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PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) 

 

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ(PAFD) 1ኛ ጉባዔ ውሳኔ 

 

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ(PAFD) የመጀመሪያውን የተሳካ ጠቅሊሊ ጉባዔ ከመጋቢት 21 እስከ 25 ቀን 
2016ዓም በኤርትራ ርዕሰ-መዲና፡ ኣስመራ ኣካሂዷሌ። ጉባዔው በተሇይ ወቅታዊ የጋራ ትግሌ ሊይ፣ በኣሁኑ ወቅት 
በኢትዮጵያ ባሇው ሁኔታ ፣ በኣፍሪካ ቀንድ ቀጣናና ኣሇምኣቀፍ ሁኔታ ሊይ በስፋት ተወያይቷሌ።   

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ የኢትዮጵያን ህዝቦች ነጻ ሇማውጣት እየተካሄዯ ያሇውን የነጻነትና የዲሞክራሲ 
ትግሌ በጋራ ሇማፋፋም ጥቅምት 23 ቀን 2015ዓም በኦስል ከተማ ከኣምስት የፖሇቲካ ድርጅቶች ማሇትም፥ 

የቤኒሻንጉሌ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ቤህነን)፣ የጋምቤሊ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ጋህነን)፣ የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር
(ኦብነግ)፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) እና የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር(ሲብነግ) ተወካዮች፣ በድርጅቶቹ የሴቶችና 
ወጣቶች ተወካዮች የተመሰረተ ነው።  ይህ ትብብር ሰሌጣን ሊይ ያሇውን ኣምባገነን ስርዓት ብማስወገድ ዝቦች 
መብቶቻቸውን ኣስከብረውና የራሳቸውን እድሌ በራስ የመወሰን መብታቸውን እውን እንዲያዯርጉ በጥንካሬ ይሰራሌ’’። 

 

በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ያሇው ሁኔታ ከቀን ወዯ ቀን እየከፋ በመሄድ ሊይ ሲሆን፥ በህወሃት/ኢህኣዴግ የሚመራው 
የሃገሪቷ ኣምባገነን ስርዓት ንጹሃን ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀሌን፣ ማንገሊታቱን፣ በህገ-ወጥ ሁኔታ ማሰሩና ሆን ብል 
በጅምሊ መግዯለን ኣጠናክሯሌ። የመንግስት ጦር ሃይሌና ዯህንነቶች በበርካታ የኣጋሪቱ ኣካባቢዎች በተሊይም ዯግሞ 
በኦሮሚያ ሰሌፍ በወጡ ዜጎች ሊይ ጥይት አያዘነቡ ነው። ህዝቦች የፖሇቲካ መብቶቻቸዋን መነገፋቸው ባጠቃሊይ በኣያላ 
የሃገሪቷ ኣካባቢዎች ህዝባዊ ቁጣና ኣመጽን ወሌዶ  ጉባኤው እየተወያየ ባሇበት ጊዜ እንኩዋ ኣመጹ እየተካሄዯ ይገኛሌ። 

 

የህወሃት/ኢህኣዴግ መንግስት በሰሊማዊ መንገድ እየተካሄዯ ያሇውን ተቃውሞና ኣመጽ ሇማፈን እንዯመፍትሄ ብል 
አየወሰዯ ያሇው በሰሊማዊ መንገድ ጥያቄ ባቀረቡት ሊይ ኣረመኔያዊ እርምጃ መውሰድና በጦር ኣስተዳዯር ስር ኣስገብቶ 
እንግሌት መፈጸምን ነው። በተጨማሪም ስርዓቱ እየተጠቀመባቸው ያለት የተሇያዩ ዘግናኝ እርምጃዎች የመንግስቱን ክፋት 
በግሌጽ ያሳያለ። ህጻናትና ነፍሰ-ጡር ሴቶችን ጨምሮ ንጹሃን ዜጎችን በመግዯሌና ሃይሌ በመጠቀም ከኣያት-ቀድመ ኣያት 
መሬታቸው ሊይ ማፈናቀለንም ቀጥሎሌ።  

 

እያራመዯ ባሇው ህገ-ወጥና ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች አንዲሁም በሚከተሇው  ፖሉሲ ከሃገሪቷ ህዝቦች የበረታ ተቃውሞ 
ቢካሄድበትም፥ ከኣሇም ማህበረሰብ ውግዘት ቢገጥመውም ስርዓቱ እኩይ ፖሉሲውን ስራ ሊይ ማዋለን አንዯቀጠሇ ነው። 
ከኣሇምኣቀፍ ኣካሊት የሚያገኘውን እርዳታም እንዯፖሇቲካ መሳሪያ መጠቀሙን ቀጥሎሌ። 

ይህ የትብብሩ ጠቅሊሊ ጉባዔ በመስራች ኮንፈረሱ ሊይ የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርት ካዳመጠ በኋሊ 
የኣምስቱም ድርጅቶች ሉቃነመናብርትና የጉባዔው ተካፋዮች የትብብሩ ስራዎች ስኬቶች፣ ድክመቶን፣ እድልችና እንቅፋት 
ሉሆኑ ይችሊለ በተባለ ሁኔታዎች ሊይ ውይይትና ግምገማ ኣካሂዯዋሌ። 

 

የወዯፊቱን የፖሇቲካ፣ የዲፕልማሲና ወታዯራዊ እንቅስቃሴዎች በተመሇከተ በቀረቡ ዶክሜንቶች ሊይ ውይይት ተካሂዶ 
ከጋራ መግባባት ከተዯረሰ በኋሊ ጉባዔው የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲን የስራ ዶክሜንት ኣጽድቋሌ። ከዚህም 
ላሊ በትብብሩ የወዯፊት የስራ ኣቅጣጫ ዙሪያ ተወያይቶ እስትራቴጂ የቀየሰ  ሲሆን ሇስራ ኣስፈጻሜ ኮሚቴና ላልችንም 
ተግባራት ሇማከናወን ሇተመረጡ የትብብሩ ኣካሊት የሚሰሩበትን  መመሪያ ኣጽድቇኣሌ።  
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ኣጠቃሊይ ጉባዔው ሉቀ-መንበር፣ ሁሇት ምክትሌ ሉቃነ-መናብርት፣ የስራ-ኣስፈጻሚ ኮሚቴ ኣባሊትና የተሇያዩ ስራዎችን 
ሇማከናወን የተቋቋሙ የትብብሩ ኣካሊት ሃሊፊዎችንም መርጧሌ።  

 

በኣሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያሇውን ሁኔታ፣ የኣፍሪካ ቀንድ ቀጣናና የኣሇምኣቀፍ ጉዳዮችን ከገመገመ በኋሊ የትብብሩ 
ጠቅሊሊ ጉባዔ ባቀረበው ጥሪ፥  

የትብብሩ ኣባሌ ድርጅቶች ህዝቦች ስሌጣን ሊይ ያሇውን መንግስት ጨምሮ በተከታታይ የኢትዮጵያ መንግስታት 
የተነፈጉትን መብት ሇመጎናጸፍ የተያያዙትን ተቃውሞና ኣመጽ በኣንድነት እንዲያፋፍሙ፥ 

የኢትዮጵያ መንግስት ባዶ እጆቻቸውን የመብት ጥያቄ በማቅረብ  ሊይ ያለትን ንጹሃን ዜጎችን መግዯለን፣ በህገ-ወጥ ሁኔታ 
ማሰሩን፣ የብሄሮችንና የብሄረሰቦችን ሃብት መዝረፉንና ማውዯሙን እንዲሁም ሚዲያዎችን ማፈኑን ያሇኣንዳች ቅድመ-
ሁኔታ እንዲያቆም፥ 

የስርዓቱ ጦር ሃይሌና ዯህንነት ኣባሊትም ንጹሃን ዜጎችን መግዯሊቸውን እንዲያቆሙና ሇህወሃት/ኢህኣዴግ የኣስተዳዯር 
ስርዓት ፍጻሜ ሇማበጀት ከህዝቡ ጋር እንዲሰሇፉ፥ 

በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ የሚገኙ የፖሇቲካ ድርጅቶችን ሁለም እጅ ሇእጅ ታያይዘው በኣንድነት ኣምባገነኑን ስርዓት  
እንዲፋሇሙ፥ ከዚህም በተጨማሪ ነጻነት፣ ፍትህ፣ እኩሌነትና ዲሞክራሲን እውን ሇማድረግ በመታገሌ ሊይ ያለ የተቃዋሚ 
ቡድኖች ሁለ  ትብብሩን እንዲቀሊቀለ የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ ጥሪውን ኣስተሊሌፏሌ። 

የኣሇም ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊለ የሁለም ህዝቦች ምኞቶች፣ ፍሊጎቶችና መብቶች እንዲያከብርና በኣሁኑ ጊዜ 
በሃገሪቷ ውስጥ ያሇው ሁኔታ ሙለ ሇሙለ ከቁጥጥር ውጪ ሳይሆን የኣምባገነኑን ስርዓት መዯፉን እንዲያቆም የህዝቦች 
ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ ጥሪውን ያስተሊሌፋሌ። ከዚህም ላሊ ትብብሩ የኣሇም ማህበረሰብ ንጹሃን ሲቪልችን 
በመግዯሌ ተጠያቂ የሆኑትን ህግ ፊት ሇማቅረብ ግፊት እንዲያዯርግ ይጠይቃሌ። 

በመጨረሻም የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ የኢትዮጵያ መንግስት ሇችግር ሇተጋሇጡ ዜጎች የተሇገሰን እርዳታ 
ሇፖሇቲካ ኣሊማ ማስፈጸሚያ መጠቀሙና ህዝቡ በላሊ ኣማራጭ እንዳይጠቀም  የንግድ መስመርና የሰብዓዊ ኣቅርቦት ሊይ 
እገዳ ማድረግን በጽኑ ያወግዛሌ። በተጨማሪም ሇህዝቦች እርዳታ ተብል የተሰጠን እርዳት ዜጎችን ከኣያት ቅድመ-
ኣያቶቻቸው ሇም መሬት ማፈናቀያ በማድረግ ከውጪ ሇመጡና  ሇስርዓቱ ሸሪክ ኢንቫስታሮች መሸጡንም በጥብቅ 
ያወግዛሌ። 

 

ሰሊም፣ ዲሞክራሲና እውነተኛ የህዝቦች የራስን እድሌ በራስ የመወሰን መብት! 

  

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ 

 

መጋቢት 15, 2016ዓም 

ኣስመራ፡ ኤርትራ 

 

የፕሬዚዲየም ጽህፈት ቤት 


