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የኦሮሞ ህዝብ ዴሞኪራሲያዊ ድርጅት/ኦህዴድ/ 26ኛው ዓመት የምስረታ በዓል በሎስ አንጀለስ ከተማ

በደማቅ ሁኔታ ተከብረዋል፤

እ.ኤ.አ. አፕሪል 01 ቀን 2016 የኦሮሞ ህዝብ ዴሞኪራሲያዊ ድርጅት/ኦህዴድ/ 26ኛው

ዓመት የምስረታ በዓል በሎስ አንጀለስ ከተማ የድርጅቱ፣ የእህትና ደጋፊ ድርጅቶች አባላት

እንዲሁም ሎስ አንጀለስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ም/ቤት አባላትና ሎሎች ኢትዮጵያውያንና

ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተክብሮ ውሏል።

በክብረ በዓሉ የኦህዴድ 26ኛው ዓመት የምስረታ ክብረ በዓልን አስመልክቶ መግለጭ

ያቀረቡት አቶ ጣፋ ቱሉ መጋቢት 17 ቀን 1982 ዓ.ም በጥቂት ጓዶች የተመሰረተው የኦሮሞ

ህዝብ ዴሞኪራሲያዊ ድርጅት/ ኦህዴድ በዘንድሮ ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላትን ይዞ 26ኛው

ዓመት የምስረታ በዓሉ “የኦህዴድን መስመር ይዘን የማንፈታው ችግር የለም” በሚል መሪ

ቃል በተለያዩ ቦታዎች እንዲሁም በሎስ አንጀለስ ከተማ ለመጀመሪ ጊዜ እየተከበረ እንደሚገኝ

ጠቅሰው፣ ኦህዴድ ከተመሰረተ ወዲህ የኦሮሞ ህዝብ ምላሽ ጥያቄዎች ከነበሩት ውስጥ ክልሉ
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ራሱን በራሱ ማስተዳደር፣ በራሱ ቋንቋ መማሩ፣ በራሱ ቋንቋ መዳኘቱ እና ቋንቋውን ማሳደግ

የህዝብ ትግሉ የመለሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ ዋና ዋና እንደሆኑ ገልጸዋል።

በሌላ በኩልም ኦህዴድ በቀየሰው ድርጅታዊ የአመራር ስትራቴጂ ስር ነቀል ልውጦች

ማምጣት ቢቻልም ልማታዊ አንቅስቃሴዎችን ከሚፈታናቸው ችግሮችና ተግዳሮች ውስጥ

መልካም አስተዳደር እጦትና ብልሹ አሰራሮች እንደሆኑ፣ በቅርቡ በክልሉ አብዛኛ ቦታዎች

ባልታሰበና ባልተጠበቀ ጊዜ የተፈጠረው የፀጥታ ችግር ማሳያቸው እንደሆኑና መላው ሕዝብና

የፀጥታ ኃይሎች ባደረጉት ርብርብ በአሁን ጊዜ በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እንደተፈጠረ

ገልጸዋል።

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአሁን ሰዓት ለችግሮችን መፍትሄ አቅጣጫዎች እየተቀየሰና

ተግባራዊ እየተደረገ ቢሆንም በዚህ ሰበብ የስልጣን ጥማታቸውን ለማሳካት የሀገር ውስጥና

የውጪ ተቃዋሚዎች ችግሩን ይበልጥ ለማባባስ ከፍተኛ ጥረቶች እንዳደረጉና በህዝም

ህወይትና በልማት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ እንደተፈጠሩ አመልክቷል፤ ሆኖም ባለው

የተጠናከረ ህዝባዊ ተሳትፎ የጥፋት ኃይሎች የትም ቦታ መድረስ እንደማይችል ገልፆ፣ የክልሉ

መንግስት የችግሮች መንስኤ በጥልቀት ለመለየትና ትክክለኛ የመፍትኤ መቀየስ እንዲያስችለው

ግምገማዊ መድረኮች በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ጠቆሟል። ችግሮዎችን ለመቅረፍ የተጀመረውን

እንቅስቃሴ ሕብረተሰቡ ውስጥ በማስረጽ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል በህዝቡ ውስጥ ሰፊ
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ስራ እንደሚሰራ ጠቆሟል፡፡ በአጠቃላይ ለተፈጠረው ችግር ዘላቂ መፍትሄ የህግ የበላይነት

እንዲሰፍን መንግስታችንና ድርጅታችን አጽኖት ሰጥተው እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ

አመልክቷል።

በመቀጠልም የኢህአዴግ የግንባር ድርጅቶችና የአጋር ድርጅቶች ወክሎ የድጋፍ

መግለጫ ያቀረቡት አቶ አዳል ኢሳ ኦህዴድ እህት ከሆኑ የኢህአዴግ አባልና ድጋፊ ድርጅቶች

በመሆን አሁን በክልሉ እየተመገዘቡ ያሉትን የልማትና ማህበራዊ ውጤቶች ለማስቀጠል እና

በትግል ሂደቶች የሚያጋጠሙ ማነቆዎች በጋራ ለመፍታት የጸና ድርጅታዊና ህዝባዊ አቋም

መኖሩ ጠቆሟል፡፡

በመጨረሻም የቆንስላ ጄኔራል ጽ/ቤቱ ተጠባባቂ ቆንስል ጄኔራል የሆኑት አቶ

ተስፋኪሮስ ኃይሉ በማጠቃሊያ ንግግራቸው ኦህዴድ ከተመሰረተ ወዲህ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም

የቆመ በ26 ዓመታት ዕድሜ ውስጥ ታሪክ ያስመዘገበ፣ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ማረጋገጥን

ማዕከል አድርጎ የሚታገልና ተጨባጭ ውጤት ያስመዘገበ፣ ለቀጣይ ትውልድ መሰረት

በመጣል አኩሪ ታሪክ ያስመዘገበና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አባላትና ደጋፊዎችን ያፈራ ድርጅት

እንደሆነ ገልፆ፣ ሎስ አንጀለስ ከተማ ለሚገኙ የድረጅቱ አባላትና ደጋፊዎች መልካም

መኞታቸው ካቀረቡ በኃላ የኬክ ቀረሳ ተደርጎ የበዓሉ ፊፃሜ ሆኗል።
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