ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ

ክፍል ፯. ፭ የትም ወድቆ መቅረት፣ ካለፈው የቀጠለ

አባባ መቸም የምፅፍልህ ደብዳቤ ሁሉ ወደአንተ ተልኮ አለመነበቡ ጠቀመ እንጅ በየጊዜው መከራ ብቻ እያወራሁ ሰላማዊና
ተስፋ ሰጭ ነገር አለመፃፌ ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ ይሰማኛል። ግን እኮ አባባ ሰላማዊ ነገር ፈጥሬና ዋሽቸ ካልፃፍኩ በቀር
ተስፋ ሰጭ ነገር ከየት አባቴ አምጥቸ ልፅፍ እችላለሁ። ለዚህም ነው ደብዳቤውን ለአንተ ብቻ መፃፍን የመረጥኩት። እማ
እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚረብሻት ባይሆን መርጠህ እማን እበሽታ ላይ አይጥላትም የሚል ነገር ካገኘህ ትነግራታለህ።
ዛሬ ደግሞ የእነአባባ ዳዲ ቤተሰቦች የነገሩኝን አሳዛኝ ነገር አጫውትሀለሁ። ነገር ግን ሞት በረከሰበት አገር ሰው እንደበግ
እየታረደ ስለሆነ በድግግሞሽ በደልን እንዳንለማመደው ፍርሀት አለኝ። ቀደም ብየ እንደነገርኩህ ግድያው ባለሶስት ዘርፍ
ነው። እኔ እንደገባኝ፤
1.

አማራ ከሆነ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን ጥቃት አይቀርለትም።

2. የኦሮቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ከሆነ አማራም ባይሆን የጥቃት ሰለባ ይሆናል።
3. በኢትዮጵያ አንድነት የሚያስቡና የኦሮሙማ አካሄድ የሚያስፈራቸው ከተጠቂዎቹ ውስጥ ይካተታሉ።
ሰሞሙን የጉራ ፈርዳ ጭፍጨፋው ተቀጣጥሎ ከረመ። የተገደሉት የአማራ ተወላጆች ህፃናትን ጨምሮ 90 በላይ ይሆናሉ።
አገዳደሉ ጭፍጨፋ መሆኑ ምንም አያጠያይቅም። ለምሳሌ ሙስሊሞች በመስጊድ ሲፀልዩ 21 ገብተው ጨፈጨፏቸው።
የጉራ ፈርዳው አስከሬን ሳይነሳ በዚህም ልባችን እያዘነ፤ በወለጋ ሆሮጉዱሩ ዞን በኦነግ ታጣቂዎች በአማሮች ላይ ግድያ
ተፈፅሞ፣ ወደ 900 የሚሆኑት ደግሞ እንደተፈናቀሉ ሰምተን እያዘንን ነበር።
አሁን ደግሞ አንድ እነአባዳዲ የሚያውቋቸው አንድ ገና ወጣት የሚባሉ የኦርቶዶክስ ቄስ፣ ቀሲስ ጴጥሮስ ተስፋየ አጋ የተባሉ፤
ከመንፈሳዊ ኮሌጅ የተመረቁ፤ ቅዱስ አማኑኔልና ቅዱስ ገብርዔል ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ፤ የኦሮሞ ተወላጅ ካህን
የካህን ልብሳቸውን እንደለበሱ ሰበታ ላይ ወደቤተክርስቲያን ሲሄዱ እንደቅዱስ ስጢፋኖስ በዲንጋይ ተወግረው ተገደሉ።
እነአባዳዲም የሰሙት ቀሲስ ጴጥሮስን “በኦሮምኛ መሰበክ አበዙ” በማለት ሲያስፈራሯቸው እንደነበር ቀደም በለው
ስለሰሙና አሁንም ሟቹ የወለጋ ልጅ ስለሆኑ አስከሬናቸውም ወደቤተሰቦቻቸው መምጣቱን ስላወቁ ነው።
አባ ዳዲ እንደሚሉት ከሆነ እነሱም ፍርሀት ላይ ናቸው። ዛሬ በኦሮምያ ክልል ተብየው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ መሆን
የህይወት ዋጋ ያስከፍላል። አማራንና ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ሲሉ በገዛ ወገኖቻቸው ላይ እርምጃ ከመውሰድ እንደማይመለሱ
በተደጋጋሚ እያሳዩ ነው።
እኔ እንደሚመስለኝ የዚህ ሁሉ ፍዳ መሰረቱ የኦሮሞ ፓለቲከኞች የበታችነት ስሜት ከድንቁርናና ብልጣብልጥነት ጋር
ተቀላቅሎ በሙሉ አቅምና ስልጣን ተግባር ላይ በመዋሉ ነው። እነሱ የሚረዱት ወይም የሚገባቸው ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ
ኦሮሞን ጨምሮ፣ ህዝቡ አማርኛ የሚናገረው፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነው፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው የአማራ ቋንቋ
የሆነው በአማርኛ ቋንቋ ምክንያት ነው፣ ብለው ነው። ስለዚህ እኛም ይህን ሁሉ ማድረግ የምንችለው አማራን፣

ኦርቶዶክሳውያንንና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚሉትን ካላጠፋን ስኬታማ አንሆንም የሚል አደገኛና ግብን በጭፍጨፋ
የማሳካት ህልመኞች በመሆናቸው ነው። በግድ ቋንቋውን ኦሮምኛ ሥርዓቱ የገዳ ለማድረግና የእነሱን ኦሮሙማ በኢትዮጵያ
ላይ ለመጫን ቆርጠው ተነስተዋል። አይሳካም እንጅ ህልማቸው ቢሳካም እንደአያያዛቸው እነሱ ከበታችነት ስሜታቸው
የሚፈወሱ አይመስሉም።
አብን ዘግይቶም ቢሆን በአማራ ላይ ስለሚደረገው ጭፍጨፋ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ቢጠራ እዴፓ/ብአዴን መከልከሉ
ሰምታችኋል። መከልከሉ ሳያንስ በሰልፉ ሰበብ ወጣቶቹን በየአካባቢው በማሰር ተጠምዷል። አዴፓ ባይኖር እስከአሁን
እንዲህ አይነት ጭፍጨፋ በአማራ ላይ ይደርሳል ብየ አላምንም። እኛም የወደቅንበት ይታወቅ ነበር። አባባ እናንተ ግን
ሰለሚጨፈጨፈው ህዝብና ስለአገራችን በፀሎታችሁ ትጉ፣ የአረመኔዎቹን ግፍ አይቶ አንድ ቀን እግዚአብሔር መልስ
ይሰጠን ይሆናል።
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