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ሕዙዜካየዴ ል ናይ ኦሮምያ ዓመፅ ምክንያቱንዓሊምኡን  ዳሞክራስያዊ ኣይኮነን።  

 

ብተከ ትግራይ፤ መቀሇ   

17/02/2010ዓ/ም 

 

 

ነዚ ፅሕፍቲ ክፀሕፍ ሊዓሇኒ ምክንያት ኣብ ሀገርና ኢ/ያ ዜካየዴ ል ዓመፅን ኣብ ሌዕሉ ተጋሩ ዜካየዴ 

ል ይምክንያታዊን ፀረ-ዳሞክራሲያ ዜኮነ መቻ እዩ። ብፋሊይ ከዓ ህዜቢ ትግራይን መሪሕ ዉዴቡን 

ንመሰሌ ህዜብ ኦሮሞ ዜገበሮ ናይ መስዋእቲን ዯሞክራሰያዊ ቃሌሲ ብምርሳዕ ከም ጨቃናይን በዜባዚይን 

ቆፀሮም ኣብ መሰረታዉ ረብሓታቱን ህሌዉንኡን ቀሉሌ ይባሃሌ ሓዯጋ ምብፀሖምን ታርጌት ምግባሮም 

እዩ። ስሇዙ ተጋሩ እዉን እቲ ሓቂ አቀሚጥና፤እተዜከዉን ተዚርብና፤ቀዯሙ እዉን ብስሬናን መሰዋእትናን 

እምበር ኣሕንዴዩ ንበረና ኣይነበረን።ኣብ ኢ/ያ ይኩን ኣፍሪካ ብስሬካ እምበር ብምክብባርን ሓሌዮትን 

ንብር ኣይተረከበን። ኣብ ኢ/ያ ናይ ዳሞክራሲን ሓሉዮት መን ንክመፀኣሌና ግን ሕዙ እዉን ካብ 

ምፅሊይ ዓዱ ኣይንዉዕሌን። ረብሓና ካብ ሰሊም ስሇኮነ።እዙ ፅሑፍ ብዳሞክራስያዊት ኢ/ያ ዜኣምኑ ናይ 

ኦሮም ብሄርተኛ አይምሌከት! ሰናይ ንባብ! 

ናይ ኦሮምያ ፅንፈኛ ብሄረተኝነት ንኢ/ያ ከም “ባዕዲዊ ገዚኢት” ሀገር ገይሩ ስሇዜርኢ ካብ መጀመርኡ ፀረ-

ዯሞክራሲን ይሃገራዊ እዩ ። ቅቡሌነት ሇዎም ባዓሌ ዋናታት ሀገረ ኢ/ያ “ኣምሓሩንተጋሩን” 

(ኣብሲኒያዊያን) እዮም ዜብሌ ኣመሇካክታ ስሇሇዎ እቲ ቃሇሲ ኣብ መንጎ ናይ ኣብሲንያዊያን ቃሌሲ 

ንሀገራዊ ሓዴነትን ናይ ኦሮሚያ ብሄርተኝነት ንሙለእ ሀገራዊ ናይ ግዜኣት ነፃንት ከም ዜከዉን ገይሮም 

ንመናት እናሰርሑለ ፀኒሖም እዮም። ስሇዙ እቲ ሕዙ ኣብ ኦሮሚያ ዜካየዴ ል ዓመፅ ካብ ሕቶ 

ዳሞክራሲን ሌምዓትን ብዜሇሇ መሌክዑ ክሌተ መሰረታዊ ተሌእኮ ሇዎ እዩ።  

1. ነቲ ካብ ፈዯራሊዊ ሕገ መንግሲቲ ዜረከበዎ መሰሌ ዓርሰዉሳነን ክሌሊዊ ምሕዯራን ብምስፋሕ፤ ክሌሊዊ 

ነፃንት “Oromumma and Oromo first” ብዜብሌ ኣምር ብምእዋጅ ፤ ናይ ምትሕብባር 

ፈዳራሉዙም ብምዴካም፤ ኦሮሚያን ንኦሮሞቶት ጥራሕ ዜብሌ ብሄራዊ ምሌዕዓሌ ብምክያዴ ናይ ኦሮሞ 

ብሄርተኝነት ናብ ዜሊዓሇ ብርኪ ምብፃሕ፤ (Grievance based populist nationalism) 
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፤“Oromo Protest” ብዜብሌ ብምጅማር ቀስብቀስ ናይ መንግስቲ ዓቅሚ ብምዴካም ንኣጠቃሊሉ 

ፀረ መንግስትን ሀገርን ዒሊማ ዜገበረ ናይ “Oromo revolution” ቅዴመ ኩነት ምዜርጋሕ 

“Economic Revolution” by OPDO and “political Revolution” by OLF and 

Diaspora activist እዩ ነይሩ። 

 

 ዓምፅ ምስ ተጀመረ ዴማ “ዜበዜሓ ቁፅሪ” ሇዎ ህዜቢ ኦሮሚያ ብ’ንእሽተይ  ቁፅሪ ’ ሇዎ ናይ ትግራይ-

ኣብሲኒያ (Abyssinian Ethnic minority) ብሄር ዜጭፍሇቅ ል ኣምሲሌካ ዓሇምሇካዊ 

ዴፕልማሲያዊ ዴጋፍ (International legitimacy or “Internationalization of Oromo 

protest”) ምርካብ ዜዓሇም እዩ። ብተወሳኪ ዴማ ምስ ካሌኦት ፀረ-ህወሓት ዜኮኑ ናይ ኦብነግ፣ ናይ 

ኣምሓራ ፅንፈኛ ብሄርተኛ፣ ሻዕብያ፤ ግብፂን ካሌኦትን ‘ታካቲካዊ’ ሕብረት ብምፍጣር፣ ንህወሓት ናይ ‘ሓባር 

ፀሊኢ’ (TPLF as Common Enemy) ብምምሳሌ፤ ብምዴካምን ምንፃሌን ናይ ፈዯራሌ ስሌጣን 

ምቁፅፃር ዜዓሇመ እዩ።  

ኣብ ናይ ኢ/ያ ሀገራዊ ኩነት ናይ ኦሮሞ ፅንፈኛ ብሄርተኝነት ብባህሪኡ ይምክንያታዊ፣ይዯሞክራሲያዊ፣ 

ሀገራዊ ቅቡለነት ንክረክብ ታርካዊ ቅዴመ ኩነት ዜንእሶ፤ካብ ቅሬታ ብዜሊዓሌ ታርካዊ ባህሪኡ ምስ ካሌኦት 

ብሄራት ተጋጫዋይን ናይ ምዕብሊሌን ምጭፈሊቅን ሕሌሚ ዜሰነቀ፤ ንካሌኦት ብሄራት እንተይ ዉሕጡን 

ኣጥፊኡን ካብ ፍርሒ ይሊቀቅ ብሄርተኝነት እዩ። ብምካኑ ዴማ ናብ ናይ ኢ/ያ መንግስቲታት ቅርብዎም 

ናይ “መሰሌ” ሕቶታት ካብ ናይ ኢ/ያ ሀገራዊ ዓቅሚ ይብገሱ ፤ናይ ምዕብሊሌ ራኣይ ዜሰነቁ፤ንካሌኦት 

ብሄራት ኣብ ምሽቁራር ዜምስረቱ፤ንዴርዴር ይጥዕሙን እዮም። ስሇዙ ናይ ጠ/ሚኒስተር ቦታ 

እንተዜዋሃቦም እዉን ካብ ምዕማፅን ምህዋክን ይምሇስ እዩ ። 

2. ኣብ ፈዯራሌ መንግሲቲ ንዜህለ ናይ ፖሉቲካዊ ስሌጣ ክፍፍሌን ዴማ ብናይ “ህዜቢ ቁፅሪ” (majority 

tyranny) ን “ኦሮሚያ ብተፈጥሮ ሃፍታም” (“Cereal and Coffee based nationalism”) ዜብለ 

ጭርሖታት ከም ዳሞክራሲ መቃሇሲ ብምምሳሌ፤ ናይ ጠ/ሚንስትረ ሃይሇማረያም ዯሳሊይ ‘ሌሕለሕ 

ቅቡሌንት ’ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ብምዉሳዴ፤ ናይ ጠ/ሚኒስተር ስሌጣን ታራና እዩ ብምባሌ፤ ናይ ፈዯራሌ 

መንግስቲ ስሌጣን ሙለእ ብሙለእ ብምቁፅፃር ብናይ ኦሮሞ ‘ፖሉቲካዊ ቅኒት ’ እትምራሕ ‘ሓዲሽ’ ኢ/ያ 

ምፍጣር እዩ። ዋና ዓሊማ ናይዙ ብ ናይ ኦሮሞ ‘ፖሉቲካዊ ቅኒት’ እትምራሕ ‘ሓዲሽ’ ኢ/ያ ዴማ ናይ ኦሮሞ 

መሪሕነት ኣብ ኢ/ያ ናይ ‘ምምራሕ ቅቡሌነት’ ምርግጋፅ፤ ታሪካዊ ዉረዴት ምፍሓቅን ሕነ-ምፍዲይን 

መሰረት ዜገበረ እዩ። እዙ ራኣይ እንተይተሳኪዑ ዴማ ናይ ተጋሩ ቃሌሲን ፍሌስፍናን መሰረት ዜኮነት 
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ፈዯራሊዊት ኢ/ያ ንናይ ኦሮሚያ ዜተማሌኣ ሃገራዊ ነፃነት ይተማሌእን ናይ ኦሮሚያ ናይ ‘ነፃነት ራኢ’ ግዛ 

እተናዉሕ መቀፃሌታ ና ኣምሓሩ ኣሃዲዊት ኢ/ያ እያ ብምባሌ ኣብ ሌዕሉ ናይኣብሲንያ ዜብሌዎ ኢ/ያ 

ምዕማፅን ምፍራስን እዩ።  

ነገረ ግና ናይ ኦሮሞ ፅንፈኛ ብሄርተኝንት ነቶም ኣብ ሊዓሉ ዜተገሇፁ ራኣያት ከሳክዕ ዜሽገር እዩ ዜከዉን።  

(1ይ) ኢ/ያ ባዓዲዊ ገዚኢት ናይ ኦሮሚያ ክትኮኖለ እትክእሌ ታረካዊ ዴሕረ ባይታ የብሊን። ሓንቲ ሃገር 

ባዓዲዊ ገዚኢት ክትኮን እንትኮይና ኢኮኖሚኣ ኣብ እንዴስቱሪ ዜተመስረተ ፤ነቲ ትሕዝ ግዜኣት ዴማ 

ንእንዴስትሪ ዜኮኑ ጥር ኣቁሕት፣ ነፃ ናይ ሰብ ጉሌበትን ንናይ ኢንደስተሪ ዉፅኢት ዜኮኑ ኣቁት መሸጢ ዓዲጋ 

እንዴሕ እትዯሉ እዩ።ሰሇዙ ኢ/ያ ኣብ ፊዉዲሌ ስርዓትንሕርሻ ዜተመሰረት ኢኮኖሚ ዜነበራ ሃገር ብምካናን 

ህዜቢ ኦሮሞ ዴማ ንቲ ሕዙ ሕዙዎ ዜነሄ ግኣት ብምስፍሕፋሕ ኣብ 16ከ/መን ዜሓዝን ፤ ኣብ ናይ ሃፃይ 

ምንሉክ ናይ ግዜኣት ምስፍሕፋሕ ዴማ ተወሇዯቲ ኦሮሞ ዓብይ ግዯ ዜነበሮም ብምካኑ ኢ/ያ ፊዉዲሊዊት 

ሀገር እምበር ባዓዲዊት ገዚኢት ክትኮን ኣይትክእሌን።  

ስሇዙ ናይ ኦሮሞ ሕቶ ናይ ብሄራዊ ጭቆና ሕቶ እዩ። ናይ ኦሮሞ ናይ ምግንፃሌ ሕቶ ዉን ክሳካዓለ ዜክእሌ 

ጂኦግራፊያዊ ምችዉንት ስሇይብለ (ዜተከበበ ብሄርተኝነት፣ ሕ/ሰባዊ ሓዴነት ወይዴማ ምሰካሌኦት 

ብሄራት ብስፍሓት ዜተሓዋወሰን ዜተከበበን ስሇዜኮነ)፤ ፖሇቲካዊ ቅበለንት ኣብ ኢ/ያ (ብካሌኦት ብሄራት 

ናይ ኦሮሚያ ምግንፃሌ ኣጠቃሊይ ናይ ኢ/ያ ምፍራስ ተገይሩ ስሇዜዉሰዴን ንናይ ባዕልም ህሌዉና ክብለ 

ስሇይፈቅደ) ስሇይብለ፣ ወታዯራዊ ዓቅሚ(ብተዯጋጋሚ ዜተካየደ ናይ ኦሮሞ ብረታዊ ቃሌሲ 

ስሇዜፈሸለን ዜተበታተኑን)፣ ዓሇምሊካዊ ቅቡሌነት ካብ ኢ/ያ እንትግንፃሌ ኦሮሚያ ስሇይህለ፤ ናይ ኦሮምያ 

ናይ ምግንፃሌ ሕቶ መሳርሒ ዴርዴር ንዜሓሸ ስሌጣንን ብሄራዊ ምሌዕዓሊት ሓለፊ ክዉንነትን የብለን። 

ስሇዙ ዜኮነ ይኩን ኣብ ናይ ኦሮምያ ምግንፃሌ መሰረት ገይሮም ዜግበሩ ዓምፃት ንናይ ኦሮሚያ ዳሞክራሱያዊ 

ተጠቃምንት ዲክሙ፣ ናይኦሮሞ ብሄርተኝንት ዜከፋፈለ፣ ምስናይ ካሌኦት ብሄራት ዳሞክራሲያዊ ዴላታት 

ዜጋጨውን ኣብ መጨረሽታ ዴማ ናይ ኦሮሞ ብሄርተኝነት ተከባብነት ረጋግፁ ጥራሕ እዮም ክኮኑ 

ዜክእለ።ብምካኑ ዴማ ኦሮሞ ካብ ሰሊማዊ ሪፎርም እምበር ካብ ዜኮነ ይኩን “ሪቮለሽን” ተጠቃማይ ክከዉን 

ኣይክእሌን።  

(2ይ)ናይ ኦሮሞ ንበይኖም ካይዴዎ “Political and Economic Revolution” እይክህለን።ናይ 

ኦሮሞ ናይ “ኢኮኖሚ ሪቮለሽን” ክሳካዕ እይክሌን ምክንያቱ “ኦሮምያ ፈረስት” ዜብሌ ናይ ኦሮሞ ብሄርተኛ 

ንካሌኦት ብሄራት ን ብፍሊይ ዴማ ንኣምሓሩንተጋሩን ብጥርጣረ ስሇዜምከት ። “ኦሮምያ ንኦሮሞተት ጥራሕ” 

ከምኡ ዉን “Oromo Economic Protectionism” ንናይ ካሌኦት ብሄራት ሕገ መንግስታዊን 
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ዛግነታዊ መሰሊቶም ስሇዜዲፋእ፤ ናይ ነፃ ኢኮኖሚ ዓሊማታት ስሇዜግዴብ፤ ንካሌኦት ብሄራት ካብናይ 

ኦሮሚያን ዕዲጋ ዉፅእን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳቶም ዜግዴብ ስሇዜኮነ፤ ንናይ ፈዯራሌ መንግስቲ 

ኢኮኖሚያዊን ፖሉቲካዊን ምንቅስቃስ ዕንቅፋት ዜፈጥር ስሇኮነ፤ ናይ ፈዯራሌ ሕ/መንግስቲ ኣምር “ሃገራዊ 

ሓዴነትን ናይ ዛጋታት ነፃነት” ኣብ ምጥርጣር ኣቱ ስሇኮነ፤ ወተ። ናይ ኦሮምያ ዓምፅን ስዕቡ ዜመፀ ናይ 

ኦህዳዴ “ሪቮለሽን” ጭርሖ ናይ ኢህወዯግ ግንባራዊ ሓዴነት ብምዴካም ናይ 4ኦም ኣባሌ ዉዴባት ውዴዴር 

ጥራሕ እዩ ክፈጥር ዜክእሌ። ብምካኑ እዙ ሕዙ ኣብ ኦሮሚያ ዜካየዴ ል ዓመፅ ይኩን እቲ ኣብ ኣምሓራ 

ዜተካየዯ ዓመፅ መሰራታዊ ምክንያቱ  ናይ ኦህዳዴ (ወይ ጠቅሊይ ሚኒስተር ወይ ምክትሌ ይንኮን) 

ብኣዳን (ክንዯይ ግዛ ምክትሌ) ዜብለን ናይ “ጠ/ሚ ሃይሇማርያምን ህዜብታት ዯቡብን” ኢ/ያ ናይ 

ምምራሕ ቅቡሌነት እንተይተጠናከረ ንኢህወዯግ ብህዜባዊ ዓመፅ ብምንጋዕ፤ ህወሓት “ዓብሊሊይ ውዴብ” 

ዜብሌ ሽም ብምጥማቅ፤ እቲ ናይ ስሌጣን ዴርዴር ኣብ መንጎ “ንእሽተይ” ብሄር ዜዉክሌ ህወሓት ን ክሌተ 

ናይ ኢ/ያ ብቁፅሮም ዓበይቲ ብሄራት ዜዉክለ ብኣዳንንኦሆዳዴ መሰረት ዜገበረ ንክከዉን ዜዓሇመ  ፀረ-

ህዜቢን ፀረ-ዳሞክራሲ፤ንናይ ካሌኦት ኣናእሽተይ ብሄራት (ናይ ዯቡብ ብሄራት ሓዊሱ) ናይ ስሌጣን 

ተጠቃምነት ማእከሌ ይገብር ናይ ዓብሊሊይ “populist nationalism” እዩ። ከም ዉፅኢቱ ዯማ እዙ 

ህዙ ዜነሄናለ ዕንክሉሌ ተፈጠሩ ኣል። 

ብምካኑ ዴማ ኢህወዯግ ይኩን ህወሓት ግሌፂ ዜኮነ መሌእክቲ ን ኦሆዳዴ ከማሕሌፊ ኣሇዎም እብሌ  

(ሀ) ናይ ኢ/ያ ፖሇቲካ ብባህሪኦ ናይ ቁፅሪ ምስሊሕን ምዉርዴራር ኮይኑ ኣይፈሌጥን፤ ኣብ ስትራተጂካዊ 

ዓቅሚ ጥርሕ እዩ ዜምስረት። ንኣብነት ናይ ዓፋር እንተሪእና ኣብ አ/ያ ሇዋ ዓቅሚ ምስ ወዯብ ጅቡቲን 

ቀይሕ ባሕሪ ይታሓሓዜ። ምስ ቁፅሮም ኣይኮነን። ናይ ኢት/ያ ሶማሌያ ዴማ ምስ ራኣይ ዓባይ ሶማሌያ፤ ናይ 

ኣምሓሪን ተጋሩን ዴማ ምስ ምምስራት ታሪካዊትን መናዊት ኢ/ያ (ናይኣምሓሪን ተጋሩን ንሕንሕ ስሌጣን 

መንሓ እንበር ናይ ባህሌን ታርክ ባአሲ ኣይመስሇንን ከም ዉፅኢቱ ዴማ ኩነታት ምስከፍኣ ብኣዳንን 

ሕወሓት ከምኡዉን ተጋሩን ኣምሓሩን ሓዯ ኢና ምባልም ኣይተርፍን።) እንትኮዉን ናይ ኦሮሞ ግን “ኣዱስ 

ኣበባ ንበይንና” ኣብ ዜብሌ ስሇዜሙርኮስ ምስ ኩልም ብሄራትን መንግስታዊ መዋቅር ይቃድን ሰሇኮነ ናይ 

ምዴርዲር ዓቅሙ ሰሊም ካብ ምህዋክ ዜሓሌፍ ኣይኮንን። ስሇዙ ናይኩሇን ብሄራት ሰሊም ንከይዜረግ ኩሇን 

ብሄራት ናብ ሱሙር ግንባር ምምፀኤን ኣይቀርን። ወይዴማ ብሰንኪ ኦሮሚያ ከሇን ንክጉዲኣ ይፈቅዲ ማሇት 

እዩ። ከምዙ ዜበሇ ናይ ፖሇቲካ ዕሽነት ዴማ የሇን።  

ሇ) ኦሆዳዴ ኣብ ሌዕሉ ኢህወዯግ ይኩን ህወሓት ናይ “ክወፅእ እየ ን ክህውክን እየ ዜብሌ ፈከራ” ኪዯ ዉፃእ 

ዜብሌ መሌእክቲ ክመሓሊሇፉለ ይግባእ። ምስ ብኣዳን ካሌኦት ኣጋር ወዯባት ዜህሌዎና ርክብ ግን ታርካዊን 

ስተራተጂካዊን ጥቅምታት ኣብ ግምት ብምእታው ጥንቃቀን ብስሇት ዜተማልኦ ዴርዴርን የዴሉ እብሌ። 
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ኣብቲ ዜነሄ ፓርሊማ ዉን ምስ ብኣዳንን ካሌኦት ኣባሊት ፓርሊማ ብምዴርዲር ናይ ኦሄዳዯ ፈከራ 

ምትንፋሰ ይካኣሌ እዩ። ብኣዳንን ኦህዳዴ ብምሕባር “መፈንቅሇ ፓርሊማ ይግበሩ” ዜብሌ ናይ እርምያስ 

ከበዯ ጭርሖ ማይ ዜቃፅር ኣይኮነን፤ ክዉንነት እዉን የብለን። ህወሓት ዜፍንቀሌ ናይ ጠ/ሚ ስሌጣን 

የብለን። ኢህወዯግ እካ እንፈሪሱ ን4 ኣባሊት ዉዴባትኢህወዯግ ዜጎዴእ እምበር ንህወሓት ጥራሕ ፈሉዩ 

ዜጎዴኣለ ምክንያት የሇን።  ናይ ኢህወዯግ ታርካዊን መስዋእታዊ ዓንዱ ኣብ ብኣዳን(ኣምሓሪ)ን 

ህወሓትን(ተጋሩ)ዜተመስረተ ስሇዜኮነ። ስሇዙ ኦሆዳዴ ወፀ ኣይወፀ በዜሕዙ ዉን እሙን ማሓዚ ኢህወዯግ 

ክከዉን ኣይክሌን። መራሕቱ ኣብ ማእከሇ ኣዱሰ ኣበባን ኣዲማን ኮይኖም ብናይ ኢ/ያ ሃፍትን ሚዴያን ዓመፅ 

ዜፅዉዑ፤ ናይ ንፁሃን ኢ/ያን ሰሊማዊ ንሮ፣ተስፋ፤ዴሕንነት ዜህዉኩን ፀሌምቱን፤ ምህዋኮም ዴማ ከም 

ዓወትን ኩርዓትን ዜርኢ ብምካኑ ከምኣባሃህሊ ወዱ ዛናዊ “ሀመሙኡ ኣራጊፍካ ዜዉዲእ ኣይኮነን”። ከም 

መማረፂ ዴማ ካሌኦት ናይ ኦሮሚያ ዉዴባት ምፍታሽ የዴሉ።  

ሐ) ኦሆዳዴ ናይ ፈዯራሌ ፀጥታ ሓይሌታት ብተዯጋጋሚ ምስ ህዜቢ ክጋጨዉ ንምግባር ናይ ሰሊም 

ሓይሌታት ኣይኮኑን ዜብሌ መሌእክቲ ንዓሇም ማ/ስብ ከሕሌፍ ዜዯሇየ ይመስሌ። ናይ ክሌለ ሳሊምንፀጥታን 

ክመርሕ ይካኣሇ ዉዴብ ከመይ ገይሩ ናይ ዳሞክራሲ ሓይሉ ክኮን ይክእሌ። ስሇዙ ናይ ፀጥታ ሓይሌታት 

ሕገ መንግስታዊ ፀጥታን ዴሕነት ሃገርን ዛጋን ግዛ እንተይዎሰደ ክፍፅሙ ይግባእ። ኦሆዳዴ ባዓለ ዓመፅ 

ይዉሌዕ፤ህዜቢ ይፈናቀሌ፣ ናይ ፈዯራሌ ፀጥታ ሓይሌታት ኣይሓገዘን እለ ኣዉያት የሰምዕ፤ልሚ ልሚስ ነቲ 

ዓመፅ ፈዯራሌ መንግስቲን ተጋሩ እዩም ዜመርሖ ል ናብ ዜብሌ ፀረ-ተጋሩ ቅነዓ ፀሇመ በፅሑ እንሄ። 

“ዜተፃዓና መኪናታት ብዜረኣየ ቁፅሪ ናብ መቀሇ ይከዲ ኣሇዋን” ንዓመፅ መፀዉዒ ጭርሖ ብንፍጣር 

የፅምመና ኣል። ስሇዙ እንተይመሸየ ኦሆዳዴን ናይ ኦሮሚያ ወዯኔታት ኣዯብ ግዜኡ ክባሃለ ኣሇዎም። ዓሇም 

ምስ ሓይሉ ልዎ እያ ጉዕዝኣ ትቅፅሌ፤ ያዕያዕ ይምፍራሕ እቲ ዜከዉን ክከዉን ኣሇዎ።  

መ) መራሕቲ ህወሓት ዴማ ካብ ዜኮነ ይኩን ግዛ ልሚ ናይ ዓሊማ ሓዴነት ንክህሌዎኩም ህዜብ ትግራይ 

ይፅበ ኣል። ህዜቢ ትግራይ ዉን ኣብዙወቅቲ ባዕለ ንክካሊከሌ ዜግጁ ኮይኑ ኣል መረሕነት ግን ይዯሉ ኣል ። 

ሓቦ ስንቁ ሙህራን ኣክቲቪስት መንኣሰያት ተፈጢሮ ኣሇዉ ኣገንዑ ክባለ ኣሇዎም፤ ኣዴሊይ ዜብሃሌ ሓበሬታ 

ዴማ ክዋሃቦም ይግባእ ። መኑ ናይ ሓበሬታ ቅዴዴም እዩ፤ ኦሆዳዴ ንኢህወዯግ ነግ ነግ ብል ል ሓበሬታ 

ናብ እኒ ጃዋሃር ናይ ምብታን ሌዕሌና ስሇሇዎ እዩ። መኑ ምሽጥር ናይ ምዕቃብ እንተይኮነስ ኣቀዱምካ ናይ 

ኣጀንዲ ሌዕሌና ምሓዜ እዩ ። እቲ ዜኒሄ ኩነት ፍርሓናን ዲህሌሇናን ክከዉን የብለን፤ ናብ ናይ ተጋሩ 

ሓዴነትን ኣሻናፍነትን ክሌወጥ ኣሇዎ።  እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ዴማ ከምወርቂ ተፈቲና ብዓወት መሰስ 

እንብሇለ ክከዉን ኣሇዎ።  መሪሕነት ህወሓት  ዓመፅቲ ሓይሌታት ኦሮምያ ኣዯብ ይገብሩ እንተኮይኖም  

“ተዓገስ ገብራይ“፣ “ሕኑቅ እንታይ  የዉፅእ ዓፍራ“ ዜዓነቶም ናይ ቅዋም መግሇፂ እዉን የዴሌዮም እዩ 
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።ስምዒትን ጉራ ንምግሊፅ ኣይኮነን፤ ኣዯብ ንክገዜኡ እምቨር፤ ፈሉጠም ክገጥሙና ኣሇዎም።ኣይተ ራኣይ 

ኣስገድም፣ ተሇቪዜን ENN ዚሚ ራዱዮ ዜገበርዎ ግብረ መሌሲ ፍናን ስንቅ እዩ ።ጫጨው ዴማ ኣቢሌዎም፣ 

ሓይሌና ንዲሓር ዜበሌ ምሌእክቲ ክመሓሇፈልም ይግባእ። 

ኣብ ክሌሌ ኦሮምያ ዜርከቡ ተጋሩ ዴማ ኣካሊዊን ስነ ሌቦናዊ ጥቅዓት ከይበፅሖም ብግዙኡ ጥንቃቀ ምግባር 

የዴሉ፤ ካብ ናይ ጎንዯር ስሕተት ንምሃር። ተጋሩ ዴማ ኣብ ሙለእ ኢ/ያ ተንቀሳቂስና ምስራሕን ምንባርን 

መሰሌና እካ እንተነበረ፤ ምስ እዙ ተፈጠሩ ዜንሄ ሃዋህው ዓርስኩም ንምክሌካሌ ክትበለ እታ ዜርካብኩም 

ሃፍቲ ሕዜኩም ቀስብቀስ ናብ መረበትኮምን ምምሊስ ከዴሌየኩም እዩ። ብሓይሉ ምስ እትባረሩ ኣብ 

ባዓሌኩም፣ ቤተሰብኩምን መንግስቲ ትግራይ  ናይስነሌቦናዊ፣ኢኮኖሚያዊን ፖሇቲካዊ ኣለታዉ ተፅዕኖ  

ስሇእትፈጥሩ። እቲ መፍትሒ ክኮን ዜግበኦ ፍረኩማ ሃፈቲ ሕዜኩም ብትለምን ብናይ ባዕሌኩም ዴላት 

ናብ መረበትኩም ምምፃእ ከዴሉ እዩ፤ መሰረትኩም ኣብ ትግራይ ገይርኩም ኣብ ሙለእ ኢ/ያ ምስራሕ 

ይካኣሌ እዩ። ትግራይ ምንም የብሊን ፣ንንሮ ኣይትምቹን ዜብሌ ዜተሳሓሓተ ኣባሃህሊ ግዛ ዜሓሇፎ እዩ። 

ትግራይ ቡቅዕንኩርዕ ታርክ፣ ዉህዴ ህዜቢ ኣሇዋ። ፀጋታትና ኣይነቃሌልም፤ ናይ ሓዯ ህዜቢ ዓበይቲ 

ፀጋታት ዜባሃለ ኣብ ናይ ሳባት ሓንጎሌ፣ናይ ትሕቲ ምዴሪ ሃፍቲ (ሓፂን፣እምኒ ፋሓም፣ወርቂ፣ስምንቶን 

ነዲዱ)ን ጂኦፖሇቲካዊ እዮም። ትግራይ ዴማ በዙኦም እትንእስ ኣይኮነትን፤ ናይ ትምህርትን ተክኖልጂ 

ዓቅምና ዴማ ቀሌጠፍካ ክእረም ዜክእሌ እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ጉዲይ ጠንክርና እንተሰርሕና ሽግረና 

ኣይኮነን፤ ገንብ እንተሌዮካ ዜሽመት እዩ፤ ዓሇም ናይ ምግቢ ሽግር የብሊን ናይ ምግዚእ ዓቅሚ እመበር። ናይ 

ምግዚእ ዓቅም እንተፈጠርና ናይ ኦሮሞ ጣፍንቡና  ናብይ ክይከዯና ተይፈተዉ ኣብ 

ኦም ክሸጡሌና እዮም፤ ካብና ሶማሉያ ንማሃር ገንብ ስሇዜሓዘ ንናይ ኦሮሞ ጫት ብናይ ኬነያ ብምቅያር 

ኦሮሞ ሌክዖም ክፈሌጡ ግይሮሞም እዮም።ሕዙ ግን ጣፍን ቡናን መዯርዕን ንርእሰ ምትሓት ዉሕዲት 

ይባሃለ ተጋሩ ምክንያት ይከዉን ኣል። ህዜቢ ትግራይ ዓርሱ ክምዜክእሌ ብፖሉሲ ዓርሲ ምርኮሳ ክነብር 

ከምዜክእሌ ኣብ ናይ 17 ዓመታት ቃሌሲን1977 ዴርቅ ዓብይ መርኣያ እዩ፤ህዜቢና ታርክ ምስራሕ ሌማደ 

እዩ፤ ሰሇዙ ኣብ ኢ/ያ ህውከት እንተበዙሑና ነቶም ሃወክትና ወጊዴ (ኣበይ እዜጊ እንኮረዮም ዯስ ዜበልም 

ይግበሩ) ክንብልም ይግባእ፤ ናይ ኦሮሞ ፖሇቲካ ብከበሮ ገዱፈን ብሕንብጣ እዩ። 

ሰሊምን ኢ/ያ!! 

 

ንሓሳባትኩም ብ tekezetigray@gmail.comን facebook page ኣቢሌኩም ሊኣኩሇ! 
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