ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ
ክፍል ፴፮ ኢትዮጵያን የሚያጠቃው የኦነግ የኦሮሙማ ልክፍት እንደ ክፉው በሽታ ካንሰር (ነቀርሳ) ነው።

በአገራችን ኢትዮጵያ በአማራና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ በተረኞቹ ብልፅግና፣
ኦነግ/ኦዴፓ እጅግ ተጠናክሮ ቀጥሏል። እኔም ከታፈኑት ተማሪዎች አንዷ ሰለባ ብሆንም፤ ከማየውና ከምሰማው በመነሳት
የባሰ አለ፣ ብየ ስለማያባራው ስለወገኖቸ መከራ እጅግ አዘንኩ። ሰሞኑን መተከል ላይ በጅምላ ከሚጨፈጨፉት ወገኖቻችን
ውስጥ በመኪና ወደኮሌጅ የሚሄዱ ወንድምና እህት የአማራ የኮሌጅ ተማሪዎች የእኛ የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች እጣ ፈንታ
ገጥሟቸው በጨፍጫፊዎቹ ተመትው እንደወደቁ ሰማን።
እንደሚታወቀው በአለም ላይ ብዙ ህዝብ አሰቃይቶ የሚገለው፤ አደገኛውና ክፉው በሽታ ካንሰር ከአፈንጋጭ ሴል ነው።
ይህ አናርኪስት ሴል እንደጤነኞቹ ሴሎች ለሰው ልጅ ጠቃሚ በሆነ መንገድ የሚራባና የሚሞት ሳይሆን በከፍተኛ ፍጥነትና
ብዛት የሚራባና እንደጤነኛ ሴል የማይሞት ተስፋፊ ሴል እንደሆነ ሀኪሞች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሚናገሩት እንዲሁም
ብዙ ጥናታዊ ፅሁፎች የቀረቡበት እውነት ነው። የካንሰር ሴሉ የግለሰቡን ጤነኛ ሴሎች እየተጋፋና በማዳከምና በመግደል
ስለሚንሰራፋ ህመምተኛው ሰው በህመም ተሰቃይቶ ህይወቱ ይቀጠፋል። ታዲያ ይህ ስግብግብ የካንሰር ሴል ተዝናንቶና
ተንሰራፍቶ የሚኖረው፣ በፅኑ የታመመው ግለሰብ እየተሰቃየ ሲኖር ብቻ ነው እንጅ ታማሚው ከሞተ እሱም አብሮ
ይጠፋል። እንግዲህ ከውስጥ የሚፈጠር የካንሰር ሴል የቱንም ያህል ጉልበት ኖሮት የሰውን ልጅ በህመም እያሰቃየ ቢኖርም
የሚኖረው ህመምተኛው ግለሰብ በህይወት እስካለ ድረስ ብቻ ነው። ግለሰቡ መልሶ ጤናማ መሆንን ከታደለ ካንሰሩ በቀዶ
ጥገና ተቆርጦ ወጥቶ፣ ካንሰር የነካካውና ያረፈበት የሰውነት ክፍል በጨረርና በኬሚካል ከካንሰር ሴሉ ሙሉ በሙሉ ፀድቶ
ስለሆነ፣ ግለሰቡ ለመኖር ከካንሰር ሙሉ በሙሉ የፀዳ የሰውነት ክፍል አለው ማለት ነው።
ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ የሚሆነውን ሁሉ ሳስተውል በርእሱ ላይ እንደጠቀስኩት ካንሰርና ኦነግ/ኦዴፓ ብልፅግና
ይመሳሰሉብኛል። የኦነግ/ኦዴፓ ብልፅግናና የካንሰር ሴል መመሳሰልን እኔ በገባኝ መንገድ ለመግለፅ እሞክራለሁ።
በኦነጋውያን የኦሮሞ ፓለቲከኞች በአንደኛ ደረጃ እንዲጠፋ የተወሰነው አማራና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖትን ይሁን
እንጅ፣ ግባቸው ኢትዮጵያንና አማርኛ ቋንቋን ማጥፋት፤ በምትኩ ቢቻል በኢትዮጵያ ልክ ትልቅ ካልሆነም መለስተኛ
ኦሮሙማን ማዋለድ ነው። ኦነጋውያን፣ ብዙ አማራን የማይመጥን የሀሰት ትርክት ለድሀው የኦሮሞ ወጣት ለ30 ዓመት
ሲግቱ ስለኖሩ ልጆቹ በውስጣቸው ጥላቻና አማራንና ኦርቶዶክስን በጭካኔ አጥፍቶ የሚቀጥል ተስፋ እንዳለ ስለተነገራቸው
ወደአረመኔነት ተቀይረዋል።
በኦሮሙማ አቀንቃኞች በውስጣቸው የመስገብገብ፣ የመስፋፋትና የጭካኔ ልክፍት ስላለ አሁን ስልጣን በእጃቸው እያለ
አገራችንን በስርዓትና በእኩልነት ማስተዳደር አልቻሉም። ወያኔም ሆነ የኦሮሙማ ፓለቲከኞች የቀደመውን ስርዓት ጨቋኝ
እያሉ ሲከሱ ቢኖሩም እነሱ ስልጣን ሲይዙ የሚሆነውን አሰቃቂ ግፍ ለ30 ዓመት በአይናችን አይተን፣ ኖረንበት
እናውቀዋለን። ምክንያቱም የትግራይና የኦሮሞ የዘር ፓለቲካ አራማጅ ፓለቲከኞች ልቦና በስግብግብነታቸውና
ተስፋፊነታቸው ስለታወረ በየትኛውም መንገድ የሰው ተፈጥሯዊ የመኖር ነፃነት እየነፈጉ፣ ህይወት እየቀጠፉና እየዘረፉ
መኖርን በተግባር እያሳዩ ነው። ለዚህም ሕገ አራዊት ማስፈፀሚያ በየአካባቢው አጎብዳጅ፣ ተደማሪ ተቃዋሚና በጥቅማ
ጥቅም እየደለሉ ታዛዥ ጋዜጠኞችና አድር ባዮችን አዘጋጅተዋል።
መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ እንዲሉ የተግባራቸው አስፈፅሚ የገዳዮች ተባባሪ ሚኒስቴር መ/ቤቶች አሉዋቸው። እንደምሳሌ
የፍትህ ሚኒስቴር፣ የሰላም ሚኒስቴር እያለ መንግስት የሰየማቸው የሚንስቴር መ/ቤቶችም ሆኑ ሚንስትሮች ሰብዓዊ መብት

ተጥሶ ህዝብ በጅምላ ሲጨፈጨፍና ፍትህ ሲጓደል ተባባሪነታቸውን አሳይተዋል። ኢትዮጵያ አትፈርስም እያለ ሕዝቡን
የሚያዘናጋው አብይ አህመድ በቃላት ሽንገላ ከወያኔ ኢህአዴግ የወረሰውን የከፋፍለህ ግዛው አጠናክሮ አስቀጠለ እንጅ
የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን መወጣት አልቻለም፣ ወይም አልፈለገም። ቀደም ሲል አማራን በአርባጉጉ፣ በደኖ፣
አርሲ ወዘተ ያስጨፈጨፉት ኦነጋዊ እማካሪዎች በእነሌንጮ የታጅበው አብይ አህመድና መንግስቱ ወንጀለኞቹ ድሀ ሲገሉ፣
ቤት ንብረት ሲያቃጥሉ፣ ቤተክርስቲያን ከነቀሳቅስቱ ሲያጋዩ፣ ህፃናትንና ነፍሰጡርን ሲያርዱ፣ የሰው ልብና ኩላሊት ሲበሉ
የማይጠየቁ፤ እንደውም በመንግስት ባለስልጣናትና በህግ አስከባሪ ኃይል የሚደገፉ ወንጀለኞችን እያበራከተ ነው።
ድረሱልን ተከበናል እያሉ የሚጮሁ ምስኪን ዜጎች ሰሚ ጆሮ አጥተው መንግስት የሚደርስላቸው ከሞቱ በኋላ
አስከሬናቸውን በግሬደር ለማፈስ እንደሆነ በተደጋጋሚ ያየነው ነው። የፈረደበት የኢትዮጵያ ህዝብም አንጀቱ እያረረ፣
ተባባሪ አስገዳዮቹን ተስፋ እያደረገ መንግስት ተብየወቹን በየተገኙበት “የተከበሩ” ይላቸዋል። የጊዜ ነው እንጅ የሰው ጀግና
እንደሌለው በነስብሀት ነጋ አይተናልና እግዚአብሔር ህዝባችንን ከአገር አጥፊ ነቀርሳ መሪዎች ይታደግልን።
ምንም እንኳን ለጊዜው በጠላትነት የተመዘገበው አማራ፣ ኦርቶዶክስና አማርኛ ቋንቋ ቢሆንም ግድያው በኢትዮጵያ
ህልውና ፅኑ እምነት በአላቸው ሁሉ ተቀጣጥሎ ይቀጥላል። እንደሚታየው ኦሮሙማ ድንበሩን ለማስፋፋት በሶማሌ፣
አፋር፣ አማራ፣ ጌዲዮ፣ ሐረር፣ ድሬድዋና አዲስ አበባ ወዘተ ከፍተኛ ትንኮሳ ያደርጋል። ኦነጋውያን በስልጣን ላይ እያሉ
ሁሉን ለእኔ ብቻ በሚለው አባዜ ዛሬ በአማራ፣ አገው፣ ሽናሻ፣ ኮንሶ፣ ወላይታ፣ ጋሞ እንዲሁም በኦርቶዶክሳውያን የምናየው
ጭፍጨፋ ተጠናክሮ መቀጠሉ አይቀሬ ይመስላል።ኢትዮጵያዊው መጭውን አደጋ በጊዜ ካልቋጨው የዛሬው የመተከል፣
የወለጋ፣ የሻሸመኔ፣ የዝዋይና የመሳሰሉት ጭፍጨፋ ነገ መሀል አዲስ አበባ ላይ እንደማይሆን እርግጠኛ መሆን አይቻልም።
ከአሰቃቂው የህዝብ ጭፍጨፋ ይልቅ ለአስተዋለ ሰው ዝምታውና ትዕግስቱ በጣም ያስፈራል። ስለዚህ ዛሬ በሰብዓዊነት
ላይ በተለይም በአማራና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖት ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ነገ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል
እንደሚቀጥል ልብ ልንል ይገባል።
ነገሬን ሳጠቃልለው አገራችንን አጥፍቶ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ ኦሮሙማን ለመገንባት ያቋመጠው ካንሰራዊ ኦሮሙማ
አራማጅ ቡድን ከምኞት አያልፍም። እንደተስፋፊና ጨፍላቂ ነቀርሳዊ ተግባር አራማጆች ምኞትና ጭካኔ ቢሳካላቸው፣
ኢትዮጵያዊነት በካንሰሩ ኦሮሙማ የሚጠፋ ይሆናል። ነገር ግን የጨፈጨፉት ሰላማዊ ህዝብ ደም ዋጋ ያስከፍላልና
ሳያገግም እንዳሸለበው የካንሰር በሽተኛ ኢትዮጵያ ከነካንሰሯ ብልፅግና ኦዴፓ/ኦነግና ህልሙ አብራ ትጠፋለች። እንደእኔ
እምነት ደግሞ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙሩ ፷፯፣፴፩ “ኢትዮጵያ እጆቿን
ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች” ባለው መሰረት፤ ኢትዮጵያ የተስፋ ምድር ስለሆነች፤ በእስላሙም ሆነ በክርስቲያኑ ብርቱ
ፀሎት፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ካሸለበበት ነቅቶ አደጋውን አስተውሎ አገሩንና ህዝቡን መከላከልና መመከት ሲጀምር፤
በብርሀን አምላክ በእግዚአብሔር ቸርነት በፅኑ እንደታመመ የካንሰር በሽተኛና በከፍተኛ ህክምና እንደዳነ ሰው፤ ካንሰሯን
ቆራርጣ ጥላ ዳግም በክብሯ እንደምትቆም ተስፋ አደርጋለሁ።
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