ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረትና ከኢትዮጵያ ብሄራዊ
የሽግግር ምክር ቤት ሁሉን አቀፍ አማራጭ ሀይል የማቋቋም ሂደትና ወቅታዊነቱን
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ሀገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ ሰርአት መንግስታዊ ስልጣኑን ከመቆጣጠሩ በፊትና በኋላ፤ በሃይል በህዝባችን ላይ በሚያደረጋቸው መጠነ
ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ተከታታይ ሃገራዊ ክህደቶች ምክንያት ሀገራችን ኢትዮጵያ በመስቀልኛ መንገድ ላይ ትገኛለች። በመሰሪው
የወያኔ ስርአት መክንያት በሃገራችን ውሰጥ የተፈጠረውን፤ ፖለቲካዊ፤ ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ቀውስ በመሸሽ በአፍሪካና
በአረብ አገሮች በስደት ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን እጅግ አሰቃቂ ለሆኑ ስቃይና ግድያዎች ተጋልጠዋል። የወያኔ ስርአት ባሳለፍነው
ሳምንታቶች ብቻ በየመን ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የድረሱሉን ጥሪ ሲያሰሙ፤ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ባአማጽያኑ ላይ እየወሰደ
ያለውን እርምጃ ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ በመግለጹ ኢትዮጲያውያን መውጫ አጥተው በየእለቱ ላሰቃቂ ግድያና ስቃይ ተጋልጠዋል።
በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ ስደተኞች ላይ በጅምላ እየተደረገ ያለውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ የተለያዩ አገሮች የደቡብ አፍሪካን መንግስት
ሲያስጠነቅቁ፤ የወያኔ ስርአት ግን ኢትዮጲያውያን ከነህይወታቸው ሲቃጠሉ እያየ፤ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ መገደሉን ከመናገር በስተቀር
ምንም አይነት እርምጃ አልወሰደም፡፡ በሊቢያ አይሲስ በተባለው አለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችን ክርስቲያን
በመሆናቸው ብቻ በጠራራ ፀሓይ ባሰቃቂ ሁኔታ አንገታቸው በካራ ሲቀላና በጥይት ሲደበደቡ በገሃድ እየታየ፤ በግብፅ ካይሮ የሚገኘው
የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስደተኞቹ ኢትዮጵያውያን ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዳልሰጠ ከመግለጹ ባሻገር በጥልቅ ሃዘን ውስጥ የሚገኘውን
ህዝብ በሊቢያ የተደረገውን አሰቃቂ ድርጊት እንዲቃወም በሚል ሽፋን በጠራው ሰልፍ ላይ በመገኘት የክርስትናና ያእስልምና እምነቶችን
ለማጋጨት እንዲሁም ርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ሲል የሸረበውን የተለመደ የወያኔ ሴራ በመስበር ህዝቡ በአንድነትና
በኢትዮጵያውነት በመቆም ስርአቱ ላይ ያለውን ምሬት የተለያዩ መፈክሮች በማሰማቱና በመግለጹ ከእንስሳ የማይለዩ ቅልብ ስራዊቱን
በማሰለፍ አሳፋሪ በሆነ መንገድ በዱላ እንዲቀጠቀጡ አድርጓል፡፡ ቀደም ሲልም የግራዚያንን ሃውልት መተከልና በሳውዲ አረብያ የሚኖሩ
ወገኖቻችን ላይ የተፈጸመውን ብሄራዊ ቅሌት ለመቃወም በወጡ ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽሟል;፡ በመሆኑም ከባእዳን
ጋር መቆሙን በተደጋጋሚ አረጋግጧል። ለዚህም ነው፤ ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሰልፍ ላይ፤ “የሀገር አንበሳ፤ የውጭ ሬሳ” የሚል መፈክር
ሲያሰሙ የነበሩት።
በኢትዮጵያ ውስጥ የዜጎቹን መብትና የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ መንግስት ባለመኖሩ፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር
ቤት፤ ማለቂያ በሌለው በወያኔ ተደጋጋሚ አጀንዳ ከመሽከርከር ይልቅ፤ ዘላቂ መፍትሄዎች ላይ ትኩረት በመስጠት ከተለያዩ አካላት ጋር
በሚያደረጋቸው የተናጠል ወይም የሁለትዮሽ ግንኙነቶች፤ ቀደም ሲል በፌብሯሪ 2015 ከሸንጎ ጋር፤ በመቀጠል ደግሞ ከኢትዮጵያ
ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ ጋር፤ ተከታታይ ውይይቶች በማድረግ፤ ብሄራዊ ጥቀምን ያስቀደመና የተበታተነውን ትግል በአንድነት ሰብስቦ
ሊመራ የሚችል ሁሉን አቀፍ የአማራጭ ሀይል እንዲወጣ ስምምነት ላይ መድረሱንና ሌሎችም የዲሞክራሲ ሃይሎች የስምምነቱ አካል
እንዲሆኑ ተመሳሳይ ጥረቶች እንደሚያደርግ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መገለዱ ይታወሳል።
ሽግግር ምክር ቤቱ፤ በተመሳሳይ ከኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት አመራር አባላት ጋር ቀደም ሲል
ተጀምሮ የነበረውን ግንኙነቶች በማጠናከር፤ ሁለቱ ድርጅቶች በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሲወያዩና ሲደጋገፉ ቆይተዋል። በተለይም
ወገኖቻችን በኢትዮጵያዊነታቸውና ለዘመናት በሚከተሏቸው እምነቶች ምክንያት በሃገር ውሰጥና በተለያዩ ያፍሪካና ያረብ አገራት ባሰቃቂ
ሁኔታ ለመሰቃየታቸው፤ ለመቀጥቀታቸው፤ ለመገደላቸውና ባጠቃላይ ኢትዮጵያዊያን አሁን ለደረስንበት ብሔራዊ ውርደት፤ ዋንኛው
ምክንያት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅምን ከማስጠበቅ ይልቅ የባእዳንን ጥቅም በተደጋጋሚ በማስጠበቅ የሚታወቀው አገር በቀሉ የወያኔ
አፓርታይድ አገዛዝ መሆኑን ሁለቱም ድርጅቶች የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል። በተመሳሳይ ነፃነት ናፋቂ በሆነው ሃይል በኩልም
ኢትዮጵያዊነትንና ህዝባችንን መሰረት ያደረገ ያማራጭ ሃይል ወይም ሁሉን አካታች መዋቅር ባለመኖሩና በቁርጠኝነት መታገል
ያለመቻላችን መሰረታዊና የወል ችግሮቻችን እንደሆኑ ተረድተናል።
በመሁኑም ከላይ የተዘረዘረውን ጭብጥ መሰረት በማድረግ ሁሉን አቀፍ የአማራጭ ሀይል የማውጣት ሂደት ተግባራዊ ለማድረግ፤
የሁለትዮሽ ውይይቶችና ግኑኙነቶችን ወደወል ውይይቶችና ግንኙነቶች ባሽቸኳይ እንዲሸጋገርና ያማራጭ ሃይሉ እስኪቋቋምና ፤ ተግባራዊ
እስኪሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች፤ ድምጻችን ይሰማና ጠቅላላው ህዝብ የሚያደርገውን የነፃነት ትግል
ወደህዝባዊ እምቢተኝነት እንዲሸጋገር የጋራ ጥረቶች እንደሚደረጉ ሁለቱም ድርጅቶች ሙሉ ስምምነት ላይ ደርሰዋል።
በዚህ አጋጣሚ ዛሬም እንደወትሮው መላው ነፃነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህን ወቅታዊ አጀንዳ የግል ጉዳዩ በማድረገግ አስተዋጽኦና
ግፊት ያደርግ ዘንድ አገራዊ ጥሪያችንን በጋራ እናስተላልፋለን።
ድል የሕዝብ ነው!!!
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC) እና
የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት (UEM-PMSG)

