ኦሮሞና አማራ በአንድነት ቁመው መታገል አለባቸው።
አንድነት የማይወድ ዲያብሎስ መሆኑን ማወቅ አለባቸው።

ይቅርታ የማያውቅ የሕዝብ ጠላት መሆኑ ይታወቅ።ዛፎች በስራቸው ተሳስረው ስለ አንድነት ያስተምራሉ
ተክሎች ምሳሌ ሆነው ይናገራሉ ሰዎች ለምን አንድነት ይጠላሉ ከዶሮ በታች ያስባሉ?አሮሞና አማራ
ገዥመደብ ሰራሽ ጥላቻ ቅራኔ አስወግደው በደም በታሪክ የተሳሰሩ ሕዝቦች መሆናቸውን አውቀው የደም
አንድነት ፈጥረው ታሪክ ለመለወጥ መነሳት ይኖርባቸዋል። የተረገመ መጥፎ ጊዜ ሰው ያጣላል ግን ዘመን
ያስታርቃል ሥልጣኔ ይለውጣል። ኦሮሞና አማራ ተለውጠው ታርቀው እንደ አንድ ሕዝብ ቆመው
ካልታገሉ እየተገደሉ ታሪክ ረግጧቸው ያልፋል።ሁለቱም ወገኖች ምን ቢደረግ ታርቀው እንደ ተባረከ
ቤተሰብ ተመካክረው ተፈቃቅረው አብረው ይኖራሉ? ከእንስሳት አንድነት ተምረው ተለውጠው
ተቃቅፈው በሰላም አብረው መኖር አለባቸው።

የሕዝብ አንድነት በተግባር አየተገለጸ ነው።

,16/12/2017 በርካታ የኦሮሞ ወጣቶች ለደብረታቦር ህዝብ የከበረ ምስጋና አቀረቡ!!በደብረታቦር
ዩኒቨርሲቲ የተነሳውን ከፍተኛ ተቃውሞ ተከትሎ የአጋዚ ወታደሮች በተለይም የኦሮሞ ተማሪዎችን
እየመረጡ መያዝ እና ማሰቃየት ቢጀምሩም የደብረታቦር ከተማ ህዝብ የኦሮሞ ተማሪዎችን እቤቱ
አስገብቶ በማስቀመጥ ከአጋዚ ወታደሮች ጋር ተፋጧአል። ለተማሪዎቹም ""እናተን የሚገድሏችሁ እኛን
ከገደሉ በኋላ ነው"" በማለት ሕዝቡ አንድነቱን እየገለጸ ይገኛል። ከአፈናው አምልጠው ወደየመጡበት
አካባቢ ሸሽተው ያመለጡት በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች ለደብረታቦር ህዝብ ያላቸውን ክብርና ፍቅር እንባ
እየተናነቃቸው አሳውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የከተማው ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ብርሀኑ ገላው
የአጋዚ ጦር የደብረ ብርሃን ከተማ ለቆ ባስቸኳይ ካልወጣ "" ለሚከተለው ነገር ተጠያቂ አደለሁም
በማለት ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውንም ከዞኑ የፖሊስ ለመረዳት ተችሏል። ብጥብጡ የተነሳው ከትግራይ
የመጡ ተማሪዎች የኦሮሞ ተማሪዎችን ለጀሮ የሚቀፍ ስድብ መሳደብ በመጀመራቸው መሆኑ ይነገራል።
በዚህ የተነሳ አንዱ ትግሬ በድንጋይ ተወግሮ ሌላኛው በገመድ ታንቆ ተገድለዋል። ድርጊቱን የታዘቡ አንድ

የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህር ""እነዚህ ትግሬዎች በአንድነት ሀይ ካልተባሉ አማራና ኦሮሞ ብቻ
ሳይሆን እግዚአብሔርን ቢያገኙ ከመግደል ወደኋላ አይመለሱም "" በማለት ፋሽስትነታቸውን ገልጠዋል።
ከላይ በተገለጸው መሠረት አማራ በተግባር ከኦሮሞ ጋር አንድነቱን እያሳዬ ነው።

የኦሮሞ+የአማራ አብዮት አምባገነን አገዛዝ አስወግዶ ዴሞክራቲክ መንግሥት በመፍጠር ነጻነት ሳላም
መረጋጋት አንድነት ያመጣል። የአብዮት መሠረት የነጻነት ግንድ የሕዝቦች ክብር አንድነት መጠንከር
አለበት።

የአማራና ኦሮሞ አንድነት ችግር መሠረቱ ሕዝብ አይደለም። የቀድሞዎቹና የዛሬዎቹ ገዥ መደቦች
የፈጠሩት የዘር የፓለቲካ የማህበራዊ ኑሮ ቀውስ ነው። በአለንበት ዘመን የአማራ ትምክህተኞችና የኦሮሞ
አክራሪዎች የአባባሱት የስነልቡና ጦርነት ነው። ታሪክ ሰው ያስተምራል ዘመን ይቀይራል ስልጣኔ
ይውጣል። እነዚህ ወገኖች ከስልጣኔ ተምረው ተለውጠው በሕዝቦች መካከል የአንድነት ድልድይ
ሰርተው አዲስ ሕብረተሰብ ለመፍጠር መታገል ይኖርባቸዋል። ስለዚህ አክራዎችና ትምክተኞች ከዶሮ
አንድነት ተማሩ።ሕዝቦች በወዳጅነት አብሮ መኖርን ተማሩ።
የኦሮሞ አንድነት የሚከፋፍሉ ጎሰኞች ወንዘኞች አክራሪዎች ከዶሮ አንድነት መማር ይኖርባቸዋል።
መልእክቱን ለሕዝብ አስተላልፉ አእምሮውን ለውጡ ስለ አንድነት ጥቅም አስምሩ ለትውልድ ድልድይ
ስሩ ።

