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ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ብቻ የሚደረጉ አይን ያወጡ የግፍ ግድያዎችን እናወግዛለን !
ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያየዩ ቋንቋዎች የሚነገሩባት በርካታና ውብ ባህሎች የሚታዩባት ጥንታዊ ታሪክ ካላቸው ጥቂት ሀገሮች
አንዷ ነች። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራ ባለፈባቸው የታሪክ መስተጋብሮች፣ የሀገሩን አንድነትና ሉአላዊነት ላለማስደፈር ከውጭ
ወራሪ ኃይሎች ጋር ባሳለፋቸው የተጋድሎ የታሪክ ጊዜያቶች፣ በሀገሩ ውስጥ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር በመኖር በመጋባትና በመዋለድ
በፈጠረው ጠንካራ ማህበራዊ ትስስርና ግንኙነት፣ በቆይታም በሀይማኖትና በባህል መወራረስ በቋንቋ አጠቃቀም የኢትዮጵያዊነትን
የጋራ ስነልቦና እንዲፈጠርና ብዝሃነት እንዲያብብ አድርጎታል። ይህም ብዝሃነትና ህብረብሄራዊ ቀለም ለሀገራችን ዉበታችን ሆኖ
ደምቀን እንድንታይና ተሳስረንም እንድንኖር አስችሎናል። ይህን አንድነቱን የውጭ ወራሪዎች እና የሀገር ውስጥ የስልጣን
ጥመኞች በተቻላቸው ሁሉ አለመግባባትን ሊፈጥሩ ይችላሉ ያሏቸውን ያልነበሩና ያልተሰሩ በታሪክ የማይታወቁ የፈጠራ
ትርክቶችን በመፈብረክ ሊከፋፍሉት ሞክረዋል። ሆኖም በዋዛ የማይነጣጠል ለመነጣጠል ውል የማይገኝለት በጥብቅ የተሸመነ እና
አብሮ በመኖር ታሪክ የተገመደ ታሪካዊ ትስስር ስላለው ከቶውንም ትላንትም አልተሳካላቸው። ዛሬም ሆነ ነገ አይሳካላቸውም።
ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ያለፍንባቸው የታሪክ ሂደቶች የሚያሳዩንም ይህኑ ታሪካዊ ጭብጥ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሳልና
አርቆ አስተዋይ በመሆኑ ምኞትና ቅዠታቸውን እንደጉም በኖ እንዲጠፋ አድርጎታል። ጨቋኝና የስልጣን ጥመኞች አሁንም
ተስፋ ባለመቈረጣቸው ወላጆች ገና በስርዓቱ ቁስላቸው ሳያገግም፣ ልጆቻቸውን በግድያ ያጡ ቤተሰቦች ሀዘናቸው ሳይወጣላቸው፣
የኢትዮጵያ ሕዝብ ከለውጡ መልካም ነገር ይመጣል ብሎ በጉጉት እየጠበቀ ባለበት ሰዓት፣ ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ በአባይ
ላይ እየገነባች ባለው የሕዳሴ ግድብ ግንባታውን እና የውሀ ሙሌቱን እየጠበቅን ባለንባት ሰዓት ሴረኞቹ አሁንም ኢትዮጵያን
ለማተራመስ ያግዘናል ያሉትን የጭካኔ ስራ ፈፀሙ። ዝነኛውን አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን በመግደል ሀገራችንን የፍጅት አንባ
ለማድረግ እና ወደ ስልጣን ለመመለስ የሚችሉትን ቢሞክሩም ህዝቡ በተለመደው ብልሀቱ እንደሚመኙት አልሆነላቸውም።
የሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ሰበብ ተደርጎ እና ታቅዶ ለብሔሮች ፍጅት መነሻ እንዲሆን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተቃጣ ሀገራችንን
የማፈራረስና ሕዝቡን ለማፋጀት የታቀደ ሴራ ነው ። ሀጫሉን ቢገሉም የታሰበው ብሔሮችን እርስ በእርስ የማፋጀቱ ሴራ ግን
ሴረኞቹ በጠበቁት ደረጃ አልተሳካላቸውም። የአርቲስት ሀጫሉ በመሀል ከተማ በጭካኔ መገደል እና ከዚያ ጋር በተያያዘ
ኢሰብሃዊ በሆነ መንገድ የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን ደም እጅግ ከልብ ያሳዘነን ሲሆን ለሙታን ቤተሰቦች፣ ዘመድና ወዳጆች
መፅናናትን እየተመኘን፣ የሞቱትን ነብስ ይማር እንላለን።
መንግስት የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ገዳዮችም ሆነ፣ ያንን መነሻ በማድረግ ከግድያው ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ንጹሃን
ወገኖቻችንን በአደባባይ የጨፈጨፉትን፣ ትእዛዝ በመስጠት ያስጨፈጨፉትን የሕዝብ ሀብትና ንብረት ያወደሙትን
ከነመሪዎቻቸው በማሰር ለሕግ ለማቅረብ እየወሰደ ያለውን የሕግ የበላይነት ለማስከበር የሚደረገውን እርምጃ በዚህ አጋጣሚ
ሳናደንቅ አናልፍም። ከዚያ ጋር በተያያዘ ጥቃቶችና አስቃቂ ግድያዎች በንፁሃን ወገኖቻችን ላይ ሲፈፀሙ በቸልተኝነት ቆመው
በተመለከቱና ግዴታቸውን ባልተወጡ የፖሊስና የደህንነት ኃይሎች ላይ እርምጃው እንዲቀጥልና ጥፋተኞች በአስቸኳይ በህግ ፊት
እንዲቆሚ እንዲደረግ እንጠይቃለን።
እኛ በጀርመን የኢትዮጵያዉያን የዉይይትና የትብብር መድረክ አባላት ይህ ለውጥ እንዲመጣ እንደ ዲያስፖራ ማሕበረሰብ
በተለያዩ መንገዶች የበኩላችንን ታሪካዊ ድርሻ ስንወጣ ቆይተናል። ከለውጡ በኋላም፣ ለውጡ የተፈለገበትን ግብ እንዲመታ
የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች እንዲሁም የሽግግር ሂደቱ እንዳይደናቀፍ እና የኢትዮጵያ ሕዝብ በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መሪዎቹን
መርጦ የሚሾምበት እና የሚያወርድበት የታሪክ እርከን ላይ እንዲደርስ ለማድረግ የሚያስችሉ የዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታን
ጥረቶች በአንክሮ እየተከታተልን ተገቢውን ድጋፍ ስናደርግ የሚታዩ ችግሮችም ለእርምት ትኩረት እንዲያገኙና መሻሻሎችም
እንዲደረጉ በመጦቀም በተለያየ መንገድ ድርሻችንን ስናበረክት ቆይተናል።
በአሁኑ ወቅት ሀገራችን እያካሄደች ካለችው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዞ ከፍተኛውን ቦታ የያዘውና መላው ሕዝብ
ትልቅ ግምት የሚሰጠው የሕዳሴው ግድብ ነው። የሕዳሴውን ግድብ የግንባታና የውኃ ሙሊት በተመለከተ መንግስት ከታችኛው
ተፋሳሽ ሀገሮች ጋር. የሚያደርገውን ድርድር እና የዲፕሎማሲ ስራዎች በቅርብ በአንክሮ እየተከታተልን ሲሆን በዚህም
Email: ethiopianforumfordialogue@gmail.com Tel. Nr.: +4915773912794 +491782844931
Adresse: Postfach 111423, 60049 Frankfurt am Main
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መንግስት የሀገራችንን ሉአላዊነት ለማስከበርና እና ጥቅሟን ለማስጠበቅ የሚያደርገውን ጥረት ትክክለኛ እርምጃ ሆኖ
አግኝተነዋል። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን የመጠቀም ሙሉ መብት ያላት እንደመሆኑ ውኃውን የሚጋሩ የታችኛው ተፋሰስ
ሀገሮችንም ጥቅም በማይጎዳ መልኩ አለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን አጠቃቀም መሰረት በማድረግ ተፈጥሯዊ መብቷን
ለማስጠበቅ የምታደርገውን ትግል በድፕሎማሲ፣ በማቴሪያል፣ በውጭው አለም የኢትዮጵያን አቋም በማስረዳት እንደሲቪክ
ማህበር እና የዲያስፖራ ማህበረሰብ የድርሻችንን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን ስንገልፅ፣ ቀደም ባለዉ ዘመን የተለያዩ
ምክንያቶች ኖረዉ በግድቡ ዙሪያ ጉራማይሌ የሆኑ አመለካከቶች አስተናግደን እንደነበር አይካድም። ያም ሆኖ በአሁኑ ጊዜ ግን
በአባይ ግድብ ጥያቄ ዙሪያ ከሉአላዊነታችን መከበርና መደፈር ጋር ነጥለን የማናየዉ ብሔራዊ ግዴታችን መሆኑንም
ተገንዝበናል።
በቅርቡም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለንን ወገናዊነትና ድጋፍ ለመግለፅ እንዲሁም በተቀነባበረ ሴራና በተደራጀ መልኩ ዘርና ሀይማኖት
ተኮር ፍጅት የሚያካሄዱትን ኃይሎች የሚያጋልጥና የሚያወግዝ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያካተተ ጠንካራ ሰላማዊ ሰልፍ
ጁላይ 18/2020 በተለያዩ የአዉሮፓ ከተሞች ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነን።
ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስለ ሀገሩ ጉዳይ በአንክሮ እንደሚከታተለዉ ሰሞኑን ሀጫሉን ያስገደለው ኃይል “ጅራፍ እራሱ ገርፎ እራሱ
ይጮሃል“ እንደሚባለው የግፍ ግድያዉን ለመሸፋፈን በየቦታዉ ያዙኝ ልቀቁኝ እያለ ጩኸቱን እያሰማ የሚገኝ በመሆኑና እኛም
በግርግር እና በሴራ በተሸረበ የፖለቲካ ሸፍጥ አገራችንን ማንም እንዲያተራምሳት መፍቀድ ስለማይገባን ከላይ በተጠቀሰው ቀን
በየአካባቢያችን በሚደረጉት ሰልፎቹ ላይ ተገኝተን የኢትዮጵያዊነት ግዴታችንን እንድንወጣ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ፍራንክፈርት፣ ጁላይ 12/2020

Email: ethiopianforumfordialogue@gmail.com Tel. Nr.: +4915773912794 +491782844931
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