
 
 

የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ! ነፃነትህ በደጅህ ቆማለችና እነሆ ግቢ በላት ! 

ጎንደር ስለፍቅር ሞትን ይታገሳል! ስለሰላም እልፍ ይጓዛል! 

የጎንደር ህዝብ ለአለፉት 25 ዓመታት በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ወገኖቻችን ላይ ያደረሰውን የዘር ማጽዳት ወንጀልና የጎንደር 
ታሪካዊና ለም መሬቶችን ወደ ትግራይ በመከለል በትግራይ ሰፋሪዎች የማጥለቅለቁን የእብሪትና የግፍ ጉዞ በሰላማዊ መንገድ 
እንዲቀለበስና ችግሩንም በህግ አግባብ ብቻ ለመፍታት ሲል ብቻ ትግስት አስጨራሹንና የተንዛዛውን የህወሃት የህግ ተቋማት ሂደት 
በትእግስት በመከታተል እስከ መጨረሻው ሰአት ድረስ ለሰላምና ለፍቅር ያለውን የሚደነቅ ፅኑ አቋም አሳይቷል።  

ይሁን እንጂ ዛሬም ድረስ በጫካ ህግ የሚመራው ፋሽስቱ የትግራይ ነፃ አውጭ ቡድን ሃገራችን ኢትዮጵያንና ህዝቧን በዘር ከፋፍሎ 
እያባላ፣ ሃብቷን እየዘረፈ፣ በልጆቿ ላይ ግፍንና መከራን እያፈራረቀ፣ መሬቷን በንፁሃን ደም እያጨቀየ፣ ድንበሯን እያፈረሰና፣ ታሪኳን 
እያጎደፈ የተጓዘበትን የእብሪትና የዘረኝነት መንገድ በማጠናከር በህጋዊና በሰላማዊ መንገድ ፍትህ የጠየቀውን የጎንደር ህዝብ አግባብነት 
ባለው መንገድ መልስ ከመስጠት ይልቅ እንደ ተራ ሽፍታ አፋኝ ቡድኖቹን በሌሊት በማዝመት “የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ” 
አቅራቢ ኮሚቴ አባላትን ሐምሌ 5, 2008 ዓ.ም ሌሊት ላይ በማፈን ህዝብን ለማሸበርና ለማሸማቀቅ የሄደበት መንግስታዊ የውንብድና 
መንገድና በዚህም ምክንያት የፈሰሰው የንጽሃን ወገኖቻችን ደምና የደረሰው ጉዳት እጅግ አስቆጥቶናል።   

ጀግናው ኮ/ል ደመቀ ዘውዱ ለህዋሃት አፋኝ ጦር እጄን አልሰጥም በማለት ባደረገው አኩሪ ተጋድሎ የኮራነውን ያህል፤ ከዚህ አፋኝ 
ቡድን ጋር ለህዝባቸው ክብርና ለነፃነታቸው መከበር ባደረጉት ታላቅ ተጋድሎ ውድ ህይወታቸውን የገበሩትን አርበኛ ሰጠኝ ባብል፣ 
አርበኛ ሲሳይ ታከለና፣ ሌሎችም መስዋዕትነት የከፈሉ ውድ ወገኖቻችን በጎንደር ህዝብና በትውልዱ የነፃነት ታሪክ ውስጥ ስማቸውን 
በወርቅ ቀለም ፅፈው አልፈዋል። 

ለህወሃት ማስፈራሪያና ዛቻ ሳይንበረከኩ የህዝባቸውን የነፃነት ጥያቄ በማንገብ የጎንደርን ህዝብ ከፊት ሆነው በመምራት ወደዚህ 
ታሪካዊ የተጋድሎ ምዕራፍ ያሸጋገሩትና አሁንም ትግሉን እዳር ለማድረስ በፅናት የቆሙትን ውድ የቁርጥ ቀን ለጆቻችንን አንገታችንን 
በኩራትና በክብር ቀና አድርገን እንድንሄድ አብቅታችሁናልና ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው።  

ጀግናው የጎንደር ህዝብ ሆይ!  

ከዚህ የህወሃት ርካሽና ወራዳ ተግባር ባሻገር ነጥሮና ገዝፎ የወጣው የጎንደር ህዝብ ለሰላምና አብሮ ለመኖር ያለውን ታላቅ ትእግስትና 
በአንፃሩ ደግሞ ግፍን መሸከም ሲበቃውና ጀግኖቹ ሲነኩ በአንድነት እንደ አራስ ነብር በቁጣ መነሳቱና ጠላቶቹን በቁጣው እሳት 
የማንደዱ እውነታ ነው!  

ወደ ነፃነትህና ልዕልናህ ከፊት ሆነው እንዲመሩህ ያስቀደምካቸውን ውድ ልጆችህን ለማፈንና ለማረድ በሌሊት ወረራ የፈፀመውን 
መንግስት ነኝ ባይና በህግና በሕገመንግሥት እመራለሁ እያለ ሌት ከቀን ከሚለፍፍ በተግባር ግን ከተራ የሰፈር ሽፍታ በማይጠበቅ 
ውንብድና የሚዳክረውን የህወሃት አፍኝ ቡድን እኩይና የንቀት ተግባር ለማስቆም ከአርማጭሆ እስከ ደባርቅ፣ ከወልቃይት እስከ 
ሰሜን፣ ከበለሳ እስከ ጭልጋ በሁሉም አቅጣጫ መሪህንና ወገንህን ለመታደግ ቀፎው እንደተነካ ተናዳፊ የንብ መንጋ በአንድነት 
መዝመትህና ለድል መብቃትህ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ያኮራና በህወሃት አምባገነናዊ አገዛዝ ላይ በአንድነት እንዲነሳና እንዲያምፅ 
መነቃቃትን ፈጥረሃልና እንኳን ደስ ያለህ!    

ከህወሃት መዋዋል አጋንንትን እንደማማለድ ያለ ነው! 

ኢትዮጵያን ለአለፉት 25 ዓመታት በሃይልና በጭካኔ እየገዛ የሚገኝው ዘራፊና ተስፋፊ ቡድን ዛሬም እንደ ተራ ሽፍታ “የትግራይን 
ህዝብ ነፃ አወጣለሁ” እያለ ሲፎልልና ከበሮ ሲደልቅ ማየት እጅግ አሳፋሪና መዳረሻውም የት ሊሆን እንደሚችል ማወቅ በልጆች 
የድብብቆሽ ጨዋታ አዋቂዎችን ለማታለል እንደ መድከም ይቆጠራል። 

ስለሆነም ከዚህ ስግብግብና ዘራፊ ቡድን ጋር ስለሰላምም ሆነ ተከባብሮ በጉርብትና ስለመኖር ማሰብም ሆነ መነጋገር ከፋሽስቱ 
የኢጣሊያ ወራሪ ሃይልና ከአራጁ ድርቡሽ ጋር እንደ መመቻመች የሚቆጠር ሲሆን፤ ህወሃትን “ንፁሃን መግደልህን አቁም” ወይም 
“ለህግ ተገዛ” ወዘተ እያሉ መማፀን ኩርንችትን ቄጤማ ሁንልኝና ልተኛብህ ብሎ እንደ መማፀን ያለ የቂልነት ሃሳብን ይመስላል። 

ስለሆነ ማንኛውም ከህወሃት ጋር የሚደረግ ውይይትም ሆነ ተማፅኖ ምንም አይነት መፍተሄ አያመጣምና ህዝባችን ህወሃትን አስወግዶና 
በሃይሉ የእራሱንና የመላው ወገኑን ሰላም አስከብሮ መጓዝ የሚችልበትን መንገድ አጥብቆ መፈለግ ይኖርበታል። በሰላም ስም የሚደረግ 
ማንኛውም ያልተመጣጠነ ድርድር ደማቸው በግፍ የፈሰሰውን ወገኖች መስዋዕትነት ያለዋጋ ማስቀረትና መጭውንም ጊዜ የከፋ 
ያደርገዋልና ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል እንላለን። 



 
 

የቆሰለ አውሬ አድብቶ እንዲመጣ እናውቃለንና! 

የትግራይ ነፃ አውጭ ቡድን ዛሬ በህዝባችን ታላቅ ተጋድሎ ተዋርዶና አፍሮ ወደ መጣበት ቢመለስም እንኳ የደረሰበትን ውርደት 
ለመበቀል ሃይሉን አሰባስቦና አጠናክሮ እንደሚመለስ ምንም ጥርጥር የለንም። 

ይልቁንም ይህን መግለጫ በምናዘጋጅበት ሰአት ከፍተኛ ቁጥር ያለውና በትግሬ ተወላጆች ብቻ የተዋቀረው አውሬው የአግዓዚ ጦር 
ወደ ጎንደር በገፍ እየተጓጓዘ ስለመሆኑ በቂ ማረጋገጫ አግኝተናል።  

ስለሆነም መላው የጎንደር ህዝብ ከህወሃት እብሪተኛ ቡድን ሊሰነዘርብህ ከሚችል ማንኛውም የበቀል ጥቃት እራስህን እንድትከላከል 
ከወዲሁ ተዘጋጅ። እኛም በመላው ዓለም የምንገኝ ልጆችህ በሙሉ አቅማችንና ሃይላችን ከጎንህ መቆማችንን ስናረጋግጥልህ በታላቅ 
ኩራት ነው።  

ከህወሃት አገዛዝ ነፃ የሆነች ጎንደር! 

ዛሬ በደባርቅ፣ በዳባት፣ በጋይንትና በሌሎችም የጎንደር አካባቢዎች የተቀጣጠለው የነፃነትና የአልገዛም ባይነት ትግል በሁሉም የጎንደር 
አውራጃዎችና ወረዳዎች ውስጥ እንደ ሰደድ እሳት ሊንቦገቦግ ይገባዋል። 

ሁሉም የጎንደር ግዛት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከህወሃት አገዛዝ እራሱን ነፃ ማውጣት ይኖርብታል። በተለመደው የመናበብ ጥበብ 
በመጠቀም ሁሉም ጎንደሬ ነፃነቱን ማወጅ አለበት።   

ይድረስ ለአማራ ህዝብ! 

ፋሽስቱ የትግራይ ነፃ አውጭ ቡድን በጎንደር ህዝብ ላይ ሊያደርስ የሞከረውን አፈና እና ከህዝባችን የተሰጠውን የጀግንነት ምላሽ 
በንቃት እየተከታተልክና ድጋፍህንም ለማድረግ በደጀንነት መሰለፍህና በቋፍ ላይ መገኘትህ በእጅጉ አኩርቶናል። 

ይህ ፋሽስታዊ ስርአት እስካልተወገደና በሃገራችንም ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እስካልተገነባ ድረስ ሃገሪቷም ሃገር አልሆነች 
ህዝቧም ከእልቂት፣ ከስደት፣ ከርሃብ፣ ከውርደት፣ ብሎም ከዜግነት ክብር ወርዶ ከመኖር መዳን አልተቻለውም። 

ይልቁንም እነዚህ ዘረኛ፣ ዘራፊና፣ ተስፋፊ ቡድኖች በስልጣን ላይ እንዲቆዩና ዳግም ልጆችህን እንዲያርዱና ዘርህን እንዲያጠፉ 
ከምትፋቅድላቸው ይልቅ ከውስጥህ በመረጥካቸው የጎበዝ አለቆችህ መመራትና መዳኘት እጅጉን ይልቃል።  

ስለዚህ ዛሬ ነገ ሳትል የጎበዝ አለቃህን በመምረጥ እራስህን አደራጅተህ በምትወዳቸውና በምታምናቸው ልጆችህ ተመራ፣ ከወንድምህ 
የጎንደር ህዝብ ጋር አንድነትህን በማጠናከር ወደ አካባቢህ የሚገባውን የህወሃት ጦር አልፎ እንዳይሄድ አስቁመው። በሰላም እጁን 
የሚሰጠውን ትጥቁን ተቀብለህ በኢትዮጵያዊ ጨዋነት አስተናግደው። አብሮህ አንተን መስሎ ሊኖርና ከአንተ ጋር ሊታገል ከወደደ 
አትከልከለው። መሄድን የሚሻ ከሆነ ወደ ሚፈልግበት ሸኘው። ትጥቄን አልፈታም የሚለውን ተላላኪ ግን በወጣበት አስቀረው።    

በዚህም ክፉ ጊዜ የጎንደር ህዝብ አጋርነትህን ይሻልና በተግባር ታረጋግጥለት ዘንድ በህዝባችን ስም ወንድማዊ የትግል ጥሪ 
አቅርበንልሃል!  

የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ነፃነትህ በደጅህ ቆማለችና እነሆ ግቢ በላት ! 

እነሆ ጎንደር አምርሯል። ለዘመናት በትዕግስት የተሸከመው ግፍና በደል ከልኩ አለፈና እነሆ ተሸክሞት የኖረውን ደምመላሽ ወደ 
ጠላቶቹ አዙሯል። ጎንደር ከአምባገነኑና ከአናሳው የትግራይ ነፃ አውጭ ቡድን ጋር ላይታረቅ ደም ተቃብቷል። በሌሊት ልጆቹን 
ሊያፍንና ሊያርድ የመጣውን የሽፋታ ቡድን ለመርዶ ነጋሪ እንዳይተርፉ አድርጎ አስቀርቷቸዋል። በዚህም ከህዋሃት ጭቆና ነፃ የሆነች 
ጎንደርን የማረጋገጥ የነፃነት ጉዞ ተጀምሯል።  

እነሆ ዛሬ ተራው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አናሳው የህወሃት ሽፋታና ዘራፊ ቡድን የሚንበረከከው በአንድነት ስትነሳ ነውና በያለህበት 
በአንድነት ተንሳ። ነፃነትህ በደጅህ ቆማለችና ዛሬ ነገ ሳትል ወደ ቤትህ ግቢ በላት። እኛም ዛሬ በትግል ላይ ለሚገኘው ህዝባችን አጋር 
በመሆን ፋሽስቱን የህወሃት ቡድን በየአካባቢህ በመፋለም ሃይሉን ታዳክመው ዘንድ በመላው የጎንደር ህዝብ ስም የትግል ጥሪ 
አቅርበንልሃል። 

 

 



 
 

 

 

በመጨረሻም 

ጎንደር ውስጥ በተቀሰቀሰው ህዝባዊ እምቢተኝነት የተለያዩ ተሽከርካሪዎች፣ የንግድ ተቋማትና፣ ከፍተኛ ንብረት እንደወደመ 
ይታወቃል። ይህ ውድመት የተፈፀመው በትግራይ ተወላጆች ላይ እንደሆነ በማስመሰል ቀጣፊው የህወሃት መገናኛ ዘዴ ለህዝብ ሲለፍ 
ይደመጣል። በአንዳንድ የመገናኛ ዘዴዎችም እንዲሁ በህወሃት ካድሬዎች አማካኝነት ሲራገብ ለማየት ችለናል።  

የደረሰው ውድመት በህወሃትና የህወሃት ተላላኪና ሰላይ በመሆን ከህዝብ በተዘረፈ ሃብት ላይ በመሆኑ ተገቢና ትክክለኛ መሆኑን 
ማረጋገጥ እንወዳለን። ጥቃት ከተፈፀመባቸው ድርጅቶች መካከል ንብረትነታቸው ለህወሃት ባደሩ የወልቃይት ተወላጆች የተያዙ 
እንደሚገኝበት ማረጋገጥ እንወዳልን። የትግራይ ተወላጆች የጥቃት ኢላማ ናቸው የሚባለው ጉንጭ አልፋ ጩሃት የህወሃትና የህወሃቶች 
ብቻ ነው።   

በዚህ አጋጣሚ ለትግራይ ህዝብ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ካስተላለፍናቸው መልዕክቶች የተለየ የምናስተላልፈው ቁምነገር ስለሌለን 
በእጅጉ እናዝናለን። “አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይነቃም” እንዲል አማራ! 

ድል ነፃነት ለተጠማው ህዝባችን! 

ልሳነ ግፉዓን ድርጅት 

ሐምሌ 7, 2008 ዓ.ም  


