
 

              Finote Ethio-Canadian Information Centre In Toronto 
                 ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ 

                                                                      E-mail: torontofinote@gmail.com 

 

በኢትዮጵያ ለውጥ መጥቷል ብላችሁ የኢህአዴግ /ብልጽግናን እድሜ አስቀጣይ ኦዲፓን  ድጋፍ  
ለምትስጡና የምርጫ አጃቢ ለሆናችሁ ሁሉ ማሳስቢያ 

 

• ለ 28 ኣመታት ኢትዮጵያን ከፋፍሎና አዳክሞ የቆየው የዘረኛው ሕገ መንግሥት ሳይለወጥ፤ 

• የሕግ የበላይነት በሌለበት፤ 

• ህዝቡን በቋንቋና በክልል ከፋፍሎ ዜጋ በአገሩ እንደሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ በሚቆጠርበትና መጤ እየተባለ በሚፈናቀልበት፤ 

• የስብዓዊ መብቶቸ በተጣሱበትና በማይከበሩበት አገር፤ የስርዓቱ አፋኝና የሸብር ሕጎች ባልተነሱበት፤ 

• ፍትሕ ፈጽሞ በተነፈገበትና ለ28 ዓመታት የዘር ማጥፋት፣ ጭፈጨፋና ግድያ፣ ሰርየት፣ እስራት፣ መፈናቀል ያደረሱና የሀገሪቱና የሕዝብን 
ሀበት የዘረፉ ወንጀለኞች ለፍርድ ሳይቀርቡና ሳይጠየቁ እንዲያውም እየተሾሙ ባሉበት ሁኔታ፤ 

• በተደጋጋሚ በህዝብ ላይ በተለይም የአማራው ሀዝብ መጤ እየተባለ መገደል፣ መፈናቀልና መሰደድ እንዲያውም ኢትዮጵያ በዓለም ወስጥ 
የውስጥ መፈናቀል አንደኛ በሆነችበትና በቀጠለበት ደረጃ፤  

• በኦሮሚያ፣ በቤንሻጉል፣ በደቡበ ክልሎች ህዝብ እየተደበደበ፣ በሜንጫ እየታረደ፣ በቀስት እየተገደለ፣ ቤቱና ንብረቱ እየተቃጠለ ባለበት፤ 
የክልል ሰልጣንና የጦር ኃይል ፈርጥመው የብሄራዊ ደህንነት ስጋት ላይ በወደቁበት፤  

• በገዛ አገሩ ዜጋ ከቦታ ቦታ መዘዋወር አደገኛ በሆነበትና በፈለገበት ቦታ የመኖር መብት በሌለበት፤ 

• የእምነት ተቋማት እየተቃጠሉና፤ እየተዘረፉ እንዲሁም የሃይማኖት ግጭቶች እንዲፈጠሩ በሚደረጉበት፤ 

• በጽንፈኞችና በአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ በወገኖቻችን ላይ ግድያና ጭፍጨፋ በግፍ በሚፈጸምበት፤   

• በአገራችን ታሪክ ታይቶና ተፈጽሞ የማይታወቅ ዘግናኝ ግድያዎችና ወንጀሎች በተደራጁ ቡድኖች በሚፈጸሙበትና፣ ሰልታዊ በሆነ መልክ 
ወጣቱ ለዝሙት ሥራ እንዲጋለጥ፣ በሱስ እንዲበከል፣ ወጣቶች በሀገራቸው ሰርተው ማደግ ሲችሉ ወደ አረብ አገር እንዲሄዱና እንዲበዘበዙ 
በመንግስት ደላሎች በሚሰሩበት፤ 

• ለዘመናት ያፈሩት ሀብትና ንብረት በሚወድሙበት፣ ሀጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያን በስቅጣጭ ሁኔታ በሚደፈሩብት፣ በዜጎቻችን ግድያ፣ 
ጭፍጨፋና ሌሎች ወንጀል በፈጸሙ ግለሰቦች ላይ እርምጃ በማይወስድበት፣ እንደነ ጃዋር አይነቱ ወንጀለኞች ‘በርታ’ በሚባሉበት እና 
የመንግሥት ባላሥልጣናት እያዩ እየሰሙ ዝም በሚሉበት፤ 

• የህገሪቱ ሀበት ተዘርፎ ካገር በሸሸበት፣ ዝረፊያውና መሬት መቀራመቱ በባለተረኞች በቀጠለበት፤ 

• ሥርዓተ ትምህርቱ ደረጃው እጅግ በወደቀበት፣ የትምሀርት ፖሊሲ ቀረጻ ባለሙያዎችን አግልሎ በወያኔ/ኢህአዴግ ካድሬዎችና ኢትዮጵያን 
ጥገኛቸው ለማድረግ በሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ሆን ተብሎ አገርን ለመጉዳት በእቅድ በሚሰራበት፣  

• ዜጎች የጤና አገልግሎትና መድሃኒት ሊያገኙ በማይችሉበት፣ ተላላፊና የብክለት በሽታ በበዛበት፣    

• በተለያዩ የሃገራችን ከፍሎች ባሉ ዩኒቨርስቲዎች ዘርን መሰረት ያደረገ ግድያ በሚካሄድበት፣ በየዩኒቨርስቲዎቹ የትምህርትና አገልግሎቶች 
በተደጋጋሚ በሚቋረጡበትና በማይሰጥበት፣  

• ኢትዮጵያን ታሪክ አልባ ለማድረግ ወጣቱ የእገሪቱን ታሪክ እንዳያወቅ በተረኞች የአገሪቱ ታሪክ ሆን ተብሎ በሚደለዝበትና የውሸት ታሪክ 
በሚዘጋጅበት ባሁኑ ወቅት፤  

• የኢትዮጵያን ሕዝብ ለስልጣን የሚያበቃውን የሽግግር መንግስት ጥያቄ እምቢ ተብሎ 28 ዓመታት  ሙሉ በውሸት ስልጣን ላይ 
ለመቆየት የተጠቀሙበትን የማጭበርበርና የቧልት ምርጫ ማለትም የምርጫ ቦርድ፣የመከላከያው፣ የፖሊስ፣ የደህንነቱ፣ የፍርድ 
ቤቱና የሚዲያው ተቋሞች ለስርዐቱ አገልጋይ በሆኑበት፣ ገዢው ፓርቲ በመንግሥት ገንዘብና ሚዲያ 24 ሰኣት በሚጠቀምበት፤ 
በተቃዋሚ ስም የነርሱው ደጋፊዎች ተቃዋሚ መስለው በተኮለኮሉበትና እውነተኛ ተቃዋሚዎች በአፈና ተዳክመው ከክልላቸው 
ወጭ መንቀሳቀስ ከቶውንም በማይችሉበት ሁኔታና የሀገሪቱ ጸጥታ በማያስተማምንበት ወቅት፤ አሽናፊው ከወዲሁ በታወቀበት 
ሁኔታ፤ ምርጫ መሳተፍ ማለት ለሚፈጠረው ሕዝባዊ ቀውስ፣ የአገር የመበታተን አደጋ፣ የባለተረኛው ፓርቲ ተባባሪ ደጋፊ 
ክመሆንና በዚህም ከሰርዓቱ ጋር አብሮ ተጠያቂ ከመሆን ውጭ የሚፈይደው ነገር አለመኖሩን ለማስገንዘብና ለማሳሰብ 
እንፈልጋለን፣ ኢትዮጵያን ከጥፋት ማዳን ዛሬ ነው! ነገ ይዘገያል፡፡ 
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