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በካናዲ ኣልበርታ ክፍሇሃገር ከሚኖሩ ተጋሩ ኢትዮጵያዊያን የተሰጠ መግሇጫ 

በአሁኑ ወቅት በአገራችን ኢትዮጵያ በታሪካችን አይተነው በማናቀው ሁኔታና በጣም አሳስቢ በሆነ ዯረጃ  

በተሇያዩ ክልሎች በርካታ ኢትዮጵያዊያን በብሄራዊ ማንነታቸው ብቻ ሇእንግልት ስቃይና ሞት እየተዲረጉ 

ይገኛለ። መንግስት ባሇበት አገርና የዜጎቻችን በየትኛወም የኣገሪትዋ ክፍል በሰላም የመኖር፣ ንብረትና 

ሃብት የማፍራትና ኣምራች ዜጋ የመሆን ህገመንግስታዊ መብት በሚፃረር መልኩ ከቀያቸው እንዱፈናቀለ፣ 

ጥረው ግረው ያፈሩት ንብረት በግፍ እንዱቃጠልና እንዱዘረፍ ሲዯረግ፤ በርካታ ንፁሃን ዜጎች ኣሰቃቂና 

ኢስባዊ በሆነ መንገዴ ጭፍን ጥላቻ ባሰከራቸው እብሪተኞች በኣዯባባይ በዴንጋይና ደላ ተወግረው 

ተግዴሇዋል።  

ዜጎቻችንን በላቀ ዕውቀት ክህሎት እና ስነምግባር የማነፅ ተልእኮ የተሰጣቸው አንዲንዴ የክፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ብሄር ላይ ያተኮረ ጥላቻ እሚሰበክባቸው አንደ አሳዲጅ ሌላው ተሳዲጅ እሚሆንባቸው 

ተቋማት እየሆኑ ነው :: ሇአብነት ያህል በመቱ ዩኒቨርሲቲ የተመዯቡ የትግራይ ብሄር ተማሪዎች እነዝህ 

ጥላቻ ያሰከራቸው ቡዴኖች እያዯረሱባቸው ባሇው ጥቃት በተረጋጋ መንፈስ መማር አልቻለም ብቻ 

ሳይሆን ሇህይወታቸው በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ናቸው;; ብዙዎቹም ትምህርታችውን አቋርጠው ወዯ 

አጎራባች ክልሎች ሇመሸሽ ተገዯዋል :: ይህ እየተከሰተ ባሇበት ሁኔታ ግን የክልለና የዩኒቨርሲቲው 

መስተዲዴሮች አይተው እንዲላዩ ዴርጊቱን ጆሮ ዲባ ልበስ ብሇውታል ;; ወንጀለ ግን አሁንም እንዯቀጠሇ 

ነው:: ይህ እኩይ ተግባር ሇማናችንም እማይበጅ ፣ የህዝቦቻችንን አንዴነትና መፈቃቀር እሚሸረሽርና 

የአገሪቱን ህልውና አዯጋ ላይ ከትቶ የጠላት ሲሳይ እሚያዯርገን አካሄዴ መሆኑ መገንዘብ ይኖርብናል:: 

የፖሇቲካ ችግር አሇብኝ የሚል አካል ከሚመሇከታቸው ፖሇቲከኞች ጋር በሚፈልገው ቋንቋ መነጋገር 
ይኖርበታል እንጂ ንፁህ ኢትዮጵያውያን ዚጎችን በማንነታቸው ምክንያት ማዋከብ ፣ ማንገላታትና መግዯል 
በማነኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌሇውና ኣጥብቀን የምናውግዘውና የምንታገሇው ጉዲይ ነው:: 

  

ስሇዚህ እኛ በከናዲ ፤ ኣልበርታ ክፍሇሃገርና ኣከባቢዋ የምንኖር የትግራይ ተወላጆች ከላይ በተጠቀሱት  
ወቅታዊ ጉዲዮች  ላይ የሚከተለትን የአቛም መግሇጫ  ውሳኔዎች ኣስተላልፈናል።  

1. በአሁኑ ግዜ በኦሮሚያ ክልል እየተከሰተ ያሇውን ጨምሮ በተሇያዩ ክልሎችና ወቅቶች በግሇሰብ 
ዯረጃም ይሁን በተዯራጀ መልኩ ብሄር ላይ ያተኮረ ወንጀል ላይ ተሳትፊ የሁኑ ሁለ መንግስት 
በአስቸኩዋይ ወዯፍርዴ እንዱያቀርባቸውና ቅጣታቸውን እንዴያገኙ፤ ሇወዯፊቱም እንዯዚህ አይነት 
ኢሰብኣዊ ወንጀሎች ከመከሰታቸው በፊት ኣስቅዴሞ እንዱከላከል እንጠይቃሇን። 

 
በአንዲንዴ ኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ዉስጥ እሚማሩ የትግራይ ተወላጆችን ጨምሮ  

ብሄር ሇይቶ እየተፈፀመ ያሇውን ማንኛውም ጥቃት አጥብቀን እናወግዛሇን :: ስሇዚህም የችግሩ 
አሳሳቢነት ተገንዝቦ የሚመሇከተው የመንግስት አካል የተማሪዎችን ህይወት ከአዯጋ እንዱከላከልና  
በተመዯቡበት የከፍተኛ ትምህርት ተቛማት ተረጋግተው እንዱማሩ በኣፅንኦት እንጠይቃሇን:: 
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2. የትግራይ ህዝብ ከዯርግ ጭቆና ሇመውጣት ባካሄዯው መራራ የትጥቅ ትግል ከቁጥሩ ጋር ፈፅሞ 

እማይመጣን ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈሇና ያ እስከፊ ጦርነት ካሳዯረበት ጠባሳ ሇማገገምና 

ከዴህነት ሇመውጣት ዯፋ ቀና እያሇ እሚገኝ ህዝብ ነው :: ሆኖም ላሇፉት 26 ዓመታት ትርፍ 

ተጠቃሚ እንዯሆነ ተዴርጎ በበርካታ ተቃዋሚ ግሇሰቦችና ዴርጂቶች በጣም ከባዴና ያላሰሇሰ 

የሃሰት ፕሮፓጋንዲ ዘመቻ እንዯተካሄዯበት ግልፅ ነው። ይህ ሲሆን ግን  በፌዯራል መንግስም 

ይሁን በክልሎች መንገስታት (በተሇይ በትግራይ ክልል ባሇስልጣናት) ይህንን የጥላቻ ዘመቻ 

ሇማክሸፍና ህዝባችን ትክክሇኛ እውነታውን እንዱረዲ ጥረት ሲዯረግ አላየንም። ስሇዚህ ይህ የሃሰት 

ፕሮፓጋንዲ  እንዱታረምና ህዝቡ ጥናት ላይ የተመሰረተ ትክክሇኛ መረጃ በወቅቱ እንዱያገኝ 

መንግስት ከፍተኛ ጥረት እንዱያዯርግ እንጠይቃሇን:: 

 

3. በውጭ ሃገራት በተሇይ በምእራቡ ኣሇም እየኖሩ የዘር ማጥፋት ኣላማና ኢላማ የሚሰብኩና  

በኢትዮጵያ ዉስጥ በፈፀሙት ወንጀል በህግ እሚፈሇጉ እንዯነ ሻሇቃ ዲዊት ወ/ግዮርጊስ  የመሳሰለት 
የቀዴሞው ወታዯራዊ መንግስት ባሇስልጣናት እና ሌሎች ግሇሰቦች መንግስት በህግ 
እንዱከታተላቸው በአጽንኦት እንጠይቃሇን። እኛም በበኩላችን እነዚህ ገልሰቦችንና ሌሎች ጥላቻንና 
የዘር ማጥፋት ዘመቻን እየሚሰብኩና ሇተግበራዊነቱም እየተጉ እሚገኙትን ግሇሰቦችንና ሚዴያዎችን 

በህጋዊ መንገዴ እንዯምንታገላቸው እናረጋግጣሇን:: 

 

4. መንግስት በማህበራዊ ሚዴያዎች በገፍ እየተሇቀቁ ያለትን አፍራሽና ከፋፋይ የጥላቻ ቅስቅሳዎችን 
ከሚዱያዎቹ ባሇቤቶች ፧ሇምሳሌ ፌስቡክ ትዊተር ወዘተ ጋር በመመካከር ቁጥጥር 
እንዱያዯርግላቸው እና የአገር በቀል መገናኛ ብዙሃን ትክክሇኛና ወቅታዊ መረጃዎች ሇህዝብ 
እንዱያቀርቡ እንዱያበረታታ እንጠይቃሇን። 

 
5. በክልል መንግስታት ባሇስልጣናት ሀገራዊ ጉዲዮች በተመሇከተ የሚዯረጉ  መግሇጫዎችና 

ውሳኔዎች፣ የፌዳራላዊ መንግስት ህግጋትን የጣሱ ስሇሚመስለና ሇዘላቂ ሰላምና መረጋጋት 

እንቅፋት ስሇሚሆኑ እነዚህ መግሇጫዎች ወዯህዝብ ይፋ ከመሆናቸው በፊት ፌዯራል መንግስቱ 

በሰከነ ልቦና ተወያይቶ እልባት ካዯረገባቸው በኋላ መሆን ኣሇበት ብሇን እናምናሇን። 

 

 

የኢትዮጵያዊ ሁለ ህገመንግስትዊ መብቱ ይከበር!! 

 

  

 

ኖቮምበር 2017   አልበርታ ካናዲ 


