
    ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) 

ነሐሴ 30፤ 2005ዓም 

የጋራ ንቅናቄው ከሰማያዊ ፓርቲ ጎን ይቆማል! 

የወጣት Aመራሮቹን ሰላማዊ የትግል መስመር ይደግፋል! 

ያለፈው Eሁድ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ጠርቶ በነበረው የሰማያዊ ፓርቲ Aባላትና ደጋፊዎች ላይ 
በህወሃት/IህAዴግ የተወሰደውን ጽንፈኛ፣ Aክራሪና Aጸያፊ የውንብድና ተግባር የAዲሲቷ Iትዮጵያ 
የጋራ ንቅናቄ (AIጋን) ይኮንናል፤ ያወግዛል፡፡ ፓርቲው ሰልፉን ለማካሄድ ከሁለት ወራት በፊት 
ፈቃድ ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም ቅዳሜ ነሐሴ 25፤2013 የፌዴራል ፖሊስና የደኅንነት Aባላት 
የፓርቲውን ጽ/ቤት ጥሰው በመግባት የፈጸሙት ተራ የውብንድና ተግባር ብቻ ሳይሆን 
የህወሃት/Iህዴግን ማንነት በግልጽ ያሳየ ለመሆኑ ከማንም በላይ ተግባሩ ራሱ ምስክር ነው፡፡ 

በEለቱ Eንደሆነው የህወሃት/IህAዴግ Aሸባሪ ፖሊሶች የሰማያዊ ፓርቲ ጽ/ቤትን ከመውረራቸው በፊት 
ኤሌክትሪክ መስመሩን ቆርጠዋል፡፡ በቀጣዩም ለEሁዱ ሰላማዊ ሰልፍ ዝግጅት Eያደረጉ የነበሩትን 
Aመራሮችና ፈቃደኛ ሠራተኞችን ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ከደበደቡና ካሰቃዩ በኋላ ለሰዓታት 
Aስረዋቸዋል፡፡ ወጣቶቹ ከተፈቱ በኋላ ለEሁዱ ስብሰባ ተመልሰው ዝግጅት Eንዳያደርጉ 
የህወሃት/IህAዴግ Aሸባሪዎች የፓርቲዉን ጽ/ቤት Eስከ Eሁድ ድረስ በመቆጣጠር ኮምፒውተሮችን፣ 
የጽህፈት መሣሪያዎችን፣ ሠንደቅዓላማዎችን፣ መፈክሮችን፣ … በማውደም፤ የሚፈልጉት በመውሰድ 
ሰልፉ Eንዳይካሄድ Aድርገዋል፡፡ ይህንን ተግባር የሚመሰክር ከበቂ በላይ የፎቶግራፍ፣ የሰው፣ … 
ማስረጃ ቢኖርም ህወሃት/IህAዴግ ሁሉንም በመካድ ለዓለምAቀፍ ሚዲያ Aንዳች ነገር Eንዳልተደረገ 
በመናገር የተለመደውን ዓይን ያወጣ ቅጥፈት ደግሟል፡፡ 

ጥያቄው ግን ሰላማዊ ሰልፍ Eናድርግ ያሉ ቁርጠኛ ወጣቶች ያነሱት ይህ የመብት ጥያቄ ለምን 
ህወሃት/IህAዴግን ለምን Aሸበረው? ለምንስ Eንዲህ ያለውን ራሱን የሚያጋልጥ ተግባር Eንዲፈጽም 
Aደረገው? መልሱ ህወሃት/IህAዴግ ልምድ በሌለውና በማያውቅበት የሰላማዊ ትግል ጠንክረው 
ስለመጡበት ብቻ ነው! ለዚህ ደግሞ ለሁለት ዓመታት ያህል በጽናት መብታቸውን ለማስከበር 
የሚታገሉት ሙስሊም ወገኖቻችንና ሰሞኑን በAንድነት ፓርቲ የተጀመረው ሰላማዊ Eንቅስቃሴዎች 
ማስረጃዎች ናቸው፡፡ 

ህወሃት/Iህዴግ ባስቀመጠው ትEዛዝ መሠረት የሰማያዊ ፓርቲ ለEሁዱ ሰልፍ ከሁለት ወር በፊት 
ደብዳቤ Aስገብቶ ፈቃድ ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም ባለፈው ሰሞን ህወሃት/IህAዴግ ባቀናበረው 
የሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ “Aሸባሪነትንና Aክራሪነትን” ለማውገዝ ሕዝቡ ሰልፍ Eንዲወጣ ጥሪ Aድርጎ 
ነበር፡፡ በጥሪ ብቻ ያላበቃው ዘመቻ የከተማው ነዋሪ በግድ፣ በማስፈራራት፣ በጉቦ፣ … ሰልፍ Eንዲወጣ 
የተቀናበረም ነበር፡፡ ይህ ሰልፍ በሚካሄድበት ቀን ታቅዶ የነበረው የሰማያዊ ፓርቲ ትEይንተሕዝብ 
ካልተጨናገፈ በስተቀር ህወሃት/IህAዴግ በጠራው በራሱ ሰልፍ ላይ የሚደርስበት ክስረት መራራ 
Eንደሚሆን ግልጽ ነበር፡፡  

ከሰልፉ ጥሪ በፊት በተካሄደው ጉባዔ ወቅት “በIትዮጵያ ህዳሴ የሃይማኖቶች ተስማምቶ መኖር” 
Aስፈላጊነት የተሰበከ ሲሆን ጠ/ሚ/ር ሃይለማርያም ደሳለኝ በወቅቱ “የሃይማኖት Aክራሪነትን” 



Eንዲያጋልጡ ተሰብሳቢዎቹን በመጠየቅ መንግሥት በዚህ ዙሪያ የሚወስደውን Eርምጃ 
Aንደሚቀጥልበት Aስጠንቅቀው ነበር፡፡ ቅዳሜ በሰማያዊ ፓርቲ ጽ/ቤት የተፈጸመው ተግባር Aሸባሪና 
Aክራሪ ራሱ ህወሃት/IህAዴግ መሆኑን ያጋለጠበት ነው፡፡ 

የሃይማኖት ተቋማት ጉዳይ ያገባኛል በማለት ጉባዔ የሚጠራው ህወሃት/IህAዴግ፤ “በሃይማኖታችን 
ጣልቃ Aትግባ፤ የራሳችንን መሪዎች Eንምረጥ፣ መብታችን ይከበር” በማለት ላለፉት ሁለት ዓመታት 
ያህል Eየጮሁ ያሉትን ሙስሊም ወገኖቻችን የመብት ጥያቄ መመለስ ያልፈለገ ወይም ያልቻለ ነው፡፡ 
ከዚህ ይልቅ ግን የራሱን ካድሬዎች በሃይማኖት መሪነት ሽፋን በመሾምና ሙስሊሙን ኅብረተሰብ 
በመከፋፈል የAፈናና የመብት ረገጣ ተግባሩን ቀጥሎበታል፡፡ ይህ የህወሃት/IህAዴግ Aሠራር በሌሎች 
ሃይማኖቶችም የቀጠለ ለመሆኑ በሃይማኖት ተቋማት ስም የተጠራው ጉባዔና ሰልፍ በቂ ምስክር ነው፡፡       

ህወሃት ገና ከጥንስሱ የሃይማኖት ጉዳይ የማይስበው፤ በበረሃው ቆይታ በተደጋጋሚ በAሸባሪነት ተግባር 
ላይ ለመሠማራቱ የተመሰከረለት መሆኑ፤ ራሱን በፈጣሪ የለሽ የሌኒኒስታዊ ፍልስፍና ያጠመቀ መሆኑ 
ራሱ የመሰከረውና በግልጽ የሚታወቅ ሆኖ ሳለ Aሁን “በIትዮጵያ የሃይማኖት ጉዳይ ያገባኛል፤ 
የሃይማኖት Aክራሪነትን Eታገላለሁ” ማለቱ ጅብ በማያውቁት Aገር ሄዶ የAህያ ቁርበት Aንጥፉልኝ 
ያለው ዓይነት ነው፡፡ 

በAመሠራረቱ የተለያዩ Iትዮጵያውያንን የሚወክለው ለAዲሲቷ Iትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በIትዮጵያ 
ሕዝባዊ Eንቅስቃሴ Eያደረጉ ካሉት “የድምጻችን ይሰማ” ሙስሊም ወገኖች፣ የAንድነት ፓርቲ 
የሚሊዮኖች ድምጽ፣ የሰማያዊ ፓርቲና ሌሎች ወገኖች ጋር ያለውን ኅብረት ይገልጻል፡፡ የጋራ 
ንቅናቄው ባለው ዓለምAቀፋዊ Eውቅናና ግንኙነት በመጠቀምም የህወሃት/IህAዴግን ቋት ለሚሞሉት 
ለለጋሽ Aገራት፣ ለሕግ ተቋማት፣ ለሰብዓዊ መብት ድርጅቶች፣ ለሚዲያ ተቋማት፣ ወዘተ በAገራችን 
ላይ Eየተፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣ ያሳውቃል፡፡ የህወሃት/IህAዴግን Aገዛዝ Eስካሁን የፈጸመውን 
የሽብር ተግባርና ወደፊት ለሚያደርሰው ማንኛውም በደል በቀጥታ ተጠያቂ Eንዲሆን መረጃው በሕግ 
ተመዝግቦ Eንዲቀመጥ ያደርጋል፡፡  

በAገራችን በ1997 የተደረገውን ምርጫ ተከትሎ በሟቹ ጠ/ሚ/ር ቀጥተኛ ትEዛዝ ህወሃት/IህAዴግ 
የፈጸመው የ193 ዜጎች ግድያ፣ የፖለቲካ መሪዎች Eስር፣ Aፈና፣ የመብት ረገጣ፣ … ያስከተለውን 
ፍርሃት ለመጀመሪያ ጊዜ በመግፈፍ የፖለቲካ ትEይንተሕዝብ ያደረገው የሰማያዊ ፓርቲ ነው፡፡ 
“ድምጻችን ይሰማ” የሚያደርጉት በትክክለኛ የሰላማዊ ትግል መርህ ላይ የተመሠረተው Eልህ 
Aስጨራሽና መስዋEትነትን የሚጠይቅ ትግል Eንዳለ ሆኖ የሚሊዮኖች ድምጽ Eንቅስቃሴም ከዚህ ጋር 
Aብሮ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

AርቆAሳቢና ራሳቸውን በሰላማዊ ትግል ዲሲፒሊን ያነጹ ወጣቶች ተሰባስበው በሰማያዊ ፓርቲ ሥር 
የሚያደርጉት Eንቅስቃሴ የሰላማዊ ትግል በትክክለኛው መንገድ ከተከናወነ በIትዮጵያ Eንደሚሠራ 
በተግባር ያስመሰከረ ነው፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን “ሰላማዊ ትግል ከIትዮጵያ የፖለቲካ Aንጻር Aይሠራም” 
የሚለውን ስሜታዊ Aስተሳሰብ ከሥሩ የመታ ትግል በመሆኑ የጋራ ንቅናቄው ለሰማያዊ ፓርቲ 
ወጣቶችንና Aመራሮች ከፍ ያለውን Aድናቆት ይሰጣል፡፡ በተለይም በሰላማዊ ትግል መስመር 
ስማቸው በዓለም የሚጠራው መሃትማ ጋንዲ፣ ዶ/ር ኪንግ፣ ማንዴላ፣ … በወጣትነታቸው ይህንን 
ዓይነቱን የትግል መስመር ከመምረጣቸው Aኳያ የሰማያዊ ፓርቲ ወጣቶች የተጠና Eንቅስቃሴና 
የዓላማ ጽናት ሌሎችም የEናንተን መስመር Eንዲከተሉ የሚያደፋፍር Eንጂ በምንም ዓይነት መልኩ 
የያዛችሁትን Eርግጠኛ Aቋም Eንድትመረምሩ ሊያደርጋችሁ Eንደማይገባ ለAዲሲቷ Iትዮጵያ የጋራ 



ንቅናቄ በAጽEኖት ያስታውቃል፡፡ ለመስከረም 12፤ 2006 ዓ.ም. የተጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉም 
ሰላም ወዳድ ወገኖች ድጋፋቸውን Eንዲሰጡት ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡ 

ከዚህ በፊት በሊቢያ በቅርቡ በግብጽ Aሁን ደግሞ በሶሪያ ሕዝብን Eያስተላለቀና Eጅግ ደም Eያፋሰሰ 
ያለውን Eልቂት ተመልክታችሁ Aገራችሁን በምንም ዓይነት መልኩ ወደ ደም መፋሰስና Eልቂት 
Eንዳትገባ የሚደርግ ሰላማዊ የትግል መስመር መምረጣችሁ የጋራ ንቅናቄው ምስክርነት የሚሰጠው 
ነው፡፡ ህወሃት/IህAዴግ ከየትኛውም የAመጽና የሽብር ተግባር ጋር በግድ በማያያዝ ሊኮንናችሁ፣ 
ሊወነጅላችሁ፣ ወዘተ ቢሞክርና ወደፊትም ይህንኑ ለማድረግ ቢያስብ Eስካሁን የፈጸማችሁት ሰላማዊ 
ሥራችሁና የትግል ስትራቴጂያችሁ በገሃድ የሚመሰክረው ከመሆኑ ባሻገር የጋራ ንቅናቄው ዓለም ሁሉ 
ይህንን ምስክርነት Eንዲያውቅ በማስረጃነት የሚያስመዘግበው ነው፡፡ 

ትክክለኛውን የትግል መርሆ የተከተለ ሰላማዊ ትግል ከዚህ በፊት የሠራና Aሁንም ከIትዮጵያ 
ተጨባጭ ሁኔታ Aኳያ መተግበር Eንደሚችል ጠንቅቆ ያወቀው ህወሃት/IህAዴግ፤ በሰላማዊ የትግል 
መስመር የሚነሱትን ሁሉ ገና በEንጭጩ ሲቀጭ ቆይቷል፡፡ ተስፋ በማስቆረጥ፣ በመከፋፈል፣ በማሰር፣ 
በማሰቃየት፣ በመግደል፣ ወዘተ የፓርቲ Aመራሮችን ያስወግዳል፤ ትግሉ ወደ ተራው Aባል ከመዝለቁና 
Aባሉ በራሱ Aመራርና የትግሉ ባለቤት መሆን ከመቻሉ በፊት ይበታትናል፡፡ ይህንን የሚያደርገው 
ከባህርይውና ከለመደው የደም ማፍሰስ Aገዛዝና ትግል ውጪ ያለ Aካሄድ ሥልጣኑን ስለሚያናጋውና 
መጨረሻውን ስለሚያቃርበው ነው፡፡ Eንዲህ ዓይነቱ የትግል መስመር ተጠናክሮ ወደ ሙሉ ህዝባዊ 
Eንቅስቃሴና Eምቢተኝነት ከተቀየረ ህወሃት/IህAዴግ መመከት የማይችልበት ደረጃ ስለሚደርስ 
ህልውናው ያከትማል፡፡ “ሥልጣን ወይም ሞት” በማለት የፖሊስና የመከላከያ ኃይሉን Eስካፍንጫው 
በማስታጠቅ Eድሜውን Eየገፋ ያለው ህወሃት/IህAዴግን ወደ ሙሉ ህዝባዊነት የተቀየረ ሰላማዊ 
ትግልን መቆጣጠርም ሆነ ማጨናገፍ Aይችልም፡፡ ለዚህ ነው ሰላማዊ ትግል በህዝቡ ዘንድ በሙላት 
ሳይሰርጽና መርሆዎቹ ተግባራዊ ሳይሆኑና ገና በጅምሩ ማጥፋት፣ ማውደም፣ ማሰቃየት፣ ወዘተ 
የሚፈልገው፡፡ በወጣቶች የተገነባው የሰማያዊ ፓርቲ ላይ Eየረደሰ ያለው ሁኔታ ይህንኑ የሚያመለክት 
ነው፡፡ 

ለAዲሲቷ Iትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በIትዮጵያ የማኅበራዊ ፍትሕ መስፈን የሚታገል Eንደመሆኑ 
በሰላማዊ የትግል መስመር ላይ ያሉ ድርጅቶችንም ሆነ ሕዝባዊ Eንቅስቃሴዎችን ይደግፋል፤ 
ያበተረታታል፡፡ በሰላማዊ የትግል መስመር የሚመጣ ለውጥ በAገራችን ያለማቋረጥ ሲፈስ የቆየውን 
የደም ጎርፍ Eንዲቀጥል፤ ቂምና በቀል Eንዲስፋፋ፤ መጪውን ትውልድ በፍርሃትና በማያቋርጥ የደም 
መፋሰስ Aዙሪት ውስጥ Eንዲገባ የሚያደርግ ሳይሆን፤ በፍትሕ ላይ የተመሠረተ Eርቅ Eንዲሰፍን፤ 
የAንዱን ነጻነት ብቻ የሚያስከብር ሳይሆን “ሁላችንም ነጻ ካልወጣን ማንም ብቻውን ነጻ ሊሆን 
Aይችልም” በሚል የጠነከረ ምሶሶ ላይ የሚገነባ ነው፡፡ በAገራችን ለዓመታት የተረጨውንና Eስከ 
ቤተAምልኮዎች የዘለቀውን የዘር ፖለቲካና የዘረኝነት Aመለካከት ማምከን የምንችለው በሌላ መንገድ 
ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ “ከጎሣ ይልቅ ለሰብዓዊነት ቅድሚያ” Eንስጥ የሚለውን ታላቅ መርህ ከፍ 
ስናደርግ Eንደሆነ የጋራ ንቅናቄው ያምናል፡፡ ይህንን Aመለካከት ከሚጋሩ ሁሉ ጋር በጋር ይሠራል፤ 
ይንቀሳቀሳል፡፡    

በAገራችን ላይ Eስካሁን በበሽታ፣ በረሃብ፣ በድህነት፣ በEርስበርስ ጦርነት፣ … ብዙ ደም ፈስሷል፡፡ 
ከዚህ በኋላ የምንሄድበት መንገድ ይህንኑ Eንዲቀጥል የሚያደርግ በጭራሽ ሊሆን Aይገባውም፡፡ 
ህወሃት/IህAዴግም ይህንኑ ሊያስተውልና “በለመድኩት የAፈና Aካሄድ Eቀጥላለሁ” ከሚለው Eብሪተኛ 
Aስተሳሰቡ ሊመለስ ይገባዋል፡፡ በውስጡ ያሉት የትግራይ ተወላጆችም ይሁኑ ሌሎች የAገራቸው 
ጉዳይ የሚያሳስባቸው Iትዮጵያውያን በግልጽ የሚወጡበትና የህወሃት/IህAዴግ Aሠራርን በግልጽ 



በመተቸት ሁላችንም ወደ Eርቅ የምንመጣበት ጊዜ Aሁን ነው፡፡ ሥርዓቱ “ከEንጥሉ መበስበሱን” ሟቹ 
ጠ/ሚ/ር የመሰከሩለት በመሆኑ ምንም የሚደበቅ ነገር ስለሌለ ጉዳዩን ይፋ ለማውጣት የሚያስፈራ ነገር 
የለም፡፡ የጋራ ንቅናቄው ይህንን የጥሪ ደወል Eስካሁን ሲያሰማ ቆይቷል፤ Aሁንም ይህንኑ ይደግማል፡፡ 
ሆኖም ይህ በህወሃት/IህAዴግ ውስጥ ላሉትና ለመሰል ድቃይ ድርጅቶች የምንሰጠው “ከሥርዓቱ 
ተለዩ” የሚለው ጥሪ የሚያቆምበት ወቅት ላይ ነን፡፡ ምላሽ የመስጫው ጊዜ ነገ ወይም Aንድ ቀን 
ሳይሆን ዛሬ፤ Aሁን ነው፡፡ የAፈናና የጭቆና ሥርዓት ጸንቶ Aይቆይም፡፡ Eንኳን Eንደ 
ህወሃት/IህAዴግ ያለው ዘረኝነትን መመሪያው፤ የAገር ውርደት ክብሩ የሆነ Aገዛዝ ይቅርና 
በህዝባዊነታቸውና ብሔረተኝነታቸው የተመሰከረላቸው Aገዛዞችም ጨቋኝ በመሆናቸው ብቻ 
Eንደማይነሱ ሆነው ወድመዋል፤ ፈርሰዋል፡፡ 

ፈጣሪ ሁላችንንም የማስተዋልና ትክክለኛውን መንገድ የመምረጥ ጥበብ ይስጠን፡፡ የልቦና ዓይናችንን 
ከፍቶ የዘረኝነትን፣ የጥፋትን፣ የብቀላን፣ የውድመትን Aስከፊነት Eንድናስተውልና የሰላምንና የEርቅን 
መንገድ Eንድንመርጥ ይርዳን፡፡  

የሰማያዊ ፓርቲ የመረጣችሁትን ሰላማዊ መንገድ በምንም Aትቀይሩት፤ ከEርሱ የሚበልጥም ሆነ 
የሚሻል መንገድ የለምና!! ሌሎች የEናንተን ዓይነት መንገድ Aስቀድመው ከጀመሩ ጋር በኅብረትና 
በመቻቻል ሥሩ፡፡ 

ለውጥ በAገራችን ይመጣል! ይህ የማይቀር ሃቅ ነው! Iትዮጵያ ነጻ ትወጣለች፤ ነጻ የምትወጣው ግን 
በሌላ ነጻ Aውጪ ሳይሆን “ነጻ Aውጪ ነኝ” የሚለውን ጭምር ነጻ በሚያወጣው Eውነትና ፍትህ ነው፡፡ 

ለAዲሲቷ Iትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ 

ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ ለAIጋን ሚዲያና ሕዝብግንኙነትን ግብረኃይል (media@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም 
ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ፡፡ 

 


