
የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፵፬ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር ምንጭና ገባሮቹ ኢህአዴግ/ብልፅግናዎች 

ባለፈው ሶስት ተከታታይ ሳምንታት የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር ምንጮችና ገባሮቹ፣ አጥቂዎቹ የቀድሞው ወያኔና የአሁኑ 

ተረኛ ኦዴፓ/ ኦነግ ለጥቃት ስለተነሳሱበት ምክንያትና ጥቃቱን ስለሚፈፅሙበት መንገድ፤ ሁሉንም ባይሆን ዋና ዋናውን 

ለመዳደስ ሞክሬያለሁ። የጥቃት አፈፅፅሙ፣ በስልት፣ በቅንብር፣ በጭካኔ፣ በማስመሰል፣ በመካድ፣ በማታለልና በማን 

አለብኝነት የተከሸነ ስለሆነ ጥፋቱ ዘርፈ ብዙ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ በሰላም ወጥቶ መግባት ብርቅ የሆነባት አስፈሪ አገር 

ስለመሆኗ በዐይናችሁ እያያችሁ፣ በጆሯችሁ እየሰማችሁ ነው። ስለዚህ ለቀባሪ ማርዳት እንዳይሆን በማሰብ ልተወው።  

ለ27 ዓመት የወያኔ ታዛዥ ጉዳይ አስፈፃሚ ከነበሩት ውስጥ የአሁኖቹ ተረኞች የኦሮሞ ብልፅግና ባለሥልጣናት 

በአድርባይነት ተሰማርተው የኦሮሞን ህዝብ ለሞት እየገበሩና እያሳሰሩ ከወያኔ ጋር ተመሳስለው ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ 

እነሱ የወያኔን ቦታ ይዘው በተረኝነት በጫካ ገዳይ አሰማርተው እየገዙ ነው። ኦሮሙማን ናፋቂዎቹ ለሰላምና ለፍትህ 

ሳይሆን በማሸበርና በፍርደ ገምድልነት እየባለጉ ነው። እነሱን እንዲባልጉ የሚያደርጓቸው አጋር የብልፅግና ድርጅቶች 

ቢሆኑም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ባለስልጣናት በተባባሪ ገዳይነት የአምበሳውን ድርሻ ይይዛሉ። የሰው ልጅ በቀስት እየገደለ 

የሰው ስጋ እንዲበሉ የተፈቀደላቸው የአሁኑ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አምባገነኖች ቀደም ሲል በወያኔ በኩል እኩይ ተግባራቸውን 

ሲፈፅሙ ነበር፣ አሁን ደግሞ በኦሮሙማ አቀንቃኞች ድጋፍና ማበረታታት አሰቃቂውን ወንጀል ቀጥለውበታል።የጉምዝ 

ባለሥልጣኖች አማራን፣ አገውና ሽናሻ እየመረጡ በቀስት እየገደሉ የሰው ስጋ በጥሬው የሚበሉ ተባባሪዎች አሏቸው። እነዚህ 

ጉዶች ወንጀሉን የሚፈፅሙት በኦዴፓ ባለሥልጣናት ድጋፍ ስለሆነ በወንጀል አይጠየቁም። ለጊዜው የእነሽመልስ አብዲሳ 

መጠቀሚያ ሆነው እያገለገሉ ነው። ነገ ኦሮሙማ አማራን አዳክሞ ኢትዮጵያን የመሰልቀጥ ህልሙ ቢሳካ ምን 

እንደሚጠብቃቸው የሚረዱ አይደሉም።  

አዴፓ በአድርባይነቱ የቀጠለ ቀንደኛው የኦዴፓ ተባባሪ፣ ጉዳይ አስፈፃሚና አስገዳይ ድርጅት ነው። በድርጅቱ ውስጥ 

የተሰገሰጉት ፍፁም የአማራን ህዝብ ስነልቦና ያልተላበሱ፣ እውነትና ትክክለኛነት የማያሳስባቸው ናቸው። አዴፓ ውስጥ 

የአማራው ሞት የሚዘገንናቸው አንዳንድ ሩኅሩህ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አዴፓ እንደድርጅት ፍትህ ሲጓደል፣ 

አገር ሲበደል፣ ህዝብ በጅምላ ሲረሸን፣ ተማሪዎች ሲታፈኑ፣ ወ ዘ ተ ምንም ባለማለት ተባባሪነቱን አሳይቷል። የአዴፓ 

ባለስልጣናት ለውጥ ተብየው እንደመጣ አማራ ተስፋ የጣለባቸውን እነዶ/ር አምባቸውና ጀኔራል አሳምነው ፅጌን ከአብይ 

አህመድ ጋር ተባብረው ገድለውና አስገድለው ታማኝነታቸውን አሳይተዋል። በመቀጠልም ለአማራ ገዳይና አስገዳዮች ለነ 

ሽመልስ አብዲሳና አሻድሊ ሀሰን የክብር ካባ እያለበሱ ይሁንታቸውን ሰጥተዋል። አዴፓ እንደአለመታደል ሆኖበት ለሀገርና 

ለወገን ስለማያስብ እንጅ ልበብርሀኑ ጀኔራራል አሳምነው ከ500 ዓመት በፊት የገጠመን ፈተና ተደቅኖብናል ብሎ አስጠንቅቆ 

ነበር። ነገር ግን አዴፓ ከሥልጣን እንጅ ከአገር ጥቅም አንጻር ነገሮችን ስለማያይ ሰሚ አላገኘምና አማራ በጅምላ እንደከብት 

እየታረደ እየመሸ ይነጋል።  

ከብልፅግና ስብስብ በደል አስፈፃሚዎች መካከል የተለየ ሰው ቢኖር ሰው በላውን አብዲ ኢሌን የተካው የሱማሌ ክልል 

ፕሬዚዳንት አቶ መስጠፌ ነው። አብዲ ኢሌ የህዝብ ደም እንደጎርፍ ሲያፈስበት፣ ሰዎችን ከአውሬ ጋር ሲያስርበት፣ ቤተ 

እምነት ሲሚያቃጥልበት የነበረውን የሱማሌ ክልል አቶ ሙስጠፌ ሰላምን አስፍኖበታል። ምንም እንኳን ብልፅግ ና እንደ 

ድርጅት ምግባር ብልሹ ቢሆንም ትክክለኛ መሪዎችን በበጎ ምግባራቸው አለማመስገን ንፉግነት ይሆናል። አቶ መስጠፌ 

ኢትዮጵያዊ ቁመና ያለው፣ የሰውነት ሚዛን ጠብቆ፣ በሚያስተዳድረው ክልል ሰው በሰውነቱ ተከብሮ እንዲኖር ማድረግ 



እንደሚቻል ምሳሌ መሆን የቻለ ድንቅ ሰው ነው። መቸም ኢህአዴግ/ብልፅግና በሰላም የሚያስተዳድር ሰው 

አይመቻቸውምና እግዚአብሔር ይጠብቀው። 

ኦዴፓ ኢትዮጵያን ጨፍልቆ፣ የጋራ መግባቢያ ቋንቋችንን አዳክሞና አጥፍቶ ለመሰንበት በመላው ኢትዮጵያ ሰላም 

እንዲደፈርስ ሲያደርግ አሁንም ተባባሪዎች አሉት ። ለኦዴፓ ውጪ ያሉት ብልፅግናዎች ልብስ እየቀያየሩ በቴሌቪዥን 

መስኮት ከመታየት በቀር የራሳቸው አቋም የላቸውም። ሁሉም ስለፍትህ አይጨነቁም። በኦሮሞ፣ ወላይታ፣ በጉራጌ፣ በአማሮ፣ 

በጉጅ፣ በጋሞ፣ በአዲስ አበባ ወዘተ የሚደርሱት ዘር ተኮር ጥቃቶች እንዲቆሙ አይሠሩም። በዋና ከተማችን አዲስ አበባ 

በየቀኑ ሰው ይገደላል። ወንጀለኛና ገዳይ አይያዝም፣ አይጠየቅም። ለዚህ እንደማስረጃ ትናንት የአዲስ አበባን ሕዝብ እንባ 

ያራጨው ቴዎድሮስ አባባው የተባለ ባለምግባረ ሰናይ ተወዳጅ ወጣት በግፍ ተገድሏል። ቴዎድሮስ ታቃቂና ተወዳጅ 

በመሆኑ እንጅ አዲስ አበቤዎች በአብይ አህመድ ዘመን ብዙ ሰው ቀብረዋል። ለወደፊትም አዲስ አበባን እንደመተከልና 

ወለጋ እንደማያደርጉት እርግጠኛ መሆን አይቻልም። 

የኦዴፓ ጉዳይ አስፈፃሚ ፓለቲከኞች በህዝብ ላይ የሚደርስ መከራና አገር አፍራሽ ተግባር የሚያስጠይቃቸው መሆኑንም 

የሚረዱ አይመስሉም እንጅ በሥልጣናቸው ዘመን ለእውነትና ለፍትህ መቆም ነበረባቸው። እነሱ ግን እንደለመዱት የጥፋቱና 

የወንጀሉ ሁሉ ተባባሪዎች ናቸው።  ገባሮቹ የክልል መንግሥታት ለ30 ዓመት ለወያኔና በኦዴፓ/ኦነግ ባሪያ ሆነው እያገለገሉ 

ነው። እነሱ እንደድርጅት ለአገርና ለወገን ለማሰብ አልታደሉም። ታማኝነታቸው በሥልጣን ላይ ተቀምጦ ፈላጭ ቆራጭ 

ለሆነው ማገልገል፣  አጥቂዎቹ በጭካኔ እንዲገዙ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ እነሱ በፈለጉበት ጊዜ የሚገሉት፣ 

የሚያስገድሉት፣ አፍነው የትም የሚያስቀሩት ደመከልብ እንዲሆን ለማድረግ እየሠሩ ነው። ባይታደሉ ነው እንጅ ሰው 

እንዴት 30 ዓመት ሙሉ አሽከር ይሆናል? 

 

ይቀጥላል፣ 
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