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ጠላቶቻችን ውስጣችን የበቀሉ ጠማሞች ናቸው 

ለሚ ዋቄ 02-19-16 

ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልላዊ መንግት ምእራብ አርሲ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች ሁከት 

ተቀስቅሷል። በዚህ ሁከት ላይ የተሳተፉ ሰዎች ወይም ከጀርባ ሆነው ሁከቱን የጠነሰሱና 

የመሩ አካላት ምንም ያቀረቡት ወይም ያሰሙት ግልፅ ጥያቄ የለም። ይህ የምእራበ አርሲ 

ሁከት መነሻውም መድረሻውም ሁከት ነበር። የሁከቱ አራማጆች ምንም ተጨባጭ ጥያቄ 

የሌላቸው ከመሆኑ ባሻገር አንድም ሰላማዊ ገፅታ ያልታየበት እንቅስቀሴ ነበር። ለነገሩ 

ጥያቄ የሌለው ተቃውሞ በጥላቻ ስሜት ባበዱ አካላት የሚመራና በስሜት በሚነዱ ሰዎች 

ወይም ቅጥረኞች የሚከናወን በመሆኑ ሰላማዊ ሊሆን እንደማይችል ግልፅ ነው። 

ይህ ሰሞኑን የምእራብ አርሲ  የተካሄደ ሁከት በዋናነት በታጠቀ ቡድን የተከናወነ ነው። 

ሁከቱ ሁለት ገፅታዎች ታይተውበታል። በአንድ በኩል በይፋ ኢትዮጵያውያንን እርስ 

በርስ የማጋጨት ስትራቴጂ ነድፎ የሚንቀሳቀሰው ሻአቢያ ስር ገብቶ ይህን ስትራቴጂ 

የማሰፈፀም ተልእኮ የተረከበው የከሰረው ኦነግ ርዝራዦችን ዓላማ በያዘ ቡድን የተከናወነ 

መሆኑን የሚያመለክት ነው። ይህም አዋኪዎቹ የዘውት በነበረው አርማ ተነፀባርቋል። በሌላ 

በኩል አዋኪዎቹ የሃይማኖት ተቋማትን የማወደም ተግባር ፈፀመዋል። ይህ ደግሞ ቡድኑ 

የሃይማኖታዊ አክራሪነት ዝንባሌ ያለው አስመሰሎታል። አጠቃላይ ሁኔታው ሲቃኝ ግን 

የጠባብ ብሄረተኝነት የፖለቲካ ዓላማ ወይም ሃይማኖታዊ ዓላማ ያለው ሳይሆን፣ ህዝብን 

ለማተራመስ አመቺ የሆነ ማንኛውንም ጉዳይ በማንሳት የሚከናወን መነሻውም 

መድረሻውም ኢትዮጵያን ማተራመስ መሆኑን  የሚያመለክተው ነው። 

አዋኪ ቡድኑ በተለይ በሻሸመኔ ከተማ ዙሪያ የሚኖሩ ከሌላ አካባቢ የመጡ ብሄሮችን 

ኢላማ ያደረገ ጥቃት ለመሰንዘር ሞክሯል። መንግስታዊ ተቋማትንም አውድሟል። 

በአካባቢው የነበረ ጥብቅ ደንና የዱር እንስሳት መኖሪያ ፓርክን የማጥፋት ሙከራ 

አድርጓል። በተለይ  ከምእራብ አረሲን ከደቡበ ክልል ጋር በሚያዋስን አካባቢ የሚገኘው 

54 ሺሀ ሄክታር መሬት የሚሸፈነው የቆረኬ መኖሪያ ፓርክን የማጠቃት ሙከራ 

አድርጓል። ይህ ፓርከ የአካባቢው አባ ገዳዎች በገዳ ስርአት መሰረት ህግ አውጥተው 

የሚንከባከቡት ነው። በፓርኩ ውስጥ የሚኖሩትን ቆርኬዎች ከመጥፋት ለመታደግ፣ አባ 

ገዳዎቹ ቆርኬዎቹን እነደ አንድ የማህበረሰባቸው አባል ሰው እድቀጠር ያደረገ ህግ ነው 
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ያወጡት። ቆርኬ የገደለ ሰው ልክ የሰው ህይወት ያጠፋ ያህል ታስቦ ጉማ እንዲከፍል 

እንዲደረግ የሚል ህግ አውጥተው ነበር ፓርኩን ሲንከባከቡ የቆዩት። አዋኪዎቹ በዚህ 

የኦሮሞዎች ነባር ባህላዊ የአስተዳደር ስርአት ስር ያለን  ፓርክ ነው ሊያጠፉ የሚከሩት። 

እንስሳዎቹነ መገደል ባይችሉም በፓረኩ ንብረት ላይ ግን መጠነኛ ውድመት አድርሰዋል። 

እነዚህ ሁኔታዎች የአዋኪው ቡድን ምንም ያቀረበው ጠያቄ ካለመኖሩ ጋር ተዳመሮ 

ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ያልቆመ፣ እንዲያውም ከኦሮሞዎች ጥቅም በተፃራሪ የቆመና 

ኦሮሞዎችን በመጠቀም ኢትዮጵያን የማተራመስ ተልዕኮ ይዞ የተንቀሳቀሰ መሆኑን 

ያመለክታሉ። የኦሮሞን አባጋዳዎች፣ የኦሮሞን የተፈጥሮ ሃብት፣ የኦሮሞዎችን በሰላም 

የመኖር መብት ያላከበረ ቡድን ለኦሮሞ ጥቅም ውክልና የቆመ አድርጎ መወሰድ ትልቅ 

ስህተት ነው። 

ይህን እውነት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተረደቶታል። ሁሉም ኦሮሞዎቸ 

ተፀይፈውታል። ኢሳት ከተሰኘው የሻአቢያ ቴሌቪንና ሃበሻ ከተሰኘው ደረ ገፅ ውጭ ይህን 

በኢተዮጵያውያን ስነምግባር እጅግ ፀያፍ የሆነ የሰው አሰከሬነ መሬት ላይ በመጎተት 

ድርጊት የተገለፀ ፀያፍ ሁከት ለማራገብ የሞከረ ሚዲያ አለመኖሩ ለዚህ በቂ አሰረጂ ነው። 

ሁከት ናፋቂው ጃዋር መሃመድ እንኳን የሁከት ናፋቂነቱን ያህል አላሽቃበጠም። ይህ 

የሆነው ሁከቱን ሰለማይፈለገው ሳይሆን፣ ምንም ተጨባጭ ጥያቄ የሌለው የኦሮሞን 

የሰነምግባርና ባህላዊ አሴቶች የሚፃረር በመሆኑ ለዘለቄታው ኦሮሞዎች ጥርስ ውስጥ 

እነደሚያስገባው ስለሚያውቅ ይመስለኛል። 

ቀደም ሲል እነደጠቀስኩት ይህ የምእራበ አርሲ ዞን ሁከት ብሄራዊ መብትና ነፃነትን፣ 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅምና ፈላጎትን፣ . . . መነሻ ያደረገ አንዳችም ጥያቄ 

ያልተነሳበት ነው። ከጥቅምት ወር ጀምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከተካሄደው 

ተቃውሞና ተቃውሞውን ታኮ ከተቀሰቀሰው ሁከት ጋር የሚያገናኘውም አንዳችም ነገር 

የለም። 

በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተቀስቅሶ የነበረው ተቃውሞ ተገቢ የሆነ የህገመንግስታዊ 

መብት ጥያቄን መነሻ ያደረገ ነው። ይህም የአዲስ አበባ ከተማንና የፊንፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞንን በልማት ለማሰተሳሰር የተዘጋጀው የተቀናጀ የጋራ ማሰተር ፕላን 

ረቂቅ ሰነድ “በህገመንግስት የተራገገጠውን የኦሮሚያን ወሰን ፣ ራስን በራስ የማሰተዳደር 
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መብት ይጥሳል” የሚል ነበር። ይህ ጥያቄ የተነሳበት መረጃ ትክክል ነው አይደለም 

የሚለው በጥያቄነት እንደተያዘ እንዲሁም በአንዳንድ አካባቢ ጥያቄ የቀረበበት ለሰው 

ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ምክንያት የሆነ ሁከት ተገቢ ያለመሆኑ እነደተጠበቀ 

ሆኖ፣ ጥያቄው ግን የሀገመንግስታዊ መብቴ ይከበር ግልፅ ጥያቄ ነበር።  

ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ ከተሞች የመንግስት አስፈፃሚ ተቋማት ውስጥ ያለወ የከፋ 

የመልካም አሰተዳደርና የኪራይ ሰብሳቢነት አሰራር በአዋጅ የተፈቀደ ያህል ይፋ 

መውጣት በህዝቡ ላይ የፈጠረው ምሬት ለተገቢ የመብት ጥያቄው ገፊ ሃይል ሆኗል። 

ተቃወሞውን ያነሳው ህዝብ እግረ መንገዱን ይህ የመልካም አሰተዳደር መጓደልና የፋ 

የወጣው ኪራይ ሰብሳቢነት ሃይ እንዲባል ማሳሰቢያ ሰጥቷል። 

የክልሉ መንግስት በተለይ በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ረቂቅ 

ማስተር ፕላን ምንነትን በተመለከተ ለህዝቡ በቂ ግንዛቤ ማስጨበጥ የሚያስችል ረጅም 

ግዜ አየነበረው ይህን ሳያደርግ በዳተኝነት ማለፉ እንደችግር የሚያስወቅሰው ቢሆንም፣ 

በመጨረሻ ግን ገና ያለፀደቀውና በፖለቲካና በአስተዳደራዊ ውሳኔ ደረጃ የነበረው ረቂቅ 

ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ ውድቅ ማደረጉን አሳውቋል።  ይህ ሁኔታ የክለሉ መንግስት 

የህዝብ ጥያቄ ምንም ይሁን ምን፣ ህዝብ ብቸኛ የመንግስት ስልጣን ምንጭና ባለቤት 

በመሆኑ አቋሙ መከበረ ይገባዋል በሚል መርህ ላይ በመመስረት፣ “በማሰተር ፕላኑ ላይ 

እምነት የለኝም፣ አለፈልገውም” በሚል የያዘውን አቋም አክብሯል። ከዚህ በተጨማሪ 

በክልሉ ያለው የመልካም አሰተዳደር መጓደል ቀደም ሲልም በክለሉ ገዢ ፓርቲ ኦህዴድና 

በክልሉ መንግስት አቋም ተይዞበት የነበረ ቢሆንም፣ ከተቃውሞው መቀስቀስ በኋላ 

ለተቃውሞው ዋነኛ መንስኤ መሆኑ በድጋሚ አፅንኦት ተሰጥቶት በተጠናከረ አኳኋን 

ችግሩን ለመፍታት ቃል ተገብቷል። 

በዚህ መነሻነት ተቀስቀሶ የነበረው ሁከት ምላሽ አግኝቶ ህዝቡ ወደተረጋጋ ሁኔታ 

ከተመለሰ በኋላ ነው የምእራብ አርሲው ሁከት የተቀሰቀሰው። ይህ ከዚህ በተጨማሪ ቀደም 

ሲል እንዳነሳነው ሁከቱን በማበረድ ህዝቡ ሰላማዊና የተረጋጋ ህይወት እንዲኖር ለማድረግ 

የተሰማራ የሰላም አስከባሪ ሃይል ላይ በተደራጀና አስቀድሞ ዝግጅት በተደረገበት አኳኋን 

ተኩስ በመከፈት ጥቃት ተሰንዝሯል። ህዝብ በድንገት በዚህ መጠን በተደራጀ ሁኔታ 

መሳሪያ ታጥቆ ህግ አሰከባሪ ላይ ጥቃት ይሰነዝራል ብሎ ማሰበ ትልቅ ስህተት ነው። ይህ 
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ቡደኑ ሃገሪቱን የማተራመስ  ተልእኮ የተቀበለ የኦሮሞመ ህዝብ ጠላት መሆኑን 

ያመለክታል። 

ይህ ቡድን የወሰደው የሃይማኖት ተቋማትን የማውደም እርምጃውም የሁከት ተልዕኮ 

የተቀበለ መሆኑን በግልፅ ያሳያል። የዚህ ጥቃት ዓላማ በመላው ሃገሪቱ የእርስ በርስ 

ትርምስ መፍጠር ነው። ሃይማኖታዊ ጉዳይ በየትኛውም አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን 

ስለሚመለከትና ጉዳዩ ከማንኛውም አጀንዳ በላይ ስሜት ኮርኳሪና አስቆጪ በመሆኑ 

በመላው ሃገሪቱ የእርስ በርስ ግጭት እንዲቀሰቀስ ለማደረግ ተተፈፀመ ነው። ይህ ሁኔታ 

ሁከቱን ያካሄደው ታጣቂ ቡድን ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ ከሚነቀሳቀሰው 

ሻአቢያና ይህን ስትራቴጂ ለማሰፈፀም ስሩ ከተወሸቁት የኦነግ ርዝራዥና ግንቦት 7 ከተሰኘ 

አሸባሪ ቡድን ተልዕኮ የተቀበለ መሆኑን ያመለክታል። 

ያም ሆነ ይህ ታጣቂ ቡድኑ የቀሰቀሰው ሁከት ቀድሞውኑ ሁከቱን እነዲያጅቡ ከተዘጋጁ 

ሰዎች ተሳተፎ አልፎ ወደሌሎች አካባቢዎች አልተዛመተም። በዚያው በምእራብ አርሲና 

በተቀረው የኦሮሚያ አካባቢ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ድርጊቱን ተፀይፈውታል። ይህን የሁከት 

ተልዕኮ ሰጥቷል ተበሎ ከሚጠበቀው የሻአቢያና የአጃቢዎቹ ሚዲያዎች በስተቀር ሊያጋግሉ 

የሞከሩ ግለሰቦችና አካላት አለመኖራቸው፣ እንዲሁም ከወራት በፊት እንደሆነው ወደሌላ 

የኦሮሚያ አካባቢዎች ያለመዛመቱ ይህን በግልፅ ያሳያል። 

ያም ሆነ ይህ ይህ ሁከት በኦሮሞዎች ውስጥ በሚኖሩ የኦሮሞን መብትና ነፃነት፣ ጥቅምና 

ፈላጎት ለግል ለጥቅም አሳለፈው ለመስጠት በተዘጋጁ ቅጥረኞች የተከሄደ ነው። ኦሮሞዎች 

ውስጥ ባሉ ጠማማ ልጆቹ የተፈፀመ ኦሮሞዎችን ለሰላም እጦት የሚያጋልጥ፣ በጥረታቸው 

ወደተሻለ ህይወት የሚያሸጋግር ልማት ላይ እንዳይሳተፉ፣ እርስ በርስና ከሌሎች ጋር 

እንዲጋጩና በትርምስ ውስጥ እንዲኖሩ ሊያደርግ የሚችል ክፉ ድርጊት ነው። 

ሁኔታው አንድ የኦሮሞ ተረት ያስታውሰናል። ተረቱ እንዲህ ነው። በአንድ ዘመን ዛፎች 

የጨፈጨፋሉ። ይህ ሁኔታ ስጋት ያሳደረባቸው ከጭፍጨፋ የተረፉ ዛፎች የገጠማቸው 

ስጋት ላይ ለመምከር ሸንጎ የጠራሉ። ታዲያ በዚህ ሸንጎ ላይ ዛፎቹ “እየጨፈጨፈ 

ያስቸገረን ብረት ነው፣ ጠላታችን ብረት ነው” ተባባሉ። መጥረቢያ የሚሰራው በብረት 

በመሆኑ። የሄኔ አንድ አዛውንት ዛፍ፣ “ የለም፤ ብረት ብቻውን ምንም አላደረገንም፣ 

መሃከላችን የበቀለ ጠማማ እንጨት ባይተባበረው ኖሮ ብረት ብቻውን ምንም አያደርገንም 
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ነበር። ስለዚህ ከመጨፍጨፍ ለመዳን አሰቀድመን ውስጣችን የበቀሉትን ጠማማ ዛፎች 

እናጥፋ” አሉ። 

ሰሞኑን በኦሮሚያ ምእራብ አርሲ በታጣቂ ቡድን የተቀሰቀሰው ሁከት በኦሮሞ ህዝብ 

መስዋእትነት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ባለሙ የሻአቢያንናና የትርምስ ስትራቴጂ 

አስፈፃሚዎቹን ተልዕኮ በተቀበሉ ኦሮሞ ውስጥ ባሉ ቅጥረኞች የተፈፀመ ነው። በመሆኑም 

የኦሮሞ ህዝብ ለዘለቄታው ሰላሙን ለማረጋጋጥ  በውስጡ ያሉትን እነዚህን ጠማማዎች 

ነቅሶ ማውጣት አለበት፤ ለህግ አሳልፎ በመሰጠት።  


