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            ሰላምና ልማት የሚገኘው የመኖር ህልውና ሲከበር ነው ! 

                            ወቅታዊ መግለጫ 

የጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ አንድነት ከተመሰረተ ጀምሮ ላለፉት አራት አመታት የትግራይ ነፃ  አዉጭ ግንባር በአማራዉ ህዝብ  

ላይ በተለይም በጎንደር ሕዝብ  ያነጣጠረዉን መጠነ ሰፊ ግፍና ሰቆቃን በመቃወም ህዝባችን የተጋፈጠዉን የነጻነት ተጋድሎ በመርዳት 

የድርሻዉን ሲያበረክት ቆይቷል።  ወደ ትግራይ በግፍ የተወሰዱትን የሁመራ፥ ወልቃይት፥ ጠገዴ እና የጠለምት ወረዳዎች ወደነበሩበት ጎንደር 

ክፍለ ሃገር እንዲመለሱ፤ የአማራና ቅማንትን  ማህበረሰብ ለመከፋፈል በሴራ  የተወጠነዉን የጥፋት ዘመቻ እና ለሱዳን የተሰጠዉ ለምና ዉሃ 

ቀመስ መሬት እንዲመለስ የሚሉ ቀዳሚ መፈክሮችን ከህዝባችን ጋር አንግቦ ህዝባዊ እንቅስቃሴዉን በማገዝ ጎህ ከፍተኛ ሚና ተጫዉቷል።  

እንደሚታወቀዉ የጎንደር ህዝብ ያቀጣጠለውን ትግል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንበርከክ በብዙ ክፍለ ጦር ተከቦ በአጋዚ አልሞ 

ተኳሽ በየቤቱ በራፍ ተደግኖ፤ሁሉም ነገር ተዘጋግቶ አፈና በዝቶ የመገናኛ አዉታሮች ክርችም ባለበት ወቅት ጎህ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ዉጣ 

ዉረድ ግንባር ቀደም ሁኖ ለጎንደር ህዝብ የደረሰ  ድርጅት መሆኑን በይፋ መናገር ማጋነን አይሆንም።  

ጎንደር ህብረት በዛ መራራና  አስከፊ ወቅት የነበረውን ጠባብ አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም በትግሉ ላይ የተሰለፉ  ጀግኖችን 

በአስፈላጊው ሁሉ በመደገፍ”፥ ታስረው የነበሩ የነፃነት ታጋዮችንና ቤተሰባቸውን በመርዳት፤ ታስረው የተፈቱትን ባማገዝ ይህ ነው የማይባል 

ስራ አካአናውኗል። በነበረዉ የወያኔ አረመኔያዊ እርምጃ መስዋዕት የሆኑ ወጣቶች  በጎበዝ አለቃ ተደራጅተዉ ሲፋለሙ የተሰዉ አርበኞችን 

ስናስታዉ  እጅግ መሪር ሃዘን ይሰማናል። ሆኖም በጀግኖቻችን ምክንያት  አሁን ያገኘነዉን የለዉጥ ተስፋ ስናስብ ስማቸዉ በታሪክ መዝገብ 

ህያዉ ሁኖ እንደሚኖር እርግጠኞች ነን። አዎ በነዚያ አርበኛች  ጽኑ ተጋድሎ የጎንደር ህዝብ ትጥቅ  ሳይፈታ የነጻነት ችቦ ያበራ ህዝብ ነዉ፤ 

ከዚህ ዉጭ የታሪክ ሽሚያና የለዉጡ ባለቤትነት ጥያቄ ጉዳይ ታላቅ የሆነዉ የመላዉ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ዉጤት መሆኑን አምነን እጅና 

ጓጓንት ሆነን ህዝባችንና አገራችን ከፍ የሚያደርግ ተግባር ላይ እንሰማራ እንላለን። ጎህ በጭንቅ ቀን የህዝብ አጋር ሁኖ መቆሙን  መላ ሕዝብ 

በልቡ የዘገበዉ የታሪክ ሃቅ በመሆኑ ይህን ዕውነታ  በማድበስበስና በማጣጣል ስራችን ለሚያጠለሹ መራራውን የሕይወት መስዋዕትነት 

የከፈለውን የጎንደር ሕዝብ ዋጋ ለማሳነስ የሚደረግ ጥረት በመሆኑ ከዚህ አሉታዊ ስራቸው እንዲታቀቡ ለማሳሰብ እንወዳለን።  

በአሁኑ ተስፋ ሰጭ የለዉጥ ሂደት የጎንደር ብሎም መላው የአማራ ህዝብ የራሱን ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊ፥ ፖለቲካዊ  እና ሉዓላዊ 

መብቱን ለማስከበር በሁለንታዊ መልኩ በኢትዮጵያዊነቱ እኩል ተጠቃሚ ለመሆን ሰብአዊነት ከተላበሰ የህግ የበላይነት ዉጭ ማንም 

የማይገፋዉ ማህበረስብ ለመሆን ብቃት አለዉ። ባሳለፍነዉ የለዉጥ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝብ ያስደመመ  በደምና አጥንት የተገመደ ታሪኩን 

የዘከረ ከፍ ባለ ድምጽ “የኦሮሞ ደም የአማራም ደም ነው” በሚል መሪ መፈክር  የአጋዚን ኃይል ሰብሮ  የትብብሩን እምቢልታ በመላ አገሪቱ 

ያደረሰ ህዝብ መሆኑን  የኦሮሞ እህት ወንድም ወጣቶች ጣና ኬኛ በሚል መፈክር  የሰጡት ምላሽ ዘመን የሚሽረዉ ታሪክ አይደለም። ይህን 

የለውጥ ተስፋ የበለጠ ዕውን እንዲሆን በስርዓቱ ውስጥ ያለፉት የኦህዴድና ብአዴን የለውጥ ሃዋሪያት የተጫወቱትን አብይ ሚናም 

አድናቆታችን ከፍ ያለ ነው።  

ጎህ የዚህ ለውጥ ተስፋ ያመጣውን አጋጣሚ በመጠቀም በነሀሴ ወር 2010 ዓ/ም ወደ አገር ቤት አንድ ልዑክ ተልኮ የሚከተሉትን 

ተግባራት አከናውኖ ተመልሷል፦  

1. በፌደራል ደረጃ ከም/ጠቅላይ ሚኒስትር እና ከሌሎች ሚኒስትሮች ስላለፈዉና ስለወደፊቱ የጋራ ሥራ በሰፊዉ ተወያይቷል ፤ 

2. በክልል ደረጃ ከአማራ ክልል ፕሬዚደንት ክቡር ገዱ አንዳርጋ ቸዉና ሌሎች ባለስልጣናት ጋር ሰፊ ዉይይት ተካሂዷል ፤  

3. በዞን  በጎንደር ከተማና በአዉራጃወች ካለዉ ህብረተሰብ ጋር ተመካክሯልል። ለምሳሌ በጎንደር ከተማና በዳባት ከተማ ህዝባዊ 

ስብሰባ በማድረግ ያለፈዉን የጎህ የስራ ክንዉን ሪፖርት በማቅረብ ስለወደፊቱ አቅጣጫ ተወያይቷል፤  

4. በአገር ቤት ስራዉን የሚያንቀሳቅሱ ኮሚቴወች አቋቁመዋል። 

ጎንደር ሕብረት በቅርቡ ባደረገው የሁለተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ያለፈውን የስራ ሂደት ገምግሞ፤ ወደ አገር ቤት የሄደወ ልዑክ ጥናትና ሪፖርት 

ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የወደፊቱን የትኩረት አቅጣጫ አስቀምጧል፦ 

mailto:Gonderhibret72@gmail.com
http://www.gonderhibret.org/


[Your Name]  

     
 

 2 Gonderhibret72@gmail.com 

 

                       www.gonderhibret.org 

    

1. በመሳሪያ አፈሙዝ በሃይል በህዝባችን ላይ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ተፈጽሞ በወረራ ወደ ትግራይ የተወሰዱ የሁመራ ፤ወልቃይት 

ጠገዴና፤ ጠለምት ወረዳዎች ያለ ህዝብ እዉንታ የዉክልና ድምጽ ጭራሽ ባልነበረበት ጊዜ  በጉልበት ተወስደዉ የተጫነ አስተዳደር 

ዉስጥ አልገዛም ላለዉ ህዝባችን የአማራዉ ክልል መሪ ፓርቲም ሆነ የፌደራል መንግስት  የመፍትሄ ምላሽ እንዲሰጥ እንጠይቃለን። 

ይህ ጥያቄም  ተገቢውን ምላሽ ማግኘት እስከሚችል ከህዝባችን ጋር እስከምጨረሻው ለመታገል። 

2. በአንድነት ተከባብሮና ተከባብሮ  የኖ ረውን ሕዝባችን አማራና ቅማንት በሚል ለመከፋፈል የተጀመረውን ተንኮል የማምከን 

ዓላማውን ለማስቀጠል።  

3. የጎንደር ክ/ሀገር ባለፉት ጊዜያት በጦርነት የተጎዳ በመሆኑና ፍትሃዊ የሆነ የኢኮኖሚና የሶሻል ተደራሽነት ያልነበረው በመሆኑ 

አስፈላጊውን የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ዕድገት ለማምጣት በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖረውን ተወላጁን በማስተባበር ከፍተኛ  

የልማት ስራ መስራት  እንዲቻል የትኩረት አቅጣጫ ተነድፏል።  

4. በሀገራችን ለሚመጣው ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመተባበር የድርሻውን  ለማበርከት 

ያላሰለሰ ጥረት ያደርጋል። 

5. ጎህ የሚሰራው ለፖለቲካ ስልጣን ባይሆንም እንኳን ወደፊት በሚኖረው ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሂደት ለስልጣን የሚፎካከሩ 

ፓርቲዎች ለህዝቡ ሊያመጡ በሚችሉት የኢኮኖሚና ማህበርዊ ጠቀሜታ ቃልኪዳን የማስገባት ተፅዕኖ ያሳድራል። 

ለዉጡ ብዙ መነሳሳትን የፈጠረ መሁኑን ማንም ኢትዮጲዊ አይክድም ነገር ግን አሁንም  አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ እያየን ነው ። በመገናኛ 

ብዙሃን ለዓለም ማህበረሰ እንደተሰራጨዉ አማራ ነን በማለታቸዉ የወልቃይት ጠገዴ፤ ሁመራ, ጠለምት፤ እራያ እና የመተከል ህዝብ ላይ 

ጥቃቱ መቀጠሉ እጅግ አሳዝኖናል።  በመላዉ ኢትዮጵያም በብዙ ቦታወች መቁጠር በሚያስቸግር ሁኔታ ህይወታቸዉን ላጡ ወገኖቻችን  

መሪር ሃዘን  የተሰማን መሆኑን እዬገለጽን ለቤተሰብ/ ለመላዉ ማህበረሰ የመጽናናት ብርታትን እንመኛለን። በጎህ እይታ ትልቅ ተስፋ የተሰጠዉ 

ለዉጥ እንከን ከገጠመዉ እና ህዝባችን በመሳሪያ ሃይል መፈናቀል ከቀጠለ ልማት እንዴት የሞከራል የሚለዉን ስናስብ ማለት የምንችለዉ ይህ 

የወረራ እና ቅጥ ያጣ ጦርነት በአስቸኳይ ቁሞ ሰላማዊ ህዝብ የራሱን ህይወት በመምራት ጥሮ ግሮ ኑሮዉን ለማሻሻል እድል ያግኝ ነዉ 

የምንለዉ።  

በመጭረሻም ሃዘንና ደስታ  አብሮ መጓዝ ያለ ነዉ እና በአሁኑ ሰዓት ከነበረን የለዉጥ ደስታ አጣጥመን ሳንጨርስ  የሞት መርዶ እና 

መፈናቀል ቢያሳስበንም የልማት እቅዳችን  ድርጅታችን በሁለተኛ ጉባኤ ያስተላለፈዉ አቅጣጫ ለመተግበር እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ሆኖም  

በወልቃይትና በራያ አዝብ ላይ በትግራይ ነፃ አውጭ ግንባር የሚደረገው ጭፍጨፋና ማሳደድ ሁሉም ኢትዮጵያዊና የዓለም ህብረተሰብ 

ሊያወግዘው የሚገባ መሆኑን ስናሳስብ ከታላቅ ቁጭት ጋር ነው።   

ሌላ ማስተላlፍ የምንፈልገዉ መልክት፤ በነሃሴ ወር ልኡካን ወደ ኢትዮጵያ ተጉዞ በጎንደርና ዳባት ታሪካዊ ስብሰባ ማድረጉ 

ይታወሳል፤ ጎንደር ሲኒማ አዳራሽ ባቀረበዉ ሪፖርት  አንድ እንደ አይን ብሌን የምናያቸዉን ግለሰብ ከፍ ያለ እርዳታ እንዳገኙ በመጠቀሱ፤ 

የእርሳቸዉ ምላሽ የሆነዉ አንድ ቀይ ሳንቲም  ከዉጭ አገርም ሆነ ከጎንደር ህብረት አልደረሰኝም ብለዉ በመገናኛ አዉታር በማስተላለፋቸዉ 

ጉባኤዉን ስላሳሰበዉ በጉዳዩ ላይ  ተወያይቶ መረጃወችን በማህበራዊ ሚዲያ ለማድረስ የተሳተፉ ግለሰቦች ስም ጭምር ለመለጠፍ አገባብ ነዉ 

ብሎ ባያምንም ፤አባላትና ደጋፍወቻችን እኒህን ግለሰብ ሳንረዳ ጎህ በቸልታ ያልፋል የሚል እምነት ባይኖርም የድርጅታችን ታማኝነት ጥያቄ ላይ 

ያስገባ ነበር። ቢሆንም በተለይ ከእስር ነጻ ከሆኑ በኋላ  የደራሳቸዉን ገንዘብ በመካዳቸዉ  በባንክ የተላከላቸዉ ዶክሜንት በጃችን ያለ ዶክሜት 

መሆን እያረጋገጥን አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ይፋ እንደሚሆን እናስታዉቃለን 

በመጨረሻ ጎንደር ሕብረት የለውጡ ሂደት ስኬታማ እንዲሆን የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ያላሰለሰ ጥረት ለማድረግ ዝግጁነቱን 

እየገለጸ በመንግስት በኩል አስፈላጊው የሰላምና የልማት አቅጣጫ ከተመቻቸ  ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤዉ  በሰጠዉ አቅጣጫ መሰረት 

የሕዝባችን መሰረታዊ ችግሮች ለመቅረፍ በሚደረገው የልማት እንቅስቃሴ ሙሉ ትኩረቱን ለማድረግ አዲስ የተመረጠዉ በዶክተር/ኮሎኔል 

ሙሉጌታ ካሳ የሚመራዉ ቦርድ የመጀመሪያዉን ስብሰባ አካሂዶ በሁለተኛ ጉባኤ የተወሰኑ የቀጣይ ሁለት ዓመታት በአጭርና የረዥም 

እቅዶችን ለመተግበር ለየዘርፉ የስራ መመሪያ  ሰጥቷል።  

ጎንደር ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት 
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