
የካናዳን ሕዝብ የትግላችን አጋር ስለማድረግ 
 

ሀገራችንን የገጠማት ችግር ዘርፈ ብዙ የመሆኑን ያህል የሚጠይቀው መስዋዕትነትም ከፍተኛ ነው።  የውጭ መንግስታት 
የመለስን መጥፎነት ጠንቅቀው እያወቁ ድጋፋቸውን ያለማቋረጥ ሲሰጡት ስንመለከት ደግሞ ምን ያህል ትግላችን አዳጋችና 

ውስብስብ እንደሆነ እንረዳለን። በዚህም ምክንያት “ድሮስ ከባዕድ መንግስት ምን እንጠብቃለን” የሚል ቁጭትም በውስጣችን 
እንዲያጭር ያደርጋል። ነገር ግን የብዙ ጥያቄዎች የመልስ ጽንሰ ሃሳቡም በራሱ በጥያቄው ውስጥ ሊኖር መቻሉን ካጤንን ለዚህ ችግር 
መፍትሄውንም ማግኘት እንችላለን።  

በዚህም መሰረት ለውጥ ለማምጣት ከፈለግን በአንድ አቅጣጫ ከወቅቱ የመንግስት ባለስልጣናት ከፖለቲካ ፓርቲዎችና 
ከመሪዎቻቸው ጋር ከሚደረገው ውይይትና ድርድር ባሻገር ባለስልጣናቱን በድምጹ መሾምና መሻር ከሚችለው ሕዝብ ጋር መስራት 
የበለጠ ወሳኝነት ያለው ስራ መሆኑን መረዳት ይገባናል። እንደ ካናዳ ባሉ ሀገሮች የግብር ከፋዩ ድምጽ ክቡር ነው። የፖለቲካ 
አቅጣጫውን ሁሉ መስመር የማስያዝ ጡንቻ ያለው በመሆኑና ለመመረጥ የሕዝቡን ጥያቄ ይዞ መነሳት አስፈላጊ መሆኑን 
ፖለቲከኞቹም ስለሚያውቁት የኛ ጥያቄ የሕዝቡ ጥያቄ ሆኖ እንዲመጣ ማድረግ መቻሉ የምንፈልገውን ውጤት በቶሎና 
በአስተማማኝ ሁኔታ ለማግኘት ያስችለናል።  

ለዚህ ነው በካናዳ ዋና ከተማ በኦታዋ የምንኖር ኢትዮጵያውያን በትውልድ ሀገራችን ኢትዮጰያ በስልጣን ላይ ባለው 
መንግስት አማካይነት እየተደረገ ያለውን የዘር ማጥፋት፣ የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ የተፈጥሮ ሃብት ውድመት፣ የሰዎች ከመኖርያቸው 
መፈናቀል፤ እንዲሁም ለሕዝባቸው አህል ከለጋስ አገሮች እየለመኑ የሀገሪቱን  ለም መሬቶች ለውጭ ባለሀብቶች መቸብቸብና 
የመሳሰሉትን ጥፋቶች በመረጃ በማስደገፍ ለካናዳ ሕዝብ ማሳወቅና ከነርሱ የተሰበሰበው የታክስ ገንዘብ ለነዚህ አይነት መሪ 
ተብዬዎችና ጥቂት ስግብግቦች የግል ካዝና ማደለቢያነት መስጠቱ ትክክል እንዳልሆነ ማሳወቅ አስፈላጊ መሆኑን ያመንበትና በዚሁ 
ተግተን ለመስራት በቁርጠኛነት የተነሳነው። ከካናዳ መንግስት ባለስልጣናትና ቢሮክራቶች ጋር  ከመስራት ባሻገር ከሕዝቡ ጋር 
በመስራት በሕዝቡም አማካይነት ጥያቄያችን በፖለቲከኞች እንዲደመጥ ለማድረግ ዝግጅታችንን እያጠናከርን ነው። ይህ ደግሞ 
ውጤት የሚያስገኝ መሆኑን የሚያረጋግጡ በርካታ መረጃዎችም ለዚህ ዓላማችን አበረታች ሆነው አግኝተናቸዋል።  

 
በኢትዮጵያ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ለማስወገድ ፈጣንና አስተማማኝ መፍትሄ  ሊገኝ የሚችለው ጉዳዩ ጉዳያቸው 

የሆኑ ኢትዮጵያውያን ተባብረውና ተግተው መስራት ሲችሉ ነው በሚል እምነት ሁሉንም የሚያሳትፍ እንቅስቃሴ በኦታዋ ተጠናክሮ 
ቀጥሏል። እውቁ የሰብዓዊ መብት ተሟጋችና ለአዲሲቱ አትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መሪ የሆኑት አቶ ኦባንግ ሜቶ ይህንን ማሕበረሰብ 
በቅርቡ መቀላቀላቸው ደግሞ በኦታዋ ውስጥ ለሚኪያሄደው እንቅስቃሴ ትልቅ ጉልበት ሰጥቶታል።  በኦታዋ በተደረገ አንድ ስብሰባ 
ላይም ባደረጉት ንግግር የተጠቀሙት “ቶሎ ቶሎ መራመድ ከፈለክ ለብቻህ ሂድ፣ ራቅ ካለና ከምትፈልገው ስፍራ ለመድረስ ግን 
ከሌሎች ጋር በአንድነት ተጓዝ” የሚለው አባባል በከተማው የምንገኝ ኢትዮጵያውያን የተያያዝነውን የጋራ ጉዞ መስመር ትክክለኝነት 
ያመለክታል።  

 
በኢትዮጵያ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት የውጭ መንግስታትና ሕዝቦች ሊያወግዙና ለመለስ ድጋፍ ከመስጠት ሊቆጠቡ 

የሚችሉት ኢትዮጵያውያን ያለውን ችግር ሌሎች ጠንቅቀው እንዲያውቁ ማድረግ ከቻሉ ብቻ ነው። ስለዚህም በካናዳ የዩኒቨርሲቲና 
የኮሌጅ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ወጣቶች፣ ፖሊሲ አውጪና አስፈጻሚ አካላት፣ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች፣ የምርምር ማዕከሎች፣ 

የሕዝብ መገናኛ ተቋማትና በአጠቃላይ ግብር ከፋዩ የካናዳ ሕዝብ ስለ ሕወሃት/ኢሕአዴግ ምንነትና እየፈጸመ ያለውን የጎጠኝነትና 
የሀገር ማጥፋት ሴራ የማሳወቅን ተግባር በተጠናከረ መንገድ በጋራ ለመስራት እቅድ አውጥተን መንቀሳቀስ የጀመርነው። 

 
በዚህም መሰረት እንደመጀመሪያ የመወያያ ርዕስ አድርገን የመረጥነው መለስ በሰፊው የተያያዘውን ህዝቡን ተወልዶ 

ካደገበት ሰፈር በጉልበት እያፈናቀለ ሀገሪቱን ከ 36 ሀገሮች ለተወጣጡ 8000 የግል ባለሀብቶች መቸብቸቡና ይህም በከፋ ሁኔታ 
ተጠናክሮ መቀጠሉን የማሳወቁን ተግባር ነው። ለኢትዮጵያውያኑ ለበለጠ መነሳሳት ምክንያት የሆናቸው ደግሞ መሬት ነጠቃና 

የግዳጅ ሰፈራን በተመለከተ የውጪ ዜጎች ከሀገር ሀገር በመዞርና በመገናኛ ብዙሃንም ስለ ኢትዮጵያ ሲከራከሩ በማየታችን “በአገራችን 

ጉዳይ እኛ ተኝተን የውጭ ዜጎች ይሟገቱልናል” የሚለው መጸጸትም ጭምር በመሆኑ ተከታታይ ስብሰባዎችን በማድረግ በዚሁ ስራ 
ላይ ተግተን መስራት ጀምረናል።   

 

የመጀመርያው ስብሰባ ፌብርዋሪ 12, 2012 አቶ ኦባንግ ሜቶና አቶ ፌሊክስ ሆርን በሴንት ፖል ዩኒቨርሲቲ በመገኘት 
አስከፊውና እየተባባሰ የመጣውን ሕዘቡን ከመሬቱ በጉልበት የማፈናቀልና ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚከናወነውን የመብት ረገጣ  
ለበርካታ ኢትዮጵያውያን አስረድተዋል። በተለይ የሰብዓዊ መብት ጥበቃ አማካሪው አቶ ፊሊክስ ሆርን ደግሞ የአይን 

ምስክርነታቸውን አረጋግጠው የሁኔታውን አስከፊነትና አሳሳቢነት አስረድተዋል። ማርች 28 2012 ደግሞ ዶር አክሎግ ቢራራ 
የቀድሞው የአለም ባንክ ከፍተኛ አማካሪና የአብራው ማዕከል ሁለገብ ልማት ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት፣ ዶር አኑራድህ ሚታል 
የኦክላንድ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር፣ ዶር ብሩስ ሙር የአክቲቭ ሲትዝንሺፕ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተርና ቀድሞ የዓለምዐቀፍ የመሬት 
ጉዳይ ትብብር ዳይሬክተር፣ አቶ አባንግ ሜቶ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ዋና ዳይሬክተር፣ ፌሊክሰ ሆርን  የሰብዓዊ መብት 

ጥበቃ አማካሪ እንዲሁም ዶር ሮይ ካልፐፐር የዓለምዐቀፍ ልማትና ጥናት ማዕከል ከፍተኛ ባለሞያ፣ ቀድሞ የኖርዝ-ሳውዝ 
ኢንሰቲትዩት ፕሬዝዳንትና  ዋና ባለስልጣን በተገኙበት ከላይ በተገለጸው ርዕሰ ጉዳይ ላይ በኦታዋ ዩኒቨርሲቲ የመንግስት 
ባለስልጣናት፣ የምግባረሰናይ ድርጅቶች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ ተማሪዎች በተገኙበት ሰፋ ያለ ገለጻና ውይይት ተደርጓል።  

 
በዚህ ስብሰባም ላይ በርካታ ተሳታፊዎች የካናዳ መንግስት ለኢትዮጵያ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር በህዝብ 

እርዳታ ስም እንደምትሰጥ ማወቃቸውን ጠቅሰው በኢትዮጵያ እየተኪያሄደ ያለው የመሬት ነጠቃና የግዳጅ ሰፈራ ግን ካናዳውያን 



ያላቸውን የሰው ልጅ ነጻነት እምነት የሚጻረር ስለሆነ እርዳታው እንዲታቀብ ለማድረግ ወይንም የመሬት ሽያጩ እንዲቆም ተጽእኖ 
ለማድረግ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።    

 
ማምሻውን ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተመሳሳይ ስብሰባ ተደርጓል። የዚህኛው ስብሰባ ውይይት ትኩረት 

የሰጠው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ሚናው ምንድን ነው? ምን ማድረግ ይችላል? እንዴትስ ውጤታማ መሆን ይቻላል? በሚሉ ጉዳዮች 
ላይ ነበር። 

 
በውይይቱ ወቅት ከችግሩ ትልቅነት ውጪ ኢትዮጵያውያን በወሳኝ የሀገሪቱ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይና ጠንካራ አቋም 

ያለመያዛቸው ለጉዳዩ ተደማጭነት ማሳጣቱን አቶ ፌሊክስ ገልጸው በተቃራኒው ሶማሌዎች ምንም እንኳን እርስበርስ ከፍተኛ 
መከፋፈል ቢኖራቸውም ለውጭው አለም ጉዳያቸውን ሲያቀርቡ አንድነታቸውን የጠበቁ በመሆናቸው የተሻለ ተሰሚነት አላቸው 
ብለዋል። በመጨመርም እነርሱ የጋራ ጉዳያቸው ላይ ለሚሰሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጠንካራ የሞራልና የገንዝብ ድጋፍ በማድረግም 
የተሻሉ ስለሆኑ ኢትዮጰያውያንም በተመሳሳይ መንገድ ተደራጅተንና ጠንካራ ሆነን መስራት እንዳለብን አሳስበዋል። በኛም አእምሮ 
የዚህ አይነቱ  ቁጭት ስለነበረ ነው ሁሉንም ያሳተፈ አገር የማዳን ተልዕኮ ከፓርቲ ፖለቲካ በላይ ሆኖ የጋራ አገራችንን ለመታደግ 
እንድንነሳ ያስተባበረን። የውይይቶቹ ዝርዝር ዘገባዎች በመገናኛ ብዙሃን በመጠኑ የቀረቡ ሲሆን በሰፊው እንዲዳረሱ ደግሞ 
አስፈላጊው ጥረት  ሁሉ ይደረጋል። ኢትዮጵያውያን በያለንበት የድርሻችንን ካደረግን ኢትዮጵያዊነት ያላቸው   መፍትሄዎች  
ማግኘታችን እርግጥ ነው። 

 
ኢትዮጵያ በነፃነት ለዘላለም ትኑር!! 
 
 
 

 


