የቁማሩ ውጤት!
አስደንጋጩንና አሳፋሪውን የኦዴፓ ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳን የከረመ ንግግር "ደንቆሮ የሰማ እለት እንዲሉ" በተለያየ ተርጓሚ
የተተረጎመውን ደጋግሜ ሰማሁት። እንዲህም አለ።
”.......ቄሮ የምትሉት ፍቃዱ ባይመለከተኝም እኔ ራሱ ቄሮ ነኝ! ብትወዱም ባትወዱም ቄሮን የፈጠረው ኦዴፓ ነው፤ ድል የተገኘውም
በስሌት በተሰላ ቁማር ነው! ቁማር በደንብ ነው የተጫውትነው፤ ስለተጫወትንም ነው የበላነው። የቻልነውን አሳምነን ያልቻልነውን
ግራ አጋብተን አባይን ተሻግረን ተጫውተናል። አሁን የቤት እመቤት ነን ማለት ነው። ብልፅግናን የሚመራው ኦሮሞ መሆን አለበት፤
ካልሆነ ኦሮሞ የፈቀደለት መሆን አለበት የዚህ አይነት ፓርቲ ነው የመሰረትነው። አማርኛ ቋንቋ እየወረደ ነው ያለው። ኦሮምኛ ቋንቋ
የስራ ቋንቋ የመሆኑ ጉዳይ አልቋል። የአዲስ አበባን ዴሞግራፊ በህግም ሆነ በህገወጥ መንገድ እንቀይራለን፣.......” ወዘተ
በነገራችን ላይ ዶ/ር አብይ በመፅሀፉ፣
"........ታዲያ ጊዜው ሲደርስ ልክ እንደ ነብር ኮቴን ሳያሰሙ ከጀርባ ቀብ ማደረግና ህልሙን ባንድ ጀንበር ማምከን መረሳት
የለበትም። ወይም ስውር የሆነ ወጥመድ ማዘጋጀት ይበጃል። ሰዎች ራስ ወዳድ ናቸውና በጥቅም ሂድባቸው። የሚፈልጉትን ነገር
እያሳየህ ወደምትፈልገው ስፍራ ውሰዳቸውና ጣላቸው። ከዚያም "በሬ ሆይ ሳሩን አይተህ ገደሉን ሳታይ" የሚለውን ተረት
ተርትባቸው። ይህን መሰሉ ለዘብተኛ የሃይል አጠቃቀም ዘዴ ሰላም ሳይበጠበጥ ህዝብም ሳያጉረመርም የተደላደለ ስልጣን ባለቤት
ለመሆን ያግዛል።........" እርካብና መንበር ገጽ 38 እንዲሁም የ ዶ/ር አብይ ባሌ ላይ ያደረገው ንግግር ከሽመልስ "ቁማር ማሸነፍ"
ጋር አንድ አይመስላችሁም!
የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች መታፈን፣ በአሰቃቂ ሁኔታ በመንግስት አካላትንና ፓሊስ ትብብር ህዝብ ተጨፍጭፎ የመሞቱ ሚስጥር፣
የብልት ሰለባው፣ የአይን ጎልጉሎ ማውጣቱ፣ ንብረት ማውደሙ፣ በአማርኛ ትምህርት የሚሰጥባቸው ትምህርት በቶች መቃጠል፣
የነእስክንድር መታሰር ሁሉ የቁማሩ ውጤት ነው ለማለት ተገደድኩ። መቸው ኦሮሞው ሁሉ የዚህ አይነት ፓለቲካን በቁማር
የሚያስብ፣ የነበረውን ሁሉ አውድሞ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረን የሰው ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ ጨፍጭፎ የመገልፀግ አሳፋሪና
ሰይጣናዊ ሴራ ደጋፊ ይሆናል ብየ አላምንምና ከሚገፋው ጎን ለእውነት እንድትቆሙ ጥሪየን አቀርባለሁ። ለማንኛውም የቁማሩ
ውጤት ሆነው በግፍ የተጨፈጨፉትን ሰማዕታት መንግስተ ሰማያትን ያዋርስልን! እኔ ግን የዘጠኝ ወር ነፍሰጡሯ በልጆቿ ፊት
መታረድ በውስጤ ቀርታል።
ሳትዘጋጅ ቀርታ፣ ነፍሰጡር እያለች
ልጆቿን በትና፣ ዋይ ዋይ እያሰኘች
በቁማርተኞቹ፣ በኦዴፓ ታረደች
በአረመኔው ሳንጃ፣ ወደ ሞት ተሸኘች
እንደ ቄሮ ያለ፣ ጨካኝ አረመኔ
ሽመልስ እንዳለው፣ የኦዴፓ ምስለኔ
የዘጠኝ ወር እርጉዝ፤ ያርዳል በጭካኔ
ቁማር ለማሸነፍ፣ እየተናበቡ
አገር ቢሰጣቸው፣ ወረራ እያሰቡ
አራጅ አሰማርተው፣ ብልት የሚሰልቡ
የዘመኑ እርኩሳን፣ እነ ዲንጋይ ልቡ
ቆርጠው ተነስተዋል፣ በክፉ መንፈስ
አማራን ጨፍጭፎ፣ አገር ለማፍረስ።
በልጆቿ መሃል፣ እናትን የሚያርደው
ክርስቲያን ለማጥፋት፣ ጽንስ ያጨናገፈው
የገደለበትን፣ ምክንያት ያብራራው
አማራን ለማፅዳት፣ በደም የጨቀየው

በመንጋ የሚያስብ፣ ጨካኝ ኦሮሞ ነው።
ለቁማርተኛው ድል፣ ለገዳዩ ደስታ
ለሟች ቤተሰብ ግን፣ የዘላለም ዋይታ
አምላክ ፍርድህን ስጥ፣ የላይኛው ጌታ
ካለግብሩ ድጋፍ፣ ዝና ተሸካሚ
በመንታ ምላሱ፣ ኖቤል ተሸላሚ
አብይ ልዝብ ሰይጣን፣ ሀገርን አውዳሚ።
ዘውዲቱ የማነ
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