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በቅርቡ በጎንደር ከተማና አከባቢዋ በተከሰተዉ አዉዳሚ ሁከት አስመክቶ የተሰጠ መግለጫ 

የትግራይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ለኢትዮጵያ አገራችን ሰላም፣ ልማትና ብልጽግና የከፈለው ከባድ ዉለታ  
ለማንም ያልተደበቀ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ይህ እውነታ ጋሃድ ሆኖ እያለ በጥላቻ መንፈስ የሚዋዥቁ 
የኢትዮጵያ ጠላቶች በሚነዙት የጥላቻ ፕሮፖጋንዳና አስተባባሪነት በዚህ የዋህ፣ ሰዉ አክባሪ፣ ኩሩና ታጋሽ 
የትግራይ ህዝብ ለዓመታት ሲጠነሰስ የቆዬ ጥላቻ በቅርቡ በጎንደርና አከባቢዋ በሂወቱና ንብረቱ አሳፋሪና 
አሳዛኝ የሆነ ከባድ የጥፋት ድርጊት ሲያከናወን ለመመልከት በቅተናል። ስልጣን እንጂ የሃገር፣ የሕዝቦች 
ሰላምና ዕድገት ግድ የማይሰጣቸው ሐይሎች ለተንጋደደ የፖለቲካ ፍጆታ ሲሉ የትግራይ ሕዝብ ከሌላው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለየ ተጠቃሚ እንደ ሆነና የችግሮች ሁሉ ምንጭ እንደሆነ አድርገው በማቅረብና 
በመስበክ የጥቃቱ ሰለባ እንዲሆን አድርገውታል። 

በመራራው የ17 ዓመታት ትግል የትግራይ ህዝብ ከ60,000 በላይ የሂወት ከ170,000 በላይ ደግሞ የአካል ጉዳት 
ከፍሎ ውድ ልጆቹን እንደ አብርሃም በግ ለመስዋዕት ያቀረበውን ሕዝብ ፍፁም ዘረኛ በሆኑ የትምክህት 
ሃይሎች የተደጋጋሚ ጥቃቶች ሰለባ መሆኑ በጣም ያሳፍራል። እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ ጨዋ ሕዝብ በታሪክ 
የሚወቀስበት ሳይሆን የሚወደስበትና አኲሪ ገድል የፈፀመ ሕዝብ ነው። ይህ ነውረኛ ተግባር ሰላም ወዳድ 
የሆነውን የጐንደር ሕዝብ ተግባር ነው ብለን አናምንም፣ ስለዚህም አገርና ወገኑን ከዚህ ጥፋት እንዲያድን 
አጥብቀን እንጠይቃለን። በአዉሮፓ የትግራይ ተወላጆች ማህበር በንጹሃን የትግራይ ተወላጆች ዒላማ ያደረገ 
ዘግናኝና ዘረኝነት መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በጥብቅ እያወገዘን ቀጥለው ያሉትና ተመሳሳይ ምላሾች 
በሚመለከተዉ አካል በአስቸኳይ እንዲወሰዱ አጥብቀን እንጠይቃለን፥

- የፌደራልና የክልል መንግስታቶች በተለይም የክልል አማራና የጎንደር ከተማ አስተዳደር በዚህ ዘግናኝ 
ድርጊት የተሳተፉ የጥፋት ሃይሎች ወደ ህግ እንዲቀርቡና አስተማሪና የማያዳግም እርምጃ 
እንዲወሰድባቸዉ ኣጥብቀን እንጠይቃለን፥

- የአሁኑ ዘመን ለኢትዮጵያ ዘመኑ ዘመነ ህዳሴ፣ ዘመነ ልማት እንጂ ዘመነ ጽንፈኝነት፣  እንደ ዘመነ 
መሳፍንት ብሄር  ላይ ያነጣጠረ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ዘመን አይደለም። በመሆኑም ኢትዮጵያንና 
ክልሎች እያስተዳደሩ ያሉ መንግስታት ዉስጣቸዉ እንዲፈትሹና አስፈላጊ እርምጃ እንዲወስዱ 
አበክረን እንጠይቃለን፣

- በጎንደርና አከባቢዋ ለጠፋ የንጹሃን ሂወት፥ ለወደመና ለተዘረፈ ንብረት የክልሉ መንግስት ግዜ 
ሳይሰጥ አስፈላጊዉን ካሳ በመስጠት የዚህ ዘግናኝ ሽብር ሰለባ የሆኑ ዜጎች እንዲያቋቁማቸዉ 
እንጠይቃለን፣



- እንደዚህ ዓይነት ክስተቶች በቅርቡ እንዳየነዉ ዘግናኝ ባይሆኑም በተለያየ ግዚያቶች በትግራይ 
ተወላጆች ሲደርሱ ሰምተናል፣ በዶኩመንተሪም ከተጠቂዎች ከራሳቸዉ ተገንዝበናል። ስለሆነም 
የአማራ ክልል መስተዳደር እንዲሁም የፈደራል መንግስት ካሁን በኋላ እንደዚህ ዓይነት ድርጊት 
ብንጹሃን ዜጎች እንዳይደገም ለህዝቡ ዋስትናና ጥበቃ እንዲሰጥ በአፅንኦት እንጠይቃለን፣

- እርግጥ ነው መንግሥት መልስ ሊሰጥባቸው የሚገባ መልካም አስተዳደር፣ የሙሱና ወዘተ ችግሮች 
በሰፊዉ እንዳሉ ቢታወቅም እነዚህ ችግሮች ግን በመላው አገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮች እንጂ የአንድ 
አከባቢ ወይም የትግራይ ህዝብ የወለዳቸዉ ችግሮች አይደሉም። ያም ሆኖ የችግሮቹ ተጠያቂ 
መንግሥት የጥያቄው አቀራረብም ሰላማዊ መሆን ሲገባው በትግራይ ሕዝብ ላይ ማላከክ አንድም 
ታሪካዊ ጠባሳ ሲብስም ወዳልተፈለገ አቅጣጫ የሚመራ በመሆኑ ድርጊቱ አሁኑኑ እንዲቆም 
አስረግጠን እንጠይቃለን።

- የውጭም የውስጥም የጥፋት ኃይሎች ያሻቸው ትርጓሜ እየሰጡ ትናንትና ለዚች አገር ከባድ 
መስዋእት የከፈለና አሁንም ከመላዉ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም፣ በመከባብርና በመተሳሰብ አገሩ 
በማልማት ተሰማርቶ በሚገኝ በትግራይ ሕዝብ ላይ ከሚቆፍሩት ጉድጓድና ከሚረጩት የዘረኝነት 
መርዝ እንዲታቀቡ በጥብቅ እናሳስባለን!!

በመጨረሻም የፌደራልና የክልሉ መንግስታቶች የህዝባችን ሰላምን እና ድህንነት ለመጠበቅ የሚያደጉት 
ጥረት አሁን ካለበት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችን እያቀረብን በዚህ በኩል በምታደጉት እንቅስቃሴም 
ማሕበራችንና በመላዉ አዉሮፓ የሚገኝ ህዝባችን ከጎናችሁ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን።  

ሰላም ለኢትዮጵያ አገራችን!! 


