ሪፖርታዥ
የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ የፖለቲካ፣የዲፕሎማሲና አለማቀፍ ግንኙነት ክንፉን ያዋቀረበትን አራተኛ ዓመት
በጀርመን ታሪካዊቷ የኑረንበርግ ከተማ ኤፕሪል 13, 2013 ዓ.ም ከተለያዩ የጀርመን አካባቢዎች እንዲሁም ከ ዩ.ኤስ. አሜሪካ
የተጋበዙ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት አከበረ።

ዝግጅቱን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞ ግንባር ዘብ ሊቀመንበር አቶ ልዑል ቀስቅስ ሲሆኑ ፓርቲያቸው ከወያኔ
ከመፋለሙም ባሻገር በዲፕሎማሲው ረገድም በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ሰሞኑን ከቤኒሻንጉል ክልልና ከቤንች ማጂ
ዞን የዘር መስመራቸው እየተቆጠረ እንዲፈናቀሉ በተደረጉት ኢትዮጵያውያን ዙሪያ ባለ 13 ገጽ ደብዳቤ ለጀርመን ፓርላማ
('ቡንደስታግ') እና ለአውሮፓ ህብረት የፓርላማ ቡድን ማስገባታቸውን ገልፀዋል።ድርጅታቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ
እንዲመጣ ከሚታገሉ ኃይሎች ጋር መልካም የሚባል ግንኙነት ያለው ሲሆን አብሮ የሚሰራበትንም ሁኔታዎች ለማመቻቸት
ብዙ ርቀት እንደተጓዘ ገልፀው በዚህም ከኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ እና አሜሪካ ከሚገኘው የኢትዮጵያ የፖለቲካ
ኃይሎች አንድነት ጋር በህብረት ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩን ገልፀዋል።

በሌላ በኩል ከዋሽንግተን የመጡት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች አንድነት ተወካይ አቶ ለይኩን ካሳሁን ''ዛሬ የፖለቲካ
ፕሮግራም ልዩነቶችን የምናስተናግድበት ሳይሆን በወያኔ ዘረኛ ፖሊሲ ምክንያት በሀገራችን ሊመጣ ካለው እልቂትና ደም
መፋሰስ ሀገራችንንና ህዝባችንን የምንታደግበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን በመሆኑም እጅ ለእጅ ተያይዘን ዘረኛውን የወያኔ
መንግስት ማስወገድ ይገባናል'' ብለዋል።
በዕለቱ በርካታ ጥናታዊ ፅሁፎች በተጋባዥ እንግዶች እና በአባላት የቀረቡ ሲሆን በጀርመን የኢህአግዘ የድርጅት ጉዳይ ኃላፌና
የጥላ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ኢንጂነር ዳዊት ፋንታ ''የህወሃት ምስለ-ወራሪነት ሚና በኢትዮጵያ'' በሚል ርዕስ ባቀረበው ፅሁፉ
''ህወሃት በኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ፣በኢኮኖሚና በወታደራዊ መስኮች የበላይነቱን ብቻ ሳይሆን አይነኬነቱንም ለማረጋገጥ
እንዲሁም የአንድ ወገንን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ልዕልናን ለማሳካት በግልፅም ይሁን በህቡዕ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።ለዚህም
ይረዳው ዘንድ ለህወሃት የውስጥ ተቀባይነትን /Internal Legitimacy/ ለማስገኘት ሲባል የተቋቋሙ የህወሃት ትርጁማን
ተለጣፊ ድርጅቶችን በማዘጋጀት፣መዝባሪ የንግድ ኢምፓየሮችን በመገንባትና፣አናሳውን የወያኔ ቡድን በሚጠቅም መልኩ ዝንፍ
የዘውጌ ፌደራሊዝምን በማስፈን /Implementation of Asymmetric Ethnic Federalism/በዚህም ምክንያት በባለ
ብዙ ዘውጌ ክልሎች ውስጥ በየጊዜው የሚያገረሽ ግጭቶች እንዲከሰቱ በማድረግ በተለይ ውክልናን፣የተፈጥሮ ሀብት ክፍፍልን
እንዲሁም በማንነት ጥያቄ ላይ በሚነሱ ነጥቦች መሰረት ለዘመናት አብረው የኖሩ ህዝቦች እንዲቃቃሩና በጠላትነት እንዲፈራረጁ
በማድረግና በአጠቃላይ ሀገራዊ ራዕይ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይፈጠሩ ይልቁንም በየአጥቢያቸው በዘውጌ ደረጃ
የተመሠረቱ አቅመ-ቢስ ተቃዋሚዎች እንዲበራከቱ በዚህም ብረት የታጠቀው የህወሃት ምስለ ወራሪ ኃይልን እንዳይገዳደሩ
በማድረግ ሃያ ሁለት አመት መጓዝ ችሏል።ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ለህወሃት የሀብት ምንጭ የሆነበትን የብዝበዛ ሥርዓት
እንዲሁም በብረት ኃይል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተጫነውን የባርነት ቀንበር ማጋለጥ፣መቃወም እንዲሁም ይህን ሥርዓት
ለማስወገድ በሚደረግ ትግል ውስጥ በንቃት መሳተፍ የዜግነትና የሞራል ግዴታ ነው!'' ሲል ፅሑፉን አጠቃሏል።

በሌላ በኩል በጋዜጠኛ አለሜ ቡቃያ ያቀረበው ''እምባዬን አብሱ!'' የሚለው ወቅታዊ ጽሑፍ ሲሆን የአማራ ብሄር
ተወላጆችን ከኖሩበት አካባቢ በብሄራቸው ምክንያት ብቻ እንዲፈናቀሉ የተደረጉበትን የዘር ማጥራት ወንጀል ጉዳይ
የቀደሙ ታሪካዊ ዳራዎችን በማንሳትና በማዋዛት ሰፊ ሐተታ ሰጥቶበታል።
በዕለቱ የሴቶች ተሳትፎ ጎልቶ የታየ ሲሆን በተለይ ወ/ሪት ቤተልሔም ገድለ ባቀረችው ፅሁፍ፦ ''በእናት የምንመስላት
ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ51% በላይ የሚሆነው ህዝቧ ሴቶች ቢሆኑም ያላቸው የፖለቲካ ተሳትፎ፣የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና
የማህበራዊ ፍትህ ተጋሪነት ሚና እዚህ ግባ በማይባልበት ደረጃ ላይ ይገኛል።ለዚህም በዋነኛነት የወያኔ መንግስት መካን
ፖሊሲዎች ተፅዕኖ ሲሆን ይህንን ቀንበር በመስበር ፋና ወጊ ይሆናሉ ያልናቸው እህቶች ሳይቀር የዚህ አስከፊ ሥርዓት
ሰለባ ሆነዋል።ጋዜጠኛ ሠርካለም ፋሲል ህጋዊ የሆነ ጋዜጣ አዘጋጅ በመሆኗና ሃሳቧን በነፃነት በመግለጿ ብቻ በግፍ
ታስራና ህክምና ተከልክላ በወህኒ በእስር እንድትማቅቅ መደረጓ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው።

በዚህም ሳይወሰን ሌላኛዋ እህታችን ጋዜጠኛ ርዕዮት አለሙ የጋዜጠኝነት ሙያዋን ተጠቅማ ስራዋን ስለሰራች ብቻ
ዛሬም ድረስ በግፍ በወህኒ ተጥላ ትገኛለች።በሌላ በኩል ይህ የመከነ የወያኔ ፖሊሲ በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን
የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጫና መታደግ ባለመቻሉ ዛሬ በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች በህገ-ወጥ መንገድ ድንበር
እየጣሱ እግር ወደመራቸው የሚሰደዱ ሲሆን በዋናነት በቀድሞ የወያኔ ወታደር በነበሩ ነገር ግን አሁን የጉዞ ወኪል
ባለቤት በሆኑ ግለሰቦች አማካኝነት ቁጥራቸው አርባ አምስት ሺህ የሚሆኑ ሴቶች በየዓመቱ ልክ እንደቁም ከብት
ለአረብ ሀገራት የቤት ሠራተኝነት ይላካሉ።ይህ ዜጎቹን እንደሸቀጥ ኤክስፖርት በማድረግ በዓለም ላይ ተወዳዳሪ
ያልተገኘለት አረመኔ መንግስት በመካከለኛው ምስራቅ በሚገኙ ሀገራት ቆንስላ ጽ/ቤት እና ኤምባሲ ቢኖረውም በነዚህ
ሀገራት በሚገኙ ዜጎች ላይ ግፍና ስቃይ ሲፈፀም በግዴለሽነት ዳር ቆሞ ሲመለከት በብዙ ታዝበናል።በቤይሩት አለም
ደቻሳ የተባለች እህታችን በአሠሪዎቿ በግፍ ስትደበደብና መሬት ለመሬት ስትጎተት የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽ/ቤት ኃላፊ
ሃምሳ ሜትር በማይሞላ ርቀት ላይ ቆሞ ይመለከት የነበር ሲሆን የአለም ዴቻሳ ህይወትም በማግስቱ ሊያልፍ
ችሏል።ይህም ቅስማችንንም ልባችንንም የሰበረ መሪር ሀዘን ሆኖ ሲያልፍ በተቃራኒው በኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶችን
ያማከለ የሶሺዮ-ኢኮኖሚና የፖለቲካ አስተዳደር ለመገንባት፥ ብሎም ይህን በዜጎቹ ደም ኪሱን የሚያረጥበውን አስከፊ
ሥርዓት ለማስወገድ በቁጭት እና በእልህ እንድንነሣ አድርጎናል።በመሆኑም እኛ ሴቶች የጉዳዩ ባለቤት እንደመሆናችን
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሥርዓት ለውጥ ላይ የምናደርገው አስተዋፅኦ ጎልቶ እንዲወጣ ተሳትፏችንን አጠንክረን መቀጠል
ይኖርብናል!'' ስትል ሀሳቧን አጠናቃለች። በዕለቱ በርካታ መጣጥፎች የቀረቡ ሲሆን በዋናነት ንፁህ ወንድማገኝ፣ፎዝያ
ቻቾ፣ራሔል ኤፍሬም፣ኤልሳዕ በረከት፣ኤልያስ ሰሙ ና አበራ አዝናኝና አስተማሪ ጽሑፎቻቸውን በማቅረብ ለዝግጅቱ
ድምቀት የበኩላቸውን አስተዋጽዖ አበርክተዋል። በመጨረሻም ይህ ከ አራት ሰዓት በላይ የፈጀ ዝግጅት ባለአምስት
ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል።
Nürnberg, Germany.
13-04-2013.

