
 

 

 

ስሇ ፍትህ ሲባል፤ ስራቱ ይፍረስ (ተመስገን ዯሳሇኝ) 

 

 

Ethiopia detains bloggers and journalist 
(በኢትዮጵያ የዞን9 ጦማርያን የሆኑት እና የአዲስ ጉዳይ መጽሄት አዘጋጅ ጋዜጠኛ ታሰሩ) 

 

 

"No squares in Ethiopia" except rooms in a house 

 

የአዲስ አበባና የኦሮምያ ልዩ ዞን የጋራ ማስተር ፕላን እያወዛገበ ነው   

(የዩኒቨርሲቲ ተማሪወች እና ተቃዋሚዎች የጋራ ፕላኑን ተቃወሙ) 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

1 

 

             ፍትሕ መጽሔት/  Fitih Magazine 

 

                           ዋና ስራ አስኪያጅ                                                  General Manager 

                           ደሳለኝ አበበው                                                                  Desalegne Abebew 

                           ዋና አዘጋጆች                                                        Editor In Chiefs                                                                 

                           በሃይሉ ግርማ                                                                   Behailu Girma   

                          ዳዊት ታደለ                                                                 Dawit Tadele  

                          አዘጋጅ                                                                Editor 

                         ሰለሞን  ብርሃኑ                                                                  Selomon Birhanu 

                         ጽሁፍ አስተባባሪ                                                    Coordinator 

                         ሳባ ተክሉ                                                                         Saba Teklu 

                         የኮምፒተር ጽሁፍ እና ቅንብር                                    Computer Graphics 

                         ያለምወርቅ መስዋእት                                                           Yalemwork Meswaet 

 

 

 

 

 

 

 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

2 

 

 

 

የመጣጥፎች ይዘት                                                           ገጽ 
"No squares in Ethiopia" except rooms in a house where to go for demonstration ................................ 6 

ስለፍትሕ ሲባል፤ ሥርዓቱ  ይፍረስ! .................................................................................................................... 7 

ያልዘሩትን  ማጨድ ከቶ አይቻልም! .................................................................................................................. 10 

A  fake security….it’s a crime ................................................................................................................. 10 

የኢሕአዴግ ባለስልጣናት የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት በመዝረፍ ላይ ይገኛሉ ............................................................... 11 

በሁለንተናዊ ትግል ወያኔን ከስልጣን ማውረድ ግድ ይላል........................................................................................ 11 

Ethnic Politics in Ethiopia: the divided and conquer policy of TPLF ................................................... 14 

ኢትዮጵያ በሃውልት "ልማት" መስክ በአፍሪካ አንደኛ ሆነች ..................................................................................... 15 

የወያኔ መንግስት በራስ አለመተማመን የዜጎችን ጭቆና አባብሶታል ............................................................................. 17 

መንግስት የዜጎችን መኖሪያ ቤት በግፍ እና በገፍ ማፍረሱን ያቁም ............................................................................... 17 

"ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር" ትርጉም የለለው መፈክር ............................................................................................. 20 

ወያኔወች  "ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብ አያስፈልጋትም" ሲሉ ፣ የኮሪያ  ........................................................................... 21 

ታሪክ ይቅር የማይለው ከባድ መንግስታዊ ወንጀል ................................................................................................. 23 

የዜጎች ስቃይ የሚያሳስበው እና ንጹህ ህሊና ያለው ሰው አውሮፕላን ቢጠልፍ ምን ይደንቃል ? ......................................... 24 

የኢትዮጵያ አምባገነን መሪወች በራስ  መተማመን  ስለሌላቸው ለሁሉም  ሃይል መጠቀምን ይወዳሉ ................................... 25 

ማህበረ ቅዱሳን ላይ የፖለቲካ ብትር መምዘዝ ለምን አስፈለገ? .................................................................................. 26 

ሲጠሉት የማይገባው መንግስት ........................................................................................................................ 27 

የሰበሃዊ መብት ጥሰት በነጻነት መቃወም አለመቻል................................................................................................ 28 

Higher Education in Ethiopia is a place to train loyal cadres of TPLF .................................................... 28 

ኤርትራ  "ጠላታችሑ ናት" ይሉናል .................................................................................................................. 30 

ወያኔን እንቅልፍ በመንሳት የነፃነት ቀናችንን እናቅርብ.............................................................................................. 31 

The main cause for ethnic conflict of “TPLF” ...................................................................................... 33 

Our Freedom will be real when we all .................................................................................................. 33 

Dictators´ insatiable lust for power ....................................................................................................... 39 

Ethiopia detains bloggers and journalist ............................................................................................... 43 

 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

3 

 

                               

ፍትሕ መፅሄት 
በፍትሕ  እጦት ምክንያት ከሃገራቸው ኢትዮዽያ ተሰደው ጀርመን ሐገር በሚኖሩ ትውልደ ኢትዮዽያውያን የተወጠነች 

መጽሄት ነች። በአሁኑ ሰአት ሀገራችን ኢትዮዽያ በብልሹ ፖለቲካዊ አስተዳደር ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የፍትሕ  መጓደል 

ተጋርጦባት ይገኛል። ከቃሉ ለመረዳት እንደሚቻለው፣ፍትሕ መፅሄት በሃገራችን ኢትዮዽያ ፍትሕ፣ ነፃነት፣ እኩልነት እና 

ዲሞክራሲ እስኪረጋገጥ ድረስ ዜጎቿ ስለሃገራቸው ሀሳባቸውን በነፃነት ያለምንም ገደብ የሚገልጹበት መድረክ በመሆን 

ታገለግላልች። ፍትሕ መፅሄት ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ጋር የማትወግን ከመሆኗ ባሻገር የሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታ 

በማካተት  የኢትዮዽያን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ታሳትማለች።መፅሄቷ ከፖለቲካ ጽሁፎች 

በተጨማሪ በስነጥበብ፣ በኪነጥበብ እና በስፖርት ዙሪያ አስተማሪ እና አዝናኝ ጽሆፎችን በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ እና 

በጀርመንኛ በሁለት ወር አንድ ጊዜ ታቀርባለች። ነገር ግን በመፅሄቷ የተካተቱት ጽሆፎች በሙሉ የጸሃፊውን ሃሳብ እንጅ 

የአዘጋጆቹን እንዲሁም የአርታኢውን ሃሳብ አይገልጽም። ሀገራችን ካለችበት የፍትህ እጦት ለመታደግ ሁሉም ኢትዮዽያዊ 

የድርሻውን እንዲወጣ ፍትሕ መፅሄት በአጽንኦት ታሳስባለች። 

Fitih Magazine 

It is a magazine which is established by individuals who migrated to Germany due to lack of 

justice in Ethiopia. At this time, our country is found under lack of justice due to poor 

political system of the government. As it is possible to understand from term "Fitih" or  

justice, this magazine will serve as a media through which all Ethiopians can express their 

ideas freely without limitations so as to ensure justice,  freedom, equality and democracy in 

Ethiopia. Fitih magazine is free from any political organizations, beyond this it publishes 

current issues on political, social and economical situations of Ethiopia.  Our magazine 

provides also entertainment and sport news once per two months in Amharic, English and 

Deutsch. It is the author who is responsible for the article published in Fitih magazine, but not 

either the manager or the editors. Our magazine recommends all Ethiopians to do your best 

until justice, equality, freedom and democracy are realized for all nations and nationalities in 

Ethiopia. 
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ርዕሰ አንቀፅ 
“የቀለም አብዮት”:  መፃኢ የኢትዮዽያ ስጋት ነውን? 

ሰሞኑን አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የቀለም አብዮት ብሎ በETV የለቀቀዉ ማወናበጃ ድራማ ምንም አይነት ምድራዊ 

ኃይል ማስቀረት የማይችለዉን ኢትዮጵያ ዉስጥ መሰረታዊ ለዉጥ የመካሄዱንና ወያኔም የመደምሰሱን እዉነታ ለማስቀረት 

የሚሞክር የፍርሀት ድራማ ነው። አስቂኝ የሆነ የውሽት ድራማ የሚያሳየን ለለውጥ የተዘጋጀውን የኢትዮዽያን ህዝብ 

ለማዘናጋት እና ወያኔ በስልጣን ላይ ለመቆየት የማያደርገው ምንም ነገር አለመኖሩን ብቻ ነው። ወያኔ በአስቂኚ ድራማው 

የቀለም አብዬት ምዕራባዉያን መንግስታት በታዳጊ አገሮች ዉስጥ ጣልቃ ለመግባት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነዉ አንጂ 

የህዝብ ምሬት የወለደዉ ወይም አገር በቀል ክስተት አይደለም ሲሉ ይደመጣሉ። እውነታው ግን በማንኛዉም አገር ዉስጥ 

ሙሰኝነት ከነገሰ፤ ህብረተሰቡ ያለዉን መንግስት ዬኔ ነዉ ብሎ ካላመነ፤ ህዝብ በዲሞክራሲ ሂደቱ ዉስጥ ካልተሳተፈ፤ 

የፖለቲካዉ ስርዐት አግላይ ከሆነና በብሔራዊ ኤኮኖሚዉ ተጠቃሚ የሚሆኑት ጥቂቶች ብቻ ከሆኑ የቀለም አብዮት 

መከሰቱ እንደማይቀች ከሌላ ሀገሮች ተሞክሮ መረዳት ይችላል። 

እውነታው ይሄ ሁኖ እያሉ  የወያኔ መንግስት የተጋረጠበትን የአስተዳደራዊ የብቃት ማነስ ምቅንያት ህዝብን በፍርሃት 

ሸብቦ እድሜውን ለማራዘም በየጊዜው የተለያዩ ፕሮፖጋንዳወችን  በመንዛት ልምድ እና ብቃት አለው። የወያኔ አገዛዝ 

በ2002 ዓ.ም. “አኬልዳማ”  እና “ጂሀዳዊ ሀረካት” የሚባሉ ሁለት የወሸት አስጸያፊ ድራማዎችን ሰርቶ የኢትዮጵያን 

ህዝብ የኢትዮዽያን ህዝብ እንደልማዱ ሲያደናግር ና ሲያምታታ እንደነበሪ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። በአኬልዳማ 

ግንቦት ሰባትን ጥላሸት ሲቀባ፣ጂሀዳዊ ሀረካት ደግሞ የኢትዮዽያ እስልምና እምነት ተከታዮችን የማምለክ መብታችን 

ይከበር ብለው በሰላማያዊ መንገድ ጥያቄ በማቅረባቸው ብቻ የሀገር እና የህዝብ ጠላት አድርጎ ለማቅረብ ሲሞክሩ 

ይታይሉ። ነገር ግን ይህ አካሄድ ህዝብን ከህዝብ፣ እምነትን ከእምነት ጋር ለማጋጨት የተጠቀመበት እኩይ ተግባር መሆኑን 

ህዝቡ ቀድሞ ስሌረዳው ትርፉ ለፋት ብቻ መሆኑን ወያኔ ራሱ ተምሮ ያለፈበት ድራማ ነበር። 

በዉሸት ታጅቦ  ብቅ ያለዉ የወያኔ ድራማ  ብዙ ጊዜ ያወራ የነበረው ስለኢትዮጵያ ሳይሆን ዩክሬይን፤ ጆርጂያ፤ ሰርቢያና 

ኪርግስታን ዉስጥ ስለተካሄዱት ህዝባዊ የለዉጥ እንቅስቃሴዎችና ስለቀድሞዉ የቬኑዝዌላ መሪ ስለ ሁጎ ሻቬዝ ንበር። 

ማስተላለፍ የተሞከረውም መልእክትም የቀለም አብዮት ልማትን የሚጻረርና አገርን የሚጎዳ ስለሆነ ኢትዮጵያ ዉስጥ 

መሞከር የለበትም የሚል ነበር። የራሷ ሲያርባት የሰው ታማስላለች እንዲሉ የራስን ጥፋት ትቶ የሌላ ሀገርን ጉዳይ 

ማብጠልጠል የማይጠቅም እና የማያዛልቅ ነገር ነው። ከወያኔ በላይ ሀገርን ያደቀቀ ለማትን ያላሸቀ የትም ሀገር ታይቶ 

አይታወቅም። በዚህ ምክንያት የኢትዮዽያ ህዝብ በመንግስት ላይ አመጽ፥ ህዝባዊ ለውጥ ባያደርግ ነው የሚገርመው። 

የወያኔ ድራማ በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ምዕራባዉያን መንግስታት ለቀለም አብዮት የሚያስቧት አገር መሆኗን 

ይናገርና፤በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ዉስጥ የምዕራባዉያን የቀለም አብዮት ያልተሳካዉ እንደ ሌሎቹ አገሮች 

ለምዕራባዉያን የሚታዘዙና በሙሰኝነት የተጨማለቁ መሪዎች ባለመኖራቸዉ ነዉ ይላል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ሙሰኝነት 

የነገሰባት አገር መሆኗ ፤ ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ኤኮኖሚ ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠሩት የስራቱ ደጋፊወች ብቻ 
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መሆናቸው፣ የጎሳ ግጭት ና የዜጎች መፈናቀል የነገሰባት ሃገር ምሆኗን ለአፍታ እንኳን የዘነጉት ይመስላል። ምዕራባዉያንም 

ቢሆኑ ወያኔ ሠላማዊ ሠልፈኞችን በጥይት ሲጨፈጭፍና ህዘብን እያሰረ ሲያንገላታ አፋቸዉን ዘግተዉ የሚመለከቱ የወያኔ 

የእንጄራ አባቶች ናቸዉ። የወያኔ መሪዎች የምዕራባዉያን የገንዝበና የዲፕሎማሲ ከለላ ባያገኙ ኖሮ ዛሬ እነሱም እንደ ደረግ 

አባላት ቦታቸዉ ስደት ወይም አስር ቤት ይሆን ነበር። በዚህ ሁሉ ችግር ተተብትቦ ፍዳውን እየበላ ያለ ህዝብ  አ ብዮት 

ለመቀስቀስ ምንም የሚያግደው ነገር አይኖርም። የወያኔ ድራማ የቀለም አብዮት ሰላማዊ አለመሆኑን ለማሳየት ሆን ተብሎ 

የሰራው ፕሮፖጋንዳ ነው። 

የ1997 ቱን የወያኔ ጭፍጨፋ ጨምሮ ከሰርቢያ እስከ ዩክሬን ፤ ከቱኒዝያ እስከ ግብፅ በተካሄዱት ሠላማዊ ህዝባዊ 

እንቅስቃሴዎች ላይ የሀይል እርምጃ በመውሰድ ደም ያፈሰሰው ንፁሀንን የገደለው ህዝብ ሳይሆን መንግስት እንደነበር 

የማንም ሰው ትውስታ ነው።  በመሆኑም የኢትዮዽያ ህዝብም ቢሆን ጨካኝ አምባገነኖች ለማባረር ወይም ለማስወገድ   

ከማንም የሚሰጠው ሳይሆን  የተፈጥሮ መብቱ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። ወያኔ በሚፈጽመው ውንብድና ማደናገሪያ 

ከዜጎች ባለፈ የውጭ ጋዜጠኞች ጭምር ሰለባ ሲሆኑ ይታያል። መቀመጫውን በእንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን ያደረገውና 

በአፍሪካ በኬንያ፣ በሴኔጋልና ቱኒዚያ ጽሕፈት ቤት ያለው ‹‹አርቲክል 19›› በጋዜጠኞች የመናገርና ሐሳብን በነፃነት 

የመግለጽ መብት ተሟጋች ተቋም ተመራማሪ የሆነው ኬንያዊው ፓትሪክ ሙታይ ኢትዮጵያ ከመግባት  የተከለከለው 

‹‹አመጣጡ የቀለም አብዮት ለማስነሳት ከሚሠሩ አካላት ጋር በመተባበር ሥልጠና ለመስጠት ነበር፤›› በሚል ተልካሻ 

ምክንያት እንደነበር ይታወቃል።  

 ስለዚህ  ኢትዮጵያ ዉስጥ ሠላምና መረጋጋት እንዲኖር ከፈለገና አገራችን ኢትዮጵያ ከተጋረጠባት የመበታተን አደጋ 

ተሰዉራ በዕድገት ጎዳና ወደ ፊት እንድትገሰግስ ከልቡ የሚመኝ ከሆነ ማድረግ ያለበት  ውሸት ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ 

መብትና ነፃነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማክበር ብቻ ነዉ። ወያኔ የኢትዮጵያን የፖለቲካና የኤከኖሚ መዋቅሮች ብቻዉን 

ተቆጣጥሮ፤ አገርን በዘረኝነት ፖሊሲ እየመራና ተቃዋሚወችን ከቤታቸዉ ጎትቶ እያወጣ የሚገድል ከሆነ ማንኛውም 

አይነት የቀለም አብዮት የማይከሰትበት ምንም ምክንያት የለም። 
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"No squares in Ethiopia" except rooms in a house where 

to go for demonstration 
 

 

It has been almost 23 years 

since Ethiopia is ruled by 

only one party (TPLF) in the 

history of its democracy. 

Throught this period of time, 

the ruling party has never 

brought development, justice, 

equality and democracy for 

its nations and nationalities. 

 Having this in mind, some of 

the opposition parties try to 

prepare public assembly and 

demonstration which is 

constitutionally laid down in 

the Ethiopian Constitution, 

Article 30 (1) stipulates the 

right of demonstration 

without armaments. In such 

type of activities, the 

government was not willing 

to give permission for request 

of demonstration.  

Opposition protest was 

prohibited since 2005 when 

police gunned down 

demonstrators who accused 

the ruling party of fraud in 

parliamentary elections. But 

after the death of the prime 

minister, for the first time a 

protest was organized by the 

Semayawi (Blue) party to 

demand the release of 

political prisoners, including 

opposition leaders, journalists 

and muslim jailed leaders. 

This demonstration drew 

thousands to streets of Addis 

Ababa. From this time on 

wards, the same type of 

demonstration has been 

tightly restricted again by the 

ruling party. No square, no 

chance, no occasion at which 

any opposition to be done 

again peacefully.  

The authorities did not give 

any constitutional 

justification for prohibition of 

the demonstration. When the 

protests tried to march on 

Meskel square which is 

mainly used for national 

public gatherings, the police 

block the assembly saying the 

iconic square is under 

construction. Although the 
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government stopped the 

opposition from assembling 

at the Meskel square, 

claiming that it is under 

construction, the same venue 

had already been approved 

for a massive religious event. 

Sometimes the authorities did 

not cancel the demonstration 

entirely, instead they 

postponed it to tranquilize the 

situation.  

Muslims were not allowed to 

protest in a square except in 

their mosque, asking the 

government to end 

interference in religious 

affairs. When the people 

stand on demand for 

democracy, the government 

uses force to hinder the 

momentum across streets 

saying that "it was an illegal 

demonstration, they did not 

get a permit from appropriate 

office, majority of protests 

are Muslims including 

Islamic extremists.  Protesters 

were beaten by police after 

blocking roads during coming 

to square for demonstration 

and some journalists were 

forced to delete their photo 

records. 

 In addition, mentioning the 

pseudo anti-terrorism law, the 

government jailed many of 

the protesters.  Still, members 

of the main Ethiopian 

opposition parties (Blue and 

UDJ) are insisting requesting 

for assembly and 

demonstration. This is due to 

lack of willingness of 

authorities since they afraid 

of the same event  which 

happened during Arab spring. 

In general, there is no 

"square"  except rooms in 

home of a family to protest 

demanding for a change in 

the political social and 

economic policies of the 

government in Ethiopia. We 

need place and opportunities 

where we can express our 

complaint. It is better for the 

government to solve its 

problems instead of oppress 

its nationalities.  

We need revolution in 

Ethiopia!!!   

 

Desalegne  Abebew 

(Schöneck, Germany) 

 

ስለፍትሕ ሲባል፤ 

ሥርዓቱ  ይፍረስ! 

(ተመስገን ደሳለኝ) 

ባለፉት አራት አስርታት ሀገሪቱ አያሌ 

ተግዳሮቶችን መጋፈጧ ባይዘነጋም፤ 

በተለያየ ጊዜ ሚሊዮኖችን ካረገፈው 

አሰቃቂው ረሃብ በማይተናነስ መልኩ 

ሕዝቦቿን ዋጋ ያስከፈለ ጉዳይ ቢኖር 

የፍትሕ አለመከበር ያስከተለው 

ሁለንተናዊ ምስቅልቅሎሽ ነው ብሎ 

ለመናገር የሚያስደፍሩ በርካታ 

ማሳያዎች አሉ፡፡ የየካቲቱን አብዮት 

ጠልፎ ሥልጣኑን የተቆጣጠረው 

ወታደራዊው ደርግ፣ የፍርድ ቤት 

ደጆችን በጓጉንቸር ቆልፎ ሲያበቃ፣ 

የራሱ አባላት እጃቸውን እያወጡ 

ድምፅ በመስጠት በአፄው 

ባለስልጣናትንም ሆነ ግብረ-አበሮቹ 

በነበሩ መኮንኖች ላይ የሞት ቅጣትን 

ያህል የመጨረሻ ከባድ ውሳኔ 

የማሳለፍን አስደንጋጭ ክስተት 

ጨምሮ፤ ከከተማ እስከ ገጠር

http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/04/08/%e1%88%b5%e1%88%88%e1%8d%8d%e1%89%b5%e1%88%95-%e1%88%b2%e1%89%a3%e1%88%8d%e1%8d%a4-%e1%88%a5%e1%88%ad%e1%8b%93%e1%89%b1-%e1%8b%ad%e1%8d%8d%e1%88%a8%e1%88%b5/
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ያደራጃቸው የአብዮት ጠባቂዎችና 

የገበሬ ማሕበራት ከየቤቱ አንቀው  

 እያወጡ “ነፃ እርምጃ” እንዲወስዱ፣ 

ከየእስር ቤቱ እየለቃቀሙ በጅምላ 

እንዲረሽኑ በአዋጅ የፈቀደበት ጊዜ 

የፍትሕ ምኩራቡ ፈርሶ በግላጭ 

የተቀበረበት ዕለት ነው ቢባል 

ማጋነንአይሆንም፡፡ በርግጥ ይህ የማን-

አለብኝነት አረመኔያዊ አገዛዝ 

የታቃውሞውን ጎራ በማጠናከር 

ታሪካዊ ውድቀቱ እንዲፋጠን ካደረጉ 

ምክንያቶች አንዱ እንደነበር ለመረዳት 

17 ዓመታትን መውሰዱ አይዘነጋም፡፡ 

 “ፍትሕ አልባው አምባ-ገነናዊ የደርግ 

ስርዓት አማርሮ በርሃ ያስወጣንና 

ብሶት የወለደን የለውጥ ሃዋርያት ነን፤ 

በመቃብሩም ላይ ፍትሕ-ርትዕ 

የሰፈነባት ዲሞክራሲያዊት አገር 

እንመሰርታለ” በማለት ከበሮ ይደስቁ 

የነበሩት የያኔው “ነፃ አውጪዎች”ም፣ 

ደርግ አፍርሶ የቀበረውን የፍትሕ 

ምኩራብ አመዱን አራግፈው 

ቢያነሱትም፤ ባነበሩት አስመሳይ 

ሥርዓት በኩል በዘውግ ማንነት፣ 

በሙስናና በሙያ አልባ ዜጎች በክለው 

ክብር የለሽ ሲያደርጉት በጣት 

የሚቆጠሩ ወራት እንኳ 

አልፈጀባቸውም፡፡ ‹‹አዲስ ንጉስ 

አንጂ ለውጥ መቼ መጣ!›› እንዲል 

ከያኒው፤ ካስወገዱት የደርግ መንግስት 

ጋር ልዩነታቸው-ደርጉ ያልቻለበትን 

የተቃውሞ ድምፆች በአዋጅ 

እንዲንቀሳቀሱ በአንድ በኩል 

ፈቅደው፣ በሌላ በኩል መልሶ 

ለመጨፍለቅ የፍርድ ቤቶችን ባረኮት 

የመጠቀም ባለ ሁለት ገፅ 

ብልጠታቸው ብቻ ነው፡፡ ይህ አይነቱ 

አገዛዝም ሥልጣን በያዘ ማግስት 

ሀገሪቱን እንዳሻው ለመርገጥ ሲቪል 

ቢሮክራሲውን ብቻ ሳይሆን የፍትሕ 

ስርዓቱንም በአምሳሉ አፍርሶ መስራት 

ነበረበት፡፡ ይሁንና ተቋሙን በዚህ 

መልኩ ለማዋቀር ጊዜ 

እንደሚያስፈልግ በመረዳቱ አሁን 

ድረስ በቂ መከራከሪያ ሊቀርብላቸው 

የማይችሉ ጉዳዮችን ከፍትሕ ሥርዓቱ 

ነጥቆ ሕገ-መንግስቱ ውስጥ በመዶል 

ለሌሎች ሰጥቷል፡፡ ለዚህ ደግሞ በቂ 

ማሳያ የሚሆነው፤ ሕገ-

መንግስታዊነትን አስመልክቶ የሚነሱ 

የማጣራት ኃላፊነቶችን ለፌዴሬሽን 

ምክር ቤት መስጠቱ ነው፡: በርግጥ 

አንዳንድ የወቅቱ ዘገባዎች 

እንደሚያሳዩት ሕገ-መንግስቱ 

በተረቀቀበት ሰሞን፣ ከሕገ-መንግስቱ 

የሚጣረሱ አዋጆች፣ ክሶች አሊያም 

ኩነቶች ሲፈጠሩ፣ የማጣራቱ ኃላፊነት 

የፍርድ ቤት መሆን አለበት ሲሉ 

የተከራከሩ ድምፆች ነበሩ፡፡ ዳሩ 

ውሎ-አድሮ ምን እንደሚሰሩ 

አስቀደመው የሚያውቁት ታጋዮች፣ 

በዛ ካድሬ-ዳኞች ባላፈሩበት ወቅት 

እንዳሻቸው ሕገ-መንግስቱን እየናዱ 

ቢያስሩ፣ አዋጅ ቢያወጡና ቢያስፈርዱ 

ድጋፉን የሚሰጣቸው ተቋም፣ 

በኢሠፓውያን እንደተሞላ 

የሚጠረጥሩት ፍርድ ቤት ሳይሆን፣ 

እንደ ልብ ሊቆጣጠሩት የሚችሉት 

የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑን 

በመረዳታቸው፣ በፓርላሜንታዊ 

ሥርዓት ትመራለች በተባለች ሀገር 

ብዙም ባልተለመደ አኳኋን ሕገ-

መንግስታዊ ትርጉም የሚሻቸውን 

ጉዳዮች የማጣራት ስራን ለዚሁ ምክር 

ቤት ሰጡት፡፡ ከዚሁ ጎን ለጎንም 

በጥቂት ዓመታት ውስጥ የፍትሕ 

ተቋሙን በፓርቲ ፖለቲካ የተተበተበ፣ 

ለጉልበተኛ የሚገብር፣ ገንዘብ ሊገዛው 

የሚችል፣ ተቀናቃኝ ድምፆችን የማፈኛ 

መሳሪያ… አድርጎ የመቅረፅ 

ዓላማቸውን ማሳካት ችለዋል፡፡ 

በውጤቱም ተቋሙ የህግ የበላይነት 

የተደፈጠጠበት አድሎአዊና በየጊዜው 

ደካሞችን የሚያጠቃ ከሆነ እነሆ 

ከሁለት አስርት በላይ አስቆጥሯል፡፡ 

 የሆነው ሆኖ የሥርዓቱን ፍትሕ 

ረጋጭነት በተጨባጭ ፍፃሜዎች 

አስደግፎ ለማቅረብ ሁለት አብነቶችን 

እጠቅሳለሁ፡፡ ቀዳሚው የበርካታ 

ግፉአንን እሪታ ሲወክል፤ ተከታዩ 

ደግሞ የገዥዎቹን የሙስና እና የጓዳ 

ፖለቲካ ትስስሮች ይጠቁመናል ብዬ 

አምናለሁ፡፡  

የሞገስ ወልዱ-ጩኸት

ሰማይ ከመፍገጓ በፊት፣ ሁሌ ንጋት 

ላይ ኮተቤ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ 

ቤቱ ተነስቶ፣ በእግሩ ሰከም ሰከም 

እያለ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ግድም 

ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይደርስና 

ዋናው በር ፊት ለፊት ቆሞ ከአንድ 
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ሰዓት ላላነሰ ጊዜ ‹‹ሌባ ዳኛ!›› እያለ 

ይጮኻል፡፡ ያፏጫል፡፡ ‹‹እናንተ 

ገላችሁኛል፤ ቀብራችሁኛል፤ አምላክ 

ፍርዱን ይሰጣል!›› በማለትም 

ተስፋው በሰማያዊው መንግስት ላይ 

ብቻ እንደሆነ ያውጃል፡፡ …ይህ ሰው 

እንደምን ያለ ከባድ በደል ቢደርስበት 

ይሆን ምሬቱ እንዲህ ጣራ የነካው? 

 አሳዛኙ የሞገስ ታሪክ እንዲህ 

ይጀምራል፡- በ1997 ዓ.ም የወላጅ 

እናቱን ወ/ሮ አስካለ ቢፋ ህልፈት 

ተከትሎ፣ ወንድሙ ኃይሉ 

ወልደአማኑኤል የወራሽነት ድርሻውን 

እንዲያካፍለው ክስ መስርቶ ሲያበቃ፤ 

ሶስት ጥያቄዎችን ለፍርድ ቤቱ 

ያቀርባል፡- 

‹‹ንብረትነቱ የእናታችን የሆነ ቀበሌ 

14/15 ውስጥ የሚገኝ 250 ካሬ 

ሜ. ላይ ያረፈ መኖሪያ ቤት፣ ሁለት 

ማሳ የእርሻ መሬት እና በንግድ ባንክ 

አራት ኪሎ ስላሴና መገናኛ ቅርንጫፍ 

የተቀመጠ መጠኑ ያልታወቀ ገንዘብን 

ያካፍለኝ፡፡››  

 የከሳሽ ወንድም የሆነው ኃይሉም 

ፍርድ ቤት ቀርቦ ‹‹ቤትም ሆነ የእርሻ 

መሬት የሚባል ነገር የለም፤ በባንክ አለ 

ስለሚባለው 

ገንዘብም አላውቅም፤ እናታችን 

በሞተችበት ወቅት ስሟን ለማስጠራት 

ስል የእርሷ የነበረውን መሬት በ30 

ሺህ ብር ሸጬ፤ ለአርባ፣ለመንፈቅ፣ 

ለተስካር 10 ሺህ ብር ያወጣሁ 

ሲሆን፤ ቀሪውን 20 ሺህ ደግሞ 

ለወንድሜ ማረፊያ የሚሆን ቤት 

ሰርቼበታለሁ›› ሲል ምላሽ ይሰጣል፡፡ 

ችሎቱም ‹ቤቱንና የእርሻ መሬቱን 

በተመለከተ የቀረበ ማስረጃ 

አለመኖሩን› ገልፆ ‹የ30 ሺህው 

ጉዳይ ግን ያለይግባኝ ባይ ፍቃድ ወጪ 

የተደረገ ስለሆነ፤ የገንዘቡ ግማሽ 15 

ሺህ ብር ድርሻው ስለሆነ 

እንዲሰጠው› በማለት ወስኖ 

መዝገቡን ይዘጋል፡፡ በውሳኔው እጅግ 

በጣም የተበሳጨው ሞገስ፣ ጉዳዩን 

በይግባኝ ከፍተኛው ፍርድ ቤት 

ይወስደዋል፤ ይግባኝ ሰሚውም ‹‹ቤቱ 

ይገኝበታል›› የተባለው ቀበሌ 

የእናታቸውን ማህደር እንዲያቀርብ 

ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡ ግና፣ ሀገሪቷ 

ኢትዮጵያ ናትና፤ ቀበሌው ማህደሩ 

መጥፋቱን፣ ሟችም በተከሳሽ ቤት 

ይኖሩ እንደነበረ በደብዳቤ 

ያሳውቃል፡፡ ሆኖም ቀበሌው ይህንን 

ምላሽ ከሰጠ ከ14 ቀን በኋላ 

‹የቀድሞውን አስተዳደር ጠይቄ 

ያገኘሁት መረጃ ነው› በማለት ለፍርድ 

ቤቱ እንዲህ የሚል ሌላ ደብዳቤ 

ይልካል፡- ‹ወ/ሮ አስካለ የግል 

መኖሪያ ቤት የነበራቸው ሲሆን፣ ቤቱ 

ያረፈበት መሬት ለ‹‹ሪል እስቴት›› 

በመሰጠቱ፤ ምትክ ቦታና ስድስት ሺህ 

ብር ወስደዋል›፡፡ የሰው ምስክሮችም 

ቀርበው ሟች እናት ቤት ሰርተው 

እንደነበረ ያረጋግጣሉ፡፡ ይህም ሆኖ 

የወ/ሮ አስካለ ማህደር ከቀበሌው 

‹‹ጠፍቷል›› በመባሉ ምንም አይነት 

ማስረጃ ስላልቀረበ የቀድሞው ውሳኔ 

በይግባኝ ሰሚው ችሎትም ሊለወጥ 

አልቻለም፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮም 

ላለፉት ሁለት ዓመታት ከፍተኛው 

ፍርድ ቤት በር ላይ ቆሞ መጮኽን 

ስራዬ ብሎ ይዞታል፡፡ በርግጥ ከቀን 

ቀን አካላዊ መዳከም እየበረታበት 

መሄዱ በግልፅ ቢታይም የ40 ዓመቱ 

ጎልማሳ ሞገስ ወልዱ ዛሬም ከፍርድ 

ቤት ደጅ ቆሞ መጮኹና ማፏጨቱ 

የበርካታ ግፉአንን ድምፅ የሚወክል 

ይመስለኛል፡: ይህ ጉዳይ የሚያሳየው፣ 

የመንግስት ደመወዝ እየተከፈላቸው 

በዜጎች ሕይወት ላይ ሊወስን የሚችል 

እንዲህ አይነቱን ማስረጃ ያለአንዳች 

ጭንቀት ‹‹ጠፋ›› ብሎ ለመናገር 

የሚደፍሩ፣ ስለሕዝብ ብሶትና ችግር 

ምንም ግድ የሌላቸው ካድሬዎች 

እየተበራከቱ መምጣታቸውን ብቻ 

አይደለም፡፡ ይልቁንም እንደ ሞገስ ያሉ 

የፍትሕ እጦት ረመጥ ሆኖ 

ያንገበገባቸው ምስኪኖች በአደባባይ 

ሲጮኹ ውለው፤ ሲጮኹ ቢያድሩ 

‹‹ምን ይሆን ችግራቸው?›› ብሎ 

ለማድመጥ የሚሞክር አንድ እንኳን 

ባለሥልጣን መታጣቱንም ጭምር 

ነው፡፡ ‹‹ሳይሰሙ ቀርተው 
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ያልዘሩትን  ማጨድ 

ከቶ አይቻልም! 

የወያኔ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን 

አጋጭቶ በመካከላቸው ጥርጣሬ እና 

መፈራራትን አንግሶ የታሪክ ጠባሶችን 

እንደ አዲስ በማንሳት እያደማ ከፋፍሎ 

ለመግዛት ካለመታከት ያደረጋቸው 

ሙከራወች ገና ፍሬ ባያፈሩም 

ቁጥቛጦወቹ መብቀል ጀምረዋል።እዚህም 

እዚያም በካድሬወች የውስጥ ለውስጥ 

ተልእኮ የሚለኮሱ እሳቶች መብለጭለጭ 

ጀምረዋል። ሌላው ቀርቶ በአንድ 

ብኄረሰብ መሀል ሳይቀር በከባቢ ልዬነቶች 

መናቆሮች እና መጋደሎችን እያስተዋልን 

ነው። ሰሞኑን በጎጅ እና በቦረና ኦረሞወች 

መካከል የወያኔ ሎሌወች እያበረታቱ የብዙ 

ወገኖቻችን ህይወት ጠፍትዋል።ሰወች 

ከኑሮዋአቸው ተፈናቅለዋል። ወያኔ 

እንደዃስ ጨዋታ ተመልካች ዳር ሆኖ 

ይመለከታል፣ ያጨበጭባል። ይህ 

በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ዘር 

የሚዘራው ወያኔ ይ ኣልተከፋፈለ ህዝብ 

አይገዛልኝም በሚል ፍልስፍና እንደሆነ 

በተደጋጋሚ እያየን ነው። ሶማሌ ክልል 

በተቋቋመው ልዩ ፖሊስ በሚል በሚጠሩ 

ሀይሎች ጥቃት ቁጥሩ እጅግ በርካታ የሆነ 

የኦሮሞ ማህበረሰብ ከኖረብት መሬት 

ተጠራርጎ እንዲወጣ ተደርጓል። ብዙ ደም 

መቃባት ተፈጥሯል። በየክልሉ ምስኪን 

የአማራ ገበሬወችን መሬት እና ንብረት በ 

መንጠቅ አካባቢውን ለቀው እንዲሄዱ 

ተደርጓል። መሄጃ የለንም ያሉትንም 

ቀጥቅጠው እንደገደሏቸው ሰሞኑን 

ከጅባት እና ሜጫ አካባቢ ያሉ 

መረጃወችን አይተናል። እነዚህ በየቦታው 

የሚብለጨለጩ እሳቶች በዚህ ከቀጠሉ 

ሁላችንም ወደ ሚያቃጥልና የሚለበልብ 

የሰደድ እሳት ማደጉ አይቀርም። የወያኔ 

ባለሙዋሎች ካለምንም ይሉንታ እና 

ማሰላሰል ይህን እሳት እያራገቡ ይገኛሉ። 

ይህን አደገኛ አዝማሚያ በንጭጩ 

ማስወገድ የሚችለው ራሱ ህዝቡ እና 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ህብረት እንጂ የወያኔ 

መንግስት አይደለም ስለዚህ ህዝቦች እና 

ወጣቶች ከዚህ ወጥመድ ሰብረው 

መውጣት አለባቸው። ተመሳሳይ 

ተንኮሎችንም ማጋለጥ የብሄረሰብ 

ልሂቃንም ይህን መርዝ እንዲቛቛሙ 

ይልቁንም ወያኔ እንዳይመቸው በይበልጥ 

ሁሉም የኢትዬጵያ ህዝብ በጋራ 

በመቀራረብ ተሳስበን እንቛቛም። 

ያልተዘራ አይታጨድም። ወያኔ የዘራልን 

መርዝን እንጂ ሌላ አይደለም ልዩነታችን 

እንደዘመኑ በሰለጠነ ዲሞክራሲያዊ 

መንገድ እንጂ በተያዘው መንገድ 

አይቻልም። ዞሮ ዞሮ በዚህ ሰይጣናዊ 

የወያኔ መሰሪ ሴራ ለምትፈስ ለእያንዳንዱ 

የደም ጠብታ ተጠያቂው የወያኔ ጉጅሌ 

መሆኑን ሁሉም ኢትዬጵያዊ ያውቀዋል። 

በመሆኑም ለመከፋፈል ከመመቻቸት 

ይልቅ አንድነትችን በመጠበቅ የነፃነት 

ሀይሎችን በመቀላቀል የራሳችንን እና 

የሀገራችንን ህልውና ከዚህ ከወያኔ 

የመከፋፈል መርዝ እንታደግ። ድል 

ለኢትዮዽያ ህዝብ!!!  

Tewachew Bizuneh 

 (Mauloff, Germany)  

 

 

A  fake 

security….it’s a 

crime 

All human beings are born with 

inalienable rights. These human 

rights empower people to pursue 

lives of dignity thus, no 

government can bestow them 

but all government should 

protect them. But, in contrast to 

the above article:- In the 

present, the people of Ethiopia 

have suffered gross human right 

violation, displacement, the loss 

of level hoods and their lives as 

result of the regime. 

TPLF/EPRDF strategies for 

establishing its hegemony and 

perpetuating its rule laid out 

specific ways to control any 

social and political activities in 

Ethiopia .In march, 2014 human 

rights watch released its report 

on the secret massive electronic 

surveillance program of the 

regime in Ethiopia. As HRW 

conclusion “the Ethiopian 

government is using foreign 

technology to bolster its 

widespread telecom surveillance 

of opposition activities and 

journalists both in Ethiopia and 

abroad …the government using 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

11 

 

control of its telecom system as 

a tool to silence dissenting 

voices….” The regime has gone 

to extraordinary lengths to 

curtail access to information by 

blocking websites and bloggers 

that offer and independent or 

critical analysis of political 

events in Ethiopia .Protests, 

several online forums, websites 

and face book pages related to 

the protesters were hacked. It is 

saddens me to think that, one of 

the poorest country on earth. 

Deploying the most 

sophisticated technology to spy 

citizen’s. It’s almost a crime for 

the sake of fake security. We 

Ethiopians should pay scarifies 

for the respect of democracy, 

freedom and human rights. 

"God bless Ethiopia"  

Dawit Tadele 

(Groβ Gerau, Germany) 

 

የኢሕአዴግ 

ባለስልጣናት 

የኢትዮጵያን አንጡራ 

ሀብት በመዝረፍ ላይ 

ይገኛሉ 

በኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ስልጣን 

እርከን ላይ የተቀመጠ እና በሙስና 

አልተዘፈቀም የተባለ ቢኖር ደፍሮ ይህ 

ነው የሚል የለም። ከራሳቸው ስም ጀምሮ 

እስከ ዘመድ አዝማዶቻቸው ወዳጅ 

ጓደኞቻቸውን ሳይቀር በዘረፋ ውስጥ 

በማመሳጠር ያሰማሩት የወያኔ 

ባለስልጣናት ተቆጥረው አያልቁም። 

ከትንሽ የቀበሌ ካድሬ ጀምሮ ልከክልህ 

እከክልኝ ብላ እንብላ መውደቂያህን 

አሳምር ወዘተ እየተባለ የህዝብ ሃብቶች 

የሃገር ውስጥ እና የውጪ ባንኮችን 

አጨናንቀዋል። የወያኔ ባለስልጣናት 

የሆኑና ከቤተሰቦቻቸው ከዘመድ 

ወዳጆቻቸው ጀርባ ሆነው ከፍተኛ የዘረፋ 

ስራ ስልጣናቸውን መከታ በማድረግ 

የሚተገብሩ በአደባባይ ግን እንደ ንጹሃን 

ምንም እንዳሌለባቸው መታየት የሚፈልጉ 

ያሻቸውን ነገር በስልክ ትዛዝ አሊያም 

በተላላኪ ደህነንቶች የሚያስፈጽሙ እንደ 

ደብረጺሆን ገ/ሚ ፣ ሳሞራ የኑስ ፣ አባይ 

ወልዱ፣ በረከት ስምኦን ፣ ሃይለማርያም 

ደሳለኝ እና ብዙሃኑ የሕወሓት አመራሮች 

ሃገሪቷን እየዘረፉ ይገኛሉ። ከፍተኛ የጦር 

መኮንኖች እና የሕወሓት አመራሮች 

በዘረፋ ስራ ላይ መሰማራታቸው ሳያንስ 

ከተለያዩ የዘረፋ ቡድኖች ጋር የተሳሰረ 

ግንኙነት /ኔትወርክ/ በምስራቅ አፍሪካ 

ዘርግተዋል። ከአውሮፓ እና ከኢሲያ 

የሚነሱ የማፊያ ቡድኖች እና እጽ 

አዘዋዋሪዎች እና ህገወጥ ነጋዴዎች ጋር 

በመመሳጠር ሃገሪቷን የህገወጦች 

መተላለፊያ ከማድረጋቸውም በላይ 

ኮንትሮባንድን በህግ ሽፋን እየተገበሩ 

ሃገሪቷ ማግኘት ያለባትን እንዳታገኝ ለግል 

ጥቅማቸው በመሯሯጥ ዘረፋውን 

አጧጡፈውታል።የደህኝነት ሹሙ አቶ 

ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ ከፍተኛ ጄኔራል 

መኮንኖች እንዲሁም በመሃል አገር 

የከተሙ የሕወሓት ሹሞች በአጭር ጊዜ 

ውስጥ በዘረፋ ብቻ ቢሊየነር ለመሆን 

የበቁ እና በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም 

በተለያዩ የፈጠራ ስሞች እና ሰነዶች 

የትልልቅ ፋብሪካዎች እና የከባድ 

ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች ባለቤቶች 

ከመሆናቸውም በላይ ካለምንም ግብር እና 

ቀረጥ እንዲሁም ጨረታን አሸናፊ 

በመምሰል ለራስ ጥቅም በማዋል የውጭ 

ምንዛሬ በስልክ ትእዛዝ ብቻ በውጪ አገር 

አካውንታቸው እንዲገባ ባንኮችን በማዘዝ 

ሃገሪቷን እየበዘበዟት ነው። አቶ ጌታቸው 

እና የጦር መኮንኖቹ አዲስ በአዋጅ 

በተሰጣቸው ስልጣን መከታ በማድረግ 

የተለያዩ ባለሃብቶችን በቡድን ባደራጁት 

ዘራፊዎች በማዘረፍ በማስፈራራት እና 

የመንግስትን በጀት ያለ አግባብ በመጠቀም 

በሙስና እና በዘረፋ ተዘፍቀዋል። ይህንን 

የደህነንቶች የዘረፋ ተግባር በተመለከተ 

አዲስ አበባ ያሉ እና በሚሊዮን ብሮች 

በግዳጅ የተነጠቁ ባለሃብቶች ታሪክ 

ለምስክርነት ያቆያቸዋል። ድል 

ለትግላችን!!!   

Belay Fikre 

(Ehringshausen, 

Germany) 

 

በሁለንተናዊ ትግል 

ወያኔን ከስልጣን 

ማውረድ ግድ ይላል 

 ስርነቀል የፖለቲካ ስርአት ለማምጣት 

ወያኔ መራሹን መንግስት ሁሉን አቀፍ 

ትግል በመጠቀም ከስልጣን ማዉረድ 

የግድ ነዉ፤ አሁን እንደሚታየዉ በሁሉም 

አቅጣጫ በኢትዮጵያ ዉስጥ አዲስ 

የፖለቲካ ለዉጥ እንድሚያስፈልግ እና 
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ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት በወጣቱ ሀይል 

ላይ እየታየ ነዉ። ይህ የለዉጥ ፍላጎት እና 

መነቃቃት ወደኋላ እንዳይመለስ ትግሉ 

የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ 

ተገቢ ነዉ። በዚህ ረገድ በሀገር ዉስጥ 

በሰላማዊ መንገድ ወያኔን ከስልጣን 

ለማዉረድ እየታገሉ ያሉ በርካታ የፖለቲካ 

ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ምንም 

እነኳን የተለያየ የፖለቲካ 

ፕሮግራም(Ideology) ቢኖራቸዉም 

ይህንን ልዮነት ለጊዜዉ ወደኋላ ጥለዉ 

በጋራ በቅን ልቦና ላይ በተመሰረተ 

መግባባት ህዝቡን የማነቃቃት፤ የመምራት 

እና የማደራጀት ስራን በመስራት የህዝብን 

አመኔታ እንዲያገኙ ማድረግ እና ከወያኔ 

(ከኢህአዴግ) የተሻለ አማራጭ ፕሮግራም 

አንዳላቸዉ በማሳየት የአገዛዙን ማንነት 

ባዶ ማሰቀረት ይችላሉ። ሌላዉ በዉጪ 

የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች እና 

የወያኔ አገዛዝ ያልተመቻቸዉ ዲያሰፖራ 

በጋራ ልዩነትን በማስወገድ ቅድሚያ 

ለሚሰጠዉ የወያኔን አገዛዝ ከስልጣን 

ማዉረድ ላይ ሀገር ዉስጥ 

ከሚንቀቀሳቀሱት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር 

በጋራ መስራት ተቀዳሚ ተግባርመሆን 

አለበት። አንደዚህ ልናደርግ ከቻልን 

በቀጣይ በ2015 ለሚደረገዉ ሀገር አቀፍ 

ምርጫ የህዝቡን አወንታዊ ምላሽ 

አንዲያገኙ በማደረግ የወያኔን አገዛዝ 

የስልጣን ዘመን ለአንዴ እና ለመጨረሻ 

ጊዜ የሚያከትምበት ይሆናል። 

እንደሚታወቀዉ የወያኔ መራሹ መንግስት 

በስልጣን ላይ እሰካለ ድረስ የኢትዮጵያ 

ህዝብ መከራ፤ እስራት፤ግድያ አንደዉ 

ባጠቃላይ ሁሉን አቀፍ ስቃይ፤ ችግር እንደ 

ሀገር የመቀጠላችን ጉዳይ አጠያያቂ እየሆነ 

መጥቷል። ይህ የማፍያ አገዛዝ 

የየተኛዉንም ማህበረሰብ ዉክልና ሳያገኝ 

በጉልበት በመሳሪያ የሚቃወሙት ወገኖች 

ሲፈልግ አሸባሪ፤ ፅንፈኛና አክራሪ አያለ 

ስም እየለጠፈ በሀይል እያስፈራራ፤ 

እያሰረ፤ እየገደለ እና ከፊሉን ከሀገር 

አንዲሰደዱ፤ ለዘመናት ከሚኖሩበት 

እያፈናቀለ አነሆ 23 አመታትን አስቆጠረ። 

ስለዚህ በዚህ መንገድ ወያኔ መራሹን 

አገዛዝ በስልጣን ላይ እንዲቀጥል 

ልነፈቅድለትየምንችለበትእድል የለም። 

ለኢትዮጵያ ህዝብ ለዉጥ ያስፈልገዋል፤ 

ይህንን ለዉጥ ከማንም እና ማንም 

በችሮታ ሊሰጠን አይችልም። እኛዉ 

ራሳችን በተባበረ ክንድ ያለልዩነት እጅ 

ለእጅ በመያያዝ ከታገልን ለዉጥ ማምጣት 

እንችላለን። ይህ ካልሆነ እና አሁን 

እንደሚታየዉ እርስ በእርሳችን 

የምንጠላለፍ ከሆን ለወያኔ እድል ፈነታ 

ከሰጠነዉ አሁንም መከራዉ፤ ችግሩ፤ 

ሰቆቃዉ በራሳችን ላይ እንደ ሚሆን ምንም 

ጥርጥር የለዉም። ይህ የህልዉና ጉዳይ 

ነዉ የመኖር እና ያለመኖር። ይህ እንደ 

ሃገር የመቀጠል እና ያለመቀጠል ጉዳይ 

ነዉ። ለነገ ብለን ጊዜ የምንሰጠዉ 

አይደለም።ሌላዉ አማራጭ ወያኔ 

በሰላማዊ መንገድ ስልጣን ይለቃል ብሎ 

መጠበቅ የዋኽነት ቢሆንም እስከ 

መጨረሻ በሰላማዊ መንገድ ያሉትን 

አማራጮች ሞክሮ ካልተሳካ በትጥቅ 

ትግል ከአሁን ቀደም የጀመሩትን ሀይላት 

ድጋፍ በማደረግ ለዉጥ ማምጣት የግድ 

ነዉ። ይህንን ሀላፊነት የማይሰማዉ የወያኔ 

መንግስት ከስልጣን ማስወገድ እና በወያኔ 

የጭቆና አገዛዝ እየተረገጠ ያለዉን 

ህዝባችንን ነፃ ማዉጣት ተቀዳሚ 

ተግባራችን አንዲሆን እግ/ር ይርዳን። 

በወያኔ አገዛዝ በጨለማ ዉስጥ 

ለሚማቅቀዉ ህዝባችን ብርሀን ይሁን።   

Biniam Equbay 

(Fulda, Germany) 

 

እጅ ለእጅ ተያይዘን 
የውርደት ምንጭ የሆነውን 

ወያኔን እናስወግደው 

ሃገራችን እና ወገናችን በጨለማ ውስጥ 
እየዳከረ ባለበት በዚህ የወያኔ አገዛዝ 
እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በመረባረብ 
የዜግነት ግዴታውን አውቆ ለህዝቦች 
መብት እና ነጻነት መታገል አለበት። 
ሃገሪቷ በዚህ አደጋ ውስጥ ባለችበት 
ሰአት ላይ ህዝብ አጣብቂኝ ውስጥ 
ገብቶ ለኑሮ ውድነት ለሞት ለስደት 
እየተዳረገ ኢትዮጵያዊነት እየተዋረደ 
ከመሆኑም ባሻገር ሃገሪቷን ወደ 
ፍርስራሽነት ለመቀየር የሚሮጡ ጥቂት 
ሆዳሞች ባሉበት ልንቀብራቸው 
ይገባል። በአስተሳሰባቸው የላሸቁ 
በሰለጠነው አለም እየኖሩ በድህነት 
የተዘፈቀውን ህዝብ በጎሳ ለማፋጀት 
ሆን ብለው የሚሯሯጡ የባዶ ፖለቲካ 
ኢንተርሃሞዮችን መዋጋት ግድ 
ይለናል። ያልሰለጠነውን ማሰልጠን 
የህዝብን እድገት መመኘት ለነጻነት እና 
ለመብት መታገል እና ከጭቆና ነጻ 
መውጣት ሲገባን የጋራ ክንዳችንን 
ማስተባበር ባለብን ወቅት ኢትዮጵያን 
ሩዋንዳ ለማድረግ ደፋ ቀና የሚሉ 
ባሉበት እንዲሞቱ ማድረግ የጋራ 
ግዴታችን ነው። በተባበረው ህዝባዊ 
ትግል የኢትዮዽያ አንድነት 

ትመሰረታለች!!!   

Amelework Teferi  

(Idstein, Germany) 
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ይሆናል!›› ማለቱን ከባድ የሚያደርገው 

ደግሞ፣ በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

አካባቢ የሚተላለፉ መንገደኞችም ሆኑ 

ወደ ተቋሙ የሚመጡ ባለጉዳዮች 

ክስተቱን የማወቃቸው እውነታ ነው፡፡ 

ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤት 

የሚቀርቡ ሰዎችን የችሎት ውሎ 

ለመሰለል ከተከሳሾች ቀድመው የሚደርሱ 

የደህንነት ሰራተኞችም ሞገስን 

ለማወቃቸው እኔው ራሴ ምስክር ነኝ፡፡ 

በአናቱም ከዚህ ቀደም በሸገር ራዲዮ 

‹‹ኧረ በሕግ›› የሚል ፕሮግራም ያዘጋጅ 

የነበረውና በአሁኑ ወቅት በ97.1 

ኤፍ.ኤም ‹‹የእኔ መንገድ›› የተሰኘ 

በተመሳሳይ ጭብጥ ዙሪያ የሚያተኩር 

ፕሮግራም የሚያዘጋጀው በሳሉ የሕግ 

ባለሙያ ሰለሞን ጓንጉል፣ ይህንን ታሪክ 

ከአንዴም ሁለቴ ለአድማጭ አድርሶታል፡፡ 

እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ነው 

ከቀበሌ አንስቶ ላይ ድረስ ያሉ 

መንግስታዊ መዋቅሮችን የዘረጋውና 

የሚቆጣጠረው የኢህአዴግ አመራር 

አባላት፣ የሞገስን ጩኸት ‹‹አልሰሙም›› 

ማለቱን ከባድ ያደረገው (በነገራችን ላይ 

በጠቅላይ ፍርድ ቤት ግቢ ለአስር አመት 

ያህል በየቀኑ እየተመላለሱ የሚቆሙ 

አንዲት አዛውንት እና በፍትሕ ሚኒስቴር 

በር ላይ ቆማ መዋል ከጀመረች ስድስት 

ዓመት ያለፋት ራሄል የተባለች አቤት ባይ 

እንስት… መኖራቸውን አልዘነጋሁም) 

ሙስና እና የጓዳ ፖለቲካ ትስስሮሽ  

አገሪቷ በዚህ ሁሉ መፍትሔ እጦትና 

በፍትሕ መዛባት እየተመሰቃቀለችና 

በሕዝቦቿም ዋይታ እየተናወፀች ቢሆንም፤ 

መጽሐፉ ‹‹ዓይን አላቸው አያዩም፤ ጆሮ 

አላቸው አይሰሙም›› እንዲል፤ 

ገዥዎቻችን ይህን መሰሉን የድሆችና 

የአቅመ ደካሞች ብሶት መስማትን ፍፁም 

አይሹም፡፡ እነርሱ የታጋሉትም ሆነ 

የሚሰሙት አለቆቻቸውንና ባለፀጋዎችን 

ብቻ እንደሆነ ከሚያሳዩን በርካታ 

ማስረጃዎች መሃል ለአብነት አንድ ምሳሌ 

ላቅርብ፡-ጉዳዩ በሙስና ተጠርጥሮ በእስር 

ላይ ከሚገኘው የቀድሞ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ዳይሬክተር መላኩ ፈንቴ ጋር ይያያዛል፡፡ 

ከዚህ ሰው ሃያ አንድ ገፅ ከፈጀ የእምነት 

ክህደት ቃል ውስጥ ኮነ ምህረቱ የተባለ 

ግለሰብ በአራጣ ማበደር ተጠርጥሮ 

ከተያዘ በኋላ ‹‹እነአየለ ደበላ ለዳኛ ጉቦ 

ሰጥተው በዋስ ከእስር ተፈትተው፣ ከሀገር 

ለመውጣት ያስባሉ›› የሚል ‹‹መረጃ›› 

በመስጠት መተባበሩን ገብረዋህድ 

ወ/ጊዮርጊስ እንደነገረው ገልፆ፣ ከእስር 

እንዲለቀቅ መደረጉን እናገኛለን፡፡ መቼም 

በሙስና ወንጀል ከተጠያቂነት የሚድን 

ተከሳሽ የሚሰጠው መረጃ ተጠርጣሪዎችን 

በሕግ ለመጠየቅ የሚጠቅም ሲሆን እንጂ፤ 

እንዲህ ባለ ከዋናው ክስ ጋር በማይዛመድ 

ተራና የአሉባልታ ወሬ አለመሆኑን 

እነገብረዋህድና እነመላኩ ቀርቶ 

ማንኛውም መንገደኛ እንኳ ሊጠፋው 

አይችልም፡፡ አውቆ የተኛ… እንደሚባለው 

ካልሆነ በቀር፡: የሆነው ሆኖ ከመላኩ 

ፈንቴ የእምነት-ክህደት ቃል ትኩረት 

የሚስበው፣ ግለሰቡ በዚህ መልኩ ከሱ 

ተነስቶለት ከእስር ከተፈታ በኋላ ንብረቱና 

የባንክ ሒሳቡ መታገዱን አስመልክቶ 

የተፈጠረው ኩነት ነው፡፡ አቶ መላኩ 

ጉዳዩን ለመርማሪዎቹ ሲያብራራ ቃል-

በቃል እንዲህ ነበር ያለው፡- ‹‹አቶ አባይ 

ፀሀዬ እና አቶ ደመቀ መኮንን ደውለው 

‹ግለሰቡ አቤቱታ እያቀረበ ነው፡፡ ለምን 

አታዳምጡትም? ሲሉኝ፤ እኔም ከዚህ 

በኋላ  ነው ግለሰቡን እቢሮዬ አግኝቼ 

ከላይ በገለፅኩት ሁኔታ እንዲስተናገድ 

ያደረኩት፡፡›› እነዚህ ሰዎች ‹‹ነፃ 

አወጣነው›› የሚሉትን ሕዝብ ለስቃይ 

ዳርገው፣ ጥቂት ባለፀጎችን ብቻ ለማገልገል 

የቆሙ መሆናቸውን ለማስረገጥ ከዚሁ 

የእምነት-ክህደት ቃል አንድ ማሳያ 

ልጨምር፡- ዶ/ር ፍቅሩ ማሩ የተባለ 

የአዲስ ልብ ህክምና ክሊኒክ ባለቤት 

ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የሕክምና 

መሳሪያዎች (የልብ ፒስ ሜከር ተብሎ 

ተጠቅሷል) በሕገ-ወጥ መንገድ ሲያስገባ 

በቦሌ ኤርፖርት ጉምሩክ ሠራተኞች እጅ 

ከፍንጅ ከተያዘ በኋላ መለቀቁን 

በተመለከተ የህወሓት ከፍተኛ አመራር 

አባል የሆነው ዶ/ር ቴዎድሮስ አድህኖም 

ስልክ ደውሎ ‹‹ክሱን ብታነሱላቸውና 

በአስተዳደራዊ መፍትሔ ብትሰጧቸው›› 

ብሎ ከመንገሩም በላይ የግለሰቡ ክስ 

እንዲቋረጥ የሚጠይቅ ደብዳቤ 

 እንደፃፈላቸው መላኩ ፈንቴ 

ለመርማሪዎቹ መናገሩ በመዝገቡ ላይ 

ተጽፎ ይገኛል፡፡ ይህንን ሁናቴም ከወቅቱ 

የፖለቲካ አሰላለፍ አኳያ ስንተነትነው አቶ 

መላኩ ‹ዶ/ር ቴዎድሮስን መስማት፤ 

ህወሓትን እንደመታዘዝ ነው› የሚል 

እምነት አድሮበት የተባለውን ፈፀመ ብለን 

ብንደመድም ተምኔታውያን አያሰኘንም፡፡ 

እነዚህ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ያውም 

ሀገር በሚጎዳ ወንጀል የተከሰሰ 
ተጠርጣሪን በተመለከተ ከሥልጣን 

ገደባቸው አልፈው ‹‹አድምጥ!›› እያሉ 
የማዘዛቸው ምስጢር ሥርዓቱ ለፍትሕ 

ያለውን ግድየለሽነት እና በዚህ ሥርዓት 
የሕግ የበላይነት ብሎ ነገር 3 እንጦሮጦስ 
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መውረዱን ፍንትው አድርጎ ያሳያል ብዬ 
አምናለሁ፡፡ በርግጥ ይህንን ጉዳይ እጅ 
ከፍንጅ ከተያዘ በኋላ መለቀቁን 
በተመለከተ የህወሓት ከፍተኛ አመራር 
አባል የሆነው ዶ/ር ቴዎድሮስ አድህኖም 
ስልክ ደውሎ ‹‹ክሱን ብታነሱላቸውና 
በአስተዳደራዊ መፍትሔ ብትሰጧቸው›› 
ብሎ ከመንገሩም በላይ የግለሰቡ ክስ 
እንዲቋረጥ የሚጠይቅ ደብዳቤ 
እንደፃፈላቸው መላኩ ፈንቴ 
ለመርማሪዎቹ መናገሩ በመዝገቡ ላይ 
ተጽፎ ይገኛል፡፡ ይህንን ሁናቴም ከወቅቱ 
የፖለቲካ አሰላለፍ አኳያ ስንተነትነው አቶ 
መላኩ ‹ዶ/ር ቴዎድሮስን መስማት፤ 
ህወሓትን እንደመታዘዝ ነው› የሚል 
እምነት አድሮበት የተባለውን ፈፀመ ብለን 
ብንደመድም ተምኔታውያን አያሰኘንም፡፡ 
እነዚህ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ያውም 
ሀገር በሚጎዳ ወንጀል የተከሰሰ 
ተጠርጣሪን በተመለከተ ከሥልጣ 

 

Ethnic Politics in 

Ethiopia: the 

divided and 

conquer policy of 

TPLF 

 Ethnic politics was emerged 

in Ethiopia in 1991 when the 

Tigrayan People’s Liberation 

Front (TPLF) came to power. 

Since then, the country is 

divided into regional states 

which are defined on the 

basis of ethnicity. Political 

scholars criticized that the 

ethnic policy of the 

government of TPLF has 

been unprecedented in Africa, 

even in the world. Many 

African countries have been 

experimenting with 

devolution and federalism in 

recent years, but no one has 

done so on ethnic bases. This 

indicates that ethnic politics 

is one of the weapons of 

TPLF to divided and conquer 

90 million Ethiopians in the 

name of fake federalism.  In 

theory, the country is divided 

into nine federal states, but in 

practice political power is 

under the control of the 

Tigrayan People’s Liberation 

Front (TPLF).This means that 

there is no genuine 

federalism that legitimate and 

accommodate all players in 

the political arena. To make it 

more clear when the TPLF 

won the Ethiopian civil war 

in 1991, it has changed its 

guerrilla name from the 

Tigrayan People’s Liberation 

Front to the Ethiopian 

People’s Revolutionary 

Democratic Front (EPRDF). 

This is one of the methods 

used by the TPLF to create 

“friendly” coalition parties, 

drawing representation from 

each ethnic group. However, 

the ethnic parties are not 

necessarily representative of 

their respective ethnic 

groups. For example, the 

Oromo People’s Democratic 

Organization (OPDO), 

formed to represent the 

Oromo people within the 

EPRDF coalition, was 

originally composed of 

captured Oromo military 

officers of the Derg regime. 

The same is true for Amhara 

National Democratic 

Movement (ANDM) and 

Southern Ethiopian People’s 

Democratic Front (SEPDF). 

As a result of this, all of the 

major issues faced by 

Ethiopia today especially lack 

of freedom, justice and 

democracy as well as 

conflicts between ethnic 

groups, corruption, and 

poverty have originated from 

the dictatorial and egoistic 

nature of the ruling party. For 

this reason, the Ethiopian 

people will never achieve 

peace, democracy and 
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sustainable development as 

long as the government of 

TPLF remains in power. In 

the last 23 years, the divided 

and conquer policy of TPLF 

has affected the life of 

millions of Ethiopians. Social 

institutions such as schools, 

churches and mosques are 

systematically used to divide 

and destroy the unity of the 

people. Following the May 

2005 contested election, 

opposition political parties 

and human right 

organizations are weakened 

by continuous arrest and 

subjugate killing of their 

members. Rural and urban 

societies are frequently 

fractionalized along ethnic 

lines. Even innocent farmers 

that don’t have political 

involvement are marginalized 

and displaced from their 

livelihoods only because of 

their ethnic blood. In general, 

there are a growing number 

of reports that shows Ethiopia 

will slide into ethnic and 

religious conflict in the near 

future. For example, the 

National Intelligence Council 

of the US reported that in 

2030 Ethiopia will be one of 

the failed sates in Africa. 

Given the strategic location 

of Ethiopia and its largest 

population this will be a 

grave danger to international 

stability as well as the Horn 

of Africa. The above three 

paragraphs have examined 

dangerous consequences of 

ethnic politics. There is no 

doubt a single ethnic group 

cannot govern effectively in a 

multi-ethnic country. An 

exclusive ethnic political 

organization cannot claim to 

represent the interests of all. 

The last 23 years revealed 

that the adoption of both the 

so-called democracy and the 

federal system is done to 

serve the hegemonic interests 

of the Tigrayan elite. So that, 

in what ways Ethiopia will 

continue as a country? 

Ethiopian will continue as a 

country when humanity 

comes before ethnicity. “No 

one will be free until all are 

free.” Let’s stand together to 

save our country from further 

destruction. Let’s say enough 

is enough for the divide and 

conquer policy of TPLF!  

By Asnake Demena 

ኢትዮጵያ በሃውልት 

"ልማት" መስክ 

በአፍሪካ አንደኛ ሆነች 

ሃገራችን በሃውልት ልማት መስክ 

እያስመዘገበች ያለችውን እመርታ 

በቅርብ እርቀት እንኳን የሚከተላት 

ሃገር ይገኝ ይሆን? መንግስቱ 

ኃ/ማርያም የሚሊሻ ልብሱን 

ለማውለቅ እንኳን ፋታ ሳያገኝ ወንበር 

ላይ ቁጭ ብሎ በመቅረቱ ‘አንተማ 

አትመጥነንም’ ብለው ሲታገሉ፣ ካኪ 

ከለበሰ በኋላም እሱኑ ሲፋለሙ 

በጅማ ከሞቱት ጀግኖች ጀምሮ 

በእግዜር ህመም በግላቸው 

እስከሞቱት ድረስ የሰማዕታት ሃውልት 

እያልን፤ በል ሲለን ደግሞ በየዋና 

ከተሞች ዘናጭ ሃውልቶች ስንገነባ እኮ 

‘የመፅዋች ያለህ’ እያልን ምዕራባዊያኑ 

ታዛ የምንቆም አንመስልም! በትግራይ 

የህወሃት ሰማዕታት ሀውልት ሲሰራ 

የክልሉ ህዝብ በትግሉ ወቅት ልጆቹን 

መገበሩ ባይበቃ ነው መሰለኝ ከጎስቋላ 

ኑሮው ላይ መዋጮ ይከፍል ነበር፡፡ 

የብአዴን ሰማዕታት ሃውልት ተብሎ 

የተሰራው ሃውልትም በመዋጮ 
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ይሁን፣ እነ አለምነው ፈንድ 

አፈንድተው ይሁን ባላውቅም እኔነኝ 

ያለ እንደሆነ በአይኔ አይቻለሁ፡፡ 

የኦህዴድ ይሻላል! ገልማ አባገዳን 

የመሰለ አደራሽ አንጣሎ ቢያንስ 

በአደራሹ በርካታ ልማታዊ 

ስብሰባዎች ሲከናወኑ ለአዳራሽ ኪራይ 

እንዳ ያስቡ ከሰሞኑ ደግሞ የተስፋየ 

ገብረአብ “ምርታማ” ጭንቅላት 

ውጤት በሆነችው አኖሌ ስም ሃያ 

ሚሊዮን ብር ሆጭ ተደርጎ አንድ 

ጡት በአንድ እጅ የሆነ ሃውልት አቶ 

ሙክታር ከድር በተገኙበት 

ተመርቋል፡፡ በምርቃቱ በአል ላይ 

የአፈታሪክ እና የእሳት ዳር ተረቶች 

ተመራማሪው ተስፋየ ገብረአብ ቢገኝ 

ኖሮ የሃውልቱ ምርቃት ታሪካዊነት 

ምሉዕ ይሆን ነበር፡፡ በሃውልቱ ላይ 

የሚታየው አጎጠጎጤ እና እጅ የአፄ 

ሚኒልክ ወታደሮች በዘመናቸው 

ያደረጉትን የወንድ እጅ እና የሴት 

ጡት ቆረጣ ተግባር ትውልድ 

እንዳይዘነጋው ለማስታወስ ነው 

ተብሏል፡፡ ሃውልቱ ያልወከላቸው 

ሌሎች ቆረጣ እና ጭፍጨፋዎች 

የሚጠኑበት(በሲቪል ሰርቪስ ምሁራን 

እንደሆነ ባልምልም እጠረጥራለሁ) 

የጥናት ማዕከልም የሚገነባበት ሁኔታ 

ነው ያለው፡፡ እዚህ ሃገር ግን 

ከስንተኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ 

የተቆረጠ እንትን እና የሞተሰው ነው 

ሃውልት የሚሰራለት? ከመቼ ወዲህ 

የተደረገ ወረራ መልካም፣ ከስንተኛው 

አመተ-ምህረት ወዲህ የሆነ ወረራ 

ደግሞ እርኩሰት እንደሆነ ግልፅ 

ቢደረግ ጥሩ ነው፡፡ ልክ ነዋ ! 

በመካከለኛው ዘመን በተደረገው 

መስፋፋት የተቆረጠ እንትን እና 

የሞተሰው ከታሰበ እኮ የሃያ ሚልዮን 

ብር ሃውልትም ላይበቃው 

ይችላል።አሁን ባለው ሁኔታ ግን 

ተስፋፊነት፣ወረራ፣ሞት እና የአካል 

ጉዳት ጥፋት የሚሆኑት በአጤ 

ሚኒልክ ዘመን እና ከዛ ወዲህ ከሆነ 

ብቻ ነው የሚመስለው፡፡ ነገሩ በዚህ 

ከቀጠለ እኮ አጼ ቴዎድሮስ እጅ 

የነሷቸው (እጃቸውን ቆርጠው 

አንገታቸው ላይ ያንጠለጠሉላቸው) 

የሸዋ መኳንንት ፣ ‘የአጼ ቴዎድሮስን 

ራዕይ ለማስፈፀም’ አጼ ዮሃንስ 

እጃቸውንም ሆነ ህይወታቸውን 

ያሳጧቸው ወሎየዎች፣ ኢምባቦ ላይ 

ከአጤ ምኒሊክ ጦር ጋር ሲፋለሙ 

የሞቱ ጎጃማዊያን፣ ወላታ ላይ ያለቁ 

የንጉስ ጦና ታማኞች፣ የጋኪሸርኮ 

ከፋዎች፣ የሃሰን ኢንጃሞ ሙስሊም 

ጉራጌዎች፣የቀዳማዊ ኃ/ስላሴ ቦምብ 

የወረደባቸው ጎጃሜዎች፣ወዘተርፈዎች 

ሁሉ የሃያ ሚሊዮን ብር ሃውልት 

ሊያስፈልጋቸው ነው፡፡ ሁሉም ነፍስ 

ነዋ!!! ማን በግማሽ ሞቷል? ሁሉም 

ላይመለስ የሄደ ነው......! ከብሄር 

ብሄር ቢለዩ ነውና ይህ “በጎ” ጅምር 

ለሁሉም ጭቁን ብሄር ብሄረሰቦች 

ቢዳረስ ደግ ነው፡፡ወይስ ይህን 

ለማድረግ ተስፋየ ገ/አብ ለሰማኒያ 

ምናምኑ ብሄረሰብ ሰማኒያ ምናምን 

የቡርቃ ዝምታዎች መፃፍ አለበት? 

ይህማ ሰውንም ማስቸገር ነው፤ እሱም 

ዝምታን ትቶ እናት ምድሩ 

የጣለችበትን ማስታወሻ የማከታተል 

ታሪካዊ ሃላፊነት ተሸክሟል!!! እናም 

ለብልህ አይነግሩም፣ ከነገሩም ከአንዴ 

በላይ አይነግሩምና ተስፋየ አንዴ 

"ጥሩ" አድርጎ ተናግሯል፡፡ 

የተናገረውን መፈፀም የእኛ ፋንታ 

ነው! በኢትዮጵያ ሃገርችን  መቀለድ 

ይቁም!!! 

Saba Teklu 

(Schluchtern, Germany) 
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የወያኔ መንግስት በራስ 

አለመተማመን 

የዜጎችን ጭቆና 

አባብሶታል 

ዜጓች ሕገ መንግስታዊ መብታቸውን 

ተጠቅመው የሚደርስባቸው ጭቆናና 

የሰብአዊ መብት ጥሰት በነጻነት 

መቃወም አልቻሉም :: አንባገነኑ ወያኔ 

ይኼን ያክል ዘመን በስልጣን ላይ 

ሲቆይ ስልጣኑን መከታ በማድረግ 

ስንቶችን ሲገርፍ፣ ሲያስር ፣ ሲያሰቃይ 

እና ሲገድል እንደኖረ በአደባባይ 

የተገለጠ ሀቅ ነው:: ሕዝብም 

ስለመብቱ እና ነጻነቱ የጠየቀ ከሆነ 

ይታሰራል ፣ይገረፋል፣  

ይገደላል::ኢትዮጵያን በዘር ፣ በቋንቋ 

እና በሃይማኖት ከፋፍሎ የህዝቡን 

አንድነት ለማጥፋት የሚጥረውን 

አገዛዝ መቃወም ደግሞ “አሸባሪ’’ 

የሚል ታርጋ አስለጥፎ ዘብጥያ 

ያስወረውራል። ዛሬ የኛዎቹ እነ 

እስክንድር ነጋ ፣ርዕዮት አለሙ እና 

ሌሎችም ወጣት ወገኖቻችን 

በሽበርተኝነት ስም ተወንጅለው 

በአንባገነኖች እስር ቤት ውስጥ 

ተጥለው እየተሰቃዩ ያሉት የወያኔ 

መንግስት እንደሚለው 

ሽብርተኛ ሳይሆኑ የነጻነት እና የፍትህ 

ታጋይ ጀግኖች እንደሆኑ በድፍረት 

መናገር እችላለው::በወያኔ አንባገነናዊ 

ስራዓት የህግ የበላይነት የለም፤ 

ዲሞክራሲ ተደፍጥጡዋል፤ የደህንነት 

ዋስትና የለም፤ ነፃ ፕሬስ ተረት ሆኗል፣ 

የብዙሃን ፓርቲ ያልምንም እፍረት 

ተገፍትሮል። የሲቪክና ሙያ 

ማህበራት የማሽመድመዱ ተግባር 

ተከናውኗል። ይለቁንም ዘረኞች 

ግፈኞች፣ ወንጀልኞች፣ አምባገነኖች፣ 

ሙሰኞች እንዳሻቸው ዛሬም 

እየፈነጩ፤ በተቃራኒው ደግሞ ለፍትህ 

ለእኩልነትና፣ ለነጻነት ሲሉ 

ለህሊናቸው የሚታገሉ፣ 

የሚዋረዱበት፣ የሚሰደዱበትና 

የሚታስሩበት አገር መሆኑ በጣም 

ያንገበግባል፣ ያስቆጫል።ነገርግን 

አንባገነኖች የስልጣን ሃይላቸውን 

በመጠቀም ማሰር፣ መግደል ሕዝብን 

ማሰቃየት ከያዛቸው የስልጣን ጥም 

አባዜ የተነሳ በስልጣን ላይ ረጅም ጌዜ 

ለመቆየት የሚጠቀሙበት መንገድ 

ሲሆን ይህም በራስ መተማመን 

እንደሌላቸው ያሳያል :: ነገር ግን እዚህ 

ላይ ማወቅ ያለብን ነገር ይህ አይነት 

አካሄድ አንባገነን መንግስታቶችን 

የትም ሊያደርሳቸው እንደማይችል 

ሲሆን አንባገነኖችም ይህን 

ሊገነዘቡትና ሊያውቁት ይገባል ባይ 

ነኝ:: በርግጥ የታፈነው ብሶት ገንፍሎ 

የነጻነት ደማቅ ፀሐይ የምናይበት ጊዜ 

እንደሚመጣ ቅንጣት ያክል 

አልጠራጠርም። ሞት ለወያኔ!!! 

 

Girum Kelemu and 

Netsanet Mamo  

(Gross gerau, Germany) 

 

መንግስት የዜጎችን 

መኖሪያ ቤት በግፍ እና 

በገፍ ማፍረሱን ያቁም 

ፋሲካን በወጉ ሳንፈስክ ከቤታችን 

ተጣልን ወደ ጎዳናም ተወረወርን፥ በገዛ 

አገራችን መኖሪያ ዓጣን የሚሉ የእናቶች 

የጣር ጩኸት፣ የዓረጋውያን ፍዳ 

የወጣቶች የስቃይ ድምጽ ያለማቋረጥ 

በምድረ ኢትዮጵያ ይሰማል፥ የማፈናቀሉ 

ነገር በርትቷል፥ የዘር ማፍለስና ሰውን 

ከስር ነቅሎ የማጥፋቱ ዘመቻ በጭካኔ 

ቀጥሏል፥ ዛሬ በዓዘዞ፣ ትላንት 

በባሕርዳር፣ በዓምቦ፣ በጉራፋርዳ፣ 

በቤኔሻንጉል፣ በወልቃይት በጠጌዴ፣ 

በሐረርና በባሌ፣ በዓፋርና በወሎ፣ 

በሲዳማና በጋምቤላ በወገኖቻችን ላይ 

እየደረሰ ያለው የመከራ ወጀብ፣ 

በሐገራችን ከዳር እስከዳር የሚሰማው 

ሕዝባዊ እሮሮና የስጋት ኑሮ ማንኛውንም 

ልዩነት ዓስወግዶ በመተባበር ፈጣን ምላሽ 

የሚያስፈልገው አገራዊ ጥያቄ እየሆነ 

ነው። ሞት ሲዘገይ የቀረ ይመስላል 

እንደሚባለው ነው እንጂ፥ ይህ በሰፊው 

የተጀመረ በገፍ ማፈናቀልና የዘር ማፍለስ 

ዘዴ፥ በታላቂቱ ከተማ በአዲስ አበባችንም 

እንዳይደርስ የሚከለክል ምንም ዋስትና 

እንደሌለ ዓንዳንድ ክስተቶችን ልብ ማለት 

ይገባል።የሰው ልጅ ያለምንም ጥፋቱ 

በግፍ ሲገደል፣ የዜጎች መብት በዓዋጅ 

ሲደፈር ፣ ሰው በዓገሩ የመኖሪያ ቤቱ 

ከላዩ ላይ ሲፈርስ፣ ዓረጋውያን ዓባት 

እናቶች፣ መነኮሳትና ዓዛውንቶች 

በዓደባባይ ሲዋረዱ፣ ወጣት በእቤቱ በር 

ላይ በፖሊስ እጅ ሲገደል፣ ሕጻናት 

ያለዓባት ሲቀሩ ሚስት ስታለቅስ ፥ 
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የመንደሩ ሰው በዝምታ ማየት ታምር 

ነው። የዕምነት ቤቶች፣ የትምህርትና 

ማህበራዊ ተቋማቶች ተው ታገስ 

ዓለማለት እጅግ ያሳዝናል፥ ለመሆኑ 

እስከመቸ ነው በለቅሶና በስሞታ 

የሚታለፈው? እንዴት ነው ነገሩ የዚህ 

ሕዝብ ትዕግስት ዓልገባኝም ጎበዝ 

ለከፋው ሰው እኮ ማንኪያው ፥ ሹካው፥ 

መጥበሻውና ማማሰያውም መሳሪያ ነው፥ 

እንዲያ ካለም ዓካፋው ዶማው ማጭዱ 

ሁሉ እራስን 

ለመከላከልያገለግላል፥ባለሥልጣኖቻችን

ም ሰው በቁጣ ተነስቶ እንደግድግዳ 

ከፊታቸው ሲሰለፍ ቆም ብለው 

እራሳቸውን እንዲጠይቁ ያደርጋል፥ 

እመኑኝ የኛ ሰው ዓንዱ ከጀመረው 

ሌላው መቀጠል ልማዱ ነው ፣ እንኳን 

ዋጋ ለሚያስከፍል ሰልፍ ለዘፈንም ዓንዱ 

እስኪ ጀምረው ጠብቆ ነው መቆሚያ 

እስኪጠፋ ወደ መድረኩ 

የሚግተለተለው፥ ስለዚህ ሚስጥሩ 

ጀመሪና ቆራጥ መሪ ከማግኘቱ ላይ ነው።   

ቸር ይግጠመን!!! 

Yordanos Tesfamariam 

(Kassel, Germany) 

 

 

ገደባቸው አልፈው ‹‹አድምጥ!›› እያሉ 

የማዘዛቸው ምስጢር ሥርዓቱ ለፍትሕ 

ያለውን ግድየለሽነት እና በዚህ ሥርዓት 

የሕግ የበላይነት ብሎ ነገር እንጦሮጦስ 

መውረዱን ፍንትው አድርጎ ያሳያል ብዬ 

አምናለሁ፡፡ በርግጥ ይህንን ጉዳይ ለጥጠን 

ከተመለከትነው ‹‹…ለምን 

አታዳምጡትም?›› የምትለዋን ቃል 

ሰምና ወርቅ የለበሰች ቅኔ አድርገን 

በመውሰድ ልንፈታት እንችላለን፤ 

በተለይም መላኩ ፈንቴ ከዚህች ጥያቄ 

መሰል ትዕዛዝ በኋላ ግለሰቡን ቢሮ ጠርቶ 

ማስተናገዱን ስናስተውል፡፡ ምንም እንኳን 

አባይ ፀሀዬ በጊዜው በጉዳዩ ላይ መላኩን 

ሊያዝበት የሚያስችል መንግስታዊ 

ሥልጣን /የዕዝ ተዋረድ/ ባይኖረውም፤ 

አንጋፋ የህወሓት አመራር አባልና የበለጠ 

የፖለቲካ ጉልበት ያለው መሆኑ፤ ደመቀ 

መኮንን ደግሞ በብአዴን በኩል የአለቃነቱ 

ነገር ሲታሰብ፣ አሁንም መላኩ ፈንቴ 

የተጠየቀውን ‹‹ጥያቄ››ከማስተናገድ 

ውጪ ሌላ አማራጭ አይኖረውም 

ወደሚል ጠርዝ ይገፋናል፡፡ በርግጥ 

እውነታው ይህ ቢሆንም፣ መላኩ ዛሬም 

እስር ቤት ውስጥ ሆኖ የቀድሞ አለቆቹንም 

ሆነ ራሱን ተጠያቂ ለማድረግ 

አልደፈረም፡፡ በግልባጩ ለቀረቡበት 

ክሶች በሙሉ ተጠያቂው ገብረዋህድ 

እንደሆነ ከመናገሩም በላይ እንዲህ 

በማለት ወንጅሎታል፡- ‹‹የአያት ባለቤት 

በግብር ማጭበርበር ተከሶ በነበረበት 

ወቅት የተከሳሹ ቤተሰብ የሆነ ሰው 

እቢሮዬ መጥቶ ‹ገብረዋህድ ምንም ጥፋት 

ሳያጠፋ ነው የአያት አክሲዮን ማሕበር 

ባለቤትን ያሳሰረው፤ አሁንም አንድ 

ሚሊዮን ብር ካመጣችሁ ከእስር ይፈታል 

ብሎናል› የሚል ጥቆማ አመጣልኝ፡፡ 

…ገብረዋህድ እና ነጋ ገ/እግዚአብሔር 

(የነፃ ትሬዲንግ ባለቤት ነው) ጓደኛሞች 

ናቸው፡፡ ነጋ ዕቃ ሲያስመጣ 

አያስፈትሽም፤ የነጋም ጓደኞች እነ 

አልሳም፣ ጌት አስ የመሳሰሉት ድርጅቶች 

ዕቃ በቀላል ቀረጥና ታክስ እንዲሁም 

አልፎ አልፎ ሳይፈተሹ ያልፋሉ፤ 

…ባለቤቱ ሃይማኖትም፣ በነጋ ድርጅት 

ውስጥ ትሰራለች…›› መላኩ ፈንቴ 

ይህንን ጉዳይ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

መናገሩንና ጠቅላይ ሚኒስትሩም፣ ፀጋዬ 

በርሄን ‹‹ተከታተል›› ብሎት እንደነበረ 

ከአስረዳ በኋላእንደሚከተለው 

ይቀጥላል፡- 

‹‹ገብረዋህድ በኋላ እንደነገረኝ ባለቤቱን 

ከነጋ ድርጅት አስወጥቶ በአዜብ ትዕዛዝ 

መሰረት ኤፈርት ውስጥ ያስቀጠራት 

መሆኑን ገልፆልኝ ‹አንተም ላይ 

የሚወራው ስለምትታገል ነው ብላኛለች 

አዜብ› ሲለኝ እኔም ተከታትዬ ፀጋዬ በርሄ 

ከምን እንዳደረሱት አልጠየኩም፡፡መጠየቅ 

ነበረብኝ፤ ጥፋት ነው፡፡ በአጠቃላይ 

ገብረዋህድ ላይ ብዙ ነገር ይባል ነበር፡፡››  

መቼም ይህ ምላሽ በ1981 ዓ.ም 

ከአስመራ ዩንቨርስቲ በኢኮኖሚክስ 

ዲግሪውን፣ ከአውስትራሊያ በገቢ 

አስተዳደር ሁለተኛ 

ዲግሪውን፤ ከለንደንም በቢዝነስ 

አስተዳደር በተመሳሳይ መልኩ ትምህርቱን 

ካጠናቀቀና የረዥም ዓመታት የስራና 

የፖለቲካ ተሞክሮ ካለው ሰው የተሰጠ 

መሆኑን ስናስተውል፤ ሀገሪቱ የአምባገነን 

ባለሥልጣናት መቀለጃ ብቻ ሳትሆን፤ 

የሰዎቹንም ያመላክታል፡፡ እንዲሁም 

እነሞገስ ሰሚ ያላገኙበትን ምክንያትም 

ሆነ በዚህች ሀገር ገንዘብ ያለው 

የፈቀደውን መፈፀም የመቻሉን ምስጢር 

ይገለፅልናል፡፡ 

ኢህአዴጋዊ ዕድሜ ማራዘሚያ… 
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ገዥው ስብስብ የፍትሕ ስርዓቱን 

ተቋማዊነት ሳይነካ፣ ለጨቋኝነቱ 

መጠቀሚያ የሚያደርግበት አንዱ መንገድ 

ከጠቅላይ እስከ ታች በተዋረድ የሚገኙ 

ፍርድ ቤቶች ድረስ ያሉ ዳኞችን 

የሚመድብበት አካሄድ ነው፡፡ በርግጥ 

እንዲህ አይነቱ ሀገርና ሕዝብ አልያም 

ሞራላዊ ልዕልና እና የሕግ-የበላይነት 

የማያስጨንቀው አገዛዝ፣ የፍትሕ ስርዓቱ 

ቅጥ የለሽ ተባባሪነት ሳይታከልበት 

የሥልጣን ዕድሜውን ማራዘም 

እንደማይችል መረዳት አይሳነውም፡፡ 

ይህን ለማድረግም ያለው ብቸኛ ምርጫ 

ዳኞቹን ከስሩ መሰብሰብ ይሆናል፡፡ ለዚህ 

ደግሞ ኢህአዴግ መሩ-መንግስት ሁለት 

አካሄዶችን ለመተግበሩ ያሳለፋቸው ሁለት 

አስርታት በሚገባ ያሳያሉ፡፡ የመጀመሪያው 

የሚሾሙት ዳኞች፣ የግንባሩ ከፍተኛ 

የካድሬ ማሰልጠኛ እንደሆነ ከሚነገርለት 

ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ተማሪዎች መካከል 

ማድረጉ ነው፡፡ ከዚህ ‹‹የትምህርት›› 

ተቋም ውስጥ የሚወጡ የሕግ ምሩቃን 

ደግሞ ስለጥልቅ ዘመናዊ የሕግ ፅንሰ-ሃሳብ 

ለማወቅ ከመትጋት ይልቅ፤ የኢህአዴግ 

ፖሊሲዎች እና አብዮታዊ ዲሞክራሲ 

ሕግን እንዴት ‹‹ለመደብ ጠላት›› 

መጠቀም እንደሚያስችሉ በሚሰብኩ 

መምህራን ስር እንዲያልፉ ይገደዳሉ 

(ስለመምህሮቹ ምሁራዊ ልሽቀት 

ለመረዳት የሕዝብ ሙስሊሙን ጥያቄ 

በሽብር ተግባር ለመፈረጅ እና ማሕበረ 

ቅዱሳንን በአክራሪነት ለመወንጀል 

በ‹‹ጥናታዊ ጽሑፍ›› ስም 

የተጓዙበትን ርቀት ማየቱ ብቻ በቂ 

ይመስለኛል)፡፡ ተማሪዎቹም በዚህን 

መሰሉ የካድሬ ተቋም ስልጠና ስር 

ሰንብተው ሲወጡ፤ በፍፅምና 

ሊታመኑላቸው ይገቡ የነበሩትን 

ፍትሓዊ ዳኝነትና ህሊና የሚባሉ 

ጉዳዮችን ጨፍልቀው፣ በተለይም 

ፖለቲካዊ ነክ በሆኑ አይረቤ ክሶች 

ፊታቸው በሚቆሙ ንፁሀን ዜጎች ላይ 

መከራን የሚያዘንቡ አሽከሮች 

ይሆናሉ::፡ ይህንን አስነዋሪነት 

ካለመታከት የሚፈፅሙትም፣ 

ሥልጣንን እና ተያያዥ ጥቅማ 

ጥቅሞችን እያጋበሱ ወደ ከፍታ 

ሲወጡ ተመልክተናል፡፡ 

ሁለተኛው የግንባሩ አካሄድ ከካድሬ 

ማሰልጠኛውም ሆነ የተሻለ ነው 

ከሚባለው የአ.አ.ዩ. የሕግ ፋካሊቲ 

የሚመረቁትን፣ በተከታታይ ርዕዮተ-

ዓለማዊ ጠመቃ የሥርዓቱ ጋሻ-ጃግሬ 

ማድረግ ላይ ያተኮረው ነው፡፡ በሀገሪቱ 

ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ሲያገለግሉ 

ቆይተው ስደትን የመረጡ ዳኞችና 

ዐቃቢ-ህግያት በተለያየ ጊዜ እንደ 

መሰከሩትም አሰልቺ የርዕዮተ-ዓለም 

ጠመቃ የፍትሕ ሥርዓቱን ነፃነት 

ጽልመት ካላበሱት ሂደቶች በዋነኛነት 

ተጠቃሽ ነው፡፡ በአንድ ወቅትም ሟቹ 

አቶ መለስ ዜናዊ የሀገሪቱን ዳኞች 

ሰብስቦ ስለሕገ-መንግስት እና ሕገ 

አተረጓጎም መርህ ሲያስተምር ለማየት 

የተገደድነው የዚሁ የጠመቃው አንድ 

አካል በመሆኑ ይመስለኛል፡፡ ዳሩስ፣ 

ይህማ ባይሆን ኖሮ እስክንድር ነጋ ላይ 

18 ዓመት መፍረድ ሕሊና እንዴት 

ይፈቅድ ነበር? ኦልባና ሌሊሳንስ ለ11 

ዓመታት ወህኒ ያስወረወረው ጥፋት 

ምን ተብሎ በአሳማኝ መልኩ ሊጠቀስ 

ይችል ይሆን? ከዚህ ‹‹የትምህርት›› 

ተቋም ውስጥ የሚወጡ የሕግ ምሩቃን 

ደግሞ ስለጥልቅ ዘመናዊ የሕግ ፅንሰ-

ሃሳብ ለማወቅ ከመትጋት ይልቅ፤ 

የኢህአዴግ ፖሊሲዎች እና አብዮታዊ 

ዲሞክራሲ ሕግን እንዴት ‹‹ለመደብ 

ጠላት›› መጠቀም እንደሚያስችሉ 

በሚሰብኩ መምህራን ስር እንዲያልፉ 

ይገደዳሉ (ስለመምህሮቹ ምሁራዊ 

ልሽቀት ለመረዳት የሕዝብ 

ሙስሊሙን ጥያቄ በሽብር ተግባር 

ለመፈረጅ እና ማሕበረ ቅዱሳንን 

በአክራሪነት ለመወንጀል በ‹‹ጥናታዊ 

ጽሑፍ›› ስም የተጓዙበትን ርቀት 

ማየቱ ብቻ በቂ ይመስለኛል)፡፡ 

ተማሪዎቹም በዚህን መሰሉ የካድሬ 

ተቋም ስልጠና ስር ሰንብተው 

ሲወጡ፤ በፍፅምና ሊታመኑላቸው 

ይገቡ የነበሩትን ፍትሓዊ ዳኝነትና 

ህሊና የሚባሉ ጉዳዮችን ጨፍልቀው፣ 

በተለይም ፖለቲካዊ ነክ በሆኑ አይረቤ 

ክሶች ፊታቸው በሚቆሙ ንፁሀን 

ዜጎች ላይ መከራን የሚያዘንቡ 

አሽከሮች ይሆናሉ::፡ ይህንን 

አስነዋሪነት ካለመታከት 

የሚፈፅሙትም፣ ሥልጣንን እና 

ተያያዥ ጥቅማ-ጥቅሞችን እያጋበሱ 

ወደ ከፍታ ሲወጡ 

ተመልክተናል፡፡ሁለተኛው የግንባሩ 

አካሄድ ከካድሬ ማሰልጠኛውም ሆነ 

የተሻለ ነው ከሚባለው የአ.አ.ዩ. የሕግ 
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ፋካሊቲ የሚመረቁትን፣ በተከታታይ 

ርዕዮተ-ዓለማዊ ጠመቃ የሥርዓቱ 

ጋሻ-ጃግሬ ማድረግ ላይ ያተኮረው 

ነው፡፡ በሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች 

ሲያገለግሉ ቆይተው ስደትን የመረጡ 

ዳኞችና ዐቃቢ-ህግያት በተለያየ ጊዜ 

እንደ መሰከሩትም አሰልቺ የርዕዮተ-

ዓለም ጠመቃ የፍትሕ ሥርዓቱን 

ነፃነት ጽልመት ካላበሱት ሂደቶች 

በዋነኛነት ተጠቃሽ ነው፡፡ በአንድ 

ወቅትም ሟቹ አቶ መለስ ዜናዊ 

የሀገሪቱን ዳኞች ሰብስቦ ስለሕገ-

መንግስት እና ሕገ አተረጓጎም መርህ 

ሲያስተምር ለማየት የተገደድነው 

የዚሁ የጠመቃው አንድ አካል 

በመሆኑ ይመስለኛል፡፡ ዳሩስ፣ ይህማ 

ባይሆን ኖሮ እስክንድር ነጋ ላይ 18 

ዓመት መፍረድ ሕሊና እንዴት 

ይፈቅድ ነበር? ኦልባና ሌሊሳንስ ለ11 

ዓመታት ወህኒ ያስወረወረው ጥፋት 

ምን ተብሎ በአሳማኝ መልኩ ሊጠቀስ 

ይችል ይሆን? 

(ተመስገን ደሳለኝ)  

"ኢትዮጵያ ለዘላለም 

ትኑር" ትርጉም 

የለለው መፈክር 

አገር የጠፋብን ኢትዮጵያውያን 

ቤታችን ፈርሶ ሜዳ ላይ ተጥለን 

ብርድና ዝናብ ሲፈራረቅ  አይዞህ ባይ 

የጠፋብን እኛ ኢትዮጵያውያን ፣ የኑሮ 

መወደድ አናታችን ላይ ወቶ ሰቀቀን 

የተሞላበት ህይወት ስንገፋ ፣ በዋዛ 

ፈዛዛ ጊዜው ሲገፋ መስሪያና ሃብት 

መያዢያ እድሜኣችን ሲበር፣ የቁም 

እስረኛ ሆነን በገዛ አገራችን ክልል 

ቀይረን ለመስራት ስንሞክር በክልልህ 

ስራ ተብለን ስንፈናቀል በትንሽ 

በትልቁ መዋጮ እየተባለ ከፍላጎታችን 

ውጪ ከደሞዝ ሲቆረጥ፣ የያዝነው ብር 

ወረቀት እስኪመስል ድረስ ዋጋ 

ሲያሳጣ፣ ኢትዮጵያዊ ነን ለማለት 

ያነሳሳን ምን መሰረት ይዘን ይሆን ? 

ሰው በኣገሩ ፍትሕ ካላገኘ ንብረት 

ካላፈራ መንግስት ተብዬው እንደፈለገ 

ሲፈነጭ ተው ሚለው ከጠፋ አገራችን 

የት ብለን ነው የምንጠይቀው? ሰው 

ያጣን ጭቁን ህዝብ የአገር ፍቅርና 

ስሜት ተሟጧል እንግዲህ ሰባተኛ 

ዜጋ ሆኖ መኖር ይብቃ! ሞት 

አይቀርም እና እስከዛው ድረስ 

መላውን እንፈልግ።ሰላም 

ለኢትዮጵያ!!!   

Zenebech Mamo 

(Fulda, Germany)

 

              Source: Facebook 
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ወያኔወች  "ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብ አያስፈልጋትም" ሲሉ ፣ የኮሪያ 

ኤክሰፐርቶች ደግሞ "ያለ ባህር በር የኢኮኖሚ እድገት ማምጣት አስቸጋሪ ነዉ"  

እያሉ ነው 
ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረግ ሽግግር እና የባህር በር አለመኖር ፈተና 

 

ደቡብ ኮሪያ ከ30 ዓመታት በፊት 

ኢትዮጵያ አሁን በምትገኝበት 

የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ትገኝ እንደነበር 

ይነገራል፡፡ ሆኖም የአምስት ዓመት 

የኢኮኖሚ ልማት ፕሮግራም በመንደፍ 

በፍጥነት ከድሆች ተርታ በመውጣት 

በዓለም ላይ ግዙፍ ከሚባሉ 

ኢኮኖሚዎች አንዷ ለመሆን በቃች፡፡ 

ይህንን የሚያውቁ የኢትዮጵያ 

ሹማምንትም በተለይ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን በኢትዮጵያ 

መተግበር በጀመሩ ማግስት፣ ደቡብ 

ኮሪያውያንን ከልማት መንገዳቸው 

ልምዳቸውን እንዲያጋሩና 

ዕውቀታቸውን እንዲያካፍሉ 

ይጠይቃሉ፡፡ በዚህም መሠረት 

በርካታ የኮርያ ምሁራን ከአራት ዓመት 

ወዲህ በአዲስ አበባ ከትመው ጥናት 

ሲያካሂዱና ምክር ሲሰጡ ከርመዋል፡፡ 

ከእነዚህ መካከል አንዱ ደግሞ የኮሪያ 

ዕውቀት ማካፈል ፕሮግራም ተብሎ 

የሚጠራው ተቋም አንዱ ነው፡፡ ይህ 

ተቋም ላለፉት ሁለት ዓመታት 

ምሁራኑን በኢትዮጵያ የልማት ዕቅዶች 

ላይ ጥናት እንዲያደርጉ ሲያተጋ 

ቆይቷል፡፡ በንግድ ሥራ  ፈጠራ፣ 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

በኢንተርኔት የተደገፈ አገልግሎት 

አተገባበርና ተጠቃሚነት፣ በግብርና 

ምርቶች ኤክስፖርት መስፋፋትና 

በቆዳ ኢንዱስትሪው ላይ በማተኮር 

ከአንድ ዓመት በላይ ያጠናውን 

ውጤት በሪፖርት ይፋ አድርጓል፡፡ 

በንግድ ሥራ ፈጠራ ረገድ ጥናት 

ያደረጉትና መንግሥትን ሲያማክሩ 

የቆዩት ሱንግ ዩን ኦህ ለሪፖርተር 

እንዳስታወቁት፣ ኢትዮጵያ የባህር በር 

አልባ በመሆኗ ምክንያት በኢንዱስትሪ 

ለማደግ አልቻለችም፡፡ ግዙፍ 

ኢንዱስትሪዎች ከባህር ዳርቻ ትይዩ 

መመሥረት፣ ከማጓጓዣ ወጪ አኳያ 

ብቻም ሳይሆን በቀላሉ ለማምረት 

ካለው ምቹነት አኳያም እንደሚታይ 

ተናግረዋል፡፡ ኦህ እንደሚገልጹት፣ 

ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት በመሆኑ 

ምክንያት የወጪና ገቢ ንግዱን በቀላሉ 

ኢንዱስትሪ መር ለማድረግ ከባድ 

አድርጎታል፡፡ ‹‹የባህር በር ስለሌላችሁ 

አዝናለሁ፤›› በማለት ስሜታቸው 

የገለጹት ኦህ፣ አገራቸው ኮሪያ እ.ኤ.አ. 

በ1907ዎቹ ግዙፍ ኢንዱስትሪዎችን 

ስትመሠረት፣ ማዕከል ያደረገችው 

የባህር ዳርቻዎቿን እንደነበር 

አስታውሰዋል፡፡ ምንም የተፈጥሮ 

ሀብት የሌላት ደቡብ ኮሪያ ከሌሎች 

አገሮች በምታስገባቸው ጥሬ ዕቃዎች 

ላይ ጥገኛ ለመሆን ትገደዳለች፡፡ ይህ 

በመሆኑ ከውጭ በብዛት የምታገባውን 

ጥሬ ዕቃ ከባህር ዳርቻዎቿ ሳይርቅ 

በማቀነባበር የወጪ ንግዷን 

ለማቀላጠፍ የሚያስችሉ ግዙፍ 
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ኢንዱስትሪዎችን በመፍጠር በአሁኑ 

ወቅት ዓለምን ከሚመሩ 16 ግዙፍ 

ኢኮኖሚዎች ውስጥ አንዷ ለመሆን 

በቅታለች፡፡  

ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ መር 

ኢኮኖሚ ለመሸጋገር የሚበጃት 

መንገድ ከቀላል ኢንዱስትሪ መጀመር 

እንደሆነ የሚመክሩት ኦህ፣ በቀላሉ 

ጥሩ ደረጃ ላይ ሊያደርሱ የሚችሉ 

እንደሞልድ የመሳሰሉ ቀላል 

ኢንዱስትሪዎችንም ዋቢ አድርገዋል፡፡ 

በኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈጠራ 

የሚገኝበትን ደረጃ የገመገሙት ኦህ፣ 

በአገራቸው ከ3.2 ሚሊዮን በላይ 

ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች ከ76 

በመቶ ያላነሰ ሠራተኛ በመቅጠር 

አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ 

አብራርተዋል፡፡ በኢትዮጵያ በአንፃሩ 

ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሥራ ዕድል 

መፈጠሩን አስታውሰው፣ ይህ ግን 

ጊዜዊና በኮንስትራክሽን ዘርፉ 

የተፈጠረ ዕድል በመሆኑ ለዘላቂነቱ፣ 

ከንግድ ሥራ መጀመር አንስቶ እስከ 

ዘላቂው ድረስ ለሥራ ፈጣሪዎች 

የሚሰጥ የሥልጠናና የመነሻ ካፒታል 

አቅርቦት በአግባቡ ሊዘረጋ እንደሚገባ 

በጥናታቸው መክረዋል፡፡  

የኮርያ መንግሥት ለንግድ ሥራ  

ፈጣሪዎች ልዩ የሥልጠና ፕሮግራም 

አለው፡፡ በፖሊሲ ተደግፎ 

የሚተገበረው ይህ ሥልጠና ከመነሻው 

የንግድ ሥራ ፈጠራ አካዴሚ የሚል 

መጠሪያ ያለው ነው፡፡ ምንም እንኳ 

መደበኛውን የአካዴሚ ቅርፅና ይዘት 

ባይከተልም፣ ወጣት ጀማሪዎችን 

ለአንድ ዓመት ያህል በንግድ ሥራ 

ፈጠራ ዙሪያ እያሠለጠነና ዓመታዊ 

በጀት እየበጀተ ለሥራ ፈጣሪዎቹ ምቹ 

እንዲሆን ያደርጋል፡፡ ከአራት ዓመት 

በፊት ደቡብ ኮሪያ የንግድ ሥራ 

ፈጣሪዎችን ለምታሠለጥንበት 

አካዴሚ በዓመት 18 ሚሊዮን ዶላር 

በጀት ፈሰስ ታደርግ ነበር፡፡ ባለፈው 

የፈረንጆች ዓመት ለዚህ ተቋም ከ25 

ሚሊዮን ዶላር በመመደብ የወጣት 

ሥራ ፈጣሪዎችን እያሠለጠነች 

ትገኛለች፡፡ ከዚህ ባሻገር የንግድ ሥራ 

ለመጀመር ጫፍ የደረሱ ወጣቶች 

የመነሻ ጥናትና መሰል ወጪዎችን 

እንዲሸፍኑበት እስከ 83 ሺሕ ዶላር 

የሚጠጋ ድጋፍ ትሰጣቸዋለች፡፡ 

ደቡብ ኮሪያ ተግባራዊ የክህሎት 

ሥልጠናውን ከቦታ አቅርቦትና 

በባለሙያዎች በተደገፈ የልምምድ 

ዕገዛ እንዲሁም ከመንግሥት ብድርና 

የገበያ ማመቻቸት እንዲደረግላቸው 

በማድረግ፣ የወጣቶቿን ምናባዊ 

የንግድ ሥራ ሐሳቦች ተግባር ላይ 

እንዲውሉ ታደርጋለች፡፡  በዚህ 

መልኩ ከጅምሩ እንዳይቀጩ ድጋፍ 

የሚደረግላቸው የኮሪያ ወጣቶች፣ 

ከመንግሥት ፈንድ እስክ 3.5 ቢሊዮን 

ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በብድር 

እየተመቻቸላቸው የንግድ ሥራቸውን 

ለገበያ እንዲያቀርቡ ይደረጋል፡፡ 

በዚህም ሳያበቃ ለዋስትና ከመንግሥት 

በኩል እስከ 57 ቢሊዮን ዶላር 

የሚጠጋ የዋስትና ድጋፍ ለወጣት 

የንግድ ሥራ ፈጣሪዎች ይሰጣቸዋል፤ 

በከፍተኛ ኩባንያዎች የገበያ ጫና 

እንዳይደርስባቸውም ከለላ 

ይሰጣቸዋል፡፡ 

በዚህ መልኩ ጥቃቅንና አነስተኛ 

ድርጅቶቿን የምትደግፈው ኮሪያ 

በኢኮኖሚው ላይ እስከ 50 በመቶ 

አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉላት 

አስታውቃለች፡፡ እ.ኤ.አ. በ1953 

ጠቅላላ ብሔራዊ ገቢዋ 67 ዶላር 

የነበረ ሲሆን እ.ኤ.አ. በ2012 ግን 

22,708 ዶላር መድረሱን ይፋ 

አድርጋለች፡፡ ኢኮኖሚዋ በእነዚህ 

ዓመታት ውስጥ ከ300 ዕጥፍ በላይ 

ተመንድጓል፡፡ ለዚህ ዕድገት ሁነኛ 

ድርሻ ካላቸው ዘርፎች መካከል የንግድ 

ሥራ ፈጠራ ፕሮግራም እንደሆነ 

ተነግሯል፡፡ 

በዚህ የዕድገት ጉዞ እንድትጓዝ 

ለኢትዮጵያ ምክር የሚለግሱት ኦህ፣ 

በመፍትሔ ሐሳብነት ካቀረቧቸው 

ውስጥ በኢትዮጵያ የሥራ ፈጠራ 

ሥልጠና ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ 

መሰጠጥ አለበት የሚለው 

ይገኝበታል፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ 

ተማሪዎች ምርጫቸው በሆነው የሥራ 

መስክ ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ 

እንደሚበጅ ይመክራሉ፡፡ 

 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

23 

 

 

ታሪክ ይቅር 

የማይለው ከባድ 

መንግስታዊ ወንጀል 

 

በሀገራችን ሁለንተናዊ ነፃነት ካጣን 

ቆየተናል። አሁን በሙስሊም የመፍትሄ 

አፈላላጊ ወንድሞቻን ላይ እየደረሰ ያለው 

የዚህ ውጤት ነው። የኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች ህገመንግስቱን ተመርኩዘው 

የሃይማኖት ነጻነት ጥያቄዎችን በመያዝ 

ወኪሎቻቸውን በመምረጥ ህጋዊ ውክልን 

በመስጠት ወደ ገዢው መንግስታዊ ቡድን 

ህግን አንብበው ለይተው አውቀው 

መብታቸውን እና ግዴታቸውን ተረድተው 

አቤቱታቸውን ለማሰማት በሄዱበት 

የወይኔው ስርአት እንኳን ደህና መጣችሁ 

በሚል የህሰት ወንበዴያዊ ፈገግታ 

በአስመሳይ ሰላም እና ፍቅር አቅርቦ 

እውቅና የሰጠ በማስመሰል ደም በተለወሱ 

ጥርሶቹ ነክሶ ለመያዝ እና ለአገዛዙ 

በሚያመቸው መንገድ ሃይማኖታዊ 

የፖለቲካ አደረጃጀት በመፍጠር ለዘመናት 

የቆየውን የሃይማኖት ቀኖና ትላንትና 

እንደአይሁድ ባሉ መርዘኛ መንግስታት 

በተፈጠሩ ዘመን አመጣሽ እምነቶች 

ለመተካት እና የኢትዮጵያውያንን የሰላም 

እና የፍቅር ተምሳሌት የሆነውን 

እስልምናን ለማደፍረስ ደፋ ቀና በማለት 

ትላንት እውቅና ለሰጣቸው የሙስሊም 

ምሁራን ወገኖቻችን የአሸባሪነት ታርጋ 

በመለጠፍ በጠፍ ጨረቃ መኖሪያቸውን 

በመስበር በከፍተኛ ስቃይ እና እንግልት 

ወደ እስር ቤት አግዞ ካለምንም ማስረጃ 

እና ካለበቂ ሰነድ አግቶ በማንገላታት ላይ 

ነው።የወያኔ ስርአት ራሳቸውን አክብረው 

እና ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ከፖለቲካ 

እድፍ ነጻ ነን ያሉ ምሁራንን እንደ 

ተቃዋሚ ሕገመንግስታዊ ጥያቄ ያቀረቡ 

ዜጎችን እንደ አሸባሪ .... በነጻነት ማምለክ 

መጸለይ እንፈልጋለን ያሉ ትን እንደ 

አክራሪ ... ወዘተ በመፈርጅ ከፍተኛ የሆነ 

ሰቆቃ እና ስቃይ እያደርሰባቸው መሆኑ 

በዚህ ሰሞን ከወንድሞቻችን ከሙስሊሙ 

መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች እየቀረበ 

ያለው የመከላከያ የፍርድ ቤት ቃላቸውን 

ሰምተናል ። እጅግ አስደንጋጭ እና አሳዛኝ 

የሰው ልጆች በገዛ አገራቸው ዜጋ 

አይደለንም እንዲሉ በፍርሃት ተሸብበው 

እንዲኖሩ ለማድረግ የተቀናጁ አሰቃቂ 

ወንጀሎች በኢትዮጵያውያኑ ሙስሊም 

ምሁራኖች ላይ ተፈጽሟል። ታሪክ ይቅር 

የማይለው ከባድ መንግስታዊ ወንጀል 

ማንንም ከተጠያቂነት እንደማይመልስ 

ትውልድ በተግባር ያሳያል።ማእከላዊ 

ተብሎ በሚጠራው የአዲስ አበባው 

ጓንታናሞ ውስጥ ከቀድሞ ስርአቶች ጀምሮ 

ከባድ የሆኑ ወንጀሎች በኢትዮጵያውያን 

ላይ ቢፈጸምም የዚኛውን ግን ለየት 

የሚያደርገው በሃሰት ውንጀላ አሸባሪ 

አክራሪ ተብለው ያለስማቸው ስም 

ወቶላቸው ከየቤታቸው በጨለማ 

እየተጎተቱ ባልሰሩት ወንጀል እና 

ባላዋሉበት ጉዳይ ስቃይ የደረሰባቸው 

ሙስሊም ወገኖቻችን ጉዳይ በገሃድ 

አደባባይ መውጣቱ የስር አቱን ጋጥወጥነት 

እና ለዜጎቹ ደንታቢስ መሆኑን አንድን 

ህዝብ እመራለሁ ከሚል መንግስት 

የማይጠበቅ ድርጊት እንደተፈጸመ 

የሃይማኖት ሙሁራኑ ካቀረቡት 

የመከላከያ ቃል ለማዳመጥ ችለናል። 

በሙስሊም ወገኖቻችን ላይ የደረሰው 

ሰቆቃ የማእከላዊ ቶርች እና ስቃይ 

እያንዳንዳችን እንዳንተኛ እና ነገ በኛ 

በማሰብ ለኮሚቴዎቹ ፍትህ በንቃት 

እንድንሰራ ብርታት ሰቶናል። አንድ 

አምባገነን ስርአት ታግለን ለመጣል 

የግዴታ እያንዳንዱ ዜጋ እስር ቤት ገብቶ 

መታሰርን እና መገረፍን መመልከት 

ሳይሆን ወንድሞቻችን በ እስር ቤት 

ያሳለፉት መከራ እንደመከራችን አይተን 

ሲነጋ ደሞ ወደ እኛ ቤት እንደሚመጣ 

አስበን ለታሰሩት ሃቀኛ ፍትህን ለኛም 

የማይሸራርፍ መብቶቻችንን ለማግኘት 

መታገል ግዴታችን መሆኑን ማወቅ 

ያስፈልገናል።ለዘመናት ተሳስሮ እና 

ተከባብሮ የኖረን ህዝብ ለማፋጀት ዘመን 

በወለዳቸው የአይሁዶች ቋንቋ አሸባሪ 

አክራሪ እየተባሉ ዜጎች የሚደርስባቸው 

መከራ እንዲቆም እያንዳንዳችን መስእዋት 

መሆን አለብን። የአብሮነታችን ተምሳሌት 

ለአለም ያስተማረውን የአያቶቻችንን 

የአንድነት ፍቅር ደግመን በዚህ 

ትውልድም ማሳየት አለብን ። አምባገነኖች 

ጠንክረን ከታገልናቸው ቀዳዳው ሁሉ 

ስለሚጠብባቸው ተፍረክርከው 

ይጠፋሉ። በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች 

መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ላይ 

የደረሰው ግርፍት እና መከራ ቁስሉ የኔም 

ነው።  

Jemal Awel 

(Ehringshausen,Germany) 
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የዜጎች ስቃይ የሚያሳስበው እና ንጹህ ህሊና ያለው ሰው አውሮፕላን ቢጠልፍ 

ምን ይደንቃል ? 
 

 

 

 

 

 

የሃገራችን  ህዝብ ለጨቌኝ  አገዛዝ 

እምቢተኝነቱ ከታሪክ የምንረደው 

ነው። ከምንም በላይ ለነጻነቱ የህይወት 

መስዋትነት ሲከፍል  መቆየቱ 

ይታወሳል።  ለዚህም የአባቶቻችንን 

 የአድዋን ድል ማስታዎሱ በቂ ነው። 

ከጨቌኙ የደርግ ግባተ መሬት በሗላ 

ነጻነትን ተስፋ በማድርግ የዎያኔ 

አገዛዝን ተቀበለ። ቃል የተገባለት 

የነጻነት፣ የእኩልነት እና የዲሞክራሲ 

ተስፋ ሆኖ ቀረ። “እዉነት እና ንጋት 

እያደር ይገልጣል” እንዲሉ፣ የወያኔ 

መንግስት ህዝብን እንደጠላት 

በመቁጠር በንጹሃን ወገኖች ላይ 

የስቃይ እና የግድያ ዉርጂብኝ 

በማዝነብ ላይ ይገኛል።  የወያኔ 

መንግስት ከደርግ በባሰ  ለ22 አመት 

በህዝባችን ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል 

ሲፈጽም ቆይቷል። ይህም አልበቃ 

ብሎት በከፋፍለህ ግዛ፣ በከፋፍለህ 

እሰር፣ በከፋፍለህ ግረፍ፣ በአንድ ላይ 

ገደል፣ በአንድ ላይ ቅበር ፖሊሲው 

መሰረት የሃገራችንን ህዝቦች በጎሳ፣ 

በዘር ፣ በቋንቌ፣ በሃይማኖት 

በመከፋፈል እና በማጋጨት ህዝብን 

በህዝብ ሊያጫርስ ሲሞክር ይታያል። 

ነገር ግን የሃገራችን ህዝብ በደም፣ 

በባህል፣ በፍቅር እርስበርሱ የተሳሰረ 

በመሆኑ የዎያኔ ሴራ ግቡን ሊመታለት 

አልቻለም። በዚህም ምክንያት ዎያኔ 

በህዝባችን ላይ የሚያሳርፈው የቅጣት 

በትር በአይነት እና በመጠን ከቀን ወደ 

ቀን እየጨመረ ይገኛል።ህገመንግስቱ 

በሚፈቅደው መሰረት ተቃውሞን 

ለመግለጽ እና መብቱን ለማስከበር 

አደባባይ በሚወጣ ህዝብ ላይ ሰው 

በላ ወታደሮችን በማሰማራት አይቀጡ 

ቅጣት በመቅጣት እንዲሁም በሰላማዊ 

መንገድ የሚቃወሙ ተቃዋሚ 

ድርጂቶችን  በተልካሻ ምክንያት 

በማሰር እና በማሸማቀቅ የአፈና 

አገዛዙን ቀጥሎበታል።  የመናገር፣ 

የመፃፍ፣ የእምነት ነፃነት መብትን 

ለማፈን ጋዜጠኞችን እና የሃይማኖት 

መሪዎችን በማሰር እና በማሰቃየት ላይ 

ይገኛል። በዚህም የተነሳ የነጻነት ታጋይ 

ወገኖቻችን የአካል ጉዳተኛ በመሆን፣ 

ለሞራል ዉድቀት በመጋለጥ፣ 

የህይወት መስዋትነት በመክፈል 

ለሃገራቸው ያላቸውን ፍቅር እያሳዩ 

ይገኛሉ። እየበረታ የመጣውን የህዝብ 

ተቃውሞ ለማፈን እድሜ፣ ጾታ፣ 

ሃይማኖት ሳይመርጥ በጅምላ 

በመጨፍጨፍ ላይ ይገኛል። “ጅራት 

እና ጉድ ወደ ኋላ ነው” እንዲሉ 

አበው፣ ሃይ ባይ ያጣው የወያኔ አገዛዝ 

ንጹሃን ዜጎችን አፍኖ የመውሰድ፣ 

የማሰቃየት እና በጅምላው በየሜዳው 

የመቅበር ድብቅ ሴራው የአደባባይ 

ምስጢር በመሆን ተጋልጧል። የወያኔ 

መንግስት ህዝባችን ከአለም የከፋ 

የሰባዊ መብት ረገጣ፣ የከፋ እና የከረፋ 

 የዘረኝነት ክፍፍል፣ የከፋ ረሃብ ና 

መራቆት፣ የከፋ የስደት ህይወት 

እንዲጋፈጥ በማድረግ ላይ ይገኛል። 

http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/03/04/%e1%8b%a8%e1%8b%9c%e1%8c%8e%e1%89%bd-%e1%88%b5%e1%89%83%e1%8b%ad-%e1%8b%a8%e1%88%9a%e1%8b%ab%e1%88%b3%e1%88%b5%e1%89%a0%e1%8b%8d-%e1%8a%a5%e1%8a%93-%e1%8a%95%e1%8c%b9%e1%88%85-%e1%88%85%e1%88%8a/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/03/04/%e1%8b%a8%e1%8b%9c%e1%8c%8e%e1%89%bd-%e1%88%b5%e1%89%83%e1%8b%ad-%e1%8b%a8%e1%88%9a%e1%8b%ab%e1%88%b3%e1%88%b5%e1%89%a0%e1%8b%8d-%e1%8a%a5%e1%8a%93-%e1%8a%95%e1%8c%b9%e1%88%85-%e1%88%85%e1%88%8a/
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ይባስ ብሎ ለም መሬታችን እና ወጣት 

እህቶቻችንን እንደሸቀጥ እቃ ለአረብ 

ሀገር ከበርቴወች በርካሽ ዋጋ 

በመቸብቸብ ክብራችን በአለም 

አደባባይ ዝቅ እንዲል እና እንድንዋረድ 

አድርጎናል። በአለም የነጻነት 

ተምሳሌት የሆነችውን ሃገራችንን፣ 

ዳርደንበሯ በጀግኖች አባቶቻችን 

ተጠብቆ የተረከብናት ውርሳችንን 

ቆራርሶ እና ገነጣጥሎ  ለጎረቤት ሃገር 

ሲቸበችበው እያየን  እጃችን አጣጥፈን 

መቀመጥ  አይኖርብንም። ህዝባችን 

በማፈናቀል፣ በማሳደድ፣ በመግደል፣ 

መሬቷን እንደቅርጫት ዳቦ ለጎረቤት 

ሃገር በማደል ውብ ሃገራችን 

ኢትዮጵያን ከአለም ካርታ ለማጥፋት 

ዎያኔ የተሰጠውን የቤት ስራ እየሰራ 

ያገኛል። የዎያኔን መንግስት ከእኩይ 

ተግባሩ ለማስቆም እና እኛም በታሪክ 

ከመጠየቅ ለመዳን እችል ዘንድ ሃይ 

የምንልበት ወኔ ሊኖረን ይገባል። 

ይህንን የተረዳ እና ግንዛቤ የወሰደው 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ረዳት 

አብራሪው ሃይለመድህን አበራ 

የወሰደው የአውሮፕላን ጠለፋ እርምጃ 

ለወያኔ እኩይ ተግባር እውነተኛ ማሳያ 

ነው። ረዳት አብራሪው የዘረኛ አገዛዙ 

የጥቃት ሰለባ ከሆኑት ውስጥ አንዱ 

ነው። የዜጎች ስቃይ የሚያሳስበው እና 

ንጹህ ህሊና ያለው ሰው አውሮፕላን 

መጥለፉ ጨቌኙን የኢትዮዽያን 

መንግስት ለአለም ለማጋለጥ ስለሆነ 

ድርጊቱ የሚያስመሰግን እና የሚያኮራ 

የጀግና ጀብዱ ነው። ሃይለመድህን 

የህዝብ ድምጽ በመሆን ከህሊናው ጋር 

የገጠመውን ሙግት ያሸነፈ ጀግና 

ነው። አላማው በውስጡ የቆሰለበትን 

የኢትዮጵያ ህዝብ ሰቆቃ ለአለም 

ለማሳወቅ ነበር። ይህ ባይሆን ኖሮ 

ችግር ውስጥ ያማያስገቡት ሌሎች ብዙ 

አማራጮች እና እድሎች 

ነበሩት። በሃገራችን ሰርቶ የመኖር 

ዋስትና በአንባገነኖች እጅ ላይ 

ወድቋል። በነጻነት የመስራት፣ በነጻነት 

የመናገር፣ በነጻነት ሃሳብን የመግለጽ 

ወዘተ ዋስትና ሳይኖር የመኖር 

ትርጉሙ ምንድነው? ሰው ያለ ነጻነት 

ምንድነው? ለመኖርማ እንስሳትም 

እየበሉ ይተኛሉ እየተነሱም ይበላሉ – 

ከዛ ይተኛሉ። ከእንስሳ የሚለየን 

ነጻነታችን መሰለኝ። ያለ ነጻነት 

ህይወት ትርጉም የለውም። 

በኢትዮጵያ 90 ሚሊየን ህዝብ ያለ 

ነጻነት ይኖራል። ሃይለመድህን 

በአንዲት ቅጽበት የዚህ ሁሉ ህዝብ 

ድምጽ ሆነ። የ90 ሚሊየን ህዝብ 

ድምጽ ሆኖ በራሱ ላይ መፍረድ 

መቻል ደግሞ እብደት ሳይሆን 

ጀግንነት ነው። አንድ ሰው እንዴት 

መኖር እንዳለበት፣ ምን መናገር 

እንዳለበት … ወዘተ ሲወሰንት 

ለአንባገነኖች ብቻ ሳይሆን ለራሱ 

ህሊናም ባርያ ይሆናል።  እንዲህ 

አይነቱ ሰው መብቱን ለድርድር አቅርቦ 

ራሱን በባርነት አያስገዛም። ሳይቃጠል 

በቅጠል እንዲሉ፣ ሃገራችንን ከሰው 

በላው እና ከአፈር በላው የባንዳ አገዛዝ 

ለማላቀቅ ሁላችንም በያለንበት ቦታ፣ 

በተሰማራንበት የስራ መስክ ስለ 

ነጻነት፣  ስለ ፍቅር እና ስለ ዲሞክራሲ 

በህብረት ሁነን የምንታገልለት እና 

የምንሰዋለት አላማ ሊኖረን ይገባል 

ካለም ወቅቱ ዛሬወኑ መሆኑን 

መገንዘብ ይኖርብናል። ማንኛውም 

ሃገር ወዳድ ዜጋ የሚችለዉን እና 

የድርሻውን ለሃገሩ ነጻነት ካበረከተ፣ 

ፈጣሪ አምላክ ሃገራችንን ከሰርጎ ገብ 

 የውስጥ እና የውጭ ወራሪወች ነጻ 

ያደርግልናል፣ እንደሃገር ይሰራልናል 

ያድሳታልም። ሞት ለህዋት፣ ክብር 

ለጀግኖች ታጋዬች እና  ሰማእታት።   

ኢትዮጵያ በነጻነት እና በፍቅር 

ለዘላለም ትኑር !!! 

Solomon Birhanu 

(Höchstadt, Germany) 

የኢትዮጵያ አምባገነን 

መሪወች በራስ  

መተማመን  ስለሌላቸው 

ለሁሉም  ሃይል 

መጠቀምን ይወዳሉ 

 አምባገነን መንግስታቶች ሕዝብን 

በአግባቡ መምራት ሕዝብ 

የሚጠይቀውን ማንኛውንም አይነት 

ጥያቄ ለመመለስ ፍቃደኛ አይደሉም:: 

አንባ ገነን መንግስታቶች በነገሱበት 

ሀገር የመብት የነፃነት የፍትህ ጥያቄ 

መጠየቅ በፍጹም የማይታሰብ ሲሆን 

ዛሬ ስንቶች ናቸው መብታቸውን 
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 ስለጠየቁ  ብቻ በአንባገነኖች ጥይት 

እንደ ቅጠል እየረገፉ ያሉት::  

የኛዎቹ አንባ ገነን 

ወያኔዎች መጀመሪያውኑ ወደ ስልጣን 

ሲመጡ እና  ለዘመናት ከሁለት አስርት 

አመታት በላይ በስልጣን ላይ  

ሲቀመጡ በሕዝብ ፍላጎት እና ነጻ 

ምርጫ ሳይሆን ሌሎች አንባ ገነን 

መንግስታቶች እንደሚያደርጉት ሁሉ 

ሕዝብን እያስፈራሩ እና ሃይልን 

በመጠቀም የሕዝብን ናጻነትና መብትን 

በማፈን እንደሆነ 

ይታወቃል::   በመሆኑም የስልጣንን 

ወንበር ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ 

መንግስታቸው የሕዝብ ተቀባይነት 

የለውም:: ስለሆነም   ፈጽመው 

ተረጋግተው መኖር በማይችሉበት 

ሁኔታ ውስጥ ሲገኙ  ሁልጊዜ 

መንግስታቸው በስጋት ውስጥ ነው 

የሚኖረው:: 

አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በራሱ 

የማይተማመንና በስጋት ውስጥ 

የሚኖር መንግስት  እንደሆነ 

በቅርቡ  የሰብዓዊ መብት ተሟጋች 

ድርጅት ሒዩማን ራይትስ ዎች 

የወያኔን መንግስት አሳፋሪ ድርጊት 

በመኮነን ያወጣው ሪፖርት አመላካች 

ነው::እንደ  የሰብዓዊ መብት ተሟጋች 

ድርጅቱ ሪፖርት  በውስጥና በውጭ 

የሚገኙ ኢትዮጵያውያንንና ሌሎች 

ባለሙያዎችን በማነጋገር አዘጋጀሁት 

ባለው  የኢትዮጵያ መንግሥትን 

የሰብዓዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ 

እንዳለ እና  ከተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ወይም አገር ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ 

ከታገደ የፖለቲካ ድርጅት ጋር 

በማንኛውም መንገድ ቅርበት ያላቸው 

ኢትዮጵያውያኖች በወያኔ መንግስት 

እንደሚሰለሉ እና እነዚህ 

ሰዎች የሚያደርጉት የስልክ ንግግር 

በተለይ ደግሞ ከውጭ አገር የተደወለ 

ከሆነ ያለ ግለሰቦቹ ፈቃድ ወይም 

ዕውቅና ተጠልፎ እንደሚቀዳ ሒዩማን 

ራይትስ ዎች በሪፖርት ላይ ይፋ 

አድርጎል  ለዚህም የስለላ ተግባሩን 

ለመፈጸመ  የሚያገለግሉ መሣሪያዎችን 

ከተለያዩ አገሮች እንዳገኘ፣ሪፖርቱ 

ጨምሮ ይፋ አድርጓል::  

የወያኔ መንግስት በራስ መተማመን 

የጎደለው እና በፍርሃት የተሞላ 

መግስት መሆኑን በአደባባይ 

ያስመሰከረ አንባ ገነን መንግስት ነው 

::መሪዎቹ በጭራሽ በራስ መተማመን 

ብሎ ነገር ስላልፈጠረባቸው 

መተማመኛቸው ጠብመንጃ፤በጦሩ 

ጉያ ተሸጉጠው ሃገርና ሕዝብን 

ለእልቂት ለረሃብ ለመከራ 

የሚያበቁበትን ቆመውም ተቀምጠው 

ተኝተውም ማውጠንጠን ነው፡፡  

የወያኔ መንግስት ስልጣኑን ሀ ብሎ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ማስተዳደር 

ከጀመረበት ጊዜ አንስቱ እስከ አሁን 

ድረስ ከ22 አመት በላይ መሆኑ ነው 

አንድም ቀን በሰላም እና በተረጋጋ 

ሁኔታ የኖረበት እና የኢትዮጵያ 

ሕዝብንም በሰላም የመራበት ጊዜ 

የለም::  ከዚህ ስጋታቸውም የተነሳ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ አፍነው 

ይዘውታል:: በመሆኑም ሁላችን 

ተባብረን የወያኔን መንግስት ከመንበረ 

ስልጣኑ ማውረድ ግድ ይለናል። ሞት 

ለወያኔ ደል እና ነጻነት ለኢትዮጵያ 

ህዝብ!!!         

Matias Adenow 

(Friedrichsdorf, 

Germany) 

ማህበረ ቅዱሳን ላይ 

የፖለቲካ ብትር 

መምዘዝ ለምን 

አስፈለገ? 

 በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 

ስር በሚገኘው እና የተለያዩ አርኪ እና 

ስኬታማ ጉዞዎችን በማድረግ ታላቅ 

ስራ በሰራው በማህበረ ቅዱሳን ላይ 

ወያኔ የፖለቲካ ብትሩን በመምዘዝ 

ሊያወድመው መሆኑን ይህንን ሰሞን 

አበይት ከተባሉ ጉዳዮች አንዱ ሲሆን 

ይህንን ተከትሎ የወያኔ ካድሬዎች እና 

በሃይማኖቱ ውስጥ የተሰገሰጉ ቡችሎች 

ጸረ-ማህበረ ቅዱሳን ዘመቻቸውን 

ተያይዘውታል። ለዘመናት 

በሰላማዊነታቸው ወደር 

ያልተገኘላቸውን የኢትዮጵያ 

ሙስሊሞችን ወኪሎች ባልተገኙበት 

ባልዋሉበት ባላሰቡት ባልደገሱት 

በአክራሪነት እና በአሸባሪነት በመፈረጅ 

እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙን 

http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/04/01/%e1%88%9b%e1%88%85%e1%89%a0%e1%88%a8-%e1%89%85%e1%8b%b1%e1%88%b3%e1%8a%95-%e1%88%8b%e1%8b%ad-%e1%8b%a8%e1%8d%96%e1%88%88%e1%89%b2%e1%8a%ab-%e1%89%a5%e1%89%b5%e1%88%ad-%e1%88%98%e1%88%9d%e1%8b%98/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/04/01/%e1%88%9b%e1%88%85%e1%89%a0%e1%88%a8-%e1%89%85%e1%8b%b1%e1%88%b3%e1%8a%95-%e1%88%8b%e1%8b%ad-%e1%8b%a8%e1%8d%96%e1%88%88%e1%89%b2%e1%8a%ab-%e1%89%a5%e1%89%b5%e1%88%ad-%e1%88%98%e1%88%9d%e1%8b%98/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/04/01/%e1%88%9b%e1%88%85%e1%89%a0%e1%88%a8-%e1%89%85%e1%8b%b1%e1%88%b3%e1%8a%95-%e1%88%8b%e1%8b%ad-%e1%8b%a8%e1%8d%96%e1%88%88%e1%89%b2%e1%8a%ab-%e1%89%a5%e1%89%b5%e1%88%ad-%e1%88%98%e1%88%9d%e1%8b%98/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/04/01/%e1%88%9b%e1%88%85%e1%89%a0%e1%88%a8-%e1%89%85%e1%8b%b1%e1%88%b3%e1%8a%95-%e1%88%8b%e1%8b%ad-%e1%8b%a8%e1%8d%96%e1%88%88%e1%89%b2%e1%8a%ab-%e1%89%a5%e1%89%b5%e1%88%ad-%e1%88%98%e1%88%9d%e1%8b%98/
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በመግደል እና በማሰር በማንገላታት 

ላይ የተሰማራው ወያኔ የሽብርተኝነት 

ፍረጃ ካርታውን ወደ ተዋህዶ እምነት 

በማዞር ማህበረ ቅዱሳንን አሸባሪ 

በማለት ለስልጣኑ የሚያሰጉ 

መሆናቸውን በመደስኮር ላይ ይገኛል። 

ለተነሳለት የከፋፍለህ ግዛ እና የጎሳ 

ፖለቲካ ፖሊሲ አልመች ብሎ 

የተገኘውን ሁሉ አሸባሪ አክራሪ 

በማለት ማህበረ ቅዱሳንንም 

ባልዋለበት የማክረር እና የማሸበር 

ድርጊት በመወንጀል ተግባር ላይ 

መሰማራቱ የጀመረውን ኢትዮጵያን 

ከፋፍሎ በጎሳ ቡድንተኝነት እያናከሱ 

በስልጣን ለመኖር ያሴረውን ሴራ 

እንደሚያከሽፍበት በከባዱ እንቅፋት 

ሆኖ ስላገኘው ነው። የኢትዮጵያ 

ሙስሊሞችም ይሁኑ የተዋሕዶ 

አማኞች መሰረታቸውን ጎሳ ሳይሆን 

ኢትዮጵያ የሚል አንድምታ መኖሩ እና 

በብሄር የተከፋፈለ አካሄድ 

አለመከተላቸው የወያኔ ስጋት 

ሆኖበታል።  

በመስኪዶችም ሆነ በቤተክርስቲያን 

ደረጃ ቀበሌያዊ የጎሳ ጥየቃ እና ምደባ 

አለመኖሩ ያንገበገበው ወያኔ 

የኢትዮጵያ አንድነትን የሚሰብኩ እና 

በህዝቦች መካከል ፍቅርን የሚያሰርጹ 

ሆኖ ስላሰበው ብቻ መፍረስ 

መደርመስ መሪዎቹን መታሰር 

እንዳለባቸው ግብሩ ይመሰክራል። 

በሙስሊምም ይሁን በተዋህዶ 

አማኞች ቀኖና ውስጥ ቀለም ዘር ጎሳ 

የመለያየት ትምህርት አለመኖሩ 

የሃይማኖቱን ምሁራን የአንድነት 

የፍቅር እና የሰላም ተምሳሌት 

እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ይህ ደሞ 

ለወያኔ የከፋፍለህ ግዛ የጎሳ ፖለቲካ 

የማይመቸው ስለሆነ ማህበረ ቅዱሳንን 

በ97 ምርጫ ወቅት ለወያኔ መሸነፍ 

አንዱ ተጠያቂ አድርጎ በሰነዱ 

ወንጅሎታል። ስለዚህ አምነቶቹን እና 

አማኞቹን ለመከፋፈል የሚችለው 

እንደ ማህበረ ቅዱሳን ያሉትን እና 

እንደ ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ 

ኮሚቴዎችን በአክራሪነት በአሸባሪነት 

በመወንጀል ማፈራረስ ከዚያም ማሰር 

ማንገላታት ስራዬ ብሎ ታያይዞታል። 

ያሰማራቸውም ቡችሎቹ ለመጪው 

ምርጫ ስጋት ያሳድራል ስለተባሉ ብቻ 

በጭፍን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች 

ላይ በጅምላ የሚያካሂዱትን ጥላቻ 

በማህበረ ቅዱሳንም ላይ 

ጀምረውታል። የኢትዮጵያን አንድነት 

በጠበቀ መልኩ ለመጪው ትውልድ 

ያስተላልፋሉ ታሪኬን ያበላሹብኛል 

ያላቸውን ሁሉ እየገዘገዘ መጣል 

የለመደው ወያነ በማህበረ ቅዱሳንም 

ላይ የጀመረው ግሬደራዊ የጥላቻ 

ዝቆሽ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው።    

እንደ ኢትዮጵያውያኑ ሙስሊሞች እና 

የተዋህዶ አማኞች ሁሉ ነገ ባለተራ 

የሆኑት የፕሮቴስታት አማኞችም 

ከወዲሁ ስጋት አድሮባቸዋል። በጎሳ 

ስም የተከፋፈለ የበተክርስቲያን እና 

የመስኪድ ስያሜ የተመኘው ወያኔ 

ይህንን ለማሳካት ደፋ ቀና በማለት ላይ 

ስለሆነ ኢትዮጵያውይንን በጋራ 

ሃይማኖት ሳንለይ ይህንን የእምነት ጸር 

የሆነ የሰይጣን ተልእኮ በመያዝ 

ሃይማኖቶችን ሊያደፈርስ 

የሚፈልገውን ሕወሓት/ኢሕአዴግ 

የተሰኘውን የሽብር እና የአንድነት 

የፍቅር የሰላም ቡድን ወደ ከርሰ 

ማቃብሩ ልንከተው ይገባል ።  

Behailu Girma 

(Schöneck, Germany) 

 

ሲጠሉት የማይገባው 

መንግስት 

23 ኣመት ሙሉ ሲጠላ የኖረ ብቸኛው 

መንግስት ኢሃዴግ ብቻ ነው። ሲገቡ 

ጀምሮ መብራት ኣጥፍተው ሲዝርፊ 

ኣስጭነው ሲወስዱ ረጃጅም መኪና 

ኣስገብተው ከዳቦ ማሽን ሳይቀር 

ሲያጉዙ ነበር የሚያድሩት። ያኔ 

መብራት ሲጠፋ እኛ ደግሞ የትኛው 

ባለተራ ማሽን ሚነቀለው እንል ነበር። 

የዛሬው ኣያድረገውና ኢንቨስተር 

ተብለው ያ የድሮ ካባቸውን 

ኣውልቀው ታፔላ ቀይረው በየ ቦሌው 

ይርመሰመሳሉ። ተደጋግፈው የመስረቅ 

ባህል ያደረጉት ኢሃዴግ ወያኔ ዛሬም 

ከሃያ ሶስት ኣመት በሓላ የኣለማችንን 

ሀብታም ተብለው በየሚዲያውና 

በየጋዜጦች ስማቸው እየተነሳ ይገኛል። 

ለዚህ ትልቁ ምሳሌ የሟች ጠቅላይ 

ሚኒስትር በማሌዢያ ያስቀመጡት 3 

ቢሊዮን በልጃቸው በሰመሃል ደግሞ 

በሲቲ ባንክ ኒውዮርክ 5 ቢሊዮን 
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ዶላር በድምሩ 8 ቢሊዮን ዶላር ማለት 
ነው። ምንጩ ያልታወቀ ይሉናል 
በራሳቸው ቴሌቪዥን እከሌ የተባለው 
ባለሃብት በሙስና ታሰረ ተፈረደበት ፣ 
ጣቱን ቆረጥነው ኣሁንም እንቆርጣለን 
ሲሉ የሚውሉት የራሳቸው ጉድ 
በኣደባባይ ኣለምን ሲያስገርም ኣበዳሪ 
ኣገራትን ፊታቸውን ሲያሸማቅቅ 
ምነው ምንጩ ያልታወቀ ለማለት 
ተሳናቸው፧ ። የኢሃዴግያውያን ሆነ 
ተከታዮቻቸው የሰሩት በደል እንደ 
ጽድቅ እኛ በኣስራ ኣምስት ብር ቫት 
ደረሰኝ ኣመት የምንጠጣው ሃጥያት 

ሆኖ ተቆጥሮብን ነው ኣይደለም? ብር 
እንደ ወረቀት ኣትመው ሲያበቁ ህገ 
ወጥ ብር ገበያው ውስጥ ገብቱዋል 
ብለው ሚያስጨንቁን እኛኑ 

ኣይደለምን? እነሱን ላይ የሚፈርደው 
ታዲያ ማን ይሆን። ይህ ሁሉ ሳይበቃ 
ለኣባይ ግድብና ለመለስ ፋውንዴሽን 
ኣዋጡ ይሉናል። በመሰረቱ 
ያልመረጥነው መንግስት ነው ኣሁን 

ጨምድዶ የያዘን በምርጫ 1997 
ጥለነው ስናበቃ ለምን መረጣችሑ 
ብሎ የገደለን ቡድን ። ዘንድሮም 
ምርጫ ደርሶበት የነፍሰጡር ምጥ 
የሆነበት ወያኔ ተቃዋሚ ፓርቲዎችንን 
በክልል ከተሞች ሲገልና ሲያስር 
ሲያንገላታ በከተማ ያሉትን ደግሞ 
ሲያስፈራራና ከስራ ገበታቸው 
ሲያሰናብት በኢቲቪ ቀርቦ እንዲህ 
ይላል እኛ በሰላማዊና በዲሞክራሲ 
መንገድ የሚንቀሳቀሱትን ፓርቲዎች 
ለምርጫው እናሳትፋለን ግን 
የምንሰጋው ቢሆን ህብረት 
ስለሌላቸው ኢትዮጵያን የማስተዳደር 
ብቃት ኣይኖራቸውም ብሎ ኣይኑን 
በጨው ኣጥቦ ይናገራል። ሲነቃበት 
እንኩዋን የማይባንነው ቡድን 
ኢትዮጵያ ማለት ትግራይ ብቻ 
እንደመሰለው ይኖራል። ይህ ነው 
የግምት ኣስተዳደር። ኢትዮጵያ ሁሌ 
አጥፊዎቹዋን ትይዛለች ግን ኣይቆዩም 
ጠብ ጠብ ይላሉ ሲሉም 
ተመልክተናል። እግዜር ጥሎ 
ኣይጥለንም ኣሁንም ይፈርዳል።   

Emanda Fuji  Teni 

(Leipziger, Germany) 

የሰበሃዊ መብት ጥሰት 

በነጻነት መቃወም 

አለመቻል 

ዜጓች ሕገ መንግስታዊ መብታቸውን 
ተጠቅመው የሚደርስባቸው ጭቆናና 
የሰበሃዊ መብት ጥሰት በነጻነት መቃወም 
አልቻሉም :: አንባ ገነኑ ወያኔ ይኼን ያክል 
ዘመን በስልጣን ላይ ሲቆይ ስልጣኑን 
መከታ በማድረግ ስንቶችን ሲገርፍ፣ 
ሲያስር ፣ ሲያሰቃይ እና ሲገድል እንደኖረ 
በአደባባይ የተገለጠ ሀቅ ነው::ሕዝብም 
ስለመብቱ እና ነጻነቱ የጠየቀ ከሆነ 
ይታሰራል ፣ይገረፋል ይገደላል:: 
ኢትዮጵያን በዘር ፣ በቋንቋ እና 
በሃይማኖት ከፋፍሎ የህዝቡን አንድነት 
ለማጥፋት የሚጥረውን አገዛዝ መቃወም 
ደግሞ “አሸባሪ’’ የሚል ታርጋ አስለጥፎ 
ዘብጥያ ያስወረውራል። ዛሬ የኛዎቹ እነ 
እስክንድር ነጋ ፣ርዕዮት አለሙ እና 
ሌሎችም ወጣት ወገኖቻችን በሽበርተኝነት 
ስም ተወንጅለው በአንባ ገነኖች እስር ቤት 
ውስጥ ተጥለው እየተሰቃዩ ያሉት የወያኔ 
መንግስት እንደሚለው ሽብርተኛ ሳይሆኑ 
የነጻነት እና የፍትህ ታጋይ ጀግኖች 
እንደሆኑ በድፍረት መናገር እችላለው:: 
በወያኔ አንባ ገነናዊ እኩየ ስራዓት የህግ 
የበላይነት የለም፤ ዲሞክራሲ 
ተደፍጥጡዋል፤ የደህንነት ዋስትና የለም፤ 
ነፃ ፕሬስ ተረት ሆኗል፣ የብዙሃን ፓርቲ 
ያልምንም እፍረት ተገፍትሮል። የሲቪክና 
ሙያ ማህበራት የማሽመድመዱ ተግባር 
ተከናውኗል።ይለቁንም ዘረኞች ግፈኞች፣ 
ወንጀልኞች፣ አምባገነኖች፣ ሙሰኞች 
እንዳሻቸው ዛሬም እየፈነጩ፤ በተቃራኒው 
ደግሞ ለፍትህ ለእኩልነትና፣ለነጻነት ሲሉ 
ለህሊናቸው፣ የሚታገሉ የሚዋረዱበት፣ 
የሚሰደዱበትና የሚታስሩበት አገር መሆኑ 
በጣም ያንገበግባል፣ ያስቆጫል። ነገርግን 
አንባ ገነኖች የስልጣን ሃይላቸውን 
በመጠቀም ማሰር፣ መግደል ሕዝብን 
ማሰቃየት ከያዛቸው የስልጣን ጥም አባዜ 
የተነሳ በስልጣን ላይ ረጅም ጌዜ ለመቆየት 
የሚጠቀሙበት መንገድ ሲሆን ይህም 
በራስ መተማመን እንደሌላቸው  ያሳያል :: 
ነገር ግን እዚህ ላይ ማወቅ ያለብን ነገር 
ይህ አይነት አካሄድ አንባ ገነን 
መንግስታቶችን የትም ሊያደርሳቸው 
እንደማይችል ሲሆን አንባ ገነኖችም ይህን 
ሊገነዘቡትና ሊያውቁት ይገባል ባይ ነኝ 
::በርግጥ የታፈኑ ብሶት ገንፍሎ የነጻነት 

ደማቅ ፀሐይ የምናይበት ጊዜ እንደሚመጣ 
ቅንጣት ያክል አልጠራጠርም።    

Bisrat Girir (Bisrat 

Weldemikael) (Borngasse 

12, 35614 Germany) 

Higher 

Education in 

Ethiopia is a 

place to train 

loyal cadres of 

TPLF 

A university is not only a 

building but also a place where 

it requires  several contextual, 

philosophical, and logistical 

grounds to fully carry out its 

historical and traditional role as 

a place of higher learning. 

TPLF/EPRDF’s major bragging 

source over the last number of 

years has been its 

‘achievements’ in the education 

sector, particularly in university 

education. The ruling group 

constantly brandishes its statics 

about the ‘expansion’ of higher 

learning in Ethiopia. What is not 

included in the fraudulent 

statistics is the obliteration of 

quality and depth of teaching 

and learning in these so-called 

‘universities.’ As we have seen 

in most of the TPLF/EPRDF 
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failed and corrupt policies the 

establishment of these so called 

‘universities’ is nothing more 

than a construction contract to 

its own business conglomerates 

and university administration 

appointment to its loyal 

cadres.The higher learning 

landscape in Ethiopia under 

TPLF/EPRDF suffers from four 

acute problems. First, there is a 

chronic lack of academic 

freedom and autonomy, which is 

an essential component for any 

university to discharge its 

responsibilities. Second, there is 

an absence of qualified and 

competent instructor and 

mentors. Third is the almost 

non-existent nature of 21st 

century tools, such Internet 

communication, and finally 

there is the occupation and 

control of higher learning 

institutions by uneducated 

TPLF/EPRDF cadres. These key 

factors, coupled with the overall 

social, economic, and political 

problems, continue to plague the 

country’s higher learning 

landscape. In fact the assault on 

higher learning began in 1993 

when TPLF/EPRDF fired 42 

seasoned academics from Addis 

Ababa University and replaced 

them with its loyal cadres. 2 

Ever since then the ruling group 

has continued to destroy higher 

learning under the guise of 

‘expanding’ education. 

Universities and educational 

institutions in general are places 

where students are taught how 

to think, instead of what to 

think. Furthermore, universities 

are places in which curious 

learners are provided with the 

tools and the support to conduct 

research that has practical 

values in the social, economic, 

and political life of the society. 

Instead, the regime has built 

political re-education camps.3 

where political cadres have the 

final word on the academic, 

social, and administrative life of 

an institution. Indeed merit and 

qualification has never been 

TPLF/EPRDF’s s strong suit. 

Starting from senior cabinet 

positions to all the way to the 

lowest level of the 

administrative body they have 

appointed their cadres to run the 

country, and, quite frankly, the 

regime is not going to treat 

universities in any different 

way. ‘Massification’ of higher 

learning in Ethiopia, preferring 

quantity of graduates to quality, 

has reached a critical stage, and 

it is becoming very problematic 

to use the term ‘university’ to 

describe these diploma mills. In 

TPLF/EPRDF’s Ethiopia every 

institution is forced to be 

subordinate to the twisted 

ideology of the regime. The first 

and foremost pillar of a 

university anywhere in the 

world is autonomy and 

academic freedom. These two 

elements are the oxygen of a 

free learning and teaching 

environment. Contrary to this 

the ruling group maintains full 

control over these institutions 

depriving them the oxygen of 

freedom they desperately need 

to breath and function freely.  

Maintaining its well-

established destructive role 

TPLF/EPRDF is moulding 

higher learning institutions in 

its own image, and the image 

is not pretty. Infused with 

ugly and hate filled 

propaganda, the image of 

these so-called universities 

looks like this: (a) all of these 

institutions must maintain 
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perceived or real ethnic 

polarization and tension; (b) 

These institution must serve 

to promote TPLF/EPRDF’s

divisive agenda; (c) all 

‘university’ senior 

management, including 

presidents, must be members 

of the TPLF or TPLF 

manufactured political 

organizations; (d) critical 

thinking and questioning the 

prevailing orthodoxy equals 

terrorism; and (e) university 

campus informants are part 

and parcel of the security and 

surveillance structure of the 

regime. The overall decline 

of the quality of higher 

learning in Ethiopia is 

evident in the African and 

world university rankings. 

Currently, according to the 

African Economist 

University Rankings, only 

one university out of 35 so-

called universities in Ethiopia 

appears on the ranking chart. 

Ultimately, these daunting 

challenges are intertwined 

and interconnected, therefore 

they only can find a solution 

when the fundamentals of the 

governance parameters are 

addressed. Freedom, justice, 

and democratic 

accountability are the only 

solution. In the meantime, 

those who are enrolled in 

these institutions should 

continue to demand better 

quality as part of their 

struggle for a free, just, and 

democratic society. 

 

Yalemwork Meswaet 

(Schöneck,   Germany) 

 

ኤርትራ  "ጠላታችሑ 

ናት" ይሉናል 

ነጋ ጠባም ሻቢያ ይቆፍራል ጠብ 

ይጭራል ይላሉ። እውነት ጠላት ከሆነ 

ጠላትነቱን የት ሄደን እንየው። እንዲህ 

ከሆነማ ናይጄሪያ ለኢትዮጵያ ጠላት 

ነው። ብራዚሊም ጠላት ነች 

እንደማለት ነው። ኢሃዴግ የጽድቅ 

የሰራ ይመስል ሁሉ የራሱን ሀጥያትና 

በደል እንደ ጨቅላ በሰው ላይ 

ይለጥፋል። እስቲ ገምግሙት መቼም 

ተገምግሞ ተገምግሞ የማያልቀው 

መንግስት። ለሳውዲ ተመላሾች 

ማቐቐሚያ የሚውል ሃምሳ ሚሊዮን 

ብር በጀት ይዘናል ብለው ተናገሩ። 

በመጀመሪያ የብሩ መጠንና 

ከተመላሾቹ ጋር ሲነጻጸር የኣንድ ቀን 

ምሳ ከለስላሳ ጋር ብቻ ነበር 

ሚሸፍንላቸው ግፋ ቢል ለታክሲ 

ሽርፍራፊ ብር ይቀራል።ልብ በሉ 

በሰው ኣገር የሞተውስ ሞተእነርሱ 

እሰየው ብለዋል። በቁም ያለው 

ታፍሰው ተደብድበው ከሳውዲ 

ሲመለሱ  1. ሳውዲ መንግስት ራሱ 

በመደበው በጀት ወደ ኣዲስ ኣበባ 

ቢያመጣቸውም ኢሃዴግ ግን 

በየሚዲያው በራሳችንን ወጪ ነው 

ይለናል።  2. ደግሞ ስደተኞቹ ቦሌ 

ኤርፓርት ሲደርሱ ኣቶ ጉምሩክ 

ከእያንዳንዳቸው ንብረት ላይ ሲሶውን 

ለነሱ የተቀረውን ለራሱ ገቢ ኣድርጎ 

እናተ ህገወጥ ነጋዴዎች ናችሑ እንጂ 

እኛ ባለን መረጃ ስደተኞቹ ኣይደለም 

ንብረት ሻንጣ የላቸውም ኣሉ። 

ኣስቡት 15 (ኣስራ ኣምስት ኣመት) 

ቆይታ በሓላ የተፈናቀለቺው ኣንዲት 

ሴት ከያዘቻቸው 6 ሻንጣዎች መካከል 

ሁለቱን ብቻ ነበር ጉምሩክ የመለሰላት 

የተቀረው ኣራቱ ተወርሱዋል። ወርቅ 

ይዘመው የመጡት ተወረሰ ። ዶላር 

ይዘው የመጡት እሱም 

ተቀምተዋል።በተወረሰውም ንብረት 

ህንጻ ይገነቡበታል ዘራቸውን 

ተጠቃሚ ያረጉታል .. ታዲያ እኛ 

ኢትዮጵያዊ ነን ወይስ እኛ ያላወቅነው 
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ኢሃዴግ ብቻ የሚያውቀው ኣገር ኣለን 

ማለት ነው። ይህም ሆነ ኣላበቃም 

በተንጣለለው በጉምሩክ ሜዳ ላይ 

እንደ ቆሻሻ የተጣለው የተራረፈችው 

ላስቲካና ጥቃቅን ሻንጣዎች ለመፈለግ  

ራሱ ኣንድ ትልቅ የህይወት ፈተና 

ነበር። በወቅቱ መድበናል ያሉት ብር 

እንዲሁም ኣዋጡ ያሉን ገንዘብ 

ተመላሾቹ ጋር እንኩዋን ሊደርስ ቀርቶ 

ወደ ክልላችሑ ሂዱ ነበር የተባሉት። 

በዚህ የተማረረው ደግሞ ውጪ ጉዳይ 

ሚኒስትር ሰሚ ኣጣን ፍትሕ ተነፈገን 

ብሎድምጹን ለማሰማት በመንገድ ላይ 

ሳለ ሰልፍ ሲያደርግ በፌደራል 

ተደብድቦ ተበትኑዋል። ይህ ሁሉ 

ታዲያ የኤርትራ ስራ ነውን? የኤርትራ 

ኣሻጥር ነውን? ኢትዮጵያዊነትና 

ኢትዮጵያን ከምድረ ገጽ ያጠፋው 

ብቸኛው ጠላታችንን ኢሃዴግ 

ኣይደለምን . ኣሁንም ግፊን ኣጠናክሮ 

ይቀጥላል። ውሸቱን በኢቲቪ 

ይለቃል። እኛው ራሳችንን በቃ 

ካላልነው በቀር።  

Firahiwot Birhanu 

(Fulda, Germany) 

 

ወያኔን እንቅልፍ 

በመንሳት የነፃነት 

ቀናችንን እናቅርብ 

ወያኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ያጸደቀው 

የሽብር ህግ ሳይገታው ህዝቡ ለነጻነቱ 

ለመታገል ዝምታን ሰብሮ አደባባይ 

በመውጣት ተቃውሞውን በገለጸበት 

እና ባሳየው ወኔና ቁጣ ወያኔን ማሸበሩ 

በወቅቱ ካድሬዎችና ፌደራል ፖሊስ 

ካደርጉት ህገወጥ እንቅስቃሴ ማረጋገጥ 

ይቻላል። ወያኔን እንቅልፍ መነሳት እና 

እንዲህ ማሸበር ለኛ የነጻነት ቀናችን 

መቅረቡን ከበስበስ የቆየው የወያኔ 

አገዛዝ ደግሞ መውደቂያው መቅረቡ 

የሚያሳይ ነው ።ወያኔ ከጽንሰቱ ጀምሮ 

፣ ውልደቱና እድገቱ የሆነው 

ጽንፈኝነትና ዘረኝነት ሆኖ 

ከሚታወቅበት ተነስተን ባሁኑ ወቅት 

አሸባሪነትን እና አክራሪነትን ሲቃወም 

እና ሌሎችን ሲወነጅል መስማቱ 

<ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ 

ያስብላል ። ነጋዴው ለሃገሪቱ 

የሚያስመዘግበው የንግድ ዕድገትና 

ለዜጎች የሚከፍተው የስራ ዕድል እና 

ተያያዥ አስተዋጾኦች ባሻገር ወያኔን 

መደገፉን በተለያየ መልኩ 

ካላስመሰከረና በተጨማሪም ንግድ 

ቤቱ የለጋሴውን አምልኮ ተከታየነቱን 

ካላረጋገጠ ለምርጫ የሚሆን ገንዘብ 

ለገዢው ፓርቲ ካልሰጠ ያገልግሎቱ 

ጠቀሜታ በዜሮ ተባዝቶ ከንግዱ አለም 

ጨዋታ ውጪ ይደረጋል።ገበሬው 

ማዳበሪያ ለማግኘትና ዘርቶ ለማጨድ 

ወያኔ ባዘጋጀለት መንገድ ብቻ መጓዝ 

ይኖርበታል። ይህን ማድረግ ካልቻለ 

ግን ከፍተኛ ትጽእኖ የሚደርስበት 

ሲሆን ከዚያም አልፎ በቀጥታ 

የሚያርሰው መሬት ተነጠቆ ለልመናና 

ለስደት ሊዳረግ ይችላል። የሀይማኖት 

አባቶች የመለስን አምልኮ እና 

የኢሕአዴግን ልማታዊ ማጭበርበሪያ 

ካለስበኩ በሽብርተኝነት ጎራ 

ይመደባሉ፥፥ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ 

ለመቀጠር ቢጫው የወያኔ የአባልነት 

ካርድ ከትምሕርት ማሰረጃና ከስራ 

ልምድ በላይ ዋንኛ የቅጥር መስፈረት 

ነው ።ተማሪውም ከከፍተኛ 

የትምሕርት ተቋማት ተመርቆ 

ለመውጣት (የትምሕርት ጥራት ችግሩ 

እንዳለ ሆኖ) የወያኔ አባልነት ፎርም 

እንዲሞላ ይገደዳል። ፍርድ ቤቶች 

በህግ የበላይነት ሳይሆን ለወያኔዎች 

በሚመች መልኩ በንጹሀን ዜጎች ላይ 

በግፍ ይፈርዳሉ።ዜጎች መኖሪያቸው 

ተነጥቆ ለወያኔ አባላትና 

ለደጋፊዎቻቸው ተሰጥቶ ለጎዳና 

ህይወት ይዳረጋሉ ። ሰላማዊ ታጋዮች 

፣ጋዜጠኞች ግለሰቦች የሀይማኖት 

መሪዎች ለወያኔ ያልተመቸ ማንኛውም 

ዓይነት እንቅስቃሴ የሚያደርግ አካል 

በአሸባሪነትና በአክራሪት ተፈርዶበት 

እስር ቤት ይወርወራል። ወያኔ 

አገራችንን ከተቆጣጠረበት ጀምሮ 

እስካሁን ድርስ ጽንፈኝነትንና እና 

አክራሪነትን በተቀነባበረ መልኩ ሬት 

ሬት እያለን ሲግተን የቆየና ዘረኝነትን 

በየቦታው ሲሰብክና ህዝቡን ሲያወክ 

የኖረና በተግባር ያሳየን መሰሪ ቡድን አሁን 

ደሞ አሸባሪነትን እና አክራሪነትን 

ላስተምራችሁ ብሎ በየቦታው ዜጎችን 

እያስገደደ ይገኛል። ይህ ባዲስ መልኩ 

የሚንቀሳቀሱበት አካሄድ ጤናማ ያልሆነና 

ሰርአቱ የህብረተሰቡን ያመለካከት 

አቅጣጫ በማስቀየር የፈለጉት ኢሰብኣዊ 

የሆነውን ያገዛዝ እድሜያቸውን ለማራዘም 

ያቀዱት ነገር እንዳለ ያሰታውቃል። ወያኔን 
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የሚያሰጋው እና እንዲህ እንቅልፍ 

የሚነሳው የወጣቱ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ 

እያደረገ ያለውን ንቅናቄ እንደሆነ 

ይታወቃል። ወጣቱ ትውልድ ዘመናዊ 

ባርነትን እሺ ብሎ የማይቀበል ተፈጥሮ 

ሰጠችውን ነጻነት በአምባገነኖች ሲነጠቅ 

ዝም የማይል በመሆኑ ለወያኔ አገዛዝ 

የማያመች ሆኖበታል ።ሰሞኑን በተለያዩ 

የሃገር ውስጥ ፓርቲዎች የተጀመረው እና 

ሀገር ውስጥ እየታየ ያለው በተለይ 

ወያኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ያጸደቀው 

የጸረ ሽብር ህግ ሳይገታው ህዝቡ 

ለነጻነቱ ለመታገል ዝምታን ሰብሮ 

አደባባይ በመውጣት ተቃውሞውን 

በገለጸበት እና ባሳየው ወኔና ቁጣ 

ወያኔን ማሸበሩ በወቅቱ ካድሬዎችና 

ፌደራል ፖሊስ ካደርጉት ህገወጥ 

እንቅስቃሴ ማረጋገጥ ይቻላል። ወያኔን 

እንቅልፍ መነሳት እና እንዲህ ማሸበር 

ለኛ የነጻነት ቀናችን መቅረቡን  የወያኔ 

አገዛዝ ደግሞ መውደቂያው መቅረቡ 

የሚያሳይ ነው ።  ኢትዬጲያ ለዘላለም 

ትኑር!!!   

Wondosen lisanwork 

(Bischofscheim, 

German) 

  

 ይህ የመፍትሔ ሐሳብ በኢትዮጵያ 

ውስጥ እንዲተገበር ማድረግ ቀላል 

እንደማይሆን የሚገልጹ ሙያተኞች፣ 

አንዱ ችግር አገሪቱ የምትከተለው 

የትምህርት ፖሊሲ እንቅፋት ይሆናል 

ይላሉ፡፡ መንግሥት 70/30 በሚለው 

የትምህርት መርህ መሠረት 70 ከመቶ 

የሳይንስ 30 ከመቶ ደግሞ የማኅበራዊ 

ሳይንስ የሚል ቀመር በማስቀመጡ 

ምክንያት የሥራ ፈጠራ ዕድሉንና 

የሙያ ምርጫ ሜዳውን አጥብቦታል 

ይላሉ፡፡ ከቀረቡት ሌሎች የመፍትሔ 

ሐሳቦች መካከል፣ የጎዳና ላይ የሥራ 

ፈጠራ ትርዒቶችንና የሥራ ፈጠራ 

የቢዝነስ ዕቅድ ውድድሮችን ማካሄድ 

ዘርፉን ሊያስፋፋው እንደሚችል ኦህ 

ይገልጻሉ፡፡ በኮሪያ የአነስተኛና 

መካከለኛ የንግድ ኮርፖሬሽን 

መንግሥታዊ ተቋም ውስጥ ለ28 

ዓመታት ማገልገላቸውን የተናገሩት 

ኦህ፣ ከኢትዮጵያ አማካሪ ኩባንያ ጋር 

በመሆን ያቀረቡት ጥናት አንድ 

አስገራሚ ውጤትም ይፋ አድርጎ 

ነበር፡፡ ይኸውም በአገሪቱ ኢኮኖሚው 

እያደገ ቢሆንም በአንፃሩ የጥቃቅንና 

አነስተኛ ተቋማት የዕድገት መጠን 

እቀነሰ መምጣቱን ማመላከታቸው 

ነው፡፡ ይህ ውጤት ምናልባት ከመረጃ 

አለመሟላት ጋር ሊያያዝ እንደሚችል 

ግን ሥጋት አላቸው፡፡ በሌላ በኩል 

ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 

በ2002/2003 ዓ.ም. ባደረገው 

ዳሰሳዊ ጥናት መሠረት በአገሪቱ 

የሚገኙት ጥቃቅንና አነስተኛ 

ድርጅቶች ብዛት 51,376 ነው፡፡ 

ሆኖም ከእነዚህ ውስጥ 82 ከመቶው 

ከአቅማቸው በታች ለመሥራት 

የተገደዱ ናቸው፡፡ ለዚህ ደግሞ 

የፋይናንስ፣ የገበያ፣ የቴክኖሎጂ፣ 

የሥልጠናና ሌሎችም ችግሮች 

አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡በሌላ በኩል 

በግብርና ውጤቶች ኤክስፖርት 

ዘርፍም ላይ ኢትዮጵያ ችግሮች 

አሉባት፡፡ ኢኮኖሚው ከሚገባው 

በላይ በጥቂት የግብርና ውጤቶች ላይ 

ጥገኛ መሆኗ አንዱ ችግር ነው፡፡ 

በተለይ ቡናና የቅባት እህሎች ዋናዎቹ 

ናቸው፡፡ እነዚህ ምርቶች ወደውጭ 

የሚላኩበት የጥራት ደረጃ ዝቅተኛ 

ነው ያሉት በኮሪያ የገጠር ኢኮኖሚ 

ኢንስቲትዩትን በመወከል ኢትዮጵያ 

ላይ ጥናት ያካሄዱት ኤዎር ምዮንግ 

ኪውን ናቸው፡፡ ኪውን 

እንደሚያሳስቡት፣ ኢትዮጵያ በአሁኑ 

ወቅት ለውጭ የምታቀርባቸው 

የግብርና ውጤቶችን በጥሬው ከመላክ 

ይልቅ ማቀነባበር መቻል እንዳለባት 

ይመክራሉ፡፡ ኢትዮጵያ በኤክስፖርት 

ዘርፉ ላይ ተገቢ ዓለም አቀፍ የገበያ 

መረጃ ስለሌላት የመደራደር ኃይሏን 

ደካማ አድርጎታል ብለዋል፡፡ በአንፃሩ 

ደቡብ ኮሪያ የግብርና ውጤቶች የሆኑ 

የምግብ ምርቶችን ወደ ውጭ ከመላክ 

እየተቆጠበች እንደምትገኝ ያስታወቁት 

ኪውን፣ እ.ኤ.አ. በ1970ዎቹ 20 

ከመቶ የወጪ ንግድ ድርሻ የነበረው 

ይህ ዘርፍ፣ በአሁኑ ወቅት አንድ በመቶ 

ብቻ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ይህንን 

በሚቃረን መልኩ ኮሪያ ለውጭ ገበያ 

የምታቀርበው የተቀነባበረ ግብርና ነክ 

የምግብ ውጤት 60 ከመቶ ላይ 

ይገኛል፡፡ የተቀነባበረ የቀንድ ከብት 

ሥጋ፣ የዓሳና የስኳር፣ የመጠጥ፣ 

የሲጋራ ምርቶችን ጨምሮ 12 ያህል
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የታወቁ የግብርና ዘርፍ ምርቶችን 

ለዓለም ገበያ የምታቀርበው ኮሪያ፣ 

ኢትዮጵያም በዚህ መንገድ መጓዝ 

እንደሚገባት ምሁራኖቿ ይመክራሉ፡፡ 

ከደቡብ ከሪያ በሚቃረን መልኩ 

ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከሚላኩ 

የግብርና ምርቶች ውስጥ የቁም 

እንስሳት ይገኝበታል፡፡እንዲህ ዓይነቱን 

የወጪ ንግድ ኢትዮጵያ በማቆም ወደ 

ማቀነባበር እንድትገባ ምሁራኑ 

ይገፋፋሉ፡፡ ይህ ግን ቀላል አልሆነም፡፡ 

የዓለም ባንክ በቅርቡ ይፋ 

እንዳደረገው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 

ከሰሃራ በታች ባሉ አገሮች ውስጥ 

መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ለውጥ ማምጣት 

አልተቻለም፡፡ ላለፉት 20 ዓመታት 

ሳያቋርጡ የኢኮኖሚ ዕድገት 

ቢያስመዘግቡም ኢኮኖሚያቸው 

የመዋቅር ለውጥ ለማምጣት ብዙ 

ይቀረዋል፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥትም 

የመዋቅር ለውጥ ወይም 

ኢንዱስትሪያዊ ጉዞን ለመጀመር 

ጭላጭል እየታየ መሆን ከመግለጽ 

ውጭ እንዲህ ያለውን ለውጥ 

ለማምጣት ኢኮኖሚው አቀበት 

መውጣት እንደሚኖርበት ያምናል፡፡ 

Source: http://www.ethiopian

review.com  

The main cause 

for ethnic conflict 

of “TPLF” 

Our Freedom will be real 

when we all become free 

together. The problem of 

power consolidation and 

tribalism has been a plague in 

Ethiopia.  When the tplf 

keeps on focusing tribalism 

as a main criterion for 

recruiting government 

positions, people will 

suddenly start to differentiate 

themselves based on tribe and 

suddenly tribal and ethnic 

incidents will arise. When 

ethnic group become the 

primary criterion for 

government position 

democracy and free election 

will disappear and parties 

will start to reshape based on 

ethnic group and sense of 

nationalism will start to 

diminish. A government is 

responsible for building up 

nationalism in the mind of the 

people and a government has 

to be an example in the idea 

of subordination of ethnic 

interest from national 

interest. A government is 

responsible to lead the people 

in a strong sense of putting 

the country first. In Ethiopia 

ethnic and tribal issues 

started to overwhelm the 

minds of the people since 

TPLF came to power. TPLF 

by itself is driven by the idea 

of ethnic interest and 

established to free single 

ethnic group from a country 

with over 80 ethnic groups. 

For the sake of loyalty of 

ethnic interest almost all top 

government positions and 

majority of middle and lower 

level positions are granted to 

people from a single ethnic 

group. As we all know 

Ethiopian government is not 

nationally elected 

government rather it is an 

ethnic group which came to 

power by force and segregate 

the rest of the people based 

on race and ethnic group. It 

shouldn’t be quite surprising 

if other ethnic groups start 

organizing themselves based 

on ethnic group but I am not 

saying it is right, it is 

completely wrong but what I 

am trying to pinpoint is the 

main source of the problem. 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

34 

 

The main source of the 

problem is the government. 

We should have stopped it 

years ago when the 

government started putting 

ethnic groups on our personal 

identification card. We 

should have protected our 

nationalism years ago when 

the government started to 

organize political parties 

based on ethnic groups. I 

don’t think it is too late we 

can get back our nationalism 

after we get rid of this 

undemocratic tyrannical 

regime.  Ethiopian 

government has to stop 

segregating Ethiopians based 

on their Ethnic group. For 

multinational country like 

Ethiopia Ethnic freedom will 

never be a long lasting 

solution, our freedom will 

become real when we get rid 

of this ethnic government. 

Our freedom will be real 

when we all become free 

together.  

Yoseph Teklu 

(Germany, Fulda) 

 

Ethiopia: Telecom 

Users` Right 

Abuse 

In recent reports by Human 

Right Watch (HRW), it 

emerges how Ethiopia has 

built up a large monitoring 

system for controlling 

citicines network and phone 

usage. In the country there is 

telecomunication and 

network monopoly. And 

according to HRW, there is 

no constraints that prevent 

the government form gaining 

an overview of who have 

contact with any one the 

phones, and internet in 

addition, they also save cone 

phone calls on a large scale. 

The authorities have an 

opportunity to store to store 

all phone conversations going 

on the country and outside 

the country. According to the 

HRW report, it often happen 

in the inerrogation that the 

police are playing phone calls 

that the arrested person had 

with family and friends, 

specially conversations with 

someone abroad. This has led 

many Ethiopians abroad are 

to call home to Ethiopia.  It is 

not a secret to any one that 

the TPLF bandits are doing 

all they can to remain in 

powers, so this is one of their 

tools supposing intimidate all 

of those who do not share 

their evil ideology of hates 

and especilly those 

denouncing and fighting their 

tyrant regime. TPLF/EPRDF 

are specializes on hijacking, 

assassination, looting and 

introducing bombs. They are 

realy specialized on the 

matter of crimes of terrorism. 

Majority of the people are 

starving with the lack of 

foods, and children suffering 

of malnutrition but the TPLF 

bandits have means to 

through millions of dollars to 

pay for Chines hackers. TPLF 

hunt for an anonymous 

blogger who critized a new 

law that defiets the 

constitution. The 

international 
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Telecommunication Union 

(ITU) estimated internate 

penetration at 1.5%, this 

seems surprisingly low, 

although the precise scale of 

usage is notoriously difficult 

to ascertain in Ethipia. For 

years, the the Ethiopia 

government had 

systematically restricted 

access to political content on 

line. Bloggers are not 

immune from legal threats, 

and a TPLF security wasted 

valuable time and resources 

trying to identify an 

anonymous blogger who had 

criticized their conflict with a 

constitutional court. 

Ethiopia`s telecome sectore 

cannot easily sustain 

responsible investment. A 

repressive legal framework 

that allows for security, 

privacy and human right 

abuses governs the sectors. 

These laws permits the 

government to engage in 

surveillance, censorship, 

cyber-attacks collect and 

store user data and disrupt 

communications. Although 

freedom of expression is 

enshrined in the Ethiopian 

constitution, the guarantees 

are qualified by the phrase, 

cyber-attacks against 

oppositin pages like 

OLF/Oromo Libration Front/ 

and other websites are 

common in Ethiopia and have 

intisified following the 

protests, several online 

forums , websites   and 

Facebook pages related to the 

protesters were hacked. It is 

saddens me to think that , one 

of poorest country on Earth, 

deploying the most 

sophisticated technology to 

spy its citizens, majority of 

people are denied the most 

simple basic services like 

clean water, access to reliable  

telephone services... etc. 

Population of 90 millions 

only 1.5 % of the population 

have an access to internet. I 

do not know on Erath one 

justifies to spend our limited 

resources like the way the 

wans are spending. It is 

almost a crime for the sake of 

security. All human beings 

are born with inalienable 

rights. These human rights 

empower to pursue lives of 

dignoty- thus. no government 

can bestow them but all 

governments should protect 

them. Feedom, biult on a 

foundation of justice, 

tolerance, dignity and 

respect- regardless of 

ethnicity, religion, political 

association or social 

standing- allows people to 

pursue these fundamental 

rights. Whereas dictatorships  

deny human rights, free 

societies continually strives 

to attain them. Long live 

Ethiopia!!!   

Mahider Geberegzi 

(Wolfersheim, 

Germany)

 

ፍትሕ  መጽሔት የሚያነቡአት ብቻ ሳይሆን   የሚጽፉባት መጽሔት ነች 
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ሀገራችን በወያኔ ሴራ 

አትከፋፈልም 

ኢህአዴግ ያለፉትን ሁለት አስርታት 

ያለመንገራገጭ ማለፍ የቻለው 

በጠብመንጃ፣ እንደ አሸን በፈሉ ሰላዮቹ፤ 

እንዲሁም ከሊቅ እስከ ደቂቅ፤ 

ከኃይማኖታዊ እስከ ዓለማዊ ማሕበራት 

ውስጥ በዘረጋው የካድሬ ጥርነፋ ብቻ 

ሳይሆን፤ ለርዕዮተ-ዓለሙ ሳጋና-ማገር 

ያደረገው የሀገሪቱን ታሪክ ከልሶ፣ ደልዞ 

እና ፈጠራ አክሎበት በመስበኩም ጭምር 

መሆኑ በግላጭ የሚታይ እውነታ ነው፡፡ 

መቶ እና ሁለት መቶ ዓመት ወደኋላ 

ተጉዞ የትላንት ስህተቶችን የዛሬ 

አስመስሎ ከማቅረብም ተሻግሮ፣ 

በፖለቲካው ቦታ ታሪክን ተክቶ 

እየሄደበት ያለው ዕርቀት ሰሞኑን 

ግንባታው አልቆ እስከተመረቀው የአኖሌ 

መታሰቢያ ሐውልት ያደረሰው መሆኑን 

እንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል፡፡  ከመቶ 

ሃያ አራት ዓመታት በኋላ፣ በቀልን 

የሚሰብክ ሐውልት መገንባቱ ማንን 

ለመጥቀም ተብሎ ነው?  በ1997 ዓ.ም 

የተካሄደው ምርጫ ውጤት የፈጠረበት 

ድንጋጤ ግን ከቀድሞውም በከፋ ሁኔታ 

ከፋፋይ ፖለቲካውን ወደማጎኑ 

እንዲመለስ አድርጎታል፡፡ ያ እንደዋዛ 

የምናነሳው፣ አቶ በረከት ስምኦን ‹‹ናዳ›› 

ሲል የገለፀው ምርጫ ብዙሃኑን ሕዝብ 

የልዩነትን ደጃፍ አሻግሮ ከአምባገነኑ 

ሥርዓት በተቃራኒ በአንድነት እንዲቆም 

ማስቻሉ መንግስትን ከዘላለማዊነት 

ማማው አውርዶ፣ የሥልጣን ዕድሜውን 

በቀናት እንዲወሰን እየገፋው ስለመሆኑ 

በሴራ ከተካኑት የድርጅቱ መሪዎችም 

ቢሆን የተሰወረ አልነበረም፡፡ እናም 

ከ‹‹ናዳ›› ጋር ባነፃፀሩት የምርጫ ውጤት 

ልባቸው የከፋ ቂም በመቋጠሩ መደብዘዝ 

ጀምሮ የነበረው የ‹‹ከፋፍለህ ግዛ›› 

ስልታቸው ይበልጥ አቆጥቁጦ፣ የዘውግ 

ልዩነቱ ወደከፋ ጥላቻ እንዲቀየር ቀን 

ተሌሊት እየሰሩ ይገኛሉ። ሁላችንም 

ኢትዮዽያን ከወያኔ ለማትረፍ በጋራ 

መታገል ይኖርብናል። ኢትዮዽያ 

አትከፋፈልም፣ ለዘላለም ጸንታ 

ትኖራለች!!! 

Sara Mesfin 
(Viernheim, Germany) 

 

ኢህአዴግ ልማታዊ እና 
ዲሞክራሲያዊ መንግስት 
አይደለም 

ኢህአዴግ በየጊዜው የፖለቲካ አክሮባት 

እየሰራ ንፋሱ እንደወሰደው ከአንዱ 

ርዕዩተ ዓለም ወደ አንዱ እንደፌንጣ 

እየዘለለ ‹ልማታዊ እና  ዴሞክራሲያዊ 

ነኝ› እያለን ነው፡፡ ድርጅቱ ወይም 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት 

አንዱን መሆን ሳይችል በእመስላለሁ 

የፖለቲካ ድርቅና ልማቱም 

ዴሞክራሲውም አይቅርብኝ እያለ ነው፡፡ 

ልማትን እንደ ኢህአዴግ ችሮታ 

ከሚቆጥሩ ሰዎች ጋር መከራከር ትርፉ 

ልፋት ብቻ ቢሆንም አንድ መንግስት 

መንገድ፣ መኖሪያ ቤት፣ ግድብ ሆስፒታል 

ወይም የትምህርት ተቋማትን ካልሰራ 

ምኑን መንግስት ተሰኘ?እነዚህን ነገሮች 

ስለሰራም ሊኮፈስ አይችልም፡፡ 

ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች የሚሰሩት 

ከህዝብ በሚሰበሰብ ግብር አገሪቱ ከድርጅቱ 

በኋላም ቢሆን በምትከፍለው ዕዳ ነው፡፡ 

ኢህአዴግ እነዚህን ነገሮች ለመስራት ከራሱ 

የሚያወጣው ሰባራ ሳንቲም የለም፡፡ እነዚህ 

ነገሮች በሙሉ ራሳቸውን ‹ልማታዊ 

መንግስት› በማለት በማይጠሩ ገዢ ፓርቲዎች 

የሚከወኑ መሆናቸውንም መዘንጋት 

የለብንም፡፡ ከልማታዊነት ጎን ለጎን ኢህአዴግ 

ራሱን የሚመለከተው ‹ዴሞክራሲያዊ› 

በማድረግ ነው፡፡ የተከበሩ አቶ ኃይለማርያም 

ለድርጅታቸው ዴሞክራሲያዊነት የህልውና 

ጉዳይ መሆኑን አስረግጠው ነግረውናል፡፡ አቶ 

ኃይለማርያም ይህንን ንግግር ካደሩ በኋላ 

ባሉት ጥቂት ቀናቶች የተፈጸሙ የኢ-

ዲሞክራሲያዊነት መገለጫዎችን ስንመለከት 

የዞን ዘጠኝ ጦማሪያን፣ ጋዜጠኞ እና 

አክቲቪስቶችይፋ ባልሆነ መንገድ 

ተለቃቅመው እስር ቤት ገብተዋል። ህገ 

መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ መሆኑ 

ቢነገርለትም በተዋረድ በወጣ አዋጅ ተሸሮ 

ተጠርጣሪዎቹ በዘመዶቻቸው፣በጓደኞቻቸው 

እንዳይጠየቁ ተደርገዋል፡፡እነዚህ  ድርጊቶች 

ገዢው ፓርቲ ዴሞክራሲያዊነትን የህልውናው 

ማስጠበቂያ በማድረግ እንደማይወስደው፣  

‹‹ዴሞክራሲያዊነትን››ለምዕራባዊያን 

ማታለያነት ሊጠቀምበት እንደፈለገ ማሳያ 

ነው፡፡ ሀገራችን በልጇቿ  የጋራ ትገል 

ልማታዊ እና ዲሞክራሲያዊ መንግስት 

የምታገኝበት ጊዜ እሩቅ አይሆንም። እውነተኛ 

ዲሞክራሲ የእድገት መሰረት ነው። 

Daniel Theodros 
(Viernheim, Germany) 

 
 



ፍትሕ  ሚያዚያ 2006  ዓ. ም/ አንደኛ ዓመት ቁ. 1 / Fitih April 2014 First Year 1st Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

37 

 

የአዲስ አበባና የኦሮምያ ልዩ ዞን የጋራ ማስተር ፕላን እያወዛገበ ነው 

(የዩኒቨርሲቲ ተማሪወች እና ተቃዋሚዎች የጋራ ፕላኑን ተቃወሙ) 

 

 

ዕቅዱ የአዲስ አበባን የመሬት ችግር ለመፍታት እንጂ ለልማት አይደለም :– (ኦፌኮ) 

አዲስ አበባንና የኦሮሚያ ልዩ ዞን 

ከተሞችን በልማት ለማስተሳሰር 

ላለፉት ሁለት ዓመታት ጥናት ሲካሄድ 

የቆየ ሲሆን፤ የተቀናጀ የጋራ ልማቱን 

ለመተግበር የተዘጋጀው የጋራ ማስተር 

ፕላን ባለፈው ሳምንት በአዳማ 

በተካሄደ የአሰልጣኞች ስልጠና ላይ 

ለውይይት ቀርቦ ነበር፡፡ 

የአዲስ አበባንና የኦሮሚያ ልዩ ዞን 

ከተሞችን የ10 ዓመትና 25 ዓመት 

የልማት ዕቅዶች የያዘው የጋራ ማስተር 

ፕላን የተለያዩ ፖለቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ 

ጥያቄዎችና ስጋቶችን የቀሰቀሰ ሲሆን 

ህገ መንግስታዊ ጥያቄም አስነስቷል፡፡ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን እስካሁን የአዲስ 

አበባ ቆሻሻ መጣያ ሆኖ እንደቆየ 

የጠቀሱት አንድ የውይይቱ ተሳታፊ፤ 

አንድ ከተማ ዕቅድና ፕላን ይዞ ሲነሳ 

የራሱ ፖሊሲ አይኖረውም ወይ?” 

ሲሉ ጠይቀው “አንዱ ተቀባይ አንዱ 

ሰጪ ሆኖ እስከመቼ ይዘለቃል? 

ብለዋል፡፡ ልዩ ዞኑ በኦሮሚያ ክልል 

ውስጥ እንደመኖሩ ጨፌ ኦሮሚያ 

በዞኑ ላይ የመወሰን ስልጣን አለው 

የገለፁት እኚሁ ተናጋሪ፤ ጨፌ ኦሮምያ 

በጉዳዩ ላይ ሳይወያይና ሳይወስን ወደ 

ተግባር ከተገባ ስልጣን መጋፋት 

አይሆንም ወይ?” በማለት አስረግጠው 

ጠይቀዋል፡፡ ሌላው አስተያየት ሠጪ 

በበኩላቸው፤ “አገሪቱ የምትተዳደረው 

በፌደራሊዝም ስርዓት ነው፤ 

በመጀመሪያ ህዝቡ መወያየት 

ነበረበት፡፡ ጥናቱ ከተጀመረ ሁለት 

ዓመት ቢሆነውም ጉዳዩ ሳይነገር ቆይቶ 

አሁን ነው የተነሳው፡፡ ህገመንግስቱ 

በፖሊሲም ሆነ በፕሮጀክት ቀረፃው 

ላይ ህዝቡ መሳተፍ አለበት ይላል፤ 

ነገር ግን ተግባራዊ አልሆነም፡፡” ሲሉ 

ተችተዋል፡፡ 

በመድረኩ ላይ የተሰየሙት አመራሮች 

በበኩላቸው፤ የጋራ ማስተር ፕላኑ 

ከሌሎች ያደጉ ሀገሮች የተኮረጀ 

መሆኑን ጠቁመው፤ እነ አሜሪካ፣ 

ጀርመንና ፈረንሳይ በዚህ ሁኔታ ነው 

ያደጉት ብለዋል፡፡ አስተያየት ሰጪዎች 

በበኩላቸው፤ “ሌሎች አገሮች 

ተሞክሮዎች መኮረጅ መልካም 

ቢሆንም ስንኮርጅ ከአገሪቱ ተጨባጭ 

ሁኔታ ጋር እየተገናዘበ መሆን 

እንዳለበት ገልፀዋል፡፡ “ይሄ በፊንፊኔ 

ዙሪያ ብቻ ያለ ኦሮሞ ጉዳይ ሳይሆን 

የእያንዳንዱ ኦሮሞ ጉዳይ ነው፤ ሁሉም 

ሊወያይበት ይገባል፡፡” ሲሉም 

አክለዋል፡፡ የጋራ ፕላኑ አርሶ አደሩን 

ለስደትና ለሥራ አጥነት ይገፋል 

ለሚለው የተሳታፊዎቹ አስተያየት 

http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/04/19/%e1%8b%a8%e1%8a%a0%e1%8b%b2%e1%88%b5-%e1%8a%a0%e1%89%a0%e1%89%a3%e1%8a%93-%e1%8b%a8%e1%8a%a6%e1%88%ae%e1%88%9d%e1%8b%ab-%e1%88%8d%e1%8b%a9-%e1%8b%9e%e1%8a%95-%e1%8b%a8%e1%8c%8b%e1%88%ab-%e1%88%9b/
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የመድረኩ መሪዎች ሲመልሱ፤ በጉዳዩ 

ላይ የተሰሩ ዘላቂ ጥናቶች እንዳሉ 

ጠቁመው “አርሶ አደሩ ተገቢው ካሣ 

እየተከፈለው ተደራጅቶ እንዲሰራ እገዛ 

ይደረግለታል” ብለዋል፡፡ የጋራ ልማት 

ከጋራ ችግር ነው የሚነሣው ያሉት 

አወያዮቹ፤ የኦሮምያ ልዩ ዞን ልዩ 

ተጠቃሚ ይሆናል የሚለውን 

የህገመንግስቱን ድንጋጌ የተቀናጀው 

የጋራ ፕላን ተግባራዊ እንደሚያደርገው 

ተናግረዋል፡፡ 

የጋራ ማስተር ፕላኑን አስመልክቶ 

ለአዲስ አድማስ ማብራሪያ የሰጡት 

የፕሮጀክት ጽ/ቤቱ ም/ስራ አስኪያጅ 

አቶ ለአለም አዲስ የተዘጋጀው ማስተር 

ፕላን የኦሮምያ ልዩ ዞን ከተሞችን ወደ 

አዲስ አበባ እንዲጠቃለሉ የሚያደርግ 

ሣይሆን በመሠረተ ልማት ተሳስረው 

በጋራ የሚያደርጉበትን ሁኔታ 

የሚፈጥር ነው ብለዋል፡፡አዲስ አበባ 

ውሃ፣ የማገዶ እንጨት፣ የከብት መኖ፣ 

የወተት አቅርቦት፣ አትክልት 

የመሣሰሉትን በዙሪያዋ ካሉ ከተሞች 

እንደምታገኝ የገለፁት አቶ ለአለም፤ 

በዙሪያዋ ያሉ ከተሞች በበኩላቸው 

የስራና የትምህርት ዕድል፣ 

የትራንስፖርትና ሌሎች አገልግሎቶች 

ከአዲስ አበባ ያገኛሉ ብለዋል፡፡ 

ከ25 አመት በኋላ የዘመነች ከተማን 

ለመፍጠር ያስችላል የተባለው ማስተር 

ፕላን በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ልዩ ዞን 

ከተሞች መካከል የጋራ ተጠቃሚነትን 

ያሰፍናል ተብሏል፡፡ የኦሮሚያ ክልል 

ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ 

አብዱላዚዝ አህመድ፤ የጋራ ማስተር 

ፕላኑ ሁለቱን ክልሎች በጋራ ተጠቃሚ 

የሚያደርግ በመሆኑ አስተዳደራቸው 

በበጐ እንደሚቀበለው ገልፀዋል፡፡ 

በሌላ በኩል የኦሮሞ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የተቀናጀ ማስተር ፕላኑን 

የተቃወሙ ሲሆን የመድረክ ግንባር 

አባል የሆነው የኦሮሞ ፌደራላዊ 

ኮንግረስ ሰሞኑን ለጋዜጠኞች በሰጠው 

መግለጫ፤ ፕላኑ ተግባራዊ እንዳይሆን 

ጠይቋል፡፡ “የኦሮሚያ ልዩ ዞን 

ከተሞችንና ወረዳዎችን ከትልቋ ከተማ 

ፊንፊኔ ጋር በልማት ለማስተሳሰር 

በሚል ሰበብ ብቻ እየተወሰደ ያለው 

እርምጃ በሊዝ የሚሸጠውን የመሬት 

አቅርቦት ለማሟላት ነው” ብሏል – 

ፓርቲው፡፡ 

የፓርቲው ዋና ፀሃፊ አቶ በቀለ ነጋ 

በሰጡት ማብራሪያ፤ አዲስ አበባን 

ከኦሮምያ ልዩ ዞን ጋር ለማስተሳሰር 

የሚደረገው ሩጫ የህገ መንግስት ጥያቄ 

የሚያስነሳ ነው ይላሉ፡፡ “ክልሎች 

የራሳቸው የሆነ ዳር ድንበር አላቸው፤ 

የራሳቸው አስተዳደርም አላቸው፤ 

አዲስ አበባ ደግሞ በኦሮሚያ ስር 

ስላልሆነች ማስተር ፕላን መሰራት 

ካለበት በኦሮሚያ ክልል ባለቤትነት 

ነው” ሲሉ ይሞግታሉ፡፡ እቅዱ የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደርን የመሬት 

ችግር ለመፍታት እንጂ ለልማት 

አይደለም የሚሉት አቶ በቀለ፤ አዲስ 

አበባ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶችን 

በስፋት የምታገኘው ከኦሮሚያ 

መሆኑን ጠቅሰው የኦሮሚያ ልዩ ዞን 

በልማት መተሳሰሩ አሁንም 

የተጠቃሚነት ሚዛኑን ለአዲስ አበባ 

እንዲያደላ የሚያደርግና በአካባቢው 

ያሉ ኦሮሞዎችን ጥቅም የሚነካ ነው 

ብለዋል፡፡ 

የጋራ ማስተር ፕላኑ ከኦሮሚያ መሬት 

ብቻ አይደለም የሚነጥቀው የሚሉት 

የፓርቲው ዋና ፀሐፊ፤ በአካባቢው ያሉ 

ኦሮሞዎች የቋንቋና የማንነት ጉዳይም 

ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው ሲሉ 

ይከራከራሉ፡፡ “የመሬት ነጠቃ ብቻ 

ሳይሆን በግልፅ ህገ መንግስቱን በጣሰ 

መልኩ የማንነት ነጠቃም ነው” ይላሉ 

አቶ በቀለ፡፡ “አዲስ አበባ የኦሮምያ 

እምብርት ናት” የሚለው የአመታት 

ጥያቄ ባልተመለሰበት ሁኔታ፣ 

የማስፋፊያ እቅዱ ተግባራዊ ሊደረግ 

መሆኑ አሳሳቢ ነው ያሉት ዋና 

ፀሐፊው፤ አዲስ አበባ በአሁን ወቅት 

የመብራት፣ የውሃና  

የመሳሰሉ አገልግሎቶችን ከኦሮሚያ 

ልዩ ዞን እንደምታገኝ ጠቅሰው፤ 

በአንፃሩ
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Dictators´ 

insatiable lust 

for power 

The ruling TPLF, woyane 

regime, in Ethiopia commits 

gross human rights violations 

in broad daylight on daily 

basis and this is a case well 

documented by Human 

Rights Wach (HRW), among 

others. Intimadation, 

harrassement, imrisonnment 

torture and murde are the 

regime`s means of silencing 

political dissent and 

disorienting the public about 

its basic human rights. 

Ethiopians have been voicing 

against the agony inflicted 

upon them by the TPLF 

regime. There has never been 

even a brief moment of 

relative stability and safety 

since the unfortunate fall of 

Ethiopia under the brutality 

and savagery of the TPLF 

dictatorship. Ethiopia has 

literally become a nation of 

fear, hell on planet Earth for 

Ethiopians. Not surprising 

enough fear has overtaken the 

regime iself as they very well 

know that this disgruntled 

nation will some day turn 

around stand against them. 

Tens of thousands of women, 

men young and old flee the 

country ever year seeking 

protection protection and 

safety. For the sake of clarity 

let us have a look at the basic 

characterstic property of 

dictators and scrutinize TPLF 

accordingly. 1. Generally 

dictators have a natural trend 

of clinching to power for life. 

Apparently most dictators 

assume power through war or 

as monarchial decendents. 

History tell us that people 

who ascend to power 

militarily or by some other 

illegal mode are seldom 

willing to transfer power to 

others or share with others. 

They usually become to 

totalitarian and ignorant of 

the grievances of the people 

they claim they rule. Dicators 

never trust their subjects, and 

the vicersa. The ultomate 

downfall of dictators is 

however invitable. The 

popular North Africa and 

Middle Eastern uprisings are 

vivid examples of the 

demolition of dictators by 

mass uprisings. The dictators 

in Tunissia, Egypt and 

Yemen were unwilling to 

transfer power until the last 

minute at which they were 

forcibly and unceremoniously 

toppled from thier thrones by 

popular mass uprisings The 

case of Ethiopia is even 

worse as compared to the 

situations in Tunisia or the 

others. The misery of 

Ethiopians by the brutal 

dictatorship is compounded 

by the ultraracissm and 

ethinic apartheid by the TPLF 

gangs. Leaders of the TPLF 

regime have no the slightest 

grain of shame when they 

publicly declare that they 

never have the intention of 

sharing or transferring power 

to a different party. Some 

members including the late 

Zenawi used to say that one 

who needs power got to go to 

the mountains and earn it like 
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they did it. The fact of the 

matter that the TPLF fail to 

understand or struggle to 

accept is that  Ethiopian 

popular uprising is 

unavoidable, imminent and 

real, given the scale of 

poverty, corruption and 

dictatorship in Ethiopia. 2. 

Violence- dictators` hand tool 

Dictators, as stated earlier 

have no faith on thier 

subjects. Neither do they 

have the will and institutional 

capability to cater for basic 

human right issues in a civic 

and democratic manner. 

Violence is the ultimate 

weapon dictators resort to.  

Fear, intimidation, 

harassment, terror, 

imprisonment, torture and 

murder of journals, activists. 

politicians and citizens in 

general are the cardinal are 

the cardinal modes of 

quenching political dissent in 

Ethiopia. Consequent to this a 

recent study by an 

independent international 

group shows that Ethiopia is 

one of few countries which is 

unstable. Another study by 

HRW indicates that TPLF led 

governement is deteroriating 

alaringly in its capacity to act 

as a functioning body, that 

the regime has lost faith and 

confidence on them selves as  

a plausibel force. The study 

also shows that TPLF is so 

desperate that they have 

started tapping private calls 

using modern spyware 

secured from western 

compaines and possibly 

china. International calls 

given espical emphasis, 

suspecting they might be with 

individuals who are 

supposedly members of 

banned political organisation 

in the diaspora. Political 

parties, journalists, activitsts 

and any one or group who 

attempt adress the rampant 

human right violations in 

Ethiopia is categorically 

slammed as "terrorist" 

according to the infamous 

"anti-terrorism" law they 

enacted in 2009. Eskinder 

Nega, Reeyot Alemu, 

Andualem Aragie, Bekele 

Gerba and thousands of 

others languishing in the 

notorious prsion cells of 

Maekelawi, Kaliti, Zeway 

and other places are all 

victims of the ill-conceived 

and infamous "anti-terrorism" 

law. It is crystal clear that 

Ethiopians have much more 

excrunsciating grievances to 

fight against than our North 

Africa and Estern counter 

parts. It is therefore 

determinal and mandatory 

that we embark upon the next 

and decisive phase of the 

struggle, namely "Ethiopian" 

popular uprisng, should we 

eliminate the ones and for all 

TPLF and free Ethiopians 

from bondage of racism, 

poverty and dicatorship.  3. 

Dictators are extermely 

corrupted and lavishly 

extravagant. This is probably 

best exemplified by TPLF 

Fites than any body else. The 
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whole TPLF state apparatus 

is run by corrupted 

individuals at all levels. 

Global Finacial Integrity 

revealed that about 11 billion 

used has been illigally 

transfered out of Ethiopia to 

western and Asian banks. It is 

to be remembered that the 

late Meles Zenawi had 

billions of Dollars in his 

personal and family accounts. 

As well. In summary extreme 

corruption vs extreme 

poverty, rampant gross 

human right abuses and 

poltical and economic 

discrimantation and 

dispparity shall unavoidable 

lead to the demise of the 

TPLF tyranny.  An 

"Ethiopian" popular uprising 

is thus a natural and 

dialectical culmination of the 

misery of all Ethiopians.  

Long live Ethiopia!  

Murad Awel Hadju 

(Fulda Germany) 

 

ከጥቂት ዓመታት በፊት አሣ 
ይጠመድባቸው የነበሩ አቃቂ ወንዝን 
የመሳሰሉ መዲናዋን የሚያቋርጡ 
ወንዞች፣ በከተማዋ ፍሳሾች ተመርዘው 
የኦሮሚያ ልዩ ዞን ነዋሪዎች ላይ አደጋ 
እያስከተሉ ነው ብለዋል የተመረዘውን 
ውሃ ለመጠጥ እና ለከብቶቻቸው 
እንዲሁም ለመስኖ እርሻቸው 
እንዲጠቀሙ መገደዳቸውን 

በመጠቆም፡፡ “ህዝባችን በመርዝ 

የተበከለ ውሃ እየጠጣ ነው” ሲሉ 

የሚያማርሩት አቶ በቀለ፤ “የአካባቢው 
የኦሮሚያ ነዋሪዎች ጥቅማቸው 
ተነክቷል፤ የመኖር ህልውናቸውም 
አደጋ ላይ ወድቋል የምንለው በዚህ 

መነሻ ነው” ብለዋል፡፡ ከጥቂት 

ዓመታት በፊት በአዲስ አበባ ዙሪያ 
የነበሩ የገበሬ ማህበራት መሬታቸው 
እየተነጠቀ ያለ ቅድመ ሁኔታና ግንዛቤ 
መተዳደሪያቸውን ከግብርና ወደ ሌላ 
መስክ እንዲቀይሩ መገደዳቸውን 
ያስታወሱት አስተያየት ሰጪው፤ በዚህ 
የተነሣ ከመሬቱ የተፈናቀለው ገበሬ 

በችግር ላይ ነው ብለዋል፡፡ “እኛ 
ጥያቄያችን የአዲስ አበባ ድንበር የት 

ላይ ነው የሚቆመው የሚለው ነው” 
ያሉት አቶ በቀለ፤ መንግስትን በተለያዩ 
አግባቦች እንጠይቃለን ብለዋል፡፡ 
የመድረክ ስራ አፈፃፀም አባል አቶ 

ገብሩ ገ/ማርያም በበኩላቸው፤ 
የፌደራል ስርአቱ ሲዋቀር ሁሉም 
ክልሎች የማይጣስ የማይገሰስ ድንበር 
እንደሚኖራቸው መደንገጉን 
አስታውሰው፤ አሁን በመንግስት 
የተያዘው አቅጣጫ በቀጥታ ይህን 
ድንጋጌ መጣስ ነው፣ ጥሰቱ እንዲቆም 
መግለጫ ከማውጣት ባሻገር 
የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን 
ብለዋል፡፡ በሽግግር መንግስቱ ወቅት 
በህገመንግስት ማርቀቅ ተግባር ላይ 
ጉልህ ሚና የነበራቸው የቀድሞው 
የኢፌዲሪ ፕሬዚዳንትና የታሪክ ምሁር 

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ፤ አወዛጋቢውን 
የአዲስ አበባ ከተማ ታሪካዊ ዳራ 
ያስታውሳሉ፡፡ በደርግ ጊዜ የሃገሪቱን 
መዲና ሰፊና ትልቅ ለማድረግ ታስቦ፣ 
በአራቱም ማዕዘናት የማስፋፊያ 

እቅዶች ነበሩ የሚሉት ዶ/ር 
ነጋሶ፤ድንበሩ ናዝሬት፣ ወልቂጤ፣ 
አምቦ ድረስ እንዲሆን ታስቦ ነበር 

ይላሉ፡፡ “ደርግ ከወደቀ በኋላና 
በሽግግሩ ጊዜ አዲስ ማስተር ፕላን 
ተዘጋጅቶ አሁን ያለው ድንበር 
እንዲሆን ተወሰነ፣ አዲስ አበባና 
ኦሮሚያም በግልፅ ድንበራቸው 

ይካለል ተባለ” ያሉት ዶ/ር ነጋሶ፤ 
የተባለው የማካለል ስራ በግልፅ 
ስለመፈፀሙ መረጃ እንደሌላቸውና 
አሁን የተፈጠረው ቅሬታም የዚሁ 
መነሻም ሊሆን እንደሚችል 
ተናግረዋል፡፡ አዲስ አበባ በኦሮሞ 
ብሄርተኞች የባለቤትነት ጥያቄ 

የሚነሳባት ከተማ ነች የሚሉት ዶ/ር 

ነጋሶ፤ “በሽግግሩ ወቅትም ሆነ 

በምርጫ 97 ጊዜ ‹በአፄ ምኒልክ 
በሃይል የተወረረች የኦሮሞዎች ግዛት 

ነች” የሚል ጉዳይ ተነስቶ ህዝበ ውሳኔ 

እንዲካሄድ ጥያቄ መቅረቡንና ብዙ 
ንትርክ ማስነሳቱን ጠቁመው፤ ሆኖም 
እስካሁን ጥያቄው መልስ ስለማግኘቱ 
እርግጠኛ አይደለሁም ብለዋል፡፡ 

“አሁን ላይ የሚነሳው ጥያቄ በልማት 
የመተሳሰር ጉዳይ ብቻ ከሆነ 
ቀድሞውንም ተሳስረዋል፣ የመሬት 
ሽሚያ ተስፋፍቶ ለገጣፎን በመሳሰሉ 
አካባቢዎች የኦሮሚያ አርሶ አደሮች 
መሬት ተወስዷል፣ አሁን እየተደረገ 
ያለው ያንን አጠናክሮ የሚያስቀጥል 

ደባ ነው” የሚሉ አስተያየቶች 

እየተሰነዘሩ እንደሆነ የተናገሩት ዶ/ሩ፤ 

በህገ መንግስቱ አንቀፅ 49 ንዑስ 

አንቀፅ 5 ድንጋጌ መሰረት የኦሮምያ 
ልዩ ጥቅም ባይጠበቅም በመሰረተ 
ልማት መተሳሰር የሚለው አጀንዳ ግን 
በሌላው አለምም የሚሰራበት በመሆኑ 
የሚያስኬድ ነው ብለዋል፡፡ በህገ 

መንግስቱ አንቀፅ 49(5) “የኦሮሚያ 
ክልል፣ የአገልግሎት አቅርቦት ወይም 
የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምንና 
የመሳሰሉ ጉዳዮችን በተመለከተ 
እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ 
ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ 
ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ 
ጉዳዮችን በተመለከተ ያለው ልዩ 

ጥቅም ይጠበቅለታል” የሚል ድንጋጌ 

መስፈሩን የጠቀሱት ዶ/ር ነጋሶ፤ 
እስካሁን ግን ኦሮሚያ እንኳንስ ጥቅም 
ሊያገኝ መሬቱን እየተነጠቀ ነው 

ብለዋል፡፡ “የኦሮሚያ ልዩ ዞን 
ለግንባታ የሚውሉ ድንጋይና ጠጠር  
የመሳሰሉ የተፈጥሮ ሃብቶችን ጨምሮ 
የተለያዩ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶችን 

ለአዲስ አበባ ገባሪ ሆኗል” ሲሉም 
ተችተዋል፡፡ በአንድ ወቅት የኦሮምያ 
ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ያለውን ቅሬታ 
ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በደብዳቤ 

ማስታወቁን የሚያስታውሱት ዶ/ር 
ነጋሶ፤ ምላሽ ስለማግኘቱ ግን መረጃው 
እንደሌላቸው ተናግረዋል፡፡ እነዚህ 
ያልተመለሱ ጥያቄዎች ባሉበት ሁኔታ 
የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ተግባራዊ 
ሊደረግ መታሰቡ አግባብ አለመሆኑን 
ጠቅሰው፤ አሰራሩ ግን አዲስ 
እንዳልሆነና የሰለጠኑ ሃገራትም 
አስተዳደራዊ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ 
ሣይገቡ የጋራ መሰረተ ልማቶችን 
በጋራ አቅደው እንዲሚሰሩ 
ተናግረዋል፡፡ የተቀናጀ የጋራ ፕላኑ 
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ምን ይዟል?የተቀናጀ የጋራ ልማት 

ፕላኑ የ10 ዓመት እና የ25 ዓመት 
ግቦችን ያስቀመጠ ሲሆን በሁለቱ 
ተጎራባቾች መካከል በሚፈጠረው 

የመሰረተ ልማት ትስስሮች ከ10 እና 

ከ25 ዓመት በኋላ አዲስ አበባ 
የምትደርስበትን ደረጃ ይገልፃል፡፡ 

ከ10 ዓመት በኋላ አዲስ አበባን 
የአለማቀፍ ጉባኤዎችና ድርጅቶች 

መቀመጫ፣ ከአፍሪካ 2 ተመራጭ 
ከተሞች አንዷ፣ ዘላቂ አለማቀፍ 

የዲፕሎማቲክ መዲና እንዲሁም ከ10 
ምርጥ የቱሪስት መዳረሻ አንዷ 
የማድረግ ዕቅድ ያስቀመጠው የጋራ 

ፕላኑ፤ ከ25 አመት በኋላ ደግሞ ከ5ቱ 
ምርጥ የቱሪስት መዳረሻ አንዷ 
የማድረግ ግብ አስቀምጧል፡፡ በአሁኑ 
ወቅት የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞችና 
ወረዳዎች አደረጃጀት ለአገልግሎት 
አሰጣጥ ምቹ አለመሆናቸውን 
የሚጠቁመው የጋራ ፕላኑ፤ ከተማዋን 

በ15 ክፍለ ከተሞችና በ137 
ወረዳዎች ለመሸንሸን መታቀዱን 
ያመለክታል፡፡ የኦሮሚያ ልዩ ዞን 
ከተሞች የሆኑት ሰበታ፣ ሱሉልታ፣ 

ለገጣፎ-ለገዳዲ፣ ቡራዩ፣ ገላን-ዱከም 

ደግሞ ከ8-10 የሚደርሱ 
ወረዳዎችእንደሚኖራቸው ይገልፃል፡፡ 

ከ10 እና 25 ዓመታት በኋላ በሁለቱ 
ትስስሮሽ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ 

የኢንዱስትሪ ልማት፣ የመንገድ 
ትስስሮሽ፣ የማዘጋጃ ቤታዊ 
አገልግሎት፣ የነዋሪው ኢኮኖሚ፣ 
የቤቶች ልማት፣ የህዝብ ቁጥሩ፣ 
የአካባቢ ጥበቃ እንዲሁም የህንጻ 
ግንባታዎች ምጣኔ ምን ላይ ሊደርስ 
እንደሚችል የሚጠቁም ግምታዊ 
ስሌት በጋራ ፕላኑ እንደተካተተ 
ለማወቅ ተችሏል፡፡ ይህን የመንግስት 
ውሳኔ ለመቃወም በተለያዩ 
ዩኒቨርሲቲወች ውስጥ የሚማሩ 
የኦሮሞ  ተማሪወች ተቃዉሟቸውን 
በሰላማዊ ሰልፍ ለማሰማት ሲሞክሩ 

መንግስት ኢ-ስበዓዊና ኢ-
ህገመንግስታዊ እርምጃ ወስዶባቸዋል። 

(ምንጭ: አዲስ አድማስ)   

Demokratie ist 

grundlegend für die 

Entwicklung  

Demokratie ist eine gute 

Sache, die die Entwicklung 

erleichtert, weil es erleichtert 

die freie menschliche Wahl 

und politische Partizipation. 

Es bietet Wahl für sich 

verändernde wirtschaftliche 

Entwicklungspolitik auf die 

Zinsen der Armen. Dies wird 

in steigenden Bildungsniveau 

und Modernisierung führen. 

Modernisierung wird die 

Menschen wirtschaftlich 

sicherer. Aber in Äthiopien, 

ist es Zeit, um Anpassungen 

an die Demokratie, die 

Kultur-und Struktur machen, 

um reale Demokrat 

Regierung und 

Gesellschaften haben. Es 

wird nun ein Verbrechen, 

wenn jemand versucht zu 

sprechen, zu schreiben und 

die Regierung kritisieren. 

Durch diese Äthiopien 

Bürger in großen Leiden im 

eigenen Land gefunden. 

Alles, was wir brauchen, ist 

Gerechtigkeit aus der TPLF 

Regierung.  

Desalegne  Abebew 

(Schöneck, Germany) 

 

 

 

ከዛፎች መካከል  ዛፎች ሲቆረጡ፣ 

       ዎዮው ላሽሟጠጡ  ዎዮው ላላገጡ፣ 

የተጨፈጨፉት የተቆረጡቱ፣ 

ለምሣር እጄታ ተገጥመው ሲመጡ ። 

( ኑረዲን ዒሣ ) 
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Ethiopia detains bloggers and journalist 
 

 

Security forces arrest six 

bloggers and a journalist in 

latest crackdown on 

opposition voices. 

The Ethiopian government 

has arrested six independent 

bloggers and a journalist in 

what human rights group 

Amnesty International has 

called a "suffocating grip on 

freedom of expression". 

Six members of independent 

blogger and activist group 

‘Zone 9’ and a prominent 

Ethiopian journalist were 

arrested on Friday in the 

capital Addis Ababa. 

All six bloggers were arrested 

at night by armed security 

forces and taken from their 

homes to the Federal Police 

Crime Investigation Sector 

‘Maikelawi’, where political 

prisoners are alleged to be 

held in pre-trial, and 

sometimes arbitrary 

detention. 

The Zone 9 group who are 

said to be very critical of 

government policy and have 

a strong following on social 

media had temporarily 

suspended their activities 

earlier this year after accusing 

the government of harassing 

their members. 

Journalist Tesfalem Waldyes 

who writes independent 

commentary on political 

issues for a Ethiopian 

newspaper was also arrested. 

According to Ethiopian 

journalist Simegnish Yekoye, 

Waldyes is being denied 

visitation by friends and 

family and it's unclear what 

prompted his arrest and what 

charges he is being held 

under. 

Simegnish Yekoye told Al 

Jazeera she was unaware of 

why the government had 

clamped down on journalists 

and their was growing fear on 

the future of a free press. 

"I am very scared, I don't 

know what's going to happen 

next," she said. 
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Ranked 143 in the 2014 

Reporters Without Borders 

press freddomindex , media 

watchdogs say 49 journalists 

fled the country between 

2007 and 2012 to evade 

government persecution. 

Human rights group Amesty 

International criticised the 

arrests, saying "these arrests 

appear to be yet another 

alarming round up of 

opposition or independent 

voices".  

"The Ethiopian government is 

tightening its suffocating grip 

on freedom of expression in a 

major crackdown which has 

seen the arrest of numerous 

independent, critical and 

opposition voices over the 

last two days", Claire Beston, 

Ethiopia researcher at 

Amnesty International, said. 

Al Jazeera's Mohammed 

Adow reporting from Bahir 

Dar said it was unclear what 

will happen to the detained 

journalists. "There are scores 

of journalists currently 

serving between 14 and 27 

years in prison with some 

charged on terrorism 

offences."  

Source: www.aljazeera.com 

Similar news: 

www.hrw.org/news 
hwww.voanews.com 
www.washingtonpost.com 
freedomhouse.org 
abcnews.go.com 
allafrica.com 
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ስነ ግጥም 
ኢትዮጵያዊነት   
ዘሩን ሲያፈላልግ ሲሰያም በጎሳ  
ሁሉም የየራሱን ሲያወድስ ሲያወሳ 
ወገን ተለይቶ ባንዲራ ከረሳ 
ኢትዮጵያዬ ብሎ አገሩን ማን ያንሳ 
በዘር በሀይማኖት በጎሳ ታጠረ 
በክልል በወንዙ ልዩነት ፈጠረ 
አንዱ የሌላውን እየጠረጠረ 
ከጥንት መሰረቱን ጠንቅቆ ቢረዳው 
ከአንድ ጅረት ነው ሁሉም የተቀዳው  
 

እሪ በይ አገሬ 
እሪ በይ ኢትዮጵያ፤ እሪ በይ አገሬ ቅል ድንጋይ ሰበረ  
ውሀ ሽቅብ ወጣ ፤ ዘመን ተቀየረ 
ሌባ እየከበረ ፤ ነጋዴው ከሰረ 
አገር ፈራረሰች ፤ ድንበር ተደፈረ 
እንደቅርጫ ስጋ ፤ እየተመተረ  
ላረብ ለድርቡሹ ፤ ይታደል ጀመረ  
ጀግና አንገቱን ደፋ ፤ ባንዳ ተወጠረ 
 

የአድር ባይ ልጆች ... 
የአድር ባይ ልጆች በነጋ በጠባ 
በሚሩዋሩዋጥባት የከንቱዎች ሀገር 
ተከፍተህ መሞትክን የሰማን ቀን ማታ 
ደግ አረገ ብልን አላዘንም ነበር 
ይልቅ በሲነጋዉ… 
የአድር ባይ ልጆች….. 
እናት አባት ርቀዉ 
አድር ባይነትን ሲያንቁዋሽሹ ስናይ 
ያን ግዜ አዘንብህ 
በቸኩዋላዉ ሞትህ ቂም ቁዋጥረን አማንህ 
እነዚያ ወጣቶች 
ስለፍቅር ኑሮ 
እዉነት አስተምሮ 
የህይወት ብርሀን መገኛ መንገዱን 
ኑሮ ሚያሳያቸዉ 
አንተን የመሰለ ነብይ መሲህ ቢያጡ 
በእናታቸዉ ወሬ 
በአባታቸዉ ተረት ተስፋ እየቆረጡ 
ካድር ባይነት ጋር ሸንጎ ተቀመጡ 
 (ሰለሞን ሳህለ) 

 
እኔ እና ወንድሜ 
 
እኔ እና ወንድሜ የምድርን መሀጸን ስንቆፍር ስንቆፍር 

ትንሽ ወረድ ብለን ያገኘነዉ ነገር ሆዳም ያጠፋዉን ነጻነትን 
ነበር 
እኔና ወንድሜ ነጻነትን አልፈን ስንቆፍር ስንቆፍር 
ትንሽ ወረድ ብለን ያገኘነዉ ነገር 
ሰንሰለት ያሰረዉ የዉነትን ቃል ነበር 
እኔና ወንድሜ ሰንሰለት በጥሰን እዉነትን ወደ ላይ 
ይዘነዉ ብንወጣ 
ነጻነት ከሰሌን ፈልገነዉ ታጣ 
እኔና ወንድሜ ያኔ ተስፋ ቆርጠን 
ይህዉ እስከዛሬ እያለቀስን አለን 
እየቆፈርን አለን 

ከዕለታት አንድ ቀን ነጻነትን ባገር ብናገኘዉ ብለን!!! 
 

ይሄ ሰዉ 

እየተላካቸዉ ሲያላኩበት ነበር 
እየታዘዛቸዉ ያናዝዙት ነበር 
እሱ እያሳቃቸዉ ሲያሳቅቁት ነበር 
ይሄ ሰዉ ምን ሁኗል 
ወዳጁንም ያዉቃል 
ጠላቱንም ያዉቃል 
ግን በጣም ይገርማል 
ጦር እየሰበቁ ሲያሳዱት ይስቃል 
ጉድጏድ እየማሱ ሲያጠምዱት ይስቃል 
ይሄ ሰዉ ምን ሆኗል 
ወይ አስከፍተዉት ልቡ ባዘን ፈርሷል 
አልያ ሚስቅ መስሏል 
በሳቅ የቆሰለች የተከፋች ነብሱን በጉልበት ሊነጥቁ 
በዝናር ታብተዉ ቃታ እያጠበቁ 
ጉድጏድ ምሽግ ሰርተዉ ጦር እየሰበቁ 
እሱን ሲጠብቁ 
ይህንን ሁሉ አይቶ 
ሸር ደባ ሰምቶ 
መዘጋጀት ትቶ 
መጠንቀቅ ረስቶ 
እሬት የተጋተች 
የተከፋች ነብሱን 
በሳቅ ከሸፈነ 
እያረረ እሚፈግ ማሽላ የመሰል ሳቂታ ከሆነ 
ይሄ ሰዉ ምን ሆኗል 
ችግሩ ምንድን ነዉ 
ምን ጎሎታል ዉስጡ 
በቆፈሩት ምሽግ ገብተዉ ያደፈጡ 
ደመከልብ ሊያደርጉት እጅግ የቇመጡ 
ሊ ያ ድ ኑ ት ነዉ እንጂ 
መች ሊያድኑት መጡ 
(ሰለሞን ሳህለ) 
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ቡጢውን ሲያሳርፍ ዋለ። 

 

 

Confrontation of the Blue party with the Policemen during their 

demonstration on April 27, 2014. 
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ወቅታዊ መረጃወችን ይዛ    June 30, 2014 ትወጣለች። 
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