ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሳዊ ሪፐብሊክ መንግሰት፡
በአማራ ክልላዊ መንግስት በጎነደር ከተማና አንዳንድ የገጠጠር ቀበሌዎች

የንጹሀን ዜጎች ንብረትና ሂወት

ያወደመና በቀጣይነትም ህጋዊ ምክንያት የሌለውና ዘርን ለይቶ ለማጥቃት ያለመ የጥፋት ዐላማ በመያዝ

አገርና

ህዝብ ለብጥብጥ የሚዳርግ አጀንዳ ያለው ህዝባዊ አመጽ በ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወይም እሱ በሚመራው
የክልላዊ መንግሰት ሳይሆን በየኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት(ኢህዴግ) ወቅታዊና አጥጋቢ ምላሽ
ሊሰጠው ይገባል፡፡
ከኢትዮጵያ ፌደራል ስርዐት አወቃቀር አኳያ ክልሎች የራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው እንዲወስኑ በህገ መንግሰቱ ሙሉ
መብትና እውቅና ቢሰጣቸውም ህዝቡ ክልሉን ተሻግሮ በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችና ብሄሮች መብት መረማመድ
እንደ አጀንዳ አድርጎ ሲነሳና ክልሉ የሚመራ መንግስት የአመራር ቁርጠንነት ማነስ ካለው ብሎም ከፀረ ሰላም
ሀይሎች የመወገን አዝማሚያ ካሳየና ሕገመንግሰቱ ወደ ጎን በመተው በራሱ ርእዮተአለም በስሜት መነዳት ሲጀምር
የፌደራል መንግሰት ጣልቃገብነት ወሳኝና አስፈላጊ ነው፡፡
አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጨምሮ አብዛኞቹ የክልሉ መስተዳደር አመራሮች ለህገ መንግስቱ ያላቸው ተገዢነትና ህዝባዊ
አቋማቸው እንድጠረጥረውና ይህንን ሐሳብ በልበ ሙሉነት እንድገልፅ ያደረገኝ ያለምንም መረጃና ማሰረጃ ሳይሆን
እነሱ ራሳቸው በሰጡት መግለጫ ተመስሪቸ ነው፡
አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያመኑበት ሐሳብ የሚያስተላልፉ የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ለVOAና
ሌሎች ሜድያዎች የሰጡዋቸው መግለጫዎች ስናይ ክልሉ ለህዝባዊ አመፁ ሙሉ እውቅና እንደሰጠ፣ በትግራይና
አማራ ክልል

ያለውን ድምበር በደንብ እንዳልተካለለና ድጋሜ እንደሚታይ ማለቱ፣ በህዝባዊ አመፁ የወደመው

ንብረትና የጠፋው ሂዎት የትግራዮች ብቻ ሳይሆን በአብዛሀኛው የአማራዎቹ ነው የሚለውን ፌዝ አዘል አነጋገር
መናገሩና የሰልፉ ዓላማ የሕዋህት መሪዎችና ህገ መንግሰቱ መቃወም ሳይሆን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው ብሎ
በአደባባይ መናገሩ የብሄረ አማራ (ዲሞክራሲያዊ???) ድርጅት ራሱ የዓመፁ አቀነባባሪ እንዲመስል አድርጎታል፡፡
ምክንያቲም ቃልአቀባዩ የገለፁዋቸው ከላይ ያሉ ሁሉም ሃሳቦችና ድርጊቶች ተጨባጭነት እንደሌላቸው አንድ በአንድ
ማየት ይቻላል፡፡
1. ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ በህግ አግባብ መሰረት የት እንደሚደረግ፣በምን ሰዓት እንደ ሚደረግና ሰልፉ በሀላፊነት
የሚመራው አካል ማንእንደሆነ ታውቆ በሚመለከተው ተቋም ፍቃድ ሲሰጠው ብቻ ነው ህጋዊነቱ የሚረጋገጠው፡፡
ነገር ግን ይህንን ሁሉ ሰላማላና ህጋዊ መስመሩ ወደ ጎን በመተው በሀይል አደባባይ ወጥቶ ከህገ መንግስቱ
1

የሚቃረኑ ሀሳቦች ማለትም የድሮ የነፍጠኛ ባንደራ በመያዝ ህዋህት የሻብያ ተላላኪ ነው፣አቦይ ስብሀት ነብሰገዳይ
ነው፣ ትግሬ እንጂ የትግራይ መሬት ከተከዘ አልፎ አያውቅም የሚልና መሰል ሐሳቦች ለሚያንፀባርቅ ቡድን
በክልሉ መንግስት በኦፊሰል እውቅና መስጠት

በየትኛው መመዘኛ ትክክል አይደለም፡፡

2. የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች አርቅቀው ተችተው በመጨረሻም ያለ ምንም ተቃውሞ ተስማምተው
ባፀደቁት ህገ መንግስት መሰረት የትኛው ብሄረሰብ በየትኛው ክልል መሆን እንዳለበት እልባት እንዳገኘ ፀሀይ
ያሞቀው ሐቅ ሆኖ ሳላ የአማራ ክልል ቃለቀባይ የሆኑት አቶ ንጉሱ ከ VOA ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ
እንዲሁም በሪፖረተር በቀረበ መረጃ መሰረት ትግራና አማራ የሚያዋስን ድንበር በፊት በደንብ እንዳልተካለለና
በሕገመንግስቱ ድጋሜ እንደ ሚታይ ገለፀዋል፡፡ታዲያ ይህ ዓይነቱ መልእክት ድብቅ አጀንዳ የያዘና ሆን ተብሎ
ለዘመናት ተፋቅሮውና በደም ተሳስረው የኖሩ ዜጎች እንዲጋጩ የሚደርግ አይደልንም፡፡
3. ጎንደር በታካሄደው የመጀመሪያ የህዝብ አመፅ የድህንነትና የፀረ ሽብር ግብረ ሐይል በገለፀው መሰረት በጥቂት
የትግራይ ተወላጆች ጥቃት እንደተፈፀመና በተጎጂዎቹ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት እንደደረሰ የሚታወቅ
ሆኖ ሳለ አሁን ከክልሉ ከሚናፈሰው ወሬ ግን ከወደመው ንብረት 85 ፐርሰንቱ የአማራዎቹ እንደሆነ
በማስተባበል የግብረ ሀይሉ አንዲሁም የትግራይ ህዝብ ክብር ዝቅ የሚያደርግና የሚያስቀየም መሆኑ እሙን
ነው፡፡ክልል እንዲመራና እንዲያሥተባበር አደራ ከተሰጠው አመራርና ድርጅት እንደዚህ ዓይነት ሐላፊነት
የጎደለውና ያልጠብቀው አሰራር ስታይ እቺ አገር ወዴት እየሄደች ነው ያስብላል፡፡
ስለዚህ የሁሉም ህጎች ልእልና ያለው ህገመንግስታችን ሳይከበር እንዲሁም የዜጎች ደህንነትና ስላም ሳይረጋገጥ
ልማትና ብሄራዊ አንድነት ፈፅሞ ሊኖር ስለ ማይችል የፌደራል መንግሰት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ ቢያስቀምጥ
መልካም ነው፡፡ ይህንን ሳይሆን ከቀረ ግን ተበዳይ ክልሎች የራሳቸው መብትና ጥቅም ለማሰከበር እንደተለመደው
የማያዳግም እርምጃ መውሰዳቸው እሙን ስለሆነ አገሪቱ ወደ ሌላ ያልተፈለገ አቅጣጫ እንዳታመራ እንጠንቀቅ፡፡
ድል ለህዝባዊ ዐላማ ለተሰው ጀግኖች ታጋዮቻችን!!!

Tariku D 08-04-16
ካለኝ የተጣበበ ክፍለጊዜ ትንሽ ወስጄ የፃፍኩዋት አጭር መልእክት
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