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የበዛው ዜጋ አሁንም ገበሬ ነው። አርሶና እንሰሳትን አርብቶ ኑሮን ለማሸነፍ የሚተጋ ነው። “እረኛ” የሚለው ስድብ የትናንት
አያቶቻችንን ብቻ ሳይሆን ዛሬም በዚህ የስራ ዘርፍ የተሰማሩና ለራሳቸው ኑሮ ለአገራቸው እድገት በአቅማቸው የድርሻቸውን እያደረጉ
ያሉ ኢትዬጵያውያን ሁሉ ላይ የተሰነዘረ ስድብ ነው ለኔ። ይህን ብልግና ነው ማለት ያልቻለው ሁሉ የዚህ ወይ የዛ ድርጅት፤ የዚህ
ወይ ያዛ ሜዲያ ባለቤትና ትፎዝተኛ ስለሆነ ብቻ ነው። ጉዳዩን ለኢትዬጵያ አንድነት ተቆርቋሪ ከመሆን ጋር ማጣበቅ በአገር ላይ
ማላጋጥ ነው። ነጭ የዚህ አይነት ነገር ሲገጥመው bullshet ነው የሚለው መሰለኝ። ሲጀመር አንድን ማህበረሰብ አይደለም አንድን
ግለሰብም በሚሰራው ስራ ብቻ ማንነቱን መግለፅ ሙሉም አግባብነት ያለውም አይደለም። በከብት እርባታ ለመታዳደር በራሱ ብዙ
አይነት የስራ ሐላፊነቶች አለበት። በቤት ውስጥ የጠቀሙበት የነበረውን የእድ ጥበብ ስራዎች ላሬቦ ነበር የሰራለቸው ነበር ማለት
ነው?። ከብቶችን ማገድ አንዱ የስራ ዘርፍ ነው። ግለሰቡ ከወራው እንኳ ኦሮሞዎች ከቦረና ተነስተው እስከ ትግራይ ደረሱ ይላል።
ታዲያ ወተት ይረጩ ስለነበር ወይስ ከብት ነዱተውባቸው ነው ተብሎ ቢጠየቅስ?። ባጭሩ ህዘብን ልጋጋም፤ ለሀጫም ብሎ መግለፅ
ብልግናና ተሳዳቢነት እንደሆነው እረኞች ናቸው ብሎ መግለፅም ብልግና ነው።
ስምህን ከነገርከው ወይ ከሞላህ በሗላ እያየውና እያነበበው ሌላ እንድትጠራበት የምትፈልገው የሚያስደስትህ ስም ካለህ እባክህ ብሎ
የሚጠይቅ ማህበረሰብ ውስጥ እየኖርን አንድን ማህበረሰብ ሌሎች ሊያሳንሱት ሲሉ በጠሩበትና በትግልና መማህበረሰቡ እድገት
ተጨምሮበት ያስረጀውንና የተረሳ ስም አውጥቶ ጭቅጭቅ መግጠም ብልግናም ጤንነትም አይደለም። በዋናነት ለኦሮሞ ህዝብ
ቢሆንም ይህም ለሁላችንም ንቀት ነው። ከዚህ በጣም እርቀናል። እኔም ለመሆኑ ስንት ሰአት ነው እላለው?። የህግ ጥሰትም አለው።
ለማንኛውም በጫጫታ የሚቀየር ነገር የለም። መታዘብ እንደሚቻለው ለለውጥ ለተሻለ እኩልነትና መብት እታገላለው የሚለው
ተቃዋሚ ሁሉ በዘመቻው ተሳታፊ የሆነ ቢመስልም ጉዳዩን ትክክል አያደርገውም። የቁልቁለት መንገድንና ዝቅጠትን ብቻ ነው
የሚያሳየው። ግለሰቡ ባለጌ ነው። ዘመቻውንም፤ ግለሰቡንም፤ ባለድርሻዎችንም አጥብቄ እቃወመለው። እዚሁ ጉዳይ ላይ ካንድ አባት
ጋር ስጫወት ይህን ገጠመኛቸውን አጫወተው አደፋፈሩኝ።
አነስተኛ ኢትዬጵያዊያን ይኖሩበት የነበረ አንዲት የአሜሪካ ትንሽ ከተማ ውስጥ ይኖሩ በነበረ ጊዜ ከአስር አመታት ቢፊት በከተማው
ያልተለመደ አስደንጋጭ ነገር ይሆናል። በኑሮው የቀና ባልንጀራው የወልማርት ሱቅ መኪና ማቆሚያ ሜዳ ላይ በማሯሯጥ በመኪና
አባሮ ኢትዬጵያዊ ወንድሙን ሊገለው ይሞክራል። መጀመርያ ላይ ሲገጨው አፈናጥሮ የቆመ መኪና ስር ከቶት ስለነበር ሂወቱ ተረፈ
እንጂ ሶስት አራቴ ተመላልሶ ነበር መኪናውን ሊነዳባትና ሊጨርሰው የጣረው። ተጎጂው ከደቡብ ክልል የመጣ ነው። ወንጀለኛው
ባለጌና የዚህን አገር አኗኗር ጋር በሁሉም ዘርፍ እራሱን ማስማማት ያቃተው ደካማ ኢትዬጵያዊ ነበር። የሚያሳዝነው መኖር ስላልቻለ
ከተሻለ በሚል ከዲሲ ወደዚች የገጠር ከተማ ያመጣውና በሚችለው ሁሉ የረዳው ወንድሙ ላይ ይህንን አይነት ወንጀል የፈፀመው።
ወንጀለኛው ለማንም ጥሩ አንደበት የሌለው ባለጌ መሆኑንና የጥቃቱ ሰለባ የሆነውን ኢትዬጵያዊ በማንነቱና በቆዳ ቀለሙ መዝለፍ
ስራዬ ብሎ ይዞት የነበረ መሆኑን የበዛው ነዋሪ አሳምሮ የሚያውቀው ነው። እኔ እራሴ ሰምቼው አይንህን እንዳላይ ብዬ ካካባቢው
አባርሬው ነበር። በምልጃና በይቅርታ ነው በሗላ የተመለሰው።
ተጎጂው ባንፃሩ ግሩም ኢትዬጵያዊ ነው። በተቃጣበት የወንጀል ድርጊት እጅግ ከመጎዳቱ የተነሳ በሒሊኮፍተር ነው ወደ ህክምና ቦታ
የተወሰደው። ይህን ዜና በከተማው ውስጥ ያሉ መገናኛዎች የበዛ ሽፋን ሰጥተውት የነበረ በመሆኑን የወንጀሉን አፈፃፀምና የጭካኔውን
ደረጃ ሁሉም ኢትዬጵያዊ የሰማው ነበር። ተጎጂው በሂወት የመትረፍ ተስፋው እጅግ አጠራጣሪ ነው የሚለው የከተማው ሰሞንኛ
ወሬም ነበር። ይህ በሆነ በሶስተኛው ቀን ገንዘብ የሚያሰባስቡ ሰዎች አስተዋፆዬን ሊጠይቁ ወደኔ መጡ አሉኝ። በድርጊቱ ንዴትና ሀዘን
እጅጉኑ ተሰምቶኝ ስለነበር በጣም ደስ ብሎኝ መዝገቡን ተቀብዬ ልፅፍ ስዘጋጅ የሰማሁትን ማመን አቃተኝ። መፃፌን አቁሜ ምን ያህል
ሰው አስተዋፆ እንዳደረገና ማን አስተዋፆው ላይ ሰሙን በማስፈር ተሳታፊ እንደሆነ ዝም ብዬ አጠናሁት። የገንዘብ እርዳታው ለማን
እንደሚሰበሰቡ ታውቃለህ?። ዛሬ የሆነ ይመስል ፍታቸው ላይ ንዴት ሞላ። ጥቂት ዝም ብለው ወንድሙን ለመግደል ለሞከረው
ወንጀለኛ ነው። ዘገነነኝ። ለማንኛወም አጥብቄ ታቃውሜ አስቆምኩት አሉኝ። እንደ ማህበረሰብ የፍትህና የመብት ጉዳይ ላይ፤ ግልፅ
የሆነ ስህተትን የኛ አይነቱ ተራ ዜጋ አይደለም ትላልቅ የምትለው ሰው ሁሉ ስህተት ነው ላማለት የትል ወገብ እንዳለው ከየሁባቸው
ብዙ ገጠመኞች አንዱ ይህ ነው አሉኝ። ለማንኛውም መፍትሄው እውነትና ፍትህ ካንተ ጋር እስካል ብዙ መሆን አያስፈልግም ፃፍበት
ተቃወመው አሉኝ።
ለማነፃፀርያ ይህቺን ታሪክ ደግሞ እኔ ልጨምርላችሁ። ሰሚኑን ራዲዬ ላይ ተያያዥነት ያለው ታሪክ ሰማው። እዚሁ አሜሪካ የሆኑ
ህፃናት “ነጭ የበላይ ነው” ብለው ግርግዳ ላይ ይፅፋሉ። ለአቅመ አዳም የልደረሱ ዜጎችን የሚዳኘው የህግ ክፍል ብይኑን የፃፈችውን

ይሁን የጠየቀችውን ሴት ቃለ ምልልስ እያደረጓት ነበር። የጠየቀችው ብይን በራሱ አስገራሚ ቢሆንብኝም ወደድኩት። የዘረኛነት፤
ጥላቻና ጦርነት ላይ የተፃፉ አምስት እውቅ መፀሀፍትን አንብበው ግምገማ እንዲፅፉና በነፃ ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ነበር።
ታዲያ የተወሰኑት ቤተሰቦች ያኔውኑ ነው ልጆቹን አንጠልጥለው ጀርመኖች እስራኤላዊያን ላይ የፈፀሙትን ጭፈጨፋ ወደሚጎበኝበት
መዘከር የወሰዷቸው። ቃለምልልሱ ላይ ሌላው በጣም የሳበኝ ደግሞ ጋዜጠኛዋ አንዳንድ ሰዎች ግን ህፃናትም ቢሆኑ የጥላቻን ንግግር
በመፃፍ ህግን ጥሰዋልና ባግባቡ መቀጣት ነበረባቸው ስትል ትጠይቃታለች። መልሷ የለባቸውም አልነበረም። ትክክል ነው። ነገር ግን
ለአቅም አዳም ያልደረሱ ህፃነትን የክስ ጉዳይ የሚያየው የፍትህ ክፍል ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ዜጎችን ጉዳይ ስለሚያይ ዋና አላማ
የሚያደርገው በየትኛውም ብይን መማርና መታረም መቻለቸውን ስለሆነ ከዛ እሳቦት በመነሳት ነው የሚል ነበር የሰጠችው መልስ።
የኛዎቹ ፕሮፌሰሮች ናቸው። እኛ አገር ፕሮፌሰር ለመሆን ኦሮሞንና ትናንሽ ማህበረሰቦችን ማንጓጠጥና ማሳነስ መለኪያ መስሏል።
ለማንኛውም ማስቆም የሚቻለው ላንዴ እንኳ ትክክለኛ ነገርን በማድረግ ነው። ግለሰቡን አንድና አንድ ወደ ህግ ነው ሊወሰድ
የሚገባው። አስተማሪ ነው የተሻለ ስብእናና እውቀት ሊኖረው ይገባ ነበር። ይኒቨርሲቲው ጉዳዩን ማሳወቅም ሀለፊነት የሚሰማው
ግለሰብ የሚያደርገው ድርጊት ነው። ከዛ በሗላ ወይ እኛ ያለበለዚያ እሱና የሱ ብጤዎች ይማሩበታል። ከዚህ በፊት እኔ እራሴ
ፕሮፌሰር ጌታቸው ሀይሌን ለመክሰስ ዳድቶኝ ነበር። ተመሳሳይነት ባለው ኦሮሞ ላይ ባነጣጠረው የጥላቻ ፅሁፋቸው ህፃናት ለጆቼንም
አልተዋቸውም። ፅሁፉን ደጋግሜ አንብቤ በጣም በቀላሉ ፍትህን እንደማገኝበት ባውቅም አሁን እኚህን በእድሜ የጠገቡ አባት ብዬ
ደግሞ ተውኩት። እነዚህ ግለሰቦች ፕሮፌሰሮች ከዛማ በላይ የተቃዋሚው ትግል ላይ ትላልቅ ሰዎችም ናቸው።
ታሪክን በሚመለከት ድሮ ትናንትና የሞተ ነው ይቁረጠጥ ብያለው። ለዛሬ ችግራችን ከትናንት ስንቆፍር ውለን ብናድር ጠብ የሚል
መፍትሄ የለም። ቢኖርም እሚንት ነው። አገራችንንም አንድነታችንንም ለማስጠበቅ ዛሬ እኛ ላዘሬ የሚሆን መፈትሄ መስራት መቻል
ባለመቻላችን ብቻ የሚወሰን ነው። በእርግጥ ሰሞኑን የሚንጫጩት አይነቶች ብዙዎች ከሆኑ አደጋ አለ። የዚህ አይነት ሰዎች
ፖለቲካውንና ሜዲያውንና ከተቆጣጠሩት ድግሞ እየታየ እንዳለው አደጋውን አይቀሬ ያደርገዋል። ብቻ ጥሩ ዜጎች ዝም አንበል።
በተረፈ የሰሞኑ እንካ ሰላንታ የነገ ታሪክ ነው አይደል። በዚህ የማይስማማ ያለ አይመስለኝም። ታዲያ ዛሬ ያልተስማማንበትና ጎራ
ለይተን ስንሰዳደብበት የምንውለው እንዴት ሆኖ ነው ነገ ሁሉ የሚስማማበት አንድ የታሪክ ትርክት የሚወጣው። እንግዲህ ታሪካችን
የምንለው ትናንት ብዙ ባልተፃፈበት፤ ከተፃፈው የበዛው የወገነ ድርሰት በሆነበት። መደባበቅና መዋሸት በበዛበት፤ በዛ ላይ ያሁኑ
የፖለቲካ ስልጣን ወድድር፤ የኢኮኖሚ ጥቅም ማስጠበቅ… ብዙ ብዙ ጉዳዬች አብረው በሚካሄዱበት አነድ ሁሉ የሚያዜምለት አንድ
አይነት ታሪካዊ ትርክት ለዛውም አገራዊ ትርክት ካልወጣ ብሎ ጭቅጭቅ ጅልነት አይሆንም ወይ? ። ታሪክን አበላሹ፤ ታሪክን በረዙ፤
አንዱ ታሪክን ጠባቂ፤ ሌላው ታሪክን አፍራሽ ይገርማል እኮ። እንዴት እንዴት እያሰብን ነው። ዛሬ የሚያጨቃጭቀንም የሚያጣለንም
በአንድ ላይ ቆመን ከላያችን ላይ ዘረኛ አንባገነኖችን እንዳስወግድ ያደረገን ሁላችንም ትናንትን መነሻና መደበቂያ እናደርጋለን እንጂ
አንድና አንድ የኛ ያሁኖቹ የዛሬ ፍላጎታችን ነው። መጨረሻ ላይ የሚሰርገውም ይህን ፍላጎት በመሙላት ነው።ታሪክ ይጠቅማል የምንል
ከሰሞኑ የሞተ ታሪክ ንትርክ አገርም፤ አንድነትም፤ ትግሉም እንዴት እንደተጠቀመ አስረዱኛ። የሆነ ጊዜ ላይ ባራክ ኦባማ ታሪክን
ማስተማር አስፈላጊ አይደለም ብሎ ተናግሮ ሲንጫጩበት በቶሎ ተቀለበሰ። ተራ ሰው መሆን ጥሩ ነው። የመንክበትን ለመናገር ምን
እንዳይመጣብህ።
የአለም ጭራ ለመሆናችን አንዱ ምክንያት ቡዳ፤ ፋቂ፤ አፈር ገፊ ምናምን እያልን ስራን ሁሉ መሰደቢያና ማንቋሸሺያ ማድረጋችን
እንደነበርና በከፋ ሁናቴ ተጣናውቶን የነበረ ባህላችን መሆኑንም ሁሉም የሚስማማበት ብዙም የተባለበት ነው። በእርግጥ አሁን ላይ
እጅግ ሗላ ቀር የሆነ አመለካከት ሆኗል። አንድ ማስረጃ እንኳ ሳይሰጡ ቃሉ ትናንትናና ዘሬ የተለየ አረዳድ ስላለው ነው። ቅጥፈት
ነው። ሲጀመር ከብት አርብቶ የሚተዳደር ማንም ግለሰብም ሆነ ህዝብ ለመሳደብ ሲታሰብ ብቻ ካልሆነ ዛሬም ሆነ ትናንት እረኞች
ተብለው ተጠርተው አያውቁም። “ቃል እየመዘዙ” የሚለውም ሰነፍ ምክንያት ነው። ሁሌም ቢሆን ስድብ አንድ ቃል ነው። ልጋጋም
አንድ ቃል ነው። እንዲሁ የጥላቻ ዘመቻ የተከፈተው በቁቤ ትውልድ ወይ በኦሮሞ አቢዬት አንቀሳቃሾች ላይ አይደለም። “ኦሮሞዎች”
እያለ ነው አፉን ሲከፍት የነበረው። ይህንን የጥላቻ ዘመቻ የተቃወመውም ሆነ የሚታገለውም መላው ኦሮሞና መልካም አሳቢ
ኢትዬጵያዊያን በሙሉ ናቸው። ግለሰቡን ተሳስተሀል ያለውን ህዘብ ማሳነስም ሆነ ግሩብ አድርጎ ማሳየቱ ሌላው ቀጣፊነትና ማወናበድ
ነው።” የታሪክ አስተምሮው ስህተት ከሆነ ባግባቡ መልስ መስጠት ሲገባ” ይህም ቅጥፈት ነው። በኦሮሞ ሜዲያ ድረጅት ሶስት የታሪክ
ምሁራን ጨዋነት ያለበት አግባብ ያለው መልስ ሰጥተዋል። በጋዲሳ ራባ ዝግጅት ላይ በአማርኛ ሄዶ ማዳመጥ ይቻላል። “ዘመቻ
ከፈቱ”። “ተሳደቡ”። ጀማሪ ተሳዳቢ አለመሆን ነው እነጂ የተሰደበ ህዘብ በዛ መንገድ ተቃውሞውን ቢገልፅ ምን ይገርማል። በዛ ላይ
ተሳዳቢዎቹ ማን ለምን ኣላማስ ይህን እንደሚያደርጉ በምን እርግጠኛ ተሆኖ ነው። በጠቅላላው ግን መሳደብ ብልግና ነው።
እስማማለው። ተደርጎ ከሆነ የተሻሉ መቃወሚየና ስሜትን መግለጫ መንገዶች አሉ አዎ። በተረፈ አንድ ህዘብ ዘመቻ ሲከፈትበት፤
ጥቃት ሲዘነዘርበት እራስን መከለካል ተገቢም መብቱም ነው። “በዘመቻ ኢትዮጵያ የምንለውን ለማፈን ነው”። ኦሮሞዎች ሆኑ ስለኦሮሞ
ህዘብ ወገንታዊነት ያላቸው ዜጎች በሙሉ ኢትዬጵያዊው ከሚባሉት ሜዲያዎችና ከመሀሉ ፖለቲካ የታገዱበት አስፈሪ ጊዜ ላይ ከተደረሰ
እኮ ቆየ። ያብዬኔ ወደ እምዬ አይሆንመ። አይደለምስ።

ቴዲ አፍሮ ላይ ጥቁር ሰው በሚለው ዘፈኑ ዘመቻ ተከፍቶበት ነበር ይህም ሙሉ እውነትነት የለውም። ዘፈኑ ከወጣ ከአመታት በሗላ
በተነሳ አለመግባባት ተጨማሪ መረጃና መጨቃጨቂያ ነበር የሆነው። ጀዋር መሀመድ አለ የተባለውም ትልቅ ቅጥፈት ነው። እነክንፉ
ሜዲያው በእጃቸው አይደል እስቲ አሁን እንኳ ሙሉውን ንግግር ፈልገው ሳይታቸው ላይ ይለጥፉትና ህዘብ ሰምቶ ይፍረድ። ከዛ
ንግግር ተጨምቆ የሚወጣው ትክክለኛ አረዳድ “ችግር መኖሩን አላውቅም ነበር። ያደኩበት አካባቢው ላይ እኛ ብዙ ስለሆንንም
ይሆናል” የሚል ነው ጠቅለል ባለ መንገድ። በእርግጠኛነት ዘረኛና ጠይ ያልሆነ ከዚህ በተለየ አረዳድ በጭራሽ ሊወስድ አይችልም።
ከንግግሩ ስሀትት እናውጣለት ከተባል እነኳ በጊዜው ከነበረው የፖለቲካ ሁኔታ አኳያ እስከ ጨራሹ “ሜጫ” የሚለውን ቃል
ባልተጠቀመ ሊባል ይችል ይሆናል። ቡዙ ሰው ጀዋር እንዲህ ብላል ብሎ እንደሚያምን ግን አውቃለው። ክንፉም አሁን እንደገና
ተጨማሪ አስረጅ ያደረገው ይህንኑ ስለሚያውቅ ነው። ይህ የሆነው ግን ያኔ ተንኮል ተሰርቶ ስለነበር ነው። ውሸቱ ስለተደጋገመና
በፕሮፓጋነዳው ብዙ ስለነበር ነው። ንግግሩን ምን አልባትም ክንፉ ቆራርጦ ሜጫ፤ ሜጫ የሚልውን በመደጋገም አጣመው
እንድንሰማው አድርገው ስለነበርም ነው። እኔም ሙሉውን ንግግር የሰማሁትና መጭበርበሬን የተገነዘብኩት እጅግ በጣም ዘግይቼ
ነው። በጊዜው ተጠራጥሬ ስለነበር እርግጠኛ ለመሆ ሙሉውን ንግግር ለማዳመጥ ፈለጌ ፈልጌ ላገኘው አልቻልኩም። አቤ ኢሳት ጉዳዩ
ላይ ሲፅፈበት ቢባል ነው ብዬ ወስጄው ቆየው።
ኦሮሞዎችን በዋናነት ድምፃቸውን እንዲሰማ አድርገው እንዲቃወሙ ያደረገቻው የግለሰቡ ወሬ ወይ ይህ ወይ ያ አገላለፁም ብቻም
በጭራሽ አይደለም። ስብከቱ የተለቀቀበት ጊዜ አሳዛኘነትም ነው። ልቦና ላለው ሰው ይህ ህዘብ መዘርጠጥ አይደለም ታሪክ
የሚሰበክበት ጊዜ አልነበረም። ባጠቃላይ የግለሰቡ ቅላፄው፤ በዋናነት ታሪክ ብሎ የሚያወራው ወሬ ላይ እውቀትና መረጃ መሰረት
ያደረገ የተለየ የታሪክ አረዳድም ዋናው ገፊ ምክንያት ነው። በተጨማሪም ኮማንድ ፖስቱ በገሀድ ያልወጣና ያልታወጀ ቀደም ብሎ
የጀመረ የዚህ አይነት የጥለቻ ዘመቻ አካልም ስለሆነ ነው። ለማንም ግልፅ ሆኖ ሊገባው የሚገባ ግን ይህ ህዘብ የሚሰበር ቢሆን እጁ
እየተቆረጠ አንገቱ ላይ በሚንጠለጠልበትና ጋብ ብሎ በማያውቅ ላለፉት መቶ ምናምን አመታት የተደረገበት የጥላቻና የማሳነስ ዘመቻ
ይሰብረው ነበር። አሁን አሁን እንደውም የዚህ አይነቱ ዘመቻ በሚጨምር ሁናቴ ብረት እያደረገው እየሄደ ነው። እስከዛሬ ከተባለውና
ረግጦ ከለፈው የባሰ ምን ለማምጣት እንደሆነ ደግሞ የሚታይ ይሆናል።
ወያኔ ነገ ምን እንደሚያደርግ ብቻ አይደለም ለለውጥ የቆመው ክፍል ምን አይነት ዳጥ ውስጥ በቀጣይ ገብቶ ሊዳክር እንደሚችል
መተንበይ ቀላል እየሆነ ነው። ግለሰቡን ኢሳቶች ተሯርጠው እነደሚያቀርቧቸው እርግጠኛ ነበርኩ። የፖለቲካ ብሽሽቁ ላይ ተሸንፈው
የነበረ በመሆኑ ነው። ይህ ስለገባኝ በክፍል አነድ ፅሁፌ ከቃለምልልሱ በፊት በጎን ጎጂነቱንም የማይጠቅም መሆኑን ለማሳየትና
ለማስጠንቀቅ ሞክሬ ነበር። አልተሳካም። ስለዚህም ኢሳቶች የፈለጉትን ነው ግለሰቡ የተናገሩት። ትልቁ ስህተት እና ይቅርታ ሊባልበት
የሚገባው ይሄ ጉዳይ ነበር። ውሎ አድሮ ኢሳቶችን የሚጎዳችውም ይቅርታ ማለቱ ሳይሆን ባግባቡ ይቅርታ ለማለት ብዙ መቸገራቸው
ነው። ይቅርታማ ህዘብን ለማገልገል የተቋቋም ድርጅት ስህተት ሰርቶ አይደለም ትክክልም ሆኖ ህዘብ በተሳሳተ መንገድ ተርድቶ የዚህ
አይነት ተቃውሞናቅሬታ ከተነሳ ይቅርታ በማለት ህዝብን ማረጋጋት ግዴታቸውም ሀላፊነትም ነው። በነገራችን ላይ ይቅርታዋ “ወያኔያዊ”
ነበረች። አንዴ ስህተቱ ከተፈፀመ በሗላ ይቅርታ ለማለት የተገባበት አጣቢቂኝ ይታይበታል። የአንድነት ሀይሎች ተቃውሞ ደግሞ
በዛኛው ጎን ይጠብቃቸዋል።
እዚህ ትግል ላይ አንድ ስኬት አለን። እሱም ኢሳት ነው።። የምር የምንጠነቀቅለት ብዙዎች ነን። አንዱም እኔ ነኝ። ቀድሜ
ለማስጠንቀቅ በመሞከሬ ብቻ ግን አይደለም። የመጀመርያው ኢሳት ተጀምሮ በቆመበት ጊዜ ሁሉ ከአመታት በሗላ እንደገና
እስከጀምረበት ጥቂት ወራቶች ድረስ እርዳታዬን አላቆምኩም ነበር። በእርግጠኛነት የመጨረሻው ሰው እኔ ነኝ። ከፈለጉ ዶሴ
ያገለባጡ። ለዚህ ምክንያቴ መቆም የለበትም የሚለውና ግለሰቦች ቤታቸውን አስይዘው የጀመሩት መሆኑን ስለሰማውም ነው።
በምኞት ደረጃ ያቋቋምነው ኢትዬጵያዊ ሜዲያ ነው። የአማራ አይደለም፤ የኦሮሞ አይደለም። ሁሉንም በእኩልና ፍትሀዊ በሆነ
ማገልገል የሚገባው። እነ ሄኖክ የሽጥላን ሁሌ ልላቸው እፈልግ የነበረው አትቀልዱ ኢትዬጵያዊ ሜዲያ እንጂ የማራ ሜዲያ አይደለም።
በሜዲያው ሽፋን እኩል ያየር ጊዜ አላገኘንም ከሆነ ውሸት ነው። ማልቀስ ያለባቸው ሌሎች ብዙ ብሄር ብሄረሰቦች አሉ። በተረፈ አንድ
ስኬትንና አንድ ያለንን የጋራ ሀብት በማፍረስ አገርንም ህዘብንም ትግሉንም ለመጥቀም አይደለም።
ሁሉ ግን የኢሳት የምር ደጋፊ ደግሞ አይደለም። እንረሳለን እንጂ አምስት ይሁኑ አራት ሌሎች ሚዲያዎች ኢሳትን ለማፍረስ በጋራ
ለመታገል ተስማምተው ፊርማንና ስማቸውን አስፍረው አቋማቸውን ለህዝብ ግልፅ አድርገው ነበር። ያለፈውን ሳምንት አዲስ ድምፁ
ዝግጅት ላይ አበበ የኢሳቶችን ይቅርታ መጠየቅ በተመለከተ አዛኝ ግን በተንኮል የታጨቀ ረጅምና የተደጋገመ ንገግር ስሰማ
እንዳስታውስ የሆንኩት አቋም መግለጫውን ብቻ ግን አልነበረም። ከአራት አመት በፊት የእስፖርት ፌሽታው ዳላስ ላይ በነበረ ጊዜ
የያኔውን እሱን አስታወሰኝ። ለማንም የሚታይ ቅናት፤ንዴት፤ ኩርፊያው ሁሉ እንደገና በአይምሮዬ መጣ። በተደጋጋሚ ደጋፊ እየመሰለ
መረዝ መርጨቱ ከምን እንደሚመነጭ በአይኔ ስላየሁት አውቀዋለው። ብዙ ጊዜ ታዝቤው ይተወዋል ብዬ አልፌው ነበር። ለመረጃ
ያህል በጊዜው አናካብድ፡፤ መቅናቱም ትክክል ነው። አዲስ ድምፅም መኖር ስላለበት ሊረዳ ይሚችልበት መንገድ ካለ እንርዳው አለቀ
በማለት ከጎኑ ነበር የቆምኩት።

ከዚህ ቀጥሎ በማስቀምጠው ሀሳብ የሚስማማ አንድ ኦሮሞ ስፈልግ ብውል እንደማላገኝ ባውቅም እውነት ስለሆነ ግን እደፍረዋለው።
ኢሳትን ለዚህ አይነት ስህተት የዳረገው ለኦሮሞ ህዝብ ያለ ጥላቻ ወይ አሳንሶ ማየት በጭራሽ አይደለም። ብሽሽቅ እና በዋናነት
ጭብጨባ ያመጣው ማን አለብኝነት ነው። የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር እንጅነር ይልቅል ጌትነት ላይ አያውቁንም ዘፈን ሲለቀቅ
የቁልቁለቱ መንገድ እንደተጀመረ አይቼዋለው። በጊዜው አገር ውስጥ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ የሚታገሉ ድርጅቶች ማሳጣት
ይቁም ብዬ በመፃፍ ተቃውሜያቸዋለው። ለወደፊቱም ከዚህ አይነቱ አጉል መተበይ መጠንቀቅ ግድ ይላል። ጭቅጭቁና መበሻሸቁ
ከድርጅቶች ወደ ሜዲያዎች እየመጣ ስለሆነ አበበ ኢሳትና ጀዋር ቁጭ ብላችሁ በማውራት ይህን መለወጥ ሀላፊነቱ አናታችሁ ላይ
ነው። በግልፅ እወቁት። አንድ ቀላሉ መንገድ ፖለቲካ ትንታኔውን ተዉትና በዜናዎች ላይ የተሻለ መረጃ ሌላኛው ሜዲያ ላይ የሚሰሩ
ጋዜጠኞች እያላቸው ውስን ለሆነ መረጃ ለመቀባበል እነኳ እዚህኛው ሜዲያ ላይ ቀርበው የማይጠየቁበት ምክንያት አይገባኝም።
ቀላሉን የሚያስማማውን ማድረግ ሲገባን ስለማናደርግ ነው ነገሮች እየተወሳሰቡ ልዩነት የሚሰፋው።
በተረፈ እኛ የተሻልን ነን። እኛ የሰው ደረጃ የደርስን ነን። ሌላው ሁሉ ግን…….። ጥሩ ያድርግላችሁ። ግን ይሄ ነገር በመፈክር ብቻ
ከሚሆን በቀላሉ ሊለካና በጥናት ሊረጋገጥ የሚችል ነገር እኮ ነው። የሰውን ልጅ በሙሉ በሰውነቱ በእኩል የማየት ደረጃ ደርሰናል
አይደለም ምክንያቱ። (ሰው ያልሆነ አለ። ከሌላው ሰው የተሻልንን ነን እየተባለ ነው እንግዲህ) ለማንኛውም እንዳልኩት ይህን በመረጃ
አስደግፎ ለማረጋገጥ እጅግ ቀላል ነው። እንደ ኢትዬጵያዊ ዜጋ በአለም ሁሉ የተበተነ የለም። ከሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ተሰዶ በውጪ
አለ። ብቻ ፖለቲካዊ ባላንጣነትን ለማስቀረት አንዱ ብሄር ወይ ብሄረሰብ ካንዱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ሁሉ ጋር ያለው መልካም
ግንኙነትና መዋሀድ፤ መተባበር በሁሉም ነገር በዘርፍ በዘርፉ በተናጠል ይጠናና ይለካ። ከነጩም፤ ካፍሪካዊውም፤ ከቻይናውም፤
ከሜክሲኮውም ብቻ ከሁሉም ጋር ያለውን ሁለንተናዊ ግንኙነትና ትስስርም ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ በሗላ የተሻለው አፋሩ ነው፤
ሱማሌው ነው፤ ትግሬው ነው እንላለን።
አደራ አደራ አንባቢዎች ይህን ያነሳሁት የዚህ አይነት ግለሰቦችን አፍ ለማስያዝ ብቻ ነው። ሰው በሰውነቱ እኩል ነው። በዚህ አይነት
ጥናት ሰውና ሰው ያለሆነውን ማወቅ ይቻላል ብዬም በጭራሽ አላምንም። ምን ማለት እንደሆነም አይገባኝም። የእንግሊዞች ከአሮፓ
ህብረት መውጣቸው። የዘንድሮው የአሜሪካ ምርጫ ውጤት የሚማሩ ቢሆን ለነዚህ ኢትዬጵያዊያን በቂ መማርያ ይሆን ነበር። ይህን
ጉዳይ በባውሎጂውም በመሀበራዊ ሳይንሱም በሁሉም ዘርፍ ተለፍቶበት ተልፍቶበት ሰው በሰውነቱ እኩል ነው መደምደሚያ ሆኗል።
ይህ አልታይ ያላቸው ዘረኛና ጠይዎች ብቻ ናቸው። አምላካዊውም አስተምሮ ይህው ነው። የማምነውም ይህንኑ ነው። በተረፈ
እበልጥህላው የሚለኝ ይምጣና ይሞክረኝ።
በቅርብ ለሁተኛ ጊዜ የኦሮሞ መሪዎች ኮንፈረንስ ይካሄዳል። የጥላቻ ዘመቻው ካወቁበት ጉልበት ነው። አሁን ብዙ ጉዳዬችም መስመር
አሲይዘው ብዙ ቁምነገሮች ላይ ወሳኔዎች አሳልፈው ተስማምተው ይወጣሉ። እዚህ ላይ ያለችኝን ትንሽ ስጋት አለችኝና እግረ
መንገዴን ልግለፅ። አደራ ለስሜታዊነት እንዳትሸነፉ። የደርግ ሰዎች እጃቸውን አውጥተው የቀድሞ መንግሰት ባለስልጣናት ላይ ሞት
እንዲፈርዱ ያደረጋቸው አንዱ ምክንያት ስሜታዊነት ነው። የበዙት የወሎን ረሀብ አስከፊነት ለመጀመርያ ጊዜ ያዩት እዛው አዳራሽ
ውስጥ ከውሳኔው በፊት እንደነበር ሰምቻለው።
ዳዊት ዳባ።

