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በሰላም ላይ አትደራደሩ! 

ኢብሳ ነመራ 08-18-16 

ሰሞኑን በአማራ ክልል በተለይ በሰሜን ጎንደርና በአቅራቢያው፤ እንዲሁም በኦሮሚያ 

አንዳንድ አካባቢዎች ተቀስቅሶ ከነበረውና አሁንም መጣሁ፤ መጣሁ እያለ ከሚስፈራራው 

ሁከት ጋር ግንኙነት ያላቸው ሶስት አካላት ናቸው። ቀዳሚው አካል፤ የአገሪቱን የቅርብና 

የራቅ  ስትራቴጂካዊ ጠላቶች የያዘው ነው። ይህ አካል ከኢትዮጵያ ጋር ባላቸው ተፈጥሯዊ 

የጥቅም ግንኙነት ፍትሃዊ ያልሆነ ተጠቃሚነት ማግኘት የሚፈልጉ የሩቅ ጠላቶችንና 

በይፋ “ኢትዮጵያውያን የማይፈቱት የመቶ ዓመት የቤት ሰራ እሰጣቸዋለሁ!” ብሎ 

የፎከረው በአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭነት የሚመራው የኤርትራ መንግሥት የተካተቱበት 

ነው። 

ኢትዮጵያን እርስ በርስ በማተራመስ የማትፈታው የቤት ሥራ መስጠት ዋነኛ ሥራው 

አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የኤርትራ መንግሥትና ሌሎች ስትራቴጂካዊ ጠላቶች በግልጽ 

ወረራና በሌላ ይፋዊ ስልት በማጥቃትና በማተራመስ ማንበርከክ የሚችሉባቸው መንገዶች 

በሙሉ ዝግ ሆነዋል። አገሪቱ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ካሳየችው የኢኮኖሚ 

እድገትና ልማት ጋር ተያይዞ በኢንቨስትመንት መዳረሻነት ለበለፀጉ አገራት ባለሃብቶች 

የትኩረት ማረፊያ መሆን በመጀመሯ፤ ከኢኮኖሚው እድገት ጋር የሚመጣጣን ጥራትና 

አቅም ያለው የመከላከያ ኃይል መገንባት በመቻሏ፤ ሰላም የእድገት መሠረት ነው በሚል 

እምነት የራሷንና የምሥራቅ አፍሪካን ቀጣና ሰላም ለማስከበር ጠንካራ አቋም ይዛ ይህን 

ተግባራዊ በማድረግ ተጨባጭ ለውጥ ማሳየት በመቻሏ፤ የዓለማችን የዘመኑ ስጋት 

የሆነውን ሽብርተኝነት በመዋጋት ረገድ ከበለጸጉ አገራት ጋር አጋርነት በመመስረቷ፤ 

የአየር ንብረት ለውጥን በመሳሳሉ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ አፍሪካን 

እስከመወከል የሚያበቃ ተፅእኖ መፍጠር የሚችል አቋም በማንጸባረቅ ተሰሚነቷ መጎልበቱ 

ወዘተ.  ብርታትና ተሰሚነቷ እያየለ በመምጣቱ በኢትዮጵያ ላይ ግልፅ ወረራ መፈፀም 

የማይቻል ብቻ ሳይሆን የማይታሰብ እንዲሆን አድርጓል። 

አንድን አገር ደካማና ኋላ ቀር እንድትሆን ማድረጊያው ስልት ግን ግልፅ ወረራ ብቻ 

አይደለም። የእጅ አዙር ውጊያና የእርስ በርስ ግጭት የተለመደ ስውር የጥቃት ስልት 
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ነው። በኢትዮጵያ ሁኔታ በዋናነት በመቻቻልና በመከባባር መርህ ሊስተናገድ የማይችል 

የሃይማኖትና የርዕዮተ ዓለም፤ ወይም የብሔር ፅንፈኝነት አቋም በመያዝ ሕገ 

መንግሥታዊ ሰላማዊ የፖለቲካ ተሳትፎ ማድረግ ያልፈቀዱ ኃይሎችን በመጠቀም የእጅ 

አዙር ጥቃት የመሰንዘር ሙከራ ሲደረግ መቆየቱ ይታወቃል።  

አነዚህ ሕገ መንግሥታዊና ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ተሳትፎ የማይመቻቻው ጽንፈኛ 

ቡድኖች ከሰሞኑ የአማራና የኦሮሚያ ሁከት ጋር በተያያዘ በሁለተኝነት የተሰለፉ አካላት 

ናቸው። እነዚህ በተለያየ ፅንፍ የተሰለፉ አካላት የኢትዮጵያ የቅርብና የሩቅ ስትራቴጂካዊ 

ጠላቶች፤ ኢትዮጵያን የማተራመስና የማዳከም፤ ከተቻለም የማጥፋት ተልዕኮ ተቀብለው 

ወደአገር ውስጥ ይሰርጋሉ። የእጅ አዙር ጥቃት መሳሪያዎች ሆነው ያገለግላሉ። አርበኞች 

ግንቦት 7 የተሰኘው አሃዳዊ ሥርዓት የመመለስ ህልም ያለውና የኒዮ ሊበራል አመለካካት 

አራማጅ ቡድን፤ ኦሮሚያን ከሕዝቡ ፈቃድ ውጭ ገንጥሎ የመግዛት ዓላማ ይዞ 

የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ)፤ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሶማሌን ክልል 

ገንጥሎ የመግዛት ህልም ያለውና ከአልሸባብ ጋርም ትስስር ያለው የኦጋዴን ብሔራዊ 

ነጻነት ግንባር (ኦብነግ) እና ሌሎች የኤርትራ መንግሥት የፈጠራቸው አስርና ሃያ አባላት 

ያሏቸው ትናንሽ ቡድኖች በዚህ የውጭ የእጅ አዙር ጥቃት መሳሪያ ውስጥ የሚካተቱ 

ናቸው። ሁሉም በኤርትራ መንግሥት ስር ተጠልለው ይገኛሉ። እነዚህ አካላት 

የወታደራዊና የሽብር ጥቃት፤ የውዥንብር ፕሮፓጋንዳ፤ የገንዘብና ሌሎች የሎጂስቲክስ 

ድጋፎች የሚደረግላቸው በኤርትራ መንግሥትና በኢትዮጵያ የስትራቴጂክ ጠላቶች ነው። 

ስትራቴጂክ ጠላቶቹ ድጋፍ የሚያደርጉት በቀጥታ ሳይሆን በኤርትራ መንግሥት በኩል 

መሆኑንም የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። 

ኢትዮጵያን በማተራመስ ተግባር ውስጥ ያለው ሶስተኛው አካል፤ በኢትዮጵያ ውስጥ 

የሚኖሩ አገራቸውን የሚወዱና ልማቷን የሚመኙ ዜጎችን የያዘና ያልተደራጀ ነው። በዚህ 

ውስጥ የሚሳተፉት በአብዛኞቹ ከግንዛቤ ይልቅ በስሜት የሚነዱ አፍላ ወጣቶች ናቸው። 

እነዚህ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት በአገሪቱ ተንሰራፍቶና ስር ሰድዶ በኖረው ድህነትና ኋላ 

ቀርነት ምክንያት በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ሥራ አጦች፤ ከሕገ መንግሥቱ፤ ከሕግና 

ከፖሊሲ አፈፃፃም ችግር በመነጨ፤ በኪራይ ሰብሳቢነትና በብልሹ አሰራር ምክንያት 

ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚ መሆን ያልቻሉ፤ ዴሞክራሲያዊና ሰብዐዊ መብቶቻቻው በተለያያ 

ደረጃ የተሸራረፈባቸው በዚህም ቅሬታ ያደረባቸውና አቤቱታ ለማሰማት ዝግጁ የሆኑ ዜጎች 
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ናቸው። እነዚህ ዜጎች በተለያየ ምክንያት አገሪቱ ካስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት 

ፍትሃዊ ተጠቃሚ ባለመሆናቸውና መብታቻው በመጣሱ ለአቤቱታ ሲነሱ፤ ከኤርትራ 

መንግትና ከስትራቴጂካዊ የአገሪቱ ጠላቶች በእጅ አዙር አገሪቱን የማጥቃት ተልዕኮ 

የተቀበለው ሁለተኛው ቡድን ተገቢውን ቅሬታ ጠልፎ አቤቱታው የሚቀርብበትን መንገድ 

ወደ የእርስ በእርስ ግጭትና አውዳሚ ሁከት ይለውጠዋል። 

ይህ ሁለተኛው ተላላኪ ቡድን ውዥንብር በመንዛት ተገቢውን የሕዝብ ቅሬታና አቤቱታ 

የመጥለፍ ተግባር ነው የሚያከናውነው፤ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማህበራዊ ሚዲያዎች 

በተለይ ፌስቡክ ዓይነተኛው የውዥንብር መፍጠሪያ መንገድ ሆኗል። 

በዚህ ዓመት ከህዳር ወር ጀምሮ ለተከታታይ ሶስትና አራት ወራት በኦሮሚያ ከተሞች 

ተቀስቀሶ የነበረው ኃይል የተቀላቀለበት ተቃውሞ፤ ሕዝቡ ያለበትን የመልካም አስተዳደር 

ችግርና በኪራይ ሰብሳቢነት ምክንያት ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚ መሆን አለመቻል ወዘተ 

በመጥለፍ የተቀሰቀሰ ነው። በተለይ በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ራሱን በራሱ የማስተዳደር፤ 

በመረጣቸው ወኪሎቹ የመተዳደር፤ በቋንቋው የመንግሥት አገልግሎት የማግኘት፤ 

ቋንቋውን ለትምህርት መስጫነት የመጠቀም መብቱ የተረጋገጠለትን የኦሮሞ ሕዝብ፣ 

በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከተሞች የተቀናጀ ማስተር ፕላን ረቂቅ መነሻ 

በማድረግ ወሰንህ ሊጣሰ ነው፤ በአስተዳደራዊ ጉዳይህ ጣልቃ ሊገባ ነው፤ በቋንቋህ 

እንዳትሰራና ልጆችህን እንዳታስተምር ልትደረግ ነው፤ የተፈጥሮ ሃብትህ ያንተ ወገን 

ባልሆኑ ሰዎች ሊዘረፍ ነው፤ ወዘተ. በሚሉ ማደናገሪያ ሀሳቦች ነበር ውዥንብር ውስጥ 

ከትተው ለሁከት ያነሳሱት፤ ሕዝቡ ይህን ተቃውሞውን ሕገ መንግሥቱን ለማስፈፀም 

የወጡ ሕጎች ከሚፈቀዱት መንገድ ውጭ በኃይል እንዲገልፅ አስቆጪና ስሜት ኮርኳሪ 

በሆነ መንገድ ተገፋፍቷል። ይህ ሁኔታ ሕገ ወጥ የኃይል ጥቃት ወደመውሰድ በተሸጋገሩ 

ወጣቶችና ሰላም የማስከበር ሥራ ላይ በተሰማሩ የጸጥታ ኃይል አባላት መካከል ግጭት 

ፈጥሮ በሁለቱም ወገን ሞት አስከትሏል። አካል አጉድሏል፤ የውጭ ባለሃብቶች 

ፕሮጀክቶችን ጨምሮ፤ የግለሰቦች ንብረት ወድሟል። የሕዝብ መገለገያ የመንግሥት 

ንብረት ወድሟል። 

በእርግጥ የኦሮሞ ሕዝብ አቤቱታው ምላሽ እንዲያገኝ በዚህ መንገድ መጓዝና ይህን ሁሉ 

ጥፋት ማድረስ አልነበረበትም። ይልቁንም በርካታ ሰላማዊና ሕጋዊ መንገዶች ነበሩ። 

ይሁን እንጂ፤ የሩቅና የቅርብ ጠላቶቻቻን ከዚህ ሰላማዊ መንገድ የሚያተረፉት ነገር 
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የለምና በተላላኪዎቻቸው አማካኝነት የሕዝብን አጀንዳ በመጥለፍ፤ በብሔር ላይ 

የተመሰረተ የእርስ በእርስ ግጭት በመቀስቀስ፤ በሁከት ህገመንግስታዊ ስርአቱን በማፍረስ 

ሥርዓተ አልበኝነት በማስፈን የአገሪቱን ገፅታ ለማበላሸት፤ ከጊዜ ወደጊዜ እየጎላ የመጣውን 

ተሰሚንቷንና ገናናነቷን ለማኮሰስ፤ ልማቷን አደናቅፈው ደኃ፤ ደካማና ኋላ ቀር አገር 

እንድትሆን ለማድረግ ሞክረዋል።  

አሁን በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች እየተደረገ ያለውም ይሄው ነው። በኦሮሚያ ክልል 

ሊቀሰቀስ የታሰበውን ሁከት ኦነግና መሰሎቹ፤ የአማራውን ክልል ደግሞ በዓላማ ከኦነግ 

ፍፁም የተለዩና አሃዳዊ ሥርዓት ናፋቂ የሆኑ ቡድኖች ናቸው የሚመሩት፤ እነዚህ ሁለት 

ቡድኖች ምንም የዓላማ አንድነት የሌላቸው፤ እንዲያውም ፍፁም ተቃራኒ ቢሆኑም፤ 

ኢትዮጵያን የማተራመስና የማፍረስ ስትራቴጂ ባላቸው የአገሪቱ ጠላቶች ስለሚመሩ 

የተዋደዱ መስለው ቀርበዋል። ይህ የሁለቱ ቡድኖች ትብብር መሰል ግንኙነት የጥፋት 

ጋብቻ ነው። ይህ በራሱ የሰሞኑ የአማራና የኦሮሚያ የሁከት ተልእኮ መደረሻ የሕዝብን 

ዘላቂ ጥቅም መሠረት ያደረገ ሳይሆን፤ አገሪቱን በማተራመስ ላይ የተመሰረተ መሆኑን 

ያመለክታል።  

የሰሞኑን የአማራ ክልል በተለይ፤ ሁከቱ አይሎ የታየበትን የሰሜን ጎንደርንና የአካባቢውን 

ሕዝብ ስሜት ለመኮርኮር “የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ” የሚል አጀንዳ ነው 

ያነሱት፤ የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ተገቢ ሊሆን ይችላል። የሚመለስበትም ሕገ 

መንግሥታዊ መንገድ አለ። የሁከት ተልዕኮ አስፈፃሚ ቡድኖቹ ግን ሕገ 

መንግሥታዊውንና  ሰላማዊውን መንገድ ለሕዝቡ ማመላከት አልፈለጉም። ከዚህ ይልቅ 

አቅጣጫውን በመሰወር ጉዳዩ ሕጋዊ እልባት ሊያገኘ የማይችልበትን መንገድ ነው 

ያመለከቱት፤ ይህን ያደረጉት ደግሞ መንግሥት ለጉዳዩ ምላሽ ለመስጠት እምቢ ያለ 

በማስመሰል፤ ሕዝቡን በማስቆጣት ሕገ መንግሥታዊ  መብቱን ሰላማዊ ባልሆነ የኃይል 

መንገድ የመጠቀም አማራጭ ብቻ የተረፈው ሆኖ እንዲታየው በማድረግ ነው። እርግጥ 

ነው፤ የወልቃይት ጉዳይ የሕዝቡ አጀንዳ ሊሆን እንደሚችል ቢገመትም፤ የኤርትራ 

መንግሥትና የሌሎች የኢትዮጵያ ጠላቶች ጉዳይ አስፈፃሚ ቡድኖች አጀንዳ ግን 

አይደለም። ጉዳዩ ለእነዚህ ቡድኖች ሕዝቡን በማወናበድ ሁከት መቀስቀሻና ሕገ 

መንግሥታዊ ሥርዓቱን በማናጋት አገሪቱን የማፍረስ የእጅ አዙር ጥቃት መሰንዘሪያ 

መሳሪያ ነው። በቃ፤ 
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የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግር የፈጠረው ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚ 

ያለመሆንና የብልሹ አሰራር ሰለባ መሆን ደግሞ ሕዝቡን ተቆጥቶ እንዲነሳ ያደረገ አባባሽ 

ምክንያት መሆኑ መቼም የሚካድ አይደለም። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ወጣቱ፤ የኤርትራ መንግሥትና የኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ 

ጠላቶች በኤርትራ ከተጠለሉ ሰላማዊ መንገድን ካልመረጡ ጽንፈኛና አሸባሪ ተቃዋሚ 

ኃይሎች የሰሞኑ የሁከት ቅስቀሳ ጀርባ ያሉ መሆናቸውን መገንዘብ አለበት። የማንነት 

ጥያቄም ሆነ ሌላ ፖለቲካዊ፤ አስተዳደራዊና የፍትህ ጥያቄ ምላሽ ሊያገኝ የሚችልበት ሕገ 

መንግሥታዊና ሰላማዊ መንገድ ስላለ፤ ይህን መከተል ብቻ ነው ዘላቂነት ያለው ምላሽ 

ማስገኘት የሚችለው፤ ከዚህ ውጭ ያለው የኃይል አማራጭ በተለይ የብሔር ጥላቻንና 

መጠቃቃትን ያዘለ ቅስቀሳ አገሪቱን በማተራመስ ጥያቄዎቹ መቼም እንዳይመለሱ፤ 

እንዲያውም ወደለየለት መተላላቅ ከማድረስ ያለፈ የሚያመጣው ነገር እንደሌለ መታወቅ 

አለበት። 

በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የአመለካከትና የርዕዮተ ዓለም ፅንፎች አሉ። በተለይ ባለፉት 

ሃያ ዓመታት በመላው ዓለም የተስፋፋው እስላማዊ አክራራነት በኢትዮጵያም ስር 

ሰድዷል። እነዚሁ አሁን የአማራንና የኦሮሞን ሕዝብ ሕገ መንግሥታዊ  ሥርዓቱን 

በኃይል ለመናድ እንዲነሳ የሚቀሰቀሱ ቡድኖች ባካሄዱት ቅስቀሳ በጥቂቱም ቢሆን 

የታየውንና ይፋ ወጥቶ የነበረውን የአከራሪነት እንቅስቃሴ ለዚህ ማሳያነት መጥቀስ 

ይቻላል። አሁንም ቢሆን፤ ይህ የአክራሪነት አመለካከት ተዳፈነ እንጂ አልጠፋም። 

በጎንደር በተካሄደው ሕገ ወጥ ሰልፍ ላይ ይህን የአክራሪነት እንቅስቃሴ የማነቃቃት 

ሥራም መሰራቱን ልበ በሉ። 

ከሃይማኖት ፅንፈኝነት በተጨማሪ ሊታረቁ የማይችሉ የአመለካከት ፅንፎችም የአገሪቱ 

መገለጫዎች ናቸው። በተለይ ከብሔር ጋር በተገናኘ በአንድ በኩል የመገንጠል ጥያቄ 

ያላቸው በብሔር ላይ የተመሰረቱ ቡድኖቸ ሲኖሩ፤ በሌላ በኩል፤ ሁሉንም ብሔራዊ 

ማንነቶች ጨፍልቀው በታሪከ አጋጣሚ ጎልቶ ወጥቶ የነበረ አንድ የማንነት መገለጫ 

የበላይ የሆነበት አሃዳዊ ሥርዓት የመመስረት ራዕይ ያላቸው ቡድኖች አሉ። እነዚህ ሁለት 

ፅንፎች  በመቻቻል፤ በመከባባርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የሕዝብ አንድነት እንዲኖር 

ያደረገውን የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አይቀበሉም። ሁለቱ ፅንፎች በፍፁመ ሊግባቡ 

የማይችሉ ከኃይል ውጭ በመሀከላቸው የጋራ መገናኛ የሌላቸው ናቸው። 
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እንግዲህ የኢትዮጵያን የሩቅና የቅርብ ጠላቶች የእጅ አዙር ጥቃት ወደአገር ውስጥ 

የሚያሰርጉ ቡድኖች ዓላማ ቢሳካና ሕገ መንግሥታዊ  ሥርዓቱ ቢዳከም፤ ሁሉም ሰላማዊ 

መግባባት የማይፈቅዱት ፅንፎች የበላይ ለመሆን በኃይል መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። ይህ 

ደግሞ አገሪቱን ምናልባትም መቀልበስ ወደማይቻል የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ 

ይከታታል። የሚያስከትለው እለቂት፤ ድህነት፤ ስደት… ደግሞ ይህ ነው ተብሎ ሊነገር 

የሚችል አይደለም። የኢትዮጵያ ጠላቶች ግብ ይህ ነው። 

የእጅ አዙር ጥቃታቸውን ያሰረጉት በውጭ አገራት የሚኖሩ ቡድኖች አባላትም 

በተጠጉበት አገር የተደላደለ ኑሮ ስላላቸው የትርምሱና የመተላላቁ፤ የረሀቡና የስደቱ እሳት 

አይነካቸውም። ዋናዎቹ ተጎጂዎች ባለማወቅ የብጥብጥ ስትራቴጂያቸውን የሚያስፈፅሙ 

ጀሌዎቻቸውና ሌሎች ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ናቸው። በመሆኑም በተለይ ለትርምስ 

መጠቀሚያነት ተጋላጭ የሆኑ ወጣቶች፤ ምንጩ ከየት እንደሆነ የማይታወቀውን የትርምስ 

መልዕክት ቆም ብለው መመርመርና አደጋውን መለየት ይጠበቅባቸዋል። በመንግስት ላይ 

ያላቸውን ማናቸውንም ቅሬታ በሰላማዊ መንገድ ማቅረብና ምላሽ እንዲያገኙ መወትወት 

የሚያስችላችው ሕገ መንግሥታዊ  መንገድ መኖሩንም ማስታወስ አለባቸው። በሰላም ላይ 

ላለመደራደር መወሰን አለባቸው። የሚያዛልቀው መንገድ ይኸ ብቻ ነው።  

 


