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PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) 

 

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዱሞክራሲ(PAFD) 1ኛ ጉባዔ ጋዜጣዊ መግሇጫ 

 የቤኒሻንጉሌ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ቤህነን)፣ የጋምቤሊ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ጋህነን)፣ የኦጋዳን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር

(ኦብነግ)፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) እና የሲዲማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር(ሲብነግ) ተወካዮች፣ የነዚህ ዴርጅቶች 

የሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ተወካዮች ህዝቦቻቸውንና የሁለንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ምኞቶችና ፍሊጎቶችን በመወከሌ 

ሇህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዱሞክራሲ የመጀመሪያ ጠቅሊሊ ጉባዔ ከመጋቢት 21 እስከ 25 ቀን 2016ዓም በሃገረ ኤርትራ 

ኣስመራ ከተማ ኣካሄዯዋሌ። 

ትብብሩ በኣምባገነኑ የኢትዮጵያ ስርዓት ሊይ እያካሄደት ባሇው የጋራ ትግሊቸውና በቀሰሟቸው ተሞክሮዎች ሊይም 

ተወያይተዋሌ። ከዚህም ላሊ በኢትዮጵያ ውስጥ ስሊሇው ወቅታዊ ሁኔታ፣ የኣፍሪካ ቀንዴ ቀጣናና ኣሇምኣቀፍ ሁኔታ 

በጥሌቀት የተወያዩ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነትና ዱሞክራሲን እውን ሇማዴረግ እየተፋፋመ ያሇውን ትግሌ ወዯፊት 

በማራመዴ ከግቡ ሇማዴረስ የሚያስችለ እስትራቴጂዎችና ፖሉሲዎችን ቀርጸዋሌ። 

 ጉባዔው የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዱሞክራሲን ፕሬዚዱየም፣ የስራ-ቅስፈጻሚ ኮሚቴና እስከ ቀጣዩ የበሊይ ኣመራሮች 

ጉባዔ የትብብሩን ዓሊማ የሚተገብሩ የተሇያዩ ቢሮ ሃሊፊዎችን መርጧሌ። በተጨማሪም ተወካዮቹ በትብብሩ ረቂቅ ህገ-

ዯንብ፣ መተዲዯሪያና ላልች ድክሜንቶች ሊይ በጥሌቀት ተወያይተው ኣጽዴቀዋሌ። 

ጉባዔው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁለም ህዝቦች መብቶቻቸውን ሇመጎናጸፍ በኣምባገነኑ የኢትዮጵያ መንግስት ሊይ 

እያካሄደት ያሇውን ትግሌ በተባበረ የጋራ ክንዴ እንዱያፋፍሙ ጥሪውን ኣቅርባሌ። ከዚህም ላሊ የኣሇም ማህበረሰብ 

ዘግናኝ ወንጀልችን እየፈጸመ ያሇውን የኢትዮጵያ መንግስት መዯገፉን እንዱያቆም ጠይቋሌ።  

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዱሞክራሲ 1ኛ ጉባዔ በመሊው ኢትዮጵያ እየተካሄዯ ያሇውን ግዴያ ባጠቃሊይ፥ በተሇይም 

በኦሮሚያ ውስጥ ባድ እጆቻቸውን ሰሌፍ በወጡ ስሊማዊ ዜጎች ሊይ የህወሃት ሃይልች እየፈጸሙት ያሇውን ዘግናኝ ሰቆቃና 

እርምጃ  በጥብቅ ኮንኗሌ። 

 በመጨረሻም ይህ ጉባዔ የወያኔ መንግስት እንዯኣማራ፣ ቤኒሻንጉሌ፣ ጋምቤሊ፣ ኮንሶ፣ ኦሞ፣ ኦሮሚያ፣ ኦጋዳንና ሲዲማ 

ውስጥ ባለ ገጠር ኣካባቢዎች እየፈጸመ ያሇውን የመብቶች ጥሰትና በሃይሌ ከመሬት ማፈናቀሌ ኣውግዟሌ። በተሇይ ዯግሞ 

ትብብሩ በኦጋዳን፣ በኦሞ፣ በጋምቤሊ፣ በቤኒሻንጉሌና በላልችም የኢትዮጵያ ኣካባቢዎች ከወያኔ ጋር በመመሳጠር 

ኣርሶኣዯሩንና ኣርብቶ ኣዯሩን ከመሬቱ በማፈናቀሌ የህዝቡን የተፈጥሮ ሃብት ሇመበዝበዝ የተሇያዩ ሃገራት ኩባንያዎች 

የተያያዙትን ጥረት ኣጥብቆ ያወግዛሌ። 

  

ሰሊም፣ ዱሞክራሲና እውነተኛ የህዝቦች የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን መብት! 

  

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዱሞክራሲ 

መጋቢት 15, 2016ዓም 

ኣስመራ፡ ኤርትራ 
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