የአባሊችን ግርማ ሞገስ ሇገሰ ግዴያን አስመሌክቶ የተሰጠ መግሇጫ
የኢትዮጵያ ዛጎች ሇማኅበራዊ ፍትህ (ኢዛማ)
የኢትዮጵያ ዛጎች ሇማኅበራዊ ፍትህ (ኢዛማ) በሀገራችን በሁለም አካባቢዎች አባሊትን በማዯራጀት እና መዋቅሮችን
በመርጋት በሀገራችን ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንዱሁም የሀገር አንዴነት እና ቀጣይነትን የማረጋገጥ ሂዯት ውስጥ
አወንታዊ አስተዋፅዖ እያዯረግን ከመቆየታችን በተጨማሪ አጠቃሊይ የሀገራችንን ፖሇቲካዊ ባህሌ ሇመቀየር የበኩሊችንን ጥረት
ስናዯርግ የቆየን መሆኑ ይታወቃሌ። በተሇያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ከማኅበረሰቡ ጋር ሇመወያየት፣ አባሊትን ሇመመሌመሌ እና
ሇማዯራጀት በምናዯርገው ሙከራ ውስጥ ሥራችንን ሇማዯናቀፍ እና ተስፋ ሇማስቆረጥ የመንግሥትን መዋቅር ጨምሮ
የተሇያዩ ኢ-መዯበኛ አካሊት ሙከራ ሲያዯርጉ ቆይተዋሌ። በምናዯርገው እንቅስቃሴ ሊይ የሚያጋጥሙንን ችግሮች
ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሇመገንባት ረጅም ጊዛ እና ትሌቅ ትዕግስት እንዯሚያስፈሌግ በማመን ችግሮቹን ከማጉሊት ይሌቅ
ችግሩን እና ፈተናውን ተቋቁመን በንግግር እና በውይይት ሇመፍታት ጥረት ስናዯርግ ቆይተናሌ።
የሚዯርሱብንን ጫናዎች በመቋቋም የረጋነውን ጠንካራ ዴርጅታዊ መዋቅር እና የኢትዮጵያን ሕዜብ የተጠራቀሙ ችግሮችን
የሚፈቱ በባሇሙያዎች የተጋጁ ፖሉሲዎች ይን የምርጫ ቅስቀሳ ሇማዴረግ ዜግጅታችንን ባጠናቀቅንበት የመጨረሻ ሰዓት
በኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግሥት ቢሾፍቱ ከተማ አዴአ ምርጫ ወረዲ 1 የኢዛማ መዋቅር ሉቀመንበር የነበሩት ግርማ ሞገስ ሇገሰ
እሁዴ የካቲት 7 ቀን 2013 ዓ.ም በጥይት ተመተው ሕይወታቸው አሌፏሌ።
ከዙህ በፊት በቢሾፍቱ ከተማ የምናዯርገው እንቅስቃሴ ሊይ የተሇያዩ ችግሮች ሲያጋጥሙን እና አባሊቶቻችን ሊይ ማዋከብ
ሲያጋጥመን ነው የቆየው። በከተማው ከነዋሪዎች ጋር ውይይት ሇማዴረግ ፈሌገን በተዯጋጋሚ ያዯረግነው ሙከራ በከተማው
አስተዲዯር እምቢተኝነት ምክንያት መሳካት አሌቻሇም። የምርጫ ወረዲ መዋቅራችን የሚጠቀምበት ጽሕፈት ቤትም ሇመክፈት
ብዘ ውጣውረዴ ብናሌፍም ከከተማው አስተዲዯር በሚዯረግ ጫና መሳካት አሌቻሇም። በከተማው ኢዛማ ከነዋሪዎች ጋር
ሉያዯርግ የነበረውን ስብሰባም ሆነ ጽሕፈት ቤት ሇመክፈት ይዯረግ የነበረውን እንቅስቃሴ በግንባር ቀዯምትነት ሇማስተባበር
ሲሠሩ የነበሩት አቶ ግርማ ነበሩ። ከዙህም የጎሊ እንቅስቃሴያቸው ጋር በተያያ በየጊዛው እየጨመረ የመጣ ዚቻ እና
ማስፈራሪያ ይዯርስባቸው ነበር።
በቢሾፍቱ የሚገኘው የኢዛማ መዋቅር በየጊዛው የሚያጋጥሙትን ችግሮች በዋናው ጽሕፈት ቤት እገዚ እንዱስተካከሌ
አቤቱታቸውን ቀዯም ብሇው አስገብተው ነበር። ይህንኑ መሰረት በማዴረግ ከከተማው እና ከክሌለ ኃሊፊዎች እንዱሁም
ከገዢው ፓርቲ ኃሊፊዎች ጋር ሇመነጋገር ሙከራ አዴርገን ነበር። ሙከራችን የነበረውን ችግር ማቃሇሌ አሌቻሇም። እንዯውም
ችግሩ ተባብሶ የሁሇት ሌጆች አባት እና የቤተሰብ ኃሊፊ እና የኢዛማ የአዴአ ምርጫ ወረዲ 1 ሉቀመንበር የነበሩት ግርማ
በጥይት ተመተው መተኪያ የላሇው ሕይወታቸውን አጥተዋሌ።
የኢዛማ የቢሾፍቱ መዋቅር ሇኢዛማ ዋናው ጽሕፈት ቤት ካስገባው አቤቱታ በተጨማሪ ሇኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች
ኮሚሽን፣ ሇኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ እና ሇኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴም በከተማው እንቅስቃሴ ሇማዴረግ
ያጋጠማቸውን ችግር እና እየዯረሰ ያሇውን ወከባ ገሌፀው አስፈሊጊውን እንዱያዯርጉ በዯብዲቤ ጠይቀው ነበር።
የቢሾፍቱ ከተማ ፖሉስ ከዙህ ቀዯም የኢዛማ ዕጩ ተወዲዲሪ የሆነን ሰው መኖሪያ ቤት በፈተሸበት ወቅት የወሰዲቸውን
የፓርቲው መገሌገያ ሰነድች እንዱመሌስሌን ስንጠይቅ ውክሌና ያሇው ሰው እንዴናሳውቅ በጠየቀው መሰረት አባሊችን ግርማ
ሞገስን ጉዲዩን እንዱከታተለ እና ንብረቶቻችንን እንዱቀበለ ወክሇን የሊክነውን ዯብዲቤ የቢሾፍቱ ከተማ ፖሉስ የካቲት 3 ቀን
2013 ዓ.ም ማሕተም እና ፊርማ አስፍሮ ተቀብልን ነበር። ይህ በእንዱህ እያሇ የአባሊችን መገዯሌን ተከትል በፍጥነት
ወዯዴምዲሜ ከመሄዴ ይሌቅ በጥንቃቄ ዜርዜር መረጃዎችን ሇማሰባሰብ ጥረት በምናዯርግበት ወቅት የቢሾፍቱ ከተማ ፖሉስ
ጉዲዩን ተከታትል በሕግ የተጣሇበትን ፍትህን የማስከበር ሥራውን ከመወጣት ይሌቅ የአባሊችን መገዯሌን አስመሌክቶ
የከተማው ፖሉስ መምሪያ አዚዥ ኮማንዯር ታሪኩ ሇገሰ ሇፋና፣ ኢቲቪ፣ ዋሌታ እና ኦቢኤን ቴላቭዥን በሰጡት መግሇጫ
ግርማ የኢዛማ አባሌ እንዯሆነ እንዯማያውቁ በመካዴ የግዴያውን አቅጣጫ ሇማስቀየር የሄደበት ርቀት እና ከዙህ በፊት
በከተማው የፓርቲያችን እንቅስቃሴ ሊይ እና አባልቻችን ሊይ ይዯርስ ከነበረው መዋከብ እና እንግሌት ጋር ተዯምሮ ግዴያው
የተቀነባበረ እንዯሆነ ያመሊክታሌ።
የሕግ የበሊይነት እና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በሀገራችን እንዱሰፍን የሚዯረገው ትግሌ የብዘዎች መራር ትግሌ እና
መስዕዋትነትን የጠየቀ እንዯሆነ ይታወቃሌ። አባሊችን ግርማ ሞገስን ጨምሮ ከዙህ ቀዯም ስሇእኩሌነት እና ፍትህ ሲለ ዋጋ
የከፈለ ኢትዮጵያዊያን መስዕዋትነት ቁጭት ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሇመመሥረት ሇምናዯርገው ትግሌ ተጨማሪ ብርታት

ይሆነናሌ እንጂ በዙህ ምክንያት በፍፁም ወዯኋሊ አንሌም። እየሞትንም ቢሆን ዳሞክራሲዊት ኢትዮጵያን ከመገንባት
የሚያቆመን ምንም ኃይሌ የሇም፡፡ ይህ ሇማንም ግሌፅ ሉሆን ይገባሌ።
ቀጣዩ ምርጫ ነፃ እና ፍትሃዊ እንዱሆን መሟሊት ከሚገባቸው መሰረታዊ ጉዲዮች መካከሌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምርጫ
በሚዯረግባቸው አካባቢዎች በነፃነት መንቀሳቀስ፣ ሇማኅበረሰቡ አማራጫቸውን ማቅረብ መቻሌ እና ዛጎች ዯህንነታቸው
ተጠብቆ በምርጫው ውስጥ ያሇምንም ፍርሃት መሳተፍ መቻሊቸው እንዱሁም ከምርጫው ጋር በተያያ ኃሊፊነት ያሇባቸው
ተቋማት ሇማንም ሳይወግኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በገሇሌተኝነት ማስተናገዴ መቻሊቸው ይገኝበታሌ። በምርጫ ቅስቀሳ ዋዛማ
አባሊችን ሊይ የተፈፀመው ግዴያ እነዙህ መስፈርቶችን በተመሇከተ ብዘ መሠራት ያሇባቸው የቤት ሥራዎች እንዯሚቀሩ በግሌፅ
ያሳየ ነው።
ኢዛማ የዓባሊትችን ግርማ ግዴያ ተከትል፣
1. መንግሥት የጓዲችንን ሕይወት የቀጠፉትን ወንጀሇኞች አዴኖ ሕግ ፊት ባስቸኳይ እንዱቀርብ እንጠያቃሇን፣
2. ቀዯሚ ሲሌ አቶ ግርማን ጨምሮ በአባልቻችን ሊይ ወከባን ማስፈራሪያ ያዯርጉ የነበሩት የቢሾፍቱ የፓርቲና የመንግስት
ሀሊፊዎች የምርመራው አካሌ እንዱዴሆኑ እንጠያቃሌን፣
3. ጉዲዩን ቀዴሞ እንዱያውቁ የተዯረጉት የክሌለም ሆኑ የፓርቲው ከፍተኛ ሃሊፊዎች ግዴያውን እንዱያወግዘ እንጠያቃሇን፣
በኛ በኩሌ ይህንን የማጣራት ሥራ በሚመሇከት ማገዜ የምንችሇውን ሁለ ሇማገዜ ዜግጁ መሆናችንን እንገሌጻሇን። የክሌለም
ሆነ የፌዯራሌ መንግሥት ይህን ማዴረግ ሲችሌ ብቻ ነው ሇሰሊማዊ እና ፍትሀዊ ምርጫ ከሌቡ የተጋጀ መሆኑን ማወቅ
የምንችሇው።
ሇአባሊችን ግርማ ሞገስ ሇገሰ ቤተሰቦች፣ ወዲጆች እና የትግሌ አጋሮች ሌባዊ መጽናናትን እንመኛሇን።
የኢትዮጵያ
አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ዛጎች

ሇማኅበራዊ

ፍትህ

(ኢዛማ)

