
 

የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፴፱ አባ ዳዲ እንደሚሉት ከተራበ ለጠገበ ማዘን ያስፈልግ ይሆን? 

 

አባዳዲ አሁን በአገራችን ስለሚሆነው ሁሉ በጣም ያዝናሉ። ባለፈው ቁጭ ብለን ስናወራ ልጄ አማራ ሲተርት “ከተራበ 

ለጠገበ አዝናለሁ” የሚለው ለምን እንደሆነ ይገባሻል አሉኝ። የተረትና ምሳሌውን ትርጉም የእኔን መልስ ሳይጠብቁ 

እራሳቸው ጥጋብ የቱን ያህል አደገኛና ጥፋትን እንደሚያስከትል እንደሚከተለው አብራሩልኝ። አየሽ አንች እናትና አባትሽ 

ልጃችን ተምራ ለቁም ነገር ትበቃለች፤ ለእኛም ጧሪ ቀባሪ፤ ሀገርና ወገንም መጥቀም ትችላለች ብለው ወደ ደምቢ ዶሎ 

ዩኒቨርስቲ ለትምህር ላኩሽ። ነገር ግን የጠገቡትና የሚሰሩትን የማያውቁት ልጆቻችን ትምህርትሽን አጨናግፈው ለዚህ መከራ 

ዳረጉሽ። እነዚያ አብረውሽ የነበሩት ጓደኞችሽም የት እንደወደቁ እንኳን ማወቅ አቃተን። ወላጆቻችሁም በር በር እያዩ፣ ወይ 

ሞተዋል ብለው እርም ሳያቀጡ እስከአሁን ወልደው ያሳደጓቸውን ልጆች መልሰው አርግዘው ይወዘወዛሉ። ለዚህ ሁሉ 

ወንጀል ተጠያቂም ጠያቂም አለመኖሩ ለሀገርና ለወገን የሚያስብ መንግሥት አለመኖሩን ያሳያል። 

እውነቱን ልንገርሽና ዶ/ር አብይ እንደመጣ ለኢትዮጵያ የሚያስብ የተሻለ አስተዳዳሪ የሚሆን መስሎኝ ነበር። ግን 

በጠበቅኩት መንገድ አላገኘሁትም። የሚለውን በሰማሁት ቁጥር እያደር እንደተልባ ስፍር ይንሸራተታል። የኢትዮጵያ ህዝብ 

በእስልምናውም በክርስትናውም እምነት የታነፀ ስለሆነ ውሸትን አይወድም። ከእውነት መራቅና መታበይ ያጠፋል።እንኳን 

የአገር መሪ የቤተሰብ አስተዳዳሪ አባወራ ከዋሸ ይናቃል። “የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ” ለሚል ህዝብ በቃል 

እንዳለመገኘት ያለ ውድቀት የለም። ዶ/ር አብይ ያለውን በተግባር የማይተረጉም፣ በአፉ እየደለለ በተግባር ከአጥፊዎቹ 

ያልተናነሰ ጥፋተኛ ሁኖ ስላገኘሁት አምላክ አገራችንን ይጠብቅልን እንጅ ከእሱ ተስፋየ ተሟጧል።  

የእኔ ዘመዶች አፄ ኃይለ ሥላሴ ነፍሳቸውን ይማርና የአገሬን ልጆች በዘመናዊ እውቀት አንፃለሁ ብለው ጎሳ ሳይለዩ ሁሉንም 

አስተማሩ። ልጆቹ ግን የፈረንጅ ትምህርት ከቀመሱ በኋላ አገራቸውን ጠልተው ተበደልን እያሉ ሲያለቃቅሱና ሲያጠፉ 

ኖረው ለስልጣን በቁ። ባለሥልጣን ሲሆኑ ባለሥልጣን ምን መስራት እንዳለበት በውል የሚያውቁ አይመስሉም። አሁን 

እነሱ የሚፈሩት አምላክም ሆነ የበላይ ሹም ስለሌለ የሥልጣኑ ክብደት የሚወሰነው በትክክለኛ መንገድ በፍትህ ማስተዳደር 

ሲችሉ ብቻ እንደሆነ ዘንግተውታል። ለራሳቸው እንዲሆን ያልወደዱትን ጭቆና ለሌላው ለማሸከም ሲጥሩ ቅር 

አይላቸውም። የኦሮሞ ልጆች ልቦና ቢኖራቸው ሩቅ ሳይሄዱ ከወያኔ አወዳደቅ ብዙ ይማሩ ነበር።  

አየሽ ልጄ፣ እነመለስ ዜናዊ ጥላቻቸው ከአማራና ከኦርቶዶክስ እንደነበረ ደጋግመው ተናግረው ነበር። ህገመንግስት 

ተብየውም አንዱን ከሌላው የሚያዋድድና የሚያስማማ ሳይሆን የሚያናቁርና የሚያለያይ እንዲሆን አደረጉት። አናሳውን ጎሳ 

ሁሉ በአማራ ላይ እጁን እንዲያነሳ አመቻቹ። የትግራይ ጠላት ርሀብና አማራ ናቸው ብለውም አስተማሩ። አማራንም በቻሉት 

ሁሉ ቀጠቀጡ። የኢትዮጵያን ንብረትም ያለእፍረት 27 ዓመት ዘረፉ። ሁሉን ነገር በእጃቸው የያዙ ሲመስላቸው በሰላምና 

በፍቅር በማስተዳደር ፋንታ፣ በጭካኔ ህዝብ ሲያሰቃዩ ኖሩ። በራያና መወልቃይት በአማርኛ እንዳያቀሩ፣ እንዳይዘፍኑ፣ 

እንዳያለቅሱ ከልክለው አፍነውና አሰቃይተው ገዙ። የትግራይ ህዝብም እንደእኛ እንደአሁኑ ፈርተው ይሁን ፈቅደው 

ባላውቅም ትክክል አይደለም ሳይሉ ድምፅቸውን አጥፍተው ኖሩ። የበደሉ ፅዋ ሞልቶ ሲፈስ አሁን እንደምታይው ራያና 

ወልቃይትን የአማራ ልጆች በደማቸው አስመለሱ። እነሱም በየጉራንጉሩ አለቁ። ወጣቶቹንም በጦር ሜዳ አስጨረሱ።  



ከሁሉም የከፋው ግን በጥጋበኞቹ ጦስ የትግራይ ህዝብ በርሀብ መጠቃቱ፣ የሰብዓዊ መብት ገፈፋና አስገድዶ መድፈር 

በሻቢያና በወያኔ ወታደሮች እንደሚፈራረቅባቸው መስማት ነው። የወያኔ ጥጋብ ለህዝቡ ተረፈ። ለህዝቡ ግን እግዚአብሔር 

ይድረስለት። የእኛንም ልጆች ጥላቻን እንደውሀ ግተዋቸው አማራን በመግደልና ቤተክርስቲያን በማቃጠል ተጠመዱ። እኛ 

ትልልቆቹ፣ እግዚአብሔርን የምንፈራው ፈርተን ተው ትክክል አይደለም ባለማለታችን በስህተት ላይ ስህተት እየደራረቡ 

ተማሪ ማፈን፣ የሰው ሀብትና ንብረት በማውደም፣ የሰው ነፍስ በመቅጠፍ ተወዳዳሪ የሌላቸው ወንበዴዎች ሆኑ። 

መንግሥትም አብሮ የሚሰራ ይመስል፣ ባንክም ቢዘርፉ፣ የዘር ጭፍጨፋም ቢያካሂዱ ምንም አይልም። የመተከሉ 

ጭፍጨፋም ቀደም ሲል የወያኔ አሁን ደግሞ የእነሱ ረዥም እጅ አለበት። 

 

እንደአለመታደል ሆኖ ነው እንጅ በፍቅር ብንይዛት ኢትዮጵያ ለሁላችንም ትበቃለች ። እንደእኔ እምነት የሰው ልጅ ሁሉ 

በእግዚአብሔር አምሳል የተሰራ ክቡር ፍጡር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ታጋሽና ባርነትን የሚጠየፍ ህዝብ ነው። 

ስለዚህ የሚያዋጣው ተከባብሮ መኖሩ ብቻ ነው። አዲስ አበባም ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚኖርበት አገር ስለሆነ አቶ እስክንድር 

እንዳለው የሁላችንም መሆን አለበት እንጅ የአንድ ወገን ተጠቃሚ ሊኖር አይገባም። የዚህ አዲስ አበባ ላይ እነአቶ 

እስክንድር ነጋንና የሥራ ባልደረቦቹን አስረው 8 ወር ሙሉ ያለፍርድ እየተጉላሉ ነው። አቃቢ ህግ አዲሱ ሚልኬሳ 

ምስክሮቸ ከመጋረጃ ጀርባ ይመስክሩ ማለቱ ትክክል አይደለም። አቃቢ ህጉ እሱ ማን አለብኝ ብሎ ምስክሮቼ ከመጋረጃ 

ጀርባ ይመስክሩልኝ ብሎ ሃሳቡ ውድቅ ሲደረግ ከፌዴራል ፍርድ ቤት ወደጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ወደ ሰበር ሰሚ ችሎት ይግባኝ ያለበት ፍትህን ሊያፀና ሳይሆን የስርዓቱ ብልሽት ማሳያ ነው። አሁን ደግሞ ጉዳያቸው 

የሚዳኘው በግልፅ በሰበር ሰሚ ችሎት መሆኑ ቀርቶ በደብዳቤ ልውውጥ ይሆናል መባሉ አሳፋሪ ነው። ለዚህ ነው ልጄ 

ከተራበ ለጠገበ አዝናለሁ የምልሽ። እግዚአብሔር የነዚህ ግፈኞች በርክትቶ የመከራው ፅዋ ሲሞላ በትግራይ ህዝብ 

የምናየው መከራ ነገ በየጓጆችን እንደሚሆን አልጠራጠርም።  

 

ዘውዲቱ የማነ 

2021-02-12 

 

 

 

 

 

 

 

 


