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በአፍሪካና በአረብ አገሮች በስደት ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ እየተፈጸሙ ስላሉት ፋሽስታዊ ድርጊቶችን
በተመለከተ ከኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ
ሀገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ ሰርአት በሃገር ውስጥ በህዝባችን ላይ የፈጠረውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነልቡናዊ ቀውስ በመሸሽ
በአፍሪካና በአረብ አገሮች በስደት ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን፤ የዜጎቹን መብት የሚያስጠብቅ ኢትዮጵያዊ መንግስት ባለመኖሩ እጅግ
አሳዛኝና ዘግናኝ ለሆኑ ስቃይና ግድያዎች ተጋልጠዋል።
ባሳለፍንው የአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ፤ የመን ውስጥ በተፈጠረው ጦርነት፤ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ወገኞቻችን የድረሱልን ጥሪ ቢያቀርቡም
ስርአቱ ዜጎችን ለመታደግ ምንም ዐይነት ፍላጎት እንደሌለው በድጋሚ አሳይቷል። ወገኖቻችን መውጫ አጥተው በየእለቱ
ህይወታቸውን ለማትረፍ በሚጮሁበት በዚህ የስቃይ ወቅት፤ የውጭ ጉዳይ ሚንስትሩ እጅግ አሳፋሪ በሆነ መንገድ በፌስ ቡክ ላይ
የስልክ ቁጥር በማስቀመጥና የሳውዲ መንግስት የሚያካሂደውን የአየር ድብደባ ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ በመግለጽ በህዝብ ደምና
እንባ ላይ በማላገጥ፤ ዛሬም እንደወትሮው ከባእዳን ጋር ያላቸውን አጋርነት አረጋግጠዋል።
በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ ስደተኞች ላይ በጅምላ እየተደረገ ያለውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ የተለያዩ አገሮች፤ የደቡብ አፍሪከን ኤምባሲ
እስከመዝጋት ሲያስጠነቅቁ፤ የወያኔ ስርአት ግን ኢትዮጲያዊያኖች ከነህይወታቸው ሲቃጠሉና ሲገደሉ እያየ፤ አንድ ኢትዮጲያዊ ብቻ
መገደሉን ከመናገር በስተቀር ምንም አይነት እርምጃ አልወሰደም፡፡
በሊብያ፤ አይሲስ የተባለው አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያውያንን፤ ክርስቲየናች በመሆናቸው ምክንያት ብቻ በጠራራ ፀሃይ ባሰቃቂ ሁኔታ
አንገታቸውን በመቅላትና በጥይት በመደብደብ ገሏቸዋል። አሸባሪ ቡድኑም ክርስትያን በሆኑ ኢትዮጵያውያን ላይ ይህን ፋሽስታዊ
ድርጊት መፈጸሙን በይፋ ማረጋጡን የተለያዩ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃኖች ቢዘግቡትም፤ የወያኔው ፋሽስታዊ ስርአት ግን በግብፅ
ካይሮ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ፤ ስደተኞቹ ኢትዮጵያውያን ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዳልሰጠ በመግለጽ የተለመደውን
ከፍተኛ ክህደት ፈድሟል፡፡
የኢትዮጲያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት ከላይ የተዘረዘሩትን ፋሽስታዊ ድርጊቶችና ሀገር በቀሉን
በቀሉን የወያኔ አፓርታይድ ሰርአት በጅምላ
እያወገዘ በዚህ አጋጣሚ ለሟችና ተጎጂ ቤተሰብ፤ ዘመድና ወዳጆች በሙሉ የተሰማንን ጥልቅ ሃዘን እንገልጻለን።
እንገልጻለን።
ከላይ ባጭሩ የተዘረዘሩት በንጹሃን ወገኖቻችን ላይ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እይተፈጸሙ ላሉት ፋሽስታዊ ድርጊቶች፤ ቀደም ሲል
ለተፈጸሙት ተደጋጋሚ ብሄራዊ ቅሌቶችና ላለፉት 24 አመታት የኢትዮጵያ ህዝብ እያሳለፈ ላለው የመከራ ዘመን ዋናው ምንጭ ሀገር
በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ ስርአት ነው። ይህን መሰሪ ስርአት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከስሩ ነቅሎ ለመጣል ብቸኛ መፍትሄው፤
የኢትዮጲያ ዲሞክራሲ ሃይሎችን በማስተባበር የነጻነት ትግሉን በአንድ ማእከል እንዲመራ ሊያደርግ የሚችል፤ ለኢትዮጲያ ህዝብና
ለአለም አቀፍ ህብረተሰቡ አማራጭ የሚሆን ሁሉን አቀፍ ያማራጭ ሃይል ወይም የስደት መንግስት ማቋቋም ሲቻል ነው በለን
እናምናለን።
የሽግግር ምክር ቤቱ ከመግለጫና ይፋዊ ጥሪ ከማድረግ ባሻገር ከላይ የተቀመጠውን ጭብጥ ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ
እንቅስቃሴዎች ሲያደርግ ቆይቷል። ባሳለፈንው ወር የካቲት 2007፤ ሽግግር ምክር ቤቱ ከሸንጎ ጋር ስምምነት በማድረግ ለዚህ አማራጭ
ሀይል መመስረት የመሰረት ድንጋይ መጣሉ አንድ ምሳሌ ነው። በተመሳሳይም ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር የሁለትዮሽ ውይይት በማድረግ
ላይ ሲሆን እነኚህን የሁለትዮሽ ውይይቶች ወደወል ውይይቶች ባስቸኳይ እንዲሸጋገር ለማድረግና ያማራጭ ሃይል እንዲቋቋም ከፍተኛ
ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። የሂደቱን ውጤትና፤ ከእያንዳንዱ ድርጅት ጋር የምናደረገውን ሰምምነት ለህዝባችን ይፋ እንደምናደርግ
እየገለጽን፤ በዚህ አጋጣሚ ዛሬም እንደወትሮው ነጻነት ናፋቂ ለሆነው ኢትዮጵያዊ፤ የፖለቲካ ድርጅቶች፤ ሲቪክ ማህበራት፤ ለእምነት
ተቋሟት፤ ለመገናኛ ብዙሃን (የፓልቶከ ክፍሎች)፤ ታወቂ ምሁራንና አክቲቪስቶች ይህን ወቅታዊ አጀንዳ የግል ጉዳይ በማድረግ
አስተዋጽኦና ግፊት ታደርጉ ዘንድ ሃገራዊ ጥሪያችንን ባክብሮት እናስተላልፋለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ትኑር!
የኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)

