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Special points of interest: 

 Raising awareness among library professionals and library  users. 

 Promoting 21st century  Library & Information     Services & the 

role of  libraries. 

 Promoting reading habit & culture 
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Network Update 

June issue starts with  an  introduction of PM Dr. Abiy 
Ahmed Book entitled "እርካብና መንበር" which was written 
by  him in his pen name. 

 

 

Mostly in this issue , I focused on  an informative articles 
about the PM and our country issue of Ethiopia.  

 

 

 

I value your readership and your time as you read each 
issue of Link–Up Library Newsletter. If there is a specific 
career-related topic or issue you would like to see ad-
d r e s s e d ,  p l e a s e  e m a i l  y o u r  i d e a s 
to awassa2001@gmail.com. I’ll do my best to address 
your request. 

 

 

I believe good information should be read and shared. So 
feel free to share or forward the issue of this newsletter 
to your colleagues. Take a look at the topics included in 
this Newsletter to read more. Please feel free to visit our 
Facebook Page,  &  our Library Website 

 
In the end, Ethiopia will rise again 
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Professor Mesfin Woldemariam an 
Ethiopian Public Intellectual 
:About Team Lema Megersa 
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Labsii shororkeessummaa 2 

ጆርጅ ኦርዌሌ ሇማንበብ ያዘጋጀው የቀን ጅቦች   
የአረመኔነት አጭር ታሪክ 
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የዱሊ ዮኒቨርሲቲ ፕሬዝዲንት በትምሕርት ስርዓቱ 
ውስጥ በሚንፀባረቀው ብሄርን መሰረት ያዯረገ 
ማጥሊሊት በመቃወም ስራ ሇቀቁ 
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ቤተ መጻሕፌት ውስጥ አጭር ቀሚስ አትሌበሱ—
የዛምቢያ ዩኒቨርስቲ 
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Hawassa University College of Law 
and Governance organizes its First 
National Research Conference 
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ዴንቅ የታሪክ ሰነዴ! 6 

The most loved  leader of Ethiopia 
in the Ethiopian history                   
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Inside this issue: 

If you need to read pdf  format of the book  here is the link: 
https://bit.ly/2JyoYS5 

Those who do not have an internet access you can get the 
pdf format from the editor of Link _Up.  



ነፌሱን ይማረውና ሀሮሌዴ 
ማርከስ የተባሇው አሜሪካዊ 
የታሪክ ጸሀፉ “A History 
of Ethiopia” በተሰኘው 
መጽሀፈ የመጨረሻ ገጽ ሊይ 
“In the end, Ethiopia 
will rise again” ብል ጽፍ 
ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ትንሳኤ 
አሁን የዯረሰ ይመስሊሌ፡፡ 
እግዚአብሄር ድ/ር አቢይን 
ሂዴ ኢትዮጵያን አዴናት 
ብል የሊከው መሪ 
ይመስሇኛሌ፡፡   

  Ginbot 7 
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 ABO ,Ginbot -7 fi ABBO labsiin shororkeessummaa 
irraa ka'uufi.  
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ዓቢይ ያሇውን ኃይሌ ተጋፌጠው 
የከፇቱት የሇውጥ ጎዲና ወያኔን 
አስዯንግጦ በእነዚህ የሇውጥ አራማጆች 
ሊይ አዯጋ ባንዣበበት ጊዜ የዓቢይንና 
የሇማን ጎራ በማጠናከር ፊንታ ማዲከሙ 
ማንን እንዯሚጠቅምና ማንን 
እንዯሚጎዲ ትንሽ ብናስብበትና 
ሀሳባችንን ብናቃና አገሪቱን ከጥፊት 
ሇማዲን እንችሌ ይሆናሌ፤ 
አስተሳሰባችንን በማቃናት ሁሇቱን 
የእግዚአብሔር ስጦታዎች 
እንዯግፊቸው፡፡  

 አንዲንድች ሰዎች የድር. ዓቢይንና የአቶ 
ሇማን የሇውጥ መሪነትና የሇውጥ 
አራማጅነት ወዯዜሮ ዯረጃ ያወርደታሌ፤ 
ክብሩን ሇራሳቸው ማዴረግ አምሮአቸው 
አይመስሇኝም፤ እኛ በዜሮ ዯረጃ ሊይ 
ቆመን አንዴ ሰው ቀዴሞን አምስተኛው 
ሰማይ ሊይ ሲቆም ያቁነጠንጠናሌ፤ 
በዚህም የተነሣ ኢትዮጵያ መሪ 
የማይበቅሌባት ምዴረ በዲ ሆናሇች፤ 
ሁለም በመጠሊሇፌ የተካነ ሆኖ ‹‹በርታ! 
አሇሁሌህ!›› የሚሌ አይገኝም፤ ዛሬ ሇማና  

 

“In the end, Ethiopia will rise again”  

Ethiopian PM Dr. Abiy Ahemd  

 የዓቢይንና የሇማን ጎራ 

በማጠናከር ፊንታ ማዲከሙ 

ማንን እንዯሚጠቅምና ማንን 

እንዯሚጎዲ ትንሽ ብናስብበትና 

ሀሳባችንን ብናቃና አገሪቱን 

ከጥፊት ሇማዲን እንችሌ 

ይሆናሌ፤ አስተሳሰባችንን 

በማቃናት ሁሇቱን 

የእግዚአብሔር ስጦታዎች 

እንዯግፊቸው፡፡  
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A B O  , G i n b o t  - 7  f i  A B B O  l a b s i i n  s h o r o r k e e s s u m m a a 

irraa ka'uufi. ABO, Ginbot -7 fi ABBO [Adda Bilisummaa Biyyaalessaa Ogaadeen] labsiin shororkeessummaa irraa kaasuu qopha'e 

mana maree bakka bu'oota ummataa [paarlaamaa] ergamuu isaa waajjirri Ministira Muummee Beeksise. 



የቀን ጅቦችን ነብስ ይማር 
አሌሌም። የቀን ጅቦች   
ንፁሃንን ነብስ ይነጥቃለ 
እንጂ ነብስ የሊቸውምና። ። 

 

ክቡራንና ክቡራት! 

 

በመነሻው የእንሠሦቹ 
ህሌምና የዏመፁ ዓሊማ 
ግፌና በዯሌን አስወግድ 
ፌትህና እኩሌነትን በምትኩ 
ማስፇን ነበር።ሇዚህ ነው 
እንሠሦቹ ጠሊት ብሇው 
የፇረጁትን የሠው ሌጅን 
አስወግዯው እርሻውንም 
ከሙለ ንብረቱና ክብሩ ጋር 
የወረሱት። ብሌጣብሌጥ አሣማዎቹ 
(የቀን ጅቦች  ) ግን የእንሠሦቹን 
ዴንቁርና ተጠቅመው፣ ይዯርስባቸው 
የነበረውን በዯሌ፣ ብሶትና ምሬት 
አጋነው፣ ከነሱ አፌ የነጠቁትን መሌሰው 
በነሱ አፌ ጨምረው፣ እነሱኑ 
አዯናግረውና በእነርሱ አንዯበት 
እየተናገሩ አመራሩን ጨበጡ። የሰው 
ሌጆችን ሁለ ያሇ ሌዩነት በጅምሊ፣ 
በጠሊትነት ፇረጁ። ሇእንሠሦች አርነት 
ሲለ ጥንት የታገለትን፣ ህይወት 
የገበሩትን ንፁሃን ሰዎች ጩኽት 
ቀምተው ይህንኑ ጩኸት በአሣማ ዴምፀ
-ቅሊፄ አስተጋቡ። እነዚሁኑ ሠዎች 
እንሠሦችን የረገጡና የጨቆኑ 
አስመስሇው፣ <ከሠው መካከሌ ጥሩ 
የሚባሇው የሞተው ብቻ ነው> በማሇት 
ሲሳሇቁና አንሰሶቹን ባሌገባቸው ነገር 
ሲያሳሌቁ፣ በጎ ምግባራቸውንና 
ተግባራቸውን ጥሊሸት ቀብተው፤ 
<በሁሇት እግሩ የሚሄዴ ፌጡር ሁለ 
ጠሊታችን...> በሚሌ የጥቅሌ ውንጀሊ 
መፇክር እንሠሦቹን ጀላ አዴርገው 
ተንቀሳቀሱ። ፌፁም አምባገነንና የሃብቱ 
ብቸኛ ተጠቃሚም ሆኑ። 

ሇዚህም እኩይ ተግባራቸው ሲለ 
አመፃው ሲቀሰቀስ አሣማዎቹ ነዴፇው 
እንሠሦቹን የነደበትን <ሁለም 
እንሠሦች እኩሌነት አሊቸው (All Ani-
mals are equal)> የሚሇውን 
መግባቢያ ትዕዛዝ በስሌጣናቸው ወንበር 
ሊይ ከተዯሊዯለ በሁዋሊ <ሁለም 
እንሠሦች እኩሌ ናቸው። ነገር ግን 
አንዲንድቹ እንሠሦች ከላልቹ ሁለ 
የበሇጠ እኩሌነት አሊቸው (All Ani-
mals are equal, but some Ani-
mals are more equal than oth-
ers> በሚሌ አዱስ ሃረግ ተክተው 
በእንሠሦቹ አናት ሊይ ቁንጮ በመሆን 

ተፇናጠጡ። ሁለም ነገር ሇአሣማዎች፣ 
አሣማዎቹም ከሁለም ነገር ብቸኛ 
ተጠቃሚ ሆኑ። ሇነዚህ ቀጣፉ 
አሣማዎች የዏመፁ ዓሊማና ጉዲይ 
የነበረው የሰው ሌጅንና ጨቋኝ 
ሥርዏቱን መገርሰስ ሣይሆን፤ የሠው 
ሌጅን አስወግዯው፣ የሰውን ቦታ እነርሱ 
ይዘው፣ ሠውን መስሇውና 
ቢሳካሊቸውም ሠው ሆነው 
የእርሻውንም ፌሬና ሃብት ብቻቸውን 
ማግበስበስ ነበር። ተሣካሊቸውም። 
ጭፌንነት ብሌጥነት መስሎቸው 
ንብረቱን ሁለ ቢያግበሰብሱም ጥንት 
ሆዴ እያሊቸው ምግብ፤ አሁን ዯግሞ 
ምግብ ሲኖራቸው ሆዴና ህሉና 
ነሣቸው። ጥንቱንም የዏመፅ በትራቸውን 
ያነሡት በመቀጠሌም እንዱፊሇሙ 
ያዯረጋቸው ኢ-ፌትሃዊውን ሥርዏት 
ሇማስወገዴ አሌመው ሣይሆን የዚህን 
ሥርዏት ቁንጮዎች አስወግዯው በነሱ 
ወንበር ሊይ በመፇናጠጥ ያማራቸውን 
ስሌጣን ሇመንጠቅ ብቻ ነበር። 
በመጨረሻም የተመኙትን ሰው መሆን 
ሇትንሽ ጊዜ አሽትተው፣ በዏመፅ ስም 
ሇዴብቅ ዓሊማቸው ያሰሇፎቸውን የዋህ 
እንሠሦችን ማግዯው፣ የነበራቸውንም 
አሳጥተው፣ የነፃነት ህሌምና ቅዠት 
አስጨብጠው፣ እነሱኑ ገዴሇው፣ ስሇ 
ነፃነት የሰበከውንና ከሏሰት በቀር ላሊ 
የማይወጣው አፊቸውን በንፁሃን ዯም 
ተጉመጥምጠው በሌምዴ የተካኑትን 
ክህዯት ተገበሩ። ሆዲቸውም ሲሞሊ 
ሰው ሉሆኑ ሞከሩ። እንዯ ሰው ሉኖሩ፣ 
እንዯ ሰው ሉከበሩ፣ እንዯ ሰው 
ሉራመደ ዲዲቸው። የነርሱ እግር ግን 
ባፇራረሱት የሰዎች መንገዴ መራመዴ፤ 
በዯረመሱት የግንኙነት ዴሌዴይን 
አቋርጦ መሻገር ተሳነው። ደባና ቅሌ 
አበቃቀለ ሇየቅሌ እንዱለ! እንዯ ሠው 

ንብረትን አግበስብሰው፣ እንዯ ሠው 
አጊጠው፣ እንዯ ሠው ሇብሰው፣ ሠው 
ያዯረገውን ሁለ ሞክረው ሠው 
አሌነበሩምና ሰውነት 
አሌተሳካሊቸውም፡፡ ሰውን ሰው 
ያዯረገው ሠው የመሆን ምኞቱና ፌሊጏቱ 
ሳይሆን ተፇጥሮው ነውና። 

 

ዏመፃውም፣ እንሠሦቹም፣ ስግብግብ 
አሣማዎቹም (የቀን ጅቦች   ) ከሰነቁትና 
ከቋጠሩት የቅዥት ስንቅ ጋር ተበተኑ። 
ገዲዲ ህሌማቸውም ቀቢፀ -ተስፊ ሆነ። 

 

ክቡራንና ክቡራት! 

 

በመጨረሻም እኔ የመጣሁት እነዚህ  
የቀን ጅቦች   የተሰኙ አሣማዎች ሌቀብር 
ሣይሆን በቅጡ ዴንጋይ መሌበሣቸውን 
ሇመታዘብ ነው። ዲግም 
ያሇማንሰራራታቸውን ሇማረጋገጥ ነው። 
በሰፇሩት ቁና ተሰፌረው 
በጨፇጨፎቸው ንፁሃን ወገኖች ዘመዴ 
አዝማዴና ወገኖች ፉት የሞት ፅዋቸውን 
ሲጎነጩ አየሁ። ሌቤም በሃሴት ተሞሊ። 
አስፇሪው ጎሌያዴ-የቀን ጅቦች  እንዯገና 
በዲዊት ጠጠር ሲወዴቅም 
ተመሇከትኩ። ይህ ሁለ ዜጋ ሇምን 
እንዯጠሊው ተረዲሁ። ክፌና እኩይ 
አረመኔ ወዲጅ እንዯላሇው አስተዋሌኩ። 

ክፊትን ከመቅበርና ጉዴጉዋዴ ሲገባ 
ከማየት በሊይ ምን ያስዯስታሌ? ይህ 
በቀሌ ሣይሆን መቀጣጫ ነው። 

አመሰግናሇሁ! 

 

[ 'የእንሠሦች ዏመፅ' በተሰኘ ርዕስ ወዯ 
አማርኛ ከተተሮጎመውና 'Animal 
Farm' ከተሠኘው የጆርጅ ኦርዌሌ 
መፅሃፌ የተወሰዯ] 

Adopted from 'Animal Farm' 
book by George Orwell & 
translated into Amharic; titled 
'Yensesoch Ametse' 

 

 

   

 

 

 

 በነገው   የቀን ጅቦች  ቀብር ሊይ ጆርጅ ኦርዌሌ ሇማንበብ ያዘጋጀው የቀን ጅቦች   
የአረመኔነት አጭር ታሪክ! 

June 22,2018 

  

 <ከሠው መካከሌ ጥሩ የሚባሇው 

የሞተው ብቻ ነው> በማሇት 

ሲሳሇቁና አንሰሶቹን ባሌገባቸው 

ነገር ሲያሳሌቁ፣ በጎ 

ምግባራቸውንና ተግባራቸውን 

ጥሊሸት ቀብተው፤ <በሁሇት እግሩ 

የሚሄዴ ፌጡር ሁለ ጠሊታችን...> 

በሚሌ የጥቅሌ ውንጀሊ መፇክር 

እንሠሦቹን ጀላ አዴርገው 

ተንቀሳቀሱ። ፌፁም አምባገነንና 

የሃብቱ ብቸኛ ተጠቃሚም ሆኑ። 
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 The purpose of the 
training was to inte-
grate effectively the 
new library staffs  with  
Libraries work envi-
ronment    (those who 
do not have LIS work-
ing environment expo-
sure) allocated to  
Wondo Genet College 
of Forestry & Natural 
Resources Library 
from other work de-
partments of Hawassa 
University through 
internal development 
& recruitment. 

Above all, inclusive of conven-
tional  & modern 21st century 
approach of library  services , it 
pay a concern to the cardinal 
point that the trainees must fa-
miliarize themselves with the 
scheme of Dewey Decimal Clas-
sification System & Cataloguing 
so as to  organize  their library 
and as well  as how to provide  a 
good customer service in the 
area of indoor & outdoor library 
book circulation which enables 
the trainees  to be  aware of 
their Job Expectations, duties 
and responsibilities in the direc-
tion of team work and team  
building .  

አጫጭር ቀሚስን የሚያወግዘው ዩኒቨርስቲ ይህን 
አወዛጋቢ ማሳሰቢያ ካስነገረ ወዱህ በርከት ያለ 
ተቃውሞዎች ቀርበውበታሌ። በተሇይም ሴት 
የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች ብዙዎቹ 
መመሪያው አሌተዋጠሊቸውም። 

"ቤተመጻሕፌት የምትመጡት 
መጻሕፌትን እንጂ የሴት እግር 
ሇማጥናት አይዯሇም" ያለም 
አሌጠፈም። 

"መጀመርያውኑ ሇምንዴነው እግር 
እግራችንን የሚመሇከቱት" ትሊሇች 
የ3ኛ ዓመት ተማሪ የሆነቸው 
ዱኪና ሙዘያ ሇቢቢሲ "አርፊችሁ 
ተዯፌታችሁ መጽሏፊችሁን 
አታነቡም?" 

ለሳካ የሚገኘው ይህ የዛምቢያ ዩኒቨርስቲ ይህንን 
መመሪያ ያስተሊሇፇው ከሰሞኑ ነው። 

"የዯቡብ አፌሪቃ አካባቢ ዩኒቨርስቲዎች በወግ 
አጥባቂነታቸው ይታወቃለ። ሆኖም ሴት 
ተማሪዎቻቸው በአመዛኙ በዘመነኛ አሇባበሶች 
ማጌጥን ይመርጣለ" ይሊሌ የቢቢሲው ዘጋቢ 
ኬኔዱ ጎንዯዌ ። 

ሇወንዴ ተማሪዎች አብዝቶ የተጨነቀው ይህ 
ዩኒቨርስቲ ሰሞኑን በግቢው ውስጥ በማስታወቂያ 
ሰላዲ ሊይ ያስተሊሇፇው መሌዕክት "እባካችሁ ሴት 
ተማሪዎች ወጉን የጠበቀ አሇባበስ ሌበሱ። ወንዴ 
ተማሪዎቻችንን ከጥናታቸው እያናጠባችኋቸው 
ነው።" ሲሌ ተማጽኗሌ። 

"እግር እግር ምን ያሳያችኋሌ፤ ይሌቅ መጻሕፌቱን 
ተመሌከቱ" ሴት ተማሪዎች 

ሆኖም ቢቢሲ ያናገራቸው ወንዴ ተማሪዎች አዱሱ 
መመሪያ ተስማምቶናሌ ብሇዋሌ። 

ኪሉየን ፉሪ የተባሇ 
የዩኒቨርስቲው ተማሪ እንዱህ 
ይሊሌ። 

"እንዯምታውቀው የሴቶች ገሊ 
አማሊይ ነው። እንዳት ነው 
የተገሇጠ ገሊ እያየን ጥናታችን 
ሊይ ትኩረት የምናዯርገው። 
አስበው እስቲ አንዱት ሌጅ 
አጭር ቀሚስ ወይም ጥብቅ 
ያሇ ሱሪ (ታይት) አዴርጋ 
በአጠገብህ ስታሌፌ። ሏሳብህ 
ሁለ ወዯ ላሊ ነገር ነው 

የሚሄዯው።" 

 "ቤተ መጻሕፌት ውስጥ አጭር ቀሚስ አትሌበሱ!" የዛምቢያ ዩኒቨርስቲ 
 May 8,2018, https://www.bbc.com/amharic/44036716 

ከተፇጠረው የከረረ ብሄርን ያማከሇ ሽኩቻ 
በተጨማሪ ሰኔ ሁሇት ቀን በዩኒቨርሲቲው 
የዯረሰው የቦንብ ጥቃት ሇዯህንነቴ የሚያሰጋ ሆኖ 
አግኝቼዋሇሁ ብሇዋሌ። በዚህ እንቆቅሌሽ በሆነ 
የቦንብ ጥቃት ዙሪያ መረጃዎች እንዱዴበሰበሱና 
ተገቢ ምርመራ እንዲይካሄዴ መዯረጉ ከፌተኛ 
ስጋት ፇጥሮብኛሌ ብሇዋሌ። 
“ሇብሄረሰቦች እኩሌነት መረጋገጥ በቅን ሌቦና 
ዴጋፌ ሳዯርግ ቆይቻሇሁ አሁን ግን በብሄር ስም 
የሚዯረጉ ሙስናና የስሌጣን መባሇግ 
የሚያስከትለትን አዯጋ በመመሌከት እንዱሁም 
በአካባቢው ሰሚ ያጣው የዜጎች መፇናቀሌ 
ትኩረት እንዱያገኝ ስሌ ከሀሊፉነቴ ሇመሌቀቅ 
ወስኛሇሁ” ይሊለ ድር ቃሌኪዲን።       
ሇትምህርት ሚንስትሩ ድ/ር ጥሊዬ ጌቴ በፃፈት 

ዯብዲቤም ችግሩ አሁን ካሇበት ዯረጃ ተባብሶ 
የከፊ ቀውስ ከመከተለ በፉት እርምጃ መወሰዴ 
አሇበት ብሇዋሌ። የዱሊ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው 
በጌዲኦ ዞን ሲሆን ከኦሮሚያ ክሌሌ ጉጂ ዞን ጋር 
ይጎራበታሌ። 
በቅርቡም በአካባቢው ስባት መቶ ሺህ የጌዴኦ 
ብሄር አባሊት ከሚኖሩበት የኦሮምያ ክሌሌ 
ተፇናቅሇዋሌ። 
በአካባቢው ያሇው የብሄር ግጭት እኔንም 
እንዯአካባቢው ማህበረሰብ የሚመሇከተኝ 
በመሆኑና መንግስት ሇጉዲዩ ተገቢውን ትኩረት 
ባሇመስጠቱ ያሳስበኛሌ ያለት ድ/ር ቃሌኪዲን 
የሚመሇከታቸው አካሊት ሁለ ይህን አሰቃቂ 
የሰብዓዊ መብት ጥሰት ትኩረትእንዱስጡት 
ተማፅነዋሌ። 

የዱሊ ዮኒቨርሲቲ 
ፕሬዝዲንት ድ/ር ቃሌኪዲን ነጋሽ በትምሕርት 
ስርዓቱ ውስጥ በሚንፀባረቀው ብሄርን መሰረት 
ያዯረገ ማጥሊሊትና በዜጎች ሊይ የሚዯረሰውን 
መፇናቀሌ በመቃወም ስራቸውን በፇቃዲቸው 
መሌቀቃቸውን አስታወቁ። በተሇያዩ የከፌተኛ 
ትምህርት ተቋማት በመምህርነትና በሀሊፉነት 
ያገሇገለት ድ/ር ቃሌኪዲን ሇዋዜማ እንዯተናገሩት 
ያሇፇውን አንዴ ዓመት ተኩሌ ያህሌ 
በፕሬዝዲንትነት በመሩት የዱሊ ዩንቨርሲቲ 

Library & Information Service Training is Conducted  By HU Library 
Professionals  at Wondo Genet Campus Hawassa University Wondo 
Genet College of forestry & Natural Resources, May 20-21/2018  

 Photo By  Dikina Muzeya 

 Trainers Mulugeta W. and Aser M. ; and the trainees in front of 

WGCFNR LIBRARY 

 “ከዯቡብ አፌሪካዊቷ አገር 

ዛምቢያ ጉምቱ ዩኒቨርስቲዎች 

አንደ የሆነው የትምህርት 

ተቋም የቤተ መጻሕፌት ሴት 

ተጠቃሚዎችን "እባካችሁ 

ተገሊሌጣችሁ አትምጡ፣ 

ወንድች ሏሳባቸውን 

ሰብስበው ማጥናት 

አሌቻለምና" ይሊሌ።  
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የዱሊ ዮኒቨርሲቲ ፕሬዝዲንት በትምሕርት ስርዓቱ ውስጥ በሚንፀባረቀው ብሄርን መሰረት ያዯረገ ማጥሊሊት በመቃወም ስራ ሇቀቁ 
July 4, 2018   



 Hawassa University 
College of Law and 
Governance organized 
its 1st National Re-
search Conference 
with a major theme 
of “Constitutionalism 
and Governance as 
Enablers of Sustaina-
ble Development in 
Ethiopia” from May 
07-08/2018 at Hawas-
sa University African 
Union hall.  

 

Mr. Ayano Beraso, president of 
Hawassa University in his open-
ing speech said that the objec-
tive of the Conference is to pro-
vide opportunities of sharing the 
experience and knowledge of 
renowned scholars on this rele-

vant and timely agenda. He also 
added that it will bring various 
stake holders to work and share 
their respective thoughts togeth-
er so as to motivate further ho-
listic research that will identify 
gaps and suggest scientific reme-
dies at the national and interna-

tional arena. 

At the Conference, 19 
different research papers 
from 10 Ethiopian Univer-
sities were presented by 
the researchers and fruitful 
deliberation was made on 
the presented papers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Congratulations  

To 

 School of Law!!!  

 

 

 

Winner of 

 Ethiopian Universities 

 Law Schools  

Moot Court Competition  

2018  

 Hawassa University School of Governance and Development Studies 
May 17,2018 

 Hawassa University School of Law 
May 21,2018 

Hawassa University School of 
Governance and Development 
Studies(sGaDS) is hosting a 
school's Postgraduate Program 
Performance Evaluation work-
shop at the Rori Intetnational 
Hotel, Hawassa.  

 Hawassa University College of Law and Governance organizes its First 
National Research Conference 

Published on 08 May 2018  

 Conference Participants Partial View 

 Congratulations to  

School of Law!!! 

Winner of  Ethiopian 

Universities Law 

Schools Moot Court 

Competition 2018.  
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Workshop Participants Partial view  School of Governance & Development Studies, Head , 
addressing the opening of the workshop    

 Mr. Edlu Shone, College of Law & Governance , Dean, 
addressing  the opening of the Conference 



 “የመሇስ ሌቃቂት” በቁጭት የሚያንተከትክ ... ዴንቅ የታሪክ ሰነዴ! 

 

 
 

 

 

 

“የመሇስ ሌቃቂት” የኤርሚያስ ሇገሰ (565 ገጾች) መጽሃፌ አንብቤ ጨረስኩ። መጽሃፈ እንዯ ማንኛውም አይነት ተራ (የተሇመዯ) የታሪክ ዴርሳን፤ ከጅምር 
እስከ ፌጻሜው የትርከቱን ሃዱዴ ተከትሇህ የምትተምበት መጽሃፌ እንዲይመስሇህ። 

 
እያንዲንደን ምዕራፌ ስትጨርስ የመጠቃት ፤ የመናቅ፤ የመበሇጥ፤ የመታሇሌ፤ የመዯፇር፤ ....ብቻ የቁጭት ዝርያ ያሊቸው ስሜቶች በሙለ በዯም ሥርህ ዋሻ 
ሲሽልኮልኩ ይታወቅሃሌ። ትናዯዲሇህ ሳይሆን ትነዲሇህ! ትንሽ ዕረፌት ወስዯህ ስትቀጥሌ ፤ የቁጭት ስሜቱም በዛው መጠን ይቀጣጠሊሌ። መጽሃፈን 
ስትጨርስ ዯግሞ ሊሇፈት 25 ዓመታት ወያኔን ከህዝብ ጫንቃ ሊይ ሇመጣሌ የተዯረገውን ትግሌ መሳይ እንቅስቃሴ ሁለ ወያኔ እየፇጸመ ካሇው ጥፊት አኳያ 
ትመዝንና ባድ ይሆንብሃሌ። ባድነት ይሰማሃሌ!!! 

 
ህውሃት ሊሇፈት 25 ዓመታት እንዳት ባሇ የተጠናና መሰሪ እንቅስቃሴ የሃገሪቷንና የህዝብን ሃብት ወዯ ካዝናው እያሸጋገረ እንዯቆየ በቂ ግንዛቤ ያሇኝ 
ይመስሇኝ ነበር። ግንዛቤዬ ከእውነታው 1% ያህሌ እንኳ እንዲሌነበር የተረዲሁት ግን የመሇስ ሌቃቂትን ካነበብኩ በኋሊ ነው። 
ወያኔን አውቀዋሇሁ የምትሌ ተቃዋሚ ሁለ! እውነት እውነት እሌሃሇሁ፤ ወያኔን አታውቀውም። ወያኔ ማሇት በአንዴ ገበታ ሊይ ቁጭ ብሇህ ያንተን ሁሇት 
እጆች ጠፌሮ ይዞ እሱ እያጋበሰ የሚጎርስ ፇጣጣ ሆዲም ነው፡፤ ይህን ሇማረጋገጥ ከፇሇክ ወዯ “የመሇስ ሌቃቂት” ምዕራፌ 8 ጎራ ብሇህ “የዲች በሽታ” 
የሚሇውን ጉዴ አንብብ። ባጠቃሊይ ወያኔ ማሇት ኤፇርት፤ ትምዕት፤ ማረትና ትሌማ በተሰኙ ትኋኖች ኢትዮጵያን ከራስ ጸጉራ እስከ እግር ጥፌሯ 
እየመጠመጠ ወዯ ክሌለ ዯም የሚያግዝ አውሬ መሆኑን እየፇጸመ ካሇው የኢኮኖሚ ወረራ ሇመረዲት ኤርሚያስን አንብበው። 
በመሇስ ሌቃቂት ውስጥ በየምዕራፈ የሚገሇጹት አስዯንጋጭ የውንብዴናና የምዝበራ ተግባራትን ሳነብ አንዴ ጥያቄ በተዯጋጋሚ ወዯ አይምሮዬ ይመጣ 
ነበር፡፤ “ከወያኔ ጋር የሚሰራው ይሄ ሁለ ምሁር ይህን መሰሌ አይን ያወጣ ዘረፊ፤ገፇፊ፤ቅሚያ፤ ንጥቂያ.... ዕሇት በዕሇት እየተመሇከተ እንዳት አብሮ 
ሇመሰራት ቻሇ?” የሚሌ... 

 
በነገራችን ሊይ የዚህ ጽሁፌ አሊማ የመጽሃፈን ጠቅሊሊ ይዘት መቃኘት አይዯሇም። ቅኝቱን ቁጭቱና ንዳቱ በረዴ ሲሌ እሞክረው ይሆናሌ። አሁን ግን 
ሊስተሊሌፌ የፇሇኩት 2 መሌዕክቶችን ነው። 

 
1ኛው! አጭርና ግሌጽ መሌዕክቴ፤ “የመሇስ ሌቃቂት” ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሉያነበው ብቻ ሳይሆን፤ በነፌስ ወከፌ ሉኖረው የሚገባ ታሪካዊ የሃገር ሰንዴ 
መሆኑን መመስከር ነው። ወዯ ገዯሇው ስሄዴ፤ ዋናው መሌዕክቴ አንቡቡት! የሚሌ ነው። 2ኛው መሌዕክቴ ሇዯራሲው ሇኤርሚያ ሇገሰ ምስጋና ማቅረብ 
ነው። 

 
ኤርሚያስ በወጣትነት እዴሜው ከወያኔ ጋር ሇ12 ዓመታት አብሮ የሰራ፤ የአገዛዙም ከፌተኛ ካዴሬና ባሇስሌጣን ነበር። 12 አመት ከዚህ ስርዓት ጋር 
በመቆየቱም ይፊ ይቅርታ መጠየቁ ይታወቃሌ፡፤ ይህ ብቻ አይዯሇም ተሳታፉ የሆንበትን የታሪክ ምዕራፌ ሁለ “የኔም እጅ አሇበት” እያሇ ሳይዯብቅ የመናገር 
የሞራሌ ሌዕሌና ያሇውና ራሱን ከጸጸት ያጸዲ ዴንቅ ኢትዮጵያዊ ነው። 

 
በኔ እይታ ኤርሚያስ ከኢሳት ጋር በቆየባቸው ግዚያቶች የሰራቸው ስራዎች የ12 አመቱን ጸጸት ሙለ ሇሙለ አጽዴተውታሌ። “የመሇስ ሌቃቂት” ዯግሞ 
ከዚያም ባሇፇ ስሙን በታሪክ ባሇውሇታ መዝገብ አጽፍሇታሌ።ከወያኔ ጋር አብረው ከሰሩ ወገኖች የኤርሚያስን ያህሌ የወያኔን አከርካሬ የሰበረ ሰው የሇም። 
እናም ኤርሚያስ ያሳየን የመሇስ ሌቃቂት ተዲውሮ ሇሸማ ሳይበቃ ጎሌጉል ማምከን የዚህ ትውሌዴ ሃሊፉነት እሊሇሁ። 
ፕ/ር መስፌን በአንዴ ወቅት ስሇ ኤርሚያስ ሲናገሩ፤ ሂሳብ የተማረን ሰው ማታሇሌም ሆነ በውሸት ማሳመን አስቸጋሪ መሆኑን ጠቅሰው፤ ኤርሚያስም ከወያኔ 
ጉያ አፌትሌኮ ዛሬ እያዝረከረካቸው የሚገኘው የሂሳብ ተማሪ በመሆኑ ነው፤ የሚሌ ይዘት ያሇው አስተያየት መስጠታቸውን አስታውሳሇሁ፡፤ ከመምህር በሊይ 
ስሇተማሪ ባህሪና ችልታ ማን ሉያውቅ ይችሊሌ?በመጨረሻም ኤርሚያስ ሆይ! ይህን የመሰሇ መጽሃፌ ስሊስነበብከን ምስጋናዬ ይዴረስህ! በማሇት ጽሁፋን 
እቋጫሇሁ። 
                                                      መጽሃፈን ግን ማንበብ አትርሱ!  

   

ኒዎርክ ታይምስ ፥ ዘ ጋርዱያን ፤ ኒውስ ውክ አዱሱን የኢ/ያ ጠቅሊይ ሚኒስቴር ድ/ር 
አብይ አህመዴን በተመሇከተ ትሊንትናና ዛሬ ማሇዲ የገፆቻቸው ማዴመቂያ አዯረጉት ። 

 
1. ኒዎርክ ታይምስ በፓሇቲካ አምደ ስር " በበሽታ ፥ በርሃብ ፥ በስዯት ፥ በጦርነትና 
በሙስና ሇዯቀቀች አህጉር ስር ነቀሌ መፌትሄ ማምጣች የሚችሌ ባሇ ብስሌ አእምሮ ሰው 
" ሲሇው 

 
2.ዘጋርዱያን በርዕሰ አንቀፁ "እንዱህ አይነት ሀገሩንና ህዝቡን የሚወዴ መሪ ከማንዳሊ 
ቀጥል አፌሪካ አገኘች " ሲሌ 

 
3. ኒውስ ዊክ በፉት ገፁ " የሀገሩንና የአሁጉሩን ችግሮቾ ወዯ ስሌጣን ከመምጣቱ በፉት 
በሚገባ ያስተዋሇና መፌትሄ ይዞ የመጣ " ሲሌ አቆሊምጧቸዋሌ። 

 
4. የግብፁ ተነባቢ ጋዜጣ " አሌ ሳሌ ካይሮ " ሲፅፌ በኢትዮጵያና ግብፅ መካከሌ በአባይ 
ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ የነበረውን ስጋትና ጥርጣሬ ያመከነና ፌፁም የሆነ መተማመን 
እንዱፇጠር ያዯረጉ ወጣት መሪ ሲሌ አስነብቧሌ ። የአሇም የአየር ንብረት ጉባኤ ሊይ 
በክብር እንዱገኙ ከተጋበዙና አስዯማሚ ንግግር ያዯርጋለ ተብሇው ከሚጠበቁ መሪዎች 
ኢትዮጵያዊው ጠ/ሚ/ር ድ/ር አብይ አህመዴ ዋነኛው ናቸው ። 
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