የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ
ክፍል ፵ ከድጡ ወደማጡ የሆነው የኢትዮጵያዊነት እጣ ፈንታና መፍትሔው፣

አሁን አገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን የመከራ ቁልቁለት ላስተዋለ እንቅልፍ ተኝቶ ማደር እንኳን አያስችልም። አገራችን
ከባድ ችግር ላይ ናት። ነገር ግን ባለሥልጣኖቹ የሚያወሩት ስለብልፅግናና እድገት ብቻ ነው። አገር እያስተዳደርን ነው
የሚሉት ሁሉ፣ በሥልጣንና በጥቅም ተሳክረው ሁሉ በጃቸው ሁሉ በደጃቸው የሆነላቸውና ይህም ስልጣን ዘላለማዊ
ስለሚሰማቸው ከእውነታው ይልቅ ለጆሮ የሚጥመው ዲስኩር ላይ ያተኩራሉ። በዚህ ደግሞ ዋነኛውና ግምባር ቀደሙ
ተጠያቂ ሰው ጠቅላይ ሚንስትር አብይ አህመድ ነው። ኢትዮጵያችን የህዝብ መጨፍጨፍ፣ መፈናቀል፣ የከተማና የቅርስ
መውደም፣ የታሪክ አሻራ የሆነ ሀውልት መፍረስ፣ የፍትህ መጓደል፣ ወረራና ጦርነት የምታስተናግድ አገር ናት። ጠቅላይ
ሚንስትሩ አገራችን በችግር እየተናጠች በችግሩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ አይሰራም፣ አይናገርም። ድረሱልን ብሎ ለሚማፀን
ህዝብ ስለመድረስና ጥቃትን ለመከላከል ሲል አንዳች ነገር አያደርግም። ከሁሉም የሚገርመው ጠቅላይ ሚንስትሩ
በየደረሰበት ስለሀገር ብልፅግና፣ ምቾትና መናፈሻ ብቻ ሲያቀነቅን ሲሰማ ለሀገርና ለወገን ደንታ እንደሌለው ያሳያል።
“እንደንጉሡ አጎንብሱ” እንዲሉ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም በደምቢዶሎ
የመንገድ ግንባታ የማስጀመሪያ ሥነ- ሥርዓት ላይ ተገኝቶ ያደረገውን ንግግር በጣም አዝኘ እንባየ እየፈሰሰ አዳመጥኩት።
ምክትል ጠቅላይ ሚንሥትር ደመቀ መኮንን የነበረበት ቦታ እኔ ታፍኘ በግዞት ከተቀመጥኩበት አካባቢ ብዙም የራቀ
አልነበረም። ሀዘኔን ያበረከተው ግን እንደ አንድ የአማራ ተወካይ መሪ ከአንድ አመት ከሁለት ወር በላይ በግፍ ታፍነን
መውደቂያችን ስላልታወቀው ተማሪዎች ምንም ነገር አላለም። ስለደምቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ አስፈላጊነትና ጥቅም ብቻ
ሲናገር፤ እንዴት አንድ መሪ ስለደምቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ ሲያወራ ባለፈው ስለደረሰው ግፍ አያነሳም? ብየ ደመቀ መኮንን
ለአማራ ህዝብ ደንታ ቢስ መሆኑን አረጋገጥኩ። የደምቢዶሎው ንግግር ሲገርመኝ የአማራ ህዝብ በዚህ ሁሉ ከድጡ
ወደማጡ በሆነ ችግር ተጠምዶ እያለ፣ በአዴፓ ባለስልጣናት ብልፅግናን እንዲደግፍ ታዘዘ። የድጋፍ ሰልፍ በክልልላችን
ተደረገ ለማለትም የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ሳይቀር ከትምህርት ቤት አስወጥተው የድጋፍ ሰልፍ ማስደረግ አግባብ
አይደለም። በዚህ በኮሮና ወቅት ልጆችን ሰብስቦ ማሰለፍ ስለህዝብ ጤንነት አለማሰብና ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው።
በቀቢጠ ተስፋ አብይ አህመድ ያሻግረናል እያሉ ሲዘናጉና ህዝብንም ሲያዘናጉ ከነበሩት ውስጥ የቀድሞው የግንቦት ሰባት
ሊቀመንበር የዛሬው ኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) መስራች ዶ/ር ብርሀኑ ነጋና የኢሳት ሚዲያ ሰዎች
ይጠቀሳሉ። እኔ እንኳን እድሜውን ሙሉ በርሀ ለበርሀ ሲንከራተት የነበረው፣ በጣም የማምነው አጎቴ፣ የእናቴ ታናሽ
ወንድም ስለ ግንቦት ሰባት ብዙ አጫውቶኛል። አጎቴ ኢህአዴግን ተቃውሞ የግንቦት ሰባትን ጥሪ ተቀብሎ ከፋኝ ብሎ
በርሀ ገብቶ ብዙ ተንከራቷል። እንደአጎቴ መረዳት የግንቦት 7 አመራሮች አማራ ጠል ስለሆኑ በወታደርነት ተመልምለን
ኤርትራ ውስጥ በማንነታችን ብዙ በደል አድርሰውብናል፣ ይላል። ብዙ የአማራ ልጆች በጦርነት ሳይሆን በሸፍጥ በኤርትራ
በርሀ ያለአግባብ ተሰውተዋል እያለ ሲያዝን ስላየሁት ከግንቦት 7 አመራር የምጠብቀው ነገር አልነበረኝም።
የተስፈኛው ኢዜማ በደብረዘይት ከተማ ምርጫ ወረዳ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ግርማ ሞገስ ለገሰ ትላንት እሑድ ካቲት
7 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት በተተኮሰባቸው ጥይት ሕይወታቸው ማለፉን ሰማን። አቶ ግርማ ሞገስ ደመከልብ ሆነው
ቤተሰባቸውን በትነው መሞታቸው በጣም ያሳዝናል። ይህ ግድያ የሥርዓቱን ሕግ አልባነት ማሳያ ነው። የኢዜማ ፓርቲ
አባላትና አመራሮችም በአቶ ግርማ ሞገስ ሞት የተሰማቸውን ሐዘን ሲገለፁ፤ ህዝብ ሀዘኑን ቢጋራም ለኢዜማ ግን ጥያቄ
ነበረው። ይኸውም፣ ምነው እየሞትን ነው፣ ስትባሉ እነአብይ አህመድን፣ ሽመልስ አብዲሳን እናምናቸዋለን እያላችሁ ህዝብ

ስታዘናጉ አልነበረም ወይ ? የሚል ነው። በቀደሞው የግንቦት 7 አመራር ስህተት ምክንያት፣ ኢዜማ ከተመሰረተ በኋላ
ድርጅቱ እንደተቃዋሚ ሳይሆን እንደአብይ አህመድ ደጋፊና እንደ ባልዳራስ ተቃዋሚ ይታያል። እስክንድር አልተሳሳተም።
እሱ የሚጮህለት ድሀ የአዲስ አበባ ህዝብ ዛሬም ቤቱ በግሬደር ይታረሳል። እነአዳነች አቤቤ የአዲስ አበባን ህዝብ
ካለመጠለያ እንደሚያስቀሩ ትናንት አድዋ ፓርክ አካባቢ ያለምንም ማስጠንቀቂያ በላያቸው ላይ ቤታቸው የፈረሰባቸው
ነዋሪዎች ሲያነቡ አይተናል፣ ሰምተናል። መቸስ እስክንድር ነጋ የሚባል እውነተኛና የእግዚአብሔር ሰው ከነስራ ባልደረቦቹ
ወንጀለኛና ገዳይ ብለው በእስር ሲያጉላሉት የሚደሰት ተቃዋሚ ካለ የነፃነት ትርጉም የማይገባው ነፃ አውጭ ብቻ ነው።
እስክንድር ከአንዳንድ ተደማሪ ተቃዋሚዎች ተቃውሞ ቢገጥመውም የፈራው ሁሉ እውን ስለሆነ ምልከታው ሁሉ ድንቅ
ነበር።
መፍትሔ ይሆናል ብየ የማስበው ነገር ቢኖር እያንዳንዱ ግለሰብ ለሕይወት ትርጉም የሚሰጥ ነገር ማድረግ ይኖርበታል።
ለሕይወት ትርጉም የሚሰጠው ነገር ደግሞ ከድጡ ወደማጡ የሆነውን ችግር ሁሉ ሳያመነቱ ፊት ለፊት መጋፈጥ ነው።
ችግሩን ከተጋፈጡ መፍትሄ ማፈላለጉ አይቀሬ ይሆናል። እንደሰው ኑሮ ለማለፍ እንደሰው ማሰብ ያስፈልጋል።
የእየአንዳንዱ ድሀ ዜጋ መከራ መከራየ ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው። “ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ናት።” ብሎ የሚያስብ ተቃዋሚ
ሁሉ ካለፈው ጥፋት ሊማር ይገባዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ከራሱ፣ በመቀጠል እጎኑ ካሉት አጋሮቹና ሌሎች የተቃዋሚ
ፓርቲዎች ጋር ታርቆ፤ ስለእውነትና ስለኢትዮጵያ ሲባል፤ እየተናበበ በመስራት፣ የህግ ድጋፍ ያለውን የዘረኝነት ሥርዓት
ገርስሶ መጣል ይኖርበታል።
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