ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ
ክፍል ፴፭ ለአቅመ ሰው ሳይደርሱ ለአቅመ ስልጣን የበቁት የብልፅግና አመራሮች ጭካኔና መከረኛው ህዝብ፣
ማሳሰቢያ ባለፈው ሳምንት ጥር 1 ቀን 2021 የጨለማው ዘመን በሚል ርዕስ የወጣው ፅሁፍ ክፍል ፲፪ እንደነበር ይታወሳል።
ድንገት የዛሬው ትረካ ክፍል ፴፭ ሲሆን ግራ መጋባት እንደሚፈጠር ግልፅ ነው። ፅሁፉ የታፈኑትን የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች
ለማስታወስ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚወጣ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ የልብ ወለድ ትረካ እንደመሆኑ መጠን
ፅሁፉን ስጀምር ተከታታይ ታሪክ ያለውን በተከታታይ በአንድ ክፍል አካትቸ አወጣው ነበር። በዚህም መሰረት አሁን
መውጣት የነበረበት ክፍል ፲፫ ነበር። ነገር ግን ይህን ፅሁፍ የሚያነቡ ሰዎች በሰጡኝ ጥቆማ አንድ ሰው ወደኋላ ሄዶ
ማንበብ ከፈለገ ሁሉንም ለማንበብ እንዲችል በማሰብ ከግንቦት 11 ቀን 2020 ጀምሮ ያለውን ተከታታይ ቁጥር እንዲኖረው
አድርጌያለሁ። በመሆኑም በአለፈው ሳምንት የወጣው ፅሁፍ ክፍል ፴፬ ሲሆን የዛሬው ፅሁፍ ክፍል ፴፭ እንደደረሰ
ከግንዛቤ ውስጥ እንድትከቱት ላሳስብ እወዳለሁ።
እስከዛሬ ያልገለፅኩላችሁ ነገር ቢኖር ቀን ቀን ላስበው የማልፈልገው ነገር ግን ዛሬም በህልሜ እየመጣ ሰላም የሚነሳኝ
ብዙ ነገር አለ። ከነዚህም ውስጥ በዩኒቨርስቲ ቆይታየ የነበረው አስፈሪ የዘረኝነት ትንኮሳ፣ ነገሩ እየከረረ ሲመጣ ሁሉም
ይቅርብን ብለን ወደየመጣንበት የትውልድ አገራችን ለመመለስ በመንገድ ላይ እንዳለን እንዴት እንደታፈንን፣ ከዚያ በኋላ
የደረሰብን ተዘርዝሮ የማያልቅና በፅሁፍ ሊነገር የማይችል የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ አብረውኝ የነበሩት ጓደኞቸ የነዐይን
አበባ ሁኔታ ሁሉ፣ እያንንዳንዱ አስፈሪና አሰቃቂ ሁኔታ ይታየኛል። በእኔ የደረሰው በማንም አይድረስ ከማለት በቀር ምን
ምን ማድረግ እችላለሁ።
ዘወትር በመከራ ውስጥ ስጨነቅና ስጠበብ፣ በላብ ተዘፍቄ ስባንን እያደርኩ ጠዋት ስነሳ ህሊናየ ተይ አሁን የአንች ችግር
ወቅታዊ ጉዳይ አይደለምና በወገኖችሽ ላይ ስለሚደርሰው ግፍ አስቢ። ወለጋ ላይ በአማራ ወገንሽ ላይ የሚሆነውን እያየሽና
እየሰማሽ፤ በመተከል ያለውን ግፍ፣ ህፃን ልጅ ከነነፍሱ ከወገብ በላይና ከወገብ በታች ለሁለት የሚቆረጥበት ዘመን ላይ
ነሽና ስለእነሱ አስቢ ብሎ ያዘኛልና ዛሬም ስለወገኖቸ የሚሰማኝን መንግስትን በመውቀስ አቀርበዋለሁ።
አስባችሁታል! ይህ ምስኪን ህፃን የአንተ ወይም የአንች ቢሆን ኑሮ፤ አይንሽ እያየ፣ አይንህ እያየ ልጃችሁ በስለት ከወገቡ
ላይ ተቆርጦ ከወገብ በላይ ለብቻው፣ ከወገብ በታች ለብቻው በስመአብ ወወልድ ተብላ አንገቷን እንደታረደች ዶሮ
በደመነፍስ ቢንፈራፈር ቆማችሁ ታዩና ትረጋጉ ነበር? እንዴት የሰው ልጅ የሌላው አሰቃቂ ሞት አይገደውም? እነዶ/ር
አብይ ልጁ የእነሱ ልጅ ቢሆን ብለው ቢያስቡ በራሳቸው ላይ እንዲሆን ስለማይፈልጉ ያስቆሙት ነበር ብየ አስባለሁ።
በገሀድ እንደሚታየው የብልፅግና ሰዎች በቁስ ስለመክበር እንጅ ስለርህራሄ ደንታ ቢስ ናቸው። እንኳን አገር የሚመራ
ባለስልጣን ተራ ግለሰብም ቢሆን፣ ሰው በሞራል ካልበለፀገ ብዙ ጥፋት ሊያጠፋና ወንጀል ሊሰራ ይችላል። ስለቁሳዊ
ብልፅግና ብቻ እያሰበ የሚንቀሳቀሰው የብልፅግና አገዛዝ እንደጀመረው ብዙ ደም በማፍሰስ በመፍረሱ ይቀጥላል።
ይህን አደገኛ ሁኔታ ለማስቆም ህዝቡ በአንድነት ካልተነሳ መከራውን በፀጋ ለመቀበል ዝግጁ መሆን ይጠበቅብናል። ይህን
የምለው ያለምክንያት አይደለም። አሁን በአገራችን ላይ የሚደረገው ነገር እውነት መንግስት አለ? በስልጣን ላይ ያለው
መንግስት ስለህዝቡ በሰላም ውሎ ማደር፤ የሚጨነቅና የሚጠበብ ነው? ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል። እነዚህ የክልላዊ
መንግስት ባለስልጣናት እንደሰው የማሰብ ብቃት አላቸው? ህዝብ በግፍ የሚገደለውና የሚፈናቀለው ነገሩ ከመንግስት
ቁጥጥር በላይ በሆነ ሻጥር ነው ብለን ብናስብና ብንተወው እንኳን እንዴት በግፍ የተገደሉትን በኢትዮጵያ ባህል በክብር
አፈር እንዲለብሱ አልተደረገም? የሰው አስከሬን እንደድንጋይና መሬት በኤክስካቬተር/ቡልዶዘር እየተጠረገ እንደትቢያ
እጅና እግር ሾልኮና ተንጠልጥሎ ሲወረወር ማየት ለህዝብ የቆመ መንግስት አለ ወይ? እንድንል ያስገድደናል።

ለወያኔው ልጅ የኦዴፓ መሪ ለኮሎኔል አብይ አህመድ ስስ ልብ ያላቸው፣ እንደዚህ አይነቶቹን ጉልህ ስህተቶች እንዴት
አድርገው እንደሚያስታርቁት ግራ ይገባኛል። ከፍትህ የተጣላው የቤኒሻንጉል ጉምዝና የኦሮሞ ብልፅግና ወንበሩን አጥቦቆ
እንዲይዝ ከነወንጀሉ ተትቷል። ህልመኛው የኦሮሙማ መንግስት የእኛ ባለስልጣናት ለጭፍጨፋውና ማፈናቀሉ ተባባሪ
የሆኑት ተይዘዋል ይልና ግድያውን ለማዳፈን ይሞክራል። የኦሮሙማው ቁንጮ አብይ አህመድ በዚህ ንግግሩ እኛው ነንና
የምንገድላችሁ ዝም ብላችሁ ሙቱ እንዳለ ይቆጠራል። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበቤ ለተፈናቃዮች መርጃ እንዲሆን
ዜና አሰርታ፣ ምስጋናን ተችራና አስጨብጭባ የላከችው 3000 ኩንታል ዱቄት ለተፈናቃዮቹ ሳይሆን በገዳዮቹ እጅ
እንደገባና ለእነሱ ማጠናከሪያ መዋሉን ስንሰማ፣ ህዝቡ ግብር እየከፈለ አራዶቹን ያጠናክራል ብለን ብቻ በቸልታ
የምናልፈው መሆን አይገባውም።
ከ 100 አመት በፊት”ድሀ በወደደበት ይኑር፣ በዘር በወገን ልዩነት አይከልከል።” የሚሉትን ሩህሩህ መሪያችን አፄ ምኒሊክ
እየኮነኑ ዛሬ ሰው ገድሎ ቆራርጦ ከሚጥል ወይም ከሚበላ የአውሬ አገዛዝ ላይ በመውደቃችን ከፍተኛ ውድቀት ነው።
ያለንበት ዘመን ላይ ስልጣን የተቆናጠጡት አዛዥ ናዛዥ የክልል ባለስልጣናት ለአቅመ ሰው እንኳን ሳይደርሱ፣ ለአቅመ
ስልጣን በመብቃታቸው የእግዚአብሔር የእጅ ስራ የሆነን ክቡር የሰው ልጅ ነፍስ በአሰቃቂ ሁኔታ እየነጠቁና እየጨፈጨፉ
ስለብልፅግና ከበሮ የሚደልቁት

ለዚህ ነው። እውነት እንደሰው ቢያስቡ ላፈሰሱት ደም፣ ለፈፀሙት ወንጀል፣

ስለብልግናቸው ስልጣናቸውን ለቀው ንስሀ ይገቡ ነበር፣ ብየ አስባለሁ።
ይቀጥላል፣

ዘውዲቱ የማነ
2020-01-08

