የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፱ ሰላም አጥተን በጉስቁልና እስከመቸ፣

እኔን የልጅነት ተስፋየን አሟጦ ለዚህ ያበቃኝ የወያኔ የከፋፍለህ ግዛው የፓለቲካ መርዝ እንደሆነ አውቃለሁ። ሆኖም
ከወያኔ በበለጠ አምርሬ የምጠላው ወያኔ የዘራውን የጎሳና የስግብግብነት ፓለቲካ ነው። “አልጠግብ ባይ ሲተፋ ያድራል”
እንዲሉ ስግብግቡና ጨካኙ ወያኔ ጥጋብ አልችል ብሎ ፉከራው ሁሉ ገደል ገብቶ ተንኮታኩቷል። ሆኖም ወያኔ የቀበረው
የዘር ፓለቲካ ፈንጅ አሁንም እያቆጠቆጠ ነው። የዘር ፓለቲካው ፈንጅ በአማራ ላይ እየፈነዳም ዛሬም ከወያኔ ውድቀት
በኋላ በወለጋና በቤኒሻንጉል አማራን እየጨረሰ ነው።
የወያኔ መገፋትና መውደቅ አማራውን ከመገደልና ከመጎሳቆል አላዳነውም ስል በምክንያት ነው። ሁሉም ነገር በወያኔ
መደምሰስ መፍትሔ ቢያገኝ ኑሮ እኛም እንደወጣን የቀረነው ተማሪዎች በመንግስት ተፈልገን መገኘት ነበረብን። በኦሮሞ
ቄሮ ከእኔ ጋር ታፍነው የነበሩት ጓደኞቼ ተፈልገው በህይወት ከሌሉም ቤተሰቦቻቸው ተረድተው እርማቸውን ሊያወጡ
ይገባ ነበር። እንኳን ወላጆቻቸው እኔም ጓደኞቸ በህይወት ከሌሉ ቁርጡን ሰምቼ እርሜን ማውጣቱን እመኘዋለሁ። የዛሬ
አመት በተፈጠረ አሳዛኝ ክስተት በቀናት ውስጥ አንድ በአደረገን ”አማራነት የመጥፋት ሴራ” ሰለባ ሆነን መከራን በጋራ
ተጋፍጠን የት እንደወሰዷቸው ሳላውቅ የተለዩኝ 16ቱ ተማሪዎች ሁኔታ ሁሌም ያሳስበኛል። እነሱን መርሳት በፍፁም
አልችልም።
የአማራ ክልል ተብየው በህግ ደረጃ ከሌሎች ክልሎች በተለየ አቃፊ ስለሆነ ማንኛውም ነገድ አማራ ክልል ውስጥ መብቱ
ይጠበቃል። 500 000 የማይሞላ ኦሮሞ 20 000 አርጎባ፣ ወ ዘ ተ የራሳቸው ዞን አላቸው። ሌላውም ነገድ አማራ ክልል
የሚኖር ከሆነ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ፤ የነገድ ማንነቱ ሳያግደው ሙሉ መብቱን ተጠቅሞ እንደሰው ግለሰባዊ መብቱ
ይከበራል። ለመስራት፣ ለመነገድ፣ ለመምረጥና ለመመረጥ ሙሉ መብት አለው።

የአማራ ክልል አስተዳዳሪዎች

አውቀውም ሆነ ሳያውቁ ይህን በጎ ነገር አድርገዋል። ምክንያቱም ወያኔ አማራን ለማዳከም ከሌላው የተለየ ህግ
አውጥቶላቸው ከሆነም በአጋጣሚ በጎጅነቱ ታልሞ የተፃፈ ህግ ከሆነም የግለሰብ መብት የሚያከብር ነው። በውጤቱም
ጥቅሙ ስለሚያመዝን በክልሉ ለሚኖረው ሰው ሁሉ ሰላምን የሚሰጥ ነው።
የሚያሳዝነው ግን የአማራ ክልላዊ መንግስት የሚል ትልቅ ስም ያለው አዴፓ የገዛ ነገዱ በመላው ኢትዮጵያ ክፍል
ሲታረድ አያገባኝም በሚል አይነት ተቃውሞ አያሰማም። በገጀራ ታርደው፣ በጥይት ተደብድበው የሞቱትን አይቀብርም።
የቆሰሉትን አያሳክምም። የተጎዱትን አያፅናናም። የተፈናቀሉትን መልሶ አያቋቁምም። ለነገሩ አዴፓ እንኳን ከክልሉ ውጭ
ያለውን አማራ ቀርቶ ከአፍንጫው ስር ልንማር ወጥተን የታገትነውን ተማሪዎች ልጆቼ ብሎ አፈላልጎ ሊያድነን
አልሞከረም። አሁን ግን መጨረሻውን ያሳምረው እንጅ ሰሞኑን ከወያኔ ውድቀት በኋላ አዴፓዎች የአማራ ህዝብ ጀግንነት
ተጋባባቸው መሰለኝ መነቃቃት ይታይባቸዋል። የአማራ ህዝብም ይህን የአዴፓ መነቃቃት ሲረዳ ያዝልቅላቸው እንደሚል
አልጠራጠርም።
ሌላው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ዘንድሮም ከመቸውም በበለጠ ህዝብ በአሰቃቂ ሁኔታ ሰው እንደበግ እየታረደ
አመቱን ጠብቆ ህዳር 29 ቀን ተከብሯል። ስለዚህ ሰላምን ተነፍገን በጉስቁልና እየኖርን የብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝቦችን

ቀን ማክበር ትርጉም አልባ ይሆንብኛል። “እየየም ሲያዳላ ነው” እንዲሉ እኔን እንደግለሰብ፣ እንደሰው፣ እንደወጣት ተማሪ፣
እንደ ሴት የማያውቀኝን ህገመንግስት መቀበል ይከብደኛል። ለእኔ “ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች” ግዑዝ ነገር ነው።
የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተቆርቋሪ ሁኖ የሚቀርበውም ሆነ ተጠቂው ግሩፕ ነው። በዚህም ምክንያት በግለሰብ ደረጃ
ያለ የእግዚአብሔር ፍጡር የሆነ የሰው ነፍስ አይከበርም። እንደአለመታደል ሁኖ እኔ የተፈረጅኩበት ከተጠቂው ወገን
እንደአማራ ስለሆነ፣ በብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ጣት የሚጠቋቆሙበትና የሚያጠፉት ነገድ የአማራ የመከራ ቀን
እንደሆነ ይሰማኛል። የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል ሲከበር እውነት የሁሉም መብት እኩል ተከብሯል ወይ? ብየ
ሁሌም ራሴን እጠይቃለሁ። ጥያቄው የኢትዮጵያዊው ሁሉ ቢሆንም እመኛለሁ። ለምሳሌ ደቡብ ክልል ተብሎ በአቅጣጫ
የተከለለው ክልል መብቱ የሚከበረው አማራ ለመግደልና ለማፈናቀል ወይም ብዙዎች የብሔር ብሔረሰቦች መብት እስከ
ጭፈራ እንደሚሉት በአመት አንድ ጊዜ ተወካይ ልኮ ለማስጨፈር ካልሆነ በቀር፣ ከ 50 በላይ ነገድ በአንድ ያካለለ ክልል
የእያንዳንዱ ብሔር እውነተኛ የብሔርና የቋንቋ መብቱ እንዴት ሊከበርለት ይችላል?

ከዘር ጋር የተቆራኘ በዘር የተደራጀ የፌዴራል ስርዓት ያላት በዓለም ላይ መከረኛዋ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። የጎሳ አደረጃጀት
በሌላ ሀገር አለመኖሩ የጎሳ አደረጃጀት ጎጅ ስለሆነ ነው ብሎ ማሰብስ እንዴት አይቻልም? ወይንስ እድሜ ለወያኔ በአለም
ላይ የሌለ ልዩ አደረጃጀት አለን ብለን በፀጋ ተቀብለነው ነው? የደህንነት ስጋትና የመጨፍለቅ አባዜ ዛሬ ወንበሩን የያዙት
የሚያስቀጥሉት ስለመሆኑ የአዲስ አበባ ነገድ ያለተወካይ መቅረቱም ሁሉንም ሊያሳስብ ይገባል። ህገመንግስቱና አግላይ
ሥርዓቱ ካልተቀየረ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔን እንዳስወገደው ስርዓቱን ታግሎ እስኪያስወግድ ደረስ የሰው ልጅ እየታረደ፣
የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንም ለይስሙላ በጭፈራ እየተከበረ የሚቀጥል ይሆናል።
ብዙዎቹ “ኢትዮጵያ አትፈርስም” የሚለውን የጠቅላይ ሚንስቴር ዶ/ር አብይ አህመድን ንግግር እየሰሙ ይረካሉ። እኔ ግ
ን ህገመንግስቱ ላልተቀተረ በጎ ቃል አገር አይመራም ብየ አስባለሁ። ሌላው ቀርቶ ሰሞኑን ዶ/ር አብይ ለፓርላማ አባላት
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያደረገው ንግግር ለትዝብት ይዳርገዋል። አንደኛው ጦርነቱ በተደረገ ሰሞን ጠቅላይ
ሚንስትሩ ራሱ የመሰከረለት፣ መከላከያ የአማራ ጦር ታደገን ብሎ ያመሰገነውን የአማራ ሚሊሽያና ልዩ ኃይል ስም
ሳይጠራ አማራ ሲያስጨበጭፉ የከረሙትን የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የኦሮሞ ልዩ ኃይል መሀል አገር ሲጠብቁ ከርሙ ብሎ
ምስጋና መቸሩ፤ ሌላው ወያኔ ከ4 ኪሎ ከተነሳ በኋላ ያለውን ግድያ፣ ማፈናቀልና አለመረጋጋት 113 ግጭት ብሎ ሲተነትን
ኦነግን ስሙን ስያነሳ መተው ከብሔር ፓለቲካው ጁንታዊ አካሄድ ለይቸ አላየውም። በተለይ የነሽመልስ አብዲሳ፣ ታየ
ደንዳአና አዲሱ አረጋ ቂጤሳ መርዛማ ንግግር ሲታከልበት ካሳለፍነው መከራ መጭው የከፋ ሊሆን እንደሚችል አመላካች
ይመስለኛል።
ክፍል ፲ ይቀጥላል፣
ዘውዲቱ የማነ
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