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አካፋን አካፋ እንላለን!!! 
ሀገራችን ኢትዮጵያ በጠባብ ዘረኞች መዳፍ ስር ከወደቀች እነሆ ከሁለት አስርት አመታት 

በላይ ተቆጠሩ። ህዝባችንም ቢሆን በዋነኛነት በዘር እንዲከፋፈል ተደርጎ እርስ በርሱ 

እንዳይተማመን ይልቁንም በጠላትነት እንዲተያይ ከመደረጉም ባሻገር በፖለቲካና በማህበራዊ 

ጉዳይ በገዛ ሀገሩ ባዕድ እንዲሆን ተደርጓል።በኢኮኖሚውም ቢሆን ኑሮው ዕለት፥ዕለት 

እያሽቆለቆለ በልቶ ማደርን እንደትልቅ ፀጋ ከሚቆጥርበት ዘመነ ፍዳ ላይ ይገኛል። 

የፅሑፌ አላማ ሀገራችን ኢትዮጵያ የገባችበትን አዘቅት እና ህዝቦቿ የሚገኙበትን ሰቆቃ 

ለመዘርዘር ሳይሆን ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ሀገራችንና ህዝቦቿ እንዳይወጡ የየበኩላቸውን 

አስተዋፅኦ ከሚያደርጉ ሰንኮፎች መካከል በአንዱ ዙሪያ ያለኝን አስተያየት ለማካፈል ነው። 

የወያኔን ዕድሜ ከሚያራዝሙ በርካታ ምክንያቶች መካከል ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞችና 

ፍሬ አልባ ድርጅቶቻቸው በዋናነት ይጠቀሳሉ። 

እነዚህ ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞች በሀገር ቤትም ከሀገር ቤት ውጪም በተለይ በአውሮፓና 

በዩ ኤስ አሜሪካ ይገኛሉ።የሀገር ቤቶቹ በአብዛኛው በምርጫ ሰሞን በወያኔ ተጠፍጥፈው 

የሚሰሩ አልያም ራሳቸው እንደ አሸን ፈልተው ከምርጫው ጋር አብረው የሚከስሙ ሲሆን 

ከዛ ውጪ ያሉትም ቢሆን የህዝብ አመኔታ የሌላቸውና መዋያ ባጡ አዛውንቶች የሚዘወሩ ፍሬ 

አልባ ሆነው እናገኛቸዋለን።ይህ ማለት ግን በሀገር ቤት ከወያኔ ጋር እየተላተመ ብሎም 

መስዋዕትነት እየከፈለ የሚታገል ድርጅት የለም ማለት አይደለም። 

በሌላ በኩል በህዝባችን ቁስል ላይ ጥዝጣዜን እየጨመሩ ከሚገኙት መካከል ውጪ ሀገር 

የሚኖሩ ነፍስ-አልባ ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች ሲሆኑ እኒህ የጨነገፉ ፖለቲከኞች ''ኢትዮጵያን ነፃ 

እናወጣለን'' እያሉ ፍሬ-አልባ ድርጅቶችን በማቋቋም በህዝብ ስም የሚነግዱ፣በነፃነት ስም 

እየማሉ ነፃ ያልወጡ፣በስደተኛ ወንድሞቻቸው ስቃይ የግል ጥቅማቸውን 

የሚያሳድዱ፣የሚሰርቁ፣የሚዋሹ፣ስደተኛ ሴት እህቶቻችንን የሴሰኝነታቸው ማራገፊያ 

የሚያደርጉ ሲሆን ''ሰው መሳይ በሸንጎ'' እንደሚባለው ወድቆ በተነሳው ባንድራችን በየአደባባዩ 

ሲምሉ፣ስለሀገር አንድነት እና ስለህዝቦቿ ፍትህ ማጣት ሲያወሩ ኤሎሄ ከማለት አልፈን ብዕር 

እንድናነሳ አስገድዶናል። 

ለዛሬ መነሻዬን የአውሮፓ እምብርት ከሆነችው ጀርመን አድርጌአለሁ። (በዚህ አጋጣሚ ውድ አንባብያን 

ሆይ! በስራ ምክንያት ዩ ኤስ አሜሪካ በየጊዜው የምሄድ በመሆኑ በአሜሪካም ያየሁትንና በቂ ማስረጃ ያገኘሁበትን በቀጣይ እትም 

አቀርበዋለሁ)። 

በጀርመን ከሚገኙ ፍሬ-አልባ የ''ፖለቲካ'' ድርጅቶች መካከል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ራሱን 

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር በማለት ሲጠራ ቆይቶ በመጨረሻም በሦስት አንጃዎች 

ሲከፈል ለራሱ ''የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ'' በሚል ሻማ አብሩልኝ፥ኬክ 

ቁረሱልኝ ሳይል የዳቦ ስም ስላወጣው ድርጅትና አሳፋሪ ተግባሩ ይሆናል። 

ራሱን የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ እያለ የሚጠራው ፍሬ-አልባ የ''ፖለቲካ'' 

ድርጅትን በዋናነት የሚመራውና የሚያስተዳድረው ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኛው የመቶ 
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አለቃ ልዑል ቀስቅስ ሲሆን የጥቅም ተጋሪውና የግብር አቻው መቶ አለቃ ጥላሁን ጉደታም 

ይገኝበታል።በእርግጥ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በአንድ ወቅት በጀርመን በሚገኙ ኢትዮጵያውያን 

ስደተኞች ላይ ባደረሱት ፆታዊ ጥቃትና የገንዘብ ብዝበዛ ምክንያት በኢንተርኔት ፔቲሽን 

ከተሰበሰበ እና የሰው ምስክሮች ተዘጋጅተው ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ሊያቀና ሲል ታላላቅ 

ኢትዮጵያውያን ሽማግሌዎች በመሀል በመግባት ጉዳዩ በሽምግልና እንዲፈታ ተደርጓል።ይሁን 

እንጂ ካለፈ ስህተታቸው ያልተማሩትና በሀገርና በነፃነት ስም የሚነግዱት ጭንጋፍ /ምቱር/ 

ፖለቲከኞች ዛሬም በጀርመን በሚገኙ የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቀው ምላሻቸውን በሚጠባበቁ 

ኢትዮጵያውያን ላይ እያደረሱ ያሉትን ግፍና መከራ መልኩን በመቀየር እንደቀጠሉበት 

ይገኛል። ለማጭበርበሪያነት ከሚጠቀሙባቸው ዘዴዎች መካከል በየአደባባዩ እና በየአዳራሹ 

አንዴ በኤርትራ ጦር አለን ለዛ ጦር መርጃ ብር ለግሱ ሲሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጦራችን 

የሚገኘው በኢትዮጵያ ወያኔን እየተፋለመ ነውና እርዱን እያሉ የሚያወሩት ተረት 

ነው።በእርግጥ በአንድ ወቅት በዚሁ በጀርመን የሚገኝ የሲቪክ ማህበር ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ 

''እውነቱ ይውጣ፥በግንባር ላይ ከሚገኘው 

አርበኞች ግንባር ጋር ግንኙነት ያለው 

ማነው?'' በሚል ከተሰብሳቢው ሲጠየቅ 

መቶ አለቃ ጥላሁን ጉደታ ይይዝ 

ይጨብጠውን ማጣቱን ያስተዋልኩት 

በኑረንበርግ ከተማ የሚኖር ወዳጄ 

በስብሰባው ላይ የተቀረፀውን ቪዲዮ 

ልኮልኝ ስመለከት ነበር።ጦር ሳይኖራቸው 

ስለፍልሚያ የሚዘምሩ፣የራሳቸው ያልሆነን 

ድርጅት ከትግል ሜዳ አውጥተው መሀል 

አውሮፓ አምጥተው ሊሰነቅሩት 

የሚሹ፣በስሙ የሚለምኑ ነገር ግን 

አርበኛውን የማያውቁ የስካርና የሴሰኝነት 

አርበኞች ናቸው እንግዲህ የኢትዮጵያን 

የዲያስፖራ ፖለቲካ እየተፈታተኑት ያሉ። 

 

በነገራችን ላይ ይህ ራሱን ''የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ'' እያለ የሚጠራው ድርጅት 

የድርጅትን ስያሜ ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችንም ፅሁፍ ሳይቀር ይሰርቃል። 

መቼም ወግ አይቀርምና ''ጎህ'' የሚል የድርጅት ልሣን አዘጋጀን በማለት አባላቱን በ10 ዩሮ 

እንዲገዙ ማስገደድ ከጀመሩ ሰነባብተዋል።እናም የዚህ ''ጎህ'' የሚባል ጥራዝ (መፅሔት ለመባል 

የሚያበቃ አንዳችም ነገር ስላላገኘሁበት ጥራዝ ብዬዋለሁ) ዋና አዘጋጅና የነ ልዑል ቀስቅስ 

ተባባሪ የሆነው አቶ ደሳለኝ አዴላ የሚባል ግለሰብ ሲሆን በአንደኛ አመት ቁጥር ሁለት እትም 

ገፅ 7 ላይ ''የሰማዩን እንኳን ተውልን'' በሚል ርዕስ ያወጣው ፅሑፍ ርዕሱ እንኳን ሳይቀር 

ይዘቱም ጭምር በአቶ ደሳለኝ አዴላ  ከፍትህ ጋዜጣ ላይ ተሰርቆ የወጣ ፅሑፍ ነው።  
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በመጋቢት 07 2004 ዓ.ም. በታተመችው የፍትህ ጋዜጣ (ፍትህ ቅፅ 5 ቁጥር 179 አርብ 

መጋቢት 7 2004 ዓ.ም) ላይ ከወጡት ፅሑፎች መካከል በአክመል ነጋሽ (የሙስሊሞች ጉዳይ 

መጽሔት ሲኒየር ኤዲተር) የተዘጋጀው ፅሑፍ ርዕስ ''የሰማዩን እንኳን ተውልን'' የሚል ሲሆን 

አቶ ደሳለኝ አዴላ የተባለው የ''ጎህ መጽሔት'' አዘጋጅ እንግዲህ ከዓመት በኋላ ይህንኑ ርዕስ 

በመስረቅ እና በአሳፋሪ መልኩ ከዛው የፍትህ ጋዜጣ (ፍትህ ቅፅ 5 ቁጥር 179 አርብ መጋቢት 

7 2004 ዓ.ም) ቃል ሳይጨምር፥ቃልም ሳይቀንስ ከታዋቂው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ 

(የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ) በፍትህ ጋዜጣ ቁጥር 179 አርብ መጋቢት 7 2004 ዓ.ም 

''ሲኖዶሱ እና መጅሊሱ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ማጥመቂያ?'' በሚል ርዕስ ከታተመው ፅሑፍ 

ቃል በቃል በመስረቅና የራሱ በማስመሰል በራሱ ስም አውጥቶታል። 

አንባብያን የራሳቸውን ፍርድ ይሰጡ ዘንድ ርዕሱ የተሰረቀበትን የአክመል ነጋሽን ጽሑፍ፣ 

እንዲሁም ይዘቱ የተሰረቀበትን የታዋቂው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ኦሪጅናል ጽሑፍንና 

የ''ጎህ መጽሔት'' ዋና አዘጋጁ ደሳለኝ አዴላ ሰርቆ በራሱ ስም ያሳተመውን ፅሑፍ ለማስረጃነት 

ከዚህ በታች አቅርቤዋለሁ።ኦሪጅናሉ እና ከዓመት በፊት የታተመው የታዋቂው ጋዜጠኛ 

ተመስገን ፅሑፍ ላይ በቢጫ ቀለም ''ሃይ ላይት'' /High Light/  የተደረጉትን ፅሑፎች በሙሉ 

ቦታቸውን በማገለባበጥ የ''ጎህ መፅሔት'' አዘጋጁ ደሳለኝ አዴላ የሰረቃቸው ፅሁፎች ናቸው። 

 

በዚህ አጋጣሚ የሰው ፅሁፍን የራስ አስመስሎ በከፊልም ይሁን በሙሉ ማሳተም 

''ፕላጂያሪዝም'' /Plagiarism/ ሲባል ይህም ትልቅ ወንጀል ነው። ለምሳሌ የጀርመን 

የመከላከያ ሚንስትር የነበሩት ካርል ቲዎዶር ሱ ጉተንበርግ የሰው ፅሑፍ በመስረቅና የራሳቸው 

በማስመሰል ዶክትሬታቸውን ከሰሩ ከአምስት /5/ ዓመት በኋላ ይህ ድርጊታቸው በመታወቁ 

የዶክትሬት ማዕረግ የሰጣቸው የባይሮይት ዩኒቨርሲቲ /University of Bayreuth/ በ 2011 

ዓ.ም. የዶክትሬት ማዕረጋቸውን ሲነጥቃቸው እሳቸውም ከደረሰባቸው ጫና አንፃር ስራቸውን 

በፈቃዳቸው ሊለቁ ችለዋል።ታሪካዊ አጋጣሚነቱን አስገራሚ የሚያደርገው ደግሞ የተመስገንን 

እና የአክመልን ፅሑፍ የሰረቀው የአርበኞች ግንባር ዘቡ ደሳለኝ አዴላ በባይሮይት 

/Bayreuth/ ከተማ እንደሚኖር በዛው ገጽ 7 ላይ ከጽሑፉ በታች ከስሙ ግርጌ ማስፈሩ 

ነው።የምንቀማው ዶክትሬት ባይኖረውም እውነቱን ግን ይፋ እናወጣለን። 

ጎበዝ! እንዴት ነው ነገሩ?!የድርጅት ስም ተሰርቆ፣ርዕስ እንኳን ሳይቀር የሰው ፅሑፍ 

ተሰርቆ፣ስደተኞች እየተበዘበዙ፣ጦር በሌለበት ስለፍልሚያ ተዘምሮ! ኧረ እስከመቼ ተዋሽቶ 

ይዘለቃል?!!! 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 

በመጨረሻም በኤፕሪል 13 2013 ላይ እነ ልዑል ቀስቅስ የሰሩት ድራማ እጅግ አሳዛኝም 

አሳፋሪም ሆኖ ስላገኘሁት እነሆ ላካፍላችሁ ወደድሁ። 

ከስደተኞች የአባልነት መዋጮና የምዝገባ እያሉ ገንዘብ መሰብሰብ ሳያንሳቸው የታዋቂ 

ግለሰቦችን ፅሑፍ በመስረቅ ጭምር ጥራዝ በማሳተምና አባላትን በ10 ዩሮ ካልገዛችሁ በማለት 

ዝርፊያ የሚያካሂዱት ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞች በኤፕሪል 13-2013 ዓ.ም በኑረንበርግ 

ከተማ የድግስ ፕሮግራም አዘጋጁ።ማዘጋጀታቸው ባልከፋ ግን ለዚህ ድግስ ማዘጋጃ ስደተኞች 

ሃምሳ፣ሃምሳ /50/ ዩሮ አዋጡ ተባሉ፤ '' ከድግሱ ሽያጭ ስናተርፍ ገንዘባችሁ ይመለሳል'' 

በሚል ሥላቅ!!!እጅግ አሳዛኙ ነገር ደግሞ የድግሱን ምግብና ቢራ እንዲገዙ የተፈረደባቸው 

እኒያው መከረኛ ስደተኞች መሆናቸው ነው፤ያውም የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ያለሥራ 

በተስፋ የጀርመን መንግስትን ምላሽ የሚጠብቁ ምስኪን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን!!! 

(ውድ አንባቢያን! ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ጥቂት ስለ ጀርመን የስደተኞች ህግ ይህን ልበል፦የጀርመን 

የኢሚግሬሽን ህግ ከሌሎች የምዕራብ ሀገራት ብዙም የሚለይ ባለመሆኑ ማንኛውም የፖለቲካ ጥገኝነት የጠየቀ 

ሰው ያሳለፈው የፖለቲካ ህይወት ወይም አሁን እያደረገ ያለው የፖለቲካ ተሳትፎ ከግምት ይገባል።ለዚህም 

ሲባል በርካታ ኢትዮጵያውያን አማራጭ በማጣታቸው በነዚህ ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞችና ፍሬ-አልባ 

ድርጅቶቻቸው ወጥመድ ውስጥ ይገባሉ።) 

የእናት ሆድ ዥንጉርጉር እንዲሉ በተመሳሳይ ቀንና ሀገር በሙንሽን /ሚዩኒክ/ ከተማ በዚሁ 

በጀርመን የሚገኝ የሲቪክ ድርጅት በቅርቡ ከቤኒሻንጉል ክልል በተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች 

ላይ የደረሰውን የዘር ማጽዳት በመቃወም የጀርመን መንግስት ለወያኔ መንግስት እርዳታ 

እንዳያደርግ ጀርመናውያን በፊርማቸው እንዲያረጋግጡ ከበርካታ ጀርመናውያን ፊርማ 

ሲያሰባስብ ውሏል።ወላድ በድባብ ትሂድ ነበር ያሉት አበው። 

ማጠቃለያ 
''ለምጣዱ ሲባል፥አይጧ ትለፍ'' የሚባል የጥንት አባባል አለ።ነገር ግን አሁን አይጧ ራሷ 

ምጣዱን እየሰበረችው ነው!!!አይጧ የጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞች ተምሳሌት ስትሆን 

ምጣዱ ግን በስደት የሚገኙ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ሲሉ በነዚህ ፍሬ-አልባ ድርጅቶች 

መዳፍ የወደቁ ምስኪን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው።ከነሱም ባሻገር ደግሞ የሀገራችንና 

የህዝቦቿ ጉስቁልና ያሳስበናል።በግሌ አንድ ሃሳብ እንደመፍትሔ ይታየኛል።እነዚህ ስደተኞችን 

ለፍርድ ቤቶች በሚጠቅማቸው መንገድ ቀድሞ ይገኙበት በነበረው የድርጅት ቦታ ተስተካካይ 

የሆነ ቦታ (ሥልጣን) ተመቻችቶላቸው ከጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞች መዳፍ እንዲወጡ 

በማድረግ እንዲሁም ሌሎች የኢትዮጵያ ኮሚዩኒቲን ያቀፈ፣እውነተኛ ራዕይ ያለውና በሀገራችን 

የፖለቲካ ለውጥ ላይ የራሱን ሚና መጫወት የሚችል የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋምና መምራት 

የሚችሉ ሰዎች ጉዳዩን ቢያዩት እነዚህ ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞችንና ፍሬ-አልባ 

ድርጅቶቻቸውን መነጠልና እርቃናቸውን ማስቀረት ብሎም በግፍ የተገነባውን የገቢ 

ምንጫቸውን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲነጥፍ በማድረግ በፖለቲካችንና በህዝባችን ላይ 
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የሚያደርሱትን ጠባሳ እና በስደተኛ ወንድሞቻችን ላይ የሚያደርሱትን በደል ለዘለቄታው 

ማስቆም ይቻላል። 

በዚህ አጋጣሚ በነዚህ ፍሬ-አልባ ድርጅቶች ውስጥ ''ስልጣን'' ተሰጥቷቸው የመኖሪያ ፈቃድ 

ለማግኘት ሲሉ ላይ ታች የሚባክኑ ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን ጉዳይ ከግምት ሳያስገቡ 

እነዚህን ድርጅቶች በጭፍኑ ለማፍረስ የሚደረግ ሩጫ በወንድሞቻችን ቁስል ላይ ጥዝጣዜን 

መጨመር ብቻ ሳይሆን ግለኝነትን የሚያንፀባርቅና ነገም እንደአሁኖቹ ጭንጋፍ /ምቱር/ 

ፖለቲከኞች ላለመሆን ዋስትናን የማይሰጥና ኢ-ሰብዓዊና ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የጎደለው ተግባር 

ነው።በአጭር ጥናት በግሌ ለማረጋገጥ እንደቻልኩት እነዚህ ላይ ታች የሚባክኑ የመኖሪያ 

ፈቃድ የሌላቸው ወንድሞች እውነተኛ የፖለቲካ ድርጅት አግኝተውና የፍርድ ቤት 

ጉዳያቸውን በማያበላሽ መልኩ ቀድሞ በነበራቸው ቦታ ተመጣጣኝ ቦታ ቢሰጣቸው የሐሰት 

ሐዋሪያ ሆነው የጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞች መጠቀሚያ ሆነው መቀጠል እንደማይፈልጉ 

አረጋግጠውልኛል። 

በነገራችን ላይ በጀርመን ስላሉ ሌሎች ጭንጋፍ /ምቱር/ ፖለቲከኞችና ፍሬ-አልባ 

ድርጅቶቻቸው እንዲሁም ብቅ ብቅ እያሉ ስላሉት ዞምቢዎች በቀጣዩ ክፍል አቀርባለሁ።በቸር 

ያቆየን!!! 

ኢትአርየነ እግዚኦ ሙስና ኀበ ኢትዮጵያ!!! 

አቤቱ የኢትዮጵያን ጥፋት አታሳየን !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሠላማዊት አሰፋ 

ሚዩኒክ ጀርመኒ 


