
1 
 

የኦፌኮ አቅጣጫ - መንገዱ አጭር መዳረሻው ገደል 

አዲስ ቶልቻ 

02-24-16 

ኦሮሚያ ላለፉት ሶስት ወራት ጤና አጥታ ቆይታለች። በተለያዩ ከተሞቿ በየተራ ብልጭ 

ድርግም በሚል የሁከት ቅብበሎሽ ነው ጤና አጥታ የቆየችው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ 

እንደሚያውቀው ህዳር ወር አጋማሽ ላይ በተለይ በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶችን ሲጫር የቆየው ተቃወሞ መነሻ የአዲስ አበባ ከተማንና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ 

ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላን ነበር። የማስተር ፕላኑ ዝግጅት የመጀመሪያ 

ምዕራፍ ተጠናቅቆ ረቂቁ “በህዝብ ውይይት ይዳብራል፤ ህዝብ ካልተቀበለው ደግሞ ውድቅ 

ይደረጋል” ተብሎ ለህዝብ ሊቀርብ በዝግጅት ላይ ሳለ ነበር የተቃውሞ መንስኤ የሆነው። 

የመጀመሪያው ተቃውሞ ግንቦት 2006 ዓ/ም ገደማ የተነሳ ሲሆን በወቅቱ ማስተር ፕላኑ 

ለህዝብ ውይይት ቀርቦ ይሁንታን ካላገኘ እንደማይፀድቅ ተገልፆ በዚህ ዙሪያ በአንዳንድ 

የኦሮሚያ ከተሞች ውይይት ተደረጎ ነበር ተቃውሞው የበረደው። 

ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት ከዚያ በኋላ ባለው ግዜ ውስጥ ረቂቅ ማስተር ፕላኑን 

ለህዝብ አቅርቦ አላወያየም፤ ወይም ማስተር ፕላኑ “በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ስጋት ያሳደረ 

መሆኑን የሚያመለክቱ ሁኔታዎቸ ስላሉ ይቅር” ብሎ ወስኖ ይህን ለህዝብ አላሳወቀም። 

ረቂቁ በተለያየ መንገድ ህዝብ ውስጥ ገብቶ ያገኘው በሙሉ የግል እምነቱን መነሻ ያደረገ 

ትረጉም አየሰጠ ውስጥ ውስጡን ውዥንብር እየተፈጠረ ሄደ። በተለይ ከፈተኛ ስጋት 

የፈጠረው ውዥንብር የማሰተር ፕላኑ ረቂቅ ሰነድ ከአዲስ አበባ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት 

አንፃር ብቻ የተቃኘ በሚያስመስል አኳኋን መቅረቡ ነው። ሰነዱ “የአዲሰ አበባ ህዝብ 

ከዚህ ዓመት በኋላ ቁጥሩ ይህን ያህል ሰለሚደርስ፣ ፍላጎቱ ሰለሚጨምር …” በሚል አኳኋን 

ነው የተዘጋጀው። ይሁን እንጂ አንድም ቦታ የኦሮሚያን ወሰን ጥሶ መሬት ቆርሶ ለአዲስ 

አበባ ስለመስጠት አያወራም። ወይም “የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከተሞችና የገጠር 

ቀበሌዎች አሰተዳደሮች በአዲስ አበባ ስር ይጠቃለላሉ” የሚል ሃሳብ አልያዘም። 

በዚሀ አኳኋን ውስጥ ውስጡን የተዛመተው ስጋት አብዛኛው የኦሮሞ ህዝብ ጋር ባይደርስም፣ 

ልሂቃንና በሃገር ውስጥና በውጭ ያሉ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና ቡደኖች ጋር 
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የደረሰበት ሁኔታ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ፣ የኦሮሚያ ከተሞችን የሚመለከት አዋጅ 

ያወጣል። ይህ “የከተሞች ማሻሻያ  አዋጅ” የተባለ አዋጅ የሚያተኩርበት ዋና ጉዳይ 

የኦሮሚያ ከተሞችን ማልማትና የኢንደስትሪ ማዕከል ማድረግ ቢሆንም፣ ለዚሁ ዓላማ 

አጠገብ ለአጠገብ ያሉ ከተሞች የሚዋሃዱበትን ሁኔታ ይደነግጋል። አዋጁ ለብዙዎች ግልፅ 

ባልሆነ ሁኔታ የተዋሃዱ ከተሞች ስያሜ የሚለወጥበትና የስራ ቋንቋቸውን የሙመረጠበት 

ሁኔታ ስለመኖሩ የደነግጋል። በተለይ የተዋሃዱ ከተሞችን የስራ ቋንቋ የሚመለከተው 

ድንጋጌ የከተማ ውህደቱ በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ በቻ ሳይሆን የኦሮሚያ ከተሞች ከሌሎች 

ከተማ ጋር ሊዋሃዱ የሚችሉበት ሁኔታ እንደሚኖር አመላካች ተደርጎ ተወሰደ። 

የመጀመሪያው ስጋት ደግሞ በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ከተሞች ላይ አረፈ። ከዚህ በመነሳት ይህ 

አዋጅ የአዲስ አበባና የአፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞችን ውህደት ተግባራዊ 

ለማድረግ የተዘጋጀ ተደረጎ ቀረበ። የአዋጁ ሁለት አንቀፆች ይዘት ህዝብ በጭምጭምታ 

ብቻ እየሰማው ስጋት ካሳደረበት ረቂቀ ማሰተር ፕላኑ ጋር ሲታይ “የኦሮሚያ መሬት 

ተቆርሶ ለአዲሰ አበባ ሊሰጥ ነው፤ የኦሮሚያ ከተሞች አስተዳደር በአዲሰ አበባ አስተዳደር 

ስር ሊወድቅ ነው፣ በዚህ ምክንያት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በተለይ በቋንቋ 

የመንግስት አገልግሎት የማገኘት፣ የመማር ሀገመንግስታዊ መብት ሊጣሰ ነው” የሚለውን 

ስጋት ግልፅና ደራሽ አደጋ አድርጎ አቀረበው። በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ 

ልዩ ዞን ማስተር ፕላን ህገመንግስታዊ መብታችንን ይጥሳል የሚል ተቃውሞ እንዲቀሰቀስ 

ያደረገው ሁኔታ በአጭሩ ይህን የመስላል። 

እንግዲህ ማስተር ፕላኑ የኦሮሚያን መሬት የመውሰድ፣ በኦሮሚያ አስተዳደራዊ ጉዳይ 

ውስጥ የመግባት ስልጣን ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይም ለፌደራል መንግስት 

የማይሰጥ ቢሆንም የኦሮሞ ህዝብ በማስተር ፕላኑ ዙሪያ ጥያቄ ማንሳት ከጀመረ በኋላ 

ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖረው ባለመደረጉ ጨፌ ኦሮሚያ ካፀደቀው የከተሞች ማሻሻያ አዋጅ 

ጋር ተዳምሮ ነው ህዝቡን ያስቆጣው። እዚህ ላይ እንኳን ህዝብ ላይ ተጨባጭ ስጋት 

ያሳደረ ጉዳይ ተገኝቶ፣ እንዲሁም የሃሰት የተቃውሞ አጀንዳ እየፈጠሩ ህዝብን ለሁከት 

ያነሳሱ የነበሩ ቡደኖችና ገለሰቦች፤ ጥሩ አጋጣሚ የተገኘ ሲመስላቸው ህገወጥነትን 

ለህገወጥነት የማያመች ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ተገደው ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ 

የሚገቡ ፓርቲዎች፤ የሻአቢያን ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ለማስፈፀም ለኢሳያስ 

አፈወረቂ ያደሩ ቡድኖች፣ ኢትዮጵያን የሚያተራምስ ማንኛውንም ጉዳይ - ጠባብ 
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በሄረተኝነትን፣ አክራሪነትን፣ አሃዳዊ ስርአት የመመስረት አመለካካት አራማጆችን ጭምር 

ደግፎ የሚያራግበው፣ መድረክ ካገኘ ምንም የሚሆነው ጃዋር መሃመድ የተባለ ግለሰብ 

ጣልቃ ገቡበትና የኦሮሞ ህዝብ ያነሳውን “ህገመንግስታዊ መብቴ ይከበር” የሚል ጥያቄ 

ጠልፈው ሁከት ለመቀሰቀስ ተጠቀሙበት። 

ይህን ተገቢ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የጠለፉ ቡደኖች ጥያቄው በሰላማዊ መንገድ እንዲቀርብ 

ከማድረግ ይልቅ የሃይል ሁከት እንዲሆን አደረጉ። በስሜት ኮርኳሪ አኳኋን የተነሱ 

ወጣቶች ከአካባቢ ሚሊሻዎች፣ ከኦሮሚያ ክልል የፀጥታ ሃይል ላይ መሳሪያ እስከመንጠቅ 

የዘለቀ የሃይል እርምጃ መውሰድ ጀመሩ። የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ባንኮች፣ 

አምቡላንሶችን ጨምሮ የመንግስት ተሽከርካሪዎች በእሳት አጋዩ፣ በድንጋይ ተሰባበሩ። 

የውጭ ሃገር ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች፣ የሌላ ብሄር ተወላጅ አርሶ አደሮች፣ 

ሞዴል አርሶ አደሮች መኖሪያ ቤቶች፣ ውድማ ላይ ያለ የእህል ክምር፣ ማሳ ላይ ያለ 

ያልታጨደ ሰብል . . . በእሳት ወደመ። 

በዚህ የሃይል ተቃውሞ የአካባቢ ሚሊሻ አባላት፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የፀጥታ 

ሃይል፣ የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ህይወት ጠፋ። የሃይል ተቃውሞውን 

ለመከላከል በሰላም አስከባሪ ሃይሎች በተወሰደ እርምጃ ከአዋኪዎቹ ወገንም እንዲሁ ቀላል 

የማይባል ቁጥር ያላቸው ሰዎች ህይወት ጠፋ። በዚህ ግርግር ሁከቱ እንዲጋጋልና 

የመንግስት ገፅታ እንዲበላሽ የፈለጉ ቡደኖች፣ የግል ቂም በቀል ያለባቸው ሰዎችም 

በሰዎች ላይ ግድያ ሳይፈፅሙ እንዳልቀሩ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ፤ 

ያልተረጋገጠ መረጃ እንደሆነ ተደርጎ የወሰድልኝ። 

ያም ሆነ ይህ የክልሉ መንግስት ለሁከቱ መነሻ በሆነው ረቂቅ ማስተር ፕላን እና ተያያዥ 

ጉዳዮች ዙሪያ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያሳተፈ ውይይት አካሄደ። ይህ ውይይት 

ሲደረግ ሁከቱ ሊበርድ እንደሚችል የተገነዘቡ፣ ከሁከቱ እናተርፋለን በለው ያሰቡ ቡድኖች 

“መንግስት የራሱን አባላትና ደጋፊዎች እንጂ ህዝቡን አላወያያም” የሚል ማደናገሪያ 

መንዛት ጀምረው እንደነበረ የታወሳል። በእነዚህ ከህዝብ ጋር የተደረጉ ውይይቶች ላይ 

የሰላም አስፈላጊነት ልዩ ትኩረትና ድጋፍ አግኝቷል።  ህዝቡ በአዲስ አበባና በፊንፊኔ 

ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማሰተር ፕላን ላይ እንዲሁም በጨፌ ኦሮሚያ በፀደቀው 

የኦሮሚያ ከተሞች ማሻሻያ አዋጅ ላይ  ያለውን ስጋት ይፋ አውጥቷል። በዚህም ረቂቅ 

ማስተር ፕላኑ ተቀባይነት እነደሌለው፤ የከተሞች ማሻሻያ አዋጁም “ ‘የኦሮሞዎች 
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ህገመንግስታዊ መብት ሊጣስ ይችላል’ የሚል ጥርጣሬ የፈጠሩ አንቀፆችን” ይዟል የሚል 

እምነት መኖሩ ይፋ ወጣ።  

ይህን መነሻ በማድረግ ገና በአስተዳደራዊና በፖለቲካ ውሳኔ ደረጃ የነበረው ማስተር ፕላን 

ውድቅ መደረጉን የክለሉ ገዢ ፓርቲ አሳወቀ። በኦሮሚያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የፀደቀው የከተሞች ማሻሻያ አዋጅም ላይ ጥርጣሬ የፈጠሩት ሁለት አንቀፆች በምክር ቤቱ 

እንደገና እንዲታዩ ውሳኔ ተላለፈ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሁከቱን እንዲባባስና ተቃውሞው 

በርካታ ደጋፊዎች እንዲኖሩት በማድረግ ረገድ በክለሉ የሚታየው የከፋ የመልካም 

አስተዳደር ችግር ጉልህ አስተዋፅኦ ያለው መሆኑን ከግንቤ በማስገባት ህዝቡን ባሳተፈ 

ትግል ችግሩን ደረጃ በደረጃ ለማቃለል የክለሉ ግዢ ፓርቲና ክልላዊ መንግስቱ ቃላቸውን 

አደሱ። 

ይህን ተከትሎ ለተወሰነ ገዜ ሰላም ቢሰፍንም በሁሉም አካባቢዎች ዘላቂ ሊሆን አልቻለም። 

ይህ የሆነው ህገመንግስታዊ ስርአቱን በሃይል ለመናድ የሚፈልጉ፣ የሻአቢያን ኢትዮጵያ 

ዳግም ሃገር ልትሆን በማትችልበት ሁኔታ እንድትተራመስ የማድረግ ስትራቴጂን 

በሚያስፈፅሙ፣ እንዲሁም በምርጫ ያጡትን ስልጣን በሁከትና ግርግር ማግኘት እንችላለን 

ብለው ያሰቡ ህጋዊ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው። በቅርቡ በጥቂት የኦሮሚያ ዞኖች 

በተለይ በምእራብ አርሲ የተወሰኑ ወረዳዎች ተቀስቀሶ የነበረው ሁከት በአነዚህ አካላት 

የተቀሰቀሰ ነው። 

በምእራብ አርሲ ተቀስቅሶ የነበረውን  ሁከት ምንም ጥያቄ አልቀረበበትም። ሁከቱ 

በትክክል ሊመለስ የሚገባው የመብትና ነፃነት፣ የጥቅምና ፍላጎት አጀንዳ ወይም ጥያቄ 

አልነበረውም። ሁከቱ የተካሄደው የሚዛመት የእርስ በርስ ግጭት በመጫር መላውን 

ኢትዮጵያ የማተራመስ ተልዕኮ በተቀበሉ አካላት ነው። አዋኪዎቹ መንም ጥያቄ ሳያነሱ 

በቀጥታ በአካባቢው በተለይ በሻሸመኔ ከተማ ዙሪያ የሚኖሩ የሌላ ብሄር አባላት 

(በአካባቢው በብዛት የሚኖሩት የተለያዩ የደቡብ ክልል በሄሮችና ብሄረሰብ አባላት ናቸው) 

መኖሪያ ቤት ላይ ቦምብ በመወርወር ወደማውደም፣ ንብረት ወደመዝረፍ እንዲሁም የሌላ 

ብሄር አባል በሆኑ ሰዎች ላይ እስከሞት ሊያደርስ የሚችል አካላዊ ጥቃት ወደመሰንዘረ 

ነበር የተሻገሩት። በመቀጠል ሃይማኖታዊ ተቋማትን ወደማቃጠል ዘለቁ። 
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ይህን ያደረጉት በተለይ አካባቢው የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አዋሳኝ በመሆኑ 

በቀላሉ የብሄር ግጭት ለመፍጠርና ለማዛመት፣ በተለይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ በቀላሉ 

ወደመላው ኢትዮጵያ ሊዛመት ስለሚችል በመላው ኢትዮጵያ የሃይማኖት ግጭት 

ለመቀስቀስ ነው።  

አዋኪዎቹ የማይበርድ ትርምስ የመፍጠርና የማዛመት ተልእኮ ተቀብለው የተደራጁና 

የታጠቁ ነበሩ። የአዋኪዎቹን የሃይል ጥቃት ለመከላከል የተሰማራው የፀጥታ አስከባሪ 

ሃይል ላይ የከፈቱት ተኩስ ለዚህ አስረጂ ነው። በዚህ የአዋኪዎቹ ጥቃት በርካታ የፖሊስ 

ሰራዊት አባላት ህይወት ጠፍቷል። በአዋኪዎቹ ተኩስ የሞቱ ነፁሃን ሰዎች መኖራቸውን 

የሚያመለክቱ መረጃዎችም አሉ። 

በዚህ ሁከት ውስጥ በተለይ በምእራብ ሸዋና ምስራቅ ወለጋ ጥቂት አካባቢዎቸ በምርጫ 

የተሸነፉ ፓርቲዎችም እጅ ያለበት መሆኑን ፓርቲዎቹ ለመገናኛ ብዙሃን ከሰጡት 

መግለጫ መረዳት ችለናል። በተለይ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) እጁ ያለበት 

መሆኑን አመራሮቹ ተናግረዋል። አቶ ጥሩነህ ገምታ የተባሉ የኦፌኮ የስራ አስፈፃሚ አባል 

ባለፈው ሳምንት በኦሮሚያ ተቀስቅሰው የነበሩ ሁከቶችን አስመልክተው ለአሜሪካ ድምፅ 

የአማርኛ ፕሮግራም በሰጡት ገለፃ “በማንኛውም ሃገር ውስጥ ያለ ትግል እድገት እያሳየ 

ነው የሚሄደው። ይህን ትግል የምናደርገው የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስና የኦሮሞ ህዝብ 

ብቻ አይደለንም። በተናጥል የሚደረግ አይደለም። ለወደፊት ሌሎች በተጠናከረ ሁኔታ 

የመጡበታል፣ ይቀጥሉበታል የሚል እምነት ነው ያለኝ” ብለዋል። አያይዘውም  “ገዢው 

ፓርቲ በህጋዊ መንገድ አልተመረጠም ብለን የምንናገረው እኛ በቻ አይደለንም። እኛ 

በመደረክ ጥላ ስር ነው ተደራጀተን ያለነው። በመደረክ ስር ያሉት ደግሞ አራት 

ፓርቲዎች ናቸው። እነዚሀ አራት ፓርቲዎች በተለያያ ግዜ እየተገናኙ ይነጋገራሉ። 

የአንድ ህዝብ እንቅስቃሴ ወይም አመፅ ተደርጎ መታየት የለበትም።” ብለዋል። 

የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም ጋዜጠኛ የልቡ እየደረሰ የሄደ በሚመስል ስሜት 

የኦፌኮው አመራር አቶ ጥሩነህ የተናገሩትነ ለማረጋገጥ “ኦፌኮ የመድረክ አባል 

እንደመሆኑ መጠን ‘መንግስት በህዝብ የተመረጠ አይደለም፤ መቀየር አለበት፤ መነሳት 

አለበት፤ መለወጥ አለበት’ የሚለው የመድረክም ጥያቄ ነው?” ሲል ይጠይቃል። በኦሮሚያ 

ውስጥ የተቀሰቀሰው ጥያቄ ወደየመንግስት ለውጥ ጥያቄ መለወጡንና የእርሳቸው ፓርቲ 
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ኦፌኮ እነደሚመራው የተናገሩት አቶ ጥሩነሀ ገምታ በሰጡት ምላሽ “በትክክል። ተገናኝተን 

አንድ ላይ እስከምንሰራ ድረስ የመድረክም አቋም ነው።” ብልዋል። 

ልብ በሉ፤ ይህ የአቶ ጥሩነሀ ገምታ መግለጫ፣ ኦፌኮ ሁከቱን እንደሚደግፍና 

እነደሚመራም የሚያመለክት ነው። ሁከቱን የሚደገፈው ደግሞ አቶ ጥላሁን እንደነገሩን 

መንግስትን በህገመንግስቱ ከተደነገገው ስርአት ውጭ ለመቀየር ነው። ይህ ህጋዊ እውቅና 

አግኝቶ “ሰላማዊ ትግል እያካሄድኩ ነው” ከሚልና በምርጫ ላይ ከሚሳተፍ ፓርቲ 

የማይጠበቅ በፖለቲካ ሰነምግባር ፀያፍ ነው።  ፀያፍ ብቻ ሳይሆን ህገመንግስታዊ ስርአቱን 

በህገወጥ መንገድ ለመናድ በመሞከርና ከዚህ አይነት ህገወጥ እንቅስቃሴ ጋር በመተባባር 

ወንጀል ያስጠይቃል። የአቶ ጥሩነህ ገምታ መገለጫ ኦፌኮ በሁከቱ ውስጥ ቢያንስ ድጋፍ 

በመሰጠት ደረጃ እንዳለበት የሚያመለክት መሆኑ አንዳንድ የኦፌኮ አመራራች “ከሁከቱ 

ጀርባ አሉበት” ተብለው ተጠርጥረው መያዛቸው ተገቢ መሆኑንም ይጠቁማል። 

ኦፌኮ ከመደረክ ጋር ተጣምሮ በተሳተፈበት የባለፈው ዓመት ምርጫ በተወዳደረባቸው 

አካባቢዎች አብላጫ ድምፅ አግኝቶ እንዳላሸነፈ ያውቃል። መደረክ እጩዎቹን አቅርቦ 

በተወዳደረባቸው አካባቢዎች በሙሉ ቢያሸንፍ እንኳን ገዢ ፓርቲ መሆን የሚያስቸለው 

ድምጽ ማጠራቀም እንደማይችልም ይታወቃል፤ ያቀረባቸው እጩዎቸ አነስተኛ 

በመሆናቸው። በዚሀ ሁኔታ “ገዢው ፓርቲ ሳይመረጥ ነው ስልጣን የተረከበው፤ ስለዚህ 

በሃይል መወገድ አለበት” የማለት አቅም ከየት ይሆን ያመጣው?  

ኦፌኮ በመላው ኦሮሚያ ውስጥ ድጋፍ የሌለው በአመራራቹ የትውልድ አካባቢ የታጠረ 

ሚጢጢ ፓርቲ ነው። በዚህ አካሄዱ መቼም ቢሆን ኦሮሚያን ማስተዳደር፣ በፌደራል 

መንግስት ውስጥ ኦሮሚያን መወከል እንደማይችልም ግልፅ ነው። በሁከት መንግስትን 

አስወግዶ ስልጣን ለመጨበጥ እንዲከጅል ያደረገው ይህ በምርጫ የማሸነፍ አቅም እጦት 

ነው። ኦፌኮ ያለተረዳው በሃይል ስልጣን ማግኘትም ሰፊ የህዝብ ድጋፍ የሚሻ መሆኑን 

ነው። 

ያም ሆነ ይህ ኦፌኮ “ስልጣን አገኝ የሆናል” በሚል ተስፋ አውቆም ይሁን ባለማወቅ 

ኢትዮጵያን የማተራመስ የሻአቢያ ስትራቴጂ አስፈፃሚዎችን እየደገፈ ነው። “የማያዘልቅ 

ፀሎት ለቅስፈት” እንዲሉ ይህ ኢትዮጵያን የማተራመስ አካሄደ ውስጥ ገብቶ “አለሁ፤ 

አለሁ” ማለቱ፣ እንደ ጭድ እሳት ቦግ በሎ የሚጠፋው ሁከት ሲያበቃ በኦሮሞም 
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በተቀረውም የኢትዮጵያ ህዝብ ተተፍቶ እርቃኑን እንደሚስቀረው ከወዲሁ ማሰብ አለበት። 

የያዘው አቅጣጫ መነገዱ አጭር ነው። አጭር ብቻ ሳይሆን መዳረሻው ገደል ነው። 

“የለም፤ ሁከት ያዘልቀኛል” የሚል ከሆነም በህዝብ ከመተፋት ጋር በህግ በትር መዠለጥ 

መኖሩንም ማሰብ አለበት።             


