
 ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከሕዝባቷው ጋር ሊገናኙ ይገባል! 

      የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ አስቸኳይ መግለጫ 

ቀን፤ ነሏሴ 11፤ 2010ዓም 

ወዯ ሥሌጣን ከመጡ ጀምሮ በተዯጋጋሚ ከሕዝብ ጋር ቀጥተኛ ሲያዯርጉ የነበሩት ጠቅሊይ ሚኒስትር ዏቢይ አሕመዴ 

ከሕዝባቸው ጋር ግንኙነት ሳያዯርጉ ሁሇት ሳምንታት አሌፈዋሌ። ጉዲዩን በቅርብ የሚከታተሇው ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ 

ንቅናቄ (አኢጋን) የጠ/ሚ/ሩ ዯጋፊዎችና መሊው ሕዝባችን ሁኔታውን እንዱያውቅና አስፈሊጊውን ውሳኔ እንዱወስዴ ይፋ 

ሇማዴረግ ተገዴዶሌ። በእርግጥ ድ/ር ዏቢይ በተቀነባበረ በሚመስሌ ስሌት ሁሇት ሦስት ጊዜ ያህሌ ሇሕዝብ ዕይታ ቀርበዋሌ። 

ሆኖም ከወትሮው በተሇየ መሌኩ ሇውጡን አጥብቀው የሚቃወሙና ሇማክሸፍ የሚፈሌጉ ኃይልች ያቀነባበሩት በሚመስሌ 

የተከናወነው ከሚዱያ ፍጆታ የማያሌፍና በጥያቄ ውስጥ ያሇውን ሕዝብ ሇማርገብ የተሰራ የሕዝብ ግንኙነት ሥራ ሆኖ ነው 

ያገኘነው። ስሇዚህ ሕዝባችን መሪውን የማግኘትና የማነጋገር መብቱ ሉነፈግ አይገባም፤ ይህም ባጭር ጊዜ ውስጥ በጋዜጣዊ 

መግሇጫም ሆነ በፊት ሲዯረግ እንዯነበረው ዓይነት የውይይት መዴረክ መገሇጽ ይገባዋሌ በማሇት አኢጋን አቋሙን በግሌጽ 

ያስታውቃሌ።       

ከዚህ በፊት “የሥራ አስፈጻሚ ስብሰባ በየሰዓቱ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ መገሇጽ አሇበት፤ ከእንግዱህ በኋሊ በኢትዮጵያ የዴብቅ 

ፖሇቲካ አበቃ፤ …. የእኔ ሥራ የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍሊጎት … ማስፈጸም ብቻ ነው” የሚሌ ቃሌ የገቡሌን ጠቅሊይ ሚኒስትር 

እንዱሁም የመዯበቅ እና የመሸረብ ፖሇቲካ ማብቃቱን ያበሰሩሌን መሪያችን ሕዝብ እንዱህ ተጨንቆና ባገሩ ሊይ የመኖር 

ኅሌውናው አዯጋ ሊይ ወዴቆ ባሇበት ወቅት ከሕዝባቸው ጋር እንዯበፊቱ እንዲይነጋገሩ የገዯባቸው ኃይሌ ምንዴነው? የጉራጌና 

የቀቤና ሕዝብ በተጋጨበት ወቅት በፍቅር ተግሳጽ ታረቁ ብሇው መክረው ወዱያው ያስማሙ ብሌሃተኛ ከሕዝባቸው ጋር 

እንዲይመክሩ የኅሉና እስረኛ ያዯረጋቸው ማነው? ተስፋ በሚሰጠውና የወዯፊቱን ብሩህ አዴርጎ በሚያሳየው አንዯበተ 

ርዕቱነታቸው ሕዝባቸውን እንዲያረጋጉ አጣብቂኝ ውስጥ የከተታቸው ጉዲይ ምንዴነው? ይህንን የሕዝብ ጥያቄ የጋራ 

ንቅናቄያችን ሕዝብ እንዱያውቀው ይፋ ሇማዴረግ ተገዴዶሌ። 

እጅግ በርካታ የሰቆቃና የመከራ ዓመታትን ያሳሇፈው የአገራችን ሕዝብ በቅርቡ በጠቅሊይ ሚኒስትር ዏቢይ አሕመዴና እርሳቸው 

በሚመሩት ቡዴን አማካኝነት ያገኘው ሇውጥ ጥቂት ከሚባለ ቡዴኖችና ግሇሰቦች በስተቀር በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኘውን 

ኢትዮጵያዊ ያሌጠበቀውን ተስፋ ያጎናጸፈው ነው። በአገራችን ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ አሠራር እያስተዲዯሩን ያለት ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ዏቢይ በየጊዜው ባሇማቋረጥ ሇሕዝባችን የሰጡት ተስፋና ባጭር ጊዜ ውስጥ የፈጸሟቸው ተግባራት በኢትዮጵያ ብቻ 

ሳይሆን በአፍሪካ ቀንዴ በሚገኙትም አገራት ታስቦ የማታወቅ ሇውጥ ያመጣ ነው። 

ሆኖም ግን ድ/ር ዏቢይ የአሜሪካ ጉብኝታቸውን አጠናቅቀው ወዯ አዱስ አበባ ከተመሇሱ በኋሊ ሁኔታዎች ተሇዋውጠዋሌ፤ 

እርሳቸውም እንዯቀዴሞው ከሕዝባቸው ጋር የሚዯርጉትን ግንኙነት በእጅጉ ቀንሰዋሌ። በእርግጥ ዕረፍት ዏሌባ በነበረው 

የአሜሪካው ጉብኝታቸውና ከዚያ በፊት በነበሯቸው ጊዜያት ያሇበቂ ዕረፍት መሥራታቸው፤ በጤናቸው ሊይ መቃወስ 

ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ ማንም መገመት ይችሊሌ። ሆኖም ዝምታቸውን ተከትል የወጡ ሕዝብን የሚረብሹና የሇውጡ 

ተቃዋሚዎችን የሚያበረታቱ ዘገባዎች ሉወገዙ የሚገባቸው ናቸው። ጊዜያዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ከማሰብ በፊት እንዯ ሚዱያ 

የአገርን ኅሌውና፣ የጠሊትን አካሄዴ፣ የሕዝብን ጥቅም ማስቀዯም ተገቢ ነውና የጋራ ንቅናቄያችን በዚህ ሊይ ትኩረት 

እንዱዯረግበት ያሳስባሌ፤ ሕዝባችንም ምርቱን ከግርደ እየሇየ መረጃ የመቀበሌ ባሕለን በማዲበር ሇእንዯዚህ ዓይነት ዘገባዎች 

ዕውቅና መንፈግ ይገባዋሌ። ጸረሇውጥ የሆኑ ዘገባዎችንም እንዱሁ ዓሊማቸውን አውቆ በመሌሶ ማጥቃት ሉቃወማቸው ይገባሌ። 

ጠ/ሚ/ር ዏቢይ ወዯአገር ከተመሇሱ ሁሇተኛ ሳምንት አሌፏቸዋሌ። በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ በርካታ የሚረብሹና 

የሚያስጨንቁ ሁነቶች ተከስተዋሌ። ሇአብነት ያህሌ፤ እርሳቸው በወጡ በማግስቱ በግፍ ከተገዯለት ስመኘው በቀሇ (ኢንጂነር) 

በኋሊ በርካታ አሇመረጋጋቶች በተሇያዩ የአገራችን ክፍልች ታይተዋሌ። አሁን እየተረጋጋ ነው በሚባሌበት የሶማሉ ክሌሌ 

በርካታዎች ከመገዯሊቸውና ከቀያቸው ከመፈናቀሊቸው ባሻገር እጅግ ባሌተሇመዯ ሁኔታ እስከ 10 የሚዯርሱ አብያተ ክርስቲያናት 

ወዴመዋሌ፤ ካህናት ተገዴሇዋሌ፤ ሻሸመኔ ሊይ በሏሰት በተሰራጨ ወሬ አንዴ ወገናችን ሊይ በቃሊት ሇመግሇጽ የማይቻሌ አሰቃቂ 



ተግባር ተፈጽሞበታሌ፤ በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ከሶማሉ ክሌሌ ከተከሰተው አሇመረጋጋት ጋር በተያያዘና በላልች ሰበቦች 

በርካታ ወገኖች ከቤታቸው እየተፈናቀለ ነው፤ ቤት ንብረታቸው እየወዯመ ነው፤ ሕይወታቻውን ሇማዲን የሇበሱትንና 

ሌጆቻቸውን ብቻ ይዘው እየሸሹ ነው፤ ከጅጅጋ አካባቢ ተፈናቅሇው ሕይወታቸውን አትርፈው አዲማ (ናዝሬት) የዯረሱ ወገኖች 

እዚያም እየተገዯለና መግቢያ እንዱያጡ እየተዯረጉ ነው፤ የኢትዮጵያ ሶማሉ ተወሊጅ ያሌሆኑ በዴሬዲዋና አካባቢው የሚገኙና 

ከጅጅጋ ተሰዯው የመጡ በሶማሉ ሌዩ ፖሉስና በሄጎዎች ጥቃት ተሰንዝሮባቸው ህጻናት ሳይቀሩ ተገዴሇዋሌ፤ ቤ/ክ የተጠሇለ 

እርጉዞችንና እመጫቶችን ጨምሮ በርካታዎች ከዚያ እንዲይወጡ ተዯርገው ምግብና ውሃ በማጣት ስቃይ ተዲርገው ከቆዩ በኋሊ 

ስቃዩ በዝቶባቸው ሇሌጆቻቸው ውሃ ሇማጠጣት የወጡ እናቶች ተገዴሇዋሌ፤ የተጠሇለበትም ቤ/ክንም ተቃጥሎሌ፤ በጅጅጋ 

የነበረው የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ቅርንጫፍ ጽ/ቤትም ጥቃት ዯርሶበት መረጃዎችና ሰነድቹ ከነኮምፒውተሮቹ 

ተዘርፈዋሌ፤ ጽ/ቤቱም ወዴሟሌ፤ በጅቡቲ በሰሊም ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን የጥቃት ሰሇባ ሆነው 30ሺህ የሚሆኑ 

ወገኖቻችን ከጅቡቲ ሇቅቀው ወጥተው በውሃ ጥምና በምግብ ማጣት እየተሰቃዩ ይገኛለ፤ በዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በቴፒ 

ከተማ በተፈጠረ ሁከትና እስካሁን ባሊቆመ ጥቃት ወገኖች እየተገዯለ ነው፤ የጌዱኦን ተፈናቃዮች ጨምሮ በአሁኑ ጊዜ በአገራችን 

ውስጥ በተፈጠረ አሇመረጋጋት በሰሊም ከሚኖሩበት ቀዬ የተፈናቀለ ዜጎች ቁጥር ከሁሇት ሚሉዮን በሊይ ዯርሷሌ።   

በምስራቁ የአገራችን ክፍሌ እየዯረሰ ያሇውን በተመሇከተ መንግሥት ሁኔታዎች እየረገቡ ነው ቢሌም ዋንኛ የጥፋት ኃይሌ 

የሆነውን የሶማሉ ሌዩ ፖሉስን ትጥቅ ስሇማስፈታት የሚነገር አሇመኖሩ “ሇምን?” የሚሌ ጥያቄ እንዴናነሳ የሚያዯርገን ሆኗሌ። 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ይህ ሁለ ሲሆን የእናቶችን እንባ በተግባር ሲጠርጉና ሇወገናቸው ዯም ሲሇግሱ በገሃዴ የታዩት ጠ/ሚ/ር 

ዏቢይ ዝምታ መምረጣቸው የእርሳቸው ባህርይ እንዲሌሆነ ግሌጽ ነው። “ሌሞትሌህ የተዘጋጀሁ ነኝ” ያለት ሕዝባቸው “ወዳት 

እየሄዴን ነው? አገራችንስ ወዳት እየሄዯች ነው?” የሚለ በርካታ ጥያቄዎች ተወጥሮ ባሇበት ሁኔታ (ሇሁለም ነገር እርሳቸው 

እየተጠየቁ መሌስ መስጠት አሇባቸው ባንሌም) በአስገዲጅ አጣብቂኝ ውስጥ ካሌገቡ በስተቀር ሕዝባቸውን ዝም ሉለት 

እንዯማይችለ ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ያምናሌ። ሇጋራ ንቅናቄያችን ከሚዯርሱን መረጃዎች በመነሳት ይህንን እምነት 

ሕዝባችንም ይጋራሌ ብሇን እናምናሇን።  

ስሇዚህ እነዚህንና ከሊይ ያነሳናቸውን ጥያቄዎች ምሊሽ ሇመስጠት ቀሊለ መንገዴ ጠቅሊይ ሚኒስትር ዏቢይ አሕመዴ የአገራችንን 

ወቅታዊ ሁኔታ አስመሌክተው የአገር ውስጥና የውጪ ጋዜጠኞችን ሰብስበው ያሌተገዯበ ነጻ መገሇጫ መስጠት ይገባቸዋሌ 

እንሊሇን። ከሕዝቡ ጋር አንዲንዴ ጊዜ በቀን ከሁሇት ጊዜ በሊይ ሲገናኝ የቆየ መሪ ኮሪዯር ሊይ በማነጋገርና ቪዱዮ በመሌቀቅ  

ወይም ሕዝብ መግቢያ መውጫ አጥቶ በተጨነቀበት ጊዜ ከቡና ሊኪዎች ጋር ተገናኘ ብል ዜና በመሥራት “ዯኅንነቱን” ማሳየት 

የድ/ር ዏቢይን ባህርይ የሚገሌጽ አይዯሇም፤ ማንም ሉቀበሇው የማይችሌ ጊዜ መግዣ ነው። 

ስሇዚህ ይህንን የሕዝብ ጭንቀት ከሊይ በጠቀስነውና ባሌተገዯበ መሌኩ በቀጣይ ጥቂት ቀናት ውስጥ ሇሕዝብ ይፋ እንዱዯረግ፤ 

ሕዝብና መሪው እንዯቀዴሞው እንዱገናኝ ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ያሳስባሌ። 

ፈጣሪ የአገራችንን ሰሊም ያጽናሌን፤ ሕዝቧንም ይባርክ። 

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)  

ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በአሜሪካ አገር በሕግ የተመዘገበ ድርጅት ሲሆን በትርፍ አልባ የሲቪክ ድርጅትነት 

በ501(c)(3) ምዯባ ሥር የተካተተ ነው። ለተጨማሪ መረጃ የአኢጋን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኦባንግ ሜቶ በስልክ ቁጥር፤ 

202-725-1616 ወይም በኢሜል፤ obang@solidaritymovement.org ማግኘት ይቻላል። 

 

mailto:obang@solidaritymovement.org

