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ግልጽ ደብዳቤ
ለሲዳማ አርነት ንቅናቄ
ሃዋሳ
እኛ በውጭ የምንኖር የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አባላት እና ደጋፊዎች በዞናችንም ሆነ በሀገራችን በህዝባችን ላይ
በመንግስት ሲፈሙ የቆዩ ወንጀሎችን በተደራጀም ሆነ በተናጠል ስናጋልጥ ፣ስናወግዝ ፣ከተበዳይ ህዝባችን
ጎን በሞቆም በሃሳብም ሆነ በሚያስፈልገው ነገር አብሮነት በማሳየት የበኩላችንን ጥረት ስናደርግ መቆየታችን
ይታወቃል። የድርጅታችን አባላት እና ደጋፊዎች የሲዳማ ህዝብ ትግል ለአላማው ከተሰው ታጋዮቻችን ጋር
እንዳይቀበር ውድ ዋጋ እየከፈሉ የሲዳማ ህዝብ መብትና ጥቅም እንዲከበር ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል
እያደረጉም ይገኛሉ። ዛሬ ላይ ሆነን የተገኙ ህዝባዊ ድሎችን ስንቆጥር የትግሉ ቀስቃሽ እና አደራጅ የሆነው
የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ያበረከተውን አስተዋእጾ ህዝባችን በተገቢው ሁኔታ የሚረዳው ነው። የሲዳማ አርነት
ንቅናቄ ሲአን የሲዳማ ህዝብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር፣ በመረጠው እንዲተዳደር ፣ፍትሃዊ የሀብት
ክፍፍል እና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህብረ ቢሄራዊ ሀገራዊ የአስተዳደር ስርአት እንዲመሰረት የሲዳማ ህዝብን
በማታገል እና ፓለቲካዊ ንቃት እንዲኖረው ያበረከተው አስተዋእጾ ሊደነቅ የሚገባው ነው። በዚህም በድርጅቱ
መላው የሲዳማ ህዝብ ከፍተኛ አድናቆት አለው። የሲዳማ ህዝብ የመዋቅር ጥያቄ ከሲአን የትግል አላማ ጋር
የተቆራኜ በመሆኑ በትግሉ የተመዘገቡ ድሎች ሁሉ የድርጅቱ ድሎች ናቸው። ሆኖም የተገኙ ድሎች ገና
ህዝባችንን ከድህነት ፣ሗላ ቀርነት እና እኩልነት እንዲሁም መመሪያ እየተቀበሉ የሚያስተዳድሩበት ሳይሆን
ትክክለኛ ራስን በራስ የማስተዳደር ክልላዊ ስርአት እስኪዘረጋ መሰረታዊው የትግል ጉዞ የበለጠ ተጠናክሮ
እንዲቀጥል የሚያስገድዱ ሁኔታዎች መኖራቸውን ተገንዝበናል ። በመሆኑም እኛ በውጭ የምንኖር የሲአን
አላማ ደጋፊዎች እና አባላት ድርጅቱ ያሉበትን የውስጥ ድክመቶች አርሞ በአዲስ መንፈስ እና ጉልበት
የሲዳማን ህዝብ ማታገሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ለዚህም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን
ለመግለጽ እንወዳለን። ከዚሁ ጋር አያይዘን በቅርቡ በተደራጀው የሲዳማ ክልል ስልጣን ለመጋራት ድርጀቱ
ጥያቄ ያላነሳበት ምክኒያት ለሰላም ቅድሚያ በመስጥት እና ከስልጣን ጥመኝነት ይልቅ ለህዝቡ መረጋጋት
ካለው ከፍተኛ ፍላጎት መሆኑን ብንረዳም የወደፊት ክልላዊ ፓለቲካ ስርአት ላይ መጥፉ ልማድ እንዳይፈጥር
ስጋታችንን ለመግለጽ እንወዳለን ። በተለይም በአሁኑ ጊዜ ሀገሪቱን ሙሉ በሙሉ እያስተዳደረ የሚገኘው
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የኢህአዴግ- 2 የብልጽግና መንግስት ለዲሞክራሲ እና እኩልነት ከመስራት ይልቅ ሁሉን እኔ ሰጠኋችው፣
ጠላታችሁ ይህ እና ያ ነው እያል የሀሳብ ልዩነት ያላቸውን ሁሉ በጠላትነት በመፈረጅ እና ማስፈራራት
እንዲሁም በማሰር በተጠመደበት ወቅት ድርድር ላይ ያልተመሰረተ መስጠት እና መቀበል ህዝባችንን ዋጋ
ያስከፍላል የሚል ስጋት አለን። ለሲዳማ ህዝብ ክልል የመስጠጥ ፍላጎቱም ዝግጅቱም ያልነበረው ይልቁኑም
ጥያቄውን ሲያነሱ የነበሩትን በመግደል ፣በማቁሰል እና እስከዛሬም ድረስ በማሰር የተጠመደው ይሄው ቡድን
በሲዳማ አማራጭ ሀሳቦች እና ድምጾች እንዳይፈጠሩ ተግቶ እየሰራ ይገኛል ። ከዚህም ባሻገር ህብረ ቢሄራዊ
ክልላዊ ራስን በራስ የማስተዳደር ስርአት ከህገ መንግስቱ ጭምር እንዲወጣ ከሚጣደፉ አካላት ጋር በቅርበት
የሚሰራ የፓለቲካ ድርጅት መሆኑን ህዝባችን በሚገባ ተረድቷል። በመሆኑም የሲዳማን ህዝብ ለዘመናት
ሲያታግል የቆየው ድርጅታችን የእምነትም ሆነ የሀሳብ የበላይነት ያለው በመሆኑ የህዝባችን ድምጽ ሆኖ
የሚቀጥልበት የፓለቲካ ቁመና ውስጥ መገኘት ይኖርበታል። በእርግጥ የሲዳማን ክልል የሚያስተዳድሩ
የብልጽግና ሰዎች የምናውቃቸው ፣ቋንቋችንን የሚያዎሩ ፣በአምልኮም በማህበራዊ ጉዳዮችም
የምናውቃቸው ቢሆኑም የፓለቲካ እምነታቸው እና ውግንናቸው የሲዳማ ህዝብ እራሱን በራሱ
እንዲያስተዳድር እድል የሚሰጠውን የህብረ ቢሄራዊ የፈደራል ስርአት አሽቀንጥሮ ለመጣል ቀን እየጠበቀ
ያለው ድርጅት አካል እና የመሪዎቹ ተላላኪ በመሆናቸው ህዝባችንን በቀጣይነት ሊወክሉ አይችሉም ።
ከዚህም በተጨማሪ በሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል ደረጃ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የህዝባቸው ድምጽ
በአንድ ድርጅት ብቻ እንዳይወከል በክልላቸው የሚገኙ ተቃዋሚዎችን በተዘዋዋሪም ቢሆን ድጋፍ እያደረጉ
በሚገኙበት ወቅት በሲዳማ ውስጥ የሃሳብ ልዩነት እና የተቃውሞ ድምፅ እንዲታፈን በማድረግ የክልሉ ህዝብ
ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዳይጎለብት ተግቶ እየሰራ መሆኑን በቅርበት በመከታተል ላይ እንገኛለ ። ሁኔው በዚሁ
ከቀጠለ የሲዳማ ህዝብ በክልል እንዲሁም በሀገራዊ ፓርላማዎች ውስጥ በአንድ ፓርቲ ብቻ የሚወከል
ብቸኛው ክልል እንዳይሆንም ከፍተኛ ስጋት አለን። ይህ የህዝባችንን ዲሞክራሲያዊ ባህል ካለማሳየቱም በላይ
የሃሳብ ሃብታችንንም የሚቀብር ይሆናል ። በሲዳማ ውስጥ ብልፅግና ከያዘው አሃዳዊ አጀንዳ እና ሃሳብ የተሻለ
ህዝባችንን የሚለውጥ አማራጭ መኖሩን እናውቃለን። በመሆኑም የሲዳማ አርነት ንቅናቄ በአገርም ሆነ
በውጭ የሚኖሩ አባሎቹን እና ደጋፊዎችን በመያዝ ሁሉም ኢትዮጰያዊ በእኩልነት የሚኖርባት ክልል
እንዲፈጠር የሰለጠነና ጊዜውን የሚመጥን አመራር እንዲሰጥ ጥሪ እናቀርባለን። በአገራችን ኦሮሚያ ክልል
የፓለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ፣የኦሮሞ ተወላጆች ደም መፍሰስ የለበትም በማለት የተቃውሞ ሰልፍ የወጡ
ወጣቶች ፣አዛውንቶች እና ህፃናት ላይ መንግስት የፈፀመውን ግድያ ማውገዝ እና መንግስት እጁን

August 24,2020

እንዲሰበስብ፣ በሃሳብ የበላይነት ፍራቻ ያሰራቸውን የፓለቲካ እስረኞችን እንዲፈታ በኦሮሚያ ከሚገኙ
ድርጀቶቸ ጋር የተጀመረው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንጠይቃለን። እራስን በራስ ማስተዳደር
የሲዳማ ህዝብ የሚያምንበት የአስተዳደር ስልት እንደመሆኑ መጠን መሰል ጥያቄ በማንሳታቸው ምክኒያት
የሚጨፈጭፉ ዜጎችን ድምጽ ማሰማት እና ተያያዥ በደሎችን ማጋለጥ ብሎም ማውገዝ ተገቢ ነው። ከዚህ
አንፃር በቅርቡ በወላይታ ህዝብ ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ ድርጅታችን ሊያወግዝ ይገባል ።
በአጠቃላይ በወልደአማኑኤል ዱባለ (ዱጉና) ጠንሳሽነት እና ከፍተኛ መስዋእትነት በትውልድ ቅብብሎሽ አቶ
ዱካሌ ላሚሶ ጋር የደረሰው ሲአን የሚያደረገውን ትግል አጠናክረን መደገፋችንን እንደምንቀጥል እያረጋገጥን
ሚሊዮኖች ከድርጅቱ አላማ ጋር እንድሰለፉም የበኩላችንን ጥረት እንደምንቀጥል እናረጋግጣለን ።

በውጭ የሚኖሩ
የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አባላት እና ደጋፊዎች

Email – issiani19@gmail.com

