
 

ሪፖርተር ሃይለ መንገሻ ዕቕበ 

ሪፖርታጅ ካብ OWL'S UNIT 306 

 

2ይ ክፋል 

 

ኣብ 1ይ ክፋል፡ ግንቦት 24፡ ቶሮንቶ፡ ንጽምብለኛታት ኣገዳሲ ሓበሬታታት 

ዝመገበት፡ ታሪኻዊት መኣዲ ምምኽኻር ከምዝነበረት፡ ኣብ ዝብል 

ተፋኒየኩም ኔረ። ናይ ሎሚ ከኣኒ እንሆ፡ ሰናይ ንባብ። 



  ዕስራን ኣርባዕተን ብዝረብሖ ክልተ መልሱ ባዶ   ክህብና ይኽእል'ዩ። ኣብኡ 

ይጽናሓልና'ምበሪ ዓቢ ዘረባ'ዩ። ኣቶ ሃይለ መንገሻ፡ በይኖም ጥራይ 

ኣይነበሩን፡ ደወል ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘይእዋኑ ዝደወሉ። ክቡር ኣቶ 

የውሃንስ ሓጎስ ዘተባህሉ እውኒ ተማሳሳሊ ከም ናይ ኣቶ ሃይለ፡ ደወል ቤተ 

ክርስትያን ኣብ ዘይእዋኑ ደዊሎም፡ ንጽምብለኛታት ህጹጽ ናይ ተጠንቀቕ 

ነጋሪት ሃሪሞም ኢዮመ። ስምዑ ኣቱም ዓዲ፡ ድማኒ በሉ፡ ". . . . እቲ ቃልሲ 24 

ዓመት ወሲዱ ኣሎ፡ ብሕጂ ካልእ 24 ዓመት ክወስድ ኣይክእልን'ዩ። ሓዲኡ 

ኣሎ! ወይ ተዓዊትካ ኣሎኻ ወይከኣ ገደል ኣቲኻ ኣሎኻ። ኣብ ናይ ኣፈርኩቡ 

ግዜ ኢና ዘሎና።" 

 

 

ዋዛ ዘረባ ይመስል ግና ዘረባ ኣቶ ዮውሃንስ፡ ምስ ናይቶም ሊቃውንቲ ናይ 

ሰውራታት ተብሂሎም ዝጽውዑ ከምኒ ናይ ቻይና ሳን ፁ  ወይ  ማኦ  ጸ ቱንግ  

ወይከኣኒ ናይ ቬትናም  ቮ  ኙ.  ጃፕ፡ ኣብ ደባትር ናይ ታሪኽ ዝጸሓፍዎ 

ኣስተምህሮታት፡ ብደረጃ ፍልስፍና ዝዳረግ ዘረባ ኢዩ።  በዓል ማ ኦ በዓል 

ጃፕ፡ ሰውራ፡ እንተነውሐ'ስ ክንደይ ዓመታት ክጓዓዝ ይኽእል? ንዝብል ኣዚዩ 

በዳሂ ሕቶ መልሲ ዝሃብሉ ኣይመስለንን። ግና፡ ናብ ገደል ከይኣተወ፡ ድረብ 

24 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ፡ ኣብ ዓለም ከም ተርእዮ ፍጹም ተራእዩ 

ኣይፈልጥን። ኣቶ ዮውሃንስ፡ ብሓጺሩስ እንታይ ኢዮመ ዝብሉና ዘለዉ?  

ንጠርነፍ፡ እንተዘየሎ ናብታ ዓዲ ዜሮ ምኻድና'ዩ። 

 

 

ካልእ ከም ኣቶ ሃይለን ኣቶ የውሃንስን፡ ህጹጽ ነጋሪት ዝደወሉ ክቡር ኣቶ 

ትኩእ ተስፋይ ነበሩ። ከምዚ ድማኒ በሉ፡ " እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ 

ቃልሲ፡ ኣንጻር ዲክታቶር ኢሳያስ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ፡ ሃገርና ከም ሃገር 

መጠን ትጥፍእ ኣላ። ስለዚ ሃገር ንምድሓን፡ እቲ መፍትሒ፡ ኩላትና ደለይቲ 

ፍትሒ ብሓባር ምስ ንቃለስ'ዩ። ዘደቅስ ግዜ ኣይኮንናን ዘሎና።" 

54 ካብ ሚእቲ ናይ መዳሮ፡ ናይ ሓባር ሽማግለ ክትቀውም ጠሊቦም። 48 ካብ 

ሚእቲ ናይ መዳሮ፡ ብቐጢን ይኹን'ስ ብረጒድ፡ ኣብ መደረኦም ከም ናይ 

በዓል ኣቶ ትኩእ ህጹጽ ነጋሪት ደዊሎም። ክሳብ ክንደይ ኣብ ተኣፋፊ እዋን 

ከምዘሎና፡ ምልክት ኢዩ። ብኽእል ወገን ከኣኒ ተስፋ ናይ ጹናሚ ኢዩ። 

ምንታይ'ሲ ጸባባ ምስ ከፍአ፡ መፍትሒ ምንዳይ ክመጽእ ስለዝኾነ። 

 

 

ካልእ ፍሉይ ትሕዝቶ ዘለዎ መደረ ዘቕረቡ ክቡር ኣቶ ረድኢ መሓሪ 

ብተለምዶ ኣለና ተብሂሎም ዝጽውዑ ተቓላሳይ ነበሩ። ፎቶኦም ኣብ ላዕሊ 

ተመልከቱ። ኣቶ ረድኢ ከምዚ በሉ፡ "እቲ ተቓሊስና ዘምጻእናዮ ክዳን ነጻነት 

ዘይዓቐንና ኮይኑ። ከምዚ ናይ ጉድ ዊል ወይከኣኒ ናይ ሓራጅ ክዳን ተባሂሉ፡ 



ዝደርበ ክዳን ኮይኑ ተሪፉ።"  ቀጺሎም ኣቶ ረድኢ፡ ግዝኣት ኢሳያስ ካብ 

መግዛእቲ ቱሪኪ፡ ብ100 ግዜ ከምዝኸፍእ ገለጽዎ። 

 

 

ሓቅኹም ኣቶ ረድኢ። ክውስኸልኩም፡ ህዝብና ግዝኣት ቱሪኪ፡ ግዝኣት 

ግብጺ፡ ግዝኣት ኢጣልያ፡ ሞግዚትነት ኣብ ትሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 

መወዳእታ ከኣኒ ግዝኣት ደርጊ ርእዩ። ኮይኑ ግን ከምቲ ኣብ መደረኹም 

ዝበልኩሞ፡ "ኢሳያስ፡ ኣብ ፍልፍል ከምኡኸኣ ፋጌና፡ ንኮከይን ተኽሊ ዘሪኡ፡ 

ኮከይን የፍሪ ኣሎ። እቲ ቦታ ሰብ  ዘይንቀሳቐሶ ኩልኩል ቦታ ጌሩዎ። ኣነ 

ዓደይ ኣብኡ'ዩ፡ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ። ነቲ ኣብኡ ዘፍረዮ ኮኮይን ኣብ ቦርሳታት 

ናይ ዲፖሎማሲታታ ጌሩ ንደገ የውጽኦ" ህዝብና ከም ስርዓት ኢሳያስ፡ ናርኮ 

ዝሸይጥ፡ ካካይ ገዛኢ ወይ ሞግዚታዊ መንግስቲ፡ ኣብ ታሪኹ ርእዩ 

ኣይፈልጥን ኢዩ። ኣቶ ረድኢ እንቛዕ ገላህኩሞ ነዚ ኣበነብሲ ናርኮ፡ ናይ 

ውሽመጥ ዓረብ ዝዓበየ ሓርገጽ። 

 

 

ካልእ ፍልይ ዝበለ ዝተዓዘብኩዎ፡ ብክብርቲ ወ/ሮ ኪዳን ገብረመድሂን ዝቐረበ 

መደረ ነበረ። ሕመረት ናይ ወ/ሮ ኪዳን፡ የሕዋት ንየሕዋት ኣይንነዓዓቕ 

ዝብል'ዩ። ከምቲ ተዘክሮ ናይ 70ታት፡ ጀብሃን ህዝባዊ ግንባርን ኩሉኹም 

ደቅና፡ ንስኹም የማንይቲ ንሶም ጸጋመይቲ ዓይንና፡ ዝብል ጥዑም ወይ 

ቦቍባቕ ዘረባ ከምኡውን ልቦናዊ ሓሳብ ኢዩ። 

 

 

ትርጉምን መቐረትን ናይ ሓንቲ ጥዕና ዘለዋ ሃገር፡ ኩሎም እዞም ዝረአናዮም 

ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ኣስተምህሮታትን  ምስ  ሚዛናዊ  ዓቐናት ተዛኒቖም 

ክጓዓዙ ከለው ኢዩ። 

 

 

ኩሉኹም ጽምብል ግንቦት 24፡ 2015፡ ቶሮንቶ፡ ደሚቑ ክውዕል ዝገበርኩም 

ጽምብለኛታት ወይ ኣብዚ ሪፖርታጅ ዘይገለጽኩኹም መደረ ዝገበርኩም 

ወይም ብስራሕ ምኽኒያት ምሳና ከትውዕሉ ዕድል ዘይረኸብኩም 

ሃገራውያንን፡ ብስም ናይ ቶሮንቶ ደለይቲ ፍትሒ፡ ምስጋናይ የቐርብ። 

 

 

ደሓን ቀንዩ። 

 

ጁን 4፡ 2015 

ሪፖርታጅ ተፈጸመ 



 

ሪፖርተር ሃይለ መንገሻ ዕቕበ 

ሪፖርታጅ ካብ OWL'S UNIT 306 

 

2ይ ክፋል 

 

ኣብ 1ይ ክፋል፡ ግንቦት 24፡ ቶሮንቶ፡ ንጽምብለኛታት ኣገዳሲ ሓበሬታታት 

ዝመገበት፡ ታሪኻዊት መኣዲ ምምኽኻር ከምዝነበረት፡ ኣብ ዝብል 

ተፋኒየኩም ኔረ። ናይ ሎሚ ከኣኒ እንሆ፡ ሰናይ ንባብ። 



  ዕስራን ኣርባዕተን ብዝረብሖ ክልተ መልሱ ባዶ   ክህብና ይኽእል'ዩ። ኣብኡ 

ይጽናሓልና'ምበሪ ዓቢ ዘረባ'ዩ። ኣቶ ሃይለ መንገሻ፡ በይኖም ጥራይ 

ኣይነበሩን፡ ደወል ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘይእዋኑ ዝደወሉ። ክቡር ኣቶ 

የውሃንስ ሓጎስ ዘተባህሉ እውኒ ተማሳሳሊ ከም ናይ ኣቶ ሃይለ፡ ደወል ቤተ 

ክርስትያን ኣብ ዘይእዋኑ ደዊሎም፡ ንጽምብለኛታት ህጹጽ ናይ ተጠንቀቕ 

ነጋሪት ሃሪሞም ኢዮመ። ስምዑ ኣቱም ዓዲ፡ ድማኒ በሉ፡ ". . . . እቲ ቃልሲ 24 

ዓመት ወሲዱ ኣሎ፡ ብሕጂ ካልእ 24 ዓመት ክወስድ ኣይክእልን'ዩ። ሓዲኡ 

ኣሎ! ወይ ተዓዊትካ ኣሎኻ ወይከኣ ገደል ኣቲኻ ኣሎኻ። ኣብ ናይ ኣፈርኩቡ 

ግዜ ኢና ዘሎና።" 

 

 

ዋዛ ዘረባ ይመስል ግና ዘረባ ኣቶ ዮውሃንስ፡ ምስ ናይቶም ሊቃውንቲ ናይ 

ሰውራታት ተብሂሎም ዝጽውዑ ከምኒ ናይ ቻይና ሳን ፁ  ወይ  ማኦ  ጸ ቱንግ  

ወይከኣኒ ናይ ቬትናም  ቮ  ኙ.  ጃፕ፡ ኣብ ደባትር ናይ ታሪኽ ዝጸሓፍዎ 

ኣስተምህሮታት፡ ብደረጃ ፍልስፍና ዝዳረግ ዘረባ ኢዩ።  በዓል ማ ኦ በዓል 

ጃፕ፡ ሰውራ፡ እንተነውሐ'ስ ክንደይ ዓመታት ክጓዓዝ ይኽእል? ንዝብል ኣዚዩ 

በዳሂ ሕቶ መልሲ ዝሃብሉ ኣይመስለንን። ግና፡ ናብ ገደል ከይኣተወ፡ ድረብ 

24 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ፡ ኣብ ዓለም ከም ተርእዮ ፍጹም ተራእዩ 

ኣይፈልጥን። ኣቶ ዮውሃንስ፡ ብሓጺሩስ እንታይ ኢዮመ ዝብሉና ዘለዉ?  

ንጠርነፍ፡ እንተዘየሎ ናብታ ዓዲ ዜሮ ምኻድና'ዩ። 

 

 

ካልእ ከም ኣቶ ሃይለን ኣቶ የውሃንስን፡ ህጹጽ ነጋሪት ዝደወሉ ክቡር ኣቶ 

ትኩእ ተስፋይ ነበሩ። ከምዚ ድማኒ በሉ፡ " እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ 

ቃልሲ፡ ኣንጻር ዲክታቶር ኢሳያስ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ፡ ሃገርና ከም ሃገር 

መጠን ትጥፍእ ኣላ። ስለዚ ሃገር ንምድሓን፡ እቲ መፍትሒ፡ ኩላትና ደለይቲ 

ፍትሒ ብሓባር ምስ ንቃለስ'ዩ። ዘደቅስ ግዜ ኣይኮንናን ዘሎና።" 

54 ካብ ሚእቲ ናይ መዳሮ፡ ናይ ሓባር ሽማግለ ክትቀውም ጠሊቦም። 48 ካብ 

ሚእቲ ናይ መዳሮ፡ ብቐጢን ይኹን'ስ ብረጒድ፡ ኣብ መደረኦም ከም ናይ 

በዓል ኣቶ ትኩእ ህጹጽ ነጋሪት ደዊሎም። ክሳብ ክንደይ ኣብ ተኣፋፊ እዋን 

ከምዘሎና፡ ምልክት ኢዩ። ብኽእል ወገን ከኣኒ ተስፋ ናይ ጹናሚ ኢዩ። 

ምንታይ'ሲ ጸባባ ምስ ከፍአ፡ መፍትሒ ምንዳይ ክመጽእ ስለዝኾነ። 

 

 

ካልእ ፍሉይ ትሕዝቶ ዘለዎ መደረ ዘቕረቡ ክቡር ኣቶ ረድኢ መሓሪ 

ብተለምዶ ኣለና ተብሂሎም ዝጽውዑ ተቓላሳይ ነበሩ። ፎቶኦም ኣብ ላዕሊ 

ተመልከቱ። ኣቶ ረድኢ ከምዚ በሉ፡ "እቲ ተቓሊስና ዘምጻእናዮ ክዳን ነጻነት 

ዘይዓቐንና ኮይኑ። ከምዚ ናይ ጉድ ዊል ወይከኣኒ ናይ ሓራጅ ክዳን ተባሂሉ፡ 



ዝደርበ ክዳን ኮይኑ ተሪፉ።"  ቀጺሎም ኣቶ ረድኢ፡ ግዝኣት ኢሳያስ ካብ 

መግዛእቲ ቱሪኪ፡ ብ100 ግዜ ከምዝኸፍእ ገለጽዎ። 

 

 

ሓቅኹም ኣቶ ረድኢ። ክውስኸልኩም፡ ህዝብና ግዝኣት ቱሪኪ፡ ግዝኣት 

ግብጺ፡ ግዝኣት ኢጣልያ፡ ሞግዚትነት ኣብ ትሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 

መወዳእታ ከኣኒ ግዝኣት ደርጊ ርእዩ። ኮይኑ ግን ከምቲ ኣብ መደረኹም 

ዝበልኩሞ፡ "ኢሳያስ፡ ኣብ ፍልፍል ከምኡኸኣ ፋጌና፡ ንኮከይን ተኽሊ ዘሪኡ፡ 

ኮከይን የፍሪ ኣሎ። እቲ ቦታ ሰብ  ዘይንቀሳቐሶ ኩልኩል ቦታ ጌሩዎ። ኣነ 

ዓደይ ኣብኡ'ዩ፡ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ። ነቲ ኣብኡ ዘፍረዮ ኮኮይን ኣብ ቦርሳታት 

ናይ ዲፖሎማሲታታ ጌሩ ንደገ የውጽኦ" ህዝብና ከም ስርዓት ኢሳያስ፡ ናርኮ 

ዝሸይጥ፡ ካካይ ገዛኢ ወይ ሞግዚታዊ መንግስቲ፡ ኣብ ታሪኹ ርእዩ 

ኣይፈልጥን ኢዩ። ኣቶ ረድኢ እንቛዕ ገላህኩሞ ነዚ ኣበነብሲ ናርኮ፡ ናይ 

ውሽመጥ ዓረብ ዝዓበየ ሓርገጽ። 

 

 

ካልእ ፍልይ ዝበለ ዝተዓዘብኩዎ፡ ብክብርቲ ወ/ሮ ኪዳን ገብረመድሂን ዝቐረበ 

መደረ ነበረ። ሕመረት ናይ ወ/ሮ ኪዳን፡ የሕዋት ንየሕዋት ኣይንነዓዓቕ 

ዝብል'ዩ። ከምቲ ተዘክሮ ናይ 70ታት፡ ጀብሃን ህዝባዊ ግንባርን ኩሉኹም 

ደቅና፡ ንስኹም የማንይቲ ንሶም ጸጋመይቲ ዓይንና፡ ዝብል ጥዑም ወይ 

ቦቍባቕ ዘረባ ከምኡውን ልቦናዊ ሓሳብ ኢዩ። 

 

 

ትርጉምን መቐረትን ናይ ሓንቲ ጥዕና ዘለዋ ሃገር፡ ኩሎም እዞም ዝረአናዮም 

ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ኣስተምህሮታትን  ምስ  ሚዛናዊ  ዓቐናት ተዛኒቖም 

ክጓዓዙ ከለው ኢዩ። 

 

 

ኩሉኹም ጽምብል ግንቦት 24፡ 2015፡ ቶሮንቶ፡ ደሚቑ ክውዕል ዝገበርኩም 

ጽምብለኛታት ወይ ኣብዚ ሪፖርታጅ ዘይገለጽኩኹም መደረ ዝገበርኩም 

ወይም ብስራሕ ምኽኒያት ምሳና ከትውዕሉ ዕድል ዘይረኸብኩም 

ሃገራውያንን፡ ብስም ናይ ቶሮንቶ ደለይቲ ፍትሒ፡ ምስጋናይ የቐርብ። 

 

 

ደሓን ቀንዩ። 

 

ጁን 4፡ 2015 

ሪፖርታጅ ተፈጸመ 



 

ሪፖርተር ሃይለ መንገሻ ዕቕበ 

ሪፖርታጅ ካብ OWL'S UNIT 306 

 

2ይ ክፋል 

 

ኣብ 1ይ ክፋል፡ ግንቦት 24፡ ቶሮንቶ፡ ንጽምብለኛታት ኣገዳሲ ሓበሬታታት 

ዝመገበት፡ ታሪኻዊት መኣዲ ምምኽኻር ከምዝነበረት፡ ኣብ ዝብል 

ተፋኒየኩም ኔረ። ናይ ሎሚ ከኣኒ እንሆ፡ ሰናይ ንባብ። 



  ዕስራን ኣርባዕተን ብዝረብሖ ክልተ መልሱ ባዶ   ክህብና ይኽእል'ዩ። ኣብኡ 

ይጽናሓልና'ምበሪ ዓቢ ዘረባ'ዩ። ኣቶ ሃይለ መንገሻ፡ በይኖም ጥራይ 

ኣይነበሩን፡ ደወል ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘይእዋኑ ዝደወሉ። ክቡር ኣቶ 

የውሃንስ ሓጎስ ዘተባህሉ እውኒ ተማሳሳሊ ከም ናይ ኣቶ ሃይለ፡ ደወል ቤተ 

ክርስትያን ኣብ ዘይእዋኑ ደዊሎም፡ ንጽምብለኛታት ህጹጽ ናይ ተጠንቀቕ 

ነጋሪት ሃሪሞም ኢዮመ። ስምዑ ኣቱም ዓዲ፡ ድማኒ በሉ፡ ". . . . እቲ ቃልሲ 24 

ዓመት ወሲዱ ኣሎ፡ ብሕጂ ካልእ 24 ዓመት ክወስድ ኣይክእልን'ዩ። ሓዲኡ 

ኣሎ! ወይ ተዓዊትካ ኣሎኻ ወይከኣ ገደል ኣቲኻ ኣሎኻ። ኣብ ናይ ኣፈርኩቡ 

ግዜ ኢና ዘሎና።" 

 

 

ዋዛ ዘረባ ይመስል ግና ዘረባ ኣቶ ዮውሃንስ፡ ምስ ናይቶም ሊቃውንቲ ናይ 

ሰውራታት ተብሂሎም ዝጽውዑ ከምኒ ናይ ቻይና ሳን ፁ  ወይ  ማኦ  ጸ ቱንግ  

ወይከኣኒ ናይ ቬትናም  ቮ  ኙ.  ጃፕ፡ ኣብ ደባትር ናይ ታሪኽ ዝጸሓፍዎ 

ኣስተምህሮታት፡ ብደረጃ ፍልስፍና ዝዳረግ ዘረባ ኢዩ።  በዓል ማ ኦ በዓል 

ጃፕ፡ ሰውራ፡ እንተነውሐ'ስ ክንደይ ዓመታት ክጓዓዝ ይኽእል? ንዝብል ኣዚዩ 

በዳሂ ሕቶ መልሲ ዝሃብሉ ኣይመስለንን። ግና፡ ናብ ገደል ከይኣተወ፡ ድረብ 

24 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ፡ ኣብ ዓለም ከም ተርእዮ ፍጹም ተራእዩ 

ኣይፈልጥን። ኣቶ ዮውሃንስ፡ ብሓጺሩስ እንታይ ኢዮመ ዝብሉና ዘለዉ?  

ንጠርነፍ፡ እንተዘየሎ ናብታ ዓዲ ዜሮ ምኻድና'ዩ። 

 

 

ካልእ ከም ኣቶ ሃይለን ኣቶ የውሃንስን፡ ህጹጽ ነጋሪት ዝደወሉ ክቡር ኣቶ 

ትኩእ ተስፋይ ነበሩ። ከምዚ ድማኒ በሉ፡ " እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ 

ቃልሲ፡ ኣንጻር ዲክታቶር ኢሳያስ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ፡ ሃገርና ከም ሃገር 

መጠን ትጥፍእ ኣላ። ስለዚ ሃገር ንምድሓን፡ እቲ መፍትሒ፡ ኩላትና ደለይቲ 

ፍትሒ ብሓባር ምስ ንቃለስ'ዩ። ዘደቅስ ግዜ ኣይኮንናን ዘሎና።" 

54 ካብ ሚእቲ ናይ መዳሮ፡ ናይ ሓባር ሽማግለ ክትቀውም ጠሊቦም። 48 ካብ 

ሚእቲ ናይ መዳሮ፡ ብቐጢን ይኹን'ስ ብረጒድ፡ ኣብ መደረኦም ከም ናይ 

በዓል ኣቶ ትኩእ ህጹጽ ነጋሪት ደዊሎም። ክሳብ ክንደይ ኣብ ተኣፋፊ እዋን 

ከምዘሎና፡ ምልክት ኢዩ። ብኽእል ወገን ከኣኒ ተስፋ ናይ ጹናሚ ኢዩ። 

ምንታይ'ሲ ጸባባ ምስ ከፍአ፡ መፍትሒ ምንዳይ ክመጽእ ስለዝኾነ። 

 

 

ካልእ ፍሉይ ትሕዝቶ ዘለዎ መደረ ዘቕረቡ ክቡር ኣቶ ረድኢ መሓሪ 

ብተለምዶ ኣለና ተብሂሎም ዝጽውዑ ተቓላሳይ ነበሩ። ፎቶኦም ኣብ ላዕሊ 

ተመልከቱ። ኣቶ ረድኢ ከምዚ በሉ፡ "እቲ ተቓሊስና ዘምጻእናዮ ክዳን ነጻነት 

ዘይዓቐንና ኮይኑ። ከምዚ ናይ ጉድ ዊል ወይከኣኒ ናይ ሓራጅ ክዳን ተባሂሉ፡ 



ዝደርበ ክዳን ኮይኑ ተሪፉ።"  ቀጺሎም ኣቶ ረድኢ፡ ግዝኣት ኢሳያስ ካብ 

መግዛእቲ ቱሪኪ፡ ብ100 ግዜ ከምዝኸፍእ ገለጽዎ። 

 

 

ሓቅኹም ኣቶ ረድኢ። ክውስኸልኩም፡ ህዝብና ግዝኣት ቱሪኪ፡ ግዝኣት 

ግብጺ፡ ግዝኣት ኢጣልያ፡ ሞግዚትነት ኣብ ትሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 

መወዳእታ ከኣኒ ግዝኣት ደርጊ ርእዩ። ኮይኑ ግን ከምቲ ኣብ መደረኹም 

ዝበልኩሞ፡ "ኢሳያስ፡ ኣብ ፍልፍል ከምኡኸኣ ፋጌና፡ ንኮከይን ተኽሊ ዘሪኡ፡ 

ኮከይን የፍሪ ኣሎ። እቲ ቦታ ሰብ  ዘይንቀሳቐሶ ኩልኩል ቦታ ጌሩዎ። ኣነ 

ዓደይ ኣብኡ'ዩ፡ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ። ነቲ ኣብኡ ዘፍረዮ ኮኮይን ኣብ ቦርሳታት 

ናይ ዲፖሎማሲታታ ጌሩ ንደገ የውጽኦ" ህዝብና ከም ስርዓት ኢሳያስ፡ ናርኮ 

ዝሸይጥ፡ ካካይ ገዛኢ ወይ ሞግዚታዊ መንግስቲ፡ ኣብ ታሪኹ ርእዩ 

ኣይፈልጥን ኢዩ። ኣቶ ረድኢ እንቛዕ ገላህኩሞ ነዚ ኣበነብሲ ናርኮ፡ ናይ 

ውሽመጥ ዓረብ ዝዓበየ ሓርገጽ። 

 

 

ካልእ ፍልይ ዝበለ ዝተዓዘብኩዎ፡ ብክብርቲ ወ/ሮ ኪዳን ገብረመድሂን ዝቐረበ 

መደረ ነበረ። ሕመረት ናይ ወ/ሮ ኪዳን፡ የሕዋት ንየሕዋት ኣይንነዓዓቕ 

ዝብል'ዩ። ከምቲ ተዘክሮ ናይ 70ታት፡ ጀብሃን ህዝባዊ ግንባርን ኩሉኹም 

ደቅና፡ ንስኹም የማንይቲ ንሶም ጸጋመይቲ ዓይንና፡ ዝብል ጥዑም ወይ 

ቦቍባቕ ዘረባ ከምኡውን ልቦናዊ ሓሳብ ኢዩ። 

 

 

ትርጉምን መቐረትን ናይ ሓንቲ ጥዕና ዘለዋ ሃገር፡ ኩሎም እዞም ዝረአናዮም 

ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ኣስተምህሮታትን  ምስ  ሚዛናዊ  ዓቐናት ተዛኒቖም 

ክጓዓዙ ከለው ኢዩ። 

 

 

ኩሉኹም ጽምብል ግንቦት 24፡ 2015፡ ቶሮንቶ፡ ደሚቑ ክውዕል ዝገበርኩም 

ጽምብለኛታት ወይ ኣብዚ ሪፖርታጅ ዘይገለጽኩኹም መደረ ዝገበርኩም 

ወይም ብስራሕ ምኽኒያት ምሳና ከትውዕሉ ዕድል ዘይረኸብኩም 

ሃገራውያንን፡ ብስም ናይ ቶሮንቶ ደለይቲ ፍትሒ፡ ምስጋናይ የቐርብ። 

 

 

ደሓን ቀንዩ። 

 

ጁን 4፡ 2015 

ሪፖርታጅ ተፈጸመ 
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