
 

 
 
 

 

      የወያኔ መንግስት የኢትዮጵያን ደንበር ለፎዳን አሳል   ለመስጠት  ጫ  ላይ ደርሷል  

      TPLF is going to hand over Ethiopian land to Sudan 

 

        

 

               

 
Wolkayit belongs to Amhara but not to Tigray !!! 



 

 
የጎንደር ህዝብ ከጣሊያን የማረከው ታሪካዊ የሀይል ማመንጫ  ጀኔሬተር ወደ ትግራይ ሲጫን 

የሚያሳይ ማስረጃ   "ከአጋም የተጠጋ ፣ጋ ዘወትር ሲያለቅስ ይኖራል"  

     ወደ ትግራይ ያልተጫነ ነገር ምን አለ ? 
አይጫንም እንጅ ውሃ በመኪና  

ትግራይ ሄደው ነበር አባይና ጣና  
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ትሕ መፅጡት 

   በ ትሕ  እ ት ጹክንያት ከጠገፈቸው ኢትዮዽያ ተፍደው ጀፊመን ሐገፊ በሚኖሩ ትውጩደ ኢትዮዽያውያን የተወ ነች  

መ ጡት   ነች  በአሁኑ ፍአት ሀገፈችን ኢትዮዽያ በብጩፖ ጤቲካዊ አፒተዳደፊ ጹክንያት ከ ተኛ የጣነ የ ትሕ  መጓደጩ 

ተጋፊ ባት ይገኛጩ  ከቃጥ ጤመረዳት እንደሚቻጤው ትሕ መፅጡት በጠገፈችን ኢትዮዽያ ትሕ  ነፃነት  እኩጩነት እና 

ዲሞክፈፏ እፒኪረጋገ  ድረፒ ዜጎቿ ፒጤጠገፈቸው ሀሳባቸውን በነፃነት ያጤጹንጹ ገደብ የሚገጩ በት መድረክ በመጣን 

ታገጤግጧጩች  ትሕ መፅጡት ከማንኛውጹ የ ጤቲካ ድፊጅት ጋፊ የማትወግን ከመጣኗ ባሻገፊ የጠገፈችን ወቅታዊ ሁኔታ 

በማካተት  የኢትዮዽያን ጤቲካዊ  ማጢበፈዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ታሳትማጤች መፅጡቷ ከ ጤቲካ ሁ ች 

በተ ማሪ በፒነ በብ  በኪነ በብ እና በፒ ፊት ዙሪያ አፒተማሪ እና አዝናኝ ጣ ችን በአማፊኛ  በእንግጦዝኛ እና 

በጀፊመንኛ በሁጤት ወፊ አንድ ጊዜ ታ፣ፊባጤች  ነገፊ ግን በመፅጡቷ የተካተቱት ጣ ች በሙጥ የ ጠ ውን ጠሳብ እንጅ 

የአዘጋጆቹን እንዲሁጹ የአፊታኢውን ጠሳብ አይገጩ ጹ  ሀገፈችን ካጤችበት የ ትጢ እ ት ጤመታደግ ሁጥጹ ኢትዮዽያዊ 

የድፊሻውን እንዲወ  ትሕ መፅጡት 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 your best until 

justice, equality, freedom and democracy are realized for all nations and nationalities in Ethiopia. 
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ፊዕፍ አን፣ፅ 
 

ወያኔ ሀገፈችንን ቆፊፓ ጤፎዳን ጦፍ  ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተነፁ ! 

 

የወያኔ ባጤፁጩ ናት በፍነድ ደረጃ ከዓመታት በ ት ጤፎዳን ፒጤፍ ት በተግባፊ መፉት ጧይ ደግሞ ፍሞኑን ጦያፒረክቡት ሽፊ ጉድ 

እያጥበት ፒጧጤው ጉዳይ በተጤያዩ የብዙኃን መገናኛዎች ፏ የ፤ “ይጡንን ረው የሚያወሩት ግፊግፊ ረው የፈሳቸውን ቅጹ 

ማፒ በቅ የ ጤጉ ቡድኖች ናቸው  ከእኛ ጋ ፈሽጹ በአጀንዳ ደረጃጹ እንኳን የጤጹ!” ፏጥ መፍንበታቸው ይታወቃጩ  

እንዲጢ ብጤው እየተናገሩ ግን የፎዳን መንግፁትና የወያኔ ባጤፁጩ ናት ይጡንን ፍሞን ፊክክቡን መፉት ጧይ ተ ሚ ጤማድረግ 

ሽፊጉዱን አ ውታጩ  ጤፎዳን ጦፍ ት ባፍቡት መፉት ጧይ ያጤውን አፊፓአደፊጹ እያ ና፣ጥና እየ ረጉ መፉቱን ነ  ፏያደፊጉ 

ከፈፊመዋጩ  የተ ና፣ጥ ገበፉዎች በጎንደፊ ከተማና በጨጪችን ፒ ፈዎች ጸዳጧይ ፍው ይጡንን ፍሞን ጹፋ በተጤያየ ጊዜ 

ተመጩክተናጩ  ጤጹን? ተብጪ ፏ የቅ የወያኔ ባጤፁጩ ናት ከፍባት ዓመታት በ ት ይፍ ት የነበረው መጩፒ በፉቱን የፎዳን 

ባጤሀብቶች እንዲያጤሙት በጦዝ ተፍ ቷቸዋጩ” የሚጩ ነበፊ  በአሁኑ ፍዓት የወያኔ ጼፈዊት ጤፎዳን የሚፍ ውን መፉት ፊክክብ 

ኮሽታ በማይፍማበት ሁኔታ ጤማፒ ጹ በቦታው ፍ ፋ እየተ ባበ፣ና እንቅ ት ይ ፈጥ ተብጤው የተ ረ ሩትን ያካባቢውን አፊፓ 

አደፋች ጤመ ጀት በተ ን፣ቅ ጧይ ይገኛጩ  ይንን የመፉት ፊክክብ በመቃወጹ ጦነሣ የሚችጤውን ሕዝባዊ ተቃውሞ ጤመ፣ነፒ 

ከተቻጤጹ ጤማፒ፣ረት ፏባጩጹ ቅማንትንና አማፈን የማተጧጤቅ የማባጧት ሴፈ ተ ንፒፓ ተ ሚ በማድረግ የሕዝቡን ትኩረት 

ከድንበፊ መፉቱ ጧይ አፒነፁተው የእፊፒ በእፊፒ ጅት ጧይ እንዲ መድ በማድረግ መፉቱን ጤማፒረከብ የተመቻቸ ሁኔታ መ ፊ 

ቻጩን ብጤው አፒበዋጩ  ከአቶ መጤፒ በኋጧ ሁጤተኛው የፎዳን /ሚ በኢትዮጵያ አቶ ኃይጤማፊያጹ ጤወያኔ “የሕዝብ” ተወካዮች 

ጹክፊ ቤት ባደረጉት ንግግፊ “ጤፎዳን ተቆፊፓ የተፍ ና የሚፍ ጹ መፉት የጤጹ! በመፉት ጉዳይ ጧይጹ ከፎዳን መንግፁት ጋፊ 

ተደፈድረን አናውቅጹ!” በማጤት ወያኔ እንዲናገሩ የፍ ቸውን መጩእክት ተጧጧኪው ፍውየ አድፊፍውናጩ  አቶ ኃይጤማፊያጹ ጤፎዳን 

ተቆፊፓ ፒጤሚፍ ው መፉት የተናገሩት ንግግፊ ፒጤዚጢ ጉዳይ አቶ መጤፒ አንድ ወቅት ጧይ ከተናገሩት ንግግፊ ጹንጹ የ መሩት 

የ፣ነፎትጹ አንዲት ነገፊ ሳይኖፊ ነበፊ ያችኑ ፕጹድደው መ ተው የተናገሩት  

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጣይ! ዝጹታጢ እፒከመቸ ነው? ከቶ ጹን ፣ረጢ? ይጡ የወያኔ ክጢደት ጹንጹ ቢጣን ጩትታገሳቸው ከማትችጧቸው 

ጉዳዮች እንዳጩጣነ እያወክ የዝጹታጢ ጹፁ ፊ ጹንድን ነው? ጹን ዓይነት አዚጹ ነው አ ዝዞ አደንዝዞ እያፒበጧጢ ያጤው? ኧረ እባክጢ 

ንቃ! ኧረ እባክጢ ፊፍጢ ሳት  በቃ በጩ! 
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ፍጸን ጎንደፊ ው ረቱ 

ከፌጩ:: ሕወሓት ፈፎ 

በ ረው የጎሳ ጤቲካ 

ው ት ዲቃጧውን ብኣዴንን 
እየወነጀጤ ነው 

 

Alex Taye Mengesha 

Hessen, Germany 
============================== 

ሕዝባዊ ወያኔ ጠፊነት ትግፈይ ብጪ 

ፈፎን የሚ ፈው እና ታጧቋን 
ትግፈይ በመፒ ት ካጩመፍረትኩ ነ  

አው  የሚጤውን ፒጸን አጩ፣ይፊጹ 

በማጤት በአማፈ እና በአ ፊ ክጩጪች 

የመፒ ት እቅዱን ጤመተግበፊ 

ፏፋ  ከ ተኛ የጣነ እንቅ ት 

ከአማፈው ሕዝብ ፒጤተጋረደበት ፈፎ 

የ ረውን ዲቃጧውን 
ኢሕዴን/ብኣዴንን መወንጀጩ 

መጀመሩ ከሕወሓት የገደጩ 

ማሚቱዎች የተገኙ መረጃዎች 

እየ ቆሙ ነው::ሕወሓት ቱን ወደ 

ተጧጧኪዎቹ አዙሩ በጹትካቸው 

ከሕወሓት ጉያ የተመጤመጥ አማፊኛ 

ተናጋሪ ሕወሓቶችን ጤመተካት እየፋ  

ይገኛጩ::በፍጸን ጎንደፊ ተ ፋ 

የሚገኘው ከ ተኛ የጣነ የሕዝብ አመ  

ወደ ግ ት የተ፣የፊ ፏጣን ከጎንደፊ 

ከተማ ጀጹፋ እፒከ ዳንሻ ድረፒ ሕዝቡ 

አፒ ጧጊውን የሕይወት መፒዋትነት 

ጤመክ ጩ ፊፎን ነክፓ መፍሳቱ 

ታይቷጩ:: የሕወሓት የገደጩ ማሚቱዎች 

በጋፈ እና በ ቅፊ የኖረን ሕዝብ 

በመጤያየት ጤማናከፒ ያደረጉት 

የ ፋ ጋንዳ ዘመቻ መክፕ ን 

ካረጋገ  በኋጧ ብኣዴን የሚጥትን 

ድፊጅት ማእከጥን አ ፊፍው ዳግጹ 

ጤመፒፈት ማ፣ዳቸው 

ታውቋጩ::ሕወሓቶች ብኣዴንን 

አ ፊፍው ጤመፒፈት ያ፣ዱት በአሁን 

ፍአት የያዙትን የግዛት ማፒ ት 

እያደና፣ ብን ያጤው ብኣዴን ነው 

ከሚጩ ድጹዳጸ ጧይ መድረሳቸው 

መጣኑ ታውቋጩ::ብኣዴን የ፣ድሞ 

አ ዎችን ፒፊኣት ዳግጹ ጤመመጤፒ 

የሚጤው የሕወሓት ኋጧ ፣ፊ እና ፈፒን 

ከሞቱ ፒፊኣቶች ጋፊ የማወዳደፊ ፎፒ 

በያዝነው የፍጤ ነ 21ኛው ክ ጤዘመን 

ጧይ አገፊሽቶበታጩ:: አሁን በፒጩ ን 

ጧይ ያጥ የብኣዴን አመፈፋችን ማፊኛ 

ተናጋሪ በጣኑ የሕወሓት ካድፉዎች 

ጤመተካት እና ካፍበው የመፒ ት 

እቅድ ጤመድረፒ ብኣዴንን መወንጀጥ 

ጦያፒደንቅ አይገባጹ ፏጥ የብኣዴን 

ፍዎች ይናገፈጥ::የሕወሓት የግዛት 

የመፒ ት እና ታጧቋን ትግፈይ 

የመ ፊ ሕጩጹ እየተደና፣  ፏጣን 

የትግፈይ ሕዝብ በፈፎ የሕወሓትን 

አካጡድ እንደማይደግ ው ከአረና ፊቲ 

አከባቢ የሚገኙ መረጃዎች ይ ፤ማጥ:: 

እንዲሁጹ በተ ማሪ የሕወሓትን 

አካጡድ ከከተማ እፒከ ገ ፊ ያጤው 

ሕዝብ ፒጤነቃበት ተቃውሞውን 

እያፍማበት ይገኛጩ  

 

ዉድ የኢትዮጵያ  ሕዝብ 

ጣይ በአንድነት እንነሳ!!! 
 

Mengesha Gebru Abera 
Marburg, Germany 

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

 

በአ ሪካ ብጪጹ በዓጤጹ ወደፊ 

የማይገኝጤት ሺፒቱ የወያኔ መንግፒት 

የአገሩን ፍጧማዊ ጢዝብ 1983 ዓጹ 

ጀጹፋ በ ጹ 

ፍብዓዊ በጎደጤ አረጹኔያዊ  

ሚጦየንን ፣ ጩ  ይጢ ዘረኛ ባንዳ 

ኢትዮጵያዊንንና ኢትዮጵያዊነት 

አዋፊዳጩ አቃጫጩ 

በዓጤጹ ጧይ የነበረንን አኩሪ ታሪክ 

በሀ ረት ፣ይፋታጩ በተጤያዩ ወቅት 

ፒፊዓቱን መቃወጹ የተነፎ ዜጎች ጤ 

አፒፊ ጤፒደት ጤሞት ተዳፊገዋጩ  

ወ ቱን ትዉጩድ ኢትዮጵያዊነት 

በማፒካድ የጎሳ ቡትቶ አጩብፓ አፊፒ 

በአፊፒ አያባጧ ይገኛጩ 

ባጤ ት 25 ዓመታት አንድጹ ፣ን 
ሕዝባዊ ድጋ  የጨጤዉ የወንበዴ 

መንጋ የጢዝብ ያቄ በ በንጃ 

ጩቆ አገፊ አየዘረ  

አገፊ አያወደመ ትዉጩድ አያፍደደ 

በደጹ ተ ማጩቆ ዛፉጹ ከመቃብፊ 

አ  ቆሞ በመንገድ ጧይ ይገኛጩ  

የጢዝባዊ ወያኔ ሀፊነት ትግፈይ የባንዳ 

ፒብፒብ ጹንጹ አይነት ኢትዮጵያዊነት 

ፒነ ጹግባፊ ጣነ የሞፈጩ 

ጩእጩና የጨጤዉ የጨቦች የዘፈ ዎች 

የወፋ በጪች  የካጠድያን ፒብፍባ ነው 

በአሁኑ  ሳአት በኦፋሚያ በጎንደፊ 

በጨጪች አካባቢዎች የተ፣ ጤ 

ሕዝባዊ አጹብተኝነት ያፒደነገ ዉ 

ወያኔ ከባጢፊ አንደወ  አሳ 

መን ፈገ  ጧይ ይገኛጩ 

ይጢ ሺሽት ዘረኛ ቡድን በአገፊ 

ዉፒ  ጹንጹ አይነት ሕዝባዊ መፍረት 

የጨጤዉና ሁጥጹ ፍው ፣ን ከጤጦት 

ሳይጩ ጣ ብጪ ብጪ በመነሳት ከዚጢ 

አ ኝ ከጣነ የዘረኛ ማጢበፊ መጧ፣ቅ 
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አጤብን  

 
አንድነት ሀይጩ ነው !!! 

ከ10 ሚጦዮን ሕዝብ በጧይ 

ተፊቦ በጹግብ እጢጩ 

ፈሳችንን ችጤናጩ???   አጤጹ 

ነቅቷጩ ማ በፊበፊ ይብቃ  
 

Eshtou Getaneh Billy, 

Marburg, Germany 
============================== 

አይኑን በ ው ያ በው ወያኔ በአጤጹ 

አ፣  ሚዲያዎች የጠፍት ፋ ጋንዳ 

ጤመፊ ት እና የፈፎን ፒጹ 

ጤማቆጤጳጰፒ በሚጦዮን የሚቆ ፊ 

ዶጧፊ ጤጋዜ ኞች ጤዲ ጪማቶች እና 
ሚዲያ ደጧጪች ጉቦ እንደሚፍ  እና 
ጤጪቢ እንደሚያውጩ በተግባፊ 

የተረጋገ  ጉዳይ ነው:: 10 ሚጦዮን 

ሕዝብ በጧይ በተፈበበት አገፊ በጹግብ 

እጢጩ ፈሳችንን ችጤናጩ 

ይጥናጩ::የጠገሪቱ ኢኮኖሚ 11% 

አድጓጩ ይጥናጩ በየአመቱ አፒረአንድ 

በመቶ አድጓጩ ማጤት ጹን ማጤት 

ይጣን ?  እንደ ቻይና ያጥ የአጤጹን 
ገበያ የተቆ ሩ ጠገፋች እንኳን 9 

ከመቶ ጧይ ጤመድረፒ 

እየተ ረ ሩ ባጥበት በዚጢ ዘመን 
ጧይ እንደ ኢትዮጵያ ያጥ በብድፊ 

የተያዙ ሕዝቦች በረጠብ በፒፈ አ ነት 

እና በፒደት እየተንገጧቱ የአገጩግጪት 

አቅፊቦት ባጨጤበት የመጩካጹ 

አፒተዳደፊ አ ፊ በበጧበት ትጢ 

በተ፣በረበት ፥ቶች በገነኑበት 

ባጤፒጩ ናት የተደፈጀ የወፋበጧ 

ቡድን በሚመሩበት ሙፒና 

በተንፍፈ በት በገጠድ በሚዘረ በት 

አገፊ እንዴት 11% ይታደጋጩ:: 

ውፕት ፏደፈረጹ ውነት ይጣናጩ 

የሚጥት ያጤ በት የሞኝ ብሂጩ ወያኔ 
ያዋ ኛጩ ብጪ እየተንዘ ዘ በት 

ይገኛጩ:: የወያኔ ባጤፒጩ ናት 

ኪሳቸው ፏሞጧ የሕዝብ ኪፒ የሞጧ 

የሚመፒጧቸው…የሚ ው ውጠ 
አ ቶ ጀሪካን ያፍጤ  ሕዝብ 

ሳይታያቸው የተ ፈ ውጠና ውፒኪ 

ፒጤ  ብቻ ሕዝብ ሁጥ የ  

የሚመፒጧቸው …በመንግፒት ገንዘብ 

የገዙትን ጄኔፉተፊ እየተ ፣ሙ እነፎ 

በብፊጠን ፒጤሚመጧጤፎ ሕዝብ ሁጥ 

ባጤ መብፈት የሚመፒጧቸው … 
ጉዳቸው የማያጩቅ ወያኔዎች እነፎ እና 
ዘመዶቻቸው ፒጧደጉ ብቻ ሕዝብ 

በድጢነት እየተንቆፈ ደ የጤው  ያጤ 

ፏጩ የማይገባቸው ደነዞች 

መወገጃቸው ጊዜ 

ደፊሷጩ::ኢትዮጵያውያንጹ ነቅተናጩ 

!!! ነ ቹጹ ነቅተዋጩ !!! ትግጥ 

ይ፣ ጧጩ!!!  

 

ፍጸን ኢትዮጵያ ዳግጹ 

በእፊፒ በእፊፒ ፊነት 

ጩትታመፒ ነው::የወጩቃይት 

ሕዝብ ዱፊ ቤቴ ብጫጩ 
 

Rute Meleake  
Rüsselsheim  Germany 

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

ፍጸን ኢትዮጵያ ዳግጹ በእፊፒ በእፊፒ 
ፊነት ጩትታመፒ ነው::የወጩቃይት 

ሕዝብ ዱፊ ቤቴ ብጫጩ:: በፍጸን 

ኢትዮጵያ በትግፈይ ክጩጩ እና 

በአማፈ ክጩጩ መካከጩ ያጤውን 
ድንበፊ የሕወሓት አጹባገነን አገዛዝ 

ዘጩቆ በመግባት ወደ ትግፈይ ክጩጩ 

በጠይጩ በማካጤጥ የመ  የወጩቃይት 

ገዴ ሕዝብ ያነሳው የማንነት ያቄ 

መጩፒ ባጤማግኘቱ የሕወሓት አገዛዝ 

የወጩቃይት ነዋሪዎችን ትግፉዎች 

ናችሁ ብጪ ጤማፒገደድ ፏሞክፊ 

አይደጤንጹ አማፈ ነን በሚጩ በተከፍተ 

አጤመግባባት የሕወሓት አገዛዝ ሩን 

ፍብቆ ሕዝቡን በመዳ ሩ እና 
የአከባቢው ፒጤጉዳዩ ሽጹግጩና 

የተመረ  ነዋሪዎችን አ ኖ 

በመውፍዱ የመ  የወጩቃይት ሕዝብ 

ዱፊ ቤቴ ብጥ መፒሪያውን ወጩውጪ 

ወደ ካ መውረዱ ታውቋጩ:: 

የወጩቃይት ሕዝብ ካ መግባቱን 
ተከትጪ የዳንሻ እና ፓፋቃ ከተሞች 

ከ፣ድሞው በበጤ  በወያኔ የመከጧከያ 
ፍፈዊት ዙሪያዋን ታ ፈ ፒትገኝ 

በአከባቢው የትፈንፒ ፊት እንቅፒቃሴ 

የተቋረ  መጣኑ ፏታወቅ ፍውጹ 

ይሁን መኪኖች ወደ ከተማው 

እንዳይገቡ እንዳይወ  ተደፊጓጩ:: 

በከተማዋ የ ዴፈጩ ጦፒ እና 
ሚጦሻዎች አፍሳ በማድረግ ያገኙትን 
ፍዎች ሁጥ እያ ፎ ወደ ትግፈይ 

በመውፍድ እያፍሩ ይገኛጥ:: 

እፊቃን ፏ፣ሩ ከሕዝብ 

ጤመታረቅ ? በቅድሚያ 

እፒረኞችን መ ታት የጎሳ 

ጤቲካ ጦፏና ዜጎችን 

ሽብፊተኛ እያጥ መ ረጅ መቆጹ 

አጤበት 
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Yibeltal kefelgn 
Gießen, Germany 

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

እፊቃን ፏ፣ሩ ከሕዝብ ጤመታረቅ ? 

በቅድሚያ እፒረኞችን መ ታት የጎሳ 

ጤቲካ ጦፏና ዜጎችን ሽብፊተኛ 

እያጥ መ ረጅ መቆጹ አጤበት:: ፒጩ ን 

ጤሕዝብ ማፒረከብን ይ ጹፈጩ::  

የኢትዮጵያውያን ያቄዎች እጅግ ብዙ 

ናቸው::የሕዝብን ያቄ ሳይመጩፎ ኖፋ 

አሁን እመጩሳጤሁ ማጤት በሕዝብ ጧይ 

መ፣ጤድ ነው::ሕወሓት የሚረግመው 

የፍው ደጹ መ  ደፊግ በ17 አመቱ 

ቆይታው እንኳን ባጤ ት 25 አመታት 

የተ ሩ ችግፋችን አጩ ረጹ:: 

በዲሞክፈፏ ፒጹ አጩነገደጹ በግጩ  

አ ኝ ነኝ ብጪ በግጩ  ነበፊ የዜጎችን 

ደጹ የሚ ው ይጢ ብቻ አይደጤጹ 

ዜጎችን ረ አብዮተኛ ብጪ ቢ ፊጅጹ 

አጹጩ ው ፒደት የጡዱትን እንኳን 

በ ጤቲካ እጹነት እንደወ  አጹኖ 

የተ፣በጤ ወታደፈዊ ጁንታ ነበፊ::ደፊግን 

ማንሳት በኔ ባያጹፊጹ ሕወሓቶች 

ፈሳቸው የሚያወዳድሩት ወደ ት 

ከሚኬደው ሳይጣን ከተ፣በረ ፉሳ ጋፊ 

ፒጤጣነ ጹክንያቱ ይጢ ነው:: ወደ 

ፍሞነኛው ጉዳያችን ፒንገባ ሕወሓት 

መፈፖ አገዛዝ ከትግፈይ እፒከ ደቡብ 

 ሕዝቡ ተመሳሳይ ተቃውሞ 

አንፒቷጩ በተጤይ በኦፋሚያ በተግባፊ ዞፊ 

በጥ ብጪናጩ ችግሩን በመ ታት ከሕዝቡ 

መታረቅ አጤብን:: የሚጩ ዲፒኩፊ አያፍማ 

ነው::አገዛዙ ከሕዝብ ጋፊ ቅፈኔ የገባው 

የጎሳ ጤቲካውን በአገሪቱ ጧይ ካወጀ 

ጀጹፋ እንዲሁጹ ጠሳባቸውን በነ ነት 

በገጩ  መብታቸውን የ የ፤ ጹንጹ 

ያጩታ ፤ ፍጧማዊ እና ደጠ ዜጎችን አፕባሪ 

ብጤኦ ፏ ፊጅ ፏያፒፊ ፏገድጩ እና 

ተመሳሳይ ረ ሕዝብ እፊጹጃዎችን 

ፏወፒድ መጣኑን ባጤ ው 20 አማእታት 

አጩተረዳውጹ:: ወያኔ ጹንጹ ጊዜ 

የሚነቃው ሕዝብ ነቅቶ ከ ረፍ በኋጧ 

ነው::ነቅቻጤሁ ብጪ ጦፏ ቢጤው  

ሩ ነው ጣነኦጹ እያወ፣ በሕዝብ እና 

አገፊ ጧይ ት በተደጋጋሚ እየ መ 

ይገኛጩ::ከሕዝብ ጤመታረቅ በቅድሚያ 

እፒፊ ቤቶች ማ ዳት(በሽብፊ እና 

በተመሳሳይ ወንጀጩ በጠፍት ተ ፊጀው 

የታፍሩትን መ ታት) የጎሳ ጤቲካ 

ጦፏና ዜጎችን ሽብፊተኛ እያጥ መ ረጅ 

መቆጹ አጤበት::ከዚጢ በመ፣ ጩ ፒጩታን 

በመጩ፣ቅ ወፊዶ ሕዝባዊ መንግፒት 

መመፒረት ብቸኛ መ ትጡ ነው:: 

በጠገፈችን ጉዳይ ሁጧችንጹ ዜጎች 

ይመጤከተናጩ::ጠገፊ የ ፥ቶች መ ን  

ጩትጣን አይገባጹ::በጠፍት እና 

በ ፋ ጋንዳ አገፊ ማፒተዳደፊ ው ት 

አጩባ ያደፊጋጩ ይጢን ደግሞ ካጤ ት 25 

አመታት ሂደት መማፊ ግድ ይጧጩ:: 

አገሪቱ ጧጤ ት 50 ዓመታት አይታው 

በማታው፣ው ድፊቅ ጹክንያት ችግፊ 

ውፒ  የገቡ ከአፁፊ ሚጦዮን በጧይ 

ኢትዮጵያውያንን መታደግ  በጨጧ በኩጩ 

ደግሞ በኦፋሚያ በፊካታ አካባቢዎች 

ከአዲፒ አበባና የኦፋሚያ ጩዩ ዞን የጋፈ 

የተ፣ናጀ ማፒተፊ ጧንን በመቃወጹ 

የተ፣ፍ፣ፍውን ተቃውሞ  በአማፈ ክጩጩ 

የቅማንት ማኅበረፍብ የማንነት ያቄ 

ተከትጪ የተ፣ፍ፣ፍ በ ፊ መሣሪያ የታጀበ 

ግ ት  በኦፋሚያ የተ፣ፍ፣ፍውን 

ተቃውሞ ጤመመጤፒ የክጩጥ መንግፁትና 

ፊቲ የጋፈ ማፒተፊ ጧኑ እንዲታ  

መደረጉን ቢገጩ ጹ  ተቃውሞው 

መጩኩን ፣ይፋ በጨጪች አካባቢዎች 

፣ ጪ ይገኛጩ::እንዲሁጹ የወጩቃይት 

ገዴ በጠይጩ ከትግፈይ ክጩጩ 

መ ቃጤጥ ተቃውሞ አፒነፒቷጩ::የ፤  

ሕዝብ የኮንፓ ሕዝብ የመዠንገፊ እና 

የፎፊማ ሕዝብ ያቄዎች የጋጹቤጧ 

ግ ት በተ ማሪጹ በመጧው ጠገሪቱ 

ተፒ ቶ የሚገኙ በፊካታ ያቄዎች እና 

ተቃውሞዎች የ ፈቸው የሕወሓት 

አገዛዝ የሚከተጤው እና ፒጢተት ነው ብጪ 

ያመነበት የ ጤቲካ የኢኮኖሚ እና 

የማጢበረፍባዊ ጦፏዎች መጣናቸው 

እሙን ነው:: 

በአገሪቱ የተንፍፈ ው የጎሳ ጤቲካ 

ሕዝቦች በጠገሪት እንደ ዜጋ ተዘዋውረው 

የመፒፈት መብታቸውን ገ ጩ::በአንድ 

ብጡፊ የበጧይነት ኢኮኖሚውን 

ጤመቆታ ፊ የሚደረገው ሩ  ጨጪች 

ዜጎች ደጠ እንዲጣኑ አድፊጓጩ::ጤዚጢ ሁጥ 

ግን መ ትጡው ይቅፊታ ሳይጣን ፒጩ ን 

መጩ፣ቅ ነው::በኦፋሚያ ክጩጩ 

ጤተደረገው ግድያ ተ ያ፥ው ማነው? 

ከ ዴፈጥጹ ይሁን ከክጩጥ ግድያውን 

ያዘዘው ተ ያ፥ው ክ ጩ በአጤጹ አ፣  

ሕግ መፍረት ጤ ፊድ መቅረብ 

አጤበት::እንዲሁ መጧ፣ቅ የጤጹ:: 

እያንዳንዱዋ ጉዳይ ወደ ተግባፊ 

እንድት፣የፊ በተግባፊ መታገጧችን 

እን፣ ጧጤን:: 

ተንጋጤው ቢተ  : ተመጩፓ 

ባ  – ወያኔን ማመን ፣ብፋ 

ነው 
 

Meaza Sayed, Bad Vilbel, 

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

 

ከፓማጦያ ከኬንያ እና ከደቡብ ፎዳን 

እያፒኮበጤጥ ጩዩ ጠይጩ እና የ ዴፈጩ 
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ጦፒ አድፊጎ በመቅ ፊ ኢትዮጵያዊ 

ዜግነት መፒ ት ጹን የሚጥት 

በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያውያን ጧይ 

እየተደረገ ያጤ ጧቻ ነው ??? 

ከደጢንነት ቢፋ የሚወ  ቆማዎች 

አፒደንጋ  ናቸው: :ወያኔ ጊዜ መግዣ 

ታ ማግኛ ማዘናጊያ ማደናበሪያ 

ያጧቸውን የ ፋ ጋንዳ ፒፈዎች እየፍፈ 

ነው:;የወያኔን አካጡድ ንቅ፣ን ማወቅ 

አጤብን ዝጹ ብጪ ጤቲከኛ ነኝ አያጥ 

ማፈገብ አክቲቭፒት ነኝ 

እያጥ መብ ጩ ጩ/ማ ጩ ጩ ቅጹ 

የጤውጹ::ወያኔን ማመን ፣ብፋ 

ነው::፣ብፋ ብቻ ሳይጣን አቃ ጪ 

አመድ አድፊጎ ነው::ካጩጣነ ጊዜ ገዝቶ 

እያዘናጋ የጤው  ጠይጥን አመድ 

ጤማድረግ ቆፊ ጩ:: ሁጥጹ ነገፊ 

ፒጢተት ነው ብጤው ፈሳቸው አጹነዋጩ 

ከተባጤ እነዚጢ ፍዎች ፒጩ ን 

የማጤ፤በት ጹክንያት ጹንድነው? 

የአዲፒ አበባ ማፒተፊ ጧን.. የኦፋሞ 

ወገኖኔ ጧይ የወፍዱት ድድብና 

የተሞጧበት ግድያና ድብደባና እፒፊ … 
የትፈ ክ ሕግ … የ ና መድጢን 

ዋፒትና … ሁጥ ጦፏያቸው ፒጢተት 

ነው እያጥ እየተናገሩ ነው::በአገፈችን 

ጧይ አፒተዳዳሪ ነን ብጤው 

እፒከተ፣መ   ድረፒ ጠገፊና እና 

ሕዝብን የሚመሩበት ጦፏ ፒጢተት 

እና ፊሽ ከጣነ ጹን እየ በቅን 

ነው::ሕዝብ ጧይ እየደነ  ሕዝብ ጧይ 

እያ፡  ሕዝብን እየዋፖ ከዚጢጹ 

አጩ ው እየገደጥ እያፍሩ እያሳደዱ ይጢ 

ፒፈችን ፒጢተት ነው እያጥ ደጋግመው 

እያደረጉት እኛ ግን ጹን እየፍፈን 

ነው?እነፎ ፍው ጤመ  

በአንድነት ፏዘጹቱ ደግመው 

ጤጤመዋፕው በአንድነት ፏደፍኩሩ እኛ 

ፒጤ ነ ነታችን ጹን እየፍፈን ነው?ድፊ 

ቢያብፊ አንበሳ ያፒፊ አንድ እን ት 

ብቻውን አይነድጹ:: ኢሕአዴግ ተጠድፓ 

አያፒ ጩገውጹ በፒብሷጩ መ ረፒ 

አጤበት::እኛ አይደጤንጹ ፈሳቸው 

አመፈፋቹ ድፊጅታቸው እንደበፍበፍ 

ከጻቹ ጀጹፋ ተናግረውታጩ::አሁን 

ያጤው አመፈፊ ፍው ያጩተረዳጤት ነገፊ 

ቢኖፊ ፈፎን የሚክበው በባዶ ነው:: 

ሕዝብን እያፒገደጤ የሚገኘው ያጩተማሩ 

በ ፋ ጋንዳ የተሞጥ ያጩፍጤ ኑ 

ጦፓችን ከአንዱ ክጩጩ ወደ አንዱ 

ክጩጩ እየወፍድ ነው::ጤመጣኑ 

ግን እፒከመቼ??? 

 

ብጩ  ብጩ ች አይፕውዱንጹ 

 

Wondosen Abraham Ribka 

Bensheim, Germany 
============================== 

አ ብ፥ኙ አጧጧውፒ ፏጤው ሕወሓት 

አጀንዳ ፈ እና ማጹታታቱን 

ማዘናጋቱን ተክኖበታጩ::ሕዝቡ ጤእጤት 

ኑፋው ፒጤሚ ደ  የተባጤውን ይፍማጩ 

ያ ሳጩ የጹትጤው ሕወሓት በአማፈ 

ክጩጩ ዙሪያ ጤገባበት አ ብ፥ኝ እና 

መፒፈት ጤሚ ጩገው ፒፈ ገዱ 

አንዳፊጋቸውን እንደ አጀንዳ ይዞ መ ቶ 

የማጢበፈዊ ድረገ ን እፒት እያፈገበበት 

ነው::አያጨው ጎበዜ ፏወፊድ ጤፎዳን 

መፉት ቆፊሼ አጩፍ ጹ አጩ ፊጹጹ ፒጧጤ 

ነው ተባጤ ተፈገበ አያጨው ኢፒታንቡጩ 

ጧይ ተ፣ጹ  የተባጤውን ተቃፈኒ ተናግፋ 

አፈጋቢዎቹን አሳ ረ ገዱ ወደ ፒጩ ን 

ፏመ  የወያኔ አጤቅጧ፥ ፒጤጣነ ተባጤ ዛፉ 

ጧይ ደሞ ጤወያኔ የማዘናጊያ ፒጩት 

መ ፣ሚያ ፏጣን አብረው 

የሚያ በ ቡ ዝግጹተኛ ዝንጉዎች 

ተ ረው የነበሩትጹ ሳይሻሻጥ ማየት 

እጅግ ይሳ ፈጩ:;ገዱጹ ፏተካካ 

ተፊቱጤት…ካጤ ው መማፊ የማንችጩ 

የፈሳችን ጧቶች ጣነን እፒከመች??? 

ሀገሪቱ ጤው  ጤው  ትፕታጤች ከትጩቅ 

እፒከ ትንሽ ጤው  ይ ጩጋጩ የወያኔ 

የ ጤቲካ እና የኢኮኦሚ ዱጧ 

አንገብግቦታጩ::ሁጥጹ ፒፊኣቱ 

እንዲጤው  ይመክፈጩ ይዘክፈጩ 

ይ ጩያጩ ይቃወማጩ አደባባይ ወ ቶ 

ደሙን እፒከማ ፍፒ እፒከመሞት 

ደፊሷጩ::ወያኔ እና ግብረአበፋቿ ክበ ቱ 

በበጤ  መጩኩ ጦናበቡ አጩቻጥጹ ትጢ 

የጤጹ ፍጧጹ የጤጹ ፒፈ የጤጹ ኢኮኖሚው 

በአንድ ብጡፊ ፒፊ ጤማድረግ ሩ ው 

ተይዟጩ::የጠገፊ እና የው ው የትጹጢፊት 

እድጩ ጤአንድ ብጡፊ ነው ፒደት ተመፈ  

ጣኗጩ ወዘተ ይጢ ሁጧ ባጤበት አገፊ ጧይ 

ሕዝቡ ጤጤው  እየታገጤ አየሩጹ ጤው  

ጤው  እየፕተተ ይገኛጩ::ይጢ ደሞ ወያኔን 

አ ብ፥ኝ ውፒ  ፒጤከተታት ማዘናጊያ 

መደ  ፒጩቶችን ሁጥ እየቧ ች 

ትገኛጤች::የአማፈው ሕዝብ ነ  

የሚወ ው አጤቅጧ፥ እና አፈጋቢ ባጩጣኑ 

ጠ፣ኛ ጩጆቹ ነው:: የሳጹንቱ አጀንዳ ደጉ 

አንዳፊጋቸው ከአማፈ ክጩጩ … ጤፎዳን 
ተቆፊፓ የተፍ  መፉት የጤጹ ጦኖፊጹ 

አይችጩጹ  የጩጆች ዋታ አይደጤጹ 

መፉትን አንፒቶና ቆፊፓ መፒ ት 

አይቻጩጹ  … የቅማንትን የማንነት 

ያቄ አፒታከው አካባቢውን የትፊጹፒ 

፣ ና ጤማድረግ የሚፌፌ  ጠይጪች 

ከውፒ ጹ ከው ጹ አጥ  እነፊፎን 

በቃችሁ ጩንጧቸው ይገባጩ  … የሚጩ 

በሳጩ  ን፤  የሕዝብ ወገንተኝነት ያጤው 
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መሪ ማጤት እፊፎ ነው  አሁንጹ 

በድጋሚ እጅ እንነሳጤን የተከበሩ 

….ዶፋን ፏያታጩጫት …. ጤማያ፤ሽ 

ሂጂና ታ ኝ አዳጸ .. ከ ዋታው በ ት 

በ፥ መረጃ አጤን አቦ ብፊብፊ ካድፉዎች 

ተጹታተው ጦያጹታቱ 

ይ ጩጋጥ::ብጩ ች አይደጤጹ ብጩ  

ብጩ ች ግን አይፕውዱንጹ::ማዘንጊያሽ 

… ሽሽሽሽሽሽሽሽ 

መፒመፈችን ያፒመዘገባቸውን 

አን ባፈ፥ ድጪች ያቆፕፖ በሚጩ 

ኦሕዴድ በተፅዕኖ ሪነታቸው 

የሚታወ፤ አመፈፋቹን ማባረሩን 

፣ ጫጩ 

 

Mulugeta Teka 
Draiaich, Germany 

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

መፒመፈችን ያፒመዘገባቸውን 

አን ባፈ፥ ድጪች ያቆፕፖ በሚጩ 

ኦሕዴድ በተፅዕኖ ሪነታቸው 

የሚታወ፤ አመፈፋቹን ማባረሩን 
፣ ጫጩ::የኦፋሞ ሕዝብ 

ዴሞክፈፏያዊ ድፊጅት (ኦሕዴድ) 

በኦፋሚያ በፊካታ አካባቢዎች 

የተ ረውን ችግፊ ጤማ ፈት 

ፍሞኑን ባካጡደው የማዕከጧዊ ኮሚቴ 

ጉባዔ  የማዕከጧዊ ኮሚቴ አባጩ 

የነበሩትን የክጩጥን የግብፊና ቢፋ 

ኃጧ  አቶ ዘጤዓጤጹ ጀማነጢን እፒከ 

፣ ዩ የድፊጅቱ ጉባዔ ድረፒ 
ከማዕከጧዊ ኮሚቴው አገደ  

ሪ ፊተፊ በየካቲት 23 ፣ን 2008 

ዓ.ጹ. ዕትሙ ከኦሕዴድ አመፈፊነትና 
ከክጩጥ መንግፁት የፁፈ ኃጧ ነት 

በብቃት ማነፒ ሳቢያ  የኦሕዴድ 

ሕ ት ቤት ኃጧ  አቶ ዳባ ደበጨና 

የክጩጥ የ ታ ቢፋ ኃጧ  አቶ ፍጤሞን 
ኩቹ መነሳታቸውን መዘገቡ 

ይታወሳጩ ማዕከጧዊ ኮሚቴው 

ጤአጹፒት ፣ናት ያካጡደውን አፒቸኳይ 

ጉባዔ የካቲት 27 ፣ን 2008 ዓ.ጹ. 

ባ ና፣፣በት ወቅት ባወ ው 

መግጤ  ደግሞ  በጹክትጩ 

ፉዚዳንት ማዕረግ የክጩጥ የግብፊና 
ቢፋ ኃጧ  የጣኑትን አቶ ዘጤዓጤጹ 

ጀማነጢ ከማዕከጧዊ ኮሚቴ 

አባጩነታቸው እፒከ ፣ ዩ የድፊጅቱ 

ጉባዔ ማገዱን አፒታውቋጩ  

ፊቲው ውሳኔውን ያሳጤ ው 

‹‹ከሁጥጹ በ ት መፒመፈችን 
ያፒመዘገባቸውን አን ባፈ፥ ድጪች 

ያቆፕፖ የግጤኝነትና ገኝነት  

እንዲሁጹ የጎፈ መደበጧጤቅን 
በ ጩ፣ት በመመፊመፊ ከፁፈ 

አፒ ሚና ከማዕከጧዊ ኮሚቴ ጀጹፋ 

በከ ተኛ አመፈፋች ጧይ ያጤጹንጹ 

ፊጢፈሔ ዕፊጹጃ ተወፒዷጩ ›› 
በማጤት ነው አቶ ዘጤዓጤጹ ጀማነጢ 

በኦሕዴድ ውፒ  በተፅዕኖ 

ሪነታቸው የሚታወ፤ ፏጣን  

ጤረጅጹ ዓመታትጹ የ ፊቲው 

ሕ ት ቤት ኃጧ  በመጣን 
ጼፊተዋጩ በ ፊቲው የአጹፒት ፣ናት 

ውይይት ወቅት ከ፣ረቡ ያቄዎች 

መካከጩ  በ ዴፈጩ ፊጧማ ውፒ  

የኦሕዴድ መጼረታዊ ድፊጅት አባጧት 

ጤማዕከጧዊ ኮሚቴው ያ፣ረቧቸው 

ያቄዎች ይገኙበታጩ  

ከእነዚጢጹ መካከጩ የፍው ሕይወትና 
ንብረት ከመ ቱ በ ት ኦሕዴድ 

የሕዝብ ያቄዎችን ጤመ ታት ጤጹን 
ተቸገረ? የአዲፒ አበባና የኦፋሚያ 

የተ፣ናጀ ማፒተፊ ጧን የቆመው 

በ2006 ዓ.ጹ. ነው በማጤት መረጃ 

ፏፍ  ከቆየ በኋጧ  በድጋሚ በ2008 

ዓ.ጹ. የተ፣ናጀ ማፒተፊ ጧኑ ውድቅ 

ተደፊጓጩ ብጪ ጤጹን የተጋ  

መግጤ  ፍ ? በ2006 ዓ.ጹ. ቆሞ 

ከነበረፒ በወቅቱ ጤሕዝብ ጤጹን ይ  

አጩተደረገጹ ነበፊ? የሚጥት ተ ቃሽ 

ናቸው  

ኦፋሚያ ከአዲፒ አበባ ያጧት ጩዩ 
ቅጹ የማግኘት መብት በአ ፊ ጊዜ 

ውፒ  ይ  ይጣናጩ መባጥ ተገቢ ነው 

ወይ? መቼ ተ ንቶ እንዴት በአ ፊ 

ጊዜ ይ  ጦጣን ይችጧጩ? ማግኘት 

የሚገባበት ቅጹ ወደኋጧ ተመጩፓ 

የ21 ዓመታት ቅጹን ያፒገኛጩ የሚጥ 

ያቄዎች ተመጩፍዋጩ ወይ? የሚጥ 

ያቄዎችጹ በውይይቱ ተነፒተዋጩ  

በዚጢ ውይይት ጧይ የተሳተ ት 

የማዕከጧዊ ኮሚቴው አባጩና 

የ ፊጧማው አ  ጉባዔ አቶ አባዱጧ 

ገመዳ  ‹‹ዋናው ችግፊ ያጤው 

የ ፊቲው አመፈፊ ጧይ ነው  

ፈሳችንን እን ትሽ ›› ፏጥ 

ይ፣ዋጩ  

‹‹የተ ረው ችግፊ የፈሳችን የሙፒና 

ችግፊ ነው  ችግፋችን በ ነት 

መ ታት ካጩቻጩን አንዱ በአንዱ ጧይ 

እየተደፈረበ አገፊ ይ ፊሳጩ ›› ፏጥ 

አፒ ንቅ፣ዋጩ  ‹‹ትጩ፤ ውድ፣ት 

የሕዝብ ያቄን መመጤፒ ሳንችጩ 

ፒን፣ፊ ነው  ፒጤዚጢጹ ፈሳችንን 

እን ትሽ ›› ያጥት አ  ጉባዔው  

‹‹ይኼን ጊዜ እዚሁ ፤  ብጤው 

መረጃ የሚጩኩ ይኖፈጥ  

የድፊጅታችን ችግፊ እኛ ውፒ  ነው 

ያጤው ›› ፏጥጹ ተደጹ ዋጩ  የአቶ 

አባዱጧ አባባጩ ጉባዔውን ያሳ፣ 

ፏጣን  እንዳጥትጹ የጉባዔው የድጹፅ 
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መረጃ አ ትጩኮ ወ ቷጩ  

ኦሕዴድ ጉባዔውን አ ናቆ በደረፍበት 

መደጹደሚያ ጧይ ገዢው ፊቲ 

ኢሕአዴግ ደፒተኛ አጤመጣኑን 
ጹን ች ፤መዋጩ  በመጣኑጹ 

ጉባዔው እንዳጤ፣ የ ፊቲው ከ ተኛ 

አመፈፋች በአዳማ ከተማ ከኦሕዴድ 

ከ ተኛ አመፈፋች ጋፊ እየመከሩ 

መጣኑ ታውቋጩ  

አንዳንድ መረጃዎች 

እንደሚያመጤክቱት ከኦፋሚያ የ ታ 

ቢፋ ኃጧ ነት የተነፎት አቶ ፍጤሞን 
ኩቹ  የክጩጥ ፉዚዳንት አማካሪ 

ጣነው መ፡ማቸው አነጋጋሪ ጣኗጩ  

የኮንፓ ግ ት ተባብፓ ፣ ጫጩ– 

የፍው ጢይወት አጩ ጩ 

 

GebreTewodros 
Schotten, Germany 

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

 

 

የኮንፓ ጢዝብ የጀመረውን የአከጧጤጩ 

ያቄ ጋፊ በተያያዘ በጢዝቡ ጧይ በደቡብ 

ጩዩ ኃይጩና መከጧከያ ፍፈዊት እየደረፍ 

ያጤው የአ ና ተግባፊ ተ ናክፋ 

፣ ጫጩ  በዚሁ መፍረት በከተማው 

የፍ ረው ታ ፥ ከከተማዋ አጎፈባች 

፣በጨዎች እየዘመተ በጢዝቡ የተዘጉ 

መንገዶችን ጤማፒከ ት በሚጩ በዜጎች 

ጧይ በሚወፒደው የኃይጩ እፊጹጃ በ- 

ደቤና ፣በጨ ገ/ማ አቶ ‹‹ሷይታ ጋፈ ›› 
ጢይወታቸው ያጤ  ፏጣን ወ ት ‹‹ 
ተፒ ዬ ማሙሽ›› ከ -ከፊታጨ ፣በጨ 

እግሩ ተፍብፋ በባጢጩ ጢክጹና 

እየተደረገጤት በካፈት ከተማ የሚገኝ 

ፏጣን አንድ የ65 ዓመት አዛውንትጹ 

ተፍብረው ባሻ ና ቢያ ይገኛጥ  

ከባጤ ው ዓፊብ/25-06-08/ ጀጹፋ 

23 ፍዎች/ጠያ ሁጤት ወንዶችና አንዲት 

ሴት/ ከ ተኛ ድብደባ ተ ሞባቸው 

በከተማዋ የቴክኒክና ሙያ ማፍጩ ኛ 

ማዕከጩ ውፒ  ታፒረው እንደሚገኙ 

ተገጩ ጩ  በከተማዋ የሚገኙት 

የመጀመሪያና ሁጤተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 

በሙጥ የተዘጉ ፏጣን የቴክኒክና ሙያ 

ማፍጩ ኛው ወደ እፒፊ ቤት 

ተ፣ይፌጩ  ወደከተማው የሚያፒገቡ 

መንገዶች እፒካሁን የተዘጉ ፏጣን 

በተጤይ የ -ደፈ እና ጃፊፓ ፣በጨ 

ነዋሪዎች መትረየፒ በታ ፤ የጩዩ ኃይጩ 

አባጧት ተወረዋጩ  

በጃፊፓ ፣በጨ ፍገን ወንዝ ዳፊ የፍ ረው 

ኃይጩ የነዋሪዎችን ዬጪች እየዘረ  

አፊዶ እንደሚበጧ  የ ያ ማንጎ 

አቮካዶ እና የ ፈ ፉ ዛ ችን በበ፣ጩ 

ፒጸት እያበጧፕ/እያወደመ እንደሚገኝጹ 

ጢዝቡ በጹፉት እየገጤ  ነው  ታ ፥ 

ኅይጥ በዚጢ የኃይጩ እፊጹጃ የካፈትን 

ከተማ አቋፊ  የሚያጩ ውን የአፊባ 

ጹን  -ጂንካ መንገድ ማፒከ ት 

ቢችጩጹ ከተማዋን ከማሳጤ  ው  

የሚፍ ው ዋፒትና ያጤመኖሩ 

አሽከሪካሪዎችን ፒጋት ጧይ በመ ጥ 

ከመንግፒት መኪናዎች ው  

የትፈንፒ ፊት እንቅፒቃሴ አይታይጹ  

የመንግፒት መኪና ተ ቃሚዎችጹ 

ቢጣኑ ከጩዩ ኃይጩ ጋፊ ተነጋግረው 

መግባባት ባጤመቻጧቸው በትናንትናው 

ዕጤት የደቡብ ኦሞ/ጂንካ 

ባጤፁጩ ናትን ይዞ ይጓዝ የነበረ መኪና 

ጤ2 ፍዓታት ካፈት ጧይ በታ ፥ ኃጪች 

ታግቶ ቆይቶ እንደተጤ፣፣ ጹን ች 

ገጩ ዋጩ  በአ ቃጧይ ከተማዋና 

አካባቢው በመኪና ጧይ በተ መዱና 

የነ ፒ ወከ  መትረየፒ ታ ፥ዎች 

ተወፋ  ኮንፓ ጩዩ ወረዳ ከዳፊ እፒከ ዳፊ 

በከ ተኛ ው ረት ውፒ  ይገኛጩ  

የአገፊ ሽማግጨዎችና ወ ቶች ሴቶችና 

ጢ ናት ሳይ፣ሩ ቱንጹ ዋጋ እንከ ጧጤን 

እንጂ ያቔኣችን ሳይመጤፒ ወደቤት 

አንገባጹ /አንመጤፒጹ በማጤት 

ያጧቸውን ፤ፊ ኝነት እየገጤ  መጣኑን 

እንዚሁ ታማኝ ጹን ች 

አፒታው፣ዋጩ  እኛጹ 

የጢወጠት/ኢጢአዴግ መንግፒት ጣይ 

‹‹አ ና እና የኃይጩ እፊጹጃ ›› የጢዝብን 
ብፓት ፏባብፒ እንጂ ጤጢዝብ ያቄ 

መጩፒ አይጣንጹና ከጢዝቡ ጧይ እጅጢን 

አንሳ  ጤፍጧማዊ ያቄው ተገቢውን 

ጹጧሽ ፒ ው  ጢገ መንግፒታዊ መብቱን 

አክብፊጤት እንጧጤን  

 

ትግጥን በተግባፊ ጤማፒ፣ ጩ 

አፒመሳይ እና አደፊባዮችን 

እናፒወግድ 

 

Elsa  Hagos, 

Marburg,Germany 
============================== 

ታጋይ መፒጤው ተመሳፒጤው አዋካቢ 

የጣኑ በነ ፍበት የሚነ ፎ በተገኘው 

ፉ አፒተሳፍባቸውን የሚያፈግ  

ሳያፒተውጥ እና ሳያገናዝቡ ሳያነቡ እና 
የ ጤቲካ ጮደትን ሳያፍጧፒጥ 
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እንደመ ጧቸው በፒጸት ተነድተው 

ጨጧውንጹ የሚያሳፒቱ በ ጤቲካ 

ቅጹ ጤመካበት አጦያጹ ፣ደጹ 

፣ደጹ ብጤው ጤእውቅና 
የሚውተረተሩ ተግባፊ ጧይ የተፍማሩ 

ታጋዮችን አ ጤው ጹንጹ ሳይፍሩ 

ትግጥን የሚያኮጧፖ የ ጤቲካ 

ጹፒ ፊ እና ድፊጅታዊ ዲፏ ጦን 
የማያው፤ ፈሳቸውን በፈሳቸው 

በፒድብ ጤቲካ አን ው በታጋይ 

ድፊጅቶች ፒጹ ተደብ፣ው 

የሚያሞ ጹ  …  መቼጹ በእኛ 

አገፊ  ዕውነተኛ ያጩጣነው ነገፊ 

ዕውነተኛ ታሪክ ይበዛጩ ትውጩድ 

ተፒ  እንዳይቆፊ  ተፒ  እናሳየው 

እንጅ በ ቅጹ እንዳይማጩጩ ፍ  

ፒፈዎች መፍፈት ያፒ ጩጋጩ  ወጧዋይ 

ትውጩድ እንዳን ፊ እን ን፣ቅ  

በአጹባገንኖች ፒፊአት ውፒ  

አደፊባይነት ማፒ ት የገዢዎች ዋነኛ 

ተግባፊ መጣኑን እና በማወቅጹ ጣነ 

ባጤማወቅ ጣዳቸውን የሚሞጥ 

አደፊባዮችን ፏሻቸው ጩናፒተጹፈቸው 

ካጩ ማቸው ነቅጪ መ ጩ የትግጥ 

አንዱ አካጩ መጣኑን መዘንጋት 

የጤብንጹ ወያኔ የመዋዠቅንና የአድፊ-

ባይነትን ባጢጩ በማፒ ት ሁነኛ 

ጢብረተፍብ በማክፍጹ ጣዳጹ 

ማጢበረፍብ ጤመ ፊ በመትጋት ጧይ 

ፒጤጣነ ፣ድመን መንቃት ያፒ ጩገናጩ  

በተሳሳተ መንገድ የተሳሳተ አቅ  ይዞ 

የሚጡድ ማጢበረፍብ እንዳንይ ፊ 

ከጩብ እን ፊ  አድፊ-ባይነትን እና 

አደፊባዮችን እናፒወግድ   

 

በትግጥ ውፒ  ፅናትና ዘጧ፥ነት 

ከዕቅዳችን ጋፊ ይተሳፍሩ ዘንድ 

አጤመዋዠቅ ፡ውፕዌ አጤመጣን ዋና 

ነገፊ ነው  ዕዳው በ፣ ታ የፈሳችን  

በተዘዋዋሪ የጩጆቻችን መጣኑን 

አጤመዘንጋት ነው!ወያኔ ፒጩ ኑን 

ጤማፒረዘጹ ከሚ ፣ጹባቸው ፒጩቶች 

አንዱ በ ቅጹ የታፍሩ ጠሳብ የጤሽ የጣኑ 

አደፊ ባዮችን መ ጩ ጩ ነው  አድፊ 

ባይነት በየዘመን መጤወ ው 

እንደጩክ ት ብቅ ይጧጩ  አብዛኞቹ 

አድፊ-ባዮች ፍብዕናን ባወ ው ዋጋ 

የሚፕ  ናቸው  በዚጢ ሽ፣ጧና ደጅ-

ናት ጧይ የተፍማሩ ሁጥ  አቋጹ 

ጤበፒመ-አብ-ወጩዱጹ ፒጤጨጧቸው  

አቋጹ ያጤው አይ ማቸውጹ ወይጹ 

ከናካቴው ይ ጧጥ  አደፊ ባዮች ፣ን 

ጤፍ ው መጩካጹ መደጧድጩ ጤመጣኑ 

ዝግጁ ናቸው  የዓጧማ ፅናት 

ፒጤጨጧቸው ፅኑዎችን ይረግማጥ  

ትውጩድ ተፒ  እንዳይቆፊ  ተፒ  

እናሳየው እንጅ በ ቅጹ እንዳይማጩጩ 

ፍ  ፒፈዎች መፍፈት ያፒ ጩጋጩ   

 

የጋጹቤጧን ሕዝብ በደቡብ ፎዳን 

ቅ ረኞች ማፒ  ጤጹን 

ኣፒ ጤገ !? ጋጹቤጧ እንዲጢ ነች 

!!! 
 

Mulugeta Teka 
Draiaich, Germany 

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

በኣሁን ወቅት በጋጹቤጧ ክጩጩ የክጩጥ 

መፒተዳደፊ ፒጩ ን የጨጤው ፏጣን 

የክጩጥ ጦፒ ሙጥ በሙጥ ማት 

ይቻጧጩ ት ፤ን ቶ ይገኛጩ ሕዝቡ 

ተበታትኖ የሚገባበት ቶታጩ 

በጋጹበጧ ክጩጩ የሚኖፊ ኢትዮጵያዊ 

ሁጥ ከሕወሓት ዘፈ  ኢንቨፒተፊ 

ተብየዎች ው  ሁጥጹ ሕዝብ ማጤት 

ይቻጧጩ ሕወሓት በ ረው የጎሳ 

ግ ት እና ሽብፊ የተነሳ ወደ ኣጎፈባች 

ኣከባቢዎች ቤቱን ዘግቶ እየጡደ 

ነው ኣጎፈባች ኣከባቢዎችን የሕወሓት 

ቅ ረኞች የው ጩን ቅፒ፣ሳ ጦጀመፊ 

ይችጧጩ የሚጩ የከ  ፒጋት ኣጤ ጋጹቤጧን 

ጢገመንግታዊ ዋፒትና የሚያሳ በትና 

የበጤ  ፒፊዓት አጩበኝነትን ሚያፍ ንበት 

ፒጩት መጣኑ ነዉ በሕወሓቶች ተነድ  

በቤተፍቦቻቸው እና በቢዝነፒ 

ኣጋፋቻቸው የተወረረውን የጋጹብትትጧ 

ሕዝቦች መፉት በጢዝቡ እንዳይነ ቅ 

ሕዝቡ መፉታችንን የሚጩ ያቄ 

እንዳያነሳ በኣግኣዚ ፊ ኣከባቢውን 

በማፒወረፊ እና ቅ ረኛ የደቡብ ፎዳን 

ኑኤፋችን በማፒታ ቅ ሕዝቡ ጧይ ዘጹቶ 

በመግደጩ እና በማ፤ፍፊ ክጩጥ መንግፒት 

ኣጩባ የደቡብ ፎዳን ወንበዴዎችና 

የኣግኣዚ ገዳይ ወታደፋች መ ን  

ኣድፊጎታጩ ከዝቅተኛ ጹፒኪን የጋጹቤጧ 

ነዋሪ ጀጹፋ እፒከ ከ ተኛ የክጩጥ 

ባጤፒጩ ን ተገድጤዋጩ ግድያው 

የሚከናወነው በኣግኣዚ ወታደፋች 

ትብብፊ\እገዛ ከደቡብ ፎዳን ጩፍው 

በገቡ የኑኤፊ ተወጧጆች መጣኑ አጅግ 

ኣፒደንጋ  ነው ጋጹቤጧ ይጢን 

ትመፒጧጤች እንግዲጢ በኣከባቢው 

ሁኔታውን አያዩ ያጥ የክጩጥ ባጤፒጩ ናት 

እና ታዛቢ የደቡብ ፎዳን ፒደተኞች 

የሚናገሩት የተነሳው ችግፊ በ፣ጧጥ 

የሚበፊድ ኣይደጤጹ  ቅ ረኞቹ የኣኝዋክ 

ፍዎችን ማ ፈት እና ኣንገት ማፒደ ት 

ኣጤባቸው ኣፒቸጋሪ የጣኑ የኢትዮጵያ 

ኑኤፋችንጹ መጹታት ይ በ፣ባቸዋጩ 

ጤዚጢጹ ኣግ ኣዚ ፍፈዊት ከጀፊባቸው 

እየተከታተጤ እገዛው ያደፊግጧቸዋጩ  
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የሕወሓቶች ይጢንን እኩይ ድፊጊት 

መ ጹ የመፉት እና የኮንትፋባንድ 

ፒፈዎችን እንዲሁጹ በኣከባቢው የሚገኙ 

የማእድን ፒፈዎችን እንደጤመዱት 

በበጧይነት ከክጩጥ ተ ፋ ጠብት 

በመበዝበዝ ወደ ው ው ኣጤጹ በመጧክ 

የሚያካብቱት ጠብት እንዳይጎጩባቸው 

ፏጣን ይጢንን ብ የጀመሩትጹ የተሳሳተ 

መረጃ ኣኘኣኮች ጠገፈችንን ጤቃቹ ው  

እያጥ በሚጩ ጤደቡብ ፎዳን ኑኤፊ 

ታ ፥ዎች በመፒ ት እንዲሁጹ በኣኝዋክ 

እና ኑኤፊ ተወጧጆች መካከጩ የመረት 

ድንበፊ ብ እንዲነሳ በማድረግ በኣኝዋክ 

መፉቶች ጧይ የደቡብ ፎዳን ፒደተኛ 

ኑኤፋችን በማፒ ፊ ነገሩ እንዲከፊ እና 

ተብጧጩቶ ጤኣሁኑ ግድያ እና  

ኣ፣ባብጤው ኣድፊፍውታጩ የጋጹቤጧን 

ሕዝብ ማፒ  ያፒ ጤገው 

የኦፋሚያን ሕዝብ የመፉት ያቄ ተከትጪ 

በጋጹቤጧ የሚነፎ ያቄዎችን ጤመድ ን 

በብዛት የጋጹቤጧ መፉቶች የተያዙት 

በሕወሓት እና ጋሻ ጃግፉዎች በመጣኑ 

በመፉቱ ጧይ ኣደጋ እንዳይ ጩ እና 

በሕዝቡ እንዳይወረፊ በመ ፈት 

፣ድመው ሕዝቡን በማፕበፊ ፒፊኣት 

ኣጩበኝነት ያነገፎ ፏጣን በጋጹቤጧ 

ያጧቸውን ንብረት በፈሳቸው ፍፈዊት 

በኣግኣዚ በማፒ በቅ ጧይ ይገኛጥ 

ብተ ማሪጹ በጹፒፈቅ የኢትዮጵያ 

ድንበፊ እንደጤመዱት በደቡብ ፎዳን 

በኩጩ ባጤው ድንበፊ ግጹታቸው ከ ተኛ 

የጣነኑ የኮንትፋባንድ ንብረቶችን 

ፒጤሚያፒገቡ ይጢ ጉዳይ በክጩጥ 

የ ይናንፒ ቢፋ በኩጩ እፊጹጃ 

ጦወፍድበት ተ ንቶ ፒጧጤ፣ በተግባፊ ጧይ 

ከዋጤ ኣደገኛ በመጣኑ ከሁጥጹ ሳን፣ደጹ 

እንቅደጹ በማጤት ክጩጥ ጧይ ኣደጋ 

ኣዝንበውበታጩ ተ ማሪ 

መረጃዎችእንደደፊፎ ይ፣ ጧጥ  

ጠፍትና ክጢደት የማይታክተው 

ዘረኛው የጢወኃት አገዛዝ በፒኳፊ 

ኮፊ ፉሽን- ያፒከተጤው መዘዝ 

 

Emanda Fuji Teni 
Leibziger, Germany 

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

ጠፍትና ክጢደት የማይታክተው ዘረኛው 

የጢወኃት አገዛዝ በፒኳፊ ኮፊ ፉሽን- 

ያፒከተጤው መዘዝ  መቼጹ 

በተመፈ ችን ሚዲያ /ኢሳት/ መታ ን 

ማችን ፣ፊቶ የኢቢፏ/ኢቲቪ/የአየፊ 

ጊዜኣችን በመ መሩ የማንፍማው ጉድ 

የጤጹ  ይጢ ጠ ረትና ይጥኝታ የማያውቅ 

መንግፒት በፈፎ ዓይን እያየን በፈፎ 

ሚዛን እየመዘነን አያፒታውፎጹ በሚጩ 

እሳቤ እፒከሚፍጤቸን ውፕቱን 

እያ፣ረፕብን የ50ኛ ኣመት ጩደቱን 

ይነግረናጩ  ወይ አጤማ ፊ  ይጥሽን 

በፍማሽ ገበያ ባጤጩወ ሽ  በዛፉ የማታ 

ዜና እወጃው ከዚጢ በ ት በቲቪ 

መፒተዋት ከሚመግበን የተትረ ረ  

ጹፊትና ከጹንፍቃይበት ፤ን ን 

በተቃፈኒ መፊዶ አፊድቶናጩ  የፒኳፊ 

ዋጋ በአንድ ጊዜ ሦፒት ብፊ ጹረናጩ 

በማጤት  አዲፒ አበባ ጧይ ብፊ 18.40 

እንዲፕ  መንግፒት ቅዶጩናጩ ብጫጩ 

ኮፊ ፉሽኑ በዚጢ ጧይ ከዚጢ በ ት 

በመጀመሪያው ትፈንፒ ፊጸሽን ዕቅድ 

የተነገረንን አፒታውፍን ወደያዝነው 

መረጃ እንገባጤን  እንዲጢ ተብጤን ነበፊ 

‹‹ … አፒፊ አዳዲፒና የማፒ ያ 

የፒኳፊ ፋጀክቶችን ወደ ጹፊት 

አፒገብተን እያደገ የመ ውን የሽኳፊ 

ጧጎት በማጻጧት ከው  ጤማፒገባት 

የጹናወ ውን የው  ጹንዛሪ 

ከማትረ  አጩ ን ወደ ው  በመጧክ 

የው  ጹንዛሪ ገብያችን እናሳድጋጤን 

…››  በዕቅድ ዘመኑ ማብ፥ያ ደግሞ 

‹‹ እነዚጢን ፋጄክቶች ጤማ ና፣ቅ 

ተ ማሪ የአጹፒት ቢጦዮን ብፊ ብድፊ 

ከመንግፒት እንዲ ፣ድጤት መ የ፤ን 

…›› ነግረውናጩ  ከዚሁ በተያያዘ 

በፒኳፊ ኮፊ ፉሽን ውፒ  ቅ  ያ ውን 

ሙፒናና 800 ሚጦዮን ብፊ አየፊ -

በአየፊ ደብዛው እንደ ና ጤዚጢጹ 

ተ ያ፥ው አቶ አባይ ጠዬ መጣናቸውን 

የተኳቸው አቶ ሺ ፈው ጃፊፓጹ 

‹‹…. ተብትቦና አሳፒፋት ገድጪት 

በጡደው ቤት እንደጹን ጤአፒከፉን 

ጢይወት ዘፊተን ጩንፍፈ እንችጧጤን…›› 
እያጥ ፏያማፊሩ እንደነበፊ ከውፒ  

አዋ፥ ጹን ች ፍጹተናጩ  አሁን 

በአጹባሳደፊነት እፒከተገጧገጥበት ድረፒ 

አንድጹ ፣ን በፁፈቸው ደፒተኛ ጣነው 

እንዳጩታዩና የከ ተኛ የፁፈ አመፈሩን 

ፍብፒበው አነጋግረው እንደማያው፤ ጹ 

እነዚሁ ጹን ች ገጩ ዋጩ ዛፉ በአ ና 

ውፒ  ባይጣንበዕጤት ተዕጤት 

በሚ ፣መው ጹፊት /ፒኳፊ/ጧይ 

የተደረገው ማሪ ጢዝቡን ጤተቃውሞ 

የሚያፒነሳ ነው  በየቱጹ ጊዜ እንዲጢ 

ያጤው ማሪ መንግፒት በሚያ፣ፊበው 

የእጤት ተዕጤት መ ፣ሚያ ጹፊት ጧይ 

ተደፊጎ አያውቅጹ  ሦፒት ብፊ በኪጪ 

ጤደጠው ከ ተኛ ነው  ውፒ  አዋ፥ 

ጹን ቹ ‹‹ በ ማሪው ቢያበቃ ሩ 

ነበፊ  ከዚያ አጩ  ጤ ማሪው 

የተፍ ው ጹክንያትና ከአዳዲፓቹ ሦፒት 

ብሪካዎች በዚጢ ዓመት ጹፊት 

ይጀጹፈጥ በማጤት ዛፉጹ የተፒ  ዳቦ 

ማቅረቡ በመጩካጹ አፒተዳደፊ መድረክ 
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ፒጤ ግጩ ነትና ተ ያ፥ነት 

በሚያወሩበት ጊዜ መጣኑን ካጤው 

እውነታ ጋፊ ፒናየው እንደዜጋ በ ጹ 

ያማጩ ›› ፏጥ ጹን ቹ 

ጹክንያታቸውን እንደሚከተጤው 

ያ፣ፊባጥ  በመጀመሪያ ደረጃ የፒኳፊ 

ዋጋ የተ መረው ኮፊ ፉሽኑ በሙፒና 

የገባበትን የገንዘብ እ ረትና ከ የ፣ውን 

የቢጦዮኖች ብፊ ተ ማሪ ብድፊ 

ከ ጥን ጤመፕ ን ካጩጣነ በ፣ፊ የፒኳፊ 

ማጹረቻ ዋጋ በኪጪ በየቱጹ ብሪካ ከ 

7/ፍባት /ብፊ አይበጩ ጹ  

እንደኮፊ ፉሽኑ የማጹረቻ አማካይ ዋጋ 

ፒጨት ከዚጢ በታች ነው ይጧጥ  

ፒጤዚጢ ማንጹ ያ፥ በጨጤበት ቢያንፒ 

እኛን የጹናው፣ውን ባያከብሩ እንኳ 

እንደፍው ጦያ ሩን በተገባ  የጢዝብ 

አካጩ መጣናችን በተረዱ ነበፊ  ፏጥ 

በ፤ ት ይናገፈጥ ይጢን ኃሳባቸውን 

በመረጃ ፏያ ናክሩጹ - አቶ ሺ ፈው 

ያነፎት የነበረውን የተተበተበ መዋቅፊና 

በቅፊቡ በኮፊ ፉሽኑ የመጩካጹ 

አፒተዳደፊ ፒብፍባ ጧይ የተነፎትንና 

በከ ተኛ አመፈሩ መካኪጩ በግጩ  

ያጤውን ጩዩነትና የአፍፈፊ ዝፊክፊክነት 

ያ፣ፊባጥ  ፒጤመዋቅሩ ካነሳን ‹‹ማንጹ 

ወደ ኮፊ ፉሽኑ ዋና መፒሪያ ቤት የጡደ 

ፍው  መ፣ጨ ያጤና የፁፈ ቋንቋውጹ 

ትግፊኛ ቢመፒጤው አይ ረድበትጹ  

ዘ ና ከመቶው ጦባጩ የሚችጤው 

የድጋ  ፍ  ፍፈተኛ ትግፈዊያን 

ፏጣኑ  ከ ፥ት የከ ተኛና መካከጤኛ 

አመፈፊ ቦታዎች በ፣ፊ ሁጥጹ የተያዙት 

አቶ አባይ በተከጫቸውና ከትግፈይ 

ወረዳ ጹፊ በመ  ከያዙት መደብ 

ጋፊ ተገቢ ሙያና በ፥ ጩጹድ በጨጧቸው 

የጢወኃት አባጧት ነው›› ይጧጥ  ከዚጢ 

በተ ማሪ የኮፊ ፉሽኑ ፒፈ መሪ 

አማካሪ ጣነው የተመደቡት በሙያው 

ጩጹድ የጨጧቸውና ጦያማክሩ አይደጤጹ 

ጦመከሩ የሚገባቸው አቶ ኃ/ማሪያጹ 

እንደ ጩጃቸው ያሳደጓትና የዳፌት 

የእጢታቸው ጩጅ ባጤቤት በመጣናቸው 

ብቻ ከአዋሳ መ ተው የተመደቡ 

መጣናቸውን ይገጩ ጥ በቅፊቡ 

በተደረገው የመጩካጹ አፒተዳደፊና 

የአመፈፊ ግገማ ጧይ የተፒተዋጤው 

በእፊግ ጹ አመፈሩ ተወያይቶ 

እንደማይፍፈ የውፒ  መረጃ ጩውው  

ፁፊዓት የጨጤውና ሁጥጹ የሕወኃት 

አባጩ ማጤት በሚቻጩ ደረጃ 

በየመዋቅሩና በተመደበበት 

‹‹የየድፊሻውን›› እየ፣ፈመተ ያጤበት 

መጣኑን ጤመረዳት ተችጫጩ  ጹን ቹ 

በዚጢ የሁጤት ፣ናት ፒብፍባ ጧይ የታየው 

ሙፒናው የደረፍበትን ደረጃ  

የተመዘበረውን ጠብት/ገንዘብና ፤ሳ፤ፒ/ 

 የተረገ ውን የግዚ ፒፊዓት ፍትና 

የአንዳንዶችና ከጢግ የበጧይነትና 

በአ ቃጧይጹ ኮፊ ፉሽኑ የገባበትን 

አዘቅት በግጩ  ያመጧከተና የነ  

ባጤሙያዎችን የፁፈ ተነሳሽነት 

ያዳከመ  ተፒ  ያፒቆረ  በመጣኑ ፁፈ 

ጤመጩ፣ቅ እየሞከሩ 

እንደሚገኙባቸውጹ ይገጩ ጥ  

ከተነፎት ዋና ዋና ጉዳዮችጹ– 

1ኛ/ የግብይትና አቅፊቦት ክ ጥ 

በማያው፣ው መንገድ የተንዳጣ ብሪካ 

ፒፈ አፒኪያጅ እፒከ ው  በመጡድ 

ተደፈድረው የው  ግዢ በመ ጹ 

ክ ያ እንዲደረግ እንደሚታዘዝ በዚጢጹ 

ጤ ብሪካው የማያገጤግጩ ዕቃ ተገዝቶ 

ብሪካ ከደረፍ በኋጧ የማያገጤግጩ 

መጣኑ በባጤሙያ ተረጋግ  ወደጨጧ 

ብሪካ እንዲጓጓዝ በትዕዛዛቸው 170 

ሚጦዮን ብፊ ወ  መደረጉን የገጤ ት 

ጹን ች ይጢ በመነሳቱ የተበሳ ት 

የ ብሪካ ፒፈአፒኪያጅ ‹‹ ኮጪኔጩና 
ደጹ የከ ጩኩ መጣኔን አታው፤ጹን›› 
በማጤት ማፒ ፈፈታቸውን ገጩ ዋጩ  

በዚጢና ተያያዥ በ ብሪካው ተከጧ ጧይ 

የተከፍተ የቴክኒክ ችግፊ የተንዳጣ 

ብሪካ በዚጢ ዓመት ወደ ጹፊት ይገባጥ 

ከተባጥት አንዱ ቢጣንጹ ባጤሙዎች 

ግን ይጢ የአመፈፊና የቴክኒክ ችግፊ 

ባጤበት ሁኔታ መቼውንጹ ወደ ጹፊት 

ጦገባ አይችጩጹ ከሚጩ ግጹት ቢያንፒ 

መቼ እንደሚገባ ጤመገመት አይቻጩጹ 

ብጤዋጩ  

2ኛ/ ኮፊ ፉሽኑ ያጥትንጹ ማፒ ት 

እንደ አማፈ  ታይቶ እየተፍፈ 

ባጤበትና በ ብሪካ ማሳዎች ዙሪያ 

የፍ ሩትን ገበፉዎች እያ ና፣ጩና 

ባጪንበት በወንጂ ብሪካ እፊሻዎች 

መጠጩ ከው  ኢንቨፒተፊ በሚጩ 

ጤአንድ የሕወኃት አባጩ የእፊሻ ቦታ 

መፍ ቱን ቅ  ያ  ጠ ረተ-ቢፒ 

ተግባፊ ነው በማጤት ገጩ ዋጩ  

3ኛ/በዚጢ ዓመት ጹፊት ይጀጹፈጥ 

ከተባጥት እንዲያውጹ በመ ው 

የካቲት ወፊ ወደ ጹፊት ይገባጩ ተብጪ 

የተነገረጤት የኩፈዝ አንድ ብሪካ ጉዳይ 

በሚመጤከት እንኳን ወደ ፒፈ ጦገባ 

በባጤሙያዎች ግጹት መፍረት እፒካሁን 

የተፕ ነው ከ ብሪካ ግንባታና ተከጧ 

ፁፈው ከግማሽ አይበጩ ጹ ጧጥ 

የ ብሪካው ፍፈተኞች  የዛፉ ሁጤት 

ዓመትጹ እንዲሁ ተብጪ የተተከጤው 

የፕንኮፈ አገዳ ጊዜው አጩ በት ጤተከጧ 

የዋጤ ፏጣን ዘንድፋጹ ጤሁጤተኛ ጊዜ 

ዳግጹ ጊዜው አጩ በት ጤተከጧ 

ጤመ ፣ጹጹ የተዘጋጀ ማሳ ባጤመኖሩ 

ማኔጅመንቱ ጹን ማድረግ እንዳጤበት 

እየተ ነ፣በት ነው  ከዚጢ ጋፊ 



ትሕ ታጢሳፒ 2008  ዓ. ጹ/  ሁጤተኛ ዓመት ፤. 8 / Fitih December 2015, 2nd Year 8th Edition 

 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 

 

14 

 

በማያያዝ አሁን ባጤው እውነት ኩፈዝ 

ሁጤት እንዳይ፣ድመን ይጧጥ  በዚጢ 

ጧይ የአካባቢው ጢዝብ ያቄና 

የ ታው ሁኔታ ተ ጹፋበት 

ከሁጤትና ሦፒት ዓመታት በኋጧ ወደ 

ጹፊት ከገባን ትጩቅ ው ት ነው 

ብጤዋጩ በአ ቃጧይ በኮፊ ፉሽኑ 

ውፒ  የሚታየው የመጩካጹ አፒተዳደፊ 

እ ትና የአፍፈፊ ፁፊዓቱ በጢወኃት 

አባጧት መደ በተ ቃሚዎቹ 

ይጥኝታ ቢፒነት ታግዞ ኮፊ ፉሽኑ 

በ፣ ይ ዓመታትጹ ጤተመሳሳይ የብድፊ 

ያቄ እንጂ ጤጹፊት የሚታፍብ 

አጤመጣኑን  የውፒ  ኦዲት አገጩግጪት 

ክ ጥ ከዚጢ ከ  የግዢና ይናንፒ 

አ ቃ፣ጹ ት መኖሩን 

ጤማኔጅመንቱ በተደጋጋሚ መግጤ ን 

በፒብፍባው ጧይ መግጤ ን  ከጢወኃት 

ው  ያጥ ባጤሙያዎችጹ እኛን እንኳ 

እንደዜጋ ያገባቸዋጩ ፣ፊቶ እንደፍው 

ይታዘቡናጩ ያጤማጤታቸው  

አድጪኣዊነቱ ዓይን ያወ ና የ ጤጉትን 

በገጠድ መ ማቸው በእጅጉ ያፒገፊማጩ 

ፏጥ ይገጩ ጥ  የ7መረጃ ጹን ቹ 

የኢትዮጵያ ጢዝብ ፒንት ጊዜ ይዋሻጩ  

እፒከ መቼፒ በእንዲጢ ዓይነት ሁኔታ 

ይ፣ ጧጩ  እናፒ መቼ ይጣን እንደዜጋ 

የጹንታየው  ብጤው ከ ፤ በኋጧ ከዚጢ 

ዘረኝነት ጤጩማት የቱን ያጢጩ መፍናክጩ 

እንደጣነ ጤመረዳት የሚ ጩግ የኛን 

ኮፊ ፉሽን ጋ ብጪ ይመጩከት 

በማጤት የሚያደጹ ን ካገኘን ብዙ 

የጹንጤው አጤን ፏጥ ጠሳባቸውን 

ደጹድመዋጩ  
 

የጠፍት ዶክመንተሪ  ጩጹ  

እየፍሩ ሕዝብን መወንጀጩ 

አ ብ፣ን አናወግዛጤን 
 

Abdi Zeki kerim  

Fulda, Germany 
============================== 
 

ጩማት እና ኣፕባሪ እያጥ ማ በፊበፊ 

እንደተነቃበት እና በዚጢ ዘመን 

እንደማይፍፈ ወያኔ ጦያው፣ው ይገባጩ  

ጢዝብ ነቅቷጩ  መጧው የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ትሕ እንጂ የጠፍት ዶክመንተሪ 

ጩጹ አጩና ፣ንጹ  ጧጤ ት ኣፈት 

ኣመታት ያቄዎቻቸው እንዲመጤፎ እና 

ወኪጪቻቸው አንዲ ቱ ኢትዮጵያውያን 

ሙፒጦሞች በ ናት ፍጧማዊ 

ትግጧቸውን በማድረግ ከዚጢ ደፊፍዋጩ  

ኣሁንጹ ከትግጥ ሳያ ገ ጉ በጋፈ 

በመጣን መብታቸውን አና የጠይማኖት 

ነ ነታቸውን ጤማፒከበፊ ከመጧው 

ኢትዮጵያውያን ጋፊ በትግጩ ጧይ 

ይገኛጥ ኢትዮጵያውያን ሙፒጦሞችን 

ጤመወንጀጩ በተጤያዩ ወቅቶች በተጤያዩ 

የቴጨቭዥን ዶክመንተሪዎች በጠፍት 

ከመ ብረክ ጀጹፋ ፒድብ እፒፊ እና ግድያ 

የተጤያዩ ክፓች በካንጋፋ ፊድ ቤት 

ቢ፣ፊብባቸውጹ በሕዝብ ዘንድ 

ተ፣ባይነት እና ተዓማኒነት በማ ቱ 

ኣገዛዙ በፈፎ ብቻውን ጠይጥን 

በመ ፣ጹ ፋ ጋንዳውን ወደፈፎ 

አያፒተጋባው ይገኛጩ  ኢትዮጵያውያን 

ሙፒጦሞችን ጤመተንኮፒ ከሚደረጉ 

ረቶች ኣንዱ ነው የወያኔ ኣገዛዝ 

ኣጩገባዉጹ እንጂ ሙፒጦሙ ሕዝብ 

በ ቅፊ በትእግፒት በጋፈ መኖፊ በፍጧጹ 

የታነ  ኑ አና ብቅ ሕዝብ ነው ፒጤዚጢ 

የወያኔ ዶክመንተሪ ቅዥት አንደማይሳካ 

ካሁኑ ጩንነግረው እን ጩጋጤን  ጩማት 

እና ኣፕባሪ እያጥ ማ በፊበፊ 

እንደተነቃበት እና በዚጢ ዘመን 

እንደማይፍፈ ወያኔ ጦያው፣ው ይገባጩ  

ጢዝብ ነቅቷጩ መጧው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ትሕ እንጂ የጠፍት ዶክመንተሪ ጩጹ 

አጩና ፣ንጹ  ዛፉጹ እንደ ትጧንቱ 

የጎንዪሽ የፊፒበፊፒ ትንኮሳን ጤማነሳሳት 

የሚ ሩትን በዝጹታ ጦ፣ ቸው ሁጥጹ 

ዝግጁ ነው  ትግጧችን እፒከ ደጩ ደጃ ች 

ይ፣ ጧጩ!!! ድጩ ጤመጧው 

ኢትዮጵያውያን!! 
 

 Facebook users are 

endangered due to the 

government 

 

Desalegne Abebew & 

Yalemwork Meswaet, 

Schöneck, Germany 

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

Following the current protest 

in the country, Ethiopian 

government is accusing  the 

social media users saying 

“they are inciting violence.” 

The sole Television station in 

the country, owned by the 

government, EBC  is also 

propagating that the 

government must shut down 

the Face book and other 

https://justice4ethiopia.wordpress.com/2015/12/21/ethiopian-government-threatens-facebook-users/
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social media outlets. EBC 

also advises the government 

to put a pressure on face book 

users. 

In different public meetings 

the ruling party held last 

week following the protests 

over the vague Addis Ababa 

master plan, officials 

mentioned several times 

‘Face book as a threat of the 

country’ and the means of 

inciting violence. 

It is becoming clear that the 

government will go further in 

controlling the plat form and 

will threat the users very 

soon as it did on the 

newspapers and magazines 

shutdown a year ago. 

Many face book users 

expressed their frustration on 

the statements of the 

government officials and told 

their friends they are quitting 

face book to avoid any 

problems from the security 

agents that may be following 

them. 

Ethiopia is labeled as one the 

most censored countries in 

the world by CPJ. 

The internet penetration in 

the country is below 2 

present. Without free media, 

there is no real democracy!!! 

Ethenic policy of TPLF 

 

          Addis Genene          

(Ljusne, Sweden) 
 

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

As we all know Ethiopian 

government is not nationally 

elected government rather it 

is an ethenic group which 

come to  power by force and 

sagregate the rest of the 

people based on race ethnic 

group. The ethnic cleasing is 

mainely focused on Amharas, 

Oromo and Gambela regions 

where they are killed and 

displaced forcefully also 

isolated from social and the 

economic benefits, Addis 

Ababa master plane also a 

direct implementation of the 

TPLF ethnic policy. 

The ethnic centric policy that 

insures Ethiopia to remain 

weak and divide along their 

line seems to be on verge of 

falling apart. TPLFs 

deliberate policy is based on 

pitting one group of 

Ethiopians againist the other. 

So that rulling party would 

remain in power indefinitely 

becouse of the people lack of 

unity to rise up againist it. It 

shouldnt be quite surprising if 

other ethnic group start 

organising themselves based 

on ethic group but its totally 

wrong when ethnic group 

become the primary criterion 

for government position. 

Democracy and free election 

will disapear and parties will 

start to reshape based on 

ethnic group and sense of 

nationalism will start to 

diminish. The TPLF 

government proves persistent 

and regid to its recist policies 

and practices againist the 

unarmed and volnerable 

indigenous peoples of the 

southwestern regions in 

particular to Gambela. 
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The artificial boundaries 

created among the nine 

regions by TPLFs 

constitution followed by 

installing their coallition 

partners known as EPDRF 

and supporters throughout the 

administrative structures is 

not working as effective as 

planned either Ethiopia needs 

a leading polical figure that 

believes in national unity 

discourse in good ideas 

which can minimize the 

difference among political 

factions. 

It is the time to put aside our 

differences and work togather 

at this crical time, otherwise 

TPLF continues to repress the 

people and dismember the 

country. 

The woyena biggest 

headache is the head 

of the union, religious 

& Ethinicity 

 

Teketel Beyene 

(Ljusne,Sweden) 
============================== 

 

We all know that the one 

group that is the greatest 

threat to this one body of 

Ethiopia is the TPLF. 

Because they were such a 

tiny group of people 

compared to the whole, their 

agenda from the start was to 

maintain their rule by 

dividing and conquering 

others.Both minorities and 

majority groups were subject 

to such manipulation.  

In the case of the minorities, 

they could be marginalized, 

exploited and excluded from 

the mainstream with relative 

impunity or ignored until 

something they had was 

coveted by the regime elites. 

For years, the apartheid 

regime of the TPLF/EPRDF 

believed they could get away 

with it because these minority 

voices could hardly be heard.  

On the other hand, their 

biggest fear has always been 

of having the Oromo and the 

Amhara work together. They 

never wanted these two major 

population groups to see each 

other as part of the same 

family or even to live as 

peaceful and cooperative 

neighbours. Ethnic harmony 

could create the strength to 

oust the TPLF/EPRDF from 

power. Another threat to their 

domination was for 

Christians and Muslims to 

unite to work together, 

especially in Oromia.  

 

TPLF/EPRDF had to attempt 

to undermine years of 

relatively peaceful existence 

in Ethiopia between Muslims, 

Christians, Jews and 

traditionalists. To do so they 

have instigated conflict 

through government-

sponsored violence in false 

flag operations, then blamed 

one or the other for it.  

Whether religious or ethnic 

divisions have been the goal, 

the TPLF/EPRDF has used 

similar tactics. They have 

spread rumours, incited 

grievances, stirred up old 

wounds, and masterminded 

propaganda to maintain 

division and hostility along 

ethnic, religious and also 
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political lines. Instead of 

trying to advance healing, 

reconciliation and helping 

Ethiopians to move on from 

those wounds, some hundreds 

of years old, they purposely 

foment and exploit them for 

their own self-interest.  

To the Ethiopian people, this 

is now a call to all of us, to 

not lose our focus. That 

means we must refuse to feed 

on these ethnic or religious 

problems or we will helped 

them achieve their goal. Do 

not be tricked into hating 

your neighbours--whom we 

are to love-- in order to keep 

the ethnic apartheid regime of 

the TPLF in perpetual power. 

Instead, the rights we all have 

wanted for the last 24 years 

are truth, freedom, justice, 

equality, accountability and 

prosperity. This is not the 

right of one ethnic group, but 

the right of everyone in the 

country, including those who 

are not part of the TPLF 

EPRDF.    

 I strongly condemn the 

horrific killing of innocent 

Oromo students,  peacefully  

protesting at various 

universities in Ethiopia. I 

outraged by these acts of 

extreme cruelty and 

barbarism against all our 

Ethiopian people, in Gonder 

and throughout the country 

and want to express my 

deepest sympathy to the 

families of those who have 

lost loved ones and prayers 

for the recovery of the 

injured.  

These Oromo students and 

other families in Gonder had 

a future that could have 

blessed a country. It is a loss 

to all of us.  

We know unified people have 

the power to change the 

regime. Because when we are 

together we get power, and 

we can make decisions.  

Now it is time to aggressive 

for our freedom  fighting for 

freedom, searching for 

freedom where it is, 

Examining for impartiality, 

and It is our duty to combat 

for our freedom & It is our 

duty to win. 

Ethiopia confronts its 

worst ethnic violence 

in years - 

(Washington Post) 

 

Women mourn at the funeral 

for Dinka Chala, a 

schoolteacher who family 

members said was shot to 

death by military forces 

during a protest in 

Holonkomi, in the Oromo 

region of Ethiopia. (Tiksa 

Negeri/Reuters) 

 

WENCHI, Ethiopia — The 

cows are back in the valley 

near the village of Wenchi in 

Ethiopia’s highlands, after 

being driven out five years 

ago by the arrival of a Dutch 

agricultural company. 

They returned in the past few 

weeks, after villagers burned 

the warehouses filled with 

seed potatoes that were to be 

planted on communal grazing 

lands that authorities had 

turned over to the Solagrow 

PLC company. 

This attack is among dozens 
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of demonstrations taking 

place for the past two months 

across Ethiopia’s Oromo 

state, which comprises a third 

of the country. 

Protesters from the Oromo 

ethnic group say the 

government is trying to take 

away their lands and use 

them for everything from 

industrial development to 

luxury housing projects. 

The response has been harsh, 

with Human Rights Watch 

estimating that 140 people 

have been killed by security 

forces using live rounds to 

quell the protests. The 

demonstrations are 

threatening Ethiopia’s goal of 

transforming itself into a new 

industrial and agribusiness 

powerhouse for the continent 

and harming its reputation for 

stability. 

The violence has also earned 

Ethiopia a rare rebuke from 

the U.S. government, which 

considers it a key ally in the 

fight against terrorism. 

“We were protesting 

peacefully and marching 

around the town when we 

heard about the deaths in the 

other villages, and so we 

became angry and attacked 

the farm,” said 27-year-old 

Drabuma Terrafa, standing 

near the charred remnants of 

a Solagrow potato 

warehouse. 

Ethiopia’s federal police and 

army counterterrorism units 

have poured into the state. In 

more than a dozen 

interviews, people described 

arbitrary arrests, beatings and 

killings by security forces. 

 

“I think the strategy is to 

terrorize people by shooting 

them point blank,” said 

Merera Gudina, the chairman 

of the opposition Oromo 

Federalist Congress party. 

The government says only 

that “significant” numbers of 

civilians have been killed and 

justifies the violence by 

saying that armed elements 

and extremists in the protests 

at times have nearly 

overwhelmed security forces. 

Government spokesman 

Getachew Reda noted that at 

least a dozen members of the 

security forces have been 

killed. 

Known for poverty and 

famine in the 1980s, Ethiopia 

in the past decade has seen 

annual economic growth 

rates of more than 10 percent, 

fueled by massive 

infrastructure projects and 

efforts to industrialize a 

predominantly rural 

economy. 

 

In the capital of Addis 

Ababa, nearly every street 

features a high-rise under 

construction, and in the past 

20 years, the city’s 

population has increased by 

80 percent, edging toward 4 

million. It is expected to 

double in the next few 

decades. 

Addis was established 150 

years ago by Ethiopia’s 

dominant Amhara people in 

the heart of Oromo territory, 

and its expansion has come at 

the expense of the local 

Oromo farmers. The 
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announcement of a “master 

plan” to manage the city’s 

expansion was seen as the 

latest attempt to take more 

land. 

In interviews in villages 

across the Oromo region, 

young students and aging 

farmers said the unrest was 

because of the plan. But there 

is a deeper vein of 

dissatisfaction among the 

Oromo people, who make up 

some 40 percent of the 

country’s population of 

nearly 100 million. 

Oromos feel they are treated 

like second-class citizens and 

complain that corrupt local 

officials demand bribes and 

make money off shady land 

deals that don’t give farmers 

enough compensation. 

In a sign of how deep the 

grievances are, the protests 

are not just in the areas close 

to the capital that would be 

affected by the master plan. 

Terrafa, the demonstrator in 

Wenchi, said that villagers 

were angry because the 

grazing land had been taken 

away with no compensation. 

Jan van de Haar of Solagrow 

said in an email that since no 

one owned the land, no 

compensation had been paid, 

but that the Dutch company 

had worked peacefully for the 

past six years. 

“If there was ever any 

argument, we used to discuss 

and solve it with the Wenchi 

elders,” he said. 

 

In the town of Asgouri, 37 

miles from Addis, locals 

attacked a commercial flower 

farm during the protests and 

destroyed the generators and 

refrigeration room. Some of 

the attackers included 

farmers, who said they had 

lost their land to the business 

and received inadequate 

compensation. 

“People are protesting 

because they are dissatisfied 

with the government — when 

we give them our demands, 

they don’t respond,” said 

Tarecha Guttama, a farmer in 

Asgouri. 

Like most people 

interviewed, he listed 

electricity and running water 

— rarities outside the town 

center — as the main 

demand. 

Surrounded by the three 

generations of family he 

supports on his farm, he said 

he can’t even imagine what 

he would do if the order ever 

came to confiscate his land 

for an investment project. 

“They would have to take us 

by force,” he said in the 

shady clearing ringed by 

eucalyptus trees next to his 

house, made of wood faced 

with mud. 

Oromo authorities announced 

on Wednesday that the 

master plan would not be 

implemented. But that may 

not stop the demonstrations. 

 

‘People have grievances’ 

The regional center of Woliso 

witnessed some of the largest 

protests in the area in mid-

December, said Seyoum 

Teshome, a lecturer at the 

local university. 

He said the protests were 
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peaceful until the feared 

federal police appeared and 

started firing tear gas and live 

rounds, after which the 

crowds went on a rampage, 

targeting the property of 

government officials. 

“The damage itself indicates 

what was the real problem,” 

Teshome said, adding that 

under the country’s 

authoritarian system, the 

people have few ways of 

making their grievances 

heard. “They (the Oromo) 

use the master plan to 

demonstrate their grievances 

and frustration with the poor 

administration,” he said. 

 

In legislative elections in 

May, not a single opposition 

candidate won a seat, 

prompting accusations of 

widespread vote fraud by the 

ruling party. 

Reda, the spokesman for the 

Ethiopian government, said 

the master plan has been 

misunderstood and the 

Oromo people are victims of 

poor local government, which 

national authorities will 

address. 

 

“There have been areas 

where the government has 

identified serious challenges 

in terms of good governance 

and delivery of services,” he 

said, acknowledging that 

compensating farmers for 

confiscated land has often 

been mishandled. “It’s not 

entirely surprising that people 

have grievances.” 

 

He said there were already 

plans underway to remove 

corrupt officials. 

 

The U.S. government has 

rebuked Ethiopia over the use 

of counterterror troops, the 

death toll and the 

imprisonment of students, 

activists, journalists and 

politicians in connection with 

the demonstrations. 

 

In recent weeks, it appears 

the number of killings has 

declined and army troops in 

some towns and villages have 

withdrawn to their barracks 

in favor of the local police 

forces. 

 

In Wenchi, however, the 

arrests continue, Terrafa said. 

 

He said one of his friends is 

recovering at home after 

being shot in the leg when 

soldiers opened fire a few 

weeks ago, while another 

man he knows was killed. 

 

“I am ready to sacrifice my 

life for the cause of my 

people,” he said, promising to 

continue the protests. 
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ፒነ ግ ጹ 
 

የፍሞኑን የየጉጅጨው /ሚ ሀይጤማፊያጹንና የሙጢፈን 
ጉን  አጩ  ውይይት የሚከተጤውን  "ያጢያና ፣በፋ 

አ ታሪክ" አፒታወፍኝ 

"ከዕጤታት አንድ ፣ን ፣በፋ እና አጢያ የሳፊ ፣ጤጹ 

እንዲጢ ነው 

እንዲያ ነው 

በሚጩ ክፊክፊ ውፒ  ገቡ  

 

አጢያ - “ የሳፊ ፣ጤጹ ቢ ማ ነው ” አጤ  

፣በፋ - “ በ ጹ ! አረንጓዴ ነው ” አጤ  

 

ክፊክፈቸው እየ  መ  ጦያፒማማ የሚችጩ ነ ብ 

ጧይ 

መድረፒ 
አጩቻጥጹ  

በመ ረሻጹ የ ካ ንጉፒ ከጣነው አንበሳ ዘንድ ፣ፊበው 

መፕማገጩ 

እንዳጤባቸው ወፍኑ  

 

ሽጹግጩናው ተጀመረ  

 

ሁጤቱጹ የመከፈከሪያ ጠሳባቸውን አ፣ረቡ  አንበሳጹ 

የሁጤቱን 
የመከፈከያ 
ነ ብ በ ሞና አዳመ  የ ፊድ ሂደቱን ጤመከታተጩ 

የታደሙት 

እንፒሳቶች 

በሙጥ ውሳኔውን ጤመፒማት ጆፌቸውን ጩ አደረጉ  

አንበሳው 

ታዳሚውንጹ 

ጣነ ፣በፋውን ቅፊ የሚያፍኝ የ ፊድ ውሳኔ አፒተጧጤ  

፣በፋው 

በአንድ ወፊ 

እፒፈት እንዲ፣  ፏወፍንበት አጢያው ደግሞ በነፃ 
ተፍናበተ  

 

በ ፊዱ ውሳኔ ቅፊ የተፍኘው ፣በፋ እንዲጢ በሚጩ 

ፒሞታ 

አ፣ረበ - 

 

“ ክቡፊ አንበሳ ጣይ ! የሳፊ ፣ጤጹ አረንጓዴ አይደጤጹን 
? ” 

አንበሳጹ “ አዎ በፊግ  አረንጓዴ ነው ” በማጤት 

መጤፍ  

 

፣በፋውጹ “ ታዲያ በየትኛው ቴ ነው ጤአንድ ወፊ 

ያክጩ 

ዘብ ያ የጹታወፊደኝ ፏጤው አንበሳውጹ 

. 

. 

ከአጢያ ጋፊ በመከፈከፊጢ" 

 

  

ዜና እፒፈት 

 

(Tlaye Tlaye) 

 

ወ አፊግ  (አድረመ ) 

በአድረመ  ከተማ የነገፍዉ ጦፒ አብፊጠጤይ 

የወጩቃይት አማፈ ብጡፊ ያቄ ጤማቅረብ 

አዲፒ አበባ በጡዱ ወ ቶች ክትትጩ በማድረግ 

ወደእፒፊበት ማጎሩ የእጤት እንቅፒቃሴዉ የጣነዉ 

አብፊጠጤይ እነጣ ዛሪጹ ወ ት ባጢታይ ጁ 

ከጎደኛዉ ጋፊ ጾ ወት ጤጹን ከፍዉ ጋፊ ፣ረብክ 

በማጤት 

በተወጤዱበት ባደጉበት ቦታ የ፣ኝ ግዛት አፈማጁ 

ጤእፒፊ ዳፊጎታጩ የአከባቢዉጹ ጣነ የሚመጤከተዉ 

አካጩ በነዚጢ 
ጣድ አደፋች ጢገመንግፒቱንና የአገሪቱን ጢግ ፍዉ 

ጤግጤፍብ ቡድን በቃወች የጣኑ ወንበዴወች ጠይ 

ጦባጥ 

ይገባጩ እንጧጤን  

ጢገወ ች ጤጢግ ይቅረቡ !! 

የወጩቃይት አማፈወች መብታቸዉ ይከበፊ !!!

https://www.facebook.com/hashtag/abakostiebelay?source=feed_text&story_id=589278651219150
https://www.facebook.com/hashtag/abakostiebelay?source=feed_text&story_id=589278651219150
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ፎዶኩ 
ፎዶኩ ጩዩ የሂሳብ ክጢጪት  ወይጹ ፒጨት የሚ ይቅ እንቆቅጩሽ ነው  ፣ጧጩ እና አፒደሳች የፒነአመክንዮ ዋታ ነው  

ጤ ዋታው ብቸኛ አፒ ጧጊ ነገፋች አዕጹፋ እና አትኩፋት ናቸው  በፎዶኩ ዋታ አንድ መፍረታዊ ሕግ አጤ  በትጩ፤ 

ሳ ን ውፒ  ያጥትን እያንዳንዱን ባጤ 3x3 ሳ ኖች  ወደ ጎን ያጥትን መደዳወች ከ 1 እፒከ 9 ባጥ ፤ ፋች ሳይደጋግሙ 

መሙጧት ነው  ፤ ፋችን የግዴታ ቅደጹ ተከተጩ መከተጩ የጤባቸውጹ  እንዲሁጹ ፍያ  መአፒመፋችን ሕጉ 

አይመጤከታቸውጹ  መጀመሪያ የ ዋታው ዋና ሳ ን በተወፍኑ የተዘበፈረ፤ ፤ ፋች ይሞጧጩ  እነዚጢን የመጀመሪያ 

፤ ፋች መ፣የፊ አይ ፣ድጹ  የ ዋታው አጧማ እነዚጢን ባዶ ካፉወች ከጧይ በተ ፣ፍው ሕግ መፍረት መሙጧት 

ነው  መጩካጹ ዋታ  

               ፣ጧጩ                                   መካከጤኛ                          ከባድ             

                  A1                                             B1                                       C1                      

                     

                  

A2                                               B2                                                  C2 

                  

 



ትሕ ታጢሳፒ 2008  ዓ. ጹ/  ሁጤተኛ ዓመት ፤. 8 / Fitih December 2015, 2nd Year 8th Edition 

 

 

 Justice, Freedom and Democracy to Ethiopian people! 

 

23 

 

የፎዶኩ እንቆቅጩሽ ችወች 

 

            ፣ጧጩ                          መካከጤኛ                      ከባድ 

                    A1                                          B1                                      C1 

                   

 

                 A2                                             B2                                      C2 

                   

 

 

 

ትሕ  መ ሔት የሚያነቡአት ብቻ ሳይጣን   የሚዝናኑባት መ ሔት ነች ! 
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Let us help and support ESAT until freedom of media and 

freedom of speech are assured in Ethiopia using the 

following addresses 

 

 

 

 

 



 

 

ትሕ መጽሔት ስምንተኛ እትም 

(Fitih Magazine Eighth Edition) 

 

በመጽሔታችን ላይ ያላችሁን አስተያየት  መልዕክት እና ጽሁ ች በሚከተሉት አድራሻ 

መላክ የምትችሉ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው  በ፣ጣዩ ከ2 ወር በኋላ 

ሃገራዊ የሆኑ ወቅታዊ መረጃወችን በመያዝ ትወጣለች  

 

Fitih Editorial 

Budesheimer Str.9 

61137  Schöneck, Germany 

E-Mail: justice4ethiopian@gmail.com 

Facebook: Justice For Ethiopian 

Website: http://justice4ethiopia.wordpress.com 

Tel: 015219261884 

 

 

Fitih Magazine ist eine Quelle für aktuelle 

Informationen für Sie! 
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