
አስቸኳይ ተግባራዊ ጥሪ (CLARION CALL) ሇኢትዮጵያውያን በሙለ 

በተሇይም ሇኦሮሞ ወገኖቼ 

ከይኄይስ እውነቱ 

የትግሬ ወያኔ (ሕወሐት )እና በመሌኩና በአምሳለ የፈጠራቸው የየጎሣው ‹‹ወያኔዎች›› መረን 
ወጥተው በዚህ ታሊቅ ሕዝብና በዚህች ታሊቅ አገር ገና ከማሇዲው የጀመሩትን ግፍና በዯሌ 
ዝም ብሇን ተሸክመን መቆየታችን ዛሬ አገሪቱንና ሕዝቡን ሉያጠፋ ወዯተቃረበ የግፍና ጭካኔ 
ማዕበሌ ሊይ አዴርሶናሌ፡፡ ግንደ ወያኔ ሲገረሰስ ቅርንጫፍ የሆኑት ተሊሊኪ አሽከሮችም 
ዴራሻቸው እንዯሚጠፋ ጥርጥር ባይኖርም በአሁኑ ሰዓት ማንነቱ ፍንትው ብል ከታወቀውና 
መነሻውም መዴረሻውም አገርንና ሕዝብን ማጥፋት ከሆነው ሕወሐት ይሌቅ ሕዝባችንን 
ሇእሌቂት አጋሌጠው የሰጡት በየመንዯራችን ያለት ግሌገሌ/ቅጥረኛ የሕወሐት ባሪያዎች 
ናቸው፡፡ በቢሾፍቱ ከተማ በወገኖቻችን ሊይ የዯረሰው አሳዛኝና አሰቃቂ እሌቂትም ዋነኛ 
ተዋናዮች የተሊሊኪው ኦሕዳዴ ካዴሬዎች ናቸው፡፡ የእነዚህ ሆዴ አምሊኪዎች ወሳኝ እገዛ 
ባይኖር ወያኔ በሁለም የአገሪቱ ማዕዘናት አሁን እየወሰዯ ያሇውን በእብሪትና በንቀት የተሞሊ 
ጭፍጨፋ እውን ማዴረግ ባሌቻሇ ነበር፡፡ በጎንዯርና በባሕር ዲር፣ በኮንሶ፣ በጋምቤሊ፣ በአፋርና 
በኢትዮጵያውያን ሶማላ፣ በላልችም የኢትዮጵያ ክፍሊተ ሀገራት ውስጥ ወያኔ እንዯ ሌቡ 
የሚፈነጨው ታማኝ አሽከሮቹን (ብአዳን፣ ኦሕዳዴ፣ ዯሕዳዴ እና አጋር ተብዬዎች) ተማምኖ 
ነው፡፡ ከነዚህም መካከሌ አንዲንድቹ በጎሣ እውነተኞቹ ወያኔዎች መሆናቸው የአዯባባይ 
ምሥጢር ነው፡፡ እነዚህ ዴውያን አገሌጋዮች የሚያስቡበት የራሳቸው አእምሮ፣ 
የሚያስተውለበት የራሳቸው ሌብ፣ የሚያዩበት የራሳቸው ዓይን፣ የሚሰሙበት የራሳቸው ዦሮ 
የሊቸውም፡፡ ይህንን ኹለ የሚፈጽምሊቸው ‹ፈጣሪያቸው› ሕወሐት ነው፡፡ ያሬዴ ጥበቡ የተባሇና 
ሇወያኔ በማዯር የማሇዲ ሰሇባ የሆነ ሰው ሇነዚህ ጭንጋፍ (ሞተው ሇተወሇደ) ጥብቅና ሲቆም 
(አቋሙንና ዓሊማውን ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ያዯረገ ይመስሇኛሌ) ጊዜው የእሰጣ ገባ አይዯሇም 
በሚሌ ብዙዎቻችን ንቀን አሌፈነዋሌ (ብዙ ማሇት ቢቻሌም)፡፡ ከእነዚህ ‹ቅጥረኞች› መካከሌ 
በአጋጣሚ ማስተዋሌን ገንዘቡ ያዯረገ ከተገኘና አሰሊሇፉን ከሕዝብ ጋር ካዯረገ ተበዲዩ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅርታውን አይነፍገውም፡፡ 

ወዯቀዯመ ነገሬ ሌመሇስና ኦሮሞው ኢትዮጵያዊ ወገኔ ከእንግዱህ ወዱህ ያንተ ግምባርና ዯረት 
በአጋአዚ ጥይት ሲመታ ማየትም መስማትም አሌፈሌግም፡፡ እንዯ ጎንዯርና ጎጃም ወገንህ  
ራስህን በሚገባ ተከሊከሌ፡፡ ከዋናው ወያኔ ጋር ከመፋሇምህ በፊት በአካባቢህ ያሇውን ቅጥረኛ 
የኦሕዳዴ ካዴሬ (በጎሣ/በቋንቋ አንተን መስል የሚያስገዴሌህን) መንጥረህ ሇይና ተፋሇመው፡፡  

ግንደን ወያኔ ካንተ ጋር ሆኖ ሇመፋሇም ፈቃዯኛ የሆነውን ከጥንቃቄ ጋር እጅህን ዘርግተህ 
ተቀበሇው፡፡ በዚህ ረገዴ ሇሚዯረገው ትግሌ ከሌሂቅ እስከ ዯቂቅ አገር ውስጥ ያሇንም ሆነ ውጭ 
የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ሁሇገብ ዴጋፍ ማዴረግ ይጠበቅብናሌ፡፡ 

ቅርንጫፎቹን በሚገባ ከመሇመሌን ግንደን ወያኔ (ሕወሐት) ዕርቃኑን እናስቀረዋሇን፡፡ 
ሇኢትዮጵያውያን አሁንም ጊዜው ‹ክረምት› ነው፡፡ የተዘራው የነፃነት አዝመራ አብቦ አፍርቶ 
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መሌካም ፍሬ እንዱሰጥ ከፈሇግን አረማሞውን ነቅሇን ማስወገዴ የግዴ ነው፡፡ ከዚያ በኋሊ ዘመን 
መሇወጫ/እንቁጣጣሽን፣ ታሊቁን የምሥጋና በዓሌ እሬቻን በአንዴነት ሆነን በነፃነትና ሰሊም 
እናከብራሇን፡፡  

ይህ አስቸኳይ ተግባራዊ ጥሪ በተመሳሳይ መሌኩ ኢትዮጵያውያንን በሙለ ይመሇከታሌ፡፡ 
ሇነፃነታችን የማሰናከያ ዯንጊያ/እንቅፋት የሚያኖሩትን ወያኔን እና ባጠገባችን የሚገኙትን ታማኝ 
አሽከሮቹን ሇይተን እንፋሇማቸው፡፡ ቅዴሚያ ሇኋሇኞቹ ሰጥተን፡፡ ገባሮቹን ስናዯርቅ ዏባይ 
የሆነው ወንዝ ይነጥፋሌ፡፡ ሇወያኔ ሥሌጣንና ዝርፊያ መሠረቶቹ ገባሮቹ መሆኑን አንዘንጋ፡፡ 

ሇጽዮን ሌጆች በዴጋሚ፤ ትግሬው ሕወሐት ከቅጥረኛ አሽከሮቹ ጋር እየፈጸም ያሇውን እሌቂት 
እናንተም ምስክሮች ናችሁ፡፡ እናንተ ጋር ቅጥረኛ ቅርንጫፎች የለም፡፡ አሇመታዯሌ ሆኖ 
ያሊችሁበት የኢትዮጵያ ክፍሌ የግንደ ወያኔ መብቀያ/መሠረት በመሆኑ ከቀረው ወገናችሁ ጋር 
በመተባበር እዚህ መርዛማ ግንዴ ሊይ ምሳራችሁን በተግባር የምታሳርፉበት ጊዜ አሁን ነው፡፡  

‹‹ሇአገር መከሊከያ ሠራዊት›› በዴጋሚ፤ሇወያኔ የግፍ ተግባር ተባባሪ በመሆን ከወገናችሁ 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ከዕሇት ወዯ ዕሇት እየራቃችሁ የባዕዴ ጦር የሚያስመስሌ ተግባር 
ውስጥ እየገባችሁ መሆኑ ሕዝባችንን አስቆጥቷሌ፣ አሳዝኗሌ፡፡ ይህ እስከ መቼ ነው 
የሚቀጥሇው? በተሇያዩ የአገራችን ክፍልች በሕዝብ ሊይ የሚዯርስ እሌቂት በአጋአዚ ጦር ብቻ 
ነው ማሇት አይቻሌም፡፡ ቢያንስ ወገናችን ሊይ ጥይት አንተኩስም ማሇት እንዳት አቃታችሁ? 
አሰሊሇፋችሁን ከወዱሁ ማሳመር አሇባችሁ፡፡ ዋስትና የሚሰጣችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጂ 
መቀበሪያውን እያፋጠነ ያሇው ወያኔ አይዯሇም፡፡  

በሁለም የእምነት ተቋማት ውስጥ ሇምትገኙ እውነተኛ የሃይማኖት አባቶች በዴጋሚ፤ 
በሁለም የእምነት ተቋማት ውስጥ የወያኔ ረጅም እጅ እንዲሇ ቢታወቅም ፍርዴ ሲጓዯሌ ዯሀ 
ሲበዯሌ በፍርሃት ተሸብባችሁ ዝምታን እንዳት መረጣችሁ? በቅንነት ሌታገሇግለት ቃሌ 
የገባችሁሇት አምሊክ እንዯዚህ ዓሇም ገዢዎች በጊዜ በቦታ የማይወሰን፣ በዴካም በሞት 
የማይሇወጥ የገዘፈ ኃያሌ አይዯሇም እንዳ? የፍጡሩ ዯም በከንቱ ሲፈስ የእናንተ 
የእንዯራሴዎች ኃሊፊነት ምንዴን ነው? ቢያንስ ሇሞቱት ወገኖቻችን በይፋ ጸልት ማዴረግ 
አይገባም? የሟች ቤተሰቦችን ማን ያጽናናቸው? ዛሬ ያሊገሇገሊችሁትና ጠባቂ ያጣ ምእመን ነገ 
እንዳት ቃሊችሁን ሰምቶ ይታዘዛሌ?  

በመጨረሻም የአንዴም ኢትዮጵያዊ ንጹሕ ዯም በከንቱ ፈሶ አይቀርም፡፡ ዯም ሲያፈስ የኖረውም 
በሕይወት ከቆየ እንዯባነነ፣ እንዯዯነበረና እንዯተቅበዘበዘ ይኖራሌ፡፡  

ሌዐሌ አምሊክ የኅብረትና የአንዴነት መንፈሱን አሳዴሮብን የሕዝባችንን ነፃነት ያቅርብሌን፡፡ 
በኢትዮጵያ ሊይ የተነሱ አዋሌዯ ዱያቢልስን ዕዴሜ ያሳጥርሌን፡፡ በግፍ ያሇቁ ወገኖቻችንን ነፍስ 
እግዚአብሔር ይማርሌን፡፡ ሇቤተሰቦቻቸውም አጽናኝ መንፈሱን ይሊክሌን፡፡ 

 


