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ቀን፡ ሐምሌ 21 2010 ዓ.ም.
ቁጥር፡ aapo101/2018
ለጠ/ሚኒስትር ዶ/ር አብይ የሚቀርቡ ጥያቄዎች
እኛ በዓለም አቀፍ ተደራጅተን የምንገኝ የመዐሕድ ስራ አስፈፃሚ አባላት ይህ ታሪካዊ እድል ተሰጥቶን ዛሬ ስለ አማራው
ህዝብ ሰብአዊ መብቶች ለመነጋገር እዚህ አዳራሽ ውስጥ በመገኘታችን ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል ፤ ለተሰጠንም እድል
በቅድሚያ እናመሰግናለን።
አጭር መግቢያ፣
ባለፋት 27 ዓመታት በአገራችን ላይ ተንሰራፍቶ የነበረው ዘረኛው የህወሓት አገዛዝ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ
መከራና ስቃይ አድርሷል፤ በዘረኛው የህወሓት ቡድን የተጫነብንን የግፍ አገዛዝ ቀንበር አሽቀንጥሮ ለመጣል ብዙ
መስዋእትነት የተከፈለ ቢሆንም በተባበረ የህዝቦች ክንድ በተለይም የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ልዩነታቸውን አስወግደው የጋራ
ጠላታቸው የሆነውን ህወሓትን ለማስወገድ ያደረጉት ህዝባዊ አመፅ ዛሬ ያለውን የለውጥ ሂደት በር ለመክፈት ተችሏል።
ነገር ግን ከፋፍሎ ለመግዛት እንዲያመቸው በዘረኛው የህወሓት ቡድን የተዘራው የዘር ጥላቻ መርዝ ከስሩ ተነቅሎ
ባለመጣሉ ዛሬም በኢትዮጵያ ውስጥ ወገናችን የአማራው ህዝብ በማንነቱ መነሻ ከፍተኛ ኢሰብአዊና ዘግናኝ ወንጀሎች
እየተፈፀሙበት ይገኛል። ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ፣ በቤኒ ሻንጉል ፣ በአሶሳ ፣ በወለጋ ፣ በባሌ ጎባ ፣ እና በሌሎችም ስፍራዎች
የአማራው ህዝብ እንደ አውሬ እየታደነ ይገደላል፤ ተወልዶ ካደገበት መንደርና ከእርስቱ እየተፈናቀለ ይባረራል፣ ህፃናትና
ወላጆች ለረሀብ ለበሽታና ለሞት ተጋልጠዋል።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣
፩ኛ) ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረታዊ ችግር ጎሳን ከጎሳ የሚያጋጨው በቋንቋ ላይ ብቻ የተመሰረተው የዘር ክልል
አስተዳደር የህዝብን የባህል የኢኮኖሚና የታሪክ ትስስር ያላገናዘበ ለከፋፍለህ ግዛ እንዲያመች ብቻ በማንነታችን ላይ
በጉልበት የተጫነ በመሆኑ እስከዛሬ ድረስ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት ዋንኛ ምክነያት በመሆኑ ሊወገድ ይገባዋል፤
ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእርስዎ አስተዳደር ይህንን የተዛባ የክልል አስተዳደርን ለመቀየር ምን አይነት እቅድ
አለ?
ለዚህም ችግር ዋና መነሻው የኢትዮጵያ ህዝብ ያልመከረበትና ያላፀደቀው በጠመንጃ አፈሙዝ አስገዳጅነት እየተገበረ
ያለው ህገ መንግስት ሁሉንም ያላሳተፈ ከመሆኑም በላይ በተለይም የአማራውን ህዝብ ያገለለና በረቀቀ መንገድ አማራን
ለማጥቃት የተደነገገ ሲሆን በውስጡ የህዝብን ሰላም ወደ ትርምስ የሚጨምሩ እና የኢትዮጵያን አንድነት የሚያናጋ
አንቀፆችን ያካተተ በመሆኑ ፣ በእርስዎ በኩል ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ምን እቅድ አለ?
፪ኛ) ላለፋት 27 ዓመታት የህወሓት መንግስት በአማራው ህዝብ ላይ ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈፅሟል ። ይህ የዘር
ማጥፋት ወንጀል በአይሁዳውያን ላይ የጀርመን ናዚ ቡድን ከፈፀመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ባልተናነሰ የአማራው ህዝብ
ተጎጂ ነው ። ይህም አሰቃቂ ወንጀል በኢትዮጵያውያንና በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ተመዝግቧል ፤
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ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣
የዘር ማጥፋት ወንጀል በይቅርታና በምህረትም የሚታለፍ የወንጀል አይነት ስላልሆነ በእርስዎ በኩል ወንጀለኞችን ለፍርድ
ለማቅረብ ምን አይነት ጥረት አለ?
በአማራው ህዝብ ላይ አሁንም እየተፈፀመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚቆመው መቼ ነው?
፫ኛ) በትግራይ የማሰቃያ እስር ቤቶች ውስጥ ከመቶ ሺዎች በላይ የሚቆጠሩ የአማራ ፣ የኦሮሞና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን
የፖለቲካ እስረኞች ለ20 ዓመታት በላይ በስቃይ ውስጥ ታስረው ይገኛሉ ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣
እነዚህን እስረኞች ለማስፈታት በእርስዎ በኩል ምን እቅድ አለ ?
፬ኛ) ህወሓት በጫካ እያለና መንግስት ከሆነም በህዋላ ላለፋት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በተለይም የአማራውን
ህዝብ ዘር ለማጥፋት ለተፈፀመው ኢሰብአዊ መጠነ ሰፊ ወንጀል መረጃን አሰባስቦ ድርጊቱ ለወደፊቱ እንዳይደገም ለዛሬውና
ለመጪው ትውልድ ማስተማሪያነት በቤተ መዘክር (ሙዚየም) ውስጥ በታሪክ መረጃነት ለህዝብ በቋሚነት ሊጎበኝ ይገባል።
ይህንን ለማከናወን ገለልተኛ የሆነ ብሄራዊና ዓለም አቀፋዊ ቡድን በአስቸኳይ እንዲቋቋም እንጠይቃለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ ?
ለተሰጠን እድል በጣም እናመሰግናለን፣
እግዚአብሄር ኢትዬጵያን ይባርክ !

