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ዶማን አካፋ ሳይሆን ዶማ ማለት ግድ ነው።
የኢትዮጵያ ፖለቲካ የግልና የቡድን ጥቅም ሴራ መጐንጐኛ ከሆነ ሰንብቷል።ይኸው የፖለቲካ ሴራ፣ወደ ፊት
ያመጣቸውና በልምድ አልባ ፖለቲከኞች የታጨቀው የዶክተር አብይ መንግስትና የሚመሩት ፓርቲ፣ስልጣኑን ባግባቡ
ስራ ላይ ከማዋል ይልቅ፣ድመት መልኩሳ አመሏን አትረሳ እንድሉ፣ብሄር ተኮር ጥቃት ላይ ዘመቻ በመክፈት፣ዜጐችን
ማፈናቀል፣መኖሪያቸውን የማፍረስና፣የማሸበርና የማስለቀስ፣ተግባር ከእለት ወደ እለት እየጨመረ፣ የህዝቡም ጩኸት
እየናረ መጥቷል።
እነዚሁ ደመ ነውጠኛ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ኦደፓ(ኦህደድ) በጋራ ያደራጇቸው፣ቄሮ የሚሏቸው ግልገል ፋሽስቶች፣
ቆንጨራ፣ረጅም ዱላና ምስማር የተመታበት ጣውላ ይዘው፣ በጐዳና ላይ ወጥተው ያሳዩን፣እነዚህን ሁሉ፣አካል
የሚያጐድሉ መሳሪያዎች፣በማን ላይ ለማሳረፍ የታቀደና የተዘጋጀ እንደነበር ግልፅ የማይሆንለት አለ ብዬ አላስብም።
እንግድህ የራስን ቤት ቀልሶ መኖር ሲያቅትና አልሆን ሲል፣በእንደዚህ አይነት ሽብርና ማስፈራሪያ፣የሰው ቤትና ከተማ
ካልወሰድኩ ማለት ከጊዜው ጋር የማይሄድ፣ ድንቁርና ብቻ ሳይሆን፣የአውሬ ባህሪ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ከአመለኛ
አውሬ ጋር አብሮ መኖር አይችልም፣የፈለገ እንክብካቤ ቢያደርግለትም አመለኛና ጠማማ አውሬ ስለሆነ ለምዶ መኖር
አይችልም።
ዛሬ ኦሮሞን እንወክላለን፣ የኦሮሞን ጥቅም፣ክብርና ልዕልና፣ለብቻ ለይቼ አስከብራለሁ ማለት ፈፅሞ ተቀባይነትና
የማይቻል ቢሆንም፣እንደነዚህ አይነት ስግብግብ የኦሮሞ ልሂቃንን ከማየት በላይ አሳዛኝና አሳፋሪ ነገር የለም።
ይኸ ባህሪ ደግሞ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን ሲወርድ ሲዋረድ ከአባቶቻቸውና ከአያቶቻቸው፣ሌላውን ገድሎና ሰልቦ ፣
በወረራ አጥፍቶ ፣የመኖር ባህሪ በመሆኑ፣ ምን ጊዜም ከነሱ ህሌና ውስጥ ወገናዊነትና ፍትሀዊነት ፈፅሞ የለም፣
አይከጀልምም።
ለዚህ ነው ክፉ ተግባሮች ላይ የሚያተኩሩት።ታድያ እነዚህ ሁሉንም ነገር የኔ የኔ በማለት፣ የራስ ለማድረግ ሲሉ፣
በማሸበር፣ በማፈናቀል፣ ሀብትና ንብረት በማፈራረስ፣ ለሀገራችን የጥፋት ድግስ፣ለህዝባችን የጭካኔ ነጋሪት እያስሙ ያሉ
የኦሮሞ ወራሪ ነውጠኞች ያባትህን አገር ፈልጉ ሊባሉ ይገባል።
እኔን የሚያሳዝነኝ የተማሩትም ያልተማሩትም ስሜት እየነዳቸው መደንቆራቸው ብቻ ነው። እነዚህ ከወለጋ ድንጋይ
አይምሯቸው የደረቀ፣ የኦሮሞ ነውጠኞች ወደ ስልጣን ከመጡ ወድህ፣አገራችን በከፍተኛ ብሄራዊ ቀውስ፣ብሄር ተኮር
ጥቃት፣ሀብትና ንብረት ውድመት፣ መፈናቀልና የረሀብ አደጋ ህዝባችንን ከመቼውም የበለጠ እያመሱት ይገኛል።
በምድር ላይ ይህ ሀቅ እያለ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስትና ፓርቲ፣ነውርና ገመና በአደባባይ
ስለተጋለጠ ለማድበስበስና አቅጣጫ ለማስቀየር ሲሉ ወጥተው ሶሻል ሚድያውን ኮንነዋል።ይህ ደግሞ እውነቱን ለመናገር
አለመፈለጋቸው ሁሉም ነገር በሳቸው እውቅና እንደሚደረግ ማረጋገጫ ይመስለኛል።
አንዳንድ ግዜ እውነትን መናገር መሪር ሊሆን ይችላል፣ዋጋም ሊያስከፍል ይችል ይሆናል ግን ያበጠው ይፈንዳ እንጅ
ትናንት ከትግሬ ገዳይና ዘራፊ፣በስንት ትግል ተላቀን፣ ዛሬ ጠባብ ዘረኛና ተስፋፊ፣ወራሪ ኦሮሞችን በዝምታ የምናይበት
ህሌና የለንም።ምርጥ ምርጡን ለኛ ግርድ ግርዱን ለናንተ ከሚሉ የኦደፖ(ኦህደድ) አመራሮችና ሌሎች የኦሮሞ ልሂቃኖች
ይልቅ፣የገበሬው ኦሮሞ፣ፈረሶች ለኢትዮጵያ ቅርበትና ጥቅም አላቸው።ስለዚህ ህሌና እንዴ ግሉኮስ በመርፌ ስለማይወጋ
ዶማን አካፋ ሳይሆን ዶማ የማለት ድፍረት ሊኖረን ይገባል፣ ወቅቱም አሁን ነው።
ክብር ለኢትዮጵያ!!!
አብዱ አሊ

