
ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ በፍራንክፈርት ከተማ ተካሄደ 
 
 
የዘረኛው አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ በሰላማዊ ወገኖቻችን ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍና በደል ከመቼውም በላይ 
እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት በጀርመን ሀገር በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ሀገር ወዳድና ለሕዝባቸው ቀናኢ 
የሆኑ በርካታ ኢትዮጵያዊያን በተሳተፉበት ታላቅ የተቃውሞ ሰላማዊ ስልፍ ማክሰኞ ለት ህዳር 19 ቀን 2004 

ዓ.ም. በፍራንክፈርት ከተማ ተካሄደ።  
 
የተቃውሞ ሰልፉ አላማ  
 

- በሕዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን ብሶትና በደል ለማሰማት፡ 
- ላለፉት 20 አመታት በወያኔ እስር ቤቶች በግፍ የሚሰቃዩትንና ደብዛቸው የጠፉትን ዜጎቻችንን 
በማስታወስ፡ በብዙ ሺህ ለሚቆጠሩ ወገኖቻችን መፈናቀል ምክንያት የሆነውን በደቡብና በምዕራብ 
ኢትዮጵያ በኢንቬስትመንት ሥም ሕገወጥ በሆነ መንገድ የሚደረገውን የመሬት ችብቸባ 
በመቃወም፡ 

- በቅርቡም በፈጠራ ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው ለእስር የተዳረጉትን የፖለቲካ እስረኞች ሁኔታን 
በአካባቢው ለሚኖሩ ሰላም ወዳድ ዜጎች፡ ለተለያዩ ሕዝባዊ ድርጅቶችና ለጀርመን መንግሥት 
በማሳወቅ፡ 

- በሀገራችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረው ሰላም የሚሰፍንበት የፖለቲካ ምህዳር 
እንዲፈጠር በሚደረገው ትግል ከሕዝባችን ጎን በመቆም የየበኩላቸውን አስተዋፅዖ እንዲያበረክቱ 
ለመጎትጎት ነው።  

- ከዚሁ ጋር በተያያዘም የዘረኛው ወያኔ ቡድን ሰለባ በመሆን በጀርመን ሀገር ለስደት የተዳረጉ 
ኢትዮጵያዊያን የስደት ጥያቄያቸው ተገቢውን መልስ እንዲያገኝ ብቻ ሳይሆን ለዚህ የተዳረጉበት 
ዋና ምክንያት የሕዝባቸው በደልና ስቃይ የሚቆረቁራቸው፡ ምንጊዜም የመንፈስ እረፍት 
የማይሰጣቸው፡ ባላቸው አቅምና ጉልበት ሁሉ ለሰላምና ለዴሞክራሲ፡ ለሕግ የበላይነት፡ ለመልካም 
አስተዳደር፤ ለአንድነት በእኩልነት የቆሙ መሆናቸውን ለወዳጅም ለጠላትም ለማረጋገጥ ነበር።  

 
ሰላማዊ ሰልፈኛው ከተነሳበት የመገናኛ ቦታ ጀምሮ ማሳረጊያው በሆነው በፍራንክፈርት ከተማ ወደሚገኘው 
የወያኔ ኮንስላት ፊት ለፊት እስከሚደርስ ድረስ በኢትዮጵያ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ በሚለው መርሃ 
መፈክር በተለጠፉት የፖለቲካ እስረኞችና ደብዛቸው የጠፉ ዜጎች ፎቶ የተለጠፈበት ትልቅ አርማ እንዲሁም 
ራሱን ያቃጠለው መምህር የኔሰው ገብሬ ምስል በመመራትና በኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ በመታጀብ ደማቅ በሆኑ 
የተለያዩ መፈክሮችና ዜማዎች  
 

- ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!! 

- የጀርመን መንግሥት ለወያኔ አገዛዝ የሚያደርገውን እርዳታ ያቁም!! 

- ተው ስማኝ ሀገሬ! 

- የወያኔ ኑሮ ይለያል ዘንድሮ!! 

- በዘርና በኃይማኖት አንከፋፈልም!! 

- ሞት ለወያኔ ና ሌሎችም!  

- አትነሳም ወይ አትነሳም ወይ ይሀ ሰንደቅ ያንተ አይደለም ወይ! 

 
በጀርመንኛ በአማርኛ የተለያዩ መፈክሮችን በማሰተጋባት ነበር በወያኔ አገዛዝ ላይ ያለውን የተቃውሞ 
ትዕይንቱንና ፍላጎቱን  ለአካባቢው ነዋሪ ይገልፅ የነበረው። 
 
የወያኔ አገዛዝ ኮንስላት እንደተደረሰም የተቃውሞ ሰልፉ ተካፋዮች ያነገቡትን መፈክሮቻቸውን በይበልጥ 
በደመቀና በጋለ ስሜት ማስተጋባት ብቻ ሳይሆን በኡኡታና ቁጣና ንዴት የተቀላቀለበት በኢምቢተኝነት ዝማሬ 
ቦታውን በማናወጥ፡ የወያኔ ቁንጮ የሆነው የመለስ ዜናዊ የፎቶ ሥዕል እንዲቃጠል፡ በተለይም ደግሞ 
የወያኔ/ኢሕአደግ ሳይሆን ትክክለኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰንደቅ አላማ በከፍታና በየመሃሉ ሁሉ ተውለብልባ 
ደምቃ እንደትታይ የተደረገበት ነበር። በርግጥም ድምቀቱን፡ የመፈክሮቹን ድምፃዊ ግለታቸውን ለሚለካና 
ሁኔታውን በጥሞና ለተመለከተ እያስተላለፈ ያለው መልዕክት ፈሪ ተለይ፡ ጎበዝ ተባበር፡ ክንድህን አጠንክር፡ 
ማንነትህን ለማሳየት አታመንታ፡ ግንባርህን አሳያቸው፡ አስመሳይን ነጥለው ከጎንህ አሽሸው፡ ሞትም ሕይወትም 
የሚያምረው ከሰንደቅ አላማ ጋር የሚል እንደሆነ የሚያመላክት ነበር። በቅርቡ በተለያዩ ጊዜያት በጀርመን ሀገር 
የተደረጉት የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎች ከግምት ሲገቡ በርግጥም በጀርመን የሚገኙ ሀገር ወዳድና ለሕዝባቸው 
ቀናኢ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን በዚሁ ደማቅ በሆነ የተቃውሞ ሰልፍ ተሳትፏቸው ማንነታቸውንና ሰልፋቸው 



ምንጊዜም ከተጨቆነው ሕዝብ ጎን እንደሆነ እንደገና ያስመስከሩበት ሰልፍ ለመሆኑ በትዕይንቱ የታየው መንፈስ 
ግልፅ አድርጓል። 

 
የተቃውሞ ሰልፎ ከመነሻው ጀምሮ እስከ መዳረሻው የተለያዩ በጀርመንኛና በአማርኛ የቀረቡ መጣጥፎች 
ተበትነዋል። ወያኔና ጸረ ኢትዮጵያ አቁዋም ባላቸው ወገኖች የተቃውሞ ሰልፉ አልባሌና ወረቀት ለማግኛ ብቻ 
ነው ብለው የደሰኮሩት ዲስኩርና ቅስቃሳ በቦታው የተገኘው ሰልፈኛ እንዲከሽፍባቸው አድርጓል።  
 
የተቃውሞ ሰልፉ ትዕይንት ሲያበቃ የሰላማዊ ሰልፉ ተካፋዮች ተሰባስበው ስላካሄዱት ድርጊታቸው 
የገመገሙበትና የሚቀጥለውን እንደ አሁኑ በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ ውይይት ለማድረግ በተዘጋጀ ልዩ ቦታ 
ተገናኝተው ሀሳብ ለሃሳብ ከተለዋወጡ በኋላ የጋለ ስሜታቸውን በመንፈሳቸውና በልባቸው አንግበው ይህንን 
የተቃውሞ ሰልፍ ላዘጋጁና በሂደቱም በርካታ ትብብር ላሳዩት ከፍተኛ ምስጋና በማቅረብ ወደመጡበት በመሄድ 
ለቀኑ የተዘጋጀው የተቃውሞ ሰልፍ ትዕይንት ተጠናቋል።  
 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!  


