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እውነ ቱ ይነ ገ ረን 

ኢብሳ ነ መራ 10-03-17 

ሇዘመናት በጉርብትና የ ኖሩት የ ኦሮሚያና የ ኢትዮጵያ ሶማላ ህዝቦች ግንኙንት ዴንገ ት ያሇአመለ ካሌሻከርኩ 

እያሇ ነ ው። በስተዯቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ጉጂና ቦረና ዞኖች፣  በስተምስራቅ ምዕራብና ምስራቅ ሃረርጌ 

ዞኖች በሺህ ኪልሜትሮች የ ሚሇካ ወሰን ሊይ የ ሚኖሩ በሚሉየ ን የ ሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ከኢትዮጵያ ሶማላዎች 

ጋር ዴንበር ይጋራለ። ሁሇቱ ህዝቦች ዴንበር ብቻ አይዯሇም የ ሚጋሩት፤  ባህሌም ተጋርተዋሌ፣  ተዋሌዯው 

በዯም ተዋህዯዋሌ። አብኞቹ በተዋሳኝ ዴንበር ሊይ የ ሚገ ኙ ኦሮሞዎችና ሶማላዎች አንደ የ ላሊውን ቋንቋ 

አቀሊጥፈው ይናገ ራለ። አርብቶ አዯርነ ትንም ይጋራለ። ባሇፉት ሥርአቶች ሲዯርስባቸው የ ነ በረውን ተመሳሳይ 

የ ብሄራዊ ጭቆና ታሪክም ይጋራለ።  

ሁሇቱ ተዋሳኝ ብሄሮች በአመዛኙ አርብቶ አዯር በመሆናቸው አሌፎ አሌፎ በግጦሽ ሳርና በውሃ ሽሚያ ግጭት 

ውስጥ የ ሚገ ቡባቸው አጋጣሚዎች መኖራቸው ባይካዴም፣  የ መንግስት ጣሌቃ ገ ብነ ት ሳያስፈሌጋቸው በራሳቸው 

ባህሊዊ የ ሽምግሌናና የ እርቅ ሥርአት እየ ፈቱ አብሮነ ታቸውንና ሰሊማቸውን አጽነ ተው መዝሇቅ ችሇዋሌ። 

አሁን ይህ የ ዘመናት አብሮነ ት ከዚህ ቀዯም ታይቶ የ ማይታወቅ ፈተና እንዯገ ጠመው እየ ሰማን ነ ው። 

እነ ዚህ የ ኦሮሞና የ ኢትዮጵያ ሶማላ ተወሳኛ ህዝቦች አንደ ላሊው ሊይ ተነ ስቶ ሜንጫ መሰንዘሩን ፣  

ክሊሽንኮቭ መተኮሱን የ ሚረጋግጥ ተጨባጭ አስረጂ ባይኖርም በሁሇቱ ብሄሮች መሃከሌ ግጭት ተቀስቅሷሌ 

እየ ተባሇ ነ ው። ከዴንበር ማድ የ ሚኖሩት የ ኢትዮጵያ ሶማላ ብሄር ተወሊጆች ተኩሰው ገ ዯለን የ ሚለ የ ኦሮሞ 

ብሄር ተወሊጆች አሊጋጠሙኝም። ይሁን እንጂ በሁሇቱም በኩሌ የ ሞቱና የ ተፈናቀለ አለ፤  በታጣቂዎች 

በተተኮሰ ጥይት ህይወታቸውን ያጡ፣  ተሳዴዯው መኖሪያቸውን ሇቀው የ ተፈናቀለ ሰዎች። ነ ገ ሩ ግራ አጋቢ 

ነ ው። 

አሁን በሁሇቱ ክሌልች ውስጥና መሃከሌ ሇተፈጠረው የ ሰሊም መዯፍረስና የ ሰሊም መዯፍረሱ ሊስከተሇው 

የ መፈናቀሌ ቀውስ መፍትሄ ሇማበጀት በፌዯራሌ መንግስት ዯረጃ አንዴ ኮሚቴ ተዯራጅቷሌ፤  በፌዯራሌ 

ጉዲዮችና በአርብቶ አዯር አካባቢዎች ሌማት ሚኒስቴር የ ሚመራ ኮሚቴ።  ይህ ኮሚቴ የ ብሄራዊ አዯጋ ስጋት 

ስራ አመራር ኮሚሽን፣  የ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዲዮች ጽህፈት ቤት፣  የ ጸጥታ አካሊትና የ ኢኮኖሚ ሌማት 

መስሪያ ቤቶች የ ተካተቱበት ነ ው። 

በሁሇቱ ክሌልች አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭት መቀስቀሱን፣  በዚህም ከአዋሳኝ አካባቢዎች ውጭ በሆኑ 

አካባቢዎች የ ሚኖሩ ሰዎች ሊይ ጭምር ጥቃት መሰንዘሩንና ከመኖሪያቸው እንዱፈናቀለ መዯረጉን ተከትል 

የ ኢፌዳሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር መግሇጫ ሰጥተዋሌ። ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በዚህ መግሇጫቸው፣  ግጭት 
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የ ተቀሰቀሰባቸውን የ ሁሇቱ ክሌልች አካባቢዎች የ ሰሊም ሁኔታ ወዯነ በረበት ሇመመሇስ ዋና ዋና መንገ ድች 

በመከሊከያና በፌዯራሌ ፖሉስ ሃይሌ ጥበቃ ሥር እንዱሆኑ፣  እንዱሁም የ ፌዯራሌ የ ጸጥታ ሃይለ የ ሰው 

ሕይወት በማጥፋትና አካሊዊ ጉዲት በማዯረስ የ ሚጠረጠሩ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር አውሇው ሇፍርዴ እንዱቀርቡ 

እንዱያዯርጉ ትዕዛዝ መተሊሇፉን አስታውቀዋሌ።  በሁሇቱ ክሌልች መካከሌ የ ሰብዓዊ መብት በመጣስ የ ሰው 

ሕይወት ያጠፉ የ ፀጥታ ኃይሌ አባሊትም ይሁኑ ላልች አካሊት ህግ በሚያዘው መሰረት እርምጃ 

እንዱወሰዴባቸው እንዯሚዯረግም አስታውቀዋሌ። ግጭቱ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን 

የ ሰብአዊ መበት ጥሰትን እንዯሚያጣራም አስታውቀዋሌ። 

የ አካቢውን ሰሊም የ ማሰከበር ሃሊፊነ ት የ ተጣሇበት የ ዯቡብ ምስራቅ እዝ ሰሞኑን እንዲስታወቀው አሁን 

ግጭት ተቀስቅሶ በነ በረባቸው የ ሁሇቱ ክሌልች አዋሳኝ አካባቢዎች ሰሊም ሰፍኗሌ። በግጭቱ ውስጥ 

መሳተፋቸው በማስረጃ የ ተረጋገ ጠባቸው ግሇሰቦችን በቁጥጥር ስር የ ማዋሌ ስራም እየ ተከናወነ  ነ ው። 

ከወሰን ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ግጭት ሳቢያ በዜጎ ች ሊይ የ ተፈፀሙና የ ሚፈፀሙ የ መብት ጥሰቶችን 

ሇመፈተሽ የ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን አጣሪ ቡዴን መሊኩም ታውቋሌ። የ ሰብአዊ መብት ሁኔታ አጣሪ ቡዴኑ 

ምርመራውን አጠናቆ እንዲበቃ የ ችግሩን ስፋትና ምክንያት ሇህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ። 

በላሊ በኩሌ ሇተፈናቃዮች የ አስቸኳይ ጊዜ እርዲታ እየ ተዯረገ  ነ ው። በተሇይ በኦሮሚያ ክሌሌ ከ50 ሺህ 

በሊይ ሇሆኑት ከኢትዮጵያ ሶማላ ክሌሌ ሇተፈናቀለ ዜጎ ች የ እርዲታና መሌሶ ማቋቋሚያ ህዝባዊ ንቅናቄ 

ተፈጥሯሌ። ይህ ህዝቡ ወገ ኖቹን ሇመርዲት ከዲር እስከዲር ያሳየ ው መነ ቃቃት በስነ ሌቦና ተጎ ዴተው 

የ ነ በሩትን ተፈናቃዮች ተስፋ አሇምሌሟሌ። 

እንግዱህ፣  በሁሇቱ ክሌልች መሃከሌ የ ተፈጠረው ግጭት መንስኤ ወሰን እንዯሆነ  ነ ው የ ሚነ ገ ረው። ይሁን 

እንጂ ቀዯም ሲሌ እንዯተጠቀሰው ግጭቱ አዋሳኝ አካባቢ በሚኖሩ የ ሁሇቱ ብሄሮች መሃከሌ የ ተፈጠረ 

አሇመሆኑ፣  በላሊ በኩሌ ጥቃቱ በአካባቢው ነ ዋሪነ ት በማይታወቁ በተዯራጁ ከፍተኛ የ ጦር መሳሪያ በታጠቁ፣  

በሰሇጠኑ ሰዎች የ ተፈጸመ መሆኑ የ ግጭቱ መንስኤ የ ወሰን አሇመገ ባባት የ መሆኑን ነ ገ ር ጥያቄ ሊይ 

ይጥሇዋሌ። በሁሇቱ ክሌልች አዋሳኝ አካባቢዎች ከአስራ ሶስት ዓመታት በፊት ከወሰን ጋር በተያያዘ 

መጠነ ኛ ግጭቶች ተቀስቅሰው ጉዲዩ በህዝበ ወሳኔ እሌባት ተበጅቶሇት እንዯነ በረ ይታወሳሌ። ይህ በህዝበ 

ውሳኔ የ ተረጋገ ጠው ወሰን በመሬት ሊይ ሳይካሇሌ መቅረቱ እንዯመንግስት ችግር የ ሚወዯሰዴ ቢሆንም፣  

አሇመካሇለ በራሱ በዚህ ዯረጃ ግጭት ሉቀሰቅስ ይችሊሌ ተብል አይገ መትም።  

ወሰን መሬት ሊይ አሇመካሇለ ትናንሽ መንዯሮችና ጎ ጆዎች ወዯየ ትኛው ክሌሌ እንዯሆኑ መሇየ ት ያስቸግር 

እንዯሆን እንጂ ቀበላዎች ወዯየ ትኛው ክሌሌ እንዯሚገ ኙ ጥያቄ አያስነ ሳም። በመሆኑም ግጭቱ በምንም 

አግባብ ወሰንን መነ ሻ ያዯረገ  የ ህዝቦች ግጭት ነ ው ብል መውሰዴ አይቻሌም። እናም ግጭቱ ሇምን ዓሊማ 

በማን እንዯተቀሰቀሰ ተጣርቶ ሇህዝብ ይፋ መዯረግ አሇበት። በዚህ ሊይ የ ሚዯረግ ማዴበስበስ ግጭቱን 
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በማዲፈን ወቅት እየ ጠበቀ እንዱያያዝ ከማዴረግ ያሇፈ የ ሚያስገ ኘው ጥቅም እንዯላሇ መታወቅ አሇበት። 

እውነ ተኛው የ ችግሩ ምንጭና ፈጻሚ ካሌታወቀ ዘሊቂ መፍትሄ ሇማበጀት የ ሚዯረገ ው እንቅስቃሴ የ ይስሙሊ ነ ው 

የ ሚሆነ ው። ወይም ግቡን ሳይመታ የ ሚቀጭ የ አንዴ ሰሞን ወሬ ከመሆን አይዘሌም። 

ሇችግሩ ዘሊቂ መፍትሄ አሇማበጀት በሁሇቱ ህዝቦች መሃከሌ የ ተፈጠረውን በጥርጣሬ ወዯመተያያት እያመራ 

ያሇ መዯናገ ር ያባብሰዋሌ። ይህ ዯግሞ በችግሩ ሳቢያ የ ተፈናቀለ ዜጎ ችን አሁን እንዯሚወራው ወዯነ በሩበት 

የ መመሇሱን ተግባር የ ማይቻሌ ያዯርገ ዋሌ። የ ተፈናቀለትን ሰዎች ወዯነ በሩበት መመሇስ ዲግም ተመሳሳይ 

ችግር እንዯማይፈጠር ዋስትና ማረጋገ ጥን ይሻሌ። አሁን የ ምንመሇከተው በሁሇቱ ህዝቦች መሃከሌ የ ሚታይ 

አንደ ላሊውን በጥርጣሬ የ መመሌከት አዝማሚያ ካሌተወገ ዯ አንደ ህዝብ በላሊው ክሌሌ በሰሊም የ መኖር 

ዋስትና ሉያገ ኝ አይችሌም። እናም እውነ ቱ ፍርጥ ብል መውጣት አሇበት። እውነ ቱ የ ሚመር እንኳን ቢሆን፣  

የ ሚመር መዴሃኒት ያዴናሌ እንዱለ፣  በማንኛውም ጊዜ የ ሚያመረቅዝ በሽታ ይዞ ከመኖር መራራውን እውነ ት 

ተጎ ንጭቶ መዲን ነ ው የ ሚሻሇው። እውነ ቱ እስካሌወጣ ዯረስ መሬት ሊይ ወሰን ማካሇሌ በራሱ ዘሊቂ መፍትሄ 

እንዯማያመጣም መታወቅ አሇበት። 

በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማላ ክሌልች መሃከሌ የ ተፈጠረው ግጭት በአጠቃሊይ የ ሃ ገ ሪቱን ፖሇቲካ 

ወዯአሇመረጋጋት ውስጥ ሉከት እንዯሚችሌም መታሰብ አሇበት። ሰሞኑን እንዯምንመሇከተው የ አሃዲዊ ሥርአት 

ተስፈኞች ከተቀበሩበት አፈራቸውን እያራገ ፉ እየ ተነ ሱ ነ ው። እትግጥ ኢትዮጵያ ካሁን በኋሊ ወዯአሃዲዊ 

ሥርአት ሌትመሇስ አትችሌም። አሃዲዊ ሥርአትን የ መመሇስ ጉዲይ ከህሌም የ ተሇየ  አይዯሇም። ካሁን በኋሊ 

ሇብሄሮች፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የ ማስተዲዯር መብት ዕውቅና የ ነ ፈገ  ማንኛውንም አይነ ት 

የ መንግስት ሥርአት መመስረት የ ሚያስችሌ ነ ባራዊ ሁኔታም የ ሇም። በመሆኑም የ አሃዲዊ ስርአት ተስፈኞች 

ህይወት የ መዝራት አቅም ባይኖራቸውም፣  የ ብሄሮች ግጭት ገ ጽታ ያሊቸው ሁኔታዎች እስካለ ዯረስ በተሇይ 

በከተሞች አካባቢ ውዥንብር መፍጠር የ ሚያስችሊቸው እዴሌ ሉያገ ኙ መቻሊቸው እውነ ት ነ ው። ይህ ዯግሞ 

ሇሁከትና ግርግር በር ይከፍታሌ። ሙታኑ የ አሃዲዊ ፅ ርአት ተስፈኞች ወዯመቃብራቸው እንዱመሇሱ ሇማዴረግ 

ችግሩ ከፌዯራሊዊ ስርአቱ ያሌመነ ጨ መሆኑን በግሌጽ በሚያሳይ ሁኔታ በችግሩ ዙሪያ ያሇው እውነ ት ፈርጦ 

መውጣት አሇበት። 

በላሊ በኩሌ ግጭቱ የ ተመራው የ ፌዯራሌ መንግስት ነ ው የ ሚለ በህዝብ ዘንዴ የ መዯመጥ እዴሌ እያገ ኙ የ መጡ 

ዴምጾች መኖራቸውን ማስተዋሌም ተገ ቢ ነ ው። የ ፌዯራሌ መንግስቱ የ ኦሮሞን ህዝብ ሇማጥቃት፤  ኢህአዳግ 

ውስጥ እየ ጎ ሇበተ አሌታዘዝ እያሇ መጣ ያለትን የ ኦሮሞ ህዝብ ዳሞክራሲያዊ ዴርጅት (ኦህዳዴ) ሇማዲከም 

ያዯረገ ው ነ ው፤  ጥቃቱን የ ፈጸመው ሃይሌ በፌዯራሌ መንግስት ብቻ የ ሚታዘዝ አካሌ ነ ው የ ሚሇው ወሬ 

ተሰሚነ ት እያገ ኘ መምጣቱን ማስተዋሌ ብሌህነ ት ነ ው። ይህ ውዥንብር እውነ ቱ ካሌወጣ በስተቀር ጉሌበት 

የ ማግኘት እዴሌ ይኖረዋሌ። እናም እውነ ቱ ሳይሸሸግና ሳይዴበሰበስ መውጣት አሇበት።በአጠቃሊይ፤  

በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማላ ክሌልች መሃከሌ የ ተፈጠረው ግጭት ዘሊቂ መፍትሄ ሉበጅሇት ይገ ባሌ። ዘሊቂ 
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መፍትሄ የ ማበጀቱ ጉዲይ ግን የ ችግሩ ምንጭና ግጭቱን የ መሩ ግሇሰቦችና ቡዴኖች ማንነ ት ምንም 

ሳይዴበሰበስና ሚዛናዊ ሇመሆን በሚሌ ስላት ተቀንሶና ተጨመሮ ሳይዯበዝዝ ይፋ እንዱወጣ ይሻሌ።  


