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ጌታቸው ረዳ (Editor Ethiopian Semay) Monday Decemeber 07/2015 

 
የኔ ነገር አብዛኛዎቻችሁ እንደምታውቁት ሰው ለመነካካት የሚፈራውን ነው እየነካካሁ 

እንድትነጋገሩበት የማደርገው። ለዚህም ነው ልዩ ተንታኝ/ተቺ/አክቲቪስት የሚያደርገኝ። 

ስለሆነም በዙ አኩራፊ አፍርቻለሁ። በአንጻሩም “ከእኔው ዕድሜ ቀንሼ ላንተው ብሰጥ ምንኛ 
ደስ ባለኝ” ብለው የማደርገውን ትግል ደስ ብሏቸው ደስታቸውን የሚገልጹልኝም ወዳጆችም 

አፍርቻለሁ።  

እውነት መራራ ብትሆንም  ውስጧ ግን በዉበት የታጀበ ነው። ደጇ ውበታም ተመስላ ብዙ 

ሰው የምታማልል ውስጧ ግን በግም የጨቀየ አሰቀያሚ ጠረን ያላት ውሸት የምትባል ሌላ 

ፍጡር ደግሞ አለች። ሰሞኑን ስለ ኦሮሞ ተማሪዎች “ረብሻ/ተቃውሞ/……..” እየተዘገበ 

ስላለው በአገር ውስጥና ውጭ አገር የሚኖሩ ተቃዋሚዎ ፓርቲዎችና ሚዲያዎች “ሶሊዳሪቲ” 

በሚል መግለጫ እያወጡ ነው። መሰረታዊ ችግሩ ከውስጥ ፈልፍለው ሊያዩት አልቻሉም።  

እርግጥ ፋሺስቱ ወያኔ የወጣቶችን ህይወት በጥይት የመቅጨቱ እርምጃ የሚኮነን ወንጀል 

ነው፡በዚህ እኔም እቃወማለሁ። እዚህ ላይ አንድ ከሆንን፤ ሕዝባችንን ለበርካታ አመታት 

በአፍ እየደለሉ ኩፉኛ ያከሰሩት አገር ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ተቃዋሚ “ደላላዎች” እና 

እውጭ አገር ያሉት “ሳብቨርሰር” ሚዲያዎቻቸው፤ ጮህኩላቸው ለማለትና ‘ለቡትለካው’ 

እንዲያመቻቸው ሲሉ እያራገቡት ይገኛሉ። በሰላ ብእራቸው ‘ከአረብ ሰፕሪንግ ወደ የኦሮሞ 

ክረምት አብዮት’ አሸጋግረውታል።  የወያኔ ታጣቂዎች ሰውን መግደል ለተቃዋሚው ጀሮ 

አዲስ አይደለም። ሁለት፤ ሦስት፤ አምስት…ተማሪዎች ህይወት መግደል ብቻ ሳይሆን፤  ብዙ 

ሚሊዮን አማራ ገበሬዎች ከምድረገጽ ጠፍተዋል፡ ሆኖም ተቃዋሚውም ሚዲያውም 

“ሶሊዳሪቲ” በሚል መግለጫና የጦፈ ጩኸት ሲለጥፍ፤ሲያለቅስ፤ሲፎክር ግን አላየንም። ይህ 

ትችቴ ብዙ ጉዜ የደጋገምኩት ነገር ነው።  

አማራዎች ይትም ይኑሩ የትም  ከውስጣቸው የሕዝባቸው ሰቆቃ ተሰምቷቸው እራሳቸው 

ተንስተው እስካልጮኹና እስካልመከቱ ድረስ “ከተግባር እንደምናየው” ተግድለው ስጋቸው 

ቢበላ፤ በቢላዋ ቢዘለዘሉ፤ ወደ ገድል ቢገፈተሩ፤ አዳዲስ ወላዶች ከህጻናቶቻቸው ጋር 

ከቤታቸው ከተጋደሙበት አልጋ እየተጎተቱ ደማቸው እያንጠበጠቡ እየተገፈተሩ በአገር በቀል 

ፋሺስቶች ቢባረሩም ማንም አይደርስላቸውም።  



ሰሞኑን በሰብአዊ መብት ዘጋቢዎች የተዘገበውን ስለ አማራ ሰቆቃ አንባችሁታል? እንዲህ 
ይላል፤ 

“ብልታችንና የሴቶቻችን ጡት በፒንሳ እየተጠመዘዘ በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ ከተሰቃየን በኋላ 

ተባረናል”     ከምዕራብ ሸዋ የመጡ የአማራ ተወላጆች 

December 3, 2015  ሰሚ ያጣው የሰመጉ ጩኸት! ይላል ዘገባው። 
በወልቃይት.ካም/welkait.com ተለጥፏል። አንብቡት።ከነዚህ አማራዎች ጎን “ሶሊዳሪቲ” 
በማለት፤ መግለጫ ለጥፎ የቆመ ሚዲያ እና ተቃዋሚ አለ? ሃሎ! ሃሎ! ሃሎ!.....ሃሎ! መላሽ 
ያጣ ጥሪ! 

ይህ የአማራ ምስኪን ገበሬዎች ውርደት የሚጋፈጥ ከታጣ፤ አማራጩ አማራው እራሱ ብቻ 

ነው መመከት ያለበት ብዬ ብዙ ጊዜ አቋሜን ገልጫለሁ። ትኩረቴ፤ ከአማራ ማሕበረሰብ 

ተወልዶ አማራነቱን ክዶ በየፖቲካ ድርጅት ተወሸቆ ለግለሰቦች የሚያጨበጭብ የወላጆቹን 

እና የማሕበረሰቡን የድረሱልን ጩኸት የማይሰማው “ከዳተኛ አማራውን” ሊሂቁ ክፍል 

አይደለም ዋናው ትኩረቴ፤ ትኩረቴ በቁጭት ለተነሳሳችሁ ብርቱ የሰው ልጆችን ነው 

እያተኮርኩ ያለሁት። 

ላንዳንዶቻችሁ ግራ ይገባችሁ እንደሆነ እንጂ፤ እኔ በዚህ ረዢም የትግል ጊዜዬ ሁሉንም 

አይቻቸዋለሁ።ኪሳራ ስንቃቸው ያደረጉት ተቃዋሚዎችና ብዙዎቹ ግራ የተጋቡ ምሁራኖች 

የሚጨነቁት ስለ ኤርትራ ሕዝብ ድምበርና ነፃነት፤ “ስለ ተጫነባቸው የኢኮኖሚ ማዕቀብ 

እገዳ እንዴት መቆም እንዳለበት፤ ኢትዮጵያዊ ሚዲያዎችን አስተባብሮ ኢትዮጵያዊያን 

ከሻዕቢያ ሰልፈኞች ጋር ሆነው ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅቶ “የሶሊዳሪቲ” ታፔላ ይዞ መጮህ፤ 

የአማራ ችግር ለመወያየት ሕዝባዊ ጥሪ ሲደርግ አዳራሹን እየረገጡ ስለ አንዳርጋቸው 

ጩኸት ለማስተጋባት ወደ ተዘጋጀ አዳራሽ እየተንደፋደፉ መግባት!!! የኼ ነው ትግላቸውና 

ሶሊዳሪቲያቸው። 

በርካታ ኢትዮጵያዊን ኤርትራ ውስጥ እሱን አምነው ለትግል ሄደው አንዳርጋቸው 

“ያስደበደባቸውና ያስገደላቸው፤ የትም ቀርተው የጠፉ ወገኖቻችንን ያሰቃየ፤ መሰሪ ሰው 

እያሞገሱ “አምባሰዬ! የሚል ቅጽል ሰጥተው ሽልማት ሲሸልሙት አይተናል። ሕዝብ ፊት 

ቆመው አንዳርጋቸው አንጂ  “አማራ ንኝ” ለማለት የሚቀፋቸው አሳፋሪ አማራዎችም እንዳሉ 

ካሁን በፊት ተነጋግረንባቸዋል። እንደዚያ ዓይነቶቹ ብዙ፤ብዙ አይተናል። 

 አገር ውስጥ ያሉት የውሸት ተቃዋሚዎች ደግሞ ‘ቢጫ ጥቁር፤ቀይ ሰማያዊ ነጭ ቀለም’ 

ያላቸው ቁርጥራጭ ጨርቆችን እንደ ብሔራዊ ሰንደቃላማ አድርጎ በሕዝብ ዓይን ፊት ሰልፍ 

ወጥተው እያራገቡ፤ጽሕፈት ቤታቸው በራፍ ላይም ቁርጥራጮቹን ጨርቅ ሰቅለው ብሔራዊ 

ሰንደቃላማችን ኮስሳና አንሳ አንድትታይና ጭራሽኑ ከወጣቱ ሕሊና እንደትረሳ ከወያኔ በባሰ 

http://welkait.com/?p=4066
http://welkait.com/?p=4066


ሕዝቡንና ወጣቱን የሚያደናግሩ ደላላ ተቃዋሚዎች ስለ አማራው ግድ እንደማይሰቸውም 

ተወያይተናል።  

ሌላ ቀርቶ፤ የጎጃም አማራ ነው የሚባልለት “አማራ የሚባል የለም” ብሎ  የብዙ ሚሊዮን 

አማራ ማንነት መክዳቱ ሳይበቃው፤ የአማራን ስቃይ የሚጮኹና የሚዘግቡትንና አማራ ነን 

የሚሉ አማራዎችን፤ “አክራሪዎች፤ ጽንፈኞች” እያለ የሚኮንናቸው ደላላውና ውሸታሙ 

የሰማያዊው ፓርቲ ሊቀመንበር ነኝ የሚለን “ኢንጂኔር ይልቃል ጌትነት” የሚባለው 

‘ተምበርካኪ’ ሳይቀር አማራን መዝለፍ ጀምሯል። 

እሱን የመሳሰሉ አገር ውስጥ ያሉ ተምበርካኪ ተቃዋሚዎች፤ ኦሮሞ ነን ብለው በተደራጁ 

ወንጀለኞችና (ኦነግ) እንዲሁም ኦሮሞ ነን ብለው ከፋሺስቱ ወያኔና በድብቅም ከኦነግ ጋር 

የሚሰሩ (ኦሆዴድ/ዶች) እና ከጉራ ፈርዳ ከጋምቤላ ወዘተ አማራን የሚያፈናቅሉና የሚገድሉ 

የተለያዩ ግልገል ፋሺስቶች ሚፈጽሙት ወንጀል እስከ መጨረሻ ድረስ ላለመጋፈጥና 

ስለአማራዎች አቤቱታና የዘር ጽዳት ለመጋፈጥ አብረው አንደማይቆሙ አሳይተውናል። 

ተምበርከክ ሲባል አንደ የበራሕለ ግመል ተሎ የሚምበረከከው ተምበርካኪው ተቃዋሚና 

ሚዲያዎቹ ብዙ ባሕሪ አይተናል።  ሰሞኑን ደግሞ “የኦሮሚያ ዜጎች’ እንጂ “ኢትዮጵያዊያን” 

አይደለንም የሚሉን “ኦሮሞዎች” በ ዘ-ሐበሻ እና በመሳሰሉ አጋልጋይ ድረገፆቻቸው ሰሞኑን 

የተከሰተው የኦሮሞ ተማሪዎች ረብሻ አስመልከተው ምን እያሉን ነው?  

ይህንን አስመልክቶ ‘ኦሮሞ  ሚዲያ ኔት ዎርክ’ በሚባለው ተገንጣዮችና ጠባቦች 

የሚያዘጋጁት ቴ/ቪ ላይ አብዲ ፊጦ፤ ጃዋር መሐመድ እና እስቂኤል ገመዳ የተባሉ በውሸት 

ጎዳና የሚጓዙ ጸረ ሰላምና ጸረ ኢትዮጵያ ግለሰቦች፤ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ እና የኦሮሞ 

ተማሪዎች አስምልክተው የተነፋነፉትን ውሸት፤ አገልጋያቸው ከሆነው “ዘ -ሓበሻ” በተባለው 

“የኦነግ ባንዴራ ለጣፊ “ሳብቨረሰር”፤ ኢንተርኔት ሚዲያ ላይ የለጠፈውን ሦስቱ የተገንጣይ 

ፕሮፓጋንዲስቶች ውሸት “ከኢትዮጵያዊያኖች የምንጠብቀው ነገር አለ፤ በማለት ከእኛ 

የሚጠብቁዋቸው ነገሮችን” ይዘረዝራሉ።  

 

እርግጥ ቪዲየው እሩብ እርምጃ የሚሆን ሲደርስ ስላቆመ፤ ሙሉውን መከታተል 

አልቻልኩም። ዩ ቱብ ላይም ፈልጌ አላገኘሁትም/ሊንኩንም የለም። ዘ-ሐበሻ የሚባለውም 

በስፓይ ማልወርና በማስታወቂያ “የተወረረ ስለሆነ እንደ ዱሮው በቀላሉ ማየት አልተቻለምና 

ብዙም አልጎበኘውም፤አጅግ  አስቸጋሪ ሆኗል። (ልክ ኢሳት እንደሚባለው ቲቪ ሚዲያ)   

 

ስለዚህም ያደመጥኩትን ያህል ብቻ ነው የምተቸው። አስቀድሜ አንደገለጽኩት፤ እውነት 

መራራ ብትሆንም  ውስጧ በውበት የታጀበ ነው። ደጇ ውበታም ተመስላ ብዙ ሰው 

የምታማልል ውስጧ ግን በግም የጨቀየ አሰቀያሚ ጠረን ያላት ውሸት የምትባል ሌላ ፍጡር 



አንደለች ጠቅሻለሁ። በእዛው ዋሻ የታጠሩ ውሸተኞች ህይወትን ይጠመዝዛሉ፤ የጠመዘዙትን 

ውሸት ለሞኞች ሲጣፍጥ፤ለደናቁርት እፁብ ድንቅ ነው፤ለደካማው ደግሞ ጉልበት ነው። 

ሆኖም ውሸት ሁሌም ችግሮችን ያጠናክራል። የሚያስተምረው ነገር የለምና አያስተምርም፤ 

አያድንም። መፈወሱስ ይቅር፤ የዋሾው የራሱን መንፈስም ሆነ ጸባይ አያቃናም። አስገራሚው 

ነገር፤ ውሸተኞች ከውስጣቸው እየዋሹ መሆናቸው እያወቁትም። አንዳንዶቹ ሲዋሹ ግን 

ራሳቸውን ይታዘባሉ፤ እየዋሹ መሆናቸው በደምብ ያውቃሉ። ስለሆነም፤ ሲደጋግሙት 

እውነት ተምሰሎ ተቀባይ እንደሚያገኝ ስለሚያወቁ፤ ውሸታቸውን ይደጋግማሉ። 

ባይደግሙትም በተቃራኒ ቀርበው ስለ እውነት እና ሰላም እንዲሁም ለአንድነት አንደቆሙ 

መስለው ይሰብካሉ፤ይፈላሰፋሉ። ከዚህ ቀጥሎ የምናያቸው ከእነኚህ የፖለቲካ ውሸተኞች 

ያደምጥነውም ባህሪ ይህንኑ ነው። 

 

ሰሞኑን በተከሰተው ኦሮሞ ተማሪዎች ረብሻ አስመልከተው አብዲ ፊጦ (የሚዲያው ጋዜጠኛ 

ተብዬው) ፤ ጃዋር መሐመድ እና እስቂኤል ገመዳ (ተንታኞች) የተባሉ ጸረ ኢትዮጵያ 

ግለሰቦችን ለማስተዋወቅ በዘ-ሐበሻ የቀረበውን የቪዲዮ ርዕስ እንዲህ ይላል፤- “በኦሮሚያ 

ሚድያ ኔትወርክ የቀረቡት ፕሮፌሰር እዝቄል ጋቢሳ እና ጃዋር መሐመድ በኦሮሚያ ክልል 

ሰሞኑን የተነሱትን የመብት ጥያቄዎችን ተንትነው ከሌላው ኢትዮጵያዊ ምን ይጠበቃል? 

በተለይ ያለውን ክፍተት እንዴት መድፈን ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ አስታራቂ ሃሳብ 

ሰጥተዋል:: የሚከተለውን ቪዲዮ ይመልከቱ:: - See more at: 

http://www.zehabesha.com/amharic/archives/48788#sthash.8iWdoOi5.dpuf  

ይላል አለቅላቂው ዘ-ሓበሻ ድረገጽ። አስታራቂ ሃሳብ የሚባለውና ከኛ ከኢትዮጵያዊያን 

የሚጠበቀው ምን እንደሆነ እስኪ እንይላቸው። መጀመሪያ አስታራቂ ሃሳብ የሚመጣው 

በዚህ ‘ረብሻ’ ሳይሆን፤ መጀመሪያ እራሳቸው እነኚህ የፖለቲካ ዋሾች ከተዘፈቁበት የውሸት 

ዓለም ነፃ ማውጣት ይጠበቅባቸዋል። ከዚያ በኋላ ከሌላው የሚጠበቀው መጠየቅ ይቻላል። 

ራስን ከጥላቻ እና ከውሸት ነክርህ አፍን ሞልቶ “ከኢትዮጵያዊያን” የምንጠብቀዉ ነገር አለ 

ማለት “ከተቀመጠበት ስሃን ‘ስጋ’ ጎትታ አላምጣ በልታ ስታበቃ፤ እንዳልበላች እንደ ዋሾዋ 

ርሃብተኛ ድመት “ቪክቲማይዝድ ቶን” እያስደመጡ ኢትዮጵያን መውቀስ፤ መዝለፍ፤ 

መለፋደድና መተቸት ፍሬ የለውም። እንዲህ ያለ “የቪክቲማይዘሽን ቶን” ሞኞችን፤ደካሞችን 

እንዲሁም ደናቁርትን ሊያጃጅል ካልሆነ በቀር “እውንትን ትጥቃቸው ላደረጉ የተግንጤኦች 

ፕሮፓጋንዳ ለተከታተሉ ዜጎች” ሊያሞኙ አይችሉም። 

ለበርካታ አመታት በሚያስገርም ሁኔታ ባብዛኛው የሸተቱ ውሸቶች ተደጋግመው 

የሚደመጡት ከነዚህ ጠባብ ጎሰኞችና ተገንጣይ ቡድኖች በኩል ነው።ከዘር ማጽዳት እስከ 

አገር ማፍረስ ወንጀል የፈጸመ ኦነግ፤ ኦእነግ/እስላማዊዋ ኦሮሞ ነፃ ለማውጣት ብሎ የተነሳው 



የወንጀለኛው ጃራ ‘ኦእነግ’ እና እስከ ቁጥር ስፍር የሌላቸው የተለያዩ በርካታ የኦሮሞ 

ድርጅቶች “የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ” የሚያገኙት ከነዚህ ምሁራን በኩል ነው። ከላይ 

ያመላከትኩዋችሁ አውድዮ - ቪዲዮ አንዱ ጠያቂ፤ ሁለቱ ድግሞ ተጠያቂዎች የሚሉትን ነገር 

ስታደምጡ፤ እነዚህ ሰዎች ከውሸት ኣለምና ‘ከቪክቲማይዘሺን’ ዓለም ገና እንዳልወጡ ነው 

የምታዩት። በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ የተማሩ ሰዎች ኤርትራኖች፤ሲዳማዎች፤ኦሮሞዎች፤

ወዘተ.. ሲሆኑ ትምህርታቸው ግን እውነትን ሳይሆን ውሸትን የሚሰብክ ሆኖ ነው 

የምናገኘው። ለምሳሌ የሚከተለው ጠያቂ አድምጡልኝ። መላሾቹም እንዲሁ የሚመልሱትን 

አድምጡ፦ 

አብዲ ፊጦ፤ እንዲህ ሲል ለጃዋር መሐመድ እና ፕሮፌሰር እስቂኤል ገመዳን እንዲህ ሲል 

ይጠይቃቸዋል።  

“አንደኛው ብሔር ሲጮቆን አንደኛው ቁጭ ብሎ የሚያይበት፤ አንደኛው ብሔር ሲሞት 
ሌላው ደግሞ ከዳር ሆኖ የሚታዘብብት ሁኔታ ነው ያለው፤…”በፍንፍኔ” ጉዳይ የኦሮሞ ሕዝብ 
ብቻ ነው ወጥቶ እየጮኸ ያለው። በዚህ ሁኔታ በኦሮሚያ ጎረቤቶች አካባቢ ያሉ ከኦሮሞ 
ሕዝብ ጋር ሆነው በመጮህ ‘በመንግሥት ላይ ጫና አንዳያደርጉ የሚያግዳቸው ነገር ምንድ 
ነው’?  

ወደ መልስ ሰጪዎች ከመግባታችን በፊት እስኪ ይህንን እንመልከት። 

 እውነት ይህ በጥላቻ ያደገ የኦነግ አቀንቃኝ ወጣት፤ ሌላውን የመውቀስም ሆነ የመተቸት 

ሞራል ከየት አገኘው? “ፍንፍኔ” ብሎ ኦነግ የሰየመለትን “አዲስ አበባ” ተብሎ ዓለም 

ያወቀውን የአዲስ አበባ ስም በፍንፍኔ መጥራቱንና የብሔር ትርጉም ምን መሆኑን በቅጡ 

የማያውቀውን አጣራሩን ወደ ጎን እንተውና፤ እውነት ኦነጎች ያረዷቸው እና በሺዎች 

ያፈናቀልዋቸው አማራዎችን፤ በትምህርት ቤት ውስጥ ሲማሩ የነበሩ ህፃናትን፤ዓይነስውራንን፤

መነኮሳትን፤ባህታዊያንን፤እመጫቶችን፤ ነብሰ ጡሮችን፤ወጣት እና አዛውንት፤ ቁጥር ስፍር 

በሌላቸው በአማራ ገበሬዎች ህይወትና ንብረት ግፍ ሲፈጸም ‘እነኚህ የግንጣላ አቀንቃኞች’ 

አማራውን ለመርዳት ከጎኑ ቆማችሁ? ታዛቢ ነበራችሁ? ወይስ ማባረሩን ደገፋችሁ? ወይስ 

ምን አደረጋችሁለት? ተብለው ቢጠየቁ፤ ምን ሊሉን ነው? አራጆችን አይዟችሁ እያሉ 

በፕሮፓጋንዳ እና በገንዘብ እንዲሁም በስብሰባ አዳራሽና በየፒክኒኩ፤ ‘አማራ’ የተባለ 

ማሕበረሰብና ቋንቋው ጭምር እየተጠላ “ነፍጠኛ” “ደብተራ” እየተባለ እንደ ጠላት ተቆጥሮ፤ 

ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር መኖር የለበትም’ እያሉ አንዲባረሩና አገር እንዲገነጣጠል ድጋፍ 

ከመስጠት ሌላ፤ “ምን ስራ ሰራችሁ? ተብለው ቢጠየቁ መልሳቸው ምን ይሆን? 

ማን ነው “ኢትዮጵያ ኣውት ኦፍ ኦሮሚያ!!” ብሎ ኢትዮጵያዊያኖች ከገዛ አገራቸው እና 

መንድራቸው እንዲባረሩና እንዲገደሉ፤የዘር ማጽዳት ዘመቻ አንዲፈጸምባቸው፤ የጂሃዲሰት 



ጥሪ ያደረገው? መፍትሄ አፋላላጊ ተብሎ በዚህ አውዲዮ ቪዲዮ ላይ እየዋሸ  ያለው ጃዋር 

አይደለም? ሌላው ማሕበረሰብ ለምን ከኦሮሞ ሕዝብ/ተማሪዎች ጋር አልቆመም ብላችሁ 

ስትጠይቁ አታፍሩም!? 

 አብዲ! እስኪ ልጠይቅህ “ፍንፍኔ፤አዳማ፤አሮሚያ” በል እያሉ ያስተማሩህ የአንተው ኦሮሞ 

ነፃ አውጪ መሪዎችህ” አማራውን ከኦሮሞ ማሕበረሰብ እየለዩና እየገደሉና እያባረሩ 

እያስጨነቁ አንገታቸው እንደ አራዊት እየቆለመሙ በካራ እያረዱ፤ ሲገድሏቸው “ለኦሮሞ 

ሕዝብ ለምን ከአማራው ጎን አልቆማችሁም? ኦሮሞዎችን ለምን ኦነግን አታባርሩትም ብለህ 

ጠይቅሃቸው ታውቀለህ? ወይስ ወንጀል ሰሪዎቹ ያንተ አርበኞች ስለሆኑ፤ አማራው ሲታረድ 

ጉዳይህ አልነበረም? አሁን የኦሮሞ  መሬት ብሎ ኦነግና ወያኔ ከሌላው ነጥቀው በውሸት 

የከለሉትን ኢፍትሓዊ አከላለል የተከተለ “የመሬት-ባለቤትነት” ስለተነካብህ “ሌላው ለምን 

ቆሞ ያያል ብልህ ትመጻደቃለህ!” ወዳጄ ይነጋል እንዳለው፤ይህን ሥርዓት ጥቁሮች በጥቁሮች 

ወንድሞቻቸው ላይ የጣሉት አፓርታይድ እንደሆነ በተደጋጋሚ ጮኸናል። ይህ ጦስ እና 

ረብሻ አንደሚፈጥር ተናገረናል። እናንተ ግን መሪዎቻችሁ የቀየሱት አፓርታይድ ክልል 

በመሆኑ እሱን አልተቃወማችሁትም። የተቃወማችሁት፤ አንቀጽ 39ን ለምን ተሎ ተግባራዊ 

አልሆነም ነው። ለምን አልተገነጠልንም! ነው ግልጽ ቅራኔው። 

የኔ ወንድም ሆይ! በግልጽ ልንገርህ፤ የአማራ ሕዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ከናንተ ከኦሮሞዎቹ 

ጥያቄ ጋር አንድ አይደለም። አማራው የሕልውና ጥያቄ፤ ሲጠይቅ ኦሮሞው የመገንጠል ጥያቄ 

ነው እያቀነቀ ያለው። በግልጽ ካላቀነቀነም፤ የሚለብሳቸው ልብሶችና የሚያጌጥባቸው 

የሚያውለበልባቸው የተለያዩ ባንዴራዎቹን እና ኦኖሌ የቆመለትን ሃውልቱን፤አሜን ብሎ 

የተቀበለው፤ፕሮተስታንቶቹ የፈጠሩላችሁን “የላቲን” ፊደሎችን እና የታጠበትን የሕሊና 

አጠባ ፕሮፓጋንዳ ነጋሪ ምልክቶች ናቸው።  እራሳችሁ እኮ በየመድረኩና በፕሮግራማችሁ 

“የኦሮሞ ጥያቄ ከኢምፓየሯ አቢሲኒያ የመግንጠል ጥያቄ ነው ጥያቄችን” ብላችሁ 

ነግራችሁናል። ምንድር ነው ነገሩ! 

እንደዚያ ከሆነ፤ የኦሮሞ ሕዝብ የሚያውለበልበው፤ የሚለብሰው ልብስ፤ ሚኔሶታ አዳራሽ 

ውስጥ ስትሰበሰቡ የሚንጸባረቁ፤ የሚሰቀሉ ፎቶግራፎችና ፖስተሮች፤ የሚዘመሩ መዝሙሮች 

እና ‘ዓረባዊ መሰል ቀለም የተቀቡ ባንዴራዎች” ምንድ ናቸው? ምንን ያመላክታሉ? 

መዝሙራችሁ “ኢትዮጵያ ትቅደም ለዘላለም ትኑር” ነው ወይስ “ኦሮሚያ ትቅደም”? ትንሽ 

እፈሩ እንጂ ፕሮፌሰሮችና ኦነጎች! ይባስ ብላችሁ፤ ደጋፊዎቻችሁ እና ለፈረንጆች ሳይቀር 

“የኦሮሞ ዜግንት” እኮ የምትሰጡ አስገራሚ ሰዎች ናችሁ! ትንሽ ተሸማቀቁ እንጂ ፤ ሕሊና 

የሚባል ይኑራችሁ እንጂ ወንድሞቼ! (አቢሲነያ የሚባል ወንድም ዘመድ የለንም ባትሉኝ)። 

 



ወጣት አብዲ እባክህ ባስተሳሰብህ ትንሽ እደግ!! ” ደግሞ የተቀረው ሕዝብ ከኦሮሞ ጋር 

ለምን አልጮኸም ትላላችሁ? አታፍሩም እንዴ?  እያየነው ያለነው ትዕይንት ምንድነው? 

ዜግነት ሲቸረቸር እያየን? ምንድነው ኦሮሞው እና አማራው እኩል ጥቃት ደርሶበታል 

የምትሉት?  የሰው ልጅ እኩል ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ፤ በአማራው ላይ የተፈጸመው 

የዘር ፍጅት፤ ያ ሁሉ ወንጀል ባንተው ነፃ አውጪ መሪዎችና ተዋጊዎች እጅ በአማራ 

ማሕበረሰብ ላይ ግፍና ጥቃት ሲፈጸም፤ አንተም ሆነ የኦሮሞ ሕዝብ “አማራውን ደግፎ 

ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ሲጮህ አላያንም፤አልሰማንም!” ለምን?  ለነገሩ እናንት ምን ታደርጉ፡ 

የአማራውን ሰቀቀን እና ጣረሞት እያዩ እየሰሙ ከአብራኩ የወጡ አማራዎች ሲክዱት፤ 

“አማራ ኣውት ኦፍ አሮሚያ” ብለው ዘርን ለመፍጀት የሚፈክሩትን “ጂሃዲስቶችን” 

መውቀሳችን ምን ይፈይዳል።   

አንባቢ ሆይ! ፕሮፌሰር እስቄል እና ጃዋር መሐመድ የሚሉትን እሲኪ አድምጡልኝ።  

ሌላው ‘ብሔር” (ማሕበረሰብ/ነገድ ለማት ይመስለኛል) እነሱ “ጎረቡቶች” ይሉዋቸዋል 

የተቀሩትን ኢትዮጵያዊያን፤ ለምን ትብብራቸው አላሳዩም ተብሎ የተጠየቀውን ጥያቄ 

ለመመለስ “ኦቦ እስቂኤል ጋቢሳ ” የኦሮሞ ጥያቄ በሁለት ይከፍለዋል፤ 1ኛ - የፖለቲካ ጥያቄ 

ነው ይህ አለም አቀፍ ነው-ይለዋል፤ (ራስን በራስ ማስተዳዳር) የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው 

ይላል፤- 2ኛው- ደግሞ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። ኋላ ላይ በነዚህ እንመለስባቸዋል። አሁን 

አንባቢዎቼ ልታገናዝቡት የምፈልገው፤ ኦሮሞዎች እነኚህ ሁለት መሰረታዊ የሚባሉ ጥያቄዎች 

በከፊል ስላልተመለሱለት ሌላው ሕዝብ ከኦሮሞ ጋር መቆም ነበረበት፤ግን አልቆመም ተብሎ 

መተቸት ተገቢነት አለው? 

ወገኖቼ፤ እኔ ደግሞ ልትረዱልኝ የምፈልገው፡ የጠፋው ህይወትና ንብርት ሲገመት በዓለም 

ውስጥ/አፍሪካ ውስጥ ተፈጽሞ የማያውቅ፤ተነጻጻሪነት  የሌለው፤ የዘር ማጥፋት ወንጀል 

የተፈፀመባቸው “ነፍጠኞችና የደብተራ ልጆች” እየተባሉ በሚሊዮኖች እየተባረሩ እና እየጠፉ 

ያሉት አማራዎች ጥያቄአቸው “ኦቦ እስቂኤል ጋቢሳ” ከዘረዘረው ኦሮሞዎች እየጠየቁት ካለው 

“የዲሞክራሲና የኢኮኖሚ” ጥያቄ ሳይሆን፤ ከዛው የተለየ “የህልውና ጥያቄ ነው” አማራው 

እየጠየቀ ያለው ጥያቄ።  

አሁን በጥሞና  ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። ጥያቄው የመኖር አይደለም፤ መኖር’ እማ ቂጣ 

ተበልቶም ይኖራል። ጥያቄው አማራው ሁሉም ከድቶት፤ህልውናው፤በቀጭን ገመድ ታስራ 

እየተወዛወዘች ካለቺው፤ በየደቂቃዋ አስፈሪ ዓይኑን አፍጥጦ እያባነናቸው ካለው “ሰራቄ 

ሞት/መልአከ ሞት” የመሸሽ ጥያቄ ነው። ዱር ላይ ተበትኖ ተሸሽጎ እየተንቀጠቀጠ ታርዶ 

በቁሙ እንዳይበላ ታደጉኝ እያለ እየጮኸ ያለው የህልውና ጥያቄና ነው ጥያቄው። ጫፍ 

ገደል አንድ እግሩ ተንጠልጥሎ በያስጨንቅና በሚያስፈራ ገደል አፋፍ ላይ ሳር ተቆንጥጦ 



እንዳይወድቅ ተንጠልጥሎ ነው ያለው። “መሬት ተሰጥቶት፤የኔ መሬት ነው ከዚህ ወዲያ 

አትለፍ” እያለ እራሱን ከልሎ የሚገኝ ሰፊ ክልል ተነጥቆ ተሰጥቶት፤ ባለመሬትና ባለንብረት 

ከሆነው ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር፤ እንዴት ሲሆን ነው “አብሮን አልጮኸም” የሚባለው? 

“ዲሞክራሲና ኢኮኖሚ ጥያቄ እማ አገር፤መኖርያና መጠለያ መንደር ይዞ ሁሉም 

የሚጠይቀው የተለመደ ዓለማቀፋዊ ጥያቄ ነው”። 

ምንድነው የምታወሩት? ህልውናውስ ተውት፤ ሌላ ቀርቶ አማራ የሚባል ስም እኮ የለም። 

ስሙ ጠፍቷል፤ ተመናምኗል። አማራ የሚባል የለምም ተብሏል። አማራ የሚመስል ስም 

የያዙ ከተሞች፤ሰዎች፤ወንዞች፤ተራሮች፤ት/ቤቶች ሁሉ እየተደመሰሱ በሌሎች ስሞች እየተተኩ 

ነው (ግማሹ በእንግሊዝኛ ስም ፤ግማሹ አሮምኛ ተተክቷል)። አማርኛ መናገርና ድንጋይ 

መወርወር ያስቀጣል። ኦሮሞ ክልል ውስጥ የሚደረገው ጉደኛ ዜና እዚህ ሆን አንሰማዋለን።

የአማራ ስም የያዘ ፖለቲካ ስልጣን ውስጥ መሪ እንዳይሆን ቦታው ለሐጎስ፤ ለገመቹ በሚሉ 

ስሞች እንዲሰጥ የሚሰብኩ ወያኔዎች ብቻ ሳይሆኑ “ተቃዋሚዎችም” ያንን በመከተል 

የጻፉትንና የተናገሩትን አንብበናል/አውድዮ ሪከርዱም ከኔው ጋር አለኝ። 

የአንደነትና የሰላም እንዲሁም የዲሞክራሲ ሃይሎች ነን ብለው በአፋቸው የሚቀደዱ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት መሪዎችም “አማራ በመሆናችን ከነፍጠኞች ከናንተው ጋር 

አንሰራም ብለው አግልለውናል” ብለው በምስጢር ይዘውት የቆዩትን ጉድ በቅርቡ በዚህ ወር 

ውስጥ ‘ኡሮሮራቸው በፓልቶክ ቃለ መጠይቅ ለሕዝብ ይፋ ያደረጉ የሞረሽ ወገኔ መሪ ክቡር 

አቶ ተክሌ የሻው ነግረውናል።  

እየተከሄደ ያለው መንገድ አይታያችሁም እንዴ? ስሙንና ተከትሎ ዘር ማንዘሩ ጭራሽ 

እንዲጠፋ ደግሞ “እየተደረገ” ነው። በዚህ ሁኔታ ‘ኦቦ እስቂኤል እና መሰል ተከታዮቹ’ 

አማራው ለምን ኦሮሞ ሲጮህ አልጮኸም ሲሉ ያሾፋሉ። ኦነጎች ወያኔዎችና የግንቦት 7 

መሪዎች (ኤፍሬም ማዴቦን ልብ ይለዋል) “ነፍጠኛ” የተባለ ፍጡር በቁጥጥር ስር 

አድርገነዋል ብለው እኮ ጽፈዋል፤ተናግረዋል።ጭራሽ የለም፤ ተቆጣጥረነዋል፤ አባርረነዋል እኮ 

ተብሏል። የቀሩት ደግሞ “ጊዜ ጠብቀው” ይባረራሉ የተባለላቸው፤ የሞቱ አማራዎች 

ከሞቱበት ትብያ እንዴት ተነስተው ስለ ኦሮሞ አልጮሁም ተብሎ ይተችባቸዋል? 

“ብልታችንና የሴቶቻችን ጡት በፒንሳ እየተጠመዘዘ በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ ከተሰቃየን 

በኋላ ተባረናል” እያሉ እየጮኹ ያሉት እኮ ምዕራብ ሸዋ ውስጥ ነው። አማራዎች እኮ 

ናቸው። ሰሞኑን እኮ ነው የተፈጸመው! ይህ ረዳት ያጣ ማሕበረሰብ ራሱን መቆም አቅቶት 

እንዴት ቆሞ እያየ ነው፤ ይባላል? ፈጣሪያችሁን ፍሩ እንጂ፤ ነውር እኮ ነው።  

“ኦቦ እስቂኤል፤ጃዋር እና ኦቦ አብዲ… እውን ይህ ጥያቄ ለአማራው ሕብረተሰብ የሚገባ 

ትችት ነው? ምንድነው ደግሞ “ማቻቻል፤ማሻሻል” ያለበት ነገር የምትሉት? ከኦሮሞ አካባቢ 



ውጣ እያላችሁት?! የት ተኝቶ የት ተመግቦ፤ የት እፎይ ብሎ አርፎ፤ የት ቆሞ ነው ኦሮሞ ጋር 

አብሮ የሚጮኸውና የሚያቻችለው? አንድ  ሰው ሌላውን የሚረዳው ልክ እንደ እናንተው 

ኦሮሞዎች የገዛ ራሱ መሬት ኖሮት፤ እንደ ተቀራችሁት “ሌላውን ከዚህ ወዲህ አንዳታልፍ፤ 

እንዳታርስ፤እንዳትጎለጉል፤ ህንፃ አንዳትገነባ፤ የኔን ብሔር ክልል መለያ ቁጥር ያልያዘ 

አብቶብስና ጭነት፤ በዚህ ማለፍ ክልክል ነው” ፤ የሚልበት የራሱ መሬትና “ክልል” ሲኖረው 

እንጂ፤ ምስኪኑ “የድሮ ስርዓት ናፋቂ፤ የደብተራ እና የነፍጠኛ ልጅ”፤መሬት የለው፤ ቤት 

የለው፤ ንብረቱ እየተነጠቀ፤ ነብሱ ተገድሎ ስጋው እየተበላ ያለውን ሐረጉ የተበጣጠሰበት 

ምስኪን አማራው ገበሬ ምን አላደረገልንም ነው የምትሉት? መሬት ከሕዝብ እና ከግለሰብ 

ተነጥቆ ፈቃጁ፤ ነጣቂው እና አዛዡ ባለቤቱና አካራዩ መንግስት ብቻ ነው ሲባል ሰምቼ? ለካ 

ኦሮሞዎች የራሳቸው መሬት የሆነ ከመንግስት ይዞታ ውጪ የሆነ በባለቤትነት የያዙት መሬት 

አላቸው? ይገርማል። ይህ አዲስ ዜና ነው። 

ባለቤትንታችሁ በትዕግስት ከመያዝ ይልቅ፤ የሚገርመው መሬት የተነፈገው አማራው ገበሬ፤ 

ይህ የኦሮሞ ኦሮሚያ የሚባል ‘አገር’ እንጂ እዚህ አገርህ አይደለም፤ መሬት ንብረት የለህም፤ 

ወደ አገርህ ሂድ፤ ውጣ አላችሁት፤አባረራችሁት፤ በሜንጫ፤ በቆጨራ፤ በካራ አረዳችሁት፤

ዛታችሁበት፤ ከወተት እና ከስጋ የመመገብ ባህላችን አስጥሎን “እንጀራ” አስለመደን፤

ሃይማኖታችንን አስቀየረን አላችሁት፤ ከአውሮፓዊው የላቲን ፊደል ይልቅ በአፍሪቃዊው 

በአቢሲኒያዎቹ ፊደል እንድንፅፍ አስገደደን አላችሁት፤ በመጨረሻ ኦሮሚያ ነፃ ስትወጣ፤ ወደ 

አገሩ ተጠራርጎ አንዲሄድ ከአዲስ አበባ (ፍንፍኔ የምትሉትን) በአንደኛዋ መውጫ በር 

አንዲት ጠባብ መንገድ ከፍተን እናባርራሃለን ብላችሁ ዛታችሁበት! ይህ ሁሉ እኮ ተማርን 

ከሚሉን ኦሮሞ ምሁራን የተጻፈና የተነገረ አንደበት ነው። ምን አለ እነዚህ “ብሔሮች” 

የምትሏቸው የአማራና የኦሮሞ ‘ሕዝብ’ እንደ ጥሬ እየቆላችሁ እሳት ላይ ባታምሱት? 

በጊዜአችሁ (በቅርቡ) አማራ ለተፈጸመበት ጭፍጨፋ ይቅርታ እንኳን አትጠይቁም?  

ይኼ አለማፈር እኮ እስላሞቹም እንደዚሁ ሲመጻደቁ ሲጮኹ ክርስትያኑን ሲተቹት ነበር። 

ኦርቶዶክስ ክርስትያኑ እና ሲኖዶሱ በወያኔና በኦነግ/ኦሆዴድ ሲታመስ፤ እስላሞቹ ጊዜ 

ወጣልን ብለው “ዉሃባይስት መስጊዶችና፤ ዓረባዊ ማዓመም/ጥምጣምና ልብስ ለብሰው፤ 

ፂማቸውን እንደ ፓክስታኖች ያዠረገዱ ዉሃባይስት ሰባኪዎች” በየመአዝኑ እየተራወጡ፤ 

አንደ አሸን በየከተማውና በየገጠሩ ተሰማርተው ሲገነቡና ሲሰብኩ፤ እቤተክርስትያን በራፍ 

ላይ ሳይቀር መስጊድ ሲገነቡና በግልጽ በአስጸያፊ ቃላት “ሲናደፉ”፤ የወያኔ ፖሊሲ 

ተመችቶአቸው ለብዙ አማታት አብረው ከወያኔዎቹ ጋር ሲንደላቀቁና ንግድ ሲያስፋፉ 

ከርመው፤ መጨረሻ ላይ ኦርቶዶክስ የቀመሰውን ዱላ እስላሞቹም በተራቸው ‘ሲቀምሱት”፤ 

ከእንቅልፋቸው ባንነው “ክርስትያኑ የት ሄደ? ለምን አብሮ ከጎናችን ቆሞ አልጮኸም? ለምን 

ዝም አለ?” እያሉ ሲዘላብዱ ነበር። አስገራሚ ነው። ምሁራን የሚባሉት እማ ከነሱ ብሰው 



ክርስትያኑን ነበር ግፈኛ አድርገው ለምን ዝም አለ፤ እያሉ ሲተቹት የነበረው። ዛሬ ደግሞ 

የኦነግ  ጀሌዎች በዛው በለመዱት አስመሳይ እሮሮ ትችታቸው እውነትነት ያለው ለማስመሰል 

እንደ አዲስ በ ዘ-ሐበሻ ድረገጽ ላይ ቡትለካቸውን ዘርግተውልናል።  

“ኦቦ እዝቂኤል” ምንድ ነው እያለ ያለው፤ይህ ክሕደት ተዳጋግሞ በኦነጎችና እና በመሳሰሉ 

ውሸታሞች እስኪሰለቸን ሳያፍሩ የሚደግሙት ውሸት ነው። “ኦሮሞ እመሃል አገር ስለሚገኝ 
፤ሃብታም ስለሆነም፤ የኦሮሞ ጥያቄ የመገንጠል ጥያቄ ነው እየተባለ ”ስለሚነገር” (የኦሮሞ 
ጥያቄ የመገንጠል ጥያቄ ነው ብለው በፕሮግራማቸው አንዳላሰፈሩ ሁሉ) ሰው  
(እንዳይደግፈው) ይፈራል፤ያስፋራረል” ይላል።  

ሳያፍር ድገሞ ውሸቱን አወፍሮ እንዲህ ይላል።  

“የ ኦሮሞ መሪዎች ጥያቄአቸው የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ የሰውን ልጅ መብት ጥያቄ እንደሆነ 

መናገር ያሰፈልጋቸዋል” ይላል። ይህንን ለመረዳት የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ “የኦሮሞ ሕዝብ 

ጥያቄ የሰው ልጆች መብትና የነሱ ጥያቄዎች መሆኑን መረዳት አለባቸው” ይላል። ስለ ኦሮሞ 

ጥያቄ ግንዛቤው እንዲሰፋ  “መቻቻል ያለባቸው ነገሮች ማቻቻል አለባቸው” ይላል። ዶ/ር 

እዝቅኤል ጋቢሳ እየጠየቀ ያለው፤ ኦሮሞዎች ሳይሆኑ የተቀረው ሕዝብ ነው ማቻቻል 

አንዲያደረግ እየጠየቀ ያለው። ፈስዋን ፈስታ ዞር የምትል ድምት “ፀይቃም” ይሏታል አባቶቼ 

ትግሬዎች፡ ባማርኛ ምን አንደሚባል አላውቀውም፤ በማጠጋጋት ግን “ነገር ሰሪ” ማለት 

ይመስለኛል።  

የኦሮሞ መሪዎች ይምትላቸው መሪዎች ካንተ ጭምሮ፤ የሰው ልጆች ጥያቄ የምትላቸው 

ሁለቱ ከላይ የጠቀስካቸው ጥያቄዎች  ኢትዮጵያዊያን ማድረግ ያለባቸው ነጥቦች ስትመክረን 

/የኦሮሞ መሪዎች/ ብለህ በመሪነት ያስቀምጥቃቸው ኦኖጎችና መሰል ተገንጣይ ጓዶችህ ግን፤ 

እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ዘረኛነትና ክልላዊነት የተጠናወታቸው መሆናቸውን (አንተንም 

ጨምሮ) አልነገርክንም። “አማራ ሲባረር፤ ሲበደል፤” አንደ ሰብአዊ መብት አዋቂና 

ተንታኝነትህ ብሎም መመህርነትህ ያወገዝከው ነገር እና ወንጀለኞቹ እንዲታደኑ ያደረግከው 

ጥረት አለ? ለወንጀሉ ስራ ወያኔ እንጂ ኦነግ የለበትም ተብሎ ጥርግ ያለ፤ ውሸት ከማወሸትና 

ከማስዋሸት ሌላ ምን አስተጋብታችሁ ታውቃላችሁ? ኦነግን ተጠያቂ አድርጋችሁ 

ታውቃላችሁ? በፍጹም! አበዴን! በጭራሽ! ለምን? ሰብአዊነት ማለት ይኼ ነው? ምሁር 

መሆን ማለት ይኼ ነው? ባትማሩ በተሻለ ነበር።  

ስለ ነብሰ ገዳዩ ወንጀለኛ እሳላሚዊው ጂሃዲስቱ “ጃራ” ምን ብለህ ጻፍክ? ምንስ ብልህ 

ተናገርክ? በየመድረኩ ኦሮሞውን ማሕበረስብ እየሰበሰብክ የምታስተምረው ትምህርት ምንድ 

ነው? ኦኖጎችና እነ ጃራ የፖለቲካ ሳይሆን ቅልጥ ያለ ተራ ግድያ እና ሕብን በመጨፍጨፍና 

በማራራር ወንጀል ስራ የተበከሉ መሆናቸው እያወቅህ፤ ለምን እነሱን እንደ ፖለቲከኞች 



ቆጥረሃቸው ፖለቲካቸውን  አብረህ ታራምዳለህ ? ሕዘብ መምራት የማይገባቸው 

ወንጀለኞች ናቸው። These are criminals! እውነቱን እንነጋገር እንጂ?  

መሪዎች የምትሏቸው ጓዶችህ ፤ አንተን ጨምሮ  ዓይነተኛ ጥያቄአቸው ኢትዮጵያን ወይንም 

ሕዝቧን  የምትመለከቱት “እንደ ኢምፓየር ነው! ‘አቢሲኒያ’ ነው የምትሉት። ኢትዮጵያዊያን 

ነን የሚሉትንም፤ አገራችን ኢትዮጵያ ነች!  የሚሉ፤ በሃሳብ ከናንተ የሚለዩ ኦሮሞዎችን 

“የነፍጠኞች፤የደብተራ ልጆች አሽከሮች” ወይንም “ጎበና” የሚል ቅጽል ስም ነው 

የምትሰጧቸው። አይደለም እንዴ?  በድብቅ ሳይሆን የምታወሩት በግልጽ ባደባባይ ሕዝቧ 

እንደ “ኢምፓየር እና እንደ “ኮሎኒያሊሰት” ነው የምታዩት።አይደለም እንዴ?  

ታዲያ ኢምፓየሪቷ ፤ኮሎኒያሊሰቷ ምን አድርጊ ነው የምትሏት? ሚኒሊክና ጎበና…. እየተባለ 

የሚዘለፈው በማን ነው? ባንተ እና በመሰሎችህ በሚሰበሰብ አዳራሽ ውስጥ አይደለም? ማን 

ነው “ማቻቻል” ያለበት አንተ ወይስ መገንጠልን ያላቀነቀነው ኢትዮጵያዊው? በጽሑፋችሁ 

አለም የሚያነበው፤ አሁንም በየድረገፁ እና ራዲዮናችሁ የሚነገረው “የኦሮሞ ጥያቄ” እንጂ 

“የሰው ልጆች” መብት ይያቄ አይደለም። ኦሮሞ ጥያቄ  “የመገንጠል ጥያቄ ነው” ብላችሗል።  

የመገንጠል ጥያቄ ደግሞ የሚያሳየው፤ የጸረ ሰላም፤ የሴረኞችና የጦር ሰባቂዎች፤ የጠላቶች 

እንዲሁም  በጥላቻ የጨቀዬ ሕሊና ያላቸው የፋሺስቶችና አፈራሾች ጥያቄ ነው። “እኛ 
ኢትየጵያ አይደለንም” ብላችሁ እስካሁን ድረስ የራሳችሁ ባንዴራ ሰርታችሁ 

እያውለበለባችሁ፤ ኦሮሞ ሴቶች ልጆችና  ወጣቶች የግብፅ እና የሶርያ፤ የዓረቦች ሰንደቃላማ 

የሚመሰል ጥልፍ ዙርያና ግምባራቸውና እራሳቸው ላይ የሚታሰር ጨርቅ አስረው 

እንዲጨፍሩ ያስተማራቸው ማን ነው? አማራን ስትኮንኑ እና እንዲባረር ስትጥሩ ዘመን’ኮ 

አልፎታል። ማን ማንን ነው ለማሞኘት የመትከጅሉት? ኦኖሌ ብላችሁ አማራን እና ኦሮሞን 

ለማጫረስ ሃውልት ሲቆም፤ አንተ እና መሰሎችህ ስለ ኦኖሌ ምን ያልከው ነገር አለ? እስኪ 

ንገሩን በሞቴ? መቻቻል/ማቻቻል? ትንሽ አታፍሩም? 

አንባቢዎቼ ስለ ርዕሱ እዚህ ገታ ላድረግ እና እስክመለስበት “ተስፋዬ ሉቤ” ስለሚባለው ሰው 
እንመልከት።  
 
ማን ነው ተስፋዬ ሉቤ እንዳትሉ፤ ኦሮሞዎችን እያሞኘ ያለው የምታውቁት የሻዕቢያ ሰላይ 
ሰው ነው። ጸረ አማራው ኤርትራዊው ተስፋዬ ገብረአብ ነው። የግንጣላ አቀንቃኙ ኦሮሞው 

ፕሮፌሰር መሃመድ ሃሰን (የግንጣላ የፕሮፓጋንዳ መድረክ የሆነው OSA ድርጅት አመራር 

አባል) እንዲሁም “በመጫና ቱለማ ማህበር” ጋባዥነት በአሜሪካ ግዛቶች፣ በዋሽንግተን ዲሲ፣ 
በኒውዮርክ፣ በላስቬጋስና በሚኒሶታ የሶስት ወራት ቆይታ አድርጎ ወጪውን ሸፍነውለት  
እያሞገሱት የኦሮሞ ዜግነት ሰጥተው፤አጥምቀው ስሙን “ገዳ ገብረአብ / ገዳ ሉቤ” 
ብለውታል። ፕሮፌሰር እስቂኤልን እንዲመልስልኝ የምጠይቀው ጥያቄ ገዳችሁ ምን ነበር 



ብሎ የጻፈላችሁ? እውነት ዶ/ር እስቂኤል ‘የኢትዮጵያ ሕዝብ አቻችሎ ከኦሮሞ ጋር መቆም 
አለበት ስትለን ምን የሚሉት መቻቻል ነው የምታወራው? አቢሲኒያኖች አይደለንም 
“ኦሮሚያ” የሚባል አገር ዜጎች ነን ብላችሁ ከኢትዮጵያዊነት ወጥታችሗል። ሌለው ሰውንም 
ዜጋ እየሰጣችሁ ነው። እኛኑን ምን አድርጉ ነው የምትሉን?  
 
“ተስፋዬ/ ገዳ ሉቤ” የኦሮሞ ዜግንት ሲሰጠው ምን ብሎ ነበር የምሰጋና ደብዳቤ የጻፈላችሁ? 
 

“ከአሜሪካ መልስ እነሆ! በህግ ኦሮሞ ሆኛለሁ። ኦሮሞ መሆን “ኢትዮጵያዊ መሆን” ማለት 
ግን አይደለም”  
 
ብሏል ወደ እስር ቤቷ ወደ አስመራ ከተማው ከተመለሰ በኋላ።  በዕድሜ የጠኑ ሽማግሌ 
ኦሮሞዎችም ከወጣቶቹ የሰከኑ ይሆናሉ ብለን ስንል፤ ልክ እንደ ኤርትራኖቹ ከወጣቶቹ 
ብሰው በወጣቶቹ ፕሮፓጋንዳ እየጎረፉ “ኢትዮጵያዊነትን ጥለው፤የኦሮሞ ዜግነት” ሸላሚ 
ሆነው አባት እንደሌለው ተስፋዬ አባቱን ከድቶ፤ አዲስ አባት እንዲሆኑት የተመረጡለት 
ዋሺንግተን ዲሲ ውስጥ “ኦቦ ሉቤ” የሚባሉት ሽማግሌ “አባት ሲሆኑት” ምን ብለው ነበር 
የተናገሩት?  
 

“ከዚህች ቀን ጀምሮ ገዳ ገብረአብ በህግ የኛ ሆኖአል። ገዳ ላይ የሚደርስ ጥቃት ካለ ከጎኑ 

እንቆማለን። ገዳን የነካ እኛን እንደነካ ይቆጠራል።” 
 
ይህ ሲነገር እልልታና ጭብጨባ የዋሽንግተን ዲሲን መልካ አደመቀው። በአካባቢው የነበሩ 
ነጭ አሜሪካውያን ምን እየተካሄደ እንዳለ ባለማወቃቸው በመደነቅ ያዩ ነበር። እኛ ግን 

ከ2800 አመታት በፊት ጀምሮ በቱለማም ሆነ በመጫ ሰዎች ይካሄድ የነበረውን ስርአት 
በመፈፀም ላይ ነበርን። የገላን አራተኛ ልጅ፣ የሃንዳ፣ የዳኩ እና የኢሉ አባት የአድአ ጥቁር 
አፈር እንደመሆኔ እኔም አንገቴን ጎንበስ በማድረግ ምስጋናዬን ገለፅኩ።”  
 
……  ይልና 
 
“ኦሮሞ መሆኔ እንደተሰማ ከጠላቶቼ አንዱ ጎረቤቱ ለሆነ ኦሮሞ የተናገረውን በተዘዋዋሪ 

ሰማሁ፣ “የኢትዮጵያን አንድነት እንዲያተራምስ ህጋዊ እውቅና ሰጣችሁት። አዘንኩባችሁ!!” 
ሲል ሰማሁ” …..  
 
ሲል የሻዕቢያው ሰላይ “አባትና አገር፤ ዜጋና መጠጊያ” ፍለጋ ሲንከራተት ከርሞ ተስፋዬ 
ገብረአብ መጨረሻ አባትና መጠለያ አገር አግኝቶ “ተስፋዬ ሉቤ” ተባለ። 
 
ዶክተር እዚቄል ገመዳ ሆይ! 
 



 አሁን እኛ ከማን ጋር እንቁም? ኢትዮጵያዊያን አይደለንም ፤ ዜግነታችን ኦሮሞ ነው፤ 
ከምትሉ ጋር እንዴት እንቁም? ኦሮሞ ዜግነት ከራሳችሁ አልፎ የሌላውን አገር ዜጋ ጭምር 
እኮ ነው “የኦሮሞ ዜጋ” የሚል እየቸራችሁ የምታሳዩን ያለውን ድራማ። ኦሮሚያ ነፃ አገር ነች 
ብላችሁ ስታበቁ፤ እራሳችሁ የሰው አገር ዜግነት ለመቀበል፤ እሩቅ አገር መጥታችሁ 
በማመልከቻ ለምናችሁ የሌላ አገር ዜግነት ተቀብላችሁ ስታበቁ፤ “ጫካውንና የጫካ ትግል” 
የምትሉትን ጠልታችሁ፤ ምስኪን ኦሮሞ ወጣት በማያውቀው ሴራ ገብቶ አንዲጋፈጥ፤ እሩቅ 
ሆናችሁ “በለው ግፍ ስትሉት” እራሳችሁ ግን ከግንጠላው እና ወላፈኑ ትግል አግልላችሁ፤ 
ልጆቻችሁ፤ በሰለጠኑ አገሮች እያስተማራችሁ፤ በውሸት ፕሮፓጋንዳ እየኖራችሁ፤ የሰው አገር 
ዜግነት ወስዳችሁ፤ ሌላውን ሰው ዜግነት ሰጪ የመሆናችሁ ድራማ ስመለከተው እጅግ 
ትገርማላችሁ። 
 
“ተስፋዬ ሉቤ” ብቻ አይደለም በኦሮሚያ ኢሚግረሺን ኤንድ ናቹራላይዜሽን ኦፊሰሮች’ 

የዜግነት ምስክር ወረቀት የታደለው፤ ቦኒ ሆሎኮም፣ (ቃበኔ) እና አስመሮም ለገሰ (ሃዩ) 
የተባሉ መሰሪዎችም ስም ተሰጥቷቸዋል (ኤረውትራዊው የኢሳያስ አገልጋይ ‘አስመሮም ለገሰ’ 
ትዝ ይላችሗል? ሰለጠንኩ ብሎ በራሱ ላይ የተሳቀበት ሰውዬ? እንዲህ ይላል፦ 
 
“ እኛ ኤርትራዊያን ካቸቢቴን ካቻቢቴ ብለን ስንጠራው ኢትዮጵያዊያን ግን ለካቻቢቴ ስም 
የላቸውም፤ በጣም ያልሰለጠኑ ናቸው”  
 
ብሎ በጉባኤ ፊት የፈረንጆች መሳቂያ የሆነውን ነው አስመሮም ማለት። በንግግሩ የተገረመ 
አንዱ ፈረንጅ ከመቀመጫው ተነስቶ፤ “እሺ እናንት ካቻቢቴ የምትሉት የጣሊያን ዕቃ እና 
አጠራር ነው፤ እናንተ የሰራችሁት ወይንም ያወጣችሁለት ስም አይደለም። በናንተ አጣራር 
ምን ይባላል?” ብሎ ሲለው “ካቻ ቢቴ” ነው የምንለው፤ ብሎ ድርቅ!  አንባቢዎቼ እባካችሁ 
ስለዚህ ራስን የማሞኘት ጅልነት አትሳቁ።  አሳዛኝ እና እውነተኛ የራስን ማሞኘት ክንዋኔና 
አስገራሚ የሆነው የዜግነት ሸላሚና ተሸላሚዎች “የድራማ ተዋናዮች” ታሪክ፤ ጉዳዩን በቅርብ 
የሚያውቁት የታሪክ ጸሐፊዎች ቢተነትኑልን ይሻላል። የሚገርመው ሰው ከትግል እየሸሸ ፤ 
በሰው አገር ተመቻችቶና ተደላድሎ በተመቻቸ አልጋ ተኝቶ እያደረ፤ የሌላ አገር ዜግነት 
ለራሱ ወስዶ ሲያበቃ፤ “የሌለ የማይጨበጠውን ዜግነት” ለሎች ሰዎች ሲሰጥና ሲነጥቅ ምን 
የሚሉት ‘የኮመዲና ትራጀዲ’ ትዕይንት እንደሆነ ለኔ እየጠበበኝ መጥቷል። አስገራሚ ዘመን!  
 
‘ተስፋዬ ሉቤ’ አማራና ኦሮሞን ለማጨፋጨፍ በአለቃው በኢሳያስ አፈወርቂ የተሰጠውን 
የመቶ አመት’ የቤት ስራ ሰርቶ ‘መጽሐፍ ጽፎ’ የወንጀል ክንዋኔ እንደፈጸመ የምታውቁት 
ጉዳይ ነው።  አዲስ ጸረ ሰላምና አንድነትን ለማከናወን ሕዝብን ለማናከስ በተካነበት የስለላ 
ስራ ለመስራት ተሰማርቶ፤ በስለላ መልክ ያከናወናቸው በዘገባ መልክ የዘገባቸው ለኢሳያስ 
ሲልክለት የነበረውን በቅርቡ የተላላከበትን የእጅ ጽሑፉ በአውሮጳ አገር ውስጥ በጥንት 
ወዳጁ በነበረው ‘በአንድ ጅላጅል የዋህ’ ኢትዮጵያዊ ተጋልጦ በድረ ገፆች ተሰራጭቶ ይፋ 
ሆኖ ሲያይ ክንፏ አንደተመታች ጅግራ፤ ደንግጦ ወደ አስመራ እንደከነፈ የምታውቁት 
ክስተት ነው። የመሪው የኢሳያስ ሕልፈት እስኪያከትም ድረስ አሁንም እዛው በጠባብዋ 



በአስመራ ከተማ “እራሱን በራሱ አስሮ ቆልፎ” በስቃይ እየኖረ ነው። አማራውን እና 
ኦሮሞዉን ለማጫረስ የጻፋቸው መጽሐፍቶቹ እንዴት እንደተሰራጩ ይታወቃል። ሰላይ 
መሆኑ ከተነቃበት ወዲህ ተበሳጭቶ ተስፋ ቆርጦ፤ በእብደት መስክ እየሞነጫጨረ ግልጽ 
ጥላቻውን ይፋ በማውጣት እንዲህ ሲል ስለተሰጠው “አዲስ ዜግነቱን” አስመልክቶ ለዜጋ 
ሰጪዎቹ በምሰግና ሲጽፍላቸው እንዲህ ይላል፤ 
  
“ከደብተሮቻቸው በወረሱት አሸማቃቂና አስፀያፊ ስድብ ኦሮሞ ኦሮሞነቱን እንዲሸሽ ለረጅም 
ዘመናት ጥረት አድርገው ሳይሳካላቸው ቀረ። በርግጥ እነዚህ ሰዎች አማሮች አይደሉም። 

“ኢትዮ- አማሮች” ተብለው ይታወቃሉ። በኢትዮጵያዊነት እና በአንድነት ስም ለአንድ ወገን 
መብት መከበር የሚታገሉ ናቸው። እነዚህን ወገኖች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ድብቅ 
አጀንዳቸውን መግፈፍ ያስፈልጋል።”  …..      
 
ብሎ ነበር የጻፈላቸው።   
 
ይህ ዘለፋ እና ጸረ አማራ፤ፀረ ኢትዮጵያ እና፤ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አስተማሪዎችና 
አማኒያንን በግልጽ ጥላቻውን የሚገልጸው ይህ “ወንጀለኛ” ግለሰብ አማራንና ደብተራዎችን 
በመዝለፉ ያስገኘው “የጥላቻ ውጤት’  “የኦሮሞ ዜግነት” ስትሰጡት፤ “ኦቦ እስቂኤል ገመዳ” 
በዚህ ወንጀለኛ ግለሰብ፤ አስተያየትህ ምን ነበር? ስለ ተስፋዬ ሉቤስ ምን ብለህ ጽፈህ 
ወይንም ተናገረህ ታውቃለህ? ኢትዮጵያዊያን እንዲያቻችሉት “ማቻቻል” በምትለዋ ምክርህ 
ስትመክረን፤ለዚህ ወንጀለኛ ሰው የምትመክረው ምክር ካለህ ምን ብለህ ለመምከር ዝግጁ 
ነህ? ስላንተው ንግግር በሰፊው እንደልተነትን፤ ‘የተለጠፈው ቪዲዮ’ እሩብ መንገድ 
እየተደመጠ ሲደርስ ስለተቋረጠ፤ ከዚያ ወዲያ ምን እንደተናገርክ ስላላወቅኩ ባንተ ንግግር 
ላይ ያለኝን ትችት እዚህ ላይ ስወስን፤ አሁን ወደ ጃዋር አመራለሁ።  
 
እሰከዚያው ድረስ ግን እንደ ዩኒቨርሲቲ መምህርነትህ ከዚህ ቀጥሎ የሻዕቢያው ሰላይ ‘ተስፋየ 
ገብረአብ (ገዳ ሉቤ)” የጻፈላችሁን ደብዳቤ ምስጢራዊ ሰምና ወርቅ ልትነግረን ትችላለህ? 
ከተስማማህስ ለምን በዛው አደገኛ ምኞቱ ተስማማህ? 
 
እንዲህ ይላል፡- 
  
“የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ሲጀምር ገዳ ገብረአብ ከየረር እስከ ጨፌ ዶንሳ 
በተዘረጋው ነፃ ሁዳድ ላይ የበቆሎ እርሻ ስራ ሊሰራ፣ በጎችና ዶሮዎችን ሊያረባ፣ ሰፋፊ 
መስኮቶች ያሉት ገልመ ገዳ ሊገነባ፣ በዙሪያውም ቀያይ ቅጠሎች ያላቸውን ዛፎች ሊተክል 
አሳብ አለው። ይህ አሳብ ህልም አይደለም። ነገ ይፈፀማል።” ብሏችሗል። የዚህ ፋሺሰታዊ 
ግለሰብ ‘ቅዠት’ ትርጉሙ ልትፈታልን ትችላለህ? 
  
ኦቦ እስቂኤል ወዳጅህ መፍትሄ ሰጪው “ወጣት የፖለቲካ ተንታኝ” ተብሎ በጌኞቹ 

ተቃዋሚዎች የተዘፈነለትን  “አክራሪው ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አማራው ጃዋር መሐመድ” 



እየዋሸው ያለው ውሸት ምንድነው? ሲዋሽ ያለ ማፈሩ በጣም ይገርመኛል። መጀመሪያ 

ጠያቂው እንዲህ ይላል፦ 

“የሕዝብ መነጋገርን በር ለመክፍት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ለመነጋጋር ምንድነው መደረግ 

ያለበት ትላለህ?” 

ጃዋር መሐመድ፤- ዶ/ር መገርሳ ገመቹ ይመስለኛል…..፡” ብሎ ጃዋር ውሸቱን በውሸት ቅመም 

ይጀምራል። (ጃዋር መገርሳ ገመቹ የሚለው ማን ነው? ሌላ ቀን እምለስበታለሁ። የታወቀው 

ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ እንደመሰሎቹ በውሸት የሚጓዝ፤ “አሊ ቢራ” የተባለው ውሰጠ ሰሪ የኦነግ 

አባል፤ ወደ ኦነግነትና ጠባብንት ያጠመቀው ሽማግሌ ነው።)፡ 

ጃዋር  እንዲህ ይላል፡ ዶ/ር መገርሳ ገመቹ ይመስለኛል….. ኦሮሚያ በአፍሪካ ውስጥ እንደ 

ኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ብሔሮች  የሚኖሩባት አካባቢ የለም። ምናልባት ጆሃንስ በርግ 

በስተቀር። ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ‘ብሔር’ ‘ብሄረሰብ’ የለም።ባሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያዊያን 
ውጪ ፤ ቻይኖችና እና ሕንዶች መጥተው አሮሚያ ውስጥ ይኖራል።”   

ጃዋር በዚህ አባባሉ “በአፍሪካ ውስጥ….’አሮሚያ’ ውስጥ….” ውሸት ይሁን እውነት 

ሳይታወቀው ኦሮሞ የሚባለው ነገድ፤ ከብዙ ነገዶች ጋር ተቆራኝቶ፤ ከማን ጋር ተዋልዶ፤ 

ተዋህዶ፤ ተሳስሮ ለዘመናት እንደኖረ ገልፆልናል። እንደሚታወቀው እራሱ ጃዋር እናቱ 

የመንዝ አማራ እና ኦርቶዶክስ ክርስትያን ናቸው። አባትየው እስላም ናቸው፤ ኦሮሞነተቻው 

ግን በውል የነገረን ወይንም የሚታወቅ ነገር የለም። የናቱ ነገዶች ለምን ኦሮሞ ከሚባለው 

አካባባ እንዲወጡ በአደባባይ አንደሰበከ ግን አሁንም የሚገርም እንቆቁልሽ ነው። ያንን 

ቆይተን አንመለከተዋለን። 

እንዲህ መሆኑን እያወቀ ቀጠል አድርጎ ፤-  

“ኦሮሞ ከሌላው ሕዝብ አብሮ የመኖር ችግር የለውም፤  ከሌላው ሕዝብ ጋር አንዲጋጭ 

ችግር የሚፈጥረው መንግስት ነው።” ይላል፡፤ 

ይህ ልጅ የወጣለት ውሸታም ሆኗል፤ ወይንም ገና ዓለምን በቅጡ ያላወቀ፤በማደግ ላይ ያለ 

ሂደቱን ያላገባደደ ያልበሰለ ሕሊና ያለው ይመስለኛል። ሕዝብ ይታዘበኛል የማይል፤ ደረቅ 

ውሸት ሲናገር ከምንም የማይሰቀጥጠው፤ ለተናገረውም “ይቅርታ የማይጠቅ” ሌላውን ክፍል 

‘ሕዝብን ከሕዝብ’ በማጋጨት ሲከስስ፤ እራሱ ሕዝብን ከሕዝብ በማጋጨትቱ ስራ በግልጽ 

ተሰማርቶ፤ በአደባባይ ወጥቶ የሚሰብክ እጅግ ኦኖማሊ/ኦድ/ የሆነ አስገራሚ ወጣት ነው። 

የነኚህ ሰዎች እጅግ ፤እጅግ በጣም ቅጥ ያጣ መያዣ የታጣበት የውሸት እና የማምታታት 

ባህሪ ‘ማቆሚያው’ የት እንደሆነ ይገርመኛል። 



አዎ ‘መንግሥት’ እያለ ያለው፤ የድሮ መንግሥቶች ወይንም ያሁኑ የወያኔን መንግሥትን ነው። 

ሥርዓቶችም ሆኑ ወያኔ ሕዝብ ከሕዝብ ማጋጨቱ ሁሉም የሚያውቀው እውነታ ነው። 

መንግሥት ማለት “ፓውር/ሥልጣን ፈላጊ ማለት ነው። ያንን ለመጠበቅ የሚጠቀምበት 

አንዱ ዘዴው፤ ሕዝብን ማጋጨት ነው። መንግሥት ብሎ እየከሰሰው ያለው ወያኔ የተካነ 

አናካሽ ማፊያዊና ፏሺስታዊ ቡድን መሆኑን ሁሉም የሚያውቀው ነው።ነገር ግን የራሱን 

የጃዋርን አናካሽ ተግባርስ ወዴት ሊደብቀው ፈልጎ ነው፤ ዛሬ ሌላወን እየከሰሰ ራሱን ንፁህና 

እራሱ የሕዝብ አሳቢ፤ ሰላማዊ ፖቲከኛ እና ተንታኝ መስሎ የሚመጻደቀው ማንን ለማሞኘት 

ነው?   

እስኪ ሕዝብን ከሕዝብ ለማጋጨጥ ሆን ብሎ ጀሌዎቹን ሰብስቦ ማይክሮፎን ይዞ በክፍት 
ሜዳ አመሬሪካ አገር በአዳባባይ ላይ ጃዋር መሓመድ ካንደበቱ ምን ብሎ እንደሰበከ 
እናድምጥ፡ ክሊፑን ጽሑፉን ሰትጨርሱ ሗላ አደምጡት: ምን ይላል፦ [English 

Documentary] Jawar Mohammed -A mission of Inciting Hate and 
Genocide 
https://youtu.be/ElKP-EleuDU 

“ኦሮሚያ ለኦሮሞ ብቻ! ኢትዮጵያዊያን ከኦሮሞ ይውጡ! ኢትዮጵያ ኣውት ኦፍ ኦሮሚያ! 

ኦሮሚያ ቱ ኦሮሞስ! ” …..ይለናል።

  

ኦሮሚያ ከምትባለው የነ ጃዋር “አገር” እኛ ኢትዮጵያዊያን እንድንባረር ውጡ እያለ ሕዝብን 

ከሕብ ለማጋጨት የሰበከውን የዘር ማጽዳት ወንጀሉን እንደ ኢምንት ቆጥሮት ሌላውን 

በሕዝብ ማጋጨት ወንጀል ሲወነጅል፤ አነዚህ ተገንጣዮች ‘እንደ ሰው ፍጡር ትንሽ ሐፍርት 

የሚባል አይሰማቸውም ወይ?” በማለት እያሰኘኝ ያለው እንዲህ ያለ ድርቅና በማድመጤ 

ነው።  

ለዚህም ነው “ኢምፖርታንስ” /ቁም ነገረኞች/ አድርጌ የሚናገሩትን ሁሉ ዋጋ ሰጥቼ 

በአክብሮት የማላየው። እነኚህ ኢንሲግኒፊካነት/ የማይፈይዱ፤ ኮንታሚኔትድ/የተበከሉ 

ክፍሎች ናቸው። እነኚህ ናቸው “የኢትዮጵያ ሕዝብ ለምን ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር አይቆምም” 

እያሉ ሕዝብን የሚተቹና የሚጠይቁ። መፍቴ ፈላጊዎች ናቸው ተብለው በየሚዲያው 

https://youtu.be/ElKP-EleuDU


የሚለጠፍላቸውም የእነዚህ ውሸት እንጂ፤ የኛ ትችት ለሕዝባችን ጀሮ እና ዓይን እንዳይደርሰ 

ብዙ አንባቢ አላቸው በሚባልላቸው የወያኔ ተቃዋሚ ሚደዲያዎች የታገደ ነው። 

“እኔ ባደግሁበት 99 ከመቶ ሙስሊም ነው። ማንም ሰው ቀና ቢሎ ቢያየን በሜጫ ነው 
አንገቱን የምንለው!” ባለበት ምላሱ ነው ሌላውን “ሕዝብን ከሕብ እያገጩ ነው” እያለ 

በመወንጀል እራሱን እራሱን ደብቆ እያመጻደቀ ያለው። እንዲህ ያሉ ንግግሮች “ኢንሳይቲንግ 
ጀነሳይድ” ይባላል። ‘ጥላቻን በመስብክ የተቀናቃኝ ዘርን ለማጥፋት ሕዝብን ማነሳሳት” ማለት 

ነው። ከላይ የተመለከተው የጃዋር ንግግር ‘ኦሮሞ ውስጥ የሚገኙ ለዘመናት የኖሩ 

ኢትዮጵያዊያን ዘጎች በገዛ አገራቸው “ኦሮሞ የሚኖርብት መሬት አገራችሁ ስላልሆነ” ወደ 

አጋራችሁ ወደ “ኢትዮጵያ” ሂዱ በመላት ለኦሮሞ ሕዝብ ያደረገው የዘር ማጥፋት ዘመቻ 

ወንጀል ነው’።በሌላ ስብሰባ ደግሞ ደግሞ ሃይማኖትን ተንተርሶ የሚሰብከው አደገኛ 

ቅስቀሳም አለ።  

አስገራሚው ነገር ጃዋር እራሱ፤ እዚህ አማሪካ አገር እኩል ከተወላጆቹ ጋር በነፃነት ውጣ 

ሳይባል እየኖረ፤ በገዛ አጋራቸው የሆነው ኢትዮጵያዊያን፤ የኦሮሞ መሬት፤ወንዝ ሸንተረሩና 

ሜዳው እኩል ከኦሮሞዎቹ ጋር ከሚደርሳቸው አካባቢዎች “ውጡ” እያለ መቀስቀሱ በዛው 

ሁሉ ከፍተኛ ትምህርቱ ‘ሕሊናው ገና ያለማደጉ’ አስገራሚ ነው። ያውም ስታንፈርድ 

ዩኒቨርሲቲ የተማረ ወጣት! የአገሬ እርግማን ምን እንደሆነ ሳስበው ይጨንቀኛል።እነኚህ 

ከማህጸኗ የወጡ ምሁራን ልጆቿ ናቸው። ያውም ጃዋር ከክርሰትያን ከሸዋ አማራ የተገኙ 

ክብርት ወብጽእት እናት የተወለደ ፍሬ እኮ ነው እንዲህ ያለ አስጨናቂ ባሕሪና ከፋፋይ 

ቅስቀሳ ውስጥ ተዘፍቆ የተገኘው።  

የፖለቲካ ተቺዎች ጃዋርን  

“jawar is not only immature, but slefe deluded, shallow minded, pseudo 

scholar under cover Islamic fundamentalist. Every peace loving individuals has 

to concern about this. Under US law, this is hate speech punishable by 

imprisonment and deportation” በማለት ተችተውታል።  

የሚገርመው ግን እንዲህ ያለው ንግግር በአሜሪካ ሕግ የሚያስከስስና ታስሮ እስከ መባረር 

ድረስ የሚያደርስ “የሆሎካስትን ምጽአተ ዓለም እና ብጥብጥ” የሚፈጥር የዘርና የሃይማኖት 

ቅስቀሳ “ወንጀል” መሆኑን የሕግ አዋቂዎች እየተናገሩ መሆናቸውን ቢታወቅም፤ ልጁ ያለ 

ማፈር ተመልሶ እንደዚህ ብለው የሚወነጅሉኝ ቢጠነቀቁ ይሻላቸዋል፤ እያለ ሲዝት 

ሰምቸዋለሁ። አስገራሚ ድርቅና ነው። ይህ የሚያሳየው፤ልጁ ይቅርታ ጠይቆ ሰላማዊ ስብከት 

ከመስብክ ይልቅ፤ የወጣትነት ዕድሜው ገና ያልጨረሰ ይመስለኛል። አሁንም ለምን ተተቸሁ 

ብሎ ተቺዎቹን ያስጠነቅቃል። ድርቅናው ይገርመኛል። 



አሁን አስመራ/ኤርትራ ውስጥ የሚኖሮው፤ ኤፍሬም ማዴቦ የተባለው የግንቦት 7 ሰዉየ እና 

ጃዋር መሐመድ “ድርቅናቸው” አጅግ ይገርማል። የኢትዮጵያን ሪቪው አዘጋጅ ኤልያስ ክፍሌ 

ኢሳያስ አፈወርቂን በማመጎሱ ብዜ ተቀይመን፤አግልለነው ከጥፋቱ ተጸጽቶ “ይቅርታ 

ሲጠይቀን” በደስታ ነው የተቀበልነው (ከኔ ጋር ግንኙነት ባይኖሮውም)። ይህ ልጅ እና 

ኤፍሬም ማዴቦ ግን፤ ዛሬም ሳያፍሩ፤ይቅርታ ሳይጠይቁ፤ ፖለቲካው ሲዘባርቁት ማየት አጅግ 

ያስደምማል (ከነዚህ ጸረ ሰላም በጥባጭ ቀስቃሾቹ ይልቅ፤ ተከታይ ጀሌዎቻቸው አፋቸው 

ከፍተው ሲያደምጧቸውና ሲያነብቧቸው ማየት ያናድዳል)። ጃዋር ‘አርበኞቼ’ የሚላቸው 

‘የኦነግ’ መሪዎች ያለፉባቸው “የውሸት ጉዞዎችና ስልችት ያሉን ውሸቶቻቸውን” ነጥብና አራት 

ነጥብ ሳይቀር በመቅዳት የነ ‘ጃራ’ እና የእነ ‘ሌንጮ’ ዘረኛ ንግግር በየስብሰባው መድረክ 

መመሪያዎቹ አድርጓቸዋል። የሚሰነዝራቸው ንግግሮች “እውነት ይሁኑ ውሸት” መድረክ ላይ 

ተጋብዞ ሞኙን እስካሞኘ ድረስ ጉዳዩ አይደለም። 

ሌላ ቀርቶ በበደኖ እና አርባ ጉጉ የመሳሰሉ ቦታዎች አማራ ገበሬዎችና ሰላማዊ ኗሪዎች 

እያረደ ሲፈጭፋቸው የነበረው “ሸኽ አብዱልከሪም ኢብራሂም” በቅጽል ስሙ “ጃራ”  

እየተባለ የሚጠራው “ኢስላሚክ ፍሮንት ፎር ዘ ሊብረሽን ኦፍ ኦሮሚያ”  ብሎ እራሱ 

የመሰረተው የኦሮሞ እስላማዊ ጂሃዲሰት መሪ ከዚህ ዓለም በሞት ሲገለል፤ ወጣቱ ጃዋር 

መሐመድ “ፌስ ቡክ” ላይ እንደ ትልቅ አርበኛ እና መሪው አድርጎ ‘ገድሉን’ በመለጠፍ፤ 

ኦሮሞ ወጣቶች የጃራን ‘አሰኮናኝ ገድል” አንዲከተሉት ሲያሞግስ ነበር።ልጁ አላደገም፤ 

የሚያስብለኝም ይህንኑ ነው።  

ጃዋር መሐመድ፤ “የኦሮሞና ሌላውን ሕዝብ ለማጋጨት እየተጣጣረ ያለው መንግሥትና 

የመንግሥት ፖሊሲ ነው” ብሎ ሲል፤ እውነት የሕዝብ ሰላም አሳቢ ከሆነ፤ እራሱም በእዛው 

የማጋጨት ወንጀል እጄን ነክሬአለሁና ካሁን በፊት ያሰራጨሁዋቸውና የሰበክሁዋቸው 

ስብከቶችና የተከተልኩትን የውሸት ፖሊሲ ሰርዤ፤ ከኦሮሞ ውጡ ያልኳቸውን 

ኢትዮጵያዊያን እና የናቱ ዘመዶች (እናቱንም ጭምር) ይቅርታ እጠይቃለሁ፤ ብሎ ቢል 

ለመነጋጋር ምናልባት በር ይከፍት ይሆናል። ካልሆነ ግን በደረቁ ይህ ሁሉ የሆሎኮስት 

ወንጀል ቅስቀሳ ቀስቅሰህ ከኢትዮጵያዊያን የሚጠበቁ ነገሮች እንዲህ ማድረግ አለባቸው 

ተብሎ ዝርዝር ገብቶ መምቦጫረቅ ምን ይባላል? 



ምን እውነትነትና በር ከፋችነት ምልክት ይዘውልን መጥተው ነውና ከኦሮሞ ጋር ቁሙ 

በማለት የሚዘላብዱት? ወያኔም ሆነ ተማሪዎቹ፤ እየተጋጩ ያሉት ‘ኦነግና ወያኔ’ ተመካክረው 

ባስቀመጡላቸው ፋሺስታዊና ኢ-ፍትሓዊ የመሬት አከላለል እየኖሩበት ያለውን የመሬት 

ባለቤትንት እራሳቸው መጀመሪያ መመርምር ይኖርባቸዋል። ፋሽስታዊና አፓርታይዳዊ 

አከላለል ‘ሕጋዊ ነው’ ብለህ ተቀብለህ፤ “ከዚህ ወዲያ አትለፍ፤ ከዚህ ወዲያ የኔ ነው፤ ከዚያ 

ወዲያ የእገሌ ነው” የሚለው አባዜና ንትርክ ከንቱ ንትርክ ነው። ግጭት መቀጠሉ ማወቅ 

አለባቸው። ግጭቱ ከወያኔ ኢንቬስተሮችና ከውጭ አገር ባለሐብቶች ጋር ሳይሆን፤ በኦሮሞ 

ዙርያ እና በኦሮሞ ውስጥ የሚኖሩ ነገዶችም የሚነድ እሳት መቀጠሉ አይቀርም። ድልድሉ 

ከመጀመሪያውኑ የቀጣፊዎች፤ በወያኔዎችና በኦነግ አመራሮች ሴራ የተቀየሰ ክልል ስለሆነ 

“አሳቱ” እዛው አያቆምም። ዘላቂ መፍትሔው የወያኔን ፋሺስታዊ የቋንቋና የጎሳ አከላለልን 

በመቃወም፤ ‘ሌሎችም አብረው አከላለሉ ሴራ ያለበት መሆኑ አምነው’ አንዲመክሩበትና 

እንዲፈርስ ካልተደረገ፤ “በየክረምቱ ቦግ ብሎ የሚጠፋ የተማሪ ጫጫታ” መፍትሔ ሊሆን 

አይችልም። ይህ ላይጥማችሁ አይችል ይሆናል፤ እውነታው ግን ይህ ነው። ዘነፎቢክ/አማራ-

ፎቢያ የመጣው “ይህ የኔ ክልል ነው፤ አንተ ከዚህ አትለፍ፤ ውጣ ወዳገርህ ሂድ” የሚለው 

ጸያፍ ባሕሪ መነሻው “በቋንቋ መከለል” ያመጣው ሰበብ ነው። ተማሪዎቹም ሆኑ ገበሬዎቹ  

በዚህ ጉድ የዘፈቃቸውም መነሻ፤ ይህ ምስጢር ባለማወቃቸው ነው።  

የኦሮሞ ምሁራን ማድረግ ያለባችሁ፤- መጀመሪያ በፕሮፓጋንዳ የግንጣላ ቅስቀሳና ፖሊሲ 

የተካሄዱ ወንጀሎች፤ የተፈጸሙ ርካሽ ፍጻሜዎች ማውገዝ፤ ከዋሾቹ ክፍል የሚጠበቅ 

የመጀመሪያ ያራስን በራስ መውቀስና ማጋለጥን ይጠበቃል። ይህ በር ለመክፈት ያመቻል።  

ኢትዮጵያዊያን ግን “ኦነጎች የምትባሉትና መሰል ድርጅቶችና ጀሌዎቻችሁን” ለመሳብ 

ያላደረጉት እሽሩሩ አልነበረም። ያውም ከሚገባው በላይ! ግን ያው ታጥቦ ጭቃ ባሕሪያችሁ 

አልለወጥ አለ። ተለውጠናል በምትሉበት ወቅትም ቢሆን የምታንጸባርቁትና የምትናገሩት 

ንግግሮቻችሁ ሁሉ አንደገና ወደ ኋላ ዙር ነው (የምትማሩም አልመሰለኝም፤ “ኢት ኢዝ ቱ 

ሌት”)።  

ሌላ ቀርቶ በግብጽ ስደት የሚኖሩ ኦሮሞዎች በግብፅ ወታደሮች ሲደበደቡ “እኛ ኦሮሞዎች 

እንጂ ኢትዮጵያዊያን አይደለንም” ብላችሁ በሉ ብላችሁ ስላስተመርችኋቸው” 

ኢትዮጵያዊያኖችን ደብድቡ፤ እኛ ኦሮሞ ነን አትንኩን፤ ሲሉ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል 

(ሳውዲ አረቢያም አበሻ ሲደበደብና ሲዋረድ፤ ኦሮሞ ነን እኛ አቢሲኒያ አይደለንም ብለዋል፤ 

ካይሮም ውስጥ የታየ አሳፋሪ ክሕደት ይኼንኑ ነው። ዓረብ ሆዬ ጉዳዩ አልነበረም እና አበሻ 

መሆናቸውን ስለሚያውቅ “ኢናዓል አቡክ! ሐበሽ!” እያለ አብሮ ግፍ ሰራባቸው)። 



ማስረጃውም ይኼው ። ሌላ ቀርቶ ምስኪኗን 

ኢትዮጵያ ለማፍረስ እናንተን ለመጠቀም እየዛቱብን ያሉትን ግብፆች በምክር ቤታቸው ምን 

እንዳሉ ይፋ ሆኗል። ምን ነበር ያሉት?  

“The domestic Ethiopian front is weak and fragile. We could also support the 

Ogaden national Liberation Front. For example 55 of the Ethiopian population 

belong to to the Oromo people. They have a thing called Oromo Liberation 

Front… we can give support to the Oromo Liberation Front to weaken 

Ethiopia. This would constitute a means to pressure the Ethiopian government. 

If all those attempst fail, we may resolt to our intelligence aganecies.” 

መረጃውም ይኸው፦  

 የግብፅ / አል አኽዋን/ ‘እስላሚክ ብራዘር ሁድ’ መንግሥት ኢትዮጵያን ለማፍረስ እናንትን 

ደካማ ፍጡራን ለመጠቀም ሲዝቱብን ጃዋር እና መሰሎቹ “ወደ ፊትም፤ መጀመሪያም 

መጨረሻም “ዜግነቴ ኦሮሞ እንጂ ኢትዮጵያ አልሆንም” ብሎ ጃዋር እንዳለን ሁሉ ቃበኔ” 

“ሃዩ” “ገዳ” እያላችሁ ለረሳችሁ ማግኘት ያልቻላችሁትን ኦሮሚያዊ ዜግነት ለእነ ተስፋየ፤ለነ 

አስመሮምና ለነ ሆልምስ እየሸለማችሁ ራሳችሁን በራሳችሁ በማጃጃል ስራ ተጠምዳችሁ 

ጊዜአችሁ ከማሳለፍና የዓረቦች እና አክራሪ እስላም አገሮች መጠቀሚያ ከመሆን ምን ልብ 

ግዙ።  

ዋናው ነገር ‘ሕዝብን ከሚያጫርስ’ ስብከትና የወንጀል ተግባር እባካችሁ ታቀቡ።በተለይ 

ጃዋር ውሸትክን ‘ቆንጠጥ አድረገው’ ሰው የታዘበኛል በል። “ኦሮሞ ሌላው ሕዝብ መጥቶ 
በኦሮሞ መሬት እንዲኖርና እንዲሰራ ፈላጎቱ ነው”  ስትል የዋሸኸውን ንግግርህ፤ ዘ-ሐበሻ 

በለጠፈልህ የውሸት ፕሮፓጋንዳህን አደምጠንልሃል። ምን የሚሉት ማምታታት ነው?  



“ኦሮሞ ለ ኦሮሞስ” “ኢትዮጵያ አውት ኦፍ ኦሮሚያ” እያልክ ከኦሮሞ ‘ክልል’ እንድንወጣ 

የጀኖሳይድ ጥሪ በጎን ቅስቀሳህን ታሰራጫለህ፡ በሌላ በኩል ድግሞ ‘ውጡ፤ ወደ አጋራችሁ 

ሂዱ’ ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲህ፤ይቅርታ ካልጠየቅክ፤ ያለህ አማራጭ ‘ወንጀለኞችንና 

ጠባቦችን ወክልህ ትመጣ’ እንደሆነ እንጂ ‘ሰላማዊ ትግልና፤ሰላማዊ ታጋዮችን ወክዬ 

እየተናገርኩ ነኝ’ ብትለን ምንህ መያዣ መጨበጫ አለውና ነው ምንህን እንምነው?   

አመሰግናለሁ።ጌታቸው ረዳ getachre@aol.com (Editor Ethiopian Semay)    
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