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ከሁለት ፅንፈኞች ሴራ አገራችንን እንጠብቅ 
 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

05/15/14 

መንግስትን በሕገወጥ መንገድ በማስወገድ ሕግመንግስታዊ ሥርአቱን ለመናድ ከማለም 

ውጭ አንዳችም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዘላቂ ሰላምና ልማት የሚጠቅም ነገር አስበው 

የማያውቁ በውጭ የሰፈሩ ተቃዋሚዎችና በአገር ውስጥ ሕጋዊ እውቅና አግኝተው 

የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰሞኑን ይህን ሕልማቸውን ዕውን ያደርጋል ያሉት 

አንድ አጀንዳ ፈጥረው እንደነበር እናስታውሳለን። ይህም የአዲስ አበባና የፊነፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን ያዘጋጁት የተቀናጀ የጋራ የልማት መሪ ፕላን መነሻ ያደረገ ነው። 

ይህን መሪ የልማት እቅድ ከእቅዱ ዓላማ በተቃራኒ ጠምዝዘው ተርጉመው የኦሮሞ ሕዝብ 

መብት የተነካ አስመስለው በማቅረብ በመንግስት ላይ እንዲያኮርፍ ለማድረግ ሞክረዋል። 

ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ፌደራላዊ ሥርአቱ የፈጠረው ችግር አስመስለው በማቅረብ 

ትኩረት ለመሸመት የሞከሩም አሉ። 

 

በዚህ አኳኋን የኦሮሞ ሕዝብ ውስጥ እንዲሁም የተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦች 

ውስጥ ውዥንብር በመንዛት ሥራ  ሁለት ተቃራኒ አቋምና አመለካከት ያላቸው፣ በተለያየ 

ጠርዝ ላይ የቆሙ ፅንፈኛ ቡድኖች ተሳትፈዋል። አንደኛው ወገን የኦሮሚያን ክልል 

ከሕዝቡ ፍላጎትና ፍቃድ ውጭ ገንጥለው ነፃ መንግስት የመመስረት ፍላጎት ያላቸው 

ኦነግና አጋፋሪዎቹን የመሳሰሉ ፅንፈኞችና በቀለም አብዮት ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ 

ለማምጣት ያለሙ ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች  የተካተቱበት ነው። ሌላኛው  ወገን ደግሞ 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ እርስ በርስ ተከባብረው 

በእኩልነተ የሚኖሩበት ብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ መዋቅር አፍርሰው መሬትን 

በወንዝና በተራራ በመሸንሸን በከፋፍለህ ግዛ ሥልት አሃዳዊ መንግስት የመመስረት ፍላጎት 

ያላቸው ፅንፈኞች ናቸው። 
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ሁለቱም ፅንፈኛ ቡድኖች የአዲስ አበባንና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የጋራ የልማት 

መሪ ዕቅድን ከሕቅዱ ዓላማ በተቃራኒ በመተርጎም በተነዛ ወሬ  የፈጠረውን ውዥንብርና 

ውዥንብሩ የቀሰቀሰውን ሁከት የየራሳቸውን አጀንዳ ለማሳካት ሊጠቀሙበት ሰፍ ብለዋል።  

 

ከኦሮሞዎች ፍቃድና ፍላጎት ውጭ ኦሮሚያን ገንጥለው ሕዝቡ ላይ እንዳሻቸው 

ለመፈንጨት የቋመጡና በቀለም አብዮት ፅልጣን ለመንጠቅ የቋመጡ የኦሮሞ ተቃዋሚ 

ፓረቲዎች፣ ኦሮሞዎች ከዋና ከተማቸው ፊንፊኔ የኢኮኖሚ እድገት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን 

እድል የሚያመቻቸውን የጋራ መሪ ፕላን ከተዘጋጀበት ዓላማ ውጭ “ የፊነፊኔ ዙሪያ ልዩ 

ዞንን ከአዲሰ አበባ ጋር በማዋሃድ መሬቱን በመሸጥ አረሶ አደሩን ለማፈናቀል፣ በቋንቋው 

እንዳይሰራና እንዳይማር፣ ዳኝነትን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት አገልግሎትቶችን በቋንቋው 

እንዳያገኝ፣ ይስልጣን ውክልና እንዳይኖረው ወዘተ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው” በሚል፣ ራሱን 

በራሱ የሚያሰተዳድርበት ፌደራላዊ ሥርአት ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርበትና እንዲቃወም፣ 

ምናልባትም ነፃነቱን ለማግኘት የመገነጠል ሃሳብ እንዲያማልለው ለማደረግ እየተጎተጎቱ 

ነው።  

 

ይህን ዓላማቸውን ለማሳካት በኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ 

የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችን ቀስቅሰዋል። ተማሪዎቹ በማንኛውም አገራዊ ወይም ክልላዊ 

ጉዳይ ላይ ግልፅ ያልሆነላቸውን ነገር የመጠየቅ ሕገመንግስታዊ መብት እያላቸው፣ ከዚህም 

በላይ በሕግ አግባብ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት እየቻሉ ይህን ወደ ጎን ገፍተው አደባባይ 

ወጥተው ስውር የረብሻ ዓላማ ላላቸው ሰዎች ሲሳይ እንዲሆኑ ተደርጓል።  

 

ታማሪዎቹ  በተለይ የአምቦና የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሕጋዊውን አካሄድ ትተው 

ጊቢያቸውን ለቀው ወደውጭ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በእነርሱ ከለላ ፅንፈኞቹ 

ተቃዋሚዎችና የአሸባሪው ኦነግ ጀሌዎች እንዲሁም ዘራፊዎች የግለሰቦችን ንብረት፣ 

የመንግስት ተቋማትን አውድመዋል። ሰላም አስከባሪ የፖሊስ ኃይል መሳሪያ  ለመቀማት 

እስከመሞከር የዘለቀ ሕገወጥ ድርጊት የፈፀሙበት ሁኔታ መኖሩንም ታዝበናል። የፀጥታ 

ኃይሎችን መደብደብ ወዘተ የመሳሰሉ ወንጀሎችን ፈፅመዋል። ከአዋኪዎቹ መሃከል 

መሳሪያ የታጠቁ እንደነበሩም የአይን እማኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እንዚህ ሁሉ 

ነገሮች በተማሪዎች የተፈፀሙ አልነበሩም፤ ተማሪው ጭንብል ነው የሆነው። 
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ፅንፈኛው ቡድን የኦሮሞዎቸ ተቆርቋሪ መስሎ የአዲስ አባንና የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን 

የጋራ የልማት መሪ ዕቅድ አጣሞ በመተርጎም እንዲፈጠር ያደረገውን ውዥንብር 

የሚያጋግሉ ሌሎች የጥላቻ አጀንዳዎችንም አቀብለዋል። በተለይ በቅርቡ በባህዳር ከተማ 

የተካሄደው የመላው ኢትዮጵያ የስፖርት ውድድር ላይ የአማራን ሕዝብ የማይወክሉ 

ጥቂት ኢትዮጵያን የማተራመስ ዓላማ ያላቸው ቡድኖች ተላላኪዎች  በኦሮሞዎች ላይ 

የሰነዘሩትን ፀያፍ ዘለፋ የጥላቻ ስሜት ለመቀስቀስና ተገቢ ያልሆኑ አፀፋዊ እርምጃዎች 

እንዲወስድ ለማድረግ ሊጠቀሙበት ሞክረዋል። ማንም ቅን አእምሮ ያለው የኦሮሞ 

ተወላጅ በአሁኑ ግዜ “አማሮች ኦሮሞዎችን ዝቅ አድርገው ይመለከታሉ፣ የሳደባሉ” ብሎ 

አይገምትም። በእርግጠኝነት ለመናገር  ተላላኪዎቹ በሰነዘሩት ዘለፋ የባህርዳር ከተማና  

የተቀረው የአማራ ክልል ሕዝብ በኦሮሞዎች ላይ በተሰነዘረው ዘለፋ ከማንም በላይ 

ደንግጧል፣ አዝኗል። እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የአማራ ህዝብ ኦሮሞዎችን እንደሰደበ 

አድርጎ ማቅረብ ሁለቱን ብሄሮች በማቃቀቃር ግጭት የሚቀሰቀስበትን ሁኔታ ለማመቻቸት 

ሆነ ተብሎ የተደረገ ነው። 

 

ይህን በባህዳር በጥቂት የሸአቢያ ተላላኪ የሆኑ ተላላኪ ቅጥረኞች በኦሮሞዎች ላይ 

የሰነዘሩትን የዘረኝነት ዘለፋ ከዩኒቨርሲቲዎችም ውጪ በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች 

ግጭት ለመቀስቀስ ተተቅመውበታል። የባህዳሩ የስፖርት ውድድር ባበቃ ማግስት በፊነፊኔ 

ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ሱሉልታ ከተማ የኦሮሞ ወጣቶችን በከተማዋ የሚኖሩ የአማራ 

ተወላጆች ላይ ለማሰነሳት ተሞክሯል። በዚህ ቅስቀሳ መጠነኛ ንብረት መውደሙንም 

ይታወቃል። ይህን መነሻ በማድረግ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹና ሌሎች የውዥንብር ሰለባዎች 

“አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው የንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አፄ መኒሊክ ሃውልት ይነሳ” የሚል 

ጥያቄ እንዲያነሱ ተደርጓል።  

 

በመሰረቱ አፄ ምኒሊክ አሰከፊ ገፅታ ያለው ታሪክ ያላቸውን ያህል በርካታ በጎ ነገሮችም 

ያበረከቱ መሪ መሆናቸውን መካድ ተገቢ ነው የመል እምነት የለፅም። ታሪክ እኚህን መሪ 

በደግም፤ በክፉም ነው የሚያስታውሳቸው። በአጠቃላይ ልንቀይረው የማንችለው የታሪካችን 

አካል ነው። አሁን ወደ ኋላ ተመልሶ የምኒለክ ጉዳይ ላይ መሟገት ረብ የለሽ አካሄድ 

ከመሆኑ ባሻገር ታሪክን የመካድ አካሄደም ነው። እርግጥ ክፉውንም ደጉንም ታሪካቸው 
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አይነሳ፣ አይታወስ ማለት አይደለም። መቆራቆሻ አጀንዳ መሆን ግን የለበትም። ከዚህ 

የታሪክ መጓተት የምናተርፈ አንዳችም ነገር የለም።  

 

እነዚህ ከላይ የተገለፁት አጀንዳዎች በሙሉ በሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ የመጠየቅ መብት 

የተከበረ ሆኖ ሳለ፣ ከዚህ ሰላማዊ መንገድ በተለየ ሁነታ  የሁከት መንስኤ እንዲሆን 

የተደረገው የኦሮሞን ሕዝብ ጥቅምና ፍላጎት ለማስጠበቅ አይደለም። ከዚህ ይልቅ በተለይ 

የኦሮሞ ተወላጅ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መናጆ በማደረግ፣ እንደየአፈጣጠራቸው ለተለያየ 

ግብ፤ ሃገር በማተራመስ የሸኣቢያን ተልዕኮ ለማስፈፀም፣ እንዳሻቸው የሚፈነጩበትን ነፃ 

ሃገር ለመፍጠር፣ በቀለም አብዮት የመንግስት ስልጣን ለመመንተፍ ዓላማ ለመጠቀም 

የተደረገ ነው። 

 

ኦነግ የኢትዮጵያን ሕዝብ እርስ በርስ በማጋጨት ኢትዮጵያን ደካማ ሃገረ ለማድረግ 

የተነሳው የኤርትራው ሸኣቢያ ጉዳይ አስፈፃሚ ተላላኪ መሆኑን የማያውቅ የለም። 

በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርስ የሚተራመስበትን ሴራ መጎንጎን ዋና ተግባሩ 

ነው። በሌላ በኩል በባህርዳር ከተማ የተካሄደውን የመላው ኢትዮጵያ የስፖርት ውድድር 

ላይ የኦሮሞን ብሄር የሚያንቋሽሽ ዘለፋ የሰነዘሩትም በተመሳሳይ ሰረገው የገቡ የሻአቢያ 

ተላላኪች መሆናቸው ግልፅ ነው። በመቶዎቸ የሚቆጠሩ ዓላማ ቢስ የአማራ አካባቢ 

ተወላጆችን የያዘ አንድ ቡድን የሻአቢያ ወዶ ገባ መሆኑን አሰታውሱ። 

 

ከእነዚህ የሻአቢያ ተላላኪዎች በተጨማሪ በአገር ውስጥ ሕጋዊ እውቅና አግኝተው 

የሚንቀሳቀሱ ሳይመች ሕጋዊ አካሄድን፣ ሲመች ደገሞ በሕገወጥ መንገድ የመንግስት 

ስልጣን ለመመንተፍ የተዘጋጁ የኦሮሞ ፓርቲዎች መኖራቸውም ይታወቃል። የእነዚህ 

ፓርቲዎች ቁንጮ አመራሮች በያዘነው አመት የቀለም አብዮት የተሰኘውን ሕገወጥ 

የመንግስት ለውጥ ማካሄድ የሚያስችላቸውን ስልትና ምናልባትም ማስፈፀሚያ ገንዘብ 

ለመቀበል ወደአሜሪካ እየተመላለሱ መሆናቸውን ሰምተናል።  

 

የአዲስ አበባና የፊነፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የጋራ መሪ ፕላንን ለመጀመሪያ ግዜ 

ከፕላኑ አላማ በተቃራኒ ተረጉሞ የፊንፊኔ ዙሪያ  የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች ከአዲስ አበባ 
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ከተማ አስተዳደር ጋር መተሳሰሩን አወግዛለሁ በሚል መግለጫ ያወጣውን  የኦሮሞ 

ፌደራላዊ ኮነገሬስ የተሠኘውን ፓርቲ  ማሰታወስ ይህን ዕውነታ በግልፅ ያሳያል።  

 

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። 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 ብሏል። ይህ አንድም እውነትነት የሌለው ህዝብን ለማደናገር 

ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ሴራ ነው። በመሰረቱ መሪ ፕላኑ በጨረፍታ እንኳን የዚህ አይነት 

ዓላማ የለውም። 

 

እንግዲህ አዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ሙሉ በሙሉ ይዋሰናሉ። 

የሁለቱ አካባቢ ሕዝቦች ጥብቅ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር አላቸው። በርካታ ሰዎች 

ኑሯቸው በአንደኛው ስራቸው ደግሞ በሌላኛው አካባቢ የሆነበት ሁኔታ አለ። በየእለቱ 

ለገበያ ከአንዱ አካባቢ ወደሌላኛው ተጉዞ ውሎ ገባ የሚመለሰው ሕዝብ እጅግ በርካታ 

ነው።ሃዘንና ደስታን ለመጋራት፣ ለመዝናናትና መሰል ማህበራዊ ጉዳዮች የሚደረገው 

እንቅስቃሴም የዛኑ ያህል ሰፊ ነው። በአጠቃላይ በየአለቱ ከአዲስ አበባ ወደፊነፊኔ ዙሪያ 

ለዩ ዞን ከተሞችና የገጠር አካባቢዎች እንዲሁም ከልዩ ዞኑ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዘው 

ሕዝብ ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው። በየዕለቱ ከአዲሰ አበባ ተነሰተው ወደ ሰበታ፣ ቡራዩ፣ 

ሱሉልታ፣ ዱከም የሚንቀሳቀሱትን ታክሲዎችና አውቶቡሶቸ መመለከት ለዚህ በቂ አስረጂ 

ነው። 

 

ይህን የሁለቱን በተለያየ አስተዳደር ስር ያለ ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር 

የፈጠረውን እንቅስቃሴ የተሳለጠ ለማደረገ የተቀናጀ የትራንስፖርት አገልግሎት እቅድ 

ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በአዲሰ አበባ ከተማ አሰተዳደር ስር የሚገኘው አንበሳ የከተማ 

አውቶቡስ አገልግሎት እና የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርተ ቢሮ የሚመራው የታክሲ 
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አገልግሎት ከአዲስ አበባ ወሰን የማይወጣ ቢሆን የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከተሞች 

አስተዳደሮች በራሳቸው አቅም ብቻ ይህን ማሟላት አይችሉም፣ ቢያንስ አሁን ባለው 

ሁኔታ። ይህ ቢሆን የዞኑ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ስለሚዳከም ነዋሪዎቹ ተጎጂዎች 

መሆናቸው አይቀሬ ነው። 

 

አሁን በአዲስ አበባ ከተማ እየተዘረጋ የሚገኘው የቀላል ባቡር መስመር በቀጣይነት ወደ 

ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከተሞች እንዲዘልቅ የማደረግ ዕቅድ መኖሩም ይታወቃል። የባቡር 

መስመሩ በአዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ተገድቦ ቢቀር የሁለቱም አካባቢ ኢኮኖሚያዊ 

እንቅስቃሴ መቀላጠፍ ያለበትን ያህል ሳይቀላጠፍ ይቀራል። 

 

አሁን እንደሚታየው የአዲስ አበባ አስተዳደርና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ለዩ ዞን ከተሞች 

አስተዳደሮች ኩታ ገጠም በሆኑባቸው አካባቢዎች የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ ኢንደስትሪዎች፣ 

የመሰረተ ልማት ግንታወቸ እያካሄዱ ነው። ይህን በተቀናጀ ሁኔታ ቢያካሂዱ፣ ለምሳሌ 

የጋራ መኖሪያ ቤት መንደሮችን በሚዋሰኑባቸው የየራሳቸው ወሰን ውስጥ አንድ ስፍራ ላይ 

ቢገነቡ ስልክ፣ ኤሌትሪክና መሰል ለመኖሪያ ቤቶች አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ለማቶችን 

በጋራ ማስገንባት ይችላሉ። ሁለቱ አስተዳደሮች ሳይናበቡ ኩታ ገጠም በሆኑባቸው 

ስፍራዎች አንዱ የመኖሪያ መንደር ሌላወ ደግሞ የኢነደስትሪ መንደር ወይም የቆሻ 

ማሰወገጃ ስፍራ ቢገነባ አንዱ ሌላው ላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችልበት ሁኔታ 

ይፈጠራል። የኢንደስትሪ መንደሮች በአንድ ስፍራ ቢገነቡ በፌደራል መንግስት ስር ባሉ 

ተቋማት የሚገነቡ ለኢንደስትሪ መንደር አስፈላጊ የሆኑ የኤሌትሪክ መስመር ዝርጋታን 

የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶች በአንድ ላይ ወጪ ቆጣቢ በሆነ ሁኔታ ሊገነባላቸው ይችላል። 

 

እንደሚታወቀው አዲስ አበባና ፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ለዩ ዞን አንድ ተፋሰስ ውስጥ ነው 

ያሉት፤ አዋሽ ተፋሰስ።  በአንድ አቅጣጫ ከልዩ ዞኖ ወደአዲስ አበባ የሚፈሱና በሌላ 

አቅጣጫ የአዲስ አበባን ፍሳሽ ጨምረው የሚወጡ ወንዞች አሉ። በመሆኑም አንዱ 

ወደሌላው የሚፈሰውን ውሃ እንዳይበክል የጋራ እቅድ ነድፈው እየተናበቡ መስራት ችግር 

እንዳይፈጠር መከላከል ያስችላቸዋል። 
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በአጠቃላይ በሁለቱ አካባቢዎች መሃከል ማንም ሊያስቀረው ወይም ሊገድበው የማይችለው 

ጥብቅ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊና የወሰን ትስስር በጋራ ዕቅድ ላይ በመመስረት በመናበብ 

ካልተመራ አንዱ ከሌላው የሚገባውን ጥቅም እንዳያገኝ ከማድረግ ባሻገር፣ አንዱ ሌላው 

ላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችልበት ሁኔታ መፈጠሩ አይቀሬ ነው። በተለይ በአዲስ አበባ 

ዙሪያ የሚኖረው የኦሮሞ ሕዝብ በሕገመንግስቱ አንቀፅ 49 ንዑስ አንቀፅ 5  ላይ 

“የኦሮሚያ ክልል፣ የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምንና የመሳሰሉ 

ጉዳዮችን በተመለከተ፣ እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ 

የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮች በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም 

ይጠበቅለታል” በሚል በሰፈረው መሰረት በዙሪያ የሚኖረው የኦሮሞ ሕዝብ በከፍተኛ 

ፍጥነት በማደግ ላይ ከምትገኘው ከፊንፊኔ ከተማ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም ማግኘት 

እንዲችል የጋራ መሪ ዕቅድ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። 

 

እንግዲህ ሕጋዊነትንና ሕገወጥነትን እያጣቀሱ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ኦነግን 

የመሣሠሉ የሻኣቢያ ተላላኪዎች መሪ እቅዱ የጋራ መሆኑን ብቻ ታሣቢ በማድረግ 

የአስተዳደር ውህደት የተፈጠረ አስመስለው የኦሮሚያን አርሶ አደር በማፈናቀል  መሬቱን 

ለመውሰድ መታሰቡን፣ ብሔራዊ መብቶቹና ነፃነቶቹ እንደሚነጠቁ አድርገው ነው 

ያቀረቡት፡፡ ይህን ያደረጉት በኦሮሞ ህዝብ ጉዳት የራሣቸውን የፖለቲካ ዓላማ ለማሣካት 

ነው፡፡  
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