አብሮነት እንጂ በቀሌ …
አባ መሊኩ 05-31-18
የኦሮሞና የኢትዮጵያ ሶማላ (ሶማላ) ህዝቦች መሇየት በማይቻሌበት ሁኔታ አንዴ

ሆነው

የኖሩ ህዝቦች

ናቸው።

የአካባቢው ተወሊጅ በመሆኔ ሁሇቱንም ማህበረሰብ ጠንቅቄ አውቀዋሇሁ። በዴንበር አካባቢ የሚኖሩ ሁሇቱ
ህዝቦች ይህኛው ኦሮሞ ያኛው ዯግሞ ሶማላ ነው ሇማሇት አይቻሌም። የእነዚህ ህዝቦች አፈጣጠር በበርካታ ነገሮች
እጅግ የጠበቀ እና ጠንካራ ትስስር የሚስተዋሌበት ነው። ሶማላው ኦሮሚኛን እንዱሁም ኦሮሞው ሶማሉኛን አቀሊጥፎ
ይናገራሌ። ኃይማኖታቸው፣ አኗኗቸው፣ አሇባበስ፣ አመጋገባቸው ወዘተ

ተመሳሳይ ብቻ ሳይሆን አንዴ አይነት ነው።

ሶማላው ከኦሮሞ እንዱሁም ኦሮሞው ከሶማላ ተጋብቶና ተዋሌድ ሇዘመናት የኖሩ ነገም በአብሮነት የሚኖሩ ህዝቦች
ናቸው። እነዚህ ህዝቦች ክፉውንም ዯጉንም አብረው አሳሇፈዋሌ። አንደ ሇላሊው ሲሌ ቆስልና ሞቶ አንዴነታቸውን በዯም
አስተሳስረዋሌ። እነዚህ ህዝቦች የሚነጣጠለ ከቶ አይዯለም። በመሆኑም የሚበጃቸው አብሮነትና አንዴነት እንጂ በቀሌና
ጥፋት አይዯሇም።
እነዚህ ህዝቦች በርካታ መሌካምና መጥፎ ታሪክን ተጋርተዋሌ። አዎ መሇየት በማየቻሌበት ሁኔታ አንደ ላሊውን ሆኗሌ።
ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ያስተዋሌናቸው ነገሮች የእነዚህን ህዝቦች አብሮነት ተፈታትኖታሌ። በአብዛኛው ሇእነዚህ ህዝቦች
ሁከት ምክንያት የሆነው ተማርኩ የሚሇውና ዘመናዊ ኑሮን ቀምሻሇሁ የሚሇው አካሌ ነው። እስኪ እባካችሁ ጥቅመኛ
ፖሇቲከኞች እጃችሁን ሰብስቡ፤ እስኪ እኛ እንውጣሊቸው፣ እነርሱ ችግሮቻቸውን መፍታት የሚያስችሌ ጠንካራና የሚያኮራ
ባህሌና ሃይማኖት ያሊቸው ህዝቦች ናቸው።
የኦሮሞና የሶማላ ህዝቦች ዴንበር ሳይሇያቸው ቋንቋ ሳይገዴባቸው ተጋብተውና ተዋሌዯው ያሊቸውን ተሰጣጥተውና፣
ያሊቸውን ተከፋፍሇው ኖረዋሌ፤ ነገም ይኖራለ። ተማርኩ ሰሇጠንኩ የሚሇው መርዘኛው አካሌ እጁን ቢሰበስብሊቸው
እነርሱ መፍትሄ ነበራቸው። በእርግጠኝት ፖሇቲከኛውና ጥቅመኛው አካሌ ከመካከሊቸው ቢወጣ በአካባቢው ዘሊቂ ሰሊም
ይሰፍናሌ፤ ህዝቦችም

እንዯቀዯምት

ጊዜያት

አብሮነታቸው ይጠናከራሌ። ምክንያቱም እነዚህ ህዝቦች ግጭትን

የሚያበርደበት፣ የተበዯሇ የሚካስበት የራሳቸው የሆነ ዘመን ተሻጋሪ ባህሊዊና ሃይማኖታዊ ስርዓት ያሊቸው ህዝቦች
በመሆናቸው ችግሮቻቸውን ራሳቸው መፍታት ይችሊለ። ግጭትን በማስወገዴ ረገዴ
ይቅርና ሇላሊም መትረፍ የሚችሌ

እነዚህ ህዝቦች እንኳን ሇራሳቸው

የዲበረ ባህሌ ያሊቸው ህዝቦች በመሆናቸው ጥቅመኛው አካሌ ከመካከሊቸው

ቢወጣሊቸው ችግሮቻቸው ይፈታለ።
የኦሮሞና ሶማላ ህዝቦች እጅግ የተቆራኙነና የተሰሊሰለ በመሆናቸው እንነጣጥሊቸው ብንሌም የሚቻሌ ነገር አይዯሇም።
ምክንያቱም አንደ ካሊንደ ባድና ጎድል ነው። እነዚህን ህዝቦች ወዲሌተፈሇገ ነገር ያመራቸው ተማርኩና ዘመናዊ ሆንኩ
የሚሇው ጥቅመኛ ፖሇቲከኛ ነው። ይህን አካሌ መዋጋት የሁሊችንም ተግባር መሆን መቻሌ አሇበት። ይህን

ነገር

እያንዲንዲችንም በተግባር ሌናስመሰክረው ይገባናሌ። የአሜሪካ ዴምጽ ራዱዮ ጋዜጠኞች በተሇይ የኦሮሚኛና አማርኛ

ፕሮግራም አዘጋጆች በርካታ ግጭቶች የሚዛመቱት በእናንተ ፕሮግራም ሳቢያ በመሆኑ እባካችሁ ትናንሽ ግጭቶችን
አትዘግቧቸው፤ ይህን ስሌ ምን አይነት የዋህ ነው እንዳት እንዱህ አይነት ሃሳብ ያቀርባሌ በማሇት ትሳሇቁብኝ ይሆናሌ።
ምናሌባትም “እኛ መረጃ መስጠት ስራችን ነው” ትለኝም ይሆናሌ። ነገር ግን የእናንተ ስራ ሇእኛ ሇወገናችሁ፤ በቀውስ
ውስጥ ሇከረመች አገራችሁ ግጭት ምክንያት መሆን የሇበትም የሚሌ እምነት ስሊሇኝ ነው።
በአዱሱ ጠቅሊያችን መረጋጋት የጀመረችው አገራችን ዲግም ወዯቀውስ እንዴታመራብን ከቶ አንፈሌግም። እናንተም
የጥፋት ተባባሪ አትሁኑብን። አንዴ አባባሌ ትዝ አሇኝ “የዘሇቃሽን ሌጅ ያየ በእሳት አይጫወትም” እንዯሚባሇው ዲግም ወዯ
ቀውስ ዲግም ወዯ ሁከት የሚያመሩንን ቀዲዲዎች በሙለ መዴፈን ይኖርብናሌ። እናንተንም እባካችሁ እንዱህ ያሇ ነገር
እንዲይስፋፋብን ተባበሩን ሇማሇት የወዯዴኩት ሇዚህ ነው። ከቅርብ ጊዜ በፊት በአገራችን ግጭት ተከስቶ በነበረበት
ወቅት ወጥቶ መግባት ስጋት ሆኖብን እንዯነበር የሚዘነጋ አይዯሇም። የሰሊምን ዋጋ ምን እንዯሆነም አይተነዋሌ።
በመሆኑም እባካችሁ አገራችን ብዙ ችግሮች ያሇባት ናትና እናንተ ዯግሞ አትጨመሩባት።
ዛሬ አገራችን አዱስ መሪ አገኝታ መረጋጋት ጀምራሇች። በአገራችን የበቀሌ መንገዴ እየዯረቀ ይቅር ባይነት መንፈስ
እየነገሰ መጥቷሌ። ከቅርብ ጊዜ በፊት የነበረውን የበቀሌና የጥሊቻ በር ሌንዘጋው የይቅርባይነትና የአንዴነት መንፈስ
ሌናጎሌብተው አዱሱ ጠቅሊይ ሚንስትራችን መንገደን ከፍተውሌናሌ። ያ በአገራችን አንዣቦ የነበረው አዯጋ የበርካታ
ንጹሃን ዜጎቻችንን ህይወት ቀጥፎብናሌ፣ የበርካቶችን አካሌና ሞራሌ ሰባብሮብናሌ፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ዯግሞ
ከቀያቸው አፈናቅል ሇታዛ ህይወት ዲርጎብናሇ። እንዱህ ያለ ቅጥ ያጡ አካሄድች ዲግም በአገራችን እንዲይከሰቱ ሁለም
የዴርሻውን ሉወጣ ይገባሌ። መንግስትም ሇቅሬታዎች በወቅቱ ምሊሽ ይሰጥ። ዳሞክራሲያዊ ስርዓትን ሇማጎሌበተ የሚያግዙ
ተቋማት ይጠናከሩ፣ ሌማት አቅም በፈቀዯ መጠን ሁለ ይፋጠን። አዎ ሌማት አቅምና ጊዜ እንዯሚጠይቅ አውቃሇሁ።
ይሁንና ፍትሃዊነት ከነገሰበት የማያግባባን ሁኔታ ሉፈጠር አይችሌም።
አገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጨባጭ ሇውጦችን ማስመዝገብ የቻሇችው ህዝብና መንግስት በቅርበት መስራት
በመቻሊቸው ነው። በቀጣይ መንግስት ፍተሃዊ የሃብት ክፍፍሌ እንዱኖር እያዯረገ ያሇውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠሌ
ይኖርበታሌ። ዴህነት የችግሮቻችን ሁለ ምንጭ ነው። በመሆኑም ዴህነትን ሇመቀነስ የሚዯረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠሌ
አሇበት። በቀጣይም እዚህም እዚያም የሚታዩ ግጭቶች ቢከሰቱ እንኳን ግጭቶችን በባህሊዊና ኃይማኖታዊ መንገዴ መፍታት
ኢትዮጵያዊ ባህሊችን በመሆኑ ይህን አጠናክረን መቀጠሌ ይኖርብናሌ። ከዚህም ባሻገር ማህበራዊ ሚዱያ ተጠቃሚ የሆነው
የህብረተሰብ ክፍሌ ሃሊፊነት ሉሰማን ይገባሌ። ሶማላን የሚያጠቃ ኦሮሞ፤

ሇኦሮሞ ከቶ የሚበጅ አይዯሇም።

በተመሳሳይ ኦሮሞን የሚያጠቃ ሶማላ፤ ሇሶማላ ከቶ የሚበጅ አይዯሇም። በማህበራዊ ሚዱያ የሚሰራጩ መረጃዎች
የሁከት ምንጭ

እንዲይሆኑ

ህብረተሰቡ ግንዛቤ ሉኖረው ይገባሌ። እነዚህ ሚዱያዎች ማንም የፈሇገውን ሃሳብ

የሚያራምዴባቸው መሆናቸው ሉታወቅ ይገባሌ።
አንዲንዴ አካሊት በክሌልች መካከሌ በአንዲንዴ በየአካባቢው የሚታዩ የዴንበር ሊይ ግጭቶች የአጠቃሊይ የፌዳራሌ ስርዓቱ
የፈጠራቸው አዴርገው ሇማቅረብ ጥረት ሲያዯርጉ ይታያለ። ትሊንትም ትንንሽ ግጭቶች ነበሩ፣ ዛሬም አለ፣ ነገም ይኖራለ።
ህብረተሰቡ እንዯነዚህ ያለ ችግሮችን በራሱ ሲፈታቸው እንዯኖረ ሁለ አሁንም ጥቅመኛ ፖሇቲከኞች እና ተማርኩ
የሚሇው አካሌ ከመካከሊቸው ቢወጣ ህብረተሰቡ ችግሮቹን በራሱ መፍታት የሚያስችሇው አቅም አሇው። ጥቅመኛ

ፖሇቲከኞች ከራሳቸው ፍሊጎት ውጪ የህዝብ ሮሮ አይሰማቸውም። እነዚህ አካሊት

እንኳን ህዝብን ቤተሰብን

የሚነጣጥሌ መሰሪ አካሄዴን የሚከተለ በመሆናቸው ተገቢው ጥንቃቄ ካሊዯረግን እንዱሁም አካሄዲቸውን ካሌነቃንባቸው
አገራችንን ዲግም ወዯ ቀውስና ሁከት ሉያመሯት እንዯሚችለ መገንዘብ ተገቢ ነው። በማህበራዊ ሚዱያ የሚሰራጩ
መረጃዎችን መመርመር ተገቢ ነው።
መረጋጋት የጀመረችውን አገራችንን መሌሰው ወዯቀውስና ሁከት ሇማስገባት ቀን ከላት የሚሯሯጡ አካሊት እንዲለ
መዘንጋት የሇብንም። አሁን ሊይ አንዲንዴ ሃይልች በሶማላና ኦሮሞ መካከሌ ሁኔታዎች እንዲይረጋጉ ሇማዴረግ ጥረት
በማዴረግ ሊይ ናቸው። ሶማላን የሚያጠቃ ኦሮሞ፤ ሇኦሮሞ ከቶ የሚበጅ አይዯሇም። በተመሳሳይ ኦሮሞን የሚያጠቃ
ሶማላ፤ ሇሶማላ ከቶ የሚበጅ አይዯሇም። ምክንያቱም እንዱህ ያለ ሰዎች ሇኦሮሞውም ሆነ ሇሶማላው የሚያቆዩሇት
ሰሊምንና አብሮነትን ሳይሆን

በቀሌንና ጥፋትን በመሆኑ

የሚበጃቸው አብሮነትና አንዴነት ብቻ ነው።

ሁሊችንም ሌንታገሊቸው ይገባሌ።

ሇሁሇቱም ህዝቦች

