
የጎጠኝነት አጥሩ እየተሰበረ የአገር አንዴነት የሚያስከብር የተስፋ ጎህ 

እየቀዯዯ ነው 

አማርኛና ኦሮምኛ ህብር ፈጥረው የአየር ሞገዴ እየሰነጠቁ በጆሮአችን እየተንቆረቆሩ ነው። ፓሌቶክ በሚለት ዘመን 

አመጣሽ መገናኛ። …… አብሮነታችን ያስከብረናሌ ነፃነት ሇሁለም ሲሆን ያኮራሌ፣ አብረን ስንሆን ያምርብናሌ የሚለ 

አረፍተነገሮች ከየአቅጣጫው ይሰማለ። ኢትዮጵያ በኦሮሞ ሌጆችም የዯም ክፍያ አገር ሆና የቆመች የነፃነት ተምሳላት 

እንጂ ኦሮሞ እንዯ ሕዝብ የማንም ባርያ አሌነበረም። ይሊሌ ተናጋሪው አውራ ጣት ይሰቀሊሌ ይሁን ሇማሇት ….. አበባ 

ይወረወራሌ አበጃችሁ ሇማሇት…… 

እንዯ ሕዝብ የተዋረዴንበት፣ ሀገር እንዯ ግሌ ንብረት የተቸረቸረበት፣ በዘር ተነጥል የሚታሰርበትና የሚገዯሌበት ጊዜ 

ቢኖር ያሇንበት የወያኔ ስርዏት ነው። በዘመነ ሚኒሉክ ስሇነበረው እያወሳን መርድ ስንቀመጥ ወያኔ ትኩስ ሬሳ 

እያስታቀፈን ሇቅሶ ይጨምርሌናሌ። ወዯፊትማ የቀብር ቦታም ስሇማይኖር ባሇመሬት ሕንድች የሬሳ ማቃጠያ የጋዝ 

ምዴጃ ያመጡሌንና በሟች ክብዯት የማገድ (የጋዝ) ያስከፍለናሌ። ያ ዯግሞ ሁሇት ሞት ይሆናሌ።  ወያኔን እዴሜ 

ከሰጠነው የበሇጠም መዛበቻ እንሆናሇን። 

እናም ፓሌቶክ እንዯ አዱስ መንዯር አዲዲስ ክፍሌ እየከፈተ ታዲሚውን በነጻ እያስገባ ነው። ጀነራሌ ከማሌ ገሌቹንም 

እየጠበቀ ውይይቱን አሟሙቆታሌ።  ይህንን ክፋት በጋራ ታግሇን በክብርና በነፃነት የመኖር መብት የምናስከብርበት ጊዜ 

አሁን ነው ይሊለ ስዯት የታከታቸው የኢትዮጵያ ሌጆች። የጥንቱን የጭቆና ታሪክ ተሻግረን አሁን ካሇንበት የግፍ አገዛዝ 

የምንሊቀቅበት እንዯ ሕዝብ በጋራ እንዯ ግሇሰብም በተናጠሌ ሌናስብ፣ ሌንወያይና ተወያይተንም ወዯ ተግባር 

ሌንሸጋገርበት የሚገባን ጊዜ አሁን ነው ሲለ ተነስ ተነስ ያሰኛሌ። አሇመነሳትም ያስቆጣሌ!!  

እንዯ ህብረ ሕዝብ ተከባብረን፣ በነፃነት ሇመኖር የሚያግዯን አንዲችም ሃይሌ የሇም የሚለ ሀሳቦች ከግራ ከቀኝ 

ይነፍሳለ። ይመስጣሌ፣ ቀጥል ምን ሉሆን ይችሊሌ በሚሌ ጉጉት ዯቂቃዎች እንዲይንቀረፈፉ ያሰኛሌ። ጣሌቃ ጣሌቃ 

የአመሇካከት ሇውጥ ማዴረግ ያሌቻለ ቂምና በቀሌን የሚያንቆሇጳጵሱ ቆሰቋሽ የሆኑ አረፍተ ነገሮችን በስዴብ መሌክ 

ጣሌ ጣሌ የሚያዯርጉም አለ። ሌጅን ሲወደ ከነንፍጡ እንዱለ እነርሱም አይጠለም። ስንቱ ጎራዳ የመዘዘ ወዯ ሾተለ 

መሌሶ የሇ…. ጊዜ ዯጉ…….   

በዚህ ስሜት ውስጥ ነበር ጀነራሌ ከማሌ ገሌቹን ማዴመጥ የጀመርኩት። ውብ ነው፣ ውይይቱ በስሜት የሚገፋ (ገን 

አጥብቁ) ሳይሆን በብሌህነት የተሞሊ፣ በአርቆ አስተዋይነት የተከሸነ ነበር!! ጄዱ መላ ጀዱ መላ ….. ያሰኛሌ ከአንገት 

ነቀሌ ነቀሌ ከ እግር ዘሇሌ ዘሇሌ  እያዯረጉ። እንዱህ ነበርን እንዱህም እንሆናሇን …… በሌዩነት ዯምቀን በአንዴነት 

ተከብረን ኢትዮጵያን ከወያኔ ነጻ እናወጣሇን።  

ከማሌ ገሌቹ (ማዕረጉን ሊሇመዯጋገም ነው) በኦሮምኛም በአማርኛም ሲናገር ቃሊቶች እንዯተገራ ፈረስ ይሰግሩሇታሌ። 

ብሌጣ ብሌጥ የፖሇቲካ ንግግር የሇውም። ውስብስብ ትንተናም አይሰጥም የሚታይ የሚጨበጥ እውነት አዴርጎ ነው 

የሚያስቀምጠው። የወታዯር ትዕዛዝም እየመሰሇ አያስፈራም። የሽምብራ እሸት እየጠረጠሩ የሚሰሙት እንዯ ቅርብ 

ጓዯኛ አይነት አወራር ነው። ዲሩ አሁን የካራቱሪ ኤክስፖርት ሩዝ ነው ያሇው እኮ እሸት ብረቃችን ሉሆን ነው።  

አገር ማሇት ሕዝቡ ነው! ስርዏት እንጂ ሕዝብ የሕዝብ ጠሊት ሆኖ አያውቅም። አይናችንን እንግሇጥ ይሊሌ ጀነራለ። 

የጎንዯር ገበሬ የወሇጋውን ገበሬ የት አውቆ ነው ጠሊቱ የሚሆነው? ብል ሲተነትን በእርግጥም የስርዏት እንጂ ሕዝብ 

እንዯምን ጠሊቱ ይሆናሌ? ስሌጣን የጠማቸው ቁርጥ ያሇ አቋም የላሊቸው ኮንትሮባንዴ ፖሇቲከኞች ወይም ፖሇቲካን 

መተዲዯርያቸው ያዯረጉ ሰዎችን ጫጫታ መስማት ሱቃቸውን ማስፋፋት ነውና ትኩረታችን ወዯ ስራችን ይሁን 

የሚሇው አገሊሇጥ መንፈስ ያስዯስታሌ።  

መነጋገር ማሇት መተባበር ማሇት አይዯሇም፣ መተባበርም መጣመር ተብል ሉነገር አይገባም። ከግንቦት ሰባት ጋር እጅግ 

በጣም ጥሩ ግንኙነት አሇን ከላልችም ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዱኖረን መስራታችንን እንቀጥሊሇን ይሇናሌ የዴርጅቱ 

አመራር።  

አገር ከጎጥ ትበሌጣሇች ተባብረን እናዴናት www.ethiomedia.com/aurora/yegott_nikinake.pdf   የሚሇውን 

ጥሪዬን ባሇፉት አመታት አቅርቤ ነበር ዛሬን ኦነግ በወሰዯው አርምጃ ተዯስቻሇሁ። እርግጥም ተባብረን እናዴናታሇን።  

http://www.ethiomedia.com/aurora/yegott_nikinake.pdf


የጀነራለ ምሊሽ ዩቲዩብ ሊይ በመጫኑ ይህንን አስዯሳች ውይይት በራሳችሁ ጆሮ ትሰሙ ዘንዴ ይህንን ቁሌፍ ተጫኑ 

http://www.youtube.com/watch?v=RkOJ5ziLqDY&feature=youtu.be  

ዲኛቸው ቢያዴግሌኝ                                                                                       
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