
 

 

 

                                                           

 “የወጋ ቢረሳም የተወጋ አይረሳም” 

    የዛሬ አመት ተነስቶ ለነበረው የሕዝብ አመፅ  ወያኔ/ኢሓአድግ  አውንታዊ መልሥ  ከምሥጠት ይልቅ 

በትእቢትና ንቀት በመመካት ሠላማዊ ሕዝባችንን ያለምንም ርህራሄ  ባፈሙዝ  በየአደባባዩ ላይ 

ፈጅⶆአል። ይህ ድርጊት እንኳን ለኢትዮጲያኖች ለዓለም ህብረተሰብም አስደንጋጭ ሆኖ አግኝተወታል። 

            በሠሜን  በምዕራብ  በደቡብና  በምስራቅ ክፍለ ሀገራት  ለኩልነት  ለዲሞክራሲ ለነጻነትና 

ለፍትህ ጉድለት ብሶቱን ሊያሰማ አደባባይ  የወጣው ሠላማዊ ሕዝባችን እንደወጣ  ቀርⶆአል።  ገሚሡም 

ዘመድ አዝማድ በወግና ማዕረግ እንዳይቀብረው ለዱር አራዊት እዳ  ተዳርጓል። 

            ይህ ፋሺሽታዊ  ድርጊት  በአዋጅ ታጅቦ ለወራቶች  በይፋና በሥውር  ሲተገበርም ቆይቷል። 

የሠሞኑ አዋጅም ለቀድሞ ጭካኒያቸው ይቅርታ መጠየቂያ ሳይሆን  ወደፊት ለሚያደርጉት ሁሉ የበለጠ 

ዝግጅት አለን ያለፈውንም በበለጠ ደረጃ ለመድገም ወደኋላ አንልም የሚል ማስፈራሪያ ሆኖ 

አግኝተነዋል። እኛም በምላሹ  የወደቁት ሠማዕቶቻችን አጽም ላይ ቆመን  ከፋሽስቱ ወያኔ/ህውሃት  እጅ 

ሃገራችንና  ሕዝባችንን ነፃ  እንደምናወጣ   ቃል ኪዳናችንን  አድሰናል። 

           ለመጪው ዓመት  ብተቀናጀና በተደራጀ  ሁለገብ ትግል ድልችንን እንደምንጎናጸፍ 

አንጠራጠርም። 

 

ድል ለኢትዮጵያ  ሕዝብ !!!  
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1. ይሻል ከበደ፡ ጎንደር 

2.ሲሳይ ታከለ፡ ጎንደር 

3. አበበ ገረመው፡ ባ/ዳር 

4.ተፈሪ ባየ      ፡ ባ/ዳር 

5. እድሜአለም ዘውዱ፡ባ/ዳር 

6.አደራጀው ደሳለኝ  ፡

ባ/ዳር        ዮኒበስቲ 

7.ይበልጣል ፡ድብረታቦር 

8. ግዛቸው ከተማ ፡ጎንደር  

9. አዳነ አየነው፡ ጎንደር 

10. ማንደፍሮ አስረስ ፡ባ/ዳር 

 

36.ይታያል ካሴ ፡ባ/ዳር 

37.እሸቴ ብርቁ ፡ ባ/ዳር 

38. ሞገስ ፡ ባ/ዳር 

39. ገረመው አበባው ፡ ባ/ዳር 

40. ማህሌት : ባ/ዳር 

41. ተስፍየ ብርሃኑ ፡ ባ/ዳር 

42. ፈንታሁን ፡ ባ/ዳር 

43. ባበይ ግርማ ፡ባ/ ዳር 

44. አለበል አይናለም ፡ ደ/ማርቆስ 
ጎጃም 

45. ሰጠኝ ካሴ፡ ባ/ዳር 

72. ሲሳይ ባብል፡ ጎንደር 

73. ባየው፡ ጎንደር 

74. በለጡ ሙሀመድ ፡አዘዞ ጎንደር 

75. እንጀራ ባየ፡ አዘዞ ጎንደር 

76. ወንድም ፡ ጎንደር 

77. ግርማቸው ከተማ ፡ ላይ አርማጭሆ 

78. ሊሻን ከበደ ፡ አይሻ 

79. መሌ  ፡ አይባ 

80: አዛናው ደሴ፡ አርማጭሆ  

81. አራጋው መለሰ፡ አርማጭሆ 

82  ሰጠኝ አድማሱ፡ ደልጊ 



 

 

11. ቁምላቸው ቻሉ ፡ ባ/ዳር 

12. አወቀ ጥበቡ ፡ ፋኖተ ሰላም 

13. ሲሳይ ከበደ ፡ ጎንደር 

14. ሰጠኝ  ፡ ጎንደር  

15. እቴነሽ ሽፈራው ፡ ም/ጎጃም ጅጋ  

16. እንዳለው መኮነን ፡ ጎንደር ጋይት 

17. እሸቴ ፡ ባ /ዳር ቀበሌ 16 

18. ሰለሞን አስቻለ ባ/ዳር  

19. ሙሉቀን ተፈራ ፡ ባ/ዳር 

20. አደራጀው ሀይሉ ፡ ባ/ዳር 

21. አስማማው በየነ፡ ባ/ዳር 

22. ታዘበው ጫኔ ፡ ባ/ዳር 

23. አስራት ካሳሁን ፡ ባ/ዳር 

24. የሽዋስ ወርቁ ፡  ባ/ዳር 

25. ብርሀን ወርቁ ፡ ባ/ዳር 

26. ሽመልስ ታየ ፡ባ/ዳር 

27. አዛናው ማሙ ፡ ባ/ ዳር 

28. ሞላልኝ አታላይ ፡ ባ/ዳር  

29. ሞላልኝ አታላይ ፡ ባ/ ዳር 

30.መሳፋንት ፡ ጎንደር  ፤ እስቴ 

31. እንግዳው ዘሩ ፡ ባ/ዳር 

32. ዝናው ተሰማ፡ ባ/ዳር 

 33.ይርዳው ግብፃን ፡ 

 34. ሞገስ ሞላ፡ ባ/ዳር 

35.ሞላልኝ ታደሰ፡ ባ/ዳር 

 
 

46. አብዮት ዘርይሁን ፡ባ/ ዳር 

47. አበጀ ተዘራ፡ ወረታ 

48. ደሞዜ ዘለቀ ፡ ወረታ 

49. አለበል ሀይማኖት፡ ባ/ ዳር 

50. እስቲበል አስረስ ፡አድየት  

51. አይንአዲስ ለአለም፡ ደብረወርቅ 

52. ሽመልስ ወንድሙ ፡ ቡሬ 

53. ሀብታሙ ታምራት፡ ባ/ዳር  

54. ይበልጣል እውነቱ፡ ባ/ዳር ጭስ 
አባይ 

55. ታደሰ ዘመኑ፡ አድየት 

56. ይህነው ሽመልስ ፡ ድብረታቦር 

57. በለጠ ካሴ፡ ድብረታቦር 

58. አዳነ እንየው ፡ ጎንደር ቀበሌ 16 

59.አለማየው ይበልጣል፡ ዳንግላ 

60. ያየህ በላቸው፡ ዳንግላ 

61. ዘሪሁን ፡ጎንደር ገደብየ 

62. በረከት አለማየው፡ ዳንግላ 

63. ተመስገን፡ ዳንግላ 

65. ቅዱስ ሀብቴ ፡ዳንግላ 

 66. ጎቤ መልኬ : ጎንደር አርማጭሆ 

67. አበራ ጎባው ፡ ጎንደር አርማርጭሆ 

68. ሞላ አጃው ፡ ጎንደር አርማጭሆ 

69. ፍስሀ ጥላሁን ፡ ባ/ዳር 

70. ሰላሞን ጥበቡ፡ ቻግኔ 

71. እስቲበል አስረስ፡ አዴት 
 

 

 

83. ታረቀኝ ተሾመ፡ ደልጊ 

84. ሄኖክ አታሎ ፡ ደልጊ 

85. ደሴ ደርሶ ፡ ሻውራ 

86. ግርማቸው ሞገስ፡ ሻውራ 

87. ወርቁ ፡ ጣቁሳ  

88. ማምየ አንጋው፡ ዳንሻ ወልቃይት 

89. ፈንታ አህመድ ፡ ዳንሻ ወልቃይት 

90. ክንፌ ቸኮል ፡ በአከር 

91. ማዕረግ ብርሃን፡ ድብረታቦር 

92. መ/ር ተስፋየ ብርሃን ፡ ድብረታቦር 

93. ይበልጣል ደሴ፡ ድብረታቦር 

94. አራጋው መለሰ ፡ አርማጭሆ 

95. አዳነ አያሌው፡ አርማጭሆ 

96. አያናው ደሴ፡ አርማጭሆ 

97.  ትርፌ አጣናው፡ አርማጭሆ 

98.  መ/ር ብርሃኑ አየለ፡ ሰ/ሽዋ ማጀቴ 

99. አብራራው አለማየው ፡ ደ/ ጎንደር 
ስማዳ 

100. ተመስገን ሲሳይ ፡ ደ/ ጎንደር ስማዳ 

101. ጋሻው ሲራጅ ፡ ደ/ጎንደር ስማዳ  

102. ፈንታ ሞገስ ፡ ደ/ ጎንደር ስማዳ 

103. ታደለ ያያ ፡ ም/ ጎጃም 
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