የኛ አላማና የኛ ኢላማ
በቀለ ደገፋ

ከወያኔ እኩይ ሐገር የማፍረስ ደም የማፋሰስ እቅድ ውስጥ በቀደምትነት ተጠቃሽ ሊሆን
ሚችል ነገር ሐገሪቱን በብሔር ተኮር ቀውስ መናጥና የእርስበርስ እልቂትን ማነሳሳት
መሆኑ ለማናችንም ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው:: ይህንንም የወያኔ እኩይ ተግባር ለማምከን
ወያኔን ማስወገዱ ብዙዎች የሚስማሙበት ዋነኛና ብቸኛ መንገድ ነው::
ችግሩ ወያኔን የማጥፋት የጋራ ኢላማችን ላይ መስማማታችን ሳይሆን የጋራ ራእይና
አላማ የሌለን መሆናችን ነው:: የጋራ አላማና ራእይ ደግሞ አንድን ሐገር ወደተሻለ
የለውጥ ጎዳና ለመምራት ወሳኝነት አለው::
እነዚህን የገዘፉ እውነታዎች ለመተንተን ብዙ መድከም ሳያሻን የተቃውሞ አላማችንንና
ኢላማችን ላይ በመመካከር ልዩነቶቻችንን በመቻቻል ማጥበብና የጋራ አላማና ኢላማ
መወጠን የግድ የሚል የፖለቲካ ስራ ነው:: ይህንን የፖለቲካ ክንውን በስኬት ለመከወን
ደግሞ የጠራና በእውነተኛ ስብእና ላይ የተመሰረተ የሐገርና የህዝብ ተቆርቋሪነት
ስሜት ብቻ በቂ ነው::
ኢትዮጵያ ሐገራችን አሁን የተዘፈቀችበት በወያኔ የተቀነባበረና በተለያየ መልኩም በብዙ
ምሁራን ጭምር አውቆ አጥፊነት ዐላዋቂነትንና የጠበበ አመለካከት በተጠላለፈ መልኩ
የጋራ ኢላማችን ወያኔ ላይ እንዳናነጣጥር እንቅፋት መፍጠሩ በግልጽ የሚታይ ሐቅ ነው::
ብዙ ንጹሃን ዜጎችን ያለጥፋታችው ጭዳ ያደረገ ደም አቃቢ በእኩይ አእምሮ የተጸነሰ
በቂም ለዘመናት እንድንፈላለግ የታቀደ የጠላት ስራ መሆኑን በየድንዃናችን ስናወራ
የሚሰማ ጸሀይ የሞቀው ነገር ነው:: ታዲያ ለዘመናት በግድም በውድም በጥሩም በመጥፎም
አብረን በኖርንባት ምድር መተራረድን መገዳደልን ያመጣውን የሰይጣንን የግብር ልጅ
ወያኔን አልመን እንዳንገድል ሳንካ መፍጠር ሰይጣኑን መሆን ወይንም እሱኑ ማገዝ
አይደለም?
የአማራው የኦሮሞው የደቡቡና የሁላችንንም የጋራ ጠላት ወያኔን ኢላማችንን ተኩሰን
ለመግደል ምን ያዘን? አማራው ወደወያኔ ሲያነጣጥር ኦሮሞው ወደ ኦማራው እንዲተኩስ
መሰበኩ ኦሮሞው ወደወያኔ ሲያልም አማራው ወደኦሮሞ እንዲተኩስ መሰበኩ ሌላውም
ወደሌላው መተኳኵሱን ለማስቆም መስራትን የጋራ አላማ ማድረግ ብቸኛ አማራጭ
መሆኑም እንዲሁ ሁሉ ያወቀው ስልት ነው::
ታዲያ ምን አደነዘዘን? ለኔ ለዚህ መልስ ያልኩት እየፈራን ጥሩ ለመባል ስም አይጠሬ
ያረግናችውን አይናችን ከዘር ውጭ እንዳይመለከት ቀን ከሌት ከሚተጉት ያጅሬን የግብር
ልጆች በግልጽና በይፋ በስማችው በመጥራትና ካስነዋሪ ተግባራቸው በመራቅ
የበኩላችንን መወጣት ነው::
የሰው ደም እንደውሐ ሲፈስ ተወው አማራ ነው ተወው ኦሮሞ ነው ያልነውና ትናንት
በኣማራ ላይ ሲደረግ ዝም ያልነው ዛሬ በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ በሶማሌ ክልል
ሲፈጸም የተመለከትነው ካላስተማረን በእውነት ደንዝዘናል ::

ይህ ማቆሚያ ያጣ ብዙ የንጹህ ኢትየጵያንን ደም በከንቱ ያለማቇረጥ እያፋሰሰ ያለ
የተለይዩ የሐገሪቱ ብሔረሰቦች አንዱ ሌላውን በጠላትነት እንዲመለከት የተቀመመ ሴራ
መሆኑ ግልጽ ነው::
የሚያሳዝነው ደግሞ ወያኔ እንደሚሰብከን ወያኔ ከሌለ የእርስበርስ መተላለቅ ሐገሪቱን
እንደሚያጠፋት በማሰብ መተላለቁን ከወጠነው ከወያኔ ጋር ያለንን እድሜ ማራዘም
መሆኑን አለመረዳት ነው:: ይህ ሀቅ ደግሞ በተለይ ሰሞኑን በግልጽ እንደታየው የህዝብን
እርስበርስ መተላለቅ አቅዶ በደህንነት መስሪያቤቱ አማካይነት ከሚያስፈጽመው አካል
ወያኔ ጋር ያለንን እድሜ በማራዘም መርዛሙን እባብ ለበለጠ ጥፋትና መተላለቅ እድል
መስጠት ነው::
በሌላ በኩል ደግሞ መቀመቅጫቸውን ከሐገር ውጪ ያደረጉ ጽንፈኛ አእምሮዎች
የሚያደርጉት የሩቅ ግቡ ባልጠራ ስሜታዊነት ላይ የተመሰረተ ሐቅንም ሆነ ፍትሕን
ያልሰነቀ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ ኦሮምያ የተባለ ሐገር ለመመስረት በተደራጀ መልኩ
በተለያየ ጭንብል የሚንቀሳቅሱትን የነዶር ፀጋዬ አራርሳ ስራ መሆኑን ልብ ይሉአል::
የዚህ ቡድን አባላት ከወያኔ ጋር በመስራት ባላቸው ልምድ ወያኔን የዘር አደረጃጀት
በጽናት በመቀበል በንጹሀን ዜጎች ደም ላይ ተረማብደው ህልማችውን ኦሮምያ
የተባለችውን ሀገር ለመመስረት የታቀደ ጉዞ ነው:: እነዚህ አካላት ሃገርቤት የሚገኘውን
የሀገሩን ታሪክና ለዘመናት የቆየ የጋራ እሴት ሳይማር በወያኔ ከፋፋይ ስርአተ ትምህርት
ያደገውን ወጣት ለማማለል የሚሰብኩት መርዘኛ ስብከት ሌላው የመጠፋፋታችን መነሻ
እንዳይሆን ማሰተዋል ይገባል::
የዚህ ቡድን አባላት ኢትዮጵያ ዋና ከተማዋን ትፈልግ ኦሮምያ ለአዲስ አበባ ውሀ በሊትር
ሰፍሮ ይሽጥ እና የመሳሰሉትን መርዛም ሀሳባቸውን ያለመታከት ይሰብካሉ:: በተላይ
የኦሮሞ ወጣት ላይ ትኩረት በማድረግ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ እንዲለይ
አሰብካሉ:: የወጣቱንም የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሀገር አቀፍ ራእይ እንዳይኖረው ይሰራሉ::
ስለነዚህ ቡድኖች በግልጽ በመነጋገር የጠራ መስመር ልንይዝና ጆሮአችንን ልንነፍጋቸው
ከዛም ባለፈ መርዛማ ስብከታቸውን በቃ ልንል የግድ ይላል::
ትናንት የፈሰሰው የድሓ ወገኖቻችን ደም ማብቂያ ይሁን:: ዘመናት አብሮ እነደኖረ ህዝብ
እንተሳሰብ ለጃዋርና ለጀሌወቹ ሐሳዊ መሲሀን ተቆርቛሪነት መንገድ በመክፈት
አንውደቅ::
Bekeledegefa5@gmail.com
በቀለ ደገፋ-

ኦስሎ
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