ውድብ እንተትህሊ ምረአናያ!!
ሙሉማር ኪሮስ (mulumarkiros@gmail.com)

ህዝብና ኣበይን ከመይን ነድሕን ዝብል ሕቶ እዋናውን ወድዓዊን ኮይኑ’ሎ፡፡ ም¥ንያቱ ሓደጋ
አንፀላልዩ’ሎ፡፡ ልዕሊ ፍርቂ ክባሃል ዝ¥እል ሓይሊ ኢህወደግ እናረአናዮ ከምኳና ይፈርሳ’ሎ፤ ብዋናነት
አብ ኦሮምያን አምሓራን፡፡ ፀላእትና ንዝሓለፉ 20 ዓማውቲ አብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከናፍስዎን
ክተ¥ልዎን ዝፀንሑ ሓሶትን ጠቐነን ቦቒሉ፤ ሸዊቱን ገዊዱን ፍረ ክህቦም ጀሚሩሎ፡፡ ንሶም ዓቕሞም
ፀንቂቖም ዘለዎም ማሓውራት ተጠቒሞም ይቃለሱ ነይሮም፡፡ ማእለያ ዘይብሎም ሓሶትን ነበረያ ነበረን
ብመፃሕፍቲ ከምኡውን ጋዜጣን መፅሄትን ሓቲሞም ንሚልዮናት ዝአክል ህዝቦም አባፂሆም እዮም፡፡
ብማሕበራዊ ድረገፅን ካልኦት መራኸብቲ ሓፋሽ ተጠቒሞም ይሰምዑና’ዮም ናብ ዝብልዎም ክፋላት
ሕብረተሰብ ብዘይ ተህኺት ለይትን ቀትርን ንዓማውቲ ረኸቦም ኣእምሮኦም
ብህዝቢ ፅላኣት
ሓፂቦምዎን መሪዞምዎን አለው፡፡ ካብዚ ዝተበረዘ ክፋል ሕብረተሰብ እውን ቁፅሩ ዘይናዓቕ መሪሕነትን
ኣባላትን ኦህዴውን ብኣዴንን ይርከብዎም፡፡
ብምኳኑውን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓማውቲ ትግራዋይ ቀቲሎም፣ ብሚልዮናት ዘይኮነስ
ብቢልዮናት ዝግመት ፍረፃምኡ አቃፂሎም እዮም፡፡ በዚ መሰረት’ውን ዋንነቶም ናይ ተጋሩ ዝኾኑ

ፋብሪካታት፤ ኣብ ከባቢ ሞጆ፣ አዳማን አዋሽን ዘመናው ሕርሻታት (ናብ ወፃኢ ሰደድ ዝበፅሐ ናይ ወይኒ
ሕርሻ ከይተረፈ)፤ ናይ ስጋን ዕምበባ መጓዓዝያታት (COLD TRUCKS)፤ ብዙሓት ዓበይቲ ናይ
ኮንስትራክሽን ማሺነሪ (ASFALT BATCHING PANTS ከይተረፉ) ብፍላይ ናይ አሰር አብ ደብረዘይት ናይ
ተ/ክለብርሃን ኣብ ባህርዳርን ከባቢኡን ወዘተ)፤ ዐበይቲ ሆቴላትን ሪዞርትን (አብ ከባቢ ራስ ዳሸን
ዝተቓፀሉ)፤ ዋንነተን ናይ ትራንስ ኢትዮጵያን ናይ ውልቀ ተጋሩ ዝኾና ብዙሓት ድሩዓት መኻይን
ምስፅዕነተን፤ ሰላም ባስ፤ ኮታስ ክንደይ ኢልካ ይቆፀር፡፡ አብዝቐረባ እዋን አብ ወልድያ ቆቦን ከባቢኡን
ጥራሕ’ኳ ክንደይ ህዝብና ተቐቲሉ ተጋፊዑን ንብረቱ ተገፊፉን ተቓፂሉን፡፡ ፀላእትና ካብ ድሕረ
ሐዚ’ውን ዝኸፍእምበር ዝሐሸ እዋን ከምዘይፅበየና ብዘየማናትእ መገዲ ይነግሩና’ለዉ፡፡
አብዚ ሀዚ እዋን ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ መሪሕነትን ኣባላትን ኦህዴውን ብአዴንን ኩሉ ምንቅስቓሶም
ኢህወደግ አፍሪስካ ንኦነግን ግንቦት-7ን ባይታ ምፍጣር፣ ምምችቻው ከምዝኾን ንማንም ሕቡእ
ኣይኮነን፡፡ በዚ ሀዚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለ ሃገርና ኦህዴውን ብኣዴንን አብዝቕፅል መረፃ ኣብ
ክልሎም ዝስዕሩሉ ኩነታት’ውን ኣዝዩ ፀቢብ’ዩ፡፡ ኣብ ኦሮምያ ናይ ኦነግ መሰረቱ የመና እናሰፍሐ
እንተኸደውን ኦነግ ናብ መረፃ ክአቲ ስለዘይ¥እል ግና ዝሓሸ ናይ ምስዓር ዕድል ዘለዎ ናይ መራራ
ጉዲና ኦፌኮን ዝተወሰና ከባቢታት ድማ ካልኦት ናይ ኦሮሞ ፓረቲታት እዮም ክኾኑ፡፡ ኦፌኮ ከም
ውድብ ርኡይ ፀረ ህዝቢ እዩ ዝባሃልኳ እተዘይኮነ መሰረቱን ማሓውሩን ናይ ኦነግ ብሙኳኑ እቲ
ውድብውን ህዝቢ ብሰላም መሪሕኻ ናብ ልምዓት ናይ ምብፃሕ ዓቕሙን ድልውነቱን ትሑት ብሙኻኑ
ኣብ ኦሮምያ ሰፊሕን ቀፃሊን ዕግርግር ምህላዉ ኣይተርፍን፡፡ ስለዝኾነ ድማ ህዝብናን ጥሪቱን ኣብ
ከቢድ ሓደጋ ከምዝኣትዉ ግሁድ’ዩ፡፡ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሪኦ ዘለና ኣንፃራዊ ሰላምውን (ብፍላይ
ንተጋሩ) ዝቕፅለሉ ኩነታት ትሑት’ዩ፡፡
ኣብ ኣምሓራውን እንተኾነ እቶም ሕዚ ብሰላም ንቃለስለና ዝብሉ ተቓወምቲ ሃይልታት ብፍላይውን
ሰማያዊ፡ መኢኣድን ኣንድነትን ምስዓሮም ኣይተርፍን፡፡ በዚ መሰረት ድሕሪ መረፃ ምስ ኣብ ኦሮምያ
ዝስዕር ሓይሊ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጥሙር መንግስቲ ምስራቶም ኣይተርፍን፡፡

እዚኦም እንተሲዒሮም ናይ ፈለማ ማዓልቲ ፓርላማ ውዕሎኦም (1) ሕገ መንግስቲ ምቕያር (2) አዋጅ
ራዕዲን ሕዚ ብራዕዲ ገበን ዝወፁ ውድባት ብፍላይ ድማ ንኦነግን ግንቦት-7ን ናብ ኢትዮጵያ ብዘይ
ምንም ቅድመ ኩነት ፀዊዖም ቀፃሊ ባይታ ምምችቻውዩ፡፡ ካሊእ ኣብ ፕሮግራሞም ዘቐመጥዎ ናይ
ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ (ብፍላይ ትእምት) ብፓርላማ ኣፅዲቖምን ብአዋጅ ነጊሮም ምውራስን ካልኦት
ፀረ ህዝቢ አዋጃትን ካፍቶም ናይ ፈለማ ሰሙን ናይ ፓርላማ ውዕሎኦም እዩ ክኸውን፡፡
ኦነግ ኮነ ግንቦት-7 ካብ ኢትዮጵያ መን ምስመን ኮይኑ ከምዘባረሮም አፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም፡፡
እንተተመሊሶም ከመይ ጌሮም ሕነኦም ክፈድዩ ከምዝኽእሉ ርዱእ አዩ፡፡ ስለዚ ውድብ ህወሓት
እንተትህሊ ነይራ እቶም ኣብ ውሽጢ ኦህድውን ብኣዴንን ዘለው (ዝርካቦም) ውሑዳት ግን መስመሮም
ዘይሳሓቱ ኣባላት ዓቕሚ ንክረኽቡን ኣብ ውሽጦም ዘለው ፀረ ዴሞክራስያዊ ሓድነት ዝኾኑ ኣባላት
ንኸፅርዩ አብዝን ኣብትን ዘሎ ሓይላ ከተዋፍርን ክትሕግዝን ድቃስ ምሰአነት፡፡
ውድብ እንተትህሊ ህዝብና ኣበይን ከመይን ነድሕን ዝብል ሕቶ መጨነቓ፡፡ “ዳሓር ኦነግ ኣብ ኦሮምያ
ግንቦት-7 ድማ ንኣምሓራን ካሊእ ከባቢታትን ምስ ሓዙ ዶ ምሶኦም ምኩሻሕ ይሓይሽ ወይስ ሕዚ
(ሪስክ እውን እንተኾነ ወስድካ)” ኣብኡ ከይበፅሑ ኢላ ምመኸረት፤ ብዕቱብ ምሰረሐት ገና እዋን
ከይመሸየ አቐዲማ ህዝባ ከተድሕን ምጎየየት፤ ምቐደመት፡፡
ብርግፅ እቲ ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ኦህዴውን ብአዴንን በቢ ኸባቢኦም ስዒሮም ገዛእቲ ፓርቲታት
ኮይኖም እንተዝቕፅሉውን ሕዚ ብዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ብሽም ሪፎርም ትካላት ምክልኻል ሃገርን
ፀጥታን ደህንነትን ከፍርሱ ምፍታኖም ኣይተርፍን፡፡ ንሰን ኣፍሪሶም ኣብ ቀፃሊ ዕዋን ንፀረ ህዝቢ
ሃይልታት ባይታ ምምችቻው እዮም ክሰርሑ፡፡
እሞ ውድብ ህወሓት ድኣ እዚ ኹሉ እንትግበር ኣበየላ? ኣብ ትግራይ እኒ ዕትሮ፣ እኒ ገንኢ፣ እኒ ሓሶት
ድራሩ፣ እኒ ባዓል ኣጎዛ፣ እኒ ገልቢጣ ዓዲ እንትሕምሱ ባዓል ሞያ ከይሰርሕ ርእሱ ክድንን ወይ ድማ
ፀርፀር እሉ ዓዱ ክገድፍ እንትገብሩ ውድብ እንተነብር ነይራ ምረአናያ!! ኣብ ጎንደር እንትንመውት፤
ኔሩና እንትንስእን፤ ደቅናን ወለድናን ሓንጊርና ክንደይ መገዲ ብጥምየትን ፃምእን እንትንዓዝ፤ ኣያ
እንትንደሊ፣ ውድብ እነተትህሊ ምራኣናያ ኔርና፡፡ ወዮ ወለድና ዝብሉና ዝነበሩ “ወዲ ዓሻስያ ክልተ
ጊዜ ይውቃዕ” ኣባና በፂሑ ሪኢናዮ፡፡ አረ ናትና ይገድድ!! ወዮም ቀተልትና ንብረትና ዘቃፀሉ ናብ
ዓድና እነተመፁ ከበሮ ሒዝኩም ተቐበሉ፣ ጋቢ ክደንዎም ተባሂልና፡፡ ሕዚውን ሞት ህዝብና ኣብ
ወልድያ ኣብ ቆቦን ከባቢኡን ቀፂሉ’ሎ፡፡
ኦህዴው ኣብ ኦሮምያ እንተጋፍዑና፤ መንገፍ ዓስዓስታ ሱማል እንትገብሩና፣ ሕሉፍ ሓሊፉ ስርዒት
ኦነግ ኢኹም ኢሎም እንትአስሩና፤ በሉስኪ እቲ ትኣምንዎ ውድብ ሕዚ መፅዩ የፍትሕኹም ኢሎም
እንተባጩውልና ውድብ ህወሓት እንተትህሊ “አረ ትገብርዎ ዘለኹም ጋዶ እዩ፤ እዝ ህዝቢ እዙይ
ሰላማዊን ሰሪሑ ክነብር ዝደሊን ዝነብርን’ዩ“ ምበለቶም ነይራ ንሕናውን ምራኣናያ ተስፋ ምገበርና
ኔርና፡፡ ቅድሚ ዓሰርተ ሽዱሸተ ዓመትኮ ኦህዴው ቁርብ ዝምብል ኢሉ’ሎ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ለይቲ
ንጀነራል ኣይተ’ቢልካ ምትዕርራያት ተገይሩ ርኢና ኔርና፡፡ አብተን ዝተረፋ ኣሓት ውድባትውን
ከምኡ፡፡ እሞ ሕዚ ግሁድ ዝኾነ ሓደጋ ህዝቢ እነተንፀላሉ ድኣ ህወሓት ኣቤላ? ውድብ ህወሓት
እንተትህሊ ነይራማ ኣብ ልዕሊ ፀላእታ “ሳይንሳዊ መብረቕ” ኣውሪዳ ኣብ ድሮ ለካቲት (ንሕናውን ኩሉ
በሰላታት ገዲፍና) ምስ ኣበበ ኣርኣያ ሎምውን “ውፈር ተበገስ ………….ኣብርእሲኦም ዓልል …ዓልል”
ምተጎምፀፅና ኔርና፡፡
ዓወት ንህዝብና!!!!

