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ርዕሰ አንቀጽ 
 

 

 

ነገን የተሻለ ለማድረግ ዛሬን እንስራ 

 
 
አንድነት በአገራችን ሥር  ከሰደደው የጋራ ጠላታችን ‹ጭቆና› ተላቀን  አገራችንን ወደ ክብር ማማ የምናወጣበት ፣ 

የእያንዳንዳችንንና የጋራችን ክብር የምናስመልስበት ብቸኛ የዘላቂ  ሠላማዊ መፍትሄ  አማራጭ ‹‹   ተተኪው አሮጌውን 
አጥፍቶ ከዜሮ የማይጀምርበት፣ የመቀባበር ፣አግላይና የባለጠመንጃ አሸናፊዎች የሥልጣን ለውጥ ፣ በሰጥቶ መቀበል 

መርህ  ያለፈውን እያረምንና ባለፈው ላይ እየጨመርን ተደማማሪ ውጤት የምናስመዘግብበት፣   ሁላችንም አሸናፊ 
የሚያደርግ ወደ ሁሉን አካታች ዘላቂ የሥርዓት ለውጥ የሚያደርሰን  መንገድ ነው፡፡››  ከዚህ ውጪ ዓይን ላወጡ 
የአደባባይ ችግሮቻችን ፕሮፖጋንዳ ፣ አዋጅም ሆነ  ጠብመንጃ ምላሽና መፍትሄ አይሆንም፡፡ለዘላቂ ሠላምና ቀጣይነት 
ያለው ልማት ባለቤት አያደርገንም፡፡ ስለዚህ ስለሁላችንና የሁላችን አገር ኢትዮጵያ ጉዳይ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ 

ተቀራርበን እንነጋገር፣ ብሄራዊ መግባባት እንፍጠር ፣ ካለፉት  የጭቆና ሥርዓቶች ጥፋትና  ጉድለቶች ተምረን /ተሞክሮ 
ወስደን ፣  ዕርቅ አውርደን ፣ ያለፈው በማይደገምበት ቃል ኪዳንና የጋራ መርህ እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድነት  ለሁላችን 
የምትመች የሁላችን አዲስቱን ኢትዮጵያ ለመገንባት  ወደፊት እየተመለከትን እንጓዝ ፡፡  

 
የዘረኝነት፣ ጠባብነት፣ ጥላቻ ፖለቲካና የተናጠል አሸናፊነት፣ ኢፍትሃዊ ፣አግላይ  የሆነ አመለካከትን በብሄራዊ እርቅ 

ለመተካት በአንድነት እንጓዝ:: 

            
የጎህ መፅሄት ዝግጅት ክፍል መልእክት ነው:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ጎሕ መጽሔት ሰኔ 2009 ዓ. ም. 3ኛ አመት ቁጥር  15  

 

5 Goh magazine, June 2017, 3
rd

 edition, No. 15 

 

ከትግራይ በመጣ ሰፋሪ 

የወልቃይት ማንነት 

ሊወሰን ኣይችልም 
 

Tewodros Mekonene, 
Büttelborn  

Worfelden, Germany 
 

 
ኦሮሞ ህዝብ ላይ 

የሚደርስው ጭቆና እና 

ግድያ ይቁም!  

                

በኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን ላይ 

ገዢው  የወያኔ ስርዐት በተለይም 

በኣማራ እና በኦሮምያ ኽልል ላይ 

እያካኼደ ያለወን የዘር ማጥፍት 

ወንጀል በአለም አቀፉ የሰብዐዊ 

መብት አቀፍ ፉርድ ቤት መቅረብ 

አለበት! አምባገነኑ የወያኔ መንግስት 

በተለይም በነገ ሀገር ተረኻቢው 

ወጣት  ትውልድ ላይ ያለ እርኸራኼ 

የሚያደርሰው ግፍ ማብቃት አለበት. 

ወጣቱን ይፈልገዋል በብሄር ማንነት 

እየከፋፈሉ ለ1ዱ ብሄር በማድላት 

የስራ ዕድልን ለፈለጉት የብሄር 

ተወላጅ በመስጠት 1ኛው ተስፋ 

እንዲቆርጥ ማድረግ እና ወጣቶች 

ከቤተሰብ ያገኙትን የእርሻ ወይ 

የቤት ውርስ መንግስት ለሌላ አላማ 

ይፈልገዋል በማለት ከቦታቸው 

በማፈናቀል እንዲሁም ወጣቶች 

መብታቸውን ሲጠይቁ በተለያዩ 

የፖለቲካ ድርጅቶች በመሰየም 

ለምሳሌ የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ ከሆነ 

OLF ( oromo Liberation 

Front ) አማራ ሲሆኑ ግንቦት 7ት 

በማለት ወደ እስር ቤት በማስገባት 

ከፍተኛ እንግልት እና ድብደባ 

በመፈፀም ተስፋ እንዲቆርጡ 

በማድረግ አገር  ያስለቅቃሉ. በህገ 

መንግስት የተፈቀዱ ህጎችን 

አድርገው ሲገኙ ተጠያቂ ማድረግ 

ለምሳሌ ሀሳብን በነፃነት መግለፅ 

መደራጀት  ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ 

የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት 

ሲደግፉ አሸባሪ ክስ በመመስረት 

የPRESS ነፃነት አለመፍቀድ 

በከፍተኛ ትምህርት ተመርቀው 

የገዢው ስርአት ደጋፊ አይደለክም 

በማለት ስራ በመከልከል በ  ሁሉ 

ጭቆናና ስቃይን ግማሹ በበርሀ 

ግማሹ በአየር  በማምለጥ  የስደት  

ሂወትን ምርጫው አድርጉዋል. 

በብሄር ማንነት ስራ በመከልከል 

ያሉት የክልል መዋቅሮች በገዢው 

ስርአት ቁጥጥር ስር መሆናቸው  

ክልሎች  እራስን በራስ 

አለማስተዳደር ላምሳሌ የኦሮሞ 

ህብረተሰብ የራሱ የሆነ ሲወርድ 

ሲዋረድ የመጣ ገዳ የሚባል ባህላዊ 

ስርአት አለው ግን እስካሁን ያንን 

መብት ማግኘት አልቻለም. 

በሀገሪቱዋ  ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ 

ቁጥር ያላቹው አማራ እና ኦሮሞ 

በስራም ሆነ በትምህርት ገበታቸው 

መበደላቸው ስርአቱ  ምን ያክል 

ጭካኔና ስርአት አልበኝነቱን ያሳያል. 

የገዥውን  የወያኔን ስርአት 

የማይቀበል በሀገሩ ምንም አይነት 

ጥቅም ማግኘት አይችልም. 

እስኸ መቼ ድረስ ይኽን ሁሉ በደልና 

ጭቆና እንታገሳለን? 

እኛ ኢትዮጲያውያን ወጣቶች 

በፓለቲኻ በመሣተፉ ይኽንን 

አምባገነን የወያኔ ስርዐት ኻልቀየርን 

ያለ ሀገር ኸአዎሮፓ እና  አሜሪኻ 

የስደት ኑሮ አንወጣም!  

መዉጫ ኣቶ የታፈነ 
ህዝብ 

 

Yordanos beshir 

Bad Soden 
 

ንደ ኢትዮጵያዊያን በኣሁኑ 

ዘመን የሚያሳዝን ህዝብ 

የለም። በርግጽ ትግሬዎችን 

እና ጥቂት የስርኣቱ ኣቀንቃኞች 

ተንደላቀው ስለሚኖሩ ችግር 

የለባቸዉም። ከ 95 ሚሊዮን በላይ 

የሚደርሰው ህዝብ ግን መዉጫ 

ኣጥቶ እየተሰቃየ ይገኛል። ኢሃዴርግ 

ሁሉንም ነው። ፍርድ ቤቶች ላይ 

ስንሄድ ገዳይ ኢሃዴግ፣ ከሳሽ 

ኢሃዴግ፣ ፈራጅ ዳኛ ኢሃዴግ፣ 

የእስር ቤቱ ኣስተዳደር ኢሃዴግ፣ 

ቅሬታ ሰሚ ኢሃዴግ።  

የንግድ ስራ ላይ ስንሄድ ኣስመጭና 

ላኪ ኢሃዴግና ትግሬዎች፣ 

ኣከፋፋዮች ትግሬና ኢሃዴግ፣ ግብር 

ኣስከፋይ ኢሃዴግ፣ ደረጃ መዳቢ 

ኢሃዴግ። ሌላው ብሄረሰብ በንግዱ 

ተወዳድሮ ኣገሩን ኣሳድጎ እራሱን እና 

ቤተሰቡን እንዲሁም ኣገሩን 

እንዳይጠቅም መንገዶቹ ሁሉ 

በጠባቦቹ ወያኔ ትግሬዎች 

ተዘግተዋል።  ትግሬዎቹ 

እንደልባቸው ያለ ቀረጽ የፈለጉትን 

እቃ እያስገቡ ሚሊዮነር በ 

ሚሊዮነር ሲሆኑ ለላው ብሄር 

ተወላጆች ግን ከፍተኛ ግብር 

እንዲከፍሉ እየተደረጉና እቃቸው 

ወደብ ላይ በመቆየት እየተበላሸ 

እንዲከስሩ ይደረጋል።  

በሚሊተሪው በኩልም ያመራሩን 

ቦታ ይዘው ከላይ ቁጭ ያሉት 

ህወሃት ትግሬዎች ናቸው። ከ95 

ፐርሰንት በላይ የሚሆኑት የመከላከያ 

ሰራዊት ኣመራሮች ከትግራይ 

ናቸው። እየተዋጋ የሚሞተው 

የሚቆስለው ዳር ድንበሩን ለመጠበቅ 

በራ የሚያድረው በሙቀት 

የሚሰቃየው ግን ኣማራው ወይም 

ኦሮሞው ወይም ለላው ብሄር 

ተወላጅ ተራ ወታደር ነው። ብቻ 

በሁሉም መስክ ህዝባችን ታፍኖ ነው 

የሚገኘው። እራበኝ ብሎ 

እንዳይናገር፣ ጠማኝ ብሎ 

እንዳይጮህ የማይመስል የኣሸባሪነት 

ህግ ኣውጥተው ኣፍነው ይዘዉታል።   

መቼም ይታገሉታል እንጂ 

አይታደሉትምና ቀኑ እስኪደርስ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ባልፈለገው 

ሊገዛ፤ ባላመነበት ሊዳኝ፣ 

ባልመረጠው ሊተዳደር ነው። 

አሁንም ዝምታን መርጧል። ዝምታ 

ራሱን የቻለ መልስ ነው። በዝምታ 

የተዋጠች እያንዳንድዋ ሰከንድ ቁርሾ 

ይዛ ማለፍዋም ግልጽ ነው። ማሰብ 

ላልተሳነው ሁሉ ዝምታ ያስፈራል። 

ምጥና ውሃ ሙላት በድንገት እንዲሉ 

ዝም ያለ ወራጅ ሲወስድ 

አይታወቅም። ጽዋም ሲሞላ 

ይፈስሳል… 

በ 

እ 
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አለም-አቀፉ ህብረተሰብም 

የኢትዮጵያዊያንን መከራ እያየ 

እየሰማ እየታዘበ ስለለመደው ችላ 

ብሎታል። ሂዉማን ራይትስ ዎች፤ 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ፍሪደም 

ሃውስ፣ ሲፒጄ፣ የመሳሰሉት አለም 

አቀፍ የመብት ተከራካሪ ተቋማት 

አፈና የሰፈነባት ኢትዮጵያን 

ኣስመልክተው ሁሌ ይጮካሉ። ግን 

ሰሚ የለም።  

ኢትዮጵያ ተባረኪልን 
እንለምንሻለን 

 

ገብረሂወት ተፈሪ 
Darmstat 

 

ትዮጵያ በኣሁኑ ዘመን 
በምን ኣይነት ደረጃ ነው 
ያለችው ብለን ከተናገርን 

ወይም ደግሞ ካየን ትልቅ ያስተዳደር 
ችግር ኣለበት ብየ ነው የማስበው። 
ማለት ለህዝብ ኢትዮጵያ 
የሚያደርሰው በደል እና ችግር በጣም 
ኣስከፊና ኣስነዋሪ ነው። በጠለምትና 
በወልቃይት ጠገዴ ያለ ህዝብ 
የሚደርስበትን ግፍ ኣስመልክቶ 
ያቀረበው ቅሬታ እስካሁን መልስ 
ኣላገኘም። የዚህ ኣካባቢ ህዝብ ሰብ 

ኣዊ መልስ ኣላገነም። ለ 25 ኣመታት 
የጠየቀው ጥያቄ መልስ ኣላገኘም እና 
ችግር ውስጥ ነው። እኛ የተየቅነው 

የኣማራ ክልል ነን ብለን ነው- 
የትግራይ ክልል ግን ወደዳችሁም 
ጠላችሁም የትግራይ ክልል ናችሁ 
ሲሉ ኣፍነው ይዘዉናል። በዚህም 
ምክንያት ነው በርካቶች በወያኔ 
እየታሰሩ ግፍ ሲያዩ ግማሾች ሲገደሉ 
እኛም ኣገር ከሌለን ብለን ስደት 
የወጣነው።  

ይህ ከላይ የጠቀስኩት የህዝብ በደል 
እንደ ኣንድ ምክንያት ሆኖ ነው 
የቀድሞው ከፋኝ ያሁኑ የኢትዮጵያ 
ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ወደ ትግል 

የገባው- ኢትዮፕያ መቆራረስ 
የለባትም፣ መሸጥ መለወጥ የለባትም 

- ታሪካችን መጥፋት ባንዲራችን 

መብዛት ብሄር በብሄር መናከስ 
የለበትም ብሎ ነው ትግል የወጣው።  
ይህን ኣንድነት ለማምጣት፣ ይህን 
የህዝብ ግፍ ለማቆም ብሎ ነው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር 
ጦር የሚደማው የሚቆስለው። ሌት 
ተቀን የሚታገለው ድንበራችንን 
እናስከብራለን ብሎ ነው። ኢትዮፕያ 
ኣገራችንን ለማንም ለምንም ኣሳልፈን 
ኣንሰጥም ብለን ነው ኣየታገልን 
ያለነው። ከጥንት ጀምሮ መስዋእት 
ወይም ደግሞ ሂወት ያስከፈለበት 
ጀግና ህዝብ ኢትዮፕያ በዚህ 
ፋሽሽታዊ መንግስት ኣገራችን 
ተከፋፍላ ኣትቀርም እና ኢትዮፕያ 
ዳር እስከ ዳር ናት። ባንዲት 
ባንዲራችን የቀስተደመና ተምሳሌት 
ባንዲራችን ኣርማ ኣረንጓዴ ቢጫ ቀይ 
ናት። እኛ የእናታችን ማሪያም 
ቀስተደመና  መቀነት ነው 
ባንዲራችን።  

ኢትዮጵያ- ጌቶች 
ለኩራታቸው፤ ዜጎች 

ለራታቸው የሚታገሉባት 
መድረክ ናት 

 

Fentaye wale 

Bensheim 
 

ገራችን ኣብዛኛው ዜጋ ለቀን 
ጉርስና ላመት ልብስ ሲታገል 
የሚኖር ነው፡፡ ጌቶች ደግሞ 

ኣማርጠው ይበላሉ፡፡ ኣማርጠው 
ይለብሳሉ፤በለስ ሲቀናቸው ደግሞ 
የሃያ ኣምስት ሚሊዮን ብር ቪላ 
ይቀልሳሉ፡፡ እንዲያም ሆኖ ደግሞ 
መከበርና መደነቅ ይፈልጋሉ፡፡ ሰው 
ምንም በስጋው ቢመቸው በሌላው 
ተመዝኖ እንደቀለለ ሲሰማው 
ደስተኛ ኣይሆንም፡፡ ስለዚህ ጌቶች 
ያስንቀናል ብለው የሚያስቡትን ነገር 
በሙሉ ጠምድው ይይዙታል፡፡ 

ይዋጉታል፡፡ ኢትዮጵያ- ጌቶች 
ለኩራታቸው፤ ዜጎች ለራታቸው 
የሚታገሉባት መድረክ ናት፡፡ 
ብዙ ጊዜ ረሀብ ሲከሰት ጌቶች 
ራብተኛውን ሁሉ ሰብስበው ጎተራ 
ውስጥ ሊደብቁት ይቃጣቸዋል፡፡ 
የድሆች የተራቆተ ሰውነት የገጠጠ 
ኣጥንት፤ የጌቶችን የመከበር ፍላጎት 
ያከሽፈዋል፡፡ 

“ገጽታ ግንባታ？” 
በዳግማዊ ምኒልክ ዘመን የፍርድ 
ምኒስተር የነበሩት ኣፈንጉስ ነሲቡ 
የሌባ ብዛት ቢያስቸግራቸው ኣንድ 
መላ መቱ፡፡ ሲሰርቅ የተገኘ ወሮበላ 
ግንባሩ ላይ በጋለ ስለት ምልክት 
እንዲደረግበት ደነገጉ፡፡ ታድያ ሌቦች 
የዋዛ ስላልነበሩ ሻሽ በመጠምጠም 
የግንባራቸውን ጠባሳ ሊሰውሩት 
ሞክረዋል፡፡ በጊዜው ደግሞ ሻሽ 
መጠምጠም ካክሱም ዘመነ 
መንግስት ጀምሮ የወረደ የነገስታቱና 
የመሳፍንቱ ወግ ነበር፡፡ ጮሌ ሌቦች 
ውርደታቸውን ከመሸፈን ኣልፈው 
የንጉስ ገጽታ ተላብሰው ብቅ ኣሉ፡፡ 
በዘመናችን የተራቡ ዜጎችን መደበቅ 
እንደ ገጽታ ግንባታ የሚቆጥሩ 
ሰዎችን ከባለሻሽ ሌቦች ለይቼ 
ኣላያቸውም፡፡ 
ኣንድ የኢትዮጵያ ተሌቪዥን 
የሚሰራ ጋዜጠኛ በኢትዮጵያ ያለዉን 
ረሃብ ኣስመልክቶ የሰራውን ዘገባ 
ኣይቸ ተደነኩ። 15 ሚሊዮን ህዝብ 
ረሃብ ውስጥ እያለ እንደሌለ ኣድርጎ 
ኣቀረበ።  
ዘገባውን የሠራው ጋዜጠኛ እንዲህ 
ኣይነቱን ካንድ ድንጋይ የተጠረበ 
ደደብነት ተሸክሞ የመኖር ችሎታው 
በጣም ኣስደነቀኝ፡፡ በዚህ በሰላቢው 
ቀን ይቅርና፤ በደህናው ቀን እንኳ 
የባላገሩን ራብና መከራ ከጉያው 
የበቀልን ልጆቹ እናውቀዋለን ፡፡ 
ኣስራ ኣምስት ሚሊዮን ህዝብ 
መደበቅ ሰማይን በመዳፍ ለመሸሸግ 
እንደ መሞከር ይቆጠራል፡፡ 
መመፍትሄው በተቸገሩ ሰዎች ጫማ 
ቆሞ ነገሮችን መመልከት ነው፡፡ 
ለነገሩ ችግርን ያልቀመሰ ሰው 
ለችግረኛ መራራት እንዴት 

ይቻለዋል？  
ይህ ሁሉ ረሃብ የመጣው 
በተበላሸው የኢሃዴግ ኣስተዳደር 
ምክንያት ነው። ከተከሰተ እንኳ 
ያለም ህብረተሰብ መረጃው ደርሶት 
የእርዳታ እጁን እንዳይዘረጋ 
ያደረገው የኢሃዴግ ኣፋኝነት ነው። 
የዚህ ጋዜጠኛ ሃቁን መደበቅ 
ምክንያትም የገዥው መንግስት 
የሚዲያ ኣፈና ዉጤት ነው። 
ወያኔዎች ለክብራቸው ነው 
የሚጨነቁት የሚታገሉት። በረሃብ 
እና በስቃይ ውስጥ የሚገኙት ዜጎች 
ደግሞ  ለራታቸው ወይም 
ለቁርሳቸው ነው የሚታገሉት። ይህች 
ነች ያሁኗ ኢትዮፕያ።  
ኣብን ተውትና ፤ንገሩት ለወልድ 
ተገርፏል ተሰቅሏል ፤ እሱ ያውቃል 
ፍርድ ኣሉ ኣባቶች። የተገረፈ 
ያዉቀዋልና ኣረመኔዎቹን ወያኔዎች 
እንርሳቸው። 

ኢ 

ባ 
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ኣማራ ተለይቶ የጥቃት 
ሰለባ ቢሆንም 
ኣይንበረከክም 

 

Alem Goitom 

Heppenheim 
 

ትግሬ የበላይነትን በኢትዮጵያ 
ላይ ለማስፈን ቀን ከሌት 
የሚያልመው ወያኔ መቼም 

ቢሆን እንደኣማራ ብሄር የሚጠላው 
የሚፈራዉም ኣይኖርም። ለዚህም 
ነው የጀግና ኣማራ መፍለቂያ 
የሆነውን ጎንደር በተለይም 
የወልቃይትን ኣካባቢ ኣማራ 
በዋነኛነት ለማዳከም ኣቅዶ ሲሰራ 
የኖረው እየሰራም የሚገኘው። 
የወልቃይት ኣማሮችን ከማፈናቀል 
ኣንስቶ ማሰር፣ መግደል፣ 
ሴቶቻቸውን መድፈር ወዘተ ስራየ 
ብሎ የጀመረው ወደ ስልጣን 
ከመምጣቱ ቀደም ብሎ ጀምሮ ነው። 
ያም ቢሆን እኛ ኣማሮች፣ እኛ 
ትውልድ የሚኮራብን ጀግኖች 
ኣልጠፋንም።  ወያኔ ወደስልጣን 
ከመጣ በሁዋላም ባገሪቱ ውስጥ 
ያሉትን ኣማሮች ለይቶ ታርጌት 
ኣድርጎ ለማዳከምና ለማጥፋት 
ተንቀሳቅሷል። በኦሮሚያ ክልል፣ 
በደቡብ ክልል፣ በጋምቤላ ክልል 
የሚኖሩ ኣማራዎች ከይዞታቸው 
እንዲፈናቀሉ፣ እንዲገደሉ ተደርጓል።  

ወያኔ ከዚህም ሌላ በድብቅ ኣማራን 
ለማዳከም ሰርቷል ደክሟል። ለምሳሌ 
በወሊድ መከላከያ ሲም ኣማራ ሴቶች 
ላይ ኢሰባዊነት ተፈጽሟል። እናቶች 
ጭራሽ እንዳይወልዱ ተደርገዋል። 
ይህ ምን ያክል ልብን የሚነካ 
እንደሆነ ሰው የሆነ ሁሉ ይረዳዋል። 
በተለይ ኢሃዴግ ስልጣን ላይ ከወጣ 
ጀምሮ ኣማራ ተፈናቀለ፣ ተሰደደ 
ተንገላታ ይህን እና ይህን የመሰለ 
ሰቆቃ ደርሰበት የሚለውን ዜና 
መስማት የተለመደ ነው።  ይህ ሁሉ 
መከራ ለመረዳት ግፍ እየደረሰበት 
ያለዉን ኣማራ መሆንን ይጠይቃል። 
ሌላው ላይረዳው ይችላል። 

 ይህ ሁሉ መከራና ውርደት ግን ኣንድ 
ቦታ ላይ መቆም ኣለበት። ጊዜዉም 

ኣሁን ነው። ለዚህም ነው ኣሁን 
ኣማራው ሆ ብሎ የተነሳው። ኣዎ 
ኣማራው በቃኝ ኣንገሸገሸን ብሎ 
ወያኔ ላይ ተነስቷል። ባለፈው ሃምሌ 

5 ጎንደር ላይ የተጀመረው ትግል ዛሬ 
በመላው ክልል የሚገኙ ኣማሮች 
ድረስ ደርሶ ወያኔ ኢሃዴግን ኣፈር 
ከመሬት ለመደባለቅ ተዘጋጅቷል። 
ጎጃም፣ ሸዋ፣ ወሎ ተነስቷል፣ ወያኔ 
በቃከኝ ብሏል። ሆ ብሎ 
ተነስቷል።ትግሉ 
ተፋፍሟል።ትእቢተኞችን ወያኔዎች 
የሚናስተነፍሳቸው ጊዜ ሩቅ 
ኣይደለም። ኣማራው በራሱ 
ተደራጅቶ ትግሉን 
ጀምራኡል።ከገበሬ እስከ ምሁር 
ተባብሯል። ጠባቡ የትግሬ ወያኔ ጉድ 
ፈላበት። 

ወያኔ ሆይ ስማ ከዚህ በሁዋላ 
ሊታስቆመን ኣትችልም። ትግላችንን  
ለማዳፈን እና ለማፋን ብትጥር 
ኣይሳካልህም። ለይተህ ያደረስክብን 
ጥቃት ኣያንበረክከንም። ይልቅ ኣሁን 
ተራህን ጠብቅ። ትግላችን ከዳር ደርሶ 
ለድል የምንበቃበት ጊዜ ሩቅ 
ኣይሆንም። ያኔ በትክክለና ፍርድ ቤት 
ፍርድክን ታገኛታለህ።  

 ሞት ለወያኔና ለጭፍሮቹ! 

የኢትዮጵያዋ 
ሲንጋፖር ትግራይ 

 

Tigist  Getaneh 

Darmstadt 

 
ያኔ መራሹ ኢሃዴግ 

ኣንዳንዴ ያስገርመኛል 

ያስቀኛልም። ውስጣቸው ወያኔ 

የሆነ የትግራይ ተወለጆች 

በኩል እኒነገርለት ያደረገው 

የሰሞኑ ኣስተያየት ነው ለዚህ 

ጽሁፌ መነሻ የሆነኝ። 2017 

የወያኔ ዘመድ ምሁሮች 

ትግራይተለይታ ከሌሎች 

ክልሎች በልማት ወደ ኋላ 

ቀርታለች ሲሉ ያሰሙት ቅሬታ 

ምን ያህል ኣስተዛዛቢ እንደሆነ 

ትቂት መረጃ ብቻ ኣቅርቤ 

ላሳያችሁ።  

-በምስራቅ ኣፍሪካ ብቸኛ 

የሆነው የመኪና መገጣጠሚያ 

የሚገኘው ትግራይ ነው። 

-በኢትዮጵያ ቀዳሚው የወርቅ 

ማምረቻ ትግራይ ውስት ነው 

-ብቸኛው የመኪና ሞተር 

ማምረቻ ትግራይ ነው 

-የሃገሪቱ ትልቁ የነፋስ ሃይል 

ማምንጨ እዚያ ነው 

-የሃገሪቱ ቁጥር ኣንድ ባለሃብት 

ኩባንያ ኢፈርት  ትግራይ ነው 

መቀመጫው። 

- ባፍሪካ ትልቁ የባዮ 

ቴክኖሎጅ ተቋም ፣ በኢትዮጵያ 

ትልቁ የኢንፎርሜሽን 

ቴክኖሎጅ ተቋም ያሉት 

የትግሬዋ ትግራይ ውስጥ ነው- 

ብሃገሪቱ ብቸኛ ባለ  ሁለት 

የኢንዱስትሪ ዞን ባለቤት ትንሻ 

ትግራይ ነች።  

ብቸኛዋ የባቡር ተጠቃሚ 

ክልል መቀሌ ነች። 

-ቀለሚኖ በሚባል 

የሚታወቀው ብቸኛው ልዩ 

ትምሀርት ቤት  ያለው መቀሌ 

ነው 

-እጅግ ዘመናዊ የሆኑ 

የመድሃኒት ፋብሪካዎች እና 

የጨርቃቸርቅ ፋብሪካዎች 

ያሉት ትግራይ ነው 

-በቅርቡ ደግሞ 2 ቢሊዮን ብር 

የፈጀ የቴክኖሎጅ ኢኒስቲቲዩት 

ኣስመርቀው ነው እንግዲህ 

ተጎዳን እያሉ ያሉት። 11 % 

እድገት የሚባለው ያለው 

መቀሌ ሳይሆን ኣይቀርም። 

መሰረት ድንጋይ ተጣለ ሳይባል 

ፋብሪካ ነው። በወር 1 ፋብሪካ 

ኣይቀሬ ነው በትግራይ። ይህ 

ሁሉ እየሆነ ነው እንግዲህ 

የትግራይ ምሁራንን ኣፍ 

ተተቅሞ ወያኔ ትግራይ 

ተጎድታለች። ከ ሌሎች 

ክልሎች ተለይታ በልማት ወደ 

የ 

ወ 
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ኋላ ቀርታለች የሚለው። 

ቀጣይስ ምን ይል ይሆን  

 

እውነት እና ኢትዮጵያ 
 
 

Kebirnesh Agery 

Rittershaustr,22 

61321 Badenahueim 

Germany 

 
ውነት እና ኢትዮጵያ 

ከተራራቁ 25 አመት 
አሥቆጠሩ የትውልድ 
ሃገራችን ኢትዮጵያ በጣም 

ሃሣሣቢ በሆነ ሃገራዊ ቀውሥ 
ትገኛለች፣ በአንድ በኩል 
ህገመንግሥታዊና ሠባእዊ መብቶች 
ይከበሩልኝ ብሎ በመነሣቱ 
ለግድያ፣ለድብደባ፣ለእሥራት እና 
ለሥደት የተጋለጠ ሠፍ ህዝብ ነው፡፡ 
ቁጣውን ወደ አደባባይ ይዞ ከዎጣው 
ወይም ወደጫካው ከዎጣው ህዝብ 
በተጫማሪ በሦቱንእናቁሥለቱን 
በሆዱ አምቆ ይዞ ቀን የሚቆጥር ቀን 
የሚጠብቅ አእላፍ ህዝብ ነው፡፡ 
በአጠቃላይ TPLF  የሃገሪቱን 
የመከላከያ፣የድህነት የመንግሥት 
ተቃማትንና ቁልፍ የኢኮኖሚ 
አውታሮች የሚቆጣጠር በአብዛኛው 
ከአንድ ጎሣ ብቻ የመጡ እፉኝ 
የማይሞሉ ግለሠቦች እንደ ግል 
ድርጅታቸው የሚጠቀሙበት ነው፡፡ 

TPLF ከህዝባዊ መሠርቱ በጠባብና 
ከገዥዎቹ የአሥተሣሠብ  ደካማ ነት 

እና እራሥ ወዳድነት የተነሣ በአገሪቱ 
ውሥጥ ለሚነሡ ፓለቲካዊ ችግሮች 
እና ተቃዋሚዎች የሚሠጠው ምላሽ 
ከድንጋጤ እና ከመደናበር 
የሚመነጭ የሃይልና  የበቀል  

እርምጃ ሥለሆነ አሁን  ሃገሪቱ 
የፓለቲካ ቀውህ ዘላቂነ  ሠላማዊ 

መፍትሄ ይመጣል ብሎ መጠየቅ  
ከንቱ ሞኝነት ነው፡፡ 

 

አማራውን ለማታለል 
የተቋቋመው የህወሀት 

ክንፍ ብአዴን 

 
Girum Kelenu & Netsanet 

Mamo 

Württemberge strike 7. 

65428 Rüsselsheim 

Germany 

 
ኢሀፖ ፍርጥጠው ህወሀት 
የተወሸቁ ኤርትራዊያንና 
ትግሬዎች የመሰረቱት የትግሬ 

ድርጅት ብአዴን ህወሀት ስላዘለው 
እንደታገለ ተደርጎ ፖሮፖጋንዳ ሲዘራ 
በጣም ያሳፍራል።የአማራውን ደም 
ጠጥቶ የሰከረው ኤርትራዊው 
በረከት ስሞን ሳያስበው አምልጦት 

"እኛ ብአዴኖች ወያኔ ነን/We 

ANDM are TPLF/ብሎ 
በግልጽ ተናግርዋል። 
በትግሬ ዘረኝነት ህሊናውን ስቶ 
ያበደው ህወሀት ገና ከጅምሩ 
አማራውን በአውራ ጠላትነት 
በመፈረጅ አማራውን ከምድረገጽ 
ለማጥፋት ፕሮግራም አውጥቶ 
በትግራይ በተለያዩ ማህበራዊ 
ግንዝኙነቶች በስራ ፣በጋብቻ 

...ወዘተ ምክንያት ይኖሩ የነበሩ 
አማሮችን አማራ በመሆናቸው ብቻ 
አንድ በአንድ ለቅሞ በመፍጀት የዘር 
ማጥፋት ዘመቻውን ጀመረ 

፣በ1971 የአማራውን መሬት 
ለመንጠቅ የዘር ማጥፋት አድማሱን 
ወደ ሰሜን ጎንደር በማስፋት 
የወልቃይት ጠገዴ ፣ጠለምት ፣ሰቲት 
ሁመራ አማሮችን ወጣቶችን ፣ታሪክ 
ነገሪ እንዳይኖር አዛውንቶችን ሳይቀር 
በአሰቃቂ ሁኔታ በመፍጀት 
ጠላትነቱን አስመሰከረ ፣በቦታውን 

ከ500ሺ በላይ መጤ ስፋሪዎችን 
ከትግራይ በማምጣት 
አሰፈረ፣በፕሮግራሙም አማራው 
ማህበራዊ እረፍ እንዳይኖረ 
እንደሚያደርግ ዕቅድ አውጥቶ 
በመላው ኢትዮጵያ የሚኖሩ 
አማሬችን ከ1983 ጀምሩ የተለያዩ 
ስልቶችን በመጠቀም 
በመፍጀት፣በማፈናቀል፣በርሀብ 
በበሽታ እንዲያልቁ በማድረግ 
እስካሁን የዘር ማጥፋት ዘመቻውን 
እያካሄደ ይገኛል፣ስለዚህ ብአዴኖች 
የአማራውን ዘር እያጠፋ ያለው 
ጠንቀኛው ጠላት ህወሀት 
ናቸው፣ይገርማል!!! 
በአዴን በሚል ስም ሽፋን በአማራው 
ውስጥ ገብቶ የትግሬን መብት ብቻ 
ለማስከበር የሚንቀሳቀሰው ህወሀት። 

አስካሁን  
ብዙዎች የትግሬው ድርጅት በአዴን 
የአማራ እየመሰላቸው ተታለው 
ይገባሉ ፣እውስጡ ገብተው ሲያዩት 

ግን ሙሉ በሙሉ ለትግሬ መብትና 
የበላይነት የሚታገል፣እና አማራውን 
በረቀቀ ስልት ለማዳከም እንደሚሰራ 
ይገነዘባልሉ።በአዴን አዘውትሬ 
አማራውን ሲያንቅዋሽሽ ትግሬን 
ሲክብ ይታዘባሉ።ምክንያቱም 
ብአዴን የተመሰረተው በትግሬዎች 
የሚሰራውም ለትግሬ ብቻ ነው 
፣የብአዴን አንቀሳቃሽ ሞተር ህወሀት 
ነው፣መሪውምቹም መሉ ለሙሉ 
ትግሬዎች ናቸው ፣ለማታለል 
አማሮችን ለይስሙላ 
ያስቀምጣሉ።ብአዴን ስለ አማራ 
ከሚያወራ ስለ ትግሬ ብያወራ 
ይቀለዋል የትግሬ ድርጅት 

ስለሆን።የያኔው ኢህዴን/የአሁኑ 
ብአዴን ከኢሀፖ ፈርጥጠው ወደ 
ህወሀት የተወሸቁ ኤርትርያኖች እና 
ትግሬዎች አማራው ጋር ሰብሮ 
ለመግባት አማራውን ለማዳከም 
በህወሀት ተጠፍጥፎ የተሰራ የትግሬ 
ድርጅት ነው፣ዋና መስራቾቹም 
መብራቱ ግብረ ሂወት/በረከት 

ስሞን/ኤርትራዊ/፣ህላዊ 
ዮሴፍ/ኤርትራዊ/፣አዲሱ 

ለገሰ/ትግሬ፣ታደሰ 
ጥንቅሹ/ትግሬ/፣ተፈራ ዋልዋ/ሲዳሞ 

ጊምራ/፣ጌታቸው/ታምራት 
ላይኔ/ሲዳማ፣ዮሴፍ ረታ 

/ትግሬ./..ወዘተ ናቸው።በጥቅሉ 
ብአዴን የትግሬ ድርጅት ሲሆን 
አለማውም የትግሬ መብት በመላው 
ኢትዮጵያ ማስከበርና በረጅምና 
በረቀቀ ስልት አማራውን አዳክሞ 
ከምድረ ገጽ በማጥፋት የህወሀትን 
የዘር ማጥፋት ዘመቻን በማሳካት 
የአማራውን መሬት ሙሉ በሙሉ 
ወደ ትግራይ በመጠቅለል ታላቅዋን 
ትግራይ ሪፕብሊክ መመስረት ነው  

የአማራ ብሄር ላለፉት 40 ና 50 
አመታት የዘረኝነትን ፖለቲካ 
በመጸየፍና የኢትዮጲያ አንድነትን 
በማስቀደም የወያኔ መሪዎችን ጭቆና 
ከመጠን በላይ ታግሶ ያለፈ ሕዝብ 
ነው። ነገር ግን ወያኔ ትግሬዎች 
አማራ ተመልሶ የስልጣን 

ባላንጋራ/ጣውንት ይሆናል በሚል 
ፍርሃትና የወደፊት ስጋት ምክኒያት 
ለአማራው ልዩ ፖሊሲ ቀርጸው 
ቢቻል ቁጥሩን ለማመንመን ባይቻል 
ደግሞ በኢኮኖሚና በፖለቲካ ወያኔን 
የማይገዳደር ደካማ አማራ 
ለመፍጠር አማራዉን ከሌላው ብሄር 
ነጥለው በኢትዮጲያዊነቱ ሳይሆን 
በአማራነቱ ሲያጠቁት ቆይተዋል። 

እ 

ከ 
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     ........ ሀገር ....... 
 
 

Gudeta Sara 

Rheinstr.77 

54572 Büttelborn 

Germany 

 

ገር ካለህ ሁሉም ነገር አለህ:: 
ኢትዮጵያ በታሪክዋ 
እንደባለፉት አመታት 

የጨለማና መከራ፣ በአለም ሕዝብ 
ፊትም የውርደት ጊዜ አጋጥሞአት 

አያውቅም:: ወጣቶች ለከፍተኛ ችግር 

ተጋልጠዋል:: ለ 16 አመታት 

ተምረው ድንጋይ ጠራቢ ይሆናሉ:: 
በመጠጥ፣ ጫት፣ ሲጋራና ሺሻ ሱስ 

ተጠምደው አምራች ዜጋ እንዳይሆኑ 

ተደርገዋል:: ተስፋ በመቁረጥ 
በየሰፈሩና መንደሩ ድንጋይ ላይ 

የሚውሉት በጣም በርካቶች ናቸው:: 
ወጣት ሴቶች በየአረቡ አገር 
በስደትና ከፍተኛ የጉልበት ስራ 

ብዝበዛ ይሰቃያሉ:: በርካቶች 
በሀገራቸው ተስፋ ቆርጠው ከመኖር 
ስደትን በመምረጣቸው በየበረሀውና 

ባህር ውስጥ የሞት እራት ይሆናሉ:: 
የወጣቶቻችን ስደትና መከራ 
መስማት ከተጀመረ በርካታ አመታት 

ተቆጠሩ: ሞት አይቀርም ግን እንዲህ 
አይነት ታሪክ ከመስማትና አገር 

ፈርሳ ከማየት ሞት ይሻላል:: ይህ 

ሲባል ወጣቱ አልታገለም ማለት 

አይደለም:: በታሪክ እንዳየነው 
የንጉሱን ስርአት የታገለውና ለውጥ 

ያመጣው ወጣቱ ነበር:: 'ያ ትውልድ' 
ጥፋት ቢኖረውም የሰራው ታሪክ 

ምን ጊዜም ሚታወስ ነው:: ያ ወጣት 

የተማረውን ለአገሩና ለህዝቡ ተገቢ 
ነው ብሎ ያመነውን በመጠየቅ 
ተግባራዊ ምላሽ በመስጠት ታሪክ 

ሰርቶ ያለፈ ትውልድ ነው:: 
የበለጸገችና ያደገች ኢትዮጵያን 
ለማየት ናፋቂ ትውልድ በደርግ 
የማያዳግም ምት 

ተመቶ ተኮላሽቶአል::  

 

የኛ ዘመን ወጣትስ? ከተባለ 
ሕዝባዊነቱን፣ ሀገሬም ይገባኛል 
ባይነቱን ባጠቃላይ ብሄራዊ 

ሰሜቱን በወያኔ ተነጥቆ እየጠፋ ያለ 

ትውልድ ነው:: ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ወጣትነት ብዙ መልክ ይዞ 

ይመጣል:: የዛሬ ወጣት ህሊናውን 
ገዝቶ ለአገሩ ተስፋ ለመሆን 
በጀግንነት ጊዜውን የሚመጥን 

የራሱን ርእዮት ለመገንባትና አገሩን 

ለመለወጥ  ብዙ መጏዝ 

ይጠበቅበታል:: በአንድ በኩል 

የወያኔን አጥፊ ስትራቴጂ በሌላ 
በኩል ወጣቱንና አገሩን አጥፊ የሆኑ 
አጉል ልምዶችን አሽንፎ መውጣት 

አለበት:: በመሆኑም በአንድ በኩል 
የወያኔን እኩይ አላማ የሆኑትን 
ጎጠኝነት አድርባይነትና ስለ አገር 

ተቆርቇሪ አለመሆነ፣ በሌላ በኩል 
ወጣቱን ለማኮላሸት የምታስፋፋውን 
እንደ ጫት፣ ሀሺሽ መጠጥ የመሳሰሉ 

ሱሶችን መዋጋት፣ በተለይ ጉልህ 
የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት ተሳታፊ 

መሆን ይገባዋል::  

 

የወያኔ ህገ-መንግስት 
ዋና       

 

Melaku Eyob 

Meinstrasse15b 

53840 Troisdorf 

Germany 

ላማና የወያኔዎችየጓዳበር 

 የወያኔ ህገ-መንግስት 
የተደነገገው ታላቋን ትግራይን 

የሚያሰፋ ክልል ከአማራ መሬቶች 
ለመጠቅለል ታሳቢ ተደርጎ ነው። 
የወያኔ-ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዋና 
አላማ የኢትዮጵያን ከልሎች በቋንቋ 
በማካለል ሰበብ በምእራብ ትግራይ 
ወልቃይት፤ ፀገዴንና ጠለምትን ወደ 
ትግራይ በማካለል ለወደፊቱ ትግራይ 
ስትገነጠል የኢንተርናሽናል ደንበር 
ከኤርትራና ከሱዳን ጋር እንድትዋሰን 
የታቀደ ሲሆን በምስራቅ ደቡብ 
የአማራ ክልል ደግሞ በተለያዩ 
ማእድናት ባለቤት የሆነውን የወሎ 
መሬቶች በጉልበት ወደትግራይ 
ለማካለል ነው። የትግራይ ወያኔ 
መሪዎች በአለም አቀፍ የንግድ 
መገባያ ደንበር ከማግኘታቸው 
በተጨማሪ ከአማራው የተወሰደው 
መሬት ትግራይን በእርሻ ራሷን 
እንድትችል ስለሚያደርጋት ነው። 
የወያኔ ትግራይ መሪዎች ወልቃይትን 
ከአማራ ለማጽዳት በግልጽና በስውር 
እጅግ ብዙ የአማራ ተወላጆችን 
በመግደል በአለም መንግስታት 
የሚያስጠይቅ ወንጀልን ፈጽመዋል። 
ከጎንደርና ከወሎ መሬቶች 

በተጨማሪ በአፋር ክልል 

በኢንቨስትመንት አሳበው 90 
በመቶው የትግራይ ዜጎች ብቻ 
የንግድ ኢንቨስት እንዲያደርጉ 
ተደርጓል። ይህም ከረጅም ጊዜ 
እቅድ አንጻር የአሰብን ወደብ 
ለትግራይ ጥቅም ግምት ውስጥ 
በማስገባት እንደሆነ የተረጋገጠ 
ነው። የወያኔ ህገ-መንግስት 
የተደነገገው የኢትዮጵያን ህዝብ 
በቋንቋና በብሄር በመከፋፈል 
የቋንቋና የክልል ልዩነታቸውን 
በመጠቀም የአንድ ብሄርን ፓርቲ 

(የህውሃትን) የስልጣን የበላይነት 
ለማስቀጠል እንዲያገለግሉ ለማድርግ 
ነው። የብሄር ብሄረሰቦችን ያለፈ 
ታሪክ በመምዘዝ የፖለቲካና 
የማህበራዊ አንድነታቸውን 
በመሸርሸርና ከአንድነታቸው ይልቅ 
በልዩነታቸው እንዲጋጩ፤ 
ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ በክልላዊነት 
እንዲያስቡና እርስ በርሳቸው 

እንዲጋጩ የሚያደርግ ህገ-መንግስት 
ነው። በአስተደደራዊና 
በዲፕሎማሲያዊ የስራ አመዳደብ 
ደግሞ አንዱ ብሄር ተወካይ ከሌላው 
ብሄር ተወካይ ጋር እንዳይተማመን 
በማድረግ በአይነ ቅቁራኛ 
እንዲተያዩና ወያኔዎች በእለታዊ 
ስራቸው በበላይነት 
እንዲቆጣጠሯቸው የሚያደርግ 
ህገመንግስት ነው። የምድራዊ ክልል 
አከላለላቸው ደግሞ ማእከላዊ 
መንግስት በሌለ ጊዜ አንዱ ብሄር 
ከሌላው ጎረቤቱ ብሄር በደንበርና 
በቋንቋ ይገባኛል ጥያቄ እንዲዋጉ 
ተደርጎ በጥቂት ሰዎች የተንኮል ስራ 

የተደነገገ ህገ-መንግስት ነው። 
የኢትዮጲያ ህዝብ ለዘመናት 
ከብሄርና ብሄሮች ጋር ተቀያይጠው 
በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ትዳር 
መስርተውና ሃብት አፍርተው 
በሚኖሩበት ምድር በወያኔ 

ህገመንግስት ምክኒያት ባለፉት 25 
አመታት ከመሮሪያ ቦታቸው 
የተፈናቀሉትና የተገደሉት 
ኢትዮጵያዊያን የቁም ምስክሮ 
ናቸው። የወያኔ ህገመንግስት 
የተደነገገው የትግራይን ክልል 
በኢኮኖሚ በተለይ በኢደስቲሪ 
ከሌሎች ክልሎች እጂግ በበለጠ 
ፍጥነት እንድታድግና በሚገነጠሉበት 
ጊዜ ራሳቸውን የሚያስችላቸው ደረጃ 
ላይ እስኪደርሱ በፌደሬሽን ስም 
አብሮ ለመቆየት እና የፍች ጊዜው 
ሲደርስና ስልጣናቸው የምትነካ 
ከሆነ ግን አንቀጽ 39:4ን ጠቅሰው 
ረፐብሊክ ትግራይን ለመመስረት 

ነው። ባለፉት 25 አመታት የወያኔ 

ሀ 

አ 
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ትግራይ መሪዎች የ1967 
የማኒፌስቶ እቅዳቸውን ከሞላ ጎደል 
አሟልተዋል። የአሁኗ ትግራይ 
በኢኮኖሚ በፖለቲካውና 
በውትድርናው ዙሪያ ኤርትራ 

በ1991 ስትገነጠል ከነበረችበት 50 
እጅ በተሻለ ደረጃ ላይ ትገኛለች። 
አሁን ወያኔዎች በራሳቸው የረጂም 
ጊዜ እቅድ መሰረት ፍቹን 
ለመቋጨት በተቃረቡበት ሰአት ነው 
የኢትዮጵያ ህዝብ እንቢተኝነት 
በድንገት የተነሳባቸው። ሆኖም ግን 
ያልሰሩበት አንድ ትልቅ ገደል 
አለባቸው ይኸውም የትግራይን 
ህዝብ ሙሉ ድምፅ ለመገንጠል 
ማስማማቱ ላይ ገና አልሰሩበትም 
መስራትም አይችሉም ምክኒያቱም 
ህዝቡ እንደመሪዎቹ የኢትዮጵያዊነት 
ፍቅር የጎደላቸው አይደሉም።ወያኔ 
ለዘላለም 
ይውደም።                          

ህወሀት እና የጥፋት 

ተልእኮ 
 

Zafu Amare 

Gebreselassie 

Im Gotthelf strasse 9 

65795 Hattersheim 

Germany 
 
 

ያኔ(ህወሀት) ኢትዮጵያን 
በሀይል ከያዘበት 
ከ1983ዓ.ም ጀምሮ እስከ 

አሁን ድረስ ሀገሪቷን በሀይል እና 

በጭቆና በመግዛት  ከዛም አልፎ 
ለዘር ፖለቲካው አልመች ያሉትን 

 ነፍስ በማጥፋት እዚህ ደርሷል፡፡ 
በተለያየ ጊዜ ከህዝብ በወጡ ለውጥ 
ፈላጊ ምሁራን የተመሰረቱ እና ብዙ 
ተከታይ የነበራቸው የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ቢኖሩም ህውሀት ግን 
ፍትህ እና ነፃነትን የሚጠይቅ 
አይወድምና ዳግም እንዳይቆሙ 
አድርጎ በታትኗቸዋል የአብዛኛው 
ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችም ወደ 

ቂሊቲ ማጎሪያ ተወርውረዋል፡፡  
በተበላሸ የፓለቲካ ስትራቴጂ 
የሚጠቀመው ህውሀት በወንጀል እና 
በሰው ደም የተጨማለቁ እጅግ 
በጣም ጥቂት በሆኑ አምባገነን 
ግለስቦች የሚመራ ሲሆን ግለሰቦቹ 
የህዝብን ሀብት እና ንብረት ለግል 
ጥቅም በማዋል ህዝብ የስልጣን ብቻ 

ሳይሆን የገዛ ንብረቱ ባለቤት 
እንዳይሆን በማድረግ በጭቆና 
በመግዛት ላይ ይገኛሉ፡፡ 
ህዝቦች በመቻቻል የኖሩባት 
ኢትዮጵያን አፍርሰው የተበታተነች 
ሌላ ሀገር መመስረት አላማ 
አድርገው የተነሱት ህውሀቶች 
በተለይም ህዝቦች ያላለፋበትን 
ያልነበረ ታሪክ በመፃፍ አንዱ ህዝብ 
በአንዱ ላይ እንዲነሳ ለማድረግ 
እየጣሩ ይገኛሉ፡፡ 
ዳሩ ግን ሊያፈርሷት የሚፈልጓት 
ኢትዮጵያ ስር የሰደደ እና ጠንካራ 
መሰረት ያላት ሀገር በመሆንዋ 
በተለያየ ጊዜ የጠነሰሱት ሴራ 
ከሽፎአል ፡፡ ሆኖም ግን ስር 
የሰደደው የዘረኝነት አለንጋው 
ተከባብሮ ለአመታት የኖረውን ህዝብ 
የጠበቀ ቁርኝት እያሻከረ ይገኛል ይህ 
ደግሞ ለወያኔ በስልጣን የመቆየት 
እድል መስጠት ስለሆነ ከዘረኝነት 
በፀዳ መንፈስ ውድ ሀገራችንን 
ካለችበት አደጋ ልንታደጋት ይገባል፡፡ 
የሀገሪቷ እድገት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እያሽቆለቆለ ሲመጣ ህብረተሰብ 
በኑሮ ውድነት ምክንያት የመግዛት 

(የመሸመት) አቅሙ በጣም ቀንሷል 
በገጠሩም ቢሆን አርሶ አደሩ 
በአብዛኛው መሬቱን ስለተቀማ 
በምግብ ከራሱ አልፎ ወገኑን 

የመደገፋ ነገር ጥያቄ ውሰጥ ገብቷል:  
በዚህም ምክያት ተፈጥሮ ሳይሆን 
አስተዳደር የፈጠረው ረሀብ እና 
ድርቀ በተደጋጋሚ ተከስቷል በከዚህ 
ምክንያት ህዝቦች ለስደት 

ተዳርገዋል:: ህወሀት ይህን 
የሚያደርገው ህዝቡን በከፍተኛ 
ድርቅ በምግብ ራሱን እንዳይችል 
ማድረግ እና ያለበቂ ድጋፍ እና 
እርዳታ ማፈናቀል ከዛም መሬቱን 
ለግል ባለሀብቶች ለግል ጥቅም 
ማዋል ነው፡፡ 
በዚህ በያዝነው አመት ብቻ በአማራ 
ክልል እንዲሁም በምእራብ ኦሮሚያ 
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አርሶ አደሮች 
መሬታቸውን ያለበቂ ካሳ ተነጥቀዋል 
ሀገሪቷም ለአገር ውስጥ ፍጆታ 
የሚውል ምግብ የማምረት አቅሟ 
በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል ከፍተኛ 
ቁጥር ያለው ህዝብም ተርቧል 
የህውሀት ከፍተኛ ባለስልጣናት ግን 
አሁንም በምግብ እራሳችንን ችለናል 
እያሉ ይገኛሉ፡፡ 

ለውጥ እንፈልጋለን !!!! 
 

Ashagra Mulaw Workey 

Griedlbeach (Hessen) 

Germany 
 
 

ለፋት 26 አመታት 

ህ.ወ.ሐ.ት (ወያኔ) በዘር ላይ 
የተመሰረተ ፖለቲካ 
በመከተል ሀገሪቷን 

በመከፋፈል እና አንዱን ብሔር 
ከሌላው በማጋጨት ቀደምት 
ታሪኮችን በማንሻፈፍ ያልተደረገ እና 
ያልተፈፀመ የሀሰት ታሪኮችን 
በመፍጠር ህዝቡን ማብቂያ 
ወደማይገኝለት የእርስ በእርስ 
እልቂት እየገፋ ይገኛል ይህ የገባቸው 
ጥቂት ፖለቲከኞች ይህን ወደር 
የማይገኝለትን ፀረ ኢትዮጵያ አቋም 
በመቃወም የትጥቅ ትግል 
እስከመጀመር ድረስ በቅተው ነበር 
ሆኖም ግን በተንኮል እና በሀሰት 

የተደራጀው ህ.ወ.ሐ.ት ጠንካራ 
ፓለቲከኞችን ወደ ማጎሪያው 
ሲያስገባ አብቅቶ ቀሪውን ከሀገር 
እንዲሰደድ በማድረግ ትግሉን 
በእንጭጩ እየቀጨ እስከዛሬ 

በስልጣን ቆይቷል:: 
በሀገሪቱ ካሉት 80 % ተቋማት 
በወያኔ ባለስልጣናት እና 
ቤሰቦቻቸው ስለተያዘ የትኛውም 
አይነት የፋይናንስ እንቅስቃሴ 
ለመቆጣጠር አይከብዳቸውም ይህም 
በአመዛኙ ትግሉ ወደሁአላ 
እንዲጎተት አንድ መሰናክል 
ሆኖአል፡፡ 
በተለያዩ ጊዜያት ህዝባዊ አመፅ 
ቢከሰትም ከዜጎች እልቂት በቀር 
የተፈጠረ ይህ ነው የተባለ ፖለቲካዊ 

ፋይዳ አልነበረውም:: 
እንደውም አንዳንድ ተቃውሞዎች 
እና ህዝባዊ አመፆች ባለቤት አልባ 
ሲሆኑም ታዝበናል፡፡ 
ወደ መፍትሄ ሀሳቡ ስንመጣ ወያኔን 

እንዴት መጣል ይቻላል ? 

1.የተቀናጀ የትግል ስልት ማድረግ 
ለምሳሌ የተለያዮ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች እንዲሁም ንቅናቄዎች 
ልዮነታቸውን ማጥበብ የጋራ 
 ላታቸው የሆነውን ወያኔን 
መፋለም፡፡ 

2. ሁለገብ ትግል ማድረግ ሁለገብ 
ሲባል ወያኔን ለመጣል በሚደረገው 
ትግል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ 
የተቀናጀ እና የተደራጀ ህዝባዊ 
ተቃውሞ ማስነሳት በወያኔ 
ባለስልጣናት የሚተዳደሩ 
ድርጅቶችን ምርት አለመጠቀም 
የስራ ማቆም አድማ ማድረግ ከዛም 
ከፍ ሲል የበረታ ህዝባዊ ተቃውሞ 
መፍጠር፡፡ 

ወ 

ላ 
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3. ወያኔ በራሱ ልክ ሰፍቶ ያለበሰንን 
የዘረኝነት ካባ ላንዴ እና ለመጨረሻ 
ጊዜ አውልቆ በመጣል ኢትዮጵያዊ 
አንድነትን መመስረት፡፡ ከምንም 
በላይ በህብረተሰብ ውስጥ ጥልቅ 
ግንዛቤን በመፍጠር ህዝቡ 
በአንድነት ከለውጡ ጎን እንዲቆም 
ጠንክሮ መስራት እነዚህንና ሌሎች 
ለህዝባዊው ተቃውሞ የሚደግፉ 
ስራዎችን በጥልቀት እና በጥንቃቄ 
በመስራት ለዘመናት የሀገሪቱን ሀብት 
እየበዘበዘ ህዝቦቿን ለስደት እየዳረገ 

ያለው የህ.ወ.ሀ.ት ሰልጣን ማብቂያ 
ሊበጅለት ይገባል ይህ ካልሆነ ግን 
የነበረን ደማቅ ታሪክ ደብዝዞ በሀዘን 
እና ውድቀት መተካቱ አይቀሬ ነው፡፡ 
ይህ ትውልድ 26 አመታትን 
አንድነት እና ፍትህ እየናፈቀው በገዛ 
ሀገሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየታየ 
አስተዳደር በፈጠረው ችግር 
በኢኮኖሚ ወደኋላ እየቀረ 
በተደጋጋሚ ለረሀብ እና ለችግር 
ተጋልጧል ስለዚህም አንድ ሆነን 
በመነሳት ይህን አስከፊ ስርአት በቃ 
ልንለው ይገባል:: 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!!!!! 
 

የወያኔ የትምህርት 

ፖሊሲ ዜጎችን የማምከኛ 

ሌላኛው እስትራቴጂ ነው 
 

Kidest Wondifraw 

Darmstadt 

 
ለፉት 26 አመታት ህወሀት 
መራሹ የወያኔ መንግስት 
በየጊዜው በሚያወጣቸው 

ትውልድ ገዳይ ፖሊሲዎች ሳቢያ 
በርካቶች ከጨዋታ ውጭ ሆነዋል። 
ስርአቱ በሙስና እና በጎሰኝነት 
የተጠላለፈ በመሆኑ ከወያኔ ጋር 
ምንም ንክኪ የሌለው የደሃው ልጅ 
ጥራት በጎደለው የትምህርት ስርአት 
ሲሰቃይ የህወሀታውያን እና የወያኔ 
አገልጋይ ልጆች ግን ኦክስፎርድ እና 
ሀርቫርድ እየሄዱ በመማር የተሻለ 
እውቀት እንዲይዙ ሲደረግ ሌላው 
ህዝብ በገዛ ሀገሩ ላይ ሁለተኛ ዜጋ 
ሆኖ መኖር ግዴታው ሆኖበታል። 
ሰላምና ዲሞክራሲ፣ ፍትህ እና 
እኩልነት ነፃነት እና ሀብት ማፍራት 
ለገዢው መንግሥት  ባለስልጣኖች 
እና ዘመድ አዝማዶቻቸው ብቻ   
ሆኖ ሌላው የሚደርስበት አፈና፣ 

እንግልት ፣ስቃየ፣ ቅጥ ባጣው 
የመንግስት ሙሰኞች የበይ 
ተመልካች ሆኗል። ለዚህም ረጅም 
ርቀት ተጉዞ ማስረጃ ማሰባሰብ 
ሳያስፈልግ በዋና ከተማዋ 
ደረታቸውን ሰጥተው የቆሙ ሰማይ 
ጠቀስ ፎቆችን ባለቤታቸው ማን 
እንደሆነ መጠየቅ ብቻ በቂ ነው። 
ይህም በሙስና እና በወንጀል 
ካልሆነ በስተቀር  አንድ የወር ደሞዙ 
10,000 የኢትዮጵያ ብር ያልሞላ 
ባለሥልጣን ይሠራዋል ብሎ ማሠብ 
ራስን ማታለል ነው። ይህ ሁሉ ከበቂ 
በላይ ማስረጃ ሆኖ ሳለ ማስረጃ 
አጥተን ነው እያሉ ገዢዎቻችን 
ያላግጡብናል። በዚህ አይነት ሁኔታ 
  ህዝብን ለማታለል መሞከር 
 ገዠው ፖርቲ ምን ያክል የውድቀት 
ጫፍ ላይ እንዳለ ያሣያል። 
በመጨረሻም ትውልድ ገዳይ 
የሆነውን የትምህርት ፓሊሲ 
አርቃቂዎች እና  በህዝብ ንብረት እና 
ደም እጃቸው የተጨማለቀውን ቱባ 
ባለስልጣኖቹን ለሕግ ለማቅረብ 
የተጠናከረ ትግል እናድርግ የዛሬ 
መልእክቴ ነው። 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!!  

የመጠላለፍና የመዘላለፍ 

ፖለቲካን በመከባበር እና 

በመተባበር አጀንዳ 

መቀየር የዛሬ ስራችን 

ይሁን 
 

Tilahun Tadesse 

Borken 
 
 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ከረጅም 
ጊዜ በኋላ እንዳሁኑ 
የተቀጣጠለ ሕዝባዊ 

እምቢተኝነት አልነበረም ይህም 
ህዝባዊ እምቢተኝነት 
በተቀጣጠለበት ወቅት ብዙ  ወገኖች 
በየትኛውም መንገድ አንድ ለመሆንና 
ለወገን ለመድረስ ያላደረጉት ጥረት 
አልነበረም። ጥረታቸው በመጠኑም 
ቢሆን ውጤት አምጥቷል። 
ከውጤቱ አንደኛው የተጎዱ ዜጎች 
በግልም ይሁን በስብስብ ለመርዳት 
የሞከሩ ወይንም የቻሉ ወገኖች 
ነበሩ። ይህ ደግሞ ግለሰቦችን 
ከማበረታታት አልፎ ለብሄራዊ 
ትግሉ የህዝብ ልቦና እና ውስጠ 
ውሳኔ ያደረጀ ነበር። በመሆኑም 
ጥረቶች መና አልሆኑም። ትግሉ 

አሁንም ወደከፍተኛ ደረጃ 
መድረሱን የሚያሳዩ ሁኔታወች 
እንደቀጠሉ መሆኑን እንረዳለን።  
በጠላት ጎራ የአስቸኳይ ወታደራዊ 
አስተዳደር ከመመስረት ጀምሮ እስከ 
የማህበራዊ ገጾችን በሁለት መልክ 
ማጨናነቅ ተያይዞታል። ይህ 
ለግዜውም ቢሆን በሕዝብ እና ባገር 
ጉዳት ማድረሱ አልቀረም። በውስጥ 
ሕወሐት ያደራጀችው ወታደራዊ 
አስተዳደር ዜጎችን በመቶ ሽሆች ወደ 
እስር አስገብቷል። ገድሏል። ከፍተኛ 
የኑሮ መናጋት ፈጥሯል። ይህን ስፋት 
እና ጥልቀት በመስጠት እየሰራ 
ያለውን በተለይም በማህበራዊ ገጾች 
ለብዙ ወገኖች ግልጽ የሆነ እና 
የታሰበበት አይመስልም። የሕወሐት 
ሰርጎገቦች የሚጭሩትን ሽኩቻ 
ተከትሎ ትግሉ ከወያኔ ጠባብ 
ብሄርተኛ ቡድን መሆኑ ቀርቶ 
የእከሌን ድርጅት በሚል የጣት 
ቅሰርው እና የጥላቻ ቅስቀሳው 
ቀጥሏል። ዛሬ በማህበራዊ 
ድህረገጾች ወገንን የሚደግፍ መረጃ 
ማስተላለፉም ሆነ ጤናማ ውይይት 
ማድረጉ ሙሉ በሙሉ በሚያስብል 
የተተወ ጉዳይ ነው። ሕወሐት እራሷ 
ተቃዋሚ፣ እራሷ መሀል ሰፋሪ እና 
ገላጋይ፣ በመሆን የስም ማጥፋት እና 
የስድድቡን ገበያ አድርታዋለች። 
ይህን ማየት የማይፈልጉ ብዙ 
እውቀት ሊያጋሩ የሚችሉ 
የሁኔታውን አስጠሊታነት በማየት 
እራሳቸውን ማግለል ጀምረዋል። 
ይህን ሁኔታ መለወጥ በጣም 
አስፈላጊ ነው። ያለንበት በተለይም 
በጭቆና ቀንበር ያለው ዜጋ ከፊት 
እና ከኋላው የከበበውን የጠላት ሴራ 
በጥሶ ለመውጣት አሁንም በትግል 
ላይ መሆኑ ሁሉም ሊገነዘብ 
ይገባል። ሕወሐት ባጠመደችው 
የስድድብ ገበያ ገብቶ የውቃው 
ደባልቀው ተግባር መተው። ትግል 
ከአንድ ጠላት ጋር ብቻ ነው ብሎ 
ከልብ ማመን እና። በውጭም ይሁን 
በውስጥ የሚታገለው የሕወሐትን 
የጠባብ ብሄርተኛ፣ ዘረኛ አገር እና 
ታሪክ አጥፊ ተግባር ለማስወገድ 
መሆኑን መገንዘብ ዋነኛ የትግሉ እና 
የጎራ ልየታው ቁልፍ ሚስጥር ነው። 
በሀገራችን ዛሬ ያለ ጠላት ሕወሐት 
እና በስሯ ያሰባሰበቻቸው ባንዳ 
ስብስቦች ናቸው። ያውም እነዚህ 
የሕወሐት እስትንፋስ እስካለ 
የሚኖሩ እንጅ የዚህች ዘረኛ ቡድን 
ህልፈት ከመጣ በነጋታው የጉም 
ያክል የሚተኑ ናቸው።  
በማህበራዊ ሚዲያ የምናየው 
በተቃዋሚ ስም ተቃዋሚን 
የመቃወም ትግል የሕወሐት እንጅ 

ባ 
በ 
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በእውነት ለአገር እና ለህዝብ 
ከሚያስብ፣ ከሚቆረቆእር ክፍል 
የሚታሰብ አይደለም። አደብ 
መግዛት፣ ጠላት ከወዳጅ መለየት 
እና በጠላት ላይ ማተኮር የጠላትን 
የሰርጎ ገብ ስራ ያቆማል።  
ከወገን ጎራ በጉዞ የመዋሀድ፣ 
የመተባበር፣ በአንድ የመቆምን 
ፍላጎት የሚያጠናክረው የመከባበር 
ፖለቲካ ነው። የመዘላለፉ ተግባር 
የትግል ስሜት ገዳይ፣ ለጠላት 
እፎይታ የሚሆን እና ብሎም ትግልን 
ገዳይ መሆኑን እንወቅ። 
 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! 
 

አሳሳቢው 
የኢትዮጵያውያን 

አንድነት 
 

Hiwot Endale 

Wächtersbach 
 
 

ትዮጵያውያን በአብዛኛው 
ጊዜ ትኩረታችን ባለፈው 
ወይንም ባልነበርንበት 

ዘመን ይመስላል። በአለፈው ጊዜ 
የተከናወኑትን ጥሩም ሆኑ መጥፎ 
ጉዳዮችን በማንሳት ያለንን ጊዜ 
እናባክናለን። በዚህም ምክንያት 
ከአንድነታችን ይልቅ ስለ ልዩነታችን 
ሰፊ ጊዜ የመስጠት አካሄድና 
ማጉረምረም ይስተዋልብናል። ይህ 
ደግሞ ለአምባገነኑ እና ለጨቋኙ 
ስርአት መደላደልን ይፈጥርለታል። 
አገዛዙ የሚቆጣጠራቸው መገናኛ 
ብዙሀንም ለረጅም አመታት ሰፊ 
ሽፋን በመስጠት ስለነበረንና ስለአለን 
ልዩነት ሲዘግቡ ይስተዋላሉ። 
ኢትዮጵያውያን ልዩነት ብቻ ያለን 
እስኪመስል ሁኔታውን ከማርገብ 
ይልቅ ቁስሉን የማስፋፋት አስተዋፅኦ 
የሚያደርጉ ግለሰቦች እንደ አሸን 
ፈልተዋል። ከጥቂቶች ውጭ 
ማህበረሰቡን አስተማሪና አቅጣጫ 
የሚያስይዙ የምሁራን ፅሁፎችና 
የኪነ ጥበብ ስራዎች የሉም። 
ትክክለኛውን አቅጣጫ የሚያሳይ 
ሀላፊነቱን የሚወስድ አካል ከሌለ 
ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ አንድ 
ትውልድ ሲባክን እና ሲመክን 
ማየታችን ግድ ነው።ግዜያችንም 
ሳንጠቀምበት በዋዛና ፈዛዛ ያልፋል። 
ያለንበትን ጊዜ ብቻ ሳይሆን ተስፋ 

የምናደርግበትን ነገንም አጨልሞብን 
ያልፋል። 
  ስለዚህም የሚመጣውን ዘመን 
የተሻለና ብሩህ ለማድረግ 
የማህበረሰብ አንድነትና ነፃነት 
ያስፈልገናል። ይህም ማለት በነፃነት 
ማሰብ፣ በነፃነት መጠየቅ፣ 
መናገር፣መፃፍ፣ መተግበር፣ 
መምረጥ፣ መሾምና መሻር፣ አገራዊ 
አንድነትና ነፃነት የነገዋን ኢትዮጵያ 
የሚያለመልምና ከአሰብንበት ደረጃ 
የሚያደርሰን ይሆናል። የፖለቲካ 
ነፃነትና የህብረተሰብ አንድነት 
በሌለበት ሀገር የኢኮኖሚ ነፃነት 
ማግኘት አይታሰብም። ለዚህም 
ያሳለፍናቸው በርካታ አመታት ለዚህ 
በቂ ምሳሌዎቻችን ናቸው።  
የገዢውን ፓርቲ አምባገነንነትና ከእኔ 
በላይ ማን አለ የሚለውን አስተሳሰብ 
በመጣል የዜጎችን እኩልነት 
ማረጋገጥ የሚቻለው ነፃነት እና 
አንድነት ሲኖረን ብቻ ይሆናል። 
በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን አንድ 
ህዝብ አንድ አካል ነን። 
አሁንም ወደፊትም አንድ ኢትዮጵያ 
እንላለን! 
 

የአገሪቱ የስልጣን ባለቤት 

ሕዝብ  ወይስ... 
 

Abebayehu Likessa 

Nürenberg 

 
 

ኢፌድሪ ሕገመንግስት የአገሪቱ 
የስልጣን ባለቤት ሕዝቡ 
መሆኑን በግልፅ ቢደነግግም 

ይሕ የሕዝቦች የስልጣን ባለቤትነት 
የተለያዩ   የመንግስት የስልጣን 
መዋቅሮችን እንደ መዥገር 
ተጣብቀው ያዙና ቅንጣት ታክል 
የሕዝብ ወገንተኝነት የሌላቸው 
ባለስልጣናት ሕገመንግስቱን 
የራሳቸዉ ትርጉዋሜ በመስጠት 
ሲያሻቸዉም በመደፍጠጥ ጭምር 
የንፁሃን ዜጎችን የመናገር መብት 
በማፈን በሃሰት ክስ በእስር ቤት 
እንዲማቅቁ ይደረጋሉ፡፡ 
ክልሎች ራስን የማስተዳደር መብት 
በሕገመንግሥቱ ተጎናጽፎዋል 
በማለት እንደ ፈለጉ በሚያሾሩት 
ሚድያዎቻቸው ሌተቀን እንደ ቅዱስ 
መፅሐፍ እየደጋገሙ ይሰብኩናል፡፡ 
ለነገሩ የመንግስት ሚዲያና ሕዝቡ 
ላይታረቅ በሚመስል መልኩ ሆድና 
ጀርባ ከሆነ ውሎ አድሮዋል፡፡ 

ከደሃው ኪስ በሚሰበሰበው ገንዘብ 
የሚደጎመው የመንግስት ሚዲያ 
የሕዝቡ አይንና ጆሮ ሆኖ መስራት 
ሲገባው የገዢው ፓርቲ የስልጣን 
ማራዘሚያ ፕሮፓጋንዳ መስበኪያ 
መሆኑ ያሳፍራል፡፡ ይሔንንም 
ያለምንም መሸማቀቅ ስለሃገሪቱ 
የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ሊያወሩን 
ቀበቶዋቸውን ያጠባብቃሉ፡፡ 
እንግዲህ ልብ በሉ የ ክልሎችን 
የስልጣን ባለቤትነት የሚሰብኩን 
የመንግሥት ሃላፊዎች የመሬት 
ባለቤት የሆነውን ሕዝብ ለዘመናት 
ከኖረበት መሬት በማፈናቀል አል 
ፎተርፎም የክልል ባለስልጣናትን 
ስልጣን ጭምር በመጠምዘዝ 
ያሻቸውን ያህል መሬት በመዉሰድ 
አርሶ አደሩን ለአስከፊ ኑሮ በመዳረግ 
በትላልቅ ከተሞች ህንፃዎችንና 
የንግድ ማእከሎችን በመገንባት 
የራሳቸውን ኑሮ ሲያደላድሉ 
ይታያሉ፡፡ 
ለአብነት ያህልም አሎክዛንድሮ 
ሙዜታ የተባለ ድርጅት በኦሮምያ 
ልዩ ዞን ለገጣፎ ለገዳዲ በ 1991 
ዓ.ም ሃያ ሄክታር መሬት ሃያ ሁለት 
አባወራዎችን እስከነቤተሰቦተቻቸው 
በማፈናቀል ለአስራ ስምንት አመት 
ምንም አይነት የልማት ስራ 
ሳይሰራበት የመሬት ባለቤት 
የሆነውን ህዝብ ለከፍተኛ ችግር 
በመዳረግ አገሪቱዋ ማግኘት ያለባትን 
ገቢ ጭምር በማሳጣት ከፍተኛ 
ኪሳራ አድርሶዋል፡፡ የመሬቱ ባለቤት 
የሆነው ህዝብ አሁንም የይገባኛል 
ጥያቄ በተደጋጋሚ ቢያነሳም 
ሚሰማዉ አካል አላገኘም፡፡ 
የክልሉ መንግስትም የሕዝቡን ጥያቄ 
ወደጎን በመተው መሬቱን ወደ 
መሬት ባንክ አስገብቶ ዳግም 
ለሽያጭ ማዘጋጀቱ ፍትህ ፈላጊውን 
ህዝብ እጅግ አስቆጥቶዋል፡፡ 
እነዚህ ስልጣን ያሰከራቸው 
የመንግስት ሹመኞች መቼ፣ ማን 
እንደሚጠይቃቸዉ ባይታወቅም 
አንድ ቀን ለህግ መቅረባቸው 
የማይቀር መሆኑን ሊገነዘቡት 
ይገባል፡፡ 

ወጣቱና የዘር ፖለቲካ 
 

Seble Zerfu 

Frankfurt 
 

እኔ አረዳድ  ማንም የቱንም 
ዘር በሉት አካባቢ፣ ቡድን 
በሉት ሌላ  ጠርቶ ወይም 

ዙሪያ ቢደራጅ ችግር የለውም ፡፡ 

ኢ 

የ 

በ 
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ከዚህ በፊት ይህን ደጋግሜ 
ብየዋለሁ፤ አላብራራም ፡፡ 
አመለካከቱ  ዘረኛ - ፖለቲካው የዘር 
 የሚሆነው በእኔ እሳቤ በሦስት 
ነገሮች ነው፡፡ 
1ኛ/ በምንም ምክንያት  ፣በማንም 
 ተገፍቶ ከኢትዮጵያዊነት ወርዶ 
መርጦ ባላገኘው/ባልሆነው  ‹በዘሩ 
ምንጭ -በዘሩ ተወስኖ› 
 ተበዳይነትንም ይሁን ሌላ በማሰብ 
ሲደራጅ ፤ 
2ኛ/ ራሱን ከሌላው ወገኑ 
/ኢትዮጵያዊ ነጥሎና የበላይ አድርጎ 
ሲያስብና ይህን ለማረጋገጥ ሲደራጅ 
፤ ‹‹…. ከወርቅ ህዝብ በመውጣቴ …. 
የአክሱም ኃውልት ለወላይታው ምኑ 
ነው …››  ዓይነት ወይም ተመሳሳይ 
ኃሳብ ፤ 
3ኛ/ ሌላው ወገኑን/ኢትዮጵያዊ 
 በጠላትነት ሲመለከትና ጥላቻ 
ሲያሳድር፣ ካላጠፋሁት ሞቼ 
እገኛለሁ በሚል አመለካከት 
ሲደራጅ…. ‹‹ የአማራ ህዝብ ጠላት 
ነው ›› እንዲል ህወኃት ፣ ‹‹ትግሬ 
ካልጠፋ ኢትዮጵያ  እንደአገር 
አትቀጥልም››  እንዲሉ የአማራ 
ዘረኞች ፣ 
ከዚህ ውጪ በማንም  ኢትዮጵያዊ 
ወገኑ ላይ የሚደርሰው በደል 
በደሉ፣… ጭቆናው የጋራ  መሆኑን 
የዚህ  በደልና ጭቆና  ዘረኛም፣ 
አምባነንም ፣ ቅኝ ገዢም ይሁን ሌላ 
የፈለገው ስም ይሰጠው  …. ጨቋኝ 
ሥርዓት መሆኑን  ተረድቶ /ተቀብሎ 
ሥርዓቱን በጋራ ለማስወገድ በቀበሌ 
በሉት በአውራጃ ፣ በክልል በሉት 
በከተማ ፣ በዕድሜ በሉት በጾታ   
….. ቢደራጅ ጠባብነትም ዘረኝነትም 
አይደለም፣ አይባልም፡፡የኢትዮጵያ 
ምርጥ ልጅ ኦባንግ ሜቶ ‹‹ -
ሁላችንም ነጻ ካልወጣን - 
ኢትዮጵያዊ ሲያልፍም የሰው ልጅ 
በሙሉ- ፣  ማንም ነጻ አይወጣም ፡፡ 
›› እንዳለው፡፡ ከ86 በላይ  የ‹ቡድን 
›ሥም ያለን 100 ሚሊዮን የአንዲት 
ኢትዮጵያ ልጆች ነንና ማንም / 
የቱም  ብቻውን ነጻ አይወጣም፣ 
ለማንም ነጻ አውጪ ሆኖ ማንንም 
ነጻ አያወጣም፡፡  
ይህ ቢሆንማ ህወኃት በ1981 
ፕሮጀክቱን አጠናቆ ‹በቤቱ› ነጻነቱን 
አውጆ ‹በተገላገለን› ነበር፣ ወይም 
ለዛሬው ‹ባርነት› ባልተዳረግን ፡፡   

ሁሉን አቀፍ የሽግግር 
መንግስት በአስቸኳይ 

 

Arsema Kidus 

Bad hamburg 
 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው 
እየደረሰ የሚገኘው በደል 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 

ሲሄድ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ 
ሀገር የሚኖሩ የለውጥ ሀይሎች 
በተባበረ ክንድ የወያኔ መንግስትን 
ማስወገድና ሁሉን አቀፍ ብሄራዊ 
የሽግግር መንግስት በማቋቋም 
የድልዴሞክራሲያዊ መንግስት 
ግንባታን እውን ማድረግ ሲገባቸው 
ወደ ጎን መጓተቱን ስራዬ ብለው 
ተያይዘውታል:: ቅድሚያ ትኩረት 
የሚያሻው ወቅታዊ የጋራ ጉዳይ 
ምንድነው? ብለን የጠየቅን እንደሆነ 
ደግሞ ብዙዎች የተለያየ ምክንያት 
ልንሰጥ እንችላለን:: 
በእኔ አረዳድ  ቅድሚያ ትኩረት 
የሚያሻው ወቅታዊ የጋራ ጉዳይ 
‹‹አገር ማዳን›› ነው ፡፡ ሁላችንም 
በኅብረት በጋራ የምንረባበረብበት 
ወቅታዊ አጀንዳ---  ደርግ‹‹ሁሉም 
ነገር ወደጦር ግንባር ›› በማለት 
ትኩረትን እንዳሰባሰበው፡፡ 
አገር ማዳን ማለት ያለውን የጥቂቶች 
 ዘረኛ ጨቋኝ ሥርዓት  በጥገናዊ 
ለውጥ ሳይሆን - በሁለንተናዊ 
ለውጥ በሁሉን አቀፍ አሳታፊ 
የሽግግር መንግስት አልፎ 
ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መተካት ፣ 
ማለት ነው፡፡ 
ይህ ማለት እንጀራው/ ክብር፣ 
ነጻነት፣ ዳቦ፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትህ …/ 
ከመሶቡ ጎድሎብን በምድጃው ዙሪያ 
ተቀምጠንም ሆነ ዳቦ ፍለጋ ወጥተን 
ከውጪ ያለን ግን ‹እናታችን› 
ያልካድን ሁላችንም መነጋገር 
መወያየት ያለብን በዚህ አጀንዳ ብቻ 
ነው፡፡ ማለትም ይህን አፋኝ ዘረኛ 
ሥርዓት ለማስወገድ ከጎንዮሽ 
ፍትጊያ ተላቀን በተናጠልና በጋራ 
የምናደርገውን ትግል አቀናጅተን 
በእያንዳንዳችን  በተግባር የዋለውንና 
ያለውን እምቅ አቅም አስተባብረን 
ለዚህ አገር አድን -- ተልዕኮ በማዋል 
ለሁላችን የምትመች  አዲስቱን 
ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ 
ለመመስረት ማዋል፡፡ ይህ ማለት 
ልዩነቶች ይደምሰሰሱ ማለት ሳይሆን 
-በሌላ ሌላው ያሉን ልዩነቶች፣ 
የተለያዩ ምሁራዊ ትንታኔዎች …. 
ለጋራ ዓላማችን ዘላቂነትና ቀጣይነት 
በምንወያይበት አካታች ብሄራዊ 
የመግባባትና ዕርቅ መድረክና 
በሽግግር ወቅት በጥልቀትና ዝርዝር 
የምንመለከታቸው ይሆናሉ፡፡  
የጎንዮሹን ልፍያ ትተን፣ የአንዱን 
ትግልና አስተዋጽኦ ከማንኳሰስና 

ጥላሸት ከመቀባት ወጥተን 
 ሁላችንም አምነንና መርጠን 
በያዝነው ትግል ስለምንጠነክርበት ፣ 
ቢቻለን ስለምንተባበርበትና በጋራ 
ስለምንቆምበት ቅድሚያ ትኩረት 
ሰጥተን ለአገር ማዳን ተልዕኮው 
 በአንድነት እንረባባረብ//  
አንዲት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 
 

የህወሀት የዘር ፖለቲካና 
የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይ 

 
Mulugeta Teka 

Dreiech 

 
 

ዋህት ትግራይ መላ 
የኢትዮጵያን ህዝብ 
በተለይም እሱ 

ከሚደግፋቸው ጎሳዎች የተለዩትን 
አልያም ስልጣንህ በቃ ብለው 
የተገዳደሩትን አካባቢዎች ሙሉ 
በሙሉ ነዋሪውን ለማጥፋት 
 ዝግጂቱን ማጠናቀቁን 
ይታወቃል። ለምሳሌ ያህል 
የጎንደር ህዝብ ወያኔን ከመታገል 
አንድም ቀን ተኝቶ የማያውቅ 
ቢሆንም በተለይ ካለፈው አመት 
ጄምሮ  ጄግና የተባለ ሁሉ ወደ 
በርኃ መውጣቱ ይታወቃል። 

 በሌላም በኩል ፣ ህዋህት 
ትግራይ  የእኔ ዘር  ብቻ 
ሊኖርበት ይገባዋል   የሚለውን 
ለም መሬት ሁሉ ወደ ትግራይ 
ሲያካልል እዚያ ቦታ የሚኖረውን 
ህዝብ በአሰቃቂ ጭፍጨፋ 
መጨረስ   ተራ ነገር አካባቢን 
ለማልማት ደንን መጨፍጨፍ 

ለሰብአዊ ፍጡር  የሚ ሰማወወን 
ሀዘን ያህል እንኳን አይሰማውም። 
ህዋህቶች ለመሬት ብለው 
ከአካባቢው የሚጠርጉትን ህዝብ 
የሚገድሉት በተራ አገደደል 
አይደለም ፣ አስረው አንድ ዳቦ 
እየሰጡ እየደበደቡ፣ ስጋው 
ከአጥንቱ ላይ ተፍቆ ማለቁን እያዩ 
በስቃይ እየተንገበገበ፣ ሞትን 
እየለመነ እስኪሞት በማሰቃየት 
መግደል ነው ደስታ 
የሚፈጥርላቼው። 

  ነገ ከሰው ልጂ በላይ ለሚሆነው 
መሬት ወንድምን በፍጹም ጭካኔ 

በ 

ህ 
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ከሚገድሉ አረመኔዎች ጋር 
ተጎራብቶ መኖር ምን ያህል 
በጋሬጣ  የተከበበ ሒዎት 
መሆኑን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 
በውል የሚረዳው ይመስለኛል። 

  ጎንደርን ከሀምሌ በፊት 
እንዳልነበረች ለማድረግ 
የተነደፈው እቅድ ሰራዊት 
በማጓጓዝ ተጄምሯል። 
 የወያኔ መንስት ሰራዊቱ ያገኜውን 
የገበሬ ንብረት ሁሉ እንዲዘርፍ፣ 
እያረደ እንዲበላ፣ የገበሬውን 
ሚስትና ልጆች እንደ ባሪያ 
እንዲገለገልባቼው ሙሉ ፈቃድ 

ተሰጥቶታል።   ከእንግዲህ ጎንደር 
 የምትባል ታሪካዊ ክፍለ ሀገር 
በትግራይ ህዋህት ከኢትዮጵያ 
ካርታ ልትፋቅ የመጨረሻው 
ድዎል ተደውሏል።  
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

እብሪተኞቹ  በወገኖቻችን ላይ 
መዝመታቼውን በመቃወም 
 ከጎንደር ህዝብ ጋር ያለውን 
አጋርነት እንዲያሳይ እጠይቃለሁ። 

  
በቀጣይ ፅሁፌ በሌላ ክልል ላይ 
የወያኔ መንግስት የሚያደርሰውን 
በደል ለማንሳት እሞክራለሁ ለዛሬ 

በዚህ ተሰናበትኩ:: 

ኢትዮጵያን ወደ 

ቀደመው ገናናነቷ 

ለመመለስ የተባበረ ክንድ 

ያስፈልጋል 
 

Hailu Petros 

Woldeselassie 

Bad homburg 
 
 

ገራችን ወደነበረችበት 
የሥልጣኔ ማማ፣ ህዝቦችዋን 
ወደነበሩበት አንድነት፣ ፍቅር፣ 

መተሳሰብና መከባበር ከፍታ 
ለመመለስ በሥልጣኔ ሥም በነማን 

፣(ለምን ፍላጎት ማስፈጸሚያ፣ በምን 
ስልት ፣ እና  ለምን ፖለቲካዊ-

ኢኮኖሚና ማኅበረ-ባህል ጥቅም…) 
ሳንመረምርና ሳንፈትሽ ከውጪ 
ያስገባናቸው ላይ ሳንንጠለጠል፣ 

የራሳችን የእኛውን አገር-በቀሉን 
ለምን እንዴት ወረወርነው 

…ከጣልንበት  መልሰን አንስተን 
እንዴት ከዘመኑ አዋደን በጥቅም ላይ 
በማዋል ለዘላቂ መፍትሄ ልናውለው 
እንችላለን …. የሚለውን በቅን 
ልቡና መወያየት ፣ መፈተሽ አለብን 
፡፡ 
ግዴለም  ከራሣችን ተርፎ ለሌላው 

የሚተርፉ ፣ የህወኃትን የ26 ዓመት 
የጥፋት፣ ዘረኛና የጥፋት ሴራ 

ዛሬውኑ  የሚያነጥፉ ፣ የራሳችን 
የሆኑ ፍልስፍና ፣ ፖለቲካዊ፣ 
 ማህበራዊ፣ ባህላዊና ልማዳዊ  ገንቢ 

እሴቶች፣ ….አሉን፡፡ እነዚህን 
መርምረውና ፈትሸው ለሁላችን 
ጥቅም ከዘመን አዋህደውና አዋደው 

የሚያቀርቡልን -- የአገር 
ሽማግሌዎች፣ የኃይማኖትና ባህል 

መሪዎችና  አባቶች፣  ወጣትና 

አዛውንት ልህቃን ፣ … 
 እንደዚያው፤- በአገር ቤትና በውጪ 

ተበትነው  ሞልተው ተርፈዋል፡፡ 
ቢያንስ  በዚህ  ‹ ያለልዩነት › 
እንስማማለን፡፡ 
ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር 

 በፖለቲከኝነት፣ በአክቲቪስትነት ፣ 

…. በተለያየ ሙያ  ስለአገርና ወገን 
  ሉዓላዊነት፣ ክብርና ነጻነት፣ 

እኩልነትና ፍትህ ….የምትጨነቁ፣ 
የምትጮሁ ሁሉ ከሁሉም  በፊት 
ለአገር አድን ተልዕኮ-- በነዚህ የአገር 

ልጆችና አገር-በቀል ፖለቲካዊ፣ 
 ማህበራዊ፣ ባህላዊና ልማዳዊ… 

ሃብቶች  ለመጠቀም በአንድነት 
እንነሳ//  

ከዚህ ሌላ  ከአንድነትና ኅብረት 
በታች በየቡድናችን በተናጠል 
የምንሮጠው፣ እርስ በርስ የጎንዮሽ 

የምንፋተገው ፣…. የመከራ 
ዘመናችን ከማርዘም፣ ሰቆቃና 

 ሥቃያችንን ከማክበድ፣ የጥፋት 
ኃይሎችን ከመጥቀምና የአገዛዙን 
 ዘመን ከማርዘም የትም 
አያደርሰንም፡፡ 

በዚህ ረገድ  የተጀመሩ አንዳንድ 
ጥረቶች ተጠናክረው ይቀጥሉ፣ 
ጥሪያችን ነው፡፡ በአገርቤትም 
ተመሳሳይ ጥረቶች ይጀመሩ፣ 
ለመጀመራቸው  ባለድርሻ አካላት 
የበኩላቸውን ለማድረግ 

ቁርጠኝነታቸውን  ያሳዩ ስል 
ለባለድርሻ አካላት መልእክቴን 
አስተላልፋለው፡፡ 
ደግ ደጉን ለማሰብ፣ መልካሙን 
ለመተግበር ፣ ጥላቻና የበቀል 

ስሜቱን ለማስወገድ  ኅሊናችንን 

ከክፋት ፖለቲካ እናፅዳ:: 

ምዝበራ በየፈርጁ 

 

Sara Habtamu Legesse 

Mülheim Germany 

 
ይህ የፍዳና የሰቆቃ ዘመን እስኪያ

ልፍና የማይቀረው ወርቃማ የነፃነ

ትዘመን እስኪመጣ በሰመመን የ
ምቆይበትን ብልኃት ባገኝ ወደድ
ኩ፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ጥቂት

 የማንባል ዜጎች አብዛኛውየምንሰ

ማውና የምናየው ነገር ግራ እያጋ

ባን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከመኖር

ይልቅ አለመኖርን እንመርጣለን፡፡

 አስደንጋጭ ወቅታዊ ሁኔታ ውስ

ጥተዘፍቀናል፡፡ ራሳችንን እየታመ

ምን የምንኖር አለን –
 በበኩሌ በጣምእያመመኝ እንደ

ምኖር ብደብቅ ዋሸሁ፡፡ 

የወያኔዎች ሁለንተናዊ የምዝበራ 
ሥልትና የሙስናው ቅጥአልባነት
መድረሻ 

አጥቶል ፡፡ የቀራቸው እኮ የለም፤ 
ሁሉንም እነሱተቆጣጥረውታል፡፡ 
በአንዲት ቀን አዳር መክበር የሚ

ቻለው ኢትዮጵያውስጥ ብቻ መ
ሆኑን ባለፉት 25 ዓመታት ውስ

ጥ በተደጋጋሚአስመስክረዋል፡፡ 
በአንዲት ቀን አዳር መክበር ብቻ

ም ሳይሆን በአንዲትቀን አዳር ማ
ደኽየትም ሆነ አላንዳች በቂ ምክ

ንያትና ፍትሃዊ ፍርድአንድን ዜጋ 

መቅ ማውረድም እንደሚችሉ አስ

ተዋይ ልቦና ላለውየዓለማችን ዜጋ

 አሳይተዋል፡፡ 

ሜቴክ የሚባለው የወያኔ ድርጅት

 ሀገሪቱን ራቁቷን እያስቀራት ነው
፤በላም አለኝ በሰማዩ የስኳር ፋብ

ሪካ የውሸት ግንባታ ሂደትየሚያግ

በሰብሰው ገንዘብ አልበቃ ብሎ በ

ሌሎች የመንግሥት ተብዬተቋማ

ትም እጁን እየላከ የሀገሪቱን አን

ጡራ ሀብት እያሟጠጠው ነው፣

ኢትዮጵያን ማን ይድረስላት! እኛ

ስ ምን እንሁን? ለማንስ ነው እግ

ዚኦየሚባለው ፣ ለማን ነው የሚ
ጮኸው? በዚህ ድርጅት የተሰገሰ

አ 
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ጉት ጡረታየወጡ የወያኔ ኮሎኔሎ

ችና ጄኔራሎች ዐይናቸውን በጨ

ው አጥበውየምሥኪኑን ሕዝብ ሀ
ብትና ንብረት ካላንዳች ይሉኝታ 
እየቦጠቦጡለግላቸው እያዋሉት ነ

ው፡፡ ሥራ ላይ እያሉ ጎደልብን የ
ሚሉትን አሁንእያካካሱ ናቸው፡፡ 

ኤልፓ ውስጥ ነበረ የተባለውን 
ሙስና ለማስቀረት በሚል የማስ

መሰያሥልት የኤልፓን ዕቃዎች 
ሜቴክ እንዲያስገባ ይደረጋል፡፡ የ

ሚገባው ዕቃግን ከበፊቱ የባሰ መ
ናኛና እንደተቀየረ የሚቃጠል ወ
ይ የሚፈነዳ ነው፣ይህን የአደባባይ

 ምሥጢር ሁሉም የመሥሪያ ቤ
ቱ ሠራተኛ ያውቃል፡፡ሙስናው 

ግን ከዱሮው በዕጥፍ ድርብ በል

ጧል፡፡ ለአብነት ሜቴክለኤልፓ 
አንድ ትራንስፎርመር በ180 ሺ 
የኢትዮጵያ ብር ገቢ ያደርጋልያለ

ምንም ጨረታ ለርሱ ብቻ በተፈቀ

ደ ችሮታ (በየቦታው እንዲህ ነው
የሚደረገው፤ አንተ በነፃ እሰጣለ

ሁ የምትለውን ዕቃ ሳይቀር “ምን

አገባህ?” ተብለህ በሚሊዮኖች እ
ንዲገዛ ሊደረግ ይችላል፤ ወያኔናገ

ንዘብ እስከለተሞታቸው ላይፋቱ  

ኢትዮጵያ ተባረኪልን 

እንለምንሻለን 
 

ሃይለማሪያም ወልዱ ኪዳኔ ወይም 
ኣክሊሉ ሃጎስ ገብረመድህን 

Bensheim 
 

ኢትዮጵያ- ጌቶች ለኩራታቸው፤ 

ዜጎች ለራታቸው የሚታገሉባት 

መድረክ ናት፡፡ ባገራችን 
ኣብዛኛው ዜጋ ለቀን ጉርስና ላመት 
ልብስ ሲታገል የሚኖር ነው፡፡ 
ጌቶች ደግሞ ኣማርጠው 
ይበላሉ፡፡ ኣማርጠው 
ይለብሳሉ፤በለስ ሲቀናቸው ደግሞ 
የሃያ ኣምስት ሚሊዮን ብር ቪላ 
ይቀልሳሉ፡፡ እንዲያም ሆኖ ደግሞ 
መከበርና መደነቅ ይፈልጋሉ፡፡ 

ሰው ምንም በስጋው ቢመቸው 
በሌላው ተመዝኖ እንደቀለለ 
ሲሰማው ደስተኛ ኣይሆንም፡፡ 
ስለዚህ ጌቶች ያስንቀናል ብለው 
የሚያስቡትን ነገር በሙሉ 
ጠምድው ይይዙታል፡፡ 

ይዋጉታል፡፡ ኢትዮጵያ- ጌቶች 
ለኩራታቸው፤ ዜጎች ለራታቸው 
የሚታገሉባት መድረክ ናት፡፡ 

ብዙ ጊዜ ረሀብ ሲከሰት ጌቶች 
ራብተኛውን ሁሉ ሰብስበው 
ጎተራ ውስጥ ሊደብቁት 
ይቃጣቸዋል፡፡ የድሆች የተራቆተ 
ሰውነት የገጠጠ ኣጥንት፤ የጌቶችን 
የመከበር ፍላጎት ያከሽፈዋል፡፡ 

“ገጽታ ግንባታ？” 
በዳግማዊ ምኒልክ ዘመን የፍርድ 
ምኒስተር የነበሩት ኣፈንጉስ ነሲቡ 
የሌባ ብዛት ቢያስቸግራቸው 
ኣንድ መላ መቱ፡፡ ሲሰርቅ የተገኘ 
ወሮበላ ግንባሩ ላይ በጋለ ስለት 
ምልክት እንዲደረግበት ደነገጉ፡፡ 
ታድያ ሌቦች የዋዛ ስላልነበሩ ሻሽ 
በመጠምጠም የግንባራቸውን 
ጠባሳ ሊሰውሩት ሞክረዋል፡፡ 
በጊዜው ደግሞ ሻሽ መጠምጠም 
ካክሱም ዘመነ መንግስት ጀምሮ 
የወረደ የነገስታቱና የመሳፍንቱ 
ወግ ነበር፡፡ ጮሌ ሌቦች 
ውርደታቸውን ከመሸፈን ኣልፈው 
የንጉስ ገጽታ ተላብሰው ብቅ 
ኣሉ፡፡ 
በዘመናችን የተራቡ ዜጎችን 
መደበቅ እንደ ገጽታ ግንባታ 
የሚቆጥሩ ሰዎችን ከባለሻሽ ሌቦች 
ለይቼ ኣላያቸውም፡፡ 
ኣንድ የኢትዮጵያ ተሌቪዥን 
የሚሰራ ጋዜጠኛ በኢትዮጵያ 
ያለዉን ረሃብ ኣስመልክቶ 
የሰራውን ዘገባ ኣይቸ ተደነኩ። 

15 ሚሊዮን ህዝብ ረሃብ ውስጥ 
እያለ እንደሌለ ኣድርጎ ኣቀረበ።  
ዘገባውን የሠራው ጋዜጠኛ 
እንዲህ ኣይነቱን ካንድ ድንጋይ 
የተጠረበ ደደብነት ተሸክሞ 
የመኖር ችሎታው በጣም 
ኣስደነቀኝ፡፡ በዚህ በሰላቢው ቀን 
ይቅርና፤ በደህናው ቀን እንኳ 
የባላገሩን ራብና መከራ ከጉያው 
የበቀልን ልጆቹ እናውቀዋለን ፡፡ 
ኣስራ ኣምስት ሚሊዮን ህዝብ 
መደበቅ ሰማይን በመዳፍ 
ለመሸሸግ እንደ መሞከር 

ይቆጠራል፡፡ መመፍትሄው 
በተቸገሩ ሰዎች ጫማ ቆሞ 
ነገሮችን መመልከት ነው፡፡ ለነገሩ 
ችግርን ያልቀመሰ ሰው ለችግረኛ 

መራራት እንዴት ይቻለዋል？  
ይህ ሁሉ ረሃብ የመጣው 
በተበላሸው የኢሃዴግ ኣስተዳደር 
ምክንያት ነው። ከተከሰተ እንኳ 
ያለም ህብረተሰብ መረጃው 
ደርሶት የእርዳታ እጁን 
እንዳይዘረጋ ያደረገው የኢሃዴግ 
ኣፋኝነት ነው። የዚህ ጋዜጠኛ 
ሃቁን መደበቅ ምክንያትም 
የገዥው መንግስት የሚዲያ ኣፈና 
ዉጤት ነው። ወያኔዎች 
ለክብራቸው ነው የሚጨነቁት 
የሚታገሉት። በረሃብ እና በስቃይ 
ውስጥ የሚገኙት ዜጎች ደግሞ  
ለራታቸው ወይም ለቁርሳቸው 
ነው የሚታገሉት። ይህች ነች 
ያሁኗ ኢትዮፕያ።  
ኣብን ተውትና ፤ንገሩት ለወልድ 
ተገርፏል ተሰቅሏል ፤ እሱ 
ያውቃል ፍርድ ኣሉ ኣባቶች። 
የተገረፈ ያዉቀዋልና ኣረመኔዎቹን 
ወያኔዎች እንርሳቸው። 

ኣማራ ተለይቶ የጥቃት 
ሰለባ ቢሆንም 
ኣይንበረከክም 

 

Fentaye wale 

Bensheim 

 
የትግሬ የበላይነትን በኢትዮጵያ 

ላይ ለማስፈን ቀን ከሌት 

የሚያልመው ወያኔ መቼም ቢሆን 

እንደኣማራ ብሄር የሚጠላው 

የሚፈራዉም ኣይኖርም። ለዚህም 

ነው የጀግና ኣማራ መፍለቂያ 

የሆነውን ጎንደር በተለይም 

የወልቃይትን ኣካባቢ ኣማራ 

በዋነኛነት ለማዳከም ኣቅዶ ሲሰራ 

የኖረው እየሰራም የሚገኘው። 

የወልቃይት ኣማሮችን ከማፈናቀል 

ኣንስቶ ማሰር፣ መግደል፣ 

ሴቶቻቸውን መድፈር ወዘተ ስራየ 

ብሎ የጀመረው ወደ ስልጣን 

ከመምጣቱ ቀደም ብሎ ጀምሮ 
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ነው። ያም ቢሆን እኛ ኣማሮች፣ 

እኛ ትውልድ የሚኮራብን ጀግኖች 

ኣልጠፋንም።  ወያኔ ወደስልጣን 

ከመጣ በሁዋላም ባገሪቱ ውስጥ 

ያሉትን ኣማሮች ለይቶ ታርጌት 

ኣድርጎ ለማዳከምና ለማጥፋት 

ተንቀሳቅሷል። በኦሮሚያ ክልል፣ 

በደቡብ ክልል፣ በጋምቤላ ክልል 

የሚኖሩ ኣማራዎች ከይዞታቸው 

እንዲፈናቀሉ፣ እንዲገደሉ 

ተደርጓል።  

ወያኔ ከዚህም ሌላ በድብቅ 

ኣማራን ለማዳከም ሰርቷል 

ደክሟል። ለምሳሌ በወሊድ 

መከላከያ ሲም ኣማራ ሴቶች ላይ 

ኢሰባዊነት ተፈጽሟል። እናቶች 

ጭራሽ እንዳይወልዱ ተደርገዋል። 

ይህ ምን ያክል ልብን የሚነካ 

እንደሆነ ሰው የሆነ ሁሉ 

ይረዳዋል። በተለይ ኢሃዴግ 

ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ ኣማራ 

ተፈናቀለ፣ ተሰደደ ተንገላታ ይህን 

እና ይህን የመሰለ ሰቆቃ ደርሰበት 

የሚለውን ዜና መስማት የተለመደ 

ነው።  ይህ ሁሉ መከራ ለመረዳት 

ግፍ እየደረሰበት ያለዉን ኣማራ 

መሆንን ይጠይቃል። ሌላው 

ላይረዳው ይችላል። 

 ይህ ሁሉ መከራና ውርደት ግን 

ኣንድ ቦታ ላይ መቆም ኣለበት። 

ጊዜዉም ኣሁን ነው። ለዚህም 

ነው ኣሁን ኣማራው ሆ ብሎ 

የተነሳው። ኣዎ ኣማራው በቃኝ 

ኣንገሸገሸን ብሎ ወያኔ ላይ 

ተነስቷል። ባለፈው ሃምሌ 5 

ጎንደር ላይ የተጀመረው ትግል 

ዛሬ በመላው ክልል የሚገኙ 

ኣማሮች ድረስ ደርሶ ወያኔ 

ኢሃዴግን ኣፈር ከመሬት 

ለመደባለቅ ተዘጋጅቷል። ጎጃም፣ 

ሸዋ፣ ወሎ ተነስቷል፣ ወያኔ 

በቃከኝ ብሏል። ሆ ብሎ 

ተነስቷል።ትግሉ 

ተፋፍሟል።ትእቢተኞችን 

ወያኔዎች የሚናስተነፍሳቸው ጊዜ 

ሩቅ ኣይደለም። ኣማራው በራሱ 

ተደራጅቶ ትግሉን 

ጀምራኡል።ከገበሬ እስከ ምሁር 

ተባብሯል። ጠባቡ የትግሬ ወያኔ 

ጉድ ፈላበት። 

ወያኔ ሆይ ስማ ከዚህ በሁዋላ 

ሊታስቆመን ኣትችልም። 

ትግላችንን  ለማዳፈን እና ለማፋን 

ብትጥር ኣይሳካልህም። ለይተህ 

ያደረስክብን ጥቃት 

ኣያንበረክከንም። ይልቅ ኣሁን 

ተራህን ጠብቅ። ትግላችን ከዳር 

ደርሶ ለድል የምንበቃበት ጊዜ ሩቅ 

ኣይሆንም። ያኔ በትክክለና ፍርድ 

ቤት ፍርድክን ታገኛታለህ።  

 ሞት ለወያኔና 

ለጭፍሮቹ! 

የኢትዮጵያዋ 
ሲንጋፖር ትግራይ 

 

Alem Goitom 

Heppenheim 

 

ወያኔ መራሹ ኢሃዴግ 

ኣንዳንዴ ያስገርመኛል 

ያስቀኛልም። ውስጣቸው 

ወያኔ የሆነ የትግራይ 

ተወለጆች በኩል እኒነገርለት 

ያደረገው የሰሞኑ ኣስተያየት 

ነው ለዚህ ጽሁፌ መነሻ 

የሆነኝ። 2017 የወያኔ 

ዘመድ ምሁሮች 

ትግራይተለይታ ከሌሎች 

ክልሎች በልማት ወደ ኋላ 

ቀርታለች ሲሉ ያሰሙት 

ቅሬታ ምን ያህል ኣስተዛዛቢ 

እንደሆነ ትቂት መረጃ ብቻ 

ኣቅርቤ ላሳያችሁ።  

-በምስራቅ ኣፍሪካ ብቸኛ 

የሆነው የመኪና 

መገጣጠሚያ የሚገኘው 

ትግራይ ነው። 

-በኢትዮጵያ ቀዳሚው 

የወርቅ ማምረቻ ትግራይ 

ውስት ነው 

-ብቸኛው የመኪና ሞተር 

ማምረቻ ትግራይ ነው 

-የሃገሪቱ ትልቁ የነፋስ ሃይል 

ማምንጨ እዚያ ነው 

-የሃገሪቱ ቁጥር ኣንድ 

ባለሃብት ኩባንያ ኢፈርት  

ትግራይ ነው መቀመጫው። 

- ባፍሪካ ትልቁ የባዮ 

ቴክኖሎጅ ተቋም ፣ 

በኢትዮጵያ ትልቁ 

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ 

ተቋም ያሉት የትግሬዋ 

ትግራይ ውስጥ ነው- 

ብሃገሪቱ ብቸኛ ባለ  ሁለት 

የኢንዱስትሪ ዞን ባለቤት 

ትንሻ ትግራይ ነች።  

ብቸኛዋ የባቡር ተጠቃሚ 

ክልል መቀሌ ነች። 

-ቀለሚኖ በሚባል 

የሚታወቀው ብቸኛው ልዩ 

ትምሀርት ቤት  ያለው 

መቀሌ ነው 

-እጅግ ዘመናዊ የሆኑ 

የመድሃኒት ፋብሪካዎች እና 

የጨርቃቸርቅ ፋብሪካዎች 

ያሉት ትግራይ ነው 

-በቅርቡ ደግሞ 2 ቢሊዮን 

ብር የፈጀ የቴክኖሎጅ 

ኢኒስቲቲዩት ኣስመርቀው 

ነው እንግዲህ ተጎዳን እያሉ 

ያሉት። 11 % እድገት 

የሚባለው ያለው መቀሌ 

ሳይሆን ኣይቀርም። መሰረት 

ድንጋይ ተጣለ ሳይባል 

ፋብሪካ ነው። በወር 1 

ፋብሪካ ኣይቀሬ ነው 

በትግራይ። ይህ ሁሉ እየሆነ 

ነው እንግዲህ የትግራይ 

ምሁራንን ኣፍ ተተቅሞ ወያኔ 

ትግራይ ተጎድታለች። ከ 

ሌሎች ክልሎች ተለይታ 

በልማት ወደ ኋላ ቀርታለች 
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የሚለው። ቀጣይስ ምን ይል 

ይሆን  

የምስራቅ ኣፍሪካ ኣሸባሪ 

ቡድን -የኢትዮጵያ 
መንግስት 

 

Michael  Mekonnen 

Yihedego. 

Mörfelden 

 

ስለ ኣሸባሪነት የማያቅ ያለ 

ኣይመስለኝም። እሸባሪ ንጹሃን 

ዜጎችን ህጻናትን ኣዛዉንት ኣሮጊት 

ሴት ብሎ ኣይመርጥም ። ባገኘው 

ኣጋጣሚ ሁሉ ፍንዳታ እያካሄደ 

ህዝብ ይጨርሳል። ወያኔ 

ኢሃዴግም ይህ ነው 

ተግባሩ።የወያኔ ኣሸባሪነት ሁለት 

ኣይነት መልክ ኣለው- 

ኣንደኛ ኣገር ቤት እያከሄደ 

የመጣው እና እያደረገ ያለው 

ከትግራይ ህዝብ ውጭ ያለዉን 

ብሄር በሙሉ በሞራልም 

በነፍስም መግደል ነው። ጨለማን 

ተገን ኣድርጎ ይገድላል። ያስራል። 

ይደበድባል። ያሰቃያል። ቀን ላይ 

ደግሞ ዴሞክራሲያዊ መስሎ 

ይታያል። ላለፉት40 ኣመታት 

በኣሸባሪው ወያኔ ሰለባ የሆኑ 

ሚሊዮንስ ናቸው።  ይህ ኣገር 

ውስጥ ያለው ያሸባሪነት ባህሪው 

ነው።  

ይህን የወያኔ ግፍ ተሸክሞ 

የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ 

ኣይደለም። የትግራይ የበላይነት 

መንፈስ የተጠናወተው ጠባብ 

ቡድን ከራሱ ኣገር ኣልፎ በጎረቤት 

ኣገሮችም ላይ ይህን የኣሸባሪነት 

ባህሪዉን በ ውስጣዊ ፖሊሲነት 

ቀርጾ ተግባር ላይ እያወለ 

ይገኛል። ይህ ሁለተኛው ገጽታው 

ነው። ለዚህ ዋነኛ ተጠቃሽ ደግሞ 

ኤርትሪያ ነች። ምንም እንኳ 

ኢርትሪኣም ኣምባገነናዊ መንግስት 

የሰፈነባት ብሆንም ወያኔ 

በሚሰራው ተንኮል የኤርትሪያ 

ህዝብ ሰለባ እንዲሆን ተደርጓል። 

ወያኔ እራሱ በኮንትሮባንድ 

ኣማካኝነት የጦር መሳሪያ እያመጠ 

እየሸጠ ለኣካባቢው ኣልሸባብን 

ለመሰሉ ኣሸባሪዎች እያቀበለ 

የኢርትሪያ መንግስት እጅ 

እንዳለበት እያስመሰለ ኣገሪቱን 

ማእቀብ እንዲጣልባት እያደረገ 

ምስኪኑ የኤርትሪያ ህዝብ 

እንዲሰቃይ እያደረገ ነው። 

በኤርትሪያ ላይ ብቻ ሳይሆን በ 

ሱዳን እና ደቡብ ሱዳን እንዲሁም 

ሶማሊያ የኣሸባሪነት ክንዱን 

እየዘረጋ ሰላማዊ ዜጎች 

እንዲጨፋጨፉ እያደረገ 

የሚገነው ይህ ሰይታናዊ ቡድን 

ወያኔ ነው። 

የደቡብ ሱዳንን ኣማጽያን መሳሪያ 

እያቀበለ ዜጎችን እያስፈጀ 

ይገኛል። በዚህ ስራው ትልቁ 

የምስራቅ ኣፍሪካ ኣሸባሪ ብድን 

ቢባል ኣያንሰዉም። ይህን ቡድን 

ኣለም ተባብሮ ካላስቆመው 

ኣድማሱን ኣስፍቶ ሌሎች 

ኣገራትም ላይ ሊደርስ ይችላል። 

ኣሸባሬው ወያኔ እንዲወገድ 

የኢትዮፕያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን 

ሌሎች የችግሩ ተቋዳሽ ኣገራት 

ህዝቦችም የድርሻቸዉን ሊወጡ 

ይገባል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

The unsolvable 

political problems 

in Ethiopia 
 

Yetnayet Kiflu Mulu 

Büdingerstr 8 

63633 Birstein Germany 
 

ince early 1990's with 

the fall of the socialist 

military dictatorship 

of Derg . The armed and 

mannerless the so called 

political party has controlled 

the political power in 

Ethiopia , but since that time 

the ruling party leader 

Hailemariam Desalegn has 

salaughterd thousand of 

Ethiopians. 

Sadly enough since earlier 

EPRDF ( Ethiopian people 

revolutiorevolutionary 

Democratic front) TPLF 

(Tigray people liberty front ) 

has been killing and hurting 

the Ethiopian people 

The living standard in 

Ethiopia is getting worth 

with terrible condition from 

years to years and the 

country poleticial situation 

are becoming below zero 

democracy. There is no 

question about human right 

in Ethiopian. 

Before a few months there 

were a lot of students who 

were killed by polices , just 

because the asked for a 

freedome and Democracy in 

Ethiopia . 

 The country has been led by 

anon-govermental ruthless , 

weakness and extremely 

dictator from the past 27 

years . 

Currently in Ethiopian 

people are living in dark and 

sunless days because of 

Haylemariam Desalegn (The 

president of Ethiopian ). We 

are colonized in own 

country 

by it's own Dictator 

Haylemariam  Desalegen. 

people are being violently 

displaced from their 

ancestral lands. 

Bases on the systematic way 

S 
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he is leading and colonizing 

the people under the so-

called antiterrorism. 

I am sure the government of 

Ethiopia Haylemariam 

Desalegen doesn't 

understand and didn't 

realized what (terrorism) 

and who is terrorist . 

Because he himself acting 

and committing a terrorised 

administrative over the 

deserted people of 

Ethiopian. 

There is no visible critical 

mass , there is no mass 

movement . No doubt 

evryone is whispering in 

their homes and the brave 

once out loud about the 

brutality of the regime But 

Haylemariam has effectively 

paralyzed the opposition-

they are imprisoned, dead 

,outlawed, exiled and 

otherwise demoralizrd. 

Since the government owns 

all the land, and the 'master 

plan' is so controversial, the 

Ethiopian government is not 

willing to talk publicly 

about Ethiopia's urbanized 

future. Haylemariam 

Desalegna with his few 

supporters are playing and 

excercing dictatorship in the 

name of Democracy. We all 

of us stand up together for 

our country and our rights 

let us struggle and avoid the 

military dictatorship of Derg 

and Haylemariam . 

Human rights 

abuses in Ethiopia 
 

Khalid Kedir Helil 

Darmstädter Str,4A 

64625 Bensheim Germany 

 

here is no peace and 

freedom in ethiopia.  

The ethiopian  

peoplearea determined to 

fight for freedom and the 

freedom of its in all right . 

Weyane do not care about 

democracy and humman 

right, becouse for him the 

masses of poor illiterate 

hungry and sick Ethiopians 

in their view are too dawn to 

proclaim their right .  most 

of the ethiopian peopel are 

still fighting for their 

freedom . EPRDF (ethiopian 

people Revolutionary 

Democratic front) TPLF 

(Tigray people liberity front 

) have killed and is killing 

ethiopian protesters . 

Among these the press law 

is very dramatic . In these 

declaration law any 

journalist, owner of the 

newspaper or publisher are 

forbidden to write , 

comment and interviwe 

about these Situation.Media 

remain under a government 

stranglehold, with many 

journalists having to choose 

between self-censorship, 

harassment and arrest, or 

exile. In 2014, dozens of 

journalists and bloggers fled 

the country following 

threats  

currently Many people die 

evry day in evry city of 

ethiopian . Ethiopian 

security forces have fired on 

and killed hundreds of 

students, farmers, and other 

peaceful protesters with 

blatant disregard for human 

life. Moreover, 100 

protestors were killed 

inEthiopian specialy in the 

Amhara and Oromo regions 

a couple months ago. 

There is no humman right . 

for the last 27 years  , since 

the dictatorship Weyane 

started to lead us,  we've 

never had the chance to 

express our opinion.   Evry 

ethiopian all around the 

world are now  protesting 

against the ethiopian 

Government . 

For example : Ethiopian in 

switzerland protested 

against the killing of 

peacfull protesters in 

Ethiopian , Ethiopians in 

London protested Against 

Humman rights violations in 

Ethiopan  

Ethiopians in south Africa  

protested against the brutal 

dictatorship in Ethiopian . 

on 09th of sep 2016 

Ethiopians in Germany have 

held a huge protest against 

the 25 years dictatorial 

Ethiopian government ( 

TPLF). 

Weyane has been arresting 

many innocent people  for 

no reason , on the 5th of 

september 2016 the 

government has burnned and 

killed 23 innocent protesters 

in the prison and 2 people 

were killed as they tried to 

escap. This shows how 

cheap is our life  in ethiopia 

. 

we don't have freedom, we 

don't have guarantee to 

T 
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leave , we are looking our 

brothers ans sisters dying for 

no reason. 

Pointing out problems is not 

enough. No matter how 

clumsy a solution, it is better 

to act than being paralyzed 

with fear and trepidations. 

we all are now hoping  that 

we will win and that we 

won't be  colonized in our 

country by our own leaders 

anymore . 

EPRDF and 

media crises in 

Ethiopia 
 

Tadele Simegne Masresha 

Frankfurt 
 

he EPRDF regime is 

accustomed to using 

the media as a 

mouthpiece and a mere tool 

of top-down 

communications or 

propaganda, from the time 

of its insurgency till the 

current period of its iron fist 

rule. Since it firmly believed 

in having a total monopoly 

on truth or on what is best 

for the country, it is 

adamantly hostile to any 

criticisms or alternative 

views whatsoever. It openly 

claimed its ambition to be 

hegemonic in its endeavor to 

‘modernize’ the country 

along a ‘developmental 

state’ model, with little or 

no regard for differing 

viewpoints in consequence 

undermining the 

indispensible role of the 

media as a watchdog as well 

as a buffer for political 

struggle. 

Besides, categorical 

statements and labels like: – 

“Anti-peace”, “Anti-

development”, “Forces of 

distraction” (Yetifat 

Hayloch), “Mercenaries of 

foreign elements”, 

“Messengers of Neo-

liberals”, “High priests of 

color revolution” have been 

widely used by the 

incumbent as a mechanism 

of curbing meaningful 

discussions on important 

topics. 

The Anti-terrorism law and 

the current state of 

emergency have not been 

helpful for the strengthening 

of freedom of the media in 

Ethiopia. 

The most important factor 

for the thriving of a strong 

and sound media is a 

political will and 

commitment that creates an 

enabling environment and a 

conducive framework for its 

operation. Here, it should be 

clear that regulating the 

media by using the proper 

media laws and regulations 

is a necessity. Social 

responsibility and high 

ethical standards ought to be 

the guiding principles for 

the media. In addition, to all 

of the above mentioned 

elements, issues of 

competence, 

professionalism and 

institutionalized 

undertakings are highly 

expected from the side of 

media houses and their 

respective leaders and 

practitioners. 

But limitations in these 

spheres must not be 

confused or conflated with 

the big elephant in the room. 

Blaming the victims in 

unsympathetic manner 

won’t reveal anything 

except our partisanship to 

the powerful. We must be 

fair in allocating our share 

of failure. 

 

 Ethiopian 

revolution !!! 

 
Alamein Abubeker 

Söderblom Straße 27 

Nürnberg Germany 

  

istorical events of 

massive magnitude 

such as the 

Ethiopian Revolution of 

1974 and the one just 

breaking the 2nd Ethiopian 

Revolution of 2016 take 

some time for people to 

truly metabolize their 

significance, impact and 

long term consequence. So, 

it is totally understandable if 

many people, special those 

on the side of the dying 

order and beneficiaries of 

the current order are silent 

and disoriented. 

 

Sure the Revolution has not 

yet chased out the ruling 

group and put in place a 

post-revolution regime, but 

one fact is 100% certain - 

that Ethiopian politics has 

changed for good and will 

never be the same as it was 

under Woyne Tigray ethncrs

cy.                                         

                                               

     

No amount of TPLF military 

show down and killing will 

give political and moral 

legitimacy for a Tigray rule 

any longer.  

The second reality is 

that Woyane Tigrays are 

T 

H 
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given a living lesson, a 

living education of what a 

revolution look like, not 

what they in their 17 years 

guerrilla war - not a guerrilla 

killing a regime soldier, but 

a mother disarming 

an Agazi - A PEOPLE'S 

WAR. 

 

The People's War against 

Wayne Tigrays and 

their Agazi army will only 

become more intense and 

more bloody should they 

choose to continue the same 

way. 

 

The third massive reality is 

this. The Ethiopian 

revolutionary forces like 

AG7, Timtet, OLF, 

AFAR, Gambella, Amara, G

amo, Merkato and/or Adama

 now have 

OPPORTUNITIES OF 

LIFE TIME AND 

POSSIBILITIES OF 

UNIMAGINABLE 

PROPORTION TO 

MOBILIZE, ORGANIZE, 

FIGHT, ADVANCE AND 

WIN.... 

 

IT IS SIMPLY 

LEADERSHIP, 

COLLABORATION, 

WISDOM, AND FAR-

THINKING....  

 

DIL LE ETHIOPIA!!!!! 

Folks should try to make 

sense of daily developments 

and adjust their perceptions 

accordingly.  

 

What is 

the Woyane Tigray regime 

hoping for? The regime is 

hoping that it will use 

enough force to weaken and 

stop the slow regime death 

and buy some time to figure 

out some kind pro-

woyane way out. I am 

sure Tigrays are intensely 

searching for a new way of 

calming down the popular 

anger, buy time and re-

assert themselves.  

 

THIS IS THE BIGGEST 

CHALLENGE OROMOS 

ARE FACING.  

 

I say this openly and frankly 

because Oromo’s try too 

much 

to intellectualize politics and 

tend to be indecisive 

because they always 

pursue double or triple 

goals. If they procrastinate 

on this phase rather than 

taking a clear Ethiopian 

political position and 

demand regime change on 

Ethiopian scale and ally 

with all ethnic groups, TPLF 

will fool some of their 

ethno-centric Oromo 

nationalist, isolate and 

finally destroy them. 

 

Lesson # 1 for Oromo 

leaders - Ethiopians will not 

join you if you simply fight 

for Oromo ethnic rights, not 

if you don't raise the demand 

of you struggle to be the 

freedom of all of Ethiopia. 

Ethiopians will not support 

your Oromo only ethnic 

agenda. 

Ethiopia supports you, we 

will follow you when raise 

an Ethiopian Agenda and 

march with an Ethiopian 

flag. Trust, Trust, trust. This 

is overdue. This is the # 1 

challenge of Oromo leaders. 

I say this because, no single 

ethnic will be free alone and 

Ethiopia is the best and 

fastest platform to bring all 

of us together to be 

free together!!!! 

I hope people have learned 

from 1974 Revolution and 

since. The second major 

development is this. The 

Revolution of 2016 is not 

only driven and dependent 

on the spontaneous uprisings 

of the people 

which Woyane hopes to kill 

and get respite. No, there 

our organized ever growing 

guerrilla armies that 

is silently working and 

growing by each day. Hence 

bad news 

for Woyane Goons. You mi

ght try to suppress the 

people's uprising 

which ca only feed and 

intensify the guerrilla 

warfare. 

 

Then there is the 3rd order 

of the revolution - The 

Urban Uprising. The cities 

will rise as the finale or the 

rural uprising or as the finale 

of the people's guerrilla 

war. Seriousrevolutionaries 

will distance themselves 

from cheap impulsive talk 

and organize iron like 

URBAN UNDERGROUND 

the eventual inevitable 

national concert - the 5th 

movement!!!! 

 

These are the 3 

keys... Woyanes know about 

them. The people must 

know them.  

Oromo uprising needs to 

take up a full Ethiopian 

agenda 

Gueririlla armies need to do 

their job on their own 

agenda 

Urban people need to build 

solid organization and 

resources for the final 

 

LONG LIVE ETHIOPIA, 

LONG LIVE THE 

REVOLUTION !!!! 
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Corruption, poor 

governance and 

dictatorship must 

not supported ! 

 

Zeweter W/ Tsadik 

Am poloplatze 

Frankfurt 

orruption and poor 

governance remain 

deeply embedded 

within Ethiopia’s socio-

political structure, and the 

country consistently scores 

extremely poorly on a range 

of international governance 

indicators. The Ethiopian 

government has been 

consistently criticized by an 

array of international rights 

groups for its broad range of 

human rights abuses, 

including its harsh 

repression of minorities and 

journalists, press censorship, 

draconian anti-terror laws 

that are utilized to silence all 

forms of dissent, and brutal 

crackdowns upon opposition 

groups and protestors. 

Although the ongoing crisis 

encapsulates the 

government’s utter contempt 

for basic human rights and 

the overwhelming “politics 

of fear” that pervades the 

country’s socio-political 

landscape, it also reveals, in 

crystal clear detail, the 

highly troubling role played 

by much of the international 

community, led by the US 

and the West. Specifically, 

while the government’s 

brutal crackdown warrants a 

strong rebuke and 

condemnation, there has 

been a severely muted 

international response, with 

many of Ethiopia’s foreign 

supporters remaining silent. 

Rather than condemn and 

censure Ethiopia’s brutal 

crackdown, the international 

community has turned a 

blind eye, abdicated its 

responsibility, and instead 

been acquiescent to 

Ethiopia’s persistent 

violations and 

repression.Last year, both 

US President Barack Obama 

and US Under Secretary of 

State for Political Affairs 

Wendy Sherman granted 

legitimacy to the Ethiopian 

government by praising its 

“democracy”—even though 

the country’s ruling party, 

the so called the Ethiopian 

People’s Ruling Democratic 

Front (EPRDF)/ TPLF, 

swept the national elections 

by winning 100 percent of 

the parliamentary seats. 

Unwavering support for and 

appeasement of Ethiopia are 

part of a policy approach 

based upon the misguided 

belief, dating back to the 

immediate post-World War 

II period but rearticulated 

more recently in terms of 

regional “anchor states” 

designations, that Ethiopia is 

vital to protecting US and 

Western geostrategic 

interests and foreign policy 

aims. However, not only is 

this approach morally 

reprehensible, with the US 

and West being directly 

complicit in the mass 

crimes, transgressions, and 

reign of terror perpetrated 

by the Ethiopian 

government, the misguided 

policy approach has largely 

failed to achieve its 

objectives, to even a minor 

degree, and instead only 

served to stunt regional 

development and destabilize 

both Ethiopia and the 

broader Horn of Africa 

region. 

In seeking to address 

Ethiopia’s flagrant dismissal 

of international norms and 

blatant disregard for human 

rights, a number of measures 

could be undertaken (e.g. 

sanctions). However, the 

first, and possibly most far-

reaching and effective, 

response by the international 

community should be to 

withdraw its unwavering 

support for the repressive 

Ethiopian government. 

George Galloway, respected 

British politician, 

broadcaster, and writer, has 

frequently voiced concern of 

how the West’s support for 

dictatorial, tyrannical 

regimes in the name of 

security only results in 

“blowback” and harming the 

populations of those 

countries. Regarding 

Ethiopia, Galloway has 

decried how the UK and US 

policy of encouraging, 

arming, training, financing, 

and facilitating the 

Ethiopian government’s 

“reign of terror” is “morally 

vacuous.” Similarly, 

respected international 

economist, William 

Easterly, has recommended 

that the international 

community “stop financing 

tyranny and repression” in 

Ethiopia. 

"Food with out 

freedom is 

nothing.!!! " 
 

Abdulkerim kedir 

C 
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Kronberg 

 
 

reedom >><<Tplf 

 lock up ,torture& kill 

ethnic group  

 It’s great the writers of this 

article pointed out some of 

the injustices and the crimes 

of the ruling junta that is 

being committed in some 

parts of Ethiopia. 

Unfortunately, the bone-

chilling human cruelty of 

the Tigryan People 

Liberation Front (TPLF) is 

not limited to certain parts 

of Ethiopia. Peaceful 

Ethiopians are being 

kidnapped, incarcerated, 

tortured, and killed in 

Amhara areas, in Afar, 

Harargae, Gambela, 

Guragae, Wolayta, and in 

every part of Ethiopia, as we 

speak. Ignoring and not 

recognazing the sufferings 

of ALL Ethiopian victims in 

other parts of Ethiopia, adds 

additional psycholigical 

torture to the victims, and 

their parents and loved ones 

too. Let us also recognize 

that the very person that 

donated over $20 million to 

Clinton Foundation in behalf 

of TPLF, is also doing 

everything under the sun to 

help the TPLF to stay in 

power and to continue their 

agenda of Divide and Rule, 

by paying fast-talker, racist 

hate-filled individual that is 

working hard to separate 

from Ethiopia and create 

problems between Amhara, 

Oromo Christians and 

Muslims. 

When it comes to lootings, 

beatings, torturing, 

incarserating, and killing 

peaceful innocent 

Ethiopians, the Tigrean 

People Liberation Front 

"TPLF". 

 

"Stop financing  

Tyranny and 

represent in 

Ethiopia  
 

Melaku Mekuria 

Getachew 

Wolfhagen, 

Triangelstresse 

TPLF/ Tigrayan Minority  

he Tigrayan minority, 

which forms 6% of 

the country's 

population, dominates the 

leadership of the ruling  : 

Defence, Foreign Ministry 

and other key government 

posts are held by 

Tigrayans.This dominance 

has resulted in increasing 

protests over rights and 

inequality in recent 

years.The principal protests 

are by the Amhara and 

Oromo people, who together 

account for over half of 

Ethiopia's population. They 

have come together against 

the government, with 

protests in Amhara, Oromia 

and Addis Ababa in mid-

2016, generating a harsh 

response from security 

forces. The government has 

banned the sharing of 

protest-related information 

on social media.  A six-

month state of emergency 

was declared on 9 October 

2016, five days after a 

protest- and 

extended,  turned-stampede 

killed more than 60 in 

Bishoftu, Oromia. This was 

extended a further four 

months on March 30.  At 

least 30,000 people have 

been detained since the 

declaration of the state of 

emergency. 10,000 were 

pardoned in December 

following a "re-education 

process", the government 

said ,  according to the 

government. Journalists, 

human rights activists, and 

opposition party members 

have said their freedom of 

movement has been limited.  

While freedom of 

information concerns 

persist, the Ethiopian 

government lifted bans on 

radio, television, theatre, 

unauthorised movements, 

and curfews in March. There 

were reports in April of 

organised armed groups 

attacking soldiers in Amhara 

region. 13 Ethiopian soldiers 

were killed in South Gondar, 

Amhara region, this also and 

indication of armed struggle 

In many .  In May there 

were reports of armed 

attacks in various parts of 

Oromia. 

According to human right 

watch  report in 2017  

Ethiopia is amongst the top 

ranked   country who violet 

human right.  

To end the bloodshed in 

Ethiopia' the Ethiopian 

people anti  Weyane  / TPLF 

straggle must have to 

continue. Solidarity and 

unity among  all opposition 

forces inside and outside the 

country is  a must to win this 

war!    

Victory for all Ethiopians!  

God Bless Ethiopia !!! 

F 

T 
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"Dictator 

leadership of 

Ethiopia" 
 

Melake Tsahay 

Södeler Str.19 

35519 

Rockenberg Germany 
 

nti-government 

protests that started 

among the Oromo, 

Ethiopia's largest ethnic 

group, have spread in recent 

months to the second most 

populous group in the 

country, the Amhara. 

 

Both groups are demanding 

more political and economic 

rights. According to Human 

Rights Watch, Ethiopian 

security forces have killed at 

least 500 people since anti-

government protests began 

in November. Thousands of 

people have also been 

arrested and detained, the 

US-based rights group says. 

 

"The opposition protesters 

say the party is dominated 

by a minority ethnic group 

that has been in power for 

more than 25 years and is 

ignoring their constitutional 

rights." 

 

The Ethiopian government 

blamed the opposition in 

and outside the country for 

organising what it called 

"unauthorised protests by 

anti-peace forces The 

opposition protesters say the 

party is dominated by a 

minority ethnic group that 

has been in power for more 

than 25 years and is ignoring 

their constitutional rights." 

 

The Ethiopian government 

blamed the opposition in 

and outside the country for 

organising what it called 

"unauthorised protests by 

anti-peace forces". 

 

Ethnic Federalism 

can only be justified 

when the basic 

human rights of all 

Citizens’ ‘are 

protected’. 

 

Abebe Abidie 

Limburg (Hadamar) 

he Universal 

Declaration of 

Human  

Rights of the United 

Nations, proclaiming the 

fundamental political 

freedoms,  

including the right to 

organise political parties 

without restrictions. Article 

Two  

establishes the rights of the 

nations, nationalities and 

peoples of Ethiopia to self-

determination, in terms of 

administrative autonomy, 

protection of the cultural 

rights and participation in 

the central government. But 

there is serious gaps 

between the constitutional 

theory and political practice 

in Ethiopia. All these 

principles are yet not 

confirmed because currently 

our country is on the hands 

of highly centralist and 

dectatorial ruling ethnic 

junta . 

In some fundamental 

respects the true promise of 

the Constitution - equal and 

effective participation of 

members of all ethnic 

groups within a system of 

democratic decision-making 

remains unfulfilled. 

Majority of the community 

that are discriminated 

against, excluded and 

marginalized are frequently 

victims of conflict, may be 

forcibly displaced from their 

traditional territories and 

lack opportunities and 

capacity to promote and 

protect their rights. More 

than 60% of Ethiopian 

agrarian and pastoralist 

areas facing ‘high and 

disproportionate levels of 

poverty, low health care, 

low job opportunity, food 

insecurity and poor 

educational enrolment 

levels’. 

Ethiopia is now facing yet 

another experimental policy 

under the autocratic regime 

of the Ethiopian People’s 

Revolutionary Democratic 

Front (EPRDF) whose core 

element is the TPLF, which 

set up an ethnic based 

federal government structure 

with a constitutional “right” 

for nationalities to secede. 

After a decades of trial, this 

experiment too does not at 

all appear to work and has 

instead sown the seeds of 

recurring conflicts that 

deeply wreck the state. 

Since the ruling ruling 

ethnic junta by praxis 

exercises power in an 

unchallenged and 

unbalanced manner, there is 

A 

T 
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no way for the country's 

ethnic majority to have their 

collective interests 

protected. The alternative 

‘democratic’ mechanism, 

based on the Stalinist idea 

that ethnic groups are now 

represented in the formal 

system and are also part of 

the EPRDF governance 

structure, does not work due 

to the absence of 

mechanisms of 

accountability. Lacking any 

effective political 

alternative, and given the 

highly centralist 

organisation of the EPRDF, 

the so called representative 

elected parliament members 

also have no choice but to 

be loyal to the party. By the 

EPRDF Statute their job is 

to apply the principle of 

revolutionary democracy. 

As such they are unlikely to 

defend the interests of their 

community or constituent 

when these are in contrast 

with the decision taken at 

the real decisional centre. 

The analysis here proposed 

points to revolutionary 

democracy, an ideology that 

both in its Marxist premises 

and in its current pragmatist 

and China-oriented  

developmental approach 

requires a hegemonic 

political role associated to 

the single party system. This 

is in open contradiction with 

the multi-party system 

proclaimed by the FDRE 

constitution. The ideological 

need to maintain a de facto 

single party system forces 

the EPRDF into systematic 

violation of human rights.  

This makes difference in an 

analysis by stressing that the 

strategy to maintain the 

political hegemony in the 

Ethiopian context 

specifically induces the 

violation of collective rights 

in a proper sense, along with 

the civil and political rights. 

This is especially evident by 

the alleged EPRDF practice 

to sustain one or the other 

ethnic group in case of local 

ethnic competition for its 

own objectives. These can 

accordingly attribute the 

recurrent ethnic conflicts to 

the lack of attention to both 

individuals’ and collective 

rights by the current 

Ethiopian ethinic based 

federalism political 

environment. 

"Unity in 

Diversity" Ever in 

Ethiopia 
 

Saba Afework 

Niedernhausen 

 
  

n fact our country needs 

political unity in plural 

diverse society: society 

that comprises of different 

ethnic, racial, cultural and 

religious group.  

Since time immemorial, 

Ethiopia has been home to 

more than 85 ethnic groups, 

where d/t parts of the society 

are practicing different 

forms of norms. This makes 

Ethiopia a good example of 

plural society which requires 

national unity. There is no 

doubt that the people of 

Ethiopia have always been 

united in different instance 

of our 

history such as defending 

our homeland from foreign 

aggressions.  

 

Currently almost all 

Ethiopian political situation 

is going to be exercising 

ethinic based political 

movement. This group of 

people instead of engaging 

themselves in the positive 

path of unity in diversity 

choose to abused & 

undermined unity by 

promoting hate politics that 

works contrary to the right 

of nations and nationalities. 

 

If someone suggested or 

raised the question of 

diversity they label him/her 

as a traitor/'banda' of the 

state and also raised the 

question of unity as a enemy 

of the specific 

society/ethinic group. If one 

suggested alternate view 

they will attack his/her 

blood than the idea. They 

say “he/she said this or that 

because he/she is a member 

of this or that ethnic group” 

 

But from what ever race or 

social group we are still can 

have better idea about our 

common 

country Ethiopia. And the 

main and important thing is 

to realize that no one has 

entrusted Ethiopia to one or 

other ethnic group, Ethiopia 

belongs to Ethiopian and 

Ethiopian only. Ethiopian 

politics should be common 

concern of the whole citizen 

with out any discrimination 

of ethinic groups.  

 

TPLF/EPRDF has 

one and only one clear 

objective that to stay on 

power for the seek of 

economic, social and 

political benefits of minority 

group(ruling ethnic junta) 

for a long time by any 

means available. That is 

why always set various 

conflict agendas among an 

ethinic groups. 

I 
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God bless Ethiopia!! 

Ignorance is not 

strength!! 
 

Theodros Admasu 

Maintal 

 

he tplf leaders are 

genocide criminals 

and for  EPRDF 

leaders and members 

ignorance is strength. The 

current government in 

Ethiopia has been 

in power for a total of 

almost 24 years, and it is 

based on a single ethnic 

minority group. The 

government has made 

sure to control all sectors 

of the country with its 

own ethnic group. The 

military, religious, 

and economic compositio

n has always and still 

continues to revolve 

around the Tigray ethnic 

group. 

    To prolong its grasp 

on power, the Tigray 

government has been 

using the age-long known 

strategy of divide-

conquer. It has pitted 

several ethnic groups 

against each other and 

particularly the major 

ethnic groups, the Amhara 

and Oromo. There have 

been several genocides, 

massacres, and 

ethnic cleansing that have 

taken place throughout 

the country, and not one 

individual has been held 

accountable for all those 

killings and massacres. 

Political parties are not 

allowed to exist unless 

they serve the Tigray 

government’s 

interests. Private and 

independent Medias are 

not allowed to function, 

and those that do are 

intimidated and abused on 

a regular basis to point 

where they are exiled. 

Several hundred 

Journalists have been 

exiled and many more 

have been put in prison to 

serve decade 

long sentences that were 

based on tramped up 

bogus charges.  

The Great up 

coming  Danger In 

Ethiopia 
 

Yohannes Biru 

ur country, Ethiopia 

is heading to great 

disaster. Many 

people haven’t realised what 

is the stake. Some may 

underestimate the risk. Few 

may even think Ethiopia is 

in its best stable state taking 

in account of the recent 

decades event. The truth is 

Ethiopia is at risk of 

disintegration and bloody 

civil war that has never seen 

in its history. This grave risk 

is preventable! If the current 

generation ignored this 

warning (tell tale signs), 

there is high possibility that 

the irreversible event would 

happen. 

The challenging issue we 

face today is not only a 

question of democracy, but 

the fundamental structure 

that holds the nation 

together have been 

intentionally made to rust. 

The TPLF (Tigray People’s 

Liberation Front) led regime 

which has saw seeds of 

animosity, suspicion, 

paranoia, hate, division 

among Ethiopians by 

magnifying and creating 

false history using our minor 

difference in language, 

culture , history and 

religion. 

The minority regime has 

believed and put in practice 

a fatal ruling system. As a 

minority to rule Ethiopians 

(majority) is by dividing, 

making it weak and 

disorganised thorough its 

“divide and rule ” policy. It 

has created a structure that 

facilitate this division in 

form of federal boundaries. 

It has formulated policies 

that ferments inflammatory 

remarks, false history, 

exaggeration and divisive 

acts among different 

ethnicities and religion to 

wage division, animosity 

and war among ourselves. 

No former regimes 

organised such kind of 

system and structure which 

strongly disintegrate the 

fundamental structure that 

holds us together. Previous 

regimes used mainly class 

oppression as means of 

ruling Ethiopians although 

some minor form of 

religious and ethnic 

oppressive means topped up 

on the main class 

oppression. 

Since TPLF assumed power 

through arms in 1991 ( 1983 

Ethiopian calendar), it 

created pseudo federal states 

T 

O 
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which are based on 

language, ethnicity to 

maximize the division 

among Ethiopians and rule 

as police and judge. 

Unfortunately these system 

goes beyond as ruling 

means, it is shaking the 

fundamental structure that 

holds the nation together. 

TPLF is knowing and 

unknowingly losing its grip 

on latter part. 

Different ethnic group 

“leaders” are fed with false 

history, propaganda and 

given pseudo identity. They 

are encouraged to develop 

hate towards other groups, 

principally “Amara” and the 

“orthodox religion” which 

are thought by TPLF as 

unifying force of the nation . 

The wicked propaganda 

created a false promise and 

identity that each ethnicity 

can form it own country. 

TPLF already put Article 39 

“the right up to secession” 

on the constitution. This 

created a delusional believe 

systems on those who are 

made blind by TPLF drama. 

TPLF’s long held plan of 

ruling Ethiopia as superior 

force has enabled it to loot 

the resources from Ethiopia 

to build the “Republic of 

Tigray” which it will declare 

at some time in the future. 

When rainy days come, 

TPLF would use Article 39 

or other means to establish 

the ” Republic of Tigray” 

leaving other nationalities to 

declare such facilitating the 

disintegration of Ethiopia. 

The eventual truth is if every 

nationalities declare 

independence according to 

the current boundary TPLF 

made for them; it would 

eventually led to civil war 

among these “independent” 

nations; a war worse than 

Yugoslavia and Somalia as 

this artificial TPLF 

boundary is neither factual 

nor representative. Each 

nation and nationalities 

leaders which dreamed 

independence will be 

doomed to unending fire 

which also burn “the 

Republic of Tigray” and the 

whole East Africa. 

Ethiopians have to 

understand that the current 

main problem is not only 

about democratic system, 

but the stake of the country 

to stay as Ethiopia or facing 

catastrophic civil war. 

Imagine the independent 

Oromia fighting Amara in 

the north, Ethio-Somale in 

the east and south east, the 

Southern people in the west 

and south west. The Amhara 

fighting with “Republic of 

Tigray” in the north, Afar in 

the east, Oromia in the 

south; Other numerous 

ethnicities in the Southern 

Ethiopia fighting for border 

among themselves leading 

to unending unimaginable 

civil war worse than 

Somalia. 

Dear sisters and brothers, 

Ethiopia is heading to great 

danger. Ethiopians including 

those who support the 

regime have to think about 

this grave danger waiting for 

us. The root cause of such 

catastrophes is TPLF. As 

mentioned earlier, is not 

only matter of democracy; it 

is matter of saving our 

country, our children and 

future generation. 

TPLF killed all peaceful 

opposition parties and 

voices back in Ethiopia who 

attempted to counter this 

danger through peaceful 

means. TPLF has chosen 

anti-democratic means to 

rule the country under iron 

fist using its divide and rule 

policy. Even after 26 years 

of ruling, there is no shift in 

TPLF thinking and policy in 

regard to inclusive and 

democratic Ethiopian 

government. 

TPLF which controls the 

whole power is endangering 

our dear country and people 

to such grave. It will never 

give up or share power 

through peaceful means. 

The only remedy against 

this oppressive regime is to 

do the opposite of its 

thinking, policy and action. 

Ethiopian people of different 

ethnicity, language, culture, 

ability, gender, education 

and political opinion should 

work together in solidarity 

with aim to preserve our 

country and freedom which 

eventually easily kill TPLF. 

We have to wake up from 

the false dream and 

hypnosis we are given for 

the last 26 years. Unless 

organised and work in 

solidarity, the struggle 

would be futile and each day 

we come close to the grave 

danger. It is up to us to save 

our country and future, we 

should never expect and 

depend on foreign power to 

do it for us. Remember 

Somalia, a stateless country 

since 1991. 

Once we save our country 

and prevent the civil war 

plotted for us, we can build 

and live in peaceful country 

in democratic system where 

every Ethiopian’s right is 
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respected. We all will have 

equal opportunity to 

education, employment, 

business and power. Our 

difference in language and 

culture that make us 

colourful would be used as 

our variety and strength 

instead of our division. We 

would organise federal 

system in our country not 

based on our difference but 

in way that will facilitate 

and fasten economic 

development and people 

unity for every resident in 

that region. The current 

federal system is structured 

for division among people in 

way that doesn’t favour 

uniform development 

among ethnicities and 

people. 

Remember it is only unity 

and working together that 

can save our country! I call 

up on every political 

organizations that oppose 

TPLF and even to the 

regime supporters to come 

to these reality, work 

together and guide our 

people to save our country 

from dooms day and ensure 

our freedom for ourselves 

and children. 

Oppression 

created  Demon-

stration 
 

Biruk Getahun 

Hanau 63456,Ludwig 

strasse 60 

 
very time people 

protest, they like to 

frame it as 

something done by outside 

forces such as opposition 

group live in US and 

Europe  Eritrea,  OLF, 

Arbegnoch Genbar   etc. It is 

inscrutable to how at least 

the latter two became 

outsiders. 

Recently, the terrorist 

regime is trying to say that 

the    Oromoprotests  are the 

work of outside forces just 

because a handful of social 

media activists from abroad 

make noise about the 

protests at home. They are 

suggesting just because 

these Oromo activists 

live   abroad, they are, for 

that reason, outsiders. And 

for that reason the voice of 

the protesting mass doesn't 

count. Because that voice is 

a voice of outsiders. (This is 

an interesting re-enatment of 

the historic othering of the 

Oromo in Ethiopia.) 

The truth is far beyond that, 

and  as if its decades of mass 

murder, plunder, and turning 

the whole region into a 

concentration camp is not 

enough, as if sending 

hundreds of thousands into 

exile through atrocious acts 

of persecution is not enough, 

as if their dispossession and 

displacement of the Oromo 

is not enough, they now 

blame Oromo activists as 

outsiders. 

It may well be that some of 

the activists are from 

abroad. It may well be that 

these activists are more 

visible on social media than 

the protestors in Ethiopia. 

What does it say about the 

regime and the state of 

freedom in the country? 

More interestingly, how is it 

that the whole population 

rejects a regime that is 

supposedly elected to take 

100% of parliamentary seats 

(just a couple of months 

before the protests started) 

merely because of the 

writings of a handful of 

activists from abroad? What 

does that say about the 

regime's relation to the 

people (or lack thereof) 

when it doesn't have 1% of 

the support and influence 

these activists have among 

the people? Of course, we 

are increasingly seeing what 

"outside" means now. 

Perhaps anyone outside of 

the ethnic group that the 

regime represents is an 

"outsider". This is othering 

par excellence! 

The regime may have 

thought of using this 

strategy of othering in order 

to exclude its opponents. 

But every time they do it, 

they are alienating 

themselves from the polity. 

Currently, the violent action 

by the  government took 

more than  of 600 peaceful 

protesters   lives, according 

to international media. 

Ethiopia is in a crisis that 

will not end until the 

government ceases its brutal 

crackdown of protests. 

Peace, order, and justice 

must be restored, starting by 

ending the slaughter and 

E 
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unjust arrests of peaceful protesters. Justice for all !!!!! 
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