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“በክፉ ቀን የመሬት ትልም እባብ ነኝ ብላ ታፈጣለች” 
ክፍል አንድ 

ለሚ ዋቄ 01-15-16 

በቅርቡ አንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተቀስቅሶ ያለፈው ሁከት ብዙ ነገር እንድንታዘብ 

አድርጎናል። “በአደስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ረቂቅ የተቀናጀ ማስተር 

ፕላን በኢፌዴሪ ህገመንግስት የተቀመጠውን የኦሮሚያን ወሰን ይገፋል፣ ይህም 

የኦሮሞዎችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብትና ሌሎች ተያያዥ መብቶችና ነፃነቶችን 

ይጥሳል” በሚል ኦሮሞዎች ያነሱትን “ህገመንግስታዊ መብቴ ይከበር” የሚል ተገቢ ቅሬታ 

በመጥለፍ በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከት መቀስቀሱን ተከተሎ፣ ከዚህ ሁከት 

የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ድሮ ሞተው የተቀበሩና የተረሱ የፖለቲካ ቡድኖች ሳይቀሩ 

አፈራቸውን እያራገፉ ተነሰተው በጣዕር ሁከቱን እንደሚደግፉ አስታውቀዋል። “bara 

hamaa lucceenillee boofa jettee ija babaafti/ በክፉ ቀን የመሬት ትልም እባብ ነኝ 

ብላ  ታፈጣለች” እንዲሉ ኦሮሞዎች፣ የዛሬ ሰላሳስምንት ዓመት ያከተመለትና ዋነኛው  

የቀይ ሽብር ተዋናይ የነበረው መላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን) የተሰኘው 

ቡድን፣ “የቀደሞው ስርአት ወታደር አረበኞች” በሚል በውጭ ሃገር ያደራጁ ጥቂት 

ገለሰቦችን የያዘ ቡድን ሳይቀር አንገታቸውን ቀና አድርገው “አለሁ” ብለዋል። 

 

ድሮ ሞቶ አፈር የገባው መኢሶን በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተነሳው ሁከት 

ፌደራላዊ ሥርአቱን መናድ የሚያስችል ዕድል ይፈጥር ይሆናል በሚል ግምት እዛው 

አፈር ውስጥ እንዳለ መግለጫ አውጥቷል። መኢሶን “ለጋራ አላማ ለጋራ ትግል” በሚል 

ርዕስ ባወጣው መግለጫ “በኦሮሞ ወጣቶች የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን በመቃወም 

የተጀመረውን በደርዘን ለሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆነው እንቅስቃሴ 

እየሰፋ ሲሄድ እየታዘብን ነው።” ብሏል። መኢሶን በዚህ ሁከት መንግስት ተወግዶ 

የስልጣን ቀዳዳ ይከፈት የሆናል በሚል ግምት ለሁከቱ ጠንሳሾችና አስፈፃሚዎች ያለውን 

አጋርነት ለመገለፅ ነው የሞከረው። የኢትዮጵያ ህዝብ መኢሶንን ያውቀዋል። 

ከሰላሳስምንት ዓመታት በፊት ከወታደራዊው ደርግ ጋር ግንባር ፈጥሮ በሚሊየን 

ለሚቆጠሩ ንፁሃን ኢትዮጵያውያን በግፍ የተጨፈጨፉበትን “ቀይ ሽብር” የተሰኘ የግድያ 

ዘመቻ የመራና የፈፀመ፣ ዳግም ላይጠራ የቆሸሸ ስም ያለው ድርጅት ነው። 
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ሌሎች ቡድኖችና ግለሰቦችም እንዲሁ ከየስርቻው ወጥተው እንደ የመሬት ትሏ 

አይናቸውን ለማጉረጥረጥ ሞክረዋል። በአጠቃላይ ይህ የኦሮሚያ ሁከት ያልቀሰቀሰው 

የሞተና ያንቀላፋ ቡድን የለም። ሙታኑም ከተቀበሩበት አፈራቸውን እያራገፉ፣ 

ያንቀላፉትም አይናቸውን እያሻሹ መነሳታቸው አንዱ የታዘበነው ነገር ሲሆን ሌላው ምንም 

የጋራ ዓላማ የሌላቸው፣ በዘርም፣ በመልክም፣ በባህሪም የማይመሳሰሉ ቡደኖች በአንድ 

ግንባር ለመሰለፍ መማማላቸው ነው። በሃገር ውስጥ ፣ በብሄር የተደራጁ ፓርቲዎችን 

ያቀፈው፣ በብሄር ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ አወቃቀር የሚቀበለው የኢትዮጵያ 

ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ፣ በብሄር ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ ስርአት 

“ሃገር ይበታትናል፣ አንደነት ያጠፋል . . .” በሚል  አምርሮ ከሚቃወመው፣  

ህገመንግስታዊውን ስርአት ለመናድ ያስችል ይሆናል ብሎ ከገመተው ከማንኛውም ቡድን 

ጋር ከእስላማዊ አክራሪነት እንቅስቃሴ አራማጆች ጋር ጭምር ግንባር በመመሰረት 

ከሚታወቀው ሰማያዊ ፓርቲ ጋር በጋራ ለመታገል ተማመለዋል።  

 

የሰማያዊ ፓርቲ መስራችና ሊቀመነበር አቶ ይልቃል ጌትነት የቀድሞው ቅንጅት አባል 

ነበሩ። የቀድሞው ቅንጅት “ህገመንግስታዊውን ስርአት እንዳለሁ” ብሎ ሲንደረደር 

ተሰባበሮ ህልውናው ማክተሙን ተከትሎ በዚሁ ፓርቲ አመራሮች አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ (አንድነት) ሲመሰረት የሰማያዊ ፓርቲ መስራችና መሪ የሆኑት አቶ ይልቃል 

የአንድነት አባል ሆኑ። አንድነት በብሄር ላይ የተመሰረቱ ፓርቲዎችን ያቀፈውን መድረክ 

ሲቀላቀል አቶ ይልቃል  በዚህ የአንድነት እርምጃ አኩርፈው ከፓርቲው ተሰናበቱና 

ሰማያዊን መሰረቱ። አሁን ድሮ ከአንድነት አኩረፈው እንዲወጡ ያደረጋቸውን ድርጊት 

ራሳቸው ፈፅመዋል። የብሄራዊ ፓርቲዎች ስብስብ ከሆነው መደረክ ጋር በጋራ 

ለመንቀሳቀስ በመማማል። 

 

መድረክና ሰማያዊ ፓርቲን በጋራ ለመስራት ያማማለው የጋራ ዓላማና የጋራ መደረሻ ግብ 

አይደለም። በአቋምና በመደረሻ ግብ አነዱ የሌላኛው ተቃራኒ ናቸው። በጋራ ለመስራት 

ያማማላቸው፣ ባመኑበት አቋምና አመለካከት በተቃዋሚ ፓርቲነት ተደራጀተው 

አቋማቸውን የማራመድ፣ በህዝብ ውክልና ስልጣን ለመረከብ በምርጫ ላይ የመፎካከር 

መብትና ነፃነታቸውን ያረጋገጠውን ህገመንግስታዊ ስርአት ለመናድ ነው። ህገመንግስታዊ 
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ስርአቱን ከናዱ በኋላ በጋራ የሚያከናውኑት ተግባር የላቸውም። ያኔ ወደግብግብ ይገባሉ። 

ከዚህ የሚያልፍ ትብብር አይደለም።  

 

በመሰረቱ አንድን ስርአት መናድ በራሱ መድረሻ አይደለም። መደረሻ መሆን ያለበት 

ስርአት መገንባት ነው። እስካሁን ህገመንግስታዊ ስርአቱን ለመናድ በጋራም ሆነ በጥምረት 

እንዲሁም ከሻአቢያ ጋር በመተባበር ህገመንግስታዊ ስረአቱን የመናድ ዓላማ ወይም 

ምኞት የዘው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች በሙሉ ሃገር የማፍረስ እንጂ የመገንባት ህልም 

የላቸውም። 

 

ባለፈው ሳምንት ደግሞ በውጭ ሃገር በተለይ በአሜሪካ የሚኖሩ አንድ ቡድንና አንድ 

ግለሰብ  የትብብር ጥሪ መቅረቡን ሰምተናል። ይህ የትብብር ጥሪ ጃዋር መሃመድ በተባሉ 

የቀደሞ የኦነግ አባል ግለሰብና ግንቦት 7 የተባለ የሻአቢያ ተልዕኮ አሰፈፃሚ አነሳሸነት 

የተካሄደ መሆኑ ነው የተነገረን። በአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ ፕሮግራም የታወጀው ይህ 

“ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄሮች የሚያስተሳስር” የተባለለት ጥሪ፣ ሰሞኑን በተለያዩ ቡድኖች 

ሲወጡ እነደሰነበቱት መግለጫዎችና ጥምረቶች ሁሉ በቅርቡ በኦሮሚያ አንዳንድ 

አካባቢዎች የተቀሰቀሰውን ሁከት በማራገብ ህገመንግስታዊውን የፌደራል ስርአት የማፈረስ 

ፍላጎት የፈጠረው ነው። ስረአቱ ከፈረሰ በኋላ ሰለሚኖረው ሁኔታ አያገባቸውም።  

 

በዚህ ጽሁፍ የትስስር ጥሪ የተባለውን የሸአቢያ ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ 

አስፈፃሚ የሆነው ግንቦት 7 እና የጠባብ ብሄረተኝነትና የአክራሪነት ዛር የገዘፈበት ጃዋር 

መሃመድ “ልንመሰርተው ነው” ያሉትን ትብብር አስመልክተው የሰጡትን ማብራሪያ 

ልመለከት ወድጃለሁ። የሸአቢያ ኢትዮጵያን የማተራመሰ አስፈፃሚ የሆነው ግንቦት 7ን 

በመወከል ማብራሪያ የሰጡት አቶ ንአምን ዘለቀ የተባሉት “ለትግል የኤርትራ በረሃ ገባሁ” 

በለው ገና የበረሃ ጉዟቸው ወሬ ተዳርሶ ሳያልቅ ትግሉ ሰልችቷቸው ወደአሜሪካ  

መመለሳቸው ይታወቃል። 

 

አቶ ንአምን ኢሳት የተሰኘው የኤርትራ ቴሌቪዥን ሃላፊ ነበሩ። ታዲያ አፍ አምልጧቸው 

ይሳያስ አፈወረቂን የሚያስከፋ ወሬ አውርተው ከኢሳት ቴሌቪን ሃላፊነታቸው 

አባርረዋቸዋል። አቶ ጃዋር ደግሞ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ (OMN) በተሰኘ በኦሮሚኛ 
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ቋንቋ የሚሰራጭ ኢትዮጵያን የማተራመስ ተልእኮ አሰፈፃሚ የቴሌቪዥን ጣቢያቸው 

በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የተነሳውን ሁከት አያጋገሉ የገኛሉ። 

 

ጃዋር ሞሃመድ “ከኦሮሞ ህዝብ ፍቃድ ውጭ ነፃይቷን ኦሮሚያ እመሰረታለሁ” በሎ 

ሲንቀሳቀስ የቆየውና በኋላም ሻአቢያ ጉያ ገበቶ ቀለጦ የቀረው ራሱን የኦሮሞ ነፃነት 

ግንባር(ኦነግ) ብሎ የሚጠራ ቡድን አባል እንደነበሩ ይታወቃል። ከሰባት ዓመት በፊት 

“አዲስ ነገር” ከተሰኘ በሃገርውስጥ ታትሞ  ሲሰራጭ ከነበረ ሳምንታዊ የአማርኛ ጋዜጣ ጋር 

ባደረጉት ቃለመጠይቅ ይህንኑ ተናግረዋል። በዚህ ጋዜጣ አማካኝነት ስማቸውን ካስተዋወቁ 

በኋላ በተለያዩ አጋጣሚዎች የኢፌዴሪ ህገመንግስታዊ ስርአት ሰለሚወገደበት ሁኔታ 

ከእውቀት ይልቅ በስሜታዊነት ላይ የተመሰረተ ማብራሪያ ሲሰጡ ቆይተዋል። 

 

ኢትዮጵያ ውስጥ የአክራሪነት እንቅስቃሴ ህይወት ሊዘራ መዳህ ጀምሮ በነበረበት ወቅት 

ከአንድ ግብፃዊ የሙስሊም ብራዘርሁድ አመለካከት አራማጅና ግንቦት 7 ጋር 

የአክራሪነቱን እንቅስቃሴ ህገመንግስታዊ  ስርአቱን መናድ ያስችላል ያሉትን መላ 

መቀበጣጠራቸውን እናስታውሳለን። ከዚሁ የአክራሪነት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ሙስሊም 

ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ሰብስበው “. . . እኔ ስለእስልምና ብዙ 

መናገር የጀመርኩት ከጎንደር የመጣ ጓደኛ ስላገኘሁ ነው። አኔ ባለሁበት 99 በመቶው 

ህዝብ ሙስሊም ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም፤ በሜንጫ አነገቱን ነው 

የምንለው። ጎንደር ውስጥ ጓደኛዬ የነገረኝ ታሪክ መለወጥ አለበት።” በሚል ባደረጉት 

ንግግር ይታወቃሉ። በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ ደረጃ በሙስሊሞችና በክርስቲያኖች 

መሃከል የነበረውንና አሁም ያለውን  የመቻቻል ግንኙነት ያቆሸሸ፣ መጪውንም ግንኙነት 

እንዲበላሽ ጥሪ ያስተላለፈ ንግግራቸው በማህበራዊ ሚዲያ ለከፈተኛ ውግዘት ዳርጓቸው 

እንደነበረም ይታወሳል። በአጠቃላይ ጃዋር መሃመድ የብሄርና የሃይማኖት አብዘሃነት 

ላለባት ኢትዮጵያ የማይበጁ ሁለት ፅንፈኛ አመለካከቶች - የጠባብ ብሄረተኝነትና 

አክራሪነት አመለካከት ሰለባ ናቸው። 

 

እንግዲህ አሜሪካ ተቀምጠው የኢፌዴሪን ህገመንግስታዊ ስርአት ለመናድ የትብብር ጥሪ 

ማስተላለፋቸውን ያስታወቁት አነዚህ ናቸው፤ ግንቦት 7 እና ጃዋር መሃመድ። የትብብር 
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ጥሪያቸውን አስመልከቶ ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም የሰጡትን አስተያየት 

ወደመመለከት እንሸጋገር። 

 

አቶ ንአምን ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየታቸውን መስጠት የጀመሩት “የወያኔ ሃርነት 

ትግራይ ሥርአት” በማለት ነበር። የኢትዮጵያን የመንግስት ሥርአት ማለታቸው ነው። 

ይህ በተለይ የሻአቢያ ኢትዮጵያን የማተራመሰ ጉዳይ አሰፈፃሚ በሆነው ግንቦት 7 የተባለ 

አሸባሪ ቡድን አመራሮች ዘንድ የተለመደ አነጋገር ነው። የግንቦት 7 አመራሮች ይህን 

የሚሉት በዘረኝነት በሽታ ያበዱ ደጋፊዎቻቸውን ስሜት ለማስታመም ነው። የትግራይ 

ህዝብ በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ አስከፊ ጭቆና ጭኖ የነበረውን 

ወታደራዊ ደርግ ለመደምሰስ በተካሄደው መራራ ትግል ውስጥ ሰፊ ድርሻ ስላለው ከዚህ 

የመነጨ ጥላቻ ያደረባቸው ተስፋ ለዘውድና ኢሰፓ ደጋፊዎቻቸውን ስሜት ለመንከባከብ 

የሚያደርጉት ነው።  

 

ህወሃት በኢትዮጵያ የብሄራዊ ነፃነት ጥያቄን አንግቦ የትጥቅ ትግል ለመጀመር ቀዳሚው 

ባይሆንም አብረውት ኢህአዴግን ከመሰረቱት ብአዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን ጋር ሲነፃፀር 

አነጋፋ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንጋፋውን ህወሃት ጨምሮ የአራት ብሄራዊ ፓርቲዎች 

ጥምረት የሆነው ኢህአዴግ ትግል የጀመረው ከትግራይ አካባቢ በመሆኑ ከኢህአዴግ 

ታጋዮች ውስጥ የትግራይ ብሄር ተወላጆች ላቅ ያለ ቁጥር እንዲኖራቸው ምክንያት ሆኗል። 

በመቀጠል ከፈተኛ ቁጥር ያላቸው የኢህአዴግ ታጋዮች የአማራ ብሄር ተወላጆች ሲሆኑ 

ኦሮሞዎችና የደቡብ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ይከተላሉ። ይህ የሆነው በትግል ላይ በቆዩበት 

ግዜና ትግሉ በተካሄደበት አካባቢ ነው። ይህ መሆኑ ግን አራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች 

አንዱ ከሌላው የተለየና የላቀ መብት እንዲኖራቸው አላደረገም። 

 

ከኢፌዴሪ መንግስት ምስረታ በኋላ  በአራት ብሄራዊ ድርጅቶች ጥምረት - ህወሃት፣ 

ብአዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን የተመሰረተው ኢህአዴግ በየድርጅቶቹ በኣራት ብሄራዊ 

ክለላዊ መንግስቶች (በትግራይ፣ በኣማራ፣ በኦሮሚያና በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች) የህዝብ ውክልና በማግኘት ገዢ ፓርቲዎች ለመሆን በቅተዋል። ህወሃት 

በትግራይ፣ ብአዴን በአማራ፣ ኦህዴድ በኦሮሚያ፣ ደኢህዴን በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ክልላዊ መንግስታት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች አብላጫ መቀመጫ በማግኘት 
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ነው ገዢ ፓርቲ ለመሆን የበቁት። በህገመንግስቱ ራሱን የቻለ አሰተዳደር ኖሮት 

በተቋቋመው የአዲስ አበባ አስተዳደር እንደኢህአዴግ የአራቱንም ድርጀቶች እጩዎች 

በተመጣጣኝ ደረጃ በማቅረብ ሲወዳደር ቆይቷል። በአዲሰ አበባ በ1997 ምርጫ ኢህአዴግ 

አንድ መቀመጫ ብቻ በማግኘት በዝረራ ተሸንፎ የነበረ ቢሆንም፣ አሸናፊ የነበረው የቀድሞ 

ቅንጅት ህዝብ የሰጠውን የስልጣን ውክልና አልቀበልም በማለቱ አስተዳደሩ ለሁለት 

ዓመታት ያህል በባለአደራ ሲመራ ቆይቶ በ1999 በተካሄደ ምርጫ ኢህአዴግ ለማሸነፍ 

መብቃቱ ይታወቃል። ኢህአዴግ በድሬደዋ ከተማ አሰተዳደርና በሃራሪ ክልላዊ መንግስት 

በኦፒዲኦ አማካኝነት የሚወዳደር መሆኑ ሳይዘነጋ በተቀሩት ክልላዊ መንግስታት፤ በአፋር፣ 

በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ በጋምቤላ አይወዳደርም። እነዚህ ክልሎች 

በየክልላዊ መንግስታቱ በሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው የሚተዳደሩት። እነዚህ 

ክልላዊ መንግስታት በፌደራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የሚወከሉት 

በእነዚሁ በክክካዊ ፓርቲዎቻቸው አማካኘነት ነው። 

 

እንግዲህ የሻአቢያ ተላላኪ የሆነው የግነቦት 7 አመራሮችና መሰሎቻቸው ህወሃት መላውን 

ሃገሪቱን የሚያስተዳደር አስመሰለው የሚያቀርቡት ከላይ በገለፅኩት ምክንያት ነው። 

ህወሃት የሚወዳደረውም፣ ባለፉት ዓመታት ያስተዳደረውም የትግራይ ክልላዊ መንግስትን 

ብቻ ነው። በኦሮሚያ፣ በአማራና በደቡብ ክልላዊ መንግስታት ከፈተኛው የስልጣን አካል 

በሆነው ክልላዊ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች አንድም የህወሃት አባል ወይም የትግራይ 

ብሄር ተወላጅ የለም። በስራ አሰፈፃሚ ተቋማት አመራርነት ደረጃ አንድም የትግራይ 

ብሄር ተወላጅ የለም። በዳኝነትና በክለሉ የፀጥታ ሃይል አዛዠነት ደረጃም እንዲሁ አንድም 

የህወሃት አባል የለም። 

 

በኢህአዴግ ምክር ቤት፣ ማአከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ውስጥ ያላቸው 

ውክልናም የአራቱም ፓርቲዎች ተመጣጣኝ በመሆኑ አንዱ ሌላው ላይ ተፅአኖ ማሳደር 

የሚያስችለው አንድም ክፍተት የለም። አራቱ የኢህአዴግ ፓርቲዎች አነዱ ከሌላው 

አያንሱም። 

 

እርግጥ ቀደም ሲል እንደገለፅኩት የደርግን ስርአት ለማስወገድ በተካሄደው ትግል ውስጥ  

ህወሃት በንፅፅር ረጅም ግዜ ስለቆየና ትግሉም ረጅም ግዜ በትግራይ  መሬት የተካሄደ 
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በመሆኑ ደርግን ታግሎ የደመሰሰው የኢህአዴግ ሰራዊት ውስጥ በአንፃራዊነት የትግራይ 

ብሄር ተወላጆች በቁጥር በርከት ይላሉ። በዚህ ምክንያት ከድል በኋላ የተደራጀው 

የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በተለይ በከፍተኛ የመከላከያ መኮንንነት ደረጃ  የትግራይ 

ተወላጆች በቁጥር በዛ ብለው የሚታዩበት ሁኔታ መኖሩ አይካድም። ልብ በሉ የወታደራዊ 

አዛዥነት ብቃት በዋነኝነት ከተሞክሮ የሚገኝ በመሆኑ የተሻለ በቃት ያላቸው ከፍተኛ 

መኮንኖች ረጅም ግዜ በትግል ላይ ከቆዩት የትግራይ ተወላጆች መሆናቸው ስህተት 

ተደረጎ ሊወሰድ አይገባም። ይህ አንጋፋዎቹ ከፍተኛ መኮንኖች ተተኪ እያፈሩ ሲሄዱ 

የሚቀየር ነው። በአጠቃላይ በሰራዊቱ ውስጥ፣ በበታች ሹማምንት፣ በዝቅተኛና በመካከለኛ 

መኮንኖች ደረጃ ያለውን የብሄር ስብጥር መመልከት ለዚህ በቂ አስረጂ ነው። 

 

በአንድ ሃገር ውስጥ “የአንድ ብሄር ወይም አንድን ብሄር ብቻ የሚወክል ቡድን የበላይነት 

ሰፍኗል” ለማለት በዛች ሃገር የሚኖሩ ሁሉም ብሄሮች በዚህ የበላይ ሆኖ የወጣው ብሄር 

እመነት፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ የፖለቲካ አመለካከት በግዴታ ተጭኖባቸው፣ በሚኖሩበት አካባቢና 

በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ ምንም ውክልና ሳይኖራቸው የሚተዳደረበት ሁኔታ መኖር 

አለበት። በኢትዮጵያ ሁሉም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታትና በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ 

አንደየ ብሄሮቹ፣ ብሄረሰቦቹና ህዝቦቹ ብዛት መጠን በዞንና በወረዳ ደረጃ ራሳቸውን 

አያስተዳደሩ ይገኛሉ። በየክልሎቹ ወይም በዞኖችና ወረዳዎች የህዝብ ውክልና ያላቸው 

ምክር ቤቶች በወሰኑት የስራ ቋንቋ እየሰሩ፣ እየተማሩ የገኛሉ። በዚህ ሁኔታ የትግራይን 

ህዝብ ብቻ የሚወክለው ህወሃት በምን መንገድ ነው ሌሎቹ ላይ የተጫነው? የሌሎቹን 

እድል የመወሰን አቅምስ ከየት አገኘ? 

 

እናም አቶ ንአምንና የሻአቢያ ተላላኪ ፓርቲያቸው ግንቦት 7 ኢትዮጵያ ውስጥ የአንድ 

ብሄር የበላይነት ያለ አሰመስለው “የህወሃት ስርአት” አያሉ የሚያወሩት መሰረተ ቢስ ነው። 

መሰረተ ቢሰ ብቻ ሳይሆን አንድን ብሄር በመነጠል ሌሎች በጥርጣሬ እንዲመለከቱት፣ 

ጥላቻ እንዲያድርባቸው ከተቻለም እነዲነሱበት ማድረግን ያለመ ከዘረኝነት አመለካከትና 

ጭፍን ጥላቻ የመነጨ ነው። ይህ መርዘኛ አመለካከት ደግሞ የሻአቢያ የኢትዮጵያ 

ብሄሮችና ብሄረሰቦች እርስ በርስ በጥላቻ እንዲተያዩና እንዲባሉ የማደረግ ስትራቴጂ 

ማስፈፀሚያ ስልት ነው። ግንቦት 7ና አመራሮቹ ይህንኑ የሻአቢያ አቋም ነው 
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የሚደግሙት። ያም ሆነ ይህ በኢትዮጵያ ያለው፣ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞከራሲያዊ 

ሪፐብሊክ የመንግስት ስርአት ነው። 

 

የግንቦተ 7ቱ አቶ ንአምን በማያያዝ “የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ስርአት ጋር ግብ ግብ አያደረገ 

ነው። ይህ ደግሞ ባለፉት ሃያ አራት ዓመታት መጠነ ሰፊ የመብት ረገጣ በመካሄዱ 

የገነፈለ ብሶት ነው።” ብለዋል። 

 

አቶ ንአምን የኦሮሞን ህዝብ እነደ አንድ መብትና ነፃነቶች ያሉት ግዙፍ ማህበረሰብ 

ቡድን  መቀበላቸው ይሆን? “አብሯቸው የኖረ የበሰበሰ የዘረኝነት አመለካከት ይለውጣሉ” 

ብሎ መገመት ስህተትነቱ ያይላል። ይህን ያሉት “ለኦሮሞ ብሄራዊ መብትና ነፃነት 

እውቅና ለመሰጠት ነው” ብሎ መውሰድም ያስቸግራል። “የቡድን መብት የሚባል ነገር 

የለም” ከሚለው የፓርቲያቸው አቋምም ጋር ይጣረሳል። ይህን ያሉት የኦሮሞን ብሄር 

መብትና ነፃነት ስለተቀበሉ ሳይሆን፤ የኦሮሞ ህዝብ አቶ ንአምንና ፓርቲያቸው ግንቦት 7 

“የህወሃት ሰነድ” እያሉ የሚያጣጥሉት ህገመንግስት “ያረጋገጠልኝ መብቴ ሊጣሰ ነው” 

በሚል ስጋት ያነሳውን ቅሬታ ተቆርቋሪ መስለው ወደሁከትነት በመለወጥ በኦሮሞ ወጣቶች 

መስዋዕትነት የራሳቸውን የጥላቻ ስሜትና ሻአቢያ የሰጣቸውን ኢትዮጵያን የማተራመስ 

ተልዕኮ ማስፈፀሚያ መሳሪያ ለማደረግ ነው። 

 

የኦሮሞ ህዝብ ባለፉት ሃያአራት ዓመታት ዘውዳዊውና ወታደራዊው የመንግስት ስርአቶች 

ጭነውበት ከነበረው አሰከፊ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጨቆና ለመላቀቅ በቅቷል። የኦሮሞ 

ህዝብ ባለፉት ሃያ አራት ዓመታት ራሱን በራሱ የማስተዳደር እሰከመገንጠል የዘለቀ 

መብቱ በህገመንግስት ተረጋግጦለታል። ክልላዊ መንግስት መስረቶ፣ ለክልላዊ መንግስቱ 

ህገመንግስት አፅድቆ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ ይገኛል። የመገንጠል መብቱ በኢፌዴሪ 

ህገመንግስት እንዲደነገግ ማድረግ ያሰፈለገው ዋስትና ለመሰጠት ነው። ዳግም ያለፈበት 

አይነት ብሄራዊ ጭቆና ውስጥ እንደማይገባ፣ “ተመሳሳይ ጭቆና ተጭኖብኛል” ብሎ ካመነ 

ጥያቄው የኦሮሞ ህዝብ መሆኑን በሚያረጋግጥ ህዝበ ውሳኔ ነፃ መንግስት የመመሰረት 

መብት ያለው መሆኑን በዋስትና ለማረጋገጥ ነው። 
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የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ በሚያሰተዳድርበት ክልላዊ መንግስት ውስጥ የመንግስት 

አገልግሎት የሚያገኘው በቋንቋው ነው። ሁሉም የመንግስት ተቋማት፣ በቀበሌ ደረጃ 

ከተዋቀሩት ማህበራዊ ፍርድ ቤት ጀመሮ እሰከክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በኦሮሚኛ ቋነቋ 

ነው የሚሰሩት። ኦሮሞዎች አሁን የራሳቸው ጉዳይ ላይ በማያውቁተ ቋንቋ እንዲሟገቱ 

አይገደዱም።ኦሮሞዎች አሁን የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት አሰተርጓሚ ይዘው መሄድ 

አይጠበቅባቸውም። አማርኛ መናገር ባለመቻላቸው ብቻ ይደርስባቸው የነበረው መሸማቀቅ 

አሁን የለም።  

 

የኦሮሞ ህፃናት አሁን ትምህርት ቤት ሲገቡ በማያውቁት ቋንቋ በሚሰጥ ትምህርት 

ምክንያት የደርስባቸው የነበረው ግራ መጋባት አይገጥማቸውም። አማርኛ ቋንቋ 

ባለመቻላቸው ብቻ እነደሰነፍ ይታዩበትና ይሸማቀቁበት የነበረበት ሁኔታ ተቀይሯል። 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት በኦሮሚኛ አለመሰጠቱ በትምህርት ቤት ያሳድር የነበረውን 

ጫና አፋችንን በኦሮሚኛ የፈታን በሙሉ የምናስታወሰው ነው። 

 

የኦሮሞ ህዝብ የዘውዳዊው ስርአት ልሂቃን ባወጡለት ለእርሱ ባእድ በሆነው “ያልሰለጠነ፣ 

ያልተገራ፣ አረመኔ” የሚል ትርጉም ባለው “ጋላ” የተሰኘ ስያሜ አይጠራም። ማንነቱን 

ሲገልፅበት የኖረው “ኦሮሞ” የተሰኘ ስያሜ ይፋ መጠሪያው ነው። ራሱን በራሱ 

እያስተዳደረ የሚኖረበት ሃገርም ከዚሁ ስያሜው በመነጨና መረጦ በወሰነው “ኦሮሚያ” 

የተሰኘ ስያሜ እየተጠራ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ አሁን “ከባህር ፈለቀ፤ ከማዳጋስካር፣ 

ከሶማሌ ከምንትስ ፈለሰ” አየተባለ በተፃፈለት የፈጠራ ታሪክ አይደለም የሚታወቀው። 

እወነተኛ ታሪኩን አያወጣና ትክክለኛ ማነነቱን እያሳወቀ ይገኛል። 

 

የኦሮሞ ባህልና ቋንቋ አሁን የሚናቅ፣ ያለመሰልጠን ምልክት ተደረጎ መወሰዱ ቀረቷል። 

የማንነቱ መገለጫ የሆኑ ነባር ባሀሎቹንና ቱፊቶቹን እያስተዋወቀ፣ አያዳበረ ይገኛል። 

የኦሮሚኛ ቋንቋ አሁን ሬዲዮ እነደማይሰብረ ተረጋግጧል። በኦሮሚኛ ቋነቋ ሰፊ ሰአት 

የሚሸፍን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስርጭት አለ። የኦሮሚኛ ቋንቋ አሁን በገጠር አካባቢ 

የተገደበ አይደለም። የማስተማሪያና የስራ ቋነቋ ከመሆኑም ባሻገረ ኦሮሚኛ እነደቋንቋ 

በዩኒቨርሲቲ ደረጃ አየተጠና ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚኛ ቋንቋ እሰከ ፒኤችዲ 

ዲግሪ ድረስ የሰጣል፤ የጠናል። 
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የኦሮሞ አረሶ አደር አሁን አንደ ዘውዳዊ ስርአት ባለርስትና ባለጉልት መሳፍንት፣ 

መኳንንትና ተሿሚዎች ገባር ጢሰኛ አይደለም። እነደወታደራዊው ደርግ ስርአት 

ያመረተውን ምርት እጅግ አነስተኛ በሆነ ዋጋ ከስሮ ለመንግስት እያስረከበ የላቡን ዋጋ 

ተነጥቆ በተስፋ አስቆራጭ ድህነት ውስጥ እየኖረ አይደለም። የኦሮሞ አረሶ አደር 

ያመረተው ምርት ላይ ሙሉ የባለቤትነት መብት አለው። ምርታማነቱን እንዲያሳድግ 

የሞያ፣ የፋይናንስ ድጋፍ ይደረግለታል። አዋጭ የገበያ ስርአት ተመቻችቶለታል። በዚህም 

ከሃያአራት ዓመታት በፊት ራሰቸውን እንኳን በወጉ መመገብ አይችሉ የነበሩ በብዙ ሺህ 

የሚቆጠሩ ሚሊየነር አርሶ አደሮች ተፈጥረዋል። 

 

የኦሮሞ ህፃናት እጣ ፈንታ እረኝነት መሆኑ ቀርቷል። ህፃናት ተጉዘው ሊደረሱ 

በሚችሉበት በ2 .5 ኪሎ ሜትር ረቀት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። 

ሁሉም ወጣቶች የሁለተኛና የመሰናዶ ትምህርት ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። 

እነደተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ወጣቶች ሰፊ የከፍተኛ ትምህርት 

እድል ተመቻችቶላቸዋል። ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ 7 ያህል ዩኒቨርሲቲዎች መኖራቸውን ልብ 

በሉ።  

 

የኦሮሞ ህዝብ ባለፉ አስራ ሁለት ዓመታት በሃገሪቱ የተመዘገበውን እድገት ማምጣት 

ያስቻለ ልማት ተሳታፊ ነበር። የተሳትፎውን ያህል ከልማቱ ተጠቃሚ መሆን ችሏል። 

የልማት ተሳታፊነቱና ተጠቃሚነቱ አሁንም ምሉዕ ባይሆንም በቀጣይ የልማት ተሳታፊ 

በመሆን ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል ተስፋ ተፈጥሮበታል። 

 

የኦሮሞ ህዝብ፣ የመልማትና የተሻለ ህይወት የመኖር ተስፋ ሰለተፈጠረበት ለልማት ወሳኝ 

የሆነው የሃገሪቱ ሰላም እንዲረጋገጥ የፈልጋል።  ኦነግን የመሳሰሉ ጠባብ ብሄረተኞችና 

አሸባሪዎች፣ ሃይማኖታዊ አክራሪዎች  በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ስፍራ ያጡት ሰላም ፈላጊ 

በመሆኑ ነው። ያለፉ ሃያ አራት ዓመታት ኦሮሚያ ሰላም የሰፈነባት የአርሶ አደሮቿና 

የአርበቶ አደሮቿ ህይወት ወደተሻለ ደረጃ የተቀየረበትና ተስፋ የተፈጠረባት የልማት 

ምድር መሆን የቻለችው ለዚህ ነው። እናም አቶ ንአምን ያወሩት “ባለፉ ሃያአራት 

ዓመታት በኦሮሞዎች ላይ የመብት ረገጣ ሲፈፀም ቆይቷል” የሚል ወሬ ውሸት ነው። 
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የኦሮሞን ህዝብ ለራሳቸው ሃገር የማተራመስ ዓላማ መናጆነት ለመጠቀም የፈጠሩት ተራ 

ወሸት ነው። 

 

አቶ ንአምን በዚህ ሳያበቁ “በተለይ ትልልቆቹ ብሄሮች - አማራና ኦሮሞ አንድ ላይ ሆነው 

ሃቀኛ ፌደራሊዝም  ለመመሰረት ይህን ስርአት ማስወገድ አለባቸው። የትብብር ጥሪው 

መሰረታዊ ግብ የብሄሮች እኩልነት የተረጋገጠበት ስርአት መመስረት ነው።” ብለዋል። 

 

የተመሰረተበት አመለካከት በአዲሲቱ ኢትዮጰያ ስፍራ ያጣውና በያዘው አመለካከት 

በሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በህዝብ ውክልና ወደስልጣን የመመጣት ተሰፋ እንደሌለው 

ያወቀው የአቶ ንአምን ፓርቲ “የቡድን መብት የለም” የሚል አቋም አራማጀ መሆኑ 

የታወቃል። ለግንቦት 7 ብሄር የሚባል መብትና ነፃነት ያለው ገዙፍ ማህበረሰብ የለም። 

ግንቦት 7 የግለሰብ መብት ብቻ መኖሩን ነው የሚያውቀው። እርግጥ አሁን አሁን 

በሸአቢያ ከሚሰጠው ትእዛዝ ውጭ መንቀሳቀስ ሰለማይችል አቋሙን ሲናገር አይደመጥም። 

ግነቦት 7 አሁን ከራሱ ምንም የሌለው በሻአቢያ የሚታዘዘውን ብቻ የሚፈፅም ፓርቲ 

ነው። 

 

ያም ሆነ ይህ ግነቦት 7 የብሄር መብት ለሚባለው ጉዳይ እውቅና አይሰጥም። መሰረታዊ 

አቋሙ ይህ ሆኖ ሳለ፣ አሁን ተነስቶ “የብሄሮች እኩልነት የተረጋገጠበት ሃቀኛ ፌደራሊዝም 

የመመስረት ዓላማ አልኝ” ያለው ከልቡ ሳይሆን በዚሀ ጉዳይ ላይ ድርድር የማያውቀውን 

የኦሮሞ ህዝብ በማባባት በብሄር ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ ስርአት በመናድ ሻአቢያ 

የሰጠውን ኢተዮጰያን ዳግም ሃገር ልትሆን በማትችልበት ሁኔታ የማተራመስና የማፈራረስ 

ስውር ተልዕኮ ለማሳካት ነው። ኦሮሞዎች ጠላትና ወዳጃቸውን መለየት የማይችሉ፣ 

ስለእነርሱ የቀባጠረ ሁሉ ያዘነላቸው የሚመስላቸው ሞኞች እንዳልሆኑ ማወቅ ይገባቸዋል። 

 

አቶ ንአምን የቀባጠሩት በርካታ ቢሆንም አንድ ጉዳይ አንስቼ ወደአቶ ጃዋር አስተያየት 

ልሸጋገር። አቶ ንአምን “የወያኔ ስርአት ሃያአራት ዓመት የቀጠለው ኦሮሞና አማራን 

አያናከሰ ነው።” ብለዋል። ባለፉት ሃያ አራት አይደለም፣  ከዚያ በፊት በአማራ ህዝብ ስም 

በኦሮሞ ላይ ብሄራዊ ጭቆና ጭነው የነበሩ ስርአቶች እያሉም አማራና ኦሮሞ እነደህዝብ 

አንዴም አንዱ ለሌላው ስጋት ሆኖ የተናከሰበት ሁኔታ የለም። ኦሮሞ ለአማራ ወይም 
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አማራ ለኦሮሞው ስጋት ስላለሆኑ የሚጠባበበቁበት ሁኔታ አልነበረም፣ አሁንም የለም። 

አሁነ ሁለቱም ብሄሮች በየክልላቸው ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ተከባብረውና 

ተቻችለው ለመኖር በህገመንግስተ በገቡት ቃልኪዳን መሰረት እየኖሩ ነው። በጠላትነት 

ተያየተው፣ ተፈራርተው፣ ተጠባብቀው አያውቁም። እዚሀ ውስጥ ሊያስገባቸው የሚችል 

አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም። 

 

እርግጥ በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ስፍራ አጥቶ ከግንቦት 7 ጋር በሻአቢያ ጉያ ስር የተወሸቀው 

ኦነግ በኦሮሞዎች መሃከል የሚኖሩ የሌሎች ብሄር ተወላጆችን ነጥሎ ለማጠቃት 

የሞከረበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። ኦነግ የጠባብ ብሄረተኝነት አመለካከት ተነሳስቶ የሌላ 

በሄር አባል ስለሆኑ ብቻ የገደላቸው፣ ተሸማቀው ከኖሩበት ሃገር እነዲፈናቀሉ ያደረጋቸው 

በርካቶቸ ናቸው። አሁነ ኦነገ ህልውናው ባይኖርም ጃዋር መሃመድን የመሳሰሉ ርዝራዦቹ 

ይህነኑ እየሰበኩ የገኛሉ። ይህ ግን የኦሮሞን ህዝብና የኢፌዴሪ ስርአትን የሚመለከት 

ሳይሆን ከአቶ ንአምን ቡድን ግንቦት 7 ጋር ኢትዮጵያን ያተራመስ የሻአቢያን ተልዕኮ 

የተረከበው ኦነግንና አቶ ጃዋርን የሚመለከት ነው። ኦነግና አቶ ጃዋር ከኢፌዴሪ 

መንግስት፣ ከኦሮሞ ህዝብ፣ ከኦህዴድ/ኢህአዴግ ይልቅ ለግንቦት 7 እንደሚቀርቡ ግልፅ 

ነው። ኢትዮጵያን የማተራመስ ዓላማ ያወዳጃቸዋል። 

 

ሻአቢያ የኦሮሞና አማራ መጋጨት ኢትዮጵያን ያተራምሳል የሚል እምነት አለው። 

ኦሮሚያን ከህዝቡ ፍላጎት ውጭ ለመገንጠል ያለሙ ጠባብ ብሄረተኛ ኦሮሞዎችንና 

“የብሄር ብሄረሰቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መረጋገጡ ሃገር የበታትናል” 

በሚል አሃዳዊ ስርአት ለመመሰረት የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን አቅፎ መያዙ አማራና 

ኦሮሞን በማናከስ ሃገር የማተራመስ ዓላማ ያለው መሆኑን ያረጋግጣል። የአሃዳዊ ስርአት 

ናፋቂ ትምክህተኞች መኖር ለጠባቦቹ ህዝብን የሚቀሰቅሱበት አጀንዳ ይሰጣቸዋል። ይህ 

ደግሞ አንደ ብሄር በሌላው ላይ እንዲነሳ ያደርጋል። ሻአቢያ ሁለቱንም ቡድኖች አቅፎ 

የያዘው ለዚህ ነው። ሁለቱ ፅንፍኛ አመለካከቶች በኢትዮጰያ ውስጥ መሰረት ከጣሉ፣ 

በተለይ በርካታ ህዝብ ያላቸውን አማራና ኦሮሞ ሊያቃቅርና ሊያጋጭ የሚችልበት እድል 

አለው። እናም ኦሮሞና አማራን ለማናከስ እየሰራ ያለው የሸአቢያ ተላላኪው ግንቦት 7 

እንጂ ኢህአዴግ አይደለም።  
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ከሁለት ዓመት በፊት በአማራ ክልላዊ መንግስት አስተናጋጀነት በባህርዳር ከተማ 

ተዘጋጅቶ የነበረው የክለሎች የስፖርት ውድድር ላይ በስታዲየም ተገኝተው ኦሮሞዎችን 

የዘለፉት የሻአቢያ ተላላኪዎቹ ግንቦት 7ና የአርበኞች ግንባር መልእክተኞች ናቸው። ይህ 

ዘለፋ ኦሮሞዎች በአማራው ላይ ጥላቻ እንዲያድርባቸውና አብረዋቸው የሚኖሩ አማራዎች 

ላይ ጥቃት እንዲሰነዝሩ ማድረግን ያለመ ነው። እናም አማራና ኦሮሞን በማናከስ ይህ 

የእርስ በርስ መናከስ ከሚፈጥረው ትርምስ ለማትረፍ የሚቅበዘበዘው የአቶ ንአምን ግንቦት 

7 ነው። ኢህአዴግማ ተመሳሳይ ብሄራዊ ጭቆና ስር የነበሩትን ኦሮሞዎች፣ ትግሬዎችና 

የደቡብ ብሄሮችና ብሄረሰቦች፣ እንዲሁም ከትምክህት የፀዱ አማሮችን በአንድ ግንባር 

አሰልፎ ያታገለ ድርጅት ነው። በዚህ የነፃነት ትግል የኦሮሞ፣ የትግራይ፣ የደቡብ፣ የአማራ 

ልጆች ጎን ለጎን ተሰልፈው መስዋእት ሆነዋል። ቆስለዋል። ኢህአዴግ ኦሮሞና አማራ 

በመከባበር ላይ የተመሰረተ እኩልነት ያላቸው ብሄሮች መሆናቸውን ያረጋገጠ ድርጅት 

ነው። በቀጣይ ፅሁፍ ደግሞ የአቶ ጃዋር መሃመድን አመለካከት እንቃኛለን። 

 


