
አንድ መቶ ሺ ኢትዮጵያኖች በዋሽንግተን ዲሲ 
 
ከዘመድ አገኘሁ 

 
የጋራ እንቅስቃሴ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ (Solidarity Movement for New Ethiopia(SMNE)) 
በመባል የሚታወቀው በአቶ ኦባንግ የሚመራው ድርጅት በአዲሱ የአውሮፓውያን ዓመት በዋሽንግተን ዲሲ 
ታሪክ መስራት እንደሚቻል ለማረጋገጥ Will 2009 become the year of Ethiopian 
independence from dictators በሚል ርእስ ስር የተገባር እቅድ ላይ ያነጣጠረ ፅሁፍ በበርካታ ድህረ 
ገፆች ለንባብ አብቅቷል።  
ይህ ድርጅት በዚህ በጀመርነው አመት ውስጥ ግፍና የአንባገነንነት ሥርአት እንዳሚያበቃለት ተንብዮ፤ ነገር 
ግን ይህ ሊሆን የሚችለው ለጋራ ጥቅማችን በመቆም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የሁላችንንም ሀሳብና ፍላጎት 
በዲሞክራሲያዊ ዘይቤ፤ በመቻቻልና በመከባበር የምንተዳደርበት ስርአት ለመፍጠር ባንድነት ስንቆም 
ነው፡፡  
ይህንንም ሀሳብ እውን የሚያደርግልን የዘመናችን የአለም ፖለቲካ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ተወጥሮ የከረረ 
ልዩነትን እንዳለ ይዞ በዝግታ በማርገብ በጋራ ጥቅም ላይ ስምምነት በመፍጠር አብሮ መኖር እንደሚቻል 
አረጋግጦልናል።  
አዎ በእርግጥ ትክክል ነው ህብረት ፈላጊውም፤ ግንጠላን የሚሰብከውም፤ የግራም ይሁን የቀኝ ፖለቲካ 
አቀንቃኝ፤ አሁን ካለው የመንግስት መዋቅርና ስርአት የሚያገኘው ትርፍ ከመናገር ያላለፈ በታማኝነት ላይ 
የተመረኮዘ ተቃዋሚ መሰሎ መገዛት ብቻ ነው። 
በትንንሾቹ ጭንቅላት ውስጥ ስልጣንና አዱኛ የዛር ምንጅላት ሐረጉን ስብስቦ ገባና በሐገርና ሕዝብ ላይ ጉድ 
ወረደ። 
እነኚህ የአዱኛና የስልጣን ምንጅላቶች ባደሩበት ትንንሽ ጭንቅላት ውስጥ ውለው ለማደር፤ ሰንብተው 
ለመክረም እውነት የሚናገር፤ ሕቅ የሚዘምር፤ መብቱን የሚጠብቅ ሐገሩን የሚወድ፤ ለህዝብ የሚቆረቆር 
የመጀመሬያ ጠላታቸው በመሆኑ ግፍ ያስፈፅሙበታል። 
እነኚህ ባለ ትንንሽ አስተሳሰብ ባለቤቶች የስልጣን ውቃቢ ከነ ምንጅላቱ አድሮባቸው የፖለቲካን ጥበብ 
ከማንም በላይ ለክፉ ተጠቀሙበት። በፖለቲካ እምነት፤ በጎሳና፤ በሐይማኖት፤ ያለውን ልዩነት ካለው 
አንድነት በላይ እንዲጎላ ገንዘብን በመጠቀም አዋቂ ገዝተው የተወሳስበ ችግር ውስጥ ጦርነት በመፍጠር 
ሐገር ቆርሶ በመስጠት፤የስው ሀገር በመውረር፤ የማይታሰበውን ደባ በሀገር ላይ ፈፀሙ። 
በኅዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ (ሕ ወ አ ት )የሚመራው አስተዳደር የመግዛት ፍላጎቱንና የበላይነት ጥማቱን 
የሚያረጋግጥለት አስተማማኝ መንገድ ጉልበትና ጭካኔ ብቻ መሆኑን ካመነ አመታት ተቆጥረዋል። ለዚህም 
ማረጋገጫ በሀገሪቱ ውስጥ የሚስራው ግፍ ቅጥ ማጣት ጉልህ ማስረጃ ነው። 

ለምሳሌ 
በቅርቡ ቲዎድሮስ ካሳ(ቴዲ አፍሮ) ላደረበት የሐገርና የወገን ፍቅር አባዜ የስን ጥበብ ተሰጣኦውን መስዋእት 
ቢያቀርብ ሐጢያት ሆኖ ተቆጥሮበት የሀገርና የህዝብ ፍቅር በሌላቸው ተኮንኖ ዘብ ጥያ ተጣለ። 
ዳኛ ብርቱካን ሚዲቅሳ የተማሩት የከፍተኛ ትምህርት ስነምግባር ልክፍት ሆኖባቸው ከራሳቸው ጥቅምና 
ሕይወት በላይ የሰብአዊ መብት መከበርና የህግ የበላይነት የሕይወታቸው እስትንፋስ ሆኖ ቢንቀሳቀሱ እንደ 
ሐጢያት ተቆጥሮ የሀገርና የህዝብ ፍቅር በሌላቸው ተኮንነው ዘብ ጥያ ተጣሉ። 
የኦሮሞ ፊደራላዊ ምኽር ቢት ዋና ፀሕፊ በቀለ ጀራታና መሰል ጓደኞቹ በድብቅ ሕጋዊ ያልሖነ ድርጅት አባል 
ናችሑ ተብለው እስር ድብደባና እንግልት የሐገርና የሰው ፍቅር በሊላቸው እየደረሰባቸው ነው።  
 
 
 



 
Amnesty International Appeals for Detained/Tortured Oromo Prisoners.  

14 November 2008 
UA 315/08 Arbitrary detention/torture or other ill-treatment ETHIOPIA 
 

1. Bekele Jirata (m), General Secretary of the Oromo Federalist Democratic Movement 
(OFDM) party 

2. Asefa Tefera Dibaba (m), university lecturer at Addis Ababa University 
3. Bekele Negeri (m), businessman 
4. Dejene Dhaba (m), businessman 
5. Fiqadu Jalqaba (m), college student 
6. Eshetu Kitil (m), owner of the Hawi Hotel and Desta Kitili (m), his brother 
7. Kebede Borena (m), assistant manager of the Hilton Hotel in Addis Ababa 
8. Leslie Wodajo (f), a journalist 

 

ከመሀል አገር እስከ ዳር ሃገር፤ ከትንንሽ ከተሞች እስክ ትልቁ ከተማ፤ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና 
በምእራብ በተለይ በኦጋዴንና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ሀገር ሊገነጥሉ ነው በሚል ስበብ ስንቱ ዜጋ የስብአዊ 
መብቱ እየተረገጠ የሃገርና የህዝብ ፍቅር በሌላቸው የግፍ ግፍ ይፈፅምባቸዋል። 
በተቃራኒው ግን በተለያየ አቅጣጫ የሀገራቸው ጉዳይ ያሳሰባቸው በፓርላማ ውስጥና ከፓርላማ ውጭ፤ 
በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ፤ በሰላምና በአመፅ፤ ድምፃቸውን በማሰማት ጉልበታቸውን በማስባሰብ 
በልዩነታቸው ተማምነው ለጋራ ጥቅም አንድ በመሆን መእበል የሆነ እንቅስቃሴ ለመፍጠር በኢትዮጵያ 
ውስጥም ይሁን ከኢትዮጵያ ውጪ ሰር በስደደ ጥንካሪ የፓርቲ ሳይሆን የህዝብ ህብረት ተፈጥሯዋል። 
በታወቀው የስነጥበብ አቀንቃኝ ቲዎድሮስ ካሳ ላይ የተፈፀመውን በደል፤ እንዲህም በኢትዮጵያ ዘመናዊ 
ፖለቲካ እውነተኛ ለውጥ ለማምጣት ፀንተው በቆሙት ዳኛ ብርቱካን ሜዴቅሳ ላይ በተሰራው ግፍ 
በመቆጨት፤ በሙስና በነቀዙ የ ኢ ሕ አ ደ ግ ማን አለብኝ ካድሪዎች በየእስር ቤቱ የተጣሉትን ስፍር ቁጥር 
የሌላቸው የኦሮሞ የአፋርና ቤንሻንጉል ልጆች በአጠቃላይ የመላው ኢትዮጵያውያንን እሮሮ በማስተጋባት 
በሀገር ቤት የሚካሄደውን ትግል ሙሉ ድጋፍ በመስጠት (Solidarity Movement for New 
Ethiopia(SMNE)) አንዱ የመታገያ ሜዳ ነው። 
  
የኢትዮጵያም ሕዝብ የማያልቀውን በደል መሽከም የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱ ሁለገብ ትግል 
በሁሉም አቅጣጫ አማራጭ የሌለው የትግል ስልት ሆኖ ሁሉም በመሰለው በመሳተፍ በመሳሪያና በገንዘብ 
የገዘፈውን የ ሕ ወ አ ት አስተዳደር እየታገለ ነው። 
ከዚህም ጋር በመያያዝ የሁሉም የጋራ ጥቅም የሆነው የዲሞክራሲ መብት፡ የሰበአዊ መብትና የህግ 
የበልይነት የኢትዮጵያውያን ሁሉ የጋራ ጥቅም እንደመሆናቸው ሁሉ ዛሬም ወደፌትም ለነዚህ የጋራ 
እሴቶቻችን የጋራ እንቅስቃሴ ለአዲሲቱ ኢትዮጵያ (Solidarity Movement for New 
Ethiopia(SMNE)) የቆመለት አላማ መሆኑን በአወጣው ፅሁፍ በግልፅ ማስቀመጡ ወቅቱ 
የሚጠይቀው ድርጅት መሆኑን አረጋግጧል። 
ይህ የተለየ የፖለቲካ አጀንዳ የሌለው ድርጅት፤ ስልጣን ምኞቱ ያልሆነ፤ ለትርፍ ያልተመሰረተና ለሰብዊ 
መብት የቖመን ድርጅት ደጋፌ በመሆን ታሪክ የጣለቦትን አደራ ይወጡ። 

እንዴት 
ለዚህ ታሪካዊ ስልፍ የማያመነታ ትብብር በመድረግ፤ 
ቤተስቦችሆንና ወዳጆችሆን በማዘጋጀት፤ 



የአቅመዎትን የገንዘብ ድጎማና ሌላም ይህንን እንቅስቃሴ ሊረዳ ይችላል በሚሉት መንገድ ሁሉ አስተዋፅዎ 
በማድረግ በሀገራችን ላይ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ከመቆጠር ነፃ ልንሆን እንችላለን። 
ትብብር (Solidarity Movement for New Ethiopia(SMNE)) በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፤ 
ሰብአዊ መብትና፤ የህግ በላይነት፤ተፈጥሮ ከትውልድ ለትውልድ እንዲተላለፍ መታገል የድርጀቱን ራእይ 

መሆኑን ከገለፀ በሗላ አንድ መቶ ሺ ኢትዮጵያውያንን በባራክ ኦባማ 
ቤተ መንግስት ፌት ለፌት ለማሰለፍ ዝግጅት ላይ ነው። 

ይቻላል! 
 
ይህ ድርጅት ጥሪውን ለተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲና ድርጅቶች፤ የሐይማኖት ተቛሞች፤ የጎሳ ድርጅቶች፤ 
እንደሚያስተላልፍ ገልጿል ግዜውንና እቅዱን መከታተል ነው። 

 
ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይታደግ 

 
ይህንን ፅሁፍ አስመለክቶ ለፀህፊው የሚሉት ካለ 
ethiopiansmarchforfreedom@yahoo.ca 


