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የየፌዴራልፌዴራል  መመንግስንግስቱቱ  ምንምን  እየሰራእየሰራ  ነውነው??  

የሃገራችንየሃገራችን  የፀጥታየፀጥታ  ሁኔታሁኔታ  ከጊዜከጊዜ  ወደወደ  ጊዜጊዜ  እየተበላሸእየተበላሸ  ስለመሄዱስለመሄዱ  ከበቂከበቂ  በላይበላይ  የሚያሳዩየሚያሳዩ  ምልክቶችምልክቶች  አሉ።አሉ።  

በአንዳንድበአንዳንድ  የሃገራችንየሃገራችን  ክልሎችክልሎች  በአሁኑበአሁኑ  ወቅትወቅት  በሰውበሰው  ህይወትናህይወትና  ንብረትንብረት  ላይላይ  እየደረሰእየደረሰ  ካካለውለው  ጉዳጉዳትት  በላይበላይ  

ሁኔታውሁኔታው  ወዴትወዴት  እያመራእያመራ  ነውነው??  የሚለውየሚለው  ጉዳይጉዳይ  ህዝቡንህዝቡን  ማስጨነቅማስጨነቅ  ከጀመረከጀመረ  ውሎውሎ  አድሯልአድሯል።።  በሶማሊያናበሶማሊያና  

በኦበኦሮሮሚያሚያ  ክልሎችክልሎች  መካከልመካከል  በድንበርበድንበር  እናእና  በመሬትበመሬት  ይገባኛልይገባኛል  ሽፋንሽፋን  ((ሽፋንሽፋን  ያያልኩትልኩት  እወነተኛውእወነተኛው  ምክንያትምክንያት  እሱእሱ  

ነውነው  የሚልየሚል  እምነትእምነት  ስለሌለኝስለሌለኝ  ነውነው))  በተቀሰቀሰውበተቀሰቀሰው  ብብሔርሔር  ተኮርተኮር  ጥጥቃቃትት  ምክንያትምክንያት  ከሁለቱምከሁለቱም  በኩልበኩል  የበርካታየበርካታ  

ዜጎቻችዜጎቻችንንንን  ህይህይወትወት  ተተቀጥፏልቀጥፏል፣፣  ንብረትንብረት  ወድሟልወድሟል፣፣  በሺዎችበሺዎች  የሚገመቱየሚገመቱ  ዜጎቻችንዜጎቻችን  ለዓመታለዓመታትት  ከኖሩበትከኖሩበት    አካባቢአካባቢ  

ተፈናቅለውተፈናቅለው  በመጠለያበመጠለያ  ቦታዎችቦታዎች  የእለትየእለት  እርዳታእርዳታ  ጠባቂጠባቂ  ለመሆንለመሆን  የተገደዱበትየተገደዱበት  ሁኔታሁኔታ  ተፈጥሯልተፈጥሯል።።    

አሁንምአሁንም  በኦሮሚያበኦሮሚያ  ክልልክልል  አንዳንድአንዳንድ  አካባቢዎችአካባቢዎች  የዘየዘርር  ጥላቻጥላቻ  መነሻመነሻ  ያደረጉያደረጉ  ጥቃጥቃቶችቶች  እየተፈፀሙእየተፈፀሙ  የሰውየሰው  ህይህይወትወት  

እንደዋዛእንደዋዛ  እያለፈእያለፈ  ንብረትንብረት  እየወደመእየወደመ  ነውነው።።  ይህይህ  ሁኔታሁኔታ  በአጭርበአጭር  ጊዜጊዜ  ውስጥውስጥ  መቀልበስመቀልበስ  ካልተቻለካልተቻለ  አአደገኛደገኛ  ነው።ነው።    

ትላንትትላንት  እንዲህእንዲህ  ዓይነትዓይነት  የርስየርስ  በርስበርስ  ግጭትግጭት  ገጥሞዋቸውገጥሞዋቸው  ችግርችግር  ውስጥውስጥ  በመግባታቸውበመግባታቸው  ምክንያትምክንያት  ሠራዊታችንንሠራዊታችንን  

በበመላክመላክ  የታደግናቸውየታደግናቸው  የአፍሪቃየአፍሪቃ  ሃገራትሃገራት  ሁኔታናሁኔታና  በአሁኑበአሁኑ  ወቅትወቅት  በኢራቅ፣በኢራቅ፣  በሊቢያናበሊቢያና  በሶርያበሶርያ  የሚታየውየሚታየው  አስከፊአስከፊ  

ቀውስቀውስ  እዚህእዚህ  በሃገራችንበሃገራችን  ውስጥምውስጥም  የማይደገምበየማይደገምበትት  ምንምምንም  ምክንያምክንያትት  የለም።የለም።  እኔእኔንን  ጨምሮጨምሮ  የብዙየብዙ  ሰውሰው  ጥያቄጥያቄምም  

ፌዴፌዴራራልል  መንግስቱመንግስቱ  ይህይህ  ሁሉሁሉ  ጥፋትናጥፋትና  ውድመትውድመት  እየደረሰእየደረሰ  ምንምን  እያደረገእያደረገ  ነውነው??  የሚልየሚል  ሆኗል።ሆኗል።  በዚህበዚህ  ምክንያትምክንያት  

ከጊዜከጊዜ  ወደወደ  ጊዜጊዜ  በውስጤበውስጤ  የሚሰማኝየሚሰማኝ  ፍርሃትናፍርሃትና  ስጋትስጋት  እያየለእያየለ  በመሄዱበመሄዱ  በምሰራበትበምሰራበት  ቢሮቢሮ  ውስጥውስጥ  የሚገኙየሚገኙ  ከፍተኛከፍተኛ  

የድርጅቱየድርጅቱ  ሃላፊዎችሃላፊዎች  በዚህችበዚህች  ሃገርሃገር  ምንምን  እየሆነእየሆነ  እንደሆነእንደሆነ??  የፌዴራልየፌዴራል  መንግስትስመንግስትስ  ለምንለምን  ዝምታንዝምታን  እንደመረጠእንደመረጠ??  

እንዲያስረዱኝእንዲያስረዱኝ  መጠየቄመጠየቄ  አአልልቀረም።ቀረም።  እነዚህእነዚህ  ከፍተኛከፍተኛ  የድርጅትየድርጅት  ሃላሃላፊዎችፊዎች  ፌዴራልፌዴራል  መመንንግስትግስት  ችግሩንችግሩን  ዝምዝም  ብሎብሎ  

አልተመለከተምአልተመለከተም  ነውነው  የሚሉኝ፡፡የሚሉኝ፡፡  ፌዴራልፌዴራል  መንግስትመንግስት  እነዚእነዚህህንን  ግጭቶችግጭቶች  ለማስወገድለማስወገድ  ወይምወይም  ቢያንስቢያንስ  ለማስቆምለማስቆም  

ያደረገውያደረገው  ወይምወይም  የሚያደርገውየሚያደርገው  እንቅስቃሴእንቅስቃሴ  አልታይህአልታይህ  ስላለኝስላለኝ  ምንምን  እንዳደርእንዳደርገገናና  ምንምንስስ  እያደረእያደረገገ  እንደሆነእንደሆነ  

እንዲያስረዱኝእንዲያስረዱኝ  ወጥሬወጥሬ  ስስይይዛቸውዛቸው  የሰጡኝየሰጡኝ  ምላሽምላሽ  የሚከተለውንየሚከተለውን  ይዘትይዘት  ያለውያለው  ነውነው  ፣፣--  

11))  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትሩሚኒስትሩ  የሶማሊያናየሶማሊያና  የየኦኦሮሚያሮሚያ  ክልሎችክልሎች  ከፍተኛከፍተኛ  ባለሥልጣናትንባለሥልጣናትን  ወደወደ  አዲስአዲስ  አበባአበባ  

በመጥራበመጥራትት  በሁለቱምበሁለቱም  ክልሎችክልሎች  የተፈጠረውንየተፈጠረውን  ግጭትግጭት  በአፋጣኝበአፋጣኝ  እንዲያስቆሙእንዲያስቆሙ  የነገሩዋቸውየነገሩዋቸው  መሆኑንመሆኑን፣፣    

22))  ፌዴራልፌዴራል  ፖሊስፖሊስ  ጣልቃጣልቃ  እንዲገባእንዲገባ  በጠቅላይበጠቅላይ  ሚኒሰትሩሚኒሰትሩ  በተሰጠውበተሰጠው  ትዕዛዘትዕዛዘ  መሠረትመሠረትምም  ግጭቱንግጭቱን  

ለማስቆምለማስቆም  ጥረትጥረት  መድረጉመድረጉንን፣፣    

33))  የሁለቱምየሁለቱም  ክልሎችክልሎች  የፀጥታየፀጥታ  ሃይልሃይል  ግጭትግጭት  ከሚካሄድበከሚካሄድበትት  አካባቢአካባቢ  ወጥቶወጥቶ  ፌዴራልፌዴራል  ፖሊስናፖሊስና  የመከላከያየመከላከያ  

ሃይልሃይል  እንዲገባእንዲገባ  መደረጉመደረጉንን፣፣      

44))  በዚህበዚህ  ግጭትግጭት    ከቤትከቤት  ንንብረታቸውብረታቸው  ለተፈናቀሉለተፈናቀሉ  ዜጎችዜጎች  አስቸኳይአስቸኳይ  ድጋፍድጋፍ  እየተደረገእየተደረገ  መሆመሆኑን፣ኑን፣    
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55))  በዚህበዚህ  ወንጀልወንጀል  የተሳተፉትንየተሳተፉትን  በህግበህግ  ለማስቀጣትለማስቀጣት  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  ሰብዓዊሰብዓዊ  መብትመብት  ኮሚሽንኮሚሽን  ግጭትናግጭትና  ግድያግድያ  

በተፈፀመባቸውበተፈፀመባቸው  አካባቢዎችአካባቢዎች  ተሰማርቶተሰማርቶ  መረጃናመረጃና  ማስረጃማስረጃ  የማሰባሰብየማሰባሰብ  ተግባርተግባር  እያከናወነእያከናወነ  መሆኑንመሆኑን  

ገልፀውልኛል፡፡ገልፀውልኛል፡፡    

በእርግጥበእርግጥ  የፌዴራልየፌዴራል  የፀጥታየፀጥታ  አካላትአካላት  ግጭትግጭት  ወደወደተከሰተበተከሰተበትት  የሁለቱምየሁለቱም  ክልሎችክልሎች  እስእስኪኪደርሱደርሱ  ድረስድረስ  የየሁለቱምሁለቱም  

ክልሎችክልሎች  ተወላጅተወላጅ  በሆኑበሆኑ  ዜጎቻዜጎቻችንችን  ላይላይ  ከፍተኛከፍተኛ  ጉዳትጉዳት  የደረሰየደረሰ  ቢሆንምቢሆንም  በፌዴራልበፌዴራል  መንግስትመንግስት  የተወሰደውየተወሰደው  

እርእርምጃምጃ  ግጭቱግጭቱ  እእንንዳይቀጥልዳይቀጥል  በማድረግበማድረግ  በኩልበኩል  ወሳኝወሳኝ  ድርሻድርሻ  ተጫውቷል፣ተጫውቷል፣  ግጭቱንግጭቱን  ለማስቆምለማስቆም  በተደረገውበተደረገው  

ጥረትምጥረትም  በገላጋይነትበገላጋይነት  በገባውበገባው  የየፌዴራልፌዴራል  የፀጥታየፀጥታ  ሃይላችንሃይላችን  ላይላይ  ቀላልቀላል  የማይባልየማይባል  ጉዳትጉዳት  የደረሰየደረሰ  መሆኑንመሆኑን  

አስረድተውኛል።አስረድተውኛል።  

ይህይህ  በእንዲህበእንዲህ  እንዳለእንዳለ  በሁለቱምበሁለቱም  ክልሎችክልሎች  የተፈጠረውየተፈጠረው  ግጭትግጭት  እንዲቀጥልእንዲቀጥል  የሚፈልጉየሚፈልጉ  ወገኖችወገኖች  በፌዴራልበፌዴራል  

መመንግስንግስትት  ላይላይ  በየፊናቸበየፊናቸውው  ቅቅሬታሬታ  እያሰሙእያሰሙ  ነው።ነው።  የኦሮሚያየኦሮሚያ  ክልልክልል  አንዳንድአንዳንድ  ባለስልጣናትባለስልጣናት  የየፌዴራልፌዴራል  መመንንግስግስትት  

እእገዛገዛ  አላደረገልንምአላደረገልንም  የሚልየሚል  ስሞታስሞታ  እያቀረቡእያቀረቡ  ሲሆንሲሆን  የሶማሊያየሶማሊያ  ክልልክልል  ባለስልጣናትባለስልጣናት  በበኩላቸውበበኩላቸው  የፌዴራልየፌዴራል  

የፀየፀጥጥታታ  ሃይልሃይል  በተለይበተለይ  ""አወዳይአወዳይ""  በተባለውበተባለው  የኦሮሚያየኦሮሚያ  አካባቢአካባቢ  በርካታበርካታ  ሶማሊሶማሊያያዎችዎች  ሲሲገደሉገደሉ  ዝምዝም  ብሎብሎ  

የተመለከተበትየተመለከተበት  ሁኔታሁኔታ  ስለነበርስለነበር  እንዳውምእንዳውም  የመከላከያየመከላከያ  ሠራዊቱሠራዊቱ  ከክልላችንከክልላችን  መውጣትመውጣት  አለበትአለበት  የሚልየሚል  ህገህገ  

መመንንግስታዊግስታዊ  መሠረትመሠረት  የሌለውየሌለው  ጥያቄጥያቄ  እያነሱእያነሱ  እንደሆነእንደሆነ  አጫውተውኛልአጫውተውኛል።።  

በበኩሌበበኩሌ  ለዚሁለዚሁ  ሁሉሁሉ  ችግርችግር  የዳረገንየዳረገን  ባለፉትባለፉት  ሁለትሁለት  ዓዓመታመታትት  በሃገራችንበሃገራችን  ለተፈጠረለተፈጠረውው  ሁከትናሁከትና  ብጥብጥብጥብጥ  መነሻመነሻ  

ምክንያትምክንያት  የነበሩየነበሩትት  ፖለቲካዊፖለቲካዊ  ችግሮችችግሮች  ሳይፈቱሳይፈቱ  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  በችኮላናበችኮላና  በጥድፊያበጥድፊያ  እንዲነሳእንዲነሳ  መደረጉመደረጉ  

ያስከተለያስከተለውው  መዘዝመዘዝ  ነውነው  ባይባይ  ነኝነኝ።።  ምክንያቱምምክንያቱም  የዚህየዚህ  አዋጅአዋጅ  መነሳትመነሳትንን  ተከትሎተከትሎ  ችግሩችግሩ  መልሶመልሶ  በአጭርበአጭር  ጊዜጊዜ  

ውስጥውስጥ  ማገርሸቱማገርሸቱ  ለአዋጁለአዋጁ  መታወጅመታወጅ  ምክንያትምክንያት  የነበሩየነበሩ  የህዝብየህዝብ  ጥያቄዎችጥያቄዎች  አሁንምአሁንም  ምላሽምላሽ  እንዳላገኙእንዳላገኙ  በግልፅበግልፅ  

የሚያሳይየሚያሳይ  ነውነው  የሚልየሚል  እምነትእምነት  ስላለኝስላለኝ  ነውነው።።    

የአስቸኳየአስቸኳይይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  መታወጅመታወጅ  የዓለምየዓለም  ፍፃሜፍፃሜ  እንደሆነእንደሆነ  አድርገውአድርገው  የሚያስቡየሚያስቡ  ወገኖችወገኖች  መኖራቸውመኖራቸው  እውነትእውነት  

ነው፡፡ነው፡፡  እንዲህእንዲህ  አይነትአይነት  አመለካከትአመለካከት  ከሚያራምዱከሚያራምዱ  ወገኖችወገኖች  መካከልመካከል  የተወሰኑትየተወሰኑት  የአዋጁንየአዋጁን  አላማአላማ  በትክክልበትክክል  

ካለመረዳትካለመረዳት  የሚመነጭየሚመነጭ  ሲሆንሲሆን  የቀሩትየቀሩት  ግንግን  ""የገበያየገበያ  ግርግርግርግር  ለሌባለሌባ  ያመቻልያመቻል""  እንደሚባለውእንደሚባለው  ሆንሆን  ብለውብለው  

የሚያራግቡትየሚያራግቡት  አመለካከትአመለካከት  ነው፡፡ነው፡፡  ይሁንይሁን  እንጂእንጂ  ሁሉምሁሉም  እንደሚያውቀውእንደሚያውቀው  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  አንዲትአንዲት  ሀገርሀገር  

የሚያጋጥማዋትንየሚያጋጥማዋትን  ሰውሰው  ሰራሽሰራሽ  ወይምወይም  የተፈጥሮየተፈጥሮ  ቀውሶችንቀውሶችን  ለመቋቋምለመቋቋም  ተብሎተብሎ  በኢኮኖሚበኢኮኖሚ  በበለፀጉበበለፀጉ  ሃገራትሃገራት  

ጭምርጭምር  የሚወሰድየሚወሰድ  እርምጃእርምጃ  ነው።ነው።  ከዲሞክራሲምከዲሞክራሲም  ሆነሆነ  ከሰብዓዊከሰብዓዊ  መብመብትት  ጉዳዮችጉዳዮች  ጋርጋር  አንዳችምአንዳችም  የሚያስተሳስርየሚያስተሳስር  

ነገርነገር  የለውም።የለውም።  የዓለማችንየዓለማችን  የዲሞክራሲየዲሞክራሲ  ቁንጮቁንጮ  ነኝነኝ  በምትለውበምትለው  አሜሪካአሜሪካ  ሳሳይይቀርቀር  ሌላውሌላው  ቀርቶቀርቶ  የየአውሎአውሎ  ነፋስነፋስ  

አደጋአደጋ  በደረሰበደረሰ  ቁጥርቁጥር  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  ከማወጅከማወጅ  ወደኋላወደኋላ  ብላብላ  አታውቅም።አታውቅም።  ከቅርብከቅርብ  ዓመታዓመታትት  ወዲህወዲህ  በአሸባሪዎችበአሸባሪዎች  

ተከታታይተከታታይ  ጥጥቃትቃት  የደረሰባትየደረሰባት  ፈረፈረንንሳይሳይ  ከሦስትከሦስት  ዓመታዓመታትት  በላይበላይ  ባስቆጠረባስቆጠረ  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  ውስጥውስጥ  
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እንደምትገኝእንደምትገኝ  ይታወቃል፡፡ይታወቃል፡፡  ይህምይህም  ሆኖሆኖ  ግንግን  በዚህበዚህ  አዋጅአዋጅ  ምክንያትምክንያት  የዜጎችየዜጎች  ሰብዓዊምሰብዓዊም  ሆነሆነ  ዲሞክራሲያዊዲሞክራሲያዊ  መብትመብት  

የተገደበበትየተገደበበት  ሁኔታሁኔታ  የለም።የለም።  እንደውምእንደውም  ፈረንሳይፈረንሳይ  የፕሬዚዳንታዊየፕሬዚዳንታዊ  ምርጫምርጫ  ያካሄደችውያካሄደችው  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  

ባለበትባለበት  ሁኔታሁኔታ  ውስጥውስጥ  ነው።ነው።  የተፎካካሪየተፎካካሪ  ፓርቲፓርቲ  ተወዳዳሪዎችተወዳዳሪዎች  የምርጫየምርጫ  ዓላማቸውንዓላማቸውን  በነፃበነፃ  ለማራመድለማራመድምም  ሆነሆነ  

ህዝቡምህዝቡም  ዲሞክራሲያዊዲሞክራሲያዊ  መብቱንመብቱን  ተጠቅሞተጠቅሞ  የፈለገውንየፈለገውን  እጩእጩ  ተወዳዳሪተወዳዳሪ  ለመምረጥለመምረጥ  አስቸኳይአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  

እንቅፋትእንቅፋት  አልፈጠረባቸውምአልፈጠረባቸውም።።  በርግጥበርግጥ  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  የአሸባሪዎችናየአሸባሪዎችና  ሁከተኞችንሁከተኞችን  እንቅስቃሴእንቅስቃሴ  መገደቡመገደቡ  

የታወቀየታወቀ  ነው።ነው።  የአዋጁየአዋጁ  ዓላማምዓላማም  እሱእሱ  ስለሆነስለሆነ  ብዙምብዙም  ሊያስገርምሊያስገርም  አይችልምአይችልም።።    

ወደወደ  ሃገራችንሃገራችን  ስንመጣምስንመጣም  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  በታወጀበትበታወጀበት  ጊዜጊዜ  በተለይበተለይ  ባለፈባለፈውው  ዓመትዓመት  ዋነኛዋነኛ  የሁከትየሁከት  ቀጠናቀጠና  

ሆኖሆኖ  በቆየውበቆየው  የሰሜንየሰሜን  ጎንደርጎንደር  አካባአካባቢቢ  የተረጋጋየተረጋጋ  ሁኔታሁኔታ  ለመፍጠርለመፍጠር  አግዟልአግዟል።።  በተፈጠረውበተፈጠረው  የተመቻቸየተመቻቸ  ሠላማዊሠላማዊ  

ሁኔታሁኔታ  በአማራናበአማራና  በበትግትግራይራይ  ክልልክልል  መካከልመካከል  የነበረውየነበረው  የድንበርየድንበር  ይገባኛልይገባኛል  ክርክርክርክር  በሰላማዊበሰላማዊ  መንገመንገድድ  በውይይትበውይይት  

ለመፍታትለመፍታት  አስችሏል።አስችሏል።  በጎንደርበጎንደር  ከተማከተማ  በከፍተኛበከፍተኛ  ድምቀትድምቀት  የሚከበረውየሚከበረው  የመስቀልየመስቀል  በዓልምበዓልም  በሰላምበሰላም  እንዲከበእንዲከበርር  

ረድቷል።ረድቷል።  በቅርቡበቅርቡ  በኦሮሚያበኦሮሚያ  አንዳንድአንዳንድ  አከባቢአከባቢ  ከተፈጠረውከተፈጠረው  ሁከትሁከት  ጋርጋር  ተያይዞተያይዞ  አአልልፎፎ  አልፎአልፎ  ከሚያጋጥመውከሚያጋጥመው  

ችግርችግር  ውጪውጪ  አሁንአሁን  ወላጅወላጅ  እናቴንእናቴን  ለመለመጠየቅጠየቅ  ወደወደ  ጎንደጎንደርር  ለመሄድለመሄድ  ብዙምብዙም  የሚያሰጋየሚያሰጋ  ሁኔታሁኔታ  የለብኝምየለብኝም።።      

ከሃገራችንከሃገራችን  በቆዳበቆዳ  ስፋትናስፋትና  በህዝብበህዝብ  ብዛትብዛት  ከፍተኛከፍተኛ  ድርሻድርሻ  ያለያለውው  የኦየኦሮሚሮሚያያ  ክልልክልል  ላለፉትላለፉት  ሶስትሶስት  ተከታታይተከታታይ  

ዓመታዓመታትት  ያህልያህል  ሁከትናሁከትና  ብጥብጥብጥብጥ  ሳይለየውሳይለየው  መቀጠሉመቀጠሉ  በጣምበጣም  ያናድደኛልያናድደኛል።።  በዚህበዚህ  ሁከሁከትት  በሰውበሰው  ህይህይወትናወትና  

ንብረትንብረት  ላይላይ  እየደረእየደረሰሰ  ካለውካለው  ጉዳትጉዳት  በተጨማሪበተጨማሪ  በክልሉበክልሉ  ካለውካለው  ሰፊሰፊ  የሆነየሆነ  የኢንቨስትመንትየኢንቨስትመንት  እንቅስቃሴእንቅስቃሴ  አንፃርአንፃር  

የሀገየሀገርር  ውስጥምውስጥም  ሆነሆነ  የውጪየውጪ  ባለሃብቶችባለሃብቶች  በክልበክልሉሉ  ላይላይ  ያላቸውያላቸው  እምነትእምነት  እየተሸረሸረእየተሸረሸረ  በመሄድበመሄድ  ላይላይ  መሆኑመሆኑ  

ማስተባበልማስተባበል  የሚቻልየሚቻል  አይመስለኝምአይመስለኝም።።  ከዚህከዚህ  በላይበላይ  ደግሞደግሞ  አንዳንድአንዳንድ  የክልሉየክልሉ  ወጣቶችወጣቶች  በተሳሳተበተሳሳተ  ጠባብጠባብ  

ብሔረተኝነትብሔረተኝነት  አስተሳሰብአስተሳሰብ  ተለክፈውተለክፈው  ዘረኛዘረኛ  በሆነበሆነ  መንገድመንገድ  ""አንተአንተ  አማራአማራ  ስለሆንክስለሆንክ፣፣  አንተአንተ  ትግሬትግሬ  ስለሆንክስለሆንክ  

ክልላችንንክልላችንን  ለቀህለቀህ  ውጣውጣ""  በማለትበማለት  የሚፈፅሙትየሚፈፅሙት  ግድያ፣ግድያ፣  የንብረትየንብረት  ውድመትናውድመትና  ዘረፋዘረፋ  በህዝባችንበህዝባችን  አብሮአብሮ  የመኖርየመኖር  

እሴትእሴት  ላይላይ  በተለይምበተለይም  ደግሞደግሞ  የኦሮሞየኦሮሞ  ህዝብህዝብ  በሚታወቅበትበሚታወቅበት  ከሌሎችከሌሎች  ህዝቦችህዝቦች  ጋርጋር  ተዋልዶናተዋልዶና  ተዛምዶተዛምዶ  የመኖርየመኖር  

ባህሉባህሉ  ላይላይ  በቀላሉበቀላሉ  የማይሽርየማይሽር  ጠባሳጠባሳ  ጥሎጥሎ  እያለፈእያለፈ  ነውነው።።  በእርግጥበእርግጥ  ሚሊዮኖችሚሊዮኖች  በሚኖሩበሚኖሩበትበት  የየኦሮሚያኦሮሚያ  ክልልክልል  

በየአካባቢውበየአካባቢው  ሁከትሁከት  የሚፈጥሩየሚፈጥሩ  ተደምሮተደምሮ  ቢበዛቢበዛ  ከከ2200  ሺህሺህ  የማይበልጡየማይበልጡ  ወጣቶችወጣቶች  በምንምበምንም  መልኩመልኩ  ሠላምሠላም  

ወዳዱወዳዱንን  ሰፊውንሰፊውን  የኦሮሞንየኦሮሞን  ህዝብህዝብ  የሚወክሉየሚወክሉ  እንዳልሆነእንዳልሆነ  ህዝቡህዝቡ  ተቃውሞውንተቃውሞውን  በተለያየበተለያየ  መንገድመንገድ  እየገለፀእየገለፀ  ነውነው።።  

ይህይህ  እንደተጠበቀእንደተጠበቀ  ሆኖሆኖ  በሃገራችንበሃገራችን  የዜጎችየዜጎች  ሰብዓዊሰብዓዊ  መብትመብት  በጥቂትበጥቂት  ሁከተኞችናሁከተኞችና  አመፀኞችአመፀኞች  በዘፈቀደበዘፈቀደ  ሲጣስ፣ሲጣስ፣  

አንድንአንድን  ክልልክልል  ከሌላውከሌላው  ክልልናክልልና  ከዛምከዛም  አልፎአልፎ  ከጎረቤትከጎረቤት  ሃገራትሃገራት  የሚያገናኙየሚያገናኙ  የፌዴራልየፌዴራል  አውራአውራ  መንገዶችመንገዶች  

ተዘግተውተዘግተው  የዜጎችየዜጎች  ከቦታከቦታ  ወደወደ  ቦታቦታ  የመንቀሳቀስየመንቀሳቀስ  መብታቸውመብታቸው  ሲስተጓጎልሲስተጓጎል  የፌዴራሉየፌዴራሉ  መንግመንግስትስት  እጁንናእጁንና  እእግግሩንሩን  

አጣምሮአጣምሮ  ሊመለከትሊመለከት  አይችልም።አይችልም።  አይገባውምም፡፡አይገባውምም፡፡  በህገመንግስታችንበህገመንግስታችን  በግልፅበግልፅ  በተደነገገውበተደነገገው  መሰረትመሰረት  እንዲህእንዲህ  

ዓይነዓይነትት  ህገህገ  ወጥነትወጥነት  እየተስፋፋእየተስፋፋ  ሲሄድሲሄድ  በቅበቅድድሚያሚያ  የክልሉየክልሉ  ፖሊስፖሊስ  የተፈጠረውየተፈጠረውንን  ሁኔታሁኔታ  ለመቀልበስለመቀልበስ  እርምጃእርምጃ  

መውሰመውሰድድ  ይኖርበታል።ይኖርበታል።  የተፈጠረውየተፈጠረው  ችችግግርር  ከክልሉከክልሉ  ፖሊሲፖሊሲ  አቅምአቅም  በላይበላይ  የሆነየሆነ  እንደሆነእንደሆነ  ፌዴራልፌዴራል  ፖሲስፖሲስ  ጣልቃጣልቃ  
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በመግባትበመግባት  የማረጋጋትየማረጋጋት  ስራስራ  የመስራትየመስራት፣፣  ህገመንግስታዊህገመንግስታዊ  ስርዓቱንስርዓቱን  አደጋአደጋ  ላይላይ  የሚጥልየሚጥል  ሁኔታሁኔታ  የተፈጠረየተፈጠረ  እንደሆነእንደሆነ  

ደግሞደግሞ  የሃገሪቱየሃገሪቱ  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትርሚኒስትር  የመከላከያየመከላከያ  ሃይሉሃይሉ  እርምጃእርምጃ  እንዲወስድእንዲወስድ  የማዘዝየማዘዝ  ህገህገ  መንግስታዊመንግስታዊ  ስልጣንስልጣን  

አላቸው።አላቸው።  በድርጅቱበድርጅቱ  ከፍተኛከፍተኛ  ባለስልጣናትባለስልጣናት  እንደተገለፀልኝእንደተገለፀልኝ  በሶማሊያናበሶማሊያና  በአበአሮሚያሮሚያ  ክልላዊክልላዊ  መንግስታትመንግስታት  

በተወሰኑበተወሰኑ  አከባቢዎችአከባቢዎች  በድንበርበድንበር  ሽፋንሽፋን  የተቀሰቀሰውየተቀሰቀሰው  ግጭትግጭት  ለማስቆምለማስቆም  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትሩሚኒስትሩ  የወሰዱትየወሰዱት  እርምጃእርምጃምም  

ከዚሁከዚሁ  ህገመንግስታዊህገመንግስታዊ  ድንጋጌድንጋጌ  መነሻመነሻ  ይመስለኛል።ይመስለኛል።    

በእርግጥበእርግጥ  የድርጅየድርጅቱቱ  ከፍተኛከፍተኛ  ሃላፊዎቸሃላፊዎቸ  እንደገለፁልኝእንደገለፁልኝ  ፌዴራልፌዴራል  መንግስትመንግስት  እነዚህንእነዚህን  አርምጃዎችአርምጃዎች  ወስዶወስዶ  ከሆነከሆነ  

ለምንድነውለምንድነው  ምንምን  እየተደረገእየተደረገ  እንደሆነእንደሆነ  ለህዝብለህዝብ  የማይገለፀውየማይገለፀው??  የሚልየሚል  ጥያቄጥያቄ  የሚያስነሳየሚያስነሳ  ነው።ነው።  ህዝቡህዝቡ  በመንግስትበመንግስት  

የሚከናወኑየሚከናወኑ  ተግባራትተግባራት  የየማወቅማወቅ  ህገህገ  መንግስታዊመንግስታዊ  መብትመብት  አለው።አለው።  በሰላምበሰላም  እጦትእጦት  እየተጨነቀእየተጨነቀ  ስጋትስጋት  ውስጥውስጥ  

ባለበትባለበት  በአሁኑበአሁኑ  ወቅትወቅት  የፌዴራልየፌዴራል  መንግስትመንግስት  ምንምን  እያደረገእያደረገ  ነውነው  ብቻብቻ  ሳይሆንሳይሆን  ህዝቡህዝቡ  ለመሆኑለመሆኑ  የፌዴራልየፌዴራል  

መንግስትመንግስት  የሚባለውየሚባለው  ራሱራሱስስ  አለአለ  ወይወይ??  የሚልየሚል  ጥያቄጥያቄ  እንዲያነሳእንዲያነሳ  እያደረገውእያደረገው  ነው።ነው።  ሲሆንሲሆን  ሲሆንሲሆን  ይህይህ  ችግርችግር  

ከመከሰቱከመከሰቱ  በፊትበፊት  የየፌዴራልፌዴራል  መንግስቱመንግስቱ  አስቀድሞአስቀድሞ  አርምጃአርምጃ  መውሰድመውሰድ  ነበረበት።ነበረበት።  ምክንያቱምምክንያቱም  በሃገራችንበሃገራችን  በአሁኑበአሁኑ  

ወቅትወቅት  በአንዳንድበአንዳንድ  አከባቢዎችአከባቢዎች  የሚየሚታዩትታዩት  ግጭቶችግጭቶች  አሁንአሁን  ድንገትድንገት  የተፈጠሩየተፈጠሩ  አይደሉምአይደሉምናና  ነውነው።።  ለምሳሌለምሳሌ  

በሶማሊያናበሶማሊያና  በኦሮሚያበኦሮሚያ  መካከልመካከል  የተፈጠረውየተፈጠረው  ግጭትግጭት  ዛሬዛሬ  የተከሰተየተከሰተ  ሳይሆንሳይሆን  ቀደምቀደም  ሲልሲል  የሚታወቅየሚታወቅ  ችግርችግር  ነው።ነው።  

ከሶማሊያከሶማሊያ  አካባቢአካባቢ  ሲሰነዘርሲሰነዘር  የቆየውየቆየው  ተደጋጋሚተደጋጋሚ  ትንኮሳትንኮሳ  ከዛሬከዛሬ  ነገነገ  በሠላማዊበሠላማዊ  መንገድመንገድ  ይፈታልይፈታል  በሚልበሚል  እምነትእምነት  

የኦሮሚያየኦሮሚያ  ክልላዊክልላዊ  መንግስትመንግስት  ችግሩንችግሩን  በትዕግስትበትዕግስት  ለመያዝለመያዝ  ጥረትጥረት  ሲያደርግሲያደርግ  እንደነበርእንደነበር  መካድመካድ  አይቻልም።አይቻልም።  ይሁንይሁን  

እንጂእንጂ  የኦሮሚያየኦሮሚያ  ክልልክልል  አሁንአሁን  ለተፈለተፈጠረውጠረው  ችግርችግር  ብቻብቻ  ሳይሆንሳይሆን  ያለፈያለፈ  ሂሳብሂሳብ  ለማወራረድለማወራረድ  በሚመስልበሚመስል  ሁኔታሁኔታ  

በእልህናበእልህና  በቁጭትበቁጭት  ተነሳስቶተነሳስቶ  ከሶማሊያከሶማሊያ  ክልልክልል  ጋርጋር  እንካስላንትያእንካስላንትያ  ውስጥውስጥ  መግባቱመግባቱ  አሁንአሁን  ለለተፈጠረውተፈጠረው  የሁለቱምየሁለቱም  

ክልሎችክልሎች  ተወላጆችተወላጆች  ከሃገራቸውናከሃገራቸውና  በዘበዘርር  ሃረጋቸውሃረጋቸው  ምክንያትምክንያት  ከትውልድከትውልድ  ቀያቸውቀያቸው  የሚፈናቀሉበትየሚፈናቀሉበት  ((ddeeppoorrtt  

የሚደረጉበትየሚደረጉበት))  ሁኔታሁኔታ  እንዲከሰትናእንዲከሰትና  እናእና  በሁለቱምበሁለቱም  ወንድማማቾችወንድማማቾች  ህዝቦችህዝቦች  ግንኙነግንኙነትት  መካከልመካከል  በቀላሉበቀላሉ  የማይሽየማይሽርር  

ቁስልቁስል  እንዲፈጠርእንዲፈጠር  እድልእድል  መስጠትመስጠት  አልአልነበረበትምነበረበትም  የሚልየሚል  አምነአምነትት  አለኝ።አለኝ።    

ለለብብዙዙ  ዜጎቻችንዜጎቻችን  ሞትሞትናና  አካላዊአካላዊ  ጉዳጉዳትት  እንዲሁምእንዲሁም  መፈናቀመፈናቀልልናና  የንብረትየንብረት  መውደምመውደም  ምክንያትምክንያት  ለሆነለሆነውው  ለዚህለዚህ  

ግጭትግጭት  መፈጠመፈጠርር  የፌዴራልየፌዴራል  መመንንግሰትምግሰትም  ከተጠያቂነትከተጠያቂነት  ነፃነፃ  ሊሆንሊሆን  አይችልም።አይችልም።  ባለፉትባለፉት  ሁለትሁለት  ዓመታዓመታትት  

በሃገራበሃገራችችንን  ለተቀሰቀሰውለተቀሰቀሰው  ሁከትናሁከትና  ብጥብጥብጥብጥ  መነሻመነሻ  ምክንያትምክንያት  የነበሩየነበሩ  የመልካምየመልካም  አስተዳደርአስተዳደር  ችግሮችናችግሮችና  የተለያዩየተለያዩ  

የህዝብየህዝብ  ጥያቄዎችጥያቄዎች  ተገቢተገቢ  የሆነየሆነ  መፍትሄመፍትሄ  ሳያገኙሳያገኙ  የፌዴራልየፌዴራል  መንግስቱመንግስቱ  ለገፅታለገፅታ  ግንባግንባታታ  አለያምአለያም  የተለያዩየተለያዩ    

ሀይሎችንሀይሎችን  ለማስደሰትለማስደሰት  ሲልሲል  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁንአዋጁን  ለማንሳለማንሳትት  መሮጡመሮጡ  ሃገራችንናሃገራችንና  ህዝባችንህዝባችን  የከፋየከፋ  ዋጋዋጋ  

እንዲከፍሉእንዲከፍሉ  አድርጓችዋልናአድርጓችዋልና  ነው፡፡ነው፡፡      

  
አየለኝአየለኝ  ፋንታውፋንታው    
ከኢህአዴግከኢህአዴግ  ፅፅ//ቤትቤት  
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