
የትዝብት አምድ ቁጥር ፯ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ 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።  

 
 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊመሠረት 
የሚችለው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ስንሰባሰብ ብቻ 

ነው። 
 

የትግራይ ወፍ ገልብጣ ነፋች 
ጥር 2009   አብርሃም በየነ  

ስለሚለውም መጣጥፍ አንዳንድ 

ለአማራው ሕዝብ መጎዳት ተቆርቋሪዎች ነን የሚሉን በአማራው ሕዝብ ላይ የሚደርሰው የወያኔ 
በደል ለዓለም መዘርዘራቸው የሚደገፍ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ደጋፊዎች፣ የጋምቤላ ሕዝብ፣ የአፋር 

ሕዝብ  ….ወዘተ ደጋፊዎችም የየወገኖቻቸውን በደል ማሰማታቸው የሚደገፍ ነው። 

 
ሊስተዋል የሚገባው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያችን ሁሉም ሕዝብ ተከባብሮ፣ የህግ የበላይነት 
የሚከበርበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመመሥረት የሚቻለው ግን ሁላችንም፣ አማራው፣ ትግሬው፣ 

ኦሮሞው፣ አፋሩ ወዘተ…በኢትዮጵዊነት ጥላ ሥር መሰባሰብ ስንችል ብቻ ነው። የዘር ግንዳችንን 

ቆጥረን መተማመንን እንገነባለን ብለን ስንዳክር የምናጠፋውን ጊዜና ሃብት ሩቡን እንኳ 
በኢትዮጵያዊነት ለመሰባሰብና መከባበርንና መተማመንን ለመገንባት ብንሞክር ወያኔንና መሰሎቹን 
አስወግደን በኢትዮጵያችን ሁሉም ሕዝብ በእኩልነት ተከባበሮ የሚኖርበትን ዕውነተኛ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ልንገነባ እንችል ነበር። እስኪ ሁላችንም እናስብበት። 

 

ዛሬ ዛሬ በሀገራችን የሚደረገውን ትግል የተለያዩ ወገኖቻችን የተለያየ ትርጉምና የትግል ሥልት ነው 

ባሉት መንገድ የተለያዩ ሀሳቦችን፣ታሪክና ትርጓሜያቸውን ያዘሉ መጣጥፎችን ለድረ-ገጻችን ይልካሉ። 

ከላይ “የትግራይ ወፍ ገልብጣ ነፋች” በሚል ጽሑፍ ከአቶ አብርሃም በየነ የተላከልንን መጣጥፍ 
ስናወጣ አንባቢዎችን ያወያያል ብለን ስለምንገምት እንጂ መጣጥፉን ደግፈነዋል ማለት እንዳልሆነ 
እንዲታወቅልን እንወዳለን። 

  
የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ  



የትዝብት አምድ ቁጥር ፯ 

 

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-

ብሔራዊ 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።  

 
 

  
  
 


