
 
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ 

በአዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ! 
በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የምንገኝ ሁላችንም ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን 
በአገር ውስጥም ሆነ በተለያየ የዓለም አገራት የሚገኙ ሁሉ መልካም አዲስ ዓመት፤ 
ለሙስሊም ወገኖቻችን ደግሞ ኢድ ሙባረክ ለማለት እንወዳለን፡፡ ይህ አዲስ ዓመት 
በአገራችን እና በሕዝቧ ታላቅ ለውጥ የሚመጣበት፤ በፍትሕ፣ በሰላም፣ እና በነጻነት 
እጦት የሚንገላታው የአገራችን ሕዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለዘመናት የተነፈገውን 
ነጻነት የሚጎናጸፍበት እንዲሁም ኢትዮጵያችን የጥቂቶች መጠቀሚያና የሥልጣን 
መበልጸጊያ ሳትሆን የሁላችንም የምትሆንበትን፤ ከጎሠኝነት ይልቅ ሰብዓዊነት 
የሰፈነባትን ኢትዮጵያ የምናይበት አዲስ ዓመት ይሆን ዘንድ ከልብ እንመኛለን፡፡ 
 
በአገራችን ወደ 80 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ አለ፤ በውጪ ደግሞ 1 ሚሊዮን ወይም 
ከዚያ በላይ ይኖራል፡፡ ሁላችንም የተለያየ መልክ፣ ስም፣ ባሕርይ ወዘተ አለን፡፡ ነገር 
ግን ሁላችንም የአንዲት ኢትዮጵያ ውብ ልጆች ነን፡፡ በአበቦች እርሻ ውስጥ የማያምር 
አበባ እንደሌለ ሁሉ ምንም እንኳን ሁላችንም ከተለያየ ቤተሰብ፣ አካባቢ ወይም ብሔር 
የመጣን ብንሆንም ኢትዮጵያ የተባለችውን የአበባ እርሻ የምናስውብ ድንቅ አበቦች 
ነን፡፡ ደስታችንን፣ ሃዘናችንን፣ በዓላቶቻንን፣ ወዘተ አብረን እናከብራለን - ህይወትንም 
አብረን እንካፈላለን፡፡ ሆኖም ግን እስካሁን በአገራችን ላይ ሁላችንም በነጻነት 
የፈለግነውን ተናግረን እንደፈለግን አስበን እና ይህንን ህብረታችን አጠናክረን ለመኖር 
አልቻልንም፡፡ የሕዝባችንም ችግር ከዕለት ወደዕለት እየተባባሰ እንጂ እየተሻሻለ ሲሄድ 
አይታይም፡፡       
 
ያለፈው ዓመት የአገራችን ሕዝብ መከራው የጨመረበት ብቻ ሳይሆን ከድጡ ወደማጡ 
የሄደበት ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ ባለፈው ዓመት ብቻ፡- 

 ሕዝባችን የመምረጥና ራሱ በራሱ የማስተዳደር መብቱ ለሦስተኛ ጊዜ 
የተነፈገበትና የተረገጠበት፤ 

 የሕዝብ አለኝታና ተስፋ የሆነችውን ወ/ት ብርቱካንን ጨምሮ በርካታዎች 
ባላቸው የፖለቲካ አመለካከት ብቻ ለእስር የተዳረጉበት፤ 

 የፕሬስ ነጻነት መቀመቅ የወረደበትና በርካታ ጋዜጠኞች ውድ አገራቸውን 
ጥለው የተሰደዱበት፤ 

 የፖለቲካ ምህዳሩ ፈጽሞ የተወገደበትና የአንድ ግለሰብና የአንድ ፓርቲ 
የበላይነት እንዲሰፍን የተደረገበት፤ 



 የሃይማኖት መሪዎች ፈጽሞ ከመንፈሳዊነት መስመር በመውጣት በዓለማዊ 
ህይወት የተዘፈቁበትና ውሸት፣ ዝርፊያ፣ ወዘተ የነገሰበት፤ 

 የመማር መብት የተነፈገበትና በዘመናዊ የመገናኛ አውታሮች (ኢንተርኔት፣ 
ሳተላይት ቲቪና የመሳሰሉ) ሕዝባችን እንዳይጠቀም የታፈነበት፤ 

 ኢትዮጵያውያን እርስበርሳቸው የጎሪጥ እየተያዩ በፍርሃቻ እንዲኖሩ 
የተደረገበት፤ 

 በውጪና አገር ውስጥ የሚገኘው ወገናችን ለጊዜያዊ ጥቅም ብቻ ሲል ወገኑን 
አሳልፎ በመስጠት ኅሊናውን የካደበት፤ 

 የሕዝባችን ኑሮ አሰቃቂ ሁኔታ ላይ የደረሰበትና በአጠቃላይ ሰርቶ 
በሚያድረው ወገናችን ዘንድ በቀን አንዴ መብላት ብርቅ የሆነበት፤  

 
ሌሎችም በርካታ እውነቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ሆኖም ግን ይህንን ሁሉ በቅንነት 
ተመልክቶ በተለየ በውጪ ያለው የፖለቲካ አመራር ሁሉንም ሊያስተባብር የሚችል 
እንቅስቃሴ ተግባራዊ ሊያደርግ አለመቻሉ የብዙዎችን ልብ ያሳዘነና ተስፋ ያስቆረጠ 
ነው፡፡ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለንቅናቄያችን የሚናገሩት ነገር ቢኖር ‹‹ይህ የፖለቲካ 
ቁርቋሶ ሰልችቶናል፤ መቼ ነው መሪዎቻችን ተባብረው የሚሰሩት? መለያየት፣ 
መከፋፈል ሰልችቶናል...›› በማለት የልባቸውን ይነግሩናል፡፡ 
 
አገራችን ኢትዮጵያ የብዙዎች መኖሪያ ብቻ ሳትሆን ሕዝቧ ለሺዎች ዓመታት 
ተዋድዶና ተቻችሎ የኖረባት ነች፡፡ አዲሱን ዓመት አሁን ስናከብር እንኳን ሙስሊም 
ወገኖቻችን ደግሞ ኢድ አልፈጥር ረመዳንን ያከብራሉ፡፡ የሃይማኖት ነጻነትና መቻቻል 
ለዘመናት የኖሩባት አገርና ሕዝብ አሁን ለነጻነቱ፣ ለመብቱ ለመነሳት ያቃተው 
ለምንድነው? ለምንስ ይሆን ከመተባበር ይልቅ መለያየትና መናቆርን የመረጥነው? 
 
እኛ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የምንገኝ መሪ ዓላማችን አድርገን የተነሳነው 
‹‹ከዘረኝነት በፊት ሰብዓዊነት ይቅደም›› የሚለው እንደመሆኑ፤ ለአንድነታችንና 
ለመተባበራችን ዋና መሠረትም ይህ መሆኑን ስለምናምን ኢትዮጵያውያንን ሁሉ በዚህ 
መሪ ዓላማ ሥር እንዲመጡ ጥሪ እናደርጋለን፡፡ ሁላችንም ነጻ ካልወጣን ማናችንም ነጻ 
ልንሆን አንችልምና ነጻነታችንን ለብቻችን ማሰብ ትተን ከሁሉም ጋር አብረን 
በመሥራት በአገራችን የምንመኘውን ነጻነት፣ እኩልነት፣ ሰላምና ፍትሕ በዚህ አዲስ 
ዓመት እውን ለማድረግ ቆርጠን እንነሳ፡፡ 
 
መልካም አዲስ ዓመት! ኢድ ሙባረክ! 
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ 
************************************************************************************************************ 
ለዚህ ሆነ ለተጨማሪ መረጃ ለንቅናቄያችንን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኦባንግ ሜቶ በመጻፍ 
(obang@solidaritymovement.org)ወይምከድረገጻችንwww.solidaritymovement.net/ማግኘት ይችላሉ፡፡ 
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