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ይታየው ተስፋዬ 10-07-16 

ሰሞኑን በአንዳንድ የሀገራችን አከባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች አከባቢ በነውጠኞችና 

በአሸባሪው የኦነግ አባላት እየተራመደ ያለው  የገዛ ቤትን የማውደም ድርጊት ከእብደት  ተለይቶ  የሚታይ 

አይሆንም። የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በታላቅ ክብርና መንፈስ በየዓመቱ በሚከበረው የኢሬቻ በዓል የተራመደው አስነዋሪ 

ድርጊት በራሱ ከኦሮሞ አብራክ የወጡ የኦሮሞ ልጆች ናቸው የፈፀሙት ለማለት አያስደፍርም። ድርጊታቸው 

በምንም መመዘኛ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። ቢሳካለት የኦሮሞን ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ወገኖቹ 

እነጥላለሁ ብሎ የሚተጋው ኦነግና እነ ጀዋር ለኦሮሞ ህዝብ መብት፣ ጥቅምና ክበር ቆመናል የሚሉት ተራ መዝሙር 

መሆኑን ባሰማራቸው አጥፊዎች ድርጊት አማካይነት ገሃድ አድርገዋል። ለመሆኑ ኦነግና ጀዋር እውነት ኦሮሞ 

ናቸው? ለኦሮሞ ህዝብ መብት ቆመዋል? የህዝቡንስ ባህልና ወግ ያውቃሉ? ካወቁስ ክብር ይሰጣሉ? የጥላቻ 

ፖለቲካ ዜሮ ድምር ውጤት መጨረሻው ይህ ነው። ለጥፋት የተሰለፈ ኃይል መጀመሪያ የራሱ ወገን ላይ ነው 

የሚዘምተው ፤በኦነግና በነጀዋር የተመሩትም እንዲሞቱ የተደረጉትም የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ያዋረዱዋቸው ፣ 

የናቁዋቸው፣ የደፈሩዋቸው ኦሮሞዎችን ነው። በኦሮሞ ህዝብም ይሁን በሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባህል ትልቅ 

ክብርና ቦታ የሚሰጣቸውን የራሳቸው አባ ገዳዎችና ወላጆቻቸውን ነው ፣ የራሱን የሀገር ሽማግሌ የራሱን ባህላዊ 

መሪዎችን የናቀና ያዋረደ ወላጁን ያወረደ ነው። ወላጁን ያዋረደና የናቀ ደግሞ ከልጅነት መዝገቡ መሰረዝ 

ይኖርበታል። ይህ አይነቱ ተግባር ፍጹም የኢትዮጵያዊነት መገለጫ አይደለመ።  

 የተፈጠረው ድርጊት እጅግ አሳዛኝ ሆኖ ሳለ የጥፋት ተልዕኮን  ወደ መንግስት ለማዞር የሞከሩት 

መፍጨርጨር ስላልተሳካላቸውና በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነትና ተሰሚነት ያላቸው በእነሱም ዘንድ 

ተቀባይነተ የነበራቸው ሚዲያ ስላጋለጣቸው  እነ ጀዋር ዋሽንግተን ፖስትን ደደብ ሪፖርት አቁም እስከ ማለት ወደ  

ለየለት እብደት ደርሶዋል።  የምዕራብ ጋዜጦች በሙያ ስነ-ምግባር የተካኑና እንደነሱ ቅጥፈት ስላልጻፉ በመንግስት 

የተደለሉ ብለው ለመጻፍም ደፍረዋል። ካሁን በፊት መንግስትን ሲተቹ ግን ደደብ አልነበሩም ማለት ነው። 

በነውጠኞች አስተሳሰብ ካለነሱ ሌላ የሚናገረው የሚፅፈው ምንም ትርጉምና እውነት የለውም። " እኛ ብቻ ነን ልክ" 

" እኛ የምንለውን ብቻ ደግፉ" ይህን ካልሆናችሁ ለእውነት ከቆማችሁ ደደቦች ናቸው ነው የነጀዋር መስመር። ይህ 

አይነቱ አስተሳሰብ ሚዛናዊ ካለመሆኑም በላይ የተሻለች የበለጸገች አገርን ለመገንባት አያግዝም። 

 ለመሆኑ ቆም ብሎ በእርጋታ ማሰብ የተሳናቸው ለምንድነው? ግን ለምን የኢሬቻ በዓል ለማደናቀፍና ይህን 

ጥፋት ለመፍጠር ወሰኑ? ለምን የገዛ አባገዳዎችን ለማዋረድና በኦሮሞ ባህል ያላቸውን ንቀት በይፋ ለማሳየት 

ተነሳሱ? ዞሮ ዞሮ የጥፋትና የጥላቻ ፖለቲካ ከቤት ነው የሚጀምረው። አይስ አይስ በሶሪያ፣ በኢራቅ ፣ በሊቢያ 



እያደረጉት ያለው በተመሳሳይ የገዛ ወገናቸው የሆነው የእስልምና ኃይማኖት ተከታዮችን ነው ለሰቆቃ የዳረጉት። 

የየሽብር ድርጊት ከዚህ ተለይቶ አይታይም። በእርግጥ እነሱ በዚህ ሊያቆሙ አልነበረም። ግባቸው በህዝብ ላይ 

ያነጣጠረ ጥፋትና ጭፍጨፋ ለማቀጣጠል ነው። ይህ እኩይ ተግባር በስመ ዲሞክራሲ፣ በስመ ሰብአዊ መብት ቸል 

ተብሎ ሊታለፍ አይችልም። አይገባም። የሽብር ተግባሩን ወደ አዲስ አበባ ለማድረስ የተሰጠው ተልዕኮ ግልጽ ነው። 

የቤት ውስጥ ልዩነታችንን በጋራ ቁጭ ብለን በመነጋገር እንፈታለን እንጂ የህልውናችንን መሰረት ለመናድ ከሚጥሩ 

ጠላቶቻችን ጋር በመሆን ቤታችንን ማፍረስ ተቀባይነት አይኖረውም። የተሻለች ሀገር ለመገንባትም አይጠቅምም።   

 ኦነግና እነ ጀዋር የኦሮሞ ህዝብን መሠረታዊ መብቶችና ጥያቄዎች የመለሰ፣ የህዝብ የራሱን በራሱ 

የማስተዳደር መብቱን ያጎናጸፈ፣ በጋራ አንድ ህዝብና ሀገር ሆነን ተቻችለን፣ ተከባብረን በእኩልነት በጋራ ለማደግና 

ለመበልጸግ ያፀደቅነውን ቃል ኪዳናችን የሆነውን ህገ መንግስትና የህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማፍረስና ሀገራችን ከ25 

ዓመታት በፊት ወደ ነበረችበት የእልቂትና የጦርነት ዘመን ሊመልሱ ተግተው ይሠራሉ። " እኔ ከሞትኩ ሰርዶ 

አይብቀል " እንዳለችው እንስሳ የኛ ፍላጎት ካልተሳካ ለምን ኢትዮጵያ አትቃጠልም፣ ለምን አትነድም የሚል የጥፋት 

ዘመቻ በአሜሪካ ቁጭ ብሎ ለደሀው ህዝባችን ይደግሳሉ። እውነተኛ የኦሮሞና የኢትዮጵያ ልጆች ከሆኑ ለምንድነው 

በስንት መከራ የተገኘውን ሀብት ንብረት፣ መሰረተ ልማት፣ የግለሰቦችን ጥሪት ቤንዚን አርከፍክፈው በእሳት 

ያጋያሉ? ይህን የሚፈጽሙ በተግባራቸው ተጠያቂ መሆን አለባቸው። አሁን የደረስው በተለይም በማምረቻ ተቋማት 

ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከግለሰቡ ባሻገር ለበርካታ ደሀ ዜጎቻችን የሰራ ዕድል ፈጥሮ  ስንት ቤተሰብ እየተዳደረበት 

እንደነበርና በህዝባችን ላይ የሚያስከተለውን ማህበራዊ ጫና መገመት አቅቶዋቸው አይደለም።    

ምናልባት እነጀዋር አሜሪካ ነን ምንም ብናደርግ ማን ይጠይቀናል በሚል ከሆነ ወንጀለኛ በዓለም አቀፍ 

ደረጃ የሚጠየቅበት አሰራርን መሰረት በማድረግ የወንጀለኞችን አሜሪካ ደብቃና ሸሽጋ የምታኖርበት ሁኔታ ሊጠየቅ 

ይገባል። ጥፋትና ወንጀል ሠርቶ መደበቅና መሸሸግ አይቻልም። ከሁሉ በላይ ግን ህዝቡ እነዚህን የእናታቸውን ጡት 

ነካሽ የሆኑ አረመኔዎችን አንቅሮ መትፋትና አቁሙ ብሎ ሊያወግዛቸው፣ ሊኮንናቸው ይገባል። ከዚህ ባልተናነስ 

የሀገራችን ታሪካዊ ጠላት ከሆኑ የውጭ ኃይሎች ጋር ያልተቀደሰ ጋብቻ በመፍጠር በሀገር ላይ ይቅር የማይባል 

ክህደት እየፈጸሙ ይገኛሉ። የዚህ አይነቱ ከጠላት ጋር የመወገን ተግባር ምንም አይነት የተቀደሰና አሳማኝ ምክንያት 

ሊቀርብበት አይችልም። ሁሉም ነገር ልክ ሊኖረው ይገባል። በስመ ተቃውሞ የህዝብንና የአገርን ጥቅም ብሎም 

ህልውናን አሳልፎ መሸጥ በምን እንደሚገለጽ እንኳ የሚከብድ ነው። 

በሠለጠነ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ተቀምጠው ለኢትዮጵያ ብጥብጥ ይሰብካሉ። ችግራቸሁንና ጥያቄያችሁን 

በሰላማዊ፣ በህጋዊ፣ በዲሞክራሲያዊና በሠለጠነ አግባብ አቅርቡ ከማለት ስርዓት አልበኝነትን ያበረታታሉ። ሀገርን 

ማፈራረስን ያስተምራሉ። 

 



በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዛሬም ሀገራችን ለዳግም ጦርነት፣ ሰቆቃና ችግር እንድትዳረግ ይጥራሉ። ይህን እኩይ 

ተግባር ለታሪክ ፍርድ ብቻ የምንተወው ሳይሆን ሀገር ወዳድና አርበኛ ኢትዮጵያዊን ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር 

ሀገራችን አሳልፈው ለመስጠት የሚሯሯጡ ፀረ ሰላምና ፀረ ህዝብ አካላትን አቁሙ፣ በቃችሁ ማለት መቻል አለብን። 

ሌሎቻችን እስከመቼ ነው ይህን የጥፋት ተልዕኮ አይተንና ሰምተን ዝም የምንለው። ይህ ካልተገታ ዛሬ ባይደርሰን ነገ 

ጥፋቱ የእያንዳንዳችንን በር ማንኳኳቱ እንደማይቀር እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። ሰለዚህ የጥፋት ኃይሎችን በጋራ 

በቃችሁ እንበል። ነገ የተሻለች ኢትዮጵያን ለማየት የተከፈተውን የተስፋ ጭላንጭል በድቅድቅ ጨለማ ለመተካት 

የሚደረገው ጥረት ፍጹም የወገን ጠላትነት መገለጫ ከመሆኑም በላይ ከጀርባው የተጠነሰሰውም ሴራ ገሀድ ወቷል።   

 

  


