ቀን: ሰኔ 24/2012 ዓ.ም
ከአማራ ማህበር በካሊፎርኒያ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተሰጠ መግለጫ
በአገራችን ኢትዮጵያ ለ27 ዓመታት በህወሓት የፓርቲ የበላይነት ሲመራ የቆየው
የኢህአዲግ ድርጅት ከፍተኛ መስዋዕትነት ባስከፈለው የህዝብ ትግል ህወሓትን
ከአራት ኪሎ የሚኒሊክ ቤተመንግስት ወደ መቀሌ እንድትኮበልል ሲያደርግ
በምትኩ በህዝብ ትግል የመጣውን ለውጥ ከስርዓቱ ጋር በነበሩ አመራሮች የነበረ
የጋራትግል ነው በሚል አስተሳሰብ ለውጡን እንዲመሩ እድል የተሰጣቸው
አመራሮች በተመሳሳይ መንገድ ላለፉት 27 አመት በህዝብ ደም የተጨማለቁ
አመራሮችን ከከፍተኛ እስከ መጨረሻው ዝቅተኛ የስልጣን እርከን ላይ መልሶ
በመሾም ለውጡ ከህወሓት የአገዛዝ ዘመን በባሰ ሁኔታ ዜጎች ግፍ ሲፈፀምባቸው
መቆየቱ የአደባባይ ሚስጥር ነው::በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያን
ለማፍረስ እና ኦሮሚያ የሚባል ሀገርን ለመመስረት ጫካ ገብቶ ሲታገል የነበረው
ኦነግ ትጥቁን ሳይፈታ ወደ አገራችን በመግባቱ ምክንያትና በብልፅግና ውስጥ
ከአሉ አመራሮች ጋር በጋራ ሲሚሰሩ ዜጎች ከመኖሪያ ቅያቸው
ከመፈናቀላቸውም በላይ የአማራ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ታግተው ከ4 ወራት
በላይ አስቆጥረዋል::
በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ውስጥ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓም አርቲስት ሓጫሉ
ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ እና ኦሮምያ ክልል አካባቢ እየተካሄደ ባለ
ቄሮ ተብሎ በሚጠራው አሸባሪ ቡድን በብሄር ( በአማራው ) ላይ ያነጣጠረ ግፍ
ከመካሄድም በላይ አማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጥቃት የሰበከው ሚዲያ እንደ (ኦ
ኤም ኤን) አይነት ብዙሀን መገናኛ በሚያስተላልፉት የጥላቻና የበቀል ንግግር
እንዲሁም የማህበራዊ አንቂ ነን በሚል የቪዲዮ እና የፅሁፍ መልእክት
የሚያስተላልፉ ግለሰቦች ለምሳሌ እንደ ፕ/ር ፀጋዬ አራርሳ: ፕ/ር ህዝቅኤል ጋቢሳ
እና በዶ/ር አብይ አህመድ ሹመት ተሰጥቶት የነበረው በአሜሪካ ሎሳንጀለስ
የኢትዮጵያ ቆንሰላ ጀነራል የነበሩት ዶ/ር ብርሃነመስቀል አበበ ሰኚ የመሳሰሉ
የዘር እልቂትና የጥላቻ ንግግር አስተላላፊዎች ተቃውሞ ሰልፎች ወደ ጎሳና
አማራዎች ላይ ያነጣጠረ ብቀላ እየተካሄደ ይገኛል:: በዚህም እስካሁን መንግስት
ባመነው ከ81 በላይ ንፁሀን ሰዎች በግፍ የተገደሉ ሲሆን: ቁጥራቸው የማይታዎቅ
ቆስለዋል: ቁጥሩና ግምቱ ፕ የማይታወቅ ቤት ተቃጥሏል: ተዘርፏል::
የኢፌድሪ መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የፀጥታ አስከባሪዎች
እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ወንጀል ፈፃሚዎችን ከማስቆምና ወደ ህግ ከማቅረብ
ይልቅ ለወንጀለኞች ከለላ የሚሰጡ በመሆናቸው ኃላፊነት በጎደለውና
በሚያሳዩት ግዴለሽነት በአማራ እና ኦሮሞ ባልሆኑ ሌሎች ብሄሮች ላይ የዘር
እልቂት እየተፈፀመባቸው ይኛል::
ስለዚህም እኛ የአማራ ማህበር በካሊፎርኒያ ይህን መግለጫ ማውጣት ተገደናል:1.በኦሮሚያ ክልል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አማራዎች ላይ እየደረሰ ያለውን
የግፍ ግድያ መንግስት ባስቸኳይ እንዲያስቆም:
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2. ነፍሰ ገዳዮችና ተባባሪዎች በፍጥነት ለህግ እንዲቀርቡ: ሁሉም የፀጥታ አካላት
የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ያላቸውን ብቃትና ገለልተኝነት እንዲፈተሽ::
3. በዘር እልቂትና በኃይማኖት የጥላቻ በማስተላለፍ ከዚህ በፊት በብሮድካስት
ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት የነበረው ኦ ኤም ኤን ሚዲያን እንዲዘጋ:
4. በዘር እልቂት ቀስቃሽ ምሁራን ኦሮሞዎች ሆኑ የህዎሓት ተልዕኮ ፈፃሚዎችን
በመረጃ በመለየት ክስ እንዲመሰርትና አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድና
ለህዝብ እንዲያሳውቅ:
5. በህግ የበላይነት ስም የፖለቲካ ባላንጣን ምክንያት ፈልጎ እርምጃ ለመውሰድ
የተጀመረው ጅምር መንግስት እያደረገ ባለው የአብን እና የባልደራስ አመራሮችን
ለማሰር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ባስቸኳይ እንዲያቆም::
6. መሰረቱን በአዲስ አበባ ላይ ያደረገው የባልደራስ የፖለቲካ ድርጅት አገዛዙ
በህዝብ ላይ የሚፈፅመውን በደል በተለይም በአለም ላይ የተከሰተውን ኮቪድ 19
ምክንያት በማድረግ የተጣለውን አዋጅ ሳይቀር ጥሶ የዜጎችን ቤት በማፍረስ
የመሬት ወረራን ሲፈፅም: ድሆች ቆጥበው የሰሩትን ኮንደምኒዬም ለኦሮሞ
ተወላጆች ብቻ እንዲሰጥ ሲያደርግ በመረጃ የሚሞግተውን የባልደራስ
አመራሮችን ማሰር ሀገሪቱን ለባሰ አለመረጋጋት ከመፍጠሩም በላይ ሊበሏት
ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ናት ይሏታል ነውና ባስቸኳይ እንዲፈታ:
7. የአገሪቱ የሰላምና ደህንነት ሚኒስቴር እውቀትና አቅም ባላቸው : የአገር
ባለቤትነት ስሜት በሚሰማቸው አካላት እንዲመራ እዲደረግ:
8. በሐረር የሚገኘው የልዑል ራስ መኮነን ወልደሚካኤል ሐውልት በኦሮሞ
ፅንፈኛ ሀይሎች ስለፈረሰ እንደገና የሚገነባበትን ከወዲሁ እንዲያመቻ:
9. የአገራችን መከላከያ ሰራዊት ታሪካዊ ኃላፊነት የተጣለበት ደረጃ ላይ
ስለሚገኝ በውጭም ሆነ በውስጥ የተቀጣጠለውን አገር የማፈራረስ ስራ : ብሄርና
ሀይማኖት ሳይገድበው በዜጎች ላይ የሚፈፀምን የግፍ ግድያ እንዲያስቆምና
አገራችንን ከተደቀነባት አደጋ እንዲታደግ ማሳሰብ እንወዳለን::
በመጨረሻም በህወሓትና ኦነግ ተዘጋጅቶ አማራ የሚባልን ብሄር
በጠላትነት ፈርጆ ለ30 ዓመታት ስራ ላይ ያለው ህገመንግስት ማስተካከያ
እስካልተደረገበት ድረስ አማራን የማጥቃቱና የማሳደዱ ስራ በመንግስት የተደገፈ
በመሆኑ በየትኛውም አካባቢ የምትገኙ አማራዎች ራሳችሁን ከጥቃት
እንድትታደጉ ማሳሰብ እንወዳለን!!!
የአማራ ማህበር በካሊፎርኒያ
ሳንዲያጎ
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