
የትዝብት አምድ ቁጥር ፫ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

የጎንደር ኅብረት $100,000.00 የአሜሪካ ብር በሲያትል 
ለወገኖች ያሰባሰበው የሚያኮራ ቢሆንም በኢትዮጵያዊነት 
ጥላ ሥር ማሰባሰቡ፣ መሰባሰቡ አይመረጥም ነበር ወይ 

ብለው የሚጠይቁ ብዙ ናቸው? 
 

ምዕራባውያን የወያኔ መጨረሻ እየሸተታቸው ነው መሰል 
አሻንጉሊት መሪዎችን እያጩልን ነው። 

ሰሞኑን ስለብርሃኑ ነጋ በኒው ዮርክ ታይምስ የተጻፈውን 
ላነበብን የሕዝባዊው አመፅ ሚዛን ወደ ኢትዮጵያ ሕዝብ 

አቅጣጫ እያጋደለ ለመሆኑ ማረጋገጫችን ነው። 
 

ለኢራቅ ያዘጋጁትን ኢሳም አል ቻለቢ የሚባለውን 
አሻንጉሊታቸውንም ስለሚያስታውሰን የሕዝባዊ አመጽ 

አቅጣጫው አይታወቅም እንላቸዋለን። 
 

አሜሪካ የአደራ መንግስት ስለማቋቋም ከተቃዋሚዎች 
ጋር ተማከረች የሚልም እየተሰማ ነው። 
ሙሉውን ለማንበብ ከዚህ ላይ ይጫኑ 

 

 
 



የትዝብት አምድ ቁጥር ፫ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

 
1. ከዚህ በታች ያለውን በመጫን በሲያትል የተሰባሰበው ኢትዮጵያዊ የሚያኮራ መሆኑን ይመልከቱ።  

 
https://www.youtube.com/watch?v=BhdQmdrgtIM  
****************************************************
************************  
የአሲምባ ድረ-ገጽ ኢትዮጵያውያን በየአቅጣጫው የሚያደርጉትን ጥረትና መረባረብ  በማድነቅና 
ቀጥሉበት እያልን የጎንደር ሕዝብና የጎጃም ሕዝብ እንዳመላከተን በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር መሰባሰቡ 
የበለጠ ውጤት ያመጣል ብለን እናምናለን። በተለይ የገንዘብ ማሰባሰብ ጉዳይ ብዙዎቻችን አእምሮ 
ውስጥ የሚያስነሳቸው ብዙ ጥያቄዎች መኖራቸውን አንዘንጋ። እዚያው ሲያትል ውስጥ በየዋህ ወገን 
ተዋጥቶ ለክስና ለግርግር ያዳረሰ ጉዳይ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው።የኢትዮጵያ ሕዝብ ለጋሥ 

ነው። ለልማት፣ ለት/ቤት ማሰሪያ፣ ለስደተኞች… ወዘተ.. እየተባለ በየአካባቢው በጭፍን ዕመነት 
በየጊዜው ለሚሰባሰብ ገንዘብ ሰብሳቢውም ወገን የሚያቀርበው ሕጋዊ ዘገባ የለም ቢኖርም ሕጋዊነት 
ያለው የውጪ ኦዲት የሚያደርገው ሳይሆን እንደነገሩ ይሆናል ወይም ደግሞ ብዙውን ጊዜ በዕምነት 
እየተባለ ጠያቂ እንዲመጠም አይፈልግም ሰጪውም ከሰዉ ላለመነጠል ጥያቄ ማንሳትም የመፍራት አባዜ 
እንዳለ ሁላችን እናውቃለን። አሁን የምናሰባስባው ገንዘብ በአስቸኳይ ለሙት ከተማ ተሳታፊው ህዝብ 

በየከተማው ሊዳረስ የሚችልበት መንገድ ተዘጋጅቶአል ወይ? ብሎ መጠየቅና ሰብሳቢዎች ተጠያቂነት 
ስላለባቸው ሕጋዊ ዘገባ ማቅረብ ይጠበቅባቸውል ባይ ነን። ለማንኛውም በርቱበት እንቅስቃሴው 
ኢትዮጵያዊነት መልክ እንዲኖረው ማድረግ የጎንደር ልጆች ብቻቸውን የሚጨነቁበት ጉዳይም ስላልሆነ 
ሁላችንንም የሚሳትፍ የማድረጉ ኃላፊነት የጎንደር ሕብረት ብሎ በሚንቀሳቀሰው ክፍል እንደሆነ 
አትርሱ።  

  
2. ምዕራባውያን የወያኔ መጨረሻ እየመጣ ነው ብለው የሚቀጥለውን አሻንፉሊት እያዘጋጁልን ለመሆኑ 

ምልክቶች እየታዮ ነው? 

****************************************************
******************** 
http://www.nytimes.com/2016/09/04/magazine/once-a-bucknell-
professor-now-the-commander-of-an-ethiopian-rebel-
army.html?_r=1   
ይህንን መጣጥፍ ያወጡት የኒው ዮርክ ታይምስ የጋዜጣው አዘጋጆች በኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔ እያደረሰ 

እያለውን ሲዘግቡ ባንሰማም ይህ መጣጥፍ ብርሃኑ ነጋን በመሪነት ምዕራባውያን እያጩልን ይሆን? 
ብለን መጠየቃችን አይቀሬ ነው። የምዕራቦቹ ኃይሎች እንደዛም እያሰቡ ከሆነ ወያኔ እያለቀለት ነው 
ብለው ተቀብለው የሚቀጥለውን የነሱ አሻንጉሊቶች መፈላለግ ላይ ናቸው ማለት ነው። ብዙ 
ኢትዮጵያውያን ብርሃኑ ነጋና መሰሎቹ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድ እንዳይታገል በመካከላችን መከፋፈልን 
የሚያመጣ ግርግር ከመፍጠር ውጪ የጠቀሙን የለም ብለው ያምናሉ።  በዚህ ጉዳይ አንባቢያን 

https://www.youtube.com/watch?v=BhdQmdrgtIM
http://www.nytimes.com/2016/09/04/magazine/once-a-bucknell-professor-now-the-commander-of-an-ethiopian-rebel-army.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/09/04/magazine/once-a-bucknell-professor-now-the-commander-of-an-ethiopian-rebel-army.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/09/04/magazine/once-a-bucknell-professor-now-the-commander-of-an-ethiopian-rebel-army.html?_r=1


የትዝብት አምድ ቁጥር ፫ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

የምትሉት ካለ ለአሲምባ ይላኩልንና እናትመዋለን።  እንዲያውም በ1991 ስለመለስ ዜናዊ ኒው ዮርክ 
ታይምስ ያወጣውን ከበታች ያንብቡና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ካንቀላፋን ታሪክ ራሷን ልትደግም 
እንደምትችል ያሰላስሉ። 

an oppressive regime.  
3. ምዕራባውያን በ1991 የወያኔውን መሪ መለስ ዜናዊን አዲስ አበባ ላይ ሲያስቀምጡልን በኒው 

ዮርክ ታይምስ ላይ ስለሱ እያወደሱ ያወጡትን ለማስታወስ አንድ ወገናችን የያኔውን ጋዜጣ አድራሻ 
ስለላከልን እነሆ ከዚህ በታች ያለውን ይጨቁኑና ያንብቡት 

Sent: Fri, Sep 2, 2016 1:12 am 

Subject: NY times on Melse Zenawi 

http://www.nytimes.com/1991/05/30/world/man-in-the-news-a-

mellowed-marxist-meles-zenawi.html 

 

ከዚህ በላይ ያሉትን መጣጥፎች ላነበብን ከታሪክ ያልተማረ ስህተቱን ይደግማል እንደሚባል  እኛ 

ኢትዮጵያውያን ተጠንቅቀን የኛ ያልነውን መሪ ማውጣት ካቃተን ሌሎች ሊመርጡልን እየተrሯሯጡ 

እንደሆን ልንረዳ ያስፈልጋል። 

4. ከዚህ በታች ያለውን ጽሑፍ ስናነብ ደግሞ ሕዝባችን ገና ለማመጽ ከማኮብኮቡ ድምጹ በዋሺንግተን 

እየተሰማ እንደሆነ ያረጋግጣል። ሁሌም ሕዝባዊ አመጽ የኃይል ሚዛን ለሕዝቡ እንዲያጋድል የሚያደርግ 

ስለሆነ በዓለም መንግሥታት ቤተ-መንግሥታት የሚደመጥና አጀንዳ የሚያሲዝ እንደሆነ ያስተምረናል። 

አላወቂ መሪ ነን የሚሉ ከመኻከላችን ብቅ ብለው የሕዝቡን መስዋዕትነት ውጤት እንዳይሸጡ የሕዝብ 

ልጆች ሁሉ ዘብ መቆም ግዴታችሁ ነው።  

August 31, 2016, 04:00 pm  

Human rights abuses in Ethiopia require congressional action  

By Ali Mohamed  

Last week, Secretary John KerryJohn KerryDonald Trump, here's 

the 'extreme vetting' that's already happeningConfessions of an 

Ohioan 'Trumpian' poll watcherObama shows what not to do on 

http://www.nytimes.com/1991/05/30/world/man-in-the-news-a-mellowed-marxist-meles-zenawi.html
http://www.nytimes.com/1991/05/30/world/man-in-the-news-a-mellowed-marxist-meles-zenawi.html
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/293993-human-rights-abuses-in-ethiopia-require-congressional
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/293993-human-rights-abuses-in-ethiopia-require-congressional
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/293993-human-rights-abuses-in-ethiopia-require-congressional
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ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

climate policyMORE met with the foreign ministers of East African 

nations in Kenya to discuss the fighting in South Sudan and the 

U.S.-backed African Union battle against al shabaab militant 

group in Somalia. But absent from Kerry’s agenda were the 

human rights abuses and repression that are still plaguing in 

Ethiopia 

4. አሜሪካ የአደራ መንግስት ስለማቋቋም ከተቃዋሚዎች ጋር ተማከረች 

**************************************************** 

አትላንቲክ ካውንስል ለአፍሪካ Atlantic Council for Africa የተሰኘው የአሜሪካ 

የመንግስታትና የአለም አቀፍ ተቋማት ምክር ቤት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበርና የመድረክ 

ም/ሊቀመንበር ዶ/ር መረራ ጉዲናን እና የሰማያዊ ፓርቲን ሊቀመንበር አቶ ይልቃል ጌትነትን በማነጋገር 

ላይ ናቸው ይባላል። ለስብሰባ የተጠሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው አሳሳቢ የፖለቲካ ቀውስና ሀገሪቷን 
ያለምንም አማራጭ የፖለቲካ አመለካከት በወታደር ሀይል በመቆጣጠር በውጥረት ላይ ስለሚገኘው 
የኢህአዴግ ስርዓት ማብራሪያ ሰጥተዋል። የዩናትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው 

የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ችግር እና በተለይ በነፃ ሚዲያውና ተቃዋሚዎች ላይ ሰለሚደርሰው 

ወከባ ሙሉ ግንዛቤ እንዳለው አሳውቀዋል።  

 
በስብሰባው ለይ ከተገኙትና ስማቸው በተቋሙ ይፋ ከሚደረጉት መካከል በዩናይትድ ስቴትስ የወጪ 
ጉዳይ አማካሪዎች፣ የፔንታጎን መካላከያ አማካሪዎች፣ የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የጸጥታ ዋና አማካሪ 
በቦታው የተገኙ ሲሆን በቦታውም ሌሎች የአሜሪካን ምሁራን ተገኝተዋል። ከዚህ በፊት ስማቸው 

የሚታወቁት አምባሳደር ዴቪድ ሺን፣ ሃርማን ኮኸን እና የግጭትና ስትራቴጂ ምሁር Terrence 

Lyons (Conflict Analysis and Resolution expert) እና ሌሎች ስማቸው 

እንዳይጠቀስ የሚፈልጉ ዲፕሎማቶች በቦታው ተገኝተዋል። የውይይቱ ርዕስ ያተኮረው ዩናይትድ ሰቴትስ 
ከኢትዮጵያ የሚታገኘው ስትራቴጂክና ወታደራዊ ጥቅሞች ሳይነኩ እንዴት አዲስ የአደራ መንግስት 

(Caretaker Government) ለማቋቋም እንደታሰበና በሂደት በምን አይነት ሁኔታ ሰላማዊ 

የስልጣን ክፍፍልና ሽግግር ማድረግ እንደሚቻል ለመምከር መሆኑን ምንጮቹ ገልጸዋል። መረጃውን 
ምክር ቤቱ በከፊል ይፋ እንደሚያደርገው ተነግሯል። ስብሰባው አሁንም እየተካሄደ ስለሆነ ተከታተሉ። 
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ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

እንግዲህ ለአራተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ የመስዋዕትነት ፍሬ እንዳይሰረቅ የተማረ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ዘብ 

ይቁም ነው ምክራችን። 



የትዝብት አምድ ቁጥር ፫ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

 
****************************************************
******************** 



የትዝብት አምድ ቁጥር ፫ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል 
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን 
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት 

ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት 

ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።  

 
 

By JOSHUA HAMMERAUG. 31, 2016   
  
3. አሜሪካ የአደራ መንግስት ስለማቋቋም ከተቃዋሚዎች ጋር ተማከረች 

 
 ****************************************** አትላንቲክ 

ካውንስል ለአፍሪካ Atlantic Council for Africa የተሰኘው የአሜሪካ የመንግስታትና የአለም 

አቀፍ ተቋማት ምክር ቤት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበርና የመድረክ ም/ሊቀመንበር ዶ/ር 
መረራ ጉዲናን እና የሰማያዊ ፓርቲን ሊቀመንበር አቶ ይልቃል ጌትነትን በማነጋገር ላይ ናቸው። 
ለስብሰባ የተጠሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው አሳሳቢ የፖለቲካ ቀውስና ሀገሪቷን ያለምንም አማራጭ 
የፖለቲካ አመለካከት በወታደር ሀይል በመቆጣጠር በውጥረት ላይ ስለሚገኘው የኢህአዴግ ስርዓት 
ማብራሪያ ሰጥተዋል። የዩናትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የዴሞክራሲና የሰብዓዊ 
መብት ችግር እና በተለይ በነፃ ሚዲያውና ተቃዋሚዎች ላይ ሰለሚደርሰው ወከባ ሙሉ ግንዛቤ 
እንዳለው አሳውቀዋል።   

 
 በስብሰባው ለይ ከተገኙትና ስማቸው በተቋሙ ይፋ ከሚደረጉት መካከል በዩናይትድ ስቴትስ የወጪ 
ጉዳይ አማካሪዎች፣ የፔንታጎን መካላከያ አማካሪዎች፣ የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የጸጥታ ዋና አማካሪ 
በቦታው የተገኙ ሲሆን በቦታውም ሌሎች የአሜሪካን ምሁራን ተገኝተዋል። ከዚህ በፊት ስማቸው 

የሚታወቁት አምባሳደር ዴቪድ ሺን፣ ሃርማን ኮኸን እና የግጭትና ስትራቴጂ ምሁር Terrence 

Lyons (Conflict Analysis and Resolution expert) እና ሌሎች ስማቸው 
እንዳይጠቀስ የሚፈልጉ ዲፕሎማቶች በቦታው ተገኝተዋል። የውይይቱ ርዕስ ያተኮረው ዩናይትድ ሰቴትስ 
ከኢትዮጵያ የምታገኘው ስትራቴጂክና ወታደራዊ ጥቅሞች ሳይነኩ እንዴት አዲስ የአደራ መንግስት 

(Caretaker Government) ለማቋቋም እንደታሰበና በሂደት በምን አይነት ሁኔታ ሰላማዊ 
የስልጣን ክፍፍልና ሽግግር ማድረግ እንደሚቻል ለመምከር መሆኑን ምንጮቹ ገልጸዋል። መረጃውን 
ምክር ቤቱ በከፊል ይፋ እንደሚያደርገው ተነግሯል። ስብሰባው አሁንም እየተካሄደ ስለሆነ ተከታተሉ።  

  
  
የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ  

  
  
  
 
 


