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የተሰጠ መግለጫ 
ሐምሌ 16 ቀን 2008 ዓ.ም 

                                                                                                                                          
ወያኔ የዘራውን ያጭዳል የኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነቱ በትግል ይቀደጃል። 

ለፍትሕ ለቀረበ ጥሪ ጆሮ ዳባ ሊባል አይገባም። 
 

አሁን በኢትዮጵያ በሥልጣን ላይ  ያለው የወያኔ ሥርዓት ለአገዛዙ መመሪያ ያደረገው በዘር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ 
ከመነሻው ሳንካ  ያለበት መሆኑን በሚገባ አልተጤነም ነበር። 
በግለሰቦችና በድርጅቶችም እንደ ኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ያሉት አደጋውን ከመነሻው ቢጠቁሙም አድማጮች ጥቂት 
ሆነው የተፈራው አደጋ ሁሉ ዛሬ በአገሪቱ ሰማይ ስር አንዣንበበ።የሥርዓቱን ውዳቂነት ፣ የመሪ ተብየዎች ውስልትና ፣ 
መሠሪነት፣ከሃዲነት--- በብዙኃን መገናኛዎች ያልተላለፈ፣ያልተጻፈ፣ በአደራሾች ያልተነገረ አልነበረም።   
ይህ እንዳለ ሆኖ በእርግጥም የተዘራው ሕዝብን በየጎጡ የመለያየት መሠሪ ሴራ ጠቅሟቸው ጭራሹን የአገሪቱን ሉዓላዊነት 
እስከ ማስደፈር የዘለቀ ርምጃ መውሰድ ቻሉ። ከጠረፍ ጀምረው እስከ መሃል አገር ድረስ ለባዕዳን መሬት መቸብቸቡንም 
ተያያዙት። አገሬውን በተለይ አራሹን ለዘመናት ከኖረበት ቦታ እየፈናቀሉ አውላላ ሜዳ ላት ጣሉት፣ያንገራገሩትንም የጥይት 
እራት አደረጓቸው። በቅርቡ በጎንደር የውልቃይት ጠገዴ ወገኖቻችን ላይ እያደረሰ ያለው ግፍና መከራ ግን ጅማሮው ወያኔ 
መላ አገሪቱን ተቆጣጥሮ በመንግስት ስም ከተቀመጠበት ጊዜ በፊት እንደነበር ታሪካዊ ማስረጃዎች እየቀረቡ ነው። ትኩስ 
ሬሳ የቀደመውን ያስረሳ እንዲባል በአዳዲስ ክስተቶች ዙሪያ ላይ ትኩረት እንድንሰጥ አድርገው እርስ በእርሳችን እያናከሱ 
ተለያይተን እንድንቆም በመደረጉ ያለፉትን ግፎች እንደዋዛ እያሳለፍን ግፍና መከራው ተደራርቦ ሕልዋናችን አደጋ ላይ 
ወድቋል። 
ወያኔ  በዘር ፖለቲካ ፕሮግራሙ አገሪቱን በክልሎች ሲሸነሽን አማራ ብሎ የሰየመውን ክልል ሲያካልል ይህን ግዙፍ 
ማህበረሰብ የሚወክል አካል ባልነበረበት ወቅት እንደነበረ ያሁኑን የወልቃይ ት ጠገዴ ሕዝብ የማንነት ጥያቄ በሚመለከት 
ከሚነገሩ ማስረጃዎች መረዳት የተቻለ የሕዝብ ዕውነት ፍንትው ብሎ ወጥቷል። ከሃያ  ዓመታት በፊት የጎንደር ልማትና 
መልሶ ማቋቋሚያ ማህበር ለያኔው የወያኔ ሹማምንት  ቁንጮ  ለነበረው ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ ያቀረቡት 
አቤቱታና የጠቆሙት አሁን የተፈጠረውን ዓይነት የችግር ስጋት በሰነድነት ተይዞ በሚዲያ እየተላለፈ አዳምጠናል፤ 
አንብበናልም።ለሕዝብ ጥያቄ በጎ ምላሽ የሚሰጥ በመንግስት ስም የተቀመጠ አካል ባለመኖሩ በማህበራዊ፣ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ብሶት የሚያስቡ ግለሰቦች ፣ ድርጅቶች፣…..የሙስሊሙ ሕብረተሰብ መፍትሔ አፈላለጊ ኮሚቴ አባላት 
አሁን ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄ የሚያነሱትን ሁሉ በአሸባሪነት ፣ በጸረልማትነት … ፈርጆ ለማደናገርና 
ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ መጠቀም ተጨፈኑ ላሞኛችሁ የወሮበላ ቡድን እንጂ በመንግሥት ስም ከተቀመጠ አካል አይጠበቅም። 
ወያኔ ከሚያደርጋቸው ሕገ ወጥ ድርጊቶች መገለጫው መንግስት ሳይሆን አገዛዝ ነው።  
ከዚህ አንፃር በአገሪቱ በአራቱም ማዕዘናት ወያኔ በሕዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ኢስብአዊ እርምጃ ለምሳሌ በጌዲኦ፣ ሀድያ፣ 
ሲዳማ፣ ጋምቤላ፣ ኮንሶ፣ በደኖ፣ አሩሲ፣ አርባጉጉ፣ አንዋር መስጊድ፣ ኡጋዴን፣ አደባባይ ኢየሱስ፣ በቅርቡ በኦሮሚያ አሁን 
ደግም በወልቃይት ጠገዴ……ወዘተርፈ ሕዝብ በየጊዜው ያልከፈለው ፍዳ የለም። ግፉ የትም ተፈጸመ የት ሰለባዎቹ  
ኢትዮጵያውያን ናቸው። የግፉ አዝማች ፊታውራሪ ወያኔ፣ ባለጊዜዎቹና እበላ ባይ ካድሬዎቻቸው ናቸው።ሥርዓቱ 
ከነግሳንግሱ ካልተወገደ ሁሉም የስቃይ መገለጫዎች ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ለማጥፋት ቆርጦ እየሰራ ካለው 
ወያኔ እርቅና ሰላም ይገኛል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። ሊወገድ የሚገባ ሀሳብና አቋም ነው። ይልቁን ማድረግ ያለብን 
በአንድ አካባቢ ለሚፈጸም ግፍ ከሁሉም ዜጎች ተቃውሞ ማቅረቡ የሚጠበቅ ነው። በዓመታት እንደታየው የወያኔ ግፍና 
በደል በሁሉም ዜጋ በር  ይቆማል፣ ማጀቱን ያስበረብራል፣የሕይወት መስዋዕትነትንም ያስከፍላል።ለፍትሕ ለቀረበ ጥያቄ 
ጆሮ ዳባ ሊባል አይገባም ስንል የወያኔ ቡድንን ብቻ አይመለከትም።ሕዝቡ ነግ በኔ ብሎ ከበዳዮች ሳይሆን ከተበደሉ ወገኖች 
ጎን ቆሞ ኃይሉን ሊያሳያቸው ይገባል። ይህ አገዛዝ ራሱ በቆፈረው ጉድጓድ መግባቱ አይቀሬ ነው የዘራውን ያጭዳል። 
በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ካሁን ቀደም ካወጣቸው መግለጫዎች  “ስንት ዘንድሮ 
ያልፍብናል” ፣ “ነግ በኔን እናስብ” ፣ “ የዘረኝነትን ሰደድ እሳት እናጥፋ” ….. የሚሉ ቀስቃሽና ሂደቱን አመላካች የሆኑ 
ቁምነገሮችን አውጥቶ ነበር። ለወጡት መግለጫዎች ትኩረት ሰጥተን እንቅስቃሴ በሚጠበቀው መጠን ባለማድረጋችን ይባስ 
ብሎ በተናጠል የሚከፈለው መስዋዕትነት ቀጥሏል። 
 
 
 
 



2 
 

2 

 

ከጎንደር ለሚሰማ የድረሱልን ጥሪ ጥያቄ አጎረባች በሆኑት አካባቢዎች የሚኖሩ ሕዝቦችና የሥርዓቱ ግፍና ውንብድና 
ያንገሸገሻቸው ኢትዮጵያውያን  ሁሉ ለትግሉ ድጋፍ በመስጠትና በመሳተፍ ወደ ሕዝባዊ አመጽ መለወጥ ይጠበቅባቸዋል። 
የሕዝብ ነፃነት የሚረጋገጥበት መንገድ ይህ ነው ብሎ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ 
ያምናል።በአሁኑ ጊዜ በጎንደር የሚካሄደው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ በሌሎች አካባቢዎች ተካሄደው እንደከሸፉት ከሆነ ወያኔ 
የበለጠ ግፈኛ ሆኖ እንዲያውም እርስ በርስ ግጭት ተፈጥሮ ይህን ቡድን ያሳማሩት የውጪ ኃይሎች ኢትዮጵያን የማፈራረስ  
ዕቅዳቸውን ወደ ማሳካት ግቡ ለመድረስ እንደሚሰራ መታወቅ አለበት።ቀደም ባለው ጊዜ ብሔራዊ እርቅ ይፈጠር ብሎ 
ለጠየቁ እነማን ተጣልተዋል በማለት ሲያሾፍ የቆየ፣ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትንና አማራን  አካርካሪውን ሰብረናል እያለም 
ሲፎክር የቆየ አገዛዝ አሁን የሕዝብን አመጽ ለማፈን ሺማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች እንዲገቡ ማውገርገሩ “ ራሴን 
መትተው እግሬን ቢያሻሹኝ መቼ ሊገባኝ” እንዲሉ ነው። እንደዚህ ባለው የወያኔና የእበላ ባዮች ከንቱ ብልጠት ሕዝቡ 
ሳይደናገር ፣መነጣጠሉን አሰወግዶ አምርሮ ሕዝባዊ እመጹን በማቀጣጠል ለድል መብቀት አለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ 
መምህራንና ተማሪዎች ከህዝብ ጎን በመሆን ትግሉን እንዲቀላቀሉ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ 
ኮሚቴ ጥሪ ያቀርባል። 
 

የትግሉ አቅጣጫ ሰዶ ማሳደድ እንዳይሆን ነግ በኔን እናስብ!!! 
ከጎንደር ህዝብ ትግል ጎን መቆም ዳር ድንበርን የማስከበር አካል ነው!!! 

 


