ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ(አኢጋን)
ከአቶ ኦባንግ ሇኢትዮጵያውያን የቀረበ መሌዕክት
በቅርቡ የአሜሪካ ምክርቤት “ኢትዮጵያ፤ ድኅረ መሇስ” በሚሌ ርዕስ ባዘጋጀው የምክክር ስብሰባ ሊይ
በግሌጽ እንዯተናገርኩት የነጻነታችንን ጉዲይ ሇላልች አሳሌፈን መስጠት አንችሌም፤
አይገባንም! በእርግጥ ሇፍትሕና ሇነጻነት የቆሙ በርካታ የኢትዮጵያ ወዲጆች አብረውን
ቢሰሇፉም ነጻ የመውጣቱ ብቸኛ ዕዲ የራሳችን የኢትዮጵያውያን ነው! ራሳችንን ነጻ
ካሊወጣን ማንም ነጻ ሉያወጣን አይችሌም፡፡ በፈጣሪ ኃይሌ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ነጻ
እንዯሚያወጡ ሙለ እምነቴ ነው፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የተቋቋመው በሁሇት መሠረታዊ ምሶሶዎች ሊይ ነው፡-

 ከጎሣ ይሌቅ ሇሰብዓዊነት ቅድሚያ እንስጥ
 ሁሊችንም ነጻ ካሌወጣን ማንም ብቻውን ነጻ ሉሆን አይችሌም
የጋራ ንቅናቄው ምንም ዓይነት የዘር፣ የሃይማኖት፣ የጾታ፣ የአካባቢ፣ የፖሇቲካ አመሇካከት፣ … ሌዩነት
ሳያዯርግ ሁለንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳትፍ ድርጅት ነው፡፡ ፍትሕ፣ እኩሌነት፣ ነጻነት እና የኢትዮጵያን
ዯኅንነት የሚመኝ ሁለ በአንድም ይሁን በላሊ መንገድ “አዱሲቷን ኢትዮጵያ” ሇመመሥረት ፍሊጎት
እንዲሇው በራሱ ምስክር ነው፡፡

ወዯ ነጻነት በሚዯረገው የትግሌ ጉዞ ፍርሃትን ማስወገድ፣ ሰብዓዊነት ሊይ ማተኮርንና ቅድሚያ
መስጠት፣ “ላልች ምን ይለኛሌ” ከሚሌ የፍርሃት ድር ነጻ መውጣት፣ ወዘተ ወሳኝ ተግባራት
ናቸው፡፡ ከሁለ የሚቀድመው ግን ጥሊቻ፣ ጥርጣሬ፣ መሇያየት፣ መከፋፈሌ፣ … የመሳሰለ ባህርያትን
በማስወገድ በራስ ሊይ ቀዲሚውን ነጻነት መጎናጸፍ ሲቻሌ ነው፡፡ በእንዯዚህ ዓይነት ነጻነት የሚንቀሳቀስ
ማንኛውም ግሇሰብ፤ አገሩን ሇማዲን በሚዯረገው ትግሌ ቅድሚያውን ይይዛሌ፡፡ ብዙዎች የዚህ ትግሌ
ጽንሰሃሳብ እየገባቸው በመምጣቱ የጋራ ንቅናቄውን እየተቀሊቀለ ነው፡፡ እርስዎስ ምን ያስባለ?
በጋራ ንቅናቄው የምንገኝ ይህንን ስሌት በማስተዋሌ በሁለም አቅጣጫ እንቅስቃሴያችንን አጠናክረናሌ፡፡
በዚህ ሒዯት ውስጥ ማንም ኢትዮጵያዊ ሳይሳተፍ እንዱቀር ፍሊጎታችን አይዯሇም፡፡ ሇዚህም ነው እርስዎ
የጋራ እንቅስቃሴውን እንዱዯግፉ ይህንን ጥሪ ሇማድረግ የወዯድነው፡፡

የቀዯመውን አስተሳሰባችንን መተው ብቻ ሳይሆን ያሇፈውን እያሰቡ ከመጓዝ ይሌቅ በአዱስ አስተሳሰብ
ሌንራመድ ይገባናሌ፡፡ የተበሊሹና ውለ የጠፋባቸውን አካሄዶችን ወዯጎን በመተው አዱሲቷን ኢትዮጵያ
እስካሁን ባሌተሞከረው የዕርቅ መፍትሔ ሌንመሰርታት እንችሊሇን፡፡ ዕርቅ ማሇት “አንተም ተው፤ አንቺም
ተይ” ሳይሆን ሰሊምን ማስፈንና ፍትሕን መበየንንም ይጨምራሌ፡፡ ፍትሕ የላሇበት ዕርቅ ጎዶል ብቻ
ሳይሆን ወንጀሇኝነትን የሚያበረታታ ነው፡፡ እንዱህ ያሇው የተንጋዯዯ ዕርቅ የሰሊምና መረጋጋትን
መሠረትም ያናጋሌ፡፡ አዱሲቷን ኢትዮጵያን በዚህ መሌኩ እንመሠርታሇን ብል ማሰብ ከንቱ ነው፡፡
አኢጋን በዘሊቂነት በዚህ ተግባር ሊይ ተሰማርቶ ያሇ ቢሆንም የሕዝባችንን የዕሇት ከዕሇት ጉዲይንም አብሮ
እያከናወነ ይገኛሌ፡፡ በአገራችን ሊይ እየተካሄዯ ያሇውን የመሬት ነጠቃ ሕገወጥነት፣ ዜጎች ሇዘመናት

ከኖሩበት ቀዬ የማፈናቀሌን ወንጀሌ፣ በሰብዓዊ መብቶች ሊይ የሚዯረገውን ጥሰት በዓሇምአቀፍ
ዯረጃ የማሳወቅና መረጃ የማሰባሰብ እንዱሁም ወዯ ሕግ አካሊት የማቅረብ፣ በዓሇም ዙሪያ በስዯት
የሚገኙትን ወገኖቻችንን ከእስርቤት የማስወጣትም ሆነ እንዯ ስዯተኛ በዓሇምአቀፍ ሕግጋት
መብታቸው ተከብሮ እንዱኖሩ የማድረግ ከፍተኛ ተግባራት፣ ወዘተ በትጋት እያከናወነ ይገኛሌ፡፡
በፈጣሪ ኃይሌ ከዚህ በሊይ እጅግ በርካታ ሥራዎችን ሇመፈጸም የሚችሇው ግን እርስዎ የጋራ ንቅናቄውን
ሇማገዝና ሇመዯገፍ ቁርጠኛ አቋም ሲወስደ ነው፡፡
እርስዎ የጋራ እንቅስቃሴው ቤተሰብ ሆነው ካሌተቀሊቀለ እንቅስቃሴው የጋራ መሆን አይችሌም፤
ቤተሰቡንም መመሥረት የማይታሰብ ይሆናሌ፡፡ ስሇዚህ እንዯ አንድ የቤተሰብ አባሌ የሚከተለትን

ድርሻዎች

እንዱወጡ ይጠበቅብዎታሌ፤

 በመጀመሪያ የቤተሰቡ አባሌ ይሁኑ፡፡ የቤተሰቡን አባሊት እዚህ ሊይ ያገኟቸዋሌ፤-

http://www.solidaritymovement.net/index.cfm
 ቤተሰቡ በጋራ የሚያከናውነውን ተግባር ሇመርዲት
o

ቼክ ሇመሊክ በዚህ አድራሻ ይጻፉሌን፤

SMNE, P.O. Box 857, Stillwater, MN 55082, USA.
o

በPayPal

ሇማከናወን

ካሰቡ

እዚህ

ገጽ

ሊይ

በመሄድ

ሙለ

መረጃ

ያገኛለ፤-

http://www.solidaritymovement.org/donate.php
o

ላሊ መንገድ ሇመጠቀም የሚፈሌጉ ከሆነ እንዱሁም

o

ባለበት አካባቢ የጋራ ንቅናቄውን ቅርንጫፍ (ቻፕተር) ሇመክፈት ካሰቡ በቀጥታ
ሇእኔ ይዯውለሌኝ ወይም ይጻፉሌኝ፤
 ስሌክ (202) 725-1616
 ኢሜይሌ (ጾዲቤ): obang@solidaritymovement.org

“የጋራ ንቅናቄው የሚያዯርገውን ተግባራት በሙለ በጣም አዯንቃሇሁ፤
እወዲችኋሇሁ” የሚሇው መሌካም አባባሌ ቢሆንም እንቅስቃሴያችንን አንድ እርምጃ አያስኬዯውም፡፡
ሁሊችንም ድርሻችንን ከተወጣን ግን ካሰብንበት ባጭር ጊዜ እንዯርሳሇን፡፡

የጋራ እንቅስቃሴው የነጻነት መሌዕክትም ይኸው ነው!!
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የአሜሪካ ሕግ በሚያዘው መሠረት በትርፍ አሌባ ድርጅትነት የተቋቋመ ሕጋዊ ድርጅት ነው፡፡
ሇንቅናቄው የሚሠጠው ማንኛውም የገንዘብ ነክ ዕርዲታ ግብር ሇማቀነስ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡

