የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገው የእምቢተኝነት ትግል ብሄራዊ ቅርጽ እንዲይዝና ከህወሃት ፋሽስታዊ
ጭፍጨፋ አራሱን በመከላከል የተቀናጀ ትግል እንዲያደርግ ለማገዝ በጋራ እንቁም!

ቀን፤ ጥር 11 2010

January 29 2018

የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የኦሮሞና የአማራ ሕዝብ ላለፉት 2 አመታት ዘርና አገር በማጥፋት ላይ የሚገኘውን ዘረኛ አገዛዝ በቃኝ በማለት ባደረገት ተከታታይ
ሕዝባዊ እምቢተኝነት ምክንያት ውጥረት ውስጥ የገባው የህወሃት አመራር ቡድን ለተከታታይ ሳምንታት ዝግ ስብሰባ በማድረግ በግምገማ ውስጣዊ ማሻሻያና
ተሃድሶ አድርጊያለሁ በማለት፤ የተለመደ የማዘናጊያ አዋጅ ባወጀ ማግስት፤ በወልዲያ የጥምቀት በዓል በማክበር ታቦት አጅበው በነበሩ ንጹሃን ምመናን ላይ የ
13 አመት ህጻን ልጅን ጨምሮ ባልሞ ተኳሽ ያጋዚ ወታደሮቹ አማካኝነት ሰይጣናዊ ድርጊትና ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ይህ ጭፍጨፋ በትግራይ
ወታደሮች መካሄዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደህነትና የጸጥታ መምሪያ /United
/United Nations Department for Safety and Security/ ለሰራተኞች
በላከው የውስጥ መልዕክት ተረጋግጧል። ተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ፋሽስታዊ ጭፍቸፋውን በቆቦ፣ መርሳና በሌሎች ቦታዎች በመፈጸም ላይ ይገኛል።
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሽግግር ምክርቤት ይህን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በጥብቅ እያወገዘ፤ ይህ አሰቃቂ ድርጊት ለተፈጸመባቸው ወገኖቻችን ቤተሰብ፤ ዘመድና
ወዳጆች መጽናናትና ብረታቱን እንዲሰጣቸው ይመኛል።
ህወሃት ላለፉት 27 አመታት፤ ያፓርታይድ ያገዛዝ ዘዴን በመጠቀም፤ በወልድያ ከተፈጸሙት ፋሽስታዊ ድርጊቶች የከፉ ዘግኛኝ ድርጊቶችን በኢትዮጵያውያን
ላይ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ፈጽሟል። ይህ ዘረኛ አገዛዝ ከጥቂት ወራት በፊት በኦሮሞና የሱማሌ ህዝብ መካከል የተፈጸመ የጎሳ ግጭት በማስመሰል
የብዙ ኢትዮጵያውያን ሕይወት እነዲጠፋ ከማስደረጉ በተጨማሪ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ህዝብ ከገዛ አገሩ እንደሌላ አገር ዜጋ እንዲፈናቀል
አስደርጓል። በወልድያ የጥምቀት በአል የተፈጸመው ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ ከዚህ በፊት በኢሬቻ ባህል ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ
ተፈጽሟል።
ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በወልድያ፣ ቆቦ፣ መርሳና ሌሎች የኢትዮጵያ ከፍሎች በአጋዚ ጦር እየተፈጸመ ያለውን የተለመደ ፋሽስታዊ ድረጊት ለየት የሚያደርገው፤
1ኛ/ ህወሃት ለብዙ ሳምንታት የግሉን ውስጣዊ ጉባኤ በማድረግና ከኢህአደግ አባል ድርጅቶች ተመሳሳይ ግምገማ በማድረግ ተሃድሶ አድርገናል የህዝቡን በደል
በመረዳት አቅጣጫ አስቀምጠናል በሚል ይፋዊ ጋዜጣዊ መግለጫና ተከታታይ ማብራሪያ መስጠቱና
2ኛ/ ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች በመፍታት ማእከላዊ አስር ቤትን ሙዚየም እናደረጋለን የሚል ይፋዊ መግለጫ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለአለም አቀፍ ህብረተሰብ
ይፋ ባደረጉ ማግስት መፈጸማቸው ነው።
ይህ የህወሃት የተለመደ አቅጣጫ የማሰቀየሪያ ወይም ሕዝባዊ ትገሉን የማፈኛና ጊዜ የመግዣ ዘዴ ነው። ከ27 አመት በሗላ የህዋትን መሰሪነት ድራማ
አለመረዳት ከእባብ እንቁላል እርግብ ይፈለፈላል ብሎ እንደመጠበቅ ይቆጠራል።
ለረዢም አመታት ለነጻነት በተደረገው ትግል በኢትዮጵውያን ከፍተኛ መስዋእትነት የተከፈለ ቢሆንም ፋይዳ ያለው ውጤት ላይ ያለመድረሳችን ዋናው ምንጭ
ትግሉን በአንድ ማከል በብሄራዊ ደረጃ የሚመራ፤ ተኣማኒነትና ተቀባይነት ያለው አንድ የአማራጭ ሃይል ባለመኖሩ ምክንያት ማለቂያ በሌላቸው ከወያኔ
ለሚሰጡ የተሸራረፉ አጀንዳዎች ቅጽበታዊና ስሜታዊ ምላሽ ከመስጠት አዙሪት ውስጥ እንዳንወጣ አድርጎናል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዛሬ ላለንበት
አደጋና ተደጋጋሚ ብሄራዊ ውርደት ውስጥ መግባት፤ ለዘመናት በአለም አቀፍ ደረጃ የተቀናበረ ድርጊትና ቀጣይ ሂደት ነው። ኢትዮጵያ ወዳጅ እንዴሌላትና
ችግራችን ጥልቅና ውስብስብ መሆኑን በመገንዝብ ትግላችንን ዘላቂ ውጤት ላይ ለማድረስ ብቸኛው አማራጭ በራስ መተማመንና የኢትዮጵያን ሕዝብ መሰረት
ያደረገ ትግል ከማድረግ ውጭ ሌላ አቋራጭ መንገድ እነደሌለ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሽግግር ምክርቤት በጽኑ ያምናል።
ሽግግር ምክር ቤቱ ከዚህ ጭብጥ በመነሳት አደጋዎችን ለመከላከል ከምስረታው ወቅት ጀምሮ ስርአቱን በማስወገድና ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት
ምስረታን መሰረት በመጣል ሂደት ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴና ዘመቻ ባለምአቀፍ ዙሪያ አካሂዷል። በርካታ የምክክር ጉባኤዎችን በማዘጋጀት የአገራችን
ጉዳይ ከሚመለከታቸው የፖለቲካና ሲቪክ ድርጅቶች፤ ምሁራን፤ ታዋቂ ግለሰቦችንና፤ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ በጉዳዩ ሲያወያይና የምክክር ጉባኤዎችን
ሲያከናውን ቆይቷል። እንዲሁም ስርአቱን በማስወገድና በመተካት የትግል ሂደት ላይ ወሳኝ ሚና ሊጫወት የሚያስችለውን የወደፊቱን የመንግስት ቅረጽ
የሚያሳይና በሽግግር ወቅት መኖር ስለሚገባው የመተዳደርያ ቻርተር ረቂቅ በማዘጋጀት ለውይይትና ለምክክር በኢትዮጵያና በውጭ ለሚገኘው ህዝብ
አሰራጭቷል። ከዚህ በተጨማሪ ምከር ቤቱ ከአንድ አመት በፊት የመሪነት ሚና በመጫወት በጃንዋሪ 13-14 2016 ዓ.ም በዋሺንግተን ዲሲ የተካሄደው የምክክር
ጉባኤ እንዲዘጋጅና የተለያዩ ድርጅቶች እንዲሳተፉ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ በ 9 ድርጅቶች መካከል ስምምነት ላይ በመድረስ የኢትዮጵያ አገር-አድን ኃይል
ተመሰርቶ ለአንድ አመት ያህል በጋራ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል።
ምክር ቤቱ ከኢትዮጵያ አገር-አድን ኃይል ጋርም ሆነ ከሌለች ስብስቦችና ድርጅቶች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ዘረኛውን የህዋት አገዛዝ ለማስወገድ
እንዲሁም ስርአቱ ሲወገድ ወደፊት በኢትዮጵያ ውስጥ በሀሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት ለመተካት የሚረዳ እንደድልድይ ወይም ጥንስስ በመሆን
መሰረት የሚጥልና የተበታተነውን ትግል ብሄራዊ ቅርጽ እንዲኖረው የሚያግዝ የስደት መንግስት ወይም ያማራጭ ሃይሎች ምክር ቤት እንደአማራጭ
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