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ከሁሉም አስቀድሜ በጀግንነቱ፣ በቆራጥነቱ እና ላመነለት ዓላማ ወደኋላ የማይል በመሆኑ በማደንቀዉ እና በማከብረዉ በኩሩዉ 
የጎንደር ሕዝብ ስም በሚንቀሣቀሰዉ የጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ አንድነት በተዘጋጀዉ በዚህ መርሃ-ግብር ላይ ማንንም በመወከል 
ሣይሆን እንደ አንድ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ተገኝቼ አጭር መልዕክት እንዳስተላልፍ በመጠየቄ የተሰማኝን ከፍተኛ ደስታ ለመግለፅ እወዳለሁ፡፡   

  
በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች በአጠቃላይ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች ደግሞ በተለይ እየተካሄዱ ያሉትን ፀረ-ሕወሐት 

ተጋድሎዎች ስናስብ ለእንደዚህ ዓይነቱ ጉዳይ ምንም ዓይነት ጊዜ ብናጠፋ፣ ጉልበት ብናፈስ እና የትኛዉንም ያህል የገንዘብ አስተዋፅኦ 

ብናደርግ ወያኔ አፍንጫ ሥር ሆነዉ በድፍረትና በቆራጥነት ደማቸዉን እያፈሰሱ፣ አጥንታቸዉን እየከሰከሱና ሕይወታቸዉን እየገበሩ ካሉት 

ወገኖቻችን አስተዋፅኦ እና መስዋዕትነት ጋር ሲነፃፀር ምንም ማለት አይደለም፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያዉያን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ 

አባቶቻችንና እናቶቻችን በተጨባጭ ባደረጉት ሣይሆን ያስቡ ይሆናል ተብለዉ በሕወሐት ጀሌዎች በሚጠረጠሩበት ድርጊት ከመታፈን፣ 

ከመታሠርና ከመሰደድም አልፈዉ እስከ መገደል የሚደርስ የግፍ ግፍ እየተፈፀመባቸዉ መሆኑን ዘወትር የምንሰማዉ አሳዛኝ ዜና ሆኗል፡፡ 

ይህ የገዢዎቻችን የግፍ እርምጃ ደግሞ ከየትኞቹም የአገራችን ክልሎች ይልቅ በመላዉ ኦሮሚያ እና በመላዉ የአማራ ክልል በተለይም 

በጎንደርና በጎጃም እጅግ የከፋ መሆኑ ግልፅ ነዉ፡፡ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የሕዝቦቻችን ጥፋተኝነት ወይም የሕወሐት ገዢዎች እንደሚሉት 

“ፀረ-ሰላምነት” ሣይሆን አገር-ወዳድነት፣ በራስ መተማመን፣ የግፍ-አገዛዝ በቃኝ ባይነትና ከምንም በላይ ደግሞ ማንነታቸዉ ተከብሮ በገዛ 

አገራቸዉ እንደነፃ ዜጎች በሰላም መኖርን መምረጣቸዉ ነዉ፡፡ ለወልቃይት ሕዝብ ህጋዊ የማንነት ጥያቄ ከሕወሐት አፋኝ ቡድን ለተሰጠዉ 

የግፍና የጭካኔ መልስ ከዚህ የተለየ ትርጉም መስጠት የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ህግና ፍትህ በኢትዮጵያ የተከበረ ቢሆን ኖሮ በወልቃይት 

ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ምክንያት ማለትም “እኛ አማሮች እንጂ ትግሬዎች አይደለንም ” የሚል ፍፁም ህጋዊ እና ሰላማዊ የማንነት ጥያቄ 

በማንሣታቸዉ ምክንያት በተፈጠሩት ሁኔታዎች መታሠርና መጠየቅ የነበረባቸዉ እንደ ኮሎኔል ደመቀ ዓይነቶቹ ሕዝብ እንደ ዓይኑ ብሌን 

የሚሣሣላቸዉ ጀግኖች ሣይሆኑ ዘወትር ማለቂያ በሌለዉ የዉሸት ፕሮፓጋንዳቸዉ የሚያደነቁሩን ዘራፊዎቹ የሕወሐት ቁንጮዎች በሆኑ 

ነበር፡፡ ነገሩ ግን የተገላቢጦሽና ድንጋይን የሚሰብረዉን ጊዜ የሰጠዉ ቅል የሚመለከት የአገራችን ተረት ዓይነት ሆነና የሕወሐት መሪዎች 

ለሚጠሏት ኢትዮጵያና ለሚንቋቸዉ ሕዝቦቿ “ተቆርቋሪ መሪዎች”፤ እንደ ኮሎኔል ደመቀ፣ በቀለ ገርባ፣ አንዳርጋቸዉ ፅጌ፣ ኦልባና ሌሊሣ፣ 

አንዱዓለም አራጌ፣ አዲሱ ቡላላ፣ መረራ ጉዲና እና ሌሎችም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ተወዳጅ የሕዝብ ልጆች ደግሞ ወንጀለኛ ወይም 

“ፀረ-ሰላም” የሚል ስም ተለጥፎባቸዉ በየእስር ቤቱ ታጉረዉ የሚሰቃዩ እንዲሆኑ ተፈረደባቸዉ፡፡   

ማዕካላዊ ምርመራን በመሣሰሉት የሕወሐት የማሰቃያ ማዕከላት በንፁሃን ወገኖቻችን ላይ እየተፈፀሙ ያሉትና በየጊዜዉ ከስቃዩ 

በተዓምር ተርፈዉ መዉጣት ከቻሉ ሰለባዎች የሰማናቸዉ የማሰቃየት ድርጊቶች፤ በተለይም በቅርቡ ከወጣት ሃብታሙ አያሌዉ አንደበት 

የሰማናቸዉ እጅግ የሚዘገንኑ ድርጊቶች በወንድሞቻችንና እህቶቻችን ላይ እየተፈፀሙ ያሉት ብሔረሰባቸዉ እየተጠቀሰ መሆኑን ስናስብ 

ደግሞ የነገዉ የኢትዮጵያ ሁኔታና የተተኪዉ ኢትዮጵያዊ ትዉልድ አብሮነት እጅግ ያሳስበናል፡፡ “ጉራጌን ብሎ የነፃነት ታጋይ፣ ከምባታን 

ብሎ የነፃነት ታጋይ፣ ኦሮሞን ብሎ የነፃነት ታጋይ፣ አማራን ብሎ የነፃነት ታጋይ፣ … ወዘተ” የሚለዉ የገዢዎቻችን ንቀትና የራሣቸዉን 

ብሔረሰብ በትዕቢት እየጠሩ “እኛ የዚህ ብሔረሰብ ተወላጆች እንዲህ አድርገን ልክ እናስገባችኋለን”፤ ወዘተ የሚሉት የጥላቻና የንቀት 

ድርጊቶቻቸዉ የሚያሣዩት በየማሰቃያ ማዕከላቱ የሚሰቃዩት ንፁሃን ወገኖቻችን ጥፋት የዚህ ወይም የዚያ ፖለቲካ ድርጅት አባል ወይም 

መሪ መሆናቸዉ ሣይሆን ከዚህ ወይም ከዚያኛዉ ብሔረሰብ መወለዳቸዉ ብሎም በማንነታቸዉ ፀንተዉ መቆማቸዉ እንደሆነ እንረደለን፡፡ 

ይህም ማለት እነ ሃብታሙ አያሌዉ የተቀበሉትን ግፍ ሁሉ ለመቀበል የተገደዱት አማራ በመሆናቸዉ ሲሆን ሃብታሙ በንግግሮቹ መካከል 

በስም ጠርቶ የገለፃቸዉና ወላጆቻቸዉ በሕይወት ይኑሩ ይሙቱ የማያዉቋቸዉ የኦሮሞ ወጣቶች ያዩትን መከራ ሁሉ እንዲያዩ የተደረጉትና 

አሁንም ድረስ ማመን በሚያስቸግር መንገድ እየተሰቃዩ ያሉት ምንም ወንጀል ሠርተዉ ሣይሆን ኦሮሞ ሆነዉ በመፈጠራቸዉና በድፍረት፣ 

በጀግንነትና በቆራጥነት “ከምንም በፊት ኦሮሞ ነኝ” በማለታቸዉ እንደሆነ በግልፅ ይታወቃል፡፡       

ይህ የሕወሐት መሪዎች የራሣቸዉን ዘር እንደ ልዩና የሁሉም የበላይ አድርጎ ማየትና ሌሎቻችንን ግን በብሔረሰብ ፈርጆ 

ማሰቃየት ነዉ እንግዲህ በብሔር-ብሔረሰብ ስም ተደራጅቶ ጥቃትን እምቢ ማለትን ግዴታ እንዲሆን ያደረገዉ፡፡ የምንገዛዉ በብሔረሰቡ 

በሚመካ ጠባብና ጎጠኛ ቡድን እስከሆነ ድረስ በብሔር-ብሔረሰብ ተደራጅተን ለጥቃት አንንበረከክም ማለት ሊደገፍና ሊበረታታ ይገባል 

እንጂ መወገዝ የለበትም የሚል እምነት አለኝ፡፡ ወደድንም ጠላንም ያለፉት ሃያ-ስድስት የሕወሐት የግፍ አገዛዝ ዓመታት በማንነት ዙሪያ 

መደራጀትን የዉዴታ ግዴታ አድርገዉታል፡፡ አሁን በሥራ ላይ ያለዉ ህገ-መንግሥት በህጋዊነት ያካተተዉን አንቀፅ 39 እያየን፣ 

ሕዝቦቻችንን አዉቀዉም ሆነ ሣያዉቁ እየለያያቸዉ ያለዉን የቋንቋ ጉዳይ እየታዘብን፣ ለሁሉም በላይ ደግሞ አሁን በሥራ ላይ ያለዉን 

የይስሙላ የፌዴራል ሥርዓት አደረጃጀት እስከነችግሮቹም ቢሆን ከሃያ ዓመታት በላይ የኖርንበት መሆኑ ገሃድ ሆኖ እያለ በማንነት ዙሪያ 



ተደራጅቶ ከሕወሐት የግፍ አገዛዝ ፃነ ለመዉጣትና የአገራችን እዉነተኛ ባለቤቶች ለመሆን መታገልን መቃወምም ሆነ ትናንትም 

ስላልነበረዉና ዛሬም ስለሌለዉ “አንድነት” ባዶ ጩሀት ማሰማት የአገሪቱን ፖለቲካዊና ማህበራዊ ዕዉነታ ያልተረዳን መሆናችንን ከማሣየት 

ዉጭ ሌላ ትርጉም የሚሰጠዉ አይደለም፡፡    

ይህ በማንነት ዙሪያ የመደራጀት አካሄድ “የአገር አንድነት ፀር ነዉ”፣ “የአንድነትን ስሜት ያላላል”፣ “ወደከፋ መበታተን ያመራል”፣ 

“ሕዝቦቻችንን የባሰ ያራርቅና ያለያያል” ወዘተ የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ ጥያቄዉ ግን እንደ ኢትዮጵያዉያን ትናንትም ሆነ ዛሬ የሕዝብ-ለሕዝብ 

አንድነት ነበረን ወይ? የሚል ነዉ፡፡ እንደእኔ እምነት እኛ ኢትዮጵያዉያን በአንድ መልከዓ ምድር በተከታታይ አምባገነኖች ተጨቁነን 

ከመኖር፣ ችግሮችን በጋራ ከመካፈልና ከመጋፈጥ፣ አገራችንንም በጋራ ሆነን ከዉጭ ወራሪ ከመከላከል ባለፈ እዉነተኛ አንድነት 

አልነበረንም፤ ዛሬም እዉነተኛ አንድነት የለንም፡፡ ለዚህ የግል ዕምነቴ ከግማሽ-ምዕተ ዓመት በፊት (በፈረንጆች አቆጣጠር በ1961) ታዋቂዉ 

ኢትዮጵያዊ ምሁርና ከድንቅዬ ፀሐፊዎቻችን አንዱ የነበሩት፣ ምናልባትም ብዙዎቻችን ፍቅር እስከ መቃብር በሚለዉ ዝነኛ ታሪካዊ ልበ-

ወለድ መጽሐፋቸዉ የምናዉቃቸዉ ክቡር አቶ አዲስ ዓለማየሁ የታህሣስ 1953 መፈንቅለ-መንግሥት ሙከራን ተከትሎ መወሰድ 

ስለሚኖርባቸዉ የፖሊሲ ማሻሻያ እርምጃዎች ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በራሣቸዉ የእጅ ጽሁፍ ባቀረቡት ማስታወሻ ዉስጥ ስለአንድነት 

ያነሱትን እዉነታ  እንደማስረጃ ላቅርብ፡፡  ክቡር አቶ አዲስ ዓለማየሁ የዛሬ 56 ዓመታት አካባቢ ስለአንድነት የሚከተለዉን ነበር ያሉት፡-  

 



 

የዛሬዉ ሁኔታችንም ቢሆን ከዚህ አቶ ሀዲስ ዓለማየሁ ካስቀመጡት የትናንት እዉነታ የተለየ አይደለም፡፡ እንደእኔ እምነት አሁን ሥልጣን 

ላይ ያለዉ ገዢ ቡድን በራሱ የዉስጥ ችግርም ይሁን በሕዝቦቻችን የተጠናከረ ተቃዉሞ ሲወድቅ እስከዛሬ እንደነበርነዉ መቀጠል 

መቻላችን አጠያያቂ ነዉ፡፡ ለዚህም ነዉ እዉነተኛ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድነት፣ ወንድማማችነትና የአብሮነት ስሜት በመተማመንና 

በጠንካራ መሠረት ላይ የተገነባ እዲሆን ከተፈለገ የኢትዮጵያን ተጨባጭ እዉነታ ያገናዘቡ አደረጃጀቶችን - ማለትም ለምሣሌ የአማራን 

ሕዝብ በአማራነቱ ዙሪያ ለማደራጀት በተለያዩ ወገኖች እየተደረጉ ያሉትን ጥረቶች - በማቀናጀት ጠንካራ የማንነት ድርጅቶችን መሥርቶ 

ሁሉንም ኢትዮጵያዉያን ወገኖች ወደሚያካትት የጋራ የሆነ አገራዊ አደረጃጀት ሥር ማምጣት አማራጭ የለዉም ብየ የማምነዉ፡፡ በዚህ 

መንገድ ተደራጅቶ ለዲሞክራሲያዊ ሽግግር መዘጋጀት አማራጭ የለዉም፡፡ ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ እንደ ተስፋ ሰጭ 

መሠባሰቢያ እና የሁሉም ኢትዮጵያዉያን የፖለቲካ ኃይሎች ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ የጋራ ማዕከል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል::     

ዛሬ በሁሉም የአገራችን ማዕዘናት ያሉት ሕዝቦቻችን በወታደራዊ የጭካኔና የግፍ አገዛዝ ሥር ሣይቀር የሕወሐትን አገዛዝ 

እየተፋለሙ ያሉት በማንነታቸዉ ዙሪያ ተሰባስበዉና ማንነታቸዉን ጠንካራ መሣሪያ አድርገዉ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ጀግናዉ የጎንደር 

ሕዝብ ገና ከመነሻዉ ሕወሐትን ተቃዉሞ ወደ አደባባይ ሲወጣ “በኦሮሚያ የሚፈሰዉ የኦሮሞ ወንድሞቻችን ደም የእኛም ደም ነዉ!! 

በቀለ ገርባ መሪያችን ነዉ!!” ለማለት የደፈረዉና ለሁላችንም የሚጠቅምና የማይረሣ ታሪካዊ ትምህርት የሰጠን ከዚህ በቅድሚያ በማንነት 

ዙሪያ የመሰባሰብና ጥቃትን በጋራ የመመከት አስፈላጊነት በመነሣት ይመስለኛል፡፡ የኦሮሚያ ወገኖቻችን ለጎንደር ወንድሞቻቸዉና 

እህቶቻቸዉ የሰጡትን የአፀፋ ምላሽ ስናስብ ደግሞ በሕወሐት አገዛዝ ሥር በማንነት ዙሪያ ተሰባስቦ ነፃነትን ለማስመለስ የመታገል ጉዳይ 

አማራጭ የሌለዉ እንደሆነ አገር ቤት ያለዉ ሕዝባችን በሚገባ የተረዳዉ መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ እንደ ጎንደር ጀግኖች ሁሉ በተለያዩ 

የኦሮሚያ ክልሎች ፀረ-ሕወሐት እንቅስቃሴያቸዉን እያፋፋሙ የነበሩት የኦሮሞ ጀግና ወጣቶችም አንግበዋቸዉ የነበሩት መፈክሮች 

የጎንደርን ሕዝብ ብሶት የሚያንፀባርቁ ነበሩ፡፡ የኦሮሞ ወጣቶች ይዘዋቸዉ ከተሰለፉት መፈክሮች መካከል “በሕወሐት መልካም ፈቃድ 

እየተቆረሰ ለጎረቤት አገር ሱዳን የተሰጠዉ የጎንደር ወገኖቻችን መሬት የእኛም መሬት ነዉ”፤ “የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ የእኛም 

ጥያቄ ነዉ”፤ “የጎንደር ወገኖቻችን የፍትህ የነፃነት፣ የማንነትና የድንበር ጥያቄዎች የእኛም ጥያቄዎች ናቸዉ” የሚሉ መልዕክቶችን ያዘሉና 

የአብሮነት ስሜቶችን የሚያንፀባርቁ ነበሩ፡፡    

ይህ የትግል አንድነት መገለጫ ደግሞ ለተራ ፕሮፓጋንዳ ወይም ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ ተብሎ የተነሣ ሣይሆን የጥንቱን 

የአገራችንን ታሪካዊ እዉነታ ያገናዘበ፤ አፋን ኦሮሞ ይነገርበት ነበር ከሚባዉ የፋሲል ቤተ-መንግሥት ድረስ የሚዘልቅና ዕዉነትም በደም 



የተሣሠረዉን በጎንደርና በኦሮሞ ሕዝቦች መካከል የነበረዉን ወንድማማችነት መሠረት ያደረገ እዉነታ ነዉ ለማለት እደፍራለሁ፡፡ ይህ 

ደግሞ ለከፋፍሎ መግዛት ፖሊሲዉ ስኬታማነት ሲል ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝቦች በአጠቃላይ፤ በየትኛዉም መስፈርት ወንድማማች 

የሆኑትን የአማራንና የኦሮሞን ሕዝቦች ደግሞ በተለይ በጠላትነት እንዲተያዩ ሲያደርግ የቆየዉንና አሁንም በዚሁ መስመር ሌት ከቀን 

እየሠራ የሚገኘዉን የሕወሐት ገዢ ቡድን ያሳፈረና አንገት ያስደፋ ድርጊት ነበር፡፡ ለዚህም ነዉ የሕወሐት መሪዎች “ይሉኝታ” የሚባል ነገር 

እስከነአካቴዉም መኖሩን ዘንግተዉ የአማራንና የኦሮሞን ሕዝብ በ”እሣትና ጭድ” መስለዉ ለመግለፅ የተገደዱት፡፡ ከዚያም አልፈዉ 

እነዚህን ሁለት ሕዝቦች ማለያየትንና ማጣላትን በተመለከተ “በቂ ሥራ አልሠራንም ማለት ነዉ” ብለዉ በአደባባይ በቁጭት እስከመናገር 

የደረሱት፡፡    

መቼም የሚገዛዉን ሕዝብ “በበቂ ሁኔታ አላጣላሁም” ወይም “አላለያየሁም” ብሎ በመቆጨት የሕወሐት ገዢ ቡድን በዓለም 

ብቸኛዉ መሣቂያ መንግሥት ሣይሆን አይቀርም፡፡ ይህ መልዕክት የሕወሐት ገዢ ቡድን በያዘዉ ሥልጣን ላይ ተደላድሎ ለመቀጠል 

ከየትኛዉም ዘመናዊ የጦር መሣሪያና የታጠቀ ኃይል ይልቅ የኢትዮጵያን ሕዝቦች አንድነት በአጠቃላይ የሁለቱን ትልልቅ ሕዝቦች ማለትም 

የአማራንና የኦሮሞን ሕዝቦች በጋራ መሰለፍ ደግሞ በተለይ የሚፈራ መሆኑን ያረጋገጠ መልዕክት ነበር፡፡ ይህ “አማራ” እና “ኦሮሞ” 

የሚለዉ አቀራረብ (ሌሎች ኢትዮጵያዉያን ወገኖቻችንን ወደ ጎን ይገፋል በሚል ግምት) አንዳንድ በጣም ታዋቂ የሆኑ አንጋፋ ምሁራኖቻችንን 

ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያዉያንን የሚያስደስት አቀራረብ ወይም አባባል እንዳልሆነ አዉቃለሁ፡፡ በእርግጥም ለምንመኘዉ የኢትዮጵያ 

አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ ነፃነትና ህልዉና ከሕወሐት ዘራፊዎች ዉጭ ያለዉን የትግራይ ሕዝብ ጨምሮ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር-

ብሔረሰቦች አስተዋፅኦ ወሳኝ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ነገር ግን እንደ ሕወሐት መሪዎች ዓይነት መሠሪ፣ ራስ-ወዳድና ለኢትዮጵያ እና 

ኢትዮጵያዉያን ምንም ደንታ የሌለዉ የጥቂት ጎጠኛ ዘራፊዎች ቡድን በሥልጣን ላይ ተደላድሎ ለመቆየት ሲል ሕዝብን ከሕዝብ አጋጭቶ  

አገራችንን ወደ ፍፁም ጥፋት እየመራ ባለበት ሁኔታ ዉስጥ እዉነታዉን በግልፅ መነጋገር የግድ ነዉ፡፡     

ስለሆነም የኢትዮጵያ ህልዉና የሚወሰነዉ በሁሉም የአገሪቱ ብሄር ብሄረሰቦች የጋራ ተጋድሎ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የሁለቱ 

ትልልቅ ብሔሮች ማለትም የአማራና የኦሮሞ ካለፈዉ የታሪክ እስረኛነት ተላቆ፣ በፍፁም ወንድማማችነት አንድ ላይ በመቆም የአገራችንን 

ህልዉና የማስከበርና እዉነተኛ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በአዲስ ሕዝባዊ መሠረት ላይ የመገንባትን  ታላቅ ኃላፊነት በብቃት መወጣት 

ልዩ ትኩረት ሊሰጠዉ የሚገባዉ ጉዳይ ነዉ፡፡ ወደድንም ጠላንም ለኢትዮጵያ ህልዉና መከበር ብሎም በትክክለኛ የነፃነት፣ የእኩልነት፣ 

የዲሞክራሲና የአንድነት ጎዳና ላይ መራመድ መቻል የአማራና የኦሮሞ ሕዝቦች ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸዉ፡፡   

በመጨረሻም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም የሚከተሉትን ሦስት መልዕክቶች በትህትና ሣስተላልፍ እንደንግግሬ ሁሉ እነዚህንም 

መልዕክቶች የማስተላልፈዉ በማንኛዉም ድርጅት ወይም ስብስብ ስም ሣይሆን በግሌ እንደ አንድ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ሆኜ መሆኑን 

በድጋሚ በማስገንዘብ ነዉ፡: 

1. እስከዛሬ ሲደረግ እንደነበረዉ በተናጠል ከመሄድ ይልቅ የሕወሐትን ጨካኝ አገዛዝ በጋራ መታገል ለሚፈለገዉ ዉጤት በአጭር ጊዜ 

ዉስጥ ሊያበቃ ስለሚችል ብቻም ሣይሆን ለአገራችንና ለሕዝባችን የወደፊት ህልዉና ስለሚበጅ በኢትዮጵያ ትክክለኛ የዲሞክራሲ 

ሥርዓት እንዲመሠረት የሚፈልጉ ድርጅቶች፣ ቡድኖችና የፖለቲካ ስብስቦቸ ሁሉ በቅርቡ ይፋ የሆነዉንና በብዙ ወገኖቻችን ዘንድ 

ተቀባይነት ያገኘዉን፣ ትልቅ ተስፋም የተጣለበትን፣ የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ መቀላቀል የሚችሉበትን መንገድ እንዲፈልጉ ወገናዊ 

መልዕክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ፡፡   

 

2. ሕዝባችን ሰላም-ወዳድ መሆኑና በሰላማዊ የዕምቢተኝነት ትግል የሕወሐት አምባገነኖችን ማሸነፍ መቻላችን የማያጠራጥር ቢሆንም 

“ግራህን ሲመቱህ ቀኝህን አዙረህ ስጥ” የሚለዉ የክርስትና እምነታችን መርሆ ለተያያዝነዉ የሞትና ሽረት ብሎም አገርንና ወገንን 

ከጥፋት የማዳን ትግል የሚበጅ አከሄድ አይሆንም፡፡ ስለሆነም አቅሙ ያለዉና ሁኔታዉ የፈቀደለት ወገናችን ሁሉ ራስን መከላከል 

የሚያስችለዉን መሣሪያ እንዳያጣ የማድረጉ ሥራ ልዩ ትኩረት ሊሰጠዉ የሚገባዉ ጉዳይ ነዉ፡፡ የኦሮሚያ ወጣቶች ታሪካዊ ተጋድሎ 

ከአንድ ዓመት በላይ ተፋፍሞ ሲካሄድ ከቆየና በሺዎች የሚቆጠሩ ምትክ የማይገኝላቸዉ የኦሮሞ ጀግና ልጆችን የሕይወት መስዋዕትነት 

ከጠየቀ በኋላ  ለጊዜዉም ቢሆን ጋብ የተደረገዉና ህዝባችን ዛሬም ድረስ በገዛ ቄዬዉ በቁም እስረኝነት እንዲኖር የተገደደዉ 

በጀግንነቱና በቆራጥነቱ ከአጋዚ ቅልብ አዉሬዎች አንሶ ሣይሆን በመሣሪያ ኃይል በመበለጡ ነዉ፡፡ እንደሚታወቀዉ የኦሮሞ ጀግና 

ወጣቶች ከአንድ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ የዓለምን ሕዝብ እጅግ ባስደነቀ ሁኔታ ጠላትን የተጋፈጡት ባዶ እጃቸዉን ነገር ግን 

ማንነታቸዉን (ኦሮሞነታቸዉን) ብቻ መሣሪያ አድርገዉ ነበር፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ በሰላማዊ ሕዝባችን እጅ ይኖራል ተብሎ  

ከሚገመተዉ የጦር መሣሪያ ግማሽ ያህሉ እንኳን በኦሮሚያ ክልል ቢኖር ኖሮ ዛሬ የአገራችን ገፅታ በኦሮሞ ቄሮዎች ምክንያት የተለየ 

ሆኖ መታየት በቻለ ነበር፡፡ ስለሆነም በመሣሪያ ምክንያት የዛሬዉን መልኩን የያዘዉ የኦሮሚያ ዕዉነታ ለአማራ ወገኖቻችን 

በአጠቃላይ ለጎንደር ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ደግሞ በተለይ ትምህርት ሊሆናቸዉ ይገባል እላለሁ፡፡  በዛሬዉ የሕወሐት የግፍ 

አገዛዝ ሥር የጦር መሣሪያ የህልዉና ማስከበሪያ ነዉ፣ የጦር መሣሪያ የነፃነት ጎዳና መጥረጊያም ነዉ፣ የጦር መሣሪያ ጀግንነትንም 

ማስመስከሪያ ነዉ፡፡ ስለዚህ ሕዝብ ትጥቁን መፍታት አይደለም ለደቂቃ እንኳን እንዳያላላ የተቻላችሁን ሁሉ ከማድረግ ለአፍታ 

እንኳን ወደኋላ እንዳትሉ በትህትና ላሣስባችሁ እወዳለሁ፡፡ እዚህ የዜጎች የዲሞክራሲ፣ የሰብዓዊ መብትና የእኩልነት መብቶች 



ሣይሸራረፉ ይከበራሉ በሚባልበት የአሜሪካን አገር ሣይቀር የአገሪቱ ዜጎች ጠመንጃዎቻቸዉን በሚመለከቱ የህግ ጉዳዮች ላይ ለምን 

ቀልድ እንደማያዉቁ በበቂ መሣሪያ እጦት ምክንያት ለጊዜዉም ቢሆን የተገታዉ የኦሮሚያ ጀግኖች የእምቢተኝነት እንቅስቃሴ ጥሩ 

ማሣያ ነዉ፡፡  

 

3. በመጨረሻም አገር ዉስጥ ያሉት ወገኖቻችን ምንም ሣይደላቸዉ ሕይወትን ያህል ምትክ የለሽ ስጦታ እያበረከቱለት ላለዉ የነፃነት፣ 

የእኩልነት፣ የዲሞክራሲ፣ የማንነት እና የአንድነት ትግል የገንዘብ፣ የዕዉቀት፣ የጉልበትና የቁሣቁስ አስተዋፅኦ ማድረግ ከባድ ነገር 

ተደርጎ መወሰድ የለበትም፡፡ ስለሆነም የጎንደር ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት የተነሣለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስና ለጀግናዉ የጎንደር 

ሕዝባችን እዉነትም አለኝታ መሆናችንን እንድናሣይ ህብረቱ የሚያቀርብልንን የድጋፍ ጥሪ ሁሉ ያለምንም ማቅማማት በደስታ 

እንድንቀበልና የተቻለንን ሁሉ ካለምንም ማመንታት እንድናደርግ ወንድማዊ ጥሪዬን ሣቀርብላችሁ በዚህ በዛሬዉ ዝግጅት ላይ 

አስተባባሪዎቹ ከገመቱት እጅግ ከፍ ያለ አስተዋፅኦ እንደምታበረክቱ በመተማመን ነዉ፡፡  

አመሰግናለሁ!! 


