በተለያዩ ያገራችን ክፍሎች እየተካሄዱ የሚገኙትን ህዝባዊ እምቢተኝነት እነዳይዳፈኑ እንዲሁም
አገርና ህዝብ የመበታተን አደጋ ላይ እንዳይወድቅ በጋራ የመቆምና የመታደግ ከፍተኛ አገራዊና
ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን
ታህሳስ 13፣ 2007
ኢትዮጵያና ህዝቧ ላለፉት 24 ዓመታት ያለ ህዝብ ፈቃድ እያስተዳደረ ባለው በዘረኛው አፓርታይዱ የወያኔ አንባገነን ስርዓት የመልካም አስተዳደር እጦት፣ የፖሊሲ
ችግርና እኩይ ተግባር የተነሳ ትልቅ አዘቅት ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል። ተፈጥሮያዊ መብት የሆኑት ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ነፍጎ ፍፁም አንባገነን
በመሆን የህዝባችንን የመኖር ተስፋን በማጨለም ወገናችን መፈጠሩን እስኪጠላ ድረስ የስርዓቱ የክፋት ዱላ ሰላባ ሆኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ በመቆሙ ወያኔ
ባይሳካለትም የዘር ፖለቲካን በማራመድ ለዘመናት የቆየውን ኢትዮጵያዊነት ለማጥፋት በሰፊው ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈልና ሰልጣኑን
ለማራዘም ቋንቋን መሰረት ያደረገው የውሸት ፌዴራሊዝምና አንድ ለአምስት በማቀናጀት በኢሕአደግ ውስጥ በአባልነት አሰባስቦ ሲመራው የነበረ መዋቅር በተገላቢጦሽ
የወያኔን አገዛዝ ትልቅ ፈተና ውስጥ እንዲገባ ያደረገበት ታሪካዊ ወቀት ላይም ደርሰናል።
የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ማስፋፊያ እቅድ በሚል ህዝብን ያላሳተፈና ያላማከረ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ወገኖቻችን የሚያፈናቅል እቅድ አውጥቶ ተግባራዊ
ለማድረግ ሲንቀሳቀስ በተለያዩ የሃገራችን ክፍል የሚገኙ ተማሪዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተቃውሞዋቸውን በሰላማዊ መንገድ በመግለፃቸው ዛሬም
እንደወትሮው የህዝብን ጥያቄ በአፈሙዝ ቃታ ምላሽ እየሰጠ በመሆኑ ተቃውሞው ወደ ሌሎች አካባቢዎች መስፋፋቱን በርካታ የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ።
በተያያዥ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ከፍል የሚገኑ ወገኖቻችን፤ ወልቃይቶች፤ ከማንነት ጋር በተያያዘ ህዝባዊ ትግሉን ተቀላቅለውታል።
ይህ ሰላማዊና ህዝባዊ ቁጣ ምንም እንኳ መነሻው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ወይም የማንነት ጥያቄ ቢመስልም ላለፉት 25 አመታት በህዝባችን ላይ የተከናወኑ
መጠነ ሰፊ ጭካኔ የተሞላባቸውን ድርጊቶችን እንቢኝ የማለት ህዝባዊ እንቅስቃሴ መሆኑን መገንዘብ የተሳነውና ከጥቂት ወራት በፊት በ 100% ህዝብ መርጦኛል ያለው
የወያኔ አገዛዝ ችግሩን ከህዝብ ጋር በመመካከር በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ዛሬም እንደወትሮው በሃይል ለማስቆም በኦሮሞ ወገኖቻችን በወሰደው ህገ-ወጥ
እርምጃ የ10 ዓመት ታዳጊን ጨምሮ የ 8 ወር ነፍሰ ጡር፤ እናትና ልጅ እንዲሁም ከ80 በላይ ዜጎች እጅግ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በጥይትና በድብደባ ገድሏል፤
ከ500 በላይ ወገኖቻችን ከፍተኛ የአካል ጉዳት ሲደርስባቸው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በጅምላ ታፍሰው ታስረዋል አሁንም እየታሰሩ ነው። እንዲሁም በጎንደር
ውስጥ የሚገኝ እስር ቤት በእሳት በጋየበት ወቅት ከቃጠሎው እራሳቸውን ለማዳን ሲሸሹ ከነበሩት ውስጥ ከ17 እስረኞች በላይ በአሰቃቂ ሁኔታ በአገዛዙ ታጣቂዎች
በጥይት ተገለዋል። በዚህ አጋጣሚ ይህንፋሽሽስታዊ ድርጊት በጽኑ እያወገዝን ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ኃዘን እንገልጻለን። ለቤተሰቦቻቸው፤
ዘመድና ወዳጆች መፅናናትን እንመኛለን።
በአገዛዙና አጋሮቹ እየተደረገ ያለው የመሬት ቅርምትና ነጠቃ በኢንቨስትመንትና ልማት ስም ያለ ህዝብ መልካም ፍቃድና እውቅና በሁሉም የሃገራችን ክፍሎች ሲደረግ
የኖረና እየተደረገም ያለ በመሆኑ ወገኖቻችን በየጊዜው ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። ይህም አልበቃ ብሎት የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን በችሮታ መልክ
ለመስጠት ተስማምቶ የጨረሰበት አሳፋሪ ወቀት ላይ እንገኛለን። (ይህንን በተመለከተ ከሌሎች ድርጅቶ ጋር በመሆን በቅርቡ ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለአለም
አቀፉህብረተሰብ ያወጣነውን መግለጫ የሚከተለውን ሊንክ በመጫን ማንበብ ይቻላል http://goo.gl/Fp3ckt) ይህን ጉዳይ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ
የጀመረው አለም አቀፍ ዘመቻ የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ በጋራ በመቆም አስፈላጊውን ተሳትፎ እንድናደርግ ጥሪያችንን እነቀርባለን። ከላይ ባጭሩ ለተዘረዘሩት መጠነ
ሰፊና የተወሳሰቡ ብሄራዊ ችግሮቻችን ምንጩ የወያኔ አፓርታየይድ አገዛዝ መሆኑን በዋንኛነት መረዳት የስፈልጋል። ስለዚህ በተለያዩ የሃገራችን ክፈሎች የተነሳው
የህዝብ ቁጣና ህዝባዊ እምቢተኝነት የኦሮሞ፤ የአማራ ወይም የሌሎች ጥያቄዎች ናቸው ሳንል ትብብራችንን በመግለጽና ጥያቄዎችን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥያቄ
በማድረግ በጋራ ልንታገል ይገባል።
በወያኔ አፓርታይድ አገዛዝ ግፍና የመልካም አስተዳደር እጦት ትዕግስቱ የተሟጠጠው ህዝባችን በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች ቁጣውን በሰላማዊ መንገድ እየገለፀ ባለበት
በዚህ ወሳኝ ወቅት በስርዓቱ ወታደሮችና የመከላከያ ሰራዊት በሚወሰድበት ዘግናኝ እርምጃ መስዋዕት እየከፈለ ነው። ስርዓቱ ለጉዳዩ እልባት ለመስጠት ሰሚ ጆሮ ያለው
ባለመሆኑ አሁን በሁሉም ማዕዘናት የሚታየው ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዳይጨፈለቅም ሆነ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቶ ብዙ ደም መፋሰስና ሃገራዊ ቀውስ እንዳያስከትል፤
አገራዊ ኃላፊነት የሚሰማን በአገር ውስጥም በውጭ የምንገኝ የተቃዋሚ ኃይሎች በአስቸኳይ በጉዳዩ በጋራ በመመካከር ልዩነትን በማጥበብ ሁሉንም ያማከለ አንድ ወጥ
አመራር ለመስጠት ለማስቻል የጋራ ግብረ-ኃይል (የስደት መንግስት) ለመመስረት መዘጋጀት ይኖርብናል።
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት፤ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ፤ መሁራንና አክቲቪስቶች በጋራ የኢትዮጵያ ህዝብ በአገዛዙ የሚደርስበት ግፍና በደል
አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን በመገንዘብ የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴን በማቋቋምና ሂደቱን በመጀመር ሁሉን አቀፍ የስደት መንግስት የመመስረት
አስፈላጊነትና ወቀታዊነት የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀትና ጥልቅ ማብራሪያዎችን በመስጠት ሲመክር መቆየቱ ይታወቃል።
የኢትዮጵያ ህዝብና ሃገራችን አጣብቂኝ ውስጥ በገቡበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ሃገራዊ ግዴታችን መወጣት ካልቻልን በወገኖቻችን እየተከፈለ ያለው መስዋዕትነት በስርዓቱ
ተጨፍልቆ ከንቱ ሆኖ ይቀራል። ስለዚህ በወገኖቻችን የተጀመረው ጥያቄ የሁላችንም ጥያቄ በማድረግና ብሄራዊ ገፅታ ኖሮት እንዲቀጥል ለማስቻል የተለያዩ
መግለጫዎችን በማውጣት የትብብር ጥሪ ከማድረግ ባሻገር በጋራ አስቸኳይ የምክክር ሂደቶችን በመጀመር ባንድ ማእከል የሚንቀሳቀስ ያማራጭ ሃይል (የስደት
መንግስት) በመቋቋምና በመታገል ይህን ዘረኛ ስርአት አስወግዶ ወይም አስገድዶ ሁሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት በማቋቋም የጋራ አገራችንን ወደ አውነተኛ
ዲሞከራሲያዊ ስርአት ከማሸጋገር ውጭ ምንም አቋራጭ መንገድ እንደሌለው ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባናል። የዚህ አይነት ቅድመዝግጅት ባለመኖሩ በርካታ አገራችንን
ወደለውጥ ጎዳና ሊወስድ የሚችሉ አጋጣሚወች አምልጠውናል። አሁንም ይህ ህዝባዊ አመጽ ሊዳፈን ይችላል።
ከላይ የተዘረዘረውን ጭብጥ መሰረት በማድረግ ለዘመናት የተሰሩ ታሪካዊ ስተቶች እንዳይደገሙና ሁኔታው ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን፤ የኢትዮጵያ
ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት፤ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄና የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ ከሌሎች ፍቃደኛ ከሆኑ የዲሞክራሲ ሃይሎች ጋር
በመሆን ወደ አንድ መቋጫ ላይ ለመድረስ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የተለያዩ አካላት ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነትና ውይይቶች እያደረግን መሆናችንን እንገልጻለን።
የምናደርጋቸውን ተጨባጭ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችና ተያያዥ ዝርዝር ጉዳዮችን እንዲሁም የሂደቱ አካል ለመሆን ፍቃደኛ የሆኑ ቡደኖችን በተከታታይ ለህዝብ
እንደምናሳውቅ እየገለጽን፤ በዚህ አጋጣሚ ለሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውን፤ ለሁሉም የዲሞክራሲ ሃይሎችና መገናኛ ብዙሃን በዚህ ዙሪያ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሃገራዊ
ትብብራችሁን እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

በወገኖቻችን የተጀመረው ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዳይጨፈለቅና ሂደቱ ብሄራዊ ገፅታ እንዲኖረው በጋራ እንቁም!
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)
የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄና (EYNM)
የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ (GEEOC)

