የኦሕዴድ ስኬት
ይልቃል ፍርዱ 11-06-17
ኦሕዴድ በቅርቡ ያካሄደው ኮንፈረንስ ከቀድሞዎቹ የድርጅቱ ኮንፈረንሶች በተለየ ሁኔታ በመነሳት በውስጥ
ያሉትን ችግሮች የፈተሸና የመረመረ፤ ለተፈጠሩት ችግሮችም መነሻቸውንና ያስከተሉትን አሉታዊ ተጽእኖዎች
አጥርቶ የለየ በቀጣይም በሕዝቦች መካከል ያለውን በጋራ መስዋእትነት ተጠብቆ የዘለቀውን ሀገራዊ አንድነት
ከመቸውም በላይ ጠብቆ ማስቀጠል እንደሚገባ በአጽንኦት ያረጋገጠበት ነው፡፡ በስኬት የታጀበ ትልቅ እርምጃ
ነው፡፡
በአዳማ ከተማ ሲካሔድ የቆየው የኦሕዴድ ሰባተኛ ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ባለ አስር ነጥብ የአቋም መግለጫ
በማውጣት ተጠናቆአል፡፡ ኦሕዴድ በክልሉ የተፈጠረውን ወቅታዊ ችግር ሕዝቡን በማሳተፍ ከመሠረቱ በመፍታት
የዜጎች ሰብዓዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ሕገ-መንግስታዊ መብቶች ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ እንዲጠበቁ እንደሚሰራ
ገልጾአል፡፡
ሕዝቡ ለሚያነሳቸው ማሕበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ለማግኘት ከመሪ ድርጅቱ
ጋር በመቀናጀት የመፍትሔው አካል ሆኖ እንዲሰራም ጥሪ አቅርቧል፡፡ ድርጅቱ የደረሰበትን የትግል ደረጃ
የሚያሳይና ወደ ቀጣይ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግር የ10 ዓመት ስትራቴጂያዊ እቅድ ተነድፎ ወደ ተግባር
መገባቱንም በኮንፈረንሱ የገለጸ ሲሆን ይህም ውጤታማ ይሆን ዘንድ ይጠበቃል፡፡
በአመለካከት በኪራይ ሰብሳቢነትና በሕገ-ወጥነት ላይ የተጀመረውን ትግል በማጠናከር የተገኘውን ድል የበለጠ
ለማሳደግ ሕዝቡን በዙሪያው በማሰባሰብ ርብርብ እንደሚያደርግ በኮንፈረንሱ ከድምዳሜ ላይ የተደረሰበት ሲሆን
ድርጅቱ ባወጣው የአቋም መግለጫ ሕገ-ወጦችና ኪራይ ሰብሳቢዎች የሸረቡትን ሴራ ለመበጣጠስና በክልሉ
አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን እንደሚሰራም ሙሉ በሙሉ አረጋግጧል፡፡
በዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የሕዝቡን ተሳትፎ ከፍ በማድረግና በጥልቅ ተሐድሶ የተቀመጡትን የትኩረት
አቅጣጫዎች በመተግበር በክልሉ ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን እንደሚያሰፍን
የአቋም መግለጫው
አረጋግጦአል፡፡
ትምሕርት ወሳኝ የለውጥ መሳሪያ እንደመሆኑ ተተኪው ትውልድ ተረጋግቶ እንዳይማር የሚያደርጉትን የአፍራሽ
ኃይሎች እንቅስቃሴ ለማምከን ወጣቱ ሙሉ ትኩረቱን በትምህርቱ ላይ እንዲያደርግ ድርጅቱ በአጽንኦት ጠይቋል፡፡
በአዋሳኝ አካባቢዎች የተፈጠሩትን ግጭቶች ሽፋን በማድረግ አፍራሽ ኃይሎች ሕገ-ወጦችና ኮንትሮባንዲስቶች
በፈጠሩት እንቅስቃሴ የዜጎች መፈናቀልና ጉዳት መድረሱን የጠቀሰው መግለጫው ድርጊቱ የሕዝቦች አብሮነት
ያሰጋቸው ኃይሎች ሴራ መሆኑን አስምሮበታል፡፡ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ኦሕዴድ በሙሉ አቅሙ እየሰራ
መሆኑን በዚህም የተጀመረውን የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አጠናክሮ እንደሚያስቀጥል የገለጸ ሲሆን
ይህም በአባላቱና በደጋፊዎቹ ዘንድ ሙሉ ድጋፍ የተቸረው ሆኖ ታይቷል፡፡

ሕዝብ ለሕዝብ ያለውን የሩቅ ዘመን ግንኙነት ጠብቆ በማስቀጠል ረገድ ድርጅቱ እየተከተለ ያለው የሁሉንም ዜጎች
መብትና ነጻነት ያከበረ በእኩልነትና በጋራ ተጠቃሚነት መርሕ በፍትሐዊ የሀብት አጠቃቀም መርሕ ላይ ያተኮረው መስመር
ከፍተኛ ሕዝባዊ ይሁንታን ከክልሉ ውጪም አትርፎለታል፡፡
ከኢትዮጵያ ሶማሌና ከኦሮሚያ ድንበር ጋር በተያያዘ በተነሳው ግጭት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኦሮሚያ ተወላጆች
መፈናቀላቸው ይፋ ከሆነበት ወቅት ጀምሮ ተፈናቃዮችን መልሶ በየቀኤያቸው በመመለስ እንዲቋቋሙ ለማድረግ ሰፊ እገዛና
እርዳታ በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡
የተፈጠረው አለመግባባትና ግጭት ሕዝብ ለሕዝብ የተደረገ ሳይሆን ኪራይ ሰብሳቢዎችና ኮንትሮባንዲስቶች ለራሳቸው
ጥቅም ሲሉ የፈጠሩትና ችግሩ ወደ ሕዝቡ ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት መሆኑን በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም
ደሳለኝ መግለጻቸው ይታወሳል፡፡ በየቦታው የነበረውን ሁከትና አመጽ ከጀርባ ሁነው ሲመሩና ሲያቀጣጥሉ የነበሩት እነዚሁ
ሕዝብን ሰላም በማሳጣት የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ቆርጠው የተነሱ አካላት መሆናቸው በጉባኤው ተለይቷል።
እንደክልሉ አመራርም ሆነ በጉባኤው ላይ እንደተገለፀው፤ ሕዝብ ለሕዝብ አይጋጭም፤ አይጣላም፤ ይህንን የመከፋፈል
ስራ የሚሰሩት ሕዝብን ከሕዝብ ለማባላት የሚንቀሳቀሱት ክፍሎች ማንነት በውል ተለይቶ የታወቀ በመሆኑ ችግሩን ከስሩ
ለመፍታት መንግስትና የክልሉ ኃላፊዎች፣ የኃይማኖት አባቶችና አባገዳዎች በሕብረትና በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡
ከሰሞኑ በኦሮሚያ ፕሬዚደንት የተመራውና ከክልሉ 250 አባላትን ይዞ ወደ አማራው ክልል የተንቀሳቀሰው የልኡካን
ቡድን በአብሮነት በማይለያይ ታሪካዊ አንድነት ፍቅርና ትስስር በመከባበርና በአንድነት ተጠብቃ የኖረችውን የጋራ ቤትና
ሀገር ጠብቆ ለመኖር በሚያስችሉ ሰፊ ሀገራዊ አጀንዳዎችን በማንሳት ከአማራው ክልል አመራሮችና ተወካዮች ጋር
በሕዝባዊ መድረኮች ሰፊ ውይይት አድርገዋል፡፡
አንድ ነን አንለያይም በሚል ስሜትና ሕሊናን በሚኮረኩር ፍቅርን መተሳሰብን አብሮነትን ጎልቶ እንዲታይ ባደረገ መልኩ
የተካሄደው ሕዝባዊ ስብሰባ ሀገራዊ ትኩረትን ስቦአል፡፡ ሕዝብ ለሕዝብ ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያዳበረ፣ ያጎለበተ፣
መከፋፈልን መናቆርን እስከወዲያኛው እንዲከላ ያደረገ መሆኑ በሁሉም ወገን ታምኖበታል፡፡
ለአንድ በተፈጥሮ ሀብትዋ ለም ለሆነች ግን ደግሞ በአግባቡ ሳትጠቀምበት በድሕነት ውስጥ ስትኖር ለነበረች ሀገር
የሚጠቅመው የሕዝቦችዋ በጋራ ቆሞ መስራት እንጂ እርስ በእርስ መባላትና መናቆር አይደለም፡፡ የተጀመሩትን ሀገራዊ
ልማቶችና እድገቶች ለማስቀጠል የሚቻለው የተረጋጋና አስተማማኝ ሰላም ሲኖርና ይህም በዘላቂነት መቀጠል ሲችል ብቻ
ነው፡፡
ሰላም ለሀገር እድገት ወሳኝ ነው፡፡ ኦሕዴድም ይህንን እውነት በደማቁ አስምሮበታል፡፡ የሕዝቦች አብሮነት ወሳኝ
መሆኑንም በአጽንኦት ገልጾአል፡፡
በግጭቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚደረገውን ድጋፍም ሆነ የሕዝቦች የመረዳዳት ባህል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል
በዚሁ ሳምንት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በሰጠው መግለጫ አስታውቆአል፡፡ የሕዝቦች
የአብሮነትና የመደጋገፍ ባሕል ተጠናክሮ ይቀጥላል በሚል ርእስ የወጣው ሳምንታዊ መግለጫ መላው ሕዝብ
በአገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርገው የነቃ ተሳትፎና ሚና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጾአል፡፡ በተለይም ሰላምን

በመጠበቅ፣ ግጭቶችን በመፍታት፣ ተፈናቃዮችን በመርዳት፣ ድርቅን በመቋቋም ወዘተ በኩል ድርሻውን እየተወጣ
መሆኑን፤ ሕዝቡም ይህንን ሚና አጠናክሮ መቀጠል እንደሚጠበቅበት ገልጸአል፡፡
በኦሮሚያና በሶማሌ አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ሳቢያ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ወደ
ቀድሞው ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስና በግጭቱ የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘለቄታው መልሶ ለማቋቋም ልዩ ልዩ ጥረቶች
እየተካሄዱ መሆኑን የገለጸው መግለጫው ይህንኑ ጥረት ለማገዝ ሰሞኑን ሦስት ክልሎች የ30 ሚሊዮን ብር
ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቆአል፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከጥንት ጀምሮ በክፉም ይሁን በደጉ ጊዜ ጠንካራ የሕዝብ ለሕዝብ ትስስር እንዳላቸው፤
ከአብዝሐነታቸው አኳያ ያዳበሯቸው የመከባበር፤ በሰላም የመኖርና የመቻቻል፤ የመረዳዳትና የመደጋገፍ
እሴቶቻቸውም አለምን ማስደነቁ ይታወቃል፡፡ ክልሎቹ ያደረጉት ድጋፍ ከቁሳዊ ጠቀሜታውም በላይ የሚያሳየው
ቁም ነገር ቢኖር ድጋፉ በኢትዮጵያ ሕዝቦች መካከል የማይበጠስ ትስስርና መረዳዳት ስለመኖሩ ሲሆን፤ ድጋፉ
ኢትዮጵያውያን በልዩነታቸው ውስጥ የደመቀ አንድነት ፈጥረው የጋራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማሕበረሰብ
ለመገንባት ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑን ነው፡፡ በተከናወነው የኦህዴድ ጉባኤም የተንፀባረቀው ይሄው ነው።

