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የእንጭጩን ሽመልስ አብዲሳን ስሕተት የደገመው 

የኦነጋውያኑ ኦሕዴዶች መግለጫ!!!  

ኦነጋውያኑ ኦሕዴዶች የደደቦቹን የሽመልስ አብዲሳንና የታዬ ደንድአን የተሳሳቱ አስተሳሰብና አመለካከት 

የደገመ ወይም ያረጋገጠ መግለጫ ማውጣታቸውን ከኢቲቪ ዘገባ ማረጋገጥ ይቻላል!!!  

አቶ ታዬ ደንድአ እንዳለው ሽመልስ "ነፍጠኛ!" ያለው "የዘውዳዊ ሥርዓቱን እንጅ የአማራን ሕዝብ 

አይደለም!" ማለቱ ይታወሳል፡፡ የኦሕዴድ መግለጫም "...ከየትኛውም ወገን የመጡ ጨቋኝ ገዥዎች 
ጥቅማቸውን እንጂ የመጡበትን ወገን እንደማይወክሉ ፓርቲው በጽኑ እንደሚያምን የገለጸው ፓርቲው፣ 
ባለፉት ዘመናት ሲደረጉ የነበሩት መራራ ትግል ከጨቋኝ ገዥዎች ጋር እንጂ ከሕዝቡ ጋር እንዳልነበረና 

ሕዝቦች ሲጨቆኑ እንጂ ሲጨቁኑ እንዳልኖሩ ፖርቲው ገልጿል!" ሲል ኢቴቪ ዘግቧል፡፡ 

እዚህ ላይ እጅግ መጠንቀቅ የሚኖርብን ነገር እንዳለ አጥብቄ ማስገንዘብ እወዳለሁ፡፡ እነኝህ ኦነጋውያን 

"የአማራን ሕዝብ አይደለም ነፍጠኞችን ወይም የቀድሞውን ሥርዓት ወይም ጨቋኝ ገዥዎችን ነው!" 
በማለት የዘውዳዊ ሥርዓቱንም ቢሆን እንዲኮንኑ እንዲያወግዙ እንዲያንቋሽሹ በሁለት ዋና ዋና 

ምክንያቶች ምክንያት ፈጽሞ ልንፈቅድላቸው አይገባም!!!  

1ኛ. ለምሳሌ ያህል እነኝህ ኦነጋውያን ኦሕዴዶች "ነፍጠኛ፣ ጨቋኝ ገዥ፣ የድሮ ሥርዓት!" የሚሏቸው 
ከዐፄ ምኒልክ እስከ ዐፄ ኃይለሥላሴ የነበረውን ዘውዳዊ ሥርዓት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ኦሮሞዎች 

የኢትዮጵያ መንግሥት በ16ኛው መቶ ክ/ዘ ዓይተነው የማናውቀውን መድፍ የተባለ ከባድ መሣሪያ 
ታጥቆ በመጣው የቱርኮችና የዓረቦች ጦር ታግዞ መላ ኢትዮጵያን ወሮ አመድ ያደረገውንና ስር ለሰደደ 
ድህነት የዳረገንን የግራኝ ወረራ የፈጠረላቸውን መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው የገቡ ከመሆናቸውና ዐፄ 

ገላውዴዎስ ከ15 ዓመታት በኋላ ወረራውን መቀልበስ ቢችሉም የሸዋው ሥርዎ መንግሥት አገሩን 
ወረውት በቆዩት በኦሮሞዎቹ ያለ እረፍት በመወጋቱ ምክንያት እንደቀድሞው ሸዋ ላይ ተረጋግቶ ሀገር 
ማሥተዳደሩን ባለመቻሉ ሸዋን ለቆ መቀመጫውን ወደ ጎንደር ከማዛወሩና ከአቅሙ መዳከም ጋር 
በተያያዘም በኦሮሞዎች የተወረረው ደቡባዊ  የኢትዮጵያ ክፍል ዐፄ ምኒልክ መልሰው እስኪቆጣጠሩት 
ድረስ ለረጅም ዘመናት ጎንደር ካለው ከማዕከላዊ መንግሥት ቁጥጥር ውጭ ሆኖ በመቆየቱ ኦሮሞዎቹ 
ከዐፄ ምኒልክ በፊት ካሉ ዘውዳዊ ሥርዓት ጋር ትውውቅ ስለሌላቸው፣ አላቸውም ከተባለ ለከብት ዝርፊያ 
ከቤናዲር ሶማሌ እየተነሡ እየመጡ እየተዋጉ እየዘረፉ ይወስዱ፣ እየተማረኩም ይቀሩ ከነበሩበት 

ከ16ኛው መቶ ክ/ዘ በፊት ከነበረው ረጅም ዘመን ውጭ ትውውቅ ስለሌላቸው ኦሮሞዎቹ ከዐፄ ምኒልክ 
በፊት ካሉ ነገሥታቶቻችን ጋር በአገዛዝ ሥርዓት ትውውቅ የላቸውም፡፡ ለዚህም ነው ኦሮሞዎቹ 
የኢትዮጵያን ታሪክ ሲያወሩ ከዐፄ ምኒልክ የሚጀምሩት፡፡   

እናም ኦነጋውያኑ "ነፍጠኛ፣ ጨቋኙ አገዛዝ፣ የድሮ ሥርዓት!" ሲሉ ከዐፄ ምኒልክ እስከ ዐፄ ኃይለሥላሴ 
የነበረውን ዘውዳዊ ሥርዓት ማለታቸው እንደሆነ ልብ ልንል ይገባናል፡፡ አሁን ጥያቄው ይሄ ከዐፄ ምኒልክ 

እስከ ዐፄ ኃይለሥላሴ የነበረው ዘውዳዊ ሥርዓት ኦነጋውያኑ እንደሚሉት ጨቋኝና ጨፍጫፊ ነበረ ወይ? 
የሚለው ነው፡፡  
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እንደምታውቁት ኦነጋውያኑ ያንን ሥርዓት ለመክሰስ የሚያቀርቧቸው ክሶች በሙሉ ሊባል በሚያስችል 
ደረጃ የፈጠራ ክሶችና መረጃ የማይቀርብባቸው ክሶች ናቸው፡፡ ይሄንንም የሚያደርጉት ፀረ ኢትዮጵያ 
የሆነ በባዕዳን የተጫኑትን የጥፋት ዓላማቸውን ለማሳካት ማመሃኛ የሚሆን የበደል ትርክቶችን ፈጥረው 

መናኘት ግድ ስለሆነባቸው ሆን ብለው ነው!!! 

እርግጥ ነው ዐፄ ምኒልክ ኢትዮጵያን መልሶ አንድ የማድረግ የዐፄ ቴዎድሮስን የተቀደሰ ዓላማ ፍጻሜ ላይ 
ለማድረስ ወደ ደቡባዊውና ምሥራቃዊው የኢትዮጵያ ክፍል ባደረጉት ዘመቻ አስቀድሞ በተደጋጋሚ 
በሰላም ተለምነው እምቢ ያሉትን ወግተው አስገብረውታል፡፡ የጥንቷን ኢትዮጵያም ሁሉንም ባይሆን 
የተቻለውን ያህል ለመመለስ በቅተዋል፡፡ ታዋቂውን የእነ አባ ጅፋርን በምሥራቅ አፍሪካ ትልቁን የባሪያ 

ንግድ እንቅስቃሴንም መግታት ወይም ማስቆም ችለዋል!!! 

ይሄ የዐፄ ምኒልክ ዘመቻ የራሳቸውን ወራሪነት ፈጽሞ ማሰብና ማንሣት ለማይፈልጉት ኦነጋውያኑ ወረራና 
ጭፍጨፋ ነው፡፡ ስለሆነም በየደረሱበት ፈጠራዎቻቸውን እያከሉ ይኮንኑታል አወግዙታል፡፡ ይሄ 
ኩነናቸውና ውግዘታቸው ፈጽሞ አግባብነት የሌለውና በአስቸኳይ ማቆም እንደሚገባቸው ስሕተት 

እየሠሩ መሆኑን ባፍም በመጥሐፍም አስረድተን የማሳመን ግዴታው ያለው በእኛ ጫንቃ ላይ ነው!!!  

ችግሩ የኦሮሞ ልኂቃን በዚህና ተያያዥ ጉዳይ ላይ በመረጃ የተደገፈ (evidence based) የሆነ፣ 
አመክንዮአዊና ሳይንሳዊ ውይይት ማድረግ ፈጽሞ የማይፈልጉ መሆናቸው ነው፡፡ ይሄንን ከሚያደርጉ 

ሞትን ይመርጣሉ፡፡ ምክንያቱም እንደማያዋጣቸውና በቀላሉ እንደሚሸነፉ ያውቃሉና ነው!!!  

እኛ ግን ይሄ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡ ካልሆነ ግን ታሪካችን በፈጠራ ክስ እንዲጠለሽና 

እንዲጠፋ እየፈቀድን እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል!!! ስለሆነም አንደኛው ምክንያት ኦነጋውያኑ 
የሚያነሧቸው ክሶች በሙሉ የፈጠራ ክሶች በመሆናቸው ሲሆን፡፡ 

2ኛው ደግሞ ኦሕዴድ/ኦነግ እንደምታውቁት እስከዚህች ዕለት ድረስ ዜጎችን በማንነታቸው ምክንያት 
የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ከማድረግ እስከ በቋንቋቸው እንዳይማሩ፣ እንዳይዳኙ፣ እንዳይተዳደሩ 
እስከማድረግ የደረሰ ከወያኔ ጋር በመሆን በሀገሪቱ ታይቶ የማይታወቅ በርካታ አረመኔያዊ የግፍና ሰቆቃ 
ዓይነት የፈጸሙና እየፈጸሙም ያሉ በመሆናቸው በማንም ላይ ጣት የመጠቆምና ማንንም የመክሰስ 

የሞራል ብቃት ፈጽሞ የሌላቸው በመሆኑ ነው!!! 

እናም ኦሕዴድ በዚህ መግለጫው "የሕዝቦች የእኩልነት፣ የፍትሕና እና የነጻነት እንዲረጋገጥ ሲታገል 

ቆይቷል እየታገለም ይገኛል!" ያለው ነገር ነጭ ውሸት መሆኑን ሊያውቅ ይገባል!!! 

ቀጥሎም "... ባለፉት ዘመናት የተሠሩ ስሕተቶችን በጋራ ነቅሶ ማረም!" ሲልም ዘወትር የሚለፍፉትን 

የፈጠራ ክስ መሠረት በማድረግ "ሒሳብ ማወራረድ!" ማለታቸው እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል!!! 
እውነትና መረጃዎች መሠረት ተደርገው ፍትሕ በመበየኑ ወይም ሒሳብ በመወራረዱ ከተስማማን 
አሸናፊዎቹ ተጠቃሚዎቹ የሀገር ባለቤቶቹ ተካሾቹ እኛ እንጅ እናንተ እንዳልሆናቹህ ጠንቅቃቹህ 

ታውቁታላቹህ!!! ለዚህም ነው ርቃቹህ የገዛ ፈጣራቹህን በመለፈፍ ከመረበሽ ከመበጥበጥ በስተቀር 

ችግሩን ለመፍታት ተቀራርቦ መወያየትንና መነጋገርን ፈጽሞ የማትፈልጉት!!!  

ዛሬ ያም ያም እያነሣ የሚያወራው ይሄንን ሁሉ የታሪክ ሙግት እኔ የዛሬ ስድስት ዓመት ማንም ትንፍሽ 

በማይልበት በዚያ አስፈሪ የጨለማ ዘመን 2006ዓ.ም. ዕንቁ መጽሔት ላይ ጽፌው ኦሮሞዎቹ "መጤ 
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ተባልን፣ ውጡ ተባልን!" በሚል እኔንና የመጽሔቱን አዘጋጅ "ለፍርድ ይቅረቡ!" በሚል የኦሮሞዎችን 
ዐመፅ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያስጀመረው ረዘም ያለ ጽሑፌ የሚያትተው ይሄንን ነው፡፡ ታስሬበታለሁ 

ብዙ ዋጋ ከፍየበታለሁ!!! ጽሑፉን ማንበብ ከፈለጋቹህ እነሆ ሊንኩ፦ 

http:// www.goolgule.com/monuments-for-martyrs-or-victims/ 

 እናም ወገን ሆይ! አሁንም እልሃለሁ ወገብህን ጠበቅ ብታደርግ ይሻልሃል!!! የሚለው ጥብቅ መልእክቴ 

ነው!!! 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!! 

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው 

 

 

 


