የጋራ ንቅናቄ መዴረክ

በኢትዮጵያውያን ተቋማት መካከሌ የተሇመዯውን
አሇመግባባት ሇመስበር
የጅማሬው መሠረት ስሇ ላሊው መነጋገር ሳይሆን እርስበርሳችን መወያየት ነው!

ቀኑ፤ ቅዲሜ ኅዲር 6 ቀን 2007ዓም / November 15, 2014
ሰዓቱ፤ 10:00 AM እስከ 7:00 PM - ውይይቱ በሁሇት የተከፈሇ ነው
ቦታ፤ Sheraton Pentagon City Hotel,
900 S Orme St., Arlington, VA
አገራችን ካሇችበት ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አንጻር በዓሇምአቀፍ መዴረክ ያሊት ተፈሊጊነት የሚካዴ
አይዯሇም፡፡ ይህም በራሱ የኢትዮጵያን ተፈጥሮ ሃብት ሇመጠቀም ከመፈሇግ አኳያ የፖሇቲካ ገመዴ ጉተታ
መፍጠሩ አይካዴም፡፡ በዚህ ውስጥ የሚሳተፉት ክፍልች የሕዝብን ዴምጽ ችሊ በማሇት ጭቆናው እንዱበረታ
በማዴረጋቸው በኢትዮጵያ ተጻራሪ ኃይሊት ጽንፍ እንዱይዙ አዴርጓቸዋሌ፡፡
በእነዚህ ኃይሊትና ተባባሪዎቻቸው የሚቀርበው ሥዕሊዊ መግሇጫ የኢኮኖሚ ብሌጽግናው ባስዯናቂ ሁኔታ
እያዯገ መሄደ ሲሆን በተግባር የሚታየውና ከሕዝቡ የሚሰማው ዯግሞ ከዚህ በተቃራኒ መሌኩ እንዯሆነ፣
ስዯተኞች አሁንም አገር ጥሇው እንዯሚሄደ፣ በአገር ውስጥ ኑሮን ሇማሸነፍ ያቃታቸው ቤተሰቦች በውጭ ባለቱ
በሚሌኩሊቸው እየተዯገፉ እንዯሆነ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እኤአ ከ2000 እስከ 2009ዓም ባለት ዓመታት
ከአገር ውስጥ በህገወጥ መንገዴ እያፈተሇከ የወጣው ሃብት 11.7ቢሉዮን ድሊር እንዯሆነ መረጃዎች ሲጠቁሙ
እኤአ በ2009ዓም ብቻ አኻዙ 3.6ቢሉዮን ድሊር እንዯነበር ተገሌጾዋሌ፤ የኪሳራው ቁጥር እያሻቀበ እንጂ
እየቀነሰ አሌመጣም፡፡
የሰብዓዊ መብት ዴርጅቶች በበርካታ ቦታዎች የሰብዓዊ መብቶች ረገጣ እንዯሚካሄዴና ዜጎች ከቤትና
መሬታቸው በግዲጅ እየተፈናቀለ ሇመኖሪያ አሌባነት መዲረጋቸውን ይዘግባለ፡፡ የነጻነትና የእውነት ዴምጾች
በጸረ አሸባሪነት ሕግ እየተመካኘባቸውና “አሸባሪ” እየተባለ በእስር ቤቶች እየማቀቁ ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር
ነጻነትን፣ ፍትሕንና ሰሊማዊ ኑሮን በሚያሳዩ መሇኪያዎች መሠረት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከዓሇምም
በመጨረሻዎቹ ዯረጃ ሊይ የምትገኝ አገር ሆናሇች፡፡

የመያድች ሕግ ተብል የተዯነገገው፤ ነጻ ዴምጽ እንዲይኖር በማዴረግ ተቋማትን አሽመዴምዶሌ፤
አስወግዶሌ፤ እንዲይኖሩ አዴርጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በሥሌጣን ሊይ ያሇው አገዛዝ የሕዝብና የግሌ
ተቋማትን በቁጥጥሩ ሥር በማዴረግ የራሱን ዓሊማ ሇማራመዴ ወይም እንዲስፈሊጊነቱ ተቃዋሚዎቹን ሇማፈን
የሚጠቀምበት መሣሪያ አዴርጎታሌ፡፡ ፓርሊማው፣ የፍትሕ አሠራሩ፣ ጦር ሠራዊቱ፣ የዯኅንነት ኃይለ፣
ሚዱያው፣ የገንዘብና ፋይናንስ ተቋማቱ፣ ቴላኮሙኒኬሽን፣ የሃይማኖት ዴርጅቶች፣ እንዱሁም የትምህርት፣
የኢኮኖሚና ላልች ተቋማት በሙለ በቁጥጥሩ ሥር ውሇዋሌ፡፡
እነዚህ ከሊይ የተገሇጹት ሁለ መረን ከሇቀቀ ሙስና እና በእርዲታ ከውጭ የሚመጣውን ገንዘብ ከማባከን ጋር
ተዲምረው ችግሩን እጅግ አብሰውታሌ፡፡ የአገዛዙ ሌዩ ምሌክት የሆነው የዘር እና የሃይማኖት ቁርቋሶ ላልችን
ከሰብዓዊነት ተራ ውጪ እንዱሆኑ አዴርጓሌ፡፡ በሥሌጣን ሊይ ያሇው የአናሳዎች ቡዴን መግዛት ሇመቀጠሌ
እንዱያስችሇው የከፋፍሇህ አሸንፍ ፖሉሲውን አጠናክሮ በመቀጠለ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ጊዜ
እርስበርሳቸው እንዯ ጠሊት የሚተያዩና የሚናቆሩ ሆነዋሌ፡፡ በመሆኑም ሃይማኖትን ወይም ዘርን መሠረት
ያዯረገ ግጭት በኢትዮጵያ ውስጥ ሇመፈንዲት ጊዜውን እየቆጠረ እንዲሇ ቦምብ መሆኑን ባሇሙያዎች
ይናገራለ፡፡ ካሁኑ እርምጃ ሳይወሰዴ ቀርቶ ይህ ከተከሰተ በሩዋንዲ፣ በዩጎዝሊቪያ፣ ወይም በዯቡብ ሱዲን
የሆነውን ዓይነት ዓመጽ፣ ግዴያና ሁከት ይከሰታሌ የሚሇውን አስተያየት ይሰጣለ፡፡
በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እነዚህ ሁለ አዯጋዎች ያንዣበቡባቸው መሆኑን ቢረደም ስሇ መፍትሔው እርስ
በርስ ከመነጋገር ይሌቅ ስሇላሊው መናገርና ማውራት የብዙዎች ቀዲሚው ተግባር ሆኗሌ፡፡ በመሆኑም
“እያንዲንደ ተራ ኢትዮጵያዊ ጥሊቻ የረገበበትና ሰሊማዊ ኢትዮጵያ መፍጠር የሚችሇው እንዳት ነው?”
የሚሇው መጠየቅ ያሇበት የወቅቱ ጥያቄ ሆኗሌ፡፡ በተሇያዩ ኢትዮጵያውያን መካከሌ ዘንዴ መተማመን
ሇመፍጠር የአንዴ ሇአንዴ/የሕዝብ ከሕዝብ ውይይትና ምክክር የዚህ ስብሰባ ዋንኛ ዓሊማ ነው፡፡
በዕሇቱ በሚዯረገው ስብሰባ የመጀመሪያው ክፍሌ “በኢትዮጵያ ያለት ተቋማት እንዳት እንዯመከኑ”
ከኢትዮጵያውያን ከላልች ባሇሙያዎች ማብራሪያ የሚሰጥበት ነው፡፡ ይህም የሚያተኩረው አገዛዙ የዕርዲታ
ገንዘብ እንዳት ሇራሱ ጥቅም እያዋሇ እንዯሆነ፣ የመረጃ ፍሰቱን እንዳት በቁጥጥሩ ሥር እንዲዯረገ፣ የዴርብ
አኻዝ የኢኮኖሚ ዕዴገት ተመዝግቧሌ እያሇ እንዳት በቁጥር ጨዋታ እንዯሚያምታታ፣ መረን የሇቀቀው
ሙስና በነጻነት፣ ሰብዓዊ መብቶች እና ዕዴገት ሊይ እያዯረሰ ያሇው ቀውስ ምን እንዯሚመስሌ ዝርዝር
ማብራሪያ ይዯረጋሌ፡፡
በሁሇተኛው ክፍሇጊዜ “በሌዩነታችን በመከባበር አዱሲቷን ኢትዮጵያ ሇመገንባት” በሚሌ ውይይት
የሚዯረግበት ይሆናሌ፡፡ በዚህ የውይይት ሰዓት ከተሇያዩ የኢትዮጵያ ክፍልች፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ … የመጡና
ላልች ባሇሙያዎች ስሇ ዕርቅ፣ ትርጉም ያሇው ተሃዴሶ፣ እንዱሁም ፍትሕ ዙሪያ ሃሳባቸውን
የሚያቀርቡበትና ተግባራዊነቱን በተመሇከተ ተሰብሳቢው ግሌጽ ውይይት የሚያዯርግበት
ይሆናሌ፡፡ ዯካማ ተቋማት የመኖራቸው ሁኔታ አሁን ያሇው አገዛዝ የጀመረው ጉዲይ
አይዯሇም፤ በታሪካችን ሥር የሰዯዯ ነው፤ ይህንን ተጠቅሞ አገዛዙ የበሇጠውን ውዴመት
አስከትሎሌ፤ ተቋማቱን ሇራሱ መጠቀሚያ አዴርጓቸዋሌ፤ የሽምግሌና ጉባዔ የመሳሰለትን
ቅዴስናቸውን አርክሷሌ፡፡ ስሇዚህ ሁሊችን እንዯ ግሇሰብና በአንዴነት ዯግሞ እንዯ ሕዝብ አሇመግባባትን
አስወግዯን ጠንካራ ተቋማት መገንባት ካሌቻሌን ይህ አገዛዝ ከሥሌጣን ቢወርዴ እንኳን የናፈቅነውን ሇውጥና
ነጻነት ሇማየት አንችሌም፡፡ አሇመግባባትን ሰብረን ጠንካራ ተቋማትን የምንገነባበት ወቅት አሁን ነው!

ስሇዚህ እንገናኝና እንወያይ! አዱሲቷን ኢትዮጵያ ሇመመሥረት
የሚያስችለ ተቋማት እንገንባ!
በቀጣይ በሚወጣው ማስታወቂያ አወያዮቹ ይገሇጻለ፤ ይህ ስብሰባ ሇሕዝብ ክፍት ሲሆን ስፖንሰር ሇማዴረግም
ሆነ ሇላልች ጥያቄዎችና ጉዲዮች ማነጋገር ሇሚፈሌጉ ሁለ ኦባንግ ሜቶን በዚህ ኢሜይሌ ማግኘት ይችሊለ፡obang@solidaritymovement.org

