
ህዝባዊነት፣ፀረ-ህዝብነትና ህዝበኝነት 
ውድ የተከበራቹ አንባብያን ሆይ ስለ አገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ማለት የምፈልገው ሁሉ ባለፉት ሶስት ፅሑፎቸ ያልኩት ነገር 
ስለሆነ ለዛሬ ብዙ አዲስ ነገር ይዠ አልመጣሁም።ታድያ ለምን መጣህ ብትሉኝ በአገሪቱ ያንዣበበ ከባድ አደጋ ከዛሬ ነገ 
ይፈታል ስል ስጋቱ ለመቀልበስ የበለጠ ኃላፊነት አለበት የምለው አካል ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት እንኳን ያለው ግንዛቤ ከኔ ያነሰ 
ሆኖ ሲሰማኝ ዝም ስል ስለሚጨንቀኝ ብቻ ነው ተመልሼ የመጣሁኝ።ለማንኛውም ለዛሬ አለኝ ወደምለው ሀሳብ ልግባ። 
ሀሳቤን ለመረዳትና አስተያየታቹ ለማጋራት ውድ ግዜያቹ ስለምትሰጡኝ ደጋግሜ አመሰግናለሁ።  

በአገራችን ብዙ ግዜ ነገሮችን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ማየትና መፈረጅ እንደ ባህል እያደገ መምጣቱ ብዙዎቻችን የምናስተውለው 
ይመስለኛል።አሁን አሁን ሰውም ሆነ አካል ከፖለቲካ አንፃር ለመገምገም ማለትም ለመደገፍም ሆነ ለመቃወም እይታው 
በአንደኛው ጫፍ ብቻ የተመሰረተ ፍርድ መስጠት እየለመድነው  ነው።ጭፍን ተቃውሞ ወይም ጭፍን ድጋፍ ።በእኔ እምነት 
ደጋግሜም እንደገለፅኩት ለኢህአዴግና እሱ ለሚመራው መንግስት በአገሪቱ ላመጣው ለውጥ ሙሉ ድጋፍና እውቅና አለኝ። 
እንዲያም ሆኖ ኢህአዴግ ላሉበት መሰረታዊ ችግሮችና አደገኛ አዝማምያዎች ጠንካራ ትችት እያቀረብኩ መጥቻለሁ የሚል 
እምነትም አለኝ። ከዚህ አንፃር ኢህአዴግ ካለፉት የአገራችን መንግስታት በፍፁም ማወዳደር በማይቻል መልኩ በዚህ አገር 
በኢኮኖሚ፣በማህበራዊና በፖለቲካ በአጠቃላይ በሁሉም መስኮች ትርጉም ባለው መልኩ ለውጥ ያመጣ ድርጅትና መንግስት 
ነው የሚል የፀና አቋም አለኝ።ይህንን የበለጠ ለመረዳት ከሩቅም ሆኑ ከቅርብ ሌሎች መንግስታት ጋር በማወዳደር ኢህአዴግ 
ብልጫም ምርጫም ሊሆን የሚችልባቸው መስኮች ብዙ እንደሆኑ  ኢህአዴግ ከቸልሲ ምን ይማራል በሚል አርእስት 
ባቀረብኩት የመጀመርያ ፅሑፌ አስፍሬዋለሁ።ያም ሆኖ ግን ኢህአዴግ ራሱ የፈጠራቸው አስገራሚ ሁሉን አቀፍ ለውጦች 
አገሪቱ በታሪኳ አይታው ወደማታውቀው  አዲስ ከፍታ እንዳመጣት ሁሉ ይህንን ለውጥ በአግባቡ መምራት ሳይችል ቀርቶ 
በታሪኳ አይታው ወደማታውቅ ጥፋት፣መተላለቅና መፈራረስ የምታመራበት አጋጣሚ እየሰፋ እየመጣ ነው የሚል እምነት 
አለኝ።   

አሁን አሁን በርካታ መሰረታዊ እሴቶቹ እየተሸረሸሩ እያለቁ እንደሆኑ ተቀብየ የኢህአዴግ መሰረታዊ መለያው ምንድነው ቢባል 
ከህዝባዊ አመለካከቱና ህዝባዊ ወገንተኝነቱ በፊት ቀድሞ የሚገለፅበት ሌላ ነገር አልነበረም።ህዝባዊ ወገንተኝነት በጥቅል 
ትርጉሙ ለህዝብ ጥቅም ቅድምያ መስጠትን፣ለህዝብ ጥቅም ሲባል መስዋእት መክፈልን፣ለህዝብ ፍላጎት ተገዢ መሆንን፣ 
ሁሉም ተግባሮች የህዝብ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ እንዲሆኑ ማድረግን ወዘተ በማለት ፍቺውን በየሚመቸን አረፍተ 
ነገር መግለፅ ይቻላል።እዚህ ላይ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች “መላው ህዝብ” እያሉ የሚያወሩ ቢሆኑም ከፖለቲካ አንፃር 
ማህበራዊ መሰረት የሚባል ነገር አለ። እያንዳንዱ የህዝብ አጀንዳ አለኝ ብሎ “የፖለቲካ ድርጅት ነኝ” ባይ ኃይል የየራሱ 
“ማህበራዊ መሰረቴ” የሚለው የህብረተሰብ ክፍል ለይቶ ማስቀመጥ የግድ ይለዋል።ይህ ካልሆነ መዳረሻው ያልታወቀ ጉዞ 
እንደመጀመር ነው የሚቆጠረው። ከዚህ አንጻር ኢህአዴግ ማህበራዊ መሰረቴ የሚለው ከአገሪቱ ህዝብ ከሁለት ሶስተኛው 
በላይ አብላጫ ቁጥር ያለው አርሷደሩ እንደሆነ ብዙ ግዜ ሲነገር ሰምተናል።ይህ ሲባል በኢህአዴግ እይታ ሌሎች የከተማ 
ነዋሪዎች የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ደጋፊ አይደሉም  ብሎ ያምናል ማለት እንዳልሆነም ብዙ የሚያከራክር ስላልሆነ ወደ 
ማብራርያ አልሄድም።ለምን ቢባል እነዚህ  ሌሎች ብለን የጠቀስናቸው የከተማው ማህበረሰብ አባላት ከስርዓቱ ተጠቃሚም 
ጠቃሚም ሲሆኑ እያየን ስለሆነ።  

እዚህ ላይ ፐርሰንት ያለማስቀመጤ ኢህአዴግ ቁጥር ይወዳልና ከሱ ጋር ላለመስማማት ሳይሆን ከደርግ ግዜ ጀምሮ 85% 
የገጠሩ ህዝብ እየተባለ እስከ ቅርብ ግዜ የሚወራው አሁን ላለንበት ሁኔታ ይገልፃል ብየ ስለማላስብና አሁን ያለው የገጠርና 
የከተማ ህዝብ በመቶኛ የሚገልፅ ጥናትና ዳታ ካለም ስላላየሁኝ ነው። 

 በታሪክ እንደተረዳነው ኢህአዴግ የትጥቅ ትግል ሲጀምር ጀምሮ በወቅቱ የነበሩ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎች ማለትም 
የአስተዳደር፣የፍትህ፣የመሬት፣የብሔር፣የዴሞክራሲ፣የሰላምና ሌሎች ጥያቄዎችን ይዞ ከመነሳት ጀምሮ የዛሬ አያድርገውና 
ለነዚህ ዓላማዎች መሳካት ራሱን አሳልፎ በመስጠት በአጠቃላይ ከ80ሺ በላይ የሰው ህይወትና ከ100ሺ በላይ የሰው አካል 
እንዲሁም በርካታ ንብረት ዋጋ በመክፈል እውን እንዲሆኑ የታገለ ድርጅት ነው።ይህንን እውን ለማድረግ መስዋእት የከፈሉ 
ጀግኖች የህዝብ ልጆችም እንደ አድዋ፣ እንደ ማይጨው፣እንደ ወልወልና እንደሌሎች ለዚች አገር ክብርና ልእልና ሲሉ 
ህይወታቸው የሰጡን ሰማእታት ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለነሱ ይሁን እላለሁኝ። 



ኢህአዴግ አሁን በከፍተኛ የትምህርት እውቀት፣በዘመናዊ ህንፃና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታግዞም ቢሆን ሊሰጠን ያልቻለውን 
ፍትህ መንገድ ላይና በዛፍ ስር ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ለህዝብ ፍትህ በመስጠት፣ህዝቡ ራሱ በመረጣቸው የአካባቢ ሸንጎዎች 
እንዲተዳደር በማድርግና ጣልቃ ባለመግባት የህዝቡን የአስተዳደር ጥያቄዎች መልስ የሰጠው በረሃ ከወረደ ከጥቂት አመታት 
በኃላ ከጥንቱ ከጧቱ ጀምሮ ነው።ደርግ የመሬት ከበርቴዎችን በመምታት መልስ ለመስጠት የሞከረውንና በሙሉነትና 
በፍትሀዊነት ላይ የነበረውን ክፍተት በመሙላት ህዝቡ እኩል የመሬት ባለቤት በማድረግ የእነ ዋለልኝና የመላ ህዝቡ ጥያቄ 
መልስ መስጠት ችሏል። ባለፉት ስርዓቶች የተሳሳተ ፖሊሲና የአመራር ዘይቤ ምክንያት ህዝቡ የእለት ጉረሮው እንኳን መድፈን 
ሳይችል ቀርቶ በረሃብ ምክንያት አጥንቱ ቆዳ ብቻ ለብሶ ለመሰደድ አቅም ባጣበት ወቅት እንኳን ሳይቀር የህዝቡን ህይወት 
ለማትረፍ ለምኖ ካገኘው የእርዳታ እህልና የታጋዩ ስንቅ እየመገበ፣የደከሙ ሰዎችና ህፃናት በጉልበት እየተሸከመም ጭምር 
ከወራት ላልተናነሰ ግዜ በእግር በመጓዝ ሱዳን አድርሶ ያ’ክፉ ቀን ሲያልፍ በአብዛኛው ወደ አገሩ እንዲመለስና በቀየው 
እንዲቋቋም በማድረግ አስገራሚ ታሪክ የሰራ ድርጅት ነው። 

ህዝቡ በዘመነ መሳፍንትና በዘመነ ደርግ ይደርስበት ከነበረ ሰቆቃና ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ለማላቀቅ የመጨረሻ መከፈል 
የሚቻል ከባድ ዋጋ የሚባለው የህይወት መስዋእትነት በመክፈል ነፃ በማውጣት ሌላ ስያሜ ስንሰጣቸው የነበርን ህዝቦችም 
ጭምር እኩልነታቸው በህግና በተግባር ሙሉ እውቅና እንድያገኝ በማድረግ እንዲሁም የልማት ተጠቃሚነታችን በማረጋገጥና 
ሌሎች የቀጠናውና ከቀጠናው ውጭ ያሉ አገሮች እስኪቀኑብን ድረስ ሰላም በማስፈን ህዝባዊነቱ ያረጋገጠ ድርጅት ነበር 
ኢህአዴግ።ከተጠቀሱት የህዝባዊነት መገለጫዎች ውስጥ  ጥቂቶቹ  አሁንም በድርጅቱ አሉ ብየ አምናለሁ።  

ከቅርብ አመታት ወዲህ ይህንን የኢህአዴግ መሰረታዊ መለያ ባህሪ የሆነው ህዝባዊነት እየተሸረሸረ እንደመጣ በርካታ አስረጂ 
ማቅረብ ቢቻልም ኢህአዴግ ራሱ “በተሀድሶ” መድረኩ ፍትሃዊ አስተዳደር እንዲሰፍን ለታገለ ህዝብ መልካም አስተዳደር 
ከልክያለሁ፣ለፍትህና ለህግ የበላይነት የህይወት ዋጋ ለከፈለ ህዝብ በገንዘብ ካልሆነ ፍትህ በነፃ የለም ብያለሁኝ፣ዴሞክራሲ 
ለማምጣት ያለውን ሁሉ ሰጥቶ እዚህ ላደረሰ ህዝብ መልሴ ፀረ- ዴሞክራሲ ነበር ብሎናል። በውስጡ በአመራሩ ደረጃም 
ጭምር ዴሞክራያሲያዊ አንድነትን የሚሸረሽሩ የትምክህትና ጠባብነት አዝማምያዎች ታይተውብኛል ማለቱ እንደ በቂ መረጃና 
ማስረጃ መውሰድ ይቻላል። 

ኢህአዴግ ከህዝባዊነት ወደ ፀረ-ህዝብነት አዝማምያዎች እየተሸጋገረ ለመምጣቱ በእጅ የሚዳሰስና በአይን የሚታይ አስረጂ 
አምጣ ከተባልኩኝ ባለፈው አመት በክልላችን በዴሞክራት ኃይሉ ብአዴን ስም በመንግስት ስልጣን ያሉ በርካታ የክልሉ 
ባለስልጣናት የመሩትና የተሳተፉበት የክልላችን ህዝብ በሆነው በቅማንትና በክልላችን ነዋሪ በሆኑ የትግራይ ተወላጆች በህዝብ 
ላይ የተፈፀመ ፀረ-ህዝብ ተግባር፣ በቤንሻንጉልና በአንዳንድ የኦሮምያ አከባቢዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች የደረሰው 
በደል፣በጋምቤላ መዠንግ አከባቢ በሌሎች ህዝቦች የደረሰ ችግርና በደቡብ ክልል በክልሉ ባሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይቀር 
አንተ የእገሌ ስለሆንክ እገሌ የኔ ስለሆነ እየተባለ የተፈፀመ ፀረ- ህዝብና የአድልዎ ተግባሮች ወ.ዘ.ተ እያሉ የመንግስት አካላት 
የተሳተፉባቸው ብዙ ፀረ-ህዝብ ተግባሮች መዘርዘር ይቻላል።  

ከላይ ለመጥቀስ የተሞከሩ ፀረ-ህዝብ ተግባሮች ለመንደርደርያነት አነሳሁት እንጂ በገልፅኩት መገለጫ ብቻ ተዳፍኖ የሚቀር 
አይደለም።በተለይ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ያለ ምክንያትና ያለ ህጋዊ መሰረት ለአመታት የፍርድ ቤት ፊት ብቻ ሳይሆን 
የፀሐይ ፊት አይተው የማያውቁ ሰዎች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ጥቂቶችም ለሞት ተዳርገዋል።በክልሉ ልዩ ኃይል 
የተባለው የአፈና ኃይል ሰው በግልፅ በመግደሉ አይጠየቅም። የሚጠየቀው ለምን እንዲህ እናደርጋለን ያለ እንደሆነ 
ነው።”የአሸባሪ ሚስት” በሚል ሰበብ ልዩ ኃይሉ የሰው የህግ ሚስት አስገድዶ የመድፈርና ከተመቸውም ከሱ ጋር በትዳር 
እንድትቀጥል የማድረግ መብት እንዳለው ኢህአዴግና በክልሉ የምትኖሩ ዜጎች ታውቁታላቹ።በሌላ አከባቢ የምትኖሩ ዜጎቻችን 
ካላጋነንከው በስተቀር እንዲህ ያለ ፀረ-ህዝብነት በደርግ ዘመን በብዙ አካባቢዎች በተለይ ግን በመልአኩ ተፈራ በጎንደር 
ከተደረገ በኃላ በዚህ ዘመን አይደረግም  እንደምትሉኝ አውቃለሁ።ግን እውነት ነው። 

እነዚህ ለመግለፅ የተሞከሩ እንደ አንድ አ/አበባ  የሚኖር ዜጋ የተረዳሁት በተግባር የተገለፁ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ እንጂ እነዚህ 
ብቻ ሊሆኑ አይችሉም።በኢህአዴግና እሱ በሚመራው መንግስት በአስተሳሰብ ደረጃ  የፀረ-ህዝብ አመለካከት እየሰፋ መምጣቱ 
ነው።አንተ የኔ ይህኛው የእገሌ ህዝብ በሚል በህዝቦች መካከል መከፋፈል መፍጠር አለ። ፀረ-ህዝብነት ነው።የእገሌ ብለህ 



የምትጠራው ህዝብ እንደ ህዝብ መጠራጠርና በመጥፎ ስም መፈረጅ አለ።ፀረ-ህዝብነት ነው።ራስህን ከህዝብ በላይ አድርገህ 
ማየትና ህዝቡ የትም አይደርስም የሚል አስተሳሰብ አለ።ፀረ-ህዝብነት ነው።ራስህ በፈፀምከው ጥፋት እርምጃ ሊወሰድብህ 
ሲል ወይም ይወሰድብኛል ብለህ ስታስብ ህዝቡን ከፊት በማሰለፍ እንደምሽግ በመጠቀም ራስክን ለማዳን መሞከር 
በተደጋጋሚ ታይቷል።ፀረ-ህዝብነት ነው። 

ሌላው ኢህአዴግ እየተገለፀበት የሚገኘው ህዝበኝነት(populism) ነው።አሁን አሁን በአለማቀፍ ደረጃ እየተስፋፋ ያለ ችግር 
ሲሆን የዚህ ግብ ህዝቡ ለኔ ያስብልኛል ብሎ በስልጣን እንዲያቆይህ ወይም ወደ ስልጣን እንዲያመጣህ ለማድረግ ነው። ዞሮ 
ዞሮ “የኔ ህዝብ”በሚል ልዩ ጠበቃ በመምሰል ወደ ስልጣን በመምጣት የኔ ያልከውን ህዝብ ለመግዛትና የግል ጥቅምህን 
ለማረጋገጥ ነው።ትራምፕ ወደ ስልጣን የመጣበት፣የብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የመነጠል ውሳኔ የተላለፈበት አጋጣሚ እንደ 
አንድ የዚህ አስተሳሰብ ውጤት አድርጎ ማየት የሚቻል ሲሆን ባለፈው አመት በፈረንሳይና በሆላንድ(ኔዘርላንድ)በተደረጉ 
ምርጫዎች አሸናፊዎቹ ከዚህ በተቃራኒ የተሰለፉ የፖለቲካ ድርጅቶች ቢሆኑም በአገራቱና በአውሮፓ ህብረትና አባል አገራት 
ተፈጥሮ የነበረው ስጋት ከባድ ከመሆኑ ባሻገር ባያሸንፉም ያገኙት ድምፅ ቀላል የሚባል አይደለም። 

ታድያ የዓለም ችግር ከሆነ ለኢህአዴግ ምን አድርግ ነው የምትለው የሚል ሃሳብ ሊመጣ ይችላል።በኔ እምነት የተለየ 
የሚያደርገው ነገር ስላለ ነው።የመጀመርያው መሰረታዊ ልዩነት ኢህአዴግ ከተፈጠረበትና ዋጋ ከከፈለበት ባህሪው ጋር ፍፁም 
ተቃራኒ ስለሆነ ሲሆን ሌላው ችግር ሲከሰት በኢህአዴግ በራሱና በኛ በህዝቦች የሚፈጥረው ተፅእኖና የሚያስከትለው ውጤት 
ፍፁም ከነሱ የተለየ በመሆኑ ነው።የአውሮፓ አገሮች አሁን ባሉበት የስርአትና የአገር ግንባታ አንፃር ህዝብኝነት  ከመሪዎች 
መቀያየር በተጨማሪ ውስን የአሰራር ለውጦች ያስከትል ይሆናል።እኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ ይህ ችግር ስር እየሰደደ 
የአሸናፊነት ቦታ ከያዘ ውጤቱ የስርዓትና አገር መፍረስ ስለሆነ ነው። 

ይህ በእንደዚህ የሚገለፅ ከሆነ ችግሩ በኢህአዴግ ውስጥ መገለጫ አለው ወይ ብለን ማየቱ ይጠቅማል።ብዙዎቹ የአመራር 
አባላት ለህዝቡ የሚጠቅም ምን ልሥራ ሳይሆን እኔ ያንተ ስለሆንኩ ይህንን አመጣሁልህ በማለት ከያንዳንዱ ተግባር ጀርባ የሱ 
ስም እንዲነሳ ሲዳክር ይታያል።ከዚህ አለፍ ብሎ እነ እገሌ የተባሉ ህዝቦች ወይም የእነ እገሌን ህዝብ የሚወክሉ አመራሮች 
እንዲህ አስበው ነበር እኔ በመኖሬ ተረፍክ በማለት እነሱ ከሌሉ ህዝቡ ተስፋ እንደሌለው፣እንደሚጎዳ፣አድልዎና በደል 
እንደሚደርስበት ይሰብካሉ። 

የኦሮምያ ክልልና ኦህዴድ ከአዲስ አበባ ህዝብ በላይ ለኦሮሞ ህዝብ የነበረው ጠቀሜታ ከፍተኛ የነበረ ማስተር ፕላን 
አሸባሪዎችና ፀረ-ልማት ኃይሎች ለአመፅ ማስፈፀምያ አድርገው ስለ ተጠቀሙበት ብቻ ግዜ ወስዶ እንደ ማስረዳት “ማስተር 
ፕላኑ እንዲቆም ተወሰነ” ብሎ በዜና ሲነገረን ከህዝበኝነት በላይ ሌላ ስም ሊሰጠው አይችልም።ኦሮምያ ከአዲስ አበባ ልታገኘው 
ስለሚገባ ህገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅም እንዲተገበር መታገል የሚደገፍ ሆኖ ሳለ በዚህ ሰበብ ከኦህዴድ የቀረቡ የአፈፃፀም መነሻ 
ሃሳቦች ህገ-መንግስቱ በአንቀፅ 49 ንኡስ አንቀፅ 5 ስለ አዲስ አበባ የተቀመጠው ድንጋጌ በመፃረር አዲስ አበባ የኦሮምያ ክልል 
አካል ናት ዓይነት እንደምታ ያለው ሲሆን ይህ የሆነው ደግሞ በግንዛቤ እጥረት በህዝቡ የተፈጠረ የተሳሳተ አስተሳሰብና በክልሉ 
ህዝብ ስም በተደራጁ የጥበት ኃይሎች ጫና ውስጥ በመውደቅ “የጠየቅከኝ አመጣሁልህ” ለማለት የመጣ ሃሳብ ነው።ይህ 
ደግሞ ኦህዴድ/ ኢህአዴግ በህዝበኝነት ቀንብር ስር መውደቁ  የሚያሳየን ነው። 

በክልላችን በአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎችና የትምክህት ተወካይ የሆኑ ኃይሎች ከወልቃይት ማንነት ጋር ተያይዞ ጥያቄው 
እያሰፉት በመምጣታቸውና ሆን ብለው ብአዴን የህዋሃት ተለጣፊ ነው የሚል ቅስቀሳ እያሰፋፉ ሲመጡ የፖለቲካ ትግል 
አድርጎ አስተሳሰቡ እንደ ማስተካከልና ማሸነፍ በርካታ የብአዴን/ኢህአዴግ አመራርና ካድሬ ከተሳሳተ አስተሳሰብ ጋር በመጓዝ 
አጣሁት የሚለው የህዝብ ተቀባይነት ለማስመለስ ቅን አቋም የነበራቸው የአመራር አባላት ከህዝብ እንዲነጠሉና በጠላት 
እንዲመቱ በማድረግም ጭምር እጅጌው በመሰብሰብ የህዝበኝነትን የጭቃ ቡሆ አማሰለ።እያማሰለም ይገኛል።ከአመት በፊት 
በክልላችን ተከስቶ በነበረ ሁከትና ግርግር የክልሉ ፕሬዝዳንትና የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊው በተደጋጋሚ ወደ ሚድያ ቀርበው 
ሲናገሩ ያ’ሁሉ ውድመት ያስከተለ ህገ-ወጥነት ሳይኮንኑ ህዝቡ ልክ አለው ምክንያቱም በድለነዋልና የሚል ተደጋጋሚ 
መዝሙር አሰምተውናል። አንዳንዴ የሚገርመው ነገር የክልሉ ህዝብ “የኛ መሰረታዊ ጥያቄ የወልቃይት ወይም ሌላ ሳይሆን 
የአስተዳደር በደል ነው”  እያለም ጭምር ከአጀንዳው ለመውጣት ፍላጐት ያለ ማሳየት ነበር።ለዚህ መሳያ በመቀሌ በተካሄደው 



የአማራና የትግራይ ህዝብ የምክክር መድረክ በሁለቱም ክልል ቴሌቭዥኖና በEBC በትኩረት እንደተከታተልነው የሁለቱም 
ክልል ህዝብ ብዙ መሰረታዊ ነገር በማንሳት በሃሳብም ሆነ በተግባር ከመሪዎቹ የተሻለ እንደሆነ ነው ያየን።ታድያ የአማራ 
መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ በቀን ውሎ ዘገባ ስም የወሰን ጉዳይና የማንነት ጥያቄ ህዝቡ ካነሳቸው መሰረታውያን ጥያቄዎች 
አስመስሎ የመዘገብ ሁኔታ በግልፅ የታየ ነበር።ይህ ከህዝበኝነትም በላይ ነው ማለት ይቻላል። 

 የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከዚህ ቀደም ስሙ ብቻ ይዞ የመንግስት በጀት እያባከነ ከነበረበት ሁኔታ አንፃር በቅርቡ 
እየታየ ያለ መሻሻል የሚበረታታ እንደሆነ አስባለሁ።ይሁን እንጂ በኦሮምያና አማራ ክልሎች እንዲሁም በቂኒጦ ማረምያ ቤት 
የተፈጠሩ ችግሮች አስመልክቶ ሂደቱ በመግለፅ የተሻለ ሆኖ እያለ የሪፖርቱ ቅኝት ግን የመንግስትን ጥፋትና ተጠያቂነት ስናጎላ 
ነው ተአማኒነታችን የሚረጋገጠው የሚል አስተሳሰብ የመራው ሆኖ አገኘሁት።ለነበረው ህገ-ወጥነትና የህገ-መንግስት ጥሰት 
በጥፋቱ መጠን ሲኮንን አላየሁም። ይህንንም ሌላ ስም የለውም ህዝበኝነት እንጂ።ኢህአዴግ አሞኛልና ተሃድሶ የሚባል ህክምና 
ያስፈልገኛል ብሎ ከነገረን በኃላ የአመለካከት ህክምና ይከታተላል ብለን ስንጠብቅ የከፍተኛ አስፈፃሚው ጉዳይ የፓርቲው  
ፖሊሲና ስትራተጂ የማወቅና ማስፈፀም መሆኑ ቀረና በካብኔ ሹም ሽር ሰበብ ከፌደራል እስከ ክልል ባሉ ምክር ቤቶች ሁሉ 
ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ሲሞላው ደነገጥኩኝ በሽታው እነዚህ ሁሉ ዶክተሮች በሚያስፈልጉበት ደረጃ የታመመ ስላልመሰለኝ 
ነበር።ይህ ለምን እንደዛ ሆነ ከተባለ የአገሪቱ ችግር መፍትሄ በነዚህ ዶክተሮች እጅ መሆኑ ስለታመነበት ሳይሆን ህዝቡን 
በግዝያዊነት ያስደስታል በሚል በመሆኑ ህዝበኝነት ነው።አሁን አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚንስትሩ በሚሰጥዋቸው መግለጫዎች 
የሚያነስዋቸው ሃሳቦች ለህዝብ መተላለፍ የሚገባው ተገቢነት ያለው መልእክት የማስተላለፋቸው ያክል እንዲህ ካልኩ ነው 
ህዝቡ የሚቀበለኝና የሚረጋጋ በሚል የተሳሳተ ብዜት የማይደረጉ ወይም ማድረግ የማይችሏቸው ወይም ለማድረግ 
ያላሰቡበትም ጭምር በመናገር የህዝበኝነት አስተሳሰቡና ተግባሩ ተቋዳሽ ናቸው።ማን ይቀራል? ብቻ እንዲህ እንድያ እያልኩኝ 
ሁሉም ወደ መዘርዘር ከሄድኩኝ የተነሳሁበት ጉዳይ አስረስቶ ወደ ሌላ እንዳይወስደኝ ወደ ተነሳሁበት ልመለስና ይህንን 
ህዝበኝነት ወዴት ሊወስደን ይችላል የሚለው መረዳቱ ጠቃሚ ነው።ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት መሰረቱ የኔ የነሱ፣እኛ  
እነሱ የሚል በመሆኑ ዘረኝነትን መከፋፈልን እያሰፋ ይሄድና ያባላናል።ይህ አባባል ከስነ-ሃሳብ ወጥቶ በአገራችን በተግባር 
እየታየ ያለ ነው።ከዚህ ቀደም በተለያዩ አከባቢዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች የሆነው ነገር፣ባለፈው አመት በአማራ ክልል 
በትግራይ ተወላጆች የተፈፀመ በደል፣በደቡብ በዲላ የተፈፀመ ጥፋት፣በጋምቤላ በመዠንግ፣ በኒዌርና አኝዋ በተደጋጋሚ 
የተፈጠሩና እየተፈጠሩም የሚገኙ ከባድ የሚባሉ ግጭቶች፣በአሁን ወቅት በኦሮምያና ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈፀሙ 
ወንጀሎች ብቻ ሳይሆኑ በሁሉም ክልሎች የየክልሉ ተወላጅ በሆኑ ብሔር ብሔረሰብ ሳይቀሩ የመከፋፈል ሁኔታ እየተስፋፋ 
መጥቷል።ይህ የጠባብነት ሁኔታ በደቡብና ኦሮምያ ክልሎች ጎልቶ የሚታይ ነው ብንልም በትግራይ ክልል ሳይቀር በብሔር 
ሳይሆን በድሮ አጠራር አውራጃዊ ስሜቶችና እሳቶች ንፋስ እያገኛቸው የልብስ ጫፍ ማያያዝ መጀመራቸው እየሰማን 
እንገኛለን።የዚህ የዘረኝነት ችግርና መስፋፋት የፕላቲንየም ስፖንሰሩ የውስጥና የውጭ የጥፋት ኃይሎች ቢሆኑም በርካታ 
የኢህአዴግና የመንግስት አመራሮችም የደረጃ ስፖንሰር ሆነው እየቀጠሉ ይገኛል።ምክንያቱም ከተጠቀሱት ችግሮች ጀርባ 
ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ አመራሮች አሉና ነው።ይህ ችግር ምንም እንኳን በአለም አንዳንድ አካባቢዎች አለ ቢባልም ተቃራኒ 
ሆነው የተፈጠሩ እንስሳት ሳይቀሩ አብረው መኖር የጀመሩት በርካታ አጋጣሚ አይተናል።አይጥና ድመት አብረው መኖር 
የጀመሩበት ቪድዮ በቅርቡ በቴሌቭዢን መስኮት አይተናል።እነዚህ ፎቶዎችም የሚያሳዩን ይህንኑ ነው። 

 



 

  

 

የኛ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ደግሞ እንደ ሌሎች አገር ህዝቦች በአንድ አገር ተብሎ የተካለለ ግዛት ውስጥ አብሮ መኖር ብቻ 
ሳይሆን የሁላችን ህይወትና ደም በሚጠይቅ እንደ አድዋና የቅርቡ የሻእብያ ወረራ በመሳሰሉ አጋጣሚዎች አብረን በመኖርና 
አብረን በመብላት ብቻ ሳይሆን አብረን በመሞትና አብረን በመቀበርም ጭምር አንድነታችን ያስመሰከርን ህዝቦች ስለሆን 
እየሆነ ያለው ነገር ለማንነታችን፣ለታሪካችንና ለታላቅነታችን የማይመጥን በመሆኑ መጠቀምያ ሊያደርገን በሚያስብ ሌባ 
ባለስልጣን የሚደገሱልን የጥፋት ድግሶች አይሆንም!! ልንለው ይገባል።በልዩነት ወስጥ ፍቅር አስመልክቶ ይህንን ፎቶ 
የሚነግረን ነገር ካለ እንመልከተው። 



 

 

ከላይ ለመጠቃቀስ እንደሞከርኩት እነዚህ የጥፋት ኃይሎች በተለያዩ ግዚያዊ ስሜቶቻችን ገብተው 
አልከፋፈሉንም፣አልተሳካላቸውም ልንል አንችልም።ህዝብ ለህዝብ ደም አቃብተውናል ብቻ ሳይሆን ለአገርና ለባንዴራ የነበረን 
የጋራ ጠንካራ አቋም ሳይቀር እየተሸረሸረ እንዲሄድ አድርገዋል።እንኳንስ የኢትዮጵያ ህዝብና ሰንደቅ አላማ በማንኛውም አለም 
ያለ ዜጋ እንኳን አንድ የሚያደርገው ነገር ካለ ሰንደቅ አላማ ነው።አሁን ራሳችንን መለስ ብለን ብናይ ግን በዚሁ በሰንደቅ አላማ 
ሳይቀር እንድንለያይ በማድረግ ተሳክቶላቸዋል።”ሁሉም ህዝቦችና ኃይማኖቶች እኩል ናቸው” የሚል ሃሳብ ሳይቀር 
የመለያያችን ምክንያት ሆኖ አየን።ሰሞኑን በአገራችን በተከበረው 10ኛው የሰንደቅ አላማ ቀን ብዙ ነገር ለመታዘብ ችያለሁ። 
በባንዴራ ቀን ይሰቀል የነበረ ባንዴራ እየቀነሰ መምጣቱ አስተውያለሁ።በአዲስ አበባ ደረጃ ባንዴራ የሰቀሉ ንግድ ቤቶች 
በርካታ የመሆናቸው ያክል ግድ ያልሰጣቸውና ያልሰቀሉት ከአምናው በእጅጉ ጨምረው ታዝቤለሁ።ለምሳሌ ከካዛንችስ 
መነሃርያ ሆቴል ከሚባለው አከባቢ ጀምሮ እስከ ላይ ቤተ መንግስት አቅራብያ ድረስ ግራና ቀኝ 56 የፅህፈት መሳርያ 
መደብሮች አሉ።ከነዚህ ባንዴራ የሰቀሉ 7 ቤቶች ብቻ ነበሩ።አንድ በአዲሰ አበባ የሚገኝ የቻይና ካምፓኒ የባንዲራችን ቀን 



ለማክበር ስፍራው በበርካታ ባንዴራ ማሸብረቁ አይቸ አብዛኛዎቹ ትላልቅ ሞሎችና ትላልቅ የንግድ ተቋማት ሰንደቅ አላማ 
እንዳልሰቀሉ አይቻለሁ።ብዙ ትላልቅ ባለ ኮኮብ ሆቴሎችም በመደበኛነት ከሰቀሉት ሰንደቅ አላማ ውጭ ቀኑን የሚያስታውስ 
ምልክት አላደረጉም ነበር።በዚህ ስርዓት ምክንያት ሃብት በሃብት ላይ ተጭኗቸው ባለ ትላልቅ ህንፃዎችና ባለ ዘመናዊ መኪኖች 
በህንፃቸውም ሆነ በመኪናቸው ሰንደቅ አላማ አልነበራቸውም።በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁና ስራ የሌላቸው ወጣቶች ግን 
በሞተር ሳይክልና በሳይክላቸው ፊት ለፊት በኩራት ባንዴራቸው ሲያውለበልቡ አይቻለሁ።ከዚህ ቀደም በበርካታ መኖርያ 
ቤቶች በበአሉ ሰንደቅ አላማ ተሰቅሎ አይቸ አውቃለሁ።በዘንድሮ በአል በዚህ  ስርአት ወደ በለፀጉት ከፍተኛ ባለሃብትነት 
ተሸጋግረዋል ተብለው በፎርብስ መፅሔት ሳይቀር ስማቸው ከተነሱት የአንዱ ቤት ብቻ ስለማውቅ ለትእዝብት ብየ በዛው 
ሳልፍ በሱና በቦሌ የሚገኙ የሚንስትሮች መኖርያ ሰንደቅ አላማ አልተሰቀለም።በተለምዶ ባምቢስ ድልድይ ጎን ካሉ ለፀሐይና 
ለዝናብ መከለያ በሚሆን መልኩ በተሰራ በተለምዶ “የጨረቃ ቤት” በምንለው አንዲት ቤት ግን ሰንደቅ አላማ 
ተሰቅሏል።ከሁሉም የገረመኝ ትንሽ ጥላ ነገር ሰርተው ጫማ የሚጠርጉ ፒያሳ ላይ ሁለት ልጆች በዛች ጥላ ትንሿ ባንዴራችን 
ትውለበለባለች። 

በዚህ ተገርሜ ሳላበቃ ሌላ በተቃራኒው ያስገረመኝ የአገራችን ሰንደቅ አላማ ቀን እየተከበረ ፕሬዝዳንታችን ንግግር እያደረጉ 
እያለ ከFM 97.1 እና FM93.1 ውጭ ያሉ ሁሉም የFM የሬድዮ ጣብያዎች ማለትም የተቀሩት ከ8 ጣብያዎች በላይ 
መሆናቸው ልብ ይሏል በነሱ እይታ ግዜ በማይሰጥና የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄ በሆነው የእንግሊዝና ስፔን እግር ኳስ ጉዳይ 
ተጠምደው ነበር  ከነዚህ ጣብያዎች መካከል ፋና FM98.1 የስፖርት ፕሮግራሙ ሲጨርስ “ዛሬ የባንዴራ ቀን ስለሆነ ከህዝብ 
መዝሙር ትንሽ አሰምተን እንሰናበት” ብሎ ጋዜጠኛ ሰይድ ክያር ፕሮግራሙ ሲዘጋው ሰምቻለሁ። 

ለነገሩ አስተሳሰቤ ትንሽ ስለሆነች ይመስለኛል ብዙ ነገር የሚገርመኝ እንጂ በሰንደቅ አላማ የወጣው አዋጅ የሚፃረር ተግባር 
የሚፈፅሙ እኮ ብዙ የመንግስት ተቋማት ናቸው።ዛሬውኑ የምታረጋግጡት አንድ ነገር ልንገራቹ።በሰንደቅ አላማው መሃል 
የሚቀመጥ አርማ ቀለሙ ውሃ ሰማያዊ እንዲሆን ተደንግገዋል። ከአንዳንድ ሚኒስቴር መስራቤቶች  ጀምራቹ በብዙ ቦታ 
የተሰቀሉ ባንዴራዎች ብትመለከቱ አርማዎቹ ውሃ ሰማያዊ ሳይሆኑ ደማቅ ሰማያዊ ናቸው። ይህ ይበልጥ ለመረዳት EBC 
ባሰራው ሎጎ በባንዴራው ቀለማት መካከል አርማው በማሰብ EBC የሚል የተፃፈበት ቀለም ስህተት ሲሆን የፅሁፍ ዜና 
የሚለቅበት ሰሌዳ ያለው ውሃ ሰማያዊ ቀለም ነው ትክክለኛው በአርማው ላይ መቀመጥ የነበረበት።በርግጥ ህግ-መንግስቱንና 
አዋጆችን በመንግስት አካላት ሲጣስ ማየት አዲስ አይደለም።የዚህ ህገ-መንግስትን በመንግስት መጣስ ማሳያ በማድረግ ባለፈው 
የገለፅኩት የክልሎች ልዩ ኃይል ማቋቋም መሆኑ  የሚታወስ ሆኖ ሌላው  በእኔ እምነት የህግ ጥሰት ያልኩት ምናልባት የኔ 
የትርጉም ችግር እንዳይኖር የናንተን ሃሳብ የምጠይቅበት በኢትዮጵያ ሁለት ዜግነት አይፈቀድም።የሌላ አገር ዜግነት የወሰዱ 
የአገራችን ልጆች በሕጋችን መሰረት ኢትዮጵያውያን አይደሉም።መንግስት ከሌላው የውጭ ዜጋ በተለየ አንዳንድ ተጨማሪ 
መብቶች እንዲያገኙ አድርጓል።በጎ ነገር ነው።ይሁንና በዜግነት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው እንኳንስ በፖለቲካ በኢኮኖሚም  
ተሳትፎው ገደብ አለው።ታድያ ለምንድነው ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጀምሮ አብዛኛው በተቃዋሚ ጎራ የፖለቲካ ድርጅት 
መስርተው ኢትዮጵያን ሲያምሱ ህግ ተጥሶ እንደ ኢትዮጵያ ፓርቲ እውቅና የምንሰጠው የሚል ነው።  

በአጠቃላይ ኢህአዴግ እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ሌላ ብዙ የውስጠ ፓርቲና የአገር ማስተዳደር ያሉበትን ችግሮች ትተን 
ከላይ በተገለፁ ጉዳዮች ብቻ ተሃድሶ ያስፈልገው ነበር።ከተሃድሶም እሱ እንዳለው “ጥልቅ ተሃድሶ”።ታድያ የኢህአዴግ ጥልቅ 
ተሃድሶ ገፅታው ምን እንደሚመስል ኢህአዴግና መጪው የአካል ጉዳተኝነት አደጋ በተሰኘ ረዘም ያለ ፅሁፌ የገለፅኩት እንደሆነ 
ስለምታስታውሱ ወደ ዝርዝሩ አልመልሳቹም።ይሁንና ተዛማጅ የሆኑ ጉዳዮች ለማንሳት ልገደድ ነውና ትእግስታችሁን 
እጠይቃለሁ። 

እኔ የኢህአዴግ የአሁኑ የተሃድሶ እንቅስቃሴ በ National Geography ካየሁት አንድ ቪድዮ ጋር ነው የተመሳሰለብኝ። 
አንድ ጎሽ የተባለ እንስሳ ውሃ ለመጠጣት እየሮጠ ወደ ወንዝ ከወረደ በኃላ ወንዙ ጋር ሲደርስ ቆሞ ወደ ባህር በትኩረት 
ይመለከታል።ትንሽ ቆይቶ ወደ ወንዙ በመቅረብ የጥማቱ ልክ በሚያሳይ መልኩ አፉ ቀረብ ያደርግና እንደገና መለስ 
ይላል።ደግሞ አፉ ወደ ወንዙ እንዳሾለ ዳር ዳሩ ትንሽ ይዞራል።የውሃ ጥማቱና የወንዙ ውሃ ጉጉት ገፍቶት ቀረብ ብሎ ቅምስ 
ካረገ በኃላ ዘሎ ወደ ኃላ ይመለሳል።የሱ ጭንቀት አዞ አለ የሚል ሲሆን አንዳንዴ አዞ ሳይኖርም በጥርጣሬ ብቻ ውሃ 
እንደጠማው አፉ ውሃ ነክቶ ብቻ ሳይጠጣ ይመለሳል። 



የኢህአዴግ ተሃድሶም ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ሆኖ ነው ያገኘሁት።መጀመርያ ችግሮቹ ለማየት ሲቸገርና ዳርዳር ሲል 
ነበር፣ቀጥሎ ችግሮች አሉ ችግሮቹ ግን በሌላ እህት ድርጅት እንጂ በኔ አይደሉም በሚል አባል ድርጅቶች  ሳያግባባ 
ቀጠለ፣ቀጥሎ ደረጃው ይለያይ እንደሆነ እንጂ ችግሮቹ በሁሉም አባል ድርጅት አሉ ብሎ የእምነት ክህደት ቃሉ ሰጠ። ከዛስ 
ሲባል ችግሩ የአመለካከት ብልሽት ስለሆነ በአመለካከት ትግል እንጂ በእርምጃ አይፈታም አለን።ከህዝቡ ጫና ሲበረታበት 
ችግሩ የከፍተኛ አመራሩ ነው ብሎ ከለየ በኃላ እርምጃ እወስዳለሁ በማለት በርካታ የቀበሌና የወረዳ አመራር በማሰርና 
በማባረር እርምጃ ተወሰደ ብሎን እርፍ አለ። አሁንም “ወደ ገደለው ግባ” የሚል የህዝቡ ጫና ሲበረታ ትንሽ ከፍ ብሎ እርምጃ 
መውሰድ ጀምሮ ደረጃው ከፍ እያለ ይሄድና ህዝቡ ወደሚያውቃቸው ሌቦች ትመጣለች ስትባል ቆማ ቀረች።አንድ የፌስቡክ 
ወዳጄ በወቅቱ ከነበረው የግብር ትመና ጋር በማያያዝ “የደረጃ ሐ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ዋሉ።’’ ብሎ 
አስቆኛል።በፕሬዝዳንት ሙላቱ የአሁኑ የፓርላማ ንግግር ደግሞ አይዟቹ አይቆምም ተብለናልና እንጠብቃለን። እኔ የምለው 
ግን ጎሹ ወይ ከዚህ ቀደም ራሱን አዞ ስላስደነገጠው ይሆናል ወይም ደግሞ ሌሎች ጓደኞቹ ሲያዙ አይቶ ይሆናል።ኢህአዴግ ግን 
መፍራት ያለበት ህዝቡ ሆኖ ሳለ ህዝቡ የሚፈልገውና የሚጠብቀው እንዲሁም ራሱንም የሚጠቅም ለመፈፀም ዳር ዳር እያለ 
በሽሽት የሚሮጠው ማንን ፈርቶ ይሆን የሚለው ነው የሚገርመኝ።ለማንኛውም ሃሳቤን የሚገልፅልኝ ከሆነ ለኢህአዴጎች 
ይህንን ፎቶ ብጋብዛቸውስ። 

 

 

ወደ ጀመርነው እንመለስ።የኢህአዴግ መታደስ ጉዳይ አሁንም መንታ መንገድ ላይ የቆመ መሆኑ ሁላችን የተገነዘብነው 
ይመስለኛል። አብዛኛዎቹ ቃል የሚገቡትና ለመፈፀም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በጥናት ላይ የተመሰረቱ እንዳልሆኑ በርካታ 
የተግባር ምስክሮ ማቅረብ የሚቻል ቢሆንም ለዛሬ እንደ አንድ የተሃድሶው አካል ተደርጎ የተነገረን የወጣቶች የስራ እድል 
ፈጠራና ስለ ተዘዋዋሪ ፈንድ ጉዳይ እናንሳ።ይህ ተግባር ወጣቱ ድንጋይ ከማንሳቱ በፊት ለምን ሳይታሰብበት ቀረ የሚለው 
አንድ ጉዳይ ሆኖ ወደ ተግባር ሲገባም ዘግይቷል።ከዚህ በላይ አሳሳቢው ነገር ግን የስራው አጀማመር ለተቀመጠለት ግብ 
መሰረት ያደረገ ነው ወይ እየሄደ ያለው የሚለው ነው።ራስህ መልሰው ከተባልኩኝ መልሴ አዎም አይደለምም ነው። አዎ 
ያልኩበት በትክክል በዚህ ፕሮጀክት መካተት የሚገባቸው ወጣቶች ተካተውበት የተጀመሩ ስራዎች እንዳሉ ስለተረዳሁኝ 
ሲሆን አይደለም ያልኩት በአንዳንድ ታዳጊ ክልሎች ስራ አጥ ወጣት የሚለው መስፈርት የአመራሩ የጎሳ አባል ወጣት በሚል 



ተክቶ የማደራጀት አዝማምያ ስላለ፣በአማራ፣በትግራይና በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች በዝምድና ወይም በጥቅም ትስስር 
ወይም በአፈፃፀም ቸልተኝነት ስራ አጥ ወጣቶች እያሉ የተወሰነ ስራ ጀምረው የቆዩ ወጣቶችን የማካተት ምልክቶች ያሉ 
በመሆኑ ሲሆን በኦሮምያ በአግባቡ በስፋት ስራ የጀመሩ እንዳሉ ሁሉ ከሌሎች ክልሎች ወጣ ባለ መልኩ የተወሰኑ በክልሉና 
በመከላከያ በከፍተኛ ኃላፊነት የበነሩ አሁን የሌሉ ሰዎች በስልጣን ካሉ ሰዎች ጋር ተነጋግረው በማህበራቱ ስም መሬት 
እንዲዘጋጅላቸው በማድረግ በርካታ በማህበራት የተደራጁ ወጣቶች የተፈቀደላቸው ብር በማሰባሰብ ከማህበራቱ ጋር 
በተናጠል ውል እንዲፈራረሙ በማድረግ ድርጅቶች ከተቋቋሙ በኃላ ሰዎቹ ለወጣቶቹ 10% ብቻ እንዲሰጥዋቸው የማድረግ 
ስምምነት የተፈራረሙ አሉ።ይህ ማለት የተዘዋዋሪ ፈንዱ 90% ለጡረተኞቹ የተቀረው ደግሞ ለስራ አጥ ወጣቶች ሲሆን 
ወጣቱ ከስራ ፈጣሪ ወደ ተጧሪ ማድረስ ነው።እዚህ ላይ ያለኝ ሌላ ስጋት ከአንድ ሰው ከሰማሁት ጋር ሳያይዘው ነው።አንደ 
የኦሮምያ ተወላጅ ባለሃብት የህግ ጉዳይ አገናኝቶን ቁጭ ብለን እያወራን በክልሉ መንግስት “የኦሮሞ ኢኮኖሚ አብዮት” ተብሎ 
ስለታወጀውና የክልሉ መንግስት፣የኦሮምያ ባለሃብቶች፣ወጣቶችና አርሶአደሮችን ያሳተፈ የተባለ በትልቅ ተስፋ ስጠብቀው 
የቆየሁትን አጓጊ ፕሮጀክት አስመልክቶ ሲያወራኝ ወጣቱና አርሶአደሩ በሱ አጠራር ገበሬው “በጠንካራ የኢኮኖሚ ገመድ 
አስረህ በማስቀመጥ አንድ ቀን ተነስ ስትለው ከመንግስት በላይ የሚሰማው አንተን ነው” ሲለኝ ሰውየው ሁል ግዜ የመንግስት 
ተቃዋሚ ሆኖ ስለሚቀርበኝ አገር የመበተኑ ስራ ዛሬ ቀን የሆነ እስኪመስለኝ ድረስ ለሱም መደበቅ ያልቻልኩት ከባድ ድንጋጤ 
ሲገባ አየኝና ምነው ደነገጥክ የኛን እግር ተከትላቹ እናንተስ እንደዛ እያረጋቹ አይደለም እንዴ አለኝ።መጋቢት 17 ቀን 2009 
ዓ/ም ሪፖርተር ጋዜጣ ባወጣው ዘገባ በአማራ ክልል መንግስትና በልማት ድርጅቶች የሚቋቋም “ዓባይ ኢንዱስትሪ ልማት 
አክስዮን ማህበር” የተባለ ፕሮጀክት እንደታወጀ ማንበቤ ባስታውስም እሱ በኦሮምያ ክልል ካነሳልኝ ሌላ አጀንዳ ጋር 
የሚጠረጠር እንደሌለው ተረድቻለሁ።ሰውየው “ከኦሮሞ ኢኮኖሚ አብዮት ጀርባ ሌላ አጀንዳ እንዳለ የሚያውቁ ውሱን 
አመራሮችና ባለሃብቶች እንዲሁም በጥንቃቄ የተመረጡ ጥቂት ወጣቶች እንጂ ሁሉም አያውቅም” ሲለኝና ይህንን ግዙፍ 
የኢኮኖሚ አብዮት ለመምራት ከባለሃብቱ የተመረጡ እነ ገምሹ በየነ እንደሆኑ ሳረጋግጥ የተወሰነ ጥርጣሬ እንዳደረብኝ 
አልደብቃቹም።እነዚህ ጡረተኛ የተባሉ ሰዎችና በስራ ላይ ያሉ አመራሮች ወጣቱን የ10% ተጧሪ ያደረጉት የዚህ ድብቅ 
አጀንዳ አካል ይሆን እንዴ የሚል ጥያቄ ጫረብኝ።ያም ሆነ ይህ ግን በፖሊሲ እየተመራና ከተጠቀሱት ሌሎች አጀንዳዎች 
እንዲፀዳ እየተደረገ ከሄደ መቀጠሉ ጠቃሚ ነው የሚል እምነት አለኝ። 

ከዚህ ሁሉ በፊት ግን በወጣቶቹ ቀድሞ መሰራት የነበረበት ተጀማምሮ ግን በተፈለገው መጠን አልተሰራም የምለው በአንዳንድ 
ወጣቶች የምንታዘባቸው የአስተሳሰብ ችግሮችን የመቅረፉ ጉዳይ ነው።ብዙዎቹ ወጣቶች በሚፈለገው ጎዳና እንዳሉ ባምንም 
በርካታ ወጣት በአቋራጭ ስልጣንና ሀብት እንዲመጣለት እንጂ ድካም ያለመፈለግ፣የንግግር ፋሽን፣የልብስ ፋሽን፣የፖለቲካና 
የስፖርት ድጋፍ መስጠትን በምክንያት ሳይሆን በፋሽን መደገፍን እንደ አንድ የህይወት ጉዞ አድርጎ የመቁጠር፣ብዙ ስራ፣ብዙ 
ንግግርና ብዙ ፅሁፍ ማንበብን የመጥላት፣ስሜታዊነትና የአገሩ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የአገሩ አሁናዊ ሁኔታ እንኳን ሳይቀር በተዛባ 
መልኩ የተረዳ ወጣት ብዙ እንደሆነ አስባለሁ።ስለሆነም የመጀመርያ ተግባር መሆን የነበረበትና ተነካክቶ የታለፈ እነዚህ ከላይ 
የተገለፁ ችግሮች የሚቀርፍ ስልጠና የመሰጠቱ ጉዳይ ነውና አሁንም ስራው  ስላላለቀ  ቢታሰብበት የሚል እምነት አለኝ።  

 የተሃድሶ ጉዞው አስመልክቶ ብዙ አላወራም ብልም ይቅርታችሁ ስጡኝና አንድ ስሜቴን ስለወጋኝ ነገር ልናገር።በዛሬው ፅሁፌ 
ለመዳሰስ የምሞክረው ስለ ኦህዴድና የተሃድሶ እንቅስቃሴ ሲሆን በዚህ ፅሁፍ ስለ ኦህዴድም ሆነ ስለ አቶ አባዱላ ገመዳ 
የማነሳቸው በርከት ያሉ ሃሳቦች አሁን ከተከሰቱ ሁነቶች በመነሳት የምገልፃቸው ሳይሆኑ መስከረም 12/2009 ዓ/ም “Oh 
Dead?”(ኦህዴድ) በሚል አርእስት በፌስ ቡክ(Face book) አድራሻየ በለቀቅኩት ፅሁፍ ገልጨው የነበረ መሆኑ 
እንድታውቁልኝና ይህንኑ ለማረጋገጥ የፈለገ ሰው በስሜ ገብቶ ማረጋገጥ እንደሚችል እየገለፅኩኝ ባለፈው ግዜ ኢህአዴግና 
መጪው የአካል ጉዳተኝነት አደጋ በሰየምኩት ፅሁፌ ኦህዴድ ከነበረበት ችግር አንፃር የጀማመራቸው ነገሮች በበጎ ዓይን 
ብናያቸውና ብናበረታታቸው የሚል እምነት ስለነበረኝ ለጥሩ ነገር በርቱ ብየ አንድ በጥያቄ ያነሳሁት ነገር አዲሱ አመራር 
ራሱንም ጭምር ከሚታማበትና ኦህዴድን ጠፍሮ ከያዘውና “ሰው በላው” እያሉ ከሚጠሩት ቡድን አፍና እጅ ውስጥ በተአምር 
ፈልቅቆ በመውጣት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና አገራዊ አንድነት ማረጋገጥ ይችል ይሆን ወይ የሚል እንደነበር 
አንብባቹሁታል።አሁን በተግባር እያየነው ያለን ተሃድሶውን ወደኃላ የሚመልሱ ጉዳዮችን ነው።የጥፋት ቡድኑ ክንድ 
በመጠንከሩ ምክንያት እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች ተስፋ የሚሰጡ ሆነው አልተገኙም።ባለፈው ጥሩ ጅምር ካስባሉኝ መካከል ከነ 
ችግሩም ቢሆን በፀረ-ሙስና በኩል መውሰድ ተጀምረው የነበሩ እርምጃዎች ናቸው።የክልሉ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮምሽነር 



የነበሩ ወ/ሮ ሒሩት ቢራሳ በጣም ሲመሰገኑና እሳቸውም ጠንከር ማለት ሲጀምሩ አያ ኦህዴድ ከቦታው አነሳና ሚኒስቴር 
ዴኤታ ብሎ በፌደራል ደበቃቸው።ከዚህ በፊት በነበረ ፅሁፌ መንግስት ለምንድነው እንደ አንድ የሱልልታ ከንቲባ መሆን 
ያቃተው የሚል የሰውየው ቆራጥነት አንስቸ መፃፌን ታስታውሳላቹ።ኦህዴድ ሆየ ይችን ይወዳል አለና አንስቶ ወደ አዲስ አበባ 
መስተዳድር መደበው።በቅርቡ በድርጅቱ የተደረጉ ሽግሽጎች ማን ለምን እንደዛ እንደተረገ እንኳንስ ኦህዴድና የኦህዴድ አባላት 
እኛም እናውቃለን።በክልሉ ካሉ አመፆች ጀርባ ሳይሆን ፊት ያለ በርካታ በየደረጃው ያለ የኦህዴድ አመራር መሆኑ በግልፅ 
ለሚታይ ነገር የሚያጠራጥር የለውም።በኦህዴድ ያለው ኃይለኛ ቡድን ስልጣኔን በገዛ ፍቃዴ ለቀቅኩኝ የሚለውም ጨምሮ 
በምክንያት ነው።በቅርቡ በአገራችን እየተላለፉ ካሉ ማስታወቅያዎች ኢህአዴግ አገር እየወደመ እያየም ጭምር የአመለካከት 
ለውጥ ለማምጣት እንዳስቸገረው ሁሉ በየቀኑ የሰው ህይወትና ንብረት እየወደመና በየቀኑ በሬድዮ እየተነገረም ጭምር የባህሪ 
ለውጥ ለማምጣት የተቸገሩ አሽከርካሪዎችን ለማስተማር “30 የሆነው በምክንያት ነው”የሚል ማስታወቅያ እንደሰማን ሁሉ 
በኦህዴድ ስር የተወሸቀውና ገዥ ቦታ እየያዘ ያለ ቡድን የሚያደርጋት እያንዳንዷ እንቅስቃሴ በምክንያትና ነገን ታሳቢ ያደረገ 
ነው። 

መንግስት እየተዳከመ ስለሆነ ኦነግ ሰፊ እድል አግኝቶ ኦሮምያን ይገነጥላል የሚል ስጋት በብዙዎቻችን ዘንድ አለ።በቅርቡ ኬንያ 
ለስራ ህጄ ያገኘኋቸውና በአገር ውስጥ ያሉ በርካታ የክልሉ ተወላጅ  ጓደኞቼ በማነጋገር እንደተረዳሁት ኦነግ ኮቴው ካልሆነ 
በስተቀር የለም ማለት ይቻላል።ኦነግ ራሱ ሳይኖር ደግሞ አገር ይበትናል ብሎ መፍራት አጉል ፍራቻ ነው።አንድ ECA  የሚሰራ 
ጓደኛየ ስለ ኢህአፓ የተባለ ፓርቲ ነበር በጣም ብዙ ነገር ይነግረኛልና ኢህአፓ የት ነው ያለው ስለው “ኢህአፓ እኮ መንፈስ 
ነው”ብሎ እንዳሳቀኝ ሁሉ ኦነግ በአካል ሳይኖር አገር የሚበትነው በመንፈስ ከሆነ እሱን ይማረን ብሎ መፀለይ ነው።እውነት 
ለመናገር በቅርቡ ስልጣን ለቀቅኩኝ ያሉትና የማህበራቸው አባላት የሆኑ አንዳንድ አመራሮች እያናፈሱት እንዳለ “የፌደራል 
መንግስት አድልዎ እየፈፀመብን ነው” በሚል ህዝቡን በመቀስቀስ  ኦሮምያን የመነጠል ጥያቄ የምንጠብቀው በኦህዴድ ውስጥ 
ካለው ቡድን ነው።እነሱ “ሰው በላ” የሚሉት እኔ “አገር በላ” ከሰየምኩት ቡድን ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የምትባል አገር 
አለችን ማለት ያቆሙ ሰባት የኦህዴድ አመራሮች ከአንዱ በስተቀር ስድስቱ አሁንም በስልጣን ያሉ ነገን አስበው በግብፅ 
አሌክሳንዴርያ ከተማ መኖርያ ቤት መግዛታቸው ኦህዴድና ኢህአዴግ አያውቁምና ነው? ዋ! እንዳንተዛዘብ።  

እዚህ ላይ መሳሳት የለሌብን ነገር በኦህዴድ ውስጥ በቡድኑ ሴራ ቁጥራቸው እየተዳከመ ቢመጣም በከፍተኛ አመራሩ በርካታ 
ሰው እንዲሁም በመካከለኛ አመራሩ አብዛኛው ኃይል ኦህዴድ ወደ ቀደመው ዴሞክራያስያዊ ባህሪው በመመለስ ለኦሮምያና 
ለመላ አገሪቱ ምሰሶ ሆኖ እንዲቀጥል የሚፈልጉና በቻሉት መጠን ጥረት ሲያደርጉ የሚታዩ ሰዎች አሉ።ይህ ከሆነ ኢህአዴግና 
ሌሎች አባል ድርጅቶቹ የኦህዴድን ለኦህዴድ ብሎ ዝም ይላል ወይስ አሁን ካለው አገራዊ ሁኔታ የኦህዴድ ጉዳይ የኢህአዴግ 
ብቻ ሳይሆን አገራዊ ጉዳይ ነው ብሎ እጁ በማስገባት ሙሉ ድጋፍ ያደርጋል ነው ጉዳዩ።   

ከዚህ ጋር በተያያዘ በቅርቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ ስልጣን ለቀቅኩ ማለት የአገር አደጋ ላይ 
መውደቅና የኢህአዴግ መሞት መገለጫ ተደርጎ እየተስፋፋ አገር ወዳዱ ራሱን ያቀረቀረበት የጥፋት ኃይሉ ጮቤ የረገጠበት 
ሁኔታ ታዝቤለሁ።አንዳንዱ በማህበራዊ ሚድያ አባዱላ ስልጣን የለቀቁት ከሙሰኛ መንግስት ጋር አብሬ አልሰራም ብለው ነው 
የሚል በጣም ያሳቀኝ ሃሳብም ሰማሁና  በኢህአዴግ፣ በሚድያችንና በራሳችን አዘንኩኝ።ለምን ቢባል ሰውየው ከደርግ 
ውትድርና በሻእብያ ተማርከው ወደ ትግሉ ከተቀላቀሉ በኃላ የነበራቸው አስተዋፅኦ መመስገን ያለባቸው ይሆናል።በታሪክም 
ሊመዘገብላቸው ይገባል።በርግጥ በደርግ ከመ/አለቃነት መአርግ በታች  (በደርግ የነበራቸው መአርግ ከገለፅኩት በታች መሆኑ 
እንጂ ልኩን በትክክል ስለማላውቀው ነው።)ለነበራቸው ሰው በትግሉ ከከፈሉት መስዋእትነት በላይ የሚንስቴርነትና የሜጀር 
ጀኔራል መአርግ ደርሰው እንደነበር እናስታውሰዋለን። በወቅቱ ከነበራቸው የትግል ስሜት ይህንኑ ሀላፊነት አይገባቸውም ነበር 
አልልም።የመጀመርያው ተሃድሶ መጣና በጀኔራልነት መአርግ በምድር ጦር የነበራቸው ቦታ በመተው ወደ ክልሉ ሲመጡ ብዙ 
ሰዎች ግራና ቀኝ በርካታ ሃሳቦች አንስተው የነበረ ሲሆን በኔ በኩል በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ አንፃር ትክክለኛ ውሳኔ ነበር 
የወሰኑት የሚል እምነት ነው ያለኝ።ችግሩ የሚጀምረው በክልሉ ቆይታቸው ነበር።ወደ ክልሉ ሲገቡ በመከላከያ ከነበራቸው 
ክብር አንፃር ለውጥ ይፈጥራሉ የሚል ግምት የበዛ የነበረ ቢሆንም በክልሉ በተለያየ ቦታ እየጎበኙና ጋቢ እየተሸለሙ መኖር ሆነ 
ስራቸው።ይህ ራሱ ብቻም ቢሆን ችግር ነው።ግን ደግሞ ይሻል ነበር።ችግር የሆነው በድርጅቱ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 
አስተሳሰብ እንዲሰርፅ ከማድረግ ይልቅ የራስ ክብርና ዝና በመገንባት የተመሰረተ እንቅስቃሴ ነበራቸው።ይህንን ለማጠናከር 



ለአንዳንድ ወጣቶች፣ ለአባገዳዎችና ተሰሚነት ያላቸው ሰዎችን በተለያየ መንገድ ለመቅረብና ለመያዝ ጥረት በማድረግ ለዚሁ 
አላማ ለመጠቀም የመሞከር ሁኔታ ነበር። 

ኦሮምያ በአጠቃላይ እንደ ኢህአዴግ በተሃድሶ ያመጣው የልማት እንቅስቃሴ  ተጠቃሚ ነበር ስንል አባ ዱላ ምንም ሚና 
አልነበራቸውም የሚል እምነት ባይኖረኝም በአብዛኛው ራሳቸውንና የሳቸው ደጋፊ የሚባሉ የኦህዴድ አመራር አባላትና 
ባለሃብቶችን በመጥቀም ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ ነበራቸው ማለት ይቻላል።በዚህ መካከል ከሌላው የኦህዴድ አመራር በተለየ 
ለኦሮሞ ልዩ ተቆርቋሪ መስሎ ለመታየት ጥረት አድርገዋል።ከብዙ ምሳሌዎች አንድ ብቻ ለመጥቀስ “ኦሮሞው ከማንኛውም 
ሃብት ተነጥሎ ይኖር ስለነበር በአዳማና ሌሎች ከተሞች ቤትም ሆነ ንብረት ስለሌለው ኦሮሞ ለሆነ ሰው ሁለት ሁለት መሬት 
ይሰጠውና አንዱ ለሌላው ህዝብ እየሸጠ አንዱ ይስራው” የሚል ሃሳብ አምጥተው ህዝባዊነት በሚመስል ህዝበኝነት በመፈፀም 
አግባብነት የጎደለው ስራ ሲሰሩ ቆይቷል። 

በወቅቱ ችግራቸው እየገዘፈ በመምጣቱና ኔትዎካቸው በሃብታቸው ልክ እየሰፋ በመምጣቱ በድርጅቱ ውስጥ ይታሰሩ የሚል 
ሃሳብ ያላቸው ሰዎች እየተበራከቱ በመምጣታቸው ከኢህአዴግ አመራሮች መካከል አንድ ሰው ጣልቃ በመግባት ከክልሉ 
ፕሬዝዳንትነት ተነስተው ወደ ፌዴራል አፈ-ጉባኤነት እንዲመጡ የተደረገው።እንደዛም ሆኖ ከክልሉ እጃቸው ላለማንሳት 
የሚቻላቸው ሁሉ ሲያደርጉ ቆይተዋል።እያደረጉም ናቸው። 

በኢህአዴግ የተወሰነ መዳከም መጥቷል ባሉበትና ታጋዩ አቶ አለማዮህ አቶምሳ በምንም ይሁን በምንም በመሞታቸው 
ምክንያት ይመስለኛል እንደመልካም አጋጣሚ በመውሰድ እንደገና የነበራቸው ችግር በስፋትና በማናለብኝነት 
ቀጠሉበት።ጡንቻቸው እየፈረጠመና በድርጅቱ መረባቸው እየሰፋ በመሄድ በማንኛውም የክልሉና የድርጅቱ እንቅስቃሴ ከፊት 
እየተሰለፉና ባርኮት እየሰጡ በህዝቡ ፊት ባለማቋረጥ በመታየት ያለ እሳቸው እንኳንስ ኦሮሞና ኦሮምያ ኢትዮጵያም ለመኖር 
ትቸገራለች።ስለሆነም አድራጊ ፈጣሪ ናቸው የሚል አስተሳሰብ አንግሰው የኦሮምያ ንጉሰ ነገስትነታቸው እንዳረጋገጡ አስበው 
ግን ደግሞ ከዛ በላይ እያማተሩ ህዝቡ የመልካም አስተዳደር ችግር ባማረረውና በርካታ ችግሮች በተንሰራፋበት ወቅት እሳቸው 
ግን ሌላው ሌላው ሳይጨምር ከ150 ሚልዮን ብር ዋጋ ያለው ትልቅ ህንፃ እያስተዳደሩ እየኖሩ ናቸው እላቹአለሁ።ታድያ 
ለእንዲህ አይነት ሰው ኢህአዴግ እርምጃ መውሰድ ስለተቸገረ “ከስልጣን ራሴን አግልያለሁ” ማለታቸው ለስርአቱ ደጋፊና 
ዘላቂ ሰላም ፈላጊዎች ድል ነው  ወይስ ውድቀት? 

በጣም እጅጉን በጣም የገረመኝ ግን በሰላም መልቀቃቸው ሳያንስ ሌላ ካባ ለመደረብ ፈልገው “ስልጣን የለቀቅኩት 
ለታገልኩለት ህዝብ ስል ነው።የኦሮሞ ህዝብ በፌዴራል መንግስት አካላት በደል እየደረሰበት በስልጣን ላይ ሁኜ ላድነው 
ስላልቻልኩ ነው” ብለው ተናግረዋል አሉ።አሁን ባለው ግዜያዊ ስሜትና በተወሰኑ ወገኖች ተቀባይነት ማግኘትና የመሞገስ 
ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በቅርቡ በክልሉ በነበሩ ፀረ-መንግስት ሰልፎች በተለይ በቤጊ አከባቢ የማን ስም እየተጠራ ይሞካሽና 
ይዘመርለት እንደነበርም በርካታ የኦህዴድ አባል የሰማው ይመስለኛል።  

በአጠቃላይ ግን  ከዚህ ቀደም በሰሜን ጎንደር ህዝቡን የበዘበዙ ሙሰኛ ባለስልጣናት ቀስቱ ወደነሱ ማነጣጠር ሲጀምር “ሌላ 
ጠላት መጣብህ።እኔም ህዝቤ ስላልኩኝ እርምጃ ሊወስዱብኝ ይችላሉና ጠብቀኝ” ማለታቸው የፖለቲካ ኤሊኖ በኢህአዴግ 
ባልኩት ፅሁፌ የገለፅኩት በመሆኑ ለሳቸውም የምሰጣቸው አዲስ ስም የለኝም። 

ለመሆኑ ግን የኦሮሞ ህዝብ በፌዴራል መንግስትና በስርአቱ በአጠቃላይ በደል እየደረሰበት ነው ወይ ? የፌደራል መንግስት 
ማን ነው? አንዱ ፓርላማ ነው።ከፓርላማው 547 ወንበር ውስጥ ኦህዴድ  በትጥቅ ትግል ባበረከተው አስተዋፅኦ ልክ ሳይሆን 
በተከበረው የኦሮሞ ህዝብ ብዛት ከሁሉም የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰብ በላይ ትልቁ ቁጥር የያዘ ብሔር ስለሆነ ለዚያውም በአዲሰ 
አበባና ድሬዳዋ የሚወከሉ የኦሮሞ ተወላጆች ሳይጨምር ከ85 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ባለባት አገራችን ከ547 መቀመጫ 
ከ150 በላይ ወንበር ለክልሉ ህዝብ የተቀመጠ ነው።እንደዛ መሆኑም ትክክል ነው።ሌላው የፌደራል መንግስት የሚገለፅበት 
አስፈፃሚው ወይም ሚኒስትሮች ናቸው።አሁን ያለው መንግስት 30 ሚኒስትሮች አሉት ከተባለ የውጭ ጉዳይን ጨምሮ 10 
ወይም ከዛ በላይ ሚኒስትሮች የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ናቸው።ከሌሎች የፌደራል መንግስት እርከኖች መካከል ትርጉም 



የሚሰጣቸው እንደ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት፣አፈ-ጉባኤ፣የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወዘተ የመሳሰሉ ቦታዎች ተይዘው የቆዩት በብሔሩ 
ተወላጆች ነበር።ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ ከፌደራል መንግስቱ ማግኘት ያለበት ጥቅም ያገኘ እንጂ አድልዎ አልደረሰበትም። 

ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የኦሮሞ ህዝብ በታሪኩ ለመጀመርያ ግዜ ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ራሱን በራሱ ማስተዳደር 
የቻለ፣ቋንቋውና ባህሉ በአደባባይ ማበልፀግ የቻለ፣ማንነቱ ያስከበረ ህዝብ ነው።ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ ለስርአቱ ባዳ ሳይሆን 
ከማንም በላይ ባለቤት ሆኖ እንዳይጎዳበትና የተለያዩ ስያሜዎች ይሰጡት ወደ ነበሩ የትምክህት ኃይሎች እንዳይመለስ ከባድ 
ዋጋ ሊከፍልለት ይገባል እንጂ ኦሮምኛ በመናገራቸውና የብሔሩ ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ እኛ እናውቅልህአለንና ስንጠራህ 
ተነስ ስናዝህ ተመለስ ሲሉት ዝም ብሎ ሊሰማቸውና ሊቀበላቸው አይገባም።የኦሮምያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ 
እንዳሉት “አሁን ባለው የአገራችን ሁኔታ እንኳንስ ተለያይተን አንድ ሁነንም ፈተናው ከባድ ነው”።አንድ ሆነን ተደጋግፈን 
አገራዊ ህልውናችን በማረጋገጥ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአታችንን እንጠብቅ። 

 የመደጋገፍ ትርጉምና ውጤቱ የለያሳየን ይችል እንደሆነ ቀጥሎ ያለው ምስል ይመልከቱልኝ።  

 

ይህንን ስል ግን የኦሮሞ ህዝብ የአስተዳደር በደል አልደረሰበትም ማለት አይደለም። የትግራይ ህዝብ በህዋሃት የመልካም 
አስተዳደር በደል እንደደረሰበት፣የአማራ ህዝብ ልጆቼ ባላቸው የብአዴን አባላት እንደተበደለ ወዘተ።የኦሮሞ ህዝብም በስመ 
ኦህዴድ ስልጣን በመያዝ የህዝብና የመንግስት ሃብት ለግል ጥቅም ማበልፀግያ በማድረግ ከህዝብ በላይ ሆኖ እየኖሩ ባሉ ልጆቹ 
በደል እየደረሰበት ነው።ሌላው ቀርቶ ከሌሎች ሙሰኛ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አመራር አባላት ሲመዛዘንም የከፋ የሚባል 
የኮራብሽን ችግር የሚታየው በኦህዴድ ውስጥ በሚገኙ አመራሮች ነው።የክልሉ ጠቅላይ ኦዲተር ዋና ኦዲተር አቶ ኤሌማ 
የአምናው የኦዲት ሪፖርት ሲያቀርቡ በክልሉ ከሚገኙ የመንግስት መስራቤቶች ውስጥ ኦዲት በተደረጉ 428 የመንግስት 
ተቋማት  ከህዝቡ በግብር ከተሰበሰበና ከፌደራል መንግስት በድጎማ ኦሮምያንና ህዝቡን አልሙበት ተብለው ከተሰጣቸው ብር 
ውስጥ 2.7 ቢልዮን ብር ጉድለት ተገኝተዋል።ታድያ ይሄ ብር ኦሮሞ እንዳይለማ የፌደራል መንግስት ነው የሰረቀው? 
አይደለም።የኦሮሞ እናቶች በወሊድ እንዳይሞቱ የተሰጣቸው ብር በመባከኑ ምክንያት እንደ ድሮ ባይሆንም አሁንም በወሊድ 
የሚሞቱ እናቶች አሉ ።አንዳንድ የኦህዴድ አመራሮች ሚስቶቻቸው አሜሪካ ሄደው እንዲወልዱ እያደረጉ ናቸው። አቶ አባ ዱላ 



ከ4 አመታት በላይ በስመ ታማሚ ልጃቸው በአመት 2 እና 3 ግዜ አማቾቻቸውንም ጭምር በአንዴ እስከ ሰባት የቤተሰብ 
አባላት እየያዙ ታይላድ ይመላለሳሉ። እስከ ቅርቡ ሁለት ወር እንኳን ያልሞላው ግዜ ውስጥ ታይላድ ነበሩ። ከአመራር ውስጥ 
ልጆቹ ሌላ አገር የሚያስተምር ሰውም አለ።ታድያ ህዝቡን በዚህ ደረጃ መዝምዞ አልበቃ ያለው አመራር ህዝቡን ለሌላ ችግር 
ለመዳረግና  ጉድጓድ ሲቆፍር መታየቱ አይገርምም ትላላቹ?ስለሆነም ህዝቡ በመሪ ድርጅቱ ኦህዴድ ውስጥ ባሉ ቀና አመራሮች 
ታግዞ ሌቦችን በቃቹ ሊላቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ።  

መንግስት እንደሆነ በርካታ የስሜት ህዋሳቱ ተጎድተው መስማትና ማየት ተስኖታል። መንግስት የተበላሹበት የአቅጣጫ 
መጠቆምያ መሳርያዎች(Compass)በርካታ ሲሆኑ ከነዚህ አንዱ ሚድያና የሚድያው ህግጋት የሚመሩበት አቅጣጫ መሆኑ 
እኔ በግሌ እንኳን የዛሬን ጨምሮ ለሦስተኛ ግዜ እያነሳሁት ነው።እባካቹ አገር ትኑረን ብለን ስንማፀን አገር ሊኖረን ስለሚገባ 
ነው።ለዝያውም እንደ ኢትዮጵያ ያለች አገር።ታድያ በአንድ በኩል አገር እንገንባ እያለ የሚለፋ እንዳለ ሁሉ አገር ለመበተን 24 
ስዓታት መተኛት ያልቻሉ ኃይሎች ውጤቱ እያየነው ባለን መልኩ ስራቸው እየሰሩ ነው።እነሱ ሚድያን በብልጫ 
እየተጠቀሙበት ስለሆኑ ነው አገር እየፈረሰ ያለው።በሌላው ዓለምም ተመሳሳይ ችግር አለ ልንል እንችላለን።እውነት ነው።የኛ 
ለየት የሚያደርገው ግን አገር የማፍረሱ ስራ እየተከናወነ ያለው በመንግስት ባለቤትነትና በመንግስት በጀት በሚተዳደር 
ሚድያም ጭምር መሆኑ አንዱ ሲሆን ሌላው መንግስት ይህንን ችግር ተረድቶና አቅጣጫ አስቀምጦ ችግሩ ለመቀልበስ ስራ 
ለመስራት ያለመቻሉና ፍላጎት ያለው አለመምሰሉም ጭምር ነው። 

እስካሁን ይገርመኝ የነበረው ባለፈው አመት አብዛኛው የኦሮምያና በአንዳንድ የአማራ ክልል አገር የማፍረስ አጀንዳ ባላቸው 
ኃይሎች፣ግንዛቤ በጎደላቸው ወጣቶችና የአስተዳደር በደል ደረሰብን ብለው በተቆጡ ህዝቦች ቅንጅት አገር እየተቃጠለና 
በአዲስ አበባ መግብያ በር ላይ ጭስ እየታየ በነበረበት ወቅትም ጭምር ሁሉም የመንግስትና የግል ሚድያዎች በጉዳዩና በሰላም 
ጉዳይ ግንዛቤ እየፈጠሩ ህዝቡ በአገሩ ጉዳይ ድርሻውን እንዲጫወት ማነሳሳት ሳይሆን በዛን ክፉ ቀናት እንኳን ሳይቀር 
በጭንቀትና በተመስጦ ስለ እግር ኳስ ለዝያውም ስል ውጭ እግር ኳስ ነበር አብዛኛው ግዜያቸው ሲያጠፉ የነበሩት።ይህ መሆኑ 
የሚያስገርም ቢሆንም ከአግራሞት በላይ የሆነው በቅርቡ እየሆነ ያለው ነው።በኦሮምያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ያጋጠመው  
ችግር ከመጀመርያውም ችግሩ የፈጠሩት  የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንቱና ይህንን ተከትሎ አንዳንድ የኦሮምያ ክልል ባለ ስልጣናት 
መሆናቸው የሚያከራክር ነገር ባይኖረውም ችግሩ ከባድ መሆኑና በጣሙን ልብ የሚነካ ሆኖ ሳለ አደጋው ለመቀነስ ብዙ ነገር 
እንደ ማድረግ በመሪነት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሰብአዊነት መለክያ እንኳን ሲታይ ፍፁም ተቀባይነት የሌለው 
የሁለቱም ክልሎች ኮሚኒኬሽን ቢሮዎች ሁለቱም ህዝቦች የጀመሩት ግጭት እንዳያቆሙት አይነት እንድምታ ያለው 
መግለጫዎች በሚድያ ሲሰጡ መቆየታቸው ነው።ከዚህ በታች የሆኑ በማወቅም ሳያውቁም ህዝቡን እንዳይረጋጋ የሚያደርጉ 
ዘገባዎች ማስተላለፍ ላይ የተጠመዱ በርካታ ናቸው። ለምሳሌ በቅርቡ በጎንደርና በባህርዳር ይደርሱ የነበሩ የቦምብ ፍንዳታዎች 
ደቂቃ በደቂቃ በሰበር ዜና በተከታታይ ከኢሳት ሰበር ዜናም በፊት  ዘገባ የሚቀርበው በአማራ መገናኛ ብዙሃን እንደሆነ 
ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው። 

በFM 96.3 ዓለም ውሎና አዳሯ የተሰኘ ፕሮግራም አለ።በ01/12/2009 ዓ/ም ማታ ይተላለፍ በነበረ ተመሳሳይ 
ፕሮግራም አቅራቢ የነበረ ጋዜጠኛ በአፍሪካ ያልተጭበረበረ ምርጫ የተካሄደው በጋና ብቻ እንደሆነ ዘግቧል።ስለዚህ 
በኢትዮጵያ የተካሄዱ ምርጫዎችም የተጭበረበሩ ነበሩ ብሎ አዋጅ እንደመንገር ነው።ኢሳቶች  መንግስት ምርጫው 
ያጭበረብር እንደነበር አመነ ብለው ለምን በሰበር ዜና እንዳላስተላለፉት አልገባኝም። ምክንያቱም ዘገባው የተላለፈው 
በመንግስት ሚድያ ነውና።ምክንያቱም በኢሳት ከዚህ በላይ የተሰበረ ዜና ሰምቼ ስለማላውቅና። 

ሌላው ሚድያው በሆነ ህግና ስርአት ካልተመራ በስተቀር በጣም አደገኛ ነገር ያለ የሚመስለኝ ያለ ምንም የጋዜጠኝነት እውቀት 
እንዲሁም የጋዜጠኛው መብትና ግዴታው ምንድነው የሚል ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች እንኳን ሳይቀሩ የሚድያው ማይክ 
መጨበጣቸው ነው።አንዳንዴ እንኳንስ በሚድያ በካፌ እንኳን ስትሰማው የሚቀፍህ አይነት ወሬ በተመስጦ የሚያወሩ ሰዎች 
ሚድያው ይዘውት እየዋሉ ነው።አንዳንዶቹ በድምፃቸው ለመገመት እንደሚቻለው ወጣቶች ናቸው።አፋቸው ባመጣላቸው 
ስለሚያወሩት ወሬ የሚያስከትለው ጥፋት ይቅርና ስለሚያወሩት አጀንዳ አንድ ሜትር ወደኃላ መለስ አድርገህ ታሪኩ 
ብትጠይቃቸው መልስ የሌላቸው ናቸው።በFM 96.3 በቀን 12/09/2009 ዓ/ም ከቀኑ 10:30 ላይ ስለ እግር ኳስ 
ታሪካችን ያወሩ የነበሩ በድምፃቸው እድሜ እንዳልጠገቡ የገመትኳቸው ሁለት ልጆች “ጋዜጠኞች” የቀድሞ መሪ መንግስቱ 
ኃይለማርያም ለመጥራት ስማቸው በትክክል ስለማያውቁት ደጋግመው ኃይለማርያም መንግስቱ እያሉ ሲጠርዋቸው 



ሰምቻለሁ።ትንሽ ቆየት ብለው ደግሞ ሻለቃ እያሉ ሲጠርዋቸው ሰማሁ።በ13/07/2009 ዓ/ም ማታ በFM 101.1ሬዲዮ 
ጣብያ ስለ መፅሐፍ ትችት ያቀርቡ የነበሩ ሁለት “ጋዜጠኞች” በደርግ ግዜ፣ ሳንሱር ስለነበረ ጥራት ያላቸው መፃሕፍት ይቀርቡ 
ነበር ብለውናል።አስቡት እያንዳንዷ ቃል፣ እግር ኳስ፣ትልቅ ህንፃ፣የሰው ቁመት፣የቦታ ስያሜና ሌሎች ፖለቲካና የአገር 
ማቃጠያ መሳርያ በሆነበት አገር መሆናችንና እነዚህና ሌሎች በተመሳሳይ ሁኔታ ያሉ ጋዜጠኞች ያልናቸው ሰዎች በሌላ ኃይል 
ተገዝተውም ሆነ በግል ስሜታቸው ወይም ትርጉሙ እምብዛም ስላልገባቸው አሁን ላለው ፖለቲካዊ ትኩሳት የሚያቀጣጥል 
በጣም የወጣ መልእክት ቢያስተላልፉ ምን ሊከሰት እንደሚችል።አረ ነገሩ ከችግርም በላይ ነው ጎበዝ አንድ እንበል 
እንጂ?የኢትዮጵያ ፕሪሜርሊግ ንም ያክል የፀጥታ ችግር ሆኖ እንደሚቀጥል አብረን የምናየው ይሆናል?አብረን የምናየው ነው። 

ጉዳዩ የሚመለከተው ብሮድካስቲንግ ባለስልጣንና የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች እንደሆኑ በሞቱት ከማዘን፣ጉዳት ያደረሱት 
ከማውገዝና እርምጃ እንወስዳለን ብሎ ከማስጠንቀቅ ውጪ ሌላ ነገር የላቸውም።ቆይ ግን እነዚህ እናዝናለን፣እናወግዛለንና 
ዝም ብለን አንታገስም የሚባሉ ቃላቶች በሆነ አጋጣሚ ከዓለም ቢሰወሩና ቢታጡ መንግስት የሚለው ሲያጣ ምን ያደርግ ነበር 
ብየ ሳስብ ወደ እርምጃ ይገባ ነበር የሚል ስሜት ተሰማኝ።እንጃ ብቻ በጭንቀት ያሰብኩት የሞኝ ሃሳብ ሊሆን ይችላል።ነውም።  

ይህንን የመሰለ አገር ገንብተን ስናበቃ፦ 

 

ይህንን የመሰለ አገር እንዲኖረን ሌት ከቀን እየሰሮ ነው። 



 

 

 

ማጠቃለያ፦ 

ኢህአዴግና መንግስት ስለጤንነታቹ አብዝተን እየተጨነቅን ያለነው ለናንተ በማሰብ አይደለም። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ 
አባቶቻችን ያወረሱን “ምከረው ምከረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው”። የሚል ዘፈን እየዘፈኑ መሸኘት ነበር።እናንተ ፀሐይ 
ስትወጣ በፀሐይ ሙቀት እንጀራ ጋግሬ እስካመጣላቹ ጠብቁ እያላችሁን እንኳን ተስፋ ሳንቆርጥ የምንጠብቀው የታሪክ 
አጋጣሚ ሆኖ በዚህ ባለንበት ወቅት እጣ ፈንታችን አብዝቶ ከናንተ ጋር የተቆራኘ በመሆኑ ነው።አገራችን በሁለት እግሯ 
ለመቆም እስክትሞክር ለአንድ የሽግግር ግዜም ቢሆን እንኳን አሁን የኢህአዴግ ጤንነት አስፈላጊነቱ ጎልቶ የታየን 
ይመስለኛል።ከዚህ በፊትም ለመግለፅ እንደሞከርኩት አሁን በአገራችን ባለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በአመፅና ግርግር ስልጣን ተይዞ 
አንድ አገር ሆኖ መቀጠል አይቻልም እና ነው።አገር ልትበተን ስለሆነች ኢህአዴግ ለዘላለም ይኑር ማለታችን እንዳልሆነ ደግሞ 
የተረዳችሁት ይመስለኛል።አሁን ያላቹ የመጨረሻ አጋጣሚ በመጠቀም መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት አሁንም በተስፋ ለጥቂት 
ግዜ እንጠብቃለን። 

በኔ እምነት ከኢህአዴግ የምጠብቀው አንድ ማርሽ ቀያሪ በአብዛኛው ማህበረሰብ ተቀባይነት ያለው መሪ ሰው ወደ ኃላፊነት 
ማምጣት አለበት።ኢህአዴግ ራሱ የአራቱ ድርጅቶች የጥምር መንግስት ነው ወይስ የአንድ ፓርቲ አመራር ነው እየሰጠ ያለው 
የሚል ጥያቄም አለን።ስለዚህ ከብሔራዊ ድርጅቶች ተፅእኖ ወጥቶ ውሳኔ መስጠት ለሚችል ሰው ኃላፊነት በመስጠት ወደ 
መንግስትነት ተመለሱ።በዚህ ዙርያ እንቅፋት የሆኑ ድርጅታዊ አሰራሮች ሊኖሩ ይችላሉ።አሰራሮቹ የሚጠቅሙት አገር 
እስካዳኑ ስለሆነ መወሰን በሚችል የድርጅቱ አካል አስወስናቹ ተግባራዊ አድርጉት።በከፍተኛ አመራሩ ሲደርስ ቀንዱ የኮባ 
ቅጠል እየሆነ ያስቸገረው ኢህአዴግ በመሰረቱ ውሳኔ ላይ ደርሶ የተጀመረው የፀረ ኮራብሽን ትግሉ ህዝቡ በሚያሳምን ደረጃ 
ማስቀጠል ይጠበቅበታል። 

ከዚህ ጋር በተያያዘ መሰረታዊ ነገር የምለው በዚህ አገር ድሮም ሆነ አሁን የወጡ ህግጋትና ድንጋጌዎች ማክበርና ማስከበር ላይ 
የቅድምያ ቅድምያ ሰጥቶ መስራት ግዜ ከማይሰጣቸው ጉዳዮች ዋነኛ ተገርገው እንዲሰሩ እንጠብቃለን።በአሁን ወቅት የህግ 
የበላይነት ማስከበር መቻል ከህጉ በላይ የኢህአዴግ አባላትም ጭምር መንግስት የለም በሚል ከባድ ተስፋ መቁረጥ ባሉበት 
ሁኔታ ከአንድና ሁለት ህግ ማስከበር በላይ ትርጉም አለው። 



እናንተ የኢህአዴግ አባላትና ደጋፊዎች ድርጅታቹን ለማዳን የምታደርጉት ትግል እንዳለ አስባለሁ።ይሁን እንጂ ድርጅታቹ 
ለማዳንና የቀደመው ባህሪው እንዲይዝ ለማድረግ ልክ እንደ 1993 ዓ/ም የህዋሃት ካድሬ እያደረጋችሁት ካለው ትግል በላይ 
ጠንካራ ትግል እንደሚያስፈልግ የእናንተ ስራ ስለሆነ የምለው የለኝም ።እኔ ማለት የፈለግኩት ፅንፈኛ የአገራችን ፖለቲከኞች 
አገር አጥፊ የሆኑ ሃሳቦች በማህበራዊ ሚድያ ሲፅፉ ብዙዎቻቹ ተገቢነት ያለው መልስ በመስጠት የምትሳተፉ ቢሆንም 
አንዳንዶቻቹ ግን እነሱ በወረዱበት ልክ ወርዳቹ ስለ ተለያዩ ሰዎች ስም በመጥራት የፖለቲካ ይዘትና ብስለት የጎደለው ተራ 
ስድብና አላስፈላጊ ሃሳብ ስትገልፁ ይታያል። ታድያ እነሱም የፈለጉት ይህንኑ ነበርና ስሜታዊነታቹ በፈጠረው ችግር 
በመጠቀም አገር የማፍረስ አጀንዳቸውን እንዲፋጠን እያደረጋቹ ነው።በሌላ አገላለፅ እናንተም በሌላ አቅጣጫ ወደ ብተና 
ኃይሉ ተቀላቀላቹ ማለት ነው።ስለሆነም ለሁላችን የሚጠቅም ስራ እንስራ እላለሁኝ።እርግጥ ነው ጠላቶቻችን አጀንዳቸውን 
ለማቀላጠፍ ሲሉ የኢህአዴግ ደጋፊዎች ስምና ምስል እየተጠቀሙ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ፣ሀዝቡን ወደ ስሜት የሚያስገቡ 
ሃሳቦች በማሰራጨት አጀንዳቸው እየፈፀሙ ይገኛሉ።ለነዚህም በማስረጃና በበሰለና በሰከነ መልእክት ማጋለጥ ይጠበቅባቹሃል።  

በስተመጨረሻ የተጠቀምኩባቸው ምስሎች በሙሉ በኔ እውቀት፣ችሎታና ጥረት የተገኙ ሳይሆኑ የተለያዩ የፌስ ቡክ ጓደኞቼ 
በተለያየ ግዜ ከለቀቅዋቸው ውስጥ ለዚህ ፅሁፍ ይጠቅማሉ ያለኳቸውን ኮፒ በማድረግ የተጠቀምኳቸው ናቸው። በዚህ 
አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ።  

ሰላምወርቅ ሁላገር ነኝ ከአዲስ አበባ 

       በ E-mail…… agerawiguday@gmail.com ወይም 

Facebook selamwerq huluager እንገናኝ። 

                     

 

    

 

 

   


