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ካፈርኩ አይመልሰኝ 
አዲስ ቶልቻ 

01-22-16 

 

ባሳለፈነው ሰሞን በኦሮሚያ ወስጥ ከሚገኙ 464 ከተሞች ከሃያ በማይበልጡ እንዲሁም 

በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ሰባት ዩኒቨርሲቲዎች በሶስት ያህሉ ተቀስቅሶ የነበረው ሁከት 

ትውስታው ገና ከአእምሯችን አልራቀም። እርግጥ የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ ፕሮግራምን 

ጨምሮ አንዳንድ በውጭ ሃገር የሚገኙ ሚዲያዎች ዘንድ አሁንም ሁከት አለ። 

 

ለዚህ ሁከት መቀስቀስ ምክንያት የሆነው የአዲስ አበባ አስተዳደርና የፊንፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን ረቂቅ ማሰተር ፕላን እንደሆነም ተነግሯል። እውነታው ግን ረቂቅ 

ማስተር ፕላኑ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ስጋት ፈጠረ እንጂ በቀጥታ ሁከት ውስጥ እነዲገቡ 

ምክንያት አለመሆኑ ነው። “ማስተር ፕላኑ በህገመንግስት የተረጋገጠውን የኦሮሚያ ወሰን 

በመጣስ በኦሮሞዎች ላይ የህገመንግስት ጠሰት እነዲፈፀም ያደርጋል” የሚል ስጋት 

መፈጠሩ እወነት ቢሆንም፤ በረቂቅ ደረጃ ያለውንና ገና “ለህዝብ ውይይት የቀርባል” 

ተብሎ ይጠበቅ የነበረውን ረቂቅ ማስተር ፕላን ተወስኖበት ስራ ላይ የዋለ አስመስሎ 

በማቅረበ ውዥንብር በመፍጠር፣ ሁለተኛ ይህ ስጋት የፈጠረውን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ 

ከማቀረብ ይልቅ ለሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ምክንያት በሆነ ሁከት 

እንዲገለፅ በማድረግ አጀንዳው ተጠልፏል። አጀንዳውን የጠለፉት በውጭ ሃገራት 

የሚንቀሳቀሱ ሀገመንግስታዊውን ስረአት በህገወጥ መንገድ በመናድ ሃገሪቱን የማውደም 

ምናልባትም ስልጣን የሚያገኙበትን ሁኔታ የማግኘት ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች 

እንዲሁም በሃገር ውስጥ ሳይመች ህጋዊነትን፣ የተመቸ ሲመስላቸው ደግሞ ህገወጥነትን 

እያጣቀሱ የሚነቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። ሁሉም በየወገናቸው ሌላ ግዜ ደግሞ 

በዓላማና ግብ ፈፅሞ የተለያዩትና የሚቃረኑት ጭምር ትብብር በመመሰረት ለራሳቸው 

የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሁከት ቀስቅሰዋል፣ መረተዋል፣ አስፈፅመዋል። 

 

የኦሮሞ ህዝብ በአዲሰ አበባና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፓላን ምክንያት “ህገመንግስታዊ 

መብቴ ሊጣስ ነው” በሚል ስጋት ጥያቄ ማንሳቱንና ይህን ተገቢ ጥያቄው ለራሳቸው 
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የፖለቲካ ዓላማ መጠቀሚያነት ለመዋል በተነሳሱ ቡደኖችና ግለሰቦቸ ሁከት መቀስቀሱን 

ተከትሎ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በረቂቅ ማስተር ፕላኑና ማስተር ፕላኑን መነሻ 

በማደረግ የተቀሰቀሰው ሁከተ ላይ ከህዝቡ ጋር ውይይት እንዲካሄድ አድርጓል። በዚህ 

ውይይት ላይ የተገኘውን ግብአት መነሻ በማድረግ የክልሉ ገዢ ፓርቲ - የኦሮሞ ህዝብ 

ዴሞክራሲያዊ ድርጅት “ረቂቅ ማሰተር ፕላኑ እንዲሰረዝ” የሚል ፖለቲካዊ ውሳኔ 

አሳልፏል። ይሄው ማስተር ፕላን የፈጠረውን ሁከት ያባባሰውን የኦሮሚያ ክልላዊ 

መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ ያፀደቀው የኦሮሚያ 

ከተሞች ማሻሻያ አዋጅ ላይ የሰፈሩ ሁለት አነቀፆች ( የኦሮሚያ ከተሞችን ማቀናጀትና 

የከተሞችን ስያሜ የሚመለከቱተ አንቀፅ 9 እና 10) ማሻሻያ እንዲደረገባቸው ጠይቋል። 

ከዚሁ ጋር አያይዞ የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ አስተዳደር ማግኘት የሚገባውን ልዩ 

ጥቅም በተመለከተ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የህግ አካላት ጋር በመነጋገር በአጭር ግዜ 

ውስጥ እልባት እንዲያገኝ ወስኖ ጉዳዩ እንደከዚህ ቀደሙ እንደማይጓተት አስታውቋል። 

 

ይህን የክለሉ ገዢ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ያሳለፈውን ወሳኔ ተከትሎ የክልሉ መንግስት 

መግለጫ አውጥቷል። የክለሉ መንግስት ባወጣው መገለጫ  የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ 

ያሳለፈውን ውሳኔ የሚፈፅም መሆኑን አረጋግጧል። የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላኑ ሙሉ 

በሙሉ መቅረቱን ያረጋገጠው የክለሉ መንግስት መግለጫ፣ ጥርጣሬና ቅሬታ 

የቀረበባቸውን የኦሮሚያ ከተሞቸ ማሻሻያ አዋጅ በድጋሚ ተመልክቶ እንደሚያስተካክል 

አስታውቋል። የኦሮሚያ ክልለ ከአዲሰ አበባ ከተማ አሰተዳደር ማግኘት ያለበትን ጥቅም 

አስመልክቶም ኦህዴድ ባስቀመጠው አቅጣጫ ላይ እንደሚሰራና የሚጠበቀበትን ሁሉ 

በቁርጠኝነት እንደሚወስን አመልክቷል። ከዚህ በተጨማሪ በስህተትም ይሁን ሳያወቁ 

ወደብጥብጡ የተቀላቀሉ አካላትን የክለሉ መንግስት በሆደሰፊነት በምክርና በተግሳፅ 

የሚያልፋቸው መሆኑን አስታውቋል። 

 

የኢፌዴሪ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽነ ጉዳዮቸ ፅህፈት ቤትም ባለፈው አርብ ባወጣው 

ሳምንታዊ የመንግስት አቋም መግለጫ “የኦሮሚያ መንግስትም ህዝቡን በልማትና 

በዴሞክራሲ ግንባታው የመምራት ተልዕኮውን በመወጣት ላይ ይገኛል። በአዲስ አበባ 

ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ከተሞችን፡ ከአዲስ አበባ ዕድገት ተጠቃሚ በሚያደርጋቸው 

ጉዳዮች ላይም እየሰራ ቆይቷል፡፡ ለዚሁ ዓላማ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ 
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ይዞት የነበረውን የተቀናጀ የልማት ዕቅድ ግን ህዝብ ሳያምንበት ላለመተግበር የክልሉ 

መንግስት መወሰኑ ይታወሳል፡፡ በቅርቡም የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተቀናጀው የልማት 

ዕቅድ እንዲቆም ወስኗል፡፡ ይህም እየገነባነው ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በህዝብ ሉዓላዊ 

የስልጣን ባለቤትነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን አረጋግጧል፡፡  

 

ስለሆነም የህዝብን ሠላማዊ ጥያቄ በመጥለፍ ሁከትና ብጥብጥ ሲፈጥሩ የቆዩ ወገኖች ከዚህ 

ውሳኔ ሊማሩ ይገባል። ህዝብ የሚጠቅመውን የሚወስንበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት 

እየገነባን መሆኑን በተጨባጭ እያረጋገጥን በመሆኑ ፀረ ሰላም ኃይሎች ከድርጊታቸው 

መታቀብ አለባቸው፡፡ ከህዝብ ጀርባ ሆኖ ወጣቶችን ወደእሳት ለመማገድ ከመስራት ይልቅ 

እየተገነባ ያለውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሚያጠናክር መልኩ ወደተዘጋጁት የህዝብ 

መድረኮች በመምጣት የሰለጠነ የሃሳብ ክርክር እንዲያደርጉ የኢፌድሪ መንግስት 

ያሳስባል፡፡” 

ብሏል። 

 

በሌላ በኩል የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦፒዲኦ) ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ 

ማውጣቱን ተከተሎ በተለይ በጉዳዩ ላይ “ዋነኛ ባለድርሻ ነኝ” ሲል የነበረና ከሁከቱ ጀርባ 

ቢያንስ በአመራሮቹና በየደረጃው በሚገኙ ካደሬዎቹ “ሁከቱን አራግቧል” የሚል ጥርጣሬ 

በብዙዎች ዘንድ ያሳደረው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግሬስና ይህን ፓርቲ በአባልነት 

ያቀፈው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንደነት መደረክ አመራሮች ለሚዲያ 

መገለጫ ሰጥተዋል። በዚህ መግለጫ “ማሰተር ፕላኑ መሰረዝ ያለበት በፓርቲ ውሳኔ 

አይደለም” ብለዋል። 

 

የመድረክ ሊቀመንበር ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ በጉዳዩ ላይ ለመገናኛ በዙሃን በሰጡት 

አሰተያየት “እኛ እስከምናውቀው ማስተር ፕላኑ በምክር ቤት አዋጅ የፀደቀ በመሆኑ መሻር 

ያለበትም በአዋጅ ብቻ ነው፣ እኛ እስከምናውቀው ማስተር ፕላኑ ‘ፀድቋል’ ተብሎ 

ቢሮ  ተደራጅቶለት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል” ብለዋል። 

 

ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የሚመሩት መደረክ/ ኦፌኮ የኦሮሞ ህዝብ ገና በረቂቅ ደረጃ የነበረውና 

ህዝብ ይወያይበታል ተበሎ የሚጠበቀውን ማስተር ፕላን በተሳሳተ መንገድ በማቅረብ 
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የኦሮሞ ህዝብ ስጋት እንዲያድርበት በማደረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ አለው። ፕ/ር በየነ 

ጴጥሮስ “ማስተር ፕላኑ ፀድቆ ስራ ላይ ወሏል” በሚል የተናገሩት ለዚህ በቂ አስረጂ ነው። 

 

በመሰረቱ የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማሰተር ፕላን ገና በረቂቅ 

ደረጃ ነው ያለው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማስተር 

ፕላኑን አልተመለከተውም። ጉዳዩ ያለው በክለሉ ገዢ ፓርቲ ኦህዴድና በክለላዊ መንግስቱ 

ስራ አስፈፃሚ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ውሳኔ ደረጃ ነው። በዚህ ፖለቲካዊና አሰተዳደራዊ 

ውሳኔ መሰረት የክለሉ አስተዳደር ከአዲሰ አበባ አስተዳደር ጋር የተቀናጀ ማስተር ፕላን 

ወደማዘጋጀት ለመግባት ጥናት እንዲጠና ተስማምተዋል። በዚሁ ወሳኔ መሰረት 

ከፖለቲካዊ ጉዳይ ውጭ የሆኑ ባለሙያዎችን ብቻ የያዘ አንድ የአዲስ አበባና የፊንፊኔ 

ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማሰተር ፕላን የሚያጠና ቡድን የያዘ የፕሮጀክት 

ጽህፈት ቤት ተዋቀሯል። ይህ ፕሮጀክት ስራውን የሚሰራበት የራሱ ቢሮም ነበረው። 

ከአስፈላጊነቱ ጀምሮ ጥናት በማድረግ የማስተር ፕላኑን ረቂቅ አዘጋጀቶ የሰነዱ ባለቤቶች 

ለሆኑት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከማቀረብ ያለፈ 

ስልጣን የለውም። 

 

ፕ/ር በየነ ግን ረቂቅ የተቀናጀ ማስተር ፕላኑ ለኦሮሚያ ምክር ቤት ቀርቦ እንደፀደቀና 

ስራ ላይ መዋል እንደጀመረ ነው የተናገሩት። ትልቁ ስህተት ወይም ሆን ተበሎ የተነዛው 

ውሸት ይህ ነው። የክለሉ መንግስት ከአንድ ዓመት ከመንፈቅ በፊት ተመሳሳይ ወሸት 

ተነዝቶ ውዥንብር በተፈጠረበትና ውዥንብሩ ሁከት ባስከተለበት ወቅት  “ማሰተር ፐላኑ 

ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ ቀርቦ 

ከመፅደቁና ለተግባራዊነት ከመዘጋጀቱ በፊት ህዝብ ይወያይበታል።” የሚል መገለጫ 

መሰጠቱ የታወቃል። አሁንም ቢሆን ሁኔታው ከዚህ አልተሻገረም። በረቂቅ የማስተር ፕላኑ 

ሰነድ ላይ ህዝብ አለተወያየም ነበር፤ ለጨፌም ቀረቦ አልፀደቀም። ከሁለት ወር በፊት 

ይህንኑ ማስተር ፕላን መነሻ በማድረግ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከት ሲቀሰቀስ 

የክልሉ መንግስት ይህንን አስታውቋል።  

 

ይሁን እንጂ “ከሁከቱ አናተርፋለን” ብለው የገመቱ በሃገር ውስጥና በውጭ ያሉ ቡድኖችና 

ግለሰቦች አሁን ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ እንዳሉት ማስተር ፕላኑ ፀድቆ ተግባራዊ መደረጉንና 
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ይህም የኦሮሚያን አርሶ አደር እያፈናቀለ እንደሚገኝ በመለፈፍ ህዘቡ እንዲቆጣና ቅሬታ 

እዲያድርበት አድርገዋል። እንግዲህ ሁከቱ በዚህ አሁን ፕ/ር በየነ በነገሩን አኳኋን በሃሰት 

በተነዛ ወሬ ነው የተቀሰቀሰው። የኦሮሞ “ህዝብ ህገመንግስታዊ መብቴ ሊጣስ ነው ወይም 

ተጥሷል” የሚል ስጋት ያደረበት በዚህ አኳኋን በተነዛ የውሸት ወሬ ነው። 

 

እንግዲህ ይህ የአዲስ አበባ አስተዳደርና ፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን 

ገና በረቂቅ ደረጃ ያለና በኦሮሚያ ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ ያልፀደቀ በመሆኑ 

ጨፌው አያውቀውም። ጨፌው የማያውቀውንና ያላፀደቀውን ጉዳይ መሻር ሰለማይችል 

የረቂቅ ማሰተር ፕላኑ “በጨፌው ነው መሻር ያለበት” የሚለው የእነ ፕ/ር በየነ ጥያቄ 

መሰረተ ቢስ ነው። ጉዳዩ በፖለቲካና በአሰተዳደር ወሳኔ ደረጃ ያለ በመሆኑ የሚሻረው 

በፖለቲካና በአስተዳደራዊ ውሳኔ ነው። ለዚህ ነው የማሰተር ፕላን ረቂቁ ሙሉ በሙሉ 

ውድቅ መሆኑን የክልሉ ገዢ ፓርቲ ኦህዴድና የክልሉ መንግስት ስራ አስፈፃሚ 

የወሰነበት። 

 

ፕ/ር በየነ በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ላለፉ ሃያአራት አመታት 

ሲንቀሳቀሱ የቆዩ በፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቃዋሚ ፓርቲን በመወከል 

በሶስት ዙር ለአስራአምስት ዓመታት ያገለገሉ ግለሰብ መሆናቸው ይታወቃል። 

በሙያቸውም ከወጣትነት ዘመናቸው ጀምረው ሃገራቸውን አገልግለዋል። ከዚህ በመነሳት 

ለፕ/ር በየነ ከፍተኛ አክብሮት አለኝ። በመሆኑም ይህን በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ውዥንብር 

ፈጥሮ ለሁለት ወራት ያህል በክልሉ የተወሰኑ አካባቢዎች ሁከት ቀስቅሶ የነበረውንና 

ለሰዎቸ ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ምክንያት የሆነ ጉዳይ በተመለከተ “ሆን 

በለው ውሸት አውረተው ሁከቱ እንዲያገረሽ ያደርጋሉ ወይም ከዚህ ቀደምም ዋሽተው 

ሁከቱን ቀስቅሰዋል” የሚል ግምት የለኝም። ይሁን እንጂ ሁከት በመቀስቀስ ከሁከቱ 

የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የፈለጉ ራሳቸው የሚመሩት ፓርቲ ወይም መደረክ ውስጥ ያሉ 

አመራሮች “ሆን ብለው አሳስተዋቸዋል” የሚል እመነት አለኝ። ፕ/ር በየነ “ዋሽተው ሁከት 

ቀስቅሰዋል ወይም ሁከት እንዲያገረሸ የማድረግ ፍላጎት አላቸው” ብዬ መናገር 

ባልደፍርም፣ ከሁከት ለማትረፍ የሚፈልጉ በውስጣቸው ያሉ የቅርባቸው ሰዎች 

እንዲያሞኟቸው እድል መስጠት አልነበረባቸውም።  ለሃገሩ እንደሚያስብ የፖለቲካ መሪ 

አንድ ጉዳይ ላይ አቋም ከመያዛቸው አስቀደሞ ጉዳዩን በጥሞና መርመሮ እውነተኛውን 
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ነገር መረዳት ይጠበቅባቸዋል። የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር 

ፕላንን በተመለከተ  “ማሰተር ፕላኑ በጨፌ ኦሮሚያ ፀደቋል” የሚል አቋም ከመያዛቸው 

አሰቀድሞ ይህ ውሸት መሆኑን በቀላሉ ማረጋገጥ ይችሉ ነበር። 

 

በዶ/ር መረራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮም ተመሳሳይ አቋም እንደለው ነው የገለፀው። ፕ/ር 

በየነ ጴጥሮስ የሚመሩት መደረክ አባል የሆነው የዶ/ር መረራ ኦፌኮ ለክልሉ ህዝብና  

መንግስት ከፕ/ር በየነ ስለሚቀርብ ጉዳዩ ላይ የተሳሳተ አቋም የያዘው “ባለማወቅ ነው” 

ለማለት ይከብዳል። አንዳንድ ሁኔታዎች ፓርቲው ሃሰተኛ ወሬ ተነዝቶ ከሚቀሰቀሰው 

ሁከት “አተርፋለሁ” የሚል ግምት የያዘ መሆኑን እንድንጠራጠር የሚያደርጉ ናቸው። ይህ 

ከሆነ ደግሞ “የፕ/ር በየነ የተሳሰተ አቋም መነሻ የኦፌኮ አመራሮች ናቸው” ብሎ መውሰድ 

ይቻላል። ያም ሆነ ይህ በዚሁ ጉዳይ ላይ የኦፌኮ ሊቀመንበር ዶ/ር መረራ ጉዲና 

የሰጡትን አስተያየት ወደመመለከት ልሻገር። 

 

“ማስተር ፕላኑን መሰረዝ ያለበት በፓርቲ ሳይሆን ምክር ቤቱ ነው” የሚል ያፈጠጠ 

መሰረተ ቢስ አቋም የያዘው ኦፌኮ የተሰኘው ፓርቲ ሊቀመንበር ዶ/ር መረራ  “ለህዝቡ 

ጥያቄ የተሰጠው ምላሽ በቂ አይደለም” በለዋል። በህዝብ ውክልና ኦሮሚያን የማስተዳደር 

ስልጣን የተረከበው ኦህዴድ  “ህገመንግስታዊ መብቴ ሊጣሰ ነው” የሚል የኦሮሞ ህዝብ 

ስጋት ምንጭ የሆነው የአዲሰ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ ረቂቅ ማሰተር ፕላንና ጨፌ ኦሮሚያ 

በቅርቡ ያፀደቀው የኦሮሚያ ከተሞች ማሻሻያ አዋጅ ዙሪያ  የሰጠውን ምላሽ መሆኑ ነው።  

 

“ጥያቄው የአዲስ አበባ መስፋፋት ብቻ ሳይሆን የሚፈናቀለው ገበሬ የካሳና ዋስትና ጉዳይን 

በዋናነት የያዘ በመሆኑ ‘ማስተር ፕላኑ ተሰርዟል’ ብቻ ብሎ ማለፍ በቂ መልስ አይሆንም” 

ብለዋል፤ ዶ/ር መረራ፡፡ “ሁለት ወር ሙሉ ብዙ ሰብአዊ ቀውስ ሲፈጠር ኦህዴድ የት 

ቆይቶ ነው ሰሞኑን በአስቸኳይ ስብሰባ ይሄን ውሳኔ ያስተላለፈው?” ሲሉም ለመገናኛ 

በዙሃን በሰጡት አሰተያየት ጠይቀዋል፤ ዶ/ር መረራ። “በግጭቱና ተቃውሞው ሳቢያ 

የሞቱና የታሰሩ ሰዎች ጉዳይ በዝምታ መታለፍ የለበትም” ብለዋል። ዶ/ር መረራ 

በመጨረሻም “የኦሮሞ ህዝብ ኦህዴድን እየሰማው አይደለም፤ ድርጅቱ ህዝቡን ይቅርታ 

ጠይቆ ስልጣን መልቀቅ አለበት” በማለት ላለፉት አስራአምስት ዓመታት እነደፀሎት 

ሲደግሙት የኖሩትን አቋማቸውን አሰምተዋል። 
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“ማስተር ፕላኑን መሰረዝ ያለበት በፓርቲ ሳይሆን ምክር ቤቱ ነው” የሚለው የኦፌኮና 

የዶ/ር መረራ አቋም ከላይ የፕ/ር በየነ ጴጥሮስን አስተያየት ስመለከት እንዳነሳሁት 

የተሳሰተና መሰረተ ቢስ ነው። ምናልባት የኦፌኮንና የዶ/ር መረራን ልዩ የሚያደርገው 

በየዋህነተ ስህተት የተያዘ ሳይሆን ሆን ተብሎ የሚያስከትለውነ ተገቢ ያለሆነ ወጤት 

በማወቅና በማስላት የተያዘ ሊሆን መቻሉ ነው። 

 

ዶ/ር መረራ “ጥያቄው የአዲስ አበባ መስፋፋት ብቻ ሳይሆን የሚፈናቀለው ገበሬ የካሳና 

ዋስትና ጉዳይን በዋናነት የያዘ በመሆኑ ‘ማስተር ፕላኑ ተሰርዟል ብቻ’ ብሎ ማለፍ በቂ 

መልስ አይሆንም” በሚል ያቀረቡትን በተመለከተ፣ ማስተር ፕላኑ  ህዝብ ውይይት 

አድርጎበት “ይበጀኛል” ብሎ ካመነበት በኋላ ለጨፌ ኦሮሚያ ቀረቦ ሊፀድቅ የተዘጋጀ 

በመጀመሪያው ሂደት ደረጃ ላይ ያለ በመሆኑ ስለተግባራዊነቱና ሰላፈናቀላቸው አርሶ 

አደሮች ማውራት አይቻልም። ዶ/ር መረራ ገና የተቀናጀ ማስተር ፕላኑ ፀድቆ ስራ ላይ 

ሲውል ስለሚያፈናቅላቸው አርሶ አደር ከሆነ የሚያወሩት ማሰተር ፕላኑ ህዝብ ስላላመነበት 

ሙሉ በሙሉ ውድቅ በመደረጉ ሰጋት ሊገባቸው አይገባም። ደግሞ ገና ላለተፈፀመ 

መፈናቀል ካሳ አይከፈልም። 

 

ዶ/ር መረራ እያወሩ ያሉት በሌሎች የኦሮሚያ ከተሞች በተካሄደ የከተሞች መስፋፋት 

ሰለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ከሆነ መንግስት ይህን እነደ አንድ ችግር ታሳቢ አድርጓል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ በኦሮሚያ የተነሳውን የህዝብ ጥያቄና 

ጥያቄውን ተከትሎ የተቀሰቀሰውን ሁከት አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ የሰጡትን ምላሽ 

ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም በኦሮሚያ ከተሞችን ከማስፋፋት ጋር በተያያዘ 

ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች የተሰጠውን ካሳ አስመልክተው ሲናገሩ “በከተሞች ዙሪያ 

ከተሞች በሚሰፉበት ግዜ አርሶ አደራችን ካሳ ተከፈሎት የሚለቅበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም፣ 

ይህ የሚለቅበት ሁኔታ አርሶ አደሩ የበለጠ ልማታዊ በሆነ መንገድ ተጠቃሚ በሚያደረገው 

አካሄድ ማሰተዳደርና ይህንንም መልክ ማስያዘ፣ በዚህ ምክንያት በአርሶ አደሩ ዘንድ 

ቅሬታዎች እንዳይፈጠሩ የማድረግ ስራ ላይ አሁንም በበቂ ሁኔታ ያልተፈቱ ጉዳዮች 
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በመኖራቸው ምክንያት ቅሬታ የያዙ አርሶ አደሮች አሉ። ይህ ቅሬታ መኖሩ ተገቢ ነው።” 

ብለዋል። ይህ መንግስት ችግሩ መኖሩን ከማወቅም አልፎ በጉዳዩ ላይ የተነሳው ጥያቄ 

ተገቢ መሆኑ ላይ ያለውን እምነት ያመለክታል። ይህ ደግሞ ቢያንስ በቀጣይነት ተመሳሳይ 

ችግር እንዳይፈጠር ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ መሆኑን ያመለክታል። ከዚህ ቀደም ከካሳ 

ጋር በተያያዘ የተጎዱ አርሶ አደሮች ጉዳይ አስታዋሸ ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታም 

ይኖራል። 

 

ዶ/ር መረራ “ሁለት ወር ሙሉ ብዙ ሰበአዊ ቀውስ ሲፈጠር ኦህዴድ የት ቆይቶ ነው 

ሰሞኑን በአሰቸኳይ ግዜ ስብሰባ ይሄን የወሰነው?” ያሉትን በተመለከተ በቅደሚያ ከሁከቱና 

ሁከቱ ካስከተለው ሰብአዊ ቀውስ ጋር በተያያዘ መወቀስ ያለባቸው ሃሰተኛ ወሬ ነዝተው 

ሁከቱን የቀሰቀሱት መሆናቸውን ማስታወስ የገባቸዋል። ኦህዴድ “የት ነበር?” የሚለውን 

በተመለከተ፣ ኦህዴድ እንደገዢ ፓርቲ ከህዝቡ ጋር በመሆን ሁከቱን ለማብረድና 

ሊያስከትል የሚችለውን ሰብአዊ ቀውስ ለማስቀረት ቀን ከሌት ሲሰራ ነበር የቆየው። ከዚህ 

ጎን ለጎን የኦሮሞ ህዝብ ስጋት እንዲያድርበትና ለሁከት ናፋቂዎች ሲሳይ እንዲሆን 

ያደረገው የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ረቂቅ ማሰተር ፕላን ላይ 

በየአካባቢው ህዝብን ሲያወያይ ነበር። አሁን ውሳኔ ላይ የደረሰው በድንገት ተነስቶ ሳይሆን 

በሁከቱ ወቅት ከህዝብ ጋር ውይይት ሲያካሂድ ቆይቶ ህዝቡ “ማስተር ፕላኑ ላይ እምነት 

ስለሌለኝ አልፈልገውም” ማለቱን ተከተሎ ነው። ኦህዴድ የተቀናጀ የልማት ማስተር ፕላኑ 

እንዲነደፍ በማድረግ ረገድ የፖለቲካ ወሳኔ ማሳለፉ ባይካድም ማስተር ፕላኑ ከመፅደቁና 

ስራ ላይ ከመዋሉ በፊት ውድቅ እንዲሆን ያደረገውን ወሳኔ ያሳለፈው ግን የህዝብን 

አስተያየት ተቀብሎ ነው። ውሳኔዌው የህዝብ ነው። ይህ ውሳኔ በራሱ ኦህዴድ ምን ያህል 

የህዝብን ወሳኔ እነደሚያከብር፣ የህዝብ የበላይነት ላይ እነዲሁም የህዝብ የስልጣን ብቸኛ 

ምንጭነትና ባለቤትነት ላይ ያለውን እምነት ያመለክታል። 

 

ያም ሆነ ይህ ዶ/ር መረራ “ኦህዴድ እስካሁን የት ቶ ነው?” በሚል ላነሱት ጠያቄ ምላሹ 

“ሌሎች የኦሮሞ ህዝብን አደናገረው ለራሳቸው ተገቢ ያልሆነ የፖለቲካ ትርፍ የቀሰቀሱትን 

ሁከትና ሁከቱን ለመጫር ያስቻለ ውዥንብር ለመንዛት ሰበብ የሆነው ማሰተር ፕላን ላይ 

ከህዝብ ጋር ሲወያይ ነበር” የሚል የሆናል። 
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ዶ/ር መረራ “በግጭቱና ተቃውሞው ሳቢያ የሞቱና የታሰሩ ሰዎች ጉዳይ በዝምታ መታለፍ 

የለበትም” ብለዋል። እዚህ ላይ ልክ ብለዋል። መቼም ሁከቱ በድንገት በግብታዊነት 

የተፈጠረ አይደለም። ከጀርባው ቀደም ሲል እንደገለፀኩት “የአዲሰ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ የልማት ማሰተር ፕላን በኦሮሚያ የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ፀደቆ ሰራ ላይ ወሏል፣ አረሶ አደሮችን አፈናቀላል . . .” የሚል ሃሰተኛ ወሬ 

ሆን ብለው በመንዛት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ስጋት እንዲያድር ያደረጉ፣ ይህን ስጋት ሁከት 

ለመጫር የተጠቀሙ ጠንሳሾች፣ በየአካባቢው ለጋ ወጣት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ተማሪዎችን በመቀስቀስ ለሁከተ እንዲወጡ ያደረጉ አስፈሣሚና ፈፃሚ አለው። በመሆኑም 

ተቃውሞውን በሃሰተኛ ወሬ በመቀስቀስ ለንፁሃን ሞት፣ ሰላም ለማስከበር ሰራ የተሰለፉ 

የፀጥታ ሃይሎች ሞት፣ ለግለሰቦች ሃብት ውደመት፣ ለኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ መቋረጥ . . 

. ምክንያት የሆኑ ሰዎች ጉዳይ በዝምታ መታለፍ የለበትም። አጥፊዎቹ ህጋዊ እርምጃ 

ሊወሰደባቸው የግድ ነው። 

 

ከሁከቱ ጋር በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን ጉዳይ በተመለከተ በተለይ የሁከቱና የሰበአዊ 

ቀወሱ ጠንሳሸና መሪ (ማሰተር ማይንድ) የሆኑ ግለሰቦች ጉዳይ የህግ የበላይነት መርህ ላይ 

በመመስረት ክስ ተመስርቶባቸው ተገቢና ፍትሃዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው የሚገባ መሆኑ 

ብዙዎችን ያስማማል። ከዚህ ውጭ በተነዛው ሃሰተኛ መረጃ ተወናብደው መብታቸውን 

ለማስከበር በስሜታዊነት ሁከቱን ተቀላቅለው በቁጥጥር ስር የዋሉ ካሉ በዚህ ድርጊት ላይ 

የተሳተፉት ሆን በለው ለማጥፋት፣ ድርጊታቸው የሚያሰከትለውን አስከፊ ውጤት አስልተው 

ባለመሆኑ በተግሳፅ ቢታለፉ ተገቢ ይሆናል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሰሞኑን ባወጣው 

መገለጫ “በስህተትም ሆነ ሳያውቁ ወደ ብጥብጡ የተቀላለቀሉ አካላትን የኦሮሚያ ብሔራዊ 

ክልላዊ መንግስት ሆደ ሰፊ በመሆን በምክር እና ተግሳፅ ያልፋቸዋል” በሚል 

ያስታወቀውም ይህንኑ የሚመለከት ይመስለኛል። 

 

“የኦሮሞ ህዝብ ኦህዴድን እየሰማው አይደለም፤ ድርጅቱ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቆ ስልጣን 

መልቀቅ አለበት፡፡” የሚለው የዶ/ር መረራ ያባለፉ አስራአምስት ዓመታት ድግምት 

ከምኞትና ከተስፋ መቁረጥ የመነጨ ነው። ዶ/ር መረራ ስልጣን ይፈልጋሉ። ስልጣን 

መፈለግ በራሱ ስህተት አይደለም። “ለህዝብ የተሻለ ህይወት፣ ለሃገር እድገትና ሰላም 

የሚያመጣ ተጨባጭ ራዕይ አለኝ” የሚሉ ወገኖች ውስጥ ሁሉ ሊፈጠር የሚችል ተገቢ 
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ፈላጎት ነው። ይሁን እንጂ ስልጣን ለማግኘት ፍላጎት ብቻ በቂ አይደለም። ህዝብ 

የስልጣን ፍላጎት ያለው ወገን የያዘውን ራዕይና ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ተጨባጭ 

አማራጭ ፖሊሲ፣ እንዲሁም ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚያስችል ድርጅታዊ ቁመናና 

ቁርጠኝነት አምኖ ስልጣን በውክልና ሊሰጠው ይገባል። ከዚህ ውጭ ወደስልጣን መውጣት 

የሚያስችል አቋራጭ መሰላል የለም። 

 

እንገዲህ ዶ/ር መረራ በ1992 በተካሄደው 2ኛ ዙር ምርጫ በኦሮሞ ብሄራዊ ኮንግሬስ 

(ኦብኮ)፣ በ1997 በተካሄደው ሶስተኛ ዙር ምርጫ  በኦብኮ/ህብረት፣ በ2002 ዓ/ም በተካሄደው 

አራተኛ ዙር ምርጫ በኦህኮ/መድረክ፣ ባለፈው ዓመት ማለትም በ2007 ዓ/ም በተካሄደው 

አምስተኛ ዙር ምርጫ በኦፌኮ/ መደረክ ወኪልነት ተወዳደረዋል። ከእነዚህ ከተሳተፉባቸው 

አራት ምርጫዎቸ በአንዱ ማለትም በሶስተኛው ዙር ምርጫ አብላጫ ድምፅ አግኝተው 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለመሆን በቅተዋል። በዚሀ ወቅት ፓርቲያቸው 

ህበረትም የተወሰኑ የምክር ቤት መቀመጫዎችን በማግኘት ስልጣን ተጋርቶ ነበር። 

በአራተኛውና በአምስተኛው ዙር ምርጫ ደግሞ ፓርቲያቸው ምንም መቀመጫ አላገኘም። 

በነፃ፣ ግልፅ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የኦሮሞን ህዝብ ውክልና ያገኘው ኦህዴድ 

ክልሉን የማስተዳደር በፌደራል መንግስት ውስጥም የኦሮሚያን ህዝብ ለመወከል በቅቷል። 

ዶ/ር መረራ ኦህዴድ በምርጫ አብላጫ የህዝብ ድምፅ ማግኘቱን ከማንም በላይ 

ያወቁታል። የዶ/ር መረራ ችግር የኦህዴድን በህዝብ መመረጥ ካለማወቅ ሳይሆን ይህን 

እውነት መቀበል ካለመፈለግ የመነጨ ነው። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን የመረከብ 

ያለመረከብ እጣው በህዝብ እንጂ ከዚሀ ውጭ በሆነ አካል ፈላጎተና ምኞት ሰለማይዳኝ 

ይህን መቀየር አይቻልም። 

 

ዶ/ረ መረራ ሰሞኑን ኦሮሚያ ውስጥ የተቀሰቀሰውን በመሰረተ ቢሰ ወሬ በተፈጠረ ተገቢ 

የህዝብ ሰጋትና ስጋቱን ያባባሱ ተጨባጭ ምክንያቶች የታጀበውን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ 

በሰላማዊ መንገድ ከመቅረብ ይልቅ ሰላማዊ ባልሆነ አኳኋን እንዲቀርብ ባደረጉ አጀንዳ 

ጠላፊዎች የተቀሰቀሰው ሁከት “በኦህዴድ ህጋዊ ውክልና ላይ ጥያቄ ያስነሳል” በሚል ነው 

ስልጣን እንዲለቅ የጠየቁት። በመሰረቱ አንድ ፓርቲ በአብላጫ ድምፅ መመረጡ ስልጣን 

ከተረከበ በኋላ ምንም ተቃውሞ የማይቀሰቀስበት መሆኑን አያመለክትም። ይህ የዳበረ 
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ዴሞክራሲ ባላቸው ሃገራትም የታየ ነው። ባለፉ አራት አምስት ዓመታት በእንግሊዝና 

በአሜሪካ ተቀስቅሶ የነበረውን ተቃውሞ ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

ዋናው ነገር በህዝብ ውክልና ስልጣን ከተረከበ በኋላ የሚነሳው ቀሬታና ተቃውሞ ሳይሆን 

ተቃውሞውን የቀሰቀሰው ጉዳይ የተስተናገደበት አግባብ ነው። በህዝብ ውክልና ኦሮሚያን 

የማስተዳደር ስልጣን የተረከበው ኦህዴድ ህዝብ ያቀረበውን ጥያቄ ተገቢነት ያለው 

መሆኑን አምኖ በቅሬታውና በጥያቄው ዙሪያ ህዝብን አወያየቶ ዋነኛ የተቃውሞ መነሻ 

የሆነው ጉዳይ ላይ፣ ማለትም የአዲስ አበባ አሰተዳደርና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን 

የተቀናጀ የጋራ የልማት ረቂቅ ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ እነዲነሳ ወስኗል። ይህ 

ኦህዴድ ስልጣን በውክልና የሰጠውን ህዝብ እንደሚያዳምጥ፣ ህዝብም ኦህዴድ ተወካዩ 

መሆኑን አውቆ የመጠየቅ መብቱን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን ያመለክታል። 

ዴሞክራሲም ይሄው ነው። እናም ኦህዴድ በህዝብ የተሰጠውን የስልጣን ውክልና አዘረክረኮ 

የሚተውበት አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም። 

 

በአጠቃላይ ኦፌኮ/መደረክ ኦህዴድ በአዲሰ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ረቂቅ 

ማሰተር ፕላን ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ የተቃወመበት “ረቂቅ ፕላኑ በክልሉ ምክር ቤት 

ወይም ጨፌ ነው መነሳት ያለበት” የሚለው ፕላኑ በጨፌው እንዳልፀደቀና ስራ ላይ 

እንዳልዋለ ካለማወቅ የመነጨ አይደለም። ኦፌኮ/መድረክ ይህን ጠንቅቆ ያወቃል። ከዚህ 

ይልቅ ሲነዛ የነበረው ውዥንብር ስለተጋለጠ “ካፈርኩ አይመልሰኝ” ባይነት ነው። እርግጥ 

ውዥንብሩና ሁከቱ ፀንቶ ከሞራል አኳያ ፀያፍ፣ ከህግም አኳያ ወንጀል በሆነ መንገድ 

ወደስልጣን ለመውጣት ያለን ፈላጎት ለማሳካት ከመሞከር የመነጨም ሊሆን ይችላል።   

    

   


