ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ
ክፍል ፯. ፬ የትም ወድቆ መቅረት፣ ካለፈው የቀጠለ
ውድ አባቴ ልጅ ሆነን ስለክፉ ስራና ሰሪ ያስተማርክብን መንገድ ልዩ ነበር። “ልጀ ሆይ በክፉ ሰዎች አትቅኝ ከእነሱ ጋርም
መሆንን አትውደጅ” ቅዱስ መፅሀፉ የሚያዘው እንደዚህ ብሎ ነው፣ አያልክ ክፉና ደጉን አንድንለይ ያስተማርከን የመፀሀፍ
ቅዱስ ቃል የህይወቴ መመሪያ ሁኖ መልካምነትን አብዝቸ እንድወደውና እንድኖርበት ረድቶኛል።
አሁን በአገራችን የሚነፍሰው የክፋት ነፋስ ግን ግለሰባዊ ሳይሆን ድርጅታዊ መዋቅር ያለውና የኢትዮጵያ አገራችንን ሙሉ
ስልጣን የተቆጣጠረው ክፉ ኃይል የነዛው የጥፋት፣ የጭቃኔና የእልቀት ነፋስ ስለሆነ አሳሳቢ ነው። ይህ የሸፍጥና የክፋት
ስራ የብዙ ሰው ቤት አንኳኩቶ ብዙዎችን ደም አያስለቀሰ ነው።
አስተዋዩ ውድ አባቴ የቀድሞው የኢህአዴግ የደህንነት ሰራተኛ ኮሎኔል አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ አቶ
ኃይለማሪያም ደሳለኝን ተክቶ ሲመጣ ያልከውን አስታውሳለሁ። አብይ አህመድ በመጀመሪያ የስልጣን ዘመን ንግግሩ
ጀምሮ |”ወላጅ አናቴ ሰባተኛው ንጉስ አንተ ትሆናህ ስላለችኝ ንጉስ አንደምሆን እርግጠኛ ነበርኩ” አያለ ደጋግሞ ሲያወራ
ሰው ሁሉ ያጨበጭብለታል አንጅ፣ እንዴት? ብሎ የጠየቀ ሰው እኔን ጨምሮ ብዙ ኣልነበረም። አንተ ግን “ንጉስ” የሚለው
ቃል ወይም “ንጉስ ነኝ” ማለቱ እንደሆነ የሚመስለውን አነጋገር አግባብ ያልሆነ፤ ኢትዮጵያን ሊያስተዳድር የተሾመ ትልቅ
ባለስልጣን ሊሳሳት የማይገባው ኃላፊነት የጎደለው ንግግር እንደሆነ ቆጥረኸው ነበር።
በአንተ አገላለፅ “ጠቅላይ ሚንስትር” በመሆንና ”ንጉስ” በመሆን መካከል ያለውን ልዩነት በመግለፅ “ዱባና ቅል አበቃቀሉ
እየቅል” ብለህ ተርተህ፤ ንጉስ ነኝ ያለ ዘላለማዊ ገዥ፣ ለትውልድ የሚተላለፍ ስልጣን ያለኝ ነኝ የሚል፣ ማንም
አያነቃንቀኝም የማለት አይነት እንደሆነ፤ ለማስረዳት እንደሞከርክ አስታውሳለሁ። እኛ ያኔ በደንብ አልገባንም እንጅ
እንደአንተ አባባል የዶ/ር አብይ ንግግር ትክክል የሚሆነው የሀገር መሪ ትሆናለህ ተብያለሁ ቢል ነበር ያልከው እንደልማዴ
ዘግይቸም ብሆን ገብቶኛል።
አሁን አብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ ከመጣ ወዲህ በጣም አደገኛና አሰቃቂ እልቀት እያስተናገድን ነው። ራሱን
እንደንጉስ የሚያየው አብይ ትኩረቱን በአሽብራቂ ነገሮች ላይ ያደርጋል። የሰው ህይወት በጅምላ በሚጨፈጨፍበት አገር፤
በአንበጣ ምክንያት ገበሬ ሲራብ አሁንም እሱ የሚያወራው ስለሙሽራ መናፈሻ ነው። ከሁሉም የሚያሳዝነው እንደአገር
መሪ አሰቃቂው እልቂት እንዳልተፈጠረ አድበስብሶ ማለፉና ግጭት እያስመሰለ ማቃለሉ ነው።
አባባ አምላክ ስላልፈቀደ እኔ የዩኒቨርስቲ ተማሪ የሆንኩት በኦሮሙማ ናፋቂዎች ጊዜ በመሆኑ ነው እንጅ እኔም እንደሰዎቹ
ትምህርቴን ጨርሸ ዲግሪየን ይዠ አኮራችሁ ነበር። |”ፅድቁ ቀርቶብሽ በወጉ በኮነነሽ|” እንዳትለኝ እንጅ ብመረቅ ኑሮ
ዲግሪው የእኔ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ የሚሆነው የእናንተም ጭምር ነበር። አሁን ግን ሁሉንም ትቸው የጨለማ ህይወት
እየገፋሁ ዛሬ ስለሚታረዱት ንፁሀን ስጨነቅና ስጠበብ “የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች ይሆናል” ብየ አላስብም።
ምክንያቱም እነሱም ሰለባ ሆነው በማያውቁት ነገር የሚታረዱት እንደእኔው የሚከላከልላቸው መንግስት የሌላቸው

ምስኪን አማራ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይና በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩት ወገኖቸ በመሆናቸው ነውና
ነው።
በዘረኞቹ ቅስቀሳ ብሔርን ትኩረት ያደረገ ጭምጨፋ ዛሬም በመላው ኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው። የኦሮምያው ጋብ ሲል
የጉራፈርዳው ጭፍጨፋ ቀጥሏል። በጉራፋርዳ አንድ ወንድሙ የሞተበት ሰው ቃለመጠይቅ ሲደረግለት እንደሰማሁት
በቴፒ ብቻ 84 አማራ በጅምላ ታርዶ አስከሬኑ በወቅቱ ሳይነሳ የትም ወድቆ ቀርቷል። ለስሙ መንግስት ተብየው ያለው
የሚኒስቴር ጋጋታና የሴት ባለስልጣናት ቁጥር በርከት ያለ ነው። የሰላም ሚንስትሯም ውሀ ቀጠነ ብላ ስታለቅስ እንዳልነበር
ስለሚታረደው ህዝብ ምንም ስትል አትሰማም። እነሱ የሚሰሩት የቻሉትን ያህል ገለው፣ አፈናቅለውና አደህይተው እኛን
አገር አልባ ለማድረግ ነው። አባባ አሁን በዚህ ሰዓት መሪ አለን ብሎ ማሰብ ሞኝነት ይመስለኛል። መንግስት ሞትን
የማይታደግ ከሆነ እንደመንግስት መቁጠር ከሞኝነት ለይቸ አላየውም።

የትም ወድቆ መቅረት፣ ይቀጥላል።
ዘውዲቱ የማነ
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