ልዩ

ዕትም ፬

ሰኞ ጥር ፲፬ ቀን ፪ሽ፲ዓም

አረመኔው የትግሬ ወያኔ ያፈሰሰው የወጣት ደም የጥምቀት
ደም ነው!
የትግሬ ወያኔ በወልድያ አደባባይ ላይ የወጣት ደም አፍሷል። ይህ እምነት የለሽ
አረመኔ ባንዳ ያፈሰሰው የወጣቶች ደም የክርስቲያን ኢትዮጵያን ደም ነው ። ትናንት
በሀረር ጨለንቆ፣ በሲዳሞ ሻሸመኔ፣ በኤሉባቦር በደሌ፣ በሸዋ አምቦ፣ በበጌምድር ጎንደር፣
በጎጃም ባህርዳር፣ በወሎ ወልድያና የተለያዩ ከተማዎች በወያኔ ባንዳ የደረሰውና በመድረስ
ላይ ያለው እልቂት ኢትዮጵያውያን ለነጻነት የሚከፍሉት ዋጋ ነው። ይህ የትግላቸውን
መሰባሰብ ያሳየና በጋራ ለነገ የጋራ ሀገራቸው በመክፈል ላይ ያሉት መስዋእትነት ነው።
ወጣቱ የሚመራው ትግል በመሆኑ ያንዱ መስዋእት መሆን ለተከታይ ወንድሙ በቀል
ቀስቃሽ ነውና ባንዳው እንደሚያልመው ትግሉ በጭፍጨፋ የሚቆም ሳይሆን ይበልጥ
ይነዳል። ይበልጥ የትግል አድማሱን ያሰፋል። አዳዲስ ታጋይ ወጣቶችን በትግሉ ሜዳ
ላይ እንዲሰለፉ ጥሪውን ያስተላልፋል።
በወጣት ደም የጨቀየች የወሎ፣ የጎንደር፣ የጎጃም፣ የሸዋ፣ የሀረር፣ የወለጋ፣ የሲዳሞና የኤሉባቦር
መሬት እምቡጥ ታጋዮችን ነው የምታፈራ። የትግሬ ወያኔን ድባቅ ሳይመታና ኢትዮጵያ
ሀግሩን ነጻ ሳያደርግ ላይመለስ እጅ ለጅ የተያያዘ አዲስ ትውልድ ከመድረኩ ላይ ወጥቷል።
ከእንግዲህ ነጻነትን ለራሱ፣ አንድነትን ለህዝቡና ሉዐላዊነትን ለሀገሩ እውን ሳያደርግ
ላይመለስ የተነሳ ጠላት ከወያኔ ፈት ቁሟል። ይህንን የነደደ የወጣት ኃይል ምንም ኃይል
የሚያቆመው አይሆንም። የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በነዚህ ቅዱሳን
ወጣት ኢትዮጵያውያን ላይ በባንዳ የትግሬ ወያኔ የደረሰን ጭፍጨፋ በቁጭትና በመጠቃት
መንፈስ በአክብሮት ያስበዋል።

አረመኔው የትግሬ ወያኔ ያፈሰሰው የወጣት ደም የጥምቀት
ደም ነው!
በእምነታቸው ቀን፣ በእምነት አደባባይ ላይ የፈሰሰው ደም ለነፃነት የተከፈለ የተከበረ ሰው
ሊሰጠው የሚችለው የመጨረሻው መስዋእትነት እንደሆነ ድርጅታችን ይገነዘባል። ለዚህም
ጎንበስ ብሎ አክብሮቱን ይገልጣል።
ከእንግዲህ በኋላ በአንዳንድ የፖለቲካ ተላሎች ዘንድ በወያኔ ትግሬና በኢትዮጵያ ሕዝብ
መሀል አሉ ተብለው በህስበት ዓለም የነበሩ ድልድዮች በሙሉ ተሰባብረዋል። በየትኛውም
የኅብረተሰብ የለውጥ ሂደት ላይ የኅብረተሰቡን አዲስ ኃይል የአመለካከት ዓለም የጨበጠ
ኃይል የድል አክሊልን መጨባጡ አያጠያይቅም። ኢትዮጵያ ዛሬ የድል አክሊልን ልትደፋ
በመጨረሻው የትግል መድረክ ላይ ናት ስንል ወጣት ልጇ ከጎኗ መቆሙን በማረጋገጥ
ነው። ድሉም የሷ መሆኑን መጠራጠር በማይቻልበት ወቅት ውስጥ ገብተናል። መስዋእትነቱንም
መራር የሚያደርገው ጠላት ወያኔ የመጨረሻ የባወጣው ያውጣው ትግል ውስጥ መግባቱን
አመልካች ነው። በመሆኑም ካሁን በኋላ እስከ ድሉ ቀን ድረስ ያለው ትግል ከፍተኛ
መስዋእትነን የሚጠይቅ በመሆኑ ሕዝቡ በተለይም ወጣቱ የተለያዩ የትግል ስልቶችን
ሊከተል ይገባል።
ከነዚህም የትግል ስልቶች ውስጥ የኢኮኖሚ ጦርነትን፣ የማግለል እርምጃን፣ ከጠላት ነጥቆ
መታጠቅንና እራስን መከላከልን፣ ወደ ትግሬ ክ/ሀገር የምያመሩ የመገናኛ አውታሮችን መዝጋትን፣
ወደ ትግሬ ክ/ሀገር የሚወስዱ የኤሌክትሪክ ኃይል ማማዎችን መንቀልና ማንኛውንም የመጓጓዣ
እንቅስቃሴን መዝጋትን ያካተተ ትግል ውስጥ ልንገባ የግድ ይላል። እነዚህ የትግሬ
ወያኔን የመዋጋት አቅሙን የሚያሽመደምዱ ተግባሮች መካሄድ በወጣቶቻችን ላይ
በመድረስ ላይ ያለውን እልቂት የሚያስቆም ብቻም ሳይሆን፣ ለውድቀቱም መቀላጠፍ
ወሳኝ እርምጃዎች ናቸው።
የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ለወዳጅ ለጠላት የሚያውጀው አንድ ፍንትው
ያለ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሰማይ ላይ የሚታይ እውነትን ነው። ይህም የትግሬ ወያኔ
ላይመለስ ከኢትዮጵያ ጋር መለያየቱ ነው። ከዚህ ሰው በላ አውሬ ጋር ለመደራደር የሚሹ
የፖለቲካ ተላላዎች እርማቸውን የሚያወጡበት ጊዜም ዛሬ ነው እንላለን።
ይህንን የማያደርጉ ከሆነ ከጠላት ወያኔ ጋር የቆሙ ጊዜ ጥሏቸው የነጎዱ፣ ከፊታቸው
አግጦ የቆመን እውነት ማየት የተሳናቸው ኋላ ቀር ኃይሎች መሆናቸውን ልናስገነዝብ
እንወዳለን። ወያኔ መደምሰስ ያለበት፣ ውጪ ሰራሽ ባንዳ እንጂ የሚጠገን ሀገር በቀል
የፖለቲካ ኃይል አይደለም። የጥገና ጥያቄ አክትሟል።
የኢትዮጵያ ወጣቶች ደም ለናት ኢትዮጵያ መነሳት የተከፈለ ዋጋ ነው!
ኢትዮጵያ የነዚህ ጀግኖች ልጆሽ እናት በመሆንሽ
እናት ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ኑሪ!!!
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ስትኮሪ ትኖሪያለሽ!!

