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ኢህአዴግ ከንፁሀን ላይ እጁን ያንሳኢህአዴግ ከንፁሀን ላይ እጁን ያንሳኢህአዴግ ከንፁሀን ላይ እጁን ያንሳኢህአዴግ ከንፁሀን ላይ እጁን ያንሳ    
 
ኢህአዴጎች የተለመደ የምርጫ ቅስቀሳቸውን ከጀመሩት ሰነባብተዋል ከዛም በላይ ከምርጯ 

በ%Dላ ያስለመዱንን ሰላማዊ ዜጋ ላይ የጥይት ስጦታቸውን ቀደም ብለው ጀምረውታል ፡፡ 

ምርጯ በተቃረበ ቁጥር የሚዲያ ሰዎችንና ጠንካራና የሰላ ትችት የሚያቀርቡትን ወይም 
ተፅዕኖ ህዝቡ ላይ ይፈጥራሉ ብሎ የሳባቸውን ሰዎች ሰብስቦ ወደ ተለመደ ማጎርያው ማጋዙን 
ተያይዞታል ፡፡ እንግዲህ ኢህአዴግ መራሹ መንግስት በየአምስት አመቱ በሚካሔደው አገር አቀፍ 

ምርጯ “እሱንም ምርጫ ካልነው”��የምረጡኝ ዘመቻውን በዚህ መልኩ ሲያካሔድ ነው የኖረው፡፡ 
 በዚህ ምርጯ ቅስቃ ስልት መሰረት የጥይት ስጦታውን በኦሮሚያ ተማርዮች በኩል 
አበርክቶልናል በዚህም ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ነፁሀን ዜጎችን ሂወት ቀጥፎል፡፡ ምናልባትም ለነሱ 

የተሳካ የምርጫ ቅስቃ አድርገው ቆጥረውት ይሆን?  
በማስከተልም የዞን 9 ጦማርያንን በማሰር የሰላ ትችት ሊቀርብብኝ ይችላል ብሎ የገመተውን 

አፈ ለማዘጋት በትጋት እየሰራ ይገኛል፡፡ ሰዎችን በመግደልና በማሰር በማስፈራራት የሚቀጥል 
ስልጣን እስከ መች ይሆን እድሜው?  

እናም ኢህአዴግ መራሹ መንግስት በኦሮሚያ ተማሪዎች ላይ የፈፀመውን አምርረን 

እንቃወማልን! ለተማሪዎቹ ቤተሰብ አንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን እንመኛለን፡፡ 
የዞን9 አባላትን በሀሰት ለመወንጀል እየተሄደበት ያለው መንገድ መንያህል እሚያሳፍር 

እንደሆነ መንግስት ሊረዳው ይገባል፡፡ ሰዎችን ያለጥፋተቸው መወንጀል በራሱ ትልቅ ወንጀል ነው 
ብለን እናምናለን፡፡ 
#FreeZone9bloggers  
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""""ፋሺዝም በኢትዮጵያ"ፋሺዝም በኢትዮጵያ"ፋሺዝም በኢትዮጵያ"ፋሺዝም በኢትዮጵያ"    
 

ኢትዮጵያ በወያኔ ፈላጭ ቆራጭ ቡድናዊ አገዛዝ ስር 
ከወደቀች እንሆ ሁለት አስርት አመታት ነጎዱ፡፡ ወያኔ ስልጣን  
ላይ ሲወጣ ካለፈው የተሻለ የዲሞክራሲ ለውጥ ይመጣል የሚል 
በብዙ ሰዎች ዘንድ የተስፋ ጭላንጭል ተጥሎለት ቢኖርም "ጅብ 
እስኪነክስ ያነክስ" እንዲሉ ስልጣናቸውን ካደነደኑ በ%Eላ ግን 
ተስፋ የተጣለለትን ዲሞክራሲ ደብዛውን በማጥፋት "ከፋፍለህ" 
በሆዱ ይዘህ፣ አሸብረህ፣ አደናግረህ፣ አደንቁረህና አደንዝዘህ ግዛ" 
የሚለውን ሌሎች አንባገነን መንግስታተት የሚከተሉትን የጡንቻ 
አገዛዝ  ዘይቤ  የዲሞክራሲ  ሽፋን  በመስጠት  ዘላለማዊ 
ስልጣናቸውን  ለማጠናከር  ሲሉ  በበለጠ  ሲጠቀሙበት 
መቆየታቸው የአደባባይ ሚስጥር ሆኖ ቆይቷል፡፡ 

በሀገራችን ኢትዮጵያ በስልጣን ላይ ያለው ወያኔ አገዛዝ 
በአለም ዙሪያ በተለያየ ዘመን ወደስልጣን ከመጡት መሰል ፀረ-
ሕዝብ መንግስታት ቢብስ  እንጂ  በምንም መልኩ የተሻለ 
አይደለም፡፡ ፋሺዝምን እንቃወማለን እናወግዛለን እያለ ያናፋ 
የነበረው ወያኔ ዛሬ በዲሞክራሲ ድባብ ስር እየተገበረው ያለው 
አገርና ህዝብ ማዋረድና መዝረፍ፣ መቀጣጫ እያለ በግፍ ማሰርና 
መግደል ምን ተብሎ ሊጠራ ነው? በአዲስ አበባ፣ በጋንቤላ፣ 
በአዋሳ፣  በወለጋ፣  በሰሜንና  በአራቱም  ማእዘን  የኢትዮጵያ 
ክልሎች በየዕለቱ በወያኔ ታጣቂዎች እየተካሄደ ያለውን የጅምላ 
ጭፍጨፋ ምን ብለው ይጠሩታል? 

ወያኔ  ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ተሸክሞት የመጣውን 
በቀል አማራው፣ ኦሮሞው፣ ጋንቤላው፣ ውጋደን ወዘተ ዘር 
የማጥፋት ተግባሩን ፈፅሞታል አሁንም እያጠፋ እየገደለ በየወህኒ 
ቤቶቹ እየማገደው ነው፡፡ የዞት የመጣው ድህነትና በሽታን ብቻ 
ነው፡፡ ፖሊሲው የኢትዮጵያን ህዝብ ከአለም ሀገሮች በድህነት 
ክለል በታች ያደረገ ስርአት ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ገበሬ የመሬቱ ባለቤት በነበረበት ወቅት 
ራሱን እና ቤተሰቡን አብልቶ ቀሪውን ለገበያ በማቅረብ ሕዝቡ 
እንዳቅሙ በልቶና ጠጥቶ ያድር ነበር፡፡ የወያኔ መንግስት መሬት 
የመንግስት ነው ብሎ በማወጁ የኢትዮጵያ ህዝብ በገጠሩ 
በከተማው መሬት አልባ ሆኗል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በገዛ ሀገሩ 
ሁለተኛ ዜጋ ከመሆኑ የተነሳ ሲሞት እንኳን የሚቀበርበት ቦታ 
ያጣ ህዝብ ሆኗል፡፡ የዚህ ፅሁፍ ዋና አላማ የወያኔ መንግስት 
ፋሽስት አገዛዝ ስለመሆኑ ምሳሌዎችን አንድ ሁለት በማለት ነቅሼ 
በማሳየት ማስረገጥ ሲሆን ወያኔ ከምስረታው ጀምሮ ያካሄደው 
የነበረውን የንፁሀን ወገኖቻችን ጭፍጨፋ ለማስረጃነት በማንሳት 
እሞክራለሁ፡፡  

ወያኔ በ1969 መጀመሪያ በትግራይ ሰላማዊ ዜጋ ላይ 
ግድያ በመፈፀሙ ፋሺስታዊ ጉዞውን ሀ ብሎ ጀመረ ግድያው 
ሳያንሰው የንፁሀን ዜጎች ሀብትና ንብረትም ወረሰ፡፡ ከደደቢት 
በርሀ የጀመረውን አማራ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው በማለት 
በተለያየ ጊዜያትና ቦታዎች አማራውን በመጨፍጨፍ የዘር 
ማጥፋት ወንጀል ፈፅመዋል፡፡  

ለሴቶች  በግዳጅ  የማምከኛ  መድሀኒት  በመስጠት 
የአማራውን ቁጥር እንዳይጨምር አድርገዋል፡፡ ከኖረበት ቀየውና 
መሬቱ በግዳጅ እንዲፈናቀል አድርገዋል፡፡ ወያኔ ኢትዮጵያን 
እንደተቆጣጠረ በ1984 መጀመርያ ጀምሮ በኦሮሞ ህዝብ ላይ 
መጠነ ሰፊ የጥቃት ዘመቻ በመክፈት የግድያ፣ የቤት ማቃጠል፣ 
ንብረቱን መዘረፍና ከፍ ያለ ሰቆቃ አደረሰ፡፡ እንደ አማራው ሁሉ 
ከመኖሪያ ቦታውና ከመሬቱ ላይ ተፈናቅሎአል፡፡ 

የኦነግ አባል ናችሁ እየተባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ያለ 
ምንም የፍርድ ውሳኔ ወደ ወህኒ ወርደዋል፡፡ የተባረሩትም 
መባረሩ አልበቃ ብሎ ለእስር ተዳርገዋል የተገደሉትንም ቤት 
ይቁጠራቸው፡፡ ደጉና ሩህርሁ የኦሮሞ ገበሬ ከእርሻው ተፈናቅሎ 
የረሀብና የበሽታ ሰለባ መሆኑን የፋሽስት ወያኔ የግፍ ፅዋ ገፈት 
ቀማሽ ከመሆን አላለፈም፡፡  

    

ወያኔ በጋንቤላ አኝዋኮች ላይ የተፈፀመው የዘር ማጥፋት 
ወንጀልን ማንም ይረሳዋል ብዬ አላስብም፡፡ ህዝቡ ከመሬቱ 
ተፈናቅሎ አብዛኛው በጎረቤት ሀገሮች ሰደተኛ ሆነው በየሀገሩ 
እየተንከራተቱ በችግር ላይም ይገኛሉ፡፡ የኦጋዴን ህዝብም የዘር 
ማጥፋት ወንጀል ተፈፅሞበታል፡፡ ቤትንብረቱ በወያኔ ወታደሮች 
ተቃጥሎበታል  ሴት  ልጆቹና  ሚስቶቹ  ተደፍረውበታል፡፡ 
በተጨማሪም ከመሬቱ ላይ ተፈናቅሎ ለስደት ተዳርጓል፡፡ የአፋር 
ህዝብም በሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች ላይ የደረሰው በደል 
ደርሶበታል  እየደረሰበትም  ይገኛል፡፡  የኢትዮጵያን  ህዝብ 
ከመሰቃየት ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለሱዳን 
መንግሰት  ሸጠዋል፡፡  የሀገር  ሀብትና  ታሪካዊ  ቅርሶችን 
አውድመዋል፡፡ እንደው በደፈናው በሀገራችን ታሪክ ውስጥ 
በህዝባችን ከቶም እንደ አሁኑ ሳንጃ በአንገቱ ላይ ተወድሮ ጦር 
ተሰብቆበት የሚገኘበትን የፋሺስታዊ አገዛዝ  ጊዜ  የለም፡፡ 
ፋሺዝም ዛሬ በወያኔ/ህውሀት ጊዜ ነግሷል ስርም ሰዷል፡፡ 
በስልጣን ላይ ለመቆም ሀብቷን በዝብዞና ሸጦ ለማፈራረስ 
በታቀደው የአገዛዝ ሽብር ተግባር ፋሺዝም በዴሞክራሲ ታዛ ስር 
ወያኔ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ እየፈፀመው ያለ ለመሆኑ 
ሁሉም ሀገር ወዳድ ዜጋ ይረዳዋል ብየ አምናለሁ፡፡ ፋሽስት ህዝብ 
ይጨፈጭፋል፣  ፋሽስት  ያስፈራራል፣  ፋሽስት  የማደናገሪያ 
ፕሮፓጋንዳ ያስፋፋል፣ ውሸት ይወሻል፣ ፋሽስት ትምክህተኝና 
ጦርነት ፈላጊ ነው፣ ፋሽስት ራስ ወዳዶችን፣ ሆዳሞችን፣ ግብዞችን፣ 
ዱርዮዎችን መሳርያ ያደርጋል፣ ድርጅቶችን ያስፋፋል፣ ተለጣፊ 
ያበዛል ወዘተ …� ፡፡ እንግዲህ የፋሽስት አገዛዝ ባህርያትን ማሳየቴ 
ወያኔን በነዚህ ባህሪያትም መዝነን ፍርጃችንን ለማጠናከር ይረዳኝ 
ዘንድ በማሰብ ነውና መዝኖ ፍርድ መስጠቱን ትቸዋለሁ፡፡  

ወደ ስልጣን ከመጣበት ጀምሮ እጁን በንፁሀን ዜጎች 
ደም የታጠበው የወያኔ አገዛዝ ጣልቃ ገብነት እንዲያቆም የጠየቁ 
የእስልምና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊያንን በጅምላ በሀይማኖት 
አክራሪነትና አሸባሪነት ወንጅሎ የግድያ ወነወጀል ፈፅሟል፡፡ 
በክረስትና  እምነት  ተከታይ  ወገኖቻችንም  ተመሳሳይ  ግፍ 
ሲፈፅምባቸው ተመልክተናል፡፡ ከማሰርና ከመግደል የታቀበበት 
ወቅት ከቶውንም የለም ፣አልታየምም፡፡ ድብደባው ማሰሩና 
ግድያው እየተፈፀመ ያለው በሁሉም ሀገሪቱ ክፍሎች በሚኖሩ 
ንፁሀን ዜጎች ሲሆን በግፍና በገፍ ወደ እስር ቤት የማጎር 
እርምጃዎች ያለ ርህራሄ ተፈፅመዋል እየተፈፀሙም ነው፡፡ 

ውድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በኢትዮጵያዊ ትዕግስትና 
አርቆ አስተዋይነት በፋሺስቱ ወያኔ ወገን ሲደበደብ፣ ሲባረር፣ 
ሲገደል፣ ሀብት ንብረቱ ሲዘረፍ፣ ዳር ድንበሩ ሲወሰድ፣ በቋንቋ 
ልዩነት ሲመደብ፣ የተማረ ወገን ሲገደልና ሲሰደድ፣ ሀገር ለውጪ 
ባለሀብት ስትሸነሸን ይህ ሁሉ ሲሆን እስከ አሁን በደልን ተሸክመህ 
በዝምታ ታግሰሀል፡፡ ዛሬ በፋሺስቱ ወያኔ ኢትዮጵያ ተደፍራለች፣ 
ህዝቧ ተዋርዷል፣ የታሪክ ክብሯ ተንቋል፡፡ ለብዙ ሺህ አመታት 
የኛ ቀደምት ትውልዶች አጥንትና ደማቸውን በማፍሰስ ታፍራና 
ተፈርታ የኖረች ሀገር ዛሬ በዚህ ወቅት የትውልድ መካን ሆና 
ጥቃቱና ጥፋቱ እጅግ ተነባብሯል፡፡ ኢትዮጵያዊ ወገኔ ሆይ ፍርሀት 
ከአደጋ የመከላከያ ባህሪ እንጂ እየሸሹ ለመጥፋትና ለመሞት 
አይደለም፡፡ ይህ ጭቆናና ጥቃት ሊያበሳጭህ፣ ሊያናድድህና 
ሊያስቆጣህ ይገባል፡፡ ሰው ነህና ለመብትህ ለነፃነትህ መታገልና 
ለመጪውም ትውልድ ለልጆችህ ሀገር ማቆየት ይኖርብሀል፡፡ የኛ 
ቀደምት አባቶችና እናቶች እኛ ሞተን ሀገር  ትኑር ብለው 
ለኢትዮጵያ ታላቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል፡፡ ታሪክ ምስክርነቷን 
መዝግባለች፡፡ ዛሬም የኢትዮጵያ ወኔ ጀብዱ፣ አትንኩኝ ባይነት 
ይደገም ፡፡ ወያኔ ኢትዮጵያዊነት የሌለው አረመኔ ፋሽስት ነውና 
መወገድ አለበት፡፡ ስለዚህ ለትዕግስት ገደብ አንስጥ፣ አንዋረድ፣ 
ትውልድ  እንጠብቅ፣  ሀገርና  ህዝብ  እናድን  ድል  ለጭቁን 
የኢትዮጵያ ህዝብ! 

    Tewachew Derebe Tewachew Derebe Tewachew Derebe Tewachew Derebe     
    MauloffMauloffMauloffMauloff    
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ተስፋ እያላት ተስፋ ያጣች ሀገርተስፋ እያላት ተስፋ ያጣች ሀገርተስፋ እያላት ተስፋ ያጣች ሀገርተስፋ እያላት ተስፋ ያጣች ሀገር    
 

ኢትዮጵያ  ለዘመናት  ታፍራ  እና  ተብራ  እሷን 
ለማጥቃትና ለመውረር የመጣ አካል አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ 
እፍረቱን ተከናንቦ የተመለሰበት ሀገር ብዙ ጀግኖችን ያፈራች 
ማህፀን ያለበት ሀገር ሙስሊም ክርስቲያን ለዘመናት ተስማምቶና 
ተከባብሮ የኖረበት ሀገር ኢትዮጵያ ናት፡፡ 

ይሁን  እና  እድሜ  ለወያኔ  አገዛዝና  ያረጀ  ያፈጀ 
አመለካከት አንግቦ ይዞ የመጣ እንኳን ይህች ታላቅ ሀገር ሊመራ 
ይቅርና  እድር  መምራት  የማችሉ  አካላት  ኢትዮጵያን 
ያተራምሳታል ሀገርና ህዝብን መምራት ሲያቅታቸው በየሰብ 
አስባቡ ማደናገርያ ሀሳብ እያመጡ ህዝቡን ያባላሉ ተከባብሮና 
ተፈቃቅሮ መጣን እና የኖረ ህዝብ በነሱ ድንግርግርና ብስለት 
በጎደለው አገዛዝ እነሱ ተደብረው ህዝብን ያስደብራሉ፡፡  

ወያኔ  ለዲሞክራሲና  ለሰላም  ታግያለሁ  የሚለው 
በአደባባይ መሰብሰብ የመናገርን መብት ገድቦ ሀሳባቸውን በነፃ 
ለሚናገሩ ጋዜጠኞች እና ተቋዋሚዎች አሸባሪ ፅንፈኛ ስልጣን 
ፈለጊ እያለ በህገወጥ መንገድ ያስራል ባልስሩት ስራ አሸባሪ እያል 
ፍዳቸውን ያሳያል ወያኔ እንኳን ዲሞክራሲ የሚለውን ሀሳብ 
ሊያመጣ  ቀርቶ  የዲሞክራሲ  ሽታ  በኢትዮጵያ  እንደሌለለ 
ሳይታለም  የተፈታ  ጉዳይ  ነው፡፡  የእነሱ  የአገዛዝ  በትር 
አንገፍግፎቸው በሰላማዊ መንገድ ተቃዋሚ የሆኑ አካላት ሰብስቦ 
በእንግልትና መከራ ይቀጣል፡፡ ከሳሽ እራሳቸው ዳኛ እራሳቸው 
ማን ሀይ ባይ አላቸው፡፡ 

ስለዚህ ወገኔ ይህ ስርዓት ከስር መሰረቱ አንኮታኩቶ 
ለመጣል እና ለመናድ አሁን እንደጀመርነው የወያኔን ግፍና መከራ 
በሰላማዊ መንገድ ለአለም በማሳየት ወያኔ  የእፍረቱን ካባ 
በማልበስ ኢትዮጵያን ከመፈረስ እና ከመጥፋት እናድን፡፡ ድል 
ለኢትዮጵያ ህዝብ!! 

Girum Kelemu & Netsanet MamoGirum Kelemu & Netsanet MamoGirum Kelemu & Netsanet MamoGirum Kelemu & Netsanet Mamo    
GrossGrossGrossGross----GerauGerauGerauGerau    

ዲሞክራሲ የውሀ ሽታ የሆነባት ሀገርዲሞክራሲ የውሀ ሽታ የሆነባት ሀገርዲሞክራሲ የውሀ ሽታ የሆነባት ሀገርዲሞክራሲ የውሀ ሽታ የሆነባት ሀገር    
 

ሀገራችን  ኢትዮጵያ  ህዝቦች  ተቻችሎና  ተስማምቶ 
በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ አንድ የሌላውን መብት አክብሮ እና 
ተስማምቶ የኖረ ችግሩን በጋራ ደስታውን በጋራ ሲያሳልፍ የኖሩ 
አንተ ትብስ ብሎ ሰላምን ሽቶ የኖረ ህዝብ ነው፡፡ ይሁንና በወያኔ 
ክፍልፍል አገዛዝ እና በተበላሸ የአገዛዝ ጉድለት ኢትዮጰያ ትርምስ 
ስደት መገለጫዋ ሆኗል፡፡  

በኢትዮጵያ  እንደው  ለይስሙላ  ኢህአዴግ  ዘወትር 
ጣዋት ማታ ዲሞክራሲ የሚለውን በአፍ ብቻ ይላል በተግባር ግን 
ዜሮ ሰው በነፃነት መናገር የማይችልበት በሰላማዊ መንገድ 
መታገል የማይችልበት ዲሞክራሲ አይደለም ሰው ደፍሮ ሀሳቡን 
በነፃነት  ከገለፀ  ለእነሱ  አሸባሪ፣  ፅንፈኛ  በማለት  ታርጋ 
ይለጠፍለታል እድሜ ለፀረ ሽብር ህጉ ኢህአዴግ እንዲመቸው 
አድርጎ ለቀረፀው ህዝብን ይቀጣበታል ያንገላታበተል ፍ/ቤቱ እና 
ዳኞቹ የራሱ ማን ሀይ ባይ አለው እራሱ ይፈርድበታል፡፡ 

እኔ እምለው ኢትዮጵያ ውስጥ የመናገር መብት ከተከበረ 
ጋዜጠኛ ሰላማዊ ተቃዋሚዎች በሀቅ እንታገላለን እያሉ ለምን 
ይቀጣሉ ይሰቃያሉ ስለዚህ ወያኔ ሀገር መምራት አቅቶታል 
ህዝቡም የእናንተ የአገዛዝ መስመር ጠልቶ አንቅሮ ተፍቷቿል፡፡ 
ህዝቡ መሄጃ እና መድረሻ አጥቶ በዝምታ ተቋውሞ ውስጥ 
ተቀምጧል፡፡   

አሁን አሁን ግን ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ እያሳየ ያለው 
በሰላማዊ መንገድ በአደባባይ መቃወም የእናንተን ድብቅ ሴራ 
ለማጋለጥ ይበል የሚያሰኝ ነው፡፡ ዛሬ የተጀመረው ሀገርን ከጥፋት 
የሚያድን ተግባር ይበል የሚያሰኝ ነው ፡፡  ————-    

በስፋት ህዝቡን አካተን የህዝብ ድጋፍ ያጣውን እና በገደል 
አፋፍ ላይ የሚገኘውን ወያኔን ስልጣን የህዝብ እንጂ የአንባገነኖች 
እንዳልሆነ ማሳየት ይገባናል፡፡ ዲሞክራሲ ሲፈልጉ የሚቸሩን አልያም 
የሚቀሙን ንበረታቸው ሳይሆን መብታችን ስለሆነ ትግላችን መብታችንን 
ለማስከበርና ሀገራችንን ከጥፋት ለመከላከል ነውና ጠንክሮ መቀጠል 
አለበት፡፡  

ኢትዮጵያ ለዘለአለም ትኑር!! 
Belay Fikre AdafireBelay Fikre AdafireBelay Fikre AdafireBelay Fikre Adafire    
Ehringshausen GermanyEhringshausen GermanyEhringshausen GermanyEhringshausen Germany    

በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ይቁም?በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ይቁም?በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ይቁም?በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ይቁም?    
 

ከትናንት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሴቶች ትልቅ ሃላፊነት ተሸክመው 
ቆይተዋል፡፡ አሁን ግን በኢትዮጵያ በግልፅ የሚታየው ሁኔታ ሴቶች 
ለከፍተኛ ስደትና አሰቃቂ ግፍ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ሴት እህቶቻችን በፍትህ 
እጦትና ሰብአዊ መብት አለመከበር የተነሳ ይህ ነው የማይባል የአካልና 
የአእምሮ ችግር ላይ ይገኛል፡፡  

በተፈጥሮ ካሉብን ችግሮች በተጨማሪ የበለጠ ሰው ሰራሽ 
ችግሮች ሲሆኑ ከነዚህም መካከል ሴት ልጅ እንደ አናሳ መቁጥርና 
የወነወዶች ጥገኝነት ያላቻ ጋብቻ አስገድዶ መደፈር በኢኮኖሚ ጥገኝነት 
መውደቅ የመማርም ሆነ የማወቅ መብታችን ከወንዶች አናሳ ሆነን 
መቆጠራችን፡፡ 

ይህ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል የአገዛዙን 
ድጋፍ ሳንጠብቅ ከዚህ ችግር ለመውጣት ተባብረን መቆም ይኖርብናል 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት አላፊነቱን ሊወስዱ ይገባል፡፡ 
እኛም ሴቶች ይህን ግፍና በደል ለመግታት ከወንድምቻችን ጎን መቆም 
ይኖርብናል!!! 

Foziya ChachoFoziya ChachoFoziya ChachoFoziya Chacho    
WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    

አንባገነን መንግስት ለምን ሊወድቅ አልቻለምአንባገነን መንግስት ለምን ሊወድቅ አልቻለምአንባገነን መንግስት ለምን ሊወድቅ አልቻለምአንባገነን መንግስት ለምን ሊወድቅ አልቻለም    
 
አንባገነን  መንግስት  እንዲወድቅና  ሰው  በምርጫው 

እንዲተዳደር ዲሞክራሲ የሰፈነባትን ኢትዮጵያን ለማየት ሰው ሲመኝ 
ሲለፋና ሲገድል ኖሮል ሆኖም አንባገነን መንግስት ምርጫ በማጭበርበር 
በሀይል ተጠቅሞ ሀገር ለማሸበር ነው እንጂ ለመመረጥ አደለም የመጡት 
በማለት እየገደለ እያሰረ ያሉበት የደረሱበት የማይታወቁትን ሰው ቤቱ 
ይቁጠረው ሆኖም የሰሞኑ ዜና ሀገሪቱ በብጥብጥ ላይ እንዳለች ተማሪዎች 
በብሄርና በሀይማኖት እርስ በእርስ እያጣላ መሆኑ ይታወቃል ይሄንንም 
ኢህአዴግ ያደረገው የ5ኛ ምርጫ ጊዜ መድረሱን ተከትሎ ሆን ብሎ 
የፈጠረው ሴራ መሆኑን ተገንዝበን ሰዎች ተነስተን ያለንን ዲሞክራሲያዊ 
የመናገር መብታችንን ተጠቅመን ሰላማዊ ትግላችንን ከዳር እስኪደርስ 
አንድ ሆነን እናሰማ እላለሁ፡፡ 

Meti CristoMeti CristoMeti CristoMeti Cristo    
    WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach  

""""ቃታ" ስበው የማያውቁ ቃታ" ስበው የማያውቁ ቃታ" ስበው የማያውቁ ቃታ" ስበው የማያውቁ     
 

ዩንቨርስቲዎች ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን የጦር ማካሔጃ 
ስፍራ የምታደርግ ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ ብቻ ነች ብል ከሀቅ የራቀ 
አይደለም "ቃታ" ስበው የማያውቁ ….� አንዳንዶቹ "ቃታ" እንኳን ምን 
እንደሆነ በውል ያልተረዱ ….�ቀለም ያፈዘዛቸው ….�እናት በመረጥ ወልዳ 
ያሳደገቻቸው፣ ድሃ አባቱ ከጉሮሮው ላይ ቀንሶ ወደ ትምህርት የላከውን፣ 
የነገዋን ታላቋን ኢትዮጵያን ለመፍጠር ብርቱ ሃያል የሆነውን ወጣት …..�
የባሩድ እና የደም "አራራ" ባለባቸው ክፉ ፍጥረታት በጠራራው ፀሐይ 
ደመ ከልብ ሆነዋል …..� 

እናት ወልዳ የሳመችው ልጇን አስወረዳት … 
አባት የጉልበቱ ፍሬ ደረቀበት …. 
እንዲህ ግን እስከመቼ ነው የምንቀጥለው? ….. 
ብቻ የአዲስ አበባ የጠዋቱ ዝናብ የነዚህ ንፁሀን ደም ሊጠርግ 

የመጣ ይመስላል፡፡ 
ነፃነት ለታሰረው የኢትዮጵያ ህዝብ!!! 
Lidya Welde YohannesLidya Welde YohannesLidya Welde YohannesLidya Welde Yohannes    
WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    
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ኢትዮጵያን ለመሰለች ሀገር ኢትዮጵያን ለመሰለች ሀገር ኢትዮጵያን ለመሰለች ሀገር ኢትዮጵያን ለመሰለች ሀገር     
 

የጥላቻ ነገር ይነካኛል ባልልም በሀገሪቱ ውስጥ ግን እንደ 
አንዳች ወረርሲኝ ተኦነ ሰረጭቷል ህዘቡ የወያኔ ሰዎችን ከመጥላት 
ባሻገር እንዲሀ የሚያልቁ ወገኖች አስክሬን ማረፊያ እንኳን 
እንዲያጣ ይሆናል፡፡ 

ከበር ያለው አስክሬን እየሆነ የደሙ ሽታ የአስክሬኑ ሽታ 
አየሩን  እንዲበክል  ያደርጋል  የወያኔ  መንግስት  የህዝብ 
ጠላትነታቸውን  ያረጋገጡ  ወገኖች  ባለፉት  አመታት 
የተመሰከረላቸው ችሎታቸው በመግደል ብቻ አደለም፡፡ 

ወያኔ በፍጥነት የሚጠቀምበት ሰላማዊው እና ምንግዜም 
አልፎለት የማያውቀው ህዝብ እርስ በእርሱ ለማጫረስ ጠመንጃ 
ላይሰጥ ይችላል ጥይት ላያቀብል ይችላል የመጨረሻ አጀንዳ 
የመተላለቂያ አላማ ያስታጥቁታል ከእልቂት አላማ ከመጨራረስ 
አጀንዳ ከዚህ የተለየ ሀገራዊነትን አላሰበም /አያስብም/ አንዱ 
ሌላውን እንዲያጠፋው በጠቅላላው ሙስሊም ከክርስቲያኑ ብቻ 
ሳይሆን ሙስሊም ከሙስሊም፣ ክርስቲያን ከክርስቲያን ጋር 
እንዲፋጠጥ እና እንዲጠፋፋ የሚችልባቸውን ስልቶች ይዘረጋል 
በዛን  ሰሞን  እንኳን  በታላቁ  አንዋር  መስጅድ  ሙስሊም 
ወንድሞቻችንን እንደጨፈጨፈ እናውቃለን፡፡ 

በዛ ላይ በመድረኩ ላይ እንዲምነሸነሹ እና ዋነኛ ሚና 
እንዲኖራቸው የሚፈልጉት አፈቀላጤዎች ብቻ ናቸው ይህን 
ተግባር በትውልድም በታሪክም ፊት ሀጥያትና ወንጀል ነው ብለን 
ካልተናገርን ካላገለልንው መጥፎውንም በሺ አመታት የማይደለዝ 
በደል አድርጌ እቆጥረዋለሁ፡፡ በዚህ እድሜዬ ግማሹ የህዝብ 
ስቃይ እና መከራ ብቻ አሳልፌ ይሆናል ኢትዮጵያውያን ሲደሰቱ 
አይታዩም እንደውም በአንድ ወቅት ግማሹ ህዝብ ጥቁር ለባሽ 
ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ተዝናንተው ሲተኙ አይታዩም አሁን 
እደግመዋለሁ ኢትዮጵያውያን ሲደሰቱ አይታዩም ሲጮሁ እንጂ 
ኢትዮጵያውያን ተዝናንተው ሲተኙ አይታዩም በመኝታ ቤታቸው 
ገብተው ሀሳባቸውን ጥለው አንኮራፍተው ይተኑም እንደገና 
ከሀዘን እና ከለቀሶ ላይ ይገኛሉ፡፡ ፈገግታ አያውቁም ያለቅሳሉ 
አይቦርቁም ያነባሉ፡፡ 

ለሀገር ማሰብ ቀርቶ በዛሬና በነገ መካከል በግላቸው እና 
በቤተሰባቸው  ላይ  ሊደርስባቸው  የሚችለው  ችግር  ብቻ 
ይጨነቃሉ፡፡ እኔ እምለው የእኛኑስ የሰላማዊ የንፁሀን ጉዳይ 
ለማን የተዉታል? በዚህን ጊዜ ንፁሐኑ የእስልምና እምነት 
ተከታዮች ጥያቄያቸውን በተለያዩ  መንገዶች ተቋውሟቸውን 
ያቀርባሉ  የሰሚያለህ  ይላሉ!!  አቤት  የሚለን  ግን  የለም!! 
ፖለቲከኞችም ሆኑ ከፖለቲካው የተገለሉ ለጥያቄዎቻችን መልስ 
የሚሆን ማጣፊያ አፍ አጥሯቸው በእውነት ተለጉመው ከውሸት 
ጋር ውሎ ማደሩን ተያይዘውታል ዳሩ ግን እውነት እና ንጋት 
እያደር ይጠራል እንዳሉት እውነት እንደሚያሸንፍ እውነተኞችም 
ከእውነት ጋር ደስ እንደሚሰኙ አምናለሁ፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ያሳለፈው መከራ ሲታሰብ 
ለማንኛውም አእምሮ በእጅጉ የሚዘገንኑ ናቸው፡፡ በተለይ ባለፉት 
20 አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ላይ የተፈራረቀው ስቃይ እና 
መከራ ተወዳዳሪነት የለውም፡፡  

ዛሬ የመሸ የጨለመ ቢመስለውም እኛ ግን ቀኑ ንጋት 
እስኪሆን በየጊዜው በጨለማው ውስጥ ሻማና ኩራዝ እየለኮስን 
ችቦ እያቀጣጠልን ከለሊቱ ጋር መታገላችንን እንቀጥላለን የሀገርን 
እና የወገንን ተስፋ የዚቺህን ሀገር የወደፊት ጉዞ እና እድል 
በሚመለከት ጨለማ ለምን ይታይሀል ብሎ ቅር የተሰኙብን 
ብዙዎቹ መሆናቸውን ተረድቻለሁ አንደማንኛውም ዜጋ የነገ 
ኢትዮጵያውያን ትውልድ በዛሬው ትውልድ መዳፍ ውስጥ እንዳለ 
አምናለሁ የዛሬ ትውልድ በሙሉ ኢትዮጵያው ን እያፈራረሰ 
ወይም እየካዳት ነው ብየ አልደመድምም ይሁን እና አፈቀላጤዎች 
እና የወያኔ ባለስልጣናት የአፍራሽነትና ሀገር የመግደል ሚና 
እየተጫወቱ በየመቃብራችን ላይ በመደነስ ላይ ያሉት ባለ ግዜ 
ሀያላት የጠመንጃቸው ቃታ በየወጣቱ በየሀገር     

ወዳዱ ወገን ግንባር እና ደረት ላይ ተደቅኗል ሀገሪቱን ያድናሉ 
ይተገላሉ ብየ እንደሁላችንም እንደምናስባቸው ወገኖቻችን ጉልበት 
ሽብርክርክ ብሏል አንዳንዶች ደግሞ እልም ብለው ከተላት ገብተዋል፡፡  

አንዳንዶች በሌሎች ክፉ ነገር ሲደርስ በማየት ፖለቲካ ባላየ 
ጉዳይ ስለሆነ ለፖለቲከኞች ትቸዋለሁ ብለው ከሀገርም ከአላፊነትም 
ተነስተዋል ታድያ በዚህ ወቅት ብዙ ሙስሊም ወንድሞችን እና 
እህቶቻችን ጨምሮ የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴዎቻችን ሆነ በህዝበ 
ሙስሊሙ ተመረጠዩ አማኞች በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት መብታቸው 
ተጥሶ ሰብአዊነታቸው ተገፎ ብዙ እስር እና እንግልት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

አሳሪዎቹ ሲሻቸው ኮሚዎቻችንን አሸባሪዎች ቤተሰቦቻቸውን 
ዳግም የአሸባሪ ቤተሰቦች እያሉ ይጠራሉ ሲያስፈልጋቸው ደግሞ 
የታሰሩብንን ኮሚቴዎቻችንን በጨለማ ቤት በማሰር እና በማሰቃየት 
ከወገን ከዘመድ ጋር እንዳይገናኙ ያግዳሉ፡፡ ሲፈልጉ በዱላ ሲሻቸው 
በስነ-ልቦና የንፁሐኑን ሕይወት ያጎሳቁላሉ ይህም ሆነግን እውነትኝነትን 
ይዞ ወደ ሗላ  መሸሽ የለም እና እንግልቱ ያዳክማቸዋል ሲሏቸው 
እየጠነከሩ ግርፋቱ የተወለዱበትን ቀን ያስረግማል ሲሉ እየበረቱ ዛሬ 
ከሀሰት ጋር እየተታገሉ አሉ፡፡ ዛሬ በዚህ ግዜ ግን የታዘብኩትን ሳልናገር 
አላልፍም ከላይ በጥቂቱ እንደጠቃቀስኩላችሁ ጥቂት እሚመስሉ 
ብዙዎች መብታቸው ተጥሶ በጨቋኙ አገዛዝ እየተንገላቱ ባሉበት ሁኔታ 
እርቅ ይውረድ ብለው ሀገር አቋርጠው የመጡት ማን መርጣቸው ማን 
እንደወከላቸው የማይታወቁ አደርባዮች አስታራቂዎች ነን በማለታቸው 
ውስጠ ሚስጥሩን  ሳያውቁ  የህዝብን  ጥያቄ  ሳይረዱ  የታሰሩትን 
ኮሚቶዎቻችን ሳይጠየቁ ምን አይነት ምን አይነት እርቅ ሊያወርዱ 
እንደነበር ሳስበው ይገርመኛል፡፡ በዳይ እነሱ አስታራቂም እነሱ ፈራጅም 
እነሱ በየት በኩል እንደማመጥ ጎበዝ እኛ ሲጀመርም ተጣልተናል እና 
ያስታራቂ ያለህ አላልንም ያልነው ጥያቄዎቻችን በአግባቡ እና ፍትሐዊ 
በሆነ መንገድ ይመለስ ነው ያልነው፡፡ 

ጥያቄያችን ባልተመለሰበት ሁኔታ ህዝበ ሙስሊሙን እንደ 
አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ድርጅት ተቆጥሮ እርቅ ይውረድ ማለት 
የጦጣውንና የአንበሳውን ተረት ለአንድ ህፃን ልጅ ከመንገር የተለየ 
አደለም እኛ  ኢትዮጵያውያኖች ለሌሎች የሚተርፍ ወንዞች እና 
ማዕድናት አለን  ነገር  ግን  ፍትህ እና  ሰላም በመጥፋቱ የተነሳ 
እረሀብተኞችና ተመፅዋቾች ነን፡፡ ቀና ቢሉ የጠራ ሰማይ ጎንበስ ቢሉ 
አሸዋ ሆኖብናል፡፡ 

የሀገራችን መከራ እና ግፍ እየባሰ እንጂ እየተሻለ አይሔድም 
ስለዚህ ይህን ነገር ለማስወገድ የሁላችን እርብርብ አስፈላጊ ነው 
እላለሁ፡፡ 

አሁንም በድጋሚ ፍትህ ለተጠማው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ 
የሁላችንም ትግል እና እርብርብ ወሳኝ ነው እላለሁ!!! 

Ali Asen MohamedAli Asen MohamedAli Asen MohamedAli Asen Mohamed    
Kassel         Kassel         Kassel         Kassel             

ወገኔ አንድ ሆነን እንነሳወገኔ አንድ ሆነን እንነሳወገኔ አንድ ሆነን እንነሳወገኔ አንድ ሆነን እንነሳ    
 

የኢትዮጵያ ህዝብ ግፍና በደል የበዛበት የዲሞክራሲያዊ ነፃነት 
የሊለበት ሀገር ከሆነች ይህው 22 ዓመታት ተቆጠሩ፡፡ 

ይህ ወያኔ መንግስት በአሁን ሰዓት እንደፈለገው መሸጥ 
መለወጥ በማን አለብኝነት ለነገ ትውልድ የማያስብ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ 
አይብቀል እንዳለችው አህያ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ እስካሁን 
አጥንቱን ከስክሶ ደሙን አፍስሶ ያቆየልንን ሀገራችንን ይህ የወያኔ 
መንግስት እንደፈለገው መሬታችንን እየሸጠ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ሰዓት 
ለሱዳን ሀገር መሬታችንን እየቸበቸበ ይገኛል ይህ መንግስት እንዲሁ 
የሚታይ አደለም ሀገራችንን እንደ ዳቦ ቆራርሶ ሳይጨርሰው ሃይ ልንለው 
ይገባል፡፡ 

ይህ የወያኔ መንግስት በትግራይ ክልል በሰሜን ጎንደር ምዕራብ 
ኦሮሚያ ዞን እስከ መቱ ድረስ ወደ ጎን 60 ኪ.ሜ. በቁመት ከ1000 ኪ.ሜ. 
በላይ የሚሆን ለሱዳን መንግስት በመሸጥ ላይ ይገኛል ይህ የወያኔ 
መንግስት  ሀገሪቷን  ከፋፍሎ  እስኪጨርሰው  ድረስ  ዝም  ብለን 
ልንመለከተው አይገባም ለነገ ለመጪው ትውልድ ልናስብለት ይገባል 
ወገኔ አንድ ሆነን እንነሳ፡፡ የወያኔን ምንግስት ለማስወገድ በጋራ ቆርጠን 
እንነሳ፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር፡፡ 
Ybekal Engeda Ybekal Engeda Ybekal Engeda Ybekal Engeda     
Kassel Kassel Kassel Kassel     



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 6         5 

ዲሞክራሲ የናፈቀው ህዝብዲሞክራሲ የናፈቀው ህዝብዲሞክራሲ የናፈቀው ህዝብዲሞክራሲ የናፈቀው ህዝብ    
 

የህሊና እስረኞች ቁጥር ከፍ በማለቱ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ያሉ የተለያዩ ወህኒ ቤቶች አጣበዋል የፖለቲካ  
አመለካከታቸው የመብት ጥያቄ በማቅረባቸው የሀይማኖት 
ነፃነት ጥያቄ በማቅረባቸው በሌሎችም ጥያቄ ወንጀል 
ሳይፈፅሙ የሚታሰሩ ህሊና እስረኞች በግፍ መታሰራቸው 
ሳያንስ  በወህኒ  ቤት  ውስጥ ሆነው የተለያዩ  ግፎች 
ይፈፀምባቸዋል ለምሳሌ እራቆታቸውን ቀዝቃዛ ክፍል 
በማስቀመጥ በሰንሰለት በመግረፍ ሰውነታቸው እስኪደማ 
እስኪቆስል ድረስ የተለያዩ ከበባድ የስፖርት አይነቶች 
ማሰራት  ህሊናቸውን  ስተው  እስኪወድቁ  ድረስ 
ያለፍላጎታቸው ቃል እንዲሰጡ ማድረግ እረ  ምኑን 
እንዘርዝረው?  

ሰሞኑን በኢንቨርስቲ ተማሪዎች ላይ የደረሰው 
በደል መብታቸውን ለመጠየቅ በሰላማዊ መንገድ አደባበይ 
የወጡትን ተማሪዎች ለጥያቄያቸው መልሱን በጥይት 
በመመለስ የስንቱን ሂወት ቀጠፉ እረ ምኑን እንግለፀው 
ወገኖቻችን እያለቁ ነው፡፡ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንነሳ አንድ 
ላይ የተሳካ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት ነፃነት 
አስፈላጊ ትልቅ ቦታ እንዳለው ሁላችንም ከልብ እናምናለን 
ያለ ነፃነት ዲሞክራሲ አለ ብሎ መናገር ማወናበድ እንጂ 
እውነት ሊሆን አይችልም በነፃ መናገር እራሱ የነፃነት 
መገለጫ ነው ይህን ሁሉ በደል እያደረሰ  ያለው ወያኔ 
ነው፡፡ እናም ሁላችንም እንደ ዜጋ በአንድነት በሀገራችን 
ነፃነት እንዲሰፍ በጋራ እንነሳ እላለሁ፡፡ 

Zeytu HussienZeytu HussienZeytu HussienZeytu Hussien    
WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    

በነጻነት ቀን ነጻነት ማጣት!!!በነጻነት ቀን ነጻነት ማጣት!!!በነጻነት ቀን ነጻነት ማጣት!!!በነጻነት ቀን ነጻነት ማጣት!!!    
 

ሰብአዊ መብቶች እያንዳዳችን ሰው በመሆናችን 
ብቻ  የሚገቡን  ከሰብሰዊነታችን  ተለይተው  ሊታዩ 
የማይችሉ መብቶች ናቸው፡፡ መንግስት እነዚህን በአለም 
አቀፍ  ደረጃ  እውቅና  የተሰጣቸው ሰበአዊ  መብቶች 
ለማክበር ለማስከበርና ለማሟላት በቀዳሚነት %Dላፊነት 
ከፈረሙ  ቀደምት  ሀገራት  መካከል  ኢትዮጵያ 
ትገኝበታለች፡፡ ይሁን እንጂ በተቃራኒው የሴቶች ሰብአዊ 
መብቶች በሚፈለገው መልኩ ተግባራዊ ካለመሆኑ ባሻገር 
ኢ-ፍትሃዊነት እጅግ የበዛ ነው፡፡ የዘንድሮውም ማርች8 
አለም አቀፍ የሴቶች ቀን እስከ ዛሬ በሀገራችነ በተከታታይ 
የኢትዮጵያ ሴቶች ካከበሩት በዓላት የሚለየው ሁሌም 
የምኮራባቸው የሰማያዊ ፓርቲ ሰላማዊ ታጋይ ሴቶች 
የፈፀሙት ገድል ነው፡፡ በሀገራችን በኢትዮጵያ የዜጎች 
መብት በእኩልነት ተጠብቆ በሴቶች ላይ አጥልቶ የኖረው 
የጾታ ጭቆና እስከ ዛሬ ምላሽ ያላገኘ መሆኑ ሚታወቅ 
ነው፡፡  በተለይ በወያኔ/ኢህአዴግ መንግስት የስልጣን 
ዘመን የሴቶች ጭቆና እና የመብት እረገጣ በህግ ማእቀፍ 
ውስጥ መሆኑ ይብልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል፡፡ ይህን ለማለት 
የሚያስደፍረው የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው በሚባለው 
ህገመንግስት የፆታን አድልዎ የሚቀርፍና የሴቶችን መብት 
የሚያመላክት ድንጋጌዎች በውስጡ አካቶ የያዘ ቢሆንም 
ተግባራዊነቱ  ፕ/ሮ  መስፍን  እንዳሉት  #የተፃፈበትን 
ወረቀት ያህል ዋጋ የማያወጣ ነው$፡፡ ዋጋ አለው እንኳን 
ከተባለ  የትርፉ  ተካፋይ የሆኑት  የገዢው መንግስት 
አጨብጫቢዎች እና የጡት ልጆች ብቻ ናቸው፡፡     

በሀገራችን መከበር ከጀመረ ከሶስት አሰርት አመታት 
በላይ ያስቆጠረው ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ለሴቶች 
በሴትነታቸው ከሚደርስባቸው ጾታዊ በደል እና ሰብአዊ መብት 
ጥሰት ያስቀረላቸውን አንድም ነገር የለም፡፡  

በተለይ ከላይ እንደተገለፀው በወያኔ/ኢህአዴግ መንግስት 
ሴቶች ሊግ፣ የሴቶች ፎረም ኢህአዴግ የሚያዘው እና አገዛዙ 
ያስተባበራቸው በርካታ የሴት ማህበራት ተጠሪነታቸው በቀጥታ 
ለወያኔ  መንግስት  ስርአት  ነው፡፡  ስርዓቱ  ደግሞ  የመላው 
ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እና ይሁንታ ያላገኘ መሆኑ ነው፡፡ ነገሩን 
ይበልጥ አሳሳቢ የሚያደርገው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሴቶች 
ከመንግስት ድጋፍ ውጪ በራሳቸው ፈቃድና አቅም አንድም 
የተደራጀ ማህበር የሌላቸው መሆኑ ነው፡፡ ለዚህ ፁሁፍ መነሻ 
የሆነው  ሀሳብ  ዘንድሮ  ተከብሮ  ሳይሆን  ተደፍሮ  ለማለት 
በመያስችል  ሁኔታ  ማርች  8  መሰረት  ያደረገ  ነው፡፡ 
እንደሚታወቀው የዘንድሮውን ርች8 አስመልክቶ የሴቶች 5ሺህ 
ሜ. ሩጫ ውድድር ተካሄዶ ነበር፡፡ በውድድሩ ላይ ቁጥራቸው 
የበዛ ሴቶች ተሳትፈዋል ከተሳታፊዎቹ ብዛት ቁጥራቸው ቀላል 
የማይባሉ በአነስተኛ እና ጥቃቅን መንግስት ያደራጃቸው ሴቶች 
ነቸው፡፡ እነዚህ ሴቶች አደባባይ የዘው የወጡት አሳብ ጥቃቅን 
መሆኑ በእርግጥም ማህበርተኞቹ ምን ያህል አንድ ለአምስት 
እንደተጠነፈሩ የሚያሳይ ነው፡፡ የጉዳዩ አሳሳቢነት የሚጀምረው 
እነኚህ ጥቂት የተጠነፈሩ ሴቶች ነበፃነት ቀናቸው ነፃነት የተነፈጉ 
መሆኑ  ነው፡፡  ምክንያቱ  ደግሞ እሩጫው ላይ  የተሳተፉት 
በራሳቸው ፈቃድ ሳይሆን በድርጅታቸው ትዕዛዝ ነው ሊያስብል 
የሚያስችል  የተለያዩ  ልማታዊ  የሆኑ  መፈክሮችን  ሲያሰሙ 
ተደምጠዋል፡፡ በመንግስት ልዩ ድጋፍ የተደርጎላቸው እነኚህ 
ሴቶች ለሚደግፉት ሳይሆን ለተገደዱበት ዓላማ የመሰላቸውን 
መፈክር እና ቀረሮቶ በማሰማት እንዲሁም የተለያዩ ፖስተሮችን 
በመያዝ በዕለቱ ሲንቀሳቀሱ ታይተዋል፡፡ ይሁን እንጂ ለመንግስት 
ደጋፊዎች የተፈቀደው ለሌሎች ለመንግስት ተቃዋሚ ሴቶች ፖሊስ 
ያድገው ክልከላ እና እስራት ክስተቱን አስገራሚ ብቻ ሳይሆን 
አሳሳቢ  ያደርገዋል፡፡  ከዚህም  በተጨማሪ  ሴቶች  በፖለቲካ 
አመለካከታቸው ብቻ በአደባባይ ታፍሰው ለእስር የበቁት በእኔ 
ዘመን ይህ የመጀመሪያ ነው፡፡ የኔ ዘመን ደግሞ 23 ዓመት ሙሉ 
የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ የበላው ጅብ አልጮህ ብሎ ተቸግረን 
ከረምንበት ወቅት ነው፡፡ እርግጥ ነው ይህ የሆነበት ምክንያት 
ለማወቅ  እና  ለመዘርዘር  ሰፊ  ጥናት  ያስፈልጋል፡፡  የችግሩ 
አሳሳቢነት እንደተጠበቀ ሆኖ እንቢ ለነፃነቴ በማለት አደባባይ 
በመውጣት የሰማያዊ ፓርቲ ወጣት ሴቶች እኔ የጣይቱ ልጅ ነኝ! 
እስክንድር ይፈታ! መብራትና ውሃ ናፈቀን! ፍትህ እንፈልጋለን! እና 
የመሳሰሉትን መፈክር በልበ ሙሉነት በማሰማት ያሳዩት ቆራጥነት 
ታሪክ መቼም የሚዘነጋው አይደለም፡፡ በይበልጥ ደግሞ በዚሁ 
የፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት ብቻ ለእስር መዳረጋቸው 
የመንግስት ስርዓት ምን ያህል አምባገነን እና ጨቋኝ እንደሆነ 
በግልፅ የሚያሳይ ነው፡፡ በታላቁ ሩጫ በመካፈል ተቃውሞ 
ካቀረቡ ወጣት ሴቶች መካከል 20 ሴቶች እሩጫ ሜዳ ላይ ሲያዙ 
14ቱን ሴቶች ፖሊስ ፍለጋ ላይ እንደነበር ይታወሳል፡፡ የእነዚህን 
ወጣቶች ወንጀል ሀሳባቸውን ነበፃነት ስለገለፁ ብቻ ወያኔ በእስር 
ቤት ውስጥ ስቃያቸውን አሳይቷቸዋል፡፡ ሰው የሚሰማውን መናገር 
የማይችልበት ሀገር!!!! 

Saba TekluSaba TekluSaba TekluSaba Teklu    
Schluchtern, Germany 
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ወያኔን ለማስወገድ በጋራ እንነሳ /አንድነት ሀይል ነው/ወያኔን ለማስወገድ በጋራ እንነሳ /አንድነት ሀይል ነው/ወያኔን ለማስወገድ በጋራ እንነሳ /አንድነት ሀይል ነው/ወያኔን ለማስወገድ በጋራ እንነሳ /አንድነት ሀይል ነው/    
 

ዘረኛው የወያኔ መንግስት የስላጣኑን ጊዜ ለማራዘም 
የማይምሰው ጉድጓድና የመይፈነቅለው ድንጋይ የለም በመሆኑን 
የኢትዮጵያን ህዝብ በዘር፣ በሀይማኖት፣ በጎሳና በጎጥ በመከፋፈል 
ዜጋን ከዜጋ በማጋጨት ለዕራብና ለስደት ዳርጎታል፡፡ 

ወያኔ  ዜጎች  በሀገራቸው ከቦታ  ቦታ  ተዘዋውረው 
ሰርተው  እንዳይጠቀሙ  ከየት  አካባቢ፣  ከማን  ብሔር፣ 
ዘርማንዘርህ የመኖሪያ ፈቃድ የመሳሰሉት በመጠየቅ የሰው ልጅ 
እንደ ዜጋ ማግኘትና መጠቀም የሚገባወን መብት ተነፍጎት ያለ 
ነፃነት በስጋት ይኖራል፡፡ 

የወያኔ መንግስት ሙህራን ሰራተኞችን በሙያቸው፣ 
በእውቀታቸውና ባዳበሩት ክህሎት መሰረት መስራት ሲችሉ 
የወያኔ  ጭፍሮች  ጣልቃ  በመግባት  የውሳኔ  ሀሳባቸውን 
በማስቀመጥ ወይም ትዕዛዝ በማስተላለፍ ሰራተኛው በራሱ 
የማይተማመን አድርጎታል ይህ በራስ አለመተማመንና መስራት 
ሲገባው በመፍራት በወያኔ ጭፍሮች ሃሳብና ፍርድ የተወሰነው 
ስራ ሰራተኛውን ወገኑንና ሀገሪቷን የጎዳ ሲሆን ህዝቡ እርስ 
በእርሱ  በጥላቻ  የጎሪጥ እየተያየ  ወንድም ከወንድሙ ጋር 
በማጋጨትና በማጋደል የደም መፍሰስ የዘር ማጥፋት ወንጀል 
ከመቼውም በላይ በሀገሪቱ እየበዛ ይገኛል፡፡ 

ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችን የሰላም የፍቅርና እርስ በርሱ 
ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ ሀገር ስትሆን አሁን ግን ወያኔ ስልጣን 
ከያዘ ወዲህ ያጣችውን ሰላም፣ ፍቅር፣ መከባበርና በነፃነት መኖርን 
ለማምጣት በአንድነት በተባበረ ክንዳችን ወያኔን እናስወግድ፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 
Mamo Gudeta ZenebechMamo Gudeta ZenebechMamo Gudeta ZenebechMamo Gudeta Zenebech    
FuldaFuldaFuldaFulda    

    የመከራ ጊዜያችን ይብቃ!!የመከራ ጊዜያችን ይብቃ!!የመከራ ጊዜያችን ይብቃ!!የመከራ ጊዜያችን ይብቃ!!    
 

ኢትዮጵያ  ሀገራችን  የረጅም  ዘመን  ታሪክ  ያላት 
ብትሆንም እንሆ ለዘመናት አንባገነኖች ሲፈራረቁባት ንፁሀን ዜጎቿ 
ሲሰቃዩ፣ ሲደበደቡ፣ ሲሰደዱና ሰገደሉ እዚህ ደርሰናል ይባስ ብሎ 
መራዡ የወያኔ/ኢህአዴግ መንግስት ሀገሪቷን ከተቆጣጠረበት 
ከ1983 ዓ.ም. ጀምሮ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲውን ለ23 ዓመታት 
እያራመደ ይገኛል፡፡ በአንድነት ተፋቅሮና ተቻችሎ የኖረውን 
ህዝብ በዘር፣ በጎሳ፣ በሐይማኖት እየከፋፈለ የስልጣን ዘመኑን 
እያራዘመ ይገኛል አንባገነኑ የወያኔ/ኢህአዴግ መንግስት ሀገራችን 
በከፍተኛ እድገትና ዲሞክራሲ ላይ ትገኛለች እያለ ብቻውን 
በሚቆጣጠረው ኢቲቪ መስኮት ህዝቡን ያደነቁረዋል፡፡ ታላቁ 
መሪያችን ዕራይ የህዳሴው ግድብ ግንባታ እየተባለ ከምስኪኑ 
ህዝብ ላይ የሚሰበስቡትን ብር ወደ ካዝናቸው ያስገቡታል፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት የሀገራችን ተቸባጭ ሁኔታ ስናይ ዜጎች 
ባመለካከታቸው ብቻ በግፍ ሲታሰሩና ሲሰቃዩ በፌደራል ፖሊስ 
ሲደበደቡ በሺህ የሚቆተሩት ደግሞ ሀገራቸውን ተትው ለመሰደድ 
ተገደዋል፡፡ በየእስር ቤቱ የሚሰቃዩት ወንድምና እህቶቻችን 
አባትና እናቶቻችን በፍትህ እጦት በሀገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ 
የድብቅ ማጎርያ ካንፖች እየተሰቃዩ ይገኛሉ፡፡ ዜጎች በግፍ 
በሚታሰሩበት ባሰቃቂ ሁኔታ ቶርቸር በሚገረፉበት፣ ንፁሀኖች 
በሚገደሉበት ሀገር ላይ ነው የህግ የበላይነት የሚከበርበት ሀገር 
እያለ  መራዡ  የወያኔ/ኢህአዴግ  መንግስት  ፐሮፓጋንዳውን 
የሚለፈልፈው፡፡ ከዚህ በ%Dላ ግፍ፣ ስቃይና መከፋፈል ይብቃ 
ብለን በጋራ ለጋ ሀገራችን ጥቅም ዘብ የምንቆምብት ጊዜ መሆን 
ይገባዋል፡፡ ድል ለጭቁን የኢትዮጵያ ህዝብ!! 

ጀማል አወልጀማል አወልጀማል አወልጀማል አወል    
ኢረንግሳውዘንኢረንግሳውዘንኢረንግሳውዘንኢረንግሳውዘን    

ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዳግም ትንሳኤ በህብረት መታገል ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዳግም ትንሳኤ በህብረት መታገል ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዳግም ትንሳኤ በህብረት መታገል ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዳግም ትንሳኤ በህብረት መታገል 
ያስፈልገናልያስፈልገናልያስፈልገናልያስፈልገናል    

 

በአንድ ሀገር ውስጥ ጤናማ የዲሞክራሲ ስርዓት አለ 
ለማለት አስተሳሰቦች ነበጻነት እኩል የሚራመዱበት መድረክ 
መፍጠር ያስፈልጋል፡፡ አማራጭ አስተሳሰቦች ህዝብ ጋር ይደርሱ 
ዘንድ እኩል ሚድያ ተጠቃሚ ሊኖርም ተገቢ ነው፡፡ ይህ 
በሌለበት ሁኔታ ትግሉ የዲሞክራሲ ሳይሆን የነጻነት ትግል 
ያደርገዋል፡፡  የተቃውሞ  ፖለቲካችን  እንዲጠናከር  ከተፈለገ 
መደረግ ያለበት የአስተሳሰብ ልዩነት አክብሮ በአንድነት ላይ 
በመተባበር እና መሰረታዊ ልዩነት ከሌለ ደግሞ ተዋህዶ አብሮ 
መቀጠል ሲቻል ነው፡፡ በፓርቲዎች መካከል ከመዋሃድ በላይ 
ፍፁም መተሳሰብ፣ መከባበር እና መተባበር ሊኖር ይገባል፡፡ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል ከዲሞክራሲ ትግል በበለጠ 
የነጻነት ትግል ነው፡፡ የተናጠል ነፃነት ሊኖር አይችልም፡፡ ሊኖርም 
አይገባም፡፡ በመጨረሻም በሀገራችን ውስጥ ያለው አሰቃቂ እና 
አሳፋሪአች የመብት ጥሰት ያበቃ ዘንድ ሁላችንም ከራስ በላይ 
ለሀገር  እና  ለወገን  በማሰብ ልዩነትን  በማቻቻል መከባበር 
እንዲሁም መተሳሰብ ያስፈልጋል፡፡  አንባገነኖችን በመተሳሰብ 
በመከባበር፣ በመተባበር ሲሆን ሲሆን ደግሞ በመዋሃድ ማስወገድ 
ይቻላል፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!!! 
Solomon BirhanuSolomon BirhanuSolomon BirhanuSolomon Birhanu,,,,        
Höchstadt, Germany   Germany   Germany   Germany       

ጭቆና እና ግፍን በቃ ልንል ይገባል!!ጭቆና እና ግፍን በቃ ልንል ይገባል!!ጭቆና እና ግፍን በቃ ልንል ይገባል!!ጭቆና እና ግፍን በቃ ልንል ይገባል!!    
 

 የወያኔ መንግስት በራስ መተማመን የጎደለው እና 
በፍርሃት የተሞላ መንግስት መሆኑን በአደባባይ ያስመሰከረ አንባ 
ገነን መንግስት ነው፡፡ መሪዎቹ በጭራሽ በራስ መተማመን ብሎ 
ነገር ስላልፈጠረባቸው መተማመኛቸው ጠብንጃ፣ በጦሩ ጉያ 
ተሸጉጠው ሃገርና ሕዝብን ለእልቂት ለረሃብ ለመከራ 
የሚያበቁበትን ቆመውም ተቀምጠውም ተኝተውም ማውጠንጠን 
ነው ፡፡ ይህንንም ስል እንዲሁ ከመሬት ተነስቼ እንዳልሆነ 
ይታወቅልኝ፡፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ የወያኔ መንግስት 
ስልጣኑን ሀብሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ማስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ 
አንስቶ እስከ አሁን ድረስ ከ22 አመት በላይ መሆኑ ነው አንድም 
ቀን በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ የኖረበት እና የኢትዮጵያን 
ህዝብንም በሰላም መራበት ጊዜ የለም ብል የተሳሳትኩኝ 
አይመስለኝም፡፡ ከዚህ ስጋታቸውም የተነሳ የኢትዮጰያን ህዝብ 
አፍነው ይዘውታል፡፡ ዜጓች ህገ-መንግስታዊ መብታቸውን 
ተጠቅመው የሚደርስባቸውን ጭቆናና የሰብሃዊ መብት ጥሰት 
ነበፃነት መቃወም አልቻሉም፡፡ አንባገነኑ ወያኔ ይሄን ያክል ዘመን 
በስልጣን ላይ ሲቆይ ስልጣኑን መከታ በማድረግ ስንቶችን 
ሲገርፍ፣ ሲያስር፣ ሲያሰቃይ እና ሲገድል እንደኖረ በአደባባይ 
የተገለጠ ሀቅ ነው፡፡ ህዝቡም ስለመብቱና ስለ ነፃነቱ የጠየቀ ከሆነ 
ይታሰራል፣ ይገረፋል፣ ይገደላል፡፡ ኢትዮጰያን በዘር፣ በቋንቋ እና 
በሀይማኖት ከፋፍሎ የህዝቡን አንድነት ለማጥፋት የሚጥረውን 
አገዛዝ መቃወም ደግሞ አሸባሪ የሚል ታርጋ አሰለጥፎ ዘብጥያ 
ያስወረውራል፡፡ ዛሬ የኛዎቹ እነ እስክንድር ነጋ፣ ርዕዮት አለሙ 
እና ሌሎችም ወጣት ወገኖቻችን በሽብርተኝነት ስም ተወንጅለው 
በአንባገነኖች እስር ቤት ውስጥ ተጥለው እየተሰቃዩ ያሉት የወያኔ 
መንግስት እንደሚለው ሽብርተኛ ሳይሆኑ የነፃነት እና የፍትህ 
ታጋይ ጀግኖች እንደሆኑ በድፍረት መናገር እችላለሁ፡፡ በወያኔ 
አንባገነናዊ እኩይ ስርዓት የህግ የበላይነት የለም፣ ዲሞክራሲ 
ተደፍጥጧል፣ የደህንነት ዋስትና የለም፣ ነፃ ፕሬስ ተረት ሆኗል፣ 
የብዙሀን ፓርቲ ያለምንም እፍረት ተገፍትሯል፡፡ የሲቪክና ሙያ 
ማህበራት የማሽመድመዱ ተግባር ተከናውኗል፡፡  
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ይልቁንም ዘረኞች ግፈኞች፣ ወንጀለኞች አንባገነኖች፣ 
ሙሰኞች እንዳሻቸው ዛሬም እየፈነጩ በተቃራኒው ደግሞ ለፍትህ 
ለእክልነትና ለነጻነት ሲሉ ለህሊናቸው የሚታገሉ የሚዋረዱበት 
የሚሰደዱበትና የሚታሰሩበት ሀገር መሆኑ በጣም ያንገበግባል፣ 
ያስቆጫል፡፡  ነገር  ግን  አንባገነኖች  የስልጣን  ሃይላቸውን 
በመጠቀም  ማሰር፣  መግደል  ሕዝብን  ማሰቃየት  ከያዛቸው 
የስልጣን ጥም አባዜ የተነሳ በስልጣን ላይ ረጅም ጊዜ ለመቆየት  
የሚጠቀሙበት  መነረገድ  ሲሆን  ይህም  በራስ  መተማመን 
እንደሌላቸው ያሳያል፡፡ ነገር ግን እዚህ ላይ ማወቅ ያለብን ነገር 
ይህ አይነት አካሄድ አንባገነን መንግስታቶችን የትም ሊያደርሳቸው 
እንደማይችል ሲሆን አንባገነኖችም ይህን ሊገነዘቡትና ሊያውቁት 
ይገባል ባይ ነኝ፡፡ በርግጥ የታፈኑ ብሶት ገንፍሎ የነፃነት ደማቅ 
ፀሀይ  የምናይበት  ጊዜ  እንደሚመጣ  ቅንጣት  ያክል 
አልጠራጠርም፡፡ የሰሜን አፍሪቃ እና የመካከለኛው ምስራቅ 
ሀገራት ዜጎች በየሀገራቸው ፍትህ በመጓደሉ ተማረዋል፡፡ እኛ ሀገር 
ደግሞ ፍትህ ራስዋ ተዋርዳለች፡፡ ፍርድ ቤቶች ማጥቂያዎች 
ሆነዋል፡፡ ሀገራችን እስር ቤት ሆናለች፡፡ አብዮት ከቀሰቀሱት 
ጎረቤቶቻችን በባሰ እኛ ተበድለናልና ከእነሱ በባሰ አምርረን 
ልንነሳና  አንባገነኖችን  ዳግም  እንዳይነሱ  ልንቀብራቸው 
ያስፈልጋል፡፡ 
            Yordanos TesfamariamYordanos TesfamariamYordanos TesfamariamYordanos Tesfamariam  

Kassel, Germany 

ስለጣን የህዝብ ነውና ለህዝብ ይመለስስለጣን የህዝብ ነውና ለህዝብ ይመለስስለጣን የህዝብ ነውና ለህዝብ ይመለስስለጣን የህዝብ ነውና ለህዝብ ይመለስ    
 

የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የጫነውን የዘረኝነት 
ቀንበር ኢዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ዲሞክራሲ አራማጅ መስሎ 
ነፃነቱን  ገፎ  እራሱን  በራሱ  እየሾመ ህዝብ  ይጠቅመኛል  ብሎ 
የመረጠውን አሸባሪ ነው እያለ እያሰረ ለሁለት አስርት አመታት እራሱን 
በስልጣን ማቆየት ችላል፡፡ አሁንም የስልጣን ጊዜውን ለማራዘም 
የሚያደርገውን ጥረት ቀጥሏል በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ቆራርጦ መሀል 
ከተማ ሳይቀር እየሸጠ ይገኛል፡፡ ህዝቡን በዘር፣ በሀይማኖት በራሱ 
የቤት ስራ ውስጥ በመክተት እያሸው ለአንዱ ጡቱን እያጠባ ለሌላው 
ደግሞ ጣቱን እያጠባው ሁለቱም እኩል ጠብተዋል በሚል የውሸት 
ፕሮፖጋንዳውን እያጠገበ ትውልድ እያቀጨጨ እራሱና የጡት ልጆቹ 
እየደለቡ ሌላውን ህዝብ በፍርሃት በደህንነቶች አስከብቦ ምክንያቱ 
ሳይታወቅ ስንቱ በየእስር ቤቱ ይሰቃያል፡፡ 

ኡኡ የመናገር ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት የእኩልነት ዲሞክራሲ 
ብሎ ለሚጠይቅ ዛሬ አለም ሰልጥናለቸው ባላችሁበት አፋችሁ መልሳቹ 
ታግለን ያገኘንውን ስልጣን ንዲሁ አንለቅም ታግላቹ አግኙ ማለት ምን 
ይባላል? ዲሞክረሲ ለሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ብቻ ሳይሆን ህዝብ የስልጣን 
ባለቤትነቱን  ሲያረጋግጥ ብቻ ነው፡፡  በህዝብ ድምፅ  አግኝተው 
የተመረጡትን በሙሉ አሸባሪ እየተባለ የሚታሰር የሚወገር ከሆነ 
የወያኔን ማንነት ለማወቅ ለማንም አያዳግትም፡፡ 

አንባገነኑ ወያኔ ዜጎችና ማንገላታት በተለያዩ ምክንያታቸው 
በማይታወቁና  እራሱ  የመናገር  ነፃነት  እያለ  በሚለው  ቋንቋው 
የጠጠቀሙ ጋዜጠኞችን ማሰሩ ሌሎችም እንዲሁ እስር ቤት እስኪጠብ 
ድረስ ምክንያት እየተሰጣቸው የታሰሩት ቤት ይቁጠራቸው፡፡ እናም 
ለትውልድ የሚተላለፍ ስህተት ከመደጋገም አሁንም አልመሰበትምና 
እርስ በእርስ መሿሿሙ ይብቃና ስልጣን ለህዝብ ማስረከብ ይበጃል፡፡ 
አልያ  በሰፈሩት  ቁና  መሰፈር  አይቀርምና  በጊዜ  መንቃት 
የጠቅማል፡፡ አንገት ማደንደን ለሌሎቹም አንባገነኖች አልበጀምና 
ድንገት መሰበር አለ፡፡ ኢትዮጵያ ሀገራችን ብዙ የሚሰራባት ምድር 
ነች  ምናልባት  የሰራችሁ  እየመሰላችሁ  ከሆነ  ተሳስታችኻል 
ቅድሚያ የተሰሩት ሁሉ ታላላቅ የምናያቸው ሁሉ በማን ለማን 
ለምን እንደተሰሩ ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃልና ስለዚህ ትግላችን 
ለነፃነታችን፣ ለዲሞክራሲ፣ ለአንድነታችን ይሁን፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!! 
Temesgen Sumoro GebremariamTemesgen Sumoro GebremariamTemesgen Sumoro GebremariamTemesgen Sumoro Gebremariam    
BischofsheimBischofsheimBischofsheimBischofsheim    

የወያኔ በደልየወያኔ በደልየወያኔ በደልየወያኔ በደል    
 

መቆሚያ የሌለው የወያኔ በደል ከጊዚያት ወደ ጊዜያት 
መልኳን አይነቷን እየቀየረች እንደምታስቸግረው እንስሳ በሰው 
ልጆች ላይ በደሉን እየቀጠሉ ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የመናገር፣ የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ 
የማድረግ መብታቸውን ታግደው ይባስ ተብሎ በመደብደብ 
በመሰቃያት ላይ ይገኛሉ፡፡ እንደ አውሬ በግፍ ሲሯሯጡ ሲባረሩ 
ለምን ተናገራቹ? ለምን ጠየቃቹ ለምን አትስማሙ በማለት በወያኔ 
ውሻዎች ሲታፈኑ ሲገደሉ ይታያል፡፡ 

ወጣቱ ትውልድ በሀገሩ ሰርቶ መኖር ሲችል በወያኔ 
በደልና የመኖር ነፃነቱን በመንጠቅ ሳይወድ በግድ ለስደት 
ይጋለጣል መቼ ይሆን ከቶ ይህ በደል የሚቆም? እኔስ ዝም 
አልልም ገና ለሀገሬ እቆማለሁ እጮህማለሁ፡፡ ወገን ተባብረን 
እንነሳ ነፃነታችን እናስከብር ስደታችን ቆሞ በሀገራችን እንኑር፡፡ 

ቋንቋ፣ እምነት፣ ዘር በሚከፋፍለው ወያኔ ልዩነታችን 
አንደነታችን በማለት እንዝመት ዝም አንልም ገና ሀገራችንን 
እንወዳለንና፡፡ እናስብ ስንቶቻችን ይሆን ቤታችን ያልተንኳኳው 
እናት፣ አባት፣ ወንድም፣ እህት ያልተነጠቀው ስንቱ ተወርቶ 
ያልቃል ግን ለዚህ መድሀኒት በአንድነት ለሀገራችን ነፃነት 
እንቁም፡፡ 

ነፃነት ለሀገሬ ኢትዮጵያ ነሽ ክብሬ! 
Agegnehu Wubet Agegnehu Wubet Agegnehu Wubet Agegnehu Wubet     

    Zeil GermanyZeil GermanyZeil GermanyZeil Germany  

የትግል ጥሪ ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!የትግል ጥሪ ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!የትግል ጥሪ ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!የትግል ጥሪ ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!    
 

ከሁሉ  አስቀድሞ ማሸነፍ  የሚኖርብን  በውስጣችን 
ያለውን ፍርሃት  ነው፡፡  ለህውሀት/ኢህአዴግ  ታማኝ ሊሆኑ 
የሚችሉት የጦርና የፀጥታ ሀይሎቹ እንዲሁም የስለላ ተቋሙ 
የህዝብ ድጋፍ የሌላቸው የጥቂት ዘረኞች ስብስብ በመሆኑ 
የሕዝብ እምቢተኝነት ሲጠናከር በቀላሉ ይመክናሉ፡፡ አመራሮቹ 
አስተሳሰባቸው በጣም ጠባብ ብቃታጨውም እጅግ ዝቅተኛ 
ነው፡፡ በመሆኑም እነዚህ ሀይሎች ሁሉንም ነገር እንደተቆጣጠሩ 
አድርጎ ማሰብ ራስን ማዋረድ ነው፡፡ ስለዚህም መሸሽ ሳይሆን 
በየጊዜው ልንፈታተናቸው፣  ልንጎነትላቸውና ልንማፈለማቸው 
ይገባል፡፡ ስለሆነም ካሁን በ%Dላ ስራው ህወሃት/ኢህአዴግን 
ከውስጥ ሆኖ የመበታተንና የማፍረስ ስራ ነው፡፡ 

የነፃነት ሀይሎችም መዋቅራቸውን በማስፋትና በርካታ 
ህዋሶችን በመፍጠር በትጋት ህዋሶችን በመፍጠር በትጋት እየሰሩ 
ይገኛሉ፡፡ የህወሃት/ኢህአዴግን መዋቅር ስፋት በነፃነት ሀይሎች 
የመዋቅር ስፋት መጋፈጥ ይቻል ዘንድ ትግሉ ተፋፍሟል….� “….�
ስለዚህ ፍትህ፣ ሰላም፣ አንደነትና ዕርቅ የሚሰፍንባትን አዲስቷን 
ኢትዮጵያ”� በጥቅም ተደልለው ወይም በፍርሃት ነፃነታቸውን 
አሳልፈው  በሚሰጡ  ሰዎች  መገንባት  አይቻልም፡፡  የህዝብ 
እግዚኦታ ለቅሶና ምሬት ወደ ተግባር ሲለወጥ የማሳሰቢያ የንስሃ 
ወይም የጥሪ ጊዜ አይኖርም፡፡ ከላይ እንደጠቆምነው አሁንም 
እየቀረበ ያለው ጥሪ የኢትዮጵያ መሆኑን ልብ ይበሉ፡፡ ይህንን ጥሪ 
ንቆ ነገ እኔ እኮ ትዕዛዝ ፈፃሚ ነበርኩ የሚሉ ሁሉ ይህ ጥሪ ራሱ 
የወንጀላቸው  ማስረጃ  ሆኖ  እንደሚቀርብባቸው  መገንዘብ 
አዋቂነት ነውና ይህንን እየረዳ የሚገኝ ስርዓት ”እንቢ”� ያሉ 
ወገኖቻችን የሚኖራቸውን ሞገስና ክብር ከማይቀረው የኢህአዴግ 
ውድቀት በ%Dላ ተባባሪዎቹ ላይ ከሚደርስባቸው ውርደት ጋር 
በማነጻጸር ዛሬ ለእውነት እንቁም፡፡ ወደ ልባችን እንመለስ!! 
ለጥሪውም ምለሽ እንስጥ!! 

Hiwot Zegeye Hiwot Zegeye Hiwot Zegeye Hiwot Zegeye     
    Erlangen       Erlangen       Erlangen       Erlangen         
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ሆብለህ ተነሳሆብለህ ተነሳሆብለህ ተነሳሆብለህ ተነሳ    
 

እኛ ከተለያዩ ብሄረሰቦች የተውጣጣን የተለያዩ ቋንቋዎች 
የምንናገር የተለያየ ሀይማኖት ያለን ለዘመናት የተነሱብን አምባገነን 
አገዛዞች ነጻነት አሳጥተውን ከሰው በታች አድርገው ያዋረዱን 
መሆናችን አንድ ያደረገን ለነፃነታችን፣ ለሰውነት ክብራችን የቆምን 
ኢትዮጵያውያን  ነን፡፡  እኛ  ኦሮሞነታችን፣  አማራነታችን፣ 
ሶማሌነታችን፣  ዳውሮነታች፣  ትግሬነታችን  ወዘተ  ሳያግደን 
በኢትዮጵያዊነታችን አብረን ሌሎች በሀገራቸው የተጎናፀፉትን 
ነፃነት እኛም በተራችን ልንጎናፀፍ ተነሳን ኩሩ ኢትዮጵያዊያን ነን፡፡ 
እኛ ነፃነት የተራብን፣ ኑሮ ያማረረን፣ ዘረኝነት ያንገፈገፈን፣ 
ዲሞክራሲ  የተጠማን  ኢትዮጵያውያን  በግብፅና  በቱኒዚያ 
የተደረገውን አይነት አብዮት በሀገራችን ልናስነሳ ልንመራውና 
በሀገራችን ዲሞክራሲ ልናሰፍን ከነፍሳችን ተማምለን ተነስተናል፡፡ 
የተመኘንውን እውን እስከምናደርግ ምንም ዓይነት ምድራዊ ሀይል 
አያቆመንም፡፡ እስካሁን በሀገራችን በተነሱት አገዛዞች ማለትም 
በአፄው ፊውዳላዊው፣ በደርጉ ወታደራዊው፣ በወያኔ ዘረኛ፣ 
አፋኝና አረመኔ አገዛዝ የተማረርን ነፃነታችንን የምንወድ በሌሎች 
ነፃነት እየቀናን መኖር የማንሻ ኩሩ ኢትዮጵያውያን ነን፡፡ 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ፡፡ 
Hana WeldemariamHana WeldemariamHana WeldemariamHana Weldemariam    
Hoch Heim  Hoch Heim  Hoch Heim  Hoch Heim      

የኢትዮጵያ ወጣቶችን ትግል በእስርና በግድያ ማቆም የኢትዮጵያ ወጣቶችን ትግል በእስርና በግድያ ማቆም የኢትዮጵያ ወጣቶችን ትግል በእስርና በግድያ ማቆም የኢትዮጵያ ወጣቶችን ትግል በእስርና በግድያ ማቆም 
አይቻልም!!አይቻልም!!አይቻልም!!አይቻልም!!    

 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው ወያኔ/ኢህአዴግ 
ዜጎችን በሀይል እየገዛ ይገኛል፡፡ ለዚህም በሀገራችን በቅርቡ በወጣት 
ጦማሪያን /Bloggers/ ላይ የተካሄደው እስር እና እስር ቤት ውስጥ 
እየደረሰባቸው ያለው ግርፋት፣ ቶርቸር እንዲሁም በሀገራችን የተለያዩ 
ክፍሎች  የተፈፀሙት  የተማሪዎች  ግድያዎችና  ሌሎች  ህገወጥ 
እርምጃዎች መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

መፀሀፍና  የመጦመር መብታቸውን ተጠቅመው ፍርሃት 
ዝምታችንን ሰብረው ለወጣቱና ለነፃነት ፈላጊው የሀገራችን ህዝብ 
ግንዛቤ ሲያስጨብጡ የዞን 9 ጦማሪያን እና ጋዜጠኞች እየደረሰባቸው 
ያለው ግርፋት ቶርቸር ሰለ ሀገር ነፃ መሆን መፍትሄ እያፈላለገ 
የሚገኘውን ወጣት እንቅስቃሴ ለመምታት ሆን ተብሎ የሚካሄድ 
የወያኔ/ኢህአዴግ ኢሰብአዊ የጭካኔ ድርጊት ነው፡፡ 

በሌላም በኩል የአዲስ አበባና በዙሪያዋ የሚገኙት ከተሞች 
ማስተር ፕላን አስመልክቶ የወያኔ/ኢህአዴግ አጭበርባሪነት የገባቸው 
ወጧት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችና ንፁሀን ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡ 
ተደርገዋል፡፡ ብዙዎች ቆስለዋል በርካታ ተማሪዎች ለእስር ተዳርገዋል 
ዜጎች ጥያቄያቸውን ምንም ይሁን ምን “መንግስት ነኝ”� ብሎ ስልጣን 
ላይ የተቀመጠ አካል ጥያቄያቸውን አዳምጦ በሰከነ መንገድ መፍትሔ 
የመስጠት ግዴታ የነበረበት ቢሆንም ዜጎች ምንም አይነት ጥያቄ 
እንዳያነሱና እንዲወያዩ የማይፈልገው ወያኔ ምላሹ ግድያና እስር 
ሆኗል፡፡ በተጨማሪም በጎንደርም ለዘመናት ከኖሩበት አካባቢ በልማት 
ሰበብ ሲያፈናቅላቸው ጥያቄቸውን በሰላማዊ መንገድ ለጠየቁ ሰላማዊ 
ዜጎች የወያኔ መለስ ጥይት ሆኗል፡፡ 

ወያኔ የዜጎችን ጥያቄ በሀይል ለማፈን ሚሞክረው ህዝብ 
ሲያውቅና ሲረዳ በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳብናል ብሎ ስለሚሰጋ እና 
የህዝብን ጥያቄ በመደፍጠጥ ስልጣኑን ለማራዘም ካለው አባዜ ነው፡፡ 
ነገር ግን ከየተኛውም ጊዜ በተለየ መልኩ ስለ ሀገሩ መፃኢ እጣ ፈንታ 
እና ነፃነት ባገኛት ቀዳዳ ሁሉ እየተወያየ እና እንቅስቃሴ እያደረገ 
የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ በግድያና በእስር ለማስቆም 
የሚደረገው ድርጊት ወጣቱን የበለጠ ያነሳሳው እንደሆን እንጂ የያዘውን 
እንቅስቃሴ  የሚገታው  አለመሆኑን  ወያኔዎች  በሚገባ  ልትረዱት 
ይገባል፡፡ ስለዚህ በተለይ በቅርቡ የተካሄዱትን የዞን9 ጦማሪያን፣ 
ጋዜተኞችና በኦሮሚያ በጎንደር የታሰሩ ንፁሀን ዜጎችን ያለ ቅድመ ሁኔታ 
እንድትለቋቸው የሚል ምክር ለወያኔ መለገስ እወዳለሁ፡፡ አሁን 
ላጠፋቹት የንፁሀን ዜጎች ህይወትና ላካሄዳቹት የጭካኔ እርምጃ ፍርድ 
የምታገኙበት ጊዜ እሩቅ አይደለም፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 
Sara MesfinSara MesfinSara MesfinSara Mesfin    
VVVViernheim iernheim iernheim iernheim     

የወያኔ የሀሰት ፕሮፓጋንዳየወያኔ የሀሰት ፕሮፓጋንዳየወያኔ የሀሰት ፕሮፓጋንዳየወያኔ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ    
 

እንሆ አምናገነኑ ወያኔ መንግስት የስልጣን ማማው ላይ 
ከተቀመጠ  ጀምሮ  እስካሁን  ድረስ  ያለመታከት  የሀሰት 
ፕሮፓጋንዳውን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ቀን ከሌሊት እየዘራ 
ይገኛል፡፡ 

ወያኔ ልማታዊ ባለ ሀብት ከሚለው ቃል ፍቅር የያዘው 
ይመስል የወያኔ ጥሩምባ በሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀን 
ከሌሊት  ያለመታከት  በዚህ  የፕሮፓጋንዳ  ስራው  ላይ 
ተጠምዷል፡፡  ልማታዊ  አስተሳሰብ፣  ልማታዊ  ቢሮክራሲ፣ 
ልማታዊ መንግስት፣ ልማታዊ ባለ ሀብት፣ ልማታዊ ጋዜጠኛ …..�
ዝርዝሩ ምንም መጨረሻ የለውም፡፡ ብቻ በአጠቃላይ ልማታዊ 
ሚለውን ቃል በደጋገመው ቁጥር ልማታዊ የሆነ ያስመስለዋል፡፡ 

የወያኔ የፈጣን የልማት እርከኖች የተለመዱ የውሸት 
ቁልሎች መሆናቸው ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ግልፅ ነው፡፡ 

ለመሆኑ ወያኔ ይህንን ተንሸዋረረ የልማት አጀንዳ ይህንን 
ያህል ማስጮህ ለምን አስፈለገው? መልሱ በጣም አጭርና ግልፅ 
ነው፡፡ በአሁኑ ሰኣት ብቸኛው የስልጣን ማማ ላይ መቆያ ዘዴው 
ልማታዊ መንግስት መሆን ነው ብሎ ያምናል፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ የኑሮ 
ደረጃ  ከፍ  አድርጌዎአለሁ  ኢኮኖሚውንም  ደብል  ዲጂት 
አሳድጌዋለሁ  ገበሬው  ሚሊየነር  አድርጌዋለሁ፡፡  በሁሉም 
ህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ የሆነ የእድገት ለውጥ አሳይቻለሁ ይለናል 
ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ የእድገት ለውጥ አሳይቻለሁ ይለናል ነገር 
ግን መሬት ላይ ያለው ሀቅ ግን እጅግ የተለየና ተቃራኒ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ 

ድህነት እና ስራ አጥነት በዘወቷል፣ የትምህርት ጥራት 
እጅግ በጣም ወርዷል፣ ስደት ተሰምቶ በማይታወቅ ደረጃ 
ደርሷል፣ ዘረኝነቱ ማፊያነቱ፣ ሽፍትነቱ፣ ሙስኝነቱና የፍትህ 
መጓደል እነዚህና ሌሎችም በኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ጭኖ 
ልማታዊ ልማታዊ ነኝ እያለ ቢያደነቁረን ከቶ አይገባንም፡፡ 

የወያኔ የልማት ዲስኩር ትንሽ እንኳን እውነት የሌለው 
መሆኑን ከማንም በላይ እራሱ ወያኔ አሳምሮ ያውቀዋል የነጋ ጠባ 
ልማት ዲስኩር የቁራ ጩኽት እንዲሁ ሃቅን ለማድበስበስ 
ታስበው የተፈበረኩ ቁጥሮች እና በጥቂት የታይታ ስራዎች የሆነ 
የእምባይ ካብ ነው፡፡ 

በወያኔ  የሀሰት  ፕሮፓጋንዳ  አንታለልም  ስለዚህ 
ኢትዮጵያ የሚለው ስም ትናንትና አባቶቻችን መስዋዕትነት 
ከፍለው እንዳስረከቡህ ሁሉ ዛሬም አገርህ የመጠበቅ ግዴታ 
አለብህ፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘለአለም ትኑር!! 
Yordanos tesfamariamYordanos tesfamariamYordanos tesfamariamYordanos tesfamariam    
NurnbergNurnbergNurnbergNurnberg    

ለተስፋይቱ ምድር ጠሪ የበኩላችንን አስተዋፅዎ ለተስፋይቱ ምድር ጠሪ የበኩላችንን አስተዋፅዎ ለተስፋይቱ ምድር ጠሪ የበኩላችንን አስተዋፅዎ ለተስፋይቱ ምድር ጠሪ የበኩላችንን አስተዋፅዎ 
እናድርግእናድርግእናድርግእናድርግ    

 

እኛ ኢትዮጵያዊያን ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳናልፍና ከሰው 
ሰው ልጆች በታች አድርጎ ያስቀመጠን ብቸኛው ጠላታችን ቢኖር 
ድህነት ወይም መሀይምነት ሳይሆን ኢህአዲጋዊነት ብቻ ነው፡፡ ዛሬም 
ግን ኢትዮጵያችን ከዚህ ቀንበር ተላቃ ወደ ዲሞክራሲያዊነት የህግ 
የበላይነት፣ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ለህዝቦች በቂ የሆነ ሁለገባዊ እድገትና 
ሁላችንም  ወደሚያስተሳስረን  ኢትዮጵያዊነት  ፍቅር  ለመሸጋገር 
ከመቼውም ጊዜ በላይ ጊዜዋ ደርሷል ከዚህም ሁላችንም እራሳችንን 
ለሰላማዊ ትግሉ ዝግጁ በማድረግ የየግላችንን አስተዋፅዎ ልናደርግ 
ይገባል፡፡ 

ኢትዮጵያ ከመቸውም በላይ ቆሳስላ ታቃስታለች …� ሰሚ፣ 
ተቆርቋሪና ታዛቢ ሳይሆን በገቢር ዘብ የሚቆምላት አለሁ የሚላት 
ትፈልጋለች! 

ብለጣቸው አለዊብለጣቸው አለዊብለጣቸው አለዊብለጣቸው አለዊ    
ግሮስ ጌራውግሮስ ጌራውግሮስ ጌራውግሮስ ጌራው    



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 6                    9 

የግፍና የእስራት ዝናብ ይቁምየግፍና የእስራት ዝናብ ይቁምየግፍና የእስራት ዝናብ ይቁምየግፍና የእስራት ዝናብ ይቁም    
 

ከዘረኛው  የወያኔ/ኢህአዴግ  መንግስት  በሀይማኖት፣ 
በዘር፣ በጎሳ ከፋፍለህ ግዛን መርህ አንድ አደርጋለሁ ብሎ ማሰብ 
ሞኝነት  ነው፡፡  ስለዚህ  መፍትሄው ዘረኛ  ሆነውን  የወያኔ/
ኢህአዴግን መንግስት ከስር መነሰረቱ ነቅለው ከጣሉ ከባርነት 
ቀንበር መውጣት ና የጭቁን የኢትዮጵያ ህዝብን ነፃ አውጥቶ 
ፍፁም ዲሞክራሲ ሆነ መንግስት መመስረት ይቻላል፡፡ 

የኢትዮጵያ  ህዝብ  የመከራና  የስደት  ጊዜው  ቆሞ 
በኢኮኖሚ በማህበራዊ ህይወት በፖለቲካው አለም የደረሰበት 
የሰለጠነ እና የተማረ የሰው ሀይል ማፍራት ነው ምንሻው እንጂ 
እንደ ወያኔ በጎሳ ከፋፍሎና ሀገር ተገንጥላ የማናይበት ትውልድ 
ማፍራት እንሻለን፡፡ 

በመሆኑም ሁላችንም ተባብረን በአንድነት የኢትዮጵያን 
ስሜት በመያዝ ወደተሻለ ኳስ ሜዳ መዝለቅ ብቻ ነው የኛ 
ራዕይ፡፡ 

ወደ ነፃነት ጫፍ የተጠጋንበት ዘመን ሩቅ አይደለም 
ግዜው አሁን በመሆኑ የዜግነት ግዴታችንን ድርሻችን እንድንወጣ 
ከአሁኑ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ ቃል ልንገባ ይገባናል፡፡ ከፋፋዮችን 
ከጉያችን አውጥተን ልንጥላቸው ይገባል እላለሁ፡፡ 

በ1997 ሀገራችን ኢትዮጵያ የእናቶች የአባቶች ለቅሶ 
ለአቅመ አዳም ያልደረሱ እና ወጣቶች የተቀጠፉበትን ግዜ 
ከህሊናችን ሊጠፉ ያልቻለውን ጠባሳ መሆኑ ለማንም ግልፅ 
ነው፡፡ 

ግፍና የእሳት ዝናብ ቆሞ አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያን 
ልንታደጋት ይገባል፡፡ በማን አለብኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ በ1997 
ዓ.ም. ከምርጫ በ%Dላ በመላው ሀገሪቱ የጥፋትና የእሳት አዋጅ 
ያወጀበት ጊዜ መቆም ሲገባው አሁንም ያለው መንግስት ያንኑ 
ያላዘበ የጋን ውስጥ ጩህት ሊጮህብን አይገባም “ባለጌን ባለጌ 
ካላሉት ነገም ብልግናውን አያቆምም“� ፡፡ ስንቱ አለፈ በ1997 
የቅንጅትን አርማ ሁለት ጣቱን ያሳዩ ጣቶች ተቆረጡ አሁን ደግሞ 
እኛ እናውቅልሃለን በማለት የነሱን ስርዓት ያልተከተለ የመንግስት 
ሰራተኛ ከመንግስት ስራው የግል ሰራተኛው ከመኖሪያ ቀዬው 
ሀይማኖተኛው በሃይማኖቱ እየተደረገ ያለው መፈናቀል ሊቆም 
ይገባዋል በማለት ወደ አዲስ ምእራፍ ለመግባት ሁላችንም 
ትጥቃችንን በመያዝ ወደ ኳስ ሜዳው መግባት አብን እላለሁ፡፡ 

Yihdego Michael MekonnenYihdego Michael MekonnenYihdego Michael MekonnenYihdego Michael Mekonnen    
Gross Gerau Gross Gerau Gross Gerau Gross Gerau     

ለለውጥ እንታገልለለውጥ እንታገልለለውጥ እንታገልለለውጥ እንታገል    
 

ኢትዮጵያ ሀገራችንና ህዝቦቿ በአንድ ጠባብ ዘረኛ ብድን 
መዳፍ ውስጥ ናቸው፡፡ በሀገራችን የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች 
የግለሰብም ሆነ  የቡድን  መብቶቻቸው ተረግጠው በባርነት 
እየተገዙ  ጉልበታቸውና  ሀብታቸው  እየተመዘበረ  ሰብአዊ 
መብታቸው ተገፎ ፍትህ ተነፍገው የመከራና የችግር ኑሮ እየኖሩ 
ነው፡፡ 

በሀገሪቱ ውስጥ ሚኖሩ ዜጎችና ማህበረሰቦች ሁሉ 
የወደፊት ዕጣ ፈነረታቸው ተሳስሯል፡፡ እያንዳንዱ ግለሰብ ነፃ 
ካልወጣ በስተቀር ማንም ሰው በተናጥል ነፃነት አየር መተንፈስ 
አይችልም፡፡ ስለሆነም ለእያንዳንዱም ሆነ ለአጠቃላይ ጥቅም 
ስንል እያንዳንዳችን ስለሁላችን ማሰብና መጨነቅ ግዴታችን 
ነው፡፡ 
የቡድን መብቶች ሰጥቶ ነገር ግን ግለሰብ መብቶች መንፈግ 
ወይንም መንሳት ምንም መብት አለመስጠት መሆኑን ከአምባገነኑ 
የወያኔ ስርዓት የምናየው ነው፡፡ አንባገነኑ ገዢው መንግስት 
በብሔር ብሄረሰቦች የክልል መንግስታዊ መዋቅር አርማና ቋንቋን 
የመሳሰሉትን ለይስሙላ መስጠቱ እንዳለ ሆኖ እነዚህ ግን ዋጋ 
ሊኖራቸው የሚችለው ከግለሰብ ነፃነት  ——— 

መከበር ጋር ሆነው ቢሆን ነበር፡፡ ሰው የሰውነት ብሎም 
የዜግነት መብቱ ካልተከበረ የቡድን መብት መከበር ምን ትርጉም 
ይሰጠዋል? የመረጠውን ሰው መሾም የማይፈልገውን ደግሞ 
መሻር የማይችል ከሆነ በስሙ የሚጠራ የይስሙላ መንግስት 
መኖሩ ምን ሊጠቅመው ይችላል? 

እንዲሁም ደግሞ በአንፃሩ የግለሰብ መብት ብቻውን በቂ 
ነው ማለትም አይቻልም እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ውስብስብ ታሪክ 
ላላት አገር  የቡድን ፍላጎታችንና  ስሜታችንን  መደፍጠጥም 
ኢፍትሀዊ ነው፡፡ የተለያዩ ደረጃዎች ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎችና 
ሃይማኖቶች  ጠንካራ  የቡድን  ፍላጎትና  ስሜት  ሊኖራቸው 
እንደሚችል የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም እያንዳንዳችን ሀገር 
በማዳን ስሜትና ግለሰባዊም ሆነ ማህበራዊ አመለካከቱን ይዞ 
መነሳትና መታገል ይገባዋል፡፡ በተለያየ አመለካከት የሚጓዙ 
ብድኖች እነኳን ቢሆን በሀገራዊ ጉዳይ ላይ መተባበር በጣም 
አስፈላጊ ነው፡፡ 

ተባብረን  በመታገል  ዘላቂ  የሆነ  አንድነታችንንና 
የምንወዳትን ኢትዮጵያ ሀገራችንን መታደግ ይቻላል፡፡ 

Fitsum Dessta GetayemsgenFitsum Dessta GetayemsgenFitsum Dessta GetayemsgenFitsum Dessta Getayemsgen    
    Zell church Zell church Zell church Zell church  

ዝም አንልምዝም አንልምዝም አንልምዝም አንልም    
 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ያላገኘነው ነፃነት አግኝተናልና 
ሁላችንም ውስጣችን ያቆሰለውን የወያኔ መንግስት በአለንበት ቦታ 
ሆነን በአንድነት ሆነን በሚደረግብን ግፍና በደል በተለይም 
በሴቶች ላይ በሚደርስብን ግፍና በደል አስፈላጊና ጠቃሚ ያልሆነ 
ጎጂ ባህላችን ለማስወገድ እንታገላለን፡፡ ማለትም ለመናገር አሳፋሪ 
የሆነውን የህፃናት ግርዛት የሴቶች እህቶቻችን ያለዕድሜ ጋብቻ 
ሴት ከወንድ እኩል መታየት እንደሌለባት ምንግዜም የማጀት ስራ 
መስራት እንዳለባት ወይም ደግሞ እቤት ውስጥ ልጅ ማሳደግ 
እንዳለባት በገጠር አካባቢ ሴቶች የትምህርት እድል እንደማያገኙ 
እና እኛ ሴቶች መማር እንደማንችል፡፡  

የሴት እህቶቻችን የአረብ ሀገር ስደት የሚደርስባቸው 
ግፍና በደል ለዚህ ሁሉ የሚዳርገን የሚያጋልጠን ሀገራችን ያለው 
የፖለቲካ ሁኔታ ነው፡፡ 

ምነው ወያኔ ምነው 
ጨካኝ ሆዳሙ እመኔው 
ሀዘን ርህራሄ የሌለው 
ይብቃህ ሁዳሙ አንተው 
    Yeshi Getie GelawYeshi Getie GelawYeshi Getie GelawYeshi Getie Gelaw    
    ZeilZeilZeilZeil    

ክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ትውልድ ብቻ ነውክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ትውልድ ብቻ ነውክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ትውልድ ብቻ ነውክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ትውልድ ብቻ ነው    
 

የኢትዮጵያ  ህዝቦች  ለዘመናት  አብረው  በጋብቻ 
ተሳስረው ተዋህደውና ተዋልደው በመኖር ያፈሩት ብዙ የሆነ 
የጋራ የሆነ መልካም ነገሮች ቢኖሩም መጥፎ ነገር አልነበረም ብሎ 
በዝምታ ማለፍ አይቻለም ፈላጭ ቆራጭ የሆኑ አንባገነን መሪዎች 
በተለያዩ  ጊዜያት  በኢትዮጵያ  ህዝብ  ላያ  ግፍ  በደል 
ፈፅመውባቸዋል፡፡ 

ለስደትም ተዳርገዋል ወታደራዊ አንባገነን መንግስት 
በኢትዮጵያ ህዝብ ያለሰለሰ  ትግል ሲገረሰስ በመሳሪያ አፈሙዝ 
ተጠቅሞ ስልጣን በነፍጥ የያዘው ጠባቡ ብሄርተኛ ቡድን 
ኢህአዴግ ተተክቶ መላው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ተልኮውን 
እያከናወነ ይገኛል፡፡ ለዚህም ከሀገሪቱ ደሃ ገበሬና ሰራተኛ ህዝብ 
ጉሮሮ ተነጥቆ በተሰበሰበ ግብር የተገነባውን የኢትዮጵያ የጦር 
ሀይል አፈራርሶ በሚሊዮን የሰራዊት አባላትና ቤተሰቦቻቸውን 
ያለምንም መተዳደሪያ ሜዳ ላይ ለረሃብና ለእርዛት መዳረጉ 
በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የልማት     
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ክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ........ክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ........ክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ........ክብር ታሪክን ጠባቂ ክቡር ........ 
ድርጅቶች  ውስጥ  ተሰማርተው  የነበሩትን  ልምድ 

ያላቸውን ኢትዮጵያውያን  ባለሙያዎች ከስራ  ገበታዎቻቸው 
አፈናቅሎ በሙያው ባልሰለጠነ በሙያው ብቁ ዕውቀት በሌላቸው 
ነገር ግን የሻቢያና የኢህአዴግ አባልና ደጋፊ በሆኑ ግለሰቦች 
መተካቱ ዛሬ ያለምንም ተቀናቃኝ ሀይል ህውሀት/ኢህአዴግ 
በአምሳሉ በቀጠራቸው አደርባይ ለሆድ አዳሪ ብቻ ከሆነ ምሁራን 
ተብዬዎች ለኢትዮጵያ ደንታ የሌላቸው የባዕድ ሀገሮች ጋር 
ዲሞክራሲን በመስኮት አሽቀንጥሮ የኢህአዴግን ጊዜያዊነት ወደ 
ዘላቂ አንባገነንነት በሰፊው በር ማስገባቱን አብስሮናል፡፡ 

ይህ በመሆኑ በኢትዮጵያችን ያለው ህውሀት/ኢህአዴግ 
አመራርና የሀገሪቱ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለታጋይ የፖለቲካ 
ድርጅቶች ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ እንዲጠናከር ከማድረግ 
ባሻገር በትብብርና በመቻቻል በቆራጥነት በመታገል አማራጭ 
የሌለው መፍትሄ መሆኑን ያስገነዝባል፡፡ 

Hana DemisHana DemisHana DemisHana Demis    
Lichtenfels  Lichtenfels  Lichtenfels  Lichtenfels      

ኢትዮጵያ ነፃነት የሌለባት የዜጎች መብት የማይከበርባት ኢትዮጵያ ነፃነት የሌለባት የዜጎች መብት የማይከበርባት ኢትዮጵያ ነፃነት የሌለባት የዜጎች መብት የማይከበርባት ኢትዮጵያ ነፃነት የሌለባት የዜጎች መብት የማይከበርባት 
መሰረታዊ ፍላጎቶች የማይሟላባት ሀገር …�እስከመቼ?መሰረታዊ ፍላጎቶች የማይሟላባት ሀገር …�እስከመቼ?መሰረታዊ ፍላጎቶች የማይሟላባት ሀገር …�እስከመቼ?መሰረታዊ ፍላጎቶች የማይሟላባት ሀገር …�እስከመቼ?    

 

የወያኔ  መንግስት  ስብስቦች  እንኳን  ከዚህ  ችግር 

ሊያወጧት ይቅርና መቼም ወደማትወጣበት መጥፎ ሁኔታ 

እየወሰዷት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ከቀን ወደ ቀን እጨመረ 
ነው እንደ ሰው የተሰጠው ሰበአዊ መብቱ እና የፖለቲካ ነፃነት 

እንዲሁም ዲሞክራሲ መናፈቅ ሳያንሰው ጎን ለጎን የመሰረታዊ ነገር 
ፍላጎቱ አለመሟላቱ ደግሞ ሎላው ትልቅ ጥያቄ ሆኖል፡፡ 

ከተቀናቃኝ ፖለቲከኞች የሚሰነዘረዉ ወቀሳዎች እና 

የዜጎችን አቤቱታዎችን እንዲሁም የሙህራንን ትችት ለመስማት 
ፈቃደኛ አለመሆኑ በጣም አሳሳቢ ነው፡፡ ሀገርና ህዝብ የሚጠቅም 

ትችት ብቅ ሲል ይበረግጋሉ ባለስልጣኖቹ ይቆጣሉ አመፀኛ ፀረ 

ህግ-መንግስት ብለው ለመፈረጅና ጭራሽ በአሸባሪ ወንጀል 
ፈርጀው ወደ እስር ቤት ለማስገባት የማያደርጉት ጥረት የለም፡፡ 

ምን አልባትም ትችቶችን ከስልጣን ተቀናቃኝነት ጋር አያየዘው 
ስለሚያዩት የሚቆጡት ችግሩ ይህ ከሆነ አያስኬድም መሰረታዊ 

የህዝብ  ዲሞክራሲያዊ  መብቶችን  የፍትህ  ስርዓት  መሻሻል 

ጥያቄዎችና የምርጫ ፍትሀዊነት የፕሬስ ነፃነት ሰርቶ የመኖር ነፃነት 
የህልውና እና የደህንነት ጥያቄዎች ወዘተ …�የህልውና እና የህዝባዊ 

መሰረት ጥያቄዎች ከስልጣን መቀናቀን ጋር አይመደቡም፡፡ 
በተለይ በሀሰተኛ የተጭበረበረ ሪፖርት ለጋሽ ሀገራት 

የሚሰጧቸው ገንዘብ የአንባገነኖች እደሜ ማራዘሚያ ህዝቡ 

እንዲጭበረበር የህዝብ ጥያቄ እንዲጨናገፍ ለገዢዎች የልብ ልብ 
ተሰምቷቸዋል መሰረታዊ ፍላጎት እና የአገልግሎት ሁኔታ በበቂ 

ሁኔታ ባልተሟላበት ሁኔታ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳደገ 

ሀገሪቷ እንዳደገች በወሬ ብቻ ለህዝብ ደጋግሞ በመንገር በግድ 
ለማሳመን መሞከር ታዲያ እስከመቼ የአምባገነኖችን የደጋፊዎችን 

ውሸት ተሸክመን እንዘልቃለን ሀገር በሀሰት ድራማ አትመራም፡፡ 
Endale TeshomeEndale TeshomeEndale TeshomeEndale Teshome    
HeHeHeHeppppppppenheim  enheim  enheim  enheim      

ይህም ቀን ያልፍናይህም ቀን ያልፍናይህም ቀን ያልፍናይህም ቀን ያልፍና    
 

እውን ግን  ኢትዮጵያችን  ለተግዳሮቶቿ ሁሉ ለሰላሟና 
ደህንነቷ ለጭንቀቷና እርዛቷ ለጥማቷና ረሀቧ ለፈውስና ህመሟ ለዚህ 
ሁሉ ችግር ተጠያቂው የኢህአዴግ መንግስት መሆኑን ገብቷት ይሆን? 

ይልቁንስ ሀገራችን ሀይማኖት ባህሉ እምነትና ስንቁ ፈሪሀ 
እግዚአብሔር የግል የሆነ የነጠረ ባህል ታሪክና ትውፊት ያላት በተለይ 
የብሄርና የሀይማኖት ማንነት ውስጥ ሉአላዊነቷን ጠብቃ የኖረች ለወራሪ 
ሀይል ያልተንበረከከች የነፃነት ተምሳሌት አሻራ የታሪክ ጉልላት ናት፡፡ 

ታዲያ ወገኔ ዛሬ ይሄ ማንነት ደብዛው ሲጠፋ ወገኔ ሲገፋ 
በስደት ሲበተን ዲሞክራሲ አጥቶ በገዛ ሀገሩ ሲገረፍ ሲታሰር የተማረው 
በእውቀቱ ምያ ያለው በጉልበቱ ለሀገሩ ለምድሩ እንዳይጠቅም ሞራሉን 
አፍኖ በአንባገነንት ተገዝቶ መኖሩ እስከመቼ? 

ህዝቤ ሆይ በአንድነት ተነስ ህዝቤ ሆይ ንቃ ያኔ ድል ይሆናል 
ያኔ ጨለማው በብረሃን ይረታል፡፡ 

Eden Eden Eden Eden PPPPiiiippppino Barbaino Barbaino Barbaino Barba    
    Budingen   Budingen   Budingen   Budingen     

የወያኔ ባለሥልጣናት ስለ ሥልጣን ምንነት ዕውቀት የወያኔ ባለሥልጣናት ስለ ሥልጣን ምንነት ዕውቀት የወያኔ ባለሥልጣናት ስለ ሥልጣን ምንነት ዕውቀት የወያኔ ባለሥልጣናት ስለ ሥልጣን ምንነት ዕውቀት 
ስለሌላቸው ይህ ነው የማይባል ኪሳራ እያደረሱ ይገኛሉ ስለሌላቸው ይህ ነው የማይባል ኪሳራ እያደረሱ ይገኛሉ ስለሌላቸው ይህ ነው የማይባል ኪሳራ እያደረሱ ይገኛሉ ስለሌላቸው ይህ ነው የማይባል ኪሳራ እያደረሱ ይገኛሉ     

 

የወያኔ ካድሬዎች ሥልጣንን የሚፈልጉት በሥልጣን 
ውስጥ  ያሉ  ጥቅሞችን  ለማግኘት  ካላቸው  ክፉኛ  መሻት 
ነው።የመንግሥት ባለሥልጣናት ሲሾሙ ልዩ ትኩረት የሚሰጡት 
በሥልጣን አማካይነት ስለሚገኘው ቤት፣ መኪና፣ ክብር፣ ገንዘብና 
ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ነው፡፡ ነገር ግን ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ 
እንደሚሉት፣ በሥልጣን ውስጥ ካለው ኃላፊነት ይልቅ ሰለጥቅማ 
ጥቅሞቹ ማሰብ መዘዙ ኋላ ለራስም መትረፉ አይቀርም፡፡ሥልጣን 
አንድን ነገር ለመግዛት የሚያገለግል ኃይል ቢሆንም፣ ትክክለኛው 
ትርጓሜው ግን ተገቢ የሆነ ተፅዕኖን በማሳደር ነገሮችን በሥርዓት 
ለማስጓዝ የሚጠቅም ዘዴ ነው፡፡ ታዲያ ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ 
በአገራችን በርካቶች ሥልጣንን የሚጠቀሙት ከምን አንፃር መሆኑን 
ለመፈተሽ ነው፡፡ በርካቶች የሥልጣንን ትክክለኛ ትርጓሜ ካለማወቅ 
የተነሳ በአገር እንዲሁም በሕዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ ነው፡፡ 
በመሆኑም ይህ ጉዳይ በጊዜው ሃይ ካልተባለ፣ ለባሰ ችግር ማጋለጡ 
አይቀሬ መሆኑ ሊታሰብበት ይገባል፡፡  

የኢሕአዴግ ሰዎች ሥልጣንን የሚፈልጉት በሥልጣን ውስጥ 
ያሉ ጥቅሞችን ለማግኘት ካላቸው ክፉኛ መሻት ነው እንጂ፣ በእውነት 
ሥልጣንን በሚገባ ተረድተውት ነው ለማለት ያስቸግራል፡፡ ምንም 
እንኳን ሥልጣን ይዞ የሚያመጣቸው በርካታ ጥቅሞች ቢኖሩትም፣ 
ዋነኛ ዓላማው ከዚያ የዘለለ ነው፡፡ ሕዝብ የመንግሥት ባለሥልጣናትን 
መርጦ ሲሾም፣ የሾማቸው ባለሥልጣናት ባላቸው ዕውቀትና የሥራ 
ብቃት፣ መልካም አስተዳደርና ፍትሕን ያሰፍኑልኛል የሚል ብርቱ 
እምነት አለው፡ለዚህም ነው እንደ ኮንትራት የሆነውን ድምፅ ሰጥቶ 
በምላሹ ለሰው ልጆች አስፈላጊና መሠረታዊ የሆኑትን ኢኮኖሚያዊ፣ 
ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ሥርዓቶች በተገቢው መንገድ እንዲመሩለት 
የሚጠብቀው፡፡  ስለዚህም  አንድ  ባለሥልጣን  ሕዝቡ  ከእሱ 
የሚጠብቀውን ማሟላት ምርጫው ሳይሆን ግዴታው መሆኑን ሊገነዘብ 
ግድ ይለዋል፡፡  

አንድ ባለሥልጣን በሥልጣኑ ሊቆይ የሚችልበት ብቸኛው 
መንገድ የመረጠውን ሕዝብ ሲያገለግል መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 
ማንም ባለሥልጣን ሕዝብን በኃይል መግዛት እንደማይችል በዓለማችን 
ያሉ ክስተቶች መቃኘት ብቻ ይበቃል፡፡ ስለዚህ የትኛውም ባለሥልጣን 
ስኬቱ የሚለካው ለሕዝቡ በሚሰጠው አገልግሎት እንጂ ባለው ኃይል 
አይደለም፡፡ ዛሬ ስለሥልጣን ስናወራ በሥልጣን ላይ ያለ ማንኛውንም 
ባለሥልጣንን ቢመለከትም፣ ነገር ግን ከሁሉ በበለጠ የመንግሥት 
ባለሥልጣናትን ይመለከታል፡፡ ምክንያቱም እነሱ ባላቸው ሥልጣን 
በበርካቶች ላይ ተፅዕኖ ስለሚያሳድሩ ነው፡፡ ገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግ 
የመንግሥት ሥልጣንን እንደመያዙ መጠን ይህንን ጉዳይ በሚገባ 
ሊያጤነው ይገባል፡፡  ድርጅቱ  የመንግሥት ባለሥልጣን  አድርጐ 
የሚያቀርባቸው ግለሰቦች በሁሉም አቅጣጫ ሕዝብን የማገልገል 
ብቃት ያላቸው ሊሆኑ ይገባል፡፡  
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በህገበህገበህገበህገ----መንግስቱ መሰረት ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ላይ መንግስቱ መሰረት ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ላይ መንግስቱ መሰረት ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ላይ መንግስቱ መሰረት ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ላይ 
ጥይት መተኮስ ወንጀል ነውጥይት መተኮስ ወንጀል ነውጥይት መተኮስ ወንጀል ነውጥይት መተኮስ ወንጀል ነው    

 

ማንም  ዜጋ  ሀገሩ  ሲያድግለት  ከተማ  ሲስፋፋ 
ኢኮኖሚው ወደ ኢንዱስትሪ መር ሲሸጋገር አይጠላም፡፡ ደስተኛ 
ነው፡፡ በቅርቡ የአዲስ አበባንና የኦሮሚያ ልዩ ዞን የጋራ ማስተር 
ፕላን በተመለከተ የኦሮሞ ተማሪዎች በበርካታ ዩንቨርስቲዎች 
ተቃውሞአቸውን አሰምተዋል፡፡ እያሰሙም ይገኛሉ፡፡ የነዚህ 
ተማሪዎች ተቃውሞ ለምን ልማት መጣ አይደለም፡፡ ለምን ከተማ 
ተስፋፋ አደለም፡፡  ለምን  ወደ  ኢንዱስትሪ  መር  ኢኮኖሚ 
እንሸጋገራለንም አደለም፡፡ ጥጣቄያቸው የወላጆቻችን መሬት 
ተገቢ ካሳ ክፍያ ሳይፈፀምብት፣ ዘላቂ የሆነ ማካካሻ ሳይከፈላቸው 
ባልተጠናና  ህጋዊ  ባልሆነ  መንገድ  ለውጭና ሀገር  ውስጥ 
ኢንቨስተር ነን ባዮች እየተሸጋገረ ነው፣ ለወያኔ ባለስልጣናት 
ጥቅም እንዲውል የታለመ ነው ስለዚህም ይህ ሁኔታ መቆም 
አለበት  የሚል  ነው፡፡  በዚያ  ላይ  በቂ  የሆነ  ውይይት 
አልተደረገበትም ነው እያሉ ያሉት፡፡ 

በጎንደር አካባቢ ያሉ ሰዎች ጥያቄም ከዚህ ከመሬት 
ያለአግባብ ወረራ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ከኑኖ ውድነቱ ጋር እየታገሉ 
በረካታ ወጪ በማድረግ የሰሩትን ቤት ለማፍረስ የተነሳውን ግፈኛ 
መንግስት እንዲህ ይደረጋል ብለው ነው ጥያቄ ያቀረቡት፡፡ 
ቤታችን መፍረስ ካለበትም በቂ ጊዜና በቂ ማካካሻ ይደረግልን 
ነው ጥያቄያቸው፡፡ 

የኦሮሚያ ተማሪዎችም ሆኑ የጎንደር፣ የጋምቤላ እና 
ሌሎችም ክልሎች ሰዎች ጥያቄ ሰላማዊና ህገ-መንግስታዊ ነበር 
ለነዚህ ሰላማዊ ሰዎች የተሰጠው ምላሽ ጥይት ነው፡፡ ድብደባ 
ነው፡፡ እንግልት ነው፡፡ መሆን የነበረበት ግን ጥያቄያቸውን 
ባግባቡ አድምጦ ተገቢ የሆነ ምላሽ መስጠት ነበር፡፡ ይህ ካልሆነ 
ደግሞ ምንአልባትም ጥፋት የፈፀሙ ሰዎች ካሉ በሰለጠነ መንገድ 
በቁጥጥር ስር አውሎ ተመጣጣኝ የሆነ የፍርድ ቤት ቅጣት 
እንዲያገኙ ማድረግ እንጂ የማይተካና ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ 
ህይወት  ማጥፋት  አልበነረም፡፡  የመብት  ጥያቄ  ባቀረቡ 
ኢትዮጵያዊያን ላይ ጥይት የተኮሰው፣ የገደለው፣ የደበደበው ወያኔ 
ወንጀለኛ ነው፡፡ 
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የመሬት ወረራ በሀገር ውስጥ ቀኝ ገዢዎችየመሬት ወረራ በሀገር ውስጥ ቀኝ ገዢዎችየመሬት ወረራ በሀገር ውስጥ ቀኝ ገዢዎችየመሬት ወረራ በሀገር ውስጥ ቀኝ ገዢዎች    
 

በአንድ ብሄር የበላይነት የሚያምነው ለአንድ ብሄር 
ጥቅም ብቻ የቆመው ህውሀት ከእኛው አካል ወጥቶ የኛው ቅኝ 
ገዥና ወራሪ ሆኖብናል፡፡ ህውሀት ወራሪና የሌሎች ኢትዮጵያዊያን 
ብሄሮች ላይ ቅኝ ገዢ መሆኑን ማሳየት የጀመረው ገና ከጫካ 
ወጥቶ መንበረ መንግስቱን ከተቆጣጠረ ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ 

ጠባቡ ቡድን የወሎንና የጎንደርን /ሁለቱም የአማራ 
ክልል ግዛቶ ናቸው/ ለም መሬቶች በጊዜ ነው ወደ ትግራይ ክልል 
ያጠቃለላቸው፡፡ እነዚህ ቦታዎች በሰሊጥና በጥጥ አምራችነታቸው 
እውቅና ያተረፉ ነበሩ፡፡ ይህ ቡድን አሁንም አይኖቹ በቀሩት ለም 
መሬቶች ላይ ነው፡፡ እንዴት አድርጎ ወደ ትግራይ እንዴት አድርጎ 
እንደሚቀላቅላቸው  ያወጣል  ያወርዳል  እቅዱንና  አላማውን 
ለማሳካትም የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም፡፡ እንደ ዋና መሳሪያ 
የሚጠቀምበት ደግሞ ቋንቋ ነው፡፡ ትግርኛ ተናጋሪዎችን ወደ 
ሚፈልጋቸው አካባቢዎች አስገብቶ ጥቂት አመታት ካቆየ በ%Dላ 
ያንን ቦታ ወደ ትግራይ እንዲጠቃለል ያደርጋል፡፡ በዚህ መንገድ 
ከአሁን በፊት ከወሎ ወስዷል፡፡ ከጎንደርም ነጥቋል፡፡ ከአፋርም 
ወደ ክልሉ ያጠቃለላቸው በማዕድን የበለፀጉ አካባቢዎች ጥቂት 
አደሉም፡፡ 

    

ዛሬም የማይጠግበው የትግራይ ወያኔ ወራሪ ቡድን 
በወቅቱ የራሳቸውንና  ቀይቶ  ያስታወሳቸውን በወቅቱ እኔን 
ጨምሮ  የተለያዩ  ተቆርቋሪ  የክልሉ  ተወላጆችና  ሃላፊዎች 
የህወሀትን ሰዎች አካሄድ ከህዝቡ ጋር ሆነን ስለተቃወምን የተለያዩ 
ማስፈራሪያዎች ደርሰውብናል፡፡  በወቅቱ የህውሀትን ድርጊት 
ሲቃወሙ ከነበሩት ውስጥ የቀድሞው የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት 
የነበሩት  አቶ  አያሌው  ጎበዜ  አንዱ  ነበሩ፡፡  በእውነቱ 
ሳላመሳግናቸው  አላልፍም፡፡  በተቃራኒው  የአሁኑ  የግብርና 
ሚኒስቴር /ያኔ የአማራ ክልል ግርብና ቢሮ ሃላፊ/ ነበሩ አቶ ተፈራ 
ደርበው  ይህች  ትንሽ  ጎጥ  ልታነጋግረን  አይገባም  ሲሉ 
አጣጥለውብኛል የአማራ ክልል የሆነው ማጨው ያለ አግባብ ወደ 
ትግራይ እንዲጠቃለል ጫና  እየተደረገ  ነው፡፡  ተወላጆቹም 
ድርጊቱን በመቃወማቸው ለተለያዩ እንግልቶች እየተዳረጉ ነው፡፡ 
ብዬ ላነሳሁባቸው ጥያቄ፡፡ 

ለአቶ በረከትም ተመሳሳይ ጥያቄ አንስቼላቸው ከጀርባ 
ሌላ አላማ ያላቸውን ጥቂት ሰዎች ነው ጉዳዩን እያራገቡት 
የሚገኙት እንጅ አርሶ አደሮቹ ያነሱት ቅሬታ የለም፡፡ ሲሉ 
በተዘዋዋሪ እኔን ለማስፈራራት ሞክረዋል፡፡ 

አካባቢዎች ወደ ግዛቱ ለመከለል ሩጫ ላይ ነው፡፡ 
ለአብነት በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን  ጠገዴ ወረዳ 
የምትገኘውን ግጨው በመባል የምትታወቅ ቦታና የአፋርን ከለባን 
ከተማ መውሰድ ይቻላል፡፡ 

የአማራ ክልሏ ግጨው በመጀመሪያው የህውሀት ወረራ 
በጉልበት ያልተወሰደች ተረስታ የቆየች እጅግ ምርታማ ቦታ ነች፡፡ 
መሰሪው ቡድን ታድያ ይህችን ቦታ በእጅ ለማስገባት ከላይ 
እንደገለፅኩት የተጠቀመው የራሱን ብሄሮች አምጥቶ በማስፈር 
ነው፡፡ በቁጥር ትንሽ የሆኑ ትግሬዎችን አምጥቶ ከነባር አማራ 
የአማራ ተወላጆች ጋር በመቀላቀል ጥቂት አመታትን ካቆየ በ%Dላ 
ቦታውን ወደ ትግራይ ለማጠቃለል እንቅስቃሴ ጀመረ፡፡ ነባር 
የአማራ ተወላጆች  ድርጊቱን  ቢቃወሙም ያተረፉት እስር፣ 
ግርፋትና  ግድያ  ነው፡፡  ነዋሪዎቹ  በህውሀት  ሰዎች 
የሚደርስባቸውን ግፍና መከራ ተቋቁመው አስከ ክልልና ፌደራል 
ድረስ መጥተው አቤት ቢሉም ሰሚ ጆሮ አጥተዋል፡፡ ቦታቸው 
ተነጥቆ ለትግሬዎች ተሰጥቶ እነሱ ችግር ላይ ወድቀዋል፡፡ እኔ 
እንዳለኝ መረጃ ግጨው በይፋ የትግራይ ክልል ሆና ባትመዘገብም 
እያሰተዳደራትና  እየተጠቀመባት  የሚገኘው የትግራይ  ሰዎች 
ናቸው፡፡ 

የአፋር ክልላ ከለባን ከተማም እጣ ፈንታም ከዚህ የዘለለ 
አይመስለኝም፡፡  ይህች  የአፋር  ግዛት  የወርቅና  ፖታሺየም 
ማዕድናት  ባለቤት  መሆኗ  ለህውሃት  ወራሪዎች  ሰለባ 
አድርጓታል፡፡ ቅኝ ገዢዎቹ ይችን ከተማ ወደነሱ ለማጠቃለል 
ሊጠቀሙ የሚችሉት በጥቂት የዘራቸውን የትግርኛ ተናጋሪዎች 
ዘር ነው ሊሆን የሚችለው፡፡ 

ተከባብረው የኖሩ የአፋር ተወላጆች ቢጮሁ፣ ቢቃወሙ 
ሚሰማቸው አይኖርም፡፡ ከሳሹሙ ዳኛውም አንድ የሆነበት ጊዜ 
ላይ ስላለን መፍትሄ የለውም ግን አይታወቅም ጊዜ ይፈታዋል፡፡ 
እንዲህ ተረግጠንና ተጨቁነን በራሳችን ሰዎች ተወረንና ቅኝ 
ተገዝተን የምንኖርበት ወቅት ያልፋል፡፡ ድል ለተገፉት ህዝቦች! 

Alemie Bukaya EneyewAlemie Bukaya EneyewAlemie Bukaya EneyewAlemie Bukaya Eneyew    
BickenbachBickenbachBickenbachBickenbach    
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እስከመቼ ነው ለወያኔ ሴራ ምቹ ሁኔታ እየፈጠርንለትና እስከመቼ ነው ለወያኔ ሴራ ምቹ ሁኔታ እየፈጠርንለትና እስከመቼ ነው ለወያኔ ሴራ ምቹ ሁኔታ እየፈጠርንለትና እስከመቼ ነው ለወያኔ ሴራ ምቹ ሁኔታ እየፈጠርንለትና 
እራሳችንን እየጎዳን የምንኖረው!እራሳችንን እየጎዳን የምንኖረው!እራሳችንን እየጎዳን የምንኖረው!እራሳችንን እየጎዳን የምንኖረው!    

 

ተምረናል አንደኛ ደረጃን አጠናቀናል ሁለተኛ ደረጃንም 

ጨርሰናል ዩንቨርስቲ ገብተንም ምሁራን ተብለናል፡፡ ያ እንኳ 

ባይሆን ብዙዎቻችነ ከተማ ተወልደን አድገናል፡፡ ከተማ ኖረናል፡፡ 

ይህ በራሱ ትምህርት ነው፡፡ እውቀት ነው፡፡ የሚጠቅመንና 

የሚጎዳንን  መለየት  እንችላለን፡፡  እንዴት  ከጫካ  የመጣ 

ይበልጠናል? ወያኔ ከጫካ መጥቶ እንዴት ሊያጠቃን፣ ሊበዘብዘንና 

ረግጦ ሊገዛን  እንደሚችል  ሲያስብ ያገኘው ብቸኛ መንገድ 

መከፋፈል ነው፡፡ ከፋፍለህ ግዛው ከፋፍልህ እርገጠው፡፡ከፋፍለህ 

ፀጥ አርገው፡፡ ይህ የእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ዘመን ስልት ነው፡፡ እናም 

ይህ ጠባብ ቡድን ተጠቀመበት በዘር ከፋፈለን፣ በሃይማኖት ለያየን፣ 

በቋንቋ በታተነን፡፡ እኛም ምቹ ሁኔታ ፈጠርንለት፡፡ እንደልቡና 

እንደፈለገው ፈነጨብን፡፡ ስለ ኢህአዴግ/ወያኔ የከፋፍለህ ግዛው 

ዘዴ ብዙ ልማትና ብዙ ምሳሌዎችን ማቅረብ ይቻል ነበር፡፡ ሆኖም 

ብዙ ተብሎለታል፡፡ መደጋገሙ ያሰለቻል፡፡ ለዛሬ ፁሁፌ የሰሞነኛ 

ክንውኖችን ብቻ ጠቅሼ ይህ ሁኔታ እስከመቼ ነው ሚዘልቀው? 

እስከመቼ እየተታለልንና ለወያኔ አሀዛዝ እየተመቸን እንቆያለን? 

የሚልነው፡፡  

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሃይማኖትነፃነት አጣን ብለው 

ሲነሱ ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ያደረጉላቸው ድጋፍ አናሳ ነው፡፡ 

የአማራ ክልል  ተወላጆች ከቤንሻንጉል፣  ከደቡብ፣  ከኦሮሚያ 

ክልሎች በግፍ ሲፈናቀሉ የአማራ ሰዎች ችግር ነው እኛ ምን አገባን 

ብለን ዝም አልናቸው፡፡ የጋምቤላ ህዝቦች መሬታችን ለህንድና 

ሳኡዲ ባለሀብቶች ያለ አግባብ ተሸጠብን ተገቢ የሆነ ካሳ አላገኘንም 

ብለው ሲጮሁ ሌሎቻችን አናውቃቸውም አልን፡፡ የጎንደር ከተማ 

በርካታ ሺህ ሰዎች ያለ በቂ ማካካሻ ቤታቸው ተቀምቶ ተባረሩ 

ለምን ብለው ሲተይቁ በጥይት ተረበረቡ፡፡ ሌሎቻችን ነገሩን በምን 

አገባኝ እኔን አይመለከትም አለፍንው፡፡ የነሱ ሞት ሞታችን፣ የነሱ 

ህመም ህመማችን፣ የነሱ መንገላታት የኛ መንገላታት አድርገን 

አላየነውም፡፡ ይህ ሁኔታ ለወያኔና ጭፍሮቹ በጣም ተመቻቸው፡፡ 

የልብ አገኙ አሁን ከሰሞን ደግሞ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች 

የወገኖቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ያለአግባብ መፈናቀል ምክንያት 

አድርገው በሰላማዊ መንገድ መንግስት ነኝ ለሚለው አሸባሪ ቡድን 

ጥያቄ  አቅርበው  መግደል  የለመደው  ገዳይ  ቡድን  በግፍ 

ጨፈጨፋቸው አሁንም ሌሎቻችን የኦሮሞ ችግር ብቻ አደርገን 

እያለፍንው ነው፡፡ የኦሮሞ ወላጆች እንባ አልታየንም፡፡ሙሿቸው፣ 

ዋይዋይታቸው  አልተሰማንም፡፡  ይህም  ለወያኔ  ይመቸዋል፡፡ 

ይፈልገዋል፡፡ 

ወገኔ ሆይ! ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሆይ! ኦሮሞ ሆይ! ትግራይ 

ሆይ! አማራ፣ ደቡብ፣ ቤኒሻንጉል፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ ከንባታ ሆይ 

እስከመቼ ነው እርስ በእርሳችን ተከፋፍለን ለወያኔ ምቹ አልጋ 

ሆነንለት የምንዘልቀው? 

Misrak Tesfaye DawitMisrak Tesfaye DawitMisrak Tesfaye DawitMisrak Tesfaye Dawit    
SchluchternSchluchternSchluchternSchluchtern    

በኢህአዴግ ውስጥ ጥሩ ኢህአዴጎች ነበሩ ሆኖም እድሜ በኢህአዴግ ውስጥ ጥሩ ኢህአዴጎች ነበሩ ሆኖም እድሜ በኢህአዴግ ውስጥ ጥሩ ኢህአዴጎች ነበሩ ሆኖም እድሜ በኢህአዴግ ውስጥ ጥሩ ኢህአዴጎች ነበሩ ሆኖም እድሜ 
የላቸውም፡፡የላቸውም፡፡የላቸውም፡፡የላቸውም፡፡    

 

ተመሳሳይ ባህሪ በሚታይባቸው ብዙ ነገሮች ውስጥ 
ለየት ያሉ ነገሮች አንዳነድ ወይንም ጥቂት ነገሮች ወይም 
ሁኔታዎች መኖራቸው አዲስ ነገር አደለም፡፡ በእንግሊዘኛው 
ኤክሰብሽናል የምንለው ማለት ነው፡፡ 

ሀገራችን ላለፉት 23 አመታት ሰፍኖ የሚገኘው የወያኔ 
መንግስት ከትግራይ ይምጧ ከአማራ ከደቡብ ይገኝ ከኦሮሚያ 
አምባገነን፣  ሙሰኛና  ጨቋኝ  ነው፡፡  ይህ  ግልፅ  ነው  ፡፡ 
እያከራከረም ቢሆን ይህን ባህሪ የማይወርሱ አንዳንድ የወያኔ 
አባላት እንዳሉ እንደነበሩም ማወቅ ይቻላል፡፡ ከነዚህ ውስጥ 
በቅርብ በሞት የተለዩት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ 
አለማየሁ አቶምሳ መጥቀስ ይቻላል፡፡ አቶ አለማየሁ አቶምሳ 
ሙስናንና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋት ቆርጠው የተነሱ እንደነበር 
በቅርብ የሚያውቋቸው ይናገራሉ፡፡ ቆርጠው መነሳት ብቻ ሳይሆን 
ጥቂት ተራምደውም አስተዳድረዋል፡፡ የኦሮሚያ ባለስልጣናት 
ምን ያህል በሙስና ባልገው እደነበር መናገር አይጠበቅብኝም 
ግልፅ የሚታወቅ ሀገር ያወቀው ፀሀይ የሞቀው ነውና፡፡ ሰፊው 
የኦሮሞ ህዝብ ግን ምንም ሳይጠቀም ጥቂት አለቆቹና መሪዎችህ 
ነን ባዮቹ ጠግበው ሆዳቸው ተነፍቶ በሚያገሱበት ግሳት እንዲኖር 
ተገዷል፡፡ የተረፈው ነገር ቢኖር የነዚህ ከርሳሞች ግሳት አየር 
ነው፡፡ ከነዚህ ባለስልጣናት መካከል በስልጣን እንጂ በሙስና 
ያልተጋሯቸው አንድ ጀግና ነበሩ፡፡ የነዚህን ሆዳም ባለስልጣናት 
አካሄድ አምርረው ጠልተው አምርረው ሊዋጓቸው የተነሱ እኚህ 
ሰው አቶ አለማየሁ ናቸው፡፡ እነዚህ ሆዳምና ዘራፊ የወያኔ 
ባለስልጣናት ታዲያ በምግብ ብክለት ህይወታቸው እንዲያልፍ 
አድርገዋቸዋል፡፡  

ሀቁ ለኦሮሚያ ህዝብና ለመላው ኢትዮጵያዊ የተደበቀ 
አይደለም፡፡ ጊዜው ሲደርስ ነፃነት ሲመጣ ፍርድ ቤት አቅርበን 
እንፈረዳቸዋለን፡፡ 

ከሰውየው የሞት መንስኤ ጋር የቀድሞው የኦሮሚያ 
ፕሬዝዳንት የአሁኑ የተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አባዱላ 
ገመዳን ጨምሮ በቅርቡ አዳዲስ ሹመት ያገኙትን የኦሮሚያ 
ሹማምንት አቶ ሙክታር ከድር አስቴር ማሞ፣ ዘላለም ጀማነህ፣ 
ግርማ ብሩ በሙስና ከ150  ሚሊዮን ብር በላይ ዘርፈው 
የሚጠረጠሩ አቶ ኩማ ደመቅሳ፣ አቶ ሶፊያን አህመድ፣ አቶ ድሪባ 
ኩማ፣ አቶ አብዱልሀዚዝ አህመድ ይገኙበታል፡፡  

ሌላው መልካም ኢህአዴግ የነበሩት የቀድሞው የአማራ 
ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አያሌው ጎበዜ ነቸው፡፡ አቶ አያሌው 
ከብዙዎቹ ሀገር ሻጭና ሙሰኛ ብአዴን ኢህአዴግ አባላት በተለየ 
መልኩ ለህዝባቸውና ለሀገራቸው ተቆርቋሪ ነበሩ፡፡ ምን ዋጋ 
አለው መልካም ሰዎችን በመካከሉ ማየት የማይፈልገው ኢህአዴግ 
ሰውየውን በዚያም በዚህም ብሎ ከሃአላፊነታቸው አንስቷቸዋል፡፡ 
በምትካቸውም  በአድሎአዊ  አሰራርና  በአደርባይነታቸው 
የሚታወቁትን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አስቀምጧል፡፡ አቶ አያሌው 
በተለይ የአማራ ክልል የተወሰነ ክፍልን ለሴዳን ለመስጠት 
አልፈርምም ማለታቸው ይነገርላቸዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 
ቅንና  ለሚመሩት  ህዝብ  ከፍተኛ  ክብር  እንደነበራቸው 
ይነገራል፡፡ኢህአዴግ ከመካከሉ እንዲወገዱ ካደረጋቸው መሀከል 
ወደ %Dላ ተጉዘን ጄነራል ሃየሎም አርአያን መመልከት  ቻላል፡፡ 
ጄነራሉ የኤርትራን መሸጥ ይቃወም እንደነበር ይነገርለታል፡፡ 

ከላይ የጠቀስናቸው ሁኔታዎች የሚያመለክቱት አንድ 
ግልፅ ሁኔታ አለ፡፡ ኢህአዴግ የሚላቸው፣ የሚፈልጋቸው ለህዝብ 
የማያስቡ፣ ሙሰኞች፣ ታሪክ የሚያበላሹና አድርባዮች እንጅ የዚህ 
ተቃራኒ የሆኑትን እንዳልሆነ ነው፡፡ 

Elsa DiribaElsa DiribaElsa DiribaElsa Diriba    
FuldaFuldaFuldaFulda    
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የዛሬየዛሬየዛሬየዛሬ    ወጣትወጣትወጣትወጣት    ፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎችፈተናዎች    

የአንድ  አገር  እጣ  ፈንታ  ከሚወሰንባቸው  ቁም 
ነገሮች አንዱ ሠብዓዊ ልማት ያውም ትውልድን ማልማት 
ነው፡፡ ይህ መሰረታዊ ተግባር ሲመነዘር እውነታውን በደንብ 
ይነግረናል፡፡  ሠብዓዊ  ልማት  (ሂውማን  ዴቨሎፕመንት) 
አንድን ሰው እንደ ዘመኑ፣ እንደ እውቀቱ፣ እንደ ችሎታው፣ 
እንደ ባህሪው እየቀረፁ  ማብቃትን  (በከፊል)  ይጠቁማል፡፡ 
በእንዲህ ያለ ሁኔታ የለማ ትውልድ ዓለማቀፋዊና አገራዊ 
ተገናዝቦው የሰፋ፤ ለራሱና በራሱ ውስጥ ለሌሎች የሚኖር 
ምርጥ ትውልድ ይሆናል፡፡ 

አንድ  አገር  ስኬቷን  እና  ኪሳራዋን  የምታወራርደው 
ባለማችውና አልምታ ባበቃችው ትውልድ ነው፡፡ በዚህ ስሌት 
ኢትዮጵያን  ስንመዝናት  ሚዛን  የሚያነሳ  ሥራ  ስለመሰራቱ 
እጠራጠራለሁ፡፡  በአሁኑ  የህዝብ  ቆጠራ  ስሌት  መሰረት 
ኢትዮጵያ ከ87 ሚሊየን ህዝብ በላይ አላት፡፡ ከዚህ ውስጥ 
ከግማሽ  በላይ  የሚሆነውን  ቁጥር  የሚወስዱት  ከ0-49 
ዓመት ያሉ ናቸው፡፡ ከነዚህም ውስጥ አብላጫውን ቁጥር 0-
17 ያሉት፤ ቀሪውን 18-49 ያሉት ይጋራሉ፡፡ ይህ ማለት 
ኢትዮጵያ የወጣቶች አገር መሆኗን ይጠቁማል፡፡ነገር ግን ይህ 
ወጣት ትውልድ አብዛኛው ለሥራ ያልደረሰ ለምግብ ያላነሰው 
ነገን  ለሃላፊነት  እንዲበቃ  እየተሰራ  አይደለም፡፡  ለሥራ 
የደረሰውም ኃይል ቢሆን በሥራ አጥነትና በተስፋ መቁረጥ 
ውስጥ ነው ያለው፡፡  
 

ዛሬ አገሬ የያዘችው ልማት ቁሳዊ ብቻ ሆኖ እየታየኝ 
እሰጋለሁ፡፡  በርግጥ  የባቡር፣የመንገድ፣መስኖ  እና  የኃይል 
ማመንጫ ግድቦች በመገንባት ላይ ናቸው፡፡ (የራሳቸው ጥያቄ 
ቢኖርባቸውም)፡፡ ወያኔ/ኢህአዲግ እነዚህን ግንባታዎች እንደ 
ዶላር  እያሸሸ  በየሰው  አገር  ባንክ  የሚያከማቻቸው 
ባለመሆናቸው  እሮሮ  አላሰማም፡፡  የመረረ  እሮሮ  ማሰማት 
የሚገባኝስ  የዘመኔ  ወጣቶች  ከሰብዓዊነትና  ኢትዮጵያዊነት 
እየወጡ፤ነገን እንድፈራ እያደረጉኝ ስለመሆናቸው ሳስብ ነው፡፡  
 

የኢትዮጵያን  ሁኔታ  በአንክሮ  የሚከታተል 
እንደሚረዳው ዙሪያ ገባው ኢሠብዓዊና ቁሳዊ በመሆን ላይ 
መሆኑን ነው፡፡ በተለይ የዛሬው ርእሴና እኩዮቼ በዚህ እይታ 
የተቃኙና  ለጥፋት  ተላልፈው  የተሰጡ  ሆነው  ይታዩኛል፡፡ 
ወያኔ መንበረ ሥልጣኑን ከተፈናጠጠበት ወዲህ ያሉ የራሱን 
ስሪቶች  ብንመለከት  እንኳ  (ሁሉን  ላለማለት  አብዛኛውን 
እያልን)  ለጥፋት  ተላልፈው  እንደተሰጡ  ነቃሽ  እየጠቀስን 
ማስረዳት አያዳግተንም፡፡  
 
ወያኔ  ለሥልጣን  እድሜው  ማጠር-  ማሰብ  ማሰላሰልና 
መጠየቅ መሆኑን በሚገባ የተረዳ ድርጅት ነው፡፡ የሚጠይቅና 
የሚፈትነው ደግሞ ብዙ ወረት(ሀብት) ፈሶበት የተማረ እና 
ትኩስ ደም ያለው ወጣት እንደሚሆን ይረዳል፡፡ (እርግጥ 
ነው ወጣቶቹ የሚያምኑት፣የሚወርሱትና አርአያ የሚያደርጉት 
መሪ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ይህንንም ከወጣቱ ጋር ማኮላሸትን 
አይዘነጋም፡፡) ወያኔ ይህን በመረዳት እሺ ያለውን የተለያየ 
ታፔላ  ለጥፎ  በማደራጀትና  በቁጥጥሩ  ስር  በማድረግ 
የተመሪነት ድረሻቸውን ብቻ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል፡፡ እንቢ 
ባዮቹን ደግሞ በችጋር፣    —————    

በሥራ ማጣትና በሱስ የተጠመዱ በማድረግ ለነገ 
ያላቸውን ተስፋ ያጨልምባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ወጣቱ በወያኔ 
ሥርዓት  ካለፉት  አገዛዞች  በባሰ  ከማህበራዊ  ኃላፊነት፣ 
ከኢኮኖሚ ግንባታና ተጠቃሚነት ሚና እንዲሁም ከፖለቲካ 
ተሳትፎና የአመራር ድርሻ አርቋቿል፡፡ ይልቁን ፖለቲካ ጠልፎ 
የመጣል፣  የጉልበት፣  የተንኮልና  የመከራ  ጨዋታ  መሆኑ 
እንዲገባው ተደርጎ በሚያሳዝን ሁኔታ ተገልሎ ይገኛል፡፡ 
 

ወያኔ  ማህበረሰባችን  ቀደም  ብሎ  ያካበተውን 
ወጣቱን የማግለል ክፉ ልማድ በመውረስና የደርግን የጥፋት 
ትዝታ  አክሎበት  በስልት  የሚያጠፋውን  ትውልድ 
ስመለከት፤ኢትዮጵያ  ውስጥ  ወጣትነት  ብቻ  ሳይሆን 
ሠብዓዊነት  በራሱ  የደረሰበትን  አዘእቅት  ያመላክተኛል፡፡ 
የቀድሞ ዘመን ሰው ‹‹ልጅ ያቦካው ለራት አይበቃም››፤ የልጅ 
ነገር አንዱ ብስል አንዱ  ጥሬ›› በሚሉ  ብሂሎች ወጣቱን 
አሽመድምዶ አልፏል፡፡  
 

ይህ ሲባል ግን ወጣቱ አልታገለም፣ ለክብርና ለዝክር 
አልበቃም ማለት አይደለም፡፡ ለምሳሌ ያክል የቀዳማዊ ኃ/
ሥላሴን መንግሥት የጣለውና ባይሳካለትም አገሪቱን ተረክቦ 
ለመምራት የሞከረው ወጣቱ ነበር፡፡ ‹‹ያ ትውልድ›› ያጠፋውን 
ቢያጠፋም  ለዝክር  የሚበቃ  ታሪክ  ትቶልን  ያለፈው  ብዙ 
ወረት ፈሶበት የተማረ፣ የሚያነብና የሚጠይቅ፤ የአገር ፍቅር 
ስሜትን ባህል ያደረገ ትውልድ በመሆኑ ነበር፡፡ ያየሚገባውን 
ጠያቂ፤የበለፀገችና ሪፐፕሊካዊት ኢትዮጵያን ናፋቂ ትውልድ 
በደርግ የማያዳግም ምት ተመቶ ተኮላሽቷል፡፡  
 

የኛ ዘመን ወጣትስ? ከተባለ ቁልቁለቱን በፍጥነት 
በመንደርደር  ህዝባዊነት፣  ያገባኛልም  ይገባኛልም  ባይነትንና 
ብሔራዊ ስሜቱን ተነጥቆ እየጠፋ ያለትውልድ ወደ መሆን 
ቀርቧል፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣትነት ብዙ መልክ ይዞ 
ነው  የሚመጣው፡፡  የዛሬ  ወጣት  ህሊናውን  ገዝቶ፣ለአገሩ 
ተስፋ ለመሆን፣ ቀጥተኛና ጀግና፣የራሱን ርዕዮት የሚገነባ እና 
አገሩን  የሚለውጥ  ለመሆን  ብዙ  መጓዝ  ይጠበቅበታል፡፡ 
በአንድ በኩል የወያኔን አጠፊ ስትራቴጂ፤በሌላ በኩል ዘመን 
ጠራሽ  ባህል  አፍራሹን  ዌስተርናይዜሽን  ታግሎ  ማሸነፍን 
ይጠይቃል፡፡ እንዲህ ስል ምን እያልኩ እንደሆነ ላብራራ፡፡ 
የወያኔ  አጥፊ  ስትራቴጂ  ሲባል  ብሔራዊ  ስሜት 
መግደልን፣ጎጠኝነትና አድር ባይ ትውልድ ማጎልበት ሲሆን፤ 
ግሎባላይዜሽን  (ዌስተርናይዜሽን)  ደግሞ  ምዕራባዊነትን 
እያጠመቀና ያስናፈቀ እሳቤ ማለቴ ነው፡፡ 
 
ቀደም  ብዬ  እንዳነሳሁት  ወያኔ  ሥልጣን  ከያዘ  ወዲህ 
ለወጣትነትና  ለጉልምስና  የበቃን ሰዎች ከወላጆቻችን የኑሮ 
ሁኔታ  (በኢኮኖሚም  በማህበራዊ  መስተጋብርም)፤እንዲሁም 
ብሔራዊ ስሜትን ከማቀንቀን አኳያ ስንለካ የማን ደም ትኩስ 
ሆኖ  ይንተከተካል?  ለዚህ  መቀዛቀዝ  ተጠያቂውስ  ማነው? 
ገደብ አልባ ጥያቄና ክርክረ ያስነሳል፡፡ በዚህ አጭር ጹሑፍ 
የሚቋጭ  አይሆንም፡፡  የሆኖ  ሆኖ  መንግሥት  ለሚመራው 
ትውልድ ውድቀት ተጠያቂ ከመሆን አያመልጥም፡፡ እንደምን 
ወያኔ ተጠያቂ ይሆናል? ካልን ነቃሽ እየጠቀስን መወያየት 
እንችላለን፡፡  
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የዛሬየዛሬየዛሬየዛሬ    ወጣትወጣትወጣትወጣት …... …... …... …... 
በወያኔ  ዘመን  ኢፍትሃዊ  የሃብት 

ክፍፍል፣ድህነት፣ድህነት  የወለዳቸው  ተስፋ  መቁረጥ፣ስደት፣ 
የሱስ ተጠቂነት፣ ሙስና በሁሉም መስክ፣ተምሳሌት ማጣት 
ተደላድለው መኖሪያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረጉት  ወያኔ 
ሥልጣን ላይ ከወጣ ወዲህ ነው፡፡ ጥቂቶቹን አንድ በአንድ 
እንያቸው  
 

ድህነትድህነትድህነትድህነት    
 

ኢትዮጵያ እንደ አገር ሙልጭ ያሉ ደሃ አገራትን 
ምድብ የምትመራ ነች፡፡ ቁሳዊም ሆነ መንሰፈሳዊ ድህነታችን 
ለከት እያጣና እየተባባሰ የሄደው ባለፉት ሃያሁለት ዓመታት 
ውስጥ  ነው፡፡  ወያኔ  የእድገት  መሰላሉን  እየወጠሁ  ነው፤ 
የድሆች  መጠን  በዚህን  ያህል  መቶኛ  ቀናሷል  እያለ 
ቢመፃደቅም የማንም ጠረጴዛ ላይ ዳቦ አላስቀመጠም፡፡ ይልቅ 
ወያኔ  ነባር  ሀብቶቻችን  የምንላቸው  የስነልቦና፣  የሞራልና 
የማንነታችን መገለጫ የሆኑ እሴቶቻችንና እምነታችንን እንደ 
ኪሳችን ለማራቆት ብዙ ርቀት ተጉዟል፡፡ ብሔራዊ ስሜታችን 
ደህይቷል፤ቀድሞም በቋፍ ላይ የነበረው የመከባበር፣ የሀሳብ 
ልዩነትን  የመቀበል  ባህላችን  ተመናምኗል፡፡  አገሪቱም እንደ 
አገር ለመቀጠል ከሚያስፈልጋት የሃሳብ ምጥቀት፤ ከመልካም 
አስተዳደርና  ከሠብዓዊ  መብት  ልማት  ርቃለች፡፡  ወጣቱን 
ለመግራት ከምንገለገልባቸው ተቋማት አኳያ ሲታይም ተስፋ 
ሰጪ ነገር አይታይም፡፡ 
 

የሃይማኖት ተቋማት መንፈሳዊ ድህነታቸው በርትቶ 
የእምነታቸውን  የሞራል  መሰረት  በአደባባይ  ይንዳሉ፤ 
መንፈሳዊ  ልዕልና  በመንፈሳዊ  ድቀት  ተተክቷል፡፡  የመሪነት 
ሚና የወሰዱ ግለሰቦች ችሎታ ድንቁርናና ንቀት ሆኗል፡፡  
 

ድህነት  ህዝቡ  ላይ  ሁለንተናዊ  ቀውስ  በመፍጠር 
ጥርስና  ጥፍር  አብቅሎ  እየባጫጨቀው  ይገኛል፡፡  በአናፃሩ 
ጥቂት የገዢው መደብ አባላትና አጋሮቻቸው በአዲስ አበባ 
ጎዳናዎች ላይ ፖርሽና ሐመር እያሽከረከሩ የህዝቡን ሞራል 
የበለጠ የማዝቀጥ ሥራ ይሠራሉ፡፡ ወጣቱም በዚህ ክበብ 
ውስጥ  የመወለድ  እጣ፣  የማደግና  የመኖር  ግዴታ 
ስለተጣለበት እምነቱ ተበርዟል፡፡ 
 

ድህነታችን ሁለንተናዊና አስጊ ደረጃ እየደረሰ ነው 
ቢባልም  ህብረተሰቡ  የሞራል  ሀብት  ተመናምኖ  አለማለቁ 
አንድ ተስፋ ነው፡፡ ይህ የተመናመነ ተስፋ ወጣቱን ትውልድ 
ማዕከል  አድርጎ  እየጎለበተ  ካልመጣ  ወድቀን  የማንነሳ 
እንሆናለን  የሚል  ስጋት  አለኝ፡፡  የዛሬው  ወጣት  ድህነት 
ባመጣው  በሽታ  እየቃተተ  ነው፡፡  አባቶቹ  ያወረሱትን 
እንጥፍጣፊ  የሞራል  ልዕልና  ለአንድ  እንጀራ  ይለውጣል፡፡ 
በየዕለቱ አገሩን ጥሎ እየሄደ ከሰውነት ክብር በታች ለሆነ 
ግርድና  ራሱን  አሳልፎ እየሰጠ ነው፡፡  ዛሬ  ኢትዮጵያዊነት 
አንገትን  ቀና  ደረትን  ነፋ  አድርጎ  የሚያስኬድ  ማንነት 
አልሆነም፡፡ እድሜ ለወያኔ አገዛዝ፡፡ 
 

ሙስናሙስናሙስናሙስና    
 
ሙሰኝነት ድህነት የወለደውና ድህነትን እያራባ ያለ የሞራል 
ዝቅጠት አንዱ መገለጫ ነው፡፡ ይህ በመንግሥት ሹመኞች 
እንደ መልካም ተግባር ባደባባይ ሳይቀር የማያሳፍር ተግባር 
የማህበረሰባችንን ነባር የሞራል መሰረት   ———-    

እየናደው ይገኛል፡፡ ሙስና እንደ መለካም ተግባር 
እየታየ በመምጣቱ ዛሬ ኢትዮጵያ ሽባ እየሆነች ከሄደችባቸው 
በሽታዎች አንዱና ዋንኛው ለመሆን በቅቷል፡፡ (ቀደም ባሉ 
ዘመናት  እጅ  መንሻና  ዳኛ መደለያ ጉቦ  ቢኖርም እንዲህ 
እንደዛሬው ዓይን ያወጣና ገጦ የወጣ አልነበረም፡፡ ሆኖም 
የጥንቱ ልማድ ለዛሬ መበከል አላደረሰንም አልልም፡፡)  
 

ወጣቱ ትውልድ የዛሬ ስነልቦናው ከሙስና የየፀዳ 
ሆኖ፤  ነገ  የሚረከባትን  አገር  በፅኑ  የሞራል  መሰረት  ላይ 
ሚያንፅ  አልሆነም፡፡  ይልቅ  ታላላቆቹ  መሪዎች  በመሩት 
መንገድ በመጓዝ ‹‹ያባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ›› የሚል 
ስነልቦናን አዳብሯል፡፡ ይህ ዝቃጭ አስተሳሰብ የበላይ ለመሆን 
ያበቃው  ምን  ተአምር  ነው?  ካላችሁ  ዓለማቀፍ  ተቋማት 
በየጊዜው  የሚያወጡትን  ሪፖርት  መመልከቱ  ይጠቅምል፡፡ 
ለምሳሌ  ያህል  ትራንስፓረንሲ  ኢንተርናሽናልን  በየዓመቱ 
የሚያወጣውን ሪፖርት ብንወስድ፤ ኢትዮጵያ ከ175 ለፍተሸ 
ከተመረጡ አገራት የመጨረሻዎቹን ደረጃ ይዛ ታጠናቅቃለች፡፡ 
ለዚህ  ምክንያቱ  ታላላቆቹ  መሪዎቻችን  በአማካኝ  በዓመት 
ሁለት ቢሊየን ዶላር ካገር እያሸሹ በተለያዩ አገራት ባንክ 
ማከማቸታቸው  ነው፡፡  (ሟቹ  ጠ/ሚ  ከዓለም  ሦስተኛ 
ሃብታም ጠ/ሚ ሆነው መሰየማቸውን ያስታውሷል፡፡) 
 

የሙስና ነገር ከተነሳ ማለቂያ የሌላቸው ማስረጃዎችና 
መረጃዎችን መደርደር እንችላለን፡፡ ሆኖም ወያኔ ያመነባቸውን 
እንኳ  ብንመለከት  (ለቂም  በቀልም  ቢሆንም  ሰዎቹ  ንጹህ 
ናቸው  ብዬ  መቀበል  ይከብደኛል፡፡  ምክንያቱም  ከወያኔ 
ባለሥልጣን ማንም ንፁህ የለምና፡፡) ከከፍተኛ ባለሥልጣናት-
-  ታምራት ላይኔ፣ ስዬ አብርሃና መንድሞቻቸው፣ ያረጋል 
አይሸሹም፣ጁነዲን  ሳዶ፣  መላኩ  ፈንታና  አባሪዎቻቸው 
ይጠቀሳሉ፡፡  ከመካከለኛ  ባለሥልጣናን-  የጅምላ  እስር 
የደረሰባቸው አዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ከተሞች ከአስር 
ያላነሱ  ከንቲባዎች  ከህሊና  የማይጠፋ  ወንጀል  በመከወን 
የሞራለችንን ደረጃ አመላካቾች ናችው፡፡  
 

ከመንግሥት  በለሥላጣናት  ውጭ  በባለሀብትነት 
የተመዘገቡ የመሞዳሞድ ሙድ ያዳበሩ ዘመነኞችም የዘረፋው 
ተቋዳሽ  በመሆን  ሲከብሩ  ተመልክተናል፡፡  ወያኔ  ፊቱን 
ያዞረባቸው  ቀን  ለወህኒ  ከበቁት  ጭምር፡፡  ከወያኔ 
ባለሥልጣናት መሀከል ንፁህ ነኝ ብሎ እንደ ጲላጦስ እጁን 
የሚታጠብ  አንድም  አይገኝባቸውም፡፡  የኮንትሮባንድ 
ንግድ፣የጫት፣  የቡና፣  የጨርቃጨርቅ፣  የዘይት፣  የሳሙና 
አስመጪነትና  ላኪነትን  ከቀረጥ  ነፃ  ጋር  የያዙት  እነማን 
እንደሆኑ አንድ ሁለት ብለን እናውቃቸዋለን፡፡ 
 

እኒህ የጥፋት ሐዋርያቶች ትውልዱን እየበከሉና አገር 
እያጠፉ  እንደሆነ  ለደቂቃም  ማሰብ  አይሹም፡፡  ህሊናቸው 
በሥልጣንና  በገንዘብ  ታውሯልና፡፡  የሚወርሷቸው 
ልጆቻቸውም  የአባቶቻቸው  ልጆች  ሆነው  አይጠይቁም፣ 
አይሸማቀቁም፡፡  ይህ  ምግባር  ከውልዶቻቸው  አልፎም 
ወጣቱን ትውልድ እየወረሰና ቀረን የምንለው የሞራል እሴት 
እየበከለ ያለ ነቀርሳ ሆኗል፡፡ 
 

ተምሳሌትተምሳሌትተምሳሌትተምሳሌት    ማጣትማጣትማጣትማጣት    
 
አንድ  ትውልድ  ተቀርፆና  ጎልብቶ  ለራሱና  ለአገሩ  ክብር 
እንዲሆን  መሠራት  አለበት፡፡  ቀደምብለን  እንዳነሳነው 
የተቋማትና የትልልቆቹ ንቅዘት ትውልዱ ለዚህ     
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የዛሬየዛሬየዛሬየዛሬ    ወጣትወጣትወጣትወጣት …... …... …... …... 
እንዳይበቃ  እያገደው  ይገኛል፡፡  ኢትዮጵያ  ውስጥ 

በተቋማት ላይ ያለ እምነት ሞቷል፡፡ በግለሰብ ደረጃም ” 
ዓለም ፊቷን ብታዞርብኝ እኔም አዞርባታለሁ’’ ብሎ የሞራል 
ልዕልናውን አንግቦ የሚጓዝ አንድም ሰው አላፈራንም (እኔ 
እስከማውቀው)፡፡ ይልቅስ በሃላልም ሆነ በሃራም በቁስ በልፅጎ 
መገኘት ሆኗል መመሪያው፡፡  
 

ወጣቱ  ይህን  ንቅዘት  እንደውርስ  እንዲረከብ፣ 
ያገኘውን  ዕድል  ለሀብት  ማጋበሻ  አጋጣሚ  እንዲያደርግ 
ይመራል፡፡  የሚያምነው  የሚወርሰውና  የሚከተለው  መሪ 
ለክብሩ የሚሞት፣ በተሰማራበት መስክ አንቱ የተባለ ’’ትልቅ’’ 
ሰው  አልሆን  ብሎ  ቀሏል፡፡  የዛሬ  ወጣት  ዕድል  ፊቷን 
አዙራበት በበጎ ምግባር፣ በክብርና በአገራዊ ማንነት ተምሳሌት 
የሚሆነው ሊያገኝ አልቻለም፡፡ 
 

የሀገራችን ጉዳይ ይመለከተናል በማለት በቻሉት መጠን 
ሁሉ ኢህአዴግ መራሹ መንግስት ስህተቱን እንዲመለከትና የራሱን 
ሕገ-መንግስት  እንዲያከብር  ሲጠይቁ  የነበሩትን  የዞን  9 
ጦማሪያንን ሰብስቦ በማሰር ለወጣቱ ተምሳሌት ሊሆኑ የሚችሉ 
ወጣቶችን  የማጥፋት  ዘመቻውን  ቀጥሎበታል፡፡   
#FreeZone9bloggers  
 

መቋጫመቋጫመቋጫመቋጫ    
 

የተነሳው ሃሳብ እንዲህ በቀላሉ የሚቋጭ ልነበረም፡፡ 
ነገር ግን የጊዜም የቦታም ጉዳይ ገደብ ያበጅልናልና ግድ 
ሆነ፡፡  የሆነ  ሆኖ  የዛሬ  ወጣት  ዕድለቢስ  ነው፤  በድህነት 
ተወልዶ፣ ለጥፋት ተላልፎ ተሰጥቶ፤ ተምሳሌት አጥቶ ይኖርል 
ብዬ ስከራከር፤ ምንም ተስፋ የለውም ማለቴ አይደለም፡፡ 
የተወለደበት፣ ያደገበትና እየኖረ ያለበት ማህበረሰብ ቅስሙ 
ሰባራ  ሆኖ፤  ጥቂት  የመንፈስ  ልዕልናቸውን  ለሥልጣንና 
ለሀብት  ባሳወሩ  ሰዎች  እየተመራ  ቢሆንም፤  ለወጣቶቹ 
የሚያወርሰው ጥቂት ነገር አያጣም፡፡  
 

ይህን ውርስ በአግባቡ ተረክቦ አገሩ የቀደመ ቦታዋን 
እንድታገኝ የማድረጉ ሃላፊነት የራሱ የወጣቱ ነው፡፡ በተዳፈነ 
ጨለማ  ውስጥ  ያለችውን  ጭላንጭል፤  በመጠቀም  ወለል 
ወዳለው  ብርሃን  አገሪቱ  ሊመራ  የሚችለው  ወደድንም 
ጠላንም  በዛሬው  ወጣት  ትውልድ  ነው፡፡  ይህ  ትውልድ 
ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ተረድቶና ራሱን ከዚህ ነባራዊ እውነት 
አላቆ፤ ትክክለኛውን መንገድ አጥብቆ በመያዝ አገሩን በግድም 
በውድም መረከብ ይኖርበታል፡፡ ለዚህም የሞራል ስንቆቹን 
ልዩነትን  በሰለጠነ  መንገድ  ማስተናገድ፤  የጠረጴዛ  ዙሪያ 
ድርድርንና  ሰጥቶ  መቀበልን፤  የሌላውን  እሴት፣ባህል፣ቋንቋ 
ማክበርን፤  እንዲሁም  ለሰው  ልጆች  ክብር  ዋጋ  የሚሰጥ፤ 
ለክብሩ  የሚሞት፤  ያደገበትን  ብክል  አስተሳሰብ  የሚጥል፤ 
በፖለቲካው  በማህበራዊና  በኢኮኖሚው  የሚገባውን  ቦታ 
በማግኝት  የሚሳተፍ  ለመሆን  ብርቱ  ትግል  ማድረግ 
ይጠበቅበታል፡፡  
 

ያለን  እድሜ  አጭር ነው፡፡ ዛሬ አለን ስንል  ነገ 
አንኖርም፡፡  በዚህ  ከጥቂትም  ጥቂት  በሆነው  የወጣትነት 
ዘመን፤  ሮጠን  ታግለንና  አሸንፈን  መኖርን  ባህል  ማድረግ 
አለብን፡፡ ያለችን ውስን የትኩስነት ዘመን ከመልካም እሳቤ 
ጋራ የተሳሰረች፤ አድር ባይና አጎብዳጅ ያልሆነች ለማድረግና 
ተወቃሽ ትውልድ ላለመሆን እንኑርባት፡፡    ———— 
     

የዘመኔ  ወጣቶች  ሆይ  አስተሳሰቡ  ከዚህ  በራቀ  ወጣት 
ኢትዮጵያ  ከወያኔ  ነፃ  የመውጣት  እድል  የላትም፡፡  ይህን 
በመረዳት  ለማህበራዊ  ፍትህ፤  ሃሳብን  በነፃነት  መግለፅ፤ 
ለመልካም አስተዳደርና ለመሳሰሉ መልካም እሴቶች ግንባታ 
የሚከፈለውን  መስዋእትነት  ለመክፈል  መዘጋጀት  አለብህ፡፡ 
ሰው በመሆንህ የሚገባህን ክብርና እድል ተነፍገህ፤ በወያኔ 
አገዛዝ ስር ዝንት ዓለም ከምትኖር ለነፃነትና ለሰውነት ክብርህ 
ታግለህ ዛሬ ብትሰዋ ይሻልሀል፡፡     
    Dessalegn AdellaDessalegn AdellaDessalegn AdellaDessalegn Adella    
    Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland     

የወቅቱ የኢህአዴግ ፖለቲካዊ ውዝልቅየወቅቱ የኢህአዴግ ፖለቲካዊ ውዝልቅየወቅቱ የኢህአዴግ ፖለቲካዊ ውዝልቅየወቅቱ የኢህአዴግ ፖለቲካዊ ውዝልቅ    
 

ውዝልቅ  በሀገራችን  አባባል  የማግ  ወይም  የዝሃ 

መዘበራረቅና ውል የሌለው መሆንን የሚገልፅ ቃል ነው፡፡ 
ከጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ መሞት በ% Dላ 

በኢህአዴግ/ወያኔ  ውስጥ  ያልተጠበቀ  ትርምስና  መረበሽ 

አስከትሏል፡፡ ድሮዉንም የአራት አባል ፓርቲዎች ጥምር የሆነው 
የኢህአዴግ የተመሰረተው በውሸት ላይ፣ እኩልነት በሌለውና 

ባልተመጣጠነ የሀይል አደረጃጀት ላይ መሆኑ የመለስ ድንገተኛ 

ሞት ማንነታቸውን ገሃድ አውጥቶታል፡፡ በተለይም የጠቅላይ 
ሚኒስትሩን  ቦታ  ከህውሀት  እጅ  መውጣት  ጠማይታሰብ 

የሆነባቸው የህውሀት ቱባ ባለስልጣናት ድሮውንም በድብቅ 

ይዘውት የነበረውን የአቻ ድርጅቶችን አሻንጉልትነት አደባባይ 
አውጥቶታል፡፡  ሌላው ይህ  አጋጣሚ አሁንም  ረጋገጠው 

ኢህአዴግ በውስጡ ምንም አይነት የዲሞክራሲ ባህርይ የሌለው፣ 
በድቡሸት ላይ የቆመ ቤት ተምሳሌት ነው፡፡  

ለገዜውም ቢሆን ሳይጠብቁት በድንገት የደረሰባቸው 

የፖለቲካ አውሎ ነፋሳ ሁሉንም ጠራርጎ እንዳያጠፋቸው እንደ 
እሬት ቢመራቸውም አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ ከደቡብ ህዝቦች 

ግንባር፣  አቶ  ደመቀ  መኮንን  ከአማራ  ህዝቦች  በጠቅላይ 
ሚኒስቴርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርነት ሰይመዋል፡፡ አሁንም 

ቢሆን የህውሀት የበላይነት፣ ፈላጭ ቆራጭነት እንዳለ ቢሆንም 

ከአዲሶቹ መሪዎች የኢትዮጵያ ህዝብ የተወሰነ ለውጥና መሻሻልን 
ይጠብቃል፡፡ እነሱም እራሳቸውን ሆነው እንዲገኙ ምኞታችን 

ሲሆን ተቅላይ ሚኒስቴሩ ግን ከመነሻው የሚለወጥ ነገር የለም 

ሁሉም እንዳለ ይቀጥላል ባሉት መሰረት የሟቹን ሀሳብ እየፈፀሙ 
ይገኛሉ፡፡ 

ይህ ስልታዊ አካሄድ ይሆናል ብለን ገምተን ነበር፡፡ ግን 
እስካሁን አልሆነም በሟቹ እንድንመራ ተገደናል ቋሚዎቹ ማሰብ 

ተስኗቸው ይሆን ? እንግዲህ አንደ አንድ ዜጋ ያቅሚን ልምከሮ 

በዚህ አጋጣሚ ያገኙትን እድል ተጠቅመው ለሀገርን ለህዝብ 
ጠቃሚ ስራ ሰርተው ዘላለማዊ ስምም ተክለው ለማለፍ ከሁንም 

ቆም ብለው እንዲያስቡ እምኝሎታለሁ፡፡ 
    
Selamawet TamratSelamawet TamratSelamawet TamratSelamawet Tamrat    
LangenselboldLangenselboldLangenselboldLangenselbold    
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ኑሮ ተወደደኑሮ ተወደደኑሮ ተወደደኑሮ ተወደደ    
በእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰው 

የኑሮ መወደድ ነው፡፡ አንባገነኑ የኢትዮጵያ መሪ የኢህአዴግ 
መንግስት ስልጣን ላይ ከሰፈረ ጀምሮ የኑሮ ውድነት እየባሰ እንጂ 
እየቀነሰ አይታይም የዚህ ችግር ምንጭ የጠንካራው እርሶ አደር 
ገበሬ መሬት በግፍ መነጠቅ ነው፡፡ 

ከዚያም ገበሬው ያለስራ መቀመጥ ወይም ከቤት ንብረቱ 
ከቀዬው ያለፍላጎቱ በመፈናቀል ሳይፈልግ በግዱ ወደ ከተማ 
በመፍለስ ምፅዋት /ልመና/ ስራ ላይ ይሰማራል፡፡  

ለምን ሰርተህ አትበላም ጉልበት አለህ በምንልበት ጊዜ 
መልሱ መሬቴን የኢህአዴግ መንግስት ነጥቆኝ ምን ሰርቼ ልበላ 
ነው የሚሉን፡፡ ይታያችሁ ጉልበት ጤና እያለው የሀገራችን ህዝብ 
በልመና ሲተዳደር በጣም ያሳዝናል፡፡ ያሳፍራል አርሶ አደሩ 
ገበሬው ነበር እኮ የከተማውን ሰው ሆድ ሞይ፡፡ ዛሬ ለሆዱ ሲል 
እነዛን ሞፈር ቀንብር የጨበጠበት እጁን ለልመና ዘረጋቸው፡፡ 
የከተማን ኑሮ ያላየ ሁሉም ለስራ በማለት ወደ ከተማ ይገባል 
የስራ እጦት ልመና ላይ ይጥላል፡፡ ወገኔ እስከመቼ ይሆን የገዢው 
መንግስት ግፍና ጭካኔ የሚቀጥለው? 

ኑሮ ተወደደ ከማለት ይልቅ የተወደደበትን ምክንያት 
በጋራ በአንድነት ታግለን እናጥፋና ገበሬውም በቀዬው አርሶ 
የሚተዳደር  ለከተማውም  የሚተርፍ  እንዲሆን  በአንድነት 
እንታገል፡፡ 

እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክ!! 
Aleme TarekegneAleme TarekegneAleme TarekegneAleme Tarekegne    
GladenbachGladenbachGladenbachGladenbach    

መደበኛ ጠላቱን ለይቶ ያላወቀ ህዝብመደበኛ ጠላቱን ለይቶ ያላወቀ ህዝብመደበኛ ጠላቱን ለይቶ ያላወቀ ህዝብመደበኛ ጠላቱን ለይቶ ያላወቀ ህዝብ    
 

ባለፉት ሁለት አስርት አመታት ለኦሮሞና አማራ ህዝብ 
በአጠቃላይም ለኢትዮጵያ ህዝብ ግፍና መከራን እያደረሰበት 
የሚገኘው ህውሀት መራሹ ወያኔ ነው፡፡ ከትግራይ ህዝብም 
ህውሀት፣ ከአማራ በኩሉ በአዴን፣ ከኦሮሞው ኦዲድ፣ ከደቡብ 
ህዝቦች ዲህድን  እያለ  እራሱን  እምጠራውና በአጠቃላይም 
ኢህአዴግ የሚባለው የቀረውን የህብረተሰብ ክፍል በሀይል 
እረግጦ እየገዛው ይገኛል፡፡ የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች እየገደላው 
ያለውን  ጠላትን  እሚጠቀምበትን  ስልት  የሚያውቁት 
አይመስለኝም፡፡ ቢያውቁትማ ኖሮ አይታለሉለትም ነበር፡፡ 

ወያኔ ኢህአዴግ ስልጣኑን ለማራዘም ትልቁ መሳርያ 
አድርጎ  እየተጠቀመበት ያለው ህዝብና  ህዝብን  ማጋጨትና 
መከፋፈል ነው፡፡ ለዚህም የማይጠቀምበት መንገድ የለውም፡፡ 
በተለይም የኦሮሞና የአማራ ህዝቦችን በማቃረን የሚያገኘውን 
የፖለቲካ ትርፍ በደንብ ተገንዝቦታል፡፡ እነዚህ ህዝቦች አንድ 
ሆነው ከተነሱበት ደግሞ የሚደርስበትን ኪሳራ በደንብ አድርጎ 
አስቦበታል፡፡ ስለዚህም ያጣላቸዋል ያፋጃቸዋል፡፡ እነሱም ምቹ 
መጫወቻ ሜዳ ሆነውለታል፡፡ በሂወት ያለው ጠላታቸው ወያኔ 
ኢህአዴግ  ሆኖ  እያለ  የሚኒሊክ  ሀውልት  እንደ  መደበኛ 
ጠላታቸው  በመቁጠር  መፍረስ  አለበት  ብለው  ይነሳሉ፡፡ 
እየጨፈጨፋቸው ያለው በሂወት ያለው አንባገነኑ ቡድን ሆኖ ሳለ 
የአኖሌ ሀውልት ለምን ቆመ ብለው ጣታቸውን የኦሮሞ ህዝብ 
ላይ ይቀስራሉ፡፡  

እናንት የኦሮሞ ህዝቦች ሆይ! የናንተ የወቅቱ ችግር 
የፒያሳው የሚኒሊክ ሀውልት ነውን? ወይስ ከሞተ አንድ መቶ 
አመት የሆነው ሚኒሊክ? እናንተ የአማራ ህዝቦች ለእናንተ 
መጨቆንና መረገጥ የአኖሌ ሀውልት መቆም ነውን?  

                    ————————----    

የኦሮሞ ህዝብ ችግር የሚፈታው የሚኒሊክ ሀውልት 
በማፍረስ አደለም ወይንም ሚኒሊክን በማብጠልጠል አደለም፡፡ 
የአማራ ህዝብ ችግር የሚቃለለው የአኖሌን ሀውልት በማንሳት 
አደለም፡፡ የሁለታቹም ችግር በአጠቃላ የመላ ኢትዮጵያውያን 
ችግር የሚጠፋው ወያኔን በማንሳት ነው፡፡ ወያኔን በማፈራረስ 
ነው፡፡ ስለዚህ ሁላቹም እጅ ለእጅ ተጨባበጡና ወደ ጠላታችሁ 
ፊታችሁን አዙሩ፡፡ 

Serkalem MamoSerkalem MamoSerkalem MamoSerkalem Mamo    
EEEEppppppppertshausenertshausenertshausenertshausen    
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ኢትዮጵያ የታለች የጥንት የጠዋቷኢትዮጵያ የታለች የጥንት የጠዋቷኢትዮጵያ የታለች የጥንት የጠዋቷኢትዮጵያ የታለች የጥንት የጠዋቷ    
 

ወድ እናተ ሀገሬ የኔዋ እማማ 
እንዴት ሆነ ጊዜው በምን እንስማማ 

ይህ ክፉ ወያኔ በግድ የሚገዛሽ 
በሀሰት በጉልበት በግድ የሚመራሽ 
ልጆችሽን ጠልቶ ሲያባርር ከምድረሽ 

ወያኔ አለቀ በድንገት በነነ 
በሀገሩ ፍቅር ልቡ እየተነነ 

የጥንት የጠዋቷን ኢትዮጵያን ባስባት 
በፍቅር በአንድነት ሁሉ የኖረባት 
ኢትዮጵያን አመሰታ በጎሳ በጥፋት 
አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ እያላት 
ዘር ጎሳ ሳይለይ የተዋለድንባት 

ሁሉም ሀገር ወዳድ ተነስቶ በጋራ 
ማየት እሻለሁ ሀገሬ ስትኮራ 

ለሰው ልጅ ደህንነት ለሀገር ግንባታ 
በቅድሚያ ወያኔን በህብረት እንምታ 

            
            እመቤት በረድድእመቤት በረድድእመቤት በረድድእመቤት በረድድ    

““““ማነው ጀግና”ማነው ጀግና”ማነው ጀግና”ማነው ጀግና”    
 

እኔ ነኝ ያለ ለሐገሩ የታገለ 
ህዝቧን የታደገ ለነፃነቷ ዋጋ የከፈለ 

ለግል ጥቅሙ ያላደረ ለነዋይ ያልደከመ 
እራሱን ያስገዛ ለህዝቧ ዘብ የቆመ 
ክቡር ህይወቱን የሰጠ እናት ሀገሩን ያስቀደመ 

ያአያት ቀድመ አያቶቹን ታሪክ ያላጎደፈ 
አደራውን የተወጣ ለትውልድ ያተረፈ 

አንገቱን ያልደፋ በጠላቶቹ ፊት ያላፈረ 
ዜጎቿን ያስከበረ በዲሞክራሲ ስም ያልመዘበረ 
ብሔር እያለ ዘር ያልቆጠረ 
ማነው ጀግና ለህዘብ የታመነ ለህዝብ የኖረ 

ከአብራኳ የወጣ ጡት ነካሽ ያልሆነ 
ስርዓቱን ያወገዘ ተስፋው ያልደመነ  
ወያኔ፣ ህውሀት፣ ኢህአዴግን የኮነነ 
ፍፁም ያልታበየ ሀብቱን የመጠነ 
ጩኽታቷን የሰማ ሃዘኗን ያዘነ 

መሬቷን ያልሸጠ ክብሯን ያልነጠቀ 
ነፃነቷን ያቆየ ያስጠበቀ 

ከባዕድ ያላሴረ ያልተመሳጠረ 
በእናት ሀገራችን ያልተደራደረ 
ታግሎ የሚያታግል ስሟን የሚቀይር 

እሱ ነው ለኛ ጀግና ሃቀኛ 
የሚታደግ ይህንን ትውልድ ከዚህ መሰሪ ነውረኛ 
ሀገሩን የሚወድ አርበኛ 
    Wondwosen Tasena NozaWondwosen Tasena NozaWondwosen Tasena NozaWondwosen Tasena Noza    
    LinsengerichtLinsengerichtLinsengerichtLinsengericht    

ሀገሬን አጣሀገሬን አጣሀገሬን አጣሀገሬን አጣ%%%%DDDDትትትት    
 

ወያኔ የሚባል ስርዓት መስርቶ 
በአንድነት ያደረ ወገን አለያይቶ 
ለስልጣን መቆያው በብሔር ገንብቶ 
ይህው ይገዛናል አንዱን ካንዱ አጣልቶ 

ወገኔ ንቃበት የወያኔን ስራ 
ለነፃነትህ ቁም ማንንም አትፍራ 
ታሪክ ለጣለብን የትውልድ አደራ 
ዘመን የሚሻገር ትወልድ የሚያኮራ 
    

መብትን መጠየቅ ለስር ይዳርጋል 
እስከመቼ ድረስ ስደት ይመረጣል 
ያለውም ተረግጦ በስቃይ ይኖራል 
ምሬት የበዛበት ፕሌን ይዞ ጠፍቷል 

ስር ቱን መቀየር ክርክርም የለው 
ወያኔን ለመጣል በአንድነት መቆም ነው 
ታዲያ በዚህ ዘመን ታግሎ የሚያታግል ሀገር ወዳድ ማነው 
ሀግረ የምትለማው በአንድነት ሲኮን ነው 
አሁን ያለው ስርዓት አፍራሽ ተልዕኮ አለው 
ሀገር ለማጥፋት ታጥቀቆ ያለመ ነው 
ሀገር ወዳድ ሁሉ አንድ ነን እንበለው 

    Zainba KemalZainba KemalZainba KemalZainba Kemal    
WindsbachWindsbachWindsbachWindsbach    

አይ ሀገሬ ወይአይ ሀገሬ ወይአይ ሀገሬ ወይአይ ሀገሬ ወይ    
 

ውበት ውበት የኢትዮጵያ ውበት 
ውበት ውበት የእናት ሀገር ውበት 

የአይነችን ውበት ሞገስ ጌጣችን 
አሳቢዎ አገሬ ውድ እናታችን 

የአንገትሽ ድሪ ንጥረ ወርቅ እንቁ 
ለምለም ስጋጃሽ ደንሽ መድመቁ 

ወይ እናት ኢትዮጵያ ውብ ሀገሬ 
ባለታሪኳ መመኪያዬ ክብሬ 

ታድያ ምን ያደርጋል ጉድ ፈላብሽ  
በልቶ ካጅ ባንቺ ላይ ተሰማራብሽ 

ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ 
የሞተልሽ ሳለ የቀበረሽ በላ 

ሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁ    
ግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታት    

ያገሬ ወጣቶችያገሬ ወጣቶችያገሬ ወጣቶችያገሬ ወጣቶች    
 

እረ ምን ይሻላል ሰዎች ተናገሩ 
መታሰር መገረፍ መረረው ባገሩ 

ያገሬ ወጣት እንዴት ይሆን ይሆን 
ያ ሁሉ ጭካኔ ባገረ በወገን 

ነፃነቱን አጣ አቤት የርሱ እጣ 
ያገሬ ወጣት የመጣበት ጣጣ 

ያገሬ ወጣት ንገረን እውነቱን 
እንግዲህ የአለም ህዝብ ይወቅልን አሁን 

እረ ይብቃ ቅጥፍና ውሸት 
ምንም ላያዛልቅ ቅስፈት 

ሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁ    
ግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታት    

እብሪተኛ መንግስትእብሪተኛ መንግስትእብሪተኛ መንግስትእብሪተኛ መንግስት    
 

ማህፀን ያፈራቸው ምስኪን ልጆችሽ 
በጨቋኝ መዝባሪ ስቃይ አዩልሽ 

በማን አለብኝ ንቀት 
በእብሪት በትምክት 

ለይምሰል ቢያወሩ 
እውን ሆኗል ተግባሩ 
ጨካኝ አረመኔ በማሰማራት 

ካዝና በማስደንገጥ አደራ የዘነጋው 
መሬት ቆርጦ ሽጦ ለግሉ ያዋለው 

ወራዳ ከሀዲ ወደቦን የሸጠ 
የህዝባችን ንብረት ቀምቶ የሰጠ 

እስራት ግድያው ስደቱ መከራው 
ምዝበራ ጭቆና እረ ቤት ይቁጠረው 
ግን እስከ መቼ ሀቅ ሚደበቀው 
እውነቱ ይወጣል ለሁሉም ጊዜ አለው 

ሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁ    
ግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታት    
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ህዝብ ሸጦ ቅጥፈትህዝብ ሸጦ ቅጥፈትህዝብ ሸጦ ቅጥፈትህዝብ ሸጦ ቅጥፈት    
 

ምን ያሉት ነገር ነው ህዝብ ሸቶ ቅጥፈት 
ህዝብ አያውቅም ብሎ ሁል ጊዜ መዋሸት 

ከቋራ ጀምሮ እስከታች ጋንቤላ 
ለሱዳን ለመስጠት ሲደረግ ድለላ 
ምን እንመልሳለን ቢተይቅ አሉላ 
ያልታወቀ መስሎት ደባና ተንኮሉ 
አላረኩም ብሎ መገዘት ማበሉ 

ይህ መንግሰት ተብሎ በህዝብ ቆማሪ 
ኪሱን ሊያደልብ ሀገር ሀገር ህዝብ ቀማሪ 

ሀገር ሸጦ እውሸት ሀገር ሸጦ ቅጥፈት 
ህዝብ አያውቅም ብሎ ሁልጊዜ መዋሸት 
ሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁሙሉጌታ ንብረቴ ስንታየሁ    
ግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታትግሮስ እምሽታት    

ሐገሬ ትውልዴሐገሬ ትውልዴሐገሬ ትውልዴሐገሬ ትውልዴ    
 

ሀገሬ የድገት የነፃነት መሰረቴ  
የጀግኖች ሀገር የታሪክ ቀደምት 

ኢትዮጵያዊ ቀለማችን ኩራት ነው ታሪካችን 
እስከመቼ ለውጥ ሳናይ እንኖራልን ተጨቁነን 

ያልታደለች እናት ይቺ የወላድ መካንቱ 
ዘር አልመጣችም ቀርቷል አንድነቱ 
ወያኔ ካልጠፋ ከስር መሰረቱ 
ለምዬ ኢትዮጵያ ማሰብ ቀረ ከንቱ 

ምን ታሪክ ይውረሱ ትውልድ ተከታዮች 
ምንም ከማያስብ ከጨካኝ አውሬዎች 

የሰው ዘር መገኛ የሆነችው ሀገር 
ወያኔ መጣና ብልሽት ሽቱ ወጣ ሁሉ ነገር 

ትግላችን ይቀጥል ዘሬም እንደ ፊቱ 
ታሪክ ቅርሳችን እንዳይቀር በከንቱ 

ኢትዮጵያን ለማዳን ከውድቀት አውድማ 
እንጠንክር እንስራ ነፃ ይሁን ፈፅሞ 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!! 
Simon Zemene NebyuSimon Zemene NebyuSimon Zemene NebyuSimon Zemene Nebyu    
SchwarzenbornSchwarzenbornSchwarzenbornSchwarzenborn    

እሱ ምን አረገ?እሱ ምን አረገ?እሱ ምን አረገ?እሱ ምን አረገ?    
 

በብሔር ብሔረሰብ እየከፋፈለ 
የእርዳታ ገንዘብ ለራሱ ጥቅም ባዋለ 

ከታክስ የተሰበሰበ ገንዘብ ኪሱ ባደረገ 
እኮ እሱ ምን አረገ 

ወጣቱ ዲግሪ ይዞ ድንጋይ ከፈለጠ 
መሀይሙ ሳይማር ሀገር ካስተዳደረ 
እኮ እሱ ምን አረገ 

ነፃ ምርጫ ብሎ ህዝብ ካልመረጠው 
ታድያ እኔ አሸነፍኩ ብሎ በሚድያ ባወራው 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ምን አለበት አሁን 8ፎቅ አንድ 4 ቢሊዮን ቢያስቀምጥ 
ህዝብ ሽሮ አሮበት እሱ ውስኪውን ቢለጋ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ደሞዛችን ከሳምንት እንዳያልፍ 
የኑሮ ውድነቱ እላይ ቢሰቀል 
እኮ እሱ ምን ያድርግ 
ንፁሀንን በጉልበት እስር ቤት ወርውሮ 
ቢገርፍ ቢያሰቃይ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ነፃ ፍርድ ብሎ እውነታውን ህዝብ 
እንዳያውቅ ባደረገ 
ሰላማዊን ህዝብ አሸባሪ አክራሪ 
ጥፋተኛ እያለ ወህኒ በወረወረ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
እድገት ብሎ ታክስ በጨመረ 
ፍርድቤቱ የራሴ ነው ባለ  
ዳኛውም እንደዛውነው ባለ 
ገጣሚ ጋዜጠኛ ሰላማዊ ተቃዋሚ  
አይኔ አይህ ባለ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
የአማራን ህዝብ ባዶ እግሩን ነው ባለ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
የተቃወመውን በጥይት ደረቱን በመታ 
ቂሊንጦ ቃሊቲ በወረወረ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ጨለማ ቤት አስሮ የተባይ መጫወቻ ባደረገ 
በብሔር ከፋፍሎ እኩልነትን ባጠፋ 
ባንድራን ጨርቅ ነው ባለ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
እኔ ፈራጅም ነኝ 
እኔ ነኝ የማውቅልህ ባለ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ወጣቱ በባህር ሲሰደድ 
ልማት ነው እድገት ነው ባለ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ሀገር በሰነጣጠቀ 
ህዝብን በጦርነት ሰብብ ባረገፈ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ከሳሽም ፈራጅም እኔ ነኝ ባለ 
ጉዞው እረጅም ነው እድሚህን ልክህን  
ልግዛህ ባለህ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ቀኖቹን ሁሉ በባዕል ባደመቀ 
በመሳርያ እንጂ በሰላም አልወርድም ባለ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ሰላምን አጥፍቶ ሀዘን ባደረገ 
ሳቅን አጥፍቶ ደም እንባ ባስለቀሰ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
ሀገሬን እንዳትል መሬት ውስጥ በቀበረ 

እኮ እሱ ምን አረገ 
        OOOOmer Mohamedmer Mohamedmer Mohamedmer Mohamed    

    
የኢትዮጵያ ኑሮ በወያኔ ዘመን የግፍ ፅዋየኢትዮጵያ ኑሮ በወያኔ ዘመን የግፍ ፅዋየኢትዮጵያ ኑሮ በወያኔ ዘመን የግፍ ፅዋየኢትዮጵያ ኑሮ በወያኔ ዘመን የግፍ ፅዋ    
 

የግፋቸው ፅዋ መከራ ከረፋ  
ፀጉር አስላጭቶም አንገት አስደፋ 
ሀገር ባፈቀር ነፃነቴን ባለ 
በዘመነ ወያኔ ሰው ረከሰ ቀለለ 
ታፈሰ ተከመረ እንዳልባሌ ዕቃ 
ተመረዘ ደሙ ዳግም እንዳይነቃ 
ወኔውን ስትሰልቡት በጥይት ሩምታ 
ሰንሰለቱ ሲጠብቅ ታስሮ እንዳይፈታ 
ከዚህ ድሃ ወጣት ፍቅር አጠብቁ 
ያልዘራችሁትን አታጭዱ አትወቁ 
የእናት ሲቃ እሪታ 
በቤተ ወያኔ ከሆነ እልልታ 
ጮቤ ካስረገጠ ከፈጠረ ደስታ  
በየ አውራ ጎዳናው ደረትን ሲያስመታ 
ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት 
    
DeDeDeDejjjjene Workuene Workuene Workuene Worku    
HochheimHochheimHochheimHochheim    
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የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ በ10/05/2014 
በጀርመን ኑረንበርግ ከተማ መደበኛ ስብሰባ አካሄደ 

የፎቶ መግለጯ  

ካርቶን  
መሀመድ ባልቻ አብድልሐኪም 
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Ethiopia Needs Many youths as future 

leaders 

The leaders of present and earlier generations have 

failed to raise the standards of living of our people. The 

future of the next generation is stolen by them through 

underinvesting in human capital and incompetent eco-

nomic management. Ethiopia lost its generation by 

cruel dictatorship and economic downturns. We have 

been provided with abundant human capacity, talents 

and natural resources. But, due to lack of good leaders, 

Ethiopia is found under economic corruption, wide 

spread poverty and broken down justice system of law . 

Due to this all have lack of faith in the current leaders. 

Hence, without confidence in the leaders erode and 

jeopardise the country´s future. As a result of poor 

leadership, everyone is now striving for fresh start. 

Division of citizens along ethnic and religious lines both 

remain in panic. The next generation of leaders will be 

busy in changing the country for good. The change fac-

ing all Ethiopians (at home and abroad) is whether 

there is enough will and courage among Ethiopian citi-

zens to unite, commit and resolve to radically reform, 

modernize and move the nation forward. 

Ethiopian undemocratic political leaders will face huge 

challenge from the population of youths. The youths 

will use the 21st century technologies to build resis-

tance to autocrats. Afraid of such events, TPLF govern-

ment is jamming and blocking social media. 

Ethiopian leaders are  old enough and liars who cannot 

turn dreams and promises  into substances. Our lead-

ers are not well educated, less experienced and with-

out any profession. They are the sort of " leaders " we 

must never have in the future. Therefore, to achieve 

acceptable leadership in Ethiopia where festering wind 

of democracy is blowing, the youths have an immeasur-

able role to play because of their efficacious position as 

emerging leaders and their population size. 

Desalegne Abebew and Yalemwork Meswaet 

Schöneck, Germany 

Ethiopia should Stop Arresting Journalists 

Under Anti-Terror Laws 

The Ethiopian Government should end its practice of 

arresting journalists under anti-terrorism laws and to 

review its anti-terror statutes to protect freedom of the 

press. The broad application of anti-terror measures 

against journalists impinges on fundamental rights - 

including freedoms of the press and expression, and 

access to information - that are guaranteed under the 

nation´s Constitution. The use of the laws in Ethiopia to 

Arrest and detain, in some cases without formal 

charges, have fueled a sense of fear among media 

workers, both foreign and domestic. 

In Ethiopia, at least six journalists have been convicted 

and under the 2009 anti-terror law, some of whom are 

in failing health and have had restricted access to law-

yers, friends and colleagues. The journalists are not 

allowed to report on national security, unrest and dis-

senting politics without fear of arbitrary arrest, harass-

ment or intimidation under laws intended to prevent 

attacks or prosecute terrorists seeking to do physical 

harm. 

Freedom to Ethiopia!!! 

 Bisrat Weldemikael 

 Borngasse 12, 35614 , Germany 

Zone Nine bloggers arrested 

On April 25, six members of the Zone Nine blogging 

collective (am) were arrested in Ethiopia. Allies report 

that they are now being held at Maekelawi, a detention 

center in Addis Ababa, the nation´s capital. 

News of the arrests first broke on Twitter, where fellow 

bloggers and social media users voiced support for 

those arrested and expressed their own fears about 

what may be to come. 

Formed in 2012, the Zone Nine group has leveraged 

significant critiques of ruling government policy and 

practice. We have managed to conduct online cam-

paigns in an effort to raise awareness about political 

repression in the country. We are also dedicated to 

translating international news for local audiences - 

through  our  partnership  with  Global  Voices,  we 

launched Global Voices in Amharic 2 years ago. 
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Zone Nine…….. 

We believe we have been a surveillance target of the 

Ethiopian government since the death of the Prime 

Minister Meles Zenawi. We have written critical arti-

cles about Zenawi´s so-called economic  development 

and other achievements. While he received favourable 

reports we have shown his achievement is dubious. 

As of today, no charges had been issued to the mem-

bers of our group who were arrested today. 

Unfortunately, these arrests are not the first of their 

kind. In the suburbs of Addis Ababa, there is a large 

prison called Kality where many political prisoners are 

currently being held, among them journalists Eskinder 

Nega and Reeyot Alemu. The Journalists have told us a 

lot about the prison and its appalling conditions. Kality 

is divided into eight different zones, the last of which - 

Zone Eight - is dedicated to journalists, human right 

activists and dissidents. When we came together, we 

decided to create a blog for the proverbial prison in 

which all Ethiopians live : this is Zone Nine. 

 Yoseph Teklu Afewerk 

 Fulda 

Ethiopia detains bloggers and journalists 

Security forces arrest six bloggers and a journalist in 

latest crackdown on opposition  voices. 

The Ethiopian government has arrested six independ-

ent bloggers and and a journalist in what human rights 

group Amnesty International has called a "suffocating 

grip on freedom of expression". 

Six  members of independent blogger and activist 

group, Zone 9, and a prominent Ethiopian journalist 

were arrested on friday in the capital Addis Ababa. 

These arrests appear to be yet another alarming round 

up of opposition or independent voices  

Claire Beston, Amnesty International 

     ————— 

All six bloggers were arrested at night by armed secu-

rity forces and taken from their homes to the Federal 

Police Crime Investigation Sector "Maikelawi" where 

political prisoners are alleged to be held in pre-trial, 

and sometimes arbitrary detention. 

The Zone 9 group who are said to be very critical of 

government policy and have a strong following on so-

cial media had temporarily suspended their activities 

earlier this year after accusing the government of har-

assing their members. 

Journalist Tesfalem Waldeyes who writes independent 

commentary on political issues for a Ethiopian newspa-

per was also arrested. 

According to Ethiopian journalist Simegnish Yekoye 

Woldeyes is being denied visitation by friends and fam-

ily and it´s unclear what prompted his arrest and what 

charges he is being held under. 

Simegnish Yekoye told Al Jazeera she was unaware of why 

the government had clamped down on journalists and there 

was growing fear on the future of a free press. 

" I am very scared, I dont know what´s going to happen next" 

she said. 

Ranked 143 in the 2014 Reporters Without Borders press 

index, media watchdogs say 49 journalists fled the country 

between 2007 and 2012 to evade government persecution.  

Ethiopia: Journalism under anti-terrorism law 

Human rights group Amnesty International criticised the ar-

rests, saying  " these arrests appear to be yet another alarm-

ing round up of opposition or independent voices". 

"The Ethiopian government is tightening its suffocating grip 

on freedom of expression in a major crackdown which has 

seen the arrests of numerous independent, critical and op-

position  voices over the last two days " ,Claire Beston, Ethio-

pia researcher at Amnesty International, said. 

Al jazeera´s Mohammed Adow reporting from Bahir Dar said 

it was unclear what will happen to the detained journalists. 

"There are scores of journalists currently serving between 14 

and 27 years in prison with some charged on terrorism of-

fences." 

Long Live Ethiopia! 

Murad Awel  

Fulda          
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FRUITS OF GINBOT 20 Ginbot 20 1983 E.C! 

This day is easily remembered by all Ethiopians. It is the day 

that the Ethiopian People´s Revolutionary  Democratic Front 

came to power. The people, who had suffered for 17 years 

by military regime "Derg" were expecting several better 

things and progress for Ethiopia from the new government. 

At that time the former prime minister of Ethiopia, Meles 

Zenawi , promised to bring peace to the people and eradi-

cate hunger from the country. 

"From now onwards, no one can be killed by others. That 

time is already passed. We have brought full democracy. 

Every one can eat three times in the day. We will bury pov-

erty under the ocean " said M/r Meles. 

But the opposite was true. Rather, we faced many challenges 

after Ginbot 20, 1983 and promise of the ex-prime minister. 

The day has brought severe consequences to the country 

and the citizens. 

Here are some of the fruits of Ginbot 20. 

- Thousands were killed secretely by Woyane leaders. 

-Many thousands have been put in prison 

- There is torture everyday throughout the country. 

- The country became land locked because  Assab has been 

given to Eritrea as a gift by Woyane. 

-Hundred kilo Teff´s price rises from 100 birr to 2000 birr. 

-One Kilo Sugar from 1.5 birr to 30 birr. 

-One kilo butter reached 170 birr from 20 birr. 

-One Kilo meat from 5 birr to 170 birr. 

-One kilo pepper from 5 birr to 80 birr 

In addition to this :- 

-Millions are forced to leave the country as immigrants 

-Hundreds of thousands became homeless and have lived in 

streets 

-Large number of women including young girls starting from 

12, became prostitutes instead of going to schools. 

- No enough food, water, electricity and shelter 

Generally Ginbot 20 is a day that ensured undemocracy and 

disunity, hunger, disease, death, shortage of houses and sev-

eral problems for Ethiopian Nations. 

Shortly we can say the day has brought a miserable life for 

the people who hope a better life after the overthrown of 

another dictator Military Government Derg. 

Estifanos Belay Eadom 

Hammelburg 

Unity for change 

The EPRDF regime is killing, arbitrarily arresting and 

encouraging ethnic cleansing therefore an all-inclusive 

struggle in self-defense is morally and legally justified. 

The Amharas and Oromos are the main victims of such 

heinous crimes and must rely on their combined 

overwhelming mojority and join other progressive 

democratic forces in order to dislodge disintergration. 

In this regard, the call for justice , freedom and 

democracy is irresistible! 

I would like to elaborate my point starting with the 

following Abraham Lincoln´s quote in August 22,1862. I  

do so inorder to stress the supreme importance of 

Ethiopian unity and territorial integrity under the 

umbrella of the African as the theme of this piece. 

Quote My paramount object in this struggle is to save 

the union, and is not either to save or to destroy 

slavery. If I could save the Union without freeing any 

slave I would do it, and if I save it by freeing all the 

slaves I would do it; and if I could save it by freeing 

some and leaving others alone I would also do that. 

What I do about slavery and the colored race, I do 

because I believe it helps to save the Union; and what I 

forebear, I forebear because I do not believe it would 

help to save the Union. I shall do less whenever I shall 

believe what I am doing hurts the cause, and I shall do 

more whenever I shall believe doing more will help the 

cause Unquote. 

It  is  my understanding that  the Great  Satesman 

Abraham Lincoln gave top priority to save the Union 

from the southern slave separatist States becuase their 

success in the American Civil War would have been 

worse for the slaves. The defeat of the separatists 

heralded the illegality of slavery although it took a long 

time and hard struggle for African Americans to earn 

their right to vote. There is still racial discrimination in 

the USA but a lot of progress has been made in 

securing their rights. 

In view of the above I strongly believe that unity of 

Ethiopia is paramount and must be secured at all costs 

so that all grievances including violation of human 

rights can be resolved. 
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We Victimized Ethiopians Unite and bring 

our Victory 

We are all victimized by the dictatorial government. We 

marginalized by a few ethnic groups. All of we are 

forced to live under the merciless Woyane. Yes we all 

are victimized. That is better to come together and 

unite each other. Those who are  

_From student to teacher. 

_From children to parents 

_From citizens to farmers 

_From uneducated to educated 

_From civilians to military 

_From those who are living in the country up to those 

who are in abroad. I have a message to you, to me and 

to all. This is the time. This is ther right time for us. This 

is the right time to unite and become one inorder to 

eliminate this dictatorial, criminal and narrow minded 

government from the country. But if we do this, 

hopfully  our victory. We do not want to live like that. 

We want to live freely. We want to live without suffer. 

We want to live without fearing. We dont want to see 

other people being victimized by others. 

In addition to the problems that i mentioned about, for 

more than 22 years we have lived under the constant 

fear of execution, never knowing from one day to the 

next if we are going to put to death or prison. 

This is psycological torture. So it is better to unite and 

stand against our enemy EPRDF. 

 Saron Abate Chabra 

 Alsbach-Hähnleine 

Unity for ...... 

What the repressive EPRDF regime is now doing is 

contrary to what the truly Pan Africanist advocate, 

President Yoweri Kagutta Museveni of Uganda, said 20 

years or so ago. I heard his Excellecy say that the 

present artificial boundaries between states were 

marked by colonial masters and that the ordinary 

people are ignoring those boundaries and across over 

to the territories of neighboring states to do business 

and return to their homes. He added that it is the 

political leaders that complicate issues and retard the 

proccess of realizing the Unity of Africa. Indeed 

Uganda is a haven for refugees because of the 

foresight of the president and political maturity of 

Ugandans. 

Ethiopians today are not able to move freely in their 

own country to do business; they have to stay within 

their land prescribed by the TPLF/EPRDF regime like in 

the days of Apartheid in South Africa under the white 

rulers. This horrific plight of citizens is no longer 

bearable;  the  struggle  for  justice,  freedom  and 

democracy must continue until the convincing victory 

of 2005 by the opposition is reclaimed. 

Finally  I  wish to  appeal  to  the political  parties 

movements and civic organizations in the Diaspora to 

set their differences aside and act in unison to 

expedite the burial of the dying EPRDF regime by 

bolstering through giving all round support to home 

based opposition forces including Ethiopian People 

Patriotic Front Guard (EPPFG), Federal Democratic 

Unity Forum (MEDREK), All Ethiopian Unity Party 

(AEUP), Blue Party, et al. 

LONG LIVE ETHIOPIA!!! 

 Mohammed Balcha, Abdulhakim 

 Frankfurt am Main 
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Germany business men! do not be cheated 

by Woyane:- The fact is different 

On March 7, 2014 I have read this:- " Ethiopia Business 

Net Work Formed in Germany" . 

Under this topic these points are included, 

 thirty friends of Ethiopia from the business and 

media community, both Germans and Ethiopians living 

in Frankfurt and its Surrounding, met on Feb. 28 at the 

Consulate General Office of Ethiopia in Frankfurt, and 

decided  to  form  a  German  -Ethiopia  Business 

Networks.... . The statement continues and says:- The 

aim of the new organization is to promote business 

between  Germany  and  Ethiopia.  Their  decision 

followed a  lively  discussion  on the benefits  and 

problems of doing business in Ethiopia, including the 

fact that Ethiopia has all the necessary prerequisites to 

promote business such as peace and stability, low level 

of corruption, a developing infrastructure and an over 

all Stable macro- economic situation and was working 

to  resolove  shortage  of  skilled  man  power  and 

bureaucratic hurdles. 

When I was reading the above , I became surprised. Because 

forget peace and stability in our country, forget stable 

macro-economic situation, but you, Germany business men 

please do not cheated by Ethiopian government, specially 

concerning to the following  points. These are corruption and 

infrastructures. Better to know that Ethiopia is famous in 

corruption. Every Woyane officials are always hungry to eat 

what ever they get. You can not do something unless you 

give your money for these cruel ad corrupted officials. 

The other one is infrastructure. Let alone Road, Highways 

and transportation, you can not get enough availability of 

computers and internet accesses and mobile networks. You 

can not get electricity for your house. 

So before you go there and face many problems, think twice 

and ask many of the British companies. Ask Chinese business 

men. Ask loyal Ethiopians. Do not see only Addis Ababa. Do 

not trust Woyane leaders. They are father of liars. This is my 

advice. 

 Sina Araya 

 Bickenbach 

Struggle for ChangeStruggle for ChangeStruggle for ChangeStruggle for Change    

Moving steadily towards political transformation in 

Ethiopia and picking up the peace of change require 

advancing the resistance in thought and practice. 

Essencially this means gaining clarity about what the 

resistance is broadly and deeply against in the long run 

as well as in the short term. Determine how the overall 

national struggle is going to waged from here on out 

and also getting a good fix on the kind of alternative 

political order that is going to be created as the dark 

regime of the Woyanes begins to end. Hopefully sooner 

than later. 

What the national Resistance is directed at is not all 

ethnic group or even ethnicity as such. Though political 

ethnicism particularly of the separatists authoritarian 

variety had been a major problem for the country. Nor 

is it aimed simply or slowly at the Woyane regime itself. 

The narrow ruling clique within the TPLF that excercises 

dictatorial power over Ethiopian government politics 

and society. The ruling entity is only part of what 

Ethiopian patriotic and democratic opposition forces 

are against. More broadly the opposition struggle is (or 

should be) directed at a whole order of domination 

Maintained through -a particular apparatus consisting 

of ideological political, economic and social constructs 

and instruments. We need change, we need freedom, 

we need peace and we need democracy in our Mother 

Land Ethiopia. 

 Emanda Fuji Teni 

Ethiopian Government has not a respect for 

its Constitution: The Government is a 

Terrorist 

Ethiopian constitution  article 11 sub article 3 says:- The 

state shall not interfere in religious matters and religion 

shall not interfere in state affairs. 

-Artitcle 21 says all persons held in custody and persons 

inprisoned upon constitution and sentencing have the 

right to treatments respecting their human dignity. 

In Article 26 the following is stated about privacy. 

Everyone has the right to the invaiolability of his notes 

and correspondence including postal letters  
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Ethiopian Government ........ 

and communications made by means of telephone, 

telecommunictions and electronic devices. 

In Artice 29: Many important things about human right 

are  included.  They  are  resolved about  Right  of 

thought, opinion  and expression. 

The right of Assembly, Demonstration  and petition 

are written in article 30. 

These are some of the good things from  the 106 

articles of the Ethiopoian constitution. Anybody  who 

can read these articles may appreciate the current 

government of Ethiopia. These articles are wrote to 

cheat foreign governments and human rights. The 

founder  of  these  article  in  other  words  the 

government has denied and ignored all of them. The 

state always interferes in religious matters. This is 

what has been happening in Orthodox and Muslim 

religions. Many of the followers of these religious 

people are killed, tortured and arrested without any 

reason except they have asked the government to 

stop interfering in their religious matters according to 

the constitution. 

 Article 26 also denied by the dictatorial  government. 

Every people´s emails and facebooks are cracked 

down by the government security people. You cannot 

talk freely with your telephone. 

The one which is highly distorted article is article 29. 

Many journalists and other people are killed, tortured 

and arrested without commiting any problem except 

they  used  their  right  of  thought,  opinion  and 

expression. 

There is no right of assembly, demonstration and 

petition.  We  can  take  the  government  current 

measures  upon  the  Gondar  people  and  Oromia 

students. The Gondar people protested peacefully 

demanding the government to stop destroying their 

houses without giving  compensations. Students from 

Oromia protested  Against Addis Ababa´s new master 

plan in a peaceful demonstration. But the response of 

the government for both people is not according  to 

article 30. Rather it is mass killings and arrests. 

 

These show that the government has not a respect for 

its own constitution. That means if somebody has not a 

respect for the constitution, it is a terrorist. This implies 

the Ethiopian government has no respect for the 

constitution , then the government itself is a terrorist. 

 Ribka Wondwosen Abraham 

 Viernheim 

Up to When Dividing and Ruling System 

Stay 

For the past 22 years our people have been suffering by 

the Woyane harsh autocratic ruling and imposing high 

pressure on their shoulder and lives. This regime totally 

prohibits freedom of speech, assembly, demonstration, 

protest, freedom of press and religion. 

Due to strong ever dominance of a single tribe which is 

called " Tigre" the others either small or big tribal 

federations all fall down under the ruling hand of this 

regime for the above mentioned numbers of years. 

Really, this is not the characteristics of democratic 

leadership. 

Currently the higher officials and the Woyane party 

members fall under serious corruption and grabbing 

the peasant land and inforce the peasant as:- 

- displace local people and liable for poverty and 

starvation 

- farmers are forced to leave their land and they have 

not  received  any  compensation  and  many  find 

themselves migrate towards the slum to find another 

occupation like adultery, begging and often living hand-

to-mouth. 

-very violent incidents of communities being displaced, 

like the one from Gambella region where in January 

2012, 70,000 dwellers were displaced and put into risk. 

-violation 

-  use  of  chemical  fertilizers  and  pesticides  can 

negatively affect the health of the people, soil and 

water quality.  

 



ጎህጎህጎህጎህ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት 2006 ዓዓዓዓ.ምምምም  ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ አመትአመትአመትአመት ቁጥርቁጥርቁጥርቁጥር 6         27 

 Up to When ........ 

The concrete strategy for these all is called " the 

dividing and rule principle of the Woyane". So that our 

people now divided by language, religion, locality, 

culture etc... . This system also serving as a means that 

our people not jointly stand by harmonizing their 

effort together to tackle, to fight and making challenge 

on  the  Woyane  government.  This  kind  of 

adminstration pave the way to Woyane as to rule the 

country without any resistance for unlimited period of 

time through breaking our well known and strong 

living together bond our nation. 

So up to when our people will  live under this 

undemocratic and autocratic ruling system? 

Therefore, our people from every corner who have 

any different political outlook and any entity come 

together and harmonize our effort and fight and down 

with this undemocratic ruling system. A bright future 

and a great democracy must come to our nation by 

our strong struggle!! 

Eden Habtom 

Langenselbold 

Ethiopians  Should  stand  together  to 

replace TPLF 

The Oromo students in particular and the Oromo 

people in general have been Struggling against the TPLF 

tyrannical regime in Ethiopia by doing that the Oromo 

people and Oromo students have paid the ultimate 

sacrifice to excercise their  unalienable God given 

human rights. The ongoing Oromo students peaceful 

struggle to halt the illegal displacement of Oromo 

farmers from their ancestral land under the pretext of 

integrated master Plan development of Addis Ababa 

should  be  supported  by  all  Ethiopian  peoples 

irrespective of their ethnic background, region and 

religion. The hidden motive of the master plan is to 

uproot the Oromo farmers from their lands and to sell 

their lands for national and international millionaires 

under the pretext of development. 

     —————— 

Similarly, we recall the recent Waldeba manastery, a 

historic site established in the 4th C that was uprooted 

by the TPLF regime for Sugar Plantation which is a 

crime against historical heritage of the country. 

We have also witnessed the forced displacement and 

villagization in Gambella region, where government 

forcibly moved tens of thousands indigenous people in 

the western Gambella region. The motive was to lease 

a large area of land for commercial agriculture. These 

indegenous  people  neither  consulted  nor  paid 

adequate compensation. As usual they were left alone 

with nothing but despair. 

Therefore, we call upon all forces that work to bring 

down the TPLF dictatorial regime to work together to 

create a new Ethiopia where all of its people live in 

freedom, peace, equality and justice under rule of law. 

Elsa Hagos  

Lahntal 

TPLF, our Common Enemy 

Whatever our differences are we have a common 

enemy the TPLF, regardless of our ethnic backgrounds. 

Since the TPLF came to power, Ethiopians suffered 

massacre, torture arrest, ethnical division and poverty 

that never happend before in the history of Ethiopia. 

No country in the world united without   some 

historical faults  and marginalization. The past political 

and social marginalization should not be reason for 

current political divisions and social differences. 

Ethiopian tribes and ethnics should unite for the best 

future of their country. The new unity should be based 

on the respect of interests of all the ethnics of Ethiopia 

not just like the former unity which favored only a few 

ethnical and political groups. Most opposition against 

the unity of Ethiopia comes from the separatists group 

which associates the concept of unity with feudal 

monarchal system in Ethiopia. Such a way of defining 

unity misunderstanding should be changed and unity in 

diversity must be promoted for equality and democracy 

in Ethiopia. 

 Binyam Ekubye Teka 

 Fulda 
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We need justices on Civilians killers TPLF 

(EPRDF) 

In last two weeks, the TPLF regime use excessive force 

and has escalated its repressive measures against 

innocent civilians, which has resulted in the deaths and 

injuries of dozens of people including students and 

children.  After  arresting  six  bloggers  and  three 

journalists for using social media to express critical 

views. The regime turned its guns against innocent 

civilians in Oromia and Gondar. In many parts of 

Oromia universities and college students have raised 

legitimate concerns on the dislocation of poor peasants 

to give way to rich. Because of the restrictions of 

information it is not possible to establish the exact 

number of those who have been killed. But according 

to local residents and witnesses indicate that for 

international  organizations  and  medias  above  45 

people were killed and hundreds were jailed in the last 

two weeks. In Gondar, people have in the last weeks 

resisted  forceful  eviction  from  their  homes  and 

ancestral land have been beaten and jailed. Three 

people have reportedly been killed by TPLF special 

forces known as " Agazis". This is another difficult time 

under the tyrannical TPLF regime. When innocent 

people are:-  

Killed,  tortured and abused just  for  raising their 

legitimate concerns,  in a peaceful  way, the very 

meaning of life disappears and fear takes over the 

entire nations. Now the environment for peaceful 

protest,  freedom  of  expression  and  political 

participation in the entire country has compleletly 

worsened ever. 

This is the time to unite and collaborate irrespective of 

our differences. We demand justice for all the entire 

people of Ethiopia. All victims of the tyrannical regime 

should demand that the killers brought to justice. So, 

we should say no to tyrany and stand together for the 

common good. Freedom for the people of Ethiopia. 

" God bless Ethiopia" 

 Dawit Tadele 

 Groß-Gerau 

Fight For The Right Of Women´s 

The Ethiopian women experience the physical hardship 

throughout their lives. Such hardship involves carrying 

loads over long distances, grinding corn manually, 

working  in  the  homestead,  raising  children  and 

cooking. 

Female genital mutilation is also practiced by many of 

the ethnic groups. Ethiopian women traditionally have 

suffered  politically,  socio-culturally  and  economic 

discrimination and have had fewer opportunities than 

men for personal growth, education and employment. 

The women´s inferior position and such rights as 

ownership of property and inheritance varied from one 

ethnic group to another. This is due to men´s over- 

dominance nature and the negligence of the existing 

bueaurocratic government towards in respecting the 

women´s right. 

Over 85 percent of Ethiopian women reside in rural areas, 

where peasant farmilies are engaged primarily in subsistence 

agriculture.  These  very  large  percentage  of  women 

population live in the areas of none educational center 

available, inaccessibilities to any facilities, unabling to choose 

their own interest and excercising their individual demand 

under the highly pressurized severe political dominance etc. 

Rural women are integrated in to the rural economy, which 

is basically labor-intensive and which exerts a heavy physical 

toll on all including children. Besides to this during divorce 

when these women stand and fight for justice they have no 

any financial, emotional, social and governmental support. 

Rather they exposed in risking their precious life under 

men´s attack. Since the current existing bureaurocratic and 

autocratic  government  which  believe  on  separation, 

domination and inharmonizing efforts. This highly enhances 

men´s empowerment over women´s. 

Thus we have to stand firmly to emancipate those highly 

dominanted women´s from inaccessing their basic right due 

to the dividing rule and autocratic pressure of the existing 

political system. 

Therefore, let us fight by harmonizing our effort jointly and 

together to overthrow this government with its dividing and 

ruling system and as to bring democracy and respect to the 

individual and collective right of our country women´s. 

Ethiopia Lemma 

Dreieich 
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Is Prison A solution? 

 More than 42 opposition political party members are 

detained illegally. After the demonstrations in Gondar, 

Desse, Addis Ababa, in all  Oromia region Weredas 

(subcities), the opposition party members are under 

arrest by police when they were trying to have petition 

from fellow country men and women. 

The  Opposition  parties  are  in  a  new  era  to 

revolutionalize their countries future. Though Woyane/ 

E.P.R.D.F  captures  Andualem  Arage,  Nathnael 

Mekonen,  Reyot  Alemu,  Eskinder  Nega.....,  new 

Eskinder, new Reyot, new Andualem are standing for 

their constitutional rights. The chain demostration 

which are made throughout Ethiopia prearranged by 

Andinet and Blue parties are so peaceful. It was 

apprehended in civilized manner. For instance the 

demonstration in Desse and Gondar could be refered 

to . There was no piece of stone thrown , no damage to 

assets and no one is harmed. 

The opposition demonstrates that they are standing  to grant 

power for the people only and only by means of nonviolent 

way. Despite all the facts, the governing body is jailing those 

supporters to deflate their activities, peace. democracy or 

diplomacy had work for Woyane/ E.P.R.D.F prefering always 

dictatorial ways. 

The opposition leaders are determined, they asserted they 

will fight peacefully till the end. Woyane can detain few, but 

can´t millions. Today might be shady for us.  Tomorrow will 

the sun shine if we keep on strong together. 

There  are  sequential  demonstrations  throughout  our 

country- Mekele, Ginka, Adama, Bahir Dar, Awassa, Dire 

Dawa.... .The right and democracy questions can never be 

stopped by putting people behind the cage. 

It is not only in the principal Addis Ababa, The issue of 

democracy hoist. It is illustrated in Desse and Gondar 

too. People are standing by opposition parties to show 

their solidarity. To abolish racism once and for all. 

Human right abuse, corruption, prison...  everyone 

stands for his/her own rights. Even if Woyane need to 

try hard, it will be beyond their capabilities. 

 Long live Ethiopia!! 

Samuel Petros Kassay 

Hähnlein-Alsbach 

For how long shall we suffer by these 

Godless Thugs? 

After such so many years we have not still got a the 

faintest trace of democracy. The Reason behind it? It is 

the TPLF led regime in our country. The time is ticking 

and the years are continually flowing but still there is 

no change in the mental set of those Godless thugs 

whom have neither any principles nor morality and de-

cency. In simple words they are a group of classless , 

cruel and senseless dictators which stuck just like the 

former rulers. Their atrocities are piling in each passing 

days, the most recent ones are being the massacre of 

University students  in different regions of Ethiopia. 

The reason behind these massacres was the usual TPLF so-

called tactic which is drying  any kind of demand  which 

seemed to them dangerous to their power from the source. 

This tactic was the blue print during the Meles era and still 

they are being stuck in it. The students have raised some 

legitimate and constitutional demands which concerned 

them but the response by the regime was to use excessive 

force with extreme ruthlessness. As a result around 47 of the 

students were killed in Oromia region alone. The saddest 

thing is that the students werent in possession of any dan-

gerous materials. Even they have not thrown a single stone 

at the regime´s special forces which tasks were to shoot ran-

domly at the students like they were a  shooting training 

spot. 

These frantic and corrupted TPLF officials have a very dis-

gutsting habit which makes them to lose their composure 

and sensitivity when everytime the national election year 

nears. As we all can guess, the  2015 election will surely be 

their last cos we are done with them. There is no hope for us 

cos the regime has no new ideas and progressive thinkings as 

the situation and the time demands. They have spent most 

of their time by conspiring , accumulating wealth and creat-

ing mutual mistrust amongs our fellow peoples. I hope and 

wish that this time they won´t get away from their mess like 

the 2005 election during which time the oppositions were 

deprived of their unanimous victory. 

We demand Justice for those students who have fallen 

and wish consolation to their families. 

Peace , democracy, justice  and Freedom in Ethiopia!!! 

Samuel Solomon wubna 

Bayreuth, Deutschland 
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ውድ የጎሕ መፅሔት አንባቢያን ጎሕ ቁጥር ውድ የጎሕ መፅሔት አንባቢያን ጎሕ ቁጥር ውድ የጎሕ መፅሔት አንባቢያን ጎሕ ቁጥር ውድ የጎሕ መፅሔት አንባቢያን ጎሕ ቁጥር 7 7 7 7 ዕትሟ ዕትሟ ዕትሟ ዕትሟ     
August August August August 30/2014 30/2014 30/2014 30/2014 ስለሚወጣ አስተያየትና መጣጥፍ ስለሚወጣ አስተያየትና መጣጥፍ ስለሚወጣ አስተያየትና መጣጥፍ ስለሚወጣ አስተያየትና መጣጥፍ 

መላክ የምትፈልጉ የፁሁፍ የመላኪ  ቀን እስከ መላክ የምትፈልጉ የፁሁፍ የመላኪ  ቀን እስከ መላክ የምትፈልጉ የፁሁፍ የመላኪ  ቀን እስከ መላክ የምትፈልጉ የፁሁፍ የመላኪ  ቀን እስከ     
August August August August     15 15 15 15 ድረስ መሆኑን በአክብሮት እንገልፃለንድረስ መሆኑን በአክብሮት እንገልፃለንድረስ መሆኑን በአክብሮት እንገልፃለንድረስ መሆኑን በአክብሮት እንገልፃለን    
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