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ውታፍ ነቃይ
ከጣሰው እንደልቡ
ለዛሬ የመረጥሁት መጽሀፍ የ James Bruce፣ travels to discover the source of the Nile
የሚለውን መጽሀፍ ነው፡፡ ይሄንን መጽሀፍ ግዜ አግኝቶ ማንበብ ለሚፈልግ ሊንኩን ከታች
ስላስቀመጥሁት ኢትዮፓትሪዎት ድህረገጽ ላይ ገብቶ ማግኘት ይችላል፡፡
የስኮትላድ ጎብን ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያን የጎበኘው በ1791 ዓም ሲሆን፣ ከአባ ባህሪ “ዜናሁ ለጋላ”
መጽሀፍ ቀጥሎ ስለ ጋላ ወረራ የተጻፈ የታሪክ መረጃ የጀምስ ብሩስ ነው የሚሉ አሉ፡፡ ከነዚህ 6
ጥራዝ መጽሀፎች ውስጥ በ2ተኛው ጥራዝ በገጽ 400 ላይ ስለ ጋላ የሚከተለውን ይላል፡፡
It is now time we should speak of this nation, which has contributed more to
weakening and reducing the Abyssinian empire, than all their civil wars, and all the
foreign enemies put together,
በግርድፉ ከዚህ ጽሁፉ የምንረዳው - ኢትዮጵያ ከውጭ ወራሪ ጋር ካደረገቻቸው ጦርነትቶችና በሀገር
ውስጥ ከተደረጉ የእርስ በርስ ግጭቶች በአንድ ላይ ተደምረው ካደረሱት ጥፋት ይልቅ የጋላ ወረራ
በሀገሪቱና በመንግስቱ ላይ ያደረሰው እልቂት የከፋ መሆኑን ነው፡፡
አብይ አህመድ አሊ ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በኦሮሙማ ፕሮጀክት መሰረት ሀገራችንን በገዳ
ስርዓት ለማስተዳደር የማይነገር ትርክት፣ የማይደረግ የክፋት ሴራ የለም፡፡ ባለፈው ጽሁፌ
እንዳቀረብሁት “ገዳ ዲሞክራሲያዊ ነው” የሚለው ዝም ብሎ ተረት -ተረት “በሬ ወለደ” አይነት
መሰረተ ቢስ ትርክት ነው፡፡ የገዳ ስርዓት አይነተኛ መገለጫው የጭካኔ፣ ያረመኔነት፣ የገዳይነት ድርጊቱ
ነው፡፡ በገዳ ስርዓት አንድ ሰው በህብረተሰቡ ተቀባይነት የሚኖረው በገደለው ሰው ብዛት በመሆኑ፣
ስርዓት ነው ከተባለ ስርዓቱ በመግደል ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው፡፡ ለዚህ ነው ጀምስ ብሩስ
“በሀገሪቱ የተከሰቱ ጦርነቶችና ግጭቶች ተደምረው ጋሎች ያጠፉትን ያህል አይሆንም” ያለው፡፡ ከጋላ
ወረራ በኋላ የተከሰተው የጋሎች የገዳ ስርዓት ሀገሪቱን በደም ያጠበ ለመሆኑ የታሪክን መጽሀፍ
ማገላበጥ ብቻ በቂ ነው፡፡ ዛሬ ቅጥረኛና ወዶ ገብ ውታፍ ነቃዮች ይሄንን ሀቅ ሊያስተባብሉት
አይችሉም፡፡ እንዲያውም ለእንዲህ አይነት የገዳይ ስርዓት ተባባሪነታቸውን መስካሪ ይሆንባቸዋል፡፡
የሽመልስ አብዴሳ “ሰበርናቸው እና የገዳ ስርዓትን በኢትዮጵያ ለማስፈን እየሰራን ነው፣ ብልጽግና
ፓርቲን የፈጠርነው ለእኛ ለኦሮሞዎች እንዲመቸን አድርገን ነው፣” የሚለው ንግግሩና ጽሁፉ፣ የአብይ
አህመድ አሊ “እኛ ዝሆኖች ነን እንሰብራለን፣ የመደመር ጽንሰ ሀሳብ ከገዳ ስርዓት የተቀዳ ነው” ወዘተ
የሚሉት ንግግሮቹ ብቻ ሳይሆን፣ በሁሉም አቅጣጫ በሀገራችን የሚታየው የሰላም ማጣት እና በህዝብ
መካከል የተፈጠረው የአንድነት ስሜት መዳከም የኦሮሙማ ፕሮጀክት የገዳ ስርዓት አስተዳደር
የፈጠረው የመጀመሪያ ገጽታው መሆኑን ይጠቁማል፡፡
ከላይ መግለጽ እንደሞከርሁት የገዳ ስርዓት በጭካኔና በአረመኔነት፣ የሚያምን የመግደል ስርዓት
ስለሆነ፣ በዚህ በገዳ ስርዓት ከ28 በላይ ነገዶች ከኢትዮጵያ ምድር ገጽ ጠፍተዋል፣ ወይም በከፊል
ማንነታቸውን ቀይረው ጋላ ሆነዋል፡፡ ጋሎች ይሄን ሁሉ ነገድ ካጠፉ ጋሎችስ - ጋሎችን አላጠፉም
ወይ የሚል አግባብ ያለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ እርግጥ በአሩሴ ጋላዎች መካከል አንድ ጋላ የአሩሲን
ጋላ ከገደለ ለምጥ ይይዘዋል የሚል እምነት ስለነበር ጋላ - ጋላን አይገልም ነበር፡፡ በሌላ ቦታ ግን እርስ
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በርስ ተራርደዋል፡፡ ያም ብቻ ሳይሆን አንድ ጋላ 40 ዓመት ሞልቶት ከመገረዙ በፊት የሚወለዱ
ልጆችን አውጠው ይጥሉ ስለነበር ሀገራችን በልጆች አስከሬን የተሞላችበት ጊዜ ነበር፡፡ ከዚህ አቅጣጫ
ሲታይ የገዳ ስርዓቱ ለራሳቸውም ለጋሎች የሚሆን አለመሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡
ዛሬ በብልጽግና ስም የተሸፈነው የኦሮሙማ ፕሮጀክት የገዳ ስርዓትን ለኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት
ለማድረግ የሚደረገው መንፈራገጥ፣ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ሀገራችን ሰላም
ማጣቷንና፣ ሆን ተብሎ ስልጣን በያዘው የብልጽግና አገዛዝ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እንድትገባ
መደረጉን ማንም ህሌና ያለው ሰው የሚረዳው ሀቅ ነው፡፡ ዛሬ በትግራይ ህዝብና በአማራው ህዝብ
መካከል የነበረው የአንድ ህዝብነት ስሜት በቅርብ በተከሰተው ጦርነት ሻክሮዋል፡፡ በትግራይ ህዝብና
በአፋር ህዝብ መካከል በቀላሉ ሊረሳ የማይችል በደል ተፈጽሟል፡፡ በኦሮሞና በአፋር፣ በኦሮሞና
በአማራ፣ በሱማሌና በኦሮሞ፣ በሱማሌና በአፋር፣ ወዘተ እንደዚህ እያልን መዘርዘር ስንጀምር፣ ይህ
ሁሉ ህዝብ ለህዝብ የማጋደል ሴራ እነ አብይ አህመድ ሀገራችንን በኦሮሙማ ፕሮጀክት በኦሮሞ
የበላይነት በገዳ ስርዓት እንመራለን በሚሉት ሴራ የተፈጠረ ለመሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ከሊቅ እስከ
ደቂቅ፣ ማንም ሰው፣ በአንድ ሳምንት ብቻ በሀገራችን በየትኛውም አካባቢ የሚፈጸመውን ወንጀል፣
የሚፈሰውን የንጽሀን ደም፣ የሚፈናቀለውን ደሀ፣ ሀብት ንብረቱ የመወረስበትንና የሚወድምበትን
ዜጋ፣ ብሄር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ እድሜ ሳይለይ የሚሞተውን ህዝብ አይቶ የራሱን ዳኝነት ይስጥ፡፡
ከዚያ ጀምስ ብሩስ እንዳለው እነ አብይ አህመድ በድጋሚ ሀገራችንን እያጠፏት ነው የሚል ሀሳብ
ውስጥ ይገባል፡፡
በመጨረሻም፣ የአዲስ አበባ ጉዳይ ከእለት ወደ እለት አሳሳቢ እዬሆነ መጥቷል፣ ሰሞኑን አብይ
አህመድ አሊ በአዲስ አበባ ህዝብና በኦሮሞ ህዝብ መካከል መከፋፈል ለመፍጠር በፓርላማ ንግግሩ
“ኦሮሞ ጠል” ማለት ደረጃ ደርሷል፡፡ በዚህ ጉዳይ እግዚአብሄር እድሜውን ይስጣቸውና
ኢትዮ360ዎች ጥሩ ማብራሪያ ሰጠውበታል፡፡ ሆኖም 246ሺ ሰራዊት በአዲስ አበባ አካባቢ
መሰማራቱ በህዝብ ላይ የመጨነቅ ስሜት ቢፈጠር አይገርምም፡፡ ይህ 246ሺ ሰራዊት ነገ በአዲስ አበባ
ነዋሪዎች ላይ ምን አይነት ሽብር ሊፈጥር ይችላል የሚለው ሲበዛ አሳሳቢ ሆኖዋል፡፡ ቀደም ሲል
የአዲስ አበባን ስም ወደ ፊንፊኔ ከመቀየር አልፈው የአዲስ አበባን የከተማ ስሞች ወደ ኦሮሞኛ ስሞች
በመቀየር በትልቅ ሰሌዳ ላይ “የአዲስ አበባ ከተማዎች የድሮና የአሁን ስያሜዎች” ሲሉ በለጠፉት
ሰሌዳ ላይ፣ ለምሳሌ መርካቶን - አጋምሳ፣ ፒያሳን ቢርቢርሳ ጉሮ፣ ሜክሲኮን - ካፌ አናን፣ አራት ኪሎ
- ዳላት ወዘተ ብለው መሰየማቸው ይታወሳል፡፡ እንግዲህ አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ
የኦሮሙማን ፕሮጀክት ለማስፈጸም አጣዬ፣ ጋሞ፣ ጌዲዮ፣ ከሚሴ፣ አማሮ፣ ኮንሶ፣ ሻሸመኔ ወዘተ ላይ
የሆነውን አስታውሰን፣ ታናት የአማራ ክልልን 30ዓመት ወደ ኋላ የወሰደውን ጦርነት፣ ትግራይን
“በሻሻ” አድርገናታል ያለውን፣ የአፋር ህዝብን እልቂት፣ በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል እየሆነ ያለውን፣
የወለጋን በከፊል በሸኔ ቁጥጥር ስር መሆን ወዘተ ስናይ ደግሞ፣ ዛሬ ለአዲስ አበባ 246ሺ ሰራዊት
መዘጋጀቱ ከአሳሳቢነቱም በላይ አሳሳቢ ሊሆን ይገባል፡፡ ቅጥርና ወዶ ገብ ውታፍ ነቃዮች ምንም
አይነት ነገር ቢያወሩና ቢጽፉም ሊያስተባብሉት የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸው አይቀርም፡፡
ዛሬ “ቋቅ” አለኝ የሚል ደረጃ ላይ የደረሱት የትናት ባለ ኮንዶሚኒየም ተሸላሚ ውታፍ ነቃዮች ነበሩ፡፡
ህዝብ ያያል፣ ይሰማል፣ ያዳምጣል፣ ይታዘባል፣ ያገናዝባል፣ በመጨረሻም ፍርዱን እራሱ ይሰጣል፡፡
ዛሬ የኦሮሙማ የገዳ ፕሮጀክት ምን እንደሆነ ሰው ቢያንስ ከመጠርጠር ያለፈ ደረጃ ላይ የደረሰ
ይመስላል፡፡ ሆኖም የኦሮሙማ የገዳ ፕሮጀክት በመግደል የሚያምን፣ ለገደለ ክብር የሚሰጥ ስርዓት
በመሆኑ፣ ይህ ስርዓት ነገ በአዲስ አበባ ላይ በዚህ በ246ሺ ሰራዊት “ገዳ” የተባለው የመግደል ስርዓት
እንዳይገለጥ ቀድሞ መጠንቀቅ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ “አይሆንምን ትተሸ፣ ይሆናልን ያዢ”
እንደሚባለው፡፡
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https://books.google.se/books/about/Travels_to_Discover_the_Source_of_the_Ni.html?id=5
dgLAAAAYAAJ&redir_esc=y
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