
ለዉጥ! ለዉጥ! አሁንም ለዉጥ ነዉ የጠማን! 
 

ታጠቅ-ተደራጅ፣ተዘጋጅ፣ተነስ-ለለዉጥ!  

 
ታጠቅ ለነጻነት በ1998 ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእኩልነትና ለነጻነት  

ከህውሃት/ ኢ ሕአዴግ ጋር የሚያደርገዉን ተጋድሎ 

በአዲስ ጉልበት፣በተሻለ ስልትና በበለጠ ቆራጥነት 

ሊያጠናክር ትግሉን ተቀላቀለ። በትግሉ ሜዳም 

ውድ ልጆቹንና የጦር መሪዉን አጣ። በዚህ ተስፋ 

ሳይቆርጥ በአገር ቤት በአዲስ አበባና በአንዳንድ 

ገጠር ከተሞች የተደራጁትን ህዋሶች 

በአምባገነኑ ዘረኛ መንግስት ላይ ሲያጠናክር 

አዳዲስ ህዋሶችንም በህቡእ ሲያደራጅ ቆየ። 

ቀጥሎም በተለይ በነጻ የምእራብ አገሮች የተደራጁ 

የተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ሕብረት እንዲኖር ያላሰለሰ  

ጥረት አደረገ። 

 

በ ግንቦት 2004 የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ（ሸንጎ）ሲመሰረት ከመስራቾቹ መሀል አንዱ 

በመሆን አቅማችን በፈቀደ ተሳትፎ ስናደርግ ቆይተናል። በኋላም ለሁለገብ  ትግል ትኩረት መስጠቱ 

ጊዜዉ የሚጠይቀዉ የተሻለ የመታገያ መንገድ ነዉ ብለን በማመናችን ወደ ድርጅታችን ስራና 

ተመሳሳይ ሃሳብ ይዘዉ ጥረት በማድረግ ላይ ካሉ ሌሎች ድርጅቶች ጋር ተባብሮ ወደመስራቱ ማትኮር 

ጀመርን። ይህን ጥረት ላለፉት ጥቂት ዓመታት ስናደርግ ቆይተን በአሁኑ ወቅት በቅርብ ጊዜ ይፋ 

በምናደርገዉ መግለጫ ድርጅታችን የሚካተትበት ስብስብ እራሱን ያስተዋውቃል።   

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል በተለይ ከአንድ አመት ወዲህ እምርታ እንዳሳየ ለማንም ግልጽ ነዉ። ምንም 

የኢትዮጵያ ሙስሊም ሕዝብ ሰላማዊ ተቃዉሞ በአርያነቱ ቢቀድምም በአዲስ አበባ ዙሪያ መሬቱ 

ያላግባብ የተወሰደበት ህዝብ የተጀመረዉ የተቃዉሞ ሰደድ አገሪቱን በሰፊዉ ማዳረሱ ብቻ ሳይሆን 

የመስተዳድሩን ስጋት ከዚህ በፊት አይተነዉ በማናቀዉ ደረጃ ስለመነጠቀዉ መስተዳድሩ ይቅርታ 

ጠይቆ የመሬት አዋጁ እስከመታጠፍ ደርሶ ነበር። ይህን የህዝብ ትግል የኦሮሞ የብሔር ድርጅቶች ብቻ 

ሳይሆን የተቀረዉ ተቃዋሚ ሁሉ ሲያበረታታ ቆይቷል። 

 

የህወሃት/ኢሕአዴግ ቅስም የተሰበረዉና የህዝቡ ተቃውሞ ጊዜያዊ  ቸግር ሳይሆን መስተዳድሩን 

ሊያጣበት የሚችልበት ተጋድሎ መሆኑን የተረዳበት ትግል ወደ ወልቃይት በተጫረዉ የህዝብ 

ተቃዉሞ ነበር። ከሁሉም በላይ “የኦሮሞ ደም የኛም ደም ነዉ!” የመሳሰሉ መሪ መፈክሮች 

መንጸባረቃቸዉ ትግሉ የህዝቦችን አንድነትን ያቀፈና ወደኋላ ሊመለስ የማይችል ክስተት መሆኑ 

ለመሰተዳድሩም ሆነ የህዝቡ ትግል ላመለጠዉ የተቃዋሚ ካምፕ ግልጽ ሆነ። መሰተዳድሩም 

ተርበደበደ፣ ተቃዋሚውም ተበራታ።  

 

መሰተዳድሩ ለዚህ የህዝብ በቃኝ መልእክት ቢያንስ ሁለት ምርጫ ነበረዉ፣ የፖለቲካ 



 ምህዳሩን በማስፋት ሰላማዊ ሽግግርን ማስተናገድ ወይ ችግሩን ጊዜያዊ አድርጎ በመመልከት ቅርጹን 

በመቀያየር ያለዉን ስርዓት ይዞ መቀጠል ። ሰሞኑን የህወሃት/ኢሕአዴግ መስተዳድር ያወጀዉ የጊዜያዊ  

አስቸኳይ አዋጅና ወታደራዊ የጭቆና እርምጃዎች፣ እንዲሁም በቅርብ ቀን ያደረገዉ የመስተዳድር 

ሚኒስትሮች ሹም ሽር ወዴት አቅጣጫ መስተዳድሩ እየተመለከተ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነዉ;: 

 

የህዝቡ ምላሽስ ምንድ ነዉ የሚሆነዉ？ለዉጥ! ለዉጥ! አሁንም ለዉጥ  ነዉ! የህወሃት/ኢሕአዴግ 

ስርዓት ለምን መለወጥ እንዳለበት አንድ ሺ ምክንያቶች ይኖራሉ፣ ለምን መቆየት እንዳለበት ግን አንድ 

ምክንያት ብቻ ነዉ ያለዉ - እሱም ፍርሃት! ፍርሃት! ፍርሃት! ነዉ። ከፈራን እናቆየዋለን። ሙስሊም 

ኢትዮጵያዉያን የቀደዱትን በር፣ የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች በረቀሱት። ፍርሃት እንግዲህ አበቃ! ታዲያ 

የህወሃት/ኢሕአዴግ ስርዓት ሌላ ሁሉ ምክንያት እንኳ ቢጠፋ 25 ዓመታት በመቆየቱ እንኳ የህዝብ 

መሰላቸት ይሉኝታ ብቻዉን ሊያባረዉ ይገባል። 

 

ህወሃት/ኢሕአዴግ  አሁንም  ምርጫ አለዉ፣ ሁኔታዉ እየጠበበ፣ የሚከፍለዉ ዋጋ እየጨመረ 

ቢሄድም። ሆኖም ግን ህወሃት/ኢሕአዴግ ምርጫዉን  እስከሚያስተካክል ድረስ ቆሞ የሚጠብቀዉ 

የለም።እንዲያዉም በተቃራኒዉ፣ምርጫዉን  እንዲያስተካክል በቂ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችለዉ የዓላማ 

ጽናትና ጥንካሬ ያለዉ የሕዝብ ትግል ሲኖር ነዉ። ምርጫዉን  ካላስተካከለም እጣዉ ምን ሊሆን 

እንደሚችል ማንም መገመት ይችላል። ስለዚህ ህወሃት/ኢሕአዴግ ለኢትዮጵያዉያ ሕዝብ 

እስከሚበረከክበት ዕለት ትግሉ በሁሉ መስክ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።  

 

በበኩላችን ለትግሉ የራሳችንን አስተዋጽኦ ስናደርግ እንደቆየነዉ፣ ዛሬም ከሌሎች ለኢትዮጵያ ሕዝብ 

ከሚቆረቆሩ ሃይሎች ጋር ተደራጅተን ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል። ሕዝባችንን 

በእዉቀትህ፣በጉልበትህ፣በገንዘብህ እርዳን፣አብረን እንታገል እንላለን!  

 

አብረን የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥቅም እናስከብር፣ኢትዮጵያንም ከፍ እናድርጋት እንላለን! 

 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

22 ህዳር 2009 

(01 ዲሴምበር 2016) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


