ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

የ‹‹ምስጋና-ስጦታችን›› ይድረሳችሁ!
በአሜሪካ ለሚገኙ ወዳጆቻችን እና ቤተሰቦቻችን እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ለሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን በሙሉ እኛ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የምንገኝ የምስጋና እና የአክብሮት
መልዕክታችን ይድረሳችሁ እንላለን፡፡ ይህ በምድረ አሜሪካ የሚከበረው የምስጋና በአል በምግብ፣
በመጠጥና ለአምላክ እንዲሁም ለወዳጆች ምስጋና በመስጠት የሚከበር እንደመሆኑ እኛም ይህንን
አጋጣሚ በመጠቀም በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ አባሎቻችን፣ ደጋፊዎቻችንና ወዳጆቻችን ልባዊ
ምስጋናችን ለማቅረብ እንወዳለን፡፡
ምንም እንኳን በተለያየ አገራት የምንኖር በመሆናችን ዓይን ለዓይን ተገናኝተን ለመነጋገር
ባንችልም በተለያዩ የመገናኛ መንገዶች - በስልክ፣ ኢሜይል፣ በ Facebook - ለንቅናቄያችን
ያላችሁን ድጋፍ በገንዘብ፣ በሃሳብ፣ ጊዜያችሁን በመሰዋት፣ ወዘተ የገለጻችሁ በሙሉ ንቅናቄያችን
የሕዝብ መሆኑን ያረጋገጣችሁ በመሆናችሁ ምስጋናችን እጅግ የላቀ ነው፡፡ በዚህ ድርጊታችሁ
‹‹ሰብዓዊነትን ከዘረኝነት በፊት ለማስቀደማችሁ›› ጉልህ ማስረጃ ከመሆኑ ባሻገር ‹‹ሁሉም ሰው ነጻ
ካልወጣ ማንም ነጻ መሆን እንደማይችል›› በተግባር የገለጻችሁበት በመሆኑ ምስጋናችንን እጅግ የላቀ
ያደርገዋል፡፡ የእኛ ዕለታዊ እንቅስቃሴ ያለእናንተ ድጋፍ የትም መድረስ የማይችል በመሆኑ
ይህንንም ደግሞ በተገናኘንበት ቦታዎች - በስብሰባ አዳራሾች፣ በኢትዮጵያውያን ቤቶች፣
ሬስቶራንቶች - መግለጻችሁ ሥራችንን ወደፊት በበለጠ ጥንካሬ እንድንሰራ የሚያደርገን በመሆኑ
ለፈጣሪ ክብርን ለእናንተም ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን፡፡
ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደገለጽነው ንቅናቄያችን ሥልጣንን ዓላማው ያደረገ ወይም

የራሱን እጩዎችን በመምረጥ ለሥልጣን እንዲበቁ የሚያደርግ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፡፡

ይልቁንም ንቅናቄያችን ለፍትሕና ተጠያቂነት፤ ለሰብዓዊ መብቶች መከበር፤ ለአንድ ጎሣ ወይም
ዘር የበላይነት ሳይሆን ኢትዮጵያ በእኩልነት ለኢትዮጵያውያን ለማድረግ፤ ለሰላም መስፈንና
የፖለቲካ ምህዳር መስፋት በማተኮር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያገባኛል የሚሉ ሁሉን ወደትብብርና
አንድነት ለማምጣት የሚታገል ነው፡፡
ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የሚያስፈልጋት አንዱን በሌላው እግር የሚተካ ዘር (ጎሣ) መሠረቱ
ያደረገ፣ ጥላቻን በመጠቀም የራሱን ጥቅም ለማሟላት የሚፈልግ፣ በሕዝብ ቁጣ የራሱን ዓላማ
ለማሳካት የሚጥር ሌላ አምባገነን መሪ አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልጋት አንድ ጥሩ
መሪ ወይም አንድ ጥሩ መንግሥትም አይደለም፡፡ ምክንያቱም መንግሥታት ሲወድቁ መሪዎችም
አብረው ይወድቃሉና፡፡ ይልቁም በኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልገው የሕግ እና የመርህ የበላይነት
መመሥረት ነው፡፡ ለዚህም ነው ንቅናቄያችን ከፈጣሪ በተሰጡ መርሆዎች ላይ በመመሥረት ፍቅር፣ እውነት፣ ፍትሕ፣ መከባበር እና ሰላም የሰፈነባትን ከጎሣጠባብ አስተሳሰብ የተላቀቀች አዲስ
ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚታገለው፡፡
ንቅናቄያችን የኢትዮጵያ በራሳችን በኢትዮጵያውያን መፈታት አለበት ብሎ ያምናል፡፡
ይህም መሆን የሚችለው ኢትዮጵያውያን በሚያለያያቸውን ነገር ሳይሆን በሚያስማሟቸው ጉዳዮች
ላይ መነጋገርና መወያየት ሲጀምሩ ነው፡፡ ይህንን በማድረግ በኩል ደግሞ እኛ የመጀመሪያዎቹ
አይደለንም - ከዚህ በፊት እጅግ መራራ የሆነ ልዩነት የነበራቸው ሕዝቦች በመወያየት ለችግራቸው
መፍትሔ አግኝተዋልና፡፡ ሆኖም ግን በአብዛኛው ልዩነትና መካረር የሚፈጠረው አንድ ትክክል
ያልሆነ ነገር ሲፈጸምና ለዚያም ወዲያውኑ መፍትሔ ከመሻት ይልቅ ልዩነቱ እየከረረ እንዲሄድ
ሲደረግ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ተግባር ልዩነትን የሚያሰፋ ሳይሆን መራርነትን፣ ጥላቻንና በቀልን
እየወለደ ይሄዳል፡፡ በዚህም ምክንያት ጥፋቱ የአንድ ወገን መሆኑ ይቀርና ሁሉም የሚሳተፍበትና
እጅግ የተወሳሰበ እየሆነ ይመጣል፡፡ በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ የከረሩና የመረሩ ጠቦችን
የማስታረቂያው መንገድ በቅድሚያ ሁላችንም ከምናመልከው ፈጣሪ ይቅርታን በመጠየቅ ራሳችንን

በመጀመሪያ ይቅር በማለት ለሌሎች ይቅርታን በመስጠት አሃዱ በማለት ስንጀምር ነው፡፡ የዚህ
ሁኔታ መከሰት ነው ከህግና ፍትሕ ጋር በመያያዝ እውነተኛውን ዕርቅ በአገራችን ማምጣት
የሚችለው፡፡
ዕርቅ በጣም አስፈላጊ እንዲያም ሲል ለመጀመር በጣም ቀላል የሆነ ተግባር ነው፡፡ በተለይ
ለእኛ ኢትዮጵያውያን ይህንን ለማድረግ የሚያስችሉ የተመቻቹ ሁኔታዎች አሉን፡፡ በሃዘንና በደስታ
መገናኘታችን፤ አብረን መብላትና መጠጣታችን ለዕርቅ፤ ለፍቅርና ለአብሮነት አስፈላጊ የሆኑ
መሠረታውያን ናቸው፡፡ ከተቀያየምነው ሰው ጋር ይቅር ተባብለን በአንድ ማዕድ አብሮ ከመመገብ
የተሻለ ዕርቅ የሚፈጥር ምን ነገር አለ? ታዲያ ይህንን ፍቅር፣ መተሳሰብና መቀራረብ
እንዳንመሠርት ያደረገን ምንድነው? ይህንን ከማድረግ የበለጠብን ነገር ምንድነው? መለየየትና
እርስበርስ መናቆር ከፍቅርና ዕርቅ እንዴት ሊበልጥብን ቻለ?
ኢትዮጵያ የተለያዩ ሕዝቦች የሚኖሩባት ውብ የአበባ ስፍራ ነች፡፡ ቀለማቸው፣ ቁመታቸው፣
ዝርያቸው፣ እጅግ የተለያየ ሆኖ ግን ሁሉም የራሳቸው ፍጹም ቁንጅና ያላቸው ውብ አገር፡፡ ስለዚህ
እንዲህ ዓይነት ኢትዮጵያ እንድትኖረን የምንፈልግ ከሆነ እርስበርሳችን መናናቅን ትተን መከባበር፤
መከፋፈልን ትተን መተባበር መጀመር አለብን፡፡ ይህ ዓይነቱ ተግባር ከአንድ ግለሰብ ወይም
ከአንድ ቤተሰብ የሚጀምር ሆኖ ወደሌሎች ቤተሰቦች እንዲያም ሲል ጎረቤቶች እና ማኅበረሰቦች
እየተላለፈና እያደገ ሄዶ እስከ አገር የሚደርስ ነው፡፡
በዚህ የምስጋና ወቅት ከቤተሰቦቻችን እና ወዳጆቻችን ጋር ስንገናኝ ምስጋና ስለምንሰጥበት
በርካታ ነገሮች እናስብ፡፡ ከዚህ ሌላ ደግሞ በአገራችን ቁራሽ በማጣት የሚሰቃዩትን፣ መጠለያ
አጥተው በየቦታው የወደቁትን፣ በአገርቤት በፖለቲካ አመለካከታቸው እንዲሁም በውጪ አገራት
በስደት እስርቤት ያለአንዳች ፍትሕ የሚማቅቁትን፣ መሬታቸው አለአግባብ እየተነጠቀ ከመኖሪያቸው
የተፈናቀሉትን፣ በየዕለቱ በማያቋርጥ ፍርሃት ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችንን እናስብ፡፡ እነዚህ
ወገኖቻችን የእኛ ናቸው፤ እኛም የእነርሱ ነን፡፡
ንቅናቄያችን በዚህ ዓላማ ስር የተሰባሰቡ እና ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ በቅንነት የሚሰሩ
በርካታዎችን እያሰባሰበ ነው፡፡ እርስዎም የዚህ ተካፋይ ለመሆንና በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ግንባታ
ሂደት በሚደረገው ሁሉ ለመሳተፍና የበኩልዎን ድርሻ ለመወጣት የሚፈልጉ ከሆነ አሁኑኑ ወደ
ድረገጻችን (http://www.solidaritymovement.net/index.cfm) በመሄድ ትብብርዎን ማድረግ እንዲጀምሩ
ልናደፋፍርዎት እንወዳለን፡፡ ሁላችንም ጥቂት በጥቂት የምናበረክተው ድርሻ ሲጠራቀም ነው
ለአገራችን ለውጥ የሚያመጣ ተግባር መሆን የሚችለው፡፡ እያንዳንዳችን ለሁላችን፤ ሁላችንም
ለእያንዳንዳችን እናስፈልጋለን፡፡
ስለዚህ በዚህ የምስጋና ወቅት ከሁሉ በላይ ለፈጣሪያችን ምስጋና እንስጥ፡፡ ሲቀጥልም
ለወገኖቻችን ልባዊ ምስጋናችንን እናበርክት፡፡ ይህ የእኛ ፍቅር ትብብርንና አንድነትን ፈጥሮ
ለአገራችን ለመትረፍና ለዘመናት የምንመኘውን ሰላም፣ ፍትህና ዕርቅ እንዲያመጣልን ፈጣሪ
ይርዳን፡፡
አምላክ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይጠብቅ፡፡
************************************************************************************************************
ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ (obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ
ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ፡፡

ወይም

