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ርዕሰ  አንቀፅ 

ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        1 

የተማሪዎቹን ጥያቄ ማድበስበስ ይብቃ!የተማሪዎቹን ጥያቄ ማድበስበስ ይብቃ!የተማሪዎቹን ጥያቄ ማድበስበስ ይብቃ!የተማሪዎቹን ጥያቄ ማድበስበስ ይብቃ!    
 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ኢህአዴግ የፖሊሲ ስልጠና በሚል 

ሰበብ በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ስልጠና እየሰጠ መሆኑ ግልፅነው በዚህ  ስልጠና ላይ 

ተማሪዎቹ በርከት ያሉ ሀገራዊና የመንስትን ስህተት/ውሸት/ ፍንትው አድርገው 

የሚያመላክቱ ጥያቄዎች እያነሱ ይገኛሉ፡፡  

ኢህአዴግ ግን በአቶ እሬድዋን ሁሴን በኩል ተማሪዎቹ ባግባቡ ስልጠናቸውን 

እየተከታተሉ መሆናቸውንን ምንም አይነት ተቋውሞ እንዳልገጠማቸው እየገለፁ ነው፡፡  

አንደተለመደው ኢህአዴግ የተማሪዎቹን ጥያቄ በአግባቡ ከመመለስ ይልቅ 

በመሸፋፈን ለማለፍ የፈለገው ይመስላል ከዛም በላይ ጥያቄዎቹ ጠንከር ብለው 

ሚቀጥሉ ከሆነ ኢህአዴግ እንደተለመደው የሀይል እርምጃ በተማሪዎቹ ላይ ሊዎችድ 

ይችላል ብለን እንሰጋለን ይህ ደግሞ ለሀገራችንም ሆነ ለገዢዎቹ መልካም ነገር 

አያመጣልንም እና ገዢዎች ከአይምሮአቹ ጋር እንድትታረቁና ተገቢውን መልስ 

ብትሰጣቸው መልካም ነው እንላለን፡፡ 

ተማሪዎቹም ያነሱት ጥያቄ ተገቢነቱን በሚገባ እናምንበታለን ስለዚህም 

ከጎነቸው ነን፡፡   



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        2 

ጊዜው አሁን ነውጊዜው አሁን ነውጊዜው አሁን ነውጊዜው አሁን ነው    
 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ወያኔ ያጣለባቸውን ጨቋኝ ስርዓት 
ለመገርሰስ በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ተደራጅተው ትግል 
ከጀመሩ ከ23 አመታት በላይ አስቆጥረዋል፡፡ 

ትግሉ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ባሉ የተቀዋሚ 
ፖለቲካ  ሀይሎች  የሚመራ  ሲሆን  የሀገር  ውስጥ  ሀይሎች 
የሚደርስባቸውን ወከባ እንግልትና እስር ተቋቁመው መራር ትግል 
ሲያደርጉ በሌላ በኩል በውጭ የሚገኙት ሀይሎች የወያኔን 
አምባገነን ስርዓት ለመጣል ከሚያደርጉት የትግል ስልቶች አንዱ 
የወያኔን  ስርጫት  ኢ-ሰባዓዊነት  እና  ስርዓቱ  ነህዝቡ  ላይ 
የሚፈፅመውን በደል ለውጪው ዓለም በማሳወቅ ዲፕሎማሳዊ 
ጫና ከመፍጠር ባለፈ የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ በመጠቀም 
እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ የሚታወቅ ነው፡፡ 

ይህንን ትግል ለማኮላሸት ወያኔ በሀገር ውስጥ ያሉ 
የፖለቲካ ሆነ የሲቪክ ማህበር አባላትን አንዴ በሻብያ ተላላኪነት 
በሌላ ጊዜ በአሸባሪነት በመክሰስ በየጊዜው ወደ እስር ቤት 
የሚወረውራቸው ዜጎች ቁጥር በእጅጉ አሻቅቧል፡፡ 

በሌላ በኩል በውጭ የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ፖለቲካ 
ድርጅቶችን  በተመሳሳይ መልኩ ከመፈረጅ አልፎ አባላቱን 
ለማስበርገግ እንደ የመን ሱዳንና ኬንያ ካሉ ሀገራት መሰል 
አንባገነን መሪዎች ጋር በመሻረክ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን 
አፍኖ ወደ ሀገር እያመጣ በማሰር ላይ ይገኛል፡፡ ይሁን እንጂ ይህ 
የወያኔ የውንብድና ተግባር የተጀመረውን የነጻነት ትግል የበለጠ 
ያቀጣጥለዋል እንጂ በፍፁም አያዳፍነውም፡፡ 

ስለዚህ በተለይ በውጭ የምንገኝ የተቃዋሚ ፖለቲካ 
ድርጅቶችም ሆንን አባላቱ የወያኔን እኩይ ተግባር ለውጨ አለም 
በማሳወቅ ዲፕሎማሳዊ ጫና ለመፍጠር የጀመርነው እንቅስቃሴ 
የሚግልበት ጊዜው አሁን መሆኑን በመረዳት የዚህ የዚያ ፖለቲካ 
ድርጅት አባል በሚል ልዩነት ሳንፈጥ በአንድነት ጠንካራ የሆነ 
የተቃውሞ እንቅስቃሴያችንን በተለያዩ መንገዶች እንድንገልፅና 
ይህንን አስከፊ ስርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመገርሰስ 
እንድንዘጋጅ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ 

    
Gerum TamratGerum TamratGerum TamratGerum Tamrat    
AschaffenburgAschaffenburgAschaffenburgAschaffenburg    

አንድ እንሁንአንድ እንሁንአንድ እንሁንአንድ እንሁን    
 

በኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔረሰቦች ያሉበት ሀገርናት 
በአንድ ላይ ለዘመናት በመቻቻል በመከባበር የኖሩበት ለሌሎች 
እንደ ምሰሌ የምተጠቀስ ሉአላዊነቷን ለብዙ ዘመናት አስከብረአ 
የኖረች ትልቅ ሀገር ናት፡፡ 

አንባረነኑ የወያኔ ቡድን ይህችን ሀገር ማስተዳደር ወይም 
መግዛት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ህዝቦቿን በዘር በሐይማኖት በጎሳ 
ከፋፍሎ እርስ በእርሳችን እያናከሰን ይገኛል የኢትዮጵያ ህዝብ 
በታሪኩ አይቶት ሰምቶት የማያውቀውን የዘር ጥላቻ ዘርቶየጎሪጥ 
እንድንተያይ አድርጎናል፡፡ 

ስለዚህ ወገኔ ይህችን ውድ ሀገራችን እና ህዝቦቿን ወደ 
ነበረበት ለመመለስ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችን 
ከተረጨባት የጥላቻ መርዝ አንድ ሆነን እናድናት 

ሞት ለወያኔና ለከሐዲዎች 
ድል ለህዝባችን 
 
Serkalem MulugetaSerkalem MulugetaSerkalem MulugetaSerkalem Mulugeta    
DietzenbachDietzenbachDietzenbachDietzenbach    

ዘረኝነት ይብቃዘረኝነት ይብቃዘረኝነት ይብቃዘረኝነት ይብቃ    
 

ኢትዮጵያ ሀገራችን ዛሬ ያለችበት የዘርና የጎሳ ክፍፍል 
ምን ያህል አስፈሪነቱ እያሳሰበን እንዳለ ግልፅ ነው፡፡ በዘር 
በሐይማኖት እያለያዩ የሚያጣሉን ባለቀኖቹ ሰላም አፍቃሪ ሀገሩን 
ወዳድ ለነፃነቱ አይበገሬ ቆራጥ ህዝብን በባንዳ ተላላኪዎች 
አማካኝነት ትልቅ ፈተና ላይ ጥለውት ይገኛሉ፡፡ 

ወያኔ ሀገርን እና አንድነትን በዘር በታትኖ የማስከበር 
የነውር ተግባር ላይ ተሰማርቶ ይገኛል፡፡ ታድያ አባቱ ዳኛ ልጁ 
ቀማኛ በሆነበት ሀገር እና የባዕዳን ተላላኪ አናሳ ቡድን የአደረ 
ቅርሹን ሲተፋበት እንዴት ነው ዝም ብለን የምንመለከተው 
ስለዚህ  ሁሉም  በየአለበት  አማራጮችን  በመጠቀም  እና 
እያንዳዳችን  የበኩላችን  ድርሻ  ማድረግ  ይጠበቅብናል፡፡ 
ምክንያቱም ይህ ዘረኛ መንግስት ወይም የወረበሎች ንጉስ 
በኢትዮጵያ እና በህዝቦቿ ላይ የሚፈፀመው በደል እየከፋና 
እየጨመረ ስለሚሄድ ያቅማችንን ሁሉ በማድረግ ልናስቆመው 
ይገባል፡፡ 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ 
Selamawet  Tamrat Selamawet  Tamrat Selamawet  Tamrat Selamawet  Tamrat     
Langenselbold Langenselbold Langenselbold Langenselbold     

በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮበደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮበደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮበደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ    
 

የወያኔ ኢህአዴግ  የዘር መንግስት እያስከተለ ያለው 
የሀገር ጥፋት የመረረ ሆኖል፡፡ ወያኔ በረሃ እያለ በበቀል ተወጥሮ 
ሀገርና ህዝብን ማጥቃት የሚያደርገው የሚከተለው መስመሮች 
እጅግ አደገኛ ናቸው፡፡ ለብዙ ዘመናት ተፈቃቅረው በፍቅር 
የሚኖሩትን የኢትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦችን በዘር በመለያየት ጥሩ 
ያልሆነ ቅራኔና ችግር እንዲፈጥሩ ሁሉን ተንኮል አመቻችቷል፡፡ 
የወያኔ ኢህአዴግ አመራር የአንድን ዘር ከሌላው ዘር የማስጠላቱን 
ዘመቻ በከፍተኛ ሁኔታ እያራመዱ ናቸው፡፡ እንደወያኔ ባንዳዎች 
ሁሉ ዛሬ በውጭም በውስጥም የሰላሙን ትግል የሚመሩትን ሁሉ 
ስም በመስጠት ሲያወግዙ የተቀሩትን ሀቀኛ ወገኖች ከሰው 
በማጣላት ወያኔ ናቸው በማለት ከህዝብ ጉያ ለማውጣት እጅግ 
አደገኛ ዘመቻ ላይ ናቸው፡፡ እነዚህም ሆዳም ቅራቅንቦዎች ሌላ 
ዛሬ ለመሬት ለጥቅም ሲሉ ሀገርና ህዝብን እጅግ በሚያሳፍር 
ሁኔታ የተሰማሩት ግለሰብ ባንዳዎች ለሚያገኙት የወያኔ ትርፍራፊ 
ለመቃረም የሀገርን ጉዳይ በጥቅም ይለውጡታል፡፡ 

ወያኔ ባሰማራቸው ሆዳሞች እየተደገፈ የሀገርን ህልውና 
አደጋ ላይ ጥሎ በአንዳንድ ክልሎች የተፈጠሩትን ችግሮችና 
ግጭቶች መንስኤ ወያኔ ነበር፡፡ አንባገነኑ ወያኔ ለውጥ ፈላጊውን 
ደሃ ህዝብ ያለምንም ፍርድ በጥይት ማስገደሉ እጅግ የሚያስቆጭ 
ነው፡፡ 

ወያኔ አሁን ብዙ ተቃዋሚዎችን በእስር ታጉረው ፀያፍ 
የግፍ ድርጊት እየተፈፀመባቸው መሆኑን የእስር ሰለባዎቹ እ 
ጋለጡ ይገኛሉ፡፡ በወያኔ አመራር የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች እርስ 
በእርስ በማጣላት የጦርነት እልቂት ፈጥረው ሀገሪቷን የጦርነት 
እሳት ቀጠና ለማድረግ የማይዶልቱት ተንኮል እንደሌለ ከወያኔ 
ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚፈልቁ ክፉ ንግግሮች ወዴት እየመሩን 
እንደሆን ማረጋገጫ ነው፡፡ በወያኔ አስተዳደር ተቃውሞ እጅግ 
በርካታ ስደተኞች በመጓጓዝ ላይ እንዳሉ አለም አቀፍ የስደተኞች 
ጉደይ በማስረጃ ለአለም አቀፍ ህብረተሰብ እያጋለጠ ይገኛል፡፡  

ውድ  አንባብያን  ሰማንያ  በመቶ  ህዝብ  ጎጠኛው 
መንግስት በመሬት ፖሊሲ ሰርቶ እንዳይበላ ተከልክሎ በረሀብና 
በችግር አለንጋ እየተገረፈ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዘጠኝ በመቶ 
አደገ በማለት እያላገጡብን ይገኛሉ፡፡ የሀገሪቱን ግምሽ ሀብት 
በጀት ለግል ጥቅም አውለው የህዝብን ንብረት ሁሉ ለጎሳ ፖለቲካ 
አውለው መፎቀምያ በማድረግ ይገኛሉ፡፡ የይስሙላ መሪ ነኝ ባዩ 
ወያኔ በህዝብ ስም እየማለ እየተገዘተ ሀገርን ወደ ጥፋት     
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በደንባራ በቅሎ በደንባራ በቅሎ በደንባራ በቅሎ በደንባራ በቅሎ ........................................ 
ገደል እየወረወረ ኢትዮጵያ ሀገራችን አደገች የከተማ 

ውበት ሌላ ነው አዲስ አበባ ፎቅ በፎቅ ሆነች እያሉ የቅስቀሳ 
ወሬን እንደ ክረምት ውሃ በጆሮአችን የሚፈሱ ሆዳም ባንዳዎች 
እውነቱን ለመሰወር የቅስቀሳ ወሬ ያደሩናል፡፡ 

ወያኔ ዛሬ በስፋት ሁኔታ የቀጠለበት አንዱን ጎሳ ከሌላው 
ጎሳ የማጣላቱ ቅስቀሳ ፍሬያማ ባይሆንም በሃይማኖት በማለያየት 
ትልቅ ዘመቻ ላይ  ገኛሉ፡፡ 

ፀረ-ህዝቡ  ወያኔ  የኢትዮጵያ  ብሄረሰቦች  አብረው 
እንዳይኖሩ በማድረግ ይህ መቴ ነው ይህ ነፍጠኛ ነው ወ.ዘ.ተ 
በማለት በመቀስቀስ የቀሩትን ብሄረሰቦች ደግሞ ክልሌ ነው 
ውጣልኝ በሚል ስንቱን ወገን ከኖረበት መንደር እንዲፈናቀል 
ምክንያቶች ነበሩ፡፡ 

የማጥፋትና የመግደል ዘመቻ ላይ የሚገኙት ጠቅላይ 
ሚንስቴር በትግራይ ምድር የጀመሩት የኢንዱስትሪ ግንባታ 
የሆስፒታል ስራ የትምህርት ተቋማት ጥድፊያ ሲታይ በሌላው ጎሳ 
ክልል ምንም ነገር አይታይም፡፡ አንዴ ከነበረበበት ወደ %Dላ 
በሺዎች እርቀት እርምጃ መጎተታቸውና መበደላቸው የሚዘነጋ 
አደለም፡፡ 

ወያኔ  ኢህአዴግና  መሰሎቹ  ባንዳዎች  በኢትዮጵያ 
አንድነት ላይ የማፈራረስ ዘመቻ ስራዎች ሁሉ በተቀላጠፈ ሁኔታ 
እየመሩ እንዳሉ መቼም ቢሆን ሀገርን ማጥፋት አለብን በሚል 
ሊተኙልን ባለመፈለጋቸው ህዝብ አውቆ ነቅቷል፡፡ የኢትዮጵያን 
ህዝብ በዘርና በጎሳ ጥላ ስር ጥለው መውደቃቸው ቀኑን 
ሊያቀርቡለት የሚራወጡትን ጎጠኞች ወያኔዎች በምርጫ ውጤት 
ማግስት ጀምሮ ተቃውሞቸውን በጠመንጃና በጥይት ተኩስው 
መግደላቸውን በአንዳንድ የጥቅም ተካፋይነት ያናፈሱትን ወሬ 
ተራ ቅጥፈትን ዋጋ ሳንሰጥ ትግሉ መቀጠል እንዳለበት ሰፊው 
ህዝብ ተገንዝቧል፡፡ 

ሰፊው ኢትዮጵያዊ በምን ተአምር ባርነትን አሜን ብሎ 
ለወያኔ መንግስት ተቀብሎ አለመመራቱ በሰላማዊ ትግል ላይ 
እርምጃና እንቅስቃሴ ውጤትና በከፈለው የመስዋእትነት ትግል 
ዋጋ በመንሳት ወያኔ ያበቃልት መሆኑን ያሳይል፡፡ 

    
Mikaele Belay KeletaMikaele Belay KeletaMikaele Belay KeletaMikaele Belay Keleta    
OeldeOeldeOeldeOelde    

ዘረኛው ወያኔዘረኛው ወያኔዘረኛው ወያኔዘረኛው ወያኔ    
 

ወያኔ ላለፉት 23 ዓመታት ሀገራችን በዘር በሃይማኖት 
እየከፋፈለ ሀገሪቱን ለችግር ለመከረና ለስደት እየዳረጋት ይገኛል 
ዜጎች ከቤታቸው እና ከትውልድ መንደራቸው እየተፈናቀሉ 
መሬት በመቸብቸብና ጠፈናቀሉትም ለድህነትና ለስቃይ ዳርጓል፡፡ 

ይህ አገዛዝ በሀገራችን የመናገር የመፃፍ ሰላማዊ ሰልፍ 
የማድረግ ሁሉ መብቶች የከለከለ ጎጠኛና ዘረኛ አገዛዝ ነው፡፡ 
ጋዜጠኞችን ለእስር እና እንግልት የሰጠ ዘረኛ አገዛዝ ሲሆን 
የነፃነት ታጋዮችን እስር ቤት በማጎርና በመግደል በመደብደብ 
በማሰቃየት የሚረካ አገዛዝ ነው፡፡ 

ይህን አገዛዝ ከወንበሩ ፈንቅሎ ለመጣል እኛ ህዝባዊ 
አርበኞች  ግንባር  ትግላችንን  በመቀጠል  እስከመጨረሻው 
እንታገለዋለን፡፡ 

    
Mohammud, Beyen Mehammed Mohammud, Beyen Mehammed Mohammud, Beyen Mehammed Mohammud, Beyen Mehammed     
AschaffenburgAschaffenburgAschaffenburgAschaffenburg    

የኢትዮጵያዊየኢትዮጵያዊየኢትዮጵያዊየኢትዮጵያዊ ሁሉሁሉሁሉሁሉ ግዴታግዴታግዴታግዴታ ነውነውነውነው 

ህዝብን የሚያከብር፣ ለህዝብ ቅድሚያ የሚሰጥ፣ በህዝብ የሚምል
፣ ህዝብ ውስጥ የሚኖር፣ህዝብ እውቅና የሰጠው፣ ህዝብ የሚያምነ
ው፣ ሲፈልግ የሚቀጣው፣ ሲፈልግ የሚያሞግሰውአስተዳደር አጋ
ጥሞን አያውቅም። የቀደመውን ኮንኖ የሚመጣው ከቀደመው የማ
ይሻል፣ ደምየጠማው፣ ጠመንጃ አምላኩ የሆነ አገዛዝ ነው። አገሪቱ
ም፣ ትውልዱም፣ የወደፊቱ እንግዳዘርም ሁሉም በስህተት ቅብብል
 በርግማን ይኖራሉ። 

በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ ያነጣጠረውን የጥፋት ኢላማ 

እና የቀሰረውን ጣት ዛሬምአጠናክሮ ቀጥሎበታል። ብልሹው ስርዓ
ት በፈጠረው የፍትሕ ጉድለት እና የአስተዳደርበደሎች የተነሳ ህዝ
ባዊ ተቃውሞዎችና አመጾች መቀስቀሳቸው የግድ ነው። ከኢህአዴ
ግመምጣት በፊት የተጠራቀሙ የኢትዮጵያ ችግሮች እንደተጠበቁ 

ሆነው፤ ኢህአዴግ በዚህ 23አመት ብቻ የፈጠራቸው፤ ኢህአዴግ 

እስኪወድቅም የሚፈጥራቸው ፖለቲካዊ ምስቅልቅሎች፤ወያኔን በ
መገርሰስ ብቻ ወይም ከተገረሰሱ በኋላ በቀላሉ የሚፈቱ አይደሉም
፡፡  
ህአዴግ የኢትዮጵያ ገዢ ነኝ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ህዝብን ያስቀየሙ
፣ ያሳዘኑና፣ ያሳፈሩና ቂምያስቋጠሩ ተግባራትን በግልጽና “በድብቅ
 ግን የሚታወቅ” አከናውኗል። በተለያዩ ጊዜያትበተግባሩ የተነሳበ
ትን ተቃውሞ ለማፈን ሃይል ተጠቅሟል። አልሞ ተኳሾችን አሰማ
ርቶ ዜጎችንልባቸውና ግባራቸው አየተመታ እንዲገደሉ አድርጓል። 

የሚችለውን ያህል አስሯል። ገርፏል።  

ወያኔ  /

ኢህአዲግ የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ትልቁ የፖለቲካ አጀንዳ
 አድርጎ የተነሳውሕዝብን ከሕዝብ ጎሳን ከጎሳ ሀይማኖትን ከሀይማ
ኖት የፖለቲካ ድርጅትን ከፖለቲካ ድርጅትበማጋጨትና በማጣላ
ት ነው። ህ የወያኔ የዘረኝነት ፖለቲካ መዘዝ ስር እየሰደደ በጣም 

በአሳሳቢሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ አስከፊና አሳዛኝ የሆኑ የተለያ
ዩ ችግሮች እየወለደ፤ ጸብናግጭቶችን እያበራከተ የዜጎችን ሕይወት
 በቀላሉ እየቀጠፈና የሕዝቦችን ሀብትበማውደም፣ቤቶችን በማቃ
ጠል መጥፎ ክስተት እየተከሰተ ይገኛል።  

ይህ ስርዓት ከመሰረቱ በንጹሃን ደም የጨቀየ በውሸትና በአሉባል
ታ የተጠመቀ በመሆኑ፡ ከዚህእኩይ ተግባሩ መቆም የሚቻለው ሕ
ዝቡ የራሱን እርምጃ ማቀድ ሲችል ብቻ ነው፡ ወያነከመሰረቱ ካባ
ቱ ከሻእብያ በመመሳጠር የኢትዮጵያን ሕላዊነት ለማጥፋት የተነሳ
 ኃይልነው፡ ሰብዓዊነት ፍጹም ያልፈጠረበት ይህ ነፍሰ ገዳይ ቡድ
ን በእብሪትና በማን አለብኝነትየንጹሃን ተማሪዎችን ደም በከንቱ 

ማፍሰሱ ሳይበቃ ይባስ ብሎ የተማሪዎችን ፍትሐዊ ጥያቄወደ ተቃ
ዋሚ ሀይሎች ማሳበቡ ሥርዓቱ በሕዝብ ላይ ምን ያህል ንቀት እን
ዳለው በገሀድያሳያል። 

ሕዝብ መብቱን ለማስከበር ሃገሩን ለመጠበቅ ዋጋ መክፈ
ል ያስፈልጋል እስከመቼ ኢሓዴግበመግደል እኛም በሞሞት ይቀጥ
ላል። አማራእጭ አለን በሰላምና በውይይት እምቢ ያለውንበመረ
ጠውና በተመካበት መሄድ ሕዝባዊ ግዴታ ነው፡ የጠፋን ልንኖር የ
ማይቻል በመሆኑ ፡ሁሉም ዜጎች ባንድነት የአበው ፈለግ በመከተ
ል ወያነን በታሪክ ብልሹነቱና በሃገር ከዳተኛነቱሕዝባዊ እርምጃ 

መውሰድ ስራአቱን ተገን በማድረግ በጭካኔ የንጹሃን ዜጎች ሕይወ
ት የቀጠፉያስቀጠፉ ወደፍርድ ማቅረብ ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው።  

               

     Emebet Bereded Animute 
     Würzburg 



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        4 

ኢህአዴግ በንፁሀን ዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለው ጅምላ ኢህአዴግ በንፁሀን ዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለው ጅምላ ኢህአዴግ በንፁሀን ዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለው ጅምላ ኢህአዴግ በንፁሀን ዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለው ጅምላ 
ግድያግድያግድያግድያ    

 

ወታደራዊ ጡንቻውን እና የስለላ መረቡን መከታ 
በማድረግ የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ቆርጦ የተነሳው 
የወያኔው ማፍያ  ቡድን  በኢትዮጵያና  በኢትዮጵያዊነት  ላይ 
ያነጣጠረውን የጥፋት አላማና የቀሰረውን ጣት ዛሬም አጠንክሮ 
ቀጥሎበታል፡፡ ብልሹ ስርዓት በፈጠረው የፍትህ ጉድለት እና 
የአስተዳደር በደሎች የተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞዎችና አመፀዎች 
መቀስቀሳቸው የግድ ነው፡፡ በማስተር ፕላኑ ሽፋን የአዲስ አበባ 
ዙሪ   ከተሞች  ለመጨፈላለቅና  የአርሶአደሮችን  ህልውና 
የሚፈታተነውን የወያኔን የጥፋት ፖሊሲ በመቃወም የምዕራብ 
ሸዋ የአምቦ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞቸውን 
ለመግለፅ አደባባይ ቢወጡም የተማሪዎች የፍትህ ጥያቄ እንደ 
ወንጀል ተቆጥሮ ወከባ፣  እስራትና ግድያ በተማሪዎች ላይ 
ተፈፅሞል፡፡ 

ሰባዊነት  ፈፅሞ  ያልፈጠረበት  የነፈሰ  ገዳዩ  ቡድን 
በኩራትና በማን አለብኝነት የንፁሀን ተማሪዎችን ደም በከንቱ 
ማፍሰሱ ሳይበቃ ይባስ ብሎ የተማሪዎችን ፍትሀዊ ጥያቄ ወደ 
ተቃዋሚ ሀይሎች ማሳበብ ስርአቱ በህዝቡ ላይ ምን ያህል ንቀት 
እንዳለው በገሀድ ያሳያል፡፡  

    
Wendasn SetwatWendasn SetwatWendasn SetwatWendasn Setwat    
Leun BraunfelsLeun BraunfelsLeun BraunfelsLeun Braunfels    

ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን መበትን አይቻልምኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን መበትን አይቻልምኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን መበትን አይቻልምኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን መበትን አይቻልም    
 

የ3000 ሺህ ዘመን ታሪክ የሰው ልጆች ቀደምት መንጭ፣ 
የስልጣኔ ፋና ወጊ እና የነፃነት ተምሳሌት የሆነችው ኢትኦጵያ 
በገንጣይ ቡድኖች ሻብያና ወያኔ ማኒፌስቶ መሰረት ኢትዮጵያ 
እምትባል ጠንካራ ሀገር እንዳትኖርና የመበታተን የ100 ዓመት 
የረጅም ጊዜ ዕቅድ በሻቢያና ወያኔ ተነድፎ መተግበር ከጀመረ 
እንሆ 23 አመታትን አስቆጥረዋል፡፡ 

ከ23 አመታት በፊት ሻቢያ ኤርትራን ነፃ አውጥቻለሁ 
ቢልም ከወያኔ ጋር ባለው መሰረታዊ የአላማ አንድነትና ኢትዮጵያ 
ውስጥ ባስቀመጣቸው የወያኔ ባለስልጣን ኤጀንቶቹ አማካኝነት 
ኢትዮጵያን ለመበተን በዋነኝነት ባስቀመጣቸው ሁለት አጀንዳዎች 
መሰረት እንቅስቃሴዎች እየተተገበሩ ይገኛሉ፡፡ 

እንደኛው፡-  ኢትዮጵያ  ውስጥ  የሚኖሩ  ቤሄር 
ቤሄረሰቦችን በዘር፣ በጎሳ በመከፋፈል የማጋጨት አጀንዳ ሲሆን 
ይህ ህዝብን የማጋጨት ተግባር ላለፉት 23 አመታት እየተሰራበት 
ያለ ነገር ግን በህዝቡ ጠንካራ የአንድነት ፍቅርና ስሜት ወያኔ 
ውጤት ያላገኘበት ሙከራ ሆኖዋል፡፡ 

በሁለተኝነት፡-  በዚህ ሰሞን በከፍተኛ ደረጃ ወያኔ 
እየተንቀሳቀሰ ያለው ዜጎች በዕምነታቸው ለማቃቃር ለማጋጨት 
ሚደረገው የጥፋት እንቅስቃሴ በተላያዩ ክልሎች እየተስተዋለ ነው 
ለምሳሌ ጅማ፣ወሎ፣ባሌ አካባቢ ግጭቶች ለመፍጠር ሙከራ 
ሙከራዎች ተደርገዋል ፡፡  

በዚህ  መሰረት  ሁሉም  ኢትዮጵያዊ  በዜጎች  ላይ 
የተቃጣውን ደባ በመቋቋም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከአደጋ 
እንከላከል፡፡ 

    
Haimanot Alemu Haimanot Alemu Haimanot Alemu Haimanot Alemu     
NurnbergNurnbergNurnbergNurnberg    

ወገን እንነሳ!!!ወገን እንነሳ!!!ወገን እንነሳ!!!ወገን እንነሳ!!!    
 

ለተከበራችሁ ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በዚህች 

ሰዓት ላይ ያለኝን ሀሳብ ለእናንተ ለመግለፅ በመቻሌ እንድገልፅም 

እድሉን በማግኘቴ ለልዑል እግዚአብሔር ምስጋና አቀርባለሁ፡፡ 

በመቀጠልም ጨካኙና  ተገንጣዩ  የወያኔ  መንግስት 

በአሁኑ ሰዓት በእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እና ህዝቦቿ ላይ 

በማድረስ ላይ ያለውን ግፍ እና በቀል፣ መከራ ይቅር የማይባል 

ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ 

የተወሰኑ ሰዎች ጠግበው የሚያድሩባት ሃገራችን ከቀን 

ወደ ቀን ችግሯ በዝቶ ህዝቦቿ በረሀብ፣ በእርዛት በመከራ፣ 

በበሽታ፣ በስደት ወዘተ በተለያየ መልኩ ሲጠቁ በገዛ ሀገራቸው 

ለባርነት በተመንጃ አፈሙዝ ተይዘው አጎንብሰው ተረግጠው 

በሚገኙበት ሰኣት የዓለም ሀያላን ሀገሮች ችግሩን ሰምተው 

እንዳልሰሙ አይተው እንዳላዩ በመሆን ችግራችንን የሚቀርፍልን 

አጥተን ለዘመናት ስንሰቃይ በቀን በቀን አማኙ ህዝባችንና 

በእምነት የፀናችው ሀገራችን ለእግዚአብሔር ከማልቀስ በቀር 

ያገኘነው አመራጭ የለም፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔርም እኮ 

ስናግዘው እንደሚያግዘን በቅሉ ጠቅሶልናል ተሰናፊዎች ሆነን 

አንቀርም ብለን ለውዲቷ ሀገራችን እንነሳ፡፡ 

ከተጀመረ የማያልቅ ነገር የለም እና የወያኔ መንግስት 

በሀይል ካልሆነ በሰላማዊ መንገድ ሀገራችንና ህዝባችንን ሊለቅ 

ስለማይፈልግ በቀን በቀን ሚደርሰውን ግፍ እስራት፣ መግደል 

የተቃወሙትን ማጥፋት ባልሆነ መንገድ መወንጀል የሆነባት 

በጊዜያዊ ጥቅም የተታለሉትን ቡችሎች መሾም፡፡ 

ታዲያ ከዚህ በጭካኔ ከተሞላ መንግስት ጋር በይሉኝታ 

የሚታየው እስከመቼ ይሆን ስለዚህ ይህን አረመኔ በቃ ልንለው 

ይገባል፡፡ 

መቼም ለዘመናት በታሪክ  እና  በጀግንነት  ታፍራነ 

ተከብራ የኖረች ሃገርን እንደፈለጉት ሲፈነዱ እና ሲያሰቃዩ ማየት 

ግዜው አይደለም፡፡ በዘር እና በሃይማኖት በቋንቋ እየተገነጠለ 

እንደሚፈልገው  መጠን  ስልጣኑን  ሊያራዝም  የሀገሪቷ  እና 

የህዝቦቿ  ብሶት  ሳይሆን  የእነርሱ  የወደፊት  ኑሮአቸውን 

የሚያስቡ፡፡ 

 ዳቦ ላጣ ህዝብ አስፋልት እና ፎቅ ምን ይሆን? ሀገሪቷን 

ወደ %Dላ አስቀርቶ ተከፍሎ የማያልቅ ዕዳ ለትውልድ ትቶ 

እንዳለፉት መንግስታት መጥፊያውን ማረፊያውን በሚያዘጋጅበት 

ሰዐት እዚህ በውጭ ያሉ ዜጎች አይዞህ አለን ሲሉት ነገ ሲለያቸው 

ት ይሆን መግቢያቸው፡፡ 

ስለዚህ እኛም ከትግሉ እና ከታጋዮች ጎን ሆነን በርቱ 

ግፉበት እኛም ከጎናቹ ነን ልንል ይገባናል አሊያ ነገ የታሪክ 

ተወቃሽ ከመሆን አንድንም፡፡ የወያኔ ስርዓትን ለማስወገድ ዛሬ ነገ 

ሊባል የማይገባው አካሄድ ነው ወገን ግዜው እና ሰዓቱ ዛሬ ነው ኑ 

ወገን እንነሳ፡፡ 

አበቃሁ ቸር እንገናኝ 
    
Gete, Tekleheimanot WokgiraGete, Tekleheimanot WokgiraGete, Tekleheimanot WokgiraGete, Tekleheimanot Wokgira    
AschaffenburgAschaffenburgAschaffenburgAschaffenburg    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        5 

በኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ላይ የተፈፀመ አሰቃቂ በኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ላይ የተፈፀመ አሰቃቂ በኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ላይ የተፈፀመ አሰቃቂ በኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ላይ የተፈፀመ አሰቃቂ 
ወንጀልወንጀልወንጀልወንጀል    

 

አቶ መለስ ዜናዊ በእብሪት ተሞልቶ ንፁሀን ዜጎችን 

ሲገድል እና ሲያስገድል የተከበሩ ሰዎችን ሲዘልፍ እና ሲያዋርድ 

ቆይቶ በታላቁ አምላክ ፈቃድ ፍትህ ተበይኖበታል በአሁኑ ጊዜ 

የቀሩት ደቀመዝሙሮቻቸው እና የምግባር ጓደኞቻቸው በፍትህ 

ላይ አፍንጫቸውን ነፍተዋል ፡፡  

ሂዩማን ራይትስዎች የተባለው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ 

መብት ተሟጋች ድርጅት በአንቦ፣ በነቀምት፣ በጅማ እና በሌሎች 

ከተሞች በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ባሰሙት ንፁሀን 

ዜጎች ላይ ግድያ እና ድብደባ ይቁም የሚል መግለጫ በማውጣት 

እኩይ ድርጊቱን አውግዟል፡፡ እንደ ሂዩማን ራይትስዎች ዘገባ 

በኦሮሚያ የሚገኙ ከ15 በላይ የሚሆኑ ህብረሰብ አቀፍ ገጠራማ 

እና ከተማ ቀመስ አካባቢዎች ወደ አ/አ ማዘጋጃ ቤት የወሰን 

ክልል የሚያካትተውና የኦሮሞያ አርሶ አደሮችን እንዲሁም ሌሎች 

ነዋሪዎችን የሚያፈናቅለው የአ/አ የተቀናጀ መሪ የልማት ዕቅድ 

ሃሳብ ተዘጋጅቶ ይፋ መሆኑን ተከትሎ የተማሪዎች ሰላማዊ 

የተቃውሞ  አመፅ  ገነፈለ  ብሏል፡፡  በማስከተልም  ሂዩማን 

ራይትስዎች  በሰላማዊ  መንገድ  ተቃውሟቸውን  ባሰሙት 

ተማሪዎች ላይ የገዢው አካል የፀጥታ ሃይሎች እየወሰዱ ያሉትን 

የሀይል እርምጃ በአስቸኳይ እንዲያቆም ጠይቀዋል፡፡ 

በዚህ መረን በለቀቀ ዕኩይ ድርጊት የተሰማኝን ሀዘን 

በቃላት ለመግለፅ ተስኖኛል፡፡ ምክንያቱም ልብን ሰብሮ የሚገባው 

ይህ የአሰቃቂ እልቂት ሀዘን ልሸከመው ከምችለው ከአቅሜ በላይ 

ሆኖብኛል፡፡ የብሩህ አዕምሮና የነገይቱ ኢትዮጵያ ተረካቢ የሆኑ 

እንቦቀቅላ ተማሪዎች ገና በወጣትነት ለጋ እድሜያቸው ሃላፊነት 

በማይሰማው መንግስት ነኝ ባይ የወሮ በላ የወያኔ ቡድን ስብስብ 

በጥይት ውርጂብኝ በመጨፍጨፋቸው ታላቅ ሀዘን ተሰምቶኛል 

እንዲሁም ቀጣይነት  ባለው  መልኩ ስሜቴን  እየቆጠቆጠኝ 

ይገኛል፡፡  

ተማሪዎቹ የሚሰማቸውን ቅሬታ በሰላማዊ መንገድ 

ለማቅረብ ህገ-መንገስታዊ ያልተገደበ መብት ነበራቸው ያንን 

መብት በመጠቀም በሰላማዊ መንገድ ወደ አደባባይ በመውጣት 

ተቃውሞቸውን በማሰማታቸው ምክንያት ብቻ የጥይት በረዶ 

ተርከፍክፎባቸዋል እናም ሁላችንም ልናዝንላቸው ይገባል ሃላፊነት 

በጎደለው የወያኔ ገዢ አካል በተፈፀመው እልቂት ምክንያት የባለ 

ብሩህ አእምሮ ባለቤት የነበሩትን ወጣቶች ኢትዮጵያ በማጣቷ 

እጅግ በጣም ለኢትዮጵያ አዝናለሁ የእልቂቱ ሰለባ ለሆኑት 

ወጣቶች ወላጆችና ጓደኞች የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን መግለፅ 

እፈልጋለሁ፡፡  መፅናናትን  እንዲሰጣቸውም  ለሀያሉ  አምላክ 

ፀሎቴን አደርሳለሁ፡፡ 
    
Yibeltal KefelegnYibeltal KefelegnYibeltal KefelegnYibeltal Kefelegn    
Bad Sooden AllendorfBad Sooden AllendorfBad Sooden AllendorfBad Sooden Allendorf    
 

አንድ ነን አንለያይምአንድ ነን አንለያይምአንድ ነን አንለያይምአንድ ነን አንለያይም    
 

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያ በጭቆና ቀንበር 
በመግዛት ላይ ያለው ዘረኛ መንግስት ለአለፉት 23 ዓመታት 
መልኩን  እንደ  እስስት  እየቀያየረ  አንዱን  ከአንዱ ሲያጣላ 
ሲያጋድል ኑሮአል አሁንም ያው የተለመደ የጥፋት እኩይ ሴራውን 
የዘረኚነት መርዙን እያሰራጨ ነው እኛም ቢሆን ይህንን በዘረኚነት 
የተለወሰ መርዙንና ክፉ ስራውን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ 
ስናስተጋባ  ቆይተናል፡፡  በመሆኑም  እውነትና  ንጋት  እያደር 
ይታወቃል እንደሚባለው ሁሉ በአንድነት ተፋቅሮና ተከባብሮ 
የኖረው ህዝብ ከወያኔ የሚተፋውን የመለያየት መርዝ መሸከም 
አልችልም በማለቱ መልሶ ለጥፋትና ለተንኮለኛው ወያኔ በቃን 
አውቀንብሀል  በዘረኚነት  አንከፋፈልም ቀድሞም አንድ  ነን 
አንለያይም ማለት አብን፡፡ 

ዘረኛውና በጠመንጃ አፈሙዝ አስገድዶ በመግዛት ላይ 
ያለው የወረበሎችና የዘራፊዎች ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር 
ለጠላቶቻችን እየሸጠ ዜጎቹን አፈናቅሎ ለባእዳን የሚሰጥ ዜጎቹን 
እያስራበ ለአረቦች የሚያቀርብ ዜጎቹ በእቦች ሲገደሉ የሚደሰት 
ቅጥረኛ አሻንጉሊት መንግስት ነው ህዝቡ ስለነፃነቱ እንዳይጠይቅ 
የቁም ሆኖ  እስረኛ ወያኔ ትምህርት ቤት ሐኪም ቤት ሳይሆን 
እየገነባልን  ያለው  ስለነፃነቱ  የሚናገሩትን  የሚፅፉትን 
የሚቃወሙትን የሚያስርበትን ከርቸሌ ነው የሚገነባው ህዝብን 
ባሰረ ቁጥር ችግሩ አይቆምም ተጠናክሮ ይቀጥላል እንኳን ለወያኔ 
ለማንም አልተንበረከክን ለአፍሪካ የነጻነት ብርሀን ፈንጣቂዎች ነን 
የታሪክ ጠላት የሆነውን ወያኔን እንታገለው፡፡ 

ወያኔ በአሁኑ ወቅት ውስጡ የተፈረካከሰና የተቦረቦረ 
ነው ለይመወሰል ነው አለሁ የሚለው የተለመደውን የውሸት 
ዲስኩሩን ውሸት አውርቶ በማይጠግበው ኢቲቪ ፋና ቢያወራም 
ማንም አይሰማውም ወያኔ መውደቂያው ደርሶል ማረጋገጫው 
ወጣት የተቃዋሚ ድርጅቶችን መሪዎችን ጋዜጠኞችን ምንም 
በማያውቁት ሁኔታ አሸባሪ በማለት እያሰረ ያለው እውነቱን 
ለመናገር  ከወያኔ  በላይ  በኢትዮጵያ  ውስጥ  አሸባሪ  የለም 
አሸባሪዎች ሊያፈነዱት የነበረው ፈንጂ ከ20 አመት በፊት የነበረ 
ፊልም ያሳየናል ስለዚህ በፊትም ያፈነዳው እሱ ነው አሁንም 
የሚያፈነዳው እሱ እራሱ ቀጥሎም ያው ወያኔ ነው ገዳዩ አሳሪው 
ገራፊው አሸባሪው እሱ ነው ከወያኔ በላያ ለሀገር ጠላት ባንዳ 
ማንም የሌለ በመሆኑ እጅ ለእጅ ተያይዘን እናጥፋው አሁን 
እያደረግን ያለው አንድነት ተጠናክሮ ይቀጥል፡፡  

አንድነት ሀይል ነው 
Mehari FikruMehari FikruMehari FikruMehari Fikru    
AschaffenburgAschaffenburgAschaffenburgAschaffenburg    

አሁን እኔን ያማረኝአሁን እኔን ያማረኝአሁን እኔን ያማረኝአሁን እኔን ያማረኝ    
 

መቼም ይን ፅሁፍ ስታነቡ ይቺ ደሞ ትለብሰው የላት 
ትከናነበው አማራት ትሉኝ ይሆናል፡፡ እኔ ግን ምንም በሉኝ 
ምንም ሀሳቤን አሁን እኔ ያማረኝ ብዬአሁን እኔ ያማረኝ ብዬአሁን እኔ ያማረኝ ብዬአሁን እኔ ያማረኝ ብዬ  ዕገልፃለሁ፡፡  

ሀገራችን ኢትዮጵያ ከኦባማ በላይ የሚያስፈልጋ እንደ 
ማኬን የመሳሰሉ ፖለቲከኞች ናቸው ባይ ነኝ፡፡ ለምን አትሉኝም? 
ሀገራችን ገድሎ የሚፎክር ጀግና እንጂ የሚሸነፍ ጀግና የላትም፡፡ 
የኦባማ ማሸነፍ በማኬን መሸነፍ ባይታጀብ ኖሮ ድሉ ጎምዛዛ 
ይሆን ነበር፡፡  

መቼ ነው በሀገራችን ላይ ዕንደ ማኬን የሄድኩበት 
መንገድ አላዋጣኝም ብሎ ተሸንፌያለሁ ኦባማ አሸንፈሀል የሚል? 
ከእንግዲህ ከኦባማ ጋር ሆነን ሀገራችንን እናገልግላት የፖሊሲ 
ልዩነታችን ሁሌም ይቀጥላል ነገር ግን ሁላችንም ለሀገራችን 
እንሰራለን የሚል ፖለቲከኛ/ህዝብ የምታገኘው ኢትዮጵያ አሁን 
እኔን ያማረኝ እንዲህ የሚል ኢትዮጵያዊ ማየት እና መስማት 
ነው፡፡ መሸነፉን የሚያምን ጀግና በቃ ለዕኔ እሱ ነው፡፡ 
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አሁን እኔን አሁን እኔን አሁን እኔን አሁን እኔን ........................................ 
ማሸነፉን ማወጅ አሸናፊም ሆኖ ወደ መድረክ መውጣት 

በድል ስሜት ታጅቦ በሚሊዮናት ተከቦ ዕየተፍለቀለቀ እጁን 
በደስታ ማውለብለብ ቀላል ነው፡፡ ተሸንፎ በመሸነፉ ማመን 
ያመኑትን ሽንፈት በራስ አንደበት ለመናገር ወደ መድረክ መውጣት 
ግን ከባድ ነው፡፡ እኔ እንደሱ አይነት ሰው ነው ያማረኝ ለእኔ እሱ 
መቼም ጀግና ነው፡፡ መሸነፍ የዲሞክራሲ ሂደታችን አካል ነው 
ብለው የሚያምኑ ማኬይኖች ለማየት የምንችለው መቼ ነው? እረ 
ለየተኛው ታቦት ልሳል?  

ከዳንኤል ክብረት ወጎች በዕራሴ አገላለፅ አቅርቤዋለሁ 
ፍሬ ዋሲሁንፍሬ ዋሲሁንፍሬ ዋሲሁንፍሬ ዋሲሁን    
Using /HK/Using /HK/Using /HK/Using /HK/    

የሚዲያ አፈና ይብቃየሚዲያ አፈና ይብቃየሚዲያ አፈና ይብቃየሚዲያ አፈና ይብቃ    
 

አንድ ሰው የሚመስለውን ሀሳብ በፈለገው መንገድ 
መግለፅ  መንግስትን የመተቸት በራስ ፈቃድ የመናገረ  እና 
ያለመናገር በዓልንና ሀይማኖትን መከተልና ማስፋፋት እንዲሁም 
ህግ ለሁሉም የሚሰራስ ለመሆኑ መረጋገጥ እና የመሳሰሉት ሁሉ 
ተግባራዊ የሚሆነው ተአቅቦ ያልተደረገበት የመናገር የመረጃ 
መብት ልውውጥ ተግባራዊ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ሰው በመናገሩና 
በመፃፉ ብቻ ለእስር እና ለስደት የሚዳረግበት ሀገር በዋነኝነት 
ከሚጠቀሱት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት ነገር ግን ማንኛውም 
ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የአመለካከት እና ሀሳብን በነፃ 
የመያዝና በማንኛውም የማሰራጫ ዘዴ በሀገር ውስጥም ሆነ 
ከሀገር ውጪ የመግለፅ ነፃነት አለው የሚለው በኢትዮጵያ ህገ-
መንግስት አንቀፅ 29 ተፅፎ ይገኛል በእርግጥ ይህ መብት ገደብ 
ሊጣልበት እንደማይችል በህገ መንግስቱ ላይ ተገልፆ የተቀመጠ 
ሲሆን ገደብ ግን መሰረታዊ የሆነውን መረጃን የመስጠት እና 
የማግኘት እንዲሁም አስተሳሰብ ላይ ወይም አመለካከት ላይ 
ውጤት እንደማይኖረው በህገመንግስቱ ተገልፃል፡፡ 

ይሁን እንጂ ሀሳብን በነፃ ማሰብና ማንሸራሸር በሀገራችን 
ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ አዳጋች ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ አልፎ አልፎ 
በአስተሳሰብ ወይም በአመለካከት ላይ ተፅዕኖ እስከመፍጠር 
ተደርሷል፡፡ ነገር ግን እንዲህ አይነቱ ሁኔታ ለህግም ሆነ ለሞራል 
ተቃራኒ እንደመሆኑ መጠን የፈጀውን ፈጅቶ ወደ ነበረበት 
መመለሱ የማይቀር ሀቅ ነው፡፡ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለህዝብ 
ተገቢውን መረጃ እያስተላለፉ ያሉ የህትመት ውጤቶች ከገቢያ 
ለማስወጣትና ፈርጆ ለመክሰስ እየተደረገ ያለው ዝግጅት ሌላው 
ማሳያ ነው፡፡ ጋዜጠኞችን በማሰቃያት በማሰር እና እንዲሰደዱ 
በማድረግ ኢትዮጵያ በአለም በሁለተኝነት ደረጃ ትገኛለች፡፡ 
መንግስትን ተችቶ የፃፈነ የወጣበት ጋዜጣ ወይም መፅሔት 
ጨምሮ ሁሉም ለእስር የሚዳረግበት ወይም አደገኛ ዛቻና 
ማስጠንቀቅያ የሚሰጥበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡ 

ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዜጎች የሚኖሩበት ግልፅ በሆነ 
የሀሳብ ልውውጥ ነው፡፡ የተኛውም አይነት ሀሳብ ከማንም 
ሊመጣ ይችላል ቁም ነገሩ መሆን ያለበት የሚመጣው ሀሳብ 
የሚካተተው በምንድነው የሚለው ነው ነፃ  ንግግር ችግር 
የተሻለው መንገድ የበለጠ ነፃ ንግግር ነው፡፡ ሀሳብን በመግለፅ 
መብት ላይ የሚደረግ ማናቸውም ተፅእኖ ሲውል ሲያድር 
በእያንዳንዱ ግለሰብ የመናገር መብት ላይ ስጋት ሊያስከትል 
ይችላል፡፡ ለዚህም ወደነበረበት መመለሱ የማይቀር ነው ለማለት 
የሚያስደፍረው ምክንያቱም ደግሞ ማንም ሰው በሰረጋት ውስጥ 
መኖርን ስለማይፈልግ ነው፡፡ በመሆኑም በሀገራችን እየከሰመ 
ያለው ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ እና መረጃ የማግኘት መብት 
በገዢው መንግስት መልካም ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ወደ መሆን 
ደረጃ ተሸጋግሯል፡፡ 

    ———- 

የፈለጉትን መስማት እና ማድመጥ እንዲሁም በፈለጉት 
የመገናኛ ብዙሃን መንገድ ሀሳብን መግለፅ እና መረጃን ማግኘት 
ግለሰብ ከሆነ እንደ ግለሰብ ተቋም እነደተቋም እንዲሁም ፓርቲ 
እነደ ፓርቲ የመምረጥ የራስ መብት ነው፡፡ ይህ ደግሞ አንዱ 
የዲሞክራሲ መገለጫ ባህሪ ነው፡፡ 

ሌላውና አሳሳቢ ሊሆን የሚገባው ሰው የመረጠውን 
መስማትና ማዳመጥ እንዲሁም ማንበብ መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ 
ግለሰብ ወይም ተቋም ሀሳብን እንዴት የመግለፅ መብት እና 
ግዴታ አለበት የሚለው ነው፡፡ ይህን በተመለከተ ተቋም ወይም 
ግለሰብ ሃሳብን ወይም መረጃን በማንኛውም መንገድ የመግለፅ 
ሙሉ መብት በህግ የተጠበቀ ነው፡፡ እንዲሁም የዚህ መብት 
ተቃራኒ የሆኑ ማናቸውም ነገሮች ተቀባይነት እንደሌላቸው በህገ-
መንግስቱ  ተደንግጎ  ይገኛል  በዚህም መሰረት  በማናቸውም 
የመገናኛ ብዙሀን ሀሳብን መግለፅ እና መረጃን መስጠት በራሱ 
ወንጀል ወይም ጥፋት አይደለም ይህ የሆነው ደግሞ መብት 
ከመሆኑ አንፃር ነው፡፡ 

ህዝብን  የስልጣን  ባለቤትነት  ለማረጋገጥ  እና 
ለዲሞክራሲ ማበብ የሚደረገው ጥረት በይበልጥ እጅ ለእጅ 
ተያይዘን እስከ ድል ጫፍ የምንደርስበት እንጂ ወደ%Dላ የማንል 
መሆኑን ወያኔ ጠንቅቆ ሊያውቅ ይገባል፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ 
Mulatua AyehuMulatua AyehuMulatua AyehuMulatua Ayehu    
AschafenburgAschafenburgAschafenburgAschafenburg 

ለአመፅ እንነሳ ታጠቅ!ለአመፅ እንነሳ ታጠቅ!ለአመፅ እንነሳ ታጠቅ!ለአመፅ እንነሳ ታጠቅ!    
 

የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነቱን በትግሉ እንዲቀዳጅ በህብረት 
ለመታገል በያለበት እንደራጅ፡፡ ይህንን ለማለት ያነሳሳኝ ዋናው 
ጉዳይ ዘራኛውና አፋኙ ህውሀት መራሹ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ 
በርካታ ዘግናኝ ወንጀሎችን ፈፅሟል፡፡ 

በኢሮሚያ ክልል ያለ አግባብ ከመሬተታቸውና ከቤት 
ንብረታቸው መፈናቀል የዘረኛውን ስርዓት የተቃወሙትን የኦሮሞ 
ተማሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈት በመቶ ሺህ በሚቆጠሩ ንፁሀን 
ላይ ግድያና የአካል ጉዳት ፈፅሟል፡፡ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ 
ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለው የወደፊት ራዕያቸው 
ድቅድቅ ጨለማ ተላብሷል፡፡ 

የዞን  9  አባላት  የመብትና  ዲሞክራሲያዊ  ጥያቄ 
በማቅረባቸው እስር ቤት ተወርውረው የስነ  ልቦና  ጥቃት 
እየተፈፀመባቸው በሰቃይና  በመከራ  ህይወታቸውን  እየመሩ 
ይገኛሉ፡፡  

በወለጋ ክ/ሀገር በሺህ የሚቆጠር የአማራ ተወላጆች ላይ 
በኢህዴድ ካድሬዎች ጥቃት ደርሶባቸው ቤት ንብረታቸውን 
አጥተው ትቢያ ላይ ወድቀው ይገኛሉ የጋንቤላ ተወላጆች 
ሌሎችም የሀገራችን ልጆች ላይ የስርዓቱን አስከፊነት በመቃወም 
ከሀገር ወደ ጎረቤት ሀገር በስደት የሚገኙትን ዜጎቻችንን በአፋኝ 
የፀጥታ ሀይል ሰራተኞች ታፍነው ከፍተኛ ድብደባና እንግልት 
ሰቆቃ ከተፈፀመባቸው በሁዋላ በሽብር ወንጀል ተፈርጀው ወደ 
ዘብጥያ ተወርውረዋል፡፡ 

እናት ሀገር ኢትዮጵያ ፋሽስታዊና አምባገነናዊ ወንጀል 
ሳቢያ ክብሯን፣ ነፃነቷን፣ ሰብአዊ መብቷን አጥታ ሊጆቿም 
መብት፣ ክብር ነፃነት አልባ ሆነው በወያኔ ፍርፋሪ ሆዳቸው ያበጠ 
በሆድ አደር ካድሬዎች እየተረገጡና እየተገረፉ  እየተረገጡና 
እየተገረፉ ሰቆቃ ህይወት በቃሊቲ እየመሩ ይገኛሉ፡፡ 

ባጭሩ ከላይ እንደዘረዘርኩት በኢተኢዮጵያ ውስጥ 
የሚደረገውን ግፍና በደል ሳያበቃ በቅርበዩ ለፍትህ፣ ለመብት፣ 
ለዲሞክራሲ እኩልነት ብሎ የሞቀ ቤቱን ጥሎ ለኢትዮጵያ ህዝብ 
የሚታገለው ሀቀኛ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ የግንቦት 7 ዋና 
ፀሀፊ በአቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ላይ     



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        7 

ለአመፅ ለአመፅ ለአመፅ ለአመፅ ........................ 
የፋሺስቱ ወያኔ መንግስት አፍኖና አግቶ ይገኛል፡፡ 

ስለዚህ  ይኼንን  ከፍተኛ  ታጋይ  ለማስፈታት  ማንኛውም 
ኢትዮጵያዊ የፆታ የዘር የሃይማኖት ልዩነት ሳይኖረን በጋራ 
የተባበረ የጋራ ድምፃችንን ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ማሳወቅ 
ግዴታን ሲሆን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህውሀት ለመደምሰስ 
ቆርጠን ባንድ ላይ በተባበረ ክንድ ህውሀት አፓርታይድን 
ለመደምሰስ እንደራጅ ጊዜው አሁን ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነቱን በትግሉ እንዲቀዳጅ በጋራ 
ለመታገል  በያለንበት  እንደራጅ  በጋራ  እንነሳ  ሀገራችንን 
ከአውሬዎች ሀገራችንን  ከአውሬዎች ለማዳን ሁለገብ ትግል 
እናፋፍም  የአንዳርጋቸው  ፅጌን  ራዕይ  ለማሳካት  ሁላችንም 
በቆራጥነት ለትግል እንነሳ፡፡ 

ድል የህዝብ ነው 
ቸር ይግጠመን 
Aschalew Mengistu Aschalew Mengistu Aschalew Mengistu Aschalew Mengistu     
HuekehoHuekehoHuekehoHuekehovvvven /N.en /N.en /N.en /N.RRRR.W/.W/.W/.W/    

ዛሬም እምነታችን የከበር ባሉ ወያኔ ደማቸውን ዛሬም እምነታችን የከበር ባሉ ወያኔ ደማቸውን ዛሬም እምነታችን የከበር ባሉ ወያኔ ደማቸውን ዛሬም እምነታችን የከበር ባሉ ወያኔ ደማቸውን 
ያፈሳልያፈሳልያፈሳልያፈሳል    

 

ኢትዮጵያ ሙስሊም ክርስቲያኑ ተቻችሎ የሚኖርባት 

አንተ ትብስ እየተባባለ ለዘመናት ተስማምቶና ተከባብሮ ለመኖሩ 

ታሪክ ምስክር ነው፡፡ 
ይሁን እና ግን ወያኔ በሀይማኖት እኩልነት ታግያለሁ 

የሚለው ከወረቀት እና ከማውራት የዘለለ እንዳልሆነ በተግባር 
አረጋግጧል በዚህም የሀይማኖት መብታችን ይከበር መንግስት 
በሙስሊሙ ጉዳይ ጣልቃ አይግባብን ሙስሊሙ የወከላቸው 
ኮሚቴዎች  ይፈቱ  ብሎ  ሰላማዊ  ሙስሊሞችን  ደማቸውን 
በአደባባይ አፍስሶታል ነጭ ሶፍት እያውለበለቡ ሰላምን በሸቱ 
ሙስሊሞች  በፌደራል  ፖሊሶች  ተደብድበዋል  ተገለዋል 
ኢህአዴግ/ወያኔ/  በሙስሊሙ ላይ  የጀመረውን  ሙስሊሙን 
የማጥፋት በአደባባይ አሳይቷል ለዚህም ወያኔ ቆሜለታለሁ 
የሚለውን የሀይማኖት እኩልነት እና መግስት እና ሀይማኖት 
ተለያይተዋል የሚለው እንደው ለይስሙላ እንደሆነ በተግባር 
አረጋግጣል፡፡ ህገ መንግስቱንም አሽቀንጥሮ ጥሎታል፡፡ 

አሁንም ቢሆን ሙስሊሙ ትናንት እንደጀመረው ነገም 
ቢሆን  ትግላችን  ዳር  እስኪደርስ  ሰላማዊ  ትግላችን  እና 
ሙስሊሙን ከወያኔ ጥፋት የማዳን ተልዕኮአችን እንደማይደናቀፍ 
እሙን  ነው  ማንም  ሙስሊም  በሀይማኖቱ  ከመጣ 
እስከመጨረሻው እንደሚታገል ታሪክ ምስክር ነው፡፡ እኛም ወያኔ 
በእናንተ በተሳሳተ ስም በመለጠፍ ዘመቻ ስልጣን ፈላጊ ፅንፈኛ 
እያላችሁ  ሙስሊም  ቅንጣት  ታክል  ከሰላማዊ  ትግሉ 
እንደማይቆም ተረድታችሁ የሙስሊሙን ትግል በሰከነ በበሰለ 
ሁኔታ መፍታት ይጠበቅባች%Dላ፡፡ 

እስከ ዛሬ እንደታየው እንደ ህፃን ልጅ ጨዋታ በሀሰት 

ስም በመስጠት ሙስሊሙን ከሰላማዊ ትግሉ እንቀለብሰዋለን 

ብላችሁ እንዳታስቡ ይልቁን የሀገሪቱን ግማሽ የሆነውን ህዝብ 

ሳታስከትሉ ልማት እድገት እያልክ ባትደክም ወያኔ ጥሩ ነው፡፡ 

ትግላችን እስከመጨረሻው ይቀጥላል አሁን በጀመርነው የሰላም 

ጎዳና ከአሰብንበት እንደርሳል  አላህ ኢትዮጰያን ይባርክ!! 

 
JJJJemal Awelemal Awelemal Awelemal Awel    
EEEEhrigshausenhrigshausenhrigshausenhrigshausen    

እዚያ ማዶ!!እዚያ ማዶ!!እዚያ ማዶ!!እዚያ ማዶ!!    
 

ተቃዋሚ ሳይስማማ ተስማምቷል 
በየወንዙ ይማማላል  
ጧት ጧት ምሎ ማታ ይከደል 
ተማሪው ተኝቷል 
ያንቀላፋል 
ተጋድሞ ያንኮራፋል 
ምሁር ነኝ ባይ አድፍጧል 
ወይ በሆዱ ተደልሏል 
ሰራተኛው በአንድ ለአምስት ተጠንፍሯል 
መብቱን ለዳቦ ሰጥቷል 
ያዲያስፖራው ይቆዝማል 
ውስኪ ቢራ ይጨልጣል 
ያገር ጉዳይ ችላ ብሏል 
ግን ህዝቡ ይጮሀል 
የወገን ያለህ ይላል 
የሚሰው አጥቶ ወደ ላይ ያነባል 
በዳዮች ያሾፋሉ 
በዘር ከፋፍለው ይገዛሉ  
ያሻቸውን ያስራሉ  
ያሻቸውን ይገላሉ 
ያገርን ንብረት ይዘርፋሉ  
ካገራችን ያሸሻሉ 
በውጪ ባንክ ያጉራሉ 
ተበዳይ ድፈር ተደፋፈር 
እርስ በርስ ተማመን ተፋቀር 
ቢነድ እሳቱ ቢጫር  
ከበደል ሌላ ምን ሊቀር 
ጨሰው ይንደድ  
በደልና ግፍ ይወገድ  
የዘር ግንብ ይፍረስ 
አምባገነን ይገርሰስ 
ነፃነት ተመልሶ ይንገስ 
ዕድገት ዝራ ተስፋን ጫር 
አብቅል የነፃነት የኩልነት የወንድማማችነት አገር 
ድል ለኢትዮጰያ ህዝብ  
    ሞገስ ተሾመ ፍሬውሞገስ ተሾመ ፍሬውሞገስ ተሾመ ፍሬውሞገስ ተሾመ ፍሬው    
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““““የአይጥ ምስክር ድንቢጥ”የአይጥ ምስክር ድንቢጥ”የአይጥ ምስክር ድንቢጥ”የአይጥ ምስክር ድንቢጥ”    
 

አንባገነኖቹ የኢትዮጰያ መሪዎች ከነፃነት ታጋይ ወንድማችን 
አንድአርጋቸው ፅጌ አፈናቸው በመቀጠል ሰሞነኛ ቀረርቷቸው ይህን 
ይመስላል፡፡ በኢንተር ፖል ወንጀለኞችን በመቆጣጠር ታላቅ ስምና ዝናን 
አገኘን ይሉናል በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ዙሪያ ብለው ሲሉ አያፍሩም 
አለም በአሰቃቂ ሰባዊ ውድቀት የሚያፍርበትን ጦርነትና ርሀብ ድንቁርና 
የጋረደውን መንደር እንደ ውጤት መገለጫቸው ሲጠቀሙበት ሲደሰኩሩ 
ኢትዮጵያውያንና የዓለም ማህበረሰብ ስለነሱና ስለ ምስራቅ አፍሪካ 
ገዳይና አፋኝ መሪዎች አንዳች ግንዛቤ ያለቸው አይመስልም፡፡ ይሁንና 
እንደ ግልም ሆነ እንደ ድርጅት የዲሞክራሲና የነፃነት ጥያቄን ያነሱ 
ግለሰቦችን አሳልፎ በመስጠት፣ በማስገደል ቢተባበሩም፡፡ 

የኢትዮጵያ  ህዝቦች  በመልካምና  በዲሚክራሲ አስተሳሰብ 
ለሚያምኑ አይደንቅም፡፡ ምክንያቱም አሳልፈው የአለም አቀፍ ህግን 
ጥሰው የሰጡት ሀገሮችን ተመልከቱ የህዝባቸውን ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ 
ጥያቄዎችን መልስ መስጠት ያልቻሉ እንዲሁም በየቀኑ ሲቪሎች በፈንጂ 
የሚገደሉበት በየሰዓቱ ንፁሐኖች በጥይት የሚመቱበት ሀገሮች ነቸውና፡፡ 
የመን፣ ኬንያ ሶማሊያ ሌሎችም ውጤት አስመዝግበናል ተባበሩን ብለው 
የሚልዋቸው መንግስታቶችን ማየት በቂ ነው፡፡ ወያኔዎች ማወቅ ያለባችሁ 
ትግል በአንድና  በሁለት ግለሰቦች /ፋኖዎች/ መስዋትነት አይቆምም፡፡  
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ተቀናቃኞችን በማሰር ስልጣን ላይ መቆየት ተቀናቃኞችን በማሰር ስልጣን ላይ መቆየት ተቀናቃኞችን በማሰር ስልጣን ላይ መቆየት ተቀናቃኞችን በማሰር ስልጣን ላይ መቆየት 
አይቻልም!!አይቻልም!!አይቻልም!!አይቻልም!!    

 

የደርግ አንባግነናዊ ስርዓት ወጣቶችን በጅምላ በማሰርና 
በማሰቃየት የታወቀ ቢሆንም በዚህ ስልቱ ስልጣኑን ማቆየት ግን 
አልቻለም፡፡ የደርግ የጅምላ እስር ሌሎች ወጣቶችም በደርግ ላይ 
ልባቸው እንዲሸፍት አደረገው እንጂ በስልጣን ለመቆየት መፍትሄ 
ሊሆነው እንዳልቻለ ታይቷል፡፡ ደርግ ተሸንፎ ኢህአዴግ ወደ 
ስልጣን በመጣበት ወቅት ዲሞክራሲ በአለም አቀፍ ደረጃ 
ከመተግበሩም ጋር ተያይዞ ኢትዮጰያውያን በግፍ መታሰር ይቆማል 
የሚል ተስፋ ተጥሎበት ነበር፡፡ ሆኖም ግን ኢህአዴግ የደርግ 
የጅምላ እስራት እያወገዘም ቢሆን ስልጣኑን ማስጠበቅ የወሰነው 
ልክ እንደ ደርግ ተቀናቃኞቹን በማሰርና በመግደል ሆኖት አረፈ፡፡ 
አዲሱ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በተመረቀበት ወቅት አቶ መለስ 
ዜናዊ ቦታው ደርግ አለም በቃኝ የሚባል የማጎሪያ ስፍራ አድርጎ 
ወጣቶችን ሲያሰቃይበት እንደነበር አህን ግን የአፍሪካዊያን የነፃነት 
ተምሳሌት ለሆነው ድርጅት መቀመጫ መሆኑን በኩራት ተናግረው 
ነበር፡፡  

አቶ መለስ ደርግ የኢትዮጵያ ወጣቶችን ያሰቃይበት 
የነበረውን እስር ቦቶች አፍርሰው ውደ ልማት እንደቀየሯቸው 
በሚናገሩበት ወቅት ለስልጣነቸው አደጋ መስለው የታዮቸው 
በርካታ ጋዜጠኞች፣ ምሁራን፣ ፖለቲከኞች፣ የሀይማኖት አባቶች 
እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ማዕከላዊ፣ ቂሊንጦ፣ ዝዋይና 
ቃሊቲ በግፍ ታስረው ይገኙ ነበር እስሩም እሳቸው በሚናገሩበት 
ወቅትና እስካሁን ድረስ እየቀጠለ ነው ፡፡ 

ደርግ  በመሳሪያ  ሲፋለሙት  የነበሩትን  የኢህአፓ፣ 
የመኢሶን፣  ህውሀት፣ ኦነግና ሌሎች ድርጅቶች አባል የሆኑ 
ኢትዮጵያዊያን በገፍ አስሮ ሲያሰቃይ ኢሀዴግ የደርግ ግፍ እያወገዘ 
ስርዓቱን በሰላ ብዕራቸው የተቹትን ጋዜጠኞች በሰላማዊ መንገድ 
የሚታገሉትን ፖለቲከኞች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ በስርዓቱ 
ላይ ትችት የሚያደርሱ ኢትዮጵያውያን በተመሳሳይ እስር እየቀጣ 
ይገኛል ከአቶ መለስ ሞት በ%Dላ መለስ ደርግን እያወገዙ 
ያስቀጠሉትን ደርጋዊ እስር አቶ ሐይለማርያም ደሳለኝ ሰፋ ባለ 
ሁኔታ  አስቀጥለውታል፡፡  በዚህም  ከወራት  በፊት  ስድስት 
ጦማሪያናንና  ጋዜጠኞ  እንዲሁም  የተለያዩ  የፖለቲካ  ፓርቲ 
አባሎችና ንፁሀንና ያለ ምንም በቂ ምክንያት ወደ እስር ቤት 
እየወረወራቸው ይገኛል፡፡ 

ከዚህም ባሻገር አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከመያዛቸው ጋር 
በተገናኘ የአንድነት የህዝብ ግኑኝነት የሆነው አቶ ሀብታሙ 
የአደረጃጀት ጉዳይ ምክትል ሀላፊው ዳንኤል ሺበሺ የሰማያዊ 
ፓርቲ ም/ቤት ም/ሰብሳቢ የሺዋስ አሰፋ ችንዲሁም የዓረና ፓርቲ 
ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ አብረሀ ደስታ ታስረው ማዕከታዊ 
እስር ቤት ይገኛሉ በቅርብ የታሰሩትን ጨምሮ ለስልጣኔ ያሰጉኛል 
በሚል  ሽብርን  ጨምሮ  በሰበብ  አስባብ  የሚያስራቸው 
ኢትዮጵያውያን በ48  ሰዓታት ውስጥ ለፍርድ እንዳይቀርቡ 
ሲደረግ  ይስተዋላል፡፡  ከዚህም በተጨማሪ  በቤተሰቦቻቸው፣ 
በሀይማኖት ቸባቶች፣ በትዳር ጓደኛና በሌሎች የቅርብ ሰዎች 
እንዳይጠየቁ ሲደረጉ ቆይተዋል፡፡ 

ህገ-መንግስቱ  ላይ  ሀሳብን  በነፃነት  የመግለፅ፣ 
የመደራጀት፣  የፈለጉትን  እምነት  የመከተል፣  መንግስትን 
የመተቸትና ሌሎች መብቶች የተፈቀደ ቢሆንም እነዚህ ህገ-
መንግስቱ ላይ የሰፈሩትን መብቶች የተገበረ የሽብርተኝነት ስም 
ተለጥፎበት እየታሰረ መሆኑን ስርዓቱ ባፀደቀው ህገ-መንግስት 
እንደማያምን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከሀገር ውጪ 
የሚገኙ የታጠቁ ሀይሎች እየተደረደረ በሚያስገባበት ወቅት ሀገር 
ውስጥ  ሆነው  በሰላማዊ  መንገድ  እየታገሉ  የሚገኙትን 
ኢትዮጵያውያን በሽብርተኝነት እያሰረ መሆኑ የሰላማዊ ትግል 
መንገድ በመዝጋት የትጥቅና ሌሎች ሰላማዊ ያልሆኑ የትግል 
ስልቶችን እያበረታታ ስለመሆኑ ግልፅ ነው፡፡     

ይሁንና በጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞች፣ የሙስሊም ኮሚቴ 
አፈላላጊ ላይ የትሰደው የጅምላና የግፍ የእስር እርምጃዎች 
ህዝቡን  አንገት  ከማስደፋቱም ይልቅ  ለታሳሪዎቹና  ለትግሉ 
በተቆርቋሪነት የሚነሱትን ቁጥር እጅጉን አበርክቶታል፡፡  

ወያኔ /ኢህአዴግ/ ኢትዮጵያውያን ላይ ከዕለት ወደ 
እለት ይህ የግፍ እርምጃ ያቆማል ብለን ተስፋ ብንጥልም የወያኔ 
አንባገነን ስርዓት ግን ይባሱኑ ብሎ ዛሬ ላይ ሀገሪቷን በዘር፣ በጎሳ፣ 
በሐይማኖት በመከፋፈል ህዝቡ አንድ ሆኖ አቅሙን እንሳይጠቀም 
አድርጎታል፡፡ ዛሬ በወያኔ የ23 ዓመታት የአገዛዝ ስርዓት አንጀቱ 
ያልቆሰለ አንድም ኢትዮጵያዊ ማግኝት አይቻለም ምክንያቱም 
በገዛ ሀገራችን ማንነታችን ተነጠቆ ሰው ሆነን ተፈጥረን ማንነታችን 
ተጥሶ በአንባገነኖች መዳፍ ስር ወድቀናል ሁሉም ኢትዮጵያዊያን 
በገዛ ሀገሩ ባሪያ ሆኖ መብቱ ተገፎ በዜግነቱ ሊያገኛቸው የሚገቡ 
መሰረታዊ የሚባሉ ጥቅሞቹን የተገፈፈበት ሁኔታ ላይ ነው 
ያለነው፡፡ ይህ አንባገነንነት የግፍ እርምጃ ያቆማል ብለን ተስፋ 
ብናደርግም ስርዓቱ ግን ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ላይ 
እርምጃውን አጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ ይህም በሰላማዊ ትግል ያምኑ 
የነበሩትን ቸምሮ በርካታ ኢትዮጵያዊያን በስርዓቱ ላይ የመረረ 
ተቋውሞ እንዲያነሱ የሚገፋፉና ሀገራችን ወደ አልተፈለገ ከባድ 
ብጥብጥ እንዳይከታት የሚያሰሰጋት ሆኗል፡፡ 

በተለይ በቅርብ ጊዜያት እየተደረገ ያለው ወከባ እስርና 
በእስረኞች ላይ  የሚፈፀመው ኢ-ህገመንግስታዊ እርምጃዎች 
በበርካታ ኢትዮጵያውያን ላይ የመገፋት ስሜት እየፈጠሩ ይገኛሉ 
ይህ ህገ-ወጥነት ከአሁኑ መቆም ካልቻለ እኛ ኢትዮጵያውያኖች 
ከጭቆናው ለመውጣት የተኛውም አይነት መንገድ በመጠቀም 
ስርዓቱን ለማስወገድ ትግላችንን ማጠናከራችን የማይቀር ነው፡፡ 
ዛሬ ወያኔ ለሀገሬና ለወገኔ ብሎ የተነሳውን ተቃዋሚ በሙሉ 
እያሰረና እየንገላታ ቢገኝም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊያን ለሀገሩና 
ለወገኑ የቆመ ሆኗል፡፡ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ጠላት 
ሁላችንም ጠንቅቀን አውቀናል ይህንን የወያኔ አንባገነን ግሩፕ 
ልናስወግደው ግድ ነው  

ምነወር አብዱልዋሂድ ከማልምነወር አብዱልዋሂድ ከማልምነወር አብዱልዋሂድ ከማልምነወር አብዱልዋሂድ ከማል    
ጀርመን ሆፍጀርመን ሆፍጀርመን ሆፍጀርመን ሆፍ    

እስራት የነፃነት ጉዞአችንን አይገታውም!እስራት የነፃነት ጉዞአችንን አይገታውም!እስራት የነፃነት ጉዞአችንን አይገታውም!እስራት የነፃነት ጉዞአችንን አይገታውም!    
 

ለሰው ልጆች የተፈጥሮ መብቶቻችን ሰው የመሆናችን 
ፀጋዎች ነቸው፡፡ ወያኔን የምታገለው ነፃነታችንን እንዲሰጠን 
አይደለም፡፡  ትግላችን  በተፈጥሮ  የተቸርናቸው  መብቶች 
እንዲከበሩ ነው፡፡ ነፃነታችን ዘላለማዊ ከወያኔ አድሜ ቀድሞ 
የኖረና ከወያኔም ሞት በ%Dላ የሚኖር ነው ሆኖም ግን ነፃነታችንን 
ማስከበር ካልቻልን ከሰውነት ደረጃ ወርደን ባርነትን መቀበል 
አይቀሬ ነው፡፡ 

አንድ  ነፃ  ሰው  ነፃነቱን  የሚያከብርለት  ስርዓት 
ለማህበረሰቡ ያለውን ግዴታ ይወጣል፡፡  ነፃ  ሰው ነፃነቱን 
የሚያከብርለት ስርአት ይንከባከባል በአንፃሩ ደግሞ ነፃነቱን 
የማያከብርለትን ስርአት ይታገላል ታግሎም ይለውጣል፡፡  

ሰሞኑን የወያኔ መንግስት ህገመንግስቱን በሀይለ ሊንዱ፣ 
መንግስት ሊገለብጡ፣ ሽብር ሊፈጥሩ ሲሉ ያዝኳቸው ብሎ 
ንፁሀን የሆኑ ዜጎችን በግፍ ወደ እስር ቤት ያጉራል፣ ይደበድባል፣ 
ይገድላልም እነዚህ ንፁሀን ዜጎች ግን የራሳቸውንና የሀገራቸውን 
ነፃነት ቀናኢነታቸውን በተግባር አስመስክረዋል አር ነታቸውንም 
እንከተለዋለን፡፡ 

ነፃነት ብዙም ከውጤት ጋር አይገናኝም ውጫዊም ነገር 
አደለም ነፃነት ውስጣዊ ነው፡፡ ነፃ ሆኖ መገኘት ይጠይቃል፡፡ 
ከዚህ አንፃር ከብዙዎቻችን ይበልጥ እነ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ እና 
ሌሎችም ሰዎች ነፃ ነቸው ለየራስቸው ህሊና ታማኝ ሆነው 
ተገኝተዋልና የሰው ልጅ ነፃነት በማይከበረበት እንደ ኢትዮጵያ     



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        9 

እስራት የነፃነት እስራት የነፃነት እስራት የነፃነት እስራት የነፃነት .................................... 
ባለ ሀገር የነፃ ሰው ኑሮው ወይ እስር ቤት አልያም ጦር 

ሜዳ ነው፡፡ ለነፃነት መታሰር መታገልና መሞት ከምቾት ባርነት 
በብዙ እጥፍ የበለጠ ነው የነፃነት ስሜቱ፡፡ 

እና አቶ አንድአርጋቸው ፅጌና ሌሎችም ብዙዎች ዛሬ 
የወያኔን  ሰንሰለት  ሰብረውና  በጣጥሰው  ወጥተዋል  ነፃነትን 
በማይወድ  ስርአት  ፊት  ነፃነታቸውን  አስመስክረዋል  ወያኔና 
አሻንጉሊት ዳኞቹ እነዚህ አርበኞች ነፃነት ፈላጊዎች ከሞት ቀጣትና 
ለእድሚ  ልክ  እስራት  አመቻችተዋቸዋል፡፡  ነግር  ግን 
መንፈሳቸውንና አላማቸውን ፈፅሞ ሊገድሉት አይችሉም፡፡ የነፃነት 
መንፈስ ወያኔ ባሰለፈው ጦርና ፍ/ቤት ወይም በወያኔ ጉልበት 
ሊታሰር አይችልም ይህ የነፃነት መንፈስ ደግሞ የአብዛኛው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፡፡ 

የብዙ ሚሊዮኖች የነፃነት ጥያቄ አንድ ወይም ሁለት 
ጀግናን በመግደል ወይም በማሰር ሊገታ አይችልም፡፡ ከእነርሱ 
ባሻገር እኛስ ምን እያደረግን ነው? መስራት የሚገባንን እየሰራን 
ነው? እስከ መቼ ነው የወያኔ ገደብ የለሽ ግፍ በህዝባችን ላይ 
መውረዱን  እንዲቀጥል  የምንፈቅደው ያስሩናለ፣  ይገድሉናል፣ 
ያሳድዱናል፣  ይዘርፉናል፣  ይሳለቁብናል፡፡  በአባቶቻችን  ደም 
የተለወሰውን  አፈራችንን  ምድራችንን  ለባዕድ  ይሸጡብናል 
እንዳሻቸው ያደርጉናል፡፡ 

እኝ የምንታገለው ዓላማና ትግል አሸናፊ እንደምንሆን 
የታወቀ ነው ምክንያቱም እውነት ይዘን ነውና የምንጓዘው ይህንን 
የነፃነት ትግል ግን እኛ ማሸነፍ እያለብን ለቀጣዩ ትውልድ ማሻገር 
ያለብንም፡፡ 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ 
ነሀሴ 2014 
Fitsum Dessta GetayemesgenFitsum Dessta GetayemesgenFitsum Dessta GetayemesgenFitsum Dessta Getayemesgen    
ZZZZell ell ell ell CCCChurch             hurch             hurch             hurch                 

ወገን ለወገን ፍትህን ይፈልግወገን ለወገን ፍትህን ይፈልግወገን ለወገን ፍትህን ይፈልግወገን ለወገን ፍትህን ይፈልግ    
 
ወያኔ የያዘው የመብት እረገጣ ከሀገር አልፎ ባህር ማዶ 

ተሻግሯል መፍትሄውን ግን እንዴት እንደምናገኘው ወገን አሁን 
ነው መወያየት እና ወደ አንድ ሀሳብ መምጣት ያለብን፡፡ 

በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ላይ  የሚሰራው ግፍ  ቤቱ 
ይቁጠረው ሰው በሞያው በችሎታው ሀገሩን እንዳያገለግል መብት 
የሚባል ነገር እንኳን በተግባር በፁሁፍም አይታወቅም፡፡ 

የሰሞኑ አስገራሚና አስደናቂ ነገር በአቶ አንዳርጋቸው ፅጌ 
ላይ የተከሰተው ክስተት ነገም ለኛ የፓርቲ አመራር እና አባላት ላይ 
እንደሚከሰት የታወቀ ነው፡፡ 

የአለም  አቀፍን  የሰብአዊ  መብት  የጣሱ  የወያኔ 
አምባገነኖች ስለ ነገው ማንነታችን እንዳናስብ ተስፋ የሚያስቆርጥ 
ድርጊት  እየተፈፀመ  ነው፡፡  የመብት  ጥሰቱን  እና  ሰብአዊ 
መብታችንን ለማስጠበቅ ጠንክረን መታገል አለብን፡፡ 

EEEEmebet Teshomemebet Teshomemebet Teshomemebet Teshome    
EEEEschfnburg schfnburg schfnburg schfnburg     

አስከፊና የማንረሳቸው ወንጀሎችአስከፊና የማንረሳቸው ወንጀሎችአስከፊና የማንረሳቸው ወንጀሎችአስከፊና የማንረሳቸው ወንጀሎች    
 

ሀገራችን ህዝቦችንን ለዘመናት እየጎዷት ያሉትን ረሀብና ጦርነትን አስወግደን በኢኮኖሚው ዘርፍ የተሻለች ሀገር ማየት እንዳንችል 
በስልጣን ላይ ያለው የኢህአዴግ መንግስት እርስ በእርሳችን እያናከሰን በቀጣዩ አመታትም በስልጣን ላይ ለመቆየት እና የሀገሪቱን ሃብት ዘርፎ 
እራቆታችንን ለማስቀረት እና ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለማጥፋት ከመቼውም በላይ እየተንቀሳቀሰ ነው የወያኔ ዘረኛ ፖለቲካና በአንድ ዘር ላይ 
የተመሰረተ የዘራፊና የአድሎ አገዛዝ ይዘዋቸው የመጡት ሀገር አውዳሚ አደጋዎች ጤነኛ ያልሆኑ የፖለቲካ ስርዓት ውጤቶች ናቸው፡፡  

የኢኮኖሚና የማህበራዊ ስቃዮቻችን የፍትህ እጦት እና የመብት እረገጣ ያስከተሉብን የስብእና መዋረድ የብልሹ የፖለቲካ ስርአት 
ውጤቶች ነቸው ለምሳሌ ሰዎች ማስጨፍጨፍ በፌደራል ፖሊስ በአማራ ክልል ባ/ር ከተማ 25 ሰዎች በፌደራል ፖሊስ የተገደሉ ሰላማዊ 
ሰዎች2005 ዓ.ም. የአማራ ክልል መሬት ለሱዳን በመሸጥ ህዝብ ጥያቄ ሲጠይቅ እየተደበደበ እንዲሁም ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ እየተገደሉ 
እንዲሁም የአማራ ክልል እግሩ ስለሚሸት ነው በማለት መልስ በመስጠት አልነበር የብአዴን ሀላፊዎች የተሳደቡት፡፡ 

Nebyu Simon Nebyu Simon Nebyu Simon Nebyu Simon ZZZZemeneemeneemeneemene    

የወያኔን ሙሰኝነት እንቃወማለን!የወያኔን ሙሰኝነት እንቃወማለን!የወያኔን ሙሰኝነት እንቃወማለን!የወያኔን ሙሰኝነት እንቃወማለን!    
 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉት ዘርፈ ብዙ ችግሮች መካከል 
አንዱና ዋነኛው የሙስና ችግር ነው፡፡ ሀገረን የመዝረፍ ስልትን 
በማስፋፋት ረገድ የወያኔን ያህል የተሳካለት ማፊያ ድርጅት 
ማግኘት አይቻልም፡፡ ወያኔ እያደረጋቸው ካሉ ዘረፋዎች አንዱና 
ግልፅ ገጠርና የከተማ መሬትን ከውጭ መንግስታት የሚነኙ 
እርዳታዎችን ሙሉ በሙሉ በወያኔ ቁጥጥር ስር መሆኑ ግልፅ 
ዘረፋ ነው፡፡ መሬትንና የእርዳታ ገንዘብን ወያኔ የሚፈልጋቸው 
ወዳጆቹን በመለገስ በአንድ ቀን ሚሊየነር ማድረግ ችሎአል፡፡ 

የወያኔ የሀብት ጥማት የምቾትና የእዩልኝ ፍላጎቶችን 
ማርካት በጭራሽ አይቻልም፡፡ ለዚህም ነው በግራም በቀኝም 
በግልፅም በድብቅም እየዘረፈ ቢሆንም እንኳን ስለማይበቃው 
በሰበብ አስባብ መዋጮ እየሰበሰበ ነው ያለው፡፡  

የወያኔ መንግስት የሀገራችንን ጨቁን ገበሬዎች አርሰው 
የሚያድሩትን መሬታቸውን በመቀማትና ከቦታቸው በማስለቀቅ 
እጅግ  በጣም  ሰፋፊ  መሬቶችን  በሙስና  ስልት  ለባዕዳን 
በማስረከብ ዛሬ በእርሻ የሚተዳደረው የገጠሩን ገበሬ ለልመና፣ 
ለስደት ለድህነት ዳርጎታል፡ 

ወያኔ ህዝብን ለማደናበርና ለይስሙላ ያቋቋመው የፀረ-
ሙስና ኮሚሽን መስሪያ ቤት አለው ነገር ግን ይህ መስሪያ ቤት 
እየሰራ ያለው አህያውን ፈርቶ ዳውላውን እንዲሉ አስደንጋጭ 
በሆነ ሁኔታ የሀገርን ሀብት በመዝረፍ ላይ ያሉትን ቀና ብሎም 
አያያቸውም፡፡ ከታች ያሉትን እንድ አንድ አፋሽ አጎንባሾችን 
ወይም በግል ችግር የሚፈልጓቸውን ጥቂት ግለሰቦች ያዝኩ 
በቁጥጥር ስር አዋልኩ ይለናል፡፡ 

የወያኔ ዘረፋ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ፖሊሲዎች ወያኔዎችንና 
ጥቂት አጫፋሪዎቻቸውን ሚሊነር ቢያደርጉም ደሀውን ህብረተሰብ ግን 
ይበልጥ አደህይተውታል፡፡  አዳዲስ ድሆችንም በብዛት ፈጥረዋል 
በመፍጠርም ላይ ነቸው፡፡ 

የወያኔ  ፖሊሲዎች  እራሳቸውን  ችለው  የማስተዳደር 
ተስፋቸው የተሟጠጠ ከዘረፋ ውጭ ህይወታቸውን ማቆያ የማይታቸው 
ብዙ ደጋፊዎችን ፈጥሯል፡፡ 

ይህ ሁኔታ  ባጠቃላይ የወያኔ ስርዓት ምን ያህል የነቀዘ 
መሆኑን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ይህ የሀገርን ሀብት ዝርፊያ/ንቅዘት/ 
በሀገራችን ላይ ከዚህ የከፋ አደጋ ከማድረሱ በፊት አፋጣኝ እርምጃ 
መውሰድ እንዳለብን በግልፅ ያሳያል፡፡ ችግሩ ከመሰረቱ እንዲፈታ ደግሞ 
ወያኔ ተወግዶ በምትኩ ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስት እንዲኖር 
ከሙስናም የፀዳች ሀገር እንዲኖረን ማድረግ ነው፡፡ ይህ ወቅት ሀገርን 
ከዘራፊዎች ከሙሰኞች ከአምባገነኖች የምንድንበት ወሳኝ ጊዜ ነው፡፡ 
ወያኔ እስካልተወገደ ድረስ ምስናና ዝርፊያ ህጋዊ እስኪመስል ድረስ 
እየበረታና እያደገ ነው የሚሄደው፡፡ 

ወያኔ ስግብግብ ነው እስከመቼውም ቢሆን ለንዋይ 
ያለው ጥማት  መቼም  ቢሆን  ማርካት  አይቻልም፡፡  ወያኔ 
እንደተራበ ያደገ እንደተራበ የሚጠፋ ድርጅት ነው፡፡ እስኪጠፉ 
ግን የሚያባክነው የሀገር ሃብት በጣም አሳሳቢ ነው፡፡ ስለዚህ 
ይህንን ሀገር አፍራሽ ወንበዴ መታገል የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 
ግዴታና ሃላፊነት ነው፡፡ 

Yordanos T/MariamYordanos T/MariamYordanos T/MariamYordanos T/Mariam    
Nurnberg Nurnberg Nurnberg Nurnberg     



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        10 

አሸባሪው ማነው?አሸባሪው ማነው?አሸባሪው ማነው?አሸባሪው ማነው?    
 

በወያኔ አይን የሱን ስርዓት በቃልም ሆነ በአደባባይ 

መቃወም ውጤቱ ግድያና እስር ማድረግ ባህሉ ነው፡፡ ለወያኔ 

በየተኛውም መልኩ በሰላማዊ መልክ መቃወም በሱ አነጋገር ህገ-

መንግስታንዊ ስርዓቱ መናድ፣ ሽብርተኝነት፣ ፀረ-ልማት ማለት 

በርግጥ በኢ/ት የቅርብ ታሪክ ውስጥ አምባገነኖች የህዝብን 

ድምፅና ብሶት ለማፈን ሲሉ እነሱን የሚቃወሙ ግለሰቦችን 

ወይም ህብረተሰብ ማጥፋት የስልጣናቸው ስልታዊ አካሄድ 

ነበር፡፡ የደርግ ስርዓት ሰው ይገድልና ያሰቃይ የነበረው አብዮትን 

ለመናድ ሲንቀሳቀሱ አገኘናቸው ፀረ-አብዮተኞች አድሃሪዎች 

ምንትስ በሚል ምክንያት ነበር፡፡ ወያኔም ከደርግ ይሁን የወረሰው 

ወይም ከጅምሩ ባህሪው አላውቅም በልማትና ህገ-መንግስት ስም 

የህዝብን ድምፅ ብሶት በማፈን ስርዓቱ በኢ/ት ህዝብ እጅግ 

የተጠላ እንዲሆን ያደረገው የገጠሩን ህዝብ በመሳሪያ አፈሙዝ 

አስገድዶ ድጋፍ አለኝ ይላል እንጂ ምንም የህዝብ ድጋፍ 

ሳይኖረው ላለፉት 23 ዓመታት ህዝብን እንዳሻው እየገደለ 

እያሸበረ እየኖረ ያለ እጅግ አሸባሪ አምባገነን የሆነ ስርዓት ነው፡፡ 

Firezewed Berhanu LegeseFirezewed Berhanu LegeseFirezewed Berhanu LegeseFirezewed Berhanu Legese    

FuldaFuldaFuldaFulda    

ፍቅር ያሸንፋልፍቅር ያሸንፋልፍቅር ያሸንፋልፍቅር ያሸንፋል    
 

ሰውን የመሰለ ትልቅ ፍጡር እርሰ በእርስ መዋደድ 

አቅቶት በየጊዜው ወያኔ ባመጣው በዘር ቆጠራ ሲተራመስና አንዱ 

በአንዱ ላይ ሲጨክን መረዳዳት ቀርቶ መጎነታተል አንቺ ትብሽ 

እኔ  መባባሉ  እየራቀ  የመጣበት  ሁኔታ  ስመለከት  በጣም 

ይገርመኛል እኔ እስከሚገባኝ ድረስ መወለድ ቋንቋ ነው፡፡  

ሁሉም  የትኛውም  ብሔርና  ሀይማኖት  ቢኖረውም 

ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ፈጣሪ በአምሳሉ ፈጥሮን እርስ በእርስ 

ተፋቅረን እንድንኖር እራሱን መስዋት አድርጎልን ሳለ እኛ ለምን 

ኢህአዴግ ባመጣው የዘር በሽታ በዘር በሀይማኖት ተከፋፍለን 

ግጭት ውስጥ እንገባለን እስኪ ቆም ብለን እናስብ የኢትዮጵያ 

ህዝብ ሆይ ድሮ እኔ እስከማውቀው ኢትዮጵያ አንድ ነበረች አሁን 

ያለው የገዢው ፓርቲ ከመጣ በ%Dላ ግን ኢትዮጵያ አንድ ሳትሆን 

ሺ ሆናለች እናም እንንቃ አሁን ያለውን የወያኔ መንግስት 

በዲፕሎማሲያዊ ትግል አስወግዶ መልሶ አንዷን ኢትዮጵያን 

መፍጠር  

ትልቅ ነበርን ትልቅም እንሆናለን!! 

Mahlet Bisrat WolduMahlet Bisrat WolduMahlet Bisrat WolduMahlet Bisrat Woldu    

    &&&&    

Beletachew Alewi MohammedBeletachew Alewi MohammedBeletachew Alewi MohammedBeletachew Alewi Mohammed    

Gros Geru KrissGros Geru KrissGros Geru KrissGros Geru Kriss 

ምን አለች እማማ?ምን አለች እማማ?ምን አለች እማማ?ምን አለች እማማ?    
የጥንት የጠዋቱ የታሪክ አውድማ 
የጀግኖች እናት ኢትዮጰያ እማማ 
እንደ ቅጠል ሲረግፉ ልጆቿ 
ቀኝ እጅ ሲመታ በግራ እጆቿ 
አዛውንት ወጣቱ ህፀኑ በቦታው  
ያኔ በግንቦት የሆነው ሁካታ 
ወላጆች ሲያነቡ ከጥዋት እስከ ማታ 
ምን አለች እማማ 
ከተማው ተናውጦ በስልጣን ፉክክር 
ብዙሀን ታስረው ያለ አንድ ምስክር 
ከፊሉም ተሰዶ በባዕድ ሀገር 
ሌላውም ይኖራል በሰቆቃ ምድር 
ምን አለች እማማ 
ለእሷ አላሰቡም ማዕረግና ክብር 
ልጆቿ እንደ ቅጠል ረግፈው በዳር  
ትምህርት የፈለገው ከገበታው ሲወጣ 
መኖር ያልቻለው ከሀገር ሊወጣ 
መች ይሆን እማማ የህዝብሽ እፎይታ 
አምላክ ይዘዝልሽ ሰላምና ደስታ 
ላንቺ የምመኘው ይኼው ነው እናቴ 
ፍቅርሽ አይወጣልኝ እስከ እለተ ሞቴ 
አስቴር አጅሬአስቴር አጅሬአስቴር አጅሬአስቴር አጅሬ    
Nurnberg Nurnberg Nurnberg Nurnberg     

የወያኔ አመል አላስቀምጥ አለንየወያኔ አመል አላስቀምጥ አለንየወያኔ አመል አላስቀምጥ አለንየወያኔ አመል አላስቀምጥ አለን    
ጎብጦ እንደ ግመልጎብጦ እንደ ግመልጎብጦ እንደ ግመልጎብጦ እንደ ግመል    
ጥንት ጀምሮ ነው አይደለም አሁን 

በፍቅር መኖር በሀገር ተግባብተን 

ይሻል ብለን ወያኔ ሲመጣ 

የባሰበት ኑሮ እንጂ የተሻለ መች መጣ 

የቤታቸው ወያኔ አመል 

አላስቀምጥ አለ ጎብጦ እንደ ግመል 

ምሱ ነው የጀመረው በክልል መግዛት 

በጎሳ በቋንቋ በመንደር መለያየት  

በሽታውን አዝምቶ ሳይቀር በስደት 

ይኽው ያምሰናል ቀንም ሆነ ሌት 

በተፈጥሮ ሀብታችን የታደልን ብንሆንም 

በወያኔ ምክንያት ልንሰራ አልቻልንም 

ድግሞ ብሎ ብሎ ሲሄድ ዘመኑ 

እንስራ ሲሏቸው እናፍርስ የሚሉ 

በስምንተኛው ሺ ከወዴት በቀሉ 

ተው ነቃ በል አንተ እንቅልፋም 

ወያኔ ግን ለአንተ እንቅልፍም አይተኛም 

አመላቸው አይቻል ካልነቃህባቸው 

ጠብሰው ይበሉሀል ዝም ካአልካቸው 

እኛን ለማጥፋት ከሆነ ህልማቸው 

አጠፋለው ሲሉ መጥፋት እንዳለ እናሳውቃቸው 
    
ቤዛዊት አለሙቤዛዊት አለሙቤዛዊት አለሙቤዛዊት አለሙ    
Nurnberg Nurnberg Nurnberg Nurnberg     



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        11 

ሁሉም እንስሶች እኩል ናቸው አንዳንዶች ግን የበለጠ ሁሉም እንስሶች እኩል ናቸው አንዳንዶች ግን የበለጠ ሁሉም እንስሶች እኩል ናቸው አንዳንዶች ግን የበለጠ ሁሉም እንስሶች እኩል ናቸው አንዳንዶች ግን የበለጠ 
እኩል ናቸውእኩል ናቸውእኩል ናቸውእኩል ናቸው    

 

መቼም ፖለቲካ ምንድን ነው?/What is politics/ 
የሚለው ጥያቄ ብዙ አነጋጋሪ ብዙም አከራካሪ መሆኑ እውነት 
ነው፡፡ ቢሆንም ብዙዎች ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ሙህራኖች 
ፖለቲካ ማለት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚካሄዱ የትኛውም 
አይነት እንቅስቃሴዎችን ያካትታል ይላሉ፡፡ የሰው ልጅ የፖለቲካ 
እንስሳ  ነው የሚለው ቃል  ለኔ  ብቻውን አያስማማኝም፡፡ 
እንስሳትም በህግ ተፈጥሮ የሚኖሩ ፖለቲከኞች ነቸው ብዬ 
አምናለሁ፡፡ እንዲያውም ብዙ ጊዜ እንስሳት ከሰው ይልቅ ለህግ 
ተገዢ ህግንም አክባሪ ናቸው፡፡ በጊዜያቸው ስልጣን ይይዛሉ 
የተሻለ ሲመጣ ስልጣን ይለቃሉ፡፡ ይህም የእንስሳት የስልጣን ጊዜ 
በገደብ ህይወትም በጊዜ እና ትውልድ ቅብብል እንደሚመራ 
ያሳያል፡፡ አንዳንድ ባለጌ እንስሳት ካልሆኑ በስተቀር ሁሉም 
መብትና ግዴታቸውን ያውቃሉ ግን ደግሞ ሰው እነዚህ እንስሳት 
ማሰብ  የማይችሉ  ራሱን  ደግሞ  ማሰብ  የሚችል  ብሎ 
ያስቀምጣል፡፡ ምአልባት እዚህ ጋር ማሰብ የሚለውን ቃል እንደ 
ቁልፍ ቃል ሊወሰድ ይችላል፡፡ መቼም የሰው ልጅ እነዚህ 
እንስሳት ህግ አያውቁም ዝም ብለው ነው የሚኖሩት ስለዚህ 
አያሳቡም ካለ ትልቅ ስህተት ነው፡፡ እንስሳት አያስቡም ቢያስቡ 
ኖሮ ሁሌም እንደአፈጣጠራቸው ብቻ አይኖሩም ነበር፡፡ እንስሳት 
ለምንም አይነት አዲስ የአኗኗር ለውጥ ሆነ ለአዲስ አስተሳሰብ 
ዝግጁም ፍቃደኛም አይደሉም ከሚል አመዛዛኝ አስተሳሰብ 
የተቀዳ ከሆነ እውነት ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ ጎኑ ስናየው እንስሳት 
እውነትም አያስቡም፡፡ ሰውም ሆነ እነሱ እኩል እራቁታቸውን 
ነው የተፈጠሩት ግን ዛሬ ሰው ትልቅ የቴክኖሎጂ ውጤት ላይ 
ደርሶ ከምድር አልፎ ጠፈር ላይ ወጥቷል፡፡ ሁሌም የአለቃቸው 
ተላላኪ የሆኑ ባለቃቸው አሳብ የሚመሩ ሁሌም በሱ ብቻ 
መመራት እጣ ፈንታቸው አድርገው የሚቆጥሩ ልክ እንደ እንስሶቹ 
ለውጥ የማይፈልጉና ለአዲስ አስተሳሰብ ስፍራ የማይሰጡ የሰው 
እንስሶች አይጠፉም ብል ስድብ እንደማይመስልብኝ እርግጠኝ 
ነኝ፡፡ አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም እንደሚሆንብኝም 
አውቃለሁ፡፡  ግን  ደግሞ ካለመናገር  ደጃዝማችነት  ይቀራል 
እንደሚባል ስለማውቅ ስለማምንበትም ስለዚህ ሰው ሆነው 
ተፈጥረው በአምለካከት  የእንስሳን  ባህሪ  ስለሚያሳዩ  ሰዎች 
የአስተሳሰብ ትክክል አለመሆን ምስክርነቴን እሰጣለሁ፡፡  

ለነዚህ ሰዎች፡- 
. ባርነት ነፃነት ነው /Slavery is freedom/ 
. ጦርነት ሰላም ነው /war is peace/ 
. ዝምታ ጥንካሬ ነው /Ignorance is strength/  
ከሚባለው  የእንስሶች  የፖለቲካ  አስተሳሰብ  ጋር 

ተመሳሳይ አስተሳሰብ አላቸው፡፡ ከአለቆቻቸው ስርስር ማለታቸው 
ለነሱ ብቻ መታዘዛቸው ነፃነት እንጂ ባርነት አይመስላቸውም፡፡ 
አለቃዬ ከሚሉት ሰው በታች ሁሉን ማድረግ እንደሚችሉ 
ይሰማቸዋል፡፡ ይህንን ስል ለአለቃ መታዘዝ ባርነት ነው ማለቴ 
አይደለም ግን ሰው በተፈጥሮ ፍፁም አይደለም ስለዚህ የሰው 
አስተሳሰብ የሰዎችም አስተሳሰብ ግብአት ነው፡፡ አለቆቻቸው 
ከሌላ ጋር በሀሳብም ሆነ በአካል ቢጣሉ ለነሱ ሰላም ነው 
ምክንያቱም  አለቆቻቸው  እነሱን  በጣም  የወደዱአቸውና 
የቀረቡአቸው ይመስላቸዋል፡፡ ልክ እንደ እንስሶች ሁሉም እኩል 
ነው የእኛ አለቆች ግን የበለጠ እኩል ናቸው ብለው ስለሚያምኑ 
በራሳቸው ላይ የበለጠ ትንሽነታቸውን ያውጃሉ፡፡ 

ራሳቸውን በንጉስ አንበሳ ቦታ አስቀምጠው በበለጠ 
እኩልነት የሚመሩ የእንስሳት አይነት መሪዎችም አመራራቸው 
የጉልበተኛና የባለጊዜ እንስሳ አመራር ስለሆነ አስተሳሰባቸው 
መቼም የሰው ነው ለማለት ከባድ ነው፡፡ ምክንያቱም ጉልበታቸው 
እውቀት  እና  ለለውጥ ያላቸው ተነሳሽነት  ሳይሆን  ጊዜው 
የሰጣቸው የስልጣን ጉልበት እና በስራቸው የሰበሰቧቸው ትንንሽ 
እንስሶች ናቸው፡፡ 

   ———— 

ግን ይህ አስተሳሰብ ግን ይህ የእንስሳት አመራር በሰዎች 
ላይ እስከመቼ? እስቲ ሁላችንም እኩል እንሁን እስቲ ሁላችንም 
ለተሻለ ነገ እንነሳ እስቲ ሁላችንም እንደ ሰው አስተሳሰብ 
በአስተሳሰባችን ህሊናንና ሞራልን እንጨምርበት፡፡ በሚያልፈው 
ጊዜ ውስጥ የማያልፍ የተሪክ አሻራ ጥለን አንለፍ፡፡ ከታሪክ 
ተወቃሽነት  እራሳችንን  እናፅዳ፡፡  ትናንት  በታሪክ  ትልቅ 
የነበረችውን ኢትዮጵያን ዛሬም በታሪካችን ውስጥ እንገንበታ፡፡ 
ሁሌም የበላይ ነን ብለን ከምናምንና የበላይነታችንን ለማስጠበቅ 
እንደ  እንስሳት  ጉድጓድ  እየቆፈርን  ሌሎችን  ከምንጎዳ  እና 
ከምንጠልፍ ይልቅ እንደሰው ሰው ሁሉ እኩል መሆኑን አምነን 
በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮቻችንን ለመፍታት እንሞክር 

ሰው  በእንሰሳ  ፖለቲካ  ቀመር  አይመራ፡፡  ቸር 
እንሰንብት፡፡ 

  Tigist Birko TafaTigist Birko TafaTigist Birko TafaTigist Birko Tafa    
SodenSodenSodenSoden----salmunstersalmunstersalmunstersalmunster  

ለኢትዮጵያ ህዝብ ማገልገል ያልቻሉትን የወያኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማገልገል ያልቻሉትን የወያኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማገልገል ያልቻሉትን የወያኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማገልገል ያልቻሉትን የወያኔ 
ፍርድ ቤቶች በቃቸው የምንልበት ጊዜ አሁን ነው!!ፍርድ ቤቶች በቃቸው የምንልበት ጊዜ አሁን ነው!!ፍርድ ቤቶች በቃቸው የምንልበት ጊዜ አሁን ነው!!ፍርድ ቤቶች በቃቸው የምንልበት ጊዜ አሁን ነው!!    

 

ኢትዮጵያን በሃይል እየገዛ ያለው የወያኔ መንግስት ፍትህ 

ስርዓቱ በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እንዲሞትና እንዲቀበር በማድረግ 

ህዝቦች በፍትህ አካላት ላይ ያላቸው እምነት ተስፋ አስቆርጦል፡፡ 

የፍትህ አካላት ለሀገሪቱ ዜጎች ማገልገል ሲገባቸው ለጥቂት 

ባለስልጣናት እና ለጥቅማ ጥቅም በመገዛት ህጎች እንዲፋለሱ 

በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ ሊሻሻል እና ሊለወጥ በማይችልበት 

ደረጃ ላይ የደረሰው ይህ የፍትህ አካላቱ ንቅዘት አለኝታነቱን እና 

ታማኝነቱን በማጉደል ከፍተኛውን ወንጀል እና የሰብአዊ መብት 

ጥሰት በመፈፀም ላይ ይገኛል፡፡ 
በቅርቡ  ወያኔ  እያሰቃያቸው  የሚገኙ  ብሎገሮች 

ጋዜጠኞች እንዲሁም የፖለቲካ አመራሮች ላይ እነዚህ በህዝብ 
ዘንድ ታማኝነታቸው የሌላቸው ፍርድ ቤቶች ለፍትህ ስርዓቱ 
ለሙያቸው የቆሙ ሳይሆኑ ለወያኔ ፖለቲካ የቆሙ መሆናቸውን 
በሚገባ እያሳያዩ ይገኛሉ፡፡ ያለምንም ክስ ተጠርጣሪዎች ከ3 ወር 
በላይ በወያኔ  ማጎርያ  ቤቶች በፖሊስ የሀሰት ምርመራዬን 
አልጨረስኩም በሚል ምክንያትና በተራ ምክንያት እየተንገላቱ 
ይገኛሉ፡፡ 

የፖለቲካ ታማኝነታቸውን መከታ በማፍረግ እና ከላይ 
ከሃላፊዎቻቸው በሚወርድላቸው ትእዛዝ ምክንያት ፍትህ ስርዓቱ 
ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሄድ እያደረጉ ናቸው፡፡ ፍትህ ፈላጊዎችን 
በህገውጥ መንገድ በሃይል በማስደንገጥ የፍርድ ውሳኔዎችን 
በማዛባት ፍትህ ከቁጥጥር ውጪ ወቶ መንግስታዊ ህገወጥነት 
እንዲስፋፋ እና ህዝብ እንዲበደል በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ወያኔ ለይስሙላ ዴሞክራሲያዊ የሆነ የስልጣን ክፍፍል 
ማለትም ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚ እና ህግ አስፈፃሚ አለ ብሎ 
እራሱ በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች ቢያደነቁረንም፤ እውነታው 
ግን እሱ አለመሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል ለዚህም ከላይ 
የጠቀስኩት  የብሎገሮች፣  የጋዜጠኞች  እንዲሁም  የፖለቲካ 
አመራሮች ያለ ክስ ከ3 ወር በላይ በማጎሪያ ቤቶች እንዲቆዩ 
መደረጉ በቀጥታ የህግ አስፈፃሚው በህግ ተረጓሚው ላይ 
ማለትም የፖለቲካ አመራሩ በፍርድ ቤቱ ላይ የሚያደርገውን 
ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት እና ትዕዛዝ ያሳየኛል፣ ስለዚህ ለኢትዮጵያ 
ህዝብ ማገልገል ያልቻሉትን የወያኔ ፍርድ ቤቶች በጋራ በመሆን 
በቃችሁ የምንልበት ወቅት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አሁን ነው፡፡ 

    
ሚካኤል መኮንን ይህ ደጎሚካኤል መኮንን ይህ ደጎሚካኤል መኮንን ይህ ደጎሚካኤል መኮንን ይህ ደጎ    
GrossGrossGrossGross----Gerau Gerau Gerau Gerau     



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        12 

ወያኔ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እና ተነባቢነት ያለውን ወያኔ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እና ተነባቢነት ያለውን ወያኔ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እና ተነባቢነት ያለውን ወያኔ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እና ተነባቢነት ያለውን 
መፅሔትና ጋዜጣ ሁሉ ያዋክባል ያስራል ያሳድዳልመፅሔትና ጋዜጣ ሁሉ ያዋክባል ያስራል ያሳድዳልመፅሔትና ጋዜጣ ሁሉ ያዋክባል ያስራል ያሳድዳልመፅሔትና ጋዜጣ ሁሉ ያዋክባል ያስራል ያሳድዳል    

 

በኢትዮጵያ  ህግ  የሚጣሰው በተራ ዜጎች  ሳይሆን 
በዋናነት በራሱ በአምባገነኑ ወያኔ ነው፡፡ ህግን የሚጥስ ወያኔ 
አንድ ቀን በህግ መጠየቁ የሚቀር አይደለም፤ ነገር ግን ወያኔ ብዙ 
ግዜ ህግ እየጣሰ እራሱ በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች ህግ 
እንደሚያስከብር ይደሰኩራል፡፡ አንዳንዴም የራሱን የህግ ጥሰት 
በፈረደባቸው ንፁሀን ዜጎች ላይ ይደፈድፋል፡፡ በቅርቡ እንኳን 
ከተመለከትናቸው የወያኔ ከፍተኛ የሆነ የህግ ጥሰቶች መካከል ያለ 
ፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ በራሱ ሚድያ ንፁሃን ዜጎችን ወንጀለኛ 
ማለት፣ ንፁሃን ዜጎችን ናዋከብ፣ ማንገላታት እና በማሰር እራሱ 
በራሱ አከብረዋለሁኝ የሚለውን ህገ-መንግስት መጣስ ዋና 
ዋናዎቹ ነቸው፡፡ 

ከህዝብ የሚሰበሰብ ግብር እና ገንዘብ የሚተዳደሩትን 
ሚዲያዎች በተለይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና አዲስ ዘመን ጋዜጣ 
በራሱ በወያኔ የተቀረፁትን ሀጎች እንኳን እንደፈለጉ ሲያፈርሱ 
ሲንዱ እንዲሁም በህዝብ ላይ ሽብር ሲፈጥሩ በተደጋጋሚ 
የሚሰተዋል ነው፡፡ ለወያኔ ምንም ያህል ህዝብን የሚያሸብር 
እንኳን ቢሆን እንዲሁም ምንም ያህል ህግን የሚጥስ ቢሆንም 
ለወያኔ የስልጣን ማራዘሚያ እና አላማ የሚጠቅም ከሆነ ልማታዊ 
ነው፡፡ ምክንያቱም የወያኔ ጥቅም የህዝብ ግንዛቤ መጨበጥ 
ወይም ማወቅ ሳይሆን የስልጣን የማስቀጠል ስለሆነ ነው፡፡ 

በቅርቡ በተከታታይ ሙሉ በሙሉ ነፃውን ሚድያ 
ከአገልግሎት እና ከስራ ውጪ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ያለው 
ወያኔ ብሎገሮችና ጋዜጠኞችን በማሰር የጀመረውን ህገወጥ 
ድርጊትና አፈና አሁን ባለፈው ሳምንት ደግሞ በህዝብ ዘንድ 
ተነባቢነት ያላቸውን መፅሔቶች በተለመደው ወያኔያዊ የፍብረካ 
ክስ  በመክሰስ መፅሔቶቹ ከህትመት እንዲወጡና አንዳንድ 
የመፅሔት አዘጋጆች እንዲሰደዱ በማድረግ ዘመቻውን አጠናክሮ 
ቀጥሎበታል፡፡ 

ይህንን ሁሉ ህገወጥ ድርጊት እራሱ እየፈፀ ሌሎችን 
በተለይ  በህዝብ  ዘንድ  ተነባቢነትና  ተቀባይነት  ያላቸውን 
መፅሔትና ጋዜጣ ሁሉ ከህዝብ ዘንድ እዲርቁ እና እንዲጠፉ 
ያዋክባል፣ ያስራል፣ ያሳድዳል፡፡ ነገር ግን ወያኔ መስሎት ይሆናል 
እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰራውን መንግስታዊ ህገ ወጥነት እና 
ሽብር ጠንቅቆ ያውቃል፤ ይህም የወያኔ ሴራ እንዲያከትም ህዝቡ 
የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘለአለም ትኑር!! 
Sara MesfinSara MesfinSara MesfinSara Mesfin    
VVVVirnheimirnheimirnheimirnheim    

ምዕራባዊያን የወያኔን ህገወጥ ስራ መደገፍ ምዕራባዊያን የወያኔን ህገወጥ ስራ መደገፍ ምዕራባዊያን የወያኔን ህገወጥ ስራ መደገፍ ምዕራባዊያን የወያኔን ህገወጥ ስራ መደገፍ 
ትታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንድትቆሙ ትታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንድትቆሙ ትታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንድትቆሙ ትታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንድትቆሙ 

ትጠየቃላችሁ!!ትጠየቃላችሁ!!ትጠየቃላችሁ!!ትጠየቃላችሁ!!    
 
ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ስሙዋ በአንባገነኑ ወያኔ የእለት 

ተለት የወከባ እና  የግፍ ስራ በየሚድያዎችና በየድረገፆች 
የሚለቀቁባት ሀገር ለመሆን በቅታለች፡፡ ይህ ለዘመናት ተከባብሮና 
ተቻችሎ የኖረውን ህዝብ በብሄር፣ በጎሳ፣ በሀይማኖት ተከፋፍሎ 
የጎሪጥ እንዲተያይ እያደረገ የሚገኘው ወያኔ ዋና አላማው ህዝብን 
በመከፋፈል የጋራ የሆነ ሀገር እንዳይኖር በማድረግ ለስልጣኑ 
ፈታኝ ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸውን የህዝብ አንድነት ማዳከም ዋነኛ 
ስራው ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ 

ይህንን ሴራ የተረዱ አንዳንድ አካላት እራሱ ማክበር 
ባልቻለው ህገ-መንግስት ባስቀመጣቸው የመደራጀት፣ የመፃፍ 
መብት በመጠቀም ለህብረተሰቡ የግንዛቢ ማስጨበጫ ስራዎች 
ለመስራት  የሚሞክሩትን  በተለይ  ገዜጠኞችንና  ብሎገሮችን 
በማዋከብና በማሰር ህዝብ የመረጃ ተደራሽ እንዳይሆን በማድረግ 
ላይ ይገኛል፡፡    ————    

መንግስታዊ ሽብር እያካሄደ የሚገኘው ወያኔ በዘንድሮው 
በ2006 ዓ.ም. በዋናነት የማዋከብና ማሰር ስራ እየሰራባቸው 
የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋዜጠኞችና ብሎገሮች 
ዋነኛው ተጠቃሾች ነቸው፡፡ በራሱ በወያኔ በተቀነባበረ ህገ ወጥ 
የማዋከብ ስራ በዚህ 3ወር ብቻ ቁጥራቸው ከ50 የሚበልጡ 
የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ጋዜጠኞችና ብሎገሮች ያለምንም 
ጥፋታቸው በወያኔ ማጎሪያ ቤቶች እየተሰቃዩ ይገኛሉ፡፡ ይህንን 
መንግስታዊ ህገ ወጥነት አለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅት አምንስቲ 
ኢንተርናሽናል በጋዜጠኞች መብት ላይ  የሚሰሩ ድርጅቶች 
አውግዘውታል፡፡  ነገር  ግን  በነዚህ  ድርጅቶች  ጫና  ወያኔ 
ያስተካከለው ጉዳይ የለም ይባስ ብሎ ባለፈው ሳምንት ሀገር 
ውስጥ የሚታተሙ አምስት መፅሄቶች ላይ ክስ መስርቶባቸዋል፡፡ 
መፅሄቶቹም  ከህትመት  እንዲወጡና  አዘጋጆቹም  ከሀገር 
እንዲሰደዱ ቸድርጓል፡፡ ይህ ሁሉ ህገወጥ ድርጊት እየተካሄደ 
ለህገወጥ ስራው ማስፈፀሚያ የሚሆን ዕርዳታ ከምዕራባዊን 
ይሰጠዋል፡፡ ስለዚህ ምዕራባዊያን ዕርዳታው የወያኔን የህገወጥ እና 
የሽብር ስራ የሚደግፍ መሆኑን አውቃችሁ ለወያኔ የምትሰጡትን 
እርዳታ አቁማችሁ ከብዙሀኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንድትቆሙና 
የታሪክ ተጠያቂ እንዳትሆኑ ስል ማስገንዘብ እፈልጋለሁኝ፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘለአለም ትኑር 
Wondwosen LisanuWondwosen LisanuWondwosen LisanuWondwosen Lisanu    
Morfelden Morfelden Morfelden Morfelden     

ወያኔን ለመደምሰስ አስገዳጅ የትግል ስልት ያስፈልጋል!ወያኔን ለመደምሰስ አስገዳጅ የትግል ስልት ያስፈልጋል!ወያኔን ለመደምሰስ አስገዳጅ የትግል ስልት ያስፈልጋል!ወያኔን ለመደምሰስ አስገዳጅ የትግል ስልት ያስፈልጋል!    
 
ላለፉት  እርት  አመታት  ኢትዮጵያና  ህዝቦቿ  ላይ 

እንደመዥገር ተጣብቆ ይህ ነው የማይባል ግፍና ሰቆቃ ሲፈፅም 
የኖረው የዘረኛው ወያኔ ስርዓት የእድሜ ዘመኑ ማብቂያ ጠርዝ 
ላይ ለመሆኑ ኢትዮጵያን ያህል ሀገርና ህዝብ ከሚመራ ስርዓት 
የማይጠበቁ የናፍያ ስርአት የቅዠት ደረጃው እንዲሁም ዝቅጠቱ 
ጠቋሚዋች ናቸው፡፡ 

በእድሜ ዘመኑ በስም እንጂ በተግባር ዲሞክራሲን 
የማያውቀው የአንድ ጎጥ ብድን ለይስሙላ ባስቀመጠው ህገ 
መንግስት የካተቱ የዜጎችን መብት በመሻር ሀገሪቱን የምድር ሲኦል 
አድርጓታል፡፡ 

ለበርካታ አመታት ኢትዮጵያውያንን በዘረኝነት ስርአት 
እየኮረኮሙሲያሰኛቸውም በምድር እየጠፉ ናቸው፡፡ 

አሁን ደግሞ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ወያኔን 
እምቢኝ ያሉ በሀገር ውስጥ በሰላማዊ መልከ የሚታገሉ ጥቂት 
የፖለቲካ ድርጅቶች መብታቸውን ተጠቅመው የሚያደርጉትን 
ሰላማዊ ትግል የዚህን የዘረኝነት ስርዓት ፍንትው አድርጎ ያሳየን 
ሲሆን ግን ወያኔ ሰላማዊም ሆነ ማንኛውንም መደራጀት መቃወም 
ከእርሱ ውጭ እንቢኝ እንዳለ ይገኛል፡፡ 

የወያኔ ዘረኛ ቡድን ህገ መንግስቱ የሚፈቅድልን ለቁጥር 
የሚታክቱ  መብቶቻችንን  ቢነፍገንም  ሚያዝያ  1997  ዓ.ም 
የነበረውን የቅንጅት የድጋፍ ሰልፍ ተከትሎ ለ8 አመታት ቀምቶን 
የነበረውን ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ መንግስታዊ መብታችንን 
ለማስመለስ ከአመታት በ%Dላ በወጣቶች ለተደራጀው ሰማያዊ 
ፓርቲ ምስጋና ይግባውና እጅግ በተጠና ወቅትና ጊዜ የመሰለፍ 
መብታችን ከገዢዎች እጅ አውጥቶ በህዝቡ ላይ የተጫነውን 
ፍርሀት በመግፈፍ ሀላፊነቱን ተወጥቷል፡፡ 

99.6 ፐርሰንት የህዝብ ድምፅ አለኝ የሚለው የወያኔ 
ዘረኛ ቡድን በመልካም አስተዳደር ችግርና በኑሮ ውድነት 
እንዲሁም በፍትህ መጓደል የተንገሸገሸው ህዝብ በመፍራት 
ሰልፉን ለማደናቀፍ የቻለውን ያህል ቢጥርም መስዋዕትነት 
ለመክፈል በቆረጡ ኢትዮጵያውያን ጥረት የታሰበውን ሰላማዊ 
ሰልፍ ማክሸፍ ሳይቻለው ቀርቷል፡፡  

    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        13 

ወያኔን ለመደምሰስ  ወያኔን ለመደምሰስ  ወያኔን ለመደምሰስ  ወያኔን ለመደምሰስ  .................... 
ይህ የሚያሳየው በነፃነት የመኖር ሰዋዊ መብታችን 

በአፋኝ አምባገነን መሪዎች መነጠቃችን ነው፡፡ 
ስለሆነም መብታችን ለማስመለስ /ለማስጠበቅ/ አስገዳጅ 

የትግል ስልት እንደሚያስፈልገን አጠያያቂ አደለም፡፡ 
በመሆኑም አሁን ያለውን የህዝብ ለነፃነትና ለትግል 

የመነሳሳት መንፈስ በተጠናከረ በተደራጀ መልኩ ለማስቀጠል 
ቁርጠኛ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅብናል፡፡  

በዘረኞቹ ለሚፈበረኩና ነፃነት የሚነፍጉ ህግጋቶችን 
እንቢኝ አሻፈረኝ የሚል ህዝብ ለመፍጠር የድርጅት አመራሮች 
ከዚህ በተሻለ በቁርጠኝነት መስራት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ! 
በተወዳጅ አድነውበተወዳጅ አድነውበተወዳጅ አድነውበተወዳጅ አድነው    
ባይሮይት  ባይሮይት  ባይሮይት  ባይሮይት      

ሀገርን እንድንሀገርን እንድንሀገርን እንድንሀገርን እንድን    
የኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ አደለምየኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ አደለምየኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ አደለምየኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ አደለም    

 

በአለም ላይ ያሉ ሀገራት ሰው መኖር ከጀመረበት 
በተለይም የመንግስት ስርዓት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የሃገሪቱ 
ታሪክ እየተመዘዘ አንዳንዶቹ ጥንታውያን ሌሎች ደግሞ የቅርብ 
ጊዜ ታሪክ ያላቸው ሀገሮች ተብለው ይመደባሉ፡፡ እንደምሳሌ 
ለማሳየት የወቅቱ ታላቋ አሜሪካ ተብላ የምትጠራው ሀገር እድሜ 
ሲሰላ ሀገሪቱን ሌላው ዓለም ካወቀበት ጊዜና መንግስታዊ ስርዓት 
ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ እየታየ እድሜዋ ሁለት መቶ አመት 
ተብሎ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ያላት ሀገር ስትባል እንደ ኢትዮጵያ፣ 
ግብፅ፣ ቻይና፣ ኢራን የመሳሰሉት ሀገራት ደግሞ ጥንታዊ ሀገራት 
ተብለው ይታወቃሉ፡፡ ለጥንታዊነታቸው ማሳያ የሚሆነው ደግሞ 
በድሮው ዘመን ይኖሩ የነበሩት ህዝቦቻቸው በተለያየ መንገድ /
በድንጋይ ለይ የተውት ፅሁፍ/ አስቀምጠውት የሄዱት የታሪክ 
ምስክሮች ናቸው፡፡ የሀገራችን ኢትዮጵያ ሁኔታን ብቻ ብንመለከት 
የአክሱም ሀውልቶች፣ የጎንደር ቤተ መንግስቶች፣ የላሊበላ ውቅር 
አብያተ ክረስቲያናት፣ የሀረር ጀጎል ግንብ፣ የጢያ ትክል ድንጋዮች 
በየቤተ እምንቶቹ በጥንታዊያን አባቶች ተፅፈው የተቀመጡ 
መፅሃፍት፣ በቁፋሮ የተገኙ ነገስታት ይጠቀሙባቸው የነበሩ 
የተለያዩ መገልገያ መሳሪያዎች በእርግጥም ሀገራችን እጅግ ጥንታዊ 
ከሚባሉት ሀገሮች መካከል መጠቀሷ ተገቢ ነው፡፡ ከክርስቶስ 
ልደት በፊት መፃፍ እንደተጀመ የሚታወቀው መፅሀፍ ቅዱስም 
ሆነ የተለያዩ ጥንታዊያ መፀሃፍት /ለምሳሌ ሆሜር/ በፅሁፎቹ 
በተለያየ ሁኔታ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ጥንታውያን እንደነበሩ 
በስጣኔም እጅግ በጣም የላቁ እንደነበሩ ይጠቅሳሉ፡፡ 

ሀገራችን  ኢትዮጵያ  ከጥንታዊነትና  ከስልጣኔ  ፈር 
ቀዳጅነት ባለፈ ከአውሮፓ ወራሪ ሃይሎች ራሷን በመከላከልና 
ለሌሎች የአፍሪካ ጭቁን ህዝቦች ለነፃነታቸው እንዲታገሉ ትልቅ 
ምሳሌ የሆነችና በርካታ የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ህዝቦች 
በአንድነት በመተባበርና በመከባበር የሚኖሩባት ሀገር በመሆኗ 
በርካታ የታሪክ ተመራማሪዎችና የሃገር ጎቢሚዎች ቅድሚያ 
ሊጎበኟት የሚጓጉላት ሀገር ናት፡፡ 

እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው እውነታዎች እንዳሉ ሆነው 
ይህች የተከበረችና የታፈረች ውድ ሀገራችን ካለፉት 40 ዓመታት 
በተለይም ካለፉት 23 ዓመታት ወዲህ የድሆች ድሃ፣ የሰው ልጆች 
ደም  በሰበባሰበቡ  በየቦታው  ፈሶ  የሚታይባት፣  ሰዎች 
በሚያምኑበት እምነትና በሚናገሩት ቋንቋ ምክንያት ያለፍርድ 
የሚታሰሩባትና የሚገደሉባት፣ የሰው ልጆች ሰብአዊ መብቶች 
ሙሉ በሙሉ የተረገጠባት፣ ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ከቦታ ቦታ 
ተንቀሳቅሰው መስራት የማይችሉባት፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች 
ለመቀጠርም ሆነ እድገት ለማግኘት የህገ ወጡ ገዢው ፓርቲ 
አባል መሆን ግድ የሆነባት ሀገር ሆናለች፡፡ 

                    ————————————    

በሰለጠነው  ዓለም  ዜጎች  የተሰማውን  ለመናገር 
የመንግስትን ፈቃድ አይጠይቁም፡፡ በኢትዮጵያ ግን ሰላማዊ ሰልፍ 
ለመውጣት መንግስት ካልፈቀደ አይቻልም በመፅሔቶች ላይ 
ፅሁፍ ማውጣት ቢፈቀድም መንግስት የሚቃወም ሆኖ ከተገኘ 
መፅሄቱ ከማተሚያ ቤት ሳይወጣ ታፍኖ እንዲቀር ይደረጋል፡፡ 
በዚህም የአሳታሚውንና የአታሚውን ኢኮኖሚውን ኪሳራ ማንም 
አይክሰውም፡፡ የፅሁፉ ባለቤትሰብአዊ መብቶች መረገጣቸው 
ይጀምራል፡፡ 

ላለፉት 40 ዓመታት ኢትዮጵያን እንደ መንግስት የገዟት 
አካላት በፍፁም መሰረት የሌላቸው መሆኑን በተለይም ከሀገራችን 
ውጪ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ለሌላው ዓለም ህዝብ ልናሳውቅ 
ይገባል፡፡ ይህንን የምንልበት ዋናው ምክንያት ምንም እንኳን 
የአፄውን ፊውዳላዊ ስርዓት ለማስተካከል ወይም ለማስወገድ 
የተለያዩ ትግሎች ያደርግ የነበረ ቢሆንም በህዝብ ያልተመረጠው 
የወታደሩ ቡድን /ድርግ/ ከህዝቡ ትግል በተቃራኒ የህዝብን 
የስልጣን ባለቤትነት ቀምቶ ወጣት ሽማግሌ፣ ሴት፣ ወንድ፣ 
የተማረ፣ ያልተማረ፣ ወታደር፣ ሲቪል፣ የፖለቲካ ጓድ የሆነ፣ 
ያልሆነ ሳይል ሀገሪቱን በደም እንድትጨቀይ አደረጋት፡፡ በዚህም 
ህዝቡ ለ17  ዓመታት ለማያባራ ጦርነት ተዳረገ፡፡  የጦርነቱ 
ውጤትም ሀገሪቱ ወደ ባሰ የድህነትና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት 
እንድትገባ ምክንያት ሆኗል፡፡ 

ባለፉት 23 ዓመታት የተከሰተው ድህነትና የሰብአዊ 
መብቶች ጥሰት አሁን ያለውን አገዛዝ ህጋዊነት ጥያቄ ውስጥ 
የሚያስገቡ  ከመሆናቸውም  ባለፈ  ስርዓቱ  እንደደርግ  ሁሉ 
በመሳሪያ ሀይል ያለ እንጂ በህዝብ ፈቃድ የተመረጠ ባለመሆኑ 
ህጋዊ  መንግስት  አይደለም፡፡  ይልቁንም የመሳሪያ  ጉልበቱን 
ተጠቅሞ በህጋዊነት ሽፋን አባቶቻችን ስንት መስዋእትነት ከፍለው 
ያቆዩትን የሀገሪቱን ዳር ድንበር እየሸራረፈ ለባእዳን ሃገሮች አሳልፎ 
አወየሰጠ ይገኛል፡፡ ይህ ህጋዊ ተግባር በምንም መልኩ ቢታይ 
ከአንድ ኢትዮጵያን እያስተዳደርኩ ነው ከሚል አካል ሊጠበቅ 
የሚችል  ተግባር  አደለም፡፡  በመሆኑም  ሁሉንም  የትግል 
አማራጮች ተጠቅሞ ያለውን ህገ ወጥ አገዛዝ ከአራት ኪሎ ቤተ 
መንግስት ማባረሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ሀገሪቱን በህገወጥ መንገድ 
መግዛት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሀገሪቱን ወክሎ የተፈራረማቸው 
ፊርማዎች በሙሉ ህገወጥ መሆናቸውን በተለይም አሁን ወጣት 
ለሆነው ትውልድ ማሳወቅ ትልቅ የዜግነት ግዴታ ነው፡፡ 

ወያኔ/ኢህአዴግ  ህገ  ወጥ  ገዢ  ለመሆኑ  ጥቂት 
ማሳያዎች፡- 

.  በሰኔ  24/1983  ዓ.ም.  በተካሄደው  ጉባኤ  ላይ 
ዘመናቸውን በሙሉ ለኢትዮጰያ አንድነትና ሰላም ሲታገሉ የኖሩ 
ፓርቲዎች፣ ቡድኖችና ግለሰቦች እንዳይሳተፉ መደረጉና በወደፊቱ 
የሀገሪቱ እጣ ፈንታ ላይ እንዳይመክሩና እንዳይወስኑ መደረጉ ገና 
ከጅምሩ ወያኔ/ኢህአዴግ ህገወጥና ጉልበተኛ ቡድን መሆኑን 
ያሳያል፡፡ በዚህም በሰኔ 24/1983 ዓ.ም. ጉባኤ የፀደቀው ቻርተር 
ህገ ወጥ ነው፡፡ 

. ሀገሪቱ ህገ መንግስት ሳይኖራት፣ ህዝባዊ መንግስት 
ሳይቋቋምና የኢትዮጵያ ህዝብን ይሁንታ ሳያገኝ የተደረገው 
የይስሙላ የኤርትራ ህዝብ ሪፈረንደም በፍፁም ህጋዊነት የሌለው 
በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ህገ ወጥ ነው፡፡  

. ከ1987 ዓ.ም. እስከ 2002 ዓ.ም. የተደረጉት ህዝባዊ 
ምርጫዎች በከባድ ጫናና አፈና የተከናወኑ በመሆናቸው ሁሉም 
ምርጫዎች ህገወጥ ናቸው፡፡ በዚህም በምርጫ ስም ሀገሪቱን 
እየገዛ ያለው መንግሰት ህገወጥ ነው፡፡ 

. ባለፉት 23 ዓመታት በተለያዩ ቦታዎች ለተፈፀሙ 
የጅምላ ግድያዎች /ለምሳሌ የአማራ ህዝቦች፣ የጋምቤላ ህዝቦች 
ወዘተ/ ሀገሪቱን የሚገዛ አካል ዋና ተጠያቂ ነው፡፡ የህዝቦቹን 
ደህንነት  በእኩል  ሊጠብቅ  ስላልቻለ  ህገወጥ  ገዢ  ነው፡፡ 
በመንጀልም ሊጠየቅ ይገባል፡፡ 
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ሀገርን እንድንሀገርን እንድንሀገርን እንድንሀገርን እንድን    
የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ................................ 
. ባለፉት 23 ዓመታት ለሞቱ የፓርቲ አመራሮች /

ለምሳሌ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ/ ጋዜጠኞች፣ የሲቪል ተቋማት 
አመራሮች ገዢው ሃላፊነቱን ሊወስድ ይገባል፡፡ 

. ህገ ወጥ ገዢው ፓርቲ የሚመራው መንግስት በህዝብ 
የተመረጠ ባለመሆኑ ምክንያት ህገ ወጥ መንግስት ነው፡፡ በዚህም 
ምክንያት  በስልጣን  ዘመኑ ሀገሪቱን  ወክሎ የተፈራረማቸው 
ፊርማዎች  ለመወሳሌ  ለሱዳን  መሬት  ቆርሶ  ለመስጠት 
የተፈራረመው ፊርማ፣ ለጅቡቲ ውሃ ለመስጠት የተፈረመው 
ፊርማ ከኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት በ%Dላ ከኤርትራ ጋር የተደረጉ 
ውሎችና ስምምነቶች በሙሉ ህገ ወጥ ናቸው፡፡ 

በመሆኑም ከላይ ከተጠቀሱት በላይ በርካታ ህገወጥ 
ተግባራትና ስምምነቶች በዚህ ህገወጥ በሆነው ገዢ አካል 
የተፈፀሙ በመሆናቸው ወደፊት በሀገሪቱ ውስጥ ህጋዊ መንግስት 
ሲቋቋም አሳሪና ገዢ ውሎችና ስምምነቶች እንዳይሆኑ ከአሁኑ 
ሁሉን አቀፍ ትግል መጀመር ያስፈልጋል፡፡ በተለይም በውጭ 
የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ጥቃቅን ልዩነቶችንን ትተን ይደፊቷን 
ሰላማዊ፣  የበለፀገችና  ሁሉም ዜጎቿ በእኩልነት የምንኖርባት 
ሀገራችን ለመፍጠር በአንድነት ልንቀሳቀስ ይገባል እላለሁ፡፡ 

Abiyot DereAbiyot DereAbiyot DereAbiyot Derejjjjeeee    
EEEErlangen   rlangen   rlangen   rlangen       

ጨዋታውን ወደ ራሳችን እንቀይረው!!ጨዋታውን ወደ ራሳችን እንቀይረው!!ጨዋታውን ወደ ራሳችን እንቀይረው!!ጨዋታውን ወደ ራሳችን እንቀይረው!!    
  

 ላለፉት 23 ዓመታት ወያኔ በሚሰጠን ኳስ እና ዳኛ 
ምንም እንኳን ሜዳው የጋራ ቢሆንም ሲሻን እርስ በእርሳችን 
ካሰኘውም ከራሱ ጋር እያጋጠመን ኖረናል:: አሁንም እየኖርን 
ነው:: ወደፊት እንዳይቀጥል ምን እናድርግ?  
እስካሁንም በመረጠልን ሁኔታ ውስጥ ነው የሂወት ጉዞችንን 
እየቀጠልን ነው::  
 የወያኔ ጨዋታ ሁሌም በብሔርተኝነት እና በሀይማኖት ላይ 
የተመረኮዘ  ነው::  ጫወታው እየከረረ  በመጣ ቁጥር በአብዛኛው 
በብሄርተኝነት ቅኘት የተቀኘውን ሙዚቃ ይጋብዘናል ያኔ የእርስ በእርስ 
ግጥሚያችንን የዋንጫ ያደርገዋል:: የዛኔ ዳኛው እሱ ነው:: የሀይል ሚዛኑ 
ወዳጋደለበት ድጋፉን ያደርግና አለሁላችሁ ይለናል:: የዛኔ ኢህአዴግ 
ባይኖር ኖሮ ይሄኔ ምን ይውጠን ነበር እንላለን:: ነገሮች መርገብ 
ሲጀምሩ ባለፈው ስለደረስኩላችሁ አምልኩኝ ይለናል:: መቃወም የለም 
እሺ ብለን እናመልከዋለን:: መከራው ሲበዛ ጥያቄ እናነሳለን:: የዛኔ 
ጨዋታውን ከሱ ጋር ያደርገውና ኳሷን ወደ ሜዳው ያቀብለናል:: ይሄኔ 
የሚመዘዘው ካርድ በሽብርተኝነትና በሀይማኖት የተወጠረ ይሆናል:: 
ህዝቡንም አሸባሪዎች ሊያፈነዱህ ነው:: ይላል:: በስማቸውም ጥቂት 
የሽብር ድራማ በተለያዩ ቦታዎች ፈንጂ በማጥመድ፣ በማፈንዳት እና 
በማምከን ይሰራል:: ይሄኔ ጫወታው የሁሉም ይሆናል:: ዳኛው እሱ 
አይደል? ስለዚህ ዳኝነቱን ተጠቅሞ ውጤቱን ይቀለብሰዋል? ድሉ የጋራ 
ውጤት ነው? ይለናል:: ባስፈለገው ጊዜ ደግሞ ሌላ ጨዋታ ይዞ ብቅ 
ይላል:: እንደልማዱም በጨዋታው በደንብ ዝግጅት አድረጎ ወደ ሜዳ 
ስለሚመጣ ውጤቱ የተለመደው ይሆናል፡፡            

እስከመቼ ነው ወያኔ ብቻ የቸዋታውን አይነትና መጠን 
ቅረፅና ይዘት በራሱ ልክ አዘጋጅቶ የሚሰጠን? እስከመቼ ነው 
በወያኔ የፈጠራ ታሪክ ህዝባችንን ለመከፋፈል የምንደክመው፣ 
እስከመቼ ነው ወያኔ የፈበረከልንን ትምክህተኝነት ተሸክመን ወያኔ 
የከተበንን ጠባብ ብሄርተኝነት ዜማ የምናዜመው?  

ስለዚህ ጨዋታውን ወደራሳችን ስልት ለመቀይር ቀጠሮ 
ይብቃን ዛሬን መጠቀም እንልመድ ነገ ነገ ማለት ይብቃን ለለውጥ 
እንነሳ፡፡ 
ድል ነጻነቱን ለተቀማ ኢትዮጵያ ህዝብ!!  
Mesfin YehualashetMesfin YehualashetMesfin YehualashetMesfin Yehualashet    
Büdingen, Germen 

ሥርዓቱንሥርዓቱንሥርዓቱንሥርዓቱን ለለለለ 20ዓመትዓመትዓመትዓመት አይተነዋልአይተነዋልአይተነዋልአይተነዋል መቀየርመቀየርመቀየርመቀየር አለበትአለበትአለበትአለበት! 

ያሉት ተማሪዎች ዕጣ ምን ይሆን?ያሉት ተማሪዎች ዕጣ ምን ይሆን?ያሉት ተማሪዎች ዕጣ ምን ይሆን?ያሉት ተማሪዎች ዕጣ ምን ይሆን?    
 

አዲስ አበባ ስድስት ኪሎ፣ አምስት ኪሎ፣ አራት ኪሎ፣ 
ፍቼ የግብርና ኮሌጅ፣ የአዲስ አበባ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስት 

ትምህርት ክፍልና ሌሎችም አካባቢዎች ከነሃሴ 15 ጀምሮ 

ስልጠና  ላይ  የሚገኙ  የመጀመሪያ  ዙር  ሰልጣኞች 

ተቃውሟቸውን  ማሰማታቸውን  እንደቀጠሉ  አንድ  አንድ 

ምንጮች  እየገለጹ ይገኛል፡፡  ተማሪዎቹ  ገዥው  ፓርቲ  አለ 
በሚለው  እድገት፣  የባህር  በር፣  የተማረው  የማህበረሰብ 

በሚደርስበት በደል፣ የትምህርት ጥራት፣ የመምህራን የእውቀት 

ደረጃ ማነስ፣ ድህነትና አጠቃላይ ኢኮኖሚ ውድቀት ላይ ጠንከር 
ያለ አስተያየትና ተቃውሞ መሰንዘራቸውን ተገልጾአል፡፡ 

ይህ የተማሪዎች ጥያቄ ወዴት ያመራ ይሆን የሚለውን 
ጥያቄ ህውሀት መራሹ ቡድን በጥንቃቄ ሳይመለከተው ይቀራል 
ብሎ መገመት ጅልነት ነው፡፡ 

ተማሪዎቹ እያነሱ ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ የኢኮኖሚ 

እድገት፣  የባህር  በር  ጉዳይና  የትምህርት  ጥራት  በከፊል 
ይገኙበታል፡፡  

እንዲሁም በ2020 መካከለኛ ገቢ ካለቸው ሀገራት 
ተርታ እንመደባለን ከተባለ መንግስት መቀየር ይኖርበታል፡፡ 
ምክንያቱም ይህን ስርዓት ለ20 አመት አይተነዋል፡፡ ባለፉት 

አመታት  ለውጥ  ሊያመጣ  አልቻለምና  በ2020ም  ለውጥ 

ያመጣል  ብለን  አንጠብቅም”  የሚል  ጠንካር  ያለ  ሀሳብም 

አቅርበዋል፡፡ 
ታዲያ እኛስ የተማሪዎቹን እንዴት ይሆን የምንደግፈው? 

ወይስ በቸልታ ይሆን የምንመለከተው? ይህ የተማሪዎች ጥያቄ 
የተማሪዎቹ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ስለሆነ ጥያቄውን ከግብ 
ለማድረስ በጋራ እንቀሳቀስ፡፡ 
 Medhin Teklu 

 Pfungstadt 

እውነትእውነትእውነትእውነት የማይመስሉየማይመስሉየማይመስሉየማይመስሉ እውነቶችእውነቶችእውነቶችእውነቶች 

አንድ ሰው ከታሰረ በኋላ፤ እንደ እስረኛ ሰባዊ መብቱ ሊጠበቅለት 

ይገባል። ይህንን ሰብአዊ መብት ለማክበር ቢያንስ የራሱን ህሊና፣ 

ህጉን ወይም አምላኩን መፍራት ይኖርበታል። ይህ ግን በኢትዮጵያ 

ስፍራ ያለው አይመስልም። የእስረኛ አያያዝ በተቃራኒ መንገድ 

በምድራዊ ሲኦል የተሞላ፤ እጅግ አሰቃቂ ተግባር የሚፈጸምበት 

የ«ጥቁር ሽብር» ወቅት ላይ ደርሰናል። የድብደባ አይነቶቹን በቀይ 

ሽብር ዘመን ይፈጸማሉ ሲባል የምንሰማቸው አይነቶች 

የማይተናነሱ ወይም የከፉ ናቸው። እነዚህን የማሰቃያ መንገዶች 

አንዳንዱን እኛም ኢትዮጵያ በነበርንበት ወቅት የሰማነው እና 

የምናውቀው ሲሆን፤ ባለፉት አስር አመታት በኢትዮጵያ ያለው 

ሰብአዊ መብት አያያዝ በዘቀጠ ደረጃ ላይ መሆኑን ለመገንዘብ 

በፍቃዱ ጌታቸው ከኢትዮጵያ ያስተላለፈውን ዝርዝር መረጃ 

መመልከቱ በቂ ነው። በእዉነት እንነጋገር ከተባለ ከአገሪቱ 

ኢኮኖሚ ይልቅ እጅግ በጣም በተራቀቀ መንገድ ያደገዉና በማደግ 

ላይ ያለዉ ነገር ቢኖር በመንግስት የፀጥታ አካላት  



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        15 

እውነትእውነትእውነትእውነት የማይመስሉየማይመስሉየማይመስሉየማይመስሉ ……. 

በተቋቋሙት የምርመራ ቦታዎች ዉስጥ በንፁሀን የአገሪቱ ዜጐች 

ላይ የሚደረጉት የሰዉ ልጅ ህሊና ከሚገመተዉ ወጣ ያለ እጅግ 

አስቃቂ የሆኑ የድብደባ ዘዴዎች ናቸዉ…ከነዚህ የድብደባ አይነቶች 

በጥቂቱ ብንጠቅስ ….በአለንጋ፤ በኤሌትሪክ ሽቦ፤በአጠና የዉስጥ 

እግርና  ጀርባ  በመግረፍ  የዉስጥ  እግር  እንዲበጣጠስ  ማድርግ 

በተበከለ ዉሃ ዉስጥ አንገት መድፈቅ እጅን ወደሖላ አስሮ ጣራ ላይ 

በመስቀል አንጠልጥሎ ለረጅም ጊዜ ማቆየት የሰዉን እግር በጩቤ 

ቆራርጦ እንኪነፈርቅ ከተደረገ በሖላ ጨዉና በርበሬ በመጨመር 

ማሰቃየት  እስረኞች  በቂ  እንቅልፍ  እንዳያገኙ  ማድረግ  በሴቶች 

ብልት  ዉስጥ  ባዕድ  ነገር  በመክተት(እንጨት፤የብረት 

ዘንግ፤የመስታዉት ስባሪ) ማሕፀናቸዉን መጉዳት በወንዶች ብልት 

ላይ  ዉሃ  ወይም  አሸዋ  የተሞላ  ጠርሙስ  ማንጠልጠል  ጥፍር 

በጉጠት  መንቀል፡  ጣትን  በሚስማር  መምታት፤ጣትን  በትንሸ 

በትንሹ መቁረጥ የጡት ጫፍን በጉጠት መወጠር ደረቅ ሰዉነትን 

ወይም  አጥንትን በጣዉላ  መፋቅ በጉጠት አፍንጫንና ጉንጭን 

መቁረጥ፤ የሴቶችን ጡት ላምባ በተነከረ ጨርቅ ማቃጠል፤ በሰለት 

መቁረጥ ጀርባና ሆድን በእሳት ወይም ደግሞ በጋለ ካዉያ ማቃጠል 

ከተመርማሪዉ አጠገብ ሰዉ መግደል የሕክምና እርዳታ መከልከል 

ተመርማሪዉን በ እሳት ነበልባል መለብለብ ወ.ዘ.ተ.ይህ ሁሉ ግፍ 

በዚች  ምድር  ላይ  ይፈፀማል። ግን ይህ ግፍ እንዴት ነዉ 

የሚቆመው?  ወገኖቻችንስ  ከዚህ  አሰቃቂ  መከራ  መቸነዉ 

የሚወጡት???? 

Helen Belete 

(Reithecheim, Germany) 

ያገርያገርያገርያገር ያለህያለህያለህያለህ !!! 

 

ኢቦላ  ኢትዮጵያ  ከገባ  ለማከም  ሆስፒታል  ተዘጋጅቷል 

ተባለ…..የተዘጋጀውም 12 አልጋዎች ያሉት የመታከሚያ ክፍል 
ነው።  …ሰሞኑን  ከናይጄሪያ  ወደ  ኢትዮጵያ  የመጡ  ሁለት 
ቻይናውያን  ቦሌ  አየር  ማረፊያ  ሲደርሱ  በተደረገላቸው  የጤና 
ፍተሻ  በበሽታው  ተጠርጥረው  አዲስ  አበባ  በሚገኘው  ኮርያ 
ሆስፒታል  ሲታከሙ  ከሰነበቱ  በሁዋላ  ህመማቸው  ወባ  ሆኖ 
መገኘቱና ታክመው መዳናቸው ተገልጹዋል። (አዲስ አድማስ ጤና 

ጥበቃ ሚኒስቴርን ጠቅሶ እንደዘገበው) በቂ የህክምና ተቁዋማት 
በሌሉበት፣  እንኩዋን  በሆስፒታል  በጤና  ጣቢያዎችና  በጤና 

ኬላዎች  ለመታከም  ለቀናት  ወረፋ  መያዝ  ግድ  በሆነበት፣  90 
ሚሊዮን  የሚጠጋ  ህዝብ  በሚኖርበትና  የአብዛኛው  አኑዋኑዋሩ 

ተላላፊ በሽታ ከገባ በቀላሉ ለመዛመት ምቹ በሆነበት ሁኔታ 12 

አልጋ ያለው መታከሚያ ክፍል አዘጋጅቶ ፦”ኢቦላ ወንድ ከሆንክ ና 
ግጠመን!”  
     ——— 

እያሉ ከመፎከር፤ ምናለ ቀድሞ ጥንቃቄ ቢደረግ?በቂ የህክምና 

አገልግሎትን  ለዜጎቻቸው  በነፍስ  ወከፍ  ያዳረሱት  የበለጽጉት 

ሀገሮች  ሳይቀሩ  ቫይረሱን  ፈርተው  ወደ  ምእራብ  አፍሪካ 

የሚያደርጉዋቸውን በረራዎች ሲያቆሙ፤ በ21ኛው ክፍለ ዘመን 

በወባ ወረርሽኝ የተንበረከከች  ሀገር፤ በጎረቤት ምድር በነኬንያ 

ሳይቀር ኢቦላን አስመልክቶ የአደጋ ማስጠንቀቂያ ደወል መሰማት 

በጀመረበት ወቅት ወደ ምእራብ አፍሪቃ የሚደረጉ በረራዎችን 

(ለጥቂት  ጊዜ  እንኩዋ)  ለማቆም  አለመፈለጉዋ፤  እጅግ 

አስገራሚ፣አሳዛኝም ነው። ከወቅቱ ችግር አኩዋያ በርካታ ሀገሮችና 

ዜጎቻቸው መሄድ ወዳቆሙበት ቦታ የኢትዮጰያ አየር መንገድስ 

ችግሩ ጥቂት እስኪረጋጋ ድረስ በረራ ቢያቁዋርጥ ምን ያህል ኪሳራ 

ይደርሳል  ተብሎ  ነው?  ነው  ወይስ  በኢቦላም(በወረርሽኝም) 

መነገድ  ተፈለገ?   ለመሆኑ  የአንድ  ኢትዮጵያዊ  ዋጋው  ስንት 

ነው? አረ ለዚህ መከረኛ ህዝብ ጥቂት እንኩዋ ራሩለት! ኑሮ 

ያደቀቀው አልበቃ ብሎት ለምንስ በስጋት ይደቃል? አረ ያገር 

ያለህ! አረ የመንግስት ያለህ!!! 

Saba Teklu 

(Schluchtern, Germany) 

ለዩንቨርስቲ ተማሪዎች የግዳጅ ስልጠና በመስጠት የሃገር ለዩንቨርስቲ ተማሪዎች የግዳጅ ስልጠና በመስጠት የሃገር ለዩንቨርስቲ ተማሪዎች የግዳጅ ስልጠና በመስጠት የሃገር ለዩንቨርስቲ ተማሪዎች የግዳጅ ስልጠና በመስጠት የሃገር 

ሃብትሃብትሃብትሃብት በአበልበአበልበአበልበአበል እየባከነእየባከነእየባከነእየባከነ ነውነውነውነው:: 

ስልጠናው ሲደረግ ከግቢ መውጣት የማይቻልና እንዲሁም ካለቀ በኋላ 

የማረጋገጫ ሰርተፍኬት ይሰጣል። ይህን ሰርተፍኬት ያልይዘ በመጭው 

የትምህርት  ዘመን  መመዝገብ  አይችልም  ሲባል  ዳጎስ  ያለ  አበልም 

ይከፈላል ።  ወያኔ  በተለያዩ  ዩንቨርስቲዎች  የሚገኙ  ተማሪዎችን 

መልካም አስተዳደር በሚል ሽፋን ስለ 2007 ምርጫ ስልጠና ለ15 

ቀናት በመጠት ላይ ይገኛል። ኦረንቴሽን የተሰጠ እና በዚህም መሰረት 

15 ቀናት ስልጣና ሲሰጥ ማንኛውም ተማሪ ከግቢ መውጣትም ይሁን 

ከግቢ  ውጪ  ካሉ  ሰዎች  አይገናኝም  የሚል  በኦረንቴሽኑ  ወቅት 

ተጠቁሟል።  ስልጣናው  እንዳለቀ  የማረጋገጫ  የምስክር  ወረቀት 

ለሰልጣኝ ተማሪዎች ይሰጣል ። ይህንን የማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

ያልያዘ ለመጭው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አይችልም። የሚል ነገር 

በኦረንቴሽኑ ላይ እንደተገለጸ ታውቋል። እንዲህም ዳጎስ ያለ አበል 

ሲኖረው  ስልጠናው  ሲያልቅ  የገንዘብ  ስጦታ  ይደረጋል። 

ወያኔ አገራችንን ከተቆጣጠረበት ጀምሮ እስካሁን ድርስ ጽንፈኝነትንና 

እና ሸብርተኝቱን በተቀነባበረ መልኩ ሬት ሬት እያለን ሲግተን የቆየና 

ዘረኝነትን በየቦታው ሲሰብክና ህዝቡን ሲያወክ የኖረና በተግባር ያሳየን 

መሰሪ ቡድን አሁን ደግሞ ባዲስ መልኩ መልካም አስደዳር እና ምርጫ 

በቲዮሪ ላስተምራችሁ ብሎ የዩነቨረሲቲ ተማሪዎችን እያስገደደ ይገኛል። 

ይህ ባዲስ መልኩ የሚንቀሳቀሱበት አካሄድ ጤናማ ያልሆነና ስርአቱ 

የህብረተሰቡን  ያመለካከት  አቅጣጫ  በማስቀየር  የፈለጉት  ኢሰብአዊ 

የሆነውን  ያገዛዝ  እድሜያቸውን  ለማራዘም  ያቀዱት  ነገር  እነዳለ 

ያሰታውቃል።   

 Solomon Birhanu 

 (Höchstdt, Germany) 



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        16 

ኢትዮጵያ ከወያኔ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ትውጣኢትዮጵያ ከወያኔ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ትውጣኢትዮጵያ ከወያኔ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ትውጣኢትዮጵያ ከወያኔ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ትውጣ    
 

ኢትዮጵያ ለዘመናት አንድነቷና ክብሯ ሳይደፈር በቀኝ ገዢዎች ስር 

ያልወደቀች ሐይማኖትን በጋራና በመደጋገፍ ስታራምድ የቆየች 

እንዲሁም ለ አፍሪካ የነጻነት ጮራ እዲበራ በር የከፈተች ለነጸነት 

ታጋዮችም መጠጊያ የሆነች የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት ነችሆኖም 

በአሁኑ ወቅት ያ የነበራትን ክብር በዘመነ ወያኔ ተሽሮ ኢትዮጵያ 

የምትባል ሀገር እዳትኖር ከጠላቶቻችን ጋር በመሆን እየሰራ ያለ 

ዜጎቹ በ አረብ ሀገር ሲገደሉ ሲደፈሩ ምንም አ ይነት ክብር 

የሌለው ቅጥረኞች ናቸው ለዚህም ያ የነበራትን ቀርቶ በስልጣኔ 

ኃላ ቀር የሆነች ሀገር ሆናለች ይህም የሆነበት ምክንያት ከቅርብ 

አመታት ወዲህ ሲፈራረቁባትና ከድህነት አረንቋ ሊያወጧት ቀርቶ 

ሊታደጉአት ባልቻሉት መሪዎች ነው በተለይ ባሁኑ ወቅት ስልጣን 

ላይ ያለው የወያኔ ስርአት ይበልጥ እንድታሽቆለቁል አድርጛታል 

ሀገራችን የብዙ ሕዝብ ብሄርና ብሔረሰቦች አገር ናት ሆኖም 

በአሁኑ ወቅት ስልጣንን የሙጥኝ ብሎ በያዘው የወያኔ ስርአት 

የብሔሮች እኩልነት ተንዶ የአንድ ብሔር የበላይነት ሲንፀባረቅባት 

ይታያልወያኔ ለዘመናት ያልተደፈረችውን ሐገራችንን በጉልበቱ 

አስገድዶ እየደፈራት ይገኛልይኸውም የህዝብን ጉልበት ያላግባብ 

በመበዝበዝ፣በሀይማኖት፣በዘርና  በጎሳ  በመከፋፈል፣ሀብቱን 

በመቀራመት፣በማሰር፣ሕዝብን ባደባባይ በመደብደብና በመግደል 

ድፍረቱን ፣ ቀኝ ገዢነቱን እያሳየን ይገኛል ውዱና ቆራጡ ያገሬ 

ሰው እስከመቼ ይህ ግፍና ሰቆቃ ይቀጥል ትላለህ ይህቺ ባቄላ 

ካደረች አትቆረጠምም ይባላል አሁን ግን ተቆረጠመ እኮ ምን 

ትጠብቃለህ ነፃነትህን ተነፍገህ እስከመቼ ለችግርህ መፍትሄ 

ሳታገኝ ወንድሞችህ በግፍ እየታፈኑ ሲታሰሩና ሲገደሉ እስከመቼ 

የበዪ  ተመልካች  ሆነህ  ቲኖራለህ  ባገርህ  ላይ  ባዳ  ሆነህ 

እምትኖረው ኢስከመቼ ነው ውዱ ያገሬ ሰው ለነፃነትህ ታገል 

ተነሳ ሆ በል ትግል በመሳሪያ ብቼ አይደለም ትግል አንድነት ነው 

፣ ትግል ሕብረት ነው፣ትግል መፈክር ነው፣ትግል ማስጨነቅ 

መታገል  ነው  አገራችን  ከወያኔ  ቀኝ  ግዛት  እንድትላቀቅ 

እነዳባቶቻችን የምቢተኝነት ስሜት ሊኖረን ያስፈልጋል ይህን 

ባንድ ዘር የበላይነት እየተመራች ያለችው ውድ ሀገርችን አሁን 

ከተደቀነባት ከፍተኛ ችግር ለመታደግ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን 

ርብርቦሽን ይጠይቃል በ አሁኑ ወቅት ወያኔ በተለያዩ የውስጥ 

ችግሮች እየታመሰ ባለበት የሞት ሽረት ላይ በመሆኑ ሁላችንም 

እጅ ለ እጅ በመያያዝ ከገባችበት ችግር እንታደጋት እላለሁ  

ይህ መልእክት ኢትዮጵያን በአፋቸው ብቻ ሳይሆን በልባቸው 

ለሚወዷት ነው  

        
    Yonatan getachew zeleke Yonatan getachew zeleke Yonatan getachew zeleke Yonatan getachew zeleke     
    KitzingenKitzingenKitzingenKitzingen    

ካርቶኒስትካርቶኒስትካርቶኒስትካርቶኒስት    
ሞሐመድ ባልቻ አብዱልሀኪምሞሐመድ ባልቻ አብዱልሀኪምሞሐመድ ባልቻ አብዱልሀኪምሞሐመድ ባልቻ አብዱልሀኪም 
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We Are All Andargachew 

Tsege!!!What does it  mean to be Andargachew 

Tsege?  Andargachew Tsege  is  our  leader  who 

stands for justice, freedom, democracy and equal-

ity, who has been paying and still paying the im-

measurable sacrifices that the struggle requires. To 

be like Andargachew Tsege means to be humble 

but determined, patient but persistent, visionary and 

wise and always ready for action. What it means to 

be an Andargachew Tsege is to be that person 

ready to take the necessary measures to get rid of 

the  brutal  regime  systematically  destroying  our 

country. To become an Andargachew Tsege means 

to beWhat does it mean to be Andargachew Tsege? 

Andargachew Tsege is our leader who stands for 

justice, freedom, democracy and equality, who has 

been paying and still paying the immeasurable sac-

rifices that the struggle requires. To be like Andar-

gachew Tsege means to be humble but determined, 

patient but persistent, visionary and wise and al-

ways ready for action. What it means to be an An-

dargachew Tsege is to be that person ready to take 

the necessary measures to get rid of the brutal re-

gime systematically destroying our country. To be-

come an Andargachew Tsege means to be the sal-

vation for our beloved country and our generation. 

the salvation for our beloved country and our gen-

eration.Victory to the Ethiopian People! 

 

 Yewubdar Abuhay 

 Kelkheim 

Ethiopia in Danger ! 

 

Is There a Way Out Without Our Mutual Destruc-

t i o n ?  I f  E t h i o p i a  i s  t o  e m e r g e 

from an “ethnic apartheid era of the TPLF)” with 

enough strength to meet the challenges of the fu-

ture, the people of Ethiopia must seek reconcilia-

tion, genuine justice and a “changed mindset” that 

will shape the agenda. If Ethiopians, including the 

TPLF/EPRDF, refuse to give up our present “us 

versus them” mentality or our tribal- based, 

“winner take all” culture, we will set into motion a 

destiny more similar to Rwanda, Kosovo or Syria. 

Our future as a Country is fragile, like a large clay 

pot filled with water that many of us want to 

q u e n c h  o u r  t h i r s t .  

It is being fought over by many desperate families 

who could all have a drink if they so decided not to 

f i gh t  o v e r  w h o  s h o u l d  c a r r y  i t . 

Instead, as many hands try to snatch it away from 

others to gain control of the water, the clay pot falls 

to the ground and shatters; the precious water spill-

ing out all over the ground. No one gets a drink. 

What kind of future do we,  the 

people Ethiopia want and what kind of choices will 

lead to it ? Will we choose revenge or justice ? Will 

we choose tribalism or feudalism or the affirmation 

of the dignity and worth of all Ethiopians ? Will we 

choose hatred or  reconciliation ? Will we choose 

truth or deception; accountability or corruption; 

decency or exploitation; civility or ignorance ?  

The people of Ethiopia can stubbornly choose to 

continue an greed-based and immoral system that 

will perpetuate our present condition or choose a 

new future to a New Ethiopia by taking a different 

path—one that is life-affirming, justice-seeking and 

peace-building.Without reconciliation between 

Ethiopians people, we will “break the clay pot.” 

Reconciliation is the only way out of this crisis, but 

will the TPLF and other Tigrayans see this ? If they 

can see it, are they willing to do it ?  
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Ethiopia in …. 

If they did, would other groups be willing to accept 

them or would these opposing groups want to defeat 

them as “the enemy” regardless of the costs ? Is it 

more about defeating the enemy or is it about 

“transforming the enemy”—whoever it is—for the 

betterment of everyone. We the people of Ethiopia 

must strategically think rather than emotionally re-

act. We all have a lot to lose if we do it in the wrong 

w a y . 

May God fill each and every Ethiopian heart, soul 

and mind with love, forgiveness and a ready spirit 

to admit and correct wrong towards each other so 

that we become a blessing not only to the living of 

today but to those in generations to 

come. 

Mohammed Balcha, Abdulhakim  

Frankfurt am Main 

The Conflict between Human Rights 

and Western Interests in Ethiopia 

Ethiopia is an ancient country with modern chal-
lenges. In the past forty years, endemic corruption, 
poor governance, recurrent drought, intense civil 
war and misuse of foreign aid brought sever famine 
and disaster to the country. On top of this, Ethiopia 
has lost its national port and became a landlocked 
country since 1993. Furthermore, the country is 
divided into nine regional states which are defined 
on the basis of ethnicity. Consequently, a number 
of ethnic conflicts erupted in different parts of the 
country and claimed thousands of innocent life. 
There is also a large-scale land grabbing in Ethio-
pia in the name of development. Because of this, 
millions of indigenous farmers have been displaced 
from their livelihoods for several years. All these, 
are legacies of the dictatorial regime of late Meles 
Zenawi and his alliances.   
This article will explore the conflict between hu-
man rights and western interests in Ethiopia. It also 
attempts to address critical issues such as: Why 
Ethiopia drew international attention in the Horn of 
Africa? Where is the dividing line between human 
rights and Western interests in Ethiopia? Why do 
Ethiopians demand western countries to cutoff their 
donation? 
     ———— 

 Is there any connection between western donation 
and  repression  in  Ethiopia?  How much money 
Ethiopia has received from foreign aid over the past 
twenty years? Given, the natural and human re-
source endowments of the country, what makes 
Ethiopia the poorest of the poor on the globe? 
These questions seem needless to ask, but impor-
tant for critical understanding of the current politi-
cal and human rights situations of the country. 
Geographically, Ethiopia is located in the Horn of 
Africa. It is the water tower of the continent and 
much of the country is blessed with fertile soil and 
adequate rainfall. Because of its high average ele-
vation, much of the country has moderate tempera-
tures. In addition, Ethiopia contains several valu-
able minerals, including gold and platinum. This 
geostrategic location and natural resource endow-
ment makes the fate of the country a matter of 
global interest and concern for several years. His-
torically, Ethiopia is the only proud nation on the 
continent of African that was never colonized by 
any European power. At the end of the nineteenth 
century, an Ethiopian army inflicted on the Italians 
the most severe defeat Europeans ever suffered at 
the hands of Africans (Gill, 2010). As a result of 
this unique history, Ethiopia became a crossroads 
of international organizations. In 1923, it became a 
member of the League of Nations. In 1942, Ethio-
pia has signed the charter of the United Nations and 
became one of the 51 original members of this in-
ternational  organization.  Additionally,  Ethiopia 
hosts the headquarters of the African Union, of 
which it was the principal founder of the organiza-
tion. This proud nation also hosted the United Na-
tions headquarters in Africa before it was moved to 
Kenya in 1996. 
Currently, Ethiopia maintains more than 35 Embas-
sies as well as 35 consulates worldwide. According 
to  the  latest  update  of  www.embassypage.com/
ethiopia (22 July 2014), there are also more than 
100 foreign Embassies and consulates in Addis 
Ababa. This implies that Ethiopia is in a close rela-
tionship at least with one hundred countries on the 
globe. At this point, I will focus on economic sup-
port of western governments for the dictatorial re-
gime in Ethiopia, in the form of foreign aid. More 
specifically, I will focus on generous donation of 
North America, Great Britain and European Com-
mission to offer complete picture of the conflict 
between  human rights  and  western  interests  in 
Ethiopia. 
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The Conflict between ……. 
To begin with, Schareder (1992) stated that the 
“US foreign policy towards the Horn of Africa be-
tween 1945 and 1990 was guided by a series of 
Cold War rationales that viewed the region as a 
means for solving non-African problems. Specifi-
cally, US policymakers did not perceive the coun-
tries and peoples of the Horn of Africa as important 
in their own right but, rather, as a means of pre-
venting the further advances of Soviet communism. 
As a result, US relationships with various regimes 
in the region evolved according to their perceived 
importance within an East-West framework. Em-
peror  Haile  Selassie,  for  example,  was courted 
from the 1940s to the 1970s because of the impor-
tance of Ethiopia as part of a worldwide telecom-
munications network directed against the Soviet 
Union.” 
After September 11, 2001, African foreign policy 
acquired a national security dimension for the Bush 
Administration  as  part  of  the  War  on  Terror 
(Barouski, 2008). It is a recognized fact that the 
war on terror has an elusive and global nature that 
led to the adoption of counter terrorism initiatives 
with allied counties in the Horn of Africa. In some 
cases, military aid to dictatorial regimes with poor 
human rights records was initiated, sustained and 
increased on yearly basis. Ethiopia is an allied of 
the United State that fits to this description. Ac-
cording to Barouski (2008) the Bush administration 
was  willing  to  overlook  Ethiopia’s  well-
documented human rights abuses in order to main-
tain Ethiopia’s continued cooperation in order to 
achieve United States foreign policy goals in the 
Horn of Africa. This suggests that Ethiopia and the 
US desperately need each other to win the war on 
terrorism in East Africa at any cost. It has been said 
that when rich countries provide Dollars for the 
proxy war in the form of aid, poor countries such as 
Ethiopia contributed in terms of human life. In this 
case, Meles Zenawi was a powerful tool for west-
erns over the past twenty years. 
However, in more recent years, the importance of 
these security interests has been increasingly ques-
tioned by critical observers of the Ethiopian gov-
ernment, who have tracked the regime’s descent 
into  more  repressive  and  authoritarian  behavior 
(Lyons, 2011). Since dictatorial regimes have in-
creased in the Horn of Africa, both domestic and 
regional human rights situation has deteriorated 
than ever seen before. More recently, a study con-
ducted by the Oakland Institute (2013) indicated 
that donor organizations have failed to hold the 
Ethiopian government to    ———— 

standards of human and political rights, a neglect 
principally illustrated by the accounts of the forced 
relocations of entire communities in the name of 
development. 
Indeed, it may seem that I am confused of the dif-
ference between foreign aid and foreign policy. 
Foreign aid persists as a vital instrument of foreign 
policy amid sweeping changes in world politics 
since 1989, encompassing the end of the cold war, 
a global economic recession, and the onset of the 
war on terrorism (Picard et.al, 2008).  From the do-
nor’s point of view, foreign aid is designed to pro-
mote democratization and human rights, an objec-
tive  seemingly  based  on  recipient  interests 
(Callaway and Elizabeth, 2008). However, there is 
conflict between policies based on the self-interest 
of the donor and policies based on human needs in 
the recipient state which may lead to disturbing 
consequences (ibid). To mention a typical example 
for this, when the EPRDF took power, Ethiopia 
could fulfill the need for port access because it pos-
sessed the coastal cities of Massawa and Assab. 
However, when Eritrea declared its independence 
in 1993 and separated from Ethiopia, both of the 
port cities were integrated within Eritrea’s border 
and Ethiopia became landlocked. The United States 
countered this setback by establishing a military 
base  at  Camp Lemonier  in  Djibouti  (Barouski, 
2008). 
 In this Twenty first century, the US is not the only 
supporter of the dictatorial regime in Ethiopia, but 
also other western countries such as the Great Brit-
ain, Canada and a number of international institu-
tions are part of the politics of foreign aid. To make 
this discussion more impressive, let us see the vol-
ume of foreign aid flow from the west to Ethiopia. 
Since coming to power in 1991, the dictatorial re-
gime in Addis Ababa, has received some $26 bil-
lion in development aid from Western donors in-
cluding the US Agency for International Develop-
ment, the World Bank, the European Union, and 
Britain’s  Department  for  International  Develop-
ment (Epstein, 2010). However, Ethiopia is still the 
only country that has grown steadily poorer over 
the last twenty years. And it is the only part of the 
globe where absolute poverty is fairly stable. 
From the scenarios discussed above, it is safe to 
conclude that modern Ethiopia is paradox. It has 
ample natural and human resource endowments. 
Then again the country is named as the poorest of 
the poor. And its people are still suffering from re-
current drought and lack of good  
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The Conflict between ……... 
governance. Western donation can’t change the life 
of ordinary people at all. It only serves as a means 
to sustain the life span of the dictatorial regime. As 
an individual, I don’t have pessimistic views to-
wards foreign aid; but still I am against the marriage 
of  western  donation  with  security  concerns.  It 
seems that the United States of America and other 
western countries use foreign aid as a tool to secure 
their interests in the Horn of Africa at the expense 
of human rights in Ethiopia. Nevertheless, it has 
been said that it is not enough to preach the values 
of freedom, democracy, and human rights; one must 
also actively promote them practically. This is one 
of the main reasons that make concerned govern-
ments and human rights organizations as well as 
Ethiopians abroad to exert strong pressure on inter-
national donors to end or limit funding of the re-
gime. 
Note that, due to the limits of space in this maga-

zine, it is impossible to list all references cited in at 

the end this article. If readers are interested to get 

the full version of this article, please contact the 

author  with  this  email  ad-

dress:asnake_1621@yahoo.co.uk 

Asnake Demena 

The major Productive Ethiopian commu-

nity 
Vs 

The evil TPLF 
It is a great privilege to me to present how TPLF 
oppress and terrorize the agricultural community 
especially the coffee-producing group in the coun-
try. My several years of exposure has given me an 
opportunity to gain enough experience in this TPLF 
dirty business. TPLF uses different mechanisms to 
suppress and dominate this great productive group 
of community.  
The main reason for the focus of TPLF on this huge 
resource business is its achievement of significant 
amount of foreign currency to the country. Accord-
ing to different world coffee report, Ethiopia earns 
60% of its foreign income from coffee production. 
One can easily figure out that through control and 
regulation of this sector, TPLF can stay safe as a 
determining body for the entire agenda of the coun-
try. This agenda includes not only the daily activi-
ties, but also to the general election.  

   

     ———— 

There are different stage in this coffee trading. It 
extends from the local  farmers to the so-called 
Ethiopian Commodity Exchange, which includes 
the coffee collector and coffee exporter. This coffee 
collector and exporter, which are full member of 
the TPLF, are the driving force to suppress the lo-
cal farmers as to the desire and satisfaction of the 
TPLF.  
Although Ethiopia is recognized in the world for its 
production of coffee, the coffee farmers earn the 
least portion from the sector. To our surprise, a 
farmer receives a maximum price of 5 Birr which is 
equivalent to 0.18 Euro for a kilo of processed cof-
fee. This is the minimum world coffee price.  
Without ups and downs, TPLF cadres will collect 
and sell the processed coffee for the government 
controlled Ethiopian Commodity Exchange at  a 
price of 90 Birr, which is equivalent to 3.2 euros. 
There is 180% profit. There is no business in the 
world that brings such amount of profit without ap-
plying much effort. The only expense of this TPLF 
cadre coffee collector is transportation cost that 
does not exceed 10% of the profit. TPLF is committed 
in this extreme profit at the expense of the country's best 
resource. It is just one example how the criminal TPLF 
party exploit the poor community group.  
The oppression is not only on this sector but also on all 
the  agricultural  production  community,  which  com-
prised over 70% of the population. In this method the 
government has find it easy to control and manage these 
group of community. To our surprise, every farmer who 
does not involve in this process or if he is a member of 
any opposition party like Ethiopian patriot front, he will 
not be tolerated. He and his family will be persecuted, 
oppressed and terrorized to the extent of hunger and 
death. There is a simple mechanism applied. It's just 
simple he will not be provided any agricultural input, 
the key factor to maintain annual production. If these 
farmers are not provided the necessary agricultural input 
at the right time, he is in a great danger. Do not forget 
that these agricultural inputs will be offered only by 
government  authorities.  They  know  to  whom they 
should deliver. Only to TPLF members and cadres.  
It is necessary to make clear that TPLF not only benefit 
from this huge community group, but also control, so 
that these people will accept their wicked ideology. 
TPLF successfully managed the daily activities of these 
people even also in the country general election. I am 
not talking about the past general elections but the com-
ing one. Do not be surprised if TPLF will once again 
win 99.9% of the vote in the upcoming election. There 
is no other options to the people because they are in real 
prison. Therefore we have to stand to fight TPLF in any 
way until we win.  

Gebre Tewodros  

Schotten 
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Why neighboring country refugees still 

are streaming to Ethiopia while Ethiopi-

ans flee their homeland? 

At this time, the Horn of Africa become the largest 

refugee-producing area in the world, with Ethiopia 

being the largest contributor to the refugee flows. 

As a consequence, Ethiopia become internationally 

known for its refugee crisis including problems of 

managing refugee flows.  All these things result 

from poor governance of the ruling party due to 

ethnic federalism and political instability in the 

country. The Ethiopian Diaspora is one of the larg-

est of all African countries. This indicates how 

TPLF government is heavily handed against its na-

tions.  

Due to ethnic federalism, internal migration flows 

in Ethiopia is currently larger than external flows. 

Since TPLF is practicing  divide and rule policy 

and resettlement policy, the people has not yet safe 

and stable  life on their own homeland. Ethiopian 

government plays a large role in pushing refugees 

by oppressing certain ethnic groups within society. 

Many Ethiopian people flee Ethiopia because of 

political freedoms are repressed with state control 

of the media, limited academic freedom, lack of 

freedom of speech and writing and intolerance for 

opposition toward the government.  

TPLF makes purposely the food security to be criti-

cal concern of the people through the country. This 

helps TPLF indirectly since the people becomes 

busy thinking on their food source instead of free-

dom and democracy. Even if TPLF reports that 

Ethiopia has grown with double digit,  

many of the rural population lives in constant food 

insecurity and Ethiopia is  a regular recipient of 

global food aid.  

Directly and indirectly, all these things make mi-

gration of the people to be a great concern so that 

TPLF can stay in power forever without opponents. 

In addition, creation of high number of Diaspora is 

a means of currency for their poorest economy 

since they know that Ethiopians are kind culturally 

to help each other. Having all these in mind, TPLF 

export our young sisters to Middle East countries as 

home servant with cheap wage and without any life 

security.  

Currently, Ethiopia becomes problematic area in 

Horn of Africa due to the complexity of refugee 

flows and the fact that Ethiopia both sends and re-

ceives refugees simultaneously. As a result many 

Ethiopians flee their homeland and migrate towards 

neighboring countries, Middle East,  Europe and 

America afraid of political injustice, torture and 

prison  

Surprisingly, TPLF acts as non-official broker and 

receive high amount of money as a commission for 

trafficking women and children in Ethiopia from 

rural to urban communities and to abroad. TPLF 

has organized this kind of illegal agencies which 

can facilitate such "opportunities" for our poorest 

people.  Ethiopian  women  working  as  domestic 

workers in the Middle East are described as suffer-

ing inadequate working conditions and physical 

and sexual abuses. As an evidence, returnees from 

the Middle East to Ethiopia become victims of 

mental disorder so that many of them are seeking 

professional psychiatric help.  
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Why neighboring country …….. 

The most vulnerable are women between the ages 

of 18 and 24 who are high school dropouts with 

poorer families living in the Addis Ababa. 

At the same time Ethiopian acts as a hosting coun-

try for refugees who came from other neighboring 

countries. This is very amazing to see how TPLF 

is a business minded junta groups of people since 

they have free space from its displaced nations, 

TPLF can have or provide enough accommodation 

for refugees from neighboring countries. This is 

done purposely, first TPLF create conditions to 

create  conflict  between  nations  in  neighboring 

countries, secondly they will be voluntary to host 

refugees in exchange of high amount of money 

from UNHCR (United  Nations  High  Commis-

sioner for Refugees). 

In general TPLF government becomes beneficiary 

actor or mediator by forcing its nations to flee  

their homeland as a refugees and by hosting large 

number of refugees by building refugee camps.  

Ethiopia will be suffered for the future from lack 

of  young  generations  and  shortage  of  highly- 

skilled society members. We recommend that the 

international organization should be aware and in-

terfere in to the this non-sense and inhumane act of 

current Ethiopian government.  

Desalegne Abebew and Yalemwork Meswaet 

(Schöneck, Germany) 

Systematic Violations of Human 

Rights in Ethiopia are the Domino   

Effects of the Constitution 

The adoption of the new Ethiopian Constitution 

after the down fall of Derg (Committee) Regime, 

leaded by Revolutionary Socialism, was primarily 

intended to end up the historical disorders in Ethio-

pia by bringing up respect for fundamental human 

rights of individuals and irreversible and continu-

ally cherished democracy and social as well as eco-

nomic development. The newly adopted Constitu-

tion of the Federal Democratic Republic of Ethio-

pia (FDRE/TPLF),  which is  accompanied  by a 

Revolutionary Democracy, lists a bundle of Human 

rights provisions and duties which on all citizens, 

organs of state, political organizations, other asso-

ciations and their officials to ensure observance of 

the Constitution and to obey to it. On the contrary, 

however, the constitution enshrines also provisions 

through which those human right stipulations can 

be infringed or limited directly or indirectly. 

To begin with, one of the bone of contention or 

crux of the matter is as regards to international in-

struments adopted by Ethiopia with respect to pro-

tection of fundamental human rights. It is provided 

that the constitution is supreme law of the land. 

That is to mean that the constitution overrides all 

other laws or regulations, customary practices and 

decisions. Moreover, it specifies that international 

laws which are ratified by Ethiopia will be consid-

ered as part and parcel of the law of the land. This 

means that they have not the function of Constitu-

tion but must be regarded as part of Ethiopia’s 

Law. For international laws, however, to be part 

and parcel of the law of the land, according to  
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Systematic Violations  ……. 

the constitution, they need to be first written and 

translated into Amharic and then pass through all 

other legislation procedures and at the end, they 

must be signed by president of the country and pub-

lished in the Federal Negarit Gazeta. Consequently, 

it is hardly possible to find international instruments 

in Ethiopia which have passed through all these ups 

and downs. With this legal framework, therefore, it 

appears to be not feasible to enforce international 

instruments in parallel to the constitution and/or 

even with other parliamentary legislations.    

What is more, the constitution stipulates the possi-

bility of violation of the right to life in the shield of 

state of emergency. The 2005 election and the fol-

lowing still continued massive breaches of human 

dignity could be mentioned as an instance of the 

unclear position of the constitution in comparison 

with  international  human  rights  instruments.  In 

principle, it is stated in the constitution that the 

scope and interpretation of fundamental rights and 

freedoms specified in Chapter Three shall be inter-

preted in a manner conforming to the principles of 

the Universal Declaration of Human Rights, Inter-

national Covenants on Human Rights and Interna-

tional instruments adopted by Ethiopia. Contrarily, 

for instance the International Convention on Civil 

and Political Rights consist lists of non-derogable 

basic rights which should be maintained even dur-

ing the time of state of emergency. Among other 

things, human dignity and the right to life are iden-

tified to be as inalienable and non-derogabe basic 

rights. In view of this, our constitution is actually 

situated in a clear inconsistency and cannot be inter-

preted easily in conformity with important interna-

tional human instruments.  

     ———- 

With respect to interpretation and application of 

basic rights, for example in the German jurispru-

dence, the European laws and other international 

human  rights  conventions  have  predominance 

against the Basic Law. In furtherance, human dig-

nity is not amendable and is stipulated as non-

derogable right during the time of state of emer-

gency. Here is to conclude that the Ethiopian gov-

ernment has situated international human right con-

vention on an equivocal place, so that it can be able 

to manipulate and prepare a fertile ground for fur-

ther abuse. 

Fundamental human rights provisions, which are 

enshrined in the constitution, should be considered 

as heart and souls of the people. Due to their gener-

ality,  constitutions  have  loopholes;  accordingly, 

there shall be an independent constitutional organ 

so as to worth the spirit of the constitution and 

thereby, keep the will of the people. At the outset, 

the purpose of this independent constitutional organ 

(court) is to curve or limit the bad interests of dicta-

torial  and totalitarian governments.  As a result, 

constitutional organs appear to be today an increas-

ingly important instrument to realize, check and 

balance, and/or limit government’s activities. The 

assertion that the constitution is a supreme law 

would have no meaning unless there is an organ to 

safeguard the constitution against violation.  

The constitutional court in Germany and the ordi-

nary court in United State of America and England 

have the power to interpret the constitution. The 

constitutional court (court) rules on the unconstitu-

tionality of contrary acts of the executive or the ju-

diciary or legislator and hence they take an impera-

tive position in the structure of each state.  
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Systematic Violations ……. 

They are non political organs, but their decisions have 

significant political impacts. The House of Federation 

(HF), a political organ, is established with powers of 

interpretation  of  the  constitution  with  final  binding 

forces (precedence). It should be borne in mind that, 

however, that is the reality only in Ethiopia and other 

few countries in the world. In the normal course of 

things, however, powers and functions of the upper 

houses like (HF) are related to representation of the 

federal units than constitutional interpretation.  

Because, the members have gone through all politi-

cal elections and/or are nominated by state council 

in each regional state, the HF cannot be regarded as ap-

propriate and independent body to interpret the constitu-

tion. The Fact that the members are highly prejudiced, 

they should not be referred to as, in the real sense, repre-

sentatives of Nation, Nationalities and People of Ethio-

pia rather they should be characterized as representa-

tives of the ruling party EPRDF. The Members have, 

yet, again lower education qualification and for this rea-

son, the debates that they bring to light definitely lead to 

defects in their decisions and legislations. Again, we 

cannot rely on The Council of Constitutional Inquiry 

(CCI), which is built relatively from qualified lawyers 

and other politicians, since it has only backing role and 

the final ruling power lay on the HF. The argument goes 

on that, amongst the main reasons for which the consti-

tutional organ (Court) has no place in the Ethiopian le-

gal system are; Ethnic Federalism,  past courts alliance 

to the ruling regimes, the negative societal attitude to-

wards the court  and judicial activism. Up till now, the 

EPRDF/TPLF promises for a democratic Ethiopia. But 

if EPRDF were truly a democratic party, let alone the 

history, it would create an independent and reputable 

court with no judicial activism that has been established 

in accordance with the law and work for the law. I don’t 

think that this assumption of          ———- 

the government would be enough to establish in princi-

ple effective safeguards against dictatorship and disre-

gard  of  human  rights.  Consequently,  I  argue  that, 

EPRDF has formed HF as a constitutional organ to the  

exclusion of the court, because, it thinks that HF would 

serve like a better instrument to suppress true political 

dissents against its dictatorial desires. And therefore, it 

is suffices to regard HF as one of the responsible organ 

for the systematic violations of human rights in Ethio-

pia. 

Practically, to prove the whereabouts position of the 

House, it will be enough to bear in mind the Benishan-

gul Gumuz case and the 2005 election and its results. In 

the Benishangul Gumuz case, the people, who were liv-

ing in the region for more than two years and could not 

speak the language of the place, were restricted by the 

region from participating in the election. The HF had 

confirmed the decisions of the region and ruled that was 

in line with the constitution. By this, the House had dis-

regarded many of the principles prescribed in the consti-

tution, such as the right to equality, the right to elect 

once leader etc… All over again, in the 2005 election 

and then, the subsequent illegitimacy of EPRDF/TPLF, 

the HF could add nothing to the counties legal order. 

The silence was also repeated on an allegation made by 

Coalition for Democracy and Unity (CDU) following a 

declaration of state of emergency by the deceased prime 

minister.  

To conclude, the countries legal machineries are in the 

hand of the ruling regime. Dictatorship and totalitarian-

ism as well as political prosecution have still been per-

sisted in Ethiopia. Political dissents are considered as a 

big sin. This is due to the fact that virtually the term 

“supreme guardian of the constitution” loses its sense in 

Ethiopia and falls under the hands of the ruling party. 

That is why you all and I are in exile. We need therefore 

a national consensus in which all opposition parties can 

represent themselves and by that the existing system 

could be changed.  

 By: Getachew Hailemariam          (Höchstdt) 
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The current Government is fueling the 

tension 

 The problem of Ethiopian state structure: 

The  modern  Ethiopian  state  has  always  been 

Highly centralized  state  where  a  single  Ethnic 

group dominates over others. This has created and 

is still creating tensions and conflic among differ-

ent Ethnic groups. 

 The current government is fueling the ten-

sion using it as instrument of divide and rule. Elites 

correctly concludes that highly centralized political 

structures are sources of conflict because they re-

duce the opportunity for a sense of community 

among groups, increase alienation and tend to deny 

to groups the means to accomplish their need. 

 The Problem of political culture refers to 

the overall pattern of beliefs, attitudes and value in 

society towards the political system. As Ethiopia 

has always lived and still living under dictatorship, 

The citizens of the country see themselves as sub-

ject of the government not as partcipant in the po-

litical process. Many fear to express themselves 

outwardly against the wrong doings of the authori-

ties. As a solution I suggested that for conflict to 

eduringly resolved appropriate decentralized struc-

tures are needed designed to serve the psycological, 

economical and relational needs of group and indi-

vidual with in nation state Peole of Ethiopia. Also 

we should stop a culture of fear if we really want to 

have radical change. We should enter into a serious 

problem solving dialogue. 

God Bless Ethiopia! 

Girum Kelemu and Netsanet Mamo 

Groß-Gerau, Germany 

Time for Woyane to die out 

Woyane 

 Who strong hold of power 

 Always vow to work against people 

 They don´t like to see any opposition 

 choose to die for dictatorship 

 by killing inncocent people 

 who stand for democracy and peace 

 Woyane is shocked to hear 

 a wave of democratic change 

 In Tunisia, Egypt and arab world 

 They warn and harass people 

 Not to go out for the same right 

 Time is fast approaching 

 For Woyane to die out 

 and light for the oppressed 

 The light of democracy 

 Is just at the door of Ethiopians 

  Rehewa Getachew 

  Aschaffenburg 



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        26 

Ethiopia still living under Dictatorship 

 Ethiopian  Authoritarian  government 

showed no sign of loosening of its grip of power 

using an anti-terrorism law to target opponents of 

the ruling party. Many political activists and jour-

nalists were detained also still continue. 

 In the past two decades western countries 

have spent millions of dollars on dovelopment of 

the rule of law and judicial strengthening. Project 

in transitional country like Ethiopia with the aim of 

coding the rights of citizens and role of government 

in line most established democracy. 

 Much of the charge of EthiopiaEthiopia´s 

western donor an aliance through these effort have 

yielded a proliferation of new laws . There has been 

acommensurate increase in respect for human right 

provision of justice and restraint on government 

power on the country law like the Antiterrorism 

proclamation , the mass media and freedom of in-

formation proclamation have been used to close 

down the political space. 

 In the essence laws trials and stronger court 

are not the answer to an inherently undemocracy 

system they have become part  of the problem. 

Hence the inclination of Ethiopian government in 

response to  genuine concerns  about democracy, 

himan rights and freedom of speech is to switch the 

discourse to one on legality. We hear for instance 

statement such as this one to justify the arrest of 

journalists for crime of terrorism. By this Ethiopia 

received a down trend arrow due to the govern-

ment´s increased used of Anti-terrorism legislation 

to target political opponents and journalists, many 

activists and journalists are detained. Also the rul-

ing party of Ethiopia still detain ........ 

God Bless Ethiopia! 

 Belay Fikre Adafire 

 Ehringhausen, Germany 

Opposition Membership Quadruples Af-

ter Andargachew´s Arrest 

 July 13, 2014 Sources within the Ethiopian 

opposition movement , Ginbot 7, have said that 

membership and applications for membership have 

quadrupled since the kidnap and arrest of its leader 

Andargachew Tsige , long time freedom activist 

and Secretary General of Ginbot 7. Andargachew 

was kidnapped from Sanaa airport while on transi-

tion by Yemeni officials and was given to Ethio-

pian securities in spite of his UK citizenship and 

former political sentences. So many people includ-

ing prominent  figures  have applied to  join the 

Movement. These include people both inside and 

outside of Ethiopia.  The phone calls  on how , 

where and when to join and help has also unbe-

lievably quadrupled , the source said. Meanwhile , 

the Movement along with Ethiopians living around 

the globe and concerned organs has beefed up its 

pressure on the British government to process the 

release of their citizen, Andargachew and also offer 

him counselor and legal assistance. The where-

abouts of Andargachew in Ethiopia and his current 

condition is unknown. The Ethiopia regime has de-

fied calls from all sides including the UK govern-

ment to be given an access to the prominent politi-

cal activist. " I am dismayed by how the West treats 

or expresses its concern for its naturalized citizens. 

Andargachew should not even have spent  a single 

day in a foreign prison as he is a citizen of the UK 

and deserves to be treated the same way similar 

cases have been dealt with. He belongs to a country 

that has had a cordial relationship and huge eco-

nomic  and political leverage" said a Sweden based 

Ethiopian activist. Infuriated by the kidnap of An-

dargachew and  what  has  transpired  since  then, 

many Ethiopians and organizations are deliberating 

on how to "take action". 

 Murad Awel 

 Fulda 



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት  ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ  አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 7        27 

Free Mr. Andargachew Tsige 

 Mr. Andargachew is an Ethiopian origin 

British citizen who has been struggling for preva-

lence of democracy in Ethiopia. He has devoted 

himself to the true cause of Ethiopian people , the 

inevitable desire for democracy. Though foiled suc-

cessfully, the Criminal dictatorial regime in Ethio-

pia has attempted to assassinate the leader Andar-

gachew in November 2013. Mr. Andargachew is a 

hero for Ethiopian people and is one of the icons of 

democracy in the nation. 

Yemen had no ground to detain Mr. Andargachew 

for a minute who has been persistently working for 

prevalence of democracy in Ethiopia- let alone to 

extradite the leader to the brutal degrading treat-

ment of the criminal fascist regime in Ethiopia. 

Yemeni security forces commited crime that indeed 

irritated our movement and the people of Ethiopia. 

It is widely known to the interational community 

and widely reported about the brutal oppressive 

reality in  Ethiopia;  and the degrading inhuman 

treatment of political opponents  and journalists by 

the fascist regime. Ginbot7 Europe network would 

like to announce that the imprisonment of Andar-

gachew will in no way hinder the struggle for de-

mocracy in Ethiopia. In fact it will only shorten the 

days of the tyrannical regime in Ethiopia. 

Ginbot7 Europe Network calls upon: 

-The Ethiopian people: to join the fight to uproot 

the tyrannical criminal fascist regime that has been 

the cause of immense and long suffering of the 

people and the nation. 

-The British  government : to urgently demand the 

exact where about of Andargachew, UK  citizen, in 

Ethiopia. Demand its embassy officials and ICRC 

to immediately visit Mr. Andargachew and ensure 

its citizen will not undergo through degrading inhu-

man treatment by the fascist regime in Ethiopia. To 

use all leverages at its disposal to ensure the safety 

of Andargachew and secure the immediate release 

of Mr. Andargachew. 

     ———- 

-European External Action service (EEAS): to take 

coordinated action with UK government to estab-

lish the exact where about of Mr. Andargachew in 

Ethiopia and use all leverage to secure his immedi-

ate release. 

-International Committee of Red Cross (ICRC): to 

immediately demand the exact where about of Mr. 

Andargachew and to immediately visit him to en-

sure the fascist regime do not degrade and torture 

the leader. 

- Human Rights Watch and Amnesty International: 

to call for global campaign to ensure that Mr. An-

dargachew will not undergo inhuman, brutal and 

degrading treatment of the fascist regime. To im-

mediately visit Mr. Andargachew the icon of de-

mocracy in the nation. 

The days of Tyranny will soon end! 

Abdi Zeki Karim 

Fulda 

Struggle for freedom 

For 23 years, this authocratic  and ethnic apartheid 

regime  of  the  TPLF/EPRDF has  been  playing 

games with the Ethiopian people through politi-

cally-motivated  arrests  of  independent  thinkers, 

piliticians, leaders of all sorts, journalists, educators 

and activists, most always accompanied by false 

allegations and lofty democratic rhetoric meant to 

cover up their draconian actions in the eyes of oth-

ers; particularly outsiders. The overall goal was 

certainly to deal harshly with any who would chal-

lenge their authoritarian control; hoping to create 

such an atmosphere of fear that people would lose 

their courage; however, they also wanted to prevent 

the formation of a unified resistance and did so in 

two ways. 

1.  Advanced  division,  alienation  and  isolation 

through factional arrests. As long as arrests were 

made of key figures within a single Ethnicity, relig-

ion,  
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Struggle for  …... 

political group or other sub -group, those who ral-

lied for their release, were from the same groups. 

Other Ethiopians did not join them. As factional-

ized groups, they had little power to change any-

thing and because those outside their groups did 

not seem to care, it often created more resentment 

and alienation against these other groups. 

2. Manipulation of the timing of arrests and re-

leases are made to suit the regime`s political pur-

poses; including for the purpose of diversion. 

 What this ethnic apartheid regime wants is to al-

ways give people an assignment to divert their at-

tention from anything that might unite and em-

power them. Arrests fuel an atmosphere of fear- 

which is always to regime´s advantage _but an-

other advantage is that these arrests also create a 

time-limited surge of  emotion and activity that 

ends when the person or persons are released. Until 

release, those in the Diaspora will join to advocate 

for that specific person or persons. 

Our job now requires that we not focus all our at-

tention or all our resources on an individual person 

and their individual release, but instead we Ethiopi-

ans focus on unlocking the bars holding the entire 

country as prisoner. This includes people of every 

background and particularly those whose courage 

has made them a threat to this crumbling regime. 

We cannot be naive anymore. We cannot fall for 

their games; for in doing so, we jeopardize the big-

ger struggle for freedom, justice and rights for all 

of us. 

May Almighty give us the inspiration to accom-

plish this task before us! May courageous Ethio-

pian Known and unknown heroes be freed! 

Yosef Teklu 

Fulda 

Global Peace index report (2014) 

Ethiopia Ranks 139 out of 162 in new Peace rat-

ing_most violent place June 18, 2014 

Ethiopia has been deemed as one of the most vio-

lent places in the world ranking 139th out of 162 

countries in the world, the latest annual ranking of 

Global Peace Index, reported. 

The  report  said  violence  costs  Ethiopia  US $ 

6,800,000,000 annually. Eritrea, Ethiopia´s north-

ern neighbor that  is  now in a no-war-no-peace 

situation with Ethiopia, has been ranked 124th. 

Kenya has been ranked 132. 

In terms of Terrorism Index, Ethiopia has been 

ranked 37th out of 157 countries. Iraq stood num-

ber one a while. 

Iceland continues to top the list as the world´s most 

peaceful place. However, Syria has replaced Af-

ghanistan as the most violent place. 

It is estimated the impact of violence on global 

economy at $ 9.8 trillion or 11.3 percent of world 

GDP in 2013, an increase of $ 179 billion from the 

previous year. 

The result of this year´s report says that the top three 

most peaceful countries are Iceland, Denmark and Aus-

tria. Small and stable democracies make up the top ten 

most peaceful countries. New Zealand, Canada and Ja-

pan are the only non- European countries in the top ten. 

The three least peaceful countries are South Sudan, Af-

ghanistan  and Syria. Levels of peace in South Sudan 

deteriorated the most since 2013, falling 16 places from 

last year. 

It also said the ten countries most likely to deteriorate in 

peace in the next two years are Zambia, Haiti, Argen-

tina, Chad, Bosnia and Herzegovina, Nepal, Burundi, 

Georgia, Liberia and Qatar. 

The GPI is the world´s leading measure of global 

peacefulness produced by the IEP. It gauges on-

going domestic and international conflict, safety 

and security in society, and militarisation in 162 

countries by taking into account 22 indicators. 

Binyam Ekubay 

Fulda 
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Woyane/ EPRDF´s Fear On Private Me-

dia Industries 

 Woyane/ EPRDF´s policy on media is the main 

cause for its punitive approach towards the private me-

dia. In its policy needs only developmental media or 

journalist who teach and follow the ruling party propa-

gandas only. It does not need reasonable criticism and 

also label the free media as anti-government and enemy 

of the government. Because of the main policy of Woy-

ane/ EPRDF´s on media many journalists and bloggers 

fled the country everytime specially on the time of the 

pre-election and post election periods. The draconian 

Anti-terrorism law are now used as a policy to routinely 

as blunt legal instrument to arrest and imprison anyone 

who struggles for freedom and anyone who criticize the 

government policy. 

 At this time Ethiopia is the second worst 

jailer of private media activists, specially journal-

ists and bloggers, in Africa . As i mentionedin the 

above all arrested jouralists accused by the Woy-

ane´s  fake  and  controversial  anti-terrorism law. 

These includes having links to banned opposition 

groups and trying to cause instablity via social me-

dia. 

 To stop the fearsome acts of Woyane i call all 

Ethiopians within and outside the country to agree on a 

unity of purpose that will serve all stakeholders, namely 

perserve Ethiopias independence and territorial integ-

rity, on promoting freedom of justice and democracy, on 

promoting freedom of writing and speaking for the 

country on behalf of private media journalists. We will 

never forget the roll of private media on one country´s 

democratic process. We all Ethiopians should stand for 

our common voice of democratic rights. 

Power to Journalists and democratic rights activists! 

Dawit Tadele 

Gross-Gerau 

other groups cannot stay on the sidelines. We should 

have learned how to defeat their favourite manipulative 

tactics by now, since they use them repeatedly. 

In the past, when they massacred the Agnuak in Gam-

bella, the majority of Ethiopians ethnic groups like the 

Oromo, Amhara, and Tigray remained on the sidelines, 

thinking it was not their concern. The same thing hap-

pened in the Ogaden when the genocide began and out-

siders were blocked from access. The majority Ethiopi-

ans remained isolated among their own ethnic groups. 

And then they began to push out Amharas from the 

Benishangul  Gumuse and we all to want to keep quite 

because we were not there. Our silence has given them 

another option to even enter in our religion. Govern-

ment officials by now also claimed Mahbere kidusan as 

" radical" and terrorists. How can in this country a per-

son whorships by freedom? The same is true for the " 

Zone 9" bloggers. It´s very true that we are in a very 

vast  prison of Zone "9". We can´t do anything without 

government intervention. They did the same thing ex-

posing  what the government did, they wrote what they 

feel and the truth what has done on the larger prison 

called Ethiopia. 

When it  happened to the Muslims last year, many, but 

not all, of the other peoples of Ethiopia remained silent. 

Who can stop extending to every region of the country? 

Now they are killing Oromo´s while in other hand they 

built a statue for those claimed killed Oromo´s during 

the reign of Menelik which was 100 years ago. Amaz-

ingly in that time there was no any regions and such 

racism but, they did this in order to advocate conflicts 

between nations and nationalities. With all this, they do 

not want Ethiopians to see the beauty of the diverse 

family we all belong to--- our family who are hurting in 

many different places. 

This is a problem. We know our beautiful country of 

Ethiopia is not perfect and we know many of our prob-

lems are not only recent, but go back much further than 

the last 23 years of TPLF/EPRDF rule. To resolve these 

problems, we must do it as a family. In any family with 

a conflict, they must come together and talk about the 

pain, reconcile and make meaningful changes so they 

can forgive each other and move their family on to a 

better future. These issues should not be passed on, but 

resolved by the present, not next, generation. 

Mahider Geberegzi 

Wölfersheim 

Let us unite against the Tyrant TPLF re-

gime 

All of us Ethiopians should try to stand together to re-
place this ethnic hatred regime with a better system 
where neither the Oromo or the Afar or anyone else is 
excluded from the benefits of all citizenship. Now is not 
the time to lose sight on the bigger goals, which is a free 
Ethiopia for all. Because of this,  ———- 
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