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August 27, 2016 

ይድረስ ለጎንደር ሕዝብ 

ቁጥር 10 

የዘረኛው ወያኔ ውድቀት፤ የመጨረሻው መጀመሪያ እየታየ ነው! 

 
በዓለም ዙሪያ የተከሰቱ አምባ ገነኖች የሕዝብን መብት በመሳሪያ ኃይል አፍኖ እና እረግጦ እስከ ዘለዓለም 

የስልጣን እድሚያቸውን ለማራዝም በሕዝብ ላይ የመከራ ዶፍ ያወርዳሉ:: ቢሆንም፤ ግን መብቱ የተረገጠና 

ማንነቱ የተካደ ሕዝብ ሲመረው፤ አያሌ አምባ ገነኖችን ከስልጣናቸው አሽቀንጥሮ ሲጥል ስለማየታችን በርካታ 

አብነቶችን መጥቀስ እንችላለን።  

 

የኢትዮጵያም ሕዝብም እንደ ሌሎቹ፤ ምሳሌ ሊሆን፤ ወያኔ በህዝባችን ላይ ለሃያ አምስት ዓመት ጭኖት የኖረው 

የግፍ ጽዋ ሊሸከም ከሚችለው በላይ ስለሆነበት፤ ከእንግዲህ ወደ ኋላ ላይመለስ፤ ለመብቱና ለአገራዊ አንድነት ሆ! 

ብሎ በመነሳት ለአንዴ እና ለመጨረሻ አሽቀንጥሮ ሊጥል ቆርጦ ተነስቷል። ወያኔም ይህን የሕዝብ አመጽ 

ለማክሸፍ እና ስልጣኑን ለማስንበት የሚችለውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ስለሆነም፤ እያሰበ ያለውንና 

በማድረግ ላይ ያለውን አንዳንድ ማሳያዎችን ለመጥቀስ እንወዳለን። ምክንያቱም፤ ከአሁን በፊት 

በመግለጫዎቻችን ያስቀመጥናቸው ነገሮች ሁሉ ተፈጽመዋል እና፤ ሕዝባችን ልብ ሊል ይገባል። 

በጎንደር የተጀመረው ሕዝባዊ አመጽ ወደ ሌሎችም ከተሞችና ክልሎች እየተቀጣጠለ በመሄዱ፤ ጎንደርን 

መቀጣጫ አድርጎ ሌላውን ለማስደንገጥ፤ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን እያደረግ በመሆኑ ሕዝባችን እጅ ለእጅ ተያይዞ 

በአንድነት በመቆም የተጀመረው ትግል ለድል እንዲበቃ፤ የተለያዩ የትግል ስልቶችን በመጠቀም፤ የተገኘውን 

ውጤት መከላከል አለበት ብለን እናምናለን። የወያኔን ኃይል ለመበታተን፤ ትግሉ በሌሎች ክልሎችም ተጠናክሮ 

መቀጠል አለበት። የነብርን ጅራት አይዙም ከያዙም አይለቁም ነውና። 

ወያኔ የጎንደርን ሕዝብ ለመከፋፈልና እርስ በርሱ እንዲጋጭ፤ የቅማንት ሕዝብ ሳይወድ በተጽኖ፤ እራሱን በራሱ 

እንዲያስተዳድር የጠየቀውን ጥያቄ ከተዳፈናበት በማንሳት እንደገና ለማንቀሳቀስ፤ “የጠየቃችሁትን ሁሉ 

እንፈቅዳለን ተቀበሉን” ለማለት በመዘጋጀት ላይ በመሆኑ እንዲታወቅ። የጎንደር ሕዝብ ይህን የወያኔን ሴራ አውቆ  

በወያኔ ወኪሎች የሚመጣውን ጥያቄ ውድቅ እንደሚያደርገው ብናምንም፤ ቀድሞ መዘጋጀትን ይጠይቃል። 

ጥያቄውን ያነሱ የቅማንት ወገኖቻችንም፤ የወያኔን ወጥመድ ይረግጣሉ ብለን ጭራሽ አናምንም። ድቅድቁ 

ጨለማ ሊነጋ ደሮ በሚጮኽበት ሰዓት እንዲህ ያለ ከፋፋይ እና ለትውልድ ጠንቅ ጥሎ የሚያልፍ እርምጃ 

ሕዝባችን መቀበል የለበትም ብለን ስለምናምን ማለት ነው። ዘርን መሰረት ያደረገ መብት እውነተኛ የሕዝብን 

መብት አያስከብርም። አሁን ትኩረታችን በወያኔ ላይ ብቻ መሆን አለበት። 

በአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ የመጣ ጫና በማስመሰል፤ ወያኔ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ደጋፊቹን፤ ንብረታቸውን 

እየሸጡ፤ ከጎንደር እና ከባሕርዳር እንዲወጡ እያደረገ ነው። ይህን የሚያደርገው የጎንደር እና የጎጃም ሕዝብ ፀረ  
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ትግሬ ነው! ለማሰኘትና የሚደረገውን የመብት ትግል ወደ ጎሳ ጥላቻ ከቶ፤ ሕዝብን እርስ በእርሱ ለማፋጀት እና 

ኢትዮጵያን ለመበታተን ያለው እኩይ እቅዱ እንዲሳካ ለማድረግ የሚጠቅምበት ዘዴ በመሆኑ፤ ሕዝባችን ከዚህ 

ርካሽ የወያኔ የዘረኝነት ወጥመድ እንዳይገባ፤ የጎንደር ሕብረት በጥብቅ ያሳስባል። መንግሥት ይቀየራል፤ 

ሕዝባችን ግን፤ አብሮ ኑሯል ፤ ለወደፊትም ይኖራል። ቁርሾና ጥላቻ ለሕዝባችንም ሆነ ለአገራችን ጭራሽ 

አይጠቅምም። ትግላችንም፤ ወያኔን እና ከርሱ ጋር ያልወገኑ የትግራይ ወገኖቻችን ነጣጥሎ ማነጣጠር አለበት። 

ይህን ስንል ደግሞ፤ በመላ አገሪቱ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች፤ የለውጡ አጋር መሆናቸውን ማሳየት 

ይኖርባቸዋል። 

በአሁኑ ሰዓት ብዙ ከተማዎች ከወያኔ አፋኝ የመንግሥት መዋቅር ነፃ እየወጡ በመሆኑ እና ለጊዜው የዳኝነት ሥራ 

የሚያስከብር እና ጸጥታውን የሚቆጣጠር ባለመኖሩ፤ ጉልበት ያለው ሁሉ ክፍተቱን ለመጠቀም በዘረፋ እና በግድያ 

የተሰማሩ ሐላፍነት የጎደላቸው ቡድኖች እየፈሉ መሆኑ ምልክቶች እየታዩ ነው። ስለዚህ፤ ሕዝብ ጸጥታውን 

የሚያስከብር የጎበዝ አለቃ በመምረጥ የአካባቢውን ሰላም እንዲያስጠብቁ፤ የሐገር ሺማግሎችም እንደ ጥንቱ 

የዳኝነቱን ሥራ እንዲያስከብሩ እናሳስባለን። በአሁኑ ሰዓት ሕብረተሰባችን ዋናው ጠላቱ ወያኔና በሆዳቸው ከተገዙ 

ጥቅመኞች በስተቀር ሌላ ጠላት የለውም። ስለሆነም ትኩረታችን ከወያኔ በኩል የሚመጣውን ጥቃት እየመከትን፤ 

ጥላቻን እያጠበብን ወደ አይቀሬው ድል መጓዝ ብቻ ነው። 

በሌላ በኩል የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ ለማዳፈን ከወልቃይት አካባቢ ያሉ ወጣቶችን እየሰበሰበ በጥቅም 

በማታለል የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ እንዳይቀበሉ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን አረጋግጠናል። ሆኖም ግን፤ 

ማንነት ሆድን በመሙላት የሚሰላ፤ ሳይሆን ከራስ አልፎ ለትውልድ የሚተላለፍ የዘለዓለማዊ ክብር ጉዳይ መሆኑን 

አስረግጠው እቅጩን በመናገር ወያኔን ያሳፈሩ ወጣቶች በመስማታችን በጣም ኮርተንባቸዋል። ለመብት ታጋይ 

ማለት እንደዚህ ነው። ከአሁን በኋላ ሌሎችም ወጣቶች ይህን አይነቱን፤ ቆራጥ፤ ታሪካዊ አቋም እንዲከተሉ 

እናሳስባለን። 

አገር አድን ጥሪ ለፖለቲካ ድርጅቶች፤ ለትግራይ ሕዝብ እና ተወላጅ ሙሁራን! 

በአሁኑ ሰዓት አገራችን መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች። ወያኔ ሳይወድ በግድ በሕዝብ ኃይል ተገፍቶ ሊወድቅ አፋፍ 

ላይ ደርሷል። ታዲያ መታሰብ ያለበት ይህ የሕዝባችን የትግል ፍሬ ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር እና አገራችንም 

በተረጋጋ ሁኔታ ወደ ዴሞክራሲያዊ መንገድ እንድትሸጋገር የፖለቲካ ድርጅቶች፤ የብዙኃን ድርጅቶች፤ 

ለአገራቸው አንድነት እና ለሕዝባቸው ነፃነት የሚቆረቆሩ ታዎቂ ግለሰቦች፤ ምን እየሰሩ ነው? ስንል፤ መልሱ 

ምንም…!!!  

በርግጥ፤ ትንንሽ ተስፋዎች ብልጭ ሲሉ አይተናል። በቅርብ ጊዜ፤ በውጭ አገር የሚኖሩ 16 የትግራይ ምሁራን፤ 

ወያኔን በመኮነን፤ የኢትዮጵያ ህዝብ፤ ከዘር መስፈርት በወጣ መልኩ አስቸኳይ የአማራጭ ትብብር እንዲፈጥር 

ያቀረቡትን ጥሪ እና አቶ አብርሃ ደስታ በአንድ የሬዲዮ መገናኛ የሰጠውን ቃለ መጠይቅም ይሁን፤ በእውነት ላይ  
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ተመሥርተው፤ ለትግራይ ሕዝብ ያሰሙትን ጥሪ አድንቀናል። ሌሎች በኢትዮጵያ ታሪክ ሰፌ ድርሻ ያላቸው ቀሪ 

የትግራይ ሕዝብ እና ሙሁራን የበለጠ ጠንክረው ከመላ ኢትዮጵያዊ ወግኖቻቸው ጋር በመቆም የለውጡ አካል 

እንዲሆኑ ይጠበቅባቸዋል። ጊዜው፤ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የዚህን አስከፊ የጥቂት ቡድን ስብስቦችን የግፍ 

ሥራአት አልሸከም ብሎ፤ በሁለንተናዊ መልኩ እየታገለ ያለበት ወቅት ነው። 

የትግራይ ሕዝብም፤ ታሪኩን እና ኢትዮጵያዊ ማንነቱን፤ በጥቂት፤ የወያኔ አጥፊዎች፤ እየተወናበደ፤ ታሪክ 

የማሽረውን ጥፋት ውሃ እያጠጣ፤ በጋራ የኖርንባትን አገራችንን፤ ወደ አልተፈለገ ጎዳና ከመግፋት ተቆጥቦ፤ 

ለሁላችንም ጠላት የሆነውን አጥፊ ቡድን እንድናስወግድ ትብብሩን ማሳየት ይኖርበታል። ነገር ግን፤ ይህ ሳይሆን 

ቀርቶ፤ ወያኔ በግትርነት፤ በአልሞት ባይ ተጋዳይ፤ ጉዞው በሚመጣው ጥፋት፤ በዝምታ መመልከት፤ የትግራይን 

ሕዝብም፤ በታሪክ ያስወቅሳል፤ ያስጠይቃልም። ዝምታ በራሱ፤ ከትብብር ተለይቶ አይታይምና!! 

እንደገና ወደ ፖለቲካ ድርጅቶች ስንመለስ፤ የደረስንበትን የፖለቲካ ደርጃ ክብደት ስንዳሥስ፤ አጅግ አስገራሚ 

ነገሮችን እየታዘብን ነው። ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የሁኔታውን አስጊነት የተገነዘቡ አይመስልም። በየግል 

መግለጫ ከማውጣት በስተቀር፤ በአንድ ላይ ቁጭ ብለው አንድ ነገር ሲሰሩ አይታይም። የእነርሱን ባናውቅም እኛ 

ግን በጣም ተገርመናል አዝነናልም። አገራችን እንዲህ ባለ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ባለችበት ጊዜ ልዩነታችሁን 

አጥብባችሁ በጋራ አገር ለመምራት ካልችላችሁ እንዴት ነው፤ ሁኔታዎች ከተወሳሰቡ በኋላ አገር ማረጋጋት 

የሚቻለው?  

አሁንም እያመሻሸ ያለው ጊዜ ሳይጨልም፤ የምትከተሉት የትግል ስልት ሳያግዳችሁ አገራችን ከገባችበት አደጋ 

ለማዳን ሳትውሉ እና ሳታድሩ በአንድላይ ቁጭ ብላችሁ የዚችን አገር እጣ ፋንታ እንድትመክሩ፤ እና “ወያኔ 

ከሌለ….” የሚሉትን፤ የለጋሽ አገሮችን ቅዠትም፤ መልስ እንድንሰጥ፤ ለሕዝባችንም፤ አገራችን ከወያኔ ባሻገር 

የተረጋጋች አገር ሆና መቀጠሏን፤ የምናሳይበትን እውነት እንድንፈጥር፤ ጎንደር ህብረት አገራዊ ጥሪ ያቀርባል። 

በመጨረሻም ይህ ሕዝባዊ አመጽ የተሳካ ውጤት እንዲያመጣ፤ ሰሞኑን፤ በውጭ ያሉ የኦሮሞ ወገኖቻችን እያሳዩ 

እንዳለው ትብብር ሁሉ መላው የኢትዮጵያዊ ሕዝብም፤ የሚያደርጋቸውን ሕዝባዊ አመጾች፤ በተመሳሳይ ቀናቶች፤ 

በሁሉም ገጥር ከተማዎች በማቀናጀት፤ የወያኔ አጋዚ ኃይል አቅም በመከፋፈል፤ በድል ለመቋጨት ከፍተኛ 

እርብርብ እንድናደርግ ዘንድ የጎንደር ሕብረት ጥሪ ያደርጋል።  

 

ሰፊው ሕዝብ ያቸንፋል! 

ጎንደር ሕብረት። 


