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በሰላማዊ ሕዝብ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ ይቁም!!! 

በሰላም ሥርቶ በሚኖረው የጎንደር ከተማ ሕዝብ ላይ የወያኔ/ኢህአዴግ መንግሥት ልዩ የአፋኝ ጦር አሰማርቶ በሰው 
ህይዎትና በንብረት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጎዳት ማድረሱን ከተለያዩ የዜና አውታሮች እና የከተማው ኗሪ ከሆኑ የጎንደረ 
ተወላጆች ለማረጋገጥ ችለናል። ጭፍጨፋው አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን እነዚህ የአይን እማኞች አረጋግጠዋል። 
በደም የጨቀየው የወያኔ መንግሥት ያለደም መዋል ማደረ የተሳነው ይመስላል። 

ይህ አፋኝ ጦር ሰላማዊ የከተማይቱ ኗሪ የሆኑ የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ ያቀረቡ የኮሚቴ አባላትን አፍኖ 
ለመውሰድ በመንግሥት ተልኮ ተሰጥቶት የመጣ መሆኑ ይነገራል። ይሁን እንጅ እነዚህ የኮሚቴ አባላት የራሡን 
የወያኔ ሕገ መንግሥት የሚፈቅደውን አንቀጽ መሰረት አድረገው የመብትና የማንነት ጥያቄ አቀረቡ እንጅ በሰውም 
ሆነ በንብረት ላይ ምንም ጎዳት ያላደረሱ ሰላማዊ ስዎች ናቸው። ነገር ግን በሰላም ለተጠየቀ ጥያቄ ስላማዊ መልስ 
ምስጠት ሲገባው ከሽፍትነትና ከተራ ዱርዬነት ያልተላቀቀው የወያኔ መንግሥት በጉልበት የሰላማዊ ስዎችን ህይዎት 
ለማጥፋትና ስላም ለማደፍረስ ጦሩን ሰብቆ መምጣቱ እጅግ የሚያስቆጣ ድርጊት ነው።  

በእውነት እነዚህን የኮሚቴ አባላት በሰላም ሕግ ከፈለጋቸው ያለምንም ማንገራገር እጃቸውን ለመንግሥት በሰላማዊ 
መንገድ ሊሰጡ እንደሚችሉ የተረጋገጥ ነው። ምክንያቱም እስካሁን ባለው ሬከርዳቸው ምንም የፈጸሙት ወንጀል 
የለምና። ወንጀለኛ ቢሆኑ ኑሮ ከተማ ውስጥ በስላም ሊቀመጡ አይችሉም ነበር። 

ዋናው የወያኔ አላማ የጎንደርን ሕዝብ የሆነ ስበብ ፈልጎ አንገቱን ለማስደፋት ወይም ለጎንደር ይቆረቆራሉ የሚባሉ 
ስዎችን ለቅሞ ለማጥፋት ለረጅም ጊዜ ያቀደው እቅድ ነው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም የወልቃይት/ጠገዴን ፤ 
የጠለምትን መሬት በርግጠኝነት ያለምንም ጠያቂ የራሱ መሆኑን ለማረጋገጥ አባይ ወልዱ የተባለው የክልል አንድ 
ገዥ በአደባባይ ከፍተኛ እርምጃ ሊወስድ እንድሚችል ሲዝት መክረሙ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አሁን በቅርቡ 
ደግሞ ምዕራብ አርማጭሆን እና ከደባርቅ በላይ ስሜን በየዳን ወደ ትግራይ ክልል ለማጠቃለል እየተጣደፈ በመሆኑ 
ጦርነቱን ታች አርማጭሆና ሰሜን በየዳ ከማድረግ ይልቅ ጎንደር ከተማውስጥ ማድረጉ ህዝቡን ለማደናገጥ የተሴረ 
ሴራ ነው። የአርማጭሆ እና የስሜን ሕዝብ ሞቶ ካላለቀ በቀር መሬቱን አሳልፎ እንደማይሰጠው ወያኔ በትክክል 
ያውቃልና።  

ይህ አይነት እርምጃ ሕዝብን የበለጠ የሚያስቆጣና የወያኔን የግዛት ዘመን የሚያሳጥር እንጅ የግዛት ዘመናቸውን 
የተራዘመና የተደላደለ ሊያደርገው አይችልም። 

ጎንደር ሕብረት ዛሬም ከዚህ ቀደም እንዳሳሰበው ይህ ችግር የጎንደር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር ጭምር 
በመሆኑ ነገና ከነገ ወዲያ በእያንዳንዱ ደጃፍ እስከሚያንኳኳ መጠበቅ የለበትም። በሁሉም አቅጣጫ የወያኔ አገዛዝ 
በቃን ብሎ መነሳት አለበት እንላለን።  

የጎንደር ሕዝብ ሆይ! ልጆችህን አሳልፈህ እንደማትሰጥ ሙሉ እምነት አለን። ዛሬ የጎረቤትህን ልጆች ከሰላማዊ 
ቤታቸው ጎትቶ ከወሰደ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የራስህን ልጆች ከቤትህ ውስጥ ጎትቶ አውጥቶ እንደሚወስድ መረዳት 
አለብህ።  ነጻነት ያለመስዋዕትነት የለምና በርተተህ ተዳራጅ!ታገል! የጎንደር ሕብረት ከጎንህ ይቆማል! 

የትግራይ ሕዝብ ሆይ! የወያኔ አገዛዝ ነገ አላፊ ስለሆን በክፉውና በደጉ ለረዥም ዘመን አብሮህ ከኖረው የጎንደር 
ብሎም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር  ተባበር። ለእውነተኛው ነጻነትህ ከወገንህ ጋር ተሰለፍ።  
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በመጨረሻም፤ 

 የጎንደር ህዝብ ለነጻነቱ ከወያኔ ጋር የሚያካሂደውን ቆራጥ ትግል ከልብ እንደግፋለን፣ በሚያስፈልገው 
ማንኛውም መንገድ ከጎኑ የምንሰለፍ መሆናችንን እናረጋግጣለን፡ 

 በወያኔ የጦር ሀይል ለተገደሉ፣ ለቆሰሉና ለታሰሩ ወገኖቻችን ሁሉ ልባዊ ሀዘናችንን እየገለጽን፣ በንጹሀን 
ወገኖቻችን ላይ ወንጀል የፈጸሙ ሁሉ በአስቸኳይ ለፍርድ እንቂርቡ እንጠይቃለን። 

 በሰላም ከተቀመጡበት ቤታቸው ታፍነው የታሰሩ ስዎች ሁሉ በአስቸኳይ እንዲፈቱ  እንጠይቃለን 

 በዚህ የፈተና ወቅት፣ ወገናችን አንወጋም ብለው መሳሪያቸውን በወያኔ ላይ በማንሳት ከጎንደር ህዝብ ጎን 
የቆሙ ህዝባዊ አርበኞችን እያደነቅን፣ ወደፊትም ወገን ከወገኑ ጋር አብሮ  እንዲቆም ጥሪያችንን 
እናስተላልፋለን። 

 በመላው አለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ የወያኔ ዘረኛ መንግስት በአጠቃላይ በሀገራችን 
በኢትዮጵያ በተለይ በጎንደር ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ግፍ በማውገዝ እንዲተባበሩ ጥሪ እናደርጋለን፡ 

 የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ለዘረኛው የወያኔ መንግስት የሚሰጠውን የገንዘብና  የጦር መሳሪያ  እርዳታ  
እንዲመረምር አቤቱታ  እናቅርባለን  

 

የጎንደር ሕብረት ከሕዝባችን ጎን ይቆማል!!! 

ኢትዮጵያ በነጻነት ለዘለዓም ትኖራለች!!! 
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