
በቶሮንቶ፤ ካናዳ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ 
                                                                                ቢሹ ማሞ (ቶሮንቶ) 

በኢትዮጵያ የስብዓዊ መብት መጣስን፣ በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች በሕዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን ጭፍጭፋና ግድያን፣ 
እስራትና ሰቆቃን በመቃወም፣ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ለቶሮንቶና አካባቢው ሕዝብ ያደረገውን የተቃውሞ 
ሰልፍ ጥሪ በመቀበል እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን ቁጣቸውንና ሀዘናቸውን ለመግለጽ፣ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ጎን 
መቆማቸውንም ለማሳየት፣ የካናዳ መንገሥት  የውጭ ፖሊሲውን እንዲመረምርና ለወያኔ ድጋፍ መስጠቱን እንዲያቆሙ 
ለመንገር ነው። 

 
ሰኞ ኦገስት 15 ቀን 2016 በ Queen’s Park ፊት ለፊት ክ 2፡00 - 5፡00 P.M. በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ  በስዓቱ 
በመገኘት የተጀመረ ሲሆን፣ ሰልፈኛው የተለያዩ መፈክሮችን በመያዝ በካናዳ ባንዲራና በኢትዮጵያ ስንደቅ ዓላማ አሽብርቆ 
ቁጥሩ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ በርካታ ኢትዮጵያውያን በቁጭትና በእልህ የወገኖቻችን ደምና ስቃይ አንገብግቧችውና 
ተስምቷችው ድምጻቸውን አሰምተዋል። 

          
በ TPLF የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ላለፉት 25 ዓመታት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት በሕዝባችንና በአገራችን ላይ 
ያልተፈጸመ ግፍና በደል ጥፋትና ሴራ የለም። ሕዝብን በክልል በመክፋፈልና በማጋጨት፣ የጎሳን ፖለቲካ በማራመድ፣ 
ታሪካችንን በማጥፋትና በሀስት የፈጠራ ታሪክ ህዝብን ከሀዝብ እንዲጋጭና በጥርጣሬ እንዳይተማመን፣ በአንድነት 
እንዳይቆም በማድረግ ያሻቸውን ሲያደርጉ፣ ከላይ እስከታች የመንግስት መዋቅር ውስጥ ተስገስገው፣ የኢኮኖሚውን ዘርፍና 
የሀገሪቷን ሀብት በጥቂት የወያኔ መሪዎችና ተከታይ ባንዶች እጅ እንዲገባ በማድረግ አገሪቱን  ተቆጣጥረው  ሲያጠፉ፣ 
ሕዝብ በረሃብ እየተጠበሰ ሲረግፍ፣ ወጣቱ ሲስደድ፣ ህዝብ በዘሩ ከኖረበት ቀዬና መንደር እየተፈናቀለ ሜዳ ላይ ሲጣል፤ 



“አገር አደገች፣ እኩልነት መጣ፣ ዲሞክራሲ ሰፈነ” እያሉ ሲያላግጡ ቆይተው የግፉ ጽዋ ሞልቶ በመፍሰሱ፣ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ በቃኝ ብሎ  

 
መብቱን ሊያስከብር በመነሳቱ ወያኔ በአግዓዚ ጦር እንደለመደው ህጻን፣ አዋቂ፣ ወጣት፣ ሽማገሌ ሳይለይ መግደልና 
መደብድብ፣ ማስቃየትና ማሰሩን ቀጥሏል። ይህ በዚህ ከቀጠለ አገራችን ላይ ክፍተኛ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነትና እልቂት 
የአገር ውድመትና ጥፋት ሊክስት ከመቻሉ በፊት ያንን ማስቆም ያለብን ዛሬና እኛው ኢትዮጵያውያን ነን። 

 
በተቃውሞ ስልፉ ላይ የተለያዩ መፈክሮችን በማስማት የተጀመረ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ማህበር ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የሺሀረግ 
ወርቁ የመክፈቻ ንግግር ሲያስደርጉ፣ ማህበሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የጻፈውን ደብዳቤ ግልባጭ ሁሉም ለአካባቢው 
የፓርላማ አባል እየተሰባስበ አንዲስጥና የጋራ ድምጻችንን አንዲያስሙልን አንዲያደርግ አሳስበዋል። ክዚያም ከሰልፉ 
አስተባባሪ ክፍልና ክተሰላፊው መካከል በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን ንግግር አድርገዋል። 



 
 

 
ከተያዙተት መፈክሮች በጥቂቱ 
ካናዳ የዘር ማጥፋት ወንጀለኞች መሽሽጊያ አትሆንም 
የወያኔ ደጋፊዎች ከኢ/ያ ሕዝብ ጋር የመቆሚያው ጊዜ አሁን ነው 



             
 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል እንደግፋለን 
ወያኔ መወገድ አለበት 
Canada Is Not a Safe heaven for Those Who Committed Genocide! 
Canada Stop Supporting Dictators in Ethiopia! 
No Peace and Stability, No Investment without Democracy! 

 
Canada Help Stop the Genocide in Ethiopia! 
Free All Political Prisoners in Ethiopia! 



 
 


