
አዲሱ የኦህዴድ አመራር የፖለቲካ ስትራቴጂ…..ፖሊቲካል ፍሬሚንግ ኦሮሚያ ውስጥ በሚኖሩ ተጋሩ ላይ! 
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-ፖሊቲካል ፍሬሚንግ ምንድን ነው ትሉ ይሆናል(አንዳንዶቻችሁ) 

በአጭሩ ግልፅ ለማድረግ ያህል፤ ፖሊቲካል ፍሬሚንግ ማለት አንድን ንፁኅ ግለሰብ፤ድርጅት፤ማህበረሰብ፤ወይም ሃገር 

ባልዋለበትና ባልሰራው ወንጀል ሆን ተብሎ መረጃዎችን በማቀነባበር በሰፊውህ ህዝብና በፍርድ አደባባይ ተጠያቂ 

ለማድረግ የሚደረገው ልዪ ተልዕኮ ያለው ስውር ፖለቲካዊ ደባ ነው! 

እንዲህ ዓይነቱን ፖለቲካል ፍሬሚንግ(ሰውር ፖለቲካዊ ደባዎች) እንደ አሜሪካ የመሳሰሉት ሃገሮች በስለላ ድርጅቶቻቸው 

በኩል ለዘመናት ሲሰሩበት የነበረና አሁንም ያለ በኛ ሃገር የሸዋ ፖለቲካ የሚባለው ዓይነት ፀረ-ሰላምና ፀረ-ኅዝቦች ነፃነት 

የሆነ ቀሻሻ ድርጊት ነው፡፡ 

-በዓለም አቀፍ ደረጃ በፖለቲካል ፍሬሚንግ የሚታወቀው የኒውዪርክ መንታ ህንፃዎች በአልቃይዳ የሽብር ጥቃት ነው 

የፈረሱት የሚለው ፖለቲካዊ ደባ(ሴራ) ነው፡፡ ከጥቃት ማግስት የወጡ ጥናታዊ ዶክመንተሪዎች እንደሚያሳዪት ግን 

የሽብር ጥቃቱ ከመከሰቱ በፊት የኒውዪርክ ህንፃዎችን ቀጥ አድርገው ያቆሙት የብረት ምሰሶዎች በከፍተኛ ድረጃ ብረት 

ማቅለጥ በሚችል ኬሚካል እንዲቀልጡና ጥቃትን እንዳይቋቋሙ ተደርገው አስቀድመው ተዘጋጅተው ነበር፡፡ 

እንደሆነውም ለሽብር ጥቃት ወደ ህንፃው የተወረወሩት አውሮፕላኖች ህንፃውን በቀላሉ አፍርሰውታል፡፡ ህንፃው ሙሉ ለ 

ሙሉ በመፍረሱም በህንፃው ውስጥ የነበሩ 3600 ሰዎች በሙሉ አለቁ፡፡ በውጤቱም ህንፃዎቹ የፈረሱት በአልቃይዳ 

የሽብር ጥቃት ነው ተባለ፡፡ አፍጋኒስታን ላይም አሜሪካ ያለማንም ሃይ ባይነት የተመኘችውን ጦርነት የዓለም ህዘብ 

ይሁኝንታን ከሞላ ጎደል አግኝታ አደረገች! 

ወደ መነሻ ርዕሰ-ጉዳዪ ስመለስ፤ 

-አዲሱ የኦህዴድ አመራር ወደ ስልጣን የመጣበት አካሄድ ከሞላ ጎደል መፈንቀለ-ፓርቲና መንግስት በሚባል መልኩ 

ነበርና በተቀሩት የኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች ዘንድ የተሟላ ቅቡልነት ያላገኘ በመሆኑና ይህንንም ቅቡልነት በተለመደው 

የኢህአዴግ የድርጅት አሰራር ማሳካት እንደማይችል በማመኑ ቅቡልነት ለማግኘት ሲል በድርጅት አሰራር ያጣውን በህዝብ 

ዓመፅ ለማሳካት በመላ ኦሮሚያ የእጅ አዙር ዓመፅ አውጆ የኢህአዴግንና የፌደራል መንግስቱን እጅ ለመጠምዘዝ የሞት 

ሽረት ትግል በማድረግ ላይ ነው፡፡ 

-ከመነሻው በኦሮሚያ የነበረው ዓመፅ ሰላማዊና መሰረታዊ የህገ-መንግስቱ መርሆዎች እንዲተገበሩ የሚጠይቅ የነበረ 

ቢሆንም ይህ ሰላማዊ የሆነው አካሄድ አዲሱ የአህዴድ አመራር ያሰበውን ቅቡልነት ሊያረጋግጥለት ባለመቻሉ ከቅርብ 

ግዜ ወዲህ ዓመፁ ሰላማዊነቱን ትቶ በንብረትና በሰው ሂወት ላይ ከባድ ውድመት ማስከተል ጀምሮዋል፡፡ 

-ይህ ወደ ጥፋት የተቀየረው ዓመፅ ኦህዴድ እንዳሰበው ሊቆጣጠረው ያልቻለውና ይህንን አጋጣሚ ሲጠባበቁ የነበሩ 

የተለያዪ የኦሮሚያ የፖሊካ ሃይሎች በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠሩበት ሁኔታ እየታየ ነው፡፡ ለዚህም ማሳያው 

ኦህዴድ ከዓመት በላይ ሲካሔድ የነበረውን ሰላማዊውን የህዝብ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ መልካም አስተዳደር፤ፍትሕና 

ልማት በማጣቱ የተነሳ ብሎ እውቅና ሲሰጠውና ሲያበረታታው የነበረ ቢሆነም አሁን ያለውን ዓመፅ ግን መጤዎች 

እያቀጣጠሉት ያለ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም የሚል በምንም መልኩ ሊታመን የማይችል ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ነው፡፡ 

-ከዚህ ጋር በተያያዘም ኦህዴድ ቅቡልነቴን ያጣሁት በኢህአዴግ በተለይ ደግሞ በህወሓት ነው በሚል ቂም በተግባር 

ሳይሆን በፕሮፓጋንዳ ደረጃ በህወሓት ይመራል በሚባሉ የፌደራል ተቋማት በተለይ በመከላከያና ፌደራል ፖሊስ ላይ 

የኦሮሞ ህዝብ እንዲነሳሳ የሚያደርጉ ቅስቀሳዎችን በከፍተኛ አመራሮቹ በኩል በተደጋጋሚ ሲያቀርብ ታይቶዋል፡፡ ይህ 

ኦሮሚያ ላለው ነውጠኛ ዓመፅ ተጠያቂዎች መጤዎች( ሲተረጎም ተጋሩ ) ነቸው የሚለው ትርክትና መከላከያና ፌደራል 

ፖሊስ ከሌሎች ጋር (ሲተረጎም ከሶማሌ ጋር ለማለት ነው) ወግኖ የኦሮሞን ሀዝብ እየበደለ ነው የሚለው ቅስቀሳ የማታ 

የማታ የኦሮሞ ህዝብ ከመከላከያና ፌደራል ፖሊስ ጋር እሳትና ጭድ እንዲሆን በውጤቱም ክቡር የሆነው የሰው ሂወት 

እንዲጠፋና ንብረት እንዲወድም ሆኖዋል፡፡ 

-ይህ የሰው ሂወት መጥፋት፤መፈናቀልና ንብረት ውድመት ስፋቱ እየጨመረና እየከረረ ሲሄድ እንዲሁም ኦህዴድ ይህንን 

ቀውስ መቆጣጠርና ማስቆም ወደማይችልበት ደረጃ መድረሱን ሲያውቅ ዓመፁን ያቀነባበሩት፤በየሰልፎቹም የኦነግና 

ሌሎች ድረጅቶችን ባንዴራዎች ይዘው የኦሮሞን ህዝብ ለዓመፅ ያነሳሱት መጤዎች(ትግሬዎች) ናቸው በሚል በአሁኑ 



ሰዓት በኦሮሚያ ክልል ለበርካታ ዓመታት(10፣20ና 30 ዓማት ድረስ) ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በማህበራዊ ሂወት ተሳስሮው 

በፍቅር በሚኖሩ ተጋሩ ነዋሪዎችና ነጋዴዎች ላይ በተቀነባበረ መልኩ ለዓመፁና ዓመጹን ተከትሎ ለጠፋው ሂወትና 

ንብረት ተጠያቂ ለማድረግ በኢዱሱ የኦህዴድ አመራር የሚመራው የአሮሚያ ፖሊስ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋሩን ከያሉበት 

እየለቀመ በማሰር ላይ ይገኛል፡፡ 

-አዲሱ የኦህዴድ አመራርና የክልሉ መንግስት መዋቅር (ፍርድቤቱና ፖሊስ ሃይሉ) በተጋሩ ላይ በተለይ በሆቴል ቤት 

ባለሃብቶች ላይ ይዘናል(እግኝተናል) እያሉ ያሉት መረጃ(ማስረጃ) በሰልፎቹ ወቅት ሲውለበለቡ የነበሩ የተለያዪ የኦሮሚያ 

ድረጅቶች(የኦነግን ጨምሮ) ባንዴራዎችን ነው፡፡ ግን እዚህ ላይ ሁሉም በቀላሉ የሚገነዘበውና የሚረዳው ጉዳይ 

ማንኛውም ሰው ወደ ሆቴል አልጋው በሻንጣው ውስጥ ማንኛውምን ዓይነት ጨርቅ ሳይታወቅበት በቀላሉ ማስገባት 

እንደሚችል ነው፡፡ 

-እንግዲህ የኦሮሚያ ፖሊስ በኦሮሚያ ክልል ጥረው ግረው በሚኖሩ ሰላማውያን ተጋሩ ሆቴሎች መኝታ ቤት ውስጥ 

አገኘሁት የሚለን ባንዴራዎች(ጨርቆች) እንዴትና በማን ገቡ የሚለውን ጥያቄ መልሶ ሳይሆን በሆቴሎቹ በመገኘታቸው 

ብቻ ይህ የባለ ሆቴሎቹ ናቸው በሚል ሰንካላና የተቀነባበረ ድምዳሜ ነው፡፡ ይህ ነው እንግዲህ የኦሮሚያ አዲሱ የኦህዴድ 

አመራር ከደረሰውና እየደረሰ ካለው የሰውና የንብረት ጥፋት ተጠያቂ ላለመሆን ሲል ተጋሩን ባልዋሉበትና ባልተገኙበት 

ወንጀል እንደሰሩ ተደርጎ ፖለቲካል ፍሬሚንግ እየተሰራባቸው ያለው፡፡ 

-አዲሱ የኦህዴድ አመራር በካድሬዎቹና ግብረ-አበሮቹ በዘረጋው ስልት በተጋሩ ሆቴሎች እየመረጠ ተጠቃሚ መስለው 

በመግባት የተባሉትን ባንዴራዎችንም ሆነ ሌሎች ቀስቃሽ መረጃዎችን በትኖ ሲያበቃ መልሶ ባለሆቴሎቹን ተጠያቂ 

ሊያደርግ የሚችልበት ዕድል ሰፊ እንሆነ ሁሉም ግንዛቤ ሊወስድ ይገባል፡፡ 

-አዲሱ የኦህዴድ አመራር በክልሉ በሚኖሩ ተጋሩ ላይ ስትራቴጂክ በሆነ መልኩ ግፍ እንዳይፈፀም ተገቢውን ጥበቃ 

አለማድረግ ተፈፅሞ ሲሆንም ዕውቅና አለመስጠት በተደጋጋሚ የታየና ሆን ተብሎ እየሰራበት ያለ የእለተ-እለት ጉዳይ 

ሆኖዋል፡፡ በቅርቡ እንኳን በኢሉአባቦራና ቡኖ በደሌ በተፈጠረው ግጭት በአማራና ትግራይ ተወላጆች ላይ በሂወትና 

ንብረት ላይ ጥቃት ሲፈፀም በአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰውን ችግር ብቻ እውቅና በመስጠት ችግሩንም ለፍታት 

ሲንቀሳቀስ፤ በተቃራኒው በተጋሩ ላይ የደረሰውን ችግር ዕውቅና በመንፈግ በተቃራኒው ለችግሩ መልሶ ተጠያቂ 

ሲያደርጋቸው በተግባር እየታየ ያለ ሃቅ ነው! 

-ይህ የኢዲሱ የኦህዴድ አመራር በክልሉ በሚኖሩ ተጋሩ ላይና በፕሮፓጋንዳ ተጋሩ ይመርዋቸዋል በሚባሉ የፌደራል 

ተቋማት (ፌደራል ፖሊስና መከላከያ) የኦሮሞ ህዝብ ጥላቻና ጥርጣሬ እንዲያሳድር ሆን ብሎ ፖለቲካዊ ፕሮግራም 

ይዞበት እየሰራበት ያለና የዚህ አካሄድ አጥፊነትም በተግባር እየታየ ያለ በመሆኑ ይህ ነገር በዚህ ከቀጠለም ህገ-

መንግስታዊውን ስርዓት አደጋ ላይ በመጣል ለአገር ህልውናም አደጋ መሆኑ አይቀረምና የሚመለከተው አካል አፋጣኝ 

መፍትሔ ሊያበጅል ይገባል እላለው፡፡ 

-ኢዱሱ የኦህዴድ አመራር በኦሮሚያ ክልል በሚኖሩ ተጋሩ ላይ ኬሎች ብሄር ብሄረሰቦች ነጥሎ የሚያደርገውን የፖለቲካል 

ፍሬሚንግ ሴራ በአስቸኳይ ሊያቆም ይገባል፡፡ 

 


