
ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፴፰ የቅናትና የምቀኝነት ፓለቲካና ውጤቱ፣  

እንደምታውቁት እኔ የቁም እስረኛ በመሆኔ ብዙ ለማሰብ በቂ ጊዜ አለኝ። ስለዚህ አስቤ አስቤ የደረስኩበት የአማራ ህዝብ 

ጠላቱ በቅናትና ምቀኝነት ፖለቲካ ሂሳብ ስሚወራረድበት ነው። የአማራ ጠላቱ በራስ መተማመኑ፣ የበለፀገ ባህሉና ቋንቋውና 

ፅኑ ሀይማኖቱ ነው፣ ወደሚል ድምዳሜ ደርሻለሁ። ለዚህም መነሻየ የምለው ብዙ ነገር መጥቀስ ብችልም ሩቅ ሳልሄድ እኔና 

ጓደኞቼ የደምቢዶሎ ተማሪዎች ከድሀ ገበሬ ቤተሰብ የወጣን ነን። እኛ ድሀ የዩኒቨርስቲ ተማሪች ከታፈነን 1 አመት ከ 2 ወር 

ሆነን። ያታፈንበት ምክንያት አማራ በመሆናችን ብቻ ነው ብየ አምናለሁ።  

የመተከሉና የኦሮሞ ክልል ጭፍጨፋም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። ተጠቂዎቹ በግፍና በጭካኔ ህይወታቸውን የሚያጡት 

ለመንግሥትም ሆነ ለሚኖሩበት አካባቢ ነዋሪ አደጋ ስለሆኑ ሳይሆን፣ አማራ ወይም ኦርቶዶክሳዊ በመሆናቸው ነው። 

አተሳደው የሚጨፈጨፉት ወገኖቻችን በድህነታቸው የበታችነት ስለማይሰማቸው ባላቸው ነገር ተመስገን ብለው 

ስለሚኖሩ፤ ይህ በሥነ ልቦና የበለፀገ አስተሳሰባቸው በምቀኝነት ፓለቲካ እንደነውር ተቆጥሮ ይመስለኛል። ምክንያቱ ሌላ 

ነው የሚል ካለም ለመታረም ዥግጁ ነኝ።  

ስድስት ወር በተከታታይ ሰው በጅምላ በሚጨፈጨፍበትና አስከሬን እንደትቢያ በግሬደር እየተዛቀ በሚቀበርበት በነአብይ 

አህመድ የብልፅግና ፓለቲካ ወንጀለኛው እንደፈለገ የመፈንጨት፣ የመሾም፣ ስብሰባ የመምራት፣ የሚወዳቸውን 

ከነወንጀላቸው የመሸፈን፣ የሚጠላቸውን እንደወንጀለኛ ህግ ቢጤ ሽፋን ሰጥቶ እስር ቤት የመወርወር ሙሉ መብት አለው። 

ይህ ሲሆን የሚታየው ደግሞ በተረኞቹ የወያኔ ሌጋሲ አስቀጣይ በፅንፈኛ ኦሮሞች ነው። የዚህ አይነት አሰራር ለስልጣንና 

ጥቅም ፈላጊዎቹ ባለስልጣናትና ካድሬዎች ካልጠቀመ በቀር ለኦሮሞ ህዝብ የሚፈይደው አንዳችም ነገር አይኖረውም።  

ጠዋት ማታ ግፈኞቹን የወያኔ ባለስልጣናት ጁንታ እያለ የሚያደነቁረን ኦሮሙማ ከወያኔ ውድቀት ምንም የተማረ 

አይመስልም። የዚህ ሁሉ ችግር ጠንሳሽ የሆነው ወያኔና ባለስልጣናቱ ብዙ አፀያፊ የጥላቻና የእብሪት ንግግርንም ያደርጉ 

ነበር። ለምሳሌ ስብሀት ነጋ፣ “የአማራና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንዳይነሱ አድርገን አከርካሪያቸውን ሰብረናል።”፤ 

ሳሞራ ዮኒስ፣ “አማራን ገለን ቀብረነዋል።”  ስየ አብርሃ “አማራን እንደ ሲጋራ ረግጠን ጥለነዋል።”፣  ወዘተ ብለው ነበር። 

ነገር ግን ምንም እንኳን በእቅዳቸው መሰረት ብዙዎችን በከፍተኛ ጭቆናና ግፍ እየገደሉና እያስገደሉ ለ 27 አመት ቢገዙም፣ 

ታሪክ ይቅር የማይለውን ወንጀል በአገር በመከላከያ ሰራዊት ላይ በፈፅሙም፤ ፅዋው ሲሞላ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ 

በመከላከያ፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚልሻ ብርታትና ቁርጠኝነት፣ በእነሱ ትዕቢት፤ በኦርቶዶክስ ልጆችና በአማራ ህዝብ 

ስነልቦና በቅናት ሲንጨረጨሩ የነበሩት ወያኔዎች ሲንኮታኮቱ አማራና የኦርቶዶክስ ልጆች ቁመው ታዘቡ።  

በእርግጥ ከጥቂት በጣት ከሚቆጠሩ በአሜሪካ ነዋሪ የሆኑት እንደአቶ ጌታቸው ረዳ፣ ቴዎድሮስ ፀጋየ በአውስትራሊያ ነዋሪ 

የሆኑት አቶ ገብረመድህን አርአያና የመሳሰሉት ለእውነት የቆሙ ግለሰቦች በቀር ወያኔ ግፍ በሚፈፅምበት ዘመን የትግራይ 

ተወላጆች ዝምታን መርጠው ነበር። ሆኖም የትግራይ ተወላጆች የወያኔን ወንጀል ባለመቃወማቸው ቅሬታ ቢኖርም፣ ዛሬ 

የትግራይ ህዝብ ሲራብ፣ ትግራይ በባዕድ አካል ሲደፈር፣ ንብረቱ ሲወድምና ሲዘረፍ ባላየ ማለፍ ትክክል አይደለም። ተረኛው 

የኦሮሙማ አገዛዝ የትግራይ ህዝብ የሚያሰማውን የድረሱልን ጥሪ ለማድበስበስ ቢሞክርም የትግራይ ጉዳይ በብዙ አለም 

አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን እየተዘገበ ስለሆነ እንደመሀል አገሩ ሞት ማዳፈን አለመቻሉ ጥሩ ነው።  



አማራ ጠሉ የዘውግ ፓለቲካ አሁንም አማራን እያሳደደ በማጥፋት ቀጥሏል። ወያኔን ጠልቶ ጁንታ እያለ አሳዶ ያጠፋው 

ብልፅግና አሁንም ወያኔ ባስቀመጠው የከፋፍለህ ግዛ ህገመንግስት አልደራደር ብሏል። አብይ አህመድም የሚያሻግረን 

ወደሚቀጥለውና ወደከፋው የመከራ ዘመን እንደሆነ እስከአሁን በከፈልነው መከራና በ ለአመታት የመግዛት በሚያወጣው 

እቅዱ መረዳት ችለናል። የኦሮሙማ አቀንቃኝ ፖለቲከኞች መነሻቸው እንደወያኔዎች ሁሉ ጥላቻና ምቀኝነት ነው። የራሳችን 

ክልል ከተማ ነው ባሉዋቸው እንደሻሸመኔ አይነት ከተማዎች ሳይቀር የአማራ ንብረት ነው በማለት አውድመዋል። በመግለድ፣ 

በማውደም፣ በመዝረፍ፣ አማራን፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮችንና አማርኛን በተለያየ መንገድ ለማጥፋትም 

ቆርጠው ተነስተዋል።  

ጎጠኞቹ የኦሮሙማ ፓለቲከኞች በለስ ቀንቷቸው የያዙት ግዙፍ ስልጣን ለማስተዳደርና አገር በፍቅር ለመገንባት ብቁ 

አላደረጋቸውም። ምክንያቱም በውስጣቸው ያለው የበታችነት ስሜት የሚያዛቸው የሚቀኑበትን የአማራን ተመስገን ብሎ 

በሰላም የማደር ልዕልና ማጥፋት ነው። እንደመንግስት ተቀምጠው እንደወንበዴ ቅርስ የማጥፋት፣ በተዘዋዋሪ መንገድ 

ድሀውንና የእኔ የማይሉትን ማህበረስብ ማጥፋቱን የእለት ከእለት ስራቸው አድርገውታል።    

የኢትዮጵያን ዋና ከተማ አዲስ አበባን እንደማሳያ ብናይ በመንግስት ተቋማት በቅድመ ታሪክና ዘመን በሥነ ጥበብ፣ በባሕል 

ይዘቱ ከፍተኛ ተፈላጊነትና ዋጋ ያለውን ቅርስ በማፍረስ፣ ህዝብ በማፈናቀል፣ አይን ባወጣ ዝርፊያ፣ አማርኛን ለማዳከም 

የሚፈጥሩት ጫና ሁሉ የምቀኛ ፓለቲካ አስፈፅሚዎች መሆናቸውን በገሀድ ያሳያል። የምቀኝነት ፓለቲካውን ይቃወማሉ፣ 

ለኦሮሙማን ግብ እንቅፋት ይሆናሉ፣ ያሏቸውን በማሳደድ በማሰርና ከስራ በማባረር አለመረጋጋት እንዲኖር ያደርጋሉ። 

ወንጀለኛ ኦሮሞ በወንጀል ስለማይጠየቅ በቡራዩ ህዝብ የጋሞን ህዝብ እየጨፈጨፈ ሰልፊ ሲነሳ የነበረው ቄሮ ፓሊስ ሆኖ 

አይተነዋል። 

ዛሬ አዳነች አበቤ እውነተኛ መስላ አዲስ አበባ ተዘረፈች ያለችው አዳነች አቤቤ በጉሙሩክ ቅርንጫፎች በሙሉ ሌላውን 

ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከስራ አባራ ኦሮሞ ስትሰገስግ እንዴት እንዲህ ይደረጋል ተብላ ስትጠየቅ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶቹ ያሉት 

ኦሮሚያ ክልል ሞጆ፣ አዳማ፣ ጅማና ሞያሌ ስለሆነ የክልሉን ቋንቋና ባህል የሚያውቅ አመራር መድበናል ስትል የኢትዮጵያን 

ህዝብ እኩል ማየት እንደማትችል አረጋግጠናል።  

አብይ አህመድም ህግ ሽሮ ታከለ ኡማን ለአዲስ አባባ ከንቲባ ያደረገው በእቅድ ነበር። ታከለ ከፍተኛ ዘረፋና ጥፋት ሲፈፅም 

ነገሩ የገባቸው እነእስክንድር ነጋ ወንጀሉን እየተከታተሉ ሲቃወሙ እንደነበር ይታወቃል። እነእስክንድር ነጋን በሽብርተኝነት 

የከሰሰችው፤ በታከለ ላይ ሰው ማጉረምረም ሲያበዛ አብይ ታከለን አንስቶ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አድርጎ የሾማት 

የቀድሞዋ የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበረችው አዳነች አቤቤ ነበረች ። አዳነችም ስትሾም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪም 

የምክር ቤት አባልም አልነበረችም።  

እስክንድር አዲስ አባባን በተመለከተ ጥፉቱን እየነቀሰ ሲያወጣ ተደማሪ ተቃዋሚው ብርሀኑ ነጋም አብይም ታከለም 

ወደዲሞክራሲ ያሻግሩናል፣ እያለ ህዝብ ከማዘናጋቱም በላይ እስክንድርን ለቀን ጅቦች አሳልፎ መስጠቱ አይዘነጋም። አሁን 

ደግሞ እነእክንድርን ለእስር የዳረገውን እውነት፤ ድንገት አዳነች አቤቤ ለማዘናጋት አዲስ አበባ በብዙ መንገድ ተዘረፈ ስትል 

የአዋጁን በጆሮ ነግራናለች። እንደ እኔ አዳነችም ሆነች የፌደራል መንግስቱ ለተፈጸመው ወንጀል ሁሉ ተጠያቂ እንጂ፣ 

እንደገለልተኛ መርማሪ የመሆን፣ እንደንፁህ አስተዳዳሪ ሌላ ወንጀለኛ የማጋለጥ የህግም ሆነ የሞራል ብቃት የላቸውም።  

አዳነች አቤቤ አሁን የአዞ እምባ የምታነባው ነፍጠኞቹን አከርካሪያቸውን ሰበርን ያለው አለቃዋ ሽመልስ አብዲሳ 

እንዳለው፣ እሷም ህዝብ ማደናገርና ማታለልን በመጠቀሟን የምናየው የአዲስ አባባ ዝርፊያን ይዛ ብቅ በማለቷ ነው። 

ትክክለኛ ፍርድ ቢኖር፣ እስክንድር ነጋን እስር ቤት ያስወረወረው ዝርፊያ ማጋለጥ በተለይ አዳነች አቤቤን እስር ቤት 



የሚያስገባ ወንጀል ነው። በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ መስተዳድር ለመተከል ተፈናቃይ የላከው 3 000 ኩንታል እህል 

እስካሁን አልደረሰም። አዳነች ለተረጅዎች ልኬያለሁ በማለት አስጨብጭባ፣ ዱቄቱን አሶሳ በኩል ለኦነግ እንዲደርስ 

በማድረግ ተፈናቃዮቹ በርሀብ እንዲያልቁ ፈርዳበታለች፣ ብየ አስባለሁ።   

 

ይቀጥላል፣ 

ዘውዲቱ የማነ 
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