
የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 
ክፍል ፵፰ ሌሎች የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግርና የእምነት ተቋማት፣ 
 
ዛሬም እንደትናንቱ እኔ ባለሁበት አካባቢ ወለጋ አማራ ይሳደዳል፣ ይጋዛል፣ ይገደላል። ሀብት ንብረቱ 
ይዘረፋል። አማራ ወንዱ፣ ሴቱ አቅመደካማ የእድሜ ባለፀጋ፣ ህፃን ሳይመረጥ በተደራጁ ታጣቂዎች 
ይጨፈጨፋል። ነፍሰጡር እናት ማህፅኗ ተቀዶ ሽሉ ወጥቶ ይገደላል። ሰሜን ሸዋም የኦሮሙማ መፈንጫ 

ሆኖ መከራው ተጠናክሮ እንደቀጠለ እየተሰማ ነው። የአጣየና አካባቢውን ፍጅት “የአህያ ባል ከጅብ 

አያስጥልም” እንዲሉ አዴፓ እንደክልል ባለቤት ከሞት ሊታደጋቸው አልቻለም። ለነገሩ በአንደኛነት 
ትኩረት ተሰጥቶት በጅምላ የሚገደለው የአማራ ነገድ ይሁን እንጅ፣ ማንኛውም የኦርቶዶክስ ሀይማኖት 
እምነት ተከታይ፣ እንዲሁም ማንም ቢሆን ለኦሮሙማ መስፋፋት ግብዐት የሚያመጣ ከሆነ ወይም 
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል በሙሉ ለመሰልቀጥ ሲባል ሰለባ ይሆናል። እንደምሳሌ በደቡብ፣ አማሮ፣ ጉራጌ፣ 
ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲዮ ወዘተ ያለፍርድ በመንግስት በሚደገፍ የኦሮሞ ሽፍታ ህይወቱ እየተቀጠፈ ነው።  
 
እኔ በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ የህግ ተማሪ የነበርኩ፣ ትምህርቴን ላጠናቅቅ ጥቂት ሲቀረኝ በኦሮሞ ጎረምሶች 

ከ 16 ጓደኞቼ ጋር ታፍኜ፣ ተስፋየ የጨለመብኝ ታናሻችሁ የሚሆነውን ግፍና የእምነት ተቋማትን ዝምታ 
ሳይ ነገሩ አልመጣጠንልኝ ስለሚል በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስትያንን፣ ቅዱስ 
ሲኖዶስንና የእስልምና እምነት አባቶችን፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መጅልስን በድፍረት እወቅሳለሁ። ሰው 
እንደፋሲካ በግ በጅምላ ሲታረድ፣ የሰው ስጋ በሰው ሲበላ፣ ሰው በነገዱ ምንም ጥፋት ሳያጠፋ በአገሩ 
ኢትዮጵያ እንዳይኖር ሲደረግ፣ የሰው ልጅ ቤት ውስጥ እየተቆለፈበት ሲቃጠል፣ ቤተእምነቶች ሲቃጠሉ፣ 
ከሞት የተረፉት፣ በሀዘን ተቆራምደው ሁሉን ነገራቸውን አጥተውና ተፈናቅለው ሲንከራተቱ ምንም 
አለማለት የድርጊቱ ተባባሪ እንደመሆን ይቆጠራል ብየ አምናለሁ። የኢትዮጵያ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንንም 
ከተወቃሾቹ ውስጥ አካትታታለሁ። 
 
እኛ በተለምዶ ጴንጤ የምንላቸው የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን አማኞችም እንደዚሁ በዝምታ ለገዳዮች 

ትብብርን እያደረጉ ነው። እኔ እስከማውቀው ከዘማሪ ዶ/ር ደረጀ ከበደ በቀር ከዝምታም አልፈው 

የኦሮሙማን መሪ ማድነቁንና ማመስገኑን መርጠዋል። እንደሚታወቀው በኢህአዴግ/ ብልፅግና 

(Prosperity Party) የአገዛዝ ዘመን ብዙ ወጣት የብልፅግና ወንጌል ሀይማኖቶች ተስፋፍተዋል። ነበያት 
የሚባሉትም እንደብልፅግና ፓርቲ ከህግና ስርዓት ውጪ፣ መንፈሳቸው የሚያዛቸው የምድራዊውን 
ብልፅግና ያለ ይሉኝታ ማሳካት ብቻ ነው። ነቢያቱ ድራማ የሚወዱ፣ አዛዥ ናዛዥ፣ ህዝብ ሰብስበው 
ሲያስለቅሱና በደስታ ሲያዘልሉ የሚውሉ ናቸው።እነሱ ስልክ ደውለው ከእግዚአብሔር ጋር በስልክ 
ከመነጋገር አንስቶ የሞተ ሰው በሬሳ ሳጥን ቀርቦ ከሞት አስነሳን እያሉ ብዙ ድራማ የሚመስል ነገር ሲሰሩ 
ይውላሉ።  
በጣም የሚገርመው ግን ተገለፀልን የሚሉትን የነብይነት ሥራ ሲሰሩ ወይም የሚታያቸውን ትንቢት ሲናገሩ 
ስለማያውቋቸው የግለሰቦች ታሪክ፣ ወንድምሽ፣ እህትሽ፣ ባልሽ ወዘተ እያሉ ሲናገሩ ብዙ ይሳሳታሉ። 
ለምሳሌ በአጠገባቸው የሌለን ሰው ጥቁር ነው ብለው፣ የለም ቀይ ነው ቢባሉ፣ አጭር ነው ብለው፣ የለም 
ረዥም ነው ቢባሉ፣ ወንድ ነው ብለው የለም ሴት ናት ቢባሉ ትንሽ መደናገጥ ሳያሳዩ መልስ ለሰጠውና 
ለተንበረከከው አምላኪያቸው የራስሽ ጉዳይ ወይም የራስህ ጉዳይ በማለት ያስጨበጭባሉ። እልልም 
ያሰኛሉ። እውነት ለመናገር ብዙ ወዶ ገብ ተታላይ ትውልድ አፍርተዋልና የነብይነት ድራማው ለአለማዊ 
ህይወታቸው ስኬት ሆኗል። አንዳንዶቹም የኢትዮጵያ ሐሰተኛ ነብያት ሲሉዋቸው ይሰማል። 

እነዚህም “ነቢያት” የሚሏቸው ግለሰቦች እናውቃለን ወይም ታየን የማይሉት ነገር ስለሌለ በፓለቲካው 

ውስጥም ገብተው ያቦካኩታል። ዶ/ር አብይ ከእግዚአብሔር የተላከ እንደሆነም ምስክርነትን በመስጠት 



ለማደንዘዝ ይሞክራሉ። ስለሚጨፈጨፈው ህዝብ አያሳስባቸውም። ዶ/ር አብይ የ25ሺ ዩሮ (የአውሮፓ 

የገንዘብ) ያስታቀፈው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የሚባለው ሰው ደግሞ አልፎ ተርፎ ኦርቶዶክስን ሲተናኮል 
ይታያል እንጅ ስለሰብዓዊ መብት ጥሰት አንዳች ነገር አይልም። ሰሞኑን ደግሞ ይባስ ብሎ ስለሞቱት፣ 
ስለሚፈናቀሉት ንፁሀን ስለሚደርስባቸው ግፍ ምንም ሳይል ለሟቾች ወገንተኝነትን በማሳየት 
የሚጨፈጨፉት አማሮች ናቸው ያሉትን ለመውቀስ ብዕር አንስቷል። ሰውየው እንደክርስቲያን፣ 
የቤተክርስቲያን አገልጋይ፣ በጎሳ አድነው የሚገሉት ገዳዮቹንና አስገዳዮቹን የኦሮሞ ፓለቲከኞች፣ ሰው 
አትግደሉ ብሎ ምክርም ሆነ ተግሳፅ እንደመስጠት፣ አህያውን ፈርተው ዳውላውን እንዲሉ ሟቾችን ከዚህ 
ጎሳ አትበሉ ብሎ የሚሞቱት ሰዎች ነገድ ከየት እንደሆነ መገለፁን እንደነውር ያየው የአብይ አህመድ የቅርብ 

ሰው፤ (ንሰሀ አባት እንዳልለው በእነሱ ሀይማኖት ንሰሀ አባት ያለ ስላልመሰለኝ ነው) አገልጋይ ዮናታን 
በሟቾች ላይ ተዘባብቷል። ይህን በማለቱ ለገዳዮችም አጋርነቱን አሳይቷል።  
 
ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈሰው የንፁሀን ደም ሀላፊነት ወስዶ የሚጮህ የእምነት ተቋም የለም። የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖትን ጨምሮ የእምነት ተቋማት ምንም እንዳልተፈጠረ ዝምታን መርጠዋል። ይህ 
ደግሞ በጣም አሳዛኝ ከመሆኑም በላይ በእምነት ተቋማት ላይ ያለንን እምነት ይሸረሽራል። ሆኖም ሰሞኑን 
እንደሚሰማው በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ሁለገብ 

አገልግሎት (ኢ.ኦ.ተ.ቤ.ዓ.ሁ.ድ.አ) ወይም በሚኖሩበት አገር ቋንቋ Global outreach Ethiopian 

Orthodox Tewahido Church (G.O.E.O.T.C) በአገራችን ኢትዮጵያ የሚደረገውን ሀይማኖትና 
ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ለመግታት እንዲቻል፣ ወንጀለኞችን በዓለም አቀፍ የፍትህ አደባባይ ለማቆም በስሩ 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዘር-ጥፋት መከላከያ ድርጅት (ኢተክዘድ)፣ Orthodox 

Tewahedo Church Against Genocide in Ethiopia (OTAGE) አቋቁሞ ዘርና ሀይማኖትን 
ሳይለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈሰው ደም ፍትህን ሊያሰፍኑ እንደሆነ ስሰማ የተሟጠጠው ተስፋየ 
ጭላንጭል ተስፋ እንዲታየኝ አድርገዋልና ለእኛም ባይደርሱ፣ በግፍ ለሚታረዱትና ለሚፈናቀሉት ሁሉ 
መፍትሄን ያስገኙ ዘንድ እንዲሳካላቸው በፀሎት ልንተጋ ይገባል።  
 
ይቀጥላል፣ 
 
ዘውዲቱ የማነ 
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