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ጥር 15፣ 2010 (ጃንዋሪ 23፣2018) 

 

ሕዝብን በመጨፍጨፍ ትግሉን ለመቀልበስ አይቻልም! 

ሰሞኑን ወልዲያ የአመፅ ዓውድማ ሆና ሰንብታለች። የጥምቀትን በዓል ተንተርሶ በተገኘው ቀዳዳ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተሞች 

ውስጥ ሕዝቡ በአገዛዙ ላይ ያለውን ተቃውሞ ሲገልጽ ውሏል። በትክክለኛው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ደምቀው የዋሉት ወልድያ፣ 

ባህርዳር፤ ጎንደር ለዚህ በምሳሌነት ይጠቀሳሉ።  በወልድያ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ በአገዛዙ የፀጥታ ኃይሎችና በወጣቶች መካከል 

ግጭት አስከትሎ የበርካታ ሰዎች ሕይወት አልፏል፣ ንብረትም ወድሟል።  ሸንጎ በሰው ሕይወት ላይ በደረሰው ጉዳት የተሰማውን 

መሪር ሃዘን ለወጣቶቹ ወላጆችና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይገልጻል።  

ይህ የሕይወትና የንብረት ውድመት እንዴት መጣ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይሆናል።  ከሥፍራው የደረሱን መረጃዎች እንደጠቆሙት 

የከተማው ወጣቶች አገዛዙን የሚቃወሙ መዝሙሮች እየዘመሩ ታቦት አጅበው ሲጓዙ፣ የፀጥታ ኃይሎች ተኩስ ከፍተው በርካታ 

ወጣቶችን ገደሉ። ባልታጠቁ ዜጎች ላይ በአደባባይ የተፈፀመው እንዲህ ዓይነት ጭካኔ የተሞላበት ጭፍጨፋ በአፓርታይድ ደቡብ 

አፍሪካ ስዌቶ ላይ የተፈፀመውን እልቂትና በሩማንያ በቻውቼስኮ አፋኞች የተፈፀመውን ግድያ ያስታውሰናል። ህወሓት-መራሹ 

አፋኙና ዘረኛው አገዛዝ ከዚህ በፊት በሕዝብና በአገር ላይ የፈፀመው በደልና ሰቆቃ አልበቃ ብሎት፤ አሁንም የፖለቲካ ምህዳሩን 

አሰፋለሁ፤ ሕዝብን አደምጣለሁ ባለ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ እነሆ ለጋ ወጣቶችን በአደባባይ ረሸነ። እርቅና ሰላም የማይገባው 

በመሆኑና የሕዝብንም ጥያቄ በአግባቡ ለመመልስ ፍቃደኛ ባለመሆኑ አገዛዙ ዛሬም እንደ ትናንቱ የአፈና ስርዓቱን ቀጥሏል። 

ይባስ ብሎ ይኸው በወልዲያ አዲስ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት በመፈጸም አንድ ሌላ ወንጀል አስመዘገበ።  አገዛዙ ባህሪው 

ስለማይፈቅድለት የማይሰማ፣ ከስህተቱም ሆነ ከታሪክ የማይማር ሆነና ነው እንጂ ሕዝብን በመግደልና በማሰር ትግሉን መቀልበስ 

እንደማይቻል ሩቅ ሳይሄድ ከመንግሥቱ ኃይለማርያም አረመኔያዊ አገዛዝ ትምህርት መቅሰም በቻለ ነበር። 

አገዛዙ አሁን በወልድያ ቀደም ሲልም በጨለንቆ፣ በአወዳይ፣ በጅጅጋ፣ በኮንሶ፣ በጎንደር፣ በባህርዳር....ወዘተ ለፈጸማቸው 

ግድያዎችና ኢ-ሰባዓዊ ድርጊቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንጀለኞቹን ለፍርድ በማቅረብ ይፋረዳቸዋል።  ለዚህም እየተጠናከረ 

ያለውን ትግል ይበልጥ አጠናክሮ ትግሉን ማጎልበት ያስፈልጋል። ጠንክሮ ከመታገል ሌላ የተሻለ ብልሃት እንደሌለ ሸንጎ ቀደም ሲል 

ደጋግሞ አስገንዝቧል፣ ዛሬም በድጋሚ ለማስገንዘብ ይወዳል። ትግሉም እስካሁን ከነበረው በተሻለ መልክና ደረጃ ተደራጅቶና 

ተቀናጅቶ እንዲቀጥል ሕዝቡና ታጋይ ኃይሎች አዳዲስ መርሃ ግብሮችን በመንደፍ በጋራ መታገል ይኖርብናል።  ከነዚህም አንዱ 

የውስጥና የውጭ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ማቀናጀት ሲሆን፣ ሕዝቡ እስካሁን ሲያካሄድ የቆየውን ሰላማዊ ትግል አንድ ዳር ያለው 

ህዝብ ከሌላ ዳር ካለው ጋር እንዲደማመጥ መርዳት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ተግባር ነው። በሌላም በኩል በገዢው ፓርቲ ላይ 

ተስፋ እየቆረጡ አቋማችውን ወደ ሕዝብ የመለሱ ግለሰቦችንም ሆነ ቡድኖችን ትግሉን በይፋ እንዲቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።    

 

የሕዝባችን ትግል ያሸንፋል! 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! 

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ) 

Ethiopian People's Congress for United Struggle (Shengo) 

www.ethioshengo.org     shengo.derbiaber@gmail.com 

  

http://www.ethioshengo.org/

