
የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፵፭ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር አካል የቀድሞው ግንቦት ሰባት አመራርና ጀሌዎቹ፣ 
 

መቸስ በኢህአዴግ/ብልፅግና ዘመን ተወልዶ ያደገ ሰው ግንቦት ሰባትንም በተቃዋሚነትና በተባባሪ 
አጥፊነት የሚያውቅ ይመስለኛል። ግንቦት ሰባት በተለያየ ጊዜ ብርጌድ አስመረቅኩ፣ በጎንደር፣ በባሌና 
በሞያሌ መጣሁ፣ ደረስኩ፣ እያለ የሰው ልብ ሲያስሸፍትና የሰው ኪስ ሲያጥብ እንደነበረ የማያውቅ አለ 
ብየ አላስብም። ነገር ግን እውነቱ ሌላ እንደሆነ፣ ጦርነቱም የሳይበር ወሬ እንደነበረ በብዙ ማስረጃ 
አረጋግጠናል። ነገሮችን ከራሴ አንፃር ማየት ባልፈልግም የእኛ መታፈን የሥርዓቱ ችግር ስለሆነ 
ድርጅቶች አቋማቸውን የሚያሳዩበት መሆን ነበረበት። ነገር ግን እኛም ከደምቢዶሎ ዩኒቨርስቲ ታፍነን 

ስንወሰድና መድረሻ ቢስ ሆነን ስንቀር ግንቦት ሰባት/ኢዜማ ትንፍሽ አላለም።  
 
ግንቦት ሰባት እንደድርጅት በወያኔ ዘመን መጣን፣ ደርሰናል እያሉ ከአሜሪካ በኢሳት ያስነግሩ ነበር። 
ሆኖም ግንቦቴዎች የሚያወሩትን ያህል ወታደር አልነበራቸውም። ስለዚህ አመራሮቹ ዐይናቸውን 
በአርበኞች ግንባር ላይ ጣሉ። አርበኞች ግንባር ደግሞ ለመቀላቀል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ጥርስ ተነከሰበት። 

በማስከተልም ዶ/ር ብርሀኑ “አርበኞች ግንባር እስኪከስም ኢሳትን ጨምሮ የትኛውም ሚዲያ ሽፋን 

እንዳይሰጥ” በማለት በአንደበቱ የተናገረው አሁንም በዩቱብ ይሰማል። ሆኖም በአለም ላይ ካሉ 
ኢትዮጵያውያን የሚሰበሰበው ገንዘብ፣ የሚወራው ፕሮፓጋንዳና የወታደሩ ብዛት ባለመመጣጠኑ 

ይክሰም የተባለውን የአርበኞች ግንባር ለሁለት እንዲከፈሉ አድርገው የተወሰኑትን “አርበኞች ግንቦት 

ሰባት” በሚል ስም እንዳቀላቀሉ ይታወቃል። ፀረ አማራው የግንቦት ሰባት ድርጅት ወታደር አለኝ 
ለማለት እንጅ ተዋግቶ አሸንፎ አገር ነፃ ለማውጣት ባለመስራቱና ይህ ሁኔታ በአርበኞች ግንባር 
ወታደሮች ላይ ጫና በመፍጠሩ ድርጅቱ ተቃውሞ ሲገጥመው ወታደሮቹን እያሳሰረና እያስገደለ ኖሯል። 
ለዚህም የዐይን ምስክርና ሰለባዎች፣ እነሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ እንዴትና ለምን በግፍ እንደተገደሉ 
ጭምር በአመራሩ ታስሮ የነበረው አርበኛ ተስፋየ ወልደስላሴና ሲያሳድዷቸው የነበሩት አርበኛ ስንታየሁ 
ታከለና ዘመነ ካሴ ይፋ አውጥተውታል።  
 
የግንቦት ሰባት አመራሮች የዜግነት ፓለቲካ ቢሉም አቋማቸው የዘረኝነትና የጥላቻ ነው። ብዙ ፀረ 

ኢትዮጵያና አማራ ንግግርን በማድረግ ይታወቃሉ። ኤፍሬም ማዴቦ "አፄ ምኒልክና መለስ ዜናዊ አንድ 

ናቸው" ዶ/ር ብርሀኑ “ትግሬውን መለስን አንስቸ አማራውን ኃይሉ የሻውን አላስቀምጥም” 

አንዳርጋቸው ፅጌ "ምኒልክ የአያቴን 300 ከብቶች ቀምቶ ወስዷል" ወ ዘ ተ በማለት ቀደም ሲል ለኦነግ 
አሁንም ለብልፅግና ያላቸውን ታማኝነት በተደጋጋሚ አስመሰክረዋል።  
 
አንዳርጋቸው ፅጌና ብርሀኑ ነጋ የሚመሩት የግንቦት ሰባት ድርጅት የየዋህ አማራን ኪስ እያሟጠጠ ፀረ 
አማራ ቅስቀሳ በንግግርም በፅሁፍም ያደርጉ ነበር። በአንፃሩ ፈራርሶ ለአራት ተከፍሎ የነበረውንና 
የተበታተነውን ኦነግ ለወራት ጊዜ ወስደን አስታረቅን ሲሉ የነበረው በኩራት ነበር። እነአንዳርጋቸው ፅጌ 
ፀረ አማራና አንድነት እርምጃ አቋም እንዳላቸው ግልፅ ቢሆንም አቶ አንዳርጋቸው ከእስር ሲወጣ 

“ትውልድ አይደናገር እኛም እንናገር” በሚል ርዕስ የፃፈው መፅሀፍም ህያው ምስክር ነው። ሰውየው 
ወደ ኦሮሙማ ያዘነበለ ፀረ ኢትዮጵያ የሀሰት ትርክቱን በታሪክ መፅሀፍ ስም ለተረኞቹ አበርክቶ፣ 
መርዙን ረጭቶ፣ ኪሱን አዳብሯል። ሆኖም እውነትን ፈልፍለው የሚያወጡት የቁርጥ ቀን ልጆች ሙግት 
ሲገጥመውና የፕሮፌሰር ሀብታሙን በረራ መፅሀፍ ሲያነብ ምን ያህል ውሸት እንደፃፈ ስለተረዳ የእሱ 
መፅሀፍ አሳሳች እንደሆነና ትክክል እንዳልነበረ በማመን እውነተኛን የአዲስ አባባ ታሪክ የያዘውን በራራ 
መፅሀፍን አድንቆ ጥፋቱን አምኗል።  
 
ቁምነገሩ ግን እነዚህ ሰዎች ለስልጣን ከመጓጓት ይሁን ከአማራ ጥላቻ በዚሁ መሰሪ ተግባራቸው 

እንደቀጠሉ ነው። ገና ዶ/ር አብይ ተስፋ የተጣለበትን ለውጥ ተብየ ወዴት እንደሚወስደው ሳይታወቅና 

አቋሙ ሳይጠራ፣ ገና ስልጣን እንደያዘ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ “እኔ የዶክተር አብይ አህመድን ያህል 



የኢትዮጵያዊነት ስሜት አለኝ ብዬ አላምንም።” በማለት የፓለቲከኛ ሳይሆን የደጋፊነት አቋሙን አሰማ። 

እነዚያን በብዙ ዙር የተመረቁ ያላቸውን ነገር ግን ከአርበኞች ግንባር የወሰዳቸውን 240 የሚሆኑ ከሞት 
የተረፉ የአማራ ልጆች ከኤርትራ ሲመለሱ ብርሀኑ ነጋ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ጦርን ትጥቅ ፈትተው 
እንዲገቡ እንዳደረገ አሳውቆ ፓለቲካ ሰራባቸው። አርበኞቹም እስከዛሬ የት ወደቃችሁ የሚል አጥተው 
ይንከራተታሉ።  
 
ሕዝብ በማታለልና በማዘናጋት የተካነው ብርሀኑ ነጋ የባህሪ አጋሩን አብይ አህመድን ኢትዮጵያን ወደ 
ዲሞክራሲ ለማሸጋገር ስላለው ቁርጠኛነት ያስረዳል። ቤተ መንግሥቱንና መከላከያውን በኦሮሞ ተወላጅ 
ሞላው፣ እያሉ የሐሰት ወሬ ያወሩበታል እንጅ አብይ ለማንም አያዳላም፤ አብይ፣ ለማና ታከለ አሻጋሪዎቸ 
ናቸው እያለ እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ብልፅግና ካድሬ ሲያወራ ከረመ። የዘር ተኮር ጭፍጨፋና 
የአዲስ አበባ ጉዳይ ያሳሰበው የአስተዋዩ የእስክንድር ነጋን እስርና የባልዳራስን አቋምም በተቻለው 
መጠን አንቋሸሸ። ህዝበኛው ብርሀኑ ነጋ፣ እስክንድር ያለው ሁሉ እውነት ሆኖ፤ ኢዜማ ውስጥ ባሉ 
ጥቂት እውነተኛ ሰዎች የነታከለ ኡማ ጉድ ሲጋለጥም ምንም አልመሰለውም። ሌላው ቀርቶ የኦሮሙማ 
አገዛዝ ለወዳጁም ስለማይሳሳ፣ እራሱ የመሰረተው የአዲሱ ድርጅቱ ኢዜማ ተወካይ በአደባባይ ከመገደል 

አላዳነውም። ዶ/ር ብርሀኑ የድሀ ሞት ምንም እንደማይመስለው ለነፃነት ለትግል ወጥተው በኤርትራ 
በርሀ የወደቁት አርበኞች ታሪክ ምስክር ነው።  
 
ብርሀኑ ነጋና ጀሌዎቹ አሁንም አገራችን ለተደቀነባት መፈራረስና የኦሮሞ ብልፅግና ለሚፈፅመው 
የሕዝብ ጨፍጨፋ በአገር ውስጥም በውጭም ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ተጠምደዋል። በወለጋ፣ 
በመተከል፣ በሸዋ፣ በወሎ፣ የሚጨፈጨፈው የአማራ ህዝብ ሞት ለግንቦት ሰባትና ለብልፅግና ጀሌዎች 
ምንም አይመስላቸውም። አብይን የሚጠቅም ስለመሰላቸው ወንጀለኛውን ወያኔ ተቃውመው 
የማይካድራው የአማራ ጭፍጨፋ ብቻ ያጮሁታል። በአለም አደባባይ ለአብይ አህመድ ድጋፍ ሲወጡ፣ 
የህሊና እስረኞቹ እነእስክንድር ነጋ ይፈቱ፣ በመተከል፣ በወለጋ፣ በትግራይ ወዘተ የሚደረገው ጭፍጨፋ 
ይቁም የሚል ኢትዮጵያዊ ሲያገኙ፣ የአማራን ሞት የሚያነሳ ካለ በየእስቴቱና በየከተማው ካልገደልን 
እያሉ ሲጮሁና በፓሊስ ሲያሳስሩ እናያለን፣ እንሰማለን። የወገኖቻችን ሞት እጅግ አሳዛኝ ቢሆንም 
ሁሉም ያልፋል። ነገር ግን እነዚህ በአብይና በብልፅግና ፍቅር ያበዱ ሰዎች የእልቂቱ ተባባሪ መሆናቸውን 
ታሪክ አይረሳውም። 
 
ይቀጥላል፣ 
 
ዘውዲቱ የማነ  
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