ዓለምአቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ
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ከአለም አቀፍ የትብብር መድረክ የኢትዮጵያ ተወካይ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ
አክራሪ ብሔረተኝነትን የሚያራምዱ ፓርቲዎች በሕግ ሊፈርሱ ይገባል፡፡
አክራሪ ብሔርተኝነት የአንድ ነገድ ተወላጆች እንደመንጋ መሪያቸውን በጭፍን እንዲከተሉ የሚያደርግ
ፅንፈኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚከታቸው አደገኛ ደዌ በመሆኑ በሕግ ሊፈርሱ ይገባል የሚል እምነት
በመያዝ አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ትብብ መድረክ የሀገር ውስጥ ኮሚቴ የሚከተለውን መግለጫ ሰጥቷል፡፡
1. የአንድ አክራሪ ብሔርተኛ ድርጅት ወይም የፖለቲካ እንቅስቃሴ አቀንቃኝ የሆነው ሰው የኔ ነገድ
ወይም የኔ ውልድ ለሚለው ሕዝብ ከልክ ያለፈ የታወረ ፍቅር ያንፀባርቃሉ፡፡
2. ከእሱ ነገድ ውጭ ላሉት አብረውት ለሚኖሩት የሌሎች ነገዶችና ተወላጆች ከፍተኛ ጥላቻንና ንቀትን
በማዳበራቸው መንግስትም በፍራቻ ዝምታን መምረጡ የአለም አቀፉ የኢትዮጵያውያን የትብብር
መድረክ የኢትዮጵያ ኮሚቴ ያሳስበዋል፡፡
3. የአንድ አክራሪ ብሔርተኛና ፅንፈኛ መንግስት ወይም ድርጅትና ደጋፊ የሆነ ሰው የእሱን ነገድ
ተወላጆች በማናቸውም የሰውነት ወይም የሰብአዊነት መለኪያዎችና መመዘኛዎች ከሌሎች ነገዶች
ተወላጆች ሁሉ የበላይ እንደሆኑ በእርግጠኝነትና በሙሉ ልብ እንዲያምኑ ተደርገው ቀርፀዋቸዋል፡፡
4. የአንድ አክራሪ ብሔረተኛ እንቅስቃሴ ድርጅት ወይም መንግስት ተከታዮች የሆኑ የአንድ ነገድ
ተወላጆች ከእነሱ ውጭ የሆኑ ሌሎች ነገዶችን እጅግ የሚንቁና የሚጠሉ በመሆናቸው፡፡
5. በተመሳሳይ ከአክራሪ ብሔርተኝነት ጎን ለጎን የሀይማኖት አክራሪነትም አደጋው ተመጣጣኝ ስለሆነ
በሕግ ሊታገድ ይገባል ብለን እናምናለን፡፡
6. በአክራሪ ብሔርተኝነት ስሜት የተለከፉ የአንድ ነገድ ተወላጆች እነሱ እንደደመኛ ጠላት አድርገው
የሚያዩዋቸውን የሌሎች ነገዶች ተወላጆች ሲጎዱ አንዳችም ዓይነት የፀፀት ስሜት አይሰማቸውም፡፡
በመሆኑም በሰውና በንብረት ላይ አደጋ ያደረሱ ድርጅቶችና ግለሰቦች በሕግ እንዲጠየቁ እንጠይቃለን፡፡
7. አብዛኛዎቹ አክራሪ ብሔረተኛ መንግስት ወይም ቡድን ተከታዩች እነሱ የእኛ መንግስት ነው የሚሉት
ኃይል ከእነሱ ነገድ ውጭ ባሉ የሌሎች ነገዶች ተወላጆች ላይ የሚፈፅመውን ማናቸውም ዓይነት
የእብሪት ድርጊት፣ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ የዘር ማፅዳት፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበረሰባዊ፣ ፓለቲካዊና ባህላዊ
መድሎዎችን የሚያሳይ ፖሊሲዎችን ሁሉ ያለአንዳች ይሉኝታና ኢፍትሃዊነት ስሜት ይደግፋሉ፡፡
8. የራስን ነገድ ወይም ተወላጅ ማስቀደምን፣ አስበልጦ ማየትና ማድላት፣ በእኔ አሙቅልሃለሁ
በትምክህት መታጠርና በተጋነነ ፍቅር መታወር፣ ከልክ በላይ መኩራራትና የሌሎችን ማንነት ማናናቅን
ጥላቻንና ሠይጣናዊ እርኩሰትን ያሰርፃል፡፡
9. በብሔርተኝነት ትምክህት የሚጋልቡ ሌላውን የማድመጥ ሆነ ሚዛናዊ ምልከታን ለማራመድ
ይሳናቸዋል፡፡ ከምንም ነገር በላይ ታማኝነታቸውንና ወገንታዊነታቸው ለእኔ ለሚሉት ጎሳ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣
የአካባቢ ወይም የሀይማኖት . . . . መስተጋብር እንጂ ከሁኔታዎችና ከወቅታዊ እውነታዎች አንፃር
ነገሮችን የመመዘን ብቃታቸው እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፡፡
10. በሚዛናዊ ምልከታ የመመዘን አቅማቸው የተዳከመ በመሆኑ ፍትህ ለሚባለው የሕህብ ስርዓት
ለመገዛት ፈቃደኝነት አይኖራቸውም ወይም አመፀኝነት እንዲራመድ ያደርጋሉ፡፡
11. ጎሰኞችና ዘረኞች ከሚፈጥሩት መቧደን በመለስ የራሳቸውን አጥር በማጠርና መርዘኛ የጥላቻ
ስብከት በመንዛት ለሚያስከትሉት የሕግ ጥሰት በሌላው ላይ የግፍ ሰይፋቸውን ለመምዘዝ አያመነቱም፡፡
12. ክልሌ ወይም የኔ በሚሉት አካባቢ የሚኖሩ፣ ወይም የሚንቀሳቀሱ የሌላ ብሔር ተወላጆችን በጥላቻ
ማየትና እንዳይደርሱባቸው ከማስጠንቀቅም አልፈው ለጥቃት እስክመሰንዘር አለፈው ሊሄዱ ይችላሉ
የአስተሳሰብ ድህነት ያላበቸው ተቋማትና ተከታዮችን ይዘው መጓዛቸው ለሀገር አደጋዎች ናቸው፡፡

13. ፍርድ ገምድልነትን፣ ለሰው ልጅ አለመራራትን፣ ሌላውን እንደሰው ፍጡር አለመቁጠርን
የሚያስተምረው አክራሪ ብሔርተኛነት ከራሱ የጎጥ ፖለቲካ አሻግሮ የማየት የጂኦግራፊ ዕውቀቱ
የመነመነ እንደመሆኑ እራሱን እጅግ በማጥበብ ብቻ አይወሰንም፡፡ በሚመሰርተው ወገንተኛነት ብዙ
መሰሎቹን ከጐኑ በማሰለፍ ከማንም የበለጠ ኃይል በማደራጀት ሌላውን ለመጨፍለቅ የሚቻለውን ሁሉ
ለማድረግ አብዝቶ ይጥራል፡፡
14. አክራሪ ብሔርተኝነት የአንድን ሠው ማንነትና ስብዕና የሚሸረሽር፣ ሕሊናዊ ሚዛናዊነትን የሚሽርና
የሚፍቅ ድንዛዜ የተጠናወተው በመሆኑ በዙሪያው የሚያሰባስባቸውን የአክራሪ ብሔረተኞች የእምነት
ተሸካሚዎች እንዲሆኑ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉትንም በማይጠቅም ሐሳብ በማማለል
ሐሳብቸውን እንዲቀበሉ ያደርጓቸዋል፡፡
በአጠቃላይ ባለፉት 27 ዓመታት የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ የአንድን ነገድ ጥቅም
በበላይነት የሚያስጠብቁ የአፓርታይድ ፖሊሲዎችን ነድፎ ተፈፃሚ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ እነዚህ
ፖሊሲዎች ደግሞ ብዙሃኑ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሲኦል ሕይወት እንዲመራ አድርጎ የዱላ
ቅብብሎሹን አስተላልፎብን አልፏል፡፡ አክራሪ ብሔርተኝነትን የብልፅግና ፓርቲም ከሕዝብ ጫንቃ
ላይ ሊያነሳ አለመቻሉም ያሳስበናል፡፡
በመሆኑም አክራሪ ብሔርተኝነትን የሚያራምዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህወሓትን ጨምሮ ለኢትዮጵያ
አንድነት ጠንቆች በመሆናቸው በሕግ ሊፈርሱ ይገባል ፡፡
የኢትዮጵያን አንድነት በአንድነት ሀይሉ ልጆቿ ይከበራል!
አለምአቀፍ የኢትዮጵያ የትብብር መድረክ የሀገር ውስጥ ኮሚቴ
አዲስ አበባ
ኢትዮጵያ
ሰኔ 03 ቀን 2012 ዓ.ም

