
ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ 

ክፍል ፭ ጫልቱና የእኛ ነፋስ ሲቀበሉ፣ ካለፈው የቀጠለ 

 

ጫልቱ የእኛ በጣም በሀዘን እንደተጎዳች ስላወቀች ምናልባት ወጣ ብትል ትንሽ ሀዘኗ ይከፈልላት ይሆናል ብላ በማሰብ፣ 

ተነሽ፣ ተነሽ አለቻት። የእኛም ጫልቱን ላለማስቀየም ስትል ተያይዘው ከመውጣታቸው በፊት ጫልቱ ለእሷም ለየኛም ሁለት 

ነጠላ አመጣችና ረዘም ረዘም ባለው ቀሚሳቸው ላይ ነጠላ ደርበው ወጡ። ሁለቱን እየተጫወቱ ሲሄዱ ላያቸው እህትማማች 

ወይም እብሮ አደግ ጓደኛ እንጅ በቅርብ ቀን በመከራ የተገንናኙ ሰዎች አይመስሉም። መቸም ዘመኑ ስለከፋ ነው እንጅ እንደ 

እህትማማች ለመተያየትና ጉዋደኛ ለመሆን ነገድ፣ ሀይማኖት፣ ሳያግድ በፍቅር የኖረው ህዝብ ምስክር ነው። ቢሆንም አንድ 

ባለቤቷን በግፍ ያጣች፣ ወንድሟ ቄሮ ሁኖ ቤት ሲያቃጥል አደጋ የደረሰበት ሴትና በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ በግፍ የታፈነች 

ተማሪ ተግባብተው፣ ተሳስበው ሲኖሩ ማየት ደስ ከማሰኘቱም ሌላ የዘመኑን ጎጠኛ ፓለቲካ በዜሮ ያባዛዋል።   

ጫልቱና የእኛ ለጠላት ያላቸው ስያሜና አመለካከት ከኦሮሙማና ከጎሳ ፓለቲካ በእጅጉ የተለየ መሆኑም ይደንቃል። ለነገሩ 

በየቤቱ በየኦሮሞው ልብ ውስጥ ያለው ችግርና የጠላት አይነት ከፅንፈኛ ፓለቲከኞች ጋር እንደሚጣጣም ምን ማረጋገጫ 

አለ? የኦሮሞ ህዝብ እድል ስይሰጠው፣ ተጠይቆ ሳይፈራና ሳይሳቀቅ ምን እንደሚፈልግ ከአንደበቱ አውጥቶ ካልተናገረ 

ኦሮሞውን ሁሉ በነገመቹ ዐይን ማየት እንዴት ይቻላል? እንደአቶ ዳዲና ጫልቱ በሚሆነው ሁሉ አንገት የደፉ ኦሮሞዎች 

እንደሚኖሩ ግልፅ ነው። እነጫልቱ ኦሮሞ ገዳይ፣ ጨፍጫፊ፣ ለሰው ልጅ የማያስብ አረመኔ ሁኖ ሲሳል ማየትና መስማት 

ህመም ሆኖባቸዋል። ነገር ግን እንኳን አደጋ የተፈፀመበት ኦሮሞ ያልሆነ ነገድ እነሱም መስክሩ ቢባሉ የማይክዱት በአይናቸው 

ያዩት ዘኛኝ ግፍ በተደጋጋሚ ተፈፅሟል። ከሁሉም የሚያሳዝናቸው ግን ኦሮሞ በስሙ ወንጀል ሲሰራና ስሙ ሲጠፋ ሰፊው 

የኦሮሞ ህዝብ ከእውነትና ከሰላም ጋር ሳይጋፈጥ ዝም ማለቱ ነው።  

አቶ ዳዲና ቤተሰባቸው በደንቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ ህዳር 1 ቀን 2012 ዓ ም ማምሻውን አንድ የሶስተኛ አመት የነርሲንግ ተማሪ 

መገደሉን ዩኒቨርስቲው ዳይሬክተር አቶ ተመስገን አለሙ እንዳሳወቁ ከዶይቸ ቬለ ሰምተው የሚመጣውን በመፍራት ሲሰጉ 

ነበር። የፈሩት አልቀረምና 17 የደንቢ ዶሎ የአማራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጸጥታ ስጋት ወደ ትውልድ ቀያቸው ሲያመሩ 

ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታገቱ የሚለው ጉድ ተከትሎ መጣ። የዚህ ወንጀል አጃቢና ተባባሪ ደግሞ የገዛል ልጃቸው 

ደጀኔም ጭምር ነው። ወንጀለኞቹ አይተውት የማያውቁት ገንዘብ ይከፈላቸዋል። ልጆቹም እንደወጡ ቀሩ። መንግሥት 

በጉዳዩ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ አልሰጠም። ወላጆቻቸውም ልጆቻችሁ ሞተዋል ተብለው እርም አላወጡም ዘጠኝ ወር 

ሙሉ በሀዘን ይንገላታሉ።  

የደምቢ ዶሎ ተማሪዎችን ጉዳይ ችላ የሚለው መንግስት ከዚህ ቀደም በነጋዜጠኛ ማእዛ ሙሀመድ አስተባባሪነት ለተጠራ 

ስብሰባ ከሳምንት በኋላ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ስላለ ይተላለፍ ብሎ እንዲተላለፍ ማድረጉ ይታወሳል። አሁን ደግሞ 

መንግስት ራሱ ግብረሀይል አቋቁሞ ጉዳዩን በሀላፊነት መምራት ሲገባው፣ ይባስ ብሎ ይመለከተናል የሚሉ በጎ ፈቃደኛ አዲስ 

አበባውያን የባለድርሻ አካላት በሚገኙበት በዋቤ ሸበሌ ሆቴል ነሀሴ 23 ቀን ሊያካሂዱ የነበረውን ውይይት በመንግስት 

ቅጭን ተዛዝ መከልከሉ በጣም አሳዝኗቸዋል። ጉዳዩን ለየኛ ያልነገሯት የኦሮሞን ገመና ለመደበቅ ብለው ሳይሆን ያልሰሙት 

አይቆጭምና ይቅርባት ብለው ለእሷ ጤንነት በማሰብ ነው።  



እነሱም ሁሉም ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ስለሆነ አይዞሽ ይሄም ያልፋል እያሉ ማፅናናትን እንደማታለል ይቆጥሩታልና 

ተቸግረዋል። በእርግጥ የእኛም እነሱን ለማስደሰት ስትል ሁሉንም ነገር ለመርሳት ባትችልም ለማዳፈን ጥረት ታደርጋለች። 

በመንግስት ላይ ያላት እምነት የተሟጠጠ ነው። አብይ አህመድን እንደ መሪ ሳይሆን ባለመንታ ምላስ አስመሳይና ጨካኝ ብላ 

ትገልፅዋች ። በየኛ እምነት መንግስት ቀዳሚ ተግባሩ የህዝብን ህልውናና ደህንነት፣ ደካማው በጉልበተኛ እንዳይጠቃ 

የሚጠብቅ፤ ፍርድ እንዳይጓደል የሚሰራ እንጅ ህዝብ እየተጨፈጨፈ፣ ተማሪ እየታፈነ፣ ንብረት እየወደመ ብልፅግና እያለ 

የሚያደናቁር አስመሳይ አይደለም። 

ይቀጥላል>/ 

ዘውዲቱ የማነ  

2020-09-04    


