የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፲ በህገ መንግስት ሰበብ የሰው ልጅ የመኖር መብት እንዲጣስ የሚያደርገው ፌዴራል መንግስት በዘር ማጥፋቱ
ወንጀል ተጠያቂ ነው።

ዛሬም እንደትናንቱ ከእኔ ጋር ታፍነው ስለተወሰዱት ተማሪዎች ሁኔታ አቶ ዳዲ በሚያውቋቸው ሰዎች በኩል ቁርጡን
ለማወቅ እያጠያየቁ ነበር። ነገር ግን ብዙ ብንጥርም ምንም አልተሳካልንም። አሁን ደግሞ የእኔን ችግር የሚያስንቅ፤
የማያባራው በወለጋና በመተከል የሚፈፀመው አሰቃቂና ዘግናኝ ወንጀል እያየሁና እየሰማሁ፣ የአማራ ተወላጆች
ስለሚሆንባቸው ሁሉ እጨነቃለሁ። በአማራ ህዝብ ላይ በተለይም በወለጋና መተከል የሚደረገው የዘር ጭፍጨፋ
በመንግስት ጆሮ የነፈገው ግፍ ስለሆነ በጣም አሳሳቢ ነው።
የህግ ተማሪ እንደመሆኔ መጠን እንደዱር አውሬ በሌሊት ሳይሆን በሰው ልጆች የመግቢያ መውጫ ሰዓት፣ በጠራራ ፀሀይ
የሰው ልጅ ግዳይ ጥሎ ሥጋውን የሚባላ፤ በሰው አምሳል የተፈጠረ የሰው አውሬ ባለበት ቦታ ምንም አይነት የአደጋ
መከላከያ አለመደረጉ ጥፋቱን እንደመፍቀድ ይቆጠራል ብየ አምናለሁ። የሰው ልጅ እንደልቡ ያለስጋት ወጥቶ እንዲገባ
ሳይደረግ የገዳዩ ግዛት ነውና ያሻውን ያድርግ፣ ተበይውም ዝም ብሎ ይበላ ብሎ መፍቀድ ደግሞ አረመኔነት ነው።
እንደሚታወቀው ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የተለያየ ነገድ የሚኖርበት ሲሆን ከነዚያ ውስጥ የሰው ሥጋ የሚበላው የጉመዝ
ነገድ በቁጥር አናሳ ነው። የጉምዝ ሰው ቅንና እውነተኛ ነውም ስለሚባል፣ ለዚህ ጥፋት የሚያደፋፍረው ሌላ አይዞህ ባይ
አጥፊ እንዳለ በክልሉ ነዋሪ በሙሉ ይታመናል። እንደተጠቂዎቹ አባባል ከሆነ እስካሁን ድረስ ሙሉ አካል ያለው ሰው
ቀብረን አናውቅም፤ የምንጠቃውም የመንግስት አካላት ለጥቃት ፈጻሚዎች ሽፋን እየሰጡ ነው ብለዋል።
ይህ አስነዋሪና አሰቃቂ ግፍ በጉሙዝ ተወላጆች በኩል እንዲፈፀም የሚፈልጉ፣ ድጋፍ የሚሰጡ እጀ ረዥም ጥቅመኞች
አሉ። እነዚህም ቀደም ሲል ወያኔ መተከልን ወደትግራይ ክልል ለማጠቃለል በነበረው የተስፋፊነት ዕቅድ ነበር። አሁን
ደግሞ ወንጀሉ ተባብሶ የቀጠለው የኦሮሞ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ እንደነገረን አማራንና አማርኛን ከኦሮሞና
ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የማፅዳት ዘመቻ ውጤት ነው።
ከእነዚህ ከሰውነት ተራ ከጎደሉ አረመኔ ፓለቲከኞች ኃለፊነት የሚሰማውና የርህራሄ ስነልቦና ልናገኝ አንችልም። ሰው
በነገዱ ይገደል! ይጥፋ! ሥጋው ቢበላም ምንም አይደለም፣ ብለው የሚያስቡና ያሰቡትን በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ
የሚፈፅሙና የሚያስፈፅሙ በሰው አምሳል ተፈጥረው፣ የሰው አካል የተላበሱ ጨካኝ አውሬ እንደሆኑ ይታወቃል።
የሚያሳዝነው ደግሞ አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎች “ያልተያዘ ሰው ግልግል ያውቃል” እንዲሉ እየሆነ ካለው አሰቃቂ የዘር
ማጥፋት ወንጀል፣ የሰው ልጅ ሥጋ በሰው ከመበላቱ ይልቅ ለጆሮ የሚከብደው “ሰው የሰውን ሥጋ እየበላ ነው” የሚለው
ቅስም ሰባሪ ዜና በመስማታቸው ሲያፍሩና ሲያስተባብሉ ይታያል። አንዳንዶቹ ደግሞ የለውጡ አራማጅ አራጋቢዎች
ስለሆኑ፣ በግፍ ከሚገደሉትና ሥጋቸው ከሚበላው የአማራ ልጆች ይልቅ ክሱ በአደባባይ ሲቀርብ ለፍትህ የቆመውን አካል
ለማሸማቀቅ ይዳዳቸዋል። የዚህ አይነት ስብዕና በራሱ አሳፋሪ ነው። ምክንያቱም ግፍን መቃወም እንጅ መደበቅም ሆነ
ማድበስበስ ትክክል አይሆንምና ነው።

ወያኔን የተካው፣ በዶ/ር አብይ የሚመራው መንግስት ምንም እንኳን ብዙ እንቅፋት ቢገጥመውም አይነኬ ነኝ ሲል
የነበረውን ወያኔን አፋጣኝ ርምጃ ወስዶ ዘወር አድርጎ በትግራይ የክልል አስተዳዳሪ መቀየር እንደቻለ አይተናል። ቀደም
ሲልም በሱማሌ ክልል ወንጀለኛው አብዲ ኢሌን አንስቶ እጅግ የተሻለ፣ ጥሩ ስብዕና ያለውን አስተዳዳሪ አቶ ሙስጠፌ
ሙሀመድን ሹሞ በሱማሌ ክልል ሰላም እንዲሰፍን አድርጓል። በትግራይም ሆነ በሱማሌ ክልል ብዙ ወንጀልና ግድያ
የተፈፀመ ቢሆንም በሱማሌም ሆነ በትግራይ የሰው ሥጋ ተበላ ሲባል አልሰማንም። በአለም ላይ የሰው ሥጋ የተበላው
የኦዴፓው ባለስልጣን ታየ ድንድአ እንደተናገረውና ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ እንደፃፉት በኦሮሞ ክልል፣ እንዲሁም ብዙ የዐይን
እማኞች እንደሚመሰክሩት በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ነው።
ይህ ከባድ ችግር እያለ ማእከላዊ መንግስት የኦሮሞ ክልልና የቤኒሻንጉል ጉምዝን የህዝብ ጭፍጨፋ የማያስቆምበት
ምክንያት ከፓለቲካዊ ጠቀሜታ አንፃር አስልቶ የተወው ይመስላል። አማራን ማህበራዊ እረፍት መንሳት የሚለውን የወያኔን
ፓሊሲ ለማስቀጠል የተማማሉም ይመስላል። በዚህም ምክንያት ራሳቸውን የክልል መንግስት ነን የሚሉት በሙስናና
በወንጀል የተዘፈቁት በቤኒሻንጉልና በኦሮሞ ክልል መንግስት ይሁንታ ከፍተኛ ስርዓተ አልበኝነትን አጠናክረው
ቀጥለውበታል። እንደዚያ ባይሆን ኖሮ ድፍን ኢትዮጵያን፣ የዛሬውን ብልፅግና ጭምር አንቀጥቅጦ ሲገዛ የነበረው ባለሙሉ
ትጥቁና ዘራፊውን ወያኔ፣ ጁንታ ብሎ ሰይሞ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ የደመሰሰ መንግስት፣ የጎጃም ክፍለሀገር አንድ አውራጃ
የነበረውን፣ከ5 በላይ የተለያዩ ነገዶች የሚኖሩበት፣ በክልሉ የነዋሪው ህዝብ በቁጥር የአማራው እንደሚበልጥ እየታወቀ፣
ጉምዝ አማራን በቀስት ጨፍጭፎ እንዲገለውና ሥጋውን እንዲበላ ለምን ተፈለገ|?
በአጥፍቶ ጠፊው ወያኔ ዘረኝነት የተሞላ ኢፍትሀዊ “የክልል መንግስት”ና ለዘመናት አብሮ የኖረ ህዝብ በሚያባላው “ህገ
መንግስት” ሰበብ የሰው ልጅ የመኖር መብት እንዲጣስ የፈቀደው ደግሞ የድህረ ለውጡ አስቀጣይ የብልፅግና የፌዴራል
መንግስት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈፀመው አማራን በዘር ለይቶ የማጥፋቱ ወንጀል የፌዴራል መንግስቱ
ተጠያቂ ይሆናል።
ክፍል ፲፩ ይቀጥላል፣
ዘውዲቱ የማነ
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