
እነሆ መሌካም ዜና ከሲያትሌ 

 ሌዩነታችን ውበታችን ሁኖ በመዋለ በሲያትሌ የተዯረገውን ስብሰባ ወዯዴነው።ቅደስ መንፈስ 
የሰፈነበት ጉባኤ በመሆኑም ጉባኤ ፍቅር ብሇን ስም እንዴናወጣሇት ሌባችን ፈቅዶሌና ካሁን ወዱያ ጉባኤ 
ፍቅር እያሌን እንጠረዋሇን። 

 በሲያትሌ የኢትዮጵያዊያን ህዝባዊ ፎረም ተብል የሚታወቀው ማህበር በህዝቦች መካከሌ የተገነባው 

የጠብ፤የጥርጣሬና የመራራቅ ግዴግዲ ፈረሶ በምትኩ ፍቅር፤ መተማመንና፤መቀራራብ እንዱሰፍን ሇማዴረግ 
የሚችሇውን አስተዋጽኦ ሇማበርከት የመጀመሪያውን እርምጃ ጀምሯሌ።በዚህም በመጀመሪያው ጉዞ የኦሮሞ 
ነጻነት ግንባርን፤ግንቦት ሰባት እና ህብረትን ጠርቶ በአንዴ ጣሪያ ሥር እንዱሰበሰቡ በማዴረግ መሌካም ዘር 
እንዱዘራ አዴርጓሌ።መሌካሙ ዘር መሌካም ፍሬ እንዱያፈራ ጭንጫው መሬት ይሇሰሌስ አሜካሊውና 
እሾሁም ይነቀሌ ዘንዴ ፎረሙ ብርቱ ምኞት አሇው። 

 በጎ መንፈስ የራቃቸው ኃይልች ሇሙን መሬት ወዯ ጪጫነት፤ በመሌካም ዘር ፈንታ አሜካሊና 
እሾህን እየተከለበት ቢከርሙም ጪንጫውም ወዯ ሇምነት እሾሁም ተነቅል በምትኩ ክፋት የላሇበት 

መሌካም ዘር እንዯሚበቅሌ የሲያትለ “ጉባኤ ፍቅር” አመሊክቷሌ።የአገራችንን ስሌጣን የተቆጣጠሩት 

ሃይልች አማራና ኤምፔሪያሌዝም የትግሬ ዋነኛው ጠሊቶች ናቸው ብሇው መጽሃፍ ቢጽፉም ክፉ ምክራቸው 

የእንቧይ ካብ ሁኗሌ።አማራና ትግሬ እወዴሃሇሁ/ሻሇሁ እውዴሃሇሁ/ሻሇሁ ተባብሇው ተጨባብጠዋሌ።እኛ 
ከላሇን ሇኦነግ አሳሌፈን እንሰጥሃሇን ብሇው ላልችን ህዝቦች ሇማስፈራራት ቢሞክሩም የኦነግ አባሊትና 

ላልች ኢትዮጵያዊያን ተጨባብጠው እወዴሃሇሁ/ሻሇሁ እወዴሃሇው/ሻሇሁ መባባሊቸውን ያየን እኛ ህያው 
ምስክሮች ከዚህ አሇን። 

 እናንተ እግዜርን የማታውቁ ፤ሰውንም የማታፍሩ እኩያን ሆይ ስሙ ! እኛ አንሇያይም።እኛ የእኛ 
ጠሊት አይዯሇንም።የዘራችሁት ክፉ ዘር ይነቀሊሌ።እሾሁንም አሜካሊውንም በፍቅርና በአንዴነት እሳት 
እናቃጥሇዋሇን።በምትኩም መሌካም ፍሬ የምታፈራ ዘር እንዘራሇን ብል የሰበከ ጉባኤ ነበር። 

 በሲያትሌ ታሪክ ውስጥ  እንዱህ ያሇ ስብሰባ ሲዯረግ የመጀመሪያው ነው።የመጀምሪያው 
የሚያዯርገውም ጽንፍ የረገጠ የፖሇቲካ አመሇካከት ያሊቸው ቡዴኖችና ግሇሰቦች በአንዴ ጣሪያ ሥር 
ተሰባስበው ስሇአንዱት አገር መምከር  መቻሊቸው ነው።  

 በዚህ መሠረት የኦነጉ ተወካይ አቶ አሚን ጁንዱ፤የግንቦት ሰባቱ ድ/ር ብርሃኑ ነጋ፤የህብረቱ ድ/ር 

አረጋዊ በረሄ “በጉባኤ ፍቅር” ሊይ ተገኝተዋሌ።በዚህ ጉባኤ ፍቅር ሊይ ብዙ የአገራቸው ጉዲይ 

የሚያሳስባቸው ታዲሚዎች የተገኙ ሲሆን ጥቂት ፌርማቶሪዎችም ከእዯምተኛው ጋር አብረው እንዯነበሩ 

ሇማወቅ ተችሎሌ።እነዚህ ውህዲን ፌርማቶሪዎች/ነጭ ሇባሾች እንበጠብጣሇን ብሇው ዝተው የመጡ 

ቢሆኑም በጉባኤው ሊይ የሚነገሩ የፍቅር ቃልችን ሰምተው የሚናገሩት አጥሯቸው በመጡበት አኳሃን 

መመሇሳቸው ታውቋሌ።በአጠቃሊይ በዚህ “ጉባኤ ፍቅር” ሊይ በእውነት ፍቅር አሸንፎ ውሎሌ። 

 በጉባኤው ሊይ በመጀመሪያ እንዱናገሩ እዴለ የተሰጣቸው ድ/ር አረጋዊ በረሄ ነበሩ።ይህኙ ድ/ር  
 

ፋኖ ተሠማራ ፋኖ ተሠማራ፤ 
እንዯ ሆቺ ሚኒ እንዯ ቼ ጉቬራ። 



እየተባሇ በሚዘመርበት ዘመን ወዯ በርሃ እንዯገቡና ህወሃት በተባሇ ዴርጅት ውስጥ ታቅፈው ሇፍትህ 
ሇእኩሌነት እና ሇዳሞክራሲዊ ሥርዓት ግንባታ ሲታገለ እንዯነበረ ተነግሯሌ።ህወሃት የተባሇው ዴርጅት 
የቆመሇትን የፍትህ፤የእኩሌነትና የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ዓሊማ ትቶ የዘራፊዎችና የዘረኞች መናኽሪያ 
በመሆኑ ህወሃትን ሇመታገሌ ላሊ ማህበር አቁመው ከመሰልቻቸው ጋር ሁነው እየታገለ ይገኛለ። 
  
 በንግግራቸውም በዚያች አገር ውስጥ ሇዯረሰው ጥፋት ተጠያቂ ያሌሆነ ማነው ? ተጠያቂ ካሌሆነስ 
የት ነበርኩ ይሊሌ ብሇው ጠይቀው ፈገግ አሰኝተውናሌ።ቀጥሇውም መንግስት እንዳት መዋቀር እንዲሇበት 
በምን ዓይነት መሠረት ሊይ መቆም እንዲሇበት ሰፊ ገሇጣ አዴርገዋሌ።አቶ መሇስ ዜናዊንም የጨሇማው 
አሸባሪ ሲለ ገሌጠዋቸዋሌ። 
 
 ከድ/ር አረጋዊ ቀጥል የኦነጉ ተወካይ አቶ አሚን ጁንዱ ተጋብዘው ወዯ መዴረክ ወጥተዋሌ።
አስቀዴመው በኦሮሚኛ ሰሊምታ አቀርበው ሲያበቁ ዯግ ዘመን ሲመጣ እነዚህ ሁሇቱ ድ/ሮችም እንዯእኔ 
ኦሮሚኛ ይናገራለ ሲለ ታዲሚው አጨበጭቧሌ።  
 
 በኦነግ ታሪክ ውስጥ ከኦነግ መሪዎች እንዱህ ያሇ ንግግር ሲነገር ተሰምቶ አይታወቅም።አቶ አሚን 

ዘመኑ በሚፈሌገው ግዜ የተገኙ በጎ ራእይ ያሊቸው ጎበዝ መሪ ናቸው።በሲያትሌ ያዯረጉት ንግግር በእነ አቶ 

መሇስ ዜናዊ ሲገነባ የነበረውን የጠብ ግዴግዲ ያፈረሰ በምትኩም ፍቅርን የገነባና መተማመንን ያሰፈነ 

ነበር። 

 ብዙዎቻችን ኦነግን የምናውቀው የአቶ መሇስ ዜናዊ የፕሮፓጋንዲ ማሺን እንዯነገረን የኦሮሞ ነጻ 

አውጪ ዴርጅት ጡት ቆረጠ ሲባሌ እንጂ ሇነጻነት፤ሇእኩሌነትና ሇዳሞክራሲ ሲታገሌ አሌነበረም።ኦነግን 

የምናውቀው ከሞቱ ካሇፉ አጼዎች ወይም ከሙታን ጋር ሙግት ገጥሞ ግዜውን ፋይዲ ቢስ በሆነ ነገር 

ሲያሳሌፍ ነው እንጂ ከህያው ጠሊት ጋር  ሲታገሌ አሌነበረም።ኦነግን የምናውቀው ከታሪክ እሰረኝነት 

ራሱን ያሌፈታ ዴርጅት መሆኑን እንጂ ሇሰው ሌጆች ነጻነት የሚዋዯቅ ዴርጅት መሆኑን አሌነበረም።የአቶ 

አሚን ንግግር ግን የኦነግን ዯግ ገጽታና መሌክ ፍንትው አዴርጎ ሇማሳየት በመቻለ አንዲንድች ካሁን ወዱያ 

ኦነግ ነን እስኪለ ዴረስ ንግግሩን ወዯውታሌ። 

 አቶ አሚን ንግግራቸውን የቋጩት አገራችን ውስጥ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ሲመሰረት 

ጫካዎቻችን የደር እንስሳት መራቢያ እንጂ የነጻነት ተዋጊዎች መናኽሪያዎች አይሆኑም።ዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓት በአገራችን ውስጥ ሲገነባ አንደ አንደን አያሳዴዴም።ስዯተኛም አሳዲጅም አይኖርም።ያን ግዜ 

ሁሊችንም በሠሊምና በፍቅር እጅ ሇእጅ ተያይዘን አገራችንን እናሇማታሇን ብሇዋሌ። 

 ኦነግ አይገነጠሌም።ጭብጨባ!! የመገንጠሌ ምኞትም ሆነ ፍሊጎት የሇውም።ጭብጨባ!! 

 የኦነግ ጥያቄ የሰው ሌጆች ነጻነት ጥያቄ ነው።የኦነግ ጥያቄ የፍትህ፤የእኩሌነትና የእውነተኛ 

ዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ጥያቄ ነው ።ይህ ዯግሞ የሰው ሌጆች ጥያቄ ነው።ይሄን መጠየቅ ተገንጣይ 

አያሰኝም።ያሇስም ስም የሚሰጡን ላልች ናቸው።እነርሱን አትስሟቸው ብሇዋሌ።ሇአቶ አሚን የተዯረገው 

ጭብጨባ ሇማንም ሲዯረግ ስምተንና አይተን አናውቅም። 

 ከዚህ ቀጥል መዴረኩን የተረከቡት በ1997 ዓ.ም በተዯረገ ምርጫ በአዱስ አበባ ህዝብ የተመረጡ 

በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንዴ ዯግሞ ተወዲጅ የሆኑት ድ/ር ብርሃኑ ነጋ ናቸው።የኢትዮጵያን ህዝብ ሇመወከሌ 

የሞራሌ ሌእሌና ያሊቸው ድ/ር ብርሃኑ ግንቦት ሰባትና የኢትዮጵያ አንዴነት በሚሌ ርእስ ያዘጋጁትን ጽሁፍ 



አቅርበዋሌ።ሙለ ጽሁፋቸው በግንቦት ሰባት ዴህረ ገጽ ሊይ የተቀመጠ ስሇሆነ ወዯ ዚያ በመሄዴ ማንበብ 

ይቻሊሌ። 

 ከድ/ር ብርሃኑ ንግግር በኋሊ የጥያቄና የአስተያየ ወቅት በመሆኑ ታዲሚዎች ጥያቄዎችን 

አቅርበዋሌ።በቂ ጥያቄዎችና አስተያየቶች የቀረቡ ሲሆን የምናስታውሰውን እናካፍሊችሁ ዘንዴ ሌባችን 

ዲግም ፈቅዶሌና እነሆ በረከት። 

 መዴረኩ ሇጥያቄ ክፍት እንዯተዯረገ ብዙ ጣቶች ወዯ ሊይ ወዯ ሰማይ ተቀሰሩ።እዚህ የተቀሰሩ 

ጣቶችን እቆርጣሇሁ ብል የሚያስፈራራ ባሇመኖሩ ጣቶቹ ሁለ ያሇፍርሃት ወጥተዋሌ።አንደም እንዱህ 

ሲሌ ድ/ር ብርሃኑን ጠየቀ አቶ አንዲርጋቸው ጽጌ ወዯ ኤርትራ ሂዶሌ ሲባሌ ሰምተናሌ ይሄ እውነት ነውን 

አሇ ? እኛ ጥያቄውን ከሰማን በኋሊ እንኳን ወዯ ኤርትራ አይዯሇም የሚረዲው ካገኘ ሇምን ወዯ ቶራ ቦራ 

አይሄዴም ብሇን ሌንመሌስሇት ነበር ግን ተውነው።ድ/ር ብርሃኑ ሇጥያቄው መሌስ ባሇመስጠታቸው 

ግዜያችንን እርባና ቢስ በሆነ ነገር ከማባካን ጠብቀውሌናሌ ምስጋና ይገባቸዋሌ። 

 ላሊ ወዯ ሊይ ጣቱን ቀስሮ የመጣ ግሇሰብ እንዱህ ሲሌ ነገሩን ጀመረ።እኔ ወንዴ ነኝ፤እንተም 

ወንዴ ነህ፤እሱም ወንዴ ነው፤መሇስ ዜናዊም የተሇየ ወንዴ ነው፤ታዲሚው ጮኽ አጉረመረመ።ከሶስቱ 

ድ/ሮች ፊት ቆሞ እኔ የማወራችሁ “አካዲሚካሉ” ነው ሲሌ በሳቅ ወዯቅን።ቀጠሇ እንዱህም አሇ ሴቶች 

የታለ ? ይሄ ሰውየ ምን እንዯጠየቀና ምን መናገር እንዯፈሇገ ሳይገባን እንዱቀመጥ ታዲሚው ጩሆ 

አስቀመጠው። 

 አንደም አቶ አሚንን ሇመሆኑ አንተን የኦነግ ተወካይ ያዯረገኽ ማን ነው ? ሲሌ አበክሮ ጠየቀ።

እኛም ጠያቂው ያሌወከለት ሰው የኦነግ አመራር ሉሆን አይችሌም ማሇት ነው ብሇን ገረመን።ቀጥልም 

ሇመሆኑ አባ ባህሪይን ታውቃቸዋሇህ ?እርሳቸው የጻፉትንስ መጽሃፍ አንብበሃሌ ሲሌ ጠየቀ እኛም 

አዴማጮች አባ ባህሪይ ከሞቱ ብዙ ዘመን ተቆጥሯሌ አሁን ሙታኖች እዚህ ከህያዋን መንዯር ምን 

ያዯርጋለ ብሇን ጠያቂውን ተጠየቅ ሌንሇው ፈሌገን ግዜ አጥሮን ተውነው።እንዱህ ያለ ከሙታን ጋር 

ሙግት የያዙ የታሪክ እስረኞች በዚያች አገር ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ኦሮሞዎችን ሇጉዲት ከመዲረግ በቀር 

ጥቅም ያሇው አንዲች የረባ ነገር አይፈይደሊቸውም።ከዚህ ዓይነቱ እስራት ራሳቸውን ያሊቀቁ የኦነግ 

አመራር አባሊትን ከሌብ እናመሰግናቸዋሇን።ከእስራቱ ያሌተፈቱ ካለም ይፈቱ ዘንዴ እግዜር ወዯአሇበት 

ወዯ ሊይ ወዯ ሰማይ እናመሇክታሇን። 

 ሇሁለም እንግድች የቀረበችና በእርግጠኝነት መሌስ ያሊገኝች ጥያቄ ነበረች።እርሷም ከዚህ ቀጥል 

ምን እንጠብቅ የምትሌ ስትሆን እኛ ጥያቄዋን ሇሁለም ዜጎች አቅርበን ጉዲያችንን እናበቃሇን።እንዯ እኛ 

ከሆነ ግን ከዚህ ቀጥል የኢትዮጵያ ነጻ አውጪ ግንባር ይቋቋም ዘንዴ ምኞታችን ነው። 

   እንግዱህ የሲያትለ “ጉባኤ ፍቅር”ይህን በመሰሇ ሁኔታ ተጠናቋሌ።ህዝባዊ ፎረሙ ሇበጎ ጅማሬው 

ምስጋናችን ይዴረሰው።አበቃን!!ተጨማሪ መረጃና ማስረጃ ከፈሇጋችሁ እነሆ አዴራሻችን 

dawitazene@yahoo.com 

ዲዊት ከሲያትሌ 
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