
ይዴረስ ሇኢትዮጵያዊያን 

የከበረ ሰሊምታዬ ከናሚቢያ ዋና ከተማ (ዊንዴሆክ) ይዴረሳችሁ እያሌኩ ስሇምወዲት እና ስሇምኖርባት ሀገር ስሇናሚቢያ 

በጣም በትንሹ አሳጥሬ ሊወጋችሁ ወዯዴሁ ።  

ናሚቢያ በዯቡባዊ ምእራብ አፍሪካ የምትገኝ ሀገር ናት። በጀርመን ቀጥልም በዯቡብ አፍሪካ አፓርታይዴ ቅኝ ትገዛ ነበር ። 
በዯቡብ አፍሪካ ኣፓርታይዴ ቅኝ ግዛት በነበረችበት ጊዜ ይገዧት የነበሩት የአፓርታይዴ ፍሌስፍና አራማጆች ህዝቡን 

በቀሇም በቋንቋ በብሔረሰብ እና በዘር ከፋፍሇዉ እያንዲንደ ብሔረሰብ በሀገሪቱ ሊይ የራሱ የሆነ ክሌሌ እንዱኖረው 

አዴርገው ነበር።  

ከዚህ በታች ባሇው ካርታ ሊይ እንዯምትመሇከቱት ወዯ አሥር የብሔረሰብ ክሌልች ተፈጥረው ነበር። የክሌልቹ ስያሜም 

ከብሔረሰቡ ስም ጋር አንዴ አይነት ነበር። ሇምሳላ 

የኦቫምቦ ብሔረሰብ ክሌሌ ኦቫምቦሊንዴ ፣ የዲማራ 

ብሔረሰብ ክሌሌ ዲማራሊንዴ እያሇ በካርታው ሊይ 

አንዯምታዩት ይቀጥሊሌ።   

ኤቶሻ ሇደር አራዊቶች የተከሇሇ ፓርክ ነው። ዊንዴሆክ 

ያሇችበት መሃሌ መሃለ የሀገሪቱ ክፍሌ ዯግሞ ነጮቹ 

የሚቆጣጠሩት እና ዋና ዋና ከተሞችን ያካተተ ሆኖ 

የነጭ ገበሬወች የያዙት ሰፋፊ እርሻወች ያለበት ነበር።  

የብሔረሰብ ክሌሌ አወቃቀሩ ሀገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን 

ዋና ዋና ከተሞችም በብሔር እንዱዋቀሩ ተዯርገው 

ነበር። መጀመሪያ  ከተማው የነጭ፣ የክሌስ እና የጥቁር 

ተብል ሇሶስት ከተከፈሇ በኋሊ የጥቁሮቹ ክፍሇ ከተማ 

ወረዲዎች ሇየብሔረሰቡ ተከፋፍሇው እያንዲንደ 

ብሔረሰብ በየከተማው የመኖሪያ ሰፈር ክሌሌ ነበረው። 

ሇምሳላ በዋና ከተማዋ በዊንዴሆክ ዲማራ ልኬሽን 

የሚባሇው ዲማራ ብሔረሰብ የሚኖርበት ክፍሇ ከተማ 

(ሰፈር) ሲሆን ኦቫምቦ ልኬሽን ዯግሞ የኦቫምቦ ብሔረሰብ ሰፈር ማሇት ነው። ኮማስዲሌ የክሌሶች ሰፈር ፤ ዋናሄዲ ዯግሞ 

ሇዴብሌቆች የተወሰነ ሰፈር ወዘተ እያሇ ይቀጥሊሌ። አንዯዛ እያሇ እያንዲንደ ክፍሇ ከተማ በብሔረሰብ እና በዘር ሊይ 

የተመሰረተ ነበር። ሰፈሮቹም እስከ አሁን ዴረስ አለ። ይህም አዱስ አበባን የትግሬ ክፍሇ ከተማ፣ የኦሮሞ ክፍሇ ከተማ፣ 

የአማራ ክፍሇ ከተማ ወ ዘ ተ ብል አንዯመከፋፈሌ ማሇት ነው።   

በዚያን ዘመን የሰው ሌጆች እንዯዛሬዋ ኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔርሰብ እና ህዝቦች ሳይሆን ነጮች ጥቁሮች አና ክሌሶች 

በማሇት ነበር መንግስት የሚፈርጃቸው። የዚህ አይነቱ ኣስተዲዯር ባንቱስታን በመባሌ ይታወቃሌ። በወቅቱ ሃገሪቱን ይገዛ 

የነበረው የአፓርታይዴ መንግስት አንዯሚሇው እንዯዚህ መከሇለ ‘እያንዲንደ ብሔረሰብ ወይም ዘር እራሱን በራሱ 

አንዱያስተዲዴር እና ያሇማንም ተጽዕኖ ባህሌ እና ቋንቋውን እንዱያሳዴግ’ ነበር። በቋንቋ ፣ በዘር ፣ በሃይማኖት ወይም 

በብሔር ሊይ ተመስርቶ የተፈጠረ የአፍሪካ ሀገር አሇመኖሩ እየታወቀ እነዚህ የአፓርታይዴ ቅኝ ገዥወች ግን ዯቡብ አፍሪካን 

እንዲዯረጓት ሁለ ናሚቢያንም በዘር በቋንቋ እና በብሔረሰብ ከፋፍሇው ይገዟት ነበር።   

ማንኛውም ሰው ከክሌለ ሲወጣ የይሇፍ ወረቅት አሇበሇዚያም መታወቂያ ካርደን መያዝ ያስፈሌገው ነበር። መታወቂያ 

ካርደ ሊይ ብሔረሰቡ ስሇሚጻፍ ያሇ ፍቃዴ ከአንደ ክሌሌ ወዯ ላሊው መሄዴ ክሌክሌ ነበር። የጥቁሩ ህዝብ የተሇያዩ 

ብሔረሰቦች የሚገናኙት በነጮቹ ስር ሲሰሩ ብቻ ነበር። ከስራ ሰዓት በኋሊ ሁለም ወዯ ተመዯበሇት ሰፍር ሄድ ከራሱ 

ብሔር ሰወች ጋር ብቻ ይኖር ነበር። በወቅቱ የነበረው መንግስት ኢንዯሚሇው ቁጥጥሩ ህዝቡን ከወንጀሇኞች እና 

ከሽብርተኞች ሇመጠበቅ ነበር።  ፈረንጅ እና አፍሪካዊም የፍቅር ግኑኝነት ከፈጠሩ ወንጀሌ ነበር። 

በዚህ ወቅት የነበረው የአፓርታይዴ መንግስት እራሱን ሌማታዊ መንግስት ብል ባይጠራም ከፍተኛ የሆነ የሌማት 

እንቅስቃሴ ያዯርግ ነበር። የመኖሪያ ቤቶችን መንገድችን የባቡር ሃዱድችን እና ላልችንም ነገሮች በብዛት ይሰራ ነበር፤ 

እነዚህ መሰረተ ሌማቶች ናሚቢያን አስከ አሁን ዴረስ እያገሇገሎት ይገኛለ። በዚያን ወቅት የህዝቡ ኑሮም ነጻነት የላሇው 

https://www.google.com.na/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Namibia&ei=RyydVZjGFeOO7AbJqaD4Bg&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNFicfUmkk2aFVBgjKlkoOPyWeAOSQ&ust=1436450242130979


ይሁን እንጂ መሰረታዊ ፍሊጎቶቹ የተሟለ ነበሩ።  የከተማ ሌማት እየተባሇ ጥቁሩ ህዝብ ከሚኖርበት ቅዬው በግዴ 

እየተፈናቀሇ ወዯ ከተማ ዲር ኮንዯሚኒየም ሳይሆን ቤት እየተሰራሇት ይሰፍር ነበር። ሇዚህ ጥሩ ምሳላ የሚሆነው ካቱቱራ 

የሚባሇው በ1961 የተመሰረተው የዊንዴሆክ ክፍሇ ከተማ ነው። ‚ካቱቱራ‛ ማሇት በሄሬሮ ቋንቋ ሰወች መኖር 

የማይፈሌጉበት ቦታ ማሇት ነው። ካቱቱራ ዯግሞ ቀዯም ሲሌ እንዯጠቀስኩት በብሔረሰብ ወረዲወች የተከፋፈሇ ነው። 

የወቅቱ መንግስት ሇራሱ ህሌውና ሲሌ በብሔረሰብ የከፋፈሇው ህዝብ ሊይ ጠንካራ የፖሉስ እና የስሇሊ ሃይሌ አሰማርቶ 

ይቆጣጠር ስሇነበር ተራ ወንጀሌ ኣይበዛም ነበር። በዚህም ምክንያት ስርዓቱን የተቃወሙ ሌማት እና ሰሊም የማይፈሌጉ 

ኣሸባሪወች እየተባለ ዴብዯባ እስራት እና ስዯት ይዯርስባቸው ነበር። 

በዚያን ዘመን በኢትዮጵያ እና በላልች ነጻ በወጡ የአፍሪካ ሀገሮች ይዯርስ የነበረዉን የጦርነት እና የረሃብ ሰቆቃን 

እንዯምሳላ በመጠቀምም ከፋፋዩ የአፓርታይዴ መንግስት የናሚቢያን እና የዯቡብ አፍሪካ ህዝቦችን ነጻነት ብሊችሁ 

እንዯነሱ በረሃብ እና በጦርነት እንዲታሌቁ እያሇ ያስፈራራና ያስጠነቅቅ ነበር። የዚህ ፕሮፓጋንዲ ሰሇባ የሆነው ህዝብም 

ኢትዮጵያን ከሆነችው በሊይ ዯሃ አዴርጎ እስከ አሁን ሲገምት ይስተዋሊሌ።  

ሆኖም ገና ከጅምሩ የናሚቢያ ብሔር-ብሔረሰቦች በወቅቱ የነበረው የአፓርታይዴ መንግስት ከፋፋይ ስርዓት ሉዋጥሊቸው 

ስሊሌቻሇ፤ ኣሊማውም እነሩስን ከፋፍል መግዛት መሆኑን ሁለም ስሇተረደ፤ በሚስጥር ህብረት በመፍጠር ግዙፉን ዘረኛ 

አፓርታይዴ የነጮች መንግስት ሉያስወግደት ቆርጠው ሲነሱ፤ የጥቁር ህዝቦች ኩራት የነበረችው ኢትዮጵያ ሇብዙ የአፍሪካ 
ሀገሮች እንዲዯረገችው ሇናሚቢያም ነጻነት ብዙ እረዴታሇች።  

የናሚቢያን የነጻነት ጥያቄ በመዯገፍ ከናሚቢያ የነጻነት ታጋዮች ጋር 

በመሰሇፍ ኢትዮጵያ አና ሊይቤርያ ዘረኛውን የዯቡብ አፍሪካ አፓርታይዴ 

መንግስት በአሇም ፍርዴ ቤት ከሰውት ስሇ ናሚቢያ ነጻነት ተሟግተዋሌ። 

ፍርዴ ቤቱ ግን መጨረሻ ሊይ እናንተ ስሇ ናሚቢያ አያገባችሁም ብል 

ስሇፈረዯ የናሚቢያ የነጻነት ታጋዮች ወዯ ትጥቅ ትግሌ ገቡ።  

በዚህም ትጥቅ ትግሌ ኢትዮጵያ የናሚቢያን ነጻ አውጪወች አቅሟ 

በፈቀዯው ሁለ በኀይሇሥሊሴ አና በመንግስቱ ጊዜ እረዴታሇች። 

በብሔረሰብ እና በዘር እንዱከፋፈለ የተዯረጉት ናሚቢያውያንም እኛ 

ሁሊችን በሰዉነታችን እንዴ ነን ብሇው በዴብቅ እየተገናኙ አንዴነታቸውን 

አጠናክረው ከፋፋዩን ስርዓት በቃህ ብሇው ሉፋሇሙት ሲነሱ ላልችም 

ሀገሮች ዯግፈዋቸው ከብዙ ትግሌ በኋሊ በተባበሩት መንግስታት ተሳትፎ 

የናሚቢያ ነጻነት በምርጫ ማርች 20, 1990 እዉን ሆነ። የሀገሪቱ 

መንግስት አርማም አንዴነት ነጻነት እና ፍትህ ሊይ የተመሰረተች ሀገር 

መሆኗን ያረጋግጣሌ። 

በነጻነቱ ዋዜማ የተዘጋጀው የሀገሪቱ ህገ መንግሥት እያንዲንደን ግሇሰብ የሰው ሌጅ በመሆኑ ብቻ በነጻነት በፍትህ በሰሊም 

ዯስ ብልት ምንም አይነት መዴል ወይም ሌዩነት ሳይዯረግበት በፈሇገው የሃገሪቱ ክፍሌ ሄድ የመኖር መብቶች ያረጋገጠ 

ነው። የናሚቢያ ህገ መንግስት የመጀመሪያ ፫ አረፍተ ነገሮች እነዚህ ናችው። ሙለውን ኢንትርኔት ሊይ ታገኙታሊችሁ። 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all 

members of the human family is indispensable for freedom, justice and peace; 
 

Whereas the said rights include the right of the individual to life, liberty and the pursuit of 

happiness, regardless of race, colour, ethnic origin, sex, religion, creed or social or economic 
status; 
 

Whereas the said rights are most effectively maintained and protected in a democratic society, 

where the government is responsible to freely elected representatives of the people, operating 
under a sovereign constitution and a free and independent judiciary; 
 



የመጀመሪያው የናሚቢያ የነጻነት ትግሌ መሪ 

ድክተር ሳም ኑዮማ ህይወታቸውን በሙለ 

ሇናሚቢያ ነጻነት እና ሇአፓርታይዴ ሥርዏት 

መወገዴ እንዯ ኔሌሰን ማንዳሊ የታገለ ቆራጥ መሪ 

ናቸው። ከነጻነት በኋሊ የመጀመሪያው የናሚቢያ 

መስራች ዱሞክራሲያዊ ፕሬዝዲንት በመሆን በህገ 

መንግስቱ አስከተፈቀዯሊችው ግዜ ዴረስ 

አገሌግሇው በሰሊም እና በፍቃዯኝነት ከስሌጣን 

በመውረዴ አርዓያነት ያሇው ተግባር ፈጽመዋሌ። 

በስሌጣን ዘመናችው ሰሊም እና እርቅ፣ የሰው 

ሌጆች ሁለ እኩሌነት እና ነጻነት ፣ ፍትህ እና 

ዱሞክራሲን መሰረት አስይዘዋሌ።  

በፎቶው ሊይ ከማንዳሊ ጋር ተያይዘው የሚታዩት ኑዮማ ዘወትር ሇህዝባቸው የሚያሳስቡት ነገር ቢኖር አንዴነቱን 

እንዱጠብቅ እና ሇሁለም የህብረተሰብ ክፍሌ የጋራ ጥቅም እንዱጥር ነው። "Remember, a united people, striving to 

achieve a common good for all members of society, shall always emerge victorious." Sam Nujoma. 

ኑዮማ እና በጥንት ጊዜ የመሰረቱት ፓርቲያችው ስዋፖ (SWAPO) 

በሰው ሌጆች ሁለ አንዴነት የሚያምኑ፤ ዘረኝነትን አጥብቀው 

የሚቃወሙ እና የተዋጉ፤ ጎሰኝነትን እና ብሔርተኝነት የማይፈሌጉ፤ 

የሰዉን ሌጅ በሰዉነቱ ብቻ የሚመሇከቱ ናቸው።  

ስዋፖ ፓርቲ የራሱ የሆነ መተዲዯሪያ ህግ ያሇው በዉስጡም 

ዱሞክራሲያዊ የሆነ የአባሊት ውዴዴር በማካሄዴ መሪወቹን የሚመርጥ 

ዴርጅት ነው። ሇገዥው ፓርቲ ሇስዋፖ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ያሊት 

ናሚቢያ ‚አንዴ ሀገር አንዴ ህዝብ‛ ነች ። ይህም መፈክር የጀግኖቹን 

ሀገር ናሚቢያን ከዲር እስከ ዲር ያስማማሌ። ካሇፈው ተመክሮ በመነሳት 

የብሔር ክፍፍለን ዘመን የሚመኝ ናሚቢያዊ የሇም። 

ኑዮማ ሇናሚቢያ አንዴነት ብቻ ሳይሆን ሇአፍሪካም አንዴነት ትሌቅ ራዕይ 
ያሊችው መሪ ናችው። በስሌጣን በነበሩበት ወቅት አንዴ ጊዜ ንግግር 

ሲያዯርጉ ወዯሚወደት የሃገራቸው ባንዱራ እየጠቆሙ ‚አንዴ ቀን 

አፍርካ አንዴ ስትሆን ይሄ ባንዱራችን ሙዝየም ገብቶ የአፍሪካ ባንዱራ 

ብቻ ይውሇበሇባሌ‛ ነበር ያለት።  

ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ፋና እንዯመሆንዋ መጠን ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ባንዱራቸውን አረንጓዳ ቢጫ ና ቀይ 

እንዱኖረው ማዴረጋቸው ይታወቃሌ። አዴዋ ሊይ ጀግኖቹ ኢትዮጵያዊያን የጣሌያንን ጦር ዯምስሰው ያውሇበሇቡት ባንዱራ 

ኢትዮጵያ ዉስጥ ተከሌክል ላልች አዲዱስ የክሌሌ ባንዱራወች ተፈጥረው ከዋናው ከባሇ ኮከቡ ባንዱራ ጋር ይሰቀሊለ።  

ናሚቢያ ዯግሞ የክሌሌ ባንዱራ ብል ነገር የሇም፤  በሁለም የሀገሪቱ ክፍልች የራሷን ባሇ ጸሃዩን የናሚቢያ ባንዱራ እና 

የአፍሪካ አንዴነት ባንዱራን አብራ ትሰቅሊሇች። የናሚቢያ ሰንዯቅ ዓሊማ ከአፍሪካ ባንዱራ ተሇይቶ በአዯባባይ አይሰቀሌም። 

የናሚቢያ ብሔራዊ መዝሙርም ከአፍሪካ አንዴነት ምዝሙር ጋር አብሮ ነው እንጂ ብቻውን አይዘመርም። ሇናሚቢያ 

የአፍሪካ ቀን (May 25) የህዝብ በዓሌ ነው። ኢትዮጵያ ዉስጥ ያው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስሇሆነች ታስቦ ይውሌ 

ይሆናሌ እንጂ እንዯ ብሔረሰቦች እና የባንዱራ ቀን አይካበዴም፤ አይከበርም።  

ናሚቢያ ሰፋ ያሇ አመሇካከት ያሊት አፍሪካ ተኮር እንጂ ብሔር ተኮር ሀገር አይዯሇችም። ላሊ ከተማ ሊሊየ የራሱ መንዯር 

የዓሇም ትሌቋ ከተማ ትመስሇዋሇች ወይም ዓባይን ያሊየ ምንጭ ያመሰግናሌ እንዯተባሇው በብሔር መመጻዯቅ ምንጭን 

ወይም መንዯርን የማዴነቅ ያህሌ ነው ሇናሚቢያዊያን።  



ከሊይ ከህገ መንግስቱ እንዯጠቀስኩት የናሚቢያ ትኩረት የእያንዲንደ ሰው መብት መከበር ሊይ ነው። ይህም በመሆኑ 

እያንዲንደ ግሇሰብ (እኔ ከኢትዮጵያ የመጣሁትን ጨምሮ) ሰብአዊ መብቱ የተጠበቀ ነው። ባህላ ነው ብዬ የፈሇኩትን ብበሊ 

እና ብጠጣ፣ የፈሇግሁትን ሌብስ ሇብሼ እንዲሻኝ ስጨፍር ብውሌ፤ ወይም ባሻኝ ቋንቋ ብናገር እና ብጽፍ፤ የኔ የራሴ እንጂ 

የማንም ጉዲይ አይዯሇም።  

ባሇፈው ጊዜ ዕንቁጣጣሽን ኢትዮጵያዊያን ተሰብስበን አከበርን።ላሊውም ብሔረሰብ ወይም የዉጪ ዜጋ እንዯዛ የማዴረግ 

መብት አሇው። እንዯማንኛውም የሰሇጠነ ሀገር ሁለ ነገር በነጻነት እና በሰሊም ነው እንጂ በግዴ አይዯሇም።  

የናሚቢያ ህዝቦች ክሌሌ እንዱበጅባቸው አይፈቅደም ፤ በአዱስ አበባዎች አባባሌ ‚ክሌሌ ናሚቢያ ሊይ ዴሮ የተበሊ እቁብ 

ነው‛። በአሁኑ ጊዜ ናሚቢያ ያሊት የአስተዲዯር ክፍሇ ሃገሮች ናቸው እንጂ የብሔረሰብ ክሌልች አይዯለም። በናሚቢያ 

የሰውን ብሔረሰብ መታወቂያ ሊይ መጻፍ ከአፓርታይዴ ስርዏት ጋር ሞቶ ተቀብሯሌ።  

ማንኛውም ናሚቢያዊ በፈሇገበት የሃገሪቱ ክፍሇ ሃገር ሄድ ኑሮ የመመስረት መብት አሇው። መሬትም የግሌ ስሇሆነ ሻጭ እና 

ገዢ ተስማምተው የሚጨርሱት እንጂ መንግስት ከዯሃው በትንሽ ገንዘብ ነጥቆ ሇሃብታም በጣም አትርፎ የሚሽጥበትና 

ትርፉን ወዯ ኪሱ የሚያዯርግበት ሁኔታ የሇም። እንዲውም የአሁኑ የናሚቢያ መንግስት ትሌሌቅ እርሻወችን ከሃብታም ነጭ 

ገበሬዎች እየገዛ ሇዯሃው ሲያካፍሌ ነው የሚታየው።  

ናሚቢያ ነጻ ወጥታ ስዋፖ የተባሇው ፓርቲ የህዝቡ አመኔታ ባሌተሇየው እና አሇም አቀፍ መስፈርቶችን በሚያሟለ 

ዱሞክራሲያዊ ምርጫዎች እያሸነፈ ህዝቡን አንዴ አዴርጎ ከ ፪፭ አመት በሊይ እየመራ ይገኛሌ። በዚህ ጊዜ ዉስጥ አንዴም 

ጋዜጠኛ ታስሮ አያውቅም። የሃገሪቱም መንግሥት ሥሌጣን ሊይ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በፖሇቲካ ግጭት ሰው እንኳን ሉያስርና 

ሉገዴሌ ዯብዴቦም አያውቅም። የናሚቢያ ፖሉስ እና ጦር ሰራዊት በፖሇቲካ ጉዲዮች ዉስጥ ጣሌቃ አይገቡም። 

ፍርዴቤቶች ነጻ ናችው።  ህዝቡ ሃሳቡን ያሇ ምንም ፍርሃት ይገሌጻሌ።  የሀገሪቱ ባሇ ስሌጣኖች ሇህዝብ በጣም ቅርብ 

ናቸው። ከፕሬዝዲንቶች ጀምሮ ሁለም ከህዝብ ጋር መዯባሇቅን አይፈሩም። እስከ አሁን ፫ ፕሬዝዲንቶች ሥሌጣን በሰሊማዊ 

መንገዴ ተሇዋውጠዋሌ። ሁሇተኛው ፕሬዝዲንት ፖሃምባ ያሇፈው ዓመት የሞ ኢብራሂም ሽሌማት ማሸነፋችው ይታወሳሌ።  

ወገኖቼ ይህን ያህሌ ስሇምኖርባት ሀገር ናሚቢያ ካጫወትኳችሁ ይበቃሌ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከናሚቢያ በብዙ ነገር 

የተሻሇች እንጂ የምታንስ መሆን የሇባትም። ዘጠና ሚሉየን ጭንቅሊት ያሊትን ሀገር ሁሇት ሚሌየን ብቻ ካሊት ጋር ማወዲዯር 

አሌፈሌግም። ኢትዮጵያ ታሊቅነቷን አውቃ እንዯ ታሊቅ ሀገር የሚያስቡ መሪዎች ሉኖራት ይገባሌ ባይ ነኝ።  

ሇአፍሪካውያን ጥሩ የነጻነት ምሳላ ነበርን፤ በብሔር ፖሇቲካ ተሞኝተን እራሳችንን በማዋረዴ መጥፎ ምሳላ አንሁን። በዚህ 

ወር ብቻ በብሔር ፖሇቲካ ሰበብ ወገኖቻችን መሞታቸው ያሳዝናሌ! ያሳፍራሌም! ናሚቢያ ከዚህ አይነት ችግር ነጻ ነች። 

አስተሳሰባችን ወዯ ሀገር ብልም አህጉር እና ዓሇም ዓቀፍ ዯረጃወች ማዯግ እንጂ ወዯ ታች መዝቀጥ የሇበትም።  

መሌካሙን ሁለ ሇኢትዮጵያ ፣ ሇናሚቢያ እና ሇመሊው የፍሪካ ህዝቦች ተመኘሁ። ቸር ይግጠምን። 

 

አንዴነት ተስፋዬ 16/01/2016 

ዊንዴሆክ 

ናሚቢያ 

 

Email: 100percentunity@gmail.com 

 

 

 


