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የወያኔ ግፍና የሕዝባችን ሮሮ ቀጥሏል 
 

ከIትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ 
የተሰጠ መግለጫ 

ሐምሌ 10 ቀን 2003 ዓ.ም. ( July 17, 2011 )  

 

 
በIትዮጵያና ሱዳን ድንበር Aካባቢ በመተማ፣ በቋራና በሌሎች ቦታዎች የሚገኙ ወገኖቻችን 
ተወልደው ካደጉበት ቀያቸው በቅርቡ በወያኔ ወታደራዊ ኃይል በግድ Eየተፈናቀሉ ወደ ሌላ 
ሥፍራ Eንዲሠፍሩ Eየተገደዱ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም በነዚሁ ቦታዎች መጠነ ሰፊ የሆነ 
በወያኔ ጦር በመሥፈር ላይ Eንደሚገኝ Aንዳንድ ተጨባጭ መረጃዎች ያመለክታሉ።  
 
በAካባቢው የሚገኙት የAምባገነኑ የወያኔ ባለሥልጣናት ለዚህ Eኩይ ተግባራቸው ለሕዝቡ 
የሚሰጡት ማሳሳቻ ምክንያት ታላቁን የAባይ ግድብ ለመገንባት በምናደርገው ጥረት የግብፅና 
የሱዳን Aቋም Aስተማማኝ ስላልሆነ የAካባቢውን ፀጥታና ደህንነት ለማስጠበቅ ነው የሚል ነው። 
“ስምሽ ማነው ቢሏት ቤቴ Aራት ኪሎ ነው” Eንዳለችው ኮረዳ EነAቶ መለስ የሚናገሩትና 
የሚሠሩት ሁሉ Eድሜ ልካቸውን ሳይጣጣሙ Eነሆ 20 ዓመት Aለፋቸው። 
 
ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊት በጐንደር ክፍለ ሀገር በቋራ ወረዳ ውስጥ በነፍስ ገበያና በሌሎችም 
ሥፍራዎች በሰፋፊ Eርሻ ላይ ተሰማርተው የነበሩ በIትዮጵያውያን ንብረታቸው Eንደተቃጠለ፣ 
Eንደተወረሰና ሠራተኞቻቸው በወራሪው ሱዳን ጦር ወታደሮች ተገደው ወደ ሱዳን ተወስደው 
ለEሥር ተዳርገው Eንደነበር በሰፊው መዘገቡ Aይዘነጋም። 
 
በዛን ወቅት ይህ የድንበር ኰሚቴ የወገኖቻችንን ጩኸት ለዓለም ኅብረተሰብ ይፋ ማድረጉና 
የAሜሪካ ድምፅ ሬዲዮም Eነዚህ ወገኖቻችን ከታሠሩበት ከዚያው ከሱዳን ወህኒ ቤት ያሰሙትን 
የ”ድረሱልን” የሰቆቃ ጥሪ ማሰራጨቱ Eየታወቀ Aቶ መለስ ካላንዳች Eፍረት ለIትዮጵያ ሕዝብ 
“Eደግመዋለሁ” Eያሉ “Aንድም Iትዮጵያዊ የተፈናቀለ የለም” ሲሉ የተናገሩትን ዓይን ያወጣ 
ቅጥፈት የIትዮጵያ ሕዝብ ምን ጊዜም ቢሆን የሚረሳው Aይደለም። Aልፈው ተርፈውም የሱዳን 
መንግሥት የIትዮጵያ ወራሪነት ለዓመታት ተሸክሞ የኖረ Aርቆ Aስተዋይ መንግሥት ነው ሲሉ 
የሰጡት የሐሰት የምስክርነት ቃል Eኝህ ሰው የሱዳን መንግሥት ነገረ-ፈጅ ናቸው ወይስ Eውን 
Eሳቸው Eንደሚሉት የIትዮጵያ ሕዝብ መሪ ናቸውን? Eስከማለት የተደረሰበትን ሁኔታ Eያንዳንዱ 
የኅብረተሰብ ክፍል በፀፀት የሚያስታውሰው ነው። ለነገሩማ Aቶ መለስ ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊት 
በሚሊኒየም ምሽት ዝግጅት ጊዜ የተለያዩ የሀገራዊ ባሕል ዘፈኖች ሲቀርቡ ቁጭ ብለው በጽሞና 
ሲመለከቱ የነበሩት '' የEኛ መሪ'' የሱዳን ዘፈን ሲሰሙ ከተቀመጡበተ ወንበር ሥር የኤክትሪክ 
ምገድ የነዘራቸው ይመስል ከመቅጽበት ተስፈንጥረው ለIትዮጵያ ሕዝብ ያሳዩት ዳንኪራ የAቶ 
መለስ የወገናዊነት ሚዛን የት ላይ Eንደደፋ የIትዮጵያ ሕዝብ ተረድቶ ስለ Eርሳቸው ምንነት 
Eርሙን ያወጣበት ቀን ነበር። 
 
Aገራችን Iትዮጵያ  EግዚAብሔር ጥሎ ስለAልጣላትና በሶማሊያ የረባ ማEከላዊ መንግሥት 
ባለመኖሩ ካልሆነ በቀር በAቶ መለስ Eምነት Oጋዴን Eስከ ዛሬ በIትዮጵያዊነቱ ባልሰነበተ 
ነበር። Eርሳቸው የሚያስረክቡት ሰው በማጣታቸውና በሶማሊያ በኩል ፈርሞ የሚረከብ ሰው 
ባለመገኘቱ Eንጅ Eስካሁን በምሥራቅ ያለው ወሰናችን Aዋሽ ወንዝ ዳርቻ በሆነ ነበር። 
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ታዲያ በ17 ዓመት የጫካ ዘመን ለተደረገለት Eርዳታ ሁሉ ወሮታውን ለመክፈል Eላይ Eታች 
የሚለው የAቶ መለስ ጨቋኝ Aገዛዝ Eላይ በጠቀስናቸው ሥፍራዎች በቅርቡ ያሰማራቸው 
የወያኔ ሠራዊት “የAካባቢውን ደኅንነት” ለማስጠበቅ ነው በሚል ሽፋን ወገኖቻችን ከቀያቸው 
ቢያፈናቅሉና  የቁም  ስቅላቸውን  ቢያሳዩAቸው  ፈጣሪ  ምሕረቱን  Eንዲያመጣ፣ ሕዝቡን
Eንዲያጠናክርልን ከመማፀን ባሻገር የጋራ Aንድነታችንን Aጠናክረን ይህን Aገርን የማፍረስ ሥራ 
ልናወግዘውና ልንታገለው ይገባል። 
 
ወገኖቻችን ከሚፈናቀሉበት የድንበር ቦታዎችና ከተሞች Aንዱ ታሪካዊው የመተማ ከተማ ነው። 
ይህ ሥፍራ Eንደነ Aፄ ቴዎድሮስ የመሳሰሉ ቀደምት ጀግና መሪዎቻችን የተወለዱበትና Aድገው 
ሀገርን Aንድ ለማድረግ የተንቀሳቀሱበት፣ Eንዲሁም Aፄ ዮሐንስ ለAገራቸው ነፃነት ሲሉ 
ከድርቡሾች ጋር ሲፋለሙ Aንገታቸው በሰይፍ የተቀላበት ታሪካዊ ቦታ ነው። ከጥቂት ወራት በፊት 
የከተማው ሕዝብ የዮሐንስን ቤተ ክርስቲያን ለማሳደስ ፈልጎ ማሳደስ Eንደማይችል በካባቢው 
የወያኔ ሹሞች ተነግሮታል። ድሮስ ታሪክን ለማጥፋት ምሎ ተገዝቶ ከተነሣ Aካል ከዚህ 
የተለየ ምን መልስ ይጠበቃል!! ሲሆን ሲሆን ይህን የመሰለ ታሪካዊ ሥፍራ መንግሥት ነኝ ባዩ 
ካለምንም የሕዝብ ማሳሰቢያ በራሱ ወጪ ቤተ ክርስቲያኑን Aድሶ የAገርን ታሪክ ለትውልድ 
Eንዲተላለፍ ማድረግ በተገባው ነበር። ይህ ሳይሆን ደግሞ፤ ሕዝቡ ቤተ Aምልኰቱን በራሱ ወጪ 
ለማሳደስ ሲነሣ ሌላው ቢቀር Eንዴት Eንቅፋት ይፈጥርበታል? ጉዳዩ ከኋላ ያለው ሀገርን Aሳልፎ 
የመስጠት ሥውር ደባ ተግባራዊ ለማድረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ሥራ መሆኑ ነው። 
 
የAርማጭሆ ወረዳ ሕዝብም ተመሳሳይ የከፋ ችግር Eየገጠመው ነው። ኅብረተሰቡ በEርሻ ወቅት 
ከደጋው ወደ ቆላው የድንበር Aካባቢ Eየወረደ ለዘመናት ያርስበት የነበረውን ቦታ Eንዳያርስ 
ተከልክሏል። ሕዝቡም የባEዳን ከበርቴዎች ከሕንድ፣ ከቻይና Eና ከተለያዩ የዓረብ Aገሮች 
Eየመጡ ለም መሬት Eየተሰጣቸው Eንዲያርሱ ሲደረግ Eንዴት Eኛ Iትዮጵያውያን 
ተወልደን ባደግንበት ሥፍራ ለማረስ ያውም ከEጅ ወደ Aፍ  ለሆነ ኑሮ Eንከለከላለን በማለት 
በቁጭትና በንዴት Aንጀቱ  Eያረረ ተቃውሞውን በማሰማት ላይ ይገኛል። ሕዝቡ 
ተቃውሞውን ለመግለፅ Aስቦ ባለፈው ሰሞን ከሑመራ Eስከ ጐንደር ያለውን Aውራ መንገድ 
ለመዝጋት በዝግጅት ላይ Eያለ በክልሉ የሚገኙት የወያኔ ሹሞችና ሠራዊቱ Aባላት  
Aስቀድመው በማወቃቸው Eቅዱ ሳይሳካ መቅረቱን ካገኘነው መረጃ ለመረዳት ችለናል። 
 
ሕዝቡ ዳ ር  ድን በ ሩ ን ፣  መብቱንና ንብረቱን ለማስከበር በሚያደርገው ትግል ውስጥ 
ሠራዊቱ ከጎኑ በመቆም  ሕዝባዊ  ወገናዊነቱን  በተግባር  ማስመስከር  Eንጂ  Eንቅፋት  
መሆን  ፍጹም Aይጠበቅበትም። 
 
ሠራዊቱ ታማኝነቱ ለወያኔ ሕገ መንግሥት መከበር ነው Eየተባለ ነጋ ጠባ ቢሰበክም፣ ታሪካዊ 
ኃላፊነቱና ብሔራዊ ግዴታው ግን የIትዮጵያን ሕዝብ በዘርና በቋንቋ ሳይለይ የሁሉንም ደኅንነት 
በEኩል ዓይን መጠበቅና የሀገር ድንበር ማስከበር Eንደሆነ ለAፍታም ሊዘነጋው Aይገባም። 
ይሁን Eንጅ፤ በተጻራሪው Aገርን በማፍረስ Eና ዳር-ድንበርን Aሳልፎ በመስጠት በሚደረገው 
ተግባር ተሳታፊ ከሆነ፤ በAገር ክህደት ወንጀል በሕዝብና በታሪክ ፊት ተጠያቂ Eንደሚያደርገው 
በጥብቅ ለማስገንዘብ Eንወዳለን። 
 
ባለፈው ወር Aቶ መለስ በሰሜንና በደቡብ ሱዳን የሚታየውን የፀጥታ ችግር ለማስወገድ 
ሠራዊቴን Eልካለሁ ብለው ሲያውጁ ለሰማው ሰው ሁሉ ነገሩ Eንቆቅልሽ Eንደሆነበት 
ግልፅ ነው። ምክንያቱም በEርሳቸው Aዛዥነት በOጋዴን፣ በጋምቤላና በሌሎችም የAገራችን 
ክፍሎች በሚኖሩ ሰላማዊ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ በተወሰደው የጅምላ ግድያ የተነሣ በዓለም 
ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶባቸው ወንጀላቸው በመጣራት ላይ  የሚገኙት Aቶ መለስ Aሁን 
የሌላ Aገርን ሕዝብ ፀጥታ ለማስከበር ጦሬን Eልካለሁ ብለው ሲነሱ “የራሷ ሲያርባት የሰው 
ታማስላለች” የሚለውን የAበው Aባባል Eንድናስታውስ ያደርገናል። 
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በ ባEድ  A ገር  በሰላም Aስጠባቂነት የሚሰማራ Aንድ ሠራዊት በቅድሚያ የራሱን ወገን 
ደኅንነት የማስጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታ Eንዳለበት የሚታወቅ ነው። 
 
የወያኔ ገዥ ቡድን በAገርና በIትዮጵያ ሕዝብ ላይ Eስከ ዛሬ የፈጸመውን ግፍንና ሴራ 
ሠራዊቱ ተገንዝቦ፤ በቀጣይ Eርምጃው Aፈሙዙን በኅብረተሰቡ ላይ ማነጣጠሩን 
A ቁ ሞ ሕዝባዊነቱን ለመግለፅ Aዲስ Aቋም ይዞ Eንዲነሣ በዚህ Aጋጣሚ ጥሪ Eናቀርባለን። 
 
በክልሉ የምትገኝ ወገናችንም በየመንደርህና በየAጥቢያህ Eየተሰበሰብክ መብትህን፣ ንብረትህንና 
የሀገርህን ድንበር ለማስከበር Eስከ ዛሬ የምታካሂደውን ትግል በማጠናከር በጽናት ለመቀጠል 
ቆርጠህ መነሣት ይኖርብሃል። በAቶ መለስ የ20 ዓመታት Aገዛዝ Eሰከዛሬ ያላየኸውን በጎ ምግባር 
ወደፊትም መቸውንም Aታየውም። ምርጫው በጋራና በAንድነት ቆመህ ይህን Aገር ከሀዲና ፀረ- 
Iትዮጵያ ቡድን ለማስወገድ መታገል ነው። 
 
Eኛም በውጭ የምንገኝ የኅብረተሰቡ Aካል ነን፣ የወገናችን ስቃይ ይሰማናል የምንል ሁሉ ቢያንስ 
ቢያንስ ለመብቱና ለሀገር ድንበር መከበር በመቆሙ ቁም ስቅሉን የሚያየውን የወገናችንን ችግር 
በመገንዘብ የሰቆቃ ድምፁን ልናስተጋባለት፤ መከራና ስቃዩ Aይዞህ፣ Aለንልህ በማለት 
ልንጋራው ይገባል። ትግሉ በይዘቱም በቅርጹም ሕዝባዊ ነውና ከድል መለስ የሚገታው 
Aንዳችም ኃይል Eንደሌለ ያለጥርጥር መናገር ይቻላል። 
 
የIትዮጵያ የግዛት Aንድነትና ሉዓላዊነት በቆራጥ ልጆቿ ይከበራል! 
 
Iትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!! 
 
የIትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ 
E-mail: ethiopianborders@gmail.com 


