
 
“ልቅሶው ከፍየልዋ ሞት በላይ ነው” 
                መስከረም 29/2009 

 
አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎች ባልጠበቅከው ሁኔታ በአንድ ዓረፍተነገር ወቅታዊ 
ሁኔታዎችን እጥር ምጥን ባለና ቀላል አማርኛ ሲገልጹ ይሰማል። እነዚህ ሰዎች 
ሐሳባቸውን በእንደዚህ ያለ አገላለጽ ሲገልጹ ከልባቸው መሆኑና ወቅታዊው ሁኔታ 
በትክክል ገምግመው እንደሆነ ያሳያል። 
 
ኢህአዴግ የደርግን ስርዓት ደምስሶ አገሪቱን በተቆጣጠረበት ጊዜ አንድነትዋን 
ጠብቃ ለመቀጠልና ላለመቀጠል መስቀለኛ መንገድ በነበረችበት ወቅት ጥበብ 
በተሞላበት ስልት አገሪትዋ አንድነትዋን ጠብቃ ለማስቀጠል ሁሉንም ያቀፈ 
የሽግግር መንግስት መቋቋሙን ይታወሳል። በሽግግሩ መንግስት የተለያየ 
አመለካከት የነበራቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች እንዲሳተፉ ተደረገ። እነዚህ ስብስቦች 
በወቅቱ በግልጽ የጦፈ ውይይት ሲያካሂዱ ነበር። በዛ በጦፈው ክርክር አቶ ሐሰን 
ዓሊ የሚባሉ የኦህዴድ አባል የነበሩ ቋንቋን መሰረት ያደረገው አከላለል በመቃወም 
ሲከራከሩ ለነበሩት ቡድኖች የሰጡት መልስ የተከራካሪዎቹ አጭርና ግልጽ በሆነ 
መንገድ ማንነት የገለጸ ስለነበር መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። 
 
እንደዚህ ዓይነት አባባሎች አልፎ አልፎ ለየት ባለ ጊዜና ሁኔታ የሚከሰቱ ናቸው።  
በአሁኑ ጊዜ በአገራችን በተከሰተው ግርግር የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አስተያየት 
ሲሰጡ ይስተዋላል። ከሁሉም ለየት ባለና በትክክል ወቅታዊ ሁኔታውን አጭርና 
ግልጽ በሆነ መንገድ የገለጹትና የብዙውን ሰው ቀልብ የሳቡ የኢትዮጵያ ሶማሌ 
ክልል ፕሬዚዳንት ናቸው። እሳቸው በየቦታው ቦግ እልም እያሉ ያሉትን ብጥብጦች 
መሰረት አድርገው የሰጡት አስተያየት ነው። ፕሬዚዳንቱ ያሉት ቃል በቃል 
ባይሆንም መሰረተ ሐሳቡ እንደሚከተለው ነበር። 
 
“ሚስትህን የፈለገ የመጀመሪያ ልጅህን ውሰድ ብትለው በጀ አይልም” 
“ባህላዊ እምነቱ በማይፈቅደው አገባብ በድብቅ ባል ያገባች፤ ባል የተባለው 
በድንገት ቢሞት ለማልቀስ ተቸግራ ቆይታ እረኛዋ አንድዋን ፍየል ቀበሮ 
እንደበላት ቢነግራት በሰበቡ እሪታውን አቀለጠቸው። ይህን ያየ አባት ይህች ልቅሶ 
ከፍየልዋ ሞት በላይ ናት” አሉ ይባላል ሲሉ ወቅታዊ ሁኔታውን ለዛ ባለው 
ምሳሌያዊ አባባል ገልጸውታል። ለዚህም ነው ፕሬዚዳንቱ ከተናገሩት ለዚህ ጽሁፌ 
ትመጥናለች ብዬ በርእስነት የተጠቀምኩባት። 
 
እነዚህ ሁለት አባባሎች እጥር ያሉና ግልጽ ሆነው ብዙ ጉዳዮችን እንድትዳስስ 
የሚያደርጉ ናቸው። 
 
በኦሮሚያ የተቀሰቀሰው ግርግር ከአጀማመሩ ሲጤን ግልጽ ያልነበረና በተለያየ 
ወቅት መልኩን እየቀያየረ የመጣ ነው። በመጀመሪያ የአዲስ አበባና በአዋሳኙ 
ያሉት የኦሮሚያ ክልል ዞኖች የጋራ የልማት እቅድ በመቃወም ነበር። በመሰረቱ 
ይህ እቅድ ችግሩ የት ላይ እንደሆነ ግልጽ አልነበረም። ችግሩ በአፈጻጸም የሚታዩ 
ችግሮች ከሆነ እነሱን እንዲስተካከሉ መታገል እንጂ በደፈናው እቅዱ መቃወም 



አግባብ አልነበረም። እንዲያውም መሆን የሚገባው የነበረ ጥያቄው ከአዋሳኝ ዞኖች 
መምጣት ነበረበት። ምክንያቱም አዲስ አበባ ጥግ ተቀምጠው መብራት፤ መንገድ፤ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ሳይኖራቸው ሲቀር የበይ ተመልካች ሁነው ሲቀሩ 
ጥያቄውን ቢያነሱት ተገቢ ነበር የምለው። በአንጻሩ ግን ግራ በሚያጋባ መልኩ 
የተሳሳተ መረጃ ለህዝቡ በመስጠት ወደ አላስፈላጊ ግርግር እንዲገባ በማድረግ 
ላላስፈላጊ ሁከትና ሂወት መጥፋት ምክንያት ሆነዋል። መንግስት የህዝብ ነው 
ተብሎ የቀረበው ጥያቄ ባያምንበትም የህዝብ ጥያቄ ነው ስለተባለና ህዝቡ 
እስኪገባው ድረስ እቅዱን እንደሰረዘው ይታወቃል። ሆኖም ግን የግርግሩ ዋነኛ ይሄ 
ስላልነበረ የተቀሰቀሰው ብጥብጥ ቀጠለ እንጂ ሲሰክን አልታየም። በአገሪቱ 
ተንሰራፍቶ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር መንግስት ችግሬ ነው ብሎ ተቀብሎ 
ችግሩን ለመቅረፍ መጀመሪያ በውስጤ ያለውን ብልሽት ለማስወገድ ትንሽ ጊዜ 
ስጡኝና አሁን ተንሰራፍቶ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ላንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ ከህዝቡ ጋር ሁኜ አስወገወዳለሁ አለ። ሰሚ ግን የለም። ምክንያቱም ይሄ ሽፋን 
እንጂ ዋናው ምክንያት ስላልሆነ። ይባስ ብሎ ሰበብ አስባብ እየፈለግክ ግርግር 
መፍጠርና ከጸጥታ ሃይሎች ጋር መጋጨት ንብረት ማውደም የቀን ተቀን ተግባር 
ሆነ። ከሁሉም የባሰ በኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ከበሬታና ቦታ የሚሰጠው የእሬቻ በዓል 
ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ በዪኔስኮ ለማስመዝገብ ብዙ ዝግጅት የተደረገበት የእሬቻ 
በዓል አከባበር በነውጠኞች ምክንያት እንደተስተጓጎለና ለንጹሃን ሂወት መጥፋት 
ምክንያት እንደሆነ ሁላችንም የተከታተልነው ጉዳይ ነው።  
  
እንዲህ እያለ እየተነፏቀቀ አሁን ሁኔታዎች ፍንትው ብለው ግልጽ ወደ ሆኑበት 
ደረጃ ደርሰናል። በቅርቡ እንደተከታተልነው ግብጾች የኦሮሞውን ግርግር ከኦነግ 
ጋር ሆነው ከሁዋላ  እያንቀሳቀሱት እንዳለ ይፋ ሆነዋል። ግብጾቹ ምንም እንኳን 
ባዶ ምኞት ቢሆንም ኦሮሞዎች በቅርብ የራሳችሁን መንግስት መስርታችሁ 
እንደምናያችሁ እርግጠኞች ነን፤ እኛም የሚቻለንን ድጋፍ እናደርጋለን ሲሉ 
ተደምጠዋል። ይህን ተከትሎ ጀዋር መሐመድ የሚባል ነዋሪነቱ አሜሪካ የሆነ 
ጎረምሳ በቅርቡ ኦሮሚያ  የምትተዳደርበት ቻርተር እንደሚረቀቅ ተዋጊ ሃይል 
እንደሚያደራጅ ይፋ አድርገዋል። 
 
እንግዲህ የድብብቆሽ ጨዋታው ግልጽ እየሆነ ነው። የኢትዮጵያ ሶማሌው 
ፐሬዚዳንት “ልቅሶው ከፍየልዋ ሞት በላይ ነው” እንዳሉት፤  የነበረው ያዙኝ 
ልቀቁኝና ግርግር ከልማት እቅዱና ከመልካም አስተዳደር እጦት ጥያቄ በላይ 
እንደነበር ግልጽ እየሆነ ነው። 
 
ይህ የኦሮሚያን መንግስት የመመስረት ጉዳይ ላለፉት 50 ዓመታት ኦነግ 
ሲያራምደው የነበረ አቋም ነው። እነ ጀዋር ያልገባቸው ሚስጥር ቢኖር አንድ ነገር 
ስለተመኘኸው ብቻ አይገኝም። ጥያቄህን ማስተናገድ የሚችል የተመቻቸ ሁኔታ 
መኖር አለበት። የኦሮሚያ መንግስት መመስረት ይቻላል ወይም አይቻልም 
ለማለት ሰፊና ጥልቀት ያለው ጥናት ይጠይቃል። ለጊዜው እዚህ ላይ ብዙ ማለት 
ባልፈልግም አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ለጊዜው የማይቻል መሆኑ 
በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። የኦሮሞ ህዝብ በተለያዩ ስርዓት በደል ይደርስበት 
እነደነበር የሚካድ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ችግር የሚፈታው ግን አሁን እነጀዋር 
እነኦነግ በያዙት የጥፋት መንገድ ሳይሆን ከሌላው ወንድሙ ኢትዮጵያዊ ጋር እጅ 



ለእጅ ተያይዞ በመከባበርና በመተሳሰብ የተመሰረተ ግንኙነት በመፍጠር ነው፡፡ 
የኦሮሞ ህዝብ ቢያንስ የአሁኑ ስርዓት ያጎናጸፈው መብቶች አሉት። በቋንቋው 
በባህሉ እንዲኮራ አድርጎታል። በቋንቋው እንዲማር እንዲዳኝ ሆነዋል። ባለፉት 
ስርዓት አንድነት እንዳይኖረው በክፍለ ሀገር ተከፋፍሎ እርስ በርሱ በጥርጣሬ 
እንዲተያይ አድርገውት የነበረ አሁን አንድነቱን አጠንክሮ ባንድ ማንነት 
እንዲደራጅና እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ይህ ስርዓት ነው። በዚህ መሃል ግን 
ችግሮች፤ ግድፈቶች የሉም ማለት አይደለም። ልዩነቱ ችግሮችን ለመፍታት 
እየተጠቀሙበት ያለው ስልት ነው። ስልቱ ደግሞ አገር በቀል ሳይሆን ከውጭ 
የኢትዮጵያን አንድነትና እድገት የማይፈልጉ ከተቻላቸው መበታተን አለበለዚያ 
ደግሞ የተዳከመች ለምንምና ለማንም የማትሆን ኢትዮጵያ ከሚፈልጉ ታሪካዊ 
ጠላቶቻችን እየተቀናጀ የሚመጣ ነው። ለዚሁም በግላጭ መድረክ ላይ ወጥቶ 
ያወጀው ኦነግና ሌሎችም እንደነ ግንቦት 7 እና ጃዋር በመሳሰሉት የሚካሄድ 
የሁከት የውድመትና የጥፋት ዘመቻ ነው። ለዚህ ተብሎም ካሁን በፊት ታይቶ 
የማይታወቅ ዶላር ለነዚህ አካላት በጆንያ እየተሞላ እየተሰፈረላቸው እንዳለ 
ያደባባይ ሚስጥር ነው። ለዚህም ነው ከጥፋት በስተቀር ምንም እርባና የማያመጣ 
ገና ከአጀማመሩ የጨነገፈ ነው የምለው። አንድ ጽንስ ሲጨነግፍ ለጊዜው ትንሽ 
የሰውነት መጎሳቆል እንደሚያስከትለው ይህ የአሁኑ ግርግርም ባገራችን የተወሰነ 
መጎሳቆል ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ በዘለለ ግን ታሪካዊ ጠላቶቻችን 
እንደሚመኙት ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ የሚበታትን ሊሆን ፈጽሞ አይችልም። 
 
ይህ በውጭ ሃይሎች የሚመራውና በውስጥ ሃይሎች ተላላኪነት እየተተገበረ ያለው 
እያጣደፈ ወደማንወጣው አዘቅት እንዲከተን የጥፋት ሃኢሎች እየተከተሉት ያለው 
መንገድ ለመገንዘብ ሰው  መሆንና  እንደ ሰው ማሰብ ብቻ በቂ ነው።  በዚህ 
በጥቂት ቀናት የተከሰቱት ብቻ ብናይ በዓመታት የተገነቡትና የብዙ ሰዎች ሂወት 
በመለወጥ ላይ የነበሩ የግል ይሁን የመንግስት ኩባንያዎች እንዳልነበሩ ሁነዋል። 
ይህ መዝረፍና ማውደም ከቀጠለ ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ህውከት እየተካሄደባቸው 
ያሉት አከባቢዎች የሶርያዋ አሌፖ እጣ ፈንታ እንደሚደርስባቸው ጥርጥር 
የለውም። ምክንያቱን ከግርግር ጥፋትና ውድመት እንጂ ልማትና ብልጽግና 
አይገኝም።  
 
ምንም እንኳን ትንሽ ዘግየት ቢልም አሁን መንግስት ያወጀው የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ ወቅታዊና አስፈላጊ ነው። ሰላም የሚፈልግ ሁሉ በሁሉም መስክ ከመንግስት 
ጋር በመተባበር ተደቅኖ ያለውን አደጋ መከላከል ይችላል። ለዚሁም ሁሉ በንቃት 
መንቀሳቀስ ያስፈልገዋል።  
 
“  ከሁሉም በላይ ሰላም” 
 
አበበ ሃይሌ   10-09-16         
  


