
የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፵፩ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር ምንጭና ገባሮቹ፣ 

 

በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ያለችበትን ውስብስብ ችግር የእትየለሌ ቢሆኑም ዋና ዋናዎቹን በሶስት ከፍየ አያቸዋለሁ።  አገራችን 

በጣም አርቆ አሳቢ አስተዋይና በሳል አመለካከት ያላቸው የተማሩና የተመራመሩ ልጆች እንዳሏት እረዳለሁ። ሆኖም ከዚህ 

ችግር ይታደጓታል ብለን ተስፋ ከምንጥልባቸው ሰዎች ይልቅ አፍራሾቹ አይለው ያሻቸውን እያደረጉ ነው። አጥቂዎቹ 

በተግባር ጥቃት እየሰነዘሩ በአንደበታቸው ደግሞ ዛሬም እነሱው ከሳሾች ስለሆኑ ታናሽም ብሆን ሀሳቤን ለማጋራት 

ወደድኩ። ኢትዮጵያ ከገባችበት ውስብስብ ችግር እንድትላቀቅ ካስፈለገ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ችግሩን መረዳት 

ይኖርበታል። ችግሩን የተገነዘበ ሰው ደግሞ መፍትሄ ለማግኘት ሲል  እውነታውን አሜን ብሎ ከልብ አምኖ መቀበል 

ይኖርበታል ብየ አምናለሁ። 

እንደምታውቁት እኔ ታፍኘ እንደተወሰድኩና ጥቃቱ ሲደራረብብኝ የማስበው እኔንና እንደወጡ የቀሩትን የደምቢ ዶሎ 

ተማሪ ጓደኞቸን ከዚያም አለፍ ሲል ቤተሰቦቼን በተለይም የእናቴን ሀዘንና ስቃይ ነበር። አሁን ግን ስለራሴ ምንም 

አላስብም። ምክንያቱም የተጠቂነቱን መስፈርት ስለማሟላ ለግሌ ከማስብ ይልቅ፣ የማስበው በአጠቃላይ ስለተጠቂው 

ሆኗል። በነገራችን ላይ ዛሬም በወለጋ አቶ ጌታቸው ታዲ የተባሉ አንድ ኦሮሞ ገበሬ እህል በደቦ ሊወቁ ከተሰበሰቡት 

መካከል 12 የአማራ ተወላጆች ተመርጠው በፍላፅ በአሰቃቂ ሁኔታ ታርደው ተገለዋል። አስከሬን አንቀሳቅሶ አፈር 

ማልበስም ተከልክለዋል።  

በየቀኑ የምሰማው መርዶ እረፍት ስለሚነሳኝ፤ በእዚያ ላይ ከዘመድ ከቤተሰብ ርቄ ወጥቸ የመግባት መብት እንኳን ተነፍጌ 

እድሜ ለአባ ዳዲና ለእማማ ሌንሳ እነሱ ስላስጠጉኝ ከራሴ አልፌ ወይም እራሴን ማዳን ባልችልም በጠቅላላ ስለተጠቂው 

ፍዳና መጨረሻ ለማሰብ የሚያበቃ ከበቂ በላይ ሰዓት አለኝ። ማሰብ ብቻውን መፍትሄ አይሆንም እንጅ ማሰብ መፍትሄ 

ቢሆን ኑሮ በእኔ ያላሰለሰ ሃሳብ ብቻ አገር ሰላም ይሆን ነበር።  

ወደጀመርኩት ርእስ ልመለስና ስለኢትዮጵያችን ውስብስብ ችግር ስመለስ፣ 

1. አጥቂዎች፣ ወያኔ፣ የኦሮሙማ አቀንቃኝ ኦዴፓና ኦነግ እንዲሁም ተባባሪዎቹ የቀድሞው ኢህአዴግ የአሁኑ 

ብልፅግና፣ 

2. አጨብጫቢ የመንግስት አክቲቪስቶች፣ አቶ ኤርምያስ ለገሰ “ተደማሪ ተደጋፊ” አቶ ሀብታሙ አያሌው “ውታፍ 

ነቃይ”፤ ዶ/ር ደረጀ “በጠቅላይ ሚንስትሩ ፍቅር የወደቁ” የሚሏቸው አይነት፣ 

3. ተጠቂውቹ፣ ኢትዮጵያ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖት፣ እምዬ ምኒሊክ፣ አማራና አማርኛ ቋንቋ ናቸው በማለት 

እለያቸዋለሁ። እንዲህ እንዳስብ ያስደፈረኝ ምን እንደሆነም በዝርዝር ለማስረዳት እሞክራለሁ። 

አጥቂዎቹ፣  

በእኔ ግንዛቤ የችግሩ ምንጭ የምላቸው አጥቂዎቹን ሲሆን ገባሮቹ ደግሞ በተራ ቁጥር 2 ና 3 የጠቀስኳቸው ናቸው። 

አጥቂዎቹ ደግሞ በአንደኛ ደረጃ የመንግሥትነት በትረ ስልጣን ጨብጠው፤ ህገመንግሥት አስደግፈው፤ ጥቃቱን በዕቅድ 

የሚያስፈፅሙት የቀድሞው ወያኔና የአሁኑ ተረኛ ኦዴፓ ናቸው። እዚህ ላይ በተቃዋሚ ስም ቀደም ሲል ከወያኔ ጋር 

ተመሳጥሮ አሁን ደግሞ በኦዴፓ ሙሉ ድጋፍ የሚሰጠው ገዳዩ ኦነግ እጁ በደም የጨቀየው ዋናው አጥቂ ነው። የነዚህ 

የሶስቱ ድርጅቶች የጋራ ጠላት ደግሞ ኢትዮጵያ፣ እምዬ ምኒሊክ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖት፣ አማራና የአማርኛ ቋንቋ 



እንደሆነ በግልፅ አስቀምጠዋል። የኦሮሙማ አራማጆች በሀሰት ትርክት የኦሮሞን ህዝብ እያደናገሩ ኢትዮጵያን፣ አማራንና 

አማርኛን አጥፍተው ኢትዮጵያን የምታክል ኦሮሙማን የመፍጠር ህልም አላቸው። ለዚህም ህዝብን በማታለልና 

በማደናገር ቁማሩን ተጫውተው ግባቸውን እንደሚመቱ የኦዴፓ ሊቀመንበር ሽመልስ አብዲሳ በዝርዝር አስቀምጦታል።  

አገር አጥፊዎቹ ገዥዎች ከነአጋሮቻቸው  ለ30 ዓመት በዘረኝነት፣ በዝርፊያ፣ በሥነምግባር እጦትና በድንቁር አገራችንን 

ወደ አስፈሪ የመከራ ዘመን እያሸጋገሩዋት ነው። እንደወያኔ ሻቢያና ኦነግ የቀደመ መርሀ ግብር ቢሆን ኖሮ አገራችን ከሩዋንዳ 

በባሰ እየተራረደ ተላልቆ ይለይለት ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ አጥቶ ነው እንጅ አርቆ አስተዋይ፣ ፈጣሪውን 

የሚፈራ ሩኅሩኅ ህዝብ በመሆኑ ጭፍጨፋው ቢኖርም የከፋውን አደጋ አዘግይተውት ነበር። ሆኖም ዛሬም ወያኔ ተገፍትሮ 

ሲወድቅ አታለውና አደናግረው ሥልጣን የያዙት ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ስለሆኑ የዘገየውን አደጋ ሙሉ በሙሉ ለማስፈፀም 

እየተንቀሳቀሱ ነው። ይህ የኦሮሙማ አራማጅ ኃይል በዶ/ር አብይ አማካኝነት፤ ”ኢትዮጵያ አትፈርስም” እያለ ህዝቡን 

በተስፋ እያስተኛ ከውጭም ከውስጥም በደም ሴራ እየሸረበ ኢትዮጵያን እየቦረቦረ ለማጥፋት እየተጋ ነው። ኢትዮጵያ 

አትፈርስም ለአብይ በእርካብና መንበር መፅሀፉ በሬውን ሳር እያሳዩ ወደገደል መክተት እንደሚቻል ከነደፈው እቅድ 

እንደአንዱ አድርጌ አየዋለሁ። ምክንያቱም በተግባር የምናየው በአፉ ከሚደልለው ተቃራኒ እንደሆነ ደጋግሞ አሳይቶናል።  

ሱዳን እንዴት አገር ትወሪያለሽ ስትባል እኔ አልወረርኩም ዶ/ር አብይ ግቢ ብሎኝ ነው ያለችውም እንዛቤ ውስጥ መግባት 

አለበት። የአገርን መሰረታዊ ድንበር ማስደፈር መቸም ቢሆን ትክክል አይሆንም። የወልቃይትና የራያንም ጉዳይ በተመለከተ 

አዲሶቹ የትግራይ አስተዳዳሪዎች ጠቅላይ ሚንስትሩ ራያና ወልቃይት በትግራይ ክልል አስተዳደር ስር ይሆናሉ ብለውናል፤ 

ይህ በተግባር የማይውል ከሆነ ደግሞ እንገነጠላለን፤ ሲሉ ተሰምተዋል። በዚህ አነጋገራቸው ትናንት የነበረው ወያኔ ከዛሬው 

ወያኔ የሚለየው በሰው ለውጥ ብቻ እንደሆነ አሳይተውናል። ዶ/ር አብይም ወጥቶ የተባሉት ነገሮች እውነት አይደሉም፣ 

እኔ አላልኩም፣ ብሎ አላስተባበለም። ስለዚህ ገዥዎቻችን ከሰላምና መረጋጋት ተቃራኒ የቆሙ መሆናቸውን በተደጋጋሚ 

አሳይተዋል። ሥልጣናቸውንም ተጠቅመው ቅራኔና ጦርነትን ያውጃሉ። ለጥቂቶች ጥቅም ሲባል ብዙሀኑን ያለይሉኝታ 

ፍትህ እንዲጓደልበት ይደረጋል። ህዝብ በጅምላና በአሰቃቂ ሁኔታ በሚጨፈጨፍበት፤ የአገር ሉዐላዊነት በተለያዩ 

አካባቢዎች በተደፈረበት፤  ደንታ ቢስነትን የመረጠውን መንግሥት አገሩ እንዳትፈርስ አስቦ ነው፣ ብለን ለማመን እንዴት 

ይቻለናል? በዚህ ሶስት አመት ውስጥ ወንጀልና ሰቆቃ በመላው ኢትዮጵያ እየተፈፀመ ነው። ስለሚፈናቀለው ህዝብ፣ 

ስለሚጋየው ቤተክርስቲያን፣ በወለጋና በመተከልና በማይካድራ ስለታረደውና ስለሚታረደውን ንፁሀን ህዝብ የምናስብ 

ከሆነ ችግሩ ከየት እንደሚመነጭ ይገባናል።  

 

ይቀጥላል፣ 

 

ዘውዲቱ የማነ 
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