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የሲዲማ ዲያስፖራ ማህበረሰብ በወቅታዊ የአገራችን እና የሲዲማ ጉዲዮች ሊይ ተወያይቶ የሰጠው የአቋም 
መግሇጫ! 

 
የሲዲማ ብሔር ራስን በራስ የማስተዲዯር ህገ መንግስታዊ መብት ሇማስከበር ሇበርካታ ዓመታት ትግሌ ሲያዯርግ ቆይቷሌ፡፡ 

በትግለም በርካታ የብሄሩ ተወሊጆች በተሇያዩ ጊዜያት የእስራት፣ስዯት እና የሕይወት መስዋዕትነት ከፍሇዋሌ፣እየከፈለም 

ይገኛለ። በ1994 ዓ. ም በሐዋሳ ከተማ ልቄ በሚባሌ አካባቢ የሲዲማ ህዝብ በክሌሌ ተዯራጅቶ ራሱን ሉያስተዲዴር 

ይገባዋሌ ብሇው ቅጠሌና ሳር በመያዝ ሰሊማዊ ሰሌፍ በወጡ ንጹሃን የሲዲማ ተወሊጆች ሊይ የመንግስት ወታዯሮች በከፈቱት 

ተኩስ ከመቶ የሚበሌጡ ወገኖቻችን በአንዴ ቀን በጥቂት ሰአታት ውስጥ ያሇቁበት ክስተት የሲዲማ ብልም አጠቃሊይ 

የአገራችን ህዝብ የሚያስታውሰው  ነው። ሇበቀሌ መነሳሳትን የማያውቀው ይህ ታጋሽ ህዝብ "ሆሊ ሀሊላሆ" ብል አይኑን 

ወዯ ፈጣሪ በማንሳት አስከረኖቹን ሰብስቦ በመቅበር ከሌቡ የማይጠፋውን ጠባሳ ይዞ ሰሊማዊ የትግሌ ጉዞውን ቀጥልአሌ።  

 

ይህም ሆኖ ግን የሕዝቡን ህገመንግሥታዊ ጥያቄ በህጋዊ መንገዴ የሚያስተናግዴ የመንግሥት አካሌ ባሇመኖሩ ጥያቄው 

እስከ አሁን ምሊሽ ሳያገኝ ቆይቷሌ፡፡ ከዚሀ ቀዯም በህጋዊ መስመር የቀረበው ይሄው በክሌሌ የመዯራጀት ጥያቄ ውዴቅ 

በመዯረጉ ምክንያትም ህዝቡ ተጨማሪ መስዋዕትነት እየከፈሇ አስፈሊጊውን ትግሌ እያካሄዯ ይገኛሌ፡፡ በዚህም ምክኒያት 

የሲዲማ ሕዝብ  ጥያቄውን ሇሁሇተኛ ጊዜ ሐምላ 11 2010 ዓ. ም በዞኑ ምክር ቤት በሙለ ዴምጽ አጽዴቆ ወዯ ክሌሌ ምክር 

ቤት ዲግም ሌኳሌ። የክሌለም ምክር ቤት ከጥቅምት 20 እስክ ጥቅምት 24 2011 ዓ. ም ባካሄዯው 5ኛ ዙር 4ኛ የሥራ 

ዘመን 8ኛ መዯበኛ ጉባኤ የሲዲማ ብሔር ክሌሌ የመሆን ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ሂዯቱን ተከትል እንዱፈፀም ውሳኔ 

አሳሌፏሌ። ይኸውም ውሳኔ በመንግስት ተፈፃሚ ሳይሆን በመቆየቱ ሕዝቡ እና የሲዲማ አዱሱ ትውሌዴ ኤጄቶ በሠሊማዊ 

መንገዴ በሰሇጠነ አኳሃን ሇመንግሥት ቅረታውን እያሰማ ይገኛሌ።  

 

ይህን ተከትል ህገመንግሥታዊ የመብት ጥያቄን በሠሊማዊ መንገዴ የጠየቀው ሕዝብ በተሇያዩ አካሊት የመንግስትን ጨምሮ 

ከፍተኛ የጥሊቻ፣ የማንቋሸሽ፣ የማሸማቀቅ፣ ስም የማጥፋት እንዱሁም የመብት ጥሰት እየተፈጸመበት ይገኛሌ። ይህ ሁለ 

ሲሆን መንግሥት የህዝቡን ጥያቄ በህገመንግሥቱ መሠረት በመመሇስና የሚጠበቅበትን በመወጣት እንዱሁም ህዝቡን 

ከላልች የጥፋት ሀይልች ዘመቻ ሇመከሊከሌ አሌቻሇም ወይም አሌፈሇገም።  

በዓሇም ሊይ የዘር ማጥፋት ወንጀሌ የተፈጸመባቸው ህዝቦች በመጀመርያ ይዯርስባቸው የነበረው የተቀናጀ የጥሊቻ 

የፕሮፖጋንዲ ዘመቻ በመሆኑ ይሄው ህዘባችን ሊይ ትኩረት ያዯረገው ዴርጊት መቆም እንዲሇበት ሇማሳሰብና የኢትዮጵያ 

መንግስት ዘመናት ያስቆጠረውን የህዝቡን ጥያቄ በአስቸኳይ መመሇስ እንዲሇበት ሇማስገንዘብ በመሊው ዓሇም የሚኖሩ 

የሲዲማ ተወሊጅ ኢትዮጵያዉን ዲያፖራ ማህበራት በግንቦት 5/2019 ዓ. ም (እ.አ.አ) አስቸኳይ ስብሰባ በማዴረግ በወቅታዊ 

የኢትዮጵያ በተሇይም የሲዲማ ጉዲዮች ሊይ ተወያይተው  የሚከተሇውን ባሇ ስምንት ነጥብ የአቋም መግሇጫ አውጥቷሌ። 

 

1ኛ. የሲዲማ ብሄር ክሌሌ የመሆን ህገመንግሥታዊ ጥያቄና በዞኑ እና የዞኑ የአስተዲዯር ክሌለ ውስጥ በሚገኙ ከተሞች 

መካከሌ ያሇውን ትስስር በውሌ ያሌተገነዘቡ አካሊት የዞኑ ማዕከሌ በሆነችው በሀዋሳ ከተማ ውስጥ ሰሊም እንዯጠፋ 

አስመስሇው በተሇያዩ ቅጥረኞችና ነውጠኞች የሚያዯርጉትን የፕሮፖጋንዲ ሴራ አጥብቀን እንቃወማሇን። እነዚሁ አካሊት 
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በከተማው ውስጥ የሚፈሌጉት አይነት ረብሻ እንዱፈጠር የማይፈነቅለት ዴንጋይ ስሇማይኖር ሰሊም ወዲደ የሀዋሳ ህዝብ 

በንቃት የከተማውን ሰሊም እንዱጠብቅ እንጠይቃሌን፡፡  

 

2ኛ. የሲዲማ ህዝብ ሕጋዊ የመብት ጥያቄ በሰሊማዊ መንገዴ በመጠየቁ ብቻ የተቀናጀ የሚመስሌ ዘመቻ በመክፈት ስም 

የማጥፋትና የማጥሊሊት ሥራ ሊይ የተሰማሩትን ጸረ-ፌዳራሌ ኃይልች አጥብቀን እንቃወማሇን፤ እንዱሁም ከዴርጊታቸው 

እንዱታቀቡ እናባስባሇን ። 

 

3ኛ. ከሕግ ውጪ የሆኑ እንቅስቃሴዎች  በተሇያዩ የአገሪቱ ክፍልች በሚስተዋሌበት በዚህ  ወቅት ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ 

ጥያቄውን በሰሊማዊ መንገዴ እየጠየቀ የሚገኘውን የሲዲማ ሕዝብ እና የኤጄቶን ጥያቄ እንዯግፋሇን፤ አፋጣኝ ምሊሽ 

እንዴሰጥም እናሳስባሇን። 

 

4ኛ. ሇበርካታ ዘመናት ተጋብቶና ተዋሌድ በመሌካም ጉርብትና በአንዴነት የሚኖሩ የዎሊይታና የሲዲማ ሕዝቦችን ሇማሇያየት 

የዎሊይታን ህዝብ እንዯከሇሊ በመጠቀም በስሙ የሚነግደ ኃይልችን አጥብቀን እየተቃወምን ስራና ሠሊም ወዲደ የወሊይታ 

ህዝብና በመሊው ዓሇም የሚኖሩ የወሊይታ ምሁራኖች በስሙ የሚነግደ አካሊትን እንዱያወግዙ በአጽዕኖት እንጠይቃሇን። 

እንዱሁም በሲዲማ ሕዝብና በኤጄቶ ስም በወንዴም የዏሊይታ ሕዝብ ሊይ ማናቸውንም ዓይነት አለታዊ ቅስቀሳወችን 

የሚያዯርጉ ግሇሰቦችን አጥብቀን እየተቃወምን እነዚህ ግሇሰቦች ከዴርጊታቸው እንዴታቀቡ ጥሪ እናስተሊሌፋሇን።በመንግስት 

አካሊትም በኩሌ በህዝቦች መካከሌ ቅራኔ እና ጥሊቻ እንዲሇ በማስመሰሌ የግሌ የፓሇቲካ ጥቅማቸውን ሇማግኜት የሚሯሯጡ 

አካሊት ከማይሳካ ዴርጊታቸው እንዱታቀቡ እናሳስባሇን፡፡  

 

5ኛ. የዯ/ብ/ብ/ህ/ክ መንግሥት ም/ቤት ያሳሇፈውን ዉሳኔ በማክበር እና የአገራችን ህዝቦች የጋራ የቃሌኪዲን ሰነዴ 

ህገመንግስት መሠረት የፌዳራሌ መንግስትና ምርጫ ቦርዴ በቀረው አጭር ጊዜ ውስጥ የህዝብ ውሳኔ (Referendum) 

በማካሄዴ የህዝቡን ጥያቄ በአፍጣኝ ምሊሽ እንዴሰጥ አጥብቀን እንጠይቃሇን። 

 

6ኛ. የሲዲማ ህዝብ በህገመንግስቱ መሰረት የራሱን ክሌሌ ሇመመስረት የሚያዯርገውን ጉዞ እንዱያግዝ እና የተሇያዩ ተያያዥ 

ስራዎችን እንዱሰራ የተቋቋመው ሴክረተሪያት ጽ/ቤት እስካሁን የተሰሩ ሥራዎችንና ሇሲዲማ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

የተዘጋጀዉን የህገመንግሥት ሰነዴ በፍጥነት ሇህዝብ ውይይት እንዱያቀርብ እናሳስባሇን፡፡ መንግስት ህገመንግስትን በመጣስ 

በቀረው ጥቂት ወራት ውስጥ ህዝበ ውሳኔ ባያዯራጅ ህዝቡ መከተሌ ያሇበትን ሁለንም አይነት ህጋዊ አማራጮችን ከወዱሁ 

ሇህዝቡ እንዱያቀርብ እና ህዝቡ የጋራ ጉዲዩ ሊይ በጋራ እንዱወስን እንዱዯርግ እንጠይቃሇን፡፡  

 

7ኛ. አገራችን ኢትዮጵያ የበርካታ ብሄር ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች  አገር መሆኗን ከግምት ያስገባ የመንግሥት አወቃቀርና 

ስርዓት ከመተግበር ውጪ ላሊ የተሻሇ አማራጭ እንዯማይኖር በመገንዘብ ሇሕዝቦች እኩሌነት አመቺ የሆነውን የፌዳራሌ 

ስርዓት በተሟሊ መሌኩ የቡዴኖች እና የዜጎችን ክብር እንዱሁም መብት በሚያረጋግጥ መንገዴ ተግራባዊ እንዱዯረግ 

እንጠይቃሇን። ከዚህ ውጪ በሆነ መንገዴ በመንግስትም ሆነ በላሊ ማንኛውም አካሌ የሚዯረግ ማናቸውም አይነት 
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እንቅስቃሴና ዘመቻ አዋጪ እንዯማይሆን በመገንዘብ የሕዝባችን ሠሊም እና እዴገት የተጠበቀ እንዱሆን የሚመሇከታቸው 

አካሊት በሙለ የሚጠበቅባቸውን ሀሊፊነት እንዱወጡ እንጠይቃሇን። ከህዝቦች እኩሌነት አሊማ ውጭ ከሚንቀሳቀስ 

ማንኛውም አካሌ ጋር ህዝባችን የሚያዴርገውን ትግሌ መዯገፋችንን አጠናክረን እንቀጥሊሇን፡፡ 

 

8ኛ. አገራዊ ዯህንነትና ሠሊም ሇሕዝቦች ብሌጽግና እንዱሁም ሇዱሞክራሲ ማበብ ወሳኝ በመሆኑ መንግሥት ቅዴሚያ 

ትኩረት በመስጠት በአገራችን በተሇያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶች፣ መፈናቀልች እና ሥርዓት አሌበኝነት ችግሮችን 

ከሕዝቡ ጋር በመመካከር እንዱፈታ እንጠይቃሇን። በተጨማሪም በሕዝቦች የሚጠየቁ ማናቸውም ህጋዊና ሠሊማዊ የመብት 

ጥያቄዎች ያሇአንዲች ቅዴመ ሁኔታ በፍጥነት ምሊሽ እንዱሰጣቸው እንጠይቃሇን። 

 

የሲዲማ ዲያስፖራ ማህበረሰብ 

ግምቦት 10, 2019 ዓ. ም 

ከመሊው ዓሇም! 
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