
የዳግማዊ ምኒልክና ታሪካዊ ክንውኖቻቸው (የጀርመን ሬዲዮ) 

ኅዳር  ቀን  ዓ. ም. አቶ ተክሌ የኋላ ሦስት እንግዶችን ጋብዞ ከላይ በተመለከተው ርዕስ ላይ 
አወያይቷቸው ነበር። እንግዶቹ ፩ኛ/ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ፣ ፪ኛ/ ዶ/ር ኃይሌ ላሬቦ፣ ፫ኛ/ ዶ/ር ሹመት 
ሲሻኝ ነበሩ። 

በውይይቱ ላይ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ታሪክን ከጊዜው ፖለቲካ ጋር ለማዛመድ ሲዳክሩ አስተውያለሁ። 
ከተናገሯቸው ለመተቸት ያነሳሳኝን ልዘርዝር። 

 በአጼ ምኒልክም ኾነ በልጅ ኢያሱ ዘመናት ኦሮሞ የተጠቀመው ነገር የለም፤ 
 አጼ ልብነ ድንግልና ኦሮሞዎች ብዙ ዘመን ተዋጉ፤ 
 ኦሮሞ ገባር ነው፣ ሌላው የሰሜን ሕዝብ ገባር አይደለም፤ ኦሮሞ መሬቱን ይቀማል፣ ሌላው 

መሬቱን አይቀማም፤ ኦሮሞ እህል ተሸክሞ ከገዢዎች ዘንድ ይሔዳል ሌላው አያደርግም 
(የሰሜኑ ሕዝብ)፤ኦሮሞ በሁሉም ነገር ልክ እንደ ከባድ ሸክም እንደሚሸከም እንስሳ ነው 
[ነበር] የተያዘው።   

 እንደ ደቡብ አፍሪካ የዕርቅና የሰላም ጉባዔ አድርገን ይቅር እንድንባባል ያስፈልጋል።  

አቶ ቡልቻ ደመቅሳን የታዘብኳቸው ዛሬ አይደለም። ከዛሬ አርባ አምስት ዓመታት በፊት ስለ ግራኝ 
መሐመድ ታሪክ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ዛሬ ኦሮሞ የተባለውን ሕዝብ ጋላ ብለው ነበር የጻፉት። 
ይኸንኑ መጽሐፍ ከስድስት ዓመታት በፊት ዳግም ሲያሳትሙ ጋላ የሚሉትን ቃላት በሙሉ በኦሮሞ 
ቀየሯቸው። አቶ ቡልቻ በአርባ ዓመታት ውስጥ ራስዎን የሚያስቀይርዎ ምን ተፈጠረ?  

አጼ ልብነ ድንግልና ኦሮሞዎች እንኳን ለብዙ ዘመን ለአንድ ጊዜ የተዋጉበት አጋጣሚ በታሪክ የለም። 

ኦሮሞ ገባር ነበር፤ ሌላው የሰሜን ሕዝብ ገባር አልነበረም ብለዋል። ይኽ ከርስዎ የሚጠበቅ 
አልነበረም፤ ፍቅር እስከ መቃብርን ሳያነብቡት ቀርተው አይመስለኝም። ለመሆኑ ገባር ማለት ምን 
ማለት ነው? ገባር ማለት የራሱ የሆነ መሬት የሌለው፤ ኑሮውን ከባለርስት መሬት ላይ አድርጎ አንድም 
በባለመሬቱ በሬዎች በማረስ ሙሉ በሙሉ ባለመሬቱ እንደፈለገ የሚያስተዳድረው፤ አንድም ራሱን 
ችሎ በራሱ እያረሰ ከሚያገኘው ምርት ለባለ መሬቱ የሚያካፍል ማለት ነው። ይኽ በመላ የአገሪቱ 
ግዛቶች ከኦሮሞዎች በፊት ጀምሮ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የነበረ ሥርዓት ነው። ይኽ በግል ያለው 
የገባር አኗኗር ሲሆን፤ መላው ግዛት ደግሞ ለማዕከላዊው መንግሥት የሚጠየቀውን ግብር አሰባስቦ 
ያስገባል። አጼ ዮሐንስ ጎጃምን ወርረው አብያተ ክርስቲያናትን ሳይቀር ያቃጠሉት ለማስገበር 
አልነበረምን? እና የጎጃም ሕዝብ የዛሬዎቹን ትግሬዎች ይቅር ካላልኳችሁ ጠበኞች ነን ሊል ነው? 

ኦሮሞ መሬቱን ይቀማል፤ ሌላው አይቀማም ብለዋል። ለዚህ ዓይነተኛ ምሳሌ ጅማ አባጅፋርን 
ልጥቀስልዎ። አባጅፋር ለአጼ ምኒልክ እገብራለሁ ነገር ግን በውስጥ አስተዳደሬ ጣልቃ አይግቡብኝ 
ብለው ተፈቅዶላቸዋል፤ የሚፈለግባቸውን ግብር ያስገባሉ አስተዳደሩን ግን ራሳቸው ነበሩ። አሻፈረኝ 
አልገብርም ያለው ጦና ግን በርሱም ሆነ በአጼ ምኒልክ ጎራ ብዙ ጥፋትን አስከትሏል። አንድ ግዛት 
መሬቱን የሚነጠቀው አልገብርም ካለ ብቻ ነበር። በአጼ ምኒልክ ዘመን ኦሮሞች የነበሩበት አካባቢ 
እጅግ ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ሰው ያልሰፈረበት ብዙ መሬት ነበር። እናም ሰዎች መሬታቸውን በፈረስ 
እየጋለቡ ቀይ ግምጃ ከኮለኮሉት የወሰን ድንጋይ ላይ አስረው ያስከብሩ እንደነበር የቅርብ ታሪክ ነው።  



ኦሮሞ እህል ተሸክሞ ከገዢዎች ዘንድ ይሔዳል፤ ሌላው የሰሜን ሰው ይኸን አያደርግም ብለዋል። 
ለዚህ የአቶ አዲስ ዓለማየሁን ፍቅር እስከ መቃብርን ልብ ብለው ያንብቡ። ይኽ ከኦሮሞ ግዛት ይልቅ 
በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ያይል ነበር። ምክንያቱም በሰሜኑ ክፍል መሬት ጠባብ ስለሆነና የሕዝቡ ቁጥር 
ብዙ በመሆኑ፤ ባለመሬቶች ገባሮችን እጅግ ያስጨንቋቸው ነበር። 

ኦሮሞ እንደ እንስሳ ነበር የሚቆጠረው ብለዋል። ይኽ በውነት ከኅሊናዎ ያጣላዎታል። በኢትዮጵያ 
በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል የመደብ ልዩነት ነበረ። ይሁንም እንጂ በየትኛውም የታሪክ ዘመን ሰው 
እንደ እንስሳ የተቆጠረበት ጊዜ አልነበረም። በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛውን ስፍራ ይዛ የምትገኘው ቤተ 
ክርስቲያን ናት፤ እናም ቤተ ክርስቲያኒቷ ይኽ ከመመሪያዋ ጋር የሚጋጭ ስለሆነ አትፈቅደም።  

እንደ ደቡብ አፍሪካ የዕርቅና የሰላም ጉባዔ ተደርጎ ይቅር እንባባል ብለዋል። ይቅር ባዩ ማነው፤ 
ይቅርታስ ጠያቂው ማነው? ከአጼ ምኒልክ በፊት ጀምሮ ኦሮሞዎች በአገሪቱ አስተዳደር [ፖለቲካ] 
ውስጥ በከፍተኛ ሥልጣን ላይ ነበሩ። በአንድ ወቅት በጎንደር ቤተ መንግሥት ኦሮምኛ የባለሥልጣናት 
ቋንቋ እንደነበር ታሪክ ይነግረናል። እነራስ ዓሊ ኦሮሞዎች ነበሩ፤ ንጉሥ ሲሾሙ ሲሽሩ የነበሩት። እነ 
ደጃዝማች ባልቻ አባነፍሶ [ሳፎ]፣ ራስ ጎበና ዳጬ፣ እነ ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ ዲነግዴ [አንዳንድ 
ጉራጌ ቢሏቸውም] የአጼ ምኒልክ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ነበሩ፤ የሚከበሩና የሚፈሩ። እርስዎን 
ጨምሮ ብዙ የኦሮሞ ተወላጆች በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ውስጥ ከፍተኛ ሥልጣን 
ነበራቸው። በደርግ ዘመን ሌላውን ብንተወው ከኢሠፓ አባላት ሰባ ከመቶው የኦሮሞ ተወላጆች ነበሩ። 
ታዲያ ማን ነው ማንን ይቅርታ የሚጠይቀው? 

 

 

 


