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ፍትሕ መፅሄት 

   

  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 their best until 

justice, equality, freedom and democracy are realized for all nations and nationalities in Ethiopia. 
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ርዕሰ አንቀፅ 

 
ሕዝቡ እስኪሰለቸው ድረስ ወያኔ ማደናገሩን ቀጥሎበታል 

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። የለለውን እንዳለ ድሮ ተግንብቶ 

የታደሰውን እንደ አዲስ እንደተገነባ ፤ ያልተሰራውን እንደተሰራ ሕዝቡ የማያገኘውን አገልግሎት እንደሚያገኝ ወዘተ በማድረግ በሁለት 

እና ሶስት እጥፍ በማባዛት በመቶኛ በማስላት በመደመር በማባዛት ያሌለውን ምስል በመፍጠር ሕዝቡን እያደናበሩ ይገኛሉ። 

 

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 የሚያደኸዩ 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። ሕዝቡ በየፍርድ ቤቱ በተጓደለ ወይም በተነፈገ ፍትሕ ምክንያት ከላይ 

ታች ሲቅበዘበዝ እየታየ የማይመስል ነገር ይነገራል፡፡ ወያኔም መሸወዱን፣ ህዝቡም መታለሉን አቁሞ ለሀግራችን የሚበጀውን ነገር  

ለማምጣት በጋራ በመታገል  ቀጣይ  ድሎቻችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል ! ! ! 
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አምባገነኑን ወያኔ ከስልጣን 

ለማውረድ የጋራ ትግል 

ማድረግ ግድ ይላል 
 

Wondosen Lisanwork 

(Gross Gerau/mörfilden, 

Germany) 

ሳለፍናቸው ወያኔ ስልጣን ላይ 

በቆየባቸው አመታት ብዙ 

የፖለቲካ ድርጅቶች በራሳቸው 

ተነሳሽነትና በህዝብ ፍላጎት መሰረት 

በኢትዮጲያ ውስጥ ተጨባጭ ለውጥ 

ለማምጣት ተደራጅተው የተለያዩ 

ፖለቲካ ፓርቲ በመፍጠር ሲንቀሳቀሱ 

እና ለህዝብ ተሳፋ የሚሰጥ ነገር 

ማሳየት ችለው እንደነበር የየምርጫው 

ጊዜ ኩነት ሁኔታ መሆኑ አይዘነጋም። 

በተለይ የህዝብን ፍላጎት መነሻ 

አድርገው የጋራ የሆነ አደረጃጀት እና 

ህብረት ፈጥረው የነበሩ ድርጅቶች ነፃ 

ባልሆነው እና የአለም አቀፍ ደረጃን 

በማያሟላው የወያኔ ምርጫ እንኳን 

የተሻለ ነገር ማሳየት እንደቻሉ የቅርብ 

ጊዜ ክስተት ነው። ምንም እንኳን 

ወያኔ የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

እንዲመናመኑ እንዲጠፉ እንዲሁም 

እንዲበታተኑ የራሱን ድርጅት 

ለማቋቋም እና ለማጠናከር ከሚሰራው 

ስራ በላይ የሚሰራ ቢሆንም 

ተደራጅተው የነበሩ ድርጅቶች የነበሩ 

አደረጃጀቶች ለህዝብ ጭላንጭል 

ማሳየት ችለዋል። አሁንም በዚህ 

አመት ለሚካሄደው ምርጫ ተብሎ 

የተለያዩ ድርጅቶች እየተዋህዶ እና 

ህብረት እየፈጠሩ መሆናቸው ጥሩ 

የሚባል ነገር ቢሆንም፤ አሁን 

የሚያዋህዱት ድርጅቶች በመሰረታዊ 

ነገር መገንዘብ ያለባቸው አንደኛው 

ከዚህ ቀደም ከተደራጁት እና በወያኔ 

መሰሪ አካሄድ እንዲፈርሱ ከተደረጉ 

ድርጅቶች ጠንካራ ነገሮችን መማምር 

ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ድርጅቶች 

እንዲፈርሱ ከተደረገበት ምክንያት 

ወያኔ ዋናውን ተጠያቂነት የሚወስድ 

ቢሆንም ቀላል የማይባሉት ግን 

ውህደቶች ውስጥ የነበሩ ግለሰቦች 

ከሃገር ከህዝብ እንዲሁም ከድርጅት 

በላይ የግልን ጥቅም አስቀድመው 

ስለነበር ነው። ሌላው ህብረት 

መፍጠር ለምርጫ ብቻ ሳይሆን 

አምባገነኑን የወያኔ መንግስት 

ከስልጣን ለማወረድ እስከመጨረሻ 

ዘላቂነት ያልው ህብረት መሆን 

የኖርበታል። ያለበለዚያ ግን አሁንም 

የሚደራጁት ድርጅቶች ከዚህ ቀደም 

ከተደራጁት ድርጅቶች የሚለዩባቸው 

ነገሮች አይኖርም ማልት ነው። 

በአጠቃላይ በዚህ ጊዜ ከመቼው ጊዜ 

በበለጠ መልኩ የህዝብ ድምፅ 

አምባገነኖችን ከመሸጉበት 

ስልጣናቸው እያባረሩ ስለሆነ የኛንም 

አምባገነኑን ወያኔ ከስልጣን 

ለማውርድ የጋራ ትግል ማድረግ ግድ 

ይላል። ኢትዮጲያ ለዘላልም ትኑር!  

የፈጠራ ክስ በማዘጋጀት 

ጋዜጠኞችን  ማሰር እና ከሃገር 

እንዲሰደዱ ማድረግ ይቁም 

 

Tesfay Sisay Yonas 

(Aliendorf Eder, Germany) 

ወያኔ መንግስት ባለፉት አመታት 

ከሚድያ ፍጆታ የዘለለ የነፃ ፕሬስ 

መብትን መስጠት ያልቻለበት ዋና 

ምክንያት ነፃ ፕሬሶች የህዝብን የታፈነ 

ድምፅ የሚያሳዩ እና የሚገልጹ 

በመሆናቸው ነው። ውያኔ ደግሞ 

የህዝብን ድምፅ ለመስማትና ምልስ 

ለምስጠት ዝግጁ የሆነ መንግስት 

አይደልም ። ለዚህም ማሳያ በ 1997 

ዓ\ም በመጠኑ ገርበብ ብሎ ተከፍቶ 

የነበርው የነፃ ፕሬስ የኢትዮጲያ ህዝብ 

ለሃገር ሸያጮች ያለውን ጥላቻ እና 

የወያኔ መንግስት የሚያካሂደውን 

ዓይን ያወጣ የጎሳ ፖለቲካ ሲተቹ እና 

ለህዝብ ግንዛቤ ሲያስጨብጡ ነበር ። 

ይህንንም ተከትሎ ወያኔ በተለይ 

ባለፉት አመታት የመናገርን የመፃፍን 

መብት ሙሉ በሙሉ ዘግቷቷል 

ወይም መሰረታዊ የሚባሉ 

የዲሞክራሲ መብቶችን እረግጦዋል 

አፍኖዋል ማለት ይቻላል። በዋናነትም 

ለነፃው ሚድያ ማበብ የራሳቸውን 

ትልቅ አስተዋፅኦ የነበራቸውን 

ጋዜጠኞችን ብሎገሮች አሳታሚዎች 

ያስራል ከሃገር እንዲሰደዱ ያደርጋል። 

በዚህ ባለፉት ሳምንታት እንኳን 

በጋዜጣ በመፅሄት ላይ የሰብዓዊ 

መብት እረገጣ የዲሞክራሲ መብት 

ባ 
የ 
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ማፈንን  የመንግስት የተሳሳተን 

ፖሊሲን በተመለከተ በብእሮቹ 

የሚተቸውን ጋዜጠኛ ተመስገንን 

ደሰለኝ የወያኔ ፍርድ ቤት ወንጀለኛ 

ብሎ ፈርዶበት ወደ ማረሚያ ቤት 

እንዲገባ አድርጎታል። ወያኔ 

የሚያወራውና የሚሰራው ብእጅጉ 

ይለያያል ባለፈው የወያኔ ጠቅላይ 

ሚኒስተር ኃ\ማሪያም ደሳለኝ እንዲ 

ብለው ነበር  ፟ኢትዮጲያ ውስጥ 

በፃፈው እና ሂስ ባደረገው የታሰረ 

የልም  የሚል ነገር ግን ሙሉ 

የኢትዮጲያ ህዝብ እንደሚረዳው 

እስካሁን የታሰሩትም ይሁን 

የተሰደደት ጋዜጠኞች ሙሉ በሙሉ 

በመፃፋቸውና ሂስ በማድረጋቸው 

ምሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። 

በአጠቃላይ ጋዜጠኞችን ፣ብሎገሮችን 

በማሰር የተቀጣጠለውን የለውጥ 

መንገድ መገደብ አይቻልም ይልቁንስ 

የፈጠራ ክስ በመክሰስ ጋዜጠኞችን 

ማሰር እና ከሃገር እንዲሰደዱ ማድረግ 

አቁሙ ኢትዮጲያ  ለዘላለም ትኑር!!!! 

ምርጫ ለምን አስፈለገ? 
Belay Fikre Adafira 

(Sweden) 

ወያኔ ዘመን በየ አምስት አመቱ 

እንደው ለይስሙላ ምርጫ 

ቢደረግም የምርጫ ትርጉም  ለ 

ኢትዮዽያዊያን እንደ መርሀ ግብር  

ለማሟላት ብቻ እንጅ ለኢትዮጵያ 

ህዝብ እንደሚፈልገው አዲስ ተስፋ 

ይዞ አይመጣም ሁሌም ቢሆን  ወያኔ 

የህዝብን ድምጽ  እንደሚቀማ ምርጫ 

፱፯ ግልጽ ማሳያ ነው።ለወያኔም 

ምርጫ ማለት አሁን አሁን ብቻውን 

እሮጦ ብቻውን ማሸንፍ ነው።  በሃገር 

ውስጥ የሚቃወሙትን አስቀድሞ 

ካሰረ በየሰበብ አስባቡ የወያኔ 

የተንሻፈፈ ና ግር የገባውን የህጻናት 

ጫዋታ የሚመስለው ስር አት 

የሚቃወሙትን ጋዜጠኛች ወደ እስር 

ቤት ካስገባ ወያኔ  ከማን ጋር 

ተወዳድሮ ማን ን ያሸንፋል እራሱ 

ምርጫ ያዘጋጃል ብቻውን ይወዳደራል 

እራሱ ይሸንፋል። ስለዚህ ምርጫ 

ለኢትዮጵያኖች የመረጡት ና  

የፈለጉትን የሚመርጡበት የህልውና 

ጉዳይ ሳይሆን እንደ ለምርሀ ግብር 

ማሟያ እና ኢትዮዽያ  ከተለያዩ 

የውጭ ረጂ አካላት ሰላማዊ እና 

ውቅቱን ጠብቃ ምርጫ የምታደርግ 

መስሎ ለመታየት እና እርዳታ ማግኛ 

መንገድ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ 

ጠንቅቆ ይውቀዋል። ወያኔ እውነት 

ለዲሞክራሲ እና ለጻነት የታገለ ቢሆን 

በሰላማዊ መንገድ እና በዳበረ እና 

በሰለጠነ መልኩ የሚፎካከሩትን 

የተቃዋሚ አመራር እያሰረ ብቻውን 

እሮጦ ብቻውን አያሸንፍም። ስለዚህ 

የሀገሬ ሰው ከዝንብ ማር እንደሚለው 

ወያኔ በየአምስት አመቱ  

በሚያዘጋጀው ህዝብን ማደናገሪያ ና 

ማወናበጃ ምርጫ የኢትዮዽይ ህዝብ 

ምንም አይጠብቅም። ይልቁን ወያኔ 

ህዝብን  ማታለሉን ትቶ ህዝቡ 

የሚፈልገውን አምኖ ቢቀበል የተሻለ 

ኢትዮዽያ መገንባት ይቻላል። ወያኔ 

የህዝብን ድምጽ ሳይቀማ 

ትክክለኛውን መቀበል እንዳለበት  በ 

አፈና ና በወከባ መግዛቱን አቁሞ የ 

ኢትዮዽያ ህዝብ ድምጽ አምኖ 

መቀበል አለበት። የኢትዮዽያ ህዝብ 

መብቱን በዝምታ  ከመቀበል ይልቅ 

በጋራ በመሆን ኢትዮዽያዊነትን 

ከመፈራረስ ና ከውድቀት ማዳን 

አለበት። ድል ለኢትዮዽያ ህዝብ። 

የውጭ አልጋ 
የውስጥ ቀጋ 

 
Wendosen Setwat 

(Limburg, Germany) 

ውጭ አልጋ የውስጥ ቀጋ የሆነው 

ኢሀዴግ ብ አሁኑ ስአት እየሰራ 

ያለው የዘረኝነት ስራ ነው። ተከባብሮ 

እና ተዋዶ የሚኖረውን ንጹህ ህዝብ 

የህው አሁን በብሄር፣ በጎሳ፣ 

በሃይማኖት፣ በክልል ከፋፍሎ እርስ 

በርሱ እንዲፋጅ ና ሀይለኛ የዘረኝነት 

መንፈስ እንዲያድርባቸው 

አደረጋቸው። ለምሳሌ  ኢትዮዽያዊ  

ጋምቤላ፣ ቴቢ፣ ጎራፈርዳ የሚባሉ 

ሀገሮች እርስበርሱ በዘረኝነት 

ምክንያት በጣም ብዙ ህዝብ 

እንዳለቀ። ፍትህ ለማግኝት የናፈቀው 

ህዝብ ፍትህ ፍለጋ ሰላማዊ ሰልፍ 

ቢወጣም ስንት ለሀገሩ ጠቃሚ 

የሚሆን ወጣቶች በ አ ደባባይ ተገደሉ 

ላምሳሌ ያህል አምቦ በ አሁኑ ወቅት 

ኢትዮዽያ ህዝብ በውሀ ና በመብራት 

ችግር ከፍተኛ ጉዳት ላይ ይገኛሉ።

ኢሀዴግ ግን ለተለያዩ ሚዲያወች 

በ 

የ 
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አገራችን አደገች በከፍተኛ ለውጥ ላይ 

ትገኛለች እያሉ ለማሳመን ቢሞክሩም 

ህዝብ ግን ይህን ውሸት ለመስማት 

መሮት ይገኛል። የእራሷ እያረረ የሰው 

ታማስላልች የሚባል አ ባባል አለ። 

የኢትዮዽያዊ ህ ዝብ በመብራት ና 

ውሀ ያለውን ችግር መንግስት ግምት 

ውስጥ ሳከት አሳልፎ ለሌላ ሀገር 

ይሸጣል ውሃ ና መብራት ለጅቡቲ 

ለመሸጥ በድርድር ላ ይ ይገገኛል።

ስለዚህ ይህ የውጭ አልጋ የውስጥ 

ቀጋ ኢህዴግ በምን መልኩ መነቀል 

እንዳለበት ሁሉም ኢትዮዽያዊ 

የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ሀገራችን 

ጥሩ እድል እንዲያጋጥማት  ሁላችንም 

አንድ በመሆን ድርሻችን እንወጣ። 

እግዚአቡሄር ኢትዮዽያን ይባርክ።

ኢትዮዽያዊ ለዘላልም ትኑር። 

የመገናኛ ብዙሀን አፈና 
 

Emebete Teshome 

(Eschenberg,  Germany) 

ያኔ በሚያደርገው ጭፍን 

እርምጃ ብዙ ትውልድ 

የሚያንጽ ጋዜጠኞችን  ለስደት ለእስር 

ለሞት እየዳረጋቸው ነው።ወያኔ በ፪፫ 

አመት የግፍ አገዛዝ ውስጥ እየኖሩ 

ተው የሚለው ማንኛውም ጋዜጠኛ 

ማንኛውም የተቃዋሚ ፓርቲ 

በሽበርተኝነት ነው የሚፈረጀው። 

ወያኔ በምእራባውያን ምጽዋት የሰውን 

መብት ለመርገጥ እንጂ ለልማት 

ሊያውለው አይታይም። ሰውን 

በማሰር ደም በማፍሰስ እና ለስደት 

በማጋለጥ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። 

ይህንን አይነት ግፍ እየተሰራ የሰብ 

አዊ መብት ተሟጋቾች ለምን ዝም 

ብለው እንደሚመለከቱት ሊገባኝ 

አልቻለም። በየጊዜው የሚከፈቱት 

እስር ቤቶች ክዩኒቨርሲቲ እኩል 

ሊሆኑ ጥቂት ነው የቀራቸው። 

በመሆኑም የኣአለም መንግስታት 

ይህንን አጥብቀው ቢመለከቱት ስል 

ጥሪየን አቀርባለሁ። 

ምርጫ 2007 
 

Zeweter Woldetsadik 

(Frankfurt, Germany) 

ያኔ በበላይነት እንደሚያሸንፍ 

ለመገምት አይከብድም።  

ምክንያቱም ሁሉንም ተቃዋሚ 

ፓርቲወች አሸባሪ እያለ በየምክንያቱ 

መሪወቻቸውን በማፈን ላይ ይገኛል። 

ወያኔ እውነት በገለልተኛ የምርጫ 

ቦርድ ምርጫውን ያካሂዳል ብለን 

የምንጠብቅ ከሆነ በእውነት ይህ ስ 

ህተት ነው። ወያኔ ሁልግዜ 

እንደሚያደርገው በተለያዩ የክልል 

ከተሞች በሚሰጠው የእርዳታ ገንዘብ 

በምርጫ ቦርድ አማካኝነት የ 

አሸናፊነት እድሉን እንደሚያገኝ 

የታወቀ ነው። ሰለዚህ ወያኔን 

በሰላምዊ መንገድ ከስልጣን ማስወገድ 

ስለማይቻል የትጥቅ ትግሉ 

እንዲቀጥል ስል መልእክቴን ለሰራው 

የ ኢትዮዽያ ህዝብ አስተላልፋለሁ። 

የኢትዮዽያ ህዝብ በፍትህ 

እጦት በመሰቃየት ላይ 

ይገኛል 
Yordanos Abebe 

(Kassel, Germany) 

በሃገራችን የተንሰራፋው 

የኢሕአዴግ መራሹ መንግስት 

የፍትህ ስርአቱ እንዲቀበር እና 

በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እንዲሞት 

በማድረግ ህዝቦች በፍትህ አካላት 

ላይያላቸው እምነት ተስፋ እንዲያጣ 

አድርጓል::የፍትህ አካላት ለሃገሪቱ 

ዜጎች ማገልገል ሲገባቸው ለጥቂት 

ባለስልጣናት እና ለጥቅማ ጥቅም 

በመገዛት ህጎች እንዲፋለሱ በማድረግ 

ላይ ይገኛሉ :;ሊሻሻል እና ሊለወጥ 

በማይችልበት ደረጃ ላይ የደረሰው 

ይህ የፍትህ አካላቱ ንቅዘት 

አለኝታነቱን እና ታማኝነቱን በማጉደል 

ከፍተኛውን ወንጀል በመፈጸም ላይ 

ይገኛል:: በዳኝነት ወንበር ላይ 

መቀመጥ የፖለቲካ ደላልነት 

የሚመስላቸው የእሕኣዴግ ካድረዎች 

ካለምንም በቂ የህግ እውቀት 

በፖለቲካ ፓርቲ የአብዮታዊ 

ዲሞክራሲ ፕሮግራም ተገርተው 

የገረፍ ገረፍ ህግን ሰልጥነው በህግ 

ባለመብሰል ካለ አቅማቸው ወንበሩን 

ስለያዙት ከፍተኛ የፍትህ መበላቸት 

በመስፋፋቱ ህዝቦች ላይ ከፍተኛ የስነ 

ልቦና ችግር እያደረሱ ነው:: እነዚህ 

በህግ እውቀት የአቅም ማነስ የተጠለፉ 

የፖለቲካ አገልጋዮች ተቆጣጣሪ አካል 

ሳይሆን ፍርድ እንዲያዛቡ 

ወ 

ወ 

የ 
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ያስቀመጣቸው አካል የስልታን 

እድሜው እንዲረዝም ምንም አይነት 

እርምጃ ባለመውሰዱ ዜጎችን 

እያስለቀሱ ይገኛሉ:: 

 

የኢትዮዽያ መንግስት 

እየተፍረከረከ ነው 

Daniel Theodros 

(Viernheim, Germany) 

ለፉት 23 አመታት በኢትዮጵያ 

ሕዝቦች ላይ ከፍተኛ የቀውስ 

ማእበል ያስከተሉት ሕዝቦቻቸን 

ለስደት እና ለእስር እንዲሁም ለሞት 

የዳረጉት የገደሉት ወያኔ መንግስት 

እስከዛሬ ድረስ ተደጋግፈው እዚህ 

የደረሱ ቢሆንም ከአሁን በኋላ 

ያላቸው ሃይል እየተሟጠጠ ህዝባዊ 

እምቢተኝነት እና አመጽ 

እየተፈጠረባቸው በውስጣቸውም 

እየተቦጠቦጡ በመፍረክረክ ላይ 

ይገኛል:: እንዲሁም በአዲስ አበባ 

የሚገኙ ዋና ዋና ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ትንንሽ ፓርቲዎችን በትብብር በማቀፍ 

እንዲሁም በተናጠል በአዲስ አበባ እና 

በተለያዩ የሃገሪቱ ከተሞች ታላላቅ 

ሰልፎችን እና ተቃውሞዎችን 

በማድረግ ህዝባዊ እምቢተኝነት 

እንዲፈጠር ዝግጅት መደረግ 

ይኖርበታል። ዜጎቹን እያጭበረበረ 

ወደ ድህነት አዘቅት እየከተተ ያለ 

መንግስታዊ አስተዳደር ነኝ የሚል 

ቢኖር ወያኔ ብቻ ነው። 

በሰላማዊ መንገድ ፍትህን 

ማምጣት ካልተቻለ ህዝባዊ  

እንቢተኝነትን መጠቀም ግድ 

ይላል 
 

Theodros Admasu 

(Mental, Germany) 

ኛ ኢትዮጵያዊያንን በላያችን ላይ 

እየነቀዙ ያሉትን ነቀዝ 

አምባገነኖች ለማስወገድና ፍትህ 

ዲሞክራሲ ነጻነት እና ሰላም 

ለመቀናጀት ካደቀቀን የኑሮ አለንጋ 

ለመላቀቅ በጋራ አደባባይ በመውጣት 

ስርአቱን የምንገረስስበት ወሳኝ ጊዜ 

ላይ መሆናችንን አውቀን የተነፈግነውን 

ፍትህ በሃቀኝነት ማረጋገጥ 

አለብን። በጥቅም የነቀዙት የፍትህ 

አካላቱ በሙስና ላይ እርምጃ 

እንዲወስዱ መቀመጣቸውን ዘንግተው 

በፓርቲ ካድሬነት ብቻ የሰለጠኑ እና 

ታማኝነታቸው ለአንድ አካል እና 

ተጠሪነታቸውም ለገዢው በመሆኑ 

ህዝብ ትክክለኛ ፍትህ እንዳያገኝ 

በማድረግ ላይ ሲገኙ ይህንንም 

ላላቸው የፓርቲ ቀረቤታ 

በማናለብኝነት በሙስና ተዘፍቀው 

ፍትህ በማጓደል ህገመንግስቱን እና 

ተከታይ ህጎችን እያጣመሙ 

በመተርጎም የዜጎች መንፈስ እንዲበላች 

እና በፍትህ ሂደት ላይ እምነት 

እንዳይጣል እያደረጉ ይገኛል:: 

የፖለቲካ ታማኝነታቸውን መከታ 

በማድረግ ከፍትህ ማጓደል በተጨማሪ 

በጉቦ ቅሌት ላይ ተሰማርተው የሙስና 

ሰለባ የሆኑት የፍትህ አካላቱ 

በሚያገኙት ጥቅማጥቅም መዝገቦችን 

በመዝጋት እና ሰነዶችን በማጥፋት 

በተዘዋዋሪ ፍትህ ፈላጊዎችን በህገወጥ 

መንገድ በሃይል በማስደንገጥ በአጭሩ 

ሊፈቱ የሚችሉ እና ውስኔ 

የሚገባቸውን ጉዳዮች ቀጠሮ 

በማስረዘም እና የፍርድ ውሳኔዎችን 

በማዛባት ፍትህ ከቁጥጥር ውጪ ወቶ 

ህገወጥነት እንዲስፋፋ አድርገዋል:: 

ለፍትህ አረም የሆኑት የኢሕኣዴግ 

ባለስልጣናት እጅግ በወረደ መልኩ 

ከአንድ ህዝብ አስተዳድራለሁ ከሚል 

አካል በማይጠበቅ አካሄድ በፍትህ 

ስርኣቱ ላይ ጣልቃ በመግባት ሕግ 

አውጪው፣ ሕግ አስፈጻሚውና ሕግ 

ተርጓሚው ነፃ ሆነው እንዳይንቀሳቀሱ 

እንዳይሰሩ በየፍርድ ቤቱ ዳኞች ላይ 

በስልክ እና በተለያዩ ዘደዎች ትእዛዝ 

በማስተላለፍ አደገኛ ሽብር እየፈጸሙ 

ይገኛሉ::የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትን እና 

ጫና በመሸሽ ሽብር ስጋት እና ፍርሃት 

ስለተፈጠረባቸው ቁጥራቸው ብዙ 

የሆነ እና በቂ የህግ እውቀት ያላቸው 

ዳኞች ተሰደዋል-ከስራ ተባረዋል-

በገዛፍቃዳቸው ስራ ለቀዋል-

ታስረዋል። ባለስልጣናቱ በየፍርድ 

ቤቱ ዳኛ አድርገው የመደቧቸውን 

ካድሬዎቻቸውን በማዘዝ በህሊና እና 

በፖለቲካ እስረኞች ላይ ካለምንም 

ማስረጃ እንዲፈረድ የወዳጅ 

ዘመዶቻቸው መዝገብ እንዲዘጋ ሰነድ 

እንዲበላሽ እንዲቃጠል በማድረግ 

ጫና እየፈጠሩ የፍትህ ስርኣቱ 

ላ 

እ 
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እንዲነቅዝ አድርገውታል:: ይህንን 

የነቀዘ ስር አት እና የፍትህ ሂደት 

ለመገርሰስ በጋር ተያይዘን አደባባይ 

በመውጣት ሕዝባዊ ሃይላችንን 

ተጠቅመን ድላችንን ማረጋገጥ 

አለብን። 

ጊዜው የሕዝባዊ 

እምቢተኝነት ነው!!! 
 

Girum Kelemu and 

Netsanet Mamo 

(Gross gerau, Germany) 

ኢትዮጵያዊያን ኑሮ በእጦቶች 

የታጀበ ሆኗል። የነፃነት እጦት፣ 

የፍትህ እጦት፣ የመብራት እጦት፣ 

የስኳር እጦት፣ የዘይት እጦት፣ የታክሲ 

እጦት፣ የመኖሪያ ቤት እጦት፣ እጦት፣ 

.... እጦት።ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያ 

ውስጥ ነፃነትና ባርነት፣ ፍትህና 

ጭቆና፣ ደስታና ሀዘን፣ ተስፋና ተስፋ 

መቁረጥ፣ ብልጽግናና ድህነት፣ 

እውቀትና ድንቁርና፣ ብርሃንና 

ጨለማ፣ ለወሳኝ ግጥሚያ ተፋጠዋል። 

ይህ ፍጥጫ የኢትዮጵያን የወደፊት 

እጣ ፈንታን በመወሰን ረገድ አቢይ 

ሚና የሚኖረው ወሳኙ ግጥሚያ - 

ሕዝባዊ እምቢተኝነት - መጀመሩን 

አብሳሪ ነው።ወያኔ ታጋዮችን ቢያስር 

ትግሉን አያስርም። የተጀመረው 

ሕዝባዊ እምቢተኝነት አመቺ በሆኑ 

መንገዶች ሁሉ ይጧጧፋል። 

የወያኔ ትዕዛዛትን መሻር፤ በሥራ ላይ 

መለገም፤ ግብር አለመክፈል፤ አድማ 

መምታት፤ የወያኔ ካድሬዎችን 

ማግለልና ማዋረድ፤ የነፃነት ኃይሎችን 

መደገፍ፤ የፓሊስና የጦር ሠራዊት 

አባላትን ማቅረብ እና በተገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ እነሱም የትግሉ አካል 

እንዲሆኑ ማበረታታት፤ ህሊና ያላቸው 

የኢሕአዴግ አባላት የሕዝቡን ትግል 

እንዲያግዙ ማበረታታት ... - 

እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ በርካታ 

የትግል ስልቶች ከአሁን ጀምሮ 

በተከታታይ በሥራ ላይ መዋል 

ይኖርባቸዋል። የወያኔን የጭቆና ምሽግ 

ከውስጥ መሸርሸር፤ ከውጭ 

መደርመስ ይኖርበታል። የመሸርሸርና 

የመደርመስ ሥራዎች ተደጋግፈው 

እንዲሄዱ ማድረግ ይገባል። ጊዜው 

የእምቢተኝነት ነው። 

የአረብ ስፕሪንግ ከአፍሪካ 

ውስጥ በኢትዮዽያ መደገም 

ይኖርበታል 
 

Meay Dejena, Dedjnie BRU 

Messeaily 

(zepplin str.10, 36304 

Alsfeld, Germany) 

ቱኒዚያዊው ሙሃመድ ቦዛዚ 

መስዋዕትነት የተጀመረው 

ህዝባዊ ዓመፅ ብዙ የዓረብ አገራትን 

አዳርሷል። ይህ ህዝባዊ አመፅ ከዓረቡ 

ዓለም ባሻገር ወደ ጥቁር ህዝቦች 

ተሽጋግሯል። ቡርኪና ፋሶዎች ለ27 

ዓመት ስልጣኑን ሙጥኝ ብሎ 

የኖረውን ብሌስ ኮምፓዖሬን 

ከተቆናጠጠው የስልጣን ወንበር ላይ 

አባረውታል። ብሌስ ኮምፓዖሬ የገዛ 

ወገኑን ሠላም እያሳጣ በጎሬቤት 

አገሮች ዋና አስታራቂ፤ የሠላም ሰው 

መስሎ ለመታየት ይኳትን ነበር። 

አሜርካኖች ቁልፍ ወዳጃችን ይሉትም 

ነበር። የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅትም በጎረቤት አገሮች መረጋጋት 

ዋና ተዋኒያኒ እያለ ያሞጋግሰው ነበር። 

ብሌስ ኮምፓዖሬ የራሱ እያረረበት፤ 

የጎሬበቱን እያማሰለ የአሜሪካኖችንና 

የአውሮፓዊያንን ቀልብ ይዞ ድፍን ሃያ 

ሰባት ዓመት በስልጣን ተንጠላጥሎ 

ኑሯል። የቡርኪናው ብሌስ ኮምፓዖሬ 

27 ዓመት ስልጣን ላይ ሲቆይ እንደ 

ህወሃት ከገዛ ህዝቡ ድምፅ ይልቅ 

የሌሎችን ድምፅ መስማት ይመርጥ 

ነበር። ህዝቡ ነፃ ምርጫ ይደረግ፤ 

ዜጎች በመረጡት መሪ ይመሩ፤ አገር 

አይታመስ ቢሉት ሊሠማ 

አልወደደም። ከዚህ ከወገኑ ድምፅ 

ይልቅ ከባህር ማዶ “ቁልፍ ወዳጃችን” 

ለሚለው ድምፅ ይገዛ ነበር። በጎረቤት 

አገሮች ውስጥ አስታራቂ እና ሽማግሌ 

እኔ ነኝ ብሎ ራሱን በመሾም ላይ ታች 

እያለ ሌሎችን ለማስደሰት ይንከላወስ 

ነበር።ይህ ግን ክብር አልሆነለትም። 

 

የ 

በ 
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የህወሃቶች አገራቸው 

ድርጅታቸው እንጂ 

ኢትዮጵያ አይደለችም 
 

Amelework Teferi 

(Idstein, Germany) 

ወሃቶች ይሄንና ከዚህ ቀደም 

የታየውን የህዝብ ቁጣ 

አይተዋል። ከዚህ ዓይነቱ የህዝብ ቁጣ 

የሚቀስሙት ትምህርት ይኖራል ብለን 

አንጠብቅም። በፈርዖን ትዕቢት 

ድንኳን ተጠልለው የሚኖሩ ኃይሎች 

የህዝብ ቁጣ ገንፍሎ መቃብር እስከ 

ሚጨምራቸው ድረስ ይማራሉ ብሎ 

መጠበቅ ከንቱ ምኞት ነው።ዛሬ ሁሉ 

በእጃቸው፤ ሁሉ በደጃቸው ፤

ሚድያው የእነርሱ፤ የመረጃ መረቡ 

ከአገር ደህንነት ይልቅ የእነርሱን 

እድሜ ለማራዘም የሚሰራ ሆኖ 

እንደሚቀጥል አምነዋል። የአገሪቷ 

አጠቃላይ ሃብትም በእጃቸን ነው። 

መከላከያ ኃይሉም እኛን ከመጠበቅ 

ውጪ ሌላ ተልዕኮ የለውም ብለዋል።

ይሄን ሁሉ በእጃችን ይዘን ማነው 

የሚነካን? የትኛውስ ህዝብ ነው 

የሚነሳብን ብለው ልባቸውን እንደ 

አለት ማደንደንን መርጠዋል። የህዝብ 

አመፅ ተነስቶ አገር ከመታመሱ በፊት 

ለሁሉም በእኩል ደረጃ ሊጠቅም 

የሚችል ምን በጎ ነገር እንሥራ ብለው 

ለማሰብ ምንም ፍላጎት የላቸውም።  

ህወሃቶች ትውልድ፤ ወገን፤ አገር 

የሚባል ቋንቋ እንደማያውቁ በተግባር 

አሳይተውናል። እነርሱ አገር ሲሉ 

እነርሱን እንጂ ሌላውን 

እንደማይጨመር መልሰው መላልሰው 

ነግረውናል። ”እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ 

ትበተናለች” የሚለው መፈክር ምንጩ 

ህወሃቶች አገርና ትውልድ የሚል 

ቋንቋ በውስጣቸው የሌለ መሆኑን 

ይገልጥልናል። ይሄ መፈክራችሁ 

ቅዥት ነው፤ ተው ከዚህ ቅዥታችሁ 

ወጥታችሁ ወደ ገሃዱ ዓለም ተመለሱ፤ 

በገሃዱ ዓለም አገር እና የተቆጣ ትልቅ 

ህዝብ አለ። ይህ አገርና ህዝብ ከእናንተ 

በላይ ነው ብሎ ሊመክራቸው 

የሚሞክር ከተገኘ አሸባሪነት 

ተለጥፎበት ጠላት ይባላል። 

ህወሃቶች ከህዝቡ ድምፅ 

ይልቅ የሌሎችን ድምፅ 

መስማት  ይቀላቸዋል 
 

Serkalem Mulugeta 

(Dietzebach, Germany) 

ነልጅ ልጆቻችን አገሪቷን 

ለመበዝበዝ ይረዳናል የሚል 

የደንቆሮ ዕምነት አላቸው። በየጎረቤት 

አገር ውስጥ ዘው ብለው እየገቡ 

ራሳቸውን የሠላም መለእክተኛ 

አድርገው ለዓለም ህዝብ ለማሳየት 

ይኳትናሉ። እኛ ከሌለን ምስራቅ 

አፍሪካ በአክራሪ ኃይማኖተኞች 

ትጠለቀለቃለች፤የአሸባሪዎችም 

መናኽሪያ ትሆናለች ኢትዮጵያም 

ትበተናለች እያሉም የሌሎችን ቀልብ 

ለመያዝ ደጅ ይጠናሉ።ከአሜሪካንና 

ከአውሮፓዊያን እጅ 

ለሚወረወርላቸው ምናምን ሲሉ 

ሳይላኩ ይሄዳሉ፤ ሳይጠሩ ከተፍ 

ይላሉ። ህወሃቶች ይህን ተላላኪነትንና 

አደር ባይነት እንደ ሥራ ይቆጥሩታል።

ሥራ በመሆኑም ሶማሊያ ዘው ብለው 

ገብተው የእኛን ልጆች አስከሬን 

በመቋዲሾ ጎዳና ላይ አስጎትተው 

መሳለቂያ እንዲሆን አድርገዋል። 

ህወሃቶች ሶማሊያ ዘው ብለው 

በመግባታቸው ኢትዮጵያ እንደ አገር 

ስትጎዳ በግል ደረጃ ግን የህወሃት 

ጄኔራሎችና ባለሟሎቻቸው በተገኘው 

የደም ገንዘብ ስም አጠራሩን እንኳ 

የማያውቁትን አልኮሆል እየተጎነጩ 

ተዘባነውበታል። ባለ ሃብትም ለመሆን 

በቅተዋል። 

የወያኔ መንግስት 

የሚፈጽመው የሀገር 

ክህደት ወደር የለውም 
 

Ribka Lemma Taye 

(Homberg, Germany) 

ናንተ እያደረሳችሁ ያላችሁት 

በደል እና እየፈፀማችሁ 

ያላችሁት የአገር ክህደት ምሳሌ 

የማይገኝለት ነው። የእናንተ ምርጫ 

ከሰላም ይልቅ ደም መፋሰስ፤ አብሮ 

ከመኖር ይልቅ መለየት፤ ለወገንና 

ለአገር ከማሰብ ይልቅ ለግል ጥቅም 

ብቻ መሯሯጥ ሁኗል። በዚህ 

ምርጫችሁ የተቆጣ ህዝብ እንደ 

ህ 

ከ 

እ 
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ተደፋነ እሳት ውስጥ ውስጡን እየጨሰ 

መሆኑን ለማስተዋል ትዕቢታችሁ 

ሂሊናችሁን ጋርዶታል። ትዕቢታችሁ 

ወሰን ከማጣቱ የተነሳ እዚህም እዚያም 

እየተነሱ ያሉትን ብዙ የብሶት 

ድምፆችን ለማፈን ብዙ ንፁሃን ዜጎችን 

ትገድላላችሁ፤ታስራላችሁ፤ 

ታንገላታላችሁ፤ ታዋርዳላችሁ። 

እናንተን ሸሽቶ ወደ ጎሬቤት አገር 

የሚሰደደውን ሳይቀር በቅጥረኛ ነፍሰ 

ገዳዮች ታስገድላላችሁ፤ እያሳፈናችሁ 

ትወስዳላችሁ።የምትፈፅሙት ግፉ 

ፅዋውን ሞልቷል። እኩይ ዲርጊታችሁ 

እያሳደዳችሁ የገዛ ጥላችሁ እንኳ 

እያሸበራችሁ ለአገራቸው በጎ ራዕይ 

ያላቸውን ጥሩ ዜጎች በሙሉ አሸባሪ 

እያላችሁ እንደምትከሱ ዓለም ሁሉ 

ዓይኑን ከፍቶ እየታዘበ ነው። በእኩይ 

ዲሪጊቶቻችሁ ምክንያት ከመሸበራችሁ 

የተነሳ ሁሉንም ድምፅ ለማፈን 

የምታጠፉት የአገር ሃብት ነፃነትን፤ 

እኩልነትን፤ ፍትህንና በእውነት ሊሠራ 

የሚችል ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ለመገንባት ቢውል ኑሮ በእውነት 

ሠላም አግኝታችሁ መኖር በቻላችሁ 

ነበር። እናንተ ግን የጨለማውን 

መንገድ መርጣችኋልና እርሱን 

እንደምታገኙ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ 

አይግባችሁ።ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ! 

የጋዜጠኞች ፍዳ 

በኢትዮዽያ 
Emanda Fuji  Teni 

(Leipziger, Germany) 

ሁን ሰአት አብዛኞቹ የሀገራችን 

ዩኒቨርሲቲዎች ጋዜጠኝነት 

ያስተምራሉ። 'ለምን?' ቢባሉ መልስ 

ያላቸው አይመስለኝም። ይሁን እንጂ 

ብዙዎቹ ሲመረቁ የአጸደ ህጻናት 

መምህራን ነው የሚሆኑት። ለምን? ጎመን 

በጤና ነዋ!!!ጋዜጠኛ የህዝብን ስቃይ፣ 

ጉስቁልና እንግልት ይሰማል! 

የባለስልጣናትን ምዝበራ፣ ሀኬት፣ ውሽት፣ 

ማስመሰል፣ ሌብነት፣ ወዘተ ያያል! 

መንግስታት ለህዝብ የቆሙ አገልጋዮች 

መሆናቸውን ይረዳል። ነገር ግን የህዝብ 

ንብረት ፊታቸውን ሲያወዛ ሲያይ ሲቃ 

ይይዘዋል። 'ትናንት ማን ነበሩና?' ነው 

ሲል ይጠይቃል። ህዝብ ዝቅ ምንግስታት 

ደግሞ ከፍ ሲሉ ሲመለከት ያመዋል! 

ይህንንም ለህዝብ ይናገራል፣ ይጽፋል፣ 

አይፈራም!!! ጋዜጠኛ ምን አለው? 

ምንም!!! ጥሩ ደሞዝ እንኳ የለውም።

አይንና ጆሮ ብቻ! የጋዜተኛ ደስታው 

ያያውንና የሰማውን ሳያጓድል ለህዝቡ 

በይፋ መናገሩ ነው። ይህ ደግሞ 

መንግስታትን ደስ የሚያሰኝ ነገር 

አይደለም። ጋዜጠኝነት የጭንቀት፣ 

የእስር፣ የስደትና የሞት ሙያ ነው! 

መንግስታት ጋዜጠኛ ይቀጥራሉ ነገር 

ግን 'አትስሙን አታውሩ!' ይላሉ። ዛሬ 

"የመንግስታት ጠላቶች ማን 

ናቸው?.... ሲባል "ጋዜጠኞች!" 

እስከመባል ደርሷል። ለዚህ ምሳሌ 

ደግሞ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። 

ይቺው ታሪኳ ሶስት ሺ ነው 

የተባለላት፣ የብዙ ቋንቋዎች ሀገር 

የምትባለው..... የብሄር ብሄረሰብ 

መብት ተከበረላት የተባለችው .... 

ነገር ግን ዘመናዊነት ህቅ የሚላት 

የምስራቅ አፍሪካዊትዋ ሀገር----- ነች። 

ይቺ ሀገር ጋዜጠኞችን በማሰርና 

በማሳደድ ከአህጉራችን ሁለተኛ ናት። 

የወያኔ ድርጅት 

የወንበዴውች ስብስብ 

ነው 
Demeke Desta Liya 

(Bensheim, Germany) 

ንደ ወያኔ ድርጅት 

በሚያጭበረብሩ መሪዎችና 

ተከታዮች የተገነባ ድርጅት በለስ 

ቀንቶት ወያኔን ቢያስወግድ 

የሚፈጥረው ሀገራዊና መንግሥታዊ 

ሥርዓት የአጭበርባሪዎች ይሆናል። 

አድሎን፣ የድርጅትን ንብረት እንደራስ 

አድርጎ አለማየትን፣ ራስ ማስቀደምን፣ 

መስገብገብን፣ ወታደራዊ ፖሊስ ወይ 

ጓዶቼ አያዩኝም በሚል በጋራ 

ያጸደቁትን ሕግ ሥርዓትና ደንብ 

የሚጥሱ፣ ለጓዶቻቸው ደህንነትና 

ጤንነት የማይጨነቁ፣ እርስ በርስ 

የማይፋቀሩ፣ የግል ድሎትንና ምቾትን 

ብቻ ማሰላሰልን ሥራዬ ብለው የያዙ 

አባላት የተሰባሰቡበት ድርጅት ታግሎ 

አታጋይ መሆን አይችልም። እንደ 

ድርጅትም መዝለቅ አይችልም። ነጻ 

ወጥቶ ሌላውን ነጻ ማውጣት 

አይችልም። በአንድ ተአምር ወያኔን 

ማስወገድ ቢሳካለት ከወያኔ በላይ 

ሕዝብ አስመርሮ ወያኔ ማረኝ የሚል 

ዘመን እንዲመጣ ማድረጉ አይቀርም። 

ባ 

እ 
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2007 የለውጥ ዘመን 

እንደሚሆን ጥርጥር 

የለውም 
Sara Mesfin 

(Viernheim, Germany) 

መጪው 2007 አገር አቀፍ 

ምርጫ እንደመሆኑ መጠን 

በዚህ ምርጫ ለውጥ እሻለሁ፡፡ 

ሰላም ዲሞክራሲ ፍትህ በሀገሬ ላይ 

እንዲያብብ እፈልጋሁ፡፡ ሁሉም 

ኢትዮጵያዊ በሀገሩ ላይ የተረጋጋ ዜጋ፤ 

በፈለገበት ቦታ ሰርቶና ተዘዋውሮ 

የሚኖር በሃሳብ ልዩነቱ ብቻ ወደ ስስር 

ቤት የማይወረወር ሰላሙ የተጠበቀና 

በዕውቀት የበለፀገ ህዝብ በኢትዮጵያ 

ምድር እንዲኖር ምኞቴ ነው፡፡  

ስለሆነም በዚህ 2007 ምርጫ ይሄንን 

የሚያሳካልኝን የፖለቲካ ድርጅት 

ተቀላቅዬ እታገላለሁ፡፡ ያለኝን ጊዜ 

ለዚህ አላማ አውለዋለሁ፡፡ 

የምፈልገውን የተረጋጋ ሰላም እና 

ለውጥ እንዳላሳካ እንቅፋት የሆነውን 

የኢህአዴግን መንግስት አወግዘዋለሁ፤ 

እቃወመዋለሁ፤ እታገለዋለሁ የለውጥ 

ጥያቄ የረጅም ጊዜ ህልሜ ቢሆንም 

በስርዓቱ መሠሪ ተግባሮች ሳይሳኩ 

ቆይተዋል አሁን ግን ይህን ለማሳካት 

2007 ምርጫ ወሳኝ ነው ብዬ 

አምናለሁ ፡፡ ኮሮጆ ገልብጦ አሸነፍኩ 

የሚለውን ቡድን እንዳለፉት ጊዜ ዝም 

ብዬ አላየውም እታገለዋለሁ፡፡ 

ኢህአዲግ እንደለመደው በተጭበረበረ 

መልኩ አሸነፍኩ የሚለውን የዘረፋ 

ውጤት አልቀበለውም፡፡  በወጣሁበት 

እታገላለሁ፤ እውቅና አልሰጠውም፤ 

ተንበርክኬ አልገዛም ይሄ የሰላማዊ 

ትግል አንዱ መገለጫ ነው፡፡ ለዚህ 

ማሳያ ደግሞ በቱኒዚያ በግብፅ 

እንዲሁም በ72 ሰዓት ውስጥ 

የተጠናቀቀውና በአስገራሚነቱ ወደር 

ያልተገኘለት በቡርኪና ፋሶ የታየው 

ህዝባዊ እንቢተኝነት ለአማባገነኖች 

ታሪካዊ ፍፃሜ እየተቃረበ መሆኑን 

ያሳየ ነው፡፡ ይህንን ሰላማዊ ትግል 

አደንቃለሁ፡፡ እኔም ከዚህ ብዙ 

ተምሬአለሁ፤ የመንፈስ ቅናት 

አድሮብኛል፤ ስለሆነም 2007 ሁሉም 

ኢትዮጵያዊ የለውጥ ሃይል መሆን 

አለበት ብዬ አምናለሁ፡፡ ሁሉም ሰው 

ለራሱ ቃል የሚገባበት የለውጥ አመት 

ነው፡፡ ድል የህዝብ ነው !!! 

የወያኔ የአምስት አመቱ  

የእድገትና ትራንስፎርሜሽ 

እቅድ አልተሳካም 
 

Helen Tesfay Kebede 

(Aster weg. ,  Germany) 

ወሃት/ኢሕአዴጎች ፣ 

የአምስት አመት የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽ እቅድ 

በሚል፣ “ለሕዝብ የሚጠቅም 

ስራዎችን ሰርተን፣ ለምርጫ 2007፣ 

የሕዝብን ድጋፍ አናገኛለን” የሚል 

ተስፋ ነበራቸው። በርግጥም እቅዱ 

ግማሽ እንኳን ተሳክቶ ቢሆን እና 

የሕዝቡ የኢኮኖሚ ሁኔታ ትንሽ 

ቢሻሻል ኖሮ ፣ ኢሕአዴግ ድጋፍ 

የሚያገኝበት ሁኔታ ሊኖር ይችል 

ነበር። ነገር ግን እንዳሰቡት 

አልሄደላቸውም። እንኳን በተቀረው 

የአገሪቷ ግዛት፣ ጠንካራ በነበሩበት 

በትግራይ ሁሉ ሳይቀር ተቃዉሞ 

በጣም እየቀረበባቸው ነው። የኑሮ 

ዉድነቱ ከቁጥጥር ዉጭ ሆኗል። 

ባለፈው ምርጫ ዘጠን ሰባት 250 ብር 

የነበረው አንድ ኩንታል ጤፍ አሁን 2 

ሺህ ብር ገብቷል። ኢሕአዴግ ስልጣን 

ሲይዝ አቶ መለስ በአሥር አመት 

ሁሉም ኢትዮጵያዊ በቀን ሶስቴ 

ይመገባል እንዳላሉ፣ ይኸው ከ23 

አመታት በኋላ አብዛኛው ወገናችን 

በቀን አንዴ ነው የሚመገበው። ቁርስ፣ 

ምሳ ፣ ራት አንድ ላይ ፣ ቁምራ። ዉጭ 

አገር ዘመድ ያላቸውና ዶላር 

የሚላክላቸው ወይም በ ኤን.ጂ.ኦ 

የሚሰሩ አሊያም የስርዓቱ ተጠቃሚ 

ከሆኑት በቀር፣ በአሥር ሚሊዮኖች 

ለሚቆጠሩ፣ ኢትዮጵያ ሲኦል 

የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው። 

በመሆኑም ምርጫ ከተደረገ የሕዝቡን 

ድጋፍ እንደማያገኙ ገዢዎች 

እርግጠኞች ሆነዋል። ስለዚህ 

በስልጣን ለመቆየት ያላቸው 

አማራጭ፣ ጠንካራ የሚሏቸውን 

ታጋዮች ማሰር፣ ጠንካራ የሚሏቸውን 

ድርጅቶች ማዳከምና ማሽመድመድ 

ነው።ነገር ግን ከታሪክና ካለው 

ተጨባጭ ሁኔታ ትምህርት መዉሰድ 

ተሳናቸው እንጂ፣ ታጋዮችን በማሰር 

ትግሉን ማቆም አይቻልም። 

በ 

ሕ 



ፍትሕ ጥቅምት 2007 ዓ. ም. / አንደኛ ዓመት ቁ. 4 / Fitih October 2014, First Year 4th Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

14 

 

ጋዜጠኞችን ማሰር ማሳደድ 

እና መግደል የወያኔ አንዱ 

አመታዊ ዕቅዱ ነው 
 

Eyasu Alemu Kelila 

(Zekariyas Asefa Desta) 

(Dieburg, Germany) 

ህዝብን ጉዳት ፣ የመንግስትን 

ገመና በማገለጥ፣ አንዲህ ቢደረግ 

ለህዝብ እና ለሀገር ይበጃል እያሉ 

የታገሉ ጋዜጠኞቻችን ጥቂት 

የማይባሉት ማለትም እስክንድር ፣

ውብሽት፣ ተመስገን እና ሌሎችም 

በእስርቤት በዘረኛ ቅልቦች ከተራ 

ጥፊ፣ ቶርች እና ቻይና ሰራሽ 

በኤሌትሪክ ማሰቃያወች ጭምር 

ስቃይን ሌት እና ቀን እያስተናገዱ 

ያገኛሉ። ሌሎችም ኋላ ቀር በሆነ 

የአፍሪካ ሀገር በስደት እንደማይረባ 

እቃ ተጥለው ፣ቤተሰቦቻቸውን 

በትነው፣ የሀገራቸው ገዳይ 

እያንገበገባቸው ኑሮ ካሉት መቃብር 

ይሞቃል አይነት ሒወት ውስጥ 

ይገኛሉ። በእስርም ሖነ በስደት ያሉት 

የነጻነት ታጋዮች ታዲያ ቢያንስ 

በጽሁፎቻችን አይዟችሁ ልንላቸው 

ይገባል።የወያኔን ካድሬ ወይም አንድን 

ዘር እያዋረዱ መስደቡ ምንም ጥቅም 

የሌለው ጉዳይ ነው። ይልቁን ከነጻነት 

ማግስት ብዙ መስራት የሚችሉ 

የታመቀ የሀገር ፍቅር እና የጋዜጠኝነት 

ችሎታ ያላቸውን ጋዜጠኞቻችንን  

ከጎናቸው ልንቆምላቸው ይገባል። 

የኢትዮዽያ ህዝብ  በጋራ 
ቢታገል የወያኔን ውድቀት 

ያፋጥናል 
 

Haimanot   Wondeab 

Melak 

(Gemünden, Germany) 

ኢትዮጵያ ህዝብ አፋኙን ስርዓት 

በመቃወምና ከስርዓቱ ጋር 

ባለመተባበር በብሔራዊ ደረጃ 

የሚደረገው ትግል አካል  መሆን 

ይኖርበታል። የሀገራችን አስተዳደራዊና 

ፖለቲካዊ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እየተባባሱና እየከፉ የመምጣታቸውን 

ያህል ገዢው ፓርቲ ቆም ብሎ 

ከማሰብ ይልቅ ወደ ማይወጣው 

አዘቅት ውስጥ ሀገሪቷን ጭምር 

እያንደረደራት ይገኛል ። ገዥው ፓርቲ 

ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት 

ፍፁም በማይጣጣም መልኩ አፋኝ 

መዋቅሩን በማናለብኝነት እያስፋፋ  

ይገኛል።ከዚህም በተጨማሪ 

ለማናቸውም አስተዳደራዊም ይሁን 

ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ሀይልን 

በመጠቀም ለመደፍጠጥና ለማጥፋት 

ቆርጦ በመነሳት ፍፁም አምባገነንነቱን 

ገፍቶበት የበርካቶች ህይወት እየቀጠፈ 

ይገኛል። እጅግ የከፋውና እየተባባሰ 

የመጣው ከፍተኛ አደጋ ያዘለ ችግር 

ያለው አስተዳደራዊ እና ፖለቲካዊ 

ጥያቄ እያነሱ ያሉ የሕብረተሰብ 

ክፍሎችን በሀይል ለመግዛት ቆርጦ 

መነሳቱ ነው። 

የፍትህ  እና መልካም 

አስተዳደር ችግር 

በኢትዮዽያ 
 

Mikyas Befekadu 

(Mental, Germany) 

 

ቀን ተቀን የፍትህ እና የመልካም 

አስተዳደር ሂደት ውስጥ 

እጃቸውን እያጠለቁ ፍትህን የሚያዛቡ 

አስተዳደራዊ በደሎችን የሚፈጽሙ 

ባለስልጣናት የህዝብን ማህበራዊ 

ህይወቶች ከማፋለሳቸውም በላይ 

ከቀድሞው በባሰ መልኩ ፖለቲካው 

እንዲጭበረበር ኢኮኖሚው እንዲደቅ 

ሃገር በብድር እንድትዘፈቅ ህዝብ 

እንዲደኽይ ከባዱን ሚና እየተጫወቱ 

ነው:: ለዘላቂ ልማት እንሰራለን በሚል 

ስርኣት ውስጥ የመሰረታዊ 

የዲሞክራሲ መብቶች በጊዜያዊነት 

መኖር እና እንደመነገጃ መጠቀም 

ህዝብን አገለግላለሁ ሳይሆን 

አጭበረብራለሁ እንደማለት 

ይቆጠራል:: የወያኔ ስርኣት 

ባለስልጣናት በፍርሃት ተውጠው 

በጠበንጃ ሃይል በሚኖሩባት በዚች 

ኢትዮጵያችን የፍትህ እና የመልካም 

አስተዳደር ጥያቄ አሁንም እጅግ 

መልስ የሚያሻቸው ጉዳዮች 

ናቸው::ዜጎች በሃገራቸው እንዳይኮሩ 

በመኖር ደህንነታቸው ላይ ጥርጣሬ 

እንዲያሳድሩ እየተደረገ ስለሆነ ይህ 

ደሞ ወያኔ የያዘውን ስልጣን 

ላለመነጠቅ የሚሰራው ፖለቲካዊ ደባ 

ውጤት መሆኑ እሙን ነው:: 

የ የ የ 
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ወያኔ በኢትዮዽያ ህዝብ 

የተጠላ መንግስት ነው 
 

Matias Adenow 

(Friedrichsdorf, Germany) 

ዝብ ባለው ስርኣት ላይ እምነት 

የለውም:; ይህ ደግሞ ራሱ 

ስርኣቱ ያረጋገጠው ነገር ነው የስርኣቱ 

ታጣቂ ሃይሎች በሌሎች ወገኖቻቸው 

ላይ የሚያደርሱትን የሰብኣዊ መብት 

ጥሰት እያዩ በሃገሪቱ ህግ የለም እኔም 

ነገ እደበደባለሁ እታሰራለሁ ንብረቴን 

እነጠቃለሁ መብቴን እነፍርጋለሁ 

እጠቃልሁ እገደዳለሁ እሰደዳለሁ 

እገደላለሁ በሚል በስርኣቱ ላይ 

ያላቸው እምነት የተሟጠጠ 

ከመሆኑም በላይ ከትንሽ እስከ ትልቅ 

ከሃገር የመውጣት ንብረትን እና 

ሃብትን የማሸሽ ተግባር ላይ 

በመሰማራት በዜግነት አለመተማመን 

እንዲፈጠር በሩን በርግዶ ከፍቷል ይህ 

ደሞ ህጎች በተግባር ህዝብን 

አለማገልገላቸው እና በባለስልጣናት 

የመደፍጠጣቸው ውጤት ነው:: 

በተግባር ፍትህን እና መልካም 

አስተዳደርን እውን ለማድረግ 

በቁርጠኝነት የተነሳ ማንም 

የለም::ስርኣቱም በጥቅመኞች 

የሚመራ ህዝቡም ላላወጣው ህግ 

በዝምታ ደንታቢስነቱን እየገለጸ ነው; 

ፍትህን እና መልካም አስተዳደርን 

የሚጥስና የሚያደናቅፍ የስርኣቱ 

ባለሥልጣን፣ ዜጋም ሆነ ግለሰብ፣ 

በማስረጃ ሲታይና ሲረጋገጥ ዕርምጃ 

ለመውሰድ ሕግ ፊት ለማቅረብ ምንም 

አይነት የተሰራ ስራ ካለመኖሩም በላይ 

በባሰ መልኩ በይፋ ህጎች ሲደፈጠጡ 

እያየን ነው:: 

ወያኔ በማደናገሪያ 

ፕሮፖጋንዳ ህዝቡን 

ጎድቶታል 
 

Biruk Gebeyehu 

(Rüdesheim, Germany) 

ኑሮ 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፡፡ ለሳምንታት ውኃ 

አጥቶ የሚንከራተት ሕዝብ የውኃ 

ተደራሽነት ከዘጠና በመቶ በላይ ሆኗል 

ተብሎ ሲለፈፍበት እንዴት ይቀበላል? 

በኤሌክትሪክ ኃይል እጦት ምክንያት  

ኢንዱስትሪው ማምረት እያቃተውና 

ሕዝቡ በጨለማ ሲሰቃይ ተደራሽነቱ 

ይህን ያህል ደርሷል ሲባል ማን 

ያምናል? በሌሎች ዘርፎችም 

ተመሳሳይ ማደናገሪያዎች ሞልተዋል፡፡

ከመሃል አገር እና ከተለያዩ 

ክፍለሃገሮች ገበያዎች የተገኙ ተብለው 

የሚቀርቡ የእህል ዋጋዎች መጋጨት 

የሚያስገርሙ ናቸው፡፡ ጤፍ፣ 

በርበሬ፣ ጥራጥሬና የተለያዩ የግብርና 

ምርቶች ዋጋ በወያኔ መገናኛ ብዙኃኑ 

ሲተነተን፣ በፍፁም ገበያ ውስጥ 

ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አያሳይም፡፡ 

እንዲህ ዓይነቱ ማደናገሪያ ማንን 

እንደሚጠቅም አይገባንም፡፡ ህዝብ 

መንቃቱን መረዳት እስኪያቅተው 

ድረስ ወያኔ ማላዘኑን ተያይዞታል። 

ለህዝባዊ ድል የጋራ ጉዞ 

አስፈላጊ ነው 
 

Helen Belete 

(Relchlsheim, Germany) 

ያኔን ለመጣል በሚደረገው 

ትግል ውስጥ አንድ ወጥ 

ፓርቲ በመመስረት አሊያም በመዋሃድ 

የቶሎ ቶሎ ፖለቲካ በማራመድ 

የሚመጣ ለውጥ ስለሌለ መጀመሪያ 

በመቻቻል እና በመተባበር መንፈስ 

ሀገራዊ አጀንዳን በመያዝ ከፓርቲ 

ጥገኝነት በመላቀቅ በብሄራዊ ጥቅም 

ላይ ያተኮረ ስራ በመስራት መጓዝ 

ሲቻል ካለመደማመጥ እና 

ካለመከባበር የሚደረጉ የበላይነት 

ስሜትን ያቀፉ ሂደቶች የትም 

ስለማያደርሱ ባለን ሃይል የለውጥ 

ሃይሎችን በማስተባበር በመተቃቅፍ 

በሃዝባዊ ጥቅሞች እና በአገራዊ 

ውነቶች ላይ ተመርኩዘን ያለውን 

አምባገነን ስራት መጣል የምንችል 

መሆኑን ለመግለጽ እየሞከርኩ 

አዳማጭ እና አክባሪ ያሌለበት ትግል 

ዋጋ የለውም። ለህዝባዊ ድል የጋራ 

ህ 

በ 
ወ 
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ጉዞ ውጤት አለው።እላለሁ። 

እንደማመጥ !!! እንከባበር !!! ይህ 

የዜግነት ግዴታችን ሊሆን ይገባል። 

የማረሜያ ቤት ሀላፊዎችና 

የደህንነት አካላቶች ቅዱሳን 

መፃሀፎችንና የታራሚዎች 

የፍርድ ቤት ማስታወሻዎችን 

ማቃጠላቸው አረመኔያዊ 

የሆነ መንግስታዊ ሽብር ነው 
 

Behailu Girma 

(Schöneck, Germany) 

ታራሚዎች እጅ የሚገኙትን 

የእምነት መፃሀፍትና ቅዱሳን 

መፃሀፍትና የታራሚዎች የግል 

ማስታወሻዎች እንዲቃጠሉ በማድረግ 

የማረሜያ ቤቶቹ አስተዳደሮች አቻ 

የሌለው እኩይ ተግባር በመፈጸም ላይ 

ይገኛሉ። ቁርአንና መጽሀፍ ቅዱስ 

ገንዳ ስር ተጥሎ መገኘታቸው 

የሚታወስ ሲሆን እነዚህ ሁሉ እምነት 

ላይ ያነጣጠሩ ዘመቻዎች በህዋት 

መረሹና እምነት የለሹ እምነቱን 

አቢዬት አድርጎ በሚገዛው የኢሀዲግ 

መንግስት ተጠናክሮ ቀጥሎዋል። 

በማረሜያ ቤት ቅዱስ መፃሀፍትን 

በማቃጠል የተደረገው ኢ 

ህገመንግስታዊ ድርጊት ታራሚዎችን 

ከአካልም ባለፈ የስነ ልቦናም ጫና 

ለማሳደርና ታራሚዎች በቂ የሆነ 

እውቀት እንዳይኖራቸው ሆን ተብሎ 

ታስቦ የተደረገ አረመኔያዊ የሆነ 

መንግስታዊ ሽብር ነው። ይሄ ደሞ 

አንድ ሀገርን አስከብራለሁ የዜጎችንና 

የሀይሞኖትን ነፃነት አስከብሪያለሁ 

ከሚል መንግስት የሚጠበቅ ተግባር 

ባይሆንም ህዝቦቹን በማሰቃየት 

የመንፍስ እርካታ የሚያገኝው 

እንዲሁም የዜጎችን መሰረታዊ 

መብቶች በመጣስ ወደር የሌለው 

የዚህ ስራአት ባለ ቤት የሆነው ህዋት 

መራሹ የወያኔ መንግስት ኢሀዲግ 

በማን አለብኝነት ስሜት እየፈፀመው 

ይገኛል። ታዲያ እነዚህ አካላት ዝም 

ሊባሉ አይገባም ሁሉም ነገር 

ይታለፋል ነገር ግን የሰው ልጅ 

የተፈጠረበትን አላማ ለመንጠቅ 

የሚደረግ ሙከራና ተግባር ሊቆም 

ይገባል ልብ ያለው ልብ ይበል!!! 

የወያኔ የጦር አበጋዞች 

የማህይሞች ስብስብ ነው 
 

Solomon Birhanu 

(Höchstadt, Germany) 

ወሃት መራሽ በሆነው መከላከያ 

ድህረ-ገፅ ላይ “ያልተሸራረፈ 

ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ማስረፅ” 

እሴታችን ነው የሚል መፈክር በጉልህ 

ተፅፏል። ህወሃቶች መከላከያ ኃይሉ 

የቆመው የህዝቡን ያልተሸራረፈ 

ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

ለመንከባከብ ነው እያሉን ነው። 

የህዝቡ ዲሞክራሲያዊ መብት 

ሳይሸራረፍ ተከብሮ ቢሆን ኑሮ 

ጋዜጠኛ ሚሊዮን ሹርቤ ተሰዶ ሂዶ 

በባዕድ አገር ባልሞተ ነበር። ህዝቡ 

በኑሮ ውድነት ባልተሰቃየ ነበር፤ 

አገሪቷ ሠላም ርቋት እዚህም እዚያም 

የዜጎች ደም በከንቱ ባልፈሰሰ ነበር፤ 

የአገሪቷ ብሄራዊ አንድነት ላልቶ ዜጎች 

ይሄ ክልል አገራችሁ አይደለም 

እየተባሉ ከኖሩበት መንደር ውጡ 

ባልተባሉ ነበር፤ ዜጎቿ አገር ውስጥ 

ከመኖር ይልቅ በባህር ውስጥ አዞ 

መበላትን ምርጫቸው ባላደረጉ ነበር። 

አገሪቷ እንዲህ ምስቅልቅሏ ወጥቶ 

ባለበት ሁኔታ ህወሃቶች ያልተሸራረፈ 

ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብን 

መንከባከብ የሚችል ሠራዊት 

ገንብተናል እያሉ እያላዘኑ ይገኛሉ። 

ይሄንንም ለማጠናከር ስንል የጦር 

አበጋዞችን መሾም አስፈልጎናል ብለው 

የአንደኛ ደረጃ ፊደል ቆጥረው 

ያልዘለቁ ሽፍቶችን ሹመት በሹት 

እያደረጓቸው ነው። ይህ መከላከያ 

ኃይል ተብሎ የአንድን ጎጠኛ ድርጅት 

ህልውና ለመጠበቅ የቆመውን ቡድን 

የሚመሩት የጦር አበጋዞች በትምህርት 

ደረጃቸው ከሚያዟቸው ተራ 

ወታደሮች የማይሻሉ፤ ከራሳቸው 

ወዲያ ህዝብና አገር የሚባል ነገር 

የማያውቁ፤ የውትድርናን ሙያ ከነፍስ 

ግዲያና ከጭካኔ ለይተው የማያዩ እና 

ርህራሄ የሌላቸው ስለመሆናቸው 

የህወሃት ድርሳናት ይመሰክራሉ። 

የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በጥቂት 

በዘረ ሃረጋቸውና በቤተሰብ ክር 

በተሳሰሩ ወንበዴዎች እጅ የወደቀ 

ስለሆነ ለህዝብ ሳይሆን የምንግስት 

አሽከር እንዲሆን ተገዷል።ይህ 

በ 

ህ 
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አካሄድ ሀገሪቱን ወደ ባሰ አዘቅት 

ውስጥ አንደሚከታት ጥርጥር 

የለውም። ሞት ለወያኔ!!! 

ሰላማዊ ሰልፍ የህዝብ 

ብሶት መግለጫ ነው 
 

Saba Teklu 

(Schluchtern, Germany) 

ጎች በሰላማዊ መንገድ 

የመሰብሰብና የመንግስትን 

የፖሊሲ ውሳኔዎች እና አሰራሮች 

የመቃወም መብታቸው የተጠበቀ 

ነው፣በሰላማዊ ሰልፍ፣በተቃውሞ 

የፊርማ ሰነድ ፣ለመንግስት ጥሪ 

ባለመተባበር፣በሥራ ማቆም አድማና 

በመሳሰሉት ዘዴዎች ተቃውሞ 

መግለፅ አለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው 

የዲሞክራሲ መብት ነው፡፡ ሆኖም ግን 

ይህ መብት ምን ያህል በአገራችን 

ተፈፃሚ ነው ብሎ መጠየቅ እና 

ምላሹን ማወቅ ብዙ እርቀት መሄድን 

የማይጠይቅ አይደለም፡፡ ከዚህ ቀደም 

በተለያየ ወቅት እና ቦታ በሰማያዊ እና 

በአንድነት ፓርቲ የተደረጉ አመፅ አልባ 

የአደባባይ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች 

ምን ያህል ፈተኛ እንደነበሩ 

ለአብዛኞቻችን ግልፅ ነው፡፡ ይሁን 

እንጂ ሂደቶ የገዥው መንግስት ፍላጎት 

ከማስጠበቅ አንፃር እንጂ በየትኛውም 

ሕግ ድጋፍ ሣይኖረው አብዛኛው 

የተቃውሞ እንቅስቃሴ ውጤት አልባ 

እንዲሆን ተደርጓል፡፡ይህ ማለት ግን 

የተደረጉ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች 

ሁሉ ውጤት አልነበራቸውም ማለት 

አይደለም፡፡ መንግሰት የሕግ ድጋፍ 

ሣይኖረው በራሱ ፍላጎትና ፍራቻ ብቻ 

የህዝቡን ቅሬታዎች ሁሉ ጫና 

በመፍጠር አፍኖን እንገኛለን፡፡ እንዲህ 

አይነቱን ሕገ-ወጥ መንግስታዊ ሥራ፣ 

አልቀበለም ማለት የማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ በሰብዓዊ 

መብቶች ላይ 

የምትፈጽመውን ጥሰት  

ማቆም አለባት 
 

Dejene Worku, 

(Hocheim, Germany) 

ትዮጵያ ሃሳብን በነጻነት 

የመግለጽን ጨምሮ በሰብዓዊ 

መብቶች ላይ ጥሰት በመፈጸም 

ከአፍሪካ ህብረት ህልም በተቃራኒ 

ቆማለች። የሰው ልጅ ክብር እና 

የሰብዓዊ መብት ክብር ደግሞ የሁሉም 

አፍሪካውያን የጋራ ህልም ነው። 

ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ የሰዎችን 

ሰብዓዊ መብት በመጣስ በተቃራኒው 

መንገድ እየተጓዘች ነው። ይህ ደግሞ 

የአፍሪካውያንን ህልም አይወክልም። 

የኢትዮጵያ መንግስት ያሰራቸውን 

ጋዜጠኞች በመፍታት ሃሳብን በነጻነት 

የመግለጽ ነጻነትን እንዲያከብር እና 

ዜጎች እና ጋዜጠኞች ህገ-መንግስታዊ 

መብታቸውን በተግባር እንዲያውሉ 

እንዲፈቅድ የአፍሪካ ህብረት ጫና 

ማድረግ ይኖርበታል። የአፍሪካ 

ህብረትን ለመወከል በመጀመሪያ 

ሰብዓዊ መብትን የሚያከብር ሃገር 

እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ይህንን 

ማድረግ ካልቻለች እንደ 

አፍሪካዊነታችን የአፍሪካ ህብረት 

መቀመጫውን ዜጎች ራሳቸውን 

የመግለጽ እና ሰብዓዊ መብት ወደ 

ተከበረበት ሃገር እንዲዛወር መጠየቅ 

ይኖርብናል። ምክንያቱም ግለሰቦች 

የሚከበሩባት መንግስታት የህዝብ 

አገልጋይ እንጂ ከህግ በላይ ያልሆኑባት 

አጋርነት የጠነከረባት አፍሪካን 

እንሻለን። ኢትዮጵያ ደግሞ በአሁኑ 

ወቅት ይህን እያደረገች አይደለም።  

የዘረኞች አብነት 
 

Atirsaw Yasin Umer 

(Brookmerland Ot 

Leezdorf, Germany) 

የጥላቻው አባት የዘረኞች መሪ፣ 

አባ ቆርጦ ቀጥል አስመሳይ መሰሪ፣ 

በይዘው አንደበት ፍቅርን 

ሳይሰብክበት፣ 

ብረት መታጠቁን እንዲሁ ሲመካበት፣ 

ሰሜኑን ከደቡብ ሲናክስበት፣ 

ጥቁሩን ከጥቁሩ ሲያከፋፍልበት፣ 

በፍም የዘር ምጣድ ህዝብ ሲምስበት፣ 

በቆፈረው ጉድጔድ እሱው በማሰበት፣ 

ዜ 

ኢ 
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እሱው ቌንጣ ሆኖ ራሱ ገባበት። 

ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ 

ገብነት የሚስለውን አመለካከት 

ለመያዝ ይችላል። ማንኛውም ሰው 

ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሀሳቡን 

የመግለጽ ግዴታ አለው። እንዴት ነው 

አልገባ ያለን ወያኔ እኛ 

ኢትዮዽያዊያንን ና ኢትዮዽያዊነትን  

እያጠፋ ነው ያለው። ስለ ኢትዮዽያ ና 

ስለህዝቦቿ የሚጠይቁት ሁሉ የት  

ገቡ እዩ እስኪ የአሸባሪ ታፔላ 

ተለጥፎባቸው ታሪክ ራሱን ደግሞ 

የሀገር ህልዉናን ዳግሞ  አደጋ ላይ 

ወድቆ ኢትዮዽያችን ልጆቼ በማለት 

የአድገኛ ጥሪዋን ማሰመት ከጀመረች  

በየዕለቱ በወያኔ የሚገደለው 

የሚታሰረው የሚያሰድደውና 

የሚደበደበው የሚገደለው ህዝብ 

ቁጥር በአሀዝ ለማስፈር አደገኛ ዕየሆነ 

መጥቷል። የወያኔ አምባገነናዊ አገዛዝ 

ግፍ በደል ና የሉዓላዊነት መደፈር 

ጉዳዮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 

ቤቱን ያላንኳኳበት ሰው አለ ማለት 

ዘበት ነው። 

Tortur and ill 

treatments in 

TPLF´s prisons 
 

Dawit Tadele 

(Gross Gerau, Germany) 

thiopia’s ruling regime 

is following a 

nationwide policy of violent 

suppression and 

constitutional vandalism. A 

range of weapons and create 

an atmosphere  of fear, 

including arrest , 

imprisonment and 

torture.HRW, state the 

government "regularly use 

abuse to gather information 

….Ethiopian authorities have 

subjected political detainees 

to torture and other ill 

treatment at the main 

detention center "maekelawi 

police station" in Addis 

Ababa." Journalists who 

challenge the government are 

intimidated and silenced 

.access to websites that offer 

independent critical analysis 

of political events, including 

opposition party sites, media 

and bloggers is denied by 

government controls. The 

Ethiopian people, both inside 

the country and within the 

Diaspora are extremely 

fearful, as a result of a great 

deal of "self censorship" 

takes place. The EPRDF has 

used a repressive action to 

decimate civil society 

organizations and 

independent media and target 

individuals with politically 

motivated prosecutions. It is 

paranoid cruel and violent 

regime that ignores human 

rights law, violates its own 

constitution and causing 

extreme suffering amongst its 

people. Due to this problem 

many Ethiopians are left with 

no other option than leaving 

the country, crossing borders 

in tears. We Ethiopians 

should unite to destroy the 

main detention center 

„maekelawi" and to make 

short the life of the tyranny 

regime of woyane. Ethiopian, 

wherever we are should rise 

up against TPLF apartheid 

system.   God bless our 

beloved Ethiopia!!! 

 

 

 

E 
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TPLF is now 

colonizing 

Ethiopia 
 

Desalegne Abebew and 

Yalemwork Meswaet 

(Schöneck, Germany) 

he TPLF militia with 

direct support of radical 

Arab states such as Libya 

made its way to Addis Ababa 

walking on the blood of 

fighters.  The TPLF fighters 

were brain-washed to 

overthrow the Derg and 

replace it with a classless 

society where citizens are 

rewarded with fair share of 

the national economic output 

according to the precept: “To 

each according to his needs; 

from each according to his 

ability”.  

The first evil act of Meles 

Zenawi regime to dismantle 

Ethiopia was to desecrate the 

Green, Yellow and Red 

original flag as well as 

remove the statute of 

Emperor Menilik II – the 

illustrious victor of the 

famous Battle of Adwa that 

became a beacon of hope in 

the liberation of oppressed 

black people on a global 

scale. The following facts 

prove  that the TPLF was a 

puppet collection of 

gangsters with a mission to 

destroy Ethiopia:- The 

dictator finally died leaving 

us with the legacy of: sellout 

of Ethiopia’s vital national 

interests such as active 

support for the separation of 

Eritrea; horrible shocking 

crimes including genocide, 

victims of torture, 

imprisonment of peaceful 

protesters in mass; extra 

judiciary execution of 

peaceful protesters, the 

wailing of mothers, filthy 

jails in which hundreds of 

political prisoners are cruelly 

kept, daylight robbery of 

votes, persistent corrupt 

practices,  failure of free 

media, government 

monopoly of all pillars of 

democracy, blocked freedom 

of expression, poor 

educational standard, 

forbidden academic freedom 

in tertiary institutions, a land-

locked country, fertile 

farmland ceded to the Sudan; 

leasing large portion of fertile 

farmlands to corrupt foreign 

investors at tiny price; 

massive unemployment 

largely affecting the youth; 

demoralized youth addicted 

to psycho-thermal drugs; 

horrible poverty; stealing of 

national wealth and diverting 

donor fund;  uncontrolled 

violation of the constitution; 

regional instability etc. All in 

all it was a tragedy that befell 

Ethiopia bringing her to the 

face of catastrophe that will 

require divine guidance, 

visionary leadership and hard 

work in a democratic 

environment in order to 

reverse the dreadful legacy of 

tyrant Meles Zenawi. 

God Bless Ethiopia!!! 

 

T 
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Strategy to defeat 

the TPLF regime 
 

Bisrat Girir (Bisrat 

Weldemikael) 

(Borngasse,Germany) 

he brutal EPRDF 

regime is discharging 

its propaganda of accelerated 

economic growth in a 

‘developmental state’. It is 

therefore proposed to enrich 

and advance the arguments 

provided in the following few 

paragraphs in order to isolate 

and defeat the regime. The 

three regions regions of 

Ethiopia called Amhara, 

Oromia, and Gambella are 

sitting on abundantly fertile 

lands and mineral resources 

that are taken by TPLF 

leaders, their colleague and 

dishonest foreign 

investors.  And yet it is the 

people of these regions that 

are victims of genocide, 

terrible crimes, and 

exploitation carried out by 

the TPLF regime for the last 

23 years. The people from 

these regions should be aware 

of TPLF act and stand united. 

The members of Woyane 

defense and security 

establishment bellow the rank 

of Lt. Colonel or equivalent 

civilian ranks unaffected by 

corruption are very important 

in bringing change at 

minimum cost. It also will 

make sense to encourage as 

many as possible of the 6 

million cadres of the regime 

to join the opposition. The 

opposition leaders should be 

persuaded to end their 

coalition and with sincere 

apology join other 

democratic opposition forces 

and thereby make history by 

overthrowing the EPRDF 

brutal regime and on its grave 

build a strong, united, 

democratic and prosperous 

Ethiopia where compassion 

and the supreme rule of law 

are prevalent. The greedy 

corrupt TPLF leave no stone 

unturned to divide the 

Amhara and Oromo ethnic 

groups. These two major 

groups should emphatically 

say no to the intrigue of the 

TPLF.  Furthermore the 

Woyane leaders falsely 

accuse Emperor Menilik II 

for ordering to cut breasts of 

Oromo women in Arsi. 

Dismiss this shameful and 

unfounded blatant lie meant 

to tarnish the image of the 

magnanimous victor of the 

famous Battle of Adwa that 

became a beacon of hope for 

all black people on our globe 

fighting for freedom. As long 

as we work hard together, 

TPLF will no live longer!!! 

Ethiopian government 

security forces are 

guilty of rape and 

torture 

 

Markos Ezana 

(Fulda, Germany) 

 

oday, Ethiopia is the 

second-biggest 

beneficiary of British aid, 

receiving no less than £329 

million last year. And yet the 

same government that is 

favoured by this largesse has 

also carried out appalling 

T 

T 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/ethiopia/
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atrocities.  Amnesty 

International detailed how 

Ethiopia’s security forces are 

guilty of rape and torture as 

they struggle against 

separatist rebels. Meanwhile, 

Hailemariam Desalegn, the 

prime minister, is untroubled 

by criticism in the local press 

or any public opposition, for 

the simple reason that both 

are effectively banned. The 

Department for International 

Development’s plan for 

Ethiopia shamelessly notes 

the country’s “progress 

toward establishing a 

functioning democracy”, but 

adds: “There is still a long 

way to go”. Indeed, a very 

long way to go. Such a 

government of Ethiopia is not 

worthy recipient of British 

taxpayers’ money. 

 

Manipulating 

Education for 

Political Purposes 

 
Asnake Demena 

 

hroughout its history, 

modern education in 

Ethiopia was not free from 

political manipulation. 

However, the manipulation of 

the current regime is 

completely different from the 

past in both nature and forms. 

Since 1991, the academic 

community has faced 

subjugated killings, judicial 

convictions, physical 

violence, arbitrary dismissal 

and other forms of 

intimidation from the 

government. As a result, 

thousands of academic staffs 

and students were 

deliberately discriminated 

from universities and 

colleges. For instance, in 

1993, 42 professors were 

arbitrary dismissed from 

Addis Ababa University 

because of their political 

criticisms against the 

secession of Eritrea. Some 

people also claimed that the 

dismissal was ethnically 

motivated to attack ethnic 

Amaras in the University. 

Although some of these 

events date back several 

years, they have created a 

dark shadow on the academic 

climate of the country. In 

other words, the events have 

threatened the normal 

functions of the University 

and the quality of education 

still today.  In 1997, Assefa 

Maru, acting director of the 

Ethiopian Teachers 

Association was gunned 

down by police in front of his 

house. His assassination was 

not the beginning or the end 

of the cruel campaign against 

the peaceful struggle for 

democracy, the rule of law, 

and respect of basic human 

rights. More recently, in 

January 2014, Professor 

Emiru Seyoum was 

liquidated by government 

security forces while he was 

on the way to the University. 

Because of these, the status 

of academic freedom and 

institutional autonomy 

remains as a nightmare in 

Ethiopia.  

In general, educational 

institutions such as 

T 
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universities, colleges and 

schools have become a place 

to spread toxic propaganda 

that insists ethnic conflict 

between Oromo and Amara. 

Consequently, thousands of 

students from both ethnic 

groups have been dismissed 

from different universities in 

the country for several years. 

This in turn leads to depletion 

of human resources of the 

two ethic groups. 

Furthermore, educational 

institutions also became 

recruiting centers for loyal 

servants for the government. 

Students are forced to 

become member of the ruling 

party without their free well.  

It is an obvious fact that 

education determines the 

future development of 

individuals and a nation. 

There should be sustainable 

academic freedom to build a 

healthy and responsible 

society. In this case, 

education can mitigate the 

effects of conflict and 

disasters, both through 

addressing root causes of 

conflict and reducing risks of 

disaster. However, in the 

Ethiopian case education 

became the main source 

ethnic conflict in universities, 

colleges and schools than 

ever seen before. And this is 

the result of the manipulation 

of education for political 

benefits by the dictatorial 

regime of the country.  

The abuse of 

Ethiopian migrant 

workers in Saudi 

Arabia 
 

Yewubdar Abuhay 

(Kelkheim, Germany) 

 

ith few opportunities 

at home, millions of 

poor, desperate men and 

women from Horn of Africa 

migrate annually to Saudi 

Arabia, where many are 

enslaved and badly abused, 

or even killed. A “culture of 

slavery pervades the 

country”, and although 

banned in 1964, when it is 

thought there were 30,000 

slaves in the country, the 

barbaric practice of owning a 

fellow human being still exists 

in the form of the internationally 

condemned system. By tying the 

residency status of migrant 

workers to their employers, the 

system grants the latter total 

control, amounting to 

ownership. Under the scheme 

employers confiscate the 

passports, money and mobile 

phones of new arrivals; workers 

who want to change jobs or 

leave the country must seek 

their employer’s, consent who 

typically refuse to give it. A 

“sub-contracting” scheme is 

also in operation, with 

employers selling workers on. 

This system, which facilitates 

the abuse suffered by migrant 

workers, particularly domestic 

staff, needs to be banned as a 

matter of urgency; labour laws 

protecting migrant workers must 

be introduced and enforced, and 

full access to consulate support 

made available. 

W 
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Revolution in Burkina Faso: A model for dictatorial African leaders 
 

 

thiopians who are still 

hungry for democratic 

change should make a 

revolution similar to Burkina 

Faso. Ethiopian ruling party has 

stayed in power for 24 years by 

cheating its people and the 

world community in the name 

of democracy. Now they are 

also on the way to extend their 

power using fake election in 

May 2015. 

Similarly, president of Burkina 

Faso, Blaise Compaoré, tried to 

modify the Constitution and 

remove the presidential term 

limits so that he could run again 

in 2015.  He has sought to retain 

domestic support and 

international confidence through 

economic development, 

presenting himself as the face of 

stable continuity. West Africa’s 

preeminent diplomatic crisis 

mediator, he is also a key 

security ally of the West. But 

Compaoré’s regime now faces 

its gravest crisis since he seized 

power almost 27 years ago 

following the unexplained 

murder of his close colleague, 

the charismatic revolutionary 

leader Thomas Sankara. Now in 

2014, seeking to change the 

constitution so he could run for 

up to three more consecutive 

terms of office – starting with 

next year’s presidential election 

– he appears to have pushed 

popular acceptance beyond 

breaking point. 

Hundreds of thousands of 

people filled the streets of 

Ouagadougou to demonstrate 

against a planned parliamentary 

vote to approve the 

constitutional change. Confident 

it was assured the votes of the 

necessary 75 per cent majority 

of parliamentarians, the regime 

decided to go ahead with the 

vote anyway. There is anger at 

the growth of corruption. A 

once admired focus on 

grassroots development has 

E 
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faded, while a well-connected 

elite has grown prosperous. 

Three years ago, a wave of army 

mutinies over soldiers’ pay and 

conditions exposed the state 

machine as more fragile than 

had been imagined. 

It is against this context that the 

proposal relaxation of 

presidential terms limits finally 

breached public tolerance. It 

was also a drastic misjudgement 

of political tactics on the part of 

the regime. If, as originally 

expected, Compaoré had opted 

for a referendum to secure 

constitutional change, he might 

well have pulled it off – using 

his presidential profile to 

mobilise the vote of the placid 

rural majority in his favour. 

Instead, it is the very immediate 

survival of his presidency that is 

in now jeopardy. There is much 

speculation about the wider 

implications for Africa – where 

a number of other presidents 

also appear to have designs on 

relaxing constitutional term 

limits. Burkina Faso has 

demonstrated that in today’s 

Africa popular acquiescence in 

presidential ambitions for 

extended stays in power can no 

longer be taken for granted. 

Four reasons why Burkina 

Faso’s long-ruling dictator fell: 

“I believe there is no alternative 

to democracy for us in Africa. 

"No other form of government 

will serve the purpose of 

Africa", said former President of 

Nigeria Olusegun Obasanjo. 

Unfortunately, too many 

African leaders still try to 

override democratic rule, which 

regularly leads to repression, 

extrajudicial killings, 

and violent and unconstitutional 

political changes. Former 

dictator of Burkina Faso, Blaise 

Compaoré, is the most recent 

leader to have overestimated his 

power. His miscalculation 

abruptly ended his 27 years of 

rule, one year before elections. 

Before Compaoré resigned from 

the presidency, some analysts 

mistakenly 

predicted “Compaoré will have 

his way.” But the determination 

of citizens hungry for 

democratic change prevented 

the vote in the National 

Assembly on Compaoré’s 

constitutional reform project. 

Angry citizens burned the 

parliament and other 

government buildings, and the 

army took over, forcing 

Compaoré to resign and seek 

refuge in Cote d’Ivoire. 

In fact, four main factors 

explain Compaoré’s downfall: 

the slow-moving 

democratization process, 

extreme popular mobilization, 

divided security forces, and 

weak support of regional and 

international partners. 

Opposition leaders called 

for civil disobedience against 

Compaoré’s referendum and the 

people responded even more 

strongly than expected – to the 

point of burning public 

institutions and requesting the 

resignation of Compaoré, even 

after his withdrawal of the 

constitutional amendment to 

extend his eligibility to rule. On 

November 2, thousands of 

citizens protested against the 

military coup. The protests 

signified that the fall of 

Compaoré was insufficient – the 

citizens are committed to a real 

democratic transition and are 

pressuring the army to prevent 

the institutionalization of 

http://www.nytimes.com/2013/01/15/opinion/when-malis-democracy-ended-the-atrocities-followed.html
http://www.nytimes.com/2013/01/15/opinion/when-malis-democracy-ended-the-atrocities-followed.html
http://hir.harvard.edu/archives/7371
http://hir.harvard.edu/archives/7371
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/11/04/the-fall-of-the-hegemon-in-burkina-faso/
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/11/04/the-fall-of-the-hegemon-in-burkina-faso/
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/28/as-thousands-protest-against-term-limit-extension-in-burkina-faso-will-other-african-presidents-take-note/
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/28/as-thousands-protest-against-term-limit-extension-in-burkina-faso-will-other-african-presidents-take-note/
http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-burkina-politics-idUSKCN0IB1ZG20141022
http://www.nytimes.com/2014/10/31/world/africa/burkina-faso-protests-blaise-compaore.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/10/31/world/africa/burkina-faso-protests-blaise-compaore.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/10/31/world/africa/burkina-faso-protests-blaise-compaore.html?_r=0
http://www.reuters.com/article/2014/11/02/us-burkina-politics-idUSKBN0IJ0NZ20141102
http://www.reuters.com/article/2014/11/02/us-burkina-politics-idUSKBN0IJ0NZ20141102
http://www.reuters.com/article/2014/11/02/us-burkina-politics-idUSKBN0IJ0NZ20141102
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another form of authoritarian 

government.  

Why do so many African 

leaders die in office? 

Now, with the happenings in the 

landlocked West African nation 

of Burkina Faso, another 

question has emerged: Why do 

African leaders like adhering to 

power? While "sit-tightism" is 

not an exclusively African 

condition, the list of longest-

ruling heads of state is 

dominated by Africans: 

Cameroon's Paul Biya (39 

years) followed closely by 

Angola and Equitorial Guinea 

and Angola (35), Robert 

Mugabe (34). Blaise Campaore, 

until this week Burkina Faso's 

president, has ruled since 1987. 

Political power in Africa is 

generally characterized by 

the capacity to dispense support 

and sanction without the 

interference of institutional 

safeguards like an independent 

judiciary, and the fear of the 

loss of that power - its perks, 

and the ability to frighten 

revenge from opponents - is a 

strong one. Since the beginnings 

of the Arab Spring - the 

unprecedented 2011 uprisings 

that brought down the 

governments of Ben Ali 

(Tunisia), Hosni Mubarak 

(Egypt) and Muammar Gaddafi 

(Libya), three of Africa's longest 

serving and most repressive 

heads of state - a culture of 

citizen protests appears to be 

sweeping the 

continent. Welcome to the age 

of the citizen uprising. 

In all of this, the effect of 

modern communication 

technologies has to be 

acknowledged. The ubiquity of 

mobile phones and the Internet 

on the continent (Africa is the 

world's fastest growing mobile 

phone market) has played a key 

role in raising levels of political 

and civic awareness in recent 

years. By bringing Africans in 

contact with the increasingly-

prospering-and-politically-

empowered rest-of-the-world, 

these mobile phones and 

internet connections serve to not 

only exacerbate age-old 

frustrations (arising from 

persisting unemployment and 

poverty), but also provide 

models for reaction. Until 

Africa's leaders start to 

demonstrate respect for their 

citizens by respecting term 

limits, and refraining from 

manipulating the electoral 

process, and showing greater 

accountability in the 

management of resources - the 

continent will continue to dance 

on the edge of youth uprising. 

This is not the first time that 

Burkinabes will be taking to the 

streets against Campaore; 

previous attempts were all put 

down. This eventual success 

will no doubt inspire others 

elsewhere to keep trying. Such 

kind of revolutin should be 

repeated soon in Ethiopia. 

Justice, strength, power, and 

unity to our Ethiopian 

revolutionists.  

Amended from BBC News:  

 

Desalegne Abebew 

(Schöneck, Germany) 

 

 



ፍትሕ ጥቅምት 2007 ዓ. ም. / አንደኛ ዓመት ቁ. 4 / Fitih October 2014, First Year 4th Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

26 

 

                          ስነ ግጥም           
 

ምንድነው ዝምታ 

Michael Belay Keleta 

(Oelde, Germany) 

 

ሰው በላው ጎጠኛ ሃገርን ኣጠፋ 

ምንድነው ዝምታ መቁረጥ ተስፋ 

ትግላችን ይበርታ ያብብ ይስፋፋ 

ጠላት ተዋርዶ ወድቆ እስኪጠፋ 

ወገኔ ኣለቀ ለመብቱ ታግሎ 

በጠመንጃ ጥይት ተመቶ ተገድሎ 

ኣዉሮፓ ተባብሮ ኣንድ በሆነበት ዘመን 

እኛ በወያኔ በዘር ተከፋፈልን 

ምንድነው ጥላቻ የዘራው ክፋት 

ኣገርን ለማፍረስ ይሄ ሁሉ ጥቃት 

ዝምታ ኣይጠቅምም ለዚህ ሁሉ ዉድቀት 

መተባበር ያሻል ለመብት ነጻነት 

ትግላችን ይቀጥል ይግባ ወደፊት 

ወያኔ ተሰባብሮ እስኪንኮታኮት። 

 

እሪ በይ አገሬ 

እሪ በይ ኢትዮጵያ ፥ ቅል ድንጋይ ሰበረ፤ 

ውሃ ሽቅብ ወጣ ፥ ዘመን ተቀየረ፤ 

ሌባ እየከበረ ፥ ነጋዴው ከሰረ፤ 

ኣገር ፈራረሰች ፥ ድንበር ተደፈረ፤ 

እንደ ቅርጫ ስጋ ፥ እየተመተረ፤ 

ላረብ ለድርቡሹ ፥ ይታደል ጀመረ፤ 

ጀግና ኣንገቱን ደፋ ፥ ባንዳ ተወጠረ። 

(Tadele Mamo) 

 

ይሄ ዘመን ከፍቷል 

ሙሰኛ ደግሶ ክትፎ ቁርጥ ይቀርባል፣ 

ፀበል ጻዲቅ ሳይሆን ውስኪ ቄስ ይረጫል፣ 

ዲያቆኑ እንደ ካድሬ ይዝታል ያቅራራል፣ 

አቡኑ ተንስቶ ሊገል ይፎክራል፣ 

ዻዻስ ከዳር ቆሞ አይዞህ በለው ይላል፣ 

ይህ ዘመን ሰዶምን ገሞራን ይመስላል። 

ሁለት ሽ ህ አመታት ወደ ኋላ ዙሯል፣ 

እንደሰንሰል ማገር ዙሪያ ተጠምጥሟል፣ 

ዘመን ተመልሶ ጎልጎታ ደርሷል። 

እውነትን ሊሰቅል ዘመን ተዘጋጅቷል፣ 

ከገዳም ከመስጊድ እጆቹን ዘርግቷል። 

ባህር የሚያሻግር መሪ ፍጠር ሲባል፣ 

ከመቃብር አውጥቶ ሄሮድስን ያንግሳል። 

የዘመን ኮሌራ ውሀን በክሎታል፣ 

የጠጣውን ጳጳስ ሼሁን ተጣልቶታል፣ 

ውሸት ሽቅብ ቁልቁል ሲያጣድፈው ያድራል። 

(Belayneh Abata) 
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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 

 

                              

 

 

ፍትሕ  መጽሔት የሚያነቡአት ብቻ ሳይሆን   የሚጽፉባት መጽሔት ነች ! 
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A Good Dancer 

A girl and a boy are talking: 

 

The girl says, "You would be a good dancer 

except for two things." 

The boy asks, "What are those two things?" 

The girl answers, "Your feet." 

Telephone 

A teenage girl had been talking on the phone 

for about half an hour, and then she hung up. 

 

"Wow!," said her father, "That was short. You 

usually talk for two hours. What happened?" 

 

"Wrong number," replied the girl. 

The Frog & The Engineer 

 

An engineer was taking a walk when a frog 

spoke to him and said, "If you kiss me, I'll turn 

into a beautiful princess." 

 

He picked up the frog and put it in his pocket. 

 

The frog spoke again and said, "If you kiss me 

and turn me back into a beautiful princess, I'll 

become your girlfriend." 

 

The engineer took the frog out of his pocket, 

smiled at it and put it back into his pocket. 

 

The frog spoke again and said, "If you kiss me 

and turn me back into a princess, I'll become 

your wife." 

 

The engineer took the frog out of his pocket 

again, smiled at it and put it back into his 

pocket. 

 

Finally, the frog said, "What is the matter? I'm 

a beautiful princess. Why won`t you kiss me?" 

 

The engineer said, "Look, I'm a busy engineer. 

I don`t have time for a girlfriend or a wife, but 

a talking frog, now that's cool."  

Alphabet Riddles 

Q: What letter of the alphabet is an insect? 

A: B. (bee)  

 

Q: What letter is a part of the head? 

A: I. (eye)  

 

Q: What letter is a drink? 

A: T. (tea)  

 

Q: What letter is a body of water? 

A: C. (sea)  

 

Q: What letter is a vegetable? 

A: P. (pea)  

Baby Brother 

Two children are talking. 

 

A: Meet my new born brother. 

B: Oh, he is so handsome! What's his name? 

A: I don't know. I can't understand a word he 

says. 

The Biggest Lie 

Two boys were arguing when the teacher 

entered the room. 

The teacher says, "Why are you arguing?" 

 

One boy answers, "We found a ten dollor bill 

and decided to give it to whoever tells the 

biggest lie." 

 

"You should be ashamed of yourselves," said 

the teacher, "When I was your age I didn't even 

know what a lie was." 

 

The boys gave the ten dollars to the teacher.
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9ኙ ፓርቲዎች የጠሩት የአደባባይ ህዝባዊ ስብሰባ በኃይል ተበተነ 

ህዳር 7/2007 ዓ.ም 9ኙ ፓርቲዎች በትብብር የጠሩት የአደባባይ ህዝባዊ ስብሰባ በፖሊስና በደህንነት ኃይሎች ተበትኗል፡፡ ፓርቲዎቹ ለሰላማዊ 

ሰልፍና ስብሰባ ማሳወቂያ ክፍል ያሳወቁ ሲሆን የፓርቲዎቹ አመራሮች ለፖሊስና ደህንነቶች ቢያሳዩም ‹‹የምናውቀው ነገር የለም፣ እኛ ታዘን ነው፡፡ 

ከፈለጋችሁ አለቆቻችን ሂዳችሁ አናግሩ፡፡›› በማለት ለስብሰባው የተዘጋጁትን ቁሳቁሶች ስብሰባው ሊደረግበት ከታሰበው ሜዳ እንዲነሱ 

አድርገዋል፡፡ የፓርቲዎቹ አመራሮችና በስብሰባው ለመሳተፍ ወደቦታው ያቀኑ አካላት ለማሳመን ጥረት ቢያደርጉም ፖሊስ ግን ህዝቡን በኃይል 

በትኗል፡፡ 

     

 

Let us help and support ESAT until freedom of media and freedom of speech are assured in 

Ethiopia using the following addresses.  

 



 

 

ፍትሕ መጽሔት አራተኛ  እትም 
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በመጽሔታችን ላይ ያላችሁን አስተያየት፣ መልዕክት እና ጽሁፎች በሚከተሉት አድራሻ 

መላክ የምትችሉ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው። በቀጣዩ ከ2 ወር በኋላ 

ሃገራዊ የሆኑ ወቅታዊ መረጃወችን በመያዝ ትወጣለች። 

 

Fitih Editorial 
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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! 


