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ጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ አንድነት፣ 

ጎጃም አለም አቀፍ ትብብር፣ 

ወሎ የኢትዮጵያ ውርስና ቅርስ ማህበር፣ 

መላው ሸዋ ህዝብ ኢትዮጵያዊ አንድነት ሁለገብ ማህበር፣ 

  
  

የጋራ ህዝባዊ መግለጫ  

ሐምሌ 6፣ 2017  

  

ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የታደለች፣ ሀብታም ሀገር፤ ህዝቧም ጠንካራ ሠራተኛ ሆኖ 

ሳለ፤ ለህዝብ የሚያስቡ መሪዎች በማጣቷ በድህነት፣ በጦርነትና በስደት የምንታወቅ 

ሆነናል። በሥልጣን ላይ ያለው የህወሀት ጎሰኛ አምባገነን ቡደን በፈጠረው ፖለቲካዊ 

ጭቆናና የኢኮኖሚ ዘረፋ ምክንያት ወገናችን ከትውልድ ቦታው  እንዲፈናቀል፣ 

እንዲሰደድ፣  እንዲታሰርና  እንዲገደል ሆኗል። ሰብዓዊ መብታቸው እንዲከበር 

ድምጻቸውን በማሰማታቸው በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን እስር ቤት ታጉረው 

ይሰቃያሉ።   

  

በቅርቡ በጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋና በሌሎችም አካባቢዎች በአማራና ኦሮሞ 

ወገኖቻችን ላይ የተፈጸመው ግፍ የወያኔን ጎሰኛ ባህሪ በግልጽ አውጥቶታል። ይህ 

ከፋፋይ ቡድን 70% የሀገሪቱን ሕዝብ የሚወክለውን የአማራውና ኦሮሞው  ማህበረሰብ 

ላይ ያነጣጠረው የማጥቃት ዘመቻ፣ ከግለሰቦች ግድያና ማፈናቀል አልፎ አገርን 

የሚያፈርስና ሕዝብንና ሕዝብን እርስ በርሱ ለማጫረስ የታለመ ሴራ መሆኑን ሳይውል 

ሳያደር የዓለም ህዝብ ሊያውቀው የሚገባ አሳሳቢ ጉዳይ ነው።   

  

ይህ የህወሀት/ኢህአዴግ አምባገነን ሥርዓት በስልጣን ለመሰንበት ያለመው የአማራንና 

የኦሮሞን እንዲሁም ሌሎች ማህበረሰቦችን በመለያየትና በማጋጨት በመሆኑ፤ ሴራው 

ከሽፎ፣ የነጻነት ጎሕ እንዲበራ፣ ለሀገርና ለወገን ጠበቃ ሆኖ  በጋራ መስራት ጊዜ 

የማይሰጠዉ ተግባር ሆኗል።   
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ይህን አብይ አላማ ተግባራዊ ለማድረግ፣ በክፍለ-ሀገር የተደራጀን አራት ድርጅቶች፤ 

የጎጃም አለም አቀፍ ትብብር፣ የወሎ የኢትዮጵያ ቅርስና ውርስ ማህበር፣ የመላው ሸዋ 

ህዝብ የኢትዮጵያዊ አንድነት ሁለገብ ማህበርና  የጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ  አንድነት 

በሐምሌ 6 ቀን 2017 ዓ.ም. ባደረግነዉ የጋራ ስብሰባ ላይ አያቶቻችንና ቅድመ-አያቶቻችን 

ብዙ መሰዋዕትነት ከፍለዉ አንድ አድርገዉ ያቆዩንን ሐገር ዛሬ ከተጋረጠባት አደጋ 

ለመታደግ በጋራ ለመስራት የሚያስችለንን አቅጣጫ የሚጠቁም አስተባባሪ መማክርት 

ለማቋቋም ተስማምተናል።  

  

ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዳር እስከዳር በቃልኪዳን ተሳሥረን አብረን 

እንድንሰለፍ ጥሪ እናደርጋለን።  ኢትዮጵያን የማዳን ጉዳይ ለጥቂት ድርጅቶች ወይም 

ግለሰቦች የሚተው ጉዳይ  አይደለም። እ. ኤ. አ. ሐምሌ 6፣ 2017 ዓ.ም. በሲያትል ከተማ  

ባደረግነው የመተዋዎቅና የህዝባዊ ስብሰባ ላይ በሚቀጥሉት ነጥቦች ላይ የጋራ 

ግንዛቤዎችን አግኝተናል፦   

  

1. ህወሃት ዘርና ትውልድን መሰረት ባደረገ ከፋፍሎ የመግዛት ፓሊሲ፤ ለዘመናት 

አንድላይ ተከባብሮ የኖረውን የኢትዮጵያን ህዝብ ነጣጥሎ ልዩነቱን ብቻ በማራገብ፤ 

ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት፤ የማንነት ጥያቄን በማፈን፤ ህዝቡን ከይዞታው 

በማፈናቀልና በማን አለብኝነት የአገሪቱን ሃብት ለራሳቸውና ለውጪ ሃይሎች 

በመቀራመታቸው፤ ህዝቡን ለድህነት ሰንሰለት አረንቋ ዳርገውታል። ስለሆነም  ህዝቡ 

የሚያደርገውን የማህበራዊ፣ ኢኪኖሚያዊ፣ የፍትህና ባጠቃላይ የስርዓት ለውጥ ትግል 

ጥረት ተገቢውን የተቀናጀ ድጋፍ  እንሰጣለን።  

2. በሀገራችን ያንዣበበው ታሪካዊ ፈተና፣ የመላው የኢትዮጵያን ልጆች አስቸኳይ 

ትብብርና አለማቀፍ አንድነት የሚጠይቅ በመሆኑ፣  አራቱም በክፍለ-ሃገር የተደራጁ 

ማህበራት ወደፊት አብሮ የሚሰሩበትን መንገድ በማጥናትና በአንድነት የሚሰሩበትን 

አግባብ ለማመቻቸት ተስማምተናል።  

3. የዜጎችዋን እኩልነት፣ የሕዝቧን አንድነትንና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር 

ከተሰማሩ የክፍለሀገር ድርጅቶች፣ የማህበራዊ ንቅናቄዎችና፣ ለሰብዓዊ-መብት 

ተቆርቋሪ ማህበሮች ጋር እንደ አስፈላጊነቱ አብሮ ለመስራት ምኞታችን ሰፊ መሆኑን 

አስረግጠናል።   
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4. ህዝባችን በወያኔ ታንክና መትረየስ በታጠሩ ጎዳናዎች መሀል በመቶ ሺዎች ተሰልፎ 

ላስተላለፈዉ “አገርህን-አድን” ጥሪ የጋራ ምላሽ መስጠት ወቅታዊ ግዴታችን 

በመሆኑ፣ በጋራ ከወገኖቻችን ጎን ለመቆም ተዘጋጅተናል።  

5. ለጀመርነው አገር-አቀፍ የጋራ ትግል ያልተደራጁት ተደራጅተው 

እንዲቀላቀሉን፤እያንዳንዱም ለውጥ ፈላጊ ዜጋ የተቻለውን ድጋፍ እንዲያደርግ 

ወንድማዊና እህታዊ ጥሪ በጥሞና እናቀርባለን።   

 

ድል ለተባበረው ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

ኢትዮጵያውያን ደማችን አንድ ነው! 

  

  

  

  

  

  

  
Seattle, WA (USA)  

July 6, 2017  


