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በሀገራችን ስም መውረድ እየተሸማቀቅን ነው፡፡  የጡት አባቶቻቸውም ከቃሪያ ጥፊ ጋር 
ቢቆጥዋቸውም አልገባቸውም እንዴት ወጣት ሴቶችን በሴቶች ቀን ያስራሉ? #ከፕሮ. መስፍን ወ/
ማርያም የተወሰደ$  
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ተዘጋጅቶ በነበረው የሴቶች የእሩጫ ውድድር ላይ የፖለቲካ እስረኞች ይገቱ፣ ጋዜጠኞች ይፈቱ፣ 
የህሊና እስረኞች ባጠቃላይ ይፈቱ እንዲሁም ኖሮ ተወደደብን በማለት የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር 
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እንደጀግና ታከብራቸዋለች፡፡ 

እህቶቻችን በሚገባ አኩርተውናል ወንዶቹስ? 
ኢህአዴግ መራሹ መንግስት እንደሆን እፍረት እንደማያውቅ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ አሳይቶናል 

እኛስ እስከመቼ ነው የአነሱን አሳፋሪ ተግባር ተሸክመን የምንኖረው? ወይስ ለእኛ የሚገባን ይህ 
ነው? ጎህ ክብር ያለው ህዝብ ክብር ይገባዋል ብላ ታምናለቸሀ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ከሚታገሉ 
የሀገራችን ልጆች ጎን መሆኗን ታረጋግጣለች 
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¾¨Á’@ Ç=V¡^c= ›eŸU” É[e ’¨<<? 
እ”ÅT>ታ¨k¨<  Ç=V¡^c=  ¾T>ÖkS<  GÑa‹ 

¾W¨< MÏ cw›© Swƒ ¾T>Ÿu`uƒ ¾S“Ñ` I´w 
¾S[Ö¨< û`+ SÅÑõ T^SÉ Scwcw ... 

c−‹ ¾¨Á’@ S”Óeƒ uÇ=V¡^c= ió” w‰ 
ÁK }Óv` K²=IU Ue¡\ 22 ›Sƒ SÓ³~ w‰ 
um’¨< Ç=V¡^c= "L‡ Mkl c=vK< uÅU ¾S× eM×” 
’¨<  uTKƒ  ÃŸ^Ÿ^K<  ¾¨Á’@  S”Óeƒ  ÅÒò−‹ 
›eðLÑ>¨<” ØpTØpU c=ÁÑ–< ¾TÃÅÓð¨< I´w Ó” 
እ”Å G<K}— ²?Ò እ¾}qÖ[“ u¨Á’@ Ç=V¡^c= Sc[ƒ 
ŸT>Ñv¨< uLÃ uÓw` eU  ¾}kT uMTƒ cuw u?ƒ 
”w[~ እ¾}kT እ¾qc[  uS”ÑLq~  uu[G¨<  ›“ 

uባG` u?}cu<” ØKA ›”Ç=cÅÉ ÓÉ J•uqM õƒI“ 
Ç=V¡^c=  "K ÃH@  G<K<  I´w uH>¨~ ð`Ê ›”Èƒ 
እ”Ç=I Ã¨e“M }wK¨< c=Ö¾l ÖÓu¨< ’¨< ¾T>cÅÆƒ 

wK¨<  SSKd†¨<  u×U  ¾T>Ád´”“  ”kq†¨<” 
የሚያሳይ ነው፡፡ ማነው በሀገሩ ሰላምና ፍትሀዊ ስርአት እያለ 
ግድያና እስራት በሌለበት በሰላም መኖር ጠልቶ መሰደድን 
የሚመርጥ ይህ መልሳቸው ለዜጎችች አላፊነት እንደማይሰማቸው 
በግልፅ የሚያሳይ ነው፡፡  

ሁልጊዜ የተድበሰበሰ መልስ ከመስጠት የህዝቡን ችግር 
ለመፍታት ከልብ መንቀሳቀስ ነው የሚያዋጣው አለበለዝያ ህዝቡ 
ነፃነቱን ፍለጋ መነሳቱ እማይቀር ነው፡፡  
ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት፡፡ 
                Meti CristoMeti CristoMeti CristoMeti Cristo    
                WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    

የወያኔ ስልጣን ጥማት ለማርካት እጅግ ጭካኔና ግፍ የወያኔ ስልጣን ጥማት ለማርካት እጅግ ጭካኔና ግፍ የወያኔ ስልጣን ጥማት ለማርካት እጅግ ጭካኔና ግፍ የወያኔ ስልጣን ጥማት ለማርካት እጅግ ጭካኔና ግፍ 
የተሞላበት ስርአት ከብዙዎቹ በጥቂቱየተሞላበት ስርአት ከብዙዎቹ በጥቂቱየተሞላበት ስርአት ከብዙዎቹ በጥቂቱየተሞላበት ስርአት ከብዙዎቹ በጥቂቱ    

 1.የሀገሪቱን  ህዝብ  በጎሳ፣  በሐይማኖትና  በድንበር 
እንዲጋጩ ማድረግ 
 2.የተማረውንም ሆነ ያልተማረውን በጥቅማ ጥቅም 
ወይም በግዴታ የፓርቲው አባል ማድረግ 

-የተማረ ከሆነ ስራ ለማግኘት ወይም የስልጣን እርከን 
ለማሳደግ ኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለፓርቲው አባል ለሆነ ሰው 
ተሻለ ዕድል በመስጠት ያልተማረውን ደግሞ በጦር ሰራዊት 
በማሰማራት በሕገ-መንግስቱ መሰረት ከየተኛውም ፓርቲ ነፃ 
መሆን አለባቸው ነገር ግን በወያኔ አገዛዝ የሀገሪቱን ህልውና 
ሳይሆን የወያኔን ስልጣን ጠበቃ አድርጓቸዋል ወይም የወያኔ 
ቃታ ሳቢ አድርጓቸዋል፡፡ 
3. ጭኩን ሆነ የትምህርት ስርዓት መዘርጋት 
4. ፍርድ ቤቶችን መቶ በመቶ ለራሳቸው እንዲቆሙ ማድረግ 
5. ፓርላማውን አሻንጉሊት ማድረግ 
6.  የተለያዩ የመገናኛ ቡዙሀን እንዲያሰራጩ በማድረግ 
እነዚህን በመሳሰሉ ትልልቅ መንገዶችን በመዘርጋት ወያኔ 
የስልጣን ጥማቱን እየተወጣ ይገኛል፡፡ 
ይሄ ሁሉ ግፍ የመረረው ወጣት ዛሬ ሀገሩ ሰርቶ መኖር 

ሳይችል ሲቀር በስደት ላይ ይገኛል፡፡ ገሚሱ ደግሞ በጥይት ዶፍ 
ተበሳስቶ አልፏል፡፡ 

የወያኔ የጭቆና አገዛዝ መቼ ይሆን የሚያበቃው? 
እኛስ መቼ ይሆን የማንሰደደው? 
    
            ሊዲያ ወልዴ ዮሐንስሊዲያ ወልዴ ዮሐንስሊዲያ ወልዴ ዮሐንስሊዲያ ወልዴ ዮሐንስ    
            Lidya Welde Yohannes Lidya Welde Yohannes Lidya Welde Yohannes Lidya Welde Yohannes     

ታግለን ነፃነታችንን እናስከብርታግለን ነፃነታችንን እናስከብርታግለን ነፃነታችንን እናስከብርታግለን ነፃነታችንን እናስከብር    
 

የኢትዮጵያ ህዝብ በግፍ አገዛዝ፣ እስራትና ጭቆና እየደረሰበት 
በረሀብና በዘረኝነት በአንባገነን መንግስት እየተረገጠ በመከራ ስቃይ 
እየማቀቀ ይገኛል፡፡ በተለይ የወያኔ መንግስት በሀገሪቱ ዲሞክራሲ አለ 
ብሎ ቢያውጅም በተቃራኒው በተለያዩ ምክንያቶች ህዝብን በእስራትና 
በድብደባ እያንገላታው ይገኛል፡፡ 
በተለይ በአሁኑ ሰዓት ጋዜጠኞች፣ ነጋዴዎች እንዲሁም በነፃነትና 
በእውነት እንሰራለን ያሉ ምሁራን የመንግስት ሰራተኞች ታስረው 
እየተንገላቱ ይገኛሉ፡፡ 

በአንድነቷና በነፃነቷ ተከብራ የኖረችውን ሀገራችን ህዝቦቿን 
በዕስርና በመጨፍጨፍ ሀገር ጥለን እንድንሰደድ ግድ ሆኖብናል 
በአመፅና  በትምክተኝነት  የህዝብን  ሉአላዊነት  በመንጠቅ 
የሚያደርጋቸውን ትግሎች የተለያዩ ስያሜ በመስጠት ለምሳሌ በ1997 
ዓ.ም. ሚያዝያ 30 ቀን ቅንጅትን በመደገፍ የተካሄደው ታላቅ ሰላማዊ 
ሰልፍ የአዲስ አበባ ህዝብ ሱናሜ በሚል የሚጠራው ወያኔን እጅግ 
ያስደነገጠው ንቅናቄ ምላሹ ሁልጊዜ በፍርሃት ተሸብቦ አንዲኖር 
የሚያደርግ ሱናሜ እንዳይደገም የሚያደርግ እርምጃ ወስዷል፡፡  

ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን የኢኮኖሚ የፖለቲካ ማጥ 
መግለፅ ለቀባሪው ማርዳት ነው የሚሆነው፡፡ ነገር ግን ይህን እውነት 
ቸል በማለትና ያልተቸገረ አስመስሎ ለሰለጠኑት ሀገሮች በካድሬዎች 
አማካኝነት አለምን እየዞሩ መደስኮራቸውን ተያይዘውታል ሆኖም 
ያሻቸውን ያህል ቢደሰኩሩም ቢዋሹም ሀቅ አይደበቅም፡፡ ለዚህም ሀገር 
ውስጥም ይሁን እንደኔ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህን 
አምባገነን መንግስት ከህዝቡ ጫንቃ ላይ ለማንሳት ለነፃነታችን እንታገል 
የሚል መልዕክቴን አስተላልፋለሁ፡፡ 

ሞት ለወያኔ! 
ነፃነት ለኢትዮጵያ ህዝብ!   
            Helen Tesfay Kebede Helen Tesfay Kebede Helen Tesfay Kebede Helen Tesfay Kebede     

                GiessenGiessenGiessenGiessen  

ስደት ለኢትዮጵያ ህዝብስደት ለኢትዮጵያ ህዝብስደት ለኢትዮጵያ ህዝብስደት ለኢትዮጵያ ህዝብ    
 

የወያኔ መንግስት አግባብ ያልሆነ አመራር የፈተረው 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለብዙሀን ወገኖቻችን ህይወት 
መጥፋትና ወደ ተለያዩ ሀገራት ለስደት መዳረግ ምክንያት ሆኗል፡፡ 

ህዝብ ያለንብረት ቀርቷል፣ አብዛኛውን ህዝብ አስረዋል፣ 
አብዛኛውን ህዝብ ገድለዋል፡፡ እንደዚህ አይነት በደል ደርሶ 
በአሁኑ ሰዓት ስልጣን ላይ ያሉት የወያኔ ባለስልጣናት ሀገራችንን 
ወደ ባሰ  ውድቀት ከመውሰድ በስተቀር የኢኮኖሚም ሆነ 
የፖለቲካ መሻሻል ወይም ዲሞክራሲ የሚያመጡ ሳይሆን የባሰ 
ውድቀት ሚያመጡ ናቸው፡፡ 

እናም ሁላችንም ሃገራችንን ከዚህ የወያኔ አምባገነኖች ነፃ 
እናውጣ እግዛብሔር ይርዳን!!! 

        Senny Abrham TeferaSenny Abrham TeferaSenny Abrham TeferaSenny Abrham Tefera    
        WindsbuchWindsbuchWindsbuchWindsbuch    

አሁን ነው ጊዜውአሁን ነው ጊዜውአሁን ነው ጊዜውአሁን ነው ጊዜው    
ኢትዮጵያን የሚጠብቃት ልጆችዋ መሆኑ አይካድም ሆኖም 

ግን ሲጠብቋት በዘር፣ በጎሳ፣ በቋንቋ ሳይለያዩ በጋራ በመሆን ነው፡፡ 
በዚህ ሁኔታ ሀገራችን ታፍራ ተከብራ አንድነቷን ጠብቃ ኖራለች አሁን 
ግን ሀገራችን በዘር አጥፊው ገዢ ፓርቲ /መንግስት/ በሰራው ስራ 
ሀገራችን ላይ የተደቀነው አደጋ እጅግ ከባድ ነው፡፡ ህዝባችን እርስ በርሱ 
በመለያየት በዘር፣ በሀይማኖት በመከፋፈል እንዲለያይ እረስ በርሱ 
እንዳይግባባ፣ ለረሀብና ለስደት ዳርጎታል የዚህ ህዝብ ስቃይ ያለፉትን 
23 አመታት ጥቁር ጠባሳ ጥሎበታል፡፡ ገዢው ፓርቲ ገበሬው ባለበት 
አካባቢ አምርቶ እንዳይኖር መሬቱን ለባለሀብት በመስጠት አካባቢውን 
ጥሎ እንዲሰደድ፣ እንዲሰቃይ፣ ለልመናና ለከፋ ችግር ዳርጎታል 
ኢህአዴግ /ገዢው ፓርቲ/ የራሱን ጥቅም በመሰብሰብ በሙስና በተበላሸ 
አስተዳደራዊ ህዝብም አንድ እንዳይሆን ከፋፍሎታል፡፡ ሲብስበትም 
በአደባባይ ወጥቶ ሲናገርም ይደበደባል ይገደላል ስለዚህ ይህንን ተበላሸ 
ስርዓት ከስሩ ማጥፋት ያለብን አሁን ነው፡፡ 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!! 
            ኤልሳ ሀጎስኤልሳ ሀጎስኤልሳ ሀጎስኤልሳ ሀጎስ    
            Lahental Lahental Lahental Lahental     
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የሕወሓት አደገኛ የዘረኝነት መረዝ እና ፍልስፍናየሕወሓት አደገኛ የዘረኝነት መረዝ እና ፍልስፍናየሕወሓት አደገኛ የዘረኝነት መረዝ እና ፍልስፍናየሕወሓት አደገኛ የዘረኝነት መረዝ እና ፍልስፍና    
 

ካለፉት 22 ዓመታት ወዲህ ወያኔ ስልጣን ላይ ከወጣ 
በ%Eላ ጎጠኝነት ህጋዊ ሽፋን ተሰጥቶት አንቀፅ ወጥቶለት በአዋጅ 

አጊጦ ህዝባችንን ዘረኛ በሆነ ጎጥንና ቋንቋን መሰረት ባደረገ 
ፌደራላዊ አስተዳደር በሕዝባችን ላይ በሀይል ጭኖ ለየት ባለ 
መለክ ተኳኩሎ ቀረበልን፡፡ ይህንን የማይቀበሉ ወገኖቻችንን 
ሲያሳድድ  ሲያጠፋና  በግልፅ  ኢ-ፍትሀዊ  የዘረኝነት  አካሄድ 
ሲከተል እድሜያችንን አጋምሰናል፡፡ ይህ ዘረኛ ስርዓት ከተዘረጋ 
በ%ላ ለረዥም ዘመናት አብሮ በኖረ ሕዝባችን ማሃል በዘመናችን 

አይተን የማናቀው የጎጥና የሀይማኖት ጥላቻ ውስጥ ለውስጥ 
በአገዛዙ እንደ ፖሊሲ እየተነደፉ ልዩነትን በማስፋፋት እርስ 
በእርስ ከፋፍለው አዳክመውን የነሱን ስርዓት ለማራዘም ሲሞክሩ 
ማየት የተለመደ ሆንዋል፡፡ 

የአገዛዙ አላማ የጎጥ ፖለቲካን በሕዝባችን መሃል 
ማስፋፋትና ይህም በ%ላ ሊያስከትል የሚችለውን የመገነጣጠል 

አደጋ ያሰጋናል እስካልን ድረስ በማንኛውም መንገድ ይህንን 
ከፋፋይ ሥርዓት ተባብሮ ለማስወገድ አለመጣር ወይም እነሱ 
በሚሄዱበት መንገድ እየተጓዝን የችግሩ ተባባሪ መሆን መሀከል 
ምንም ልዩነት የለውም ፡፡ የዚህን አደጋ ክብደት መቀበል 
ካልፈለግን  ምረጫችን  የህዝባችንን  ስቃይ  ማርዘም  አገዛዙ 
እንዲቆይ መርዳትና በመጨረሻም ለሀገራችን መበታተን ምክንያት 
መሆኑን መቀበል አለብን፡፡ ይህ አይነት ግልፅ የዘረኝነት አካሄድ 
ትላንት የወያኔ መሪ ከወርቅ ዘር በመወለዴ እኮራለሁ ያሉን 
ህዝብን ከህዝብ የማበላለጥ ዘረኛ ዓለማ ስንቃወም ሰንብተን ዛሬ 
ደግሞ አውቀው ሆነ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ሳያጤኑት 
እንደዚህ አይነት ከፋፋይ የፋሺስት ዘረኛ ፖለቲካዊ ቋንቋ 
መስማት የጀመሩትን ቁጭ ብሎ ማዳመጥ እየተለመደ መምጣት 
ጀምሮዋል፡፡ 

በአንድ የታሪክ ሂደት አስገዳጅነት በተከሰተ ሁኔታም 
ይሁን ተፈጥሮ በቸረው ልዩነት እንደ ጌጣችን ልናየው የሚገባን 
ታሪካችንን አንዱ ከሌላው የተመረጠ፣ የተሻለ፣ ቆንጆ፣ ፀጉረ ዞማ፣ 
አፍንጫ ሰልካካ፣ ጎበዝ ተዋጊ፣ ታላቅ ህዝብ፣ ወርቅ ህዝብ…�ወዘተ 
የመሳሰሉ በጣም %ላ ቀር የሆኑ ዘረኛ ቅፅላዊ ማበላለጦችን 
በህዝባችን መሃል በአለንበት በሃያ አንደኛው ዘመን ማዳመጡ 
ጆሮ ያሳምማል አነረገት ያስደፋል ተስፋ ያጨልማል የማንኛውም 
ክፍል ወገናችን በተናጥልና በተራ በሚደርስበት መሰቃየት፣ 
መታስር፣ መፈናቀል፣ መጋዝ፣መዋረድ ለሌላውም ህመም ሆኖ 
ሲሰማው ኖርዋል፡፡ ለመፍትሄውም አብሮ ተዋድቋል ታግሏል 
አብሮ በደም የተሳሰረ አንድነት ገንብቷል፡፡ ያም እየተደናቀፈም 
ቢሆን ወደፊት ይቀጥላል፡፡  

ይህች  ሀገር  እንደ  ሀገር  እንድትቀጥል  የምንፈልግ 
የአንድነት ሀይሎች ጋባዥ ሳይጠራን አስተናጋጅ ሳያስፈልገን 
ግርግር ድግስ አሜሪካ ኢባማ እያልን መቀላወጥ ሳናበዛ እንደ 
ጥንቱ አባቶቻችን ተፈላልገን ተጠቃቅሰን ተሰባስበን ተደራጅተን 
ብሔራዊ አጀንዳችንን ቀርፀን በጋራ አምርረን መታገል ስንጀምር 
ብቻ ነው፡፡ 

እግዚአብሔር  ኢትዮጵያን  ሁሌ  በራሱ  መንገድ 
ይጠብቃት፡፡ 

            Saba TekluSaba TekluSaba TekluSaba Teklu    
                SchluchternSchluchternSchluchternSchluchtern  

የወያኔ መንግስት ኢትየወያኔ መንግስት ኢትየወያኔ መንግስት ኢትየወያኔ መንግስት ኢትዮዮዮዮጵያን ጵያን ጵያን ጵያን "እንቆቅልሽ የሆነች አገርእንቆቅልሽ የሆነች አገርእንቆቅልሽ የሆነች አገርእንቆቅልሽ የሆነች አገር"    
አድርጓታልአድርጓታልአድርጓታልአድርጓታል    

  

 ኢትዮጵያን  "እንቆቅልሽ  የሆነች  አገር"  ስለመሆኗ 

የሚተነትኑ ምሁራንና ፀሀፊዎች ቢኖሩም ለብዙ ሰዎች ግን 
የመንግስት እንቆቅልሽነት ገዝፎ እየታያቸው ነው፡፡ ከእንቆቅልሽም 
ፍቺ  የሌለው እንቆቅልሽ፡፡  እውነትም በእየለቱ  በመንግስት 
ባለስልጣናትና አካላት የሚፈፀሙ ተግባሮች ሲታይ ቅጥ የለሽ 
ሆነዋል፡፡ ድንገት የሚታወጁ ህጎችና መመሪያዎች ለበርካታ 
ወራትና አመታት ጥናት እንደተካሄደባቸው ቢገለፅም ከሳምንታት 
በ%Eላ በዘፈቀድ ይሻራሉ፡፡ ብዙ ዜጎች የመንግስት ፍላጎትና ሃሳብ 

ምን እንደሆነ ለመገንዘብም ሆነ ለመተንበይ የሚቸገሩትም በዚህ 
ምክንያት ነው፡፡ የነገን ማን ያውቃል? መንግስት ዛሬ የወሰነውን 
ነገ ሲያፈርስ የሚመለከቱ ዜጎች መንግስት ምን እንደሚሰራና ምን 
ለማድረግ እንዳቀደ ለማወቅ መሞከር ከንቱ ነው እስከማለት 
ደርሰዋል፡፡ በአጭሩ መንግስት እንቆቅልሽ ሆኖባቸዋል፡፡ 
 ብዙን ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ እንቆቅልሽነት የሚቀርበው 
ትንታኔ ጥንታዊ ታሪኮችን የሚያጣቅስና አድናቆትን የተላበሰ 
ነው፡፡  መቼም  በተቃራኒ  ገፅታዎች  የተወጠረና  የተሸፋፈነ 
ሚስጢር ነው እንቆቅልሽ የሚባለው፡፡ በመሆኑም ኢትዮጵያ ምኗ 
ነው እንቆቅልሽ? በርካታ የኢትዮጵያ ገፅታዎች እጅግ ተመሳሳይና 
በግልፅ የሚታዩ ናቸው፡፡ ምእተ አመታትን ያስቆጠሩ ድህነትና 
ረሃብ  % Eላቀርነትና  አቅመቢስነት  የነፃነት  እጦትና  ግጭት 

የኢትዮጵያ ገፅታዎች መሆናቸው ሚስጥር አይደለም፡፡ የዚህን ጊዜ 
ግንኮ…� በረዥም ታሪክ ህልውናዋን ጠብቃ የቆየች ሀገር ነች፡፡ 
የጨዋነትና  የአትንኩኝ  ባይነት  ባህል  አልራቃትም ጥንታዊ 
የስልጣኔ ጉዞና አስደናቂ ስራዎች ያቀፈች ሀገር ነች የሚሉ ተቃራኒ 
ገፅታዎች ይጠቀሳሉ፡፡ በእርግጥም ሀገሪቱ በተቃራኒ ገፅታዎች 
የተወጠረች ሽፍንፍን ሚስጥር /እንቆቅልሽ/ ትመሰላለች፡፡ ነገር 
ግን  በረዥም ታሪክ  ውስጥ  በየጊዜው በሚሰፍኑ  የተለያዩ 
አስተሳሰቦችና ቀስ በቀስ ስር በሚሰዱ ባህሎች መካከል ተቃራኒ 
ገፅታዎች መፈጠራቸው አይቀሬ ነው፡፡ እናም በሳይንሳዊ እይታ 
ለሚያጠና ሰው የኢትዮጵያ  እንቆቅልሽ  ፍቺ  አያጣለትም፡፡ 
የመንግስት እንቆቅልሽነት ግን በረዥም ታሪክ ውስጥ የሚከሰት 
አደለም፡፡ እዝያው በዝያው ዛሬና ነገ ያለ እረፍት ተቃራኒ ነገሮችን 
እያፈለቀ ተቃራኒ ህጎችንና መመሪያዎችን እያወጣና እየሻረ ተቃሪኒ 
ተግባራትን እየሰራና እያፈረሰ በእየለቱ እንቆቅልሽ ይፈጥርብናል፡፡ 
መቼም  መንግስት  ነጋ  ጠባ  ስለ  ህገ-መንግሰት  መናገር 
እንደማይደክመው የታወቀ ነው፡፡ እንዲያውም ስለ ህገ-መንግስት 
በጣም እየደጋገመ ከመናገሩ የተነሳ እንደ ሀይማኖት መፅሀፍ 
እንድናመልከው  የሚፈልግ  ይመስላል፡፡  ህገ-መንግስቱ  ግን 
እንደማንኛውም  የሰው  ስራ  እንደማንኛውም  ህግ  ነው፡፡ 
እንደማንኛውም ህግ መከበር አለበት፡፡ እንደማንኛውም ህግ 
እየተፈተሸና እየተመረመረ ትክክል እና ስህተት አንቀፅ እየተለየ 
መመዘን ይኖርበታል፡፡ 
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አይ ወያኔ ድንቄም ለወጥ አምጪአይ ወያኔ ድንቄም ለወጥ አምጪአይ ወያኔ ድንቄም ለወጥ አምጪአይ ወያኔ ድንቄም ለወጥ አምጪ    
 

ሆድን ነጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዳገት ይለግም 
ይባላል የሀገሬ ሰው ሲተርት መቼም ነገርን  ነገር  አይደል 
የሚያነሳው ለዚህ ገፅ አንባቢዎች በሙሉ የከበረ ሰላምታዬን 
አቀርባለሁ ከላይ ያነሳሁትን አባባል እንዳነሳ ያደረገኝ አንድ ሌላ 
ጥሩ የማውቀው አንድ የራሴ ታሪክ ላጫውታቹና ወደዋናው ሀሳቤ 
ልግባ ፡፡ 
 የማውቃትን የቅርብ የአክስቴን ልጅ የቤት ስራዋን ለሰው 
ታሰራና እራሷ እንደሰራች አድርጋ ለእናቷ ታሳይ ነበር እናቷም 
በልጇ ጉብዝና እየተመካች ለጎረቤትና ለዘመድ በኩራት ትናገር 
ነበር እየቆየች ግን እውነት መውጣት ትጀምርና ትንሿ የአክስቴ 
ልጅ ጉብዝናው የእሷ አለመሆኑ እናቷን ያጠራጥራት ጀመር 
እነቷም ይህን ለማረጋገጥ የራሷን ዘዴ መጠቀም ትጀምርና ልጄ 
የኔ ፍቅር አሁን የምገዛልሽን ስጦታ የምገዛው አሁን እኔ የምሰጥሽን 
የቤት ስራ አጠገቤ ቁጭ ብለሽ ስትሰሪ ብቻ ነው ትላታለች ልጅም 
ብልጣብልጥ ነበረችና ማም እስከዛሬ የገዛሽልኝ ስጦታ ከቤት ስራ በ%Eላ 
ነበር የአሁኑ ግን ቅድሚያ ቢሆንስ በማለት እናቷን ፈትናታለች እናም 
አክስቴ ልጇን አጥፊነት ወይም እራሷን አታላይ መሆን ሳይሆን የልጇን 
ብልጠት እንዳችበት የማስታውሰው ታሪክ ነው፡፡ 

መቼም የእናትና የልጅ ታሪክ ሆነ እንጂ በእኛ ወይም 
በእኛ ዙሪያ እንዲህ ያለ ታሪክ ዙሪያችን ቢኖር እንመለከተው 
ይሆን? 

ትላንት ለውጥ ፈላጊ ሆነው በሀገራችን ላይ የራሳቸው 
በሆነ መሬት ላይ የእናንተ ዲሞክራሲና መብት ተብለው ለውጥ 
ፍለጋ መንግስት አለን ብለው የብሶታቸውን ድምፅ ሊገልፁ ባሉ 
ወጣቶች ላይ የራሳችን መንግስት የምንለው ወንድሞቻችን ላይ 
የማስደንገጥ ወይም ሰልፍ የማባረር ሙከራ ሳይሆን ሆን ተብሎ 
ግንባር  ግንባራቸው  ላይ  እንደጠላት  በየመንገዱ  የተደፉት 
ወንድሞቻችን እንዲሁም የቦንብ መጥረጊያ የሆኑ ወንድና ሴት 
ወገኖቻችን ታሪክ ለማዳፈን ወያኔ ዛሬ የሚያደርገው ማለባበስ ምን 
ይባል ይሆን? የኢትዮጵያ ህዝብ በዘርና በሀይማኖት ለያይቶ የራሱን 
ዕርዮት አለም ካልተቀበለ በዚህች ሀገር መብት የሌለው ስንቱ ይሆን 
ወገኔ ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ ሁሉም የራሱ የሆነ ነገር ይዞ 
የሚመጣው ነገር ይኖራል ወያኔ ግን ዙፋኑ ላይ እንደተቀመጠ ከነበረው 
ስርዓት ብዙም የተለየ ነገር አልነበረውም የአንዱ ጎሳ የበላይነት ነጣጥሎ 
የመግዛት ስርዓት ሲጠቀም ቆይቶ ዛሬ እንደ ህፃን ልጅ የኢትዮጵያን 
ህዝብ ለመደለል የራሱ ርዕት አለም አቀንቃኝ የሆኑትን ሰዎች ይበልጥ 
ሀብታም በማድረግ ኢኮኖሚ አሳደኩ እያለ በአዲስ አበባ ቋንቋ 
እንደሚባለው ፉገራ ወይም ሆድን በጎመን እንደመደለል ያለ ጨዋታ 
ብዙ አያዋጣም፡፡ ቻይናን በገፍ አስገብቶ የፉገራ ቴክኖሎጂ የሀገርን 
ህዝብ ያታልለዋል ባይታለልም አማራጭ የለውም፡፡ የቻይና ሸቀጥ 
ማራገፊያ አንተ የሰጠህው ድምፅ ብልጫ ሳይሆን እኔ የማወጣው መርህ 
ግብር ይገዛሀል ተብሎ የፓርቲ አባል ካልሆንክ ኢትዮጵያዊነትህ 
ብቻውን ትርጉም የለውም ተብሎ አፈና እና ብዝበዛ ችሎ ያለው 
ህዝባችን እንደዛች ትንሽ ለልጅ ያለ ብልጠት ከዚህ ፉገራ ነፃ 
ያወጣው ይሆን  ወይስ  ሁሌ ታሪክና  እውነትን  የሚፈርድ 
የኢትዮጵያ አምላክ ሁሉን አዲስ አድጎ በብሔር ማንነት ሳይሆን 
በኢትዮጵያዊነት የሚኮራበት ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ብቻ የሀገሩ 
መንግስት ዘብ የሚቆምለት ጊዜ ይመጣ ይሆን?  

ያለፈ ታሪክ ያለፈ ቢሆንም ዛሬ የሚደረገው ነገር 
ካለፈው ካልተማረ ይቅር እንበለው እንዳንል ዛሬም ያኑኑ 
የአንባገነንነቱንና እኔ ብቻ አዋቂ ነኝ ባይነቱን አገዛዝ እያስከፋው 
ይታያል እናም በዚህና በዚያ መደለሉ ቀርቶ ለሀገር እድገት 
የሚሻለውን አዳዲስ ሀሳብ ከአዲስ ሰው ለአዲስ ትውልድ 
በመቀበል ያረጀና እጅጅ ያለውን የወያኔ አገዛዝ ለመቀየር ወገን 
እንነሳ፡፡ 

ክብር ለኢትዮጵያ  
ሰላም ይግጠመን 
        ምንትዋብ ነኝ ከፍራንክፉርት  ምንትዋብ ነኝ ከፍራንክፉርት  ምንትዋብ ነኝ ከፍራንክፉርት  ምንትዋብ ነኝ ከፍራንክፉርት      

ነፃነትነፃነትነፃነትነፃነት    
 

ነፃነት ለእኛ ለሰዎች በልደት ዘመን ወደዚህ አለም 
ስንመጣ አብሮን የመጣ የተፈጥሮ ፀጋችን ነው፡፡ ነፃነት ከሌሎች 
የምንጠብቀው ወይንም ማንንም ስጠን ብለን ማንጠይቀው ፈጣሪ 
ለእያንዳንዳችን ያደለን በዚህ አለም ቆይታችን ለደቂቃ ብትሆንም 
እንዲለየን መፍቀድ የሌለብን ትልቅ ሃብታችን ነው፡፡ ነገር ግን 
እንደ ወያኔ አይነቱ ፀረ ህዝብ መንግስት ነፃነታችንን ሲቀማን፣ 
ሲገፈን፣ ሲሰርቀን ሲገለን ቀም ብለን ያለማው የታችን የሚያሳዝን  
ነው፡፡ 

ዛሬ  በ21ኛው  ክፍለ  ዘመን  እኛ  ኢትዮጵያውያን 
በድህነት፣ በረሃበ የምናልቀው በዘረኝነት አለንጋ የምነገረፈው፣ 
የምንሰደ፣ የምንታሰረው፣ የምንገደለው ፈጣሪ የሰጠንን ነፃነት 
የሚባል ሀይል ወያኔ ሲቀማን አፋችንን ዘግተን እጃችንን አጣጥፈን 
ስለተቀመጥን ነው የፖለቲካ ተቀናቃኞችን ጥርስ የነከሰባቸውን 
የህብረተሰብ አባላት እያሰረና እየገደለ ከርሞ ዛሬላይ ደርሷል 
በተለይ የወያኔ መንግስት ብዕርና ወረቀት ይዘው በሀሳብ እና 
በመግባባት ችግርን ይፈታ ድምፃችን ይሰማ እያሉ የሚዘምሩትን 
የመብትና  እና  የነፃነት  ጥያቄ  አንግበው በሰላማዊ መንገድ 
የታገሉትን ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮችን ደግሞ 
አክራሪዎች እያለ በፍትህ ተቋምዎች በኩል በፍርድ በያኔዎች 
ዳኞዎች ላይ ተፅእኖ በመፍጠር የፖለቲካ ውሳኔውን በማሳለፍ 
ሰላማዊ ዜጎችን ለረጅም ጊዜ እስርና እንግልት ግፍ እየፈፀመባቸው 
ይገኛል፡፡ 

ወያኔ ለኢትዮጵያና ለዜጎች ዴንታ የሌለው እና ከስህተቱ 
የማይማር የግብዞች እና የዘረኞች ስብስብ ስለሆነ አሁንም 
የሀገሪቱን የፍትህ ተቋም የህዝብ ተቃሞችን ሸብቦ በመያዝ የራሱን 
ብያኔ እያሳለፈ /እያወረደ/ ለብዙ አመታት እየገዛ ለመኖር የቋመጠ 
ይመስላል ለረጅም አመታት ለመግዛት እንዲመቸው የወያኔ 
ዘረኛውን መንግስት በዘር ቋንቋ በክልል በሃይማኖት በብሔር 
አሁንም እያፈራረሰን እና እየከተከተን ይገኛል፡፡ 

ይህ የሚያሳዝን የዜጎች ትልቅ ተስፋ ይዘው ቤተሰብ 
መስርተው ለእራሳቸውና ለሀገራቸው የሚኖሩበትን ጊዜ እያጠፉ 
በስደት እና ተስፋ በመቁረጥ የመከራ ኑሮ በህዝቦች ላይ የወያኔ 
መንግስት ያለውን ጥላቻ ግልፅ ያደረገበት ወቅት ነው ይህንን 
አመለካከቱን ተረድተን ህዝባዊ ትግላችንን በአንድ ላይ ሆነን 
ልንታገለው ልንጥለው ይገባል፡፡ 

    
        Ibrahim Yusuf SuleymannIbrahim Yusuf SuleymannIbrahim Yusuf SuleymannIbrahim Yusuf Suleymann    
        Alsfeld    Alsfeld    Alsfeld    Alsfeld        

በህግ እንጂ በጉልበት አንገዛምበህግ እንጂ በጉልበት አንገዛምበህግ እንጂ በጉልበት አንገዛምበህግ እንጂ በጉልበት አንገዛም    
ስለዲሞክራሲ  ብዙ  ሲነግረን  የኖረው  የኢህአዴግ 

መንግስት የሚናገርለት ዲሞክራሲ በተግባር የሚታይ ዲሞክራሲ 
እንዲሆን ህዝብ ሲያደርግ ለቆየው ትግል ምላሹ አፈና ድብደባ 
እስርና ግድያ ሆኖ ቆይቷል፡፡ 

የህዝቡ የዲሞክራሲና የነፃነት ጥያቄ ከፍተኛ ደረጃ ላይ 
በደረሰበት ወቅት በአሁኑ ሰዓትም የወያኔ መንግስት ምንም አይነት 
የባህሪ ለውጥ ሳያሳይ የዲሞክራሲ አፈናው ቀጥሏል፡፡ 

አሁን አሁንማ እነዚሁ የወያኔ  መንግስት በአገሪቱ 
የሰላማዊ ሰልፎች እንዲሁም የተለያዩ የመብት ጥያቄዎች በምንም 
አይነት መልኩ እንዳይደረግ እያገዱ የህዝባችንን መብት እየነፈጉ 
ይገኛሉ ፡፡ 

ከዚህም አልፎ የተለያዩ ብሄሮችን በመከፋፈል ህዝቡ 
እርስ በእርሱ ተጋጭቶ የራሳቸውን ሰላም ለማስፈን እሩጫቸውን 
አጠናክረው ተያይዘውታል የኢትዮጵያ ህዝብ መኖር የሚፈልገው 
በሰላምና በህግ እንጂ በጉልበት እንዳልሆነ ሊገናዘበው ይገባል 
በድጋሚ በህግ በፍቅር እንጂ በጉልበት አንገዛም፡፡ 

            Betwedaj AdnewBetwedaj AdnewBetwedaj AdnewBetwedaj Adnew    
            BazreuthBazreuthBazreuthBazreuth    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 5         5 

ተጠያቂዎቹን ማጋለጥ አለብንተጠያቂዎቹን ማጋለጥ አለብንተጠያቂዎቹን ማጋለጥ አለብንተጠያቂዎቹን ማጋለጥ አለብን    
 

በቅርቡ አለም አቀፍ ትኩረት ካኙ ዜናዎች መካከል 
በሳውዲ አረብያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ተፈፀመው ግፍ 
አንዱ ነው በዝቅተኛ ስራ ይተዳደሩ የነበሩት ኢትዮጵያውያን 
በአደባባይ ሲገደሉ፣ ከባድ የአካል ጉዳት ሲደርስባቸው፣ ሲደፈሩ 
እንደ እቃ ሲጎተቱ ማየት ህሊናን ያዛባል እውነት በዚህ ዘመን 
እንዲህ ያለ ግፍ ይፈፀማል የሚል ጥያቄ በሰፊው አስነስቷል፡፡ 

በየወሩ 40 ሺህ ሴቶችን በግርድና እንዲሰሩ ከሳውዲዎቹ 
ጋር ተዋውሎ ሲሰራ የነበረው የወያኔ መንግስት በሰቆቃቸው ጊዜ 
ጆሮውን መድፈን መርጧል፡፡ ለዜጎቹ መድረስ ባለመቻሉ አደጋው 
የከፋ ሆኗል፡፡ ይልቁንም አደጋው ከተቀሰቀሰ በ%Eላ የቆንፅላው ጽ/
ቤት ስራዬን አቁሜያለሁ በማለት ለጥቃት መባባስ ምክንያት 
ሆኗል፡፡ 

ወንጀለኛነቱን ለመደበቅ እየታገለ ያለው ወያኔ ሳውዲ 
ያሉት ኢትዮጵያውያን ከ20ሲ አይበልጡም ሲል ቆይቶ ዛሬ ደግሞ 
150ሺህ በላይ ሀገር ውስጥ ገብተዋል በማለት የእርዳታ ገንዘብ 
መሰብሰብያ ሊያደርጋቸው እየጣረ ነው የሳውዲ መንግስት 
በደረሰበት አለም አቀፍ ጫና ከ100 ጊዜ በላይ በአየር በረራ ወደ 
ሀገራቸው የመለሳቸውን ኢትዮጵያውያንን ወያኔ በራሱ ልዩ 
ጥረትና ያለማንም ድጋፍ የተፈፀመ አስመስሎ እያወራ ነው፡፡ 
ከፍተኛ  ገንዘብ  አወጣሁ  እያለም  የፖለቲካ  መጠቀሚያ 
እያደረጋቸው ነው፡፡ 

በዜጎች ላይ የሚፈፀሙ በደል ይቁም ብለው አዲስ አበባ 
በሚገኘው የሳውዲ አረቢያ ኢንባሲ ፊት ለፊት ተቃውሞ 
ለማሰማት የተሰባሰቡ ዜጎችን እያሳደደ የቀጠቀጠውና እንደልማዱ 
ያሰረው ወያኔ ለፈፀመው በደል ተጠያቂ ነው፡፡ የወያኔ የቀድሞ 
ጠቅላይ ሚኒስቴር ባለቤት ወ/ሮ አዜብ መስፍን ሴቶችን በህገ 
ወጥ መንገድ ወደውጪ ወደ አረብ ሀገር በመላክ ለፈፀመችው 
ወንጀልና ከአጋሮቿ ጋር ባካበተችው ሀብት ለምን አልጠየቃትም? 
ዜጎችን በህገ ወጥ መንገድ ወደውጭ የሚልኩ ባለስልጣናት ጉዳይ 
ለምን አይፈተሽም? ወያኔ በጥፋት የበሰበሰ በመሆኑ ለዚህ መልስ 
አይሰጥም፡፡ ፀረ ኢትዮጵያና ህዝቧቿ ባህሪው አይፈቅድለትም፡፡ 
ስለዚህ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እውነቱን ለዓለም በማጋለጥ 
ተጠያቂዎቹን ለፍርድ ማቅረብ አለብን ይህ ካልሆነ የሀገራችንና 
የህዝባችን ውርደት ማቆምያ አይኖረውም፡፡ 

    Tsegreda, Habtemariam WelduTsegreda, Habtemariam WelduTsegreda, Habtemariam WelduTsegreda, Habtemariam Weldu    

አትንገሩኝአትንገሩኝአትንገሩኝአትንገሩኝ    
 

አትንገሩኝ ይቅር አታስረዱን ይብቃን 
የውሸታቹ ፍሬ ላይበጀን ላይጠቅመን 
እቅዳቹ ክንውናችሁ ዜሮ 
ወያኔ ወያኔ አልሆነም ዘንድሮ 
አትልፉ በከንቱ አትዘምሩ ይቅር 
የውሸታቹ ስብከት አልሆነም ክብር  
በዘመነ ወያኔ ኢትዮጵያዊነት ረከሰ 
ማንነቴ ጠፍቶ ታሪኬ ፈረሰ 
ይበቃል ይበቃል ይበቃል 
ከትላንቱ ዛሬ ውሸታቹ ብሷል 
በላይ ፍቀረበላይ ፍቀረበላይ ፍቀረበላይ ፍቀረ    

ወይ ወያኔወይ ወያኔወይ ወያኔወይ ወያኔ    
ሀገሩን አሰኘው ዋኔ ዋኔሀገሩን አሰኘው ዋኔ ዋኔሀገሩን አሰኘው ዋኔ ዋኔሀገሩን አሰኘው ዋኔ ዋኔ    

 
አልሰማም አልመለከትም ወያኔ እያለ የህዝቡን ድምፅ 

እየቀማ በጠመንጃ ሀይል ሳይነግስ የነገሰ ሳይከብር የከበረ ከሱ 
በላይ ሰው ያለ እማይመስለው የተሻለ መንገድ ላሳይህ የሚሉት 
አሸባሪ ተቃዋሚ አክራሪ እያለ እየፈረጀ በሰበብ አስባቡቡ ይገላል 
ይቀጣል የህግ የበላይነት ሽሮ ህግን እየደረመሰ እራሱ ይፈርዳል፡፡ 

                    ————————    

መቼም በወያኔ አለም ሰው ከተናገረ ሀቅ ሀቁን ካወራ 
እነሱ ትክክል እንዳልሰሩ ሰውን የመናገር መብቱን በነፃነት 
የፈለገውን ሀሳብ ማራመድ እንዳልቻለ በሀቅ ከመሰከረ ያ ሰው 
በእለቱ አሸባሪ ነው ያሰው አክራሪ ነው ሰበብ ምክንያት ተደግሶ 
ሀገሩን እንደጠላ ሀገሩን እንደካደ አሸባሪ ተብሎ ይታሰራል 
ይደበደባል ከሳሽ እራሳቸው ፈራጅ ዳኛ ወያኔ፡፡ ወይችሎ አልመራ 
ወይ ለቆ አላስረከበ ህዝብን በማደናገር እድሜውን ያረዝመዋል 
ለትውልድ ጠብ የማይል የቃላት ጨዋታ ሲያሻው Transforma-
tion plan ሲያሰኘው Renaissance እያለ ህዝብን ያደናግራል 
ስራ እንደሰራ ነፃነትን ነፍጎ የህዝብን ድምፅ ሽሮ ትልቅ የነበረች 
ሀገር ማንነቷን አዋርዶ እየቀጠፈ እያደናገረ ግርግር እየፈጠረ 
ይኖራል፡፡ 

እኔ እምለው ወያኔ ይችን ሀገር ታላቋን ኢትዮጵያን 
በትክክል ቢመራ ወጣቱን ሀገሩ በተወሰደበት ነፃነት መብቱን 
እንዲጠይቅ ያሻውን ልቡ ያመነበትን የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ በነፃነት 
ቢቀሰቅስ በተፈጠረበት ሀገር የስራ እድገት ተጠቃሚ ቢሆን 
የወያኔ አባል ካልሆንክ የስራ ዕድል አይፈጠርልህም ባይባል 
በትክክል  ወያኔ  በሬድዮ  እና  በቴሌቪዥን  ጆሮአችንን 
እንደሚያሳምመው የእውነት ወጣቱ ተጠቃሚ ቢሆን ወጣቱ 
ክብሩን አዋርዶ ማንነቱን ሽሮ በባህር በበረሀ ወደሰው ሀገር 
ባልተመመ ይህ የወያኔ የተሳሳተና የአመራር ብስለት የናቀው 
የተሳሳተ መንገድ መከተላችሁን ትክክለኛ ማስረጃ ነው፡፡ 

ለወያኔ፡-  ስለዚህ  ወያኔ  በተሳሳተ  ፖሊሲ ህዝቡን 
አታሰቃዩ በትውልድ አትቀልዱ እውነቱን ተቀብሉ አውቃቹ ችላ 
አትበሉ  ኢትዮጵያዊነትን  እርካሽ  አታድርጉት  በተደናገረና 
በተደበላለቀ የአመራር ብስለት በጎደለው አቅጣጫ ህዝቡን 
አታንገላቱት፡፡ እስኪ የፈለግነው ይግዛን እስኪ እድሉን ስጡን 
እንናገር ልክልካችሁን እንገራችሁ ነፃነታችንን እንድናውጅ እድሉን 
ስጡን ድል ለኢትዮጵያ አርበኞች ዘብ!! 

ኢትዮጵያ ለዘለአለም ትኑር!! 
            Belay FikreBelay FikreBelay FikreBelay Fikre    

"ዕድሜ ለወያኔዕድሜ ለወያኔዕድሜ ለወያኔዕድሜ ለወያኔ"    ቃሊቲ ሲባል የማይደነግጥ ቃሊቲ ሲባል የማይደነግጥ ቃሊቲ ሲባል የማይደነግጥ ቃሊቲ ሲባል የማይደነግጥ 
ኢትዮጵያዊ የለምኢትዮጵያዊ የለምኢትዮጵያዊ የለምኢትዮጵያዊ የለም    

ወያኔ የጫካ ውስጥ ኑሮ በቃኝ ብሎ አዲስ አበባን 
ከረገጠ በ%Eላ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አዳዲስ ቃላት ተፈጥረዋል፡፡ 
አንአንድ አብረናቸው ያደግናቸው ቃላትና የቦታ ስሞች ደግሞ 
እየፋፉ መጥተው የሌሎች ሰፋ ያሉ ሀሳቦች መግለጫ ሆነዋል፡፡ 
ለምሳሌ የዛሬ 25 አመት ኮሌጅ የጨረሰ ልጅ አባቱን ቃሊቲ 
መግባቴ ነው ብሎ ቢነግረው አባቱ ….� ምነው ስራ አገኘህ እንዴ 
ብሎ ከመጠየቅ ውጭ በልጁ አባባል በፍፁም አይደነግጥም ዛሬ 
ግን "ዕድሜ ለወያኔ" ቃሊቲ ሲባል የማይደነግጥ ኢትዮጵያዊ 
የለም፡፡ በፋብሪካ ማዕከልነቷ ትታወቅ የነበረችው ቃሊቲ ዛሬ 
አጥሩ ውስጥ ወያኔ አፍኖ የከተታቸው ሰላማዊ ዜጎች ከአጥሩ 
ውጭ ደግሞ የእነዚሁ ሰላማዊ ዜጎች ቤተሰቦች የሚተራመሱበት 
የጭንቅና የመከራ አምባ ሆናለች፡፡ አዎ ቃሊቲ እንደ አልባንያዋ 
ቡሪልና እንደ ሩሲያ ሳይቤርያ ዜጎችን ለማፈንና በዜጎች ላይ ሰቆቃ 
ለመፈፀም  ሆን  ተብላ  እንደገና  የተፈጠረችና  አለፍላጎቷ 
አሰወቀያሚ ገፅታ የተከናነበች ከተማ ሆናለች፡፡ ቃሊቲ ታሪክ 
ከክፋታቸውና ከጭካኔያቸው ውጭ በፍፁም ያማያስታውሳቸውን 
የሩሲያው ጆሴፍ ስታሊን እና የአልባኒያውን ኤንቨር ሆዣን እኛ 
ኢትዮጵያውያን  አለዝምድናችን  በግድ  እንድነስታውሳቸው 
የተገደድናባት የአምባገነንነት ተምሳሌት ናት፡፡ አንድ ላምስት 
በሚሉት ማለቂያ በሌለው ሰንሰለታቸው በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ፣ 
በሚሰራበት ፋብሪካ ውስጥ፣ በሚማርበት ት/ቤቶች ውስጥና 
በተደራጀበት ገበሬ ማህበር ውስጥ ጭምር ጭምድድ አድርገው 
አስረውታል፡፡ 

            Mikyas BefkaduMikyas BefkaduMikyas BefkaduMikyas Befkadu    
            Schluchtern Schluchtern Schluchtern Schluchtern     
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"ፍትህ የተጠማ ህዝብፍትህ የተጠማ ህዝብፍትህ የተጠማ ህዝብፍትህ የተጠማ ህዝብ"    
 

እውነትን በይስሙላ ዲሞክራሲ በእግር ብረት እግር ተወርች 
አስሮ ለስውር ሴረኛው ህውሀት በቆመው ገዢው መነ     ኢግስት 
ኢህአዴግ አምባገነናዊ አገዛዝ ለህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰል ሀገሪቱን 
ለተለያዩ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮች አዘቅት ውስጥ እንድትገባ 
አድርጓል፡፡ 

-የዜጎች መብት ተጥሷል 
-ብሔርተኝነት ተስፋፍቷል 
-ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል 
 -መንግስት በሀይማኖት ጣልቃ በመግባት በሐገራችን ታሪክ 

ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ከክርስቲያን 
ወገኖቹ ጋር ማጋጨቱን ቀጥሎበታል፡፡ 

-የሐይማኖት  አባቶችን  በመደለል  መንግስት  የፖለቲካ 
መሳሪያው አድርጓቸዋል፡፡ የሐይማኖት ተቋማትም የፖለቲካ መድረክ 
ሆነዋል፡፡ 

-የመንግስት ባለስልጣንና ሹማምንቱ በሙስና ተዘፍቀዋል፡፡ 
-የሀገሪቱ  ኢኮኖሚ  በህውሀት  በገዢው  መንግስት 

ባለስልጣናት እና ደጋፊዎቻቸው ቁጥጥር ስር መሆን፡፡ 
-በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ተቋዋሚ ፓርቲዎች 

ከኢህአዴግ  ተፅኖ  ስር  ያለመውጣት  ህውሀት/ኢህአዴግ  አዳዲስ 
አባላቱን በመመልመል እና በተቋዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ በመሰግሰግ 
እርስ  በእርስ በመከፋፈል አንዱ ለሌላው እምነት እንዳይኖረው 
በማድረግ  በገንዘብን  በጥቅማ  ጥቅሞች  በማታለል  ማደናገሩን 
ተያይዞታል፡፡ 

-የመንገዶች ችግር የትራንስፖርት ችግር በብልሹ አሰራር 
ምክንያት የተሰሩ መንገዶች ተመርቀው ስራ ሳይጀምሩ መበላሸት፡፡ 

-የስራ አጥ ቁጥር መጨመር የውሃ መብራት እጥረት፣ የኑሮ 
ውድነት አብዛኛው ህብረተሰብ በድህነት እና ከድህነት በታች ለመኖር 
ተገዷል፡፡ 

-የተማረው ህብረተሰብ ባጠቃላይ የመንግስት ሰራተኞች በቂ 
ደሞዝ ባለማግኘታቸው በአግባቡ ሕይወቱን ለመኖር ተቸግረዋል፡፡ 

የሀገራችን ችግር ተዘርዝሮ አያልቅም ከአብራኳ በወጡ 
የገዢው መንግስት ባለስልጣናት እና ሹማምንቶች ስግብግብነት 
የተነሳ የተፈጥሮ ሐብቷ ከራሳችን አልፎ ለሌሎች የሚተርፍ ሆኖ 
ሣለ ዜጎች ይጎሳቆላሉ ይሰደዳሉ ይገደላሉ፡፡ ይህ ሁኔታ በእጅጉ 
ሊወገዝ ሊቆም ይገባዋል፡፡ 

አንድ  በመሆን  ባለንበት  በጋራ  በሀገራዊ  ስሜት 
በመንቀሳቀስ ሰላምን ፍትህና ነፃነት ለሚሻው ህዝባችን ከጎኑ 
ልንቆምለት ይገባል፡፡ 

            ወንድወሰን ታስና   ወንድወሰን ታስና   ወንድወሰን ታስና   ወንድወሰን ታስና       
            ኖዛ ኖዛ ኖዛ ኖዛ     
ነፃነትነፃነትነፃነትነፃነት    
ሆዱ ሰፊ የሐገር 
በልቶ የማይጠግብ ንስር 
በእውሸት እድገትሽን ሲደሰኩር 
ልጆችሽን ሲያደናግር 
በዜጎችሽ ጫንቃ ላይ ለዘላለም ሊኖር 
ጎኑን ቸደላድሎ 
በብረት አጥር አጥሮ 
ስጋን በአጥንት ደልሎ 
ጆሮ መስጠት አቅቶት አልሰማ ብሎ 
የወገን ጩኽት ሮሮ 
ቀን ይጠብቃል ቀጠሮ 
አፈር ሊሆን ተቀብሮ 
የህዝቦች ነፃነት ሊከበር 
በድል የምስራች ዜማ ሲዘከር 
ድር ቢያብር አንበሳ ያስር 
እንተጋገዝ እንተባበር 
ህውሀት/ኢህአዴግ ተንዶ ታሪክ እንዲቀየር 
        ውንድወሰን ታስና  ውንድወሰን ታስና  ውንድወሰን ታስና  ውንድወሰን ታስና      
        ኖዛ ኖዛ ኖዛ ኖዛ   

የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ…!የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ…!የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ…!የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ…!    
 

የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ የሚለው ሐረግ 
በአሁኑ ግዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔራዊ መዝሙር የመጀመርያ 
ሐረግ የተወሰደ ሲሆን የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን እንኳን 
ሊፀና  መጀመሪያውንም በዚህ ስርአት  ያልኖረ የነበረውንም 
የማጥፋት ስራ የሚሰራበት ሀገር የዜግንት ክብር  ብሔራዊ 
መዝሙር መሆኑ አይገርምም? 

አኔን  ግርም  ድንቅ  ይለኛል  ያናድደኛል  ደግሞም 
ያሳስበኛል የዜግነት ክብር ቀርቶ የሰውነት ክብር ለተነፈገው 
ምስኪን ኢትዮጵያዊ መዝሙሩ የሚያስተላልፈው መልክት ምን 
ይሆን? ትርጉሙስ? 

እኔ ግን ይህ ሰውን /ህዝብን/ የመናቅ እና ማንጓጠጥ ነው 
ባይ ነኝ የሰው ልጅ ተወልዶ ካደገበት ቦታ እየተፈናቀለ /
እየተባረረ/ የክልሉን ቋንቋ አትናገርም የመንግስት የፖለቲካ ፓርቲ 
አባል  /ደጋፊ/  አይደለህም  በማለት  እውቀትን  ያላማከለ 
የመሀይሞች እና የዘረኞች መመዘኛ ስራ መከልከል ከስራ ማባረር፣ 
ማሰር፣ መግደል፣ዝርፊያ እረ ስንቱ ሁሉ አይን ባወጣበት ሀገር 
የሰው ልጅ ማንነቱ እና ክብሩ ከቁሳዊ ነገር በታች ከኮሰሰበት ሀገር 
የዜግነት ክብር ፀንቶ የሚታይባት ማለት ታድያ ስድብ ነው? ወይ 
እንቁልልጭ ነው? 

ሰው  ፈጣሪውን  እንኳ  ማገልገሉ  እና  ማምለኩ 
ሽብርተኛ /አክራሪ/ መባሉስ አይገርምም አክራሪ ባልነበረበት /
ባልኖረበት/ መሬት የበቀለ የ22 አመት አረም ነው እንጂ ኢትዮጵያ 
በቅዱስ መፅሐፍ እንኳ ስሟ በተደጋጋሚ የሚነሳ የመልካም ህዝብ 
መልካም መሬት ነበረች ከ22 አመት በፊት ይህ አመፀኛ መንግስት 
ነኝ ባይ የአመፀኛ ብድን ሀገሪቱን ከመውረሩ በፊት እኔ እስከ 
ማውቀው ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንደየ እምነቱ ፀንቶ የኖረ ፈጣሪውን 
የሚፈራ እና የሚታዘዝ ታላቅ ታላቅ የእምነት ህዝብ ነውና ይህንን 
ባለ እምነት ኢትዮጵያዊ በሙሉ አክራሪ እና ሽብርተኛ እያለ 
ይመስለኛል ደሞም ነው፡፡ 

የገንዘብ ፍቅር፣ ዘረኝነት እና መሳሪያን አምላኩ ካደረገው 
የወያኔ ብድን ውጪ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም እና አንድ 
ቀን እውነተኛ አሸባሪና አክራሪው ማን እንደሆነ በዜጎች ላይ 
እየተፈፀመ ያለው ግፍ በሙሉ ፍርዱን በቅርብ የምናየው ይሆናል 
እኛ ኢትዮጵያውያንም እንቁልልጭ የተባልነውን የዜግነት ክብር 
በቅርብ በእጃችን እናስገባዋለን፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ! ኢትዮጵያ ለዘላለም 
ትኑር! 

                
            Mahider GeberegziMahider GeberegziMahider GeberegziMahider Geberegzi    
            WolfersheimWolfersheimWolfersheimWolfersheim    

ትን አለኝትን አለኝትን አለኝትን አለኝ    
 

ግፋቹ ቢበዛ ስቃዬ ቢበረታ  
መርታችሁ ሳትመሩን ሳትሆኑን አለኝታ 
የጭካኔያችሁ ብትር ግፉ ቢበዛብኝ 
ወያኔ ለመጣል እጄን አነሳሁኝ 
ታላቋን ኢትዮጵያ ዳግም ልናደድሳት 
ተነስቻለሁ ዛሬም አለሁላት 
ወያኔ ወያኔ አልሆነም ዘንድሮ  
በህዝብ አትቀልድ ሳትሰራ በዜሮ 
    
        ግሩም ቀለሙ ግሩም ቀለሙ ግሩም ቀለሙ ግሩም ቀለሙ     
        ግሮስጌርግሮስጌርግሮስጌርግሮስጌር    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 5         7 

በወያኔ ጎዳና ዛሬም ውሸት ይነገራልበወያኔ ጎዳና ዛሬም ውሸት ይነገራልበወያኔ ጎዳና ዛሬም ውሸት ይነገራልበወያኔ ጎዳና ዛሬም ውሸት ይነገራል    
ህዝቡም ስደትን መርጦ ይርቃልህዝቡም ስደትን መርጦ ይርቃልህዝቡም ስደትን መርጦ ይርቃልህዝቡም ስደትን መርጦ ይርቃል    

 

በወያኔ አለም በወያኔ የሰለቸ ዝማሬ ሁሉም ነገር 
ኢትዮጵያ እንዳደገች ህዝቡ ተለውጦ የድህነትን ሸማ አስፈንጥሮ 
እንደጣለ ህዝቡ ያሻውን መናገር እንደቻለ ዘወትር እንሰማለን 
የወያኔ ይሁን የህዝብ በማይታወቀው የሬድዮና የቴሌቪዥን 
ጣብያቸው ለነገሩ እውነትን ከመስበክ ይልቅ የመገናኛ ጣቢያቸው 
ሁሌም ውሸትን ይሰብካሉ በሬ ወለደ እያሉ የወያኔን ስህተት 
ይሸፋፍናሉ እነሱ ተሳስተው ህዝብን ያሳስታሉ ያደናግራሉ እድገት 
መቷል እያሉ ይቀጥፋሉ፡፡ 

እኔ እምለው ሀገር ከተለወጠ ህዝብ በእድገት ከተለወጠ 
የአሻውን መናገር መብቱ ከተጠበቀ ለምን ወጣቱ ሀገሩን ሸሽቶ 
ስደትን ይመርጣል? በባዕድ ሀገር ደሙን ያፈሳል ህይወቱን ያጣል 
እውነቱን መቀበል አቅቷቸው የወያኔ አመራር ተብ|ዬ እነሱ 
እያራመዱት ያለው ፖሊሲ ወጣቱን ከድህነት ያላላቀቀ የመናገር 
መብቱን የገደበ በሀገሩ ወጣት የወያኔ አባል ካልሆነ ስራ 
እንደማያገኝ በሰበብ አስባቡ ምክንያት እየተፈለገ የእነሱ አባል 
ካልሆነ  አሸባሪ፣  አክራሪ፣  ተቃዋሚ  እየተባለ  ስለሚታሰር 
ስለሚገደል ሀገሩን ሸሽቶ በባእድ ሀገር ይሞታል ሀገር እንደሌለው 
በሰው ሀገር ይሰቃያል፡፡ 

በወያኔ ምክንያት አሁንም አሁንም በ2 ምክንያት ሀገሩን 
ይለቃል 1ኛ እያራመዱት ያለው ፖለቲካ ወጣቱን ከድህነት 
ያላላቀቀ በመሆኑ ስራ ፈጣሪ እያሉ ዘወትር የሚዘምሩትም 
የወጣቱን ፍላጎት ያላረካ እና ያለው የስራ ዕድል ለወያኔ አባል 
ብቻ በመሆኑ ወጣቱን ድህነትን ጠልቶ ሀገሩን ለቆ በባህሩ ባየሩ 
ይተማል 2ኛ የእናንተን የአመራር ብስለት የጎደለውን ግዞት ጠልቶ 
የእናንተ የፖለቲካ ፓርቲ ካልሆነ ዘወትር ታስፈራሩታላችሁ በወጣ 
በገባ ቁጥር ከወያኔ ሌላ አባል ከሆንክ ትታሰራለህ ትገደላለህ 
እያላችሁ የወያኔ ሹማምንቶች ምክንያት ታበጁለታላችሁ አሸባሪ፣ 
አክራሪ፣ ተቃዋሚ እያላችሁ ፍዳውን ታበዙበታለችሁ እናንተ 
ከሳሽ እናንተ ፈራጅ ስለዚህ ወያኔ እውነቱን እያወቃችሁ ልማት 
መቷል እድገት መቷል ሰው በሰላም መብቱ ሳይነካ ይኖራል 
እያላችሁ ህዝብን አታደናግሩ እንጨት እንጨት በሚል የሬድዮ 
እና የቴሌቪዢን ጣቢያ ጆራችንን አታድሙት እባካችሁ ወያኔ 
አልቻላችሁም እና ይችህ ሀገር መምራት ህዝቡን አትግደሉት 
ስታሰቃዩት ይችን የተስፋ ሀገር የነበረች እርቃኖን አታስቀሯት፡፡ 

ድል ለአርበኞች ዘብ! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 
    ግሩም ቀለሙ እና ነፃነት ማሞግሩም ቀለሙ እና ነፃነት ማሞግሩም ቀለሙ እና ነፃነት ማሞግሩም ቀለሙ እና ነፃነት ማሞ    

        ግሮስጌሮግሮስጌሮግሮስጌሮግሮስጌሮ  

የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት ፖለቲካ ለማደባየት የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት ፖለቲካ ለማደባየት የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት ፖለቲካ ለማደባየት የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት ፖለቲካ ለማደባየት 
ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገናል!ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገናል!ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገናል!ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገናል!    
 

እኛ ኢትዮጵያውያን የዚህ ብሔር ወይም የዝያ ጎሳ አባል 
ሆነን የተፈጠርነው የሆነ ቅጽ ሞልተን ወይም ዕጣ ተጣጥለን 
አይደለም፡፡  ተፈጥሮ  ነው፡  በባለጠበንጃዎቹ  ወያኔዎች 
የተነጠቅነውን  መብትና  ግዴታን  በማስከበር  ፍትሐዊና 
ዲሞክራሲያዊ ስር ትን መገንባት የምንችለው ግን እንደ ብሔር 
ወይም ብሔረሰብ አባል ብቻ ታስረንና ጠበን ሳይሆን እንደ አንድ 
ሀገርና ሕዝብ በጋራ ስንቆምና እጅ ለእጅ ስንያያዝ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያዊነት  እንዳያብብ  የሀገር  መልካም  ታሪክ 
እንዳይወራ ጠንክረው የሚሰሩት ወ ኔዎችን የማሳፈር እቅዳቸውን 
የማደባየት  ግዴታው  የኛ  የኢትዮጵያውያን  ነው፡፡  የአለም 
አህጉራዊና  የአገራዊ  ፈተናው  እየከበደ  በሄደ  ቁጥር 
የኢትዮጵያዊነት መለኪያና ጥንካሬው ማረጋገጫ እየጨመረና 
እየከበደ መጥቷል፡፡ እስካሁን ድረስ ያለው ኢትዮጵያዊነታችን 
ጠንካራ አይደለም ወይ? የሚል ጥያቄ ሊነሳና አነጋጋሪ ሊሆን 
ይችላል፡፡     

አገርአገርአገርአገር አስተዳዳሪ ሌባአስተዳዳሪ ሌባአስተዳዳሪ ሌባአስተዳዳሪ ሌባ    
ኢህአዴግ መሰረቱን ዝርፊያ ላይ ያደረገ አገር አስተዳዳሪ 

መሆኑ የአደባባይ ሚስጢር ነው፡፡ ሌብነቱ አገርንና ህዝብን ወደ ገደል 
እየሰደደ መሆኑ ግን ሁሌም የሚያስጨንቅ ነው፡፡ 

በህገወጥ ንግድ ሰላማዊ ነጋዴዎችን የሚውጥ፣ ለብቻው 
መግቢያና መውጪያ የተዘጋጀለት፣ የተለየ ጨረታና የነጻ ቀረጥ እድል 
የሚበጅለት፣ በየትኛውም ተቋም እንደፈለገ መጋለብ የሚችል ልጓም 
አልባ የሆነ፣ በፈለገው ቦታና ማህበረሰብ ጥቅም ላይ እንዳሻው ከበሮ 
እየደለቀ  የሚጨፍር፣  የፈለገውን ማስወገድ፣  ማሳገድ፣  ማስከፈት፣ 
ማዘጋት የሚችል፣ የንግድ ተቋም አለው። እወክላቸዋለሁ በሚላቸው 
የአንድ ክልል ሕዝብ ስም ባቋቋመው የንግድ ተቋም አማካይነት 
አገሪቷን እየዘረፈ ይገኛል። በስልጣን እስካለ ድረስም ይቀጥላል፡፡ 

አገሪቱ አምጣ የምታገኘውን የውጪ ምንዛሬ በበላይነት 
ሲፈልግ ከራሱ ባንክ፣ ሲያሻው የራሱ ሰዎች በሚያዙበት የህዝብ 
ባንኮች በተራ ትዕዛዝ ያግበሰብሳል። የሚቀናቀኑ ብቅ ሲሉ እየበለተ 
ይሰቅላቸዋል።  ሲያሻው  ፋይል  አስከፍቶ  በሆድ  አደር  ዳኞች 
ያስፈርድባቸዋል።  

ነጋዴው  ኮበለለ።  ወጣቱ  በኑሮ  ጠኔ  መጨረሻው 
በማይታወቅ ስደት የባህር ላይ ሞትን መረጠ። የቻሉ አረብ ምድር 
ገብተው በግፍ አለንጋ ተጠበሱ። ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ የበረታባቸው 
ራሳቸውን ማጥፋት ጀመሩ። ይህ ሁሉ የማያስደነግጣቸው ህወሃቶች 
በጎ እንደሰራ እራሳቸውን እንደ ልማት አርበኛ ይቆጥራሉ። 

ስለዚ ዝምታው ተሰብሮ የቤታችንን ዘራፊ ሌባ መታገል 
ግዴታችን ሊሆን ይገባል፡፡ 

Achame Besha AbebeAchame Besha AbebeAchame Besha AbebeAchame Besha Abebe    
RegensburgRegensburgRegensburgRegensburg    

አብዮት ያስፈልገናልአብዮት ያስፈልገናልአብዮት ያስፈልገናልአብዮት ያስፈልገናል    
 

ጉድ አንድ ሰሞን ነውና በሊቢያ እና በቱኒዚያ ተቀስቅሶ 

የነበረው አመፅ ጉድ ሲባል ከርሞ  ዛሬ ተረስቷል፡፡  ሲሪያም 

ሳያውቁበት ሲቀሩ ትንሽ ቆይተው ከርስ በርስ ፍጅታቸው ጋር 

መረሳታቸው አይቀርም!፡፡ ሁሉም ጋ እሳቱ ተለኩሶ  እስቲግል 

ድረስ ሃይ ሃይ ይባልና ወደ አመድ የሚያደርገው ጉዞ ሲረጋገጥ 

ወደ ሌላው ይታለፋል፡፡ 
ዛሬ ደግሞ፣ ኡክሬይን ጉዳይ ተረኛ ሆኖ ጉድ እያስባለ 

ይገኛል፡፡ ይሄ ደግም በ2004 ዓ.ም. የነበረው የአነዚሁ ህዝቦች 
ብርቱካናማ አብዮትን ያስታውሰናል፡፡ በወቅቱ የነበሩት ሟቹ ጠ/
ሚኒስቲየራችን በተመሳሳይ ወቅት በኢትዮጵያ ተፈጥሮ ከነበረው 
ማናችንም ከማንዘነጋወ የ1997ቱ ምርጫ ከስከተለው ግር ጋር 
በተያያዘ  አንስተው  ስጋታቸውን  በሚያሳብቅባቸው  ሁኔታ 
አንስተውት ነበር፡፡ በወቅቱ የተፈጠረው አጋጣሚ አብዮት የሚል 

ስም ሳያተርፍ በማለፉ በጣም ቢያሳዝንም /አቢዮት ከተባለም 
የከሸፈ አንጂ ግብቡን ያልመታ ነው/፡፡ 

ኡክሬኖች ግን ዛሬም በድጋሚ ሌላኛውን አቢዮታቸውን 
አሳክተዋል ሌላ መዘዝ ይዞ ቢመጣባቸውም፡፡ እኛ ግን እላያችን 
ላይ የተጣለብን የባርነት ቀንብር ተስማምቶን ይሆን ወይስ 
ማንሳት አቅቶን ቁጭ ብልን የሌሎች በአንባገነን መሪዎቻቸውን 
ጫና አሻፈረን ያሉ ህዝቦችን የተሳኩ አብዮቶች ስንቆጠር ትውልድ 
ሊፈራረቅ ነው፡፡ 

እኛ ዛሬ ማስወገድ አቅቶን የተሸከምንውን አንባገነን 
ምንግስት ለሚቀጥለው ትውልድ ትክክል እንደሆነ አድርገነው 
የምናወርሳቸው ወይስ ምን ይሆን የምንላቸው? 

ይህ ወቅት ሁላችንም ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን በማድረግ 
አንደነታችን በማጉላት ሀገራችንን ከአደጋ የምንታደግበት አብዮት 
የምናካሄድብት መሆን አለበት፡፡ 

    Rahel WerkinehRahel WerkinehRahel WerkinehRahel Werkineh    
    GermanGermanGermanGerman    
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የአሳአፋሪው የአሳአፋሪው የአሳአፋሪው የአሳአፋሪው የየየየመለስ ዜናዊ ዘረኝነቶችመለስ ዜናዊ ዘረኝነቶችመለስ ዜናዊ ዘረኝነቶችመለስ ዜናዊ ዘረኝነቶች    
 

ቅጥረኝነት የስልጣን ሱሰኝነት እብደት ቡድንተኝነትና 
ጎጠኝነት ዘራፊነት ነፍሰገዳይና ጨካኝነት አፋኝነትና አሸባሪነት 
በታኝነትና ከፋፋይነት %Eላ ቀርነትና ምቀኝነት እምነት የለሽ 
የታሪክ ካሐዲነት ወዘተ …� የተሰኙት ቃላት ወያኔንና የሺፍታ ስር 
ቱን በሚገባ ይገልፁታል፡፡ እኛ ኢትዮጵያዊያን ውርደታችን 
የሚጀምረው  በዚህ  ጨካኝና  ካሐዲ  ቡድን  መዳፍ  ስር 
ከወደቅንበት ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ ወያኔና መሰሎቹ በኢትዮጵያና 
በህዝባችን ላይ ባለፉት 22  አመታት የፈፀሙት ወንጀለኛ 
ተግባሮቻቸው ዋነኛ መለኪያና ማረጋገጫችን ነው፡፡ 

በየተኛውም  የታሪክ  አጋጣሚ  እንደተመዘገበው 
መንግሰትን ገልብጦ መንግሰትን ማቋቋም ያለና የነበረ አለም 
አቀፋዊ ክስተት ነው፡፡ ነገር ግን ወያኔናና የሺፍታ ስርዓቱን 
ከዓለማችን ታሪካዊ መዘውር ውስጥ ልዩ የሚያደርገውና በዛሬይቱ 
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው ምስቅልቅል ስርዓቱም የሚጠቁመው 
የገለበጠው አላፊውንና ጠፊውን ምድራዊ የኮሎኔል መንግስቱ ሐ/
ማሪያምን መንግስት ሳይሆን ይልቁንም የነበረውንና ወደፊትም 
የሚኖረውን የጋራ ሀገር የጋራ ህዝብ የጋራ ታሪካችንና ባህላችን 
ሆኖ መገኘቱ ነው፡፡ ለዚህም ነው ወያኔ ተፈጥሮአዊ ውልደቱና 
እድገቱ መንግስት ተብሎ ለመጠራት መመዘኛውን የማያሟላው፡፡ 
ይህ ጎዶሎ የመንግስትነተ ስነምግባርና ሺፍታዊ መታወቂያው 
በመሆኑ ብሔራዊ ሀላፊነት የማይሰማው ሀገርንና ህዝብን ያዋረደ 
የጥቂት ሺፍቶች ማፍያ ቡድን ነው ብለን አፋችንን ሞልተን 
እንድንናገር የምንገደደው፡፡ የብሔራዊ ውርደታችን ምንጭም 
እራሱ ወያኔና አጋሮቹ ለመሆናቸው ከተግባር የበለጠ ሌላ ገላጭ 
ቋንቋ ስለሌለ ማንንመም የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም፡፡ 

እንዲሁም አማራ እና ኦሮሞን ለማጋጨት እና ለማጣላት 
አቅዶ ዳይሳካለት ቀርቶ ነበር አሁን ግን እንደገና ቅጥረኞቹን 
በመጠቀም እንደ አዲስ አጀነረዳ እያራገበው ይገኛል፡፡ 
ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ በወያኔ የጥፋት 
ውሳኔ መሰረት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና የዜግነት መብት 
የለህም ተብሎ በህዋ ላይ መኖር ከጀመረ ይኽውና 22 ዓመታትን 
አስቆጥሯል፡፡  

የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት .........የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት .........የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት .........የወያኔን ከፋፍለህ ግዛ የፍጅት ......... 
በግልፅ እንነጋገር ከተባለ ግን ኢትዮጵያዊነታችን ደካማ 

ነው አንልም እንጂ ካለው ኢትዮጵያዊነት ስሜት በላይ እጥፍ 
ድርብ ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ያስፈልገናል ብለን ግን 
በድፍረትና በእምነት እንናገራለን፡፡ 

አንድነትና ጥንካሬ በዜጎች መሃል እንዳይሰርፅ በወያኔ 
የሚሰራውን ደባ የማክሸፍ ሀገራዊ ግዴታ አለብን፡፡ ኢትዮጵያዊ 
ሚናችንን  በአግባቡ  ለመወጣት  እንኳ  ጠንካራ  አንድነት 
ያስፈልገናል፡፡  ይህ  ጠንካራ  ኢትዮጵያዊነት  ነው  ሚና 
እንድንጫወት ዋስትና የሚሆነው፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን የዚህ 
ብሔር ወይም የዝያ ጎሳ አባል ሆነን የተፈጠርነው የሆነ ቅጽ 
ሞልተን ወይም ዕጣ ተጣጥለን አይደለም፡፡ ተፈጥሮ ነው፡፡ ይህ 
አንዳለ  ተቀብለን  የብሔራችንን  ባህልና  ቋንቋ  እናከብራለን 
እናሳድጋለን ይህንን ማድረግ ማንንም አይጎዳም ሁላችንንም 
ይጠቅማል፡፡  ይህንን  እያከናወንን  ህን  ከድህነት  በመላቀቅ 
በመበልፀግ  ሰላምና  መረጋጋትን  እውን  በማድረግ  መብትና 
ግዴታን በማስከበር ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንበት 
የምንችለው ግን እንደ ብሔረሰብ አባል ብቻ ታስረንና ጠበን 
ሳይሆን እንደ አንደ ሀገርና ህዝብ በጋራ ስንቆምና እጅ ለእጅ 
ስንያያዝ ነው፡፡ 

ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ ወይም አማራጭ የለም፡፡ 
            Behailu GirmaBehailu GirmaBehailu GirmaBehailu Girma    
        SchoneckSchoneckSchoneckSchoneck----BudesheimBudesheimBudesheimBudesheim    

ኢትዮጵያዊነቱንና ሰው በመሆኑ ብቻ ነፃነቱን የጠየቀው 
ህዝብ በወያኔና መሰሎቹ በገዛ ሀገሩ ይገደላል፣ ይደበደባል፣ 
ይታሰራል፣ ሐብትና ንብረቱን ይነጠቃል፣ ተውወልድ ቦታውን 
በማስለቀቅ እንዲጋዝ ይፈረድበታል፣ በእምነቱ የማመን ነፃነቱ 
ይገፈፋል፣ ፍትህን ፍለጋ ወደ ሰማይ እያነባ ያንጋጥጣል እርሀብና 
እርዛት ለሱ ፀጋ ሆኖበታል፣ አኩሪ ባህሉ ቆሽሾል መጋባቱ 
መዋለዱ ተገድቦ ፈጣሪው የቸረውን ነፃነት ተነጥቆ እርስ በእርሱ 
የመደጋገፍ ተስፋው ተሟጧል በየመንደሩ በተሰገሰጉ የወያኔ ጆሮ 
ጠቢዎች እንዳይናገር ልሳኑ ዘግቶ የዘራፊዎች የበይ ተመልካች 
ሆኖ በረሀብ አለንጋ ይጠበሳል ቤተሰቡን ማስተዳደር ተስኖታል 
ባልተለመደ መልክ ስብዕናን ለሚሸጡ የወያኔ ደላላወች ልጆቹን 
አሳልፎ እንዲሰጥ ተገዷል በየቀኑና በየደቂቃው ወያኔው ለራሱ 
ህልውና ይጠቅሙኛል ብሎ በህዝቡ ውስጥ በሚቀሰቅሳቸው 
ግጭቶችና ሺብር የመኖር ዋስትናው ተናግቶ ተሰላችቶል የወያኔው 
የውሸት ነፃ አውጭነት ፕሮፖጋንዳ ነጋ ጠባ ሆዱን ነፍቶ 
አቅለሽልሾታል፡፡ 

ሀገራችን  በጎሳ  ስም  ዳግም  ስልጣን  ከሚናፍቁ 
ሽብርተኞችና ሚሺነሪዎች ጥፋት እንጠብቅ!! 

        Theodros AdmasuTheodros AdmasuTheodros AdmasuTheodros Admasu    
            Schluchtern Schluchtern Schluchtern Schluchtern  

ኤሎሄያችን ጩህታችን ዛሬም አስተጋባልኤሎሄያችን ጩህታችን ዛሬም አስተጋባልኤሎሄያችን ጩህታችን ዛሬም አስተጋባልኤሎሄያችን ጩህታችን ዛሬም አስተጋባል    
 

ሀገራችን በብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ህብረ ቀለማት 
ያሸበረቀች ህዝቦችዋም በፍቅርና በመተሳሰብ ለብዙ ዘመናት በጋራ 
የኖሩባት የሰላም ተምሳሌት ናት እንዳለመታደል ሆኖ ላለፉት 5 
አስርት አመታት እንደ ጥሩ ወላጅ አገራቱን የሚመራ መልካም 
መሪና መንግስት አልታደለችም፡፡ 

ይልቁንም ከበፊቱ በባሰ ሁኔታ አምባገናዊ ስርዓት 
የህዝቦችን መብትና ነፃነት በሚከለክል ሁኔታ የተለያዩ ህጎችን 
በማውጣት ብዙዎችን ለግድያ፣ ለእስር፣ ስደትና ተስፈ መቁረጥ 
ዳርጓቸዋል፡፡ 

በተለይም ደግሞ የዚህ ችግር ቀጥተኛ ገፈት ቀማሾች 
ሴቶች መሆናቸው ችግሩን አብሶታል፡፡  

ሴት እህቶቻችን ዛሬም ከወንዶች የኢኮኖሚ ጥገኝነት፣ 
በሰላም ሀሳብን በነፃነት መግለፅ መብት ተገዶ ከመደፈርና 
በተለያዩ የአረብ ሀገራት ለስደት በመዳረጋቸው ለተለያዩ አካላዊና 
ስነልቦናዊ  ቀውስ  ተዳርገው  ይገኛሉ  ለዚህ  ሁሉ  ችግሮች 
መንስኤው አምባገነናዊ የወያኔ መንግስት ነው፡፡ እናም እኛ ሴቶች 
በጋራ  ሆነን  ድመፃችንን  ልናሰማና  ልንጮህ  ይገባል፡፡ 
ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብታችንን በልመና ሳይሆን በጋራ 
በመንቀሳቀስ የወያኔን አምባገነን መንግስት ለማስወገድ የራሳችንን 
ድርሻ ልንወጣ ይገባል፡፡ 

አንዲት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 
        ዮርዳኖስ ተስፋማሪያም   ዮርዳኖስ ተስፋማሪያም   ዮርዳኖስ ተስፋማሪያም   ዮርዳኖስ ተስፋማሪያም       

መች ይሆን ማቆምያው ?መች ይሆን ማቆምያው ?መች ይሆን ማቆምያው ?መች ይሆን ማቆምያው ?    
 

አንባገነኑ የወያኔ መንግሰት እያደረገያለው የጭካኔ አገዛዝ 
መችና እንዴት እንደሚያቆም መገመት ቢከብድም የሚካሄደው 
ግፍ የበዛበት አካሄድ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የሚሄደው 
ለኢስሙላ ብቻ ዲሞክራሲ አለ እየተባለ እውነት እየታፈነች 
ውሸት እያበበች ያለችበት ሀገር ናት እስኪ አንድ ጊዜ ሀሳባችንን 
ሰብሰባ አድረገን እናስብ በ24 አመት ሙሉ የሰው ልጅ መብቱ 
እየተገፈፈ ነው ያለው ይህንን በአዲስ ለመቀየር ሁላችንም በጋራ 
ትግል ማድረግ አለብን፡፡ 

        ZZZZainba Kemalainba Kemalainba Kemalainba Kemal    
        WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    
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የወያኔ ስራየወያኔ ስራየወያኔ ስራየወያኔ ስራ    
 

ጉድ ነው የወያኔ ስራ 
ሰው ባለው በሀገሩ እንዳይሰራ 
እኛን ባለን ሀገር በዛብን መከራ 
በዘር በሀይማኖት ወገን እያባለ 
ዲሞክራሲ እያለ ወገን እያባላ 
መች ይሆን የሚያቆም 
የወያኔ ጭካኔና መከራም 
ስራውን ሀብሎ  
ባባትነት ወጉ አገር ሲመክራቸው 
በዚሁ ቢበቃ ቶሎ ቢገባቸው 
ያፈሰሱት ደም እየጮህባቸው 
ፍትህን በመሻት እየሰለላቸው 
የዜጎቹ ስቃይ ግፍ እየሳባቸው 
    ZZZZeytu Hussieneytu Hussieneytu Hussieneytu Hussien    
    WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    

ትዝብት ለመለስ ራዕይ እና ለራዕዬ አስፈፃሚዎችትዝብት ለመለስ ራዕይ እና ለራዕዬ አስፈፃሚዎችትዝብት ለመለስ ራዕይ እና ለራዕዬ አስፈፃሚዎችትዝብት ለመለስ ራዕይ እና ለራዕዬ አስፈፃሚዎች    
 

የዛሬው ትዝብቴ ዕራዬን ይመለከታል  
የዮሐንስ ዕራዬን አደለም ፡፡ መንፈሳዊውን ዕራዬ ሳይሆን 

ምድራዊውን ራዕይ ነው፡፡ ለዚያውም አጥፊውን ራዕይ፡፡ 
የአቶ መለስ ዕራይ እየተባለ ስለሚቀነቀነው ራዕይ ነው፡፡ 

ምልከታዬ አቶ መለስ ሞተዋል በህይወት ላላችሁት ለነ አቶ 
በረከት፣ አቶ ሐ/ማሪያም ደሳለኝ ለዚህ ራዕይ አቀንቃኝ ለሆናቹ 
የወያኔ ባለስልጣናት በሙሉ የሚመለከት ነው አስተያየቴ አቶ 
መለስንም ቢሆን ድንገት በሌላኛው አለም ከተገናኘን ራዕይ ማለት 
ምን ማለት እንደሆነ የሚያውቁ ከሆነ እጠይቃቸዋለሁ፡፡ ለዛሬው 
ግን በቅርብ ያሉትን እነዚህን ራዕይ አስፈፃሚዎች ነን ባዮች 
መጠየቅ እፈልጋለሁ እናንተ ደም መጣጭ የወያኔ ኢህአዴግ 
ባለስልጣናት ሆይ ለመሆኑ ህሊናችሁን የት አስቀመጣችሁት? 
የራሳችሁን አቋም እውቀት የመሳሰሉት የት ሄዱ? በህይወት አለን 
እያላችሁ በሞተ ሰው ራዕይ ስትመሩ ሀፍረት ነገር አይሰማችሁም 
ማለት ነው? የመለስ ራዕይ እኮ ኢትዮጵያን ህዝቧን በረሀብ አለንጋ 
በማስገረፍ ከቻድ ቀጥላ በአለም በሁለተኝነት እንደትቀመጥ 
ያደረገ ነው፡፡ ይህ ነው እንግዲህ ድህነትን የመዋጋት የመለሰ ራዕይ 
፡፡ ለ22 አመታት ድህነትን ተማዐግቻለሁ የሚለው የመለስ ዕራይ 
በርግጥ የራሱን ድህነት እና የናንተን ድህነት በደንብ አድርጎ 
አሸንፏል፡፡ ታድያ እንዴት ሆኖ ነው 90 ሚሊዮን ህዝብ እየተራበ 
ራዕይ ተብሎ ሚዘመርለት? 

አቶ  መለስ  ለራሳቸው  በርካታ  ቢልዮን  ዶላሮች 
ሰብስበው ለኢትዮጵያውያን የተውላቸው የከፋ ድህነት ነው፡፡ 

የመለስ ራዕይ እኮ ሚሊዮኖችን ያለመጠለያና ምግብ 
ሜዳ ላይ መጣል ነው፡፡ 

-ሚሊዮኖችን ለስደት መዳረግ ነው 
-ሚዲያዎችን ማፈን ነው 
-የፕሬስ ነፃነትን መንፈግ በሺህ የሚቆጠሩትን ንፁሀን 

ዜጎችን በየእስር ቤቱ ማጎር፣ ማንገላታት መግደል ነው 
-የመለስ ራዕይ እኮ አገርን እያቆረቆዙ መሸጥ ነው 
-ለሀገሩ ደንታ የሌለው ትውልድ ማፍራት ነው 
እናንተም ይህን ለማስቀተል ነው ማይክ በጨበጣችሁ 

ቁጥር የመለስን ራዕይ እናሳካለን እንፈፅማለን እያላችሁ ህዝብን 
የምታደናቁሩት? እናንተን ባፈራች ሀገር አፈርኩ፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር    እ/ር ይጠብቃት 
    
            አለም ጎይቶም ጊለአለም ጎይቶም ጊለአለም ጎይቶም ጊለአለም ጎይቶም ጊለ    

                Heppen heimHeppen heimHeppen heimHeppen heim  

የተደናበረ ሰጦታየተደናበረ ሰጦታየተደናበረ ሰጦታየተደናበረ ሰጦታ    
 

ስለ ሀገርና ስለመሬት ሲነሳ ከማንምና ከምንም በላይ 
በዓለም  ላይ  በመሰደድና  በመበተን  የተሰቃየና  የተንገላቱ 
የእስራኤል ህዝቦች ታሪክን መመልከት የግድ ይለናል፡፡ ነግር ግን 
ከብዙ ዘመን ሰቆቃቸው መልስ የዛሬይቱን የበለፀገች እስራኤል 
መሰረቱ፡፡ ይሁንና ብዙውን ነገር ያጡትም ያገኙትም ከመሬት 
ሀገራቸው ሕልውና ጋር በተያያዘ ነው፡፡ ሆኖም ከጥንት እስከ ዛሬ 
ደም አጥንትና ሕይወት እየተከፈለበት ያለ የመሬት ይገባኛል ጥያቄ 
በፍልስጤምና እስራኤሎች ዛሬም መቋጫ አላገኘም ቢሆንም 
ባለፉት ጊዜያት  በተደረገ  የመሬት ለሰላም ፊርማ ክስተት 
ጠንካራውን ፕሬዝዳንት ኢሳቅ ራቢን በአንድ የህግ ተማሪ ወጣት 
በተተኮሰ ጥይት ሂወታቸውን እንዲያጡ ሆነዋል፡፡ ወጣቱ ሲጠየቅ 
የሰጠው መልስ በእስራኤል ታሪክ መሬቱን አሳልፎ የሰጠ መሪ 
የለንም ስለመሬታችን ሁሉ ነገራችንን ከፍለናል ነበር ያለው ታዲያ 
ኢትዮጵያ የትኞቹ መሪዎችዋ ይሆን ማን ለባዕድ መሬቱን አሳልፎ 
የመሸጥና የመስጠት ትምህርት ያስተማረን አፄ ዮሐንስ፣ አፄ 
ቴዎድሮስ፣ እምዬ ሚኒሊክ፣ አፄ ሀይለስላሴ፣ መንግስቱ? እስኪ 
እንጠያየቅ ዛሬ ኢትዮጵያ በአራቱም መአዘን ድንበርና መሬትዋ 
እየተሸጠ ነው፡፡ ትላንት ለኤርትራ ዛሬ ለሱዳን ነገ ብታምኑም 
ባታምኑ ለኬንያና ለሱማሌ እንደማንሸጥ ምን ማረጋገጫ አለን፡፡ 
እናስ የቀደምት መሪዎችና አባቶች ገድልና መንፈሳቸው በታሪክ 
ፊት ወንድሞቼ ቀበቶአችንን ፈትተን እህቶቼም መቀነታችሁ 
ተፈታቶ ምን ይሉን እስከመቼ ነው፡፡ የሚያስተኛን ሰላምስ 
የሚሰጠን እነሱ በቦንቡና በመርዝ ጋዝ እየተቃጠሉ ያቆይልን 
ያስተማሩን ይህንን ነበር? 

እንግዲህ ሀገር ማለት መሬት ሀገር ማለት እናት ሚስት 
ልጅ እህት ወንድም እምነት ቀዬ አድባር ወግ መቀበሪያም ነውና 
ይህንና ሁሉ ነገሮቻችንን እያሰብን ነው፡፡ ያኔ አፄ ዮሐንስ ተቆርጦ 
የተወሰደው  አንገታቸው  አፄ  ቴወዎድሮስ  ሽጉጣቸውን 
ለግንባራቸው  አጠጥተው  የወደቁበት  መሬት  አይጮህም? 
አይፋረደንም፡፡ መልሱን ለወጣቱ ትውልድ ለኛ እተዋለሁ፡፡ 
ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች 

        DDDDawit Beyene Museawit Beyene Museawit Beyene Museawit Beyene Muse    
        Munnerstade         Munnerstade         Munnerstade         Munnerstade             

    
ከወያኔ ክፋትና እብሪት እንጂ ፍትህ ከወያኔ ክፋትና እብሪት እንጂ ፍትህ ከወያኔ ክፋትና እብሪት እንጂ ፍትህ ከወያኔ ክፋትና እብሪት እንጂ ፍትህ 

አንጠብቅምአንጠብቅምአንጠብቅምአንጠብቅም    
ወያኔ ባለፉት 23 ዓመታት የሀገራችንን የፍትህ ተቋሞች 

አንዴ እምደ ቂም መበቀያ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደ ማጥቂያ መሳርያ 
እየተጠቀመባቸው የፖለቲካ ተቀናቃኞቹንና ጥርስ የነከሰባቸውን 
የህብረተሰብ አባላት እያሰረ  እያሳደደና እየገደለ ከርሞ ዘሬ ላይ 
ደርሷል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ግን እንዲህ አይነቶቹን የወያኔ እኩይ 
ተግባሮች ካወቀ ውሎ አድሯል፡፡ ስለሆነም ስለሆነም ከወያኔ 
ፍትህ ጠብቆ አያውቅም የወያኔ የክፋትና የበቀል ምንጭ ነውና 
ለወደፊትም አይጠብቅም፡፡ የድምፃችን ይሰማ መሪዎችም ሆኑ 
ከእነሱ በፊት በግፍ የታስረው መከራቸውን የሚያዩትን የፖለቲካ 
መሪዎች፣  ጋዜጠኞች የሲቪክ ማህበራት መሪዎች የታሰሩት 
ለቆሙለት የፍትህ፣ የነፃነትና የእኩልነት አላማ የሁላችንም ዓላማ 
ነውና  ፍትህ፣  እኩልነትና  ነፃነት  የጠማን  ኢትዮጵያውያን 
ክንዳችንን አስተባብረን የችግሮቻችንን ሁሉ ምንጭ በሆነው 
በወያኔ ስርዓት ላይ አስተባብረን የችግሮጫችንን ሁሉ ምንጭ 
በሆነው በወያኔ ስርዓት ላይ ክንዳችንን በጋራ እናንሳ ፡፡ 

ድል ለኢትዮጵ  ህዝብ!! 
    
            Tena KidaneTena KidaneTena KidaneTena Kidane    
            LangenselboldLangenselboldLangenselboldLangenselbold    
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ድንበራችን ይከበርድንበራችን ይከበርድንበራችን ይከበርድንበራችን ይከበር    
 

ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ ለምለም የሆነች የ13 ወር ፀጋ 
ባለቤት በተለያዩ ወቅት ሊደፍሯት የመጡ ቅኝ ገዢዎችን አሳፍራ 
የመለሰች የቱባ ባህል ባለቤት እንግዳ ተቀባይ የነብዩ መሀመድን 
እንግዶች ተቀብላ እስልምናን ያዳነች ፣  በቅድስቲቱ ምድር 
እየሩሳሌም ዕርስት ያላት የራሷ ቤ/ክ ያላት የተጋባች የተዋለደች 
በአለም አደባባይ ከፍ ብላ የምትታይ የታሪክ ማህደር የጥንት ሰው 
ዘር መገኛ መሆኗ እሙን ነው፡፡ ታዲ  ፀረ ኢትዮጵያ የሆነው 
ለሀገራችን ውድቀት ያልተኛው ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ ቀደምት 
አባቶችን  አጥንታቸውን  ከስክሰው  ደማቸውን  አፍስሰው 
ያስከበሩትን ዳር ድንበር ለጊዚያዊ ፖለቲካ ጥቅም የሀገራችንን 
ሊአላዊነት ህልውናዋን ህዝቧን ማንነቱን ታሪኳን ለማጥፋትና 
ለመበታተን  ባለው  ድብቅና  ብልጧዊ  አላማ  ብቻ  ለም 
መሬታችንን ለባዕድ አሳልፎ ለመስጠት ሽርጉድን ተያይዞታል፡፡ 

ሰሞንኑን  የሱዳኑን  መሪ  ለማስደሰት  ኢትዮጵያን 
የመበታተን  አላማቸውን  ለማሳካት  ሲባል  ብቻ  በርካታ 
ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ከሀገራቸው እንዲሁም ከመኖሪያ 
ቀያቸው እየተፈናቀሉ 12 ኪሎ ሜትር የሚሆን የድንበር ክልል 
ለሱዳን ለመስጠት የወያኔ አገዛዝ በአሁኑ ወቅት የመጨረሻ 
የድንበር አከላለል ስርዓት ብቻ እየጠበቀ ይገኛል ፡፡ 

ይህ  የሀገር  መሸጥ  በኢትዮጵያ  ህዝብና  በታሪክ 
ተቀባይነት የለውም እየፈፀሙት ካለው ታሪካዊ ስህተት ይታቀቡ 
ዘንድ የተጀመረውን እንቅስቃሴ ያለ ፍርሀት በመቀላቀል በአንድ 
ድምፅ ተቋውሞዋችንን በማሰማት መስዋእትነት በመክፈል ይህ 
ትውልድ ታሪኩን የማደስ %Eላፊነቱን እስካልተወጣ ድረስ ሀገር 
አልባ መሆናችን አይቀሬ ነው፡፡ ስለሆነም ወያኔን ለአንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ በቃ ልንለው ይገባል ህዝብ ያሸንፋል፡፡ 

        Haimanot WondeabHaimanot WondeabHaimanot WondeabHaimanot Wondeab    
            Gemunde /wohra/Gemunde /wohra/Gemunde /wohra/Gemunde /wohra/  

የህዝባችን መከራየህዝባችን መከራየህዝባችን መከራየህዝባችን መከራ    
 
የህዝባችን መከራ ከቀን ወደ ቀን ከዓመት ዓመት 

እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይደለም፡፡ 
ለጥቂቶቹ ሀገራችን ገነት ሆና ሲደላቸው ሲመቻቸው 

ብዙሀኑ ግን በችግርና በረሀብ መማቀቅ ብቻ ሳይሆን መብቱን 
ተረግጦ ሲሰቃይ ዓመታት አልፈዋል፡፡ 

ደሀው ከሀገር የሚወጣው ለዘመናዊ ባርነት ተሽጧል 
ህዝብ ተፈናቅሏል ገዳና አዳሪው ግማሽ ሚሊዮን አልፏል፡፡ ሰርቶ 
አደሩ ይማቅቃል ጋዜጠኞች ለእስር ተዳርገው የወያኔ ቅጥረኞች 
በነፃ ጋዜጠኛ ስም ህዝብን ያደናግራሉ ተቃዋሚን ያጠቃሉ የባዕድ 
ቅጥረኞችም በበኩላቸው ጌቶቻቸው ባዘዙት በህዝብ ትግልና 
አንድነት ላይ ጥቃት እያደረሱ ናቸው፡፡ 

ወያኔ አስመሳይ ሀገር ወዳድ አስመሳይ ሀገር ገንቢ ነው፡፡ 
መብራት ጠፍቶ እያለ የከተማ ባቡር እሰራለሁ ብሎ ያሾፋል 
ያለው ግድብ የሚያመነጨው ሀይል ሊያዳርስ መስመር መዘርጋት 
አቅቶት አባይን አንበረከክን በሚል ቅዠት ትልቅ ግድብ ለመስሪያ 
ገንዘብ ዝርፊያው ላይ ወያኔ አላዛናጋውም፡፡ 

በአጭሩ ወያኔ ከውስጡ እየበሰበሰ ሲሄድ ግፍና ፀረ 
ኢትዮጵያዊነቱም ይብሳል እንጂ አይቀንስም መፍትሔው በህዝብ 
አመፅ አገዛዙን ማስወገድ ማንኮታኮት፡፡ 

            
            Sami SolomonSami SolomonSami SolomonSami Solomon    
            SchweinfurtSchweinfurtSchweinfurtSchweinfurt    

ኢፍትሀዊ የፍትህ ተቋም በወያኔ አገዛዝ ስርኢፍትሀዊ የፍትህ ተቋም በወያኔ አገዛዝ ስርኢፍትሀዊ የፍትህ ተቋም በወያኔ አገዛዝ ስርኢፍትሀዊ የፍትህ ተቋም በወያኔ አገዛዝ ስር    
 

ላለፉት  20  አመታት  የወያኔ  የፍትህ  አስተዳደርን 
ለተመለከተ ብዙ የህግ ሎቃውንቶች ትችታቸውን ሲሰነዝሩ 
ቆይተዋል፡፡ በኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ህግ ሆኖ ተቀባይነት 
እንዳይኖረው ማሰብ በገበያ ቦታ ሄዶ ፍትህ በአንድ ሰው ቀጥሎም 
በአንድ ፓረኢቲበአሁኑ ጊዜ ደግሞ ማንነታቸው በማይታወቅ 
በስም የለሾች ፊተ ድብቆሽ ታማኝ ሎሌዎች በስልጣን ጥላ ስር 
በመደበቅ ለመራመድ የሚፈልጉ ሀይሎች ጠቅላይነት የሚገዛና 
የሚሸጥ ሸቀጥ ከመሆን ያለፈ ሆኖ አላገኘሁትም፡፡ የፍትህ ስርዓቱ 
ሙሉ በሙሉ ማጭበርበር የተሞላበት ክህሎት የሌላቸው ሰዎች 
የተሰየሙበት የሸፍጥ አሰራር ያለበትና የፍትህ ውጤቱም ምን 
ሊሆን እንደሚችል አስቀድሞ የተወሰነበት ስርዓት ነው፡፡ አለም 
አቀፍ የህግ መርሆች እና ፍትህ የተነፈገበት ወደጎን የተወረወረበት 
መልካም ነገር ከማድረግ የታቀቡበት እና ውጤታማ ያልሆነ 
የፍትህ ስርዓት ነው፡፡ 

ድሆች ከማህበረ ሰቡ የተገለሉ ሰዎች፣ ተስፋ ያለቸው 
ጋዜጠኞች በኢፍተሀዊነት ላይ ጠሚነሱ አመፀኞች፣ የተቃዋሚ 
ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበረሰብ መሪዎች ትችቶች አስቸኳይ 
ምላሽ የሚፈልጉ ጥያቄዎችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት 
ተሟጋች ድርጅቶች ያልተሳኩ ጪኽቶች የሚሰሙ ቢሆንም ቅሉ 
ሁሉም ነገር የህግ መሰል መሳሪያዎች እየገደሉ ጉዞ የሚያደርግ 
የፍትህ ስርዓት ነው የተዘረጋው፡፡ 

የገዢው አካል አመራሮች ቤተሰቦቻቸው ጓደኞቻቸው 
እና አደግዳጊዎቻቸው ከህግ በላይ የሆኑበትና ፍትህ ማለት ለኛ 
ብቻ የግል ፍትህ ነው፡፡ ብለው የሚያስቡ ፍጡሮች የተሰገሰጉበት 
የፍትህ ስርዓት ነው ያለው፡፡ 

            EEEEmy Tesfahungemy Tesfahungemy Tesfahungemy Tesfahunge    
            EEEErlangenrlangenrlangenrlangen    

ወያኔዎች እባካቹ አደብ ግዙወያኔዎች እባካቹ አደብ ግዙወያኔዎች እባካቹ አደብ ግዙወያኔዎች እባካቹ አደብ ግዙ    
 

ወያኔዎች እባካቹ በሌሎች ላይ የምትፈፅሙት ተግባር ሁሉ 
በራሳችሁ ላይ እንደሚፈፀም አስቡ፡፡ በስልጣን ላይ ያለ ሁሉ በስልጣን 
አይኖርም የስልጣን ዕድሚያችሁ በጣም አጭር መሆኑ እናንተም 
ታውቁታላቹ፡፡ በህዝብ ተጠልታቹዋል የስልጣን ዕድሜያቹ ያጥራል፡፡ 
እንደሚታወቀው እናንተ ያላችሁ የህዝብ ድጋፍ ሳይሆን ጠመንጃ ነው፡፡ 
ጠመንጃ ስልጣን ለመያዝ ይረዳ ይሆን እንጂ በስልጣን ለመቆየት 
አያስችልም  ስለዚህ  በጠመንጃ  አፈሙዝ  የስልጣን  እድሜያችሁ 
ለማራዘም የምታደርጉት ጥረት ከንቱ ነው፡፡ 

እናንተ ከስልጣን ወርዳችሁ ስልጣን የህዝብ ሲሆን ፍትህ 
ሲነግስ እኩልነት ሲሰፍን ለፈፀማችሁት ወንጀልና ላደረሳችሁት በደል 
በህግ እንደመ  ኢትጠየቁ አያጠራጥርም በስልጣን የኖረ የለም፡፡ እንኳን 
አንባገነኖች ዲሞክራሲያዊ ስርዓቶችም በስልጣን ብቻ ተቀምጠው 
ለዘለአለም አይኖሩም፡፡ 

ምናልባት  እናንተ  ስራችሁን አውቃችሁ ሀገር  ለቃችሁ 
በመውጣት ለማምለጥ ትሞክሩ ይሆናል ገንዘብም አላችሁ፡፡ ነገር ግን 
ፍትህ ከያላችሁበት ጎልጉላ ታወጣችዋለች፡፡ ለምን መርሃቹን ከስልጣን 
ወይ ሞት ወደ ስልጣን ለህዝብ አስረክባችሁ በከዚህ በፊቱ ጭካኔያችሁ 
እና ወንጀላችሁ ፍትህ እንድታገኙ አታደርጉም፡፡ 

ያላችሁን  ጠመንጃና  በሙስና  ያካበታችሁትን  ሃብት 
በመጠቀም ሰላማዊ ህዝብን መደብደብ ማሳሰር ማሰቃየት መግደል 
ትችላላችሁ፡፡ አንባገነን ስርዓት የሚችለው ነገር ቢኖር ሰው ማሳሰርና 
መግደል ነው፡፡ የአለም አንባገነን መሪዎች በማሰርና በመግደል የስልጣን 
ዕድሜያቸው ዘላለማዊ ማድረግ ከቶ አይቻላቸውም፣ ዛሬ ነፃ የሆኑ 
ሰዎችን ብትደበድቡና ብትገድሉ ዕድሜያችሁን እያሳጠራችሁ 
እንጂ እያሸነፋችሁ አይደለም፡፡ ህዝብ ጭቆና በዝቶበታል በወያኔ 
ላይ አምፅዋል፡፡ አንባገነን ተሸናፊ ነው፡፡ የማይሸነፍ ህዝብ ብቻ 
ነው፡፡ ወያኔ ውስጡ መበስበሱ እየሸተተን ነው፡፡ ምናለ ከስልጣን 
በመውረጃው ሰዓት አንኳን የዘር ማጥፋት ወንጀል ባትፈፅሙ? 
ወያኔዎች እባካችሁ በቀራችሁ ሰዓት አደብ ግዙ፡፡ 

Wondosen LisanworkWondosen LisanworkWondosen LisanworkWondosen Lisanwork    
BischofsheimBischofsheimBischofsheimBischofsheim    
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የቦይንግ የቦይንግ የቦይንግ የቦይንግ 767767767767----300 300 300 300 እገታና እንድምታውእገታና እንድምታውእገታና እንድምታውእገታና እንድምታው    
 

እለተ ሰኞ የካቲት 10/2006 ዓ/ም የአለም ዜና ሁሉ 
ትኩረቱን የጣለው የኢትዮጵያ ፓይለት ጉዳይ ላይ ነበር፡፡ 
እንደዚህ አይነት ክስተት ሲፈፀም አዲስ አይደለም ግን ይሄኛው 
ልዩ ነው፡፡ 

የአይለመድህን አበራን /ረዳት ፓይለት/ ጉዳይን ለየት 
የሚያደርገው ለዚህ ከባድ ውሳኔ የሰጠው ምክንያት ነው፡፡ የግል 
ሳይሆን የሀገር፣ የራስ ሳይሆን የወገን፡፡ እረዳት ፓይለቱን እብድ 
ያሰኘውም ይህው ነገር ይመስለኛል፡፡ ሐይለመድህን በኑሮው 
ምንም የጎደለበት ነገር የለም፡፡ ከመካከለኛው የኢትዮጵያ ዜጋ 
በላይ ይኖራል፡፡ የስደት ጥማት እንኳ ቢኖርበት በዚህ ሁኔታ 
አውሮፕላን ማገት እንደማይኖርበት ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ ለአለም 
ህዝብ ማስተላለፍ የሚፈልገው አንድ መልክት ነበር፡፡  

"ሜይዴይ…� ሜይዴይ…� የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ላይ 

ነው" ሀይለመድህን አበራ "እብድ ነው" የሚሉ አልጠፉም፣ 
ልክነው እንደ አፈቀላጤው ሬድዋን፡፡ ለነጮቹ እንግዳ መሆኑ 
አልቀረም፡፡ በኢትዮጵያ ተሞክሮ የፓይለት ሞያ ያስብራል፡፡ 
በሀገራችን የፓይለት የኑሮ ደረጃ አንደኛውን እረድፍ ይይዛል፡፡ 
ይህንን የመሰለ ህይወት ጥሎ የስደትን ኑሮ መምረጥ የሚያስችል 
ውሳኔ ላይ መድረስ ደግሞ እብድ ቢያስብል የሚደንቅ አይደለም፡፡ 
የሚገርመው የስርዓቱ ካድሬዎች ይህንን አበባል መደጋገማቸው 
ነው፡፡ ከራሳቸው አልፈው የፓይለቱን ቤተሰቦች በማስፈራራት 
ይህንን እንዲመሰክሩ ሲያደርጉ ይታያሉ፡፡  

ያም ተባለ ይህ የካቲት 10/2006 ዓ/ም በስዊዝ ላይ 
የተፈጠረው ነገር ከሺህ ቃላት …� እንደሚሉት አይነት ነው፡፡ 
ሐይለመድህን በአንዲት ቃል ብቻ ለአለፉት 20 ዓመታት 
በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይፈፀም የነበረውን ግፍ ለአለም አሳወቀ፡፡ 
ይህንን ለማድረግ ግን እራሱን መሰዋት ነበረበት ወጣቱ ፓይለት 
ሀገሩን ይወዳል፡፡ የልጅነት ህለሙን እውን ያደረገበትን ሞያም 
ያከብራል፡፡ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የተለየ ክብር አለው፡፡ እራስ 
ወዳድ ቢሆን ኖሮ ፓይለት ሁሉ እንደሚኖረው በሀገሩ እየሰራ 
መኖር ይችላል፡፡ እንደ እብድ ያስቆጠረው የዚህ ውሳኔ ምክንያቱ 
ግን ለህሊናው ተገዢ መሆኑ ነው ለሱ ቅርብ የሆኑት ይህንን 
ይመሰክራሉ፡፡  

በሀገራችን  ሰርቶ  የመኖር  ዋስትና  በአንባገነኖችላይ 
ወድቋል፡፡ በነፃነት የመስራት፣ በነፃነት የመናገር፣ በነፃነት ሀሳብን 
የመግለፅ …� ወዘተ ዋስትና ሳይኖር ትርጉሙ ምንድነው? ሰው 
ያለነፃነት ምንድነው? ለመኖርማ እንስሳትም እየበሉ ይተኛሉ 
እየተነሱም ይበላሉ -ከዛ ይተኛሉ ከእንስሳት የሚለየን ነፃነታችን 
መሰለኝ፡፡ ያለነፃነት ህይወት ትርጉም የለውም፡፡ 

በኢትዮጵያ 80ሚሊዮን ህዝብ ያለነፃነት ይኖራል፡፡ 
ሔኢለመድህን የዚህ ሁሉ ህዝብ ድምፅ ሆነ፡፡ የ80 ሚሊዮን 
ህዝብ ድምፅ ሆኖ በራስ ላይ መፍረድ መቻል ደግሞ ጀግንነት 
ነው፡፡ አንድ ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት ምን መናገር 
እንዳለበት …� ወዘተ ሲወሰንለት ለአንባገነኖች ብቻ ሳይሆን ብቻ 
ሳይሆን ለራስ ህሊናም ባርያ ይሆናል፡፡ በተለይ የራስ መተማመን 
እና በሙያው የተካነ ሰው ተገዢ የሚሆነው ለህሊናው ብቻ 
ነው፡፡ እንደዚህ አይነቱ ሰው መብትን ለድርድር አቅርቦ እራሱን 
በባርነት አያስገዛም፡፡ "ዘ ክርስቲያን ሳይንስ ሞኒተር የተባለው 
ጋዜጣ የሀይለመድህን ስደት መጠየቅ አስመለክቶ ባሰፈረው ዘገባ 
የኢህአዴግ ስርዓት ብልሹነት እና የሰብአዊ መብት እረገጣው 
መባባሱን በስፋት ዘግቧል፡፡ ሌሎች መገኛ ብዙሀንም የሀገሪቱን 
ሁኔታ ትኩረት ሰጥተውት እንዲመረምሩት አድርጓቸዋል፡፡ 

ኢኢተዮጵያዊ ወገን በሙሉ፣ እራሱን አሳልፎ ለሰጠው 
ለዚህ ፓይለት ባገኘው መንገድ ድጋፉን መግለ ይጠበቅበታል፡፡ 

            Abiyot Abiyot Abiyot Abiyot DDDDerjeerjeerjeerje    
            EEEErlangenrlangenrlangenrlangen    
  ከክንፈ አሰፋ ዘገባ የተቀነጨበ  

ትውልድ የጣለብን የታሪክ ተጠያቂዎችትውልድ የጣለብን የታሪክ ተጠያቂዎችትውልድ የጣለብን የታሪክ ተጠያቂዎችትውልድ የጣለብን የታሪክ ተጠያቂዎች    
 

ነቀርሳን ከስር ከሰንኮፉ ነቅለው ካልጣሉት ነቀርሳ ሊድን 
ባለመቻሉ ጠንካራ ሃኪም እና ክትትል እንደሚያስፈልገው ሁሉ 
የዘመኑ  ተኩላዎችን  ከስሩ  ነቅሎ  ለመጣል  የጋራ  ትግል 
ያስፈልጋል፡፡ 

ትውልድ የጣለብን የታሪክ አተላዎችን ነቅለን ለመጣል 
በጋራ ልንታገላቸው ይገባል፡፡ 

የወያኔ  ህቡና ስውር ሴራ ከስሩ ነቅለን ለመጣል 
ቁርጠኝነትና አላማ ሊኖረን ይገባል ለዚህም ጭቁን የኢትዮጵያ 
ልጆች የጋራ ጠላታችን ሆነውን ወያኔን ልንገረስሰው ይገባል፡፡   

ህብረተሰቡን በዘር፣ በሀይማኖት፣ በጎሳ፣ በማህበራዊ 
ሂወት፣ በኢኮኖሚ እያደቀቁት ይገኛሉ ለዚህ የጋራ ትግልና አላማ 
የሌለው ኢትዮጵያዊ አይኖርም እሚል እቅድ የለኝም ምክያቱም 
የችግሩ ሰለባ የሆነው ማንም ሳይሆን ይህ ጭቁን ህዝብ በመሆኑ 
ከሱ በላይ ማንም ሊነሳለት ባለመቻሉ ወገን ለወገን ነውና በቁም 
ልንደርስላቸው ይገባል፡፡ 

ጀግኖች  ወንድሞቻችን  በአሁኑ  ሰዓት  የህይወት 
መስወህትነት እየከፈሉ ይገኛሉ እኛም የነሱ ጀርባ አጥንት 
መሆናችንና አሌንታቸው ወይም ደጀን መሆናችንን አሌ የማይባል 
በመሆኑ በቁርጠኝነት ወያኔዎችን ልንታገላቸው ይገባል እላለሁ፡፡ 

        መታመታመታመታሠሠሠሠብያ ክፍሉብያ ክፍሉብያ ክፍሉብያ ክፍሉ    
        ክሮናክክሮናክክሮናክክሮናክ    

ኢትዮጵያ ተሽጣ ከማለቋ በፊት እንድረስላትኢትዮጵያ ተሽጣ ከማለቋ በፊት እንድረስላትኢትዮጵያ ተሽጣ ከማለቋ በፊት እንድረስላትኢትዮጵያ ተሽጣ ከማለቋ በፊት እንድረስላት    
 

በሀገርና በሚስት በመጣ ነገር ላይ ቀልድ የለም ይላሉ 
ኢትዮጵያውያን፡፡  ይህ  አባባላቸው  በአባባል  ብቻ  የታለፈ 
እንዳልሆነ ለፋሽሽት ጣሊያን አሳይተውት አልፈዋል፡፡ ለቱርክና 
ለግብፅም የአባባሉን ትርጉም በተግባር አሳይተዋቸዋል፡፡ አሁን 
በቅርቡ ወደ ባድመ እጁን የሰደደውን የኤርትራውን ሻብያ ድባቅ 
መምታት ሀገርን አሳልፈን እንደማንሰጥ አሳይተናል፡፡ የእስካሁኑ 
እውነታ ይህ ነበር፡፡ ይህ በሀገር ላይ ቀልድ አላውቅም ባይነት 
የኢትዮጵያውያን ባህሪ አሁን ድረስ ስለመኖሩ ግን ጥርጣሬ 
ገብቶኛል፡፡ የአሁኑ ትውልድ በሚስቱ ላይ በሚመጣ ነገር ላይ 
እንደ ጥንት አባቶቹ የጠራ አቋም ይኑረው አይኑረው የማውቀው 
ነገር ባይኖርም በሀገር ላይ ያለው አቋም ግን ወርዶ ወርዶ ዜሮ 
ገብቷል ማለት ያሰደፍራል፡፡ ይኽውና ለስንትና ስንት አመታት 
ተከብሮ የኖረው ዳር ድንበራችን ተቆርሶ ለባዕድ ሀገር መሰጠቱን 
እየተመለከተ ዝምታን መርጧል፡፡  

ከሰሜኑ  የሀገራችን  ክፍል  ተነስቶ  እስከ  ምዕራብ 
የዘለቀውን የድንበር ቆረሳ ለማስቆም የተደረገ እንቅስቃሴ የለም፡፡ 
ለሙ ሀገራችን ለሱዳን ተላልፎ ሊሰጥ ጫፍ ደርሷል፡፡ እኛ ግን 
ተኝተናል፡፡  ትራሳችንን  ከፍ  አድርገን  ተኝተናል፡፡  ለመሆኑ 
እስከመቼ  ነው  ምንተኛው?  እስከመቼ  ነው  ዝምታን 
ምንመርጠው? እረ ጎበዝ እንነሳ፡፡ ይህችን ሀገር ከኢህአዴግ 
የጥፋት በትር እናድናት፡፡ ጠባቡ ብሄርተኛ የሀገሪቱ ገዥ እችን 
ሀገር ሸጦ ሳይጨርሳት በሀገር ውስጥም ሆ ውጭ ያለን ተባብረን 
እናስወግደው፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ 
        Haimanot AlemuHaimanot AlemuHaimanot AlemuHaimanot Alemu    
        NNNNurnbergurnbergurnbergurnberg    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 5         12 

የበሰበሰ ዝናብ አይፈራምየበሰበሰ ዝናብ አይፈራምየበሰበሰ ዝናብ አይፈራምየበሰበሰ ዝናብ አይፈራም    
 

ለዘመናት  ሲጨቆንና  ሲንገላታ  የቆየውን  ህዝባችን 
እንዴት ታድሞ ነፃ ሊወጣ እንደሚችል እሱ መድሀኒአለም 
ይፍረድ  እነጂ  የዘመኑ  ተኩላዎች  እንደሆነ  ለ22  ዓመታት 
በህዝባችን ላይ እየቀለዱ ይገኛሉ፡፡  

በተጨማሪ የ5 አመት እቅድና ግብ በማለት ህዝብን 
እያጭበረበሩት እያሞኙት ይገኛሉ፡፡ ነገር ግን ህዝብን አንድ ጊዜ 
ማታለል ይቻል ይሆናል ሁለተኛ ጊዜ ግን ማሰብ ሞኝነት ነው 
ህዝባችን ተማረና የነቃ በመሆኑ ከነሱ እስታራቴጂ የላቀ መሆኑን 
ሊገነዘቡ ይገባል፡፡ 

የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም፣ የሞተ አህያ ጅብ አይፈራም 
እንደሚባለው ሁሉ እነሱ ከዚህ የተሻሉ ባለመሆናቸው ህዝባችን 
ምን ግዜም ከዳር እስከ ዳር መነቃነቁ ይታወቃል ነገር ግን የውስጥ 
ጠላትህ ይጎዳሀል እንደሚባለው ሁሉ ፎረም ተብሎ የነሱ የውስጥ 
አጫፋሪዎች ወቅት እስከሚፈታቸው ድረስ ቢጠብቁም ነገር ግን 
የተነቃነቀ ጥርስ ከመነቀል ወደ %Eላ አይልምና የነሱም እጣ 
ፈንታቸው ይህ መሆኑ አሌ የማይባል ሀቅ ነው፡፡ 

ለዘመናት ብሶት ያሰቃየው ህዝብ አንድ ጊዜ ሲነሳ ወ 
ኔዎች ወየሁላችሁ ከታሪክ ተጠያቂነት እንደማትድኑ ልትገነዘቡ 
ይገባል እላለሁ፡፡ 

ስንታየሁ ሙሉጌታስንታየሁ ሙሉጌታስንታየሁ ሙሉጌታስንታየሁ ሙሉጌታ    
ኤርላንገንኤርላንገንኤርላንገንኤርላንገን    

የዘር ማጥፋት ወንጀልና ወያኔየዘር ማጥፋት ወንጀልና ወያኔየዘር ማጥፋት ወንጀልና ወያኔየዘር ማጥፋት ወንጀልና ወያኔ    
 

ሲጀመር ጀምሮ ለእኩይ ተግባር የተፈጠረው የወያኔ 
ቡድን የሀገራችንን ድንበርና ወደቦች አሳልፎ ሲሰጥ መመልከቱ 
ምን ያህል እንደሚያሳምም ባውም ብዙ አልገረመኝም ነበር፡፡ 
ታሪካዊ  ቅርሶቻችንንና  ባህሎቻችንን  ሲያረክስም ያን  ያህል 
አልተደነኩም፡፡ የቆዩ ሐይማኖታዊ ስርዓቶቻችንን አንድ በአንድ 
ቀስ በቀስ መሸርሸርና ማጥፋት መጀመሩን ስገነዘብ አሁንም ያን 
ያህል  አላስደነገጠኝም፡፡  ምክንያቱም  ለነዚህ  ሃይማኖቶች 
ተከታዮች ብሄረሰቦች ላይ ያለውን ጥላቻ አውቃለሁና፡፡ በቅርብ 
ጊዜ የሰማሁት ታሪክ ግን እጅግ አስገርሞኛል አስፈርቶኛልም፡፡ 
ያንድ ብሄረሰብ የሆነው ወያኔ አቅዶና ተዘጋጅቶ የዘር ማጥፋት 
ወንጀል እየፈፀመ እንደሆነ ግልፅ ማሳያ ሆኖኛል፡፡ ድርጊቱ በተለይ 
በአማራው ብሄር ላይ ያለውን ከፍተኛ ጥላቻ የሚያሳይ ነው፡፡ 
በወሊድ መቆጣጠሪያ ስም በአማራ ሴቶች ላይ የተፈፀመው 
ወንጀል እጅግ አሳዛኝ ነው፡፡ እነዚህ እናቶች ማህፀናቸው ልጅ 
እንዳያፈራ  ተደርጎ  ማየት  ከጥፋቶች  ሁሉ  የበለጠ  ጥፋት 
ይመስለኛል፡፡ 

ይህ  እቅድ  ቀስበቀስ  "አማራ"  የሚባልን  ብሄር 
ለማዳከምና ለማጥፋት የተሰራ ሴራ ነው፡፡ 

እነዚህ የአማራ እናቶች የተሰጣቸው መርፌና ኪኒን 
ጊዜያዊ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንጂ ማህፀናቸውን የሚያደርቅና 
ልጅ አልባ አድርጎ እንደሚያስቀራቸው አያውቁም ነበር፡፡ ቆይተው 
መውለድ  እንደማይችሉ  ሲረዱ  ግን  ልጅ  ከማጣት  ያለፈ 
የደረሰባቸውን ማህበራዊና  ስነ-ልቦናዊ  ጉዳት  ማሰብ ከባድ 
አይደለም፡፡ 

ይህ የዘር ማጥፋት ወንጀል በአማራው ብሄር ላይ ብቻ 
ያነጣጠረ እንዳይመስላቹ፡፡ ትንሽ ቆይቶ ወደ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ 
ደቡብ …� እያለ መሄዱ ስለማይቀር ለዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂ 
የሆነውን  ነቀርሳ  ወያኔ  ከሀገራችን  ለማስወገድ  የድርሻችንን 
ልንወጣ  ይገባናል፡፡  እርስ  በእርሳችን  በዘር  በሃይማኖት 
እየተከፋፈልን ወያኔ ምቹ ሁኔታ ከምንፈጥርለት ይልቅ በጋራ 
ሆነን በጋራ ጠላታችን ላይ እጃችንን እናንሳ፡፡ ለዚህ ወንጀል 
ተተያቂ የሆኑትንም በዘር ማጥፋት ወንጀል ወደ ሚመለከተው 
ፍርድ ቤት እንውሰዳቸው፡፡ 

Selamawet TamratSelamawet TamratSelamawet TamratSelamawet Tamrat    
Langenselbold  Langenselbold  Langenselbold  Langenselbold      

ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ …ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ …ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ …ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ …    
 

በአለም ላይ ሰዎች መብታቸውን አስከብረው በነፃነት 
ሀሳባቸውን እንዲገልፁ እና እንዲኖሩ በአለም የተደነገገ ህግ ነው፡፡ 
ይህ ህግ/መብት/ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አይሰራም እረ 
እንደውም  አይታሰብም፡፡  በእያንዳንዱ  ግለሰብ  የኢህአዴግ 
ካድሬዎችን ሳይጨምር ማለት ነው፡፡ በሀገሪቱ ፖሊሶች ወታደሮች 
እና ባለስልጣኖች በእየመስርያ ቤቱ በየቤቱ የሚደርስበት በደል 
እና የመብት እረገጣ ይህ ነው የማይባል ነው፡፡ ሰው በሰውነቱ 
እንኳን የማይከበርበት ሀገር ነው፡፡ ህዝብን በዘር በመከፋፈል 
በመጨቆን እና እርስ በእርስ በማባላት እነርሱም ስልጣናቸውን 
በመጠቀም  በማን  አለብኝነት  ያሻቸውን  እያደረጉ  ሀገሪቱን 
ተቆጣጥረዋል፡፡ 

ታዲያ ወገን እሰከመቼ ነው በኢህአዴግ/ወያኔ/ መንግስት 
እና ግብረአበሮቹ ጭቆና እና የመብት እረገጣ ተንበርክከን እንደ 
ዜጋ በሀገራችን መብት ሳይኖረን የምንሰቃየው? 

እና ወገኖቼ ይህን ዘረኛና ጨካኝ አንባገነን መንግስት 
በጋራ ሆነን ልንታገል እና ከስር መሰረቱ ልንገረስሰው ጊዜው 
አሁን ነው ለዚህም ደሞ በጋራ ሆነን በፅኑ ልንታገለው ይገባል፡፡ 

        NNNNardos Gidayardos Gidayardos Gidayardos Giday    
        LahntalLahntalLahntalLahntal    

ነፃነት ያለትግል አይታሰብምነፃነት ያለትግል አይታሰብምነፃነት ያለትግል አይታሰብምነፃነት ያለትግል አይታሰብም    
 

የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ሁላችንም እንደምናስታውሰው 
ከዛሬ 22 ዓመታት በፊት እራሱን ለጭቁኑ ህዝብ አሳልፎ 
ለመስጠት እና በደርግ መንግስት በህዝቦች ላይ የሚያደርሰውን 
ጭቆናና  የዲሞክራሲያዊ  መብቶች  ጥሰት  ለመቅረፍ  ብሶት 
የወለደው ኢህአዴግ ብሎ እራሱን የሰየመው ቡድን ይሄው 22 
ዓመታት ሙሉ አስበውት እንደመጡት ዲሞክራሲያዊና ሰብዓዊ 
መብቶችን በማስጠበቅ የህዝቦችን ችግር ከመቅረፍ ይልቅ ሀገሪቱን 
በግል ጥቅም እና አገዛዝ በሚያመቻቸው ብልሹ አሰራርና ፖሊሲ 
ቆርሰውና ከፋፍለው ሀገሪቱን ከማትወጣው አዘቅት ውስጥ 
እየከተቷት ይገኛሉ፡፡ 

ህውሀት/ወያኔ/  ባስቆጠራቸው 22  ዓመታት ውስጥ 
ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተዋደውና ተከባብረው ከመኖር ይልቅ እርስ 
በእርስ መጋጨት በሀገሪቱ ላይ ታይቶ የማይታወቅ የኑሮ ውድነት 
የሚስኪኑን ገበሬ መሬት በግድ እየተነጠቀ ለህውሃት ካድሬዎች 
እና ለውጭ ኢንቨስተሮች መስጠት የትምህርት ጥራት ማነስ 
የሙሁራንና የተማሪዎች በግድ የወያኔ ደጋፊ እንዲሆኑ ማስገደድ 
ያለበለዚያ የመማር ዕድል እንደማያገኝ በሚያነሱአቸው የመብት 
ጥያቄዎች በወያኔ ካድሬዎች እየታፈኑ ለሰው ልጆች ማሰቃያ 
ባዘጋጁት ማጎሪያዎች ውስጥ ፍፁም ሰብአዊነት በጎደለው ጭካኔ 
ስቃይ ይፈራረቅባቸዋል ብሎም በየአረብ ሀገራቱ ከመድፈር እስከ 
ከፎቅ መወርወር ድረስ ያለውን መከራ እየተቀበሉ ያሉት ሴቶች 
እህቶቻችን  የመሳሰሉትን  ዘርዝረን  የማንጨርሳቸው  መጥፎ 
ድርጊቶች የሀገሪቱ ገፅታዎች ሆነዋል እየሆኑም ነው፡፡ የዚህች 
ቅድስት ሀገር ትንሳኤ እና ሰላም የምትሹ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ 
ህዝቦች ሆይ ነፃነት ያለትግል በጭራሽ አይታሰብም ስለዚህም 
ይህች ሀገር ከጥቂት ወያኔዎች መኖሪያነት ወደ 90 ሚሊዮን 
ኢትዮጵያውያን መኖሪያነት ለመቀየር መታገል የግድ ነው፡፡  

ለዚሁም በኢትዮጵያ ትንሳኤ ወያኔን በትጥቅ ትግል 
ለመጣል ሌት ተቀን ደፋ ቀና እያለ እየታገለ ካለው የኢትዮጵያ 
ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ ጎን መቆም አለብን እላለሁ፡፡ 

ድል ለሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ 
        Firezewed Berhanu LegeseFirezewed Berhanu LegeseFirezewed Berhanu LegeseFirezewed Berhanu Legese    
        Fulda    Fulda    Fulda    Fulda        
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ጥቂቶች የሚኖሩባት የብዙዎች ምድርጥቂቶች የሚኖሩባት የብዙዎች ምድርጥቂቶች የሚኖሩባት የብዙዎች ምድርጥቂቶች የሚኖሩባት የብዙዎች ምድር    
 

የ90 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት በመሆን ከአፍሪካ በህዝብ 
ብዛት ቀዳሚ ደረጃ ውስጥ ካሉት ሶስት ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ 
አንዷ ነች፡፡ ይህች ሀገር ታዲያ 90 ሚሊዮን ህዝቧን እኩል 
ተጠቃሚ እያደረገች ነው ወይ? ስንል መልሱ አይደለም ነው፡፡ 
ከዚህ ግዙፍ የህዝብ ቁጥር ውስጥ በጣም ለጥቂቶች ነው ሀገሪቱ 
ሀገር የሆነችላቸው፡፡ እነዚህ ጥቂት ሰዎች ቢበዛ ጥቂት ሚሊዮኞች 
ሀገሪቱን እየበዘበዙ፣ እየዘረፉ፣ እየበሏት ይገኛሉ፡፡ በዚህ ብቻ 
ሳያበቁ ጥቂት ሆነው እያሉ ሌሎች በርካቶችን ሚሊዮኖች መብት 
እየገደቡ  ሲያሻቸውም  እያሰሩ  እየፈቱ  እየገረፉ  እየቀጡ 
ሲያስፈልግም ያለ ከልካይ የሰውን ልጅ እንደቀላል ተራ ነገር 
እየገደሉ እየኖሩ ናቸው፡፡ 

በተቃራኒው  ከነዚህ  ጥቂት  ሰዎች  ውጭ  ያሉት 
ሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ግን ታፍነው ተረግጠው ሰብአዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ሁሉ ተገፈው በግዞት ላይ ነቸው፡፡ 
የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ሳይሟሉላቸው 
እየኖሩ  ነው፡፡  በቂ  ዳቦ  የላቸውም በቂ  ውሃ  አቅርቦትም 
አያገኙም፡፡ እነዚያ ጥቂቶች ግን ውስኪ ነው ውሃቸው፡፡ ቁርጥ 
ነው ምግባቸው፡፡ በሀገሪቱ ውስጥ ዶ/ር ባይኖር፣ የጤና ተቋም 
ባይኖር፣ የመድሀኒት አቅርቦት ባይኖር ለነሱ ግድ አይሰጣቸውም 
የእነሱ ዶ/ሮችና ሀኪም ቤቶች አውሮፓ ናቸው፡፡ አሜሪካን 
ናቸው፡፡ ኤዢያ አነሰ ቢባል አፍሪካ ውስጥ ነው፡፡ የሀገሪቱን 
አንጡራ ሀብት እየዘረፉ በሻንጣ እየሞሉ ወደ ውጭ በመውጣት 
ጉንፋናቸውን ሳይቀር ይታከሙበታል፡፡ 

ከ40 ሚሊዮን የገጠር እናቶች ግን የጤና ባለሞያና 
ተቋማት በሌለበት የገጠር ጎጆዋቸው ውስጥ ልጆቻቸውን በመከራ 
ይወወልዳሉ፡፡  መትረፍ የሚገባቸው ብዙ እናቶችና  ህፃናት 
ህይወታቸው ያልፋል፡፡ ከ80 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ዛሬም ድረስ 
በትራንስፖርት እጥረት በእግሩ የቀናት መንገዶችን ይጓዛል፡፡ 
እነዚህ ጥቂቶች ግን የአራትና አምስት ሚሊዮን ብር መኪና እየገዙ 
በነፍስ ወከፍ በመያዝ በየመዝናኛዎቹ እየሄዱ ይዝናኑበታል፡፡ 
እናም በአሁን ሰአት ኢትዮጵያ በርካታ ሚሊዮኖችን ይዛ ሆኖም 
ጥቂት ሺዎችን እንደ ሀገር እየተንከባከበች ትገኛለች፡፡ ይህ ሁኔታ 
ግን እስከ መች ነው ሚቀጥለው ? እረጎበዝ እንነሳ፡፡ ተባብረን 
ግፈኛውን የወያኔ አገዛዝ እንቅበረው፡፡ 

    Yihedego Michael MekonnenYihedego Michael MekonnenYihedego Michael MekonnenYihedego Michael Mekonnen    
        Gross gerauGross gerauGross gerauGross gerau  

ለምን እንሰደዳለን? ለምንስ እንሰለምን እንሰደዳለን? ለምንስ እንሰለምን እንሰደዳለን? ለምንስ እንሰለምን እንሰደዳለን? ለምንስ እንሰቃቃቃቃያለን?ያለን?ያለን?ያለን?    
 

አብዛኛው ለውጥ ፈላጊ ኢትዮጵያዊ የሚስማማበት 
ጉዳይ ቢኖር የችግሮቻችን መጠን፣ አይነቶችና ምንጮች ቢለያይም 
ቅሉ ችግሩ ግን በዘር፣ በጎሳ፣ በፆታ፣ በዕድሜ ወዘተ …� ሳይል 
የእያነረዳንዱን ቤት በየተራ ማንኳኳቱ ነው፡፡ በተለይ ደግሞ 
ፍትህ የተጠማ፣ ነፃነቱን ተገፎ ተረግጦ ያለው፣ በየእስር ቤቱ 
የሚሰቃየው፣ ሀገሩነረ ጥሎ የሚሰደደው እከሌ ከእከሌ ሳይባል 
አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በተለይ አማራ 
ክልል ያለውን ጭቆና ስለኛ ኢትዮጵያውያን ከታወቀ ዘግየተ 
ብሏል ዛሬም ነገም የምንሰቃየው በጦርነት አላቁ፡፡ ተሰደዱ 
ከተሰደዱም በ%Eላ በኬንያ አለቀ፣ በየመን ባህር ሲያቋርጡ 
ሰምጠው እየቀሩ ነው፡፡ እንደኔ እንደኔ እንደስደት ተልቅ ፈተና 
የለም፡፡ ነገር ግን ብቸኛው ህይወትን የማቆያ መንገድ ስለሆነ ብቻ 
ነው፡፡  ቢደላው  እንኳን  የሰው  ልጅ  አውሬም  ቢሆን 
የተፈጠረበትን  ምድር  ያደገበትን  ዱርና  ጫካ  ወፎችም 
የሚያፏጩበትን ቀዬ ትቶ አይሰደዱም፡፡ ለመሆኑ ለምን ስደትን 
መረጥን? ለምንስ ተሰደድን? በመጀመሪያ ስደት ማለት ህይወትን 
ከማሰቃየት ወይም ከመሞት ለመዳን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ 
የሚደረግ ፍልሰት ነው፡፡    —————    

አዎ ስደትን የመረጥነው ወይም የተሰደድነው መከራንና 
ችግርን፣ ግፍን፣ እንግልት፣ እስራትና ግርፋት ባጠቃላይ ኢ-
ፍትሀዊ አስተዳደርንና ሞትን ለማምለጥ ብለን ነው፡፡ አሁን አሁን 
በኢትዮጵያ ውስጥ እየተንሰራፋ ያለው ኢ-ፈትሃዊ አገዛዝ እጅግ 
ዘግናኝ እና ሰቅጣጭ እንደሆነ አለም ያወቀው ፀሀይ የሞቀው 
ነው፡፡ በተለይ እኛ ወጣቶች ሀገርን በመጥቀሚያችን ወቅት የወያኔ 
አረመኔ መንግስት በየጊዜው የሚያወጣው ህግ እንደ ዜግነታችን 
ማድረግና ማግኘት የሚገባንን ሳናደርግና ሳናገኝበመቅረታችን 
ለስቃይና ለእንግልት ስለተዳረግን ሀገራችንን ለቀን እንድንወጣ 
አስገድዶናል፡፡ 

አሁን  በኢትዮጵያ  ህግ  ማለት  የሐ/ማርያምና 
የባልደረቦቹ ፍላጎት ማስፈፀሚያ በዜጎች ላይ ሽብር መንዣና 
የአጋዜ ጦር መንተያ ወንድም ነው፡፡ በእንዲህ አይነቱ ሀገር 
ፍትሀዊ የሆነ የህግ ሂደት፣ ዳኝነት የመሳሰሉት ቃላት ትርጉም 
የላቸውም፡፡ ግን እስከመቼ? የሀገሬ ህዝብ በየባዕድ ሀገሩ ተሰዶ 
እስኪያልቅ ወይስ አረመኔው የወያኔ መንግስት የሚፈልገውን 
ተግባር ገፅሞ እስኪጨርስ? መልሱን ብቻዬ መመለስ ባልችልም 
በጋራ በመታገል መመለስ የምንጨል ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም 
ለእኛ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰአት መተንፈስና መታገል አንድ 
የሆነበት  ጊዜ  ከስር  መሰረቱ  ለማስወገድ  በያለበት  ቦታ 
የበኩላችንን በመወጣት በቁርጠኝነት እንድንነሳ በዚህ አጋጣሚ 
መልዕቴን አስተላልፋለሁ፡፡ 

        ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!    
        ነብዩ ስሞነብዩ ስሞነብዩ ስሞነብዩ ስሞኦኦኦኦን ዘመነን ዘመነን ዘመነን ዘመነ    

የኢህአዴግ መርዛማ ዘር በቅሎ ፍሬ አፈራለትየኢህአዴግ መርዛማ ዘር በቅሎ ፍሬ አፈራለትየኢህአዴግ መርዛማ ዘር በቅሎ ፍሬ አፈራለትየኢህአዴግ መርዛማ ዘር በቅሎ ፍሬ አፈራለት    
 

 ባለፈው አመት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ላይ ጥሩ 
ለውጥ ያየንበት ጊዜ እንደሆነ ሁላችንንም የሚያስማማ 
ይመስለኛል፡፡ ተጫዋቾቹ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ የተቀላቀለበትን 
ማሊያ አድርገው ሜዳ ሲገቡ ስመለከት ደስታን አገኝ ነበር ምንም 
እንኳ በዚህ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ የቆየ ታሪካዊ ባንዲራችን ላይ 
የሆነ ያለቦታው የተቀመጠ ያአንድ ክልል ባህላዊ ምግብ ማለትም 
አንባሻ ምስል ተለጥፎበት ውበቱን ቢቀንሰውም ያን ያህል 
አላሳሰበኝም ነበር፡፡ ከዚያ ይልቅ እጅግ ያሳሰበኝ ነገር ለአገራችን 
ብሔራዊ መዝሙርና ለሀገራችን ያለን ብሄራዊ ስሜት ማነስ ነው፡፡ 
ታዝባችሁ ከሆነ ተጫዋቾቹ ወደ ሜዳ በገቡ ቁጥር የሀገሪቱ 
ብሄራዊ መዝሙር ይዘመራል፡፡ የሌሎች አገራት ተጫዋቾቹ 
የሀገራቸውን ብሄራዊ መዝሙር በስሜት ሲዘምሩት ተመልክቼ 
ቀናሁ፡፡ የኛዎቹ ተጫዋቾች ግን በካሜራ ፊት ተገትረው 
ከንፈራቸውን እንኳ ማንቀሳቀስ አይችሉም፡፡ ከንፈራቸውን 
ካንቀሳቀሱም ለመዝሙር ሳይሆን በሲዲ በሚንቆረቆረው 
መዝሙር መሀል የራሳቸውን ወሬ ለማስገባት ነበር፡፡ ለመዝሙር 
ሳይሆን ለፎቶ የቆሙ እስኪመስሉ ነው፡፡ ለምን ቢባል መዝሙሩን 
አያውቁትም፡፡ ለምን ቢባል ብሄራዊ መዝሙር ከሀገር ጋር 
ያለውን ቁርኝነት አያውቁትማ ይህ አጋጣሚ የጋራ ስሜት ብሄራዊ 
ክብር የሚሉት ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀዘቀዙና እየጠፉ 
መምጣታቸውን የሚያመለክት ነው፡፡ አንዳንዶቹ ምን አልባት 
የደቡብ ኢትዮጵያ መዝሙርን ጠብቀው ይሆናል፡፡ አንዳንዶች 
ደግሞ የአማራን መዝሙር ካልሆነ ሌላ ስሜት አይሰጣቸው 
ይሆናል፡፡ ሌሎቹ ከኦሮሚያ፣ ሌሎቹም ከጋንቤላ፣ አልያም 
ከቤንሻንጉል ወይም ደግሞ ከትግራይ ያልሆነ መዝሙር 
ምናቸውም መስሎ ላይታያቸው ይችል ይሆናል፡፡ እነ ሀይሌ፣ 
ደራርቱ ድል አድርገው ሲያበቁ በከፍተኛ የሀገር ወዳድ ስሜት 
ባንድራ አቅፈው ሲዘምሩና ሲያለቅሱ የተመለከተ አይናችን 
በአሁኖቹ ትውልዶች ላይ እንዲህ ባንዴ ወርዶ መመልከት እጅግ 
አስደንጋጭ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው በዘር፣ በሀይማኖት፣ በጎሳ፣ 
በቋንቋ ተከፋፍሎ በወያኔ ኢህአዴግ መንግስት የተዘራው ዘር ፍሬ 
ማፍራቱን ነው፡፡  
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ለጥንት ኢትዮጵያውያን አርበኞች የተላከ መርዶለጥንት ኢትዮጵያውያን አርበኞች የተላከ መርዶለጥንት ኢትዮጵያውያን አርበኞች የተላከ መርዶለጥንት ኢትዮጵያውያን አርበኞች የተላከ መርዶ    
አፄ  ቴዎድሮስ፣  አፄ  ዮሐንስ፣  አፄ  ምኒልክ፣  አፄ 

ሃይለስላሴ ይህን መርዶ ስሙ ለአምስት አመታት በየጫካው 
ስትንከራተቱ የኖራችሁ ውድ መላ አርበኞቻችንም ግማሽ ጆሮ 
ስጡኝ፡፡ ገብርዬ፣ አለሜ፣ አሉላ አባነጋ፣ ዘራዕይ ደረስ፣ በላይ 
ዘለቀ፣ አብዲሳ አጋ፣ በቀለ ወያ  

አንድ  ላይ  ተሰብሰቡ  ለመልካም  ዜና  አይደለም 
የጠራዋችሁ  ለመርዶ  እንጂ፡፡  ዛሬ  መርዶ  ልነግራቹ  ነው 
የተዘጋጀሁት፡፡ መሪር መርዶ መሪር ሀዘን፡፡ 

እናቴ እምዬ የምትሏት ኢትዮጵያ፣ የተጋደላችሁላት 
አቢሲኒያ፣ አናስደፍርሽም አናዋራድሽም ብላችሁ በብርድ በፀሀይ 
በዱር  ሸንተረሩ  የተንከራተታችሁለት  ኢትዮጵያ  ብሎም 
ህይወታችሁን አሳልፋችሁ የሰጣችሁለት አገር!  ዛሬ እንዲህ 
ሆነችላችሁ፡፡ 

 ሀብትና ንብረቷ በስግብግብ ወያኔ መሪዎች ተዘርፎ 
አለቀ! ልትለን ነው አላችሁ ልበል? አይ ይሄስ አይደለም፡፡ ነገሩ 
እውነት ይሁን እንጂ ሀዘን የሚያስቀምጥ አደለም፡፡ ሌላ ጥርጣሬ 
ካላችሁ ሞክሩ፡፡ 

ህዝባችን በአንባገነን ጎሰኛ መንግስት ከፍተኛ የሆነ 
እንግልት እየደረሰበት ነው እንዴ? ሙከራችሁ ጥሩ ቢሆንም 
ግምታችሁ ትክክል ቢሆንም ይሄም ወደ እናንተ የሚደርስ መርዶ 
ነው ብዬ አላስብም፡፡ 

የአሁኑ መሪዎች ነን ባዮች ከተሳሳተ አመራራቸው የተነሳ 
ሀገሪቱንና ህዝቧን ለከፋ ረሀብና %Eላ ቀርነት ዳርገዋታል ማለት 
ነው!! ስትሉ ሰማሁ ልብል? ይህም እውነት ነው፡፡ ግን መሪር 
ሀዘን አይሆንም፡፡ ለመሪር ሀዘንነት አይመጥንም፡፡  

በቃ ከዚህ ውጭ ግምት የለንም እንደምትሉ እርግጠኛ 
ነኝ፡፡ ግዴለም አገር ስጡኝና ጉዳችሁን ላርዳችሁ እኔ ልጃችሁ 
አገር አልባ ሆኜ በስደት ስለምገኝ የምትሰጡኝ አገር ለኔ ምንያህል 
አስፈላጊ እንደሆነ ከኔ በላይ እኒና ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ 
የምንገኝ ስደተኞች ነን የምናውቀው፡፡ አገር ማጣት ማለት ምን 
ማለት እንደሆነ እናንተ ልትረዱት ትችላላችሁ ተሰዶ መኖር ምን 
ያህል ከባድ እንደሆነ ከአፄ ሃይለስላሴና አብዲሳ አጋ ውጭ 
ለሌሎቻችሁ ማስረዳት ሳይከብደኘኝ አይቀርም፡፡ 

ለማንኛውም አገር ስጡኝና ልንገራችሁ ከተሰጠኝ ደግሞ 
ኢትዮጵያን ነው መሆን ያለበት፡፡  የአሁኗን ኢትዮጵያ ግን 
አይደለም ሙሉዋን፣ የድሯዋን፣ የእናንተዋን ኢትዮጵያ እንጅ 
አሁንም ምን ኢትዮጵያ ነች፡፡ 

እንግዲህ ተዘጋጁ መርዶዬ ከዚህ ይጀምራል ጥንት 
የምታውቋት አገር በአሁኑ ወቅት ብትመጡና ብትመለከቷት 
ታውቋታላችሁ ብዬ አልገምትም፡፡ ውበቷ ረግፎ፣ አንገቷ ተቆርጦ፣ 
እጆቿ ተሰባብረው፣ ሆዷ ብቻ ቀርቷል፡፡ ምን ጉድ ተፈጠረ 
አትሉኝም? አዎ ጉድ ነው፡፡ ጉድ ተፈጥሯል፡፡ 

    ————— 

የኢህአዴግ መርዛማ........የኢህአዴግ መርዛማ........የኢህአዴግ መርዛማ........የኢህአዴግ መርዛማ........ 
የኢህአዴግ አላማ ትውዱን ራዕይ አልባ ማድረግ የሀገር 

ስሜት እንዳይኖረው ማድረግ በሀገሩ እንዳይኮራ ማድረግ እኔ 
ኦሮሞ እንጂ  ኢትየጵያዊነት  አይገባኝም፣  ጋምቤላዊ  ካልሆነ 
ኢትዮጵያ ምንድነች፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ሀረሪ፣ ጉራጌ እንጂ 
ኢትዮጵያ ምትሏት ምኔ ነች የሚል ትውልድ ማፍራት ነው፡፡ 
እናም ተሳክቶለታል፡፡ 

ይህ አሁን የበቀለው ዘር ፍሬ እያፈራ ቢሆንም በጣም 
ስር ሰዶ መሰረቱን ከማጠናከሩ በፊት መድሃኒት ሊበጅለት 
ይገባል፡፡  መድሃኒቱ ደግሞ የኛው ትግል ነው፡፡  ተባብረን 
ሀገራችንን እናድን፡፡ 
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SchluchternSchluchternSchluchternSchluchtern    

በጠባብ ጎሰኝነት የሚያምነው ስብስብ አንገቷ ላይ ቆርጦ 
ከጣላት አመታት በአስርት እየተቆጠሩ ነው፡፡ ወደባችንም አሳልፎ  
ሰቷቸዋል ወይም ሸጧቸዋል፡፡ በዚህ ሚያበቃ መስላችሁ በጭራሽ 
ቡድኑ ማንን ፈርቶ በዚህ ያበቃና፡፡ አሁን ደግሞ ዙሪያዋን 
በወፍራም መቀስ ቆርጦ ለመሸጥ እየተደራደሩላችሁ ነው እላች%
Eለሁ፡፡ ገዢዋ ማን መሰለቻችሁ? በአፍሪካ በቆዳ ስፋቷ አንደኛ 
የሆነችው ሱዳን ነች፡፡ መቸም ይህች ሱዳን ምትባል አገር የኛን 
መሬት ለመግዛት የፈለገችው መሬት ቸግሯት ሊሆን እንደማይችል 
ይገባች%Eል፡፡ ለኛ ምንግዜም ቢሆን ተኛታልን የማታውቀው አገር 
ዛሬም ሌላ ሴራ ከወያኔ ቡድን ጋር ሆና እሴረችብን ትገኛለች፡፡ 

ለጊዜው ለገበያ የቀረበው የሀገራችን አካል 60 ኪ.ሜ. 
ወደ ውስጥ ገባ  ብሎ ከ1000  ኪ.ሜ.  በላይ ይረዝማል፡፡ 
የተሸጠበት ዋጋ ኢሮ ወይም ፓውንድ አይደለም፡፡ ወርቅና 
አልማዝ ብርም አይለም ዶላር፣ የኢትዮጵያ ገንዘብም አይደለም 
ነዳጅ ቴክኖሎጂም አይደለም፡፡ የትላልቅ ፋብሪካዎች ልዋጭም 
አይደለም፡፡ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶችም ለመገንባትም አደለም፡፡ 
የዚህ ሁሉ መሬት ዋጋ ሌላ ነው፡፡ 

የዚህን ዘረኛ መንግስት ግፍና መከራ ሸሸተው ሱዳን 
ድንበር አካባቢ ሆነው እየታገሉ የሚገኙትን የወቅቱ አርበኞች 
ሱዳን ከ%Eላቸው ሆና እንድትወጋቸው ነው የሽያጭ ስምምነት 
በቃ ይሄ ነው ዋጋው፡፡ 

አፄዎች ሆይ! ይህ በናንተ ዙፋን ላይ የተቀመጠው 
ጠባብ ቡድን ሴራ በዚህ ሚያበቃ አይመስለኝም፡፡ ይህ ወያኔ 
የምላችሁ እንደ ሊፕረሲ በሽታ ቀስ በቀስ እየሸረሸረ ድራሿን 
ለማጥፋት ነው አላማው፡፡ ኢትዮጰያ የትሪአንግሏ ምስል ጠፍቶ 
አሁንማ አየር ያነሰው ኳስ መስላለች፣ ቀጥላ ደግሞ የልጆች ኳስ፣ 
ቀጥላ የጠረጴዛ ኳስ፣ ቀጥላ ብይ፣ ቀጥላ የስፒል ጫፍ ቀጥላ …�
ብናኛ…� 

ይሄ ሁሉ ውርደት ሲደርስባት ልጆቿ የትሄደው ነው 
የሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ፡፡ ልጆችማ አሏት፡፡ ለዛውም 
80 ሚሊዮን፣ ለዛውም 90 ሚሊዮን ግን ምን ዋጋ አለው አንድ 
ቴዎድሮስ አይከን፣ አንድ አፄ ዮሐንስ አይከን፣ አንድ አሉላ 
አይወጣቸው፣ አንድ በቀለ ወያ አይሆኑ፡፡ 

ዝም ብሎ ብቻ ልጅ መሆን፡፡ ዝም ብሎ ቁጥር ብቻ 
        Alemie Bukaya Alemie Bukaya Alemie Bukaya Alemie Bukaya EEEEneyewneyewneyewneyew    
        Alsbach   Alsbach   Alsbach   Alsbach       

    
የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ በመስጠት የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ በመስጠት የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ በመስጠት የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ በመስጠት 

ትግላችንን ማሸነፍ አይቻልምትግላችንን ማሸነፍ አይቻልምትግላችንን ማሸነፍ አይቻልምትግላችንን ማሸነፍ አይቻልም    
 

የኢትዮጵያ  አንባገነን  ባለስልጣኖች  የስልጣን 
እድሜያቸውን ለማራዘም የማይጠቀሙበት ስልት የለም፡፡ ህዝብን 
በመከፋፈል እስካሁን ዘመናቸው አራዝመዋል፡፡ አስፈላጊ ሆኖ 
ሲገኝም በየዕስር ቤቱ በማጎርና ቶርች በማድረግ ስልጣናቸውን 
ጠብቀው ዘልቀዋል፡፡ የይስሙላ ምርጫ በማካሄድ እኛ ዲሞክራት 
ነን በማለት የአለምን ህዝብ እያምታቱ እስካሁን ድረስ አሉ፡፡ 
ድምፄን ተቀማሁ ብሎ አደባባይ መፈክር ይዞ የወጣን እውነታው 
ይህ ነው ብሎ ለዓለም ህዝብ ብሶቱን ለመግለፅ የተሰለፈን ንፁህ 
ዜጋ በቅልብ አጋዚ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ በጥይት እየቆሉ ለብዙ 
እናቶች አስክሬን ሰጥለዋል፡፡  

አንባገነንነታቸውን፣ ፈላጭ ቆራጭነታቸውን ለአለም 
ህብረተሰብ ለማሰማት የሚንቀሳቀሱ ሚድያዎችንና ጋዜጠኞችን 
ደግሞ  በማፈን  እንደ  አስፈላጊነቱም  "አሸባሪ"  በማሰኘት 
እራሳቸው ህግ አውጪ እራሳቸው ከሳሽ እራሳቸው ፈራጅ ሆነው 
ለስልጣናቸው ቆመዋል፡፡ 
 

    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 5         15 

የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ........የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ........የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ........የትግል ቦታችንን ለባዕድን አሳልፎ........ 
 
ለእናንተ  ሰላማዊ  ትግል  አይገባችሁም  ትርጉም 

አትሰጡትም ብሎ በውጊያ ለመፋለም ወደ በረሃ የገባውን 

የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር ትግል ለማኮላሸት ደግሞ ይሄውና 

መላ ዘይደዋል፡፡ እነዚህ የሀገር ክብርና ምንነት የማይገባቸው 

ወያኔዎች አሳፋሪ፣ በጣም አስነዋሪ ድርጊት ለመፈፀም እንቅስቃሴ 

ውስጥ ናቸው፡፡  

የጀግናውን አርበኞች ግንባር ትግል መቋቋም ሲሳናቸው 

በዋነኝነት ሰራዊቱ ሚንቀሳቀስባቸውን ቦታዎች ለሱዳን አሳልፈው 

መስጠት ፈልገዋል፡  በነሱ የሂሳብ ስሌት መሬቱ ለሱዳን ተላልፎ 

ከተሰጠ አርበኛ ይበተናል ነው፡፡ ይህ ሊሆን እንደ ማይችል ታሪክ 

ይነግረናል የሚያሳዝነው ነገር ግን ለራሳቸው ስልጣን እድሜ 

መራዘም አላማ አድርገው ብቻ መሬት ለባዕዳን  መስጠት 

መፈለጋቸው ነው፡፡ ሀሳባቸው ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል 

ባውቅም ሙከራቸውን ግን ታሪክ አይረሳላቸውም፡፡ 

እናንተ ከጥንት አባቶች፣ አርበኞች፣ ሀገር ወዳድ መሪዎች 

መማር ያልቻላችሁ ጎጠኞች ይሄን እንድታውቁ እፈልጋለሁ፡፡ 

የትግልን  ቦታ  ለባዕዳን  አሳልፎ  በመስጠት  ትግላችንን 

አታሸንፉም፡፡ እንዲያውም ለጥንካሪያችን ምክንያት ይሆናል፡፡ 

ግባተ መሬታችሁን በቅርቡ እንሳያች%Eለን፡፡ ለዚህ ደግሞ ከቅርብ 

ጊዜያት ወዲህ በጠገዴ፣ መተማና አርማጭሆ እያስመዘገብን 

የምንገኘው ድል ምስክር ነው፡፡ 

        EEEEmanda Fugi Tenimanda Fugi Tenimanda Fugi Tenimanda Fugi Teni    

            EEEErlenseerlenseerlenseerlensee  

የጎሳ ፖለቲካ እስከ መቼ ?የጎሳ ፖለቲካ እስከ መቼ ?የጎሳ ፖለቲካ እስከ መቼ ?የጎሳ ፖለቲካ እስከ መቼ ?    
 

ወያኔ ስልጣን ከያዘበት ግዜ ከግንቦት 83 ዓ.ም. ጀምሮ 

የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነቱንና ማንነቱን ለማሳጣት ህዝቡን በዘር፣ 

በጎሳና በሀይማኖት እየከፋፈለ ሀገራችንን ወደ ማይፈለግና አደገኛ 

ወደ ሆነ አቅጣጫ እየከተታት ይገኛል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ዘመን በማይሽረው ድንቅ ባህሉ 

ማለትም በመከባበር ዘርና ሀይማኖት ሳይለየው ላለፉት ብዙ ሺህ 

አመታት  ያኖረውን  ባህል  ለማደብዘዝ  የከሰረ  ፖለቲካውን 

ለማሳካት በመሯሯጥ ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም የሀገራችን ህዝብ 

ይህንን በመረዳት ለወያኔ የጎሳ ፖለቲካ ሳይንበረከክ ይህ ጥፋት 

ሀገራችንን  ከመፈራረሷ  በፊት  ሀገራችንን  መታደግ  መታገል 

የሁላችንም ሃላፊነት መሆኑን አውቀን ልንታገለው ይገባል፡፡ 

        Abeba WondimuAbeba WondimuAbeba WondimuAbeba Wondimu    

        SwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSwitzerland    

ጊዜው ቀርቧልጊዜው ቀርቧልጊዜው ቀርቧልጊዜው ቀርቧል    
 

የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት ለ21 ዓመታት የጭቆና 
አገዛዝ የዘረኝነት አስረዳደር፣ የበታታኝነት ስልቱ አልሳካለት ያለው 
የተገንጣይነት ስሜቱ በፅኑ ኢትዮጵያዊያን ያላሰለሰ ትግል ዳር 
ባለመድረሱ ሌላ ያስመሳይነት ስልትእየቀየሰ ይገኛል፡፡ 

ከነዚህም ስልቶቹ ዋነኛውና ግንባር ቀደሙ ለኢትዮጵያ 
በኢህአዴግ  የበታታኝነት  ስልት  ወደብ  አልባ  ሆና  መቅቷ 
ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚዘነጋ ሆኖ ነው? ወይስ ኢህአዴግ አንደ 
ጲላጦስ ሃገሪቱን በጎጥ በጣጥሶ ሲያበቃ ከደሙ ነፃ ነኝ ለመለት 
ነው? በ1997 ዓ.ም. የተገኘውን ህዝባዊ ድል በጡንቻ በማጠፍ 
የተቆናጠጠውን  ወንበር  2002  ዓ.ም.  እንደገና  በረቀቀ 
የማጭበርበር ስልት ዋነኛ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማዋከብ 
፣በማሰር ፣በማሳደድና በመግደል አንበገነንነቱን ለ21 ዓመታት 
አረጋግጧል፡፡ 

ይህ  ሰላማዊና  ዲሞክራሲያዊ  የፖለቲካ  ትግል 
የማይገባው አንባገነኑ የወያኔ መንግስት ከዚህ ቀድሞ የነበሩ 
አምባገነኖች በወደቁበት አይነት የትግል ስልት ዛሬም የኢትዮጵያ 
ህዝብ በተባበረ ክንዱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከተለመደው 
የአንባገነኖች መቃብር እንደሚጨምረው አይቀሬ ነው፡፡ 

በምትኩም  ሰላማዊ  ዲሞክራሲያዊ  ህገ-መንግስትዊ፣ 
አሀዳዊና ህዝባዊ መንግስት የሚመሰረትበት ጊዜ በእግዚአብሔር 
ፈቃድ ቀርቧል፡፡ 

 
ድል ለሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ!! 
            
        NNNNesanet Alemayhuesanet Alemayhuesanet Alemayhuesanet Alemayhu    
        TirschenyeuthTirschenyeuthTirschenyeuthTirschenyeuth 

ለሀገራችን በንቃት ዘብ እንቁምለሀገራችን በንቃት ዘብ እንቁምለሀገራችን በንቃት ዘብ እንቁምለሀገራችን በንቃት ዘብ እንቁም    
 

አትዮጰያን የልማት ስልጣኔን ሳንጨምር ከ3000 ዓመት 
በላይ ታሪክ ያላት ስትሆን ይህንን ታሪክ የትገራይ እንጂ 
የኢትዮጵያ አይደለም በማለት አይን አውጥቶ የስልጣን ብቻ 
ሳይሆን የታሪክም ብቸኛ ባለቤት ለማድረግ ይጥራል፡፡ ይህ የወያኔ 
መሰረት አልባ እውቀትና ጥቃት የወያኔ ተላላኪ ምሁር ነኝ ባዮች 
በሚፅፏቸው ፅሁፎች አማካይነት ትውልድን ለማሳሳት ከፍተኛ 
ጥረት ያደርጋሉ ይህ ደግሞ እጅግ አኩሪ የሆነውን የሀገሪቱን ታሪክ 
ለማያቅ ወጣት በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ30 ዓመት በታች 
ለሆኑ ወጣቶች ትልቅ ፈተና ሆኗል፡፡ 

ይህንን ታሪክ የማጉደፍ ተግባሩን ለማሳካት ወያኔ 
የተለያየ ዘዴዎችን ይጠቀማል ወጣቱ ትውልድ ስለሀገሩ ታሪክ 
እንዲያቅ እንዳይጠይቅ አይኑ እያየ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ 
በማድረግ  ዲሞክራሲ  የሚለው  ቃል  ደግመን  ደጋግመን 
ብንሰማውም ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ያልተፈቀደ ቃል ነው፡፡ 
ለከፋፍለህ ግዛ እንዲመቸው ታሪክን አጣመው እንዲፅፉለት 
የሚጠቀማቸው ሆዳም ምሁራን አማካኝነት ተፅፈው በቀላሉ 
በወጣቱ እጅ እንዲገቡ በነፃ ሁሉ መፅሀፎችን ያሰራጫሉ ወጣቱ 
ትውልድ  በሀገሩ  እንዲያፈር  ታሪክ  የሌለው  እንዲመስለው 
የሚያደርጉ በቁም ስጋህን ግጦ የሚጨርስ መንግስት ማለት ወያኔ 
ነው፡፡ 

በአለም ዙሪያ ያለን ኢትዮጵያውያኖች ወንድ፣ ሴት፣ 
ሽማግሌና ህፃን ሳንል አገራችን ካለችበት የፖለቶካ ቀውስ ነፃ 
ለማውጣት እንዳይታገል ከምንም አይነት መረጃ በማራቅ እጅግ 
አስፈሪ የሆነ የትውልድ ቅብሎሽ እንዲጠፋ በማድረግ ላይ 
እንዳለን አውቀን ሁላችንም ለሀገራችን በንቃት ዘብ እንቁም 
እላለሁ፡፡ 

        ራሄል ይልማራሄል ይልማራሄል ይልማራሄል ይልማ    
        ኑረንበርግኑረንበርግኑረንበርግኑረንበርግ    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 5         16 

¾›=I›Ç=Ó ¾›=I›Ç=Ó ¾›=I›Ç=Ó ¾›=I›Ç=Ó ዕዕዕዕŸ<Ã ¾U`Ý eMƒ Ÿ<Ã ¾U`Ý eMƒ Ÿ<Ã ¾U`Ý eMƒ Ÿ<Ã ¾U`Ý eMƒ 
ÏTaÏTaÏTaÏTa    

ÖpLÃ  T>”cƒ`  ሐ/T]ÁU  ÅdK˜ 
vKð¨<  ሰሞን  Ò²?×©  SÓKÝ SeÖታ†¨< 
Ãታ¨dM::  uê/u?  ታ†¨< Ÿ}Ñ–<  u`ካታ  Ò²?
Ö™‹ SካከM K›Ue~ w‰ ¾SÖ¾p እÉM 
ucÖ<uƒ  SÓKÝ&  eለአÑMÓKAƒ  cÜ S/
u?„‹  É¡Sƒ  }ÖÃk¨<  ¾cጡት  SMe 
KèOô S’h እ”Ç=J” S`ÝKG<:: 

#¾eM¡& ¾Sw^ƒ“ ¾¨<H ›ÑMÓKAƒ 
Sq^[Ø እ“ ß^i ›KS•` Kk×¿ U`Ý 
eÒƒ  ›ÃJ”U ¨Ã;$  KT>K¨<  ØÁo  Ö/
T>”eƒ \  c=SMc<  #›ÁcÒ”U $  wKªM:: 
¾U”ሠ^¨< vKð¨< U`Ý I´u< ›e}ÇÉ\˜ 
wKA ÉUì<” eKcÖ” እ”Í= KT>kØK¨< U`Ý 
wK” ›ÃÅKU:: ¾T>M ULi cØ}ªM:: ÃI 
ÔÊKA  SMe  Ÿd†¨<  ¾T>Öup  ›M’u[U:: 
U¡”Á~U uU`Ý ñ¡¡` Ág’ð KTe}ÇÅ` 
¾ሚጥ` û`+ eK}S[ÖU Ãc^M& እ”Ç=S
[ØU kMw Ñ¸“ ›dT˜ °pÊ‹” KI´w Ãó 
እÁÅ[Ñ እ^c<” ÁÝ`ታM:: ›MÁ ¾I´w ¾l× 
uƒ` u¢aÐ uŸ<M ÃÅ`eªM::  

u`ÓØ ¨Á’@ S^g< S”ÓYƒ ŸI´w 
KT>S× l× ÓÉ ¾K¨<U:: l×¨< u=S×U 
የሚያስታግሰው ከታÖlƒ Sd]Á ªÒ እÏÓ Á’c 
¾c¨<’ƒ  ¡w`  uT>cT†¨<  ታT™‡ በመሆኑ 
’¨<::  Ö/T>”eƒ`   ሐ/T]ÁU  ÃI” 
¾É`Ïታ†¨<” MUÉ uT>Ñv eKT>[Æ፤ በአናቱም 
ለT>kØK¨<  U`Ý  U”  እ¾}ÅÑc  እ”ÅJ’ 
eKT>Á¨<l eÒƒ ›ÃÑv˜U c=K< SMcዋM:: 
u’Ñ^‹” LÃ c¨<Â¨< ¾TE‡ Ö/T>”eƒ` ¢ú 
SJ“†¨<”  KTd¾ƒ  Ÿ’eS<  እ”ÅT> ¢ `Ï 
c’õ }T] J’ªM:: Ø[ታ†¨< G<K< ¾T>Ád¾¨< 
ÃI”’< ’¨<:: ŸLÃ Kk[uL†¨< ØÁo ucÖ<ƒ 
Uላi  እ”ኳ  w²<  }SdeKA−‹  ታÑ—L‹G<:: 
uª“’ƒ ÅÓV ¾É`Ïታ†¨< ª“ ›°TÉ የJ’¨< 
¨<gƒ”:: 

¨Á’@ ¾U`Ý ¨pƒ እ¾}n[uU ÃG<” ›ÃG<” 
I´w” u}KÁ¾ መንÑÉ“ Ñ>²? ÃªhM:: ¾Sw^ƒ 
Sq^[Ø እ”ÅTÃ•` Ÿ}’Ñ[” ከ2000 ¯.U 
ËUa  እeካG<” ‹Ó\ K=ðታ ›M‰KU:: ¾¨<H 
’Ñ` Ÿ›Ç=e ›uv ¨<Ü ¾}KSÅ uSJ’< እ”Å 
ØÁo  ›Ã’dU::  u›Ç=e  ›uv  Ó”  ÖÁm 
›ÃcK‹ም  J•  u¾እK~  aa¨<”  ÁcTM:: 
¨Á’@U u¨<gƒ }eó Á[ŸªM እ”Í=  Öwታ 
›ÁÉK¨<U::  
 
        

Ö/T>”eƒ\ Ó” ¾›Ç=e ›uv I´w 75 
uS„ K24 W¯ታƒ ÁM}s[Ö ¾¨<H ›ÑMÓKAƒ 
ÁÑ—M c=K< ›ó†¨<” dÁÇM×†¨< }“Ó[ªM:: 
’Ñ`  Ó”  u}KÁ¿  É`Ï„‹  የተደረገ  Ø“ƒ 
¾T>Ád¾¨< ¾›Ç=e ›uv ¾¨<H e`ßƒ Ÿ55 
uS„ እ”ÅTÃuMØ ’¨<:: K²=IU uMTƒ eU 
እ¾}’c< ¨Å Ÿ}TÃ~ ØÓ ¾}Ññ c−ዎ‹ እ”Å 
ƒUI`ƒ u?ƒ ¿’>ö`U u=Ý Ë]ካ” ŸእÍ†¨< 
›KSK¾~ Ue¡` ’¨<:: ¾eM¡“ ¾›=”}`’@ƒ 
Ñ<ÇÃ u=Ÿó እ”Í= ›ÃhMU:: ¾¢U”Ÿ?i”“ ¾}
Ÿ•KAÍ= T>”eቴ`& uT>”eቴ’` Å[Í }slV 
uÊ/` Åw[êÄ” እ”Ç=S^ u=ÅረÓU& እeካG<” 
¾›ÑMÓKAƒ ²`ñ” ŸTስóƒ“ ŸTØ^ƒ ÃMp 
¾eKL  Sd]Á−‹”  እÏÓ  ¨<É  uJ’  ªÒ 
uTeÑvƒ ¾õ`G~ TeታÑh TÉ[Ó” ’¨< ¾S
[Ö¨<:: 

¨Á’@ እÁ”Ç”Æ ²?Ò U” uM„ እ”ÇÅ
[  KT¨p  ¾T>ÕÕ  ð]  û`+  እ”ÅSJ’<& 
U`Ý uÅ[c lØ` }`uƒv‹ እ`UÍ−ዎ‹” 
c=¨eÉ }SM¡}’ªM ::   

}`uƒv‹ eM Ö?“T õ`Gƒ ð`„& 
ÁMg’õ vÃ’ƒ pu<M“ Ç=V¡^c=Á© እ`UÍ 
Ã¨eÇM KTKƒ ›MÇÇU:: ¾É`Ï~ vI]U 
ÃI” ›Ã¨ÉUU& ›ÃðpÉUU::  

¨Á’@ }`uƒv‹ ’¨< TKቴ& uð] ÆL¨< 
u`ካታ ›Ñ^© Øóƒ ÃðîTM KTKƒ ’¨<:: 
kÅU vK<ƒ ¾U`Ý ²S“ƒ uõ`Gƒ }’de„ 
¾¨cÇ†¨<  እ`UÍ−ዎ‹  እÏÓ  ›eŸò“  ’Ñ” 
¾TÃK< ›Ñ^© ጥó„‹ eKSJ“†¨< ›^ቱንም 
ÁKñ ›Ñ^© U`Ý−ዎ‹ SKe wለ” w”n˜ 
Gdu?” uT>Ñv ÁÖ“¡ሩM—M:: 

u1987  ¾SËS]Á¨<  U`Ý  c=ካH@É 
¾¨Á’@ (eÒƒ ¾’u[¨<) *’Ó“ ÅÒòዎ−‡ LÃ 
እÏÓ ¾S[\ እ`UÍ−‹ }¨eÅªM::  ¨Á’@ 
u¨p~  *aT>Á”  ¾T×ƒ  õ`G~  Ÿõ}— 

eK’u` Ÿ*’Ó ÅÒòዎ−‹“ ›vLƒ ›Mö ‹eK’@ 
¡ñ ስታ¨ሩ ተሰምታችኋል›› ÁL†¨<” ¾›Ñ` iTÓK?
−ዎ‹  dÃk`  ÁKTe[Í  u›vÆL  S]’ƒ 
›eÑÉLDM:: K²=IU u}KÃ ¾›”x“ ¾¨KÒ ’ª]
−‹ sT> Ue¡a‹ “†¨<:: G<K}—¨< U`Ý 
u1992  c=ካH@É  ¾’u[¨<  እ¨<’ƒU 
›=Ç=V¡^c=Á©’ƒ ¾’Ñcuƒ  እ”ደነu` ’¨< ታሪክ 
የሚመሰክረው::  

የጊዜው  ተፎካካሪ  ፓርቲዎችና  ›S^a‰†¨< 
w²<  SŸ^  ተቀብለዋል  ::  }’×ØK¨< 
S¨ÇÅ^†¨<U ªÒ ›eŸõLD†¨< ›M÷M፡፡ 
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¾1997  U`Ý  w²<  የ}vKKƒ  eKJ’ 
TcM†ƒ እ”ÇÃJ”w˜ እð^KG<:: ¾J• J• 
¾²=I  U`Ý  H>Åƒ  ¾ማÃÅÑU  SeKA  እ“ 
¾¨Á’@” õርGƒ ŸእØõ uLÃ ›”a ›M÷M:: 97 
¾¨Åò}ª”  ›=ƒÄåÁ  ¾’é’ƒ“ 
Ç=V¡^c=Á©’ƒ }eó ›ÚMTEM:: u¨×~U 
LÃ ¾TÁv^ ¾ukM uƒ\” እeካG<” እንÇÃታÖõ 
›ÉርÔታM:: ŸG<K< uLÃ TE‡ Ö/pLÃ T>”eƒ` 
¾97~  ›Ã’ƒ  U`Ý  #SŠU  ¾TÃÅÑU $ 
እ”ÅJ’ ›e[ግÖ¨< ’Ó[¨<” ›MðªM::   

¾2002~  (›^}—¨<)  ›Ñ^¨<  U`Ý 
¾SÉwK û`+ Y`¯ƒ Ów›} S_ƒ ›ªÏ 
¾ታ¨Ëuƒ&  ¾¨Á’@  S]ዎ−‹U  ›ó†¨<” 
VM}¨<  K40“  K50  ›Sታƒ  YM×’@” 
እKnKG< wL‹G< ¾Uታeu< እ`T‹G<” ›¨<Ö< 
ÁK<uƒ” ¡e}ƒ ›e}“ÓÅ”uታM:: u²=I U`Ý 
u¨Áኔና  በካድ_-ዎቹ  ¾}¨cÆ ›=Ç=V¡^c=Á©“ 
ኢcw¯© É`Ñ>„‹” TንU ›Ã[d†¨<U:: Ê/` 
Sራ^  pØ`  ’õcÑÇÃ  ›cT`}¨<  þK=e 
›eÑÉKዋM ¾SvK<  ›cm˜ ¨_& ý/`  u¾’ 
uSw^ƒ  ሀÃM  ›Ç^i  u}“Ñ \ ƒ  nM 
U¡”Áƒ ¾Å[ሰባ†¨< ¾እ“e`HK” ³‰& ŸG<K< 
¾Ÿó¨<  ÅÓV  uU`Ý¨<  ƒMp   ÉM 
ÃÑØSªM  ¾}vKKƒ  ›”É’ƒ  û`+  S] 
¾¨/]ƒ  w`~ካን  ÇÓU  እe`  dÃÖkc< 
¾TÃታKñ “†¨<:: 

¾k×¿ U`Ý H>Åƒ“ Ów u¨Á¾k×¿ U`Ý H>Åƒ“ Ów u¨Á¾k×¿ U`Ý H>Åƒ“ Ów u¨Á¾k×¿ U`Ý H>Åƒ“ Ów u¨Áኔኔኔኔ““““ u}k“n™ u}k“n™ u}k“n™ u}k“n™ቹቹቹቹ    
cð`cð`cð`cð`    

 ÃI  ›ó˜  e`¯ƒ  KSÜ¨<  U`Ý 
እŸ<Ã  eƒ^ቴÍ=¨<”  Ÿ¨Ç=G<  ËምaታM::  u}
n^’>¨< }öካካ]ዎ−‡ uÉw ¨<eØ ሰጥመው የቀሩ 
መስለዋል:: ÃI ¯Sƒ KU`Ý ¾T>Jን SÅLÉM 
¾T>c“Çuƒ፣  ¾c¨< ሀÃM“  ¾Ñ”²w  U”ß 
eƒ^ቴÍ=ዎ−‹ uÃó KI´w ¾T>ÑKØuƒ SJ” 
ይÑv¨< ¾’u[ u=J”U uÑ¸¨< }eó ›eq^ß 
eMƒ U¡”Áƒ ¾U`Ý ¨pƒ c=n[w ÁMVƒ 
vÃ }ÒዳÃ’ƒ ÅካT eMƒ” እÁ¾ን ይመስላል:: 
K¨ƒa u}KÁ¿ U°^w ›Ñ^ƒ ¾ÉÒõ ewcv 
¾T>ÁዘÒÌ Ç=Áeþ^ዎ−‹U u¨Á’@ eƒ^ቴÍ= 
¾}g’ñ uT>SeM SMŸ< ´Uታ” S`ÖªM:: 

¨Á’@  uuŸ<K<  Ç=V¡^c=Á©’ƒ&  cLT©’ƒ“ 
õƒG©’ƒ ¾’Ñcuƒ U`Ý KSnw\ እ”ÅJ’ 
uT>Ñv eKT>[Ç& ካG<’< KÉUî ›ð“ ¾}S
[Ö<  eƒ^ቴÍ=ዎቹን  uSkS`  LÃ  ÃÑ—M:: 
ካKñƒ  21¾¨Á’@  ›Ñ³´  ¯Sታƒ  }’e}” 
¾É`Ï~” vI] e”ÑSÓU ¾U“Ñ–¨< ÖpላÃ 
Hdw Ç=VŸ^c=Á©’ƒ ¾Ö¨KÑ êÑ@_Ç SJ’<” 
’¨<::     

ÃI SÅUÅT>Á ÚKU}— እ”ÅTÁc–
˜ }eó ›Å`ÒKG<:: ÁK¨< }Úvß እ¨<’ƒ 
›Ñ³²< ¨Å ›ð“ SgÒÑ\” ¾T>ÁdÃ ’ው“:: 
uT>kØK¨< ምርጫ ¾U”Öwk¨< ¨<Ö?ƒ ካKð¨< 
¾}K¾ ›ÃJ”U uT>M}eóu=e’ƒ ¨<eØ K=Ÿ}” 
Ÿ¨Ç=G< ጠንክሮ እየገፋ ነ¨<:: 

ŸUM¡„‡ ›”Æ“ እ”Å¨Á’@ ª“ eƒ^ቴÍ= 
¾T>¨cÅ¨< }ቃªT>ዎ−‹” እÁªŸu<& እÁdÅÆ“ 
 እÁc\ ¾I´w” V^M SÓÅM ’¨<::  ¾²=I 
አØò eƒ^ቴÍ= ËT] ÅÓV ¾›”É’ƒ KõƒI“ 
KÇ=V¡^c=  Se^‹“  ›S^`  የነu \ ƒ  ›„ 
›e^ƒ  ×c?  J’ªM::  c¨<Â¨<  ¾}×uu¨< 
¾þK+ካ  T@Ç  KTeóƒ  Ñ¸¨<”  uSVÑƒ 
KSkÖM ¾¨c’<  SJ“†¨<  ’¨<  KÓµƒ  }
LMð¨<  እ”Ç=cÖ<  ÁÅ[Ò†¨<::  ›”É’ƒ” 
KSSe[ƒ“ uI´w ቅቡል እ”Ç=J” Áe‰K‹¨< 
¾kÉV S] ¨/]ƒ w`~ካን ¾2002 U`Ý eÒƒ 
eK’u[‹ ue”Ÿ<M U¡”Áƒ Sታcb” Áeታ¨c& 
¾›G<’< ¾›„ ›e^ƒ እe` U¡”Áƒ” uT>Ñv Ã
[ÇªM:: }k“n˜ û`ቲዎ−‹ G<K< እ”Å}KÔS 
ð[e  ¨Á’@  ካcS[¨<  SeS`  እ”ÇÁð’ÓÖ< 
¾TeÖ”kmÁ ደ¨<M ’¨<:: 

ÃI  ¾¨Á’@  ÉÓe  k×Ã  እ”ÅT>ሆን 
õ”à‹ እ¾ታ¿ ’¨<:: Ÿ›”É’ƒ û`+ እeካG<” 
lØ^†¨< u¨<M ÁMታ¨l ›vL„‹ ¨Å ¨Á’@ 
ማÔ]Á ካUý }Ó²ªM:: uk×ÃU u›S^` Å
[Í ¾T>Ñ–< ›vLƒ k“†¨<” w‰ uSÖup ላÃ 
“†¨<:: ¾›[“ እ×U ¾û`ላማ ¨”u` dÃJ” 
¾mK=”Ù TÔ]Á እ”ÅT>J” Ÿ^c< ¾¨Á’@ ካÉ_
−‹ እ¾}cT ’¨<:: 

¨Á’@  በ²=I  ¾Øóƒ  eƒ^ቴÍ=  Ñõ„ 
እ¾H@Å“ ›Ñ]…” ŸTƒ¨×¨< TØ ¨<eØ እ¾Ÿ}
ታƒ uSJ’< ’Ñ ¾TÃvMKƒ G<’— uJ’ ¾ƒÓM 
eƒ^}Í= K=ð}”“ u=‰M YM×’<” እ”Ç=Áe[¡w 
›MÁU ¨ÅMx“¨<  እ”Ç=SKe TÉ[Ó ¾}Ñv 
’¨<:: 

ÁKSታÅM J• uሥM×” S”u\ LÃ ÁK¨< 
û`+  Tህu^©  እŸ<M’ƒ&  õƒG©’ƒ& 
Ç=V¡^c=Á©’ƒ“ wH@^© ›”É’ƒ” KSõÖ` 
¾}cÖ¨<” እÉM ባለSÖkS< HLò’~ ÖpLL 
u}k“n˜ û`+−ዎ‹ና  uGÑ` ¨ÇÉ ÓKcx‹ 
ƒŸh LÃ ›`÷M:: እ’²=I ›ካLƒ ƒMl” ›Ñ` 
¾T>M eም Ÿòታ†¨< uTekÅU ¾%EK=ƒ እ¾}”Å
[Å[ ÁK¨<” ›Ñ^© IM¨<ና uIw[ƒ K=ታÅÑ<ƒ 
ÃÑvል::  K²=IU  k×¿”  U`Ý u=Á”e  እ”Å 
S”Å`Å]Á K=ÖkS<uƒ ÃÑvM:: 
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U” U” U” U” እእእእ“É`Ó;“É`Ó;“É`Ó;“É`Ó;    

አዲስና  የተለየ  ስትራቴጂ  ኖሮኝ  አልመጣሁም፡፡ 
ነገርግን ይህች አገር ህልውናዋ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ እየገባ 
እንደሆነ  በመረዳት፤  ተፈትነው  ባዋጡ  እና  አለማቀፍ 
ተቀባይነት  ባገኙ፤  እንዲሁም  በእጃችን  ያሉ፤ቅቡል  የሆኑና 
ሊደረጉ  የሚችሉ  የትግል  ስልቶችን  መውሰድ  መጀመር 
ይኖርብናል፡፡ 

ዲሞክራሲያዊነትን፤  ማህበራዊ  እኩልነትን  ፍትህን  ከማንም 
ሳይሆን  ከራሳችን  የትግል  አዝመራ  የሚገኝ  ፍሬ  ማድረግ 
ይገባናል፡፡ ለዚህም በጀብደኝነት፤ ነፃነትን በመናፈቅና ተስፋ 
ባለመቁረጥ  መታገል፡፡  ዲሞክራሲያዊነት፤  የህይወት፤ 
የንብረትና  ደስታን  የመጎናፀፍ  እሴቶችን  ያነገበ  መሆኑን 
በመረዳትና በማስረዳት የትግሉን አፅናፍ ማስፋትም በመሪነት 
ደረጃላይ ካሉ ታጋዮች ይጠበቃል፡፡ 

ይህ  ሁሉን  አቀፍ  የሰብዓዊ  መብትና  ክብር 
የሚያጎናፅፈንን ተግባር ከግብ ለማድረስ ፍፁም ጀብደኝነት 
ያስፈልጋል፡፡ ጀብደኝነታችን ብረት አንግቦ ወያኔ በሚወደው 
ቋንቋ  ብቻ  አይደለም፡፡  ይልቅስ  በሚጠላው  ሠላማዊነት፤ 
እውነታዊነት፤ፍትሃዊነት፤  እንዲሁም  ከፍርሀት  ቆፈን  ነፃ 
መውጣትና  ህዝባዊነትን  በማንገብ  ነው  ልንገጥመው 
የሚገባን፡፡ በቀጣዩ ምርጫ ወያኔ ፍርሀት ውስጥ እንዲገባ 
የሚያስገድደው ዋና መንገድ ይኸው ነው፡፡ 

የትኛውም ትግል ተስፋን አይቆርጥም፡፡ ሁሉን አቀፍ 
ነፃነትና  ዲሞክራሲያዊነትን  የሚመኝ  ትውልድ  በተስፋ 
ይጓዛል፡፡ የማዴባ አገር ሰዎች አፓርታይድን ለመናድ ሲነሱ 
‹‹የትግሉ አንድ አካል ተስፋ እንዳለ ማመን ነው›› ይሏት ነገር 
ነበረቻቸው፡፡ ይህች ብሂል ዛሬ ለኛ ትሰራለች፡፡ ታስረን፣ 
ተሰደንና  በውርደት  ተይዘን  ዘላለም  አንኖርም፡፡  የውርደት 
ደበሎን  በክብር  ካባ  ለመለወጥ  ሁላችንም  የድርሻችንን 
ልንወጣ  ግድ  ይለናል፡፡  በአገር  ውስጥ  ያሉ  ታጋዮች 
የሚገባቸውን  ክብርና  ድጋፍ  በመለገስ፤  በውጭ  ያለነውም 
ግፊታችንን  በመንግሥት  ላይ  በማጠናከር  ከአገዛዝ  ነፃ 
ለመውጣት  በአንድነት  መጓዝ  ይገባናል፡፡  ከብሄር፤ 
ከሃይማኖትና ከመሳሰለው ልዩነት ይልቅ በውርደት የተያዘው 
ሰውነታችን ይበልጣልና፡፡ 

ስለዚህም  ነው  ቆራጥ፣  ጀብደኛ፣  ተስፈኛና  ዲሞክራሲያዊ 
አመራሮችን በማፍራት ካልሆነ በቀር  ዲሞክራሲያዊት ምድር 
መገንባት  አንችልም  ስል  የምከራከረው፡፡  መጽሐፉ 
እንደሚለው  እምነት  ተስፋና  ፍቅር  ነው፤  የወያኔን  አጥፊ 
የምርጫ  ድግስ  የሚንደው፡፡  ተስፋችን  ዲሞክራሲያዊነት፤ 
እምነታችን  ማሸነፍ፤  የአንድነታችን  ቋንቋ  ፍቅር  ከሆነ 
ከማሸነፍ  ደግመን  ደጋግመን  ከማሸነፍ  የሚያግደን  አንዳች 
ኃይል አይኖርም፡፡   
ቸር ይግጠመን 
            DDDDessalegn Adellaessalegn Adellaessalegn Adellaessalegn Adella    
            Bazreuth, Bazreuth, Bazreuth, Bazreuth, DDDDeutschlandeutschlandeutschlandeutschland 

መቼ ነው ማብቂያው?መቼ ነው ማብቂያው?መቼ ነው ማብቂያው?መቼ ነው ማብቂያው?    
 

የወያኔ መንግሰት ህዝብ የሚያውቀው 
የወያኔ መንግስት ህዝብ ያልመረጠው 
ለኢትዮጵያ ህዝብ ግድ የማይለው 
ለራሱ ጥቅም ተቀመጠው 
መቼ ነው ማብቂያው? 
ህዝብን በሀገሩ አላስቀምጥ ብሎት 
ሰላም እንዳይኖረው ሰላም አሳጥቶት 
ከተወለደበት መኖሪያውን ነፍጎት 
መቼ ነው ምናየው ይሄ ህዝብ አልፎለት 
በራሱ ምርጫ የራሱን መንግስት የሚመርጥበት 
የዚህ ህዝብ እንባ የሚታበስበት 
ሐዘን ምሬቱ የሚያበቃበት 
መቼ ነው ማብቂያው? 
ካለበት ችግር አመለጥኩ ብሎ 
ህዝብ ሲሰደድ ሀገሩን ጥሎ 
ያሰበው ሳይደርስ ግቡ ሳይመታ 
መንገድ ይቀራል እንደተንገላታ 
ታድያ መቼ ነው ይህ የሚያበቃ 
አለም አድምጡ ይህን ሰቆቃ 
እንባው ይታበስ ይድረቅ ከአይኑ ላይ 
ዳመናው ይልቀቅ ይውጣልን ፀሐይ 
        Genet Genet Genet Genet ZZZZewdie Wendmuewdie Wendmuewdie Wendmuewdie Wendmu    
        DDDDusburgusburgusburgusburg    

    
!!!!ጠፋ ማንነቴ?ጠፋ ማንነቴ?ጠፋ ማንነቴ?ጠፋ ማንነቴ?    
 

አንድ ህዝብ አንድ ባንዲራ ኢትዮጵያዊነቴ 
ፍቅር ሰላም አንድነት የውርስ ኩራቴ 
ወያኔ ነጠቀኝ ጠፋ እኔነቴ 
እንዳልኮራው አፈርኩ በኢትዮጵያዊነቴ 
ታድያ እኔ ማነኝ ልበል ከማንስ ልጠጋ 
ስደት ሆኖ ሀገሬ ማንነት ፍለጋ 
ኦሮሞ፣ አማራ፣ ከንባታ፣ ጉራጌ 
አፋር ነኝ ከትግራይ ወይስ ከሀረርጌ 
ቀድሞም አላውቀውም ከአንድ ህዝብ አድጌ 
በሁሉም አላምንም ታሪኬም አደለም 
በጎጥ በሀይማኖት ልከፈል አልችልም 
ጠፋ ማንነቴ እሺ ማነኝ ልበል 
ታሪክን አጥፍቶ ከቀዬ አባሮኛል 
ታዲያ ኢትዮጵያዊነቴ ምኔ ይመሰክራል 
ምንም ይዤ አልወጣሁ የማንነት መለያ 
ባንዲራዋም ጠፍቷል ያንዲቷ ኢትዮጵያ 
እሺ እኔ ከየት ነኝ የቱ ነው ባህሌ 
የጀግንነት ውርሴ የታሪክ አክሊሌ 
እ..ፍ…�ባዘነ አይምሮዬ ደከመ አካሌ 
አሁን ያለኝ ምርጫ አቅሜ ሚፈቅደው 
ማያሳፍረኝን አምላክ መማፀን ነው 
ፈቃድህ ይሁንልኝ ወገኔ አይዋረድ 
የስካሁኑ ይብቃ እጅ ይስጥ ጎልያድ 
ምለምንህ ይህ ነው ቃልህ ይፈፀም ዘንድ 
ከድቶናል ይከዳ ወያኔ ይዋረድ 
በደም ተጨማልቋል ይቅረብልን ለፍርድ 
Tsegaye Mergiya BeshahTsegaye Mergiya BeshahTsegaye Mergiya BeshahTsegaye Mergiya Beshah    
LangenLangenLangenLangen    
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ምንድን ነው አላማችው?ምንድን ነው አላማችው?ምንድን ነው አላማችው?ምንድን ነው አላማችው?    
 

ለወገን ብለን ነው ጫካ የገባነው 
ብለው የደርግ ግፍ ብሶት የወለደው 
የኛ ይሻላል አሉ ስርአቱን ቀይረው 
የባሰ ሊሆኑ ስልጣን ላይ ፊጥ ብለው 
ከየት እንደመጡ ምናዊ እንደሆኑ ግን ግራ ነው ሚገባው 
የህዝብ ፍቅር ያላደረባቸው 
ሰባዊነት ርህራሄ ያልፈጠረባቸው 
የህፃን አዛውንቱ ጩህት የማያሳዝናቸው 
ታሪክ ቅርስ ማጥፋት የሚያስደስታቸው 
አባይና ጣና የኛ ሆኖ ሳለ የሰው ደም የጠማቸው 
ለማነው የቆሙት ምንድነው አላማቸው 
እስከመቼስ ነው የፈቀድንላቸው 
ሀገሬ ምንለው ስደት የሚያበቃው  
ወገኔ ሲሰቃይ ባገር በቀል ሽፍታ  
እረ ወገን ሆበል ምንድነው ዝምታ 
ታሪክ ጠፍቶ እንዳይቀር እንሁን መከታ 
ሀገሬን ከውድቀት ማነው ሚታደገው 
የወገንን አበሳ ማነው የሚያብሰው 
በሚሊዮን ወልዳ መሃን ባትሆን ምነው 
በደቡብ ለአረብ በሰሜን ለሱዳን 
እየከፋፈለ እንዳሻው ሲሸጠን 
ኪሳቸው አይሞላ ሆዳቸው አይጠግብ 
አንድ ካንዱ አይሻል ሰው የላቸው የሚያስብ 
ህዝቤ በባህር ሲያልቅ ሲገረፍ በአረብ 
በግልፅ ባደባባይ ሲዋረድ ወገኔ 
ዝም ብለን አየነው ሲያለቅስ ወያኔ 

DDDDaniel Amogne Belayaniel Amogne Belayaniel Amogne Belayaniel Amogne Belay    
MauernMauernMauernMauern    

ወያኔወያኔወያኔወያኔ    
ዱላ ሲያወርድብኝ፣ ድብደባ ሲበዛብኝ 
በጅራፍ ሲገርፉኝ፣ ፋታ እንኳ ሳይሰጠኝ 
በግፍ ሲያሳድደኝ፣ በስቃይ ሲያውለኝ 
በደም ሲያጨማልቁት ሲቆረጥ ሰውነቴ 
በጣም ሲያስጮሁኝ ሲዘጋ አንደበቴ 
ይህ እሚደርስብኝ እምታዩት ጉዳቴ 
በወያኔ ካድሬ መጣሱ መብቴ 
እሰረኝ ግረፈኝ እንደፈለክ አርገኝ 
ለ24 ሰዓታት በረዶ ቤት ዝጋኝ 
ዛሬ ማዕከላዊ ለገ ቂልንጦ ከዛም ሸዋሮቢት ጫካም ውስጥ አስገባኝ 
ስልጣኑ በጅህ ነው ብገርፈኝ ብገለኝ 
አርሰውታል ዋልያን ያንበሳውን ጎፈር 
የነብሩንም ቁርበት ለግዜው ለብሰዋል 
በሄዱበት ሁሉ መደመጥ ችለዋል እጅግ ተከብረዋል 
ባለ ብዙ ፈረስ ለዛውም አጋሰስ 
ሁሌም የሚራቡ መቼም የማይጠግቡ 
ለሆዳቸው ሲሉ ገደል የሚገቡ 
ከቶ ምራጨት በመሰሪ መላ 
በስም አንቱ ተብለው በተግባር ግን ወያላ 
ከዳኛው ላይ ወርዶ ወደ ሌላው መንጠልጠል 
እንደ ዛፍ ላይ ጦጣ ወደ ገደል መዝለል 
የሰው ጅብ በላ እንደሆንክ አትቀርም 
በዚህ አትኖርም ያበቃል ስልጣኑም 
ስልጣኑም አብቅቶ ተረኛ ስትሆን 
አይ አንተ ወያኔ ስንት ደም አለብህ የቱን ትችል ይሆን 
ስንት ደም አፍስሰህ ስንት አካል ቆራርጠህ 
እንዴት ትችል ይሆን ያንን ሁሉ መልሰህ 
በል አይዞህ እንግዲህ ለሁሉም ጊዜ አለው 
እኔ ያየሁትን አንተም እስክታየው 
አውነትና ንጋት ውሎ አድሮ ሲመጣ 
ያበጠው ፈንድቶ እውነቱ ሲወጣ 
ግን በቦታው እንድገኝ ከማያልቀው እድሜ 
አምላክ እንዳይነፍገኝ ፈጣሪን በደስታ 
ሲገረፍ እንዳየው ያንበሳውን ጎፈር የነብሩም ቁርበት 
በውሻ ሲተካ ሲለወጥ አይቼ ከዚህ ውጣ ሲባል አይቼ ሰምቼ 
ብሞት አይቆጨኝም ይህን ተመልክቼ 
ብሞት አይቆጨኝም ይህን ተመልክቼ 

Ali Asen MohamedAli Asen MohamedAli Asen MohamedAli Asen Mohamed    
KasselKasselKasselKassel    
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መንታመንታመንታመንታ መንገድመንገድመንገድመንገድ – የኢህአዴግናየኢህአዴግናየኢህአዴግናየኢህአዴግና የአሜሪካየአሜሪካየአሜሪካየአሜሪካ ወዳጅነትወዳጅነትወዳጅነትወዳጅነት 

ወዴትወዴትወዴትወዴት? 
ቻይናቻይናቻይናቻይና ኢህአዴግንኢህአዴግንኢህአዴግንኢህአዴግን ትታደጋለችትታደጋለችትታደጋለችትታደጋለች? ወይስወይስወይስወይስ ኢህአዴግኢህአዴግኢህአዴግኢህአዴግ ይታዘዛልይታዘዛልይታዘዛልይታዘዛል? 

 

“አሜሪካኖችአሜሪካኖችአሜሪካኖችአሜሪካኖች ነጻነጻነጻነጻ እንድታወጡንእንድታወጡንእንድታወጡንእንድታወጡን አንጠይቃችሁም።አንጠይቃችሁም።አንጠይቃችሁም።አንጠይቃችሁም። የኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያ ህዝብህዝብህዝብህዝብ እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት
 ነጻነጻነጻነጻ እንደሚወጣእንደሚወጣእንደሚወጣእንደሚወጣ ያውቃል።ያውቃል።ያውቃል።ያውቃል። እናንተእናንተእናንተእናንተ ግንበነጻነትግንበነጻነትግንበነጻነትግንበነጻነት መንገዱንመንገዱንመንገዱንመንገዱን ላይላይላይላይ ዕንቅፋትዕንቅፋትዕንቅፋትዕንቅፋት አትሁአትሁአትሁአትሁ

ኑበትኑበትኑበትኑበት … ዶናልድዶናልድዶናልድዶናልድ ያማሞቶያማሞቶያማሞቶያማሞቶ 
ከዛሬከዛሬከዛሬከዛሬ ስምንትስምንትስምንትስምንት ዓመትዓመትዓመትዓመት በፊትበፊትበፊትበፊት ኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያ በመንታመንገድበመንታመንገድበመንታመንገድበመንታመንገድ ላይላይላይላይ ነችነችነችነች ብለብለብለብለኸኸኸኸንንንን ነበርነበርነበርነበር 
መቼመቼመቼመቼ ነውነውነውነው መንገዱንመንገዱንመንገዱንመንገዱን የምናቋርጠውየምናቋርጠውየምናቋርጠውየምናቋርጠው? ከመንገዱከመንገዱከመንገዱከመንገዱ ላይላይላይላይ ገለልገለልገለልገለል በሉልንበሉልንበሉልንበሉልን” አቶአቶአቶአቶ ኦኦኦኦባንባንባንባን

ግግግግ ሜቶሜቶሜቶሜቶ 
እንዴትእንዴትእንዴትእንዴት እዚህእዚህእዚህእዚህ ተደረሰተደረሰተደረሰተደረሰ? 

የኢህአዴግን የአገዛዝ ዘመን ተቃዋሚዎችን አጃቢ አድርጎ የህግ 
ሽፋን በመስጠት የሚያራዝመው ዋና ተቋም ምርጫ ቦርድ፣ የፕሬስ ነጻነት፣ 
የመናገርና የመሰብሰብ ነጻነት፣ የህግ የበላይነት፣ ሕግን የማክበርና የማስከበር 
ሃላፊነት፤ ወዘተ በኢትዮጵያ ነጻ ከሆኑ ኢህአዴግ ከፊትለፊቱ ካለው ምርጫ 
የመዝለል  አቅም  እንደሌለው  ይታመናል።  ስለዚህም  እነዚህን  ጉዳዮች 
ለድርድር  አያቀርባቸውም።  ኢህአዴግ  ከጅምሩ  በህዝብ  የማይታመነውና 
እውቅና የሚነፈገው ራሱን በነጻ አውጪ ስም (ህወሃት) የሰየመ መንግስት 
ስለሆነ  ነው።  ነጻ  አውጪ  እየተባለ  አገር  መምራቱም  አቅዶ፤  ተልሞና 
መድረሻውን አስልቶ የሚጓዝ ስለመሆኑ ያሳብቅበታል። ለዚህም ይመስላል 
ስርዓቱ  በሙስና  የሸተተ፣  በግፍ  የገለማ፣  የሚመራውን  ህዝብ  የሚገል፣ 
የሚያስር፣ የሚያሰቃ፣ መንግስት ሆኖ የሚሰርቅ፣ ብሔራዊ ክብርን የሚጠላ፣ 
ህብረትንና አንድነትን የሚጠየፍ፣ ጎሳና ጠባብ አመለካከት ላይ የተቀረጸ፣ 
በተራና  በወረደ  ተግባሩ  ለመንግስትነት  የማይመጥን  መሆኑን  የተረዱት 
አጋሮቹ አሁን ያመረሩበት ደረጃ ስለመዳረሳቸው ምልክቶች እንዳሉ አቶ 
ኦባንግ ሜቶ ለጎልጉል ተናግረው ነበር። 

ኢህአዴግ ከአሜሪካ ጋር የመሰረተው ግንኙነት ከቶውንም ንፋስ 
እንደማይገባው ተከታዮቹ ሙሉ በሙሉ ያምናሉ። በተለይም የህወሃት ሰዎች 
አሜሪካ  ከህወሃት  ጋር  ያሰረችው  ቀለበት  የሚወይብ  አይመስላቸውም። 
የአሜሪካና የ”ህወሃት ፍቅር” ትምክህት የሆነባቸው የአሜሪካን ባለስልጣናት 
ህወሃት  ኢትዮጵያን  እስከ  ዘላለም  እንዲመራ  ልዩ  ቅባት  እንደቀቡት 
የሚናገሩም አሉ። አሜሪካ ለህወሃት/ኢህአዴግ የምትሰጠው ጭፍን ድጋፍ 
ሊጤን እንደሚገባው በማሳሰብ ተስፋ ሳይቆርጡ የታገሉና የሚታገሉ ደግሞ 
ይህ ትምክህት አንድ ቀን እንደሚተነፍስ በእምነት ሲናገሩ ቆይተዋል። 

ኢህአዴግን በዲፕሎማሲና በሰከነ የትግል ስልት መታገል ይበልጥ 
አዋጪ እንደሆነ ከሚያምኑት ወገኖች መካከል አቶ ኦባንግ ሜቶ ቅድሚያውን 
ይይዛሉ።  አቶ  ኦባንግ  የሚመሩት  ለአዲሲቷ  ኢትዮጵያ  የጋራ  ንቅናቄ 
(አኢጋን)  የሚያራምደውን  እምነት  አስመልክቶ  “ከወረቀትና  ፒቴሽን 
ከማስፈረም ያልዘለለ” በማለት የሚቃወሙና የሚተቹ የመኖራቸውን ያህል 
ልብና ቀልብ ሰብስበው የሚከተሏቸው ወገኖች ቁጥር ከቀን ቀን እየጨመረ 
ነው። እምነትም እየተጣለባቸው ነው። 

በወገኖቻቸው ብቻ ሳይሆን በውጪው ዓለም ያላቸው ተቀባይነት፣ 
ብሎም  አመኔታ  እንዲሁ  ከፍተኛ  ነው።  የኢትዮጵያ  ወኪል  ተደርገው 
እየተወሰዱም ነው። አቶ ኦባንግ ኢትዮጵያን በመወከል በተለያዩ ታላላቅ 
መድረኮች  ሲሳተፉ  የሚያቀርቧቸው  ንግግሮችም  ቀልብ  የሚገዙና 
መልዕክታቸው የሰፋ በመሆኑ ሰፊ አድማጭ አላቸው። ሰሞኑንን በአሜሪካ 
ምክርቤት (ኮንግረስ) የጸደቀውን ድንገተኛ ውሳኔ አስመልከቶ “ኢህአዴግ 
ሳይወድ  በግዱ  በሩን  በርግዶ  ይከፍታል”  ባይ  ናቸው።  ውሳኔውንና 
የውሳኔውን አካሄድ ከአነሳሱ ጀምሮ ጠንቅቀው እንደሚያውቁት ያመለከቱት 
አቶ ኦባንግ “አሜሪካ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው እንዲሁ ከመሬት ተነስታ 
ሳይሆን  በከፍተኛ  ትግል  ነው።  ትግሉ  ተጠናክሮ  ይቀጥላል  የአውሮፓ 
አገሮችም የአሜሪካን ፈለግ እንዲከተሉ ሥራችንን አጠናክረን ጀምረናል” 
ብለዋል። 

አዲሱአዲሱአዲሱአዲሱ ውሳኔውሳኔውሳኔውሳኔ ሕግሕግሕግሕግ እናእናእናእና የኢህአዴግየኢህአዴግየኢህአዴግየኢህአዴግ ህልውናህልውናህልውናህልውና! 
እያነጋገረ ያለው የእርዳታን አጠቃቀም አስመልክቶ ጥር 31 ቀን 

2014 በአሜሪካን ኮንግረስ የፀደቀው አዲስ ውሳኔ ሕግ ነው። ውሳኔው 
አሜሪካ የምትሰጠው ርዳታ በትክክል ህዝብን ሳይጎዳ በስራ ላይ መዋሉንና 
አለመዋሉን  እንዲቆጣጠር  ለአሜሪካ  የውጭ  ጉዳይ  ሚኒስትር  መ/ቤት 
(State Department) ትዕዛዝ የተላለፈበት ነው። እንግዲህ ይህ 
ትዕዛዝ ይፋ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ የሚነሱት መከራከሪያዎች በርካታ ቢሆኑም 
በምላስ “ነጻ ነኝ” የሚለውና በግብር “ለጌቶቹ ጥሩ ባሪያ” በመሆን 22 
ዓመት የዘለቀው ኢህአዴግና ከአሜሪካ ግንኙነታቸው በነበረበት መንገድ 
ስለመዝለቁ ጥያቄ የሚያስነሳ እንደሆነ አብዛኞች ይስማማሉ። አሜሪካ ከዚህ 
ውሳኔ የደረሰችው በወፍ ዘራሽ ሳይሆን በሂደት እንደሆነ በመጥቀስ አቶ 
ኦባንግ ሜቶ ከሚያቀርቡት ሃሳብ ጋር ይስማማሉ። 

የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች መረጃ ላይ ተንተርሰው 
ለሚያወጡት ሪፖርት “ተራ የማበሻቀጪያና የማጣጣያ” መልስ በመስጠት፣ 
ሲለውም  ተቃዋሚዎችን  የሚደግፉና  የኢህአዴግ  የኢኮኖሚና  የፖለቲካ 
እምነት /የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጎዳና/ “ቅንቅን” የሆነባቸው የምዕራብ 
አገራት “ተላላኪ” በማስመሰል አሁን ድረስ ሲዘልፋቸው መቆየቱ አይዘነጋም። 
ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ እንደሚሉት አሁን አዲስ ለጸደቀው የአሜሪካ ቅድመ 
ሁኔታ ላይ ያተኮረ የርዳታ መርሃ ግብር እነዚህ ክፍሎች በቁጥጥርና በክትትል 
በኩል ሪፖርታቸው ዋና ግብዓት ስለሚሆን ኢህአዴግ መንታ ፈተና ውስጥ 
እንደሚወድቅ ቅድመ ትንበያዎች አሉ። 

በዚሁ መነሻ ኢህአዴግ የህልውናው መሰረት የሆነውን እርዳታ 
ለማግኘት “የፖለቲካ አመለ ሸጋ ሆኖ የዘጋቸውን በሮች ከፍቶ የሚመጣውን 
የህዝብ ወሳኝነት መቀበል፣ አሊያም በሂደት ሰልሎና ተሽመድምዶ መክሰም 
የመጨረሻው እድል ፈንታው ይሆናል” የሚሉ ወገኖች ጥቂት አይደሉም። 

ኢህአዴግኢህአዴግኢህአዴግኢህአዴግ በመንታበመንታበመንታበመንታ መንገድመንገድመንገድመንገድ ላይላይላይላይ – የህጉየህጉየህጉየህጉ ተጽዕኖተጽዕኖተጽዕኖተጽዕኖ ከፖለቲካናከፖለቲካናከፖለቲካናከፖለቲካና 
ኢኮኖሚኢኮኖሚኢኮኖሚኢኮኖሚ አንጻርአንጻርአንጻርአንጻር 

ውሳኔውን  ከፖለቲካው  እንደምታና  ከኢኮኖሚው  ጣጣ  ጋር 
በማያያዝ  አስተያየት  የሰጡን  እንደሚሉት  ከሆነ  ጉዳዩ  አደጋ  አለው። 
እንደሚታወቀው  የኢህአዴግ  አገዛዝ  ከጠቅላላው  የምዕራብ  መንግስታት 
ከሶስት ቢሊዮን ዶላር በላይ ዕርዳታ በየዓመቱ ያገኛል።  ———- 

ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው ዕርዳታ ከአጠቃላይ አመታዊ በጀቱ 
50% የሚሆነውን ይሸፍንለታል። ከአሜሪካን ብቻ አንድ ነጥብ ስምንት 
ቢሊዮን  ዶላር  በየዓመቱ  በዕርዳታ  መልክ  ያገኛል።  ይህም  ከአሜሪካ 
የሚገኘው ርዳታ ብቻውን የበጀቱን አንድ ሶስተኛውን ይሸፍንለታል። 

በዚህ መነሻ የኮንግረሱ ውሳኔ በኢህአዴግ አገዛዝ ላይ ያልጠበቀው 
ዱብ  ዕዳ  እንደሆነ  በጀርመን  የልማት  ኢኮኖሚክስ  ባለሙያው 
(Development Economist) ዶ/ር ፈቃዱ በቀለ ይናገራሉ። ይህ 
እሳቸው “ዱብዕዳ” ያሉት ውሳኔ የፖለቲካ ውዝግብ ማስነሳቱ የማይካድ 
ነው። ኢህአዴግ ከአውሮፓና ከአሜሪካ የሚያገኘውን ድጎማና ርዳታ ለምን 
ተግባር ሲያውለው እንደነበር ከማንም በላይ ጠንቅቆ ስለሚያውቀው ከቅድመ 
ሁኔታ  ጋር  የተያያዘ  የዕርዳታ  አሰጣጥ  ከኢኮኖሚ  ይልቅ  የፖለቲካና 
የስነልቦናው ተፅዕኖው እንደሚያስከትልበት እኚሁ ምሁር ያስረዳሉ። 

ከአጠቃላዩ  የማክሮ  ኢኮኖሚ  አንጻር  ውሳኔው  ሊያስከትል 
የሚችለውን ተጽዕኖ በዝርዝር በማስቀመጥ አስቀድሞ መናገር ባይቻልም 
አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል መገመት እንደማያዳግት ዶ/ር ፈቃዱ 
ከጎልጉል ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። “ከአጭርና ከመካከለኛ ጊዜ 
አንፃር ስንመለከተው የአገዛዙን የኢኮኖሚ አካሄድ ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ 
ይችላል” ያሉት ባለሙያው፣ “… ወደፊት አዳዲስ የስራ መስክ መክፈት፣ 
በኢኮኖሚው ዕድገት፣ በውጭ ምንዛሪ ግኝትና በውጭ ሚዛን ዕድገት ላይ 
ሊኖረው የሚችለው ተፆዕኖም ቢሆን ይህ ነው ብሎ መናገር አይቻልም። 
ይሁንና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እርስ በርሱ የተያያዘ ስላልሆነና፣ አብዛኛው 
ህዝብም በኢንፎርማልና ከእጅ ወደ አፍ በሚገኝ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ 
ውስጥ የሚተዳደርና የሚሳተፍ ስለሆነ ሊጎዳ የሚችለው በዘመናዊ መስክ 
የተሰማራውን ሰራተኛና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ነው” በማለት ቅድመ 
ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። 

ሲያብራሩም  ከቅድመ-ሁኔታና  ከጥብቅ  ቁጥጥር  ጋር  የተያያዘ 
በዕድገት ስም የሚፈስ ዕርዳታ በአጠቃላይ ሲታይ በህዝቡ ኑሮ መዛነፍ ላይ 
የሚኖረው ተፅዕኖ ዝቅተኛ መሆኑንን የሚያመለክቱት ዶ/ር ፈቃዱ፣ ከ10-
11በመቶ “ያለማቋረጥ” አደገ በሚባለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ 
ህዝብ ኑሮ መሻሻል ጋር ተያያዥነት እንደሌለው ይናገራሉ። ቅድመ ሁኔታ 
የተቀመጠለት  እርዳታ   ቢቀነስ  ወይም  እንዳለ  ቢታገድ  በተመሳሳይ 
በኢትዮጵያ  ህዝብ  ላይ  የሚያመጣው  አሉታዊ  ውጤት  ምን  ሊሆን 
እንደሚችል  ከወዲሁ  በቁርጥ  ማስቀመጥ  እንደሚያዳግትም  ባለሙያው 
ይጠቁማሉ።  በዚህ ዓይነቱ የዕርዳታ አካሄድ እስካሁን የተጎዳው ህዝብ 
በመሆኑ የዕርዳታው መቀነስ ወይም መታገድ አገዛዙን እንጂ በዚያ አካባቢ 
የሚኖረውን  ህዝብ  በቀጥታ  የሚመለከት  አይሆንም።  በህዝብ  ኑሮ  ላይ 
የሚከተለውን ማህበራዊ ኪሳራ ተምኖ ማስቀመት ቢችግርም “ወያኔ ቅድመ 
ሁኔታውን  ተግባራዊ የሚያደርግ ከሆነ በተለይም በቀጥታ በኗሪው ህዝብ 
ህይወት ላይ አዎንታዊ ውጤት ማሳየቱ ግን የማይቀር ነገር ነው” ሲሉ 
ግርድፍ ምልከታቸውን ያኖራሉ። በሴፍቲኔት፣ በአነስተኛና ጥቃቅን፣ ወዘተ 
የህዝቡን ኑሮ እየቀየርኩ ነው የሚለው “ልማታዊው” ኢህአዴግ እንዲህ 
ዓይነት በቅድመ ሁኔታ የተወጠረ ዕርዳታ በሕዝቡ ኑሮ ላይ ቀውስ ያመጣል 
በማለት የራሱን ቅንብር እንደሚሰራ የሚከራከሩም አሉ፡፡ 

ፖለቲካዊ  ይዘቱን  የዳሰሱት  ዶ/ር  ፈቃዱ  ሁለት  መሰረታዊ 
ጉዳዮችን በመጠቆም ለውይይት የሚጋብዝ ፍንጭ ሰጥተዋል። “ውሳኔ ሕጉ 
ያካተታቸው ቅድመ ሁኔታዎች ከረዥሙ አጠቃላዩ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ 
አንፃር ስናየው ግን በዕውነቱ እንደዚህ ዓይነቱ ከቅድመ-ሁኔታ ጋር የተያያዘ 
ዕርዳታ ላይጎዳው ይችላል። አገዛዙ ከምዕራቡ አገራት የሚመጣበትን ግፊት 
የሚቋቋም መስሎት የሚታየው ከሆነ ፊቱን ወደ ቻይናና ወደ ሌሎች ቅድመ 
ሁኔታን ከማያሰቀድሙ አገሮች ዕርዳታ በማግኘት ከአሜሪካን የሚሰጠውን 
ዕርዳታ ሊያካክስና በነበረበት ሁኔታ ለመቀጠል መንፈራገጡ” አንደማይቀርም 
አመላክተዋል። ይህ ግምታቸው ግን ጥርጣሬያቸው እንዳለ ሆኖ ነው። 

“ኢትዮጵያ ካለችበት የጂኦ ፖለቲካ፣ የአፍሪካ ህብረት ዕምብርትና 
መቀመጫም ስለሆነች ቻይናዎች ከራሳቸው የንግድ መርህ አንጻር ዕርዳታውን 
ከመስጠት ወደኋላ ሊሉ አይችሉም” ሲሉ የጉዳዩን ሌላ መልክ ያሳዩት ዶ/ር 
ፈቃዱ፣ አማራጩ ከአሜሪካንም ሆነ ከተቀረው የምዕራቡ ዓለም ጋር ተላትሞ 
ወደ ቻይና ፊትን በማዞር የሚደመደም ከሆነ አገዛዙ ዕድሜውን ለማሳጠር 
ራሱ እንደወሰነ የሚቆጠርበት ይሆናል። ኢህአዴግ አምርሮና የመጣው ይምጣ 
በሚል ቅድመ ሁኔታዎችን አላሟላም፣ ዕርዳታችሁንም አንፈልግም የሚል 
ከሆነ አሜሪካን አማራጭ ለመፈለግ ልትሞክርና ይህንንም እንደማስፈራሪያ 
ተጠቅማ ልትለሳለስ” እንደምትችል ዶ/ር ፈቃዱ አመላክተዋል። 

እንደወያኔ  የሚታዘዝላት  ድርጅትና  መሪ  እስካላገኘ  ድረስ 
ኢህአዴግ  ላይ  አደጋ  እንዲነግስ  ወይም  ከነጭራሹ  እንዲወገድ  አሜሪካ 
ትሰራለች ብለው እንደማያምኑም ገልጸዋል። “እንዲያውም” አሉ ዶ/ር ፈቃዱ 
“በኮንግረሱ የፀደቀው ህግና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር (State Depart-
ment)  እንዲቆጣጠረው  የተደረገው  የዕርዳታ  አሰጣጥ  ዘዴ፣  የኦባማ 
አስተዳደር ሌላ መንገድ ፈልጎ ኮንግረሱን በማለፍ፣ በቀጥታ ከአሜሪካን 
የውጭ  ዕርዳታ  አሰጣጥ  ጋር  ባልተያያዘ  መንገድ  የኢህአዴግን  አገዛዝ 
በተዘዋዋሪ ሊረዳበት የሚችልበት መንገድ እንደሚኖር መጠራጠር ይቻላል” 
ሲሉ ሃሳባቸውን ያጠናክራሉ። ገደቡ በተለይም አገዛዙ በዓለም አቀፍ ደረጃ 
የሰላም  ጥበቃን፣  የፀረ-ሸበርተኝነትን፣  የድንበር  ጥበቃንና  እንዲሁም 
የመከላከያ አዛዡን ስታፍ ሰራተኞች ስለማይመለከት ተጽዕኖው በወታደሩ 
ላይ ዝቅ ያለ መሆኑንን አንደማሳያ ይጠቁማሉ። 

ፍርድ ቤቶችን ከፖለቲካ ተፅዕኖ ቁጥጥር ስር ውጭ ማድረግ፣ 
የሚዲያ፣ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽና የመሰብስብ ነፃነት፣ እንዲሁም ሌሎች 
በቅድመ ዕርዳታው መስፈርት ሆነው የተዘረዘሩትን አንኳር ጉዳዮች ኢህአዴግ 
አጥብቆ የሚፈራቸውና  ህልውናውን  አደጋ  ላይ  የሚጥሉት  በመሆናቸው 
በቀላሉ ለመቀበል የሚያዳግተው መስፈርቶች እንደሆኑ ለማንም ግልጽ ነው 
ሲሉ ዶ/ር ፈቃዱ ተናግረዋል። ይልቁኑም “እስካሁን ድረስ ለምን ዘገዩ? 
የሚመለከተው  አካልም  ሆነ  የኦባማ  አስተዳደር  እስካሁን  ድረስ  ምን 
አስጠበቃቸው? አሁን ምን አዲስ ነገር ታያቸው? እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ 
ህዝብ ይሰቃይ ላይ አልነበረም ወይ? ለ22 ዓመታት የአገዛዙ የጭቆና 
ድርጊት ከአሜሪካ መንግስት የተሰወረ ጉዳይ ነበር ወይ?  
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የሚሉት ጉዳዮች ሲነሱ የጸደቀውን ህግ ጉዳይ በጣም እንቆቅልሽ 
ያደርገዋል” በማለት ከጉዳዩ ጀርባ አንድ በጊዜ ሂደት እየጠራ የሚሄድ ጥቅል 
ጉዳይ ስለመኖሩ አመላካች እንደሆነ ምሁሩ ያስረዳሉ። በዚሁ መነሻ ፓለቲካዊ 
ትርጉሙ በቀላሉ ሊታለፍ የማይችልና ለአገዛዙ አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጥርበት 
እንደሚሆን መገመቱ ከባድ እንዳልሆነ ይገልጻሉ። 

“በሌላ  ወገን  ግን  ለነፃነትና  ለዲሞክራሲ  ለሚደረገው  ትግል 
አዎንታዊ ተፅዕኖ ያለውን ያህል፣ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተፅዕኖም ሊኖረው 
ይችላል። ምናልባት አገዛዙ የተወሰኑ ነገሮችን የሚያሟላ ከሆነ ተቃዋሚው 
ኃይል ወደ መመቻመች /ኮምፕሮማይዝ/ ውስጥ በመግባት ለአጠቃላይ 
ነፃነት የሚደረገው ትግል አደጋ ውስጥ እንዲወድቅ ያደርገዋል። ይህ ብቻ 
ሳይሆን  የኢትዮጵያ  ህዝብ  የነጻነትና  የብልጽግና  ጉዳይ  የዓለም  አቀፍ 
ኮሚኒቲው በሚፈልገው አካሄድ ብቻ የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው” ሲሉ 
አጠቃላይ  ስጋታቸው  ያስቀመጡት  ዶ/ር  ፈቃዱ፣  አጠቃላይ  ህዝቡን 
የሚጠቅም የኢኮኖሚ ዕድገት፣ የሀብት ክፍፍል፣ በተለይም የመሬት ጥያቄ፣ 
እስከዛሬ  ድረስ  የተፈጠረው  አዲስ  የይዞታና  የህብረተሰብ  ግኑኝነት፣ 
የኢትዮጵያ ህዝብና ዲሞክራቶች በሚፈልጉት መንገድ ላይፈቱ በሚችሉበት 
ሁኔታ መሰናክል ይደርስበታል። ስለዚህ ይህ ዓይነቱ ውሳኔ ህግ የዛሬው 
አገዛዝ  ወደፊት  በስልጣን  ዙሪያ  ሊኖረው  የሚችለው  ተሳትፎ፣  የኃይል 
አሰላለፍ ጉዳይና የፓለቲካው አወቃቀርና አካሄድ ጉዳይ ላይ፣ የኢኮኖሚያዊና 
የህብረትሰብ ግኑኝነት፣ ማለትም የሀብት ክፍፍልና አዲስ ሀብት በአዲስ 
የኢኮኖሚ ፖሊሲ መሳሪያ የመፍጠር ጉዳይ፣ የማህበራዊ ጥያቄ ጉዳይ፣ 
እነዚህና ሌሎች ለአገሪቱ የወደፊት እንደህብረተሰብ መኖርና መገንባት አንፃር 
በሰፊው ካልታየና ተቃዋሚ በሚባለው ጭንቅላት ውስጥ ካልተብላላ አደጋም 
ሊኖረው ይችላል። 

በሌላ  አነጋገር  የዕድገታችንን  ጉዞ  ሊያጣምመው  ይችላል። 
ምክንያቱም ይህ ዓይነቱ ውሳኔ ህግ እስከተወሰነ ደረጃ ድረስ ቢሟላና 
አገዛዙም  እንደፖለቲካ  ኃይል  ተፎካካሪ  ሆኖ  የሚቆይ  ከሆነ  ወደፊት 
ለሚወሰዱ አገርን የሚጠቅሙ የዕድገት ዕርምጃዎች መሰናክል እንደሚሆን 
መጠርጠር ይቻላል። በሌላ አነጋገር የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ አገዛዝ ባሻገር 
ሊገነባው የሚችለው አዲስ ኢትዮጵያ የብዙ ዓመታት ህልም ሆኖ ሊቀር 
እንደሚችል  የራሳቸውን  አማራጭ  ምልከታ  አስቀምጠዋል።  ሌላኛውንም 
መንገድ አካተዋል። 

በሌላው በኩል ደግሞ ይህ ውሳኔ ህግ በገዢው መደብ ውስጥ 
ቅራኔን መፍጠሩ እንደማይቀር፣ ህይወታቸውን ከአሜሪካን መንግስት ጋር 
ያያዙ ኃይሎች፣ በተለይም ግፊቱ እየበዛ ሲሄድ ወደፊት የሚመጣባቸውን 
አደጋ በማጤን ውሳኔ ህጉን በከፊልም ሆነ መሉ በሙሉ ተግባራዊ እናድርግ 
በሚሉ (ዘመናዊ ወያኔዎች) እና ውሳኔ ህጉን አንቀበልም በሚሉ አክራሪ 
ኃይሎች መሀከል ፍጥጫ መፈጠሩ እንደማይቀር ዶ/ር ፈቃዱ ግምገማቸውን 
አኑረዋል። 

ቀጥሎስቀጥሎስቀጥሎስቀጥሎስ? 
በጉዳዩ ዙሪያ ከጎልጉል ጋር ወደፊት ሰፊ ቃለ ምልልስ ለመስጠት 

ፈቃዳቸውን የገለጹት አቶ ኦባንግ “እዚህ የተደረሰው በወፍ ዘራሽ ዝም 
ተብሎ አይደለም፤ ብዙ ተለፍቶ ነው። የአውሮፓ አገራት ተመሳሳይ ጥያቄ 
ሲቀርብላቸው  አሜሪካን  ምክንያት  ሲያደርጉ  ነበር።  አሁን  ሊያቀርቡ 
የሚችሉት አንዳችም ምክንያት  የለም። አጠናክረን ስራችንን እንሰራለን። 
ሰክነን  እንታገላለን።  ኢህአዴግ  ሳይወድ  በግዱ  በሩን  ይከፍታል” ሲሉ 
አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከአውሮፓ አገራት ጋር አጋሮቻቸው በመሆን 
ስራቸውን በአዲስ መልክ እያጠናከሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ይህንን 
አዲስ ህገ ውሳኔ በማስረጃነትና በማቅረብ የአውሮፓ መንግሥታም ተመሳሳይ 
እርምጃ እንዲወስዱ፤ በሚሰጡት ዕርዳታም ሆነ ድጎማ ላይ ኢህአዴግን 
ተጠያቂ በማድረግ የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋ መርዳት ባይችሉም እንኳን 
ኢትዮጵያውያን  ለሚያደርጉት  ትግል  እንቅፋት  እንዳይሆኑ  አበክረን 
እንወተውታለን ብለዋል አቶ ኦባንግ፡፡ 

አዲስ ስለ ጸደቀው ውሳኔ ህግ ለተጠየቁት “ብዙ ለመናገር ጊዜው 
ገና ነው። ኢትዮጵያዊያን በጎሳና በዘር የደም አዙሪት ውስጥ እየፈሩ እንዲኖሩ 
ሲደረግ የነበረው ድጋፍ ግን ማክተሚያው የተቃረበ ይመስለኛል፤ ኢህአዴግ 
እኔ  ሥልጣን  ከለቀቅሁኝ  በአገሪቷ  ውስጥ  ደም  መፋሰስ  ይሆናል፤ 
ኢንተርሃምዌ  የዘር ዕልቂት  ይካሄዳል፤  የአፍሪካ  ቀንድም  ቀውስ  ውስጥ 
ይገባል፣ ወዘተ በማለት እየዘላበደ የተቃዋሚውን ኃይል ከማዳከም አልፎ 
ሕዝቡ  ፍራቻ  ውስጥ  በማስገባት  አሜን  ብሎ  እንዲኖር  የተጠቀመበት 
ማደንዘዣ ኃይሉ እየደከመ መጥቷል፤ ይኽኛው የውጭው ነው” የሚል ጥቅል 
መልስ ሰጥተዋል። 

    
የመንታውየመንታውየመንታውየመንታው መንገድመንገድመንገድመንገድ መሃንዲስመሃንዲስመሃንዲስመሃንዲስ – ቻይናቻይናቻይናቻይና? 
ቻይና ከኢህአዴግ በተለይም ከህወሃት ከፍተኛ ሰዎች ጋር አላት 

ከሚባለው “የተለወሰ ሽርክና” አንጻር አሜሪካ የምትሰጠውን የበጀት ድጎማና 
ርዳታ በየዓመቱ እየሸፈነች ኢህአዴግን ትታደጋለች የሚለው ጉዳይ ቻይና 
ከምትከተለው መሰረታዊ የንግድ እምነትና አንጻር በዜሮ የሚባዛ እንደሆነ 
ይነገራል።  ቻይና  ከቅርብ  ጊዜ  ወዲህ  ነዳጅና  ማዕድን  እየተከተለች 
የምትገባበት ኢንቨስትመንት እያከሰራት እንደሆነ የሚናገሩ ክፍሎች ቻይና 
የሃይል ሚዛኑን ተመልክታ ርምጃዋን ከማስተካከል ያለፈ ስራ እንደማትሰራ 
ይናገራሉ። 

በሌላ በኩል ደግሞ ሰሞኑን ይፋ ሆኖ የሰነበተውና የቻይናን 
“የዓይን ቀለም” የቀየረው የጃፓኑ ጠ/ሚ/ር የኢትዮጵያ ጉብኝትና የፖለቲካ 
መሞዳሞድ በቻይናና በኢህአዴግ መካከል የግንኙነት መሻከር እንደሚፈጥር 
የፖለቲካ እሳቤ አለ፡፡ ኢህአዴግ ከቻይና ታሪካዊ ጠላት ጃፓን ጋር በግልጽ 
ይህንን ዓይነቱን “ያደባባይ ፍቅር” ማሳየቱና የፖለቲካ ቅርጫ ውስጥ መግባቱ 
የምዕራቡ ወዳጅ ከሆነችው ጃፓን ጋር በመወገን በምዕራባውያን የድጎማ ዕቀባ 
ጭስ እንዳይታፈን መተንፈሻ እየፈለገ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 
                                                      ————- 

ሰጥቶ በመቀበል፣ አበድሮ በመውሰድና የአምባገነኖችን ህልውና 
ለማስጠበቅ የሚውል ቴክኖሎጂን በመገንባት አፍሪካን እያለበች ያለችው 
ቻይና ኢህአዴግ ከምዕራባውያን የሚያኘው እርዳታ ቢቋረጥበት ከብድር 
በዘለለ  በየዓመቱ  ሌሎቹ  እንደሚያደርጉት  በጀት  እየደጎመች 
የኢህአዴግን  ነፍስ ለመጠበቅ የምትምልበት ዘመን ሊኖር እንደማይችል 
ከግምት በላይ የሚናገሩ ክፍሎች፣ ኢህአዴግ መለሳለስ በመሳየት ቆዳውን 
ሊቀይር ይችላል የሚለው እምነት አላቸው። አሜሪካ አሁን የያዘችው አቋም 
ከምትከተለው አዲሱ ፖሊሲዋና በሂደት የኢትዮጵያ ጉዳይ ተመርምሮ የተያዘ 
ስለሆነ እንደ HR2003 በውስዋስ (ሎቢ) ሊቀለበስ የሚችል እንዳልሆነ 
አጥብቀው ይናገራሉ። 

ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ለጎልጉል አስተያየት 
የሰጡ ዲፕሎማት ጠቅሰን ገመዱ በኢህአዴግ ላይ እየከረረ እንደሚሄድ 
በዘገብን ወቅት “ኢህአዴግ በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች እስር 
ቤቶችን እንዳይጎበኙ እንደከለከለው ማድረግ አይችልም … በደቡብ ሱዳን 
ያለው የፖለቲካ ቀውስ፣ በሶማሊያ ጭብጡ ያለየለት ሁከት፣ በኤርትራ ያለው 
የዛለ  መንግስት  እጣፈንታና  የኢትዮጵያን  ህዝብ  በዘር ከፋፍሎ  ጥቂቶች 
እንዲበለጽጉ ያደረገው ኢህአዴግ መጨረሻው አሜሪካንን በእጅጉ ሃሳብ ላይ 
ጥሏታል። በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰፋ የሄደው ቁርሾና የጥላቻ 
ፖለቲካ ሳይፈነዳ ኢህአዴግን ማረቅ የአሜሪካ ቀዳሚ አጀንዳ ሆኗል። ይህንን 
አጀንዳ አሜሪካ በቀላሉ ተጭበርብራ የምትቆልፈው አይሆንም። ኢህአዴግ 
በጎሳ  ደምና  እኔ  ከሌለሁ  አገርና  አፍሪካ  ቀንድ  ይተራመሳል  በሚል 
የሚነግደውን  ንግድ  አሜሪካኖቹ  ተረድተዋል  ብለን  ነበር፡፡  የአሜሪካው 
ምክርቤት እንደራ የሆኑት ክሪስ ስሚዝ “በሽብር ዙሪያ ከአሜሪካ ጋር ተባብሮ 
መስራት ህዝብን ለማፈንና ረግጦ ለመግዛት ዋስትና አይደለም” በማለት 
መናገራቸውን ከዲፕሎማቱ አስተያየት ጋር አክለን ነበር፡፡ 

አዲስ የወጣውን ውሳኔ ህግ አሜሪካ በኢህአዴግ ላይ ፊቷን 
እያዞረች  መሆኗን  ማሳያ  ነው  በማለት  የሚወስዱ  ክፍሎች  ይህ  ህግ 
ከቀድሞው HR2003 ፈጽሞ የተለየ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ የዛሬ አስር 
ዓመት፤ HR2003 በምክር ቤት ደረጃ የእንደራሴዎችን ከፍተኛ ድጋፍ 
ካገኘ በኋላ የሕግ መወሰኛ ም/ቤት (ሴኔት) አጽድቆት በፕሬዚዳንቱ ተፈርሞ 
የአሜሪካ  ፖሊሲ  እንዳይሆን  በመደረጉ  ተቋማዊና  አስተዳደራዊ  ለውጥ 
ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮች መከኑ። በወቅቱ የህጉ መርቀቅና እንዲጸድቅ 
የተጀመረው እንቅስቃሴ  ያስበረገገው  ኢህአዴግ ጡረተኛ የሴኔት  አባላት 
ከሚመሩት ዲኤልኤ ፓይፐር ከተባለ የውስዋስ (ሎቢ) ቡድን ጋር ከፍተኛ 
በጀት  በጅቶ  ታገለ።  ባፈሰሰላቸው  መጠን  ወትዋቾቹ  ባልደረቦቻቸውን 
ጠመዘዙና ህጉ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምትከተለው አዲስ የዴሞክራሲና 
የሰብዓዊ መብት ህግ እንዳይሆን ተደረገ። 

አሁን አዲስ የወጣው ህገ ውሳኔ ግን ከዚህ የተለየ ነው፡፡ ምንም 
ዓይነት በገንዘብ ለኢትዮጵያ ፖሊስና የጦር ኃይል ከመለቀቁ በፊት የኢህአዴግ 
ሸሪክ  የሆነውን  የአሜሪካ  የውጭ  ጉዳይ  ሚ/ር  መስሪያቤት  ገንዘቡን 
ለሚፈቅደው የምክርቤት አከፋፋይ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ውስጥ የህግ አካላት 
በነጻነት የሚሰሩ መሆናቸውን፣ የመናገር፣ የመሰብሰብ፣ የሃይማኖት ነጻነት 
መኖሩን፣ የተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማኅበራትና ጋዜጠኞች ያለ 
ወከባና  አፈና  ሊሰሩ  መቻላቸውን  ማረጋገጫ  መስጠት  አለበት፡፡  በሌላ 
በኩልም በሶማሊ ክልል የሰብዓዊ መብትና ግብረሰናይ ድርጅቶች በነጻነት 
መንቀሳቀስ መቻላቸውን፣ ለወታደርና ለፖሊስ ኃይላት ስልጠና የሚሰጠው 
ገንዘብ  በሰብዓዊ  መብት  ጥሰት  ላይ  ለሚገኙ  ክፍሎች  እንዳይደርስ 
የሚያረጋግጥ ሰነድ፣ እነዚህን መብቶች በጣሱ የሠራዊቱና የፖሊስ አባላት ላይ 
ምርመራ በማድረግ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግሥት የወሰዳቸውን እርምጃዎች 
ምን እንደሆኑ የሚያረጋግጥ ሰነድ በማቅረብ ይሆናል፡፡ 

ከዚህም ሌላ “የልማት ዕርዳታ” እና “የኢኮኖሚ ድጋፍ ፈንድ” 
በሚል  ለታችኛው ኦሞ  ሸለቆና  በጋምቤላ  ለሚኖሩ  የሚሰጠው ዕርዳታ 
በምንም ዓይነት መልኩ ነዋሪዎቹን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ 
አስገድዶ  በማፈናቀል  ተግባር  ላይ  እንዳይውል፤  የነዋሪዎቹ  ህይወት 
በሚያሻሽል ሥራ ላይ ብቻ የሚውል መሆኑ እና ከነዋሪዎቹ ጋር በምክክር 
የሚደረግ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ የውጭ ጉዳይ ሚ/ር መ/ቤት ማቅረብ 
አለበት፡፡  መ/ቤቱ  ይህንን  ሳያረጋግጥ  ገንዘብ  መውሰድ  አይችልም፡፡ 
ኢህአዴግን  ለመደገፍ  በሚል  የተዛባ  መረጃ  በማቅረብ  ገንዘቡን  ወስዶ 
ለኢህአዴግ  እንዲደርስ  ቢያደርግ  እንኳን  የሰብዓዊ  መብት  ድርጅቶች 
የኢትዮጵያን ሁኔታ አስመልክቶ የሚያወጡት ዘገባ ዕውነቱን ቁልጭ አድርጎ 
የሚያጋልጥበት ይሆናል፡፡ ከውጭ ጉዳይ ሚ/ር በተጨማሪ የገንዘብ ሚ/ር 
መ/ቤት  (Department  of  Treasury)  በኢትዮጵያ  ውስጥ 
አስገድዶ ከመኖሪያ ቦታ ከማፈናቀል ጋር በተያያዘ ለሚደረግ እንቅስቃሴ 
ምንም  ዓይነት  ዕርዳታ  እንዳይሰጥ  ለዓለምአቀፉ  የፋይናንስ  ተቋም  ዋና 
ዳይሬክተር መመሪያ እንዲሰጥ ታዟል፡፡ 

ይህንን እና የመሳሰሉ የትም የማያፈናፍኑ መመሪያዎች ያካተተው 
ውሳኔ ህግ የራሱ የሆኑ ተጽዕኖዎች ያመጣል እየተባለ በሚጠበቅበት ሁኔታ 
ለሚከሰት  ማናቸውም  ዓይነት  ክፍተት  ቻይና  ከኢኮኖሚ  ጥቅሟ  አኳያ 
ለኢህአዴግ መድህን ሆና ልትቀርብ የምትችልበት ሁኔታ በብዙዎች አንድ 
አመኔታ የሚጣልበት አይደለም፡፡ በውጭ ምንዛሪ እጥረት ውስጥ ያለው 
ኢህአዴግ ከመጪው ምርጫ  አኳያ እንዲህ ዓይነት በቅድመ ሁኔታዎች 
የታጠረ ህገ ውሳኔ አክብሮ ይቀበል ይሆን? ወይስ ፊቱን በአሜሪካ ላይ 
በማዞር  በእብሪት  ቻይናን  ታደጊኝ  ይላታል?  መንታው  መንገድ  በዚህ 
የሚያቆም አይመስልም – የራሱን መንታ መንገዶች እየከፈተ ይሄዳል የሚሉ 
ፍንጮችም እየታዩ ነው፡፡ 
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SUDAN HAPPY AFTER TPLF 

HANDED GONDER LAND!! 
 

Tplf since it took over has always been 

uneasy because of its anti Ethiopian nature 

and rules by doubting. The only way for it to 

survive is by giving more concessions to out-

siders that is detrimental to Ethiopia. One of 

these days, cheaping off everything that is 

Ethiopia and her sources, they will find them-

seves naked to the point they too will disap-

pear. 

  By Yewubdar Abuhay 

 Weilbcher strasse 10 Kelkheim  

  (Germany) 
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The Ethiopian Semayawi (Blue) Party: 
First contact with the Ethiopian Commu-
nity in Germany and Explanation of its 

Agendas 

    The Blue Party was established in august 2012. Within this 

short period of time the party has taken the attention of many 

Ethiopians. This young party shares similarities with the for-

mer Coalition for Unity and Democracy. CDU was massively 

popular that its political and emotional repercussions rever-

berated far beyond until now. The difference however lies on 

the fact that the struggles under Blue Party are managed by 

the young people. Above and beyond, the “youth politics” in 

the Blue party goes broad enough to form a “Beloved Ethio-

pian Community”. For the party its capacity strengthens, peo-

ple’s assemblies and support in different levels and places are 

crucial.   

    For that matter, last year, on November 30, 2013 a number 

of Ethiopians were assembled in one of the hall placed in the 

historical city of Nürnberg. The focal point of this assembly 

was primarily to discuss on issues of struggle against the ty-

rant and underdevelopment in Ethiopia. The program was 

also  aimed  at  to  give  an  opportunity  to  the  leader 

of the Ethiopian Blue Party, namely Engineer Yilkal Getnet 

to get in touch with and express the Ajenda's or program's of 

his party to the Ethiopian Community living in Germany. As 

a citizen, I was also one of the participants. In this short text I 

will try to summarize the main topics and points of arguments 

raised during the assembly. I hope the reader of this text 

would grasp information about what is in the current Ethiopia 

and then to think about if there is still a loophole for a peace-

ful struggle. 

    To begin with, Engineer Yilikal is a 35 year old man with a 

strong self-esteem and determined personality in the struggle 

against Ethiopia’s status cues. As per his own elucidation, his 

struggle is primarily originated from the real and persuading 

circumstances in Ethiopia under the rule of EPRDF. Explic-

itly he underpinned that 70 % of the Ethiopia Population are 

currently youngsters, whose age are under 35 years. Corre-

spondingly, 51% of the Country's populations are Women, 

even though they are hardly integrated into the socioeco-

nomic and political spheres of the country. Given these facts, 

he argued that, a political attitude that has been built only 

through a few individuals of the past generation  and at the 

same time disregarding the newly coming generation and 

with the custom of humiliating and underestimating the for-

mer  regimes  will  not  bring  any  tangible  and  sustain-

able socioeconomic changes. 

    He has also explained that, every individual, who knows 

Ethiopia closely, can anticipate confidently what our current 

situations are. To put this on the other ways: 

50% of the properties of the country have been controlled 

by the leaders of the ruling party and/or their fami-

lies.   

     ————— 

 40 % of the population in Ethiopia are placed under the 

poverty line and suffer with a high level of inflation. 

In furtherance, the regime has indebted our country inter-

nally with more than 80 Billion Birr and externally 

with 12 Billion Dollar. 

Embarrassingly, serious kind of corruptions is specially 

confined and carried out by high positioned govern-

ment leaders. 

The justice system could not independently see and de-

cide on matters of especially political natures. 

There are no comparable workplaces as the number of 

young generation we have. Even though there are a 

few places, they have already scrambled by members 

of the ruling Party and/ or their families. 

Our real history has been missed and misrepresented 

through falsified and mischievous facts. 

We have been made to be port less County. 

    By and large, politics in Ethiopia are found out to be a very 

dangerous concern since we are not guaranteed as citizens 

and politicians in any way from, not to be attacked or killed 

or arrested at any time and place. In other words, the political 

space  has  been  made  to  be  highly  narrowed  of 

with restriction object proclaimed laws such as Anti- Terror-

ism Law, Laws on the Press and etc... 

      In his speech engineer Yilikal lays emphasis on that, the 

Ethiopian  Blue  Party  is  established  first  of  all  tak-

ing into account the real existence of Ethiopia along with its 

policies and/or strategic plans have been minted likewise. In 

its  policy,  the  Blue  Party  works  to  bring  the 

younger generation into the struggle against injustice and 

dictatorship. As it has been explained elsewhere herein above, 

the Party in power has been built, to argue it apparently from 

one age group. However, it would not be difficult to imagine 

how  young  generations  are  responsible  for  radical 

changes. Again, it is imperative to think as if generational 

equity as a guaranty for future continuation of Ethiopia as a 

county. Undeniable is that, almost all major worlds political 

revolutions have been recorded with this powerful and dy-

namic section of the society. So, to embrace 70% of young 

Population generally means that forming a hefty political vi-

bration throughout the country. 

   It was also provided in relation to the Party’s program that: 

The form of government the party wants to establish will be a 

Federal form of government, which is thought to be a better 

form of administration. However, that will be realized tak-

ing into account various states of affairs of diversity,  
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The Ethiopian Semayawi (Blue) ….. 

geography, historical bondage, administrative feasibility, 

language, ethnicity and the like. According to his 

discussion, the Blue Party shall not divide Ethiopians 

on account of language and ethnicity as EPRDF has 

already done it primarily as a strategy to divide and 

rule. The Blue Party opposes the danger posed on 

Ethiopians unity pursuant to Article 39 of the Consti-

tution. 

Liberal Democracy (Free market economy) with some 

level of control and with a view of bringing social 

justice will be assumed as the party's prim ideology 

or  political-philosophical  dimension.  Individual 

rights shall have priority. 

If it is elected, consequently, the Blue Party will privatize 

the land. 

     In connection with the land the fact is that more than 80% 

of the lands in Ethiopia are held by individual farmers. Ac-

cording to Engineer Yilikal, then it should be firmly argued 

that, since the land has been basically owned by the state, 

peoples have not really the ultimate freedom to make some-

thing better decision on the land they hold. It appears also a 

day to day fact that the ruling party pays inequitable and un-

just compensations for holders of the lands, whose lands are 

expropriated for public purposes. An open question shines 

even on the land in Gambela and by the same token the vio-

lence committed against particularly on the Amharas in Ben-

ishgul-Gumuz state. 

    Here in below, effort will be made to recapitulate the ques-

tions and answers part of the discussion: 

Participant: How Blue Party sees other parties in and outside 

of Ethiopia. If there is a possibility by which blue party can 

work together with them? 

Engineer: The Blue Party is ready to struggle in collabora-

tion with everyone, whose party program is in compliance 

with our party. I know the existence of Parties, who believe in 

armed struggle. Yet, my party carries out its struggle peace-

fully. 

Participant:  In case Blue Party wins the race and is in 

Power, can we look forward to more than one working lan-

guages? 

Engineer: We will have more than one working language. 

That relies upon the number of the speaking populace.    . 

(1) Participant:[1] Emperor Haileselassie had found out to 

be a lack of modernization as the main cause of Ethiopians 

crisis and the designed solution was Feudo-Capitalist system. 

President Mengistu had understood in his own part Ethiopians 

dilemma as a class difference between the tenants (Gebar, 

Chisegna) and landholders (Balabats) and/or the Bourgeoisies 

and Proletariats. Then, Socialism or Egalitarianism was the 

end result.     

     ————- 

The Late Premier Meles has stipulated national oppression as the 

principal intricacy of Ethiopia. [2] Consequently, he came up with 

Ethnic-Federalism, so that he can be able to divide and rule and even 

to generate any more problems. How do you understand Ethiopians 

problem? And what do you think about the resultant remedies? 

Engineer: It is difficult to conclude the answer in one sen-

tence. Since Ethiopians problem is multi-dimensional, I would not 

dare to say this and that, rather I would imply for further studies. I 

don’t agree with those specific solutions provided by those stated 

regimes.  Predominantly,  I  regard  as  in  our  history no  nation/

nationality has been oppressed by the other. Nonetheless, it should 

be  conceived  that  the  ruling  elites  had  has  been  abused 

their authority.  

(2) Participant: Land is, in the current Ethiopia, owned by the 

state. The main reasoning of the ruling party is that the farmers 

would sell their titles if they would be entitled to a full ownership. 

What is your position? 

Engineer: Concerning this question I would say that is like a 

sarcastic utterance against the consciousness of our farmers. I am 

from a farmer family and I know it closely how farmers give value 

for their lands and animals. 

 (3) Participant: What do say about country building and/ or with 

respect to Industrialization? 

Engineer: It is a clear and crystal fact that we are still unde-

veloped. Our party believes that the current socioeconomic policy 

retained by the ruling party situate on an incorrect premise. An agri-

culture based economy cannot pull us out of poverty. In the past 22 

years we did not see really tangible national wealth. Industrialization 

should have been maintained as a chief economic policy of Ethio-

pia.   

     More to the point, the writer of this text would like to reflect that 

given the past several elections, their futile outcomes and the present 

spot of the ruling party, hence, I don’t see any optimistic democrati-

zation process and progress in the framework of peaceful struggle. 

Given this fact, I argue that TPLF/ EPRDF could not do without 

repression, but at the same time could not achieve its goal without 

offering some freedom and space for the people. Therefore, I person-

ally don’t have any doubt over the power of young people in the use 

of every tiny space or opportunities to influence or change the 

hearts and minds of the society. This would subsequently go 

further to eliminate completely the emaciated arm of the Aura 

Party (TPLF/EPRDF). In the Ethiopians history of social, 

economic and political evolution, the movement of young 

people is prominent. Nowadays, this part of the society con-

tinues to pay scarifies for the respect of democracy, freedom 

and human rights. 

[1] The following 3 questions were forwarded by the 

writer of this text. 

[2]  Meles  did  not  want  to  call  in  his  full 

Mouth Ethiopia, rather the county (Hageritua)  

                     Getachew Hailemariam,  

  Erlangen, Deutschland 
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Wealth of Ethiopia is robbed by gov-

ernment officials through corruption 

Ethiopia has currently faced serious eco-

nomical crises. At this time, economical activity of 

the country has been damaged heavily compared to 

the previous times. Instead, some of the officials 

have been prospered by wealth of the country. It 

was said that the economic growth of the country 

has reached 11% which was very far from the real-

ity. This was due to the artificial data generated by 

false reports of the lower officials. Thanks to Tigra-

yan  Peoples`Liberation  Front(TPLF)  /  Ethiopian 

Peoples`Democratic  Republic  Front  (EPRDF), 

Ethiopia remains one of the world`s poorest coun-

tries. Corruption has Played a huge role in hindering 

the development our country .Economy of Ethiopia 

will not develop  until the corrupt and illegal prac-

tices of the current one-party regime`s monopoly 

end. There are studies conducted by different or-

ganizations as evidence for  this problem. OXFAM 

was studying about nations`s food supplement for 

their people in the 125  countries; accourding to 

their study, Ethiopia stood 4th from the last.  In 

addtion, a study done by a research institute called 

Economic Intelligence Unity revealed the 10 coun-

tries with the highest economic growth in the world. 

Ethiopia is of out the list of these countries; this 

study is in contrary to the report of the ruling parties. 

At this time the  fabricated and false data of the re-

gime is exposed to the world with other evidences 

too. The invasive corrupt practices of many of the 

companies owned and operated by the TPLF that 

dominates the ruling coalition government of the 

EPRDF remains being ignored knowingly or un-

knowingly by any of responsible bodies even inter-

nationally.  

 The Oakland Institute press release(July 
17,2013) warned the international community on the 
dangers of ignorant in creating this illegal monopoly 
of business that provides the Ethiopian regime de-
velopment aid amounting to "an average of $3.5 bil-
lion a year, equivalent to 50 to 60% of Ethiopia`s 
national budget". Companies under the Endowment 
Fund for for the Rehabilitation of Tigray, known as 
EFFORT, alone account for  roughly half of the 
country`s modern economy", according to an IPS 
report titled "Examining the Depths of Ethiopia`s 
Corruption." A World Bank 2012 report on Ethiopia 
reinforces the same,    

saying  that "High-level  corruption is wide-

spread within the construction sector, and that it is 

dominated by the ruling party affiliated companies." 

The UNDP commissioned Global Financial Integ-

rity Report revealed that approximately US$197 

billion flowed out of  the 48 poorest developing 

countries and into mainly developed countries, on 

a net basis over the period 1990-2008. The report 

ranked Ethiopia among the top ten worst countries 

out of the forty-eight. 

Surprisingly,  there  are  high  number  of 

buildings in different capital cities of the country 

which are privately owned by members of the rul-

ing party. Fertile lands of the farmers are sold with 

cheap price for Indian and Saudi Arabia investors 

after paying incentives for the higher officials. Most 

of the budget of the country which is gained by 

credit is robbed by higher officials through corrup-

tion due to lack of transparence and accountability. 

The commercial activity of the country  slowing 

down from time to time. Due to this, the country 

faces shortage of  currency, as a result  people 

have lost their trust in the banks especially  in the 

private ones. The price of imported goods has in-

creased with alarming rate and in unaffordable 

manner. progress of projects has decresed and 

some are forced to be stopped due to lack of 

budget. The higher officials become unresponsive 

for  those questions which are forwarded by Inves-

tors.    

The main causes of all these problems are 

involvement of members of the ruling party in to 

corruption and lack of accountability of each and 

every of the officials at each stage, flow of the dol-

lars to abroad by black market and putting money 

at home due to lack of trust with the current situa-

tion. In general, the ruling party has misused its 

state power and expenditure of foreign aid to lead 

the market of the country through its companies. 

Illegal robbing of land and public resources, cor-

ruption, illicit capital leakage will put the next gen-

eration  at  high  risk  or  other  uncertain  conse-

quences.      

 One of the pseudo-measures taken by the 
government includes implementing a law called an 
Assets and Property Registration Law in march 
2010 as part of its anti-corruption efforts. The law 
requires that government officials and their rela-
tives register their assests and properties and is 
aimed at reducing  
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Wealth of Ethiopia is robbed �. 

the prevalence of corruption in the country, 

but, they have done nothing yet. To make their 

mistake, TPLF has tried to arrest some high profile 

people including ministers and businessmen using 

the "anti-corruption law". In reality, this law is ap-

plied to jail and  fine those individuals who have 

opposite ideology to the ruling party. Due to lack of 

trust to the law of the country, all of the people es-

pecially  those  who  are  known merchants  and 

learnt people are forced to leave the country un-

willingly.      

All of these problems will result in poor 

economic development of the country, instability of 

the people and later on civil war will happen be-

tween regions. As a solution, the current regime 

should deliver the power for those who have ca-

pacity to adminster  the country. In addition, the 

global business community as well as donors to 

Ethiopia   can  contribute  by  coming  alongside 

Ethiopians in the push for meaningful reforms. 

Such reforms would include greater tranparency 

and an opening up of economic space to the pri-

vate sector, without which growth and develop-

ment  will  never  be  realized.  Strong  measures 

should be taken from the international community, 

donors and international investors in confronting 

official corruption in Ethiopia   

 To be able to establish economic growth, 

democracy and justice in Ethiopia, we Ethiopians 

should avoid TPLF either by peace or force. 

 Victory and justice for all Ethiopian peo-

ple !!!      

 Desalegne Abebew & 

  Yalemwork Meswaet  

  Schöneck-Kilianstädten 

The Ethnic apartheid regime of the 

TPLF/EPRDF 

 Now is the time for the truth to start coming 

out, no matter how painful it is; however, it must be 

genuine. Fake humulity, fake apologies or fake talk 

of reconciliation that is opportunistic will never get 

us anywhere for hatred, deception and raw self-

interest will  remain in their hearts. Instead, we 

need a different kind of revolution. 

     —————— 

The revolution that must start should begin in the 

heart, soul and mind of every person. Unlike the 

cry from the past to start a revolution from the 

grave of our economy, our revolution must put to 

death an intergenerational  system and mindset 

that has brought so many tears, so much blood 

and countless graves. This kind of thinking will 

never bring about a new Ethiopia. The vitriolic ha-

tred and anger between th people of Ethiopian has 

gone on too long; with different groups claiming 

entitlements or grievances that have gone unre-

solved for decades or longer. 

 The destructive politics that exclude  "other" 

Ethiopians as "less worthy" or "less Ethiopian" or 

as "the enemy" should be buried for good. Some 

Ethiopians are so angry over years of injustices 

that  they do not  want  to even hear  the word 

"Ethiopia" or see the flag of Ethiopia or speak the 

national language of Ethiopia. 

 The ethnic apartheid regime of the TPLF 

has spread this hatred but others have carried it 

on. Now everyone is alienated in Ethiopia. Ethiopia 

may never have been colonized but has become 

tribally or ethnically colonized because the worst 

aspects of tribalism have infected us. 

 Ethiopia is one of the few countries in the 

world where the constitution  begins "we the tribes" 

rather than " we the people". We are alienated 

within our "tribes as well. This is fomented by some 

radicals at home, but especially in the Diaspora, 

and has created even more animosity. It has cre-

ated a " Tigray versus us" dilemma that must be 

resolved if we are to build a New Ethiopia. 

 This deadly ethnic hatred poison must be 

detoxified, filtered out or drained from our system 

of self-destruction; or, like the bumblebee who kept 

trying the same useless ways to free itself, we the 

people of Ethiopia also will fail to look up and see 

the way out. 

 May God help each of us to choose the 

way of truth, love, justice and compassion, guide 

us on this previously untaken road to a New Ethio-

pia! 

   Murad Awel Hadju 

   Fulda 
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Ethnic Regime 

 I want to address those Ethiopians who are 

Tigrayans, especially benefiting  from this ethnic 

apartheid regime at the expense of the majority of 

other Ethiopians. 

 I am opening this delicate subject up for 

discussing and I hope more people will join me in 

looking for ways to strengthen our broken relation 

in Ethiopia. I will be frank and straight -forward, 

speaking to you in love and in hope that all of us 

can benefit from speaking honestly and directly 

with each other.Let me start with " the elephant in 

the room!" 

 Anyone who says that Tigrayans, not all but 

many, have not benefited under the TPLF/EPRDF, 

are lying to themselves. We all know that the key 

position in the government, in the military, in the 

economy, in the judicial system, on the national 

election board, in banking and finance, in educa-

tion and in any other  sector of society are mostly 

held by Tigrayans who are loyal to the TPLF. For 

the most part, those from other ethnic groups are 

given certain positions by the TPLF to fool the out-

siders so they can look better. 

 We also know that there has been more 

development, services and opportunity of  every 

kind in the Tigrayan region and available to per-

sons of Tigrayan ethnicity than in any other region 

or to any other group of Ethiopians. There is no 

debate about this being true. 

God bless Ethiopia! 

  Yoseph Teklu Afewerk 

  Fulda 

How Long Being Ignorant ! 

 Woyane has engaged in massive corrup-

tion and unethical business practices by national 

business rules and practices since its rise to power 

in Ethiopia. 

 The anti-Ethiopia TPLF regime is making 

its final preparation  to hand over 1200km of legiti-

mate Ethiopian territory to Sudan. This border for 

which our great fathers paid in blood.      ——

  

Our poor Ethiopian people are being displaced 

from their place and being given out in a secret 

deal without the knowledge and approval of the 

Ethiopian people. 

 We shall not keep quiet while TPLF dis-

places Ethiopian people and handout territory to 

Sudan! Lets stand together and save our country. 

 Victory for Ethiopia! 

   Eden Habtom 

   Langenselbold 

Dr. Mulatu Teshome, The Newly 

Elected Ethiopian President! 

 As we all know EPRDF follows ethnic 

federalism which have a great back fire in the 

future. Symbolic division of power based on 

race. Presidential position has assigned for 

Oromo ethnic groups as we see for the last 23 

years. Dr. Mulatu Teshome was born in Arjo 

town in Welega Province 1955/1956. There is 

no  need  of  competency  to  take  power  in 

EPRDF era. The only thing the elect has to do 

is to serve loyally to the TPLF members. Even 

though EPRDF believes that power is divided 

fairly for all 4 affiliate parties/race, presidential 

position is nothing more than giving of flower 

when  foreign  diplomats  and  ambassadors  

come to Ethiopia according to EPRDF docu-

ment/constitution Article 71 power and function 

of the President. The president do not have 

any influence in the politics of the country. So, 

I don`t think he will work hard for change even 

in his piety power rather than being puppet for 

the next 6 years and 6 more years(unless po-

litical change come to Ethiopia or natural dis-

asters come to his house) like his predeces-

sors. 

 Long live Ethiopia! 

  Zeki Kerim, Abdi 

  Fulda 
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Development and Transformation 

Without Freedom 

 Ethiopian regime has announced its 5 year 

development and transformation plan, which ac-

cording to them is (intended) to bring about a 

higher  level  of  economic  advancement.  It  has 

promised sets of strategic appliances in the agri-

cultural and industrial sectors to bring about a vi-

brant change in the country. Leasing arable lands 

in the west and south of the country to foreign pri-

vate firms, construction of huge dams to generate 

electricity and export to neighboring countries and 

construction of railways are just some to mention. 

 Although  these  plans  are  appreciated, 

there are different arguments which on the con-

trary, disprove the whole agenda. Ethiopia is on 

the top of the list of countries where human right is 

abused by the government. Since the current re-

gime gained power from the Derg , it has driven 

the country to worst intertribal aprehension, which 

will also have negative impacts to the future. Ac-

cording to different human right advocates including 

CPJ(committee to protect journalists) the civil society is 

suffering from censorship, and los of press freedom. 

More over the government avoided transparency and 

accountability, for every grand decision of the country. 

To mention some, at the time when the EPRDF regime 

invaded somalia through monetary and military aid from 

the USA, it was confirmed by international independent 

media that there had been casualities on both sides. 

However, the PM said " it is not important for Ethiopians 

to know whether there are casualities or not; there is no 

soldier dead" on a press conference shortly after the 

journalists stormed the media with the news. The other 

argument is that, there is no clear platform for market 

competition  between  contractors. This is deliberately 

made to avoid control  mechanisms delving implemen-

tations of projects. Both parties, the government and the 

government  assigned  contractors  misuse  allocated 

money through corruption and low quality manage-

ment, which has both short and long term impact 

on the sustainability of the structure. 

 These arguments count against the devel-

opments and transformation plan set by the gov-

ernment. There is no development without liberty. 

It is important to dam racism before water.   

  Yordanos Abebe 

  Kassel 

Woyane the Number One Violator of 

the Constitution 

Ethiopian Muslim Leaders Uphold demands de-

spite Torture 

 Jailed Ethiopan Muslim leaders who are 

being tortured and tormented in prison have called 

on Muslims and Christians to remain united de-

spite  the  governments  attempt  to  incite  "intra-

Muslim and inter-religion" violence. The Ethiopian 

Muslims who have time and again upheld democ-

ratic peaceful ideals contained in the constitution 

accused the government of being the number one 

violator of the constitution. 

 The government that was supposed to pro-

mote peaceful co-existence among different na-

tionalities and religions was and still is engaged in 

efforts  to  incite  intra-Muslim  as  well  as  inter-

religion violence. This dangerous and ingnominous 

move could only be foiled with the maturity and 

moral strength of our people. 

 The Muslim leaders and supporters have 

been subjected to extremely cruel forms of torture 

including hangind inmates upside down whipping 

their bare feet, bruising their backs with lashes, 

kicking them in their private parts while making 

them stand up upright for upto 14 hours without 

any break whatsoever. The inhuman and cruel 

forms of torture are accompanied by threats like " 

We will kill your child" or "We will torture your wife 

infront of you! We will hang a bottle full of water on 

your private parts and make you sterile! Despite a 

nation which despises the government as a dan-

gerous rogue regime, the government project itself 

to the outside world as a guardian of  peace and 

democracy in the region. 

 The Message of Muslim Leaders 

1. We urge all Ethiopian people to keep preserving 

on a solid foundation unity and mutual respect 

demonstrated among Muslims and Christians that 

came about despite the government efforts of cre-

ating discord and enmity for the country to come 

out of the current turmoil and stride on the path of 

prosperity, true freedom of religions, equality and 

mutual respect among people is a prerequisites, 

not an alternative in order to prosper together, we 

must replace fear and suspicion by love and trust. 
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Woyane the Number ��. 

2. We would like to affirm to our people and the 

government that we are ready to pay all the neces-

sary sacrifice to continue our peaceful struggle for 

our inalienable rights. We and our people are in 

full gear and preparedness for the next round of 

the peaceful movement to our rights and we ex-

press with great  and unwavering determination 

that we will not back away from paying all the nec-

essary sacrifices required of us. 

3. We urge the government to stop its constitu-

tional adventures and acts including the indiscrimi-

nation jailing of Muslims, consfication of mosques, 

false accusations and lebeling religious personali-

ties, journalists and right activists as " Terrorists" 

and a host  of  other violations of  constitutional 

rights. We also urge urge the government to stop 

the inhuman practices and demand for the release 

of  prisoners of  conscience at "Meakelawi"  and 

other detention facilities. We would like to express 

that it is our earnest wish to see that all the people 

of Ethiopia enjoy the fruits of true peace, justice, 

democracy and development. 

 Finally, we appeal to all concerned to cary 

on the peaceful struggle and towards in a civilized 

and well planned manner and in a much more ef-

fective way than it has been so far with utmost 

commitment and determination until true justice 

and freedom are achieved. We have no doubt that 

victory and success will be ours at the end of the 

day through our peaceful struggle. 

 Mohammed Balcha, Abdulhakim 

 Frankfurt 

But in our country Ethiopia the meaning of the two 

words are  a lot different than we knew. 

 The inefficient and corrupt TPLF led regime 

in  Ethiopia  either forgets or deliberately under-

mines being accountable and  responsible in gov-

erning the country. Almost in every aspect of life in 

the country the government failed to fulfil its duty 

as the protector and benefit provider to its people 

as it should have been. Rather, it concentrates on 

accumulating personal wealth by being corrupt. 

Starting from the lower upto the higher puplic offi-

cials are engaged in a very intensified (higher 

level)  embezzelment  of  national  properties.  A 

country  like  Ethiopia  who  have  a  very  limited 

amount of resources can not afford such a level of 

loss in properties and resources. Public anger and 

dissatisfaction is apparent everywhere in the coun-

try , most clearly in the capital Addis Ababa. Their 

(the public) patience seemed tied in a very tight 

rope. The rope might be broken anytime soon , 

most probably in the 2015 General Election (but 

the people also knew that there will be no free and 

fair election). 

            As the year approaches for the national 

general election the TPLF led regime begun the 

usual tactic which is shifting the public attention 

away to other issues. Until now this cruel and irre-

sponsible tactic which was acquired by the ruling 

government had suceeded even if it was very ap-

paling. At least they should have some decency by 

considering the outcome of such cruel intensions 

to the current as well as future generations. All the 

peoples wanted is a democratically elected gov-

ernment  which  is  responsible  and  transparent. 

Unless this is fulfilled there will be no mutual trust 

and fraternity among the peoples.  

      

   So the key to the current 

problem is the dictator TPLF led regime to give 

way to democracy in our country Ethiopia before it 

is too late for them. Every thing has its end. We 

have seen greater kingdoms and  powerful dicta-

tors overthrown by public uprsings. Before this 

happens in our country they should leave office 

soon. 

 Freedom and Democracy in Ethiopia!!! 

  Samuel Solomon Wubna 

  Bayreuth,Deutschland 

We want more transparency and ac-

countability at every sector in the 

government 

 We are now living in 21st centuary in which 

virtually every one in this planet at least have some 

sort of knowledge and understanding about local 

and global situations and changes. Nothing is hid-

den from the public eyes and ears. People are de-

manding for more rapid changes in their countries 

and asking their governments to be more transpar-

ent and accountable.That means the government 

is responsible in every decision it makes.  



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛአመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 5        31  

Political Intervention in "Woyane" 

Court 

 For over 2 decades, the late Meles Zenawi 

and his successors today have been in contempt 

of justice. They have used, abused and misused 

the justice system and the courts for their political 

purposes and to persecute and prosecute their po-

litical opponents. They have used the courts con-

vict their political opponents on bogus charges of 

treason and terrorism. They have incarcerated un-

told numbers of their opponents without due proc-

ess of law. They have used the legal process to 

deprive citizens of property rights. 

 They have schielded themselves from all 

legal  accountability.  They have even used the 

courts to neutralize and incapacitate their former 

comrades-in arms on bogus charges of corruption. 

 Journalist Reyot Alemu was convicted 

for writing magazine articles and posting them 

on websites. Communicating by email and for 

having  telephone  conversations  with  other 

journalists. She is sentenced to a 14 years 

prison term and fined birr 33,000. Amnesty In-

ternational declared "There is no evidence that 

are guilty of any criminal wrong doing. We be-

lieve that they are prisoners of conscience, 

prosecuted because of  their legitimate criti-

cism of the government. They must be re-

leased immediately and unconditionally." Many 

Ethiopians believe that journalist Reyot and 

Wubshet are prisoners of conscience. 

 By publicly declaring the guilt of per-

sons and Schibbye, Meles made it clear that 

the whole judicial proceeding is a joke. The 

judges are puppets who do what they are told. 

The fact of the matter is that everyone knows 

Ethiopia´s  "courts"  are  classic  kangaroo 

courts. Everyone knows the so -called judges 

in political trials of opposition groups, dissi-

dents and others are party hacks and lackeys 

dressed in judicial regalia. A kangaroo court by 

any other name is still a kangaroo court. 

 Tadele Dawit 

 Groß Gerau 

No Human Right in Ethiopia 

 Last month, members of a European 

parliament human rights delegation have been 

blocked from visiting an Ethiopian prison and 

are concerned about the human rights situa-

tion in that nation. 

 The European parliament subcommit-

tee for Human Rights wrapped up a visit to 

Ethiopia to asses the country´s human rights 

situation. The delegation had a trip scheduled 

just outside the capital, Addis Ababa. The fa-

cility is known for having political prisoners in 

harsh living conditions. Inspite of previous as-

surances  from  Ethiopian  government,  the 

group was denied access to the prison "we 

were  more than disappointed. Personally I 

cant understand the reasons behind it" said 

Protasiewcza , a delegate from European Un-

ion. "Because if you don´t want to show the 

parlamentarians how people are detained and 

the condition in the prison,  it  is  clear that 

something is to be hidden" she added. 

 This shows us a clear danger of human 

right in Ethiopia. Because of their attitude dif-

ferences  with  Woyane  regime,  people  are 

starving, being harrased and tortured in all 

prisons of Ethiopia. So, EU members should 

have to use their powers to stop the bad treat-

ment or torture of Ethiopian regime on its own 

people. And I urge all Ethiopians to unite and 

struggle to avoid the inhuman regime from our 

coutry. Ethiopia will prevail! 

  Samuel Petros Kassay 

  Hähnlein-Alsbach 
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መሬት ላራሹ ሳይሆን መሬት ለጎረቤት!!!መሬት ላራሹ ሳይሆን መሬት ለጎረቤት!!!መሬት ላራሹ ሳይሆን መሬት ለጎረቤት!!!መሬት ላራሹ ሳይሆን መሬት ለጎረቤት!!!    

 

 በድንበር አከባቢ የመሬት ጥያቄ የሚያነሱ 

ኢትዮጵያውያን በአዲሱ የጦር ሃይል ይመታሉ:: 

 በጀቱን ኢሕኣዴግ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት 

በኢትዮጵያ እና በሱዳን መካከል በተደረገው የድንበር ጉዳይ 

ስምምነት መሰረት ኢትዮጵያ ወደግዛቷ 62.6 ኪሎ ሜትር 

ዘልቆ የሚገባ እና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን 

የሚያፈናቅለውን  የመሬት ርክክብ በምስጢር መፈጸሟን 

ተከትሎ በዚሁ ሱዳን በምትረከበው ድንበር አከባቢ የመሬት 

ጥያቄ የሚይነሱ የሚያምጹ እና የሚሸፍቱ ሊኖሩ ይችላሉ 

በሚል ወያኔ የሱዳን ሰራዊት እና የራሱ ምልምል የሆኑ 

ትውልዳቸው ሱዳን የሆነ ኢትዮጵይውያንን አሰልጥኖ 

ህገወጦችን መቆጣጠር በሚል ሽፋን የድንበር አከባቢ 

ተወላጆችን ለማስመታት በዝግጅት ላይ መሆኑ ታውቋል:: 

 ይህ ይቋቋማል የተባለው የጋራ የጦር ሰራዊት ህገወጥ 

ብሎ የፈረጃቸውን እና የመሬት ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ 

ተብለው የሚገመቱትን የማራ ገበሬዎች ለመምታት የታቀደ እና 

እንዲሁም ይህንን ተከትሎ የተቃዋሚ ድርጅቶች አ                                             

ማጺያን ሰርገው  ይገባሉ በሚል ስጋት የመከላከያ ሚኒስትሩ 

ሲራጅ ፈርጌሳን ወያኔ ወደ ካርቱም ልኮ ሚኒስትሩ ሳምንት 

ካርቱም ሰንብተው ወደ ሃገር ቤት መጥተዋል:: 

 በሰሜን ጎንደር በምእራብ ጎጃም በቤንሻንጉል እና 

በጋምቤላ አከባቢዎች ወያኔ ፋታ የማይሰጡ የለውጥ ጥያቄ 

ያላቸው ታጣቂ አማጽያን ጦር ወድረው እየተኮሱበት መሆኑን 

ያማረረው ኢሕኣዴግ የሱዳንን መንግስት በመማጸን የጋራ 

የጦር ሰራዊት በማቋቋም በጀቱን ኢሕኣዴግ ከህዝብ ቀረጥ 

ከሚከፍልበት ገንዘብ የሚሸፍን መሆኑ ተረጋግጧል:: 

 
            Michael feyesaMichael feyesaMichael feyesaMichael feyesa    
            AmbergAmbergAmbergAmberg 

ሀገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል?ሀገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል?ሀገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል?ሀገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል?     
 
 እንደው እንደመንደርደርያ “እናት አባት ቢሞት በሀገር 
ይለቀሳል እህት ወንድም ቢሞት በሀገር ይለቀሳል ሀገር የሞተ 
እንደው ወዴት ይደረሳል…”� የተባለውን ተረት ትክክላኛ ተግባራዊ 
ተሞክሮ ከሰሞኑ በሰማነው ዜና ማስተዋል ከዚያም አለፍ ሲል 
ሃገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ 
ለመረዳት የፖለቲካ አልያም የሥነሕዝብ ተመራማሪ መሆን 
አይጠበቅብንም :: 
ብዙዎች ከልጅነታችን ጀምሮ ያልተመኘን ዓልያም አድገን 
ትምህርት ከጨረስን በሁዋላ ለፓይለትነት መግቢያ መሰፈርቶችን 
ያላጣራን መስፈርቶቹን ያሟላን ደገሞ ፓይለትነት ለመማር 
ያልተመዘገብን ያለን አይመስለኝም:: እንዳውም ብዙዎች የከፍተኛ 
ትምሕርታቸውንም አቋርጠው አልያም ከጨረሱ በሁዋላ 
አብራሪነት ትምህርታቸውን እንደተማሩ ሰምተናል:: ይሕም 
ሊሆንየ የቻለው ለሙያው ካለን ፍቅር የተነሳ ሳይሆን ደሞዙ 
እጅግ በጣም ጥሩ ስለሆነ እልፍ ሲል ደግሞ ጥቅማ ጥቅሞቹም 
ብዙ ስለሆኑ!! 
ይህን ስል ታድያ ለሙያው ካለው ፍቅር የተነሳ አብራሪነትን 
የተማረ የለም ለማለት አይደለም ኸረ እንዳውም አየር መንገዱ 
የተማሪዎች ምልማሎን በዘመድና በዘር ካረገ ወዲህ ለመግቢያ 
ነጥብ አልያም ለሙያው ፍቅር ያላቸውን ሳይሆኑ አየር መንገድ 
የሚሰራ የቅርብ ዘመድ እና “ጥሩ የዘር ግንድ”� ያላቸው 
መሆናቸውን አንዳንድ መረጃዎች ግሃድ ካደረጉ ቆይተዋል:: 
በዚያም ሆነ በዚህ አንድ አሮፕላን አብራሪ የሚያገኘውን ደሞዝና 
ጥቅማ ጥቅሞች ትቶ መሰደድን መምረጥ ያው አሰሪዎቹ ሲደሶክሩ 
እንደነበረው አብዶ ነው ቢያስብልም እውነታው ግን ከሚባለው 
ነገር ጋር እጅግ የተራራቀ መሆኑ ግልጽ ነው:: እንደው እነሱ 
(የአየር መንገዱ ባለስልጣናት) ረዳት አብራሪ ሃይለመድን ነገሩን 
ያደረገው ጤናው ታውኮ ነው እንዳው በቀላል አማርኛ እብድ 
ነበር ሲሉ አለማፈራቸው ከመግረምም አልፎ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ 
እኔን በጣም አሳፍሮኛል እንዳውም እዚህ ጋር ያበዱት የአየር 
መንገዱ ባለስልጣናት አለመሆናቸው በጣም ያጠራጥራል:: 
እውነት እብድ ከሆነ ለምንድን ነው በአገሩ ህግ መዳኘት አለበትና 
ተላልፎ ይሰጠን የሚሉት የት ሐገር ነው ያበደ ሰው ችሎት ዳኛ 
ፊት የሚቀርበው? ነው ወይስ ይሐዲጎቻችን እራሳቸውንና 
እንደነርሱን መሰል እብዶች የሚዳኙበት ችሎት አላቸው? ካላቸው 
በቅርቡ “ድምፁ የእኔ ነው ስድቡ ግን የእኔ አይደለም”�ብለው 
ከአፋቸው የወጣውን ቃል ማስታወስ ያልቻሉትን አቶ አለምነው 
መኮንን ቢዳኙበት መልካም ይሆናል ለማንኛውም ወጣቱ ረዳት 
አብራሪ በሽታው እና ሕመሙ የወያኔ ዘረኛና ከፋፋይ አገዛዝ 
ነው!! 
    ሙሴ በትረሙሴ በትረሙሴ በትረሙሴ በትረ 
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Apartheid regime TPLF/EPRDF 

 I am encouraged by peaceful struggle that 

is going on in Ethiopia. I applaud Andinet and Se-

mayawi parties for their extraordinary leadership, 

which in its commitment to a non-violent, peaceful 

struggle, has become a source of inspiration to 

many of us. 

 If we are to be successful, we must focus 

on how we can bring justice, freedom, opportunity, 

equality and hope to Ethiopia rather than being fix-

ated on blaming, accusing, attacking and insulting 

other groups- something that diverts our attention 

from our main goal. 

 I do not care who these groups are -you 

can call them separatists, Liberation Fronts, Ter-

rorists, cessationists, supporters of the peaceful 

struggle,  proponents  of  the  armed-struggle  or 

those in between. You can call them Muslims, 

Christians, radicals, neftegna, Shaebia, feudalists, 

unemployed youth, anti-peace elements, freedom 

fighters or whatever you like, I do not care because 

these people are all Ethiopian and we must try to 

work with them or we will end up spending all our 

energy blocking each other rather than the focus-

ing on the destruction of Ethiopia by the ethnic 

apartheid regime of the TPLF and its cronies. 

 In the same way, we lose momentum if we 

spend so much time defending ourselves or tear-

ing down the work of others while leaving the TPLF 

alone. Instead, our main goal for us should be to 

come together in a dialogue in one room and that 

day, the ethnic apartheid regime of TPLF/EPRDF 

will know their vulnerability. 

  Elsa diriba 

  Fulda 

and other indigenious people in the regine-the Nuer, the 

Majanger, the Opo and the komi. 

 Even the words chanted by the militia groups 

and Ethiopian military troops as they marched through 

Gambella town looking for Anuak on their list to kill next 

gave evidence of what they wanted. They chanted, " 

Today there will be no more Anuak land". The Anuak 

were simply "impediments" to gaining access to the 

land. 

 In Gambella today, the pace of land grabs has 

become astronomical as land and rights to water natural 

resources are being given away to TPLF cronies and 

foreign multinational companies for next to nothing for 

decades while the local people are being forced from 

their homes. 

 As  the  Anuak  commemorate  the  darkest  of 

days in their memory, they are not alone as countless 

other Ethiopians and justice loving people beyond the 

borders of Ethiopia remember this day with them, but 

tragically, many previous members of our greater Ethio-

pian family have faced or are facing their own december 

13ths. 

 Right now, the Gamo people of the South are 

being victimized by this regime. So are others in the 

South as  well  as  the people of  the Ogaden,  Afar, 

Oromia, Benshangul, Amhara,Tigray and within Addis 

Ababa. We are a family at risk and as we remember the 

Anuak today, we must not forget our fellow brothers and 

sisters who are also struggling. 

 When the TPLF/EPRDF singled out the Anuak 

in 2003, they believed that they could easily trample on 

this tiny, marginalized and unknown people without any 

consequence. They were wrong. 

 The TPLF/EPRDF wanted to single this one 

group out as a tribe that they could dehumanize and 

destroy and that no one would care; making the Anuak 

all  the  more isolated and alienated from the main-

stream. Instead, it led to the formation of the Anuak Jus-

tice Council with its commitment to reach out to other 

Ethiopians to stop the nerve-ending cycle  of tribal con-

flicts and revenge; believing this was the only way to 

bring sustainable freedom and justice to all. 

 May God heal our land from the blood, death 

and sorrow that has wounded our souls. May God make 

our own hearts fertile soil for healthy growth so we can 

look each other as part of our precious Ethiopian family. 

Long live this beautiful, ancient land of Ethiopia we call 

our sweet home. 

  Ekubye Binyam 

  Fulda 

Commemorate The Darkest day 

 December 13th, 2013 marks the 10th anniver-

sary of the Anuak genocide that began with the brutal 

massacre of the 424 Anuak leaders and young students 

in less than three days, but continued for another two 

years. Up to 1,500 or more were killed, many more 

atrocities were committed and the limited infrastructure 

of the region was significantly destroyed. Today we 

clearly understand that the TPLF/EPRDF`s intent was to 

take over control of the land, water, oil and natural re-

sources from the Anuak   ————-  
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