
 1 

የጠባብ ብሄረተኞችና የኪራይ ሰብሳቢዎች ጋብቻ የወለደው 
ጥፋት 

 

ኢብሳ ነመራ 

05/08/14 

 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስቱን መቅረፅ 

ያስፈለገበትን መሰረታዊ መነሻ በሚገልፀው መግቢያው በመጀመሪያው አንቀፅ ላይ 

እኛ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ 

ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን 

እንዲፋጠን የየራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን በነፃ 

ፍላጎታችን፣ በህግ የበላይነት እና በራሳችን ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ 

ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት፣ ይላል። ወረድ ብሎ ደግሞ 

ጥቅማችንን፣ መብታችንና፣ ነፃነታችንን በጋራ እና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ 

የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባቱን አስፈላጊነት በማመን  በማለት ለሕገመንግስቱ 

መደንገግ ምሰሶ የሆኑ ሃሳቦችን አስፍሯል። 

 

እነዚህ  የኢትዮጵያ ሉአላዊ ስልጣን ባለቤቶች የሆኑት የኢትዮጵያ፣ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ የሆነው ሕገመንግስት መግቢያ ላይ የሰፈሩ 

ምሰሶ ሃሳቦች  ሁለት አቢይ ነገሮችን ይዘዋል። እነዚህ አንድ የፖለቲካ ሁለት 

የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መመስረት የሚሉ ናቸው። 

 

አንድ የፖለቲካ ማሕበረሰብ የሚለው በአንድ መልከአምድራዊ ወሰን ውስጥ በአንድ 

የአስተዳደር ስርዓት ስር መኖርን ያመለክታል። በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በአንድ ፌዴራላዊ 

መንግስት ስር ለመኖር በገቡት ስምምነት በሰረት ያዋቀሩተ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ መመስረታቸውን 

ያመለክታል። 
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አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ዜጎቹን ተጠቃሚ የሚያደርግና ሕይወታቸውን ወደተሻለ 

ደረጃ ማሸጋገር የሚያስችል ጠንካራ ትስስር ያለው አንድ አካል (entity ) ይሆን 

ዘንድ የኢኮኖሚ ትስስር ሊኖረው የግድ ነው። አንድ ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ትስስር 

ከሌለው ጠንካራ አንድነት አይኖረውም። የኢኮኖሚ ትስስር በመጠቃቀም ላይ 

የተመሰረተ የእርስ በርስ ግንኙነት በመሆኑ ያደገና የተሻለ ህይወት የሚኖር 

ማህበረሰብ ለመመስረት ወሳኝ ነው። ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ያለኢኮኖሚያዊ ትስስር 

ትርጉም የለውም። 

 

በዚሁ መሰረት በአንድ ክልልላዊ መንግስት ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦችን፣ እንዲሁም 

ክለሎችን  በኢኮኖሚ በማስተሳሰር አንድ ጠንካራ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መመሰረት 

ዋነኛ ዘላቂ የአገሪቱ አጀነዳ ሆኗል። ይህን የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መመሰረትን 

መነሻ በማድረግ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ 

የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ነዋሪዎች የኢኮኖሚና የማህበራዊ ትስስር ያላቸው 

በመሆኑና  ይህን ትስስር ሥርዓት በማስያዝ ነዋሪዎቹን ተጠቃሚ ማድረግ  

በሚያስችል አኳኋን መምራት አሰፈላጊ ሆኖ ተገኝታል።  

 

ይህን ትስስር ለነዋሪዎቹ በሚጠቅም አኳኋን ስረአት በማስያዝ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ 

ለመፍጠር ያግዝ ዘንድ የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የተቀናጀ 

የጋራ መሪ ፕላን ለማዘጋጀት ተስማምተዋል፣ በያዝነው ዓመት መጀመሪያ ላይ። 

የአዲስ አበባንና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ  የልማት መሪ ፕላን 

ዝግጅት የተጀመረው በድብቅ አልነበረም፡፡ ሁለቱ መስተዳድሮች መሪ ፕላኑን 

ለመቅረፅ ሲስማሙ ለህዝብ ይፋ ተደርጓል። የመንግስትና አብዛኞቹ የግል ፕሬሶች 

ይህን ስምምነት ዘግበውት እንደነበረም ይታወሳል። 

 

የመሪ ፕላኑ ዝግጅት ስምምነት ይፋ በሆነበት ወቅት፣ አንዳንድ ወገኖች በአዲስ 

አበባና አና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን መሃከል የመወሃድ ስምምነት 

የተፈረመ አድርገው የወሰዱበት ሁኔታ እንደነበርም ይታወሳል። በዚህ ምክንያት 

በተለያዩ አጋጣሚዎች ይህ እንዳልሆነ፣ ከዚህ ይልቅ ሁለቱ አስተዳደሮች ሙሉ 

በሙሉ  የሚዋሰኑ በመሆናቸው ሳይናበቡ የሚያከናውኑት የልማት ስራ 
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የማይደጋገፍ ከመሆን አልፎ ሊጣረስ የሚችልበት ዕድል ስላለ በጋራ በማቀድ ይህ 

ሊፈጠርበት የሚችልበትን አጋጣሚ ማሰቀረት መሆኑ ተገልጿል።  

 

በዚህ ሁኔታ ለወራት ተጉዘን የሁለቱ አስተዳደሮች የጋራ የተቀናጀ ማስተር ፕላን 

ተሰርቶ መጠናቀቁ ይነገራል። ልብ በሉ እቅዱ ተጠናቀቀ እንጂ አልፀደቀም። 

ተግባራዊ ለመሆን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤትና በኦሮሚያ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት (ጨፌ) መፅደቅ ይኖርበታል። ከመፅደቁ በፊት ህዝቡ 

በተቀናጀ መሪ ፕላኑ ላይ ግልፅ እይታ እንዲኖረው በመወያየት መግባባት ላይ 

መድረሱ ተፈፃሚነቱንም ያግዛል በሚል የውይይት ፕሮግራሞች ታቅደው ነበር። 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የጉዳዩን  ምንነት እንኳን 

ለማወቅ ጊዜ ሳይሰጡ በጭፍን መቃወም  መለያቸው ከሆኑ ሕጋዊ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች መሃከል በተለይ አንጋፋ ነን የሚሉት የኦሮሚያ ፓርቲዎች የተቀናጀ 

የጋራ ማስተር ፕላኑን እንደሚቃወሙ መግለፅ ጀመሩ።  

 

በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የተቃውሞ መግለጫ በማውጣት ቀዳሚው በዶ/ር መረራ ጉዲና 

የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ ኮንግሬስ (አህኮ) እና ቀደም ሲል በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ 

ይመራ የነበረው የኦሮሞ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኢፌዴን) ጥምረት 

የሆነው የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) ነበር። የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን 

የኦፌኮን መግለጫ የፊት ገፅ ዜናቸው አድርገው ወጥተዋል።  

 

መግለጫውን አስመልክቶ ኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ በሚያዚያ 8፣ 2006 ዕትሙ “ኦፌኮ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች ወደ አዲስ አበባ መጠቃለሉን ተቃወመ” በሚል ርዕስ 

ባወጣው ዜና፣ መሪ ፕላኑ ላይ የወጣውን ተቃውሞ አስነብቦናል። የኦፌኮን መግለጫ 

አስመልከቶ ኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ባቀረበው ዘገባ የሚከተለውን ነበር ያስነበበን።  

 

የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) እሁድ ሚያዚያ 5፣ 2006 ዓ/ም  በመድረክ 

ጽህፈት ቤት ባደረገው ህዝባዊ ስብሰባ ላይ የፊንፊኔ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ 

ዞን ከተሞች ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር መተሳሰሩን አወገዘ። 
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ፓርቲው ባወጣው የአቋም መግለጫ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞችና ወረዳዎችን 

ከትልቋ ከተማ ፊንፊኔ ጋር በልማት ለማስተሳሰር በሚል ሰበብ ብቻ እየተወሰደ 

ያለው እርምጃ፣ በሊዝ የሚሸጠውን የመሬት አቅርቦት ለማሟላት ነው። 

 

ከተሞቹ መብታቸው ተጠብቆላቸው በክልላቸው ስር ሊቆዩ የሚችሉበት ተገቢው 

ማስተር ፕላን ሊዘጋጅላቸው ይገባል። የፌዴራልና ክልል መንግስታት 

አካባቢያቸውን የማልማት ግዴታ ስላለባቸው ትስስርን እንደምክንያት ተጠቅመው 

የመሬት ወረራ ማካሄድ ህጋዊነት ስለሌለው ይቁም፡፡  

 

ልዩ ዞን ወደ አዲስ አበባ መከለሉ የሚነጥቀው መሬቱን ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን 

በቋንቋው የመማር፣ የመዳኘት፣ ባህሉን የማክበር፣ በፓርላማ በቂ ውክልና የማግኘት 

መብቶቹንም የሚጎዳ ስለሆነ የአካባቢው ኦሮሞ ገበሬ ጉዳት ጥልቅና ዘላቂ ነው። 

 

የኦሮሚያ እምብርት ከሆነችው አዲስ አበባ የሚወጣው በካይና መርዛማ ፍሳሽ 

በአካባቢው ያሉትን የኦሮሚያ ወንዞች በመበከሉ በህዝብና በእንስሳት ጤና ላይ 

ከፍተኛ ጉዳት ማስከተላቸው መፍትሄ ሳይሰጠው፣ ከተሞቹን ማስተሳሰሩ ኦሮሚያን 

ከወትሮው በከፋ ሁኔታ ለቆሻሻ ማስወገጃና ማጠራቀሚያ ለመርዛማ ፍሳሽ 

የሚያጋልጥ ሆኖ ያገኘው በመሆኑ እስከዛሬ ለደረሰው  ጉዳትም መንግስት በቂ ካሳ 

እንዲከፍል ይላል።   

 

አፌኮ በአዲስ አበባና  በኦሮሚያ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የጋራ የተቀናጀ ማስተር 

ፕላን ላይ ይህን አቋም የያዘው ማስተር ፕላኑን መርምሮ አይደለም። ምንም 

ተጨባጭ መነሻ ሳይኖረው ነው። ኦፌኮ በጉዳዩ ዙሪያ በመድረክ ፅህፈት ቤት 

ህዝባዊ ስብሰባ አደረኩ የሚለውም ማስመሰያ ነው። ስብሰባው እንደተባለው 

የአካባቢውን የኦሮሞ ህዝብ የሚወከል ህዝባዊ ስብሰባ አይደለም። የመድረክ ጽህፈት 

ቤት አዳራሽ እጅግ ቢበዛ ሰላሳ ሰው ቢያስተናግድ ነው። ይህን በተለያየ ጊዜ 

መድረክ በሰጠው መግለጫ ላይ የተገኙ ጋዜጠኞች ያወቁታል። ሕዝባዊ ስብሰባ 

ተደረገበት የተባለው አዳራሽ ፓረቲው ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ የሚጠራቸውን 
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ጋዜጠኞችን እንኳን በወጉ ማስተናገድ የማይችል ጠባብ ነው። በመሆኑም ስብሰባው 

ሕዝባዊ ስብሰባ ሳይሆን የኦፌኮ አመራሮች ስብሰባ ነበር። መግለጫው ላይ የሰማነው 

አቋምም የአመራሩ አቋም ነው። 

 

ኦፌኮ በጉዳዩ ላይ የያዘው አቋም ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ጉዳዮችን እንመልከት። 

የአቋሙ ዋና ዋና ጉዳዮች፤ መሪ ፕላኑ የኦሮሚያን ልዩ ዞን ከአዲስ አበባ ጋር 

በልማት ማስተሳሰር የተባው ማስመሰያ ነው፣ ዋና አላማው በሊዝ የሚሸጥ መሬት 

ፍለጋ ነው፣ የመሬት ወረራ ነው፤ በአካባቢው የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ በቋንቋው 

የመማር፣ የመዳኘት ፣ ባህሉን የማክበር፣ በፓርላማ በቂ ውክልና የማግኘት መብቱን 

ይጎዳል፤ ኦሮሚያን ከወትሮው በከፋ ሁኔታ ለቆሻሻ ማስወገጃና ማጠራቀሚያ፣ 

ለመርዛማ ፍሳሽ ያጋልጣል የሚሉ ናቸው። 

 

ይሁን እንጂ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የጋራ መሪ ፕላኑ ዓላማ ከዚህ ፍፁም 

የተለየ ነው። በቅድሚያ መሪ ፕላኑ የአዲስ አበባንና የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞንን 

በአስተዳደር የሚቀላቅል አይደለም። ሁለቱም መስተዳድሮች ከዚህ ቀደም 

በነበራቸው መዋቅር ነው የሚቀጥሉት። መሪ ፕላኑ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

በኦሮሚያ ሃብት ላይ መሬትን ጨምሮ የመወሰንና የማዘዝ ስልጣን አያሰጠውም። 

የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞንም እንዲሁ በአዲስ አበባ አስተዳድር ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ 

አይገባም።  

 

መሪ ፕላኑ ኦፌኮ በመግለጫው እንደገለፀው ሽፋን ሳይሆን በተጨባጭ በፍጥነት 

እያደገች ባለችው አዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ የኦሮሚያ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን 

ከተሞችንና የገጠር አካባቢዎችን በልማት ከአዲስ አበባ ጋር በማሰተሳሰር  

ነዋሪዎቹን ከአዲሰ አበባ እድገት ተጠቃሚ  እንዲሆኑ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው።  

 

ማስተር ፕላኑ በሊዝ የሚተላለፍ መሬት ፍለጋ የተዘጋጀ አይደለም። ቀደም ሲል 

እንደገለፅኩት መሪ ፕላኑ ለአዲስ አበባ የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞንን የማስተዳደር 

ስልጣን ስለማይሰጥ የኦሮሚያ መሬት ላይ የሚያዝበት ምንም እድል የለውም። 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በራሱ ወሰን ውስጥ  ሰፊ ያልተነካ መሬት ያለው 
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ከመሆኑ ባሻገር፣ የመሬት አቅርቦቱን በከፍተኛ መጠን ማሳደግ የሚያስችል የመልሶ 

ማልማት ፕሮግራሞች አዘጋጅቷል። በመሆኑም ለባለሀብቶች የሚውል የሚለማ 

መሬት አቅርቦት ችግር የለበትም።  

 

አፌክ በመግለጫው የአዲስ አበባና የፊነፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን የጋራ የተቀናጀ መሪ 

ፕላን  በሊዝ የሚሸጥ መሬት ፍለጋ የወጣ ነው ከማለትም አልፎ “የመሬት ወረራ” 

ብሎታል። ከህዝቡና ከክልሉ መንግስት ፍቃድ ውጭ በኃይል ወይም በማሞኘት  

ለመሬት ቅሚያ  ዓላማ የተቀረፀ አድርጎ ነው ያቀረበው። ይህ አካሄድ መሪ ፕላኑን 

የኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተቃጣ ወረራ አስመስሎ በማቅረብ ህዝቡ መሪ ፕላኑን 

ተቃውሞ እንዲነሳ ለማደረግ ሆን ተብሎ የተወራ ነው ማለት ይቻላል። 

 

አፌኮ የልማት መሪ ፕላኑ በቋንቋው የመማር የመዳኘት፣ ባህሉን የማክበር 

ለመሪዎቹ በውክልና ሥልጣን የመስጠት መብቱን ያሳጣዋል ብሏል። መሪ ፕላኑ ለ 

ፊንፊኔ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ አካባቢዎችን በአሰተዳደር መዋቅር ከአዲስ አበባ ጋር 

የሚያዋህድ አይደለም። ሰነዱ ይህን የሚመለከት አንድም ሃሳብ አልሰፈረበትም።  

በመሆኑም የኦሮሞ ሕዝብ ለረጅም ግዜ በተደረገ መራራ ትግልና መስዋዕትነት 

ያገኘውን ራስን በራስ የማስተዳደር፣ በቋንቋ የመስራት፣ የመዳኘት፣ የመመማር 

ሕገመንግስታዊ መብቱን በምንም መልኩ አይነካም፡፡ የኦሮሚያ ክልል 

በህገመንግስቱ መሰረት የብሄሮች የራስን እድል በራሰ የመወሰን መብት መሰረት 

የተከለለ በመሆኑ፣ የአዲስ አበባ አስተዳደር በፈለገው ግዜ ተነስቶ በመሪ ፕላን  

ሽፋን ወይም በአዋጅ ሊለውጠው እንደማይችልም መታሰብ አለበት።  

 

አዲስ አበባ የኦሮሚያን ወንዞች እንደምትበክል፣ መሪ ፕላኑ የበለጠ ለመበከል 

የሚያስችል ሁኔታን የሚፈጥር መሆኑም በኦፌኮ መግለጫ ላይ ተጠቀሷል። እርግጥ 

ነው አዲስ አበባ የአዋሽ ተፋሰስ ውስጥ በመሆኗ ከአዲስ አበባ የሚወጣ ፍሳሽ 

የኦሮሚያ ክልልን አቋረጦ የሚፈሰውን የአዋሽ ወንዝ ይበክላል። ይህ መወገድ 

ያለበት ነው። መወገድ የሚችለው ግን አንዱ ሌላውን ሊጠቅም የሚችለውን ያህል 

ጎጂ ተፅእኖም ሊያሳድር በሚችሉት በአዲስ አበባና በፊነፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ 

ዞን መሃከል የጋራ የልማት እቅድ ሲኖር ነው፡፡ በመሆኑም መሪ እቅዱ ኦፌኮ 
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እንዳለው በኦሮሚያ አካባቢ  ብክለት ሊያሰከትል የሚችል ሳይሆን ብክለትን 

የሚከላከል ነው። የጋራ እቅድ ከሌለ ብክለቱን መከላከል አይቻልም። 

 

ከምንም በላይ መታወቅ ያለበት ይህ መሪ ፕላን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና 

ምክር ቤት ብቻ የተዘጋጀ አለመሆኑ ነው፡፡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም 

በዝግጅቱ ውስጥ ተሳታፊ ነው። ማስተር ፕላኑ በጋራ ከመዘጋጀቱም ባሻገር ሥራ 

ላይ ከመዋሉ አስቀድሞ የሁለቱም አካላት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

እንዲያፀድቁት ይደረጋል። በመሆኑም የክልሉ መንግስት የኦሮሚያንና የኦሮሞዎችን 

ጥቅም አሳልፎ ይሰጣል ብሎ ማሰብ በጣም የተሳሳተ ነው።  

 

አፌክ እንዲህ ሃላፊነት በጎደለው አኳኋን መሰረተ ቢስ መግለጫ ማውጣቱ አቋም 

የሚይዝባቸውን ጉዳዮች ትኩረት ሰጥቶ እንደማይመረምር፣ አቋሞቹ መስሜታዊነት 

ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን፣ ለሕዝብ ሰላምና ዘላቂ ጥቅም ምንም ደንታ የሌለው 

መሆኑነ አሳይቷል።  የኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ አዘጋጆችም የሚያስተላልፉት ሃሳብ 

ወይም መረጃ እውነት መሆኑን ሳያረጋግጡ፣ እንዲሁም ሊያስከትለው የሚችለውን 

ውጤት አደገኛነት ሳያስተወሉ በመሰረተ ቢስ ወሬ ሕዝብን በመንግስት ላይ፣ 

ሕዝብን በሕዝብ ላይ ሊያስነሳ የሚችል ወሬ ማሰራጨታቸው ለጋዜጠኝነት ሙያና 

ለሕግ ግድ እንደሌላቸው ሳያል።  

 

መሪ ፕላኑን ተቃውሞ መሰረተ ቢስ የተቃውሞ መግለጫ ያወጣው ኦፌኮና 

መግለጫውን እንደወረደ ያስተላለፈው ጋዜጣ ስለሕዝብ ሰላምና ዘላቂ ጥቅም ምንም 

ስለማይጨነቁ  አዲስ አበባን እና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ 

መሪ እቅድ ለኦሮሞ ህዝብ ጠቃሚ ሆኖ ሳለ የሚጎዳው ሆኖ እንደታየው ባደረገ 

አኳኋን እንዲረዳው ለማድረግ ሞክረዋል። 

 

ሕጋዊ በሆነው የፖለቲካ ፓርቲ _ ኦፌኮ እና በይፋ እየታተመ በሚሰራጨው ኢትዮ 

ምህዳር ጋዜጣ የተሰራጨ መሰረተ ቢስ ወሬ፣ የኢትዮጵያ ብሄሮቸ፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በመከባበርና በእኩልነት ላይ በተመሰረተ 
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አንድነት ለመኖር በመወሰናቸው የተደፈቀ የጠባብ ብሄረተኞች የዘረኝነት 

አመለካከት አየር እንዲስብ ሊያደርግ የሚችልበት እድል ሰጥቶታል።   

 

በዚህ ሳቢያ በተወሰኑ ኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርስቲዎችና በአቅራቢያቸው ባሉ 

ከተሞች ፍፁም መሆን የሌለበትና አሳፋሪ ሁከት እንዲፈጠር መንስኤ ሆኗል። 

በዩኒቨርሲቲዎቹ ውስጥ የተነሳውን በውይይት ዕልባት ሊያገኝ የሚችል በመሪ ፕላኑ 

ላይ የተነሳ ጥያቄ ተገቢ ባልሆነ አኳኋን በማራገብ ደግፈው ሊሰለፉ ይገባቸው የነበሩ 

የኦሮሞ ተወላጆች ተቃውመው ለሁከት እንዲነሱ ተደርጓል። ይህ በጣም አሳፋሪ 

ነው። 

 

በዚህ ግርግር የራሳቸውን ዓላማ ለማሳካት ክፍተት ያገኙ የኦነግ ርዝራዦች፣ 

ዘራፊዎችና መሰል ቡድኖች ሁከቱን ተቀላቅለውት ሕዝቡ  በጉጉት እያየ “ወፌ 

ቆመች” እያለለት የሚገኘው ልማት ላይ ያነጣጠረ አደጋ ጥለዋል። በአምቦ ከተማ 

የወደሙትን የከተማዋ የአይን ማረፊያ የሆኑትን የግል ሆቴሎችና ሕንፃዎች፣ 

የመንግስት መስሪያ ቤትና በውስጡ የነበሩ ሰነዶች ላይ የተፈፀመውን ጥፋት 

መመልከት ለዚህ በቂ አሰረጂ ነው። በቀጥታ ከወደመው ንብረት በተጨማሪ 

ለወደፊት ባለሃብቶች አካባቢውን የስጋት ቀጠና አድርገው በመውሰድ ሃብታቸውን 

በልማት ስራ ላይ ኢንቨስት ከማድረግ እንዲሰበስቡ ሊያደርግ የሚችል መሆኑም 

መታወስ አለበት።    

 

የህዝብና የግለሰቦች ንብረት ላይ ውድመት የሚፈፅሙ አዋኪዎች ላይ የፀጥታ 

አስከባሪዎች በወሰዱት እርምጃ በሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ጠባብ ብሄረተኞችና 

በተወሰነ ደረጃ በግል ጋዜጦች ተደናገረው ለሁከት በወጡና ከሁከቱ ውጭ በሆኑ 

ሰላማዊ ዜጎች ህይወትና አካል ላይ ጉዳት ደርሷል። ከእነዚሀ መሃከል በቀጥታ 

ለዘረፋና ንብረት ለማውደም የተሰለፉም መኖራቸው ግን መታወስ አለበት።  

 

በእነዚህ ሁከቶች ላይ እጅግ አሳፋሪ የጠባብ ብሄረተኝነት ወይም ዘረኝነት 

አመለካከቶች መንፀባረቃቸውንም ሰምተናል። እነዚህን ፀያፍ መፈክሮች በዝርዝር 

መጥቀሱ አስፈላጊ መስሎ ስላልታየች ትቼያቸዋለሁ። ይህ በህገመንግስቱ 
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የተረጋገጠውን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ 

በመከባበርና በእኩልነት የሚኖሩበትን ሁኔታ ማናጋትን ያለመ በህገመንግስቱ 

የተደፈቀ የጠባብ ብሄረተኞች አካሄደ  ነው። 

 

  ኦፌክ በይፋ በጀመረውና ሌሎች ጠባብ ብሄረተኞች ተቀብለውት ለጋ የኦሮሞ 

ተወላጅ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ወጣቶችን ያደናገሩበትን ይህን ሁኔታ በማባባስ ደረጃ 

በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የማይገባቸውን ጥቅም ለማግበስበስ የቋመጡ ኪራይ 

ሰብሳቢዎች እንዳሉበት የሚያመለክቱ ዕውነታዎችም አሉ። ይፋ ያልሆኑ መረጃዎች 

እንደሚያመለክቱት በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ያለውን መሬት በመቸብቸብ ለመክበር 

የተዘጋጁ የከተማዎቹ አስተዳደር ውስጥ በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ የሚሰሩ ሰዎችም 

እጅ እንዳለበት ሰምተናል። እነዚህ ኪራይ ሰብሳቢ የመንግስት ሰራተኞች መሪ 

ፕላኑ የመሬት አስተዳደርን ግልፅ የሆነ ስርአት ውስጥ ስለሚከተው የሚቸበቸብ 

መሬት ያሳጣናል የሚል ስጋት ፈጥሮባቸዋል ነው የሚባለው። 

 

 ይህ ሁከት በአጠቃላይ ጠንካራ እንድነት ያለው በአጠቃላይ ሕገመንግስታዊውን  

አንድ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ የመመስረት  ሂደት የሚያደናቅፍ፣ በተለይም 

በአዲሰ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን መካከል ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር ተፈጥሮ 

የህዝቡ ኑሮ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የኑሮ መሻሻል የሚያሰናክል ነው። በኦፌኮ 

የማደናገሪያ መግለጫ የተጠነሰሰው ይህ ሁከት በፅንፈኛ ጠባብ ብሄረተኞችና ኪራይ 

ሰብሳቢዎች ታጅቦ ለንብረት ውድመትና ለህይወት መጥፋት ምክንያትም ሆኗል። 

 

የኦሮሞ ህዘብ በጭፍን ጥላቻ የሚነዱ ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎችና ከህዝቡ ፍቃድ ውጭ ነፃ መንግስት መስርተው በአምባገነንነት 

ሊፈነጩበት ከሚፈልጉ፣ እንዲሁም የኦሮሞን ህዝብ ከተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር በማቃቃር ለማጋጨት የሚፈልጉ የሻእቢያ ጉዳይ 

አስፈፃሚዎች የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት ከሚነዙት የፈጠራ ወሬ ራሱን 

መጠበቅ ይኖርበታል። የተፈጥሮ ሃብቱን በመመዘበር ለግል ብልፅግናቸው ለማዋል 

የቋመጡትንና ይህን የግል ብልፅግና ጥማታቸውን ለማርካት ከማንኛውም ፀረ 
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ሕዝብ ቡድን ጋር ወዳጅነት ከመመስረት የማይመለሱትን ኪራይ ሰብሳቢዎችም 

ነቅቶ ሊታገላቸው ይገባል።  

 

የኦሮሞ ህዝብ በታሪኩ  የሚታወቀው በሰላምና እርቅ ወዳድነት፣ በማንኛውም ጉዳይ 

ላይ ቸኩሎ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ አሳድሮ በመመርመር ታጋሽነት ነው። ይህ 

በአዲሱ ትውልድ ውስጥም ሊዳብር ይገባል። በአጠቃላይ  ሰሞኑነ በጠባብ 

ብሄረተኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ጋብቻ የተፈጠረው አይነት የኦሮሞን ሕዝብ 

ጥቅም የሚፃረር ሁከት መቼም የትም እንዳይከሰት መጠንቀቅ ብልህነት ነው። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


