ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፲፩ የማያባራው የአማራ ሰቆቃ

ጋዜጠኛ መዐዛ ሙሀመድ፣ አቶ አዲሱ ጌትነትና አቶ ይድነቃቸው አዲስ “ ያልታበሰ እምባ” በሚል ርዕስ የደምቢዶሎ
ተማሪዎችንና የወላጆቻችንን አበሳ ዘግበዋል። የእኛ መታፈን እውነትነት ወላጆቻችንም እነማን እንደሆኑና በምን ሁኔታ
ላይ እንደሚገኙ የሰሩትን ዘጋቢ ፊልም እንባየን እያዘራሁ አየሁት። እኔም ስናፍቃቸው የነበሩትን የዩኒቨርስቲ ጓደኞቸን
በፎቶግራፍም ቢሆን አየኋቸው። ነገር ግን የጓደኞቸን ፎቶ በማየቴ አልረካሁም፤ ቀድሞ ይዠው የተነሳሁትን ሀሳብ
አላስረሳኝም። ስለምስኪን የትምህርት ቤት ጓደኞቸ ሁኔታ የት እንደወደቁ የማወቅ ጉጉት አደረብኝ። ለነገሩ ምን
ይፈረድብኛል፣ እንኳን እኔ የመከራው ዘመን ጓደኞቸን፣ እነመዐዛ የታፈኑት ተማሪዎች የት ደረሱ? የሚለው ቢያሳስባቸው
አይደል በዚያ የመኪና መንገድ እንኳን በሌለበት የገጠር ቀበሌ ሁሉ አገር ለአገር ተንከራተው አማራ በተካደበት ወቅት
ለእውነት ቁመው ይህን ታሪካዊ ቁም ነገር የሰሩት!
የእኛ ወላጆችማ መንግስት አለ፣ አገር አለ፣ የወደፊት ተስፋ አለ፣ ልጆቻችን በእውቀት ይታነፃሉ ብለው አምነው ልከውን
ነበር። መንግስትም ደንታ ቢስ ስለሆነ፣ አገራችን ኢትዮጵያም በጨካኝ ሽፍቶችና የፓለቲካ ቁማርተኞች እጅ ስለወደቀች
ለዚህ በቅተናል። በዚህም ምክንያት ልጆቻችንን አስተምረን ለአገር ኩራት ለእኛም ጠዋሪ ቀባሪ ይሆናሉ ብለው የደከሙብን
ልጆቻቸው እንደወጣን ቀርተናልና ተስፋቸው ሁሉ ጨልሟል። የእኛ ተከታይ እህትና ወንድሞቻችን የአማራ ልጆችም
ከትምህርት ምን እንደሚገኝ በመጥፎ ጎኑ ተረድተው ትምህርቱን እንደተውት መስማት ትውልድን እንደመግደል ነው።
ለነገሩ የሚፈለገውም አማራን ማምከን ስለሆነ እቅዳቸው ሰምሯል።
መንግስት ስለታፈኑት ደምቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ የማሪዎች የተለያየ የተዛባ ዜና ሲያሰራጭ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። ለህዝቡ
ህይወት ደንታ የሌለው የብልፅግና መንግስት የማታለያና የማጭበርበሪያ የሀሰት መረጃዎች በተለያየ ጊዜ ቢለቅም ለነመዐዛ
ሙሀመድ ምስጋና ይግባቸውና አሁን እውነቱ ይፋ ወጥቷል። ወላጆቻችን በእምባ እየተራጩ ልጆቻቸው እንደወጣን
እንደቀረን ተናግረዋል። የሁላችንም ቤተሰቦች አንድ አይነት፣ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው፣ በገጠር ቀበሌ የሚኖሩና በግብርና
የሚተዳደሩ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው። ለእነሱ ልጅን ከዩኒቨርስቲ አስተምሮ ለወግ ማብቃት ከፍተኛ ግምት ስለሚሰጠው
በከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው ለዚህ አብቅተው ነበር። ወላጆቻችን በልጆቻቸው መማር ባለተስፋ መሆናቸውም
ያመሳስላቸዋል። በልጆቻቸው መጥፋት ልባቸው ተሰብሮ በድናቸው ሲወዛወዝ ማየቱ ግን ሰቀቀን ሆኖብኛል።
በየቀበሌያችን የአካባቢው ሰው ተመካክሮ የልጆቻቸውን ሞት ቢያረዷቸውና እርማቸውን ቢያወጡ እያልኩ ስመኝ
ኑሬያለሁ። የእኔን ምኞት እነማዐዛ ደገሙት። ከቤተሰቦቻችን አንደበትም የሰማነው ቁርጡን ሳያውቁ መቀመጣቸው የእነሱ
የእለት ከእለት ህይወት እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ነው። መቸስ ተስፋ የምንጥልበት መንግስትና አስተዳደር ስለሌለ “ቁርጥ
ያጠግባል” እንደሚባለው በር በር እያዩ ከሚያለቅሱ አስከሬን ስላላገኘንም እንጅ ልጆቻችሁ ሞተዋል፣ እርማችሁን አውጡ
ተብለው ቢረዱ ብየ አጥብቄ ተመኘሁ።
ከአሁን በፊት በሀገራችን ተከስቶ የማያውቅ አሰቃቂ ወንጀል በእኛ ዘመን በአማራ ላይ እየተፈፀመ ነው። የነማዕዛን ዛጋቢ
ፊልም ስላየሁ በዘመዶቻችን ሐዘን ልቤ ተሰብሮ ኩርትምትም እንዳልኩ ውየ ነበር። እንደፈረደብን እግዚአብሔር የመከራ

ድሀ አላደርጋችሁም ያለ ይመስል የመተከል ቀጣይ ግፍ ተጠናክሮ ህዝብ በጅምላ ተጨፍጭፎ የሬሳ ክምር በግሬደር
ሲታፈስ አየን። በስመ ቀይ የክልሉ ባለቤት የተባሉት የሽናሻ ተወላጆችም እንደአማራና አገው ተጨፍጭፈው
ከኢትዮጵያዊነት ስነምግባር እንደየ ሀይማኖታቸው ፍትሀተ ፀሎት ሳይደረግላቸው ውጭ ተቀብረዋል። የአማራ ክልልላዊ
መንግስት ተብየውም ህዝብ ከጥቃት መከላከል ባይችል እንኳ በወግ ማስቀበር አለመቻሉ ደንታ ቢስነቱን ያሳያል።
እግዚኦ አለቅን ሲል የከረመው አማራ በተስፋ ሲጠበቅ የነበረው ዶክተር አብይ መተከል ደርሶ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ
አማራን ሲያስጨፈጭፍ ከከረመው የመተከል ከገዳይ ጋር ተበዳዩን አማራ በመኮነንና በማውገዝ ተጠምዶ፤የአካባቢው
ሰው የሚያውቃቸው የጭፍጨፋው ተባባሪዎች ምስክርነት ሰጥተው፣ አማራን ዝም ብለህ ተጨፍጨፍ ሌላ ምርጫ
የለህም ብሎ እንደማስፈራራትና ለጭፍጨፋው እውቅና እንደመስጠት በሚቆጠር ስብሰባው ተጠናቋል።

ስብሳባ

ከተጠናቀቀቀ በኋላ 12 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ከ250 ሰው በላይ ተጨፈጨፈ።
የኢትዮጵያ ህዝብም የየአንዳንዱን ቤት ካላንኳኳ ብሎ ዝም ማለቱም ያሳዝናል። የእኛ የተማሪዎቹ ጉዳይም ሆነ በመተከልና
በወለጋ የሚጨፈጨፈው ህዝብ ጉዳይ በፓለቲካም፣ በብሔር ጉዳይም መታየትም መመዘንም አልነበረበትም። ከእኛ ውስጥ
የኢትዮጵያን ህዝብ በጥቅሉ ወገኔ ብሎ ከማሰብ በቀር ምንም አይነት ሌላ የጥላቻም ሆነ ሌላ አጀንዳ የያዘ አማራ ስለሌለ
አወዳደቃችን ኢትዮጵያዊን የሚገድ መሆን መቻል ነበረበት ። በመተከል ለሚረግፈው ነፍስ ደንታ ቢስነት ከሰውነት
እንደመጉደል ነው። የአራት ወር ልጅ በጥይት ተመትታ ስትወድቅ አለማውገዝ መቸም ትክክል ሊሆን አይችልም። አማራን
ገድለን አዋርደን የሚለው የወያኔና የኦሮሙማ አጀንዳ የሚያዋርደው በደል አይቶ እንዳላየ የሚያልፈውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ
ነው።
ማነው ዛሬ እናትና አባቱ፣ ልጆቹ ወይም ከእህትና ከወንድሞቹ በግፍ ከቁጥር ቢጎሉ የሚወደው? እውነት እኛ አሁን
በጅምላ የምንጨፈጨፈው የአማራ ልጆች አስፈሪ ጠላት ስለሆንን ነው ወይስ ኢትዮጵያን የምንወድና ህግ አክባሪ
እግዚአብሄርን የምንፈራ፣ የአማራ ተወላጅ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ በመሆናችን? እኛ በአማራነታችን የጦስ
ዶሮ ሆንን እንጅ ቁምነገሩ አገር የማፍረስ አጀንዳ ነው። አማራና አማርኛን አዳክሞና አጥፍቶ ለሚመሰረተው የኦሮሙማ
መንግስት ማመቻቸት ነው።
የሰብዓዊ መብት ኮሚሽንም መተከልን በተመለከተ ለአመታት ህዝብ ሲጨፈጨፍ በዶ/ር አብይ ያልተደገፈ እምባ በመሆኑ
ባላየ ሲያልፍ ከርሟል። ዛሬ ጭፍጨፋው በጠቅላይ ሚንስትሩ እውቅና ያገኘ ሲመስል በቦታው ተገኝቶ ጭፍጨፋውን
ማረጋገጡ ቢዘገይም ጨርሶ ከመቅረት ይሻላል። ሆኖም የሟቾች ቁጥርና ማንነት በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ሚዛኑን
የጠበቀ አይመስልም። ኮሚሽኑ በአማራ ላይ የዘር ማፅዳት እየተደረገበት መሆኑን ይፋ ለማውጣት የፈራ ይመስላል።
ስለዚህ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በገለልተኝነትና በሰብዓዊነት መስራቱን ጥያቄ ውስጥ ያስገባ ነው።የአማራ ልጅ ህይወት፣
እንግልትም ሆነ የዘር ፍጅት ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት ለማንም አሳሳቢ አለመሆኑ በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው። ብዙ የማድረግ
አቅም እያለው እኛንም ሆነ ወላጆቻችንን የከዳውና ፊቱን ያዞረው መንግስት ነው። አገርና መንግስት አልባ የሆነው አማራ
በእግዚአብሔር ይድረስለት ።
ዘውዲቱ የማነ
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