ቀን _ነሐሴ 11 2004
ኢትዮጵያን እናድን አንድነት ማህበር መስራች ጉባኤ የአቋም መግለጫ
እኛ በቅድስት ሀገር የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ይሁዲዎች የሀገራችን ኢትዮጵያን
ህልውናና የወገኖቻችንን ሕይወት ከመታደግ አኳያ የዜግነት ግዴታችንን ለመወጣት እንችል
ዘንድ _ነሐሴ 11 ቀን 2004 ዓ.ም. በእየሩሳሌም ከተማ ባደረግነው ሰፊ ውይይትና በደረስንበት
ስምምነት ከዚህ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ በጋራ አጽድቀናል።
1. ለመስራች ጉባኤያችን የቀረበውን የማህበሩን የመተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም የአመራር
አባላቱን ተግባርና ሀላፊነት በተመለከተ በተዘጋጀው ሰነድ ላይ ተገቢውን የሀሳብ ልውውጥ
አድርገን ለተግባራዊነቱ ያላሰለሰ ጥረት ለማድረግ ቃል መግባታችንን እናረጋግጣለን።
2. የወያኔ መንግስት ዛሬ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት የሚያደርገውን ሴራ
ለማክሸፍ፣ የሀገራችንን ብሔራዊ ድንበር ለማስከበርና በወገኖቻችን ላይ እየተፈጸመ ያለውን
የሰብአዊ መብት ጥሰትን በጥብቅ እያወገዝን ይህን ስርዓት ለመጣል ከሚታገሉ ኃይሎች ጋር
ሁሉ የጋራ የትግል አንድነት ለመመስረት ቃል እንገባለን።
3. ጎጠኛው የወያኔ መንግስት በፍትህ ስም ንፁሃን ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን የሀሰት ክስና
ለዚህ እኩይ ምግባሩ ተባባሪ የሆኑትን የፌዴራሉን አቃቤ ሕግ፣ፖሊስና ጉዳዩን በማስተናገድ
ላይ ያሉ የፍርድ ቤት ዳኞች ሁሉ ከዚህ የረከሰ ምግባራቸው እንዲቆጠቡና ታማኝነታቸው
ለፖለቲካ ድርጅቶች ሳይሆን ለህገ_መንግስቱ እንዲሆን እንጠይቃለን።
4. መንግስት ከፖለቲካ ብረዛ ወደ ሃይማኖት ብረዛ በማቅናት ለዘመናት ተቻችለው የኖሩትን
የእስልምናና የክርስትና እምነት ተከታዮችን ለማጋጨት ከሚያደርገው ሴራ እንዲታቀብና
በሀገራችን ከእስልምና እምነት ልማድ ውጭ በእምነቱ ተከታዮች ላይ የሚያደርገውን ጣልቃ
ገብነት በአስቸኳይ እንዲያቆምና ለእምነቱ ተከታዮች ጥያቄ አክብሮት በመስጠት አግባብ
ያለው ምላሽ ይሰጥ ዘንድ አጥብቀን እንጠይቃለን።
5. ለዘመናት ተከብረው የኖሩ የታሪክና የእምነት አሻራዎችን ለማጥፋት ወያኔ በዋልድባ ገዳም
ላይ እያደረሰ ካለው የጥፋት ዘመቻው በአስቸኳይ እንዲታቀብ እየጠየቅን ድርጊቱን
በመቃወም ከቆሙ ወገኖች ጐን መሰለፋችንን በታላቅ አጽንኦት እያረጋገጥን በሌሎች
የእምነት ስፍራዎች በተከታታይ የተከሰተውን የሰደድ እሳት መንስኤ በገለልተኛ አካል
እንዲጣራ እንጠይቃለን።
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6. የለአግባብ ከብሔራዊ ድንበራችን ተቀንሶ ለሱዳን የተሰጠውን መሬት ለህጋዊ ባለቤቱ
ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለኢትዮጵያ ይመለስ ዘንድ ይህን ስኬታማ ለማድረግ ከሚሰሩ ኃይሎች
ጋር የጋራ ትብብር እንመሰርታለን።
7. ኢትዮጵያ ውስጥ የፕሬስ ነፃነት እንዲጠበቅና ያለ አግባብ የታሰሩና በሀሰት ክስ ፍርድ
የተበየነባቸው ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ሁሉ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱና
በሕገ_መንግስቱ ላይ የተጠቀሱ የሰው ልጆች መብቶች ሁሉ እንዲከበሩ እንጠይቃለን።
8. እስከ ዛሬ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሠላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት የፈጸሙ ሕይወት
ያጠፉና የሰው አካል ያጐደሉ የመንግስት ታጣቂዎችና አርሶ አደሩን ወገናችንን ከርስቱ
እያፈናቀሉ የሚገኙ የመንግስት ሹመኞች
ሁሉ ለተገቢው ፍርድ ይቀርቡ ዘንድ ፤ ይህን ስኬታማ ለማድረግ ከሚታገሉ ሀይሎች ጋር
ሁለገብ ትብብር እናደርጋለን።
9. ኢሳት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብቸኛው አንደበትና የመረጃ ምንጭ መሆኑን በማመን
ሥርጭቱን በተጠናከረ መልክ ያሰተላልፍ ዘንድ ተገቢውን የገንዘብ እገዛ ከማድረግ ባሻገር
እስራኤል የሚገኙ ከ130000 ያላነሱ ኢትዮጵያውያን ይሁዲዎች የ24 ሰዓት ፕሮግራሙ
ታዳሚ ይሆኑ ዘንድ ከኢሳት የስራ አመራር ጋር ለመስራት የሚቻለንን ሁሉ እናደርጋለን።
10. የኢትዮጵያን ብሔራዊ ድንበር በማስጠበቅ የዜግነት ድርሻውን መወጣት የሚችልን
ሰራዊት ያለ አግባብ የአልሸባብ ጥይት ማብረጃና ከሞተም በኋላ የአሸባሪ መጫወቻ
እየተደረገ ያለውን አሰራር እናወግዛለን። ሠራዊቱ የተደራጀው ኢትዮጵያን አንድነት
ለማስጠበቅ እንጂ ለሶማሊያ አለመሆኑን ተገንዝቦ እምቢ ማለትን ይገነዘብ ዘንድ ጥሪ
እያስተላለፍን በሱ ሞት የወያኔ ካዝና በደም ካሳ በተገኘ ገንዘብ ሲከበር ማየት የእኛነት
ክብራችንን የሚነካ በመሆኑ ባላስፈላጊው ቦታ አላስፈላጊ መስዋዕትነት ሠራዊቱ ከመክፈል
እንዲቆጠብና ፊቱን ወደ አስፈላጊው የትግል ምዕራፍ እንዲያዞር ጥሪ እናቀርባለን።
11. በፀረ_ሽብር ስም ወያኔ እየፈለፈለ የሚያወጣቸውን ሰላማዊ ሰዎችን የሚያጠቃበትን ሕግ
ከመቃወማችንም በላይ በቅርቡ የስካይ_ፒ እና በመሳሰሉት የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ማገድና
ድህረ ገጾችን የመዝጋት ዘመቻውን በፅኑ እናወግዛለን፤ የተጣሉት እገዳዎች ሁሉ ይነሱ ዘንድ
በፅናት እንታገላለን።
12. የሀገራችንን የተበታተነ የትግል አካሄድ ለማራቅና የአንድነቱን ጎራ ከማጠናከር አኳያ
በቅርቡ በካናዳ (ኦታዋ) የተመሰረተውን “የጋራ ትግል ሸንጎ እና ከ01/07/2012_03/07/2012
በአሜሪካ በዳላስ (ቴክሳስ) ላይ መስራች ጉባኤውን በማከናወን የተመሰረተውን “የኢትዮጵያ
የሽግግር ምክር ቤት” ወደፊት ትግሉን በማስተባበር ረገድ የሚኖራቸውን ሚና ጉልህነት
ተገንዝበን አስፈላጊውን የትግል አጋርነታችንን ከወዲሁ እናረጋግጣለን።
ነሐሴ 11 2004
ኢየሩሳሌም
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