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የሙትየሙትየሙትየሙት ከተማከተማከተማከተማ ተቃውሞተቃውሞተቃውሞተቃውሞ ጥሪናጥሪናጥሪናጥሪና የህብረትምየህብረትምየህብረትምየህብረትም ጉዳይጉዳይጉዳይጉዳይ 

 

ዘረኛውና ሀገር አጥፊው ወያኔ በባዕዳን እርዳታ ስልጣን የያዘበትን ግንቦት 20ን ለማክበር ሲነሳ 
በከተማዎቹ ሁሉ የሙት ከተማ አድማ እንዲደረግ የቀረበውን ሀሳብ ኢሕአፓ ሙሉ በሙሉ 

በመደገፍ በ1997 እንዳደረገው በአሁኑ ወቅትም ባለው አቅም ሁሉ የሚተባባር ይሆናል። 

የ1997ኡን አድማ ያከሸፉት ከሀዲ የሆኑት የተወሰኑ የህብረትና ቅንጅት መሪዎች እንዲሁም 
አሜሪካ ና እንግሊዝ እንደነበሩ የምናስታውሰው ነው ። ሁኔታው እንዳይደገም መታገል ማስፈለጉን 
ከወዲሁ ማሳወቅና ማወቅም ያሻል። 
 
በአሁኑ ጊዜ በልዩ ልዩ መሰረታዊ ጥያቄዎች ዙሪያ ተቃውሞ እየተደረገና ወያኔም የሚያስወግዘው 
የግድያ እርምጃ እየወሰደ መሆኑ እየታየ ያለ ነው። ወያኔ ወደ ውድቀቱ ሲያመራ ሕዝብን እርስ በርስ 
በማጋጨቱና ስርዓቱ ከወደቀም የሆነ እልቂት እንደሚመጣ ለማሳመን እየተራወጠ ነው ። ወያኔ 
ራሱም በአውራጃዊ ስሜትና ልዩነት እየተናጠ መሆኑም ሌላ ሀቅ ነው። የራሱ ሲጎዳው በሌሎች 
ዘንድ በራሱ በወያኔ አራጋቢነት የሚከሰት የህዝብ መፈራቀቅና መለያየት ለወያኔ ሲሳዩ ነው ፡፡ 
ለዚህም ነው ደግመን ደጋግመን የወያኔን ጠባብነትና ከፋፋይነት እያጀቡ ያሉትን አደብ እንዲገዙ፤ 
በጋራ ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንድንታገል ስንጠራቸው የቆየነው ። ዛሬም የሙት ከተማ 
አድማ በጋራ ይደረግ ስንል ይህንኑ ፍላጎትና መሰረት አድርገን ነው ። ትግል ሲባል ደግሞ የሕዝብን 

የጋራ ጩሀት መጋራትና ማስተጋባት ነው እንጂ “ የእኛ እስረኞች ይለቀቁ፤ ሌላው አይመለከተንም“ 
አይነት አቋም ሊሆን አይችልም። የ እኛ ለ እኛ ብቻ ጠባብ አቋም ኢትዮጵያዊነትንና የጋራ ሀገርን 
ጥቅም እስከተጻረረ ድረስ ጉዳቱ ከባድ ነው ። 
 

ለመሆኑ የሙት ከተማ አድማ ምንድነው? ይህን በተመለከተ በ1997 ዓ.ም. ብዙ ማብራሪያ የሰጠን 
ቢሆንም በአጭሩ በዚህ ወቅትም ማቅረቡ ጥቅም አለው ። ምንም እንኳን በኢሕአፓ በኩል ስልጣን 

ላይ ያለውን ቡድን እያስፈቀዱ (እያሳወቁ ከሚለው ጋር የተለያየ ነው ) ሰልፍ ማድረግ የሚባለውን 
ከስረ መሰረቱ አጥብቆ የሚቃወመው ቢሆንም የሙት ከተማ አድማ በመንገድ ላይ ሰልፍ ሊደርስ 
የሚችል ጉዳትን ይቀንሳል ክሚልም የቀረበ ነው። የሙት ከተማ አድማ በማድጋስካርና ሌሎች 

ቦታዎች ተካሂዶም ውጤት ያስገኘ የትግል ዘዴ ነው። በተወሰነው ቀን ሰው ሁሉ (ወይም 
በአብዛኛው ወደ ስራ ቦታ፤ አይሄድም፤ በአደባባይ አይንቀሳቀስም፤ ከቤቱ ይቆያል ወዘተ ማለት 
ነው። አድማ ነው። ሱቆችም መስሪያ ቤቶችም ይዘጋሉ። ትምህርት ቤቶች ተማሪና አስተማሪ አልባ 
ይሆናሉ፤ የሚንቀሳቀስ ታክሲና አውቶቡስ አይኖርምም ማለት ነው።  
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አገዛዙ ይህን ለመቋቋም በ 1997 ዓ.ም. ባእዳኖችን ለምኖና ከሀዲዎችን ተጠቅሞ ከጉድ 
አምልጧል። ዛሬም ይህን ሊሞክር ሲችል በሌላ መንገድ ደግሞ ቅጥረኞችን ያሰማራል፤ በየቤቱ 
እየሄደም ሊያስፈራራ ይችላል፤ አድማ ያደረገ ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ ከስራ ከትምህርት ቤት ተባሯል 

ወዘተ ወዘተ... ሊል ይችላል ። አድማው ዋጋ ያስከፍላል፤ ጉዳት አልባ ትግል ለሚፈልጉ የሚመች 
አለመሆኑን ከወዲሁ ማወቅም ያሻል። ጨዋ የኢትዮጵያዊ ትግል በወያኔ ላይ የከረረ እምቢታን 
ማሳየት አይደለም የሚሉና ቁርጠኛን ትግል የሚቃወሙ በሙት ከተማ አድማ ደስተኛ እንደማ 
ይሆኑም መርሳት አያሻም። የሙት ከተማ አድማ በመጀመሪያ ለረጅም ቀናት ባይሆን ወይም በአንድ 
ወይም ጥቂት ቀን ደረጃ መካሄዱ ይበጃል መባሉንም ማስታወስ ይገባል ማለት ነው ። ዝግጅትንም 
ይጠይቃል ። በተለይ በውጪ ልኡካኖችና ድርጅቶች የተሞላች ናትና አዲስ አበባ ርጭ ጸጥ ብትል 
አንደምታው ከፍ ያለ ይሆናል። ጥሪው ተደርጎ ሰሚ የሚያጣ ከመሰለና ፍርሐትም ካየለ ግን 
አለመሞከሩ ሊመረጥ ይችላል። ለዚህም ነው ከየካቲት እስክ ትላንት አድማን በተመለከተ ያለውን 
አዎንታውና አሉታዊ ተመክሮ ማጤን ቅድሚያ መሰጠት ያለበት። ይህን ካልን በኋላ ግን ለግንቦት 

20 በህብረትና በጋራ የሙት ከተማ አድማ እንዲጠራ ሙሉ ድጋፋችንን በማድረግ በአድማውም 
ባለን አቅም ሁሉ የምንሳተፍ ይሆናል። 
 
ወቅቱ የጋራ ትግልና የህብረትን ጥያቄ ዳግም እንድናነሳ የሚገፋፋ ነው ። በሀገራችን የፖለቲካ ትግል 
ባሕል መቻቻል የሚለው ያለው ቦታ ደካማ መሆኑን ሁሉም የሚያውቀው ነው። ሐኪሞች 
እስኪመካካሩ በሽተኛ ይሞታል እንደተባለው በተቃዋሚዎች መሀል የቀጠለ ንትርክ ለኢትዮጵያ 
ጠላቶች ጠቅሟል፤ እየጠቀመም ነው። እውነቱ ይነገር ከተባለ በተለይ የወያኔ ምርጫ በሉኝ ቧልት 
ጠጋ ሲል ተቃዋሚ ድርጅቶችን እንመራለን ባዮች ንግግራቸውም ሁሉ አደናጋሪ፤ ምላሳቸውም 
ስንጥቅ፤ አቋማቸውም ዝብርቅ ሆኖ መገኘቱ የተለመደ ሆኗል። የወያኔን ህገ መንግስት ተብዬ ባዶ 
ሰነድ ካልተቀበለ ጋር አብረን አንቀመጥም ያለን ግለሰብ ነበር። በቅርቡ ደግሞ ሶስተኛ አብዮት 
አንፈልግም ብሎ አንድ የተቃዋሚ መሪ ሲናገር ተደምጧል። ሁለተኛው አብዮት መቼ እንደተካሄደ 

ባናውቅም አብዮት--አመጽ ካልተካሄደ ወያኔስ እንዴት ይወድቃል? ከወያኔ ጋር ለመታረቅና  ሀገርን 

ከጎዳው ግሳንግሱ ጋር ለመተቃቀፍ ነው ያለው ፍላጎት? ስለዚህም በድርጅቶች ጋር ህብረት ይፈጠር 
ስለተባለ የሚሆን አይደለም።  

 
ኢሕአፓ ይህን በተመለከተ ሰፊ ገለጻ ሰጥቷል። የግል ጠብ ሳይሆን የአቋሞች መቀራረብ አለመቻል 

ነው። የትላንቱ አስቸጋሪ ወይም አደናቃፊ ሁኔታ ዛሬም አልተወገደም--በጋራ ሰልፍ ማድረግ 
አለመቻሉ ለዚሁ ምልክት ነው። ጥረቱን ውጤታም ለማድረግ የሕዝብ ተሳትፎ መኖርና ጫና 

ማድረግ መቻልም ይገባዋል--የዳር ተመልካች ትችት የሚያስጠይቅ ሆኖ ብቻ ነው የሚቀረውና። 

ልዩነቱ በሰላም እንታገል ወይስ በብረት የሚል አይደለም-- በሁለቱ መሃከል ገደል የቆፈሩት ወያኔና 
ጭፍሮቹ ናቸው ። ሁለቱም ትግል በሁለ ገብ መልክ ሊካሄድ የሚችልና መካሄድም ያለበት ነውና።  
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ቀደሞም ሆነ ዛሬ የድርጅቶችን ልዩነትና ለመግባባት/ለመቻቻል አለመቻል በጭፍን በደርጅቶቹ 
ስህተት ላይ ማሳበብ የሚቻል አይደለም። መሰረታዊ የፖለቲካ ልዩነት ባለበት ስምምነት ከባድና 
መደረግም የሌለበት ነው። የትግላችን ግብ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው ከሚሉ ጋር እንዴት ማበርና 

ራስን የኢትዮጵያ ሀይል ብሎ መጥራት ይቻላል? ከወያኔና ከባዕዳንም ፍርፋሪ እየፈለጉ ቁርጠኛን 

ትግል የሚያደናቅፉስ እንዴት በህብረት ሊታቀፉ ይችላሉ ? እነዚህ የማይናቁ ጉዳዮች ሁሉ በሚገባ 
መመርመርና መፍትሔም መሰጠት ያለባቸው ናቸው እንጂ እንዲያው ነጋ ጠባ ይህ ብስለትና 
ሳይሆን ስሜታዊነትን የሚያንጸባርቀውን ተባበሩ ወይም ተሰባበሩን መደጋገሙ ምንም ጥቅም 
የለውም። 
 
ይህ ያለው ሁኔታ የሚካድ አለመሆኑ ግልጽ ቢሆንም የወቅቱ ሁኔታና በኢትዮጵያ ላይ እያንጃበበ 
ያለው አደጋ በተቻለው ሁሉ የሀገር ወዳድ ሀይሎችን መተባበር ይጠይቃልና ኢሕአፓ ለዚሁ ጥረት 
አጋር ሆኖ ለመገኘት ዛሬም እንደ ትላንቱ ዝግጁ መሆኑንና በርቱ ተባባሩም ለማለት ወደ ኋላ 
እንደማይል ይገልጣል። በተጨባጭ በትግል ከተሰማሩና ለደሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ከሚታገሉ 
ህልው ድርጅቶች ጋር መተባባር የሚቻል ነው የሚለውንም የሚጻረር አይደለም፡፡ ታሪኩን የረሳ 
ስህተቱን ይደግማል ነውናም ያሳለፈውን ረጅም የህብረት ተመክሮ ገምግሞ የደረሰበትን ድምዳሜ 

ወደጎን ሊጥል የሚችልና የሚያስገድደውም ሁኔታ የለም። ኢሕአፓ--አልባ ሲፈጠር ያየነው ጥርስ 
ያለው ህብረት ካለመኖሩ ሌላ አበርን ተባበርን ያሉትም የየራሳቸውን ደካማ ህልውና ሲያጋንኑ ታዩ 
እንጂ በትግሉ መልክ ሲሰማሩ ሆነ ውጤት ሲያስገኙም ለመታዘብ አልታደልንም ። ይህ መነገር 
ያለበት ሀቅ ነውና የሰጎን ፖለቲካ ሰለባ ሊሆን አይገባውም። የሕዝብ ጎራ ድክመትን ከራሳችን 
መደበቅ ጠቃሚ አይደለምና። 
 

ሀገር አድን የጋራ ትግል ይጠናከር ! 

 

በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ እናብር ! 

 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግል !! 
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