ለክቡር ዶ/ር አቢይ አህመድ
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣
ክሁሉ አስቀድሞ እዚህ ታሪካዊና ወሳኝ ደረጃ ስላደረሰዎት ልባዊ በሆነ አክብሮት ጭምር፣የኢትዮጵያ ሰላምና እርቅ ምክር ቤት፣ እንኳን
ደስ አለዎት በማለት ለወደፊትም የሚወስዷቸው እርምጃዎች የተሳኩ እንዲሆን ምኞቱን ክልብ ይገልጻል። በየአጋጣሚው፤ የሚያሳዩት፣
ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለዎትን ፍቅር፣ በተለይ ደግሞ ለአንድነቱ መጠናክር ያለዎት እጅግ በጣም ልዩ የሆነ ምኞትና ፍላጎት ለሁላችንም
የአይን መክፈቻ መድሃኒትና ለትግላችን ቅመም ሆኖናል።ለዚህ ላስትላለፉልን ያልተለመደ አዎንታዊና ገንቢ ባህል ምስጋናችን እጅግ
በጣም የላቀ ነው። የእርስዎ መመረጥ አንድ በተግባር ያመለከተው ነጥብ፣ በእርስዎ አመራር ስር፣ ኢትዮጵያ በሚያስተማምን ሁኔታ
ወደፊት እንጂ ወደኋላ ወደማትመለስበት ደረጃ መድርሷን ነው።
የኢትዮጵያ ስላምና እርቅ ምክር ቤት ክተመሰረተ ሁለት አመት ሆኖታል። የግቡም መደምደሚያ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ ሳጥን
ተጠቅሞ የስልጣኑ ባለቤት በማያዳግም ሁኔታ እንዲሆን የተመቻቸና የተረጋገጠ ሆኖ ማየት ነው የምንፈልገው። ከምርጫው በፊት
ግን፣ በምርጫው የሚሳተፉትን ተፎካካሪ ድርጅቶች፣የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ዴሚክራሲ ግንባርን ጨምሮ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ
አገናኝቶ ለዚህ ተግባር በተዘጋጁ አደራዳሪዎች (ሽማግሌዎች) አማካኝነት የስምምነት ድርድሩ እንዲጀመር፣ ሁሉን አቀፍ የሆነ ዝግጅት
በቅድሚያ መታቀድና በስራ መተርጎም ይኖርበታል።ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ቋሚ ሰላም ፣ ብሎም የማይቋረጥ መረጋጋት፣ ብሎም
ሕዝቡን ከድህነት የሚገላግል በቂ የኢኮኖሚ ልማት ፣ኢትዮጵያን፣ በማያወላውል ሁኔታ ለማጎናጸፍ በውስጥና በውጭ ያሉ ተፎካካሪ
ሀይሎች ኢትዮጵያ ገብተው በሚዘጋጀው ድርድር መሳተፍ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። በተናጠል እየመዘዙ መደራደር ውጤታመ
አይሆንም። በኋላ በአረሙ ይመለሱ እንዳይሆን። በአሁን ጊዜ፣ በኢትዮጵያ ምድር ላይ፣ ከሁሉ በላይ፣ ይህ ቁልፍ ጉዳይ ነው።ይህንን
ለመፍታት፣ መፍቻው ያለው በጅዎ ነው።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ድርድሩን እየመራ ስምምንቱን በስራ ለመተርጎም የሚችል ቡድን በኢትዮጵያ አየተዘጋጀ ነው። ይህ ቡድን
ከአርስዎም ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝቶ የሚነጋገርና ሂድቱን የሚመራ አስተባባሪው ቡድን ነው። ቡድኑ ብቃትና ችሎታ
ካላቸው በሕብረተሰቡ ውስጥ በአገልግሎታቸው ታዋቂነትን ባተረፉ ግለሰቦች የሚመሰረት ቡድን ነው። ክቡርነትዎም ተቀብለው
ሊያነጋግሯቸው ፈቃደኛ አንደሚሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነን።በተለይ እስከ አሁን ድረስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር የሚያደርጉት ሰፊ
ውይይትና የሚያሳዩት ግንዛቤና ትኩረት ለዚህ ተስፋ መሠረት ሆኖናል።
ሁሉን አቀፍ የሆነው ድርድር ( ያለ ቅድመ ሁኔታ) የሚያካትታቸው ተፎካካሪዎች እነማንይሆናሉ?

ህ) የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ግንባር።
ለ) በውስጥ ያሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ለምሳሌ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት።
ሐ) በውጪ ያሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ።
መ) በውስጥም በውጭም ያሉ የትጥቅ ትግል ተሳታፊዎች፡ ለምሳሌ አርበኞች ግንቦት ፯።
ሠ) በውስጥም በውጭም ያሉ ለነጻነት የሚታገሉ ግንባሮችና ንቅናቄዎች፤ ለምሳሌ፤የኦረሞ ነፃ አውጪ ግንባር።
የኢትዮጵያ ሰላምና እርቅ ምክር ቤት “ሁሉን አቀፍ ድርድርና መፍትሄ“ ሲል እነዚህን ሀይሎች ሳያጓድል ያካተተ ማለቱ ነው።
ለኢትዮጵያ ሰላምና እርቅ ለምን አስፈለገ?
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ፤ ኢትዮጵያ በየኢኮኖሚው የእድገት ዘርፍ ዳብራ፤ በሳይንስና ቴክኖሎጂው ተራምዳ፣ብሔራዊ ደህንነቷ
ተጠብቆ፣ ዐለም እደረሰበት የእድገት ደረጃ ለመድረስ፤ በተለይ አሁን ባለችበት ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ፣ የሰላምና እርቁ ድርድር
ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ። በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ የኢኮኖሚ ልማቷን እንዳታራምድ እስካሁን እንቅፋት የሆኗትን፤
ለወደፊትም እንቅፋት ሊሆኗት የሚችሉትን፤በየቦታው የትጥቅ ትግል የሚያራምዱ ማንኛችውንም ግንባሮችና ንቅናቄዎች በሰላምና
እርቁ ድርድር ውስጥ ማሳተፍ ወሳኝ ጉዳይ ነው።ይህ የፖለቲካ ሁኔታ፣ማለትም የትጥቅ ትግሉ የሚፈጥረው ችግር ሁኔታ፣ እልባት
ካላገኘ፣ ሀገር አቀፍ የሆነ የኢኮኖሚ ልማት በተግባር ተተርጉሞ ሊታይ ፈጽሞ አይችልም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ወሳኝ ጉዳይ
ነው።
የኢኮኖሚ ልማቱ ያለምንም ስጋት ወደፊት የሚገሰግስ ከሆነ ደግሞ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን በግልጽ ከሚስቃይበት፣ ሀ) የምግብ
እጦት ችግር፣ ለ) ከእርዛት እጦት ችግር፣ ሐ) ክመጠለያ እጦት ችግር፣በጠቅላላው ክድህነት ስቃይ፣ በማያዳግም ሁኔታ ሊላቀቅ ይችላል።
የኢትዮጵያ ሰላምና እርቅ ምከር ቤትም ሁሉን አቀፍ ድርድር ላይ ያትኮረው ፣ ከሰላሙና መረጋጋቱ በሗላ እነዚህንና በተጨማሪ የሕግ
የበላይነትንና እኩልነትን ሕዝቡ ሙሉበሙሉ ሊቀዳጃቸው የሚገባውንና የሚችለውን ድል ክሂሳብ በማስገባት ነው።

እክብሮት ክተሞላበት ሰላምታ ጋር፤
ማንክልክሎት ኃይለሥላሴ (ዶ/ር)
ሊቀመንበር

