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በመጀመሪያ ሀገሩን ማፍቀር ይኖርበታል። ብቃት 
ከሞላ ጎደል ከዚህ በኋላ ሊመጣ የሚችል ነው። የሀገር 
ፍቅር ደግሞ በቅፅፈት የሚፈጠር ጉዳይ አይደለም። 
ሀገር ወዳድ ዜጋ እንደ ባለሙያ በማሰልጠኛ ተቋም 
ሊመረት አይችልም። ከትውልድ ትውልድ በተወረሰ 
ታሪክ ወግና ባህል ውስጥ በማለፍ እንጂ። ይህም 
የሚከናወነው ከልጅነት በሚጀምር ያስተዳደግ ሂደት
(Upbringing and Socialization process) አማካኝነት 
ነው። እንደ ቤተሰብ የሀይማኖት የትምህርት ተቋማት 
ያሉት ሥነ-ፅሑፍና ሁሉም የሥነ-ጠበብ ዘርፎች 
ማህበረሰቡ(Community) ወጣቱን በሀገር ፍቅር ስሜት 
ኮትኩተው ያሳድጉታል። ከህብረተሰቡ ሲወርድ ሲዋረድ 
የመጣውን ታሪክ፣ ወግና ባህል ያወርሱታል። ሀገሩ 
ስትደፈርና ክብሩ ሲነካ የሚያስቆጣውን ወኔና ድፍረት 
በሕሊናው ውስጥ ያሰርጹታል። ለሀገር መሞትንና 
ለሀገር ቤዛ መሆንን የሞራል መሠረት ይጥሉለታል። 
ጀግናን በማክበር፣ በመወደስ፣ በማሞገስ፣ በተፃራሪው 
አድርባይን፣ ፈሪንና አጎብዳጅን በመኮነን በማንቋሸሽ 
ከሃዲን በማዋረድና በማሳፈር በምሳሌነት የብቁ ዜጋ 
ስብዕና ይገነባል። 

 
ባጭሩ አንድ ህብረተሰብ ተተኪውን ትውልድ 

በሀገር ፍቅር ኮትኩቶ ተንከባክቦና ለዚህ ፍቅር ፀንቶ 
መቆም የሚያስችለውን ሥነልቦናና ሥነምግባር 
መሰረት መጣል ይኖርበታል። ህብረተሰቡን በሙሉ 
መተካትም ሆነ መወከል ባይችልም በተወሰነ ደረጃም 
ቢሆን ይህን ኃላፊነት መወጣት ያለበት ደግሞ 
መንግስት ነው። በሕዝቡ ሥም የሚሸከመው ሀገራዊ 
ኃላፊነት ስለሚኖርበት። 
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ወጣቱ ትውልድ ዛሬም የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ተስፋ ነው። 

 
(በምስራቅ አፍሪካ የኢሕአፓ ቅርንጫፍ የተዘጋጀ) 



 
የኢትዮጵያ ወጣቶች ላለፉት ሃያ ዓመታት 

ያለፉበት አሁን እያለፉበት ያሉት የመንግስት 
ሥርዓቶች ከላይ የተዘረዘረውን ተቃራኒ ሂደት 
ሲያራምዱ የቆዩና የሚያራምዱ በመሆናቸው አሁን 
ወጣቱ ትውልድ ላይ የሚታየው የላላ የሀገር ፍቅርና 
ስሜት ያለጥርጥር መንሥኤ ሆነዋል። ይህንንም 
እንደሚከተለው ዘርዝሮ ማብራራት ይቻላል። 

 
1)ወጣቱ በደርግ መንግሥት ወቅት 
 
1ኛ /  ወጣቶችን  ከ ሀ ገር  ፍቅር ጋር 

የሚያስተሳስራቸውን ማህበራዊ ያስተዳደግ ሂደት
(Socialization process) ባፍራሽ ፕሮፓጋንዳ መቀየሩ 

 
ደርግ ሥልጣኑን ባደላደለ ማግሥት ሀይማኖትን 

ጨምሮ ሁሉንም ማህበራዊና ባህካ ተቋማት በቁጥጥር 
ሥር አዋለ። የትምህርት፣ የሥነፅሑፍ፣ የትያትር፣ 
የሙዚቃ፣ የሲኒማና የመሳሰሉትን ተቋማት የሥርዓቱ 
የቅስቀሳና የፐሮፓጋንዳ ማምረቻና ማሰራጫ ማዕከሎች 
ሆኑ። ባለሙያዎች በፖለቲካ ካድሬዎች ተቀየሩ ወይም 
ሙያቸውን ርግፍ አድርገው ትተው እንደ ካድሬ 
እንዲሰሩ ተደረጉ። ይህ ግዳጅ የሃይማኖት አባቶችን 
አላለፈም። ልጆች በእስራት በስደት በመደበቅ፣ … 
ከሚያሳድጓቸው ከሚያስተምሯቸው በግድ ተነጠቁ። 
ይህ ማለት ደግሞ ወጣቶች ከትውልድ የተወረሰውን 
የወገንና የሀገር ፍቅር ለነፃነትና ለክብር ቀናዔ መሆንን 
ለመብት ተቆርቋሪነትን ወግና ባህልን ሥነ-ምግባርን 
የሚቀስሙበትንና የሚለማመዱበት መንገድና በር 
ጥርቅም ብሎ ተዘጋባቸው ማለት ነው። ባሮጌው ምትክ 
አዲስ ታሪክ ወግና እንግዳ ባህል በመንግሥቱ ኃ/
ማሪያም ብቻ ደፋርና አስተዋይ መሪ መንግሥቱ ብቻ 
ሁሉን አዋቂ መንግሥቱ ብቻ ሃገር ውዳድ መንግስቱ 
ወይንም እሱ የመረጣቸው ነፍሰ ገዳዮች ብቻ 
መሆናቸውን ለወጣቱ ይነገረው ጀመር። 

 
ወገንን ለመጨፍጨፍ በግዴታ የተሰማራው 

ሰራዊት ነፃ አውጪ ዕልፍ አዕላፍ ወገኖችን ያረደና 
ቤት ንብረት ያወደመ ዘመቻ ሕዝባዊ ድል ንፁሐን 
ዜጎችን በሞት የሚቀጣ ፍርድ ቤት የፍትህ ጠበቃ 
ወዘተ…የሚል ስያሜ እየተሰጣቸው ወጣቱ ሀሰቱን 
እውነት ጥፋቱን ልማት ቅጣቱን ሽልማት ብለህ እምን 
ዓይነት ግዳጅ ወደቀበት። ደራሲ ጆርጅ አርዌል 1984 
በሚል ድርሰት አንዲት ሀሳባዊ ሀገር ፈጥሮ የዛችን 
ሀገር መሪ መፈክሮች የኮረጀው ከደርግ ሥርዓት ላይ 
ይመስላል። መፈክሮቹ የሚሉት እንዲህ ነው። 

 
  War is peace! (ጦርነት ሰላም ነው!) 
  Slavery is freedom! (ባርነት ነፃነት ነው!) 
  Ignorance is strength! (ድንቁርና ጥንካሬ  ነው!) 
መንግሥቱ ኃ/ማርያም ወጣቱን ትውልድ 

ያስተምረው የነበረው ትምህርት በተግባር ሲታይ ከዚህ 
ልብ-ወለድ ታሪክ የሚሻልበት ምንም ነገር የለውም። 

 

ደርግ ያን ያህል ቢደክምም የኢትዮጵያ ወጣት 
በሰላምና በጦርነት፣ በባርነትና በነፃነት፣ በድንቁርናና 
በዕውቀት መካከል ያለው ልዩነት ሊያደናግረው 
ባይችልም ከልጅነቱ ጀምሮ እተኮተኮተ ሊያድግበት 
የሚገባው ከቤተሰብ ከማህበረሰብ፣ ከትምህርትና ባህል 
ተቋሞች ከሥነ-ፅሑፍና ኪነት ሊያገኛቸው የሚገቡት 
ትምህርቶች አስተዳደጋዊ ዘየዎችና ብሒሎች ዓርዓያ 
የሚያደርጋቸው ያባቶች ወግና ባህል የሀገር ፍቅር 
ስሜት የጀግንነት መንፈስ ሥነ-ምግባር ወኔና ብርታት 
ተነፍጎታል፣ ማስተላለፊያው ቱቦ ተቆርጦበታል። 
ታዲያ ለዚህ ለደረሰወ ከትውልደ ወደ ትውልድ 
የብሔራዊ ፀጋዎችን(virtues) በስርዓት መተላለፍ 
ወይም ሽግግር መቋረጥ ሰለባ የሆነው አዲሱ የዛሬ 
ወጣት ትውልድ ሊከሰስበትና ሊወቀስበት አይገባም። 

 
2ኛ/ ፈሪነትና አንገት ደፍቶ መኖር መበርታቱ 
 
የደርግ ርሕራሔ አልባ ጭፍጨፋና ፍጅት 

የተካሄደው በወጣቱ ላይ መሆኑን በዝርዝር ማስታወስ 
አያሻም። ደሙ ያልደረቀ የትናንትና ክስተት 
በመሆኑም ሁሉም ያስታውሰናል። ያሁኖቹ የኢትዮጵያ 
ወጣቶች በዚህ ሽብር ውስጥ በጨቅላነትና በታዳጊ 
ወጣትነት ያለፉና ያደጉ ናቸው። የዚያ ሽብር ዋና 
ዓላማ የወቅቱ ተቃዋሚን ለመመንጠር ቢሆንም 
ለተተኪው ትውልድም ይህን ያየህ ተቀጣ የሚል 
መልዕክት ለማስተላለፍ/ ተከታይ ወጣቶች ፍርሀትን 
እንዲላበሱ ለማድረግ ነው። ይህ ሽብር ያለጥርጥር 
የወጣቱን ስነ- ልቦና ሰልቦታል። ታላቅ እህቱ ታላቅ 
ወንድሙ እናቱ ወይም አባቱ ናላቸው በጥይት ፈርሶ 
ከበሩ ላይ ተጥለው ደማቸውን ውሻ እየላሰው እያየ 
ማልቀስ እንኳን የተከለከለ ወጣት መፍራትና አንገት 
በድፋት እንዴት ይነሰው! ደርግን ባደባባይ መቃወም 
ቀርቶ ሐሜት ያስገድል በነበረበት ሥርዓት ያደገ 
ወጣት “ቀን እስኪያልፍ ያለፋል” አጉል ብሒልን 
የሕይወት መመሪያው እንዲያደርግ ተደገረ። አዎ ያ 
ቀን አልፎአል መከራው ግን አላለፈም።  

መከራው ከዛሬው ቀን ጋር አብሮ መገፋት 
እንዳለበትና ይህም የወጣቱ ኃላፊነትና ግዴታ 

 መሆኑን አበክሮ የሚያስብበት የሚረዳበትና 
የሚያሰላስልበት ፋታ አላገኘም ነበር። በለጋ አዕምሮው 
የቀረፀው አንገት በመድፋት ቀንን ማሳለፍ ነበር። 

 
3ኛ/ አድርባይነት ሆን ተብሎ መበርታቱ 
 
በደርግ ዘመን የሙያ ብቃት ዕውቀትና ሀቀኝነት 

የተናቁበትና በተቃራኒው ሥልጣን ሃብትና የተደላደለ 
ኑሮ ለሥርዓት ከማጎብደድ ጋር የተያያዙ የአድርባዮች 
ይዞታ ሆነው ነበር። የሥራ ቦታዎች የቴክኒክና የሙያ 
ብቃት የሚጠይቁትን ጨምሮ ባልተማሩ መኮንኖችና 
ካድሬዎች የተያዙ ነበሩ። ወጣቱ ሙያና ብቃት 
ለጊዜው የትም እንደማይደርሱና ይልቁኑም ሥርዓቱን 
በመደገፍና በማገልገል የተሻለ ኑሮ መኖር እንደሚቻል 
አይቷል። ሰምቷል፣ ይህንኑ ቅርናት እየታወደበት 
አድጓል።  
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አብዛኛው የሀገሪቱ ሀብት በመንግሥት ይዞታ ሥር 
ስለወደቀ ሥራ፣ ራሽንና መሰረታዊ አገልግሎቶችን 
ለማግኘት የሥርዓቱ ደጋፊ መሆን ግዴታ ነበር። 
ከአኢወማ፣ ከአኢሴማ፣ መኢገማ፣ መኢሠማ፣ ከነማ፣ 
ኢሠፓ መሰረታዊ ድርጅት ውይይት ክበብ ወዘተ 
የድጋፍ ማረጋገጫ በመንፈግና በመስጠት የግዳጅ 
ተሣትፎን ያረጋግጣሉ። መንግስት ወይንም እነዚህ 
ማህበራትና አካላት ከጠሩት ስብሰባ፣ ዘመቻ፣ ሰላማዊ 
ሰልፍ፣ የናት ሀገር ጥሪ፣ ባዛር፣ መዋጮ፣ ኪነት ወዘተ... 
መቅረት በትንሹ እራሽን ያስከለክላል። 

 
የአኢወማን ድጋፍና ደብዳቤ ያልያዘ ኮሌጅ 

ተመዝጋቢ ከመማር ዕድሉ ይታገድ እንደነበረ 
ሁላችንም ያልረሳው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። 
የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት የፈፀመ ማንኛውም 
ወጣት ኮሌጅ ለመግባት የመግቢያ ነጥብ ወይም 
መመዘኛ ማሟላት አያስፈልገውም ነበር። ተመርቆም 
ሁነ ሳይመረቅ ለመያዝ ማመልከቻ ሲያቀርብ 
የአኢወማ ድጋፍ ደብዳቤ ከሌለው ሥራ አያገኝም። 
ዝርዝሩ/ ብዙ ነው ባጭሩ ግን ይህ አዲስ ትውልድ 
የሚጠላውን ስርዓት ደግፎና ግፍ ሲሰራ አጨብጭቦ 
መኖር እንደሚችል ነው። እያየ ያደገው። 

 
በአጠቃላይ ወጣቱ ባለፉት የደርግ አገዛዝ አመታት 

ውስጥ ከመጨፍጨፉ ከመታሰሩና በግዳጅ ውትድርና 
አገልግሎት እንዲሰማራ ከመገደዱ አልፎ የሸፍጥና 
የውሸት ኑሮ እንዲገፋ ተደርጓል። እያየ ያደገው ሁሉ 
ሀገሩን የሚያስጠላ እንጅ የሚያስወድድ አይደለም። 
የማያውቀውን የባዕድ ሀገር የሚያስናፍቅ የሥደት 
የተዋርዶ ኑሮ እፁብ ድንቅ የሚባል ዜጋ ሊፈጠር 
የቻለው በዚህ የጥፋት ሥርዓት ተፅዕኖ መሆኑ 
መዘንጋት የለበትም። 

 
ይህ በግፍ ዘመን ተወልዶ በግፍ ሥርዓት ያደገ 

ወጣት ትውልድ የደርግ መገርሰስ መከራውን በቃህ  
አላለውም። የባሰ የጨለማና ተስፋ የሚያስቆርጥ የጎሳ 
አምባገነን ሥርዓት ተተካበት። ያለፈው የፖለቲካ 
ሽብር የወያኔን የኤኮኖሚ ሽብር ጨምሮ ብቅ አለበት። 
ስለጎሳው እንጂ ስለሀገሩ እንዳያስብ ተደረገ። ወጣቱ 
ትውልድ ባሁኑ የወያኔ ሥርዓት ውስጥ የተጋረጠበትን 
ችግር እንደሚከተለው ዘርዝሮ ማየት ይቻላል።  

 
4ኛ/ ወጣቱ በወያኔ ሥርዓት ውስጥ 
 
በበቂ የተደራጀና የተጠናከረ ስለዚህም ቀጣይነትን 

ያረጋገጠ ባይሆንም ወያኔም እንደደርግ የመረረ 
ተቃውሞ የገጠመው ከወጣቱ ህብረተሰብ ጭምር 
በመሆኑ ዱላውን ያሳረፈው በወጣቱ ላይ ነው። ብዛት 
ያላቸው የወያኔ ተቃዋሚዎች እንደሚሉት ወያኔ 
ማዕከላዊ የሀገሪቱን ግዛት በተቆጣጠረበት ወቅት 
ከአካባቢው ህዝብ ድጋፍ አግኝቶ ነበር የሚለው አባባል 
ፈፅሞ ከእውነት የራቀ ነው። የሕዝቡን ተቃውሞ 
በኃይል እየጨፈለቀ ነበር ወደ አዲስ አበባ የገሰገሰው። 

 

ወያኔ ከተሞችን እንደተቆጣጠረ ባሕርዳር፣ ጎንደር፣ 
ደብረማርቆስ፣ ደሴ ከተሞች በተነሱ የተቃዋሞ ሰልፎች 
የተረሸኑት ወጣቶች አስክሬን እንዳይቀበር በወያኔ 
ነፍሰገዳዮች ተከልክሎ ከጨለመ በኋላ ወላጆች 
አንስተው እንደቀበሩ የነዚያ ከተሞች ሕዝብ 
የማይረሳው ግፍ ነው። አምቦ ላይም ከዚያም አዲስ 
አበባ ከተማ ውስጥ የተካሄዱትን ቀጣይ ጭፍጨፋዎች 
እንዳናስታውስ ያደረገን ወያኔ ከዚያ በኋላ በወሰዳቸው 
መጠነ ሰፊ ጭፍጨፋዎች ስለተለወጡ ነው። በእነዚህ 
ሁሉ ተቃውሞዎች ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች ወጣቶች 
ነበሩ። ወያኔ የትግራይ ነፃ መንግሥት የማቋቋም 
ዓላማውን በጊዜያዊነት ገታ አድርጎ መላው ኢትዮጵያን 
በመቆጣጠር ላይ ከተሰማራበት ዕለት ጀምሮ 
ከኢትዮጵያ ወጣቶች ሊገጥመው የሚችለውን ተቃውሞ 
በሚገባ አስቦበት ስለነበር ስትራቴጅክ ፀረ- ወጣት 
ፖሊሲ አዘጋጅቶ እንደመጣ በተግባሩ መረዳት 
አያዳግትም። ወጣቱን ደርግ እንዳደረገው ሁሉ 
በመግደል፣ በማሰርና በመግረፍ ከማስፈራራት ውጭ 
በጎሳ መከፋፈልና ማናቆር እንደዋነኛ ማዳከሚያና 
ተስፋ ማስቆረጫ ዘዴው አድርጎ ይዞታል። ሀገራዊ 
ስሜቱን ንቃተ- ህሊናውንና ግንዛቤውን ታሪኩን……
ለማጥፋትና ለማፍለስ ጠባብ ብሔረተኛ ስሜትን 
እያራገቡ ርስ በርስ በማቃቃርና በማፈራረቅ ባንድነት 
እንዳይታገላቸው ለመበታተን ያልተቋረጠ ዘመቻ 
እያካሄዱበት አሁንም ቀጥለዋል። 

 
ወያኔ ሥልጣንን እንደያዘ በቅድሚያ የጀመረው 

የፖለቲካና ድርጅታዊ ሥራ ወጣቶችን “የወጣት ኮር ” 
በሚል ስም በማህበር ማደራጀት ነበር “የወጣት ኮር” 
እየተባሉ የተሰበሰቡ ወጣቶች 
“ክፍለህዝቢ” በሚል መጠሪያ በሚታወቁ የወያኔ 
ካድሬዎች አደራጅነትና ሰብሳቢነት ፀረ-አንድነት 
የሆነ የብሔረሰብና የጎሳን ጥላቻ መርዝ ይግታሉ። 
በመጀመሪያዎቹ አመታት የሚመለመል ወጣት 
በመጥፋቱ ወያኔ በደርግ ሥርና ውስጥ ሆኖ የተማረውን 
አድር ባይ ክፍል መሳቢያና መመልመያ ስልት 
ቀይሰው ነበር። ይኸውም በርካታ ሰዎች ከሥራ 
እየተባረሩ በነበሩበት ወቅት  ሥራ መስጠትን 
በተመለከተ ከሁሉም ቅድሚያ ለኮር አባላት ይሰጣል 
የሚል መመሪያ ነው። ወያኔ የቀጠራቸው በብዙ ሺህ 
የሚቆጠሩ አዲስ ፖሊሶች የግብርናና የተፈጥሮ ሀብት 
መሥሪያ ቤቶች የኤክስቴንሽን ሰራተኞች በገበሬው 
ዘንድ የወያኔ ካድሬዎች በመባል ነው የሚታወቁት። 
በወረዳ በዞንና በክልል ደረጃ የሚገኙ አብዛኞቹ 
የመስሪያ ቤት ኃላፊዎችና ሠራተኞች ከወጣት ኮር 
የተመለመሉ ናቸው። 

 
የወያኔ የጠባብ ብሔረተኝነትና የጎሰኝነት መርህ 

እንዲስፋፋ ስር እንዲሰድና እንዲራመድ ያልተቋረጠ 
ጥረት ተደርጓል። በዚህ መርህ መሰረት ሁሉም 
ብሔረሰቡን ጎሳውን እንጅ ሀገሩን ማወቅ ማልማት 
መከላከል ማፍቀር ወዘተ….የለበትም። የልማት 
ማህበራትና የስፖርት ክለቦች ሳይቀሩ በብሔረሰብና 
በጎሳ ላይ ተመስርተው ተደራጅተዋል። በተፃራሪው 
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ህብረ-ብሔራዊ የሆነው ሀገራዊነትና የኢትዮጵያ 
አንድነት የተባሉ ፅንሰ-ሃሳቦች በወጣቶች ህሊና ውስጥ 
እንዳይቀረፁ ወያኔ በሩን ሁሉ በጥንቃቄ ለመዝጋት 
ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል 
የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ወርዶ በምትኩ የክልል ዓርማ 
ነው የሚውለበለበው። ጧትና ማታ ሰንደቅ ዓላማ 
አይወጣም አይወርድም። ብሔራዊ መዝሙር የሚባለው 
በወጣቶች ዘንድ ፈፅሞ አይታወቅም። ጀግኖችና 
የጀግንነት ታሪካችን አይወሳም እንዲያውም ለሀገር 
አንድነትና ለሀገር ነፃነት የተዋደቁት ጀግኖች ይዘለፋሉ 
ይኮነናሉ ይወገዛሉ። ይህ ለምሳሌ ያህል ተጠቀሰ እንጅ 
በሁሉም የህብረተሰብ ሕይወት ሀገራዊነት እንዳይነግስና 
ጎሰኝነትም ቦታውንም እንዲይዝ በወያኔ የሚደረገው 
ጥረት በዚች አጭር ፅሁፍ ውስጥ ተዘርዝሮ አያልቅም። 
ከዚህ ተነስቶ ግን አንድ ነገር ማለት ይቻላል። 
ይኸውም ወያኔ ይህን ወጣት ትውልድ ሀገሩን ፈፅሞ 
እንዳያውቅና እንዳይወድ እንዲያውም እንዲጠላ የሥነ-
ልቦና ዘመቻውን እያጠናከረ መሆኑን ነው። ከደርግ 
ሥርዓት ጀምሮ እየተሸማቀቀ እየተዋከበና ግራ 
እየተጋባ የመጣ ወጣት የሀገር ጉዳይ ቋጠሮ ውሉ 
ቢጠፋበት የሚያስደንቅ አይሆንም። በዚህ ፅሑፍ 
መጀመሪያ አካባቢ እንደተገለጠው ማንም ሰው ቢሆን 
ሀገር ወዳድ ሆኖ አይወለድም። ወኔ ጀግንነትና የታማኝ 
ባላደራነት ሥነ-ምግባር ያስተዳደግ ሂደት ውስጥ 
የስብዕና አካል እየሆኑ 
የሚያድጉ መሆናቸውን ልንዘነጋ አይገባንም። ስለዚህ  
ነው አዲስና ትኩስ የሆነው ወጣት 
የተደቀነበትን አሸክላ ምክንያት በመረዳት የዛሬውን 
ችግር በጋራ ለመፍታት የወደፊቱን ሁኔታም ለማሻሻል 
ሀላፊነቱን ተገንዝቦ መነሳት የሚጠበቅበት። 

ሁለተኛው የወያኔ ፀረ-ወጣት ዘመቻ በኢኮኖሚ 
ሽብር የሚጠቃለል ነው። ዲግሪ ዲፕሎማ በደርግ ጊዜ 
እንኳ ይዘውት የነበረውን ሥራ ለማስገኘት ዋስትና 
አሁን አጥተዋል። ወደውም ሆነ ተገደው ለወያኔ 
መሣሪያነት አሁን ከተዳረጉት በሕወሓትና በተለጣፊ 
ቡድኖች አማካይነት ከተሰባሰቡት በርካታ የትግራይ 
ትግሪኝ ተወላጆች ከሆኑት ወጣቶች ውጭ የሥራ 
ማግኘት ዋስትና ያለው ወጣት የለም። በሺህ የሚቆጠር 
ሠራተኛ ሕዝብ ከሥራ ሲባረር በገፍ መባረሩ የመኖር 
ተስፋ መጨለምን በማስከተሉ ኢኮኖሚያዊ ሽብሩን 
አባብሶታል። በመማርና ባለመማር ያለው ልዩነት 
በተማሩ ሥራ አጦች መጨመር ምክንያት ጠፍቷል። 
ችግሩን ይበልጥ ለማባባስ ደግሞ ትምህርት በክፍያ  
እንዲሆን አዲስ መመሪያ ወጥቷል። ወጣቱ ይህንን ግፍ 
በሰላማዊ መንገድ ለመታገል አልቻለም። በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሠላማዊ ሰልፍ ተሣታፊዎች ላይ 
የደረሰውን ግድያና በየኮሌጁና በየሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነቃ ነቃ ባሉ ተማሪዎች ላይ 
የደረሰውን አፈሳና እንግልት አይቷልና። 

 
ዛሬ ወጣቱ ተስፋው ጨልሞበታል፣ ጠውልጎበታል። 

ስለወደፊት ሕይወቱና ስለሀገሪቱ የወደፊት ዕጣ ፈንታ 
አይጨነቅም ባንልም አቋም ለመውሰድና አምርሮ 
ለመታገል የሚያስችለውን የስነ-ልቦና ጥንካሬ ገና 

መቀዳጀት ይጠበቅበታል። እፊቱ ላይ ከተደቀነው 
አስፈሪ ውነታ ለመራቅ ስደትን ሱሰኝነትን ሴሰኝነትንና 
የባዕድ ባህልንና አምልኮን እንደ አማራጭ ሲጠቀምበት 
ይታያል። ወያኔ ደግሞ እነዚህን እኩይ ልምዶች ሆን 
ብሎ በማመረታታት ላይ ይገኛል። የወጣቱ ሀገራዊ 
ስሜት፣ ነፃነት ወዳድነት፣ ለመብቱ ተቆርቋሪነትና 
ፖለቲካዊ ተሳትፎን ያዳክምልኛል ብሎ የሚገምተውን 
ነገርና ክስትተ ፈሊጥና ባህል ልምድና ሱስ እምነትና 
ተግባር ሁሉ ወያኔ እንደ አጋርና ረዳቱ ነው 
የሚቆጥረው። 

 
ለዘመናት ተዘግተው የነበሩ ድንበሮች በራቸው 

በሰፊው ተከፍቷል። በሞትና በእስራት ሊቀጡ 
የሚፈልጉት ወይም በአይነቁራኛ ሊጠብቁት የሚሹት 
የሥርዓታቸው ተቃዋሚ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም 
ዜጋ ወደ ጎረቤት ሀገር ለመሰደድ ችግር 
አይገጥመውም። የወያኔ ኬላ ጠባቂዎች አትመለስ እንጂ 
ውጣ እያሉ የሚሸኙ ነው የሚመስሉት። ሀገሪቱ ውስጥ 
የሚቀረው ደጋፊያቸው ክፍል ብቻ እንዲሆንላቸው 
የሚመኙም ይመስላሉ። 

 
ወያኔ የወንጀልና የወሲብ ፊልሞችን በገፍ 

እንዲገቡ በሩን ከፍቶ እያበረታታ ነው። ከትግራይ 
ውጭ ባሉ የሀገሪቱ ክፍሎች የቪድዮ ፊልም ማሳያ 
ንግድ ቤቶች እንደ አሸን ፈልተዋል። የንግድ ፈቃድ 
አይጠየቁም። የሚያሳዩት ፊልምም ይዘት 
አይመረመርም። በሌላው ዓይነት ንግድ ለሕዝቡ 
ሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሸቀጦችና አገልግሎቶች 
በማቅረብ ላይ የተሰማሩትን አዙዋሪዎችን ለፍቶ 
አዳሪዎችን ግን ያዋክባሉ ይቀማሉ ይደበድባሉ ያስራሉ 
ይገድላሉም። የሀገራችን ወጣቶች ወደ ጥፋት 
የሚያመሩ ከበለፀጉ ሀገሮች የሚቀናጣውን አነስተኛ 
ክፍል ባህሎች ለወጣቶቻችን በገፍ እያቀረቡላቸው 
ነው። ወጣቶች በራሳቸውና በወላጆቻቸው አቅም 
ሊያገኙት የማይችሉትን የቅንጦት አኗኗርና ዘይቤ 
እንዲለምዱ ፣ እንዲጠመዱበት ከባህላችንና 
ከኤኮኖሚያዊ የእድገት ደረጃችን አኳያ ደግሞ ሲታይ 
አስነዋሪ ከመሆኑም በላይ አሽመድማጅና አጥፊ በሆነ 
ልማድ እንዲገዙ እየተደረገ ነው። ኑሮውን ለመልመድ 
ወንጀል መሥራትና መስሎ ለመታየት የቀን ህልም 
የሚያልሙ “ፈሪኮች” ከተሞችን እየሞሉ ነው። 
ያደንዛዥ ዕፅ የጫት የአልኮልና የዝሙት ችግሮች 
ወጣቱን እያዳረሱት እያናወዙትና ወኔውንም በተወሰነ 
ደረጃ ቢሆንም እየሰለቡት ይገኛሉ። 

 
ከዚህ ለተረፈው ወጣት አዳዲስ የባዕድ አምልኮዎች 

እንደሸቀጥ በገፍ እየገቡለት ነው። በዚህ መስመር 
የተጠቃለሉ ወጣቶች ደግሞ ለመብትና ለክብር 
መፋለምን በደልና ግፍን መቃወምን ለህብረተሰቡ 
የወደፊት ኑሮውና ሕይወት መጨነቅን በጠቅላላም 
ፖለቲካን እንደ መርዝ እንጠላለን በሚል ሰበብ በሀገር 
ጉዳይ ላለመሳተፍ የወሰኑ ይመስላል። ከሀላፊነት 
ለመሸሽ ፍርሀትንና ወኔ-ቢስነትን ለመሸፋፈን ካልሆነ 
በስተቀር ባርነትን አሜን ብለህ ተመልከት የሚል 
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ትምህርት (doctrine)  ያለው የዕምነት መጽሐፍ ያለ 
አይመስለንም። መጽሐፍ ቅዱስና ቅዱስ ቁርዓን 
ሀገራችንን እንድንወድና እንድንጠብቅ ነው 
የሚያስተምሩን። መጽሐፈ እያሱ ሙሉ መጽሐፉ 
የሚያስተምረን ሀገርን እንድንወድ እንድንጠብቅና 
ለነፃነቷ ጦር መዘን እንድንዋጋ ነው። 

በአጠቃላይ የወጣቱ ችግር ውስብስብና ስር የሰደደ 
በመሆኑ ይህን ትውልድ የሚወቅሱ ሀያሲያን ሁሉ 
የችግሩን መንስዔም አብረው ሊመረምሩት ይገባል። 
የወጣቱ ትውልድ ችግር ከሞላ ጎደል ይታወቃል። ብዙ 
ተብሎለታል ምንም ያልተባለለት መፍትሔው ነው። 
ይህንን ችግር እንዴት እንወጣው? ለዚህ ጥያቄ 
አጭርና ቀላል 
መልስ የለውም። ሆኖም ሁሉም ተቆርቋሪ ወገን 
የመሰለውንና ያቅሙን ካበረከተ ወደ መልሱ መቃረብ 
ይቻላል። ይህች ጽሑፍ የበኩሏን መላ 
 
እንደሚከተለው ለማመልከት ትሞክራለች። 

 
በመጀመሪያ ደረጃ አብዛኛውን ሀያሲያን 

እንደሚሉት ወጣቱ ላይ የሚታየው የሀገር ፍቅር 
መላላት ወኔ ማጣትና በሱስ መለከፍና መጠመድ ሙሉ 
በሙሉ ተስፋ በሚያስቆርጥ ደረጃ ላይ አይደለም። 
ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው የጀግና ትውልድ ሰንሰለት 
ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል ማለት አይቻልም። በቁጥር 
በጣም ይነሱ እንጅ አሁንም ጠንካራ የሀገር ፍቅር 
ያላቸው በወገናቸውና በራሳቸው ላይ የሚደርሰው በደል 
የሚያስቆጣቸው ግፍና ጭቆናን የሚቃወሙ 
ምሬታቸውንም በትግል ለመግለጥ ወኔው ያላቸው 
የተወሰኑ ወጣቶች በከተሞች ውስጥም ይገኛሉ። 
በሚሊዮን የሚቆጠርና ያልተበከለ ጤናማ አስተሳሰብ 
በሳል የሆነ አዕምሮና ለተለያዩ ሙያዎች ዝግጁነት 
ያለው ድንግል ወጣት በአብዛኛው የሚገኘው በገጠሪቱ 
ኢትዮጵያ ውስጥና በትንንሽ ከተማዎች ማለትም 
ብክለት ባልተስፋፋባቸው ስፍራዎች መሆኑ መረሳት 
የለበትም። ይህ ወጣት በአብዛኛው ከወኔ ቁጥጥር ውጭ 
ከመሆኑም በላይ በአፍዝ አደንግዝ ዕጾች ያልተበከለ 
በሌሎች አልባሌ ልምዶችም ያልተጠመደ ነው። 
አብዛኛውም ወኔ ያልከዳውና ሀሞተ-ኮስታራ ነው ማለት 
ይቻላል።  

 
ከዚህ በተጨማሪ የወያኔ ፀረ-አንድነት ፕሮፓጋንዳ 

የአንድነት ኃይሎች ደጋፊዎችና ምሁራን ከሚደርስበት 
ወገናዊ ምላሽ የተነሳ በፖለቲካ ትግሉ የራሱን ደካማ 
ሀሳቦች በበቂ ሊከላከል ከቶውንም አልቻለም። 
እንዲያውም በዋለና ባደረ የፖለቲካ አቋሞች ጎጂነት 
በግልፅ እየታየ በመምጣቱ ወያኔም ጠቃሚነታቸውን 
ለማሳመን የማይችል መሆኑን እየተረዳ ተስፋም 
እየቆረጠ በጉልበት ብቻ ለመያዝና ለመግዛት 
ለማስፈራራት በመጨቆንና በማመቅ በማሰር አለዚያ 
በመግደል ላይ ሕላዌው የሚንጠለጠልበትን ሁኔታ 
እየፈጠረ ነው። 

ስለዚህ ወጣቱ ከሀገር ጉዳይ ሀሳብና ጭንቀት 
ጭራሹን በሙሉ ተገልሏል፣ የሀገራችን የሕዝባችን 
ተስፋም ተመናምኗል የሚለው ተስፋ መቁረጥ መሰረት 

የለውም። 
 
በሁለተኛ ደረጃ ወጣቱ ታሪክ የጣለበትን ኃላፊነትና 

ግዴታ እንዲወጣ ማስተማር ባልባሌ ጎጂ ነገሮች 
የተጠቃውንም ክፍል እየመከሩና እያበረታቱ ማዳን 
ጤናማዎቹንና ከመጥፎ ልምዶች ሊላቀቁ የቻሉትን 
ሳይጣደፉና ሳይታክቱ ደረጃ በደረጃ ማደራጀት 
የሚታገሉላቸውን ዓላማዎች መተክሎች ፖሊሲዎችን 
አቋሞች 
ማስረዳትና ማስጨበጥ ታክቲክና ስትራቴጂ ቀይሶ 
ማታገል ያስፈልጋል። እንደሚታወቀው በሀገራችን 
ህጋዊ በሆነ መንገድ ስለ ሀገር ጉዳይ ነፃ ሁኖ 
መወያየትም ሆነ ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መታገል 
አይቻልም። የሕወሐት፣ኢሕአዴግ አምባገነናዊ አገዛዝና 
ሥርዓት ሰፍኗል። ስለዚህ ወጣቱ ተነጣጥሎ ነው 
ያለው። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው ወጣት ብሶት ከልክ 
ሲያልፍ ግብታዊ ቁጣ ከማሳየት በተናጠልም 
ከመመታት ከመታሰርና ከመገደል ውጭ ዘላቂ ውጤት 
ሊያመጣ አይችልም። ይህ የዚያ አይበገሬ ትውልድ 
ታሪክ አረጋግጦልናል። ያኔ በተለይም ከ1966 ዓ.ም. 
ጀምሮ ኢሕአፓ ወጣቱን በስፋት አደራጅቶ በቂ የሥነ-
ልቦና መሰረት ጥሎ በዲሲፕሊን አንፆ ታክቲክና 
ስትራቴጂ ነድፎ በዕለት-ተዕለት አመራር እየሰጠ ነበር 
ወጣቱን ያታገለው። ሞትን ሰቆቃን ግርፋትን ርሀብን 
እርዛትንን ድካምን የማይፈራ ለዓላማውና ለቃሉ የፀና 
ባጠቃላይ የጀግንነት ሥነ-ምግባር የተዋኸደው ወጣት 
የተፈጠረው በድርጅቱ ጥረትና በአደራጂዎቹ ጥንካሬ 
መሆኑን መጠራጠር አይኖርብንም። 

 
የሰብል ፍሬ እንደ ዘሩ ዓይነተኛ ጥራት እንደ 

መሬቱ ልምላሜ እንደገበሬው እውቀትና ታታሪነት 
ይለያያልና ባሁኑ ትውልድ ላይ የምንዘራው የአንድነት 
የሀገር ፍቅር የነፃነት አፍቃሪነት የመብት ጠባቂነት 
መንፈስና ፅናት ውጤት እንዳለፈው ጊዜና ትውልድ 
ጉልህ አመርቂ አይሁን እንጅ ከብዙ በጥቂቱ ብቁ 
ወጣቶችን አሁንም ለማፍራት እየተቻለ ነው። 
በተጠናከረ ፖለቲካዊና ድርጅታዊ ሥራ በርካታ ብቁ 
ንቁ ቆራጥና ፅኑ ወጣቶችን ዛሬና ነገም ለማፍራት 
የማይቻልበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ 
የአንድነት ሀይሎች ሁሉ ይህን የቅርብ ጊዜ ታሪካችንን 
ተመክሮ በተግባር በመተርጎም ወጣቱን በሚስጢር 
በትንሽ በትንሹ እያደራጁ ካላታገሉ ለጠቅላላ ዕውቀት 
በሚወጣ የጋዜጣ ምክር የሚመጣ ህውፌ እምብዛም 
አይኖርም። አፍ-ለአፍ ሰው-ከሰው እየተገናኙ መነጋገር 
ሃሳብ ለሃሳብ መለዋወጥ መወያየት መከራከር 
መተማመንና የሃሳብ አንድነትን ወይም መቀራረብን 
ለመፍጠር ያለማቋረጥ መጣር ያስፈልጋል። በሀሳብ 
አንድነት/ተቀራራቢነት ላይ ተመስርቶ ነው ለተወሰኑ 
የጋራ ዓላማዎች አብሮ ለመስራት በድርጅት 
ለመሰባሰብ አብሮም ለመታገል የሚቻለው። 

 
ሦስተኛ፣ የሰው ባህሪ በተራዘመ ማህበራዊ ሂደት 

የተለያዩ መንገዶችን ማለትም እንደ ታሪክ ትውኔት 
ሥነ-ፅሑፍና ሌሎች የኪነጥበብ ዘርፎችን በመጠቀም 
የሚቀረፅ በመሆኑ በደረቅ ምክርና ቀጥተኛ ቅስቀሳ ብቻ 
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ሁሉም ሁልጊዜና በፍጥነት የሚለወጥ አይሆንም። የዚህ 
አይነት አቀራረብ 
ለተወሰኑ የሕብረተሰብ ክፍሎችና ቡድኖች ሊሰለች 
ከመቻሉም በላይ በአርዕስቶቹ ላይ ጥላቻንም ሊፈጥር 
ይችላል ስለዚህ በምሳሌነታቸው የሚያስተምሩ የጀግና 
ወይንም የፈጠራ ሥራዎችን ለወጣቶች ለማዳረስ 
እንዲጥሩ አማራጭ መንገዶችን ሊፈልጉ ይገባል። 
በተለይ ለሕዝብ የሚሰራው የፕረስ ውጤቶች ሙዚቃ 
መፃሕፍት ወዘተ….  ወጣቱን ለማስተማር 
አቀራረባቸውን ስህበትና ማራኪነት ያላቸው በማድረግና 
ለወጣቱም እንዲደርሱ ለማድረግ መጣር አለባቸው። 
የሥነጽሑፍ የኪነት የእስፖርት እንቅስቃሴዎችና 
ማህበሮች ወጣቱን አቅጣጫ በማስያዝ ትልቅ አስተዋፅኦ 
ሊያደርጉ ይችላሉ። 

 
አራተኛ፣ እየተስፋፋ ያለው የአደንዛዥ ዕፅ፣ 

የወሲብና የጎጂ የሱስን ባህል ሙሉ በሙሉ ለመከላከል 
የመንግስት ትብብር እንደማይገኝ አውቆ የእስፖርት 
የባህል የሀይማኖትና የትምህርት ተቋማት 
ጥረቶቻቸውን እንዲያጠናክሩ በተገኘው መድረክ ሁሉ 
መገፋፋት ያስፈልጋል። 

 
በመጨረሻም ወጣቶች እራሳቸውን ለመለወጥ 

ጥረት ማድረግ አለባቸው። የአፍዝ አደንግዝ ዕፆች ሱስ 
የአልኮል መጠጦች ሱሰኛና ሰካራም መሆን ሴሰኝነት 
የተለያዩ ፈር-አሳች መጤ ዕምነቶች ሠላባ መሆን …
የወጣቱን በሀገሩና በወገኑ ችግሮች ላይ እንዳያተኩር 
ሀገራዊ ቅርሶቻችንና ፀጋዎች የሆኑት ባህርያት 
ዕምነቶችና ስሜቶች እያሳሱት እያዳከሙት በቀላሉ 
የሚረታና የሚቸነፍም እያደረጉ ናቸው። ወቅቱ ሐገር 
በጣዕር የተያዘችበትና ሕልውናዋ አደጋ ላይ የወደቀበት 
በመሆኑ መከራዋን ተካፍለን ችግሯን ተቸግረን 
ልንታገልላት ይገባል እንጂ የማናገኘውን የቅንጦት 
ሕይወት የምንመኝበት አይደለም። ፖለቲካን ጠላሁ 
በሚል ሰበብ ኃላፊነት መሸሽ ወይም ሀገር በእሳት 
ስትነድ ባዕድ መጥቶ ያጥፋው በሚል ጭፍን ፍርሃት 
ሀገር ጥሎ መሰደድ እንደ “ጂፕሲ” ሀገር የለሽ ከርታታ 
ሆኖ መቅረትን ያመጣል ወይም እንደፍልስጤሞች 
በሀገሩ ስደተኛ ከመሆን ማምለጥ አይቻልም። 

 
ነፃነትና ብሔራዊ ሉዓላዊነት በዜጎች ትግልና 

መስዋዕትነት ብቻ ነው ተጠብቀው የሚኖሩት። ይህ 
መስዋዕት ለመክፈል የተዘጋጀ ትውልድ በሌለበት 
ወይንም ባነሰበት ወቅት ነፃነትና ሉዓላዊነት እንዳኮረፈ 
ውቃቢ ቀስ ብለው ከዜጎች እጅ ይወጣል። በምትካቸው 
ባርነትና ተገዥነት ቦታቸውን ይይዛሉ። ይህ ትውልድ 
ለአፍታም ቢሆን ሊዘነጋው የማይገባ ይህ እንደ ተረት 
እየሰማነው ያለው ሀገር የማጣት ፍርሀት እውን እየሆነና 
እየቀረበ መምጣቱን ነው። አሁንም የምንኖረው 
በተሸፋፈነ ባርነት ነው የምንገፋው የጉስቁልናና የውሸት 
ሕይወት ነው። ከዚህ በላይ 
የሚያስፈራ ነገር አይኖርም። በመታገል የምናጣው 
አንዳችም ነገር የለም። እንዲያውም ታጋይ ነፃነቱን 
ያወጀ በመሆኑ ሕይወቱ የመንፈስ ሰላም የሰፈነባትና 

የሚኖረው የኩራት ሕይወት ነው ለነፃነት ለመብትና 
ለክብር የሚፋለም ወጣት ከሁሉም በላይ የገነባውን 
ብሩህ ተስፋ አልፎም የሚጓዝ በመሆኑ የደስታ ኑሮ 
ይኖራል። ከፍርሃትና ከጭንቀት ነፃ ነው። ሞት ሰቆቃ 
እስራትና ግርፋት ታጋይን ቢያንስ ተረግጦና ተዋርዶ 
አጎብድዶና እየቀላመዱ የመኖርን ያህል 
አያስፈሩትም። ስብዕናውን አይቀንስበትም። ለነገሩ 
በሰላማዊ ግዜ በጨቋኝ አምባገነንነትና አማቂ መንግስት 
ቀስበቀስ እየለቀሙም ሆን አንዳንዴም በሚደረጉ 
ጭፍጨፋዎች የሚያልቀው ሰላማዊ ሕዝብ ብዛት 
በጦርነት አምባገነኑን መንግስት በትጥቅ ጭምር 
በመፋለም ሊያልቅ ከሚችለው ሠላማዊ ሕዝብና ታጋይ 
ቁጥር ምንግዜም አንሶ አያውቅም ባጭሩ ፈርቶ 
መቀመጥ በጠላት ከመገደል ከመታሰርና ከመገረፍ 
አያድንም ለማለት ነው። 

ማጠቃለል በዚህች ጽሑፍ መጀመሪያ አካባቢ 
የተባለችን አንድ አባባል ልንደግመው እንወዳለን። 

 
ይህችን ሀገር ለማዳን የወደቁት ሰማዕታት 

ጀግኖቻችን ከመቃብር ወጥተው አይመጡልንም ወይም 
የባዕድ ዜጋ እኛን ለማዳን ከባህር ማዶ ገስግሶ 
አይደርስልንም። ባለተርታ- ተራ የታሪክ ተረካቢዎች 
የሀገር ባላደራዎች እኛው ዛሬ በወጣትነት ትውልድ 
የዕድሜ ክልል የምንገኘውና ከእኛ ቀደም ካለው 
ትውልድ ደግሞ ከመስዋዕትነት ተርፎ አሁንም ለሀገሩ 
አንድነት ለሕዝቦችዋ እኩልነት ለነፃነቱ ለመብቱና 
ለክብሩ ለዴሞክራሲ… በመፋለም ላይ የሚገኘው 
አርአያም እየሆነን ያለው ክፍል ነን። በሽምግልና/
ዕድሜ ክልል ያሉትን እሩጠው እንዲደርሱና ገስግሰው 
እንዲያጠቁልን መጠበቅ አንችልም። አሁን በታደጊ 
ወጣትነት ደረጃ የሚገኙት ደግሞ የእኛን ፈለግ ከፋም 
ለማ መከተላቸው አይቀርም። ተዝለፍልፈን 
እንዳናዝለፈልፋቸው መጠንቀቅም ይገባናል። ስለዚህ 
ለማይቀረው ብሔራዊ ግዳጅ ወጣቶች በሕብረት 
እንነሣ!!! 

 
የኢትዮጵያ ወጣቶችን አኩሪ የጀግንነት ታሪክ 

ዛሬም ሕልው እናድርግ። 
ወጣቱ ትውልድ ዛሬም የኢትዮጵያ  ሕዝብ ተስፋ 

ነው። 
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አሸር ባሸር ፖለቲካ 

 
ቦጅ ቦጅ ፖለቲካ፤ ዝብርቅርቅ ፖለቲካ፤ ላፊሶ 
ፖለቲካ-- በጥቅሉ ፖለቲካ ጮቤ ብለን ልናቀርበው 
እንችላለን። በኢትዮጵያና መሰል ሀገሮች ፖለቲካ 
ቧልት አይደለም። የሀገርና የሕዝብን መሰረታዊ ዕጣና 
ሕልውና ወሳኝ ነው። ሕብረተሰቡም በተጻራሪ ሁኔታ 
ተክፍሎ የሚገኝበት ነው። ብሔራዊ ከበርቴ መደብ 
ወይም በሰርቶ አደሩና በከበርቴውመሀል መካከለኛ 
መድብ አለ ተብሎ ቢለፈፍፍም በሀገራችን ሆነ በመሰል 
ቦታዎች ራሱን ለባዕድ የሸጠና ሀገርን ሕዝብን የበዘበዘ 
ባለስልጣን ክፍል ሲኖር በሌላ በኩል ደግሞ ያለው 
ሰፊው ጭቁኑ ሕዝብ ነው። በሁለቱ መሀል ያለው ቅራኔ 
የሚታረቅ ነው ብለው የሚስብኩ ወደዱም ጠሉም 
ከበዥባዦቹ ጎን የሚመደቡ ናቸው። ይህን ማስቀደሙ 
የግድ የሆነው ትግልና ፖለቲካ የጡረታ ጊዜ ስራ፤ ዝና 
ፍለጋ ስምሪት ወይም ፖለቲካን እንደ ንግድ ወስዶ 
መነገድ ለማትረፍ መማር ለመለፍለፍ በሚል መሆን 
የለበትምና ነው። 
 
ዳግም አሸር ባሸር ፖለቲካ ያብቃ ማለት ያስገደደን 
ሁኔታ አንድም የሕዝብን ሀቀኛ ትግል ወደድል 
ለመውሰድ የምንጓዝበት አቅጣጫና ስልት የተሳሳተ 
እየሆነ በማስችገሩ ብቻ ሳይሆን ወያኔ በተደናገሩና 
ወይም ቅጥረኞቹ በሆኑት አማካይነት በአባይና ግብጽ 
ጉዳይ ባድሜ ቁጥር ሁለትን ሊጫወትብን እየጣረ 
በመሆኑም ነው። ወያኔ ሀገራዊ ጥቅምን ወይም ብሐራዊ 
ኢትዮጵያዊ ስሜትን መቸም ሆን መቼ ሊያንጸባርቅ 
የማይችል መሆኑ እየታወቀ--ባድሜን ረስተው-- ከወያኔ 
ጎን ቆመን አባይንም እንገድባለን፤ ግብጽንም 
እንዋጋለን ብለው መጮህ የጀመሩት ክፍሎች ይህን 
ዓይነት አጉል ድንፋታና የወያኔ ሰለባነት ይታይባቸዋል 
ተብለው ያልተጠበቁ ነበሩም ጭምር ናቸው ማለት 
ይቻላል። ወያኔ የ1997ቱን ሁኔታ በግድያ ብቻ ሳይሆን 
በሰርጎ ገቦች --በተለይም ወጣት በተባለና ተቃዋሚ ነኝ 
ብሎ ባወናበደ ቅጥረኛው አማካይነት-- ሊያፍን ሊለውጥ 
መቻሉን የረሳን ይመስል ዛሬ ደግሞ ያንኑ ተመሳሳይ 
ሁኔታ ሊደግም ሲነሳ ዓይናቸውንም ሕሊናቸውንም 
ጨፍነው በጠራራ ጸሐይ አጆሃ አሞኘን የሚሉ ብቅ 
ብቅ ብለዋል። አንዳንዶቹ የለመደባቸው የትግል 
ጠላቶች መሆናቸው ጉዳቱን አይቀንሰውም ። በባድሜ 
130ሺ ዜጋ አስጨርሰን ምን አገኘን? ዜሮ፡ ምንም!   
የወያኔ የሀሰት ወሬ ነዢ ተቋም-- ስሙን ካልቀየሩት 
ባዶ ሶስት ይባል የነበረ ነው --አሰብን ልንይዝ ነው 
ብሎ ሲለፍፍ ያመኑት ጥቂቶች አልነበሩም። የዓለም 
ፍርድ ቤትም ለሻእቢያ ሲፈርድ መልስም፤ ስዩምም 
በረከትም ወዘተ ድል ተገኘ ብለው ሕዝብን ሊያታልሉ 
ሞክረው አልነበር? 
 
ዜጎችና ተቃዋሚ ክፍሎችም ራሳቸው የሚፈለገው ጸረ 
ወያኔ ትብብር አለመኖሩ ቀጣይ ችግር ሆኖ መባጅቱን 

ያምኑበታል። ታላቁና ከባዱ ግዳጅ--ማለትም ወያኔን 
መጣል ማስወገድ-- እንዲቀጥል መተባበርና በጋራ 
መታገሉ ፍሬያማ ይሆናል ተብሏል--ነውም ። ይህ 
በዚህ እንዳለ ግን የሕብረቱና የጋራ የተቀናጀ ትግል 
አያያዙ ራሱ ዝብርቅርቁ ወጥቷል ። የወያኔ አገዛዝ 
ጠላት ነውና እንገርስሠው ሲባል አንዳንዶች 
የኢትዮጵያ መንግስት እያሉና የሌለውን 
ዴሞክራሲያዊነት አለው ብለው፤ ድንገትም አሳየ ብለው 
እየተፈጠሙና ማፈሪያ ደብዳቤዎችም እየጻፉለት 
መለማመጡን ተያይዘውታል። ሌሎች ደግም ስለ 
ሕብረት ሆነ ሽግግር ሂደትና ይዘት ከቶም መረዳት 
አቅቷቸው ተያይዞ ገደልን ወደዱም ጠሉም 
አስፍነዋል። የሕብረት ጥረት ነጸብራቅ እኛ ብቻ ነን 
የሚሉና ያውም መሶብ የማይከፍቱ ኢምንት ስብስቦች 
ስንት ናቸው? ለምንስ እርስ በርስ መተባበር 
አቃታቸው? በተለይም የራሳቸውን አሳዛኝ ድክመት 
ለመሸፈን ይበጠብጠናል ያሉት ኢሕአፓ ርቋቸው 
ባለበት ሁኔታ? ይህ ሁሉ መልስን ጠያቂ ነው። በሀገር 
ቤት ሕልውና የሌላቸው ቡድኖች በባዕድ ሀገር 
በተለይም በአሜሪካ የእግር ኳስ ግጥሚያ ሰሞን 
ለሕብረት በሚል ጥሪና ስብሰባ ማድረጋቸው ራሱ 
ችግሩን ይጠቁማል። በሀገር ቤትም ቢሆን ያሉት በዚህ 
በዚያ ስብስብ ነን ቢሉም ሊተባባሩ አለመቻላቸው 
ምስጢር አይደለም። ለምን ይህ ሆነ ? ይህንን በጥሞና 
መመርመሩ ተገቢ ነው። ሕብረትን በሀገር ቤት 
በተጨባጭ ትግል ዙሪያ ወይም ክስተት አጅበን 
እንሞክረው የተባለው ጠቃሚነቱና መፍትሔነቱ ግልጽ 
ነው። ኢሕአፓ ይህን ሲል የለም ራሱም ሕልውና 
የለውም የሚሉቱ ደግሞ ሕልውና ካላቸው በሀገር ቤት 
በቃል ሳይሆን በገቢር እየታገሉ ለምንስ ማበር 
አቃታቸው? ሕዝብን በሌለ ሕብረት መደለል፤ 
ማደናገርና አጉል ተስፋ ሰጥቶ ለእንቅልፍ መጋበዝ 
የሚጠቅመው ወያኔን ብቻ ነው። የሌለን ታጋይ ጦር 
አለ፤ ብዙ ሺ ነው፤ መጣላችሁ ብሎ መዋሽትም ወያኔን 
አይፈታውም። 
 
ሕብረት ተመሳሳይ አላማና ግብን ይጠይቃል-- የሁሉም 
የፖለቲካ መርሕ አንድ ይሁን ባይባልም። ወያኔን 
በሰላም እንጥላለን የሚሉትና የለም የሚቻለው በትጥቅ 
ነው የሚሉት የመጀመሪያዎቹ ራሳቸውን ለአደጋ 
ካላጋለጡ መተባበር ይችላሉ-- ክዚህ ቀደምም 
ታይቷል። በሁለቱ የትግል ስልቶች መሀል ቅራኔ 
የሚፈጥሩት ብዙዎቹ ባለማወቅ ሲሆን ሌሎች ደግሞ 
ለአገዛዙ ተገን ለመሆን ነው። ሕብረት ግን ወያኔ 
ወዳጃችን ነው በሚሉትና ስርዓቱን በሚደግፉና ይህን 
በሚፃረሩ መሀል ሕብረት መጣሩ ደግሞ ከንቱ ልፋት 
ነው። የኢትዮጵያ አንድነት ተጠብቆና ዴሞክራሲ 
ሰፍኖ እንዲገኝ እንታገላለን የሚሉትና ተገንጥለን ሌላ 
ሀገር እንሆናለን የሚሉትም ሊያብሩ አይችሉም፡፡ 
የቆየው ይቅርና በቅርቡም ኢዴኅቅ ፤ ኅብረት፤ 
ቅንጅት የተባሉት ስብስቦች ጠቃሚ ትምህርትና 
ተመክሮዎችን የሚለግሱ ናቸው። ስብስቦች ራሳቸው 
ሲበዙ ወደ ህብረት ጉዞው መደናቀፉን አመልካች ነው። 
ሙት ለሙት ያለቅሳል እንዲሉ ። ስብስቦቹ ራሳቸው 
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ሊስማሙና ሊቀናጁ ካልቻሉ ሌሎችን ሊሻሙ ሊስቡ 
የሚያደርጉት ጥረት እርስ በርስ በመደነቃቀፍ ፍሬ 
አልባ ይሆናል። 
 
በህብረትና ድል አቅጣጫ ለመሄድም የሚነሱ አንዳንድ 
ሀይሎች ሀ ሲሉ ባልሆነ እቅድ ራሳቸውን ቀይሰው 
ራሳቸውን አደናቅፈውና መሳለቂያም ሆነው ይገኛሉ። 
ይህ የስደትና የሽግግር መንግሥት ምስረታ የሚለውን 
ይመለከታል። የሽግግር መንግስት ወይም ጊዜያዊ 
መንግስት ሊቋቋም የሚችልበት የትግልና የአብዮት 
ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው። ለምሳሌ በየካቲት 66 
ኢሕአፓ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም ብሎ 
ነበር--ስልጣን በመኮንኖች ብቻ እንዳትያዝ። 
በቪየትናምና አልጄሪያ የተቋቋሙት ጊዜያዊ 
መግንስታትም የብዙ አመታት ትጥቅ ትግል ውጤቶች 
ነበሩ። እንዲሁ አንድ ቀን ጠዋት ተነስቶ ያውም ነጻ 
በወጣ ምድራችን ሳይሆን በባዕድ ሀገር የሽግግር 
መንግሥት ማቋቋም መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆን ሌላ 
ምንም ውጤት አያስገኝም። በወያኔ አገዛዝ መቃብር 
ላይ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግሥት መቋቋም 
አለበት ሲል አሁንም ኢሕአፓ ያምናል። ትግል ሀ 
ሳይባል የስደት ወይም የሽግግር መንግሥት እናቋቁም 
ብሎ መነሳቱ ጋሪውን ከፈረሱ በፊት ማድረግ ነው። 
በቅርቡ በሊቢያ ያየነውና በሶርያም እያየነው ያለው 
ከትግል የራቀ ሂደት አይደለም-- በመሰረቱ ግን ይህ 
የባዕዳንን አሉታዊ ሚናና ድጋፍ የተንተራሰ ነው። 
የወያኔን አምባሳደር አባሩና “ የእኛን ልኡክ “ ተቀበሉ 
ብሎ መነሳት በጥቅሉ ተቃዋሚውን መሳቂያ 
ያደርገዋል፤  አድርጎታልም። ተደማምረው 
ተደራርበው --ያውም ይህ መተባባር እንኳን ሳይታይ-- 
ሚዛን የማይደፉ ቡድኖች የስደት መንግሥት 
ቢያቋቁሙ በሹመት ሊጣሉና ይበልጥ ሊከፋፈሉ 
ካልሆነ በፖለቲካው መስክ ምንም ፋይዳ አይኖረውም። 
በቅድሚያ የወያኔን አገዛዝ መታግልና በትግልም 
መጠናከር መታየት አለበት። ከወያኔ እጅም ስልጣን 
ልትወጣ ዝግጁ መሆኗ መታየት አለበት። ትግላችን 
የተሰበጣጠረና ደካማ ሆኖ ባለበት አንድ ወይም ሁለት 
ቡድኖች የስደት አሉ የሽግግር መንግሥት ለማቋቋም 
መነሳት ከባድ ስህተት፤ ትግልን ጎጂና አደናጋሪ ነው። 
ከመጠምጠም መማር ይቅደም የተባለው በአያሌ 
ምሑር በሉን ባዮች የተዘነጋ ይመስላል። 
 
ወያኔ ብልጣ ብልጥ ዘረኛና ጸረ ኢትዮጵያ ቡድን 
ነው። ድንጉጦችም የተሰበሰቡበት ነው ። ብዙሃኑ 
እንደሚጠሉት ስለሚያውቅም ሁሌም እንደባነነ አለ። 
ይህ ደግሞ ትግልን ገና ከእንጭጩ ማፈን ማጥፋት
(በነሱ አነጋገር ማምከን) በሚለው ያምናሉና ለማንም 
አይተኙም፤ ማንኛውንም ተቃዋሚ አይንቁም። 
መደናገሩና መጃጃሉ ያለው ግን በተቃዋሚዎች ጎራ 
ነው። ይህን ሀቅ አለሽፍንፍን ማቅረቡ የሚጎረብጣቸው 
አሉ-- ግና ሀቅ ሀቅ ነውና እንደ ሬትም ቢመር 
መጠጣት--መቀበል አለብን። ወያኔ አፋኝና ጨፍጫፊ 
አገዛዝ ነው ግን ሙሉ በሙሉ በሀይል ብቻ የሚጠቀም 
አይደለም። ተቃዋሚዎችን ማደናገርና በብሄረሰብ፤ 

በሀይማኖት፤ በጥቅም መከፋፋልም ትጥቁ 
ነው።በመሆኑም ሕዝብን ማደናገርና ተልዕኮና አቅጣጫ 
ቀይሶ ማንጎድ ማባከን ዋናው ተግባሩ ነው። መላ 
ኤርትራን ካስረከበና ሀገሬም ገንጥሉ ብሎ ለአለም 
ከተማጸነና የፈለገውን ካሟላም በኋላ በትንሽ መንደር 
ባድሜ ከወዳጁ ሻዕቢያ ተጣላሁ ብሎ ስንቱን ተላላ 
አሰልፎ እንዳስጨረስ ልጅ አልባ የሆኑት ቤተሰቦች 
ያውቁታል። ወያኔ የሀገርን ድንበር ጠባቂ 
የመሰላቸውም ከባዕድ ሀገሮችም ገንዘብ ይዘው 
መጥተው የቧረቁትን የምንረሳው አይደለም። እነዚህ 
የወያኔ ጀሌዎች እስከዛሬም አጠፋን ይቅርታ ሲሉን 
አልሰማናቸውም ። ወያኔ በኢትዮጵያዊንት ስሜትና 
በሚጠላት ኢትዮጵያ ሽፋን በዙሪያው በርክታ 
ጀሌዎችን ሊኮለኩል ቻለ።  እስረኛ ይፈታልናልም 
ያሉት አፍረው ተመለሱ-- በደገፉት ጦርነት ግን ከመቶ 
ሰላሳ ሺ ያላነስ ዜጋ አለቀ። ሞተም ተብሎ 
አልተነገረለትም። የወያኔና የሻዕቢያ ግጭት ሰርግ 
ሊሆን ሲገባው ተዝካር ተብሎ ሊገኝ የሚችለው ሀገርን 
ጠቃሚ ውጤት መና ቀረ። ዛሬም ስለ ግብጽ “ ወረራ” 
ሊያወሱልን የተነሱት አይነት ያኔም ሻዕቢያ አዲስ 
አበባን ሲይዝ የታያቸው ጥቂት አልነበሩም።  
 
የ1080 ኪሎሜትር ዘመቻና ወረራ! በምን ደጀን በምን 
አቅም? ማን ጠይቆ! ስለ ጦርነትም ግንዛቤ ባዶ ነበር 
ማለት ይቻላል። ወያኔ ግን በዚህም በዚያም አወናብዶ 
ማገዶ ጭዳ አገኘ። ሻዕቢያ ወደ ትግራይ ዘልቆ 
የወያኔን ምርጥ ጦርና ፋብሪካዎችና ተቋሞች 
ቢያወድም ለኢትዮጵያ ሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ 
ባልነበረ ነበር። ወያኔና ኢትዮጵያ ተጻራሪ ናቸውና ። 
ከባድሜ መልስ ወደ መለስ ያሉት በዚያው በባድሜ 
ቀርተዋል። በወያኔ ቅስቀሳ ይህ ከሀዲ ቡድን ለሀገር 
ቆመ ብለው የተወናበዱት ሁሉ ወያኔን አጅበው ሀገርን 
ጎዱ።ልንጠቅምበት ይቻል የነበረውን የጠላቶች ግጭት 
አንዱን--ያውም ኢትዮጵያዊ ያልሆነውን--በመደገፍ 
ግጭቱን ልንጠቀምበት አልቻልንም። መጨረሺያውም 
አላማረም።ወያኔ እቀበለዋለሁ ያለውን የዓለም ፍርድ 
ቤት ውሳኔ ለሕዝብ ሊሸጥ ሞክሮ ተቀባይ ሲያጣ 
ተቃወምኩ ያለውን ሕዝብ አልተቀበለም፤ አላመነም። 
እስከዛሬም ቀውሱ ቀጥሏል። 
 
ወያኔ በባድሜ ሕዝብን ካስፈጀና ሀገርን ለባሰ አደጋ 
ካጋለጠ በኋላ  በቀድሞው ከሀዲ ጎዳናው ቀጠለ እንጂ 
ለሕዝብ የሚጠቅም ምንም እርምጃ አልወሰደም። 
አንድም የፖለቲካ እስረኛ አልፈታም። ከጸረ 
ኢትዮጵያነቱም ጭራሽ አልቀነሰም። በአሁኑ ወቅት 
ደግሞ አዲስ ስራና የእልቂት ሴራ ይዞ ብቅ ብሏል። 
በቅድሚያ ወያኔ በግብጽና በሱዳን (እንዲሁም በገዳፊ) 
ተደግፎ ነው ወደ ስልጣን የመጣው። ለስልጣን ሲበቃም 
ከቀድሞው የግብጽ ፕሬዚዳንት ሙባረክ ጋር 
ተመሳጥሮና ስምምነትም ተፈራርሞ በጊዜው 
የኢትዮጵያን ጥቅም ሸጠ ተብሎም ተወግዞ ነበር። 
ወያኔ ጣና በለስን ከዘረፈና ካፈረሰ በኋላ ሁናቴዎች 
አስገድደውት ግድቡ እንዲሰራ ቢደረግም ለወያኔ 
ቅድሚያው የተከዜ ግድብ መሆኑን ማንም ያውቀዋል-- 
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ወያኔዎች ማለትም መሪዎቹ በነቂስ ኢትዮጵያን 
ይጠላሉ። ኢትዮጵያና አማራን ተወራራሽ አድርገው 
ይህች አንጎላቸውን ደፍነዋል። ይባስ ብሎ በወይኔ 
ዙሪያ የተኮለኮሉ ተለጣፊዎች ሆኑ ራሳቸውን ሕጋዊ 
ተቃዋሚ ነን የሚሉትም ይህን.የወያኔ ጸረ አማራ 
አቅዋም የሚጋሩ ናቸው። ወያኔ የአባይን ትልቁን 
ግድብ ሊሰራ የተግደረደረው በሰሜን አፍሪካ የሕዝብ 
አመጽ ሲስፋፋና በኢትዮጵያም ሊፈነዳ ይችላል ሲባል 
ነው። የዕቅዱ ውዳቂነትም 4.7 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር 
በድሀው ሕዝብ ይዋጣል ብሎ ሟቹና ዋሾው አምባገነን 
መለፈፍ ሲጀምር ነው ። በታሰበበትና የሚሰራ 
የሚጨረስ እንቅስቃሴ/ዕቅድ አለመሆኑንም ለማሳየት 
ይህ በራሱ በቂ ነበር። ይህ የሀገራችንን መሬት ለሱዳን 
የሰጠ፤ ለህንድ፤ ቻይናና አረቦች የቸበቸበና አሁንም 
በመሸጥ ላይ ያለ አገዛዝ ቦንድ ብሎ ሊዘርፍና 
የሕዝብንም እይታ ወደ ሌላ አቅጣጫ ከመዘወር ሌላ 
ምንም አላማ አልነበረውም፡ የለውምም። ሰፊ 
የፕሮፓጋንዳ መሳሪያውንም አንቀሳቅሶ አባይ ግድብ 
ወይ ሞት ብለው የሚያቅራሩ--የሚታገሉ ሳይሆን 
ሕዝብን ለእልቂት የሚይጋልጡ-- ቅጥረኞቹን 
አሰራጨ። በጥቂት ጊዜም አባይ ግድብ የሚለው 
ጩኸት ሌላውን ሁሉ ሸፈነው። ይህን የወያኔ ተንኮል 
አውቀው ያጋለጡና የታገሉትም ቢኖሩም በየኤምባሲ 
ተብዬውና በወያኔ ስብሰባዎች እየተገኙ ለሀገር ጠላት 
ገንዘብ የለገሱም ነበሩ-- ማንነታቸውንም ሕዝብ 
ያውቃል፤ ወደፊትም ይጠይቃቸዋል።  
 
የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በአባይ የመጠቀም መብታቸው 
የሚሻር አለመሆኑ ግልጽ ቢሆንም የአባይ ውሀ የሞት 
ሽረት ጉዳይ የሆነባት ግብጽም ስግብግብነቷን ቀንሳ 
አባይን በጋራ ለመጠቀም መዘጋጀት እንዳለባትም 
ግልጽ ነው። ወያኔ ግን ውዝግቡን አፋፍሞ ወደ ግፍጫ 
መውሰድ ይፈልጋልና ሀገራዊ ስሜትን ቀስቅሶ ሕዝብን 
ከጎኑ ለማሰለፍ በጠብ አጫሪነት እየገሰገስ ነው። 
ፉክራውና ሽለላው እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያ ግብጽን 
የምትቋቋምበት አቅም የላትም። ዳግም ዕድሜ ለወያኔ-- 
ማን ስንት ሚሊዮን ብር የወጣበትን አየር ኃይል 
አፈረሰ? ማን የመከላከያ ሰራዊት የተባለውንም በጎሳ 
ጦር ተካው? ማን የህገሪቷን ምስጢር ለባእዳንና 
ለሻእቢያ ሰጠ? ማን ግብጾች ባሕር ዳር ድረስ ዘልቀው 
እንዲንቀሳቀሱስ ፈቀደ? እንዲሰልሉ--እንዲዘጋጁ ማለት 
ነው። መልሶ ወያኔ የሚል ነው። የሕዝብን አብዮት 
ያደናቀፈው የግብጹም ያሁኑ አገዛዝ የራሱ ውስጣዊ 
የፖለቲካ ችግር ስላለበት የአባይ ውሀ አይቀነስም 
በሚል ሕዝቡን ወደ ሌላ አቅጣጫ መውሰድ 
ይፈልጋል። አንዳንዶች በስሜት የሚነዱ እንደሚሉት 
ግብጽ ኢትዮጵያን በጦር የሚወር ሳይሆን በሱዳንም 
በኤርትራም ተጠቅሞ በአየር ግድቡን መደብደብ 
የሚችል ነው። ወያኔ ይህን ሊቋቋም አቅም ቀርቶ 
ፍላጎትም የለውም። ኢትዮጵያም በተምዘግዛጊ ሚሳይል 
ወይም ተወንጫፊ ሮኬት የግብጽን አስዋን ግድብ 
መደብደብ ትችላለች ብለው ራሳቸውን የሚደልሉ ደሞ 
ሳይተኙ የሚያልሙ ናቸው። በዚህ ተባለ በዚያ ይህ 
ያለው ውጥረት ለኢትዮጵያ አይበጃትም። ለነገሩ 

እስካሁን ያሉት ግድቦች ለኢትዮጵያ የመብራት ሀይል 
ፍጆታ ከበቂም በላይ ቢሆኑም/ ዛሬም ኮረንቲ/መብራት 
በፈረቃ መሆኑ ሁላችንም የምናውቀው ነው። 
 

ለዚህም ነው አሸር ባሸር ፖለቲካውን ትተን፤ አስመሳይ 
ሀገር ወዳዶችን ወግዱ ብለን፤ ዋና በሆነው በፀረ 
ወያኔው ትግል ላይ ማተኮር ያለብን። የኢትዮጵያ 
ሕዝብ የራሱን መንግስት ሲያቋቁም በአባይ የሚጠቀም 
ይሆናል። እስከዚያው ግን አባይም ቢሞላ ባይሞላ 
የራሱ ጉዳይ ነው እንደሚባለው ለወያኔ ግድብ የዜጎች 
ደም ከቶም የሚፈስ አይሆንም። 
 
ለወያኔ ተንኮልና ሴራ ሰለባ አንሁን! 
 
ጸረ ወያኔው ትግላችን ይፋፋም!! 
 
 

 

የየተፈጥሮ ሃብታችን እንዴትና መቼ 
በፍትሃዊና አግባብ ባለው መንገድ 
ልንጠቀምበት ይገባል/ይቻላል? 
ካለፈው ዕትም የቀጠለ(አደራ ቅፅ ፩ ቁጥር ፩ ፪ ሺህ ፬ 
ዓ.ም.) 
                             ከአበበ ዋሲሁን  
 

ያም ሆኖ በእኛ በኩል በሁለት ከፍለን ማለት 
የመሬት ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ለይተን ማቅረብ ይበልጥ 
ጥራት ያመጣል ብለን ስለአሰብን በሁለት መድበን 
ለማቅረብ መርጠናል። 

 
የመሬት ጉዳይ 

 
በአገራችን በኢትዮጵያ በአለፈው 50 አመታት 

በነበሩት ሥርዓቶች ማለት የንጉሱና የደርግ የአገራችን 
የመሬት ይዞታ በአጭሩ ከገለጽን በኋላ አሁን ያለንበት 
የወያኔ አምባገነን ሥርዓት የመሬት ይዞታ ትኩረት 
ሰጥተን ዘርዘር ባለመልኩ ለውይይት ለማቅረብ 
እንጥራለን። በንጉሱ ዘመን የነበረው አስተሳስብ ሁሉም 
ነገር መሬቱም ሕዝቡም ንጉሱ እንዳሻቸው እዲያደርጉ 
በመለኮታዊ ሃይል ተፈቅዶላቸዋል የሚል እምነት 
ነበር። በአምሳዎቹ  ተራማጁ ትውልድ “መሬት 
ለአራሹ” ብሎ ታገለ፤ መስዋዕትነት ከፈለ። 
በመጨረሻም በ66ቱ አብዮት የፊውዳሉን ሥርዓት 
በፓለቲካና በኤኮኖሚ ስልጣን እንዲያጣና በባለመሬትና 
በጭስኛ መካከል የነበረው ግንኙነትና ቅራኔ እንዲወገድ 
ሆኗል። 

በደርግ ዘመን የነበረው የመሬት ይዞታ የመሬት 
ባለቤትነት በመንግስት ስር ሆኖ አርሶአደሩ 
የተፈቀደለት በመሬቱ የመጠቀም መብት ብቻ ነበር። 
አርሶ አደሩ ያገኘውን መብት በደንብ ሳያጣጥም በቅጡ 
ባልተጠናና ከስሜታዊነት በመነጨ የሰፈራ ፕሮግራም 
ያለበቂ ዝግጅት ማለት መቋቋሚያ ገንዘብ፡ መጠለያ፡ 
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የህክምና ጣቢያና ንፁህ ውሃ አቅርቦት በሌለበት ሁኔታ 
ብዙ አርሶ አደር ከሰሜን ወደ ደቡብ የአገራችን ክፍል 
እንዲሰፍር ተደረገ። አርሶ አደሩ ከሚያመርተው በኮታ 
ለመንግስት እንዲያቀርብና በሚያመርተውም ላይ የዋጋ 
ተመን ተጣለበት፡ ከዚህ በተጨማሪ “እናት አገር ጥሪ” 
በሚል የገንዘብና በሰው ሃይል ወጣቶች በግድ 
ተመልምለው ወደ እርስበርስ ጦርነቱ ወደ ሰሜን 
እንዲዘምቱ ተፈረደበት። ከዚህ በተጨማሪ ለዘማቹ 
ቤተሰብ እንዲያርሱ ተገደዱ። በእነዚህ መሰል ሰው 
ሰራሽና ተፈጥሮአዊ ችግሮች እንዲሁም አረጋውያንና 
ህጻናት ብቻ በየቀየው በመቅረታቸው መሬት ሳይታረስ 
ጦም እንዲያድር በመደረጉ ትልቅ እርሃብ በመከስቱ 
ብዙ ሕዝብ እንዲያልቅ ተደረገ። የዓለም ሕዝብ 
መሳቂያና መሳለቂ ሆንን። በራሳችን በእኛነታችን 
እንድናፍር ተደረገ። 

በወያኔ ዘመን የመሬት ይዞታ ጉዳይ በአገራችን 
ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ከቅኝ ተገዢነት 
የሚመሳስል “አዲስ ክስተት” ነው። ወያኔ የደርግ 
ሥርዓት ከተገረስስ በኋላ ለጊዜው በአርሶ አደሩ ደርግ 
የጣለበትን የዋጋ ተመን አንስቻለሁ ቢልም የመሬት 
ባለቤትነት መንግስት ስር እንዲቀጥል አድርጓል። 
ባለፉት ሃያ አመታት አገሪቱን በቋንቋ ላይ ብቻ ባማከለ 
በክልል በመሸንሸንና ፍትሃዊ ባልሆነ የገጠር ልማት 
ፓሊሲ በአርሶ አደሩ ላይ የዋጋ ተመን በመጣልና ብዙ 
ሕዝብ ሃብትና ንብረት አፍርቶ ለረጅም ጊዜ ከኖረበት 
አካባቢ “መጤ” በመባል አፈናና ጭፍጨፋ 
ስለተካሄደበት ትልቅ ፍልሰት ወደ ከተሞች በመሆኑ 
“ድሮም ዘንቦብሽ…” እንደሚባለው ከተሞች አዲሱን 
የአርሶ አደር ተፈናቃይ በብቃት ሊያስተናግዱ 
ባለመቻላቸው በአገራችን በገጠርም ሆነ በከተማ 
ሁለንተናዊ ቀውስ ተፈጥሮ ያለበት ሁኔታ ውስጥ 
እንገኛለን። ይህን ወያኔ ሰራሽ የተወሳሰብ የመሬት 
ይዞታ ችግር የበልጥ ለመረዳትና በጥልቀት ውይይት 
ጋባዥ ሆኖ ያገኘነውን የኦክላንድ ኢንስቲቱት ዘገባ 
አንኳርና ርዕሶችን ያዳብራል የምንለውን በአጭሩ 
እናቀርባለን። 
ዘገባው ብዙ መረጃዎች (data) ሃተታና ትንታኔ ያዘለ 
ትምህርታዊ ጽሁፍ ማለት ከኢትዮጵያም አልሮ 
በአህጉር ደረጃ አፍሪቃ ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለውን 
የመሬት ነጠቃ/ሽያጭ የሚያካትት ነው። 
ኢትዮጵያችንን በሚመለከት በትክክል ዘገባው 
እንዳስቀመጠው ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ የምትታወቀ 
የረሃብ፡ የችጋርና የኋላቀር ደሃ አገር በመሆኗ ያለውጭ 
እርዳታ መኖር የማትችል አገር ናት የሚል ግንዛቤ 
ነው። የውጭ እርዳታ በብዙ ቢልዮን ቢጎርፍም 
ኢትዮጵያን ከመጨረሻ ደሃ አገሮች ተርታ ከመሆን 
የሚያድናት መፍትሔ አልተገኘም። በ2008 
(እንደአውሮፓ አቆጣጠር) መንግስት ተብዬው ወያኔ 
3,619,509 ሄክታር (40 ሄክታር ማለት አንድ ጋሻ 
መሬት ነው) ለውጭና ለአገር በቀል ቱጃሮች ተሰጠ። 
ወያኔም አድራጎቱን ለማሳመን ምክንያት ብሎ 
የሚ ደ ረድ ረ ው ፡  “ ለ ኢ ኮ ኖሚ  እድ ገ ታች ን 
የሚያስፈልገውን የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ያስገኝልናል 
ከዚያም አልፎ በረጅሙ የምግብ ዋስትና ያመጣልናል 

እንዲሁም ቴክኖሎጂ ወደ ትንንሽ ገበሬዎች በቀላሉ 
ይተላለፋል” የሚል ሰንካላ ፕሮፓጋንዳ ነው። የዚህ 
ጥናት ቡድን በተጨባጭ በቦታው በመገኘት ባደረጉት 
ምርምርና ቃለመጠይቅ ማለት የአገዛዙ ባለስልጣኖችን፡ 
ከህብረተስቡና፡ ከመዋለንዋይ አፍሳሾች እንዲሁም 
ከሌሎች ያገኙት ውጤት ወያኔ የሚለውና የሚያደርገው 
እርስ በርሱ የተቃረነና የማይጣጣም ከሃቅ የራቀ 
መሆኑን ነው። የተገኘው ውጤት የሚያመለክተው 
እንደሚከተለው ነው። 
·   በወያኔ አገዛዝ የተባለው ሁሉ ባዶ ተስፋ መሆኑን 

ተመራማሪው ቡድን በተጨባጭ ከስፍራው 
ተገኝተው ያረጋገጡት ነገር ቢኖር “ለውጭ 
ከበርቴዎች መሬት በመሽጥ በሚመጣው ገንዘብ 
የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ይረዳል የተባለው 
በተቃራኒው ምንም ዋስትና የሌለውና ያስገኛል 
የተባለውን እድል የሚያቀጭጭ ማለት ወያኔ 
በፓሊሲ  ደ ረ ጃ  ህ ጉም ፡  አ ሰራሩም 
የሚያበረታታው አገሩ ውስጥ ለሚበቅሉ ሰብሎች 
(food crops) ላይ ሳይሆን ለውጭ ገበያ (cash 
crops) ተሽጦ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ መሆኑ 
አረጋግጧል። በመሆኑም በፕሮፓጋንዳ ደረጃ 
የሚወራውና በተጨባጭ የሚሰራው ሁሉ እንደ 
ሰማይና መሬት የተራራቁ መሆኑን የምርምር 
ውጤቱ ይመስክራል።  

·   የመርማሪዎቹ ዘገባ እንደሚጠቁመው በወያኔ 
ይባል የነበረው ልፈፋ “አንድም ሰው ከቦታው/
ከቀየው አልተፈናቀለም፡ የተሰጠው መሬት 
ምንም ሰው የሌለበት ባዶ ስፍራ ነው፡ የአየርም፡ 
የውሃና የመሬት ብክለት እንዳይፈጠር 
አስቀድመን ሁለንተናዊ የሆነ መንገድ 
በባለሙያተኞች አስጠንተን በአካቢው ነዋሪ 
ህዝብ ላይ ምንም አይነት አሉታዊ የሆነ 
የፓለቲካ፡ የኤኮኖሚና የሶሻል እንደምታ 
እንደሌለውና ወደፊትም ምንም እንደማያመጣ 
አጣርተንና ህግ ደንግገን እንዲከበር አድርገን 
መሬቱን ለቱጃሮቹ እዲያለሙ ነው የስጠነው” 
የተባለውን መርማሪዎቹ አንድም አጥጋቢ የተባለ 
የጥናት ሪፓርት/ ዶሴ ከአገዛዙም ሆነ ከቱጃሮቹ 
እዳልተሰጣቸው እንዲሁም ነዋሪው ህዝብ በጉዳዩ 
ላይ እንዳልመከረበትና የሚያውቁት ነገር 
እንደሌለ አረጋግጠዋል። 

·   ጠቅለል ባለ መልክ የመርማሪው ቡድን 
በተዘዋወሩበት ሁሉ ብዙ አርሶ አደሮች 
የተፈናቀሉና ወዴት እንደሚሄዱ ግራ የተጋቡና 
እንዲሁም ምን ዓይነት እርዳታ ማለት 
ከተፈናቀሉበት የመሬት ዋጋ ጋር የሚመጣጠን 
ካሳ እንዳላገኙና አንዳንዶቹም በርካሽ ዋጋ 
ለቱጃሮቹ በቀን ሰራተኛነት (በኩሊነት) ፍዳቸውን 
ሲያዩ ታዝበዋል።። 

·   በአጠቃላይ የአገራችንን መሬት ለቱጃሮች 
ለማከራየት/ለመሸጥና ውጭ ምንዛሪ ለማግኘት 
ምንም ቅድመ ዝግጅት ጥናት ያልተደረገበት 
መሆኑና በተጨማሪም መሬት በመከራየት ምንም 
አይነት የእርሻ እውቀት የሌላቸው ዲያስፖራና 
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አገር በቀል ባለገንዘብ ሃብታም ነን ባዮች 
“የአባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ” አይነት 
ዘው ብለው በማያውቁት ሥራ ውስጥ ገብተው 
ሲዳክሩ ተመልክተዋል። 

 
የየውሃ ጉዳይ 

 
በዘመናችን እንደምናውቀው ሁሉ መሬትና 

ውሃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ልዩ ትኩረትና ተፈላጊነት 
ያገኙበት ነው። ለዚህም  ዋና ምክንያት በዓለም 
ህዝቦች ቁጥር መጨመር ማለት ወደ ስድስት ቢሊዎን 
መጠጋቱና በቴክኖሎጂ አማካኝነት በስው ስራሽ 
እንቅስቃሴ መሬትና ውሃ መበከል የመሬት ጥበትና 
ምርታማነት መቀነስና የውሃ እጥረት የተከስተበት 
ወቅት ነው። ወደፊትም ጦርነት በአገሮች መካከል 
ያስነሳል የሚል ፍርሃቻ አለ።  የመስኩ ጠበብቶች 
እንደሚሉት በዓለም ላይ ያለው የንፁህ ውሃ መጥን 
3% ሲሆን ቀሪው 97% ጨዋማ በውቅያኖስ የሚገኘው 
በቀላሉ ልንጠቀምበት አንችልም፡ እንጠቀምበት 
ከተባለ ብዙ ወጭ የሚጠይቅ ገና በምርምርና በጥናት 
ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው። በነገራችን ውሃ ማለት 
ሁሉንም ነገሮች ያካተተ “የህይወት ምንጭ ነው” 
አባባል በዚህ ሃቅ ላይ የተመስረት ነው። ለመግለጽ 
ያህል ለምሳሌ የስውነታችን አካል 85% ውሃ ነው። 
ውሃ ለእርሻ፡ ለእንደስትሪና ለቤት አገልግሎት 
ይውላል። ውሃ የሚገኘው ከዝናብ፡ ከወንዝና ከሐይቅ 
እንዲሁ በመሬት ውስጥ የሚገኝ እንደ ውሃ ጉድጓድ 
ወደ ውስጥ ተቆፍሮ የሚወጣ ነው። እንግዲህ የውሃ 
አስፈላጊነት ለመግለጽ ይህን ያህል ካልን ቅኝታችንን 
ወደ አገራችን የውሃ ይዞታ እንድንመልስ 
ይፈቀድልን።  

አገራችን በተፈጥሮ የታደች “የውሃ እናት” 
እንደተባለችው ሁሉ በተቃራኒው “የአባይን ልጅ ውሃ 
ጠማው” የቁጭት አነጋገር የተለመደ ነው። ይህ ሁሉ 
የውሃና የመሬት ሃብት እያለን መልካም አስተዳደር 
በመጥፋቱና በዝናብ ውሃ ብቻ በመተማመናችን 
በድርቅ፡ በድህነታችንንና በረሃብተኛነት በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ምሳሌ ሆነናል። ይህ በትግላችን በስር ነቀል 
ለውጥ መወገድ ያለበት ጉዳይ ነው። አዲሱ ትውልድ 
ማለት ወጣቶቻችን ያገራችንን ችግራችንና ተስፋችን 
በጥልቀት ማወቅ የሚረዳና የሚጠቅም ነው ብለን 
ስለአመንበት ትምህርታዊ  በሆነ መልኩ የአገራችን 
ወንዞችና ሐይቆች ዘርዘር ባለ መልኩ ስንቶቹ ወንዞች 
ወደ ሜዲቴራኒያን ባህርና  ወደ ህንድ ውቃያኖስ 
እንደሚገቡ እንዲሁም ስንቶቹ ወንዞች እዚያው አገር 
ውስጥ እንደሚቀሩ ለምሳሌ የአዋሽ ወንዝ በአሽዋ 
ውስጥ ተቀብሮ ሌሎችም በአገር ውስጥ የሚቀሩትን 
እንደሚከተለው እናቀርባለን። 

 
ትልቁን አባይ አጅበው ወደ ሜዲትራንያን ባህር 
የሚገቡ ወንዞች  
·   ጥቁር አባይ (Blue Nile) ከብዙ መጋቢ 

ወንዞች ጋር ተዳምሮ 80% የሚሆነውን ውሃ 
ለትልቁ አባይ የሚያበረከት ወንዝ ነው። ዋና 
ዋና መጋቢ ወንዞችም ራሃድ፡ ዲንደር፡ በለስ፡ 
ዳቡስ፡ ዲዴሳ፡ጉላ፡ ጉደር፡ጃማ፡ወላቃና 
ባስሺሎ ሲሆኑ አንዳንድ መጋቢ ወንዞች 
እንደደዴሳ ያሉ የራሳቸው መጋቢ ወንዞች 
አሏቸው። 

·   ከጣና ሐይቅ ተነስተው ጥቁር አባይን 
ተቀላቅለው ሱዳን ላይ ካርቱም ከተማ ከነጭ 
አባይ (ለትልቁ አባይ የሚያበረክተው 20% 
ነው) ጋር ተገናኝተው (ተዋህደው) ረጅሙን 
የሱዳንና የግብጽን በርሃ አቋርጠው ወደ 
ሚዲትራንያን ባህር የሚገቡት የሚከተሉት 
ወንዞች ናቸው፡ ግልገል አባይ፡ ማገጫ፡ 
ሬብ፡ጉመማራ ሲሆኑ ከሱዳን ጠረፍ ተነስተው 
ጥቁር አባይን የሚቀላቀሉ ወንዞች ባሮ 
ከነመጋቢዎቹ ማለት ጂቃዎ፡ አሌሮና በርቢር 
እንዲሁም ጊባና ፒቦር እራሳችውን ችለው 
ከሶባት ወንዝ የሚቀላቀሉ ናቸው። 

ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚገቡ ወንዞች 
·   ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚገባው ትልቁ ወንዝ 

ጁባ የራሱ የሆኑ ሶስት መጋቢ ወንዞች ማለት 
(ዋቢ) ሽበሌ፡ ገናሌ ዶርያና ዳዋ ናቸው። 
እነዚህም መጋቢ ወንዞች ከዳዋ በስተቀር 
የራሳቸው የሆነ ቅርንጫፍ መጋቢ ወንዞች 
አሏቸው። ለመጥቀስ ያህል የገናሌ ወንዝ 
ዶርያ መጋቢዎች ገስትሮ፡ መንና፡ ወይብና 
ወልመል ናቸው።   

አገሩ ውስጥ እረግረግ መሬት ውስጥ የሚቀሩ ወንዞች  
       እነዚህ ሁለት ወንዞች መጠናቸው የማይናቅ 
ውሃ በተለይም በክረምት ወራት የጎርፍ አደጋ 
የሚያስከትሉ ማለት አዋሽና ደጫቱ የባላሉ። በተለይ 
አዋሽ በብዙ መጋቢ ወንዞች በመታጀብ እንዲሁም 
በስምጥ ሽለቆ በአብያታና በሌሎች ሐይቆች 
በመረዳት አፋር ዝቅተኛ ስፍራ (Afar Depression) 
ሲደርስ በአሸዋ ውስጥ ስምጦ ደንበር አቋርጦ መሄዱን 
ያቆማል። የአዋሽ መጋቢ ወንዞች ሎጊያ፡ ሚሌ፡ 
ቦርከና፡ አጣዬ፡ ሃዋዲ፡ ቀበና፡ ግርማማ፡ ዱርቃም፡ 
ቀለታ፡ ሞጆና አቃቄ ናቸው። 

አንዳንድ ባለሙያዎች ኢትዮጵያን በስሙ 
ሽለቆ (Rift Valley) አማካኝነት አገራችንን በሁለት 
ይከፍላሉ ማለት ከሸለቆው በስተቀኝ ማለት ምዕራብና 
በስተግራ ማለት ምስራቁ በማለት ወንዞቻችንንና 
በሀይቆቃችንን በሸለቆ ይመድባሉ። ጠበብ በማድረግም  
የአዋሽ ሸለቆ፡ የአባይ ሸለቆና የስምጥ ሸለቆ በማለት 
ምን ያህሉን የሃው ሃብታችን ለመጠቀም 
እንደተሞከረና ወደፊት ብዙ የሚቀሩንን እንዴትና 
መቼ ልንጠቀምባቸው ይገባል የሚለውን በግልጽና 
ቀላል ባለመንገድ መቅረቡ ለወጣት ልጆቻን 
ለማስረዳትና ለማስተማር ያግዛል ብለን እናስባለን። 
በአዋሽ ሸለቆ በላይኛው አዋሽ በመተሃራና በውንጂ 
የሽንኮራና የስኳር ፋብሪካ፡ በመካከለኛው አዋሽ 
በመልካ ዋረር የእርሻ ምርምር ጣቢይና 
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ኢትዮጵያውያን የአለማያ ምሩቅ በአምባሽና በአሊጌታ 
እንዲሁም ከአብዮቱ ዋዜማ ስሞን ሌሎችም 
ተጨምረው ዘመናዊ የጥጥ እርሻ እንዲሁም በታችኛው 
አዋሽ በሚቺል ኮትና በአሊሚራ ቤተስቦች ስፊ የጥጥ 
እርሻ ተጀምሮ ነበር እንዲሁም በስሜን በሁመራ 
የስሊጥ እርሻ እንዲሁም በደቡብ አላባ ቁሊት አካባቢ 
በዝናብ በሚገኝ ውሃ ትልልቅ እርሻዎች በስፊው ይገኙ 
ነበር። እንዲሁም ከአባያ ሐይቅ የሚነሳው በብላቴ 
ወንዝ አካባቢ ትልቅ የትንባሆ እርሻ ነበር። 
የሚያሳዝነው ነገር ሁሉም እንቅስቃሴዎች 
ትኩረታቸው የነገረው በአገር ውስጥ በሚበሉ ስብሎች
(food crops) ላይ ሳይሆን ገንዘብ በሚያስገኙ ስብሎች 
(cash crops) ላይ መሆኑን ነው:: ሌላው ከዚያን ጊዜ 
ጀምሮ ሲነሳ የነበረው “መሬት ለአራሹ” ጥያቄ እንስከ 
አሁንም ምላሽ ያላገኘው በነበረበት ወቅት መሆኑ 
መጤን ያለበት እንደውም አሁን ከነጭራሹ አርሶ 
አደሩ የመኖር መብቱ የተደፈረበት ነው ለማለት 
ሁኔታው በዚህ እንዲቀጥ ከተፈቀደለት በተዘዋዋሪ 
መንገድ ወደ ቅኝ ተገዥነት (neo-colonialism) 
በሂደት እየተገስገስ ነው ማለት ይቻላል።  

 
የየወደፊቱ ያገራችን የልማትና የእድገት 

ችግሮችና ተስፋዎች 
ለማጠቃለል በጽሁፋችን የአገራችን የፖለቲካና 

የኤኮኖሚ ችግሮችና ቀውሶች በሚቻለን ለመግለጽ 
ጥረት አድርገናል። አሁን ትኩረታችንን ወደ ዋናው 
ጥናታችን እንመልስና የተፈጥሮ ሃብታችንን ወደፊት 
በትግላችን በሚመስረተው ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ 
ፌዴራል ሥርዓት ውስጥ እንዴት በእኩልነትና 
በፍትሃዊ መንገድ ሁሉም ዜጋ የሚሳተፈበትና 
የሚጠቀምበት የጋራ ዕራይና ብሄራዊ እቅድ 
በመጀመሪያ ደረጃ ለጥቂት አመታት የምግብ ዋስትና 
የማረጋገጥና ከዚያ  እርሻና መለስተኛ ኢንዱስትሪዎች 
(cottage industries) ያቀናጀ በመጨረሻም ዘርፈ ብዙ 
የብሄራዊ እቅድ በፓለቲካ ድርጅቶች፡ በአገር ወዳድ 
ምሁራንና የትግላችን ተረካቢ ወጣት ክፍል እንዲሁም 
በአጠቃላይ የህብረተስባችን ክፍሎች ማለት የሴቶች፡ 
የአርሶ አደሩና የስራተኛ ሁሉን ያካተተ የተለያዩ 
አስተሳስቦች፡ ክርክሮችና በጥናት የተደገፉ ሃተታና 
ትችቶች  ለማንሽራሽር ነው። በእኛ እምነት አንድ 
አገር ማለት የእኛንም አገር ጨምሮ ዘላቂነት ያለው 
ልማት ሊከስትና እውን ሊሆን የሚችለው 
የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በመፈጠር/በአለበት ሁኔታ 
ብቻ ነው። በመሆኑም የወያኔን ልማታዊ መንግሥት 
የሚለውን ጽንስ አሳብ፡ እቅድና አድራጎት 
አውዳሚነት ለማጋለጭና እንዲሁም ሆድ አደር የሆኑ 
ምሁሮቻችን የጋራ የሆነችዉን የአገራችንን ህልውና 
በሚጻረርና በሚጎዳው መልኩ በወያኔ ልማታዊ 
ዴሞክራሲ ጽንስ አሳብና አድራጎት ዙሪያ ማሽቃበጥና 
ውዥንብር ከመንዛት እዲቆጠቡ ማለት ከመጃጃል 
ይልቅ ወደ ህሊናቸው እንዲመለሱ ለመምከር ነው።  

ሌላው ነገር ከሁሉም ሁሉ ልባችንን 
የሚያቆስለው ነገሮች መካከል አንዳንድ ምሁር 

ተብዬዎች በዘመነ ግሎባላይዜሽን የነፃ ገበያንና የገበያ 
ኢኮኖሚ ሥርዓት እንዲሁም  የእዝ ኤኮኖሚና የገበያ 
ኤኮኖሚ አንድ አይነት ትርጉምና እንደምታ 
እንዳላቸው አድርገው ማቅረባቸው ሳያንስ የልማታዊ 
መንግሥት መርሆችን ትክክለኛነት በማዳነቅ፡ 
ስለሆነም አሁን የሚያስፈልገው መቻቻል፡ እርቅና 
ስላም ከወያኔ ጋር ማድረግ ነው ማለታቸው ነው። 
ሀፍረተቢስ ልፈፋቸውን በተለያዩ ድረ ገጾች በስፊው 
አንዱ ምሁር ተብዬ ሌላውን ምሁር በመደገፍ 
መጣጥፎች በማቅረብ ላይ መሆናቸውና ድረ ገጾች 
መጣበባቸውን እያስተዋልን ነው። በእኛ በኩል በጽንስ 
አሳብ ደረጃ መሬትና ውሃ በኢትዮጵያ እንደሽቀጥ 
የሚታይ ሳይሆን የህይወት ምንጮች መሆኑን በጥራት 
ሀቁን ለማሳወቅና ለማስረዳት ብሎም ትግላችንን 
ለማፋፋም እንዲረዳን ማለት ለሁሉም አገር ወዳድ 
ወገን በተለይም ለወጣቱ ትውልድ (ስለ ግሎባላይዜሽን 
አሉታዊና አዎንታዊ እንደምታ፡ በነጻ ገበያና በገባያ 
ኢኮኖሚ ሥርዓት፡ ሊብራሊዝም (ኒዮሊብራሊዝም)ና 
በሶሻል ዴሞክራሲ ርዕዮተ መካከል ያለውን ልዩነትና 
አንድነት እንዲሁም በዴሞክራሲና በግሎባላይዜሽ 
ግንኙነትና ተጻራረነት) በአለፉት የፍካሬ 
እትሞቻችንን ማለት የጥናታዊ ትንታኔ መጽሄት 
ቁጥር 1 ህዳር 2000 ዓ.ም እትመት እንድትመለከቱ 
በትህትና እንጋብዛለን። ከዚህ ባሻገር በአሁኑ ጊዜ 
የሕዝባችን የማወቅ መብት ነው ብለን በምናስበው 
በመሬት፡ ውሃ፡ ልማትና እድገት እንዲሁም 
ዴሞራሲና ፍትሃዊ ስርጭትና አጠቃቀም ላይ ብቻ 
ከውዥምብርና ከስሜታዊነት በጸዳ መልኩ 
እንዳስፈላጊነቱ ሰጥተናል።  እውን ሁለንተናዊ 
ልማትና እድገት ያለ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊመጣ 
ይቻላል ? አንዳንድ አውቅን ባይ ምሁሮች 
የፓለቲካውና የኤኮኖሚው ጉዳይ አንድ ጣምራ 
መሆናቸውን እያወቁና አንዱ በሌላው ላይ ምንም 
እንደምታና ተፅዕኖ እንደሌለው አድርገው ለመስበክና 
ሕዝባችን ብዥታ ውስጥ ከማስገባት ይልቅ እውነቱን 
ለማስተማር አለመፈለጋቸው በጣም አሳዝኖናል። 
አንድ ልናስገነዝባቸው የምንፈልገው ነገር የጊዜ ጉዳይ 
ነው እንጂ ሁሉም ለአድራጎቱ ከተጠያቂነት 
የማያመልጥ መሆኑ ነው። 

አሁን የገጠመን አባዜና ሁለንተናዊ ቀውስ 
ተቆጥሮ አያልቅም፡ አበው እንደሚሉት ሁሉ ነገር 
“በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” ሆነና የዘረኛው የወያኔ 
አምባገነን ለሃያ አመት ሕዝባችን በሃይማኖት፡ 
በብሄረስብና በጎሳ በማናቆርና መንግስታዊ ሽብር 
በመንዛትና የስባዕዊና የዴሞክራሲያ መብት መረገጥና 
ማፈን አስንሶት በተፈጥሮ ሃብታችን ላይ አዛዥና 
ናዛዥ ነኝ በማለት፡ በመሆኑም በመሬትና የውሃ 
ሃብታችን ላይ ዓለም አቀፍ ኮርፕሬሽ፡ ሃያላን 
መንግስቶች እንዲሁም በመካከለኛ እድገት ላይ 
አገሮች ለአገራቸው የምግብ ውስትና ለማረጋገጥና 
በዓለም ገበያ ስብል አቅራቢ ለመሆን ፍላጎታቸውና 
ምኞታቸው የመጨመረ በመምጣቱ፡ እኛም በአሁኑ 
ስዓት ትኩረታችን በመሬትና በውሃ ሃብታችን 
ለማድረግ መርጠናል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
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እንደሚያውቀው ወያኔ ለም መሬታችን ለሱዳን በገፀ 
በረከትነት እንዲሁም ለባዕዳን አገር ለቻይና፡ ለህንድና 
ለሳውዲ ቱጃሮች ወዘተ በርካሽ ዋጋ መቸብቸና 
ማከራየት ከ50 እስከ 99 አመት ውል መፈራረሙ 
አልበቃ ብሎት ለዘመናት ብዙ የተወራለት፡ 
የተገጠመለትንና የተዘፈነለት የአባይን ወንዝ 
ልገድብላችሁ ነው ማለት በአምስት ዓመት ፕላን ተብዬ 
ውስጥ ያልተካተተውን ድንገት ከማይቀረው የሕዝባዊ 
አመጽ እንደ ስሜን አፍሪቃና የአረብ ዓለም በመካሄድ 
ያለውን ዓይነት አመፅ ወይም በሌላ መልኩ 
የሚከስተውን አመጽ ለመከላከልና ጊዜው ከመድረሱ 
በፊት በነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ሁኔታ የሕዝብ ገንዘብ 
ዘረፋ መሆኑ ብዙም ማስረጃ መደርደር አስፈላጊ 
አይመስለንም። አባይን ጉዳይ አስመልክቶ በንጉሱና 
በደርግ ጊዜ የተጠኑና በተለያየ ምክንያቶች ለምሳሌ 
በግብፅ አሻጥረኛነት የዓለም የገንዘብ ተቋማት 
እንዳያበድሩ በመከላከልና በአገራችን የውስጥ ጉዳይ 
ጣልቃ በመግባት ገንጣይና አስገንጣይ ድርጅቶችን 
በሞራልና በቁሳቁስ በመርዳት አገራችን በልማትና 
እድገት ላይ ትኩረት እንዳይኖራት አድርጓል።  

የሚገርመው የወያኔ አይን አውጣነት ቅንጣት 
ታህል ያገር ፍቅር የሌለውና ብሄራዊ ጥቅማችን 
ለማስጠበቅ/ለመንከባከብ ፍላጎት የሌለው መሆኑን ዓለም 
ያወቀው ጉዳይ ነው። በመሆኑም በአገራችን በሚስጥር 
የተያዙትን ጥናቶችና መረጃዎች ለአባይ ብቸኛ 
ተጠቃሚ ነኝ ባይዋ ለግብጽ በማስረከብና ይባስም ብሎ 
አባይ አናት ላይ ማለት ጣና ሃይቅ አጠገብ 
በኢንቨስተር ስም ቦታ በመስጠት የግብጽን ጥቅም 
የሚያስከብር በሁሉንም መልክ የተለያዩ ጥናቶች 
እንዲያጠኑ ማለት የአባይ ግድብ የትና እንዴት 
እንደሚስራና በውሳኔ አሳብ ስጭነት እንዲሳተፉ ወያኔ 
ፈቅዶላቸው ያለበት ሁኔታ ነው። ከአስር አመት በፊት 
የተቋቋመው የአባይ ተፋፋሽ አገሮች መመካከሪያ 
መድረክ በአለፈው አስራሁለት አመት በግብጽ፡ 
በሱዳንና በወያኔ ሻጥርና ደባ ምክንያት ፍሬያማ 
ባይሆንም፡ ወደፊት  እነዚህ አገሮች ወደ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ሲሽጋገሩ አባይን ወንዝ በፍትሃዊ መንገድ 
ሁሉም አገሮች ተጠቃሚ የሚሆኑበት በዓለም አቀፍ 
የውሃ አጠቃቀም ህግና ደንብ መስረት ሊስማሙና 
ሊዳኙበት የሚያስችል  አስኳል ይሆናል የሚል ግምት 
አለን። በመሆኑም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ምሁራንም 
ጥልቀት ያለው ምርምር በተለይም በመሬታችን፡ 
በደናችና በውሃ ሃብታን እርባና ቢስ እቅድ 
በግዴለሽነት በወያኔ በመከናውን ያሉትን እንቅስቃዎች 
የሚያስከትሉትን ሥነ ምህዳራዊ አደጋ በማጥናትና 
በማጋለጥ ተሳትፎአቸው እንዲጨምሩ ወደፊትም 
በትግላችን በሚመስረተው የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
ውስጥ እንደ መንደርደሪያነት የሚያገለግሉ የአጭር፡ 
የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ብሄራዊ መርሃ ግብሮች 
ማጥናትና መረጃዎችን መስብስብ ለእኛ ዘመን ብቻ 
ሳይሆን ለመጪው ትውልድ ጠቃሚ ነው በመሆኑ 
ብሄራዊ አላፊነታቸውን እንደወጡ ምሁራንን ልናሳስብ 
እንወዳለን። የእኛ ምክር ያለፉትን ያባቶቻችንና 
የእናቶቻችን ታሪክ በሥርዓቱ ጭቆናም ቢኖር 

የአገራችን  ልዑላዊነትና የብሄራዊ ጥቅማችንን 
ለማስከበር ያደረጉት ትግልና ተጋድሎ አሁን ለገባንበት 
ሁለንተናዊ ቀውስ መፍትሄ ፍለጋ ፍንጭ ከመስጠቱ 
ባሻገር የወደፊት የምንመኘውን አንድነቷ የተጠበቀ 
ዴሞክራሲያዊ ለመመስረት ይረዳል ብለን እናምናለን። 
በመሆኑም አገራችሁን እውቁ፡ አንብቡ፡ ተመራመሩ፡ 
ጻፉ እንዲሁም ተወያዩ፤ ጎጂ ባህሎቻችን አስወግዱ 
መልካሙን ባህሎቻቸውን ተላበሱ በአጭሩ በሁሉም 
መንገድ ለትግል ተዘጋጁ፡ ተነሱ፡ አምጹ!! 

ለማጠቃለል ለአገራችን እድገትና ልማት 
ለማምጣት እርዳታንና ቴክኖሎጂ አስፈላጊ ነው። ቁም 
ነገሩ መቼና እንዴት የሚለው ላይ ነው። በዚህ 
አስተሳስባችንን  በአክራሪነት ለመፈረጅ ለሚዳዳቸው 
አንዳንድ አድርባዮች ታጋይ ነን ባዮች ልናስገነዝባቸው 
የምንፈልገው በትግል በሚመስረተው የዴሞክራሲያዊ 
ስርዓት ውስጥ ለእኛ እንዲሚታየን በመጀመሪያው 
የእቀድና ስራችን ማለት የምግብ ዋስትና ለማምጣትና 
የተጨፈጨፉትን ደኖቻችን ተመተካት በአጠቃላይ 
መስረታዊ የሕዝብ ፍላጎቶችን ለማሟለት ብሎም 
ድህነት ለመቅረፍ በራሳችን ተፈጥሮ በለገስን መሬትና 
ውሃ በእርሻና በሌላ መስክ ባለሞያዎችና ከሁሉ በላይ 
በታታሪው ህዝባችን ጥረት ልንወጣው መቻላችንን 
እናምናለን። በሁለተኛው መለስተኛው እቅድ የውጭ 
እርዳታ አግባብ ባለው መልክ እኛ ልንስራው 
የማንችለውን የማዕድንና የነዳጅ ዘይት ፍለጋና 
ማውጣት እንዲሁም ከአገራች ሁኔታ የሚስማማ 
ቴክኖሎጂ ለማስፋፋትና ለመተባበር መዘጋጀት ጠቃሚ 
ነው ብለን እናስባለን፡ እንዳው ግን በደፈናው በዓለም 
ባንክና በአይ ኤም ኤፍ አንድ ወጥ ፕላን/ዕቅድ 
መግባት እንዳለፈው እንዳየነው የትም በማያደርስ 
አዙሪት ውስጥ መግባት ነው የሚሆነው። በእኛ ግንዛቤ 
ግራም ነፈስ ቀኝ ወያኔ በችግር ላይ ችግር ቀፍቃፊ 
ብሎም ያገራችን ህልውና ብሄራዊ ጥቅማችን ለባዕዳን 
አሳልፎ የስጠና በመስጠት ላይ ያለና ስብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብታችንን ደፍጥጦና አፍኖ የያዘ 
በመሆኑ፡ ይህ የዘረኛ አምባገነን ሥርዓት ከነግሳንግሱ 
አስወግደን ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት 
የትግላችን አልፋና ኦሜጋ ነው ብ/ለን እንናምናለን። 
አላማችንም ግቡ እንዲመምታ፡ ትግሉ የሚጠይቀውን 
በጽናት መታገልና መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን።  

 
በተባበረ የሕዝብ ትግል እናቸንፋለን። 
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«በበራድ ወይም ትኩስ ስላልሆንክ 
ከአፌ ልተፋህ ነው» ራእ. 3፣15 

Preacher Tibebu Bisetegn, Haundorf 
 

ይህን አምላካዊ ቃል በንግግሬ አርዕስት በመጠቀም ዛሬ 
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና አማኞች 
እየደረሰ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በአጭሩ ለመግለፅ 
እሞክራለሁ። 
 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማንም 
እንደሚገነዘበው መሰረቷ ህያው ክርስቶስ ጉልላቷም 
ክርስቶስ የሆነላት በቀና ሃይማኖት ፀንታ የቆመች ብዙ 
ውጣ ውረዶችን ወይንም የሰይጣንን ፈተና 
በእግዚአብሔር ሃይል ተቋቁማ ከዚህ የደረሰች ከአለም 
የስልጣኔ ሂደት አኳያ እንኳን ስንመለከት ለአለም 
የስልጣኔ መነሻ እና መሰረት የሆነች ብራና ዳምጣ፣ 
ቀለም በጥብጣ፣ ብእር ቀርፃ ከሺህ ዘመናት በፊት 
ያለውን ታሪኳን ለመላው አለም ግልፅ በሆነ ሁኔታ 
እያሳወቀች ከዚህ የደረሰች ድንቅ እና አኩሪ ታሪክ 
ያላት አብ ወላዲ፣ ወልድ ተወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራፂ 
ብላ የምታምን የድንግል ማርያምን ዘለዓለማዊ 
ድንግልናና ወላዲተ አምላክ መሆኗን አምና የምትቀበል 
ተነግሮ የማያልቅ ብዙ ታሪክ ያላት በአለም ብቸኛ 
ቤተክርስቲያን ሆና ዘመናትን ተሻግራ በብዙ ቅዱሳን 
ደም እየፀናች ሁለ ነገሯ ተከብሮ የውጭ እና የውስጥ 
ጠላት ሲነሳባት፣ ጠላቷን እሮጣ እየቀደመች ተከራክራ 
እየረታች በማንም በምንም ሽንፈት ሳይደርስባት ሁሉን 
አሸንፋ እስከ 1983 ዓ.ም ማለትም ወያኔ በትረ 
ስልጣኑን እስኪጨብጥ ቆይታለች፡፡ ይህች ዘመንን 
ተሻግራ በአኩሪ ታሪኮቿ እና እምነቷ አለምን ዝም 
ያሰኘች ቤተክርስቲያን በ1984 ዓ.ም ያልጠበቀችው 
የስርአት መጣስ እና የህግ መፍረስ ፈተና ገጠማት፡፡ 
በዚህ ምክንያት ከ10 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ተከታዮቿን 
አጣች (ለአውሬ አስነጠቀች)፡፡ የቤተክርስቲያኗ ፈተና 
በዚህ አልተቋጨም። ሃይማኖታችንን አንለውጥም፣ 
ስርአታችን ይጠበቅ፣ ቤተክርስቲያናችንን አንለቅም 
ያለው ምእመንም በ3 ቦታ ተከፍሎ ይገኛል፡፡ ለዚህም 
ትልቁ እና ዋናው ምክንያት ፓትርያርክ ሳይሞት 
ፓትርያርክ አይሾምም የሚለው መሰረታዊ የፍተሃ 
ነገስት ህግ መጣሱ ነው። ስለሆነም የፍትሃ ነገስቱ ህግ 
ይከበር፣ አባት እያለ አባት አይሾምም የሚሉ በእመነት 
የፀኑ የቤተክርስቲያን ህዝቦች በአንድ ጎራ፣ እኛ ሰብአዊ 
መብታችን እስታልነካ እና የይስሙላ አባት ካገኘን 
የቤተክርስቲያኗ ስርአት ቢፈርስ እኛን አይመለከተንም 
የሚሉ ሁለተኛ ጎራ፣ ሁለቱንም አንቀበልም ቀን 
እስኪያልፍ አንገትን ዝቅ ማድረግ ነው፡፡ ይህ ቀን 
ሲያልፍ ደግሞ ወደሚመቸን ጎራ እንላለን፡፡ ብለው 
በገልተኛነት ያሉት በ3ተኛ ጎራ በመሆን ያቺ ታላቅ 
ቤተክርስቲያን ታሪኳ ፈራርሶ ማንነቷ ተደፍሮ በፈተና 
ውስጥ ትገኛለች፡፡ ይሄ የሚያመለክተው ቤተክርስቲያኗ 
የኔ የምትለው ለህጓ የሚቀና ለስርአቷ የሚታገል 
እውነተኛ ልጅ ማጣቷን ነው። ከዛሬ 20 አመት በፊት 

ፓትርያርክ እያለ ፓትርያሪክ ሲሾም ጉዳዩን በዝምታ 
አለፍነው። መታለፍ ሳይኖርበት፡፡ ለ20 አመታት ያክል 
ቤተክርስቲያኒቷ ገዳማቱ እየታረሱ፣ አብያተ 
ክርስትያናቱ እየተቃጠሉ፣ መነኮሳቱም እየተሳደዱ ኖሩ። 
አሁን ደግሞ አምላክ በራሱ ጥበብ የቤተክርቲያንን 
ጉዳይ ለማስተካከል ለመጀመርያ ጊዜ የቤተክርስቲያንን 
ህግ የረገጡትን አባት በሞተ ስጋ ወደራሱ ወሰደ፡፡ ነገር 
ግን እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ስርአት እንደገና 
ለማስተካከል የሰጠንን ምቹ ሁኔታ ሳንጠቀም ቀረንና 
በህገወጥ መንገድ በመንግስት ተፅእኖ ሌላ ሁለተኛ 
ፓትርያርክ እንዱመረጥ ሆነ፡፡ ይህም ለእናት 
ቤተክርስቲያናቸው እኔ አለሁልሽ የሚሉ ሃይማኖተኛ 
ሰዎች በመጥፋታቸው ብዙዎቹ ግድ የለሽነትን 
ስለመረጡ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ለእናት ቤተክርስቲያን 
ግድ የለሽ መሆን ደግሞ፣ መፅሃፍ ቅዱስ 
እንደሚያስተምረን ያስቀጣል፡፡ ለዚህ ነው ጌታ 
እግዚአብሔር በልዶቅያ ቤተክርስቲያን ላለው መላክ 
"በራድ ወይም ትኩስ ስላልሆንክ ከአፌ ሊተፋህ ነው፡፡" 
የሚለውን የማስጠንቀቂያ ቃል በሐዋርያው በኩል 
እንዲነገረው ያስደረገው፡፡ ስለሆነም የዚህች ጥንታዊት 
እና ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ተከታዮች የሆኑ 
ምእመናን ከሁለት አንዱን መምረጥ ግድ 
ይሆንባቸዋል፡፡ ወይ ትኩስ መሆን አሌያም በራድ፡፡ 
ለብ ብሎ መኖር በፍፁም ከተጠያቂነት አያድንም፡፡  
 
ግልፅ  ለማድረግ ዛሬም እንደትናንትናው 
የቤተክርስቲያናችን ህግ ተጥሷል፡፡ አባት እያለን ህግ 
ፈርሶ ሌላ ደባል አባት ወይም የውሸት አባት 
በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ተፅእኖ እንድንቀበል 
ተደርገናል፡፡ አንቀበም ማለት ግን የኛ ድርሻ 
ይሆናል፡፡ በኦርቶዶክስ እምነት ለምናምን 
ኦርቶዶክሳውያን አምላክ የሰጠን በህግ የተሾሙ ህግን 
ጠብቀው የሚኖሩ አባት ብፁእ ወቅዱስ አቡነ 
መርቆርዮስ በህይወት ስላሉ፡፡ በህይወት እያለን ህያዊት 
የሆነች የቤተክርስቲያን ህልውና ጠብቆ ማስጠበቅ 
የእያንዳንዱ ምእመን ድርሻ ነው፡፡ በይበልጥም ደግሞ 
በውጭው አለም በሚያሳዝን ሁኔታ በመከፋፈል 
የምንገኝ ኦርቶዶክሳውያን "ብርሃን ሳለ በብርሃን 
ተመላለሱ" የሚለውን የእግዚአብሄር ቃል በህይወት 
እያላችሁ የፅድቅ ስራ ስሩ ለማለት ነውና በህይወት 
እያለን ፍቅርን መላበስ፣ በአንድ መንፈስ ተስማምቶ 
መኖር፣ እውነትን መርምሮ መረዳት እና ለተረዳነው ለዛ 
እውነት መኖር ከሁሉ በፊት ማስቀደም ያለብን አብይ 
ቁምነገር እንደሆነ ልነግራችሁ እወዳለሁ፡፡ 
 
መከፋፈል ለሰይጣን በር መክፈት እና ወገኖቻችን 
እየጎዳ የኖረውን የወያኔን እድሜ ከማራዘም ያለፈ 
ፋይዳ የለውም፡፡ ይልቁንም በተባበረ ክንድ ሆኖ የበጎ 
ታ ሪ ካ ች ን ን  አ ሻ ራ  በ እ ግ ሩ  የ ረ ገ ጠ ው ን 
የቤተክርስቲያናችን ሉአላዊነት የደፈረውን፣ 
የምንከብርበትን ህግ ጥሶ የምንሞትበትን መራራ አዲስ 
እና ባእደ ስርአት የደነገገልንን የወያኔ መንግስት  
የሞት እና የውርደት ህግ ለማስወገድ አስፈላጊ በሆነው 
መንገድ ሁሌ መታገል ጊዜ የማይሰጠው እና አንገብጋቢ 
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ጉዳይ ነው፡፡ የቤተ ክርስትያኖችን ስርአት ይጠበቅ፣ 
አባቶቻችን ያቆዩን ትልቅ በረከታችን ነው፣ ርትእት 
ለሆነችው ሃይማኖታችን የምንችለውን ሁሉ 
መስዋእትነትን እንዳባቶቻችን በመክፈል ሰማያዊ 
አክሊል የምንቀዳጅበት ናት እና እንፅና፡፡ የመጨረሻ 
መልእክቴ ነው፡ 
 
የእግዚአብሄር ፀጋ የድንግል ማርያም አማላጅነት 
ከሁላችን ጋር ይሁን፡፡ አሜን! 

 
በሀይማኖት መካከል የመንግስት 

ጣልቃ -ገብነት 
በዮሴፍ ሽፈራው(ከጀርመን) 

የየኢትዮጵያ ህገ-መንግስት አንቀጽ 11 ቁጥር 3 
”መንግስት በሀይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፤ 
ሀይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ” 
ይላል፡፡በሀገራችን ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በወታደራዊው 
ደርግ እንዲሁም አሁን ስልጣን ላይ ባለው ወያኔን 
ጨምሮ ሁሉም ሀይማኖቶች ከመንግስት ጣልቃገብነት 
ነፃ ሆነው አያውቁም፡፡ 
 
ፍትህ፣ ነጻነት፣ እኩልነት እና አንድነት ለብዙ 
ሀይማኖቶች መሰረታዊ እሴቶች ናቸው፡፡ እነዚህ 
እሴቶች ላለፉት 21 ዓመታት በዘረኛው የወያኔ 
መንግስት እየተሸረሸሩ እና እየተመናመኑ ዛሬ 
ከነአካቴውም ለመጥፋት ተቃርበዋል፡፡ ስለመሰረታዊ 
የሰው ልጅ መብት እና ነጻነት እንዳይወራ የወያኔ 
የጥይት አፈሙዞች በእያንዳንዱ ሰው እና የህዝብ 
አገልግጎት መስጫ ተቋማት ላይ ተደቅኗል፡፡የእምነት 
ቦታዎችንም ሳይቀር በመድፈር ህዝበ-ምዕመኑ የኔ 
የራሴ የሚለው የአምልኮ ቦታ እና የአምልኮ ስርዓት 
እንዳይኖረው እያደረገ ነው፡፡ 
 
ከዚህ ቀጥሎ ወያኔ ከፍተኛ ቁጥር በያዙት በክርስትና 
እና በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ እያደረሰ 
ያለውን ወከባ እና ጥቃት በጥቂቱ እንመልከት፡፡  
 

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ዙሪያ 
 
የወያኔ አደገኛ ጥፋት በ1984 ዓ.ም የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን አራተኛ 
ፓትርያርክ የሆኑትን አቡነ መርቆሪወስን ከእምነቱ 
ቀኖና ውጭ በህገ-ወጥ መንገድ ከስልጣን በማባረር 
ይጀምራል፡፡ በምትካቸው ዘረኛ ተልእኮውን 
የሚያስፈጽሙለትን አባ ጳውሎስን ወደ ስልጣን 
በማምጣት ቤተክርስቲያኗ ለሁለት እንድትከፈል 
እድርጓል፡፡ አባ ጳውሎስም የተሰጣቸውን የጥፋት 
ተልእኮ እስከ እለተ-ሞታቸው ድረስ ሲፈጽሙ እና 
ሲያስፈጽሙ ቆይተዋል፡፡ ከእርሳቸው ሞት በኋላ 
ባለፉት ትቂት ወራት ሊደረግ የነበረው እርቀ-ሰላም 
ሂደት በወያኔ ጀሌዎች እንዲሰናከል ተደርጎ ወያኔ 
አላማውን ሊያስፈጽሙለት የሚችሉትን አቡነ 

ማትያስን ከህዝበ-ክርስስቲኑ ፈቃድ ውጭ ስድስተኛ 
ፓትርያርክ አድርጎ ሹሟል፡፡ በዚህም ምክንያት 
የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አሁንም በወያኔ ጥብቅ 
ቁጥጥር ስር በመውደቁ ህዝበ-ክርስቲያኑ በከፋ ሀዘን 
እንደተዋጠ ነው፡፡ የቤተክርስቲያኗም ህልውና 
ከምንጊዜውም በላይ የከፋ አደጋ ላይ ወድቋል። 
ቤተክርስቲያን ካሳለፈቻቸው የመከራ ዘመናት ሁሉ 
አሁን ባለንበት ወቅት እጅግ የረቀቀ የጥፋት እና 
የተንኮል ሴራ ተደቅኖባታል፡፡ ወያኔዎች ያለምንም 
ይሉኝታ እና ፍራቻ የዘረጉትን የጥፋት ሴራ 
እየፈጸሙት ይገኛሉ። 
 
ባስረጅነት ለመጥቀስ ያክል መናኝ ባህታውያን በጸሎት 
ተወስነው የሚኖሩባቸውን ታሪካዊ ገዳማት እንደ ታላቁ 
የዋልድባ ገዳምን በልማት ስም ይዞታውን በመቆጣጠር 
የቅዱሳን አባቶችን መካነ መቃብር አሳርሰዋል፣ ዝቋላ 
አቦ፣ አሰቦት ገዳም የመሳሰሉትን በእሳት እንዲቃጠሉ 
አድርገዋል፡፡ ይሁን እንጂ ገዳማቱ በህዝብ ርብርብ 
ሙሉ በሙሉ ከመውደም ቢድኑም እሳቱን ለማጥፋት 
ግንባር ቀደም የሆኑ እና በቤተክርስቲያን ላይ 
የሚደርሰው ጥፋት እንዲቆም አቤት ያሉ ሰዎች በወያኔ 
የደህንነት ሀይሎች ተደብድበዋል፣ ታስረዋል 
፣የተወሰኑት እስካሁን የገቡበት አይታወቅም፡፡ 
የወያኔ አገዛዝ ባንድ በኩል መንግስት በሀይማኖት 
ጉዳይ ታልቃ አይገባም እያለ በሌላ በኩል ደግሞ 
የፖለቲካ ካድሬዎችን የሀይማኖት ካባ እያለበሰ በየቤተ-
ክህነቱ በመሰግሰግ የማምለኪያ ቦታዎችን ወደ ገንዘብ 
መሰብሰቢያ ተቋማነት እየቀየራቸው ይገኛል፡፡ ዛሬ 
አዲስ አባባ ውስጥ ምዕመናን በብዛት የሚሄዱባቸው 
እንደ መንበረ-ፓትርያሪክ ቅድስት ማሪያም፣ ቦሌ 
መድሀኒያዓለም፣ የካ ሚካኤል፣ መርካቶ ራጉኤል፣ 
አዲሱ ሚካኤል የመሳሰሉት አብያተ-ክርስቲያናት 
የሚመሩት በእምነት አባቶች ሳይሆን ወያኔ ምእመኑን 
እንዲከፋፍሉለት እና ገንዘብ እንዲሰበስቡለት በላካቸው 
የቄስ ካባ በለበሱ ካድሬዎች ነው፡፡ በአንጻሩ 
ስለኢትዮጵያ አንድነት ቀን ከሌሊት የሚጽልዩ አባቶች 
እንደጠላት ተፈርጀው ለእስር፣ ለእንግልት እና ለግድያ 
ተዳርገዋል። ለህዝበ-ምእመኑ እና ለቤተክርስቲያኗ 
ነፃነት ክብር ደንታ የሌላቸው ወያኔዎች 
የእግዚያብሄርን ቤት የፖለቲካ እድሜ ማራዘሚያቸው 
በማድረግ ለህዝበ ክርስቲያኑ ያላቸውን ንቀት በገሀድ 
እያሳዩ ነው፡፡ 
 

በእስልምና እምነት ተከታዮች ዙሪያ  
በተመሳሳይ መልኩ በእስልምና እምነት ተከታች ላይ 
እየተፈጸመ የሚገኘው የእምነት አፈና ተባብሶ 
ቀጥሏል፡፡ የህዝበ- ሙስሊሙ መሰረታዊ ጥያቄዎች  
• የአወሊያ ትምህርት ቤት አስተዳደር በህገ-ወጥ 

መንገድ መቀየር  
• እምነቱን በበላይነት የሚመራው የእስልምና ጉዮዳች 

ምክርቤት (መጅሊስ) ከመንግስት ጣልቃ-ገብነት ነፃ 
ይሁን  

• በመንግስት አነሳሽነት የተጀመረው የሀባሽ 
አስተምህሮት ሁሉም የእስልምና እምነት ተከታዮች 
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በግድ እንዲቀበሉት የሚካሄደው ወከባ ይቁም  
• እንዲሁም ያለ አግባብ በሀሰት ክስ ተወንጅለው 

ለእስር የተዳረጉት የሀይማኖት መሪዎቻችን ከእስር 
ይፈቱ የሚሉ ናቸው፡፡  

 
ዞሮ ዞሮ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥያቄ በህገ መንግስቱ 
የተደነገገው ሀይማኖትን ያለመንግስት ጣልቃ ገብነት 
የመከተል መብት ይከበር የሚል አግባብነት ያለው 
ጥያቄ ነው። 
ነገር ግን ወያኔ ያለመደበትን መብት ማክበር ዛሬ ደርሶ 
ከየት ያምጣው?  
ወያኔ የህዝበ-ሙስሊሙን ጥያቄ መልሻለሁ ብሎ ካወጀ 
ጀምሮ መልሱ ያልተመለሰለት መላው ኢትጵያዊ 
ሙስሊም “ድምፃችን ይሰማ” በማለት በሰላማዊ ትግል 
መብቱን ለማስከበር በአደባባ ከወጣ ከዓመት በላይ 
ሆኖታል፡፡በዚህም በጣም የተደናገጠው እና የፈራው 
ወያኔ ሰላማዊ ትግሉን ለማኮላሸት ያልፈነቀለው 
ድንጋይ ፤ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም፡፡ኮሚቴዎቻቸውን 
ከማሰር አንስቶ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ፈቃድ ውጭ 
ምርጫ አካሂዷል፤ የአንድነት እና የሰደቃ 
ፕሮግራሞችን እንዳይካሄዱ አግዷል፡፡  
 
ኢቲቪ የተለያዩ ቅጥረኛ ሀባሾችን ሰብስቦ ውይይት 
በሚል ስም የህዝበ-ሙስሊሙን ሰላማዊ ትግል ጥላሸት 
ለመቀባት ጥፘል፡፡ከዚህም አልፎ በመላ ሀገሪቱ የሰላም 
ድምጽ በሚያሰማው ህዝብ ላይ የዱላ እና የጥይት ናዳ 
አውርዶበታል፡፡በዚህ ድርጊቱ በአሳሳ፣በሀረር፣ እንዲሁም 
በደሴ የንጹሀንን ህይወት ቀጥፏል፡፡ይህ ሁሉ ጥረት 
ውጤት ያላስገኘለት ወያኔ ሌላ አማራጭ ብሎ የያዘው 
ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች ሙስሊሞችን በጥርጣሬ 
እንዲመለከቱ ማድረግ ነው፡፡ ”ሙስሊሞች አክራሪ 
በመሆን እስላማዊ መንግስት ሊያቋቁሙ ነው፣ 
ክርስቲያኖችን ለማጥፋት እየሰሩ ነው” በማለት አደገኛ 
ፕሮፖጋንዳ በአደባባይ አሰራጭቷል፡፡ ለዚህም 
ማረጋገጫ ከሚሆኑት መካከል በኢትዮጵያ ቴሌቭዥን 
የተላለፈው “ጀሀዳዊ ሀረካት” የተሰኘው በሀሰት 
የተቀነባባረ ዘጋቢ ፊልም ይጠቀሳል፡፡ ይህ ፊልም 
የወያኔ ጭካኔ የተሞላበት የእስረኞች አያያዝ እና 
የምርመራ ሂደት የተጋለጠበት እንዲሁም ፍርድ ቤቶች 
ለወያኔ ያላቸው ታዛዥነት እና በሀገሪቱ የህግ የበላይነት 
አለመኖሩ በግልጽ የታየበት ነው፡፡ 
 
በመጨረሻም 
 
በሀገራችን ኢትዮጵያ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ 
የመጣው የእምነት ነፃነት እጦት ሁላችንንም 
ከምንጊዜውም በላይ ሊያሳስበን የሚገባበት ጊዜ ላይ 
ደርሰናል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በአብዛኛው የታሪክ 
ዘመኑ በእምነት፣ በዘር፣ በቋንቋ፣ በፖለቲካ ልዩነት 
ቢኖረውም ተከባብሮ እና ተሳስቦ የሚኖር ህዝብ መሆኑ 
የማይካድ ሀቅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
አንባገነኖች በፈጠሩት የከፋፍለሎ መግዛት ፖሊሲ 
ሀገራችን ልትወጣው ከማትችለው የውድቀት እና 
የጥፋት አፋፍ ላይ ቆማለች፡፡ ይህንን አደጋ ሁላችንም 

እጅ ለእጅ ተያይዘን ማክሸፍ ግዴታችን ነው፡፡ 
ሊገጥመን ከሚችለው የማይበርድ ደም አፋሳሽ የእርስ 
በርስ ግጭት እና እልቂትም የምናመልጠው ዛሬ 
ሀላፊነታችንን አውቀን ፈጥነን ስንንቀሳቀስ ብቻ ነው፡፡ 
በዚሁ አጋጣሚ የክርስትናም ሆነ የእስልምና እምነት 
ተከታዮች ከሌሎች ወገኖቻችን ጋር ተባብረን 
የሀገራችን እና የህዝባችን ጠላት የሆነውን ወያኔ 
በምንችለው መንገድ ሁሉ እንድንታገለው ጥሪ 
አቀርባለሁ፡፡ 
አመሰግናለሁ፡፡ 
 
  

ሆድ፤ ድርጅትና ውድ ሀገር 
 

የመጀመሪያው ከሁለቱ ይጣላል። ሆዳም ሰው 
አይደራጅም፤ መደራጀትም አይፈልግም፤ በድርጅት 
ከገባም ሳይውል ሳያድር ቃል ኪዳኑን አጥፎና ክዶ 
ድርጅትን ያፈርሳል፤ ይበትናል፤ ለጠላት ያጋልጣል። 
በታሪክና በራሳችንም ተመክሮ ያየነው ነው። ሆድ 
ከቀደመ ሀገርም ለጥቃት ትጋለጣለች። የዘንድሮ ሰው 
ምነዋ አንበጣን መሰለ ያሉት እናት ችግሩን ግልጥልጥ 
አደርገዋል። ሆድ ሲቀድም ሀቅን መካድ መሸጥ፤ 
ወገንን መካድ፤ ባንዳ አንጃ መሆን ይሰፍናል። 
ሆዳሞችም ትላንት ቆምንለት ያሉትን መርህ፤ 
ድርጅታችን ነው ያሉትን፤ ጓዴ ሀገሬ ያሉትን ሁሉ 
አሽቀንጥረው ጥለው ከርሳቸውን ለማስታገስ ወዲህ 
ወዲያ ሲሉ፤ እንደ ፖለቲካ ፌንጣ ሲዘሉና ሆዳም 
ጉማሬ ሆነው ሲጨቀዩና ሲዋረዱም ያየነውና እያየነው 
ያለ ነው። ሆድና ሀገር ተጻራሪ ናቸው። ወይኔ 
ለሆዳሞች! 
ድርጅትና ሀገር አብረው ተጓዥ ናቸው። ሀገርን 
ውድቀትና ጥፋት ለማዳን መደራጀትን ይጠይቃል። 
ያልተደራጀ ሕዝብ የተበታተነ ጭራሮ ነው --ችቦ 
መሆን አይችልም። በደማቁ አያበራም። የድርጅት 
ይዘትና ሚና ግን ተደራጀን ለሚሉትም ምስጢር 
ሆኖባቸዋል። አባላትና ዜጎች ለድርጅታቸው ታማኝ 
ሲሆኑ ትርጉሙ ይጠፋቸዋል። ድርጅትን ከሀገር በላይ 
ይወዳሉ ብለው ሊነቅፉም ይዳዳችዋል። የሀገር ወዳድ 
ድርጅት አባላት ድርጅታቸውን የሚያፈቅሩት ለሀገር 
በመቆሙ መሆኑን ይስታሉ። ለትግልና ሀገርን ለማዳን 
ድርጅት አያሻንም ብለው ሊሰብኩ የጣሩ መጤ 
ፖለቲከኞችና አወናባጆችም ጥቂቶች አልነበሩም። ጸረ 
ድርጅት ጯሂዎች አሉታዊ ሚናቸው ክቶም የሚናቅ 
አይደለም። ለ21 አመት አሽመድምደው ይዘውን አሉ። 
ከድርጅት ወደ ድርጅት፤ ከአቅዋም ወደ አቅዋም 
እየዘለሉ በዚህ በዚያ እየተጣዱ ግና በዋናው መልክ 
የወያኔ ጠላት የሆኑትን ድርጅቶች ለመናድ  ሲጥሩ 
መታዘብ ተገደናል። 
ሆድ እኮ ክፉ ነው ሰውን የሚያዋርድ ሀገር የሚያጠፋ 
ሰው እንሰሳ እኮ ነው ለከርሱ ሲገዛ 
                        የተባለውን ያስታውሷል ። 
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ድርጅት ማለት በደፈናው ሁሉን አይነት መሰባሰብ 
ያጠቃልላል። የፖለቲካ ድርጅት ስንል ግን ለፖለቲካ 
አላማ የተደራጁትን ይመለከታል። ዕቁብ ፤ እድር 
ወይም የሲቪክ ማህበር ማለት አይደለም። የፖለቲካ 
ድርጅት ፖለቲካዊ መርሐ ግብር አለው፤ አደረጃጀቱም 
የራሱ ነው ከይዘቱና አላማው በመነሳት። ለፖለቲካ 
ትግል ፖለቲካ ድርጅት የግድ ያስፈልጋል። 
አያስፈልግም የሚሉት አወቁም አላወቁ ሕዝብን ትጥቅ 
አስፈቺና አደገኛ ናቸው። ሁሉም ራሱን የፖለቲካ 
ድርጅት ያለ በርግጥ ነውም ማለት አይደለም። 
ድርጅት ለመባል መሟላት ያለባችው ቅድመ 
ሁኔታዎች አሉ። መጀመሪያ ድርጅት ስንል የተደራጁና 
በአንድ ዓላማ ዙሪያ ሊታገሉ የተዘጋጁ ግለሰቦች መኖር 
አለባቸው--በህገ ደንብና የጋራ ስርአት የተሳሳሩ። ሱቅ 
በደረቴ በሚባል የሚላገጥባቸው የአንድ ግለሰብ 
ድርጅቶች(አባሉም መሪውም አንድ ወይ ሁለት 
ግለሰቦች የሆኑባቸው)፤ ራሳቸውን ግንባር ወዘተ ቢሉም 
ቁጠር ጎበዝ ሲባል ያውም ተባበርን ብለው ደርዘን 
መሆን የሚያቅታቸው፤ የወያኔ መሳለቂያ ያልሆኑ 
ማለትም ነው። በአንድ ትንሽ አፍሪካ ሀገር ከ170 
ያላነሱ “ድርጅቶች” ኣሉ። በሀገራችንም  ድርጅት ነን 
ባዮች ዕድሜ ለወያኔ ፈልተዋል-- ተለጣፊዎችም ጥቂት 
አይደሉም። ስንቶቹ ናችው የራሳቸው ነጻ የፖለቲካ 
አቅዋም ያላቸው? ስንቶቹ ናቸው በተጨባጭ 
የሚታገሉት? በባዕድ ሀገር ካሉትስ እውን ይህ ነው 
የሚባል  አባልና እንቅስቃሴ ያላቸው ስንት ናቸው? 
 
ፖለቲካ ዛሬ ከቧልት አልፎ ንግድ ሆኗል። አፍሪካን 
አሜሪካኖች ገንዘብ ለፖለቲካም ሲፈልጉ ቤተክርስቲያን 
ይመሰርቱ ነበር። ዛሬ በእኛም ዘንድ ፖለቲካ ለገንዘብ 
መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው። ዜጎች አዋጡ እየተባሉ 
ይጨቀጨቃሉ፤ ይደለላሉ፤ማስፈራሪያ ጫናም 
ይመጣባቸዋል። የፈሩና የጨነቃቸው ብቻ ሳይሆኑ 
ሌሎቹም ነገር አለሙ ያልገባቸውም ዛሬም ቢሆን 
ያዋጣሉ። በጠራራ ጸሐይ ይዘረፋሉ። የሚያሳዝነው ግን 
መታለልና መዘረፍን የመረጠ ትውልድ የመጣ 
ይመስል ሲዘረፍ የሚነቃ ዜጋ ጠፍቶ ዛሬም ፖለቲካን 
ለዝርፊያ የሚጠቀሙ ነጋዴዎችና አጭበርባሪዎች 
እየተጫወቱብት ነው። በድርጅት ስም ጸረ ድርጅቶች 
በዝተዋል። ወያኔም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዳይደራጅ 
ይፈልጋልና (መፈለግም አለበትና) በተቃዋሚ ድርጅት 
ሽፋን አፍራሾቹን አሰማርቷል። የወያኔ ትኩረት ጠላቴ 
በሚላቸው ድርጅቶች ላይ ነውና እነዚህን ለመበተን 
ለማፍረስ የሚዳክሩትን ማወቁ ማን ለወያኔ እየሰራ 
መሆኑን ይጠቁማል። 
 
ድርጅት የፖለቲካ ዓላማ፤ ግብ፤ መርሀ ግብር 
ያስፈልገዋል። ይህን የሚጻረሩ አሁንም የህዝብን ትግል 
ወደዱም ጠሉም የሚጎዱ ናቸው። ግቡ ምን ምን 
መሆኑንና ይህን ግብ እውን ለማድረግም ምን ማድረግ 
እንዳለበት በግልጽ ማስፈር ማስቀመጥ ይኖርበታል። 
ጠላትን ወዳጅ ወዳጅን ጠላት የሚልበት ሁኔታ 
ከተከሰተ ወይም የትግሉን ይዘት መረዳት ከተሳነውና 
ሊንቀሳቀስ የተነሳው የሕዝብን ፍላጎት ለማሟላት 

ሳይሆን ለግለሰቦች ስልጣን ጥም ማርኪያ ከሆነ ገና 
ከጠዋቱ ተሽመድምዶ ይቀራል። የታዝብነው ነው። 
የሕዝብ ድርጅት በሉኝ የሚል ከሆነማ የሚጠበቅበት 
ብዙ ነው። ዛሬ ግርግር ለሌባ ያመቻል እንዲሉ በዚህም 
በዚያም የድርጅት መሪዎች ነን ባዮች፤ ስድስት ወር 
ብቻ ስጡንና ነጻ ልናወጣችሁ ነው ብለው በድፍረት 
ሳያፍሩ የሚነግሩን ዓይን ኣውጣዎች በርክተዋል። 
ፖለቲካ እንደማንኛውም ስምሪት እውቀትን 
ይጠይቃል። ያኔያኔ ማንም ድርጅት በሌለበት ድርጅት 
መስርተው ሊታገሉ የሞክሩትና የተስካላቸውም ቢሆኑ 
ቀደም ሲል ንቃታቸውን ለማዳበር በማይናቅ ደረጃ 
ጥረዋል። ዛሬ ግን ከብዙ ተመክሮ በኋላ መንቃት 
ማወቅ፤ ከድርጅትና አደረጃጀት ተምክሮ መማር 
ሐጢያት የሆን  ይመስል ድርጅት ነን የሚሉን 
መደናበርና የባጥ የቆጡን መቀባጠር ቀንቷቸው በዓለም 
አቀፍ ደረጃ መሳቂያ መሳለቂያ አድርገውናል። ያለፉ 
ስህተቶችንም ዘው ብለው ገብተው ይደግሟቸዋል ። ሀ 
ሳይሉ ፍ ፍርሻ ይመጣባቸዋል። ይሳዝናል ብንል 
አይበዛም። 
 
ደግሞ ደጋግሞ የሕዝብ ጎራ ተብየውን መውቀሱ ተገቢ 
ነው። በሽታውን የደበቀ መድሐኒት አይገኝለትም 
ተብሏል። አስመሳዩን ማጋለጥ ደግሞ ግዳጅ ነው። 
ሀገርን የሚመለከት ጉዳይ በሽፍንፍንና በተወው እባክህ 
የሚዘጋ አይደለም። ለዚህም ነው ራሱ የሕዝብ ጎራ 
ወይም ታጋይ ድርጅት ነኝ የሚለውን ሁሉ በኩራዝ 
ሳይሆን በቅርበት ባውዛ መመርመሩ አስፈላጊ 
የሚሆነው። ድርጅቱ ግን በሀቅና ከልብ ለሀገርና ሕዝብ 
ቆሞ  ግንዛቤና ሞያተኛነት የጎደለው ከሆነ ሂስ 
ለማጋለጥና ለመጉዳት ሳይሆን ለማረምና ለማረቅ 
መሆን ይገባዋል። በሀገር ጉዳይ ግን አትንኩኝ 
አትንኩት የሚባል የሹም ዶሮ የለም። ሁሉም 
ይገመገማል፤ ሁሉም መወቀስ ካለበት ይወቀሳል። 
ጣኦት ጠረባው ይቁም የተባለው አለምክንያት 
አልነበረም። ገና ምግባሩና ጽናቱ/ጽናቷ ሳይፈተን 
ተክለ ስብ ሙገሳው  እየተጧጧፈ ግለሰቦች ወደ 
ግብዝነት ተገፋፍተው በዚያው ወደ ውድቀታቸው 
ያመራሉ-- የሕዝብ የተባሉት የባዕድም የወያኔም ሆነው 
ይጋለጣሉ። ይህንንም ነጋ ጠባ ያያነው ነው። ክዚህ 
ጋር ተያይዞ ደግሞ የድርጅቶች ታማኘነትና በሕዝብ 
ዘንድ ተቀባይነትን በተመለከተ መሠረታዊ ጥያቄ 
መነሳቱ አይቀሬ ነው። ለመሆኑ ድርጅቶች ለራሳቸው 
ከሚስጡት ግምትና ቦታ፤ ስያሜና ድጋፍ ውጪ ሕዝብ 
ምን ይላል ? ያምናቸዋል ወይስ ይንቃቸዋል ? የእኛ 
ይላቸዋል ወይስ የወያኔ ወዳጆችና የባዕድ ቅጥረኞች? 
ይከተላቸዋል ወስ ጀርባውን ይሰጣቸዋል? ማንኛው 
ድርጅት ነው በሕዝብ የሚታመን? በሕዝብ ውስጥ 
የፖለቲካና የድርጅት ሥራን እየሰራ ያለው? ለመሆኑ 
ድርጅቱስ እነማንን አቅፏል? ሊዘነጉ ወይም ሊረሱ 
የማይችሉ ጥያቄዎች ናቸው። 
 
ድርጅት ወይም ታዋቂ ኣባሎቹና መሪዎቹ የቆሽሽና 
ጸረ ሕዝብ ሊያሰኝ የሚችል ታሪክ ሊኖራቸው 
አይገባም። በዚህ ብቻ የተነሳ ሕዝብ መቼም አመኔታን 
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አይሰጣቸውም። በደልና ቂም አለና። በዳይ ይቅር 
በሉኝ ካላለ ደግሞ ቂም ሊጠፋ አይጠበቅም-ቢያንስ 
አስቸጋሪ ይሆናል። በመሆኑም ዛሬ በብዙ ተቃዋሚ ነን 
ባይ ድርጅቶች የቀይ ሽብር ወንጀለኞች መኖራቸው 
ሕዝባዊ ድጋፍን ጠሪ አይደለም።  ኢትዮጵያን 
እንወዳለን ካሉም ከፖለቲካው መድረክ መራቃቸውና 
ዝምታቸው--ይቅርታ መጠየቅን እስከፈሩ ድረስ-- 
የሚፈለግ ነው። ከአጼውም፤ ከደርግም ከወያኔም ጋር  
ተቃቅፈው የከረሙም በተለይ ዝምታን፤ ንስሐ ጥየቃን 
ቢመርጡ ነው የሚሻለው የፖለቲካውንመድረክ 
ከመረበሻቸው ይልቅ። የወያኔ ዋና ባልስልጣን ሆነው 
ስንቱን ንጹህ ኢትዮጵያዊ ከፈጁ ካስፈጁና ሀገርንም 
ካስገነጠሉና ከጎዱ በኋላ ዛሬ እኛ ነን ታጋይ 
ለኢትዮጵያ የሚሉትንም ላጠፋችሁት ሁሉ በቅድሚያ 
አጠፋን ብላችሁ ከሕዝብ ይቅርታንም ምሕረትንም 
ጠይቁ ማለቱ ሲያንስ ነው። ስማቸውን ባንጠቅስም 
እነዚህ ሁሉ ዛሬ ምን ቢለፈልፉ የትላንት ወያኔዎችን 
ሕዝብ ሊያምን አይጠበቅም--በማያክራክርና በማያወላዳ 
መንገድ አጠፋን ማሩን እስካላሉ ድረስ። እነዚህን 
ደግሞ ጀግና ሀገር ወዳድ የሚሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች 
ሊባሉ አይችሉም --ማፈሪያ እንጂ። የፈሰስው ደምና 
የደረሰው ግፍ ጨዋታ አይደለምና። በቀይ ሽብርም 
ወርቅ ውልድ ተፈጅቷልና ነፍስ ገዳዮች ወይም 
ከለየላቸው አረመኔዎች ጎን ሆነው የሰሩና ወንጀል 
የፈጸሙከዛሬው ትግልና ፖለቲካ መወገድ አለባቸው--
በተለይም የገማ የገለማ ደርጋዊና አረመኔ 
አቅዋማቸውን አሁንም ሊቀጥሉ ሲቃጡ። 
 
ይህ አሳዛኝ መደናገር ( ወይም ለማደናገር ጥረት) ወያኔ 
ትኩረት ሰጥቶ ኣያራገበው ነው። ገንዝብ አፍሶ ሰርጎ 
ገቦችና አስመሳይ ሀገር ወዳዶችን አሰልፏል። በነዚህ 
አማካይነትም ድርጅቶችን ከፋፍሏል፤ በአንጃ ጎድቷል። 
በዚህ ርኩስ ተልዕኮው ኣሜሪካ፤ እንግሊዝ፤ ወዘተ ሙሉ 
ትብብርን በማድረግ በውጭ ሀገር ነዋሪው ኢትዮጵያዊ 
ላይ ስለላን እንዳጧጧፉ አሉ። ዜጎች ደግሞ ሙያተኛ 
የድርጅት ስራን የዘነጉ ወይም የማያውቁ ሆነው 
ይገኛሉና ምስጢር መሆን የሚገባው በየድረገጹና 
የውይይት መድረኩ ሲረጭ እየታየ ነው። ይህ ደግሞ 
ለወያኔ ሲሳይ ሆኖ ቆይቷል። ለዚህም ነው ስለ ድርጅት 
ይዘት፤አላማ አስራርና አደረጃጀት በቂ ግንዛቤን መያዝ 
የግድ ሆኖ የሚገኘው። መደዴ መሪዎችና  ቀሽም 
ድርጅቶች ዜጎችን ገና ከጠዋቱ ለጥቃት የሚያጋልጡ 
ናቸው። ለዚህ ሁሉ ደግሞ በርካታ ምሳሌዎች እንዳሉ 
በርካታ ዜጋ የሚያውቀው የምታውቀው ነው። 
አድርባዮችና ለሆዳችው የተገዙ ደግሞ ቀና አሳቢ 
ድርጅትን ከውስጥ ቦርቡረው ለውድቀት ያደርሱታል። 
የንዋይ ፍቅራቸው፤ የስልጣን ጥማቸው፤ ወኔ 
ቢስነታቸው ቅጥረኛም አላዋቂም የወያኔ ቡችላ 
ያደርጋቸዋል። ጉዳቱ ቀላል ኣልነበረም፡ አይደለምም። 
ዜጎች ለወያኔ ተንኮል (ያውም ለተነቃና ለታወቀ) ሰለባ 
ሆነው ራሳቸውን ለጥቃት ሲያጋልጡ በተደጋጋሚ 
አይተናል። ለምሳሌ የአገዛዙን ሰላይ ደብድቦ ውይም 
የተጎዳ አስመስሎ ተቃዋሚዎች ክታስሩብት ማጎሪያ 
መክተትና የስላላ ስራውን ማሳካት ድሮም ጀምሮ 

የሚታወቅ ነው። ይህ ግን ከዕውቀት ወይም ከግንዛቤ 
ጋር በመጣላቱ ዛሬም ለዚህ ዘዴ ድርጅቶች (ዜጎችም) 
ሰለባ እየሆኑ ሰላዩን ቅጥረኛውን ታጋያችን መሪያችን 
ብለው ሲያወድሱም ታዝበናል። 
 
ከዚህ ተያይዞ የተከሰተ ትልቅና ጎጂ ስህተት ሀቀኛ 
ሀገር  ወዳዶችን፤ ሕይወት የገበሩ ጀግኖችን ሁሉን 
ወይም በአብዛኛው ማክችልችልና ለሀገር መሰዋትን 
ከሞኘነት ወይም ካልሰለጠነ ፖለቲካ ጋር ማዛመድ 
ነው። ይህ በአብላጫው ክፖለቲካ መሐይምነትና 
ከፍርሃት (ወይም ቅጥረኛነት) የመነጨ ጎጂ አቅዋም 
ሀገር አድኑን ትግል በኣያሌው ጎድቷል። ለሀገር 
የተሰዉትን፤ ስየል የተቀብሉትን፤ ሲታገሉ ይህ ነው 
የማይባል ጉዳት የደረሰባቸውን በመዘከርና በማመስገን 
ፈንታ ነጋ ጠባ  የስድብ ውርጅብኝ እያወረዳብቸው 
ያን የሰማ ዘጋ ወደ ትግል የሚገባበት በር አጠገብም 
መታየት እንደማይፈልግ ግልጽ ነው። ወጣቱን 
ትውልድ ወያኔ በአልባሌ ልምዶችና በዘቀጡ ባህሎች 
እያሽመደመደ ባለበት በታገሉና በኣቅዋማቸው ጸንተው 
ዛሬም ወያኔን እየታገሉ ባሉት ላይ የሚደረገው 
የማጥላላት ዘመቻ አርበኞች አርኣያ እንዳይሆኑ 
ያደርጋል። ሶማሌዎች ኩጂሪ ካብህ እንዲሉ የቻልክ 
ሁሉ ነፍስ አውጪኝ በል፤  ራስክን ጠብቅ፤  አትጋፈጥ 
ማለትና ፍርሐት  ይሰፍናል። ሀገር አድኑ ትግል 
ደግሞ ተወደደም ተጠላም መስዋዕትነትን ይጠይቃል። 
አለ መስዋዕትነት ሀገር ስርየት ታገኛለች፤ አረመኔውና 
ሰው በላው የወያኔ አገዛዝ ይወድቃል ብሎ ማስብ ቀርቶ 
ማለሙ  ፋራነት ብቻ ሳይሆን የፈሪዎች ነው። ፈሪ 
ደግሞ ሀገሩን አያድንም። 
 
ለለመሆኑስ እናድናት የምንላት ሀገር ማናት? በዚህም 
ላይ ዛሬም ውዝግብ መኖሩ ምንኛ ዘረኛው ወያኔ 
እንደከፋፈለንና በጥላቻና ይመጣል ተብሎ በሚቋመጥ 
ጥቅም እንደተጫወተብን ያረጋግጣል። አንቀጽ 39 
ለማንም ሳይሆን ለወያኔ/ትግራይ ዋስትና የተዘጋጀ ሆኖ 
ሳለ ለእኛ ይጠቅማል ብለው ያኔም በፈረደበት አማራ 
ላይ አጓርተው የወያኔ መጫውቻ የሆኑ ነበሩ። 
ለውርደትና ስደት ተዳርገው ስንት ዓመት ካለፋቸው 
በኋላም ዛሬም ፌደራል መዋቅሩን እናጠናክር፤ አንቀጽ 
39ን እንወዳለን እያሉ ወያኔን በመማጠንና ከስደት 
ጥራን አቦ በማለት ራሳችውንም ለባሰ ውርደት 
በማጋለጥ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚክዱና 
አሁንም እንደራደር በዚህ ጉዳይ የሚሉ አሉ። ትግላችን 
ጸረ አማራ ነው ብሎ፤ ሸዋ ተራማጅ ልጆቹ ሳይቀሩ 
ትምክህተኞች ናቸው ብሎ ትግል የጀመረው ወያኔ 21 
ዓመት ሙሉ ጸረ አማራነቱን፤ ጸረ ኢትዮጵያነቱን 
ሲያሳይ ከርሞ እያለ ዛሬ አማራዎችን ከዚህ በዚያም 
ሲያባርርና ሲመነጥር  አዲስ የሚሆንባቸውም አሉ። 
የመጣባቸው፤ በሀገር ላይ የመጣው መዓት መርገም 
ይዘቱና ክፋቱ ክቶምያልገባቸው። ሀገር አድን ትግል 
ይህን ዓይነት መሞኘት/መዘናጋት አይፈቅድም።  
አማራው ሕዝብ ተፈናቀለ ሲባልም በተቃውሞ ሰልፍ 
(ባዕድ ሀገር) የሚሳተፉት ቁጥር አሳዛኝና ጥቂት ነው። 
የምንታገለው ለክልል፤ ለጎሳና ጎጥ፤ ለብሔረስብም 
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ሳይሆን ለውድ ሀገር ኢትዮጵያ ነው። ይህን አሌ 
የሚለው ወያኔ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ ድርጅት ነን 
የሚሉም ጭምር ናቸው። አገር አድን ትግሉ ብዙ 
እንቅፋቶችና ጋሬጣዎች ተደቅነውበታል። 

• ሀገራችን ኢትዮጵያ አይደለችም የሚሉ 
• ወያኔ ጠላታችን አይደለም የሚሉ 
• ሆዳቸውን አስቀድመው ሀገርንም 

ድርጅቶችንም የሚጎዱ 
• ለወያኔ የሚጠቅም ትጥቅ አስፈቺ ቅስቀሳ 

የሚያደርጉ 
• ሀገር ወዳድ ድርጅቶችን የሚከፋፍሉ 
• -ወያኔን መፋለም ሲገባ ማመጽ ሐጢያት 

ነው የሚሉ 
• ጀግኖችን የሚያክቸለችሉ 

ወዘተ ሁሉም ሀገር አድኑን ትግል ሲጎዱ ቆይተዋል፤ 
እየቀጠሉም ናቸው። 
ይህን ሁሉ መገንዘብ፤ ማጤንና እርምት ማድረግ ቀነ 
ቀጠሮ የማይሰጥ የሀቀኛ ሀገር ወዳዶች ግዳጅ ነው። 

ይይህ ትችትም ይህን ለማሳሰብ የታቀደ ነው። 
 
 
ኢትዮጵያን በተባበረ ሀይል የማዳን 

ጊዜው አሁን ነው! 
ፀሀይ ንጋቱ አማሱ 

ዘረኝነትና በአንባገነንነት ተደራጅቶ ኢትዮጵያንና 
አትዮጵያዊነትን በማጥፋት ዘመቻ ላይ ያለውን 
የትግራይ ነፃ አወጪ በመለሰ ዜናዊ የሚዘወረውን 
የወያኔን ቡድን አፈራርሶ ኢትዮጵያን ወደ አንድነቷ 
መልሶ የማምጣት ጊዜው አሁን ነው ይህ የኢትዮጵያን 
ህዝብ የማይወክለው በዘረኝነትና በጠባብ ጎጠኝነት 
ተደራጅቶ ኢትዮጵያን ለ22 ዓመታት በዘር በጎሳ 
በቋንቋና በሃይማኖት በመከፋፈል በአንድነትና በነፃነቷ 
ተከብራ የኖረችውን ሀገራችንን ህዝቦቿን እርስበርስ 
በማጨፋጨፍ በማሰርና በመግደል ሀገር ጥለን 
እንድንሰደድ በማደረግ የወያኔ ቡድን በኢትዮጵያ 
ህዝብ ላይ አሰቃቂ ወንጀል ፈጽሞብናል አትዮጵያ 
በዘመኗ አይታ የማታውቃቸው ጨካኝና ከሃዲ 
የአንባገነን ቡድኖች የነገሱባት ሀገር ሆናለች ስለዚህ 
እጁ በኢትዮጵያ ህዝብ ደም የተጨማለቀውን 
የአንባገነንና የጭካኔ አገዛዝ ከዚህ በኋላ እንዳይቀጥል 
ለማድረግ ከዚህ የተሻለ የጊዜ አማራጭ አይኖርም 
እንዲሁም የዘረኛውና የአንባገነኑ ተከታዮች በቆራጥነት 
ታግሎ ለፍርድ የማቅረቢያ ጊዜው አሁን ነው። 
በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በአንድነት 
የመነሻው ጊዜው አሁን ነው። 
 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!! 

 
 
 

ነጻነትን ፍትሕን ለነጻ ሕዝብ መግፈፍ 
የአምባገነኖች የኋላ ቀርነት መታያ 

መገለጫቸው ነው! 
Samuel Demere, Nürnberg 

ሰላም እና ጤናን ፍቅርን እና አንድነትን ምን ግዜም 
ለምመኝላችሁ ውድ አንባቢያን ይህችን ጽሑፍ ይዤ 
ወደ እናንተ ብቅ ስል (ስነሣሣ) በመጀመሪያ ነጻነት 
ለሰው ልጅ ምን ያህል ተፈጥሯዊ መብት እንደሆነ 
ሳናውቀው አንቀርም። ግን በአገራችን በኢትዮጵያ 
እየታየ ያለውን እየተሰማ ያለውን የሰብዓዊ እና 
የዴሞክራሲ መብት እረገጣ በማይበት ጊዜ ምን ያህል 
የወያኔ ሕወኀት አገዛዝ የሚያማርር እንደሆነ እና 
ዘግናኝ እና መግለጫ ያጣ ድራማ ነው። 
 
በደቡብ የአገራችን ክፍልና በምዕራቡ የአገራችን ክፍል 
ማለትም በጉራፈርዳ እና በቤኒሻንጉል የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን አማርኛ ተናጋሪዎች ላይ የደረሰው 
ከአካባቢ የማፈናቀል ዘመቻ ድራማ በወያኔ ኢህአዴግ 
አመራሮች እና ደጋፊዎችን ሲያስደስት እና 
ሲያረካቸው ለእኛ ኢትዮጵያውያን ግን ሲያሳዝንና 
ሲያስለቅስ ሰንብቷል። ይህ የኋላ ቀሮች እና 
የአምባገነኖች አስተሳሰብ የወደፊቷን ኢትዮጵያ ምንኛ 
ስጋት ውስጥ ሊጥል እንደሚችል ሳይታለም የተፈታ 
ነው። አንድን ሰው ተወልዶ እትብቱ ከተቀበረበት አገር 
ቀዬ አባሮ የትም ሜዳ ላይ ሲታይ በጣም የሚያሳዝን 
ታሪካዊ ስህተት ነው። ምክንያቱም ምን ይሆን? ነገ 
አገሬን፣ ሕዝቤን በጉልበቴ በእውቀቴ እረዳለሁ፣ ኑሮዬን 
አሻሽላለሁ የማይል ማንም ፍጡር የለም። ግን 
በኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለው የሰብዓዊ መብት 
ረገጣ እንቆቅልሽ ሆኗል። ይህም ሳይበቃ በጋዜጠኞች፣ 
በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶች 
አባሎቻቸውን እና ደጋፊዎቻቸውን የሰብዓዊ መብት 
ተከራካሪዎችን ግለሰቦች ላይ የሚደርሰው መጠን ያለፈ 
እንግልት እና ስቃይ፣ እስር፣ ግድያ እና ግርፊያ 
እየተባባሰ ቀጥሏል። 
 
በሙስሊም ወንድሞቻችን ላይ እየደረሰ ያለው እስር፣ 
ግድያ ወያኔዎች በማን አለብኝነት እና በንቀት 
እየተመለከተ መፍትሔ ከመፈለግ ይቅር እስር እና 
ግድያን መርጦላቸው በሰላማዊ መንገድ የሚያደርጉትን 
ትግል ወደ አሸባሪነት ተርጉሞ ድምጻቸውን ከመስማት 
የኃይል እርምጃን መርጠውላቸው ከመቸውም በበለጠ 
ነገሩን አባብሰውት ይገኛሉ። 
የወያኔ ኢህአዴግ አገዛዝ አገራችን ኢትዮጵያን ወደ 
አዘቅት ለመክተት እየተጠቀሙት ያለው አማራጭ 
በሃይማኖት ጣልቃ በመግባት በዘር እና በጎሣ 
የመከፋፈል እና ኢትዮጵያዊነት መንፈስን ጨርሶ 
በሕብረተሰቡ እንዳይንሸራሸር በማድረግ ላይ ነው። ይህ 
የዘረኞች አስተሳሰብ ሁላችንንም እየጎዳ አገራችንንም 
እየገደለ ይገኛል። ይህ አስተሳሰብ በአገራችን ብቻ 
ሳይሆን በየትኛውም ዓለም ሊኖር ሊተገበር እድል 
ሊሰጠው የሚገባ አይደለም። እና በመሆኑም እኛ 
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ኢትዮጵያውያን የእነኚህን የኋላ ቀሮች እና 
የአንባገነኖችን እኩይ ተግባር ለመደምሰስ በጋራ 
እንነሳ። 
 

ጸጸረ አንድነት የወያኔ መርዝ 
Nesanet Alemayhu, Tirschenreuth 

 
በዓለም ላይ ለአንድ ጎሣ የሚሠራ መንግሥት የለም። 
የጎሣ መንግሥት ለመመሥረት ሲያስቡ የነበሩት 
አንዳንድ አገሮች መንግሥት አልባ እና ያልተረጋጉ 
በጦርነት የሚታመሱ ሆነዋል። 
ወያኔም በትግራይ ሕዝብ ስም እየነገደ ጥቂት 
ትግራውያን የሚቆጣጠሩት መንግሥት ፈጥሮ ሕዝቡን 
እርስ በእርስ እያጣላ እና እያበጣበጠ የግዛት 
እድሜውን ለማራዘም ይጥራል። ወያኔ ለጊዜው የግዛት 
እድሜውን ለማራዘም የተሳካለት ቢመስልም የወያኔው 
መንግሥት በድንገት ሊፈነዳ የሚችል እና የኢትዮጵያ 
ሕዝብ የውስጥ ጥላቻ፣ ደስታ ማጣት እና መጠቃቃት 
ላይ የተቀመጠ መሆኑን ዘንግቷል። 
በአንድነት መኖር፣ በአንድት መሥራት፣ በአንድነት 
መብላት በአጠቃላይ አንድ መሆን ማለት ለወያኔ 
መንግሥት ሥጋቱ ነው። 
በየመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የሚታየው በስመ ግምገማ 
ከወዳጅ ጋር በማጣላት ተዘጋጀ እየተባለ በይፋ 
የሚነገረው ለሥራ የታሰበ ለይምሰል መደረጉ 
ሳይታለም የተፈታ ነው። መምህርን ከመምህር፣ 
መምህርን ከተማሪ፣ ርዕሰ መምህርን ከመምህር፣ ት/
ቤትን ከሕብረተሰብ ወዘተ... ማናቆር ልዩነትን 
በማስፋት የስልጣን እድሜውን ማራዘሚያ መንገዶች 
መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። 
የወያኔ መንግሥት ጎሣን በጎሣ ላይ በማነሳሳት 
በፈጠራቸው ተንኮሎች በየክልሉ ብዙ ሰዎች ለሞት፣ 
ለመቁሰል እና ለመደብደብ በቅተዋል። በደቡብ 
ኢትዮጵያ በቤንሻንጉል፣ በሐረር፣ በአርሲ ወዘተ... 
የፈጸማቸው፣ ያስፈጸማቸው እኩይ ተግባራት ጸረ 
ኢትዮጵያውያን ተግባራት አቋም እንዳለው ምስክር 
ነው። 
«ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራ ለዘለዓለም ትኑር» 
 

ለነጻነታችን እንታገል 
Mekdes Fantahun Demse, Tirschenreuth 

 
ዛሬ አገራችን አደጋ ላይ ናት። እኛ ነቅተን ጠላትን 
ካልተጋፈጥን በቀር ወገን መስሎ እየገደላት ከሚገኝ 
የግፈኛ መንግሥት ወያኔ እጅ ላይ ከወደቀች 
ዓመታትን አሳልፋለች። በእንዴት አይነት መከራ እና 
ትግል አገራችን እዚህ እንደደረሰች የማናውቅ 
ኢትዮጵያውያን ያለን አይመስለኝም። ዛሬ ዛሬ 
በአንድነት ላይ የተመሠረተውን ታሪካችንን ጭራሽ 
የረሳነው ይመስለኛል። አባቶቻችን የዘር ልዩነታቸውን 
ወደ ጎን ትተው በፍቅር እና በመከባበር የገነቡትን 
አገር የሥልጣን አባዜ የሚያራውጡ ጥቅመኞች 

እየቦጠቦጧት ሕዝቡንም ለችግር እና ለሰቀቀን 
ዳርገውታል። በተጨማሪም ወያኔ በፖለቲካ ስብስቦች 
መካከል መተማመን እንዳይኖር ጥርጣሬ እንዲነግሥ 
መርዝ በትኗል። 
የኑሮ ውድነት፣ የጤፍ ችግር፣ የትምህርት ጥራት፣ 
የሥራ አጥነት፣ የዲሞክራሲ እጦት.... ምንም እንኳን 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ ባይሆንም እየጨመረ የሄደው 
ችግር ግን ሕዝቡን ግራ ያጋባ እና የኢትዮጵያ 
አገራችን ጉዳይ በወያኔ አረመኔያዊ አገዛዝ የሚቀጥለው 
እስከ መቼ ነው የሚለው የሰፊው ሕዝብ እንቅልፍ 
ያጣበት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ እድገት ሰላም 
እና ዲሞክራሲ ከሚታገሉ እንደ ኢ.ሕ.አ.ፓ ዓይነት 
ፓርቲዎች ጋር አብረን በመታገል ይህንን የአገራችን 
ጠንቀኛ ጠላት የሆነውን ወያኔ የተገኘውን የትግል 
ስልት በመጠቀም ተባብረን እንጣለው በማለት ጽሁፌን 
እቋጫለሁ። 
 

 

ዲፕሎማሲያዊ ትግል 
Beyene Mesfen, Hof 

ላለፉት 22 ዓመታት በኢትዮጵያ ተንሰራፍቶ 
አምባገነናዊ ሥርዓት ቀስ በቀስ እያጠናከረ በመጣው 
አንድ የፖለቲካ ድርጅት ብቸኛ አድራጊ ፈጣሪነት 
የስልጣን ማዕከልነት ተሸብቦ እንደቆየ ሊያከራክር 
የማይችል እውነታ ነው። ወያኔ (ኢህአዴግ) የአገሪቱን 
2/3ኛ የኢኮኖሚ አውታሮችን፣ የአገሩቱን የመከላከያ 
እና የደኅንነት ተቋማት ዋና ዋና መንግሥታዊ 
መዋቅሮችን እና ተቋሞችን ሲቆጣጠር የቆየው የወያኔ 
(ኢህአዴግ) በግለሰብ ፖለቲካ በበላይነት ይፈታተኑኛል 
ያላቸውን የፖለቲካ ድርጅቶች በማሰርና በመግደል 
የተቀሩትን በተለያየ መንገድ ከአገር እንዲወጡ 
በተለያየ መንገድ በማግለል እራሱን ወደላይ በብቸኝነት 
ማውጣቱ ይታወቃል። ስለዚህ አገራችን እና ሕዝባችን 
ከዚህ አምባገነን ጸረ ዲሞክራሲ መንግሥት ነጻ 
ለመውጣት አንደኛ የትግል አቅጣጫ፣ የውጭ ጉዳይ፣ 
የዲፕሎማሲያዊ ትግል እንደመሆኑ ድምጽ ለተነፈገው 
ሕዝባችን እንደ አምባሳደር በመሆን ድምጽን ማሰማት 
እና የሚደርስበትን አፈና፣ ግፍ እና ጭቆና፣ ግድያ 
ለዓለም መንግሥታት እና መንግሥታዊ ላልሆኑ 
ድርጅቶች የማቅረብ ትልቅ ሃላፊነት አለብን። አገራችን 
ያለችበትን ሁኔታ ለውጦ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታዎች 
ለመፍጠር ከአገር ውጪ የተጠናከረና የተቀናጀ 
ዲፕሎማሲያዊ ተዛማጅ ትግሎችን በማድረግ ወያኔ 
(ኢህአዴግ) የፋይናንስ ድጋፍ ከአሜሪካ እና ከአውሮፓ 
እንዳያገኝ ማድረግ ወያኔ (ኢህአዴግ) የፋይናንስ 
እጥረት ከደረሰበት በቀላሉ ከሥልጣን ለማንሳት 
እንችላለን። 
 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት 
Abebe Demelash, Hof 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መግለጫ ከሆኑት መካከል ነጻ 
እና ገለልተኛ ሕዝባዊ ተቋማት በዋናነት ይገለጻሉ። 
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የምርጫ ቦርድ ከእነዚህ ሕዝባዊ ተቋማት መካከል 
በቋሚነት የሚጠቀስ ሲሆን ከፖለቲካ ፓርቲ ምዝገባ 
ጀምሮ የአካባቢና አገር አቀፍ ምርጫዎችን በበላይነት 
የመቆጣጠር ኃላፊነት ይኖረዋል። ነገር ግን 
በኢትዮጵያ የሚገኘው የምርጫ ቦርድ ከገለልተኛነቱ 
ይልቅ ለወያኔ ከመወገኑም በላይ በተለየ ሁኔታ የወያኔን 
አስተዳደር ሊጠቅሙ የሚችሉ ሕጎችን በማጽደቅ 
በኢትዮጵያ የአምባገነናዊ ሥርዓት ይበልጥ 
እንዲጠናከር የራሱን አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ 
ይገኛል። በእርግጥ ከምርጫ 97 በኋላ በኢትዮጵያ 
ውስጥ ሥልጣን ከምርጫ ሳጥን ይልቅ ከጠመንጃ 
አፈሙዝ እንደሚገኝ በገሃድ ታይቷል። በመሆኑም 
የፖለቲካ ምህዳሩ ከጊዜ ወደጊዜ እየጠበበ መጥቶ 
አገሪቱ ሙሉ በሙሉ በአንድ ፓርቲ ፍጹም የበላይነት 
እየተመራች ይገኛል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን 
ከምርጫ 97 በኋላ የተደረጉት ምርጫዎች የፕሬስ 
ነጻነት አደጋ ውስጥ መግባት እና የዜጎች የመሰብሰብ 
ነጻነትን መገደብን ይመለከታል። 
ከምርጫ 97 በኋላ የተደረጉት አገራዊም የሆኑ 
አካባቢያዊ ምርጫዎች ነጻና ፍትሃዊ ያልሆኑ፣ 
በመራጮች ድርቅ የተመቱ፣ ፍትሃዊ የሆነ የሚዲያ 
አጠቃቀም የታየበት፣ ዜጎች ኢህአዴግን እንዲመርጡ 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ማስፈራሪያ እና ዛቻ 
ብሎም ጫና የተደረገባቸው ሲሆን የተቃዋሚ ፓርቲ 
አባ ላትም እስራት ፣  ማስፈራሪያና  ግድያ 
ተፈጽሞባቸዋል። ባጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
የሥልጣን መብቱን በኃይል የተነጠቀበት እና 
ኢህአዴግ ብቻውን ተወዳድሮ ብቻውን ያሸነፈበት 
ሆኗል። 
በሌላ በኩል የፕሬስ ነጻነት ከመቼውም ግዜ በላይ 
አደጋ ውስጥ የገባበት ወቅት ሲሆን በአዋጅ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ጋዜጠኞች በአሸባሪነት እንዲከሰሱ 
ብሎም ወኅኒ እንዲወርዱ ተደርጓል። መንግሥት 
እውነታውን ለሕዝብ ያሳውቃሉ ብሎ የፈረጃቸውን 
ጋዜጠኞች ለምሳሌ ፍትሕ፣ ፍኖተ ነጻነት፣ አውራምባ 
ታይምስ፣ ልዕልና ጋዜጣ፣ አዲስ ታይምስ መጽሔት 
እና የመሳሰሉትን እንዲዘጉ ሲያደርግ አብዛኞቹ 
ጋዜጠኞች ከአገር እንዲሰደዱ ወይም እንዲታሰሩ 
ተደርጓል። በዚህም የኢትዮጵያ ሕዝብ መረጃ 
የማግኘት መብቱ ተገድቦ የመንግሥት የፕሮፖጋንዳ 
ማሽኖች ብቻ እንዲሰማ እየተገደደ ይገኛል። 
 
በመጨረሻም ምንም እንኳን የወያኔ ሕገ መንግሥት 
የዜጎችን የመሰባሰብ፣ የመደራጀት እና ሃሳባቸውን 
በነጻነት የመግለጽ መብትን ያለገደብ ቢያስቀምጥም 
በተግባር እየታየ ያለው ግን የዚህ ተቃራኒ ሆኖ 
ይገኛል። ለምሳሌ ከምርጫ 97 ወዲህ አንድም ሰላማዊ 
ሰልፍ ያልተፈቀደ ሲሆን በቅርቡ የፋሺስቱ ግራዚያኒ 
ሃውልት በጣሊያን ሊሠራ መሆኑን የሚቃወም ሰላማዊ 
ሰልፍ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ሲል የወያኔ ታጣቂዎች 
በስፍራው ተገኝተው አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን 
አስረዋል። በዚህም የአፈናው ሥርዓት ጥልቀት እና 
ስፋት የት ድረስ እንደዘለቀ በቀላሉ መገንዘብ 
ይቻላል። 

የወያኔ ሥርዓት በስልጣን እስካለ ድረስ ይህ አፈና 
ሊቆም አይችልም። ስለሆነም የፖለቲካ ፕሮግራም 
ልዩነታችንን አቻችለን የጋራ ጠላታችንን በተባበረ 
ክንድ ለማስወገድ እንዲሁም ዘላቂነት ያለው ሁሉን 
አቀፍ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት በሕብረት 
እንነሳ። 
 
እእብሪተኛ አገዛዝ መጨረሻው ውድቀት 

ነው 
ዳዊት ሽፈራው ከጀርመን 

እብሪተኛውና ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ ላለፉት 22 
ዓመታት በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የአገዛዝ ዘመኑን 
በማራዘም በኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ የጭካኔ 
ቀንበሩን በመጫን የኢትዮጵያን ህዝብ በማሰቃየት ላይ 
ይገኛል። 
ይህ እብሪተኛ አገዛዝ በማንአለብኝነት የህዝቡን አፍ 
በመዝጋት በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ስለወያኔ 
የጭካኔ አገዛዝ ምንም አይነት ነገር እንዳይተነፍሱ 
በማድረግ ላይ ሲሆን ደፍረቱ አንኳን ኖሮት ስለ 
አንባገነኑ የወያኔ የግፍ አገዛዝ የሚጽፍም ሆን የሚናገር 
ካለ ወደ እስርቤት እየወሰዱ በማሰቃየት በኢትዮጵያ 
ህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል በመፈጸም ላይ ይገኛል። ይህ 
የዘረኝነት አባዜ የተቆራኘው የወያኔ የባንዳ አገዛዝ 
በበቀልና በጎጠኝነት በመነሳሳት በአሁኑ ሰዓት በገጠሪቱ 
ኢትዮጵያ የሚገኙትን አርሶ አደሮች በዘር በመከፋፈል 
እንዲፈናቀሉ እያደረገ ይገኛል ከብዙ ዓመታት በፊት 
መንደሮችን በመመስረት በደቡብ ክልል ተጋብተውና 
ተዋልደው በአንድነት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 
ገበሬዎችን በዘርና በሃይማኖት በመከፋፈል ከመኖሪያ 
ቀያቸው ተፈናቅለው እንዲበተኑ ባማድረግ የወያኔ 
አገዛዝ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የዘር ማጠፋት 
ወንጀል እፈጸመ መሆኑ ይታወቃል ከቀያቸው 
የተፈናቀሉት የኢትዮጵያ ገበሬዎች በሀገራቸው ውስጥ 
መጠጊያ አጥተው በአውላላ ሜዳ ላይ ተበትነዋል 
በተለይም ሕጻናትና ሴቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ከመኖሪያ 
ቀያቸው ተፈናቅለው ወደ ልመናና ዝሙት እንዲሄዱ 
አድርገዋቸዋል እነዚህ ተፈናቃይ ህዝቦች የወገን 
ድረሱልን ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። 
 
ዘረኛውና አንባገነኑ የወያኔ አገዛዝ በጠመንጃ ሀይል 
ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
አትዮጵያውያን ዜጎች ለሞት ለእስራት ለመፈናቀል እና 
ለስደት ተዳርገዋል በተለይም ባሁኑ ሰዓት በዘረኛውና 
አንባገነኑ የሚመራው የወያኔ ጎጠኛ ቡድን አንባገነናዊ 
አገዛዙ በዓለሙ ማህበረሰብ ፊት እየተጋለጠ መጥቷል። 
 
በተለይም እንደ እስስት በየቀኑ የሚቀያየረው የወያኔ 
ባህሪ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን የሰቆቃ 
አገዛዝ ዘመኑን ለማራዘም የሚጠቀምበት አደንቋሪ 
የሆነውን የዲሞክራሲና የልማት ፕሮፓጋንዳ በመስበክ 
የ22 ዓመት የፈላጭ ቆራጭነት አገዛዝ ሊቀጥል 
አይችልም:: 
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የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንግዲህ በጠመንጃ ሃይል 
አስገድደው የሚገዙትን ፈላጭ ቆራጮች የሚሸከም 
ትከሻ የለውም እናም ይኼንን የትግራይ ነፃ አውጪ 
የወያኔ ባንዳ ቡድን በተባበረ ሀይል አሽቀንጥሮ 
በመጣል በምትኩ የኢትዮጵያ ህዝብ በመረጠው 
ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ 
ማዕከል ያደረገ የልማት መንግሥት በቆራጥነትና 
በአንድነት እንታገላለን:: 
  

ወያኔን ለመጣል ሕብረት ይኑረን 
አማንዬ ሙሉጌታ ከጀርመን 

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአለፉት ሃያ አመታት ባካሄደው 
የፖለቲካ ትግል ለምን የራሱ የፖለቲካ ሥልጣን 
ባለቤት ለመሆን አልበቃም? ያለውን ከባድ ጥያቄ 
ለጊዜው ለታሪክ ፀሐፊዎች እንተወውና ኢሕአዴግ
(ወያኔ) ስልጣን ከያዘበት የመጀመሪያ አመት ጀምሮ 
የሕዝብ ድጋፍ የሌለው መንግስት ሆኖ እያለ ለምንድን 
ነው ሃያ ሁለት አመታት ሊገዛ የቻለው? ብሎ 
መጠየቅና፡ የእንቆቅልሽ መልስ መፈለግ ዛሬ 
ከእያንዳንዱ ለውጥ ፈላጊ ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው 
ብዬ አምናለሁ። 
 
ኢሕአዴግ(ወያኔ) የተለየ ምትሃታዊ ወይም ታአምራዊ 
ኅይል የለውምና ዛሬም ስለወያኔ ሀጢያት ክፋት 
ተንኮል ስናወራ የእንቆቅልሹ መልስ ለማግኘት 
ከፈለግን ለኢሕአዲግ(ለወያኔ) ዕድሜ መራዘም 
ምክንያት ስለሆነው ስለተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጣዊ 
ድክመቶችና ስህተቶች ነገ ሳይሆን ዛሬ በድፍረት 
መናገር አለብን፡፡ ይህ ሁኔታ ሳይታረም በዚሁ ከቀጠለ 
ሕዝቡ በአጉል ተስፋ መቁረጥ አደጋ እንዳይሸጋገር 
የስርአቱም ዕድሜ የበለጠ እንዳይራዘም ከልቤ 
እሰጋለሁ። ስለዚህ እስካሁን በተለምዶ ይዘንው 
የመጣነው ውሾን ያነሳ ውሾ አይነት ስልት የተሳሳተ 
መሆኑን ተገንዝበን ልንለወጥ ይገባል እላለሁ። 
 

የሚዲያ ተፅዕኖ በኢትዮጵያ ፖለቲካ 
ጆኒ ከበደ ከጀርመን 

 

ሰለጠንን የሚሉ ሀገሮች ለዚህ ትልቅ ቦታ 
ከመድረሳችው በፊት ታላላቅ ስራዎችን በጋራ እንደ 
አንድ ሀገር ይሁን በተናጠል እያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ 
ዜጋ የሚኖሩ ህዝቦች የሚመራቸው መንግስት እና 
መዋቅሩ የሚያስተሳስራቸው ነገር ቢኖር አብረው 
ለጋራም ይሁን በተናጠል የአገሪቱን መፃኢ ህልዉና 
እንዲሁም የህዝቡ ቀጣይ ዕድል በጥንቃቄ መቀየስ 
ነው። 
 
በዚህ ሂደት ውስጥ መረጃ ትልቅ ሚና አለው ሁለቱም 
ክፍሎች ስለሚፈልጉት የረጅም ጉዞ ዕቅድ ለመቀረጽ 
የግድ ህዝቡን እና መንግስትን የሚያገናኝ መረጃ ሰጪ 
ክፍል ሚዲያ ያስፈልጋቸዋል። 

በኢትዮጵያ አንባገነኑ እና ዘረኛው የወያኔ መንግስት 
ወደስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያከናወናቸው መሰሪ 
ስራዎች አንዱና ከዋናዎቹ መካከል ሚዲያን ሙሉ 
በሙሉ መቆጠጠር እና ለመንግስታዊ ፕሮፓጋንዳ 
መጠቀም ነው። 
 
በዚህ ሂደት ውስጥም ለሀገሪቷ እንዲሁም ለህዝቡ 
በተጨማሪም ለመንግስት እጅግ በጣም መጠቆም 
የሚችሉ የሚዲያ አካላት በተለይም ጋዜጠኞች 
የዘረኛውን የወያኔን አገዛዝ ክፉኛ ሰለባ ሆነዋል። 
 
በየቀኑ ከሚደረግባቸው የስራ ጫና እንግልት 
ማስፈራሪያ እና የስድብ እንዲሁም የንቀት 
አስተያየቶች በጣም ከሚወዱት ስራ እና ማገልገል 
ከሚፈልጓት ሀገር እና ህዝብ ተነጥለው ለስደት 
ተዳርገዋል።የለም ሀገር ጥለን አንሄድም ያሉም ለሞት 
ለእንግልት ለእስር ተዳርገዋል። 
 
ስለዚህም እኛ በውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን 
እና የሌሎች ሀገር ዜጎች በጋራ በመሆን እና 
በማስተባበር ይህ ሚዲያን በመጠቀም ሀገርንና ህዝብን 
የሚያራርቅ የሚገድል የሚያስር ዘረኛ መንግስት በቃህ 
እንበለው በቃህ። 
 

በደል እስከመቼ! 
ከሳሚ ሶሎሞን   ጀርመን 

 

በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ ዲሞክራሲ ስለሌለ በሀገር 
ውስጥ ያሉትን ወጣቶች ሕዝብና መንግስትን 
ልታበጣብጡ እና ህዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳ 
እየቀሰቀሳችሁ ነው በማለት እያፈኑና እያሰሩ እንዲሁም 
እየገደሉ እንደሚገኙ በአንዳንድ አካባቢዎች ይሰማል። 
በሌላም በኩል ሁሉም የሆዱን መናገር የማይችልበት 
ዐይን ለዐይን እየተያየ ቤቱ ውስጥ ተቀምጦ እያለቀሰ 
ከእግዚአብሄር ጋር መነጋገር ይመርጣል። ምክንያቱም 
ሀገሩን የሸጠ የመንግስት ወሬ አቀባዮች ዘረኞች 
የስልጣን ጥም ያለባቸው በሀገሪቱ ላይ ተንደላቀው 
ይኖራሉ ለማሰርና ለመግደል ይሮጣሉ ወሬም ያቀብላሉ 
ህዝቡ መናገር እንዳይችል ሰልፍ እንዳይጣ እንዲሁም 
ሌላ አመጽ እንዳያነሳ ገድቦ ይዞታል። 
 
ታዲያ ይህቺ ሀገር መቼ ነው ነፃ የምትወጣው ህዝቡ 
እስከመቼ ተጨቁኖ ይኖራል?  
እባካችሁ የኢሕአዴግ አባሎች (መንግስቶች)  
እስካሁን የገዛችሁት ይበቃል። 
በሰላም ለቃችሁ ውጡልን የህዝብ አንባ ለእናንተም 
ጥሩ አይደለም እባካችሁ!እባካችሁ! 
 
እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ጠብቃት!!! 
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መመሰረቱ የተነቃነቀ ቤት መውደቁ 
አይቀርም! 

ሃና መሠረት ከጀርመን 
 

ዛሬ በየከተማውና በገጠር ትንሽ ትልቅ ሳይል የወያኔ 
(ኢሕአዴግ) መንግስት የስርአቱን ተቀዋሚዎች በማሰር 
በመግረፍ በማሳደድና እንዲሁም በመግደል ላይ 
ይገኛል ይሁን አንጂ የሰዎች የነፃነት መብት 
እስካልተረጋገጠ ድረስ የህዝብ ትግል በጠመንጃ 
አፈሙዝ አየገታም የተነቃነቀ ጥርስ መውለቁ 
አይቀርም የዚህ የወያኔ መንግስት እቅድ ኢትዮጵያንና 
ህዝቦቿን መበታተን ነው። 
ይህ አላማውና ዕቅዱ ለማንኛውም ህብረተሰብ ግልፅ 
ነው። ይህ የወያኔ መንግስት የህዝቦችን ሕገመንግስታዊ 
መብት የገፈፈ አንባገነናዊ መንግስት ነው። 
ባለፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ የህዝቦችን ዲሞክራሲያዊ 
መብት ከምንጊዜውም በከፋ መልኩ የተገፈፈበትና 
የተነፈገበት የህዝቦችም የዘመናት የትግል ውጤትና 
ጥያቄዎቻቸው የተነጠቁበት ወቅት ነው። ይሁን እንጂ 
ይህ የህዝቦች የመኖርን መብት የጣሰ ኢሰብአዊ 
መንግስት በህዝቦች ትግል  የሚፈረካከስ ሲሆን 
ውድቀቱም በቅርቡ በህዝቦች አሸናፊነት ይረጋገጣል። 
ግድግዳውና መዓዘኑ የተናጋ ቤት መፍረሱ 
አይቀርምና። 
 

ትግላችን ከልብ ይሁን! 
ብርሃኑ ባዩ ከጀርመን 

 

ሰላም፣ጤናና ዕድሜ ለአደራ መጽሔት አዘጋጆች 
በሙሉ ባለችሁበት ይድረሳችሁ! 
 
እንዲያው የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይና እንግልት 
የሚያበቃው ህዝባችን ከወያኔ ቅጣት ነፃ 
የሚወጣው በምርጫ ነው ተብሎ ይታመናልን? 
ማነውና ነው አስመራጩ? ማነው ምርጫ ቦርዱ? 
የተቀዋሚ ድርጅቶች ታዛቢዎችን ሳይቀር በገንዘብ 
ለመደራደር ካልሆነም በዛቻና በማስፈራራት 
በውሸት ውጤት ላይ በማስፈረም ምርጫ ቦርድ 
አይደለም እንዴ? ስንትና ስንት ኢትዮጵያዊ ነው 
በህዝብ ድምጽ አልቆምርም እያለ ቤተሰቡንና 
ሀገሩን ትቶ የተሰደደው? ታዲያስ ወገኔ በወያኔ 
አስመራጭነት በራሱ ታዛቢነት በሚካሄድ ምርጫ 
ሀገራችን ከወያኔ ቀንበር ነፃ ትወጣለች ብሎ 
ማሰብ ይቻላልን? 
ወገን ከታገልን ከልብ እንታገል! 
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር 
 
 
 

የሕዝባችን እሮሮ ዛሬም! 
ኤልሳ ፍቃዱ 

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በዘረኝነት ሲከፋፈል የኖረው ወያኔ
(ኢሕአዴግ) ዛሬም እንደበፊቱ ይህን አጠንክሮ 
ቀጥሎበታል። አሁን ደግሞ በታሪክና በሐይማኖት 
ቅርሳችንን ለማውደም ተነስቷል። ሰው በሀገሩም 
ስደተኛ እየሆነ ነው። ወትሮም ቢሆን አንግቦት 
የተነሳው መፈክር ነው። 
ፀረ- ኢትዮጵያ ትግሉን እየገፋበት ነው። ሰዎች 
በሀገራቸው ክልላችሁ አይደለም ብሎ ማፈናቀልን 
በቋንቋና በጎጥ መከፋፈሉ ቀጥሎበታል። 
ወያኔ(ኢሕአዴግ) ለሕዝብ ቆሚያለሁ በማለት ሕዝቦችን 
በዘር በጎሳ እየከፋፈለ ትልቅ ጠባሳ ለትውልድለትውልድ  እየጣለእየጣለ  
ነውነው  በአንድነቷበአንድነቷ  የምትታወቀውየምትታወቀው  ኢትዮጵያንኢትዮጵያን  ለመበታተንለመበታተን  
ዛሬምዛሬም  ገፍቶበታል።ገፍቶበታል።  
 
ይህ እየሆነ ለአንድ ሀገር አንድነት መዋቅር 
የሚያመጣው መልካም አስተዳደርና ለሰዎች የሰላም 
በመተሳሰብ አብሮ መኖር ነው። ተፈላጊው እድገት 
ለማግኘት ኢ-ዲሞክራሲ የሆነው አንባገነን ኢሕአዴግን 
መታገል ያስፈልጋል። 
 
የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ነፃነት ናፍቆታል ኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊያን በዓለም ላይ አንገታችንን እንድንደፋ 
የርሀብ ምሳሌ ብቻ እንድንሆንና መሳቂያ መሳለቂያ 
አድርጎናል። 
 

እንዲህ አልነበረም የበፊት ኑሯችን፣ 
ተቀላቅለን ነበር በአንድ ገበታችን። 
ወያኔ መጣና ታሪክ አደፍራሹ፣ 
ወገንን ከወገን አደፈራራሽ። 
የወያኔን ሴራ  ወገኔ አትስማ፣ 
እወቅበትና በአንድነት ተስማማ። 

 
በተባበረ ክንድ ወያኔን እናስወግድ 
የወንድወሰን አናጋው ከሂልፖልሽቲያን 

 

ወያኔ ያለፉትን 40 አመታት ስር የሰደደ የዘር 
ፖለቲካ ላይ በመስራቱ አገራችንን እያመሰ በህዝቦች 
መካከል ጥላቻና እና አለመተማመንን በመፍጠሩ 
ለጊዜው ውጤታማ ቢያስመስለውም መሰረቱ ግን አየር 
ላይ በመሆኑ አሁን የገነባው ግንብ ከስሩ እየተነቃነቀ 
ወደ መውደቂያው ተቃርቡአል። 
 
በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ የዚህ ዘረኛ መንግስት 
አገዛዝ በቃን እያለ በተገኘው አጋጣሚ ድምጹን 
እያሰማ መሆኑ ለሁላችንም ግለፅ ነው። የፖለቲካ 
ድርጅቶችም በጋራ አብሮ የመስራት ፍላጎት በተለያየ 
አጋጣሚ እየታየ ቢሆንም ከድርጅቶች በተሻለ መልኩ 
በደጋፊዎች መሃከል ብዙ አበረታች ውጤቶችን እያየን 
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ነው። ምንም እንኳን ትግሉ አገር ቤት ቢሆንም ውጪ 
ያለው ህብረተሰብ አገር ቤት ላለው ትግል ደጀን መሆኑ 
አያጠያይቅም። በመሆኑም የሚሰራውን ድርጅት ለይቶ 
ድጋፍ መስጠት የሁላችንም ድርሻ በመሆኑ ለለውጥ 
በጋራ እንነሳ። 
 
ይህን የወያኔ ስርአት ለመገርሰስ ያለው ብቸኛ 
አማራጭ የተቀናጀ ህዝባዊ አመፅ መሆኑ የታወቀ ነው። 
በመሆኑም አመፁ የተሳካ እንዲሆን አመፁን መርቶ 
ለድል የሚያበቃ የተደራጀ ሃይል ያስፈልጋል። ይህንን 
የተደራጀ ሃይል ለመፍጠር ሁላችንም በያለንብት 
ድርጅት ግፊት በማድረግ እና ድርጅቶች ወደ 
አንድነት እንዲመጡ የማድረግ ከፍተኛ ሃላፊነት 
አለብን። በርግጥ ከአመፅ መሃል ጠንካራ መሪ ይወጣል 
ነገር ግን መጀመሪያ አመፁን ለመቀስቀስ የተደራጀ 
ሃይል መፍጠር የግድ ነው ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ 
ህዝብ ለአመፅ አዲስ ባለመሆኑ እና በተደጋጋሚ ህዝብ 
ለአመፅ ወጥቶ የህይወት መስዋትነት ከከፈለ በኋላ 
የመከነበት በመሆኑም ከብዙ ሰዎች እንደምንሰማው 
ህዝቡ እምነት የሚጥልበት የአንድነት ድርጅት 
ይፈልጋል። ይህ የአንድነት ድርጅት እውን የሚሆነው 
ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ሲንሳ እና ድርጅቶችም 
ወደአንድነት ሲመጡ ወይም ህብረት ሲፈጥሩ ነው። 
 
የተነቃነቀውን የወያኔን ስርአት ለመገንደስ በድርጅቶች 
መሃል መከባበር እና መተባበር በደጋፊዎች መካከል 
ደግሞ የጋራ በሆነ አገራዊ ጉዳይ ላይ በህብረት 
መታገል የወያኔን ሞት እንደሚያፋጥን ተገንዝበን 
የድርጅታችንን  ጥቅም በማይጎዳ  መልኩ 
ኢትዮጵያዊነትን አስቀድመን በጋራ ለለውጥ እንነሳ። 
 

ህህልፈተ ሚስጥራዊ መረጃ 
በውቤ አለማየሁ(Münnerstadt) 

 

የመረጃ ነፃነት ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባት 
ከሚኖረው ፋይዳ አንፃር መረጃን ለህዝብ የሚያዳርሱ 
ጋዜጠኞች ሚስጥራዊ የመረጃ ምንጮቻቸውን 
ያለመግለፅ መብት እንዳላቸው በርካታ አለም አቀፋና 
አህጉራዊ ድርጅቶች እውቅና ሰጥተውታል። ጋዜጠኞች፣ 
የህግ ባለሙያዎች፣ የሀይማኖት አባቶችና ሌሎች 
በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተሰጣቸው አካላት 
ሚስጥራዊ መረጃዎችን የመጠበቅ ግዴታም ጭምር 
እንዳላቸው ነው የሚታወቀው። ሚስጥራዊ የመረጃ 
ምንጮችን ይፋ አለማውጣት ያስፈለገበት ዋነኛው 
ዓላማ ለግልፀኝነትና ተጠያቂነት እንዲሁም 
ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ 
መረጃዎችን በነፃነት ለጋዜጠኞች እንዲደርሱና ህዝብም 
መረጃን በነፃነት የማግኘት መብቱ እንዲከበር በማሰብ 
ነው። ለመብቱ መከበር የተባበሩት መንግስታት 
ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረት፣የአውሮፓ ካውንስል፣ 
የአሜሪካ አህጉራዊ ድርጅት(OAS) እና የአውሮፓ 
የደህንነትና የትብብር ድርጅት እውቅና ሰጥተውታል። 
ድርጅቶቹ በሰጡት እውቅና መሰረት በተለይ 

ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች ሚስጥራዊ 
የመረጃ ምንጮቻቸውን ያለመግለፅ፣ በስራ መስኮቻቸው 
ያሰባሰቡዋቸውን ሚስጥራዊ መረጃዎች ተገዶ 
ያለመስጠት፣ ማንኛውም የመገናኛ ዘዴዎቻቸው 
ያለመጠለፍና ያለመበርበር መብት እንዳላቸው 
ይገልፃል። በእርግጥ እነኚህ መብቶች ሊጣሱ 
የሚችሉባቸው ካቅም በላይ የሆኑ(extraordinary) 
ሁኔታዎች አሉ። እነኚህን ሁኔታዎች በሚመለከት 
የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መብቶች ሊገደቡ 
የሚችልባቸውን ዝርዝር መመሪያዎች አስቀምጧል። 
ከእነዚህ መካከል አደገኛ የሚባል ወንጀል ተፈፅሞ 
የመረጃ ምንጩን መግለፅ ለወንጀል ምርመራወ 
አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነበት፣ መረጃውን ከሌላ 
አካል ማግኘት የማይችል ከሆነ፣ መረጃውን የመግለፅ 
ጠፍርድ ቤት ውሳኔ ከተላለፈና ሌሎች ሁኔታዎችን 
አስቀምጧል። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራዊ 
ሁኔታጋዜጠኞች የመረጃ ምንጮቻቸውን ያለመግለፅ 
መብት ምንም እውቅና አልተሰጠውም ማለት ይቻላል። 
ለዚህ ማሳያ የሚሆነው አወዛጋቢው የፀረ ሽብርተኝነት 
አዋጁ ነው። በአዋጁ መሰረት በሽብርተኝነት ስም 
መንግስት የፈለገውን ማንኛውንም መረጃ ከመገናኛ 
ብዙሃን ከማንኛውም አካል የመውሰድ ሰፊ ስልጣን 
ሰጥቷል። አካላቱም መረጃውን የመስጠት ግዴታ 
እንዳለባቸው ይገልፃል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት 
አገልግሎት የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶችን ጨምሮ 
የማንኛውንም ግለሰብ የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነቶችን 
የመጥለፍ ሰፊ ስልጣን እንዳለው ያስቀምጣል። የፖሊስ 
አካላትም የማንኛውንም ግለሰብ ሆነ ድርጅት 
ያለፈቃድ የመበርበር ስልጣን እንዳላቸው 
ይገልፃል።በእነኚህ ሁኔታዎች ውስጥ በኢትዮጵያ 
ለግልፀኝነትና ተጠያቂነት እንዲሁም ለዲሞክራሲያዊ 
ስርዓት ግንባታ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ተብለው 
የሚታመኑት ጋዜጠኞች ሚስጥራዊ የመረጃ 
ምንጮቻቸውን ለመግለፅ ከመገደዳቸውም በተጨማሪ 
የሙያ ሀላፊነታቸውን በነፃነት እንዳይወጡ ከፍተኛ 
ጫና እየተደረገባቸው ነው። 

 

ጆሮ እያለው እንደማይሰማው! 
ሳሙኤል ምናሴ(Münnerstadt) 

 

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ኢትዮጵያን 
እያስተዳደረ ያለው አምባገነኑ የኢህአዴግ መንግስት 
በስልጣን ላይ ያለውን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም በሚል 
ስሌት በተለይም ከ2000 ዓ.ም. ጀምሮ አፋኝና 
የሀገሪቱን ህገመንግስት እንዲሁም ዓለም አቀፍ 
ህግጋትን የሚጥሱ አዋጆችን አውጥሮ ተግባራዊ 
በማድረግ ላይ ይገኛል። ከነዚህ አዋጆች መካከል 
የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ፣ የበጎ 
አድራጎት ድርጅቶችን ለመመዝገብና ለመቆጣጠር 
ያወጣውና የፀረ ሽብርተኛነት አዋጆቹ በጥቂቱ 
የሚጠቀሱ ናቸው። እነዚህ አዋጆች የመጡበት ዋነኛ 
ዓላማ ገዢው ፓርቲ በተለይ በምርጫ 1997 ዓ.ም. 
የገጠመውን ፈታኝ ሁኔታ ዳግም ተፈጥሮ ላለማየት 
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ካለው የጠበቀ ፍላጎት የተነሳ እንደሆነ በርካታ 
የፖለቲካ ተንታኞች ይገልፃሉ። በእርግጥም የኢህአዴግ 
አምባገነናዊ አፋኝ ስርዓት መገለጫ የሆኑት እነኚህ 
አዋጆች ፀድቀው ተግባራዊ ማድረግ ከጀመሩበት ጊዜ 
አንስቶ እስከ አሁን ድረስ አዋጆቹ እያሰከተሉ ያሉት 
መዘዞች የሀገር ውስጥና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 
የመወያያ አጀንዳ እንደሆኑ ቀጥለዋል። አፋኝና 
ከሀገሪቱ ህገ መንግስት እንዲሁም ከዓለም አቀፍ 
ህግጋት ጋር የሚጋጩት እነዚህ አዋጆች መሰረት 
በማድረግ ኢህአዴግ የስልጣን ዘመኑ ላይ አደጋ 
ይፈጥራል ብሎ የሚያስባቸውን ተቃዋሚ የፖለቲካ 
ፓርቲዎችን፣ ጋዜጠኞችንና ሲቪል ማሕበራትን 
በማሳደድ ላይ ይገኛል። በፀረሽብር አዋጆቹ የተነሳ 
በአፋኙ ስርዓት ላይ ትችት የሚሰነዝሩ በርካታ 
ጋዜጠኞች ከሀገር ሲሰዳዱ ቀሪዎቹ ደግሞ 
በወንጀለኛነት ተፈርዶባቸው በእስር ላይ ይገኛሉ። እነ 
አንዱአለም አራጌና ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ 
አባላትና አመራሮቹ በእስር ቤት ሆነው የፍርድ ቤት 
ጉዳያቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። የሲቪል 
ማህበራትም የገንዘብ ምንጮቻቸውን መሰረት 
በማድረግ በሰብአዊ መብት፣ በምርጫና በሀገር ነክ 
ጉዳዮች ላይ እንዳይሳተፉ ገደብ ተጥሎባቸዋል። 
በአሁኑ ወቅትም በርካታዎቹ ከስራ ውጭ ሁነዋል። 
ይህም የሚያሳየው ኢህአዴግ አፋኝና አምባገነናዊ 
ስርዓቱን አጠናክሮ ለመቀጠል ወደኋላ እንደማይል 
ነው። በተለይም የሰብአ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢህአዴግ በአዋጆቹ 
ላይ ማስተካከያ እንዲያደርግ ጥሪ ቢያደርጉም ፓርቲው 
አይን እያለው እንደማያይ ጆሮ እያለው እንደማይሰማ 
ሆኖ አፋኝ ስርዓቱን ይበልጥ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። 

  

አምባገነን መንግስት መጨረሻው 
ውድቀት ነው። 

ሚኪያኤል አሰፋ ነሲቡ 

አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ 
ጀምሮ አያሌ ኢትዮጵያዊያንን ለሞት፣ ለስደት፣ 
ለእንግልትና ለእስራት በመዳረግ ከምንጊዜውም በላይ 
ማንነቱን ለዓለም ሕብረተሰብ በማሳየት ላይ ይገኛል። 
 
እንደ እስስት እራሱን በመለዋወጥ ሲመቸው ዲሞክራት 
ነኝ በማለት ስልጣኑ ሲያሰጋው ደግሞ ፈላጭ ቆራጭ 
በመሆን የኢትዮጵያን ሕዝብ ሳይወድ በግድ እየገዛው 
ይገኛል። 
 
በአንድ ወቅት ተጨቆንን ተረገጥን ብለው ጫካ መሳሪያ 
አንግበው የገቡት የወያኔ ጭፍሮች ዛሬ ስልጣን ላይ 
በመቆናጠጥ መከረኛውን የኢትዮጵያን ሕዝብ የመከራ 
ቀንበር በላዩ ላይ ጭነውበት ይገኛሉ። ለመከራ የጣፈው 
ቢነግድ አይተርፈው ይላል የሐገሬ ሕዝብ አሁን አሁን 
ቆም ብዬ ስመለከተው ወያኔ ሕዝብ ሲራብ፣ ሲጠማ፣ 
ሲንገላታ የሚያስደስተው ይመስለኛል። 
ምክንያቱም ሕዝቡ ተራብኩ፣ ተጠማሁ፣ ተቸገርኩ፣ 

ተሰቃየሁ ቢለው የመስሚያ ጆሮ የለውምና። ታዲያ 
እስከ መቼ ነው አንገታችንን ደፍተን የምንኖረው፣ ነገ 
ከነገ ወዲያ የታሪከ ተወቃሾች እንዳንሆን የኢትዮጵያ 
ሕዝብ በአንድነት ድምፅህን ከፍ በማድረግ የወያኔን 
አሳፋሪና አፀያፊ ሥራ የዓለም ሕዝብ እንዲያውቀው 
በማድረግ በአንድነት መነሳት አለብን። ወያኔ ወደ 
ስልጣን እንደመጣ ደርግ የገደላቸውን አስክሬኑን 
ከመቃብር በማውጣት ሕዝቡን ሲያስለቅስ ይታይ 
ነበር። 
 
ዛሬ ደግሞ እሱም በተራው ብዙዎችን ለእስርና 
ለእንግልት እንዲሁም ደግሞ ወደ መቃብር እየሸኘ 
ይገኛል። 
ታዲያ በወቅቱ በስልጣን ላይ የነበሩትን ገድለዋል፣ 
ሕዝብን አንገላተዋል በማለት ለ20 ዓመታት በእስር 
ቤት ውስጥ ሆነው ፍርድ እንዲቀበሉ ተደርጓል። እኔ 
በጣም እየገረመኝ ያለሁት ዝንጀሮ የራሱ መላጣ 
አይታየውም እንደሚባለው ወያኔም ምን እየሰራ 
እንደሆነ አያውቀውም። ታዲያ ነግ ከነገ ወዲያ 
በቆፈረው ጉድጓድ አንደ ቀን የሕዝብ  
ምን እየሰራ እንደሆነ አያውቀውም። ታዲያ ነግ ከነገ 
ወዲያ በቆፈረው ጉድጓድ አንደ ቀን የሕዝብ ክንድ 
ወደ መቃብር ሊከተው እንደሚችል ሊያውቅና ሊገነዘብ 
ይገባዋል። 
 
በስልጣን ዘመናቸው ሕዝብን የጨፈጨፉ ሀገር 
መሪዎች ከእንግዲህ የሚኮበልሉበትና የሚደበቁበት 
የምድር ክፍል እየጠበበ የመጣ በመሆኑ ይህንን 
ተገንዝበው ሳይመሽባቸው በጊዜ ስልጣን ለሕዝብ 
በማስረከብ ቀሪውን ሕይወታቸውን ሳይሸማቀቁና 
ሳያፍሩ በሀገራቸው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ 
ለመኖር በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን ለመካስ 
ያስችላቸዋል። በውጭም፣ በሐገር ውስጥም የምንገኝ 
ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ድምፃችንን በአንድ ላይ ከፍ 
በማድረግ ይህንን ዘረኛ መንግስት መታገል ይገባናል 
እላለሁ። 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

 

ለስደት ያበቃን ወያኔ ነው 
Kassa Abebe Birhanu, Haundorf 

 

ሰብአዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩባት እና 
በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት የሰፈነባት አገር 
መመስረት እንዳይቻል በስልጣን ላይ ያለው 
መንግሥት ጋሬጣ ሆኗል። ኢትዮጵያ የተለያዩ ባህሎች 
እና አመለካከቶች ትስስር ፈጥረው አንድ ላይ 
የሚኖሩባት አገር ነች። ታዲያ በዚህች አገር ያለው 
ጠንካራ ትስስር በመተማመን በዘላቂነት እንዳይቀጥል 
ሕዝቡን በሃይማኖት፣ በዘር በመከፋፈል እርስ በእርሱ 
የጎሪጥ እንዲተያዩ በማድረግ እና ለአገራቸው እድገት 
ለሕዝባቸው ነጻነት፣ ዴሞክራሲ ሰማላዊ መንገድ 
የሚንቀሳቀሱበትን ውድ የኢትዮጵያ ልጆች በአንድ ላይ 
ሆነው ሰላማዊ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ 
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በማወክ እና ሰላማዊ ትግላቸውን ለማዳከም የተቀነባበረ 
የአፈና ስልቶችን በመጠቀም እና ምክንያት እየፈለገ 
በትግሉ ሜዳ ላይ ያሉትን ሰላማዊ ታጋዮችን በማሰር 
በተራ ውንጀላ እየወነጀለ ለአገራቸው እና ለሕዝባቸው 
የሚሠሩበትን ሞራል እና ጉልበት ለማዳከም 
የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። 
በራሱ ታጣቂዎች በመታገዝ የሚፈጽማቸው የሰብዓዊ 
መብት ረገጣ ከልክ ያለፈ እና ሰብዓዊ ፍጡር የሆነ 
ሁሉ ሊሸከመው የማይችለው ሆኗል። ስለዚህ የዚህ 
የመጥፎ አመለካከት አባዜ የወያኔ መንግሥት 
የፈጠራቸው እንጂ ማንም አይደለም። ከተጠያቂነትም 
አያመልጡም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያነሳቸው 
ጥያቄዎች ዴሞክራሲያዊ እና ሰብዓዊ መብቶች 
ሊከበሩለት ይገባል። እነዚህ ከየአቅጣጫው የሚነሱት 
ጥያቄዎች የግለሰብ ወይም የመንግሥት ስጦታዎች 
ሳይሆኑ ለአለም ሕዝቦች በሙሉ በተፈጥሮ የተቸራቸው 
መብቶች ናቸውና። ሊቋደሷቸው እና ሊከበሩለት 
ይገባል። በመሆኑም በየትኛውም አቅጣጫ የሚደረጉት 
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ሰብዓዊ 
እና ፖለቲካዊ መብቶች የሚረጋገጡበት እና የተረጋጋ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እና የዘላቂ ሥርዓት ባለቤት 
እንዲሆን የሚከፍለው መሥዋዕት እና ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ለማስፈን ነው። 
 
ስለሆነም የኢትዮጵያ ሕዝብ በተወለደበት ምድር 
ባይተዋር መሆን የለበትም። ከመቼውም ጊዜ በላይ 
ለዴሞክራሲ እና ለሕዝብ ነጻነት ማበብ እጅ እና ጓንት 
በመሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም የሚነግደውን 
አምባገነናዊ ወይም ዘረኛ መንግሥት የማስወገድ 
ኃላፊነት የሁላችንም ግዴታ ነው። ምክንያቱም ወያኔ 
ሞቶ እና ተቀብሮ ጭምር ሊገዛን ይፈልጋል። 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ በሙታን ሊገዛ እና ሊተዳደር 
አይገባውም። በአሁኑ ሰዓት ሕዝቡን በዘር፣ በሃይማኖት 
ከፋፍሎ እርስ በእርሱ እንዳይተማመን እና 
እንዳይተባበር የራሱን የስለላ መረብ አንድ ለአምስት 
በሚል የልማት ፖሊሲያዊ አስተሳሰብ በማጠላለፍ 
አንዱ አንዱን እንዲሰልለው እና እንዲገመግመው 
በማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል። 
ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየአቅጣጫው ከመበታተን 
እና ከመለያየት ልዩነትን አጥብቦ የአገሪቱን ችግር እና 
የሕዝቡን መከራ ማስወገድ ግድ ነው። በተለይ 
የፖለቲካ ድርጅቶች እና የአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን 
ግዴታ እና ኃላፊነት በመሆኑ ሁሉም ሰው በአንድነት 
ለሕዝቡ እና ለወገኑ የሚጠቅም ሥራ መሥራት 
አለበት። ሁሉም ድርጅት እና ግለሰብ ከመጠላለፍ 
ፖለቲካ መውጣት አለበት። የኢትዮጵያ ጠላት 
የሆነውን ወያኔን በአጭር ጊዜ ማስወገድ ይቻላል። 
መተባበራችን የሚያስፈራው እና የሚያስጨንቀው 
ወያኔን ብቻ ነው። ስለዚህ ልንተባበር እና ልንጠናከር 
ያስፈልጋል። በመጠናከራችን የሚከፋው እና 
የሚያቃዠው ወያኔን ብቻ ነው። ሞት ለወያኔ! 
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ገና ከጅማሬው የወያኔ ቡድን የአማራን ሕዝብ እንደ 
ሕዝብ ብሔራዊ ጨቋኝ በማለት የፈረጀው ሲሆን 
በሂደትም ማኒፌስቶ 68 በተባለ ፕሮግራሙ ላይ 
በግልጽ የአማራን ሕዝብ የትግራይ ሕዝብ ጠላት እና 
ለትግራይ ወደ ኋላ መቅረት ብቸኛ ተጠያቂ እንደሆነ 
በማስመሰል ሰፊ ፕሮፓጋንዳ መንዛት የጀመረው። 
በእርግጥም ከሕዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ መስራች 
አንዱ የሆኑት እና ወያኔ በጫካ እያለ ተጣልተው 
የወጡት ዶክተር አረጋዊ በርሔ A Political History of 
the Tigray People Liberation Front (1975 - 1991) 
በተሰኘው መጽሐፋቸው ገጽ 201 ላይ የወያኔ ቡድን 
በግልጽም ይሁን በስውር ጸረ አማራ ስድቦችን፣ 
ፕሮፓጋንዳዎችን፣ እና ዘፈኖችን የሚያስፋፋ እና 
የሚያበረታታ እንደነበር ይገልጻሉ። ይህ አንድን ሕዝብ 
በጠላትነት የመፈረጅ ዘመቻ በሂደት እያደገ መጥቶ 
ወያኔ መላው ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ለአማራ ሕዝብ 
ነፍጠኛ የሚል ስያሜ ከመስጠቱም በላይ በሌሎች 
የአገሪቱ ብሔሮች ዘንድ ጨቋኝ እና በዝባዥ እንዲሁም 
ለአገሪቱ ወደኋላ መቅረት ብቸኛ ተጠያቂ ሆኖ 
እንዲቀር በወያኔ ካድሬዎች ዕለት ዕለት ይዘመትበት 
ጀመር። በዚህም ሳይወሰን ቁጥራቸው 62ሺህ የሚደርሱ 
የአማራ ተወላጅ የመንግሥት ሠራተኞች ከመደበኛ 
ሥራቸው እንዲፈናቀሉ በዚህም ከእነቤተሰቦቻቸው 
ለችግር እንዲጋለጡ ተደረጉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ 
በኦሮሚያ አካባቢ የሕወሃት ታጣቂዎች በኦነግ ስም 
ባደረጉት ጭፍጨፋ በበደኖ፣ በአርባጉጉ እና በአሰቦት 
ገዳም በርካታ የአማራ ተወላጆች፣ ሕጻናት፣ አረጋውያን 
እና ነፍሰጡሮች ሳይቀር እንዲጨፈጨፉ 
ከነሕይወታቸው በገደል እንዲወረወሩ ብሎም ቤት 
ንብረታቸው እንዲዘረፍ ተደርጓል። በሌላ በኩል 
የአማራ ክልል ይዞታ የነበሩ ለም መሬቶች ማለትም 
ሁመራ፣ ጸለምት፣ ጠገዴ፣ አደቃይ፣ ራያ የመሳሰሉት 
በኃይል ወደ ትግራይ ክልል እንዲጠቃለሉ ሲደረግ 
በእነዚህ ቦታዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በስውር 
በተደረገ ዘመቻ ወንዶች አካባቢውን ለቀው እንዲሰደዱ 
ሲደረግ ሴቶች ያለፍላጎታቸው እየተደፈሩ የአንድ 
ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑ ሕዝቦች ብቻ እንዲያዝ ተደርጓል። 
በአማራ ሕዝብ ላይ የተደረው ስውር ዘመቻ በዚህ ብቻ 
የተወሰ አይደለም። በክልሉ ተግባራዊ የተደረገው 
የወያኔ የመሬት ፖሊሲ ገበሬው ቤተሰቡን በአግባቡ 
ለመመገብ እንኳ በቂ እንዳይሆን በመደረጉ የክልሉ 
ወጣቶች ወደ ከተማ በጅምላ እንዲሰደዱ እና በዚያም 
በሴተኛ አዳሪነት እንዲተዳደሩ ወንዶችም 
ጉልበታቸውን በርካሽ ዋጋ እንዲሸጡ የተገደዱበት 
ሁኔታ ሲኖር በክልሉ እዚህ ግባ የማይባል የኢንዱስትሪ 
መስፋፋት እንዳይካሄድ በመደረጉ እነዚህ ወጣቶች 
ከክልላቸው ውጪ ተሰደው እንዲኖሩ ተገደዋል። ይሁን 
እንጂ በየክልሉ ባሰራጨው እና እያሰራጨው ባለው ጸረ 
አማራ ፕሮፓጋንዳ ምክንያት እነዚህ ወጣት የአማራ 
ተወላጆች እንደሰው በማይታዩበት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። 
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ሌላው አሳዛኝ ስውር ዘመቻ ክልሉ ያለው የጤና 
አጠባበቅ ሽፋን ሲሆን ክልሉን ከጀርባ ሆነው 
የሚያስተዳድሩት የሕወኀት ሰዎች በአማራ ክልል 
የጤና ኬላዎች እንዳይስፋፉ ከማድረጋቸውም ባሻገር 
ያሉትንም በማዳከማቸው ምክንያት ዛሬ በኢትዮጵያ 
ከሚገኙት ክልሎች በተለየ ሁኔታ በአማራ ክልል 
የሕፃናት ሞት፣ የእናቶች በወሊድ ምክንያት መሞት፣ 
የልጅነት ልምሻ፣ የሳንባ ነቀርሳ ስርጭት፣ በወባ 
ወረርሽኝ በሚከሰት ሞት፣ በውሃ ወለድ በሚከሰት ሞት፣ 
ቀዳሚውን ስፍራ የያዘ ሲሆን ዛሬም ይህ ቁጥር 
በአስደንጋጭ ሁኔታ እያደገ ይገኛል። ከዚህ ጎን ለጎን 
በአማራ ሕዝብ ላይ የተጀመረው ግልጽ ዘመቻ 
የሚከተሉትን ያካትታል፦ 
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ትውልድን ሲሻገር የሚኖር መቼም የማንረሳው ጽዋ 
ነው። ወያኔ በአደባባይ የ2.4 ሚሊዮን አማራዎች ቁጥር 
የቀነሳቸው በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ነው ሲል ለሕዝባችን 
ያለውን ንቀት እና ጥላቻ ይፋ አወጣው። ሆኖም ወያኔ 
እንዳለው የአማራ ሕዝብ ቁጥር በ2.4 ሚሊዮን ቀንሶ 
ሳይሆን ሕወኀት ሆን ብሎ ቁጥሩ ቀንሷል በማለት 
ለክልሉ የመደበውን በጀት በ2.4 ሚሊዮን ሕዝብ 
ቁጥር በመቀነስ በዚህም ክልሉን አሁን ከሚገኝበት 
ድህነት በከፋ ሌላ ድህነት ውስጥ ለመድፈቅ 
የተሠራ ሴራ ነው። 

   2. የአማራ ተወላጆችን ማደህየት ከሥራ እና 
ከመኖሪያቸው ማፈናቀል ይህ ቀስ በቀስ ሥር እየሰደደ 
የመጣ የወያኔ ፖሊሲ ሲሆን B.P.R እና ግምገማ በሚል 
ሰበብ ከበርካታ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በተለየ 
ሁኔታ የአማራ ተወላጆች እየተመነጠሩ እየተባረሩ 
ሲሆን ከቴሌ ኮሚኒኬሽን ከተባረሩት 8ሺህ ሠራተኞች 
ውስጥ 99% የሚሆኑት የአማራ ተወላጆች ናቸው። 
በሌላ በኩል ስኬታማ የሆኑ የአማራ ተወላጅ 
ነጋዴዎችን በተቀነባበረ የወያኔ ሥራ ማክሰር እና 
ከገበያ ማስወጣት በስፋት የተሠራበት እና አሁንም 
እየተሠራበት ያለ ጉዳይ ሲሆን በልማት ስም ሆን 
ተብሎ የክረምቱን ጊዜ በመጠበቅ እና ተለዋጭ ቦታ 
ባልተዘጋጀባቸው ሁኔታ የአማራ ተወላጆች የሚበዙበትን 
የአዲስ አበባ አካባቢዎች ማፍረስ በዚህም በሺዎች 
የሚቆጠሩ አማራዎች ከነቤተሰባቸው ለጎዳና ሕይወት 
መዳረግ ይካተትበታል። 

በተመሳሳይ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የአማራ ተወላጅ 
በመሆናቸው ብቻ በየጊዜው ያፈሩት ቤት ንብረት 

እየተወረሰባቸው ለስቃይ እና እንግልት እየተዳረጉ 
ሲሆን በአለፈው ዓመት ከደቡብ ክልል ጉራፈርዳ 
ከሚባል አካባቢ 78ሺህ አካባቢ አማራዎች ሲፈናቀሉ 
ዘንድሮም ከቤንሻንጉል ክልል እና ከደቡብ ክልል 
ቤንችማጂ ዞን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲፈናቀሉ 
ተደርጓል። 
በአጠቃላይ የዛሬ 38 ዓመት ገደማ ወያኔ በአማራ 
ሕዝብ ላይ የጀመረው የስም ማጥፋት ዘመቻ በሂደት 
መልክና ቅርጽ በመያዝ እስከ ዘር ማጥፋት ደረጃ 
ደርሷል። ምን አልባት ዛሬም እንደ ትናንቱ የወያኔ 
ድርጊት በአርምሞ እና በቸልተኝነት ቁጭ ብለን 
ካየነው ነገ ወደ ዘር ማጥፋት ዘመቻ እንደማይሸጋገር 
ዋስትና የለንም። በመሆኑም ይህንን አስከፊ ዘረኛ 
ሥርዓት ማስወገድ ለእኛ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን 
የህልውናም ጉዳይ ነው። የሕዝባችን ቀጣይ ህልውና፣ 
የነጸነታችን ተስፋ እንዲሁም የአገራችን መጻኢ እድል 
ዛሬ በምናደርገው የትግል አስተዋጽኦ ይወሰናልና በጋራ 
ለነጸነታችን እንነሣ!!! 

  
ኢትዮጵያውያን ለደረሰባቸው በደል 

ተጠያቂው ማን ነው? 
Semir Kedir, Haundorf 

ኢትዮጵያውያን ለረዥም ጊዜ የተነፈገንን እና 
ከማንም በላይ ትልቅ ቦታ የምንሰጠው የአገራችንን፣ 
የሃይማኖታችንን እና የፖለቲካ ነጻነትን ነው። 
አሁን ባለንበት ዘመን ከላይ የጠቀስኳቸውን የነጻነት 
ማገሮች ይነገራሉ እንጂ በተግባር የሚውሉ 
ባለመሆናቸው እንደ ሕዝብ እና እንደ አገር የመኖር 
ወይም ያለመኖር እጣ ፈንታ በዴሞክራሲ እና በነጻነት 
እጦት ተሸመድምዶ ብዙውን ኢትዮጵያዊ ለስቃይ እና 
ለእንግልት የተዳረጉበት ሥርዓት በመሆኑ ሕዝባችንን 
በብሔርና በቋንቋ በመከፋፈል በተወለዱት እና 
ባደጉበት ቀዬ የመኖር እና ሃብት የማፍራት እድል 
ተነፍጓቸው በልማት ስም ብዙ ከደከሙበት እና 
ካለሙት መሬት ላይ ከነቤተሰቡ ቤት ንብረቱን ጥሎ 
በመንግሥት አስተዳደርነት ባልፈቀደው እና በማያመች 
ቦታ እንዲሰፍር እየተደረገ ነው። 
በቅርቡ በጋምቤላ እና በአፋር በኢንቨስትመንት ስም 
የአካባቢውን ነዋሪ አርሶአደሮች እና አርብቶ አደሮች 
ለዘመናት ከኖሩበት በዛች በያዙዋት መሬት ላይ በጦር 
መሣሪያ በማስፈራራት በኃይል በማፈናቀል በሰፈራ 
ስም ባዶ መሬት ላይ እንዲሰፍሩ እየተደረገ ነው። 
ሌላው አሳዛኝ እና አስነዋሪ ተግባር እየተፈጸመባቸው 
የአርሶ አደር ሚስቶች ነፍስ ካላወቁ ሕጻናቶቻቸው ጋር 
ነፍሰጡር እናቶች የመውለጃ ቀናቸው ደርሶ መንገድ 
ላይ ምንም ዓይነት የሕክምና እርዳታ በሌለበት 
ባልተዘጋጁበት ሰዓት ለመውለድ የቻሉ እናቶች 
ስቃያቸውን ማን ነው የሚጋራው? ለማንስ ነው አቤት 
የሚባለው? በአገራችን ወግና ልማድ አንዲት እርጉዝ 
እናት የመውለጃ ቀኗ ከመድረሱ በፊት ለእናቲቱም ሆነ 
ለሚወለደው ሕጻን የሚሆን በቂ ዝግጅት በሌለበት ቦታ 
ወደዚህ ምድር መምጣት ያልቻሉ ሕጻናት የእናቲቱን 
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ጨምሮ ማነው የሚታደገው? 
በአገራችን እራሱን በመንግሥትነት ሰይሞ የተቀመጠው 
የወያኔ ፓርቲ እና ተቀጽላዎቹ በሙስሊሙ ኅብረተሰብ 
ላይ እየተደረገ ያለው ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ ስቃዩ 
እየጨመረና ማብቂያ የለሽ በደል እየደረሰበት 
ይገኛል። መላው ሙስሊም ኅብረተሰብ የሃይማኖት 
መሪዎችን መምረጥ ያለበት መንግሥት በመደበለት 
የሥርዓቱ አቀንቃኞች ሳይሆን በአገሪቱ ውስጥ ባሉ 
መስጊዶች የሃይማኖት ትምህርት በመስጠት ሰፊ 
እውቀት ያላቸው የእድሜ ባለጸጎች መካከል መምረጥ 
ሲገባ እኔ አውቅላችኋለሁ የሚለው የወያኔ አስተዳደር 
ከህግ ውጪ በሃይማኖቱ ውስጥ ጣልቃ እየገባ ይገኛል። 
መንግሥት ያጸደቀው ሕገ መንግሥት ግን በሃይማኖት 
ውስጥ ጣልቃ እንደማይገባ የሚያስረዳ ቢሆንም ለዚሁ 
ሕግ ተገዢ ባለመሆን የሃይማኖት ተከታዮችን እያዋከቡ 
እና ይህንንም ጣልቃ ገብነቱን የተቃወሙ ምዕመናንን 
እስር ቤት በማስገባት ስቃይ እያደረሰባቸው ይገኛል። 
ታዲያ ይቺ አገር እስከመቼ ነው ለሕዝብ ሰላምና 
ዴሞክራሲ ለሃይማኖት ነጻነት በማይሰጥ መንግሥት 
የምትተዳደረው? ኢትዮጵያ አገራችን አሁን ያለችበት 
ሁኔታ እንደሚያመለክተው የወያኔ መንግሥት በየቀኑ 
በሕዝቦች ላይ የሚፈጽመው ማብቂያ የለሽ በደል፣ 
ሃይማኖት ከሃይማኖት ሙስሊሙን ከክርስቲያን 
ወንድሙ ጋር በማጋጨት የሥልጣን እድሜውን 
ለማራዘም ያበጀው እኩይ ተግባር ስለሆነ መፍትሔ 
ማግኘት አለበት። የሙስሊሙም ጥያቄ ሰላማዊ ጥያቄ 
ነው። 
 

ሕሕብረት ለነፃነት 
Bineyam Anteneh, Tirschenreuth 

 
ከዘር ማንነታችን በፊት ሰብዓዊ ሰውነታችን 
ከልዩነታችን በፊት አንድነታችንን ወያኔ ዛሬ 
ኢትዮጵያውያንን ከከተተበት መቀመቅ ውስጥ 
የሚያወጣን ብቸኛ መፍትሔ አንድነታችን ነው። 
ወያኔ አማርኛ ተናጋሪውን ነው በማለት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጸረ አማራ ኃይል እንዲፈጥሩ እና በአማራው 
ላይ እንዲዘምቱ እያደረገ ነው። አሁንም ከ22 ዓመት 
አምባገነናዊ አገዛዝ በኋላ የሚያየው ይኸው የፀረ አማራ 
ፖሊሲ በተግባር ሲተረጉም ነው። ይህንንም መርዘኛ 
የሕወኀት በየቦታው በፈጠራቸው ተለጣፊ ድርጅቶች 
እና በአደራጃቸው የጎሳ ወታደራዊ ኃይሎች አማካኝነት 
የዘር ማጽዳት ዘመቻውን በስፋት ተያይዘውታል። 
ከጥቂት ወራት በፊት በጉራፈርዳ ወረዳ የታየው አሁን 
ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ የሚኖሩ አማርኛ 
ተናጋሪ ዜጎች ላይ እየተደገመ ነው። ንብረት ቀምቶ 
ነፍሰጡርንና አራስን ሳይቀር አፈናቅለው ማባረርና 
የድብደባና የግድያ ወንጀሎች በአማራው ሕዝብ ላይ 
መፈጸሙ ከበፊቱም የነበረ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን 
በአሰቃቂ ሁኔታ እየተባባሰ ቀጥሏል። ይህ ዓይነቱ 
ዘግናኝ ወንጀል በተለያዩ ጊዜያት እና አካባቢያችን 
በተለይም በአኙዋክ፣ በኦጋዴን፣ በኦሮሞው፣ በአፋሩ፣ 
በሙርሲው ወዘተ... ማኅበረሰቦች ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ 

ፈጽሟል አሁንም እየተፈጸመ ነው። 
ሕወኀት/ ኢህአዴግ የዘር ማጽዳት እና ማጥፋት 
ወንጀል የሚፈጽምበት ዋና ምክንያት የፖለቲካ፣ 
የኢኮኖሚ እና ወታደራዊ የበላይነቱን ለማስጠበቅ 
ስለሆነ በዚህ እኩይ አላማው መሳካት እንቅፋት ናቸው 
ብሎ የሚገምታቸውን የሕብረተሰብ ክፍሎች ላይ 
ወደፊትም ተመሳሳይ ድርጊት ከመፈጸም 
እንደማይቆጠብ ግልጽ ነው። 
የዚህ ዋነኛ ተባባሪ ደግሞ በሕወኀት የሚነዱት ብሃዴን፣ 
ኦህዴድ፣ አኢህድን ናቸው። በዚህም መሰረት የሃገሪቱን 
አንድት እና ደኅንነት አደጋ ላይ በመጣላቸው 
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዝምታ ሊያልፈው ስለማይገባ 
እስካሁን ለፈጸሙት ሁሉ ለብዙሃን መገናኛ በማጋለጥ 
እና ለሕግ እንዲቀርቡ እና ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ 
የሁላችንም ኢትዮጵያውን የውዴታ ግዴታ መሆን 
ይኖርበታል። ምክንያቱም ዛሬም በሰፊው የአማርኛ 
ተናጋሪ ወገናችን ላይ ወያኔ እያደረሰ ያለው ግፍ 
በተመሳሳይ መልኩ ነገ በሌሎችም ላይ ይደርሳል። 
ከዚህም በፊት ደርሷል። 

«የማንነቴ መለያ የልቤ ማህተም 
 የቅድመ አያት ውርስ የተከፈለበት ደም 
 እምዬ ኢትዮጵያ ትኑር ለዘለዓለም!!!» 

 

ቤተሰባዊ፣ ሕዝባዊ እና አገራዊ ጠላት 
Rute Yohanes Tamire, Zeil a. Main 

 

በአፍሪካ ቀንድ በምትገኘው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም 
ሰው ለሃገሩ ነጻነትን እና እድገትን ናፋቂ ነው። ነገር 
ግን የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ማስጠበቅ የሚፈልጉ ራስ 
ወዳድ መንግሥታት ይሆኑና ሕዝቦችን ነጻነታቸውን 
በመንፈግ አገሪቱን ከሌላው አለም እኩል እንዳትራመድ 
በመተብተብ ለድህነት እና ለስደት ዳርገዋል። ሰዎች 
ይታሰራሉ ይህም የተለመደ ነገር ሆኗል። ሰላምና 
ፍትሕ በማጣታቸው ለነጻነታቸው ለመታገል ቆርጠው 
የተነሡ ኢትዮጵያውያንን በተለያዩ እስር ቤቶች 
በማጎር ትግላቸውን ለማስቆም በተለያየ አቅጣጫ ሲጥሩ 
ይታያሉ። ራሳቸው ቦንብን በሕዝቡ መገልገያዎች ላይ 
አጥምደው ሰው እየፈጁ ሰላማዊ ዜጎችን በአሸባሪነት 
እየፈረጁ ለስቃይ እየዳረጓቸው ይገኛሉ።ይህ አይነቱ 
ጭቆናና ፍትሕ ማጣት እጅግ በዝቷል።  
ከመቼውም ጊዜ ባስ ባለ መልኩ ድህነት ተንሰራፍቶ 
በዓለም የደሃ አገራት መዝገብ ላይ ከፊት ለፊት 
ለመጻፍ በቅታለች፣ ኢትዮጵያ። በዚህ ጊዜ በማንኛውም 
የሥራ መስክ ተሰማርቶ ቤተሰብንም ሆነ ራስን 
አስተዳድሮ መኖር ከባድ ሆኗል። የነገውን አገር 
ተረካቢ ትውልድ የሚቀረጽበት የትምህርት ፖሊሲ በቂ 
እና የበሰለ ጥናት ሳይካሄድ የሌሎችን በቀጥታ 
በመቅዳት ሥራ ላይ የሚውሉት ፖሊሲዎች ምንም 
እንኳን በርካታ የአገሪቷ ገንዘብ ቢፈስባቸውም 
ውጤታማ ሲሆኑ አልታየም፣ አልፎ ተርፎም ተግባር 
ላይ የሚውሉት ለጥቂት ጊዜ ብቻ ነው። ለምን ብሎ 
ጥያቄ ማንሳትም ለአገሪቱ ከመቆርቆር ሳይሆን 

አደራ ልዩ እትም ሰኔ ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. 
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ከአሸባሪነት ያስፈርጃል። ሕሊናቸውን፣ ማንነታቸውን 
እና እውቀታቸውን ሸጠው ለወያኔ አድር ባይ ሆነው 
በሕዝቡ ሃብትና እና ንብረት በመንደላቀቅ የሚኖሩ 
ጥቂት ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጠን ያለፈ 
የተንደላቀቀ ኑሮን ሲኖሩ ይታያሉ። በተቃራኒው ደግሞ 
ሌላው ኢትዮጵያዊ ጥልቅ ጥናት ያልተካሄደበት ፖሊሲ 
በመተግበሩ ምክንያት በድህነት እየማቀቀ ይገኛል። 
 
ከተለያዩ ያደጉ ሃገራት እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ረጂ 
ድርጅቶች በተጎዳው ሕዝብ ስም የኢትዮጵያ 
መንግሥት የሚገባለትን የእርዳታ ገንዘብ የአመራር 
አካላት ተብለው ከላይ የተቀመጡት ግለሰቦች 
ከነቤተሰቦቻቸው አላግባብ ሲጠቀሙበት በግልጽ እየታየ 
ነው። 
ይህንን እንቅስቃሴ የሚቃወሙ እና የማይደግፉ 
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሆነ አለም አቀፍ ድርጅቶች 
በመጀመሪያ ደረጃ በአሸባሪነት ይፈረጃሉ፣ በሁለተኛ 
ደረጃ በሃገር ውስጥ ያሉትን አሸባሪዎች በማለት በእስር 
ቤት እየማቀቁ ይገኛሉ። ዛሬ በርካታ ኢትዮጵያውያን 
ቦታቸው በማይታወቅ የወያኔ እስር ቤቶች በመማቀቅ 
ላይ ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዛች 
አገር ላይ እንደ አውሬ ሆኖ የመጣውን ጠላት ወይም 
ወያኔን በተባበረ ክንድ ለአገራችን እኛም አለንለሽ 
በማለት እንበላት። የሁለት አሥዕርት አመታት 
ምዝበራውን በማስቆም በአለም አቀፍ መንግሥታት 
ዘንድ በሕግ ፊት የሚቀጡበትን መንገድ ጭምር 
መሥራት አለብን። ሞት ለወያኔ! 
  

የወያኔ ግፍ በተማሪዎች ላይ 
Liya Yosef, Kulumbach 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ 
እየጨመራት የሚገኙት ላለፉት ከ21 ዓመት እስከ 22 
ዓመታት በትከሻችን ላይ የተቀመጡት የወያኔ ዘረኛ 
እና ብሔርተኛ አምባገነኑ መንግሥት ነው! አዎ 
እውነት የተሸፈነች ብትመስልም ለጊዜው ባትታይም 
የፍጻሜው አሸናፊው ይዋል ይደር እንጂ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ነው። 
የወያኔ መንግሥት በጠራራ ፀሐይ በዓለም ፊት 
አሁንም ውሸት በመዝራት ላይ ይገኛል። ይህም 
አልበቃ ብሎት በየከፍተኛ ትምህርት ቤቶች እና 
ኮሌጆች ብጥብጥ እና ዘረኝነትን በማንሳት ንጹሕ 
ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው እያተስተጓጎለ ነው። 
በተለይ በአሁኑ ሰዓት በደቡብ ኢትዮጵያ ያሉ የኮሌጅ 
ተማሪዎች የወያኔን መንግሥት በመቃወም የምግብ 
ማቆም አድማ ሲያደርጉ ሰንብተዋል። ነገር ግን ሰሚ 
አላገኙም እንጂ። 
አሁንም ይህንን ተግባሩን የዓለም መንግሥታት፣ 
የሃይማኖት መሪዎች እና ተቃዋሚ ድርጅቶች በሙሉ 
ልዩነታችሁን ወደጎን ትታችሁ የጋራ ጠላታችንን በጋራ 
በመጣል መፍትሔ መሻት የማያወላውል ይሆናል። 
ፍትሕ፣ ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

 

 
ምርጫ ወይስ ሽምጥጫ 

 
Tsion Gebru, Hammlburg 

አምባገነኑ የኢህአዴግ መንግሥት እና ዛሬም ሥልጣን 
የጣፈጣቸው ሹመኛ ሁሉ የተለመደውን የጭቆና አገዛዝ 
እንዲቀጥል ካለው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ ሰሞኑን 
የቀድሞዋን ቀዳማዊት እመቤት አልጋወራሽ ለማድረግ 
ደፋቀና እያለ ነው። የምረጡኝ ቅስቀሳ በየአደባባዩ 
እንደተለመደው የፋይናንስ፣ የማቴሪያል፣ የሰው ኃይሉ 
ሁሉ በእጃቸው ነው ጦፏል። ምን ችግር! 
አሁን ምን አለ በሌለን አቅም ዞን ወረዳ፣ ከወረዳ ቀበሌ 
ከቀበሌ እስከ ተራ ሰው ድረስ ባንከስር። ለምርጫ 
ቦርድ ራሱ የሚወጣው ኧረ ስንቱ ይነገራል ለመሆኑ 
ፉክክሩ ከማን ነው? በፓርላማ ያለው ተቃዋሚ ስንት 
ይሆን? «አንድ ለዘጠኝ እግዜር ስጠኝ!» ነው ነገሩ። 
አዬ ጉድ የአምላክ ያለህ ኢትዮጵያን ካለባት ችግር እና 
ስቃይ አምላኬ ሆይ ነጻ አውጣት። 
 
የባሰ አታምጣ 
 
የሰሞኑ ወሬ ምርጫ ነው ይላሉ፣ 
እንትናና እንቶኔን ምግብ እያበሉ። 
ኪስ እያደለቡ 
ውነት ውሸት መስሎ ተደብቆ ኖረ፣ 
ግን አሁን ይለያል ነገር ከመረረ። 
እርስ በእርስ ነው አሉ ወያኔ ዘንድሮ፣ 
በልዩነት ወጣ አማራው አምሮ። 
ተቀላቅሎ ኖረ ስንዴው ከእንክርዳድ፣ 
አሁን አሁን ለየ የነመለስ ጉድ። 
ምናሉ ወ/ሮ አዜብ በንግግራቸው 
ይህ እንግዲህ እንዳለ ነገር ካልቀጠለ  
መቸውም አይጸናም ሹመኝነታቸው(መንግሥትነታቸው) 
የምረጡኝ ጣጣው ከአገር አገር ደርሶ። 
 

 

የአማራ ብሔር ተወላጅ ስቃይ እና ሰቆቃ 
Biniam Hayle, Höchstadt 

 
ዛሬ ወያኔ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ያፈናቀላቸው አማሮች 
ሕዝቦች የመጀመሪያዎቹ የጥቃት ሰለባዎች አይደሉም፣ 
የመጨረሻዎቹም አይሆኑም። ወያኔ በዛች አገር እስካለ 
ድረስ ፖሊሲውን እና ሥርዓቱን ከማራመድ 
አይቆጠብም። ይኸውም በየጊዜው እና በየወቅቱ 
የተለያዩ በደሎችን ለ21 ዓመታት ሲያደርግ 
አይተናል። የአማራ ተወላጅ በማንኛውም መልኩ 
ከሥራው ቦታ እንዲፈናቀል በማድረግ አዲስ ሥራ 
የማግኘት እና የመቀጠር እድልን እንዲያጣ በማድረግ 
እንዲሁም ነጋዴውን እና ገበሬውን ከሥራ እና 
ከማምረቻ ቦታው ላይ በማፈናቀል እና በማስነሳት 
በቦታው ሌላ ነገር ወይም ለራሳቸው ፍላጎት በማዋል 
የአማራውን ሕዝብ ወይም ተወላጅ እየጨቆኑት እና 
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ከትውልድ አገሩ እና ቦታው እያፈናቀሉት ይገኛሉ። 
በአጠቃላይ ወያኔ የአማራው ሕዝብ መራቆት ስደት፣ 
ውርደት፣ ሰቆቃ እና ሞት ለእሱ የሚያስደስተው 
በመሆኑ ይኸው ከግዜ ወደ ጊዜ በደሉን እያጠናከረው 
መጥቷል። 
የአማራው ተወላጅ እንደማንኛውም ብሔር ለአገር 
ተቆርቋሪ እና ታጋይ የነበረ ብሔር ሲሆን አሁን ግን 
በገዛ እናት አገር አገር እንደሌለው ብሔር ከብሔር 
ጋር በማጋጨት ከኖረበት እና ከተወለደበት ካደገበት 
ቦታ በሺዎች የሚቆጠሩትን ከቤት ንብረታቸው ምንም 
ዓይነት ንብረት ሳይዝ እያፈናቀላቸው ይገኛል። ይህ 
ዓይነቱ ድርጊት በዚህ ከቀጠለ ወደፊት ያቺ አገር 
በሰላምና በፍቅር ተሰብስበው የሚኖሩባት አገር አስከፊ 
ውድቀት ውስጥ እንደምትገባ መገመት አያዳግትም። 
ሆኖም የወያኔ ሥርዓት ከዚህ አስከፊ የጭቆና አገዛዝ 
በተባበረ ኃይላችን ልንታገል እና በቃ ልንለው 
ይገባል።  

  

የዘር ማጥፋት ዘመቻ 
Samuel Gebru, Tirschenreuth 

 
ብሔርን ከብሔር፣ ደሃን ከሃብታም፣ የተማረውን 
ካልተማረው፣ ወጣቱን ከቀረው ማኅበረሰብ፣ ሙስሊሙን 
ከክርስቲያኑ በመከፋፈል ላይ ጠንክሮ እየሠራ 
ይገኛል። አሁን ደግሞ በሃይማኖቱ በኩል የመከፋፈሉን 
ሥራ ሌት ተቀን ወጥሮ እየሠራ ይገኛል። 
ሙስሊሙን ከክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙን ከሙስሊሙ 
ለመለየት ቆርጦ ተነሥቷል። ለዚህ የብጥብጥ 
እስትራቴጂው ማስፈጸሚያነትም የኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ፋናን እየተጠቀመ ይገኛል። 
ሕወኀት ይህ ብቻ አልበቃውም፣ የዘር ማጥፋት 
ዘመቻውን ቀጥሎበታል። አላማውን በከፍተኛ ሁኔታ 
እየፈጸመ የሚገኘው ወያኔ አላማውን ከግብ ለማድረስ 
በአማራው ላይ በልማት ሰበብ የሚደረገው የዘር 
ማጥፋት ዘመቻ በአሰቃቂ ሁኔታ ቀጥሎበታል። ከዚህ 
በፊት በደቡብ ክልልና የተለያዩ ክልሎች በተደጋጋሚ 
የአማራ ተወላጆችን በመግደል እና ከቀዬአቸው 
በማፈናቀል እንደቆየ የሚታወቅ ነው። 
ዜጎች በአገራቸው የትም ቦታ የመኖር መብታቸውን 
በመግፈፍ ፍጹም ኢሰብአዊ የዘር ማጥፋት ዘመቻ 
ተያይዞታል። ይህ አልበቃ ያለው ወያኔ ሰሞኑን ወደ 
50 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንን ከቤኒሻንጉል ወደ 
መጣችሁበት ተመለሱ ተብለው ያለፍላጎታቸው በኃይል 
ለዘመናት ሲኖሩበት ከነበሩባቸው ቦታዎች በማፈናቀል 
ሲወሰዱ፣ ተሳፍረውበት የነበረው መኪና ተገልብጦ 
ሕይወታቸው እጅግ አሳዛኝ እና በአሰቃቂ ሁኔታ ማለፉ 
ይታወቃል። 

 

የሰይጣን መልእክተኛው ወያኔ 
Mime Habtemariam, Bayruth 

የሃገር ጉዳይ ያቅበጠብጣል፣ ከማቅበጥበጥም አልፎ 
ያንገበግባል። የሰው ልጅ ከወገኑ፣ ከሰፈሩ እና 

ከተወለደበት እንዲሁም ከአደገበት ቦታ ለቆ 
የሚሰደደው ለምንድነው የሚለው ጥያቄ ሁሉንም ሰው 
ያወያያል፣ ያነጋግራልም። አባቶቻችን «ሃገር ሲያረጅ 
ጃርት ያፈራል» የሚለውን ምሳሌ ያለነገር 
አልተናገሩም። ለዚህም ነው የሰይጣን መልእክተኛ 
ወያኔ ብዬ በርዕሴ ላይ የገለጽኩት። የሰይጣን 
መልእክተኛ ለሰው ልጆች ምንግዜም መልካም ነገር 
አስቦ አያውቅም። ወያኔም ለዛች ሃገር እና ለኢትዮጵያ 
ሕዝብ አንድም ቀን መልካም ነገር አድርጎ አያውቅም። 
ከጫካ ከመጣ ጀምሮ በቋንቋ፣ በጎሳ፣ በዘር፣ በሃይማኖት፣ 
ከፋፍሎ ከፋፍሎ እዚህ አድርሶናል (ደርሰናል)። 
በዚህም ምክንያት በሃገራችን ውስጥ ባለን የፖለቲካ 
አመለካከት እና ለነጻነታችን በምናደርጋቸው 
እንቅስቃሴዎች በርካታ ኢትዮጵያውያን ታስረዋል፣ 
ተደብድበዋል፣ ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ ከሃብት 
ንብረታቸው እና ከሚኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለዋል። 
ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ሰላም ወዳዶች እና በአለም 
አቀፍ የሚገኙ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች 
ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር አንድ ሆነው አምባገነኑን 
የወያኔ መንግሥት አረመኔአዊ ተግባሩን እና በሕዝቦች 
ላይ እያደረሰ ያለውን ጭቆና ለአለም ሕብረተሰብ 
ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። እኛም ኢትዮጵያውያን 
ልዩነታችንን አስወግደን በሃገር ውስጥም ሆነ በውጪ 
በጋራ ተባብረን ልንሠራ እና ወያኔን ልናስወግደው 
ይገባል። 
 

 

የፍትሕ ጥያቄ ማንሳት አሸባሪነት 
አይደለም 

Tewodros Webeshet, Höchstadt 
 
ዜጎች በየዘመናት የፍትሕ ጥያቄ ማንሳታቸው 
አልቀረም ነበር። ግን ጥያቄዎቻቸው በወንጀለኝነት 
እየተፈረጁ እነርሱም በአምባገነኖች የጥቃት ሰለባ 
ሲሆኑ ኖረዋል። አምባገነኖች ግን የአፈና መረባቸውን 
ዘርግተው በማን አለብኝት አገርን እያጠፉ ታሪክ ይቅር 
የማይለው ወንጀል በዜጎች ላይ ያለርሕራሔ እየፈጸሙ 
በአገር ፍትሕ እያሰፈንን ነው የሚል የሃሰት ነጋሪት 
ይጎስሙልናል። ምግባረ ብልሹነትንም እያስፋፉ የአገር 
ሃብት እየመዘበሩ እያስመዘበሩ የተሻለ ሥርዓት 
በመገንባት ላይ እንገኛለን ይሉናል። እንዲህ አይነት 
ሸፍጥ የፖለቲካ ውንብድና ማጭበርበር ካልሆነ በቀር 
ሌላ ምን ይባላል? 
 
ደግሞስ የዜጎች ደም ያለአግባብ እንዲፈስ፣ ሃብቱን 
እንዲመዘበር፣ ሉዓላዊነቷን እና አንድነቷን እንዲንዱ፣ 
ሉዓላዊ መብትን እንዲጥሱ፣ በአፈሙዝ አስገድደው 
እንዲገዙ ማንስ መብት ሰጣቸውና ነው። ያም ሆነ ይህ 
ወያኔና ጀሌዎቹ ግን አላማቸው አንድና አንድ ነው። 
እሱም ሕዝቡን በተለያየ መንገድ በመከፋፈል ለመብቱ 
እንዳይቆም አቅም በማሳጣት የግፍ አገዛዝ 
ቀንበራቸውን ያለ ርሕራሔ በመጫን እንዲቀጥል 
ማድረግ ነው። 
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ፍትህ በኢትዮጵያ ለማስፈን የተጀመረው ይህ ሕዝባዊ 
ትግል ሁሉም ዜጋ በተለይ ወጣቱ፣ ምሁሩ፣ ነጋዴው 
ለአገሩ እና ለወገኑ ሲል ከአምባገነኖች ጋር ጉሮሮ 
ለጉሮሮ ተናንቆ በመስዋዕትነት የተዋደቀበት አገራዊ 
ተጋድሎ መዘክር ነው። 
የሰው ሕይወት ያጠፋ ነፍሰ ገዳይ ይባላል። በሥልጣን 
ላይ ያሉ ጨካኝ እና አምባገነን መሪዎች የንፁሐን 
ዜጎች ሕይወት በአደባባይ እየቀጠፈ ሕጋዊ እርምጃ 
ነው ይሉናል። 
በአንጻሩ የሥርዓቱ ሰለባ የሆኑ ዜጎች ግን ለእስራት፣ 
ለስደት፣ ለሴተኛ አዳሪነት እና ለተለያዩ ኢኮኖሚያዊ 
እና ማኅበራዊ ችግሮች ሲዳረጉ አደገኛ ቦዘኔ 
አውደልዳይ አሸባሪ በማለት የውንጀላ ታርጋ 
ይለጥፍባቸዋል። እነሱና ጀሌዎቻቸው ግን የሚሠሩት 
ወንጀል እንደ አገር ልማት እየተቆጠረ በአደባባይ 
ይሸለማሉ። 
 
ቀደም ሲል አሁንም የአገራችን ሕዝቦች የአምባገነኖች 
ሥርዓት ለመጣል በየዘመናት አምረው ሲታገሉ 
መቆየታቸው የሚታወቅ ነው። የአገር አንድነት እና 
የዜጎች መብት ለማስከበር የተጀመረው የሕዝቦች 
ተጋድሎ በየታሪክ አጋጣሚው እንደውቅያኖስ ድንገተኛ 
ደራሽ ውኃ በማዕበል እየተመታ፣ እየወደቀ እና 
እየተነሣ ትውልድ የሚያስቆጥር አሰልቺና አዝጋሚ ጉዞ 
እየተጓዘ እነሆ አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። 
 
ወያኔ እና የወያኔ ጀሌዎች ከምንግዜውም በላይ የጭካኔ 
በትራቸውን በሕዝብ ላይ እያሳረፉ ከዕለት ዕለት 
የጭካኔ እና የግፍ አገዛዛቸውን ቀጥለውበታል። ታሪክ 
እና ትውልድ ይቅር የማይለው ሥራ እየሠሩ ይገኛሉ። 
ሕዝቦች ከተወለዱበት እና ካደጉበት ቀዬአቸው 
በማፈናቀል ሥርዓት ለረሃብና ለእርዛት መዳረግ 
መቸም ቢሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅር የማይለው 
ታሪክ ነው። 
 
የተጀመረው ይህ ትግል ተፋፍሞ እና ተጠናክሮ 
መቀጠል ያለበት ከምን ግዜውም በላይ አሁን ነው። 

  
ኢትዮጵያውያን የማይደመጡ ሕዝቦች 

Dina Yosef, Kulumbach 
ኢትዮጵያውያን  ሰብዓዊ  እና  ዲሞክራሲያዊ 
መብቶቻቸውን ለማስከበር ለዘመናት ቢጮሁም ሰሚ 
ወይም አድማጭ ጆሮ አላገኙም። በአሁን ሰዓት ገዝፎ 
ያለው አምባገነኑ ዘረኛው የወያኔ መንግሥት ካለፈው 
ይልቅ እጅጉን በማናለብኝነት መላውን ጭቁን የኢትዮጵያ 
ሕዝብ በዘረኝነት እና በደካማ ርዝራዥ አስተሳሰቦች ዛሬም 
ባለው አምባገነናዊ መንግሥት ላይ ገዝፈው ይታያሉ። 
በሰላም የመኖር፣ የመምረጥ እና የመመረጥ፣ 
የመደራጀት፣  መረጃ  የማግኘት፣  በነፃነት 
የመንቀሳቀስ፣ የልማት፣ የሥራ መብታችን፣ 
የማውራት እና የመጠየቅ፣ የአካላዊ እና የሞራላዊ 
እስርን ይዳርጋል። 

የኢትዮጵያ ሕዝብንም ይህንን እስር በመፍራት ሕዝቡ 
አፉን ለጉሞ አንገቱን አቀርቅሮ ሁለት አሥዕርት 
ዓመታትን በችግር ለመኖር ተገዷል። ፍራቻችንን 
በድፍረት ዛሬ ስላልነው እስራቱም ችግሩም እየባሰ 
ይመጣል። 
ምንም ይሁን ምንም ሃሳባችንን፣ መብቶቻችንን፣ ፍትሃዊ 
ጆሮ ወይም ሰሚ ካላገኘ እና የሆነ ዋጋ ያለው ወይም 
ሊኖረው የሚችል ቁም ነገር እየሞተ መሆኑን አውቀን 
ለመብታችን በጋራ እንታገል። 
 

ለማንነታችን እንቁም 
Eden Getahun, Nürmberg 

እኛ ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጣን፣ የተለያዩ 
ቋንቋዎችን የምንናገር፣ የተለያየ ሃይማኖት ያለን እና 
ተሳስበን የምንኖር ኩሩ ሕዝቦች ነን። በተለያዩ ዘመናት 
የተነሱብን አምባገነን አገዛዞች ነጻነት ለማሳጣት 
ሲሞክሩ ሕዝቡም ሲዋደቅ አሁን ጊዜ ደርሰናል። 
እነኚህ አሁን አገራችንን በመግዛት ላይ የሚገኘው 
ፓርቲ ደግሞ ነጻነታችንን ከማሳጣቱም በላይ ከሰው 
በታች አድርጎ ሲያዋርደን ዝም ብለን እያየን 
መሆናችን ለምን ይሆን? ለነጻነታችን፣ ለሰውነት 
ክብራችን፣ ለአገራችን ክብር የቆምን ኢትዮጵያውያን 
መሆን ይጠበቅብናል። 
 
እኛ ኦሮሞነታችን፣ አማራነታችን፣ ሶማሌነታችን፣ 
ዳውሮነታችን፣ ትግሬነታችን ወዘተ... ሳያግደን 
እንድንከፋፈል ሳያደርገን በኢትዮጵያዊነታችን አብረን 
እንሥራ፣ ሌሎች በአገራቸው የተጎናጸፉትን ነጻነት 
እኛም በተራችን ልንጎናጸፍ የተነሳን ኩሩ 
ኢትዮጵያውያን እንሁን። እኛ ነጻነት የተራብን፣ ኑሮ 
ያማረረን፣ ዘረኝነት ያንገፈገፈን፣ ዴሞክራሲ የተጠማን 
ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለነጻነቱ ቆርጦ በተነሳ እና 
በተባበረ የህዝብ ሃይል ወያኔን እንደጉም መበተን 
ስንችል ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን ነጻነታችንን 
የምንጎናጸፍበት ቀን ተቃርቧል። እድላችን የሚወሰነው 
እያንዳንዳችን ዛሬ በምንወስደው አዎንታዊ እርምጃ 
ነው። አምላክ ከኛ ጋር ነው። 
 

ማየት አልፈልግም 
Hana Mashasha, Bayruth 

 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ኩሩ እና ታማኝ ላመነበት ነገር 
በተለይ ለሃይማኖቱ እና ለሃገሩ ጥልቅ ፍቅር ያለው ታላቅ 
ሕዝብ ነበር። ነገር ግን እድሜ ለወያኔ ኢሕአዴግ ሕዝቡን 
እርስ በእርሱ ስለከፋፈለው እስከወዲያኛው ወያኔን ማየት 
አልፈልግም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በአማራው ሕዝብ ላይ 
እያደረሰበት ያለው የጥላቻ እና የዘር ማጥፋት አላማው 
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ጭካኔ እያደረሰ 
ያለውን የዘር ማጥፋት በወያኔ በመፈጸሙ እኔም ለወያኔ 
ባለኝ ጥላቻ ወያኔን ማየት አልፈልግም። 
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የየህገወጡ የወያኔ አገዛዝ 
Enedale Teshome Heppenheim 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከመቸውም ግዜ የበለጠ ኢሕአዴግን
(ሕወሐትን) እያወቀ መጥቷል። 80 ሚሊዮን የሚሆን 
ሕዝብ እየመሩ የሚሰሩት ስራ የተራ ወንበዴ እና የተራ 
ሰው የተንኮል ስራ እንደሆነ ሕዝብ በትክክል እያወቀው 
መጥቷል። በተለያየ ጊዜ የተለያየ የማወናበጃ ነገር 
በመፍጠር ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያደርገው ሴራው 
ህዝብ እያወቀበት በመምጣቱ ማስፈራራት እና ለህዝብ 
ያልሆነ ስም በመስጠት ህገወጥ ስራውን ቀጥሏል። 
ታላቅ ግድብ ለመስራት በቆራጥነት ተነስተናል 19% 
ደርሰናል፣ አትስሩ ለሚሉን ቀይ መስመር አስምረናል፣ 
በግድባችን ግንባታ አንደራደርም በማለት ከአቅም 
በላይ የሆነ (በአባይ ግድብ) ፕሮጀክት በመጀመር 
በልማት ስም ተደብቆ የውንብድና ስራውን አጠናክሮ 
ቀጥሏል። 
ኢሕአዴግ በስልጣን ላይ የያዛቸው ባለስልጣኖች 
የአቅም ውስንነት፣ የዘረኝነት፣ የሙሰኝነት ችግር 
ያለባቸው በብዛት የአንድ ብሔር ሰዎች የሆኑና 
ለድርጅቱ ታማኝ የሆኑ ጥቂት የሌላ ብሔር ግለሰቦች 
ሲሆኑ ከድርጅቱ የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ ብቻ 
የሚያስፈፅሙ ናቸው የሚሰጣቸውን የውንብድናና 
የተንኮል ስራ አላስፈፅምም ካለ የተዘፈቀበትን ሙስና 
እና ያልሆነ ስም በመለጠፍ ወደ እስርቤት 
ይወረውራል። 
ወያኔ/ ኢሕአዴግ በቅርቡ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ 
የማይታወቅ በአለም ዘንድ የተወገዘው የዘር ማፅዳት 
ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ ስራ ጀምሯል። ብዛት ያላቸውን 
የአንድ ብሔር ተወላጆችን(አማራን) ለዓመታት ሰፍረው 
ከመሰረቱት ቀየ በማፈናቀል ወደ ሀገራችሁ ሂዱ 
በማለት የተራ ወንበዴ ስራውን እየፈፀመ ይገኛል። 
በዚህ ያልተናደደና ያልተንገበገበ ኢትዮጵያዊ የለም። 
ከዚህ የባሰ ነገር፣ የእርስበርስ ጦርነት እና መተላለቅ 
ሳይመጣ በአምባገነኖች ለታፈነው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ከሀገር ውጭ የምንኖር ኢትዮጵያዊያን በአንድነት 
በመሆን የሕወሀትን ተንኮልና ሴራ በተለያየ መንገድ 
ማውገዝ አለብን። 
 

የሰላማዊ ሰልፍ መብት የሌላት 
ሀገራችን 

Mulugeta Gashaw Heppenheim 
 

ሰላማዊ ሰልፍ በጤናማ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ 
የሚኖሩ ጤናማ ፍላጎት ያላቸው ዜጎች ብሶታቸውን 
የሚገልፁበት መንግስት ድምፃቸውን ሰምቶ 
ችግራቸውን የሚቀርፍበት መፍትሔ እንዲመጣ 
የሚያሳስቡበት ጤናማ መንገድ ነው። 
በሀገራችን በኢትዮጵያ በ1997 ዓ.ም. በጠቅላይ 
ሚኒስትሩ የተደረገው እገዳ እስካሁን ባለመነሳቱ ዜጎች 
መብታቸውን ተጠቅመው ለመንግስት መልዕክት 
ማስተላለፍ እንዳይችሉ መንግስት የሚለውን ብቻ 

እየፈለገም ይሁን ሳይፈልግ በግድ ተቀብሎ ያለፍላጎቱ 
የሚመራበት ስርዓት ነው። መንግስት ሲፈልግ ብቻ 
የሚፈልጋቸውን የህብረተሰብ ክፍል ይዞ የሚፈልገውን 
መልዕክት የሚያስተላልፍበት የራሱ መጠቀሚያ 
አድርጎታል። በተለይ በእኛ ሀገር አማራጭ ድምፆችን 
የሚያሰማ የፓርላማ አባል እንዳይኖር ፓርቲዎችን 
በማፈራረስ ጣልቃ በመግባት የዜጎችን የመሰብሰብ 
መብት በመንፈግ በምርጫ የሕዝብን ድምፅ በከፍተኛ 
ሁኔታ በማጭበርበር የሚመሩትን ሕዝብ ፍላጎት 
ሳይሆን የራሳቸውን ፍላጎትና ጥቅም በማስቀደም 
ለህዝብ የማይጨነቅ መንግስት ነው። 
ዲሞክራሲ በተግባር ይዋል 
 

ነፃነት ወይስ ባርነት 
Assefa Menegestu(Vlotho ) 

 
ከ1983 ዓ.ም. ጀምሮ ለነፃነታችሁ ታገልኩላችሁ 
በማለት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚቀልደው ወያኔ 
ድብቅ ሴራ ተደብቆ የማይቀር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ 
ከሶስት ሺህ ዓመት በላይ በዘር፣ በሀይማኖና በጎሳ 
ሳይከፋፈል አንድነቱን ጠብቆ መቆየቱ ለማንም 
ኢትዮጵያ የተደበቀ ታሪክ አለመሆኑን ታሪክ 
ይዘክራል። 
ነገር ግን ወያኔ የኢትዮጵያን ታሪክ ወደ ጎን በመተው 
የራሱን የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ከተፈጠረበት ጊዜ 
ጀምሮ ጥንት አባቶቻችን ለትውልድ ጥለውት ያለፉትን 
ታሪክ ወደ ጎን በመጣል በዘር፣ በሀይማኖትና በጎሳ 
በመከፋፈል የራሱን አምባገነንነትና ዘረኝነት በገሀድ 
አውጥቷል።  
የታሪክ አተላ የሆነውን  ወያኔን ለመጣል ምንም 
አማራጭ የሌለው የትጥቅ ትግል መሆኑን የተገነዘቡ 
ንፁህ የኢትዮጵያ ልጆች የዜግነት ግዴታቸውን 
እየተወጡ መሆኑን በቁርጠኝነት ሲያሳዩን እኛም 
ከጎናቸው በመቆም ዘረኛውን ወያኔ መንቅለን መጣል 
ይገባናል። 
ማንም ሰው ከነፃነትና ከባርነት ምረጥ ቢባል መልሱ 
ነፃነት ብቻ ነው። የሀገራችን የለውጥ አርበኞች እኛ 
ኢትዮጵያዊያን ብቻ ነን ምዕራብዊያን እኛን ነፃ 
ሊያወጡን አይችሉም። ስለሆነም ሁሉም ተቃዋሚ 
ፓርቲ በሀገር ውስጥ ያለም በውጭ ወያኔ 
የሚወገድበትን ሁኔታ በአስቸኳይ በማጥናት 
ተደጋግፈው መስራት ሲጀምሩ ብቻ ነው። አማራጩና 
ያለው መንገድ ይህ ብቻ ነው። 
አንድ ሕዝብ አንድ ኢትዮጵያ  
 

የታሪክ ጠባሳ 
Selam Fikre(Bayreuth) 

 
ኢትዮጵያ ባለብዙ ታሪክና ቅርስ ባለቤት የነበረች ሀገር 
ናት።በየጊዜው የሚፈራረቁት መንግስታት የራሳቸውን 
የታሪክ ጠባሳ እያሳረፉባት እዚህ ደርሳለች። 
ዛሬ ላይ ግን ከመቸውም ጊዜ በላይ አሳዛኝ ሁኔታ ላይ 
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ነው ያለነው በሀይማኖትና በባህላችን የምንኮራባት 
ሀገራችን የሀይማኖት ቅርሶቿ ተመዝብረውና የጥቅም 
ማራመጃ ተደርገው ቅዱስ ስፍራዎች ወድመው 
እንዲሁም የሀይማኖት አባቶች መከበር ሲገባቸው 
በተቃራኒው በእስርና በእንግልት ላይ ናቸው። ውድ 
የኢትዮጵያ ልጆች የትኛውም ስፍራ የምንገኝ ይህን 
ሥርዓት ለመለወጥና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ 
አንድነትና ሰላም የሰፈነባትን ሀገር ለመገንባት 
ሁላችንም በጋራ በያለንበት ትውልዳዊ ድርሻችንን 
እንወጣ። 
 

ያያለትግል ውጤት የለም 
Tigist Alebachew, Bayruth 

 
ዴሞክራሲን ለማምጣት ያላሰለሰ ጥረት ከፖለቲካ 
ፓርቲዎች ያስፈልጋል። ይህን እውን ለማድረግ ሕዝቡ 
እራሱ የተጠያቂነት ድርሻ አለኝ ብሎ ማመን አለበት። 
የፖለቲካ ድርጅቶችን እየመረጠ እየተቀላቀለ ማጠናከር 
ይጠበቅበታል። ከፖለቲካ ድርጅቶች ሊርቅ የቻለው 
በውስጣቸው ባለው ሽኩቻ ስለሆነ መታረም ይገባዋል። 
የኢህአዴግ መንግሥት ላለፉት 22 ዓመታት 
የኢትዮጵያን ሕዝብ በቋንቋ በብሔር እና በጥቅማ 
ጥቅም ከፋፍሎታል። የዘረጋውን መሰሪ መዋቅር ሕዝቡ 
እርስ በእርሱ በቋንቋ እንዳይግባባ በአንድ ላይ ሆኖ 
የመብት እና የዴሞክራሲ ጥያቄ እንዳያነሣ 
አድርጎታል። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዘር፣ 
በሃይማኖት ሳይከፋፈል ጠንክሮ በመሥራት ለለውጥ 
መሥራት ይገባዋል። ይህንን ማድረግ  
ከቻልን ያችን አገር ለሰው ልጆች ምቹ መኖሪያ አድርጎ 
መፍጠር ይቻላል። 
 

ወያኔና ኢቲቪ 
Fifa Yohannes (Erlangen) 

 
ስለ እኛ ጥሩ ነገር ከተወራ ትንሽ ዘግየት ብሏል። 
ዛሬም የምንሰማው በርሀብ አለቀ ተሰደደደ በኬኒያ 
ታሰሩ በየመን ሰመጡ ከሱዳን ከአውሮፓ ተባረሩ 
የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት በአለም ላይ ታይቶ 
በማይታወቅ ሁኔታ በሁለት አሃዝ አድጓል ሕዝብ 
በፍትህ አስተዳደር ተደስቷል በድሎት መኖር ጀምሯል 
የሚለው የወያኔ ተረት እልቂቱን ግድያውን አፈናውን 
የሰብአዊ መብት ጭቆናውን እርሀብ ስደቱን… መሸፈን 
አቅቶታል። 
August 13 2012 በወያኔ ልሳን በሆነው ETV ሚዲያ 
ዜናዎች ያለምንም እፍረት በድፍረት ለ3.7 ሚሊዮን 
ሕዝብ አፋጣኝ የምግብ እርዳታ  በመጠን 14ሺህ 
ሜትሪክ ቶን እህል ያስፈልገዋል  
ሲሉ ግብርና ሚኒስተሩ አሳስበዋል። ይህ ማለት 16 
በመቶ የርሀብ መጠን መጨመር ማለት ነው። የምጣኔ 
ሀብት በሁለታ አሀዝ ባደገበት ሀገር 16 በመቶ ርሀብ 
መጠን መጨመር ማለት ነው። የምጣኔ ሀብት ባደገ 
ቁጥር የርሀብ መጠን ይጨምራል? ይህን መልሱን 
ለነሱ ልተወው። 

የኢትዮጵያ ህዝብ የችግሩ ብዛት ማንም ከማይችለው 
በላይ ሁኖበት ህዝብ ብሔራዊ ውርደት ተሸክሞ 
የእኛዎቹ ሀፍረተቢስ ዘመናዊ ገዥዎች ትንሽ ቆመው 
ቢያስቡ ጥሩ ነው። በተለያየ ጊዜ ባቀረቡት ዜናዎች 
አይናቸውን በጨው አጥበው በልማት ያስመዘገብነው 
እድገት ኑ እዩልን ተመልከቱልን እያሉ በደረቁ 
ሲላጩን ውሸት የተጠናወተው የወያኔ መንግስት 
ላስመዘገበው ምጣኔ ሀብት ያላንዳች ሀፍረት ሲደሰኩር 
የሰሙት የውጭ ሀገር ሰዎች መሀል ባለፈው አመት 
ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ከነበሩት የጀርመን ፓርላማ 
አባልና ልዑካን ሚስተር ቲሎ ሆፔ እንዴት አጭበርባሪ 
እንደሆነ አጋልጠዋል። እንዲህም ብለዋል የጀርመን 
መንግስት እርዳታውን ከመስጠቱ በፊት ስለ ኢትዮጵያ 
መንግስት መልስ ማጤን እንዳለበት አሳስበዋል።ለበለጠ 
መረጃ http//www.ethioguardion.com/news.php?
extend.4347.5 
 
እኛም አንድነት ድምፃችንን እናሰማ። 

 
ብሔራዊ እርቅ ለኢትዮጵያ 

Ephrem Abera 
የብሄር ብሄር እስከ መገንጠል የሚል መሰሪና ተንኮል 
አምባገነኑ ድርጅት የዛሬ አርባ አመት አካባቢ 
በድርጅትና ፓርቲ ደረጃ ከተከተለ ወዲህ በዘር፣ 
በቋንቋና በጎሳ መደራጀት መለያችን ሆኗል። ውጤቱም 
ቡድን ለይቶ ጎሳ ጠርቶ ዘር መርጦ መተላለቅ 
መፋጀት ሆኗል። ሰብዐዊነትን ከጎሰኝነት ማስቀደም 
ካልቻልን ሁሌም ከዚህ የመተላለቅ አዙሪት ውስጥ 
አንወጣም። ይኸው ዛሬም አምባገነኑ ጠቅላይ ሚኒስተር 
በሞቱ ማግስት ሥርዓቱ ራሱን ለመለወጥ ዝግጁ 
አለማድረጉ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወደ ቃሊቲ 
ተወርውሯል። 
በኢትዮጵያ ውስጥም የመንግስትን ድክመት 
የሚጠቁሙ የሚያሳስቡ የኢዮጵያን አንድነት አጥብቀው 
የሚፈልጉ ኃሎች እድላቸው መገደል መታሰር 
ካልሆነም መሰደድ ነው። የሥርዓቱ መበስበስና 
አለመስተካከል ይኸው መሪው ከሞቱ በኋላ እንኳን አቶ 
ተመስገንን በማሰር ነው ሥራውን የጀመረው። ስለሆነም 
በኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ ኃሎች ተመተዋል 
ተሰደዋል እንግልት ደርሶባቸዋል የሚወዱትን አካባቢና 
ቤተሰብ ትተው ወጥተዋል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ 
መንግስት ህዝብን ከሚያርቅ የሥርዓት ዝርጋታ 
በመቆጠብ ብሔራዊ እርቅ በማድረግ በአገሪቷ ላይ 
ሰዎች በነፃ የሚኖሩባት አገር ከመቀጠል ይልቅ 
ለእልቂት የሚጋብዘን ይሆናል ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ 
ለኢትዮጵያ። 
 
ኢትዮጵያ አንድ ናት!!  
የብዙ ብሄር መኖሪያና ትልቅ ሀገር !! 
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ጊጊዜው መቼ ይሆን? 
Yohannes Admasu, Haundrof 

 
ከቶ መቼ ይሆን (2x) ሰላም የሚገኘው፣ 
በትውልድ አገሬ ፍትሕ የሚሰፍነው፣ 
የዴሞክራሲ ብርሃን ፈንጥቆ የማየው፣ 
በፍቅር በአንድት አብረን የምኖረው፣ 
በዘር ሃረጋችን የማንመዘነው፣ 
ከቶ መቼ ይሆን እ-ፎ-ይ- የምንለው። 
ውድ እናት አ---ገ---ሬ--- 
ከባንዳ እንግዴ--ልጅ ጸድታ የምረካው፣ 
ዘረኛው ወያኔ እልቂቱ እሚዘጋው፣ 
የሴራ ገመዱ ብ--ጥ--ስ--የምትለው። 
ከቶ መቼ -- ይሆን -- (2x) አገሬ ምገባው፣ 
የስደት ኑሮዬን በቃኸኝ የምለው፣ 
ከሥር አየሩን ቀየውን አሽትቼ ምረካው፣ 
ከቶ መቼ ይሆን --- (2x) 
የወገኔ ለቅሶ ዋይታው የሚያበቃው። 
ባገር ሰ---ላ---ም ጠፍቶ--- 
በዘር ተመንዝሮ መኖሪያ የሚያጣው 
ቤት ንብረቱን አጥቶ ሜዳ የሚወድቀው 
ከቶ እስከ መቼ ነው --- (2x) 
መሬቱን ተነጥቆ ከርታታ ሚሆነው 
ባይሱዙ ታጭቆ ገደል ሚጣለው 
እናት የልጇን በድን ባግባቡ እማትቀብረው 
እንዳልባሌ እቃ ጫካ የምትጥለው 
ከቶ እስከ መቼ ነው --- (2x) 
በጭካኔ ትቢት በበደኖ ገደል የሚወረወረው 
በቤት ተከርችሞ በሳት ሚጋየው 
ወገን እንገንዘብ --------- 
ሌላ ዜጋ አይደለም ያው ኢትዮጵያዊ ነው 
ከቶ መቼ ይሆን ---(2x)  
የግፍ ጽዋ ሞልቶ የሚፈሰው 
ወያኔን በተራው የሚያጥለቀልቀው 
የግፍ ማዕበል የሚጠራርገው 
በሰፈረው ቁና ሲሞላ የማየው 
ኧ ---- ወያኔ የሚሉት------- 
የጉድም ጉድ አለው 
እምነት የማይገባው  
በየደረሰበት ጣልቃ የሚገባው 
ፍጹም ሳይፈለግ እጁን የሚያስገባው 
ጥላቻ ማይገባው 
ሕሊና የከዳው 
ያገር የወገን ክብር --አ--ም--ሮ---የራቀው 
የጠላት ዲቃላ ባንዳ የወለደው 
ግፍና ስቃይህ በቃኸን እንበለው 
በአንድነት በመቆም አንቅረን እንትፋው (2x) 
ይህ የምንናገረው ትዕቢት ባይሆንብኝ 

የምኞቴ ሲቃ ጊዜው ይጠርልኝ 
ከእንግዲህስ ወዲያ ----- (2x)  
የድሉ ቀጠሮ ጊዜው ይቅረብልኝ 
እዛው አገራችን ------  
እናት ኢትዮጵያ በድል እንገናኝ!! 
ትናንት ዛሬ ላይሆን ሌላም እቅድ የለኝ 
ከዚህ የበለጠ ምንም አያረካኝ 
ነጻነት ብቻ ነው ላገሬ የምመኝ 
ከዚህማ ወዲያ ምንስ ሊቀርብኝ 
ከዚህ የበለጠ ሌላ ጉዳይ የለኝ 
ይህ ነው የኔ ተስፋ ወገን ተረዱልኝ!!! (2x) 

 
ኢትዮጵያ ሃገሬ 

Dawit Thomas Kebede, Haundrof 
 
ኢትዮጵያ አገሬ የሁሉ መከበሪያ፣ 
በእኩል በነጻነት የአንድነት መኖሪያ፣ 
ትላንት እንዳልነርሽ ታሪክ መዘከሪያ፣ 
የነጻነት ብስራት የአፍሪካ አርአያ፣ 
ዛሬም ትሆኛለሽ የልጆችሽ መኩሪያ። 
አንድነታችንን ብናጎለብተው፣ 
ፍቅር መተሳሰብ ባህል ብናደርገው፣ 
አይቀልድብንም ወያኔ በተራው፣ 
በቃኸን እንበለው አንቅረን እንትፋው፡ 
ዛሬስ ናፍቀሽኛል እናቴ ኢትዮጵያ እንደምን ሰነበትሽ፣ 
ወያኔ የሚባል አገር ገዳይ ይዘሽ፣ 
ወገን አፈናቅሎ በችግር አመሰሽ፣ 
በብሔር ከፋፍሎ ወገንን አናካሽ፣ 
ቆንጥሮ ቆራርሶ ሸራርፎ ጨረሰሽ። 
እድሜ ለማራዘም ወያኔ የያዘው፣ 
ብሔርን ከብሔሩ ማለያየቱን ነው፣ 
ሁላችንም አውቀን አይሆንም እንበለው፣ 
ሕዝቡ ከኖረበት ማፈናቀል ይተው፣ 
የግፍ ገፈት መላሽ እዳው የራሱ ነው። 
በዘር መከፋፈል ቀጥሏል ወያኔ፣ 
ሁሉም ከታገለ በአንድነት በወኔ፣ 
መጣል አይከብደንም ተነሱ ወገኔ። 
ወያኔ የሚባል ትውልድ የሚገል፣ 

ሕዝብ እያፈናቀለ አገር እየሸጠ ወገንን ሚነቅል፣ 
ወገንን ከወገኑ የሚነጣጥል፣ 
በሕብረት በአንድነት አሽቀንጥረን እንጣል፣ 
በዚህ ከቀጠለ ገና ጉድ ያመጣል፣ 
እኛ ከተባበርን እዚህ ላይ ያቆማል፣ 
ዝምታን ከመረጥን ጭራሽ ያጠፋናል፣ 
የእኛ መተባበር ኢትዮጵያን ያድናል!!! 
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ግጥሞች 



ፍፍትሕ ናፋቂዎች ቀጥሏል ትግላችን! 
Zelalem Shibeshi, Ashaffenburg 

 
ፍትሕ ባነገቡ ሰላም በወደዱ 
ለእናት ሃገራቸው ሕይወትን በሰጡ 
የለውጥ ጅራት ሆነው ቀድመው ሲራመዱ 
በድንገት ተፈጥሮ የእልቂት ሰሰዱ 
በወያኔ ምሬት ስንቶች ተሰደዱ። 
በወያኔ ምሬቴ ስንቶች ተሰወሩ 
ተቃዋሚ ሆነው ግንባር በፈጠሩ። 
እናት ልጇን አጣች ባሏም ተሰወረ 
የሕዝባችን ምኞት ተስፋው ተሰበረ 
መረጋጋት ጠፍቶ በቀል ጠነከረ። 
መተሳሰብ ላይሆን ጸብ ባለበት ቦታ 
በዚህ ላይ እረሃብ ድህነት በሽታ 
ሰውን ሲያስጨንቀው ያላንዳች እፎይታ 
መመልከት ግድ ሆኗል ፍጡር ሲንገላታ። 
የስልጣን ዘመኑ ሁሌም በኃይል ብቻ 
ተከብሮ እንዲሆር ባፈሙዝ ዘመቻ 
ሴራ በመጠንሰስ እስከሞት ዳርቻ 
ለወያኔው ገዢ አልተገኘም አቻ። 
ከቃል ያልዘለለ ዲሞክራሲ ብሎ 
ድጋፍ እንዳያጣ እውነት አስመስሎ 
ለፕሮፓጋንዳው ሲናገር አታሎ 
አርአያ ነኝ ይላል በሐሰት ተከሎ። 
ታዲያ ይህ ይስሙላ ሃቅን ተንተርሶ 
ነገ ይፋ ሲሆን እውነትን ተላብሶ 
ዘወትር ከመኖር ሰላም እድገት አጥቶ 
ፍትሕ ናፋቂዎች ቀጥሏል ትግላችን 
እውን እስከሚሆን የጠዋት ሕልማችን። 
 

ወገኔ 
አለማየሁ ምንሆየለት ተበጀ (ሽፋይንፉርት) 
 
እንዳያለቅስበት ከአይኑ ደርቆ እንባ፣ 
በገዛ ሀገሩ ተቆጥሮ እንደ ሌባ። 
መውጫ መግቢያ ሲያጣ በተወለደበት፣ 
ጮማ እየቆረጡ ሲዘባነኑበት። 
እንዴት መላ ጠፋ የአንድነቱ ሚስጥር፣ 
አባቶቻችንን አንድ ያረገው ፍቅር። 
20 አመት መርዝ እየለወሱ ሳይወድ በግዱ 
ሲጨማለቁበት ክብሩን እየነኩ ሲገርፉ ሲወቀጥ፣ 
እንዴት ነው የሚያስችለው አርፎ መቀመጥ። 
ወይ አርፋህ ተገዛ ወይ ጫካ ግባ ስሻው እየፎከሩ፣ 
ፀጉር እየላጫ ወህኒ እየከመሩ። 
ከእንግዲህ ይበቃል፣ 
ቃሉም እኮ ያንቃል። 
የአባትህ አደራ!!!!! 
እናማ ተነሳ ሐገሬ በቃ አታንቀላፋ፣ 
ኢትዮጵያዊነትህ ማንነት ሲጠፋ። 

እነሱ በጥይት ግንባር ሲሰትሩ፣ 
የምን ማባበል ነው የምን እሹሩሩ። 
የአባትህ አደር ቃልም እኮ ያንቃል 
ተነሳ ወገኔ ይበቃል ይበቃል። 
 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!! 
እግዚአብሔር ሀገሬን ይባርካት!!! 

 

አረ ወዲያ 
መቅዲ ፋና አየለ (Stamberg) 

 
የምጣዱ እያለ ተንጣጣ የእንቅቡ፣ 
አገርን እንደ ቀልድ በዕቃ ዕቃ ማቅረቡ፣ 
ቀረ መጨነቁ ለወገን ማሰቡ። 
 
ሊሞት የቆረጠው የተልጎመጎመ ነፍስን ያመነነ፣ 
ተቀማጩ ምነው አፉ አልመከነ። 
 
ኤዲያ …አረ ወዲያ ለእናንተ ይሁን መጥኔ፣ 
ደልቶህ ተቀምጠህ የምትል ወገኔ። 
ጠግበው እያደሩ እየመነዘሩ፣ 
ጥላቻ ሰንቀው አገር ከቀበሩ፣ 
ማነው የሚያምናቸው እየቀባዠሩ፣ 
ከገዳይ ከአበሩ ለገዳይ ከአበሩ። 
 

መነጋገር ሲቻል ጠርቶ ሽማግሌ፣ 
መገሰፅ ሲገባ ታክሎ እገሌ፣ 
አገርን አገርን ለቀን ጅብ አጋልጠው እየሰጡ፣ 
ምናቸው ይታመን መግለጫ ቢሰጡ። 
 
የእድሜ ባለፀጋን አዋርዶ አናንቆ፣ 
ከፍ ከፍ አድርጎ እራሱን አድምቆ፣ 
ዘለል ዘለል ማለት አያስኬድ አርቆ። 
 
መቻቻል ቢለመድ፣ 
በአገር ባይቀለድ፣ 
ባይነገድ በደም በጀግና እሬሳ፣ 
በሞተው ለአገሩ እቤቱን በረሳ። 
ስልጣን ሹመት ይቅር፣ 
ይታሰብ ለፍቅር፣ 
ምላሳችን ይጠር፣ 
ይቅር ፈንጠር ፈንጠር፣ 
ከወገን ይመከር፣ 
ከሁሉም ይቅደም ሀገር። 
 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት! 
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ሰላም  
ትግስት ባንቲደሩ 

 
ታሪክሽ ይወራል ከጥንት እስከዛሬ፣ 
የጦርነት አውራ ኢትዮጵያ አገሬ፣ 
ንጉስ አሽከር ሳይል ወታደር ገበሬ፣ 
ተማግዶ ያለቀው ይሄ የሰው አውሬ፣ 
ይበቃል እላለሁ እንዲተርፍ ለወሬ፣ 
ትልቅ ምኞት አለኝ ሰላም ለሀገሬ። 
 

አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ባንዲራችን፣ 
ልምላሜ ተስፋ ሊስል በደማችን፣ 
ሁል ጊዜ ወዲያ ጦር ሆኖ ልምዳችን፣ 
የድህንነት ቅርጫት ሆነች አገራችን። 

 
ብርሐን ተስፋውን እንዲያልሙ መልካም፣ 
የትኛው መሪሽ ነው የተመኝ ሰላም፣ 
እኔስ ለሀገሬ ሰላም ፍቅር አለኝ፣ 
በመጨረሻ ግን ሰላም ሰላም አልኩኝ፣ 
የተስፋ ብርሀን እንዲያከናንበኝ፣ 
በል እስቴ ወገኔ አለሁ አለሁ በለኝ። 
በዜጎች መሥዋዕት እኩልነት ነግሦ 
ጮራው ሲፈነጥቅ ሃገሩን አዳርሶ። 
የወገን ማዕበል ጦሩን ተጋፍጠውት 
በእያንዳንዱ ተግባር ታሪክም ከሷቸው 
በፍርዱ ተግባር ላይ ሲጠራ ስማቸው 
መደበቂያው ቦታ የት ይሆን መግቢያቸው? 
በጨቋኞች በትር ሕሊናችን ደምቶ  

 

ግድያና አፈና 
ብርቱካን አበበ (Würzburg) 

 
መብቱን ለማስከበር በአቋሙ ለፀና፣ 
ቀድሞም ልምዳቸው ነው ግድያና አፈና። 
ማፈን መግደል ማሰር ለተቃወማቸው፣ 
ተጠቅሞ ማስወገድ አብሮ ለሰራቸው፣ 
ከየት ነው የተማሩት ይህን ተንኮላቸው? 
መግደልም ማፈንም ምንም አይመስላቸው፣ 
እንደ ሕፃን ጫወታ የሚያስደስታቸው፣ 
የአሁን እኮ አይደለም የቀድሞ ልምዳቸው። 
እንደ መሶሎኒ ጨካኝ እንደ ፋሽስት፣ 
የሚለዋውጡ ባህሪያቸው እንደ እስስት፣ 
ሕዝቡን የሚያሰቃዩ በየደረሱበት። 
ግድያና አፈና ሆኖ መመሪያቸው፣ 
የአረመኔ ጭራቅ ሆነና ስራቸው፣ 
ሰው ካላሰቃዩ አያስደስታቸው። 
ግድያና አፈና ያክትም በሕዝባችን፣ 
ግፉ በቃ እንበል ተነስተን ሁላችን። 
በሃያ ሁለትአመት ስንቱ ተገደለ ስንቱ ሰው ታፈነ፣ 
ወያኔ አረመኔ ቂሙ መች መከነ። 

 
 

Management of rural land 
Rute Mekonene Leul, Zeil am Main 

Corruption manifests itself in grand and petty ways. 
“Grand corruption consists of acts committed at a 
high level of government that distort policies or the 
central functioning of the state, enabling leaders to 
benefit at the expense of the public good.” Grand cor-
ruption often involves political corruption in which 
political decision makers manipulate “policies, insti-
tutions and rules of procedure in the allocation of re-
sources and financing by political decision makers, 
who abuse their position to sustain their power, status 
and wealth. “The abuse of entrusted power for private 
gain”Petty corruption often occurs when the law en-
forcement officials or bureaucratic functionaries ex-
act payments from “ordinary citizens, who often are 
trying to access basic goods or services in places like 
hospitals, schools, police departments and other agen-
cies”. Corruption in Ethiopia is no longer a question 
of disparate anecdotal evidence or an issue of intel-
lectual debate. Corruption has become the loathsome 
disease of the Ethiopian body politic. 
 
Corruption in land is the root of all corruption in 
Ethiopia! Grand corruption in land originates from 
the upper circles of power in the public and private 
sector. The powerful political and economic elites in 
Ethiopia exploit the anarchic, arbitrary, secretive, un-
accountable and confused governance of the ruling 
regime to weave their tangled webs of corruption. 
The land sector is susceptible to corruption and rent 
seeking [using social or political institutions to redis-
tribute wealth among different groups without creat-
ing new wealth (profit seeking)].” Corruption in land 
in Ethiopia is inherent (as the old communist ideo-
logues used to say, “part and parcel of”) in “the way 
policy and legislation are formulated and enforced.” 
 
Management of rural land is similarly deeply infected 
with corruption. “In rural areas, officials have dis-
torted the definition of ‘public land’ to mean 
‘government land’". Officials define “public purpose” 
in applying expropriation which is believed to be a 
leading cause of “landlessness”. Officials have also 
“engaged in land grabbing to grant land to functionar-
ies” and this is “happening at the district level and is 
being copied by the elected committee members at 
sub district level.” Almost all transactions involving 
land most often incorporate corruption because there 
is no clear policy or transparent regulation concerning 
land.  
It is stunning to learn the ruling regime does not even 
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have the most elementary system of land management 
in place. “Rural areas have no maps of registered 
holdings… In urban areas, there is little mapping of 
registered property. Land use restrictions are not re-
corded in the register. There is no inventory of public 
land, which affects the efficient management of public 
land and creates opportunities for the illegal allocation 
of public land to private parties.” Because existing in-
stitutions and laws are evaded, ignored and manipu-
lated for private gain, the system of land management 
is a total failure making it impossible to hold officials 
in power legally accountable for their corrupt prac-
tices. 
 
The other remedy for corruption lies in vigorous and 
well-publicized criminal prosecutions of corrupt offi-
cials, asset forfeitures (divestment of corruptly ob-
tained wealth) and imposition of tough prison sen-
tences on convicted corrupt officials. Corruption 
prosecutions and convictions in Ethiopia are negligi-
ble. 
 
At the end, “if Ethiopia is to be corruption free and 
become a nation of scholars, professors, researchers, 
policy analysts, lawyers and other members of the 
learned professions must renounce their vows of si-
lence and loudly speak truth to black-hearted dicta-
tors! Silence may be golden but when we see the gold 
walking out of the National Bank in broad daylight, 
we had better scream, shout and holler like hell!!! 
 

 
EPRDF (Woyane), no hope except eth-

nic division 
Musse Degu Samuel, Forchheim 

 
For the past 21 years the Tigray People Liberation 
Front (TPLF) or Woyane known by their Bush name, 
has no mandate to rule Ethiopia as actually ruled. 
Ethiopia with iron fist dashing on the Torjan horse, the 
EPRDF (Ethiopian People Revolutionary Democratic 
Front). The EPRDF political front composed of a 
hodgepodge of ethnically assembled organizations is a 
hollow group of ethnic demagogues created by its late 
leader to materialize his lifelong dream of dividing 
Ethiopians along ethnic lines. Ironically, the EPRDF 
that blatantly boasts to have averted the disintegration 
of Ethiopia, firmly stood up to the dreams of its crea-
tor and augmented the fragmentation of Ethiopia, the 
very country it calls home. 
 
The Trojans horse (EPRDF) proved to the Ethiopian 

people that it is a party of existence with a borrowed 
identity that rules over a nation of ninety million peo-
ple with a dead vision of a deceased man. The EPRDF 
is a party that lives in the past, failed to cease the mo-
ment and has no vision for the future. 
Despite all indication of the national’s chronic prob-
lems of ethnic conflict, poverty, human rights abuse, 
deteriorating living conditions, and alarming outflow 
of skilled manpower, the EPRDF vowed to extend its 
grip on power ad carry on the same old failed policies 
of the past. All in all, the handmade toy, the EPRDF, 
shamelessly told the Ethiopian people that it has no 
vision of its own and nothing new on its plate. 
 

Desperate moment for TPLF regime 
Nahom Woldeyohannes, Kirchheim 

 
A ruthless dictatorship that is founded upon an ideol-
ogy of ethnic hatred, suppression, lies and corruption 
is unveiling faster than even the most positive predic-
tions have hoped for. For pro democracy forces, there 
has never been a more favorable moment than now to 
polish off the cancerous appendage of the Ethiopian 
citizens by forging democratic alliance, formulating 
innovative strategies, and laser focusing all available 
resources on the weakest links of the tremulous re-
gime at this junction in history. 
 
Since the immense network of internal security appa-
ratus and others in the civil service are basic ally sus-
tained by the power of many rather than by ideological 
convictions or love of country. Their loyalty to the ty-
rannical regime is predicted to evaporate as soon as 
favorable conditions are created in the country for the 
democratic alternative. Therefore the continued sur-
vival of the tplf under an ailing dictator is extremely 
precarious. 
 
In desperate moments dictators do demonstratic fran-
tic behaviors to project an image of strength. There is 
no better predictor of the looming demise of dictator-
ship than the occurrence of spontaneous uprisings by 
the various sector of an oppressed society. 
To sum up, this is accurate moment for the Ethiopian 
peoples to stand together and act forward towards 
prosperous and free Ethiopia. As we all known this is 
the very moment that the woyane regime is desperate 
in terms of several situations. So we all have to pay 
the ultimate price to collapse woman brutal regime. 
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JUNE 1991—JUNE 2013: 22 YEARS OF DISAPPERANCE 
 

JUNE 1991-- the guerrilla forces of the TPLF— supported and backed by the Sudan among 
others - attacked the EPRP base areas in Gojjam and Gondar administrative regions, and 
some EPRP leaders and senior members fell into the hands of the Tigrean Front led by the 
late Meles Zenawi. These were captured in Sankisa (Quara) and other areas and all were ta-
ken primarily to Bahr Dar and jailed there before being transferred to Tigrai, the home region 
of the front that is still in power in Addis Abeba. 
 
These were: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tsegaye Gebre Medhin (also known as Debteraw); Yoshak Debretsion (nicknamed Colum-
bo); Sitotaw Hussein (aka Tadelle); Belete Amha (akaGebre); Hagos Bezabih (aka Berhe); 
Teklai (Alula);Azanaw Demile (deported from the Sudan) ;etc and these were followed by o-
thers detained in Addis Abeba by 1993 ( Ms Aberash Berta (aka Meaza),Lemma Mekonen, 
Tesfaye Kebede (aka Abohaye);Wondu Sirak Desta, labour union leader Abebe Ainekulu 
and others from Gojjam, teacher Demisie Tesfaye,Eyob (from GamoGoffa) and a few others, 
etc., and all of them are disappeared since. The regime in place has flatly refused to give any 
account for the disappearance of the above who were in its custody. It claims no knowledge 
of them at all. 
The sad point is that most human organizations have ignored the plight of these disappeared 
and have unwittingly become unwittingly accessories to the regime in place (without forget-
ting SOCEPP Canada and Amnesty in Winnipeg who have done a lot to publicize on the fate 
of the disappeared).  
 
The silence has to end the call for an account of the disappeared in Ethiopia has to be heard 
loud and clear. Most of the disappeared championed democracy for Ethiopia and her people. 
This was their one and only crime. So we cannot condone their plight by keeping quiet. The 
regime in place has disappeared dozens others without any sanction from its donors and ba-
ckers. For how long this silence and looking away? 
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