ለጎንደር ህብረት ሊቀመንበር
ከጎንደር ህብረት አመራርና ደጋፊወች የተሰጠ መግለጫ

ከ
 ዳላስ/

ቲክሳስ
የወልቃይት የማንነትና የአማራ ጥያቄ ከሰላማዊ ና ህጋዊ ጥያቄ ተነስቶ በጀግናው
ኮረኔል ደመቀ የተበሰረው አብሪ ጥይት ተኩስ በሆላ ሕዝባችን ወደ ማይቀረው የትጥቅ
ትግል እንደ ገባ እኛ በውጭ በዳላስ/ቴክሳስ የምንገኝ የጎንደር ክፍለሀገር ተወላጆች
በርሀ ለወረደው አርበኛና ለቤተሰቡ በእስር ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን፣ ልጆቻቸውን ላጡ
አረጋውያን ወላጆቻቸውን ላጡ ህፃናት ምን እንስራ፣ምን ይጠበቅብናል ብለን መክረን
እርሰዎ አቶ አበበ ንጋቱ በሰጡት ምክር ማለት “ አሁን እርዳታ ለማሰባሰብና ድጋፍ
ለማድረግ የጎንደር ተወላጆችን በመጥራት ድርጅትና ማህበር ለማቋቋም ጊዜ የለነም
ስለሆነም ከአሁን ቀደም በቅማንትና በአማራ ማህብረተሰብ በተፈጠረ ግጭት መፍተሄ
ለማምጣት የተቋቋመ የጎንደር ህብረት የሚባል ድርጅት ስላለ ህጋዊ የሆነ ፈቃድና
በተለያዬ ስቲቶች ሰዎችም ስላሉት፣ የሕብረቱም ሊቀመንበር እኔ ስለሆንኩ እኛ
በቀጥታ ወደ ፈንድረይዝጉ ስራ እንግባ” ብለው በሰጡን ምክር መሰረት እርሰዎን
አምነን፣ የወገኖቻችንን ስቃይና ሰቆቃ አሳስቦን በቀጥታ ወደ ፈንድ ራይዜግ ስንገባ
የተሰመረበት ጉዳይ ግን ይህንና ተጨማሪና ተከታታይ ስራ ለመስራት በአስችኳይና
በአፋጣኝ በዳላስና ፎርት ወርዝ የሚገኘውን የጎንደር ተወላጆችን በሰፊው ስብሰባ
በመጥራት ሥራውን በሃላፊነት የሚሰራ በሕዝቡ ውክልና ያለው ኮምቴ ይቋቋማል
በሚል ይህ ጊዜያዊና በፈቃደኝነት የተቋቋመ ኮምቴ ስራው ፈንድሬዚንጉ እስኪፈፀም
ድረስ በሚል እኛና በተለያዩ ስቴቶች በተመሳሳይ ጊዜያዊ ኮምቴዎች ተቋቁሞ። መላው
ኢትዮጱያዊ ባድረገው ትብብር ከውጭ ቀሪ$700,000 ሺ ብር እንደ ተገኘ በእርሰዎ
በቃል ተገልጾልናል ። ይህ ትልቅ ሥራ ነው።ሆኖም ከዚህ ስብስብ በሆላ እርሰዎ ወደ
አምባገነንነት ተቀይረው እየሰሩ ያሉትን ክህደትና ሸፍጥ ከዚህ በታች እናቀርባለን።
1/ኛ በጎንደር ህብረት በሚል በጊዜያዊነት በፈቃደኝነት የተቋቋምነው የኮምቴ አባላት
በዳላስና ፎርት ወርዝ የሚገኘውን የጎንደር ተወላጅ ውክልና ያለው ስላልሆነ ቀደም
ባለው ስምምነታችንና ውል መሰረት የክፍለ ሀገሩን ተወላጆች ስብሰባ በመጥራት ህዝቡ
ተውያይቶ ና መክሮበት ትክክለኛ የሆነና የታመነበት የራሱን ተወካዮች ማስመረጥ
ሲኖርበወት እርሰዎ ግን የጎንደርን ህዝብና በዚህ ፈንድራይዝግ የሰሩትን የክፍለ ሀገር
ተወላጆች ከገንዘብ መዋጮ በሆላ በማግለል ከግንቦት ሰባት ድርጅት ጋር ሽርክና
በመፍጠር ጎንደር ያልተፈጠሩ ጎንደርንም የማያውቁ የግንቦት ሰባት አባላትን የህብረቱ

የቻብተር አመራር በማድረግ የዋናውም የምክር ቤት ተሳታፊ በማድረግ በሀላፊነት
እንዳይጠይቁ በማድረግ ክህደትና ሸፍጥ አድርገዋል። ይህ በዳላስና ፎርት ወርዝ ብቻ
የተፈጠረ ሳይሆን በተመሳሳይ ደረጃ በሌላ ስቲቶችም ከዚሁ ድርጅት ጋር በመሆን
ተመሳሳይ አደረጃጀት በመፍጠር በጎንደር ህዝብ፣ ደሙን በሚፈሰውና በዚህ ጨካይ
መንግስት መከራውን በሚይ ወገናችን ላይ በደል እየፈፀሙ መሆኑን ተረድተናል።
2/ኛ ቢያንስ በሊቀ መንበርነት የሚመሩት ድርጅት “ የጎንደር ህብረት “ከስሙ መረዳት
የሚቻለው የሚሰሩትና ተጠርነተዎ ለጎንደር ተወላጆች ነው። ይህን ያውቃሉ እኛ
ወጣቶችና የኮምቴ አባላት እንጂ የዳላስ ጎንደሪ ማንነትዎን ን በደንብ ያውቃሉ።
ስለዚህ ይህን ማህረተሰብ ሲሸሹትና ሲደበቁ በአይናችን በብሌናችን አይተናል
ምክንያቱም የሚጠየቁት ጥያቄ አለ። ከሚጠየቁት ጥያቄ እናንተ እነማናችሁ?
እንዴትስ ለዚህ ጉዳይ ስትሰባሰቡ አልጠራችሁነም? አንተ አበበ ንጋቱ ዋነኛ ግንቦት
ሰባት አባል ነህ እርሱም እርሷም ግንቦት ሰባት ናችሁ እንዴት ነው ይህን ማህበር
ከእናንተ ተፅእኖና ፍላጎት ውጭ የምትመሩት ? የሰበሰባችሁት ገንዘብስ
የት?ለማን?የት ቦታ ?የትኛው ደበር አዋላቸሁት ከሚለው ጥያቄ ለመሸሽ ሲሉ በ1/
28/ 2016 ጉዳዮን በዝርዝር ና በጥልቅ የማይጠይቀውን የአካባቢው የጎንደር ዕውቅት
ለሌለው ለመላ ኢትዮጵያ ብለው ከድርጅተዎ ግንቦት ሰባት ጋር ጥሪ አድርገዋል። ይህን
ያደረጉት ሆን ብለው ነው። አንድ ጎንደሪ ተነስቶ ቢጠይቅ ለማሰደብ፣ለማስቆምና
ለሌላ ነው። ይህ ስብስብ እርሰዎን ስራዎትንና ውክልናዎን የሚይ፣ የሚገመግም፣
የሚጠይቅና ብቁ ካልሆኑ ከሃላፊነትዎ የሚወርድ ስብስብ ሳይሆን የእርሰዎን ዲስኩር
የሚዳምጥ ነው የፈለጉት ።ይህን ስንገነዘብ በእርሰዎ የአለን እምነትና የሠራነው ስራ
በእርሰዎና በግንቦት ሰባት እንደተጠለፈ አምነን የጎንደርን ሕዝብና ሌላውን ኢትዮጵያዊ
ታላቅ ይቅርታ በመጠየቅ ከጎንደር ህብረት እራሳችንን አግልለናል።

