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01/27/2020 

በዶ/ር ዐቢይ አሕመድ የሚመራው መንግሥት ምን ሲሆን ወይም 

ሲደረግ ነው የመንግሥትን ሚና መጫዎት የሚችለው? 

የመንግሥት መሠረታዊ ተግባሮች ከሆኑት አንዱና ቀዳሚው 

የዜጎችን ደኅነትና ሰላም ማስጠበቅና ይህን ማረጋገጥ ነው:: ዜጎች 

ያላንዳች ሥጋቻ ማኅበራዊ  ኢኮኖሚያዊ  ባህላዊና ፖለቲካዊ 

ተግባሮቻቸውን እንዲያከናውኑ ማስቻል ነው:: ሕግና ሕጋዊነትን 

ማረጋገጥ ነው::  በዛሬዪቱ ኢትዮጵያ ከቤት ወጥቶ መግባት  ቤተ-

እምነቶች  ደርሶ መመለስ   ትምህርት ተቁዋሞች  ሂዶ ወደ 

መጡበት በሰላም መመለስ ብርቅ ከመሆን አልፎ እንደ ተዓምር 

የሚቆጠር እየሆነ መጥቱዋል:: 

በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመታት ሰዎች በጠራራ ፀሐይ  በሥልጣን 

ተረኞች ነን ባዮች  የመንጋ ደጋፊዎች ተዘቅዝቀው የተሰቀሉበትን 

የሻሸመኔን አረመኔአዊ አሰቃቂ ትርዕይት ሕዝባችን በዐይኑ በብረቱ 

አይቱዋል::  በሲዳማ ኤጄቶዎች  ጃዝ ባይነት በአዋሳ ከተማ 

በወላይታ ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን  ዘግናኝ የዘር ጥቃት 

ተመልክተናል:: በሚሊዮን በሚቆጠሩ የጌዲዮ ተወላጆች ላይ 

የተካሄደውን የተቀነባበረ ማፈናቀል አስተውለናል:: የትሕነግ ጋሻ 

ጃግሬ በሆኑ ጥቂት የቅማንት ማንነት ኮሚቴ አባሎች ሤራ ከዘጠና 

ሽ በላይ የሆኑ የጎንደር ዐማሮች ላይ የተፈጸመውን የዘር ጥቃትና 

ማፈናቀል በከፍተኛ ትዝብት አይተናል:: “አዲስ አበባ የእኛ ናት” 

በሚሉ የቄሮ መንጋዎች ቡራዩ ለገጣፎ  እና መሰል ቦታዎች 

የተፈጸመውን የሰዎች ፍጅት ዓለም በትንግርት ተመልክቶታል:: 

ለነዚህ ሁሉ ዘግናኝና አረመኔአዊ ወንጀሎች መንግሥት ቢቻል 
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ወንጀሉ ከመፈጸሙ በፊት የመከላከል ወንጀሉ ከተፈጸመም በሁዋላ 

ወንጀለኞቹን ለፍትሕ የማቅረብ ኃላፊነቱን ሲወጣ አልታየም:: 

ይህም በመሆኑ የዶር ዐቢይ መንግሥት የመንግሥትነት ባሕሪይ 

የለውም ወደሚል መደምደሚያ ሕዝቡ እንዲደርስ እያደረገው 

እንደሆነ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚሰሙ ድምፆች እያስተጋቡ 

ነው:: 

“ሁሉም የእኛ ነው” የሚሉ ወገኖች ከእኛ ወገን አይደሉም 

በሚሉዋቸው ኢትዮጵያውያን ላይ  እጅግ ዘግናኝ በሆነ መንገድ 

በደቦ ተጨፍጭፈው ሲገደሉ   ባንኮች ሲዘረፉ  በሚሊዮኖች 

የሚቆጠሩ ሲፈናቀሉ  ቤተ እምነቶች ሲቃጠሉ  አማኞች በግፍ 

እንደ ኢየሱስ ሲሰቀሉ  መንግሥት የመንግሥትነቱን ኃላፊነትና 

ግዴታ ሲወጣ አልታየም:: እንዲያውም ለምን እንዲህ ይደረጋል 

የሚሉ ድምፆች ሲሰሙ  የመንግሥትን ወሣኝ ቦታ የያዙ ሰዎች 

የሚሰጡት መልስ “በለውጥ ጊዜ የሚጠበቅ ነው! ታፍኖ የኖረ ነገር 

ሲከፈት የሚወጣው ጠረን የሚተነፍግ ነው! ገና ብዙ ቤተ 

እምነቶች ይቃጠላሉ” ወዘተ እያሉ እልቂቱ እንዲቀጥል እንጂ 

እንዲገታ የሚያደርግ ነገር ባለመናገራቸውና ተጨባጭ 

እርምጃዎችም ባለመውሰዳቸው ይኸውና ራሱን ኦነግ ብሎ 

የሰየመው ድርጅት እና የእርሱ ዓላማ አራማጅ የሆኑ  ድርጅቶች 

ጠላታችን ነው ብለው  በፈረጁት የዐማራ ነገድ ላይ ተከታታይ 

ጥቃት በስፋት እንዲፈጸምበት እየተደረገ ይገኛል:: ይህን ድርጊት  

መንግሥት  ሐግ ማለት ባለመፈለጉ እንዲያውም በሉ ብሎ የፈቀደ 

ያህል በሚያስመስል ደረጃ  በዐማራው ነገድ ላይ የዘር ጥቃት 

ተጠናክሮ ቀጥሉዋል:: 

የዚህ ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉ ዋና ማሳያው በወለጋ ክፍለሀገር 

ደንቢ ደሎ ዩኒቨርስቲ ለመማር የሄዱ የዐማራ ነገድ ወንድና ሴት 

ልጆች በማንነታቸው ተነጥልው “ኦነግ ሸኔ” በተባለ አሸባሪ ቡድን 

ታፍነው ተወስደው ከ55 ቀን በላይ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዳሉ 

መረጃዎች እያሳዩ የልጆቹ ወንጆችና ጉዋደኞች እንዲሁም የነፍስ 

ወከፍ የብዙኃን መገናኛ ዘዴዎች እየጮኹ   አንዳንድ መረጃዎችም  

“እጅ እና ጡታቸው ተቆርጠዋል” እየተባለ ባለበት ጊዜ መንግሥት 
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ነኝ የሚለው አካል ተማሪዎቹን ለማስለቀቅም ሆነ አሸባሪዎቹን 

ለፍትሕ ለማቅረብ ይህን እያደረኩ ነው ብሎ ለሕዝቡም ሆነ 

ለልጆቹ ወላጆ ያለው አንዳች ነገር አለመኖሩ ነው:: እነዚህ የታፈኑ 

ልጆች የኦሮሞ ልጆች ቢሆኑ  የዶር ዐቢይ ወይም የእርሳቸው 

ሹሙኞች ልጆች ቢሆኑ ምን ይሉ እንደነበር እስቲ በእዝለ 

ሕሊናችን ላንዳፍታ እናስብ? 

በእስክንድ ነጋ የሚመራው የባልደራሱ ንቅናቄ “አዲስ አበባ 

የነዋሪዎቹዋ ናት” የሚል ድምፅ ሲያሰማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ከብርሃን በፈጠነ መንገድ በመገናኛ ብዙኃን ወጥተው ያሉትን 

ስናስታውስ   በሰኔ 15ቱ የአዴፓ አመራሮች ግድያ እና   በሞጣው 

የቤተ እምነቶች ቃጠሎ የሰጡትን ፈጣን መልስ   በጀዋር መሐመድ 

የፌስቡክ የተከበብኩ ጥሪ ላለቁ 86 ሰዎች እልቂት እና ለነዚህ 

ታፋኝ  የዐማራ ልጆች የታፈኑ ጥያቄ  የሰጡት የዝኆን ጀሮ ይስጠኝ 

ዝምታ እውነት ዶር ዐቢይ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሪ ናቸው?  

በመንበራቸውስ ይኖሩ ይሆን  ብሎ እንዲጠይቅ ቢገደድ የኦሮሞ  

ጥላቻ ነው ተብሎ እንደማይተረጎም  ተስፋ አለን:: 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከእነዚህ ልጆች እንዱዋ ልጄዎ 

ወይም እህተዎ ቢሆኑ ምን ሊሰማዎ እንደሚችል አስበውት ይሆን? 

አስበው ከሆነ እርግጠኞች ነን ልክ ለእስክንድር ነጋ አስፈሪ 

ማስጠንቀቂያ እንደሰጡት ያህል ፈጥነው በብዙኃን መገናኛዎች 

አንድ ድምፅ ያሰሙን ነበር:: ወይም በሰኔ 15 የአዴፓ መሪዎች 

ግድያ እንዳደረጉት ሬንጄር ለብሰው ጦር ሠራዊተዎን ሂድ ዝመት 

ይህ በኅልውናችንና በሥልጣናችን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው 

በማለት ያዘምቱ እንደነበር ማሰብ ይቻላል:: ይሁን እንጂ ከታጋቾቹ 

መካከል ልጆቼዎ ወይም እህተዎት አለመኖር ለነዚህ  በአረመኔዎች  

ለታፈኑ የዐማራ ልጆች  ያሰሙት ድምፅ  የለም::  ይህም በመሆኑ 

ድምፅም ሆነ የኔ የሚላቸው መሪ ላጡት የዐማራ ልጆች የዐማራ 

ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ድምፅ ለመሆን ይህን 

መግለጫ አውጥቱዋል:: የዐማራ ልጆች በተደጋጋሚ ኦነግና መሰል 

ድርጅቶች “መጤ የምኒልክ ሠፋሪዎች ነፍጠኞች” በማለት የከፈቱት 

ዐማራን የማጥፋት ዘመቻ የመጨረሻው መጀመሪያ ሆኖ የሚታይ 
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“የቡርቃ ዝምታ” የሀሰት ትርክት ገሐዳዊ ቅርጽ መያዝ ማሳያ 

እንደሆነ ዐኅኢአድ ያምናል:: 

ይህን አቤቱታ የምናቀርበው ለማንም ሳይሆን ለዐማራው ትውልድ 

ነው:: ትውልዱ ባለቤትም ሆነ መንግሥት አልባ መሆኑን ዐውቆ 

ራሱን ከፈጽሞ ጥፋት እንዲከላከል ለእርሱ ኅልውና የቆሙትን 

ካልቆሙት በመለየት ለማንነቱ መቀጠል ምክንያት ሳያበዛ ትጥቁን 

ጠበቅ አድርጎ አይቀሬውን መራራ ትግል በልበ ሙሉነት 

እንዲጋፈጥ ቁርጡን ለማሳየት ነው:: 

ጥሪአችን ነፃነታችንና ኅልውናችን ከማንም የምንጠብቀው ሳይሆን 

በራሳችን ተገቢ መስዋዕትነት የምናረጋግጠው ከመራራ ትግል 

የሚፈልቅ ጣፋጭ ጽዋ መሆኑን ማሳወቅ ነው:: ዶር ዐቢይ እንዳሉን 

“ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ” የምንሆን ከሆነ እነዚህን 

እምቦቀቅላ ልጆች አፍኖ የሚያሰቃያቸውን ኦነግ ሸኔ በአሸባሪነት 

ፈርጀው ከፖለቲካ ሜዳው ውጭ እንዲሆን በማድረግ ቃላቸውን 

መጠበቃቸውን ሊያረጋግጡልን ይገባል::  ልጆቻችን እና  

እህቶቻችን ካፋኙ የኦነግ ሸኔ እገታ እንዲለቀቁ  ከማድረግ ባሻገር 

ለደረሰባቸው ሰብአዊ  አካላዊ መንፈሣዊ ጉዳት ተገቢና ተመጣጣኝ 

ካሣ መንግሥት እንዲከፍላቸው በማድረግ ለቃለዎ የቆሙ መሆኑን 

እንዲያረጋግጡ አጥብቀን እንጠይቃለን! 

ይህ ጥሪአችን አዎንታዊ ምላሽ እንዲያገኝ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ 

ከፍ ሲልም ሰብአዊነኝ የሚሉ  በተለይም ዐማራ ነን የሚሉ ወገኖች 

ታፋኞቹ የዐማራ ተማሪ ልጃገረዶች በአስቸኩዋይ ከእግት 

እንዲለቀቁ ባለው መንግሥታዊ አስተዳደር ላይ ተጽዕኖ መፍጠር 

የሚያስችሉ የትግል ሥልቶችን በማቀነባበር የትግላችን አጋር 

እንድትሆኑን በታፋኞቹ ተማሪዎች ስም ጥሪአችን እናቀርባለን! 

በዐማራው ላይ የተከፈተውን የዘር ጥቃት የዐማራው ልጆች 

ተባብረን እናከሽፈዋለን! 

 

ሞት ለአሸባሪዎች! 


