እኛ የታገልነውና ትግላችን፡ የሚራገነው ቅራኔ
አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ግለሰብ ነኝ ባይ ሰሞኑን ሲዘላብድ ሰምያችሁታል። ያለውም " እያንዳንዷ
የኦሮምያ ከተማ ከ50% በለይ የኦሮሞ ተወላጅ እስክትሆን ድረስ፣ ሰላም የለም። ኦሮሞ ወደ ከተማ
መግባት አለበት።" "የኛ የቄሮ ትግል ነው እንዳርጋቸውን ምናምናቸውን ያስፈታው፣ ቄሮ የታገለው
የሚኒልክና የኦርቶዶክስ ባንዲራቸውን ፊንፊኔ ላይ ህግ ጥሰው ሲውለበሉ ለማየት አይደለም። የዛ
አካባቢ ህዝብ ከግሟሽ በላይ ሙስሊም ነው...ምናምን ያንን የኦርቶዶክስ ባንዲራ በክብር ቤተ
ክህነታቹ ውስጥ አውለብልቡት ወይም ሀገራቹ እንደፈለጋቹ ማውለብለብ ትቻላላቹ። ይህን
የቀስተዳመና ባንድራ ፊንፊኔ ላይ ማውለብለብ ምን ማለት ነው? ንቀት ነው።
ኦቦ በቀለ ገርባም በዚች ጥቂት ሳምንታት ውስጥም የተናገሩት ከላይ ከተናገረው ግለስም እምብዛምም
አይለይም። እንደውም በሳቸው ጀባ ባይነት ተማርኮ፣ ያስተጋባ ይምስላል። ያም ሆነ ይህ፣ ሰውየው
አብይን ሲወርፈው የነበረው፣ የኦሮሞ ስነልቦና እንደሌለውና በአማራ ፍቅር ልቡ እንደማለለ ቀጥሎም
በኦሮሞ መሐበረሰብ ልብ ውስጥ ፈፅሞ እንደሌለ ነው።
እንግዲ ባጭሩ ይህ ሰው ግለሰባዊ አመለካከት ሊኖረው ይችላል፣ ዳሩ ግን መገንዘብ ያለብን ጉዳይ
እንደዚህ ያሉ ጥቂት ቀዥቢ ሊሒቃን ናቸው በመጨረሻ የህዝባቸው አይንና ጆሮ ቀስ በቅስ
የሚሆኑት። የሚከተለው ንግግር በጣም በሚገርም ሁኔታ እንቅልፉን የተኛውና በኢትዬጵያ አንድነት
ጎራ ውስጥ ያለውን ይነቀንቃል። ግለሰቡ ይደሰኩራል "የተናገረው.....
.."እኛ ከትገሬ ጋር አንድ የምንስማማበት ነገር አለ በፌደራልዝም እንስማማለን፣ የምንይሊክ ሰፋሪ
ተመልሶ ስልጣን ላይ አይወጣም .. በምትለው እንስማማለን። ትግሬዎቹ ሸዋዬ ስለሆኑ... ነቄ
አይደሉም እንጂ ከኦሮሞ ጋር መስራት ይችላሉ።" እኛ ገና ብዙ እንሰራለን ኦሮምያ ውስጥ። ከማንም
ጋር ለመኖር ችግር የለብንም የምንይሊክን አስተሳሰብና ስነልቦና ይዞ መኖር ግን አይፈቀድም።
ባንድ ወቅት የኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጋዘጠኞች አስመራ ድረስ ሔደው የኢሳያስ ሻብያው አፍወርቂን
ቃለ ምልልስ አቅርበውለት ነበር። እሱም አማርኛን ከአፋን ኦሮሞ ይልቅ በደንብ አቀላጥፎ መናገር
እያቻለ ታዳሚዎቹም እንደዛው ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ይልቅ አቀላጥፈው የሚረዱት አማርኛ እየሆነ፤ ፀረ
አማራነት እንቅስቃሴ ስለሆነ ታስቦበት፣ ቃለ ምልልሱ በእንግሊዝኛ ተሰጠ።
"የዚህ ሀገር ህዝብ የነፃነት እና የራስ ውሳኔዎች መብታቸው ተነፍጓቸው ነበር። እናም ግቦቹን ለማሳካት
ግማሽ ምዕተ አመትን መዋጋት ነበረባቸው። ነገር ግን ይህንን የተዛባ ተምሳሌት ለኤርትራ ህዝብ ሁሉ
ብቻ እንደሚተላለፍ አይተናል። የተዛባው ውዝግብም ከዚህ ኢትዬጵያ ተብሎ ከተፈጠረው አፈታሪክ
ጋር ነው።"
ይህም የሰሞኑ የኦሮሚያ ሀገር አቀንቃኝም ሰበካም፣ ኢሳያስ የተናገራትን፣ ምንም ቃላቶች ሳያሻሽል
"ኢትዬጵያ የሚባል ሀገር የለም፣ ኖርም አያውቅም፣ የነበረውም አቢስንያ ያውም የክርስቲያን ሀገር ነው
ብሎ ደምድሞታል። እንግዲህ የሚኒልክ ሰፋሪ የሚለውም፡ ዳር ዳሩን ከማለት ካቆምን በግልፅ ወደ
15 ሚሊዮን የሚጠጉትን በኦሮምያ ተብዬው ክልል ውስጥ የሚኖሩትን የአማራ ተወላጅ ህዝብ ነው።

ቀጥሎም የናዚ አይነት ፍልስፍና የሚከተል ይመስላል ግለሰቡ፣ ይቅርታ በፈረንጂኛ ቃሉን ብለው
(ዩጀንክስ) ከነሱ ከጀርመን ናዚ ፓርቲ የመነጨ (Selective breeding) (ምርጥ ዘር እርባታ)
የአይን ቀለም፣ የፀጉር ስሪት፣ የአፍንጫ ቅርፅ፣ ወዘተረፈን ያካትታል።
በኛም ሀገር ይህ አይነት አስተሳሰብ ማየት የጀመርነው በነዚህ ንጹፅ ዘራውያ ፍልስፍና የታነፁ ግለሰቦች
ብቅ ብቅ ማለት ከጀመሩ በኋላ ነው። ነገሩም ከቀን ወደቀን እየተባባስ እየመጣነው። ውጣ ከክልሌ!
ምን ትሰራለህ ከዚህ! ተብለው አማሮች በዚህ ግንቦት 2010 መጨረሻው ወር አካባቢ፡ በቤንሻንጉልና
ኦሮምያ ከሚባሉት ክልሎች ውስጥ ህፃናት ከታዘሉበት ከአንቀልባ እየተመነተፉ በአሰቃቂ ሁኔታ
አየተጨፈጨፉ፣ ያፈሩት ሀብት ንበረታቸው ተነጥቆ ግማሹ ተቃጥሎ፣ የተቀሩት ሲታረዱ የእይን
እማኞች መስክረዋል።
ሁሉም ማለት ይቻላል፣ የአንድ ዘር ነፃ አውጪ ልሂቃኖች፣ ትይዩ የሆነ የፓለቲካ መርህ አቀንቃኞሽ
ናቸው። ከንሱ ነገድ ወይም ዘር ውጪ ያለው ማንኛው ሰው፣ በክልላቸው በፍፁም/ በምንም አይንነት
መንገድ መኖር፣ መነገድ፣ ሀብት ማትረፍ፣ መወለድ፣ በራስ ቋንቋ መገበያየት መናገት፣እራስን መሆን
እንደማይችልና፣ የዘር ፌደራልዝሙን ከተቀበለም፡ በአንድ መሰረታዊ ሁናኔ ላይ ብቻ በተመረኮዘ
ሲሆን፡ ያም ማንነቱ ተጨፍልቆ፣ ሌላ የማንንት ካባ ደርቦ፣ መብቱ ተገፎ፣ መሰረታዊ የሰብአዊ ጥያቄው
ተገፎ፣ ብቻ ነው መኖር የሚችለው። ይሄ ያማይተገበር ከሆነ ደግሞ፣ መዘዙ እስከፊ እንደሚሆን
ከወዲሁ ማስጠንቀቂያዎሽ ተነግረዋል።
ሌላው በልማትና በመንግስት ድጋፋ ፓሊስ ሽፋን፣ የሚሰሩትን ኢሰብአዊ ድርጊቶችን እንመለከታለን።
ይህ ሆን ተብሎ የአካባብቢን የህዝብ አሰፋፈር ዉኔታዎችን (ስፍረት መልከዐምድር) የባህል ዘይቤ
በረቀቀ ሁኔታየመቀየሩ አሰራር ዘይቤ ነው። የትግሬ ወያኔ ተከዜን ተሻግሮ ወልቃይትን፣ ጠለምትን፣
ሁመራን፣ ራያን ወዘተረፈ። ሲወር ያደረገውም ይህን ድርጊት ነው። በድጋሚ ይህ የናዚዎች አጠራር
(ዩጀኒክስ) በግድ ትግሬ ነህ ተብሎ የትግሪኛን ባህል፣ ቋንቋን፣ ስነልቦና መጫን፣ ያተቃወመን ደግሞ
አፍኖ ወስዶ መረሸን፣
የራስ ነገድን በጅምላ አምጥቶ አንድ አካባቢ ካለምንም ክፍያ፣ መሬት መስጠና በቋሚነት ማስፈር
ሲሆን፡ የተቀሩትንም ከጎረቤት ሀገር ጋር ተደራድሮ ማሳደድ፣ ማንገላታት። ባጭሩ ከእንድ ዘር/ነግድ
የፀዳ (መልከዐምድር) የመፍጠር አብዮታዊ የዘር ፌደራልዝምን ተፀንሶ ሲተገባር መስክረናል።
በመጨረሻም ለመደምደም ያህል፣ የሚኒሊክ ስነልቦና ይዘው የሚኒሊክ ሰፋሪዎች በፍፁም ከኛ ጋር
መኖር አይችሉም ብሏል። ግን ያ ምን እንደሆነ በፍፁም ሊገባኝ አልቻለም። እምዬ ሚኒሊክ አይደለም
ለሰው አዛኝ ተቆርቋሪ እንደውም ሰውን እንደ እቃ እንዳይሸጥ ያገዱ ንጉስ ናቸው። እምዬ ሚኒሊክ፣
ከአድዋ የተማረኩትን ብዙ ሺ የኤርትራ እና የትግራይ ባንዳዎች፣ ምህረት እንዲደረግላቸውና እንዲለቀቁ
ነው ያዘዙት ። በኋላ ግን ራስ አሉላ ናቸው፣ በገዛ ፍቃዳቸው በአገር ክህደት ከጣልያን ጋር ተሰልፈው
ሲዋጉ የነበሩትን አስካሪ በመባል የሚታወቁትን፣ የተያዙትን ባንዶች ቅጣት እንዲያገኙ እጃቸውንና
ያስቆረጡት።
ያም ሆነ ይህ የዚህን አይነት አካሔድ ዞሮ ዞሮ እልቂት ውስጥ ይከታል። ምንም የተፈጥሮአዊ አካሔን
አይከተልም። እንሰሳዎች ብዙ ጊዜ ሰው በከለለው ድንበር ተውስነው መኖር ስለማይቹ፣ በየአመቱ ብዙ
ሺ በዚህ በስደት ሀገር እንኳን አሜሪካ በርካታ እንሰሳዎች፣ መንገድ ሲሻገሩ በተሽከርካሪ ሲሞቱ

አይተናል። አእዋፍ እንዳሻቸው የሚበሩ ፍጡሮች ናቸው፣ አለበለዚያ ይሞታሉ። የኛም ሰዎች እጣ
ፋንታችን በሚያሳዝን ሁኔታ እየሔደ ነው፣ ሰውን ካፈንከው ዞሮ ዞሮ አስከፊ አዝማሚያ ይዞ ይቀጥላል፣
ቀስ ብሎም ይፈነዳል።
የመጀመሪያ የናዚዎች መለማማጃ ይቅርታ ለፈረንጅኛው (ጌቶ) ይባል እነዚህ የአይሁድ ተቃዋሚዎች
ታጉረው እንደእንስሳ የሚኖሩበት የማጎሪያ ካምፕ ነበር። ይህም የናዚ ተመራማሪዎች የማህበራዊ
ጥናትን የሚያካሒዱበት ቦታ ነበር። ታዲያ ብዙ የልምምዶች ምንጮች ከዚያ መንጭተዋል።
የመጀመሪያው ይህ የፎቅ ቤቶች ያሉበት የድንጋይ ደን የሚባለው የአራዊት ማጎሪያ፣ አሜሪካ ውስጥ
ለመጀመርያ ጊዜ የተሞከረው፣ አታላንታ ፕሮጀክት ነበር። ከዚያም ቀስ እያለ ወደ ሌሎች ከተሞች
ተስፋፋ። እጅግ እስከፊ፣ዘግናኝ የሰው ልጅ አኗኗር እንደሚካሄድ ታይቷል። አደንዛዥ እፅዝ፣ የሴተኛ
አዳሪነት፣ ህግ የለሽነት፣ የተጉላላ የጤና ሁኔታ፣ ከፍተኛ ወንጀል፣ ተስፋ የመቁረጥ አዝማሚያ፣
እርስበርስ ግድያ ወዘተረፈ ብዙ የሰው ልጅ የአኗኗር ቀውሶች ታይተዋል። መሬትን ለግል ኩባንያቸው
ትርፍ ሲሉ የሚያፈናቅሉ፣ የዘር ማፅዳት ወንጀል የሚፈፅሙ እርኩሳን....ለሰው ልጅ ፍጡር ክብር
የሌላቸው፣ በተራማጅ ሽፋን ስም፣ የነባር ህዝቦችን ስልጣኔና ባህል የሚያጠፉ አይደለም በምድር ቤት፣
በሰማይም ቤትም ፍርድ ይጠብቃቸዋል።
ቸር ይግጠመን
ኢትዬ አስነሳው

