
 

የኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት (ኢሳ ESSA)  

በአሁኑ ወቅት በዋነኝነት በአማራ ህዝብ ላይ የሚካሄደውን መንግስታዊ ሽብርና ከበባ 

 በመቃውም የወጣ የፕረስ መግለጫ ። 

የኢህአዴግ/ብልጽግና ሥርዓት በኮሎኔል አብይ አህመድ የሚመራው መንግሥት ፀረ- ኢትዮጵያና ህዝቧ፣ በተለይም በፀረ- አማራ ሴራ 

የህዝብን እልቂት በሚያፋጥን የጀኖሳይድ አጀንዳ እየተንቀሳቀሰና እየተስፋፋ ኅብረተሰባዊ ችግሮችን በህይውት፣ በፀጥታና በኤኮኖሚ 

ቀውስን አስከትሎ ህዝብ በእጅጉ እየታመሰና እየተሰቃዬ ከመሆኑም በላይ በዚህ አስከፊና ገዳይ በሆነ በኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ 

እልቂት ወቅት የአብይ መንግሥት ከብአዴን ወኪሉ ጋር በመተባበር በአማራ ክልል በሚባለው የመከላከያ ኃይሉን በማሰማራት በአማራ 

ህዝብ ላይ ጦርነት አውጇል። 

ይህ ሁሉ ዓላማና እቅድ በወያኔ/ኦነግ በአማራው ማህበረሰብ ላይ የታቀደው ኢ-ሰብዓዊ አጀንዳ ኢህአዴግ ይዞት የመጣው ኮሎኔል አብይ 

የኦደፒ/ ኦነግ ጽንፈኞችን፣ የባንዳው ወያኔን ፋሽስታዊ አረመኔ ተግባሩን ለመፈጸምና ለማሳካት ወቅቱንና ሁኔታን ተከትሎ በአማራው ላይ 

ያተኮረና ያለመ የፋሽስት ተግባርን ለማሳካት በመከላከያ ሰም የኦሮሞና የባንዳው ወያኔ ትግራይ ሰራዊቶችን መርጦ በማሰለፍ የአማራውን 

ደጀንና አለኝታ ጠባቂዎችን አርበኞ ፋኖ የአማራ ህዝብ ሰራዊት ዘብን እያደነና እያሳደደ እየገደለ ፣ በህዝብ ላይ ጀኖሳይድ እያካሄዴ 

ይገኛል። ይህ ሁኔታ አማራውን ብሎም የህዝቧን ብሔራዊ ጥቅሞች በእጅጉ የሚፈታተንና የሚያጠፋ በመሆኑ መላው የኢትዮጵያ 

ህዝብና የዓለም መንግስታት፣ አገራት ሁሉ ከአማራው ህዝብ ጋር በመቆ የብልጽግና ኢህአዴገ መንግስት ከሽብርና ከዘር ማጥፉት ጦርነት 

እንድታቀብ ማድረግ ዓለበት። በዚህ ምክንያት አገሪቱና ህዝቧ ክፉኛ አስከፊና እጅግ አሳሳቢ የሆነ የፀጥታ ችግር፣ የህዝብ መገደልና 

መፈናቀል ፣ እንዲሁም ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ ተውጦ የሶሪያና የየመን ህዝብን የመሳሰሉ ሁኔታዎች ዋዜማ ላይ ይገኛል። በዚህ 

የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የዓለም መንግስታቶች ጦርነትና ግጭት ያለበት ቦታ ሁሉ መቆምና ወረርሽኑን ለመቋቋም ትኩረት እንዲኖር 

በተጠየቀበት ወቅት፣ የኢትዮጵያ ፋሽስት አረመኔ መንግስት ግን ይህን አጋጣሚ እንደ ትልቅ እድል በመቁጠር በአማራው ህዝብ ላይ ጦር 

አውጆ፣ ሰራዊት አስማርቶ ህዝብ እያወከ፣እያሰረና እየገደለ ነው።  



ስለሆነም የሰላምና የአንድነት አፍቃሪ፣መላ የኢትዮጵያ ህዝብና አገር ወዳድ ተቆርቋሪ ሁሉ ከአማራ ህዝብ ጎን በመቆም አገርህን 

ኢትዮጵን፣ ህዝቧንና ሰንደቅ ዓላማችህን እንዲናስከብር ኢሳ ይጠይቃል። ይህ ሆን ተብሎ የታቀደና ያለመ አማራውን በሥነልቦና ፣

በጭንቀትና በፋይናንስ ችግር ለማሰቃየት፣ በወረርሽኑን አማራ ህዝብ ላይ በይበልጥ ተጋልጦና እልቂቱን ለማባባስ የህክምናም እርዳታ 

እንዳይኖር በማድረግና በዚህ ወረርሽኝ  ሰለባ የኢትዮጵያን 1/3ኛው ህዝብ ይሆናል በማለት ዳታ የሌለው ግምት ቀድሞ በማስቀመጥና 

አካባቢውን የጦር ሜዳ በማድረግ በጥይት የአማራውን ህዝብ የመጨረስ፣የመረሸንና የጀኖሳይድ ጥፋትን የማካሄድ የፋሽስት ጭፍጨፋ 

ተግባር መሆኑን መላው የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ኅብረተሰብ እንዳውቅልን አበክሮ ኢሳ የጠይቃል።  

በዚህ የተነሣ የኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት (ኢሳ ESSA) አስቸኳይ መግለጫ አውጥቷል። 

1) በዚህ ወረርሽኝ የመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነቱ፣ ሰላሙና ጤናው ከአድለዎ ነፃ ሆኖ አስፈላጊውን ህክምና በእኩልነትና 

ትክክል እንዲሆን በጥብቅ እናሳስባለን።  

2) ይህም አገልግሎት በመላ አገሪቱ ለማዳረስ ዘረኛ መከላከያ ሰራዊት መሳሪያውን አስቀምጦ  በሰላማዊ ሁኔታ ህዝብ እንዲረዳ 

እናሳስባለን። 

3) እነዚህን ሁኔታዎች መንግስት በማን አለብኝነት ከማባባስ ጋር በአማራው ክልል የተሰማራው የኦሮሞና የትግራይ የወያኔ ዘር 

ተኮር የመከላኪያ ሰራዊት በፀረ-አማራ ህዝብ በጭካኔና በአረመኔ ባህሪነታቸው ህዝብን ለመፍጀት ሰለሆነ በአስቸኳይ ክልሉን 

ለቀው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንድወጡ  እንጠይቃለን። 

4) አርበኛ ፋኖ አማራ ህዝብ ስራዊት ዘብና የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ለህዝብና ለኢትዮጵያ አንድነትና የአገረ ሰላም 

ደህንነት ጠባቂዎች የህዝብ ክፍል ናቸው።ይህ ማንነትና ተግባራቸው እውቅና እንድያገኝና የመንቀሳቀስ መብት እንድከበር፣ 

ርዳታና ትብብር እንዲደረግ መላ የኢትዮጵያን ህዝብ ከነዚህ የህዝብ ስራዊት ኃይሎች ጎን በአንድነት እንዲቆምና እንዲተባበር 

በአንክሮ እንጠይቃለን። 

5) የኢህአዴግ አብይ መንግስት ለኢትዮጵያና ለመላው ህዝቧ ደም መፋሰስ፣ ለአገር ዳር ድንበር፣ ለአንድነት የዜግነት መብት፣ 

ለአገር ሉዓላዊነት ሰላምን የሚነሳና አደገኛ ከመሆን ጋር ለውጭ ጠላትም ክፍትና ስጋት በመሆኑ ህገ-መንግስቱ ተቀይሮ ፤ ወደ 

ብሔራዊ እርቅና ፤ ሕጋዊ የኢትዮዽያ መንግሥት እንዲመሰረት ህዝብ ወደ አስተማማኝ ዲሞክራሲያዊ የህዝብ የበላይነት ህገ-

መንግስታዊ ሽግግር እንዲበቃ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ለዓለም መንግስታትና አገራት፣ ለተባበሩት መንግስታት ጥሪ እናቀርባለን። 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ! ! ! 

የኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት (ኢሳ ESSA). 

 


