋጋር ማለት ስለ 
ኢትዮጵያ ጥቃት መነጋጋር ማለት እንደሆነ 
የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ፣  ስለ ዐማራው 
መጠቃትና ጥቃቱን እንዴት እናቁመው ብሎ 
መነጋገር «እንዴት ጐሰኝነት ሊያስብል 

ይችላል?» በማለት ጥያቄ አቅርበዋል [1]።  

ሙሉውን ጽሑፋቸውን በሚከተለው አድራሻ 
ማግኘት ይቻላል፦ ጌታቸው ረዳ (ኢትዮፕያን 
ሰማይ ድረገጽ አዘጋጅ)፣ አሜሪካ ካሊፎርኒያ ስቴት - 
ሳንሆዜ ከተማ 
www.ethiopiansemay.blogspot.com 

«የዐማራውን ሕዝብ በፀሎት እና 

በለቅሶ ብቻ ማዳን አይቻልም»  

አቶ ከተማ ደሜ 

በስቶክሆልሙ ስብሰባ ሌላው ተናጋሪ 
የነበሩት አቶ ከተማ ደሜ ነበሩ። አቶ ከተማ 
ትውልዳቸው እና ዕድገታቸው ጎሬ ከተማ፣ 
ኢሉባቦር  ሲሆን፣ አባታቸው ከጅማ እናታቸው 
ደግሞ ከወለጋ የሆኑ፣ በወያኔ ቋንቋ «ኦሮሞ» 
ናቸው። ነገር ግን ዳኛ ከተማ ደሜ ከኦሮሞ 
ብሔረተኝነት ይልቅ በኢትዮጵያዊነት ጽኑ 
እምነት ያላቸው እና ነገን አሻግረው ማየት 
የሚችሉ ኩሩ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው 
ለስብሰባው ተካፋዮች ጠንካራ መልዕክት 
ለማስተላለፍ በቅተዋል። አቶ ከተማ በስዊድን 
ሀገር በሙያቸው በፍርድ ቤት ውስጥ ከ፲፫ 
ዓመት በላይ በማገልገል ላይ ያሉ ናቸው። አቶ 
ከተማ በንግግራቸው ”ዐማራው ከተደራጀ እና 
ከጠነከረ ራሱንም ሆነ ሌላውንም ነፃ 
ለማውጣት ይችላል፣ አሁን ግን ፳፪ ዓመት 
ሙሉ ተኝቷል። ዐማራው መብቱን ለማስጠበቅ 
ተደራጅቶ በአንድነት መቆም አለበት። ራስን 
ለመከላከል እና ራስን ለመጠበቅ በአንድነት 
መነሣትን እንኳን ሰው፣ አውሬም ያደርገዋል።” 
በማለት መልዕክታቸውን በፓልቶክ የመገናኛ 
ዘዴ አስተላልፈዋል። አቶ ከተማ በፓልቶክ 
ያስተላለፉትን መልዕክት ለማዳመጥ፣ http://

ethioblacklion.blogspot.se/ 

ዳኛ ከተማ ደሜ ንግግራቸውን የጀመሩት 
የወያኔዎችን ዐማራውን የማጥፋት ዓላማ፣ 
ከሒትለር እና ከሞሶሎኒ ፍልስፍናዎች እና 
ድርጊቶች ጋር በማነፃፀር ነበር። እንዲሁም ስለ 
ኦነግ ሲናገሩ፦ ሻቢያ እና ወያኔ የኢትዮጵያን 
ጦር ለመውጋት ሻቢያ ኦነግን እንደፈጠረ 
ሆኖም «ኦነግ በአጼ ኃይለሥላሤ ዘመን 
ተፈጠረ» የሚባለውም ውሸት ከመሆን አልፎ 
እርሣቸው ግብፅ በነበሩበት ጊዜ በተጨማሪ 
ግብጻውያን ኦነግን ለመፍጠር እንዴት 
ይሯሯጡ እንደነበር የዓይን ምስክርነታቸውን 
ገልጸዋል። በመቀጠልም ይህ የሻቢያ እና የወያኔ 
ዕቅዳቸው ተሣክቶላቸው እነርሱን ተሸክሞ 
አዲስ አበባ ያስገባቸው ኦነግ መሆኑን 
አስረድተዋል።  ሻቢያ እና ወያኔ ቁጥር ፩ እና ፪ 
ዕቅዶቻቸው ተሣክተውላቸው (ኦነግን 
መፍጠርና በኦነግ ትክሻ አዲስ አበባ መግባት) 
ቁጥር ፫ የሆነውን ተከታዩን ዕቅዳቸውን 
በማስፈፀም ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል። 
ሦሥተኛው ዕቅዳቸው ዐማራን በማጥፋት 
ኢትዮጵያን ከዓለም ካርታ መፋቅ እንደሆነ 
አመልክተዋል። ለዚህ ዕቅድ አፈፃፀም ወያኔዎች 
የሚከተሉት ሥልት ዐማራውን ሕዝብ 
በማጥፋት እንዳይወቀሱ እና እንዳይጠየቁ፣ 
«ዐማራውን በኦሮሞዋች ማስመታት ነው» 
ብለዋል። እንደ አቶ ከተማ አተያይ «ተማሩም 
አልተማሩም፣ ብዙ ሰዎች  ይህን የወያኔ ዓላማ 

የተረዱት አይመስልም» ሲሉ ወቅሰዋል። 

በንግግራቸው፦ «ወያኔዎች ኢትዮጵያን 
ለማጥፋት እንጂ ለማልማት እና ለማስተዳደር 
እንዳልመጡ እየታወቀ ሆኖም ብዙ ሰዎች 
ወያኔን “የኢትዮጵያ መንግሥት” ብለው 
ይጠሩታል። ጥያቄው መሆን ያለበት 
”የኢትዮጵያ ሕዝብ እነዚህን ሰዎች ምን ያህል 
አውቋቸዋል?” ነው። ችግራችን ቁርስ የበላነውን 
ማታ እንረሣለን፣ የኛ ችግር እነርሱ ነገ 
ተለውጠው እንደ እኛ ኢትዮጵያዊ ይሆናሉ 
የሚል እምነት አለን። እነርሱ በዚህ 
አስተሳሰባችን ይስቁብናል፣ ”ኢትዮጵያዊ ነን” 
የምንለውን እንደሙሉ ሰው አያዩንም። 
ምክንያቱም እነርሱ ሲጠሉን እኛ ግን 
“ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን 
ናቸው” ስለምንል ነው። እነርሱ ግን እንደ እኛ 
“ወንድሞቻችን ናችሁ” ብለው ተናግረው 
አያውቁም። መለስ ዜናዊ በቢቢሲ እና 
በአልጀዚራ ቃለ መጠየቅ ሲሰጥ፣ “እነርሱ” 
እያለ ራሱን ከኢትዮጵያዊነት አግልሎ ነው። 
“እነርሱ ዲሞክራሲ አይገባቸውም፣ አይረዱም፣ 
እነርሱን ማስተዳደር የሚቻለው እኛ በያዝነው 
መንገድ ብቻ ነው” እያለ ነው። ታዲያ እኛ 
የሚጠሉንን ለምንድን ነው መጥላት 

ያልቻልነው? ችግራችን የሆድ፣ የሞራል ኪሣራ፣ 
የመማር ወይስ ያለመማር ነው?» በማለት 
በተሰብሳቢዎች ኅሊና ውስጥ ሊብላሉ 

የሚገባቸውን መሠረታዊ ጥያቄዎች ጭረዋል።  

ስለ ዘመኑ ባንዳዎች ለታዳሚው 
በአቀረቧቸው ጥያቄዎች፦ «በጣሊያን ጊዜ 
ለጣሊያን እንቁላል ያቀብሉትን ሁሉ “ባንዳ” 
ብለን እንጠራቸው ነበር፣ ዛሬ ለወያኔ 
የሚያገለግሉትን ምን ብለን እንጥራቸው? 
ወያኔዎች “ዐማራን ከምድረ ገጽ እናጠፋለን” 
ብለዋል፣ ነገር ግን ዐማሮች ዛሬ ከወያኔ ጋር 
ይነግዳሉ፣ ለምንድን ነው? ነገ ይገድለኛል 
አይሉም? ይህን ማወቅ ይቸግራል? ከባንዳ ጋር 
መሥራት ባንዳ አያሰኝም ወይ?» በማለት 

ለውይይቱ ደርዝ ሰጥተውታል።  

ቀጥለውም፦ «ሰው ኦነግን የኦሮሞ 
ድርጅት አድርጎ ይመለከተዋል። እኔ ግን የወያኔ 
ካድሬዎች ናቸው ብዬ ነው የምጠራቸው። 
የወያኔ ዋናው ተልኮው ኢትዮጵያን ማጥፋት 
ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከጠፋች መጀመሪያ 
እርስ በራሱ የሚዋጋው ኦሮሞው ነው። 
የወለጋው ኦሮሞ፣ ከሐረሩ፣ የሐረሩ ኦሮሞ 
ከወሎም፣ ወዘተርፈ ከሌላው በተለዬ መልኩ 
ምንድን ነው አንድ የሚያደርገው? በዕምነትም 
የተለያዩ ከመሆን አልፎ እስላሙ ወገን የገዳን 
ስርአት ጨርሶ አይቀበልም፣ ከዚህ ተጨማሪ 
ከዐማራው ጋር እንዲጋጩ ተሰብከዋል፤» ሲሉ 
የፓኪስታንን፣ የባንግላዲሽን እና የህንድን 

መገነጣጠል በምሣሌነት አቅርበዋል። 

በመጨረሻም ባስተላለፉት መልዕክት 
«ለምንድን ነው ከወያኔ በርበሬ የምንገዛው? 
ጤፍ የምንገዛው? ከወያኔ ጋር የምንነግደው? 
ወያኔ እኛን እንዲገድል መሣሪያ የምናቀብለው 
እኛው ራሣችን ነን። ይህ ራስን ማጥፋት 
አይደለም ወይ? ወያኔን ሥልጣን ላይ ያቆየው 
የእኛ ድክመት ነው። ሆድ አምላኩና እንቁላል 
አቅራቢ የሆኑ በመካከላችን አሉ። በወያኔ ላይ 
ማዕቀብ ማድረግ ያስፈልጋል። መረጃዎችን 
መሰብሰብና ወያኔን ለፍርድ ማቅረብ 
ያስፈልጋል። ዐማራን ለማዳን በተግባር 
መሥራት ያስፈልጋል። የዐማራ መኖር 
የኢትዮጵያ መኖር ነው። የዐማራ ችግር 
የኢትዮጵያ ችግር ነው። የዐማራ ስቃይ 
የኢትዮጵያ ሥቃይ ነው። ዐማራን በጸሎት እና 
በለቅሶ ብቻ ማዳን አይቻልም። እነርሱ 
[ወያኔዎች] ከዓላማቸው በምንም አይነት 
አይመለሱም። ከሥልጣን ከወረዱ ደግሞ በዘር 
ማጥፋት ወንጀል እንደሚጠየቁ ያውቃሉ።» 
በማለት ለስብሰባው ተሣታፊዎች ምን ማድረግ 

እንደሚያስፈልግ በአፅንዖት አሣስበዋል። 

ወያኔ ሆን ብሎ የኤች. አይ. ቪ. 
ቫይረስን በዐማራዎች ላይ 

በመርፌ እንደሚያስተላልፍ 

ተጋለጠ 
(በሞረሽ ተባባሪ ዘጋቢ) 

ይህንን የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ ድርጊት 
ያጋለጡት ሻምበል አስረስ ገላነህ ብዙነህ 
የተባሉ «የካድሬው ማስታዎሻ» በሚል ርዕስ  
ሐምሌ ፪ሺህ፭ ዓ.ም. ባሳተሙት መጽሐፍ 
ነው። ሻምበል አስረስ የጎጃም ክፍለ-ሀገር 
ተወላጅ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። የነበራቸውን 
የመማር ፍላጎት በተለያዩ ችግሮች ሳቢያ 
መቀጠል ባለመቻላቸው ከ፲፱፻፷፱ ዓ.ም. 
ጀምሮ በውትድርና ሙያ ተሠማርተው፣ ከተራ 
ወታደርነት እስከ ሻምበልነት ማዕረግ ድረስ 
ደርሰዋል። አገራቸውን በውትድርና ሙያ 
በተለያዩ ኃላፊነቶች በኤርትራ ክፍለሀገር 
በነበረው የሁለተኛው አብዮታዊ ሠራዊት 
ውስጥ ማገልገላቸውን ገልጸዋል። ወደ ኋላ 
ላይ፣ በተለይም የሻዕቢያ ወያኔ ግፊት በደርግ 
ላይ ሲያይል እና ተያይዞም ተሞክሮ የከሸፈው 
የ፲፱፻፹፩ዱ መፈንቅለ መንግሥት እንደከሸፈ 
ሠራዊቱን ከድተው ወደ ሱዳን በመግባት 
በወያኔ አማካኝነት በዚያን ወቅት «ኢሕዲን» 
ዛሬ «ብአዴን» የሚበለውን ድርጅት 
በመቀላቀል ኮትኩቶ ያሣደጋቸውን ሠራዊት 
የወጉ መሆናቸውን ያስረዳሉ። በኢሕዲን/
ብአዴን ውስጥም በክፍለ-ህዝብነት (ካድሬነት) 
በዐማራው ክልል ውስጥ መሥራታቸውን እና 
ለወያኔ ዓላማ ዳር መድረስ የሚችሉትን ሁሉ 

ማድረጋቸውን አልሸሸጉም። 

ሻምበል አስረስ በ፲፱፻፺ ዓ.ም. የሻቢያ እና 
የወያኔ ጦርነት ሲቀሰቀስ፣ በውትድርና መያቸው 
ተሰልፈው የተዋጉ እና ያዋጉ ከመሆኑም በላይ፣ 
በውጊያው ቆስለው ሆስፒታል ገብተው ነበር። 
በሆስፒታሉ አልጋ ላይ ተጋድመው፣ ዓይናቸው 
እያዬ፣  የወያኔ የሕክምና ባለሙያዎች የኤች. 
አይ. ቫይረስ በመርፌ እንደወጓቸው እንዲህ 

ሲሉ ይተርካሉ። 

ተከታዩ በ፭ኛው ገፅ፣ በ፫ኛው አምድ ዞሯል 

http://www.ethiopiansemay.blogspot.com/
http://ethioblacklion.blogspot.se/
http://ethioblacklion.blogspot.se/


  

 የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/ 

የአጼ ምኒሊክን መቶኛ የሙት ዓመት 
መከበር ምክንያት በማድረግ የጀርመን 

ድምጽ (የዶቼ ቬለ DW) ሬድዮ ለአቶ 
ቡልቻ ደመቅሣ፣ እንዲሁም ለታሪክ 
ተመራማሪዎቹ ዶክተር ኃይሌ ላሬቦ እና 
ዶክተር ሹመት ሲሻኝ ቃለ መጠይቅ 
አድርጎላቸው ነበር [1]። በተለይ ከአቶ 
ቡልቻ ደመቅሣ አንደበት ይወጣ የነበረው 
ቃል ሁሉ አጅግ አስነዋሪ እና አሣፋሪ ሆኖ 
አግኝቸዋለሁ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
እምየ ምኒሊክ፣ እርሰዎ ባረፉ በመቶ 
ዓመትዎ፣ 
«ተበደልን» ይሉናል ምን ይሆን 
መልስዎ?  
አሁን ያለው ትውልድ ተንዶ ኩራቱ፣  
ወኔው ተሽመድምዶ ተሰልቦ ጽናቱ፣ 
አይሞቱ ሞት ሞተ ጠፍቶ ማንነቱ።  

 

አቶ ቡልቻ ደመቅሣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

አቶ ቡልቻ ደመቅሣ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ከፍተኛውን ማዕረግ ይዘው፦ አንዴ በእርሻ 
ሚኒስቴርነት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ምክትል 
የገንዘብ ሚኒስቴር ሆነው የአገሪቱና የቤተ 
መንግሥቱ አድራጊ እና ፈጣሪ ነበሩ። 
ሆኖም በተለከፉበት እና ለፈውስ 
ካልታደሉበት የዐማራ ህዝብ ጥላቻ ብቻ 
ተነሳስተው፣ የኦሮሞን ታሪክ በደቡብ 
አፍሪቃ የአፓርታይድ አገዛዝ ሥር ሲማቅቁ 
ከነበሩት ጥቁር አፍሪቃውያን ሁኔታ ጋር 
ሲያዛምዱት መስማት «ሕመም ነው» 
ከማለት በቀር ሌላ ምን ይሰኛል።  

ጥላቻ እንደሆነ ድህነት፣ ሥደት፣ አገር 
አልባነት እና ውርደት አከናነበን እንጂ አቶ 
ቡልቻንም ሆነ ተከታዮቻቸውን 
አልጠቀማቸውም። ለዚህም ነው ዛሬ 
በእርሣችው አንደበት ተኮትኩተው ያደጉት 
የኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባር (ኦነግ) መሪዎች 
እና ተከታዮቻቸው በአደባባይ «ኢትዮጵያ 
አገራችን አይደለችም» በማለት ልጆቻቸውን 
አገር-አልባ ያደረጓቸው [2]። የሚያሣዝነው 
ግን አሁን የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ በኦሮሞ 
ተወላጆች ላይ የሚያደርሰው ግፍ እና በደል 
ምንም ሣይመስላቸው በአፄ ምኒሊክ ላይ 
እንደ ወገብ ቅማል ተጣብቀው የሙጥኝ 

ብለዋል።  

አቶ ገብረኪዳን ደስታ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
የአቶ ገብረኪዳን ጽሑፍም ሆነ 

በአሜሪካን ድምፅ ሬድዮ ላይ የቀበጣጠሩት 
የሐሰት ታሪክ [3]፣ የታሪክ ተመራማሪው 
ዶክተር ሹመት ሲሻኝ እንዳሉት ሁሉ 
«ያለፈው የተጻፈው ታሪክ በሙሉ 
አልጣመኝምና እኔ ደስ እንዳለኝን እጽፋለሁ፣ 
የተጻፈውንም አንደፈለግሁት እና 
እንዳመጣልኝ እተነትናለሁ» ያሉበት 
አጋጣሚ እንደሆነ እሙን ነው። «ቀን 
የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል» አንዲሉ፣ 
ይህ ሰይጣናዊ ተግባር የትግሬ-ወያኔ ከፋፍሎ 
የመግዛት ፖሊሲ አካል ነውና፣ ከሻቢያው 
ተስፋየ ገብረአብ የቡርቃ ዝምታ ለይቸ 
ስለማላየው ልብ ያለው ልብ ይበል ከማለት 
በቀር ሌላ አልልም።  

 
ይህን ሥንኝ እንድቋጥር ያነሣሣኝ 

የእነዚህ የዕድሜ ባለፀጋ አባቶች የሐሰት እና 
የጥላቻ አነጋገር «የስንቱን ኅሊና አቆሽሾ 

ይሆን?» የሚል ኃሣብ ወደ ውስጤ ስለገባ 
ነው። ምላሹ እንደ በደል እና ክህደታቸው 
መጠን አፀፋው በእነርሱ ልክ መጥላት 
ቢሆንም እኔ ግን እነርሱ ባለፉበት የጥላቻ 
ጎዳና ለማለፍ፣ ቆሜ ተቀምጨ የምጠላውን 
ማሰብ ስለማልፈልግ ምሕረትን 
ተመኘሁላቸው።  
 

ቡልቻ ደመቅሣና ገብረኪዳን ደስታ፣  

ከዚህ እኩይ መንፈስ ከክፉ በሽታ፣  

አግዜር ይማራችሁ የላይኛው ጌታ።  

በጥላቻ መንፈስ በእናንተ አስተውሎ፣  

በቅናቱ ሚዛን ፍርዳችሁ ተጓድሎ፣ 

ለትውልድ ስትግቱ ጥላቻና መድሎ፣  

ዘመድ አዝማድ ሣይቀር ሁሉም 

ተበክሎ፣  

ይኸው ይሰቃያል ተበዳይ ነኝ ብሎ።  

ታሪክን አጣሞ አወላግዶ ጉዞ፣  

በሐሰት ተመርቶ በሐሰት ታግዞ፣  

ጥላቻ ተፀንሶ ጥላቻ ተረግዞ።  

ተላላፊው ደዌ ልጅ የልጅ ልጅ ሳይምር፣  

በሰይጣን ታግዞ አገር ያምስ ጀመር።  

ወይ አለመታደል ወይ ደካማነታቸው፣  

ጠላቴ ዲያቢሎስ ቤቱን ሰርቶባቸው፣ 

የጋራውን ኩራት ሣጥናኤል ነጥቋቸው። 

ያውም የዛን ጀግና የዐድዋን አባት፣ 

እምየ ሚኒሊክ የጥቁር ኩራት፣  

የወሉን ጀግንነት የዐማራ አርገውት፣  

ከዐማራም ቀንሰው ለሸዋ ሰጡት።  

በርዘው ከልሰው ጀግንነት ኩራት፣  

ከወገን ነጠቁ፣ ሊያስብሉት ኃፍረት፣  

እጅግ አሳዘኑኝ እኝህ አዛውንት፣ 

አግዜር ይማራቸው እሱ አያልቅበት። 
 
ዋቢዎች፦ 
http://gadaa.com/GadaaTube/9349/2013/12/10/

deutsche-welle-dw-radio-outperforms-
rwandas-radio-mille-collines-disturbing-biased
-propaganda-against-the-oromo/ 

http://www.youtube.com/watch?v=h3l5XTu9pcA 
http://moreshinfo.com/2013/12/the-pseudo-tplf-

and-olf-historians-gebrekidan-desta-and-
bulcha-demeksa-against-menelik-ii/ 

ዕውነትም «ማን ይናገር የነበረ…» 
በተክሌ የሻው (አቶ) 

በአገራችን ታሪክ በታኅሣሥ ወር ፲፱፻፶፫ 
ዓ.ም. የተደረገው የመፈንቅለ-መንግሥት ሙከራ 
በተለያዩ ሰዎች ብዙ ተብሎለታል ፣ ተጽፎለታል፣ 
በፊልም የተደገፉ ዘገባዎችም ተጠናቅረውለታል። 
የመንግሥት ግልበጣው ሙከራ በተለያዩ 
መጠሪያዎች ይታወቃል። ከእነዚህም መካከል፦ 
«የታኅሣሡ ግርግር»፣ «የእነ ጀኔራል መንግሥቱ 
ንዋይ መፈንቅለ-መንግሥት ሙከራ»፣ «የክቡር 
ዘበኞች አመጽ»፣ ወዘተርፈ የሚሉት 
ይገኙበታል። ባለፈው ዓመትም በ፪ሺህ፭ ዓ.ም. 
በአቶ ብርሃኑ አስረስ ደራሲነት «ማን ይናገር 
የነበረ-የታኅሣሡ ግርግር  እና መዘዙ» የተሰኘ 
መጽሐፍ ተጽፎ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ 
አማካይነት ታትሞ በገበያ ላይ ውሏል። መጽሐፉ 
በ፱(ዘጠኝ) ምዕራፎች እና በ፴፬(ሠላሣ አራት) 
ርዕሶች ተከፋፍሎ የተዋቀረ ሲሆን ፬፻፵፭ (አራት 
መቶ አርባ አምስት) ገጾች አሉት። በውስጡም 
፸፭ (ሰባ አምሥት) ፎቶ ግራፎችን፣ ፪ 
ካርታዎችን፣ በቀዳማዊ ኃይለሥላሤ ንጉሠ-
ነገሥት ዘኢትዮጵያ እና በባለሥልጣኖቻቸው 
መካከል የተደረጉ ፳፰ (ሃያ ስምንት) የሚሆኑ 
ከፍተኛ ሚስጢር የያዙ የቴሌግራም እና የጽሑፍ 
ልውውጦችን ፎቶ ኮፒዎች፣ አንድ የትውልድ 
ሐረግ ሠንጠረዥን፣ የታኅሣሡን መፈንቅለ 
መንግሥት ሙከራ አድራጊዎች ያወጡትን አዋጅ 
እንዲሁም ንጉሠ-ነገሥቱ ወደ አገር እንደተመለሱ 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያደረጉትን ንግግር ሙሉ ቃል 

አካትቶ ይዟል። 

ይህ መጽሐፍ ቀደም ባለው ጊዜ በዚህ 
ጉዳይ ሥር ከተጻፉት ታሪክ-ቀመስ መጻሕፍት፣ 
መጣጥፎች እና ትንታኔ-አዘል ዘገባዎች 
የሚለይበት ከአንድ በላይ የሆኑ ምክንያቶች 
አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ከሁሉም የሚለየው እና 
በአንባቢያንም ዘንድ የበለጠ ተዓማኒ 
የሚያደርገው፣ በውስጡ የያዛቸው ጥሬ እና 
ተጨባጭ መረጃዎች ናቸው። የቀረቡት 
መረጃዎቹ በተጨባጭ የነበረውን ሁኔታ 
የሚመስክሩ እና የሚያረጋግጡ ስለሆኑ በስሚ 
ስሚ በወሬ ከሚገኝ መረጃ ይልቅ አሣማኝነት 
ይኖራቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ በዚያን ወቅት 
በመፈንቅለ መንግሥት አድራጊዎቹ እና 
አክሻፊዎቹ መካከል የተደረጉትን የጽሑፍ እና 
የቴሌግራም መልዕክት ልውውጦች፣ በሁለቱም 
ወገኖች በኩል የተሰጡ መግለጫዎችን ሙሉ 
ቃሎች፣ የግራ ቀኙን ተዋንያን ስብዕና 
በፎቶግራፍ አስደግፎ ማውጣቱ፣ አቀራረቡን 
ሚዛናዊ ያደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪም 
በሁለቱ ተፋላሚ ቡድኖች መካከል ሆነው 
የሽምግልና እና የአደራዳሪነት ሚና ይጫወቱ 
የነበሩትን ግለሰቦች ማንነት ከእነ ፎቶግራፋቸው 
ማቅረቡ፣ አንባቢ በእዝለ-ኅሊናው ወደኋላ ሄዶ 

ሊመለከተው እንዲችል ጥሩ ማሣያ ይሆናሉ። 

የመጽሐፉ ርዕስ አመራረጥም «የተዋጣለት 
ነው» ለማለት ይቻላል። ጸሐፊው የመፈንቅለ-
መንግሥት አድራጊዎቹ የወሰዱትን ፖለቲካዊ 
እርምጃ ከሞራል ኃላፊነት እና ከይሉኝታ ጋር 
እንዳቆራኙት ያብራራሉ። በዚህ ረገድ የመፈንቅለ 
መንግሥት እርምጃ የሚጠይቀውን ፍጥነት፣ 
ቆራጥነት እና በጊዜ በአግባቡ የመጠቀምን ጉዳይ 
ዘንግተውታል ማለት ይቻላል። ስለሆነም 
የመፈንቅለ-መንግሥት ሙከራው ያስከተለው 
ውጤት ሲታይ ሙሉ በሙሉ የመንግሥት 
ለውጥ ሣይሆን ከሙከራ ያላለፈ አጠቃላይ 
ሽብር በመሆኑ፣ ደራሲው «ግርግር» የሚለውን 
ቃል መጠቀማቸው አግባብነት ይኖረዋል። 
የመፈንቅለ-መንግሥት ሙከራው በማኅበረሰቡ 
ውስጥ ብቻ ሣይሆን በራሱ በአገዛዙ ክበብ 
ውስጥ ያተመውን አሻራ እና ያስከተለውን 
የአመለካከት ነውጥ በመመልከት፣ የድርጊቱን 
አንድምታ «መዘዙ» በሚለው ቃል መግለጻቸው 
በርዕሱ እና በመጽሐፉ ውስጥ በተካተቱት 
ጭብጦች መካከል ያለውን ቁርኝነት እና ውኅደት 
በሚገባ ያሳያል ለማለት ይቻላል። ስለዚህ 
ጸሐፊው ለመጽሐፉ የሰጡት ርዕስ ከመጽሐፉ 

ይዘት ጋር በእጅጉ የሚስማማ ነው። 

ጸሐፊው የመፈንቅለ መንግሥቱ ጥንስስ 
ቀደም ብሎ የተወጠነ እንደሆነ የተለያዩ 
አስረጂዎችን በማቅረብ ያስረዳሉ። ለምሣሌም 
ንጉሠ-ነገሥቱ ለጉብኝት ወደ ውጪ (ብራዚል) 
በሄዱበት ወቅት የክቡር ዘበኛ አዛዥ ለነበሩት 
ለጄኔራል መንግሥቱ ንዋይ ባስተላለፉት 
የቴሌግራም እንደተጠቀሰው የእርሱ ወንድም 
የገርማሜ ንዋይ አዲስ አበባ መቀመጥ ለጤና 
አይሆንምና ወደ ምድብ ሥራው እንዲሄድ 
አሳስበዋል። ይህም የሚያሣየው ቀዳማዊ 
ኃይለሥላሤ ለነገሩ ዳርዳርታ እንግዳ 
ያለመሆናቸውን ነበር። በእርግጥም አቶ ገርማሜ 
ንዋይ አዲስ አበባ የተቀመጠው በሕመም 
ሣይሆን ያቀዱትን የመንግሥት ግልበጣ 
ለማሣካት ሰበብ ፍለጋ መሆኑን ለማስተባበል 
ያዳግታል። ለዚህም ማስረጃዎቹ መፈንቅለ 

ሞረሽ       ቅፅ ፩ ቁጥር ፫ ፣ ቅዳሜ ጥር ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.      ገፅ ፬ 

 

መንግሥት አድራጊዎቹ ቀደም ሲል በሕዝቡ 
ላይ ይደርስ የነበረውን ኢኮኖሚያዊ፣ 
ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ችግር እያነሱ በመጣል 
ለለውጥ የተነሳሱ እንደነበር ልዩ ልዩ ጉዳዮች 
እያጣቀሱ፣ ። ያቀረቧቸው ማስረጃዎችም 
ይህንኑ ያረጋግጣሉ። መጽሐፉ በጥቅሉ ሲታይ  
በነባራዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ዘገባ ነው 
ለማለት ይቻላል። የዚህም ማሳያው ነገሮችን 
በዚያን ጊዜ በነበረው መልኩ ከማስቀመጥ 
ውጪ «ይህ ጠንካራ ነው» ፣ «ይህ ደግሞ 
ደካማ ነበር» ፣ «ይህ በዚህ ምክንያት ወደቀ» ፣ 
«ይኼኛው ደግሞ በዚህም ምክንያት ተነሣ» 
የሚሉ የጸሐፊውን አስተሳሰብና ግምት በያዙ 
ትንታኔዎች ያልተጣበበ መሆኑ ነው። ስለዚህ 
የመጽሐፉ አቀራረብ አንባቢው የራሱን ግንዛቤ 
እንዲወስድ እና ፍርዱን ራሱ እንዲሰጥ በር 

ከፋች እንደሆነ ይታያል። 

በመጽሐፉ ከቀረቡት መረጃዎች መገንዘብ 
እንደሚቻለው ለመፈንቅለ-መንግሥቱ መክሸፍ 
ዋናው ምክንያት መሪዎቹ ጄኔራል መንግሥቱ 
ንዋይ እና ሌተና ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ 
መፈንቅለ መንግሥት ለማድረግ መከተል 
የሚገባቸውን መንገዶች ማለትም፦ ፍጥነትን፣ 
ድንገተኝነትን፣ ቆራጥነትን፣ ወዘተርፈ ያዘሉ 
ዕርምጃዎችን በወቅቱ ባለመውሰዳቸው ነው። 
ለዚህም ማሣያዎቹ፦ ከጦር ሠራዊቱ አዛዦች 
ጄኔራል መርዕድ መንገሻን እና ጀኔራል ከበደ 
ገብሬን እንዲሁም ከኃይማኖት አባቶች 
ፓትርያሪኩን አቡነ ባስልዮስን እና ለሽምግልና 
መጥተው የነበሩትን ጳጳሳት በቁጥጥር ሥር 
ለማዋል መንግሥቱ ንዋይ ፈቃደኛ 
አለመሆናቸው፣ ለመፈንቅለ-መንግሥቱ 
ተቃዋሚዎች ኃይል እና ድጋፍ እንዲያሰባስቡ 

ጊዜ ሰጥቷቸዋል።  

የመፈንቅለ መንግሥቱ እንቅስቃሴ 
በሁለቱም አውራ ተዋንያኖች መካከል የተዋኃደ 
እና የተቀናጀ እንዳልነበር የአሜሪካና የእስራኤል 
ኢምባሲ ባለሥልጣኖች ካንድም ሁለት ጊዜ 
የሰጡት አስተያየት በቂ ማሳያ ነው። እንያ 
ዲፕሎማቶች ለሌተናል ኮሎኔል ወርቅነህ 
ዕውቀትና ችሎታ ያላቸው ግንዛቤና የሚሠራው 
ሥራ ከእርሱ የማይጠበቅ ሆነው ስላገኙት 
«ዕውነት በዚህ አመጽ ወርቅነህ አለበት» እስከ 
ማለት መድረሣቸውን እናስተውላለን። 
በመሆኑም ሌተናል ኮሎኔል ወርቅነህ ከገባበት 
ማጥ በኋላ መውጫው አላምር ብሎት እንጂ፣ 
ውጤታማ ሊሆኑ እንደማይችሉ የተገነዘበ 
መሆኑን በመጽሐፉ ውስጥ ተብራርቶ 
ተገልጿል። በዚህ መጽሐፍ መረጃዎች ላይ 
ተመሥርተን «ለመፈንቅለ መንግሥቱ መክሸፍ 
ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው?» ብለን 

ብንጠይቅ የሚከተሉትን መልሶች እናገኛለን። 

፩ኛ፦ ጄኔራል መንግሥቱ ንዋይ የመፈንቅለ-
መንግሥት አፈጻጸምን ባሕርይ ጠንቅቀው 
አለማወቃቸው፣ በዚህም የተነሣ 
ከተቀናቃኞቻቸው መሪዎች ጋር ሲያደረጉት 
የነበረው የዕርቅ ድርድር ለተቃዋሚዎቻቸው 
የኃይል ማሰባሰቢያ ጊዜ መግዣ እንዲያገኙ 
ማስቻሉ፤ 

፪ኛ፦ ጄኔራል መንግሥቱ የሌቴናል ኮሎኔል 
ወርቅነህን ምክር ባለመቀበላቸው ምክንያት 
በወርቅነህ ላይ ያሣደው ቅሬታ፣ ወርቅነህ 
በሙሉ ልቡ ለውጤት እንዳይንቀሳቀስ 
ማድረጉ፣ 

፫ኛ፦ መፈንቅለ-መንግሥቱ በቂ ጥናትና 
ሁሉንም ተሣታፊዎች ባካተተ የተግባር መርኃ 
ግብር ያልተመራ በመሆኑ፣ 

፬ኛ፦ በእንቅስቃሴው ውስጥ የነበሩት ሰዎች 
ስለመፈንቅለ-መንግሥቱ ምንም ዓይነት 
ዕውቀት የሌላቸው እና በነበራቸው 
የወታደራዊ ቁጥጥር እዝ መሠረት ብቻ 
በትዕዛዝ የተሰለፉ በመሆናቸው፣ 

፭ኛ፦ የመፈንቅለ መንግሥቱ ዋና ኃይል 
የሆነው የክቡር ዘበኛ ሠራዊት ለጉዳዩ ባዕድ 
መሆኑ እና በማያውቀው ነገር እንዲሰለፍ 
በመደረጉ፤ 

፮ኛ፦ እና መሠረታዊው ምክንያት በቅድሚያ 
የመፈንቅለ-መንግሥቱ ተቃዋሚዎች ይሆናሉ 
ተብለው የሚገመቱን ግለሰቦች እና 
ባለሥልጣኖችን በቁጥጥር ሥር 
ያለማድረጋቸው እና ለይቶላቸው ተቃዋሚ 
የሆኑትን ጄኔራል መርዕድ መንገሻን እንዲሁም 
ጄኔራል ከበደ ገብሬን ኃይልን ተጠቅሞ 
በቁጥጥር ሥር በማዋል ፈንታ ጉዳዩን 
በሽምግልና ለመፍታት መሞከሩ የድክመቱ 
ሁሉ ድክመት መሆኑን አንባቢው በውል 
ሊረዳ ይችላል። 

ተከታዩ በ፭ኛው ገፅ፣ በ፩ኛው አምድ ዞሯል 

እግዜር ይማራችሁ 
አገሬ (ከስዊድን) 

http://gadaa.com/GadaaTube/9349/2013/12/10/deutsche-welle-dw-radio-outperforms-rwandas-radio-mille-collines-disturbing-biased-propaganda-against-the-oromo/
http://gadaa.com/GadaaTube/9349/2013/12/10/deutsche-welle-dw-radio-outperforms-rwandas-radio-mille-collines-disturbing-biased-propaganda-against-the-oromo/
http://gadaa.com/GadaaTube/9349/2013/12/10/deutsche-welle-dw-radio-outperforms-rwandas-radio-mille-collines-disturbing-biased-propaganda-against-the-oromo/
http://gadaa.com/GadaaTube/9349/2013/12/10/deutsche-welle-dw-radio-outperforms-rwandas-radio-mille-collines-disturbing-biased-propaganda-against-the-oromo/
http://www.youtube.com/watch?v=h3l5XTu9pcA
http://moreshinfo.com/2013/12/the-pseudo-tplf-and-olf-historians-gebrekidan-desta-and-bulcha-demeksa-against-menelik-ii/
http://moreshinfo.com/2013/12/the-pseudo-tplf-and-olf-historians-gebrekidan-desta-and-bulcha-demeksa-against-menelik-ii/
http://moreshinfo.com/2013/12/the-pseudo-tplf-and-olf-historians-gebrekidan-desta-and-bulcha-demeksa-against-menelik-ii/


  

 የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/ 

ዕውነትም «ማን ይናገር…» 
ከ፬ኛው ገፅ፣ ከ፬ኛው አምድ የዞረ  

በነዚህ መሠረታዊ ድክመቶች የተነሣም 
የመፈንቅለ-መንግሥቱ ሙከራ ከሸፈ። መክሸፍ 
ብቻ ሣይሆን፣ ለአገሪቱ ብርቅዬ ልጆች ሕይዎት 
መቀጠፍ ምክንያት ሆነ። አልፎ ተርፎም 
በርካታዎቹ ለመከራና ለእስር ተዳረጉ። የሌቴናል 
ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁና የጄኔራል ሙሉጌታ 
ቡሊ ሕይዎት መጥፋት ሌላውን ዜጋ ቀርቶ 
የንጉሡን ኅሊና የነካ እንደነበር ብዙዎች 

ይናገራሉ። 

«ሥጋ መሬት ወድቆ አፈር ሳይዝ 
አይነሣም»እንዲሉ ሆኖ፣ የመፈንቅለ-መንግሥት 
ሙከራው በወቅቱ የታለመለትን ግብ ባይመታም 
አመርቃዥ ቁስል ትቶ በማለፉ፣ ከዚያ ክስተት 
በኋላ በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ የገባችበት 
አጠቃላይ ምስቅልቅል ሁኔታ ቁልጭ አድርጎ 
ያሣያል። የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ 
ያደረጉት ሰዎች የአስተዳደር መሻሻል እንዲደረግ 
ከንጉሠ-ነገሥቱ ጋር ባላቸው የቅርበት መጠን 
ባገኙት የመገናኛ መንገድ ሁሉ ተጠቅመው 
አልሆን እንዳላቸው ግልጽ ነው። ስለሆነም 
ያደረጉትን ሙከራ ከዛሬ ላይ ሆኖ ያን ወቅት 
ለማየት ለሞከረ ሰው፣ ይህ ዛሬ በአገራችን ላይ 
የደረሰው አጠቃላይ ውድቀት፣ በዜግነት ማንነት 
ቀውስ፣ የአገር አካል መገንጠል፣ የባሕር በር 
መዘጋት፣ በተለያዩ የኃይማኖት ተከታዮች 
መካከል የሚደርሰው ግጭት፣ የሕዝቡ በቋንቋ 
እና በዘር ተቧድኖ መናከስ፣ ኢትዮጵያውያን 
በስደት መንከራተት እና መዋረድ ፣ ወዘተርፈ 
እንዳይከሰት ቀድሞ የመፍትሔ ዕርምጃን 

ያመላከተ እንደነበር ይረዳል።  

ይህ ግንዛቤ በተማረው ወገን እና ንጉሠ-
ነገሥቱ ይከተሉት የነበረው የአገዛዝ ዘይቤ 
«ተገቢ አይደለም» በሚለው ቀርቶ የእርሣቸው 
ታማኝ የሆኑት እና መፈንቅለ መንግሥቱን 
ያከሸፉት ግለሰቦች ሣይቀር የሚደግፉት ነበር። 
ለዚህ ማስረጃዎቹ በመጽሐፉ ውስጥ የቀረቡት 
የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራው አክሻፊዎች 
ለንጉሠ-ነገሥቱ ያቀረቧቸው ማስታዎሻዎች 
ናቸው። ለአብነትም ያህል፦ በመፈንቅለ-
መንግሥቱ አድራጊዎች ኅሊና ይጉላላ የነበረው 
አስተዳደራዊ በደልና የፍትሕ መዛባት ዘግይቶም 
ቢሆን የተገነዘቡትና ንጉሠ ነገሥቱ የአስተዳደር 
መሻሻል እንዲያደርጉ ካልሆን በአገሪቱ ላይ 
ከፍተኛ ችግር ሊከተል እንደሚችል በአንድነት 
ለንጉሡ ማስታዎሻ ያቀረቡት የመፈንቅለ 
መንግሥቱ ዋና አክሻፊዎች የነበሩ፣ የንጉሡ 
የሥጋ ዘመዶችና አገቡኝ የሆኑት፣(፩ኛ) ልዑል 
ራስ አሥራተ ካሣ፣ (፪ኛ) ሌተና ጄኔራል ዐቢይ 
አበበ፣ (፫ኛ) ሜጄር ጄኔራል መርዕድ መንገሻ፤ 
(፬ኛ) ኮሎኔል ታምራት ይገዙ እና (፭ኛ) 
ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሐዋርያት እንደሆኑ 
አቶ ብርሃኑ አስረስ በማስረጃ አስደግፈው 
አቅረበውልናል። ይም በራሱ ብዙው ኢትዮጵያዊ 
ያውቀዋል የሚባል መረጃ ባለመሆኑ ጠቃሚነቱ 
የጎላ ነው። ስለሆነም መጽሐፉ እስከዛሬ በጉዳዩ 
ዙሪያ በተጻፉ መጽሐፎች ውስጥ ያልተካተቱ 
አዳዲስ መረጃዎችን ያዘለ እንደሆነ አንባቢ 
ይረዳል። ከዚህ በተጨማሪ በሕዝቡ ላይ 
የሚደርሰው በደልና የፍትኅ መዛባት አገሪቱን እና 
ሕዝቡን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይዞ 
እንዳይነጉድ አስፈላጊ የሆኑ ፖለቲካዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ለውጦች እንዲደረጉ 
ንጉሠ-ነገሥቱን ከልዩ ማስታዎሻ እስከ መጽሐፍ 
በመጻፍ ያሳሰቡ አምባሳደር ሀዲስ ዓለማዬሁ፣ 
አምባሳደር ብርሃኑ ድንቄ እና ሌተና ጄኔራል 
ዓቢይ አበበ እንደሚገኙበት «ማን ይናገር የነበር-
የታኅሣሡ ግርግር እና መዘዙ» መጽሐፍ 

በተጨባጭ መረጃ ያሣያል።  

በመጽሐፉ ውስጥ ከቀረቡት መረጃዎች 
ተነስተን «ዛሬ አገሪቱ ለገባችበት የመከራና 
የውድቀት አዘቅት ተጠያቂው ማነው?» 
ለሚለውን ጥያቄ አንዳንድ ፍንጮችን ለማግኘት 
ይቻላል። ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ከታዬ ንጉሠ-
ነገሥቱ የነበረውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 
ማኅበራዊ ችግሮች ለማቃለል ከመሞከር ይልቅ 
ሁሉንም የመሻሻል ሙከራዎች ዘግተው ይዘው 
እንደነበረ ግልፅ ነው። ስለዚህም ከዚያ በኋላ 
ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን ለወደቁበት 
አዘቅት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በመሪነታቸው 
የአንበሣውን ድርሻ ይወስዳሉ። በዚህ ረገድ በአቶ 
ብርሃኑ አስረስ ከተጻፈው መጽሐፍ በተጨማሪ 
በቢትወደድ ዘውዴ ገብረሕይዎት የተጻፈውን 
«የሕይዎት ውጣ ውረድ» ለሚያነብ ሰው ወደ 
ሚዛናዊ መደምደሚያ ለመድረስ የሚያስችሉ 

መረጃዎችን ያገኛል። 

ከላይ ከተጠቀሱት መረጃዎች በተጨማሪ፣ 
በመጽሐፉ ውስጥ እስከዛሬ በማንኛውም ጸሐፊ 
ለመጻፍ ያልተደፈሩ እና  ያልተሞከሩ ሃቆችን 
ማግኘት ይቻላል። ለምሣሌም ያህል በዚያን ጊዜ 
ቀርቶ፣ ዛሬ ዕውነት ሆኖ፣ በግልጽ ዐማራው እንደ 
ክፉ እና ተናካሽ አውሬ ተቆጥሮ፣ በየደረሰበት 

እየተገደፈ በሚሳደድበት ወቅት፤ በዐማራው ላይ 
«የዘር ጥቃት ተፈጸመበት» ለማለት የዐማራው 
ልጆች አፋቸውን በሚያጣምሙበት ወቅት 
ያልተደረገ አንድ ድርጊት መጥቀስ ይቻላል። 
ከየካቲቱ አብዮት በፊት ደጃዝማች ፀሐዩ 
ዕንቆሥላሴ በአገሪቱ እና በተለይም በዐማራው 
ነገድ ላይ ሊደርስ የሚችለውን መከራ እና 
ሥቃይ ከርቀት ተመልክተው የዐማራውን 
መደራጀት አስፈላጊነት አስቀድመው ያሳሰቡ እና 
ለመደራጀትም ሙከራ ያደረጉ መሆናቸውን 
በመጽሐፉ ተገልጿል። ይህን በተመለከተ አቶ 

ብርሃኑ አስረስ እንዲህ ይላሉ፦  

«[ደጃዝማች ፀሐዩ ዕንቆ ሥላሴ] 
በ፲፱፻፷፭ ዓ.ም. መጀመሪያ  አካባቢ የጎንደር 
ተወላጅ የነበርነውን አቶ ዳኘው (በኋላ 
አምባሣደርና የጎንደር ጠቅላይ ግዛት 
አስተዳዳሪ) ፣ ኮሎኔል ሞላልኝ በላይ (በኋላ 
የጎጃም ክፍለ-ሀገር አስተዳዳሪ) እና እኔን 
(የኦጋዴን ልማት ዋና ሥራ አስኪያጅ) አዲስ 
አበባ ቀጨኔ መድኃኒዓለም መንገድ ላይ 
ካለው ቤታቸው ከተመረጡ አስተናጋጆች 
ውጪ ማንም በሌለበት ጋበዙን። ተጋባዦቹ 
የተመረጥነው ከኋላችን የአካባቢያችን ድጋፍ 
እንዳለን ግምት ውስጥ በማስገባት ነበር። 
ድግሱ የተሟላ ሆኖ፣ ግብዣው የተደረገበት 
ዋናው ጉዳይም የዐማራውን ሕዝብ 
ለማስተባበር እንድንሠራ ነበር።  ደጃዝማች 
ፀሐዩ «ከእንግዲህ ወዲህ ማንም ቢመጣ 
ተነሳሁ የሚለው ዐማራው ሕዝብ ላይ እንጂ 
ለይቶ የሸዋ፣ የጎንደር፣ የጎጃም አይልም። 
እናም ወደድንም ጠላንም የዐማራው አንገት 
አንድ መሆኑን ማወቅ አለብን። ስለዚህ 
ዐማራው መተባበር አለበት።»  

አሉን በማለት ዐማራውን ለማስተባበርና 
ከተደገሠለት ሞት መታደግ በሚቻልበት ሁኔታ 
በጋራ መሥራት እንዳለባቸው መወያየታቸውን 
ያብራራሉ። ሆኖም ግን በጉዳዩ ያልገፉበት እና 

የትም እንዳልደረሰ ጸሐፊው ያስረዳሉ። 

ይህን የዐማራውን አንገት አንድነት 
ከመቼው በላይ በዘመነ-ወያኔ የዘር አገዛዝ 
አሠቃቂ እና አሣፋሪ በሆነ መልኩ ዐማራው 
እያዬው በመሆኑ ደጃዝማች ፀሐዩ እንቆሥላሴ 
የዚያን ጊዜ «ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ» ነበሩ 
ማለት ያስችላል። ምክንያቱም ሁለቱም «መጣሁ 
እና ተነሳሁ» የሚለው ሁሉ በአውራ ጠላትነት 
ፈርጆ የሚያጠፋው ዐማራውን መሆኑን 
አስቀድመው የተገነዘቡ በመሆናቸው ነው። ከዚህ 
አንፃር የዐማራውን መደራጀት አስፈላጊነት በፋና 
ወጊነት የጀመሩት ደጃዝማች ፀሐዩ ዕንቆሥላሴ 
እንደነበሩ ይህ መጽሐፍ ለሕዝብ ይፋ ለማድረግ 
የመጀመሪያው በመሆኑ ከሌሎች የሚለይበት 

ነው።  

በሌላ በኩል መጽሐፉ በንጉሠ-ነገሥቱ 
አገዛዝ ወህኒ ተወርውረው ይሰቃዩ የነበሩ እና 
በብዙዎች ኢትዮጵያውያን ዘንድ ዓላማዎቻቸው 
እና ፍላጎቶቻቸው በቅጡ ያልታወቀላቸውን 
ሰዎችን ማንነት ሕዝብ እንዲያውቅ አድርጓል። 
ለምሣሌም ያህል፦ የየደጃዝማች አበረ ይማምን፣ 
የባላምባራስ በከሬን፣ የማሞ ይምበርበሩን፣ 
የወርቁ ኃይለሥላሴ፣ የመቶ አለቃ በቀለ 
አናሲሞስን እና የፀሐፊውን የአቶ ብርሃኑን 
በፎቶግራፍ የተደገፉ መረጃዎች ለአንባብያን 
አቅርቧል። በመሆኑም በታኅሣሡ ግርግር ወቅት 
እና ያንንም ተከትሎ በኢትዮጵያ የነበረውን 
ሁኔታ ለማወቅ ለሚሹ ሁሉ መጽሐፉ 
በተጨባጭ መረጃዎች የሚዘክር በመሆኑ 
ሊነበብ የሚገባው ነው ለማለት ያስችላል። 
ስለዚህ መጽሐፉን ማንበብ ጠቃሚነት 
ይኖረዋልና እንዲያነቡት ይመከራሉ። 

ወያኔ ሆን ብሎ የኤች. 

አይ. ቪ. ቫይረስን ... 
ከ፫ኛው ገፅ ከ፬ኛው አምድ የዞረ 

«በኢሕአዴግ የመከላከያ ሠራዊት ውስጥ 
ጥቅም እና የተሟላ ኑሮ ወደ አንድ ወገን 
እያደላ ሲሄድ በጣም አዝን ነበር። እኔ ጎጄ 
(አስረስ) መፍትሔ አመጣ ይመስል፣ አላስችል 
እያለኝ፣ ፊት ለፊት ከማይነቃነቅ ድንጋይ ጋር 
በተደጋጋሚ ተጋጭጫለሁ፣ እጋጫለሁ፤ 
ግልጽነቴ እና ‘ለዕውነት እቆማለሁ’ ማለቴም 

ብዙ ነገር እያስከፈለኝ ነው። 

ይህም ባሕርዬ አቅራርቶ እና ፎክሮ 
በሚገድለው በመንግሥቱ ኃይለማርያም መዳፍ 
ውስጥ ሊያስጨፈልቀኝ ነበረ። ደግነቱ ከደርግ 
መዳፍ ከመግባቴ በፊት ቀድሜ ሸሸሁ እንጂ! 
ምን ያደርጋል እታዲያ እድሜ ልኩን በቁም 
መግደል ከሚችልበት የሕወሓት/ኢሕአዴግ 
መዳፍ ውስጥ ወደቅሁ። ጨካኝ ካድሬዎቹም 
በ፲፱፻፺፪ ዓ.ም. በሻዕቢያ ጥይት ቆስዬ 

ሞረሽ       ቅፅ ፩ ቁጥር ፫ ፣ ቅዳሜ ጥር ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.      ገፅ ፭ 

 ሆስፒታል ተኝቼ ሳለ፣ በተፈጠረ አጋጣሚ 
በየጊዜው እየተሟገተች የተዳፈረቻቸውን 
ምላሴን ጸጥ ለማድረግ ይመስላል በበሽታ 
እንድመረዝ አደረጉ። … ትውልዱ ዐድዋ 
አውራጃ፣ ሥራው ደህንነት፣ ማዕረጉ አሥር 
አለቃ የሆነ፣ በኤድስ የታመመ ሰው ከአጠገቤ 
እንዲተኛ ይደረጋል። የዕለቱ ተረኛዋ ሐኪምም 
ይህን ሰው በወጋችበትን መርፌ እኔን ወግታ 

ቫይረሱን አስተላለፈችብኝ።   

ሻምበል አስረስ ትረካውን በመቀጠል 
እንዳተተው፣ ሐኪሟ ሌላ በሽተኛ በተወጋበት 
መርፌ እንደወጋችው ሲያረጋግጥ፣ በወቅቱ እርሱ 
በቁስሉ የተነሳ መንቀሳቀስ አለመቻሉን ጠቅሶ፣ 
ከተኛበት ሆኖ እሪ በማለት መጮሁን እና 
ጩኸቱን የሰማው የዋርዱ ኃላፊ ሐኪም «ዶክተር 
ሰሎሞን»  የሚባል መጥቶ «ምን ሆንክ» ብሎ 
የጠየቀው መሆኑን፣ እርሱም «እንዴት ሌላ ሰው 
በወጋችበት መርፌ ትወጋኛለች» ብሎ አቤቱታ 

ማቅረቡን ይገልጻል። 

ለዶክተሩ «እንዴት እንዲህ ይደረጋል?» 
ብሎ ቢያለቅስም፣ ዶክተሩ የታዘዘውን 
ከመሥራት ውጭ ምንም ሊያደርግ ባለመቻሉ 
እንዳጽናናው እና የተወጋበትን አካባቢ በአልኮል 
ማጠቡን እንዲሁም በድርጊቱ ማዘኑን ገልጿል። 
ሆኖም ከዶክተር ሰሎሞን ጋር አብራ ትሠራ 
የነበረች የሲቪል ነርስም ለማረጋጋት መሞከሯን 
እና ከወር በኋላ የኤች. አይ. ቪ. ቫይረስ ምርመራ 
እንዲያደርግ መክራው መለያየታቸውን በሐዘን 
ይገልጻል። በተሰጠው ምክር መሠረት በወሩ 
ምርመራ አድርጎ «አጠራጣሪ ነው» የሚል መልስ 
መሰጠቱን፣ ከዚያም በ፪ኛው ወር አዲስ አበባ 
ሂዶ ሲመረመር ውጤቱ በቫይረሱ የተለከፈ 

መሆኑን ማረጋገጡን ይመስክራል። 

ዘረኛው የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ በዐማራው 
ላይ ሰንቆት በተነሳው የዘር ጥላቻ ዐማራውን 
ከምድረ ኢትዮጵያ ለማጥፋት ከሚጠቀምባቸው 
መንገዶች አንዱ እና ዋናው ዘዴ፣ የዐማራ ነገድ 
የነቁ አባሎች በተለያዬ በሽታዎች ታምመው ወደ 
ሆስፒታል ሲሄዱ፣ የኤች. አይ. ቪ. ቫይረስን 
በመርፌ በማስተላለፍ ትውልዱን ሟች እና 
ታማሚ ማድረግ መሆኑ ይታወቃል። 

በደቡብ ጎንደር፣ በፎገራ 
ወረዳ በአስተዳዳሪው 

ትዕዛዝ አንድ ሰው ሲገደል 
ዘጠኙ ቆሰሉ 

(ፍኖተ-ነፃነት፣ ጥር ፮ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.) 

በደቡብ ጎንደር ዞን፣ በፎገራ ወረዳ፣ ሻጋ 
ቀበሌ በ፪ሺህ፯ ዓ.ም. ለሚደረገው ምርጫ 
ዝግጅት ሲባል የአካባቢውን የወል እና የግጦሽ 
መሬት ለወጣቶች እንዲሰጥ ብአዴን በደብዳቤ 
አዝዞ ነበር። እንደአስተያየት ሰጪዎች፣ 

«የክልሉ መንግሥት» ከዚህ በፊት ባወጣው 
አዋጅ እና መመሪያ መሠረት የወል እና የግጦሽ 
መሬት ለማከፋፈል 80% የማህበረሰብ ክፍል 

ፈቃደኛ መሆን እንዳለበት ይገልፃል።  

በዐማራ ክልል የመንግስት መሥሪያ ቤት 

ሠራተኛ የሆኑ ግለሰብ ለፍኖጸ-ነፃነት 
እንደገለፁት፣ ለምርጫ ሲባል በሕገወጥ 
መንገድ የሚደረገውን አካሄድ የአካባቢው 
ነዋሪዎች በመቃወማቸው፣ የወረዳው 
አስተዳዳሪ አቶ አሰሜ ፈረደ በአካባቢው ነዋሪ 
ላይ ተኩስ እንዲከፈት በማዘዝ ጌጡ አበራ 
የተባለ የ፳፭ ዓመት ወጣት በ፪ ጥይት 
ተመትቶ የተገደለ ሲሆን ዘጠኝ ሰዎች 

ቆስለዋል፡፡  

እንየው አደራው (የቆሰለ) 

አምላኩ ሙጨ (የቆሰለ) 

ጌጡ የሻነው  (የቆሰለ) 

አምላኩ ጫኔ  (የቆሰለ) 

ታድሎ አሸነፍ  (የቆሰለ) 

አዝማረ ተባበር (የቆሰለ) 

አወቀ ቢለው  (የቆሰለ) 

ጋሻው መርየ  (የቆሰለ) 

ያምላክ ጫኔ  (የቆሰለ) 

አካባቢው አሁንም አለመረጋጋት ሰፍኗል፣ 

በልዩ ኃይል ጥበቃ ስር ነው፡፡  

ምንጭ: http://www.abugidainfo.com/

amharic/index.php/12860 

 “ብአዴን የሕወሓት 
በቅሎ መሆኑ ያብቃ” 

የብአዴን አባላት  
(በምኒልክ ሣልሣዊ አርብ ጥር ፱ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.) 

ምኒልክ ሣልሣዊ በፌስቡክ ትኩስ 
የአገርቤት ዜናዎችን በማሠራጨት 
ይታወቃሉ። በእርሣቸው ዘገባ መሠረት 
የትግሬ ወያኔ «የዐማራ ክልል» ብሎ 
ባዋቀረው የባንቱስታን ግዛት ውስጥ 
ያሠማራቸው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊዎች 
«ከአሸባሪዎች ጋር ግንኙነት ይኖራቸል» 
ብለው የሚጠረጥሩትን ሁሉ እንዲይዙ 
መታዘዛቸውን ገልፀዋል። የጋዜጣችንን 
ፖሊሲ በመከተል «ኢሕአዴግ» የሚለው 
በትግሬ-ወያኔ ተተክቶ ዘገባው እንደወረደ 

ቀርቧል።  

ባለፈው ወር በዐማራ ክልል ርዕሰ 
ከተማ ባህርዳር የተካሄደውን የብአዴን እና 
የትግሬ-ወያኔ ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ ላይ 
የተላለፈውን ውሣኔ ተከትሎ የዞን እና 
የወረዳ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊዎች የትግሬ-
ወያኔ «አሸባሪ» እያለ ከሚጠራቸው የፖለቲካ 
ድርጅቶች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
መንገድ ግንኙነት ይኖራቸዋል ተብሎ 
በሚጠረጠሩት ወጣቶች ላይ የቁጥጥር 

ዘመቻ እንዲያካሂዱ ትዕዛዝ ተላልፎላቸዋል።  

ጥር ፰ ቀን ፪ሺህ፮  ዓ.ም. በሁሉም 
«የዐማራ ክልል» ወረዳዎች በተደረገው 
የብአዴን ስብሰባ ላይ ወጣቶች መረጃ 
በማስተላለፍ እና ለአሸባሪዎች መሣሪያ 
የሚሆኑ ሰዎችን በመመልመል ላይ 
በመሆናቸው የግንኙነት ሰንሰለቱን ለመበጠስ 
አባላቱ እና አመራሩ ጠንክረው መሥራት 
እንደሚገባቸው ተገልጾላቸዋል። እያንዳንዱ 
አባል በአሸባሪዎች ፕሮፓጋንዳ ሳይዘናጋ 

ጠንክሮ እንዲሠራም ትእዛዝ ተላልፎለታል።  

“ከየትኛውም የሀገሪቱ ክልል ወጣቶች 
በላይ የዐማራ ክልል ወጣቶች ከአሸባሪዎች 
ጋር ግንኙነት እንዳላቸው መረጃ አለኝ” 
ያለው የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ፣ በክልሉ 
እነዚህን ወጣቶች የመቆጣጠር እና 
የመከታተል ዘመቻ በዘርፈ ብዙ ሥልቶች 

ታጅቦ መካሄድ እንዳለበት አሳስቧል።  

“በመሠረተ-ቢስ አሉባልታዎች ከትግሬ-
ወያኔ የኮበለሉ እና ውስጣቸው የሸፈተ 
የብአዴን አባላትም ሃቁን ተገንዝበው ከትግሬ
-ወያኔ ጋር እንዲቀጥሉ እና ሀገሪቱን ወደ ላቀ 
ዕድገት እንዲያሸጋግሩ የድርጅት ጉዳይ 

ኃላፊዎች በስብሰባው ላይ ተናግረዋል። 

የመወያያ አጀንዳዎች ትምህርት እና 
የመኖሪያ ቤት ሊዝ ጉዳይ ቢሆኑም፣ 
የስብሰባው ውሎ ግን ከአጀንዳዎች ውጭ 
አሸባሪዎች በሚሏቸው አካላት ላይ ነበር 
ያሉት ስማቸው እንዳይገለፅ የፈለጉ የድርጅት 
አባላት፣ የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ በመኖሪያ ቤት 
ሊዝ ያቀረበው ጉዳይ ግን ከፍተኛ ተቃውሞ 
አስነስቷል ብለዋል። «ሕጉ የማንንም 
ኢትዮጵያዊ ምጣኔ-ኃብታዊ አቅም 
ያላገናዘበ፣ በአሠራር ውጣ ውረድ የተበተበ 
እና በዘፈቀደ እንዲወጣ የተደረገ ይመስላል» 
ያሉት አባላቱ፣ «በተለይ የመንግሥት 
ሠራተኞችን ከጨዋታ ውጭ ያደረገ ነው» 

ብለዋል።  

አዲሱ የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ገዱ 
አንዳርጋቸው ከብአዴን እየኮበለለ 
የሚጠፋውን እና «ለአሸባሪዎች መጠቀሚያ 
እየዋለ ነው» ያሉትን ኃይል እንቅስቃሴ 
ለ መ ግ ታ ት  እ ር ም ጃ  መ ው ሰ ድ 
መጀመራቸውንም የሚደርሱን መረጃዎች 

ያመለክታሉ።  

በዐማራ ክልል የሚገኙ ወጣቶች እና 
የብአዴን አባላት “ብአዴን የሕወሓት በቅሎ 
መሆኑ ያብቃ” በማለት ጥያቄዎችን እያነሱ 
ነው። በክልሉ ውስጥ የተንሰራፋው ሙስና፣ 
የመልካም አስተዳደር እጦት እና አፈና 
መባባስ አባላቱን ለተስፋ መቁረጥ 

መዳረጉንም ወጣቶች ይናገራሉ። 

ምንጭ፦ https://www.facebook.com/
minilik.salsawi/posts/10152194487684743  

http://www.abugidainfo.com/amharic/index.php/12860
http://www.abugidainfo.com/amharic/index.php/12860


  

 የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/ 

ከታኅሣሥ ወር አጋማሽ ጀምሮ ደቡብ 
ሱዳን በሁለት ተቀናቃኝ ቡድኞች በተከፈሉት 
የደቡብ ሱዳን የነፃነት ንቅናቄ (ደሱነን) ተዋጊዎች 
ጸብ ምክንያት በእርስ በእርስ ጦርነት በመታመስ 
ላይ ትገኛለች። ለችግሩ ቆስቋሽ የሆነው የአገሪቱ 
ፕሬዘዳንት ማድያት ሣልቫ ኪር በሐምሌ ወር 
፪ሺህ፭ ዓ.ም. ምክትላቸውን ዶክተር ሬክ 
ማቻርን እና ሌሎች ፲ የንቅናቄያቸውን ከፍተኛ 
የአመራር አባሎች ከሥልጣን በማባረራቸው 
ነው። በሁለቱ የደሱነን አንጃዎች መሪዎች 
መካከል ለረዥም ጊዜ የቆየ ቂም እና ቁርሾ 
እንዳለ የአደባባይ ሚሥጢር ነው። ስለሆነም 
ፕሬዘዳንት ሣልቫ ኪር በዶክተር ሬክ ማቻር እና 
ጓዶቻቸው ላይ የማባረር ዕርምጃ ሲወስዱ ምን 
ሊከተል እንደሚችል ግልፅ ነበር። ከሁሉም 
አሣሣቢው ጉዳይ ደግሞ የሁለቱ ተቀናቃኝ 
ፖለቲከኞች የኃይል መሠረት ከአገሪቱ ዜጎች 
ከፍተኛውን ድርሻ የያዙት የዲንቃ እና የኑዌር 
ነገዶች መሆናቸው ነው። በታሪክ 
እንደሚታወቀው ኑዌሮች ዲንቃዎችን፣ 
እንዲሁም ዲንቃዎች ኑዌሮችን ሲያጠቁ ኖረዋል። 
ሠሞኑን እንኳን በተጀመረው ግጭት ከአንድ ወር 
ባነሰ ጊዜ በ፲ሺህዎች የሚቆጠሩ ደቡብ 
ሱዳናውያን ሕይዎታቸውን አጥተዋል፣ 
በ፻ሺህዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ኃብት 
ንብረታቸው ወድሞ ተፈናቅለዋል። ስለዚህ 
የደቡብ ሱዳን የወቅቱ የእርስ በእርስ ጦርነት 
መጫር ከዚያ አገር አልፎ በአካባቢው አገሮች 
ላይ ምን ሊያስከትል እንደሚችል መዳሰሱ ተገቢ 

ይሆናል። 

የችግሩ ምንጭ 

ደቡብ ሱዳን በዓለማችን ላይ «አዲሲቱ 
አገር» ናት። በጥር ወር ፪ሺህ፫ ዓ.ም. ውሣኔ 
ሕዝብ ተደርጎ ከሰሜን ሱዳን ከመገንጠሏ በፊት 
የሱዳን እስላማዊ ሪፑብሊክ አካል ነበረች። 
የደቡብ ሱዳን ዜጎች ሙሉ ነፃነታቸውን 
ከመጎናጸፋቸው በፊት ከሰሜኑ እስላማዊ አገዛዝ 
ጋር ከ፶ ዓመታት ላላነሰ ጊዜ ተፋልመዋል፣ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቻቸውን ሕይወትም 
በመስዋዕትነት ገብረዋል። ጥንት ደቡብ 
ሱዳናውያን በየአካባቢያቸው በነበሩ ትናንሽ የጎሣ 
መሪዎች የሚገዙ ነበሩ። ሆኖም ግብፅን እና 
ሰሜን ሱዳንን በቅኝ ግዛትነት ይገዛ የነበረው 
የኦቶማን ቱርክ አገዛዝ በ፲፰፻፸ዎቹ አካባቢ 
ደቡብ ሱዳንን በመውረር በጦር ኃይል የሱዳን 
አካል አደረገው። ከዚያም በ፲፰፻፺ ዓ.ም. 
እንግሊዞች ቱርክን ከግብፅ ሲያስወጡ እና 
ሱዳንን ቅኝ ግዛት ሲያደርጉ፣ ደቡብ ሱዳንም 

አብሮ ተጠቀለለ።  

በደቡብ ሱዳን ውስጥ ከ፳፬ የማያንሱ 
ነገዶች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ ዋና ዋና ከሚባሉት 
መካከል በቁጥር የሚበዙት ዲንቃዎች ሲሆኑ 
በ፪ኛነት ደረጃ የኑዌር ነገድ ተወላጆች 
ይከተላሉ። ከእነዚህ በተጨማሪም፦ ሉሉቦ፣ 
ላንጎ፣ ሎቱኮ፣ ሎኮያ፣ ሺሉክ፣ ሙርሌ፣ ሙንዱ፣ 
ሙንዳሪ፣ ማዲ፣ ማካራካ፣ ሞሩ፣ ቶፖሣ፣ አኝዋ
(ክ)፣ አቾሊ፣ ኩኩ፣ ካሊኮ፣ ካክዋ፣ ባሪ፣ ፖጁሉ፣ 
ዛንዴ፣ ዲዲኛ እና ጁር የሚባሉት ነገዶች የደቡብ 
ሱዳን የሕዝብ ስብጥር የሚያካትታቸው ናቸው። 
ከአገሮች የፖለቲካ ታሪክ መገንዘብ 
እንደሚቻለው፣ በዛ ያሉ ነገዶች እና ጎሣዎች 
ባሉበት በማደግ ላይ ባለ አገር የፖለቲካ 
እንቅስቃሴ ውስጥ፣ የልሂቃን ፍላጎት ከተርታው 
ሕዝብ ፍላጎት ወጪ የመሆን አጋጣሚው 
ስለሚሠፋ አገሩ በተለያዩ ነገዶች መካከል 

ለሚቆሰቆስ ፀብ እና ሽኩቻ የተጋለጠ ይሆናል። 

ኦቶማን ቱርኮች ደቡብ ሱዳንን የወረሩት 
የአባይን ወንዝ ከምንጩ ጀምሮ ለመቆጣጠር፣ 
ሠፊ የተፈጥሮ ኃብት ለመመዝበር እና ጥቁር 
አፍሪቃውያንን በባርነት ለመፈንገል ነበር። 
በተለይ የባርያ ፍንገላው ይካሄድ የነበረው 
ተቀናቃኝ የደቡብ ሱዳን ነገዶችን በማሻኮት፣ 
የተሸናፊውን ነገድ አባሎች በባርነት ፈንግለው 
እንዲያቀርቡ በተዘዋዋሪ መንገድ በማበረታታት 
ነበር። እንግዲህ የደቡብ ሱዳን ውስጣዊ ችግር 
በኦቶማን ቱርኮች በኃይል ከተያዙበት ታሪካዊ 
ወቅት ይጀምራል። ከዚያም እንግሊዞች ሱዳንን 
ሲገዙ «በውስጥ አስተዳር ነፃነት ስም» ደቡብ 
ሱዳንን ከሰሜኑ ለይተው ይገዙት ነበር። ያኔም 
በደቡብ ሱዳን የነበሩትን ተወላጆች ለሰሜኑ 
ሱዳን ተወላጆች ይሰጡ ከነበረው እንክብካቤ 
እጅግ ባነሰ ሁኔታ፣ ሕይወታቸውን በማቆርቆዝ 
ገዝተዋቸዋል። ይህ የታወቀው የእንግሊዞች 
«የከፋፍለህ ግዛው» የቅኝ ግዛት ፖሊሲ የደቡብ 
ሱዳን ዜጎች ለነፃነታቸው ያደረጉትን ጉዞ እጅግ 
ረጅም እና ውስብስብ አድርጎባቸዋል። ስለዚህ 
የደቡብ ሱዳን የወቅቱ የእርስ በእርስ ምንጩ 
በቅኝ ግዛት ዘመን የተተከለው መርዛማ 

የመለያዬት ሠንኮፍ ነው። 

ደቡብ ሱዳን በተፈጥሮ ኃብት እጅግ 
የበለፀገ አገር ነው። ባለው የነዳጅ ኃብት 
ከሠሐራ በርሃ በታች ካሉት የአፍሪቃ አገሮች 
መካከል ከናይጄሪያ እና አንጎላ ቀጥሎ 
በሦሥተኝነት እንደሚገኝ ይታወቃል። በውኃ 
ኃብት ረገድ ከአባይ ተፋሰስ አገሮች መካከል 
ከኢትዮጵያ ቀጥሎ ከፍተኛ ድርሻ ያለው አገር 
ነው። ለእርሻ እና ለከብት ርቢ ተስማሚ የሆነ 
ሠፊ እና ለም መሬት ቢኖረውም ከመሠረተ 
ልማት አውታሮች ያለመስፋፋት እና ከቆላ 
በሽታዎች ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ችግር 
ምክንያት ያን ያህል ጥቅም ላይ አልዋለም። 
ስለዚህ አነዚህ የውጪ ኃይሎችን የሚያጓጉ 
የተፈጥሮ ኃብቶች ለደቡብ ሱዳን ዜጎች 
በረከትም፣ እርግማንም ሊሆኑባቸው ይችላሉ። 
ወሣኙ ጉዳይ በዚያ አገር፣ የተፈጥሮ 
ኃብታቸውን አልምተው፣ የሁሉንም 
ዜጎቻቸውን ሕይዎት ለማሻሻል የሚተጉ ምን 

ያህል የበቁ ፖለቲከኞች አሏቸው? ነው። 

የአካባቢው አገሮች ለውዝግቡ መቀጠል 

ወይም መፈታት ያላቸው ሚና 

የደቡብ ሱዳን ዜጎች ነፃነታቸውን 
ከመቀዳጀታቸው በፊት የዓለምን ፖለቲካ 
የኃይል አሠላለፍ የተከተለ ድጋፍ ሲቸራቸው 
ኖሯል። አብዛኞቹ ጥቁር አፍሪቃውያን 
ለደቡብ ሱዳን ተወላጆች የነፃነት ትግል ሙሉ 
ድጋፋቸውን ሠጥተዋል። ከዚህ ሠልፍ 
የማይጨመሩት የትግሬ-ወያኔ እና ሻቢያ 
ናቸው። አረቦች ለሰሜን ሱዳን እስላማዊ 
አገዛዝ ሁሉን-አቀፍ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር። 
ሆኖም ለደቡብ ሱዳኖች ነፃነት መረጋገጥ 
ወሣኙን እርምጃ የወሰዱት በአሜሪካን 
የሚመሩት ምዕራባውያን መሆናቸው 
ይታወቃል። እዚህ ላይ ሣይጠቀስ መታለፍ 
የሌለበት ኢትዮጵያ በአፄ ኃይl።ሥላሤ እና 
የደርግ የአገዛዝ ዘመኖች ለደቡብ ሱዳን 
ተወላጆች ያደረገችው የማይናቅ ሁሉን-አቀፍ 

ድጋፍ ነው።  

ከዚህ በመነሣት በአሁኑ ወቅት 
በደቡብ ሱዳን ለተፈጠረው የእርስ በእርስ 
ጦርነት፣ ካለፈው ዘመን የኃይል አሠላለፍ 
በመነሣት ለማያያዝ መሞከር ይቻላል። በዚህ 
ረገድ አብዛኞቹ የጥቁር አፍሪቃ አገሮች 
መሪዎች በፕሬዘዳንት ሣልቫ ኪር 
የሚመራውን ቡድን መደገፋቸው የማይቀር 
ይመስላል። እስካሁን በይፋ ድጋፋቸውን 
የሠጡት የኡጋንዳው ፕሬዘዳንት ዩዌሪ 
ሙሴቪኒ እና የደቡብ አፍሪቃ ሪፑብሊክ 
ፕሬዘዳንት ጃኮብ ዙማ ናቸው። በመርኅ ደረጃ 
የምሥራቅ አፍሪቃ በይነ-መንግሥታት 
የሚያቅፋቸው አገሮች መሪዎች ለፕሬዘዳንት 
ሣልቫ ኪር ድጋፋቸውን ሠጥተዋል። ሆኖም 
የትግሬ-ወያኔ መሪዎች እና የኬንያው 
ፕሬዘዳንት በሽምግልና ስም ጁባ እና አዲስ 
አበባ በተከታታይ ስብሰባዎች ተጠምደዋል። 
ሣልቫ ኪር ካተረፉት አንዱ ስልታዊ ጉድኝት 
የሰሜን ሱዳን እስላማዊ ገዢ ጄኔራል ሐሰን 
አልበሽር ያደረገላቸው «በሬክ ማቻር ላይ 
እንተባበር» ጥሪ ነው። የቻይና፣ የሕንድ እና 
የማሌዥያ መሪዎች ከደቡብ ሱዳን የሚያገኙት 
የነዳጅ ምርት እንዳይነጥፍባቸው 
በሽምግልናው ውስጥ በመሣተፍ ላይ ናቸው። 
በተለይ የቻይና መሪዎች የውጪ ጉዳይ 
ሚኒስትራቸውን አዲስ አበባ ድረስ በመላክ 
የሁለቱን ተቀናቃኝ ቡድኖች ተወካዮች 
ለማስታረቅ ሞክረዋል። ምዕራባውያን 
ከየትኛው ወገን እንደሚቆሙ ግልፅ 

ይመስላል፦ ከፕሬዘዳንት ሣልቫ ኪር።  

ዶክተር ሬክ ማቻር በማን ድጋፍ 
የልብ ልብ ተሰምቷቸው ይህንን ፍልሚያ 
ለመፋለም እንደቆረጡ እንቆቅልሽ ነው። 
በትግሬ-ወያኔ ድጋፍ እንዳይባል ነገሩ «እዚያም 
ቤት እሣት አለ» ይሆናል። «የትግሬ-ወያኔ 
በነገሩ የለበትም» እንዳይባል ደግሞ ቀድሞ 
የትግሬ-ወያኔ ባለሥልጣኖች የነበሩት 
የፕሬዘዳንት ሣልቫ ኪር ቤተኛ ናቸው። 
ለሣልቫ ኪር ፖለቲካ አማካሪያቸው የማነ 
ኪዳኔ (ጃማይካ) ሲሆን የፀጥታ እና ወታደራዊ 
ጉዳዮች አማካሪ ፃድቃን ገብረትንሣኤ ነው። 
ምናልባት ሻቢያ እንዳይባል በደቡብ ሱዳን 
ካፈሰሰው መዋዕለ ንዋይ ኪሣራ የሚያጣው 
ያመዝናል። ስለዚህ ከአካባቢው አገሮች 
ለዶክተር ሬክ ማቻር ድጋፍ የሚያደርግላቸው 
ማን ይሆን? ለዚህ ብዥታ መጠነኛ ብርሃን 
ሊፈነጥቅ የሚችለው «የአካባቢው አገሮች 
በብጥብጡ የሚጎዱት ወይም ከብጥብጡ 
የሚያተርፉት ምን ይኖራል?» ለሚለው ጥያቄ 

አርኪ መልስ ሲገኝ ብቻ ነው። 

 

ምርቃት 
በተክሌ የሻው  (1አቶ) 

በኢትዮጵያውያን ባህል ምርቃት፣ ለተደረገ 
ወይም ለተበረከተ መልካም ነገር የሚሰጥ መልስ 
ወይም የሚለገስ የመልካም ምኞት መግለጫ እና 
ምሥጋና ነው። ስለሆነም ምርቃት መራቂዎች 
ለተደረገላቸው መልካም ነገር ለተመራቂው ሰው 
ወደፊት የሚመኙለትን እና መሆን እንዲችል 
የሚለግሱት የሥነ-ልቡና ስንቅ ተደርጎ ሊወሰድ 
ይችላል። በሌላ አገላለጽ ምርቃት የሚከናወነው 
ሰዎች ለሰዎች፣ ልጆች ለወላጆች ላደረጉላቸው 
መልካም ነገር፣ ለዋሉላቸው ውለታ፣ 
ከገጠሙዋቸው ችግሮች እንዲወጡ ላደረጉት 
ዕርዳታ፣ ወዘተርፈ ላገኙት ሁለንተናዊ ድጋፍ 
የሚከፍሉት የቃል በረከት ነው። ወላጆች 
ልጆቻቸው ኑሮአቸውን አሟልተው ሲያዩዋቸው፣ 
የጥሩ ነገር ምሣሌ ሆነው ሲያዩዋቸው ላደረጉት 
መልካም ተግባር እና የእነርሱም የመልካም ነገር 
ተምሣሌት በመሆን ስላስጠሩዋቸው የሚቸሩዋቸው 
የኅሊና ሥጦታ ነው። በሌላም በኩል ምርቃት 
ምግብ ተበልቶና ተጠጥቶ ማዕዱ ከፍ ሲል፣ 
በግብዣው ከተገኙት መካከል እንደ ዕድሜአቸው 

ቅደም-ተከተል መሠረት በየተራ ይመርቃሉ።  

በባህላችን ምርቃት የሚያስደስተውን ያህል፣ 
የሚያሳዝን እርግማንም አለ።አንዳንዶች በታድሎ 
ወይም በአጋጣሚ «መርቀውም ሆነ ረግመው 
ያደርሳሉ» የሚባሉ ሰዎች አሉ። ከሁሉም በላይ 
የወላጆች ምርቃትም ሆነ እርግማን ከመሬት ጠብ 
አይልም ተብሎ ይታመናል። ምርቃታቸው 
የሚይዝላቸው ወይም የሚሰምርላቸው ሰዎች 
«የተቀቡ እና የአምላክ ረድኤት ያልተለያቸው 
ናቸው» ይባላሉ። በተፃራሪው ግን እርግማናቸው 
የማይስት ሰዎች «ጥቁር ምላስ» ይባላሉ። በታድሎ 
ወይም በሥራ ወይም በሌሎች ምክንያቶች 
የተደላደለ ኑሮ የሚመሩ ሰዎች ወላጅ የመረቃቸው 
ሲባሉ፣ ኑሮ ፊቱን ያዞረባቸው ደግሞ «ወላጅ 

ያዘነባቸው» ይባላሉ።  

በኃይማኖታዊ ትምህርቶች አኳያ ምርቃት 
ከፍተኛ ዋጋ እንዳለው ይታወቃል። በመሆኑም 
በማኅብረሰባችን ሕይዎት ውስጥ ሥር የሰደደ 
መሆኑን በየዕለቱ ከሚደረጉት ምርቃቶች እና 
እርግማኖች መረዳት ይቻላል። ስለሆነም ምርቃትም 
ሆነ እርግማን በግለሰቦች ላይ በዕለቱ የሚያሣድረው 
ኅሊናዊ ደስታ እና መከፋት ይኖራል። በዚህ ጸሐፊ 
ደረጃ ምርቃትና እርግማን «እንዲህ ነው» የሚያሰኝ 
በረከትም ሆነ ኪሣራ ስለማድረሣቸው በጥናትና 
ምርምር የተደገፈ ማስረጃ ማቅረብ አልተቻለም። 
ሆኖም ለግለሰብ ሥነልቡናዊ ጥንካሬም ሆነ 
ለማኅስበረሰብ ጤናማ ግንኙነት የሚበጀው፣ 
መልካም ሥራ ሠርቶ መመረቅ እንጂ አጥፊ ሆኖ 

መረገም አይደለም። 

አብዛኛውን ጊዜ ምርቃት የሚጀመረው 
ፈጣሪያችንን እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። 
ሞረሽ ጋዜጣም የመጀመሪያዎቹን ሁለት ዕትሞቿን 
ለአንባብያን ጀባ ብላ የሦስተኛ ዕትሟን ማዕድ 
ለአንባብያን ስትጋብዝ ከአንባብያን ምርቃን 
እንደሚቸራት እናምናለን። ስለዚህ እንደባህላችን 
ምርቃታችንን «አሜን» ብላችሁ እንደምትቀበሉን 

ተስፋ አለን።  

ተባረኩ! ብሩክ ሁኑ፣ 

እንደ ችብሃ ያለምልማችሁ፣ 

እንደሠርዶ ያታታችሁ፣ 

ዕድሜ ከእንጀር ይስጣችሁ፣ 

ተርፎ ከሚቀረው አይንፈጋችሁ፣ 

የዕድሜ ገመዱን፣ የሰው መውደዱን ይስጣችሁ፣ 

ፍቅር እንደሸማ ያላብሳችሁ፣ 

እትማማቾች ያስጠግታችሁ፣ 

ወንድማማቾች ያስጠምዳችሁ፣ 

ተባረኩ ብሩክ ሁኑ፣ 

የወለዳችሁት ይባረክ፣ 

የጨበጣችሁት ይበርክት፣ 

የረገጣችሁት ይለምልም፤ 

ከተናግሮ አናጋሪ፣ 

ከሐሰት መስካሪ  

ከአቀበት ሩጫ፤ 

ከጌታ ግልምጫ ያድናችሁ፣ 

ተባረኩ ብሩክ ሁኑ፤ 

በሐምሌ የሚጋግር፣ 

በአደባባይ የሚናገር ልጅ ይስጣችሁ፤ 

 

ሞረሽ       ቅፅ ፩ ቁጥር ፫ ፣ ቅዳሜ ጥር ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.      ገፅ ፮ 

የደቡብ ሱዳን የእርስ በእርስ ብጥብጥ የምሥራቅ አፍሪቃን 

አገሮች የኃይል አሠላለፍ ወደዬት ይመራዋል? 
በዮሐንስ ገ/ኢየሱስ (ዶ/ር)  

ማግኘት ለሁላችን፣ 

ማሸነፍ ለአንዳችን ይስጠን፣ 

በሬውን ከገበሬው፣ 

ቄሱን ከመቅደሱ፣ 

ንጉሡን ከመንበሩ ያስማማልን፣ 

ምን እበላ ምን እጠጣ አያሰኛችሁ፣ 

በቀየው እንቦሣ ይፈንጥዝበት፣ 

ሕፃናት ይፈንድቁበት፣ 

ሽማግሌዎች ይጦሩበት፣ 

ተባረኩ ብሩክ ሁኑ፣ 

የሚያልፍ ዝናብ አይምታችሁ፤ 

የሚወርድ ውኃ አይውሰዳችሁ፣ 

የሚያድግ ሕፃን አይጥላችሁ፣ 

የሚሞት ሽማግሌ አይርገማችሁ፤ 

ተባረኩ ብሩክ ሁኑ፣ 

ምርቃኑን አምላክ ይቀበልን፤ አሜን! 

ታሪክ በልጅ ሲሸጥ 
ዕብሪተኛን ጠላት----በአንድነት ተፋልመው፣ 

በክብር ያለፉ-----እንደአያቶቻቸው፣ 

ደልዘው ሲፍቁት ------ዛሬ ልጆቻቸው፣ 

እንኳንም አለፉ-------እኒያ አባቶቻቸው፣ 

አፅም አይናገር-------ያፈር መስኮት የለው፣ 

በጎሣ በቋንቋ ------በመንደር በጎጡ፣ 

ለአንድ ሐበሻ ሕዝብ-----እልፍ ስም ሲሰጡ፣ 

አፅማቸው ቢናገር------መቃብሩ ቢገለጥ፣ 

የሞቱላት አገር------መልኳ ሲለዋወጥ፣ 

ዋ! ምን ይሉ ይሆን-------እነአይደፈሬ፣ 

ለቅጽፈት ዕይታ------ቀና ቢሉ ዛሬ፤ 

(ግጥሙ የተገኘው ትውልድ መጽሔት ቅጽ ፩፣ 

ቁጥር ፩፤ ፲፱፺፪ ዓ.ም. ዕትም ነው) 

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠ 

የደቡብ ሱዳን የእርስ በእርስ 

ብጥብጥ ... 
ደቡብ ሱዳን ብትፈራርስ የአካባቢው 

አገሮች ምን ይተርፋቸዋል? 

ደቡብ ሱዳን በምሥራቅ ከኢትዮጵያ፣ 
በደቡብ ምሥራቅ ከኬንያ፣ በደቡብ ከኡጋንዳ 
እና ዲሞክራቲክ ኮንጎ፣ በምዕራብ 
ከመካከለኛው አፍሪቃ ሪፑብሊክ እና በሰሜን 
ደግሞ ከሱዳን እስላማዊ ሪፑብሊክ ጋር 
ትዋሰናለች። ከስድስቱ የደቡብ ሱዳን 
ጎረቤቶች መካከል የጎላ የእርስ በእርስ ግጭት 
የሌለባት ኬንያ ብቻ ናት። ስለዚህ ደቡብ 
ሱዳን እንኳን ፈራርሣ ይቅርና የእርስ በእርስ 
ግጭቱ ቢራዘም የሁሉንም ጎረቤቶቿን የውስጥ 
ችግሮቻቸውን የሚያባብስ ተጨማሪ እሣት 
ይሆንባቸዋል፤ እንደ ትግሬ-ወያኔ አገዛዝ ላሉት 
ምናልባትም ፍፃሜያቸውን ሊያፋጥንባቸው 
ይችላል። በዚህ መሠረታዊ ምክንያት 
የትኞቹም የደቡብ ሱዳን ጎረቤቶች 

የማይፈልጉት ሁኔታ ሊሆን ይችላል።  

በዓለም አቀፍ ደረጃ ለችግሩ ትኩረት 
የሚሰጡት አገሮች የሚያሣስባቸው የነዳጅ፣ 
የከርሰ ምድር፣ ለግብርና የሚመች ለም መሬቷ 
እና የውኃ ኃብቷ ናቸው። ከእነዚህ 
በተጨማሪም ምዕራባውያን በአካባቢው 
ያላቸውን ተፅዕኖ ለማሣረፍ ምቹ መንደርደሪያ 
ማማ ሆና እንድታገለግላቸው ስለሚፈልጉ 
ችግሩ እንዲባባስ አይፈልጉም። በእነዚህ 
ምክንያቶች በደቡብ ሱዳን የተፈጠረው የእርስ 
በእርስ ግጭት ችግር ሁነኛ መፍትሔ 
እስኪያገኝ ድረስ ከአካባቢው አገሮች አልፎ 
የዓለምን ሕዝብ ትኩረት እንደሣበ ሊቀጥል 
የሚችል ነው። የሠይጣን ጆሮ አይስማውና 
ይህቺ አዲስ አገር ብትፈራርስ በአፍሪቃ 
አኅጉር ከሶማሊያ የበለጠ የችግር ምንጭ 

እንደምትሆን ጥርጥር የለውም። 

፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨ 


