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ተፎካካሪ ፓርቲዎች በ አማራ ኦሮሞ ክልሎች !!! 
  
 

ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ዉይይት መሳካት ባልደራስ ወሳኝ ነው  !!!! 

 
ዐቢይ አህመድ በ ኦሮሞና አማራ ክልል የሚነቃነቁ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ዛሬ ጠርቶ ከቀን ወደ ቀን 
እየባሰ የሄደዉ ብሄር ተኮር ግጭት ወደ ሩዋንዳው 94 የዘር ማጥፋት እንዳይሄድ በማሰብ ዘገየ የሚባል 
ዉይይት ጀምርዋል።ከሚቀር ቢዘገይ ይመረጣል። 

 
በዛሬው ቀን ብቻ ድሬዳዋና ሀረር የሰው ህይወት መጥፋቱን ቤተ ክርስቲያን መቃጠሉን ሰምተናል። 
ህዝቡ ነገ ለመኖሩ እርግጠኛ ባልሆነበት ሰዐት ፖለቲከኞች በ አዳራሽ መወያየት ሌላው ቢቀር ነገ 
መኖራቸዉን ዕርግጠኞች በመሆናቸው ሊሆን ይችላል። 

 
ታዲያ እነርሱ ለመሰብሰብ ያገኙት ደህንነት ለምን ህዝቡ አላገኘም ?? 

 
በሁሉም ክልሎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የህዝብን የመኖር መብት እንዳያረጋግጥ የ ክልል ልዩ 
ሀይሎች ፖሊሶች  ከ ከአሸባሪዎች ጎን ቆመው  ህዝብ ሲገደል ሲፈናቀል ድረሱልን እያለ በ ጌዴኦ ጅጅጋ 
ቡረዩ ቤኒ ሻንጉል ጉጂ አዲስ አበባ ዙሪያ ና ሌሎችም ቦታዎች ሲጮህ የ ጦሩ የበላይ አዛዥ ዐቢይ 
አህመድ ዝምታ ለጠፋው ህይወትና ንብረት በሀገርም ሆነ ዐለምዐቀፍ ህግ  ሊያስጠይቀው ይገባል። 

 
አንድ ዐመት ተኩል ላስቆጠረዉ ዕልቂት ዋናው ዛሬም ዐቢይ አህመድ ታክቲካል አይደለም ብሎ ያነሳው 
ወዪኔን ለመጣል የተፈጠረው "ኦሮማራ" የ ኦሮሞ አማራ የጎሰኞች ግንባር ነው። 

 
የዛሬው አዳራሽ ስብሰባ የ ኦሮማራ የ ታክቲክ ግንባር መሰል ተፎካካሪ ፓርቲዎች በ አማራና ኦሮሞ 
ክልል እንዲፈጥሩ ያሰበ ይመስላል። በተመሳሳይም በሌሎች ክልሎች ትግራይን ጨምሮ እንደሚደረግ 
ነው። ትግራይ የ ሽፍቶች መንግስት ቀድሞ ከፈጠረ የ ኢትዮጵያ መከላከያ መፈተኑ አይቀርም። 

 
ትናንት በ ሶማሌ ክልል የ ኦጋዴን ነፃ አዉጭ ግንባር(ኦብነግ) ስብሰባውን ሲጨርስ ከክልሉ ዉጭ 
የሚነቃነቅ አዲስ ግንባር መፍጠሩና በስብሰባው ላይ ኢዜማ አብን ና ኦሮሞ ፓርቲዎች መገኘታቸው 
በተግባር አይተናል። የ ኦብነግ አባል የሆነ ማንኛዉንም ሰው በ አዲስ አበባም ሆነ በሌሎች ከተሞች 
ሊመረጥ የሚያስችል በመሆኑ ለአዲሱ ኦብነግ ታላቅ አክብሮቴን እገልፃለሁ። ኦብነግ ፀረ ኢትዮጵያ 
አለመሆኑን ስብሰባው አረጋግጥዋል። 

 
በተቃራኒው በ ኦሮሞ ክልል የሚታየው ብሄር ተኮር ግድያና ማፈናቀል ግዛት ማስፋፋትን ነው። ኦዴፓ 
በመጣደፍ ላይ ያለው ድሬዳዋን ሀረርን አዲስ አበባን ጭምር በሚፈጥረው ግርግር ኪሱ አስገብቶ 
ዉይይት ለማድረግ ነው። 

 
ተፎካካሪ ፓርቲዎች በ ኦሮሞ ክልል ዝር አይሉም ልክ እንደ ትግራይ ክልል። አዲስ አበባም ስብሰባ ለ 
ባለ አደራ ምክርቤት በቄሮ ማስረበሹ የተለመደ ነው። 

 
ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከነዋሪዎች ጋር እንዳይወያዩ ዋናው የሚከለክሉት ኦዴፓና ወያኔ ናቸው። የዛሬው 
የተፎካካሪ ፓርቲዎች አወያይ ዐቢይ አህመድ የሚመራው ኦዴፓ ለብዙ ዘመናት አብረው የኖሩትን 
ህዝቦች በማጋጨት የኦሮሞ ሪፐብሊክ ለመመስረት በመስራት ላይ ባለው ጃዋር መሀመድ  ኢትዮጵያ 
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አዉት ኦፍ ኦሮሚያ Ethiopia Out Of Oromia  መመሪያ ስር መዉደቃቸው  ሽመልስ አብዲሳ 
ኢሬቻ 150 ፉከራ አንዱ ማስረጃ ነው። 

 
ዩኒቨርስቲዎችን በ ዘር ለማስተዳደር እንዲመቻቸው ግድያና ድብደባ እየፈፀሙ ይገኛሉ። ህልማቸው 
ኦሮሞ ዩኒሸርስቲ ኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን ኦሮሞ መስጊድ በኦሮሞዎች ነው ልክ እንደ ኦሮሞ ሚዲያቸው 
።ፀረ ኢትዮጵያ ናቸው። 

 
በቁጥር ትንሽ በሆኑበት አዲስ አበባ አሸባሪዎችን በ መኪና እያነቃነቁ መንገድ እየዘጉ ካስፈለገም ከ ሩቅ 
ሳይቀር  የ ኦሮሞ ተወላጆችን እያመጡ ልክ እንደ ኢሬቻ 150 ከተማው ያንተ ነው ሠፋሪው አለቀለት 
እያሉ ህዝብ ከተማ እያሸበሩ ነው። 

 
የዛሬው ተፎካካሪ ፓርቲዎች እነማን እንደሆኑ ባላውቅም የብዙ ህዝብ ድጋፍ ያለዉ በ እስክንድር ነጋ 
የሚመራው ባለ አደራ ምክር ቤት ካልተጋበዘ ዉይይቱ ዉጤት አያመጣም። 

 
የ አዲስ አበባን ህዝብ ፍላጎት በማራመድ ከ ነዋሪዎቹም ሆነ ከዉጭ ኢትዮጵያውያን ሰፊ ድጋፍ ያለው 
ባልደራስ ላይ ለከፈተው ጦርነት ይቅርታ በመጠየቅ የኖቤል ሠላም ተሸላሚው ዐቢይ አህመድ  ዛሬ 
የጀመረው የኦሮሞ ና አማራ ክልል ተፎካካሪ ፓርቲዎች ዉይይት ተስፋ እንዲያመጣ ዕድሉን መጠቀም 
ይችላል። 
 
ተድላ አስፋው 
 


