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በፖለቲካው አለም ጭፍን ጥላቻ የሚያስከትለው መዘዝ ወሰንና ድንበር የለውም፡፡ ጭፍን ጥላቻ ለሀገር ሰላም ለህዝቦች 
አንድነትና አብሮነት ጠንቅ ነው፡፡ ምክንያታዊ የሆነ ተቃውሞም ሆነ ድጋፍ በሰለጠነው አለም ተቀባይነት አለው፡፡ 
በህብረተሰቡ ውስጥ የሚከሰቱ ማናቸውንም አይነት ችግሮች በሰላም፣ በውይይት፣ በመነጋገር፣ በመቀራረብም ጭምር 
ለመፍታት ሰላምንም ለመጠበቅና ለማጎልበት ይረዳል፡፡ አብሮነትን ጠብቆ ሀገርንም ከጥፋትና ከውድመት ለማዳን የሰለጠነና 
የተመረጠም ስልጡን ዘዴ ነው፡፡ ጭፍን ጥላቻ ለሀገርም ለህዝብም የማይበጅ አጥፊና አውዳሚ አስተሳሰብ ነው፡፡ 

በህዝብ በኩል የሚነሱ ማንኛቸውም አይነት ችግሮች በአመራር ላይ ባለው መንግስት በፍጥነት ምላሽ ሊሰጣቸው የሚገቡ፣ 
ይዋል ይደር የሌለበት ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ሆኖም ግን መንግስትና ህዝብ አምኖ የሰጣቸውን አደራና ሀላፊነት ወደጎን 
በመተው ለግል ክብረታቸው ሲራወጡ የህዝብንና የመንግስትን ሀብትና ንብረት እንዳሻቸው ሲፈነጩበት የነበሩ ከታች እሰከ 
ላይ ያሉ የተለያዩ አመራሮች በህዝቡ ውስጥ ያደረሱት መጠነ ሰፊ በደል በህዝቡ ውስጥ የከረረ ተቃውሞና ግጭት እንዲፈጠር 
ምክንያት ሆኖአል፡፡ መንግስት ይህንኑ ስር የሰደደ ችግር ለመፍታት ጥልቀታዊ ተሀድሶ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

የመልካም አስተዳደር፣ የፍትህ፣ የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች ለአመታት እየደነደኑ ሄደው ህዝቡን ለምሬት 
ማብቃታቸው የታወቀ በመሆኑ እነዚህን ክፍሎች በየደረጃው በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ የፓርቲውና የህዝብ ሀላፊነት 
ነው የሚሆነውና ይህ ይጠበቃል፡፡ ጥልቀታዊው ተሀድሶ ያለአንዳች ማንገራገር እልባት እንደሚሰጠው ይታመናል፡፡ ግለሰቦች 
በበጎም ሆነ በመጥፎ ስነምግባራቸው የሚወክሉት ራሳቸውን እንጂ የወጡበትን ብሄረሰብ አይደለም፡፡ ሊሆንም አይችልም፡፡ 
በህግ ሲጠየቁም በስማቸውና በድርጊታቸው በወንጀላቸው እንጂ በብሄረሰቡ ስም አይሆንም፡፡ በግለሰቦች ጥፋትና ድርጊት 
የትኛውም ብሄረሰብ ሊጠየቅ አይችልም፡፡ በታሪክም ታይቶ አይታወቅም፡፡  

ግለሰቡ ከየትኛውም ብሄረሰብ ይገኝ በእሱ ድርጊት ሙሉውን ብሄር ወይንም ብሄረሰብ መክሰስ፣ መወንጀል፣ ሁሉም እንዲህ 
ናቸው የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው፡፡ እንዲህ አይነቱ የጭፍን ጥላቻ አካሄድና አመለካከት 
ለሀገር ሰላምም ሆነ ለህዝብ አንድነት አይበጅም፡፡ ጭፍን ፍረጃም ሆነ ጭፍን ጥላቻ የሚያስከትለው መዘዝና እዳ ከሚገመተው 
በላይ ነው፡፡ ሀገር ያጠፋል፤ የእርስ በእርስ መናቆርና ፍጅትን ያስከትላል፤ አብሮነትን ይንዳል፤ በጠላትነት የጎሪጥ መተያየትን 
ያስከትላል፤ አምባጓሮ ያስነሳል፡፡ በመሆኑም ከውስጣችን ልናስወግደው  ግድ ይላል፡፡  

በአንድ ሀገር ላይ በደጉም በክፉውም ቀን ለዘመናት አብሮ ያሳለፈን ህዝብ የጭፍን ፖለቲካ አራማጆች የጎሳና የዘር ጥላቻ 
ቅስቀሳን በማድረግ እርስ በእርሱ እንዲባላ፣ እንዲፋጅ ያደርጉታል፤ ምንም ስለጉዳዩ የማያውቁ ንጹሀንንም ሰለባ ያደርጋሉ፡፡ 
በነዚሁ የጭፍን ጥላቻ ፖለቲካ አራማጆች በሚያካሂዱት ቅስቀሳ የተነሳ አብሮነትን፣ ረዥም ዘመን የዘለቀ ቤተሰብነትን፣ 
ወዳጅነትን፣ በአምቸዘና ጋብቻ ትውልድ ያስቆጠረ የተሳሰረ ዝምድናን በማፍረስ በጠላትነት እንዲተያዩ ያደርጋሉ፡፡ 

ይህ ነውረኛ ድርጊታቸው የሀገርን ህልውናና ሰላም የሚያናጋ፣ የሚያደፈርስ፣ ጥፋትንና ውድመትን የሚያስከትል፣ ለህዝብም 
የማይበጅ፣ ለእርስ በእርስ መናቆር ምክንያት የሚሆንና ለውጭ ጠላቶች ሰፊ በር የሚከፈት በመሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄንና ጥልቅ 
ማስተዋልን ማስተዋልን ይጠይቃል፡፡ 

ግብጽን የመሰሉ የውጭ ሀይሎች አጥንተውና አቅደው አንድን ሀገር ለመበታተንና ለማጥፋት የሚቀይሱት ሴራ በብሄር  
ብሄረሰቦች መካክል ግጭትና ጦርነት እንዲፈጠር ማድረግ ሲሆን ይህን በብዙ ሀገራትም ተጠቅመውበታል፡፡ በህዝቡ ውስጥ 
በሚፈጠረው ክፍተት የውጭ ሀይሎች እጅና እግራቸውን በነዚሁ ሀገራት በማስገባት በግርግሩና በትርምሱ መሀል ሰፊ 
የተፈጥሮ ሀብታቸውን ይዘርፋሉ፡፡ ያለምንም ልዩነት፣ አንድ ሆኖ፣ በአንድ ቆሞ ሀገሩን ከውጭ ሀይሎች ጣልቃ ገብነት 
መጠበቅና መከላከል የነበረበትን ህዝብ እርስ በእርሱ ሲናቆርና ሲፋጅ ሀገሩን ለመመዝበር አሰፍስፈው ለሚጠብቁ የቀን ጅቦች 
አሳልፎ ይሰጣል ማለት ነው፡፡ ይህንን የጭፍን ፖለቲከኞች የጥላቻ ቅስቀሳ ህዝብ ሊያወግዘው፣ ሊኮንነው፣ አስተሳሰቡንም 
ሊያመክነው ይገባል፡፡ 

ጭፍን ጥላቻ ስር ከሰደደ ጥላቻ የሚመነጭ ነው፡፡ ምክንያታዊነት የለውም፡፡ በምክንያት አይሞግትም፡፡ ጥላቻው ወሰንና 
ድንበር ይሻገራል፡፡ ለሀገርና ለትውልድ የሚጠቅሙ የሚበጁ የተሰሩ መልካም ተግባራትን አይቀበለም፡፡ ጥሩውን ጥሩ ለማለት 
አይደፍርም፡፡ በጅምላ ጥላቻ የታወረ ስለሆነ ስለሚጠላው በጎ ነገር ለመናገርም ለመቀበልም አፈቅድም፡፡ ይህ የአስተሳሰብ 
ድህነት እንደ ክፉ ደዌና በሽታ የሚቆጠር ነው፡፡ ሀገር ያጠፋል፡፡ ለአብሮነትም አይበጅም፡፡ ሁሉም ሰው አጥብቆ ሊዋጋው 
ሊኮንነውም ይገባል፡፡ 



የዲያስፖራው አክራሪ  ጽንፈኛ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ በዚሁ ጭፍን ጥላቻ የታወረና  ግራ ቀኙን ለማየት የማይችል ነው፡፡ 
ለኢትዮጵያ የሚበጃት የህዝቦችዋ አብሮነት ፍቅርና መተሳሰብ ተከባብሮና ተቻችሎ መኖር ብቻ ነው፡፡ ልዩነቶችን በሰላማዊ 
መንገድ መፍታት ከግጭትና ሁከት መንገድ መውጣት ሀገሪትዋን የውጭ ሀይሎች ከሸረቡላት የጥፋት አደጋ መከላከል 
አንድነትዋ  ጸንቶ እንዲቀጥል ማድረግ ለተተኪው ትውልድ የተሻለች የለማች የበለጸገች  የታፈረችና  የተከበረች  ሀገር 
ማስረከብ ነው፡፡ 

ከዚህ ውጪ ያለው ተቃውሞን መሰረት በማድረግ ከጀርባ  ላሉት ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎች መሳሪያና መጠቀሚያ በመሆን የራስን 
ሀገር ማጥፋት፣ ሀብትና ንብረትን ማውደም ለሀገሪትዋና ለህዝቦችዋ  ከቶም አይበጅም፡፡ ከጭፍን የፖለቲካ ጥላቻ አራማጆች 
ለሀገር ሰላም የሚበጅ ምንም ነገር አይጠበቅም፡፡ 

ስር ሰዶ የኖረው የጠባብነት የትምክህት፣ የእብሪት አስተሳሰብ እርስ በእርስ እያባላ እያናቆረ በጠላትነት እያፈራረጀ እያጠፋፋም 
ሀገሪትዋንና ህዝቡን ለአደጋ ከማጋለጥና በድህነት አዘቅት ውስጥ እንድትኖር ከማድረግ ውጪ ያስገኘው ጥቅምም ትሩፋትም 
የለም፡፡ ሀገር ሀገር ናት:: ህዝብም ህዝብ ነው፡፡ ማንኛውም ዜጋ ተቃዋሚም ይሁን አይሁን በቅድሚያ ማሰብ ያለበት ስለሀገሩና 
ስለህዝቡ ሰላምና ደህንነት ህልውናዋ ተጠብቆ ስለመኖርዋ ነው መሆን ያለበት፡፡ 

የውስጥ ልዩነቶችንም ሆነ አለመግባባቶችን በመነጋገር በመወያየት መፍታት የሚቻለው በመጀመሪያ ሀገር እንደ ሀገር ሰላምዋ 
ተጠብቆ ተከብራ መኖር መቀጠል ስትችል ብቻ ነው፡፡ ጭፍን ፖለቲከኞች ተደጋግሞ እንደታየው የሀገርና የህዝብ ሰላም 
አያሳስባቸውም፡፡ ያሰብነው ካልተሳካ፣ ስልጣን ካልያዝን፣ የፈለገው ይውደም፣ ይጥፋ የሚል ዲያብሎሳዊና ህገወጥ 
አስተሳሰብን የተሸከሙና የሚያራምዱ ናቸው፡፡ ከሀገርና ከህዝብ ሀብትና ንብረት መውደም ከለፍቶ አዳሪው  ቤትና ከማሳው 
መቃጠል፣ መንደድ ከልጆቹ መራብና መጠማት፣ መታረዝ የሚገኝ ሰላምም ሆነ ደስታ አይኖርም፡፡ ይህ ድርጊት እጅግ የከፋው 
ጸረ ህዝብና ጸረ ሀገር አቋም ነው፡፡ 

ባጠቃላይ ከሰሞኑ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ሁከትና ግርግር ሀብትና ንብረት  የማውደም በክልሉ በፈጣን 
ሁኔታ ሲካሄድ የነበረውን ልማት በከፍተኛ ደረጃ ወደኋላ የሚመልስ ብዙ ሺኅ ዜጎችን ለስራአጥነት የሚዳርግ፣ በኦነግና 
በግብጽ፣ በአክራሪው ሙስሊም ጃዋር መሀመድ የተቀናበረ፣ የተመራ፣ በሀገርና በህዝብ ላይ  የተፈጸመ ታላቅ ወንጀል ነው፡፡ 
የደረሰው ውድመትና ጥፋት እጅግ በጣም አሳዛኝና ሰቅጣጭ ሲሆን ተጎጂው የችግሩ ሰለባ የሆነው ደግሞ ህዝቡ በተለይም 
ወጣቱ ነው፡፡ ይህ ድርጊት የተመራው በጭፍን የፖለቲካ ጥላቻ በተዋጡ ሀይሎች ነው፡፡ ሊኮነን ሊወገዝ የሚገባው ጸረ ሀገርና 
ጸረ ህዝብ ተግባር ነው፡፡ ህዝቡ ሰላማዊ ኑሮው እንዲናጋ፣ የተጀመረው ታላቅ ሀገራዊ ልማትና እድገት እንዲደናቀፍ በፍጹም 
አይፈቅድም፡፡ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያለው አክራሪና ጽንፈኛ ተቀዋሚ አሸባሪውም ጭምር በከፋ ሁኔታ የሚያሰሉት 
ሀገሪትዋ ተተረማምሳ ማየት ነው፡፡ ይህ ደግሞ የጭፍን ፖለቲካ ጥላቻ ውጤት ነው፡፡ በአስተሳሰብም በአመለካከትም ሊሰበር 
ይገባዋል፡፡ 

 

 


