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በጸረ ድህነት ዘመቻው ልክ ሊዘመትባቸው የሚገቡ 

 

ዮናስ 06-16-16 

 

የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ኮምሽን ከኦሮሚያና ፊንፊኔ ዙሪያ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ  

በአንዳንድ አካባቢዎች እንዲሁም በሰሜን ጎንደር ዞን የቅማንት ብሄረሰብ የማንነት ጥያቄ 

ጋር በተያያዘ የተከሰቱ ግጭቶችን መርምሮ ለሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት ሪፖርት 

አቅርቧል። የዚህ ጽሁፍ አብይ መነሻም በሃገሪቱ ላይ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ጉዳይ 

ከቶውኑ የሌለ በማስመሰልና ይህንኑ ከማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ በክልሉ የተፈጠረውን 

ሁከት በማሳያነት ሲያቀርቡ፤ አንዳንዶቹም በአማራ ክልል ተነስተው የነበሩ እና ከማንነት 

ጥያቄ ጋር ተያይዘው የተነሱ ሁከቶችን እንደማሳያነት ሲያቀርቡ የነበሩ አካላትን 

ከመሰረታዊ የሰብአዊ መብት አያያዝ  አኳያ  በዚህ ሪፖርት ማሄስና የማሳያዎቹን መነሻ 

መመዘን ነው። 

 

ሕዝቡ በተለይ የጋራ ማስተር ፕላኑን እና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን 

ማንሳቱ ሕገመንግሥታዊ መብቱ ስለመሆኑ አጽንኦት የሚሰጠው የኮምሽኑ ሪፖርት 

በጥቅሉ  የኦሮሚያ ግጭት መነሻ ከዚህ ቀደም መንግሥት ከሚለው ጋር በተዛመደ መልኩ 

የመልካም አስተዳደር ችግር መሆኑን በዋናነት የሚያረጋግጥ ነው። ከላይ የተመለከተው 

ህገመንግስታዊ መብት የፈጠረውን አጋጣሚ ግን ሌሎች ጸረ ልማት ኃይሎች ባልተገባ 

መንገድ ስላቀጣጠሉት ለሁከትና ብጥብጥ ብሎም ለሰው ሕይወትና ለንብረት መውደም 

መንስኤ መሆን እንደቻለ ሪፖርቱ አስረጂዎችን እየጠቀሰ ይዘረዝራል። 

 

ልክ እንደሌሎች ክልሎችም በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙት 10 ዞኖች በመልካም 

አስተዳደር ረገድ ሕዝቡ ካነሳቸው ችግሮች መካከል የመንግሥት አገልግሎት አሰጣጥ 

በእኩልነትና በፍትሐዊነት እየተሰጠ አለመሆኑ፣ ፍትሕ የማግኘት መብት አለመከበሩ፣ 

የግብር አከፋፈል ከመመሪያ ውጪ መተግበሩ፣ የመሬት ወረራ መስፋፋቱ፣ የመንግሥት 

ዕቅዶችና ፖሊሲዎች ለሕዝቡ በተብራራ መልኩ በወቅቱ መቅረብ አለመቻሉ ወይንም 

አሳታፊ አለመሆኑ፣ የመሠረተ ልማት (መብራት፣ ውሃ . . . የመሳሰሉ) ጉድለቶች መባባስ፣ 
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ጥቂት የአመራር አባላትና ተባባሪዎቻቸው በመሬት ዘረፋ ላይ መሰማራት፣ የመብት ጥሰት፣ 

ሙስናና በብልሹ አሠራር መባባሱ፣ በዚህም የሚገመገሙ አመራሮች ሕጋዊ እርምጃ 

ከመውሰድ ይልቅ ከቦታ ቦታ የማዘዋወር ሥራ መከናወኑ ቅሬታ ማስከተሉ፣  ለልማት 

ተነሺ የሆኑ እርሶ አደሮች በበቂ ሁኔታ የሚቋቋሙበትና ካሳ የሚያገኙበት ሁኔታ ችግሮች 

መኖራቸው፣ ከህገመንግስቱ ድንጋጌ ውጪ የአርሶአደሩ መሬት የሚሸጥበት አሰራር መኖሩ 

ወዘተ የሚሉት ዋንኞቹ ናቸው።   

 

በኮምሽኑ ሪፖርት መሠረት በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ግጭት በአጠቃላይ 173 ሰዎች 

ሲሞቱ 956 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሷል። በኦሮሚያ ክልል ከሞቱት ወገኖች 

መካከል 14 ያህሉ የጸጥታ ኃይል አባላት ሲሆኑ 14 የሚሆኑት የአስተዳደሩ አመራሮች 

ስለመሆናቸው የሚያረጋግጠው ይህ ሪፖርት በጸጥታ ኃይሉ በኩል የተወሰደው እርምጃ 

ተመጣጣኝና ሕግን መሠረት ያደረገ መሆኑን አስቀምጧል። 

  

በአማራ ክልል የነበረውንም ጉዳይ ኮሚሽኑ ባደረገው ማጣራት የደረሰበትን መረጃ 

በሪፖርቱ አስፍሯል። እዚህም በተመሳሳይ በሰሜን ጎንደር ዞን የቅማንት ብሄረሰብ 

የማንነት ጥያቄ ማቅረቡ ሕገመንግስታዊ እንደነበር ሪፖርቱ ይጠቅሳል። ይህ ጥያቄ ምላሽ 

ለመስጠት በክልሉ መንግስት እንዲሁም በፌዴራሉ የፌዴሬሽን ም/ቤት በኩል የተወሰዱት 

እርምጃዎች ግን ደካማ መሆን ለግጭቱ መፈጠር አይነተኛ ምክንያት መሆኑን 

አመላክቷል። እንዲሁም አጥኚ ቡድን ተቋቁሞ ጥያቄው የጥቂት ቋንቋውን ተናጋሪ 

ግለሰቦች አድርጎ ለማሳየት መሞከሩ ትክክል እንዳልነበር፣ ሕገመንግስቱ ቋንቋን መሠረት 

ቢያደርግም ቋንቋውን አንድም ሰው ተናገረው ወይም ከዚያ በላይ ሕገመንግሥቱ 

ያስቀመጠው ነገር እንደሌለ ተመላክቷል። 

 

ግጭቱ ከተፈጠረ በኋላ ከሰሜን ጎንደር ዞን የተሠማራው ልዩ ኃይል በተለይ በአይከልና 

በማወራ ቀበሌዎች በወሰደው እርምጃ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሞትና የመቁሰል አደጋ 

እንዲከሰት ማድረጉ ተመጣጣኝና ህጋዊ ምክንያት የሌለው ነበር ብሎታል። በኮምሽኑ 

ሪፖርት መሠረት ከቅማንት የማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በተከሰተ ግጭት በአጠቃላይ 97 

ሰዎች ሲሞቱ 86 ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላልና ከባድ የመቁሰል አደጋ ደርሷል ሲልም 

አክሏል። 
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ኮምሽኑ በሪፖርቱ ላይ ባቀረበው ምክረ-ሃሳብ የህዝቡ ጥያቄ አግባብ ባለው ሕግ መሠረት 

እንዲፈታ፣ ችግሩን በማባባስ ረገድ ሚና የነበራቸው አካላት ጉዳያቸው ተጣርቶ ለፍርድ 

እንዲቀርቡ ጠይቋል። ሕገመንግሥቱ ለሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች እኩል ቦታ የሚሰጥ 

ቢሆንም ከዚህ በፊት የተለያዩ በደሎች ለደረሰባቸው ብሄረሰቦች ልዩ ጥበቃና ድጋፍ 

ሊደረግላቸው አንደሚገባ በሚያዘው መሠረት የአማራ ክልል ልዩ ድጋፋ ባለማድረጉ 

የቅማንት ማህበረሰብን ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል ብሏል። 

 

በዚህና ስለአጀንዳችን መሰረታዊ መነሻ መሆኑ ከማያጠያይቀው ሪፖርት በመሰረታዊነት 

ተወስደው ከላይ የተመለከቱት ጉዳዮች በራሳቸው የኮምሽኑን ነጻነት በተመለከተ እንደጉድ 

ሲያንኳስሱ ለነበሩት ሁሉ መልስ የሚሰጥና ነጻነቱ የተረጋገጠ ስለመሆኑ የሚያመላክት 

ሲሆን ከዚህ ባሻገር ግን ስርአቱ በራሱ እንዲህ አንቀው የሚይዙ የዴሞክራሲ ተቋማትን 

በመገንባት ጉዳይ የማይደራደር ስለመሆኑ በቂ ማሳያዎች ናቸው። ታዲያ ይህ ከሆነ ዘንዳ 

ከላይ የተመለከቱት ዜጎች እንዲሞቱ እና እንዲጎዱ ያበቃው ምክንያት ምንድነው? 

የሚለው ጥያቄ መልስ ማግኘት ይገባዋል። ለምን ቢባል የመልካም አስተዳደር ጥያቄ 

በተሳትፎና በውይይት እንጂ በደም ሊፈታ አይችልም፤ አይጠበቅምም። ሪፖርቱ 

እንዳመለከተው የአጀንዳው መጠምዘዝ ነው ለዚህ ሁሉ ደም መፋሰስ ምክንያቱ። 

ጠምዛዦቹ ደግሞ ያለፉትን 25 አመታት በሙሉ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይ 

ሁሉ ሲደክሙ የነበሩ እና አሁንም ያልተኙ በሁለት አቅጣጫ ተሰልፈው ስለአጀንዳቸው 

ደግሞ በአንድነት የሚመጡ ሃይሎች ናቸው። ሁለቱም ግን በነጠላም ይሁን በአንድነት 

ግባቸው ኪራይ ሰብሳቢነት ነው።  

 

ኪራይ ሰብሳቢነት ከሚገለፅባቸው አንዱ እና ሪፖርቱ በአማራ ክልል ስለጠፋው ህይወትና 

ንብረት የክልሉ መንግስት ድርሻ የሰፋ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እዚያ ድረስ 

ያስረዘመውና ያጋጋለው የትምክህት አስተሳሰብ ነው። የትምክህት ሃይሉ ሲመቸው 

እየተሰባሰበ፣ ሳይመቸው ደግሞ በብሄሩ ጥላ ስር ተከልሎ የተጠቃንና ተጎዳን አስተሳሰቡን 

በአግባቡ አሰናድቶ በማሰራጨት አማላይ ቃላትና ስስ የማህበረሰቡ ፍላጎቶች በመነካካት 

የአገራችን ህዝቦች እርስ በርሳቸው በጥርጣሬ እንዲተያዩ ብሎም ወደመተላለቅ እንድሄዱ 

ያለማቋረጥ ሠርቷል። ይህ ትምክህተኛ ሃይል ስለዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ሲነሳበት 
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ሃሳቡን በሃሳብ ታግሎ ከማሸነፍ ይልቅ/ቀድሞም የተቸነፈ አስተሳሰብ በመያዙ ምክንያት/ 

ወንበር የመቁጠር፣ በተጨባጭ በአርሶ አደሩ ኑሮና ህይወት ውስጥ የመጣውን ለውጥ 

ከማየት ይልቅ አውራው እኔ ስለሆንኩ በልዩ ሁኔታ መስተናገድ አለብኝ የሚል ቅኝቱን 

አጥብቆ የሚሰብከው ጎራ ነው። የትምክህት አስተሳሰቡን ለማረመድ የሚያስችለውን 

ህበረተሰቡ ውስጥ የሚስተዋሉ ቅሬታዎችን፣ አመራሩ አካባቢ የሚፈጠሩ የአመራር 

ጉድለቶችንና የመንግስት  መዋቅር ውጤታማ ባልሆነባቸው አካባቢዎች የሚስተዋሉ 

ክፍተቶችን ለቅሞ በመቀመር ለሁከትና ለአመፃ ይጠቀምባቸዋል። ከቅማንት 

ህገመንግስታዊ የማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የተነሳውና ከላይ በተመለከተው ጥፋት 

የመደምደሙ ምክንያትም ይህ ነው። 

   

ሀገር ውስጥ የሚገኘው የትምክህት ሃይል በውጪ ከሚገኘው የዚህ ሃሳብ አቀንቃኝ ጋር 

በመዛመድ ገንዘብና ክሂሎቱን በማጣመር ሁሉንም የግንኙነት አማራጮች በተሰላ መንገድ 

በመጠቀም የሞት ሽረት ትግል ሲያካሂድ ይኸው 25 አመታት አስቆጥሯል። ሲመቸው 

ከጥበት ሃይሉ ጋር ጋብቻ እየፈፀመ፣ ሳይመቸው ደግሞ ከዚህ ሃይልም ጋር እየተናቆረ 

እየቀጠለ ያለው ይህ የትምክህት ሃይል ከላይ በተመለከተው አግባብ  አንዳንድ የመንግስት 

ክፍተቶች ሁሉ   በማባዛት፣ በማድመቅና በማጉላት እድሎቹን ሁሉ መጠቀሙ በአማራ 

ክልል ከቅማንት የማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ለደረሰው ጥፋት ምክንያት መሆኑን ማስመር 

ያስፈልጋል። 

ሌላው እና በተለይ በኦሮሚያ ክልል የተነሳውን የመልካም አስተዳደር ችግር ጠልፎ ከላይ 

ለተመለከተው ጥፋት መነሻ የሆነው የኪራይ ሰብሳቢነት መገለጫ ጥበት ነው። የጥበት 

ሃይሉ በአገራችን ፖለቲካ ጉዞ ውስጥ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ቢሆንም የረባ ለውጥ 

ሳያመጣ አሳቻ ጊዜና አመቺ ሁኔታ ሲፈጠር ብቅ እያለ መኖሩን የሚያሳውቅ፣ ሁከትን፣ 

ብጥብጥንና ትርምስን በመፍጠር  አገር  ለማፍረስ እየሰራ ያለ ሃይል ነው። ይህ ሃይል 

በዋናነት መነጠልን የሚያቀነቅን ሲሆን፣ ተቻችሎና ተከባብሮ የጋራ አገር ስለመፍጠር 

ፍላጎቱም ሆነ አስተሳሰቡ የለውም፤ በጋራ በመስራትና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ እምነት 

የለውም። እሱም እንደ ትምክህት ሃይሉ ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ያንገሸግሸዋል። 

የአገራችን የፌዴራሊዝም ስርአት በፍፁም አይዋጥለትም። 
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የአገራችን ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለጋራ ልማትና አገር ግንባታ የሚያደርጉት ርብርብ 

ስለማይመቸው በአገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይህን ለማደናቀፍ አብዝቶ ይጥራል። ጠባብነት 

ሌላውን በጠላትነት የሚመለከት፣ ያለፈ በደልን ጭቶ እያከከ ቁስሉን በማመርቀዝ /በታሪክ  

ሂደት ውስጥ ገዥ መደቦች የፈጠሩትን  ስህተት የአንድ ብሄር አባላት እንደፈፀሙት 

አድርጎ የማቅረብ ዘዴ/ ሰዎችን ለብጥብና ለጥላቻ እያነሳሳ የሚጓዝ ሃይል ነው። እየሆነው 

ስላለው እድገትና ህዝቦች በትግላቸው ስለተቀዳጇቸው መብቶችና ከመብቶቹም ስለተገኙ 

ጥቅሞች አብዝቶ ከመናገርና እነዚህን እድሎችና መብቶች አስፍቶ ከመጠቀም ይልቅ 

የፌዴራሊዝም ስርአቱ የአፈፃፀም ክፍተቶችን ለቅሞ በመቀመር፣ በአመራር፣ በመዋቅርና 

በፈፃሚው ሃይል የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶችንና  ከኢኮኖሚ እድገቱ ጋር 

ተያይዘው የመጡ የእድገት ፍላጎቶችንና ጥያቄዎችን አውገርግሮ የፖለቲካ ጥያቄ በማደረግ 

ሁሌም የመነጠል ጥማቱን ለማርካት ሲሰራ ይሰተዋላል። በዚህም ምክንያት በአስተሳሰቡ 

ዙሪያ ሰዎችን በማሰባሰብ፣ በማሰልጠንና በተለያዩ ጥቅማጥቅሞች በመደለል ሁከትና 

ብጥብጥ ለመፈጠር ሳይታክት ሰርቷል፤ የአገራችን ሰላም ለማደፍረስ፣ በልማታዊ መንገድ 

ሠርተው ለመበልፀግ የሚጥሩ ዜጎችን ሃብት ንብረት አውድሟል፤ ብሄር ላይ ያነጣጠር 

የጥላቻ ዘር በመዝራት ሰዎች እርስ በርሳቸው በጥርጣሬ እንዲተያዩ፣ እንዳይተማመኑና 

ከልማት ግስጋሴያቸው እንዲገቱ ባለ በሌለ ሃይሉ ተሯርጧል፤ አሁንም እየሮጠ ነው። 

የጥበት ሃይሉ በሚኖርበት አካባቢና አስተሳሰቡን በተሳሳተ መንገድ በሚሸምቱ  የተለያዩ 

የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ የዘራው ጥላቻና የጥፋት አመለካከት ውድመትን ከማስከተል 

አልፎ ማህበረሰባዊ ቅራኔዎችንና ጥርጣሬዎችን እስከመፍጠር ደርሷል። ይህ ደግሞ 

በውይይት ይፈታ የነበረን ችግር ደም አፋሳሽ በሆነ መንገድ እንዲፈታ ማስቻሉን ማመን 

እና መቀበል ይልቁንም አሻጥሮቻቸው ከላይ በተመለከተው አግባብ የሚፈፀሙ ስለመሆኑ 

በመገንዘብ እንዳይደግሟት መታገል የሁሉም ዜጋ ግዴታና ሃላፊነት ነው። 

  

 


