መታደኑ እስከ መቼ !!
ከኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት(ኦሕን ኢአ) የቀርበ
ኢትዮጵያዊ ለአገሩ ቀናኢ ለነፃነቱ ተቆርቋሪ መሆኑ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ፣
አባቶችችን በአገርና በሚስት ቀልድ የለም ቢሉም ዘመኑ የወለዳቸው መሪዎቻችን
ስለውስጣዊ አስተዳደራችን የሚያደርጉት በተቃራኒ ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ መብቱን እና
በደሉን የሚገልጽባቸው ቃላት እጅግም ያነሱ ናቸው።ዓለም እየተሻሻለ ሲሄድ
የኢትዮጵያውያን ሕይወት ግን በተቃራኒው እያቆለቆለ መሄዱ አሳፋሪ ነው።
አገራችን በአባቶቻችን ደም ፍሳሽ እና አጥንት ክስካሽ ተከብራና ተፈርታ ስትኖር ሌሎች
ታዳጊ አገሮች በባርነት ቀንበር ሥር ሲማቅቁ የነበሩ ዛሬ ከኛ ተሽለው ያሻቸውን መንግሥት
መርጠው የማይስማማቸውን ጥለው ኢኮኖሚያቸውን ሲገነቡ እኛ የዛሬ ኢትዮጵያውያን
ሞት፣ ስደት፣ መከራ፣እንግልት ወዘተ እይተፈራረቀብን እንታያለን። ኢትዮጵያዊ ከአገሩ
መከራና ሲቃይ ሲሸሽ በሊቢያ በረሐና በሲናይ በረሐ እንዲሁም በቀይ ባሕርና በየመን ጠረፍ
እየተገደለ ኩላሊቱና ልቡ እይተሸጠ ነው። ወጣቱ ተምሮ ሥራ አጥ ሆኖ ለበተሰብ ሸክም
በመሆኑ የመኖር ተስፋው እየመነመነ ነው። ሥራ ማግኘት በወገን በመሆኑ ባለሥልጣን
ወይም በቂ ገንዘብ የሌለው ሥራ ፈላጊ ቦታ እንደማይኖረው ማንም አያጣውም። ዛሬ
በኢትዮጵያ ውስጥ ባለሥልጣን ወገን የሌለው የጉልበት ሥራ ሠርቶ ራስን ማሻሻል በጣም
ከባድ እየሆነ ነው፤ ከሁሉም በሰላም ከቤት ውጥቶ በስላም መግባት አስቸጋሪ እየሆነ ነው።
ወጣቱ እየረገፈ ነው፣በኢሕአድግ አገዛዝ ሞት፥ መከራ ያልዳሰሰው ቤተሰብ ቢኖር የገዳዮች
ቤተሰብ ብቻ ነው፣
እኛ የዛሬ የአገር ባለ አደራዎች በሐሳብ ወይም ተክኖሎጂ በፈጠረልን መሥመር
እየተገናኘን አስፈላጊውን የድርሻችንን ካልተገበርን የኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ
አጠያያቂ እንደሚሆን ኦሕን ኢአ ያምናል። ኦሕንኢአ የኦሮሞ ሕዝብ የተናጠል የነፃነት
ጥያቄን አይደግፍም፥ምክንያቱን በዚህ ጽሑፍ የሩቁን ለታሪክ ትቶ በወቅታዊና አንገብጋቢ

ጉዳይ ቢተኮር የኦሮሞ ሕዝብ እንደሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች በጥቂት ጎጠኞች የተንገላታ፣
የተመዘበረ፣የተጨፈጨፈ፣የታሰረ፣ ወዘተ እንጂ ተለይቶ ለአደጋው አልተዳረገም። ኢትዮጵያ
ጠላት ጎጠኛ ወያኔ ነው፥ወያኔን በጋራ አስወግደን በሕዝባችን መካከል ችግር ነው የምንል ካለ
በውይይት በጠረጰዛ ዙርያ መፍታት እንደሚቻል ኦሕንኢአ በጽኑ ያምናል። ዛሬ
እንደሚታየው በኦሮሞ የፖልቲካ አመራሮች ሁለት የሐሳብ መንሸራሸር ይታያል፥ይሄውም
የአንድነቱ ደጋፊና እራስን እድል በራስ መወሰን በሚሉት ነው፥ የኦሕን ኢአ እምነቱ
የኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድ ሆነው ወያኔን አስወግደው በሕዝብ ለሕዝብ የተመረጠ መንግሥት
መመሥረት ነው፥ ለኦሮሞ ሕዝብ ከኢትዮጵያ ሕዝቦች በጋራ መኖር ጠቀሜታ አለው፣
ከነዚህም መካከል ጥቂቱን ብንጠቅስ፣
1 ምርቱን ለዓለም ገበያ ለማቅረብም ሆነ ለማስገባት አመቺ ላይሆን ይችላል።
2 በክልሉ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ስለሚዋሰን የወሰን ግጭት ሊገጥመው ይችላል።
3 በኦርሞ መሬት ላይ የሌሎች ብሔረስብ ነገዶች ስለሚኖሩ እነርሱን ከኦሮሞ ማህበረሰብ
ጋር አጣጥሞ ለማኖር አስቸግሪ ሊሆን ይችላል።
4 ለረጅም ዓመት ተጋብቶና ተዋልዶ የኖረውን ሕዝብ መለየት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል።
5 በታሪክ አኳያ ለኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕት የሆኑ ጀግኖች የኦሮሞ ልጆችን ታሪክ
ማጣጣል ይሆናል፣ ይህም ለጎጠኛ ወያኔ ትልቅ ድል ነው። ይህም በኦሮሞና በሌሎች መካከል
ጠብ ልጭር የሚችል ክስተት ሊፈጥር ይችላል።
ኦሕን ኢአ ከላይ የተጠቀሱትን በማጤን ከአንድነት ኃይሎች በመቀናጀት ፀረ ወያኔ ትግል
ከተቀላቀለ እነሆ ሦስት ዓመት አስቆጥሮአል። የኦሮሞ ሕዝብ ለኢትዮጵያ ነፃነት መጠበቅ
የከፈለው መስዋት ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም፣ የኦሮሞ ሕዝብ ለኢትዮጵያ መኖር
መሠረት ነው፣መሠረት ቅርንጫፍ አይደለም ተገንጥሎ የሚወድቅ፣እንኳንስ መገንጠል ማሰብ
ራሱ ዋጋ ያስከፍላል፤ የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ እንድነት የኦሮሞ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ
መሆኑን በፍጹም ያምናል። የተለያዩ አክቲቪስቶችና የብዙኃን የዜና ማሰራጫዎች፣በሌሎች
ብሔሮች ላይ ይህን……..ፈጸመ ……እንዲህ አደረገ …….እያሉ ብሶት ሲያሰሙ ይደመጣል፣ሐቅ
ነው ኦሕንኢአ በደሉን አይክድም፣ ከላይ እንደተጠቀሰው የኦሮሞ ሕዝብ ከሁለት የተከፈለ
ሲሆን የአንድነቱን ደጋፊ ኃይሎችን ማበረተታት ሲገባ ሁሉንም ማውገዝ ተገቢ አለመሆኑ
ሊታወቅ ይገባል። በትግል ዘመን ሚዲያዎች በርካታ የሚያቀርቡት ዜና
ሊደገፉ
የሚገባቸውን ማበረታታትት እንጂ የተሳሳቱትን በማውገዝ ጊዜን ማባከኑ ፋይዳ እንደሌለው
ኦሕንኢአ ያምናል። እዚህ ላይ ኦሕንኢአ የሚዲያን በጎ ጥረት ለመውቀስ ሣይሆን ሁለት
ተፃራሪ አጋጣሚዎች ሲከሰቱ ሚዘናዊ በሆነ መልኩ ማስተናድ እንጂ አንዱን ጎን ብቻ

ማወደስ ወይም ማውገዝ እንደማይኖርበት ለመጥቆም ነው። ኦሕንኢአ መስረተ ዓላማውን
ይፋ አድርጎ መንቀሳቀስ ከጀመረ ሦስት ዓመት ቢሞላውም ቀርቦ የወያየ ሚዲያ ከሦስት
ሚዲያዎች አይበልጡም። የሚዲያዎች ማወያየት ወይም አለመወያየት በድርጅቱ ላይ ተፅእኖ
ባያሳድርም አቀራረቡ ለአንድነቱ የሚታገሉ የኦሮሞ ሕዝባችንን ክፉኛ ሣያሳዝን አልቀረም።
ኦሕንኢአ የመደመር ፖልሲን ወይም ወያኔን የማጠናከር ፕሮፓጋንዳ አልተቀበለም፣
ለወድፊቱም አይቀበልም …………………. ይቀጥላል

