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ለክቡር   አምባሳደር  ግርማ ብሩ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር 

3506 International Drive NW,  

Washington, DC 20008 

           U.S.A. 

 

ጉዳዩ፡-   በሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ፀረ-ሰላም ሀይሎች የገንዘብ ድጋፍ በኢትዮጵያ የሚኖሩ    ወገኖቻችን እንዳይጎዱ መንግሰት አስፈላጊውን 

ክትትል እንዲያደርግ ስለመጠየቅ     

      

በአገራችን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኘው የቅማንት ብሔረሰብ እንደሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች አገራችን የምትከተለውን የፌደራሊዝም ስርዓት በመጠቀም የማንነትና የራስ አስተዳደር መብቱ እንዲከበርለት በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ 

አግባብ ለበርካታ አመታት ጎንደር በሚኖሩት የቅማንት ተወካዮች አማካኝነት ለመንግስት ጥያቄ ሲያቀርብ የቆየ መሆኑ ይታወቃል፡፡ የቀረበውን 

የህዝብ ጥያቄ ተከትሎ የአማራ ክልላዊ መንግስት ከበርካታ አመታት ማጓተት በኋላ በ2005ዓ.ም ውሳኔ ያስተላለፈ ሲሆን በተላለፈው ውሳኔ 

የቅማንት ህዝብ ቅር በመሰኘቱ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ይግባኝ አቀረበ፡፡  

  የተከበረው የፌዴሬሽን ም/ቤትም በቀረበው ይግባኝ መሰረት የጥናት ቡድን አቋቁሞ ህዝቡ ድረስ በመውረድ ተጨባጭ ጥናት አድርጎ 

የቀረበው ጥያቄ ትክክል መሆኑና ብሔረሰቡም ሁሉንም መስፈርቶች እንደሚያሟላ በጥናቱ አረጋግጦል፡፡ የፌዴሬሽን ም/ቤት የጥናት ውጤት 

ሪፖርት እንደሚያመለክተው መስፈርቶች ስለተሟሉ የቅማንት ህዝብ ከየት እስከየት እንደሚኖርና የራስ አስተዳደር ክለላውን አጥንቶ የሚያቀርብ 

ቡድን ዝግጅቱን ጨርሶ ሊወጣ ሲል የአማራ ክልል መንግስት ለፌዴሬሽን ም/ቤት ራሳችን የቅማንትን ጥያቄ መፍታት ስለምንችል ለእኛ ኀላፊነቱ 

ይሰጠን የሚል ጥያቄ እንዳቀረበ ተገልጿል፡፡  የክልሉ መንግስት ለእኔ ይሰጠኝ ጥያቄ አቅርቦ ጉዳዩን ወደ ክልል እንደገና ይመልስ እንጂ ጥያቄውን 

በድጋሜ በትክክል መፍታት አልቻለም፡፡ መጋቢት 02 ቀን 2007 ዓ.ም በስምንት ወረዳዎች በሚገኙ 126 ኩታ ገጠም ቀበሌዎች የቀረበውን የቅማንት 

የራስ አስተዳደር ጥያቄ በሁለት ወረዳዎች በጭልጋና በላይ አርማጭሆ በሚገኙ 42 ቀበሌዎች ብቻ የቅማንት ብሔረሰብ ራሱን በራሱ 

እንዲያስተዳድር የክልሉ ም/ቤት ውሳኔ አስተላለፈ፡፡ ይህን የክልል ም/ቤት ውሳኔ ተከትሎ የቅማንት ህዝብ የተቃወመ ሲሆን የተወሰነውን ውሳኔ 

መቀበል አለባቹሁ በማለት ሰኔ 06/2007 ዓ.ም በሰሜን ጎንደር ዞን አመራሮች ትዕዛዝ በርካታ ወገኖቻችን ገበያ ላይ በተተኮሰ ጥይት ተገድለዋል፣ 

ከባድ ቁስለኛ ሆነዋል አንዲሁም ያለ አግባብ ታስረዋል ተሰደዋል፡፡ የሰኔ ስድስቱ ጭፍጨፋ የተፈፀመው በአመራር ትዕዛዝ ይሁን እንጂ ከታህሳስ 

ወር 2007 ዓ.ም ጀምሮ "የአማራ ተወላጆች ህብረት አስተባባሪ" ወይም ”የጎንደር ህብረት” በማለት ራሳቸውን በሚጠሩ አሁን ኢትዮዽያ 

የምታራምደውን ፌደራላዊ ሥርኅት በኅይል እንለውጣለን ለምን የብሔረሰብ ጥያቄ አነሳቹህ በማለት በርካታ የመንግስትና የግል ሰራተኞች 

ንብረታቸው እየተዘረፈና እየወደመ ከስራ ቦታቸውና ከመኖሪያ ቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጓል፡፡ በህዝብ ላይ ይህን መሰል የዲሞክራሲና የሰብአዊ 

መብት ጥሰት እንዲደረግ በገንዘብ ከፍተኛውን እገዛ የሚያደርጉት ኑሯቸው በዚሁ በሰሜን አሜሪካ፣ በከናዳና ሌሎች አገሮች በሚኖሩ ስርዓቱን 

በማይደግፉ  ዲያስፖራዎች ናቸው ፡፡  

            የብሔረሰቡ ጥያቄ አፈታት ሒደት በአማራ ክልላዊ መንግስት ያለምንም ምላሽ ብዙ አመታትን ያስቆጠረና አሁንም የክልሉ ም/ቤት 

ሲወስን ህዝቡን ማርካት በማይችል ደረጃ መሆኑን ተከትሎ አገር ቤት በሚገኘው የቅማንት አስተባባሪ ኮሚቴ አማካኝነት ለፌደሬሽን ም/ቤት 

በቀረበው ይግባኝና አቤቱታ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰኔ 17 ቀን 2007 ዓ.ም ጥያቄው የቀረበባቸውን ሁሉንም ቀበሌዎች ባካተተ መልኩ 

በክልሉ መንግስት እንዲፈፀም የመጨረሻውን ውሳኔ አስተላልፏል፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የቅማንት ብሔረሰብ 76ኛ   የፌዴሬሽን ም/ቤት 

የውክልና ወንበር እንዲኖረውም አድርጓል፡፡ ይህ ውሳኔ በሐገር ውስጥም ሆነ ከሐገር ውጭ የምንኖረውን ሁሉንም የቅማንት ተወላጆች ያስደሰተ 

ቢሆንም የአስተዳደር ወሰኑን በተመለከተ የክልሉ መንግስት እንዲፈፅም ስለተሰጠው በፌዴሬሽን ም/ቤት ውሳኔ መሰረት ክልሉ ለመወሰን ፍላጎትም 

ዝግጅትም የለውም፡፡ የፌዴሬሽን ም/ቤት ሰኔ 17 ቀን 2007 ዓ.ም ሁሉንም ቀበሌዎች ባካተተ መልኩ እንዲፈፀም የመጨረሻውን ውሳኔ አስተላልፎ 

ሐምሌ 04/2007 ዓ.ም ጉባኤውን ያካሄደው የአማራ ክልል ም/ቤት ከፌዴሬሽን ም/ቤት ውሳኔ በተቃረነ መልኩ የቅማንት አስተዳደር በ42 ቀበሌዎች 

ብቻ በመልከዓ ምደር አቀማመጥና በቦታ ርቀት ሊጣጣሙ የማየችሉ የጭልጋና የላይ አርማጭሆ ወረዳ ቀበሌዎችን በአንድ በመጨፍለቅ በወረዳ 

ደረጃ አስተዳደሩ እንዲቋቋም ውሳኔ አስተላልፏል፡፡ ክልሉ ያስተላለፈው ውሳኔ በርካታ ቦታዎችን ያላካተተ፣ የመልካም አስተዳደር ችግር ፈጣሪ፣ 

የሚቋቋመውና ሊቋቋም የታሰበው ም/ቤት በህዝብ ቀጥተኛ ተሳትፎ የማይወከል በመሆኑና በቅማንት አስተባበሪ ኮሚቴዎችና በተወላጆች ላይ 

ያላግባብ እርምጃ እየተወሰደ ስለሆነ በቅማንት ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት አጥቷል፡ የክልሉና የሰሜን ጎንደር አስተዳዳሪዎች የወሰነውን ውሳኔ ተቀበሉ 

በማለት የተለያዩ እርምጃዎችን በመወስድ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

         ይህን ተከትሎ ከላይ ለመግለፅ እንደተሞከረው በሰሜን አሜሪካና በሌሎች አገራት የሚኖሩ ፀረ-ሰላም ዲያስፖራዎች ከአሁን በፊት በተለያዩ 

የዉጭ ሃገር ድህረ ገጾችና ሚዲያዎች በመቅረብ የቅማንት ህዝብ የጠየቀው ሰላማዊ ጥያቈ እንዳይመለስ ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ቆይተው 

ስላልተሳካ አሁን ደግሞ "ቅማንት ከ42 ቀበሌ ውጭ መደራጀት የለበትም፣  ጥያቄ አቅራቢዎችና አስተባባሪዎች ሊያርፉ ይገባል፣ ከ42 ቀበሌ ውጭ 

እንዳይደራጁ የሚታገሉ አካላትን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ከጎናቸው ልንቆም ይገባናል፣ በምናደርገው ድጋፍ ጥያቄ አቅራቢዎች ከማንገራገር ጀምሮ 

እስከ እስራትና ግድያ መፈፀም አለበት" በማለት ቴሌ-ኮንፈረስ  ተካሒዶ ከፍተኛ የገንዘብ ውጭጭ ተደርጓል በመደረግም ላይ ነው፡፡ ይህ ገንዘብ 

የተለያዩ ልማቶች ለሚያስፈጓት አገራችን ኢትዮጵያ መዋል በተገባው ነበር እነሱ ግን ለዜጎች መብት ማፈኛና መግደያ አዘጋጅተውታል፡፡ ድርጊታቸው 

እጅግ በጣም አደገኛና የወገኖቻችን ደም በከንቱው እንዳይፈስ መንግስት አስፈላጊውን ክትትል እንዲያደርግ በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያ 
ኢምባሲ: 



 

 

1ኛ）ለመንግስት ክትትል አመች ይሆን ዘንድ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒሲቴር፣ ለኢትዮጵያ     መረጃና ደህንነት እንዲሁም  ለፌዴሬሽን ም/ቤት 

ጉዳዩ ሪፖርት እንዲደረግልን  

2ኛ）ከዚሁ ቀጥታ ክትትል እንዲደረግልን 

3ኛ) ፌዴሬሽኑ የወሰነው ውሳኔ በአስቸኳይ በተግባር ላይ እንዲውልና  

 ሀ. ያለአግባብ የታሰሩ የቅማንት ተወላጆች እንዲፈቱ 

 ለ. ከሥራቸው ያለአግባብ የተፈናቀሉ ግለሰቦችና የኰሚቴ አባላት ወደስራቸው እንዲመለሱ 

 ሐ. ቅማንት በመሆናቸው ምክንያት ብቻ በግፍ በተወሰኑ ሥልጣንን ተገን በማድረግ ለተገደሉ ለቆሰሉና ሃብታቸውን ለተዘረፉ       

ለተሰደዱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ፍትህ       

 እንዲሰጥልን        

 መ.  በቅማንት ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋና ግድያ ዘረፋ ማሽበር ማሰደድ ማሰርና አላግባብ ማንገላታት በአጠቃላይ 

የሰብአዊ መብት ጥሰት በአስቸኳይ እንዲቆም በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡ 

 

ኢትዮጵያችን በተባበረ ክንድ እንገነባታለን!! 

                                            

  እየተፈፀመ ያለውና ሊፈፀም የታሰበው ድርጊት ያሳሰበን     
 በአሜሪካ የምንኖር የቅማንት ብሔረሰብ አባለት 
 


