
          ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)                    ሰኔ2፤2006ዓም  

“ነጻነትነታችን እንዯ ዕርዲታ እህሌ ከምዕራባውያን የሚሇገሰን አይዯሇም!”
 ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በኢትዮጵያ ሇሚገኙ የፖሇቲካ መሪዎች 

ያስተሊሇፈው ግሌጽ መሌዕክት 

የተወዯዲችሁ በኢትዮጵያ የምትገኙ የፖሇቲካ ፓርቲ መሪዎች፤ 

በቅዴሚያ ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) የአክብሮት ሰሊምታ በማቅረብ በትግለ መስክ 
የምትከፍለትን መስዋዕትነት የሚያዯንቅ መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡ በተሇይ በአሁኑ ጊዜ የፖሇቲካ ምህዲሩ እጅግ 
ጠብቦ የሇም የሚባሌበት ዯረጃ በዯረሰበት ወቅት በምታገኙት ስንጥቅ ሁለ እየተጠቀማችሁ ሇህዝባችሁ 
የብርሃን ጭሊንጭሌ ስሇምትፈነጥቁ አኢጋን ሥራችሁን ያዯንቃሌ፤ ያከብራሌ፡፡ እኛ በሥራችሁ ስኬት 
የምንመኘው ሇቆማችሁሇት የፖሇቲካ ዓሊማ ብቻ ሳይሆን ከህወሃት/ኢህአዳግ አገዛዝ ራሳቸውን ነጻ 
ሇማውጣት አቅቷቸው መፈናፈኛ ሊጡትም የመወሰን ኃይሌ እንዯምትሰጧቸው በማመን ነው፡፡ 

አገራችን ካሇችበት ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ የበርካታዎች ጥያቄ “ህወሃት/ኢህአዳግን በምን ዓይነት የተሻሇ 
አስተዲዯር እንዳት መሇወጥ ይቻሊሌ የሚሇው ነው?” ይህ ጥያቄ “እኛ ኢትዮጵያውያን የዘርና የጎሣ ትንንሽ 
አጥሮቻንን አፍርሰን ሁለን አቀፍ ትግሌ ሇማዴረግ ተዘጋጅተናሌ ወይ?” ብሇን ራሳችንን መሌሰን 
አንዴንጠይቅ የሚያዯርገን ነው፡፡ እንዱሁም ከጎሣ ይሌቅ ሇሰብዓዊነት ቅዴሚያ በመስጠት ሁለም ነጻ 
ሳይወጣ ራሳችንን ነጻ ሇማውጣት እንችሊሇን ወይ? ብሇንም እንዴንጠይቅ የሚያስገዴዯን ነው፡፡  

ህወሃት/ኢህአዳግ ከኢትዮጵያ አሌፎ ሇቀጣናው እንዱሁም ሇመሊው አፍሪካ “የሚተርፍ” እኩይ የዘርና የጎሣ 
ፖሇቲካ በማስፋፋት አገራችንን እንዯዚህ ባሇ አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ በጣሇበት በአሁኑ ወቅት የብዙዎች ጭንቀት 
አገራችን ወዯ ምን ዓይነት አዘቀት ውስጥ እየገባች ይሆን የሚሇው ከሆነ ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ ነገር ግን 
ይህንን ፍርሃት ወዯ ተስፋ የሚቀይር አማራጭ እስካሁን ተግባራዊ መሆን ባሇመቻለ አማራጭ የጠፋ 
ይመስሌ ህወሃት/ኢህአዳግም “እኔ ከላሇሁ …” እያሇ ያስፈራራሌ፤ ተቃዋሚዎችም በእርስበርስ ሽኩቻ 
የህዝብ አመኔታ በማጣት ወዯ አሇመታመን ከመሄዲቸው የተነሳ መሌሶ ተዓማኒነትን ሇማግኘት ጥረት 
እያዯረጉ ቢሆንም ገና ብዙ የሚቀር አሇ፡፡ ይህም ሆኖ ግን ሇኢትዮጵያ ሕጋዊ አማራጭ በመሆን ሇሕዝባችን 
መፍትሔ የምታመጡበት ወሳኝ ጊዜ አሁን መሆኑን የጋራ ንቅናቄያችን ያምናሌ፡፡  

እንዯምታውቁት የዛሬ ዓመት ምርጫ የሚካሄዴበት ጊዜ ነው፡፡ ምርጫውንና አመራረጡን ከሥሩ ጀምሮ 
የተቆጣጠረው ህወሃት/ኢህአዳግ ሆኖ ሳሇ በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዲሌ ብሇን 
አናምንም፡፡ ሆኖም ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩሌ የሚፈሇገው ተግባር ከተከናወነ በአገራችን እውነተኛ ሇውጥ 
ይመጣሌ ብሇን እናምናሇን፡፡ ዓመኔታ የሚጣሌበት አማራጭ ከተገኘ ዓሇምአቀፉ ኅብረተሰብ 
ህወሃት/ኢህአዳግን አንቅሮ ሇመትፋት ከምንጊዜውም ይሌቅ ዝግጁ ነው፡፡ ይህንንም የምንሇው ከምንም 
ተነስተን ሳይሆን ዴርጅታችን በአውሮጳ፣ በሰሜን አሜሪካ እና በላልች የዓሇም ክፍልች ባሇው የግንኙነት 
መስመር ከሚያገኘው ተጨባጭና ተዓማኒ መረጃ በመነሳት ነው፡፡ በምዕራቡ ዓሇም ዘንዴ ህወሃት/ኢህአዳግ 
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያራምዯው የዘር ፖሇቲካ፣ የሚከተሇው እጅግ ጭቋኝ ፖሉሲ፣ በየጊዜው በሚያወጣቸው 
አረመኔያዊ ህግጋት፣ ወዘተ ኢትዮጵያን ሇከፍተኛ አዯጋ የጣሇና ሇአህጉሩ መጥፎ ምሳላ እየሆነ በመምጣቱ 
በኢትዮጵያ የሥርዓት ሇውጥ የመከሰቱ ጉዲይ ከምንጊዜውም በሊይ አሳማኝ የሆነበት ጊዜ ሊይ ይገኛለ፡፡ 
አሁንም ጥያቄው “ህወሃት/ኢህአዳግን ማን ይተካዋሌ?” የሚሇው ነው፡፡ ይህንን የመመሇሱ ኃሊፊነት በሁለም 
ኢትዮጵያውያን ሊይ የወዯቀ ቢሆንም በተሇይ አገር ውስጥ ያሊችሁት የፖሇቲካ ፓርቲዎች በቅዴሚያ 



ሌትመሌሱት የሚገባ ጥያቄ ነው፡፡ አመኔታ የሚጣሌበት አማራጭ ሆናችሁ የመቅረባችሁ ሁኔታ 
ስሇምርጫው ነጻና ፍትሃዊነት ከመጠየቅ ባሌተናነሰ መሌኩ ተጠይቆ መሌስ ሉሰጠው የሚገባ ነው፡፡ 

አገራችን ያሇችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ሇእናንተ ማስረዲት የሚያስፈሌግ አይመስሇንም፡፡ በየቀኑ 
የሚፈጸመውን በዯሌና ግፍ መከታተሌ ብቻ ኢትዮጵያ ወዳት እየሄዯች እንዯሆነ በበቂ ሁኔታ የሚያመሊክት 
ነው፡፡ ህወሃት/ኢህአዳግ እንዯ ተቀጣጣይ (ክሊስተር) ቦምብ በየቦታው የበተነው የጎሣ ፖሇቲካ ፈንጂ ከፋፍል 
በመግዛት ሇራሱ የሥሌጣን ማቆያ ቢጠቀምበትም በአሁኑ ጊዜ አገራችንን ከሊይና ከታች እያነዯዲት 
ይገኛሌ፡፡ ከዚህ አኳያ በአገራችን ሊይ ሉፈነዲ የሚችሇው ነገር ሁለንም የሚያሳስብ እንዯሆነ በእርግጠኝነት 
መናገር ይቻሊሌ፡፡ ህወሃት/ኢህአዳግ ራሱ በፈጠረው ችግርና በበተነው መርዝ ራሱን በራሱ ሉያጠፋው 
እንዯሚችሌ ከዴርጅቱ ውስጥ የሚታዩት የሥሌጣን ሽኩቻዎች ሁለም “ሳይቀዴሙኝ ሌቅዯም” በሚሌ 
አስተሳሰብ እንዯተወጠረ የሚያመሇክት ነው፡፡ አገራችን ነጻነቷን ከመጎናጸፏ በፊት ይህንን ዓይነቱ 
የህወሃት/ኢህአዳግ እርስበርስ መበሊሊት የሚያሳስባቸው ኢትዮጵያውያን እጅግ በርካቶች ናቸው፡፡ ከሁለ 
በሊይ ዯግሞ እናንተ ባሊችሁ ኃሊፊነት ይህንን በውሌ የምታጤኑት እንዯሆነ የጋራ ንቅናቄያችን ያምናሌ፡፡  

ህወሃት/ኢህአዳግ ከውስጥ በሚነሳበት ግፊትና የመበሊሊት ስጋት፤ ከውጪ በሚመጣበት ተጽዕኖ ወይም 
በሁሇቱ ጥምረት ከሥሌጣን መወገደ የማይቀር ነው፡፡ ይህንን የሚቀበሌ ካሌሆነም ሥርነቀሌ ተሃዴሶ 
ማዴረጉ እየጎመዘዘው የሚጠጣው ሏቅ ነው፡፡ በየትኛውም መሌኩ የሚከሰተው ሇውጥ አገራችንን መሌሶ 
መሌኩን ሇቀየረ በዘር ሊይ ሇተመሠረተ አገዛዝ አሳሌፎ የሚሰጣት መሆን የሇበትም፡፡ ይሌቁንም የሚመጣው 
ሇውጥ ሕዝባችንን እውነተኛ ነጻነት የሚያጎናጽፍ፣ ፍትሕ የሚሰጥና ወዯ ዕርቅ የሚመራ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 
አገራችን በዚህ ጎዲና ሊይ እንዴትጓዝ የማዴረጉ ኃሊፊነት የእናንተ እንዯሆነ የጋራ ንቅናቄያችን ያሳስባሌ፡፡  

ይህ ዯግሞ ሥሌጣን ከመጨበጥ ባሇፈ ምኞት ሊይ የተመሠረተና እያንዲንደ ነጠሊ ፓርቲ ከላልች ጋር 
በኅብረት በመሥራት ተግባራዊ ሉያዯርግ የሚገባው መሠረታዊ ዓሊማ ነው፡፡ አገራችን ካሇችበት ታሊቅ 
ችግር አኳያ የፓርቲዎች መተባበርና ከተቻሇም መዋሃዴ ወዯ መፍትሔ በሚወስዯው መንገዴ ሊይ 
የመጀመሪያው ስኬት ነው፡፡ ይህ ግን በቀሊለ አይገኝም፤ ሆዯ ሰፊ መሆንን፣ ከራስ ይሌቅ ሇአገርና ሇሕዝብ 
እንዱሁም ሇመጪው ትውሌዴ ማሰብን፣ ከሁለ በሊይ ዯግሞ ከፍተኛ የመንፈስ ሌዕሌናን የሚጠይቅ ነው፡፡ 
ሥሌጣንን፣ የራስን ክብር፣ የበሊይነትን፣ “እኔ ከላሊው የተሻሌኩ ነኝ” ማሇትን፣ ወዘተ እያውጠነጠኑ ሇአገር 
አስባሇሁ ማሇት በእጅጉ አስቸጋሪ ነው፡፡ “ከጠሊት” የሊቀ የመንፈስ ሌዕሌና ከሁለም ይጠበቃሌ፡፡  

በመጪው ምርጫ ከምንጊዜውም በበሇጠ በመጽናት ሇሇውጥና ሇነጻነታችን የምንታገሌበት ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የናፈቀውን ነጻነት ሉጎናጸፍ የሚችሌበት አማራጭ ሉፈጠር እንዯሚችሌ አኢጋን 
ያምናሌ፡፡ ይህ ሉከሰት የሚችሇው በአገር ውስጥ ያሊችሁት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጥቃቅን ሌዩነታችሁን 
አስወግዲችሁ አጀንዲችሁን ሕዝባዊ በማዴረግ በኅብረት ሇመሥራት ስትወስኑ ነው፡፡ የጋራ ንቅናቄያችን 
ባዯረገው ጥናት አብዛኞቻችሁ ያሊችሁ ሌዩነት መሠረታዊ እንዲሌሆነ ሇመረዲት ችሎሌ፡፡ ይህም የሚያሳየው 
እርስበርስ ከሚያሇያያችሁ ነገሮች ይሌቅ ሉያስማሟችሁ የሚችለት በርካታዎች እንዯሆኑ ነው፡፡ በተሇይ 
በአመራር ሊይ ያሊችሁ በተሇያየ ጊዜ ከላልች ጋር የተከሰቱ ሌዩነቶችና ግጭቶች እንዱሰፉ ምክንያት 
ከመሆን ይሌቅ ሇአገርና ሕዝብ በማሰብ ኢትዮጵያን የመታዯግ ኃሊፊነት ወዴቆባችኋሌ፡፡ አገር ከላሇ ምንም 
ሉኖር አይችሌም፤ እንዯ ትሌቅ የያዛችሁት ሌዩነትና ችግርም ከንቱ ይሆናሌ፤ አብሮ ይከስማሌ፡፡ 

በተዯጋጋሚ የሚሰማው ነጠሊ ዜማ “በኢትዮጵያዊ ውስጥ ተስፋ የሚጣሌበት ተቃዋሚ ፓርቲ የሇም” የሚሌ 
ነው፡፡ በእርግጥ ሇዚህ ጥያቄ ዋንኛ ተጠያቂው ኢህአዳግ ነው፡፡ ምክንያቱም በአስመሳይ ዱሞክራሲና 
ተግባራዊ ባሌሆነ ሕገመንግሥት ሕዝባችንን ከመጠርነፍ አሌፎ የፖሇቲካ ፓርቲዎችንም በተመሳሳይ ሁኔታ 
ሸብቧቸዋሌ፡፡ ህወሃት/ኢህአዳግ የሚከተሇው ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የፖሇቲካ ፓርቲ 



እንዲይኖር ያዯረገ ሇመሆኑ ማንም የሚክዯው አይዯሇም፡፡ ሆኖም ግን በኢህአዳግ ብቻ እያመካኙ መኖር 
ተቀባይነት የላሇው አካሄዴ ነው፡፡ እያንዲንደ የተቀናቃኝ ፖሇቲካ ፓርቲ ዓሊማው የኢህአዳግን መሰሪነትና 
አፋኝነት ሇመስበክ ሳይሆን ሕዝብን ሇነጻነት ማብቃት ነው፡፡ እታገሇዋሇሁ ከሚሇው አካሌ መሊቅ ካሌቻሇ 
ሇትግሌ ብቁ ነው ሇማሇት ያስቸግራሌ፡፡  

ሽንፈት ሊይ እያተኮሩና የጠሊትን ኃይሇኛነት እየሰበኩ ዴሌ አይገኝም፡፡ ሌዩነትን እያራመደ ኅብረትና 
አንዴነት ተግባራዊ መሆን አይችሌም፡፡ ሇአገራዊ ዕርቅ እንሰራሇን እያለ በፓርቲ መካከሌ ከዚያም በታች 
በግሇሰብ ዯረጃ መተራረቅ ካሌተቻሇ ብሔራዊ ዕርቅ ከቀን ቅዠት አያሌፍም፡፡ እያንዲንዲችሁ የፖሇቲካ 
ፓርቲዎች መዴረክ፣ መኢአዴ፣ አንዴነት፣ ሰማያዊ፣ ኦህኮ፣ አረና፣ እና ላልች እጅግ በርካታ ፓርቲዎች 
የተቋቋማችሁትና ዓሊማ ያዯረጋችሁት ኢህአዳግን እየተቃወማችሁ ሇመኖር እንዲሌሆነ የፓርቲ 
ፕሮግራማችሁ ይመሰክራሌ፡፡ ወይም ዓሊማችሁ የራሳችሁን የፓርቲ ምርጫ የማዴረግና ፕሬዚዲንት 
(ሉቀመንበር)፣ ምክትሌ፣ ሥራ አስፈጻሚ፣ … በመምረጥ አዙሪት ውስጥ ራሳችሁን ሊሇማሽከርከር እንዯሆነ 
ከማንም በሊይ ራሳችሁ ታውቁታሊችሁ፡፡ ከዚህ አንጻር በጥንቃቄና በብዙ ጥናት የተቀመጠው የፓርቲያችሁ 
ፕሮግራምና ዓሊማ ሇአገራችን አንዲች ሇውጥ ሳያመጣ እንዯዚሁ እንዲማረበት ቢቀመጥ ሇሕዝብ 
የሚያመጣው ትርፍ ምንዴርነው? እናንተንስ ሇመቃወም ብቻ የምትሰሩ አያዯርጋችሁምን? ሇኢህአዳግና 
ወዲጆቹስ ጣት የሚጠቁሙበትን ዕዴሌ እየሰጣችሁ እስከመቼ ትኖራሊችሁ? ስሇዚህ የእስካሁኑ በነጠሊ የመጓዙ 
ጉዲይ ካሌሰራ በኅብረት የመሥራቱ ጉዲይ የግዴ ይሆናሌ፡፡ ይህ ወሳኝ ጉዲይ እንዯሆነ አኢጋን ያምናሌ፡፡ 

የጋራ ንቅናቄያችን ከበርካታ ዓሇምአቀፋዊ ዴርጅቶችና ታዋቂ ግሇሰቦች ጋር ካሇው ግንኙነት አኳያ 
በኢትዮጵያ ጉዲይ ሊይ መረጃ ይሰበስባሌ፡፡ በቅርቡ አንዴ ታዋቂ የምዕራቡ ዓሇም የፖሉሲ አውጪ ሲናገሩ 
“ኢትዮጵያውያን የምዕራቡ ዓሇም ነጻ ያወጣናሌ ብሇው በጭራሽ ማመን የሇባቸውም፡፡ ከውጭ የሚሊከውን 
ዕርዲታና ዴጋፍ ብናቆም እንኳን ይህ የሚሆን አይዯሇም፡፡ የሇውጥ አራማጅና መሪ መሆን ያሇባቸው 
ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ናቸው እንጂ ሇጋሽ መንግሥታት አይዯለም፡፡ ኢትዮጵያውያን ይህንን ሉረደ 
ይገባሌ፡፡ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ከህወሃት/ኢህአዳግ የተሻሇ አማራጭ በሚፈጥሩበት ጊዜ እኛ የግዴ 
እንዴንዯግፋቸው ያዯርጉናሌ” በማሇት ሇጋራ ንቅናቄያችን ምስክርነታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡   

ይህ ንግግር በአገር ውስጥ ሇምትገኙት ብቻ ሳይሆን በዲያስፖራ ሇምንገኘውም ሌንገነዘብ የሚገባው ሏቅ 
ነው፡፡ ነጻነት ከምዕራቡ ዓሇም ብቻ ሳይሆን በዲያስፖራ ከሚገኙት ኢትዮጵያውያንም ሉመጣ አይችሌም፡፡ 
የነጻነታችንን ጥያቄ ተግባራዊ የሚሆነው እናንተ በአገር ውስጥ የምትገኙ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በኅብረት 
በመሥራት ሕዝባችንን ሇሇውጥ ስታስተባብሩት ብቻ ነው፡፡ እኛ ይህንን ከራሳችን ትከሻ ሊይ ሇማውረዴና 
እናንተን በኃሊፊነት ሇመጠየቅ የምንጭነው ሳይሆን አገር ውስጥና ውጭ መሆናችን በታሪክም ይሁን በላሊ 
ምክንያት የተከሰተ በመሆኑ በቅንነትና በሏቅ የምንናገረው እውነታ ነው፡፡ እኛም ከአገር ውጭ ነን በማሇት 
እጃችንን አጣጥፈን የምንቀመጥ ሳይሆን በአገር ውስጥ የሚካሄዯውን ትግሌ የመዯገፍ፣ የማገዝ፣ 
የምዕራባውያንን አመሇካከት የማስቀየር፣ በአገር ውስጥ የሚካሄዯውን የሰብዓዊ መብት ረገጣ የማሳወቅ፣ … 
ኃሊፊነት እንዲሇብን በመገንዘብ ነው፡፡ አኢጋን ይህንን ዓይነቱን ተግባር ሲያካሂዴ የቆየ አሁንም ከአገር 
ውስጥ የሚመጣውን ጥያቄ ሇመመሇስና በሚችሇው ሁለ ሇማገዝ ሙለ ዝግጁ መሆኑን ሇመግሇጽ ይወዲሌ፡፡ 

ከዚህ በፊት በተካሄደት ምርጫዎች እንዯታየውና በፓርቲያችሁ ፕሮግራም ሊይ እንዯሰፈረው እንዯ ፖሇቲካ 
ፓርቲ በምርጫ ተወዲዴራችሁ ሥሌጣን የመያዝ ዓሊማ እንዲሊችሁ ግሌጽ ነው፡፡ ሆኖም ግን ማናችሁም 
ብትሆኑ በነጠሊ ፓርቲነት ተወዲዴራችሁ ሥሌጣን በመያዝ ሇውጥ እንዯማታመጡ በግሌጽ ሌንነግራችሁ 
እንወዲሇን፡፡ በምርጫ አሸነፋችሁ ቢባሌ እንኳን ሥሌጣን የላሇው ቢሮ ከመያዝና የህወሃት/ኢህአዳግ 
አሻንጉሉት ከመሆን እንዯማታመሌጡ እሙን ነው፡፡ ይሌቁንም ይህ ዓይነቱ አካሄዴ ህወሃት/ኢህአዳግ 



በተሇይም ሇምዕራቡ ዓሇም ሇሚዯሰኩረው የይስሙሊ ዳሞክራሲ ማረጋገጫ ሆኖ በማቅረብ የኢህአዳግ ዕዴሜ 
መቀጠያ መዴሃኒት ነው የምትሆኑሇት፡፡ ስሇዚህ ከመጪው ምርጫ አኳያ ትግለ የተናጠሌ ሳይሆን 
ፓርቲዎች በኅብረት በመሆን ኢህአዳግን በእርግጠኝነት ሉተኩ የሚችለበት አማራጭ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ 

በበርካታ አገሮች እንዯሚታየው እናንተም በኅብረት በመሆን ኃይሊችሁን አስተባብራችሁ ሇሕዝባችሁ ስትለ 
እርስ በርስ መጠሊሇፍ፣ መነቋቆር፣ መካሰስ፣ ወዘተ አሁኑኑ ማቆም ይገባችኋሌ፡፡ በእስራኤሌ፣ ብሪታኒያ፣ 
ጀርመን፣ … በተሇያዩ ጊዜያት እንዯታየው ፓርቲዎች ጥምር መንግሥት በመመሥረት ሕዝባቸውን 
ታዴገዋሌ፣ አገሌግሇዋሌ፡፡ በኢትዮጵያስ ይህ ሉሆን የማይቻሌበት ምክንያት ምንዴርነው? መሌሱን መመሇስ 
የሚገባችሁ እያንዲንዲችሁ የፓርቲ አመራሮች ናችሁ፡፡  

ይህ ሳይሆን የሚቀር ከሆነ በቅርቡ የፖሇቲካ ታሪካችን እንዯታየው በዚህም ዘመን በተመሳሳይ መሌኩ 
ይዯገማሌ፡፡ በዘመነ አጼ ኃይሇሥሊሴ የተነሳው የህዝብ ብሶት ዲር ሳይዯርስ ዯርግ ሇራሱ አስቀረው፡፡ በዯርግ 
ዘመን መከራውንና ስቃዩን ያየው ሕዝብ ህወሃት/ኢህአዳግ “የሕዝብ ብሶት” የወሇዯኝ ነው ብል ሲመጣ 
የመከራው ዘመን ማብቂያው የዯረሰ መስልት ተስፋ አዯረገ፡፡ “ብሶት” ወሇዯኝ ያሇው ኢህአዳግ ኢትዮጵያን 
ታይቶ በማይታወቅ የዘር “ዴንበር” ከፋፍል የሕዝባችንን ብሶት ሇ23ዓመታት በየቀኑ እያበዛው ይገኛሌ፡፡ 
አሁንም ጥንቃቄ ወስዲችሁ ሁሊችሁም ሇሕዝባችን የሚሆን መፍትሔ የማታመጡ ከሆነ የሕዝባችን ብሶት 
እንዱቀጥሌ የምታዯርጉ ብቻ ሳይሆን በመጪው ትውሌዴም ከመጠየቅ አታመሌጡም፡፡ 

በቅንጅት ጊዜ ሕዝብ እጅግ ተስፋ አዴርጎ ውጤት ሲጠብቅ ቅንጅቶች “መቀናጀት” አቅቷቸው ጫፍ ሊይ 
ዯርሶ የነበረው የሕዝባችን ዴሌ ገዯሌ ገባ፤ በራሱ ተቀናጅቶ የነበረው ሕዝብ የህወሃት/ኢህአዳግ የበቀሌ 
እርምጃ ሰሇባ ሆነ፡፡ የጋራ ንቅናቄያችን ከበርካታ ወገኖች ጋር ባሇው ግንኙነት አሁንም ተመሳሳይ ችግር 
ይፈጠራሌ እያለ ስጋታቸውን የሚገሌጹሌን ቁጥራቸው በርካታ ነው፡፡ በአገራችን ሊይ በርካታ ችግሮች 
የተጋፈጥን ቢሆንም ከፈጣሪ በኩሌ ግን ሁሌጊዜ መፍትሔና የተበሊሸውን የማስተካከሌ ዕዴሌ አሇ፡፡ ይህም 
ዕዴሌ አሁን እንዯሆነ አኢጋን ያምናሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ጥቂት ሃሳቦችን ሇማካፈሌ እንወዲሇን፤ 

1. በምንም መሌኩ በኢትዮጵያ አማራጭ ፓርቲ የሇም የሚሇውን ተስፋ አስቆራጭ ንግግር አትቀበለ፡፡ 
2. ከላልች ፓርቲዎች ጋር አብራችሁ ሌትሰሩ የሚያስችሊችሁን ነጥቦች ዘርዝሮ በማውጣት 

በሚያስማማችሁ ጉዲዮች ሊይ የጋራ አስተሳሰብ ሌትወስደ የምትችለበትን መንገዴ አመቻቹ፡፡ 
3. በዕቅዲችሁና ከላልች ጋር በጥምረት በመሆን ምንም እንኳን አስቸጋሪ ቢሆን በዋንኛነት በአገራችን 

የፖሇቲካ ምህዲር የሚሰፋበትንና ዕርቅ የሚመጣበትን መንገዴ ከመቀየስ ተስፋ አትቁረጡ፡፡ 
4. የፓርቲ ፕሮግራምና ማኒፌስቶ ከሰማይ የወረዯ፣ የማይገሰስ፣ የማይሻርና የማይሇወጥ የፈጣሪ ቃሌ 

አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ወዯ ውኅዯት በሚዯረገው ጉዞ መሻሻሌ፣ መሇወጥ፣ መስተካከሌ፣ የሚገባው 
የፕሮግራም አንቀጽ የፓርቲያችሁን ኅሌውና አዯጋ ሊይ እስካሌጣሇ ዴረስ ተፈጻሚ ሇማዴረግ 
ሆዯሰፊ ሁኑ፡፡ 

5. ከመሪዎች ጀምሮ በፓርቲያችሁ ውስጥ ውህዯትን፣ ጥምረትን፣ … ተግባራዊ ሇማዴረግና በጋራ 
ሇመሥራት ዕንቅፋት የሚሆኑ ግሇሰቦችን በግሌጽ መውቀስና እንዱታረሙ ወዱያውኑ ማዴረግ 
ወሳኝነት ያሇው ተግባር ነው፡፡ “እገላን እንዳት እወቅሰዋሇሁ” ወይም “አቶ እገላ የፓርቲያችን 
የጀርባ አጥንት ነው እንዳት ተሳስተሃሌ እሊሌሁ” በሚለ የይለኝታ አስተሳሰቦች ሇአንዴ ሰው ሲባሌ 
አገርና ሕዝብ መከራና ስቃይ እንዱቀጥሌ መዯረግ የሇበትም፡፡ አገር ሇመምራት ፓርቲ 
መሥርታችሁ ሕዝብን በይለኝታ መንግሥት ማስተዲዯር ፈጽሞ አይቻሌም፡፡ ሇይለኝታ በራችሁን 
ዝግ ይሁን፡፡    



6. ሁሌጊዜ ሇመምራት ሳይሆን ሇመመራት ተዘጋጁ፡፡ የሰሊማዊ ትግሌ መሪ መመሪያ ይኸው ነው፡፡ 
ሇመመራት የተዘጋጀ መሪ ሇመሆን ምንም አይቸግረውም፡፡ ከሥሌጣንህም ተነሳ ሲባሌ ፓርቲውን 
አይገነጥሌም ወይም “እኔ ከሞትኩ …” በሚሌ ጭፍን አስተሳሰብ በሕዝብ ሊይ የውዴመት ተግባር 
አይፈጽምም፡፡ ይህ ምንም የምንዯባበቅበት ነገር አይዯሇም በተግባር ሲፈጸም የኖረ ነው፤ 
መስተካከሌና መሻሻሌ የሚያስፈሌገው ነው፡፡ ከመገሌገሌ ይሌቅ ሇማገሌገሌ ትሁት ሁኑ፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈሌገው ትክክሇኛ አስተዲዯር ነው እንጂ ህወሃት/ኢህአዳግን በላሊ መተካት 
አይዯሇም፡፡ ሕዝባችን ይህ ያንሰዋሌ እንጂ አይበዛበትም፡፡ ስሇሆነም “ኢህአዳግ ይነሳ እንጂ” የሚሇው 
ጠባብና ሰንካሊ ሃሳብ የእውነተኛ ሇውጥ መርህ ስሊሌሆነ በጭራሽ ሇሕዝባችን አትመኙሇት፡፡ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ከእንግዱህ ወዱህ የሚያስፈሌገው “ከጎሣና ዘረኝነት ይሌቅ ሰብዓዊነት” የሚያብብባትና “አንደ ብቻ 
ሳይሆን ሁለም ነጻ የወጣባትን”፤ ፍትህ፣ ሰሊምና ዕርቅ የሰፈነባትን አዱሲቷን ኢትዮጵያን ነው፡፡ ከዚህ ያነሰ 
ሇውጥ በሇውጥ ዯረጃ ሉታሰብም ሆነ ሉታቀዴ አይገባውም፡፡ 

እናንተ አገር ውስጥ ሆናችሁ በየጊዜው በምታዯርጉት የመስዋዕትነት ተግባር የጋራ ንቅናቄያችን ከጎናችሁ 
ይቆማሌ፡፡ ሥራችሁንም በታሊቅ አክብሮት ይከታተሊሌ፡፡ የመስዋዕትነታችሁ ውጤት ፍሬ እንዱያፈራ 
የሚቻሇውን ሁለ ያዯርጋሌ፡፡ በውጭ ከበርካታ ወገኖች ጋር ባሇን ግንኙነት ሇምትፈሌጉን ሥራ በምንችሇው 
ሁለ ሇመተባበር ፈቃዯኛ መሆናችን እንገሌጻሇን፡፡ በተሇይ በዕርቅ መንገዴ ሊይ ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ 
ንቅናቄ የሚጠየቀውን ሁለ ሇማዴረግ ፈቃዯኝነቱን ይገሌጻሌ፡፡ ይህ ጉዲይ በዚህ ዯብዲቤ ሊይ ሇፕሮቶኮሌ 
ብሇን የምንናገረው እንዲሌሆነ እንዴትረደሌን እንፈሌጋሇን፡፡ 

አገራችን በበርካታ ዴልች ያንጸባረቀ ታሪክ ያሊት ነች፡፡ ከሁለ በበሊይ የሚጠቀሰው የዓዴዋ ዴሌ በዴጋሚ 
የሚፈጸምበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው፡፡ የዓዴዋን የጦር ዴሌ በፖሇቲካው መዴረክ እንዴገመው፡፡ መጪውን 
ምርጫ ፖሇቲካዊ የዓዴዋ ዴሌ የምንጎናጸፍበት እናዴርገው፡፡ ነጻነታችን እንዯ ዕርዲታ እህሌ ከምዕራባውያን 
የሚሇገሰን አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ እኛው ራሳችን እንዯ አዴዋ ዴሌ አንዴ ሕዝብ ሆነን በመውጣት የራሳችን 
የምናዯርገበት ጊዜ አሁን ነው፡፡ ቅንነት ካሇ የጦር ሜዲውን አዴዋ በፖሇቲካው ሜዲ ሊይ መዴገም 
ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ሉያዯርጉንና ሉያስተባብሩን የሚችለ “ምኒሌኮችን” ሇመጠቀም ፈቃዯኛና ቅን እንሁን፡፡  

እርስበርሳችን እንዯ ወንዴምና እህት ሇመተያየትና ሇመግባባት ፈጣሪ ቅን ሌብ ይስጠን፡፡ እናንተንም 
ሇፍትሕ፣ ሇነጻነት፣ ሇሰብዓዊነት፣ ሇፍቅርና ዕርቅ ስትታገለ ማስተዋሌንና ጥበብን ይስጣችሁ፡፡  

ከአክብሮት ጋር ሇአገራችን ፈውስ እንዱመጣ የትግሌ አጋራችሁ፤   

 

ኦባንግ ሜቶ 
ዋና ዲይሬክተር፤ 
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) 
Email: obang@solidaritymovement.org 
Website: www.solidaritymovement.org 
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