የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ
ክፍል ፵፫ አጥቂዎቹ ጥቃቱን የሚፈፅሙበት መንገድ፣
ባለፈው ተከታታይ ሁለት ሳምንታት፣ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር ምንጭ፣ ገባሮቹና አጥቂዎቹን ለጥቃት ያነሳሳቸው
ምክንያት፣ በሚሉ ርዕሶች የውስብስቡን ችግር ምንጭና የጭካኔያቸው መነሻ ሃሳብ ከምን እንደመነጨ ለመግለፅ
ሞክሬያለሁ። ዛሬ ደግሞ ጥቃት ስለሚፈፅሙበት መንገድ ዘርዝሬ ባልጨርሰውም የተወሰኑትን ለመግለፅ እሞክራለሁ። ለራስ
ሲቆርሱ አያሳንሱ እንዳይሆንብኝ እንጅ እኔም የጥቃቱ ሰለባ በመሆኔ እኔና 16 የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲ ተማሪዎች ጓደኞቼ
በግፍ ታፍነን ተወስደን መንግስትም የት ወደቁ ብሎ ሳይፈልገን፣ ዘመዶቻችንም ልጆቻቸውን ደግመው በሃሳብና በሰቀቀን
አርግዘው አንድ አመት ከሶስት ወር አለፋቸው። ይህ አንዱ አማራንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶን የማጥቃት አንዱ መንገድ ነው።
በመቀጠልም ከዩንቨርስቲ ተማሪዎች ርዕስ ሳልወጣ ጡታቸው የተቆረጠ፣ በገጀራ ተጨፍጭፈውና ከፎቅ ተገፍትረው
እየተወረወሩ የሞቱ ተማሪዎች እንዳሉም መረሳት የለበትም።
የኦሮሙማ አቀንቃኞች ወያኔ ሲያደርገው የነበረውን ብቻ ሳይሆን ግፉን በእጥፍ ጨማምረው በድፍረት በኢትዮጵያዊው
ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ነው። ጥቃቱ የሚፈፅፀመው በተለያየ መንገድ ነው። ባንክም ሆነ ማንኛውንም ንብረት ይዘርፋሉ።
የሌሎች ሰዎች ድርሻ የሆኑ ቤቶችን ይቀማሉ። ያፈናቅላሉ። የድሀ ቤቶችን፣ የንግድ ቤቶችን ያቃጥላሉ። ከተማ ያወድማሉ።
እንደ መንግሥት ሳይሆን እንደሽፍታ ተናበው ይሰራሉ። ሰው ዘቅዝቀው ይሰቅላሉ። አማራ መሆን፣ አማርኛ መናገር፣
ማተብ ማሰር ያስገድላል። ርህራሄና ይሉኝታ የሚባል ነገር ሲያልፍም አይነካቸውም። ህግ አስከባሪዎቹ የአማራን መሳሪያ
እየነጠሉ ይነጥቁና፣ ስብሰባ እያሉ ጠርተው ሰብስበው ለሞት ያመቻቻሉ።
ወያኔ በተስፋፊነት ከጎንደር በወልቃይት፣ ማይካድራ፣ ጠገዴ፣ ጠለምት ሁመራ ከወሎ በራያ፣ ወፍላ፣ አላማጣ፣ ዋጃ፣ ራያ፣
ዋግ፣ ኮረም፣ ወ ዘ ተ እንዴት በአማራ ነፍስ ሲጫወቱ እንደነበር፤ የነበረውን የህዝብ ስቃይ በዘጋቢ ፊልም እየዘገነነንና
እያነባንም ቢሆን አይተናል። ወያኔ የራያና የወልቃይት ሰው በአማርኛ እንዲዘፍን፣ እንዲያለቅስ አይፈቀድለትምና በዚህ
ምክንያት ብቻ ብዙዎች ተገድለዋል። በመጨረሻው ሰዓትም ወያኔ ሳምሪ ብሎ ባደራጃቸው ወጣቶች፣ ሚሊሻና እና
በፖሊሶች የተገደሉት ሟቾች ቁጥር ከ1300 እንደሚበልጥ ተዘግቧል። ወያኔዎች በስልጣን ዘመናቸው ሙሉ ኢትዮጵያን
በተቆጣጠሩበት ዘመን ለፈፀሙት ወንጀል፣ በመጨረሻው ዘመናቸው በግፍ ላረዱት የማይካድራ ህዝብ የደም ካሳ ከፍለው
ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይቅርታ መጠየቅ ሲገባቸው፤ ወያኔን የተኩት ዳግማዊ ወያኔ ብልፅግናዎች፣ ወልቃይትና ራያ
ይመለስልን። እንደዚያ ካልሆነ እንገነጠላለን የሚሉት ዳግማዊ ወያኔዎች ሊያፍሩ ይገባል። የወልቃይትና ራያ የአማራ ህዝብ
ለአብይ አህመድ ስልጣን ማራዘሚያ እጅ መንሻ መሆን የለበትም። ታሪክ እንደሚመሰክረው ወያኔዎች ዘርፈው የወሰዱትን
የአማራ ለም መሬት ልጆቹ በደማቸው አስመልሰዋል። እነሱ ግን እውነትን ለመቀበል የተዘጋጁ አይመስሉም።
ወያኔ በለስ ቀንቶት ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ በኋላ በዘረኞች ትብብር በመላው ኢትዮጵያ የአማራ ህዝብ ተጨፍጭፏል።
ከነነፍሱ ወደገደል ተጥሏል። አሁንም ለውጥ ተብየው ከመጣ ወዲህ በኦነግ/ ኦዴፓ ኦሮሙማ እሳቤ በአማርኛ ሌላ፣
በኦሮሞኛ ሌላ በመናገር፣ ባለመንታ ምላስ ገዥዎቻችን ለጆሮ በሚሰቀጥጥ አሰቃቂ ሁኔታ አማራና ኦርቶዶክሳውያን
ይጨፈጨፋሉ፣ ያስጨፈጭፋሉ። ነፍሰጡሮች ሆዳቸው እየተቀደደ ፅንሱ ይጣላል። የሻሸመኔው ከንቲባ “የሻሸመኔውን
ቃጠሎ ለሽመልስ አብዲሳ ነግሬው ዝም ብለህ ተኛ አለኝ” ያለው ብዙ የሚነግረን ነገር አለ። መተከል ያለው የአማራና
የአገው ጭፍጨፋም ሲጀመር በወያኔ አሁን ደግሞ በኦሮሙማ የተቀነባበረ እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ጥቃቱ
መዋቅራዊ እንደሆነም ብዙ ማሳያዎች አሉ።

የማታባራው ሰቆቃ ተባብሶ ቀጥሏል። ስሞኑን በወለጋ ምስኪን የአማራ ተወላጆች በየቀኑ በጅምላ እየተጨፈጨፉ ነው።
ህፃናት ይታረዳሉ፣ የሴቶች ጡት ይቆረጣል። የሞተ አካል ይቆራረጣል። እንደምሳሌ እንቅልፍ ከነሱኝ ሁለቱን ብጠቅስ፣
ወ/ሮ በለጠች እንድሪስ የተባለች የአንድ ወር አራስ ተገድላ እግዚአብሔር በተአምር ያተረፋት የ 1 ወር ህጻን ከእናቷ ከ
ወ/ሮ በለጠች አስከሬን ጎን ወድቃ በህይወት መገኘቷን፤ ሌላ አንድ የሶስት አመት ልጅ እናትና አባቱ፣ ወንድምና እህቱ፣
ዘመዶቹና ጎረቤቶቹ ተጨፍጭፈውበት ብቻውን ለጉድ ተርፎ በደም የታጠበች እናቱን ጡት እየጠባ አስከሬን የሚያነሱት
ሰዎች እንዳገኙት በመስማቴ ሀዘኑ እስከአሁን ከአንጀቴ ውስጥ አልወጣም። ስለኦሮሞ ልጆች ጭቃኔ በእጅጉ አዝኛለሁ።
ለአረመኔያዊው ጥፋት መባባስ የጠቅላይ ሚስትሩ ባህሪ ምቹ ሆኖ ይታየኛል። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ ነው ብየ የማስበው
አስብቶ አራጁን ጠቅላይ ዶ/ ር አብይን የማደርገው በምክንያት ነው። በቤተ ክህነት ትምህርት ሊቁና አስተዋዩ አያቴ
ትዕቢተኞችን ከሁሉም የበለጠ አጥብቆ ይጠየፍ ነበር። አብይ አህመድ ላይ የማየው ትዕቢት ሳይኮሎጅስቶች
“Narcissistic personality disorder” NPD የሚሉት ናርሲሲስቲክ የስብዕና መታወክ ያለበት ይመስለኛል።
ሳይኮሎጅስቶቹ እንደሚሉት የዚህ አይነት የስብዕና መታወክና መቃወስ ያለበት ሰው፣ ባህሪው ከመጠን በላይ ራስን
የመውደድ፤ ውስጣዊ የባዶነት ክፍተቱን ከመጠን በላይ ራስን ከፍ አድርጎ በማሳየት የሚያካክስ ማንነት ነው። አብይን
ለአስተዋለ፣ በኢትዮጵያ የሚሆነውን ችግር እንደ መሪ ቀርቶ እንደተራ ግለሰብ እንኳን ማስተዋል የማይችል፣ ሁሌ ስለእሱ
ቢወራ፣ ቢፃፍ ቢደነቅ ብቻ የሚመቸው ከራስ ወዳድ ባህሪው የተነሳ ከራሱ በቀር ማንንም የማይወድ፣ ርህራሄ የጎደለው
ሰው ሁኖ አግኝቸዋለሁ። በመሪው ቅብዝብዝና ያልተረጋጋ ማንነት ተጠቃሚዎች የሆኑት አጋሮቹ፣ የኦሮሙማ አቀንቃኞች
ሀገር የማጥፋት ስራውን እያቀላጠፉ ነው። ስለዚህ አንዳንዶች የእሱ ደጋፊ አጨብጫቢዎች “እድሜ ለአብይ” እያሉ
እያደነቁት ከህይወት ወደ ሞት በማሻገር ተጠምዶ እየሰራ ነው። ወያኔዎችን የቀን ጅብ ብሎ አባሮ በጭራቅ አስከብቦ
ያስጨርሰናል። መተከል ላይ የተበላውን የሰው ስጋ ልብ ይሏል።
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