በሀገራችንበተደጋጋሚ እየተከሰተያለውንማን
ነ
ትላይያተኮረግድያንበተመለከተከኢዜማ የተሰጠ መግለጫ

ባለፉትሦስትዓመታትበተለያዩየሀገራችንአካባቢዎችበተለይም በኦሮሚያእናበቤኒሻን
ጉልጉምዝክልልዜጎች
በማን
ነ
ታቸው እየተለዩበአሰቃቂሁኔ
ታበተደጋጋሚ ጥቃትሲደርስባቸው ቆይቷል።በአጣዬናበሌሎችም
አካባቢዎችተመሳሳይድርጊቶችየተፈፀሙ ሲሆንሁሉም ዜጎችበሕይወትየመጠበቅእናበሁሉም የሀገራችን
አካባቢዎችበነ
ፃ
ነ
ትየመን
ቀሳቀስ፣ኑሮየ
መመስረትእናየመሥራትሰብዓዊመብትእን
ዳላቸው በኢፌዴሪሕገ
መን
ግሥትየተደነ
ገገመብትመሆኑይታወቃል።ነ
ገርግንይህመብትከምን
ምነ
ገርበላይሊከበርላቸው የ
ሚገቡ
ዜጎችበተደጋጋሚ በተከሰቱትማን
ነ
ትተኮርጥቃቶችውድሕይወታቸውንሲያጡ፣አካላቸው ሲጎልእናከቤት
ን
ብረታቸው ሲፈናቀሉቆይተዋል።ን
ፁሃንላይየሚደርሰው ማን
ነ
ትተኮርጥቃትመብታቸውንየሚጥስብቻሳይሆን
አሰቃቂእናዘግናኝበሆነሁኔ
ታየሚፈፀም መሆኑእጅግልብየሚሰብርእናበሰብዓዊፍጡርየሚፈፀም መሆኑን
ለማመንየሚያስቸግርአድርጎታል።

በያዝነ
ው ሳምን
ትመግቢያም በኦሮሚያክልልምዕራብወለጋዞንባቦገን
ቤልወረዳበቦኔቀበሌበአካባቢው
የሚኖሩዜጎችላይማን
ነ
ትላይመሰረትያደረገጥቃትተፈፅሞ ብዙን
ፁሃንዜጎችመተኪያየሌለው ሕይወታቸውን
እን
ዲያጡ እናለትውልዶችከኖሩበትቀያቸው እን
ዲፈናቀሉሆነ
ዋል።ከዚህከጥቃትከተረፉዜጎችቃልለመረዳት
እን
ደተቻለው ጥቃቱከመፈፀሙ በፊትአካባቢውንለቀው እን
ዲወጡ አካባቢው እን
ዲያስተዳድሩኃላፊነ
ት
ከተሰጣቸው የቀበሌናወረዳአስተዳዳሪዎችማስፈራሪያደርሷቸው ነ
በር።ይህም፣ጥቃቱሆንተብሎ እና
ታቅዶበትለመፈፀሙ እናእናየአካባቢው ደህን
ነ
ትየማስጠበቅኃላፊነ
ትያለባቸው ሰዎችተሳትፎአን
ዳለበት
ማሳያነ
ው።እስከአሁንበዜጎችላይበተደጋጋሚ የተፈፀሙ ለከትያጡ ኢሰብዓዊየወን
ጀልድርጊቶች የተፈፀሙ ት
በታወቁውሱንበሆኑቦታወችመሆናቸው በክልሉም ሆነበፌደራልመን
ግሥትበኩልችግሩንየሚመጥንትኩረት
ላለማግኘቱአመላካችነ
ው።

የኢትዮጵያዜጎችለማኅበራዊፍትህ(
ኢዜማ)በን
ፁሃንዜጎቻችንላይበደረሰው ግድያእናመፈናቀልየተሰማውን
ጥልቅሀዘንእየገለፀበጥቃቱወዳጅዘመዶቻቸውንላጡ እናለመላው ኢትዮጵያዊያንልባዊመፅናናትንይመኛል።

በተደጋጋሚ የተከሰቱትማን
ነ
ትንመሰረትያደረጉጥቃቶችእን
ደሀገርእን
ዳን
ረጋጋእናዜጎችከፍርሃትተላቀው
የዕለትተለትሕይወታቸውንእን
ዳይመሩእን
ቅፋትከመሆኑም በተጨ ማሪከውጭ ለሚመጣብንሉዓላዊነ
ታችንእና
የሀገርደህን
ነ
ታችንላይላነ
ጣጠረአደጋተጋላጭ አድርጎናል።

እነ
ዚህጥቃቶችየሚፈጽሙትበመን
ግሥትመዋቅርውስጥ ያሉም ሆነከመን
ግሥትበተፃ
ራሪየቆሙ አካላት
በድርጊቱማሳካትየሚፈልጉትዓላማ በሀገራችንውስጥ እውነ
ተኛዴሞክራሲያዊሥርዓትእን
ዳይፈጠርእን
ቅፋት
መሆንሲሆንከዚህከፍሲልም የማያባራየእርስበርስብጥብጥ በማስነ
ሳትሀገራችንለማፍረስነ
ው።ይህን
ዓላማቸውንለማሳካትበሀገራችንውስጥ ከፍተኛቁጥርያላቸው ማኅበረሰቦችመካከልየእርስበርስግጭ ት
ሊያስነ
ሱየሚችሉጥቃቶችንሆንተብሎ በተቀነ
ባበረመን
ገድእየፈፀሙ ይገኛሉ።ይህንዕኩይየፖለቲካ
ዓላማቸውንለማሳካትእስከመጨ ረሻው እስኪሸነ
ፉድረስምን
ምነ
ገርከማድረግወደኋላእን
ደማይሉከመቼውም

ጊዜበላይአሁንግልፅሆኗል።

ይህን
ንእናሀገራችንያለችበትህአጠቃላይሁኔ
ታከግምትበመክተትየሚከተሉትእርምጃዎችእን
ዲወሰዱ
አጥብቀንእን
ጠይቃለን
።

1.የዜጎችንበሕይወትየመኖርመብት፣ሰላም እናደህን
ነ
ትመጠበቅየመን
ግሥትተቀዳሚ ተግባርነ
ው፡
፡
በመሆኑም በዜጎችላይጥቃትእየተፈፀመባቸው ባሉአካባቢዎችያለው የመን
ግሥትመዋቅርበጥልቅተፈትሾ
በየደረጃው የሚገኙኃላፊዎችላይተጠያቂነ
ትንየሚያሰፍንየእርምትእርምጃመን
ግሥትበአስቸኳይእን
ዲወስድ
እን
ጠይቃለን
።

2.ጥቃትለደረሰባቸው ዜጎችመን
ግሥትተገቢውንክትትል፣ካሳእናመልሶማቋቋሚያእገዛበአስቸኳይ
እን
ዲደረግላቸው፤መን
ግሥታዊያልሆኑድርጅቶችም ዜጎችንመልሶለማቋቋም በሚደረገው ጥረትውስጥ
አስፈላጊውንርብርብእን
ዲያደርጉእን
ጠይቃለን
።

3.ጥቃትበተደጋጋሚ የደረሰባቸውንእናሊደርስባቸው የሚችልአካባቢዎችንበመለየትበአስቸኳይበፌደራል
መን
ግሥትየፀጥታአካላትቁጥጥርስርበማድረግእናበአካባቢው ያሉጥቃትፈፃ
ሚዎችላይየማያዳግም
እርምጃእን
ዲወሰድእናበእነ
ዚህአካባቢዎችአስተማማኝእናዘላቂሰላም ለማምጣት የደህን
ነ
ትዕቅድ
እን
ዲቀረፅእናበአስቸኳይተግባራዊእን
ዲደረግእን
ጠይቃለን
።

4.ስጋትያለባቸው አካባቢዎችየፌደራልመን
ግሥትከሚሠራዉ የሰላም እናየደህን
ነ
ትማስጠበቅሥራ
በተጨ ማሪበአካባቢው ነ
ዋሪዎችጋርበመተባበርየማኅበረሰብአቀፍሰላም እናደህን
ነ
ትሥራየሚሠራኃይል
የማደራጀት፣የማሠልጠንእናየማስታጠቅሥራእን
ዲሠራእን
ጠይቃለን
።

5.የፌደራልመን
ግሥትየፀጥታመዋቅርበኃይልእጥረትምክን
ያትማስፈርበማይችልባቸው ቦታዎችላይ
ማኅበረሰቡእራሱንመከላከልየሚያስችለው አደረጃጀትእናትጥቅእን
ዲኖረው እን
ዲደረግ፤

የተፈጠሩችግሮችንእናአጠቃላይየሀገሪቱንሉዓላዊነ
ትእናደኅን
ነ
ትበተመለከተኢዜማ በቀጣይበየደረጃው ካሉ
የመን
ግሥትየሥራኃላፊዎችጋርተመሳሳይማን
ነ
ትንመሠረትያደረጉጥቃቶችበዘላቂነ
ትማስቆም በሚቻልበት
ሁኔ
ታላይውይይትየሚያደርግይሆናል።ኢዜማ በእነ
ዚህውይይቶችችግሩንበመሰረታዊነ
ትለመፍታትእን
ዲቻል
ዝርዝርማብራሪያየሚጠይቅሲሆንበየጊዜው በተፈፀሙ ትጥቃቶችውስጥ አስተዋፅዖያደረጉአካላትተጠያቂ
የሚሆኑበትውሳኔእን
ዲሰጥም ክትትልያደርጋል።ለሰላም እናየዜጎችደህን
ነ
ትመረጋገጥ ማድረግ
የሚችለውን
ም ኃላፊነ
ትም ይወጣል፡
፡

የችግሩንጥልቀትእናሊኬድባቸው የሚገባመን
ገዶችንየሚያብራራእናችግሩንየሚመጥንግብረመልስ
እን
ዲሰጥ የሚጠይቅደብዳቤለኢፌዴሪሕዝብተወካዮችምክርቤት፣የፌደሬሽንምክርቤት፣ለፕሬዚዳን
ት
ጽሕፈትቤት፣ለሰብዓዊመብትኮሚሽንአዘጋጅተንየምን
ልክመሆኑንእናአፈፃ
ፀሙ ንየምን
ከታተልይሆናል።

በሀገራችንማን
ነ
ትንመሰረትያደረጉጥቃቶችለአን
ዴእናለመጨ ረሻጊዜየሚቆመው ሁሉም ዜጎችበሁሉም
የሀገራችንአካባቢዎችበዜግነ
ታቸው በዕኩልነ
ትየታዩበትየ
ፖለቲካሥርዓትሲመሰረትብቻእን
ደሆነእናሁሉም
ኢትዮጵያዊያንሀገራችንያለችበትንአስቸጋሪሁኔ
ታበመረዳትየምናደርጋቸው እን
ቅስቃሴዎችበሙሉየበለጠ
ችግሩንየሚያባብስእናወደእርስበርስግጭ ትየሚከተንእን
ዳልሆነእን
ድናረጋግጥ እናማን
ነ
ትንመሰረትያደረገ
ጥቃትየሚፈጽሙ ኃይሎችመጠቀሚያእን
ዳን
ሆንየአደራጥሪያችን
ንእናስተላልፋለን
።

የኢትዮጵያዜጎችለማኅበራዊፍትህ(
ኢዜማ)
መጋቢት24ቀን2013ዓ.
ም

