
 

 

 

 

 

ሚያዝያ 03 ቀን 2010 ዓም 

የቁርጥ ቀን ልጆች 

በዚህ ጽሁፋችን የምንገልፀው ለአገራችን አንድነት፣ ለሕዝባችን እኩልነት እና ለደሞክራሲ ጠላት ወያኔን ጥለው 
የወደቁትን ጅግኖች የምንገልጽበት አምድ ነው፤ ይህ አምድ እንደነ አርበኛ ጎቤ፣ እንደነ ጀግናው የመቶ አለቃ 
ደርቤ የሚጠቀሱበት ነው፤ በዚህ አምድ ውስጥ የሚመዘገቡት ለወደፊቱ ታሪክና ትውልድ እንዲያስታውሱት 
በድርጅታችን መዝገብ የሚመዘገብ ነው፤ የዛሬ የቁርጥ ቀን ልጆች መዝገባችን የምንገልጸው ለመላ ነፃነት ወደድ 

ኢትዮጵያውያን የምናሳውቀው ጀግና ይባላል.ይህ ጀግና ተውልድ ቦታው ሰሜን ጎንደር አርማጭሆ ወረዳ ሮቢት 
ከተማ ግዛና ቀበለ ሲሆን የጀግንው የመⶆ አለቃ የደርቤ አጋሩ ነበርና የቀኝ እጁ እንደነበረ ነው፤ ይህ ጀግና 
እምነቱም ሆነ ስሜቱ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ የውስጥ ጠላት ወያኔ እንደልቡ ፎልሎ የአማራ ሕዝባችን ትጥቅ 
ከማስፈታት እንዲያቆም ያደረገ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ጀግና ነበር፥ ከዚህም ሌላ በወያኔ አመራር ለሱዳን 
የቸረውን የኢትዮጵያን መሬት ያስከበረ የፋኖዎች መሪ ነበር፤ ከሁሉም የሚያኮራ ለሱዳን የኢትዮጵያ መሬት 

መሰጠቱ እንደተሰጠ እንደሰማ ሱዳኖች ተንቀሳቅሰው እስኪመጡ ድረስ አልጠበቀም;፣ የተወሰኑ ጓዶችን 
አስከትሎ ጠረፉን ይጠብቁ ከነበሩት በሱዳን ወታደሮች ላይ አደጋ ጥሎ በቂ የጦር መሣሪያ አገኘ፣ ሰንበት ብሎ 
የስዳን ወታደሮች ኃይላቸውን አጠናከርው መምጣታቸውን መረጃ ስለደረሰው ከሱዳን ወታደሮች ከወሰደው 
የጦር መሣሪያ ጨምሮ ጓዶቹን አስታጥቆ በማደራጀት የጠላት መምጫ መንገድ አጥሮ ጠበቃቸው፣ ጅላጅሉ 
የሱዳን ወታደር በወታደር ካሚዮን ተጭኖ ሲሄድ በአሳቻ ቦታ ላይ ተኩስ አስከፍቶ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ 
የሱዳን ጦር ያለቀ አልቆ የተረፈው የያዘውን የጦር መሣሪያ ጥሎ እግረ አወጪኝ ብሎ ወደ መጣበት ሲፈረጥጥ 
የጦር መሣሪያውን ሰብስቦ የአከባቢውን ሕዝብ አስታጥቆ ወያኔን መፋለም ጀመረ፣ የሱዳን ወታደር በወያኔ 
የተቸረው መሬት ዋጋ ማስከፈሉን በመረዳቱ ሕልሙን በመጥፎ ገድ ተርጉሞ እጁን ሰብስቦ ለመቀመጥ 
ተገድዷል፣ 

ማንነቱን አስመስክሮ የታጠቀውን የጦር መሣሪያ ወያኔ ማን አለብኝነት ለማስፈታት ማቀዱን በመሰማቱ ጓዶቹ 
ነቅተው እንዲጠባበቁ መመሪያ ሰጣቸው፣አባላቱምበተሰጣቸው መመሪያ መሠረት መጠባበቅ ጀመሩ፣ የወያኔ 
ኮማንድ ፖስት ግብረ ኃይል እንዳቀደው ወደ ሰሜን ጎንደር አርማጭሆ ወረዳ ሮቢት ከተማ ወይኖች ዘመተ፣ 

ወያኔ ያዘመተው የመከላከያ ሠራዊት በሦስት ኡራል(ወታደራዊ መጓጓዣ) ሲሆን ለወሬ ነጋሪ አንድም 
እንዳተመለሰ የአከባቢው ሕዝብ በዓይኑ የተመለከተ በመሆኑ ምስክር ነው፥ በዚህ አጋጣሚ ልንጠቅሰው 

የምንፈልገው ምሳሌ.ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ…የሚለው ነው፣ እብሪተኛው ወያኔ ይህ አልበቃ 

ብሎት ብዛት ያለው ሠራዊት አደራጅቶ ከመጣው ከወያኔ ሠራዊት ገጥሞ ከ500 በላይ የወያኔ ወታደሮች 
ሲማረኩ ሌሎች ደብዛቸው ጠፍተዋል፣ ከታፈኑት መካከል ከፊሎቹ በጊዜያዊ ዳኞች ሲፈረዱ ምንም የማያዉቁ 
የዋሆች በነፃ ተለቅቀዋል፣ ፋኖ ጨካኝ አይደለም፣ ጭፍን ፍርድ ሰጪም አይደለም፣ ለበዳይም ቢሆን 
ማስተማርን ያስቀድማል፣ ጠላት 



 

 

ወያኔን ከረፈረፈው በዉጊያው መደምደሚያ ኣከባቢ በተወረረበት የእጅ ቦንብ ክፉኛ ቆስሎ አደራውን ለቀሪው 
ትወልድ አስተላልፎ ለዘለዓለም አሸልቧል፤ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ(ኢሕብፓ)እና የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት(ኦሕንኢአ) 
የጀግና ቢያሳዝነውም ያለመስዋዕትነት ድል እንደማይገኝ በማመን ትግሉ በበለጠ እንደሚቀጥል በጽናት 

ያረጋግጣል!! 

ጠላትን ጥለው የወደቁ ጀግኖቻችን ታሪካቸው ለዘላለም ሕያው ነው!! 

ትግላችን እስከ ግባችን ቀጣይ ነው!! 
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