
1 Info@tatekethiopia.com                                                                 www.tatekethiopia.com 
London, UK.                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሁሉንም ሃይሎች ያካተተ ብሄራዊ ጉባኤ ይጠራ! 
የሁሉም ዜጎች የህይወት ዋስትና ነዉና! 

 

የወቅቱን የአገራችን ኢትዮጵያ ሁኔታ አስመልክቶ ከታጠቅ ኢትዮጵያ የተሰጠ መግለጫ 

 

               መስከረም 13/2011 

    23 September 2018 

 

 
ክቡር ጠ/ሚ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ በብሄረሰቦች መካከል እና አብዛኛዉን ጊዜ 
በተመረጡ ብሄረሰብ አባላት ላይ ያነጣጠረ ጥቃቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል። 

 
የሰሞኑ የቡራዩ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ጭፍጨፋ እና ኢሰባዊ ድርጊቶችም የዚሁ ተቀጥያዎች ናቸው። 
ይህ በደቡብ ኢትዮጵያ ብሄረሰቦች ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ለየት የሚያደርገው ከመንግስት መቀመጫ 
አፍንጫው ስር ከመፈፀሙም በላይ ለሁለት ቀናት የዘለቀ የመንግስት እርምጃ መዘግየት የታየበት 
መሆኑ ነው። 

 
በታጠቅ እምነት የየክልል የፀጥታ ተቋማት ወገንተኝነታቸው ለፍትህ፤ለህግ የበላይነት እና ሙያዊ 
ግዴታቸው ሳይሆን የኛ ለሚሉት ብሄር አባላት ይመስላል።የነሱ የሚሉት ብሄር አባላት ለሚፈፅሙት 
ወንጀል በቀጥታም ይሁም በተዘዋዋሪ ተባባሪ ሲሆኑ ይታያል። መንግስት እየፈፀማቸው ያሉ ሀገራዊ 
አና አሁጉራዊ ጉዳዮች እንዳሉ ሁነው የዜጎችን በህይወት የመኖር፣በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የመኖር ፣
ሀብት እና ንብረት የማፍራት ፣እና ሌሎችም ዱሞክራሲያዊ እና ህገመንግስታዊ መብቶችን ማስጠበቅ 
ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል። 
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በታጠቅ ኢትዮጵያ እምነት የፌዴራል እና የክልል የፀጥታ ተቋማት ሙሉ በሙሉ የተጀመረውን ለውጥ 
የመጠበቅ ፍላጎት እና ቁርጠኝነት አያሳዩም። 

 
ሌላው መንግስት እፋጣኝ እርምጃ ሊወስድበት የሚገባው ጉዳይ በኤሌክትሮኒክ ሚድያው 
የሚካሄደውን ቅጥ ያጣ እና ሀላፊነት የጎደለው የዘር ቅስቀሳ ነው እንላለን። አንዳንድ ቡድኖች የነሱን 
ቡድን መቃወም ማለት እንወክለውአለን የሚሉትን ህዝብ "መናቅ፣መጥላት፣እና ማግለል" ነው የሚል 
አንድ ብሄር በሌላው ላይ እንዲነሳሳ የሚያደርግ ቅስቀሳ እያካሄዱ ይገኛል። መንግስት የዜጎች እና 
ቡድኖች ሀሳብን የመግለፅ መብት ህግን ፣እና ሙያዊ ስነምግባርን የተከተለ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። 
 
ታጠቅ ኢትዮጵያ ከላይ የተዘረዘሩትን ዘር ተኮር ጥቃቶች፣መፈናቀልን፣የፀጥታ ተቋማት አድሎን እና 
መለገምን በፅኑ እያወገዘ መንግስት የተለየ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ጥሪውን ያቀርባል። 
 
ጉዳዩን አስፍቶ በማየትም ለተመሳሳይ ግጭቶችም ሆነ በሃገር ደረጃ የግለሰብንም ሆነ የቡድንን 
መብቶች በአስተማማኝ መንገድ ለማስከበር የሚቻለዉ ፣ እንዲሁም ሌሎች ሃገራዊ የሽግግር 
ኃላፊነቶችን በትክክልና በዘላቂ ለመወጣት ከተፈለገ መፍትሕሄዉ አንድ ብቻ ነዉ እንላለን  - ሁሉንም 
ሃይሎች ያካተተ ብሄራዊ ጉባኤ ማድረግ። ይህም ችግሮችን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን ሰኔ 27 2010 
ታጠቅ ኢትዮጵያ ባወጣዉ መግለጫ  “የተጀመረዉ ለዉጥ መሰረታዊ እንጂ ጥገናዊ እንዳይሆን ሁሉን 
አቀፍ ብሄራዊ ጉባኤ መጥራት ቅድሚያ ያለዉ ጉዳይ መሆኑን” ባሳሰበዉ መሰረት በቀላሉ 
የማይቀለበሱ መሰረታዊ ለዉጦችን ለማምጣት አንድያስችልም ነዉ።  አሁንም የሁኔታዎች መባባስና 
ወደ አልሆነ አቅጣጫ መሄድ እንዳይከተል፣ በአንድ ሰዉ ዙርያ የተደራጀ የትግል ጉዞ አንደ እንቧይ 
ካብ የመፍረሱ ዕድል ከፍተኛ ነዉና ፣ ሁሉን ያቀፈና ተጠያቂ የሚያደርግ፣ ብሄራዊ የአንድነት 
መንግስትንም አንደ አንደ አማራጭ የሚያካት፣ ብሄራዊ ጉባኤ ማድረግ ቅድሚያ ሊሰጠዉ የሚገባ 
ጉዳይ መሆኑን መንግስትን አጥብቀን ልናሳስብ እንወዳለን።  
 

የቡራዩ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ጭፍጨፋ ተጠያቂዎች ለፍርድ ይቅረቡ! 
ለዘላቂ መፍትሄ፣ ሁሉንም ሃይሎች ያካተተ ብሄራዊ ጉባኤ ይጠራ! 
የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ይለምልም! 
ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ትኑር!   
 


