የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ
ክፍል ፵፮ ሌሎች የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር አካላት፣ አብይ ምን ያድርግ ባዮች!
እኛ ከደምቢዶሎ ዩኒቨርስቲ ታፍነንና ታግተን ከተወሰድን፣ አንድ አመት ከአራት ወር አለፈን። አብረውኝ የነበሩት፣
በድብደባና በመደፈር ብዙ ሲጎሳቆሉ በዐይኔ ያየኋቸው ጓደኞቸ፣ ከእኔ ከተሰወሩና ደብዛቸዉ ከጠፋ አንድ ዐመት ሆናቸው።
የምኖርበት የነአባዳዲ ቤተሰብ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ስለሆኑ የበዓላትን ቀን አስበን ስለምንውል ጊዜውን በትክክል
እንዳውቅ ረድቶኛል። እንደምታውቁት ወለጋ የደም ምድር ሆናለች። አሁን አሁን እነአባዳዲም በሀይማኖታቸው
እንደሚጠቁ እያሰቡ ስጋት ላይ ናቸው።
ወለጋ ላይ ያለው ገዳይ ሰራዊት ከጊዜ ወደጊዜ የሚይዘው መሳሪያ ወደዘመናዊ የጦር መሳሪያና እንደተለወጠና በአጠቃላይ
ዘመናዊ ትጥቅ እንዳለው እነአባ ዳዲ ሲያወሩ እሰማለሁ። እንደ እማማ ሌንሳ ከሆነ የገዳዩ የሰራዊት አባላት በደንብ የሚበሉ
የሚጠጡ ፀጉራቸውንም እያሳደጉ ሹርባ የሚሰሩ ናቸው። እንደመንግሥት እንጅ እንደሽፍታ በድብቅ አይንቀሳቀሱም። አባ
ዳዲን አባገዳዎች ምን ይላሉ ስላቸው እነሱስ አብረው ሳይሰሩ ይቀራሉ ብለሽ ነው ልጀ፣ ብለው ሲተክዙ ስላየሁ እንዴት?
ለምን? የሚል ተከታይ ጥያቄ ስጠይቃቸው በመንግሥት የሚታገዝን ሽፍታ፣ የመንግሥት አጋፋሪ የሆነ አባገዳ እንዴትና
ለምን ይቃወማል? ሲሉ ጥያቄየን በጥያቄ ከመለሱ በኋላ፤ አስከትለውም፣ ሁሉም ስለሰው ልጅ ነፍስ መጥፋት
አይጨነቁም። የሚሰራው ሁሉ በቅንብር፣ በትብብርና በመደጋገፍ ይመስለኛል፤ አሉኝ። ከኪሳቸው ስልካቸውን
በማውጣትም የመንግሥት ጦር እነ ዶ/ር አብይ ሽፍታ ወይም ሸኔ ከሚሉት ጋር እንደተቃቀፉ በርቀት ያነሱት ፎቶ ግራፍ
አሳዩኝ። ለነገሩ ጠቅላዩ አማራ በወለጋ መጤ እንደሆነ ኦሮሞን አምኖ የሄደ እያለ በገደምዳሜ መንገሩ፣ ሞታቸው
የመንግሥት እጅ እንዳለበት ያሳብቃል።
ወደ ዛሬው ርዕሴ ስመለስ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር አካላት የምላቸው ተቋማትና ግለሰቦች በጣም በዝተው ይታዩኛል።
ስለ ዶ/ር አብይ ማንነትና ተግባር

ክፍል ፵፫ አጥቂዎቹ ጥቃቱን የሚፈፅሙበት መንገድ፣ በሚል ርዕስ ስለፃፍኩ

አልመለስበትም። ነገር ግን አብይ አህመድን ክንፍ አልባ መላእክ ለማድረግ ለሚሞክሩ ሁሉ ለተጠቂው ህዝብ እንደ “ክንፍ
አልባ ሳጥናኤል” ሆኖ እንደሚታይ ቢረዱ አይከፋም። እኔ ለአፈቄሳሮች የሚከተለውን ስንኝ ቋጠርኩላቸው።
ነግሶ ባገራችን፣ ክንፍ አልባ ሳጥናኤል
አስመሳይ ቅቤ አንጓች፣ ሞትን የሚያቃልል
መላእክ ነው ይሉታል፣ ሟችን ለመሸንገል
ብዙ አጨብጫቢ አለ፣ በደም የጨቀየ
ለሟች ድምፅ ሲሆን፣ ሲሞግት ያልታየ
ከገዳይ ወግኖ፣ ከህዝብ የተለየ።
እነዚህ አፈቄሳር አካላት ግለሰባዊ እውቅናቸውን ተጠቅመው በመላው ኢትዮጵያ የመከራ አይነት ሲደርስና የሰው ልጅ
በታረደ ቁጥር የጥፋቱ ሁሉ ተጠያቂ ወያኔና ኦነግ ሸኔ ናቸው የሚሉት ይሆናሉ። በተለይም የአብይ አህመድ ድጋፍ ሰጪ
የሆኑት ተዋቂ ግለሰቦች የካድሬ የሚመስል ስራቸውን የሚሰሩት የዶ/ር አብይ አህመድ አፍ በመሆን ነው። ሰዎቹ ዶ/ር
አብይ የሚለውን የሚደግሙ፣ የነቀፈውን የሚነቅፉ፣ የወደደውን የሚያወድሱ፣ የካደውን የሚክዱ ናቸው። የሚያሳዝነው
እነሱ እሱን ተከትለው ከካዱ በኋላ እሱ መልሶ የካደውን ሲያምን ይቅርታ ማይጠይቁና ከጥፋታቸው የማይማሩ ናቸው።
በኦዴፓ እየታገዘ ህዝብ የሚጨፈጭፈውንና የሚያሸብረውን ጦር “ሸኔ” በሚል የዳቦ ስም የሚጠሩት “እንደ ንጉሱ
አጎንብሱ” በሚሉት ብሂል መሆኑ ነው።

ለምሳሌ እንደዲያቆን ዳንኤል ክብረት አይነት በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ግለሰቦች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ
ህዝብ ያሳስታሉ፣ ብየ አምናለሁ። ምክንያቱም ዲያቆን ዳንኤል ጠቅላይ ሚንስትሩ ጠቅላዩ ለኢትዮጵያ ጥልቅ ፍቅር አለው
ከማለት አልፎ፣ “ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ሲያወጡ እምባቸው ሲመጣ አያለሁ” በማለት ምስክርነትን ሰጥቷል። በእርግጥ
የተፋለሰ ታሪክ መሰል ትርክትን በመረጃና በማስረጃ በመሞገት የሚታወቀው አቶ አቻምየለህ ታምሩ ዲያቆን ዳንኤል
ማጣቀሻና ማስረጃ የሌላቸው የኦሮሞ ገድላትን በመፃፍ ስህተት እንዳስተማረ ተችቶ ቢፅፍም ዲያቆን ዳንኤል ግን
ለኦሮሙማ ትርክት ድጋፉን አበርክቷል። ውስጥ አዋቂዎች እንደሚሉት፣ የውጪና የውስጥ ተብሎ በወያኔ ለሁለት ተከፍሎ
የነበረው ቅዱስ ሲኖዶስ አብይ አህመድ በሌለበት እርቅ እንዳደረጉ ይናገራሉ። ሆኖም ዲያቆን ዳንኤል እርቁ ይፋ ሳይወጣ
እንዲቆይና እርቁ ዶ/ር አብይ አሜሪካ ሲመጡ በሚዲያ ይነገር ብሎ በማቆየቱ ዶ/ር አብይን እንደአስታራቂ ባለውለታ
እንድንቆጥር ማድረጉን ዘግይተንም ቢሆን ሰምተናል።
ዲያቆን ዳንኤል አፈ ጮሌውን የኦሮሙማ ጠቅላይ ሚንስትር ዶ/ር አብይን ያለምግባሩ በማወደስ ህዝቡ ራሱን
እንዳይከላከል፣ ተስፋ የማይሆን ሰው ተስፋ እንዲያደርግና እንደተዘናጋ እንዲጠፋ፤ ለጭፍጨፋው ተባባሪ መሆኑን
በተደጋጋሚ አሳይቷል። እሱና መሰሎቹ አገራችን የአሰቃቂ ሞትም፣ የሀፍረትም፣ የውርደትም ካባ ከማከናነባቸውም በላይ
እንደሀገር መቀጠሏም አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርገዋል። ዲያቆን ዳንኤል እንደ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ብቆጥረውም ሌላው
ቀርቶ እንደኦርቶዶክስ ተዋህዶ አካልና ተቆርቋሪ ብናየው በዚህ ሶስት ዓመት ስንት አብያተ ክርስቲያናት እንደተቃጠሉ፣
ስንት አገልጋዮች እንደታረዱ፣ ስንቶቹ ተገደው ማተብ እንደበጠሱና እንደተሰው ያውቃል። በከተማ በገጠር በየአገሩ
የቤተክርስቲያኗን ቅዱስ ቦታዎች አናስነካም ያሉ ወጣቶች መሠዋታቸውንም ያውቃል። በዚህ የመከራ ዘመን እሱ ሰልፉን
ከሰባተኛው ንጉስ ጋር ስላደረገ አፈቄሳር ሆኖ ያገለግላል። ዲያቆን ዳንኤል ለጨፍጫፊው የኦሮሞ ብልፅግና ድጋፍ ለመሆን
ሲል የግል ተወዳዳሪ ሆኖ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቧል። እሱ በግል ተወዳዳሪነት ቢመረጥ እንኳን በግሉ እንደግለሰብ
ለውጥ ለማምጣት እንደማይችል ልቡ ሲያውቀው፣ በግሉ መወዳደሩ ብልፅግናን ለመደገፍ ሲባል፣ አዲስ አበቤ
እነባልዳራስን እንዳይመርጥ የድምፅ ሽሚያ ሴራ ይመስላል።
በእርግጥ ብዙ አፈቄሳሮች እዚህም እዚያም አሉ። ትችቴ በዛሬው ዕለት በሞታችን የአብይ አህመድን “በዓለ ሢመት”
ካከበሩት ጀምሮ አንዳንድ የፌስ ቡክ አርበኞችን፣ ራሳቸውን የኪነጥበብ ሰዎች ብለው የሚጠሩትና የዶ/ር አብይን አፍ
ተከትለው የሚተነፍሱትን ሁሉ ይመለከታል። '' የሀገር ልጅ የማር እጅ '' ብለው የተነሱት አፈቄሳሮች ተሳስተው፣ ህዝብ
ተበደለ፣ ፍትህ ተጓደለ ብለው እውነት ጋር አይቆሙምና የሰው ልጅ፣ ህፃናት ሳይቀር እንደበግ የሚታረድባት አገር ውስጥ
የሚኖሩ አይመስሉም። አፈቄሳሮቹ አንድ ሰው አማራ ከሆነ እስላም በመሆኑ ከሞት እንደማይተርፍ ያውቃሉ። የአማራ
ሙስሊሞች ጭፍጨፋ በወለጋ በአርሲ ወ ዘ ተ በተደጋጋሚ እየታየ ነው። ግለሰቡ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ከሆነ ደግሞ
ጎሳው እንደማያድነው፣ ጉራጌው፣ ጋሞው፣ ኦሮሞው ሲሞት እያየን ነው። ጭፍጨፋው የጅምላ ግድያ ስለሆነ ልጅ አልባ
አሮጊትና ሽማግሌ፤ ወላጅ አልባ ህፃናትን በማህበራዊ ሚዲያ በፎቶግራፍ ጭምር ማየት የተለምደ ሆኗል። ሆኖም ሶስት
ዓመት ሙሉ አንድም ቀን የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ እንዲያዝን፣ የሀዘን ቀን እንዲታወጅ አይደረግም። ምክንያቱም
አፈቄሳሮች ሀዘናቸውና ቁጭታቸው በአብይ አህመድ ስሜት ላይ የተመረኮዘ፣ እሱም የድሀ ሞት የማይገደው በመሆኑ
ነው።

ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም እንዲሉ ነግ በእኔ ማለቱ አይከፋም። አሁንም ቢረፍድም አልመሸምና

ከተጠያቂነት ለመዳን ለእውነት እንዲቆሙ ሞት በተፈረደበት ህዝብ ስም እማፀናለሁ።
ይቀጥላል፣
ዘውዲቱ የማነ
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