
 

Save Ethiopia Advocate Group  

New York, New York 

Press Rlease/ ዜና መግለጫ። 

የካቲት 11፡ 2008 

"ሴቨ ኢትዮጵያ አድቮኬት ግሩፕ" በሚል ስም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ኖቬምበር 12፡ 2015 

አብይ ቁምነገር ተመርኩዞ የተቋቋመው ፡ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሃፊ እና ሌሎች ባለስልጣኖች ጋር በግል በተደረገው 
ግንኙነት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳይ ባጭሩ ማቅረብ ችልዋል።  

Save Ethiopia Advocate Group (ሴቨ ኢትዮጵያ አድቮኬት ግሩፕ) ፡ ከተባበሩት መንግስታት ጋር በግል ጥረት በተደረገው 
ግንኙነት መሰረት ፡ በተገኘው እድል በመጠቀም ፡ የመጀመርያውን ጅምር ግቡን መትቷል ። ይሄውም ግልጽነት እና ቀጥተኛነት 
በተሞላበት ገለጻ ማስረጃ በማቅረብ ጭምር ሰባት ነጥቦችን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ አቅርቦ ተነጋግርዋል። ጉዳዩ 
ቀጣይነት እንዲኖረው እና ያላዘገመ የተባበሩት መንግስታት ትብብር አስፈላጊ በመሆኑ ፡ አገራቸውን ኢትዮጵያን እና ሕዝብዋን 
በመወከል ቀደም ሲል በአጼ ሃይለስላሴ እና በደርግም መንግስት ዘመን ፡ በውጪ ጉዳይ እና በዲፕሎማቲክ ሞያ ያገለገሉ ፡ 
በመቀጠልም ወያኔ ወደ ቤተመንግስት ከገባ ጀምሮ ፡ በአሜሪካን አገር የፓለቲካ ድርጅት በማቁዋቁም ፡ ብዙ ጥረት ለኢትዮጵያ 
ሉአላዊነት እና ለሕዝብዋ አንድነት ትልቅ ትግል ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ሙሁራን ለዴሞክራሲ ታጋዮችን በማሰባሰብ ፡ 
በቅርብ የሚቀናጀውን ስብስብ ወደ ጠረቤዛ ዙርያ አቅርቦ ወይም አምጥቶ በይፋ እንዲነጋገርበት ይችል ዘንድ በሩን በተባበሩት 
መንግስታት በኩል ከፍትዋል። ሴቨ ኢትዮጵያ አድቨኬት ግሩፕ የተቁዋቁዋመው ፡ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የስዴት መንግስት 
መስራች እና ሊቀመንበር በሆኑት በወይዘሮ የሐረር ወርቅ ጋሻው ነው። እሳቸውም በኒዮርክ ከሰነበቱ በሁዋላ ወደ ሚኖሩበት ፡ 
ዳላስ ቴክሳስ በመመለስ ፡ የበኩላቸውን ለቀጣዩ ስብሰባ ግቡን ይመታ ዘንድ ብቃት ካላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር እየተነጋገሩ ፡ 
እየሰሩ መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን።   

የሴቭ ኢትዮጵያ ፡ አድቨኬት ግሩፕ አባላት እንዲሚከተሉት ናቸው። የአፍሪካ አንድነት እና ለሰው ልጅ የእኩለንት ነጻነት 
መብት ተከራካሪዎችን ያካተተ ሲሆን ፡ የአማካሪም ኮሚቲ አለው።  በአማካሪ ኮሚት ውስጥ የአፍሪካ ዲፕሎማቲኮች ፡ 
የአሜሪካን ምክር ቤት አባላት እና የቀድሞው የአፍሪካ መሪዎች ብሎም የተባበሩት መንግስታት ትልቅ ባለስልጣን የነበሩ 
ጭምር ይገኙበታል። እነዚህም ግለሰቦች የኢትዮጵያ አንድነት የመላው አፍሪካ አንድነት አድርገው በሚገባ ክልብ የሚያመኑ 
ናቸው። በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን የፓለቲካ አክቲቪስቶችንም ያከለ ነው። ስማቸው እና የድርጅታቸው ስም የተሰጠም 
ሁለት የሲቭክ ድርጅቶች ፡ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በሚደረገው ስብሰባላይ የመነጋገር ብቃት እና ልምድ ካላቸው መሃል 
በዶክተር አበባ ፍቃደ የሚመራው እና ንዋሪነቱን በዋሽንገተን ዲሲ ያደረገው አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት እና 
በሻምበል አሸበር ገብሬ የሚመራው የቀድሞ የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች እና የፖሊስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ማህበር ይገኝበታል።  

ከቀረቡት አንገብጋቢ ነጥቦች ወይም ጉዳዮች መሃል፡ 



 ወቅታዊ ጉዳዮች በማስረጃ የተደገፉ፡ 

የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለሱዳን እንዳይሰጥ። ይሄም አዲስ ጥያቄ ላለመሆኑ እና እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2007/2008 
ጀምሮ ከቀረቡት ማስረጃዎች ውስጥ የፊርማ ስብስብም ሳይቀር ይገኝበታል 

(http://www.ipetitions.com/petition/FreeEthiopianFarmers)። ብዙ ኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ 
ስላቀረቡት አቤቱታም ያጠቃልላል። 

ከሃያ ሚሊዮን ያላነሰ ኢትዮያውያን በረሃብ እየተጎሰቃይ ስላለበት ጉዳይ።  

ከሶስት ሚሊዮን በላይ ስለጠፋው ኢትዮጵያዊ የአማራው ብሄር (ማስረጃ በዲቪዲ የተደገፈ ወያኔ ሕዝቡ ስለመጥፋቱ 

ያመነበትን የሚያሳይ ከሌላ ምስረጃዎች ጭምር ቀርብዋል ፡ በእጅም ተሰጥትዋል)።  

ላለፈው 25 አመት ትግርኛ ተናጋሪ ባልሆነው ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ስላለው ግፍ እና ገድያ በተለይም በአማራው ፡ 
በኦሮሞው ፡ በጋምቤላው ፡  በአኑኩ ፡ በአፋሩ ሕብረተሰብ ላይ በማን አለብኘንት እየተፈጸመ ያለው ነብስ ማጥፋት እና 
በእስራት ማሰቃየት አስመልክቶ።  

ወያኔን ሕዝስቡን በክልል መንግስት ወስኖ አንዱ ከሌላው እንዳይገናኝ እና እንደጠላትም እንዲተያይ እርስ በእርስ እንዲተላለቅ 
ስለሚያደርገው ሕዝብ ማፋጀት ቤተክርስትያን ማቃጠል እና ክርስቲያኖች እንዲገደሉ ስለማድረግ እና ወንጀሉ ሲፈጸም ዝም 
ብሎ ስለማየቱ።  

በግፍ ከታሰሩት መሃል ፡ ጋዜጠኛው እስክንድር ነጋ  ።  

የእስልምና ሃይማኖት ተወካዮች ከሰባት አመት እስከ ሃያ ሁለት አመት ያለምንም ጥፋት በግፍ ተፈርዶባቸው እየተሰቃዩ 
ስላሉት ስለ እነ በድሩ ሁሴን ፡ ሳቢር ይርጉ፡ ሙሃመድ አባተ ፡ አቡበከር አለምሁ ፡ ሙኒር ሁሴን ፡ሼክ  መከተ ሙሄ ፡ አህመድ 
ሙስጠፋ ፡ ሼክ ሰይድ አሊ ፡ ሙባረክ አደም ፡ካሊድ ኢብራሂም ፡ ሙራድ ሺኩር ፡ ኑሩ ቱርኪ ፡ሼክ ባህሩ ኡመር ፡ ዮሱፍ 
ገንታቸው። 

ስለአሰብ ወደብ እና የአፋር ህዝብ ኢትዮጵያዊው ብቻውን እየተሰቃዬ ሜዳልይ በረሃብ እየሞተ መሆኑን ያጠቃልላል። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድነቱ ያሸንፋል!  

ድል ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ! 

ታደለ ገለታ  

የሕዝብ ግንኙነት። 

 

 

 

 


