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Ethiopians suffer all over the world due to lack of real government 

ፍትሕመጽሔትሚያዚያ2007  ዓ. ም/ መጀመሪያዓመት ቁ. 6 / Fitih Magazine, April  2015, First Year 6th Edition.

Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian People!



የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞ  ግንባር  ዘብ (EPPFG) መደበኛ ስብሰባውን  በግሮስ ጌራው  

ከተማ  በተሳካ ሁኔታ አካሄደ  

(The regular meeting of EPPFG held successfully on 04/04/2015 in Gross Gerau, Germany) 

 

 

ኢትዮዽያውያን በጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ የወያኔን የአባይ ቦንድ ሽያጭን ለመቃወም  ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ 

Ethiopians protest against TPLF fund raising programme in Frankfurt for Nile Dam on 18/04/2015  
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ትሕ ) ጡት 

   

  ትሕ ) ጡት በ ትሕ  እ ት ጹክንያት ከጠገፈቸው ኢትዮዽያ ተፍደው ጀ1)ን ሐገ1 በሚኖፅ ትውጩደ ኢትዮዽያውያን 

የተወ ነች  ) ጡት   ነች  በአ”ኑ ፍአት “ገፈችን ኢትዮዽያ በብጩፖ ጤቲካዊ አፒተዳደ1 ጹክንያት ከ ተኛ የጣነ የ ትሕ  

)ጓደጩ ተጋ1 ባት ይገኛጩ  ከ፦ጥ ጤ)ፄዳት እንደሚቻጤው  ትሕ ) ጡት በጠገፈችን ኢትዮዽያ ትሕ  ነ ነት  

እኩጩነት እና ዲሞክፈፏ እፒኪፄጋገ  ድፄፒ ዜጎቿ ፒጤጠገፈቸው “ሳባቸውን በነ ነት ያጤጹንጹ ገደብ የሚገጩ በት )ድፄክ 

በ)ጣን ታገጤግጧጩች  ትሕ ) ጡት ከማንኛውጹ የ ጤቲካ ድ1ጅት ጋ1 የማትወግን ከ)ጣኗ ባሻገ1 የጠገፈችን ወቅታዊ 

”ኔታ በማካተት  የኢትዮዽያን ጤቲካዊ  ማጢበፈዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ታሳትማጤች  ) ጡቷ ከ ጤቲካ ” ች 

በተ ማፆ በፒነ በብ  በኪነ በብ እና በፒ 1ት ዙፆያ አፒተማፆ እና አዝናኝ ጣ ችን በአማ1ኛ  በእንግጦዝኛ እና 

በጀ1)ንኛ በ”ጤት ወ1 አንድ ጊዜ ታ፣1ባጤች  ነገ1 ግን በ) ጡቷ የተካተቱት ጣ ች በሙጥ የ ጠ ውን ጠሳብ እንጅ 

የአዘጋጆቹን እንዲ”ጹ የአ1ታኢውን ጠሳብ አይገጩ ጹ  “ገፈችን ካጤችበት የ ትጢ እ ት ጤ)ታደግ ”ጥጹ ኢትዮዽያዊ 

የድ1ሻውን እንዲወ  ትሕ ) ጡት በአ ንኦት ታሳፒባጤች  

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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1ዕፍ አን፣  
ወያኔ “ገፈችን ኢትዮዽያን ጤማ ት ከ)ቸውጹ ጊዜ በጧይ እያደማት እና 

እያቆፍጧት ይገኛጩ 

 

አገ1 ያጤ )ፆ  ሕዝብ ያጤ ተቆ1ቋፆ! 

በ፣ደሙት ጠያ አፈት ዓ)ታት  አገፈችን ኢትዮጵያ  ከፈፔ በበ፣ጥ ከጠዲዎች እጅ )ውደቋን ሥናወግዝ ብንቆይጹ  ዛፉ ግን ሞ! 

ከፍው ተፈ የወ  የአውፉ )ፆዎች እጅ እንዳጤች ያፄጋገ ንበት ወቅት ጧይ ደ1ፍናጩ  በማንኛውጹ ዓጤጹጹ ያጥ )ፆዎች  ያጤ 

ተ፦ውሞ ሕዝባቸውን የሚ)ፅበት አገ1 ፣1ቶ  ዓጤጹ ፈፔ የተ ፄችው በቅፈኔዎች ውሥብሥብ ን ፄ ነገ2ች ነው  ጣኖጹ  

የማንጹ ዓጤጹ )ፆዎች  ጢዝባቸው በተ 2ጹ ጣነ በፍው ፍፈሽ አደጋ ፏጎዳ  በ ጧት ፏ ፦  ያጤ ጹንጹ ቅድ) ”ኔታ እና ቅፉታ 

ጤሕዝባቸው ተቆ1፤ፄው  አገፈቸውን ወክጤው ነው በ)ድፄሥ ጤሚወዷቸው ብቅናቸውን  ጤሚ፦ወጻቸው እ1ጢፅጢነታቸውን 

በማሳየት የ)ፆነት ኃጧ ነታቸውን እና ብ፦ታቸውን በማፄጋገ  አገ1 ያሥከብፈጥ  ወገን ያኮፈጥ  ታፆክ ይፍፈጥ  ይጢ ፏጣን  አገ1 

)ፆ አጧት  ሕዝብጹ ተቆ1ቋፆ አጤው ያፒብጧጩ  እኛ ግን እንደ ዜጋ የሚቆፄቆ1ጩን )ፆ ፣1ቶ  በኛው በፈሳችን )ከ ጩ እና 

)ጤያየት ክ ት እግዚአብሔ1ጹ 1ቆናጩ!! )ከፈ እና ሥ፦ያችን በዝቷጩ!! ውድ ጩጆቻችን  የአገፈቸውን ግ ኛ የአውፉ )ፆዎችን 

ሥፈአት )ፕከጹ ሥጤተሳናቸው  የሚወዷት አገፈቸውን እና የሚዎዷቸውን ቤተፍቦቻቸውን በ)ተው ሥደትን )ፄ  እንደ አውፉ 

በባዕዳን እጅ ተ፣ ፣  እጅግ በሚዘገንን ”ኔታ እንደ በጎች በ ካኞች እና በአፄ)ኔዎች እጅ ታፄዱ  እንደ እን ት በሳት 

ተ፣ ጥ  እኛጹ  ይጢን ያዬ ጢጦናችን እሥከ ወዲያኛው ድፄፒ  በ)ታፄዳቸው ጩባችን ታ1ዷጩ  በ)፦ ጧቸው ጩባችን 

ተ፦ ጫጩ  ኧፄ! ጹንሥ ጢጦና ይፄሳዋጩ!! ከ”ጥጹ በጧይ እጅግ የሚዘገንነው  ዓጤጹ ያጤጹንጹ ማሥፄጃ በሥዕጧችን (በገ  ባጢፆያችን) 

በወገኖቻችን ጧይ የተ )ውን አፍ፦፥ ድ1ጊት እያወገዘ  አውፉዎቹ የአገፈችን )ፆዎች ዜጎቻችን ሥጤ)ጣናቸው እያ ፈን ነው  

በማጤት ፏሳጤ፤ብን ከማየታችን ባሻገ1  በ (04/22/2015) ዕጤት ደግሞ  በአዲፒ አበባ ከተማ ጠዘናቸውን ጦገጩ  እጹባቸውን በጋፈ 

ጦያ ፎ አደባባይ በወ ት ወገኖቻችን ጧይ የተወፍደው አፄ)ኔያዊ ድብደባ  በጦቢያ ካጥት አፈጅ አፄ)ኔዎች የማይተናነሥ አሳ ፆ 

ተግባ1 ማየታችን እና የፄድዋን ”ሴን ”ጥጹ ፍው ያጤችግ1 ወደቤቱ ተ)ጩፔጩ  የሚጤው የቴጨቭዥን አይን ያወ  የተጤ)ደው 

የወያኔው ጣዳጹ ውሽት ነበ1  ታድያ ከዚጢ በኋጧ ጹን እሥኪ)  ነው እኒጢን ግ ኞች የጹንታገሳቸው እና አገ1 እየ ጩን 

የጹንፍደደው? ሞትን እና )ከፈን ሽሽተን  ከፍው አገ1ጹ ጡደን ማጹጤ  ካጩቻጩን  ጤጹን ግ ኛ የአውፉ )ፆዎችን በጩተን በቅድሥና 

አገፈችን ጧይ አጹ2ብን አንሞትጹ?   

ጤዚጢ ”ጥ የግ  እና የ)ከፈ ታፆክ ተ ያ፥ው  አውፉው ወያኔ )ፈፖ አገ1 እና ወገን አ ው ሥፈአት ነው!!! 
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ወያኔ በሚሞቱትጹ 

በሚፍደዱትጹ ደፒተኛና 

ተ ፦ሚ ነው 
 

Yihedego Michael 

Mekonnen 

Gross Gerau, Germany 
==================== 

 

ያኔን እንቅጩ  የሚነሳው ነገ1 

ቢኖ1 ኢትዮጵያውያን በፍጧጹ 

ውጤው )ግባታቸው ነው  

የኢትዮጵያ ጢዝብ በፍጧጹ ውጪ ካደፄ 

አንድ ፣ን ፣ ው እንደተነካበት ንብ 

ገን ጪ ወ ቶ የሚው ው 

ይ)ፒጤዋጩ ፒጤዚጢጹ የጅጹጧ ሞት
ፒደት  እጩ፥ት እንዲኖ1 ንክ2 

ይፍፈጩ ፏደ1ፒጹ ፏበዛ ይደፒታጩ  

የወያኔ ቅሞችን ጧፒፄዳ  1. ወ ቱ 

(በወያኔ ቋንቋ አደገኛ ቦዘኔው) አገ1 

ውፒ  ከተ፣)  በችጋ1 ተገ ቶ 

አንድ ፣ን )ነሳቱና የግ  ወያኔያዊ 

አገዛዝን ከጹድፄ ገ  ማ ቱና የበይ 

ተ)ጩካችነቱጹ ጦያበ፦ እንደሚችጩ 

ወያኔ ንቅቆ ያው፦ጩ  ፒጤዚጢጹ 

ደጧጧዎቹን በ)ጧ አገፆቱ በማፍማፈት  

በ፣ጧጥ ፣ይባጢ1ን ተሻግ2 ሳውዲ 

አፄቢያ በ)ግባት ቤተፍቦቹን “ብት 

በ“ብት ማድፄግ እንደሚቻጩ 

ይፍብካጩ  በጨጧጹ በኩጩ በኬንያ 

አቋ1  በ፣ጧጥ ደቡብ አ ፆካ 

)ግባትና በአ 1 ጊዜ ሚጦዮነ1 

)ጣን እንደሚቻጩ ጹሳጨ እየ ፣ፎ 

የወያኔ ደጧጧዎች ያጤ)ታከት 

ይፍብካጥ  የጉዞ ዶኩ)ንት 

የሚያፒ ጩገውንጹ በድ1ጅታዊ 

አፍፈ1 ያጻጧጥ  ጤዚጢጹ ወጧጅ 

ተበድ2ጹ ቢጣን ይከ ጧጩ  ጨጧው 

የወያኔ ደጧጧ ደግሞ በፎዳን ተሻግ2 

ጦብያን አቋ1  በአ 1 እ1፣ት 

የባጢ1 ጧይ ጉዞ ጦያን )ግባት አዲፎ 

የ)ክበፆያ ዘዴ )ጣኑን ጹሳጨ 

እየ ፣ፍ ያፒተጹፈጩ የሚያሻግፅ 

ፍዎችጹ እንዳጥ ጹ1 ይናገፈጩ  

ያ)ቻቻጩ  የጦብያው ካጩተሳካ 

ወደእፒፈኤጩ )ሻገ1ጹ አማፈ ነቱ 

በወያኔ ደጧጪች በብ1ቱ ይፍበካጩ  

ፒጤዚጢጹ ወ ቱ ከአገ1 እንዲወ  

ወያኔ የሚችጤውን ”ጥ ያደ1ጋጩ  ፣ይ 

ባጢ1 ፍ ሙ  ጤአካጩ ክ ጪቻቸው 

ፏባጩ ፏናይ በ1ጠ ውፒ  ታፄዱ  

አይኤፒኤፒ አፄዳቼው  ጸዲትፈንያን 

ባጢ1 ፍ ሙ  በታንዛንያና በማጧዊ 

በ1ጠዎች ውፒ  በኮንቴነ1 ውፒ  

ታ ነው አጤ፤ በወያኔና ደጧጧዎቹ ቤት 

ጤዜናጹ አይበ፦ጹ  የድጤጧውን 

ከ ጤዋጩ  የተበጧ እ፤ብ!! 2. 

ተሳክቶጧቸው ወደፓፒተኛ አገ1 

ደ1ፍው )ፒፈት ከጀ)ፅ ወ ቶቹ 

የተበደፅትን ጤ)ክ ጩና ቤተፍብጹ 

ጤ)1ዳት ገንዘብ )ጧክ ይጀጹፈጥ  

ወያኔጹ ዶጧ1 እየተ፣በጤ እንደ ጤገ 

የሚያት)ውን ብ1 ጤቤተፍብ 

ይፍ ጩ  አገ1 ውፒ  ያጤው 

ቤተፒብጹ እንጄፈ ድጪት ቢጣንበትጹ 

ፅዝጹ ፣ጹፓ ነገን ተፒ  እያደፄገ 

ይኖፈጩ  ፒጤዚጢጹ ወያኔ አደገኛ 

ፒደትን ያበ1ታታጩ  ጹናጩባት 

አንዳንድ የወያኔ ባጤፒጩ ናት 

በቴጨብዥን ፣1በው ፒደትን 

ፏ፦ወሙ ፍጹታች”ና የጩማታዊ 

)ንግፒታችንን ፒጹ አ ጢ ብጧች” 

በሽብ1ተኝነት በሽ)ጩፒ ከማጩ አ፦ቤ 

ጢግነትና በተከበፅ ዳኛ ጩኡጩ ዳኝነት 

ጩትከፎኝ ጧፍባች” እበጧ ባዮች አንድ 

፣ጧጩ ያቄ ጩ ይ፦ች”? ”ጧችንጹ 

እንደጹናው፣ው ወያኔ አንድ ጤአጹፒት 

በሚጤው ) 1ነ ያው እያንዳንዱን 

ፍው 3 ና 4 ጊዜ በቤተፍቡ  

በ)ፒፆያቤቱ  በሙያ ማጢበፅና 

በጨጧጹ የ ፄነ ው በ)ጣኑ 

በእያንዳንዱ ቤትና )ፒፆያቤት 

የተተነ ፍው ብቻ ሳይጣን የተጧፍውጹ 

ጤወያኔ በ)ዋቅፅ )ፍፄት ፆ 1ት 

ይደፄጋጩ  እ)ኑኝ ዛፉ ወያኔ 

ደጧጧዎቹን ከዛፉ ጀጹ2 በውፕት 

እያተጤጧች” ፍው እንዲፍደድ 

ማደፄጋች”ን አ፤ሙ ካጤ ያኑ ፣ን 

ይቆማጩ  ይጢን ፒጩ ጠይጤ ማ1ያጹ  

ደ)፣ ወይጹ አባዱጧ እንዲጢ አጤ 

ብጧች” )ንግፒት ተናገፄ የጹትጥ 

፤  በጥ ጧሞኛች” )ጣኑን እዎ፤  

ፒጤዚጢ ወያኔ በፒጩ ን ጧይ እፒካጤ 

ድፄፒ ይጢ ነገ1 ይ፣ ጧጩ  ጎበዝ 

)ሞታችን ካጩ፣ፄ በክብ1 ጤአገ1 

በአገፈችን )ፉት እንሙት  የሞቱትን 

አጹጧክ ያፒባቸው  ከተ)ሳሳይ አደጋ 

ጤ)ዳን ወያኔን ማፒዎገድ ብቼኛው 

) ትጡ ነው   

አንበሣን 1ቼ ዛ  ጧይ 

ብወ  ነብ1 በ፣ኝ 

 
Emanda Fuji Teni  

(Leibziger Germany) 
==================== 

 

ዚያን ጊዜ ፍዎች ጤ)ከፈ 

አሳጩ ው ይፍ ችኋጩ  

ይገድጫችኋጩ  በፒጸጹ ጹክንያት 

በሕዝቦች ”ጥ ዘንድ የተ ጧች” 

ትጣናጧች”  በዚያን ጊዜ ብዙዎች 

ጠይማኖታቸውን በ)ካድ ይፍናከጧጥ  

አንዱ ጨጧውን አሳጩ  ይፍ ጩ  

ፍዎችጹ እ1ፒ በ1ሳቸው ይ ጧጥ  

ብዙ ጠፍተኞች ነቢያት ይነሣጥ  

ብዙዎችንጹ ያሳፒታጥ  ከክ ት ብዛት 

የተነሣ የብዙ ፍዎች ቅ1 

ት፣ዘቅዛጤች  እፒከ ) ፄሻ 

በትዕግፒት የሚ ና ግን ይድናጩ  

ጤሕዝቦች ”ጥ ጹሥክ1 እንዲጣን ይጢ 

የእግዚአብሔ1 )ንግሥት ወንጌጩ 

በ)ጧው ዓጤጹ ይፍበካጩ  በዚያን ጊዜ 

) ፄሻው ይ) ጩ  (ማቴ. 24  9 

– 14) በ“ገ1 ውፍ ና በየዓጤሙ 

ማዕዘን እንደ ው ዘ1 የተበተናች” 

ውድ የ“ገፉ ጩጆች እንደጹን 

ፍነበታች”  ወንድጹና እጢቶቻችን 

ጤቤት ፣ጋ ጤው  አጩጋ የጣነውን 

የወያኔ )ንግሥት 1ተው የተሻጤ 

ሕይወትን ጤጋ ወደ ው  ቢፍደዱ 

ወ 

በ 
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ብዙዎቹ በሚጡዱባቸው “ገፈት 

ውፒ  የሚደ1ፒባቸው )ከፈና ፒ፦ይ 

የሚፍ፣ ና ጤጆ2ጹ የሚ፣  

)ጣኑን በየጊዜው እየተከታተጩን 

ነው  በተጤይ በኛ በኢትዮጵያውያን 

ጧይ ፍማይና ጹድ1 ተ)ሣ ፄው 

አንዳች የ)ከፈ አዙፆት የ ኑብን 

ይ)ፒጧጩ  ይጢ ”ጤንተናዊ የ)ከፈ 

ዶ  እንዲያበ፦ ከእያንዳንዱ ወገን 

የሚ በቅ ብዙ ነገ1 )ኖፅን አን1ሳ  

እ1ግ  ነው - አ”ን ቆ)ን ማውፄድ 

ያ፦ቱንን ብዙዎቹን ችግ2ቻችንን 

እኛው ፤  ብጤን የፍ፣ጩናቸው 

ናቸው  የዱ1ይነት ተ ፌዊ 

ባሕ1ያቸውን በግማሽ ጹዕተ ዓ)ት 

እንኳን )ጤወ  ያጩቻጥ እነዚጢ በ ት 

የሚቆ ፅ ሽ ቶች 90 ሚጦዮን 

ሕዝብ እንደከብት ጦነዱን የበ፤ት በኛ 

ግዴጤሽነትና ጹናጩባትጹ የተዞፄብንን 

አ ዝ አደንግዝ ጤማክፕ  የጋፈ ፄት 

አጤማድፄጋችን እንጂ በኃይጩና 

በ በብ በጩ ውን እንዳጩጣነ 
በተደጋጋሚ ተነግፌጩ  ”ጥንጹ 

እየደፄፍብን ያጤውን ችግ1 ፏያ ኑት 

በእጅጉ የሚያሣዝን ነው  እኔማ 

የ)ፕናነ  ት1ጉጹ ውጥ እፒኪ ኝ 

ድፄፒ ግ1ጹ ይጤኛጩ  በ1ግ ጹ 

)ፕናነ  ጹን ይጣን?  

”ጥጹ የክ ት 2ች 

በኢትዮጵያ ጧይ 

አነ ፄዋጩ 
 

Dejene Worku Amha, 

(Schwalbach, Germany) 
 

==================== 
ንደጹታዘበው በ፤ጹ የ ን 

ጣነናጩ  አብዛኞቻችን 

በ 1“ትና በፈፒ ወዳድነት ወ )ዶች 

ተ፣ይደናጩ  ቄፎጹ ጣነ ሼ” 

ጤሥጋው አድጩቶ ቆናና በደጩን 

በቤተ አጹጩኮ ፒብከቱጹ ጣነ 

በአፒተጹጢ2ው ተፒቶት እንኳን 

አያነሣጹ  የ 1“ት ድባብ በየቦታው 

ነግሦአጩ  ጹናባዊ ሞቱን ወድዶና 

ቅዶ እንደተ፣በጤ የጹናውቅጤት 

)ነኩሴ ሣይ፣1 ሞትና እፒ1ን 

በ) ፈት ፒጤሕዝብ )በደጩ 

በአደባባይ ትን ሽ ፏጩ አይደ) ጹ - 

)1  ቢወድቅ የትጹ ጣነው 

የሚፍሙበት አፒደንጋ  የፀ ታ 

ዘ)ን በ“ገፈችን ተከፒቷጩ! ወያኔዎች 

ከጹንጊዜውጹ በጧይ በ1ትተዋጩ  

የኋጧ የኋጧውን እንጃ እንጂ ጤጊዜው 

የተሣካጧቸውጹ ይ)ፒጧጥ  

የ”ጥንጹ አ  አዘግተዋጩ  የዘ ና 

ሚጦዮን ሕዝብ አንደበት ማዘጋት 

የ፣ጧጩ ኢንቬፒት)ንት ው ት 

አይ)ፒጤኝጹ  በሥጋዊ የ“ብት 

ክጹችትና የሕን ና አፒ ጩት )ንገዶች 

ግንባታ የማይናቅ እ)1ታ ብናሳይጹ 

በ)ን ፒ ድ፣ት ግን በዓጤጹ አንደኞች 

ሣንጣን የጹን፣1 አይ)ፒጤኝጹ  

ይጢጹ ጣን ተብጪ በታወጀብን 

“ገ1ንና ሕዝብን የማውደጹ አ ፦ጧይ 

1ነት የተነሣ ነው ማጤት እንችጧጤን - 

ጹክንያቱጹ በ)ን ፒና በኅጦና 

በነ ፒጹ የተፈቆተን ሕዝብ በ፣ጧጥ 

)ግዛትና እንደከብት )ንዳት 

እንደሚቻጩ ትጧጩቆቹና ትናን፡ቹ 

ጧቶቻችን የጠይማኖት ያጢጩ 

ያጹኑበታጩና ይጢን ሕዝብን 

የሚያ  ዕኩይ ዓጧማ በ)ግዣ 

)ሣፆያነት እንደዋና )1ኅ 

ይከተጥታጩ  በነገፈችን ጧይ ”ጥንጹ 

ነገ1 በአንድ ጊዜ )  አፍጩቺ ነው 

እንጂ የወያኔን ዴሞክፈፏያዊነትና 

አ1በኞች ግንቦት ፍባትን ጹ2 

”ጥጹ ተ፦ዋሚዎች አፕባፆዎች 

እንደጣኑ ቅን ት ሣታ 1 

የተናገፄቺው ያቺ አጸፆካዊት 

ባጤሥጩ ን በ፤ፒጧችን ጹን ዓይነት 

)1ዝ የተጤወፍ ው እንደነፍነፍች 

የበኩጨን )ተን ፒ ጩጌ ነበ1  

እውነተኛ ዴሞክፈፏ አጤ በሚባጩበት 

“ገ1 የተወጤደና አድጎ ጤሥፈ የደፄፍ 

ፍው ዓጤጹ በግጩ  የሚያው፣ውን 

አጹባገነናዊ የወያኔ ሥ1ዓት እፒከዚጢን 

ወ1ዶ )ኳፕት ቅሙ ጹን እንደጣነ 

ጦገባኝ አጩቻጤጹ  በኛ ጧይ ፅን 

የማይፍብቅና ፒድ አንደበቱን 

የማይከ ት የጤጹ ማጤት ነው  

የወደ፣ ግን ጹሣ1 ይበዛበታጩ  

”ጥጹ የክ ት 2ች በኢትዮጵያ ጧይ 

አነ ፄዋጩ  በ ጹ ያሳዝናጩ  

እኛጹ እንደ ጤጉ የሚጋጩቡን 

የጹን)ቻቸው )ጋዣዎች ጣነናጩ  

ጹ1 ችን ፒደትና ሙፒና እንጂ ከዚያ 

የተሻጤ ጤ”ጧችንጹ የሚጣን ነገ1 

ጤጊዜው ያገኘን አይ)ፒጩጹ  

ደግሞጹ የሚገ1)ው አንናደድጹ  

ካጩተናደድንና እኛው ጤኛው ) ትሔ 

ካጧ) ን ደግሞ እንነዳጤን እንጂ ነ  

የሚያወ ን የተጤዬ ው ዊ ኃይጩ 

አናገኝጹ   

 

 

 

 

እ 
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አገ1 ያጤ )ፆ  ሕዝብ ያጤ 

ተቆ1ቋፆ! 

 
Mengesha Gebru Abera 

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

ደቡብ አ ፆ፦ በግ  ፏ፦ ጥ  

በጦቢያ በ ካኔ ፏታፄዱ  

በየ)ን በ1ጠ በግ  ፏ  

”ጥንጹ አጩ ው ውቅያኖሥ 

ጦያቋ1  ፏሞክፅ ውጠ የበጧቸው 

በዓጤጹ ዙፆያ የዜና )ገናኛዎች 

ፏታውፎ  ”ጥጹ የተጤ ባቸው 

የ)ጤያ ፤ 1 (ታ1ጋ) 

ኢትዮጵያውያን  የሚጩ ነው  ይሕ 

ደግሞ ከ)ቸውጹ ጊዜ በበጤ  

ጩዩነታችን አሥወግደን በጋፈ 

እንድንቆጹ እና የችግፈችን ፈሥ 

የጣነውን የወያኔ ሥፈአት 

እንኮታኩተን በ) ጩ  በጹትኩ እንደ 

ፍው ተከብፄን በነ ነት  በእኩጩነት 

እና በጋፈ የጹንኖ1ባትን 

ዲሞክፈፏያዊት አገ1 ገንብተን 

ጤተተኪው ትውጩድ እንድናፒተጧጩ  

የተጧጤ  ጢይውት የተከ ጤበት ጩዩ 

)ጩክት ነው  ፒጤዚጢጹ  በ)ጧው 

ዓጤጹ ዙፆያ ያጧች”  1. የማንኛውጹ 

ኃይማኖት አባቶች እና ተከታዬች  

በየ)ን  በደቡብ አ ፆካ  በጦቢያ 

ጢይወታችው በግ  እያጤ  ጧጥት እና 

በውቅያኖፒ ውፒ  ፍጹ ው ጤ፣ፅት 

ወገኖቻችን የጢጩ ተ ጢይወት ጪት  

በአፄ)ኔዎች እጅ ጤወደ፤ት 

እግዚአብጡ1 ዓጹጧክ እንዲታደጋቸው 

የጀ)ፈች”ት ጪተ እና ጹጢጧ 

እንድታፈዝሙ እና እፒከ ) ፄሻው 

ከጢዝባች” ጎን እንድትቆሙ  2. 

በጹንጹ ይ”ን በጹን  በተጤያዬ 

የድ1ጅት 2ግፈጹ የተደፈጃች” 

ወገኖች  ጹ”ፈን እና አዋ፥ዎች  ያጤ 

)ፆ ያጤችዋን አገፈችን  ያጤተቆ1ቋፆ 

የግ  እና የ)ከፈን ዋ የሚጎነ  

ወገኖቻችንን ጤ)ታደግ  የዚጢ ”ጥ 

ግ  አንዱ ጹክንያት የኛጹ በሕብፄት 

እና በአንድነት አጤ)ቆጹ )ጣኑን 

በ)ገንዘብ ጩዩነታችን አሥወግደን 

በጋ1 በ)ቆጹ )ታገጩ እና ጤ)ጧው 

የኃያጧን )ንግሥታት  ጤፍባዊ 

ድ1ጅቶች  ጤሥደተኛ ጉዳይ 

ድ1ጅቶች አቤቱታ በማቅፄብ  

በጦቢያ በ1ጠ ጤአደጋ የተጋጤት ትን 

የጹንታደግበትን )ንገድ ጤ) ጤግ 

እንድንተባበ1  3. በአ ፦ጧይ አገ1 

ው ጹ ይ”ን ውሥ  ያጧች” 

ወገኖቻችን  ከጧይ እንደገጤ ነው  

አገ1 እንደ አገ1  ጢዝብጹ እንደ ዜጋ 

ጤ)ኖ1 ያጤ)ቻጥ ጹክንያት 

አሥከ ው እና አውፉው የወያኔ 

ሥፈአት )”ኑን ተገንዝበን  ያጤ 

ጹንጹ ጩዩነት በጋፈ በ)ተባበ1 

የሥፈአቱን ጸ እንድና ን 

ፆያችን እናሥተጧጩ ጤን  

እግዚአብሔ1 በአፍ፦፥ ”ኔታ በግ  

ጤታፄዱት እና በ፤ጹ ጤተ፦ ጥት 

ወገኖቻችን  )ንግሥተ ፍማየትን 

እንዲያው1ሥጩን  ጤቤተፍቦቻቸው 

እና ጤቅ1ብ ጓደኞቻቸው  ) ናናትን 

እዲፍ ጩን እን)ኛጤን  በግ  

በ)ጧው የዓጤጹ ዙፆያ እየ ፍፍ ጧጤው 

ደጹ  አውፉው የወያኔ ቡድን ተ ያ፥ 

ነው!!!  

ፒደትና )ከፈ ዕ ችን ነው 

እንዴ? ከፍጩ  ያጤ  

አቅጹፒ የጤንጹ? 

 
Kibernesh Agere 

Badnauheim, Germany 
==================== 

 

ንዲጢ አይነቱ ከተፒ )፤ፄ ና 

ከ ንነት የሚ)ነ  ካኔ 

በፍጧማዊ ፍጩ  አይ ታጹ  ወገኖቻችን 

እንዲጢ ያጤ ካኔ ፍጤባ ፏጣኑ 

የ)ጀ)ፆያ አይደጤጹ  ድጋሚ 

እንደማይደ1ፒባቸውጹ ማፒተማ)ኛ 

የጤጹ  ጦቢያ ያ”ኑይባፒ አይፏፒን ያየ 

በፍውና በአውፉ )ካከጩ ያጤው ጩዩነት 

ጦ በት ይችጧጩ  ጤነገፅ ከፍውና 

ከአውፉ የትኛው ነው የበጤ  ካኝ? 

ፍው እንደ ፆዳ የሚያ1ድ ቡድን 

ተ ፄ  ካኔ የድን፤1ና ጨጧው ገ ታ 

ነውና የሚያ1ዱት ደግሞ 

የሚያተፈጹሳቸውን ሳይጣን ኑ2ን 

ጤማፕነ  ደ  ፣ና የሚጥ ጹፒኪኖችን 

ነው  የ ጧታችን የኢትዮጵያ 

ቤተክ1ፒቲያን አጹጧኪወች ነው ያጥት ? 
)ጩዕክቱ የአጸፆካ ተጧጧኪ ጣናችጢ 

አጩፕባብን የወጋች” )ኖኑ ነው  )ቸፒ 

ወያኔ እንጂ እኒያ ጹፒኪኖች የአጸፆካ 

ተጧጧኪ እንዳጩጣኑ አያ ትጹ  ግን እንደ 

አይፏፒ ጧጤ ቡድን ዋናው )ጩዕት 

ማፒተጧጤ  እንጂ የፍወች ን ጢ )ጣን 

አጤ)ጣን አይደጤጹ  ፒጤዚጢ ን ጠን 

በማያው፤ት ታፄዱ  ፣ደጹ ፏጩ 

፤ ፈቸው እንኳን የማይታወ፣ው 

(የማሳወቅ ግዴታ የጤብኝጹ ነበ1 ያጤው 

)ጤፒ?) ወገኖቻችን ጤአጸፆካ ፏባጩ 

ጤአጸፆካ ወታደ1 ተተክተው ፓማጦያ 

ጡደው ሞቱ  ፥ቶቹ በ ይት 

ተደብድበው ፉሳቸው በሞ፦ዲ፡ አደባባይ 

)ጎተቱን እናፒታውሳጤን  ፣ደጹ ፏጩ 

በ¢£¤ወቹ እንዲያ ያጤው ነውፄኛ ድ1ጊት 

የተ )ው በአጸፆካ ወታደ1 ጧይ ነበ1  

ቆይቶ ፄከፒ ባጤ  ጢይወት/ፉሳ ተተካ  

የነ)ጤፒ አድቬንቸ1 ፒ አ”ንጹ 

አጩበ1ድ ብጪ ደ“ ወገኖቻችን 

በማያው፤ት በፍው አገ1 እንደ ከብት 

ታፄዱ  አ”ንጹ ይጢ ን አፄ)ኔ 

ድ1ጊት 3 በ)ገኖቻችን ጧይ ድጋጸ 

እንደማይደ1ፒ ማፒተማ)ኛ የጤጹ  

ዋፒትናው አገፈቸው አጤ)ጡድ ብቻ ነው  

ወፉነጋፆየጨጧቸውፒፒንቶችይጣኑ? በዚጢ 

ሳጹንት ብቻ )1ከብ ፍጹ  በብዙ )ቶ 

የሚቆ ፅ ፒደተኞች አጩ፣ዋጩ  ፒጹ 

የጧቸው  )ጩክ የጧቸው  ቤተፍብ ወይ 

ዜግነታቸው አይታወቅ  ፤ 1 ብቻ  

፤ ፈቸውጹ ግጹት ነው  ከዚያ ውፒ  

ፒንቶቹ ኢትዮጵያዊያን ይጣኑ? ጹን ያጢጩ 

ኢትዮጵያውያን በየጊዜው አው2  

እንደ1ሳጤን በሚጩ ባዶ ተፒ  የባጢ1 አሳ 

፣ጤብ ጣነው ፣ፅ? ጹን ያጢጩፒ 

ወገኖቻችን በየበፄጠው በአፄ)ኔወች 

ታ1ደው ጉበት ኩጧጦታቸው ተወፒዶ 

በ 

እ 
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ይጣን? ጹን ያጢጩ ኢትዮጵያውያን በፒደት 

ፏኳትኑ በ1“ብና ውጠ ጹ በየበፄ“ው 

ወድ፣ው የአሞፈ ፏሳይ ጣነው ፣1ተው 

የጣን? የአፄብ ገፄድና ጪጨ )ጣናቸው 

ሳያንፒ በግ  ከ ቅ እየተወፄወፅ 

ጢይወታቸውን ያ  ወገኖቻችን ጹን ያጢጩ 

ይጣኑ? ከኢትዮጵያ የማይሻጩ የጤጹ 

በሚጩ አደገኛ የተፒ  )፤ፄ  ፒጸት 

ተነሳፒተው ደቡብ አ ፆካ ወይ ጨጧ አገ1 

እንደ1ሳጤን ፏጥ በየ)ንገዱ ወድ፣ው 

አውፉ በጩቷቸው የ፣ፅ ወገኖችፒ ጹን 

ያጢጩ ይጣኑ? አንድ ነገ1 በ1ግ ኝነት 

)ናገ1 ይቻጧጩ  የዜና ሽ ን አግኝቶ 

ጸያቸው የሚታወ፣ው የ ፥ቶቹ ብቻ 

ነው  ወደ) ትጡው በዚጢ ጤማ 

ሳጹንት ብቻ ጸዲትፈኒያን ባጢ1 ውፒ  

ወደ ሺጢ የሚ ጉ ፒደተኞች አጩ፣ዋጩ  

አው2 ውያን ፉሳቸው ጤተገኘው 

፥ቶች የ፣ብ1 ፒነፒ1ዓት 

)ውጧቸዋጩ  እኛፒ እንደጢዝብ ጹን 

ማድፄግ ነው ያጤብን ብጤን )ወያየት 

የጤብንጹ ወይ? ው1ደት  ፒደት  ችጋ1ና 

ፒ፦ይ እኮ እ  ክ ጧችን አይደጤጹ  

በ)1ገጹት ወይ በተ 2 ጢግ የተነሳ 

አይደጤጹ ጤማኝና ፒደተኛ የጣንነው  

እውነት ከተነጋገ1ን ጹ1 ችን ጣኖ ነው  

በጉባዔ ተፍብፒበን ድጹ  አጩፍ ን 

ይጣናጩ  ግን በተግባ1 ጹ1 ችን ነው  

ካጩጣነ ጤጹን አን፣ይፄውጹ? ከ ጤግን 

እኮ በ1ግ ኝነት ጩን፣ይፄው እንችጧጤን  

አይጣዶችን ተ)ጩከቱ  ጃ ኖችን 

ተ)ጩከቱ  ጨጪችንጹ ተ)ጩከቱ  

የሚ፣የፄው ግን ተባብ2 በ)ፒፈት እንጂ 

የጣነ አካጩ አንድ እንዲጩጢ በፍጩ  

በ) የቅ አይደጤጹ  

ወያኔ  የጠገ1 አንበሳ  የው  

እፉሳ ነው 

 
Yideneku Abebe 

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

 
ጦቢያ የደፄፍውን አፍ፦፥ 

እጩ፥ት በሚ)ጤከት በገ  

ተፍጩ  ጠዘኑን  ጹፉቱን  ፤ ቱን  

ኢትዮጵያዊነቱን  ትጢ ጧጊነቱን 

ወዘተ በአዲፒ አበባ ብቻ ሳይጣን 

በጨጪች ከተሞች ካፒተጋባው ፍ  

ሕዝብ )ካከጩ የአገዛዙን ጠጧ ነትና 

ተ ፆነት በሚ)ጤከት ድጹ ቸውን 

በድ ፄት እያፍሙ  ወያኔ ጨባ  

ጨባ  የአገ1 አንበሳ  የው  እፉሳ  

)ንግሥት የጤጹ  የኢትዮጵያ 

)ንግሥት የት ነው  ወዘተ እያጥ 

የ ”በት ጹክንያት አገ1 ወዳድ  

)ጧውን ሕዝብ ወዳድና አፒተናጋጅ 

የጣነ )ንግሥትና አ)ፈ1 

እንደጨጧቸው ፒጤሚያው፤ ነው  

እኔን በተጤይ የሳበኝ የአገ1 አንበሳ  

የው  እፉሳ  የሚጤው ) ክ1 

ነው  ጢወሓት በበጧይነት የሚያዘው 

አገዛዝ ብጡ1  ብጡፄፍብ  ታና 

ኃይማኖት ሳይጤይ ”ጥኑጹ 

ኢትዮጵያዊያን ገ1 ጩ  አድክጻጩ  

አግጩጫጩ  አዋ1ዷጩ  ፍብአዊ 

)ብቶቹንና ክብፅን ገ ጩ  

የኢትዮጵያን ግዛታዊ አንድነትና 

ጥዐጧዊነት አውድጻጩ  የኢትዮጵያን 

ሕዝብ የተ 2 ኃብት ጤው  

ወዳጆቹ ነግዷጩ  ተደጋጋሚ ፦ት 

የሚደ1ፒበት ሕዝብ የ ፦ቱና 

የው1ደቱ ጹክንያት ጹን እንደጣነ 
የማወቅ )ብት ብቻ ሳይጣን 

ግዴታጹ አጤበት  እኔን አያገባኝጹ  

ካጤ ፏታፄድ  ፏገደጩ  ፏዋፄድ  

ፏፍደብ  ፏፍደድ ይኖፈጩ   

የሚነገድበት የፒደት ማእበጩ 

ትውጩድ ከየት ) ? 

 
Biruk Gebeyehu 

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

 

ትዮጵያዊያን የማይፍደዱበት 

የዓጤጹ ክ ጩ የጤጹ  በጨባኖን 

የሚኖፅ ወ ት ሴቶች በየ፣ኑ 

የሚደ1ፒባቸው ግ  ጤጢጦና 

ይ፣ ጩ  አንዲት ወ ት 

ኢትዮጵያዊት ግ  ፏበዛባት 

ከ፣ ፆዎቿ አፈተኛ ቅ ፈፔን 

)ን ፦ ወድ፦ጤች  ”ኔታዋ 

አይታወቅጹ  በተ)ሳሳይ  ጨጧ 

ወ ት ሴት የ፣ን ፍፈተኛ በ ን፣ቷ 

የተነሳ ፈፔን ገድጧጤች  በጨጪች 

የአፄብ አገ2ች የሚኖፅ ወ ት ሴቶች 

የሚደ1ፒባቸው ግ  ጤፍፈተኛ 

)ብታቸው የቆ) )ንግሥት 

እንደጨጧቸው ያሳያጩ  በደጠዎቹ 

የአ ፆካ ጠገ2ች  ማጧዊና ዛጹቢያ 

ብዙ )ቶ ኢትዮጵያዊያን ታፒፄዋጩ  

ኢትዮጵያዊያን በማጧዊ ኃይቅ 
እንደሞቱ እናው፦ጤን  የአ  ኃይጤ 

ሥጧሴ )ንግሥት ጤ ፤1 ደቡብ 

አ ፆካዊያን ፒደተኞችና የነ ነት 

ተዋጊዎች ያጧደፄገው ነገ1 የጤጹ  

የትጹኅ1ት እድጩ ፍ ቷጩ  ገንዘብና 

) ጤያ ፍ ቷጩ  ተዋጊዎችን 

አፍጩ ኗጩ  የማያወጧውጩ የፀፄ- 

አ 1ታይድ አቋጹ ይዞ 

የዲ ጪማቲክ ድጋ  ፍ ቷጩ  

በተ)ሳሳይ የደ1ግ )ንግሥት ጤፀፄ- 

አ 1ታይድ ትግጩ ከ ተኛ አፒተዋ  

አድ1ጓጩ  የደቡብ አ ፆካ ፤1 

ሕዝብ ጤኢትዮጵያና ጤኢትዮጵያዊያን 

ዜጎች የማይፄሳ ውጤታ አጤበት  

የኢትዮጵያ ወዳድ በነበፄው ባጤ ው 

በተወዳጁ ማንዴጧ ጠገ1 

ኢትዮጵያዊያን ተገድጤዋጩ  

ንብፄታቸው ወድጻጩ  

የሚዘገንነውና የማይፄሳው ”ጤት 

ኢትዮጵያዊ ወንድጹቻችን በታጎፅበት 

ቤት ቤንዚን ተፄ ቶ ተ፦ ጤው 
)ሞታቸው ነው  የደቡብ አ ፆካ 

)ንግሥትና ሕዝብ ጠጧ ነት 

እንዳጤበት አያከፈክ1ጹ  ይኬ በ፥ 

አይደጤጹ   ይኼ ግ  ባጤ ት 

)ንግሥታት የማይታፍብ )ጣኑን 

ብዙ ማፒፄጃዎች አጥ  ጤጹሳጨ  

አገዛዙ በ ፄው በደጩ ከደ1ግ 
)ንግሥት አጹጩ ው ወደ ፎዳን  

ኬንያና ዩጋንዳ በተፍደዱ 

ኢትዮጵያዊያን የፍብአዊ )ብቶች 
በ 

ኢ 
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ገ  ፏደፄግና በጅጹጧ ው  

ው  የሚጩ ግ ት ፏደፄግ 

ኮጪኔጩ )ንግሥቱ ኃይጤ ማፆያጹ 

የተናገፄው ትዝ ይጤኛጩ  እነዚጢ 

ኢትዮጵያዊያን የ ጥትና 

የሚ፦ወሙት እኔንና እኔ 

የጹ)ፈውን )ንግሥት ነው  እኔን 

ፒጤ ጥ በ፦ና ጠገ1 የጧቸውጹ 

ማጤት አይደጤጹ  

በኢትዮጵያውዊነታቸው ማንጹ 

)ንግሥት እንዲያፍ፦ያቸው 

አጩ ቅድጹ  ይኼ ከጣነ የኢትዮጵያ 

)ንግሥት አፒ ጧጊውን እ1ጹጃ 

ይወፒዳጩ  ብጪ ነበ1  ፤ጹ ነገፅ 

አ  ኃይጤ ሥጧሴን ጣነ )ንግሥቱን 

) ጧት ወይንጹ )ውደድ 

አይደጤጹ  የማንጹ ኢትዮጵያዊ 

)ብት ፏነካ ተቆ1ቋፆ የጣነ 
)ንግሥት ድሙ ን የማፍማት 

ጠጧ ነት አጤበት ጤማጤት ነው  
በደቡብ አ ፆካ የተካጡደው ግ  

ፏካጡድ ገዢው 1ቲ  ጨጪች 

ጠገ2ች እንዳደፄጉት የደቡብ አ ፆካ 

)ንግሥት ጠጧ ነት እንዲወፒድ  

ግድያው እንዲቆጹ  ኢትዮጵያዊያን 

በፍጧጹ እፒከኖፅ ድፄፒ ፍብአዊ 

)ብታቸው እንዲከበ1 አጩ የ፣ጹ  

አጹባሳደፅን ጩሳብ አጧጤጹ  ጩክ 

በሳወዲ አፄቢያ  በጨባኖን  በየ)ንና 

ጨጪች ጠገ2ች እንዳደፄገው ከፅቅ 

”ኖ ማየት  ))ፆያው ”ኗጩ  

በፒጩ ኑ ጧይ ጤሚነሳ ማንኛውጹ 

ትችትና የሕዝብ እጹቢተኛነት የአ ና 

ነት የሚያሳየው አገዛዝ 

ጤኢትዮጵያዊን ፍብአዊ )ብቶች 

ደንታ እንደጨጤው በተደጋጋሚ 

ታይቷጩ  

የማን ጩጅ ይማፈጩ  የማን 

ጩጅ ይፍደዳጩ? 

 
Solomon Worku 

Bad Schwalbach, Germany 

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

 
ተፈው የትግፈይ ወይንጹ ጨጧ 

ድጠ ኢትዮጵያዊ ገበፉ ጩጆች 

እድገትና የወደ ት እድጩ ጢይወት 

አን 1 ፏታይ ፒ1ዓቱ ፣  አ ኝ  

አግጧይና አድካሚ ነው ጤማጤት 

ያፒደ ፈጩ  ማን ተ ፦ሚ ጣነ? 
የጢወሓት የበጧይ ባጤፒጩ ናቶችና 

ወዳጆቻቸው ጩጆች ናቸው  ጢወሓት 

የወደ ት )ፆዎችን  ጠብታሞችን 

)ፒ1ቷጩ  ይድፄፒ ጤኢጠዴግ 

አ)ፈ1 አባጧት  ጩጆቻች” ቻይና 

ጹን እየፍፅ ነው?  በማጤት ተ)ፒገን 

ደሳጤኝ እናንተ የግንባፅ አባጧትና 

ደጋ ዎች! ጤ)ጣኑ አብዛኞቹ 

የ 1ቲያች” አ)ፈ2ች ጹን እያፍቡ 
እንደጣነ ፣1ቶ ጹን እያደፄጉ 

እንደጣነ ታው፦ጧች”? ጤጹሳጨ 

ፒዮጹ )ፒ ን  ፒብሓት ነጋ  አባይ 

ሓዪ  ክን  ገ/)ድጢን በጢይወት 

የጨጥ  አ1ከበ እ፤ባይ  በፄከት 

ፍጹኦን  አዲፎ ጤገፍ…ጩጆቻቸው የት 

ናቸው?.....ካጧወ፦ች” እኔ 
ጩንገፈች”  እነዚጢ የባጤፒጩ ኖች 

ጩጆች የ ኛ ክ ጩ ትጹጢ1ታቸውን 

ካ ና፣፤ በኋጧ  የዩኒቨ1ፒቲ 

ትጹጢ1ታቸውን ከቅ1ብ አ)ታት 

ወዲጢ ወዳጅ  በጣነቻቸው ቻይና 

ይከታተጥ ዘንድ ተጩከዋጩ….  ድጠው 

የትግፈይና የጨጧው ኢትዮጵያ ገበፉ 

ወይንጹ )ካከጤኛ )ድብ የጤት 

ጉ1ፒ ጤማግኘት ይቸገፈጩ  የዶ2 

ዋጋ እፒከ አፈት )ቶ ብ1 ከደፄፍ 

ፒደትና ው1ደት የማይ፣1 ነው  

የ ጤቲካ ፒጩ ን ይዘው ከ ተኛ 

ኃብት ያካበቱት ባጤፒጩ ናት ጩጆች 
የሚወ ት በቦጨ ነው  ጤፒደት 

ሳይጣን ጤከ ተኛ ትጹኅ1ት ወይንጹ 

ጤፒፈ ነው  በባጨ የሚፍደደው ድጠና 

የድጠ ጩጅ ወዶ ሳይጣን ገዢው 

1ቲ የፒፈ እድጩ ጤ) 1 

ፒጧጩቻጤና ጤወ ቱ ትውጩድ 

ትኩፄት ፒጧጩፍ  ነው  የማን ጩጅ 

ይማፈጩ  የማን ጩጅ ይፍደዳጩ  

የማን ጩጅ ወደ ት ይገዛጩ  የማን 

ጩጅ አንገቱ ተቆ1  ወይንጹ በጀጩባ 

ተገጩብ  ወይንጹ በ 1ነት )ፒክ 

ተፍዶ ይሞታጩ? ብጤን ፒን ይቅ  

እኛፒ ጹን እያደፄግን ነው የሚጤውን 

)ሳት የጤብንጹ  ፈሳችንን 

ካጧፒከበ1ን ማንጹ አያከብፄንጹ  
ወገኖቻችን ካጩተከበፅ እኛጹ 

አንከበ1ጹ  የገዢው 1ቲ የበጧዮች 

ጤጩጆቻቸው ጹ1  እድጩ 

የከ ቱጧቸው ጧ  
ቆፈ ነታቸውን  ተ ቅ)ው  

ማንጹ ጦ ይ፣ን አይችጩጹ ብጤው 

ነው  የፒ1አቱ አድጫዊ  በደጧዊ  

ዘፈ ያዊ )ጣን በዚጢጹ ተከፒቷጩ  

የእነዚጢ ጹ1  ወ ቶች በድጠው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ወ  በጢወሓት 

ወዳጅ ጠገ1  ቻይና ብዙ ሽጢ ዶጧ1 

እየተከ ጤ )ማ1 ፒናይ  የእነፎ 

)ማ1 ጤጹፒኪኑና በየቦታው 

ጤተፍደደው የትግፈይ  የጋጹቤጧ  

የአ 1  የኦ2ጹያ  የፓማጨ  የጉፈጌ  

የአማፈ ወዘተ ድጠ ገበፉ ጩጅ  

በየወፅ ጤሚፍደደድው አጹፒት ሽጢ 

ወ ት  እንደ ተፈ ፕ፣  በእየ፣ኑ 

ወደ ሳውዲ አፄቢያ ጤሚጡዱት 

እጢቶቻችን ጹን ይዳ አጤው? 
የጤውጹ  የሚደጉ)ው የወደ ት 

ገዢዎችን )ጣኑን ጤ) ፈ 1 

አይቻጩጹ  የጢወሓት አገዛዝ  

በተጤይ ጤድጠው የሚዘገንን 

የሚጣነው ጤዚጢጹ ጹ1 ነው
የው  ጧቶቻችንና የውፒ  

ገዢዎቻችን በአንድ ድጹ  የሚፍፅ 

)ጣናቸውን በተደጋጋሚ አይተናጩ  

በ ፦ቅን ጩዩነቶች ጧይ ማተኮፅን 

እንተወው  አፒ ቅቶናጩ  

አሳ 2ናጩ  አድክሞናጩ  

የ ፒ 1ቱ ብፆካ 

 
Agonafir Tekle Mersha, 

Hanau, Germany 

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

 

ከ 
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ፍፈተኛና የማጢበፈዊ ጉዳዮች 

ሚኒፒቲ1 የሚፍበፒበው ዘገባ 

የሚያሳየው ፒ 1ት አው ተው  

ቪዛ አግኝተው ከኢትዮጵያ 

የሚወ ት ኢትዮጵያዊያን 

በአብዛኛው ወደ ጹእፈብ አገ2ችና 

ፒጹጹነት ወዳጤበት የአፄብ አገ2ች 

ይፍደዳጥ  )ፒፆያ ቤቱ በ፣ን አንድ 

ሽጢ አጹፒት )ቶ ኢትዮጵያዊያን 

ከጠገ1 እንደሚወ  አፄጋግ ጩ  

እነዚጢ በሕግ የሚወ  ይባጧጥ  

ሂሳቡ የሚፕ ነው ከሚወ ው ፍጧሳ 

በ)ቶ የሚጣነውን ነው  አንባቢ 

እንዲገነዘበው ወይጹ እንድትገነዘበው 

የጹ ጩገው ሂሳቡን ነው  ፒ 1ት 

ተፍ ቶት በየ፣ኑ የሚወ ው 

ኢትዮጵያዊ ብዛት አንድ ሽጢ አጹፒት 

)ቶ ከጣነ  በዓ)ት 547, 500 

(ከግማሽ ሚጦየን በጧይ) ይፍደዳጩ 

ማጤት ነው  ከኢትዮጵያ ሕዝብ 

፤ 1 ፅብ በጧይ  ሚኒፒትፅ በ፣ን 

ፍባ በ)ቶ የሚጣነው ከሕግ ው  

በተከ ተው የፒደት )ንገድ የሚወ  

)ጣኑን ገጹቷጩ  በየ)ን የተፍደዱት 

ኢትዮጵያዊያን ፤ 1 ትዝ አጤኝ  

አንድ ሚጦየን በየ)ን ብቻ  ፍባ 

በ)ቶ የሚጣነው በፍው ነጋዴዎችና 

በጨጧ )ንገድ የሚወ  ከጣነ በ፣ን 

3,500 ይፍደዳጩ ማጤት ነው  

ሂሳቡን እዩትና ፄዱ  ጢገ ወ  

በሚባጤው )ንገድ በዓ)ት 

ከኢትዮጵያ የሚፍደደው ኢትዮጵያዊ 

ወ ት ትውጩድ ብዛት 1 ,825, 000 

(አንድ ሚጦየን ፒጹንት )ቶ ጠያ 

አጹፒት ሽጢ )ጣኑ ነው  በሕግና 

ከሕግ ው  የሚፍደደው ማእበጩ 

ብዛት 2, 372, 500 (”ጤት ሚጦየን 

ፓፒት )ቶ ፍባ ”ጤት ሽጢ አጹፒት 

)ቶ )ጣኑ ነው)  የዓጤጹ ባንክና 

የተባበፅት )ንግሥታት የፍፈተኛ 

ድ1ጅት ናቶች የሚያ)ጤክቱት 

ኢትዮጵያ በዓ)ት ”ጤት ሚጦየን 

አጹፒት )ቶ ሽጢ የፒፈ እድጪች 

ጤወ ቶች ) 1 አጤባት የሚጩ 

ነው  ከጧይ ያሳየ”ት ግዙ  የጣነ 

የፒደተኛ ፤ 1 የሚያሳየው  

አፒደና፥ው እድገትና  ጤጩማት 

ትኩፄት የሚፍ ው እድገታዊው  

አገዛዝ የፒፈ እ ፄትን ችግ1 

የሚወ ው ፒደትን በ)፣በጩና 

በማበፄታታት ነው  አፒደና፥ና 

ትጠዊ እድገት ቢኖ1 በያ)ቱ 

የሚፍደደው ከ”ጤት ሚጦየን ፓፒት 

)ቶ ሽጢ በጧይ የሚጣእነው 

የሚፍደድ ወ ት ትውጩድ የፒፈ 

እድጩ ይኖፄው ነበ1  በአንድ 1ቲ 

የበጧይነት የሚገዛው )ንግሥት 

ወ ቱ ትውጩድ የፈፎን ፒፈ 

እንዲ 1 ”ኔታዎችን ያ)ቻች 

ነበ1  በገ  የሚካጡደው ፒደት ጨጧ 

ቅጹ አጤው  ወ ቱ ትውጩድ 

ጤ)ብቱ እንዳይቆጹ  ከሕዝብ ጋ1 

ተጋ1ቶ አ)  እንዳያካሂድ ይፄዳጩ   

)ነሻ ኢትዮጵያ  )ድፄሻ 

የትጹ ዓጤጹ 

 
Abebech Mekonen Yemem 

Bruchöbel, Germany 
==================== 

 
፦ጧይ ፏታይ በገ  ከጠገ1 

የሚፍደደው ትውጩድ በደ1ግ 

የ) ፄሻ ዓ)ታትና 

በጢወሓት/ኢጢአዴግ )ንግሥት 

የተወጤደው ነው  ፍባ በ)ቶ 

የሚጣነውን የኢትዮጵያን ሕዝብ 

ይወክጧጩ  ኢትዮጵያዊያን በገ  

የሚወ ት በ”ጤት )ንገዶች ነው---

ዱ2 እንደሚባጤው አንዱ በቦጨ  

ጨጧው በባጨ.  በቦጨ የሚወ ው 

ፒ 1ትና ቪሳ አግኝቶ ጤፒፈ 

ወይንጹ ጤጨጧ ይፍደዳጩ  ገዢው 

)ንግሥት ከእያንዳንዱ ፒ 1ት 

ብዙ ገንዘብ ይፍበፒባጩ  ንግድ ማጤት 

ነው  ወ ቶ ገቢውን በው  

ጹንዛፉ ወደ ጠገ1 ይጩካጩ  ጨጧው 

ከጧይ በተ ፣ፎት ጠገ2ች ጤደጧጧና 

ጤፍው ነጋዴ ገንዘብ ከ ጪ 

ይፍደዳጩ  አንዱ በማእፄግ  ጨጧው 

በአፍ፦፥ ”ኔታ ይወ ጩ ማጤት 

ነው  እኛ በቦጨ የወ ነው ፒደተኞች 

ጤኢትዮጵያ ያፒከተጩነውን አፍ፦፥ 

ችግ1 በሚገባ አጧፍብንበትጹ  እኛ 

ጠገፈችን ጤፒፈ እድጩ ብጤን ጤ፣ን 

ፒንፍደድ ኢትዮጵያ ተቆ1ቋፆዎቿን 

እንደጹታ  አጧፍብንበትጹ  

ፒደተኛው ብዙ አጥታዊ ”ኔታወችን 

ፌጩ  ተፍደን ባገኘነው ገንዘብ 

ቤት ፒንፍፈና 2ታ ፒንወ  

ገቢያችን አገ1 ቤት ከሚኖፄው ተፈ 

ሕዝብ ከ ተኛ ፒጤጣነ የ)ግዛት 

አቅማችን የጨጧቸውን ወገኖቻችን 

እንደሚጎዳ አጧፍብንበትጹ  

ብናፒብበትጹ ጩክ እንደ ተፈ ነገ1 

እንቆ ፄዋጤን  ገዢው 1ቲ ብቻ 

ሳይጣን ፒደተኛው ጤዋጋ ግሽበት 

ጹክንያት ነው  የጹንጩከው የው  

ጹንዛፉ ጤገዢው 1ቲ የበጧይነትና 

ባጤፀጋነት )ጋቢ እንደጣነ )ገንዘብ 

አጤብን  ገንዘባችን ጤፍብአዊ 

)ብቶቻችን )ገ ያ ይጣንጩ ማጤት 

ነው  ገ ፉ ጣነ ከተጸ  በቦጨ 

ይው  በባጨ  ፒደተኛው በው  

ጠገ1 )ኖ1ና )ፒፈት ኑ2ን 

እንደሚያሻሽጩ ፒጤሚያፒተጋባ 

ጨጧውጹ ወ ት ትውጩድ ጤ)ብቱ 

በ)ታገጩ ንታ  )ፍደድን የገቢና 

የኑ2 ማሻሻያ )ንገድ አድ1ጎ 

ተ፣ብጪታጩ  የፍው ነጋዴዎችና 

የ 

ባ 
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ገዢው )ንግሥት ከጠገ1 )ፍደድ 

ቅጹ እናንዳጤው  ገቢና ኑ2 

እንደሚያሻሽጩ ይናገፈጥ 

(Marketing migration is part of 

the business). የማይ፣በጥት 

የጢወሓት/ኢጢአዴግ አገዛዝ የፒፈ 

እድጩ ) በብን ችግ1 የሚወ ው 

ወ ቱን ትውጩድ በገ  እንዲፍደድ 

የ)ው  ፦ድ እንደ ጹ1ት 

ማቅፄቡን ነው  የ፤ ፅን ) ን 

ፒናይ ይኼ ታፒቦበት የሚካጡድ 

ንግድ እንዴት አደገኛ እንደጣነ 

ጤ)ገ)ት ይቻጧጩ  ፒፈ አ ነትን 

በፒደት እንወ ው የሚጩ ፒጩት  

የችግፅ )ጋቢ የጣነው ክ ጩ 

(ፒደተኛው) አዛዡና አሽከ1ካፆው 

የጣነውን አገዛዝ ፏወቅፒ ፈፎንጹ 

)ተቸት ይኖ1በታጩ  

ጢወሓት/ኢጢአዴግ የሚፍፈውን 

ያው፦ጩ  ጨጧው የሚፍፈውን 

አያውቅጹ  ገዢው 1ቲ 

የሚ ፣ጹበት )ጣኑን ይክዳጩ  

የወያኔ ዘፄኛ አገዛዝ 

ጤኢትዮጵያና ጤሕዝቧ ክብ1 

ፒጤማይ) ን ይወገድ! 

 
Saba Teklu 

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

ፄጅጹ ጊዜ የነ ነት ታፆካችን 

በ)ቻቻጩና በ)ከባበ1 አብ2 

የኖፄው ጢብፄታችን  ጤጠገፈችን ነ ነት 

ያደፄግነው ተጋድጪ  ኢትዮ ያን 

እንደ ታጧቅ ጥአጧዊት ጠገ1 በ ንካፈ 

)ፍፄት ጧይ ያቆማት ጹጢተ አ)ታትን 

ያፒቆ ፄ ንካፈ ማንነታችን ነው  

በዚጢ ባጤንበት ጠያ አንደኛው ክ/ዘ)ን 

የኛን አባቶች የነ ነት ተጋድጪ የነ ነት 

ታፆክ ተጹሳጨት አ1ገው በኛ 1 

፣ዳጅነት እንደ ጠገ1 ጥአጧዊነታቸውን 

የተ፣ዳጁ ጠገፈት የተ፣ዳጁትን ጠገፈዊ 

ክብ1 በተግባ1 ፏ)ፍክፅ  እኛ 

ጤነ ነት የ)ጀ)ፆያዎቹ  እኛ ፣ደጹት 

የነ ነት ና ወጊዎቹ  እኛ ፒጤ ጨጪች 

በባእዳን ተ እኖ ፒ1 ጤወደ፤ የአ ፆካ 

ጠገፈት ተጻጋቾች  እኛ ፒጤ ነ ነት 

ትግጩ አፒተማፆዎችና ጤጋ፡ች  

)ከታዎች  ክብፈችንን የሚያፒ ብቅ 

የ፣ደ) ማንነታችንን የሚያፒ ብቅ  

ጤጠገፈችን ጥአጧዊነት የሚታገጩ  

ታ 2ና ተከብ2 ጤኖፄ ኢትዮ ያዊ 

ማንነታችን ፣ናኢ ጣኖ የሚጻግትጩና 

በአንድ ኢትዮ ያ ጧ ፒ1 

የሚፍበፒበን የኛ የጠገፈችን የሕዝባችን 

የጹንጤው ጤዚች ታጧቅ ጠገ1 

የሚ) ን  ጤጠገ1ና ጤሕዝብ ታማኝ 

የጣነ እንዲውጹ ጠገፅና ሕዝብን 

የሚወድ አፒተዳደ1(ፒ1ዓት) አ ተን 

ጤ)ፒማትጹ ጣነ ጤማየት የሚዘገንን 

ግ ና ፍቆ፦ በውፒ ጹ በው ጹ 

ፒን፣በጩ እንጣ ዘ)ናት ተቆ ፅ  

በተጤይ ጤዚች ታጧቅ ጠገ1ና ሕዝብ 

ክብ1 የማይ) ን  እንዲ”ጹ 

ጤዘ)ናት ውድ፣ታችንን ፏፕ1ቡጩን 

ከኖፅ የተጤያዩ ጠይጪች ባጩተናነፍ 

ጹንጹ አይነት የጠገ1ና የሕዝብ ቅ1 

የጨጧቸው ከአንድነት ይጩቅ 

)በታተንን  ከክብ1 ይጩቅ 

ው1ደትንና )ፕማ፣ቅን  ከብሔፈዊ 

ጠገፈዊ ፒጸት ይጩቅ ባብ 

ቤሔ1ተኝነትን  ከአብ2ነት ይጩቅ 

ጧቻንና )ከ ጩን ጤዚጢ 

ጠይማኖትና ብሔ1 ሳይጤየው 

ጤዘ)ናት በ ቅ1 ጤኖፄ ታጧቅ ሕዝብ 

በግድ እየጋቱ የፈሳቸውን የ ካ 

ፒ1ዓት የሚ ኑበት የጹን ግዜጹ 

የጠገ1ና የሕዝብ ጧት የወያኔ ዘፄኛ 

አገዛዝ ጤ)ጣኑ ተግባፅ የሚ)ፍክፄው 

ፒጤጣነ እማኝ አያፒ ጩገውጹ  

ጠገፈችን አ”ን ጤደፄፍችበት ቤሔፈዊ 

ው1ደት ድጢነትና በዜጎች ጧይ 

ጤሚደ1ፍው ዘግናኝና ከፍው ጩጅ 

አጢጹ2 በጧይ ጤጣነው ፒቆ፦ ያበ፦ን 

በጉያችን ታቅ ን የግ  ፣ንበፅ 

ተሽካሚ ያደፄገን ዘፄኛው የትግፈይ 

ወያኔ አገዛዝ ነው  በ)ጣኑጹ የወያኔ 

ዘፄኛ አገዛዝ ጤኢትዮጵያና ጤሕዝቧ 

ክብ1 ፒጤማይ) ን ይወገድ! 

ወያኔ የኢትዮዽያን ሕዝብ 

የ)ጹፈት ብ፦ትጹ ጣነ 
ተ ፌዊ ባጢፆ የጤውጹ 

 

Yordanos Abebe 

(Kassel, Germany) 
==================== 

 

ግዜ ወደ ግዜ አጧባፈ ብጪ 

ይጩ፤ንጹ አፒከ ነቱ ከእጤት ወደ 

እጤት እየ )ፄ የ) ው በጠገፈችን 

በፍጧጹ ፍ1ቶ የ)ኖ1 እንዲ”ጹ እንደ 

ፍብአዊ 1 በአንድጹ ይ”ን በጨጧ 

)ጩኩ በጠገፈችን የ)ኖ1 ዋፒትና 

በማ ት እንደ ው ዘ1 ተበትነው 

የሚገኙ ወገኖቻችን ጧይ በየግዜ 

የሚደ1ፍው እጩ፥ት የአጤጹ ሕዝብ 

)ነጋገፆያና )ዘባበቻ የጣነው 

በታፆካችን በዚጢ ጤፍው ክብ1 ደንታ 

በጨጤው የወያኔ ዘፄኛ ቡድን )ዳ  

ጧይ ጠገፄችን ከወደ፣ች በኋጧ ነው  

ጤፈሳቸው ቅጹ የሕዝብና የጠገ1 

ጠብት )ዝብፄው ከደጤቡበት 

ወንበፈቸው ው  ጤጹንጹ ደንታ 

የጨጧቸው ገዥዎቻችን ይጢንን ታጧቅ 

ጠገ1ና ሕዝብ የ)ጹፈት ብ፦ትጹ ጣነ 

ተ ፌዊ ባጢፆ እንደጨጧቸው 

በተደጋጋሚ በዜጎች ጧይ ጤሚደ1ፍው 

የ 

ከ 
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ፍቆ፦ና አደጋ የሚፍ ት ከፍብአዊ 

1 የማይ በቅ እጅግ የዘ፣  

)ግጤ  ንትው አ1ጎ ያሳየናጩ  ይጢ 

ዘፄኛ የወያኔ አገዛዝ ጤዝች ታጧቅ ጠገ1 

አይ) ንጹ ፒንጩ - ጠገፈዊ ቅ1ሳችንን 

በማ ፄፒና ንታዊ ታፆካዊ ዳናችንን 

በማ ት ከገዳጹ እፒከ )ፒኪድ 

የእጹነት ተቋማትን ”ጥ ፏያ 1ፒና 

የእጹነት አባቶችን ፏያፒ1ና ፏያሳድድ 

ማየቱ የሚያፄጋግ ው ፒ1ዓቱ የ፣ደ) 

ክብፈችንን ማፒ በቅ አጤ)ቻጥ ብቻ 

ሳይጣን አጤ) ጤጉጹ 

ከሚያፈጹዳቸው ተግባፈት በግጩ  

የሚታይ ነው  የጠገፆቱ አን ፈ 

ጠብት ከጧይ እፒከ ታች በሙጥ 

በ)ቆ 1ና በ))ዝበ1 ጤዜጎች 

ጹቹ እንዳትጣን በማድፄግ አ”ን 

ጤተ ፄው ብሔፈዊ ው1ደትጹ ጣነ 

የፒብእና )ዋዠቅ ተ ያ፥ው ጠገፈዊ 

ቅ1 አጩባው አገዛዝ ነው   

በተ ማፆጹ አገዛዙ ከሚያፈጹደው 

ከ ጤጢ ግዛ )1” አን 1 ጤዘ)ናት 

በአንድነት የኖፄው ቤሔፈዊ 

አንድነታችን የሚያ)ውና በ ጩቅ 

የሚ ጧው ፒጤጣነ እንደጹናየው 

ይጢቺን ጠገ1 ወደ ውድ፣ት የሚውፍድ 

እንጂ በአግባቡ የ)ጹፈት አቅጹጹ 

ጧጎትጹ የጤውጹ   

ኢሕዴግ በፈፎ የ)ወፍን 

አቅጹ የጤጤው )ንግፒት 

ነው 
Bisrat Girir (Bisrat 

Weldemikael) (Borngasse, 

Germany) 

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

 

ገዛዙ እፈፎን የባዕዳን ተገዢ 

ያደፄገና በሕዝብ ፒጹ በጤ)ነው 

እ1ዳታ ፒጤሚተዳደ1 እንደ አንድ 

ጠገ1 በተጤይ በው  ግንኙነቱ በፈፎ 

የ)ወፍን አቅጹ ፒጤጨጤው  ብዙ 

ጠገፈዊ ቅሞችን ጤገዥዎቹ አሳጩ  

ፏፍ  ኖፌጩ እየፍ ጹ ነው  

በተ ማፆጹ ገኝነቱ በፈፒ 

)ተማ)ንን ፒጤሚያሳ ው በቅ1ቡ 

በደቡብ አ ፆካ በዜጎቻችን ጧይ 

ጤተ )ው ጹ ኢፍብአዊ ድ1ጊት 

እንደ ጨጪቹ አ ፆካዊ ጠገፈት ማድፄግ 

የሚችጤውን ከማድፄግ ይጩቅ ይጢንን 

የ) ፦ትና የ)ደ 1 ጠገፈዊ ጉዳይ 

በማሳነፒ የገጤ በት )ንገድ ጤዚች 

ታጧቅ ጠገ1ና ሕዝብ የማይ) ን 

ጹ የወፄደ በአገዛዝ ጤ)ጣኑ ማሳያ 

ነው  ይጢ ዘፄኛ የወያኔ አገዛዝ ጤዝች 

ታጧቅ ጠገ1 አይ) ንጹ ፒንጩ -አገዛዙ 

በፒጩ ን በቆየበት ”ጤት አፒ1ተ 

አ)ታት እንድ ጠገ1ጹ እንደ ሕዝብጹ 

እጅግ የተዋፄድንበት እጅግ 

የተናቅንበት ከ)ጣኑጹ ባጤ  የወያኔ 

አገዛዝ በማጢበፈዊ  ኤኮኖሚያዊና 

ጤቲካዊ በጣኑ ጉዳዮች በፈፎ 

)ንገድ እንደ ቦይ ውጠ እንድን ፒ ዕጅ 

ከ እግ1  አፒ2 ቤሔፈዊ አንድነታችንን 

ጤ)በተን ፣ን ከጨት የባከነበት ግዜ 

ነው  አንድነቷ የተ በ፣ ኢትዮ ያን 

ጤማቆየት የማይ) ናት የትግፉ ወያኔ 

ቡድን ግዜ ሳይፍ ው )ወገድ 

ይኖ1በታጩ   

 

በው  “ገ1 ጤሚፍ፦ዩ 

ወገኖቻችን ተ ያ፥ው 

የወያኔ )ንግፒት ነው 

 

Solomon Birhanu 

(Höchstadt, Germany) 

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

ገዛዙ ጠገፆቷን በጠይጩ 

ከተቆ ፄ ጀጹ2 የፈፎ 

ተጧጧኪዎች ጹ1 በተፍማፅበት 

የፍወች ዝውው1 ጤአቅ) ጡዋን 

ያጩደፄፎ የደጠ ጩጆችን በ)ካከጤኛው 

ጹፒፈቅ ጠገፈትና አፄብ ጠገፈት 

በ)ጧክ ጹ በማይ)ች ”ኔታ 

ሕይወታቸውን እንዲገ  ዳ1ጓቸዋጩ 

እፈፒን ጤ)ቻጩና ቤተፍብ ጤ)1ዳት 

ጤግ1ድና የተጋዙት ብጪጹ የ)ፄፄ 

ሕይወት በ)ግ ት በአፍፆዎቻቸው 

የተደ ፅ  በቢጧ የሚበጤቱት  የ ጧ 

ውጠ የሚደ ባቸው  ተፒ  

በ)፤ፄ ጹ በገ)ድና ከ ቅ 

በ)ከፒከፒ እፈሳቸውን የሚያ  

አጤ” ባይ ፒጤ )ብታቸው ተከፈካፆ  

በ፦ የሚያደ1ግጧቸው )ንግፒት 

የጨጧቸው በአገዛዙ የተፄፎ በ)ቶ 

ሺዎች የሚቆ ፅ ሴት እጢቶቻችን 

የዚ” ፒ1ዓት እድጸ ያጧቸው ዜጎች 

ናቸው  ጎ ኛው የወያኔ አገዛዝ ታጧቅ 

ታፆክና ክብ1 ጧጧት ጠገ1 አይ) ንጹ 

ፒንጩ- ገዢዎቻችን ነጋ ባ ”ጤት 

አጠዝ አድገናጩ እያጥ የሚወተውቱት 

ብ ያጧጤጤት ጹፒኪን ሕዝብ 

በአብዛኛው ወ ቱ አገዛዙ ጠገፈችንን 

በጠይጩ ከያዘ በኋጧ የተ ፅ እናጹ 

በፒ1ዓቱ ብጩፖ አፒተዳደ1 እንደ ዜጋ 

አ 

አ 
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የነፎ የጣነውን ”ጥ በዘፄኛው አገዛዝና 

በአገዛዙ አጋ ፆዎች የተነ ፤ 

ሕይወታቸውን ጤማቆየትና ችግፄኛ 

ቤተፍባቸውን ጤ)ደጎጹ ከ ታቸው 

ሞት እየ በ፦ቸው ባጢ1ና በፄጠ 

አቋ1 ው ጤ ካኞቹ የደቡብ አ ፆካ 

ዙጥዎች ገጀፈና እሳት እንድ”ጹ 

ከጧይጹ ከታች የ ይት ጠፄ1 

በሚያ በት የ)ን ጤሞትና ጤፒ፦ይ 

የተዳፄጉት  በጦቢያ በፄጠ አይ ኤፒ 

ኤፒ በተባጤው ሴ ናዊ ቡድን እጅግ 

ዘግናኝ በጣነ ”ኔታ በግ  የተ፣ጥት 

ወገኖቻችን ጤዚጢ የተዳፄጉት ጠገፈችን 

ጧይ ባፒ፣) ነው ፈቅ የወያኔ 

አገዛዝ ተገ ተው እንደጣነ ጤማንጹ 

ግጩ  ነው   

ኢትዮ ያዊ የጣነ 

ዴሞክፈፏያዊ )ንግፒት 

ጦኖፄን ግድ ይጧጩ 
 

Desse Kasaw 

Pfaffenhofen an der Roth, 

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

 

ወያኔ አገዛዝ አዋ1ዶናጩ  ፒንጩ -

ጢብፄተፒቡን የማይወ በት 

የድጢነት አዘቅት ውፒ  የከተተው 

ይጢው ፒ1ዓት በፈፎ እድጸ የሚጤኩ 

ወ ት ሴቶች በባጢጧችን ነውፄኛ 

ተግባ1 የጣነውን ገጧን ፕ  የ)ተዳደ1 

ፀያ  ተግባ1 ከ)ፕታ ቤት አጩ  

ከ ተኛ የትጹጢ1ት ተቋማት ውፒ  

ሳይ፣1 ያጤ እ ፄት )ከወኑ አገዛዙ 

በቆይታው ያ) ብን የፒብእና 

)ጧፕቅ ው ት )ጣኑ ይታያጩ  

ወያኔ ጤ፣ደ) ክብፈችን የማይ) ን 

የማ ያ ቡድን )ጣኑ በተግባፅ 

ይገጩ ጩ  አንገታችንን የደ ንበት 

ያዘንበትና እንደ ጠገ1 የደፄፍብን ክብፄ 

ነክ ድ1ጊት እንዲ”ጹ ከዳ1 እፒከ ዳ1 

ማቅ ያጤበፍንና በእንባ ያፈ ን )ፈፈ 

“ዘን ዳግጹ በዝች ጠገ1ና ጢዝብ ጧይ 

እንዳይከፍት ጤጠገ1 ብጪጹ ጤጥአጧዊ 

ነ ነት ግድ የሚጤው እንደ ፣ደጹት 

አባቶቻችን ተከብ2 የሚያፒከብፄን 

ኢትዮ ያዊ የጣነ ዴሞክፈፏያዊ 

)ንግፒት ጦኖፄን ግድ ይጧጩ!!! ይጢ 

የሚጣነው የወያኔ ዘፄኛ ብድን 

ያደፄፍብንንና እያደፄፍብን ያጤውን 

ተነግ2 የማያጩቅ በደጩና ግ  

)ጧጩፍን በማ)ንዠግ ሳይጣን 

አገዛዙን ጤማፒወገድ በሚደፄገው 

”ጤገብ ትግጩ ባ)ቸን )ጩኩ 

በ)ሳተ  የወያኔን ግባ ከ)ፉት 

ፒና ን ብቻ ነው  ጤጢዝብና ጤጠገ1 

ያጩታ)ነ አገዛዝ )ፍፄት የጤውጹ  

ውበታችንና ንካፉያችን አንድነታችን 

ነው!! በጡድንበትና በተፍደድንባቸው 

ጠገፈት ቢጣን እየደፄፍብን ያጤው 

በደጩና እንግጩት ብጪጹ ግድያ ይጢው 

የወያኔ አገዛዝ እንዲ  የሚ ጩገው 

ኢትዮ ያዊነት ፒማችን  ማንነታችን 

ጣኖ እፒከሞት ፕኝቶናጩ  ዘጧጤማዊ 

ክብ1 በጦቢያ በግ  ጤተ፣ጥ 

ኢትዮ ያዊያን ፍማጢታት!!! 

ኢትዮ ያ በክብ1 ጤዘጧጤጹ ትኑ1!!! 

ዘ)ኑ ጤኢትዮጵያውያን 

የ ተና ዘ)ን ነው! ፍደት ና 

ፍቆ፦ እንዲያበ፦ የወያኔ 

አገዛዝ ያብ፦! 

 

Zafu Amare 

Hattersheim, Germany 
==================== 

 

በሕጋዊጹ ጣነ በሕገወ  )ንገድ 

ከአፄብ አገ2ች በ፤ 1 የበዙ 

ኢትዮጵያውያን ይኖፅበት የነበፄው 

አገ1 ሳኡዲ አፄቢያ ነው  ባጤ ው 

ዓ)ት ከአገፉ ው ጩኝ በሚጩ ፍበብ 

በወገኖቻችን ጧይ የሳኡዲ )ንግሥት 

የ )ው ኢፒብአዊ እ1ጹጃ ዘግናኝ 

አፒ ያ ና አሳዛኝ ከ)ጣን አጩ  

በ፤ ት እንድናወግዘው 

አፒገድዶናጩ  ወያኔ ግን 

ኢትዮጵያውያንን በ ት2 ዶጧ1 

ጤው  የሳኡዲ )ንግሥት )ብቱ ነው 

ይበጧቸው ዓይነት አንድጹታ ያጤው 

)ግጤ  ፍ  በዚጢ ሳያበ፦ጹ 

”ኔታው ያፒቆ ቸው ኢትዮጵያውያን 

በኢትዮጵያ የሳኡዲ አፄቢያ ኤጹባፏ 

ጡደው ተ፦ውሞአቸውን ጤ)ግጤ  

ፏሞክፅ በ ዴፈጩ ጦፒ አፒ፣ ቅ  

በተናቸው  ከቆዳቸው ፣ጤጹ  

አማ1ኛ ቋንቋ ከ)ነገ1ና ከፒማቸው 

ተ)ሳሳይነት በ፣1 ድ1ጊታቸዉ ”ጥ 

ኢትዮጵያዊ የማይ)ፒጥ ጉዶች  

”ጤተኛው የኢትዮጵያ ፍደተኞች 

)ናኸፆያ የ)ን ነች  ወደ የ)ን 

የሚፍደዱት ኢትዮጵያውያን አገፆቱን 

እንደ)ፕጋገፆያ ተ ቅ)ው ወደ 

ጨጪች አገ2ች ጤ)ድፄፒ እንደጣነ 

የ 
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ይነገፈጩ  ጤ)ኖ1ጹ  ወደ ጨጧ 

አገ1ጹ ጤ)ሻገ1 የ)ን የጹት)ች 

እንዳጩጣነ ከ)ገናኛ ብዚኃን እየተነገፄ 

የጹናው፣ው ነው  ይጢ እንዳጤ ጣኖ 

በአ”ኑ ወቅት በየ)ን የሚታየው 

አፒከ  የ1ፒ በ1ፒ 1ነት 

ወት2ውንጹ ጧጩደጧቸው 

ኢትዮጵያውያን ፣1ቶ ጤየ)ኖችጹ 

አፒከ  ጣኗጩ  ጤኢትዮጵያውያን ግን 

የባፍ ገጠነጹ ነው  በአፒ1 ሺዎች 

የሚቆ ፅ ወገኖቻችን የድፄፎጩን 

ኸት እያፍሙ ነው  ወያኔ ጤዚጢ 

የወገን ኸት በው  ጉዳይ 

ሚኒፒትፅ በኩጩ በ ፒ ቡክ 

የማፒ)ፍጩ )ጩዕክት ጤ  የጤበ  

አባባጩ አፒነብቧጩ  ቅጧይ 

ሚኒፒት1 ተብየውጹ የሳኡዲን የአየ1 

ድብድባና ጩ፦ገብነት አወድፒዋጩ  

ወያኔ በማያገባው ገብቶ በፓማጦያ 

እንዳደፄገው ”ጥ  ”ኔታው 

ጤዜጎቻችን የበጤ  የ ፦ት ”ኔታን 

እየ ፄ ነው  

ዘ)ኑ ጤኢትዮጵያውያን 

የ ተና ዘ)ን ነው 
 

Yonas Tesfaye 

Aliendorf edr, Germany 

 

ዳንን ጹ2 ጨጪች አገ2ች 

ዜጎቻቸውን በባጢ1  በየብፒና 

በአየ1 ፏያጓጉዙ የኛ ዜጎች ጤአደጋ 

ተጋጩ ው ይገኛጥ  ዘ)ኑ 

ጤኢትዮጵያውያን የ ተና ዘ)ን ነው 

የጹንጤው ብዙ ችግ2ች 

ፒጤተጋፄ ብን ነው በገ1 ውፒ  

በክብ1ና በኩፈት የ)ኖ1 ጋችን 

ተገ  ተፍደን በዓጤጹ ”ጥ 

ተበትነናጩ  ከጎ2ቤት አገ2ች 1፣ን 

ደቡብ አ ፆካንጹ )ድፄሻ ካደፄግን 

ቆየ  በዚች በደቡብ አ ፆካ 

ኢትዮጵያውያን ፍደተኞች )ኖ1ና 

)ሥፈት ንብፄት ማ ፈት ችጤዋጩ  

ባጩተ በ፣ና በማይታፍብ አፄ)ኔያዊ 

አ ጹ የደ1ባን ነዋፆዎች 

በኢትዮጵያውያንና በጨጪች የአ ፆካ 

አገ2ች ፒደተኞች ጧይ የሕይወት 

ማ ት  ማ፦ ጩና የንብፄት ዘፄ  

ወንጀጩ እ1ጹጃዎችን ወፍዱ  ጋዝ 

በማ1ከ ከ  በወገኖቻችን ጧይ 

የተ )ው የግ  ግድያ የ21ኛውን 

ዘ)ን ማጢበፄፍብ የማይ) ን ኋጧ 

፣1 ድ1ጊት ነው  ዛፉጹ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ጧት የጣነው ወያኔ 

ተጧጧኪያቸው ፒጤጣነ የአጸፆካ ወዳጅ 

ነው  ጤ ቅማቸው እንጂ 

ጤኢትዮጵያና ጤሕዝቧ ግድ 

የጧቸውጹ  ይጢን ጩንግናዘብ 

ይገባናጩ  የዘ)ኑ ተና  ፒ፦ይ  

)ከፈው ተከትጪናጩ  አገ1 ቤትጹ 

ከአገ1 ው ጹ  በፍሞኑ 

ኢትዮጵያውያንን በያጥበት ያሳ፣፣  

አንገት ያፒደ ሕጦናን ያቆፍጤ  

አንጀት ያሳፄፄ ሐዘን አጋ )ን

ያጩ ናጩ ብጤው ፒደትን የተጋ  

ወገኖቻችን በጦቢያ ጹድ1 በ”ጤት 

የተጤያዩ ቦታዎች የአይ ኤፒ አይ 

ኤፒ(ISIS) በተባጤ አፕባፆ ቡድን 

እጆቻቸው የ ኝ ታፒፄው 

አንጋታቸው እንደ ከብት ታፄደ  

ጨጪቹጹ በ ይት እፅጹታ ተደበደቡ 

 በአ”ኑ ጊዜ ግን ወያኔ እ1፦ኑን 

፣1ቷጩ የዝጣን ጆ2 ይፍ ን ብጤው 

የቆዩ ድ1ጅቶችና )ንግሥታት 

ገ)ናውን ጦፕ ኑጤት ባጤ)ቻጧቸው 

ታቸውን ማዞ1 ጀጹፄዋጩ  

የአው2  ሕብፄት  ብፆታኒያ  ---

አንዳንድ እ1ጹጃ ወፒደዋጩ  የወያኔን 

ገ)ና የሚያው፣ው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ነው  ይጢን ዘፄኛ ሥ1ዓት 

ጤ ቅማቸው ፏጥ ደግ ው ያቆሙ 

የው  )ንግሥታትን ጹፒክ1ነትን 

አንሻጹ  በአንድነት ቆ)ን ከታገጩን 

ከወያኔና ከነ ፍ አባቶቹ ነ  

እንወ ጤን  

ፒደት ያብ፦!! ዜግነታችንን 

የሚያፒከብ1 ሥ1ዓት ጤ) 1 

ቆ1 ን እንታገጩ!! ኢትዮጵያ የጋፈ 

ቤታችን ነች!! 

በአንድነት ፒንቆጹ ጠያጩ 

ነንና ዛፉጹ እንደወትፌችን 

እናብ1! 
 

Gebre Tewodros 

Schotten, Germany 
==================== 

 

ሞኑን ኢትዮጵያ ዉፒ  በበ1ካታ 

የ“ገፈችን ክ ጪች  በየከተሞች 

ሕዝቡ ከሚገጩ ው ትክክጤኛ የ“ዘን  

የብፒ ት  የ፤  ፒጸቶችና ጠሳቦች  

ፎ 
ፍ 
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ነ  በጣኑ )ገናኛ ብዙጠኖች 

ከሚነገፅትና ከሚ ት  ከአብዛኛዎች 

እንደጹንፍማውና እንደጹናየው  

የደፄፍው ግ ና በደጩ 

ኢትዮጵያውያንን ዳ1 እፒከዳ1 

አፒደንግ ጩ  አሳፒቧጩ  

እያነጋገፈቸውጹ ይገኛጩ  ፒደትና 

ጩፍት ፒጧጧቆ) ከፒደትና ጩፍት 

ጋ1 ተዛማጅ የጣኑት በወገን ጧይ 

የሚደ1ፎት በደጪችና ጉዳቶች 

አጩቆሙጹ  በአ 1 ጊዜ ዉፒ  

ጧይቆሙጹ ይችጧጥ  ጩናፒቆማቸው 

የጹንችጤው ግን እኛው ፈሳችን ነን   

አ”ን ያጤውን የበፕ፣  የጢወሓት 

)ፈሽ ዘፄኛነት ቶጪ ካጧ)ከንን  

የ፥ጹና የበ፣ጩ ተግባ2ችን ካጧፒቆጹን  

በተጤያዩ የኢትዮጵያ ብሔፄፍቦች 

)“ጩ የዘ1-እጩ፥ትን ጦያፒከትጩብን 

የሚችጩ የ ጧቻ ውቅያኖፒ 

እየ ፅጩን ነው  ሙት ወ፦ሽ 

አትበጥኝና  ያ ኋጧ፣1 የጎጼኛነት 

)1ዝ ዘ1ቶ ያጤ ው ጻች ቅጧይ 

ሚንፒቴ1  ያኔ ጤኢትዮጵያውያን 

ይ)ኝጩን የነበፄው  በአንዳንድ 

ፒ ፈዎችጹ በጪጨዎቹ አፒጀጹ2ት 

ከሽ በት የ፣ፄው  የዘ1 ዕጩ፥ት  

ዓእጹፌቸው የ ባቸው 2ች 

አማካይነት  በዚች ታፆካዊት “ገፈችን 

ዉፒ  ጦከፍት ይችጧጩ ብዬ 

እፍጋጤ”  )ጧው የኢትዮጵያ ጢዝብ 

በኢትዮጵያዊነቱ የማያወጧውጤውን 

ጼ ውን የትግፈይ ሕዝብ  ከእነዚጢ 

የጢወሓትን አ)ፈ1 በውፒ ዊ ሴፈና 

ጹን ፈ ተቆ ፄው ጤ”ጧችንጹ 

ትን እያ)  ካጥት ፥ት 

የገዥው ቡድን አባጧት ጤይተን ማየት 

እንደሚገባን  በ፥ጹና በበ፣ጩ 

ፒጸቶችጹ ጩን)ፈጹ በ ፈሽ 

እንደማያፒ ጩግ  በአ ንዖት ጩገጩ  

እወዳጤ”  በ ጹ በኢትዮጵያውያን 

)ሐጩ  በጨጪች አንዳንድ “ገ2ች 

ውፒ  የታየው ዓይነት በዘ1 

ተጤያይቶ  የ1ፒበ1ፒ )ጎዳዳትን 

የሚያ)  ግ ት )ኖ1 የጤበትጹ 

ብዬጹ አጹናጤ”  በጢወሓት ዉፒ  

ካጧች”ት አባጧት )“ጩ 

የተሳሳታች”ትን  እያ ች” 

ያጧች”ትን  በ)ገንዘብ ዛፉጹ 

ከጦጪቹ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻች” 

ጋ1 )ወገን እንደሚገባች” ተገቢውን 

የእ1ጹት 1ጹጃ ከጨጪቻችን ጋ1 

ጣናች” እንድትወፒዱ ፆዬን 

አ፣1ባጤ”  

ችግ2ቻችንን ዛፉውኑ 

እንጋ ቸው:  "ሳይ፦ ጩ 

በቅ ጩ" እንደሚጥት  

አበው 
 

Mulageta Mulat 

Schotten, Germany 
==================== 

 

ጢወሓት ቡድን በሚወፒዳቸው 

ፀፄሕዝብ የግ  ተግባ2ች 

አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ተ)ፌጩ  ተቆ ቷጩጹ   ሚጦዮኖችን 

)ግደጩ ፒጤማትችጥ  እናንተጹ 

ታች”  “ገፈችንን 

ታ ጧች”!!! ፍሞኑን በሚፍደዱት 

ወገኖቻችን ጧይ በደፄፍው  ”ጥንጹ 

ባሳፍበ የወቅቱ የጋፈ ችግ1 ሳቢያ 

ኢትዮጵያውያን  ተፍባፒበን  

”ጧችንጹ በችግ2ቻችን ጧይ በጋፈ 

እንድን)ክ1  ዘጧ፥ ) ትጡጹ 

ጤማግኘት በ፤1 ኛነት እንነሳ 

እጧጤ”  የ“ገፈችንና የወገናችን 

ጉዳዮች ”ጧችንንጹ የኢትዮጵያ ዜጎች 

ይ)ጤከተናጩ  ጦያሳፒበን ይገባጩ  

የዜግነት ጠጧ ነታችንን ጩንወ ጹ 

ይገባናጩ   ኢትዮጵያዊነትን 

ገዥዎቻችን ጦፍባብፅትና ጦያ ት 

ቢ ፅጹ  ዛፉጹ ሕያውና አጩበገ1-

ባይ እንደጣነ  ከአጤት የ ነከፄ )ጣኑ 

ዓይነ-ጩቦናው ጤተከ ተ ”ጥ በገቢ1 

እየታየ ያጤ ነው  ኢትዮጵያዊነት 

በ“ገ1 ቅ1 ጧይ  የ“ገ1 አንድነትንና 

ጥዓጧዊንትን አጧፒደ 1 በማጤት ጧይ 

ብቻ ሳይጣን  በሕዝቡጹ የ1ፒበ1ፒ 

)ተሳፍብና  )ደጋገ ና )ተሳፍ1  

በችግ1ና በ)ከፈ ወቅትጹ አብ2 

በ)ቆጹ እየተገጤ  ነው  ጢወሓት 

ከጠያ አፈት ዓ)ት በጧያ በዘ1ና 

በጠይማኖት ከ ጪ ጦያጋ ና 

ጦያባጧ ቢ 1ጹ  ዛፉ ሙፒጦጹና 

ክ1ፒትያን ኢትዮጵያውያን 

አንድነታቸው የማይፍበ1ና ኑ 

)ጣኑን  የሞት ዋን አብ2 

በ)፣በጩ  በአጋ1ነት በአፕባፆዎች 

እጅ አብ2 እፒከ )፣ጧት ድፄፒ 

በ)ጡድ አፄጋግ ውታጩ  የዚጢ 

ዓይነቱ ንካፈ ኢትዮጵያዊነት ነው 

የኛጹ የወደ ቱ የአንድነት ትግጧችንና 

የ 
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ድጧችን የማይናጋ )ጼፄት ጦጣን ነው 

የሚገባው  

ኢትዮጵያዊያኑ ማፆዎች 

ትጢ ፏ ብ፤ አንድ አ)ት 

ሞጧቸው 
 

Wasihun Tegegn Woineshet 

Schotten, Germany 
==================== 

 

የግንቦቱ ጹ1  ፏ፦ፄብ ተ፦ውሞ 

ጧይ ፦ት ፏበፄታ ፒድፒቱ ወ ት 

ማፆያን እና ፓፒቱ ጋዜ ኞችጹ 

በእፒ1 ጧይ እንዳጥ ነው :: ነገ1ግን 

ጹእፈባዊያን ዝጹ ብጤው 

ይ)ጤከታጥ:: ግጪባጩ ቮይፒፒ 

በ2004 ዘ ኝ ኢትዮጵያዊያን ወንዶች 

እና ሴቶች ዞን 9 የተፍኘ የ ማፆዎች 

ቡድን ጤ))ፒፄት ተፍባፍቡ  

የ ጤቲካ ሙፍኝነት በፍ ው 

በተንፍፈ በት： የ)ገናኛ ብዙጠን 

በ)ንግፒት ጹ ፤ 1 ፒ1 

ባጥበት እና አጹባገነን ፒ1አት ፒ1 

በፍደደበት “ገ1 ጧይ ይጢ በ ጹ 

ድ ፄት የሚ ጩግ ተግባ1 ነው  

በአማ1ኛ እና በእንግጦዘኛ በ)  

ማፆዎቹ የአገፆቷን አንዳንድ ታኝ 

ማጢበፈዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች 

በ)ዳፍፒ በጠገፆቷ )ገናኛ ብዙጠን 

ጤማይነገፅ ታፆኮች ጢይወት 

ፍ ተዋጩ  ዞን 9 የ)ናገ1 ነ ነትን እና 

የ)ፍብፍብ )ብትን በማፒከበፅ 

ፒጤሚወደፍው  እንዲ”ጹ በየአጹፒት 

አ)ቱ ጹ1  እንዲደ1ግ 

ፒጤሚያፒገድደው የኢትዮጵያ 

ብሔፈዊ ጢገ )ንግፒት በአደባባይ 

)ናገ1 አፒ ጧጊ ነው ብጤው ያጹናጥ  

ማፆዎቹ ዜጎች ነ  የ)ገናኛ 

ብዙጠንን በ) ፣ጹ )ንግፒታቸውን 

ተ ያ፥ ቢያደ1ጉ የጠገፆቷ ማጢበፈዊ 

ትፒፒ1 ንካፈ ይጣናጩ ብጤው 

ያፒባጥ  ዜጎች ጠገፈቸው እንዴት 

እንደጹትተዳደ1 ድጹ ቸውን 

የማፍማት )ብት ጦኖፈቸው ይገባጩ  

)ግባባት ባጤ)ቻጧችን የኢትዮጵያ 

)ንግፒትና ጢዝብ ተጤያይተናጩ ብዬ 

አጹናጤ”  የጢዝብ ተወካይ ተብጤው 

ጹክ1 ቤቶችን ጹ2 በተጤያየ ቦታ 

የሚገኙ ፍዎች ፄታቸው ገዢው 

1ቲው የሚጤውን ”ጥ ጤጢዝብ 

ጤማሳ)ን እንጂ የወከጧቸውን ጢዝብ 

ጤ)ንግፒት ፏያ፣1ቡ አይደጤጹ  

በፒጹ ብቻ የጢዝብ ተወካይ ተባጥ 

እንጂ በፒፈቸው የገዢው 1ቲ 

ተወካዮች ናቸው ማጤት ነው  

ከአ)ት በ ት እነኚጢ ጠ ዎች 

ከየቤታቸው ተወፒደው በ ጦፒ 

፤ 1 ፒ1 ውጤዋጩ  በእፒ1 ጤ11 

ሳጹንታት ከቆዩ በኋጧ በኢትዮጵያ 

የ ፄ ሽብ1 ጢግ ተከፍዋጩ  በዚጢ 

የተነሳ ኢትዮጵያዊያኑ ማፆዎች 

ትጢ ፏ ብ፤ አንድ አ)ት ሙጥ 

በእፒ1 ፏፍ፦ዩ  ጢዝቡጹ በ ት 

ጢዕ ት  ጤጠያ አፈት ዓ)ት 

በ)ፍ፦የት ጧይ ይገኛጩ  

 

ጤጢዝብ ቅድሚያ የፍ  

ትግጩ አፕና  ነው 
 

Binyam Kassaw Kebede 

Gießen, Germany 

 

ኝ ገዢዎች ከ ጤጢ - ግዛ 

የሚጩ ጦፏ ነበፈቸው  

ፏፍነባብቱ )1”ን “አገ1 

ጩና፣ና ነው የ) ነው” ወደሚጩ 

ይጤው ት ነበ1  ቅኝ ገዢዎች 

ውጤው ፏያድፅና ተገዢው የአቅኚዎች 

አገዛዝ በ፦ኝ ማጤት ፏጀጹ1  

ገዢዎቹ ባ)ቻቸው )ንገድ ”ጤ 

በ)ከ ጩ ጦያፒተዳድፅ ይ ፈጥ  

እነፎን )ፒጤው እነፎን ጣነው 

የሚያፒተዳድፅ አገፄ-ገዢዎችንጹ 

ይ ፈጥ  ይ፡ማጥ  ከዚያ 

ወኪጧቸውን በእግፈቸው )ትከጩና 

አገፅን ጤው )ው ት ይጣናጩ 

የ) ፄሻ ዕ  ንታቸው  አ”ንጹ 

በጠገፈችን እያየን ያጤነው የወያኔ 

አገዛዝ ከዚጢ ጋ1 ተ)ሳሳይ 

ነው::ጹንጹ ጩዩነት የጤጹ በጩማት 

አጦያጹ በጠገ እያ፣ናን ነው በሚጩ 

ሽ ን ሕዝብን በ)ከ ጩ ቅኝ 

ግዛታዊ አፍፈ1 ተከትጤው በጠገ1 እና 

በጢዝብ ጧይ ከ ተኛ ጉዳት እያደፄፎ 

ነው:: ፍከን ባጤ አፒተሳፍብ 

”ኔታዎችን ቆጹ ብጪ አጤ))ጩከት 

ጤማንጹ አይ ቅጹጹ  ዛፉጹ “ገ1ን 

ማፒ በቅ  የጢዝብን ቅጹ ቅድሚያ 

)ፒ ት ተገቢ ነው  ከድ  ወደ 

ማ  የሚጡድ ነገ1 ካጤ  ቢያንፒ 

ቅ 
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ጤጹን ጣነ ብጪ ማፍብ ያባት ነው  

ፍዎችን ወገኖቼ ናቸው ብጪ ማፍብ  

ሚዛናዊ )ጣን  አፒተዳደፈዊና 

ጤቲካዊ ብፒጤትን ማሳደግ  

በማንኛውጹ ወገን ቢጣን  ከጢዝብ 

የሚደበቅ ነገ1 እንደማይበጅ ማወቅ  

ፏጣን ግንዛቤውን በጠ፣ኛ )ንገድ 

ማዳበ1  በፍከነ )ንገድ ”ኔታዎችን 

አ ኖ )ጓዝ “ገ1 የጹት ናው  

ጢዝብ ተፒ  አጤኝ የሚጤው  የተሻጤ 

ጢይወት ፏታይ ነው  ጤጠገ1 እና 

ጤጢዝብ ቅድሚያ የፍ  ትግጩ አፕና  

ነው:: ሕዝብ ጤው  ይ ጩጋጩ:: 

በተገኘው )ንገድ የትግጩን ፒትፈቴጂ 

)፣የፎ እንደተ በ፣ ጣኖ ሕዝብን 

ባሳተ  )ጩኩ )ፒፈት ው ት 

ፏኖፄው ከትግጩ ”ጥ ጹክንያታዊ 

ፒኬታማ የጣነውን )ጹፄ  

ጤ) ው ዘ)ን ጢጩውናችን ቱን 

)ድጠኒት ነው! 

ጤጤው  በአንድነት )ነሳት 

 
Fasika Nigatu 

Schluchtern, Germany 
==================== 

“ገፈችን በ ጤቲካ )ከ ጩ 

እንጂ ተፒማጹቶ )ጓዝ 

አይጣንጩንጹ  ከፄዥጹ ጊዜ ጀጹ2 

እንደባጢጩ የተያዘ ጦ  ነው

የማይጤወ  ነገ1 የጤጹ - ከጤው  ጢግ 

በፒተ፣1 ታፆካችንን ወደኋጧ 

ብን)ፄጹ1 ጹን ያጢጩ እንደተጤወ ን 

ወይጹ እንደተጤዋወ ን )ገንዘብ 

፣ጧጩ ነው  ፒጤተፍፅ )ንገዶች  

ፒጤ ፄፎ ቤቶችና ፒጤተጼፅ ጢን ዎች  

ፒጤታፍፅ ፍዎችና ፒጤተ ቱ ፍዎች  

ፒጤተ  ደንቦችና ፒጤተ ፎ ጢጐች  

ፒጤማይፕ  )ፉቶችና በጦዝ 

ፒጤተወፍዱ )ፉቶች  ፒጤማይነኩ 

ፍዎችና ኋጧ ፒጤተወፄወፅ ፍዎች  

ጤው  አይ፣ፉ ነው  ጢገ)ንግፒቱን 

እንኳን የ) ሐ  ቅዱፒ ፦ጩ 

አይደጤጹ ፍው ነው የ ፄው ፍው 

ይጤው ዋጩ ከ ይ የጣነው 

የብሔ1 ብሔፄፍብ አካጡድ ወደ 

ጢዝባዊ አንድነት ተ፣ይ2 

ጤኢንዱፒትፆ ጩማት የሚፕጋገ1በት 

፣ን ደ1ፔጩ  ዕድጸ ሙጥ ከ)ሞት 

ጤአንድ ደ፥፦ ፆ )ጣን ይሻጧጩ  

ዘጤዓጤጹ ውሻ ጣኖ ከ)ኖ1 አንድ ፣ን 

አንበሳ ጣኖ )ሞት የሚጤውን 

)ዘንጋትጹ ተገቢ አይጣንጹ  

”ጥጹ ወቅት ወቅት አጤውና! 

”ኔታዎችን እንደየአ) ቸው 

))ዘን  እንደየጩኬታቸው በ፤1ተኛ 

ትግጩ ዓይነተኛ ) ትሔ )ፒ ት 

ያፒ ጩጋጩ  የሚያዘናጉንን ”ኔታዎች 

አትኩ2ት ሳይፍ  ጤጤው  ወቅቱን 

) ፣ጹ ወሳኝ ነው! ይጡ 

በ ጤቲካጹ  በኢኮኖሚጹ  

በባጢጩጹ  በሥነ አዕጹ2አዊ 

ሂደትጹ  ፤ጩ  ጉዳይ ነው  

1ቲጹ  ግጤፍብጹ ተ”ኖ ቢታፍብ  

ዋናው ነገ1 ይጡው ነው  ጤጤው  

በአንድነት )ነሳት !!! 

የተ፣ዳደደዉ የዜጐች ነ ነት 

በኢትዮዽያ 
 

Atirsaw Yasin Umer 

(Brookmerland Ot 

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

 

ግንቦት 1983 በኢትዮዽያ 

አቆአ 1 ሕ.ወ.“.ት )ፈፖ 

1 የ)ንግፒት ወንበ1 ከተቆ ፄ 

በኋጧ ግዜዉ የሚያሥገድደዉንና 

በጹዕፈባያዉያንጹ ተ እኖ ጹ1 

አዲሥ ጦባጩ የሚችጩ ሕገ)ንግፒት 

ማ1፣፤ ይታወሳጩ  በ1985 

የፀደ፣ዉ የኢትዮዽያ ሕገ)ንግፒት 

፣ድሞ ከነበፅት የደ1ግና የዘዉዳዊ 

)ንግፒት በብዙ )ጩኩ እንደሚሻጩ 

በጠገ1 ዉፒ ጹ በዉ  )ንግፒትጹ 

ች2ታ ተጤግፓት ነበ1 ጣኖጹ የበግ 

ጤጹድ የጤበፍዉ ተኩጧ ባሕፆዉ 

የ)ንግፒት ፒጩ ንን ጧጤ)ጩ፣ቅ ፈፎ 

ያፀደ፣ዉን ሕገ)ንግፒት በየግዜው 

እየፕፄፕጤዉ ይገኛጩ ከቶጹ እየናደዉ 

ካጥት ሕጎች )ካከጩ የዜጐች 

የ)ናገ1  የ) ና የ)ደፈጀት 

)ብት ዛፉ ሙጥ ጤሙጥ በሚባጩ 

)ጩኩ ተፕ1ሽፘጩ  በ1997 በዜጎች 

የ)ደፈጅት )ብት ተ ቅ)ዉ 

ሕብፄብሔፈዊ ዴሞክፈፏያዊ 

)ብትን በተግባ1 ጤማዋጩ 

ተ፣ናጀተዉ የነበፅ 1ቲዎች 

በሐገፆቱ ሕዝብ ን፦ተ ሕጦና 

ማዳበፈቸዉ ፒጩ ን ጧይ 

የተ፣) ዉን የወያኔ )ንግፒት 

አፒደጹብ2ት አዉፉያዊ ባሐፆዉ 

እንዲገነ ጩ አድ1ጐታጩ በወቅቱ 

ተከፒቶ የነበፄዉ አዲፒ የዴሞከፈፏ 

ጅጹ1 ሕብፄተፍቡ )ቅ)ፎ በፍዉ 

ጩጅ ጧይ ድ1ድ1 አጤ)ኖፅን አሳይቶ 

ነበ1 ከዚያ በኋጧ ግን ነገ2ች ”ጥ 

)ገጩበ ቸዉ በይ  )ታየት 

ጀ)ፘጩ  ዛፉ ኢትዮዽያዊ በሐገፅ 

በ 

በ 
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የዜግነት )ብት በነ ነት የ)ናገ1 

የ) ጹ ጣነ )ደፈጀቱ በ 1 ፉ 

እንዲታይና ወጢኒ ማደ1ያዉ እንዲጣን 

እያፒደፄገዉ ይገኛጩ ሐገፈችን 

የዜጐች )ብት የተ ጤ፣በት 

በ)ጣኑ ፍዉ እ1ፒ በ1ፎ )ተማ)ን 

እያ፦ተዉ በ 1 ፉና በ) ፈፈት 

እየኖፄ ገዢዉ 1ቲ አንባገነንነቱን 

ከ)ቼዉጹ ግዜ በጧይ በማና1 አንዱን 

ከጨጧናዉ ጋ1 በማጋ ት ዜጐች 

ተግባብተዉ እንዳይኖፅ እያደፄገ 

ይገኛጩ  

የተማፅት ታፒፄው 

ያጩተማፅት እየ)ፅ ይገኛጥ 
 

Helen Tesfay Kebede 

(Aster weg. ,  Germany) 
==================== 

 

ኢትዮዽያ እፒ1 ቤቶች ከጋዜ ና 

) ሔት ፒፈ ጋ1 የተገናኙ 

አዘጋጆች  ፆ 1ተ2ች  የጋዜ ና 

) ሔት ባጤቤቶች ፒጤ ነ ነት 

በ) ቸዉ ብቻ የ)ከፈ ግ ትን 

እንዲ፣ጹፎ ተደ1ጋጩ  በአዲፒ አበባ 

ከተማ በ1997 በብዛት ይታዩ የነበፅ 

ጋዜ ና ) ሔቶች ዛፉ ጤዐይን 

አይታዩጹ በከተማዋ በ)ንግፒት 

የሚደጐሙ ፥ት የ 1ቲ ጩሳን የጣኑ 

ነ  )ፍጩ ጋዜ ች እንጂ አንድጹ ነ  

ፉፒ አይገኝጹ  እፒከ ቅ1ብ አ)ት 

ፒጤ ነ ነትና ፒጤ ዜጐች )ብት ፏዘጹፅ 

የነበፅ ጋዜ ች ወይ ከሐገ1 ተፍደዋጩ 

አጩያጹ እጅና እገ2ቻቸዉ ተ 2 

ወጢኒ ገብተዋጩ እፒ1 ጧይ ከሚገኙ 

ዜጎች )ካከጩ 80 በ)ቶ የሚጣኑት 

የዜጐች )ብት ጧይ ያቄ የሚያ፣1ቡ 

የነ፤ና የተማፅ ኢትዮዽያዊያን ናቸዉ
 በ)ንግፍት ወንበ1 ጧይ 

ከተ፣) ት ባጤሥጩ ናት በጧይ 

በኢትዮዽያ እፒ1 ቤቶች ሐገፆታን 

)ጹፈት የሚችጥ የነ፤ ሙጭፈን 

ወጢኒ ታጉፄዋጩ  በኢትዮዽያ በአ”ኑ 

ግዜ በየትኛዉጹ የዜጎች )ብት ጧይ 

በነ ነት ሚናገፅ ዜጎችን ማግኘት 

አይቻጩጹ  ከአጹፒት በጧይ ፍዎች 

አንድ ቦታ ጧይ ተፍብፒበዉ )ነጋገ1 

ካጤባቸዉ ጤ)ንግፒት ማሳወቅ 

እንዳጤባቸዉ ይ  ባጩጣነ )ንገድ 

እየተገጤፀ ይገኛጩ  በሐገፈችን ዉፒ  

)ብት ጧይ የሚ  ፍዎች ፒጩካቸዉ 

ጦ ጤ የግጩ ጹፒ 1 ሳ ኖቻቸዉ 

ጦፍበፅ የ ፒቡክና የዌብ ሳይት 

አድፈሻቸዉ )ንግፒት ባ፦፦)ዉ 

INSA በተባጤ ድ1ጅት ጦፍበ1 

ይችጧጩ በ24 አ)ታት የአገዛዝ ዘ)ን 

ወያኔ የባጤፒጩ ናትን ኪፒ ከማደጤብና 

ንቅዘትን በፍ ዉ ከ)ዘ1ጋት ው  

የሚታዩ ተ ባ  ጤዉ  ፍዎች ጧይ 

አይታይጹ ሐገፆቱ እያፒ)ዘገበች ነዉ 

ሚባጤዉ እድገት በዜጎች ሕይወት ጧይ 

ጤዉ  አጧ) ጹ  )ብትን የ ፍ 

እድገት ከቶጹ ጦኖ1 አይችጩጹ  

በአ ፅ ኢትዮዽያ ዉፒ  የዜጎች 

)ብት ከጧይ የተ ፣ፍዉን ይ)ፒጧጩ 

ጤአብነት ያክጩ የታዩትን ነገ2ችን 

ማፒተዋጩ ጤቻጤ ፍዉ ዜጎች እንዴት 

ያጤ በግ  ፒ1ዐት ዉፒ  

ጢይወታቸዉን እየገ  እንደጣነ 
)ገንዘብ ይቻጧጩ  ይጢንን ጤዉ  

ጤማጹ ት ”ጥጹ ጦፄባፄብና 

አጤጹአ፣  ና እንዲኖ1 “ያጧን 

)ንግፒቶች ጤዜጎች )ብት 

ዴሞክፈፏ )ከበ1 የሚ ” ”ጧን 

ኢትዮዽያ ዉፒ  የዜጎችን )ብት 

ጤሚደ ዉ የወያኔ አ ኝ ሥ1ዐት 

የብድ1ና የ)ሳፍጥትን ድጋ  

እንዲያቆሙና ሥ1ዐቱ እንዲወገድ 

”ጧችንጹ ጩንፄባፄብ ይግባጩ እያጩኩ 

” ን በዚ” አበ፦ጤዉ  

የባጤፒጩ ናቱ ድን፤1ና 

Demeke Desta Liya 

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

 
ጤ ት ”ጤትና ፓፒት አ)ታት 

ወዲጢ ወያኔ )ፈፖ )ንግፒት 

አንድ ወ  አ)ፈ1 የሚፍ  )ፆ 

በማ ቱ ድግፎ ”ጥ የ በፉ ተፒካ1 

እየጣነ እያፒተዋጩን ነው  ጤዚጢጹ 

ይ)ፒጧጩ እንደ )ና ከፍማይ 

የወፄደጧቸውን “ ጤቲካዊ ት1 ” 
የሚያፒገኝ አጋ ሚ እንኳ በአግባቡ 

ጦ ፣ሙበት ፏሞክፅጹ አይታዩጹ  

ፍውየው ().ዜ) “ጩማታዊ” ና 

“ሽብ1ተኛ” በሚጥት ፦ጪች ጧይ ዝ 

አድ1ጓቸው ጡዶ  ጤቲካውንጹ  

ብጡፈዊ ጠዘኑንጹ  ጠይማኖቱጹ  

ማጢበፈዊ ፣ውፎንጹ ..... 

በጩማታዊና በሽብ1ተኛ )ነ 1 

ከማየት  በጩማታዊና በሽብ1ተኛ 

ሚዛን ከ)ፒ 1  በጩማታዊና 

በሽብ1ተኛ ቋንቋ ከ)ተ1ጎጹ በተጤየ 

የሚያው፤ት ነገ1 ያጤ አይ)ፒጩጹ  

፣ደጹ ፏጩ (ፍውየው በነበፄበት 

ወቅት) ያደ1ጉት እንደነበፄው በብጩ  

ብጩ  አካጡድ ያገኙትን ፣ዳዳና 

አጋ ሚ ”ጥ የ)ንግፒትን )ጩካጹ 

ገ ታ ጤ)ገንባት ጦያውጥ ፏሞክፅ 

አይፒተዋጥጹ ፈፖኑ አካጡዳቸው 

”ጥ 1ፒፈፖን ገ ታ የሚያ  

እየጣነ ነው  በፒጩ ን እ1ከኑ በፄከት 

ፒጹዖንን የተካው  በተግባ1 ግን 

ሽ)ጩፒ ከማጩን ተክቶ የወያኔን ነው1 

እንዲተነ ፒ የተ ፄደበት የወቅቱ 

አ ፣ጧ  ፉድዋን ”ሴን በጦቢያ 

ከተፍዉት ወገኖቻችን ጋ1 በተገናኘ 

የተናገፈቸው ነገ2ች ”ጥ ጤዚጢ 

የእው1 ድንብ1 አካጡዳቸው ማሳያ 

ናቸው  ገዳዮቹ(አይፏፒ) 

ኢትዮጵያዊያንን )ግደጧቸውን 

እየተናገፅ የጤ፣፤ት ቪዲዮ በ)ጧው 

አጤጹ ከተፍፈ  በኋጧ “ጻቾች 

ኢትዮጵያዊያን )ጣናቸውን 

አጧፄጋገ ንጹ” ማጤት ጹን ማጤት 

ነው? ይጢን ከማጤትፒ ጹን የ ጤቲካ 

ቅጹ እናገኛጤን ብጤው ነው? 

የሚጤው ያቄ የብዙ ወገኖች ያቄ 

በ 

ካ 
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ነው  በኔ 1 ፉ ግን ፉድዋን ”ሴን 

“ኢትዮጵያዊ )ጣናቸውን 

አጧፄጋገ ንጹ” ያጤው የጻቾች 

ማንነት በ1ጠ ው ት የሚ፣1 እንጂ 

በገጠድ የሚወ  ፒጧጩ)ፍጧቸው 

“ኤ1ትፈዊጹ ጦጣኑ ይችጧጥ” በሚጩ 

እሳቤ ጢዝብን ማጹታታት ከተቻጤ 

ዕድጥን ጤ)ሞከ1 ያደፄገው 

ይ)ፒጤኛጩ  ትጩ፤ ፒጢተቱ ግን ይጢን 

፦ጩ ካ  ፏያወ  ፍብአዊነት 

የጎደጤው )ንግፒት ፦ጩ አ፣ባይ 

)ጣኑን እያፄጋገ  )ጣኑን 

አጤማፒተዋጥ ነው  የደንቆ2ዎች 

ዘ)ን ጧይ ጤ)ገኘታችን ከዚጢ በጧይ 

ጹን ማሳያ ይገኛጩ? 

ከጣዳችን እንናገ1 (ከእውነት 

አንፈቅ) 
 

Behailu Girma 

Schöneck, Germany 
==================== 

 

ፉ ኢትዬጵያ ያ ችው ከጣዱ 

የሚናገ1ን ፍው ነው::  ይጢን 

ንግግ1 ያደፄጉት የፍባዊ)ብት 

ተከፈካፆ እና የአዲፏቱ )ፒፈች አጧ  

የጣኑት አቶ ኦባንግ በጀ1)ን 

ኢትዬጵያውያን የውይይትና ትብብ1 

)ድፄክ በ ፈንክ 1ት May 2, 2015 

በተደፄገው ጢዝባዊ ውይይት ጧይ 

ነበ1::  ዛፉ ጧይ ”ነን ፒናፒበው ይጢ 

አንባገነን የወያኔ አገዛዝ እድጸው 

እንዲፄዝጹ ያደፄግነው እኛ 

ኢትዮጵያውያን በያጤንበት ቦታ ጤግጩ 

ቅማችን በ)ጀ)ፆያ ቦታ 

ፒጤጹንፍ  ነው:: ይጢ ደግሞ 

ከጣዳችን ወይንጹ እውነትን 

ጤ)ጋ  እንዳንችጩ አድ1ጎናጩ:: 

በአ”ኑ ፍአት ግን እውነትን 

የሚ)ፍክፅ እና ጤ”ጥጹ ኢትዮጵያዊ 

ጹሳጨ የሚጣኑ ተግባ2ች እየተከናወኑ 

ነው ይጢን አጎጩብተን በያጤንብት 

ጩንታገጩ ይገባናጩ አብፓ 

በዲያፒ ፈው በኩጩ ያጤነው 

ኢትዮጵያኖች የተበታተኑትን የ ጤቲካ 

ድ1ጅቶች እንዲ”ጹ የእጹነት 

ተቋማት የሚያከናውኑትን ተግባ1 

ከዳ1 ፤)ን ከ))ጩከት ወይጹ 

አያገባንጹ ከማጤት ተቆ በን ያገባናጩ 

የሚጤውን ፒጸት ይዘን ከጣዳችን 

ፒጤእውነት ጩንታገጩ ይገባጩ:: 

በዲያፒ ፈ ያጤን ኢትዮጵያን በብዛት 

በ ጤቲካ ጹክንያት የተፍደድን ወይጹ 

ገኝነት የ የቅን ፒንጣን የተማፄ 

ያጩተማፄ ካጢን ፕጢ ፒተ1 

”ጧችንጹ ፒጤኢትዮጵያ ያገባናጩ 

የጹንጩ )ታገጩ )ጀ)1 ያጤብን 

አገ1 ቤት ያጤውን ፒጤጢዝብ 

እንታገጧጤን እያጥ ጤፈሳቸው ቅጹ 

የሚፌፌ ትን ጤቲከኛ ነን ባዮች በ 

አንድነት ጩንዋጋቸው ይገባጩ ትግጩ 

የሚጀጹፄው ከዚጢ ነው:: ከጣድ 

)ናገ1 የሚባጤውን ይጢን ፒናፄግ ነው 

ፍጤእውነት )ቆጹ ማጤት ይጢ ነው 

በዚጢ አጋ ሚ በጀ1)ን 

የኢትዮጵያውያን የውይይትና ትብብ1 

)ድፄክ አዘጋጆችን ከጩብ የ)ነ  

ጹፒጋና ጤማቅፄብ እ ጩጋጤ”::  

እንዲ”ጹ ጤአቶ ኦባንግ እና ጤ አቶ 

የፎ  እንደ አኣገፈችን ባጢጩ እድጸ 

ይፒ ጩን ብየ እ)1፦ጤ” ይጢን 

ጹፒጋና ያ፣ፄብኩበት ጹክንያት 

”ጧችንጹ የሚታይ ነገ1 የሚፍፅትን 

እንዲ”ጹ ከጣዳቸው እና ፍጤ እውነት 

የሚ)ፍክፅትን ኢትዮጵያውያን 

በያጤንበት ጩና)ፍግን ይገባጩ ብይ 

ፒጤማጹን ነው:: በ) ፄሻ ጤአቶ 

ኦባንግ ) ክ1 ጩፍናበታ” አንዳችን 

ፒጤጨጧው ከ)ናገ1 አንዳችን ከጨጧው 

ወገናችን ጋ1 )ነጋገ1 እንጀጹ1 

Lassen Sie uns miteinander 

reden, statt über einander 

reden. 

ጤጹን እንፍደዳጤን? 
 

Mesfin Yehualashet 

Büdingen,  German 

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

ደት አፒከ  ነው:: ግን 

ጤጹን እንፍደዳጤን? 

ፒ፦ይ አጤ እየተባጩን  

በ1“ውና ባጢፅ የብዙዎችን 

ጢይወት እየነ ፣ እየፍማን  

የበፄ“ው ንዳድና የባጢፅ 

ማእበጩ እከ ና ካኝ 

)ጣኑን እየተገነዘብን  ውጠ 

ሙ  1“ቡ  ድካሙ  

በበፄጠ ያጥት የፍው 

አውፉዎች አፒከ  እንደጣኑ 

እያወቅን  ጤጹን 

እንፍደዳጤን? በ“ገፈችን 

ያጤው ”ኔታ በነ ነት 

ጤ)ፍፒፈት እና ጤ)ጤወ  

አ)ቺ ጣኖ ጧጎታቸን እና 

ጢጩማችን ግን ው  ፒጤጣነ? 

አይደጤጹ በ“ገፈችን ያጤው 

ዛ ፒ 
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”ኔታ በፒደት ካጤው 

በ)ክ ቱ  እንጂ! 

የፍው ጩጅ ነ ነቱን ከጹንጹ 

በጧያ ይ ጩጋጩ:: በፈፒ “ገ1ና 

በወገን )“ጩ ፏጣን ደግሞ 

የነ ነት ዋጋው ብዙ ነው:: በ“ገ1 

ጧይና በወገን )“ጩ ነ ነትን 

ማ ት የሞት ሞት ነው:: 

ጹክንያቱጹ የ”ጧችንጹ የጋፈ 

“ገፈችን ነዋ! ማንጹ )ብታችንን 

ጦፍ ን  ጦነ ፣ንና ጦከጤክጤን 

የማይችጩበት::  የኛ  የጹንጤው  

አባቶቻችን ዋጋ የከ ጥበት  ነገ 

ጤጩጆቻችን የጹናወ1ፍው:: በዚጢ 

በኛነት ጧይ እኛ እናውቅጩ“ጤን  

እኛ እንደጹናፒበው አፒብ  እኛ 

እንደጹንናገፄው ተናገ1  እኛ 

ያዘዝንጢን ብቻ አድ1ግ  ፏባጩ 

ው1ደት  ነው:: የሞት ሞት 

ነው:. እንዴት በ“ገፉ  በወገኔ 

)“ጩ በገዛ “ገፉ ነ ነቴን 

አ ጤ”? ሞጩቶ ጤማይሞጧ 

ጣዴ እንዴት ባፆያ እጣናጤ”? 

ጤጩጄፒ የማወ1ፍው ጹንድን 

ነው? በ“ገፉ ጧይ  አባቶቼ 

የደጹ ዋጋ ከ ጤው ባቆዩጩኝ 

)ፉት ጧይ እፒከ)ቼ በዚጢ 

ባ1ነት ውፒ   እቆያጤ”?  

በማጤት  ነው  የጹንፍደደው:: 

በ“ገፉ )ብቴ ከሚገ  

የበ1“ውን ንዳድ ተቋ፤ጸ እንደ 

ፍው የጹቆ 1በት የማጧው፣ው 

“ገ1 ጡጄ ጩ ጤጩ:: በ“ገፉ 

አጹባገነኖች ከጹፄገ  ወይ 

ያጩ ጩኛጩ ወይጹ የባጢ1 ዓሳ 

ፒጋዬን ይበጧዋጩ:: ብጤን  ነው 

የጹንፍደደው:: በ“ገፈችን ያጤው 

ፒ፦ይ  ችግ1  )ገ ት  )ፄገ  

ፒጤበጤ  ነው 

የጹንፍደደው::ባጤ ው ዓ)ት 

በ2006 ዓ.ጹ በሳውድ አፄቢያ 

ውፒ  የሚኖፅ  ኢትዮጵያውያን  

በፍው  “ገ1 በ1ካታ ፒ፦ይና 

)ከፈን አይተው ወደ 

“ገፈችው ተ)ጩፍዋጩ:: በወቅቱ 

ያዩትን )ከፈና ችግ1 ጤ)ናገ1 

እነፎን )ጣን   አያፒ ጩግጹ::   

ፒጤ   ፒደት   )ፈ1ነት   ከእነ1ፎ   

በጧይ   )ፒካፆና   )ካፆ   

የጤጹ::   ነገ1 ግን በተ)ጤፎባት 

“ገፈቸው ገና ከ)ግባታቸው 

ያጤው )ገ ት በፍው “ገ1 

ካጤው ፒ፦ይ እና ችግ1 በጧይ 

ፒጤጣነባቸው ከግማሽ በጧዩ 

“ገፅን ጪ ተ)ጩፓ በበ1ጠ 

ፒደት ጀጹፌጩ:: ግማፖ በበ1“ 

ንዳድ ተ፦ ጪ ውድ ጢይወቱን 

አ ቷጩ:: ግማፖ ጤጸዲትፈንያን 

ባጢ1 የዓሳ ፣ጤብ ጣኗጩ:: ግማፖ 

በፍው አውፉ  በጦቢያ በ1ጠ 

አንገቱን ጤቢጧ  ግንባፅን 

ጤ ይት ፍ ቶ ደሙ በከንቱ 

ፔጩ:: በደቡብ አ ፆካ  

በየ)ንና ጦቢያ ያጥ ወገኖቻችን 

ችግ1 ጧይ ናቸው:: ዘወት1 ወደ 

አጹጧካቸው እየ ” ነው:: 

በተጤያዩ )ገናኛ አውታ2ች 

እንደጹንፍማው እነዚጢ በ ንቅ 

ውፒ  ያጥ ወገኖቻችን በዚጢ 

አፒከ  ወቅት  እንኳን  ወደ  

“ገፈቸው ))ጤፒ አይ ጩጉጹ:: 

ጤጹን?? )ጩፎ ግጩ  ነው:: 

በ“ገፈቸው ተፒ  ፒጤቆፄ  

በ“ገፈቸው ፒጤተገ  

በ“ገፈቸው ያጤው በደጩ በፒደት 

ከሚያሳጩ ት ፒ፦ይ 

ፒጤከ ባቸው  ነው:: ግን 

እፒከ)ቼ እንፍደዳጤን? እፒከ 

)ቼፒ በፍው “ገ1 የበ1ጠ 

ንዳድ  1“ብና ጹ 

እናጩ፦ጤን? እፒከ )ቼፒ በፍው 

“ገ1 እንደበግ እንታፄዳጤን?  

በ፤ማችን  በእሳት  እንነዳጤን?  

የጸዲትፈኒያን  ባጢ1ፒ እፒከ 

)ቼ ካፍብነው ሳንደ1ፒ እየዋ  

ያፒ፣ፄናጩ? ወገኔ ጣይ ፒማኝ:: 

ከጹን ጊዜውጹ በጧይ አንድ 

የጹንጣንበት ወቅት አ”ን ነው:: 

ሞት እንደጣነ ፕሽተነውጹ 

እያሳደደን ነው:: )ከፈና ፒ፦ይ  

እንደጣነ እየተከታተጤ እያ ፦ን  

ነው::  ፒጤዚጢ  አንድ  እን”ን::  

አንድ  ፒንጣን  እና  ፒንተባበ1  

የጹን  ጊዜጹ  የኢትዮጵያ ጧት 

የጣነውን ዘፄኛውን  

ውፕታሙን  ካኙንና 

ዘፈ ውን የወያኔ )ንግፒት 

እንገፄፒፍዋጤን:: አንድ ፒንጣንና 

አንድኛችን ጤጨጧችን )ቆ1ቆ1 

ፒንጀጹ1 ወንበዴውንና ጤ“ገ1 

እና ጤጢዝብ ደንታ የጨጤውን 

የወንበዴ )ንግፒት ሞታችንን 

እንዲሞት  ፒ፦ያችንን 

እንዲፍ፦ይ 1“ብና ጹ  

ፒደትና )ከፈችንን እንዲያይ 

የጹናደ1ገው:: ፒንተባበ1 እና 

አንድ ፒንጣን ነው አባቶቻችን 

ያቆዩጩንን “ገ1 ብ፣ን 

የጹንኖፄውና   ነ ና የበጤ ገች 

“ገ1 ገንብተን ጤትውጩድ 

የጹናወ1ፍው:: ሞት 

ጤወንበዴውና ጤዘፄኛው ወያኔ! 

ድጩ ጤኢትዮጵያ ጢዝብ! 

አጹባገነንነት በጩማት 

)ደበቅ አይቻጩጹ 

 

Zeweter 

Woldetsadik 

Frankfurt, Germany 

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

አድፒ አበባ ከተማ )ጩማት 
የ ቆቹ ብዛት የዴሞክፈፏ 

)ብቶች ተከብፄውበት በነ ነትና 
ዕኩጩነት ቢታጀብ ኖ2 ገዥው )ደብ 
እጅግ በ ጹ ይደነቅ ነበ1  እንደ 
ገዥው )ደብ ባጤሥጩ ናት 
ቤተፍቦችና ደጋ ዎች የሕዝብ ኑ2 
ቢጤው  ወይጹ ቢያሻሽጩ ኖ2 
ይወደፒ ነበ1  

የተፍፅ ግጹባታዎች ) ው ትውጩድ 
)ክ ጩ የማይችጩ ዕዳ ባይጣንበት  
በኢትዮጵያ ታፆክ ተፍጹቶ 
የማይታወቅ እጅግ በ ጹ ግዙ  
ብድ1ና እ1ዳታ የ“ገፆቷን የጀ1ባ 

የ 
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አ ንት የማያጎብ  ቢጣን ኖ2 
ጩማቶችን ያፍደንቅ ነበ1  

ገዥው )ደብ በኃይጩ ጤ25 ዓ)ታት 
ሕዝብ እየፄገ  በይገዛ ኖ2 በዓጤጹ 
ዙፆያ በሚኖፅ ዜጎችና በፍብዓዊ 
)ብት ተጻጓቾች አይወገዝጹ  ዘ1 
እየጤየ የዜጎች ቤት በጧያቸው ጧይ 
እያ ፄፍ ያጤ) ጤያ እያፍ፣ፄ 
ይዞታቸውን ቸብችቦ እየበጤ ገበት 
ጤወገኖቹና ጤደጋ ዎቹ ባይፍ  ኖ2 
አይፄገጹጹ  ከገ 1 ነዋፆዎች 
)ፉታቸው እየ፣ማ በማ ና፣ጩ 
ጤው  ከበ1ቴዎች ባይፕ  ኖ2 እንደ 

ጧት አይ ጧጹ  

የግ  አገዛዙን የተ፦ወሙ ወገኖችን 
በአፕባ1ነት እየ ፄጀ ያጤ 1ድ እያፍፄ 
እያፍ፦የ እየገደጤ የዘ1 ጅት 
እየ )  በፍጧማዊ ፍጩ  የኦ2ሞ 
ሕዝብ )ብት እንዲከበ1 በ የ፤ 
ተማፆዎች ጧይ ተኩፒ ከ ቶ በ ካኔ 
የ ጀ በከተማና በገ 1 የሚኖፅ 
ዜጎችን እየ ና፣ጤ ከነጩጆቻቸው ጤከ  
ድጢነት የዳፄገ ገዥ)ደብ 
ግጹባታዎችን የባቡ1 ጠዲድን 
)ንገዶችን በማሳየት ሽፒታዊ 
)ታወ፥ያውን በ ጹ )ደበቅ 
አይችጩጹ  በ ጹ ከሕዝብ ቅ1 
)ግኘት አይጩጹ  
የኢትዮጵያ ሕዝብ ተ፣ዳሚ ያቄ 
በዴሞክፈፏ ጩማት በነ ነት ፈፒን 
ማፒተዳደ1ና በዕኩጩነት ጤ)ኖ1 
እንጂ በባጤሥጩ ናት በወገኖቹ 
በደጋ ዎቹ የተገነቡ ቆችን ጤማየት  
ባቡ1 ጠዲዶችና በ)ንገዶች )ዘ1ጋት 
ጤ)ዝናናት አይደጤጹ  

) ው ትውጩድ )ክ ጩ 
በማይችጤው ግዙ  ብድ1ና እ1ዳታ 
የተካጡዱ ግጹባታዎች የፍ ው ሕዝብ 
)ጼፄታዊ ኑ2 ካጩጤወ  ወይጹ 
ካጧሻሻጥ ዕድገት የሚባጤውን ውፕት 
ያደ1ጋጩ  አጤ የሚባጤው ዴሞክፈፏ 
ሥ1ዓት የ)ናገ1 የ)  የ)ተቸት 
በፍጧማዊ ፍጩ  )ብት ) የቅ 
ካጧፒከበፄ ነ ነትና ዕኩጩነት 
ከጧፍ በ፣ የሚወፈውን ጤው  ሐፍት 
ያደ1ገዋጩ  

የሕዝቡ ጹ1  በ ቅ ውፒ  ከ)ኖ1 
በባቡ1 ከ)ንፕፈፕ1 በአው1 ጧን 
ከ)ብፄ1 በነ ነት በእግፅ እየጡደ 
ድንኳን ውፒ  )ኖ1 ነው  ያጤነ ነት 

ገነት ውፒ  ከ)ኖ1 በነ ነት ፏኦጩ 
ውፒ  )ኖ1 ሕይዎት ነው  

ፒጤዚጢ ነ ነት ጤብፓ ጤ)ኖ1 
የሚ ጩግ ፍው ”ጥ )ድፄክን 
ይጹፄ  የነ ነት በ፦ 2 ፍ1 
)ፄ ፈ ጉዲናን ይጹፄ  በሕዝብ 
)ጩካጹ ፦ድ የተ)ፄ  አዲፒ 
ሥ1ዓት አዲፒ )ንግሥት እንደ 
ሕይዎት ያፒ ጩጋጩ  

 

 

 

አውነቱ ይው ! – 2 ፍ1 

)ፒ ን ወጩደ ማ1ያጹ 

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

 

ቶችን በወንዶች ት  ወንዶችን 
በሴቶች ት ጩብፒ እያፒወጤ፤ 

የአካጧቸውን ክ ጪች ”ጥ ጤማየት 
የሚያፒችጩ አንቅፒ፦ሴ አንዲጼፅ 
ማፒገደድ በሽተኞችን ያፒደፒታጩ  
የጹ1)ፈ ዘዴ ግን አይደጤጹ  
ው1ደት እንዲፍማቸው ከጣነ 
በወፈዶች ፍዎች ት የጹን )ዋፄድ 

አጤ? ወፈዶች እነፎ ደፄጃ ጧይ ከእነፎ 
ጋ1 ያፒተካክጧጥ አንጂ አያዋ1ዱጹ  
በጨጧ አነጋገ1 ወፈዶች አያዋ1ዱጹ  
ወፈዶቹ ደንቆ2ዎችጹ ጣነው ነው 
እንጂ ጩብፒ የሚያፒወጩ፤ እነፎ ብቻ 
አይደጥጹ  “ኪሞችጹ ጩብፒ 
አፒወጩ፣ው  አጋድ)ው 
በ ታቸውጹ ጣነ በ)ሣፆያ 
የ ጤጉትን የአካጩ ክ ጩ አንደ ጤጉ 
ያደ1ጉታጩ  ወፈዶቹና ደንቆ2ዎቹ 
ከሚያደ1ጉት የ“ኪሞቹ የሚጤየው 

“ኪሞቹ ፍዎችን ጤማዳን ፏጥ ነው  
ወፈዶቹና ደንቆ2ዎቹ ግን የፈሳቸውን 
ፎፒ ጤማ1ካት  የፈሳቸውን ጢ)ጹ 
ጤማፒታገፒ ነው  ወፈዶቹንና 

ደንቆ2ዎቹን ከ)ጤዮአቸው 

አፈ፤ቻቸዋጤ”! 

ከነው1 በ፦ጧት ወደነው1 በተግባ1  

ያውጹ በ)ሥፆያ ቤት! ዱ2 ዱ2 
ከ፣ዳማዊ ኃይጤ ሥጧሴ ቲያት1 ት 
ጤ ት የአንድ ኢ ጩያዊ ቡና ቤት 
ነበ1  እዚያ ው  ተ፣ጹ ን ቡና 
ፒን  አንዲት ውብ ሴት ወደ ጉ1 
)ሥፆያው ቤት ፒት)  የ”ጧችንጹ 
ዓይኖች እየዘጤጥ እፒዋ ጧይ ዐፄ  
ከሦፒታችን አንዱ ፒጤሴትዮዋ የወፏብ 
ችጪታ በዝ1ዝ1 )ናገ1 ፏጀጹ1 
”ጤታችን ተያየንና አ 1ን  ዋታው 
የ )ጤት )ፒጪት ፏ፣ ጩ የሕግ 
ባጤሙያ የጣነ ጓደኛዬ አቋፄ ውና 

‹‹ፒማ! ይጢን ጊዜ እናትጢ በአንድ ቦታ 
ፒታጩ  አንዱ እንዳንተ ያጤ ፒጤፒዋ 

ችጪታ ያወፈ ይጣናጩ!›› አጤው  
ጦ  ወደአ  ያፒ ጋውን ፒኒ ፤  
አደፄገና ተነሥቶ ጡደ  
ሥጩ ን ተፍ ቷቸው ሴቶችን ጩብፒ 
እያፒወጤ፤ ጹ1)ፈ ነው የሚጥ 
በእናቶቻቸውና በእኅቶቻቸው ጧይ 
ጦደ1ፒ እንደሚችጩ አይገነዘቡጹ 
ይጣናጩ  ደንቆ2 የሚያደ1ጋቸውጹ 
ይኸው ነው  የአንዱ እናት አንድ ቦታ 
ጧይ ፈ፤ትዋን ቆማ በሽተኞች 
ተፍብፒበው ፏፒ፤ባት  በጨጧ ቦታ 
ደግሞ ጓደኛው የእፎን እናት ወይጹ 
እኅት ያንኑ እያደፄገ ያፒቅባት ይጣናጩ  
አንተ በእኔ እናትና በእኔ አኅት 
አፒቅባቸው  እኔ ደግሞ በአንተ እናትና 
በአንተ እኅት አፒቅባቸዋጤ”  ይጢንን 
እየጼፈን ኑ2አችንን እና፦ናጤን  
እቤታቸው ፏገቡና ከእናቶቻቸውና 
ከእኅቶቻቸው ጋ1 ፏ፣) ና ፏበጥ 

(?!) ፍው ይ)ፒጧጥ  እነዚያጹ ግ  
የተ )ባቸው እናቶችና እኅቶች 

‹ነውፈቸውን› ጹሥ 1 አድ1ገው 
ጤፍው ፒጤማይናገፅ ግ ኞችና የግ  

ፍጤባዎች አብፄው ይበጧጥ! 
አ”ን ጤ)ጀ)ፆያ ጊዜ አንዳንድ 
ሴቶች የደፄፍባቸውን ተናገፅ  አ”ን 
ያ ፈጥ የተባጥት እውነቱን ፈ፤ቱን 

አወ ትና ከእ ፄት ነ  ወ ! 
እውነቱ ፏወ  የሚያ ፄው ማን 

ነው? ደካማዎቹና የግ  ፍጤባ የነበፅት 
በ ፈሽ አያ ፅጹ  የሚያ ፅት 
ግ ኞቹ ናቸው  የሚያ ፅት የሕዝብን 
አደፈ በማቆፕሻቸው  በሥጩ ን 
በ)ባጤጋቸው  የሕዝብንና የአገ1ን 

ሴ 
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ክብ1 በማዋፄዳቸው ያ ፈጥ  
ኅጦናቸው በየ፣ኑ ነ ሳቸውን አ1ባ 
ፏገ1 ት እየሳሳች እንቅጩ  
ትነሳቸዋጤች  
ጤ)ጣኑ በአገፅ ጦ፦ነ ሳት  

ሳት  )ነኮሳት  ፣ሳውፒት — 

ሼጣች  ሽማግጨዎች በአገፅ የጤንጹ? 

We Ethiopians are in 

need of a government 

who cares for safety of 

his citizens 

 

Markos Ezana 

Fulda Germany 

 

he terrorist group ISIL 

murdered twenty eight 

Ethiopians in cold blood in 

the deserts of Libya. In 

Durban South Africa two 

Ethiopian brothers aged 

twenty two and twenty four 

were locked inside their 

‘container shop’ and set on 

fire. In Beirut Lebanon a 

young girl jumped from her 

employee’s residence on the 

fourth floor and was badly 

hurt while across town 

another one committed 

suicide by hanging herself. 

Thousands of Ethiopians are 

stranded in Yemen where 

there is practically no 

government leaving them at 

the mercy of warlords and 

smugglers. The jails from 

Kenya to South Africa are 

filled with immigrant 

Ethiopians with no paper. 

The simple question is why 

are they roaming the planet 

and exposing themselves to 

great danger? If it is 

dangerous out there why are 

they leaving their homeland? 

When they do come across 

danger who looks after them? 

The Ethiopian government 

has shown its indifference 

during the last exodus out of 

Saudi Arabia. They are again 

showing their absolute lack 

of respect to their fellow 

citizens by not even 

acknowledging the sad 

situation. 

Their Ambassador to Egypt 

did not show shame splitting 

hair by explaining that based 

on his research Ethiopians in 

Libya are held by ‘smugglers 

not ISIS’. It is good to know 

our embassies are in touch 

with the underground. The 

Ethiopian government first 

pretended not to know, 

announced it is in the process 

of confirming their 

nationality and finally 

proclaimed a period of 

mourning. We Ethiopians 

have no one to appeal to 

regarding our safety as 

human beings. We have no 

organized body like a 

Government that would do 

what is necessary to protect 

our life and property. There is 

no one that would assume 

responsibility to what is 

happening to Ethiopians all 

over the world.  

Under normal circumstances 

anywhere such a government 

that leaves its citizens to face 

danger in such a callous way 

would collapse in no time.  

TPLF is Anti - 

democratic regime 

in Africa 

 
Tesfahuge Emy 

Erlangen, Germany 
==================== 

 

PLF has still 

imprisoned 19 

T 

T 
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journalists, which is more 

than any other country in 

Africa. According to new 

report by the committee to 

protect journalist, the country 

(Ethiopia ) ranks fourth on 

it's list of the top 10 most 

censored countries in the 

world. Atleast 16 journalist 

have been forced in exile and 

a number of independent 

publications have shutdown 

due to official pressure. It is 

now just one year since six 

bloggers were arrested and 

jailed with out trial. The 

"zone 9" bloggers who used 

their online platforms to write 

about human rights and social 

justice and to agitate for a 

democracy in Ethiopia, were 

charged with terrorism under 

the Anti-Terrorism 

Proclamation, which has been 

used to clamp down on 

numerous journalists critical 

of the regime. As far the 

election, opposition parties 

says the ruling Ethiopian 

people's Revolutionary 

Democratic Front, led by 

Hailemariam Desalegn, has 

undermined their efforts to 

register candidates for the 

may 2015 vote. Since last 

year members of opposition 

parties and their supporters 

have been arrested and 

harassed. We should avoid 

TPLF from its power as soon 

as possible. 

Ethiopian Government 

has forgotten its 

responsibility 

 

Binyam Ekubye 

Fulda, Germany 

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

he current Ethiopian 

Government has failed 

completely its own 

Constitutional duties and 

responsibilities to protect the 

human rights and human 

dignity of the Citizens of 

Ethiopia residing legally or 

illegally in several foreign 

countries, such as Libya, 

Saudi Arabia, Yemen, 

Lebanon, Turkey and South 

Africa, in addition to those 

passing-through territories of 

countries, such as Kenya, 

Somalia, Djibouti, Malawi, 

Tanzania, Zambia et cetera. 

The Ethiopian Leaders failed 

miserably from taking 

appropriate action against 

Saudi Arabia when 

Ethiopians were murdered, 

tortured, and brutally treated 

by the barbaric Saudi 

Government and its 

subhuman citizens. That 

acquiescence in the face of 

horrendous brutality and 

murder committed against 

Ethiopians, paved the way to 

other nations to brutalize 

Ethiopians because they 

realized the Ethiopian 

Government will not bother 

to take care of its citizens. In 

more ways than one that form 

of lack of concern for citizens 

is the hallmark of the 

leadership of the TPLF from 

its inception to date.    

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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The Massacre of 

Ethiopians in Libya 

and the response of 

the EPRDF regime 
 

Asnake Demena 
==================== 

pril 2015, appeared to 

be the darkest month 

of the year for Ethiopia and 

its people. On Friday the 16th 

of April, we learned that 

three Ethiopians were set on 

fire and burned aliveto death 

inxenophobic attacks in 

South Africa. Three days 

later, the al-Furqan Media 

Network releasedthe 

mostshocking video on 

YouTube that shows the 

beheading and shooting of at 

least 30 Ethiopian Christians 

in Libya by the terrorist 

group known as ISIS or ISIL. 

The barbaric atrocity was 

happened while we were 

mourning and grappling with 

the countless deaths of fellow 

Ethiopiansin the 

Mediterranean Sea 

andYemen. 

Just ahead of the shooting 

and beheading of the 

captives, a black masked 

narrator of the video with a 

pistol declared that "To the 

nation of the cross, we are 

back again on the sands, 

where the companions of the 

prophet, peace be upon him, 

have stepped on before, 

telling you: Muslim blood 

that was shed under the hands 

of your religion is not cheap. 

In fact, their blood is the 

purest blood because there is 

a nation behind them inherits 

revenge. And we swear to 

Allah: the one who disgraced 

you by our hands; you will 

not have safety, even in your 

dreams, until you embrace 

Islam." In the video,it was 

alsospecifically mentioned 

that the captives were 

Ethiopians, punished for 

being “followers of the cross 

from the enemy Ethiopian 

Church". On Sundaythe 

19thof April, as soon as the 

video was posted on social 

mediasites the entireworld 

was shocked and condemned 

the massacre of the innocent 

victims.International news 

outlets such as: AFP, Al-

Jazeera, BBC and 

CNNhadalso confirmed and 

reported that the victims of 

the massacre were 

Ethiopians.However, the 

EPRDF regime in Ethiopia 

and its affiliated Mediashad 

refused to acknowledge the 

incidence on the ground. 

Redwan Hussein, the 

spokesman of the regime said 

that Ethiopia (the 

government) was unable to 

confirm its citizens were 

killed in the video 

footage.Even, the news did 

notget front page coverage at 

the Ethiopian Broadcasting 

Corporation (EBC) on the 

day of the massacre. It was 

an upsettingand shameful 

response for anyone let alone 

for those Ethiopians who 

have lost their families, 

relatives, friends and 

countrymen. How come a 

government thatdeclared 

itself as a frontlineterrorist 

fighter andpeacekeeper of 

A 
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Africa could refuse the tragic 

atrocity of its own citizens by 

the worst terrorist attack in 

Libya? On April 22,tens of 

thousands of Ethiopians 

gathered in the streets of 

Addis Ababa, to show their 

mourning, to protest against 

the brutal murder of their 

countrymen as well asto 

express their frustrations and 

anger at slow reaction of the 

regime to the tragedy. The 

protesters were attempted to 

extend the demonstration 

from Mesqel Square up to the 

Parliament.However,the 

demonstratorswere brutally 

attacked and dispersed by 

federal police. More than 500 

protestors were also arrested 

for chanting slogans 

including “Ethiopia, is a 

country without a 

government” and many more 

others. Furthermore, the 

EPRDF regime used the 

horrendous massacre of 

Marty in Libya for its cheap 

propaganda consumption and 

for arresting opposition party 

members, particularly 

members of the Blue 

Party.All this shows thatthe 

EPRDF regimehas repeatedly 

failed its responsibility to 

provide protection to its 

citizens both at home and 

abroad. Therefore, it is true to 

say that“Ethiopia, is a 

country without a 

government.” What we have 

in Ethiopia is a brutal regime 

that doesn’t have care about 

Ethiopia and its people.  

TPLF has no 

assigned real 

diplomats for its 

citizens 
 

Beruk Mamo Mola, 

Oberursel (Ts.), Germany 
==================== 

he Ethiopian 

Government did not 

even protest to the United 

Nations about the brutalizing 

and murder of its citizens by 

Saudis. Did it do any better 

with the current Libyan 

savagery at the United 

Nations? Have they protested 

the continued abuse and 

murder of Ethiopians in 

South Africa? What do 

Ethiopian Diplomats do 

around the United Nations 

and the European Union and 

the African Union or 

elsewhere in the 

World? Absolutely 

nothing. They are busy 

trading in illegal tax free 

liquor and tax free goods. 

Ethiopia’s diplomatic mission 

is a big joke. They serve no 

one not even the Government 

they represent let alone the 

People of Ethiopia. Let me 

just illustrate my point, I have 

not heard any report that 

someone in the Foreign 

Ministry nor in the Prime 

Minister’s office suggesting 

to call a regional Conference 

of the States whose citizens 

have been brutalized and 

murdered in South Africa. 

That would have been the 

first act of seasoned 

diplomats. Ethiopian 

Diplomats are just a joke 

wherever you find them and 

the worst inapt diplomats you 

T 
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find at the United 

Nations, in Egypt, Saudi 

Arabia, Turkey, South Africa, 

the United States et cetera. In 

our country, we have been 

told ad nauseam how fast the 

Ethiopian economy is 

growing and how the country 

is fast becoming a middle-

income nation. For a country 

that is chronically dependent 

on foreign aid to feed itself, 

and supplement its national 

budget, this kind of 

outlandish statement cannot 

be seen as nothing more than 

a cynical ploy to mislead and 

divert attention from growing 

discontent within the country. 

The United States' 

irresponsible praise 

of Ethiopia 

 

Washington Post editorial 

 

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

 

ETHIOPIA’S ELECTIONS, 

scheduled for May 24, are 

shaping up to be anything but 

democratic. A country that 

has often been held up as a 

poster child for development 

has been stifling civic 

freedoms and systematically 

cracking down on 

independent journalism for 

several years. It was 

consequently startling to hear 

the State Department’s 

undersecretary of state for 

political affairs, Wendy 

Sherman, declare during a 

visit to Addis Ababa on April 

16 that “Ethiopia is a 

democracy that is moving 

forward in an election that we 

expect to be free, fair and 

credible.” The ensuing 

backlash from Ethiopians and 

human rights advocates was 

deserved. Ms. Sherman’s 

lavish praise was particularly 

unjustified given Ethiopia’s 

record on press freedom: It 

has imprisoned 19 journalists, 

more than any other country 

in Africa. According to a new 

report by the Committee to 

Protect Journalists, the 

country ranks fourth on its 

list of the top 10 most 

censored countries in the 

world. At least 16 journalists 

have been forced into exile, 

and a number of independent 

publications have shut down 

due to official pressure. 

Last weekend marked one 

year since six bloggers were 

arrested and jailed without 

trial. The “Zone 9” bloggers, 

who used their online 

platforms to write about 

human rights and social 

justice and to agitate for a 

democracy in Ethiopia, were 

charged with terrorism under 

the Anti-Terrorism 

Proclamation, which has been 

used to clamp down on 

numerous journalists critical 

of the regime. Today, the 

bloggers remain imprisoned, 

awaiting what will likely be a 

trial by farce. 

As for the elections, 

opposition parties say the 

ruling Ethiopian People’s 

Revolutionary Democratic 

Front , led by Hailemariam 
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Desalegn, has undermined 

their efforts to register 

candidates for the May vote. 

Since last year, members of 

opposition parties and their 

supporters have been arrested 

and harassed. In March, the 

sole opposition leader in 

Parliament said he would not 

run for reelection due to state 

interference with his party’s 

affairs. The EPRDF, which 

has been in power since 

1991, was reported to have 

won the last elections in 2010 

with 99.6 percent of the vote. 

The State Department 

released a statement last 

week urging Ethiopia to 

release journalists who have 

been imprisoned for doing 

their jobs. But as the 

considerably more high-

profile statement by Ms. 

Sherman indicated, the 

Obama administration has 

been reluctant to criticize 

what it regards as a key 

security ally in the Horn of 

Africa. A State Department 

spokeswoman confirmed this 

week that Ms. Sherman’s 

comments “fully reflect the 

U.S. government’s positions 

on these issues.” 

With its ancient culture, 

strategic location and 

population of 94 million, 

Ethiopia is indeed key to the 

future of eastern Africa. But 

that does not justify make-

believe statements or a go-

softly approach that is not 

working. The United States 

should stop funneling 

millions of aid dollars to a 

regime that has continued to 

choke off the media, hamper 

the participation of 

opposition parties and silence 

its critics. If the election is 

not judged by independent 

observers to live up to Ms. 

Sherman’s billing, the 

administration should 

swallow her words — and 

change its approach. 

 

 

 

Ethiopian Spring 

should begin right 

now 
 

Desalegne Abebew and 

Yalemwork Meswaet 

Schöneck, Germany 

 

thiopians are the only 

citizens in the world 

who are tortured and killed in 

their own country and outside 

their country all over the 

world due to lack of real and 

responsible government. This 

is because we had no a 

government for a long time 

who deserves to us. The 

terrorist group ISIL murdered 

twenty eight Ethiopians in 

cold blood in the deserts of 

Libya. In Durban South 

Africa two Ethiopian brothers 

aged twenty two and twenty 

four were locked inside their 

‘container shop’ and set on 

fire. In Beirut Lebanon a 

young girl jumped from her 

employee’s residence on the 

fourth floor and was badly 

hurt while across town 

another one committed 

E 
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suicide by hanging herself. 

Thousands of Ethiopians are 

stranded in Yemen where 

there is practically no 

government leaving them at 

the mercy of warlords and 

smugglers. The jails from 

Kenya to South Africa are 

filled with immigrant 

Ethiopians with no paper. 

The simple question is why 

are they roaming the planet 

and exposing themselves to 

great danger? If it is 

dangerous out there why are 

they leaving their homeland? 

When they do come across 

danger who looks after them? 

The Ethiopian government 

has shown its indifference 

during the last exodus out of 

Saudi Arabia. They are again 

showing their absolute lack 

of respect to their fellow 

citizens by not even 

acknowledging the sad 

situation. Their Ambassador 

to Egypt did not show shame 

splitting hair by explaining 

that based on his research 

Ethiopians in Libya are held 

by ‘smugglers not ISIS’. It is 

good to know our embassies 

are in touch with the 

underground. The Ethiopian 

government first pretended 

not to know, announced it is 

in the process of confirming 

their nationality and finally 

proclaimed a period of 

mourning. We Ethiopians 

have no one to appeal to 

regarding our safety as 

human beings. We have no 

organized body like a 

Government that would do 

what is necessary to protect 

our life and property. There is 

no one that would assume 

responsibility to what is 

happening to Ethiopians all 

over the world. The 

Ethiopian government and 

the Ethiopian people are 

second to none at pointing 

fingers. Under normal 

circumstances anywhere such 

a government that leaves its 

citizens to face danger in 

such a callous way would 

collapse in no time. First and 

foremost the citizens will 

demand accountability and 

the government would show 

remorse and submit its 

resignation. This might be the 

beginning of the Ethiopian 

Spring which we all have 

been waiting for. We are all 

sad but we should channel 

our strength to do something 

positive with it to improve 

the lives of our people. It is 

not easy but it is a necessary 

step so we avoid future 

calamities like this. It is the 

real Ethiopian Spring. It is 

time to start the new season 

with something fresh and 

something new. 
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                          ፒነ ግ ጹ           

የቺ ንብ ናት እወቋት ! (ጡኖክ የሺ ጧ) 

ይቺ ንብ ነች 

ከጤጹ )ፉት የገ ችን 

በፈብ እሳት የቆጧችን 

ካገ1 ገ ታ ያፒወ ችን 

በባጢ1 በባጢ1 ጧይ የ ጤችን 

በባእዳን ያፒበጧችን 

ይቺ ንብ ነች እወቋት 

በእጃችን የያዝናት 

ገና ድ2 ያወቅናት 

ተናዳ   የማ1 ጨባ 

የአበባ 1 የማትፄባ 

ሞታ ካ 1 እፒክትገባ 

ክ ት ፒፈዋን አንፄሳው 

ያ ፍፒነነውን እንባ  እንደ አገ1 ጩጅ  አፄ እንደ ፍው 

! 

ይቺ ንብ ናት እወቋት 

የችግ1 )ጅ  የፉሳ ቋት 

የታፆክ ትጩ  የደጹ አጏት 

በማ1 ተ)ፒጧ ፉት 

ይቺ ንብ ናት ያገ1 ጹፉት 

የዋይታ ዳፒ  የፉሳ ቤት ! 

ይቺ ንብ ናት ጧታችን 

እንዳንኖ1 ባገፈችን 

እየወጋች ያፒወ ችን 

እየደ ች የ ጤችን 

ይቺ ንብ ናት  )ንታ ጹጧፒ 

ማ1ና ደጹ የጹትጩፒ 

ጢ ን አበባ የጹታ 1ፒ 

እ1ጉዝ ገጧ የጹትፒቅ 

የፍው አ ንት የጹትሞቅ 

ይቺ ንብ ናት እወቋት  

፣ኑ ፏደ1ፒ ጧንጤ፦ት 

ያዙኝ አጤች አጤች  እንድናው፦ት ! 

የቺ ንብ ናት እወቋት ! 

  

በማዴባ ጹድ1!  (ደፄጀ በጋሻው) 

አገፉ የአ ፆ፦ ጢብፄት )፣)  

ጢዝቤ የታ ነ የሚ፣ጤድበት በጹ1  

በማዴባ ጹድ1 ወገኔ ፍውነቱ ፏወጋ በጸን  

ውፒ  እየደማ አጤ፣ፍ  

የደፄፒንበትን ዘ)ን አፒጩቶ ሕዝባችን እንደፄከፍ  

የድ2 ክብፈችን ተገ  የማንጹ ) ወቻ የጣነው  

በፈሳችን ድክ)ትና በ ጧቶች ሴፈ ነው  

ደቡብ አ 1፦ ድፄፒ ያፒኬደን የፈሳችችንን ደቡብ 

ትተን  

የኛ የጹንጤው )ንግፒት በጹድፈችን ጧይ አ ተን  

ዛፉ አጤጹን ያ ጤ፣ጤቅነው  

ጠገ1 አጩቦች ጣነን ነው  

በተ ፆ ጊዜማ ጤትጹጢ1ት ጩጆች ጩከን  

ማን ይ፣1 ነበ1 ባዕድ አገ1 ?... ፒደትን ተ ይ ን  

ደ1ግና ወያኔ ግና የፍደት 1 ፣ዳጆች  

ፒንቱን ካገፅ አባፄው የወንበ1 አ ፦ፆዎች  

አ 1 እፒኪገቡ ድፄፒ የዛፉዎቹጹ እንደትጧንቱ  

አገፉ ጩጆችሽ ይጤ፤ በፒደት ይንከፈተቱ  

ደ1ባኖች የተነፎብን በ፤ማችን ያ፦ ጥን  

ፒጤጡድንባቸው እኮ ነው በፍይ  የቆፈፄ ን  

ኮጩ  ደብ፣ን ማዴባን ...ፒናፍጤ ን እንዳጩነበ1  

ጤነፎ ጠይ ወ ና .... ጤ፣ የኛ ጀንበ1  

ጤዚጢ ”ጥ )ዋፄድ ያበ፦ን ጹክንያቱ  

በባዶ ) ኻችን ነው ታውፄን በዘፄኝነቱ  

በጎሳ ፣ፄ ት ከተው )ታወቅያ ጤ ው  

)ፉቱን አማፈ ..ትግፈይ ..ኦ2ሚያ ..ደቡብ 

....ብጤው ፕጩተው  

በ፣ደዱጩን ቦይ እንድን ፒ ፒጧደ1ጉን ገዢዎች  

ይኸው ጤውፄደት በ፦ን.... የትናንቱ ክቡ2ች  

አ ፆ፦ን በ ቅ1 ገ)ድ ፒበን እንዳጧ ፣1ን  

የጋፈ )ዲና ብጤን ቤታችንን....ቤታች” ብጤን  

ይኸው ጤውጤታችን ቦት በ)ታፄጃው  

ካፈው አንገታችን ጧይ...አወይ...ወገኔ 1ጃው  

አፄ በ፦ በጩ ጌታ.... የ፣ፈንዮው አንበሣ  

የትጹ ጸዳ ወደ፣ የወገናችን ፉሣ  

አገ1 እንዳጩነበፄን ጤወንድሞች እንዳጩደፄፒን  

ወ1ቅ ጧበደፄ 1 አ)ድ አ ጼ ዕጃችን
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ፎዶኩ 
ፎዶኩ ጩዩ የሂሳብ ክጢጪት  ወይጹ ፒጨት የሚ ይቅ እንቆቅጩሽ ነው  ፣ጧጩ እና አፒደሳች የፒነአ)ክንዮ ዋታ ነው  

ጤ ዋታው ብቸኛ አፒ ጧጊ ነገ2ች አዕጹ2 እና አትኩ2ት ናቸው  በፎዶኩ ዋታ አንድ )ፍፄታዊ ሕግ አጤ  በትጩ፤ 

ሳ ን ውፒ  ያጥትን እያንዳንዱን ባጤ 3x3 ሳ ኖች  ወደ ጎን ያጥትን )ደዳወች ከ 1 እፒከ 9 ባጥ ፤ 2ች ሳይደጋግሙ 

)ሙጧት ነው  ፤ 2ችን የግዴታ ቅደጹ ተከተጩ )ከተጩ የጤባቸውጹ  እንዲ”ጹ ፍያ  )አፒ)2ችን ሕጉ 

አይ)ጤከታቸውጹ  )ጀ)ፆያ የ ዋታው ዋና ሳ ን በተወፍኑ የተዘበፈፄ፤ ፤ 2ች ይሞጧጩ  እነዚጢን የ)ጀ)ፆያ 

፤ 2ች )፣የ1 አይ ፣ድጹ  የ ዋታው አጧማ እነዚጢን ባዶ ካፉወች ከጧይ በተ ፣ፍው ሕግ )ፍፄት )ሙጧት ነው  

)ጩካጹ ዋታ  

              ፣ጧጩ                                       )ካከጤኛ                                     ከባድ             

               A1                                              B1                                               C1    

                         

                                 

                   A2                                               B2                                                  C2 
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የፎዶኩ እንቆቅጩሽ ችወች 
 

                   ፣ጧጩ                                             )ካከጤኛ                                                 ከባድ 

                      A1                                              B1                                                  C1 

 

              

 

                         A2                                               B2                                                C2 

 

                       

 

         

         ትሕ  ) ሔት የሚያነቡአት ብቻ ሳይጣን   የሚዝናኑባት ) ሔት ነች ! 
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1. "Does your dog bite?"  

A man walks into a shop and sees a cute little 

dog. He asks the shopkeeper, "Does your dog 

bite?"  

The shopkeeper says, "No, my dog does not 

bite."  

The man tries to pet the dog and the dog bites 

him.  

"Ouch!" He says, "I thought you said your dog 

does not bite!"  

The shopkeeper replies, "That is not my dog!" 

 

2. "Where's your COMMONSENSE?" 

There was a man who has two dogs, named 

'commonsense' and 'trouble'. He always 

brought his dogs to the park every evening. 

One day, he only brought 'trouble' to the park, 

and left 'commonsense' at home. while the man 

was so happy playing 'frisbee' with his friends, 

'commonsense' disappeared. The man was so 

sad and panicky. He looked for his dog 

everywhere but could not find it. A lady 

realised it and asked the man, "What are you 

looking for?". The man replied "I'm looking 

for 'trouble'...". "pardon..", said the lady. The 

man replied in a higher tone "I am looking for 

'TROUBLE'". The lady was annoyed and 

asked "Where's your COMMONSENSE?". 

The man whose mind was only about his dogs, 

answered "At home..."  

 

3. I don't want to go to school today 

"Dad, I don't want to go to school today." said 

the boy. 

"Why not, son?" 

"Well, one of the chickens on the school farm 

died last week and we had chicken soup for 

lunch the next day. Then three days ago one of 

the pigs died and we had roast pork the next 

day." 

"But why don't you want to go today?" 

"Because our English teacher died yesterday!" 

4. The Best Restaurant 

There were three restauraunts on the same 

block. One day one of them put up a sign 

which said "The Best Restaurant in the City." 

The next day, the largest restaurant on the 

block put up a larger sign which said "The Best 

Restaurant in the World." 

On the third day, the smallest restaurant put up 

a small sign which said "The Best Restaurant 

on this Block." 
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It never remains being darkened. 

 

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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