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የሜልበርን ዱሞክራሲ ሇኢትዮጵያ ዴጋፍ ቡዴን ሇህሉና እስረኞች ቤተሰብ  

ከ72 ሺህ የኢትዮጵያ ብር በሊይ ሊከ ! 
 

በዘረኛው የወያኔ መንግስት ሽብርተኞች ተብሇው በእስር የሚማቅቁትን የህሉና እሰረኛ ወገኖቻችንን ቤተሰብ 

ሇመርዲት ከ3 ሳምንት በፊት በሜልበርን ዱሞክራሲ ሇኢትዮጵያ ቡዴን አስተባባሪነት በተዯረገው የእርዲታ 

ማሰባሰቢያ ዝግጅት ከ4500 የአውስትራሉያ ድሊር በሊይ ተገኝቷል። 
 

ይሀው ገንዘብ በወቅቱ ምንዛሪ ከ72 ሺህ የኢትዮጵያ ብር በሊይ በመሆኑ ሇ12 እሰረኞች ቤተሰብ በነፍስ ወከፍ 

6 ሺህ 80  የኢትዮጵያ ብር መሊኩንና ገንዘቡም በተገቢው መልክ መዴረሱን ስንገልጽ ሇሕዝብ መብት መከበር 
ሲጮሁ ሇእስር ከተዲረጉት ወገኖቻችን ጎን መቆማችንን የምናረጋግጠው ቤተሰባቸውን በመርዲት መሆኑን 
በማመንና፤ የሞራል ግዳታችንም መሆኑን በመቀበል፤ በእርዲታ ማሰባሰቡ ዝግጅት ተገኝታችሁ እርዲታ 
ሊዯረጋችሁ ሁለ ከፍ ያሇ ምስጋና በማቅረብ ነው። 
 
አርዲታው የተሊከው፦  
 

ጋዜጠኞች 
 

እክንዴር ነጋ        
ርዮት ኣሇሙ 
ውብሸት ታዬ 
ስሇሺ ሃጎስ     

የተቃዋሚ ዴርጅት አባሎች 
 

አንደኣሇም ኣራጌ 
ዯበበ እሸቱ 
ናትናኤል መኮንን   
ኦልባና ሉሉሳ 
በቀሇ ገርባ                           

ዘሪሁን ገ/እግዚኣብሄር 

ዘመኑ ሞሊ (ተቀባይ ጠፍቶ እየተፈሇገ ያቆየ) 
አስማማው ብርሃኑ 
 

ከሊይ በዝርዝር ሇተጠቀሱት እሰረኞች ቤተሰቦች ሲሆን ከአቶ ዘመኑ ሞሊ በስተቀር ሁለም እርዲታውን 
መቀበሊቸውን አረጋግጠናል። አቶ ዘመኑም ይህ መግሇጫ በሚጻፍበት ወቅት የተቀባይ ቤተሰባቸው ቁጥር 

በመገኘቱ በሚቀጥለት 24 ሰአታት ውስጥ የእርዲታው ገንዘብ እንዱዯርሳቸው የሚዯረግ መሆኑን ልንገልጽ 
እንወዲሇን። 
 
ውዴ ወገኖቻችን፡ በዚህ አጋጣሚ ይህን መጠነኛ እርዲታ ሇመሊክ ስንሞክር የገጠመንን ችግር መጥቀሱ፤ ወያኔ 
መራሹ አረመኔ መንግስት ሕዝባችንን ምን ያህል በፍርሃት እያራዲውና እያስጨነቀው መሆኑን በጥቂቱ 
የሚያሳይ ይመስሇናል። 
 
በነፍስ ወከፍ የሚዯርሰው የገንዘብ መጠን በመሊኪያ ወጪ እንዲይቀንስ ስንል አሊሊኩን በሁሇት ከፍሇን 
ሇተቃዋሚ ዴርጅት አባሎችና ሇጋዜጠኞች ቤተስብ ሇመሊክና አዚያው እንዱያከፋፍለ በማሰብ ከሁሇቱም ወገን 
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አንዴ አንዴ ሰው መርጠን ሇመሊክ ስንዘጋጅ ገንዘቡን ተቀብሎ ሇማከፋፈል ፈቃዯኛ የሚሆን ሰው ሇማግኘት 
አልቻልንም። የሁለም ምክንያት በሽብርተኝነት ሰበብ የዜጎችን ህጋዊ መብት የሚገሰውን የወያኔ መንግስት 
ወጥመዴ ነበር። ከዚህም ባሇፈ ከተረጂ ቤተሰቦች አንዲንድቹ ችግር ሉፈጥሩብን ስሇሚችለ እርዲታው ይቅርብን 
አስከማሇት ዯርሰው ነበር። በዚህም ወገናችን የሚገኝበት የጭንቀት ህይወት ተገንዝበን ልባችን በሃዘንና 
በቁጭት ዯምቷል። 
 
በመሆኑም ሇዯህንናታቸው ሲባል በነፍስ ወከፍ አየዯወልን ሇመሊክ ተገዯናል።   
 

ውዴ ወጎኖቻችን! ወገን ከወገኑ የሚዯርሰውን እርዲታ ሇመቀበል የሚፈራበት ወቅት ሊይ ዯርሰናል። ከዚህ 

በሊይ ምን የከፋ ነገር ይመጣ ይሆን? ይህ የሰቆቃ ሕይወት መቼ ይበቃ ይሆን? ሇነዚህ መሰል ነፍስ አዴን 
ጥያቄዎች ምሊሽ  የምናገኘው ፦ እንዯዜጋ ይህን ሰቆቃ ሇማቆም የሞራል ግዳታ እንዲሇብን አውቀንና ተቀብሇን 
ተግባራዊ ምሊሽ ሇመስጠት ስንፈቅዴ ብቻ ነውና ሁሊችንም ከግሇኝነት ርቀን ወገናችንን እናስብ ዘንዴ ግዴ 
ነው፡፤ 
 

ዴል ሉኢትዮጵያ ሕዝብ!  
ሞት ሇወያኔ መራሹ መንግስታና ሹምባሾቹ! 
 
ዱሞክራሲ ሇኢትዮጵያ ዴጋፍ ቡዴን  
ሜልበርን አውስትራሉያ 

 


