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The regular meeting of EPPFG held successfully in Frankfurt (Sept.6, 2014) 
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ፌትሕ መፅሄት 

   በፌትሕ  እጦት ምክንያት ከሃገራቸው ኢትዮዽያ ተሰዯው ጀርመን ሏገር በሚኖሩ ትውሌዯ ኢትዮዽያውያን የተወጠነች  

መጽሄት   ነች። በአሁኑ ሰአት ሀገራችን ኢትዮዽያ በብሌሹ ፖሇቲካዊ አስተዲዯር ምክንያት ከፌተኛ የሆነ የፌትሕ  መጓዯሌ 

ተጋርጦባት ይገኛሌ። ከቃለ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው፣ፌትሕ መፅሄት በሃገራችን ኢትዮዽያ ፌትሕ፣ ነፃነት፣ እኩሌነት እና 

ዱሞክራሲ እስኪረጋገጥ ዴረስ ዜጎቿ ስሇሃገራቸው ሀሳባቸውን በነፃነት ያሇምንም ገዯብ የሚገሌጹበት መዴረክ በመሆን 

ታገሇግሊሌች። ፌትሕ መፅሄት ከማንኛውም የፖሇቲካ ዴርጅት ጋር የማትወግን ከመሆኗ ባሻገር የሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታ 

በማካተት  የኢትዮዽያን ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮችን ታሳትማሇች።መፅሄቷ ከፖሇቲካ ጽሁፍች 

በተጨማሪ በስነጥበብ፣ በኪነጥበብ እና በስፖርት ዙሪያ አስተማሪ እና አዝናኝ ጽሆፍችን በአማርኛ፣ በእንግሉዝኛ እና 

በጀርመንኛ በሁሇት ወር አንዴ ጊዜ ታቀርባሇች። ነገር ግን በመፅሄቷ የተካተቱት ጽሆፍች በሙለ የጸሃፉውን ሃሳብ እንጅ 

የአዘጋጆቹን እንዱሁም የአርታኢውን ሃሳብ አይገሌጽም። ሀገራችን ካሇችበት የፌትህ እጦት ሇመታዯግ ሁለም ኢትዮዽያዊ 

የዴርሻውን እንዱወጣ ፌትሕ መፅሄት በአጽንኦት ታሳስባሇች። 

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. 

 

ርዕሰ አንቀፅ 
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ኢትዮጵያ መንግስት ያስረናሌ ወይም ላሊ ጠንካራ እርምጃ ይወስዴብናሌ ብሇው የሚሰጉ የግሌ ጋዜጠኞች ሃገሪቱን ጥሇው 

መሰዯዲቸውን እንዯ ቀጠለ ነው። ባሇፈት ሳምንታት የተሰዯደት ጋዜጠኞች ቁጥር 20 ዯርሷሌ። ከ2001ዓ.ም. ጀምሮ በነበሩት 

አምስት አመታት ውስጥ ብቻ ከ40 በሊይ ጋዜጠኞች አገር ጥሇው ተሰዯዋሌ።  ኢትዮጵያ በሚሰዯደ ጋዜጠኞች ቁጥር በአሇም 

ሊይ የመጀመሪያውን ዯረጃ ይዛ ትገኛሇች። በእስር ሊይ የሚገኙት ጦማሪዎችና ጋዜጠኞች የተከሰሱበት ምክንያት እንኳ ፤ተሟጋቾቹ 

እንዯሚለት፤ ከታሰሩበት ቀን ጀምሮ ሇ8ኛ ጊዜ እስከ ተቀጠሩበት ዴረስ ያሇው የፌርዴ ሂዯት ሇብዙ ሚዱያዎች፤ የህግ ተንታኞችና 

ጉዲዩን ሇሚከታተለ አካሊት አነጋጋሪ ሆኖ ዘሌቋሌ። የኢትዮጵያ ፌትህ ሚኒስቴር በቅርብ ጊዜ ልሚ፤ እንቁ፤ ጃኖ፤ ፊክት መጽሄቶችና 

አፌሮ ታይምስ ጋዜጣ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይሌ ሇመናዴ የሃሰት ወሬ ነዝተዋሌ በሚሌ ከሷቸዋሌ። ይህንንም ተከትል ከሁሇቱ 

መጽሄቶች ውጭ ቁጥራቸው 10 የሚሆኑ የተቀሩት መጽሄቶችና ጋዜጣ ዋና አዘጋጆች አገር ጥሇው ተሰዯዋሌ። 

 

የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪው በምህፃሩ ሲፒጄ በኢትዮጵያ ሁኔታው ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱንና በእስር ቤት የሚገኙ 

ጋዜጠኞችም ቁጥር መጨመሩን ይናገራለ። በርካታ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ከመንግስት የሚዯርስባቸውን ጫና በመሸሽ ከሃገር 

ሇመሰዯዴ እየተገዯደ ነው። እዚያው ሃገር ውስጥ ሇመቆየት የሞከሩት ዯግሞ ሇእስራት ይዯረጋለ። ጋዜጠኞቹ ሇሚመሰረትባቸው ክስም 

ሆነ ሇሚሰነዘርባቸው ጫና ይህ ነው የሚባሌ ተጨባጭ ምክንያት የሇም። የኢትዮጵያ መንግስት በግሌ ፕሬሱ ሊይ የተቀነባበረ የጥፊት 

ዘመቻ ጀምሯሌ፡፡ ያሁኑ እርምጃ ቀዯም ሲሌ ከተወሰደት አስከፉ ፀረ-ፕሬስ እርምጃዎች የሚሇየው ከ2007ቱ ምርጫ በፉት የተጀመረ 

መሆኑ ብቻ ነው፡፡ እርምጃው እንዯተሇመዯው ሕገ መንግስታዊ ሽፊን በመስጠት የተካሄዯ ከመሆኑም በሊይ በተሇያዩ መንገድች 

የተቀነባበረ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ገና ይቀጥሊሌም ተብሎሌ፡፡ መንግሥት የግሌ ሚዱያው ሊይ ዘመቻ የጀመረው በህትመት ዋጋ 

መጨመር በቋፌ ሊይ ያሇውን ፕሬስ በማፇንና የነፃነት በሮችን ሙለ በሙለ በመዝጋት ጭምር ነው፡፡ መንግሥት የ2007ቱን ምርጫ 

እንዯ ምንም ብል ሇመሻገር ባሇው ከፌተኛ ጉጉት የተነሳ ጋዜጠኞችን በክስ በማዋከብ ሊይ ይገኛሌ፡፡ መንግሥት ሇህገወጥ የሽበባ 

ተግባሩ- ህጋዊ ሽፊን ሇመስጠት ሲሞክር እየተስተዋሇ ነው፡፡ 

መንግሥት ህገ-መንግስቱ በመጣስ፣ ዓሇም አቀፌ ህግ ባሇማክበር፣ የሞራሌ ሌዕሌናውን ከማጣቱ ባሻገር፣ ከአንዴ መንግስት ፌፁም 

የማይጠበቅ ተግባር እየፇፀመም ይገኛሌ፡፡ በተሇይም እየተጠናቀቀ በሚገኘው ዓመት ያከናወነው የጥፊት ዘመቻ የዓሇም መነጋገሪያ 

እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡  የዞን 9 ጦማሪያንን በሽብርተኛነት ከመወንጀሌ አሌፍ በተሇያዩ የፖሇቲካ የክርክር መዴረኮች እርቃኑን 

የሚያስቀሩትን ትንታግ ፖሇቲከኞች ወዯ እስር ቤት ወርውሯሌ፡፡ ይህም አሌበቃ ብል የሀሰት ጥናትን እና ዘጋቢ ፉሌምን በሽፊንነት 

የ 



ፌትሕ ነሏሴ 2006  ዓ. ም/ አንዯኛ ዓመት ቁ. 3 / Fitih August 2014 First Year 3rd Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

6 

 

በመጠቀም ፕሬሱን የመጠራረግ ዘመቻውን አጠናክሮ ቀጥሎሌ፡፡ በዚህ ዓይን ያወጣ ዘመቻ በነፃው ፕሬስ ውስጥ ጉሌህ አስተዋፅኦ 

ሲያበረክቱ የነበሩ በርካታ ጋዜጠኞች ከመዴረኩ እንዱገሇለ ተዯርጓሌ፡፡ ሇበርካታ ዓመታት በሙያው ውስጥ የነበሩና ላልች ብዙ 

ይሰራለ ተብሇው የሚጠበቁ ወጣት ጋዜጠኞች የስዯትን መንገዴ እንዱከተለ ተዲርገዋሌ፡፡ ሇስዯት ከተዲረጉት ጋዜጠኞች በርካቶቹ 

የፖሇቲካ ጉዲዮችን በመዘገብ የሚታወቁና አስቸጋሪውን የመንግስት ሽበባ ተቋቁመው ኃሊፉነታቸውን ሲወጡ የነበሩ ናቸው፡፡ 

አንዲንድችም ከሀገር ውስጥ ሚዱያዎች ባሻገር ሇውጭ የሚዱያ ተቋማት የሚዘግቡ ጋዜጠኞች እንዯነበሩ ይታወቃሌ፡፡  መንግሥት፣ 

በጣር ሊይ ያሇውን ነፃ ፕሬስ ቁሌቁሌ ሇመግፊት ቆርጧሌ፡፡ በህገ- መንግስቱ የዯነገገውን አንቀፅ 29 እንኳን ሰርዞታሌ ወዯሚባሌበት 

ዯረጃ ዯርሷሌ፡፡ መንግሥት በጉሌበቱ እንጂ በሃሳብ የበሊይነቱ መቀጠሌ ተስኖታሌ፡፡   

ዛሬ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች መዴረክ በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ሙያ ዉስጥ ሁለን አቀፌ አዯረጃጀትን መሰረት በማዴረግ በሁለም 

ጋዜጠኞች እምነት የሚጣሌበት ፣ ሇሙያዉ እና ሙያዉን በሀሊፉነት መንፇስ ሇሚተገብሩ ጋዜጠኞች ሁለ ጥሊ ከሇሊ ሇመሆን የነበረዉ 

አሊማ ዛሬ በእንዱህ አይነት መሌኩ ከባዴ ፇተና ሊይ ወዴቆ ይገኛሌ፡፡ ከመንግስት እየዯረሰበት ያሇዉ መጠነ ሰፉ ጥቃት ማህበሩን 

አጣብቂኝ ዉስጥ የከተተዉ ሲሆን ፣ ቁሌፌ የሆኑት አመራሮቹ በፌርሀትና ተስፊ መቁረጥ መሰዯዴም የማህበሩን ፇተና ከምን ጊዜዉም 

በሊይ አክብድት ይገኛሌ፡፡ ይህም ሇእብሪተኛዉ ገዥ ሏይሌ ትሌቅ ስኬት ሲሆን ፣ ሇኢትዮጵያዉያን ጋዜጠኞች እና ሇነፃዉ ፕሬስ ግን 

ከባዴ ዉዴቀት ነዉ፡፡ መንግስት ሇትችት ትዕግስት አሇመኖሩ፤ የአገሪቱ የፌትህ ስርዓት ከፖሇቲካ ጋር መዯባሇቁና ሚዱያን የማያበረታቱ 

አዋጆችና ፖሉሲዎች መኖራቸው በአሇም በጨቋኝነቱ አቻ የማይገኝሇት የሚዱያ ምህዲር በኢትዮጵያ ሇመፇጠሩ ዋንኞቹ ምክንያቶች 

ናቸው፡፡ 

ስዯት እና 
የኢትዮጵያዊነት ክብር 

 

Emebet Teshome 

(Eschenburg, Germany) 
 

ዴሜ ሇወያኔ ስዯት ክብራችንና 

ኩራታችንን አስትጥል 

አንገታችንን እን  ዴንዯፊ ሊዯረገን 

ሇወያኔ አንዴ ቀን ግን ሁለም ታሪክ 

ሆኖ ይቀራሌ። የወያኔ መንግስት 

እ 
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አግባብ ያሌሆነ አመራር የፇተናው 

ሇብዙሀን ወገኖቻችን ህይወት 

መጥፊትና ወዯ ተሇያዩ ሀገራት 

መሰዯዴ ምክንያት ሆኗሌ። ህዝብ 

ያሇንብረት ቀርቷሌ። አብዛኛውን 

ህዝብ አስሯሌ እንዱሁም ገዴሎሌ። 

እንዱህ አይነት በዯሌ አዴርሶ በ አሁኑ 

ሰአት ዯግሞ የምረጡኝ ቅስቀሳውን 

ጀምሯሌ። ሀገሪቱን ወዯባሰ ውዴቀት 

ከመውሰዴ በስትቀር የኢኮኖሚም ሆነ 

የፖሇቲካ መሻሻሌ እንዯማያመጡ 

የታወቀ ነው። ስሇዚህ ሁሊችንም 

ሀገራችንም ከዚህ የወኔ አገዛዝ 

አምባገነን አመራር ነጻ እናውጣት። 

ይህ መሌክት ሇሁለም ኢትዮዽያዊ 

የተሊሇፇ ነው። ስዯት ይብቃ። 

በግፌ  ስሇሚታሰሩት  ሲባሌ  
መጪው   የወያኔ ምርጫ   

ይቅርብን! 
 

Wondosen Lisanu 

(Gross gerau, Germayn) 
 

ኢትዮጲያ  መ ንግስት  ም እራ ቢ 
ያው ያንን ወ ይ ም  ዴ ጋ ፌ የሚ 

ያዯርጉ  ሃገራ ትን ሇማ ስዯሰት  ይኸ 
ው   ሇአም ስተኛ  ግዜ  የተሇመ ዯው ን  
የይስሙ  ሊ ም ርጫ    ሉያካሂዴ   ው 
ራት  ቀርተውታሌ፤ ከዚህ  ቀዯም  
የነበሩት    ም ርጫ  ዎች በገዢ ው  ፓ 
ርቲ በሃይሌ የተዘረፈ የህዝብ  ዴምፆች 

መ ሆኑን በ1997 ዓ\ም  በተካሄዴው   
ም ርጫ   ዋነኛ ው   ማ ሳያ ነው  ። 
በወቅቱ ወያኔዎች ሙ ለ  ሇሙ ለ 
በዝረራ የተሸነፈ  ሲሆን ሌክ የህዝብን 
ዴምጽ በጠራራ ፀሃይ  ዘርፇው  አሸናፉ  
ነን ቢለም  የኃሊ የኃሊ ሊይ  ግን መ 

ሸነፊቸው ን ዋና ዋናዎቹ  የወያኔ 
ቁንጮ    ባሇስሌጣ ናት  ሳይቀር ማ መ 
ናቸው  አሌቀረም ። ከዛም  ቀጥል  
ብተካሄዴው   ምርጫ   ማሇትም  

በ202 ዓ\ም  ወያኔ የፖ ሇቲካ ፓርቲ 
አመ ራሮችን፣ አክቲቪስቶችን እና 
ጋዜጠኞችን  በተሇያዩ  ም ክንያት  
አስሮ ም ርጫ ው ን  ሙ ለ  ሇሙ ለ  
መ ዝረፌ ች ል ዋሌ፤ በወቅቱም   
ቀሊሌ   የሚ ባሌ  ህዝብ ጠንካራ  
ሊሌነበሩት ተቃዋሚ   ፓርቲዎች  ዴም 
ፃቸውን የሰጡ  በት ሁኔታ ነበር 
የነበረው ። አንዲንድቹም  ምርጫ ው  
የወያኔ ዴራማ  መ ሆኑነ ሇማ መ ሌከት  
የምርጫ ው   መ ስጫ  ወረቀት ሊይ 
የተሇያዩ ፅሁፍችን በመ ፃፌ የምርጫ    
ወረቀቱ   የወያኔ መ ጠ ቀሚ ያ  
እንዱሆን  አዴርገዋሌ፤ በወቀቱ በአንዴ 
የምርጫ   ታቢያ ሊይ የህዝብ  ታዛቢ  
የነበረ  አንዴ  ጓዯኛዬ  በምርጫ   መ 
ስጫ  ወረቀቶቹ ሊይ ከተፃፈት እና 
ካስገረሙ ት መ ካክሌ እንዱህ የሚ ሌ 
ነግሮኝ ነበር ወያኔ ምርጫ    ብ ሊሁቹ  
ታዛቢ  እናንትው   ቆጣሪ እናንትው 
እባካችሁ   ሌቀቁን  እው ነት   
እንንገራችሁ  ወያኔ ከጣ ሉያን ጋር 
ቢወዲዴር እንኳን ምርጫ ችን ሇጣ 
ሉያን መ ሆኑን እወቁ የሚ ሌ ነበር። 
ይህ ም ን ያህሌ  የወ ያኔ የሃሰት ም 
ርጫ   እንዲንገሸገሻቸው   የሚ ያሳይ 
ነው ፤ ሇነገሩ ማ ንው የወያኔ የሃሰት 
ፕሮፖጋንዲ   ያሊንገሸገሸው   እና 
ያሊሰሊቸው ። አሁንም   በሚ ቀጥሌው   
ዓመ ት ሇሚ ካሄዴው   የተሇመዯው    
የይስሙ ሊ ምርጫ   ሲባሌ 
ጋዜጠኞችን፣ የፖሇቲካ ፓርቲ 
አመራሮችን፣ ብ ል ገሮችን፣ 
አክቲቪስቶችን እንዱሁም   የወያኔ 
ዯጋፉ ያሌሆኑ የህብረተሰብ   ክፌልችን 
በገፌ ወዯ ማ ጎሪያ እያስገባ ይገኛሌ። 
ይህም  ከዚህ ቀዴም   ከነበርው   
የወያኔ ዴርጊት እንዯም ንረዲው   
ምርጫ  ውን ሙ ለ ሇሙ ለ 
ሇመዝረፌና ሇመ ዋሸት እየተዘጋጀ መ 
ሆኑን ያሳያሌ። ስሇዚህ እነዚህ 

ሇሃገራችው እና ሇነፃነታችው  ሲባሌ 
አጠቃሊይ እንቀስቃሴ እያዯረጉ የሚ 
ገኙ አካሊትን  መ ቼም ቢሆን 
የኢትዮጲያ ህዝብ  አይርሳቸውም  
ስሇሆነም   በዚህ የወያኔ ህገወጥ 
ዴርጊት እና ስራ  ላልች ሰሊማ ዊ  
ሰዎች   ከሚ ታ ሰሩ   የተሇመዴው የ  

ወያኔ  የሃሰት   ምርጫ    ይ ቅርብን:: 

ኢትዮጲያ ሇዘሊሇም  ትኑር!! 

የወያኔ ባሇስሌጣናት ውጪ 
ከሚኖረው ኢትዮጲያዊ 
የሚገጥማቸው ተቃውሞ 
በሃገር ውስጥ ይለ የታፇኑ 

ዴምፆች ናቸው 
 

Mikael mekonen 

(Gross gerau, Germany) 
 

 ባሇፈት ሳምንታት የአሜሪካ 

ፕሬዝዲንት ባራክ ኦባማ  ሃገራችው 

ከአፌሪካ ጋር ያሊት የኢኮኖሚ ትብብር 

የበሇጠ የሚጠናከርበትን መንገዴ 

ሇመነጋገር የአፌሪካ መሪዎችን አሜሪካ 

ዴረስ ጋብዘዋቸው ነበር። ከነዚህም 

ከተጋበዙ መሪዎች መካካከሌ አፊኙ 

የወይኔ መንግስት ባሇስሌጣናት ነበሩ፤ 

የወያኔ ባሇስሌጣናት መጋበዛችውን 

መረጃ የዯረሳቸው በአሜሪካ የሚኖሩ 

ኢትዮጲያውያን ተሰባስበው 

ባሇስሌጣናቱ ሃገር ውስጥ እያዯረጉ 

ባሌው የግፌ አገዛዝ ከንነዋሌ 

ተቃውመዋሌ። ኢትዮጲያዊያኑና 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያኑ ሃገር ውስጥ 

በተሇያዩ አካሊት ሊይ የሚዯረገውን 

የሰብአዊ መብት እረገጣ፣ እስር፣ 

እንግሌት እንዱሁም ዴብዯባ 

የ 
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በተመሇከተ የወያኔ ባሇስሌጣናቱን 

ሲቃወሙ ሲያወግዙ እንዱሁም 

መፇናፇኛ ሲያሳጡ ሰንብተዋሌ። 

ከዚህ ተቃውሞ ወያኔ መረዲት 

የሚገባው በሃገር ቤት ያሇውም ህዝብ 

የመናገር ነፃነቱ ሇቀናት እንኳን 

ያሇምንም ገዯብ ቢፇቀዴሇት ውጪ 

ከገጠማችሁ ተቃውሞ የበሇጠ 

ተቃውሞ ማዴረጉ አይቀርም፤ ሇነገሩ 

በአሁን ጊዜ ኢትዮጲያዊያ በአጠቃሌይ 

ከቃሉቲ ማረሚያ ቤት የማትሇይበት 

ዯረጃ ዯርዲሌች፤ ሇዚህም ነው ዞን 

ዘጠኝ የሚሌ ስያሜ ከቃሉቲ እስር 

ቤት ውጪ ሊለ አከባቢዎች እየተሰጠ 

ያሌው፤ ምክንያቱም በህብረተሰቡ 

ውስጥ ሇውጥ ሉያመጡ ይችሊለ ብል 

ያሰባቸውን የህብረተሰብ ክፌልች 

በተሌይ ወጣቱን ያሇማቋረጥ እያሰሩና 

ከሃገር እንዱሰዯዴ እያዯረጉ ይገኛለ። 

ከሃገር የተሰዯደትም ሇወያኔ እረፌት 

የሚሰቱት ነው እንጂ መቼም ቢሆን 

እረፌት እንዯማይሰቱት በቅርቡ የወያኔ 

አመራሮች ሊይ ተቃውሞ ሲያሰሙ 

የነበሩ ወጣቶች ተጠቃሾች ናቸው። 

አሁን ዋናው ነገር የወያኔ ባሇስሌጣናት 

ውጪ በወጣችሁ ግዜ ሁለ 

የሚዯርስባችሁ ተቃውሞ የእጃችሁ 

መሆኑን እንዴትገነዘቡ እያሌኩኝ 

እነዚህን ተቃውሞዎች 

እንዯተሇመዯው በዛች የሃሰት 

ፕሮፖጋንዲ ማስተሇሇፉያ ኢቲቪ 

ማስተባበያ ከመስጠት ህዝቡ ምን 

ያህሌ በእናንተ ሊይ መሰረታዊ 

ተቃውሞ አንዲሇው ተረዴታችሁ 

በትንሹ እንኳን ከተቃውሞው 

እንዴትማሩ እመክራችሁዋሇው። 

ሁላም የኋሊ የኋሊ ነፃነት ከህዝብ 

መሆኑዋን እንዴታውቁት በዚህ 

አጋጣሚ እገሌፅሊችሁሌው 

።በአጠቃሊይ የወያኔ ባሇስሌጣናት 

በውጪ ሃገር የሚገጥማችሁ 

ማንኛውም ተቃውሞ በሃገር ውስጥ 

ሇሚታዩ እስር፣ እንግሌት፣የሰብዓዊ 

መብት እረገጣ የታፇኑ ዴምፆች 

መሆናቸውን እወቁ ። ኢትዮጲያ 

ሇዘሊሇም ትኑር !! 

የረሃብ አዯጋን መቋቋም 
ያሌቻሇው የወያኔ የሃሰት 

የ11.5 በመቶ እዴገት 
 

Zenebche Mamo 

(Fulda, Germany) 
 

ኢትዮጲያ መንግስት ባሇፈት 
አመታት እንዯ ዋና ግብ 

አዴርጎ ሲንቀሳቀስባቸው ከነበሩ 
የፏኦፖጋንዲ መንገድች መካከሌ 
ሇተከታታይ አመታት ኢትዮጲያ 
ውስጥ ከ11.5 በመቶ በሊይ 
የኢኮኖሚ እዴገት መኖሩ ፣ 
የኢትዮጲያ ህዝብ በተሌይ 
በግብርና ስራ የሚተዲዯረው 
አርሶ አዯር በቀን ሶስቴ 
ከመመገብ አሌፍ የራሱ የሆነ 
ጥሪት መሰብሰብ መቻለ፣ 
ኢትዮጲያ አፌሪካ ውስጥ 
ከሚገኙ ፇጣን የኢኮኖሚ 
እዴገት ካሊቸው ሃገሮች መካከሌ 
አንደዋ መሆኑዋን ነው። ይህ 

የሃሰት ፕሮፖጋንዲ እንዯ 
ሚያሳየው አሁን ባሇው 
መንግስት ወዯ እዴገት ዯረጃ 
እየሄዯች እንዯሆነ በመግሇፅ 
የስሌጣን እዴሜውን ሇማራዝም 
የሚዯረግ የሃሰት ዲታ ነው። 
በተጨባጭ እንዯሚታየው ግን 
የኢትዮጲያ ህዝብ አይዯሌም 
በቀን ሶስቴ ሉበሊ ቀርቶ አንዳ 
እንኳን አጥቶ በከፌተኛ ችግር 
ውስጥ ከአመት አመት 
ይዲክራሌ። በተሌይ ወያኔ ሶስቴ 
መብሊት ችሇዋሌ ብል 
የሚናገርሊቸው እና የሃሰት 
ፕሮፖጋንዲው ከሚነገርሊቸው 
ምስኪን አርሶ አዯሮች በየአመቱ  
ከፌተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸው 
ወያኔ መግሇፅ ባይፇሌግም 
የማይዯበቅ ሃቅ ነው። አሁን 
በዚህ አመት እንኳን በኦሮሚያ ፣ 
በዯቡብ፣ በአማራና በላልች 
ክሌልች በረሃብ ሃሌንጋ 
እየተገረፈ ያለ ሰዎች ቀሊሌ 
አይዯሇም፤ ሆኖም ሇዚህ ሁለ 
ችግር በዋነኝነት ተጠያቂው ወያኔ 
ብቻ ነው። በገጠር አርሶ አዯሩ 
ማዲበሪያ ሇመስጠት የወያኔ 
አባሌ መሆኑ  እንዯ አንዴ 
መስፇርት እየታየ፣ የወያኔ አሰራር 
ይቃወማሌ ተብል ከታሰበ 
ከሴፌቲ ኔት መርሃ ግብር 
እንዱወጣ እየተዯረገ ያሌው 
በወያኔ ብቻ ነው። በከተማ 
የሚኖረው ሰው ችግር የተዯፊፇነ 
ስሇሆነ ነው እንጂ ከገጠሩ የበሇጠ 
ነው። አሁን በዋናነት የሃሰት 
የ11.5 በመቶ ዲታው ህዝብን 
መመገብ ስሊሌቻሇ የሃሰት 
ዲታውን ትታችሁ ህዝቡ 

የ 
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ተገቢውን እርዲታ እንዱያገኝ 
ብችግሩ ተጎጂ የሆነውን ህዝብ 
ትክክሇኛ ቁጥር በመግሌፅ 
እርዲታ እንዱያገኙ ብታዯርጉ 
ይሻሊሌ።    ኢትዮጲያ ሇዘሊሇም 
ትኑር !!! 

የኢህዳግ እቅዴ ከወረቀት 
አያሌፌም 

 

Girum Kelemu and Nesanet  

Mamo 

( Gross gerau, Germany) 
 

ኢትዮዽያ ታሪክ ውስጥ የ አንዴ 

ወጣት እዴሜ ያክሌ ሀገሪቱን 

እየገዛት ያሇው ኢሀዳግ በተዯጋጋሚ 

ወያኔ በሚቆጣጠረው ሚዱያና 

በአቀንቃኞቹ አማካኝነት እዴገት 

ምጥቷሌ። ሰው የመናገር መብቱ 

ተከብሯሌ እያሇ ሁላም ጀሮአችንን ይ 

ኣዯመዋሌ። ይሁንና በተጨባጭ 

የሚታየው ወያኔ ከሚያወራው እጅግ 

የተራራቀ ነው። ኢትዮዽያዊነት ፇርሶ 

ከእኛነት ይሌቅ የእኔነት ነግሶ የታየበት 

በኢሀዳግ አገዛዝ ዘመን ነው። ኢሀዳግ 

ህዝብን እርስ በርስ በማጋጨት 

ከኢትዬጵያዊነት ይሌቅ በብሄር በጎሳ 

እንዱከፊፇሌ እያዯረገ ታሊቅ ሀገር ንድ 

ሀገር ገንብቻሇሁ ይሊሌ።  በላሊ በኩሌ 

ካየነው እዴገት መቷሌ እያሇ ህዝብን 

የሚያጭበረብረው ከተሇያዩ ሀገራት 

በግብዣ መሌክ የውጭ ሀገር 

ኢንቨስተሮች እየተባለ በተጨባጭ 

በኢትዮጵያዊያን ሊይ ቅንጣት ታክሌ 

ሇውጥ ያመጣው ነገር የሇም ይሌቁን 

ይብዛም ይነስም የኢትዮጵያ ህዝብ 

ይጠቀምበትና ይተዲዯርበት ከነበረው 

በማፇናቀሌ ከዴጡ ወዯማጡ 

አዴርጎታሌ የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ። 

እዴገት መቷሌ ማሇት በወያኔ ዝማሬ 

የጤፌ ዋጋ ተወዶሌ ማሇት ነው። 

ከሊይ ያነሰዋቸው የኢሀዳግ የህጻን 

ሌጅ ጨዋታ በወረቀት የዘሇሇ 

አይዯሇም ስሙን ቢቀያይሩት አንዳ 

ትራንስፍርሜሽን፣ ላሊ ጊዜ ህዲሴ 

ቢለት ከ ወረቀት ጋጋታ የዘሇሇ 

ሇኢትዮጵያ ህዝብ ኪሱ የሚገባ እና 

ከዴህነት የሚያሊቅቅ ነገር አሌታየም። 

የወያኔ እቅዴ እና እዴገት መምጣቱን 

ማሳያ ወጣቱ ሀገር እየሸሸ በስዯት 

በበርሀ በወንዝ ሲሞት እና የትም 

ሲቀር የእናንተ እቅዝዴ ከወረቀት 

ያሌዘሇሇ መሆኑ ነው። ስሇዚህ ወያኔ 

ታሊቅ ሀገር የነበረችውን እርቃኗን 

አስቀራት ኢትዮዽያዊነት የስዯት፣ 

የርሀብ መገሇጫ አታዴርጉት 

ኢትዮዽያዊነት ንዲችሁ አታፌርሱት። 

አምሊክ ኢትዮዽያን ይባርክ። 

አሸባሪ ማን ነው? 
 

Jemal Kibret Awel 

(Ehringshausen, Germany) 
 

ገራችን ኢትዮጵያ ሇዘመናት 

ሙስሉም ክርስቲያን አንተ 

ትብስ እኔ እየተባባሇ ተከባብሮ የኖረ 

ሀገር መሆኑን ወያኔ እራሱ በዯንብ 

ይገነዘበዋሌ። ይሁንና  ወያኔ 

በሙስሉሙ ሊይ ሲያሻው አሸባሪ፣ 

ጽንፇኛ፣ ስሌጣን ፇሊጊ አሌፍ ተርፍም 

ክርስቲያን ወንዴሞቻችን እና 

እህቶቻችን ሉያጠቃ እንዯተነሳ አርጎ 

ሁላም በማታሇያ ሚዱያወቹ 

ይዘምራሌ ወያኔ ራሱ ተሸብሮ ህዝብ 

እና ሀገርን መምራት ሲያቅተው አሸባሪ 

እያሇ ህዝብን ያሸብራሌ። ሙስሉሙ 

ያነሳወን መንግስት በሀይማኖታችን 

ጣሌቃ አይግባ ህገመንግስት  ይከበር 

ነው። የወያኔ ምሊሽ አሸባሪ ነውጠኛ 

ማሇት ነው። አሌፍ ተርፍ በኢትዮዽያ 

ታሪክ የከፊ ዘመን በነበረው በነገስታት 

ዘመን ያሌተዯረገውን የጭካኔ ዴርጊት 

ይፇጽማሌ። የተከበረውን ቁራን 

በማቃጠሌ መስጊዴ እንዯፇሇገው 

በመግባት በሙስሉም ወንዴሞች እና 

እህቶች ሊይ የዴብዯባ እና የእስራት፣ 

የስቃይ ብትር ሲያዯርስ ቆይቷሌ። 

ሃይማኖቴ ይከበር ሀባሽ በሀይሌ 

አይጫንብን ባሇ ሙስሉሙ በየቦታው 

በግፌ ዯሙ ይፇሳሌ። የቱጋር ነው 

ወያኔ አስራ ሰባት አመት ሇነጻነት እና 

ሇሀይማኖት እኩሌነት ታግያሇሁ 

የሚሇው በጫካ ተጸንሶ በጫካ 

ያዯገው ወያኔ ሰውን እየገዯሇ ወዯ 

ስሌጣን እንዯመጣ አሁንም 

በሙስሉሙ ሊይ የግፌን ብትር 

ያወረዯበት ሀይማኖቴን ባሇ 

እንዯወንጀሇኛ ፌዲውን ያያሌ። 

ይታሰራሌ፣ ይሞታሌ። ሰሚበላሇው 

ማእከሊዊ በጨሇማና በቀዝቃዛ ቤት 

ወስጥ ሙስሉም ወንዴሞቻች እና 

የሙስሉም መፌትሄ አፇሊሊጊ ኮሚቴ 

አባልቻችን ፌዲቸውን ያያለ። ፖሉስ 

በ 

ሀ 
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መከራቸውን ያሳያቸዋሌ። አሁን 

መቸም ቢሆን የሙስሉሙ ጥያቄ 

እስካሌተመሇሰ ዴረስ የሙስሉሙ 

ሰሊማዊ ትግሌ እስከመጨረሻው 

ይቀጥሊሌ። 

የኢሀዳግ አመራች 

በአዛውንቶች የተሞሊ 

ነው 
 

Mikyas Befekadu 

(Mental, Germany) 
 

ህአዯግ የእዴገት ዯረጃዉን ጨርሶ 

የሚናዴ ፓርቲ መሆኑን ሇማወቅ 

የፖሇቲካ ሉቅ መሆን አያስፇሌግም፤ 

ስሇዚህ ፓርቲዉ ግፊ ቢሌ የሚቆየዉ 

በሴራ ማቀነባበር የተካኑት የጃጁት 

አመራሮች እስካለ ዴረስ ብቻ ነዉ፤ 

እነሱም የሚጠቀሙበት ስሌት አንደን 

ብሄር በላሊዉ ሊይ በማስነሳት ሰይጣናዊ 

ስራ ሊይ የተመሰረተ ነዉ፤  ኦሮሞዉን 

የአማራ ነፌጠኞች አሁንም ሉያጠፈህ 

እየተነሳ ነዉ ይለታሌ አማራዉን ዯሞ 

የኦሮሞ ጠባቦች ሉጨፇጭፈህ ነዉ 

ይለታሌ ፤ ላሊዉ የፓርቲዉ ችግር 

የተተኪ ወጣት ችግር ነዉ፤ ኢህአዯግ 

በዚህ በኩሌ መካን የሆነ ዴርጅት ነዉ፤ 

ከተቃዋሚ ፓርቲወች አንጻር ሲታይ 

ኢህአዯግ የተተኪ ችግር እንዲሇበት 

ያስታዉቃሌ ፤ መተካካትብል የ60 

አመት ሺማግላ አመራር በ50 አመት 

ሺማግላ ይተካሌሀሌ  ፤ስሇዚህ 

የኢህአዯግ ነገር እኔ እንዯሚታየኝ 

የአዛዉንቶች ክበብ እንዯሚባሇዉ አይነት 

ነዉ። 

ወያኔ መሌካም አስተዲዯር ና 
ፌት ህ እስካሊረጋገጠ ዯረስ 
መውረዴ አሇበት 

Amelework Teferi 

(Idstein, Germany) 

 

ሌካም አስተዲዯር እና 

ፌትሕ በመጓዯለ የሕዝብ 

ሌብ እየቆሰሇ - ተስፊው እየተሟጠጠ 

-እኔ ኢትዮጵያዊ አይዯሇሁምን እያሰኘ 

- ኢትዮጵያ ሇእኔ ምኔ ናት እያስባሇ 

ነው፡፡ ህዝቦች ፌትሕና መሌካም 

አስተዲዯር አሇ ብሇው 

ስሇማይተማመኑ ስሇማይኮሩ እና 

ምንም የፌትህ እና የአስተዲዯር 

እርካታ ስሇማያገኙ በህጎች ሊይ ምንም 

እምነት የሊቸውም ፣ በግሇሰቦች እና 

በአሸባሪው የወያኔ መንግስት ሰዎች 

ፌትሕ ሊጣ ዜጋ፣ መሌካም አስተዲዯር 

አጥቶ ሇሚንገሊታ ዜጋ ፌትሕና 

መሌካም አስተዲዯር እንዱኖር 

በአንቀጽ ተዯንግጓሌ እያሌን ብናወራ 

ዋጋ አይኖረውም፡፡ በተግባር ሕዝቡ 

ሉያገኘው ይገባሌ፡፡ ሕዝብም እንዯ 

ሕዝብ፣ ግሇሰብም እንዯ ዜጋ 

መንግሥት ካሇ፣ ሕግ ካሇ ማንም 

ንብረቴን አይቀማኝም፣ ማንም 

መብቴን አይነፌገኝም፣ ማንም 

አያጠቃኝም፣ አይገዴሇኝም፣ 

አይመታኝም፣ አያሳዴዯኝም ብል 

መተማመን አሇበት፡፡  በሃገሪቱ 

ሰፌነዋሌ የተባለ ህጎች የህዝብን ፌትህ 

እና መሌካም አስተዲዯርን የማግኘት 

መብት የሚያረጋግጡ ሳይሆኑ 

የሚረጋግጡ ናቸው::በየቦታው እና 

በየጊዜው ፌትህን እና መሌካም 

አስተዲዯርን ከሚዯፇጥጡ 

ባሇስሌታናት በዱስኩር መሌክ ብቻ 

ፌትህ እና መሌካም አስተዲዯር 

እንዯተረጋገጠ ይነገራሌ እንጂ 

ዝግጁነቱ ተግባራዊነቱ እና ቁርጠኝነቱ 

የሇም:: ስሇዚህ እያንዲንደ 

ኢትዮጵያዊ የጥቂት ባሇስሌታናትን 

አፇና እና ግዳሇሽነት የመዋጋት እና 

ራሱን ነጻ የማውጣት ግዳታ አሇበት 

:: መሌካም አስተዲዯር እና ፌትህ 

ጠይቀን የሚሰጠን መብት እና 

የባሇስሌጣናት ችሮታ ሳይሆን ራሳችን 

በትግሊችን ሌናረጋግጠው የሚገባ 

መብታችን መሆኑን ሌናውቅ ይገባሌ:: 

በወያኔ እና በጭፌሮቹ ሊይ የተባበረ 

ክንዲችንን በአንዴነት አንስተን ሇጋራ 

ጥቅሞቻችን በመታገሌ ይገባናሌ:: 

የበሰበሰውን የወያኔ ስርአት 
እንዱወዴቅ እያንዲንደ ዜጋ 
ትግለ እንዱፊጠን ሚና 

መጫወት አሇበት  

 

Behailu Girma 

(Schöneck, Germany) 

 

ዚህ የመጨረሻው ወሳኝ ምእራፌ 

ሊይ ወጣቱ ትውሌዴ ዘመናዊ 

ባርነትን እሺ ብል የማይቀበሌ ተፇጥሮ 

የሰጠችውን ነጻነት በአምባገነኖች ሲነጠቅ 

ዝም የማይሌ በመሆኑ ሇወያኔ አገዛዝ 

የማያመች ሆኖበታሌ ።  በነጻ አስተሳሰቦች 

ኢ 

መ 

በ 
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መኖር በማይቻሌባት ኢትዮጵያ ወያኔ 

ዜጎች ካሌዯገፈት ዘርፇ ብዙ እርምጃዎችን 

በተከታታይ ይፇጽማሌ። ወያኔ ከጽንሰቱ 

ጀንሮ ፣ ውሇዯቱና እዴግቱ የሆነው 

አሸባሪነት ፣ ጽንፇኝነትና ዘረኝነት ሆኖ 

ከሚታወቅበት ተነስተን ባሁኑ ወቅት 

አሸባሪነትን ሲቃወም እና ላልችን 

ሲወነጅሌ መስማቱ  ፌየሌ ወዱህ 

ቅዝምዝም ወዱያ  ያስብሊሌ ። 

ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔን መቃወም 

ብቻ ሳየሆን አሇመዯገፌ በራሱ 

ከተቃዋሚነት ጎራ ይፇርጃሌ ።ነጋዳው 

ሇሃገሪቱ የሚያስመዘግበው የንግዴ 

ዕዴገትና ሇዜጎች የሚከፌተው የስራ 

ዕዴሌ እና ተያያዥ አስተዋጾኦች ባሻገር 

ወያኔን መዯገፈን በተሇያየ መሌኩ 

ካሊስመሰከረና በተጨማሪም ሇወያኔ 

ያሇውን አምሌኮ ካሊረጋገጠ 

ያገሌግልቱ ጠቀሜታ በዜሮ ተባዝቶ 

ከንግደ አሇም ጨዋታ ውጪ 

ይዯረጋሌ። ገበሬው ማዲበሪያ 

ሇማግኘትና ዘርቶ ሇማጨዴ ወያኔ 

ባዘጋጀሇት መንገዴ ብቻ መግዋዝ 

ይኖርበታሌ። ይህን ማዴረግ ካሌቻሇ 

ግን ከፌተኛ ተጽእኖ የሚዯርስበት 

ሲሆን ከዚያም አሌፍ በቀጥታ 

የሚያረሰው መሬት ተነጠቆ ሇሌመና 

ሇስዯት ሉዲረግ ይችሊሌ። የሀይማኖት 

አባቶች በሌማት ስም ወያኔያዊነትን 

ካሌሰበኩ በተቃዋሚ ፓሇቲከኞች ጎራ 

ይመዴባለ።የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ 

ሇመቀጠር ቢጫው የወያነ የአባሌነት 

ካርዴ ከትምህርት ማሰረጃና ከስራ 

ሌምዴ በሊይ ዋንኛ የቅጥር መስፇረት 

ነው ።ተማሪውም ከከፌተኛ የት/ም 

ተቐማት ተመርቆ ሇመውጣት 

(የትምህርር ጥራት ችግሩ እነዲሇ ሆኖ) 

የወያኔ አባሌነት ፍርም እንዱሞሊ 

ይገዯዲሌ። ፌርዴ ቤቶች በህግ 

የበሊይንት ሳይሆን ሇወያኔዎች 

በሚመች መሌኩ በንጹሀን ዜጎች ሊይ 

በግፌ ይፇርዲለ። ዜጎች መኖሪያቸው 

ተነጥቆ ሇወያኔ አባሊትና 

ሇዯጋፉዎቻቸው ተሰጥቶ ሇጎዲና 

ህይወት ይዲረጋለ ።ሰሊማዊ ታጋዮች፣ 

ጋዜጠኞች ግሇሰቦች የሀይማኖት 

መሪዎች ሇወያኔ ያሌተመቸ ማንኛውም 

ዓየነት እንቅስቃሴ የሚያዯርግ አካሌ 

በአሸባሪነትና በአክራሪት ተፇርድበት 

እስር ቤት ይወርወራሌ። ወያኔ 

አገራችንን ከተቆጣጠረበት ጀምሮ 

እስካሁን ዴርስ ጽንፇኝነትንና እና 

ሸብርተኝቱን በተቀነባበረ መሌኩ ሬት 

ሬት እያሇን ሲግተን የቆየና ዘረኝነትን 

በየቦታው ሲሰብክና ህዝቡን ሲያወክ 

የኖረና በተግባር ያሳየን መሰሪ ቡዴን 

አሁን ዯሞ ባዱስ መሌኩ በቲዮሪ 

ሊስተምራችሁ ብል የዩነቨረሲቲ 

ተማሪዎችን እና የየከተማ ነዋሪዎችን 

እያስገዯዯ ይገኛሌ። ይህ ባዱስ መሌኩ 

የሚንቀሳቀሱበት አካሄዴ ጤናማ 

ያሌሆነና ሰርአቱ የህብረተሰቡን 

ያመሇካከት አቅጣጫ በማስቀየር 

የፇሇጉት ኢሰብአዊ የሆነወን ያገዛዝ 

እዴሜያቸውን ሇማራዘም ያቀደት 

ነገር እነዲሇ ያሰታውቃሌ። ወያኔን 

የሚያሰጋው እና እንዱህ እንቀሌፌ 

የሚነሳው የወጣቱ ሇነጻነትና 

ሇዱሞክራሲ እያዯረገ ያሇውን አመጽ 

እንዴሆነ ይታወቃሌ። ወጣቱ ትውሌዴ 

ዘመናዊ ባርነትን እሺ ብል የማይቀበሌ 

ተፇጥሮ ሰጠችውን ነጻነት 

በአምባገነኖች ሲነጠቅ ዝም የማይሌ 

በመሆኑ ሇወያኔ አገዛዝ የማያመች 

ሆኖበታሌ ። ሀገር ውስጥ እየታየ 

ያሇው በተሇይ ወያኔ በኢትዮጵያ 

ውስጥ ያጸዯቀው የጸረሽብር ህግ 

ሳይገታው ህዝቡ ሇነጻነቱ ሇመታገሌ 

ተቃውሞውን እየገሇጸ ባሇበት እና 

ባሳየው ወኔና ቁጣ ወያኔን ማሸበሩ 

ከዴሬዎችና ፇዯራሌ ፖሉስ እያዯረጉ 

ካለት ህገወጥ እንቅስቃሴ ማረጋገጥ 

ይቻሊሌ። ወያኔን እንቅሌፌ መነሳት እና 

መቆሚያ መቀመጫ መንሳት 

የእያንዲንዲችን ዜጎች ግዳታ ሲሆን 

ይህ ሇኛ የነጻነት ቀናችን መቅረቡን 

ከበስበስ የቆየው ሇወያኔ አገዛዝ ዯግሞ 

መውዯቂያው መቅረቡ የሚያሳይ ነው 

።  

 

የኢትዮጵያችን ችግር 

ገዢዎች እና አዴርባዮቻቸው 

የሚፇጥሩት የፖሇቲካ 

ካንሰር ነው 
 

Daniel Theodros 

(Viernheim, Germany) 
 

ፖሇቲካ ታማኝነት ያሌተማሩ እና 

ከካዴሬ ትምህርት ቤት ተመርቀው 

የወጡ በፖሇቲካ ጥሊቻ የተሞለ ሰዎች 

የአገርን አመራር እና የህዝብን አንዴነት 

ሉጠብቁ ስሇማይችለ በሃገሪቱ የፖሇቲካ 

በ 
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መስክ ትሌቅ በሽታ ሆነዋሌ:: 

የኢትዮጵያችን ችግር ገዢዎች የሚፇጥሩት 

የፖሇቲካ ካንሰር ነው::ሌዩነት እንዲሇ ሆኖ 

በጋራ ሃገራዊ መርህ ሊይ ያሌተመሰረተ 

ፖሇቲካ እንዳት ህዝባዊ መተሳሰብ 

ሉፇጥር እንዯሚችሌ በሃገራችን የሚገኙ 

ፖሇቲከኛ ነን የሚለ አሌተረደትም 

ወይንም አውቀው እየተባለ እያባለን 

እያነካከሱን ነው:: በጋራ መተሳሰብ ሊይ 

ያሌተመሰረተው ፖሇቲካችን እና 

በመጭበርበር የሚያጭበረብሩን 

ገዢዎቻችን ሇነገ ሃገር ተረካቢ ትውሌዴ 

አዯገኛ የሆነ የፖሇቲካ በሽታ እያወረሱ 

ይገኛለ፤ የፖሇቲካ በሽታ ብቻ ሳይሆን 

በአንዴ ወጥ መርህ ሊይ የተመሰረተ እና 

የዯቀቀ ኢኮኖሚ ጭምር:: ይህ 

በተጭበረበረ ፖሇቲካ ሊይ የተገነባ 

ኢኮኖሚ የህዝቦችን የጋራ መዯጋገፌ 

በማስመጥ ገዢው መዯብ በፌጹም ከኔ 

ውጪ የሚነካ ካሇ እሳት እንዯነካ ነው 

በማሇት በፌራቻ ሊይ የተመሰረተ 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ዜጎች 

በሃገራቸው ብሄራዊ አጀንዲ ጉዲይ 

እንዲይሳተፈ እንዲይተሳሰቡ 

እንዲይዯጋገፈ እንቅፊት ሆኖ ይገኛሌ:: 

የተንሰራፊው ሙስና እና 
ዜጎችን ማሳዯዴ ይቁም 

 

Sara Mesfin 

(Viernheim, Germany) 

 
ወያኔ የተንሰራፊው ሙስና የሃገር 

ሃብትን በተገቢው ቦታ ሊይ 

እንዲናውሌ እንቅፊት ሆኗሌ:: ሁለም 

በተዯጋጋሚ ታግሇው ስሌጣን እንዯያዙ 

የሚዯነፈት የወያኔ ጁንታ አባሊት በሙስና 

ውስጥ ተዘፌቀው አገሪቷን እርቃኗን 

አስቀርተዋታሌ:: ይህ አዯገኛ የሙስና 

ሂዯት ህዝብን ወዯ ኑር ውዴነት እና 

ዴህነት እስር ውስጥ ከቶታሌ:: ተናግረን 

የማንጨርሳቸው እስር፣ ስዯት ፣ስራ 

አጥነት ፣ግዴያ ፣ክስራ መፇናቀሌ፣ 

ተመሳሳይ ምእንግስታዊ ውንብዴናዎችቸና 

ሽብሮች በዜጎች ሊይ እየተፇጸሙ በገሃዴ 

እየታዩ እንዱሁም መንግስትዊ 

ቅጥፇት/ውሸቶች በአዯባባይ እየተዯሰኮሩ 

የትውሌዴን ሞራሌ ሇመግዯሌ ካሇመታከት 

እየተውተረተሩ ነው። ራሳችንን ማንቃት 

ሇሇውጥ መነሳት ግዴ ይሇናሌ ፤  በሕዝብ 

ሌጆች አፊጣኝ ትግሌ እጅግ ሉሇወጥ 

የሚገባው ጉዲይ መሆኑን ሇማሳወቅ 

እወዲሇሁ :: በተጨማሪ በፖሇቲካ 

ታማኝነት ያሌተማሩ እና ከካዴሬ 

ትምህርት ቤት ተመርቀው የወጡ 

በፖሇቲካ ጥሊቻ የተሞለ ሰዎች የአገርን 

አመራር እና የህዝብን አንዴነት ሉጠብቁ 

ስሇማይችለ በሃገሪቱ የፖሇቲካ መስክ 

ትሌቅ በሽታ ሆነዋሌ:: 

ሁሊችንም ዜጋ እስከሆንን ዴረስ ሇሃገራችን 

እኩሌ አስታውጾ ማበርከት አሇብን 

።….እየተገፊን እስከመቼ??  

ሇኑሮ ውዴነቱ ዋነኛ 

ምክንያት ህገ-ወጥ ብሌፅግና 

እና ኢፌትሃዊነት ነው 

Estifanos Belay  Eadom 

(Hammelburg, Germany) 

 
ን በቀን እየናረ የመጣውን የወያኒ 

አምባገነንነት እና ዝርፉያ ሳንገታ 

ዕዴገትን ብናሌም ምኞት ብቻ ነው፡፡ 

ሇሇውጥ በጋራ እጅ ሇእጅ ተይይዘን 

በአምባገነኖች እና በብዝብዦች ሊይ እንነሳ 

!!! የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ በሃሰት 

እቅድችና በምኞት የሚሰብከውን ወያኒ 

ሌናስወግዴ ግዴ ይሇናሌ። እንዯሚታየው 

ዛሬ እንዯፊሽን የተያዘው ህገ-ወጥ 

ብሌፅግና ነው፡፡ ሀገራዊ ስሜት ያሇጥርጥር 

እየቀጨጨ ነው፡፡ ዯምብና ሥርዓትን 

መጣስ እንዯፊሽን ተይዟሌ፡፡ ዴህነትን 

መቀነስ እንዯአፌ አመሌ ሆኖ ይነገራሌ 

እንጂ በበሰሇ መሌኩ ህዝብ ውስጥ 

አሌሰረፀም፡፡ ግማሽ ጎፇሬ፣ ግማሽ ሌጩ 

የሆነ ካፒታሉዝም ከፊይዲው ማነስ ግራ 

ማጋባቱ ይብሳሌ፡፡  ሀብት እኩሌ 

ባሌተከፊፇሇበት አገር ምርጫ 100% 

ተሳካ ሲባሌ አይገርምም ይሊለ 

ባሇሙያዎች እንዱህ ግራ-ገብ ነገር 

ሲበዛባቸው፡፡ ከሁለም ይሰውረን ማሇት 

ትሌቅ ፀልት ነው፡፡ ወገን ሆይ ያሇዓሊማ 

ጉዞ ከንቱ ነው፡፡ ቀን በቀን እየናረ 

የሚሄዯውን የኑሮ ውዴነት ሳንገታ 

ዕዴገትን ብናሌም ምኞት ብቻ ነው፡፡ 

ሇሇውጥ ራሳችንን ማንቀሳቀስ ግዴ 

ይሇናሌ። ነጻነትን ሌናገኝ የምንችሇው 

ከአምባገነኖች የጭቆና ምመዴፌ ሌንወጣ 

የምንችሇው ራሳችን ስንታገሌ እንጂ ከዯጅ 

የመጣ እንግዲ አሉያም ምእራባውያን 

ንእጻነታችንን ሉሰጡን አይችለም። ኑሮ 

ዛሬ ነው፡፡ ነገ ምኞት ነው፡፡ ቀን በቀን 

እየናረ የሚሄዯውን የኑሮ ውዴነት ሳንገታ 

ዕዴገትን ብናሌም ምኞት ብቻ 

ነው፡፡በማግሇሌ እንጂ በማሳተፌ 

የምናወጣው ነገር እንዯላሇ ሌብ ማሇት 

ተገቢ ነው፡፡ ወያኔዎችን በጋራ ትግሌ 

እስካሊስወገዴን ዴረስ ምንም አይነት 

የኢኮኖሚ ሇውጥ/እዴገት በራሳችን ሊይ 

ማምጣት አንሽሌም ስሇዚህ ሇተጀመረው 

በ 
ቀ 
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የትግሌ ስኬት የእያንዲንዲችንን ጉሌህ ሚና 

እን ተሳትፍ ይሻሌ። ሇሇውጥ በጋራ 

አምባገነኖች ሊይ እንነሳ !!! 

የሞተውን የወያኔን 

ስርአት ማውረዴ የግዴ 

ነው 

Meay Dejena, Dedjnie BRU 

Messeaily zepplin str.10 

 

ትዮጵያን ካሇችበት የጭቆና 

ቀንበር ሇማውጣት ቁርጠኛ 

ሌብ ያስፇሌገናሌ ። ችግር ብሌሃትን 

እንዯሚፇጥር ሁለ አብዝቶ መበዯሌም 

የነጻነት ትግሌን እውን ያዯርገዋሌ 

።የወያኔ ቡዴን እንዳት ሉወገዴ 

እንዯሚችሌ በተሇያዩ ጊዜያት የተሇያዩ 

የፖሇቲካ ምሁሮች ያስኬዲሌ ያለትን 

ስሌቶች ጠቁመዋሌ ።ከዚህም መካከሌ 

የትጥቅ ትግሌ አንደ ነው ።በትጥቅ 

ትግሌ መንግስታቸውን ካወረደ 

ሀገራት ሌምዴ በመነሳት ፤ የእርስ 

በእርስ ጦርነት ሇአንዴ ሀገር መጠነ 

ሰፉ ጉዲቶችን የሚያስከትሌና የማይረሳ 

የታሪክ ጠባሳ አሳርፍ የሚሄዴ ስሇሆነ 

በሃገራችን ባይከሰት መሌካም ቢሆንም 

፤ ነገር ግን እንዯ ወያኔ ያሇ አስከፉና 

ጨቋኝ ስርዓት ሇረጅም ጊዜያት 

ስሌጣኑን የሙጥኝ ብል ህዝብን 

እየጨቆነ ፣ እያፇነ፣ እያሰረና እየገዯሇ 

መዝሇቁም ፤ ይበሌ የሚያሰኝ ስሊሌሆነ 

የትጥቅ ትግለን አስፇሊጊነት እርግጥ 

ያዯርገዋሌ ።እርግጥ ነው ባሩዴ ሳናሸት 

የሚገኝ ነጻነት ቢኖር ማንም አይጠሊም 

። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በገዥው 

መዯብ በኩሌ በገሃዴ የምናየው 

እብሪትና ትእቢት ፣ ህዝብን የመናቅና 

ያሇማዴመጥ ሁኔታ ትግለን የግዴ 

ያዯርገዋሌ ። ምናሌባት አንዴ ቀን 

የባሩዴ ሳይሆን የሽቶ መዏዛ 

ያሸትቱናሌ ብሇን ሇ23 ዓመታት 

በተስፊ ጠብቀን ነበር ። ግን አሌሆነም 

ከዚህ በኋሊም እንዯማይሆን የአሁኑ 

አካሄዲቸው በራሱ እማኝ ነው ። ይህን 

አስከፉ እና በጥቂት አጉራ ዘሇሌ 

የስርዓቱ ዋና አንቀሳቃሽ የሚከወነው 

እሌህ ውስጥ የሚያስገባ ሀገራዊ በዯሌ 

ማስቆም የእኛ ሃሊፉነት ነው ። 

 

ነጻነትን ሇመጎናጸፌ 

ባሩዶን ማሽተት የግዴ 

ነው 
 

Ribka Lemma Taye 

(Homberg, Germany) 
 

ህወሃት መንግስት ስሌጣን 

ከያዘበት ጀምሮ በጦር መሳሪያ 

ግዢ ስራ የተጠመዯ መሆኑ ከማንም 

የተሰወረ አይዯሇም ።ቢሆንም 

የሚያስፇራንና አሊማችንን አንዱት 

ጋትም ብትሆን ወዯኋሊ የሚያፇገፌግ 

መሆን የሇበትም። ምክንያቱም ሇነጻነት 

ትግሌ ሇመነሳት ብዙ ሃይሌ ወይም 

ብዙ የጦር መሳሪያ አይዯሇም 

የሚያስፇሌገው የቆረጠ ሌብ እንጂ 

ይሄንን ዯግሞ ካሁኖቹ ጨቋኝ 

ገዥዎቻችን መማር እንችሊሊን ። 

የወያኔ ቡዴን ሇትግሌ ሲነሳ 11 ሆነው 

መነሳታቸውን ሁሊችንም የምናውቀው 

ነው ።ቀጥል የነሱን ቆርጦ መነሳት 

የተመሇከተው ወገናቸው የመሪዎቹን 

ፇሇግ ተከትል ሇዴሌ በቃና በተራው 

ጨቋኝ ሆኖ ቁጭ አሇ ። ወገኖቼ ! 

ታዴያ ታግል ያታገሊቸው የቁጥራቸው 

መበራከት አሉያም የጦር መሳሪያ 

ብዛት አሌነበረም ትግራይን ነጻ 

የማውጣት የአሊማ ጽናት እንጂ ፤ 

እኛም ከዚህ ምሳላ በመነሳት 

ኢትዮጵያን ካሇችበት የጭቆና ቀንበር 

ሇማውጣት ቁርጠኛ ሌብ ያስፇሌገናሌ 

። 

 

ወያኔ በህዝቦች ሊይ 
የጀመረው ጥሊቻ እንዳት 

እንዯሚያስቀጽፇው 
በተግባር እናሳየዋሇን  

 
Serkalem Mulugeta 

(Dietzebach, Germany) 

 
ህዝቦች እኩሌነት ያሌተረጋገጠባት 

ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰብ መብቶች 

ሇይስሙሊ በሚሰበኩባት አገር ዜጎች ህግ 

ይከበር ብቻ ስሊለ በላሊው አሇም ታይቶ 

በማይታወቅ መሌኩ አሸባሪ ተብሇው 

ወህኒ የሚወርደባት ኢትዮጵያ 

የሃይማኖት ምሁራን ከአያት 

ቅዴማያቶቻቸውን የተረከቡትን 

እምነታቸውን በነጻነት ሇማካሄዴ 

ኢ 

የ የ 
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ሲሰሩ ታፌሰው ሇእስር የተዲረጉባት 

አገር ፡ እያሇማን ነው እየሰራን ነው 

በሚሌ ሽፊን ዘረፊ ሊይ እና ዜጎችን 

ማሳዯዴ መግዯሌ ማፇን እና ማሰር 

ሊይ የተሰማራ መንግስት በነገሰበት 

አገር ውስጥ የምንኖር ተጨቋኝ 

ብዙሃን የህዝቦች የጋራ መተባበር እና 

ሇሇውጥ መነሳት አስፇሊጊ እና እጅግ 

ወሳኝ ወቅት ሊይ መሆኑን በማወቅ 

እያንዲንዲችን ሇነገው ትውሌዴ እና 

ሇዛሬው እኛነታችን ነጻነት መሳካት 

ዴርሻችንን ማበርከት ግዴ ይሇናሌ።  

ወያኔ የያዘው መንገዴ አጥፌተህ ጥፊ 

የሚሌ ጸረ ሰሊም እና ጸረ ሕዝብ 

ከመሆኑም በሊይ በጸረ አሸባሪነት 

ቁማር  ዜጎችን ሇከፌተኛ እንግሌት እና 

ሰቆቃ እየዲረገ ሲሆን በየትኛውም 

አሇማችን ክፌሌ ያሌታየ እና 

የሽብርተኝነት ውጊያ እናካሂዲሇን 

የሚለ ሃያሊኖች እንኳን በተግብር 

በሃገራቸው ወንጀሌ እና ሽብር 

ሲፌጠር በፌጹም ዜጎቻቸውን 

የማይወነጅለበትን ህግ ወያኔ ግን ህግ 

ይከበር የሰው ሌጆች እኩሌነት እና 

ነጻነት ይረጋገጥ ባለ ዜጎች ሊይ አጸያፉ 

እርምጃ ሇመውሰዴ እና 

የተቃወመውንም ይሁን 

የሚመክረውን ሁለ አሸባሪ በማሇት 

እየወነጀሇበት ይገኛሌ። ካሇወያኔ 

መኖር የማይችለ በጥቅም የታሰሩ 

በዯረቅ ፖሇቲካ የታወሩ እውቀት 

አሌባ ካዴሬዎች እና ሹምባሽ 

ዯህንነቶች የአገሪቱ አንጡረ ሃብት 

በመዝረፌ እና ዜጎችን በመግዯሌ 

በዚሁ የሚቀጠሌ መሆኑን አስበውት 

ከሆነ ተሳስተዋሌ። በአሁን ሰአት 

እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ ሇውጥ ፇሊጊ 

ሃይሌ በመሆኑ ወዯ ትግለ 

መሰማራቱን ወዯው ሳይሆን በግዴ 

እውነትን እንዱውጡ 

እናዯርጋቸዋሇን። 

የሀገራችን አንደ ችግር 
ትክክሇኛው ሰው 
በትክክሇኛው ቦታ 
አሇመቀመጡ ነው 

 

Dejene Worku 

( Hocheim, Germany) 

 
ሩቁን ትተን የዕሇት የዕሇቱን ብቻ 

እያወራን በአየር ሊይ መኖር 

አገኘን የምንሇውን ዴሌ በአግባቡ 

ካሌተጠቀምንበትና በዚያ ተኩራርተን 

ትርፌ መንገዴ እንሂዴ ካሌን 

የጥፊተኝነታችንን ያህሌ ኪሣራውን 

መክፇሌ ግዳታችን ይሆናሌ፡፡ የጋራ 

አገር እንዲሇን እንዱሰማን 

ያስፇሌጋሌ፡፡ በጋራ እንዯግ ብል ሌብን 

መክፇት ያስፇሌጋሌ፡፡ አገር ጥቂቶች 

የሚሇፈባት ላልች የሚያፋዙባት 

እንዲሌሆነች መገንዘብ ይገባሌ፡፡ 

ሀገራችንን በጋራ ዏይን እንያት፡፡ ዛሬ፤ 

የሀገራችን አንደ ችግር ትክክሇኛው 

ሰው በትክክሇኛው ቦታ አሇመቀመጡ 

ነው:: በዕውቀት ብርሃን የተጋ ዜጋ 

ያስፇሌገናሌ፡፡ ያሇሙያ መግባት ዋጋ 

ያስከፌሊሌ፡፡ፖሇቲከኛው ባሇሙያው 

ሥራ ውስጥ ተሸብሌቆ ከገባ፣ ባሇሙያ 

ባንዴ ጀንበር ፖሇቲከኛ ነኝ ብል 

ከተፇጠመ፤ ጉዟችን የእውር የዴንብር 

ነው የሚሆነው፡፡ በእጃችን ያሇውን 

ሙያ ትተን የማያገባን ሥር ውስጥ 

ገብተን መቧቸር ከሁሇት ያጣ 

ያዯርገናሌ። የሰሇጠንበት ሙያ ላሊ፤ 

የምንሠራው ሥራ ላሊ ከሆነ፤ ከሁሇት 

ያጣ እንሆናሇን፡፡ የራሳችንንም ሥራ 

አሌሠራን፤ ላልችም ሥራ እንዲይሠሩ 

አዯረግን፡፡ የሀገራችን አንደ ችግር 

ትክክሇኛው ሰው በትክክሇኛው ቦታ 

አሇመቀመጡ ነው፡፡ በዘመዴ፣ ወይ 

በታሪክ አጋጣሚ፣ አሉያም በዕዴሌ 

ያሇሙያችን የተቀመጥንበት ቦታ 

ከሌማቱ ጥፊቱ ይበዛሌ፡፡ ሁለ በጄ፣ 

ሁለ በዯጄ ማሇታችን አይቀርምና 

ከእኛ በሊይ የሚያውቅን ሰው 

አሊግባብ ማጏሳቆሊችን፣ “እኔ ብቻ ነኝ 

አዋቂ፣ እኔ ያሌኩትን ብቻ ፇጽሙ” 

ወዯሚሌ ግትርነት ማዘንበሊችን 

አይቀሬ ነው፡፡ ሲወርዴ ሲዋረዴ 

የመጣ የአተካሮና የውሃ ወቀጣ ባህሌን 

ዘል ማሰብ የሚችሌ አዕምሮ ብቻ ነው 

የመፌጠር ክህልትን የሚቀዲጅ፡፡ ነፃ 

አዕምሮ ነፃ አስተያየትን ይወሌዲሌ፡፡ 

ራሳችንን መጠየቅ ያባት ነው፡፡ 

በተግባር የማንፇጽመውን መግሇጫ 

ማወጅ፣ የማንከውነውን መመሪያ 

ማውጣት፣ በዕውቀት ሊይ 

ያሌተመሠረተ ፖሇቲካ ማውራት፣ 

የሩቁን ትተን የዕሇት የዕሇቱን ብቻ 

እያወራን በአየር ሊይ መኖር፤ መሠረት 

ያሇው፣ ዕውቀትን የተንተራሰ ከወሬ 

ያሇፇ ጠንካራ ህብረተሰብ ሇመገንባት 

ጥረት እናዴርግ፡፡ 

የ 
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ወያኔ ዜጎችን 

በ“አሸባሪነት” ስም 

መወንጀለን ያቁም 

Helen Tesfay Kebede 

(Aster weg., Germany) 

 
በወያኔ መዝገበ ቃሊት ግን 

“ሽብርተኛ” እና “የሽብር ዴርጊቶች” 

በዘፇቀዯ የሚነገሩ ተራ ቃሊት 

ሆነዋሌ። ስሇአገራቸው እና 

ስሇትውሌዴ የሚጨነቁ፤ ሀሳባቸው 

በነፃነት የሚያራምደ፤ የወያኔን 

ፕሮፖጋንዲ እንዯ በቀቀን የማይዯግሙ 

ዜጎች “አሸባሪዎች” እየተባለ ወዯ 

እስር ቤቶች እየተወረወሩ ነው። 

ጋዜጠኞች፣ ጦማርተኞች፣ ፌጹም 

ሰሊምተኛ አማኞች እና ሰሊማዊ 

ፓሇቲከኞች በሽብርተኞች ዝርዝር 

ውስጥ ቀዲሚውን ሥፌራ የያዙ 

ናቸው። በአንፃሩ ዯግሞ እውነተኛው 

አሸባሪ ህወሓት፣ የመንግሥትን 

ሥሌጣን ይዞ መሊውን የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ማሸበሩን በስፊት ተያይዞታሌ። 

ህወሓት ዘረኛ ርዕዮተ ዓሇሙን 

ሇማስፇፀም ሲሌ ባሇፈት ሠሊሳ 

አምስት ዓመታት ውስጥ የፇፀማቸው 

የሽብር ዴርጊቶች ተዘርዝረው 

አያሌቁም። የህወሓት የሽብር 

ዴርጊቶች ዓሊማ የኢትዮጵያን ሕዝብ 

በፌርሀት አዯንዝዞ መግዛት ነው። 

ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ዯግሞ “አሸባሪ” 

የሚሇውን ቃሌ ራሱ በማሸበሪያ 

መሣሪያነት እያዋሇው ነው። ይህ 

የውስጥም የውጭም ታዛቢዎችን 

የሚያሳስት በመሆኑ ትኩረት 

የሚያሻው ጉዲይ ነው። በሽብርተኝነት 

ሇመጠርጠር የሚያበቁ ምክንያቶች 

እጅግ አሳዛኝ ናቸው። ሇካዴሬ ሰበካ 

እውነተኛነት ጥርጣሬውን የገሇፀ 

አስተዋይ ሰው መሆን ብቻውን እንኳን 

በሽብርተነት ያስጠረጥራሌ። በዚህም 

ምክንያት ነው በእውቀትም 

በአስተሳሰብም የበሰለ ዜጎቻን 

በአሸባሪነት የመፇረጅ እዴሊቸው 

ከፌተኛ የሆነው። ወያኔ ወዯ ሕዝብ 

የሚወረውረውን ጦር መሌሰን ወዯ 

ራሱ መወርወር ይኖርብናሌ። 

ጥያቄያችን የሇውጥና 

የነጻነት እንጅ  የጉሌቻ  

አይዯሇም 

Solomon Birhanu 

(Höchstadt, Germany) 
 

አዎ የኛ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ 

የግሇሰቦች በስሌጣን ወንበር ሊይ 

መፇራረቅ ሳይሆን ጥያቂያችን የሇውጥ 

ጥያቄ ነው። የፖሇቲካ አስተዲዯር 

ሇውጥ የኑሮ ውዴነት የሚያሊቅቅ 

ኢኮኖሚ ፖሉሲ ሇውጥ በጋራ 

ህብረተሰባዊነት ሊይ የተመሰረት 

የማህበራዊ ፌትህ እኩሌነት ሇውጥ 

የነጻነት እና የመብት ማግኘት ጥያቄ 

በሃገራችን ተዘዋውረን በፇሇግነው ቦታ 

የመስራት እና የመኖር ጥያቄ 

የመሳሰለት ሇውጦች በሃገራችን ሊይ 

የሃገራችን ባሇቤቶች ስንሆን የ 

ሚገኘው ብሌጽግና እና እዴገት 

ባሇቤት መሆናችንን የሚያረጋግጥሌን 

ሇውጥ እንፇሌጋሇን፡፡ የጉሌቻ 

መሇዋወጥ ከሆነ እንዯ ሇውጥ የሚታየው 

በኢትዮጵያውያን የእሇት ከእሇት 

የሕይወት ሂዯት ውስጥ ዴህነት እና ነጻነት 

ማጣት እንጂ ምንም አይነት የፇየዯው ነገር 

አሇመኖሩን  ነው፡፡  የኛ የሇውጥ ጥያቄ 

የህዝቦችን የዜግነት መብቶች የሚያረጋግጥ 

እንጂ በውጭው አሇም እና በሃገር ውስጥ 

ብሄራዊ ውርዯት የሚያከናንብ አስተዲዯር 

አይዯሇም፤ የኛ የሇውጥ ጥያቄ በ 

ቤተክርስቲያናችን  እና መስኪዲችን 

እንዱሁም ታሪኮቻችንን የሚያረክስ 

የፖሉስ እና የጦር ሰራዊት ሇውጥ ሳይሆን 

የነጻነት እና የመብት ጥያቂያችንን 

በህገመንግስት መሰረት የሚያስከብርሌን 

አስተዲዴር ነው፤ የኛ የሇውጥ ጥያቄ በኑሮ 

ውዴነት አዯባይቶን በሙስና ጥቂት 

ሃብታም ብዙ ዯሃ የሚፇጥር ዋሾ 

አስተዲዯር አይዯሇም፡፤ የኛ የሇውጥ ጥያቄ 

ህዝባዊ መሰረት ያሇው ሚዱያ እንጂ 

በግምት የሚዯሰኩር ውሸታም ሚዱያ 

አይዯሇም፡፤በአጠቃሊይ የሇውጥ 

ጥያቄያችን የባሰ እና የበሰበሰ መንግስት 

እንዱያስተዲዴረን ሳይሆን እንዯ ሃገር 

ባሇቤትነታችን መብታችንን አስከብሮ 

በነጻነታችን እያኖረ ሃገራዊ ሃሊፉነት እና 

ግዳታ እንዱሰማን የሚያዯርግ መንግስት 

እንጂ የጉሌቻ ተፇራራቂ አምባገነን ንግስና 

አይዯሇም፡፡ ሇሇውጥ እንጩህ !! 

ነፃነታችን በጃችን ሊይ ነው !! 

ነጻነታችን በእጃችን ነው 
 

Helen Belete  
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(Relchlsheim, Germany) 

 
ትዮጵያውያን ሇውጥ 

እንፇሌጋሇን ስንሌ የሇውጥ 

ጥያቂያችንን መከሇያ አዴርጎ የስሌጣን 

ጥሙን የሚያረካ የፖሇቲካ ዴርጅት 

እና የፖሇቲካ ወያሊ አንፇሌግም፡፤ የኛን 

የሇውጥ ጥያቄ ሇፖሇቲካ አጀንዲቸው 

ተጠቅመው ነጻነታችንን የሚያስነጥቁን 

የፖሇቲካ ዴርጅቶችን አንናፌቅም፡፤እኛ 

በፇረንጅ ቋንቋ የተገነባ የዱሞክራሲ 

ንግዴ በነጻነታችን ሊይ እንዱሰራፊ 

አንፇሌግም። ኢትዮጵያውያን 

ነጻነታችን ያሇው በፇረንጆች ሳይሆን 

በእጃችን ሊይ ስሇሆነ እያንዲንዲችን 

ነጻነታችንን ሇማስመሇስ መረባረብ 

ግዴ ይሇናሌ። ጥያቂያችን የምእራብ 

ዱሞክራሲ ሳይሆን በነጻነት የመኖር 

ትያቄ ነው፡፤ ሇሇውጥ አሁንም 

እንጮሃሇን። ፇረንጅ ሇራሱ አጽዴቆ 

ያራባውን ዱሞክራሲ ከነጻነት በኋሊ 

እንዯርስበታሇን። የዱሞክራሲ ትርጉም 

ቢገባንም ገዢዎቻችን ግን ሇሇበታ 

ስሇሚጠቀሙበት በቋንቋችን ነጻነት 

ሇውጥ እያሌን እንዘምራሇን፡፤ሇሇውጥ 

በጋራ በመነሳት ነጻነታችንን በትግሊችን 

መቀናጀት ግዴ ይሇናሌ። በሃገራችን 

እና በነጻንትችን ሊይ ባሇቤቶች 

እንዯሆንን ሃሊፉነት ሉሰማን ስሇሚገባ 

ነጻነታችንን ራሳችን ማረጋገጥ አሇብን 

እንጂ የማንም ችሮታ እንዲሌሆነ 

ተገንዝበን በጋራ ሇሇውጥ መነሳት 

ግዱታችን ነው። ነጻነታችን በ እጃችን 

ስሇሆነ ዛሪውኑ ሇማስመሇስ እንትጋ። 

ሇኢትዮያ ኢኮኖሚ እና 

ፖሇቲካ ምሽመዴመዴ 

ወያኔ ተጠያቂ ነው 

Theodros Admasu 

(Mental, Germany) 

 
ያኔ እየመራው የሚገኘው 

ኢኮኖሚ ተሽመዴምድ ሃገርን 

ረመጥ ሊይ እየከተታት ሲሆን የወያኔ 

ሳቦታጅ ጥቂት ሰዎች በሃገር ሀብት 

በህዝብ ሊይ እንዱፇነጩ 

አዴርጓቸዋሌ::በሃገሪቱ ማንኛውም 

አይነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች 

ከበፉቱ በተሇየ እና በባሰ ሁኔታ 

ተንኮታኩተው አፇር መሌበሳቸው 

በይፊ ታውቋሌ::ሇስርኣቱ ቅርበት 

አሊቸው ያለ ምንጮች ወያኔ ወገቡ 

እንዯተሰበረ እየተናገሩ 

ነው::በፖሇቲካው ረገዴ የስርኣቱ ገዢ 

ፓርቲዎች እርስ በርስ አሇመተማመን 

ዯረጃ ሊይ ከመዴረሳቸውም በሊይ 

አመራሮቹ አዴፌጠው አንደን አንደን 

እየጠበቀ በፌራቻ አሇም ውስጥ 

እየዋተቱ ይገኛለ::አቤት የሚባሌበት 

እየጠፊ ነው፡፡ የውሳኔ ሰጪ ያሇህ 

ቢባሌ መሌስ አይገኝም፡፡ ፊይልች 

የሚያያቸውና የሚያነባቸው 

አጥተዋሌ፡፡ መሌካም አስተዲዯር ገዯሌ 

ገብቷሌ::በአሊማ ሳይሆን በጊዜያዊ 

የመኖር ሂዯት ሊይ የተመሰረተው 

የካዴሬዎቹ ሩጫ ዴካምን በመፌጠሩ 

ሁለም በያሇበት ቆም ብል እያሰበ 

ሲሆን አሳቡም የገፇፌኩትን ገፌፋ 

ሃገርን ዴባቅ መትቼ ሌሽሽ ሆኗሌ:: 

የስርኣቱ ቅርብ ምንጮች የሃገሪቱ 

ኢኮኖሚ በመሽመዴመደ ወያኔ ወገቡ 

መቆረጡን እና መምራት አሇመቻለን 

በሇሆሳስ በመተንፇስ ኢኮኖሚው 

መንኮታኮቱን ሲናገሩ የንግዴ ስራዎች 

ከፓርቲ ዴርጅቶች ውሽ በታም 

ተዲክመው እና ሞተው ያለ ሲሆን 

የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ጭራሽ ገዯሌ 

መግባታቸውን እና ዯንበኞች በባንኮች 

ሊይ ያሊቸው አመነታ በመጥፊቱ 

ግንኙነቶች መሌፇስፇሳቸው በይበሌጥ 

ሇግሌ ባንኮች መዲከም ምክንያት 

ሆነዋሌ ሲለ ይህ ዯሞ አለ የገንዝብ 

እንቅስቃሴውን ገዴልታሌ:: ምንሉክ 

ሳሌሳዊ በጣም ዴብን ያሇ እውነት 

ነው::በውጭ ምንዛሪ ችግርና እጥረት 

ምክንያት በጣም የሚያስፇሌጉ 

ዕቃዎች እንዯተሇመዯው ከውጭ 

እየገቡ አይዯሇም፡፡ በጥቂቱ የመጡ 

ካለም ዋጋቸው የማይቻሌ እየሆነ 

ነው፡፡ ብሇውም አክሇው 

አስቀምጠዋሌ:: ወያኔ አስፇሊጊውን 

ገንዘብ ባሇማግኘቱ ፕሮጀክቶች የቆሙ 

የተጓተቱ ሲሆን የሚሰበከው እዴገት 

ሇፕሮፓጋንዲዊ የሚዱያ ፌጆታ ብቻ 

መሆኑ ተረጋግጧሌ::ወያኔ የፊይናንስ 

ጥያቄውን ሉጨብጠው አይዯሇም 

ሉዲስሰውአሌቻሇም::በኢንቨስትመንት 

እንሰማራሇን ብሇው የመጡ የውጭው 

አሇም ሰዎች በቢሮክራሲው 

መንተክተክ የተነሳ አስፇሊጊውን 

አስተዲዯራዊ ትብብር ማግኘት 

አሇመቻሊቸውን ከመናገራቸውም 

ኢ 

ወ 
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በሊይ የጀመሩት ኢንቨስትመት 

እንዯሚቋረጥ የወያነ ባሇስሌጣናት 

እንዯሚያስቆሟቸው እና ሇምን ሲለ 

መሌስ የሚሰጣቸው አከሌ እንዯላሇ 

እና ጨረታ ካሸነፈ በኋሊ እንዯሚሰረዝ 

ሇማን እንዯሚሰጥ እንዯማያውቁ 

አማረው እየተናገሩ ነው:: 

የዯመወዝ ጭማሪው 

ሰራተኛውን ሇማታሇሌ 

የሚሰጥ የምርጫ ጉቦ 

ነው 

Matias Adenow 

(Friedrichsdorf, Germany) 

 
ዯምወዝ ጭማሪ የመንግስት 

ሰራተኛውን የፖሇቲካ ባሪያ 

ማዴረግ አይቻሌም።ዯምወዝ 

ተጨምሮሌሃሌ የተባሇው ከመጋረጃ 

ጀርባ አንገቱን እንዱሰብር እየተዯረገ 

ያሇው የመንግስት ሰራተኛ ማንን 

እንዯሚመርጥ እና ዴምጹንም 

እንዯማያባክን ጠንቅቆ ያውቃሌ። 

የዯሞዝ ጭማሪው የወያኔን አጣብቂን 

ውስጥ መዘፇቅን ያሳያሌ። በኑሮ 

ውዴነት ናሊው የዞረው የመንግስት 

ሰራተኛው በከፌተኛ እዲ ውስጥ እና 

አተዲዯራዊ በዯሌ ውስጥ ገብቶ 

ቤተሰቡን እየመራ ሲሆን ጥቂት 

ባሇስሌጣናትተና ዘመድቻቸው 

እንዱሁም ጭፌሮቻቸው የመንግስት 

ሰራተኛውን ሊብ እየበዘበዙ ህገሪቱን 

እና ሕዝቡን ሇዴህነት ዲርገውታሌ፡፤ 

ዛሬ ምርጫ ሲዯርስ የመንግስት 

ሰራተኛውን ሇማባበሌ በዯምወዝ 

ጭማሪ መዯሇሌ ሰሚ አያገኝም ። 

የመንግስት ሰራተኛው የሚበጀውን 

እና የማይብጀውን በ1997 ምርጫ 

በተግባር አሳይቷሌ። የፖሇቲካ እምነቱ 

እየተመዘነ ሲንከራተት የዯረጃ እርከን 

እና የዯምወዝ ችማሪ ሲከሇከሌ 

እንዱሁም ከስራ ሲፇናቀሌ እና 

ቤተሰቡ ሲበተን ሲሰዯዴ የነበረ እና 

ያሇ የሚኖር የመንግስት ሰራተኛው 

የፖሇቲካ ባሪያ ሇማዴረግ በኢሕ 

አዳግ የማይቆፇር ጉዴጓዴ የሇም ። 

አህንም ኢሕአዳግ ሆይ የመንግስት 

ሰራተኛው ማንን እንዯሚመርጥ 

ያውቃሌ። በየምስሪያ ቤቱ ያሌተማሩ 

እና ሌምዴ የላሊችው በፖሇቲካ 

እምነታቸው ብቻ እንዱመዯቡ 

እየተዯረገ በየክፌለ የዯህንነት ቡዴን 

በማዯራጀት አንዴ ሇአምስት 

እየጠረንፇ ሰራተኛውን በማሰቃየት 

ዛሬ የምርጫ ቀን ሲዯርስ የምረጡኝ 

ጉቦ የሆነውን የዯምወዝ ጭማሪ 

ማዴረግ ማንን ሇማታሇሌ ነው ?  

 

ማንኛውንም የትግሌ አይነት 
ስሌት በመጠቀም 

በኢትዮዽያ የተጋረጠውን 
ችግር መጋፇጥ የግዴ ነው 

 
Tewachew Derebe  
(Mauloff, Germany) 

 
አገራችን የፖሉቲካ ሥርዓት ሄዯት 

ውስጥ ስሌጣን በሰሊማዊ መንገዴ 

ከአንደ ወዯላሊው የተሸጋገረበት አጋጣሚ 

እጅግ በጣም አናሳነው፡፡ አብዛኛው 

የስሌጣን ሽግግር ጉሌበትና ብረትን 

መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ እንዱህ ዓይነቱ 

የስሌጣን ሽግግር ጉሌበተኞች ሁላም 

አሸናፉ የሚሆኑበት ጉሌበቱ አናሳ የሆነ 

ከስሌጣን የሚርቅበት ዓይነተኛ መንገዴ 

ነው፡፡ይህም በመሆኑ በህዝብ ፌቃዴ እና 

ምርጫ ወይም በህዝባዊ እንቢተኝነት 

የመንግስት የአስተዲዯር የስርዓት ሇውጥ 

ወይም ጥገናዊ ማስተካከያ ሇውጥ ከዚህ 

ቀዯም እንዱሁም ባሁን ወቅት በአገራችን 

ስሇ መዯረጉ ምስክርነት ሇመስጠት 

የሚያስችሌ አጋጣሚ ስሇመኖሩ 

ያጠራጥራሌ፡፡ ሇዚህም ነው ሰሊማዊ 

ትግሌ በአገራችን ተስፊ አስቆራጭ እና 

የማይሞከር መስል የሚታየው፡፡ 

እርግጥነው በሰሊማዊ ትግሌ ሂዯት ውስጥ 

ውጣ ውረድ የበዛ ነው፡፡ በዓሇማችን ሊይ 

የተካሄደት ሠሊማዊ ትግልች ውጤት 

ያስመዘገብት መተኪያ የላሇውን 

የሰውሌጅ ሕይወትን እስከመንጠቅ 

በመዴረሰ ነው፡፡ እንዱህ ዓይነቱ ዯረጃ 

ሇመዴረስ ከላሊ ጋር ሣይሆን ከእራስ 

አስተሳሰብ ጋር ይህ ቀረሽ የማይባሌ 

ትግሌን ማካሄዴ ይጠይቃሌ፡፡ በመሆኑም 

የሠሊዊ ትግሌ መገሇጫዎች ከሆኑት 

ውስጥህ ዝባዊ እንቢተኝነት ከአምባገነን 

አገዛዝ ወዯ ዱሞክራሳዊ ስርዓት 

ሇመሸጋገር አይነተኛ መንገዴ ነው፡፡ 

ስሇዚህም ህዝባዊ እንቢተኝነት ወንጀሌም 

አጢያትም አይዯሇም! ህዝባዊ 

እንቢተኝነት በተሇያዩ አገሮች በተሇያየ 

ወቅት የተተገበር እና ውጤት የታየበት 

ከአምባገነናዊ ስርዓት የመሊቀቂያ ቀጥተኛ 

መንገዴ ነው ብል መዯምዯም ባይቻሌም 

ተመራጭ የሰሊማዊ ትግሌ ስትራቴጂ 

ነው፡፡ ሁሊችንም ሉያስማማን የሚችሇው 

በ 

በ 
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ጨቋኝ የመንግስት ሥርዓት ባሇበት 

ህዝባዊ እንቢተኝነት የቅንጦት ጉዲይ 

ሣይሆን የህሌውናምርጫ ይሆናሌ፡፡ 

በዚህም ምክንያት ህዝባዊ እንቢተኝነት 

የትኛውም አይነት ስም ቢሰጠው ተጨቋኝ 

እና ጨቋኝ እስካሇ ዴረስ አይቀሬነቱ 

እርግጥ ነው፡፡ በመሆኑም በስሌጣን ሊይ 

የሚገኝ የህዝብ ፌቃዴ ጨርሶ ያሊየው 

በሃይሌ እየገዛ የሚገኘ 

መንግስት፡፡በሃይማኖት፣ በጎሣ፣ 

በአስተሳሰብ እና በፖሇቲካ አመሇካከት 

በዜጎቹ ሊይ እያዯረሰ ያሇው ጭቆና መጠኑ 

እና አይነቱ እየበዛ ከሄዯ ሇዜጎች 

እንቢተኝነት ምሊሹ የሥርዓት ሇውጥ ብቻ 

ነው፡፡     ኢትዮጵያ በክብር ሇዘሊሇም 

ትኑር !!! 

ወያኔ እና  ይለኝታ  
በጭራሽ አይተዋወቁም 

Saba Teklu 

(Schluchtern, Germany) 

 

ወሃት በሻዕብያ ታዝል ምኒሌክ 

ቤተመንግስት ከገባና ላልቹን 

ዴርጅቶች ጠፌጥፍ የሰራቸውን  እንኳ 

ሳያስቀርብ በብቻው የተያያዘው ዘረፊ፣ 

ሁለን ሇእኔ ብቻ ያሇ ሂዯቱ ያሊስዯነገጠው 

ኢትዮጵያዊ አሌነበረም። ይህ ይለኝታ 

ያጣ የወያኔዎች ዘረፊ ይዋሌ ይዯር እንጂ 

ራሳቸውን መሌሶ ይውጣቸዋሌ። 

ስግብግብ ፌሊጎታቸው ዲርቻ ስሇላሇው 

መከራው የበዛበት ህዝብ አሁንስ በቃኝ 

የሚሌበት ምሌክቱ እየታየ ከመሆኑም 

በሊይ ዲር ሇዲር ፌርፊሪ በመሌቀም 

የዯሇቡ የኦህዳዴ፣ የብአዳን፣ የዯህዳን፣ 

የሶማላ፣ የአፊር፣ የጋምቤሊ ወዘተ 

ካዴሬዎች ፌርፊሪው እጅ እጅ ብሎቸው 

ከዋናው ሞሰብ ወያኔዎች ጋር በእኩሌነት 

መቋዯሱ ስሇሚያምራቸው መገፊፊቱ 

መናናቁ እየተከሰተ ነው። የትግራይ 

ህዝብም ሆነ ሌሂቃኑ አዲጋው ማንጃበቡን 

ሇማየት የሚሳናቸው አይመስሌም። 

በተሇይ ምሁራኑ ሳይማር ያስተማራቸውን 

ህዝብ ከወንዴሞቹ እንዲይቆራረጥ 

በማስተማርና ዴምፃቸውን በማሰማት 

መታዯግ ያሇባቸው ጊዜ አሁን ነው። 

ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ህዝቡ ዏይኑን ገሌጦ 

የሰሩትን ሁለ ወንጀሌ በመከታተሌ 

ሇፌርዴ ሉያቀርባቸው ቆርጦ መነሳት 

መጀመሩም ነው። ከህዝብ በግፌ የጋፇፈት 

ገንዘብ የሰሩትን ሃጢያት ሉሸፌንሊቸው 

ካሇመቻለም በሊይ በየትኛውም የዓሇም 

ክፌሌ ቢሄደ ከተጠያቂነት 

አያመሌጡም።  በፌርሃትና በጥቅም 

ወያኔን የተጠጋ ሁለ ከሚወዴቅ ስርዓት 

ጋር አብሮ መውዯቅ እንዯላሇበት 

ማገናዘብና ወዯ ህዝብ መቀሊቀሌ ያሇበት 

ጊዜ አሁን ነው። አምባገነኖች በተሇይም 

ወያኔዎች ይለኝታ የሚባሌ ነገር 

የሊቸውም። ነገሮች ሲከፈ ቆይተው 

ሇመስዋዕት የሚያቀርቡት ቢኖር 

በአዴርባይነት የተጠጋቸውን ነው። ከራሱ 

በሊይ ሇሚያገሇግሇው እቃ ክብር የሚሰጥ 

ማን አሇ? ኦህዳድች፣ ብአዳኖች፣ 

ዯህዳድች፣ አፊሮች፣ ሶማላዎች፣ 

ጋምቤሊዎች ወዘተ እየተባሊችሁ ሇፌርፊሪ 

የተጥጋችሁ የሞሰቡ ዋና ተቋዲሽ 

አሇመሆናችሁን አውቃችሁ ከዘመናዊ 

ባርነት ራሳችሁን አውጡ።   የኢትዮጵያ 

ህዝብ በሌጆቹ ትግሌ ነፃነቱን ይጎናጸፊሌ! 

ምን ዓይነት ትግሌ 
በኢትዮጵያ? 

 
Yordanos  Abebe  

(Kassel, Germany) 

 
ወራሪው መንግሥት ምክንያት 

ሀገራችን ሇቀን በውጭ ተሰዯን 

ያሇን ኢትዮጵያዊያን የትግለ አካሌ 

ነን። እናም ይህ የስዯተኛ ክፌሌ፤ ሀገር 

ቤት እንዯሚታገለት ወገኖቻችን 

እኩሌ ግዳታውና ኃሊፉነቱ አሇብን። 

ስሇዚህ ሀገር ቤት ያለትና ውጭ ሀገር 

ያሇነው በአንዴነት የምንሠሇፌበት 

ዴርጅት ያስፇሌገናሌ። ራዕዩም ሆነ 

ተሌዕኮው አንዴ መሆን አሇበት። 

እነኚህን ሁሇት ክፌልች ባንዴ 

አጣምሮ የማይጓዝ ትግሌ፤ 

ከመፌትሔነቱ ይሌቅ ችግር ፇጣሪነቱ 

ይጎሊሌ። ይህ ትግሌ፤ መሸጎጫ ዴብቅ 

ቦታ አይፇሌግም። ትግለ የጠቅሊሊ 

ሕዝቡ ነው። ትግለ ሕዝባዊ ነው። 

ስሇዚህ መዯበቅ አይስፇሌገውም። 

መፇክሮቹ በየጊዜው በሕዝቡ ሊይ 

የሚዯርሱት ግፌና ሰቆቃዎች ናቸው። 

መፇክሩ ወራሪው መንግሥት ይወገዴ 

ነው። ስሇዚህ ሕዝቡ ሲነሳ፤ መዯበቂያ 

መፇሇግ ያሇበት ወራሪው ነው። ትግለ 

በሀገራችን ውስጥ ነው። ትግለ 

የራሳችን እንጂ የላሊ መንግሥት 

ወይንም ግሇሰብ አይዯሇም። ማንም 

የውጭ መንግሥት ይረዲናሌ ብል፤ 

የራሳችንን ኃሊፉነት በላልች እጅ ሊይ 

መጣሌ፤ በቀሊለ ሲታይ የዋህነት፤ 

አሇያ ዯግሞ ሇላልች መሣሪያ ሇመሆን 

ዝግጁነት ነው። 

ህ 

በ 
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የወያኔ መንግስት 
ሽንፇትን ቢቀበሌ 
ብሌህነት ነው  

 
Biruk Gebeyehu 

(Rüdesheim, Germany) 

 

ንፇትን ሇመቀበሌ ዝግጁ የሆነ 

ሲያሸንፌ ጉራ አይነዛም፡፡ 

ምርጫ፣ በተሇይም በአገራችን፣ 

በሚካሄዴበት ጊዜ የሚያጋጥመን 

የአንዴ ሣንቲም ሁሇት ገጽ፤ 1ኛ/ 

የተሸናፉው ሽንፇትን አሇመቀበሌ እና 

2ኛ/ የአሸናፉው ዘራፌ ባይነት ነው፡፡ 

ይህ ማሇት ከምርጫው በኋሊ አሸናፉና 

ተሸናፉ አይጥና ዴመት ናቸው ማሇት 

ነው፡፡ በዱሞክራሲያዊ ዏይን 

መተያየት ቀርቶ እንዯ ዜጋ 

መተሳሰብም ይቀራሌ፡፡ አዱስ ሥርዓት 

መፌጠር ቀርቶ አሮጌውንም ማጣት 

አሇ፡፡ ቁሌቁሌ ማዯግ የሚባሇው 

ዓይነት! ወገን ሆይ ቁሌቁሌ የሚነዲንን 

ስርአት ሇመናዴ ወዯ ትግለ 

እንቀሊቀሌ፡፤ ዱሞክራሲ በምርጫ 

ሳጥን ብቻ ሳይሆን፤ በኑሮአችን ዴርና 

ማግ ውስጥ ሁለ የሚኖር መሆን 

አሇበት፡፡ ሁለን ጏራሽ የሆነ አሠራር 

ከተከተሌን ፖሇቲካውም ሆነ ባህለ 

ሌሙጥ ይሆናሌ፡፡ ይህም ህዝብን ሽባ 

ያዯርገዋሌ፡፡ ከዚህ ይሰውረን፡፡ 

ሽንፇትን አሜን ብል መቀበሌ 

፣ሥሌጣንን ማጋራት፣ ሥራን 

ማከፊፇሌ ይቻሇን ዘንዴ 

ትምህርታችንን ይግሇጽሌን!  እስካሁን 

ነገርች ይሇወጡ ይሆናሌ በሚሌ 

ሇሃገራችን እና ሇህዝባችን ስንሌ ዝም 

ብሇናሌ ከአሁን በኋሌ ግን ዝምታው 

ወዯ ተግባር ስሇተሇወጠ ሽንፇትን 

ወያኔ ወድ ሳይሆን በግደ 

እንግተዋሌን። ትግለ ይቀጥሊሌ። 

 

በኢትዮጵያ ያሇው 

መንግሥት ኢትዮዽያን 

አይወክሌም 

Demeke Desta Liya 

(Bensheim, Germany) 

 
ህ መንግሥት፤ የኢትዮጵያን ጥቅም 

እያስጠበቀ የሚገኝ መንግሥት 

አይዯሇም።  ኢትዮጵያን ወዯ መጥፍ 

የወዯፉት እየወሰዲት ነው። ይህ 

መንግሥት ኢትዮጵያዊ ነኝ ብል እየገዛ 

ያሇ መንግሥት አይዯሇም። በተጨማሪ 

አሁንም የነፃ አውጪ ግንባር ነኝ ብል 

እየገዛ ያሇ መንግሥት ነው። ነፃ 

አውጪነቱ፤ ኢትዮጵያ የኔ አይዯሇችም 

ከማሇት አሌፍ፤ ከኢትዮጵያ ነፃ መውጣት 

እፇሌጋሇሁ ብል የተነሳ በመሆኑ ነው። 

የግሇሰቦቹን ኢትዮጵያዊነት መቀበሌ አንዴ 

ነገር ነው። ተሰባስበው የመሠረቱትን 

ዴርጅትና የዚህን ዴርጅት ምንነት 

በሚመሇከት የሚኖረን ግንዛቤ ዯግሞ 

የተሇዬ ነው። ይህ የትግሬዎች ነፃ አውጪ 

ግንባር ከተመሠረተበት ዕሇት ጀምሮ፤ 

የኢትዮጵያን ንብረት በመንጠቅ የራሱ 

ያዯረገና አሁንም በማዴረግ ሊይ ያሇ ነው። 

በረሃብ ምክንያት የተገኘን ስጦታ፤ 

በየከተማው የነበረውን የሀገሪቷ ንብረት፣ 

በሌመና የተገኘውን ዴጎማ፤ መንግሥታዊ 

ንብረት የነበረውን ዕቃ በሙለ በራሱ 

ዴርጅት ቁጥጥር ሥር በማዋሌ ዘርፎሌ። 

የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ራሱ 

የሚያወጣቸውን ሕጎች እንኳን 

የማያከብር ነው። እንዲመቸው ሕግ 

ያወጣሌ ይሽራሌ። የሚገዛው በጉሌበት 

ነው። የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ፣ የሕዝቡ 

ባህሌና ስነ ሥርዓት ጋር ምንም ዓይነት 

ዝምዴና የሇውም። ኢትዮጵያዊ ነን ብሇው 

አይዋሹም። የሚገዙት የትግሬዎች ነፃ 

አውጪ ግንባር መንግሥት ነን ብሇው 

ነው። ምንአሌባት አሁንም ያ 

ዝግጅታቸው፤ ማሇትም ነፃ የማውጣት 

ዓሊማቸው እንዲሇ የተቀመጠ 

ይመስሇኛሌ። ዛሬም የራሳቸውን ጦር 

ከማዯራጀትና ከማጠናከር ወዯ ኋሊ 

አሊለም። ዛሬም የራሳቸውን ዲር ዯንበር 

ከማጎሌበት ወዯ ኋሊ አሊለም። ዛሬም 

የራሳቸውን ዓሇም አቀፌ የአውሮፕሊን 

ጣቢያ ከማዘጋጀት ወዯ ኋሊ አሊለም። 

ዛሬም የራሳቸውን ሰዎች በኢትዮጵያ 

ንብረት ውጪ ሀገር ሰድ ከማስተማር ወዯ 

ኋሊ አሊለም። ዛሬም በማንኛውም 

መንግሥታዊ ዘርፌ የበሊይነቱን በመያዝ 

ትምህርቱንና ሌምደ ከመሽመት ወዯ ኋሊ 

አሊለም። ዛሬም ቀሪው ኢትዮጵያዊ 

እነኝህን ዕዴልች እንዲያገኝ ወዯ ኋሊ 

ከማስቀረት አሌቦዘኑም። ኢትዮጵያዊነትን 

አሇመቀበሊቸው ብቻ ሳይሆን 

ከኢትዮጵያዊነት ጋር ሊሇመታረቅ ሆን 

ብሇው የሚጥሩ ስሇሆነ ቶል ብሇን 

ሌናስወግዲቸው ያስፇሌጋሌ። 

Democracy and 

freedom of TPLFs 

is only for public 

consumptions 
 

Dawit Tadele 

(Gross gerau, Germany) 
 

TPLF/Eprdf controls 

economic, security, military 

ሽ ይ 

http://www.ethiopianreview.com/amharic/?p=241940
http://www.ethiopianreview.com/amharic/?p=241940
http://www.ethiopianreview.com/amharic/?p=241940
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and political power in our 

Ethiopia with terrorist and 

killer ideologies. Within Tplf 

regime it is difficult to think 

about freedom of speech, 

freedom of writing and 

freedom of criticism in any 

policy of government even, it 

is also difficult to make day 

to day activities of life.  

Freedom is one of the 

attributes for being human; 

life without freedom is not 

life worth living. It is 

worthless. However Tplf is 

violating our being human by 

controlling, arresting, 

torturing, terrorizing and 

killing people of Ethiopia. 

One of the pretexts 

commonly used by the tplf 

junta to violating our being 

human, to silence, to 

humiliate and destroy its 

political opponents is false 

and vague terrorism charges, 

it must be clearly understood 

that the tplfs so called 

terrorism act was developed 

and in acted into low in order 

to unjustly stifle lawful and 

peaceful and dissent in 

Ethiopia. for instance most of 

those who have imprisoned  

due to the deeply flawed anti 

terrorism low are well known 

leaders of legitimate political 

parties and groups as well as 

activities ,bloggers and 

journalists opposed and 

criticized to tplf rule.  

Currently so many Ethiopians 

democrats leader of political 

parties and journalist have 

been tortured and humiliated 

under this so called anti 

terrorism low . Because of 

this and other terrorized low 

and act of the government 

there is no real democracy in 

Ethiopia. The Ethiopia 

democracy is only on the 

paper simply for the sake of 

public consumptions. We 

Ethiopians know the fact that 

what the tplf says in the 

daytime for reasons of public 

consumptions and what they 

actually do at nighttime. So 

in order to make short the life 

of tplf I encourage all 

Ethiopians to speak up the 

truth and speak up in place of 

those who have been silenced 

by tplf and also I encourage 

all Ethiopians to stand for the 

sake of our freedom against 

tyranny regime of tplf. Now 

this is a time we all 

Ethiopians should unite to 

stand against tyranny 

government. God bless 

Ethiopia!! 

Woyane un-fair 

regime 
 

Yoseph Teklu 

(Fulda, Germany) 
 

hat we see in 

Ethiopia today is a 

minority ethnic group ruling 

the 90 million populations. 

These folks are the one that 

making the day to day social 

economic and political 

decisions that directly 

impacts the lives of the 90 

million citizens. But the 

question is does minority led 

ethno-centric regime last 

longer? For its cadres and 

sympathizers it seems like the 

regime can last longer it is 

naive to take this position it is 

W 
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un fortunate that the weyanes 

do not recognize the 

consequence of poor 

administration. In our history 

no single dictatorship 

administration ever ruled for 

ever. We have seen Derg and 

other African a partied 

regime. If we see the political 

and economic plat form of 

the current regime, there is an 

obvious one ethnic 

domination. If one oppose 

woyane, that individual will 

be given or tag a name such 

as terrorist , treason etc which 

ever fits their books and the 

woyanes put  that  person, in 

jail .This kind of 

intimidation, injustice and 

tyranny behavior never see in 

our history except during a 

short-lived Italian occupation 

. So what are Woyanes to us? 

Are they truly Ethiopians? 

No Ethiopians would show 

such brutal behavior against 

its own people. Hailmaryam 

and co-run the country as 

their sole private 

possessions? They are 

amassing infinite amount of 

wealth while the majority of 

Ethiopians today are in deep 

economic and social crisis. 

So in my opinion it is a 

matter of time, there will 

come a time when the 

Ethiopian people will take a 

stand, a stand that can end the 

pain and suffering tolerated 

in the past 2 decades.                   

Ethiopia 

government is not 

giving any guarantee 

for its citizines who 

are working as 

housemaid in Arebic 

countries 
 

Yewubdar Abuhay 

(Kelkheim, Germany) 
 

here has been  a 

dramatic increase in the 

numbers of Ethiopian women 

working on contracts as 

domestic workers in Gulf 

countries. In Ethiopia there is 

high amount of political 

problem related to femals and 

high unemployment rate. 

There are agents in Ethiopia 

which are interlinked to with 

the government so as to 

trafficking young  girls for 

the purpose of being used as 

housemaids . After migrating 

to Arebic countries afraid of 

the   political situation in 

Ethiopia, we face many 

problems over there.  They 

force the femals to work long 

period of time with small 

amount of salary. They will 

not allow us to change our 

work place by hiding our 

passport. Due to this every 

one is waiting the condition 

in which to escape and go out 

of our employee. Since the 

Ethiopian government is not 

taking responsiblities for its 

citizines, the females are 

exposed for any abuse 

problems. During this time 

some of the women are 

forced for deportation to 

Ethiopia where they will face 

the same problem by the poor 

political system of the 

government.  Therfore, the 

Ethiopian government should 

change their policy and 

should creat good job 

T 
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opportunity for its citzines 

especially for women in their 

country. Otherwise, the 

Ethiopian government shoudl 

be avoided form power 

before all women are dead in 

and on the way to Arebic 

countries. 

Ethiopian 

authorities  

fabricate charges  

to silence any 

independent 

voices/presses 
 

Bisrat Girir (Bisrat 

Weldemikael) 

(Borngasse, Germany) 

 

thiopian the authorities 

have fabricated charges 

of destabilising the nation 

and terrorism in an attempt to 

silence any independent 

voices talking about the 

human rights situation in the 

country. Ethiopian 

government has jailed many 

journalists and  Bloggers 

called Zone9 who are a group 

of human rights defenders to 

discuss online issues of 

public interest in Ethiopia. 

The free press in Ethiopia has 

been in great trouble. The 

new measure is the latest 

move by the Ethiopian 

government to completely 

control the already engulfed 

newspapers and magazines 

operating in the county. The 

free press in Ethiopia has 

been struggling between life 

and death in the past few 

years. The situation has, 

however, dramatically 

deteriorated after the 2005 

election, which saw more 

than 300 unarmed peaceful 

protestors killed by 

government security forces. 

Since then, the Ethiopian 

People‟s Revolutionary 

Democratic Front (EPRDF), 

which once had been 

promising to insure freedom 

of the press in the country, 

has taken several measures 

against the free press. 

According to different 

reports, only in the after math 

of the 2005 election, more 

than half of the total numbers 

of the papers, which had been 

operating in the country 

during pre election period, 

were closed. The Anti 

terrorism proclamation is the 

recent legal instruments 

passed by the regime in 

Ethiopia aiming to hamper 

the free press. Adapted in 

2009, it has been used to 

crackdown independent press 

outlets, journalists, and 

bloggers deemed by the 

ruling party to be critical. 

Currently, there are very few 

independent publications left 

in the country operating 

under the most repressive 

media environment. In the 

face of challenges, they are 

serving as the only source of 

independent information to 

the public. These media 

outlets are also the only 

platform for public discourse. 

Mass media is highly 

controlled in Ethiopia. With 

90 million population, the 

country has only one state 

owned television broadcast 

E 



ፌትሕ ነሏሴ 2006  ዓ. ም/ አንዯኛ ዓመት ቁ. 3 / Fitih August 2014 First Year 3rd Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

23 

 

network and some radio 

broadcast stations, which are 

totally used as a propaganda 

machine by the regime. 

The Ethiopian 

government should 

stop caseasanist 

Bloggers and  

Journalists 
 

Belay Fikre 

(Ehringshausen, Germany) 

 

The Ethiopian government 

should  immediatly stop 

politicaly motivated charges 

brought against bloggers and 

journalists under the 

country's deeply flawed 

antiterrorism law. The 

Ethiopian authorities arrested 

six of the bloggers and three 

journalists on April 25 and 26 

/2014. They have been 

detained in "Maekelawi" the 

federal police crime 

investigation center in Addis 

Ababa. The court charge the 

nine with having links to 

banned opposition groups 

and trying to violently  over 

throw the government local 

media reported. A tenth 

blogger who was not in 

Ethiopia at the time of the 

arrest was charged in 

absentia. "Ethiopia courts are 

making amockery of their 

own judicial system" said 

Leslie Lefkow, deputy Africa 

director at human rights 

watch. "Hiding behind an 

abusive antiterrorism law to 

prosecute bloggers and 

journalist doing their job is 

an affront to constitution and 

international protection for 

free expression. The charge 

are part of an intesified crack 

down in Ethiopia in recent 

months against precived 

political opponents Human 

right watsch said.  Human 

right watsch said and other 

organization have repeatedly 

raised concern about 

Ethiopians antiterrorism law 

over broad definition of 

terrorist acts and provision on 

support for terrorism. The 

fact that bloggers used digital 

security is not terrorism but 

common sense, especially in 

a repressive environment like 

Ethiopia Lefkow said. "The 

government should drop 

these charge and immediattly 

release these nine journalists 

and bloggers as well as other 

who have been wrongfully 

prosecuted under the 

antiterrorism law".  God 

Bless Ethiopia! 

A threat of TPLF 

grows worse in 

Ethiopia as that of 

Ebola virus in Africa 
 

Desalegne Abebew  & 

Yalemwork Meswaet 

(Schöneck, Germany) 
 

he Ebola virus outbreak 

in 2004 in West Africa 

has killed around 1848 

people. Similarly TPLF is 

found killing people in 

Ethiopia similarly at the rate 

of more than that of Ebola. 

The country is threatened by 

Tigrean People's Liberation 

Front (TPLF) due to such 

disastrous actions against 

T 



ፌትሕ ነሏሴ 2006  ዓ. ም/ አንዯኛ ዓመት ቁ. 3 / Fitih August 2014 First Year 3rd Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

24 

 

oppositions. The deadly viral 

diseases could quickly be 

controlled in Africa as a 

result of facing and aiding of 

the world towards Ebola, but 

TPLF will continue killing of 

people due to the negligence 

of the world against 

corruption, undemocratic 

tendencies and genocide acts 

of TPLF. Ebola is killing all 

human beings and it is acute 

disease, but TPLF kills 

selectively based on ethnicity 

and TPLF elongate suffering 

of the people by torturing and 

jailing. As an evidence 

Genocide Watch has already 

identified Ethiopia under the 

TPLF as one of the few 

countries in the world facing 

serious risk genocidal 

conflicts.   

Hence, a threat that Ethiopia  

facing is growing more than 

ever. TPLF poses a great 

threat to greater Ethiopia as 

long as the current conditions 

get worse by the puppet 

leaders, the people should say 

enough is enough. Otherwise, 

domination and hegemony by 

a single minority group 

within the government and 

other aspects of national life 

ultimately will poses a 

serious problem in the 

country. TPLF are also 

attacking the people who are 

strategic to the future of the 

country because they are a 

present threat to your rule. 

These are intellectuals, 

people with power and 

influence, political, religious, 

civic or economic leaders, or 

anyone who challenges the 

lies, deceptions and false 

world created by the TPLF. 

They are targeted as escape 

goats. They come in every 

ethnicity. TPLF is putting a 

great influence on the quality 

of education in young 

generation. They donate 

certificates of degrees for 

their supporter members 

without being educated. And 

they will have a high access 

for any job. Due to this, such 

employee will not serve the 

people properly. For their 

puppet leaders, TPLF will 

buy certificate of doctorate 

from foreign Universities so 

as to cheat the people easily, 

then they will be called or 

labeled as educated one. The 

Information Technology (IT) 

employees of TPLF are busy 

by propagating false 

information. Most people 

know how TPLF manipulates 

the news to build up 

themselves and undermine 

the opposition. They are 

hiring persons to attack 

articles and comments made 

on the web that are critical of 

the TPLF. Another threat of 

Ethiopia is that TPLF uses 

ethnic federalism to divide 

the people rather than uniting 

them as a multi-ethnic nation. 

TPLF makes differences of 

language and culture more 

significant than citizenship in 

a country which is observed 

resulting in many problems. 

In Ethiopia, federalism is not 

under the control of the 

people but the TPLF. 

Ethiopians are not ignorant of 

the ways TPLF is 

manipulating the courts, 
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suppressing rights, 

controlling the economy, 

propagating false 

information, dominating all 

sectors of society and 

stacking thier own people in 

all positions of power, 

including within key 

institutions, the military and 

security forces. Hence 

international aiding 

organizations should be 

aware of all these problems 

of TPLF and give priority for 

human right issues and TPLF 

should be forced to respect 

all assets of democracy rather 

than power. Death to Ebola 

and TPLF for a better and 

healthy life in the new year 

2007. 

Selling Destitute 

Children of the 

Proud Nation 

(Ethiopia) in the 

Name of Adoption 

 

 Asnake Demena 

Part II 

n part I of this article, we 

have devoted much time 

on patterns and trends of 

the child adoption industry in 

Ethiopia. We have seen that 

this booming industry has 

attracted several 

professionals and adoption 

agencies to make profit out of 

it. Part II of this article will 

explore the motives behind 

this adoption boom and legal 

regimes that regulate the 

overall process of 

intercountry adoption. It also 

attempts to present some of 

the arguments surrounding 

the adoption industry in 

general and the best interest 

of the child in particular. In 

conclusion, the author will 

offer final thoughts and 

future areas of inquiry.  

 
Motives for Intercountry 

adoption 

Intercountry adoption has 

brought a number of 

debatable issues. In order to 

understand these debatable 

issues, it is inevitable to seek 

answers at least for some key 

questions such as: what are 

the motives behind 

intercountry adoption? Does 

intercountry adoption give a 

child to a family or a family 

to a child? Whose interests 

are best served by 

intercountry adoption: those 

of the child, those of the birth 

parents, those of the adoptive 

parents, or those of the state 

and other organizations 

(Stuchtey, 2013)? Are there 

international legal regimes 

which regulate the process of 

intercountry adoption? Why 

the government of Ethiopia 

hasn‟t ratified the 1993 

Hague Convention on 

intercountry adoption? What 

makes domestic adoption to 

decline in Ethiopia over the 

past twenty years? What does 

an intercountry adoption 

means for Ethiopian birth 

parents? Do they have detail 

information when they offer 

their children for intercountry 

adoption? What are the 

political and ethical 

implications of intercountry 

adoption for the proud 

nation? And what 

mechanisms are there to 

control corruption and 

anarchism in the adoption 

system of Ethiopia? These 

are the most challenging 

issues surrounding the child 

adoption industry in Ethiopia 

and elsewhere. Thus, this 

section of the article will 

explore these issues in an 

attempt to offer further 

insight in to such questions. 

 

Academic literatures on 

xintercountry adoption have 

contributed to our 

understanding of the true 

motives for child adoption. 

Bhabha (2004) stated that the 

commercially-fueled 

movement of persons across 

borders dates back centuries 

to practices of slavery and 

indenture. In the 1950s, 

intercountry adoption was 

considered as a humanitarian 

effort to deal with war 

orphans (Davis, 2011). But in 

I 
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recent years, adoptions differ 

from the humanitarian 

motives of rescuing war 

orphans, or children from 

political and economic crises 

to more of a transfer of 

human resources from poor 

countries to rich countries 

(Merino, 2010).What was 

started as a generous 

movement with well-meaning 

motivation and intentions, 

has deteriorated into a 

capitalistic profit-making 

venture in which babies are 

no more than the means of 

maximizing profits (Ezra, 

2006).  

 

More recently, Kislinger 

(2012) pointed out that in 

most Western nations, the 

number of healthy infants 

available for domestic 

adoption has been steadily 

decreasing, due to a number 

of social and economic 

factors including [delayed 

marriage], widespread use of 

birth control, an increased 

number of abortions, and 

more options available to 

unwed mothers who want to 

keep their children. For this 

reason, Robin (2009) argued 

that intercountry adoption is 

constructed in a way that 

makes adults‟ wishes to 

become a parent and thus 

their demand for a child 

central to why intercountry 

adoption exists. This suggests 

that intercountry adoption 

serves the best interest of 

adoptive parents of rich 

countries at the expense of 

basic human rights of 

children in poor countries.  

 

However, proponents of 

intercountry adoption such as 

Elizabeth Bartholet claimed 

that intercountry adoption 

serves the fundamental need 

of some of the world‟s 

neediest children (Barthole, 

2005). Other prominent 

advocators of child adoption 

argued that international 

adoption is one of the best 

and most logical solutions to 

the growing problem of 

orphaned children in need of 

loving parents, and 

prospective parents who are 

in need of a child to love 

(Nguyen, 2012; Hubing, 

2001). More specifically, 

Wallace (2003) discussed 

that in the United States and 

other western countries there 

are millions of families and 

individuals who desperately 

want to adopt children [from 

other countries]. They also 

argued that any form of 

regulation that requires 

children to stay in sending 

countries for a certain period 

of time, including certain 

applications of the 

subsidiarity principle 

(Eijsink, 2011) should be 

removed to make the child 

available for adoption. At this 

point, I am concerned by the 

fact that intercountry 

adoption seems a new phase 

of modern-day slavery and 

colonization in which, 

children move from south to 

north and from east to west as 

it was happened throughout 

the nineteenth century.  

 

In the Ethiopian context, 

children are available for 

intercountry adoption mostly 

for commercial reasons due 

to government corruption and 

national pride. The Schuster 

Institute for Investigative 

Journalism (2012) reported 

that the adoption process in 

Ethiopia have shifted from 

“white” to “gray”-that is from 

a well-regulated humanitarian 

effort dedicated to children‟s 

welfare, to a business that is 

taking children away from 

their families in order to gain 

profits from Western 

adoption fees. Jocy (2011) 

also noted that media 

investigations have found 

evidences that show adoption 

agencies in Ethiopia had 

recruited children from intact 

families through frauds. For 

instance, the Wall street 

Journal (WSJ, April 28, 

2012) reported that Ethiopian 

birth parents don‟t have 

adequate information when 

they relinquish their children 

for intercountry adoption. 

Even the diminutive 

information that they have 

may be intentionally distorted 

by government officials, 

adoption agencies, social 

workers and local child 

predators. Furthermore, 

Ethiopian birth parents are 

confused of the term adoption 

with the usual domestic 

placement of children within 

extended family members 

without legal termination of 
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maternity. However, in 

Western societies the term 

„adoption‟ is conventionally 

used for the transference of 

full parental rights from birth 

to social parents, in contrast 

to fostering, in which only a 

partial transfer occurs 

(Bowie, 2004). 

 

 In general, the African Child 

Policy Forum (ACPF, 2013) 

indicated that Ethiopia does 

not have comprehensive child 

law in the form of a 

Children‟s Act or 

Proclamation. In the absence 

of such law, the 1994 

Constitution of country, the 

Revised Family Code (RFC), 

the Criminal Code of 

Ethiopia and the Labor 

Proclamation, remain the 

main instruments addressing 

issues pertaining to children‟s 

rights in Ethiopia. These laws 

do not only cover a range of 

substantive child rights 

related issues, but they also 

address, albeit inadequately, 

some relevant institutional 

frameworks necessary for the 

full implementation and 

realization of children‟s 

rights in Ethiopia (ibid). On 

top of this, even though 

Ethiopia has ratified the 

Convention on the Rights of 

the Child and the African 

Charter on the Rights and 

Welfare of the Child, it has 

not ratified the more 

comprehensive, and by all 

counts the more significant, 

Hague Convention on 

intercountry adoption 

(Isanga, 2013). Thus, in the 

next section of this article, I 

will discuss legal issues in 

child adoption particularly 

the 1993 Hague Convention 

to show that how the 

adoption industry in Ethiopia 

has been suffering from 

corruption and anarchism 

over the past twenty years.  

  
The Hague Convention on 

Intercountry Adoption 

The Hague Convention is the 

main international instrument 

that regulates intercountry 

adoption.  

It established that all the 

participating countries must 

have a central authority as the 

source of information and the 

contact in that country for all 

matters of child circulation. 

The main goals of this 

convention were to prevent 

the abduction and sale or 

traffic of children. It also 

recognized that, “intercountry 

adoption may offer the 

advantage of a permanent 

family to a child for whom a 

suitable family cannot be 

found in his or her country of 

origin” (HCCH, 2012). This 

convention stipulated that in 

order for a child to be 

adopted internationally the 

child must have been deemed 

as available for adoption in 

their country of origin 

following an effort to find an 

adoptive family in their own 

country. It also stipulates that 

only adoption agencies that 

have been accredited on the 

federal level will be 

recognized. In addition, all 

fees and estimated expenses 

must be released to the 

adoptive parents beforehand 

and they cannot be charged 

extra except under certain 

circumstances. The 

accreditation process and the 

inability for the agencies to 

charge extra at the end, 

ensure that no illegal 

activities or exchanges of 

money are being made. 

Finally, it states that every 

child that is adopted from a 

country who agreed to this 

convention should receive a 

Hague Adoption Certificate 

or a Hague Custody 

Declaration. This assures the 

adoptive family that their 

child was adopted in a 

manner that was ethical and 

followed all the protocol set 

up by the Hague Convention. 

Currently, there are 88 

countries that are considered 

as convention countries. 

Unfortunately, Ethiopia isn‟t 

party to this convention for 

the past twenty years. 

Therefore, I dedicated this 

article, for those destitute 

children born in Ethiopia but 

adopted abroad without 

formal procedure. 

 
Conclusions and Further 

Research 

In this article, a successful 

attempt has been made to 

assess the overall 

performances of the adoption 

industry in Ethiopia. The 

results of the study revealed 

that the adoption process of 

the country is coupled with 
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corruption and anarchism. It 

serves as the main source of 

foreign currency for the 

dictatorial regime in Ethiopia, 

instead of the best interests of 

the child. There is no 

mechanism to control the 

selling and buying of children 

in the name of adoption. This 

indicates that failures of the 

regime in power even to 

provide minimum care for the 

destitute children of the 

proud nation. Furthermore, 

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. Under 

no circumstances should 

intercountry adoptions come 

to break up existing family 

bonds solely to meet the 

Western world‟s increasing 

demand for adoptable 

children nor should 

prospective adopters make 

use of their privileged 

financial situations (Tadler, 

2010). The author of this 

article strongly believes that 

it is an alarming call for 

receiving countries and 

international human rights 

organization to alleviate 

commodification of the 

destitute children of Ethiopia. 

This article will be an insight 

for researchers, planners and 

policymakers for further 

investigation in order to 

protect the best interests of 

children in Ethiopia.   

 

 

 

 

ያሇፇው የ 2006 ዓ.ም. አወዛጋቢ ክስተቶች በጥቂቱ: 
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 ሇ12 ዓመታት የአገሪቱ ፕሬዚዲንት በመሆን ያገሇገለት ግርማ ወ/ጊዮርጊስ ከስሌጣናቸውመውረዴ፤  በቦታቸው ድ/ር ሙሊቱ 

ተሾመ መተካት፡፡  

  አንዴነት ፓርቲ ከሰሊማዊ ሰሌፌ ጋር በተገናኘ የመብት ጥሰትና መጉሊሊት ተፇጽሞብኛሌ በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር ከንቲባንና የከተማዋን ፖሉስ ኮሚሽን በፌ/ቤት መክሰሱ ፡፡ 

 የቀዴሞ የአንዴነት ፓርቲ ሉቀመንበር ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ፣ እንዱሁም የኢዳፓ መስራችና ሉ/መንበር የነበሩት አቶ ሙሼ ሰሙ 

ራሳቸውን ከፖሇቲካ ፓርቲ ማግሇሌ፡፡ 

 የአማራ ክሌሌን ሇ8 ዓመታት በርዕሰ መስተዲዯርነት የመሩት አቶ አያላው  በአምባሳዯርነት  መሾም፡፡ 

 የአማራ ክሌሌ ም/ ፕሬዚዲንት እና የብአዳን ጽ/ቤት ሃሊፉ የሆኑት አቶ አሇምነው መኮንን በተሰብሳቢወች የአማራን ህዝብ 

በሰሌጣኞች መሃሌ መሳዯቡ። 

  የኦሮሚያ ክሌሌ ርዕሰ መስተዲዯር የነበሩት አቶ አሇማየሁ አቶምሳ ባዯረባቸውህይወታቸው ማሇፈ፡፡  

 አቶ ሙክታር ከዴር የኦሮምያ ክሌለ ፕሬዚዲንት በመሆን መሾም ፡፡ 

 የሳኡዱ አረቢያ መንግስት ህገወጥ ስዯተኞች ባሊቸው ሊይ በወሰዯው የማባረር እርምጃ ከ150ሺ በሊይ ኢትዮጵያውያን ወዯ 

ሃገር ቤት መመሇሳቸው የሚታወስ ሲሆን የዓሇም አቀፌ ሚዱያዎችን ትኩረት በሳበው በዚህ ክስተት፣ በተሇያዩ የዓሇም 

ክፌልች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሳኡዱ ኤምባሲዎች በር ሊይ ሰሊማዊ ሰሌፌ በማዴረግ ተቃውሞአቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ 

 በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሇ5 ዓመታት በረዲት አብራሪነት ያገሇገሇው ሃይሇመዴህን አበራ፤ በጥር ወር አጋማሽ ሊይ ከአዱስ 

አበባ ወዯ ጣሉያን ሲበር የነበረውን የኢትዮጵያ አየር መንገዴ አውሮፕሊን ጠሌፍ ስዊዘርሊንዴ ማሳረፈ፡፡ 

  የአዱስ አበባና በኦሮሚያ ሌዩ ዞን ስር የሚተዲዯሩ ከተሞች የጋራ ማስተር ፕሊን የተነሳ የተቀሰቀሰው ተቃውሞና ረብሻ ሲሆን 

የሰው ህይወትን ጨምሮ በርካታ ጉዲትና ውዴመት ፡፡ 

 አስዯንጋጩ  የዞን 9 ጦማሪያን ና የጋዜጠኞች  እስር፡፡ 

 የግንቦት 7 ዋና ፀሏፉ የነበሩት አቶ አንዲርጋቸው ጽጌ በየመን መያዝና ሇኢትዮጵያ መንግስት ተሊሌፍ መሰጠት፡፡ 

 እሳቸው በታሰሩ ማግስት የአንዴነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃሊፉ አቶ ሃብታሙ አያላውና የፓርቲው የዴርጅት ጉዲይ 

ም/ኃሊፉ አቶ ዲንኤሌ ሺበሺ፣ የሰማያዊ ፓርቲ ብሄራዊ ም/ቤት ም/ሰብሳቢ አቶ የሽዋስ አሰፊ እንዱሁም የአረና ፓርቲ አመራር 

አባሌ አቶ አብርሃ ዯስታ በሽብር ተጠርጥረው መታሰር፡፡ 

 የግሌ የሚዱያ ተቋማት ክስና የ20 አሳታሚዎችና   ጋዜጠኞች መሰዯዴ፡፡ 

 ብዙ የተባሇሇት የዯሞዝ ጭማሪ ብዙዎች እንዯጠበቁት ሳይሆን ከ33 እስከ 46 በመቶ ብቻ መሆን፡፡  

 ዓሇምን ያስዯነገጠው ኢቦሊ  በምዕራብ አፌሪካ አገራት ተከስቶ ወዯላልች የአፌሪካ አገራት እየተስፊፊ መገኘት። 
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                                                    እቃ ጠፌቷሌ አለ ምንዴነው ነገሩ ፣  

                                                   ሇፌሇጋ እንዱያመች ይገሌበጥ ወንበሩ ፣ 
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ስነ ግጥም          
 

ሀገርህ ናት በቃ! 

ይቺው ናት ኢትዮጵያ 

ሀገርህ ናት በቃ! 

በዚች ንፌቀ-ክበብ፤ 

አይምሽ እንጂ መሽቶ፣ ማታው ከጠረቃ 

የነቃም አይተኛ የተኛም አይንቃ፡፡ 

ይቺው ናት ዓሇምህ፤ ብቻዋን የተኛች ከዓሇም ተዯብቃ!! 

አኪሯ ቀዝቅዞ፤ “ያንቀሊፊች ውቢት” ያንተው የክት ዕቃ! 

ምን ትሆን እንግዱህ ሀገርህ ናት እሷ! 

ሌቧን አታውሌቃት አትጨቅጭቃት በቃ፤ 

አብረህ አንቀሊፊ፤ ወይ አብረሃት ንቃ!! 

ይዴረስ ሇጠሊቴ… 
እንካ እጆቼ ሊይ አስገባ ካቴና 

እንዯ ወንጀሇኛ አውጣኝ ከቤት ናና 

ያውሌህ እግሮቼ `እግረ ሙቁ` አስገባ 

እንሆ ጀርባዬም ግረፇኝ በሌ አርባ 

ክተተኝ ከወህኒ ወርውረኝ ጨሇማ 

"ወንጀሇኛ! "ብሇህ በአዋጅ አሰማ 

አስረህም ገሇህም ካገርም አባረህ 

አንዲች ሊይቀየር ሇምን ትዯክማሇህ? 

አዴምጠኝ ሌንገርህ 

ሇማፇን ስትሻ ብእር በጠመንጃ 

ሇማሰር ስትሻ ሀሳብን በጉሌበት 

መጠምጠም ይሆናሌ እባብን በአንገት። 

 

Emanda Fuji Teni 

 

(Leibziger Germany) 
 

 

 

መቸ ነው ምታስሩን? 

ማጎሪያና አሳሪ በበዙበት ሃገር፤ 

አያስሩኙም ብል የማሰቡ ነገር፤ 

ዘበት ስሇሆነ አሁኑኑ  ንገሩን፤ 

መቼ ነው ተራችን መቼ ነው ምታስሩን፤ 

/ሃብታሙ ስዩም/ 

 

ያገሬ ገበሬ 

ቅቤም ተወዯዯ 

ስጋም ተወዯዯ 

ማርም ተወዯዯ 

ምሁር ካገር ጠፊ እየተሰዯዯ 

እውነቱን ያወራ ዘብጥያ  ወረዯ  

ካገሬ ገበያ እንዯሌብ የሚገኝ ዋጋው የቀነሰ 

የካዴሬ ብቻ ነው ህዝብ እያስሇከሰ 

እቃ ጠፌቷሌ አለ ምንዴነው ነገሩ ፣  

ሇፌሇጋ እንዱያመች ይገሌበጥ ወንበሩ ፣ 

ጥቁር ሌብስ አንጡሌኝ ሀዘን ይመርብኝ  

መታሰር መሰዯዴ ተዯጋገመብኝ ! 

/ኢዮብ ብርሀነ/ 



ፌትሕ ነሏሴ 2006  ዓ. ም/ አንዯኛ ዓመት ቁ. 3 / Fitih August 2014 First Year 3rd Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

32 

 

 
ሱድኩ 

 

ሱድኩ ሌዩ የሂሳብ ክህልት  ወይም ስላት የሚጠይቅ እንቆቅሌሽ ነው። ቀሊሌ እና አስዯሳች የስነአመክንዮ ጨዋታ ነው። 

ሇጨዋታው ብቸኛ አስፇሊጊ ነገሮች አዕምሮ እና አትኩሮት ናቸው። በሱድኩ ጨዋታ አንዴ መሰረታዊ ሕግ አሇ። በትሌቁ 

ሳጥን ውስጥ ያለትን እያንዲንደን ባሇ 3x3 ሳጥኖች፣ ወዯ ጎን ያለትን መዯዲወች ከ 1 እስከ 9 ባለ ቁጥሮች ሳይዯጋግሙ 

መሙሊት ነው። ቁጥሮችን የግዳታ ቅዯም ተከተሌ መከተሌ የሇባቸውም። እንዱሁም ሰያፌ መአስመሮችን ሕጉ 

አይመሇከታቸውም። መጀመሪያ የጨዋታው ዋና ሳጥን በተወሰኑ የተዘበራረቁ ቁጥሮች ይሞሊሌ። እነዚህን የመጀመሪያ 

ቁጥሮች መቀየር አይፇቀዴም። የጨዋታው አሊማ እነዚህን ባድ ካሬወች ከሊይ በተጠቀሰው ሕግ መሰረት መሙሊት ነው። 

መሌካም ጨዋታ። 

              ቀሊሌ                                       መካከሇኛ                                     ከባዴ 

                   A1                                                 B1                                               C1    

                         

             

                        A2                                              B2                                                C2 
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የሱድኩ እንቆቅሌሽ ፌችወች 
 

                   ቀሊሌ                                             መካከሇኛ                                                 ከባዴ 

                      A1                                              B1                                                  C1 

 

                                                       

                    

                      A2                                               B2                                                C2 

                                             

 

 

 

ፌትሕ  መጽሔት የሚያነቡአት ብቻ ሳይሆን   የሚጽፈባት መጽሔት ነች ! 
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Good News & Bad News 

A man receives a phone call 

from his doctor. 

The doctor says, "I have 

some good news and some 

bad news." 

The man says, "OK, give 

me the good news first." 

The doctor says, "The good 

news is, you have 24 hours 

to live." 

The man replies, "Oh no! If 

that's the good news, then 

what's the bad news?" 

The doctor says, "The bad 

news is, I forgot to call you 

yesterday." 

Boy or Girl 

A: Just look at that young 

person with the short hair 

and blue jeans. Is it a boy or 

a girl? 

B: It's a girl. She's my 

daughter. 

A: Oh, I'm sorry, sir. I 

didn't know that you were 

her father. 

B: I'm not. I'm her mother. 

Doctor, it hurts! 

A man goes to the doctor 

and says, "Doctor, 

wherever I touch, it 

hurts."  

The doctor asks, "What 

do you mean?"  

The man says, "When I 

touch my shoulder, it 

really hurts. If I touch my 

knee - OUCH! When I 

touch my forehead, it 

really, really hurts."  

The doctor says, "I know 

what's wrong with you - 

you've broken your 

finger!"  

€100 Bill 

 

Teacher: Why are you 

late?  

Student: There was a man 

who lost a hundred dollar 

bill.  

Teacher: That's nice. 

Were you helping him 

look for it?  

Student: No. I was 

standing on it. 

Teacher & student 

A teacher asked a student 

to write 55.  

Student asked: How?  

Teacher: Write 5 and 

beside it another 5!  

The student wrote 5 and 

stopped.  

teacher: What are you 

waiting for?  

student: I don't know 

which side to write the 

other 5!  

     

 

http://www.manythings.org/jokes/9992.html
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ታሌቅ የሰሊማዊ ሰሌፌ ጥሪ በጀርመን ፌራንክፇርት 

(Demonstration is called to all Ethiopians by EPPFG in Frankfurt, 

Germany protesting  the fascist regime of TPLF in fron of Ethiopian 

Consulate) 

 

 

 

 

 

 

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

are assured in Ethiopia using Monthly recurrent, Bank deposit and Mail 



 

 

ፍትሕ መጽሔት ሦስተኛ  እትም 

(Fitih Magazine Third Edition) 

 

በመጽሔታችን ላይ ያላችሁን አስተያየት፣ መልዕክት እና ጽሁፎች በሚከተሉት አድራሻ 

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

ወቅታዊ መረጃወችን ይዛ October 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! 


