
                        የሸዋየሸዋየሸዋየሸዋ ሕዝብሕዝብሕዝብሕዝብ ኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊ አንድነትአንድነትአንድነትአንድነት ድርጅትድርጅትድርጅትድርጅት    
 

እኛ የሸዋ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ አንድነት ድርጅት አባላት ሁለገብ ዲሞክራሲያዊ የነፃነት ትግል ግንባር በቁርጠኝነት 
መስርተናል። ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ። የድርጅቱ ዓላማ የሸዋ ሕዝብ በተወለደበት ቀዬውና 
በሚኖርበት ከተማው ሰብዕናውና ማህበራዊ መብቱ እንዲከበርና ያላግባብ ከተወለደበትና ከኖረበት ቦታ እንዳይፈናቀል 
ሕጋዊ መብቱ እንዲከበርለት ለማድረግ ነው።  

ይህን ከመጠን ያለፈ ግፍና በደል ለመከላከል የሸዋ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ አንድነት ድርጅትን (ሸሕኢአድ) መስርተናል። 

1) ላለፉት 25 ዓመታት ከአንድ ብሔር ከትግራይ የወጣ የወያኔ ባንዳ ቡድን ኢትዮጵያን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ በሸዋና 
በሌሎችም ክልሎች ያለውን ሕዝብ እንዲሁም በአዲስ አበባ (ሸገር) በተለይ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን በሚል 
ተወላጆችን ከቀያቸው በማፈናቀል፣ መኖሪያቸውንና  የእርሻ መሬታቸውን በመቀማት ለውጭ አገር ዜጎችና 
ለደጋፊዎቻቸው ባነስተኛ ዋጋ እየሸጠ እንዲበተኑ አድርጓል። በአዲስ አበባ ከተማም አለፕላን የተሠሩ ቤቶች 
በሚል በግፍ የብዙዎችን ቤት በማፍረስ ለጎዳና ተዳዳሪነት ዳርጓል። 

2) በሰላማዊና በሕጋዊ  መንገድ ከቀያቸው እንዳይፈናቀሉና  ቤታቸው እንዳይፈርስባቸው የጠየቁ ዜጎች በጠራራ 
ፀሐይ ባደባባይ በዱላና በጥይት ተደብድበው። ሕጻናት፣ እርጉዝ ሴቶች፣ አሮጊቶችና ሽማግሌዎች ሳይቀሩ 
ተገድለዋል።እየታፈኑም በጅምላ እስር ቤት የሚታጎሩና መዳረሻቸው የጠፋም እጅግ ብዙ ናቸው ክአገራችን በግፍ 
እየተሰደዱ በባህር እየሰመጡ በሰው አገር በእሳት እየጋዩና እየታረዱ የቀሩት የእሥር ቤት ሥቃይ እያዩ ነው። 

3) ወያኔ በእርሻ መሬትና በከተሞች አካባቢ የውሀ ምንጮችና ወንዞችን መርዝና ቆሻሻ በመጨመር ሕዝቡ በተለያዩ 
በሽታዎች እንዲያልቅ እያደረገ ነው። በሌላ በኩል እህቶቻችን እንዳይወልዱ በተለያየ መርዝ መካን እያደረጋቸው 
የዘር ማጥፋት ዘመቻውን በሰፊው ቀጥሎበታል 

4) የከተማ ነዋሪዎችን ንጽህ ውሀ በመከልከል ህዝቡ በቆሻሻ ውሀ እንዲጠቀም በማስገደድ ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች 
እንዲጋለጥ አድርገዋል። ባጠቃላይ የሸዋን ሕዝብ ዋና ጠላት በማድረግ የዘር ማጥፋት ዘመቻ አውጆብናል።  

5)  እኛ በሸዋ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ አንድነት ድርጅት ሥር የተደራጀን ዜጎች በውስጣችን የዘርና ሃይማኖት ልዩነት 
ሳናደርግ በክፍለ ሀገራችን ከሚሠሩ መጠነ ሰፊ ግፎች ባሻገር ባጠቃላይ በሀገሪቱ፤ ከወልቃይት ማንነት  እስከ 
ጋምቤላ፣ ከወሎ እስከ ባሌና ከወለጋ እስከ ሐረር የሚደረገውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ ከመቃወም አልፈን ከጎናቸው 
መሰለፋችንን ለመግለጽ ነው። 

6) እኛ የመላው ሸዋ ሕዝብ በኢትዮጵያዊ አንድነት ስም የተደራጀነው ቅድመአያቶቻችን፣ አያቶቻችን፣ አባቶቻችንና 
እናቶቻችን የዘርና ሃይማኖት ልዩነት ሳያደርጉ ኢትዮጵያ  አገራችንን ለመውረር  ዘመናዊ መሳሪያ እስከ አፍንጫው 
ታጥቆ የመጣውን የውጭ  ኮሎኒያሊስት ሀይል ለመከላከል በፈረስና በባዶ እግራቸው እስከ አድዋ ዘምተው 
በጦርና በጎራዴ ተዋግተው ድል አድርገው ያስረከቡንን ውድ እናት አገራችንን ለመጪው ትውልድ ለማስረከብ 
ዛሬም ልጆቻቸው አለን ለማለት ነው። 

ድርጅታችን የኢትዮጵያን ነፃነት አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከሚታገሉ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ጎን በመሰለፍ 
የሚጠበቅበትን ሃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን በደስታ ያበስራል። 

ኢትዮጵያ በአንድነትና በነፃነት ለዘለዓለም ትኑር! 

 

የሸዋ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ አንድነት ድርጅት！ 

ለበለጠ መረጃ ከዚ በታች ባሉት ስልኮች ይደዉሉ 

(571) 276 2805, (202) 749 6808, (202) 315 9005                                                                         

                                                                                

ነሓሴ 8 ቀን 2008  (08/20/2016) 


