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የወለጋው አሸባሪ ቡድን እያደረሰ ያለው ጭፍጨፋ እንዳይወራ የሚለው አነጋጋሪ ሆኖ ሰነበተ፡፡ በዚህ ባሳለፍነው
ሳምንት በጽንፈኛ የኦሮሞ ቡድኖች ሙሉ ድጋፍ በወለጋ በአማራ ተወላጆች እና በአማርኛ ተናጋሪዎች ላይ
እየተወሰደ የሚገኘው የዘር ማጥፋት ውግዘት ቀርቶ ማውራት እንደማይገባ በኦዴፓ አለቅላቂዎች እየተራገበ መሆኑ
ቁጣ እየቀሰቀሰ ነው ተባለ፡፡ ከወለጋ አማራን ለማጽዳት ከሦስት ዓመት አንስቶ በተጠናከረ ስልት እየተካሄደ
የሚገኘው እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ፣ ባንኮችም እየተዘረፉ፣ ልጃገረድ የዩኒቭርሲቲ ተማሪዎች እየተጠለፉ ያለበት
ከተነሳ አገዛዙን ያኮሰምነዋል የሚለው በምንም ዓይነት ቦታ የሚሰጠው ሃሳብ እንዳልሆነ ዜጎች በቁጭት እየተናገሩ
ነው። በተመሳሳይም የአርባ ጉጉ፣ የበደኖ፣ የአሰቦት፣ በቅርቡ በሻሸመኔ ወጣቱን ዘቅዝቀው የሰቀሉት፣ ንፁሀንን
በእሳት ነበልባል አቃጥለው የፈጁት፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በሐረር ሰዎችን አካላቸውን ቆራርጠው እየገደሉ ፎቶ
የተነሱት፣ በቡራዩ በጋሞዎች ላይ የተካሄደው እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ፣ …ወዘተ መሰል ኢሰብዓዊ ሥራዎችን
የፈጸሙት ጉዳይ ተዳፍኖ እንዲቀመጥ የሚደረግው ሩጫ ከሆነ፤ ዕውነቱን መሰረዝ ግን እንደማይቻል ሊታወቅ
ይገባዋል የሚለው የብዙዎች ድምጽ ሆኗል። ለሦስት ዓመታት የለፍቶ አዳሪ አማራዎችን ደም እያፈሰሰና እየጨለጠ
ሥልጣንን ተገን አርጎ ለድርጊቱ ተባባሪ እየሆነ የሚቀጥል ሁሉ ከህዝብ ፍርድ አያመልጥም። ሰሞኑን የኦሮሞ
አሸባሪዎች በመርቲና በመተሀራ የሽብር ጥቃት በመፈጸማቸው የአጸፋ እርምጃ ተወሰደባቸው መባሉ ለሦስት
ዓመታት በልዩ ልዩ አካባቢዎች በተለይም በወለጋ ተመሳሳይ ጥቃቶች እየተፈጸሙ በጊዜው እርምጃ ለምን
አልተወሰድም የሚል ጥያቄን ማጫሩ አልቀረም፡፡ ባለፈው ሰሞን ከወለጋ በአሸባሪ ኦሮሞ ቡድኖች ከተሰነዘሩባቸው
ጭፍጨፋዎች አምልጠው በዱር በገደል በእግር ተጉዘው አዲስ አበባ ገብተው በተለያዩ አብያተክርስቲያናት
ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች በፖሊስ እየታፈሱ ወደነበሩበት እንዲመለሱ ጥረት መደረጉ ሌላው የሦስት ዓመቱን
አካሄድ የሚያጎላው መሆኑም እየተነገረ ነው፡፡ የወለጋ አሸባሪዎች የአማሮችን ዐይን እያፈረጡ፣ ጡት እየቆረጡ፣
በቁመና ሆድን እየሰነጠቁ ኩላሊት እየቦጨቁ፣ እጅ እየቆረጡ፣ …ወዘተ ያደረሱት መከራ እንዲታፈን ዘመቻ መጀመሩ
የሚወገዝና ድምጽ ለሌላቸው ዜጎችም ድምጽ መሆን የግድ ይላል የሚለው የበርካቶች አስተያየት መሆኑ ታውቋል።
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በአሁኑ ወቅት ከወሎ፣ ከወለጋ፣ የተፈናቀሉ አማራዎች እንዲሁም ከአፋር የተፈናቀሉት እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር
ያላቸው መሆኑ የታወቀ ሲሆን እርዳታ እየተሰነዘረ የሚገኘው ከሀገር ውስጥ የተራድኦ ድርጅቶችና ተቋማት ብቻ
መሆኑ እያነጋገረ ይገኛል፡፡ የመንግሥታቱ የምግብ ድርጅትም ሆነ ሌሎች እርዳታ ለጋሽ ድርጅቶች የዝሆን ጆሮ
ይስጠን ብለው ለረጅም ጊዜ ዝም ማለታቸው ምን ያህል ፖለቲካቸው ለወያኔ ያደላ መሆኑ ሳይቋረጥ መጋለጥ
እንዳለበት ብዙዎች የሚስማሙበት ሁኖ ቀጥሏል፡፡ በአሜሪካና በአውሮፓ ለሚገኙ የገንዘብ ስብሰባ ተሳታፊዎች
ጥሪ ማቅረቡ ብቻም በቂ እንዳልሆነና ሁኔታው በዕጅጉ አሳሳቢ እንደሆነ ትኩረት አግኝቶም ብዙ መደረግ አለበት
የሚሉ ድምጾች እየጮሁ ነው። ለተፈናቃዮች የሚደረገው እርዳታ እንደገና ለዝርፊያና ያንዳንዶችን ኪስ ማደለቢያ፤
አንዱን ጠቅሞ ሌላውን ጎድቶ ለፖለቲካ ፍጆታም የሚውል እንዳይሆን ዜጎች በጥንቃቄ ዐይናቸውን ከፍተው
የሚከታተሉት ሊሆን ይገባዋል የሚለውም ከተቆርቋሪዎች እየተሰማ መሆኑ ታውቋል። እንዲህ ዕይነት ለዕውነተኛ
ተጎጅው ተደራሽ የማያደርግ አሠራር፣ አካሄድ በታየበት ሁሉ ባፋጣኝ ማጋለጥና ማውገዙ ተገቢ ነውም ተብሏል።

