የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ
ክፍል ፵፪ አጥቂዎቹን ለጥቃት ያነሳሳቸው ምክንያት፤
የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር ምንጭ የሆኑት ወያኔና የኦሮሙማ አቀንቃኝ አጥቂዎች፣ ለጥቃት ያነሳሳቸው ምክንያት
ወደሚለው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ”እንኳን ለአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ!” እላለሁ። ይህን ታላቅ የድል፣ የጀግንነትና
የፅናት ተምሳሌት የአድዋ በዓል በዚህ በመከራና በስቃይ ውስጥ ሆኘ ለሁለተኛ ጊዜ ባሳልፈውም በዓሉን በኩራት አስቤው
ውያለሁ። በእርግጥ እኔ ያለሁበት ደምቢዶሎ አድዋና እምዬ ምኒሊክ በአደባባይ በበጎ የሚያነሳ የለም። በአድዋ የሚኮሩት
በዓሉን የሚያከብሩት በሚስጥር ነው። እኛም አባ ዳዲ አድዋን እንዴት እንደሚኮሩበት ለልጅ ልጆቻቸው እየነገሩ
በውይይት ዘክረነዋል። እኔም አድዋን በደምቢ ዶሎ በሚገኝ አንድ ደግ ቤተሰብ ውስጥ ሆኘ ለወገኔ የኢትዮጵያ ህዝብ
ዘክሬዋለሁ።
የአድዋ ነገር ከተነሳ፣ መቸም ዐይን አላይም አይልምና የብልፅግናው አብይ አህመድ እምዬ ምኒሊክንና እቴጌ ጣይቱን
አስዎግዶ ከጀግናው አርበኛ ባልቻ አባነፍሶ ጋር በትይዩ ፎቶውን አቆሞ አገር ጉድ ሲያስብል ዋለ። ሰልፈኞቹም አያፍርም
እንዴ? አድዋ ዘምቶ ነበር እንዴ? የጣይቱ ባለቤት ነው እንዴ? እያሉ ሲሳለቁበትም አየን። በእርግጥ ብዙዎች ዶ/ር አብይ
መታየትና ፎቶ መነሳት ይወዳል ይሉታል። ነገር ግን ዶ/ር አብይ በኦሮሙማ እሳቤ በድፍረት ምስሉን እንደአድዋ አርበኛ
ከአባነፍሶ ጋር ማዋሉ እጅግ ያስተዛዝባል። እኔ ግን ባልቻ አባነፍሶም ይህን ጉድ በእጅጉ ታዝበው እንዲህ የሚሉ
ይመስለኛል።
ና ብለው ቢጠሩኝ፣ በቀኑ ልታደም፣ የአድዋ ድል ደርሶ
ገስግሸ ብቅ ብል፣ ከአዲስ አበባችን፣ ቀድሜ አባነፍሶ
የሚያሳየኝ መስሎኝ፣ ጣይቱን አድምቆ፣ እምዬን እንግሶ
አንድ የማለውቀው ሰው፣ አጠገቤ ቢታይ፣ ድፍረትን ተላብሶ
ለእቴጌ ጣይቱ፣ ስንዝር መሬት ነፍጎ፣ አድዋን አስታውሶ፣
አፈርኩኝ በአብዩ፣ እምዬን ደብቆ፣ እንደድል አድራጊ ሳየው ተኮፍሶ።
የአድዋን ድል በዚሁ ልቋጨውና እኔ ለኢትዮጵያችን ውስብስብ ችግር አጥቂዎች ስለምላቸው፣ ወያኔ፣ የኦሮሙማ አቀንቃኝ
ኦዴፓና ኦነግ ለእዚህ እኩይ ተግባር መነሳሳታቸው ከምን መነጨ ወደምልባቸው ምክንያቶቼ ልውሰዳችሁ። የዘውግ
ፓለቲካ አቀንቃኞች በተለይም ወያኔና የኦሮሙማ መንግሥት አቀንቃኙ ኦዴፓ/ኦነግ የበታችነት ስሜት ተጠቂዎች ናቸው።
ምክንያቱም የእነሱ አመለካከት ከሌላው በኢትዮጵያ አንድነት ከሚያምነው ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ በተለይም
ከአማራው፣ ከአዲስ አበቤው፣ መጠነ ሰፊ ልዩነት አለው። የኢትዮጵያዊነት አመለካከት ያለው ሰፊው ህዝብ የትግራይም
ሆነ የኦሮሞ የሚፈልገው በሰላም ወጥቶ መግባት፣ በነፃነት መኖርን ነው።
እንደሚታወቀው ኢትዮጵያዊያን ነጮች ራሳቸውን የበላይ ገዥ አድርገው እንዳይመጻደቁ እምዬ ዳግማዊ አፄ ምንይልክና
እቴጌ ጣይቱ በሰጡት አመራር በአድዋ ጦርነት ድል በማድረጋቸው፤ ይህ ድል የሰውን ልጅ እኩልነት ያረጋገጠ መሆኑን
ስለሚያምኑ፤ የቀደሙት አባቶቻችን በቀረፁት ፊደል መፃፍና ማንበብ በመቻላቸው፤ በአነፁዋቸው ድንቅ ህንፃዎችና
በእስልምናም ሆነ በክርስትና እምነታቸው ተከባብሮና ተዋዶ በሰላም በመኖራቸው የሚኮሩ ናቸው። እኔ ራሴም የዚህን
ድንቅ ህዝብ ስሜት እጋራለሁ። አገራችን በብዙ ሊቀ ጠበብት ከሺ አመታት በፊት በፅኑ አለት ላይ የተመሰረተች ስለሆነች

የአሁኑ ትውልድ ኢትዮጵያ ከዚህ መንደርተኝነት ወጥታ ወደቀደመው የክብር ማማ ላይ እንድትደርስለት ያልማል።
እምነቱን ከባህል፣ ባህሉን ከእምነት ጋር አዋህዶ የኖረ ህዝብ ስለሆነ ማንኛውም በአምላክ አምሳል የተፈጠረ ሰው ሁሉ
ክቡር ፍጡር ነው፤ አንዱ ከሌላው አያንስም፣ አይበልጥም ብሎ ያስባል። ማጣትና ማግኘት የማንነት መለኪያ ሊሆኑ
አይገባም ብሎም ያምናል። ኢትዮጵያዊው በደል ቢደርስበት፣ ቢያጣ ቢነጣ፣ ቢሰደድ፣ በገደል፣ የሚኮንነው አስተዳደሩን
እንጅ አገሩን ኢትዮጵያንና ህዝብ በጎሳ ለይቶ አይደለም።
የወያኔዎችን አመጣጥ ካየን እነመለስ ዜናዊ በአያት በአባታቸው ታሪክ የመሰከረባቸው የባንዳ ልጆች ስለሆኑ እንደሌላው
ኢትዮጵያዊ የሀገር ፍቅር ሳያገኙ በየአካባቢያቸው የባንዳ ልጆች እየተባሉ በበታችነት ስሜት ቂም ቋጥረው ያደጉ ናቸው።
ታዲያ እነዚህ አጥፊ የባንዳ ልጆች ተምረው ዩኒቨርስቲ ሲገቡ በሶሻሊዝም እሳቤ በእድሜ የሚጋሩዋቸውን የትግራይ ልጆች
አሳስተው “ነፃነታችን የሚረጋገጠው በኦርቶዶክስ ተዋህዶና በአማራ መቃብር ነው” ብለው ህዝብ አነሳስተው 17 ዓመት
በውንብድናና በዘረፋ፤ ለ 27 ዓመት ደግሞ በመንግስትነት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወት እየቀጠፉና እየዘረፉ በባርነት ሲገዙ
ኖረው፤ አሁን ስልጣን ሲያጡ የረጩትን መርዝ ትተው ወደቀደመው ሽፍትነታቸው ተመልሰዋል።
ኦነጋውያንም ምሉዕ የሆነችውን ኢትዮጵያና የህዝቡን አኗኗር ሳይረዱ በበታችነት ስሜት ተነሳስተው፤ ሻቢያው ተስፋዬ
ገብረ እብ የፃፈላቸውን ልብወለድ እንደመመሪያ ተጠቅመው፤ከእውነት የራቀ የበዳይና ተበዳይ ትርክት፣ በርካታ ሀሰትና
ጥላቻ በመንዛት ትውልድ አሳስተዋል። የጡት ቆረጣና የበደል ድርሰት ደርሰው፣ በርካታ ኦሮሞ ወጣቶችን አሳስተዋል።
ወጣቶቹ በአልበሰለ ጭንቅላት ጥላቻ ተዘርቶባቸው አድገዋል።የኦሮሞ ወጣቶች በአገራቸው፣ በባህላቸው፣ በፅሁፍ
ፊደላቸው፣ በኢትዮጵያዊነታቸው ወ ዘ ተ እንዳይኮሩ

ሆነው ስላደጉ በቀልና ኢ ሰብዓዊ ወንጀልን እንዲያመርቱ

አሰማርተው በተግባር እያሳዩ ነው።
የአሁኑ ኦሮሙማ መንግሥት አቀንቃኙ ኦዴፓ/ኦነግ አመለካከትና የህይወት መመሪያ ጥላቻን ተመርኩዞ ስለሚነሳ
ኢትዮጵያዊው የሚያምንበትን ሁሉ ይጠላል።

እንዳለመታደል ሁኖ በጅምላ በተዘፈቁበት የጥላቻ ደዌ ምክንያት

የአንድነትን፣ የሰላምን፣ የፍቅርንና የመተሳሰብን ውል መረዳት አልቻሉም። ጀግና አይወዱም። ታሪክ አይወዱም። እውነት
አይወዱም። አገሩን የሚወድ ሰው አይወዱም። የኦሮሙማ አቀንቃኞች አገር የመምራትን ያህል ትልቅ ስልጣን ይዘው
ለአገር የሚሆን ሰፊ ራዕይ ባለው ድሀ አማራ ስለሚቀኑ አሳደው ያጠፉታል። ከሌላ ነገድ ጋር በፍቅር ተዋዶ፣ ተጋብቶ
ኦሮሞ ወይም ትግሬ ብቻ መሆን ያልቻለውን ሰፊውን ቅይጥ ኢትዮጵያዊ ህይወት ከግምት ውስጥ አያስገቡትም። ፍርድን
ያጓድላሉ፤ ፍትህን ይደፈጥጣሉ። ህዝቡ በአንድ ቋንቋ ተነጋግሮ እንዳይግባባ አማርኛን አጥብቀው ይጠላሉ። ስለገበሬው፣
ስለድሀው፣ ሰላም ማጣት አያስቡም። በጭካኔ አማራና ተዋህዶን ካላጠፉ ሁሉም ነገር በቁጥጥራቸው ስር የሚሆን
አይመስላቸውም። የሚያሳዝነው የኦሮሙማ አቀንቃኞች በጭካኔ መግዛትና መስፋፋት አደጋ እንዳለው ከወያኔ አወዳደቅ
አልተማሩም። የእነሱ ግብ የምንኮራበትን ማንነታችንን መሰልቀጥ ስለሆነ ዋሽተውም፣ ቀጥፈውም፣ ክደውም፣ ገድለውም
እንደመንግሥት ሳይሆን እንደአውሬ ሆነው አገር ለማጥፋት እየሰሩ ነው።

ይቀጥላል፣

ዘውዲቱ የማነ
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