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የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ አራተኛ መደበኛ ስብሰባን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት ፌብርዋሪ 19 እና ፌብርዋሪ 22 ቀን 2015 በአሜሪካ ቨርጂኒያ 4ኛ ጠቅላላ ጉባዔውን በተሳካ ሁኔታ
አካሂዶአል። የጉባኤው ተሳታፊዎች የድርጅቱን እንቅስቃሴዎችና ሂደት ከአመራሩ የቀረበውን ሪፖርት አድምጠው ውይይትና ግምገማ በማድረግ፤
የድርጅቱ አመራር አባላት ላደረጉትና አሁንም እያደረጉ ላሉት ከፍተኛ ጥረትና አስተዋጽኦ የጉባኤው ተሳታፊዎች ምስጋናቸውንና አድናቆታቸውን
ከመግለጽ ባሻገር ሁሌም ከአመራሩ ጎን እንደሚቆሙ ቃል ገብተዋል። ጉባኤው በቀረቡት አጀንዳዎች ላይ ጥልቅ ውይይት በማድረግ የሚከተሉትን
ውሳኔዎችን አሳልፏል።
1ኛ/ የኢትዮጵያን ነባራዊ፣ ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታዎችን በመመርመር፣ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ፥
እንዲሁም ኢትዮጵያና ህዝቧ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር እንዲኖር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዴት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ውሳኔ
አስተላልፏል
2ኛ/ ጉባኤው የሽግግር ም/ር ቤት አመራርና የአካባቢ ምክርቤቶች ሪፖርቶችን አዳምጦና ተወያይቶ አጽድቋል።
3ኛ/ ጉባኤው የምክር ቤቱ የመተዳደሪያ ደንብ ላይ ተወያይቶ ማሻሻያዎች አድርጓል።
4ኛ/ የሽግግር ምክርቤቱ ከሌሎች የፖለቲካና ሲቪክ ማህበራት ጋር እያደረገ ስላለው የሁለትዮሽ ውይይትና፤ በሂደት ጥረቱን ወደወል ውይይት
በማሸጋገር፤ በአንድ ማዕከል የሚንቀሳቀስ ሁሉን አቀፍ የአማራጭ ኃይል እንዲመሠረት እየተደረገ ስላለው ጥረት ጉባኤው በስፋት ከተነጋገረ በኋላ
የተጀመረውን አበረታች ጥረት የምክር ቤቱ አመራር እንዲቀጥልበት በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል።
5ኛ/ ጉባኤው ቀጣዩን የአንድ አመት የስራ መርሃ ግብረ በማጽደቅ፤ የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት የአቅም ግንባታ ሥራን መሥራት የግድ አስፈላጊ
መሆኑን ተወያይቶበት ለሚቀጥሉት 6 ወራት ልዩ ትኩረት እንዲሰጥበት የሽግግር ምክርቤቱን በሰው ሃይል፥ ፋይናንስ፥ ቴክኖሎጂና ሎጂስቲክስ
ለማጠናከር ሁሉም አባላት እንዲረባረቡ መመሪያ አስተላልፏል።
ሽግግር ምክር ቤቱን አስመልክቶ በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ አልፎ አልፎ ጥያቄ ስላስነሱ ጉዳዮች፤ ብዥታዎችን ለማጥራት ጉባኤው የሚከተለውን
ማብራሪያ ሰጥቷል፦
1ኛ/ ሽግግር ም/ቤቱ፤ በሃገራችን የተንሰራፋውን ጸረ-ህዝብ፥ ጸረ-አንድነትና፥ ጸረ-ኢትዮጵያ የሆነውን አገር በቀል ፓርታይድ አገዛዝ አስወግዶ ዘላቂ
የሆነ የዲሞክራሲያዊ ስርአት ለመገንባት በሁሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት እንዲተካ የሚታገል “ህዝባዊ የፖለቲካ ተቋም” ነው።
2ኛ/ የሽግግር ምክር ቤቱ መሰረታዊ ዓላማ የህወሃት ስርአትን በማስወገድ የኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት፥ የዜጎችን ሰብአዊ መብት ለማስከበር
ሁሉን አቀፍ ሕዝባዊ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም መታገልና፤ ከባለድርሻ አካሎች ጋር ቅድመ-ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው።
3ኛ/ የሽግግር ምክር ቤቱ በጉባኤ ቀደም ሲል የወሰነውን የትግል ስልት፤ ሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት መሆኑን በድጋሚ አጽድቋል። ተግባራዊ
ለማድረግም የሽግግር ምክር ቤቱ የማደራጀት፥ የማስተባበርና የመምራት ድርሻ ይኖረዋል።
4ኛ/ የሽግግር መንግሥት ስንል፣ የወያኔ/ኢህአዴግ አገዛዝ ከተወገደ በኋላ የሚተካና በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት እስኪቋቋም
የሚያገለግል ጊዜያዊ አስተዳደር ነው።
5ኛ/ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሽግግር ምክር ቤቱ የሽግግር መንግስት አይደለም። የሽግግር መንግስት የትና እንዴት እንደሚቋቋም ህዝባዊ ምክክር
ተደርጎበት የሚወሰን ይሆናል።
ጉባኤው በማጠቃለያው ላይ፤ ህገደንቡን መሰረት ባደረገ አካሄድ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን በመሰየም ግልጽና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሂዶ ለ2
አመታት የሚቆዩ የምክር ቤት አመራር አባላትን መርጧል። ክተመረጡት አመራር አባላት ውስጥ አቶ ስለሺ ጥላሁን (ሊቀመንበር)፤ አቶ ገረመው
ሰይፈ (ም/ሊቀመንበር)፤አቶ አበባየሁ አሉላ (ጸሃፊ)፤አቶ መንሱር ኑሩ (የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ) ሆነው ድርጅቱን በስራ አስፈጻሚነት እንዲመሩ
መርጧል። በመጨረሻም ጉባኤው ቀጣዩን የጉባኤ ቦታና ጊዜ በመወሰን ተጠናቋል።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)

