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ለክቡር ዶ/ር አቢይ አህመድ
የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ መንግሥት ጠ/ሚንስትር
አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ
በወገኖቻችን ላይ የደረስውን ዘግናኝና ጭካኔ የተሞላበት ወንጀል አጥብቀን እናወግዛለን
በቅድሚያ ሰሞኑን በቡራዩ፤ በኮልፌና በአዲስ አበባ እንደዚሁም በተለያዩ ክልሎች ዘርን ጾታንና ቋንቋን መሠረት ያደረገ
በሚመስል መልኩ የተፈፀመና፤ ይህንን ዕኩይ ተግባር ለመፈፀምም ዕቅድ አውጥተው ጊዜና አካባቢ መርጠው ከፍተኛ ጉዳት
ለማድረስ በተነሳሱ ደካሞች አማካኝነት ህይወታቸውን ላጡ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን፤ የአካል ጉዳት
ለደረስባቸው፤ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ኢትዮጵያዊያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በሙሉ ቅጽበታዊ ፍትህ፤
ለተቀሩትም ወገኖቻችን እግዚአብሄር ብርታቱን ይስጣቸው ዘንድ እንፀልያለን።
የኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባርን ወደሀገር መግባት አስመልክቶ በአዲስ አበባ በተደረገው የቅድመ-አቀባበል ዝግጅት ጋር በተዛመደ
ከፍተኛ ውዝግብ መነሳቱ ይታወቃል። የውዝግቡ መንሥኤም በኦሮሞ አክቲቪስቶች በኩል እንደተነገረው ወደ ዋናው ክተማ
ስንገባ እንዳንገባና እንደዚሁም የድርጅታችንን መለያ አርማ በመያዛችን በከተማው ወጣቶች ጥቃት ያደርሱብናል ከሚል
የመነጨ እንደሆነ ይታወቃል። ጥቃቱ ግን ከላይ በተጠቀሱት ማህበረሠቦች ብቻ ሣይሆን የኦሮሞ ድርጅቶች ላይም እንደዚሁ
የንብረት ማውደም ተግባርና ከኦሮሞ ማህበረሠብ አባላት ላይ ግድያም እንደተፈፀመ ይታወቃል። ለዚህም የኦሮምያ ባንክና
የሪፍት ቫሊ ኮሌጅ እንደ ምሳሌ ተጠቅሰዋል። በአዲስ አበባ ወጣቶች በኩል ደግሞ የኦሮሞ አክቲቭስቶች ቀደም ብሎ
የተስቀሉና የተለጠፉ ብሄራዊ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዎችን በመንቀል የክልል አርማ መለጠፋቸውና መትከላቸው አግባብ
ካለመሆኑም በላይ በተለይም በግምቦች በመንገዶችና የሕዝብ መገልገያ በሆኑ ተቋሞች ላይ ቀለም መቀባት ተገቢ ያለመሆኑን
ይገልጻሉ።
በኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባር መግባት ዋዜማ ከፍተኛ ውጥረት በተመላበት ሁኔታ ቢጠናቀቅም በማግስቱ፤ እንግዶቹ የገቡ ዕለት
ፍጹም ሰላም ወርዶ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ነዋሪዎች ምግብና ውሀ ለእንግዶቹ በማቅረብ ከፍተኛ መስተንግዶ በማቅረብ
ሲሳተፉ ተስተውለዋል። በተመሳሳይም ቄሮዎች በመኪናና በእግር በከተማዋ ልዩ ልዩ አካባቢዎች በመዘዋወር የሠላምና
የአንድነት ጥሪዎችን በማስተጋባት መረጋጋት እንዲፈጠር ክፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ተሳትፈዋል። መንግሥትና የተፎካካሩ
የፓለቲካ ድርጅቶችም እንደዚሁ አላስፈላጊ የሆነ ውዝግቡን በማውገዝ መግለጫዎችና ማብራሪያዎች ሰጥተዋል። ማንኛውም
የተፎካካሪ ፓርቲ ወይም ድርጅት የድርጅቱን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ አርማ ይዞ መውጣት መብቱ እንደሆነ ቢገለጽም
መንገዶችና ሕንፃዎች ላይ ቀለም መቀባት ክልክል እንደሆነ በማያሻማ መልኩ ይታወቃል። የሁላችን ኢትዮጵያውያን
አንድነታችን መታወቂያ የሆነችውን ሰንደቅ ዓላማችንን ከድርጅት መለያ አርማ ጋር መያዝ ግዴታም ባይሆን ከተሰቀለበት
አውርዶ በራስ አርማ መተካትና አንስቶ መጣል ግን ሌላውን ወገን ዜጋ ቅሬታን ይፈጥራል።
በማግስቱ መስከረም 5 2011፤ ስብስባው ተጠናቆ ከየከተማው የመጡት ቄሮዎች ወደመጡበት ሲመለሱ በቡራዩ፤ በአስኮና
በሌሎችም አካባቢዎች በነዋሪው ላይ ከፍተኛ የዘረፋ፤የግድያና ሴቶችና ሕፃናት ላይ አሳፋሪ ድፍረት ወንጀል በተለይ በጋሞ፤
በወላይታና በስልጤ ማህበረሠብ አባላት ላይ ተፈጽሞአል። ለዚህም በፓሊስና በዐይን እማኞች የተረጋገጠ ከ25 በላይ ሰዎች
ሕይወታችውን ያጡ እንደሆነና በርካታ የነዋሪው ንብረት ተዘርፎአል፤ ወድሞአል፤ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩም ዜጎች ከቤት
ንብረታቸው መፈናቀላቸው ታውቆአል። በተለይም ከደቡብ ክልል መጥተው በቡራዩ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች በአመዛኙ
የዚህ ወንጀል ስለባ እንደሆኑ ይነገራል።
በአሁኑ ወቅት ሁኔታው በመንግሥት፤ በተፎካካሪ ድርጅቶችና በአዲስ አበባ ወጣቶች ጥረት የተረጋጋ ቢመስልም የችግሮቹ
መንስኤ ከሰንደቅ ዓላማው ውዝግብ በስተጀርባ ባሉ ምክንያቶች መሆኑን የተለያዩ ምንጮች አስተያየት እንደሰጡበት መዘንጋት
የለብንም። እነዚህም፤
An international and independent rights-based civic movement

ገለልተኛ የሆነ አለም አቀፍ መብት-ተኮር ሲቪላዊ ንቅናቄ
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ኢፍትሃዊ የሆነ በቋንቋና በዘር የተዋቀረ የክልል አስተዳድርና የህገ መንግሥቱ አንቀጽ 39 መብት አሰጣጥ፤
የወለደውን ይህን የዜጎች መለያያ መንሥዔ የሆነ አንቀፅ ትኩረት ሰጥቶ እልባት እንዲደረግበት እናሳስባለን
ዘመናዊዋ አዲስ አበባ ከተቆረቆረች ከ131 ዓመታት በላይ የሁሉም ዘር የተካተተባት የ5 ሚሊዮን ዜጎች መኖሪያ
መሆኑዋ እየታወቀ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ወገኖች ብቻ መኖሪያ እንደሆነች ተደርጎ በሕገ መንግሥቱም ሠፍሮ
አሁንም ማደናገሪያ ሆኖ መቀጠሉ፤ የአዲስ አበባ ሕዝብ ተደራጅቶ የራሱን አስተዳደር እንዳይመሠርት መከልከሉ
ዘላቂ የችግር መንሥኤ ሆኖ እንደሚቀጥል ተጢኖ አስቸኳይ ምፍትሄ እንዲደረግ እናሳስባለን።
ኢትዮጵያውያን የተለያዩ አርማዎችንና መለያ ምልክቶችን እንደ ሠለጠነው ዓለም ሁሉ ለመቀበል እየታተርን
መገኘታችን አዲስ ግኝት ቢመስልም፤ የአንድነታችን መለያ የሆነውን የኢትዮጵያ ስንደቅ ዓላማ አንድና አንድ ሆኖ
ለዘመናት መቆየቱን ተቀብሎ አለማክበር አብሮነትን የሚገዳደር በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በዜጎች ተቀባይነት
እንዲሰፍን የማድረግ ጥረት እንዲጠናከር እናሳስባለን።
በሀገሪቱ የተጀምረውን ለውጥ ለማኮላሽት የሚራወጡ የተለያዩ ቡድኖችና ወንጀለኞች በገንዘብ የተገዙ አጥፊዎች፤
እንዲሁም በፓርቲ ድርጅትነት ተዋቅረው የሚንቀሳቀሱ በዚህ እኩይ ሥራ ማሰማራታቸው ይነገራል፤ መንግሥት
እነኝህን ትኩረት ሰጥቶ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲፈልግ እንጠይቃለን።
በመንግሥት መ/ቤቶች የተሰገሰጉ የለውጡ ተቃዋሚዎች የሚፈጥሩት ተንኮልና የሚያሰራጩት የውሽት ቅስቀሳ አንዱ
መንሳኤ ሲሆን እነኝህን አጥፊዎችንም በጥናት በመከታተል አስፈላጊው ሕጋዊ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን።

ኢትዮጵያዊነት፤ ከፍ ብለው የተጠቀሱት ምክንያቶች በሚገባና በአስቸክዋይ ግልጽ የሕዝብ ውይይት ተደርጎባቸው የእርምት
እርምጃ ካልተወስደባቸው ችግሩ ለወደፊትም በአሰቃቂ መልኩ ሊከሰት እንደሚችል አንጠራጠርም።
ከሁሉም በላይ መንግሥት በዚህ መልኩ ተደራጅተውና ታጥቀው ወገኖቻችን ላይ ይህን ዓይነት አሰቃቂ ወንጅል
የሚፈጽሙትን ግለስቦችም ሆኑ ፤ድርጅቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት ለህግ እንዲያቀርባችው እንጠይቃለን።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !
ኢትዮጵያዊነት፤ የዜጎች መብት ማስከበሪያ ጉባኤ
Website; Ethiopiawin.net
Email: Ethiopiawinnet@gmail.com

An international and independent rights-based civic movement

ገለልተኛ የሆነ አለም አቀፍ መብት-ተኮር ሲቪላዊ ንቅናቄ

