ከመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት(መIAድ) የተላለፈ ጋዜጣዊ መግለጫ
“ሕዝባዊ Aንድነት ለነፃነት”
ላለፉት ሁለት Aስርት ዓመታት የሕዝብን መብት በመቀማትና Aፍኖ በሥልጣን ላይ የሚገኘው የህዋሃት/የIህAዴግ
መንግሥት ዜጎች በAገራቸው ውስጥ በመዘዋወር ሰርተው Eንዳይኖሩ ያገደ ብቻ ሳይሆን በተወለዱበትና Eየኖሩበት
ባለው ቀያቸውም የገዢው ፓርቲ Aባል ካልሆኑ ወይም ደግፈው ካልቆሙ ይሰደዳሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይደበደባሉ፣
በተለያዩ ምክንያቶችም ንብረታቸውን ይቀማሉ። የተቃዋሚ ድርጅት Aባል ከሆኑ ደግሞ ጫናው ምን ያህል
Eንደሆነ መገመት ይቻላል። በዚሁ መመሪያቸው መሠረትም በሁሉም የAገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ የመIAድ Aባላትና
ደጋፊዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብዓዊ መብት ጥሰት Eየተፈፀመባቸው ይገኛል። ከሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መካከልም
ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህልም፤
1. በደቡብ ክልል በሰሜንAሪ ወረዳ በጉዛ ዚፍቲ ቀበሌያት የሚኖር ሕዝብ ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን
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ተጠቅመው በመIAድ ጥላ ሥር ስለተደራጁና ጽ/ቤት ስለከፈቱ ብቻ ሦስት(3) Aመራሮቻቸው በEስር ላይ
ይገኛሉ። ፍትሕም ተከልክለው ሰሚ Aካል ሊያገኙ Aልቻሉም።
በጎፋ ልዩ ዞን የሚገኙ የመIAድ Aመራሮችና Aባላት ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን ተጠቅመው
ስለተደራጁ ብቻ ከፍተኛ ድብደባና Eስር ደርሶባቸዋል፤ የፓርቲው መታወቂያቸውንም Eንዲነጠቁ
ተደርጓል። በAሁኑ ጊዜም Aስራ ሁለት (12) የመIAድ Aባላት በሳውላ ማረሚያ ቤት በEስር ላይ ይገኛሉ።
በደቡብ ክልል በደራሼ ልዩ ወረዳ የመIAድ የወጣቶች የAመራር Aባል በጩቤ ተወግተው ለፍትሕ Aካላት
Aቤት ቢሉም መልስ Aጥተው በችግር ላይ ይገኛሉ።
በAማራ ክልላዊ መንግሥት በAንካሻ ወረዳ የሚገኙ የመIAድ Aመራር በIህAዴግ ካድሬዎች ተደብድበው
በሕክምና ላይ ይገኛሉ። ከትናንት በስቲያ ሚያዝያ 22 ቀን 2006 ዓ.ም ጀምሮ በጎንደር ከተማ
በመንግሥት ታጣቂዎችና በሕዝቡ መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የብዙ ዜጎች ሕይወት Eንዲጠፋ
ሆኛል። ከዚህ በተጨማሪም ብዙ ዜጎችም ከቤታቸው Eየታፈኑ ወደ Aልታወቀ ቦታ Eንዲወሰዱ በመደረግ
ላይ ይገኛል።
በተለያዩ ኮሌጆችና ዩንቨርስቲዎች በመማር ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ከመንግሥት የፀጥታ ሃይሎች ጋር
ባደረጉት ግጭት ምክንያት ብዙ ዜጎች ሕይወታቸውን Aጥተው፡ ብዙ ንብረትም ወድሟል።

ይህ የሚያሳየን የህወሃት/IህAዴግ መንግሥት የማስተዳደር ስልት ችግሩን በዘዴ በመፍታትና በማግባባት ሳይሆን
ሃይልን በመጠቀም ላይ ብቻ ያተኮረ መሆኑን ነው።
በAጠቃላይ Eንደዚህ ያሉ የከፋ የሰብAዊ መብት ረገጣ Aገር ተረካቢውን ወጣት ምሁር Iትዮጵያውያን
Aገራቸውን ጥለው Eንዲሰደዱ Aድርጓቸዋል።
ስለዚህ የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት (መIAድ) የሰብAዊ መብት ጥሰቶችን በመቃወምና ከተበዳዮች
ጎን የቆመ መሆኑን ለማሳየት ”ሕዝባዊ Aንድነት ለነፃነት” በሚል መሪ መፈክር በመላ Aገሪቱ ሕዝባዊ ንቅናቄ
ለመፍጠር ከዜጎች ጎን የቆመ ድርጅት መሆኑን ለማሳየት ሰላማዊ ሰልፎችን Aዘጋጅቷል። በዚሁ መሠረትም
Eሑድ ግንቦት 3 ቀን 2006 ዓ.ም በጎፋ ልዩ ዞን በሳውላ ከተማ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ Aድርጓል።
ስለዚህም የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት (መIAድ) መላው የIትዮጵያ ሕዝብ ለነፃነት ሲል ከጎናችን
Eንዲሰለፍ ታላቅ ሕዛባዊ ጥሪ ያስተላልፋል።
Aንዲት Iትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!
ሚያዝያ 24 ቀን 2006 ዓ/ም

