ሁሉን አቀፍ የምክክር ጉባኤ መካሄድ ሊዘገይ የማይችል ተግባር ነው
ቀን፤ ጥቅምት 3፣ 2008

ኦክቶበር 13፣ 2016

በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለ 25 አመታት ተጭኖ የኖረው የህወሀት/ኢህአዴግ የአፈናና የከፋፍለህ ግዛው ስርአት እነሆ በህዝባችን ታላቅ ተጋድሎና መስዋእትነት መሰረቱ ተናግቶ
በመንገዳገድ ላይ ይገኛል:: ዛሬ ባለው ሁኔታ ስርአቱ ተንኮታኩቶ እንዲወድቅ አሁን በተለያየ ቦታ ከሚከናወነው ህዝባዊ ተጋድሎ በተጨማሪ፣ የስርአቱ መፈራረስን ተከትሎ
ምንም ክፍተት እንዳይፈጠርና በህዝባችንም ሆነ በሀገራችን ላይ ምንም አይነት አደጋ እንዳይደርስ ምን መደረግ አለበት የሚለው ሁሉም ዜጋ፣ የፖለቲክ ድርጅቶች፣ ሲቪክ
ማህበራት፣ ያገባናል የሚል ሁሉም ባለድርሻዎች ሊያስቡበትና የመፍትሄውም አካል ሊሆኑ የሚገባበት ወቅት አሁን ነው።
እነሆ ዛሬ ያ በየደረጃው ሲካሄድ የቆየው ትግል ጎልብቶና ከብዙ ውጣ ውረዶችም ትምህርት ቀስሞ፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የግፍ አገዛዝ በቃን፤ እምቢኝ
አንገዛም ብሎ ተነስቷል። በተለይም ደግሞ ባለፉት አስራ አንድ ተከታታይ ወራት በኦሮሚያ ክልል በጎንደር፣ በጎጃም፣ በኮንሶ፣ በሌሎችም የአገሪቱ ክፍሎች ስርአቱ ሊቆጣጠረው
ከሚችለው በላይ የተቀጣጠለ ሕዝባዊ መሰረት ያለው ትግልና የሞት የሽረት ትንቅንቅ እየተካሄደ ነው፡፡
የህወሀት መራሹ አገዛዝ ርህራሄና ሃላፊነት የማይሰማው ፋሽስታዊ ድርጅት መሆኑን ካስመሰከረባቸው የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ውስጥ ባለፈው ሳምንት በቢሾፍቱ የኢሬቻን ባህላዊ
በአል ለማክበር በደስታ መንፈስ የተሰበሰቡ ወገኖቻችንን በማሸበር ከ600 በላይ የሚሆኑ የንጹሀኖችን ህይወት መቅጠፉ አንዱ ነው። ስርአቱ እጅግ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር
ቢፈጽምም የህዝባችን ትግል እየተጠናከረ፤ የነጻነት ፍላጎቱ እየጨመረና የትግል አድማሱም እየሰፋ መጣ እንጂ እንደተለመደው ሊያዳፍነው አልተቻለውም።
አሁን ደግሞ ይህ ግራ የተጋባውና ለብቻው ዕርቃኑን የቀረው ዘረኛ ስርአት ከመስከረም 30 ቀን ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመላ ሀገሪቱ ላይ አውጇል። የኢትዮጵያ ህዝብ
ለ25 አመታት የኖረው ሰብአዊ መብቶቹን ተነጥቆ፣ የህግ የበላይነት የሚባል ነገር ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ፣ ስርአቱ እንደፈለገ በሚያስርበት፣ በሚያሰቃይበት፣ በሚገልበት፣ መደራጀት
በማይችልበት፣ እንደዜጋ በሀገሩ ኮርቶ በማይኖርበት ሁኔታ ነበርና አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ፣ የራሱን የአገዛዙን እየተፍረከረከ መምጣትና ለመጨረሻውም የጥፋት
እርምጃ መዘጋጀቱን ብቻ ነው የሚያሳየው::
ተደጋግሞ እንደሚነገረው ለስርአቱ በስልጣን ላይ መቆየት ከሚጠቀሰው ዋነኛው ምክንያት አንዱ ተቃዋሚው የጋራ ራእይ አዳብሮ በጋራ ለመቆምና ለትግሉም የሚገባውን ያህል
ሊያደርግ ባለመቻሉ ነው:: በተለይም በአሁኑ ወቅት በሰፊው የተቃዋሚ ጎራ የተሰለፈ ሁሉ ይህን ሀላፊነት በብቃት ለመወጣት መረባረብን የግድ ይላል:: ከዚህ በተጨማሪም
አሁን ባለው ሁኔታና አካሄድ የስርአቱ መወገድ አይቀሬ ቢሆንም፤ መጭው ጊዜ ምን መምሰል ይገባዋል በሚለው ጥያቄ ዙሪያ በጊዜ መመካከርና የጋራ ራእይ ላይ መስማማት
ሀላፊነት የተሞላው አጣዳፊ ተግባር ነው። በዚህ አኳያ በሀገራችን እጅግ የተለያዩ አመለካከቶችና የፖለቲካ አስተሳሰቦች የመኖራቸውን ያህል፤ የአንድነት ሃይሎች በአፋጣኝ
በመሰብሰብ ለሀገርም ለወገንም በሚበጀው ጉዳይ ላይ መመካከር ይጠበቅባቸዋል።
በኛ በኩል ለዘላቂ የስርዓት ለውጥ ስንታገል፣ የሀገራችን መሰረታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት የሚጠናከርበት አግባብ መፈለግ እንጂ በምንም መልኩ ይች ታሪካዊት ሀገር አንድነቷ
ለድርድር እንዲቀርብ ወይም እንዲላላ የሚያደርግ ሁኔታ መፈጠር የለበትም እንላለን። ስለዚህ ዘረኛውና ከፋፋዩ የህወሀት/ኢህአዴግ ስርአት ሲወገድ የኢትዮጵያውያንን ሁሉ
አንድነት፣ ለማዳበር፣ የቆዩ አለመግባባቶችንና በደሎችን ደግሞ እስከመጨረሻው እንዲያክትሙ ለማድረግ፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን፣ ሁላችንም መብታችን
ተከብሮ እኩል የምንኖርበት ስርአት ግንባታ ላይ ማተኮር አለብን እንላለን። በኢትዮጵያችን ውስጥ በባህል፣ በቋንቋ፣ በልማድ፣ በሃይማኖት፣ በአካባቢ ወዘተ ብዙሀዊነት መኖሩ
የመከፋፋያ፣ የቀጣይ ግጭትና ቀውስ መሰረት እንዲሁም የሀገር አንድንት ማዳከሚያ መሳሪያ ሳይሆን የሁላችንም የኩራት መሰረት፣ የአንድነታችን መገለጫ ጌጣችን መሆን አለበት
እንላለን። በአለፉት 43 አመታት የተመለከትነው አንድ ጉልህ ጉዳይ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሙሉ መብት እስካልተከበረ ድረስ የሌሎች የጋራ ወይንም የቡድን መብት
ሊከበር እንደማይችል ነው::
ይህንንና ተዛማጅ ጉዳዮችን በማገናዘብ ሶስቱ ድርጅቶች ባለፈው ጳጉሜ 2 ቀን 2008 ዓ.ም. (ሴፕተምበር 7 2016 ዓ.ም.) ባወጣንው መግለጫ ሁሉን አቀፍ የምክክር ጥሪ
ማድረጋችን ይታወሳል (ሙሉ ዝርዝሩን ለማንበብ እዚህ ላይ ይጫኑ) የጀመርነውን ጉዞ አሁን ስማቸው ካልተገለጠ ሆኖም ተባባሪነታቸውን ከገለጹልን ድርጅቶች ጋር በመሆን
ሁሉንም ፈቃደኛ የሆኑ ባለድርሻዎች ያካተተ አስችኳይ የምክክር ጉባኤ እንዲካሄድ ወስነን ለተግባራዊነቱም እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በዚህም መሰረት በሀገራችን ውስጥ
የሚታየውን እጅግ አጣዳፊነት ያለው ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጉባኤውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ወስነናል::
በዚህ አጋጣሚ የሚከተሉትን ነጥቦች ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ግልጽ ማድረግ እንወዳለን።
1/ ከጅምሩ ጉባኤውን በጋራ ለማዘጋጀት ለሁሉም አካላት ክፍት መሆኑን
2/ በምክክርና በስምምነት የጋራ አጀንዳዎችን ለመቅረጽ እንደምንሰራ
3/ ጉባኤውን በጋራ ለማዘጋጀት ወይም በጉባኤው ላይ ተሳታፊ ለመሆን ፍቃደኛ የሆኑ ኣካላት ሁሉ ይፋ እንደሚደረጉ
4/ ጉባኤው እሰኪዘጋጅ ከፍተኛ ዘመቻ በማድረግ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሂደቱንና አቅጣጫውን እንዲረዳ እንደምናደርግ
5/ ጉባኤው የሚካሄድበትን ቦታና ቀን በአጭር ጊዜ እንደምናሳውቅ
የህዝባችንን አንድነት የማያናጋ ዴሞክራሲያዊ የሽግግር ሂደት ተግባራዊ እንዲሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በንቃት የመሳተፍ ግዴታ አለበት!
የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋር ትግል ሸንጎ (SHENGO)
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)
(ENTC)
የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ (EYNM)
(EYNM)

ለበለጠ መረጃ፤

ENTC contact@etntc.org

EYNM ethiorevolution@gmail.com SHENGO shengo.derbiaber@gmail.com

