ህዝብን በማስተባበር አቅጣጫ በማስያዝና አመራር በመስጠት የወያኔን ስርአት በጋራ ከስሩ ነቅሎ
ለመጣል በአንድ ማእከል የሚንቀሳቀስ ጠንካራ ያማራጭ ሃይል (Unified
(Unified Force) ማቋቋም
ወቅታዊ ነው።
ቀን፤ ጥር 20 2007 (ጃንዋሪ 28 2015)
ኢትዮጵያ ሐገራችን የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላትና ጨዋና አብሮ በሰላም ተደጋግፎ የኖረ ሕዝብ ያፈራች ታላቅ ሃገር ናት። ህዝባችን ለነጻነቱ ከፍተኛ ትግልን በማካሄድና
ታላቅ መስዋእት በመክፈል በዉጭ ወራሪዎች ላይ ድልን በማስመዝግብ ለሌሎች አገራት፤ በተለይ ለአፍሪካና ሌሎች ጥቁር ሕዝቦች ምሳሌ ቢሆንም፤ ኢትዮጵያና
ህዝቧ ጥቂት ዘረኛና መሰሪ የህወሓት ቡድን በዘረጋው የአገዛዝ ስርአት ሃያ አራት የግፍ፡ የድብደባ፤ የማሳደድ፤ የጠባብ ጎሰኝነት፤ አድሏዊነትና ዘረኝነት፤ የድርጅታዊ
ምዝበራ፤ የሃገርን የተፈጥሮ ኃብት፤ በተለይም መሬትንና ወንዞችን ለውጭ ባለሀብቶችና ለህወሓት ታማኞች የሰጠ፤ ሕዝብን ከሕዝብ የከፋፈለ አገዛዝ አመታትን
አስቆጥሮ ሀገራችን አሁን ወደምትገኝበት እጅግ የሚያሳዝንና አደገኛ ደረጃ ላይ አድርሷታል። በዚህም ለዲሞክራሲ የቆሙ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች በተበታተነ መልኩም
ቢሆን ለነጻነት የሚያደርጉትን ትግላቸዉን በያቅጣጫዉ እያፋፋሙ ይገኛሉ። በተለይ ወጣቱ ትውልድ ለህይወቱ ሳይፈራ በየአቅጣጫው ለሰብአዊ መብቱ፤ ለሃገሩ፤
ለክብሩና ለወደፊት ህይወቱ እያደረገ ያለው ትግል እጅግ የሚያኮራ ነው። መበረታታም መደገፍም አለበት።
ያለፈውን ምርጫ 99.6% አሸንፊያለሁ፤ ከ6 ሚሊዮን በላይ አባላት ስላሉኝ ትልቅ ህዝባዊ መሰረት አለኝ በሚል አሰልቺ ፕሮፖጋንዳ ሲያደነቁረን የከረመው የህወሓት
አገዛዝ በፍርሃት የተዋጠ በመሆኑ ሕገ-መንግሥት ተብዬውና ስርአቱን ተቀብለው በሰላም እንቅስቃሴ በሚያደርጉ በአገር ቤት በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤
ተወዳዳሪዎች ሆነው ተስፋ በሚሰጡ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያካሂድው አሰቃቂ የሆነ አፈና፤ አግላይነትና አፍራሽነት የእነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ህልውና እንዲጠፋ
ለማድረግ ነው። ህወሓት ጠፍጥፎ ከሰራቸው ተቋማት አንዱ በሆነው የምርጫ ቦርድ አማካኝነት አሳፋሪ ድርጊቶችን በመፈጸም ላይ ይገኛል። ተለጣፊ የሆኑ
ድርጅቶችን ፈጥሯል። ከጥቂት ወራቶች በፊት መኢአድና አንድነት ውህደት ለመፈጸም በጋራ የጠሩትን ጉባኤ መኢአድ ቀደም ሲል ያደረገው ጉባኤ ባልተሟላ ኮረም
ነው በሚል ውህደቱ እንዳይከናወን ማድረጉ የሚታወስ ነው። ምንም እንኳ ከህወሓት ምርጫ ቦርድ በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት ሁለቱ ድርጅቶች በየግላቸው
ተደጋጋሚ ጉባኤ በማድረግ ውጤቱን ቢያሳውቁም ተቀባይነት የለውም በማለት ሌላ ምርጫ እንዲያደርጉ ወስኗል። በተጨማሪም ስርአቱ የድርጅቶችን ህልውና
ለማጥፋት የራሱን ሰላዮች በውስጣቸው አስርጎ በማስገባትና ጥቂት ግለሰቦችን በማደራጀት ተለጣፊ ፓርቲ በመፍጠር እያከናወነ ያለው አሳፋሪ ድርጊት፤ የህወሓት
አገዛዝ ምንም አዓይነት ህዝባዊ መሰረት እንደሌለውና በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ መደፈቁን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ድርጊት ነው።
ቀደም ሲል “ነጻነት ለፍትሃዊ ምርጫ” በሚል መርህ ሕዝባዊ ሰልፍ በጠሩት የ9ኙ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ላይ የህወሓት አገዛዝ ዘግናኝ የሆኑ
ድብደባዎችና እስራት በመፈጸም ሰልፉ እንዳይከናወን ማድረጉ የሚታወስ ነው። ዛሬም የአንድነት ፓርቲ በጠራው ሰልፍ በተገኙ አባላትና ሰላማዊ ዜጎች ላይ
ተመሳሳይ ድርጊት በመፈጸም በአዲስ አባባ ውስጥ ሰልፉ እንዳይካሄድ አድርጓል። ሰልፈኞቹን በዱላ ደብድቧል፤ አሳዷል፤ አስሯል፤ የውጭ ዲፕሎማቶች በተገኙበት
ጨካኝ የሆኑ በደሎች ፈጽሟል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ) እና የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC) የነፃነት ትግል በሚየያደርጉ
ሰላማዊ ዜጎች ላይ ህወሓት ያካሄደውን ፋሽሽታዊ ድርጊት በጽኑ እያወገዝን፤ ከዚህ አስክፊ አገዛዝ ለመላቀቅ ያለፍርሃት ምሳሌ በመሆን መስዋትነት በመክፈል ላይ ላሉ
ጀግኖቻችን አክብሮታችን እንገልጸለን። የትግል አጋርነታችንንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእነዚህ የፍትህ፤ የአገር ማዳን፤ የሰብአዊ መብት ጠበቃዎች ሙሉ
ድጋፍ እንዲሰጥና አብሮ እንዲቆም አደራ እንላለን።
ከላይ ባጭሩ የተቀመጠው የሚያስገነዝበን፤ ስርአቱን ለማስወገድ የነጻነት ትግል በምናደርግ የዲሞክራሲ ሀይሎች መካከል ያለው መሰረታዊ ችግራችን፤ በተበታተነ
ሁኔታ የተናጠል ተቃዉሞ ማካሄዳችን መሆኑን ነው። ስለዚህ ትኩረታችን ሀገራችንን እያጠፋ ያለዉን ስርአት በጋራ ከስሩ ነቅሎ በማስወገድና በሁሉ አቀፍ ህዝባዊ
የሽግግር መንግስት በመተካት ዘላቂ የሆነ ህገመንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ለዉጥን በሚያመጣ የጋራ ስምምነትን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይገባዋል። ሃገራችን ካለችበት
ታላቅ ፈተና እና ህዝባችን ከሚገኝበት መከራና ስቃይ አኳያ እጅግ ብዙ በአፋጣኝ መደረግ የሚገባቸዉ ተግባራት ገና አልተከናወኑም። ህዝቡ ባሁኑ ሰአት የሚሻዉ
የሚያስተባብረዉና አቅጣጫ የሚያስይዘዉ በዚህም የታሪክ አጋጣሚ አፋጣኝ አመራር የሚሰጠዉ የተባበረ እና ጠንካራ ያማራጭ ሃይል (Unified Force) ነው።
ባገር ቤት የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች ህገመንግስቱንና ስርአቱን በመቀበል ትግል የሚያካሂዱ የተለያዩ ሰላማዊ ፓርቲዎች ህልውናቸውን እስከማጣት በመድረስ
ከህወሓት መሰሪ ስርአት ጋር ግብግብ በመግጠም ፍዳቸውን በሚያዩበት በዚህ ወሳኝ ወቅት፤ ህገመንግስቱንና ስርአቱን ሳይቀበል እንቅስቃሴ የሚያደርገው ነጻ የሆነው
የዲሞክራሲ ሃይል ከድርጅት ሳጥን ውስጥ በመውጣት ባንድ ማእከል የሚታገል ያማራጭ ሃይል (Unified Force) የመፍጠርና የመታገል ወሳኝ ምእራፍ ላይ
መድረሳችንን መገንዘብ ይኖርብናል። የሀገራችን አንድነቷና ሉዓላዊነቷ ተከብሮ፤ የዜጎቿ መብቶች የሚከበሩባትና የሕግ የበላይነት የሰፈነባት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን
የማስፈን ዓላማ መሰረት አድርጎ፤ ተፈላልጎና ተፈቃቅዶ ከመስራት ውጭ ሌላ አማራጭ የለም። በአሁኑ ወቅት ይህ የታሪክ ግዴታ ነው እንላለን።
የሽግግር ም/ቤትና የሸንጎ የበላይ አመራር ተወካዮች ከላይ በተዘረዘሩት ጭብጦችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ላለፉት 3 ተከታታይ ወራቶች ምክክር በማካሄድ፤ የሸንጎና
የሽግግር ምክር ቤቱ ትብብር በራሱ ግብ እነንዳልሆነና፤ ይልቁንም ወደ ግብ የሚያሸጋግረን መረማመጃ መንገድ መሆኑን የጋራ ግንዛቤ ላይ ተደርሷል። ያማራጭ ሃይል
እንዲፈጠር የሚያስችል የመሠረት ድንጋይ ለመጣልና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ውይይት ማድረጉ ቀጥሏል። የጋራ ውይይቱን ውጤት፤ የውሳኔ ሃሳቦችን እንዲሁም
ቀጣዩን ሂደት ለህዝብ ይፋ ለማድረግና ግልጽ የሆነ ውይይት ለማካሄድ በፌብራሪ ማለቂያ ላይ ህዝባዊ ስብሰባ በጋራ እነደምናዘጋጅ እየገለጽን፤ ስብሰባው
የሚከናወንበትን ቦታና ቀን እንዲሁም ተያያዥ ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ በተለያዩ መንገዶች ተከታታይ ማብራሪያዎችና መግለጫዎች እነደምንሰጥ ማሳወቅ
እንወዳለን። የህወሓት አገዛዝ ሀገራችንን ከዘፈቃት አረንቋ ውስጥ ለማውጣት የሚታገሉ ሁሉ የአንድነትና የነፃነት አማራጭ ኃይል በመፍጠሩ ሂደት ላይ እንዲሳተፉ
ጥሪያችንን እናቀርባለን።
በዚህ አጋጣሚ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኘው ነጻነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊና የዲሞክራሲ ሃይሎች ሁሉ፤ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን፤ ድህረ-ገጾችና የፓልቶክ
ክፍሎች የዚህ እንቅስቃሴ አካል እንዲሆኑና በሀገር ቤት የሚካሄደውን ትግል በሁሉም መልኩ እንዲያግዙ ጥሪያችንን በድጋሚ እናስተላልፋለን።
የተባበረ የሕዝብ ትግል ምንጊዜም አሸናፊ ነው!
የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)
(ENTC)
የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ
ሸንጎ)
ሸንጎ

