
የታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ህልፈትና የህዝቡ መልዕክት 

(አዲሱ አረጋ ቂጤሳ) 

የቀድሞዉ የኦህዴድ ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ታጋይ 
አለማየሁ አቶምሳ በተወለደ በ45 ዓመቱ ከዚህች ዓለም በሞት መለየቱን ተከትሎ መላዉ 
የኢትዮጵያ ህዝብ መሪር ሀዘኑን ገልጿል፡፡ህዝቡ ሀዘኑን የገለጸበት መንገድ ከሰብዓዊነት የመነጨ 
ብቻ ሳይሆን የታጋዩን እሴቶች በመዘርዘር የታጋዩ እሴቶች በኦህዴድ አመራሮች፣ አባላትና 
ደጋፊዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክት በማስተላለፍ ጭምር ነበር፡፡ 

1.  የጸረ ሙስና አርበኛ 

ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ የጸረ ሙስና አርበኛ እንደነበረ፤ ሙስናና ግለኝነትን የሚጸየፍ ታጋይ 
እነደነበረ መላዉ ህዝብ በአንድ ድምጽ መስክሯል፡፡ንጽህናዉን ከማረጋገጥ አልፎ ሙሰኞችን 
አምርሮ የታገለና የህዝብ ሀብትን መዝብረዉ ለራሳቸዉ ጥቅም ያዋሉ ግለሰቦች ለፍርድ 
እንዲቀርቡ ያደረገ ጀግና ነዉ፡፡ ሙሰኞች በሌብነታቸዉ እንዲያፍሩ፣ እንዲሸማቀቁ በአንጻሩ 
ደግሞ ሀቀኛ አመራሮች እና ህዝቡ አንገታቸዉን ቀና አድርገዉ ሙስናን እንዲታገሉ ፈር የቀደደ 
ቁርጠኛ የህዝብ ልጅ ነበር፡፡ ከእንግዲህ የጸረ ሙስና ትግል ሲነሳ ታጋይ አለማየሁ አቶምሳም 
ለዘለዓለሙ ሲዘከር ይኖራል፡፡በታጋይ አለማየሁ ህልፈት ህዝቡ ለዚህ የጸረ ሙስና አርበኛ 
አክብሮትና  ዕዉቅናን ሰጥቷል፡፡ ህዝቡ ለኦህዴድ/ኢህአዴግ አባላትና ደጋፊዎች እናንተም እንደ 
ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ሙስናን ተጠየፉ፤ ድርጅታችሁን ከሙሰኞች አጽዱ፤ በታጋይ አለማየሁ 
የተቀጣጠለዉን የጸረ ሙስና ትግል ሳይበርድ ከዳር አድርሱት እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ 
መልዕክት አስተላልፏል፡፡  

2. ሕዝባዊነት የተላበሰ ታጋይ  

ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ህዝባዊነት ልዩ መገለጫዉ ነዉ፡፡ሁሌም የሚያስበዉ ስለ ህዝቡ 
ተጠቃሚነት ነዉ፡፡ አንድም ቀን ስለ ግል ህይወቱ ተጨንቆ አያዉቅም፡፡ ለርሱ ቤተሰብ ማለት 
መላዉ የኦሮሚያ ህዝብ ማለት ነዉ፡፡አለማየሁ ቅድሚያ ለልጆቼ ብሎ አያዉቅም፡፡ ለርሱ ልጆች 
ማለት የኦሮሚያ ሕጻናትና ወጣቶች ናቸዉ፡፡እናት፣ አባት፣ ወንድም ወዘተ የሚባለዉ በታጋይ 
አለማየሁ እምነት  በመላዉ ኦሮሚያ የሚገኙ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች ማለት ነዉ፡፡ ተቸግሮ 
ያስተማረንን ህዝብ እንባ ማበስ መቻል አለብን ይል ነበር፡፡ አስተሳቡና ተግባሩ በሙሉ በህዝብ 
ተጠቃሚነት የተቃኘ ነዉ፡፡ የህዝቡ ድህነት፣ ኋላቀርነትና ድንቁርና ከህመሙ በላይ ያንገበግበዉ 
ነበር፡፡ ለህዝብ ያለዉን ፍቅር እስከመጨረሻዉ እስትንፋስ ከህመሙ ጋር እየታገለ ህዝቡን 
በማገለገል ለህዝብ ያለዉን ፍቅር በተግባር ያመሰከረ ጀግና ነዉ፡፡ ክህልፈተ ህይወቱ ጋር ተያይዞ 
ህብረተሰቡ ለታጋዩ ህዝባዊነት አክብሮትና ዕዉቅናን ሰጥቷል፡፡ ለኦህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም 
እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ህዝባዊነትን ተላበሱ እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት 
አስተላልፏል፡፡  

3. ዴሞክራሲያዊ መሪ   

ዴሞክራሲያዊነት የታጋይ አለማየሁ አቶምሳ መለያ ባህሪይ ነዉ፡፡የስራ ባልደረቦቹንም ሆነ 
የማንኛዉንም ሰዉ ሀሳብ በሰከነ መንፈስ ማዳመጥ የሚወድ፤ በአስተሳሰብ ትግል የሚያምንና 
የሃሳብ ልዩነትን የሚያከብር በብዙሃን ድምጽ የሚገዛ መሪ ነበር፡፡ የራሱን ሀሳብ በህዝባዊነት መርህ 



እና በአመክንዮ ለማሳመን የሚጥር ሰዉ ነበር፡፡ ታጋይ አለማየሁ ከምንም በላይ ጸረ ዴሞክራሲያዊ 
አስተሳሰብና አሰራሮችን ይጠላል፡፡ በማንኛዉም የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር 
ንቅናቄዎች ህዝቡ አምኖ መሳተፍ አለበት ይላል፡፡ ሕዝቡ ካላመነበት ዴሞክራሲያዊ ባልሆነ 
መንገድ ከሚሰራ ባይሰራ ይሻላል ብሎ ያምን ነበር፡፡ ህዝቡ ለታጋዩ ዴሞክራሲያዊነት አክብሮትና  
ዕዉቅናን ሰጥቷል፡፡ ለኦህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ  
ዴሞክራሲያዊነትን ተላበሱ እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፏል፡፡ 

4. የሴቶችና የወጣቶች ጠበቃ 

የሴቶችና የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የዘወትር አጀንዳዉ ነዉ፡፡ እንደ መንግስት 
የሚደረገዉ እንቅስቃሴ የሴቶችንና የወጣቶችን ተጠቃሚነት ከላረጋገጠ ፋይዳ የለዉም ብሎ ያምን 
ነበር፡፡ የክልሉ ወጣቶችና ሴቶች ዋነኛ የኢኮኖሚ ችግር ሆነዉን ስራ አጥነትን ለማቃለል ሌት 
ተቀን የሚተጋ ሰዉ ነበር፡፡ በርሱ የአመራር ዘመንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችና ሴቶች 
ብድር፣ የመስሪያ ቦታ እና ሙያዊ ስልጠና አግኝተዉ ከድህነት መንጋጋ እንዲላቀቁ አድርጓል፡፡ 
የሴቶችና  የወጣቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የለፋ መሪ ነበር፡፡ ከምንም 
በላይ በፖለቲካዉ መድረክ ሴቶችና  የወጣቶች እድሉ ከተመቻላቸዉ የተሻለ ነገር መስራት 
ይችላሉ ብሎ ያምን ነበር፡፡ በዚህ እምነቱም በርካታ የክልሉ ሴቶችና  ወጣቶች የደረጃዉ ባሉ 
የህዝብ ምክር ቤቶች አባል በመሆንና  እና አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን  መምራት የሚችሉበት፣ 
በፈለጉት የህዝብ አደረጃጀቶች የሚሳተፉበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ በማህበራዊዉ ዘርፍም 
ሴቶችና ወጣቶች የትምህርት የጤናና ሌሎች አገልግሎቶች እንዲያገኙ ወሳኝ የአመራር ሚናዉን 
ተወጥቷል፡፡ የክልሉ ሴቶችና ወጣቶች ታጋይ አለማየሁ ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸዉን   
ለማረጋገጥ ላደረገዉ ትግል ዕዉቅናና ክብር ሰጥተዉታል፡፡ ጠበቃችን በሞት ተለየን ብለዉ መሪር 
ሀዘናቸዉን ገለጸዋል፡፡ ለኦህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ የሴቶችና 
የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የዘወትር አጀንዳችሁ ይሁን እኛም 
ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡ 

5. በአጭር ዕድሜ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ የሰራ መሪ 

ታጋይ አለማየሁ በህይወት የኖረባትን አጭር እድሜ በአግባቡ ተጠቅሞ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ 
መስራት የቻለ ሰዉ ነበር፡፡ የልጅነት ዘመኑን በትምህርት ያሳለፈ ታታሪ ተማሪ ነበር፡፡ በለጋ 
ወጣትነት ዕድሜዉ የደርግ ስርዓት ጭቆናን ለመገርሰስ የጸረ ደርግ የትጥቅ ትግሉን በመቀላቀል 
የበኩሉን አኩሪ ገድል የፈጸመ ታጋይ ነበር፡፡ከደርግ ዉድቀት በኋላም ከተራ ታጋይነት ጀምሮ 
በንባብ፣ በመደበኛ ትምህርትና ከተግባር በመማርና ራሱን ለአመራር ብቁ በማድረግ እስከ ኦህዴድ 
ሊቀመንበርነት እና የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድርነት ደረጃ የደረሰ  
በአጭር ዕድሜ ጠንካራ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ የሰራ ለዛሬዉ ትዉልድ ከደሃ አርሶ አደር ቤተሰብ 
ወጥቶ  በሀገር ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ በመሆን ታሪክ መስራት እንደሚቻል በተግባር ያሳየ 
የትዉልድ አርዓያ ነዉ፡፡ ህዝቡ የአለማየሁን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ ለዓርአያነቱ አክብሮትና  
ዕዉቅናን ሰጥቷል፡፡ ለኦህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ዘመን ተሻጋሪ 
ታሪክ በመስራት የትዉልድ አርአያ ለመሆን ትጉ እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት 
አስተላልፏል፡፡ 

 


