
                                                            

                              ጥቅምት  14    ቀን  2010  ዓም 

ከኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት /ኦሕን ኢአ/የተሰጠ መግለጫ 

 ይድረስ ለኢትዮጵያውያን ሰላም ወዳዶች በሙሉ 

 በያሉበት 

በኦሮሞና በአማራ ሕዝባችን ላይ ሊነድድ የታቀደው እሳት ወያኔንና አጋፋሪዎቹን ይበላል!!  

 

የአገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ስንመለከት የኦሮሞ ሕዝባችን የሞት ሽረት ትግል እያካሀደ 
ነው፤ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚኳትነው ወያኔ የአማራንና የኦሮሞን ሕዝብ ለማጣላት 
ያላደረገ ጥረት የለም፤ ዛሬም በማድረግ ላይ ያለው ሤራ በቀላሉ የሚገመት እንዳልሆነ 
ማንም አያጣውም፤ አጋጣሚዎችን እየፈለገ በኦሮሞ ሕዝብ ስም አማሮችን እያጠቃ 
ይታያል፤ የኦሮሞ ሕዝብ በምንም  ዓይነት በአማራ ሕዝብ ላይ እጁን እንደማያነሳ የአማራ 
ወገኖቻችን አሳምረው ያውቃሉ፤ ሌላው ቀርቶ የአማራ ተወካይ ተብየው ታምራት ላይነ 
ቆሞ አማራው ሲጨፈጨፍ መፍትሄ ያመጣልናል ብለው ለርሱ ቢያመለክቱ ….እኛ 
የተመረጥነው በክልሉ ለሚኖር የአማራ ሕዝብ መብት ለማስከብር እንጂ ለነፍጠኛ 
አይደለም…….ብሎ የአማራን ሕዝብ መጨፍጨፍ ሲደግፍ ኦሮሞዎች ብዙ አማሮችን 
ከመኖሪያ ቤታቸው በመሸሸግ ሕይወታቸውን እንዳተረፉ ዛሬ በሕይወት ያሉ አማሮች 
በቁጭት ያነሳሉ፤ 

    ሰሞኑን በኢሉ አባቦራ ወያኔ ብዙ አማሮችን ጨፍጭፎ የኦሮሞ ሕዝብ በአማራ ሕዝብ 
ላይ እርምጃ እንደወሰደባቸው አስመስሎ እየለፈፈ ነው፤ ዓለም ወደፊት ሲራመድ ወያኔ 
ወደኋላ እየሄደ ነው፤ ወያኔ የዛሬውን በደል ለመፈጸም ከሦስት ዓመት በፊት ዝግጅቱን 
እንዳጠናቀቀ መረጃ አለ፤   

ኦሮሞ ሰውን የመግደል እቅድ የለውም፤ የመግደል ስሜት ወይምድብቅ ሤራ ቢኖሮው 
በኢሉ አባቦራ እጅግ በጣም ብዛት ያላቸውን የትግራይ ተወላጆችን በጨፈጨፈ ነበር፤ 
የኦሮሞ ሕዝብ እንደ አማራ ሕዝብ ከትግራይ ሕዝብ ጋር ጠብ የለውም፥ የኦሮሞ ሕዝብ 
ጠቡና ጥላቻው ከሥርአቱ ጋር ነው፥ የኦሮሞ ሕዝብ ሥርዓቱ በሰላማዊ መንገድ 
እንዲወርድ ጠየቀ እንጂ ወያኔ እንደሚያወራ በአፈሙዝ ልታገል አላለም፤ ሰላማዊ 
ጥያቄውንም  በአንደበት ከመግለጽ አልፎ እጁን አጣምሮ ከአደባባይ ሲገልጽ ምላሹ ጥይት 
ሆነ፤የወያኔ አመራሮች ከደም ማፍሰሱ ተጨማሪ…….ልክ እናስገባችባችኋለን …….የሚል ዛቻ 
አከሉበት፤ ሆኖ ይህ የወያኔ ሟንባተር ትግሉን አጦዘው እንጂ አላንበረከከውም፤ እሳት 
ለብሶ እሳት ጎርሶ የተነሳ ቄሮ /ወጣት/የወያኔን ጉንጉን ሤራ ጋብ፣ሸብረክ አድርጎታል፤ 
መካሪ የጎደለው ወያኔ የዛሬ አርባ ሦስት የነደፈውን አማራንና ኦሮሞን ለማጋደል 
የነደፈውን ዶሴ አቅፎ ሲጃጃል አማራና ኦሮሞ ፍቅሩን አጠናክሮ የወያኔንና የአጫፋሪዎቹን 
ማላዘን አስወግደው…. ደምህ ደሜ ነው፤ሞትህ ሞቴነው፤ጥቃትህ ጥቃቴ ነው…… ሲባባሉ 



ዉርደት ቀለቡ ወያኔ የሚሳካለት መስሎት አሁንም ከኋላ ከበሮ እየጎሰመ ነው፤ ለዚህ ነው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ……ታሪክ ወደ ፊት ወያኔ ወደኋላ ……… የሚለው፣ ይህን ሐቅ ሕዝባችን 
ጠንቅቆ ያውቃል፣ 

ወያኔ የአምራንና የኦሮሞን ሕዝብ አንድነትና ትሰስር መበጠስ ቀርቶ የማላላት ኃይል 
እንደለሌው የተረጋገጠ ነው፤ ወያኔ ሲጨንቀውና ሲጠብበው ወደ መቀሌ ዘልቆ 
ይዶልታል፣ 

ወያኔ ኦሮሞንና አማራን ለማራራቅ የሚጥረው በተለያዩ መንገዶች ሲሆን አሁን የተያያዘው 
ከኦሮሞ ጋር ተቀላቅለው የሚኖሩ የትግራይ ተውላጆችን መሰላል በማድረግ መሆኑ 
በሰፊው ይነገራል፣ እነዚህ በተሰቦች ወደ ኦሮሞ ግዛት የመጡት በረሃብ ዘመን በሰፈራ 
መልክ እንደሆነ ማንም ያውቃል፣ያን የቀጠና ዘመን አብሮ ተርቦ ያሳለፈውን ሕዝብ 
መሰላልም ሆኖ ማስገደል ክህደት ነው፣ እነዚህ የትግራይ ሰዎች ከዚያ ከገዳይ ቸነፈር 
አላቅቀው ባለሐብትና ባለርስት ያደረገውን ማኅበረሰብ ዛሬ ከጨፍጫፊ ጋር ተቆራኝቶ 
ማስገደል ክብልግናም ዘልቆ አረመነነት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፤ 
አባቶችስ…….ባጎረስኹት እጄን ተነከኹ……ያሉት ይህን አፈጻጸም ያመላክታል፣ 

በርግጥ ሁሉም ትግሬ ከሀዲ ነው ባንልም አብዛኞቹ ግፍ ፈጻሚ እንደሆኑ የማይካድ ነው፣ 
ክህደትን የሚፈጽሙ የእጃቸውን ማግኘት እንዳለባቸውም ልናሰምርበት ይገባል፣ ዛሬ 
የዉስጣችንን ተውሳክ ካላፀዳን መጎዳታችን አይቀረ ነው፤ ስለሆነም ሕዝባችን ውስጣችንን 
መፈተሹ የትግላችን አንዱ አጀንዳ  መሆኑን ኦሕን ኢአ ያምናል፣ አፍጻጸሙም በቅርብ ጊዜ 
ውስጥ ክተግባር እምዲውል አበክሮ ያሳስባል፣ ይህ ሲባል ለይተን ዳግም ስሕተት  
በፈጸሙት በደል መጠን ይቀጡ ለማለት አይደለም፣ 

የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ የተመሠረተው በኢትዯጵያ ሕዝቦች መካከል የኖረው ትስስር 
በበለጠ ተጠናክሮ ውጤታማ እንዲሆን ነው፤ ይህ ሕዝብ እትዮጵያን ከወራሪዎችና 
ከተስፋፊዎች ጠብቆ የኖረው ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በተባበርና 
በመፈቃቀር መሆኑ ታሪክ ይመሰክራል፤የኦሮሞ ሕዝብ ወደ አከባቢው የዘለቀውን 
በማስተናገድ ወደር እንደሌለው እንኳንስ ወገን ባዕድ የሚመሰክረው ነው፣ ደራሹንም ሰው 
የሚመለከተው እንደእንግዳ ሣይሆን እንደበተሰቡ አድርጎ ነው፤ኑሮ ከብዶት የደረሰውን 
ሲያስተናግድ አርሶ ከሚበላ ከመረቱ ቆርሶ ሲሰጥ መጪውን እንዳይከፋው በአምቻ 
በጋብቻ ከሕዝቡ ጋር ሲያቆራኝ ኖሯል፤ እየኖረም ነው፣ ይህ በጎ ሥራው እንደ ኃጢአት 
ተቆጥሮ ዛሬ ግድያና ዘረፋ እየተፈፀመበት ነው፣  በደሉ ይቁምልኝ ብሎ እጁን አጣምሮ 
የወያኔ አገዛዝ በቃኝ ሲል አልጠግብ ባይ ገዢው የወያኔ ወራሪ ሕዝባችንን በመጨፍጨፍ 
ላይ ይገኛል፤ ወያኔ በሶማለ አስመስሎ በምሥራቁ አገራችን ሕዝባችንን ሲያስጨፈጭፍ 
ይባስ ብሎ በመኻል ኢትዮጵያ ደግሞ የራሱን ታጣቂ እየላክ ወገኖቻችን የአማራንና 
የኦሮሞን ሕዝብ ጋፍኛ እያስጨፈጨፈ  ነው፤ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአሁን በኋላ መታለሉ አክትሟል፤ የዋህነቱ በቅቷል፤ በሕዝባችን ላይ 
የሚነድደው እሳት ወላፈኑ ገዳዮችንና አስገዳዮችን ሊለበውልባቸው ይገባል፤ ሞትን 
ለአማራና ለኦሮሞ እድላቸው ነው ብሎ በረከት አድርጎ የሰጠው የለም፤ በርስቱስና 



በመረቱ ላይ  አዛዥ ራሱ ነው፤ ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ተጋብቶና ተዋልዶ የኖረውን አማራን 
ሕዝብ ከእንግዲህ በመረታችን ላይ መግደል ቀርቶ መግላምጥ ማለት  ልጆቻችንን 
ከፊታችን ላይ እንደ መግደል ማለት ነው፤….. የኦሮሞ ደም የኛ ደም ነው………ማለት……. 
ኦሮሞ እየሞተ ቆመን አናይም ……በማለት የአማራ ሕዝብ ጀግኖች በእሬቻ በአል ላይ ቤዛ 
ሆነዋል፤ የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት/ኦሕን ኢአ/ በመኸል ኢትዮጵያ 
በአማራ ሕዝባችን ላይ በወያኔ የሚፈፀመውን አጥብቁቆ ያወግዛል፥ይኮንናንም፣ ባለበቱን 
ካልናቁ ዉሻውን አይመቱበትም፤ ይባላል፤ ዛሬ በኦሮሚያ መሬት ላይ አማራንም ሆነ 
ኦሮሞን አምኖ የሚኖረውን ሰላማዊ ሰው አሸምቆ ማጥቃት ማለት የኦሮሞን ሕዝብ መናቅ 
ማለት ነው፤የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት ይህን ጠበቅ ያለ መግለጫ 
ለማውጣት የተገደደው አገር ሻጭ ወያኔ በአማራና በኦሮሞ ሕዝባችን ላይ በመፈጸም ላይ 
ያለው ግፍና በደል አሳስቦት በመፍትሄ ዙሪያ ዉይይት ተደርጎ ገዳይ ወያኔ ማስወገድ 
የሚቻልበት ዘዴ ለመቀየስ ነው፤ ስለሆነም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አደጋውን ለኦሮም ብቻ 
ከመተው በጋራ እልባት እንድንሰጠው ነው፤ 

 

         ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !! 


