በጃዋር እና በሌንጮ የተበከለው የሜነሶታ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ጸረ አማራነት
በመደመር መዶሻ ሊጠራ አይችልም
ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)
የአብይ እና ለማ በሜነሶታ የኦሮሞ ማሕበረሰብ ያደረጉት ጉብኝት የተዘጋጀላቸው ሕዝባዊ
ስብሰባ አሳፋሪ ጎኑን እንዳለ ሆኖ ያ ክስተት ባንድ በኩል ያሳየን ክስተት የሜነሶታ ኦሮሞዎች
ሕጻናት ሳይቀሩ (በታዳጊ ህጻናቶቹ ላይ መፍረድ ባይቻልም) በኢትዮጵያ እና በአማራ ሕዝብ
ላይ የጥላቻ ትዕይንታቸው ይፋ የሆነ ጥላቻ ለማሳየት የመብቃታቸው ይህ የብዙ ሚሊዮን
ሰዎች ሕሊና ያስደነገጠ ሕሊና የሚፈታተን የሚያበሳጭ የጥላቻ ክስተት “የአንድነት ሃይል
ተብየዎቹ ሲደረድሩልን የቆዩት የማጃጃያ ምክንያታቸውና ከጥላቻ አስተማሪዎች ጋር
የሞዳሞዳቸው ውጤት መሆኑን ለማየት መብቃታችን ደስ ይላል። በተረፈ የኢትዮጵያ አውት
ኦፍ ኦሮሚያ መሪ ጃዋር መሓመድ ከነ አብይ እና ለማ መገርሳ በሚስጢር ሲሰራ እንደነበር
እራሱ በ ኢ ቲ ቪ ነግሮናል። ምድረ ተደማሪ እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ!! የ1983 የሰላም
እና የዕርቅ ጉባኤ ታሪክ የቆዳ ለውጥ አድርጎ በ2010 የሰላም እና የዕርቅ ጉባኤ ከተፍ ስለሚል
ለመስማት የቀፈፋችሁ ካላችሁ ጆሮኣችሁን ካሁኑኑ አዘጋጁት። “ቴዲ አፍሮም” የመደመር
ወቅት ነውና ጃዋርን እንዳታስቀይም ‘አፄ ሚኒሊክን ተፈሪን ዲነግዴን’ ማመጎስ ታቆማለህ
ቢሉሁ ምክር የለኝም።
አዎ ጃዋር የነ ለማ ቲም ነው! እንግዲህ ከኦሮሚያ ለመውጣት ተዘጋጁ! የሚሉ ከመጡባችሁ
የመደመርና የመናገር ነፃነት ነውና ወደሽ ከተደፋሽ..!። የሚገርም ነው! ጃዋር ሲደመር
ይቅርታ ለዛ ሁሉ ኢትርሃሙየ ቅስቀሳዎቹ ይቅርታ እንኳ አልጠየቀም። እንግዲህ ተደማረም
እልልታ አበሳሪም ፥ አንጨብጫቢም ፥ ጨፋሪም ፥ አዝማሪም ፥ ጸሐፊም ፥ አሞጋሽም ፥
አሽቃባጫቢም ሁሉ ይቅርታ ጠይቅ ብለው አልጠየቁትም። ምክንያቱም ኢሳያስ መጣ
ተደመር ፤ጃውር መጣ ተደመር፤ ሌንጮ መጣ ተደመር፥ የኦነግ ባንዴራ ይዘህ ና ተደመር፤
የሻዕቢያ ባንዴራ ይዘህ ና ተደመር!!። የ2010-ርዋ የኖህ መርከብ ሁሉንም ዓይነት አራዊት
ማሳፈር ትችላለች እና በሰልፍ ገብትህ የተደመርክ ሁሉ ከቀን ጅቦች እና መሰል አራዊቶች
አምላክ እራሱ ይቆጠብቃችሁ።
አሁን ወደ ሜነሶታ
በሚኔሰታ ጉባ ላይ ምንድ ነው የታየው የሚለውን እዚህ አልዘረዝርም፡ምከንያቱም በዩ-ቱብ
ቪዲዮ ላይ ለኢትዮጵያውያን ዓይን እይታ ተሰራጭቷል እና። በኦሮሞወቹ በጣም ነው
ያዘንኩት። የታየው ከጫዋ ስነምግባር ውጭ ነው። ኤርትራን ወድዶ አማራን የሚያገል?
በምን? በምን ይገናኛሉ? ይኸ ምድረ ኦሮሞ ነኝ የሚል እኮ አማራ እኮ ነው? መሮዎቻቸውን
ከየት አንደተወሉ አታዩም? ትንሽየ ጃዋር እንኳ ባቅሟ እናትዋ የተከበሩ አማራ ናቸው።
አስገራሚ ነው።

ይሕ ሁሉ ጥላቻ ለምን? ደግሞ ጃዋር አያፍርም ተደመሬአለሁ ይላል፡ “የለማ ቲም” ነበርኩ
ይላል፤ እንግዳ ጠርቶ ጥላቻን ለመጋበዝ? ዲያቆን ክብርት ደግሞ የጫዋ ባሕሪ ለማስተጋባት
ሲል ጥላቻቻውን በመደበቅ “ሊያቆነጃጅላቸው” ይሞክራል። መደበቅ አይቻልም። አይተነዋል!
እኔ የምለው ግን ለዚህ ሁሉ ምክንያት ብርታቱ የሰጣቸው ክፍል “በአንድነት ስም ለ15
አመት ሲነግድና ሲያጃጅል የቆየው ነጋዴው ግንቦት 7 እና ጥርሰ ቢሱ ተቃዋሚ እና ጋዜጠኛ
ተብየዎቹ ጥርቅም “ኦሮሞዎች ለበርካታ አመታት ሲያስተጋቡት የነበረው መሰረተ-ቢስ ፀረ
ኢትዮጵያ እና ፀረ አማራ “ክስ” ሲያስተጋቡት የቆዩት ጥላቻቸውን ሕጋዊ በማድረግ
ኦሮሞዎቹ እንደተገፉ አስመስለው “አማራው” እንደ ወራሪ ሃይል ኢትዮጵያም “የቅኝ
ገዢዎች አገር” እንደሆነች (“አንዳንድ አሳፋሪ አማራ ተብየ ምሁራን ሳይቀሩ” ይቀርታ
እንጠይቅ ሲሉ የጻፉ አሳፋሪዎች ሳትዘነጉ) ሲሰብኩ ተቃወሚዎቹ ያለ ምንም ተቃውሞ
በየአዳራሹ ሲሰግዱላቸው የቆዩት የአንድነት ሃይሎች ነን ባይ ተቃዋሚዎች ተጨማሪ ጉልበት
ስለሰጥዋቸው ነው።
በግልጽ መነጋጋር ለሁሉም ይበጃል። ሽፍንፍ እንደማልወድ ታውቃላችሁ። ሸፋፍኖ መጓዝ
የኋላ ኋላ ችግሩ አሁን እያየነው ያለውን ክስተት ስለሚያመጣ በግልጽ እንወያይበት ስል ብዙ
አመታት አድምጣችሁኛል። እነ ግንቦት 7 እና የቭዥን ኢትዮጵያ እነ ጌታቸው በጋሻው (ዶ/ር
ዜሮ ) በአማራ ሕዝብ ደም እጃቸው ከተቀቡት ከእነ ሌንጮ ጋር የመሳሰሉ ክፉ የሰው አውሬ
የኦሮሞ ወንጀለኞች እና እንዲሁም ‘ኢትዮጵያ አውት ኦፍ ኦሮሚያ” (ኢትዮጵያዉያኖች
ከኦሮሚያ ይውጡ!) እያሉ የሕጻናትን ሕሊና ሲበክሉ ከነበሩት ያውም የኢንትርሃሙዌ
ጥሪያቸውን ይቅርታ ያልጠየቁ ፡ በትውልድ ግማሽ አማራ ፥ በግማሽ ከኦሮሞ እስላም የተገኙ
እንደ እነ ጃዋር (ሜንጫው) የመሳሰሉ የኦሮሞ እና የአማራ ዲቃላ ወጣቶች ጉድ እያወቁ
የእኛዎቹ ተቃዋሚዎች ነን ባዮች አብረው በእየዓለማቱ እና በአሜሪካ ግዛቶች እየተዘዋወሩ
በአንድነት ሚዲያዎች ታጅበው እንደ እውነተኛ ሰዎች እየተሳሉ የሕዝቡን ሕሊና በማጠብ
ተባባሪ በመሆናቸው ይኼው አሁን ኦሮሞዎቹ የልብ ልብ ተሰምቶአቸው ታሪክን ሳይፈሩ
ሳይሰጉ ሳያመነቱ በልበ ሙሉ በድፍርት በአማራዎች እና የኢትዮጵያ ሰንደቃላማ ይዘው
በመጡ ዜጎቻችን ላይ “የግብግብ ያህል” (አንዲት ኢትዮጵያዊት እህት ከቪ ኦ ኤ አማርኛ
ክፍል ሰለሞን አባተ ጋር ያደረገችው ቃለ መጠይቅ የተወሰደ) የጫኑበት የሜነሶታ ኦሮሞዎች
ያስተጋቡት ጥላቻ ለማየት በቅተናል።
በዛው ጉባኤ ላይ በአዘጋጆቹ በኩል በተመከረበት “የመላ አገራችን ጎሳዎች የባህል ጭፈራ”
ፕሮግራም ውስጥ አዘጋጆቹ ሆን ብለው የአማራዎችን ባሕል እንዳይታይ በማገድ ለአማራ
ማሕበረሰብ ያላቸው ጥላቻ በግልጽ ያሳዩበት መድረክ አይተናል። ይህ ክስተት ሊከሰት
የበቃበት ምክንያት የነዚህ ተቃዋሚዎች እና የተቃዋሚ ደጋፊ ድረገጾች የብርካታ አማታት
ተባባሪነት ውጤት መሆኑን አሁንም በድጋሚ መርሳት የለብንም።ሚዲያዎቹ ለነዚህ
‘ንህሊሰት’ ሲሰጡት የነበረው የሚዲያ አገልግሎት ሽፋን መርሳት የለባችሁም። አሁንም
ሕዝቡ ያለ ምንም መርህ እና ንቃት እየተመራ በአብይ የመደመር እፅ ሰክሮ የኦጋዴኖች ፥
የኦኖጎች ፥ የሻዕቢያ መለያ አርማዎች በማውለብልብ ተደምሮ ሲጭፍር እያየን ነው። እንኳን

ተራው ሕዝባችን ምሁራን የሚባሉት ሳይቀር “እንኳን ዘንቦብሽ ድሮም ጤዛ ነሽ” ፤ እንኳንና
ዛሬ የመደመርን እፅ አጭሶ ድሮም ለመጣ ሁሉ (እናት አገሩን ለሚሰድብለት ሁሉ)
የጭብጨባ እና የጭፈራ ሱሱ ያለበት ማሕበረሰብ መሆኑን ግምት ውስጥ አስገብተን ነው።
አማራውን ወራሪ (ነፍጠኛ) ኢትዮጵያን ኢምፓየር” እያሉ እነዚህ ዛሬ ኦሮሞዎች ነን ብለው
ለራሳቸው ስም የሰጡ ድሮ ጋላ ተብለው ሲጠሩ በነበሩት የ16ኘው ክፍለዘመን ከብት አርቢ
ጎሳዎች (በቡልቻ ደመቅሳ አገላለጽ) ባካሄዱት ወረራ አማካይነት ዛሬ ያልነበረ አካባቢ ስም
“አሮሚያ” ብለው የሰየሙት የመላ ኢትዮጵያውያን ዜጎች መሬት “የኛ” ነው የሚሉን የዛሬ
ኦሮሞዎች ነባሩን የአማራ፤ ሃድያ፤. ወዘተ.. ወዘተ ሕዝብ ከቦታው እንዲባረር ፤ እንዲገደል
በማንፌሶታቸው እያተሙ ሲታገሉ እና ሲያስትምሩ ‘አንድነት’ የተባለው ክፍል ግን የነዚህ
መሰሪ አፍራሽ የጥላቻ ሃይሎች (ንህሊስቶች) የሃሰት ዘመቻ ሳይመክት በቸልተኛነት እያየ
እዚህ አድርሶናል። አስገራሚ የሚያደርገው ደግሞ ሜኔሶታ ላይ የታየው ግልጽ የጥላቻ ጸረ
አማራ እና ጸረ ኢትዮጵያ ትዕይንት የታዘብን ኢትዮጵያዊ ሃይሎች ተቃዋሚው የቤት ስራው
መስራት አለበት እያልን በኛ በኩል ያለው ታሪክ ለመዘገብ ስንጥር፤ አንድነት ተብየው የነዚህ
ቡድኖች ሃይል ተባባሪ ሆኖ እኛን እንደ ጸረ ኦሮሞ ሕዝብ አስመስሎ በመሳል በኛ በኩል
ያለውን ክርክር እንዳይዘገብ በሚቆጣጠሩዋቸው ድረገጾቻቸው በኩል ሑፎቻችን
እንዳይታተሙ ለብዙ አmታት እንደታገድን ሁሉ ዛሬም በመደመር ሰበብ የመቃወም
መብታችንን እንዳያፍኑን እንሰጋለን።
ስለ ኤርትራ ሻዕብያም ስንተች የደረሰብንን አፈና እኩል አፋና ይደርስብን እንደነበረ
አትዘነጉትም። ዛሬም ስለ ሻዕብያ ስለ ኢሳያስ ማንሳት ለስድብ ይዳርጋል።ይኼው ዛሬ
ኤርትራውያኖች በኢትዮጵያውያን አዳራሽ ውስጥ ገብተው ባንዴራቸው ሲያውለበልቡ፤
በሚገርም ሁኔታ በኢትዮጵያውያኖችም ዘንድ በየስበስባው በሚያሳፍር መልኩ “የሻዕብያን
ባንዴራ” ማውለብለብ “የኦነግ ባንዴራን” ማውለብለብ ተለምዶ የጥላቻ አርማቸው
ተቀባይነት አግኝቶ ሕጋዊ ሆኖ እያየን ነው። እንድንናቅ እና እንድንሸነፍ የተደረገው
በጠላቶቻችን ሳይሆን በኢትዮጵያን ተባባሪነት ምክንያት ነው። ኤርትራኖች እና ኦነጎች
በኢትዮጵያ የሚዲያዎች (ድረገጽ እና ፓልቶክ ክፍሎች) የፈለጉትን የመጻፍ እኛን የመሰደብ፤
አገራችንን የመዝለፍ፤ የማብጠልጠል ነጻነት ሲፈቅዱላቸው እኛን ከማፈናቸው አልፈው እነ
ቭዥን ኢትዮጵያ እነ ንአምን ዘለቀ እነ ኢሳት የመሳሰሉ የሻዕብያ እና የኦነግ ተከለካዮች
በፕሮፐጋንዳው ሜዳ ማስታወቂያ እና ፔቲሽን እየዘረጉላቸው እኛን ሲጫኑብን የነበረው
የመቃወም አፈና ይኼው ፍሬ አፍርቶ በአንድነት ሃይሉ በጃዋር አባባል “የነፍጠኞች ሚዲያ”
በተጫወቱት የመተባበር ሚና ጃዋር እና ሌንጮዎች የዘሩት የጥላቻ ፍሬ ጎምርቶ በሜነሶታ
ልናየው በቅተናል። ጃዋር አገልግሎት እየሰጡት ያሉትን ሚዲያዎች ሲያጣጥላቸው
“የነፍጠኞቹ ሚዲያ እንደፈለግኩ ብዘልፋቸውም ያለ እኔ ሌላ ሰው ስለሌላቸው ሚዲያው
ለኔ ክፍት አድርገውታል” ይላል)።
ስጋቴ አሁንም ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረገው የስርዓት ለውጥ (ለውጥ ከመጣ)
በለማ ወይንም በአብይ ሳይሆን ፤ በተቃዋሚዎች ምክንያት በጥላቻ የሰከሩት የኦሮሞዎች

አጀንዳ ህያው እንደሚሆን በ1983 (1991 ፈረን አቆጣጠር) የነጠቁትን ¾ኛው የሁሉም ዜጎች
መሬት (አዲስ አበባን ጨምሮ) በኦሮሞ ባለቤትነት ስር እንደሚጸድቅ ምንም ጥርጥር
የለኝም። በተለይ የኦነግ ባንዴራን ከብሔራዊ ሰንደቃላማችን ጋር ሜኔሶታ ላይ ማየቱ
(መደመሩ) እንደውበት የቆጠረው የብሔር፤ብሔረሰብ ሕዝቦች ፕሮፓጋንዳ አቀንቃኙ
“ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው” በማለት የታወቀው በኦሮሞ የጎሳ ባንዴራ ቀለም ያሸበረቀ ልብስ
ለብሶ ሜነሶታ መድረክ ላይ ያየነው በለማ መገርሳ እና በኦሮሞዎች ብቻ ሳይሆን “አሁን
ያለው “ሄጀመኒ” እውን የሚሆነው “የአንድነት ሃይል” በሚባለው ጅል ተቃዋሚ ትብብር
እንደሚሆን ጥርጥር የለኝም። እንዲህ የምተነብይበት ምክንያት ለወደፊቱ እንዲማሩበት እና
እንዲጠነቀቁበት በሚል እሳቤ ነው። ምናልባትም ጥቂቶቹ ከዚህ ትችቴ እንደሚማሩበት
እገምታለሁ።
አስገራሚው እና ለዘመናት የተነገረን የሚከተለው አደንዛዥ የጅሎች ፕሮፓጋንዳ ልብ
በሉልኝ።

“የሕዝብ ድምፅ” የሚባል ምሁራን የሚከተሉት አዲስ ሃይማኖት አለ። ሙሁሩ ማንኛውም
ውሳኔ በሕዝብ ድምፅ ከተደገፈ “መገንጠልም” አገር ማፍረስም “የመብት” መግለጫ
አንደኛው ገጽታ ነውና አገር ቢፈርስም “እንቀበለዋለን” ብሎ ስለሚያምን ለዚህም
እያስተማሩበት ስላደመጥኩኝ አገር የመፍረስ ስጋቴ በአንድነት ስም በሚፎሉሉ ተቃዋሚ ነን
ባዮች እንደሚጠናከር ስጋቴ እየጨመረ ሄዷል (ከዛሬ ጀምሮ አገር አይፈርስም ፤ ግጭት
አይኖርም የሚሉትን ጀሮየ ሳልሰጥ ማለት ነው) ። ዲሞክራሲ ያለገደብ በሚል “በረዢም
አድማስ ጠርዝ በነካው” ዲሞክራሲ ስም እንደ “ክረምት ቀጤማ” የሚጎነበሱ “የዲሞክራሲ
ሰካራሞች” የግብረሰዶማውያን ጥያቄም፤ ሆነ አምላክ የለም እና መስጊድ ቤተክርስትያን፤ ቤተ
ጸሎቶች ሁሉ የሰው ልጅ ሕሊና በማይጨበጥ ሕልም እያዋለለ ስለሆኑ “ይፍረሱ” የሚል
ተቃዋሚ ፓርቲ (ጠያቂ) ቢመጣ “የዲሞክራሲ መብቱ” ነውና ለሕዝብ ድምጽ ይቅረብ
በማለት የባህል ብረዛው በዲሞክራሲ ሽፋን እንደሚያስቀጥሉ አልጠራጠርም። ማንኛውም
ጥያቄ እናስተናግዳለን ብለዋላ! ዲሞክራሲ ማለት ያ ነው ብላውናል።
ስለ ቅጥ ያጣ ዲሞክራሲ መብት አሰጣጥ ባህሪ የሚያስከትለው ጥፋት አስቀድመው ከኛ
በፊት የዲሞክራሲ ምንነት ያወቁ እና የመሰረቱ ታዋቂ የአሜሪካ መሪዎች እዚህ ላይ
ያስጠነቀቁንን ሳልጠቅስ አላልፍም።
The evils we experience flow from the excess of democracy. The
people do not want virtue, but are the dupes of pretended
patriots." Elbridge Gerry (1787 presidential debate)
"Democracy allowed self -interested and malicious men to
mislead the masses (Elbridge Gerry)

"If we incline too much to democracy, we shall soon shoot into a
monarchy" (Alexander Hamilton) (1787 debate)
እንደምታውቁት ዲሞክራሲ የምትባል “ውብ ኮረዳ” የአንድን አገር ሕልውና ከመፍረስ
አታስቆምም፤አገር ከመጠበቅም ሚናዋ ትንሽ ነው። በሃይለኞች ትነጠቃለች፤ በደካሞች
እጅም አትቆይም። የናዚ ፓርቲዎች ማስገቢያ በር ሆና ስታገልግል እንደነበረችም ታሪክ
ነግሮናል። ስለሆነም አካላትዋ ለሚጠጋት ሁሉ እስስት ነች። አትታመንም። ሊወሸሟት
የሚሯሯጡት ባላጋራዎች ሁሉ ፈገግታዋን እንደምታሳያቸው መልከመልካም ሴት
ዲሞክራሲም ለናዚ ጎረምሶችም ፥ ለቀን ጅቦችም፤ ለበጉም ፥ ለፍየሉም፤ ለሚያንኳኳት ሁሉ
በርዋን ክፍት አድርጋ የምታስተናግድ የዋህ ነች። democracy is a myth ለዚህ ነው
ዲሞክራሲ በተነሳ ቊጥር መጥፎዎቹም ደግ ሰዎቹ ስካራቸው መጠን የሚያልፈው።
ማዋቅ ያለብን የመሪዎች ወሳኝነት እንጂ በሕዝብ ወሳኝነት ከተማምንን ሕዝብ ለጥፋት
መሳሪያ የሚሆንበት ዕድል ብዙ ነው። መሪዎች በምንም መንገድ ይምጡ በምን “ድሕረ
ታሪካቸው” በደምብ መፈተሽ ለማንኛውም አስተዳዳር መለኪያ ነው። በስመ ዲሞክራሲ
ሁሉም ሲግበሰበሱ አደገኛ ነው። “አሁን ያሉት ያገራችን ፖለቲኞች ብዙዎቹ “ስለ ዲሞክራሲ
አስፈላጊነት በአፋቸው ያወራሉ” ግን በሰው ግድያ የተጨማለቁ ወደ ፍርድ ችሎት መቅረብ
ያለባቸው፤ እስካሁንም በሰው ነብስ እያሾፉ ያሉት ፖለቲካውን ለመምራት የሚሯሯጡ
“ነብሰ ገዳይ” ወንጀለኞ ናቸው።
ማወቅ ያለብን፤ ያለ ጠመንጃ ወደ ስልጣን የመጣ ሁሉ “ጤነኛ” ስርዓት ነው ማለት
አልችልም። አሁን እየተረጨ ያለው ፖለቲካ “በጠመንጃ የመጣ ሁሉ አገር አፍራሽ ነው”፡
በሕዝብ የይሁንታ ድምፅ ተደግፎ ወደ ስልጣን የመጣ ግን “ፍትሓዊ” ነው፡ የሚል የወቅቱ
“ሽቶ” አየሩን አውዶታል። የዚህ “ሽቶ” ባለቤቶች ደግሞ እነ አብይ አሕመድ ሲሆኑ ወደ ገበያ
እያከፋፈሉት የሚገኙት ቸርቻሪዎች ደግሞ “ተቃዋሚዎች” (በዛሬ ማዕረጋቸው
“ተፎካካሪዎቹ”) ናቸው። ላስታውሳችሁ የምፈልገው ግን “ሂትለር” የሚያክል የናዚዎች መሪ
በጉልበት ሳይሆን በሕዝብ ድምጽ ተደግፈው በዲሞክራሲ መምጣታቸውን አትዘንጉ። እንደ
ለማ መገርሳ እና አብይ የመሳሰሉ ኦሮሞዎች “አሁን ያለው አፓርታይድ” አከላለል “የብሔር
ብሔረሰቦች ሕዝቦች” መብት ከመቸውም ጊዜ መብታቸውን ያስከበረላቸው አስተዳዳር ነው
ብለው ስለሚያምኑ እና ስለሚሰብኩበትም ጭምር አሁን የወጡበት ሰገነት የኢትዮጵያዊነትን
እፅ እያስጨሱ የሚሊዮኖች ኢትዮጵያዊያን ልብ የሰረቁ መሪዎች ወደ ስልጣን የወጡት
በጉልበት ወይንም በሕዝብ ድምፅ ሳይሆን በስልት ነው። አሁን ግን የሕዝብ ይሁንታ ያገኙ
መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ፥ ታዋቂ “አክቲቪስቶች” ሳይቀሩ ሙሉውን ያስተዳደር ዘመናቸው
እስኪያልቅ ድረስ በሚያዝዋቸው የሥራ ምደባ ሁሉ በሙሉ ልብ ለማገልግል ቃል
የገቡላቸው መሆኑን በጫማ እግራቸው ስር ተደፍተው በመሳለም ስልጣን የተቸረላቸው
ዕድለኞች መሆናቸውን መዘንጋት የለብንም። ስለሆንም እንዚህ ሰዎች የሚያስተላልፉዋቸው
ውሳኔዎች ሁሉ ያለ ምንም ማንገራገር በሙሉ ልቦና የሚያጓጉዝላቸው ሕዝባዊ ሓዲድ

እንደተዘረጋላቸው መዘንጋት የለብንም። ስለሆነም እንደ እኛ የመሳሰሉ ተቺዎች ዳገቱ ከባድ
እንደሚሆንብን አልዘነጋነውም። ሆኖም ከመተቸት አንቆምም።
እንግዲህ እነ ሂትለርም በጉልበት ወደ ስልጣን እንዳልመጡ ሁሉ እነ አብይ እየነገሩን ያለው
ደወል “እናንተ ተዘጋጁ” እኛ ተዘጋጅተናል” እናንተ የቤት ስራችሁን ካልሰራችሁ ካሁን በፊት
አሸንፈን እየገዛናችሁ እንዳለው ሁሉ ካልተዘጋጃችሁ ዛሬም ነገም እናንተን መግዛታችን
መቀጠሉ አይቀሬ ነው ብሎዋቸዋል ተቃወሚውን። አሁን ያለው ጥያቄ “የኦሮሞ ንህሊስቶቹ”
የሚጠይቁት የኦሮሞን ሕዝብ ገንጥለን አማራን ከፍንፍኔ ለማባረር እንዲያመቸን መለያ
እንዲሆነን 44 የጎሳ ባንዴራችንን እናውለበልባለን ብለው ካሉ “የሕዝብ ድምጽ ነውና
“ሲፈልግ’ ይገንጠል ፥ ሲፈልግ የባልካንይዝድ ክልል ባንዴራ መለያው እንዲሆን ያውጅ
ብለው በሕዝብ ድምፅ ስም “ቀጣይ 2ኛው የፋሺሰቶች ዙር አስተዳዳር” ሊያጸድቁላቸው
የሚችሉት ተቃዋሚዎች መሆናቸውን ስነግራችሁ ባለመጠራጠር ነው።
ጽንፍ የነካ የዲሞክራሲ መብት በኢትዮጵያ ምድር እንደሚያጸድቁ ምድረ ተቃዋሚ ሁሉ
በሚሰነዝሩት ንግግራቸው ሁሉ ነግረውናል። ስለሆነም በጃዋር እና በሌንጮ የተበከለው
የሜነሶታ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ጸረ አማራነቱን ይዞ ወደ ኢትዮጵያዊነት የሚደመረው በነጃዋር
እና በነ ሌንጮዎች ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚውም በጭለማ ዓለም በሚጓዙ የጥላቻ
መምሕራኖች የተበከለው ይህ የኦሮሞ ማሕበረሰብ ጸረ አማራነቱን ሳያጸዳ ወደ
ኢትዮጵያዊነት ደምረው አገር የማፈራረስ ድልድይ እንደሚያፋጡኑላቸው አስረግጨ
በድጋሚ ደጋግሜ ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁ።
በኦሮሞዎቹ የተዘረጋው ጸረ አማራ እና ጸረ ኢትዮጵያ የጥላቻ በገሃድ አፍጥጦ እያየን ያለው
ታሪካቸውን እንድንመዘግብ እንድንችል “ተቃወሚ ተብየ ሚዲያዎች” አታፍኑን እላለሁ።
ለብዙ አመት እንዳንናገር እና መልስ እንዳንሰጥ “ስላፈናችሁን” ይኼው እነዚህ በጸረ አማራ
እና ጸረ ኢትዮጵያ ጥላቻ የሰከሩ ክፍሎች ጥላቻቸውን ከማስተጋባት አላስቆማቸውም።
ጥሪያቸውን አክብረው ለተገኙ እንግዶቻቸው እንኳ “ክብር መስጠት አልቻሉም”።
ሌላ ቀርቶ የዶ/ር አብይ ባለቤት ቀዳማዊት እመቤቷ አማራዋ ምስኪንዋ እንግዳቸው እንኳ
አክብሮት አልሰጥዋትም። ሆን ተብሎ እርሷን ለማበሳጨት የወላጆቿ ባህል በአዳራሹ
እንዳይታይ አንጀት በሚያሳርር አቀባባል አስተናግደዋታል። እንዲህ ያለ በጣም አስቀያሚ
ትዕይንት በሰው ልጆች ታሪክ የታየ አይመስለኝም። ያቺ ምስኪን በትዕግሰት የታጀበችው
የጸደይ አበባ የምትመስል ውብ “ኢትዮጵያዊት እመቤት” ይህንን ያልጠበቀቺው አሳፋሪ
የጥላቻ ትዕይን እና “ድምፅ” ስታደምጥ እዚህ ልግልጸው በማልችል የቅሬታ ስሜት ፊቷ ላይ
ምን እንደተሰማት ከፊቷ ማንበብ ችያለሁ። የሚገርመው እሷ ኦሮሞዎችን አክብራ ጥንት
ያልነበረ “ኋላ የተፈለሰፈው” የኦሮሞ ሴቶች የባህል አለባበስ ስለ ኦሮሞዎች ክብር ብላ
አክብራቻቸው የነሱን የባህል ልብስ ለብሳ ስትመጣ፡ በነዚህ 100 በመቶ የኦሮሞ ዘርነታቸው
በደም ምርመራ ሊያረጋግጡ የማይችሉ የመኔሶታ ንጹህ ኦሮሞዎች ነን ባዮች በኩል የጠበቃት
መስተንግዶ ግን “አንጀት የሚያቃጥል” አሳፋሪ ብልግና ነበር። ሰው በቤቱ እንግዳ ጋብዞ

እንዲህ ያለ አስገራሚ ጉድ ማየት እጅግ የሚገርም ነው። ትግሬዎች ቢሆኑ ኖሮ ይኸኔ ስንቱ
ጸሐፊ በትግሬዎች ላይ ይንጋጋ ነበር፡ ኦሮሞዎች ጋር ሲደርሱ ግን የፖለቲካ ድርጅቶች እና
የምሁራን ተብየዎቹ የብዙዎቹ ዝምታ አስገርሞኛል።
ጃዋር ለወራዳ ስራው ሽፋን እንዲሆነው ሲል ከኢቲቪ ጋዜጠኞች ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስ
ብታደምጡ ሜነሶታ ውስጥ ለታየው ነውር ይቀርታ ከመጠየቅ ይልቅ ሦሰት እና ሁለት
አመት በፊት የነበረው የመኪና መሰባባር ዱርየነት ባህል እያነጻጸረ ስብሰባው አመርቂ
እንደነበር በሚገርም ቀልድ ለጥያቄአቸው መልስ ሲመልስ አድመጨዋለሁ። አማርኛን
ለማድመጥ አንፈልግም “አፋን ኦሮሞ” እያሉ የእንግዶቹን አፍ ለማስዘጋት እና አማርኛ
ከሚናገር አስተናጋጅ እጅ “የድምፅ ማጉያ” እየተነጠቀ ለኦሮሞ አስተናጋጅ (ያውም
ለማይችልበት) የተንጸባረቀበት ትዕይንት፤ የአማራ ባህል እንዳይታይ የታገደበት፤ ያውም
የግንጠላ እና ግድያ ምልክት የሆነው ኦነጋዊ አርማ የተውለበለበት ስብሰባ “አመርቂ” ነው
ብሎ መናገሩ ከጃዋር የጠበቅነው ነበር።
ካልደፈረሰ አይጠራም የሚባል አባባል አንዳንዴም እውነት ነው። ስለሆነም ሚዲያ
ተብየዎቻችን “ የታፈነው ትንፋሻችን እንድናስተነፍስ አታግዱን!” አናግሩን! ይብቃ !
አታፍኑን! የዝም በሉ የሚለው “የሓሽ-ሓሽ” አመላችሁ ካሁኑ ይቁም! በቃ! ኢትዮጵያን እና
አማራን ሲያዋርዱ ዝም በሉ አትበሉን! ይለይልን! እነሱ ተናግረዋል እኛም የመናገር
መብታችንን አክብሩልን! አታፍኑን! በቃ! እንደዚህ ያለ ዓይን ያፈጠጠ በሕዝብ የተደገፈ
ጥላቻ ተሸክማችሁ ተደመሩ አትበሉን! ይብቃን!

ከነዚህ የጥላቻ ማሕደሮች ሜነሶታ ወስጥ አብራችሁ ለምትኖሩ ወድ የኢትዮጵያ ልጆች
እውነት አዘንኩላችሁ። አምላክ መጥኔ ይስጣችሁ። እነዚህ የጥላቻ ጉዶች አሜሪካን አስጠጉን
ብለው ለምነው በጥገኝነት እየኖሩም ቢሆን በየሥራ ቦታው፤ በየካምፓኒው ምን አይነት
ክፋት እንደሚያደርሱባችሁ ስገምተው እጅግ እጅግ እንደምትሰቃዩ መገመት እችላለሁ። ስለ
እናንተ እጨነቃለሁ። እነዚህ ጋር መኖር ከ ku kluks klan የባሰ ጭንቅ ነው። እባካችሁ
ከጥቻላችሁ ከነዚህ የጥላቻ ቡድኖች ርቃችሁ ሰላም ወደ አለበት ዜጎቻችሁ በምንኖርባቸው
ሰቀቀን በሌለባቸው ወደ ሌሎች አሜሪካን ከተሞች በሰላም ለመኖር ቀስ ብላችሁ “ሜኔሶታ”
የሚባለው የጥላቻ ጉድ ለቅቃችሁ ወደ ሌሎቹ የአሜሪካን ክ/ግዛቶች በሰላም ከወገኖቻችሁ
ጋር ኑሩ። ከናንተው በባሰ ተጨነቅኩላችሁ።
በስመአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ! ሽማግሌዎች የሚባሉትም ትውልድ እና ታሪክ ይታዘበኛል
ሳይሉ በጥላቻ ባሕር ያለ ሰቀቀን እስኪዋኙ ድረስ እኮ ነው ያየው ትዕይንት? እኛ
የምናውቀው እኛ ኢትዮጵያውያኖች እንግዳን ወደ ቤትህ ሲመጣ ቅርታ ቢኖርህም ‘ምንም
ቢሆን’ የሆድን በሆድ ይዞ እንግዶችን ላለማስቀየም የተቻለውን ደስታ ለመስጥ ይደረጋል
እንጂ፤ ሰው እንዴት ፍቅርን እና ሰላምን አንድነትን ለመስበክ ወደ ቤትህ የመጡትን

እንግዶች በዚህ መልክ ይስናገዳሉ? አምላኬ ሆይ የሚያደርገት አያውቁም እና ይቅር በላቸው!
የሚለው እየሱስ ቃል እውነትነቱን ዛሬ አየሁት። አምላኬ ሆይ ምሕረትህን ላክላቸው።
አመሰግናለሁ። getachre@aol.com
ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)

