
                         

  ነሐሴ  13  ቀን 2010   ዓመተ ምህረት 

  ማስተዋል የግድ ይላል !! 

      ከኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት የተሰጠ ማሳሰቢያ፡ 

በአንድ አገር የሚኖር ሕዝብ በተወለደበት ቦታ ላይ የአገሪቱን ሕግና ሥራዓት ጠብቆ 
የመኖር መብቱ የተጠበቀ ነው። በሌላውም አከባቢ የሚኖሩ የመኖር መብታቸው የተከበረ 
ነው። ሰዎች በሚኖሩበት ቀጠና መንግሥትን ባማከለ ሕግ አውጥተው አጽድቀው 
ይተዳደሩበታል፣ ይህ ሕግ እንደሁኔታው ሊሻሻል ይችላል፡ ለሕጉም መለወጥ ወይም 
መሻሻል ኗሪው ሊያምንበት ይገባል። 

   በዚህ ማሳሰቢያችን ላይ ልንጠቅሰው የፈለግነው ዛሬ በአገራችን ውስጥ በመካሄድ ላይ 
ያለውን ለውጥ በተመለከተ የምንሰጠው ሀሳብ አለን። ቄሮና ፋኖ በምስጢር በመገናኘት 
ከፋፋይና ዘራፊ የወያኔ ገዢ ቡድንን በአንድ እግሩ ሲያስቆሙት ለጊዜ መሸመቻ 

ከመካከላቸው ዶር አብይን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ሰየመ፣ አንደበተ ርቱዕ አብይም 

ከኋላው የሚዘውሩትን ወያኔዎችን ሣያጋልጣቸው..... ኢ  ት  ዮ  ጵ  ያ  ሱስ ናት፥ 

ሁላችንም መደመር አለብን.... ብሎ አወጀ፡ ሱስ ማለት በሚገባን ቋንቋ  ሊተው  የሚቻል 

ደባል ዓመል ማለት ነው፣ የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት መፈክሩንም ሆነ 

አባባሉን አይቀበለውም፣ መደመር በሚለውም መላምትም ላይ አይስማማም፣ ምክንያቱም 

ለዶር አብይ መምጣት ወይም መሰየም ዋና ሚና የጫወቱት ቄሮ፥የጎበዝ አለቃ እና ፋኖ 

ሲሆኑ ዶር አብይ ወደ እነዚህ ተፋላሚዎች መደመር አለበት እምጂ......ኑ ወደኔ ተደመሩ. 

ማለት አይችልም። ዛሬ ብዙ ተቃዋሚዎች አባባሉን በበጎ አዕምሮ ተቀብለው እየተደመሩ 

ሲሆን ይሳካላቸው አይሳካላቸው የኦ ሕ ን ኢ አ የሚተነብየው ባይኖርም ዶር አብይ 

ከተሰየመ በኋላ ሕዝብ እየተገደለ ነው፣ወደ እሥር ቤት እየተጋዘም፣ እየተፈናቀለን ነው፣ 

ከዚህም አልፎ ገና ትበተናለህም እየተባለ እየተዛተበትም ነው፣ የመደመርን ጥሪ 

ተቀብለው ወደ አገር የገቡም ከውያኔዎች ጋር ተስማምተው ሊታገሉ የመቻላቸው ጉዳይ 

ከላይ የገለጽነው አጠራጣሪ ቢሆንም ለኛ ለአገር አንድነት በምናካህደው መርሃ ግብራችን 

ላይ ምንም ተጽኖ የለውም። የኦሕንኢአ ከተጓዳኝ የፖልቲካ ድርጅቶች ጋር በኅብረት 



የጀመረው የወያኔን የግፍ አገዛዝ ከሥሩ አንኮታኩቶ ለመጣል እንጂ በጥገናዊ ለውጥ 

ለመተካት አይደለም። 

ሕዝባችን ባልመከረበትና ባላመነበት ሕገመንግሥት ለሃያ ሰባት ዓመት ሲሰቃይ ቆይቶ 

በመጨረሻ ፍልሚያ የጀመረው የወያኔን አግዛዝ ከነአመራሩ ለማስወገድ ሲሆን ዶር አብይ 

ደግሞ ከአመራሩ አካል አንዱ ሲሆን የወያኔ ሕገመንግሥቱም አይቀየርም ኢሕአዴግም 

ከምን ጊዜም በላይ ተጠናክሮአል፥ የሽግግር መንግሥትም አስፈላጊ አይሆንም ብሎ 

እቅጩን ተንግሯል፣ የኦሕንኢአ ዋና ዓላማው በሕዝብ ለሕዝብ በሚመረጥ ደሞክራሲያዊ 

መንግሥት ሲሆን ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው በእኩልነት ተከብሮ የሚኖሩባት አገር 

ለመመሥረት እንጂ ኢትዮጵያን የሚበታትናት አዋጆችን ለማወጅ አይደለም። ሌሎች 

የቄሮ አመራር ነን የሚሉ.....ኦሮሚያን ከኢትዮጵያ ለመነጠል አንፈልግም ከፈለግን ግን  

በሦስት ሣምንት ጊዜ ውስጥ ለመፈጸም እንችላለን.... የሚሉ ተስፈንጣሪዎች ልበ ወለድ 

ድራማ የመሰለ ቱልቱላ በማነብነብ የኦሮሞን ሕዝብ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ለማጋጨት 

ባአደባባይ ቢያጓሩም በአንድነታችን ላይ ምንም ተፀእኖ አያሳድርም፥ እነዚህ ግለሰቦች 

ከፖልቲካ ብቻ ሣይሆን ኃይማኖትን  ተገን በማድረግም ተከባብሮና ተፋቅሮ ሲኖር 

የቆየውን ሕዝባችንን ለማጋጨት በሚስጥር እየጣሩ ናቸው፣ ይህ አይሳካም ተብሎ 

ከድምዳሜ ባይደረስም ዛሬ በአንዳንድ ክልሎች የአብያተ ክሪስታናት ሆን ንለው 

ማቃጠላቸው እንደሚያሳስብ የኦሕንኢአ ያምናል፡ ስለሆነም ማስታወል የሚገባን 

በዓለማችን ላይ በሃይማኖትና በጎሳ ልዩነት የተጫረሱትን አገሮች ትምህርት በመወሰድ 

ቀደም እንደነበርን መኖር እንደሚገባን የኦሕን ኢአ ለኦሮሞ ሕዝብ ጥሪውን ያስተላልፋል። 

 የኦሕን ኢአ የፖለቲካ አቋም ከሌሎች የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ልዩ የሚያደርገው 

የኦሮሞ አባቶች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕት የከፈሉ ሲሆነ ለወድፊቱ 

የኦሮሞ ቀጣይ ትውልድ በበለጠ መቀጠል ይኖርበታል ስለሚል ነው፡ የኦሮሞ ሕዝብ 

ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጥላ ከለላው ሲሆን ለብቻው ተነጥሎ መኖር እንደማይችል 

ብዙ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል፡ ብዙ ሩቅ ሣንሄድ ሰሞኑን በሱማሌ ክልል የተፍጸመ 

እንዲሁም ከዚህ ቀደም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ታጣቂዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመው 

ጥቃት ተጨባጭ ምሣሌ ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ዓለም ወደ አንድ ጎራ እያመራ በሄደበት 

ወቅት ለነፃነት ወይም ተነጥሎ ለመኖር መታገል ከነፃነቱ ይልቅ ለትግሉ ዋጋ መክፈሉ 

ይገዳል።ሌሎች ለነጻነት የከፈሉት መስዋእት ጥረት ስለመከነ መከራን ጨልጠው ወደ 

ነበሩበት ሲመለሱ እየታየ ነው፥ ያም ሆነ ይህ ወጣት የኦሮሞ ቄሮ ትግል የጀመረው 

ወያኔን ከሥሩ መነጋግሎ ጥሎ መሠረታዊ ወይም ሥር ነቀል ለውጥ ለማምጣ ነበር እንጂ 

ወያኔ የራሱን ጠበል አጠጥቶ አርሞና ኮትኩቶ ያሳደገውን ልጅ ለመሾም አልነበረም። 

 ዶር አብይ የተናገራቸው እጅግ ተስፋ የሚሰጡ ሲሆኑ በመሪዎቹ ወያኔዎች ስለማይደገፍ 

የተስፋ እንጄራ ሆኖ እንደሚቀር የኦሕንኢአ የፖለቲካ ድርጅት በጽኑ ያምናል፣ ዶር  

ከወያኔ የፖለቲካ አባል ሆኖ የሠራቸው ግፎች በአያለው ይታወቃሉ፣ ነገ ደሞክራሲያዊ 



መንግሥት በኢትዮጵያ ሲመሰረት ከሌሎቹ ግብረ አበር ወያኔዎች እኩል መጠየቁ 

የማይቀር ነው፥ ሰለዚህ ዶር አብይ እንደማንኛውም ግለሰብ በራሱ ላይ የሚመጣውን 

ተጠያቂነት ለመከላከል ኢሕ አዴግን ማጠንከር የግድ ይላል፣ ኢሕ አዴግን ለማጠንከር 

ደግሞ በአገር ውስጥና በውጭ የሚንቀሳቀሱትን ተቃዋሚዎችን መቆጣጠር ነው፥ዶር 

አብይ....እንደመር....በሚለው ሐርግ ተጠቅሞ አብዛኛዎችን ለመቆጣጠር ቻለ፥ የኦሕን ኢአ 

ግን የመደመር ግብና ዓላማ ሣያረጋግጥ መደመር ውርደት መቀበል መሆኑን በመጥራጠሩ 

ከጎበዝ አለቃ ሠራዊቱ ጋር በመመካከር መደመር የሚለውን ድራማ አልተቀበውም፣

መደመር ማስተወል የጎደለው ቁማር ነው፣ ምክንያቱም  የተደመሩት ሣያስተውሉ ወያኔን 

እያጠናከሩ ናቸውና፣ መደመር የሚለው ሐረግ ለወያኔ ኢሕአዴግ እጅግ በጣም 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ ድል ነው፣ በፖለቲካ ባሳደጓቸው በመዕራባውያን ዘንድም 

ተቀባይነት አገኙ፣ ለኢክኖሚ ግንባታ ወይም ለወያኔ ኪስ ማደለቢያ አይሰጣችሁም 

የተባለ ተሰርዞ ገንዘብ እየፈሰሰላቸው ነው።  

   መላ የኦሮሞ ሕዝብ ሆይ!! 

ቆም ብለህ አስብ ! አስተውል፣ ጉዞህን መርምር ! የተነሣህበትን ዓላማ አጢን ! ወጣት 

ቔሮዎች መፅዋዕት የከፈሉበትን ገምግም ! እነዚህ ለኦሮሞ ሕዝብ የተሰጡ ማሣሰቢያዎች 

ናቸው፣ዶር አብይ ቆርጦ የተነሳው ወያኔን ለማጠናከር እንጂ የኦሮሞ ልጆች የተሰውለትን 

ትግል ከግቡ ለማድረስ አለመሆኑን ከአንደበቱ ተናግሮናል፥ ከሁሉም በላይ  ለኢትዮጵያ 

ተቆርቋሪዎች የተቀነጠሱት በአብይ አስተዳደር ነው፣ የኦሮሞ ሕዝብ እንደ አንድ 

ኢትዮጵያዊ ተቆርቋሪ ያጣበት ዘመን ላይ ደርሰናል፣ ዜጎች ያለ ጥፋት ቁልቁል 

የሚሰቀሉበት ዘመን አጋጥሞናል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦርሞ ልጆች የሚፈናቀሉበት 

ጊዜ ደርሰናል፥ ብልህ የነበረ ሕዝባችን በአንድ ወቅት ተነስቶ መብቱን እንድሚያስክብር 

የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት ጽኑ እምነት አለው።  

አንድነታችን ለዘላዓለም ተክብሮ ይኖራል !! 

ሥርነቀል ዓላማችን ግቡን ይመታል !! 

     የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት 

        .............  ኦሕንኢአ  ............ 


