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

ለሚ ዋቄ 01-15-16 

 

አቶ ጃዋር ከአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ ፕሮግራም ጋዜጠኛ ለቀረበላቸው “የትብብር ጥሪው 

ከኦሮሞ ብሄር በኩል ምን ምላሽ እያገኘ ነው። አሁን እየተካሄደ ያለው የተቃውሞ 

እንቅስቃሴ ለዚህ አዲሱ የትብብረ ጥሪ መንሰኤ ነው የላሉ?” የሚል ጥያቄ በሰጡት ምላሽ፣ 

“የኦሮሞ ህዝብ ይህ ስርአት ከመጣ ጀምሮ የተለያየ ትግል ሲያደርግ ነበር። አሁን ደግሞ 

ስርአቱ ከመብት ገፈፋ አልፎ፣ የኦሮሞ ህዝብ አንጡራ ሃብት የሆነውን መሬት በስፋት 

የመዘረፍ ስራ ውስጥ ገባ። በአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ አዲስ አበባን በማስፋፋት ስም 

ገበሬው ከመሬቱ እየተነቀለ የገኛል።” ብለዋል። 

 

ወደእውነታው እንመለስ። የኦሮሞ ህዝብ ይህ ስርአት ከመጣ ጀምሮ ባሉት ሃያ አራት 

ዓመታት ውስጥ የመብትና የነፃነት ትግል አላካሄደም። የኦሮሞ ህዝብ ለብሄራዊ መብትና 

ነፃነቱ፣ ከገባር ጭሰኝነትና በኋላም “ባለመሬት ነህ” ቢባልም በመሬቱ ላይ ሰርቶ ያገኘው 

ምርት ላይ የባለቤትነት መብት ከነፈገው ስርአት ለመላቀቅ በተለያየ መንገድ ሲታገል 

ቆይቷል። የባሌ አርሶ አደሮች አመፅ፣  ይህን ተከተሎ የተካሄደው በዋቆ ጉቱ የተመራው 

የትጥቅ ትግል፣ በማአከላዊ ኢትዮጵያ በጄነራል ታደሰ ብሩ የተጀመረው እንቅስቃሴና 

የሜጫና ቱለማ ማህበር፣ በ1960ዎቹ አጋማሽ ላይ ተመስርቶ የነበረው የኦሮሞ ነፃነት 

ግንባር ትግል፣ በኋላም ከተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር ግንባር ፈጥሮ የትጥቅ 

ትግል ያካሄደውና የመጨረሻውን አምባገነን የደርግ ስረአት በመደምሰስ ረገድ ትልቅ 

ድርሻ ያለው በኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት አማካኘነት የተካሄደው ትግል 

ተጠቃሾች ናቸው። 

 

የኦሮሞ ህዝብ ለአንድ ክፍለዘመን በተደራጀና ባልተደራጀ ግብታዊ መንገድ ሲታገል 

ቆይቶ ከደርግ ውድቀት በኋላ ለአንድ መቶ ዓመታት የተጫነበትን ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ 

የጭቆና ቀንበር ሰበሮ ወጥቷል። ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር ሆኖ በቀጣይ የሚኖረው እጣ ፈንታ ላይ የመወሰን እድል 
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አግኝቷል። በዚህ ውሳኔ መብትና ነፃነቶቹ፣ ጥቅምና ፍላጎቶቹ ተረጋግጠው በመከባበርና 

በመቻቻል ላይ የተመሰረተ የህዝቦች አንድነት ባላት ሃገር ውስጥ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ 

በምርጫው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ለመኖር የሚያስችለውን የቃል ኪዳን ሰነድ - የኢፌዴሪ 

ህገመንግስት አፅድቆ እነሆ አሁን ብሄራዊ መብትና ነፃነቶቹ ተረጋግውለት ራሱ 

በሚያስተዳድረው ክልል ውስጥ እየኖረ ይገኛል።  

የአሮሞ ህዝብ አሁን ሁሉንም ኦሮሞዎች ባቀፈው ኦሮሚያ በተሰኘው ወሰን ውስጥ ክልላዊ 

መንግስት መስርቶ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ ከሌሎች በተመሳሳይ ሁኔታ በሚኖሩበት 

መክአምድራዊ ወሰን ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ከሚኖሩ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ የህዝቦች አንድነት 

መስርቶ የፌደራላዊት ዴሞከራሲያዊት ኢትዮጵያ ሉአላዊ የስልጣን ባለቤት ሆኖ እየኖረ 

ይገኛል። ይህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባፀደቁትና አብረው ለመኖር 

ቃልኪዳን በፈፀሙበት ህገመንግስት የተረጋገጠ ነው። 

የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ውስጥ የሚተዳደርበት የራሱ የሆነ ህገመንግስት 

አለው። በዚህ ህገመንግስት መሰረት ትልቁ የክልላዊ መንግስቱ የስልጣን አካል በህዝብ 

የተመረጡ አባላትን የያዘወ “ጨፌ ኦሮሚያ” የተሰኘው የክልሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ነው። ጨፌ ኦሮሚያ 537 መቀመጫዎች አሉት። ጨፌው የክለሉን ሥራ አስፈፃሚና 

የፍትትህ አካላት የሰይማል፣ ይቆጣጠራል። ይህ የኦሮሞ ህዝብ በዴሞክራሲያዊ ሥርአት 

መረጦ የውክልና ስልጣን በሰጣቸው አካላት አማካኝነት ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት 

ስርአት ነው። 

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ትልቁ የስልጣን አካል የሆነው ጨፌ ኦሮሚያን ጨምሮ  

እስከቀበሌ ያሉ የመንግስት የህግ አስፈፃሚ ተቋማት፣ የፍትህና የፀጥታ አካላት ተቋማት 

(ፍርድ ቤት፣ አቃቤ ህግ፣ ፖሊስ) የስራ ቋንቋቸው ኦሮሚኛ ነው። ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል 

የሚያስተምሩ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የማስተማሪያ ቋንቋ ኦሮሚኛ ነው። አሁን 

የኦሮሞ አርሶ አደር የመንግስት ተቋማት ሄዶ በማይችለው ቋነቋ ጉዳዩን እነዲያቀርብ 

ተገዶ አይሸማቀቅም። አሁን የኦሮሞ አርብቶ አደር የመንግስት ተቋማት እርሱን 

የማያወቁት፣ እርሱም የማያወቃቸው የሁለት ዓለም ሰዎች አይደሉም። ራሱ የወከላቸው 

ሰዎችና ወኪሎቹ የሰየሟቸው ሰዎች የሚሰሩባቸው በቋንቋው የሚያስተናገዱት አገልጋዮቹ 
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ለመሆን በቅተዋል። አሁን የኦሮሞ አርሶና አርብቶ አደር የራሱ ጉዳይ ላይ በማያወቀው 

ቋንቋ እንዲዳኝ የሚያስገደዱት፣ እውነት አያለው በባዕድ ቋንቋ ጉዳዩን ማስረዳት ተስኖት 

ተረትቶ የሚመለስባቸው ፍርድ ቤቶች የሉም። ፍርድ ቤት ቀርቦ በራሱ ቋንቋ 

የሚሟገትበት ስርአት ዘርግቷል። 

አሁን የኦሮሞ አርሶና አርብቶ አደር የተሻለ ህየወቱን ለማረጋገጥ በኢኮኖሚና ማህበራዊ 

ጉዳዮች ላይ በተወካዮቹና በቀጥታ ተሳትፎ የሚመክርባቸው መደረኮች ተፈጥረዋል። 

የተሻሻለ የግብርናና የከብት እርባታ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የተፈጥሮ አካባቢ እንክብካቤ፣ 

ድንገተኛ ችግርና ድንገተኛ ችግርን ፈጥኖ መከላከል በሚያስችል ጉዳይ ላይ በራሱ ቋነቋ 

ሃሳቡነ አየገለጠና እየተነገረው ይመክራል። በአዲሲቱ ኢትዮጵያ ህዝብ ሳይመክርበትና 

ሳይስማማበት የሚፀድቅ ጉዳይ የለም፤ በተለይ በአርሶና አርብቶ አደሩ ዘንድ። 

የኦሮሞ ህፃናት አሁን አፍ ባልፈቱበትና በማያውቁት ቋንቋ እንዲማሩ አይገደዱም።  

እንደማንኛውም ህፃን ፈጥኖ እውቀት መቀበል የሚችል ብሩሀ አእምሮ እያላቸው፣ 

ትምህርት በማያውቁት ቋንቋ የሚሰጥ በመሆኑ ብቻ ከመምህራቸው ጋር መግባባት 

አቅቷቸው “ሰነፍ” እየተባሉ የሚሸማቀቁ፣ አፍ ባልፈቱበትና በማያውቁት አማርኛ ቋንቋ 

ለመናገር ሲሞክሩ እየተሳቀባቸው ተሸማቀው ትምህርት ለማቋረጥ የሚገደዱበት ሁኔታ 

አሁን የለም። በህፃን አቅማቸው ተጉዘው ሊደርሱበት በሚቸሉት እሰከ 2 ነጥበ 5 ኪሎ 

ሜትር በሚደርስ ርቀት ላይ በተቋቋሙላቸው ትምህርት ቤቶች በቋንቋቸው እየተማሩ 

የገኛሉ። 

ኦሮሞዎች ከላይ በተገለፀው ሁኔታ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ የሚኖሩበት የኦሮሚያ 

ክልላዊ መንግስት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፖብሊክን ከመሰረቱት ዘጠኘ 

ክልላዊ መንግስታት አንዱ ነው። በመሆኑም የኦሮሚያ ህዝብ በፌደራል ሪፖብሊክ 

መንግስቱ ከፍተኛ የስልጣን አካል በሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ውስጥ ውክልና 

አለው፤ በዴሞክራሲያዊ የድምፅ አሰጣጥ ስርአት በሚመርጣቸው ግለሰቦች፣ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ነው የሚወከለው።  

ይህ ምክር ቤት ህዝብን የሚወክል በመሆኑ የተወካዮቹ ቁጥር በህዝቡ ቁጥር ልክ ነው 

የተወሰነው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ህዝብ ከሌሎቹ ክልላዊ መንግስታት ሁሉ የበለጠ 
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ቁጥር ስላለው በፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚወከለው ከሁሉም ክልሎች በላቀ 

ከፈተኛ ቁጥር ነው። ከ547ቱ የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች 

አሮሚያ ወይም የኦሮሞ ህዝብ 178 ወይም 32 በመቶ መቀመጫዎችን ይዟል። በ2ኛ 

ደረጃ ከፍተኛ መቀመጫ ያለው የአማራ ክልል ሲሆን፣ 137 ወይም 25 በመቶ 

መቀመጫዎችን ይዟል። በ3ኛ ደረጃ የሚገኘው የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ክልላዊ መንግስት በ123 ወይም በ22 በመቶ መቀመጫዎች ይወከላል። የተቀሩትም ክለላዊ 

መንግስታት እነደየህዝብ ብዛታቸው ውክልና አላቸው። አንድ የኦሮሞ ተወካይ በዚህ ምክር 

ቤት ውስጥ በኦሮሚኛ ቋንቋ የመናገር መብት አለው። ከዚህ በተጨማሪ ኦሮሞዎች 

በፌደራል መንግስቱ የስራ አሰፈፃሚ ውስጥ ከሚንስትርነት ጀምሮ እሰከ ዳይሬክተርነት 

ባሉት የሃላፊነት ደረጃዎች ላይ ችሎታንና የብሄር ተዋፀኦን ባጣመረ ስረአት ተመድበው 

እያገለገሉ ይገኛሉ። 

እናም የኦሮሞ ህዝበ በዚህ አኳኋን በኖረባቸው ያለፉ ሃያ አራት ዓመታት ለትግል 

የሚያሰነሳው መሰረታዊ የብሄራዊና የኢኮኖሚያዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ አልነበረውም። 

በመሆኑም አቶ ጃዋር የተናገሩት “የኦሮሞ ህዝብ ይህ ስርአት ከመጣ ጀምሮ የተለያየ 

ትግል ሲያደርግ ነበር” የሚል ወሬ ውሸት ነው። እርግጥ የኦሮሞን ህዝብ ከፍቃዱ ውጭ 

ገንጥለው የሚገዙት ሃገር ለመፍጠር የታገሉ ቡደኖች መኖራቸው ይካድም። ከእነዚህ 

መሃከል አንዱ የአቶ ጃዋር እናት ፓርቲ የሆነው ኦነግ ነው። ይሁን እንጂ ኦነግ ኦሮሚያን 

ለመገንጠል ያደረገው ትግል አልተሳካም። የኦሮሞ ህዝብ መብትና ነፃነቱ ሰለተረጋገጠለት 

የኦነግን የመገንጠለ አጀንዳ ዋጋ ሰጥቶ አብሮት አልታገለም። ኦነግ እንዲህ እንደነአቶ 

ጃዋር ተበታትኖ በግለሰብ ደረጃ እነደእብድ የሚዘላብዱ ሰዎች ውስጥ ብቻ የቀረው የኦሮሞ 

ህዝብ ያነሳውን የመገንጠል ጥያቄ ስላልተቀበለ ነው። ይህን አቶ ጃዋር  ከማንም በላይ 

ያውቁታል። ይሁን እንጂ የፈጠራ ጭቆና አያወሩ የመገንጠል ጥያቄ እንዲያነሳ ለማደረግ 

አሁንም አየገፋፉ ነው። 

አቶ ጃዋር የኦሮሞ ህዝብ ለትግል የሚያነሳሳ ሁኔታ ውስጥ ያለ ለማስመሰል ያነሱት 

“ስርአቱ ከመብት ገፈፋ አልፎ፣ የኦሮሞ ህዝብ አንጡራ ሃብት የሆነውን መሬት በስፋት 

የመዝረፍ ስራ ውስጥ ገብቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ አዲስ አበባን በማስፋፋት ስም 

ገበሬው ከመሬቱ እየተነቀለ የገኛል።” የሚል ወሬም መሰረተ ቢስ ነው። 
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እርግጥ ነው በመላ የሃገሪቱ ክለሎች  የሰፋፊ የንግድ እርሻ፣ የማኑፋክቸሪንግና 

የአገልግሎት ዘርፍ ኢንቨስትመንቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ 

እንደማንኛውም የእድገት ጉዞ ላይ እንደሚገኝ ሃገር በኢትዮጵያ በተለይ በትላልቅ የሃገሪቱ 

ከተሞች አካባቢ ከተሜነት በመስፋፋቱ  በተወሰነ ደረጃ የአርሶ አደሩን መንደር የነካበት 

ሁኔታ አለ። መንግስት ለኢንቨስትመንት የሚያስፈልግ መሬት ለባለሃብቱ በክፍያ የሰጣል። 

ይህ በህገመንግስቱ አንቀፅ 40 ላይ “የመሬት ባለቤትነት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች መብት መሆኑ እነደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ለግል ባለሃብቶች በህግ በሚወሰነው 

ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል።”  ተብሎ ተደንገጓል። 

መንግስት ለኢንቨስትመንት ወይም ለከተማ ማስፋፊያ የልማት ሰራ የሚያውለው መሬት 

የአርሶ አደሮች ይዞታ ስር ከሆነ አርሶ አደሩን በሌላ አካባቢ የማስፈር ወይመ ካሳ 

የመስጠት ግዴታ አለበት። በመሆኑም ይህን የኢንቨስትመንትና የከተሜነት መስፋፋት 

የፈጠረው ሁኔታ ላይ መንግስት የወሰደው እርምጃ ህገመንግስታዊ ነው። ይህ አሰራር 

በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ያደጉና ዴሞክራሲያዊ ሃገራት የሚሰራበት ነው። 

እርግጥ አርሶ አደሩ ከይዞታው ላይ ሲነሳ ምትክ ቦታ ወይም ካሳ እንዲያገኝ ከማደረግ ጋር 

ተያይዞ ችግሮች አጋጥመዋል። በተለይ አርሶ አደሩ ለዘለቄታው በልማት ስራ ላይ 

ተሰማርቶ ተጠቃሚ የሚሆነበት ስራ ላይ ተሰማርቶ እንዲኖር ከማስቻል ጋር ተያይዞ 

ያጋጠመ ችግር አለ። ይህ ቅሬታ በቅርቡ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተነስቶ 

እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ከህግ አፈፃፀም ችግር የመነጨ የአርሶ አደሮች ቅሬታ ተገቢና 

መነሳት ያለበት ነው። መንግስትም ይህ ጥያቄ ተገቢ መሆኑነ አመኖ ተቀበሏል። ከአርሶ 

አደር መሬት ካሳ ክፍያ ጋር የተያያዙ ችግሮች የታዩ መሆኑንም አሳውቋል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ባለፈው ወር በዚህ ጉዳይ ላይ ከምክር ቤቱ አባላት 

ለተነሱ ጣያቄዎች ማብራሪያ ሲሰጡ “በከተሞች ዙሪያ ከተሞች በሚሰፉበት ግዜ አርሶ 

አደራችን ካሳ ተከፈሎት የሚለቅበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም፣ ይህ የሚለቅበት ሁኔታ አርሶ 

አደሩ የበለጠ ልማታዊ በሆነ መንገድ ተጠቃሚ በሚያደረገው አካሄድ ማሰተዳደርና 

ይህንንም መልክ ማስያዘ፣ በዚህ ምክንያት በአርሶ አደሩ ዘንድ ቅሬታዎች እንዳይፈጠሩ 

የማድረግ ስራ ላይ አሁንም በበቂ ሁኔታ ያልተፈቱ ጉዳዮች በመኖራቸው ምክንያት ቅሬታ 

የያዘ አርሶ አደሮች አሉ። ይህ ቅሬታ መኖሩ ተገቢ ነው።” ማለታቸው ይታወሣል።  
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አቶ ጃዋር “በአዲስ አበባ ዙሪያ መሬት ከገበሬው አየተነጠቀ የቸረቸራል” ያሉትን 

በተመለከተ የአዲሰ አበባና በዙሪያዋ የሚያዋስናት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ወሰን 

በህገመንግስት የተደነገገ ነው። አዲስ አበባን ማሰፋፋት የአዳማን፣ የባህርዳርን፣ የሃዋሳን፣ 

የቢሾፍቱን . . . ከተሞች እነደማስፋት ቀላል አይደለም። የአዲስ አበባን ወሰን ወደኦሮሚያ 

ማስፋት አይቻልም። የአዲሰ አበባ ዙሪያ ከከተማው አስተዳደር ውጭ የሆነ የሌላ ክልል - 

የኦሮሚያ ክልል ወሰን በመሆኑ ምክንያት ነው ማስፋቱ የማይቻለው። ጉዳዩ የህገመንግስት 

ጥያቄ ያስነሳል። በመሆኑም አዲስ አበባን ለማስፋት ተብሎ ወደኦሮሚያ ክልል ተገበቶ 

የኦሮሚያ አርሶ አደር ከመሬቱ ላይ እነዲነሳ (በካሳ ክፍያ) አልተደረገም። እዚህ ላይ አንድ 

መታወቅ ያለበት በኢፌዴሪ የአዲስ አበባ ከተማ ወሰን የደርግ መንግስት ከልሎት ከነበረው 

ሰብሰብ  ተደርጎ ሲከለል በተለይ ከመንገድ ውጭ ያነበሩት የከተማዋ አካባቢዎች 

በከተማነት ያልለሙና ነባሩ የኦሮሞ ህዝብ በግብርና ሰራ አየተዳደረ የሚኖርባቸው ነበሩ። 

መሰረተ ልማቶች ተስፋፍተው ወደ አነዚህ አካባቢዎች ከተሜነት ሲገባ በከተማዋ ውስጥ 

በአርሶ አደርነት የሚኖረው የአካባቢው ነባር የኦሮሞ አርሶ አደር ለአባወራው 5 መቶ ካሬ 

ሜትር መሬት፣ ለአካለ መጠነ ለደረሱ ልጆቸ ለእያንዳንዳቸው 2 መቶ ካሬ ሜትር ተሰጥቶ 

ከዚህ የተረፈው ካሳ ተሰጥቶት  መሬቱ ለከተማ ልማት ውሏል። ይህ የአዲስ አበባ ከተማን 

ወደኦሮሚያ እንደማስፋፋት ተደረጎ ሊወሰድ አይችልም። እርግጥ እነዚህ ነባር የአካባቢው 

ነዋሪ ኦሮሞዎች መሬታቸው ለከተማ ልማት ሲውል የተሰጣቸው ካሳ “ተገቢ ነው ወይም 

አይደለም” የሚለው ጉዳይ ሊያከራክር ይችላል። 

አቶ ጃዋር በኦሮሞ አርሶ አደር በተለይ ከአዲሰ አበባ መሰፋፋት ጋር ያነሱት 

የመፈናቀልና የመሬት “መቸብቸብ” ጉዳይ ከላይ ከተገለፀው አኳያ የሚታይ ነው። የኦሮሞ 

ህዝብ በዚህ ዙሪያ በተለይ ከአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የተቀማጀ የጋራ ረቂቅ 

ማሰተር ፕላን  መዘጋጀት ምክንያት “አዲሰ አበባ ወደኦሮሚያ ሊሰፋ ነው” የሚል ስጋት 

አድሮበት ይህ እንዳይካሄድ ጠይቋል። በሌሎች የኦሮሚያ ከተሞች መስፋፋት ምክንያት 

ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ የተፈጠረበት ቅሬታ አሰኮርፎት ስጋቱን ያባባሰ ሁኔታ መፈጠሩም 

አይካድም። ይህንንም በይፋ ተቃውሞ አሳውቋል። ይህ በማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ስርአት 

ባለበት ሃገር የሚያጋጥም ነው። “ኦሮሚያን ከህዘቡ ፍላጎት ውጭ አገነጥላለሁ” ብሎ ሲባዝን 

ኖሮ የኦሮሞ ህዝብ ስላልተቀበለው እንደበጋ ጉም በንኖ የጠፋው ኦነግ አመለካከት አራማጀ 

የሆኑት አቶ ጃዋር ይህን የህዝብ ስጋትና ስጋቱ ያስከተለው “መብቴ ይረጋገጥልኝ” የሚል 
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ጥያቄ  ፌደራላዊ ስርአቱን ለመናድ ዓላማ ሊጠቀሙበት ሞክረዋል።  ”ህገመንግስታዊ 

መበቴ ይረጋገጥልኝ” የሚለውን ጥያቄውን “መንግስት ሊበቃው ይገባል” በሚል የቀረበ 

በማስመሰል አጀንዳውን ጠልፈው በሁከትና ትርምስ ፍላጎት እንጂ በዓላማ ፍፁም 

ከማይመስላቸው የሸኣቢያ ኢትዮጵያን የማተራመስ ተልዕኮ አሰፈፃሚ ከሆነው ግንቦት 7 

እንዲሁም በሃገር ውስጥ ህጋዊነትነና ህገወጥነትን እያጣቀሱ ከሚነቀሳቀሱ ድርጅቶች ጋር 

በመተባበርና የሁከት አጀንዳ በመመጋገብ  ከአንድ ወር በላይ ለሚሆን ግዜ በኦሮሚያ 

አንዳንድ አካባቢዎች በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ውድመት ያስከተለ ትርምስ 

ቀስቅሰውበታል። 

የአሜሪካ ድምፅ ጋዜጠኛ ለአቶ ጃዋር ያቀረበው ሌላ ጥያቄ የኦሮሞን የመገንጠል ጥያቄ 

የሚመለከት ነው። ጋዜጠኛው “ብዙ ግዜ የትብብር ጥሪ ይቀርብና የኦሮሞ ህብ የመጨረሻ 

ግብ መገንጠል በመሆኑ ሃገር እንበታትናለን የሚል ነገር የነሳል። በዚህ ጥያቄ ላይ የእርሶ 

ግምገማ ምንደነው?” የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳው። 

አቶ ጃዋር የኦሮሞ ህዝብ የመገነጠል ጥያቄ እንዳላነሳ ተናግረዋል። እዚህ ላይ ትክክል 

ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ የመገነጠል ጥያቄን እነደመጨረሻ ግብ አንስቶ አያውቅም። የኦነግ 

አባል የነበሩት አቶ ጃዋር ግን ይህን የኦሮሞ ህዝብ እንደመድረሻ ግብ አንስቶት 

የማያውቀውን የመገንጠል አጀንዳ አራማጅ ነበሩ። እንግዲህ አቶ ጃዋር “የኦሮሞ ህዝብ 

የመገንጠል ጥያቄን እንደግብ አንሰቶት አያውቅም” ያሉት ህዝቡ ለድርጅታቸው ኦነግ 

ከሰጠው ምላሽ ተምረው ከሆነ መልካም ነው። ሌሎች በኦሮሚያ ውስጥ ያሉትን ነባራዊ 

ሁኔታዎችም እንዲሁ እንዲማሩ እንመኝላቸዋለን። 

አቶ ጃዋር በኢፌዴሪ የመንግስት ስርአት ላይ የሚያራመዱት አቋም ግን በኢፌዴሪ 

የመንግስት ስርአት ላይ  ከጠባብ ብሄረተኝነት አመለካከት የመነጨ ነው። በመሆኑም 

“የኦሮሞ ህዝብ የመገንጠል ጥያቄ አንስቶ አያውቅም” ያሉት በመገንጠል ጥያቄ ላይ 

ያላቸውን አቋም ቀይረው ነው ማለት ስህተትነቱ ያይላል። ከዚህ ይልቅ ፌደራላዊ ስርአቱን 

ለመናድ ከማይመስሏቸውና ጭራሽ የኦሮሞን ህዝብ ብሄራዊ መብትና ነፃነት ከማይቀበሉት 

ከአፍቅሮ አሃዳዊ ስርአትና ከትምክህተኝነት የተነሳ ስርአቱ ላይ ጭፍን ጥላቻ ካደረባቸው 

ግንቦት 7ን የመሳሰሉ ድርጅቶች ጋር በግብ ሳይሆን በጭፍን ጥላቻ መመሳሰል ላይ 

የተመሰረተ ግንባር ለመፍጠር ብለው ነው። 
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ከመድረሻ ግብ ሳይሆን በስርአቱ ላይ ባለ ጭፍን ጥላቻ መመሳሰል ላይ የተመሰረተ 

ትብብር የትም እንደማይደርስ የታወቀ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ “ስርአቱን መናድ 

ይችላል” ብለን ብንወስድ እንኳን ሃገሪቱን ከመበታተንና አነደሶሪያ፣ ሊቢያ፣ የመን የእርስ 

በርስ ግጭት አውድማና የሻአቢያ መፈንጫ ከማደረግ ያለፈ ውጤት አይኖረውም። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አሁን የገነቡትን በመቻቻልና በመከባበር ላይ 

የተመሰረተ፣ የዝንተ ዓለም የድህነት ታሪኳን ለመለወጥ ያነሳሳ የህዘቦች አንድነት ያላት 

ሃገር መመሰረት እንደማያስችልም እርግጥ ነው። 

በዓላማና ግብ መመሳሰል ሳይሆን በጭፍን ጥላቻ ላይ ተመስርተው ፌደራላዊ ስርአቱን 

በማፍረስ መመሳሰል ብቻ ከተቃራኒያቸው ጋር ህብረት ለመፍጠር የተነሱት አቶ ጃዋር 

ሌሎችም በርካታ ጉዳዮቸ አንስተዋል። ከአነዚህ መሃከል የሰውይውን ማንነት ቁልጭ 

አድርጎ የሚያሳይ አንድ ጉዳይ እንስቼ ፅሁፌን ላብቃ። 

አቶ ጃዋር ለአሜሪካ ድምፅ የአማሪኛ ፕሮግራም በሰጡት ማብራሪያ “ኦሮሚያ የብሄር 

ብሄረሰቦቸ ሃገር ነች። ኦሮሞ ውስጥ የሌለ አንድም የኢትዮጵያ ብሄር የለም። በኦሮሞ 

ውስጥ የሌለ አንድም የሃይማኖት ቡድን የለም። የኦሮሞ ህዝብ ይሄ ሁሉ ህዝብ አየፈለሰ 

በመሃከሉ ሲኖር አንዴ እንኳን ውጡ አላለም። ወደፊትም ውጡልን አይልም።” ብለዋል። 

ይህ እወነት ነው። ኦሮሞዎች እነደህዝብ ከሌሎች ብሄረሰቦችና ማህበራዊ ቡድኖች ጋር 

በመከባበርና በእኩልነት አብረው መኖር ይችላሉ። ይህ ጥንታዊ የኦሮሞዎች ባህል ነው። 

የኦሮሞ ህዝብ በሰዎች እኩልነት የሚያምን መሆኑን ባህሉ የመሰክራል። ኦሮሞ በቤተሰብ 

ደረጃ የደም ሃረግ ሳይመዝ ልጆችን በጉዲፈቻ ስርአት ወስዶ፣ በቤተሰባዊ መብት ውርስን 

ጨምሮ ቤት ከተወለዱ ልጆች አንዳችም ልዩነት ሳያደርግ የማሳደግ ባህል አለው። የዘር 

ሃረጋቸው ከሌላ ማህበረሰብ የሆነ አዋቂ ሰዎችን በግለሰብም ሆነ በቡድን ደረጃ ሞጋሳ 

በሚባል ስርአት ወገን ለሚ አድርጎ ከማንኛውም ኦሮሞ ጋር እኩል መብት አጎናፅፎ 

የማኖር ባህል አለው። ይህ የኦሮሞ ህዝብ በሰዎች በእኩልነት ላይ ያለውን እምነት 

ያሳያል። ሌሎች ብሄሮች ማንነታቸውን እነደጠበቁ በውስጡ ይኖራሉ። እናም ኦሮሞዎች 

አብረዋቸው የሚኖሩ የሌሎች ብሄሮች ተወላጆችን እነኳን ውጡ በለው ሊያባረሩና 

ሊያሳደዱ ባዕድነት  እነዲሰማቸው አያደርጉም። 
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አቶ ጃዋር ግን በዚህ አመለካከት ከኦሮሞዎች ይለያሉ። በደም ኦሮሞ ቢሆኑም በባህልና 

በእምነት ግን ከኦሮሞዎቸ ይለያሉ። በኦሮሞዎች መሃከል የሚኖሩ የሌሎች ብሄር 

ተወላጆችና ከአብላጫው የተለየ ሃይማኖት ተከታዮች በጥርጣሬና በጥላቻ እንዲታዩ 

ሲያነሳሱ የቆዩ ሰው ናቸው። አሁንም ይህንኑ እያደረጉ የገኛሉ። አቶ ጃዋር ከሁለት ዓመት 

በፊት በኢትዮጵያ እስላማዊ አክራሪነትን ለማበረታታት ሙሰሊም ኢትዮጵያዊያኖች 

በተሰበሰቡበት አንድ መደረክ ላይ የተናገሩትን በዚህ ፅሁፍ መግቢያ ላይ የጠቀሰኩትን “. . 

. 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።” 

የሚል ንግግራቸው ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። በመሰረቱ የኦሮሞ ህዝብ 

በአብዛኛው ሙሰሊም ቢሆንም፣ አብረውት ከሚኖሩት የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ኦሮሞዎችና 

ክርስቲያን የሌሎች ብሄር ብሄረሰብ አባላት ጋር ተጋጭቶ፣ የተለዩ ስለሆኑ በቻ 

ተነሰቶባቸው አያውቅም። “ይህ በሜንጫ አንገቱን ነው የምንለው” የሚል ድርጊት 

በኦሮሚያ ውስጥ ተፈፀሞ አያውቅም። ሃረር ያደጉ ሰዎች ለዚህ ምስክርነታቸውን ሊሰጡ 

ይችላሉ። አቶ ጃዋር ይህን የተናገሩት በሙስሊም ብራዘርሁድ አስተምህሮ የተቃኘ 

እስላማዊ አክራሪነትን ለማበረታታትና ጉለበት ለመስጠት ነው። ይህን ንግግር ያደረጉበት 

ወቅት አክራሪነት በኢትዮጵያ ዘሩን ሊዘራ የሚፍጨረጨረበት ወቅት ነበር። 

ሰሞኑን ደገሞ አቶ ጃዋር በአንድ ድረገፅ ባሰራጩት መልዕክት ኦሮሞዎች በተለይ 

በትግራይ ብሄረሰብ አባላት ላይ እነዲነሱ የሚያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል። ይህ የአቶ 

ጃዋር መልዕክት “የሃጎስ ጌትነት የቶላ ዘበኝነት ሊበቃ የገባል” የሚል ርዕስ አለው። 

መልዕክቱ “የትግሬ ገዥ ቡድን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኦሮሞን ገበሬዎች እያፈናቀለ 

ራሱን እና የራሱን ቡድን ማደላደል የለበትም የሚለው አቋም የሚያስከፋችሁ ከሆነ 

አሁንም ደግመዋለሁ። በቶላ አንጡራ ሀብት መሬት ላይ ሀጎስ ኢንቨስተር፣ ቶላ አሽከር 

እንዲሆን አይፈቀድም፤ ያንን እያስፈፀመ ያለው ዘረኛ ሥርዓትም ሊወገዝ፣ ሊደመሰስ 

ይገባዋል!” የሚል ነው። 

 

አቶ ጃዋር የኦሮሞ ህዝብ እንደማይወደው ከሚያውቀው ግነቦት 7 ጋር ኢትዮጵያን 

የማተራመስ ሰሞነኛ ወዳጀነት ለመመሰረት በማሰብ “ኦሮሞ ሌሎችን አይነካም” በለው 
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እውነት ቢናገሩም፣ በሌላ በኩል በተለይ በኦሮሞ መሃከል የሚኖር የአንድ ብሄር ተወላጆች 

ላይ የጥላቻ መርዝ አየረጩ ነው። የትግሬ ብሄር ተወላጆች በሁሉም የኦሮሚያ አካባቢዎች 

ለረጅም ግዜ ኖረዋል። እነደየህይወት ገጠመኛቸው ገሚሱ የተሳካላቸው ባለሃበቶች ሆነው 

ለአካባቢው ነዋሪ ለኦሮሞውም ለሌላውም የስራ ዕድል ፈጥረው ቀጥረው ያሰራሉ። ባለሃብት 

ኦሮሞዎች ጋር ተቀጥረው የሚሰሩም አሉ። በቀን ሰራተኝነት፣ በልመና የሚተዳደሩም 

በርካቶች ናቸው። እውነቱን ለመናገር በኦሮሚያ ውስጠ ኑሮ ተሳከቶላቸው የሚኖሩት 

የትግራይ ተወላጆች ቁጥር ከአማራው፣ ከጉራጌው፣ ከስለጤው . . .ጋር ሲነፃፀሩ ያንስ 

እነደሆን እንጂ  አይበልጥም። ልክ ከአማራውም፣ ከጉራጌውም፣ ከስልጤውም በኪራይ 

ሰብሳቢነት የማይገባቸውን ያገኙ ያሉትን ያህል ከትግራይ ተወላጆች ያለአግባብ የበለፀጉ 

የሉም ማለት ባይቻልም፣ በአጠቃላይ “በኦሮሚያ ውስጥ ትግሬው ባለጸጋ ኦሮሞው የበይ 

ተመልካች ሆኗል” የሚያስብል አንዳችም ነገር የለም። ይህን ሁሉም ኦሮሞዎችና በኦሮሚያ 

ውስጥ የሚኖሩ የሌሎች ብሄር ተወላጆች ሊመሰክሩት የሚቸሉት ተጨባጭ እውነት ነው። 

 

ጃዋር ይህን በአንድ ብሄር ላይ ያነጣጣረ መሰረተ ቢስና ፀያፍ ጥላቻ ለመንዛት ያነሳሳቸው 

ጠባብ ብሄረተኛነታቸው ነው። ይህ በትግራይ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ይመሰላል እንጂ 

በኦሮሚያ ውስጥ በሚኖሩ ሰርተው ሃብት ያፈሩ የሁሉም ብሄር ተወላጆች ላይ ያነጣጣረ 

ነው። ጃዋር ይህን ስላሉ ኦሮሞዎች የሚወዷቸው፣ የሚያጨበጭቡላቸው መስሏቸው ከሆነ 

ተሳስተዋል። ኦሮሞዎች ከላይ እንደገለፅኩት ከሌሎች ጋር በመቻቻልና በመከባበር የመኖር 

ባህል ስላላቸው የጀዋርን ሰይጣናዊ ስብከት እነደሚጠየፉት ምንም ጥርጥር የለውም። 

የተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች ደግሞ ይህን የጥላቻ መርዝ “በነግ በኔ” ስሜት ነው 

የሚመለከቱት። ይህ የዘረኝነት መርዝ ኢትዮጵያን ዳግም ሃገር መሆን በማትችልበት 

ሁኔታ የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ የሚንቀሳቀሰውን ሻአቢያና ይህን ስትራቴጂውን 

የማሰፈፀም ተልዕኮ በይፋ የተረከበውን ግነቦት 7 እና ጥቂት የጀዋር አይነት ጠባቦች 

ካልሆነ ማንንም ስለማያሰደስት ጃዋር  ዘላቂ ኪሳራ ውስጥ ከመግባት ያለፈ አንዳችም 

የሚያተርፉት ነገር የለም። 

 

ያም ሆነ ይህ በቅረቡ የኦሮሞ ህዝብ ያነሳውን “ህገመንግስታዊ መብቴ የከበር” የሚል 

ጥያቄ ፌደራላዊ ስርአቱን ለማፈረሰ በሚንቀሳቀሱ ቡደኖች ተጠልፎ በአንዳንድ 

አካባቢዎች ሁከት መቀሰቀሱን ተከትሎ ስርአተ ቀብራቸው ከተፈፀመ አራት አስርት 
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አመታት የሞላቸው ቡደኖች ፣ በግለሰብ ደረጃ የራሳቸውን እመነት እያራመዱ እነደእብድ 

የሚዘላበዱ፣ በጣት የሚቆጠሩ አባላትን የያዙ ቡደኖቸ ሳይቀሩ  የኢፌዴሪ ስርአት ተገርስሶ 

ለስልጣን የሚበቁ መሰሏቸው አይናቸውን ገልፀዋል። በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገር የተለያየ 

ሰልፍ ላይ ያሉ የፖለቲካ ቡደኖች በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ መድረሻ አልቦ ስርአት 

የመናድ ትብብር ለመመሰረት እየተፈራሩም ቢሆነ እየተማማሉ ነው። አሃዳዊ ስርአት 

ናፋቂው ግንቦት 7 ከጠባብ ብሄረተኛውና አክራሪው የጀዋር ቡድን ጋር፣ በብሄር ላይ 

የተመሰረተውን ፌደራላዊ ስርአት የማፍረስ ፕሮግራም ያለው ሰማያዊ ፓርቲ አሁን 

በብሄር ላይ ተመስረተው የተዋቀሩት የፌደራት መንግስት አካል የሆኑት ክልላዊ 

መንግስታት “ስልጣናቸው አንሷል” የሚሉ ፓርቲዎችን ካቀፈው መደረክ ጋር 

ተማምለዋል። የዓላማ አንድነት  ላይ ያልተመሰረተ መሃላ ወንዝ እንደማያሻግር ግልፅ 

ቢሆንም ቡደኖቹ ኢትዮጵያ ብትፈራርሰ ምንም ደንታ የሌላቸው መሆኑን ግን 

አሳይቶናል። ምክንያቱም ፌደራላዊ ስረአቱን ከማፈረስ ማዶ በቀጣይ ምን እነደሚያደርጉ 

አንዳቸውም አያወቁምና። 

 

ኦሮሞዎች “bara hamaa lucceenillee boofa jettee ija babaafti/ በክፉ ቀን የመሬት 

ትልም እባብ ነኝ ብላ ታፈጣለች” እንዲሉ ስርአቱን ማፍረሰ የሚያስችል ከፉ ቀን መጥቷል 

በሚል ግምት አፈራቸውን አያራገፉ ከመቃብረ የተነሱና ከየስርቻው ወጥተው ትብብር 

ለመመሰረት ተጠራርተው ጀግና መስለው ያፈጠጡ በሙሉ የትም አይደርሱም። በኦሮሚያ 

አንዳንድ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ሁከት በሰው ህይወትና በሃገር ሃብት ላይ ጉዳት ያደረሰ 

ቢሆንም ዳግም ሊነሳ በማይችልበት አኳኋን እየከሰመ ነው።       

   

    

 

    

 


