
                                                   ህዳር 12፥ 2011 ዓ/ም 
 

 

 
 

ከሕብረት ተጋሩ ኣውስትራልያ(TUA) በወቅታዊ የአገራችን ጉዳዮች ላይ የተላለፈ ኣጭር የኣቋም መግለጫ 
 
ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው የትግራይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ በአገራዊ ሉኣላዊነቱና በብሄራዊ ማንነቱ የማይደራደር፥ 
በአገራችን ሰላም፥ ፍትህ፥ልማትና ዴሞክራሲ እንዲረጋገጥም ከሌሎች የብሄር ኣጋሮቹ ጋር በመሆን ከባድ መስዋእትነት እየከፈለ የመጣ 
ኣሁንም በመክፈል ላይ የሚገኝ ታላቅ ህዝብ ነው። በተከፈለው የህይወት ዋጋና ላለፉት 27 ኣመታት በተነደፈው የልማት 
ፖሊሲም በአገሪቱ ታሪክ ያልታዩ የኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ለውጦችንና የልማት እምርታዎች  በማስመዝገብ ረገድ ቁልፍ ሚና 
እየተጫወተ መምጣቱና የታሪክ ኣሻራውን እንዳስቀመጠ ማንም የማይክደው ሃቅ መሆኑን ለማስረገጥ እንፈልጋለን። ይሁንእንጅ፣ 
በአገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ የፖለቲካ ኣስተሳሰብ ትክክለኛ ኣቅጣጫውን በመሳት በህዝቦች መሃል የነበረውን የኣብሮነት 
ቃልኪዳን እንዲሸረሸር ኣድርጎታል። እንዲህ ኣይነቱ ኣደገኛ ኣስተሳሰብ ኣሁን ላለንበት የእርስበርስ መናቆር፣ ዘርን መሰረት ተደርጎ 
ወደሚፈፀመው ጥቃት፣ዝርፍያ፣ ብሎም የመገዳደል ምዕራፍ ተሸጋግረን እንገኛለን። ከዚህ ኣንፃርም በንፁሃን ዜጎች ላይ የሚደረገው 
ኢሰብኣዊ የሆነ ጥቃት፥ ዝርፍያና የማፈናቀል ተግባር ከምንግዜም በላይ በቁጥር እየጨመረ መምጣቱና ዜጎች ተከባብረውና ተፋቅረው 
ሲኖሩባት የነበረችውን አገር ኣሁን ሲኦል እንደሆነችባቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኣንዳንዳንድ  የመንግስት ኣካላት 
ለዜጎቻቸው ህገመንግስታዊ ከለላና ጥበቃ  ከመስጠት ኣደጋውን ችላ በማለት ችግሩን እንዲባባስና ዜጎች ለሞት፥ለስደትና፥ለረሃብ፥ 
እንዲጋለጡ  ተግተው እየሰሩ እንዳሉ ተመልክተናል። 
 
በተለይ በትግራይና ቅማንት ብሄረሰብ ተወላጆች ላይ በኣማራ ክልል ሲደርስ የቆየና ኣሁንም በየጊዜው እየደረሰ ያለውን እጅግ ኣሳፋሪ 
የሆነውን የንፁሃን ዜጎችን ዘር ተኮር የጅምላ ጭፍጨፋ፣ እስር፣ እንግልት፣ ማፈናቀል፣ እንዲሁም የትግራይ ክልል ከኣጎራባች ክልሎችን 
የሚያስተሳስሩ መንገዶች በመዝጋት ፍፁም ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ኣረሜናዊ ተግባር በመፈፀምና በማስፈፀም የተሳተፉ ኣካላት 
ለፍርድ እንዲቀርቡና ድርጊቱም ኢሰብኣዊ መሆኑን ታውቆ ባስቸኳይ እንዲቆም እናሳስባለን። በተጨማሪም በዚህ ተግባር ላይ 
የተሰማሩ የሰው ኣውሬዎች የፌደራል መንግስት ጠንቅቆ የሚያውቃቸው ሲሆን ነገር ግን በህግ ፊት ቀርበው እንዲጠየቁ ለምን 
እንዳላደረገ ለህዝብ ግልፅ ማድረግ ይኖርበታል ብለን እናምናለን።  የፌደራል መንግስት ፍፁም ኣምባገነንና ክህግ በላይ እየሆነ 
መምጣቱ ስንገልፅ በበቂ መረጃና ማስረጃ ነው። ለምሳሌ፥ ለንፁሃን ዜጎች መብት ከመቆምና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፋፋመ የመጣውን 
የጅምላ ጭፍጨፋ ወንጀል ከመከላከልና በድርጊቱ ለተሳተፉ ሰዎችን ለፍርድ ከማቅረብ፣ ለፖለቲካ ፍጆታ የሚውል ተኣማኒነት 
የሌለው የፈጠራ ፊልም በመድረስ እና ግለሰቦችን በማደን ስራ መጠመዱ  እጅግ ኣላስፈላጊና ለዘመኑ የማይመጥን የፖለቲካ ኣስተሳሰብ 
መሆኑን ታውቆ እርምት እንዲሰጥበት እንገልፃለን።  
 
 ከዚህ ጋር ተያይዞም የፌደራል መንግስት የበቀል ፖለቲካው በመተውና፣ ኣንድን ብሄር ብቻ ለማዳከም የሚያደርገውን የጥፋት ሩጫ 
እንድያቆም እንዲሁም ሁሉም ዜጋ፣ በእኩል ኣይን እንዲመለከት እናሳስባለን። ለኣብነት ያክል፥ ሁለት የመንግስት ኣመራሮች ለኣንድ 
ድርጅት ሲያጠፉም በጋራ፥ ሲያለሙም በጋራ፥ ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተው፥ የግል ስሜት ለማርካት ተብሎ ኣንዱን ወንጀለኛ ሌላውን 
ንፁህ ወይም  ኣንዱን ሰይጣን ሌላኛው መልኣክ ኣድረገህ የማስቀመጥ ኣደገኛ ኣስተሳሰብና ኣገርን እንደ ኣገር የሚያዋህድ ሳይሆን 
መቃቃርና መለያየትን የሚያጎላ ድርጊት እንደሆነ ለመረዳት ችለናል።  በተጨማሪም ይህ ተግባር ኣንድነትን ሳይሆን ጥላቻን፥ ትርፍን 
ሳይሆን ኪሳራን የሚያስከትል መሆኑን ለመግለፅ እንፈልጋለን። ከዚህ እይታ ኣንፃር የፌደራል መንግስት ከፖለቲካ ቁማርተኝነት ተላቆ 
ልማት፥ ሰላም፣ ፍትህ፣ የዜጎች እኩልነት፣ ኣንድነትና ፍቅር በማረጋገጥ ስራ ላይ እንድያተኩር እንጠይቃለን። 
 
የመንግስት ሚድያዎች በተመለከተ፣ ሚድያዎች፥ ለ21ኛ ክፍለዘመን የሚመጥን የመረጃ ኣገልግሎት እንዲሰጡ እንጅ የኣንድ ቡድን 
ልሳን እንዲሆኑና የፕሮፖጋንዳ ማሽን እንዲሆኑ ኣይደለም። ስለዚህ ኣገር ውስጥም ውጭም ያሉት የዜና ኣውታሮች የሚድያ ህግና 
ስርኣት በመከተል፣ ፈራጆች ሳይሆኑ፣ ጥሬ ሃቅ ለዜጎች በማቅረብ ረገድ ጠንክረው እንዲሰሩ እንጠይቃለን። የፈጠራ ወሬና ድራማ 
በማዘጋጀት የኢትዮጵያ ውድቀት ከማፋጠን ይልቅ ለታሪክም የሚሆን፣ የሞያ ስነ ምግባር ታክሎበት ነገ የማያስወቅስና የማያስጠይቅ 
ስራ እንዲሰሩ፥ ከፖለቲካ ወገንተኝነትና ከፈጠራ ፕሮፖጋንዳ ርቀው፣ በአገር ግንባታ ላይ እንዲሰማሩ እና ከህዝብ ጎን እንዲቆሙ 
ጥሪያችን እናቀርባለን። 
 
በመጨረሻ ለትግራይ ክልል መንግስት የምናስተላልፈው መልእክት ፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ በሌሎች ኣጎራባች ክልሎች እየደረሰ 
ያለው በደል በኣግባቡ በመከታተል እና ለህዝብ ትኩስ መረጃ በማቅረብ ብሎም የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈፀሙ ወንጀለኞችን ህግ ፊት 
ቀርበው እንዲጠየቁ በማድረግ የተሰጣችሁን የህዝብ ሃላፊነት በተግባር በማሳየት ውጤት ያለውና ህዝባዊነት የተላበሰ ስራ እንድትሰሩ 
በጥብቅ እናሳስባለን። በትግራይ ተወላጆች ላይ ከሚደርስ የሰብኣዊ መብት ጥሰቶች ባሻገር በክልላችን፡ላይ እያንዣበበ ያለው የፖለቲካ 
ሴራና የትግራይ ክልልን በኣንድ የጥፋት ቡድን መዳፍ ውስጥ የማስገባት ቅዥት ኢ-ህገመንግስታዊና፥ የሶስተኛ ፓርቲ ጣልቃ ገብነት 
እንዳለው ተገንዝበናል። ይሄን ኋላቀር ፖለቲካዊ ኣስተሳሰብ ለማስወገድና ኣስተማሪ እርምት ለመስጠት ከልማትና ሰላም ፈላጊው 
የትግራይ ህዝብ ጎን ቆመን እንደምንታገለው ከወዲሁ እናሳሰባለን። 
ድል ለሰላም ፈላጊው ህዝባችን! 
 
ሕብረት ተጋሩ ኣውስትራልያ 
 ህዳር 12፥ 2011 ዓ/ም 
 


