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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 
ህዝብ በውሃ ጥም አልቆ ፥ መንግስት ለጅቡቲ ውሃ ይቀዳል 

/የራሷ ሲያርባት   ፥  የሰው ታማስላለች እንዲሉ አበው/ 

 

ኢትዮጵያ የባህር በር ችግር፤ ደም ሲያስከፍለን ቆየ አሁን ደግሞ ውሃ በነጻ እንድንሸጥ እያስገደደን ይገኛል፡፡ በኢትዮጵያ ሶማሌ 

ክልል በሽንሌ ዞን በኩሊ ሸለቆ ልዩ ስሙ ዋሮፍ በተባለ ቦታ ላይ CGCOC የተባለ የቻይና ኩባንያ ለጅቡቲ መንግስት 

የሚቀርበውን የውሃ መጠጥ የከርሰ ምድር ውሃ ቁፋሮን ማጠናቀቁ ለማወቅ ተችሏል። ቀጣይ የውሃ መስመር ዝርጋታውን 

ለማከናወን በሸለቆው ውስጥ የወራጅ ውሃ የሚፈስበትን መስመር በመከተል ለውሃ ዝርጋታው ጥናት እያደረገ እንደሚገኝ ታውቋል። 

በሁለቱ ሀገሮች መካከል በውሃ አቅርቦት መስክ የተደረገው የስምምነት ሰነድ ወደ ተግባር ከመለወጡ በፊት የስምምነቱ ረቂቅ ሰነድ 

(አዋጅ) በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ መፅደቅ ነበረበት።  ነገር ግን ይህ ሳይሆን ቀርቶ የውሃ ቁፋሮ መጠናቀቁ ለፓርላማው 

የተሰጠውን ደረጃ አናሳነት  ያሳያል። የአስፈፃሚው አካል ሥልጣን ከፓርላማው እንደሚመነጭ እየታወቀ የፓርላማውን ውሳኔ ሳያገኝ 

የውሃ አቅርቦቱ የስምምነት ረቂቅ ወደ ሥራ እንዲገባ መደረጉ መሠረታዊ የሕግ ስህተት እንደመፈጸም ይቆጠራል።   

በረቂቅ አዋጁ ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት ለውሃው አቅርቦት የሚያስከፍለው ክፍያ አይኖርም የሚል ነጥብ ተቀምጧል። እንዲሁም 

ከጅቡቲ ጋር ወደብን በተመለከተ ያለን ስምምነት አገልግሎት ብቻ ማግኘት ነው የሚባል ነገር ይሰማል። የመንግስት አካልት ፖለቲካዊ 

ጥቅም ያስገግኛል በማለት የተለመደ ሽወዳቸውን ቀጥለውበታል። እንዲሁም የመግባባት ውህደት ለንፈጽም ነው ፤ ወደፊት አንድ 

ሀገር መሆን የምንችልበት ምልክት ነው ሲሉ ቀልዳቸውን አክለውበታል። ጂቡቲ ውሃ ስለጠማት ብቻ ክልል ልትሆን ነው ማለት 

ነው። ይህ በሆነበት ሁኔታ ለጅቡቲ መንግስት የነፃ ውሃ አቅርቦት ስምምነት መፈፀማችን  አነጋጋሪ ሆኗል። የረቂቅ ስምምነቱም 

የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በተመለከተ የሚለው አንዳች ነጥብ አለማስቀመጡ  ትንግርትን ፍጥሯል። በስስምምነቱ ላይ 

ኢትዮጵያ በሽንሌ ዞን ለጅቡቲ የውሃ ማሰራጫ 20 ሔክታር መሬት በነፃ የምትሰጥ መሆኗንና ከዚህ በተጨማሪ የውሃ ልማቱ 

ለሚካሄድበት ደግሞ አራት ሺ ሔክታር መሬት እንደምትከልል ሰፍሯል። የውሃ አቅርቦቱ ስምምነት ለ30 ዓመታት እንደሚፀና ረቂቅ 

አዋጁ ይገልፃል።  በሁለቱ መንግሥታት የተፈረመው የኢኮኖሚ ስምምነት ሰነድ ላይ እንደተጠቀሰው ጅቡቲ ለሕዝቧ ከምታቀርበው 

ውሃ ውስጥ 95 በመቶ የሚሆነው ከጉድጓድ የሚገኝ መሆኑ እና በከፍተኛ ደረጃ ጨዋማ መሆኑን ይጠቅሳል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ 

መንግሥት ባደረገው ጥናት በኢትዮጵያና በጅቡቲ ድንበር በሚገኘው በሽንሌ ዞን ከፍተኛ የመሬት ውሃ መኖሩ የተረጋገጠ ሲሆን፤ በዚህ 

አካባቢ የተገኘው የውሃ ክምችት ከፍተኛ በመሆኑ ከአካባቢው አልፎ ለጅቡቲ ከተማ የውሃ አቅርቦት ሊውል እንደሚችል ጥናቱ 

ማረጋገጡን ይጠቅሳል። በአንፃሩ ኢትዮጵያ በዓመት ለጅቡቲ የወደብ አገልግሎት ከ 7 መቶ ሚሊዮን ዶላር በላይ ታወጣለች ተብሎ 

ይገመታል። 

ከዓለም የባህር በር (ወደብ) ከሌላቸው ሀገሮች በህዝብ ብዛት አንደኛ የሆነችውን ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት የተደረገው ደባ 

እየዋለ እያደር ብዙ ዕዳ እንደሚያስከፍለን ምልክቱ እየታየ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ኢትዮጵያ በሁሉም መስፈርት ትልቅ ሀገር ነች፡፡ የሚያሳዝነው ግን ይህችን ትልቅ ሀገር ለመምራት እድል አግኝተው 

ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት እድል ያለመፍጠር፤ እድል ሲገኝም ለመጠቀም ፈቃደኛ ያለመሆናቸው ነው፡፡  ኢትዮጵያን የምታክል 

የ 
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ትልቅ ሀገር በተለይ ትግራይን በቅርብ ርቀት የባህር በር እንዳይኖር ተግቶ መስረት ምን ዓይነት ልክፍት እንደሆነ የሚያሰረዳ ጠፍቷል።  

ዛሬ ጅቡቲ በምትባል አንዲት ትንሽ ሀገር በፀባይ ለመያዝ ውሃ በነፃ ለዚያውም ከነሙሉ የደህንነት ጥበቃው ጋር መስጠት ጥቅሙ ወደብ 

ሸቀጥ ነው ብለው ያሰተማሩን ትምህርት ትክክል ያለመሆኑን ከማረጋገጥ በላይ ነው፡፡ ዛሬ የዚህ የተሳሳተ ወደብ ሸቀጥ ነው ፍልስፍና 

ለወደብ ኪራይ ከምንከፍለው ገንዘብ በተጨማሪ በነፃ ውሃ ልናቀርብ መሆኑ ነው፡፡ የሚቆጨው እና የሚያንገበግበው ግን ኢትዮጵያ 

ከፍተኛ ወጪ አድርጋበት የገነባቸውን አሰብ የግመል ውሃ መጠጫ እንዲሆን ፈቅደውና ተስማምተው፤ እንደ ሸቀጥ እንገዛዋለን ብለው 

ያሰቡትን የጅቡቲ ወደብ ከፍተኛ ዋጋ እያሰከፈለ ቢሆንም አሁንም በዓይነት ደግሞ የምንከፍልበት ፖለቲካው ሁኔታ መፈጠሩ ነው፡፡ 

ለጅቡቲ ከጫት እስከ አትክልትና ፍራፍሬ፣ ከመብራት እሰከ መጠጥ ውሃ የማቅረብ ፍቅራችን ጥቅሙ ፖለቲካ መሆኑ መታመኑ ትልቅ 

ነገር፡፡  

በአለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር ዋጋ ትልቁ መስፈርት ነው፡፡ የባህር በር ናፍቆታችን መቼም ቢሆን በደረቅ ወደብ ምስረታ እንደማይሳካ 

ይታወቃል፡፡ ስለዚህ የግመል መጠጫ እንዲሆን የፈረድንበትን የአሰብ የባህር በር ኢትዮጵያዊያን በአማራጭነት የምንጠቀምበት ሁኔታ 

አጀንዳ መሆን አለበት፡፡ እሰከዚያ ድረስ ከጅቡቲ ጋር ያለንን ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ከዚህም በላይ አጠናክረን መቀጠል ምርጫ 

አይደለም ግዴታ ነው፡፡ ወደብ ተራ ሽቀጥ አይደለም! ወደብ ለአንድ ሀገር ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካው እድገት ወሳኝ የሆነ 

ግብዓት ነው፡፡ ለሀገር ደህንነትም ጭምር፡፡ ኤርትራዊያን ሞልቶ ከተረፈ የባህር በሮቻቸው አንዱን በተለይም በኢትዮጵያ ብብት ውስጥ 

የሚገኘውን የአሰብ ወደብ በነፃነት ሰሜት መጠቀም መቻል ይኖርብናል፡፡ ዋነኛ መተንፈሻችን ጅቡቲ እንድትሆን ያደረጉን ደግሞ 

በትግራይ ነፃ አውጪ ስም ተደራጅተው ኢትዮጵያ የሚመሩ ያሉት ቡድኖች ናቸው፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ በመቶ እጥፍ ከምንበልጣት 

ጅቡቲ ጋር በእኩል ደረጃ ልንደራደር አንችልም፡፡ ሀገራችንን ባህር በር አልባ ያደረጉን የትግራይ ነፃ አውጪ ተብየወች ልንፋረዳቸው 

ግድ ይለናል።  
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ኢትዮጵያን እናድናት 

Dedjnie Bru Mesaeily 

(Alsfeld, Germany) 

ሀገራችን ጉዳይ አሁን ተጨባጭ 

ሁኔታ አስቸጋሪ በታሪኳ ያልታየ 

ፈታኝ የሆነ አደጋ የተጋረጠበት ወቅት 

ነው። ለኢትዮጵያ ህልውና አንድነት 

ለህዝብዋ ነጻነትና መብት ለሰላምና 

ለብልጽግናዋ መታገል ለዘመናት በቆራጥ 

ልጆችዋ ትግል እየ ተደረገበት ያለ ቢሆንም 

አንዱ አምባ ገነን ሲወገድ ሌላው እየተተካ 

የህዝቡ መከራና ስቃይ መልኩን እየቀየረና 

እየከፋ በመምጣቱ ጉዳዩን ከባድ 

አድርጎታል። አሁን ባለው ተጨባጭ 

ሁኔታ ህዝቡ በአንድነት ቆሞ ሀገሩን 

ከአምባ ገነኖች ነጻ እንዳያወጣ እርስ በርሱ 

እንዳይተማመን፣ እንዲጠራጠር፣ እን 

ዲከፋፈል በማድረግ አንድነቱን 

የሚሸረሽሩ ተግባራት ሲፈጸሙ 

ይስተዋላሉ። ይህ ከባድ አደጋ ነው። ይህን 

ለመሻገር በሀገሪቱ ላይ ዘረኛና አምባገነን 

ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሀገርና የወገን 

የህዝብን አንድነት ለማፈራረስ ታጥቆ 

በተነሳው ወያኔ ኢህ አዴግ ላይ ጠንካራ 

የተባበረ ብክንዳችንን ለማሳረፍና 

ሀገራችንና ህዛችንን ለመታደግ የትግሉን 

መራራነት የሚጠይቀውን መስዋእትነት 

አስቀድሞ በመረዳት እነሱ የፈጠሩትን 

የዘር ጥላቻ ወደጎን በመተው 

በኢትዮጵያዊነት መንፈስ በቆየው 

የአንድነት ስሜት ሀገራችንን ካለችበት 

አሳዛኝና አደገኛ ሁኔታ በህዝቡ ላይ 

የሚፈጸመውን በደልና ግፍ በማስቆም 

ለሀገራችን ህልውናና ለመብታችን መከበር 

የድርሻን ማበርከት ይኖርብናል እላለሁ። 

የወያኔ ሴራ 

Helen Tesfay Kebede 

(Giessen, Germany) 

የሀገራችን ህዝቦች ለከፍተኛ የመልካም 

አስተዳደር እጦት፣ የሰላም የዲሞክራሲ 

መብቶቻቸው አለመከበር በሚደርስባቸው 

ግፍ እና በደል ምክንያት ለርሀብ፣ ለስደት፣ 

ተዳርገው የብዙ ወገኖቻችን ህይወት 

ህልፈት ማየትና መስማት የተለመደ 

ሁኖአል። ታዲያ ይህን ብሶት መሸከም 

የመረረው ህዝብ በ አንድነት ለለውጥ 

መነሳቱ ያሰጋው ወያኔ ኢህአዴግ በሌላው 

ላይ እንዲነሳ የዘር ጥላቻ እንዲነግስ የሀገር 

አንድነት ህልውና ደብዛው ጠፍቶ፣ የህዝቡ 

አብሮ የመኖር እሴቱ ተምታቶ ፣ የነጻነት 

ልእልና ማንነቱ ትርጉም አጥቶ ንዳር 

ድንበሩ ጠረፍ ወሰኑ ተደፍሮ፣ የአብሮ 

መኖር ጸጋ ክብሩ በዘር ጥላቻ ተወጥሮ 

ኢትዮጵያዊነትን አደጋ ላይ ለመጣል እና 

የፖለቲካውን አቅጣጫ ለማስቀየር ወያኔ 

ደፋ ቀና ሲል ይታያል ይኸውም ወያኔ 

መራሹ ኦህዴድ ኢህአዴግ አርሲ አኖሌ 

ላይ ያሰራው ሀውልት ዋነኛ ምስክር ነው። 

ቂም እና ጥላቻን የሚያተርፍ ሀውልት 

ለማሰራት 11 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገ 

ሲሆን ይህ በአካባቢው በቂ የመሰረተ 

ልማት እንቅስቃሴ ቢደረግበት ለህዝቡ 

በጠቀመ ነበር። ግን ወያኔ ስልጣኑን 

ለማራዘም ሲል የማይፈነቅለው ድንጋይ 

የለም። ሀቅ ተደብቆ አይቀርምና በህዝቦች 

መራራ ትግል አምባገነኖች ይወድቃሉ 

እናም ህዝቡ ያሸንፋል። 

አንዲት ኢትዮጲያ 

ወይስ…….? 

Rahel worknhe 

(Geumnden, Germany) 

ሀገራችን ኢትዮጲያ በቅኝ ግዛት ስትገዛ 

በአንድነትና በሉዓላዊነት ለብዙ ዘመናት 

ተከብራ የኖረችና ባለብዙ ታሪክ መሆናችን 

ለብሄራዊ ማንነት መገለጫችን ብቻ 

የምንጠቀምበት ሳይሆን የብዙ ዘመናት 

ታሪክ ዕውነታ ነው። የራሷ የሆነ ባህል 

እሴት ያላት ኩሩና አልደፈር ባይ ጀግና 

ህዝብ ያላት መሆኗ አሌ የማይባል ሃቅ ነው 

። ይሁን እንጂ ይህንን ስሟንና 

ሉዓላዊነቱዋን የራሳቸውንና የሚመሩበትን 

ፓርቲ ብቻ ለማሳደግ በሚኖሩ አገር ወዳድ 

ሳይሆን ሃገር ወዳድ በሆኑ ዜጎቹዋ 

በዜግነታቸው ሳይከበሩ አንገታችውን 

ደፍትው የሚሰደዱባትና የቀሩትም እንደ 

ዜጋ ሳይሆን እንደባሪያ በግፍ ተገዝትው 

የሚኖሩባትና በገዢው ፓርቲ ውዥንብርና 

የዘርና የጎሳ ልዩነት ተጭኖብን ለስነልቦናዊ 

ጉዳት መዳረጋችን ሳያንስ ወንድሞቻችን 

ሃገር ለማስከበር በየበረሃው ነብሳቸውን 

የሰዉበትን እንዴት እየረሳው ነው። መሬት 

እየቆረሰ ለሰላም በሚል ሰበብ እንደ ስጦታ 

መስጠቱ ምን ማለት ነው። በእርግጥ ወያኔ 

ለሃገር ሰላም በመቆርቆር ነው ውይስ 

የራሱን እድሜ ማራዘሚያ ዝዴ ህዝቡን 

ከፋፍሎ ሲለው እርስ ብእርስ በማጋጨት 

ሲያስፈልገው በራሱ ጥይት እየቆላ 

የሚጥለው ። 

የ 
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በቅርቡ በአምቦ ዩኒቨርስቲ ለተቃውሞ 

የወጡትን ሰላማዊ ሰልፈኛ ተማሪዎችን 

ያራሱን ስም ሰጥቶ መግደሉ ለሃገሩና 

ለህዝቡ የሚጨነቅ መንግስት ብእውነት 

የሚያድርገው ነው፦ ወይስ በሳውዲ 

አረቢያ ኤምባሲ ላይ ተቆጥቶ ሃሳቡን 

በግልፅ ለማሳየት ያደረገው ጥረት ለሃገሩ 

ህዝብ ያልውን ንቀት ያሳይል። ግብፅ 

ለአባይ ውሃ ብትዋጋ አንድ ሰው እስኪቀር 

እዋጋለው ያለው ወያኔ ለጅቡቲ መሬት 

መስጠቱ ምን ይባላል፤ ውዱ ኢትዮጲያዊ 

ህዝብ ሆይ በሳውዲ አረቢያ ለተደረገብን 

የመብት እረገጣ ወያኔ ሳውዲ አረቢያ ላይ 

ይሄ ነው የማይባል ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ 

አለመውሰዱ እና የራሱን ፖለቲካዊ ጥቅም 

ከማስጥብቅ የተሻለ ነገር እንደሌለው 

ያሳየናል ህዝቡን ከፋፍሎና አባልቶ የራሱን 

ስልጣን ከመገንባት ያልፈ አላማ 

እንደሌለው በግልፅ ማየት ይቻላል። 

የወያኔ አባል አለመሆኑ ብቻ 
ከተቃዋሚ ጎራ ያስፈርጃል 

Wondosen lisanu 

(Gross Gerau \Mörfelden) 

ወያኔ ከፅንሰቱ ጀምሮ ውልደትና እድገቱ 

የሆነው ፅንፈኝነት ሆኖ ከሚታወቅበት 

ተነስተን ብአሁኑ ወቅት አሸባሪን 

ሲቃወምና ሲወነጅል መስማቱ ፍየል ወዲያ 

ቅዝምዝም ወዲህ ያስብላል። ኢትዮጲያ 

ውስጥ ወያኔን መቃወም ብቻ ሳይሆን 

አለመደገፍ ብሎም ፖለቲካን መሸሽ በራሱ 

ከአሸባሪነት ጎራ ያስፈርጃል። ገበሬው 

ማዳበሪያ ለማግኘትና ዘርቶ ለማጨድ 

ወያኔ ባዘጋጀለት መንገድ ብቻ መጓዋዝ 

ይኖርበታል። በተጨማሪም የወያኔ 

ካድሬዎች ገበሬውን ለመቆጣጠር ባዘጋጁት 

የአንድ ለአምስት መዋቅር ውስጥ መካተት 

ይኖርበታል። ይህንን ማድረግ ካልቻለ ግን 

ከፍተኛ ተፅእኖ የሚደርስበት ሲሆን 

ከዚያም አልፎ በቀጥታ የሚያርሰው መሬት 

ተነጥቆ ለልመና ለስድት ይዳረጋል። 

ነጋዴው ለሃገሪቱ የሚያስመዘግበው የንግድ 

እድገትና ለዜጎች የሚከፍለው የስራ እድል 

እና ተያያዥ አስተዋፀኦዎች ባሸገር ወያኔን 

መደገፉ በተለየ መልኪ ካላስመሰከረና 

በተጨማሪም በየቀበሌው እና በየካድሬው 

መናሃሪያው ተከታይነቱን ካላረጋገጠ 

ያገልግሎቱ ጠቀሜታ ብዜሮ ተባዝቶ 

ከንግዱ አለም ጨዋታ ውጪ ይደረጋል። 

ወያኔ አገራችንን ከተቆጣጠረበት ጀምሮ 

እስካሁን ድርስ ፅንፈኝነትና አክራሪነትን 

በተቀነባበረ መልኩ ሬት ሬት እያለን 

ሲግተን የቆየና ዘረኝነት በየቦታው 

ሲሰብክና ህዝቡን ሲያውክ የኖረ በተግባር 

ያሳየን መሰሪ ቡድን ላስተምራችሁ ብሎ 

እያስገደደን ይገኛል። የሚንቀሳቀሱበት 

አካሄድ ጤናማ ያልሆነና ስርዓቱ 

የህብረተሰቡን የአመለካከት አቅጣጫ 

በማስቀየር  የፈለጉትን ኢሰብዓዊ የሆነውን 

የአገዛዝ እድሜያቸውን ለማራዘም ያቀዱት 

ነገር እንዳለ ያስታውቃል። ወያኔን 

የሚያሰጋውና እንዲህ እንቅልፍ የሚነሳው 

የወታቱ ለነፃነትና ለዲሞክራሲ እያደረገ 

ያለውን አመፅ እንደሆነ ይታወቃል። 

ወጣቱ ትውልድ ዘመናዊ ባርነትን እሺ 

ብሎ የማይቀበል ተፈጥሮ የሰጠችውን 

ነፃነት በአምባገነኖች ሲነጠቅ ዝም የማይል 

በመሆኑ ለወያኔ አገዛዝ የማይመች 

ሆኖበታል። ወያኔን እንቅል መንሳትና 

በሰላማዊ መልኩ ማሸበር ለኛ የነፃነት 

ቅናችን መቅረቡን ከበሰበሰ ለቆየው ለወያኔ 

አገዛዝ ደግሞ መውደቂያው መቅረቡ 

የሚያሳይ ነው። "እግዚአብሄር ኢትዮጲያን 

ይባርካት!" 

We will not expect 

free and fair election 

in Ethiopia in 2015  

Dawit tadele 

(Gross  Gerau, Germany) 

n the coming year of 2015, 

TPLF/EPRDF will have 

election. But, we will not expect 

free and fair election under THE 

present regime without basic 

democratic principles. There is 

no basic democratic principles 

such as the rule of law,  division 

of powers, and check and 

balance and constitutionalism in 

the governance process. Under 

these conditions, it is very 

difficult to expect free and fair 

election in Ethiopia. A free and 

fair election is possible only 

where the rule of law prevails 

and fundamental rights are 

respected, there is no mystery to 

having free and fair election. The 

basic reason for Ethiopians 

I 
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undemocratic election is power 

of TPLF/EPRDF, because 

dictators have little experience 

with it and lack of practical 

understanding of basic 

democratic rights. They never 

had free election in the bush 

upholding the rule of law is 

absurd to them because they 

believe themselves for clinging 

to power is that they have made 

sacrifices in the bush, due to this 

they expect those who oppose 

them to go in the bush and fight 

for the power.  In general the 

ruling party of TPLF/EPRDF has 

misused and abused official 

public resources, equipment, 

machinery or personnel for 

improper work of election. It is 

the party in power that totally 

and completely dominates the 

print and electronic media and 

misused it to advance its partisan 

political agenda. The truth of the 

regime of Ethiopia is that they 

steal elections, they are corrupt, 

they violate the rule of law and 

they are outlaw rule by the law 

of the jungle. Simply for the sake 

of advantage on the election, 

they arrest opposition, 

journalists, and even young 

bloggers up on silly terrorism 

charges. Asking the 

TPLF/EPRDF will win in 2015 

election like darkness will 

envelop the land after sunset. 

This is called in Amharic just 

like "yetebla equb"  they have 

already won the game. We are 

not expecting never and ever free 

and democratic election in 

Ethiopia under the present 

regime. 

ወያኔ በሺህ የሚቆጠር የአማርኛ 

ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን  

ከምዕራብ ወለጋ ማፈናቀሉን 

ቀጥሎበታል 

Matias Adenow 

(Friedrichsdorf, Germany) 

በሺህ የሚቆጠር የአማርኛ ተናጋሪ 

ኢትዮጵያውያን ከምዕራብ ወለጋ ጊምቢ 

እና ቄሌም በኃይል አካባቢውን እንዲለቁ 

ከመደረጉ በላይ ድብደባ እና ግድያ 

እንደተፈፀመባቸው ዘገባወች ገለጹ። 

ዘገባው የተፈናቃዮችን ምስክርነት 

እንዳስደመጠው ድብደባው እና ግድያው 

በከተማው ሕዝብ እና ፖሊስ የታገዘ 

መሆኑን እና ህይወታቸውን ያተረፉት 

በኮርኒስ እና ጫካ በመደበቅ መሆኑን ፣ 

ተፈናቃይ አክለው እንደገለፁት ከጊምቢ 

ከተማ ብቻ ከሶስት ሺህ በላይ የአማርኛ 

ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን መፈናቀላቸውን 

ተናግረዋል።  

አምስት ልጆች የነበራቸው መሆናቸውን 

የተናገሩት ሌላ ተፈናቃይ የነበራቸው 

መደብር መዘረፉን እና ካለምንም ሀብት 

መቅረታቸውን፣ጉዳዩን አቤት ለማለት ወደ 

ባለስልጣናት ቢሄዱም ሰሚ ማጣታቸውን 

አስታውቀዋል። የአካባቢው የፀጥታ ጉዳይ 

ኃላፊ የተባሉ ሰው ግን ስለጉዳዩ ሲናገሩ 

”ያባረረ የለም’ ሲሉ ተደምጠዋል። 

የኦሮምያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን 

ጉዳይ ኃላፊ ወ/ሮ ራቢያ ኢሳ ”ሰዎቹ 

የሄዱት ፈርተው ነው” ካሉ በኃላ 

”ቁጥራቸው ”መቶ አይሞሉም ” 

ማለታቸው ግርምትን ፈጥሯል። 

የኢህአዲግ/ወያኔ የጎሳ ፖለቲካ ሕዝቡን 

በአካል መለብለብ ከጀመረ ሰነበተ።ሺዎች 

የእዚህኛው ሌሎች የእዝያኛው ናችሁ 

እየተባሉ ተፈናቅለዋል።በተለይ አማርኛ 

ተናጋሪ የሆኑ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ 

ኢትዮጵያውያን ከጉርዳፈርዳ፣ 

ከበንሻጉል፣ከኢልባቦር እና ከወለጋ አሰቃቂ 

ግድያ እና ድብደባ እየተፈፀመባቸው 

ለዘመናት ያፈሩትን ንብረት እየተነጠቁ 

መባረራቸውን ያመለከቱ ዘገባዎች ሲወጡ 

የነበረ መሆኑ ይታወቃል። 
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Fate and suffering of 

political prisoners in 

Ethiopia: From prison 

to grave 

 

Desalegne Abebew 

(Schöneck, Germany) 

Ethiopia's prison system consists 

of 3 federal prisons, 119 regional 

prisons and many unofficial 

prisons. Prisons in Ethiopia  

served only as  places of 

confinement and harsh 

disciplining.  They were not used 

as centers in which detainees  are 

corrected and rehabilitated so as 

to become  productive and law-

abiding citizens capable of  being 

integrated into society and 

leading a  peaceful life. Handling 

of  prisoners in Ethiopia is 

counter to universal human 

rights. The government does not 

respect international law  which 

protects all prisoners, and 

particularly political prisoners, 

from inhumane and barbaric 

treatment.  Mainly political 

prisoners face cruel and inhuman 

punishment by mafias and 

gangsters of the government. 

Ethiopia government  jails 

political opponents,  journalists, 

bloggers and other activists who 

are a threat for its power. In 

addition to restrictions on the 

freedom of expression, there is 

no freedom of  religion and 

peaceful assembly. Everyone 

will be convicted on trumped-up 

terrorism charges. After 

providing a false witness, every 

prisoner will serve a lifelong  jail 

sentence in a notorious prisoners. 

Especially those ones who are 

among the victims are the 

fighters of freedom of 

expression. Afraid of being such 

a victim, Ethiopians  are now 

travelling any distance, climb 

any mountain and cross any 

ocean to get rest for their soul. 

As the  election campaign 

approaches,  high number of 

prisoners will be jailed for 

political reason and the country 

will become a " giant prison". 

Ethiopia`s prison system today 

are known by their abuse and 

mistreatment of political and 

other prisoners, especially in 

Maekelawi which is the centeral 

police investigation head quarter 

in Addis Ababa. Ethiopian police 

torture and mistreat mainly 

political prisoners to extract and 

investigate  confessions. They 

beat and kick during 

interrogation. Police 

investigators use illegal 

interrogation  methods (like 

being held in painful stress 

positions for hours, hang from 

wall by their wrist), keep inmates 

in poor detention condition and 

deny them access to family and a 

lawyer.  

The prison condition is described 

as filthy and overridden with 

lice, fleas and huge rats. There 

are even unofficial prisons most 

of them are underground and 

without light. The rooms are 

more like barns with concrete 

floors and walls of corrugated 

steel. It is also so crowded that 

you have to sleep on your side. 

Due to lack of space in a room, 

sleeping in a rotations is 

common. Severe overcrowding , 

diseases and torture  are among 

the major ones.  Prison 

conditions are unsanitary and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prison_system
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medical care's are almost 

nonexistent in regional prisons. 

Detains who need special 

attention for example  females 

are not provided with medical 

treatment (health service), good 

shelter, bedding and clothing. 

Due to lack of enough food, 

many prisoners are supplemented 

with daily food deliveries from 

their families or purchasing food 

from local vendors. There are 

even unofficial prisons most of 

them are underground and 

without light.  Every thing is  

harsh and life threatening.   

In addition to the machineguns at 

the guard towers, the fear of 

speaking keep the prison 

population calm. People who 

speak politics are taken away, 

killed and they disappear. Then, 

the  families are told that the 

prisoner committed suicide.  You 

will not be released unless you 

become lucky to be pardoned by 

them. When the prisoners are 

severely sick after torture, they 

will be killed and put in to grave 

in mass. This is what happens 

recently in a place called Harar 

before a month. Therfore, the 

international community should 

involve their hands in to the 

genociding activity of  the 

Ethiopian government and the 

UN Human Rights Council 

should order sanctins or referal 

to the International Criminal 

Court against  the Ethiopian 

government so as to  give relief  

for the people from their 

suffering. 

በደምወዝ ጭማሪ 

የመንግስት ሰራተኛውን 

የፖለቲካ ባሪያ ማድረግ 

አይቻልም 

Belay Fikre 

(Ehringshausen, Germany) 

 

ደምወዝ ተጨምሮልሃል የተባለው ከመጋረጃ 

ጀርባ አንገቱን እንዲሰብር እየተደረገ ያለው 

የመንግስት ሰራተኛ ማንን እንደሚመርጥ እና 

ድምጹንም እንደማያባክን ጠንቅቆ ያውቃል። 

የደሞዝ ጭማሪው የወያኔን አጣብቂ ኝ ውስጥ 

መዘፈቅን ያሳያል። ውሻ ጆሮውን ቆርጠው 

ቢሰጡት ስጋ የሸለሙት ይመስለዋል .በሚል 

ወያኔያዊ የፖለቲካ ብሂል ተነስቶ ለመንግስት 

ሰራተኛው የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ 

እንደሚፈልግ በሹመኛው አማካኝነት 

ተናግሯል። በኢትዮጵያ የመንግስት አስተዳደር 

ውስጥ እና ለሃገር ዋናው ዋልታ የሆነው 

የመንግስት ሰራተኛው ባለፉት 23 አመታት 

የታላላቅ ግፎች ተሸካሚ የኢኮኖሚ በሽተኛ 

ሆኖ እየኖረ ያለ ሲሆን ብሄሩ እየተለየ እና 

የፖለቲካ እምነቱ እየተመዘነ ሲንከራተት 

የደረጃ እርከን እና የደምወዝ ጭማሪ ሲከለከል 

እንዲሁም ከስራ ሲፈናቀል እና ቤተሰቡ 

ሲበተን ሲሰደድ የነበረ፣  ያለ  እና የሚኖር 

የመንግስት ሰራተኛው የፖለቲካ ባሪያ 

ለማድረግ በኢሕ አዴግ የማይቆፈር ጉድጓድ 

የለም ። በወያኔ የሚመራው የወንበዴዎች 

ጁንታ ስልጣኑን ከተቆጣጠር ጀምሮ 

የመንግስት ሰራተኛውን መሰረታዊ ማህበራት 

በማፍረስ ለሰራተኛው የሚከራከሩትን የመብት 

ተማጓቾች እና የሰራተና ማህበር መሪዎችን 

እንዲሰደዱ ከስራቸው እንዲፈናቀሩ 

በማያውቁት የፈጠራ ወንጀል እንዲታሰሩ 

ወዘተ ተመሳሳይ እኩይ ተግባራትን በመፈጸም 

በራሱ መልክ እና አምሳል ጠፍጥፎ የሰራቸውን 

ማህበራት እና አመራሮች በማስቀመጥ 

እንዲሁም በየምስሪያ ቤቱ ያልተማሩ እና 

ልምድ የሌላችው በፖለቲካ እምነታቸው ብቻ 

እንዲመደቡ እየተደረገ በየክፍሉ የደህንነት 

ቡድን በማደራጀት አንድ ለአምስት እየጠረንፈ 

ሰራተኛውን በማሰቃየት ዛሬ የምርጫ ቀን 

ሲደርስ የምረጡኝ ጉቦ የሆነውን የደምወዝ 

ጭማሪ ማድረግ ማንን ለማታለል ነው ? በኑሮ 

ውድነት ናላው የዞረው የመንግስት ሰራተኛው 

በከፍተኛ እዳ ውስጥ እና አተዳደራዊ በደል 

ውስጥ ገብቶ ቤተሰቡን እየመራ ሲሆን ጥቂት 

ባለስልጣናትተና ዘመዶቻቸው እንዲሁም 

ጭፍሮቻቸው የመንግስት ሰራተኛውን ላብ 

እየበዘበዙ ህገሪቱን እና ሕዝቡን ለድህነት 

ዳርገውታል፡፤ ዛሬ ምርጫ ሲደርስ የመንግስት 

ሰራተኛውን ለማባበል በደምወዝ ጭማሪ 

መደለል ሰሚ አያገኝም ። የመንግስት 

ሰራተኛው የሚበጀውን እና የማይብጀውን 

በ1997 ምርጫ በተግባር አሳይቷል። አህንም 

ኢሕአዴግ ሆይ የመንግስት ሰራተኛው ማንን 

እንደሚመርጥ ያውቃል። 
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ሐገራችን በጥቂት አደገኛ 

የገዢው ፓርቲ ዘራፊዎች 

እጅ ወድቃለች 

Girum Kelemu and Netsanet 

Mamo 

(Gross gerau, Germany) 

 የወያኔ መራሹ ጁንታ ያዋቀራቸውና 

በተቋምነት የሚታወቁ መስሪያቤቶች 

ውስጥ እየተፈጸመ ያለው አግባብ ያልሆነ 

ስልጣንን መከታ በማድረግ በትእዛዝ ብቻ 

ካለማረጋገጫዎች እና ካለምንም ቅድመ 

ዝግጅት በመስፋፋቱ ከፍተኛ ዘረፋ 

እየተካሄደ ነው።በየተቋማቱ የሚደረጉ 

የበጀት ምደባዎች፤ኮንትራቶች ፤የንብረት 

ግዢዎች፤ ጨረታዎች ፡የውጪ ምንዛሬ 

እንቅስቃሲዎች እና የተለያዩ ወጪዎች 

አገሪቷ ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ውድቀት 

በማስከተል የኑሮ ውድነት እንዲስፋፋ 

እያደረጉ ነው።ይህ ዘረፋ ተቆጣጣሪ አካላት 

ማጣት የዘመድ አዝማድ የውስጥ አሰራር 

እና ግንኙነት በፓርቲ ባለስልጣናት 

መካከል የተፈጠረ አለመተማመን እና 

መፈራራት አገሪቷ በጥቂት አደገኛ 

ዘራፊዎች እጅ እንድትወድቅ ሆኗል። 

የወያኔው መንግስት በተለያዩ የንግድ ስራ 

ላይ ተሰማርተው በሚገኙ ኢትዮጵያውያን 

ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር በማድረግ 

በግብር እና በቀረጥ ስም እየበዘበዛቸው 

ቢሆንም የመንግስት በጀት ተብሎ 

የተመደበ ሲባክን አገልግሎት ላይ ሳይውል 

ሲቀር አላስፈላጊ ግዢዎች ተደርገው 

ብክነት ሲታይ ዝምታን በመምረጥ በሃገሪቱ 

ከፍተኛ የሙስና ተግባራቶች እንዲስፋፉ 

እድል ከፍቷል። ሙሰኞችን ጸረ 

ሙሰኞችም የተወሰኑ ባለስልጣናት 

በሆኑባት ኢትዮጵያ የሚደረገውን ብዝበዛ 

ለመሸፋፈን በተለያዩ የፖለቲካ ስውር 

እጆች ብክነት እና ብዝበዛን በማስፋፋት 

ህዝብ በኑሮ ውድነት እንዲደናቆር 

አድርገዋል። 

ከስራ አፈጻጸም ጋር የማይዋሃዱ 

የማይገናኙ እና የማይመጣጠኑ በተለያዩ 

መስሪያ ቤቶች የሚመደቡ በጀቶች ውጤት 

አልባ ለሆኑ ጉዳዮች ከፍተኛ ውጪ 

በመመደብ – ለስብሰባ- ለነዳጅ-ለሆቴል-

ለመኪና ግዢ-ለአልተፈለገ ድግስ- ለፊልድ 

አበል -ወዘተ እየተባለ አላስፈላጊ እና 

የማይመጥን ወጪ በማውጣት የወያኔ 

ባለስልጣናት የህዝብን ሃብት ካለመራራት 

እየበዘበዙት ይገኛሉ። ባለስልጣናቱ ወደ 

ባንኮች በመሄድ በመደወል በጥቅም 

በመተሳሰር ከተለያዩ የንግድ ድርት 

ባለቤቶች እና ከባንክ ባለስልጣናት ጋር 

በመመሳጠር የውጪ ምንዛሬ በማውጣት 

የሃገሪቷን ካዝና በባዶ ለማስቀረት ሌት 

ከቀን እየሰሩ ሲሆን እንዲሁን ይህንን 

የዶላር ምንዛሬ ለማግኘት ለሚፈልጉ 

ነጋዴዎች በአንዱ ዶላር ሁለት ብር ጉቦ 

በማስከፈል ስልታናቸውን ለከፍተኛ 

ብዝበዛ እየተተቀሙበት ነው። 

ስልጣናቸውን ያለአግባብ የሚጠቀሙት 

የወያኔ ሰዎች ከውጪ ሃገር በግዢ 

እንዲመጡ የሚወሰንባቸውን የተቋማት 

የሕዝብ ንብረቶች ጨረታዎች በሙሉ 

በከፍተኛ የሙስና ትሥሥር የሚፈጸሙ 

ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን 

ከውጪ የተገዙ የተቋማት ንብረቶች 

ከሙስና የጸዱ እንዳልሆኑ እና 

በጥቅማጥቅም ውህደት በኮሚሽን የተገዙ 

እንደሆነ ማረጋገጫዎች በገሃድ እያየናቸው 

ነው፤ጨረታ የሚለውን ቃል እንደ ህጋዊነት 

በመጠቀም በመጠኑ አስደንጋጭ የሆነ 

ኮሚሽን በመያዝ የሃገር እና የህዝብ 

እየተበዘበዘ ሲሆን በዚሁ የኮሚሽን እና 

የጉቦ ትሥሥር ከተለያዩ አገሮች የሚገዙ 

ንብረቶች የተበላሹ እና የሚቀላልጡ 

ውጤት አልባ በመሆናቸው ምንም 

ሳይሰራባቸው በየቦታው እንደቆሙ እና 

እንደወዳደቁ ሲቀሩ ባለስልጣናቱ 

ሙስናቸውን በመቀጠል ተቆጣጣሪ አልባ 

ስለሆኑ ወደ ሌላኛው ብዝበዛቸው 

ይሻገራሉ። ይህ አደገኛ ዘረፋ በብዙ መልኩ 

ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ ዘረፋዎች 

እየተካሄዱ ነው በሂደት እያየነው እንሄዳለን  

ወያኔ  ኢትዮጵያን ከዓለማችን 

ደሃ ሀገራት የመጨረሻ  

ዕንድትሆን ምክንያት በመሆኑ 

ለፍርድ ይቅረብ 

Biruk Gebeyehu 

(Rüdesheim, Germany) 

 

Multidimensional Poverty Index 

(MPI) የተባለውና የዓለማችንን 108 

በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን የድህነት ደረጃ 

የፈተሸው የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲው ጥናት 

ኢትዮጵያን ከ108ቱ ሀገራት ከኒጀር ብቻ 

በልጣ ከመጨረሻው ሁለተኛ ደረጃ ላይ 

አስቀምጧታል፡፡ ደረጃው በትምህርት፣ 

ጤና እና የኑሮ ሁኔታ ላይ የሚያጠነጥኑ 10 
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መስፈርቶች ሲኖሩት ከ10ሩ መስፈርቶች 

አንድ ሦስተኛውን እንኳ ያላገኘን ደረጃው 

ዘርፈብዙ ደሃ (Multi-dimensionally 

poor) ሲለው፣ ከመስፈርቱ ዝርዝር ውስጥ 

አንድ ሦስተኛው ያህል የተሟላለትን ደግሞ 

ለኑሮ መሰረታዊው ነገር ያልተሟሉለት 

(Destitute) ይለዋል፡፡ በዚህም መሰረት 

ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ህዝብ 87.3% 

ያህሉ ዘርፈብዙ ደሃ በሚለው ክልል 

ውስጥ ሲገኝ 58.1%ቱ ደግሞ 

መሰረታዊው ነገር ያልተሟሉለት 

(Destitute) በሚለው ክልል ውስጥ 

እንደሚገኝ የጥናት ውጤቱ ያስረዳል፡፡ 

ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ውስጥ 

መሰረታዊው ነገር ያልተሟሉላቸው 

(Destitute) ዜጎቿን ቁጥር በመቀነስ ረገድ 

ጥሩ ውጤት ብታስመዘግብም ኢትዮጵያ 

አሁንም የ76 ሚሊየን ዘርፈብዙ ደሃ ህዝብ 

ሀገር ናት ይላል የጥናት ውጤቱ፡፡ ይህም 

ቁጥር በዓለማችን ካሉ መሰል በርካታ 

እጅግ ደሀ ሕዝብ ከያዙ ሀገራት ማለትም 

ከህንድ፣ ቻይና፣ ባንግላዴሽ እና ፓኪስታን 

በመቀጠል ኢትዮጵያ በ5ኛ ደረጃ ላይ 

ተቀምጣለች፡፡ የደረጃው ዝርዝር 

የገጠሪቱን ኢትዮጵያ አስመልክቶ 96.3% 

የገጠሪቱ ኢትዮጵያ ህዝብ በድህነት ውስጥ 

እንደሚገኝ ሲገልጽ በአንጻሩ ከከተማ 

ነዋሪው 46.4 %ቱ በድህነት ውስጥ 

እንዳለ ያስረዳል፡፡ በኢትዮጵያ የተለያዩ 

ክልሎች የሚስተዋለውን የድህነት ደረጃ 

አስመልክቶም በሶማሊያ 93% በኦሮሚያ 

91.2% በአፋር 90.9 % በአማራ 90.1 

% በትግራይ 85.4 % ህዝብ በድህነት 

ውስጥ እንዳለ ይገልጻል፡፡ ከተሞችንም 

በተመለከተ አዲስ አበባ ከሌሎች ከተሞች 

ይልቅ አነስተኛ ደሃ (20%) ያለባት 

ስትሆን ድሬዳዋና ሐረር ደግሞ አነስተኛ 

ደሃ በመያዝ በ54.9% እና በ57.9% 

ይከተላሉ፡፡ ወያኔ ህወሃት ሃገር 

ለመገነጣጠል ሀገር ለመሸጥ ምግብ 

አጥተው አፈር በስኳር በጥብጠው 

አላማቸውን ለማሳካት ታግለው ይሄው 23 

አመት የሃገርን ሃብት እየመዘበሩ ንጹሃን 

ዜጎችን እየገደሉ እያሰሩ የተነሱበትን 

አላማቸውን እያሳኩ ነው፡፡ እኛስ ሃገርን 

አንድ ለማድረግ የዜጎች ዲሞክራስያዊ 

መብት እንዲከበር ሃገር ከመሸጥ ለማዳን 

ከመገነጣጠል ይልቅ የሃገራችን ኢትዮጵያን 

ሉአላዊነት አስጠብቀን ወደፊት ለመቀጠል 

የዜጎች ዲሞ ክራሲያዊ መብት እንዲከበር 

አሁን ሃገራችን በኢኮኖሚም ሆነ 

በፖለቲካዊ አዘቅጥ ውስጥ ከገባችበት 

ሁኔታ ከአንባገነን ወያኔ ኢህአዴግ አገዛዝ 

ነጻ ለማውጣት ያለንን አቅም ሙሉ በሙሉ 

አሟጠን ብንጠቀም ነገ ላይ እመኑኝ የተሳካ 

የትግል ውጠት ላይ እንደርሳለን፡፡ 

TPLF/EPRDF: The 

narrow minded thinker 

(It thinks just only for 

one group) 

Yoseph Teklu 

(Fulda, Germany) 

Are the Ethiopians ready to 

adopt a grater vision like that of 

freedom fighters? In South 

Africa, a minority apartheid 

system which was controlling the 

majority and most of the 

resources, gave way under 

pressure from the people. Then,  

more reconciled and more free 

society was established. The 

Jews have restored Israel as a 

land where they will not be 

oppressed like they were in 

foreign lands, only because they 

were of the wrong ethnicity and 

religion, others have broken the 

cycle of oppression in their 

countries in order to make life 

more livable for the people. We 

too, Ethiopians can create this 

kind of environment within 

Ethiopia if we value all 

Ethiopians as our own and if we 

are able to think beyond our 

ethnicity. However, this hope is 

conditional, for unless we change 

our thinking, it is not achievable. 

The ideology of "my village", 

"my tribe", "my religion", "my 

region" or "my political party" 

will not work. Instead we must 

replace "my" with "our".  

Ethiopia must be for everyone, 

not just only for one group.  The 

real problem of Ethiopia is 
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centered on this flawed or 

narrow minding thinking of "me 

only" or "my group" only. This 

destructive ideology opens up 

the pathway for Ethiopia to be 

exploited by anyone, including 

foreigners. When this happens, 

outside forces can easily exploit 

the factions to their own 

advantage. If divided people are 

not careful, they will be 

vulnerable to manipulation and 

exploitation by opportunistic 

outsiders who may pretend to 

side with them while taking 

advantage of them. If those 

leading Ethiopia would learn and 

adopt freedom fighters vision it 

could be duplicated for so many 

of the people already seemed 

ready and able to carry it out; yet 

its implementation is held back 

by the TPLF/EPRDF leadership 

who have carried on a system of 

ethnic apartheid, dysfunction and 

abuse. However, it may not last. 

አይ ፌደራል ፖሊስ 

 

Semir Adem Beyene 

(Schwazenborn, Germany) 

 

አሸባሪ ማነው ?...........................ወያኔ  

ውሸታም  ማነው? .....................  ወያኔ  

ሌባ   ማነው?  .......................... ወያኔ 

ሐገር ካጁ   ማነው?  ................... ወያኔ 

ህገ መንግስቱ የሚለው Police is the 

hand of the people ነበር ግና ዛሬ 

የተገላቢጦሽ ሆነና የህዝብ ጠላት ከሆኑ 

7እና 8 አመታት አልፈዋል።  እኔ እኮ 

የምለው ሰው እንዴት የገንዛ ወንድሙን 

ግረፍ ሲባል የሚገርፍ፥ ምታ ሲባል 

የሚመታ፥ ግደል ሲባል የሚገድልበት ጊዜ 

ላይ እንድረስ?   ስንት እናት ያለ ልጅ፥ 

ስንቱን የተማረ፥ ስንቱን የተከበረ፥ ውድ 

የኢትዮጵያ ልጅ ደም እንባ ከሰው በላይ 

መንግስት በተሰጣችሁ ትዕዛዝ 

ደፍታችኋል። እንዳትረሱት እውነት 

ተደብቃ አትቀርም። እንኳን ኢህዲግ  ሆድ 

አደሩ ደርግም ያንን ከ አፍርካ አልፎ ለ 

አለም የሚያሰጋ ጦር ይዞ ወድቋል 

ወድሟል። እያፈሰሳች ሁ ያላች ሁት 

የእናት፥ የ አ ባት፥ የወንድም ና የእቶቻችን 

ደም ነው። እናንተን ግን ሁሌም ከሰው 

በላው ከዘረኛው ከሆዳሙ ሀገር አሳለፎ 

ከሚሸጠው ከኢህዲግ ጎን 

እንፈርጃችኋለን። 

ውድቀት ውድመት ለሆዳሙ ሰው በላው 

መንግስት፤ ድል ፍት ህ ለተጠማው 

ህዝብ!!! አበቃሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም 

ትኑር!!! 

 

ነፃ ፕሬስ ለነፃነት መስፈን 

አስፈላጊ መሳሪያ ነው 

Tewachew Derebe, 

(Mauloff, Germany) 

ነፃ ፕሬስ ለነፃነት፤ ለፍትህና ለእኩልነት 

የሚኖረውን አስተዋፅኦ የሚገነዘቡ ገዢዎች 

ፕሬሱ ለአንባገነንነት አገዛዛቸው የሚመች 

ስለማይሆን ይፈሩታል፤ ይጠሉታል፤ 

ያጠፉታል። ወያኔም እያደረገ ያለው 

ይህንኑ ነው። 

ነፃ ፕሬስ የሀሳብ ነፃነት መብት አልፋና 

ኦሜጋው ነው ብል ማጋነን አይሆንም። የነፃ 

ፕሬስ መኖር የሚያረጋግጠው ጋዜጠኞች 

ያለምንም ጭንቀትና ፍርሃት የሚያስቡትን፡ 

የሚሰማቸውን፡ የሚሰሙትን እንዲሁም 

ምርምር አድርገው የደረሱበትን ዜናዎች 

በነፃ ለመፃፍና ለማሰራጨት ብሎም ሕዝብ 

እንዲወያይበት ለማድረግ ያላቸው 

ያልተገደበ መብት ነው። ይህም ጤናማ 

ሕብረተሰብ ለመፍጠር ብቻ ሳይሆን 

ለእድገቶቹም ጉልህ ድርሻ አለው። ነፃ 

ፕሬስ የኃሳብ ነፃነት ተግባራዊ ለመሆኑ 

ዋስትናም መፈተኛም ነው። ኃሳብን 

ያለምንም ጭንቀትና ፍርሃት በነፃ ለመግለፅ 

መቻልና መለዋወጥ እንደ ምግብና መጠጥ፤ 

ሁሉ ሰብአዊ ክቡርነትን የተላበሰ ሕይወት 

ለመጎናፀፍም አስፈላጊም ናቸው። ሃሳብን 

በነፃ የመግለፅ መብት መኖርና ዋስታናው 

ዴሞክራሲያዊ በሆነ ሕግ መረጋገጥ ማለት 

ዘላቂነት ላለው ዴሞክራሲያዊ እድገት 

ለማገኘትም ዋና መሰረት ነው። የተሳካ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የነፃ 

ፕሬስ አስፈላጊነት ትልቅ ቦታ እንዳለው 

ከልብ ይታመናል፡፡ ያለነፃ ፕሬስ 

ዴሞክራሲ አለ ብሎ መናገር ማወናበድ 

እንጅ እውነት ሊሆንም አይችልም፡፡ የነፃ 

ፕሬስ መኖር በራሱ የዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት መኖር መገለጫ ነውና፡፡ 

ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሲኖርም ነፃ ፕሬስ 
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ይኖራል፡፡ ወደ እኛ ሃገር ስመለስ ግን 

ነገሮች ሁሉ የተገላቢጦሽ ሆነው 

እናገኛቸዋለን፡፡ ወያኔ መንግስት ሆኖ 

ላለፉት 23 ዓመታት ሃገሪቱን ሲያስተዳድር 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በወረቀትና በቃል 

እንጂ ከዚያ በዘለለ በተግባር ሲፈፅም 

አላሳየንም፡፡ ለመተግበር የሞከራቸውንም 

እንደ ቀንዳውጣ ቀንድ መልሶ ሸሽጎታል፡፡ 

ስለዚህ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት የማያምን 

አምባገነን ስርአት ስለሆነ ለነፃው ፕሬስ ፀር 

በመሆን ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ 

በመስጠት ፋንታ አጥፊና ደምጣጭ ሆኖ 

እየሰራ ይገኛል። 

Selling Destitute 

Children of the Proud 

Nation (Ethiopia) in the 

Name of Adoption 

By Asnake Demena 

Part I 

Introduction 

thiopia is a diverse 

country with unique 

history. It has diverse ethnic 

groups with unique way of life of 

the people, diverse topography 

with diverse climate, diverse 

agro-ecology with diverse flora 

and fauna. Ethiopia is rich, not 

only with resources but also in 

its values and culture. It has a 

strong culture of caring for 

orphans and other needy 

members of the society by 

nuclear and extended family 

members, churches and mosques 

for centuries. Based on cultural 

and religious beliefs, provision 

of care to orphaned, abandoned, 

and vulnerable children has been 

seen as the duty of the extended 

family system among most of the 

ethnic groups in the country. 

Historical records indicated that 

among the Oromo and Amhara 

ethnic groups, domestic adoption 

has been practiced since the 15
th

 

century (Beckstorm, 1972).  

However, this practice has been 

systematically devastated by the 

ethnic politics of the current 

dictatorial regime of Ethiopia. 

Consequently, destitute children 

were left without protection and 

care, which in turn has created an 

opportunity for corrupted 

government officials and 

adoption agencies to make 

money by selling these 

“manufactured orphans” in the 

name of adoption. This article 

will explore serious irregularities 

such as fraud and other criminal 

activities within the adoption 

industry of Ethiopia. Data on 17 

receiving states have been used 

and the analysis will cover the 

period from 2004 to 2013 to 

show trends of adoptions for the 

past 10 years. This doesn’t mean 

that there was no intercountry 

adoption before or after the 

indicated years. However, 

obtaining reliable and complete 

data about adoption trends in 

Ethiopia is impossible. For this 

reason, the data for this article 

was obtained from Australian 

Intercountry Adoption Network 

(AICAN) and Hague Convention 

Statistics as well as other indirect 

sources.  

Intercountry adoption in 

Ethiopia 

Intercountry adoption is a new 

phenomenon in Ethiopia. It was 

introduced by the current 

authoritarian regime of the 

country in 1995 as a solution for 

its failure to satisfy basic needs 

of the society. It is a well-known 

fact that millions of Ethiopian 

E 
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families are suffering from 

politically induced problems 

such as continued ethnic conflict, 

corruption, poverty, famine and 

disease. As a result, there is a 

premature death of many parents 

in the country. This has left 

thousands of children without 

families and care. The condition 

of these destitute children is 

miserable in light of the 

country’s weak economy. This is 

largely due to a vast amount of 

Ethiopia’s funds being diverted 

to military activities to prolong 

the life of the regime in power. 

Furthermore, there is massive 

financial outflows and drainage 

of national saving of the country 

for several years.  

A recent study produced by 

Global Financial Integrity (GFI, 

2013) indicated that Ethiopia has 

lost 13.04 billion US Dollar to 

illicit financial outflows between 

2002 and 2011. According to 

OECD (2014), it is impossible to 

estimate exactly the number of 

services citizens could have 

received had these funds stayed 

in their countries of origin and 

had they been put to 

development use. A mere portion 

of these funds would have 

significant positive impact: every 

$100 million recovered could 

fund full immunisations for 4 

million children or provide water 

connections for some 250 000 

households in a developing 

country. Based on this 

estimation, the huge amount of 

capital that flew out from 

Ethiopia could be more than 

enough to fund the construction 

of hundreds of hospitals, schools, 

universities, roads, bridges and 

other social facilities for the 

destitute children of the proud 

nation. Unfortunately, this illicit 

money has already absorbed by 

the western economy. 

Given the scenarios discussed 

above, this article argues that 

intercountry adoption in Ethiopia 

resembles an unregulated 

marketplace where children are 

the commodity. In the United 

States and Western Europe, 

declining birth rates and the 

largest number of infertile 

couples in history have created a 

situation where the demand for 

children exceeds the supply 

(Serrill, 1991). As a result, the 

adoption business is driven by 

market forces instead of the best 

interest of the child. This market 

is the main source of foreign 

currency for the government of 

Ethiopia. On top of this, the cost 

of adopting a child is roughly 

twenty-six times the average 

yearly income of an Ethiopian, 

thus monetary incentives 

underlie concerns regarding the 

recruitment of children from 

birth parents by adoption service 

providers (CCIA, 2014). More 

recently, the government of 

Australia has closed its’ 

intecountry adoption programme 

with Ethiopia in 2013 for the 

same reason. The most 

influential article of Graff (2010) 

stated that in the past five years, 

Ethiopia’s adoptions to the 

United States alone have 

expanded exponentially: 

Americans adopted [479] 

Ethiopian children in 2005 and 

[2,446] in 2009, ranking Ethiopia 

right behind China as a source 

for our international adoptions. 
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The combination of skyrocketing 

numbers and troubling stories 

suggests that Ethiopia has 

become the latest country beset 

by an all-too-common problem: 

a poor country in which 

unscrupulous middlemen are 

sometimes buying, defrauding, 

coercing, or even kidnapping 

children away from their families 

to be sold into international 

adoption. Another study 

conducted by Arun Dohle in 

2009, found that the adoption 

process [in Ethiopia] is riddled 

by fraud and other clear-cut 

criminal activities. But most 

importantly, the demand-driven 

intercountry adoption process is 

breaking up families who could 

be helped in building up their 

lives with a fraction of the 

money involved in intercountry 

adoption. The same study 

confirmed that agencies falsify 

documents of children with 

biological parents, in 

collaboration with orphanages 

involved in illegal acts to show 

that they are abandoned and 

using these documents to obtain 

final court decision for 

international adoption. Ethiopia's 

government found that some 

children's paperwork had been 

doctored to list children who had 

been relinquished by living 

parents as orphans instead, which 

allowed the agencies to avoid 

lengthy court vetting procedures 

(Jocy, 2011). There is a more 

serious adoption scandal that the 

government of Ethiopia was 

asked to give clarification 

regarding the possibility of 

adopting conceived children 

before their birth. This is an 

alarming call for the 

international community in 

general and stakeholders in 

particular to investigate the 

adoption system of the country. 

Trends of the Adoption 

industry 

Statistics on intercountry 

adoption are notoriously difficult 

to find. Even planners and policy 

makers didn’t have direct access 

for them. Thus, data from 

selected receiving countries are 

used to estimate the number of 

adopted children from Ethiopia. 

Table 1 below shows trends of 

intercountry adoptions from 

Ethiopia to 17 receiving 

countries. The overall data 

presented for these countries is 

more complete for Belgium, 

Canada, Denmark, France, 

Ireland, Italy, Sweden and USA,  

whereas almost complete for 

Australia, Finland, Germany, 

Netherlands, Norway, Spain and 

Switzerland, but less complete 

for Malta. The total number of 

children received by all countries 

increased between 2004 and 

2013. Nearly 90 percent go to the 

USA, France, Canada, Belgium, 

Spain and Italy (Chart 1). 

Ethiopia is the only country of 

origin in which intercountry 

adoptions have increased 

progressively since 2004 while 

there was progressive decline in 

other countries such as china and 

Russia. International adoption 

costs also increased from 20,000-

36,507 US dollar over the same 

period of time. 

In the last ten years, more than 

30,000 international adoptions 

were finalized in Ethiopia with 
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an estimated cost of 8.6 billion 

US dollar. But no one knows 

where this huge amount of 

money being sunk. Since the 

business of adoption has become 

so lucrative, a number of western 

adoption agencies have shifted 

their focus from Guatemala to 

the new adoption destination-

Ethiopia. Even though, many 

African countries do not allow 

adoption agencies in the 

adoption process there are more 

than 70 adoption agencies in the 

Ethiopia. These agencies are 

familiar with only one image of 

the country. They picture in their 

mind and claim 5 million 

“manufactured orphans” to 

justify the need for intercountry 

adoption. [But] most children in 

need of international adoption 

are older than five, sick, 

disabled, or otherwise 

traumatized (Graff, 2010). 

Almost all of the adoption 

agencies in Ethiopia advocate for 

adoption of healthy and beautiful 

infants in their websites. For 

instance, one of the US-based 

adoption agencies states on their 

website that children will be at 

least five months old when they 

come home with their adoptive 

parents from Ethiopia (All God’s 

Children International Website, 

2010). The most recent report of 

the Italian government (2014), 

also stated Ethiopian children are 

among the youngest ones, with 

an average age of 2.3 years that 

arrived in Italy in 2013. The 

report also indicated that 

Ethiopia even doesn’t have a 

bilateral agreement with Italy [to 

send children for adoption]. If at 

least the majority of the 

adoptable children were “true 

orphans,” what are the reasons 

for adoption agencies for hunting 

newborn babies in Ethiopia? And 

why they fabricate history a 

young child? Part II of this 

article will explore answers for 

these questions in the next 

edition of Justice Magazine!  

 

 

 

                                  
                                        ላንቺ የምመኘዉ ህልም አለኝ ሀገሬ 

ግን እንዳልታሰር አልነግርሽም ዛሬ 

 

 

 

 



ፍትሕ ሰ ኔ  2006  ዓ . ም/ አ ን ደኛ  ዓመት ቁ . 2 / Fitih June 2014 First Year 2nd Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

19 

 

 

 

 

Table1: Intercountry Adoption from Ethiopia to 17 receiving Countries 2004-2013 

 

Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Australia 59 72 47 35 38 33 40 18 17 Na 359 

Belgium 62 53 88 124 144 143 120 147 92 69 1042 

Canada 34 64 135 274 411 279 212 272 186 78 1945 

Denmark 41 30 38 39 92 125 117 80 57 45 664 

Finland 7 5 15 15 12 17 10 13 4 Na 98 

France 390 397 408 417 484 445 354 289 220 140 3544 

Germany 22 21 33 30 50 73 99 64 na Na 392 

Ireland 16 13 14 17 26 21 75 42 32 26 282 

Italy 193 221 227 256 338 348 274 233 296 297 2683 

Malta na 24 21 15 9 5 na Na na Na 74 

Netherland

s 

52 77 48 68 50 39 23 19 16 Na 392 

Norway 53 36 27 33 44 43 38 Na 12 8 294 

Spain 220 227 304 481 629 722 508 441 302 Na 3834 

Sweden 26 37 32 39 42 37 28 24 15 11 291 

Switzerland 43 55 54 58 51 49 76 81 61 Na 528 

USA 289 479 807 1289 1808 2446 2511 1732 1567 993 13921 

Total to all  1507 1811 2298 3190 4228 4825 4485 3455 2877 1667 30343 

 Sources: Based on data from Australian Inter-country Adoption Network (AICAN) and Hague Convention Statistics 
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     Source: based on Table 1 above 

የወያኔ የሽብር ህግ ለንፁሃን 

ዜጎች ማፍኛ የተዘጋጀ ህግ 

ነው 

Michael yihdego 

(Gross Gerau, Germany) 

 በዚህ የወያኔ የሽብር ህግ ዙሪያ ብሁ 

ምሁራን የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች 

አለማቅፍ የሰብዓዊ መብት ተቋማት እና 

ለኢትዮጲያ ድጋፍ የሚያደርጉ አለም አቅፍ 

ተቋማት ብዙ ማስተካከያዎች 

እንዲደረጉብት እንዲሁም ተግባራዊ 

እንዳይደረግ ብዙ ጥረዋል ። ምክንያቱም 

በአንድ ሃገር የሚወጡ ማናቸውም ህጎች 

የሃገሪቱን ህገ መንግስት መሰረት አድርገው 

መውጣት ስላለባቸው ነው። ከዚህም 

በተጨማሪ አንድ ህግ ሲወጣ ሊይዛቸው 

ከሚገባው አስፈላጊ ነገሮች መካከል 

የህዝብን ደህንነት እንዲጠበቅ ሲሆን ይህ 

ህግ ግን እንደ ስሙ ህዝብን የሚያሸብር 

ሆኖ ስለተገኘ ነው። ሌላው ጉዳይ ይህ ህግ 

የወጣው በራሱ አሸባሪ ብሆነው ወያኔ 

ብመሆኑ አሸባሪው ማነው የሚልውን 

እንድንጠይቅ ያደርገኛል። አሸባሪ ማለት 

በሃሳብ ማሳመን ሲያቅትው ሰላማዊ 

ህዝቦችን በማስፈራርት ውይም የሀይል 

እርምጃ በመውሰድ ዜጎች ተደናግጥው 

እንዲደግፉትና የስልጣን ተለእኮውን 

ለማሳካት ጥረት ይሚያደርግ ግለሰብ 

ወይም ቡድን ወይም የወያኔ አይነት ፓርቲ 

ማለት ነው። ማሸብር ማልት ብህዝቦች 

ድንጋጤ በመፍጥር የግል ዓላማን ማስረፅ 

መቻል ማለት ነው።  ስልዚህ በኢትዮጲያ 

ታዲያ ማንው አሸባሪ?ማነው ሽብር 

እየፈጠረ ያልው ? ሃሳባቸውን በነፃነት 

ለመግለፅ የሚሞክሩ ሰዎችን ማሳሰር ሽብር 

አይደለምን? ሰላማዊ ሰዎችን ያውም 

ለህዝብ አገልግሎት በተገዛ መሳሪያ ትኩሶ 

በመግድል አሜን ብልው እንዲገዙ ማድረግ 

ሽብር አይደልምን? ሰዎችን ከህግ ውጪ 

ማሰር ማሰቃየት ሽብር 

አይደልምን?ለመሆኑ ከውጪ ሃይሎች 

ለኢኮኖሚ እርዳታ ተብሎ የሚመጣውን 

እርዳታ ለሃገር ለማተራመስ እራሱ ወያኔ 

አይደልምን? አሸባሪው እራሱ ወያኔ እራሱ 

ነው፤ ስርዓቱን በሃይል ለማስቀጠል የሃይል 

እርምጃ እየተጠቀመ ሰላማዊ ዜጎች 

እያደናገጠ እያሸበረ እንዲሁም 

ከሚወዱዋት ሃገራችው እንዲሰደዱ 

እያደረገ ያለው ወያኔ ነው። በአሸባሪው 

ወያኔ አይን አሸባሪ የሚባለው እና 

የሚፈረድበት ንፁህ ዜጋ ነው። ለዚህም 

ንው ከላይ የአሽባሪው የወያኔ የሽብር ህግ 

ያልኩት፤ ይህ ህግ ብዙ የህግ ትንታኔዎችን 

ትተን እንኳን እንድ ህግ 

የማይቆጠርባቸውን ሁለት ነገሮችን 

መጥቅስ ይቻላል፤ አንደኛው ቀጥታ እራሱ 

ወያኔ አከብረዋልው እጠብቀዋልው 

የሚለውን ህገ መንግስት በመፃረሩ 

እንዲሁም እራሱ ወንጀለኛ ህግ ማውጣት 

ስለማይችል ነው። 

ወያኔ የሙሰኞች ማሰልጠኛ 

ከፍተኛ ተቋም  (TPLF 

Institution of 

corruptions) 

 

Yonas tesfaye 

(Annerdorf, Germany) 

 

 በአሁኑ ግዜ አኢትዮጲያ ውስጥ ያለው 

የሙስና መጠን ከዚህ ቀደም ከነበርው 

የሙስና መጠን ሊነፃፀር የማይችልበት 

ደረጃ ላይ ደርሶል ወደ ላይም አሻቅቦል። 

የሙስና ሁኔታው ልክ እንደዘመኑ 

ቴክኖሎጂ ምርቶች ዘመናዊነት የወያኔ 

ባለስልጣኖች እና ካድሬዎች የሙስና 

ምዝበራ መንገድ ብእጅጉ ተራቋል ማልት 

ማንኝውም አገልግሎት ልማግኝት የግድ 

ለወያኔ ባለስልጣን ሙስና መስጠት ወይም 

በእጅ መሄድ ግድ የሆነብት ጊዜ ተደርሷል። 

አሁን ሃገሪቱ ውስጥ ያለው የኑሮ ውድነት 

ወደላይ እንዲሻቅብ ካደረጉት ምክንያቶች 

መካከል አንዱም የሙስና ጣሪያ መንካት 

ነው። በአሁኑ ወቅት ሙስና በኢትዮጲያ 

ውስጥ ተንሰራፍቶል። በአጠቃላይ ከወያኔ 

ባለስልጣናት መካከል እጁን ሙስና ውስጥ 

ያላስገባ አለ ብሎ ማንሳት አስቸጋሪ 

ሆኖዋል። ባለጉዳይ በቀበሌ፣በወረዳ ፣ 

በክፍለ ከተማ ፣ በአዲስ አበባ መስተዳድር 

፣በፖሊስ፣ በፍርድ ቤት ፣በሃገር ውስጥ ገቢ 

፣ በጉምሩክ፣ በመንገድ ትራንስፖርት 

፣በሆስፒታሎች፣በኢሚግሬሽን ወዘተ 

ጉዳይን ለማስጨረስ ጉቦ መስጠት 
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የተለመደ ሆኖል። ጉቦ መስጠትም 

መቀበልም እንደ ብቃትና ስልጡንነት 

እየታያ ነው፣ ምስጋና ይግባውና ለወያኔ 

የሙሰኞች ማሰልጠኛ ተቋም። እጅግ 

የሚያስፈራው ደግሞ ከመስፋፋቱም በላይ 

ሙስናን የሚዋጋና እውነታው ገሃድ 

እንዲሆን ጥረት የሚያደርግ ወገን 

ያለአግባብ እየተበደለ በሙሰኞች ፈንታ 

ሙስናን የሚታገል ግለሰብ ወደ ወያኔ 

ማጎሪያ ቤቶች እየገባ እየተሰቃየ 

ነው።የወያኔ ባለስልታናት በያዙት የህዝብና 

የመንግስት ስልጣን ሀቅን ለመቅበር 

የሚችሉተን ያህል ማድረግ የሚችሉበት 

ደረጃ ላይ ናቸው ። ከምንም ጊዜ በላይ 

ወያኔ ለአባላቱ የሚሰጠው ስልጠና የጉቦ 

አወሳሰድ ስልጠና ነው እንዴ የሚለወን 

እንድናነሳ ያስገድደናል። አሁን ያልው 

የሙስና ደረጃ ከዚህ በላይ እንዳይሄድና 

ሙስናም እንድ ሃገር ባህል እምነት 

እንዳይቆጠር መላው የኢትዬጲያ ህዝቦች 

በሙስና አወሳሰድ ተቋም በሆነው ውያኔ 

ላይ ድምፃችንን ማንሳት ይጠበቅብናል። " 

ኢትዬጲያ ለዘላለም ትኑር" 

 

ከመሳሪያ በላይ ነፃ ሚድያ 

የሚፈራው  ወያኔ 
 

Zenebech mamo 

(Fulda, Germany) 

 ላለፉት ፪፫ ዓመት በመ ሳረያ ሃይል ሃገርን 

በግድ እየገዛ ያለው  ወያኔ ከመ ሳሪያ 

አስበልጦ የሚፈራው በነፃነት የሚፅፍ 

የሚተች ማንኛውም የተደራጀ ወይም 

ያልተደራጀ አካል ነው። ዚህም አልፎ ወያኔ 

ነፃ ጋዜጠኞችን እና ጦማሪያን የበለጠ 

ያስፈሩታል፣በፍርሃት ቆፈን ውስጥ 

እንዲወሸቅ 

ያደርጉታል፣ያሰደነብሩታል፣የሚይዝ 

የሚጨብጡን ያሳጡታል። ምክንያቱም 

የትኛውም አምባግነናዊ ስርዓት ነፃ ሚድያ 

ካለ ህዝብ ግንዛቤ ያገኛል ህዝብ ግንዛቤ 

ካገኝ ደግሞ ጭቆናውን ህዝብ ላይ መጫን 

አይችልም። በታሪክ ማየት እንደቻልነው 

አምባገነናዊ ሰርዓት የትኛውንም መሳሪያ 

ይታጠቅ በነፃነት ሚድያ ከሚያግኝው 

ህዝብ ጋር መስማማት አይችልም 

ምክንያቱም ህዝብ ሃይል ስልሆነ ንው። 

ወያኔው የመረጃ ፍሰቶችን በመቆጣጣር 

በሃል የሚገዛውን ህዝብ ልብ እና አእምሮ 

የተቆጣጠረ እንደሚመስልው እምነት 

አልው። የብዙሃን ምገናኛችን እና ነፃውን 

ፕሬስ በመቆጣጠር እየደጋገሙ 

ከሚፈበርኩት ውሸታቸው እውነት 

የሚፈበርኩ ይመስላቸዋል። ነፃውን ፕሬስ 

በማፈን ሁሉንም ህዝብ ማሞኘት የሚችሉ 

ይመስላቸዋል ሆኖም ግን እውነት ለዘላለም 

ተቀበራ እንደማትቅርና ግፈኞችም 

በጉልበት በያዙት ስልጣን ላይ ለዘላለም 

እንደማይቆዩበት ያውቁታል። የነፃ ሚድያ 

አካላት ይእውነት ተናጋሪ ተዋጊዎች ናቸው 

እንደወያኔ ያሉ አረመኔ አምባገነኖችን 

በብዕሮቻቸው ይዋጋሉ ፣ያህዝቦችን ተስፋ 

ቢስነት በመዋጋት በተስፋ ቃላት 

ያለመልማሉ። ፍርሃት ብጀግንነትና 

በደፋርነት ድል እንዲመታ ለህዝብ 

ያስተምራሉ፣ድንቁርናን ብእውቀትና 

በምክንያት ይዋጋሉ።  በኢትዬጲያ ስላለው 

ጨቖኝ ገዢ አካል እውነታዎች ላይ በግልፅ 

ይፅፋሉ፣ይተቻሉ ለህብረተሰቡም ግንዛቤ 

ያስጨብታሉ። ያወያኔን ውሸቶች 

አጋልጠው ለህዝብ ይፋ ያደርጋሉ ታዲያ 

ከጋዜጠኞችና ከብሎገሮች በላይ እንዴት 

ውያኔን መሳሪያ ሊያስፈራው ይችላል። 

የወያኔ ትልቁ የችግሩ ምንጭ የሀሰት 

ፕሮፖጋንዳው ስለሆነ ነው።  ስለዚህ 

የወያኔን እድሜ ለማሳጠር ወያኔን 

በብዕሮቻቸዉ እና በሃሳቦቻቸው 

የሚዋጉትን አካላት ከምንም ግዜ በላይ 

አናበረታታ። "ዘላለማዊ ክብር 

ለኢትዬጲያ" 

አንድነት ሀይል ነው 

Solomon Birhanu 

(Höch Stadt, Germany) 

 

አድዋ ጦርነት የተገኘው ድል 

የአንድነት ሀይል አስተምሮናል። 

በስልጣን ላይ ያለው የወያኔ መንግስት 

ልዩነቶችን  እያሰፋ ህብረተሰቡን ወደ 

ሲቢል ጦርነት ውስጥ ሊከተን ነው። ዛሬ 

በ21 ኛው ክ/ዘመን በመቻቻል ልዩነቶችን 

ተቋቁሞ ሰላም ለማስፈን ብቸኛው መፍትሄ 

ንግግር ስለሆነ ሁላችንም ተባብረን ወያኔን 

በቃህ ማለት ተገቢ ነው። ገዥው የወያኔ 

መንግስት በአምቦ እና በሌሎች የኦሮሚያ 

ክፍሎች የተደረገውን ጭፍጨፋ 

ለማረሳሳት የሚያሰራጨው  የማያዋጣ 

ከንቱ ፕሮፖጋንዳ የተማሪወችን የማሰብ 

ደረጃ ዝቅ ለማድረግ የታሰበ ትዝብት 

የሚያስከትል  ምኞት  ከመሆን  በስትቀር 

በ 
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ሌላ ፋይዳ የለውም። ይልቁንስ በጎሳ 

ተከፋፍለው ያሉት ወያኔን የሚቃወሙ 

የፖለቲካ ድርጅቶች እና የሲቢክ ማህበራት 

ተስማምተው የጋራ ጠላታቸውን 

በአንድነት ከኢትዮጵያ   ወገኖቻቸው ጋር 

ተሰልፈው መፋለም ይጠበቅባቸዋል። 

ለምሳሌ አጼ ምኒሊክ የጦር 

ጀኔራሎቻቸውን አቶ ሐብተ ጊወርጊስ 

ዲነግዴን፣ መኮንን ወልደ ሚካኤልን ፣ 

ባልቻ አባ ነፍሶን የመሳሰሉትን በጦር 

መሪነት መድበው ከሰሜን ሸዋ አብሯቸው 

ከዘመተው 8 ሺ ፈረሰኛ የኦሮሞ ሚኒሻ 

ሰራዊት በጦርነቱ  ለተገኘው ድል ወሳኝ 

አስተዋፅኦ ማድረጉ በታሪክ የተመዘገበ 

የጀግንነት ሃቅ ነው። የወዝሊግ መሪ ሰናይ 

ልኬ ና የመኢሶን መሪ ሃያሌ ፊዳ በመደብ 

ትግል ነጻነት እና ፍትህ ለኢትዮዽያ ህዝብ 

ይሰፍናል ብለው ታግለዋል። ለዚህም 

ያበቃቸው በአድዋ ድል በተገኘው ሀገራዊ   

ሉአላዊነት እና ነጻነት ቀጥሎም 

በማይጮው ጦርነት ወጣቶቹ እነ አቢቹ 

ከሸዋ፣ ሐብቶም ከሃማሴን፣ ተስፋፅዮን 

ከመቀሌ፣ ጋሹ ከጎጃም፣ ወርቁ ከስላሴ 

የየራሳቸውን ጦር በአቢቹ  የበላይ አዛዥነት 

ስር አስልፈው በጀግንነት ተዋግተው 

የወራሪውን ፋሽሽት ኢጣልያ ሰራዊት 

መግቢያ መውጫ በማሳጣት የአልበገሬነት 

፥ ጀግንነት እና መስዋዕትነት የከፈሉበት 

ነው። በማይጮው ጦርነት ጊዜም ቢሆን 

በጦርነቱ ላይ የተሰማራው የኢትዮጵያ 

ሚኒሻ ሰራዊት ለውጊያ ያለውን ቁርጠኝነት 

የሚያረጋግጠው በአጼ ሚኒሊክ ስም 

እየማለ እንደነበር የጦርነቱን ታሪክ የጻፈው 

ኮዝሎባኪያዊው አማካሪ በጦርነቱ ወቅት 

ያየውን መስክሯል።  

ሰላም እና ፍቅር ለኢትዮጵያ ህዝብ። 

እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ !!! 

Who is afraid of the 

Ethiopian bloggers? 

(Prof. Alemayehu G. Maria, 

California State University, 

USA) 

 

 

Who is afraid of  Eskinder Nega, 

Reeyout Alemu, Woubshet Taye, 

Zone Nine bloggers…? 

The “dean” of independent 

Ethiopian journalists and blogger 

extraordinaire, Eskinder Nega, is 

serving an 18 year sentence for 

blogging. The late Meles Zenawi 

personally ordered Eskinder’s 

arrest and even determined his 

sentence. Meles Zenawi feared 

and hated Eskinder Nega more 

than any other journalist in 

Ethiopia. Meles feared Eskinder 

for the same illogical reason 

elephants “fear” mice. 

In a recent “open letter” from 

prison to his eight year-old son 

Nafkot, Eskinder wrote, “ I have 

reluctantly become an absent 

father because I ache for what 

the French in the late 18
th

 

Century expressed in three 

simple words: liberté, egalité, 

fraternité.” Eskinder is a blogger 

for liberty, equality and 

brotherhood. That is why he is 

my personal hero! 

Reeyot Alemu, the 34 year-old 

undisputed Ethiopian heroine of 

press freedom, was also jailed by 

Meles Zenawi for 14 years. She 

has been internationally 

recognized as  “Ethiopia’s Jailed 

Truth Teller.”  Reeyot was jailed 

for writing a  “scathing critique 

of the ruling political party’s 

fundraising methods for a 

national dam project, and drew 

“parallels between the late 

Libyan despot Muammar 

Gaddafi and Meles Zenawi.” 

Reeyot refused to be gagged and 

muzzled even in prison and 

http://ecadforum.com/2014/03/17/letter-to-my-son-by-eskinder-nega/
http://ecadforum.com/2014/03/17/letter-to-my-son-by-eskinder-nega/
http://ecadforum.com/2014/03/17/letter-to-my-son-by-eskinder-nega/
http://open.salon.com/blog/almariam/2012/04/28/ethiopia_a_special_tribute_to_my_hero_eskinder_nega
http://open.salon.com/blog/almariam/2012/04/28/ethiopia_a_special_tribute_to_my_hero_eskinder_nega
http://www.thedailybeast.com/witw/articles/2013/04/18/reeyot-alemu-ethiopia-s-jailed-truth-teller.html
http://www.thedailybeast.com/witw/articles/2013/04/18/reeyot-alemu-ethiopia-s-jailed-truth-teller.html
http://cpj.org/2011/06/ethiopian-journalist-likely-held-under-anti-terror.php/
http://cpj.org/2011/06/ethiopian-journalist-likely-held-under-anti-terror.php/
http://cpj.org/2011/06/ethiopian-journalist-likely-held-under-anti-terror.php/
http://cpj.org/2011/06/ethiopian-journalist-likely-held-under-anti-terror.php/
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courageously kept on speaking 

truth to the abusers of  power. “I 

believe that I must contribute 

something to bring a better future 

[in Ethiopia]. Since there are a 

lot of injustices and oppressions 

in Ethiopia, I must reveal and 

oppose them in my articles… I 

knew that I would pay the price 

for my courage and I was ready 

to accept that price,” said 

Reeyot in her moving 

handwritten letter smuggled out 

of prison.  The regime has denied 

Reeyot basic medical care to 

punish her for unyielding 

defiance.  According to the 

London-based Media Legal 

Defence Initiative reported in Al 

Jazeera, Reeyot “has received 

severely inadequate treatment for 

the fibroadenoma she was 

diagnosed with. She has had 

surgery without anaesthesia, has 

been left with surgical stitches in 

her breast for over a year and 

never received proper 

aftercare.” She is my personal 

heroine! 

The indomitable journalist and 

editor Woubshet Taye has also 

been silenced and languishes in a 

hell-hole called Zwai (“Zenawi”) 

prison. He is sentenced to 14 

years. Woubshet would not back 

down from using his newspaper 

as a watchdog on the regime’s 

corruption and abuses of power. 

Woubshet has also been denied 

medical care for a severe kidney 

condition. Denial of medical care 

(a crime against humanity) is a 

routine punishment imposed on 

prisoners of conscience in 

Ethiopia. Woubshet’s five year-

old son Fiteh (meaning “justice”) 

keeps asking, “When I grow up 

will I go to jail like my dad?” 

 Fiteh is too young to realize that 

he is already in an open air 

prison now. 

A few weeks ago, Ethiopia’s 

“Zone Nine Bloggers” (named 

after a prison block  holding 

political prisoners at  the 

infamous “Meles Zenawi Kality 

Prison” a few kilometers outside 

of the capital) and other 

journalists including Atnaf 

Berahane, Zelalem Kibret, 

Befeqadu Hailu, Abel Wabela, 

Mahlet Fantahun, Natnael 

Feleke, Asmamaw Hailegeorgis, 

Tesfalem Waldyes and Edom 

Kassaye were arrested and 

detained on unknown 

charges. The “police” are trying 

to figure out what charges to 

bring against them.  

(Ethiopia is the ONLY country 

in the world where the police 

arrest and detain a suspect and 

then go out looking for 

evidence of wrongdoing!!! The 

“courts” deny bail to detainees 

and grant endless continuances 

and delays to “prosecutors” to 

enable them to fabricate 

evidence. That’s one of the 

reasons I call them “kangaroo 

courts”.) The real crime of the 

“Zone 9ers” is  “advocating 

freedom of expression and 

what they call Dreaming of a 

Better Ethiopia.” A recent 

scheduled “court” hearing for 

the “Zone 9ers” was closed to 

the public and diplomatic 

observers. 

Why they are afraid of  

Eskinder Nega, Reeyout 

http://iwmf.org/Portals/0/pdfs/Courage2012/Reeyot%20remarks.pdf
http://iwmf.org/Portals/0/pdfs/Courage2012/Reeyot%20remarks.pdf
http://iwmf.org/Portals/0/pdfs/Courage2012/Reeyot%20remarks.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/ethiopian-journalists-languish-prison-20143267289794.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/ethiopian-journalists-languish-prison-20143267289794.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/ethiopian-journalists-languish-prison-20143267289794.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/ethiopian-journalists-languish-prison-20143267289794.html
http://open.salon.com/blog/almariam/2012/10/26/ethiopias_reeyot_the_price_for_my_courage
http://open.salon.com/blog/almariam/2012/10/26/ethiopias_reeyot_the_price_for_my_courage
https://www.cpj.org/tags/woubshet-taye
https://www.cpj.org/tags/woubshet-taye
http://advocacy.globalvoicesonline.org/2014/05/14/ethiopia-police-request-more-time-for-zone-9-bloggers-investigation/
http://advocacy.globalvoicesonline.org/2014/05/14/ethiopia-police-request-more-time-for-zone-9-bloggers-investigation/
http://advocacy.globalvoicesonline.org/2014/05/14/ethiopia-police-request-more-time-for-zone-9-bloggers-investigation/
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Alemu, Woubshet Taye, Zone 

Nine bloggers… ? 

“Four hostile newspapers are 

more to be feared than a 

thousand bayonets,” fretted 

Napoleon Bonaparte, dictator of 

France, as he declared war on 

that country’s independent press. 

For the regime in Ethiopia, the 

pens and computer keyboards of 

a handful of independent 

journalists and bloggers are more 

to be feared than ten thousand 

bayonets mounted on AK-47s.  

All dictators and tyrants in 

history have feared the 

enlightening powers of the 

independent press. The 

benighted dictators in Ethiopia 

fear the enlightening powers of 

an independent press more than 

the firepower of several fully 

equipped infantry divisions. 

Total control of the media and 

suppression of independent 

journalists remains the wicked 

obsession of the regime. They 

believe that by controlling the 

flow of information, they can 

control the hearts and minds of 

the people. They believe they 

can fabricate truth out of 

falsehood by controlling the 

media. By crushing the 

independent press, they believe 

they can fool all of the people all 

of the time. But they know deep 

down in their stone cold hearts 

that “truth will not forever 

remain on the scaffold, nor 

wrong remain forever on the 

throne.” They live each day in 

the land of living lies fearful of 

losing their throne. 

The benighted dictators in 

Ethiopia today confront a reality 

Napoleon confronted long ago. 

“A journalist is a grumbler, a 

censurer, a giver of advice, a 

regent of sovereigns and a tutor 

of nations.” It was the fact of 

“tutoring nations” — teaching, 

informing, enlightening and 

empowering the people with 

knowledge– that was Napoleon’s 

greatest fear of a free press. He 

understood the power of the 

independent press to effectively 

countercheck his tyrannical rule 

and hold him accountable before 

the people. He spared no effort to 

harass, jail, censor and muzzle 

journalists for criticizing his use 

of a vast network of spies to 

terrorize French society. The 

press exposed his military 

failures, condemned his 

indiscriminate massacres of 

unarmed protesters in the streets 

and  for jailing, persecuting and 

killing his political opponents. 

Ethiopia’s dictators now face 

Napoleon’s nightmare and are 

jailing and persecuting young 

bloggers and independent 

journalists. They spend sleepless 

nights in cold sweat afraid of the 

truth! 

The E bloggers and journalists 

are special Ethiopian heroes and 

heroines. They are truth-tellers 

and -warriors. They fight tyranny 

with their pens and computer 

keyboards. Their ammunition are 

truth, words, ideas, facts and 

opinions. They slay falsehoods 

with the sword of truth. They 

chase bad ideas with good ones 

and advocate replacing old ideas 

with new ones. They fight the 

people’s despair with words of 

hope. They teach the people that 
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fear is overcome with acts of 

courage. They fight ignorance 

and powerful ignoramuses with  

 

የደሀውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሐብት 

በመዝረፍ እየተገነቡ ያሉ የወያኔ 

ህንጻዎናች እና ኩባንያዎች 

Rahel workneh 

(Germany) 

 

ፋሽስቶቹ ወያኔዎች እስካሁን የኢትዮጵያን 

መዋለ ንዋይ ሙጥጥ አድርገው ወደ ትግሬ 

ክልል አግዘዋል እያገዙም ነው ፣ቁልፍ 

የሚባሉ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አውታሮችን 

በበላይነት ተቆጣጥረዋል ፣ይህንን ሁሉ 

ሲያደርጉ የኢትዮጵያን ህዘብ ትኩረትን 

ማሳቻ መፍጠር ነበረባቸው ለዚሁም ሲባል 

በዘረፉት ገንዘብ የህንጻዎች እና 

በመኪናዎቻቸው የሚንሸራሸሩበት 

መንገዶች ግንባታ ላይ በማተኮር በብዙ 

ቢሊዮን የሚከቆጠር ከውጪ የሚገኝ 

እርዳታ ጥቂቱን ብቻ ስራ ላይ በማዋል 

አብዛኛውን ለራሳቸው ጥቅም እንዲውል 

የኢትዮጵያ ህዝብ ደም መጣጩ ኢ.ፈ.ርት 

/EFFORT/የተባለ ኩባንያቸው ሀብት 

አድርገውታዋል ፣የሀገሪቱ የወጪና የገቢ 

ንግድ ፣የመምረቻ ኢንዱስትሪዎች 

፣ኩባንያዎች..ወዘተ ሌላውን ህብረተሰብ 

በማግለል ችግር ውስጥ እንዲሰምጥ 

በማድረግ ፣ በአንድ ጎሳ ቁጥጥር ስራ 

እንዲውል አድርገዋል ፣ዛሬ በሀገሪቱ 

አብዛኛውን ክፍል የተቆጣጠረው ኢፈርት 

የተባለ የፋሽስቶቹ ናዚ-ወያኔዎች ድርጅት 

ነው፡፡ እስከ አሁን የማመረቻ 

ኢንዱስትሪዎች ሳይቀር እየነቀሉ አግዘዋል 

፣በትግሬው ክልል አከማችተዋል ፣በሌላው 

ክፍል የሚመረቱ ምርቶች ሳይቀር ወደ 

አንድ ጎሳ ክልል ተግዘው እንደከማቹ 

እየተደረገ ነው ፡፡ ሌላኛውና ዋነኛው 

አንዳንድ ጎሰኛ ተቃዋሚዎች በጋራ ታግሎ 

ይህንን የኢትዮጵያ ህዘብ ደም እየመጠጠ 

ያለ ተባይ ድርጀት ከማስወገድ እና ሁሉን 

ኢትዮጵያዊ በኩልነትና በነጻነት 

የሚኖርበት ስርዓት ከመፍጠር ይልቅ በጎሳ 

በታጨቀ አስተሳሰብ በሽታ ተጠፍረው 

ለዚህ አውሬ አመቺ ሁኔታን ፈጥረውለታል 

፣አንዳንድ ምሁራን ተብዬዎች ሳይቀሩ 

ህሊናቸውን ሸጠው ፣ሆዳቸው አምልከው 

ለዚህ ከፋሽስት ናዚ አስተሳሰብ ላነገበ 

ስርዓት ሲንበረከኩ ማየቱ እጅግ 

የሚያሳዝን ነው፡፡ ስለሆነም ይንን ፋሽስት 

ናዚ-ወያኔ በአንድ ጎሳ ፍላጎት ላይ ያጠነጠነ 

ስርዓት ለማስወገድ ግልጽ የሆነ አቋም 

መያዝ የግድ ይላል ፣ጎሰኝነት ለማናችንም 

አይጠቅመንም ፣ፋሽስቱ ናዚ-ወያኔ 

ተጠቀመብን እንጂ፡፡ ፋሽስቶቹ ወያኔዎች 

በተባበረ የኢትዮጵ ልጆች ክንድ 

ይወድማሉ! 

ተባበር ወይንም ተሰባበር!? 

Yordanos Abebe 

(Kassel, Germany) 

በኢትዮጵያ ሃገራችን በፍቅር፣ 

በመተሳሰብና፣ በመቻቻል ለዘመናት የኖረ 

ህዝብ እርስ በርሱ በጥርጣሬና በጥላቻ 

ሲጎሻሸም፤ ቤተሰብ ከቤተሰብ መተማመን 

ጠፍቶ ግለኝነት ሲነግስ፤ የአብሮነታችን 

ማሰሪያ የሆነው ፍቅራችን ጠፍቶ አንዱ 

ብሄር በሌላው ብሄር ላይ ጥላቻን 

ሲዶልት፤ መከባበራችን ረክሶ አንዱ 

ሃይማኖት ሌላውን ሲጠራጠር፤ ባጠቃላይ 

በሃገሪቱ ፍቅር ጠፍቶ ጥላቻ ሲነግስ 

በማየቴ አዘንኩ። ገዢው የኢህአዴግ 

ከፋፋይ ሥርዓት የዘረጋው አፋኝ መዋቅር 

ህዝብ ከጥላቻ ውጪ ሌላ ምንም አይነት 

መረጃ እንዳያገኝ አፍኖ፤ በሃገሪቷ ሰላምና 

መረጋጋት እንዳይሰፍን፤ ብሎም 

ኢትዮጵያዊነት ቀስ በቀስ እየተሸረሸረና 

እየጠፋ እንደሆነ ሳስተውል ደግሞ ፈራሁ። 

በአንፃሩ ደግሞ ይህ አደገኛ ሁኔታ ለመናገር 

በሚዘገንን መልኩ አስከፊ በሆነበት በዚህ 

የጨለማ ዘመን፤ በተቃዋሚ ስም 

ራሳቸውን ሰይመው ‘እኔ ካልኩት በላይ 

ምንም ሊሆን አይችልም’ በሚል 

አምባገነናዊ አስተሳሰብ፤ በህዝብ ስም 

ለህዝብ ነፃነት ሳይሆን የራሳቸውን የግል 

ፍላጎት ለማሳካት የህዝብን በደል በማባባስ 

ላይ የተሰማሩ ስብስቦች እንደ አሸን 

በዝተው ስመለከት ተረበሽኩ። በመሆኑም 

በሃገራችን በጎ ነገር እንዲሰፍን በመመኘት፤ 

ያላስተዋለ ተገንዝቦ፣ አይቶ ዝም ያለም 

የሃገርና የህዝብ ውድቀት ነውና ማፈግፈጉን 

ትቶ ወደ እውነተኛው የህዝብ ነፃነት 

መንገድ ይራመድ ዘንድ፤  በዚህች አጭር 

ፅሁፍ ጥቆማዬን ለአንባቢያን ማቅረብን 

ፈቀድኩ። ሁላችንም እንደምናውቀው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነትና የሃገሪቱ 

ህልውና በኢህአዴግ መንግስት በጎ ፍቃድ 

Who ... to page 28
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ብቻ የሚወሰን መሆኑ ለሁሉም 

ኢትዮጵያዊ ግልፅ ነው። በመሆኑም 

መንግስት እንዳሻው ሃላፊነት በጎደለው 

አካሄድ ህዝብን ለዘመናት ሲያፈናቅል፤ 

ንጹሃን ዜጎችን መጥፎ ስም በመስጠት 

ባልሰሩት ሃጥያትና በተፈበረከ የሃሰት 

ውንጀላ በየእስር ቤቱ እንዲማቅቁ 

ሲያደረገ፤ የሃገሪቱን መሬት በፈቀደው 

መልኩ ለባእዳን ሃገራት ሲያድልና ሲሸጥና 

ብዙ ሌሎች በደሎችን በህዝብና በሃገር ላይ 

በተደጋጋሚ ሲፈፅም ማየት የተለመደ 

ሆኗል። በኔ አስተሳሰብ ኢህአዴግ ይህንን 

ማድረግ የቻለበት ዋንኛው ምክንያት 

የሚዲያ ተቋማትን ሙሉ ለሙሉ 

መቆጣጠር በመቻሉ ነው። በሃገራችን 

የሚገኙት መንግስታዊ የሚዲያ ተቋማት 

የኢህአዴግን የዘረኝነት ፖሊሲ ብቻ 

በመስበክ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ስለ 

ሃገሩ አንድነት፣ ስለ ህዝቧ ፍቅርና፣ 

በሃገሪቱ ስላሉት የተቃዋሚ ድርጅቶች 

እንቅስቃሴ እንዳይሰማና እንዳያውቅ 

በማድረግ አስተሳሰቡ ከአካባቢው 

የማያልፍ ጠባብ አድርጎታል። ለዚህም 

በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል በዩኒቨርሲቲ 

ተማሪዎች ሲተውኑት ያየነው ትእይንት 

አይነተኛ ምስክር ነው። ለአንድ ሃገርና 

ህዝብ የወደፊት አቅጣጫና ህልውናን 

በመወሰኑ ረገድ ሚዲያ እጅግ ወሳኝ ድርሻ 

አለው።ኢህአዴግ በሚቆጣጠራቸው 

የሚዲያ ተቋማት የሚያሰራጨውን 

የዘረኝነትና የእርስ በርስ የጥላጫ መርዝ 

በመቋቋም የነፃነት ትግሉን ወደፊት 

መግፋትና ለውጤት ማብቃት የሚቻለው፤ 

ኢህአዴግ እየፈፀማቸው የሚገኙትን 

በደሎች ከማጋለጡ ባሻገር፤  ህዝቡ 

በተቃራኒው ስለአንድነትና ፍቅር 

እንዲሁም ስለተቃዋሚዎች በቂ እውቀት 

እንዲኖረውና፣ ልዩነቶቻቸውን አጥብበው 

በጋራ እንዲሰሩ የሚገባውን ጫና 

እንዲያደርግ፣ አልያም የመረጠውን 

መቀላቀል ይችል ዘንድ ሁለገብ መረጃዎችን 

በስፋት ለህዝብ ለማድረስ የሚሰራ 

የሚዲያ ተቋም መገንባት ሲቻል ብቻ 

እንደሆነ ይሰማኛል። በተለይ እንደ 

ኢህአዴግ የሚዲያ ጠላት በሆነና ህዝብን 

በዘር፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ ከፋፍሎ የእርስ 

በርስ ጥላቻና ቂም ለማስፋፋት ታትሮ 

በሚሰራ አረመኔአዊ አገዛዝ ስር ለወደቀ 

ህዝብ ነፃ የመረጃ ስርጭት እጅግ አስፈላጊ 

ነው። 

ለመለስ ፋውንዴሽን ማሰሪያ 

እየተባለ በግዴታ የሚዋጣው 

ገንዘብ ፋውንዴሽኑን ለመስራት 

ከሚፈልገው መላቁ በጣም 

ያስገርማል 

Emanda Fuji  Teni 

(Leipziger, Germany) 

ለመለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን በሚል በአገሪቱ 

ያሉ ወረዳዎች እያንዳንዳቸው በአማካኝ 

ከ17 እስከ 25 ሚሊዮን ብር ከህዝብ 

እንዲሰበስቡ ቢታዘዙም የሚዋጣው ገንዘብ 

ፋውንዴሽኑን ለመስራት ከሚፈለገው 

300 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን 

የሚናገሩት ምንጮች ትርፉ ገንዘብ የት 

እንደሚገባ እንደማይታወቅ ጠቁመዋል። 

በአማራ ክልል 106 ወረዳዎች ያሉ ሲሆን 

ለፋውንዴሽኑ ማሰሪያ 2 ቢሊዮን 600 

ሚሊዮን ብር ያላነሰ ገንዘብ ይሰበሰባል። 

በኦሮምያ ደግሞ ከ205 በላይ ወረዳዎች 

ሲኖሩ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ይሰበሰባል። 

በትግራይ ከ38 ወራዳዎች ከ600 

ሚሊዮን ብር በላይ ፣ በደቡብ ከ500 

ሚሊዮን ብር በላይ ሲዋጣ፣ በአዲስ አበባ 

የሚወጣው ደግሞ እስከ 2 ቢሊዮን ብር 

ይደርሳል። በመላ አገሪቱ በሚገኙ 

ወረዳዎች ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ 

የሚወጣ ሲሆን፣ ለፋውንዴሽኑ 

ከተበጀተው 300 ሚሊዮን ብር ውጭ 

ያለው ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ የት 

እንደሚገባ እንደማይታወቅና ቁጥጥር 

የሚያደርግ አካል አለመኖሩንም ምንጮች 

ገልጸዋል። ደሃው በምግብ ውድነት: 

ነጋዴውበግብር አርሶአደሩ በማዳበሪያ እዳ 

እየተሰቃዩ ባለበት ጊዜ ይህን መክፈል 

አይቻልም በማለት ተቃውሞ ያስነሱ 

ሰዎች፣ ተቃውሞቸአውን የሚሰማቸው 

አካል አላገኙም። አንዳንድ ዜጎች ገንዘብ 

የከፈሉበትን ደረሰኝ ለኢሳት በመላክ፣ 

ዝርፊያው እንዲቆም ህዝቡ ተቃውሞ 

እንዲያሰማ እየጠየቁ ነው። የመለስ 

ፋውንዴሽን፣ የቀድሞውን ጠ/ሚ መለስ 

ዜናዊን የሚዘክሩ ስራዎችን የመስራት 

አላማ አለው። ፋውንዴሽኑ በህዝብ ፈቃድ 

እና ከመንግስት በሚሰጥ ገንዘብ ይሰራል 

ተብሎ ቢነገረም፣ ህዝቡ ለማዋጣት 

ፈቃደኛ ባለመሆኑ በግዴታ እንዲያዋጣ 

እየተደረገ ነው። ከህዝብ ፈቃድ ውጭ 

የተሰራ ፋውንዴሽን ፣ ኢህአዴግ እስካለ 

ጊዜ ብቻ እንደሚቆይ የሚናገሩት 

አስተያየት ሰጪዎች፣ ፋወንዴሸኑ ከደሃው 

ኢትዮጵያዊ ገንዘብ መሰብሰቢያና ሃብት 

ማካበቻ መሆኑንም አክለዋል። 

 

እስከመቸ አንገት ደፍተን 

እንኖራለን? 

Amelework Teferi 
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(Idstein, Germany) 
 

ጉጅሌዎቹ አይገባቸውም እንጂ የኢትዮጵያ 

ከተሞችና ገጠሮች የለውጥን ደመና 

ኣርግዘዋል። ወንዞችም ተራሮችም የለውጥ 

ማዕበል ማቆብቆቡን አያበሰሩ ናቸው። 

የቀደሙት ገዢዎች መረጃ የሚያገኙት 

እረኛ ምን ይላል ብለዉ እየጠየቁ ነበር። 

የአሁኖቹ አገር አጥፊ ገዢዎች ምሳሌ 

ያደረጉት ካድሬዎቻቸውን ብቻ ሆነ እንጂ 

ዛሬም የአገራችን እረኞች የለውጥን 

መምጣት በሚያምር ቅላጽያቸው 

አያንጎራጎሩ እንዲህ አያሉን ነው፣ 

የሀገሬ ጉብል የሰማውን እንጃ 

የጎንደሬው ጉብል የሰማውን እንጃ 

ከብቱን አየሸጠ ገዛ ኣሉ ጠብመንጃ። 

የወለጋው ጉብል የሰማውን እንጃ 

ቡናውን ሻሽጦ ገዛ ኣሉ ጠብመንጃ። 

መልእክቱ ግልጽ ነው። የኢትዮጵያ 

ወጣቶች አገራቸውን በክቡር ደማቸው 

ሊታደጓት ቆርጠው በመነሳት ወያኔን 

በማስወገድ የሀገራቸው ባለቤት ለመሆንና 

ያልተከፋፈለች ውብ ኢትዮጵያን ማየትን 

ለማረጋገጥ ጥርጊያውን መጀመራቸው 

ነው። ላለፉት 40 አመታት አምባገነኖች 

ባደረሱብን ጭቆና እና እንግልት የተነሳ 

የራሳችን የሆነ መንግሥት ሳይኖረን 

አንገታችንን ደፍተን ጀግኖቻችንን ስንገብር 

ኖረናል። በተለይም ባለፉት 23 አመታት 

ጉጅሌዎቹ በአራት ኪሎ ከነገብን ጀምሮ 

በአንድ ላይ አንዳንቆም በማድረግና እና 

አርስ በራሳችን በማጋጨት ሲያባሉን 

ኖረዋል። ዛሬ ሁኔታዎች ተለውጠዋል፤ 

በውጭም በአገር ውስጥም ለውጥ አየታየ 

ነው። የእንቅስቃሴው ማእበል አይሎ 

እየመጣ ነው።  በአገር ቤት የሚገኙ 

የዴሞክራሲ ኃይሎችም በተለያዩ የአገሪቱ 

ክፍሎች ሕዝቡ ከፍርሀት ተላቆ ለመብቱ 

አንዲነሳ የሚያደርጓቸው አንቅስቃሴዎች 

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከሩ መጥተዋል። 

ለዚህም በቅርቡ በአዲስ ኣበባ መድረክ፣ 

ኣንድነትና ሰማያዊ ፓርቲዎች የጠሯቸው 

ሰልፎች ይበል የሚያስብሉ ናቸው። 

በሌላም በተለያዩ አቅጣጫዎች ወያኔን 

በኣመጽ ለመፋለም የወሰኑ ኃይሎች 

ከመቼውም ጊዜ በላይ ወያኔን ለመፋለም 

ቆርጠው በጋራ ክንዳቸውን ኣቀናጅተው 

ለመፋለም አየተዘጋጁ ያሉበት ሁኔታ 

አበራታች ነው። እነዚህ ኃይሎች አዳዲስ 

የነጻነት ታጋይ አርበኞችን በተከታታይ 

በማስመረቅ ያሉ መሆናቸውና ከዚህም 

በተጨማሪ ከመላው የአገሪቱ አካባቢዎች 

ወጣቶች በገፍ ትግሉን እየተቀላቀሉ 

መሆኑን ስንሰማ ልባችን በደስታ ይሞላል። 

በወያኔ ጉያ ውስጥ ያሉ የሕዝብ ወገኖች 

ደግሞ የቻሉትን በውስጥ ሆነው መቃብሩን 

እይቆፈሩለት ሲሆን፣ ያልቻሉትም የወያኔን 

ሚስጢር ይዘው በመውጣት የሕዝብ 

ወገንተኝነታቸውን አየገለጹ ይገኛሉ። ድል 

ለኢትዮጵያ ህዝብ!!! 

ዜጎችን መታደግ የማይችሉ  

የሃይማኖት አባቶች ቆባቸውን 

አውልቀው ከተራው ሕዝብ ጋር 

የመቀላቀል ግዴታ አለባቸው 

Behailu Girma 

(Schöneck, Germany) 

ቤተክርስቲያን እና መንግስት በኢትዮጵያ 

ውስጥ እጅና ጓንት ሆነው 

በኢትዮጵያውያን ላይ የማያባራ ጭቆና 

ማካሄድ ከጀመሩ ረዥም ዘመናት 

ተቆጥረዋል። ይበልጡኑ የመንግስቶች ጎህ 

ከቀደደ ጀምሮ በተለይ የተዋህዶ ሃይማኖት 

መሪዎች አስፈሪ እና አስደንጋጭ እንዲሁም 

አሳዛኝ ደግሞም አሳፋሪ ቃላቶችን 

በመጠቀም ስጋዊ እና ምድራዊ ስልጣኖችን 

ለገዢዎች ለማደላደል ይህ ነው የማይባል 

ግፍ በምእመናኖቻቸው እና በሌሎች 

አማኞች ላይ ፈጽመዋል አስፈጽመዋል፤ 

እየፈጸሙ ነው፤ እያስፈጸሙ ነው። ይህ 

የማይዋጥለት አሊያም የሚክድ ካለ 

እውነት የማይደላው ብቻ ነው። 

የኢትዮጵያ ጨቋኝ መንግስታት የሆኑ 

ከጥንት እስከ ዛሬ የተንሰራፉ በህዝብ ላይ 

የሚያደርጉት ጭቆና እና በደል ታሪክ 

የማይሽረው ጠባሳ በሰው ልጆች የትውልድ 

ሂደት ላይ መፍጠሩ እንደተጠበቀ ሆኖ 

የሃይማኖቶች ሚና ግን እጅግ በሚያሳዝን 

መልኩ ዜጎች በግፍ በጨቋኝ መንግስቶች 

ሲታረዱ በመባረክ የመንግስታቱን እድሜ 

አስረዝመዋል አሁንም እያስረዘሙ ነው። 

የመንግስት እና የሃይማኖት ቁርኝት 

የሚፈለገው ስልጣንን አደላድሎ ለመያዝ 

እና ህዝብን ረግጦ ለመግዛት ካለ ምኞት 

እንጅ ለዜጎች ከመቆርቆር የመነጨ 

አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ተገዝተው 

አሊያም አድርባይ ሆነው በመስራት ላይ 

ያሉ የሁሉም ሃይማኖት መሪዎች እጅግ 

ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ በዜጎች ላይ 

የሚደርሱ ግድያዎች ድብደባዎች እስሮች 

እና መንገላታቶችን እንደ አንድ መንፈሳዊ 

የሃይማኖት መሪ እንደ ሰብአዊ ተፈጥሮ 

አሊያም መጽሃፋቸው እንደሚያዛቸው ለዜ 

ጎች ሲደራደሩ ሲከራከሩ ሲወያዩ ሲሆንም 

አንተም ተው አንተም ተው ሲሉ አልታዩም 

ከዚህ በከፋ መልኩ በልማታዊ ዲሞክራሲ 

የፖለቲካ ፉጨት ስር ተደብቀው በለው 

በሚል አብዮታዊ ዜማ ዜጎችን እያስፈጁ 

ይገኛሉ። በሃገራችን ምእመናንን እንምራለን 

የሚሉ ሕዝብን መንፈስ እንመግባለን 

የሚሉ የለሊት ወፍ የሆኑ የክርስትና እና 

እስልምና የሃይማኖት መሪዎች ዜጎችን 

መታደግ የማይችሉ ከሆነ በአስቸኳይ 

ቆባቸውን አውልቀው ከተራው ሕዝብ 

መቀላቀል ግዴታ አለባቸው። ይህ ጉዳይ 

የብዙሃኑ የዜጎች ጉዳይ ስለሆነ ክርስቲያን 

እስላም የሚባልበት ሳይሆን 

http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/06/19/%e1%8b%9c%e1%8c%8e%e1%89%bd%e1%8a%95-%e1%88%98%e1%89%b3%e1%8b%b0%e1%8c%8d-%e1%8b%a8%e1%88%9b%e1%8b%ad%e1%89%bd%e1%88%89-%e1%89%a0%e1%8a%a0%e1%88%b5%e1%89%b8%e1%8a%b3%e1%8b%ad-%e1%89%86%e1%89%a3/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/06/19/%e1%8b%9c%e1%8c%8e%e1%89%bd%e1%8a%95-%e1%88%98%e1%89%b3%e1%8b%b0%e1%8c%8d-%e1%8b%a8%e1%88%9b%e1%8b%ad%e1%89%bd%e1%88%89-%e1%89%a0%e1%8a%a0%e1%88%b5%e1%89%b8%e1%8a%b3%e1%8b%ad-%e1%89%86%e1%89%a3/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/06/19/%e1%8b%9c%e1%8c%8e%e1%89%bd%e1%8a%95-%e1%88%98%e1%89%b3%e1%8b%b0%e1%8c%8d-%e1%8b%a8%e1%88%9b%e1%8b%ad%e1%89%bd%e1%88%89-%e1%89%a0%e1%8a%a0%e1%88%b5%e1%89%b8%e1%8a%b3%e1%8b%ad-%e1%89%86%e1%89%a3/
http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/06/19/%e1%8b%9c%e1%8c%8e%e1%89%bd%e1%8a%95-%e1%88%98%e1%89%b3%e1%8b%b0%e1%8c%8d-%e1%8b%a8%e1%88%9b%e1%8b%ad%e1%89%bd%e1%88%89-%e1%89%a0%e1%8a%a0%e1%88%b5%e1%89%b8%e1%8a%b3%e1%8b%ad-%e1%89%86%e1%89%a3/
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የኢትዮጵያውያን የጋራ ጉዳይ 

ነው።በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሃይምኖቶች 

ለመንግስታዊ ሽብር ተገዢ  እና ታዛዥ 

እንዲሁም የሽብር ሰባኪ ሆነው ዜጎችን 

በአደባባይ እያስግደሉ ዜጎች ከሞቱ በኋላ 

በሃይማኖታቸው ስር አት እና ደንብ 

እንዳይቀበሩ ተጽእኖ በማድረግ 

ለምድራዊው የጨቋኝ ምደብ ተባባሪ እና 

አስተባባሪ በመሆን ከባድ ወንጀል 

እየፈጸሙ ይገኛሉ። ስለዚህ በዜጎች ላይ 

የሚደርሱ በደሎች የማይቆረቁራቸው 

የሃይማኖት አባቶች ሊወገዱ ይገባል። 

የወያኔን የጥፋት ድግስ 

እናምክን! 
 

Sara Mesfin 

(Viernheim, Germany) 

ህወሃት በህዝቡ ውስጥ የኖረውን ልዩነት 

የጠብ፣ የግጭትና የመፈራራት መሰረት 

በማድረግ በሥልጣን ላይ ለመቆየት ካለው 

ምኞት የተነሳ በመደዴ ካድሬዎቹ 

አማካኝነት ለዘመናት አብሮ የኖረውን 

ህዝብ በማቃቃር እኩይ ተግባር ላይ 

ተጠምዶ ይገኛል። 

ህወሃት ይህን የማጋጨት ስራ በተለይ 

በስልጣን የመቆየት ፍርሃት ባባነነው ቁጥር 

የሚጠቀምበት መሳሪያ አድርጎታል።  

የጉጅሌው ቡድን የራሱን ስልጣንና 

የዝርፊያ ኢኮኖሚ ኮርቻ ለማደላደል 

እስከረዳው ወይም የሚረዳው መስሎ 

እስከታየው ድረስ ደሃ ገበሬዎችን 

ማፋጀትን፣ ህዝብን እርስበርስ ማናከስን፣ 

የቂም መርዝ መዝራትን የሚያየው እንደ 

ፖለቲካ ጥበብ ነው። 

ጉጅሌው ብልጠት መስሎት የጎሰኝነትንና 

የማንነትን ደመነፍስ የሚነካ ፕሮፖጋንዳ 

በህዝቡ ውስጥ በመንዛት ሊያደርስ 

የፈለገው ጥፋት በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ 

ስላልሰራለት የራሱን ሎሌዎችና ተካፋይ 

መደዴ ካድሬዎችን በማሰማራት የጭካኔ 

ስራዎችን በማካሄድ ላይ መሆኑን በብዙ 

መረጃዎች ማረጋግጥ ይቻላል። በአሁኑ 

ወቅት በየቦታው የሚካሄደውን የህዝብ 

ማፈናቀልና ግጭት የሚመራው ራሱ 

ህወሃት ያሰማራቸው ካድሬዎች እንጂ 

በራሱ በህዝቡ ተነሳሽነት እንዳልሆነ 

ይታወቃል  

ይልቁንም የወደፊቱ የህዝባችንና የሀገራችን 

ጥቅም ይበልጥ የሚከበረው 

በስብጥርነታችን ላይ በምንገነባው 

አንድነት መሆኑን ይታመናል። የነጻነታችን 

ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ህወሃት መቃብር 

አፋፍ ላይ ሆኖ ያዘጋጀልንን የጥፋት 

ድግስ፣ ሀገራችን የጋራ ጠላት በመጣባት 

ጊዜ ሁሉ እንደምናደርገው በአንድ ላይ 

ታግለን የጋራ ታሪክ እንሰራ ዘንድ ግድ 

ይለናል። 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!! 

 

knowledge and reason. They 

stand up to arrogance and hubris 

with defiant humility. They seek 

to transform intolerance with 

forbearance; resist oppression 

with perseverance and defeat 

doubt with faith. They fight with 

their pens and keyboards on the 

battleground that is the hearts 

and minds of the Ethiopian 

people. 

There are certain undeniable 

truths about those running the 

regime in Ethiopia today. They 

all live in FEAR. They live in 

FEAR of the TRUTH.  They fear 

the power of the free press as the 

exposer of the truth. They fear 

the press as much as their one-

time ideological master V.I. 

Lenin: “Why should freedom of 

speech and freedom of the press 

be allowed? Why should a 

government which is doing what 

it believes to be right allow itself 

to be criticized? It would not 

allow opposition by lethal 

weapons. Ideas are much more 

fatal things than guns. Why 

should any man be allowed to 

buy a printing press and 

disseminate pernicious opinion 

calculated to embarrass the 

government?” 

They fear the TRUTH because 

they know the TRUTH makes 

the people free. They fear 

FREEDOM because they fear 

new IDEAS. They fear new 

ideas because they fear 

CHANGE. A free people armed 

with the truth, animated with 

ideas of freedom is free to 

change its form of government at 

will. What is the truth about the 

regime in Ethiopia? The truth is 

Who ... from page 25 

http://mereja.com/forum/viewtopic.php?t=81605&p=496883#p496883
http://mereja.com/forum/viewtopic.php?t=81605&p=496883#p496883
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that they are  criminals against 

humanity; they have no 

legitimacy; they cling to power 

by force of arms; they steal 

elections; they are corrupt to the 

core; they abuse and misuse their 

power;  they flout the rule of law 

and they are outlaws who rule by 

the law of the jungle.  The truth 

is they are total frauds practicing 

bushcraft as statecraft. The truth 

is that they are thugtators who 

operate Africa’s most ruthless 

thugtatorship. 

They fear independent journalists 

and bloggers because these 

journalists and bloggers expose 

the truth about their crimes and 

corruption, failed policies, 

incompetence and ignorance. 

They fear the independent 

journalists and bloggers as much 

as the demons who possess their 

victims fear exorcists and holy 

water. They have done 

everything in their power to keep 

the truth from the people for 

whom the truth is manifest. They 

have jammed satellite 

transmissions, clamped down on 

internet access, shuttered 

newspapers and jailed 

journalists. Just last 

week, Arabsat informed the 

International Communication 

Union and the Arab League that 

Ethiopia is jamming its 

transmissions and vowed to take 

“all appropriate actions to 

prosecute the culprit” and 

recover compensation for “any 

damage already incurred or to be 

incurred as a result of the 

jamming.”  The regime is today 

harassing, threatening and 

arresting newspaper peddlers on 

the streets who sell copies of the 

few newspapers mildly critical of 

the regime. 

The truth is that the Chinese are 

the invisible hands behind the 

suppression of free expression in 

Ethiopia. They provide not only 

the electronic jamming 

technology to the regime but also 

the telecommunication 

 infrastructure used for mobile 

and internet services. They are 

the one stop shop for the whole 

kit and caboodle used to suppress 

and constrict the free flow of 

information into and out of 

Ethiopia. Two years ago almost 

to the day, former U.S. Secretary 

of State Hilary Clinton visiting 

Zambia said of China in Africa, 

“We saw that during colonial 

times, it is easy to come in, take 

out natural resources, pay off 

leaders and leave. And when you 

leave, you don’t leave much 

behind for the people who are 

there. We don’t want to see a 

new colonialism in Africa.” The 

truth is that the Chinese are not 

only staying and expanding their 

neocolonial hegemony in 

Ethiopia, they are principally 

responsible for the suppression 

of free expression by providing 

the regime technical support and 

equipment used in audio and 

video surveillance and electronic 

jamming. 

The war on Ethiopian journalists 

and bloggers is a war on truth 

itself 

The regime’s war on Ethiopia’s 

independent journalists and 

bloggers is a war on truth itself. 

The regime has been the victor in 

all of the battles and skirmishes 

http://www.digitaltveurope.net/187352/arabsat-complains-of-jamming-from-ethiopia/
http://www.digitaltveurope.net/187352/arabsat-complains-of-jamming-from-ethiopia/
http://www.digitaltveurope.net/187352/arabsat-complains-of-jamming-from-ethiopia/
http://www.digitaltveurope.net/187352/arabsat-complains-of-jamming-from-ethiopia/
http://www.digitaltveurope.net/187352/arabsat-complains-of-jamming-from-ethiopia/
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over the last quarter of a century. 

But there will be a final decisive 

war  between the dictators who 

swing swords and brandish 

AK47s and the journalists and 

bloggers who wield pens and 

computer keyboards. That war 

will be waged in the hearts and 

minds of the Ethiopian people. I 

have no doubts whatsoever that 

the outcome of that war is 

foreordained. In fact, I believe 

that war has already been won. 

For as Edward Bulwer-Lytton 

penned in his verse, in the war 

between sword holders and pen 

holders, final victory always 

goes to the pen holders: 

Power to independent journalists 

and E-bloggers! 

Read more from the source.... 

Source:http://open.salon.co

m/blog/almariam/ 

 

በጥቅም የተሸበበ የፖለቲካ 

ግትርነት አደጋ አለው !!! 

Mikyas Befekadu 

(Mental, Germany) 

ገዢው ፓርቲ ደጋፊዎች በኩል 

የምናየው ያልበሰሉ ካድሬዎች 

መበራከት አገሪቷን አደጋ ውስጥ 

እየከተታት መሆኑን ሲታወቅ 

በስልጣናቸው መከታ በመሆን እና 

በታገሉት የመስዋትነት ልክ ትእቢት 

በመሞላት ከመንግስት እና ከህግ በላይ 

የሚያላዝኑ ባለስልጣናትን መሸሸጊያ 

በማድረግ የጀመሩት የጥቅም ዘረፋ 

እንዳይጓደልባቸው በጭፍን የፓርቲ 

ካድሬነት የሚገሰግሱ ሳያውቁት 

የሆዳቸውን መሙላት ተከትለው 

የሚያጨበጭቡ በርካታ ዜጎችን ሃይ የሚል 

መንግስት መጥፋቱ አሁንም በድጋሚ 

ያለንበት የአደጋ ቀጠና እየሰፋ መምጣቱን 

ያመለክታል:: ልማትን ተገን አድርገው 

ፓርቲውን ብርሃናዊ እያሉ ወደ ጨለማ 

የሚወስዱ እና ሃገርን ወደ ገደል የከተቱ 

የገዢው ፓርቲ አባላት የአመራር እጦት 

እና የአስተዳደር ብልሹነት በገሺዎቹ 

ውስጥ መከሰቱን እና የጭፍንነት በሽታ 

መስፋፋቱን ፍንትው አድርጎ 

ያሳያል::በሃገሪቱ እየተካሄደ ያለውን ሂደት 

በሚዛናዊ መልክ መመልከት ያቃታቸው 

የህዝብን ብሶት እና ድምጽ መስማት 

የተሳናቸው አመራሮች/ባለስልጣናት 

የፈጠሩት የካድሬዎች ትንንሽ ቡድን 

ሃገሪቱዋን ወደማትወጣበት አዘቅት 

ስለከተታት ማጣፊአው አጥሯቸው የሃሰት 

ፕሮፓጋንዳ በመርጨት ላይ 

ይገኛሉ::እነዚህ ፓርቲያቸውን እና 

መንግስታቸውን ገፈታትለው ህዝብን 

አስቀድመው ወደ ጉድጓድ የጨመሩትን 

የሃገር ደህንነት እና እድገት ማሞካሸት እና 

ማድነቅ ብቻ የሚመስላቸው ነገን 

የማይመለከቱ አካላት የሚቆጣጠራቸው 

በመጥፋቱ የተቦረቦረች ሃገርን ወደ 

ዝግምተኛ ባዶነት ቀይረዋታል:: ተቆጣጣሪ 

በማጣታቸው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ 

ዶላሮችን ከየፕሮጀክቱ በመዝረፍ 

የራሳቸውን የዘራፊ ማፊያ ቡድን 

በመገንባት ህዝብን እያስለቀሱ በአገሪቱ 

ስንት መንግስት እና ስንት ህግ አለ 

እስከሚባል ድረስ ትዝብት እና ጥላቻ 

ውስጥ የወደቁ ካድሬዎች ድክመቶቻቸውን 

ይዘው ሃገሪቱን ካለችበት የፈንጂ ወረዳ 

ወደባሰ የፈንጂ ወርዳ ከተዋታል ዛሬ ነገ 

ሳይባል የጋራ ትግል ሊታሰብበት ይገባል:: 

ህዋት መራሹ ኢህአዴግ 

የዘራውን ያጭዳል 

Woldeyohanse Enatenesh 

(Oberusel, Germany) 

በታላቁ መጻፍ፥ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ 

ዕንዲህ የሚል ጥቅስ አለ: "ሰው የዘራውን 

ይጭዳል።" ገላ. 6 ፥ 6 ። ከዚህ መጽሀፍ 

አባባል የምንረዳው በአርካታ ዕውነታውች 

አሉ። አንደኛ የተዘራ ነገር ለመብቀል እና 

ለማደግ ብሎም ፍሬ ለመስጠት የራሱ ጊዜ 

ይኖረዋል። ሁለተኛ ክፉ ነገር ክዘራን 

ልናጭድ የምንችለው ክፉውን ነገር ነው። 

ለዚያውም በዕጥፍ ምን አልባትም በብዙ 

ዕጥፍ መልካም ነገር ከዘራንም ትንሿ 

መልካም ዘራችን ተባዝታ ብዙ መልካም 

ፍሬወችን ትሰጠናልች። ኢህአዴግም 

በህወአት የረጅም ጊዜ እቅድ እየተመራ 

በ 
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በሀገራችን ላይ የጠባብ ብሄርተኝነትና 

የጎሰኝነት ዘር የዘራው ከ23 አመት በፊት 

ነበር። ይሄውና የዘራው መርዝ ፍሬ 

አፍርቶለት በአሁኑ ወቅት ራሱን 

ሊያቃጥለው የተዘጋጀ እሳት ሁኖበታል። 

ጠባቡ ቡድን ለረጅም ዘመናት ተከብራ 

የኖረችን ኢትዮጵያ አላውቃትም ብሎ 

በራሱ አስተሳሰብ ሊቀርፃት ጥረት 

አድርጓል። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ይችነች 

እያለ 23 አመታት ሙሉ ሲሰብከን ኑሯል። 

በነዚህ 23 አመታት ውስጥ በጎሳ 

አስተሳሰብ ጆሮው የወፈረው ወጣት 

ትውልድ ሁሉንም ነገር ትቶ፣ የተባበረች 

ኢትዮጵያን ትቶ ወደራሱ ደምና ጎሳ ፊቱን 

አዙሯል። ለዚህ ምሳሌ ኦሮምያንና 

የአዲሱን ኦህዴድ አካሄድ ማየት በቂ 

ነው። እነ አቶ መለስና በረከት እንደፈለጉ 

እጁን ሲጠመዝዙት የነበረው አሮጌውና 

የደርግ ምርኮኛ ስብስብ የሆነው ኦህዴድ 

በተማሩና በወጣት አመራሮች እየተተካ 

መምጣቱን ተከትሎ የህዋት ኢሀዴግን 

አመራር አንቀበልም ማለት ጀምሯል። 

እነመለስ በዘሩት የተበላሸ የጎሳ ዘር 

ምክንያት  የኦሮሚያ ወጣቶች የጠቅላይ 

ሚኒስትርነተ ቦታ ኦሮሞ ካልያዘ 

አንቀበልም ማለት ከጀምሩ ሰነባብተዋል። 

ቋንቋችን ብሄራዊ ቋንቋ ይሁንም እያሉ 

ነው። በዚህ ምክንያት ኦህዴድ መከፋፈል 

ጀምሯል። ቀስ በቀስ በቀስም በሺታው 

ወደ ኢህአዴግ ዞሮ ኢህአዴግም 

የተከፋፈለ አቋም ይዟል። ስለዚህም 

ኢህአዴግ በመደብ መተላለቅ መጀመሩ 

የማይቀር ጉዳይ ነው። ነገ አማራ ተነስቶ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኔ ካልሆነ 

አልፈልግም ሊል ነው። ምን አልባት 

የስልጤኛ ቋንቋ ብሄራዊ ቋንቋ  ካልሆነ 

አሻፈረኝ የሚልም ሊመጣ ይችላል። 

በአጠቃላይ 90 ብሄራዊ ቋንቋ፤ 90 

ጠቅላይ ሚኒስቴር አድርጎ በማደራጀት 

ለመፍታት ካልተዘጋጀ በቀር ህዋት 

ኢሀዴግ አደጋ ውስጥ ገብቷል። ሰው 

የዘራውን ያንኑ ይጭዳል ። ኢህአዴግም 

የዘራውን ለማጨድ ጊዜ አስገዶታል።  

ያጨዳትን መርዛማ ፍሬ ይበላታል። ሁሉን 

ሊያሳየን ጊዜ እየሮጠ ነው። 

TPLF encounters 

opposition even from 

Tigreans 
 

Yalemwork Meswaet 

(Schöneck, Germany) 

he growth of 

disappointment  is 

noticed in Tigray, despite the 

TPLF’s view of itself as the 

model of representation of ethnic 

interests and well-being.  The 

proof is that non-violent Tigrean 

opposition to the TPLF is no 

longer negligible. Despite a tight 

control and continuous 

harassments, the movement 

known as ARENA is stepping up 

its criticisms of the regime and 

its attempt to organize and 

mobilize a credible popular 

opposition. Though the 

movement is ethnic-based, it is 

ideologically quite distinct from 

the TPLF, since its program 

includes not only the 

achievement of genuine 

democracy, but also the 

“returning of Ethiopian 

Sovereignty.”  Another 

countering movement is the 

TPDM (Tigray People’s 

Democratic Movement) , armed 

groups fighting to remov the 

EPRDF government. They have  

a vision of Ethiopia that it is 

contrasted to that of the TPLF. 

Indeed, the program denounces 

the TPLF system because it is 

“narrowly based on clan and 

family orientations.” They claim 

TPLF saying that the system 

“has endangered the 

collaborative culture and the 

historic unity of the people of 

Ethiopia . . . in the name of self-

determination.” They said that 

the TPLF policy has created a 

barrier of “hatred” between the 

people of Tigray and the people 

of the rest of Ethiopia, a situation 

obviously stress with threatening 

consequences for Tigreans as 

T 

http://justice4ethiopia.wordpress.com/2014/06/03/tigrean-opposition-to-the-tplf/
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well as for Ethiopia.  All the 

more reason for expecting the 

expansion of opposition is the 

realization by ordinary Tigreans 

that the promise of rapid and all-

out economic development of 

Tigray is far from being fulfilled. 

The realization contains the 

understanding that justice and 

freedom are indivisible, that you 

cannot have them in one place 

and not in others. If the system is 

just and democratic, it is so for 

everybody; if it excludes other 

ethnic groups, you can be damn 

sure that Tigreans too will 

become victims. Once you erect 

the wall of special privileges, 

you have a system that serves the 

few to the detriment of the many, 

regardless of ethnic groups. 

Therfore, it is a good start to get 

opponents from Tigreans  so that 

it will be helpful for the rest 

opponents to knock out TPLF 

regime  from their power within 

short period of time. Unity is 

power!!! 

 

የሀገራችን አንዱ ችግር 

ትክክለኛው ሰው በትክክለኛው 

ቦታ አለመቀመጡ ነው 

Serkalem Mulugeta 

(Dietzebach, Germany) 

ዛሬ፤ በዕውቀት ብርሃን የተጋ ዜጋ 

ያስፈልገናል፡፡ አገር እንዳለን እንዲሰማን 

ያስፈልጋል፡፡ በጋራ እንደግ ብሎ ልብን 

መክፈት ያስፈልጋል፡፡ አገር ጥቂቶች 

የሚለፉባት ሌሎች የሚያፌዙባት 

እንዳልሆነች መገንዘብ ይገባል፡፡  የሀገርን 

አንድነት፣ የሀገርን ኢኮኖሚ፣ የሀገርን 

ባህል፤ ተጠንቅቆ ጠብቆ በቅጥ በቅጡ 

ለማቆየት፤ በፍቅርና በመተሳሰብ እንጂ 

“የራቀውን በመድፍ፣ የቀረበውን በሰይፍ” 

የምንልበት የምንበቃቀልበት፣ 

የምንጠፋፋበት ዓይነቱ ዘዴ፤ ቢያንስ 

ዘመናዊ አይደለም፡፡ “ጀግናን ዘገንኩና 

አፈር ብዬ ተውኩት”፣ እንዳለች ዕድሜዋን 

ትገፋለች አሉ የጐበዝ አገር እናት፡፡  

ያለሙያ መግባት ዋጋ ያስከፍላል፡፡ 

ፖለቲከኛው ባለሙያው ሥራ ውስጥ 

ተሸብልቆ ከገባ፣ ባለሙያ ባንድ ጀንበር 

ፖለቲከኛ ነኝ ብሎ ከተፈጠመ፤ ጉዟችን 

የእውር የድንብር ነው የሚሆነው፡፡ 

በእጃችን ያለውን ሙያ ትተን የማያገባን 

ሥር ውስጥ ገብተን መቧቸር ከሁለት ያጣ 

ያደርገናል። የሰለጠንበት ሙያ ሌላ፤ 

የምንሠራው ሥራ ሌላ ከሆነ፤ ከሁለት ያጣ 

እንሆናለን፡፡ የራሳችንንም ሥራ አልሠራን፤ 

ሌሎችም ሥራ እንዳይሠሩ አደረግን፡፡ 

የሀገራችን አንዱ ችግር ትክክለኛው ሰው 

በትክክለኛው ቦታ አለመቀመጡ ነው፡፡ 

ወይ በዘመድ፣ ወይ በታሪክ አጋጣሚ፣ 

አሊያም በዕድል ያለሙያችን 

የተቀመጥንበት ቦታ ከልማቱ ጥፋቱ 

ይበዛል፡፡ ሁሉ በጄ፣ ሁሉ በደጄ ማለታችን 

አይቀርምና ከእኛ በላይ የሚያውቅን ሰው 

አላግባብ ማጐሳቆላችን፣ “እኔ ብቻ ነኝ 

አዋቂ፣ እኔ ያልኩትን ብቻ ፈጽሙ” 

ወደሚል ግትርነት ማዘንበላችን አይቀሬ 

ነው፡፡ ነፃ አዕምሮ ነፃ አስተያየትን 

ይወልዳል፡፡ በተግባር የማንፈጽመውን 

አዋጅ ማወጅ፣ የማንከውነውን መመሪያ 

ማውጣት፣ በዕውቀት ላይ ያልተመሠረተ 

ፖለቲካ ለገራችን አይጠቅምም ዕና የወያኔ 

መንግስት ከዚህ ድርጊቱ ሊቆጠብ ይገባል። 

 

Yemene authorities  

detained Andargachew 

Tsigie, Secretary 

General of Ginbot 7, at 

Sanaa Airport 

                                   

 

Yemene authorities reportedly 

detained Andargachew Tsigie, a 

naturalized British citizen of 

Ethiopian descent while in transit 

to another country. 

Andargachew, Secretary General 

of Ginbot 7, Movement for 

Justice and Freedom, was 

detained by Yemene security 

officers at Sanaa Airport on June 

23, 2014. Andargachew, is still 

believed to be under the custody 

of Yemene authorities. In a press 

release of Ginbot 7, it expressed 
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its grave concern over the 

incident and appealed to Yemen 

to free him unconditionally and 

never consider to hand over him 

to the TPLF-led rogue regime, 

which is routinely condemned 

for its appalling human rights 

record. The movement has also 

written a letter to Yemene 

President Abd Rabbuh Mansur 

Hadi requesting an end to the 

“unlawful and unwarranted 

detention” of its Secretary 

General. It is known that he has 

the citizinship of England. 

According to informed sources, 

British consular officers, who 

indicated that Andargachew is 

still in Yemen, are in contact 

with the government of Yemen 

to secure his release. 

Andargachew was one of the key 

figures during the 2005 elections. 

He was also detained in Ethiopia 

for his role in Kinijit. He was 

convicted of treason charges 

twice along with other prominent 

dissidents, activists and 

journalists. 

የወያኔ ግፍ ለከቱን አልፏል! 
 

Daniel Theodros 

(Viernheim, Germany) 

የወያኔ ጉጅሌ ራሱ ከሳሽ፣ ፖሊስና ዳኛ 

ሆኖ በሚገዛት ሀገራችን ውስጥ 

የሚያካሂደው ግፍ አንድ ህዝብ ሊሸከመው 

ለሚችለው በላይ ሆኗል። የወያኔ 

ሹማምንትና በዘር ለዝርፊያ የተሰማራው 

ድርጅታቸው በቅርቡ ደግሞ ስዘርፍ 

አያችሁኝ በሚል ቁጣ ከአንደበታቸው 

በላይ ምንም ባልታጠቁ የኦሮሞ ተማሪዎች 

ላይ ከአካሄደው ጅምላ ጭፍጨፋ አልፎ 

ግለሰብ ተማሪዎችን በማሳደድ ሰቆቃ 

መፈጸሙን ቀጥሎበታል። በዚህ ሰአት 

በርካታ ተማሪዎች በታወቁና ባልታወቁ 

እስር ቤቶች ታጉረዋል። ብዙዎቹ 

ከትምህርት ገበታ ካላንዳች ጥያቄ ተባረዋል 

እየተባረሩም ይገኛሉ። ከወያኔ ግፎች ሁሉ 

በእጅጉ የሚዘገንነው ሌሎችን በመወንጀል 

ማሰቃየትና መግደል በፈለገ ቁጥር ራሱ 

ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ወንጀሉን በሌሎች 

ላይ ለማመኻኘትና ለመቅጣት 

የሚጠቀሙበት የሃሳብ ዘዴ ነው። 

በአለምያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 

በተሰበሰቡበት አዳራሽ ውስጥ የደህንነት 

አባሎች ቦንብ አፈንድተው ጉዳት ካደረሱ 

በኋላ የሚፈልጓቸውን ወጣቶች ቦንብ 

ሲያፈነዱና ሲጠምዱ ያዝናቸው በማለት 

ከዚህ በፊት በዊክሊክ መረጃ 

እንደተለቀቀው የተለመደ በሰው ልጆች ላይ 

ሰቆቃ ይፈጽማሉ። ሌላው ቀርቶ ቦምብ 

አፈነዱ ተብለው የተከሰሱት ተማሪዎች  

በገዛ ጓደኞቻቸው ላይ ቦምብን 

የሚወረውሩበት ምክንያት የላቸውም። 

ወያኔ ተማሪዎቹን አረመኔና እብድ 

ለማስመሰል የሰራው የራሱ ትንሽዪ ድራማ 

ወይም ሌላኛው አኬልዳማ መሆኑ ግልጽ 

ነው። ወያኔ ደግሞ እንዲህ አይነት የወሮበላ 

ስራ እንደሚሰራ እንዳላዪ የሚያዩት ለጋሽ 

ሀገሮች ሁሉ ያጋለጡት፣ የሚያውቁት 

የአደባባይ ሚስጥር ከሆነ ሰንብቷል። ይህ 

ሰቆቃ መጠኑን አልፏል! ግፍ በዚሁ 

እንዲቀጥል ከሆነ ደግሞ መቆም 

የሚችልበት ተግባር ባለመፈጸማችን 

ሁላችንም የዚያች ሀገር ልጆች ከታሪክ 

ወቀሳ እና ከህሊና ጸጸት አናመልጥም። 

ወያኔዎች በዘር ከፋፍለው በየተራ 

ስለሚያጠቁን ነው ይህ የሽብር አገዛዛቸው 

እድሜ ያገኘው። ይህን አደገኛ ክፍተት 

ካልዘጋነው መከራው ቀጥሎ ያሰቃየናል። 

የወያኔ ግፍ ይብቃ! ድል ለኢትዮጵያ 

ህዝብ!በህዝበ ሙስሊሙ ወኪሎች ላይ 

በማረሚያ ቤት እየተደረገ ያለው ወከባ 

በአስቸኳይ ይቁም !  

ኢትዮጵያ በስራ እንጅ 

በውሸት ፕሮፖጋንዳ 

አታድግም 

Theodros Admasu 

(Mental, Germany) 

በአለም ላይ ካሉ መንግስታት በተለየ ሁኔታ 

ዜጎቹን እያጭበረበረ ወደ ድህነት አዘቅት 

እየከተተ ያለ መንግስታዊ አስተዳደር ነኝ 

የሚል ቢኖር ወያኔ እና ወያኔ ብቻ ነው። 

የወያኔ የማይሳኩ እና የሚያደሐዩ 
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የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ፖሊሲዎች 

መነሻቸው የተሳሳቱ ፕሮፓጋንዳዎች 

ናቸው። ማንኛውንም ፖሊሲ ይሁን አዋጅ 

መመሪያ ይሁን ደንብ ወያኔ ሲያወጣ 

በተቆጣጠራቸው ሚዲያዎቹ እያጋነነ 

የሕዝብን ልብ ለመስቀል በመሞከር 

እደርስበታለው ያለው ግብ ምንግዜም 

እየተኮላሸ ተጨባጩን ሁኔታ ባለማገናዘብ 

እየካደ ስለሚጓዝ የሃገር ኢኮኖሚ የጨው 

ክምር በመሆኑ እየተናደበት ይገኛል። 

በሃገሪቱ ያለውን ሁኔታ በትክክለኛው 

መንገድ የማያስቀምጡ የወያኔ 

ፕሮፓጋንዲስቶች እርስ በእርሳቸው 

የሚጋጩ ዘገባዎችን በመስራት እና 

እውነትን ለመሸፋፈን በመትጋት 

የሕዝቦችን የማወቅ መብት ያለርሕራሄ 

እየተጋፉ ይገኛል። ይህ በወያኔ 

የፕሮፓጋንዳ አካላት የሚፈጸም 

ማጭበርበር እና ማደናገር የገዢውን ፓርቲ 

ውስጣዊ ዝርክርክነት በይፋ ያሳብቃል። 

በፍትሕ ሥርዓቱ አካባቢም ሲታይ 

እየወጡ ያሉ መግለጫዎችና ሪፖርቶች 

የሚያስገርሙ ናቸው፡፡ ፍትሕ ዘገየብን፣ 

ፍትሕ ተነፈግን የሚሉ በርካታ ዜጎች 

ባሉበት አገር ውስጥ የፍትሕ ሥርዓቱ 

ተደራሽነት ወደር የለውም ዓይነት 

ሪፖርቶች ይቀርባሉ፡፡ ሕዝቡ በየፍርድ 

ቤቱ በተጓደለ ወይም በተነፈገ ፍትሕ 

ምክንያት ከላይ ታች ሲቅበዘበዝ እየታየ 

የማይመስል ነገር ይነገራል፡፡ በዚህ መስክ 

ያለው ማደናገር ራስ ያሳምማል፡፡ጠቅላይ 

ሚኒስትር ተብየው ሚድያ ላይ ወጥተው 

ኢትዮዽያ በምግብ እራሷን ችላልች ብለው 

በነገሩን በማግስቱ ከአለም ባንክ የምግብ 

ዕርዳታ ሲጠይቁ መታየታቸው ግርምትን 

የሚያጭር ሁኗል። በኑሮ ውድነት 

በትራንስፖርት በውኃ በኤሌክትሪክና 

በስልክ አገልግሎቶች አለመሟላት እና 

መቆራረጥ ምክንያት ሥራውና ኑሮው አሳር 

እያየበት ያለው ሕዝብ የአገልግሎቱ 

ተደራሽነት በዚህን ያህል በመቶ አደገ 

ወይም ደረሰ ሲባል ቀልድ የተያዘ 

ይመስለዋል፡፡ ስለዚህ እያንዳንዱ 

ኢትዮጵያዊ አንዱ ለሌላው መረጃዎችን 

በማስተላለፍ ወያኔ እና ሚዲያዎቹ 

የሚጠቀሙበትን የማደናበሪያ ስልት 

በማጋለጥ እና ሊደናበር የሚችለውን 

የዋሁን ኢትዮጵያዊ በማስረዳት የዜግነት 

ግዲታችንን እየተወጣን በጋራ በመታገል 

ይህንን ውሸታም እና አጭበርባሪ አደናባሪ 

ስርአት ልናስወግደው እና ለመጪው 

ትውልድ እውነትን የተሞላች አገር 

የማስረከብ ሃላፊነት እንዳለብን ለማሳሰብ 

እወዳለሁ። በጋር በመትግል ቀጣይ 

ድሎቻችንን እናረጋግጣለን!  

በህዝበ ሙስሊሙ ወኪሎች ላይ 

በማረሚያ ቤት እየተደረገ ያለው 

ወከባ በአስቸኳይ ይቁም! 

Jemal Awel 

(Ehringshausen,Germany) 

 በሐሰት የሽብር ክስ ህገ መንግስታዊ 

መብቶችን በጣሰ ሁኔታ መሪዎቻችንን 

እያጉላላ የሚገኘው መንግስት በማረሚያ 

ቤት ውስጥ የሚያደርገውን ወከባ 

ቀጥሎበታል፡፡ ገና ወደማረሚያ ቤት 

ከተዛወሩበት ጊዜ አንስቶ ጠያቂዎችን 

በማጉላላት፣ የጥየቃ ሰአትን ከሌሎች 

በተለየ መልኩ በመገደብ፣ እንዲሁም 

በጠያቂዎች ቁጥር ላይ ገደብ በማድረግ 

በተለያዩ ወቅቶች መብታቸውን ሲነግፍ 

የቆየው መንግስት ዛሬ ደግሞ በታሪካዊው 

የካንጋሮ ፍርድ ቤት የችሎት ሂደት 

ምስክሮቻቸውን እያቀረቡና ትክክለኛው 

የህዝበ ሙስሊሙ ትግል ገጽታ በችሎት 

እየተመሰከረ ባለበት በዚህ ወቅት በፍርድ 

ቤት እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት 

ለመቋቋም ወኪሎቻችን ላይ የተለያዩ 

ወከባዎችን እየፈጸመ ይገኛል፡፡  አሁንም 

ይህንኑ ህገወጥ ድርጊቱን የቀጠለበት የእስር 

ቤቱ አስተዳደር በዞን አንድ በሚገኙ 

ጀግኖቻችን፣ (ማለትም በሸኽ መከተ ሙሄ፣ 

በኡስታዝ አቡበከር፣ በኡስታዝ ካሚል 

ሸምሱ፣ በኡስታዝ አህመድ ሙስጠፋ፣ 

በጋዜጠኛ አቡበከር ዓለሙ፣ በወንድም 

አብዱረዛቅ አክመል እና በወጣት ሙባረክ 

አደም) ላይ በዞን አንድ በሚገኙት 8 

ክፍሎች እንዲበታተኑና እንዲለያዩ ትእዛዝ 

አስተላልፏል፡፡  የማረሚያ ቤቱ ደንብ 

በአንድ የክስ መዝገብ ችሎት የሚከታተሉ 

ታራሚዎች በችሎታቸው ዙሪያ በየጊዜው 

መነጋገርና መወያየት እንዲችሉ በአንድ ዞን 

የመታሰር መብት የሚሰጥ ቢሆንም 

አስተዳደሩ ግን ይህንን የሚያደርገው ሆን 

ብሎ የችሎታቸውን ፍሰት ለማስጓጎል 

እንደሆነ የአደባባይ ምስጢር ሆኗል፡፡ ሆነ 

ተብሎ እነሱን ብቻ የለየ ጥቃትና የመብት 

ጥሰት የሚፈጸምባቸውም በእስር ቤት 

ውስጥ ባለቻቸው ውስን ነጻነት የገነቧትን 

ማህበራዊ ትስስር ለማፍረስና የመጪውን 

ረመዳን ጾምም ተረጋግተው መጾም 

እንዳይችሉ ጫና ለማሳደር መሆኑ 

አያጠራጥርም፡፡ አወዛጋቢው የፍርድ ሂደት 
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ቀጥሎ የሰው ምስክርነት እየተደመጠ 

ባለበት ሁኔታ የመጨረሻ ውሳኔ 

የማስለወጥ ሃይል ባይኖረውም እየተደመጠ 

ያለው ምስክርነት እጅግ እንዳደናገጣቸውና 

በዚህም ይህንን እርምጃ ለመውሰድ 

እንደተገደዱም የሚያሳብቅ ሆኗል፡፡ 

መንግስት በሃሰት የሽብር ክስ ማንገላታቱ 

ሳያንሰው በእስር ቤት ውስጥ እንኳን 

ታራሚዎች ላይ የሚያደርሰው በደል 

በእርግጥም የአገሪቱ የፍትህ ስርአት 

የቁልቁለት ጉዞውን እያፋጠነ ለመሆኑ ከበቂ 

በላይ ምስክር ነው፡፡በህዝበ ሙስሊሙ 

ወኪሎች ላይ የሚፈጸም ማንኛውም 

ወንጀል በህዝበ ሙስሊሙ ላይ የሚፈጸም 

ወንጀል ነው፡፡ የህዝብ ወኪሎችን 

ማጉላላት ይብቃ! አላሁ አክበር!  

የወያኔ መንግስት ፀረ-

ሕዝብና አሰቃቂ  ተግባሮች 

Saba Teklu 

(Schluchtern, Germany) 

ድርጅቱ ቀደም ሲል ጫካ ውስጥ በትግል 

በነበረበት ወቅትም ሆነ የመንግሥት 

ሥልጣን ከያዘ በኋላ የፈፀማቸውና 

እየፈፀማቸው ያሉት አፀያፊ ድርጊቶች 

ታይተው ያማያውቁ የኢትዮጵያዊነት 

ሞራልና ስብእና የጎደላቸው ስለመሆናቸው 

ብዙ ማሳያወችን ማቅረብ ይቻላል። 

የፌደራል መንግሥት እየተባለ የሚጠራ 

የይስሙላ መንግሥት ቢኖርም 

የመንግሥትንም ሆነ የድርጅትን ሥራ 

ጠቅልሎ የሚያከናውነው 

ህወሃት/ኢህአዴግ ነው። በግንባሩ ውስጥ 

የተካተቱት ድርጅቶች የመወሰንና መመሪያ 

የማውጣት ሥልጣን ባይኖራቸውም 

በህወሃት በጎ ፈቃድ የሌሎችን ነፃ 

ተፎካካሪዎች እድል ለመዝጋት የግል 

ባንኮችን ኮታው እንዲሸፍኑ ተደርጎ 

በሥራቸው የሚያንቀሳቅሱት ባንክ 

አላቸው።እነዚህ ባንኮች የኢትዮጵያ ንግድ 

ባንክን ሥራ ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ 

ሆን ብሎ የታቀደ ሲሆን ኢትዮጵያውያን 

ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተበድረው ሊሰሩ 

ያሰቡትን ተግባር እንዳያከናውኑ 

የሚያደርግ ተንኮለኛ ሴራ ነው።ከነዚህ 

ከተጠቀሱት የህወሃት አዳማቂ  ድርጅቶች 

ባንክ ብድር ተበድሮ ኢንቨስት ለማድረግ 

ቢታሰብ ደግሞ አይሞክሩትም እንጅ የግድ 

መሟላት ያለበት አንድ ነገር አለ። ይኸውም 

የህወሃት/ ኢህአዴግን የአባልነት ካርድ 

መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አዎ! አቶ 

ደሳለኝ ኃይለማርያም በግንቦት 20 ንግግሩ 

ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን መቻሏን 

ተናግሯል። እድገትና ብልጽግና ወይም 

የልማታዊ መንግሥቱ መርህ 

ህወሃት/ኢህአዴግን፤ የግንባሩ አባላትንና 

ደጋፊዎችን ብቻ የሚመለከት እንጅ 

ሌላውን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚመለከት 

ጉዳይ አይደለም። ያን ተስፋ የተጣለበትን 

የደቡብ ምእራብና ሰሜን ምእራብ 

መሬትም ለሱዳን አስረክበው ዛሬ የሱዳን 

ገበሬዎች በህወሃት የመከላከያ ሠራዊት 

እየታጀቡ አባቶቻችን ደም አፍስሠው 

አጥንታቸውን ከስክሰው ውድ 

ሕይወታቸውን ገብረው ያቆዩትን መሬት 

እያረሱት ይገኛል። እንደ ሟቹ ጠቅላይ 

ሚንስትር መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያ ላይ 

የጥፋት መርዙን የተከለ አልነበረም እሱ 

ወደ መጨረሻው ከተጓዘ በኋላም ዛሬ 

እየገዙን ያሉት እኩያን “ በመለስ ራእይ” 

ስለሆነ እነዚህን ስንኩሎች ነቅለን ካልጣልን 

እፎይ የምንልበት፤በኢትዮጵያ ሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

የሚተከልበት፤የሕግ የበላይነት 

የሚሰፍንበት፤ኢትዮጵያውያን ተፋቅረውና 

ተከባብረው በጋራ በእኩልነት የሚኖሩባት 

ኢትዮጵያን ማሰብ አይቻልም። አውቀንም 

ሆነ ሳናውቅ ከችግር ጋር ያጋፈጠንን 

ህወሃትን ጡንቻው እንዲያብጥና ጠንካራ 

ጠላታችን እንዲሆን አብቅተነዋል። 

ምክንያቱም የጠላትን ጠንካራና ደካማ ጎን 

መገምገም አልቻልንም። የህወሃት ጠንካራ 

ጎን እርስ በርሳችን እንድንባላ ማድረጉ 

ሲሆን ይህን አሜን ብለን ተቀብለነዋል።  

ወደዚህ እንዳንመጣ ያደረገው ደግሞ 

ከሥልጣን ጥማት ጋር የተያያዘና እኔ 

ከሁሉም የላቅሁ ነኝ የሚል ኋላ ቀር 

አስተሳሰብ ነው። በዚህ ላይ የሕዝብን 

ሉዓላዊነት የሚፈልገውን የመሾም 

የማይፈልገውን የመሻር ሥልጣኑን 

የማይቀበል አመለካከት ተሸክመን 

በመጓዛችን ምክንያት ነው።    

Auswirkungen der 

äthiopischen Diaspora 

auf äthiopische Politik 

Desalegne Abebew 

(Schöneck, Germany) 

 

Diaspora eine wichtige Rolle 

bei der Wiederherstellung 
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und Rekonstruktion von 

einem Zustand zu spielen. 

Diasporas sind auch in 

politischen Bereichen 

signifikante von gegen  die 

Regierung und durch die 

Unterstützung der 

Oppositionsparteien. Sobald 

die Menschen verlassen ihr 

Land aus politischen 

Gründen, die meisten von 

ihnen lieber nicht, um das 

Regime zu widersetzen. Es 

scheint, dass sie das Leid, das 

sie Heimat begegnet 

vergessen. Es kann wegen 

des Mangels an Wissen und 

Informationen, wie Sie in der 

Lage, aus dem Ausland nach 

Heimat zu erreichen sein. 

Aber, es gibt viele 

Möglichkeiten, sich zu 

widersetzen und setzen die 

Verbrechen der 

diktatorischen Regierungen. 

Diaspora mobilisieren und 

nimmt eine Reihe von 

politischen Aktivitäten gegen 

die regierende Partei. Sie 

können in Massenprotest und 

Bewusstseinsbildung über die 

Heimat-Fragen tätig werden. 

Sie können 

Massendemonstration auf der 

ganzen Welt zu organisieren. 

Sie können finanzielle und 

andere Unterstützung der 

politischen Parteien und 

sozialen Bewegungen zu 

schaffen. Es ist auch möglich, 

die Gastländer Lobby, um die 

Heimat der Politik zu 

beeinflussen. Es ist auch 

möglich, durch das Schreiben 

von Artikeln und deren 

Veröffentlichung in 

bekannten Zeitschriften zu 

widersetzen. Diasporas 

können auch die von der 

Regierung bereitgestellten 

Produkte und 

Dienstleistungen zu 

boykottieren. Politik für die 

Heim Land `s shouldn` t 

Einfluss auf Diaspora, 

sondern die Diaspora sollten 

beeinflussen die Heimat Land 

`s politischen Situation. Die 

Diaspora sind, nicht einfach 

zu ihren Wurzeln 

abgeschnitten. Wir 

äthiopischen Diaspora haben 

das Potenzial, Veränderungen 

in der aktuellen rassistischen 

politischen Situation in 

unserem Land, so lange 

werden wir vereint und gegen 

die Regierung aktiv bis zum 

Ende zu bringen. 

በኢትዮጵያ የተንሰራፋው 

ህገ-ወጥ ብልፅግና እና 

ኢፍትሃዊነት ለኑሮ ውድነቱ 

ዋነኛ ምክንያት ነው 

Bisrat Girir (Bisrat 

Weldemikael) (Borngasse 12, 

35614 Germany) 

ን በቀን እየናረ የሚሄደውን የኑሮ 

ውድነት ሳንገታ ዕድገትን ብናልም 

ምኞት ብቻ ነው፡፡ ዛሬ እንደፋሽን 

የተያዘው ህገ-ወጥ ብልፅግና ነው፡፡ ሀገራዊ 

ስሜት ያለጥርጥር እየቀጨጨ ነው፡፡ 

ደምብና ሥርዓትን መጣስ እንደፋሽን 

ተይዟል፡፡ ድህነትን መቀነስ እንደአፍ 

አመል ሆኖ ይነገራል እንጂ በበሰለ መልኩ 

ህዝብ ውስጥ አልሰረፀም፡፡ ግማሽ ጎፈሬ፣ 

ግማሽ ልጩ የሆነ ካፒታሊዝም ከፋይዳው 

ማነስ ግራ ማጋባቱ ይብሳል፡፡ 

የምሁሮቻችን የድህነትን አሽክላ 

ለማስወገድ ዝግጁ አለመሆን፣ ከስራ አጥነት 

መዘዝ ጋር ተዳምሮ፣ ከአረንቋው 

እንዳንወጣ እያደረገን ነው፡፡ አዙሪቱ እጅግ 

ጥምዝምዝና ተደጋጋሚ ነው፡፡ “ከእለት 

እንጀራና ከትክክለኛ ምርጫ የትኛው 

ይሻላል?” ዓይነት አጣብቂኝ የድህነት 

የቤት ጣጣ ነው፡፡ ሀብት እኩል 

ቀ 
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ባልተከፋፈለበት አገር ምርጫ 100% 

ተሳካ ሲባል አይገርምም ይላሉ ለበጠኛ 

አበው - ባለሙያዎች እንዲህ ግራ-ገብ ነገር 

ሲበዛባቸው፡፡ ከሁሉም ይሰውረን ማለት 

ትልቅ ፀሎት ነው፡፡ ያለዓላማ ጉዞ ከንቱ 

ነው፡፡ ያለቅርስና ያለበቂ መሰረታዊ ጥቅም 

ነፃ-ገበያን መመኘት የጫጩት አትራፊነት 

ምኞት ነው፡፡ ያለብስለት ጥናትና ምርምር፣ 

ያለብቁ ባለሙያ ዕድገት ዘበት ነው፡፡ 

ኑሮው ካልተመለሰለት፣ ደሀ ጎጆው 

ካልተመለሰ፣ ልማቱ ከደረቀ፣ እሳቱ 

ካልሞቀ ተስፋው ይሞትበታል፡፡ ኑሮው 

መለወጥ አለበት፡፡ መታገዝ አለበት፡፡ ገቢና 

ወጪው መመጣጠን መቻል አለበት፡፡ 

ውሎ አድሮ ገቢው ይጨምር ዘንድ መንገዱ 

ሊጠረግለት ይገባል፡፡ ኑሮ ዛሬ ነው፡፡ ነገ 

ምኞት ነው፡፡ ህይወት በእጅ ባለበት ሰዓት 

የሚኖር እንጂ በምኞት የሚታቀድ 

አይደለም፡፡ ዛሬ መኖር መቻል አለበት፡፡ 

መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች በቀላሉ 

መገብየት አለባቸው፡፡ ቀን በቀን እየናረ 

የሚሄደውን የኑሮ ውድነት ሳንገታ ዕድገትን 

ብናልም ምኞት ብቻ ነው፡፡የዲሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ ኢ-አድሎአዊነትና ቀናነትን 

ይጠይቃል፡፡ የብዙሃን ፓርቲ 

ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መመስረት 

አስፈላጊነት አጠያያቂ ያለመሆኑን ያህል፤ 

ሁሉም ፓርቲዎች እኩል መሆናቸውን፣ 

በታሪክ የብቻውን ካሳ የሚያገኝ አንድም 

ፓርቲ መኖር እንደማይገባ፣ እርስ በእርስ 

መወዳደራቸው የዕድገት ማሺን መሆኑ 

እጅግ ግልፅ ሊሆን ይገባል፡፡ ሁሉም 

ፓርቲዎች ያለጭቦ መሳተፋቸውና 

መወከላቸው፣ የሲቪል ቡድኖችም 

ሊሳተፉበት ማስፈለጉ ገሀድ ጉዳይ ነው፡፡

 

 



ፍትሕ ሰ ኔ  2006  ዓ . ም/ አ ን ደኛ  ዓመት ቁ . 2 / Fitih June 2014 First Year 2nd Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

38 

 

በመካሄድ ላይ ያለው የአለም እግር ኳስ ዋንጫ አስገራሚ ክስተቶች በጥቂቱ 

 

   የብራዚል ክተሞች በተቃውሞ በተቃዋሚ ሰልፈኞች መጨናነቅ 

በ2014 የአለም እገር ኳስ ዋንጫ ጨዋታ በተለያዩ የብራዚል ከተሞች የሚገኙ ብራዚላውያን ከመክፈቻው ፕሮግራም ጀምሮ  

መንግስታቸውን በተቃውሞ ማስጨነቃቸው አለምን ጉድ አሰኝቷል። የአለም እገር ኳስ  ጨዋታ በሃገራቸው በመካሄዱ በደስታ 

በመቀበል ፈንታ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች መንግስት ለዜጎቹ ሊያሟላ አልቻለም፣  የደምወዝ ጭማሪ ይደረግልን፣ 

ትምህርትቤት እና ሆስፒታል ይሰራልን ፣ በምትኩ ለስታዲየም ማሰሪያ የወጣው ወደ 11 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጭ የተጋነነ ነው 

በማለት አጋጣሚውን ተጠቅመው ችግራቸውን ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ችለዋል። በዚህ ምክንያት የብራዚል መንግስት 

ከፊፋ ጋር በመተባብር ለፖሊስ ሰራዊት ከፍተኛ የቀን አበል በመክፈል ትቃውሞውን ለማስቆም ሲሞክሩ ታይቷል። 

   የጋና ተጨዋቾች ቃል የተገባላቸውን የቦነስ ገንዘብ ካልተሰጠን አንጫወትም ማለታቸው። 

ለአለም ዋንጫ  ለመድረስ በመቻላቸው መንግስት 3 ሚሊዮን የቦነስ ክፍይ እንደሚከፈላቸው ቃል ገብቶላቸው ነበር። በነፍስ ወከፍ ከ 

75,000- 100,000 ዶላር የደርሳቸዋል። ነገር ግን ክፍያው የሚፈጸመው ጋና ውስጥ ምሆኑን ስላወቁ ጥርጣሬ አደረባቸው። በዚህ 

ምክንያት ገንዘቡ ብራዚል ተልኮ በካሽ ካልተከፈለን ልምምድ አናደርግም፣ ከፖርቹጋል ጋር ቀጣይ ጨዋታ አንጫወትም በማለት 

ቦይኮት መጀመራቸው ይታወቃል። መንግስትም የተጫዋቾቹን ማምረር በመረዳቱ ገንዘቡን ለመላክ ተገደደ። እነሱም በፖርቱጋል 2 ለ 

1 ተሸንፈው ከአለም ዋንጫ ተሰናበቱ። የጋና ተጫዋቾች ለሀገር ፍቅር ከመጫወት ፈንታ ለገንዘብ እንደሚጫወቱ ለአለም ማህበረሰብ 

ገመናቸውን ያሳዩበት አጋጣሚ ነበር። 

  የኡራጉዋዩ ተጫዋች  የኢጣሊያውን ተጫዋች ትከሻውን መንከሱ። 

 

ሊውስ ሳውርስ ተብሎ የሚጠራው የ ፪፯ አመቱ የኡ ራጉዋይ ተጫዋች ጂወርጃው ችሊኒ የተባለውን የኢጣሊያን ተጫዋች ባልተጠበቀ 

ሁኔታ ትከሻውን እንደ ውሻ መንከሱ አለምን ጉድ ያሰኘ ክስተት ነበር። ይህ ሆኖ ዕያለ ዳኛው የተጫዋቹን መነከስ ካየ በሗላ ለነካሹ 

ቢጫ ካርድ ዕንኳን አ ለመስጠቱ አሳኝ አ ጋጣሚ ነበር። ተጫዋቹ  ሰውን ሲነክስ ለ 3ኛ ጊዜ መሆኑ ተረጋግጧል። ተጫዋቹ ስሜቷን 

መቆጣጠር ስለማይችል ኳስ ሲነጠቅ ወይም ሌላ ተጫዋች ሲገፈትረው በአቅራቢያው የሚገኙትን ሁሉ ዕንደሚነክስ ታውቋል። 

በዚህም ምክንያት ፊፋ (FIFA) በተጫዋቹ ላይ ቅጣት አስተላልፎበታል። ለ4 ወር ከማንኛውም ጨዋታ ዕንዳይሳተፍ፣ ለ 9 ተከታታይ 

ጨዋታ ዕንዲታገድ፣ 18,000 ዶላር ዕንዲከፍል ተወስኖበታል። 
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ስነ ግጥም          
 

 

ዘመነ ውጥንቅጥ! 

 

ምን አይነት ዘመን ነው ዘመነ ውጥንቅጥ 

በሬ እግሩን ነቅሎ በገደል ላይ ሲሮጥ 

ዝንጀሮ አዳልጦት ተንከባሎ ሲፈርጥ 

ውሻ ከዛፍ ወጥቶ ፍሬ ሲሸመጥጥ 

ጦጣ ከስር ሆና አጥንት ስትግጥ 

ዶሮ ወተት ሰርቆ አድፍጦ ሲጨልጥ 

ድመት ጥራጥሬ ጭራ ስትሰለቅጥ 

በዔሊ ሩጫ መሬት ሲንቀጠቀጥ 

ቅጥፈት እንደገንፎ ሳይላመጥ ሲዋጥ 

ውሸት እንደማር ለጆሮ ሲጣፍጥ 

ምን አይነት ዘመን ነው ዘመነ ውጥንቅጥ! 

 

“ክተት!” በል ሀበሻ  

 
በነገድ በቋንቋ ፤ ተከፈለ አበሻ ፣ 
ተጎሳቆለ አሉ ፤ ሕዝብ አጣ መድረሻ ፤ 

 
አላስቀምጥ ቢለው ወያኔ ባገሩ ፣ 

ሄደ ሞትን መርጦ ፤ ባሕር ገባ በእግሩ፤  

 
ብዙ ነገር ሰማን ፍዳውን ውርደቱን ፣ 
ቻይናውም ፣ አረቡም የሚያደርሱበትን ፤ 

 
ባራቱ ማዕዘን ጩኸት በዛ ምነው ? 
በአገር ልማት ሰበብ ፤ ዘር እየጠፋ ነው ፡፡ 

 
ከኦሞ - ጋምቤላ ፣ አፋር ና ሐረር ሁሉም በየተራ ፣ 
ኢትዮጵያ ታወከች ተሰደደ አማራ ፣ 
ፀገዴ ፣ አርማጭሆ ፣ መተማ ፣ ሁመራ ፤ 
ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፣ ትግራይ ፣ ጉራፋርዳ፥ 
ገበሬው መሬቱን ፤ መነኩሴው ገዳሙን ፣ ኩራቱን ተከዳ ፡፡ 

 
አገር ትጣራለች ፣ መከራው ጠንቶባት ፣ 
ባንዳ ወያኔ ለክፏት ፤ በዘር ደዌ መቅሰፍት ፡፡ 

 
ተውሳክ ሆኖባታል ጎሰኝነት መርገም ፣ 

ንቀሉት ከስሩ ለማንም አልበጀም ፡፡  

 
የደዌው መነሻ አድዋ ነው አሉኝ ፣ 

ከዓሉላ አባነጋ ፤ ከዮሐንስ እልፍኝ ፤ 

 
ጠላት የቀበረው የዘር መርዝ በስብሶ ፣ 
ኢትዮጵያን ሊያፈርሳት በብሔር ቆራርሶ ፤ 

 
የሞት ጣዕር ድምጽ በዛ ፤ ዝምታው ምንድነው ? 

ክተት በል አበሻ ፤ ሕብረት ፈውሳችን ነው ፤  

 
ትግራይ መላ ምቺ ፤ አፋር እና ሐረር ፣ 
ማርከሻ መዳህኒት ፤ አይጠፋም ተጎንደር ፤ 

 
ወጌሻ ነው ጥሩት ፤ ምኒልክ ይቀስቀስ ፣ 
ሰብሮ ይጠግናል ፤ ያባዳኘው ፈረስ ፤ 
ተነስ አባ ታጠቅ ፤ መይሳው ቴዎድሮስ ፣ 

ገብርዬን ላክልን ፤ የጦሩን መሃንዲስ ፤  

 
ጀግና ልጅ ውለዱ ፤ ጎጃምና ጎንደር ፣  
የእነ አሞራው ውብነህ ፤ የእነ በላይ አገር ፤ 
አሩሲ እና ባሌ ፣ ከፋ ኢሉባቦር ፣ 

ጋሞና ሲዳማ፣ ደቡብ የደጉ አገር ፤  

 
ወሎ ዝም አትበል ፤ ወለጋ ጭስ ታይቷል ፣ 
የአብዮቱ እሳት ፤ ግለቱ ደርሶታል፤ 

 
ሸዋ እምቢ በል ታገል፣ አማራ ኦሮሞው ፣  
አንድ ሆነህ ንቀለው ፣ ተውሣክ ግሳንግሱን ፡፡ 

     /. . . ጥሩነህ ይርጋ . . . /  

 

ሀገርህ ናት በቃ! 
 

ይቺው ናት ኢትዮጵያ 

ሀገርህ ናት በቃ! 

በዚች ንፍቀ-ክበብ፤ 

አይምሽ እንጂ መሽቶ፣ ማታው ከጠረቃ 

የነቃም አይተኛ የተኛም አይንቃ፡፡ 

ይቺው ናት ዓለምህ፤ ብቻዋን የተኛች ከዓለም ተደብቃ!! 

አኪሯ ቀዝቅዞ፤ “ያንቀላፋች ውቢት” ያንተው የክት ዕቃ! 

ምን ትሆን እንግዲህ ሀገርህ ናት እሷ! 

ልቧን አታውልቃት አትጨቅጭቃት በቃ፤ 

አብረህ አንቀላፋ፤ ወይ አብረሃት ንቃ!! 

  / . . . ነቢይ መኮንን . . . / 
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ሱዶኩ 
ሱዶኩ ልዩ የሂሳብ ክህሎት  ወይም ስሌት የሚጠይቅ እንቆቅልሽ ነው። ቀላል እና አስደሳች የስነአመክንዮ ጨዋታ ነው። 

ለጨዋታው ብቸኛ አስፈላጊ ነገሮች አዕምሮ እና አትኩሮት ናቸው። በሱዶኩ ጨዋታ አንድ መሰረታዊ ሕግ አለ። በትልቁ 

ሳጥን ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ባለ 3x3 ሳጥኖች፣ ወደ ጎን ያሉትን መደዳወች ከ 1 እስከ 9 ባሉ ቁጥሮች ሳይደጋግሙ 

መሙላት ነው። ቁጥሮችን የግዴታ ቅደም ተከተል መከተል የለባቸውም። እንዲሁም ሰያፍ መአስመሮችን ሕጉ 

አይመለከታቸውም። መጀመሪያ የጨዋታው ዋና ሳጥን በተወሰኑ የተዘበራረቁ ቁጥሮች ይሞላል። እነዚህን የመጀመሪያ 

ቁጥሮች መቀየር አይፈቀድም። የጨዋታው አላማ እነዚህን ባዶ ካሬወች ከላይ በተጠቀሰው ሕግ መሰረት መሙላት ነው። 

መልካም ጨዋታ። 

              ቀላል                                       መካከለኛ                                     ከባድ 

                   A1                                                 B1                                               C1    

                        

 

                      A2                                                 B2                                                C2 
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የሱዶኩ እንቆቅልሽ ፍችወች 
             ቀላል                                             መካከለኛ                                                 ከባድ 

                A1                                             B1                                                  C1 

                    

                    

 A2                                              B2                                                C2 
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Jokes  

 

Factory workers 

Two factory workers are 

talking: 

The woman says, "I can 

make the boss give me the 

day off." 

The man replies, "And how 

would you do that?" 

The woman says, "Just wait 

and see." She then hangs 

upside-down from the 

ceiling. 

The boss comes in and says, 

"What are you doing?" 

The woman replies, "I'm a 

light bulb." 

The boss then says, "You've 

been working so much that 

you've gone crazy. I think 

you need to take the day 

off." 

The man starts to follow her 

and the boss says, "Where 

are you going?" 

The man says, "I'm going 

home, too. I can't work in 

the dark." 

Looking for a wife 

Fred is 32 years old and he 

is still single. 

One day a friend asked, 

"Why aren't you married? 

Can't you find a woman 

who will be a good wife?" 

Fred replied, "Actually, 

I've found many women 

that I have wanted to marry, 

but when I bring them 

home to meet my parents, 

my mother doesn't like 

them." 

His friend thinks for a 

moment and says, "I've got 

the perfect solution, just 

find a girl who's just like 

your mother." 

A few months later they 

meet again and his friend 

says, "Did you find the 

perfect girl? Did your 

mother like her?" 

With a frown on his face, 

Fred answers, "Yes, I 

found the perfect girl. She 

was just like my mother. 

You were right, my mother 

liked her very much." 

The friend said, "Then 

what's the problem?" 

Fred replied, "My father 

doesn't like her." 

A cute dog 

A man walks into a shop 

and sees a cute little dog. 

He asks the shopkeeper, 

"Does your dog bite?" 

The shopkeeper says, "No, 

my dog does not bite." 

The man tries to pet the dog 

and the dog bites him. 

"Ouch," he says, "I thought 

you said your dog does not 

bite!" 

The shopkeeper replies, 

"That is not my dog.
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The regular meeting of EPPFG held successfully in Nürnberg 

(May 10, 2014) and Frankfurt (June 7, 2014) 

(የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞ  ግንባር  ዘብ መደበኛ ስብሰባውን  በፍራንክፈርት እና በኑረንበርግ ከተሞች  በተሳካ ሁኔታ አካሄደ) 

 

 

 

     

 

 

 

     ፍትሕ  መጽሔት የሚያነቡአት ብቻ ሳይሆን   የሚጽፉባት መጽሔት ነች ! 
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In Ethiopia there is no alternative media for the Ethiopian people except privately owned 

media of the government which is used only for their propaganda.  Journalists and bloggers 

are jailed due to their activity and profession. Hence Ethiopian people are starved to facts that 

happen on the ground. Ethiopian Satellite and Television (ESAT) TV and Radio are the only 

free and privately owned media at abroad which is currently  acting as eyes, ears and mouth 

of the people. But it needs our support for its persisitency. 

 

Let us help and support ESAT until freedom of media and  freddom of speech 

are assured in Ethiopia using the following addresses.  

 



 

 

ፍትሕ መጽሔት ሁለተኛ  እትም 

(Fitih Magazine Second Edition) 

 

በመጽሔታችን ላይ ያላችሁን አስተያየት፣ መልዕክት እና ጽሁፎች በሚከተሉት አድራሻ 

መላክ የምትችሉ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው። በቀጣይዩ በየ2 ወሩ ሃገራዊ የሆኑ 

ወቅታዊ መረጃወችን ይዛ    August 30, 2014 ትወጣለች። 

 

Fitih Editorial 

Budesheimer Str.9 

61137  Schöneck, Germany 

E-Mail: justice4ethiopian@gmail.com 

Facebook: Justice For Ethiopian 

Website: http://justice4ethiopia.wordpress.com 

Tel: 015219261884 

 

 

Fitih Magazine ist eine Quelle für aktuelle 

Informationen für Sie! 
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