
ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፴፱ እንደአባ ዳዲ ግንዛቤ የኦሮሙማ አካሄድ “ሸኔ ብልፅግና” 

 

እኔን ያስጠጉኝ የነአባ ዳዲ ቤተሰብ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ስለሆኑ እነሱ እኔን የሚያዩኝ እንደ እግዚአብሔር እንግዳ 

እንጅ መድረሻ እንዳጣ፣ ወጣ ቢል አሳደው እንደሚገድሉት ሰው ስላልሆነ እግዚአብሔር ይህን ደግ ቤተሰብ እንዲያስበው 

አጥብቄ እፀልያለሁ። ምንም እንኳ ሲጀመር ወደነአባ ዳዲ ቤት የገባሁበት ምክንያት የዚያ የጨካኝ ቄሮ ገመቹ ቅምጥ 

በመሆኔ ቢሆንም እነአባ ዳዲ እሱ ተመልሶ እንደማይመጣ ያውቃሉ። ሆኖም አለመምጣቱን የተገነዘበ ሌላ ቄሮ አደጋ 

ሊያደርስብሽ ይችላል ብለው ስለሚፈሩ ከግቢያቸው ወጣ ብየ ወደቤተክርስቲያን ሄጀ ፀሎት እንዳደርስ እንኳን 

አይፈቅዱልኝም። ለነገሩ በእነሱ መፍረድ አይቻልም። በአካባቢያችን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያንና አማራ በአሰቃቂ 

ሁኔታ ሳይገደል አድሮ አያውቅም። አባ ዳዲና ባለቤታቸው እማማ ሌንሳ ቃላቸውን ጠብቀው አደራቸውን ለመፈፀም 

ይሁን ወይም መውደቂያ ስለሌለኝ ለእኔ አዝነው በደግነት እንደልጃቸው ተንከባክበው ይዘውኛል ጫልቱም ጓደኛየ ማለት 

ናት። 

ገመቹ ያለፈቃዴ ቅምጥ አድርጎ ሲያንገላታኝ አባ ዳዲ አልረዱኝም፣ ተባባሪ ናቸው፣ እያልኩ አስብ ስለነበር በአባ ዳዲ ላይ 

ብዙ ቅሬታ ነበረኝ። ነገር ግን አባ ዳዲ ምንም ማድረግ የማይችሉ አቅመቢስ እንደሆኑ ውሎ በማደር ስለገባኝ እነገመቹን 

የመገሰፅ አቅምም ሆነ መብትም እንዳልነበራቸው ተረድቻለሁ። ያ ጨካኝ  ባለብዙ ጀሌ የኦሮሙማ አራማጅ ገመቹ በጥጋቡ 

የሰው ቤትና ንብረት ሲያቃጥል እሱ ራሱ በእሳት ተቃጥሎ እንደወጣ በመቅረቱ፣ አጥብቄና አልቅሸ የጠየቅኳት እመቤቴ 

ድንግል ማሪያም ስለረዳችኝ ይመስለኛል። ለቸሩ መድኃኒዓለም ምስጋና ይግባውና ገመቹ ተመልሶ አጠገቤ እንዳይደርስ 

አድርጎ ታድጎኛል። በነገመቹ ላይ የደረሰው ቃጠሎ በእሱ ላይ ቢብስም አባ ዳዲና እማማ ሌንሳም ልጃቸው ደጀኔ 

በቃጠሎው ስለተጎዳ ልባቸው ተሰብሯል። ህክምና የሚያደርጉበት ሆስፒታልና ቤታቸው በእግር ተሂዶ የማይመለሱበት 

ሩቅ ቢሆንም እንደፈረደባቸው ተመላልሰው ጠይቀውታል። ደጀኔ ከሁሉም በተሻለ ያገገመ ቢሆንም ተመልሶ ወደትውልድ 

መንደሩ እንደማይመጣ ነግሯቸዋል። በዚያ ቃጠሎ የሞቱም ስላሉ ልጃቸው በመትረፉ ተመስገን ቢሉም ፀፀቱ ስለጎዳቸው 

ያሳዝኑኛል።  

አባ ዳዲ ዝምታ ስለሚያበዙ በግምት ማንነታቸውን ለማወቅ የሞከረ እንደእኔ ይሳሳታል ብየ አስባለሁ። አሁን አሁን በጣም 

እያወቅኳቸው ስመጣ ለእሳቸውም ሆነ ለቤተሰቡ ትልቅ ክብር አለኝ። ስለወቅታዊ የአገራችን ሁኔታ በየጊዜው እናወራለን። 

እሳቸው ስለ ኢትዮጵያም ሆነ ስለኢትዮጵያዊነት ሰፋ ያለ ልምድ አላቸው። በወታደርነትም አገልግለው ስለነበር ብዙ 

የኢትዮጵያ ግዛቶች፣ በእሳቸው አጠራር ክፍለ ሀገሮችን አይተዋል። በኢትዮጵያዊነታችውም ሆነ በሃይማኖታቸው በጭራሽ 

አይደራደሩም። ነገር ግን አቋማቸውን ጮክ ብለው አያወሩትም። የክርስትና እምነታቸው፣ ኢትዮጵያዊነታቸው በፅንፈኞቹ 

ፓለቲከኞች በበጎ ጎኑ ስለማይመነዘር ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ስለሚያውቁ ሁሉንም በሆዳቸው መያዝን መርጠዋል። 

አባ ዳዲ እንደሚሉት ከሆነ እንደ እሳቸው የሚያስቡ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች እንደሆነ ያውቃሉ። የዘመኑ ፓለቲከኞች 

ደግሞ የሚቃወማቸውን በጭካኔ እንደሚያጠፉ ስለሚታወቁ ከመሞት መሰንበት ብለው አድፍጠዋል። ኦነጋውያን ለሰላሳ 

አመት የአማራን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ስሜት ያለውን ኦሮሞ ሲያጠፋ ስለኖሩ አሁንም በጭካኔው ቀጥሎበታል። 

አገር ቢረጋጋ ባጠፉት ነፍስ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ስለሚያውቁ ሰላሙን አይፈልጉትም፣ ብለው ያምናሉ።  

የኦሮሞ ባለስልጣኖች እንደመንግስት ስልጣን ሲይዙ ታጋሽና አስተዋይ መሪ መሆን ሲገባቸው እንደሽፍታ ህዝብ ያሸብራሉ፣ 

ብለው ያምናሉ። አባ ዳዲ እንደሚሉት አብይ አህመድ ሲመጣ ሰላም ያመጣል የሚል ትልቅ ተስፋ ጥለውበት ነበር። ነገር 



ግን አሁን ተስፋቸውን አሟጠው መጨረሳቸውን አጫውተውኛል። አባ ዳዲ የተለያየ ራዲዮ ይከታተላሉ፤ እንደቪኦኤ 

አይነቱ አያመልጣቸውም። ሰሞኑን የአለም ታላላቅ መሪዎች በስልክ ዶ/ር አብይን አነጋግረውታል እየተባለ ይዘገባል። ዶ/ር 

አብይ ራሱ እንደገለፀው እነዚህም የጀርመኗ አንጌላ ሜርከል፣ የፈረንሳዩ ኢማኑኤል ማክሮንና ከአሜሪካ ስቴት 

ዲፓርትመንት አንቶኒ ብሊንከን ይገኙበታል። አብይ የሚለውና እነሱ የሚሉት ስለማይገናኝ ሀሰተኛ መሪ ነው፣ ሀሰተኛ 

መሪ ደግሞ አገር ያጠፋል ይላሉ። 

የኦሮሙማ አቀንቃኞችን ሚዛናዊነት የጎደላቸው ራስ ወዳዶች ስለሆኑ አማራን በመግደል አያቆሙም፣ ይሏቸዋል። የኦሮሞ 

ህዝብ ከዚህ አይነት ይሉኝታ ቢስ ፓለቲካ በፍፁም ተጠቃሚ አይሆንምም ይላሉ። እንደአባ ዳዲ አባባል ኦሮሞ ከሌላው 

የተለየ ህዝብ አይደለም። ወያኔ የትግራይን ህዝብ መከራ ላይ ጥሎት እንዳለፈው ያደርጉናል ብለውም ይፈራሉ። ኦሮሞ 

የሚጠቀመው ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር በሰላምና በፍቅር ሲኖር ብቻ ነው። በዚህ ግርግር በጊዜያዊነት ተጠቃሚ 

የሚሆነው ጥቂት ግሩፕ ነው፣ መጨረሻው ግን ከወያኔ አወዳደቅ የከፋ ሊሆን ይችላል፣ በለው ያምናሉ። 

አባ ዳዲ እራሳቸው ቃል በቃል “የፅንፈኛ ኦሮሞ ወረራ” ባይሉትም  “የፅንፈኛ ወረራ” ይሉታል። እሳቸው ይህ ወረራ 

የደንቆሮዎችና የጥጋበኞች ስለሆነ የፅንፈኞቹ እርምጃ ጥበብ የጎደለው ነው።  የቀን ጉዳይ ነው እንጅ እነሱም ኦሮሞ 

በመሆናቸው ብቻ እንደማይተርፉ፣ ለፅንፈኞቹ እሽ፣ እሽ እያሉ ካልተገዙ እንደሌላው ህዝብ እንደሚገደሉ ያስባሉ። 

እንደአባ ዳዲ አባባል ከሆነ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ግፍ በማይሰለቻቸው ባለስልጣናትና ህገወጥ ቡድን ተናበው ወንጀል 

የሚፈፅሙበት አገር ሆናለች። አባ ዳዲ ጠቅላይ ሚንስትር አብይም ህግ ማስከበር የማይችል “የብልፅግና ሸኔ መሪ” ነው፣ 

ይሉታል።  ለምን ብየ ስጠይቃቸው እነሱ  “ሸኔ፣ ሸኔ” የሚሉት ተጠያቂነት እንዳይኖር ለማደናገር ነው። ጥፈተኛውን ኦነግ 

ሸኔ ሲሉ ወንጀለኛው ቡድን ከብልፅግናም ከኦነግም የተለየ ለማስመሰል የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። እኔም ባለስልጣኖቹ 

ከኦነግ ጋር ተባብረው ህዝብ የሚያሸብሩ ስለሆነ “ሸኔ ብልፅግና” ብያቸዋለሁ አሉኝ።  

ይቀጥላል 

ዘውዲቱ የማነ 
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