ስለ ባለድርሻዎቹ ጉባዔ ከኢትዮጵያ
ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር የተሰጠ መግለጫ
የኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር በዳላስ ከተማ በመስከረም 29, 2010 ዓ.ም. (October 8, 2017)
ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ዋና ትኩረት ያደረገበት ስራ በተቻለ መጠን በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙትን የፖለቲካ
ፓርቲ ባለድርሻዎችን ጋብዞ ጉባዔ እንዲካሄድ ነበር።
በዚህም መሰረት ከየካቲት 9 – 12 ቀን 2010 ዓ.ም (February 16-19, 2018 ) በሲያትል የተካሔደው ጉባዔ ብዙ
ባለድርሻዎች የሆኑ ፓርቲዎችን በተሳታፊነትና የትብብሩ አባል የሆኑ የማሕበረሰብ ተወካዮችን በተመልካችነትና
በአመቻችነት ለመሰብሰብና በአገራችን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባለድርሻዎቹ ተወያይተው ወደ የጋራ ዓላማና
አቅጣጫ እንዲሸጋገሩ ለማመቻቸት ተችሏል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተወያይተው ያወጡት የጋራ መግለጫ አቅጣጫዎችን
ያመለክታል።
ትብብር ይህን በጋራ መርሆዎች ላይ የተደረገውን የባለድርሻዎች ስምምነት፤ ቃል ኪዳን መግለጫ ለአገራችንና ለኢትዮጵያ
ሕዝብ አግባብ ያለው፤ ወቅታዊና ተስፋ የሚሰጥ መሆኑን በደስታ ተቀብሎ አድናቆቱንና ድጋፉን ለኢትዮጵያ ሕዝብ
ይገልጻል።
ትብብር ጉባዔው የደረሰባቻውን፤ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረገውን፤ የመርህ ስምምነት በደስታና በተስፋ
ተቀብሎ፤ ግንዛቤዎቹን እንደሚከተለው ያቀርባል፤
1.

በኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነት፤ ዘላቂነትና ሉዐላዊነት ሙሉ በሙሉ እናምናለን::

2. የኢትዮጵያ ዘላቂነትና ሉዐላዊነት አስተማማኝ እንዲሆን አፋኙን፤ ከፋፋዩንና ጨካኙን በህወሓት የበላይነት
የሚገዛው አምባገነን ስርዓት ተወግዶ እውነተኛ ዲሞክራሳዊና ፍትሃዊ የሆነ፤ ሕዝቡ የፖለቲካ ሥልጣኑ ባለቤት
የሚሆን ስርዓት ለመመስረት ለሚደረገው ትግል አስተዋፆ ለማድረግ ቃል ኪዳን እንገባለን።
3. ማንኛውም በኢትዮጵያ የወደፊት እድል የሚያገባው ባል ድርሻ አካል ሁሉ እንዲሳተፍ ለሚደረገው ጥረት ሁሉ
የድርሻችንን አስተዋጽዖ እናቀርባለን።

4. በዳላስ በገባነው ቃል ኪዳን መሰረት፤ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ
ግዴታዎቻችንን ለመወጣት ከሁሉም ባለድርሻዎች ጋር በመደጋገፍ እንሰራለን፤ ሁሉንም የሚያስተናግድ ብሄራዊ
መግባባትና የዓላማ አንድነት እንዲፈጠር ያልተቆጠበ ጥረት እናደርጋለን።
5. የኢትዮጵያ ሕዝብ በዘር፤ በኃይማኖት ወይንም በሌላ ሳይለያይ ላደረገውና ለሚያደርገው ታሪካዊ ትግልና
ለተጎናጸፋቸው ድሎች ሁሉ እውቅና እየሰጠን፤ እያደነቅንና ድጋፋችንን እየሰጠን ድሎቹ በሕዝቡ፤ በተለይ በወጣቱ
ትውልድ የተከፈለው መስዋእት ውጤት መሆናቸውን እየተቀበልን፤ ሕዝቡ ስር ነቀል የሥርዓት ለውጥ አስፈላጊ
መሆኑን ያሰመረበት መሆኑን በመገንዘብ፤ ድጋፋችንን እንገልጻለን።
6. የኢትዮጵያ ሕዝብ በብዙ መስዋእት እስካሁን ያገኛቸው አስደናቂ ድሎች እንዳይታጠፉና እንዳይነጠቁ ከሕዝቡና
ከሁሉም ለውጥ ከሚፈልጉ ኃይሎች ጎን ሆነን በትጋት ለመስራት መወሰናችንን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንገልጻለን።
7. የሕዝቡን ትግል ከሚረዱ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ካሉ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ከሚያምኑ ክፍሎች ጋር
በመመካከር በውጭ የዲፖሎማሲ ስራዎች ዙሪያ የተጀመረው ትብብር እየተጠናከረ እንዲሄድ ጥረታችንን
አጠናክረን እንቀጥላለን። የመምረጥ መብት ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩባቸው ሃገራት መንግስታት
ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንዲቆሙና ለፍትህና ለነፃነት የሚያደርገውን ጥረት እንዲደግፉ ቀጣይነት ያለው
የተሟጋችነት (Advocacy) እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። የአሜሪካ ኮንግሬስም ኤች-አር-128 እና
ኤስ-አር-168 (HR-128 and SR-168) የሕግ ረቂቆች እንዲያጸድቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አጠናክረን
እንቀጥላለን።
8. ህወሓት/ኢሕአዲግ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ፤ ግድያ፤ አፈናና በደል በዓለም አቀፍ ደረጃ
እናጋልጣለን፤ በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን።
9.

ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር ስርዓት እንዲመሰረት በሁሉም መልኩ የበኩላችን አስተዋፆ እናደርጋለን።

10. የሚቀጥለው ሁሉን ባለድርሻዎች የሚያሳትፍ ጉባኤ በኢትዮጵያ እንዲካሄድ ያልተቆጠበ ጥረት እናደርጋለን።
11. በህወሓት/ኢሕአዲግ አገዛዝ በኢትዮጵያ ምናልባትም በአለም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ለሶስተኛ ጊዜ
ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና ወታደራዊ አገዛዝ በአስቸኳይ እንዲነሳ እንጠይቃለን፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ
የሚፈጸመውን ጭካኔ ሁሉ እናወግዛለን።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!
የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ይለመልማል!!
February 22, 2018

