በሲያትሌ የኢትዮጵያውያን ፎረም ይመሰረታሌ!!
ከሰውሇሰው (ግንቦት 2003 ዓ.ም)
በአንዴ ወቅት መሇስ ዜናዊ እነ አባደሊ ገመዲን ሰብስብቦ ‛እያንዲንደ ኦሮሞ እንዯፈጣን ልተሪ ሌቡ ቢፋቅ ኦነግ
ነው‛ ብል ተቆጣ ሲባሌ ሰምተን ነበር።መሇስ ዜናዊ ህወሃት የተባሇ የአንዴ ብሄር ዴርጅት መሪ ነው።ይሄ የእርሱ
የማይገሰስ መብት ነው።አባደሊ ገመዲ ግን ከኦህዳዴ ውጭ ላሊ መሆን አይችሌም።ላልችም ኦሮሞዎች ከኦህዳዴ ውጭ
ላሊ የሚወደትን የሚፈሌጉትን እንሆናሇን ቢለ ወዮሊቸው።የኦሮሞ ሌጆች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን መዯገፍ ወይም የዴርጅቱ
አባሌ የመሆን መብት እንዲሊቸው መሇስ ዜናዊ አያውቅም ማሇት አይቻሌም።የመሇስ መሊ ምት ግን የኦሮሞ ሌጆች
የፈሇጉትን መሆን አይችለም ከሚሌ ትእቢት የመነጨ ነው።ይሄን የተቃወሙ የኦሮሞ ሌጆች ሇእስር፤ሇግዴያ እና ሇስዯት
ተዲረጉ።ከነ አቶ መሇስ ዜናዊ የግዴያ ቡዴን አምሌጠው ከተሰዯደት የኦሮሚያ ሌጆች መካክሌ ጄኔራሌ ከማሌ ገሌቾን
ብንጠቅስ በቂ ነው።አንዴ ጄኔራሌ ሇመፍጠር አገሪቷ ብዙ መዋእሇ ንዋይ ታጠፋሇች።ብዙ መዋእሇ ንዋይ የወጣበት ጄኔራሌ
ከማሌ ገሌቾ ስዯተኛ ሆኖ ኤርትራ የምትባሌ አገር ውስጥ ይኖራሌ አለ።
ከዚያም ሳሞራ የኑስ የተባሇው የመሇስ ጦር አበጋዝ የአማራ ብሄር አባሌ የሆነውን ኮሬኔሌ አሇበሌ አማረን ቢሮው
ጠርቶ ‚ስማ አባቶችህን አርቀን ቀብረናቸዋሌ የቀራችሁትን እናንተንም ቢሆን ገና እንቀብራችኋሇን‛ ሲሌ ዛተ።ኮረኔለም
ከመሞት መሰንበት ብል ቤተሰቦቹንና አገሩን ጥል ጄኔራሌ ከማሌ ገሌቾ ወዯ ተሰዯዯበት ኤርትራ ገባ።ሁለቱ የአገሪቷ ሌጆች
ቤተሰቦቻቸውንና አገራቸውን ጥሇው በስዯት ሊይ ይገኛለ።እንዯነርሱ ብዙ ሺዎች እንዲለም እናውቃሇን።
አስቀዴሞ ኦሮሞው ከማሌ ገሌቾ ሲሰዯዴ በወቅቱ ሇመሇስ ዜናዊ ሲሰራ የነበረው አማራው ኮሬኔሌ አሇበሌ አማረ
ምን አንዲሇ አናውቅም።የምናውቀው አንዴ ነገር ብቻ ነው።ሁሇቱም የታሊሊቁ ብሄር አባልች ተራ በተራ ሇጥቃት ተጋሌጠው
ካገራቸው መሰዯዲቸውን።በአንዴ ዙር ኦሮሞ ይቀጠቀጣሌ በሚቀጥሇው ዙር ዯግሞ የአማራው ተራ ይሆናሌ።በዚህ ግዜ
ውስጥ ‚ነግ በእኔ‛ የሚባሇው አባባሌ የት አባቱ እንዯገባ አናውቅም።አንደ ሲቀጠቀጥ ላሊው እያየ ዝም የማሇቱ ውጤት
መጨረሻው የሁለቱም መጎዲት ሆነ።
መሇስ ዜናዊ ‘የብሌህነቱ’ ጥግ አማራንና ኦሮሞን መከፋፈለ ነው ይባሌሇታሌ።ይህ እንዳት ብሌህ ሉያሰኝ
እንዯሚችሌ መሇስ ዜናዊ ብቻ ያውቃሌ።እነዚህ ሁሇቱ ትሊሌቅ ብሄረሰቦች በጠሊትነት ተፋርጀው እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ
ባይገቡሇትም ተባብረው እንዲይቆሙ ሇማዴረግ በብርቱ ሠርቷሌ። መሇስ ግዴ የሇውም ወዯ ጎንዯር ጎራ ካሇ ኦሮሞ ሉበሊህ
እየመጣ ነው ብል በአዯባባይ ሇመናገር በሰማይ ያሇውን እግዜርን አይፈራም።እግር ጥልት ወዯ ወሇጋ ብቅ ካሇ ዯግሞ
ነፍጠኛ አማራ ሉያጠፋህ እየመጣ ነውና ተጠንቀቅ ማሇቱን አይረሳውም።እንዱህ በሰው ሌጆች መካከሌ ጥርጣሬንና
አሇመተማመንን ሲዘራ የሚኖርን ሰው አጃቢዎቹ በምን መሇኪያ ‚ብሌሁ‛ መሪ እያለ እንዯሚያሞካሹት ስናስብ
እንገረማሇን።
እንዱሁም ወዯ ትግራይ በሄዯ ግዜ ‚አንተ እኮ ወርቅ ህዝብ ነሀ እንኳንም ካንተ ወርቅ ከሆንከው ህዝብ ተወሇዴኩ‛
ካሇ በኋሊ ‚አማራና ኦሮሞ ግን ዯርጎች ስሇሆኑ ከነዚህ ጠሊቶችህ እጅ ከህወሃት/ከእኔ በቀር የሚያዴንህ የሇም‛ ብል
መስበኩን አይተውም።እንዱህ የሚያዴረገው ግን የትግራይን ህዝብ ስሇሚወዴ አይዯሇም።የትግራይን ህዝብ አብሮ ከኖረው
ህዝብ ገንጥል የግለ ንብረትና ዋሻው አዴርጎ ሁለንም ቅጥቅት አዴርጎ እስከ ሌጅ ሌጆቹ መግዛት ስሇሚፈሌግ ነው።
እንዯ እኔ እምነት ማንም የማንም ጠሊት አይዯሇም።ሁሊችንም ኢትዮጵያ የምትባሌ ዴሃ አገር ሌጆች ነን።በዚህች
ኢትዮጵያችን ውስጥ ህዝብ ሇህዝብ ጠሊት ሁኖ አያውቅም።እረ የትም አገር ህዝብ የህዝብ ጠሊት ሁኖ አያውቅም።ኢትዮጵያ
ውስት ጠሊት አሇ ከተባሇም የሚኖረው ጠሊት አሁን በስሌጣን ሊይ ያሇው ‚መንግስት‛ ብቻ ነው።በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ
መንግስት የተባሇ አካሌ ሇህዝብ ጠሊት ሁኖ ሲቀመጥ ህወሃት የመጀመሪያው ነው።ከዚህ ቀዯም በነበሩ መንግስታት ብዙ
በዯልች መፈጸማቸውን እናውቃሇን።የቀዯሙት ‚መንግስታት‛አንዴ አምባገነን መንግስት የሚያዯርገውን ክፍ ነገር ሁለ
ፈጽመዋሌ።ወያኔ ግን መንግስት ያዯርገዋሌ ተብል የማይጠበቀውን ክፍ ነገር በአገሪቷ ሊይ በማዴረሱ የህዝብ ጠሊት ሁኖ
ቁጭ ብሎሌ።

ባሇፍት ታሪካችን ውስጥ ጭንቅሊታችንን ይዘን ኡ ኡ እንዴንሌ የሚያሰኙን አስቀያሚ በዯልች መፈጸማቸው
እውነት ነው።ይህን ሲባሌ ግን አያቶቻችን ያዯረጉት መሌካም ነገር የሇም ማሇት አይዯሇም።ቆመን ሌናወዴሰው የሚገባን
አኩሪ ገዴሌ መፈጸማቸውን የሚረሳ ሂሉና ሉኖረን አይገባም።በብዙ ሉወዯሱ የሚችለ መሌካም ታሪኮች እንዲለን ሁለ ብዙ
ዯግ ያሌሆኑ ነገሮችም አለ።ዯጉንም ክፍውንም የፈጸሙት ግን ኢትዮጵውያን ነበሩ።እነዚህ ሰዎች ላሊ የሚታወቅ አገር
አሌነበራቸውም።አገራቸው ኢትዮጵያ ነች።በዚህች አገር ውስጥ ተበዴያሇው የሚሌ ህዝብ አሇ።ይህን በዯሌ ቁጭ ብሇን
ማዲማጥ አሇብን።ራሳችንንም ተበዴያሇው ከሚሇው ሰው ቦታ ሊይ አስቀምጠን ነገሩን መመርመር አሇብን።ሰው ተበዴያሇው
ካሇ አሌተበዯሌክም ብል ሙግት መግጠም ፍቅርን ያቀዘቅዛሌ።ብዙ ሰዎች ዛሬ ሊይ ሁነን መቶ ዓመት ወዯ ኋሊ ስንመሇከት
ከዯጉ ነገር ይሌቅ ክፍው ነገር ጎሌቶ እየታየን ችግር ውስጥ ገብተናሌ።ይሄም አስተያየት ሚዛኑን ቢጠብቅ ሇሁሊችንም
ይጠቅማሌ።ብዙ በዯሌ ዛሬ ሞሌቶሌን እያሇ መቶ ዓመት ወዯ ኋሊ ሂዯን ተጨማሪ በዯሌ ፍሇጋ መኳተናችን ዛሬን በጥሩ
ሁኔታ እንዲንኖር ዯንቃራ ሁኖብናሌ።የነገውንም ተስፋችንን አጨሌሟሌ።መሌካም አገር ሇመፍጠር በሚዯረገው ጥረት
ሊይም ትሌቅ እንቅፋት ሁኖ ቆይቷሌ።በዚህም ምክንያት እጣ ፈንታችን ከዯስታ ይሌቅ ሃዘን የሞሊበት፤ከመተማመን ይሌቅ
ጥርጣሬ የወረሰው፤በፍቅር ዓይን ከመተያየት ይሌቅ የጎሪጥ የምንተያይበት እንዱሆን ሁኗሌ።በዯልቻችን ሊይ ማትኮራችን
ሚዛንኑ ስሇዯፋ ሇሚመጣው ትውሌዴ የምንተውሇት የእኛን እጣ ፈንታ መሆኑ ግዴ ነው።ከሌዩነቶቻችን ይሌቅ አንዴ
ሉያዯርጉን በሚችለ በጎ ነገሮች ሊይ ግዜያችንን ብናውሌ ነፍሳችን ሃሴት ታዯርግ ነበር።
ወቅቱ ከታሪክ እስረኝነት ራሳችንን የምናስፈታበት ግዜ ነው።ባሇፍት በርካታ ዓመታት ውስጥ የታሪክ እስረኛ ሁነን
ኑረናሌ።የታሰርንበት ሌዩ ሌዩ ሰንሰሇት እንዱበጠስ ሁሊችንም በአንዴ ሊይ ቁጭ ብሇን አንዲችን የአንዲችንን እስራት
ሇመፍታት መጣር ይኖርብናሌ።የአማራም፤የኦሮሞም፤የሶማላም፤የትግሬም፤የጉራጌም፤የወሊይታም፤የሲዲማም፤የላልቹም
ኢትዮጵያዊያን ጥያቄ አንዴና አንዴ ነው።እርሱም እውነተኛ ነጻነት ነው።ነጻነት ! ነጻነት ! አሁንም ነጻነት !
እኔ የዯቡብ ሌጅ ነኝ።የተወሇዴኩትም ያዯገኩትም ዯቡብ ኢትዮጵያ ነው።እናም ኢትዮጵያ በምትባሌ በዚያች ውብ
አገር ውስጥ ሁሊችንም በዯስታና በአንዴነት የማንኖርበትን ምክንያት ብፈሌግ አሊገኘውም።ከማውቀው ቋንቋ በተጨማሪ
አማርኛን ዯህና አዴርጌ እንዯምናገር ሁለ ኦሮሚኛን ተምሬ እንዯ አማርኛ የማሌጠቀምበት ምክንያት የሇም።ኦሮሚኛም እንዯ
አማርኛ የሁሊችንም ቋንቁ የማይሆንበት አንዲችም ምክንያት አይታየኝም።የሚመጣውም ትውሌዴ ሁሇቱን ቋንቋዎች
አቀሊጥፎ እየተናገረ በሰሊምና በዯስታ የማይኖርበትን ምክንያት የሚነግረኝ ‘ጥበበኛ’ ይኖር ይሆን ? እንዱህ ያሇ ጥበበኛ
ቢገኝም ጥበበኛ ሳይሆን ተንኮሇኛ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብሄሮች በተሇይም ኦሮሞና አማራ አንዴ ሊይ ተባብረው በፍቅርና በዯስታ እንዲይኖሩ
ሇማዴረግ የሚሞክረው መሇስ ዜናዊ ብቻ ነው።የዚህ ሰው መጫወቻ ካርዴ አንዴ ነው።አንደን ዘር ተበዲይ ላሊውን በዲይ
አዴርጎ ማቅረቡ።ይህ ሰው በዘር ሰንሰሇት ሉያስረን እየሞከረ ነው።እንዯሚባሇውም የመቶ ዓመት የቤት ሥራ የሰጠን እርሱ
ነው እንዳ ? ከሆነም የቤት ሥራው አሁን መፈጸም አሇበት።ትርፍ ግዜ ያሇን አይመስሇኝም።
አዎን ኢትዮጵያ በምትባሌ አገር ውስጥ ኦሮሞና አማራ አብረው በዯስታና በአንዴነት መኖር ይችሊለ።እኔም
ከእነርሱ ጋር አብሬ ዯስ ብልኝ በአገሬ ኢትዮጵያ መኖር እችሊሇሁ።ዛሬ ሁሊችንም በተሇይም አማራና ኦሮሞ ነጻነታቸውን
የሚፈሌጉ ከሆነ እርስ በርሳቸው በጥርጣሬ ከመተያየት ተሊቀው እጅ ሇእጅ የሚያያዙበት ትከሻ ሇትከሻ የሚዯጋገፍበት
ግዜው አሁን ነው።እነዚህ ሁሇቱ ብሄረሰቦች አንዴ ከሚያዯርጋቸው ትሌቅ ቁም ነገር ይሌቅ በጥቃቅን ሌዩነቶቻቸው ሊይ
በማተኮራታቸው ምክንያት ነጻነታቸውን ተገፍፈው ክብራቸውንም አጥተው ዝቅ ብሇው ኖሩ እንጂ ያተረፍት ነገር የሇም።
በዚህም ምክንያት አገራችንም ኢትዮጵያ ክብሯ ተዋረዯ።ግራማ ሞገሷም ጠፋ።ሌጆቿም ስዯተኞች ሆኑ።
እንዱህ ሲሆን የታዘቡ በሲያትሌና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን አንዴ ነገር እናዴርግ ሲለ መከሩ።እናም
ከዚህም ከዚያም ተጠራርተው አስራ አንዴ አባሊት ያለት ኮሚቴ መሰረቱና ስሙንም ‚በሲያትሌ የኢትዮጵያዊያን ፎረም‛
በሚሌ ሰየሙት።ሇብዙ ግዜ ሲመክሩ ቆይተው የመጀመሪያውን ህዝባዊ ጉባኤ May 28,2011 ከቀኑ 2፡00 ሠዓት ጀምሮ
በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዲራሽ ሇማዴረግ ወስነዋሌ።የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ መሆኑ አሪፍ ምርጫ ነው።ኢትዮጵያ ኮሚኒት
እንዯ ላልች ኮሚንቲ አዲራሾች ሰዓቱ አሇቀ ብል አያባርረንም።ዋጋም ጨምሩ ብል አያስጨንቀንም።ሇዚህም የኢትዮጵያ
ኮሚኒት አዲራች ጥሩ ምርጫ ነው።

በዚህ እሇት ሌዩ ሌዩ አርቲስቶች ተገኝተው እሇቱን ያዯምቁታሌ ተብል ይጠበቃሌ።አማርኛውንም ኦሮሚኛውንም
ትግሪኛውንም ላሊ ላሊውንም እንጨፍራሇን።በዚያ ማንም ዘራችንን አይጠይቀንም ሁሊችንም ኢትዮጵያዊያን ነን።የአንዱት
አገር ሌጆች።በአማርኛም በኦሮሚኛም በሶማሉኛም በትግሪኛም በላሊም ቋንቋ ስሇ ነጻነታችን እንመካከራሇን።እነማን ናቸሁ
የሚሇን ሰው ከተገኘም ዴምጻችንን ከፍ አዴርገን ኢትዮጵያዊያን ነን እንሊሇን።በዚህም መሇስ ዜናዊ መነጽሩን ከፍ ከፍ
እያዯረገ ጸጉሩን ሲነጭ ይሰነብታሌ።
ስሇዚህ በሲያትሌና አካባቢዋ የምትኖሩና የኢትዮጵያ ጉዲይ ያገባናሌ የምትለ ሁለ በእሇቱ በመገኘት የበኩሊችሁን
አስተዋጽኦ አበርክቱ።ሌዩነቶቻችንን ሇጥንካሬያችን ምንጭ አዴርገን እንዴንጠቀም ግዜው ግዴ ይሇናሌ።ከመሇያየት
የምናተርፈው ባርነት ብቻ ነው።ተሇያይተን የምንፈሌገውን ነጻነት የምናገኝ አይመስሇኝም።ኑ !! ኑና እጅ ሇእጅ ተያይዘን
መሇስ ዜናዊ ሲሰራሌን የቆየውን የጥርጣሬና የጥሊቻ ግንብ እናፍርሰው። የኢያሪኮ ግንብ በጩኽት ፈርሷሌ።እኛም
ዴምጻችንን ከፍ አዴርገን ሁሊችንም የአንዴ አገር ዜጎች ነን ብሇን እንጩህ። ያን ግዜ የጥርጣሬውና የጥሊቻው ግዴግዲ እንዯ
ኢያሪኮ ግንብ ይፈርሳሌ።አበቃሁ።
ነጻነት ሇሰው ሌጆች ሁለ ይሁን !!!
እግዚአብሄር አገራችንን ይባርክ !!!
Freeme97@gmail.com

