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በጎንደርበጎንደርበጎንደርበጎንደር    ከተማከተማከተማከተማ    በተፈጠረውበተፈጠረውበተፈጠረውበተፈጠረው    ረብሻረብሻረብሻረብሻ    በማስመልከትበማስመልከትበማስመልከትበማስመልከት    ከትግራይከትግራይከትግራይከትግራይ    ተወላጆችተወላጆችተወላጆችተወላጆች    ማሕበርማሕበርማሕበርማሕበር    በሰበሰበሰበሰሜንሜንሜንሜን    

አሜሪካአሜሪካአሜሪካአሜሪካ    የተሰጠየተሰጠየተሰጠየተሰጠ    ወቅታዊወቅታዊወቅታዊወቅታዊ    መግለጫመግለጫመግለጫመግለጫ    

    

ሰሞኑን በሰሜናዊው የሀገራችን ክፍል በጎንደር ከተማ በተፈጠረው ሁከት እና ረብሻ በሰው ህይወት እና 

ንብረት ጉዳት በመድረሱ በእጅጉ አዝነናል። የፌደራል እና የክልል መንግስታቶች እንዲሁም የጎንደር ከተማ 

አስተዳደር በወሰዱት የተቀናጀ እርምጃ ሁከቱን ለመቆጣጠር ያደረጉት ስራም አስተውለናል። ቀጣይ እና 

ውጤታማ እንዲኾን የፌደራል እና የክልሉ መንግስታቶች የህዝባችን ሰላም ለማስፈን አበርትተው እንዲሰሩ 

ጥሪያችን እናቀርባለን። መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንዲቀጥልና የሁከት እና ብጥብጡ መሪ 

ተዋናዮች - ማለትም "በሕጋዊ ጥያቄ" ሽፋን እና ስም ሕገወጥ ድርጊት ሲያከናውኑ መንግስት የደረሰባቸው 

አካላት - በቁጥጥር ስር ውለው በአፋጣኝ ወደ ፍርድ እንዲቀርቡም እንጠይቃለን።  

ከእነዚህ ሕገወጥ አካላት ጀርባ የኤርትራ መንግስት እና በውጭ ያሰማራቸው በሚዲያ ስም የተደራጁ 

ተላላኪዎች እጅ እንዳለበት የአደባባይ ሚስጥር ነው። እነዚህ አካላት እኩይ ድርጊታቸውን ለማስፈጸም እና 

ለዘመናት ተከባብሮ የኖረውን ሰላም ወዳድ ህዝባችን ወደ አልተፈለገ እልቂት እና ትርምስ ውስጥ ለመክተት 

ሌተ ተቀን የጥላቻ ፖለቲካ አታሞ ሲጎስሙ እንደነበር በተለይ በውጭው ዓለም ለምንኖር ኢትዮጵያዊያን 

የተሰወረ አይደለም። እነዚህ በውጭ ሃይሎች ፈንድ የሚደረጉ የጥፋት መልዕክተኛ ሚዲያዎች እኩይ 

ስራቸውን እናወግዛለን። በምንኖርበት አካባቢ የሚገኙት ላይ በሀገሩ ሕግ መሰረት ሕጋዊ እርምጃ 

እንዲወሰድባቸው አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ እንደምናደርግ እንገልጻለን።    

በኢትዮጵያ ሕገመንግስታዊ ጥያቄዎች በሕጋዊ እና ፍጹም ሰላማዊ በኾነ መንገድ ብቻ ማቅረብ ይቻላል 

ብለን እናምናለን። ነገር ግን ሕጋዊ እና ሰላማዊውን መንገድ ወደ ጎን በመተው ሕገወጥ እና የሁከት አካሄድ 

መከተል ለማንም እንደማይበጅ ደግሞ አበክረን ለመግለጽ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ የሕገወጥ መንገድ 

ተከታዮች እና ገብረ አበሮቻቸው ባዘጋጁልን ወጥመድ ባለመግባት ሰፊው ህዝባችን በተለይ ደግሞ የጎንደር 

ከተማ ነዋሪ ህዝባችን በአርቆ አሳቢነት ይህንን የተላላኪዎች እኩይ ድርጊት እንደሚመክተው 



አንጠራጠርም። በመጨረሻም የክልሉ እና የፌደራል መንግስታቶች እንዲሁም የጎንደር ከተማ አስተዳደር 

የህዝባችንን ሰላም ለመጠበቅ ህዝባዊ ሃላፊነታችሁን በቁርጠኝነት እንድትወጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሕገ 
መንግስታዊ ስርዓቱን እና የህዝብን ሰላም እና ደህንነት ለመጠበቅ በሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ እና 

እርምጃ ማሕበራችን ከመንግስት ጎን መኾኑን ይገልጻል።  

 

ብሕጋዊነት ሽፋን እና ስም የሚፈጸም እኩይ ጸረ ህዝብ ድርጊት አጥብቀን እናወግዛለን!  

 

ጁላይ 14/ 2016 ዓ/ም      

 

     

የትግራይየትግራይየትግራይየትግራይ    ተወላጆችተወላጆችተወላጆችተወላጆች    ማሕበርማሕበርማሕበርማሕበር    በሰሜንበሰሜንበሰሜንበሰሜን    አሜሪካአሜሪካአሜሪካአሜሪካ    

ማእከላዊማእከላዊማእከላዊማእከላዊ    ጽጽጽጽ////ቤትቤትቤትቤት    

ዋሽንግተንዋሽንግተንዋሽንግተንዋሽንግተን    ዲሲዲሲዲሲዲሲ    

                 


