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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሽግግር ምክር ቤት
Ethiopian National Transitional Council (ENTC)
በሕዝብ የሚቀርቡ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው (Frequently Asked Questions from the Public))

1. አላማችሁ ምንድን ነዉ?
ነዉ?
• ኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት፥ የዜጎችን ሰበዓዊ መብት ለማስከበር ሁሉን አቀፍ
ሕዝባዊ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ቅድመ - ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነወ።

2. የሽግግር / የስደት መንግስት ናችሁ ወይ?
ወይ?
• የሽግግር ወይም የስደት መንግስት አይደለንም
• ነገር ግን የሽግግር ምክር ቤት ነን

3. የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የሲቪክ ድርጅት ናችሁ ወይ?
ወይ?
• ህዝባዊ የፖለቲካ ተቋም ነው
• ምክር ቤቱ ለስልጣን የሚታገል ሳይሆን ህዝብን መሰረት በማድረግ የተደራጀ
የፖለቲካ ህዝባዊ ንቅናቄ ነው

4. ከሌላ የፖለቲካ ፓርቲ በምን ትለያላችሁ?
ትለያላችሁ?
በህዝብ የጋራ ምክክር መመስረቱ
ሁሉም የሚሳተፍበት የህዝብ እንቅስቃሴ መሆኑ
የፓርቲ ፕሮግራም የለንም
ልዩነታችንን እንደያዝን በጋራ የምንንቀሳቀስበት ነዉ
አደረጃጀታችን ከታች ወደላይ ነው
የአመራር አካል የሚሰየመው በአካባቢ ምክር ቤቶች (ቻፕተሮች
(ቻፕተሮች)
ቻፕተሮች) ቅጥተኛ ተሳትፎ፤
ግልጽና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሂደት ነው
• የአመራር አካሉ የአገልግሎት ዘመን የተገደበ ነው
• ሁሉም በጋራ የሚወስንበት ነዉ
•
•
•
•
•
•

5. የሽግግር ምክር ቤቱ መቼና እንዴት ተቋቋመ
ተቋቋመ??
• በመጀመሪያ ኢትዮጵያዉያን በሚገኙባቸዉ ከተሞች፤
ከተሞች፤ የአካባቢ ምክር ቤቶች
(ቻፕተሮች)
ቻፕተሮች) በአስተባባሪ ኮሚቴዉ እርዳታ ተቋቋሙ።
• ከዚያም ከሁሉም የዓለም ዙርያ በተዉጣጡ ልዑካን፤ የየከተማዉ የአካባቢ ምክር
ቤት (ቻፕተሮች)
ቻፕተሮች) የህዝብ ተወካዮች፤ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች፤
ተወካዮች፤ የፓርቲ
ተወካዮች በተገኙበት ጉባዔ ከ ጁላይ 1 እስከ ጁላይ 3, 2012 እኢአ በማድረግ
በዳላስ፤ ቴክሳስ፤ አሜሪካ ተመሰረተ። በምክር ቤቱ የግልፅ አሰራር መርሆ መሰረት
ጉባዔው በቀጥታ በኢንተርኔትና
በኢንተርኔትና በፓል ቶክ ተላልፏል።

6. የሽግግር ምክር ቤቱ በነማን ነዉ የሚመራው
የሚመራው??
• በየከተማዉ የአካባቢ ምክር ቤት (ቻፕተሮች)
ቻፕተሮች) የህዝብ ተወካዮች ጠቅላላ ጉባዔ እና
• በጠቅላላ ጉባዔው በተመረጡት 9 የአመራር አባላት

7. የሽግግር ምክር ቤቱ አመራር አካላት የስልጣን ጊዜ ገደብ አላቸው ወይ?
ወይ?
• የአመራር አካላት የሚመረጡት ለሁለት አመት ሲሆን የስልጣን ዘመናቸው ከሁለት
ጊዜ ምርጫ በላይ እንዳይሆን ገደብ አለው

8. የፖለቲካ ፕሮግራም አላችሁ ወይ?
ወይ?
•
•
•
•

የፖለቲካ ፕሮግራም የለንም
አላማችን ህዝቡን አስተባብሮ ለዉጥ ማምጣት ብቻ ነዉ
አላማችን ተግባር ተግባር ተግባር ብቻ ነዉ
የህዝባዊ ትግል እንቅስቃሴ ነዉ

9. በምን መንገድ ለመታገል
ተዘጋጅታችሁዋል??
ለመታገል ተዘጋጅታችሁዋል
• በሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት
• ከሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚመጣጠኑ ሌሎች መንገዶች

10. ኢትዮጵያ ዉስጥ እንቅስቃሴ አላችሁ ወይ?
ወይ?
• አለን

11. ዳያስፖራዉ ምን ለዉጥ ሊያመጣ ይችላል
ይችላል??
•
•
•
•
•

የተባበረ ዳያስፖራ ዋናዉ የለዉጡ ሞተር ነዉ፣ አቅምም አለዉ
የተባበረ ዳያስፖራ በአለምአቀፍ ሕብረተስቡ ተሰሚነት አለው
የተባበረ ዳያስፖራ የሀገር ቤት እንቅስቃሴዉን ያስተባብራል
የተባበረ ዳያስፖራ የሀገር ቤት እንቅስቃሴዉን
እንቅስቃሴዉን በሚፈለገዉ ሁሉ ይረዳል
የተባበረ ዳያስፖራ ለሀገር ቤቱ ትግል ዋስትና ይሆናል

12. አባል ለመሆን / ለመቀላቀል ምን ያስፈልጋል
ያስፈልጋል??
•
•
•
•
•

እዉነተኛ ኢትዮጵያዊነትና ለዉጥ ፈላጊነት
ቆራጥነትና ለመስዋትነት መዘጋጀት
የአባልነት ቅፅ በሞሙላት የአባልነት መብትና ግዴታን ለመወጣት ቃል መግባት
ሙሉ ተሳታፊነት - አሁን ላለመሳተፍ ምንም ምክንያት አይኖርም
በድረ ገጳችን በመግባት ኢሜይላችሁን
ኢሜይላችሁን / ከተማችሁን / ስማችሁን ላኩልን። እኛ
የየከተማዉን የስብሰባ ቦታና ጊዜ፤ የአመራር አካላትን የመገናኛ መስመር እንዲሁም
እንቅስቃሴ እናሳዉቃለን።

13. በሕቡዕ ወይም አባል ሳይሆኑ በሌላ መንገድ ትግሉን መደገፍ እንዴት ይቻላል
ይቻላል??
• ደጋፊ በመሆን የትግል አጋርና ደጀን መሆን ይቻላል
• የሕቡዕ አባል በመሆን መሳተፍ ይቻላል ዋናው ተሳታፊነትና አስተዋፅዖ ማድረግ ነው
• በድረ ገጳችን በመግባት የሕቡዕ ኢሜይላችሁንና
ኢሜይላችሁንና የሕቡዕ ስማችሁን ላኩልን፣ እኛ
ለደጋፊና ለሕቡዕ አባል የምናሳትፍበትን መንገድ እንገልፃለን።

14. በየሀገሩ የአካባቢ ም/ቤት (ቻፕተሮች
ቻፕተሮች)) አሏችሁ ወይ?
(ቻፕተሮች
ወይ?

• በአሜሪካ፤ በአውሮፓ፤በእስያና በአፍሪካ በተለያዩ አገሮች የአካባቢ ም/ቤቶች ተቋቁመዋል።
• ለተጨማሪ መረጃ የድህረ ገጻችንን ይጎብኙ

15. አሁን ምን እያደረጋችሁ ነዉ?
ነዉ?
• በአቅም ግንባታና በሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ ላይ አተኩረናል
• የለውጥ ፈላጊ ኃይሎች ስብስብን ለመመስረት አብይ ሚና ተጫውተናል
• የሽግግር / አማራጭ መንግሥት እንዲመሰረት ለስብስቡ ሀሳብ አቅርበን ለማስፈፀም
እየታገልን ነው።
16. የሽግግር / አማራጭ መንግሥት መመሰረት ምን ይጠቅማል
ይጠቅማል??
• በሀገራችን የሥርዓት ለውጥ ሲኖር ብጥብጥና አለመረጋጋት እንዳይነሳ መንግሥትን
በመንግሥት መተካት ያስፈልጋል
• የሽግግር ወቅቱን ዓላማና የሥራ አካሄድ ግልፅ ያደርጋል፣ የትግል ሥልት ለመንደፍ ያግዛል
• ህዝቡን በአንድ ሀይል ስር ያስተባብራል
• የውጭ መንግሥታትን ድጋፍ ለማግኘት ያግዛል

17. ከተለያዩ የውጪ መንግሥታት የዲፕሎማሲ እውቅና መጠየቅ ምን ይጠቅማል
ይጠቅማል??
• ከውጭ መንግሥታት ጋር መተዋወቅና አላማችንን በማስረዳት የቀጥታና የተዘዋዋሪ
ድጋፍ ለማግኘት በር ይከፍታል
• ለውጭ መንግሥታት የሕወአት?
ሕወአት?ኢሕአዴግን ግፈኛ አገዛዝ ኢስብዓዊነት ለማጋለጥና
ለአገዛዙ የሚለግሱትን እርዳታ እንዲነፍጉ ለመወትወት በር ይከፍታል
• ሕወአት/
ሕወአት/ኢሕአዴግ በተቃዋሚ ሀይሎች ላይ በሐሰት የሚለጥፈውን የሽብርተኝነት
ወንጀል በውጭ መንግስታት ተቀባይነት እንዳያገኝ ድርጅቱ የቆመለትን አላማ
በቅድሚያ ግልጽ ያደርጋል

18. ቋሚ ፅሕፈት ቤት አላችሁ
አላችሁ?? የት ይገኛል
ይገኛል?? ቋሚ የሥራ ሰዓት አላችሁ
አላችሁ??
• የፅሕፈት ቤታችን አድራሻ 85 ብራግ ስትሪት፤ ቢሮ 203፤
03፤ አሌክሳንድሪያ፤ ቨርጂንያ
• ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን አጠገብ፤ ብሉ ናይል ክሊኒክ ህንጳ ላይ ይገኛል
• ስልክ በመደወልና ቀጠሮ በመያዝ ልታገኙን ትችላላችሁ

19. ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እንችላለን
እንችላለን??
• በድረ ገጳችን (www.etntc.org) በመግባት ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን፤
ላኩልን፤ እኛ መልስ እንሰጣለን
• ኮንታክት (contact@etntc.org) በሚለዉ ኢሜይል ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን

20. መልክት አላችሁ ወይ?
ወይ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ለስርአት
ለስርአት ለውጥ መሳተፍና መደራጀት ወሳኝ ነው
ይህንን የታሪክ አጋጣሚ በባይተዋርነት አያሳልፉ
ታሪክ አይረሳም
የእርስዎም አስተዋፅዎ አይረሳም
ተሳትፎዎ ሀገራዊ ግዴታዎ ነዉ
ይህ የቁርጥ ቀን ነዉ
ሀገር ወዳድ የሚለይበት
ለሀገሩ ዛሬ የደረሰ ሀገሩ ነገ አትረሳዉም
ኢትዮጵያ እዉነተኛ ልጆችዋን ዛሬ ትለያለች
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር

