
 

 

ለጥያቄው መልስ 

ለረጅም ጊዜያት በሁሉም ኢትዮጵያዊ ማለት ይቻላል ይሰነዘር የነበረው ትችት በአገራችን ኢትዮጵያ 

ሲደረግ የነበረው ሕዝባዊ ትግል ለድል ያልበቃው በዋናነት የትግሉ አንቀሳቃሽ የሆኑት ሃይሎች 

ትግላቸውን  በተለያዬ መልኩና በተናጠል በማካሄዳቸው እንዲሁም እርስ በርሳቸው በመናከስና 

በመጠላለፍ ላይ  ያተኮረ  በመሆኑ እንደሆነ ጥርጥር የለውም።ለዚያም ነው ለውጥ ፈላጊው ሕዝብ 

በሁኔታው ተስፋ ቆርጦና አዝኖ “ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ”የሚል ማስጠንቀቂያና ጥሪ ያደረገው።ይህንን 

ጥሪ ግን የፖለቲካ ድርጅቶቹ እንደቀላል በማዬትና ከሕዝቡ ጥያቄ ይልቅ በራሳቸው ጥቅምና ዝና ላይ 

በማተኮራቸው እንኳንስ የአገርና የሕዝብ ችግር ሊፈቱ ቀርቶ ከውስጥ ውዝግብም ሊድኑ አልቻሉም።  

ከብዙ ውጣ ውረድና ሙከራ በዃላ፣ከሁለት ዓመት ወዲህ እዬፈጠጠ የመጣው በአገር ህልውናና 

በሕዝቡ ሰላማዊ ኑሮ ላይ ያንዣበበ አደጋ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ፣ለተወሰኑ ግለሰቦችና የቡድን 

አባላት ዝናና ጥቅም የሚሰለፉበት ወቅት እንዳልሆነ በማመን በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋሙትን 

የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ተቋማትን ለጥሪው ትኩረት እንዲሰጡና ሃይላቸውን አስተባብረው 

ከሁሉም በፊት  ኢትዮጵያንና ሕዝቡዋን ለመታደግ ቆርጠው እንዲነሱ ሁኔታው 

አስገድዶዋቸዋል።ስለሆነም ከአስር ወራት በላይ በፈጀ ውይይት በተደረሰው  ስምምነት የጋራ 

ዓላማዎቻቸውን በመንደፍ  በአገር ውስጥና በውጭ አገር የሚንቀሳቀስና አገር አድን  ትግሉን 

የሚያስተባብር ሕጋዊ እውቅና ያለውን “ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ”  “  

International Ethiopian Solidarity Forum” መስርተዋል።የትብብር መድረኩ ዓላማዎች ከዚህ 

በታች የተዘረዘሩት ሲሆኑ በዓላማው የሚስማሙ  በአገር ውስጥና በውጭ አገር የሚገኙ ድርጅቶችና 

ስብስቦች፣ መድረኩን በመቀላቀል የድርሻቸውን እንዲያበረክቱ ጥሪ እናደርጋለን። 

                           ዓለምአቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ ዓላማዎች  
 
1 የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅና ለማስከበር፣የውጭና የውስጥ ጸረ-ኢትዮጵያ ሃይሎችን 
እንቅስቃሴ፣ጥቃትና ጣልቃገብነትን ለመከላከል  
2 በጎሳና በሃይማኖት አቅጣጫ የሚካሄድን ዃላቀርና ከፋፋይ የፖለቲካ እንቅስቃሴንና አደረጃጀትን 
በሕግ ለማገድና ለማክሰም  
3 የተበታተነውን (የተነጣጠለውን )የሲቪክና የአገር አቀፍ የፖለቲካ ድርጅቶችን 
ለአንድነት፣ለፍትሕ፣ለዴሞክራሲና ለእኩልነት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴና ትግል ለማስተሳሰርና 
ለማቀናጀት  
4 አሁን በኢትዮጵያ ህልውናና በሕዝቡ ላይ ለተደቀነው አደጋ  ምክንያት የሆነው ላለፉት አስርታት 
ዓመታት በሥራ ላይ የዋለው ጎሳና ቋንቋን መሰረት ያደረገው አገራዊ የክልል አወቃቀር ተወግዶ 
የፌዴራል ስርዓቱ ዴሞክራሲያዊና ዘመናዊ በሆነ ሕዝብ በቅርበት በሚቆጣጠረውና በሚሳተፍበት 
የክፍላተሃገር አስተዳደርና አወቃቀር እንዲተካ ጥረትና ትግል ማድረግ  
5 አሁን ሥልጣን ላይ ባለው መንግሥት ምትክ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣ(ከሙያ 
ድርጅቶች፣ከእምነት ተቋማት፣ከሴቶችና ከወጣቶች ማህበራት፣ከፖለቲካ ድርጅቶች) የሽግግር 
መንግሥት ተመስርቶ ለተወሰነ ዓመት(ግፋቢል ለሁለት ዓመት) አስተዳደሩን ተረክቦ የአገሪቱንና 

ዓለምአቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ International Ethiopians Solidarity Forum 



የሕዝቡን ሰላም በማስከበር በሁሉም ተቀባይነት ያለውና የዜጎችን መብት የሚያስከብር አዲስ 
ሕገመንግሥት በማርቀቅ ለዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝግጅት እንዲያደርግና ሥልጣኑን ለተመረጠው 
መንግሥት እንዲያስረክብ በሚያስችለው ተግባር ላይ ለመሳተፍ  
 
              Aims of the international Ethiopians solidarity Forum 
  
1 To preserve and protect the unity of Ethiopia from External and Internal anti 
Ethiopia Forces  
2 To ልጋሌ prohibit,defeat and change the course of divisive backward political culture 
based on ethnics and religious affiliation  
3 To co-ordinate the isolated movements of civic and political organizations stand for 
unity, justice ,democracy and equality  
4 To enhance and promote peace and prosperity in Ethiopia by rejecting the existing 
ethnics and language based regional federalism and replace it by a democratic federal 
provincial administration system that allows the direct participation and control of the 
public.  
5 for a formation of a transitional government by all sectors of the society(political 

and civic organizations, religious representatives, youth and women associations, 

professional organizations)that takes all administrative role for maximum two years 

,during which it prepares a new constitution with the participation and acceptance of 

the majority under which the rights of citizens are granted and a guide line for a free 

national election is outlined. 

        ኢትዮጵያ በነጻነትና በአንድነት ለዘላለም ትኑር! 

       አንድነት ሃይል ነው!! 

 በሚከተለው የኢሜል አድራሻችን ለጥሪያችን መልስዎንና አስተያዬትዎን እንጠብቃለን  

 email  inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com                                                                                      

 


