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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 
የይስሙላ የቅርጫ ምርጫ 

በ እ.ኤ.አ ግንቦት 24/2015 ይካሄዳል ተብሎ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ህወሀት) እየተባለ በሚጠራው የወሮበላው የዘራፊ ቡድን 

ስብስብ ቀጠሮ ስለተያዘለት የይስሙላ ምርጫ ሌት ከቀን በመደስኮር ላይ ናቸው። ህወሀት የወያኔው የወሮበላ እና የዘራፊ ስብስብ 

ቡድን የሰማያዊ (Blue Party)፣ አንድነት ለዴሞክራሲ እና ለፍትህ (Unity for Democracy and Justice/UDJ) እና የዓረና 

ትግራይ ለሉዓላዊነት (Arena Tigray for Sovereignty) ፓርቲዎች አመራሮችን እና አባላትን እስር ቤቶች አጉረው በማሰቃየት 

ላይ ይገኛሉ። የወያኔው ፖሊሶች በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ለመግለጽ የወጡ ወገኖችን ጭንቅላት በቆመጥ እየበረቀሱ እና እጅ 

አግሮቻቸውን እየሰበሩ አካለ ጎደሉ እንዳደረጔቸው ይታወቃል። ወያኔ በእራሱ አገዛዝ፣ በምርጫው ወይም ደግሞ ምርጫው ላይኖር 

ይችላል በሚል ስጋት ያልተጠበቀ የፖለቲካ ምስቅልቅል ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል በማለት በፍርሀት ቆፈን ውስጥ ተወሽቆ ይገኛል። 

ታዲያ ይህ ካልሆነማ በማህበራዊ መገናኛዎች በመጠቀም መረጃን እና እውቀትን የሚያስተላልፉ ጦማሪያንን በጅምላ እያፈሱ ወደ እስር 

ቤት ማጋዝን ምን አመጣው? 

ይህ ምርጫ ሸፍጥ ያለበት እንደሚሆን ግልጽ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በወያኔው የወሮበላ ስብስብ 

ማስፈራራት እና እስራት እየተፈጸማባቸው ይገኛል። እንዳያያዛቸው  ምርጫው በምንም ዓይነት መልኩ ነጻ እና ፍትሀዊ  ሊሆን ከቶ አ 

ይችልም። ሆኖም ግን “እንከንየለሽ ቅርጫ” ምርጫ እንደሚሆን ይጠበቃል። የወያኔ ወሮበላ የዘራፊ ቡድን ስብስብ በአሁኑ ጊዜ 

የ2015ን የቅርጫ ምርጫ ህጋዊ ለማድረግ እና የአንድ ፓርቲ አምባገነናዊ አገዛዝን ለዘላለሙ ለማስቀጠል እንዲቻል የስነምገባር 

መመሪያ፣ የቅርጫ (በነሱ አባባል ምርጫ) ቦርድ፣ የየቅርጫ መራጮች ምዝገባ፣ የቅርጫ ታዛቢዎች እና ሌሎችንም በማጭበርበር 

ድርጊቱ ያግዙኛል የሚላቸውን ነገሮች ሁሉ በማድረግ ሌት ቀን ባተሌ ሆኖ ይገኛል፡፡ “የድምጽ ካርዳቸውን ወደ ድምጽ መስጫ 

ኮሮጆው የሚያስገቡ መራጮች በካርዶቻቸው የመምረጥ ውሳኔ የላቸውም፡፡ ይልቁንም የድምጽ ካርዱን የሚቆጥሩት ናቸው ድምጹን 

መወሰን የሚችሉት፡፡“ በ2015 ይካሄዳል እየተባለ ለሚነገርለት የቅርጫ ምርጫ የድምጽ ቆጣሪ ሆነው የሚቀርቡት የወያኔ ወሮበላ 

የዘራፊ ቡድን ስብስብ ካድሬዎች ናቸው፡፡ ስለሆነም የወያኔ ወሮበላ የዘራፊ ቡድን ስብስብ የ2015 የቅርጫ ምርጫ ድል አድራጊነት 

ሳይታለም የተፈታ ወይም ደግሞ ቀድሞ የተበላ ዕቁብ ነው፡፡ 

የምርጫ ቦርዶች ገለልተኛ፣ ከአድልኦ የጸዱ እና በሙያው በሰለጠነ የሰው ኃይል መመራት ሲኖርባቸው ይህ ግን ሲድረግ አይታይም። 

ገዥው-ግንባር ዛሬም እንደትላንቱ በ“ምርጫ” ስም የጭቆና ዘመናችንን ለማራዘም የማይፈነቅለው ቋጥኝ፣ የማይንደው ጋራ፣ 

የማይገባባት ጉድጓድ እንደሌለ በትዝብት እየተመለከትን ነው፡፡ በድርጅታዊ መዋቅሩ ሙሉ በሙሉ በተቆጣጠረው ምርጫ ቦርድ ፊት-

አውራሪነት፤ በካድሬዎቹ ታዛቢነት፤ በጭፍራ “ተቃዋሚ“ ድርጅት አጃቢነት ለአምስተኛው ክሹፍ ምርጫ ነጋሪት እየጎሰመ መሆኑንም 

እያስተዋልን ነው፡፡ አልቃሻ የፖለቲካ አቋም የተጠናውታቸውን ጨምሮ ራስ-ወዳዶችና ለዘብተኞችን ከጎኑ ማሰለፉ ፍንትው ብሎ 

የሚታይ ኩነት ሆኗል፡፡ ይህ ሽር-ጉድ በፍፁም ልባችን የምንታመንለትን የ“ህዳሴ (ሦስተኛው) አብዬት”ን ለመቀልበስ ቀን ከሌት 

እያሴሩ ስለመሆኑ ይነግረናል፡፡ ጥቂት ወራት የቀረውን የይስሙላ ምርጫ ረስተን፤ እጅ ለእጅ ተያይዘን በባንዲራችን ሕብረ-ቀለማት 

አሸብርቀን ይህን የተጠላና በክፋቱ ወደር የማይገኝለትን ጨቋኝ-ሥርዓት በሰላማዊ አመፅ ለማስወገድ እንተባበር። 

እንከን በእንከን ላይ ለተቆለለው የ2015 እንከን የለሽ የቅርጫ ምርጫ ድምጻቸውን እንዲሰጡ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን/ት የቀረበ ጥሪ፣ 

ድምጽ ስጡ! እ.ኤ.አ በ2015 በሚካሄደው የቅርጫ ምርጫ አምባገነኖችን ከጨዋታ ውጭ አድርጓቸው! ድምጽ ስጡ!  

 

በ2015 በኢትዮጵያ በአምባገነኖች ላይ ድልን እንቀዳጅ! 
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ከመንግስታዊ ሽብር 

ፈጣሪው ወያኔ መልካም 

ነገር መጠበቅ 

አይቻልም!!! 
 

Wondosen lisanwork 

Mörfilden/Gross Gerau 
==================== 

 
 በሃገር ውስጥ በሠላማዊ መንገድ 

ተሠማርተው የሚገኙ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ላይ ወያኔ እያደረሰ ያለው 

እንግልት ወከባና እሰር በአሁኑ ወቅት 

ፓርቲዎችን ሙሉ በሙሉ  

እስከማፍረስና እስከመበተን 

ተደርሶዋል፡፡ ይህንንም ህጋዊና 

ተቀባይነት ያለው ስራ ለማስመስል 

ወያኔ ፓርቲዎቹ ውስጥ አስርጎ 

በሚያስገባቸው አባላቱ አማካኝነት 

ተከፋፈሉ ተሰነጣጠቁ  አያለ ከዚህ 

ቀደም እንደለመደው የራሱን ዓላማ 

የሚያስፈፅም ተለጣፊ ፓርቲዎችን 

ማምረቱን ተያይዞታል፡፡ ከሰሞኑም በነ 

አንድነት ላይ እና መኢአድ የተደረገው 

የወያኔ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ ከዚህ 

ቀደም ከተደረጉት ሰላማዊ ፓርቲዎችን 

የማሸበር ስራ  ተለይቶ የሚታይ 

አይደለም፡፡ በአጠቃላይም ሰፊ የህዝብ 

መሰረት ያላቸው ፓርቲዎች ወያኔ 

በሃይሉ በተለጣፊ ፓርቲዎች እንዲተኩ 

ማድረጉ የመንግስታዊ ሽብር ውጤት 

ነው፡፡ ከወያኔ ዴሞክራሲያዊነት፣ 

የእምነት ነፃነት፣ የሃሳብና የፕሬስ ነፃነት 

እንዲሁም በሰላማዊና ገለልተኛ ምርጫ 

ከስልጣን መውረድ መጠበቅ አይቻልም 

ምክንያቱም ወያኔ ፈሪ ድርጅት መሆኑን 

በተለያዩ ግዜ አረጋግጦዋል ፡፡ ከወያኔ 

መጠበቅ የሚቻለው ከሱ በታች ሆኖ 

እንደተለጣፊ ፓርቲ ማገልገል ነው፤ 

ይህንንም የሚመርጥ ድርጅት 

ኢትዮጲያ ውስጥ እንደፈለገ መስራት 

እና መንቀሳቀስ ይችላል፤ በጀት 

ይመደብለታል፤ ጥሩ ቢሮም ይሰጠዋል፤ 

የመገናኛ ችግር አይገጥመውም፤ እስር 

ዛቻና ወከባ ህልም ሆነው ይቀሩለታል፤ 

የወያኔ አገልጋይ ድርጅት እየተባለም 

ይንቆለጳጰሳል፡፡ ለዚህም የሽብር ስራው 

ይረዳው ዘንድ የጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ 

አመራሮችን አስሮ ያሰቃያል፣ 

ጋዜጠኞችን ያስራል፣ ሰላማዊ ዜጎችን 

በሽብር ይወነጅላል ይህም ስልጣኑ 

አጠገብ ማንንም ላለማስጠጋት ነው፡፡ 

ብዙ ግዜ ሲባል እንደነበረው ወያኔ 

በምንም ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ 

ስልጣኑን አሳልፎ አይሰጥም ፡፡ ስለዚህ 

የወያኔን ሴራ በማክሸፍ ወደ ከርሰ 

መቃብር ለመክተት በሙሉ ሃይል 

ተባብሮ በመታገል በወያኔ ፈቃድ 

ሳይሆን በራሳችን ፈቃድ ነፃነታችንን 

እናረጋግጥ፡፡ ድል ለኢትዮጲያ ህዝብ!!!!  

 

ምርጫ ቦርድ በድጋሚ የወያኔ 
ተላላኪ መሆኑን ያረጋገጠበት 

ፖለቲካዊ ወሳኔ  ለአዲስ 

ትግል በር ከፋች ነው!!!!  

 

Alem Fikru 

Viernheim, Germany 
 =================== 

 
ንድሮ ለሚደረገው የወያኔ 

አምስተኛው ሃገራዊ ምርጫ 

እንደተለመደው ወያኔ ገና ከጅምሩ 

የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን 

ጋዜጠኞችን እና ብሎገሮችን በማስር 

በማዋከብና እንዲሰደዱ በማድረግ 

የጀመረውን የፖለቲካ ቅጥፈት ይባስ 

ብሎ በሃገሪቱ ውስጥ በሚደረገው 

ምርጫ ይገዳደሩኛል የሚላቸውን 

ፓርቲዎች ከምርጫ እንዲታገዱ 

ፖለቲካዊ ውሳኔ ወስኖዋል፡፡ በአሁኑ 

ግዜ እንደሚታወቀው ፖለቲካ ምህዳሩ 

ጠቦዋል ብቻ ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ 

ተዘግቶዋል የሚባልበት ደረጃ 

ተደርሶል፤ ለዚህም ነው ገለልተኛ 

የሚባለው ምረጫ ቦርድ እንኳን 

ገለልተኛ ሊሆን ይቅርና ሰሞኑን ሙሉ 

ለሙሉ የወያኔን ተላላኪ ድርጅት 

መሆኑን ያረጋገጠበት ወሳኔ በአንድነት 

ላይ እና በመኢአድ ላይ የወሰነው፡፡ 

ምርጫ ቦርድን እንደፈለጉት 

የሚዘውሩት የወያኔ ሹማምንት 

በዘንድሮው ምርጫ ህዝቡ 

እንደማይቀበላቸውና ማፈናፈኛ 

እንደማይሰጣቸው ስለተረዱ ከዚህ 

ቀደም አጭበርብረውና ዘርፈው ሃገር 

እንደመሩ አሁን ምንም አይነት ቦታ 

እንደሌላቸው ስላወቁ እንደለመዱት 

በጠራራ ፀሃይ ህገ ወጥ ውሳኔ 

እንዲተላለፍ አድርገዋል፡፡ ይህንን 

ውሳኔ መወሰኑ አሁን ቀላል ውሳኔ  

መስሎ ቢታየውም ነገር ግን ከመላው 

ህብረተሰብ ጋር ያጋጨው ውሳኔ እና 

እንዲሁም ከስልጣኑ እስከመጨረሻ 

በሃይል የሚወርድበት መንገድ 

መክፈቱን በቅርቡ የሚታይ ነው፡፡ 

ወያኔን ለማውረድ ሁለም የህብረተሰብ ዘ 
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ክፍል አስፍላጊውን የሞራልና የስነልቦና አቅሙ ጨምሮዋል፤ በአጠቃላይ ይህ 

ውሳኔ ገዢው ፓርቲ የ2007 ዓ.ም 

ምርጫን ለማጭበርበር መሰናዶ 

ማጠናቀቁን የሚያሳይ መሆኑ ነው ፡፡ 

ስለዚህ ወያኔን ከስልጣኑ ለማውረድ 

እና እያደረገ ያለውን ህገወጥ ተግባር 

እስከመጨረሻው ለመቀልበስ ወያኔ ላይ 

በህብረት ልንነሳ ይገባል፡፡ ኢትዮጲያ 

ለዘላለም ትኑር!!!    

 

ጋዜጠኞችን በማሰርና 
በማሳደድ የሚደረግ ምርጫ 

የይስሙላ ምርጫ ነው!!!  

 

Rahel Workneh Tesema      

Lauterbach, Germany 

==================== 
 

ያኔ በስልጣን ላይ 

በነበረባቸው ያለፉት ሁለት 

አስርት ኣመታት ለዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ግንባታ የሚሆን መሰረታዊ 

መብቶችን ማለትም የመናገር ፣ 

የመፃፍ ፣ የሰላማዊ ሰልፍ ፣ 

የመደራጀት ወቅቱን የጠበቀ ነፃ እና 

ተአማኒ ምርጫ ማድረግ ተስኖታል፡፡ 

ይኸውም ከዚህ ቀደም እንደነበረው 

የዜሮ ድምር ጫወታ የይስሙላ 

ምርጫ ለማድረግና ምርጫው 

በገለልኛ እና በነፃ ጋዜጠኞች 

ተገቢውን ዘገባ እና ትችት 

እንዳይቀርብበት ጋዜጠኞችን ቀደም 

ብሎ ለራሱ እንደሚመች አድርጎ 

በቀረው የፀረ ሽብር ህግ አሳቦ 

አስሮዋል አሳዶዋል እያሰረም ይገኛል፡

፡ 

  ባለፉት ሳምንታት አለም ዓቀፍ 

የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች ባወጡት 

ዘገባ የዘንድሮውን ምርጫ ብቻ 

ተከትሎ ከ60 በላይ ጋዜጠኞች 

ተሰደዋል ታስረዋል በሃገር ውስጥም 

የሚገኙ በጣት የሚቆጠሩ 

ጋዜጠኞችም በወያኔ የሃሰት ምርጫ 

ላይ አስፈጊውን ትችት እንዳያቀርቡ 

እየተዋከቡ ይገኛሉ፡፡ 

  የኢትዮጲያን ህዝብ በሃሰት 

ፕሮፖጋንዳ እየሞላና ለዘላቂ ልማት 

የማይሆኑ አንዳንድ ነገሮችን በማሳየት 

ሀዝቡ ከሱ ውጪ ሌላ አማራጭ 

አንደሌለው ለማሳመን ጥረት 

ያደርጋል ያላመነውንም በግድ 

እንዲያመን በማድረግ ላይ ነው፡፡ 

ህዝቡ ግን የወያኔ መንግስት በምንም 

አይነት መለኪያ ነፃ እና ገለልተኛ 

ምርጫ እንደማያደርግ ካለፉት 

ምርጫዎች ሰፊ ተሞክሮ አግኝቶውል፤ 

በሃሰት ፕሮፖጋንዳም ቢታጀብም ነፃ 

የሆነ ምርጫ ቦርድ እንዲሁም ነፃ 

ጋዜጠኞች በሌሉበት የሚደረግ 

ማንኛውም ምርጫ ፈፅሞ 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ስለዚህ ለይስሙላ 

ምርጫ ተብሎ ብዙ ሃብት ከሚባክን 

ምርጫው ባይደረግ ይበጃል፤ 

ምርጫውንም ትተን ወያኔን ለአንዴና 

ለመጨረሻ ከስልጣኑ ለማውረድ 

ሃይሉ በሁላችንም እጅ ነው፡፡ 

ኢትዮጲያን እግዝአብሄር 

ይባርክ!!!!!!!!!!!! 

በምርጫ ስም የሚደረጉ 

የመብት ጥሰቶች ይቁሙ 
 

Dgafu Kemal  

Gissen, Germany 
==================== 

 
 ኢትዮጲያን እያገዛ ያለው የወያኔ 

መንግስት ይህው ሃገረቱዋን በህዝብ 

ሁለንተናዊ ፈቃድ  እና ምርጫ 

ሳይሆን በሃይል እያስተዳደረና 

የተለያዩ የመብት ጥሰቶችን እያስፋፋ 

ከ24 ዓመት በላይ እየገዛ ይገኛል፡፡ 

በነዚህም አመታቶች ወያኔ አንዴ 

እንኳን ተሳክቶለት መሰረታዊ የሆኑ 

የሰብዓዊና የዴሞክራሲያዊ ድርጅት 

ባለመሆኑ ነው፡፡በተለይ ለሰው ልጅ 

አስፈላጊ የሆነ ነገሮችን ከወረቀት 

ባለፈ በተግባር ሊያከብር አልቻለም፤ 

በወረቀት ደረጃ ወያኔ የመደራጀት፣ 

የመሰብሰብ ፣ ሃሳብን በነፃ የመግለፅ 

መብት፣ የመፃፍ መብት እንዲሁም 

ግልፅ እና ተዓማኒነት ያለው ምርጫ 

ለማድረግ የተለያዩ ህጎችንና አዋጆችን 

ቢያወጣም ያወጣቸውን ህጎች በከፊል 

እንኳን ሊተገብራቸውም አልቻለም፡፡ 

ለመተግባርም በሞከራቸው እንደ 

ምርጫ ባሉ መብቶች የኢትዮጲያ 

ህዝብ ለወያኔ

ወ 
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ያለውን አመለካከት እሰካሁን 

በተደረጉ ምርጫዎች በሚገባ 

ስለተገነዘበ ምርጫን እንደመጠቀሚያ 

እንጂ እንደ መሰረታዊ የዴሞክራሲ 

ስርዓት እሴቶች ማየት የማይቻልበት 

ደረጃ ተደርሶል፡፡በዚሀ ምክንያት ወያኔ 

የሚያካሂደውን ምርጫ ዴሞክራሲያዊ 

ቢያደርገው ፈፅሞ የኢትዮጲያን ህዘብ 

ይሉኝታን እንደማይገኝ ስለተረዳ 

ለዴሞክራሲያዊ ምርጫ ግብዓት የሆኑ 

ነገሮችን ይዘጋል፤ በምርጫም ስም 

የተለያዩ የመብት ጥሰቶችን ያደርጋል፡፡ 

የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን 

ጋዜጠኞችን ያስራል፤ መራጩን 

ህብረተሰብ ያስፈራራል የተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲዘጉና 

እንዲከፋፈሉ ያደርጋል፤ በአጠቃላይ 

ፀረ ዴሞክራሲያዊና መንግስታዊ ሽብር 

እያካሄደ ይገኛል፡፡ ወያኔን በምርጫ 

ስም የሚያደርገውን የመብት ጥሰት 

እንዲያቆም እንዲሁም የስልጣን 

ጊዜውን ለማሳጠር በጋራ እንነሳ፡፡ 

ኢትዮጲያ ለዘላለም ትኑር!!!  

 

 

 

ምርጫ እና ኢትዮጵያ  

Mikael Feyesa          

Amberg, Germany 

==================== 
 

አሁኑ ሰአት  አገራችን  

በምርጫው ምክንያት ሽርጉድ 

ካለች  ሰንበትበት ብላለች። ክዛም 

አልፎ እየተፋጠኑ ያሉት ነገሮች  

እያሳቀኝ ነው። ያለው ግርም ድንቅ 

የሚለው ነገር ግን ምርጫው ሲቃረብ 

የባቡር ሀዲ ድ ተጨርሶ መመረቁ፣ 

`የባቡር ሀዲዱ ሲጨረስ´ ኢ ሕ አ ዴ 

ግ የፖለቲካ ሰወችን አስሮ መጨረሱ።

ደሀውን ህብረተሰብ  በውሀ፣ በምግብ 

እጦት  እየጨረሰ መሆኑ።በ አሁኑ ሰ 

አት  በምርጫው ማንም የፖለቲካ 

ተቀናቃኝ ፓርቲ ሳይኖረው እራሱን 

በራሱ መርጦ  ከሌሎች የፖለቲካ  

ፓርቲወች አንደኛ ለመሆን እያደረገ 

ያለው ጥረት ኢ ሕ አ ዴ ግ በ አሁኑ  

ሰ አት ምርጫውን ፍት ሀዊ ና 

ዲሞክራሲያዊ ነው እያሉ የህዝቡን 

ጀሮ በረዲዮ ና በቴሌብዥን ዕያደሙ 

ነው ያሉት። ኢትዮዽያ  ምርጫ 

በመጣ ቁጥር የ ኢህ አ ዴግ 

ባለስልጣናት ውጥረት ና ጭንቀት 

ውስጥ እንደሚገቡ የታወቀ ነው። 

ባጠቃላይ የምርጫ ሂደቱ አካል 

ዕንደሆነ  ሁላችንም ዕናውቀዋለን። 

ገዥው ፓርቲም ተቃዋሚወቹም 

በዕርግጥ የውዝግቡ አንዱ አካል 

ናቸው።  አንድ ነገር ማሰብ ያለብን 

ነገር የጦፈ ውዝግብ ከተነሳ ምርጫ 

መድረሱን ዕናውቃለን። ታዲያ በዚህ 

ግዜ  ባለስልጣናት የሌለ ህመማቸው 

ይነሳባቸዋል። ግፊት ያለበት ግፊት፣ 

ቢጫ ወባም ያለበት ዕንደዛው። ግን 

ግን በ አሁኑ ምርጫ ግን ዕንዳለ 

ባለስልጣናት በኢባላ መለከፋቸው 

ነው።  የሚገርመው ቀስ በቀስ ደም 

ዕያስተፋ ይጨርሳቸዋል። በኢ ሕ አ 

ዴ ግ  ወስጥ የገባው `ኢቦላ` 

ዖያሳሰባቸው ነው ያሉት 

ባለስልጣናትን ከነገ  ዛሬ ሞትን ዳንን 

ዕያሉ ምርጫውም ዕየደረሰ መሆኑን 

ዕኔም የኢ ሕ አ ዴ ግ ን መቸረሻ 

ለማየት መጔጔቴ። ይሄም ሳያንስ 

ደግሞ ሰሞኑን ወደ ተሌብዝን ጣቢያ 

ጀሮየን ጣል ሳደርግ አለም  ከ አገራችን 

ምርጫ ብዙ የሚማረው አለ ሲባል 

ሰምቸ ድንቅ አለኝ። ዕኔ የምለው 

ወንድሞቼ ዕህቶቸ አለም በውዝግብ 

የታጀበ ምርጫ ይፈልጋል ማለት ነው። 

ባይሆን ከውዝግቡ ውጭ አለም 

የሚማረው ካለ በግልጽ ይንገረን፣ 

የለበለዚያ ግን ያገር ገጽታውን አፈር 

ዕድሜ ስለሚያስበላው ጭ ጭ 

ብንልነው የሚያዋጣው። ኢትዮጵያ  

ለዘላላም ትኑር። አሜን።  

በ 
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ወያኔ ተቃዋሚወችን 

ማሳደዱን እና ማሰሩን 
ቀጥሎበታል  

 

Beamlak Eyob  

Germany 
==================== 

 

ተጭበረበረ ፖለቲካ አገር 

አስተዳድራለሁ የሚለው ወያኔ 

ተቃዋሚዎች በመንግስታዊ ተቋማት 

ላይ አፍራሽ ተልእኮ ያራምዳሉ 

በማለት ሊያጠቃቸው መነሳቱን 

በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች 

ያለእፍረት እየተነፈሰ መሆኑ 

በመስማት ላይ ነን:: በፍትህ እና 

በምርጫ ቦርድ እንዲሁም 

በሚያስተዳድራቸው ተቋማት ላይ 

የስም ማጥፋት ዘመቻ እያካሄዱ 

ዲሞክራሲ እንዳያብብ እንቅፋት 

እየሆኑ ነው ያለው ወያኔ ራሱን 

የዲሞክራሲ ጠበቃ አድርጎ በመሳል 

በአፍራሾች ላይ እርምጃ እውስዳለሁ 

ሲል ሰበብ እየፈጠረ መሆኑን 

አድበልብሎ የሰራቸው እና የፈጠራ 

ውጤቶቹ የሆኑ አንዳንድ የአዲስ አበባ 

ካድሬዎቹን ሲያስደሰኩር ይሰማል። 

በመፈረካከስ ላይ መሆኑን 

የሚያሳብቅበት ወያኔ በአንድነት 

ፓርቲ ላይ የማፍረስ እንዲሁም 

መኢአድን የመበጥበጥ ስራ ከሰራ 

በኋላ ተበደልን  የሚሉ የፍትህ ያለህ 

በሚሉበት ሰአት በሌላ ወንጀል 

ሰማያዊን ለማሸግ ማሰፍሰፉን  

እርግጫው ይናገርበታል:: በአገሪቱ 

እያደረገ ያለው የፖለቲካ እና 

የኢኮኖሚ ወንጀሎች ከማህበራዊ 

ድቀት ጋር ተደምረው ለምርጫ 

ቢቀርብ እንደሚሸነፍ ያረጋገጠው እና 

አከርካሪው የተመታው ወያኔ 

ላለመሞት በሚያደርገው መፈራገጥ 

ያሸንፉኛል ያላቸውን ፓርቲዎች እና 

ግለሰቦችን ጠልፎ በመጣል በመሳሪያ 

ሃይሉ ተማምኖ ወደ እስር ቤት 

ለመወርወር ማሰፍሰፉ አምባገነንነቱ 

ምን ያህል አግጥጦ እንደወጣ ያሳያል:: 

ዲሞክራሲያዊ ተቌማት የሚባሉት 

እንደ ምርጫ ቦርድ እና የፍትህ 

አካላት ነጻ እና ገለልተኛ ባልሆኑበት 

አገር ነጻነትን እና መብትን ለማስከበር 

የሚታገሉ ድርጅቶችን ለመዋጥ 

ባሰፈሰፈ የፖለቲካ ዘንዶ ራሱ 

እንደሚዋጥ ያላሰበው ወያኔ ነጻ 

ፓርቲዎች እና ግለሰቦች ሊታዘዙልኝ 

አልቻሉም እንደኔ ሊያስቡ አልቻሉም 

በሚል በጥላቻ የተሞላው ወያኔ 

የፓርቲ አመራሮችን ሰብስቦ ለማሰር 

ማሰፍሰፉ በሃገሪቱ እየተስፋፋ ያለው 

ህገወጥ መንግስታዊ አሸባሪነት ሃገር 

ወዳዶችን እና ለውጥ ፈላጊዎች 

አጥፍቶ ለመጥፋት ምን ያህል 

እንደተነሳ በገሃድ ይመሰክራል:: 

ኢህአዴግ እና ምርጫ ቦርድ  

መጭውን ምርጫው 

ለማሸነፍ  ዕጅ እና ጔንት 

ሁነዋል 
 

Enatenesh Woldeyohanes  

Oberursel, Germany 
================= 

 

ፍትህ አካላት እና ዲሞክራሲያዊ 

ተቋማት ከነሚዲያ በአንድ ፓርቲ 

ቁጥጥር ስር በዋሉበት አገር ዜጎች 

በሰበብ አይታሰሩም አይሰደዱም 

አይገደሉም ማለት ዘበት ነው:: 

ኢሕአዴግ መሰሎቹን ይዞ ወደ 

ሚያጭበረብረው ምርጫ ለመዝለቅ 

እንዲያስችለው ጠንካሮችን 

ከጨዋታው ውጪ በማድረግ 

ግስጋሴውን ተያይዞታል:: የአውሮፓ 

ህብረት የመሰሉ ሃገሮች ለውጥ አልባ 

በሆነ ምርጫ እስጥ በታዛቢነት 

አንሳተፍም በማለት እጃቸውን 

የሰበሰቡ ሲሆን ወያኔ እንደ ምርጫ 

ቦርድ ያሉ አጋሮቹን ይዞ 

ሆይሆይታውን በመቀጠል ንጹሃንን 

በማሰር ፓርቲዎችን በማፍረስ ላይ 

ነው:: ይህንን የተቃወሙ የለውጥ 

ሃይሎችንም በአፍራሽነት በመፈረጅ 

ላይ መሆኑን የራሱ ሚዲያዎች 

እየተናገሩ ነው:: 

ህዝብን በፖለቲካ በኢኮኖሚ እና 

በማህበራዊ መስክ ቁም ስቅሉን 

እያሳየው ነው:: የሃገሪቱ ህገ መንግስት 

ከሚፈቅደው ውጪ እና ውጪ 

በፖለቲካ መስክ የአይናቸው ቀለም 

ያላማረ ተቃዋሚዎች ይደበደባሉ 

ይታሰራሉ ይገረፋሉ በፍርድ ቤት 

በሃሰት መረጃ ከህግ ትእዛዛት ውጭ 

የረዥም አመት እስር ይከናነባሉ:: 

እንደ መንግስት ባለስልጣናት 

በ 

የ 



ፍትሕ ጥር 2007 ዓ. ም. / አንደኛ ዓመት ቁ. 5 / Fitih January 2015, First Year 5th Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

10 

 

ሳይሰርቁ ደፋ ቀና ብለው ያፈሩት 

ንብረት ይወረሳል:: ከዛም አለፍ ካለ 

በአደባባይ ይረሸናሉ:: በደህንነት 

ሃይሎች ይገደላሉ:: ይህ የሚያሳየው 

የጸጥታ ሃይሎች ከህግ በላይ ሆነው 

ፍትህን መግደላቸው ነው:: የፖለቲካ 

ድርጅቶች እንዳይንቀሳቀሱ የጸጥታ 

ሃይሎች እንቅፋት ከመሆን አልፈው 

ወደ አንድ ፓርቲ ያደላ ኮንትሮባንዳዊ 

ፖለቲካ እየፈጸሙ ነው:: ሕዝቦች 

ለነጻነት በሚያደርጉት ትግል ውስጥ 

አምባገነኖች የሚያደርሱት ጭቆና 

ትግሉን ያፋፍመዋል እንጂ 

አያዳክመውም:: በሃገር ውስጥ ይሁን 

በውጪ ሃገር የምንገኝ ኢትዮጵያውያን 

ለወያኔ መውደቅ ከበፊቱ በበለጠ 

ለትግላችን ስኬት እስከ ድል ደጃፎች 

ድረስ በመገስገስ ላንዴ እና ለመጨረሻ 

ጊዜ ነጻነታችንን በማረጋገጥ የወያኔን 

አምባገነን ስርአት በመጣል የጋራ 

አገራችንን ለመገንባት የምንነሳበት 

ወሳኝ ወቅት ላይ መሆናችንን 

ለማረጋገጥ እወዳለሁ:: 

ነጻነታችንን ራሳችን 

ማረጋገጥ አለብን 
 

Helen Belete 

(Relchlsheim, Germany) 
=============== 

 

ትዮጵያውያን ለውጥ 

እንፈልጋለን ስንል የለውጥ 

ጥያቂያችንን መከለያ አድርጎ የስልጣን 

ጥሙን የሚያረካ የፖለቲካ ድርጅት 

እና የፖለቲካ ወያላ አንፈልግም፡፤ 

የኛን የለውጥ ጥያቄ ለፖለቲካ 

አጀንዳቸው ተጠቅመው ነጻነታችንን 

የሚያስነጥቁን የፖለቲካ ድርጅቶችን 

አንናፍቅም፡፤እኛ በፈረንጅ ቋንቋ 

የተገነባ የዲሞክራሲ ንግድ በነጻነታችን 

ላይ እንዲሰራፋ አንፈልግም። 

ኢትዮጵያውያን ነጻነታችን ያለው 

በፈረንጆች ሳይሆን በ እጃችን ላይ 

ስለሆነ እያንዳንዳችን ነጻነታችንን 

ለማስመለስ መረባረብ ግድ ይለናል። 

ጥያቂያችን የምእራብ ዲሞክራሲ 

ሳይሆን በነጻነት የመኖር ትያቄ ነው፡፤ 

ለለውጥ አሁንም እንጮሃለን። ፈረንጅ 

ለራሱ አጽድቆ ያራባውን ዲሞክራሲ 

ከነጻነት በኋላ እንደርስበታለን። 

አዎ የኛ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ 

የግለሰቦች በስልጣን ወንበር ላይ 

መፈራረቅ ሳይሆን ጥያቂያችን የለውጥ 

ጥያቄ ነው። የፖለቲካ አስተዳደር 

ለውጥ የኑሮ ውድነት የሚያላቅቅ 

ኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ በጋራ 

ህብረተሰባዊነት ላይ የተመሰረት 

የማህበራዊ ፍትህ እኩልነት ለውጥ 

የነጻነት እና የመብት ማግኘት ጥያቄ 

በሃገራችን ተዘዋውረን በፈለግነው 

ቦታ የመስራት እና የመኖር ጥያቄ 

የመሳሰሉት ለውጦች በሃገራችን ላይ 

የሃገራችን ባለቤቶች ስንሆን የ 

ሚገኘው ብልጽግና እና እድገት 

ባለቤት መሆናችንን የሚያረጋግጥልን 

ለውጥ እንፈልጋለን፡፡ እንደ ለውጥ 

የሚታየው የጉልቻ መለዋወጥ ከሆነ 

በኢትዮጵያውያን የእለት ከእለት 

የሕይወት ሂደት ውስጥ ድህነት እና 

ነጻነት ማጣት እንጂ ምንም አይነት 

የፈየደው ነገር አለመኖሩን 

ከሃይለስላሴ ጀምሮ ያየነው ነው፤ 

መንግስቱ ሓ/ማርያም መጣ ሄደ 

መለስ ዜናዊ መጣ ሄደ አሁንም 

ጠቅላይ ተብሎ ተሾመልን ይህም 

ጉልቻውን ለፖለቲካ ማጣፈጫ ሆነ 

እንጂ እንኳን ሊያስተዳድረን ይቅር 

እና የገዛ አንገቱን እንኳን ማዘዝ 

አልቻለም፤ ታዲአ የዜጎችን የለውጥ 

ጥያቄ ጉልቻ በመለዋወጥ መመለስ 

እንደማይቻል በይፋ እያየነው ነው፡፡

የዲሞክራሲ ትርጉም ቢገባንም 

ገዢዎቻችን ግን ለለበታ 

ስለሚጠቀሙበት በቋንቋችን ነጻነት 

ለውጥ እያልን እንዘምራለን፡፤ለለውጥ 

በጋራ በመነሳት ነጻነታችንን 

በትግላችን መቀናጀት ግድ ይለናል። 

በሃገራችን እና በነጻንትችን ላይ 

ባለቤቶች እንደሆንን ሃላፊነት ሊሰማን 

ስለሚገባ ነጻነታችንን ራሳችን 

ማረጋገጥ አለብን እንጂ የማንም 

ችሮታ እንዳልሆነ ተገንዝበን በጋራ 

ለለውጥ መነሳት ግዲታችን ነው። 

ነጻነታችን በ እጃችን ስለሆነ ዛሪውኑ 

ለማስመለስ እንትጋ።   

 

 

 

 

 ። ኢ 
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የሕወሓት አትኩሮት ስልጣን 

በማስረዘም ላይ እንጂ 

በዜጎች ደህንነት ላይ 

አይደለም 
 

 

Demeke Desta Liya 

(Bensheim, Germany) 
==================== 

 

ዜጎች በየትኛውን የውጭም ይሁን 

የአገር ውስጥ በባለስልጣናት 

የሚደርስባቸው መከራና ግፍ 

መንግስት የለም ወይ ያሰኛል:: እኛ 

እየተናገርን ያለነው ስለ ፖለቲከ 

ተቃዋሚዎች ሳይሆን ስለዜጎች ነው::  

ዜጎች ግን የመኖር የመስራት የማምለክ 

መብታቸው ሊከበር ይገባል:: ህግ 

ሲከበር ስልጣን ይረዝማል:: ህግ 

ሲከበር ዜጎች ሰላም ያገኛሉ:: 

ኢኮኖሚው ቢዋዥቅ እንኳን ሰላም 

ካለ ብልሃቱ አይጠፋም:: 

ሕወሃት መራሹ ኢህኣዴግ ስልጣኑን 

ለማስረዘም የሚጠቀምበት ስልት 

የተበላበት እና ያረጀ መሆኑ እሙን 

ነው::ዜጎች በሃገራቸው መኖር 

ካልቻሉ ለመኖር ሲሉ የሚፈጥሩት 

ፍትጊያ ባለስልጣናቱን ከጨዋታ 

ውጪ አድርጎ በህዝብ እንዲበሉ 

ያደርጋቸዋል::ዜጎች በገዛ አገራቸው 

ዛሬም እየተፈናቀሉ ነው::በአለም ላይ 

ታይቶ የማይታወቅ የፌዴራሊዝም 

ከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ በዚህ 

በሰለጠነ ዘመን ተቀባይነት የሌለው 

እና ለራስ ጦስ የሚሆን እንደሆነ 

ወያኔዎች ሊረዱት ይገባል:: እንደጫካ 

የተለመደው ማፊያዊ መሹለኩለክ 

የትም የማያደርስ አደጋ የሚያስከትል 

መሆኑን ሊታወቅ ይገባል::ሕወሓት 

ስሟንም ሙዷንም ትቀይርልን::በቃ 

ነቅተናል!!! ከሕወሓት ውጭ ማንም 

ወንጀለኛ የለም::ትላንት ዛሬም ነገም 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በህገወጥ 

መንገድ ቢሞት ቢገደል ቢታነቅ 

ቢታፈን ቢታሰር እና ከነዚህ ነገሮች 

ጋር በተያያዘ ከሕወሃት ውጭ ማንም 

ይህን የሚፈጽም የለም :: ይህንን ደሞ 

እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ 

አውቆታል:: በቃ ነቅተናል!! ከህወሃት 

ውጭ ማንም ወንጀለኛ የለም:: 

 

ከመንግስታዊ አሸባሪው 
ወያኔ መልካም ነገር መጠበቅ 

ከእባብ እንቁላል ነጭ 
እርግብ የመጠበቅ ያህል ነው  

 

Yideneku Abebe  

Germany    
==================== 
 
 

ሰላማዊ ትግል ላይ የተሰማሩ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ 

እየደረሰ ያለው መንገላታት እና ወከባ 

በአሁኑ ወቅት ፓርቲዎቹን 

እስከማፍረስ እና አባላትን 

እስከመበተን ጉዞ ተይዟል::ይህ 

በፓርቲዎች ላይ የሚፈጸመውን 

መንግስታዊ ሽብርተኝነት እጅግ በከፋ 

መልኩ ቀጥሎ ይገኛል:: 

ከወያኔ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን 

የጠበቃችሁ፤ ከወያኔ ሥልጣን 

መጋራት የፈለጋችሁ፤ ከወያኔ 

የእምነት፣ የፕሬስና የሃሳብ ነጻነት 

የጓጓችሁ፤ ‘ከወያኔ ጋር ተስማምቶ 

መሥራት ይቻላል’ የምትሉ፤ እንኳን 

አብሮ ለመሥራት ለመወዳደር እድል 

የማይሰጥ ፈሪ ድርጅት መሆኑን በይፋ 

አረጋግጧል። ከወያኔ ጋር አንድ ነገር 

ብቻ ነው የሚቻለው፤ ከወያኔ በታች 

ሆኖ መሥራት። ጫማ እየላሱ 

‘ጌታዬ!’ ማለት። ያንን የሚመርጥ 

የፖለቲካ ድርጅት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ 

እንደፈለገ መንቀሳቀስና መሥራት 

ይችላል። ጥሩ ቢሮ ይሰጠዋል። ግዙፍ 

ባጀት ይመደብለታል። ዓመታዊ 

ጉባዔውን ሼራተን መደገስ ይችላል። 

በየምክንያቱ ቤተመንግሥት መግባት 

መብቱ ይሆናል። የመገናኛ ብዙሃን 

ችግር አይገጥመውም። እስር፣ ዛቻና 

ወከባ ሕልም ሆነው ይቀሩለታል። 

‘ባሪያ የተቃዋሚ ድርጅት’ እየተባለም 

ይወደሳል። 

ወያኔ ሃብትና ሥልጣን አያጋራም። 

ሁሌም የበላይ ሆኖ ሌሎችን 

መምራትና መቆጣጠር ብቻ ነው 

የሚፈልገው። ሌሎቹ እሱን 

እንዲያጅቡት ነው እቅዱ። 

ለሚቀጥሉት ብዙ ዓመታትም ዙፋኑ 

ላይ ተቀምጦ ለመታየት 

የሚያስችለውን እርምጃ ሁሉ 

ከመውሰድ አይመለስም። ወያኔ 

ገንዘብ ያላቸውን ዓለም አቀፍ 

ዘራፊዎች የሚሰበስበው፣ ከትላልቅ 

በ 
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ሃገራት የጸጥታ ድርጅቶች ጋር 

የሚሰራው፣ ከአለም አቀፍ አሸብር እና 

ወንጀለኛ ድርጅቶች ጋር በጋራ 

የሚንቀሳቀሰው ፣ ሰላማዊ ዜጎችን 

እያፈሰ በአሸባርነት የሚወነጅለው ፣ 

ገንዘብ እየረጨ በየመንደሩ የራሱን 

ሚሊዮነር የሚቀፈቅፈውና ሰራዊቱን 

የሚያንጸው ለሃገር ብሎ አይደለም። 

ለአንድ ግልጽ ዓላማ ነው፤ ሥልጣኑን 

ላለማጋራት፤ ሥልጣን አጠገብ 

ማንንም ላለማድረስ! …..ያ መታመን 

ያለበት እውነት ነው። 

በምንም ተአምር አትታለሉ፤ ወያኔ 

በምንም ሁኔታ ሥልጣኑን አሳልፎ 

ለማንም አይሰጥም። ከተለያዩ 

ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር 

የፈለገ ዓይነት ስምምንነት ቢያደርግ፣ 

ሥልጣኑን ያጋራል ማለት አይደለም። 

ቁራሽ ሥልጣን ጠብቃችሁ ከሆነ 

ዳግም ተሞኝታችኋል። በዚህ 

አጋጣሚ ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር 

በሽብር የታወቀው ሕወሓት ከወደቀ 

የብአዴን እና ኦሕዴድ በህይወት 

መኖር ያበቃለታል።ስለዚህ 

እያንዳንዳችን ኢሕአደግን ወደ ከርሰ 

መቃብር ለመክተት በሙሉ ሃይል 

ተባብሮ በመታገል የኢትዮጵያን 

ሕዝብ ነጻነት ማረጋገጥ 

የእያንዳንዳችን ሃላፊነት እና ድርሻ 

መሆኑን መገንዘብ ግደታችን ነው። 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!  

 

የወያኔን የከፋፍለህ ግዛ የጎሳ 

ፖለቲካ ዳግም እንዳይነሳ 

ልንቀብረው ይገባል  

Sara Mesfin 

(Viernheim Germany) 

==================== 

የኢትዮጵያውያን የጋራ ጠላት አንድ 

እና አንድ ነው .... ወያኔ !! በሃገራችን 

በሕዝቦች መሃል አንድነት እና 

አለመተማመን ሰፍቶ ዝርክርክ ማንነት 

እንዲፈጠር የማንነት ቀውስ 

እንዲሰራፋ ብሄራዊ ውርደቶች 

በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲከሰቱ 

ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ያለውን 

ወያኔን በአንድነት በመሆን በቃህ 

ልንለው ይገባል::እኛ ኢትዮጵያውያን 

የዚያ ብሔር ወይም የዚያ ጎሣ አባል 

ሆነን የተፈጠርነው የሆነ ቅጽ ሞልተን 

ወይም ዕጣ ተጣጥለን አይደለም፡፡ 

ተፈጥሮ ነው፡፡ ይህ እንዳለ ተቀብለን 

የብሔራችንን ባህልና ቋንቋ 

እናከብራለን፤ እናሳድጋለን፤ ይህንን 

ማድረግ ማንንም አይጐዳም፡፡ 

ሁላችንን ግን ይጠቅማል፡፡ ይህን 

እያከናወንን ግን ከድህነት በመላቀቅ፣ 

በመበልፀግ፣ ሰላምና መረጋጋትን 

እውን በማድረግ፣ መብትና ግዴታን 

በማስከበር፣ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ 

ሥርዓትን መገንባት የምንችለው ግን 

እንደ ብሔር ወይም ብሔረሰብ አባል 

ብቻ ታስረንና ጠበን ሳይሆን፣ እንደ 

አንድ አገርና ሕዝብ በጋራ ስንቆምና 

እጅ ለእጅ ስንያያዝ ነው፡፡የወያኔንም 

ክፉ ድርጊቶች ልናከሽፍ የምንችለው 

በጋራ ስንሰራ እና በአንድነት 

ስንተባበር ነው::የዓለም፣ የአኅጉራዊና 

የአገራዊ ፈተናው እየከበደ በሄደ ቁጥር 

የኢትዮጵያዊነት መለኪያና የጥንካሬው 

ማረጋገጫ እየጨመረና እየከበደም 

መጥቷል፡፡ እስካሁን ድረስ ያለው 

ኢትዮጵያዊነታችን ጠንካራ አይደለም 

ወይ? የሚል ጥያቄ ሊነሳና አነጋጋሪ 

ሊሆን ይችላል፡፡ በግልጽ እንነጋገር 

ከተባለ ግን ኢትዮጵያዊነታችን ደካማ 

ነው አንልም እንጂ፣ ካለው 

የኢትዮጵያዊነት ስሜት በላይ እጥፍ 

ድርብ ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያዊነት 

ያስፈልገናል ብለን ግን በድፍረትና 

በእምነት እንናገራለን፡፡ ኢትዮጵያዊ 

ሚናችንን በአግባቡ ለመወጣት ጠንካራ 

አንድነትና ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገናል፡፡ 

ይህ ጠንካራ ኢትየጵያዊነት ነው ሚና 

እንድንጫወት ዋስትና የሚሆነው፡፡

በሃገራችን እና በህዝባችን ላይ 

የተጫነውን አምባገነን የዘረኝነት አገዛዝ 

ሳንውል ሳናድር በጋራ ማጥፋት 

የምንችለው ሁላችን የለውጥ ሃይሎች 

በጋራ ስንተባበር ስንከባበር ስንደማመጥ 

ስንመካከር ስንታገል መሆኑን አውቀን 

ጠንካራ አንድነት እና ኢትዮጵያዊነት 

እንደሚያስፈልገን ለማስገንዘብ 

እወዳለሁ::  

 

 

 

 

 

 

 

             :   
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ህዝቡ በኢኮኖሚ እና 

በፖለቲካ ችግር ዕየተንገላታ 

ይገኛል 
 

Emebat Hailu, Germany 

==================== 

 

ዝብ በኢኮኖሚ ሲጐሳቆል፣ 

በፖለቲካ በደል ሲሰማውና 

በማህበራዊ ህይወቱ ያልተረጋጋ ከሆነ 

ደግ አደለም፡፡ በጥንቱ ማርክሳዊ 

አካሄድ ፖለቲካ ማለት 

የተጠራቀመው የኢኮኖሚ ይዘት 

ነፀብራቅ/መገለጫ እንደማለት ነው፡፡ 

በግድ አራምደዋለሁ ካሉ አንገት 

መቀጨት፣ መሰበር፣ መውደቅ፣ አልጋ 

ላይ መቅረት ይከተላል ማለት ነው፡፡ 

ለማደግ አቅጣጫ ያስፈልጋል፡፡ 

ከመዓቱ ለማምለጥ መፍጠንም 

ያስፈልጋል፡፡ አቅጣጫ ማወቅ ብቻ 

ሳይሆን መሮጥና መፍጠን ያስፈልጋል 

ስንል ግን፣ ከምን አቅም? በምን 

ነፃነት? በምን ፍትሐዊ እርምጃ? 

በምን ዓይነት ቢሮክራሲያዊ ተቋም? 

በምን ዓይነት እርስበርስ መተማመን? 

በምን ዓይነት የገዢ ተገዢ ግንኙነት? 

ብሎ መጠየቅ ያባት ነው፡፡ 

የአስተዳደር ነገር መቼም ዋና ጉዳይ 

ነው፡፡ ኢኮኖሚያችን በኑሮ ውድነቱ 

መነጽር ሲታይ ዛሬ አሳሳቢ ነው፡፡ 

የሁሉም ነገር ዘዴው ተገኝቷል 

እንዴት እንደምንኖር መላው 

ከመጥፋቱ በስተቀር ፡፡ለፍቶ ለፍቶ፣ 

ዳክሮ ዳክሮ ኑሮ ጠብ አልል ያለው 

ሰው ከምሬት ሊወጣ አይችልም፡፡

እምዬ ኢትዮጵያ ሥራሽ ብዙ 

ፍራንክሽ ትንሽ አለ አሉ አንድ 

ሠራተኛ! ችግሩ ህዝባችን ሰብል በጥር 

ይታፈሳል ቢሉት ሆዴን እስከዚያ 

ለማን ላበድረው አለ፤ የሚባለው 

ዓይነት ችግር ውስጥ ይገባል፡፡ 

አጣብቂኙ ከባድ ነው፡፡ የምርጫችንን 

የዲሞክራሲያችንን ነገርም አደራ 

መባባል ያለብን ጊዜ ነው፡፡ መጽሐፍ 

ከመፃፍ፣ አዋጅ ከማወጅ፣ መመሪያ 

ከማውጣትና ጋዜጣዊ ጉባዔ 

ከማካሄድ አልፈን በቀናነት ለህዝባችን 

የሚበጀው ማንኛው መንገድ ነው? 

ማለት በጐ ነገር ነው፡፡ 

በኢኮኖሚያዊ ገቢያችን፣ በፖለቲካዊ 

መልካም አስተዳደራችን፣ 

በማህበራዊና ባህላዊ ማንነታችን 

የሚደርስብንን ጉስቁልና አሸንፈንና 

ድህነታችንን ታግለን በሁሉም 

አቅጣጫ ለውጥ እናመጣ ዘንድ፤ 

የህዝብ መነሳሳትን የሚያህል ካፒታል 

የለም፤ መነሳሳት ተገቢ ነው! 

አለበለዚያ ትላንት የነበርንበት ቦታ 

እንደተመቸን ቆጥረን መቀበል 

ያደሩበት ጭቃ ከጭድ ይሞቃል 

የሚለውን ተረት ከማረጋገጥ በቀር 

ፋይዳው በድን ነው፡፡  የገዢዉን 

ልብና ልቦና እናውቅ ዘንድ የመረጃ 

ደሀ  ማየት የተሳነው ተመሪ 

እንዳይሸበር ነገሩን ግልጥልጥ 

የሚያደርግ መሪ ይባርክልን፡፡  

የኢትዮጲያ ፖለቲካ መልኩን 

የሚቀይርበት 11ኛው ሰዓት 

ላይ ደርሷል! 
 

Biruk Gebeyehu 

(Rüdesheim, Germany) 
==================== 

 

ግቢያ መውጫ አሳጥቶ፤ 

የወንድ በር እንኳን 

ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆን በማን 

አለብኝነትና በትምክህት ስነልቦና 

ተወጥሮ በአፈና ጅራፉ ሲገርፈን ፀጥ 

ብለን የምናይበት የፈሪ ልብ፤ መጠን 

ያለፈውን የጭቆና ቀንበር 

የምንሸከምበት ጫንቃ የለንም፡፡ አዎን 

ኢህአዴግ የደም መስዋዕትነት 

የከፈልኩበትን ስልጣን በቀላሉ 

አለቅም በሚል የሞት የሽረት ትግል 

እንደሚያደርግ ሁሉ እኛም ጓዶቻችን 

የታሰሩበትን ትግል እና ፓርቲ ወደጎን 

ትተን የትም አንሄድም፡፡ አንዱአለም 

አራጌ፣ የሺዋስ አሰፋ፣ ሀብታሙ 

አያሌው፣ አብርሀ ደስታ፣ አግባው 

ሰጠኝ እና ሌሎቹም የታገሉለትን 

አላማ ከግብ ሳናደርስ ወደኋላ ማለት 

የለም፡፡ ትግሉ ሰላማዊ እና ሰላማዊ 

ብቻ እንዲሆን ከአንድ ወገን ብቻ 

(ከተቃዋሚዎች በኩል) እየተደረገ 

ያለውን ጥረት ኢህአዴግ እንደፈሪነት 

እየቆጠረው በትዕቢት ተወጥሮ 

ያስራል ይገላል፡፡ ነገም ኢህአዴግ 

ከዚህ የተለየ ነገር አያደርግም፡፡ ዛሬ 

በልሳኑ ኢቲቪ/ኢቢሲ ደግሞ ሰማያዊ 

ህ መ 
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ምርጫው ሰላማዊ እንዳይሆን 

እሰራለሁ አመፅንም እጠራለሁ ብሏል 

ሲል በሬ ጥጃ ወለደ ዲስኩሩን 

ደስኩሯል፡፡ አንድነትን ለእነ ትዕግስቱ 

አወሉ ሰጥቼ እውነተኛ አመራሮቹንም 

አስሬ አፈርሰዋለሁ፤ ሰማያዊን ደግሞ 

አመፅ ሊጠራ ነው በሚል ፓርቲውን 

አግዳለሁ አመራሮቹንም አስራለሁ 

በሚል ስሌት እየሰራ እንደሆነ 

ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልፅ ሆኗል፡፡ 

እንግዲያው ፓርቲዎችን ከዘጋ፣ ህጋዊ 

አመራሮችንም ካሰረ እና ሰላማዊውን 

መንገድ ከዘጋው የኢትዮጲያ ፖለቲካ 

መልኩን ይቀይራል፡፡  

የእኛ ሀገር የት ነው ? 
 

Abeba Mekonen 

(Schluchtern, Germany) 
==================== 
 

ሳውዲ አረቢያ ዜጋ እንደ እቃ 

ሲጎተት ተመልክተን ወገኔ ብለን 

አዲስ አበባ ላ ይ ሰማያዊ ፖርቲ 

የተቃዋሞ ሰልፍ ቢያዘጋጅ በርከት ያለ 

ሰው ቢገኝም ፖሊስ ሰላማዊ የሆኑ 

ዜጎችን በመደብደብ ከፍተኛ ጉዳት 

አደረሰ  ፖሊስ ከመንግስት ጎን 

በመቆም አጋርነታቸውን ገለፁ ዜጋ 

በሀገሩም በሰው ሀገርም ክብር አጣ 

ቀጠለ የተለያየ ግዜ የተደረጉ ሰልፎቾ 

ላይ ፖሊስ የህዝብ አለመሆኑንን 

አረጋገጠ የፖርቲ ጠባቂ መሆኑን ዜጋ 

በዜግነቱ የማይከበርባት ሆና ሳለ 

በራሳቸው ሜዲያ መላውን 

የኢትዮጵያ ህዝብ ሲዋሹት ሲቀጥፉት 

ሁሉም የአደባባይ ሜስጥር ይህን 

የህውሀት ስርአት ለማግለገል ቆርጦ 

የተነሳው ፊዴራል ፖሊስና የፖሊስ 

ሀይል የውንብድና ተግባሩን 

በመቀጠል ሁሌም ንፁሀን ዜጋ ላይ 

በደልና እንግልት መፈፀሙን 

በመቀጠል አንድነት ፖርቲ ባዘጋጀው 

ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተገኙ ንፁሀንን 

ዜጎችን በመደብደብ ከፍተኛ የአካል 

ማጉደል እንዲሁም ሴት እናት 

አዛውንት ሳይል በመደብደብ እራሱ 

የገዝው ፖርቲ አቀንቃኝ መሆኑን 

በግልፅ አሳየን። በመሆኑም በጣም 

ብዙ ዜጎች በዚህ መልኩ ሲደበድብ 

ህግ በጠራራ ፀሀይ ሲንድ 

ተመልክተናል በተለይ ለነገ ተስፍ 

አላቸው የሚባሉ ስርአቱን ጠንቅቀው 

የሚያቁት ይተቹኛል የሚለውን 

ከፍተኛ ጫና በመፍጠር ከእንሰሳ 

ያልተናነሰ ተግባር ፈፅሞል። ህጉ 

የሚለውን ወደጎን በመተው ሰላማዊ 

ታጋይን መጨፍጨፍ ሀገሪቱን ወደ 

አዘቅት ውስጥ ይከታታል ። 

በመሆኑም ጉዳት የደረሰባቸው 

ይማርልኝ ቁስላችኹ ቁስሌ ነው 

ህመማችሁ ህመሜ ነው።     

ሞት ለወያኔ ድል ለኢትዮጱያ ህዝብ !   

 

በዋጋ ንረት ምክንያት 

የህዝቡ ኑሮ ተበሳቁሏል 

Saba Teklu 

(Schluchtern, Germany) 
==================== 

 

መጭው የኑሮ ውድነት ጉዳት 

ለመዳን በጋራ ተነስተን ይህንን 

ወንበዴ መንግስት ማፍረስ 

ይጠበቅብናል:: 

የወያኔው መንግስት ለግሉ ዘርፍ 

ያለው አመለካከት ደካማ መሆኑ እና 

ከፖለቲካ ባለስልጣናት ጋር ቁርኝት 

ያላቸው ነጋዴዎች ለመክበር 

የሚያደርጉት ሩጫ የህዝቡን የኑሮ 

ውድነት ጣራ እንዲነካ 

አድርገውታል::እንዲሁም የኢኮኖሚ 

ውንብድና በሃገሪቱ ላይ እየተፈጸመ 

ነው::የስራ አጦች ቁጥር መጨመር 

ሃገሪቱን የወንጀለኞች መናኸሪያ 

እያደረጋት ነው::በአገሪቱ 

የተንሰራፋው የሙስና እንቅስቃሴ 

ዋነኛው የኢኮኖሚው ማነቆ 

ከመሆኑም በላይ የፍትህ እና የንግድ 

ስርኣቱ መላሸቅ የኢኮኖሚ ቁጥጥሩን 

ስላ ላላው ለዋጋ ንረቱ መንስኤ 

ናቸው:: 

የግሉ አምራች ዘርፍ ጥሬ እቃዎችን 

ወደ ሃገር ውስጥ በሚያስገባበት ጊዜ 

የተወሰነ የቀረጥ ክፍያ አለመኖሩ እና 

የመንግስት ባለስልጣናት እንዳሰኛቸው 

በየጊዜው እየቀያየሩ የህገር ውስጥ 

ምርቶች እንዲጎዱ የማኑፋክቸሪውም 

ዘርፍ እንዲዳከም በማድረግ ችግር 

እንዲፈጠር አድርገዋል:: 

የባንኮችን መዳከም የስራ አጥነትን 

የስደትን የፖለቲካ ተጽእኖን የህዝቡን 

ምሬት ለመረዳት ለማሻሻል ምንም 

የማይሰራው የወንበዴዎች ስብስብ 

በ 

ከ 



ፍትሕ ጥር 2007 ዓ. ም. / አንደኛ ዓመት ቁ. 5 / Fitih January 2015, First Year 5th Edition 
 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 
 

15 

 

ባለስልጣኑ በሞኖፖል ንግዱን 

ይዞታል የውጪ ዜጎች ህገወጥ 

የኢኮኖሚ ስርኣት ዘርግተዋል ከፍተኛ 

ብዝበዛ በሃገሪቱ ምጣኔ ሃብት ላይ 

እየተደረገ ነው::ሕዝቡ ዳግም ወደ 

ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያዘገመ መሆኑን 

አውቆ በጋራ በመነሳት ይህንን ወንበዴ 

መንግስት መጣል ያለበት መሆኑን 

መገንዘብ ሲኖርበት ለመጭው 

ትውልድ ከወንበዴዎች የጸዳች ሃገር 

የማስረከብ የዜግነት ግዴታ አለብን:: 

 

መንግስት የህዝቡን ችግር 

ለመፍታት ከፈለገ መጀመሪያ 

የህዝቡን እሮሮ ማዳመጥ 

ይኖርበታል 
 

Atirsaw Yasin Umer 

(Brookmerland Ot 

Leezdorf, Germany) 
==================== 

 

ሳብን ለመግለፅ መቻል መታደል 

ነው፡፡ የመናገር ነፃነት፣ ሃሳብን 

የመግለፅ ነፃነት፣ የመሰብሰብና 

የመደራጀት ጉዳዮች ሁሉም 

የዲሞክራሲ ልጅ-ልጆች ናቸው፡፡ 

የከፋው ኢ- ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 

“ኦሆሆ አሃሃ!” ማለትንም 

እንደማይፈቅድ ልብ ማለት 

ያስፈልጋል፡፡ አንዳንዴ የተከለከለውን 

በማየት የተፈቀደውን የማየት እድል 

ይገኛል፡፡ 

ተበታትኖ ማሰብ የሃሳብ ልዩነትን 

ለማየት የሚያግዘንን ያህል፤ አንድ ላይ 

ሆነን ማሰብ የአንድነትን ጉልበት 

ያሳውቀናል፡፡ ዞሮ ዞሮ አንድነትም 

ልዩነትም በህብር መያዝ ያለባቸው 

የዲሞክራሲ ገፅታዎች ናቸው፡፡ 

ፈረሱን በትክክል መጋለብ 

የምንችለው ልጓሙን ለሌሎች 

ካልለቀቅን ነው፡፡ የምሁራን ሚና 

በተለይ ዛሬ በጣም ወሳኝ ነው፡፡ 

ለውጥ ይመጣ ዘንድ ለዋጭ አዕምሮ 

ያስፈልገናል፡፡ ጉዳዩን የሚያውቅ 

ምሁር ካልተሾመ ስንደናቆር 

መኖራችን ነው፡፡ 

አርበኝነት ወይም ሽፍትነት 

እንደሙያና እንደመፍትሄ ይቆጠር 

በነበረበት ዘመን፤ ሁሉም ትምህርቱን 

እየተወ ወደ ጦርነት ይሄድ ነበረና 

“ግቢ ተማሪ ቤት ተመለሺ ቅኔ - 

ወንዶች እዋሉበት እውላለሁ እኔ!” 

አሉ ይባላል፡፡ ወደ እውቀትም ወደ 

ሽፍትነትም የሚኬደው ወይም 

የተኬደው፤ የአገርን ችግር ለመፍታት 

ነው፡፡ መሪዎች፣ ኃላፊዎች፣ አለቆች፣ 

ፖለቲከኞች ይሰሙ ዘንድ ጆሮ፣ ያዩ 

ዘንድ ዐይን ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

ካልተጠቀሙበት አባክነውታል፡፡ 

ህዝቦች ሃሳባቸውን ይገልፁ ዘንድ ቅን 

ልቦና አላቸው - የተጠማ ከፈሳሽ፣ 

የተበደለ ከነጋሽ - ፈውሱን ማግኘት 

ይሻል፡፡ የህዝብን ችግር እናዳምጥ - 

የፖለቲካም ይሁን፣ የኢኮኖሚም 

ይሁን፣ የሃይማኖትም ይሁን የባህል 

ችግር  ሲኖር መንግስት እሮሮን  

ከማዳመጥ ይልቅ መቀለድን 

ያስቀድማል። የህ ደግሞ ችግርን 

ያባብሳል እንጂ ለሀገር  መፍሄ  

አይሆንም። 

ህዋት ወያኔ በሰራው ታሪክን 

የማጥፋት ወንጀል ተጠያቂ 

ነው 
 

Yamral Melaku 

Germany 
==================== 
 

ቴጌ ጣይቱ ሆቴል በቀድሞ 

የኢትዮጵያ ፕራይቬታይዜሽን 

ኤጀንሲ ለአቶ ፍፁም ዘአብ አስገዶም 

መሸጡ ይታወሳል፡፡ አሁንም የሆቴሉ 

ባለቤት አቶ ፍፁም ናቸው፡፡ በአፄ 

በዳግማዊ ምኒልክ ባለቤት እቴጌ 

ጣይቱ ብጡል በ1898 ዓ.ም. ነው 

የተገነባው፡፡ የመንበረ ፀሐይ እንጦጦ 

ማርያም ቤተ ክርስቲያንን ሊመርቅ 

የመጣው ሕዝብ ምግብና ማረፊያ 

አጥቶ ስለነበር፣ አፄ ምኒልክ የሌሎች 

አገሮች የሆቴል ልምድን ከቀሰሙ 

በኋላ፣ በ1898 ዓ.ም. ‹‹ሆቴል›› 

የሚል ስያሜ ሰጥተውት ሥራ 

መጀመሩን የንጉሠ ነገሥቱ ዜና 

መዋዕል ፀሐፊ የነበሩት ፀሐፌ 

ገብረሥላሴ ካሰፈሩት መረጃ መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ 

ሆቴሉ ከተሠራ በኋላ ሕዝብ 

ሊጠቀምበት ባለመቻሉ አፄ ምኒልክ 

መኳንንቱን እየሰበሰቡ በተደጋጋሚ 

ሃ 

እ 
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በመጋበዛቸው፣ የእሳቸውን ብድር 

ለመመለስ መኳንንቱ ‹‹እቴጌ ውቴል 

ሄደን እንብላ›› ማለት ስላበዙ ‹‹እቴጌ 

ሆቴል›› የሚለውን መጠሪያ 

እንዳገኘም ይታወቃል፡፡ 

መጠሪያው እስከ 1967 ዓ.ም. የቆየ 

ቢሆንም፣ ደርግ የንጉሠ ነገሥት 

ሥርዓቱን ካስወገደ በኋላ ስያሜውን 

‹‹አውራሪስ›› ብሎ ነበር፡፡ እስከ 

ውድቀቱ ድረስ (1983 ዓ.ም.) 

ሲጠራበት መቆየቱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ 

ነው፡፡ እቴጌ ሆቴል በይፋ 

የተመረቀው ከ107 ዓመት በፊት 

ጥቅምት 25 ቀን 1900 ዓ.ም.ነበር፡፡ 

ሕዝብ መንቃቱን እስካሁን 

ያልተዋጠላት ሕወሓት ይኸው 

የሰራችውን ወንጀል አንዱ ባንዱ ላይ 

እያሳበበ ለማደናገር የማትፈነቅለው 

ድንግይ የለም:: ድንጋዩ ሲፈነቀል 

የሚፈጠረው ጉድጓድ ግን ሕወሓትን 

እና አሽከሮቿን ይቀብራል::የኢትዮጵያ 

ታሪክ ግን ለዘላለም ይኖራል::  

ወያኔ በፌዴራል ዱላ ሽባ 

እናደርግሃለን የሚለው 

ህዝብ ባባዶ እጆ ወያኔን ሽባ 

እያደረገው ነው 
 

Solomon Birhanu 

(Höchstadt, Germany) 
================= 

 

ዝብን ያዘናጋ እየመሰለው 

የተዘናጋው ህዝብን ያፋጀ 

እየመሰለው ያፋቀረው ወያኔ እንዴት 

እንደሚሳካለት ባለማወቁ እየዳከረ 

ነው::ህዝባዊ ጥያቄዎች እየበረቱበት 

የመጣው ወያኔ መላወሻ በማጣቱ 

የሚያደርገውን እስካለማወቅ 

ደርሷል:: ከእነዚህም ድንብርብሮች 

አንዱ ከአባቱ ሻእቢያ እንደወረሰው 

የፈጠራ ወሬ በአለም አቀፍ ደረጃ 

ማሰራጨት ነው:: እንዲሁም 

የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ያስረሱልኛል 

ጭንቅላት ይሰርቃሉ የሚል እደምታ 

ያለውን ፈጣን ዘገባ ማሰራጨት:: 

ቅርሶችን እና የሃገር እና ሕዝብ 

አትኩሮት ይስባሉ የተባሉ ነገሮችን 

ማውደም:: የህዝብን አንገት ለመስበር 

እና ህዝብን ሃዘን ለማስቀመጥ ማለም 

ሃሳብን ሰርቆ አቅጣጫ በማስቀየር 

የማሰቢያ ጊዜ እንዲያገኝ መትጋት 

ስራዬ ብሎ ይዞታል:: 

ባለፉት 24 አመታት የአገዛዝ ዘመኑ 

ወያኔ ስልታዊ የሆኑ ያልሰለጠኑ እና 

ጫካዊ ብልሃቶችን ለመፍጠር እና 

ሲነቁበትም አለማቀፍ ሽብርን 

ይፈጥራሉ የሚለውን ወንጀል በዜጎች 

ላይ በማላከክ የትግል መሪ ሃሳቦችን 

ወደ አንድ አቅጣጫ ሊነዳቸው 

ይፈልጋል:: የህዝቦችን የመብት እና 

የነጻነት ጥያቄ መመለስ ያቃተው ወያኔ 

በሚፈጥራቸው የፈጠራ ወሬዎች 

ህዝቡን ለማደንዘዝ እና ለማዘናጋት 

እየዳከረ ይገኛል:: የስርኣቱን 

ንዝህላልነት እና እየደከመ ለመውደቅ 

መንገዳገዱን እንዳያሳብቅበት 

ይመስላል የተለያየ ዘዴ በመፍጠር እና 

በማስወራት ራሱን ለትዝብት 

ዳርጓል:: ህዝብን አዘናጋለሁ ብሎ 

ራሱ በመዘናጋት በሽታ የተጠቃው 

ወያኔ ለህዝባዊ ጥያቄዎች መልስ 

ቢሰጥ የተሻለ ይሆናል:: የዛኔ ህዝብን 

ማዘናጋት ይቻላል:: 

የራሳቸው ደጋፊዎች እና ተቃዋሚ 

ዲያስፖራዎች በሃገር ውስጥ ያለው 

የሰብኣዊ መብት አያያዝ የፖለቲካ እና 

የሕሊና እስረኞች….. የኑሮ ውድነት 

የመዘዋወር መብት የሃይማኖት እና 

የህግ ጉዳይ ጥያቄዎችን አንግበው 

ተነስተውባታል ወያኔ ላይ:: በምንም 

ነገር ህዝብን በማዘናጋት ትግልን 

ለማሰልሰል የተደረጉ ሙከራዎች 

አይሳኩም ህዝባዊ ጥያቄዎች ሲመለሱ 

የዛን ጊዜ …የፖለቲካ እና የህሊና 

እስረኞች ሲፈቱ ያን ሰአት …ህዝብ 

ጠግቦ ሲያድር…መልክም አስተዳደር 

ሲሰፍን … ሰው በእውቀት ሲሰራ ጎሳ 

መቁጠር ሲቆም …ፍትሃዊ እና ነጻ 

ምርጫ በሃገሪቱ ሲሰፍን ጠላትነት እና 

የጎሳ ተኮር ፖለቲካ ሲወገድ የጋራ 

ሃገራዊ አጀንዳ ሲኖር ፍርድ 

ቤቶች/ዳኞች ከመንግስት 

ባለስልጣናት መዳፍ ወተው በነጻነት 

ሲሰሩ እና ተመሳሳይ ጥያቄዎች 

ሲመለሱ ህዝብ አርፎ ይቀመጣል:: 

የሙስሊሙ ሕብረተሰብ ጥያቄና 

የተቃውሞ ሰልፍ፣ የተቃዋሚወች 

ጫጫታ፣ የኢኮኖሚው ድቀት፣ 

ህ 
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የስራአጥነት ብዛት፣ የፖለቲካ 

ምሕዳሩን እንዲአሰፋና የዜጎችን 

መብት እንዲጠብቅ በምእራቡ ዓለም 

የሚደረግበት ግፊትና ተጽእኖ ወዘት 

ከአቢዮታዊ ዴሞካራሲ ጋር በቀጥታ 

የሚላተምበት ስለሆነ ብዙ ቅራኔ 

ውስጥ መግባቱ አያጠራጠርም:: 

በሰላም ሊአስገዛው የሚችል 

አይሆንም:: ተቃውሞው በዓይነት 

በመጠንና በስፋት እየጨመረበት 

ይሄዳል:: የህዝብ ተቃውሞ 

እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመንግስት 

አፈናም እይተባባሰ ይሄዳል:: ይሕም 

ወደ ሕዝብ አመጽ ይሸጋገራል:: 

ህዝባዊ ጥያቄዎች ታዝለው ግን 

ረዥም ማንገድ መሄድ አደጋ ስላለው 

የተዘናጋው ወያኔ በፌዴራል ዱላ ሽባ 

እናደርግሃለን የሚለው ህዝብ ባባዶ 

እጆ ወያኔን ሽባ እያደረገው ነው:: 

ስለዚህ ውያኔን በህዝባዊ አምጽ 

ክስልጣን ማስወገድ ይኖርብናል። 

በሙስና መዘዝ ቀጣይ 

ትውልድ፣ ሕዝብና አገር 

በስጋት ላይ ናቸው 
 

Meay Dejena, Dedjnie BRU 

Messeaily 

(zepplin str.10, 36304 

Alsfeld, Germany) 
==================== 

 

ስና በኢትዮጵያ ውስጥ 

ተስፋፍቶ መንግስታዊ 

ሽብርተኝነትን አማክሎ በአጭር ጊዜ 

ውስጥ የሕዝብ ዋይታ፣ ለቅሶ ለመሆኑ 

በቅቷል፡፡ ቢሮክራሲው በሙስና 

ተዘፍቆ ለስራ ሂደቶች ማነቆ ሆኗል፣ 

የልማት እንቅስቃሴዎች በመንግስት 

ሹመኞች ሙስና ተሰነካክለዋል፣ ይህ 

ነው ለማለት በሚያዳግት ደረጃ 

ሙስናን ታኮ ግለኝነት ተንሰራፍቷል፣ 

ስግብግብነት፣ አልጠግብ ባይነትና 

ማህበራዊ ቀውሶች መገለጫዎቻችን 

ሆነዋል፡፡ ከጥቂት ዓመታት በኋላ 

የመንግስት ለውጥን ተከትሎ 

የኢትዮጵያ እስር ቤቶችን 

የሚጨናነቁት በደረቅ ወንጀለኞችና 

በፖለቲካ እስረኞች ከመሆን ይልቅ 

በሙስና በተጨማለቁ የመንግስት 

ሹመኞች፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ 

የሃይማኖት መሪዎችና ነጋዴዎች 

እንደሚሆን ጥርጥር የለውም፡፡ 

 

ነቀዝ የወጋው ሰብልና ሙስና የነገሰበት 

ሃገር አንድ ናቸው። ሰብሉ ፍሬ 

አያሰጥም፡፡ በሃገር ላይም እንዲሁ 

ነው፡፡ ሃገር ለመገንባት የሚታቀዱ 

እልህ አስጨራሽ ውጣ ውረዶች ጊዜ፣ 

ገንዘብ፣ ጉልበት ፈጅተው ፍሬያቸው 

ሳይታይ ሙስናው ከንቱ ያስቀራቸዋል፡

፡ ከታሪክ እንደምንማረው ሙስና 

ከጦርነት የከፋ አውዳሚ ጠላት ነው፡፡ 

እንደ ጦርነት በጥይት አረርና በእሳት 

ሃገርን ሲያወድም ላይታይ ይችላል፤ 

ነገር ግን ኢኮኖሚያዊ አቅምን፣ 

ስነልቦናን፣ የስራ ተነሳሽነትን፣ ትጋትን፣ 

መተሳሰብን አዳክሞ ሃገርን ወደ 

ድህነት አዘቅት የሚነዳ የሕዝብን 

ስነልቦናን በመስለብ አቅምን 

የሚያሽመደምድ ነው፡፡ በዚህም 

ምክንያት ሙስና ሃገርንና ወገንን 

ለመርዳት የሚተጉን፣ የተራቡትን፣ 

የታረዙትን፣ በበሽታ የሚሰቃዩትን 

እርም የመብላት ያህል አስነዋሪና 

አስከፊ ድርጊት ነው፡፡ ሙስና እኔ ብቻ 

ከሚል እንስሳዊ ባህርይ የሚመነጭና 

በተለይም ለመጠጥ፣ ለዝሙትና 

ለመንደላቀቅ ሲባል ሕጻን፣ አቅመ 

ደካም፣ ሴት፣ ወንድ፣ ሃገርና ህዝብ 

ሳይል የሰው ዘርን ሕልውና 

የሚፈታተን ስነልቦናዊ፣ ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ነው፡፡ 

 

ዛሬ ሙስና ከኢህአዴግ አልጋ ተጋድሞ 

ወደ መንግስታዊ ተቋማት፣ ነጋዴው 

ማህበረሰብ፣ የትምህርትና የሃይማኖት 

ተቋማት እንደ ወረርሽኝ እየተዛመተ 

ማህበረሰቡን በሰፊው እየበከለ 

ይገኛል፡፡ ይህንን ጉዳይ ይበልጥ አሳዛኝ 

የሚያደርገው ደግሞ ሙስና ይጸየፋሉ 

የሚባሉት የሃይማኖት ተቋምትንና 

የትምህርት ተቋማትን መበከሉ ነው፡፡ 

በቅርብ ጊዜያትም ሙስና በሃይማኖት 

ተቋማቱ ውስጥ ከመዛመት አልፎ ወደ 

ጥቅም ግጭት በማምራቱ ተቋማቱ 

በሚያሳዝን ደረጃ የጋዜጦች 

መዘባበቻና ማሻሻጫ ሲሆኑ ለማየት 

በቅተናል፡፡ ሙስና ብቁ ዜጋ ለመፍጠር 

መሰረት ናቸው ወደሚባሉት 

የትምህርት ተቋማት ዘልቆ በመግባት 

የመማር ማስተማር ሂደቱን ከመበረዝ 

አልፎ ውጤት በሙስና እስከመገዛት 

መደረሱን ለማየት በቅተናል፡፡ 
ሙ 
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ዛሬ በኢትየጵያ ውስጥ ቁሳዊ ሙስና 

እጅና እግር አውጥቶ በሕዝብ ሃብት 

ላይ እየተጫወተ ይገኛል፡፡ ሃምሳም 

ስልሳም ሚሊዮን ብር እንደ ቀልድ 

ከመንግስት ካዝና ሲጠፋ መስማትና 

እነ እገሌና እነ እንቶኔ ተጠርጥረው 

ስለተያዙ የተዘረፈውን ለማስመለስ 

ጥረት ላይ ነን ማለት የተለመደ ሆኗል፡

፡ ዘራፊው መጀመርያ ወንጀሉን 

ያምናል፡፡ ቀጥሎ ከዘረፋው ምንዳ 

ውስጥ ፍርፋሪ ቆንጥሮ በመስጠት ፣ 

አምስትና አስር ዓመት ይፈረድበታል፡፡ 

ለአንድ አመት አስር ሚሊዮን ነው! 

ምን ችግር አለው! ሲቀጥል ደግሞ 

በአመክሮ ወይም በምህረት መፈታት 

አለ፡፡  

 

የመንግስት ሹመኞችና 
ባለሟሎቹ የሙስና 

በሽታውን ወደ ሕዝብ 
ነዝተውታል 

 
Yibeltal Melaku, Germany 

=============== 

 

ነጋዴው ማህበረሰብ እንደወትሮው 

ወጭ ገቢውን የሚያሰላው ከቀጥተኛ 

ወጭው ጋር ያተያያዘውን ግዢና ግብር 

ብቻ አይደለም፡፡ የቀን ጅብ ለሆኑ 

ሙሰኞች የሚሰጠውን ኮሚሽንና ውጣ 

ወረዱን ጭምር ነው። ይህ አልበቃ ካለ 

ደግሞ ግልጽነት በጎደለው ፖሊሲ 

እየታገዘ አርቴፊሺያል ጭማሪውን 

ሊያቀጣጥል ይችላል፡፡ 

  

ሕዝቡ የኑሮ ውድነት ከበደኝ! የእቃ 

ዋጋ ንረት አስመረረኝ! ግፍ በዛብኝ! 

ሸምቶ መቃመስ አቃተኝ የሚል ምሬት 

ሲያሰማ.. ሹመኞች አፍ ለማስያዝንና 

ለማሸማቀቅ ይሽቀዳደማሉ፡፡ “በገበያ 

ስርዓት ነው የምንመራው የሚችል 

ይገዛል፡፡ ያልቻለ አይገዛም” ይባላል፡፡ 

ገፋ ሲልም “አጭበርባሪ ነጋዴ 

ስናሳድድ አንገኝም!” የሚል ማበረታቻ 

አከል መልስ ለሕዝቡ ይሰጣል፡፡  

የተረጋጋ የነበረውን የግብይይት 

ስርዓት ያለበቂ መነሻና ጥናት የዋጋ 

ጣራ በማወጅ፣ ውቅያኖሱን ደብድቦ 

አሳውን የሚረብሽ ፖሊሲ ይዘረጋል፡፡ 

አለመረጋጋቱን ታኮ ነጋዴው 

እጥረትን፣ የጥራት ችግርን፣ ቅሸባን፣ 

ሚዛን ማጓደልን አይነተኛ የስራውና 

የትርፉ መሰረት ያደርገዋል፡፡ ሕዝብ፤ 

ሙስና እየነዳ ላመጣው ግፍ ለዋጋ 

ንረት፣ ለኑሮ ውድነት፣ ለኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ቀውስ ተዳርጓል፡፡ 

እንዲህ እየተደጋገፉና እየተመቻቹ 

የሚሄዱ የስልጣንና የጥቂት ነጋዴዎች 

ሙሰኝነት ስር እየሰደደ ባህል ሆኖዋል፤ 

መስራትና ማጭበርበር ልዩነታቸው 

እየጠፋ ነው፡፡ በይና አስበይ በአንድ 

ቦይ እየፈሰሱ ማን ማንን ይገስጻል፡፡ 

የሕግ ውክልና የተሰጠው ሹመኛና 

ሙሰኛ ነጋዴ የሙስናው ፍሬ እኩል 

ተቋዳሽ ከሆኑ ሕግ ማስከበርም ሆነ 

ማክበር ፈጽሞ ያዳግታል፡፡ሙሰኛ 

ነጋዴውም ዋጋ ለማናርና ለመቆለል 

ምክንያትም ሆነ ስጋት የለውም፡፡ በአቦ 

በስላሴ እያማካኙ ቀን በቀን ዋጋ 

መቆለል ነው፡፡ ሙስና ከስልጣን ጋር 

ተጋብቶ እንደ ሸረሪት ድር 

ተወሳስቧል፡፡ ለማን አቤት ይባላል! 

ማንስ ያዳምጣል! መፍትሔስ ከወዴት 

ይገኛል?  በሙስና መዘዝ ቀጣይ 

ትውልድ፣ ሕዝብና አገር በስጋት ላይ 

ናቸው፡፡  

 

እንኳን ግፍ ማርም ሲበዛ 

ይመራል! 
 

Sintayehu Zeleke 

Germany 
================= 

 
አንድነት ጽህፈት ቤት በራፍ 

ላይ በአንድነት ፓርቲ አባላቶች 

ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እጅግ 

አንገት ያስደፋል፡፡ የገዛ የሃገሩን ልጆች 

አጥንታቸውን ሰባብሮ መንገድ ላይ 

ጥሎ መሄድ የህግ የበላይነቱ ጉዳይ 

ጭራሹኑ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ 

የሚያሳይና የአንድነት ፓርቲ አመራር 

እነማን እንደሆኑ እና እነማን 

በጥቅማቸውና በፍርፋሪ ተገዝተው 

በገዛ ወንድሞቻቸው ላይ ለሚደርሰው 

ስቃይ ደንታ እንደሌላቸው በግልጽ 

የሚያሳይ እውነት ነው፡፡ ሲደጋገም 

ለመድነው መሰለኝ ነገ ደሞ ተረኛ ማን 

በ 
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ይሆን ብሎ ከመቆዘም ያለፈ ስሜት 

ሊመጣልኝ አልቻለም፡፡ በዛ ላይ 

ሚዲያው የውሸት ዜናን እየፈጠረ 

ደብዳቢንና ተደብዳቢን እየገለባበጠ 

በህዝብ ላይ ያላግጣል፡፡ ለራሳችን 

የምንሰጠው ክብር በተናገርነው እና 

በሰራነው ልክ ስለሆነ በእነርሱ ደረጃ 

ወርዶ ማሰብ ይከብዳል፡፡ ሁል ጊዜ 

ምርጫ በመጣ ቁጥር አንገት 

ማስደፋትና ቅስም ማሰበር ስርአቱ 

እንደዋነኛ መለያው አድርጎ ይዞታል፡፡ 

ማንም ምንም አያመጣም ከሚል 

የንቀት እና የማን አለብኝነት 

አስተሳሰብ የመነጨ የሚመስሉ 

እርምጃዎች በዜጎች ላይ ሲወሰዱ 

እያየን ውስጣችን ማረሩ ሃገራችን 

የህዝቦቿ ተቆርቋሪ መንግስት 

እንደሌላት እስኪሰማን ድረስ 

አስተዛዝቦናል፡፡ ስለእውነት፣ 

ስለእውቀት፣ ስለሞራል ልእልና፣ 

ስለሃገር ክብር፣ ስለዜጎች ሰብአዊ 

ክብር፣ የሚሟገቱ ኢትዮጵያውያን 

ምርጫ በደረሰ ቁጥር ቅጽል ስም 

እየተሰጣቸው እንደወጡ ቀርተዋል 

ወይም ክፋኛ እንግልትና ድብደባ 

ይደርስባቸዋል፡፡ በአንድነት አባላት 

ላይ የተሰነዘረው ነገር ከዚህ የተለየ 

አይደለም፡፡ ምንም አታመጡም 

እንደዚህ እየረገጥን እንገዛችኋለን 

ከሚል የአምባገነን አመለካከት 

የመነጨ ክፋ አስተሳሰብ እንጂ 

በየትኛውም የህግም ሆነ የህሊና ፍርድ 

እንኳን ሊቀበሉት ሊሰሙት ይቀፋል፡፡ 

የኢትዮጵያ አምላክ እምባችንን እና 

ደማችሁን ይቁጠርላችሁ፡፡ እንኳን 

ግፍ ማርም ሲበዛ ይማር እንዲሉ፡፡ 

አስለቃሽ ሲመራት እንዲህ አለች አሉ: 

እናንተ ላትሰሙኝ እኔ አለፈልፍም፣ 

የጀመረበት ቤት ካልጨረሰ አያርፍም፡ 

እንዲህ ሆኖ ቀረ የኛ ነገር? ድንቄም 

ዲሞክራሲ!....... 

በህዝብ ላይ ግፍ እና በደል  
ማድረስ የ አስከፊው ስር አት 

መፈራረስ የመጀመሪያው 
ምልክት ነው 

 
Mersha 

Hanau, Germany 

==================== 

 

እነዚያ የአንድነት አባላት እና 

ደጋፊዎችን አመራሩን ጨምሮ 

በፍፁም ፋሽስታዊነት የደበደቡት 

የፖሊስ መለዮ የለበሱ የፋሽስት ወያኔ 

ተላላኪዎች እንጅ ፖሊሶች አይደሉም 

፡፡ ፖሊስ እማ የህዝብ ዘብ ነዉና 

የነፍሰጡር ሴትን ሆድ አይረግጥም፤ 

የህዝብን ክንድ አያደቅም፤ እንደዚህ 

አይነት ግልፅ ዉንብድና አይፈጽምም፤ 

በህዝብ ላይ ይህን ለማድረግ የሞያ ስነ 

- ምግባሩም የዜግነት ግዴታዉም፤ 

ህገመንግስታዊ ግዴታዉም 

አይፈቅዱለትም፡፡  ይህ ፍጹም 

ድንቁርናን የተላበሰ ግፍ እና በደል 

የአስከፊዉ ስርዓት መፈራረስ 

የመጀመሪያ ምልክት ነዉ፡፡ ስርአቱ 

በህግ እና በደንብ ማስተዳደር 

ተስኖታል፡፡ ከህዝብ ላብ እና ደም 

እየጠጡ ያግበሰበሱት ሀብት እና 

ስልጣን ማሰብ እንዲያቆሙ 

ማሰቢያቸዉን ተጭኖታል፤ የሰሩት 

ግፍ እና በደልም እያክለፈለፈ ወደ 

ዉድቀታቸዉ እያንደረደራቸዉ 

ይገኛል፡፡ ጎበዝ የነፀነት ቀን ቀርባለችና 

እራሳችሁን አደራጁ፡፡ ነፃነታችን 

እየቀረበች ነዉ፤ ከኛ የሚጠበቀዉ 

እጅ ለእጅ ተያይዘን መታገል ብቻ 

ነዉ፡፡ ለዚህም እራሳችንን እናዘጋጅ  

የአንባገነንነት ስጋት የህዝብ ትብብር 

ነዉና የጫኑብንን የባርነት ቀንበር 

እርስ በእርስ በመናበብ እና እጅ ለእጅ 

በመያያዝ እንስበር፡፡ 2007 ዓ.ም 

የለዉጥ አመት ነዉ !!!   

ድል ለሰፊዉ ህዝብ !!!  

 

 

አንድነት ሃይል ነው የሚለው 

ብሂል ለሃገራዊ አጀንዳ 

መተግበር ትልቅ አስታውጾ 

አለው 

Bisrat Girir (Bisrat 

Weldemikael)  (Borngasse, 

Germany) 

=============== 

 ባሳለፍነው የትግል አመታት ውስጥ 
የተቃዋሚዎች እርስ በ እርስ 
መፈራረጅ መወነጃጀል መናናቅ 
ለስልጣን ጥመኝነት መሮጥ እንዲሁም 
ለስም እና ለዝና መትጋት 
ያለመደማመጥ እና ያለመከባበር 
ፖለቲካ ተቀራርቦ ያለመነጋገር እና 
ያለመመካከር ፖለቲካ ሃገራዊ 
ሆደሰፊነት እና መቻቻልን ያላዘለ 
ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተረፈው 
ነገር ቢኖር ከጭቆና ወደ ጭቆና ማቅ 
ውስጥ ከመዘፈቅ ውጪ ምንም 
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የተናፈቀውን የነጻነት አየር 
እንዲተነፍስ አላደረግነውም። 
የተቃዋሚ ሃይሎች ጥንካሬ 
እንዲጎለብት በየድርጅቱ ውስጥ 
ያሉትን እንከኖች በማጥራት በጋራ እና 
በተመቻቸ የሃሳብ መግባባት ተቻችሉ 
እና ተግባብቶ የትግል ስትራቴጂን ግብ 
ለማድረስ ለአንድ ወጥ ህዝባዊ እና 
ሃገራዊ አጀንዳ ተግቶ መስራት 
ይጠበቅብናል።  

ወያኔ የተቃዋሚዎችን እና የለውጥ 
ሃይሎችን እርስ በእርስ መፈነካከት 
በማየት አርጩሜውን ተስፋ 
በሚጣልባቸው ግለሰቦች እና 
ፓርቲዎች ላይ እያወናጨፈ ባለበት 
እንዲሁም የውስጥ አሰራራቸውን 
በመሰለል በትግሉ ውስጥ ያላቸውን 
ሚና እንዲኮላሽ በመስራት የውስጥ 
ድክመቶቻቸውን በመጠቀም እርስ 
በርስ እንዲፋጁ እና ተቃዋሚዎች 
እንዲከስሙ ጥንካሪያቸውን እንዳያገኙ 
ሲሰራ ይህንን እንዴት አድርገን 
በማሻሻል የወያኔን ሴራ ማክሸፍ 
አለብን የሚል አመኔታ የሚያስገኝ 
ሕዝባዊ ስራዎችን በመስራት ጥንካሬን 
ማግኘት እንዲሁም ሕዝባዊ ድጋፎችን 
ማግኘት ግድ የሚልበት ጊዜ ላይ 
መሆናቸውን ተቃዋሚዎች ሊያውቁት 
ይገባል:: ተቃዋሚዎች ካለፈው 
ድክመቶቻችን ተምረን ከዘለፋ እና 
ከስድብ እንዲሁም ከመፈራረጅ የሴራ 
ፖለቲካ በመውጣት ጥንካሬዎቻችንን 
የምናሳይበት ለውጥ የምናመጣበት 
አመት እንዲሆን በጋራ ጠንክረን 
መስራት አለብን። አንድነት ሃይል ነው 
የሚለው ብሂል ለሃገራዊ አጀንዳ 

መተግበር ትልቅ አስታውጾ አለው:: 
ከኛ በላይ ላሳር ከኛ በላይ አዋቂ የለም 
የሚል አመለካከት ይዞ ከመክነፍ 
የህዝብን ጥያቄ መሰረት አድርጎ 
ተቀራርቦ በመነጋገር እና በመወያየት 
ሃገራጂ ማኒፌስቶ በማምጣት የጋራ 
ሃገራዊ አጀንዳ በመቅረጽ ለለውጥ 

መትጋት ግዴታ ነው:: 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለውጥ ይፈልጋል። 
ይህ ሳይታለም የተፈታ እና የሁሉም 
የነጻነት ፈላጊ ሃይሎች ጥያቄ ነው። 
በሃገር ውስጥ ያሉትን ፓርቲዎች 
መዋቅሮቻቸውን በማጠናከር የውስጥ 
ድክመቶቻቸውን በመቅረፍ 
እንዲጠነክሩ የማድረግ ግዴታ 

ከለውጥ ፈላጊ ሃይሎች ይጠበቃል። 
መመካከር መተራረም ግድ ይላል። 
በውጪው አለም የሚገኙ የነጻነት እና 
የለውጥ ሃይሎች እንዲጠናከሩ እና 
ከጥልፍልፎሽ ፖለቲካ ወተው ጠንካራ 
ሃይል እንዲሆኑ የዲያስፖራው ሃይል 
ከበፊቱ በበለጠ መልኩ ሊሰራ ግድ 
ይለዋል። የወያኔ የጎን ውጋት እና 
የራስ ምታት የሆነው ዲያስፖራው 
የጀመረውን የትግል ስልት እና ትጋት 
በማስፋት ሚዲያዎችን በማጠናከር 
እና የነጻ አውጪ ፓርቲዎችን 
በመርዳት በማግባባት ጠንካራ 
ሰንሰለት ከሃገር ቤት ጋር በመፍጠር 
ሕዝብን ከጨቋኞች ነጻ ማውጣት 
አለበት። ዲያስፖራው በየቀኑ ወያኔ 
የሚፈጥረውን ተራ የቤት ስራ እና 
የማደናገሪያ ማዘናጊያ አሉባልታ ፊት 
ሳይሰጠው በለውጡ ጉዳይ ላይ 
በማተኮር በሃገር ቤት ያለው ሃይል 
እንዲስማማ የፖለቲካ ጡዘቶች 
ክፍተት እንዳይኖር ተቀራርቦ 
እንዲሰራ ትልቁን ሚና መጫወት 

አለበት:: 

 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ !!! 

ሐብታችን ነጻነታችን እንጅ 

ባቡር አይደለም 
 

Serkalem Mulugeta 

(Dietzebach, Germany) 
==================== 

 

ሁን አሁን እጅግ እየከፋ የመጣው 

የወያኔ አምባገነናዊ አገዛዝ ፀረ 

ዴሞክራሲ እና ፀረ ሰላም መሆኑ በይበልጥ 

ግልጥ እየሆነ ከቀን ወደ ቀን እየተሰፈረ ያለው 

የግፍ ፅዋ ሞልቶ የመፍሰሱ ጉዳይ አለም ሁሉ 

የሚያውቀው የወቅቱ ዘገባ ነው። የሰብዓዊ 

መብት ጥሰቱ እየጋመ የኢትዮጵያ ህዝብ 

በሁሉም አቅጣጫ መከራና ግፍ እየተቀበለ 

በሚገኝበት በዚህ ወቅት ወያኔ ባቡር አሳይቶ 

ህዝብን ለማሳቅ መሞከሩ ትውልድን 

እንደህጻን ቆጥሮ በብልጭልጭ ነገር እያባበሉ 

ማስተኛትን ይመስላል። መጽሀፍ ስለ ሰይጣን 

ሲናገር እንደ ብርሀን መልዐክ ለመግደልና 

ለማሳሳት ራሱን ይለውጣል ይላል። ታዲያ 

ቢያብለጨልጭ ለመግደል ብቻ መሆኑ ደግሞ 

ሊታሰብበት ይገባል። 

በ1895 ዓ.ም አንድ በደረት ላይ 

የሚንጠለጠል የምድር ባቡር ማሳሰቢያ ባጅ 

ነበር። በአንዱ ገጽ የአጼ ምኒልክ ምስል 

በሌላው ደግም 1895 የምድር ባብር 

ማሳሰቢያ የሚል ተቀርጻበታል። የዛሬ 112 

ዓመት በፊት መሆኑ ነው።በአጼ ምኒልክ 

ውሳኔ የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጦ የስዊዝ 

ተውላጅ በሆኑት ኢንጅነር አልፍሬድ ኢልግ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ilg 

እገዛ መሰረት የሀዲድ መሰመር ግንባታው 

እኤአ በ1893ተጀምረ። ከ24 ዓመት በኃላ 

ስራው ተጠናቅቆ በ1917ዓ.ም ለመጀመሪያ 

ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ባብር ተነዳ። 

ይህም የዛሬ 98 ዓመት መሆኑ ነው። 

እንግዲህ ኢትዮጵያ ምን ያህል ቀደምት 

የስልጣኔ ከፍታ እንዳላት ያስረዳል።በአፍሪካ 

ካሉት ቀደምት የባቡር ተጠቃሚዎች መሀል 

1ኛ)ግብጽ በ1856 ዓ.ም 2ኛ) ደቡብ አፍሪካ 

በ1897 ዓ.ም 3ኛ) ሱዳን በ1898ዓ.ም 

4ኛ)ኬንያ በ1901ዓ.ም 5ኛ)ታንጋኒካ በ1905 

ዓ.ም 6ኛ) ሴራሊዮን 1909ዓ.ም 7ኛ) 

ናይጄርያ 1912 ዓ.ም 8ኛ) ኢትዮጵያ በ1917 

ዓ.ም በሀገራቸው ላይ ባቡርን ለህዝብ ጥቅም 

ካዋሉት የመጀመራዎቹ ተርታ ትሰለፋለች። 

የዛሬው ዘመን ላይ ደርሰን ባቡር እና ሀዲዱ 

ብርቅ ሆኖ ባብር! ባብር !ባቡር እየተባለ 

ጡርንበኞች ሲጮሁ መስማት ምን ያህል 

ከፍትህ እና ከሰላም ይልቅ ግኡዝ ነገር 

አእምሮአቸውን እንደጨመደደው ልብ 

ይሏል። በምድሪቷ ላይ ለኢትዮጵያ 

ሉአላዊነት የተከሰከሰው የአባቶች አጥንት 

ለባቡር ለፎቅ እና ለመንገድ አልነበረም። 

ይልቁንም ለፍትህ ለሉዐላዊነት ለነጻነት እና 

ለአንድነት ነበር። አሁንም ያ አጥንት 

ትውልዱን ይወቅሳል። ባቡርማ ብርቅ 

አይደለም! ኢትዮጵያም ነበራት።  

በወያኔ አለንጋ ደንዛዛ እንዲሆን የተመተተብት 

ትውልድ አፍዝ አደንግዙን ረግጦ 

ስለኢትዮጵያው ሊነቃ የሚገባበት ዘመን 

አሁን ነው። ባቡሩና ሀዲዱ መጥፎ ነው 

አ 
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ለማለት አይደለም ስላስፈለገም ነው ከ98 

ዓመት በፊት የተገነባው። ድሮስ ወያኔ የራሱን 

ሆድ ሲያጭቅ ድሆች ከፍርፋሪው ባቡር እና 

ሀዲድ እንደቡችላ ቢወረውርላቸው ምን 

ይከፋል። ይህ እኮ የወያኔ ካዝና ውድቅዳቂ 

እና ፍርፋሪ ነው።ፍርፋሪ ደግሞ ሆድ 

አይሞላም እንዲያውም ቢያስርብ እንጂ።ይህ 

ማታለያ ወያኔ ሀፍረቱ እንዳይታይበት 

የለበሰው ብጣቂና ቅዱስ የመሰለበት 

ማስመሰያው ነው። ተኩላ በበግ ለምድ 

እንዲከለል ሰይጣንም አውሬነቱን ለመደበቅ 

ራሱን እንዲከልል ወያኔም ነፍሰ ገዳይነቱን 

ለመደበቅ አዛኝ መስሎ የማይበስል ቅቤ 

ያነጉታል። ለኢትዮጵያ እድገት እና ልማት 

ለሀገሪቷ ፍቅር ያለው መሪ ህዝብን ነጻ 

ከማድረግ እና የእኩልነት መንፈስ በምድሪቷ 

ላይ እንዲሰፍን ከመትጋት ይጀምራል ። 

ነጻነት የሌለው ህዝብ ፎቅ ላይ ቢወጣ 

በባቡር ቢሳፈር ዳሩ እስረኞቹ ተሳፍረው 

እየሔዱ ነው ቢባል እንጂ ሌላ የማታለያ 

መጠርያ ቢሰጠው በመጫኛ መጣል 

ይሆናል። እንዶሮዋ። 

የሀገር ሀብት ፍትህ፣አንድነት፣እኩልነት፣ እና 

ለአንዲት ሀገር በአንድ ክንድ ለሀገር 

ሉአላዊነት የቆመ አንድ ህዝብ እንጂ ብሩም 

ወርቁም ነጻ ባልወጣ ሀገር አያምርም! 

አያደምቅም! የውሸት ነው። በአዲስ አባባ ላይ 

ብቻ የታየው ብልጭልጭታ ህጻኑ 

እንዳያለቅስ የተሰጠው ማታለያ ይመስላል። 

ኢትዮጵያ አዲስ አባባ ብቻ አይደለችም ። 

ከቤት እንሰሳት ጋር የውሀ ጥሙን ለመቁረጥ 

ወደወንዝ የሚርደው ህዝብ፣ ዛፍ ስር 

በድንጋይ ላይ ተቀምጦ ወጉ እንዳይቀር ሀ ሁ 

ሂ . . . እያለ ፊደል የሚቆጥረው፣ ለቀዶ ጥገና 

የ2 አመት ቀጠሮ የሚጠብቁ ታማሚዎች፣

በየክፍለሀገራቱ ከልጅነት እስከእውቀት 

በበጋም በክረምትም መጠለያ ሳይኖራቸው 

በየጥጋጥጉ ቆሼ ተራ እየተመገቡ ያደጉት 

ሌላም ቢተረክ ጌዜ የማየበቃው ቁርቁዝና 

ከሁም በላይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ እውነቱን 

እንዳይናገር የታፈነ እና የተለጎመ የታሰረ 

አንደበት የተጠራቀመባት ምድር ናት 

ኢትዮጵያ የሚትባለው። ይህች ናት በወያኔ 

የተቀረጸችው ኢትዮጵያ። ስለዚህም ነው 

አሁን የመንቃት ጊዜ እንደሆነ የምንናገረው። 

ኢትዮጵያውያንን እንደ ህጻን በብልጭልጭ 

ነገር የማታለል የወያኔ ዘመን ያክትም። 

ሀብታችን ባቡርና ፎቅ ሳይሆን አንድነት እና 

እኩልነታችን ነው። በመጀመሪያ ነጻነት!!! 

እናቸንፋለን !!! 

 

ለኢትዮጵያ ነጻነት የህይወት 

መስዋዕትነት መክፈል 

የኖርብናል 
 

Mengesha Gebru Abera 

(Stadtallendorf, Germany) 
==================== 

 

ጋ ተከፍሎ በሚገኘው ነጻነት 

ተጠቃሚው ሁሉም ስለሆነ፡፡ አሁን 

ሀገራችን ተጋፍጣው ባለችበትና ከመከራ 

ከጥፋት ለመዳን የዜጎቿን ርብርብና ተሳትፎ 

በእጅጉ በምትሻበት የፈተና ወቅት ለመሀል 

ሰፋሪ ቦታ የለም፡፡ ወይ ከአጥፊዋ ከወያኔ 

ወገን መሆን ወይ ሊታደጓት ከቆረጡት 

ወገን እንጅ በመሀል ተንጠልጥለው 

የሚንሳፈፉበት በመሀል ያለ የመሀል ሰፋሪ 

ቦታ የለም፡፡ ጥቂቶች እራሳቸውን 

ለመሥዋዕትነት አሳልፈው ሰጥተው 

እየታገሉ እየተፋለሙ አብዛኛው ይሄንን 

ሁኔታ እንደተውኔት ዳር ሆኖ 

የሚመለከትበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም፡፡ 

ሁሉም ዜጋ በትግሉ የመሳተፍ ግዴታ 

ይኖርበታል፡፡ በደርግ ዘመን የኢሕአፓ 

ወጣቶች በምን ያህል ብስለት የዓላማ 

ጽናትና ቁርጠኝነት ትግላቸውን ይከውኑ 

እንደነበር ይታወቃል፡፡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ 

ከደርግ ይልቅ ወያኔ ሩቅ ነው፣ ባዕድ ነው፡፡ 

በደርግ ዘመን የበሰለ የተቀናጀና የተደራጀ 

ኅቡዕ ወይም ሥውር ትግል ማድረግ 

ከተቻለ ሕዝቡ ባዕድ አድርጎ 

በሚመለከተው በወያኔ ዘመን ይሄንን 

ማድረግ ሊያቅት አይችልም፡፡ 

እስከታሰበበት ጊዜ ድረስ የማይቻል ነገር 

የለም፡፡ ይቻላል! 

ወያኔ ቅዘናም ነው፡፡  ወያኔ ሕዝቡን የዚህን 

ያህል የናቀውና መጫወቻ መቀለጃ 

ሊያደርገው የቻለው እንዲህ ዓይነቱ ቆራጥ 

እርምጃ በባለሥልጣናቱ ላይ ሊወሰድ 

ስላልቻለ ነው፡፡ በአንድ ሁለቱ ላይ እርምጃ 

ቢወሰድ ግን እመኑኝ ወያኔን ባለበት ቦታ 

ላይ አታገኙትም፡፡ በትውልደ 

ኢትዮጵያዊነታቸው እንዳዘንላቸው 

እንዳሰብንላቸው በፍጹም ሊረዱ ሊገባቸው 

አልቻለምና መጨከን ግድ ነው፡፡ እንዲህ 

ካልተጨከነባቸው በስተቀር ወያኔ ልክ 

ሊገባ የሚችል ዓይነት ቡድን አይደለም፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደዚህ ዓይነት ትግል 

ውስጥ ዳግም እንደገና እንዲገባ በመገደዱ 

እጅግ እጅግ እናዝናለን፡፡ እንዲህ ዓይነት 

ሁኔታ ውስጥ ደግመን እንዳንገባ ነበር 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄንን ያህል ዘመን 

ሊታገሱት የማይቻልን ነገር እየታገሰ 

የቆየው፡፡ሙሉ ኃላፊነቱንና ተጠያቂነቱንም 

የሚወስደው ወያኔና ደጋፊዎቹ ያሆናሉ፡፡ 

መንግስት የሾማቸው  

የእስልምና መሪወች 

የእስልምና ተከታዩን 

አይወክሉም 
 

ዋ 
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Jemal Adinew 

Germany  
==================== 

እርግጥ ፊት ለፊት ወጥተው ከወያኔ 

ጋር እየተጋፈጡ ያሉት ወገኖች ቁጥር 

ያን ያህል ላቅ ያለ ላይሆን ይችላል፡፡ 

ከጀርባ ግን በሚሊዮኖች (አእላፋት) 

የሚቆጠሩ የዓላማ ተጋሪ እንዳላቸው 

የሚጠረጠር አይመስለኝም፡፡ የሚያሳዝነው 

የእነሱ ትግል ግብ የሀገርንና የሕዝብን 

ክብር ሉዓላዊነት ታሪክ ባሕል ማንነት 

እሴቶችን ሁሉ በተመለለከተ ቢሳካላቸው 

ከወያኔ በከፋ መልኩ የከፋ ጉዳት 

የሚያደርስ መሆኑን ብዙዎቹ የሚያውቁ 

አለመሆናቸው ነው፡፡ ይሄንን 

አብዛኞቻቸው በቅጡ ሳያውቁት 

የሚያደርጉትን ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያዊ 

የማይፈልገው የማይፈቅደውም ከመሆኑ 

የተነሣ የጥቅምና የዓላማ ግጭት መነሣቱ 

የማይቀር ይሆናል፡፡ በዚህ መሀል የጠላት 

እርስ በእርስ እያፋጀ ሀገሪቱን የማዳከም 

ሰትራቴጂ (ስልት) ተሳክቶላቸው 

እንደቆየው ሁሉ ወደፊትም ይሳካላቸው 

ይሆናል፡፡ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሁሉ 

በሃይማኖትና በዘር ሳንለያይ ለጠላቶቻችን 

ሳይሆን ለእኛ የምትሆን ነጻ እኩልነት 

የሰፈነባትን ኢትዮጵያን ለማምጣት ስንል 

የማይቀርልንንና የሚገጥመንን ፈተና 

በብቃት ተወጥተን ዓላማና ግባችንን 

ለማሳካት ከወዲሁ መዘጋጀቱ ግድ መሆኑን 

ልንረዳ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ 

የገባቸውና ፈተናው ተግዳሮቱ አጋጣሚውን 

ለመጠቀም ጠላት ሃይማኖትንና ዘርን ሽፋን 

አድርጎ እንደሚመጣ በመረዳት 

በሀገራቸውና በሕዝባቸው ጥቅሞች ላይ 

ፈጽሞ ያለመደራደር ጠንካራ አቋም የያዙ 

የእስልምና ተከታይ ወገኖቻችን እነኝህን 

የሳቱና ያልገባቸውን የጠላት መጠቀሚያ 

ወገኖቻችንን ከያዙት የጥፋት ዓላማ 

እንዲመለሱና ለገዛ ሀገራቸውና ለሕዝባቸው 

ዋጋ መሥዋዕትነትን እንዲከፍሉ የመምከርና 

የማስተማር ተግባራቸውን ሳይደክሙና 

ሳይሰለቹ ጠንክረው እንዲወጡ በዚህ 

አጋጣሚ አበክሬ ማሳሰብ እወዳለሁ፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!! 

ወያኔን በምርጫ ማሸነፍ 

አይቻልም   
 

Behailu Girma 

(Schöneck, Germany) 
==================== 

 

ዘመነ ወያኔ ምርጫ እየተባለ ለአራት 

ጊዜያት ያህል በሕዝብና በሀገር ላይ 

ከባድ ቀልድና ሹፈት ሲቀለድና ሲሾፍ 

ሲፌዝ ተቆይቷል፡፡ አሁን ደግሞ 

ለአምስተኛ ጊዜ እየተሾፈና እየተቀለደ 

ይገኛል፡፡ በዘመነ ወያኔ ምርጫ ተደርጎ 

አያውቅም፡፡ ይህ ሐቅ ከአሜሪካ የውጭ 

ጉዳይ ሚኒስቴር (State department) 

እስከ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ድረስ 

በሚሰጧቸው መግለጫዎች በተደጋጋሚ 

ያረጋገጡት ሀቅ ነው፡፡ ዐይኑን ጨፍኖ 

ለመሞኘት የፈቀደ ካልሆነ በስተቀር 

በሁሉም ዜጋም በሚገባ ይታወቃል፡፡ 

አገዛዙ ፍትሐዊና ትክክለኛ ምርጫ 

ለማድረግ የሚያስችል አቅም ፍላጎትና 

ተፈጥሮ ከቶውንም ኖሮት አያውቅም 

መቸምም ደግሞ አይኖረውም፡፡ 

ለዚህ በርካታ ምክንያቶችን ልንጠቅስ 

እንችላለን፡፡ አንዱና ዋነኛው ግን አገዛዙ 

እንደዚህ ዓይነቶችን የዲሞክራሲያዊ 

(የበይነ-ሕዝባዊ) መንግሥታት መርሆዎችን 

ለመቀበልና ለመተግበር የሚያስችለው 

ተፈጥሮና አስተሳሰብ የሌለው በመሆኑ 

ነው፡፡ ይሄንን ባሕርይውን ከትግል ዘመኑ 

ጀምሮ ባለው ታሪኩ ማንነቱና ሰብእናው 

ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ነገር ግን በዚህ 

በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሁን ድረስ 

ንጉሣዊ የመንግሥት ሥርዓት ካላቸው 

ጥቂት ሀገራት በስተቀር በመላው ዓለም 

ኅብረተሰብ ዘንድ “ሥልጣን የሚያዘው 

በሕዝብ ምርጫ ይሁንታ ነው” የሚለው 

አስተሳሰብ ገዥና ተቀባይነትን ያገኘ 

አስተሳሰብ በመሆኑ ምክንያት እንደ ወያኔ 

ያሉ አንባገነናዊ አገዛዝ ከእነሱ አስቀድመው 

የነበሩትን መንግሥታት በኃይል ካስወገዱ 

በኋላ በያዙት ሥልጣን ላይ ለመቆየት 

ያላቸው አማራጭ ምንም ዓይነት ፋይዳና 

ትርጉም የሌለው የይስሙላ ምርጫ 

አዘጋጅቶ በማኪያሔድና በሕዝብ 

ተመረጥን እያሉ በማጭበርበር ሥልጣንን 

ጨምድዶ ይዞ መቆየት ግዴታ 

ስለሆነባቸው በከፍተኛ ሸርና ጥንቃቄ ያንን 

የይስሞላ ምርጫ ወቅቱን እየጠበቁ 

ያደርጋሉ፡፡ 

የሚገርመው ግን አሁንም ድረስ ዜጎች 

እውነት መስሏቸው የወያኔን ተፈጥሮና 

አቋም ካለማወቅ ይሁን ተስፋ ካለመቁረጥ 

አገዛዙ አካሂደዋለሁ በሚላቸው ምርጫዎች 

በመምረጥና በመመረጥ ለመሳተፍ ፓርቲ 

እያቋቋሙ መንቀሳቀቃቸው ነው፡፡ 

የሚያሳዝነው እነኝህ ፓርቲዎች የመድብለ 

ፓርቲ የመንግሥት ሥርዓት ደንብና ሕግ 

በ 

በ 
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በሚፈቅድላቸውና በሰጣቸው መብት 

መሠረት ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት በነጻ 

መደራጀትና መታገል የሚችሉበትን ዕድል 

ለአንድም ጊዜ እንኳን አግኝተው 

አለማወቃቸው ነው፡፡ አገዛዙ 

ከመጀመሪያው ጀምሮ ሌላ ሥራ ትቶ 

ዲሞክራሲያዊ ነኝ እያለ ግን ለሀገርም 

ለወገንም ለማንም በማይጠቅም ሁኔታ 

ሥራየ ብሎ መንገዳቸውን በመሰናክሎችና 

ሸር አጥሮ እንዳይፈናፈኑ እንዲኮሰምኑ 

ሲያደርጋቸው ቆይቷል፡፡ ይሄንን ሁሉ 

ተቋቁመው ለመውጣት ሲሞክሩም 

መከፋፈልና መሰነጣጠቅ አንድን ፓርቲ 

ምን ያህል እንደሚያሽመደምድ ከማንም 

በላይ ከበረሃ ጀምሮ ሥልጣን ከያዘ ጊዜ 

በኋላም በራሱ ላይ በተደጋጋሚ ደርሶበት 

ያውቀዋልና ሰርጎ እየገባ ይከፋፍላቸዋል 

ይሰነጥቃቸዋል ከዚያም ይበትናቸዋል፡፡ 

እንዲህ ያደርግና ሲያበቃ ደግሞ ለባዕዳኑ 

“ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ አላደለንም ለዚህ 

ነው ሥልጣኑ በእኛ ብቻ የተያዘ ሊሆን 

የቻለው” እያለ ይሳለቃል፡፡ በዘመነ ወያኔ 

የፓርቲዎች ሕይዎት በእንዲህ ዓይነት 

ሁኔታ የተመሰቃቀለ እንደሆነ ዛሬም ድረስ 

አለ፡፡ በመሆኑም ምርጫ የማያዋጣ የትግል 

ስልት በመሆኑ ወያኔን በመሳሪያ ወይም 

በህዝባዊ አመጽ ማውረድ ግድ ይላል።
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የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ የሆኑት አባዱላ ገመዳ የሃሰት ዲግሪዎችን ሸምተው 

መጠቀማቸው ተረጋገጠ 

 

 

የሀገሬ ጀግና ምሁር ጋዜጠኛ የተማረ የተመራመረ ፖለቲከኛ ወደ ቃሊቲ፣ቅሊንጦ፣ዝዋይ፣ባዶ ሽድሽት(06) ድብኝት ዲንጋይ ራሥ 

ዶክትሬት ማስትሬት እየሸመተ የተከበሩ የተወከሉ የተጠቀለሉ ሚኒሥትር ሚኒስከት ለሂቃን ምሁራን እየተባሉ ፓለቲካውን 

ኢኮኖሚውን መከላከያውን እቅዱን በጀቱን በዳዲ ባፍጢሙ እያስኬዱ የአፍሪካ የአለም ፈጣን ተምሳሌት እያሉ አትችሉም አታውቁም 

ተሳስታችኻል ታረሙ ተማሩ ይሉትን ሥማቸውን ለመዘርዘር የሚከብድ ብርቅዬ የሀገር መመኪያዎችን አሥረው መደብደብ መግደል 

ማሰደድ መግረፍ በእስር ቤት ቀለብ ጎብኚ መከልከል ምን የሚሉት በዘረኝነት የተመረዘ የመሃይም አንባገነን ሥርአት እንደተጫነብንና 

ሸክሙ እንደተመቸን ያስደንቃል። 
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TPLF is a regime that employs people who purchase fake degrees from 

diploma mills 

 
 

 

Public education is a worthy 

investment for ste government, 

with immense social and 

economic benefits. Research 

shows that individuals who 

graduate and have access to 

quality education throughout 

primary and secondary school 

are more likely to find gainful 

employment, have stable 

families, and be active and 

productive citizens. They are 

also less likely to commit 

serious crimes. A good 

education provides substantial 

benefits to individuals and, as 

individual benefits are 

aggregated throughout a 

community, creates broad 

social and economic benefits. 

Education provides a direct 

path towards food security and 

out of poverty. So education 

predicts social outcomes such 

as life expectancy, civic 

engagement and general life 

satisfaction. 

It is known that TLF had fired 

out 42 Professors and lecturers 

from Addis Ababa University 

in 1993 because of their 

political opinion against 

TPLF. As a result, many 

illiterate and fake PhD holders 

were replaced in the position. 

Such employees were given 

political responsibility instead 

of academic responsibility. 

Such fake degree and PhD 

Holders are distributed 

everywhere holding higher 

positions to carry out their 

political mission. For instance, 

it is exposed that ”Honorable” 

Abadula Gemeda, who is the 

chief “lawmaker” in Ethiopia 

as speaker of the lower house, 

bought Bachelor of Arts and 

Masters “degrees” in public 

administration in 2001 and 

2004 respectively from 

American Century 

“University”.  American 

Century University, owned by 

Iran-born diploma mill 

operator Ali Marzaei, is 

notorious for its degree-for-

cash schemes. Mirzaei tried to 

sell this reporter worthless 

MBA and PhD degrees for 

&, ...
“Professor” Constantinos BerheSpeaker of the House of Peoples Representatives
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$4000 without realizing that 

his fraudulent scheme was 

under scrutiny. ”Honorable” 

Abadula Gemeda, who 

dropped out of school at 8th 

grade before he joined Derg’s 

army as a private over three 

decades ago, also claimed to 

have earned a BSc degree 

from “Chinese Defense 

University” in military 

leadership in 1995. But the 

claim turned out to be false as 

there is no such university in 

China that conferred a degree 

on the speaker. 

It is also exposed that a fake 

“professor” Constantinos 

Berhe (Costy) for purchasing 

and using MBA and PhD 

degrees.   Dr. Costantinos 

Berhe is a “professor” in 

Addis Ababa University 

(AAU) who is being exposed 

of ‘purchasing degree’ from 

unaccredited university. He 

has received masters and PhD 

degree from American 

Century University which is 

unaccredited university. Now 

he is working as a “professor” 

in Addis Ababa University 

School of Graduate Studies, 

College of Business and 

Economics to teach and advice 

graduate students. 

Degrees or other qualifications 

from unaccredited institutions 

may not be accepted by civil 

services or other 

employers. But at this time in 

Ethiopia, this is not a major 

problem for TPLF as long as 

the individual is a supporter of 

the regime. For TPLF 

members, it is easy to secure 

tenure and promotion with 

fake degrees. It turns out that 

there are also other officials 

and people within the TPLF-

led regime who have 

purchased fake degrees from 

abroad. 

Since Meles Zenawi fired 42 

professors and lecturers from 

AAU, it has been permanently 

haunted by TPLF’s spectre of 

discrimination. Like most 

state-run institutions, the 

Addis Ababa University 

administration is widely 

accused of discrimination 

against staff, students and 

faculty that do not support the 

oppressive TPLF regime. 

Highly experienced academics 

that are perceived to hold 

critical views toward the 

regime face discrimination, 

job insecurity and in some 

cases unfair dismissals. In 

general, the academic 

profession in Ethiopia is 

immersed in a lot of problems 

resulting in low satisfaction 

and absence of motivation 

among the professionals.  

Due to this, the illiterate TPLF 

leaders are criminals of 

employing individuals who are 

involved in plagiarism and 

holding fake degrees.  Now it 

is not the time for Ethiopia to 

have such kind of puppets in 

power. Therefore, we should 

struggle together to avoid the 

current power using any 

suitable ways and to save the 

future generation from death.  

 
Desalegne Abebew and 

Yalemwork Meswaet 

(Schöneck, Germany)
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"Ethiopian is at 

crossroad“ USA 
 

Ethiopia is at crossroad. The 

internal social -economic and 

religious internal 

relationship in 

turmoil.  Much of the conflict 

is long ethnic lines that have 

been ever growing since the 

current government’s grasp 

to power. The current 

government Ethiopia has 

been in power for total of 

almost 24years, and it is 

based on a single 

ethnic minority group. The 

government has made sure to 

control all sectors of the 

contry with its own ethnic 

group. The military religious 

and economics compostion 

has always and still 

continues to revolve around 

the tigray ethnic group. To 

prolong its grasp on power 

the tigray government has 

bee using the age -long 

known strategy of divide 

conquer. 

 

It has pitted several ethinc 

groups against each other and 

particularly the major ethinc 

groups are the 

Amhara and Oromo.  There h

ave been several genocides, 

massacres, and ethnic 

cleansing that have taken 

place thoughout the 

country and not one 

individual has bee held a 

countable for all those killing 

and massacres. Poltical 

parties are not allowed to 

exist unless they serve the 

tigray government's interest. 

Private and independent 

mediya are not allowed to 

function andThose that do are 

intimidated and abused on a 

regular basis to point where 

they are exiled. Several 

hundred journalists have been 

put in prison to serve decade 

along sentences that were 

based on tramped up bogus 

charges. 

 

Religious tension within the 

ethiopian orthodox 

tewahado  is another factor 

where  the tigray government 

has particularly cleared all 

other ethinc groups and put 

it's own ethnic groups in 

control  of all church matters 

creating two church 

leaderships  the tigray 

government has also split 

Muslim community  by 

illegal appointing it's 

own  Muslim  leaders  as 

opposed to those chosen by 

the community. All the 

above  what  I have 

explained  ethiopia is heading 

on full fledged  failed 

state  the disintegration of 

ethiopia will inevitably  lead 

to disintegration of the horn 

as I am ethiopian I strongly 

called  all  ethiopian diaspora 

those who live in come to 

together  to get ride this cruel 

regime woyane god bless 

Ethiopia. 

(Belay fikre adafire, 

Sweden) 
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                          ስነ ግጥም           
 

ለነጻነት በአንድነት ወደፊት 
 
ቀኑ ይቆጠራል ዘመን ይለወጣል፣ 
መከራ ሰደቱ መቸ ይለወጣል። 
በሀገር ውስጥ ያላች ሁ በውጭም ያላች ሁ፣ 
አዲሷን ኢትዮጵያን እንመስርት ባካች ሁ። 
 
 
ህዝቤ ለምን ይሰደዳል ምንስ አጠፋሁ፣ 
ከጥፋቴ ለማር እፈልጋለሁ ብሎ የሚጸጸት ህዝባዊ 
መንግስት፣ 
ማቌቌም አለብን ሆነን በ አንድነት። 
እናውቃለን እኮ ጥንትም ሆነ አሁን 
ያባቶች ጅግንነት ታሪክ የሆነልን 
ታሪኩን ለመውረስ ወጣቱ ተስቷል። 
ማህደሩን አውጥቷል አገላብጦ አንብቧል። 
 
ህብረቱ ፍቅር ነው በማለት መስክሯል። 
 
 
ወያኔን አስወግደን ሳይሞት በሒወት፣ 
ዲሞክራሲ ማለት እንዲያውቀው በእውነት፣ 
መንግስትን መስርተን በሕዝባዊ መብት፣ 
እናሳይ እውነቱን ለወያኔ እና ለአለም መንግስታት። 
 
ይህ ሐቅ ነው እና መቸም የማይቀር፣ 
ወገኔ ሆይ በርታ እንተባበር። 
እንቢልታው ይነፋል አንድነት ይሆናል። 
በጎ ነገር ሁሉ ያኔ ይጀምራል። 
 

(Zenebech Mamo, Fulda, Germany) 

 

የመጨረሻው ቀን… 

ብርጭቆ ወርውሬ ከሳትኩሽ በኋላ 

የስባሪው ስለት የውስጥ እግሬን በላ 

መሄድ አቅቶኛል አሁን አቅመ ቢስ ነኝ 

የሚድህ ልጅ እንኳን ሩጦ ሚቀድመኝ 

አንቺዬ… 

የጠጣነውን ወይን ገና ሳናጣጥም 

መአድ ሳይነሳ ከንፈርሽን ሳልስም 

ፅዋውን አንስቼ እንዴት ግንባር ላልም? 

እሰየሁ ይበለኝ ማንከሴም ሲያንስ ነው 

ፍቅርን ልቅጣ ያለ ቅጣቱ ቁጭት ነው 

የመጨረሻው ቀን… 

‘’አደብ ግዛ ፍቅሬ ስትስት አይቻለሁ 

የተኛሃትን ሴት ይቅር ብያታለሁ 

ይቅርታህን እንካ እኔ ወድሀለሁ’’ 

በፍቅር እያየሽ ስትይ እየሰማሁ 

ሰይጣን ምን ብሎኝ ነው ብርጭቆ ያነሳሁ? 

ይሄ ሰይጣን ክፉ… 

ከሌላ ሲያዳራኝ ሲያስተኝ የቆየ 

መውደቅ መነሳቴን ባይኖቺሽ ያሳየ 

ይሄ ሰይጣን ክፉ… 

ብርጭቆ ያስነሳ ግንባርሽን ያሳተ 

በስባሪ ስለት 

ቁጭት በእግሬ በኩል ልቤ የከተተ 

ይሄ ሰይጣን ክፉ 

እኛስ ከቶ ምንድነን  

ይሄስ ትውልድ ምድነው?? 

በሰነድ ጠግቦ የሚበላ  

በዲስኩር በፖለቲካ ደብል ዲጂት የሚያድገው  

በገባታ ላይ የሚራብ በእጣት የሚራቆተው 

እኛስ ከቶ ምንድነን  

ይሄስ ትውልድ ምንድነው?? 

(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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The Perfect Son 

A: I have the perfect son. 

B: Does he smoke? 

A: No, he doesn't. 

B: Does he drink whiskey? 

A: No, he doesn't. 

B: Does he ever come home late? 

A: No, he doesn't. 

B: I guess you really do have the perfect 

son. How old is he? 

A: He will be six months old next 

Wednesday. 

 

Patient & Doctor 

Patient: Doctor, I think that I've been bitten 

by a vampire.  

Doctor: Drink this glass of water.  

Patient: Will it make me better?  

Doctor: No, I but I'll be able to see if your 

neck leaks 

 

The cup 

A: Why are all those people running?  

B: They are running a race to get a cup.  

A: Who will get the cup?  

B: The person who wins.  

A: Then why are all the others running? 

 

Man & Woman 

Man: I could go to the end of the world for 

you.  

Woman: Yes, but would you stay there? 

Man: I offer you myself.  

Woman: I am sorry I never accept cheap 

gifts. 

Man: I want to share everything with you.  

Woman: Let's start from your bank 

account.  

Love & Marriage 

 

 In the first year of marriage, the 

man speaks and the woman listens. 

 In the second year of marriage, the 

woman speaks and the man listens. 

 In the third year, they both speak 

and the neighbors liste 
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                          ወያኔ 

 

 ታሪካዊውን የጣይቱ ሆቴልን አይናቸው እያየ በጠራራ ፀሐይ አቃጠሉት። 

 

 

 

  ዘረኛው የሆነውን አገዛዝ በመቃወም  የአየር ሃይል የበረራ ባለሙያወች   የጦር አወሮፕላን በመያዝ ኤርትራ ገቡ። 
 

 

 

  እንዲሁም በርካታ ጋዜጠኞችን  ያለበቂ  ምክንያት ሀገራቸውን  ለቀው  ወደ ኬንያ እንዲሰደዱ ተደረገ። 
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The 60th Birthday of Andargachew Tesige celebrated all 

over the world by his supporters 

 

 

 

 

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

Ethiopia using the following addresses.  
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