መጋቢት 5/ 2009 ዓ/ም
ዳ/07052009
ቆሼ ሰፈር ለደረሰው የንፁሃን ዜጎች እልቂት የወያኔው መንግስት ተጠያቂ ነው
በአዲስ አበባ ከተማ በኮልፌ ቀ ንዮ ክፍለ ከተማ ወ ዳ 1 በተለምዶ “ቆሼ ሰፈር” ተብሎ በሚጠ ውና
የከተማው ቆሻሻ መጣያ በሆነው ቦታ ከ100 በላይ የሆኑ ወገኖቻችን በዘ ኛውና ፋሺስቱ የወያኔ
መንግስት በተቀነባበ የዘር ማጥፋት ወንጀል ዘዴ ቅዳሜ መጋቢት 4/ 2009 ዓ/ም ከምሽቱ 2:00 ሰዓት
በቆሻሻ ተ
መናድ ከነነፍሳቸው ተቀብ ዋል።
ቆሼ ሰፈር ላለፉት 50 ዓመታት የአዲስ አበባ ከተማ ቆሻሻ የሚጠ ቀምበት አካባቢ ነው። ይህ ቦታ ለብዙ
በሽታዎች መንስኤ የሚሆኑ አደገኛ የኬሚካል ውጤቶችም ጪምር በየቦታው ከሚሰበሰበው ቆሻሻ ጋር
የሚገኙበት ፣ በመጥፎ ጠ ኑ ምክንያት የሰው ልጅ ቤት ሰርቶና ትዳር መስርቶ ሊኖርበት ቀርቶ ለአንዴኳ
በአካባቢው በኩል ለማለፍ የሚያስቸግርና፣ ለጤና ጠንቅ የሆነ ሰፈር ነው።
በዚህ ሰፈር ውስጥ ቤት ቀልሰውና ቤተሰብ መስርተው የሚኖ ት ሰዎች አብዛኞቹ የአማ ብሔር
ተዎላጆች ናቸው። እነዚህ ሰዎች መሃል አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የነበ ቤታቸውን ተነጥቀው
ከትግ ይ ለመጣና መልሶ የማይከፍለው በሚሊዬን የሚቆጠር ብር ከኢትዮዽያ ብሔ ዊ ባንክ በነጻ
ለተሰጠው አዲስ “ኢንቨስተር” እንዲሁም ለዘ ኛውና ፋሽስቱ የወያኔ ስርዓት አባላትና ደጋፊዎች
የተሰጠባቸው፤ ለዘመናት ጥ ው ግ ው መስ ተው ከኖ በት ሰፈ ቸው ተባ ው ሌላ መጠጊያና መሄጃ
ሲያጡ እዚህ ማንም የማይፈልገው የቆሻሻ መጣያ ቦታ ከውሻና አሞ ጋር እንዲኖ የተፈ ደባቸውና
ምርጫም ሲያጡ በህጋዊ መንገድ ካርታ አውተው ቤት ሰርተው የሚኖ የተገፉ ሰዎች ናቸው።
የአካባቢው ነዋ ዎች እንደሚያስ ዱትና አንድ በደ ሰው አደጋ ቤተሰባቸውን ያጡ እናት መጋቢት 3,
2009 ለተላለፈው የ አሜ ካ ድምጽ የአማርኛው አገልግሎት በሰጡት ቃለመጠይቅ እንዳ ጋገጡት የዚህ
ከ100 በላይ ለሆኑ የሰው ለጆች እልቂት መንስኤ ከሆነው የቆሻሻ ተ
መናድ ከሶስት ቀን ቀደም ብሎ
ባልተለመደ ሁኔታ ብዛት ያላቸው የመከላከያ ሰ ዊትና የፌድ ል ፖሊስ በተደ መሰው ተ
አካባቢ
መታየታቸው፣ ሰውም ወደተ
ው እንዳይሄድ መከልከል መጀመ ቸው ለሰፈ ሰዎች እንግዳ
እንደሆነባቸው፣ ከአደጋው መከሰት በፊት ትልቅ የፍንዳታ ድምጽ መስማታቸው፣ ይህንን የሰሙና
የተመለከቱ በተናደው የቆሻሻ ክምር ከነነፍሳችው የተቀበ ሰዎችን ለማት ፍ ሲጥ በአካባቢው
በነበ የፌድ ል ፖሊሶች መከልከላቸውን በሃዘንና ቁጭት ይናገ ሉ።
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ዳግማዊ መአህድ ይህን የሰው ልጅ ሰብአዊነቱ ተገፎና እንደቆሻሻ ተቆጥሮ ከውሻና ከአሞ ጋር
እየተጋፋ እንዲኖር፣ ምግብም ከቆሻሻ ቦታ እየለቀመ እንዲመገብ፣ በመጨ ሻም ከሰው ልጅ
በማይጠበቅ አ መኔያዊ በሆነ ጭካኔ በሚስጢር በተቀነባበ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰዎችን
ከነነፍሳቸው ቆሻሻ ውስጥ እንዲቀበ ያደ ገውን የዘ ኛው የወያኔ መንገስት ሁሉም ሰብአዊነት
የሚሰማው ባገር ውስጥም ካገር ውጭም የሚገኝ የኢትዮዽያ ህዝብ ተባብሮ እንዲያጠፋው ጥ
ያቀርባል።
ይህንን የመሰለ ኢሰብአዊ ድርጊት የሚፈጽም ፋሽስት ወያኔን በጎንደርና ጎጃም እንዲሁም በተለያዩ
ያገ ቱ ክፍሎች እየታገሉ ያሉ ጀግኖች የአማ
ልጆችን አቅሙ ያለው በሚችለው መንገድ ሁሉ
እንዲ ዳቸው፣ እንዲቀላቀላቸውና ፣ ተባብ ው ትግሉን በማቀጣጠል የወያኔን መጨ ሻ እንዲያፋጥኑ
ዳግማዊ መዐህድ ጥ አድርጏል።
ይህን ዘ ኛና ፀ አማ የወያኔ ቡድን ከስ መንቀል የሚቻለው በተባበ ና በተደ ጀ ህዝባዊ አመፅ
እንጅ በሰላማዊ ትግል እንዳልሆነ ባለፉት 25 ዓመታት የተደ ገውና ለብዙ አገር ወዳድ ዜጎች እንግልት፣
እስ ት፣ እርዛት፣ ስደትና ሞት መንስኤ የሆነው ትግል ምስክር ነው። የዘ ኛውን ወያኔ ጭካኔና ይዞት
የመጣውን የአማ ን ህዝብ የማጥፋት አደገኛ አላማ ቀድመው ተ ድተው ቤቴ ንብ ቴ ሳይሉ
ነፍጣቸውን አንስተው ሲታገሉት ውድ ህይወታቸውን ለሚወዱት የአማ ህዝብ የህልውና ተጋድሎ
መስዋዕ ያደ ጉ ውድ ያማ ልጆች የእነ አበ ጎባው፣ ጎቤ መልኬ አና ሌሎች ጀግኖች የሰ ትን ጀብድ
መቸም ቢሆን አን ሳም።
ዳግማዊ መዐህድ በዚህ ዘግናኝ ሁኔታ ህይወታቸው ለጠፋ ወገኖቻችን የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ
ለሟቾች ቤተሰቦች ጽናቱን ይመኛል።
ሞት ለዘረኛና ፋሽስት ወያኔ!
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