”መካሪ የሌለው ንጉስ ካለ አንድ አመት አይነግስ”
ዶ/ር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ውስጥ በቄሮ፣ በኦነግ፣ በኦዴፓ በአጠቃላይ በኦሮሞ አክራሪዎች የሚደረገውን መፈናቀል ካላስቆመ፣
ለአፉ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ ብሎ ቢሰብክ ህዝቡንም ከመከራ አይታደግም። እሱም ”መካሪ የሌለው ንጉስ ካለ አንድ
አመት አይነግስ” እንዲሉ ተዋርዶ ከስልጣን እንደሚለቅ እሙን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ታጋሽም ሚዛናዊም ስለሆነ አክራሪ የኦሮሞ
ፅንፈኞች እያስቸገሩት ነው እንጅ የእሱ ምርጫ ይህ አይደለም ብሎ ስላሰበ ብዙ ታገሰ። ትናንት በእሱ ይሁኝታ በታከለ ኡማና በበጎ
ሰው ተሸላሚው በለማ መገርሳ ትዕዛዝ መታወቂያ አዲስ አበባ ላይ የተሰጣቸው ቄሮዎች ዛሬ በያዙት አጣናና ዱላ ላይ ሚስማርና
ብረት ሰካክተው ቦሌ ላይ በድፍረት የአዲስ አበባን ነዋሪ ሊጨፈጭፉ ወጡ። በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት የሚባል የለም። ሁሉም ነገር
በዘረኞች እጅ የወደቀ ይመስላል። የኦሮሞ ፅንፈኞች ባይገባቸው ነው እንጅ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን መከላከል መጀመሩ አይቀርም።
ያኔ መከራው ለተጠቂው ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን በለጋ እድሜው በዘረኝነት ለሰከረው፣ ጥላቻን፣ የተሳሳተ የዘራፊነትና የነጠቃ ህልም
የተጠናወተውን በአጥቂነት ላይ ለተሰለፈው የኦሮሞ ልጅም ዋጋ ያስከፍለዋል።
እስከአሁን ዶ/ር አብይ በአፉ ተስፋ እየተጎነጨን በተግባር ግን ብዙ መጥፎና አሰቃቂ የመከራ ዓይነቶችን ህዝባችን አስተናግዷል።
ከነዚህም ጠቅላዩ አድበስብሶ ካለፋቸው ክስተቶች በብዙ በጥቂቱ







የጌዴዮን ተፈናቃዮች በአክራሪ ኦሮሞዎች ተገፍተው ተፈናቅለው በርሀብ ሲያልቁ ደንቆሮ የሰማ እለት ነው ብሎ ትናንት
መጎብኘቱ፣
የአራት ኪሎ ነዋሪዎች አፍንጫው ስር ያለምንም መጠለያ መንገድ ወድቀው ህፃናት የመኪና ራት ሲሆኑ ሰማሁ አለማለቱ፣
የአዲስ አበባ ነዋሪ ላልሆኑ ኦሮሞዎች ያላግባብ በድብቅ በገፍ መታወቂያ ሲታደል አለመቃወሙ፣
አዲስ አበባ ላይ የኦሮሞ የህዝብ ስብጥሩን ለመቀየር ሲባል ብቻ 500 000 ተፈናቃይ ኦሮሞ እንዲሰፍር መደረጉን
አለመቃወሙ፣
ዘረኝነቱ የራስን ወገን ማስፈር ብቻ ሳይሆን ሌላውን ማፈናቀልንም ስለሚያካትት በለገጣፎ የዚያ ሁሉ ህዝብ ቤት
በላይታቸው ላይ ሲፈርስ አልሰማሁም ነበር ፣ የእኔ የስራ ድርሻ ስላልሆነ አላውቅም ነበር ከማለቱ በችግር ላይ ያሉት
ተፈናቃዮች ሰብዓዊ መፍትሄ እንዲያገኙ አለማድረጉ፣
ዛሬ ደግሞ የሱልልታና በሌሎች ከተሞች ነዋሪዎች መፈናቀል እንደሚጠብቃቸው በየበራቸው ላይ ቀይ ቀለም እየተቀባ
ቴረር ሲደረጉ፣ በጭንቀት የሚኖሩ ህዝቦች እንዳሉ ተገንዝቦ፣ ማስቆምም ማፅናናትም አለመቻሉ/አለመፈለጉ በጣም
አሳዛኝና አስተዛዛቢ ነው።

መቸም እውነቱን ስንናገር ብዙ የተደመሩ ክስተቱን ሁሉ ከዶ /ር አብይ ትካሻ ላይ ለማውረድ የሚጥሩ እንዳሉ እሙን ነው። መረሳት
የሌለበት ግን እሱ የተወደደውና ተስፋ የተጣለበት ጠቅላይ ሚኒስቴር የሆነው ቀርቶ ባይወደድም ተስፋ ባይጣልበትም በያዘው
ስልጣን ብቻ ህዝቡን ከአደጋና ከጥፋት የመከላከል፣ በችግራቸው የመድረስ ግዴታ አለበት። ስለዚህ ጠቅላዩ ፍላጎቱ መተላለቅ ካልሆነ
አቅም እንኳን ቢያጣ ግልፁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ነግሮ ህዝቡ በግልፅ ቢመክርበት የተሻለ ይሆናል።
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