ወዴት ጠጋ ጠጋ! ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ!!
በአለፉት ስድስት ወራት በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣የኦሮሞ፣የቤንሻንጉል፣የኦጋዴን ተወላጆች
እንዲሁም የሙስሊም እምነት ተከታዮች በሥልጣን ላይ ያለው ጎሰኛ ስብስብ የሚያደርስባቸውን ጭቆናና በደል በመቃወም
ያደረጉት የተነጣጠለ ትግል ምንም እንኳን ግቡን መትቶ ወንጀለኛ የሆነውን አገዛዝ ከሥልጣን ለማሶገድ ባይችልም ህወሃት
መራው የኢሕአዴግ ቡድን የፈለገውን ለማድረግ እንደማይችል አስገንዝቦታል። ከዚያም ባለፈ ትግሉ በየቦታው እንዲቀጣጠል
አድርጎታል። በሰሞኑ በጎንደር ከተማና አካባቢው የተቀሰቀሰው የሕዝብ አመጽ ያልታሰበ ድንገተኛ ክስተት ሳይሆን በየጊዜው
በአማራው ማህበረሰብ ላይ ሲካሄድ የነበረ በደልና ግፍ የወለደው የትግል ጥርቅም ውጤት ነው። ይህ ሕዝባዊ አመጽ በጎንደርና
አካባበው ተወስኖ ሳይቀር ወደ ሌሎቹ ክፍለሃገሮች እየተቀጣጠለ እንደሚሄድ ምልክቶች እየታዩ ነው።የጎንደር ሕዝብ በማንም
ሳይመራና በማንም የታጠቀ ሃይል ሳይታገዝ እራሱ በቃኝ ብሎ መሣሪያ አንስቶ የሚፋለመው ትግል ነው።
ይህን ሕዝባዊ አመጽና ከዚህም በፊት በተለያዩት ያገሪቱ ክፍሎች የሚኖረው ሕዝብ በተለይም በኦሮሞው የተካሄዱትን ሕዝባዊ
ትግሎች በሥልጣን ላይ ያለው አምባገነን ቡድን በውጭ ሃይሎች የሚታገዙ ማለትም በሻእብያ የሚረዱና የሚታዘዙ እንደ ግንቦት
ሰባት ያሉ አቅም የሌላቸው ቡድኖች የቀሰቀሱትና የሚመሩት ረብሻና ሽብር ነው በማለት ለማጣጣልና የሕዝቡን አመጽ ወደ
ጥቂት ቡድኖች ሁከት አድርጎ ሲያቀርበውና በሕዝቡ ላይ የበቀል አመጽ ሲወስድ ታይቷል፣አሁንም እየታዬ ነው።ይህን የመንግሥት
ክስ ግንቦት ሰባትና ተባባሪዎቹ የሚጠቀሙና እራሳቸውን ከሕዝባዊው ትግልና አመጽ ያቆራኘላቸው ስለመሰላቸው በዝምታ
ሲኮፈሱ ደጋፊዎቻቸውም የግንቦት ሰባት የትግል ውጤት በማስመሰል በየመገናኛ መድረኩ ሲያደነቁሩ ይደመጣሉ።እዚህ ላይ
ለሕዝቡ ቢያስቡ ኖሮ የሕዝቡን ነጻ ትግል የእኛ ነው ከማለት ይልቅ እጃችን ያልገባበት የሕዝብ አመጽና እምቢባይነት ነው ማለት
ይገባቸው ነበር። አሁንም የጎንደር ሕዝብ በሚያደርገው ተጋድሎ ተሸፋፍነው ተቀባይነት፣ዝናና ድጋፍ ለመሰብሰብ የሚያደርጉት
አሻጥር ሊጋለጥ ይገባዋል።የጎንደር ሕዝብ ትግል ከሻእቢያና በሻእቢያ በሚረዱ ቡድኖች የሚመራና የሚታገዝ፣የተቀላቀሉበትም
ትግል አይደለም።ሻብእያ የኢትዮጵያ በተለይም የአማራው ጠላት በመሆኑ የሰበሰባቸው ሃይሎች በዚህ ኢትዮጵያዊነትን
የተመረኮዘና ዓላማው ባደረገ ሕዝባዊ ትግል ውስጥ እንዲሳተፉ አይፈቅድላቸውም።ከግንቦት ሰባትና አባሪዎቹ በዚህ ትግል
ተሳትፈዋል ማለት ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ማለት ነው፤የግንቦት ሰባትም አለሁበት ማለት አንድ ጭብጥ ይዞ ወደ ክምር
ጠጋ እንደማለት ይቆጠራል።ግን የጭብጥም ያህል ሃይልና ተሳትፎ የላቸውም፣የጎንደርን ሕዝብ ትግል ከአስመራ በራዲዮ
ከማዳመጥ ያለፈ በጦር ሜዳው ውስጥ አልተሳተፉም።
እውነት ለሕዝቡ የሚያስቡና የሚጨነቁ ቢሆን ኖሮ በእነሱ ስም ተወንጅሎ ለጥቃት የተጋለጠውን ሕዝብ ለማዳን በተካሄዱትና
በሚካሄደው ሕዝባዊ ትግል እንዳልተሳተፉ በይፋ መግለጽና ማስረዳት በተገባቸው ነበር፤አሁንም ባላቸው የመገናኛ
መስመር፣በኢሳት ሊያሳውቁ ይገባል።ይህን ሳያደርጉ ቀርተው በሕዝባዊ አመጹ ተሳታፊዎች ላይ በግንቦት ሰባትነትና በሻቢያ
ተላላኪነት ተወንጅለው ለሚወሰድባቸው የበቀል እርምጃ ግንቦት ሰባት በአላፊነት እንደሚጠየቅ መሪዎቹ ሊገነዘቡት ይገባል።
ተከታይና ደጋፊውም የዲያስፖራው አጫፋሪ አጠገቡ ያሉትን የከተማ አውደልዳዮች “አርበኛ” እያለ ከሚያሞካሽ የሚከናወነውን
የውንብድና ተግባር ሊገነዘብና ሊያወግዘው ይገባል።ገንዘቡን ለማይረባ አጭበርባሪና ውሸታም ቡድን ከመከስከስ ለሃቀኛ ሕዝባዊና
ኢትዮጵያዊ ትግል ቢያውለው የሚመኘው የኢትዮጵያ አንድነትና የዲሞክራሲ ለውጥ እውን ይሆናል።የግንቦት ሰባት መሪዎች
በታጠቁ የትግራይ ዴሞክራቲክ ግንባር በተባለው የኢሳያስ አፈወርቂ ክብር ዘበኞች ታጅበውና የዚህኑ ግንባር እንቅስቃሴ የሚያሳዩ
ስዕላዊ ገጾችን የግንቦት ሰባት የጦር ሃይል አድርጎ ማሰራጨት የግንቦት ሰባቶች የታወቀ የማጭበርበር ስልት ስለሆነ መታለልና
መደንዘዝ አይገባም።ለመሆኑ በየትኛው የሽምቅ ትግል ታሪክ ውስጥ ነው እንዲህ እንደ ትግራይ ዴሞክራቲክ ግንባር የክብረበዓል
ሰልፍ ልብስ (ዩኒፎርም) ለብሶ እየጨፈረ ጫካ ውስጥ የደፈጣ ትግል የሚያካሂድ ታጋይ?ሻብያም ሆነ ወያኔ ሌሎቹም በጫካ
ትግላቸው ወቅት እንኳንስ የክብረ በዓል ልብስ(ግራንድ ዩኒፎርም)ቀርቶ አብዛኛዎቹ የሚጫሙበት ሸበጥ ጫማ
አልነበራቸውም።ይህንን ብርሃኑ ነጋም እግር ጥሎት ያለፈበት ስለነበር በሚገባ ያውቀዋል። መሣሪያና ስንቅ አቀብሉን እያለ
የሚወተውት ግንቦት ሰባት ታዲያ በምን ታምር፣ጸረ አውሮፕላን መሣሪያና የክብር ልብስ ለማስታጠቅ ቻለ?በመንግሥት ደረጃ
የሚረዳና የኤርትራ የመንግሥት አካል ካልሆነ እንዴት አንድ ጥገኛ የነጻ አውጭ ግንባር በአስመራ ከተማ አሸብርቆ
ይራመዳል?ታዛቢስ የኢትዮጵያ ሕዝብ ባይሆን የኤርትራ ሕዝብ ምን ይላል ብለው አያስቡም?
ከጎጃም ታዛቢዎች

