
1 
 

በዴሞክራሲያዊና ሠላማዊ አግባቦች ለሚቀርቡ  

ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ 

                                                   ዮናስ 03-30-16 

ኦሮሚያ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ በመገኘቱም ሆነ ባለው ዕምቅ የተፈጥሮ ሀብት የተለያዩ 

የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችን አሰባስቦ የሚገኝ ክልል መሆኑ ይታወቃል፡፡ ከትግራይ 

ክልል በስተቀር ከሁሉም የአገሪቱ ክልሎች ጋር  መዋሰኑም ከሌሎቹ የተለየ ያደርገዋል፡፡ 

በተለይ የፌዴራል መንግሥቱ መቀመጫም ሆነ የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ 

በኦሮሚያ ክልል  ላይ መገኘቷም፣ ክልሉ ከመዲናዋ ጋር የተሳሰረ ሕገ መንግሥታዊ 

ዝምድና እንዲኖረው  ያደረገ መሆኑም ስለአጀንዳችን ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

አጀንዳችን ከኅዳር ወር 2008 ዓ.ም. አንስቶ ‹‹የኦሮሚያ ከተሞችና የአዲስ አበባ የጋራ 

ማስተር ፕላን ረቂቅ›› አጀንዳን ተላብሶ በየቦታው  የተቀሰቀሰው ሁከት  ነው፡፡ ሲጀምር 

በምዕራብ ሸዋ፣ በምሥራቅና በምዕራብ ወለጋና የተለያዩ አካባቢዎች ቀላል በማይባል 

የሠልፍና ቁጣ ረቂቅ ማስተር ፕላኑን ለማስቆም ሕዝቡ የተንቀሳቀሰ መሆኑ ባይካድም፤ 

በዚህ መዘዝ በርከት ያሉ ዜጎች ሕይወት ማለፉ፣ አካል መጉደሉና በሺዎች የሚቆጠሩ 

ዜጎች መታሰራቸው የሚታወስና የአጀንዳችንም ማጠንጠኛ ነው፡፡  

ቀላል ግምት የማይሰጠው የመንግሥትና የግል ባለሀብቶች እንዲሁም የዜጎች ንብረት 

የወደመ መሆኑም በገጽታ ግንባታችን ላይ ይህ ነው የማይባል ተጽእኖ መፍጠሩም 

ሌላኛውና የአጀንዳችን መሰረት ነው፡፡ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታየው  ድርጊት ደግሞ 

በተለይ ከባህላችን የወጣና ራስ ወዳድ ጽንፈኛ ሃይሎች የሚያከናውኑት በዘረኝነት ተግባር 

ላይ የተመሠረተ ውድመት  ነው፡፡ 

በፌደራላዊ ስርአቱ መልስ ያገኙ ጉዳዮች በሙሉ ዛሬም እንዳልተመለሱ በማስመሰል    

ለዘመናት ተከባብሮ ይኖሩ የነበሩ   ዜጎችን ንብረት አውድሞ እርቃናቸውን እንዲሰደዱ 

እስከማድረስ ደረጃ መሄዱም አስደንጋጩ ክስተት ነበር፡፡ ይህን ተከትሎ መንግሥት  
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ዕርምጃዎችን ወስዷል፡፡ በአንድ በኩል በየቦታው የተቀሰቀሰውን ሁከትና ረብሻ በማስቆም 

የተጀመረው ጥፋትና ውድመት እንዲገታ ከሕዝቡ ጋር ሰርቷል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ ፀጥታ ለማስከበር የኃይል ዕርምጃ ቢወስድም የጽንፈኛው ሃይል የአጸፋ 

ምላሽ ግን የገሰፈ የነበረ መሀኑም እሙን ነው፡፡ በሌላ በኩል የሕዝቡን ሕገ መንግሥታዊ 

የመብት ጥያቄ ተከትሎ በውጭ የሚኖሩ ፅንፈኛ  ተቃዋሚዎችና ሻዕቢያ ድርጊቱን 

እያጋጋሉ  የነበረ መሆኑና አሁንም እንደማይቦዝኑ ማጤን ያሻል፡፡ 

ከሁሉ  በላይ ግን የኦሮሞ ሕዝብ በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ያልተቀበለውን ‹‹የጋራ 

ማስተር ፕላን›› ሰነድ ይዘግይ ማለት ብቻ ሳይሆን ‹‹ይቁም›› እስከማለት መደረሱ 

መንግስት ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ ለሆኑ የህዝብ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ በሚሰጥ ስብእና 

የተሞላ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡   

አንዳንዶች ግን እንዲህ ዓይነት ውሳኔ በኢሕአዴግ ታሪክ ያልተለመደ መሆኑን ምክንያት 

በማድረግ ጉዳዩን የፍራቻ እንደሆነ ለማስመሰል ሞክረዋል፡፡ ወደ አጉል መታበይ ገብቶ 

ፀብና ጭቅጭቅን፣ ሁከትና ትርምስን መናፈቁ የሚበጅ አይደለም፡፡ ወደፊትም በሕዝብ 

ይሁንታ ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎች እንዲፈጸሙ የሚረዳ ምኅዳር ማመቻቸት የሚገባ 

ሲሆን፣ ኢዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ አመፅ እያስፋፉ አገር ለማፈራረስ ከመሞክሩት ጋር 

መደራደር ግን መቼም ቢሆን  ተቀባይነት የሌለው መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 

በእርግጥ መንግሥት የተነሳውን አመፅ  ስለማርገብ ብሎ ያልተገባ ዕርምጃ ወስዶ ከሆነ 

ወይም ያልተመጣጠነ ቅጣትም ከተፈጸመ ይጣራልን ማለት ተገቢ ቢሆንም ፤አጥፊዎች 

ግን በዚያው ልክ ሕግና ሥርዓት ያለበት አገር ውስጥ ናቸውና አስፈላጊውን ቅጣት ሊያገኙ 

መገባቱ ላይ ግን ልዩነት ሊኖር ዓይነቱ አካሄድ ሊለመድ ይገባል፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለመገናኛ ብዙኃን እንደገለጹት በአካባቢው 

በፀጥታ ኃይሎች፣ በልማት ሥራዎችና በንፁኃን ላይ ዕርምጃ የወሰዱ ኃይሎች በሻዕቢያና 

በሌሎች የውጭ ኃይሎች የታገዙ ሽብርተኞች ናቸው፡፡ ታጥቀውና ተቀጣጣይ ቦምብ 

በመጠቀም በደፈጣ ጭምር በወሰዱት ዕርምጃ ቀላል ግምት የማይሰጠው የፀጥታ ኃይሎች 

ሞትና ጉዳት ደርሷል፡፡ ለዘመናት ተቻችለውና ተከባብረው የኖሩ የሃይማኖት ተቋማት 

ከነቅዱሳን ንብረቶቻቸው በእሣት ጋይተዋል፡፡ 
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ይህ መብትን በማስከበር ስም ተጀቡኖ ወደ ክፉ ነውጥና አለፍ ሲልም ግብረ ሽብር 

እየተሸጋገረ ያለ የተካረረ ጉዳይ መንግሥትን ብቻ አይደለም የሚያሳስበው፡፡ ይልቁንም 

ብዙኃኑን ሕዝብ ጭምር እንጂ፡፡ አገራችን ከዘመናት የእርስ በርስ መተላለቅና ችግር በኋላ 

በሰላም የተሻለ የልማት መንገድ ጀምራ ሳለ እንደምን ወደኋላ የሚመልስ የእልቂትና 

የውድመት መንገድ ተመረጠ የሚለውን ጥያቄ መመርመርና ፈጥነን መፍትሔ ማግኘት 

ወቅቱ የሚጠይቀን ጉዳይ ነው፡፡ 

ይህ ማለት ግን መንግስትም በተደጋጋሚ እንዳወሳው የአገራችን ሕዝቦች የሰብዓዊና 

የዴሞክራሲ መብቶች ወይም የማኅበረ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ጥያቄ ለምን ሲባል ያነሳሉ  

ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ወገኖቹ 

የተለየ ወይም በግል የደረሰበት በደል ካለ፣ በሰላማዊና በዴሞክራሲያዊ መንገድ መጠየቁ 

ተገቢና ሕጋዊ ነው፡፡ ነገር ግን ለጊዜያዊ የፖለቲካ ትርፍ ሲባል አገርን ወደ ገደል 

የሚወረውር ርምጃ ግን መጨረሻው አጥፊና በታኝ ስለሚሆን እርምጃው የሚጠበቅ እንጂ 

የሚኮነን ሊሆን አይገባም፡፡ 

መንግሥት ብዙኃኑን ሠላም ወዳድ የኦሮሞ ሕዝብ ከጎኑ በማሠለፍ ሕገወጥነትንና 

የመልካም አስተዳደር እጦትን ለመፍታት የተንቀሳቀሰ እና በመንቀሳቀስም ላይ የሚገኝ 

መሆኑን ማመን ተገቢ ነው፡፡ በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ እንደሚደረገው ሁሉንም 

አልሚዎችና ዜጎችን መጠበቅና ዋስትና መስጠት የመንግሥት ኃላፊነት መሆኑንም ማጤን 

ያስፈልጋል፡፡ ኦሮሚያን በተመለከተ በመንግስት በኩል ትኩረት የሚያሻው በክልሉ ያለው 

የመልካም አስተዳደር ችግር አፈታት ብሎም ዴሞክራሲያዊነት ሕዝቡን እያረካ ነውን? 

አመራሩስ ከሌብነትና ከኪራይ ሰብሳቢነት ነፃ ነውን?  ለሚሉት የበዙ ጥያቄዎች መልስ 

መስጠት ነው። 

እነዚህንና ሌሎች መንግሥታዊ ተግባራትን በንቃት እየተወጣ ብጥብጡን ማቆም ደግሞ 

ዋነኛ ተግባሩ መሆኑን መካድ ግን ተገቢነት አይኖረውም፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የኦሮሞ 

ፖለቲከኞችም  የሕዝቡን ጥያቄ  ሌላ መልክ ሰጥተው ስለፍጅት መስራታቸው ሊወገዝ 

የሚገባው ይሆናል፡፡ እነሱ ከሩቅ ሆነው የሚቆሰቁሱት እሳት ባያገኛቸው እንኳ ለአገርና 

ለወገን ማሰብ የነበረባቸው መሆኑ ይታመናልና፡፡ አገራችን የሁላችንም እንደመሆኗ 
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የተዳከመችና የተበታተነች ኢትዮጵያ እንዳትፈጠር በኃላፊነት መሥራት የነበረባቸው 

መሆኑም በተመሳሳይ፡፡ ይህ ማለት ግን በሰላማዊና በዴሞክራሲያዊ መንገድ የመንቀሳቀስ 

መብት ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎችም   መተንፈስ አልነበረባቸውም ማለት እንዳልሆነ 

ማስመር ያስፈልጋል፡፡ የምንለው የሕዝቡ የመብት ጥያቄ ላይ ግብረ ሽብር የተፀናወታቸው 

ኃይሎችን የአገሪቱን መበታተን የሚሹ ወገኖች መጠቀሚያ እንዳይሆን ኃላፊነታቸው ቀላል 

ስላልሆነ ከሥልጣን ባሻገር ካለው የአገር ህልውና አንፃር ሊያዩት ይገባቸው ነበር ነው፡፡ 

እንደሚሉት ከሆነም "የፈለገውን ያህል የፖለቲካ ምኅዳሩ ይጥበብ" ለሰላማዊና 

ለዴሞክራሲያዊ ተግባር ቅድሚያ መስጠት ግድ ይላቸዋል ነው፡፡ ዴሞክራሲ የሚገነባው 

በሰላማዊና በሠለጠነ መንገድ ነው እንጂ በጥፋት መንገድ አይደለም ነው የምንለው፡፡ 

አገሪቱ ሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በመንደፍ ለተጨማሪ የልማት 

ዕድገት በተነሳችበት ወቅት፣ ቢያንስ ጅምሩን ሊያደናቅፈው እንደሚችል መገመትም ያባት 

ነው፡፡ ሕዝብ ከድህነት ማጥ ውስጥ የሚወጣው የልማት ስራዎች በፍትሐዊነት ሲከናወኑ 

ነው፡፡ የአገር ልማት የሁላችንም አጀንዳ በመሆኑ ራስን እያገለሉ ልማትን ማናናቅ የትም 

አያደርስም፡፡ በተለይ በኦሮሚያ ክልሉ ያሉ የግል ባለሀብቶችንም ሆነ የመንግሥት 

የልማት ሥራዎችን ማደናቅፍና ብሎም ማውደም የሃገራችንን ገጽታ የሚጎዳና ልማትን 

የሚያደናቅፍ በመሆኑ፤ይህን መቆጣጠር በዋናነት የክልሉ ሕዝብ ኃላፊነት መሆኑም 

እንዲሰመርበት ያስፈልጋል፡፡    

ጽንፈኞቹ  የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መንገድ በተለይ ከዴሞክራሲ እሴቶች አኳያ 

የማያስኬድና ለፈተና የተጋለጠ እንደሆነ ያነሳሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ ራሱ የፌዴራሉ ሥርዓት 

በዘር ላይ የተመሠረተ መሆኑ በ25 ዓመታት እርጅና እንደተጫጫነውና ለውጥ 

እንደሚፈልግ ያወሳሉ፡፡ ያም ተባለ ይህ ግን   የክልሉ ወጣቶች፣ አረጋውያን፣ ጎልማሶች፣ 

ወንድ፣ ሴት፣ እስላም፣ ክርስቲያን ሳይባሉ ማስታወስ ያለባቸው ዋና እና ተቀዳሚ ነጥብ 

አገራችንን ወደኋላ ከሚመልስ፣ ዕልቂትና ጥፋት ከሚጋብዝ፣ መልሶ ገጽታችንን ከሚያቆሽሽ 

ድርጊት  ጽንፈኞቹ እንዲቆጠቡ ማሳሰብና ከመንግስት ጎን መሰለፍን ነው፡፡ በዚህ ዘመን 

ነውጥ ውስጥ የገቡ አገሮች ከቀውስ በስተቀር ያተረፉት  አንዳች ነገር የለምና፡፡ 

በመንግሥት በኩልም ሻዕቢያንና ሌሎች የውጭ ኃይሎች የእጅ አዙር ዘመቻ ለይቶ 

የማረም ብቻ ሳይሆን፣ በአገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎችንም አሰባስቦ የመስራት ዝግጁነት 

ሊኖረው  ይገባል፡፡  


