
ሽመልስ አብዲሳ የተናገረው የኦሕዴድ/ብልጽግና ዓላማ፣ አቋምና ግብ እንጅ የራሱ ብቻ አይደለም!!! 
 
ቁ. 1 ፀረ አማራው የጥፋት ኃይል ብአዴን አዳራሹን ሞልቶት ባለው የኦሕዴድ አመራር ሞቅ ያለ ጭብጨባ 
በተደጋጋሚ ይቋረጥ የነበረውን የአቶ ሽመልስ አብዲሳን ጽንፈኛና ነውረኛን ንግግር አደባባይ በመውጣቱ 
እጅግ በመቆጨትና በመንገብገብ ለማስተባበል ያህል "የአቶ ሽመልስ የግል አቋምና አመለካከት ነው!" 
ብሎታል!!! 
 
ይሄ የፀረ አማራው የጥፋት ኃይል የብአዴን አቋምም ብዙዎቹን ማሳዘኑንና ማስቀየሙን ባየሁ ጊዜ በእጅጉ 
ገርሞኛል!!! "ከክልላችን ውጭ ያለውን አማራ አንወክልም፡፡ ከክልላችን ውጭ ያለው አማራ የብሔር 
ብሔረሰቦች ጠላት ነው! ነፍጠኛ ነው! መወገዝ መቀጣት አለበት!" የሚል አቋም ይዞ አማራን በያለበት 
ሲያስፈጅ የኖረ፣ የድርሻውንም በእጁ ባለው አማራ ላይም ዘሩን እንዲያጠፋ ከወያኔ የተሰጠውን የቤት ሥራ 
የማምከኛ መርፌ ከመውጋት ጀምሮ በየስፍራው አማራን በመጨፍጨፍና የደረሰበትን ደብዛ በማጥፋት 
የቤት ሥራውን በሚገባ ሲወጣና በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ፍጅት ሲፈጽም የኖረ አሁንም እየፈጸመና 
እያስፈጸመ ያለ ቁጥር 1 ፀረ አማራ የጥፋት ኃይል መሆኑ በሚገባ እየታወቀ "ብአዴን እንዲህ አለ!" ብሎ 
ማዘንና መቆጨት ዘገምተኝነትን ካልሆነ በስተቀር ፈጽሞ ማሰብ መቻልን ሊያሳይ አይችልም!!! ይሄ ፀረ 
አማራ የጥፋት ኃይል ከዚህ ውጭ ምን ሊል ኖሯል ታዲያ እነ ነፈዞ??? መቸ ይሆን ከቶ የምትነቁትና መሬት 
ላይ ያለውን እውነታ መረዳት የምትችሉት??? 
 
ብአዴን በአቶ ሽመልስ የተነገረው ነገር የብልጽግና አቋም ዓላማና ግብ መሆኑን አሳምሮ ያውቃል፡፡ 
ምሥጢሩ በመውጣቱ የተንገበገበውም ለዚህ ነው፡፡ ምክንያቱም ይሄ ሽመልስ የተናገረው ነገር ከወራት 
በፊት በአቶ ዐቢይ አሕመድ ወልመል ላይ ከዚህም በከረረ መልኩ ተነግሮ ነበርና ነው፡፡ ያኔ ብአዴን ያለው 
ነገር አልነበረም፡፡ ስለሆነም በእነ ዐቢይና ሽመልስ የተነገረው ነገር የብጽግና ዓላማ አቋምና ግብ መሆኑን 
ብአዴን ጠንቅቆ የሚያውቀውና እንደ ፀረ አማራነቱም የተስማማበት ጉዳይ ነው!!! 
 
"ወያኔ የራሱን ጥቅም ለማስከበር ኢሕአዴግ የሚል አሻንጉሊት ፓርቲ ፈጥሮ ጥቅሙን ሲያስከብር እንደኖረ 
ሁሉ እኛም የኦሮሞን የበላይነት ለማረጋገጫ፣ ኢትዮጵያን በኦሮሞ አምሳል እንደገና ለመፍጠር.....  
ብልጽግናን ፈጥረናል፡፡ ከዚህ በኋላ ኦሮሞ ካልሆነ ወይም የኦሮሞ ተላላኪ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሥልጣን 
ላይ አይወጣም!" በማለት የተናገረው ሽመልስ አብዲሳ ብቻ አይደለም!!! 
 
ሽመልስ አብዲሳ የተናገረው ዐቢይ አሕመድ የወልመል ግድብን ሲመርቅ "....ብልጽግና የኦሮሞ ነው፤ 
ብልጽግና የኦሮሞን ጠላቶች ከሥልጣን፣ ከቤተመንግሥት ለማባረር የተፈጠረ ነው። ብልጽግና ጠላቶቻችን 
ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር ቁጭ ብለው በሀገሪቱ ላይ መወሰን እንዳይችሉ የተፈጠረ ነው....!" ብሎ ከተናገረው 
የሚያንስ የሚቀል እንጅ የሚበልጥ የሚከብድ አይደለም እሽ እነ ምድረ ዘገምተኞ??? ምነዋ ታዲያ ያኔ 
"ዐቢይ እንዲህ አለ!" ብለህ አልተንጫጫህ??? የቀን ቅዠትህ ቅዠት መሆኑን ወይም እውን አለመሆኑን 
እንዳያረጋግጥብህና እንዳያነቃህ ፈርተህ ነው አይደል ዐቢይ ያንን ጽንፈኛና አስደንጋጭ ንግግር ሲናገር ዝም 
ጭጭ ያልከው???  
 
ይሄም ብቻ ሳይሆን "...ኦሮሞ እስኪነቃ ነው እንጂ፣ እስኪነሣ ነው እንጂ ሲነሣ ሚዳቋ አትበላንም፤ እኛ 
ዝሆን ነን፤ እንሰብራለን፤ እንበላለን! .... ይሄ ዘመን የእኛ ስለሆነ፣ ይህን ዘመን የሰጠን ዋቃ በመሆኑ አሳልፈን 



ሰጥተን ዳግም ወደ ባርነት ለመመለስ አንፈልግም! ያ ደግሞ ተመልሶ አይመጣም....!" እያለ እዚያው ቦታ 
ላይ አሸባሪው ዐቢይ አሕመድ ሕዝቡን ሲቀሰቅስ ምነዋ ታዲያ ሽመልስ አብዲሳ "ነፍጠኛን ሰብረነዋል.... !" 
ባለ ጊዜ ያነሣህበትን ጅራፍ በዚህ አያቶላ ላይም አላነሣህ ታዲያ???  
 
ያውም እኮ የዐቢይ ንግግርና ቅስቀሳ "ኦሮሞ እስኪነቃ ነው እንጅ!" በማለት ገና ወደፊት ሰብረው 
ስለሚበሉን ተናገረ እንጅ እንደ ሽመልስ ከዚህ በፊት ስለሰበሩንና ስላለፈ ጉዳይ አይደለም የተናገረው፡፡ 
በአሸባሪው አያቶላ ዐቢይ አሕመድ አስተሳሰብ በቅስቀሳቸው ኦሮሞ ሲነቃ ገና የከፋ መሰበርና መበላት 
ይጠብቀናል ማለት ነው፡፡ የትኛው ነው ታዲያ የከፋው እነ ዘገምተኞ??? 
 
የኦሕዴድ/ብልጽግና ሊቀመንበር አቶ አያቶላ ዐቢይ አሕመድ እና ኦሮሚያ ክልል የሚሉት ርእሰ 
መሥተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጓዶቻቸው ሞቅ ያለ ጭብጨባ እየታጀበ በዚህ መልኩ ማንንም 
ሳይፈሩና ሳያፍሩ ቁልጭ አድርገው የተናገሩት አቋም ዓላማና ግብ የኦሕዴድ/ብልጽግና አቋም ዓላማና ግብ 
ያልሆነ የእነማን አቋምና ግብ ሊሆን ነው ታዲያ እነ ዘገምተኞ??? ብአዴን ይሄ ጠፍቶት ይመስልሃል 
የዐቢይን ደብቆ የሽመልስን የግል አቋሙ አስመስሎ "የግል አቋሙ ነው!" የሚልህ??? 
 
ዘገምተኛው መንጋ ሆይ! "ሽመልስ ይቅርታ ይጠይቅ!" የምትለው ይሄ ጽንፈኛ የኦሕዴድ አቋም ዓላማና ግብ 
ሽመልስ አብዲሳ ይቅርታ በመጠየቁ የሚወገድ ወይም የሚቀር ይመስልሃል ወይ??? እንኳንና ሽመልስ 
ዐቢይና ፓርቲውም እራሱ "አጥፍተናል ይቅርታ!" ቢሉ እንኳ ይሄንን ጽንፈኛ የጥፋት ዓላማ አቋምና ግብ 
እርግፍ አድርገው ትተው ቀና የሚሆኑ ይመስልሃል ወይ??? እኮ ለማን ብለው ነው ይሄንን የሚያደርጉት??? 
እንዲህ ብሎ ማሰብ "እራሳቸውን እንደገና ይፈጥራሉ!" ማለት እንደሆነ ይገባቹሃል ወይ??? "ፖለቲካ ማለት 
ተንኮልና ቁማር ነው!" ብለው የሚያምኑ ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ አይፈልጉም እንጅ የውሸት ይቅርታ 
መጠየቅና ወደዚሁ ሥራቸው መመለስ የሚከብዳቸው ይመስሏቹሃል ወይ???  
 
ስለዚህ "የውሸት ይቅርታ ጠይቁና ተመልሳቹህ በተቻላቹህ መጠን ይሄንን ሥራቹህን ደብቃቹህ የአዲስ 
አበባን ዲሞግራፊ ቅየራውንም፣ ኢትዮጵያን በኦሮሞ አምሣል እንደገና መፍጠሩንም፣ አማርኛን 
መግደሉንም፣ የፖለቲካ ተንኮሉንና ቁማሩንም.... አጧጡፉት!" እያላቹሃቸው እንደሆነ ይገባቹሃል ወይ??? 
ሲጀመር ዐቢይና ሽመልስ ብቻ ይመስሏቹሃል ወይ ይሄንን ሁሉ ሕገወጥ ሥራ ሲሠሩ የከረሙት??? 
ብቻቸውን ካልሆኑስ በርካታ ዐቢዮችና ሽመልሶች ኦሕዴድን ሞልተውት ባሉበት ሁኔታ የዐቢይና የሽመልስ 
ይቅርታ መጠየቅ ምን ለውጥ ያመጣል???  
 
ሲጀመር ሽመልስን ብቻ "ይቅርታ ይጠይቅ!" አላቹህ እንጅ ከሽመልስ በፊት የከፋ ጽንፈኛ ንግግርና ቅስቀሳ 
ያደረገውን ሊቀመንበራቸውን ዐቢይን እኮ "ይቅርታ ይጠይቅ!" አላላቹህም፡፡ ዐቢይን ሕዝብ ሲፈጅ 
በዓይናቹህ ብታዩም እንኳ "አጥፍቷል ይቅርታ ይጠይቅ!" እንደማትሉም ለዚህ ጽንፈኛ ንግግሩና ቅስቀሳው 
"ጥፋት ነው ይቅርታ ይጠይቅ!" ካለማለታቹህ ማረጋገጥ ይቻላል!!! ምክንያቱም ከዚህ ከሚጣፍጠው የቀን 
ቅዠታቹህ መንቃት አትፈልጉምና ነው!!! የቀን ቅዠት ደግሞ የቀን ቅዠት ነውና ምድረ ዘገምተኛ ይሄ የቀን 
ቅዠትህ መጨረሻ ላይ የት እንደሚያደርስህ የምናየው ይሆናል!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው 


