
ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ 

ክፍል ፯. ፮ የትም ወድቆ መቅረት፣ የዘጠኝ ዓመቷ የውብዳር 

 

ውድ አባቴ ዛሬም ብሶቴንና ጭንቀቴን የምነግርህ በከፍተኛ ሀዘን ነው። ባለፈው እንደነገርኩህ ሁሌ ችግር እያወራሁ ብየ 

ራሴን መውቀሱን ትቸዋለሁ። ከፊቴም ከኋላየም የከበበኝ ጨለማ ነው። ኑሮየ ከሞቱት በላይ ከአሉት በታች ነው። ለነገሩ 

የዚህ አይነት ኑሮ ያለው የፈረደበት የአማራ ህዝብ ነው። በዙሪያየ የምሰማውና በአይኔ ያየሁትን መከራ ምን አይነት ቋንቋ 

ወክሎት በምን አይነት የቃላት አጠቃቀም ልገልፀው እንደምችል አላውቅም። ቢሆንም ኑዛዜ ነውና እንደዘበት 

እንደሚከተለው ፅፌልሀለሁ።  

አባባ እኛ ባለንበት አካባቢ በአማራ ላይ ያለውን መከራ፤ የሚፈፀመውን  ግፍ ለመግለፅ ቃላቶች ሁሉ አቅም ያጣሉ 

የምለው ወድጀ አይደለም። ለዚያውም እኔ ሁሉንም እነአባዳዲ የሚያውቁትን ጉድ  አላውቅም። ምክንያቱም ጉዳዩን ለእኔ 

የሚነግሩኝ በግድ መስማት ሲኖርብኝ ብቻ ነው። በቀደም አንዲት ከ9  ዓመት የልጅ ስሟ የውብዳር እንደሚባል የነገሩኝን 

አሳዛኝ ፍጡር የመከራ ታሪክ ግን የማይደብቁት ነገር ስለሆነባቸው እኔንም የመከራው ተጋሪ አድርገውኛል።  

ልጅቱ የአባዳዲ ወንድም ባለቤት ክርስትና እናቷ ስለሆኑ ከእነሱ ልጆች ጋር ለመጫወት እንደሄደች በሰዓታት ልዩነት 

አራጆቹ መጥተው ቤተሰቧን በሙሉ አርደው ይሄዳሉ። የውብዳርን ክርስትና አናቷ የአጎቷ ቤት አካባቢ ሸኝተዋት።  እሷም 

እንደለመደችው ከክርስትና እናቷ ቤት ስትመለስ በአረመኔዎቹ ባለጊዜ የኦሮሞ ታጣቂዎች ቤተሰቧ እየታረዱ አልቀው 

ደረሰች ። መከረኛዋ የውብዳር በለጋ እድሜዋ እናቷንም አባቷንም ወንድምና እህቶቿንም፣ ዘመድ አዝማዷን ሁሉ በአንድ 

ቀን ጀምበር አጣች።  

የውብዳር  እቤቷ ከመድረሷ በፊት ወደአጎቷ ቤት ገለል አለች። አጎቷ ቤት ስትደርስ የአጎቷን ልጆች መጣራት ጀመረች። 

መልስ የለም። የአጎቷ ልጆች ትምህርት ቤት ሄደዋል እንዳትል በመንደራቸው የአማራ ልጅ ትምህርት ቤት መሄድ ካቆመ 

ድፍን ሶስት አመት ሊሆነው ነው። ብትጣራ መልስ የሚሰጣት ስታጣና ፀጥታው ሲበዛ ሁሌ ከምትቧርቅበት ቤት ለመግባት  

በሩ አካባቢ ስትደርስ ደም አየች። የውብዳር በር ላይ ያየችው ደም ዘመዶቿ ታርደው የእነሱ ደም ከቤት ወደውጭ እየጎረፈ 

ነው ብላ ብታስብ ኑሮ ባልገባች ነበር። እሷ የመሰላት በግ ወይም ዶሮ በሩ አካባቢ ታርዶ ጊዜ አጥተው ሳያፀዱት ነበርና 

ዘልቃ ወደውስጥ ገባች። ስትገባ ያጋጠማት አስደንጋጭና አስፈሪ የእሬሳ ክምር ነበር። ዝርዝሩ ብዙ ነው። ነገር ግ ን በዚህ 

ጉዳይ ላይ ከዚህ በላይ ለማለት አቅም ስለሌለኝ ለጊዜው በዚሁ ልቋጨው።  

መቸው የኦዴፓ/ኦነግ አገዛዝና የመከራ ቀንበር ያሸከመችን አልሞት ባይ ተጋዳይ ወያኔ እያሉ በሰላም ውሎ ማደር ዘበት 

ነውና በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ታውጆ ክተት እንደተጠራ ሰማን። ጦርነት መታወጁን ሰምተን ሳንጨርስ ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ጦርነቱ ተጀምሮ የአማራን ሚሊሽያና ልዩ ኃይል በጀግንነቱና መከላከያውን ለመታደግ ላደረገው ብቃት 

ሲመሰገን ሰማን። እኔ የሚመስለኝ ይህ ማዘናጋት ነው። የወለጋውን አመኔያዊ አሳፋሪ ፍጅት ለማዳፈንና ለቀጣይ ሞት 

ለማመቻቸት ነው።  

አባዳዲ ስለጦርነቱ ምን እንዳሉ ታውቃለህ? ኢህአዴጎች የሚፈልጉትን ሊወጉ ሲሉ ለአይናቸው የጠሉትን አማራ ወገኔ 

ይሉታል። ወያኔም የባድሜ ሰሞን እንዲህ አድርጎ ነበር። ለጥቅማቸው አማራን ሲያመሰግኑትም ይሉኝታ የላቸውም አሉ። 

እሳቸው በደርግ ጊዜ ወታደር ስለነበሩ ሌላም ብዙ ጥያቄ አላቸው። አባዳዲ የሚጠይቁት፤ 



 

 የቀን ጅብ ያሏቸውን ቀንደኛ የወያኔ ባለስልጣናት ቀድመው በመያዝ ህግ ማስማስከበርና በአገር ሰላም ማስፈን 

ሲችሉ ለምን ታገሷቸው?  

 የአማራ ሚሊሽያና የልዩ ኃይል ከሌሎች ክልል ብሄሮች የልዩ ኃይል ተዋፅኦ ሳይኖር አማራ ብቻ ለምን?  

 የአማራ ጦር ለድሉ እርዳታ ካደረገና እንዲህ ከተደነቀ በወያኔ የተወረሰው የአማራ ርስት ይመለሳል ወይ?  

 መከላከያውና ልዩ ኃይሉ ወደሰሜን ትኩረቱን ካደረገ የመሀል አገሩ በጠላት እጅ እንደማይወድቅ ምን 

ማስተማመኛ አለ? የሚሉትና ሌላም ብዙ ጥያቄ አላቸው።  

እኔም አባዳዲ እውነት አላቸው እላለሁ። ይህ ጦርነት አስፈላጊና ውጤታማ ጦርነት ነው ብየ አላምንም። የሚቻል ቢሆን 

የቀድሞውን ኢህአዴግ የአሁኑን ብልፅና በሙሉ በሙሉ ማስወገድ  ነው። አባባ እውነት ለመናገር ዶ/ር አብይን በፍፁም 

አላምነውም። ማንም አይፈናቀልም ብለው ያፈናቀሉ፣ ሳናጣራ አናስርም ብለው በግፍ ያሰሩ ወ ዘ ተ ቃለአባይ ናቸው። 

እመነኝ አባባ፣ ተረኞቹ ጦርነት ያወጁት ስልጣናቸውን ለማረጋጋትና ያቀዱትን ኦሮሙማ ለመተግበር ሲሉ እንጅ 

ለኢትዮጵያ ህልውናና ለህዝብ ደህነት አዝነው አይደለም። እንደእኔ ለአብይ አህመድ ስልጣን አማራ ማለቅ የለበትም። 

አማራን ህዝቤ ወገኔ የሚል መንግስት እስከሌለ ድረስ፣ በሰላሳ ዙር ልዩ ኃይል ያስመረቀው ኦሮምያ እያለ በአንድ ዙር 

አሰልጥኖ አዴፓ እያሳደደ ከጨረሰው የተረፈ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሽያ ብቻ መዝመቱ አማራን ማጥፋት ነው። በዚያ 

ላይ ነገ ረሀብ የተደገሰለት አንበጣ የጎዳው የአማራና የትግራይ ድሀ ገበሬ አሳዘነኝ።  

 

ዘውዲቱ የማነ  
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