የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮
የጎንደር ሕብረት በንግድ ድርጅነት አስቀድሞ
በቴክሳስ የተመዘገበ ነው?
1. በቅርቡ በሚከተለው አድራሻ
http://www.ethiopatriots.com/pdf/Bombshell-Report-on-thekidnapping-of-Andargachew-Tsege-and-and-Gondar-Hebretchairman-Abebe-Negatu-and-Colonel-Fistum.pdf የተለቀቀ መጣጥፍ

አንብበን በመጣጥፉ ላይ ከተጠቆሙት አድራሻዎች መካከል የሚከተለውን
http://txcpa.lookupbook.net/gonder-hibret-richardson-tx

አንብበን የጎንደር ሕብረት የሚባል የንግ ድርጅት በአንድ ግለ ሰብ በቴክሳስ መመዝገቡን
ተረድተናል። ከቂህ በፊት በድረ-ገጻችን ላይ በሲያትል የጎንደር ማህበር ውስጣዊ ችግር በፍርድ
መወሰኑን በአቶ አዱኛ ዉቤ ተልኮልን ያወጣነውን መጣጥፍ ያስታውሰናል
http://assimba.org/Articles/BeSeatle_YeGondar_Mahber.pdf

። ከሁሉም በላይ ያስገረመን ድርጅቱን ያስመዘገቡት ሰው በቅርቡ የተቋቋመው የጎንደር ሕብረት
ሊቀ መንበር ናቸው በሚል ከላይ ያጣቆመውን መጣጥፍ መጠቆሙ ነው። እንግዲህ የጎንደር
ሕብረት ለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማብራሪያ ይልክልናል ብለንም እንጠብቃለን።
2. ትግላችንን በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር አሰባስበን እንደ ኢሕአፓ ያሉ ሕብረ-ብሔራዎ ኢትዮጵያዊ
ድርጅቶችን ማዕከል አድርገን የማይበገር ኃይል ሆነን መውጣት እስካቃተን ድረስ የፈለግነውን
ዓይነት የጎጥ ወይም የዘር ሕብረት ብንመሠርት ለውድቀታችን ከወዲሁ ለመመቻቸታችን
ጥርጥር የለውም። ተጠያቂነት ያለው ኢትዮጵያዊና ሕብረ-ብሄራዊ ድርጅት ሥር እንሰባሰብና
ትልቅ የማንበረግ ኃይል ሆነን እንውጣ ነው መልዕክታችን።

የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ
ኢሕአፓ ለዘለዓለም ይኑር!
ድሮ ኢሕአፓ ነበርን የምንል ብዙ ምክንያት ሳናበዛ በምንችለው ኢሕአፓን እንርዳ!
ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮
ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል።

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጾች ያሳያሉ። ይህም የትግል
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጻ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገፆች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

