ኢትዮጵያን የሚወክለ የተሇያዩ ወገኖች፤

“የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ ምክርቤት” መሠረቱ!
የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መግሇጫ
መጋቢት 1፤ 2008ዓም፤
ዋሽንግቶን ዱሲ፤

የአፈጻጸም ማጠቃሇያ፤
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) የካቲት 6፤ 2008ዓም (February 14, 2016) በአሜሪካ የሜሪሊንዴ
ጠቅሊይ ግዛት ሲሌቨር ስፕሪንግ ከተማ ባዯረገው ሕዝባዊ ስብሰባ ሊይ “የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ
ምክርቤት” መመሥረቱን ይፋ አዴርጓሌ፡፡ ምክርቤቱ የተመሠረተው ሕዝባዊ ጉባዔው ከመካሄደ በፊት በነበሩት
ሦስት ቀናት ውስጥ ኢትዮጵያን የሚወክለ ከተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፍሌ የተውጣጡ ወገኖች ባካሄደት
ስትራቴጂካዊ ውይይት ነበር፡፡ ምክርቤቱ “የእኛ ሇኛ” ወይም የሕዝብ ሇሕዝብ ንቅናቄ ሲሆን ዕርቅ፣ የጉዲት
ፈውስና ርትዓዊ ፍትሕ በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያውያን መካከሌ ሇማምጣት የሚተጋ ይሆናሌ፡፡

አጀማመር፤
የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ገና ከጅማሬው ቀዲሚው ዓሊማ ያዯረገው በአገራችን ሕዝብ ዘንዴ ዕርቅና
ርትዓዊ ፍትሕ ማምጣትን ነበር፡፡ ሃሳቡ የተጠነሰሰው የጋራ ንቅናቄው በይፋ ከመመሥረቱ ከዛሬ ስምንት ዓመት
በፊት ነበር፡፡ ይህም የሆነው የዛሬ 12ዓመት በአኙዋክ ሕዝብ ሊይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት አሰቃቂ ተግባር
በኢትዮጵያውያን ዘንዴ የፈጠረው ሕመምና ስቃይ ያንንም ተያይዞ ባመጣው የአስተሳሰብ ሇውጥ ነው፡፡ በአመጽ፣
በግዴያ እና በብቀሊ ዑዯት ውስጥ ባሇችው አገራችን ዘሊቂ ሰሊምና ፍትሕ ሉያመጣ የሚችሌ ብቸኛው ተስፋ ከዚህ
የብቀሊ አዙሪት በመውጣት ይቅርታን፣ ዕርቅንና ርትዓዊ ፍትሕን መፈሇግ ሉኬዴበት የሚገባ አዱሱ መንገዴ
መሆኑ በየጊዜው ግሌጽ እየሆነ መምጣቱ ከዚህ ምክርቤት ምሥረታ ጋር አብሮ የሚጠቀስ እውነታ ነው፡፡
በመሆኑም ይህ የዕርቅና ፍትሕ ሃሳብ እጅግ እየጎሊ ሲሄዴ የተስተዋሇው አቢይ ነገር ሇኢትዮጵያውያን በሙለ
ነጻነትና ፍትሕ እስካሌመጣ ዴረስ የአኙዋክ ሕዝብ ሇብቻው ነጻነትና ፍትሕ ሉጎናጸፍ አይችሌም የሚሇው ሆነ፡፡
ስሇዚህ በዘር በተከፋፈሇች አገራችን ተግባብቶ ሇመኖር የሚችሌ ኅብረተሰብ ሇመመሥረት የሚቻሇው
እያንዲንዲችን ከታገትንበት የዘር፣ የጎሣ፣ የነገዴ፣ … ሣጥን በመውጣት ላልችን እንዯራሳችን በመመሌከትና ከዘር
ወይም ከማንኛውም ሌዩነታችን በፊት ሇሰብዓዊነት ቅዴሚያ መስጠት የሚያግባባ ሃሳብ እየሆነ ሄዯ፡፡
በመጨረሻም ሇተሇያዩ የኢትዮጵያ ሌጆች እውነት፣ ነጻነት፣ ፍትሕ፣ ግሌጽነትንና ተጠያቂነትን ሇማምጣት
በ2000ዓም (በ2008 የአውሮጳውያኑ አቆጣጠር) ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቀናቄ (አኢጋን) ተመሠረተ፡፡ ይህም
በተከፋፈለ ወገኖች መካከሌ ዕርቅን፤ እንዱሁም የላልች ወገኖችን ችግር እንዯራስ የማየት ማኅበራዊ ኃሊፊነት
የመውሰዴና ሇተግባራዊነቱም ጥረት ወዯማዴረግ እየገፋ ሄዯ፡፡
ባሇፉት 24 ዓመታት በአገራችን በተከሰተው የመከፋፈሌና የመሇያየት ሥራ ምክንያት አንዲችን ሇላልቻችን ያሇን
ስሜት እየረገበና እየጠፋ ከመምጣቱ የተነሳ የላሊው ስቃይ የማይሰማን ሆነናሌ፡፡ አኙዋኮች በተጨፈጨፉበት ጊዜ
የቀዲሚነቱን ቦታ ወስድ ጩኸቱን ያሰሙት አኙዋኮች ነበሩ፡፡ ግፍ ሲፈጸም በቀዲሚነት ኃሊፊነቱን ወስዯው
ጩኸታቸውን የሚያሰሙት የተጠቂው ወገኖች ብቻ መሆናቸው አሳሳቢ ጉዲይ ነው፡፡ ሁሊችንም በአንዴ አገር ሊይ
ተወሌዯን ይህ ዓይነቱ “እኔን አይመሇከተኝም” አካሄዴ የበረታው እርስበርስ ተገናኝተን የመነጋገርና የመወያት
ሌምምዲችን አናሳ በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ባሇፉት በርካታ ዓመታት የጋራ ንቅናቄው ኅብረትን ከመፍጠር

አኳያ የተሇያዩ መዴረኮችን በማካሄዴ፣ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን በመጥራት፣ ሰሌፎችንና ውይይቶችን በማዴረግ አንደ
ሇላሊው መብት የሚቆምበትንና ሇዕርቅ የሚሠራበትን መንገድች ሲያመቻች ቆይቷሌ፡፡ በመቀጠሌም ከኅዲር
6፤2007ዓም ጀምሮ የጋራ ንቅናቄው በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮጳ የተሇያዩ ከተሞች አሁን ወዯ ተመሠረተው
ምክርቤት ዓሊማ የሚወስዴ “ሇመተማመን እንነጋገር” በሚሌ ርዕስ የተሇያዩ ስብሰባዎችን አካሂዶሌ፡፡

የአገራችን ቀውስ የወሰዯን መንገዴ፤
አገራችን በአሁኑ ወቅት ያሇችበት ሁኔታ ከመቼውም ይሌቅ እጅግ አሳሳቢና አስጊ ነው፡፡ በተሇይ ባሇፉት ቅርብ
ጊዜያት የሚካሄደትን ሁኔታዎች ስንመሇከት ባስቸኳይ አንዴ ነገር ካሌተዯረገ የወዯፊቱ ኅሌውናችን አዯጋ ሊይ
እንዯሚወዴቅ እሙን ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ከተሇያዩ የኢትዮጵያ ክፍልች
የተውጣጡ ወገኖችን በማሰባሰብ የሶስት ቀናት ተቀራርቦ የመወያያ ቦታ በማዘጋጀት በአገራችን ጉዲይ ሊይ አቋም
ሇመውሰዴና ይህንኑ ውሳኔ የካቲት 6፤2008ዓም/February 14, 2016 ሇሕዝብ ይፋ ሇማዴረግ ውሳኔ ሊይ ተዯረሰ፡፡
ወቅታዊውን ሁኔታ ብቻ በመመሌከት በተሇይም እጅግ የተንሰራፋውን ጭቆና፣ ሙስና፣ እየተካሄዯ ያሇውን የኦሮሞ
ተማሪዎች ተቃውሞ፣ ችጋር፣ እና ላልችንም ሁለ የችግሩ ጀማሪ በሆነው በህወሃት/ኢህአዳግ አናት ሊይ ማዴረግ
አይከብዴም፡፡ ይህም ህወሃት/ኢህአዳግን ከመንበረ ሥሌጣን ማስወገዴ እንዯ መፍትሔ እንዴንቆጥር ሉያዯርገን
ይችሊሌ፡፡ ሆኖም በአገራችን ዕርቅ፣ የጉዲት ፈውስ፣ ርትዓዊ ፍትሕ በሕዝብ መካከሌ እስካሌተዯረገ ዴረስ
የወዯፊቱ ኅሌውናችን አሁን ካሇንበት እጅግ የከፋ ሉሆን እንዯሚችሌ በርካታዎች የሚያምኑት ሏቅ ነው፡፡
ከዚህ አንጻር አስቀዴሞ “ሇመተማመን እንነጋገር” መዴረክ ሊይ ተሳትፎ ሲያዯርጉ የነበሩ የጋራ ንቅናቄው
ዯጋፊዎችና ወዲጆች ከላልች ጋር በመሆን በሶስቱ ቀናት ተቀራርቦ የመወያያ ቦታ ሰፊና ጥሌቅ ውይይቶችን
አካሂዯዋሌ፡፡ ከምግብና መሌካም ጨዋታ በተጨማሪ የግሌ ታሪኮች ተወስተዋሌ፤ ትርከቶች በግሌጽ ተነግረዋሌ፤
አመሇካከቶች ያሇገዯብ ይፋ ሆነዋሌ፤ አንደ የላሊውን ሸክም እንዳት መሸከም እንዲሇበት ከግሌ ሌምምዴ
ትምህርት ተወስዶሌ፤ ጎሣዊ ጥበት በሰብዓዊነት ሰፍቷሌ፤ አዱስ ግንኙነት ተመስርቷሌ፤ የመጣሊት ሳይሆን
ተከባብሮ የመኖር አመሇካከት ሥር ሰዴዶሌ፤ የአዱሲቷ ኢትዮጵያ ተስፋም ፈንጥቋሌ፡፡

“የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ ምክርቤት” አመሠራረት
ከሦስቱ ቀናት ተቀራርቦ የመወያየትና የመነጋገር ጊዜ በኋሊ በቦታው የተገኙት ተሳታፊዎች “የኢትዮጵያ የዕርቅና
ርትዓዊ ፍትሕ ምክርቤት” እንዱመሠረት በሙለ ዴምጽ አጽዴቀው ወስነዋሌ፡፡ ይህም ኢትዮጵያውያን ዘሊቂና
ትርጉም ያሇው መፍትሔ ሇማግኘት የሚችለበት ዓይነተኛው መንገዴ ከጉዲታቸው ሁለ ተፈውሰው፣ በዕርቅ
ተስማምተውና ርትዓዊ ፍትሕ ማስፈን ሲችለ እና የወዯፊቷን ኢትዮጵያ በእነዚህ መሠረቶች ሊይ ሲመሠርቱ
እንዯሚሆን የምክርቤቱ ዋንኛና ተቀዲሚ ተሌዕኮም ይኸው እንዱሆን ስምምነት ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ የምክርቤቱን
ዓሊማና ግብ በተመሇከተ ተሰብሳቢዎቹ በወሰኑት መሠረት የሚከተለት ሆነዋሌ፤

ዓሊማ፤
ኢትዮጵያውያን የእርስ በእርስ ውይይት እንዴንጀምር በማዴረግ አንደ የላሊውን ትርከት ሇመስማትና ይህም ወዯ
መዯማመጥ፣ መግባባት፣ ይቅር መባባሌ፣ መንጻትና ሥርየት መርቶን ሰሊምና ፍትሕ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ
ባለት ኢትዮጵያውያን ዘንዴ እንዱሰፍን ማዴረግ ከምክርቤቱ ዓሊማዎች ቀዲሚው ነው፡፡ አንደ የላሊውን ምሬት፣
ቁስሌ፣ ሏዘን፣ ፍርሃትና የውስጥ ሇቅሶ ሇመስማት ጆሮ የሚሰጥበትና እንዯ ራሱ አዴርጎ የሚቀበሌበት ይህንንም
የዘር፣ የቀሇም፣ የጎሣ፣ የፖሇቲካ አመሇካከት፣ የሃይማኖት ብሌጫና ሌዩነት ሳያዯርግ መተግበር ላሊኛው ዓሊማ
ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የምክርቤቱ ዓሊማ በቀዲሚነት ትኩረት አዴርጎ የሚከወነው ከህወሃት/ኢህአዳግ ጋር

ሳይሆን ሰፊውን ሕዝባችንን በሚያጠቃሌሌ መሌኩ የአንዴ ሇአንዴና የእኛ ሇእኛ ግንኙነት በመመሥረት ሆኖ
ይህንንም ከላልች የምክርቤቱ ዓሊማዎች ጋር አብሮ የሚያራምዯው ይሆናሌ፡፡

ግቦች፤
የምክርቤቱ አራት አስቸኳይ ግቦች የሚከተለት ናቸው፤
1. በመጪዎቹ ስዴስት ወራት የምክርቤቱን መዋቅር ይፋ ማዴረግ፤
2. በሁለም ኢትዮጵያውያን ዘንዴ መቻቻሌን፣ መተማመንን፣ እኩሌነትንና ፍትሕ እንዱስፋፋ ማዴረግ፤
3. የምክርቤቱን ተሌዕኮና ዓሊማ ሇማጎሌበት የኢትዮጵያን የሃይማኖት፣ የሲቪክና የፖሇቲካ ዴርጅቶች ዘንዴ
በመዴረስ መግባባት፣ ስምምነትና ሽርክና እንዱኖር ማዴረግ፤
4. ሚዱያውን በመጠቀም በኢትዮጵያውያን መካከሌ ከዯረሰው መጎዲዲትና ቁስሌ የጉዲት ፈውስ ሇማግኘትና
ወዯ ዕርቅ እና ርትዓዊ ፍትሕ መዴረስ ይቻሌ ዘንዴ መትጋት የምክርቤቱ ግቦች ይሆናለ፡፡

የጋራ ንቅናቄው ሕዝባዊ ስብሰባ፤
ስብሰባው የካቲት 6፤ 2008ዓም (February 14, 2016) ሲጀመር የአኢጋን አመራሮች በሦስቱ ቀናት ተቀራርበው
ሲሰሩ ሇነበሩት ወገኖች ምስጋና ከሰጡ በኋሊ የጋራ ንቅናቄው አመራር የሆኑት አቶ ዲዊት አጎናፍር ሕዝባዊ
ስብሰባውን ከፍተዋሌ፡፡ ላሊዋ የጋራ ንቀናቄው አመራር ወ/ት ኢየሩሳላም ወርቅ “የአገር ፍቅር” በሚሌ ርዕስ
ስሜትን የሚኮረኩር ወቅታዊ ግጥም አንብባሇች፡፡ የአኢጋን የዱሲ አካባቢ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ተስፋ መኮንን
ተሰብሳቢውን እንኳን ዯህና መጣችሁ ያለ ሲሆን የጄኖሳይዴ ዎች ፕሬዚዲንት ድ/ር ግሬጎሪ ስታንተን የዘር
ዕሌቂትን በተመሇከተ የቅዴመ ማስጠንቀቂያ ምሌክቶች ምን እንዯሆኑ ትምህርታዊ ማብራሪያ ሰጥተዋሌ፡፡
ቀጥልም የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ ምክርቤት መግሇጫ በአራት የተሇያዩ ቋንቋዎች ማሇትም
በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በትግሪኛ እና በእንግሉዝኛ ተነቧሌ፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘም በሦስቱ ቀናት ተቀራርበው
ሲሰሩ የነበሩት ተሳታፊዎች እንዯ ኢትዮጵያዊ በዜግነታቸው ያሳሇፉትን የህይወት ሌምምዴ ሇተሰብሳቢው
አካፍሇዋሌ፡፡ ከጉባዔተኛው የተሇያየ ጥያቄና አስተያየት ቀርቦ ሞቅ ዯመቅ ያሇ ውይይት ተካሂዶሌ፡፡ በወቅቱ
የተቀረጹትን በተሇያዩ ክፍልች እያዯረግን እያተምን እንገኛሇን፡፡

ሇምክርቤቱ ምሥረታ ምክንያታዊ መነሻ፤
በአገራችን ሥር ሇሰዯዯው ችግር መፍትሔ ሇማምጣትና ሇሁለም የምትሆን አገር እንዴትኖረን ሇማዴረግ
ዓይነተኛው መሣሪያ ዕርቅ እንዯሆነ ብዙዎች ያምናለ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት እምነት ያሊቸው ወገኖች በብዙ መሌኩ
የተከፋፈሇች አገራችንን ጉዲዮች በተመሇከተ ሇሦስት ቀናት የፈጀ ውይይትና ምክክር ሲያዯርጉ ከቆዩ በኋሊ
ሕዝባችን ሇተጋፈጠው የተሇያዩ ግጭቶች፣ ቀውሶች እንዱሁም የአገራችንን ሕዝብ እየጎዲ ሊሇው ችጋር፣ ውጥረት፣
መከራ፣ ሰቆቃ፣… መፍትሔ ማምጣት የሚቻሇው በቅዴሚያ በመካከሊችን ያሇውን ግጭትና አሇመግባባት
በማስወገዴ እንዯሆነ ውሳኔ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ ይህም አካሄዴ ሁለንም የኅብረተሰብ ክፍልች የሚወክለ
የተሰባሰቡበት፤ የዕርቅንና ርትዓዊ ፍትሕ በአገራችን እንዱሰፍን ዓሊማው አዴርጎ የሚሠራ ቡዴን መመሥረት
አስፈሊጊ እንዯሆነ ታመነበት፡፡ ከዚህም መረዲት በመነሳት “የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ ምክርቤት”
ሉመሠረት ችሎሌ፡፡

ይህ የብዙሃንን ሃሳብ በመወከሌ የመፍትሔ ዴምጽ ሇመሆን የሚሠራ ምክርቤት በአገራችን ሇዘመናት የተከሰተውን
ስቃይ፣ መከራ፣ ሰቆቃ፣ መገሇሌ፣ መናቅ፣ መገፋት፣ ጦርነት፣ ሙስና፣ ብክነት፣ በዘርና በጎሣ ሊይ የተመሠረተ ጥሊቻ፣
መከፋፈሌ፣ እንግሌት፣ እስር፣ የሰብዓዊ መብቶች ረገጣ፣ ክፋት፣ ተንኮሌ፣ … በሙለ ፈውስና ርትዓዊ ፍትሕ
የሚያስፈሌገው በመሆኑ ይህ ትውሌዴ ሇሚቀጥሇው የሚያስተሊሌፈው ጥሊቻ፣ በቀሌ፣ መራርነትና ቂምን እንዲይሆን
የዚህ ምክርቤት ተቀዲሚ ዓሊማና ተግባር ይሆናሌ፡፡ ይህ እኛው ሇእኛው በግሇሰብ ዯረጃ ጀምሮ ራሳቸውን
በተሇያየ ቡዴን የሚጠሩ ወገኖችን እስከማቀራረብና አገራዊ ዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ እስከማስፈን የሚዯርስ
ይሆናሌ፡፡
በምክርቤቱ ምሥረታ ተሣታፊ ከነበሩት መካከሌ አንደ የሆኑት የኦሮሞው ተወሊጅ አቶ ሮባ አህመዴ
ኢፍትሃዊነት በመቃወም ሲሰማ የነበረው ጩኸትና ምሬት ከአያታቸው ወዯ አባታቸው ቀጥልም ወዯራሳቸው
ሲተሊሇፍ የመጣ ቢሆንም ወዯ ሌጆቻቸው ማስተሊሇፍ እንዯማይፈሌጉ ተናግረዋሌ፤ በዚህ ዓይነቱ ስብሰባ ሊይ
ሇመገኘት የወሰኑትም ሇዚሁ እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሇፉት ዘመናት የተከሰተውን ህመም፣
ስቃይ፣ ቂም እና ምሬት እንዯ ኢትዮጵያዊ ተቀራርበን ሇመሥራት ያለንን አማራጮች እንዲበሊሹብን በመናገር
መጪው ትውሌዴ በነጻነት እንዱኖር ይህ የመከራ ዑዯት ማቆም እንዲሇበት አጽዕኖት ሰጥተው አስረዴተዋሌ፡፡
በአንዴ ወቅት የተከሰተ አስከፊ ገጠመኝ ፈውስ ካሊገኘ ቂም ቋጥሮ ሲያመረቅዝ እየቆየ ሇትውሌዴ የሚተሊሇፍ
በመሆኑ አብሮ ሇመኖር ዕንቅፋት ይሆናሌ፡፡ ከዚህም ሲያሌፍ በኅብረተሰቦች መካከሌ አብሮ የመኖርን ተስፋ
በማጨሇም ብቀሊንና አመጽን ይወሌዲሌ፤ መተማመን ይጠፋሌ፤ ሇአንዴ ዓሊማና በጋራ ተስማምቶ መሥራት
የማይታሰብ ይሆናሌ፡፡ አንደ ላሊኛውን “ጠሊት” በማሇት ቀን ጠብቆ “ጠሊት” ያሇውን ጥል ላልችን በጉሌበቱ
እያዯቀቀ የሚኖርበትን ጊዜ ይጠብቃሌ፡፡ ተሳክቶሇት በሥሌጣን ኮርቻ ሊይ በተቀመጠበት ቀን ያሇመውን
በማሳካት በላልች ዘንዴ ቂምንና በቀሌን ይፈጥራሌ፤ እንዱህ እያሇ ያሌተፈወሰ ህመም ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ

ይተሊሇፋሌ፤ በኢትዮጵያችን ያሇው ሁኔታ ይህንን የሚመስሌ ነው፡፡ ህወሃት ወዯ ሥሌጣን ከመምጣቱ በፊት
ሇበዯሌ ፍትሕ አመጣሇሁ ቢሌም አስቀዴሞ የተከሰቱ ቁስልች ፈውስ ሳያገኙ እና ዕርቅ ሳይመጣ ሒዯቱ
በመቀጠለ ህወሃት በተራው በዯሌ ፈጻሚ ሆኖ የሌዩነቱን መጠን አሰፋው፡፡ በህወሃት በዯሌ እየዯረሰባቸው ያለት
ዯግሞ የእነርሱ ተራ የሚዯርስበትን ቀን በመጠበቅ የመከራውን ዙር ሇመቀጠሌ ወረፋ ሊይ ይገኛለ፡፡
በዚህ ሁኔታ ሊይ ዕርቅ፣ የጉዲት ፈውስና ርትዓዊ ፍትሕ ሉመጣ ይችሊሌ ብል መጠየቅ አግባብነት ያሇው ነው፡፡
ከሞሊ ጎዯሌ የተጎዲደት ክፍልች ሁለንም የአገሪቱ ኅብረተሰብ የሚጠቀሌሌ በመሆኑ ከእነዚሁ የኅብረተሰብ
ክፍልች በአንዴነት በመገናኘት በትውሌዴና በየወገናቸው የተፈጸመውን በዯሌ በመወያየት መግባባት ሊይ
መዴረስ እንዱችለ ማዴረግ አንዯኛው መንገዴ ነው፡፡ ከዚያም በኅብረተሰብ መካከሌ መተማመን እንዱፈጠር
መነጋገር መጀመር ቀጣዩ ተግባር ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ ይህ ንግግር በአብዛኛው የሚያተኩረው አንደ ወገን
ዯርሶብኛሌ ያሇውን ቁስሌ ምን እንዯሆነ ሲናገር ሇመስማት ጆሮ በመስጠት ነው፡፡ ስሇ በዯለ መከሰት ከታሪክ
እያጣቀሱ መነታረክና አንደ ላሊውን ሇማስተማር መሞከር ሳይሆን አንዴ ወገናችን አሞኛሌ፤ ተጎዴቻሇሁ ሲሌ
ያንን ጉዲቱን ሇመስማት ጆሮ መስጠት ወዯ መተማመን ይወስዴና ያም ዯግሞ በተራው ወዯ ዕርቅ ያመጣናሌ፡፡
ሇመታረቅ መተማመን ያስፈሌጋሌ፤ ሇመተማመን ዯግሞ መነጋገር ይገባሌ፡፡ ይህ የዕርቅ ዋንኛው ሃሳብ ነው፡፡
ከዓመጽ፣ ከመከፋፈሌ፣ ከዯመኛነትና ከኢፍትሃዊነት በመሸጋገር የተሻሇና የላልችን መብቶች የሚያከብር ተግባር
መፈጸም በርትዓዊ ፍትሕ ሥር የሚካተት ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ በወንጀሇኛ መቅጫ መሠረት፤ ሕግ በሚጣስበት
ጊዜ ሕጉን የጣሰው ሰው የሚገባውን ቅጣት ያገኛሌ፡፡ የዚህ ወንጀሇኛ መቅጫ አካሄዴ አንዴ ነው፤ ማን ምን
አዯረገ፤ ምን ዓይነት ቅጣት ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ ይህ አካሄዴ ትሌቁን ጥፋተኛም ሆነ ትንሹን ጥፋተኛ በኩሌ
ዓይን በማየት ቅጣት የሚበይን ሲሆን በተቋም ዯረጃ ተንሰራፍቶ በሚገኘው ኢፍትሃዊነት ሊይ የመዋቅር ሇውጥ
እንዱዯረግ ዋስትና የማይሰጥ ነው፡፡
የርትዓዊ ፍትሕ ዋንኛ ትኩረት የተጎዲው ማነው? የሚሇው ሊይ ሲሆን ሇዚህ ሇተጎዲው አካሌ ምን መዯረግ
አሇበት? ይህንን ማዴረግ ያሇበት ማነው? የሚለትን ጉዲዮች በቅርብ የሚከታተሌ ነው፡፡ ባሇፉት ዓመታት
የተፈጸሙትን ስህተቶች ሇማረቅ የሚዯረገው ጥረት ስህተቶቹን ከማስተካከሌ ጀምሮ እንዯ አስፈሊጊነቱ ከአካባቢ
ጀምሮ እስከ ክሌሌ እንዱያም ሲሌ በአገር ዯረጃ መሇወጥ ያሇባቸውን ሁለ ስሌታዊ በሆነ መሌኩ ተቋማዊ ሇውጥ
የማዴረግን ተግባር ርትዓዊ ፍትሕ የሚጠቀሌሌ ነው፡፡ ይህንን ሇማዴረግ በኅብረተሰቡ ዘንዴ የውይይት መዴረክ
በማዘጋጀት ሕዝቡን የመስማት፤ ጉዲቱን ሇማዲመጥ ጊዜ በመስጠት ግሌጽነትን ማበረታታትና በዯሌ ወዯ ፈውስ
ተሸጋግሮ ሰሊም፣ ፍትሕና እኩሌነት እንዱሰፍን ማዴረግ ነው የርትዓዊ ፍትሕ መንገዴ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ
በማኅበረሰቦች መካከሌ ያሇውን ሌዩነት በዓመጽ አሠራር ገርስሶ በመጣሌ አንደ ፍትሕን በሚቆጣጠረው ሁኔታ
ወንጀሇኛን ሇፍርዴ ማምጣት ርትዓዊ ፍትሕ አያሰፍንም፡፡ ጥቂቶችን ሥሌጣን ሊይ አስቀምጦ ፍትሕን ሇማስፈን
ከመሞከር ይሌቅ እጅግ የተንኮታኮተውን እና የብዙዎችን በዯሌ የተሸከመውን አሠራር በመጠገን የጉዲት ፈውስ
በማምጣት የተሇያዩ የማኅበረሰብ ክፍልች በመተራረቅ ዘሊቂ ሰሊም በመካከሊቸው እንዱሰፍን ማዴረግ የርትዓዊ
ፍትሕ አሠራር ነው፡፡
በመሆኑም የዚህ ምክርቤት ዋንኛ ግብ በኢትዮጵያ ዕርቅ፣ የጉዲት ፈውስ፣ ርትዓዊ ፍትሕና ሰሊም ይሰፍን ዘንዴ
እና ከማያቋርጠው የዓመጽ፣ ኢፍትሏዊነትና ጭቆና አዙሪት ሇመውጣት ኢትዮጵያን ሉወክለ የሚችለ የሕዝብ
ዴምጽ የሚሆኑ ወገኖችን ከተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፍልች በማውጣጣት ይህንን ዓሊማ እንዱተገብሩ ማዴረግ ነው፡፡
ተሌዕኮውም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ሆኖ የተነጣጠለና የተከፋፈለ ወገኖች አንደ ስሇላሊው ከማውራት ይሌቅ
እርስበርስ የሚነጋገሩበትን መዴረክ ማመቻቸት ነው፡፡ ይህ ዓይነቱን አሠራር ከግሇሰብ ጀምሮ እስከ ማኅበረሰብ
እና ከዚያም በሊይ እንዱጎሇብት በማዴረግ አንደ የላሊውን የዘመናት ሕመም፣ ስቃይ፣ የሌብ ሸክም፣ ኃፍረት፣
ጭንቀት፣ ምሬት ጊዜ ሰጥቶ እና እንዯራሱ አዴርጎ የሚያዲምጥበት፤ የሚረዲበት፣ የሚያስተውሌበት ዕዴሌ

መፍጠር ነው፡፡ መነጋገር ወዯ መዯማመጥ፣ መዯማመጥ ወዯ መተማመን፣ መተማመን ዯግሞ ወዯ ዕርቅ
ይመራናሌ፡፡ ይህ ምክርቤት የተመሠረተው ይህንኑ ሇማዴረግ ነው!
ስሇሆነም ይህ በጋራ ንቅናቄው የዓመታት ጥረት የተመሠረተው ምክርቤትም ሆነ አባሊቱ የፖሇቲካ ጥቅም
ሇማግኘት ወይም ጊዜያዊና ግሌብ አንዴነት ሇመፍጠር ምንም ዓሊማና ፍሊጎት የሊቸውም፡፡ ከዚህ ይሌቅ መፍትሔ
አሌባ ሇመሰሇው የአገራችን ችግር በዋናነት መሠረት ሉጥሌ የሚችሇውን የሕዝብ ሇሕዝብ ግንኙነትና ውይይት
ወይም የእኛ ሇእኛ ንግግር ኢትዮጵያውያን ባለበት ቦታ ሁለ እንዱጀመርና ይህም ውይይት መተማመንን
እንዱፈጥር ይህም ጎሌብቶ መተራረቅን እንዱያመጣሌን ነው የምክርቤቱ ዓሊማ፡፡ ከዚህ አንጻር በዚህ ምክርቤት
ውስጥ መካተት የማይችሌ አይኖርም፡፡ ምክርቤቱ እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ ወዯ መተማመን የሚያዯርስ ንግግር
እንዱጀምር ሇሁለም ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ ይህ የሕዝብ ኃይሌ ጎሌብቶ የከፋፈሇንና እንዲንገናኝ ያዯረገንን የቀዴሞ
የጥሌ ታሪክ ቀይሮ፤ ጥሊቻን አምክኖ፤ ምሬትን አስወግድ፤ ቂምን በፈውስ ሇውጦ የወዯፊት ትውሌዴ
በመተማመንና በመከባበር የሚኖርባት ኢትዮጵያ እንዴትመሠረት ያዯርጋሌ ብል የጋራ ንቅናቄው ያምናሌ፡፡
ስሇዚህ የዕርቅን ሥራ አሁኑኑ እንጀምር፤ በአካባቢያችን ካለ ወገኖች ጋር እንነጋገር፤ ከምናምናቸውና እኛን
ከሚመስለ ጋር ብቻ ሳይሆን እኛን አይመስለም ከምንሊቸው ባሇንበት ቦታ - በቤተ አምሌኮ ይሁን በሥራ ቦታ
ወይም በመኖሪያ አካባቢ አብረውን ካለ እንጀምር፡፡ “እነርሱ ሇምን አያነጋግሩኝም” አንበሌ፤ እኔ አነጋግራቸኋሇሁ
በማሇት ወዯ መተማመን የሚወስዯንን ግንኙነት እንጀምር፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዜ በግምትና በይሆናሌ
ያሰብናቸው ነገሮች እየተወገደ በእውነታ ሊይ ወዯተመሠረተ እርግጠኝነት ይሸጋገራለ፡፡ ይህም መተማመንን
ፈጥሮ መተራረቅንና ፈውስ ሇእያንዲንዲችን ይሰጠናሌ፡፡
አዱስ ግንኙነት ወዯ አዱስ ሕይወት፤ ይህም ወዯ አዱስ ተስፋ መርቶን አዱስ የተፈወሰች የሁሊችንም ኢትዮጵያ
በዚህ የእኛ ዘመን እውን ሇማዴረግ ፈጣሪ ሁሊችንንም ይርዲን!
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅንቄ (አኢጋን)
ሇተጨማሪ መረጃ የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ዋና ዲይሬክተር ኦባንግ ሜቶን በዚህ ኢሜይሌ አዴራሻ ማግኘት
ይቻሊሌ፡- Obang@solidaritymovement.org

