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በአእዋሚዊ ኤሬቻ ሽፋን "ፊንፊኔ ኬኛ" ሲረጋገጥ
አረመኔ ጋሎች ኤሬቻ በአላቸዉን ከደብረ ዘይት ሆራ ሐይቅ ዙሪያ ማክበራቸዉ ቀርቶ በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ መስቀል
አደባባይ በኦነግ/ኦዴፓ ትረካ መሠረት ከመቶ ሃምሳ ዓመታት በኍላ ለማክበር ተዘጋጅተዋል። ስለሆነም የኦሮሚያ ክልል መንግሥት
ተብዬዉ ባለሥልጣናት አስቀድመዉ በሰጡት መግለጫያ መሠረት ከሰባት ሚሊዎን በላይ ጋሎች ወደ አዲስ አበባ ከተማ መስቀል
አደባባይ ይጎርፋሉ ተብሏል። የዚህ ዓመቱ በአል አሰተባባሪዎች እንደሚሉት በአዲስ አበባ ከተማ የራሳቸዉን ከ20 ሽህ በላይ የአባ ገዳ
ፎሌ ፖሊስ፣ እንዲሁም የኦሮሚያ ታጣቂ ልዩ ኃይልን በአዲስ አበባ ከተማ ለማሰማራት ተዘጋጅተዋል። እዚህ ላይ በጣም አስገራሚዉ
ነገር ያዲስ አባባ ከተማ ፖሊስ ተብዬዉም ሆነ የፌደራል ፖሊስ ፀጥትና ሥነ ሥርዓት የማስከበር ሃላፊነቱን በዘመነ ኦዴፓ/ኦነግ
ፊንፊኔ ኬኛ ፖለቲካ የጋሎች ብቻ መሆኑ ነዉ። አባ ገዳዎች፣ ቄሮዎችና ፎሌዎች እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተባብረዉ ፀጥታዉን
እንደሚያሰክብሩ የኦዴፓ ተሿሚ ወኪል ምክትል ከንቲባ ተብዬዉ ታከለ ኡማ አረጋግጧል።
ስለዚህም የሸዋ ሕዝብ ድርጅት/ሽሕድ/ እና ኢዐሕድ ተባብረዉ በአዲስ አበባ መዲናችን ነዋሪዎች ላይ የሚደረገዉን ሴራ በአጽንኦት
ይቃወሙታል። ትግሬና ዐማራ ነን ባዮቹ የትሕነግ እና የአዴፓ ባንዳ ጸረ-ሸዋ ቅጥረኞች በዋና ከተማችን አዲስ አበባ የሚኖሩት
አሸንዳይ፣ ሽለል...እያሉ ከእስስቱ የኦዴፓዉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቢይ አሕመድ ጋራ ተሞዳሙደዉ እንዳከበሩት ሁሉ አሕዛብ ጋሎች
በሚሊኒየም አዳራሽ በአላቻዉን ቢያከብሩ ተቃዉሞ የለንም።
የኮሎኔል አቢይ ኦዴፓ መንግሥት የባላደራዉ ምክር ቤት በአዲስ አበባ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳያስደርጉ፣ ስብሰባ እንዳያደርጉ፣
ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ አግዷል። በሰላማዊ ታጋዮች የባላዳደራዉ አባላት ላይ ጦርነት ማወጁንና እንበለ ሕግ እነ ኤልያስ
ገብሩን፣ መርከብ ኃይሌን፣ ማስተዋል አረጋን ወዘተረፈ አስሯል። የአዲስ አበቤዎችን በነፃ የመሰብሰና ሃሳብ ማራመድ መብታቸዉን
የገደበዉ፣ ነዋሪዎችን ከቤታቸዉ ዘር ለይቶ የሚያፈናቅለዉ ተረኛዉ የኦዴፓ የጎሣ አምባገነን ቡድን ሲሆን ያለ ሥፍራዉና ያለ ባሕላዊ
ሥርዓቱ ለፖለቲካ እሳቤ ፊንፊኔ ኬኛ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅምና ብቸኛ ባለቤትነትን ለማረጋገጥ ታስቦና ታቅዶ የሚሠራ ሴራ ነዉ።
በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የአሕዛብ ጋሎች እሬቻ በዓል ከመቶ ሃምሳ ዓመታት በሁዋላ ይከበራል ተብሎ የዉሸት ትረካ ማራገብ
የአዲስ አበባን ነዋሪ ሰላማዊ ኑሮ ለማወክ የተሽረበ የሴራ ፖለቲካን በአጽናኦት እንቃወማለን። ኦዴፓ/ኦነግ እና ተባባሪዉ አዴፓ
ከምድረ ሸዋ ከከተማችን አዲስ አበባ ለማስወገድ፣ የአዲስ አበባን ነዋሪ ደሞክራሲያዊ እራስን በራስ የመስተዳደር መብትና ነፃነት
ለማስከበር ትግላችን በማንኛዉም መንገድ ይቀጥላል።
ስለሆነም፣
1ኛ/ያዲስ አበባን ነዋሪ ሕዝብ ፈቃድና ስምምነት ያላደረገዉ በተረኛዉ ኦዴፓ/ኦነግ ፖለቲካዊ ዉሳኔ እሬቻ በዓል በመስቀል አደባባይ
እንዲከበር መደረጉን እናወግዛለን። የአዲስ አበባ ነዋሪ በጠቅላላዉ እንዳይሳተፍ ጥሪ እናቀርባለን።
2ኛ/ መላዉ የሸዋ ሕዝብ የኦነግ/ኦዴፓ የመስፋፋት ወረራን በአጽናኦት ይቃወማል።
3ኛ/አዴፓ ተብዬዉ ጉጀሌ የትሕነግ ጥፍጥፍ የኦዴፓ ሎሌ ፀረ ሸዋ ጥርቃሞ ከአዲስ አበባ በአስቸኩዋይ ይዉጣ።
4ኛ/የሸዋ ነፃ መንግሥት በመላ ጥንታዊ ግዛቱ ይመሠረታል። ያማራ ባንዳዎች ጥርቃሞ በመረጡት ባሕር ዳር የኦዴፓ/ኦነግ አሽከሮች
የጀነራል አሳመነዉ ፅጌ አስገዳይ ይዉደሙ።
5ኛ/ የአቢይ አሕመድ ኦዴፓ/ኦነግ መንግሥት ወሎ ኬኛ ለሚሉት ዕቅድ ማሳኪያ ካርታ ስለዉ በሜዳልያ አስቀርፀዉ ሃምሳ ሽህ ያህል
ሯጮች ለሚሳተፉበት ሽልማት ማዘጋጀታቸዉን እንቃወማለን።
6ኛ/ ሸዋ በመላዉ የዐማራ፣ የጉራጌ፣ የከምባታ፣ የሃድያ ወዘተረፈ እንጅ የመጤ ወራ ስፋሪና ተስፋፊ የጋላ ጎሳ ምደር አይደለም።
7ኛ/ የኦዴፓ ጋላ ወራሪ ሰፋሪዎች የዟይ ጥንታዊ ስምን ባቱ ብለዉ ቀይረዋል፣ በመናገሻ አዉራጃ ዉስጥም የጥንት ስሞችን
መቀየራቸዉን እንቃወማለን።

ኢዐሕድ

