
 

 

ታላቅ የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ለፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት 

ድምጽ በ KEEP ON FIGHTING ETHIOPIAN YOUTH FORUM (KOFEYE) 

ፓልቶክ ሩም 

 

ቀን፡ እሁድ ሰኔ 15 (June 15) 

ሰዓት፡ ከ 17፡ 00_ 20፡ 00 ሰዓት በአውሮጳ ሰዓት አቆጣጠር 

 

ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ 

በአድማጮቹና ደጋፊዎቹ ሙሉ ድጋፍና ትብብር “ሕዝብ የማወቅ መብት አለው” የሚለው መሰረታዊ 

መርህ ተግባራዊ እንዲሆን የተቻለውን ሁሉ አድርጓል፤ አሁንም እያደረገ ይገኛል። በኢትዮጵያ 

መድበላዊ ሥርዓት እንዲገነባ፤ የፖለቲካ አመለካከት እንዲሰፋና ግልጽነት እንዲኖር፤ በተለያዩ የፖለቲካ 

ጥያቄዎች ላይ ሕዝባችን የራሱንም ሆነ የሀገሩን የወደፊት እጣ ለመወሰን እንዲችል ለማድረግ የፍኖተ 

ዴሞክራሲ የሬዲዮ ስርጭት በመድረኩ በቀጣይነት መኖር ምን ያህል ወሳኝነት እንዳለው ቀናኢ ለሆኑ 

ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን ሁሉ ግልጽ ነው።  

 

በወያኔ አገዛዝ የዴሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ሕዝቡ እንዲገለገልባቸው ሳይሆን ውስጣዊ ይዞታቸውን 

እንዳሻ በመተርጎም ለአገዛዙ ማጠናከሪያና ሕዝብን ለማፈን መጠቀሚያ በተደረጉበት በዚህ ወቅት 

ተጠያቂነቱና አገልግሎቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ የዜና ስርጭት ተቋም በቀጣይነት መኖር ጠቃሚነቱን 

ከሕዝባችን የበለጠ የሚያውቅ የለም። በሀገሩ ስለሚገኘው ፖለቲካዊ፤ ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ሁኔታ 

ከተለያየ አቅጣጫ ጠንቅቆ ለማወቅ እንዲችል መድረኩ የተመቻቸለት ሕዝብ ከሚቀርቡለት የተለያዩ 

አማራጮች ፍላጎቱንና ጥቅሙን በምን ዓይነት ለማስጠበቅ የሚያስችለው ውሳኔ ለመውሰድ የሚቸገር 

አይሆንም። የፍኖተዴሞክራሲ ተደማጭ ነት ከጊዜ ወደጊዜ እየጨ መረ መሄድ ለዚህ ሁኔታ በቂ 

ምስክር ነው። ከዚህ በበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም እናምናለን።  

 

በመሆኑም አሁን በአገራችን ባለው አስከፊ ስርዓት የሚካሄዱ የሕዝብን መብት የሚጥሱ፤ ሀገርን 

የሚጎዱ ተግባሮች፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይመሰረት የሚያደርጉ ማናቸውንም ሕጎች፤ ደንቦች፤ 

እንቅስቃሴዎችን፤ በዝርዝር በመተንተንና በማቅረብ እያጋለጠ ያለውን፤ በሌሎች መሰል ጸረ ኢትዮጵያ 

ቡድኖች የሚታሰቡ ሀገርንና ሕዝብን የሚጎዱ እንቅስቃሴዎችንም ፈልፍሎና አቀናብሮ ለሕዝብ 

የሚያሳውቀውን፤ አልፎም የመቋቋሚያ መፍትሄዎችን የሚጠቁመንን፤ ድምጽ አልባ ለሆነው ህዝባችን 



ድምጽ ሆኖ እያገለገለ ያለውን ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በይበለጥ ተጠናክሮ ወደ 

ህዝብ እንዲደርስ የሰነቀው አላማም ይሳካ ዘንድ ሁሉም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ከሬዲዮ ክፍሉ ጎን 

በመቆም አለኝታነቱን ማሳየትና ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ሃገራዊ ግዴታም ጭምር ነው።  

ይህ እውን ይሆን ዘንድ KEEP ON FIGHTING ETHIOPIAN YOUTH FORUM (KOFEYE) 

ፓልቶክ ሩም እሁድ 15 (June 15) ከ17 00_ 20 00 ሰዓት ለፍኖተ ሬድዮናችን የሚውል የገንዘብ 

ድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ይጠብቅዎታል።  

 

ስለዚህም በመላው አለም ያሉ ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኖችን ሊያሳትፍ ይችላል ብለን በማመን ይህን 

ለፍኖተ ዲሞክራሲ ድምፅ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅተን ስንጋብዝዎት 

በታላቅ ደስታና አክብሮት ነው። በዝግጅቱ ላይ በመገኘት በያለንበት ሆነን የአቅማችንንና የዜግነታችንን 

አስተዋጽኦ በማበርከት ለፍኖተ ሬዲዮ  አጋርነታችንን እናሳይ ዘንድ ጥሪያችን ነው።  

 

ሕዝብ የማወቅ መብት አለው! 

 

የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ 

ለበለጠ መረጃና ጥያቄዎች በ menegeshaethio@yahoo.com ያገኙናል። 
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