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የዩኒቨርሲቲዎቻችን ከራሞትና የክስተቶች  ሰምና ወርቅ ገፅታ 

(ኢዛና ዘመንፈስ 05/14/14) 

በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያ ከራስ፣ የግል ምልከታ የመነጨ ነፃ አስተያየት 

ለመስጠት መሞከር ምን ያህል ህሊናን የሚፈትን ጉዳይ እንደሆነ የሚያውቅ 

ያውቀዋል። ምክንያቱም የዚችን ሀገር የፖለቲካ ባህል የተጠናወተው የጭፍን፣ 

ስሜታዊነት እና ያለ ምንም በቂ ምክንያት የመቃወም አባዜ እኛው በኛው በሰከነ 

መንፈስ ተነጋግረንና ተደማምጠን ለጋራ ችግሮቻችን የሚበጀውን የመፍትሄ ሀሳብ 

ማመንጨት እንዳንችል ስላደርገን ነው ቢባል ስህተት ሊሆን አይችልም። 

ይህ ዓይነቱ ከጨለማው ዘመን ዕርስ በርስ የመጠላለፍና ከጀርባ የመወጋጋት 

ታሪካችን የወረስነው ክፉ ልማድ፣ የዜሮ ድምር አስተሳሰብ ወልዶ ያሳደገው ሁዋላ 

ቀርነት ስለመሆኑ ለመረዳት ሊቅነትን እንደማይጠይቅም ደፍሮ መናገር ይቻላል። 

የዜሮ ድምር አስተሳሰብ ማለት ደግሞ ለህዝቦች የጋራ ጥቅም መረጋገጥና አብሮ 

ለማደግ የሚያስችለውን መርህ ተቀብሎ ለተግባራዊነቱ ከመገዛት ይልቅ፣ ተያይዞ 

የመውደቅ አደጋ ሊያስከትል የሚችለውን የጥፋት መንገድ የማስበለጥ፣ ወይም 

የማስቀደም ልክፍት ነው፤ በግልፅ አማርኛ ስናስቀምጠው |. . . ይህን እንጀራ 

ከአንተ ጋር ተካፍዬ ከምበላው ወደ ቆሻሻ መጣያው ገንዳ እጥለውና ሁለታችንም 

በፆም እናድራታለን´! እንደማለት ይሆናል። ከኋላ ቀር አመለካከት የሚመነጭ የዜሮ 

ድምር አስተሳሰብ  ማለት ይህ ነው። እንደዚህ ዓይነቱን (አብሮ መልማት እየተቻለ) 

ተያይዞ መጥፋትን የሙጥኝ የማለት በአንድ ወቅት ተንሰራፍቶ የነበረ አስተሳሰብ 

እንደነበር በረዥሙ የዓለማችን ዝግመታዊ የለውጥ ጉዞ ዙሪያ ከተፃፉ የታሪክ 

ድርሳናት እንረዳለን። ይሁን  እንጂ  የሰው ልጅ ከተራው የቤት እንስሳ በሚለይበት 

የማሰብ፣ ያሰበውንም  ከገሃዳዊው ዓለም ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እያገናዘበ  ተፈጥሮን 

ወደ ቁሳዊ ጥቅም የመለወጥ ብቃቱ አማካኝነት ራሱን በህይወት ለማቆየት ወይም 

የተሻለ ህይወት ለመኖር ሲል በሚያደርገው የማይቋረጥ ጥረቱ የሚቀዳጀው ስልጣኔ፣ 

ወይም ንቃተ ህሊና ምክንያት ተያይዞ ከመውደቅ ይልቅ አብሮ ማደግን 
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እንደሚመረጥ አያከራክርም። ከሰብዓዊ ፍጡር የስልጣኔ ታሪክ መገንዘብ 

የሚቻለውም ይሄንኑ የዝግመታዊ ለውጥ የማይዛነፍ ህግጋትን የተከተለ ሒደትን 

ነው። 

እኛ ኢትዮጵያውያንም የዚሁ ተፈጥሯዊ የለውጥ ሒደት አካል እንደመሆናችን 

መጠን፣ ዛሬ እንኳን ተያይዞ ለመውደቅ ከሚዳርገን አስተሳሰብ ይልቅ፣ እንደ አንድ 

ህብረተሰብ አብረን ማደግ የምንችልበት የጋራ ጥቅም የሚረጋግጥበትን ቀና መንገድ 

እንመርጥ ዘንድ  ይጠበቅብናል። አለበለዚያ ግን አሁንም ካለፈው የጨለማ ዘመን 

ታሪካችን የወረስነውን የዜሮ ድምር አስተሳሰብ የሙጥኝ ማለትን አንደመልካም 

ባህል የመቁጠር አባዜ የተጠናወታቸው ጥቂት የፖለቲካ ሰዎች በፓርቲ ስም 

እየተቧደኑ ጥቃቅን ሰበብ አስባቦችን በመለቃቀም እነርሱ ወደፈለጉት የጥፋት 

አቅጣጫ ሊነዱን የሚችሉበት ምንም ምክንያት እንደማይኖር ከሰሞኑ በኦሮሚያ 

ክልል ከሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች አሳዛኝ ክስተት ብቻ መረዳት የሚያዳግት 

አይመስለኝም። 

ከዚህ በላይ የጠቃቀስኩትን መሰረተ ሃሳብ መነሻ አድርጌ የተንደረደርኩት በአራት 

ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ሰሞኑን በተስተዋለው ህገ-ወጥ  ድርጊት ዙሪያ የበኩሌን 

አስተያየት ለመሰንዘር በመፈለጌ ነው። ይህን ርዕሰ ጉዳይ በተመለከተ የፌዴራል 

የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ባለፈው ሃሙስ ሚያዚያ 23 ቀን 2006 

ዓ/ም ዝርዝር መግለጫ የሰጠ መሆኑ የሚታወስ  ነው። ከዚያስ? ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 

ያገኘኋቸውን ተጨማሪ መረጃዎች በማካተት አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳ።  

የረብሻው ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን የተከሰተው ችግርና ያስከተለው ጉዳት ፈፅሞ 

ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው ማለት ይቻላል። ሚያዚያ 16 ወይም 17 ቀን 2006 

ዓ/ም በነቀምቴው ወለጋ ዩኒቨርስቲ ተጀምሮ ከመቅፅበት ወደ አምቦ፣ እንዲሁም ወደ 

መዳወላቡና ድሬደዋ ዩኒቨርስቲዎች አንደተዛመተ የሚነገርለት የተማሪዎች ሰሞነኛ 

የአመፅ ተግባር በተለይ አምቦ ላይ የነበረው ገፅታ አጅግ በጣም አስደንጋጭ 

ስለመሆኑ በስፍራው የነበረ የአምቦ ዩኒቨርስቲ መምህር ዘመዴ ገልፆልኛል።  
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. . . የአዲስ አበባ መስተዳድር በከተማዋ  ዙሪያ የሚገኘውን የኦሮሚያ መሬት 

ለመቀራመት ያለመ ማስተር ፕላን አዘጋጅቶ ተግባራዊ ሊያደርገው እያኮበከበ 

ነውና ውጡ፤ እንቃወም። በሚል ሰበብ የተነሳሱ ኦሮምኛ ተናጋሪ የአምቦ ዩኒቨርስቲ 

ተማሪዎች እንደቀልድ የጀመሩት እንቅስቃሴ የአመፅ አድማሱን እያሰፋ ሔዶ 

መላውን አምቦ ከተማ ያምሳት እንደያዘ የዓይን እማኝነቱን የነገረኝ አስተማሪው 

ዘመዴ፣ ክስተቱ እጅግ በሚዘገንን ጭካኔ የተከናወነ እንደነበርም ጭምር 

አልሸሸገኝም። (ቃል በቃል የነገረኝን እዚህ መድገሙ ዝግናን ከመሆኑ አንፃር 

እንለፈው።) እውነት ለመናገር የአምቦዎቹ ሽብር ፈጣሪዎች ያሳዩት የጭካኔ ተግባር 

ከኢትዮጵያውያን ህዝቦች ባህልና ስነልቦና ውጭ የሆነም ጭምር ነው፤ የዚህ አይነት 

ድርጊት በሀገራችን ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም።´ ሲል ነበር የሁኔታውን 

ዘግናኝነት በሚሰቀጥጥ የትውስታ ስሜት የገለፀልኝ።  

አመጹን የቀሰቀሱት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች እንደሆኑ ተደርጎ የሚነገረው 

ተማሪዎቹን በሽፋንነት ለመጠቀም ሲባል ነው እንጂ የድርጊቱ መሪ ተዋንያን 

የዩኒቨርስቲው ማህበረሰብ ጨርሶ የማያውቃቸውና ከውጭ በታቀደ መልኩ 

ተዘጋጅተው የተማሪዎቹን ተቃውሞ እንዲቀላቀሉ የተደረጉ ፀረ ሰላም ሃይሎች 

እደነበሩ ያጫወተኝ አስተማሪው ዘመዴ፣ ከዚህ ዓይነቱ የተጠና ቅንብር በስተጀርባ 

ለግብፅ መንግስት ባለስልጣናት በጉዳይ አስፈፃሚነት የሚሰሩ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ስውር እጅ ሊኖርበት እንደሚችል ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ 

መሆኑን አክሎ ነግሮኛል። ለዚህ ግምቱ እንደዋነኛ ምክንያት የሚያቀርበው ደግሞ 

የግብፅ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ |ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ 

ግንባታ እንድታቆም ለማድረግ የሃይማኖትና የብሄር ልዩነታቸውን ተጠቅመን 

እናተረማምሳቸዋለን´ እያሉ ሲዝቱ መደመጣቸውና ግንቦት 7ን የመሳሰሉ ነውጠኞች 

ከግብፅ መንግስት ገንዘብ መቀበላቸውን እራሳቸው ሲናገሩ በመሰማታቸው ነው። 

በዚያ ላይ የአምቦ አካባቢ ተወላጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የመድረክ የወቅቱ 

ፕሬዚዳንት ዶ/ር መራራ ጉዲና የግድቡ ግንባታ ይፋ መደረጉን ተከትሎ 

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች አስተያየታቸውን ይሰጡ ዘንድ ለተሰጣቸው 

እድል የዓባይ ጉዳይ እኛን ስለማይመለከተን ምንም ዓይነት አስተያየት ልሰጣችሁ 

አልችልም። ባይሆን ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የዓባይ ወንዝ ልጆች ጠይቋቸው 
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በማለት መልስ መስጠታቸውን ያስታውሳል ወጣቱ መምህር፤ በእርግጥም ከዚህ 

አንፃር ሲታይ የመምህሩን ጥርጣሬ አለመጋራት አጅግ እንደሚከብድ ብቻ ሳይሆን 

አምነን እንቀበል ዘንድም ያስገድዳል። 

በተለይ ደግሞ ሀገራችን በዓባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን ታላቁን የህዳሴ 

ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ አስመልክተው ያን አሳፋሪ መልዕክት 

ያስተላለፉት ዶ/ር መራራ ጉዲና ብዙም ሳይቆዩ፣ ያውም ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ 

ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ፕሬዚዳንት ሆነው የመመረጣቸው 

ጉዳይ ሲጤን፣ ከሰሞኑ የኦሮሚያ ዩኒቨርስቲዎች ያልተጠበቀ ክስተት በስተጀርባ 

እኚህ ሰው የሚያስተባብሩት የግብፅ መንግስት ሴራ አይኖርም ብሎ  አለመጠርጠር 

እጅጉን የሚከብድ ነው። ምክንያቱም ግብፃውያኑ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ በዓባይ 

ወንዝ ላይ የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ መገንባቷን እንድታቆም 

ለማድረግ እንከተለዋለን ሲሉ በቀደሞው ፕሬዚዳንታቸው መሐመድ ሙርሲ 

አንደበት ዘርዝረው ያስቀመጡት ስትራቴጂ እንደሚያመለክተው ከሆነ፣ 

የመጀመሪያዎቹ ሁለት የመፍትሔ አማራጮች እንደየቅደም ተከተላቸው ተሞክረው 

ምንም ዓይነት ትርጉም ያለው ተፅእኖ ለመፍጠር የሚያስችል ውጤት 

ካለማምጣታቸውም ባሻገር ፣ በሶስተኛ አማራጭነት ላስቀመጡት ተቃዋሚዎችን 

መጠቀመ ስትራተጂ  ለመተግበር እየሞከሩ አይሆንን??  

ከተለያዩ ወገኖች ለመረዳት እንደቻልኩት የግጭቱ መሰረታዊ መንስአኤ የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር ያዘጋጀው አዲስ ማስተር ፕላን አይደለም፤ እሱ ሽፋን ነው 

የሚል ነው።  

ይህን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች እንደሚያምኑት ከሆነም የችግሩ ትክክለኛ 

መንስኤ ከአንድ ወር በፊት በአማራ ብሔራዊ ክልል አዘጋጅነት የተካሔደው 

የመላው ኢትዮጵያ የስፖርት ጨዋታዎች ላይ አንዳንድ የስታዲዮሙ ታዳሚዎች 

በተለይ የኦሮሚያ ክልል ተወካዮችን ማንነት የሚዳፈር ፀያፍ ቃል በመናገራቸው 

ምክንያት “ተሰድበን አንቀርም’’ የሚል ቂም ስላሳደረና ይህቺን ክፍተት እንደ 

መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ሀገራችንን በህዝቦቿ የዕርስ በርስ አለመግባባት 
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ሊያተራምሷት የሚሹ ሃይሎችም ቅሬታውን ይበልጥ አባብሰው ስላጦዙት ነው 

ክስተቱ የተስተዋለው። 

ከላይ የጠቀስኩላችሁ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወጣት ምሁር ይሄኛውን አስተያየት ይጋራ 

እንደሁ ጠይቄው በሰጠኝ ምላሽም “ልክ ናቸው። ማለትም የአዲስ አበባ ማስተር 

ፕላን ጉዳይ ምናልባት የነገሩ ሰም ሊሆን ይችላል እንጂ ወርቁ ግን በባህር ዳሩ 

አገር አቀፍ የስፖርት መድረክ ላይ ተሰድበናል ከሚል ቂም የመነጨ ኩርፊያ ነው’’ 

ሲል በቅኔ አፈታት መስሎታል - የክስተቱን ምስጢራዊ ይዘት። ይህ ማለት ደግሞ 

ከአንድ ወር በፊት ለተካሔደው የመላው ኢትዮጵያ ዓመታዊ የስፖርት ጨዋታዎች 

ውድድር ወደ ባህር ዳር በተጓዙት የአሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት የስፖርቱ 

ዘርፍ ልዑካን ላይ ተሰነዘረባቸው የሚባለው ስድብ ራሱ ሆን ተብሎ በተጠና ቅንብር 

የተተኮሰ፣ በማንነት ላይ ያነጣጠረ የቃላት ጦርነት እንጂ እኛ እንደገመትነው 

‘’ስፖርታዊ የዲሲፕሊን መጓደል ያስከተለው ተራ ስህተት’’ እንዳልነበረ ጭምር ነው 

የሚያመለክተን።  

በግልፅ አነጋገር፣ እኛ የመላውን ኢትዮጵያውያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ሀገራዊ የአንድነት መንፈስ ይበልጥ እየጠነከረ እንዲሔድ ለማድረግ ያስችለናል 

ከሚል አገራዊ አስተሳሰብ በመነጨና ለጋራ መግባባት የምናዘጋጀውን ዓመታዊ 

ስፖርታዊ የውድድር መድረክ፣ አጋጣሚውን ከዓላማው ጋር ፈፅሞ ለሚቃረን ዕኩይ 

ተግባር ማስፈፀሚያነት ሊጠቀሙበት የሚመክሩ የጥፋት ሃይሎች ስለመኖራቸው 

ከወዲሁ የሚያነቃን ጭምር ይመስለኛል የሰሞኑ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች  በኩል 

የታየው ክስተት። 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርቡ አዘጋጀ የሚባለው ማስተር ፕላን፣ ከፊንፊኔ 

ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የስራ ሃላፊዎች ጋር መክሮ-ዘክሮ የተስማሙበትን የጋራ 

ውሳኔ መሰረት ያደረገ ስለመሆኑ ከሁለቱም መስተዳድሮች (ከፌደራልና ክልሉ) 

በኩል አጥጋቢ ማብራሪያ በይፋ ተሰጥቷል፤ በመገናኛ ብዙሃንም በስፋት ቆይቷል። 

ይህ ሁሉ ሆኖና እየሆነ እያለ፣ ጉዳዩ እንዴት የግጭት መንስኤ ሊሆን ይችላል? 

በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ድብቁ ጉዳይ፣ ወይም ቀደም ሲል የጠቀስነው መምህር 

እንዳለው ወርቁ ሌላ ነው። 
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እንደ ስልክ፣ መብራትና እንዲሁም የመጠጥ ውሃን ጨምሮ ሌሎች ለአዲስ አበባ 

ከተማ ነዋሪዎችና ለፊንፊኔ ልዩ ዞን ህዝብ ዕኩል የሚያስፈልጉ የመሰረተ ልማት 

አውታሮችን ለማሟላት ሲባል የሚከናወኑ የግንባታ ሒደቶችን በታቀደላቸው የጊዜ 

ገደብ ማሳካት እንዳይቻል የሚያደርግ ዕክል እየተፈጠረ ስለመሆኑ ነው እኔ ካለኝ 

የመረጃ ግብአት የተረዳሁት። ይህ ማለት ደግሞ የአንደኛው አስተዳደር ቀደም ሲል 

ባካሔደው የመሰረተ ልማት ግንባታ ተግባር ቆፍሮ የቀበረውን የመጠጥ ውሃ ወይም 

የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦና እንዲሁም የስልክም ሆነ የመብራት አገልግሎትን ለማዳረስ 

የሚያስችሉ ገመዶችን በመዘርጋት ስራ ላይ፣ አንዱ የገነባውን ሌላው ሳያውቅ 

እያፈረሰው፣ አዲስ አበባ አስተዳደር በስንት ድካምና የገንዘብ ወጭ ዛሬ የቀጠለውን 

የማስተላለፊያ መስመር፣ ነገ አልያም ከነገ ወዲያ የፊንፊኔ ልዩ ዞን የሚጀምረው 

ግንባታ እየቆራረጠው፣ እንደ ህብረተሰብ የምናደርገውን የጋራ ጥረት መና 

ሲያስቀረው መመልከት ለአብዛኘኞቻችን እንግዳ አይደለም። 

በእንደዚህ ዓይነቱ የዕርስ በርስ ያለመናበብ ችግር፣ የሚያስከተለውን ዕክልና 

የሚፈጥረውን አላስፈላጊ መጓተት ለማስወገድ የሚያስችል የጋራ መሪ ዕቅድ 

(ማስተር ፕላን) ማዘጋጀት እንደሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትን ጨምሮ ሁሉም 

የሚመለከታቸው የስራ ሃላፊዎች መክረውና ዘክረው የደረሱበት የጋራ ስምምነት 

መሰረት ተደርጎ ነው የተነደፈው። እውነታው ይህ መሆኑን ተማሪዎች ሳይረዱት 

ቀርተው ከሆነ፣ ሕገ-መንግስቱ በሚፈቅደው የቅሬታ አቀራረብ ሒደት መሰረት 

በመሪ ዕቅዱ ላይ ቅሬታ ስላለን ከሚመለከተው አካል ጋር መወያየት እንፈልጋለን 

ብለው መጠየቅ አይቀልም ነበርን?? እውን በዛሬዋ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ 

ይህን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ለማስተናገድ የሚያስችል የፖለቲካ ምህዳር ሳይኖር 

ቀርቶ ነውን?? ይህን ዓይነቱን ፍፁም ከባህላችን ውጪ የሆነ፣ አገር አውዳሚ 

የአመፅ ተግባር መቀስቀስና ራሱ የኦሮሚያ ክልል ህብረተሰብ ለፍቶ፣ ጥሮና ግሮ 

ያፈራውን ሀብት-ንብረት ማውደምና የለየለት ውንብድና መፈፀም የተመረጠበት 

ምክንያት ምንድን ነው?? . . . ወዘተ የሚሉት ቁልፍ ጥያቄዎች የብዙዎች ሊሆኑ 

እንደሚችሉ ይሰማኛል። እኔ በኩል ግን፣ ለዚህ ጥያቄ ያለኝ ምላሽ ጉዳዩ የኦሮሞን 

ህዝብ ጥቅም በማስጠበቅ ሽፋን ሀገራችንን የማተረማመስ ተልዕኮ የተሰጣቸው 

የውጭና የውስጥ ፀረ ኢትዮጵያ ሃይሎች ከመጋረጃው በስተጀርባ አድፍጠው 
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የሸረቡት ፀረጠኢትዮጵያ ሴራ እንጂ ኢትዮጵያዊ ይዘት ያለው የፖለቲካ አጀንዳ 

አይደለም የሚል ነው። በመሆኑም፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኩረቱን ከዚህ አንፃር 

ሊቃኘው እንደሚገባ ማሳሰብ ተገቢ ይሆናል እላለሁ። ፍቅር ያሸንፋል !!! ቸር 

እንሰንብት።  

 

 

 

 


