በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)
1. አዲሲቱ ኢትዮጵያ ይጋራ እንቅስቃሴ ምንድን ነው?
መሰረቱን በካናዳና በአሜሪካን ያደረገ፤ ለሰባዊ መብት መከበር የሚሟገት፤ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን
ውስጥ በኋላ ቀርነትና በሰባዊ መብት መረገጥ በምትታወቀው ሀገራችን ውስጥ በተከሰተው ፍትህ መጓደል
እንዲሁም እኩል የሆነ መብትና የዲሞክራሲያዊ ስራት ያለመኖር ባስቖጫቸው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያኖች
የተመሰረተ ድርጅት ነው።
ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ስራትን ከማምጣትና ከመጠበቅ ውጪ ምንም አይነት አጀንዳ የሌለው
ድርጅት ሲሆን፤ ከነኚሀም መርህ አጀንዳ ውጪ መንም አይነት የፖለቲካ የማህበራዊ ኑሮና ኢኮኖሚያዊ
እንቅስቃሴ በመምራት የተለያዩ አጀንዳዎችን አያስተናግድም፤ ለዚህም ዋናው ምክንያት የተለያዩ
አጀንዳዎችን ማስተናገድ በዚህ ድርጅት አማካኝነት ለመፍጠር የፈለገውን የኢትዮጵያዊያንን አንድነት
ያጨናግፋል ብለን ስለምናምን ነው፤ በመሆኑም ከላይ የጠቀስናቸው መሪሃ ሀሳብና አላማ የማይጫመሩ
የማይቀነሱ ወይንም በፍጹም የማይለወጡ ግልጽ መርሆዎቻችን ናቸው።
2. አዲሲቱ ኢትዮጵያ የጋራ እንቅስቃሴ ከሌሎች የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በምን ይለያል?
ይህ እንቅስቃሴ የስባዊ መብት ረገጣን ከመቃወምና የተፈጸሙ ኢ ሰባዊ ድርጊቶችን ከመሰብሰብና በሰነድ
መዝግቦ ከመጠበቅ ባሻገር የስባዊ መብት ረገጣን ለማቆምና ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ስራትን
ለማመጣት እንዲሁም ለመጠበቅ የሚደረግ በአንድነት በብዙሀን የሚመራ የህብረት እንቅስቃሴ (grass
root movement) መሆኑ ልዩ ያረገዋል።
3. እስከዛሪ በብዙ ድርጅቶችና ገለሰቦች ጥረት ተደርጎ መፈጠር ያልተቻለ አንድነትና ህብረት እንዴት በዚህ
የጋራ እንቅስቃሴ ሊፈጠር ይችላል?
ለዚህ ከባድ ጥያቄ ቀላል መልስ ነው ያገኘንለት ለዚህም የረዳን እስከዛሬ ድረስ የተደረጉት ያንድነት ፈጠራ
ጥረቶችን በማጥናትና በመመርመር ባገኘነው ግንዛቤ ነው ማለት ይቻላል።
ሌላው በስፋት በሁሉም ኢትዮጵያውያን ውስጥ የተደረጉት ውይይቶች ክርክሮች የህብረት አስፈላጊነቱን
ብቻ ሳይሆን መንግዱንም እንድናስተውል በሰፌው እረድቶናል።
ይህንን ካልን በሗላ ወደመልሱ ስንገባ መጀመሪያ ከዚህ በፊት ተሞክረው ያልተሳኩ የህበረት አይነቶችን
ላለመድገም ወሰን፤ ሌላው የአላማው ጥራትና ህብረቱ የሚፈጥርው ጥቅም ይህንን የአሁኑን ትውልድ
ኢትዮጵይዊ በቻ ሳይሆን የወደፊቱን ትውልድም ሙሉበሙሉ የሚጠቅም መሆን እንደሚጋባው
ተማመንን።

እንደሚታወቀው ያሁኑም ይሁን የወደፊቷ ኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ስብጥር ብዙ
እንደሆኑ ሁሉ ከፋፋይና ወገንተኛም ናቸው፡ ስለዚህም በጎሳ በመደብና በርዮተ አለም ፍልስፍና ሊለያየን
የማይችል፤ እውነተኛ የጋራ ጥቅም ሊያመጣ የሚችል፤ የሁሉኑም ሰው ድጋፍ የሚስገኝ አላማ ላይ
ስናተኩር፤ አዲስ ነገር መፈልሰፍ አላስፈለገንም።
ምክንያቱም የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲያዊ ስራት ጥያቄ በሀገራችን አብይ ጉዳይ በመሆን ጦር
ሲያማዝዝ እዚህ ደርሰናል፤ በመርህም ደረጃ የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲያዊ ስራት ጥያቄን
የሚቃወም ግለሰብም ይሁን መህበረሰብ የጎሳ ድርጅትም ይሁን የፖለቲካ ድርጅት ቢያንስ ቢያንስ
በግልጽና በአደባባይ ባለማየታችን የሁላችንም አጀንዳ እንደሚሆን አረጋገጥን ።
ሁላችንም እንዳምናውቀው የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲን ጥያቄ ያላነሳና ያላነገበ ድርጅት የለም፤ ነገር
ግን ከእነዚህ አላማዎች በተጨማሪ ሌሎችም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አጀንዳዎች ስላሏቸው
ሁሉኑም ኢትዮጵያዊ በአንድነት መምራት አልቻሉም።
በሌላ በኩል ደገሞ ካለ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ርሐብ በሽታና ድንቁርናን አስወግደን በሰላምና
በብልጽግና መኖር ስለማይቻል በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ እንቅስቃሴ አማካኝነት ብዙሀኑ በሚመራው
ግቡ ስልጣን ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ስርአት ፍትህና እኩልነት የሆነ አንድነት መፍጠር በመሆኑ።
ስለዚህም በመጀመሪያ ይህ እንቅስቃሲና አንድነት ማንንም የማያገል ስለሆነ፤
በሁለተኛ ደረጃ ይህ ህብረት የምነም አይነት ድርጅቶች ሀብረት ሳይሆን የገልሰቦች አንድነት በመሆኑ ልዩ
ጥቅምም ይሁን ከላይ ከተጥቀሱት ውጭ አእጀንዳም ሆነ ግብ ስለሌለው፤
ሶስተኛ የማይጨመሩት የማይቀነሱት እንዲሁም የማይለወጡት ለፍትህ ለእኩልነትና ለዲሞክራሲያዊ
ስራት የሚደረግ የህብረት እንቅስቃሴ የሁላችንንም ተሳትፎ ስለሚጠይቅ ስኬቱ የሁላችንም ሲሆን አንድ
ሳንሆን ቀርተን ባለንበት ብንረግጥ ወይ ደግሞ የባሰ አዘቅት ውስጥ ብንወርድ እጃችንን የምንጠነቁልበት
ስለማይኖር ተባብሮ ከመንቀሳቀስ ውጪ አማርጭ ስለሌን ይህንን እንቅስቃሴ ክሌላው የተለየና የሚሳካ
ያደርገዋል ብለን እናምናለን።
በመጨረሻም ይህ ህብረት የአጭር ግዜ ብቻ ሳይሆን የረዥምና ለትውልድ የሚተርፍ የአንድነት መሰረት
ራእይ ስላለው ስኬታማ ይሆናል ብለን በጽኑ እናምናለን።
4. በሌሎች የፖለቲካ የማህበራዊ ወይም የሰባዊ ድርጅት ውስጥ በመሳተፍ መንግስትን የሚቃወሙ
ወይንም የሚደግፉ ግለስቦችን ይህ እንቅስቃሴ ያሳትፋል ወይ?
ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው ይህ አንድነት የሚፈጠረው በግለሰቦች ስብስብ ነው ይህም
የሚያረጋገጠው ከድርጅት ከጎሳና ከማንኝውም የወል ማንነት በፌት ስው በመሆናችን ሰባዊነትን
እናስቀድማለን እንቅስቃሴውም ለሰባዊ መብት በመታገል ሰላምንና ማህበራዊ ብልጽግናን በሐገራችን
ለማምጣት በመሆኑ በሚኖረን ህዝባዊ እንቅስቃሴ ማንኛውም ግለሰብ እራሱን ወክሎ እንዲሳተፍ
እናበረታታለን።

5. ይህ ድርጅት በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ የብዙሀን እንቅስቃሴ ነው በትጥቅ ትግል የሚያምኑ
ገለሰቦችንስ ታሳትፋላችሁ ወይ?
በመጀመሪያ ደረጃ አንድን ኢትዮጵያዊ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ብምናወጣው መርሃ ግብር በመሳተፍ
አንድነቱን ሲያድስ ማነህ ከየት መጣህ ምን ታምናልህ ምንአታምንም ወዘተ የሚባል ጥያቄም ሆነ ሀሳብ
ባለመኖሩ ሌላው ማሀበራዊም ይሁን ፖለቲካዊ ህይወቱን አናውቅም፤ የማወቅም ፍላጎት የለንም፡
በመንግስት የታጠቀም ይሁን በትቃዋሚ የታጠቀ ከዚህ የብዙሃን እንቅስቃሴ ጋር አንድነቱን ሲይድስ
ሰላም የመጀመሬያ ምርጫው መሆኑን እንዲሁም ፍትህ እኩልነትና የዲሞክራሲ ስራትን መደገፉን ነው
የሚያረጋግጠው ስልዚህ ማንም አያገልም።
6. በኢትዮጵያ ውስጥ የሰው ህይወት በማጥፋትና የስባዊ መብት በመርገጥ ተግባር የተሳተፉ የመንግስት
ባለስልጣኖች ላይ ድርጅቱ ምን አይነት አቛም አለው?
ከላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይህ እንቅስቃሴ የሰብዓዊ መብት በሃገራችን ተከብሮ ፍትህና እኩልነት
እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ስራት የምታራምድ ኢትዮጵያን ለማየት በመሆኑ የወደፊቱን ግድያና መብት
ራገጣ ለመከላከል የንፁሐንን ደም በከንቱ ያፈሰሱ በህግ እንዲጠየቁ የማያስልስ ትግል እናደርጋለን፤ ሌላው
የወደፌቱን ግድያና መብት ራገጣ ለመከላከል እውነተኛ ብሔራዊ እርቅ በግለስቦችና በድርጅቶች መሃል
ማድረግ አስፈላጊነት የጠነከረ እምነታችን ነው።
ሌሎችም ጥያቄዎች ካሉአችሁ: members@solidaritymovement.org

