
በኤድመንተንና አከባቢዋ የትግራይ ተወላጆች ህብረት የተሰጠ የአቋም መግለጫ 

 

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በትውልድ አገራችን ኢትዮጵያ እየተከሰቱ ያሉት ሁከቶችና በዚህ ሳቢያ እየደረሰ ያለው የሰው ጉዳትና የንብረት 
ዉድመት አገሬን እወዳለሁ ለሚል ሁሉ በጣም አሳሳቢ ሆኗል:: በተለይ ደግሞ አገሪቱ ከዘመናት ሁዋላ ቀርነትና ድህነት ለመውጣት ተሰፋ 
ሰጪ የሆኑ እመርታዎች እያሳየች ባለችበት ወቅትና ልዩነቶችን በውይይት መፍታት እየተቻለ ትርምስና ሁከት እንደትግል ስልት 
መመረጣቸቸው የሚያሳዝን ነው::  

በተለይ ደግሞ በውጭ እሚኖሩ ባንድ በኩል ከኛ በላይ ኢትዮጵያዊ ላሳር የሚሉ ፅንፈኞች በተግባር ግን የለየላቸው ዘረኞች ፤  በሌላኛው 
ጠርዝ ደግሞ ይሄኛው ወይም ያኛው ብሄር ” ነፃ እናወጣለን” እሚሉ በተግባር ግን የለየላቸው አምባገነን ቡድኖች ፤ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ 
ጠላቶች ጋር በማበር ባሁኑ ግዜ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሌት ተቀን እያሴሩና  መሰሪ እቅዳቸውን እያስፈፀሙ ይገኛሉ :: 

ለዚህ እኩይ ተግባራቸው እንደስልት የያዙት ደግሞ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት የብሄር ግጭቶችን ማስነሳትና ማራገብ ነው::  በቅርቡ 
በአማራ ክልል እንዳንድ አካባቢዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የተሰነዘረው የዘር ማጥፋት ቅስቀሳና ጥቃት እና በዚህ ሳቢያ የጠፋው 
የንፁሃን ተጋሩ ህይወት ፣የንብረት ውድመት ና መፈናቀል የዚህ አረሜኒያዊ ተግባራቸው ትልቅ አብነት ነው :: አልተሳካላቸውም እንጂ 
ፍላጎታቸው የትግራይ ህዝብም በቁጣና በችኮላ ተነሳስቶ ወደ አፀፋ እርምጃ እንዲሸጋገርና ጉዳዩ የብሄር ግጭት መልክ እንዲይዝ ማድረግ 
ነበር::  ሆኖም በትግራይ ተወላጆች የደረሰው በደል ሰፊው ያማራ ህዝብ የተቃወመውና ሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች በራሳቸው እንደደረሰ 
በደል ቆጥረው ይህን አሳፋሪ ተግባር አውግዘውታል:: 

እነዚህ ቡድኖችና ግለሰቦች ባገራችን ትርምስ እንዲፋፋም ከሩቅ ሆነው ከመምራት ባሻገር የነሱን መሰሪ ኣላማ የማንደግፍ በምእራቡ 
አለም የምንኖር ህግ አክባሪ ዜጎች ላይ መረን የለቀቀ  የማዋከብና የማስፈራራት ተግባር እየፈፀሙ ይገኛሉ:: 

 

ስለዚህም እኛ በኤድመንተን (ካናዳ) እና አከባቢዋ የምንኖር የትግራይ ተወላጆች ከላይ በተጠቀሱት ክስተቶችንና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች   
ላይ ተወያይተን የሚከተሉትን የአቋም መግለጫ ውሳኔዎችን አሳልፈናል:: 

1) በአማራ ክልል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ የደረሰው ማንነት ላይ ያተኮረ ጥቃት በፅኑ እያወገዝን በዚህ ወንጀል ተሳታፊ 
የሆኑ ግለሰቦችና ቡድኖች ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን:- 

2) የኣማራ ክልል መስተዳድር በክልልሉ ለሚኖሩ የሌላ ብሄር ተዎላጆች አስፈላጊ ጥበቃና ከለላ የመስጠት ህገመንግስታዊ ሃላፊነት 
እንዳለበት እየታወቀ ዜጎች በማንነታቸው ብቻ ጥቃት እስኪደርስባቸው ድረስ ግድየለሽነት ማሳየቱ በጣም አሳዝኖናል:- 

3) የትግራይ ከልል መስተዳድር ደግሞ ከላይ የተጠቀሱ መጠነ ሰፊ ጥቃቶች ከመከሰታቸው በፊት አሳሳቢ ምልክቶች ባንዳንድ 
አከባቢዎች እየታዩ በነበረበት ወቅት ችግሮችን በእንጭጫቸው ለማስቀረት ባለመንቀሳቀሱ ቅሬታችን እንገልፃለን:- 

4) ባለፈው ሳምንት በእሬቻ በአል አከባበር በቢሾፍቱ በተነሳው ትርምስ እና በሌሎች ያገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ከቅርብ 
ጊዚያት ወዲህ በተከሰቱ ግጭቶች በጠፋው የሰው ህይወት የተሰማንን ጥልቅ ሃዘን እየገለፅን ለሟች ቤተሰቦች መፅናናትና 
ብርታት ይሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሄርን እንለምናለን:- 

5) በአማራ ክልል ላይ የተከሰተው ዘር ተኮር ጥቃት በመከላከል ረገድ ሰፊው የኣማራ ህዝብ ላሳየው ጨዋነት እና ጥቃቱን ክፉኛ 
በማውገዝ ለተፈናቃይ ወገኖቻች የሞራልና የነዋይ ድጋፍ ላበረከቱ የብሄራዊ ክልል መንግስታት እና ህዝቦች ምስጋናችንን 
እናቀርባለን:- 

6) አገራችን እንድትተራመስና እንድትበታተን ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉትን ወገኖች አገሬን እወዳለሁ የሚል ኢትዮጵያዊ ሁሉ ህጋዊ 
በሆነ መንገድ እንዲታገላቸውና እኩይ ሴራቸውን እንዲያከሽፍ እንጠይቃለን:- 

7) አገር ተረካቢ የሆነው ወጣቱ ትውልድ ከያቅጣጫው በሶሻል ሚድያ በሚነዙለትን ውዥምብሮች ሳይወናበድ ከስሜት በራቀ 
መንፈስ ነገሮችን በጥሞና በመመርመር ምክንያታዊነት ላይ መሰረት ያደረገ ሃቅን የማፈላለግ ልምድና አሰራር ቢያዳብር ለሃገር 
ይበጃል ብለን እናምናለን:- 

8) መንግስት ከህብረተሰቡ እሚቀርቡለትን የፍትህ ፣ የመልካም አስተዳደር ፣ የልማትና ዲሞክራሲ ጥያቄዎችን በፍጥነት 
ለመፍታት ያለመታከት እንዲሰራ በአፅንኦት እንጠይቃለን:: 

 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 

 

ኖቨምበር 09,  2016 


