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                               ለወራት የኦሮሞ ወጣቶች ትግል ለብቻው እንደተጓዘ እናስታውሳለን። ያኔም ሆነ ዛሬ የትግሉ ግንባር ቀደም ፈር ቀዳጁ

                የአገራችን እርእሰ ከተማ ወጣቶች ለመጀመሪያ ግዜ ዝምታን መርጠው ስናይ ትግስት አስጨራሽ ነበር አሁንም ነው። አዲስ አበባ ዋና

                ’  ከተማ ብቻ ሳትሆን ከዘመን ዘመን የመልካም ዘመን አብሳሪ። የክፉ ቀን ገፈታ ቀማሽ። የትግል ፈር ቀዳጅ እና የመስዋ እትነት ግንባር

              ቀደም ነበረች። እራስ ተፈሪ መኮነንን በእያሱ አባጤና ቦታ ለማስቀመጥ የተደረገው ግብ ግብ ጅማሮውም ማጠቃለያውም አዲስ

               አበባ ነበር። ጠላት አገራችንን ወሮ በወራት ውስጥ ለማስለቀቅ አርበኞቻችን አዲስ አበባን ከበው የከሸፈ ግን የአይበገሬ ደውል

    የተነገረባት አዲስ አበባ ነበረች።

                         ብጹእ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ተይዘው ለጠላት ሕዝብ እንዳይገዛ የገዘቱባት መሬትም አዲስ አበባ ናት። ብጹእነታቸው

         የመጨረሻ የሞትን ጽዋ የተቀበሉትም እዚያው መናገሻችን ከተማ ነበር። የየካቲት 12  ቀን 1929     ዓም የሁለቱ ወጣቶች አመጽ እና

            ተከትሎ የተካሂያደው ፍጅትም በአዲስ አበባ ነው። ከዚያም በኋላ አያሌ ኩነቶች የታዩባት፣ የየካቲት 21   ቀን 1966  ዘውዳዊ

               መንግስት ማብቂያ ደወል የጮኸባት ከተማችን ለአለፉት ሁለት አመታት የአካባቢ እና ኩታ ገጠም ወጣት ታጋዮች ሲረግፉ ሰማሁ

       አየሁ ባለማለቷ የከተማዋን ታሪክ የሚያውቁትን ሳያስገርም አልቀረም።

           አዎ             አዲስ አበባ መዲናችን፣ የአንድነታችንም ኮከብ ናት። ጎንደር፣ ደብረማርቆስ እና ባሕርዳር ወጣቶች በቃን አንገዛም

              ብለው የሕወሀትን እና የዘረኛዋን ስርአት ሲያወግዙ። ሰንደቃላማ ሲቀይሩ። ደማቸው በየመንገዱ ሲፈስ አዲስ አበባ የሰማች ወይንም

 ያዳመጠች አትመስልም።

ምክንያቶቹ

                          አዲስ አበባ የአንድነታችን ቀንዲል ናት። ለዘመናት ለውጥ እና መረጋጋት በዚህች ከተማ የሚከወን ስራ ነው። ከሁሉም

             በአለፈው ወር እንኳን ንቅናቄው ከጫፍ ደርሶ አዲስ አበባ የገፈተረችው እስኪመስል ተመልሷል። ሰበታ፣ ደብረዘይት፣ አንቦ

                ሱሉልታ ዙሪያ ገቡን አመጹ እስከ ዛሬዋ ቀን ይታያታል። ይህን ሁሉ ሁከት፣ የህዝብ ጩኸት እና የትግል አውድማ ያለነገር

              አልሸሸችውም። ትግሉ ሁነኛ አስተባባሪ፣ ያም ባይሆን ውክልና ወሳጅ የተባበረ እና ኢትዮጵያን ዳግም የሚያዳልጥ ጎዳና የማያስገባ

               ሀላፊነት ወሳጅ ይፈልጋል። በጠላት ጎራ በአንድ ቆመው የሕዝብ ህይወት እየቀሰፉ ባሉበት በዚህች ወቅት መሪ የለሽ የሚመስል

     ግን ቁርጠኛ ትግል እየተካሄደ ነው።

                        የኢትዮጵያ ተቃዋሚወች እስኪያስገምታቸው አንድ ሆኖ በአንድ ለመቆም ድፍረት እንዳነሳቸው ያወቀችው ሕወሐት

        አጋጣሚውን እየተጠቀመች ከመጣባት ማእበል ለመውጣት ብቅ ጥልቅ ስትል እናያለን።

   የለንደን የኦሮሞ ኮንፍረንስ          በሰሞኑ ትግሉን በየአቅጣጫው እየመራን ነው ያሉን የኦሮሞ ድርጅቶች የት ገቡ?   እንዴት በአንድ ጀንበር

         ኦፒዴኦ ወይንም በትክክለኛ ሰሟ ሕወሐት ለንደን ላይ የስብስባ አጀንዳ አሲያዘች?     በአዳራሹ የሞሉት ሰወች በእርግጥም

           የኢትዮጵያን መፍረስ ደግፈው ነው ያንን ያህል ጭብጨባ ያደረጉ ወይንስ ስሜታዊ ሁካታ ነው?

                             የህን ዜና የሰማ ዜጋ በተለይም ለዚህ ትግል መሳካት ከፍ እና ዝቅ ሲል የኖረ ሁሉ ግራ እስኪጋባው ያስደነገጠ መሆኑን

               መደበቅ አይቻልም። ለአመታት የኦሮሞ ትግል የመብት ጥያቄ ሲሉን የኖሩት ግለሰቦች እና ቡድኖች የት ጠፉ ወያኔ መድረካቸውን

  ቀምቶ አጀንዳ ሲከውን?              ነው ኦነግ በአላማ ያሰፈረው እና ለአርባ አመታት ሳይሰረዝ ሳይደለዝ የቆየው አጀንዳ ዳር ደርሷል ብሎ

 አመኖ ነው?               ይህ ከሆነ በእርግጥ ባዶ ድርጅት ነው ብል እንደስድብ አይቆጠርብኝም። ሌላው ቢቀር ሕዝባችን በአገር ውስጥ

          ተባብሮ። በአንድ ድምጽ ይህ ዘረኛ አንባ ገነን ይወገድ በሚልበት ሰአት። 700      የኦሮሞ ወጣቶች ደም በፈሰሰበት ወር ሳይደፍን።

                     ጠላት የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ አውጥቶ አገሪቱን በወታደራዊ ሀይል በሚገዛበት ሁኔታ ላይ እያለን። ጀሮ ያልሰጡን

              ምእራባውያን ያሳደረባቸውን ስጋት እየገለጹ ባለበት ሁኔታ በኦሮሞ ስም በተጠራ ስብሰባ ይህን የሚካሄደውን ትግል ገዳይ እና



             ስልጣኔን አልሰጥም ብሎ በመንፈራገጥ ላይ ያለውን አንባ ገነን የሚያግዝ ስብሰባ ስናይ መገረም ሲያንስ ሆኗል።

                                 የአዲስ አበባ የጸጥታ ድባብ ምን መሆኑን ለመረዳት ብዙ መጓዝ አላስፈለገም። በእርግጥም ተቃዋሚ ነን ብሎ የየግል

                ጎጆውን ቀልሶ የተቀመጠው ከአገር ውስጥ ሰላም ታጋይ እስከ የውጭ የተገፉት ጭምር ለዚህ ህዝብ የተባበረ ድጋፍ በአንድ አፍ፣

              በአንድ እጅ በአንድ አላማ መቆም አለመቻል ገና ይህ አይደለም ሌላም ከዚህ የከፋ እንዳይከተል ያሰጋናል።

                         የተጀመረ እና ብዙ ድል ያስመዘገበ ትግል አንድ ነገር ቢደርስበት ውርድ ከራሴ ይላል ዜጋው። የኦሮሞ ጽንፈኛ ወይንም

                የወያኔ ሰርጎ ገብ ምንም በሉት ለንደን የታየው ጸረ ሕዝብ ድርጊት ለትግሉ ሳይሆን ለሕወሐት ፍቱን መድሀኒት ነው። ሕወሐት

              ለአዲስ አበባ ሕዝብ ቀን ከሌት የምትነግረው ይህንኑ ለንደን ላይ የተባለውን ሰይጣናዊ የደንቆሮ አነጋገርን ነው።

                     አነጋገር ያልሁት ኢትዮጵያ በብዙ የኦሮሞ ልጆች ደም ተዋጸኦ የመጣባትን ሁሉ መክታ በነጻነት የኖረች ወደፊትም የምትኖር

               አገር ናት። እንደ ዶክተር ዜሮው አይነቶች ባንዳ ወይንም ደንቆሮ ምሁራን ሊያፈርሷት አይቻላቸውም። ይህችን አገር የጠላ ስለዚህች

               አገር መናገር አይገባውም። በእርግጥ ወያኔን ማገዝ። በመውደቅ ላይ ካለው ጎን መሰለፍ ምርጫ ነው። እነዚያ በጭብጨባ እና

            በእልልታ ያጀቡት ሁሉ ተሰባስበው ከወያኔ ጎን ቢቆሙም የወያኔን ውድቀት ሊያስቀይሩ አይቻላቸውም። ኢትዮጵያ አትፈርስም።

                         ወያኔያዊ የሕልም ቅዠት ብለነዋል። ግን አንድ ነገር አለ። በየእሬዲዮ ጣቢያ ቀርቦ ከመደስኮር ይህን ታላቅ ህዝብ እንወክላለን

           የሚል መጀመሪያ ሰማእትነትን ማክበር ይጠበቅባቸዋል። ቀጥሎም በእነርሱ ስም የተነገረውን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ድንፋታ

            ማንነቱን ማሳወቅ ያስፈልጋል። ቀን ከትግሉ ጎራ፣ ሌሊት ከወያኔ በመሆን ሕብን በማታለል መቀጠል ይቁም።

  ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

  ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!
 መንግሰቱ ሙሴ

                                                      http://www.ethiopanorama.com


