
ስለአገር ደህንነት ከወፍ ማራኪዉ ኃይል መማር አይቻልም ይሆን?  

ለስለላ ወደ ህንድ የተላከችዉ የፓክስታኗ ወፍ በህንድ ፀጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ስለመዋሏ 

በብዙኋን መገናኛ የሰማነዉ ባለፉት ትቂት ሳምንታት ዉስጥ ነዉ ልበል..? መቼም ጉድ ሳይሰማ 

መስከረም አይጠባም ይል የለ የአገሬዉ ሰዉ፡፡ 

በአገራችን አቆጣጠር የ2009 ዓ.ም መስከረም ወር የሰዉ አገር ልትሰልል ህንድ የዘለቀችዉ ወፍ 

በተሰላዩ አገር ወታደሮች በቁጥጥር ስር ስለመዋሏ ሰማን፡፡ መቼም የሰዉ ልጅ ከሰማዉና ካየዉ 

ይማራልና ከሰማነዉ ከዚህ ጉዳይ ምን ተማርን? የህንድ የፀጥታና ደህንነት መዋቅር ከፓኪስታን 

ለስለላ እንደተላከች የተጠረጠረችዉን ወፍ በቁጥጥር ስር ካዋለ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች 

(ግብፅም ትሁን ሌላ) በስዉር እጅ በአገራችን ክቡር የሰዉ ህይወት የቀጠፈና ከፍተኛ የንብረት 

ዉድመት ያስከተለ ብጥብጥና ሁከት ሲያስነሱ በብዙ ዝግጅት ነዉና የአገራችን የፀጥታና 

ደህንነት የት ነበረ? ተቀብሯል ተብሎ የተነገረለት ኦነግ ይህን ሁሉ ወጣት አደራጅቶ ለጥፋት 

ሲያሰማራ የኦሮሚያ የፀጥታ መዋቅር ተኝቶ ነበር ወይስ ለኦነግ የተመኘነዉ የመቀበር ዕጣ 

ፈንታ እዉን የሆነዉ ለኦነግ ሳይሆን ለኦሮሚያ ክልል መንግስት የፀጥታ መዋቅር  ነዉ? 

ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ያመለጠ መረጃስ ከፌዴራል መንግስት የፀጥታና ደህንነት መዋቅር 

እንዴት አመለጠ? ነገሩ ሁሉ ግራ ነዉ፡፡ 

 በቡራዩና በሆሌታ በሁከቱ ወቅት የዕለት ተዕለት ስራቸዉን ላለማቋረጥ ሱቃቸዉን፤ ምግብ 

ቤታቸዉን በአጠቃላይ የንግድ ተቋማቸዉን ለመክፈት የሞከሩት እንዴት አባታችሁ 

ትከፍታላችሁ የሚል ማስፈራራያ ይደርሳቸዉ የነበረዉ እንደሚባለዉ በሁከት ፈጣሪነት 

ከተፈረጁ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ፖሊሶች መሆኑ ሲታይ ማነዉ ኦነግ 

የሚል ጥያቄስ አያስነሳም ትላላችሁ? ጉዳዩ አስፈሪ ነዉ፡፡ 

 የመንግስት የፀጥታና ደህንነት መዋቅር በአግባቡ ሊፈተሽ ይገባል፡፡ ይህ የህዝቡን ሠላም 

እንዲያስጠብቅና ከማንኛዉም ጥቃት እንዲከላከለዉ ተግባርና ኃላፊነት ተሰጥቶት ከህዝቡ 

ከሚሰበሰበዉ ግብርና ታክስ ደመወዝ የሚከፈለዉ የኦሮሚያ ክልል የፀጥታ መዋቅር ከጥቃት 

መከላከሉ ይቅርና ከጥቃት አድራሾች ጎን የቆመ እስኪመስል ድረስ ህብረተሰቡ ዕለታዊ 

ተግባሩን እንዳይከዉን ሲከለክል መስተዋሉ አሰላለፉ ወዴት ነዉ አያሰኝም?  በእኔ እምነት 

በኦሮሚያ መንግስት የፀጥታ መዋቅር ዉስጥ የኦነግን ዓላማ ለማስፈፀም የቆሙ ፖሊሶች 

ስላለመኖራቸዉ የክልሉ መንግስት ማረጋገጫ ለመስጠት ድፍረት ይኖረዋል ብዬ አልገምትም፡፡ 



 ስለሆነም ቁጥራቸዉ ይነስም ይብዛ የኦነግ ዓላማ አስፈፃሚዎች ሆነዉ ከመንግስት ደመወዝ 

የሚከፈላቸዉ ስላለመኖራቸዉ መተማመኛ የለንም፡፡ አሁንም በአግባቡ ሊቃኝ፤ ሊፈተሸ 

ይገባል፡፡ የፓኪስታንን መንግስት ዓላማ ለማስፈፀም የስለላ ተልዕኮ ከአገሯ ተሰጥቷት የህንድ 

ድንበር በመጣስ ሉአላዊነቱን የተዳፈረችዉ የፓኪስታን ወፍ በህንድ የፀጥታ ኃይሎች በቁጥጥር 

ስር የዋለችዉ በዚህች ወፍ ጎራ የተሰለፈ የህንድ የፀጥታ ኃይል ባለመኖሩና ለህዝቡ የሠላምና 

ደህንነት ዋስትና የሚተጋ ቁርጠኛ በመሆኑ ነዉ፡፡ ስለአገር ደህንነት ከወፍ ማራኪዉ ኃይል 

መማር አይቻልም ይሆን? እንደአገርም እንደ ክልልም በጥልቀት ልናስብበትስ አይገባም 

ትላላችሁ?    

ታማኝ ይበልጣል- ከሺሼእንዴ ከተማ ከፋ ዞን 
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