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በኦሮሚያ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ የተነሳው ሁከት የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አጐራባች የኦሮሚያ 

ከተሞችን ወደ ራሱ አጠቃለለ በሚል ሰበብ ነው፡፡ ይህንን ሁኔታ በመጠቀምም ብዙ ርቀት ሄዷል፡፡ 

ከሁሉም በላይ በአምቦ የተፈጠረው ክስተት የተፈፀመው ድርጊት፤ የጠፋው የሰው ህይወትና የወደመው 

ንብረት የጉዳዩን ተያያዥነት መነሻና ከጀርባ ሆነው ይህንን የጥፋት የጥበትና የውድመት ሴራ እነማን 

እንዳቀናብሩት፣ እንደመሩት፣ ምን ለማሳየት እንደተፈለገና ጉዳዩስ ወዴት በማምራት ላይ እንደሚገኝ 

ድርጊቱ ብዙ ይገልጻል፡፡  

ጉዳዩ በራሱ ጊዜ የሚጠራ ቢሆንም በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከቴክኖሎጂ ምጥቀትና ሥልጣኔ አንፃር፤ 

ዓለም ወደ አንድ መንደርነት በመቀራረብ እያነሰች መሆኑን ለሚረዳና ለሚያስተውል ሰው ወይንም 

ቡድንና ስብስብ ጠባብ አመለካከት፤ ጎጠኝነትና የጎሰኝነት ስሜት እጅግ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ከመሆኑም 

በላይ ለሀገርና ለህዝብ ሠላምና አንድነት ትልቅ አደጋ መሆኑን ለመረዳት አይከብድም፡፡ 

በዓለማችን ያሉ ሀገራት የተለያየ ብሄረሰቦች ያሏቸው ሲሆን የሁሉም መብትና እኩልነት፤ ባህልና ቋንቋ፤ 

ማንነታቸው ተከብሮ በመፈቃቀድ በጋራ፣ በህብረትና በአብሮነት የሚኖሩ ናቸው፡፡ የሁሉም የጋራ 

መፍለቂያና መነሻ ስለሆነችው ሀገራቸው አንድነትና እድገት በሠላም ይሰራሉ፡፡  

በክፉም ሆነ በደጉ ወቅት የጋራ ማንነት መለያቸው የሆነችውን ሀገራቸውን ከውጭ ጥቃትና ወረራ 

ይከላከላሉ፤ ይጠብቃሉ፡፡ በሀገራቸውም ልማትና አስተዳደር ይሳተፋሉ፡፡ ችግሮችንም በሠላምና 

በመግባባት ይፈታሉ፡፡ የህዝብንም የሽምግልና ዳኝነት ይቀበላሉ፡፡ በእርስ በርስ መናቆርና የጥፋት 

አቅጣጫ አይሄዱም፡፡ አይነጉዱም፡፡ 

 

በህዝቦች መካከል አለመግባባትና የሰፋ የጥላቻ ልዩነት እንዲፈጠር ይኸውም ወደ ደም መፋሰስ 

እንዲያመራ በዚህም የጋራ አገራቸው ሠላም እንዲቃወስና እንዲፋለስ፤ እርስ በርስ በጠላትነት እንዲተያዩና 



እንዲፈላለጉ ሴረኛና መርዘኛ ፖለቲከኞች የሚጭሩትን ወሬና ፕሮፓጋንዳ አይቀበሉትም፡፡ ለአንድ ሀገር 

ትልቁና መፍትሔ የሌለው ያልተገኘለት ገዳይ በሽታ ጎጠኝነት፣ ጎሰኝነት ነው፡፡  

ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሆነው በልቅነትና አፀያፊ በሆኑ የብልግና ቃላት፤ አንዱን ብሄረሰብ በአንዱ ላይ 

ለማነሳሳት ጥላቻን የሚያነግሱ፤ ኃላፊነት በጐደለው ሁኔታ ለዚሁ የመጠፋፋት ሥራ በቅጥረኛነት 

ተገዝተው ጥላቻን የሚያዘምቱ የግል ጋዜጣና መጽሔቶች፤ በፌስ ቡክና በተለያዩ ዌብ ሣይቶች የሚሰራጩ 

ዘረኛ መልዕክቶችን በማንበብና በማዳመጥ እልቂትና ደም መፋሰስ እንዲከሰት የሚሰሩትን እውነት 

አድርጐ በመውሰድ በዚህም ስሜታዊነት ውስጥ መግባትና መነሳሳት ለሀገር ጠላቶች ዓላማ መሳካት 

መቆም በመሆኑ ታላቅ ጥንቃቄን ይጠይቃል፡፡  

የኢትዮጵያ ጠላቶች የሀገሪቱ እድገት ክፋኛ አቃጥሏቸዋል፡፡ በቅናት ነደው ጦፈዋል፡፡ ሕዝቡ ከድህነት 

ለመውጣት የሚያደርገው ትግል፤ ከተረጂነትና ከምፅዋት ተላቆ ራሱን ለመቻል የሚያደርገው ቁርጠኛ ጉዞ 

በተግባርም እየታየ ያለው ተአምራዊ ለውጥ አስደንግጧቸዋል፡፡  

ይህንን የሕዝብ የመንፈስ ቁርጠኝነት የተረዱት ጠላቶች የልማት ግስጋሴውን ለመግታት ተማምለው እርስ 

በርስ እየተጋገዙ ዝንተ ዓለም በተረጂነትና በድህነት እንዲኖር ፈርጀ ብዙ ሴራዎችን እያሴሩና እየዶለቱ 

ይገኛሉ፡፡ አንዱም ሴራ ሕዝቡን በዘረኝነት (በጐጥ) ስሜት በማነሳሳትና በመከፋፈል እርስ በእርሱ 

እንዲጠፋፋ የሸረቡትና የገመዱት ተንኮል ነው፡፡  

ይህን የሚያደርጉትና የሚያቀጣጥሉት ከውጭ ከሚገኘው ፅንፈኛው አክራሪ ተቃዋሚ በተጨማሪ በራሱ 

በገዥው ፖርቲ ውስጥ ኃላፊነት ይዘው ተጠልለው በመሬት፤ በመንግሥትና በሕዝብ ሀብት ዝርፊያ ሙስና 

ላይ ተሰማርተው የከበሩ ወይንም ተጋልጠው የታሰሩትና ከኃላፊነታቸው የተባረሩ እንደሚሆኑ ቅንጣት 

መጠራጠር አይቻልም፡፡ 

በፈፀሟቸው የተለያዩ ወንጀሎች ምክንያት የታሰሩ፤ ከነበራቸው የመንግሥት ኃላፊነት የተነሱ በሥርዓቱ 

ላይ ባሳደሩት ጥላቻ ያላቸውንም የግንኙነት መረብ በመጠቀም በየአቅጣጫው አስተባብረው ሁከት 

እንዲነሳሳ በማድረግ ቂማቸውን ለመወጣት ሰበብ ሲፈልጉ መቆየታቸውን መጠራጠር አይቻልም፡፡ 

የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አጐራባች የኦሮሚያ ከተሞችን በልማት ለማስተሳሰር ሁሉንም ተጠቃሚ 

የሚያደርግ ዘመናዊ የእድገት እቅድ ሲያወጣ ይህን አጋጣሚ በመጠቀምና በመቃወም የኦሮሚያ መሬት 

ተወሰደ የሚል ዘረኛና የጠባብነት ቅስቀሳ በማድረግ ሠላም እንዲደፈርስ ሲያደርጉ ግንቦት ሰባትና ኦነግ 



ሌሎችም በዚህ አጋጣሚ በመጠቀም ሁከቱን በማስፋት ተማሪዎቹን ተቀላቅለው ሕይወት እንዲቀጠፍና 

ንብረት እንዲወድም አደረጉ ማለት ይቻላል፡፡  

አጀንዳቸው አመጽ፣ ብጥብጥና ሁከት እንዲቀሰቀስና ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ እንዲሰፋ ማድረግ ነውና፡፡ 

አሁንም የተጐዳው ሕዝብ ነው፡፡ የወደመው የተቃጠለው የራሱ ንብረት ነው፡፡ የሞቱትም ሆነ የቆሰሉት 

ልጆቹ ናቸው፡፡ ማንም ተጠቃሚ የሆነው ነገር የለም፡፡  

በተለይም በአምቦ ባንክ ቤት ለመዝረፍ የተደረገው ሙከራ፤ ፍርድ ቤት ማቃጠልና ሰነድ መዝረፍ፤ 

ሆቴልና የግለሰብ መኪናዎችን ማቃጠል ትምህርት እንዲቆም ማድረግ፤ ሠላምና መረጋጋትን ማደፍረስ 

ከጀርባው ይህን ድርጊት የመሩትና ያቀናበሩት ቀንደኛ ተዋናዮች ለመኖራቸው በግልፅ አመላካች ነው፡፡  

የነጀዋር መሐመድ፣ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎችም “የኦሮሞ መሬት” ተወሰደ በሚለው ጠባብ አመለካከት 

ዙሪያ በጋራ ተሰሳብበው በገዥው ፖርቲ ላይ ያላቸውን የከረረና የመረረ ጥላቻ ለማሳየት አጋጣሚውን 

ተጠቅመውበታል ማለት ይቻላል፡፡ ሰማያዊ ፖርቲና ግንቦት ስባት እንዲሁም የአክራሪው ሙስሊም 

ኃይሎች ትርምሱንና አመጹን በማቀጣጠልና ወደጥፋት እንዲያመራ በማድረጉ ረገድ የበኩላቸውን 

አስተዋፅኦ ማድረጋቸው ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ 

ይህ እንዲሆን ሲመኙ የነበሩት ግብፅና ሻዕቢያም በገንዘብና በአማካሪ እንደሚረዱ ይታመናል፡፡ የአመፁ 

መሪዎች ፖሊስ ጣቢያዎችን ሰብረው መሣሪያና ጥይት እንደ ልብ ቢያገኙ ኖሮ እልቂቱና የደም መፋሰሱ 

እጅግ የሰፋ ሊሆን ይችል እንደነበረ ጥርጥር የለውም፡፡  

በአምቦ ነውጥ የተሳተፉት ተማሪዎች፤ መምህራን፤ ወጣቶች፤ የመንግሥት ሠራተኞችና የአካባቢውን 

ገበሬዎች ያሳተፈ መሆኑ ሲታይ ከኋላ በድርጅት የተቀነባበረና የተመራ የጥፋት ነውጥ መሆኑን ያሳያል፡፡ 

ለዚህም በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ገንዘብ ለነዚሁ የጥፋት ኃይሎች ማስተባበሪያና ለተሳታፊዎቹ አበል 

ጭምር መውጣቱን ማመን ግድ ይላል፡፡  

በዚህም የጥፋት ዘግናኝ ትያትር ላይ ቆንጨራ፣ ዱላ፣ ሣንጃ፣ ዲጂኖ፣ መጥረቢያ፣ ዘነዘና፣ የጦር መሣሪያ 

ጭምር ይዘው መሳተፋቸው ራሱን ችሎ ሰፊ ነገር ይናገራል፡፡ በዚህም ተባለ በዚያ የነጀዋር መሐመድ 

ቡድንና ኦነግ እንዲሁም እሥላማዊ አክራሪዎች፤ ሰማያዊ ፖርቲ፤ ግንቦት ሰባት በአምቦው የአመፅ ነውጥና 

መድመት አይቀሬ ነው ሲሉ ሲፎክሩ የነበረውን "የቀለም አብዮት" የአነሳስ ሙከራ ተቀናጅተው 

አሳይተዋል፡፡ በቂ ትምህርትም ተገኝቶበታል፡፡  



ጉዳዩ የኦሮሞ ተማሪዎች ጥያቄ ነው የሚል ሽፋን ቢኖርም ሁሉም ተቃዋሚ የጋራ ጠላት አድርጐ 

የማቆጥረውን ኢሕአዴግ ለመጣል የቱንም ያህል የዓላማ ልዩነት ቢኖራቸውም በአንድ ላይ በመዝመት 

በአምቦ የማሣያ ሙከራ አድርገዋል፡፡ ሕዝቡንም በሕይወቱና በንብረቱ ላይ ታላቅ ዋጋ አስከፍለውታል፡፡  

ይህን ድርጊት ያቀናበሩትና ወደጥፋት የመሩት የተለያዩ ኃይሎች እንጂ አንድ ወገን ብቻ አይደለም፡፡ 

ሊሆንም አይችልም፡፡ አሊያም በአምቦ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባና በሌሎችም ከተሞችና ክልሎች 

በተመሳሳይ ሁኔታ አድፍጦ አጋጣሚ የሚጠብቅ ኃይል አለ ማለት ነው፡፡ ይህ በሀገርና በህዝብ ላይ 

የተጠነሰሰ ታላቅ የጥፋት ሴራና አደጋ ነው፡፡  

ይህ የዘረኝትና የጠባብነት እንዲሁም የትምክህት አስተሳሰብ ያመጣው ጥፋት ትክክለኛ ፍትሕና ፍርድ 

የሚጠይቅ ለሕዝብም በአግባቡ መገለፅ ያለበት መሆኑ እንዳለ ሆኖ ገዥው ፖርቲ ራሱን ፈትሾና መርምሮ 

ራሱን ካላፀዳ፤ እርምት ካልወሰደ ትልቁን ሀገራዊ ራዕይ ለማሳካት ፈተና ይገጥመዋል፡፡  

በእብሪት፣ በጠባብነት፣ በትምክህት የታጠሩ፣ በሙስና የተዘፈቁ ከሕዝብ ጋር እያጋጩት ያሉትን ኃይሎች 

እናንተን የተሸከምኩበት ጫንቃዩ ተልጧል፡ ቆስሏል ብሎ ሊያራግፋቸው ይገባል፡፡  

ገዥው ፖርቲ የመለስን ራዕይ ብቻ ሳይሆን የመለስን ቆራጥነት ካልወረሰና ወደ ተግባር መለወጥ ካልቻለ 

እስከ ዛሬ የተደከመበትን ታላላቅ ሀገራዊ የልማትና የእድገት ፍሬ ውስጡ ባሉ ለዘብተኞችና አክራሪዎችም 

የተነሳ እንዳያመክነው መጠንቀቅ ፈጥኖም ለእርምት እርምጃ መንቀሳቀስ ይገባዋል፡፡ በድርጅቱ ዙሪያ 

የተጋረጡትን ፈርጀ ብዙ ውጫዊ ፈተናዎች ለመወጣት የሚያስችል አቅም የሚያገኘው በጉያው 

ተሰግስግው ከሕዝብ ጋር የማናከስ ሥራ የሚከውኑትን ሰዎች ማጋለጥ ሲችል ነው፡፡ 

መለስ የራሳችንንም ሌቦች እናጋልጣለን በማለት የገለፅዋቸውን በገዥው ፖርቲና በተለያዩ ፖርቲዎች 

ውስጥ የተሰገሰጉ በዝርፊያና በወንብድና ተግባር የተሰማሩና የከበሩ፣ ሕዝብን የሚበድሉ የሚያስፈራሩ፣ 

ኃላፊነታቸውን ተገንና ሽፋን በማድረግ በእብሪትና በማን አለብኝነት መሬት አልበቃቸው ያሉትን የማንነት 

መሠረታቸውን በካዱት እንክርዳዶች ላይ የማያዳግም የማጥራት እርምጃ ሲወስድ ብቻ ነው፡፡ እነዚህ 

ኃይሎች በሁሉም ኃላፊነቶችና የሥራ መስኮች መኖራቸውን መጠራጠር አይገባም፡፡  

የቻይና ኮሚኒስት ፖርቲ ለዛሬው ታላቅነት የደረሰው በየዘመኑ፤ በየወቅቱ፤ ውስጡን እያነበበ፤ አመራሩን 

እየገመገመ፤ መስመሩን እየተፈሸ፤ በየጊዜው ሲወስድ በነበረው የማጥራትና የመብቃት፣ የተጋረጡ ወቅታዊ 

ችግሮችንም በመፍታት ብቃቱ ነው፡፡  



ሕዝብን ማዳመጥ፣ መሠረታዊ ችግሮቹን ከምንጩ መረዳት፤ ችግሮቹን በአግባቡ መተንተንና 

መፍትሄዎችን በደረጃ ማስቀመጥ፣ ለተግባራዊነታቸውም በመሉ አቅም መንቀሳቀስ፣   ማንኛውንም ፈተናና 

ችግርን በብቃት የመወጣት ችሎታን ያጎለብታል፡፡  

ፓርቲው እንደ ብረትና አለት ጠንክሮ የዓለም የበላይ ለመሆን ያበቃው መሪዎቹን ቢነጠቅም 

ከማኦዜዱንግና ከቹዌንላይን በኋላም እጅግ ብዙ ተደጋጋሚ እርምት ለመውሰድ በመቻሉ ነው፡፡ 

የአመለካከትና የአስተሳሰብ ድህነትን ተዋግተዋል፤ እስከታችኛው ሰውና አባል ድረስ እምነታቸውን 

አስርፀዋል፡፡  

ጐሰኝነትን፣ ዘረኝነትን፣ ሙስናን ፀንተው በመፋለምና በመዋጋት በጐጥና በክልል ሳይሆን የሰው ዘር 

በሙሉ ኢንተርናሲዮናል ይሆናል ብለው ዘምረዋል፡፡ ሥራ ዓለምን ይለውጣል ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው 

እንደየችሎታው ሊከፈለው ይገባል፤ የሰው ዘር ሁሉ እኩል ነው አሉ እንጂ ወደ ጐሳና ዘር ቆጠራ ቁልቁል 

አልወረዱም፡፡ አንዱን የበላይ አንዱ የበታች፤ አንዱን ቅርብና ታማኝ ሌላውን የማይታመን አድርገው 

አልፈረጁም፡፡ 

ሁለም የሰው ዘር ይስራ፤ ሀገሩን ያልማ በሚለው ጠንካራ የሥራ ዲሲፕሊን፤ የሀገር ፍቅርና ክብር ስሜት 

ከዛሬ 50 ዓመታት በፊት የዓለማችን ድሀ የነበረችው ቻይና ዛሬ የዓለማችን ታላቋ ኢኮኖሚና መሪ ሀገር 

ሆነች፡፡ እነሆ ለድሀ ሀገሮችም ለመርዳት በቃች፡፡ እኛም ከቻይና እጅግ ብዙ መማር እንችላለን፡፡ 

ከዘረኝነትና ከጐሳ ፖለቲካ እንውጣ፤ ጣጣው ብዙ ነው፡፡ እልቂትና ጥፋት የሀገር ወድመት ይጋብዛል፡፡  

የሁሉም ብሄርና ብሄረሰብ የእኩልነት መብት የተከበረባት፤ የሀገሪቱ ዜጐች በብቃታቸው በችሎታቸው 

ሊሰሩና ሊያድጉበት የሚችሉበትን፤ የሀብት ይዞታና ክፍፍል ለሁሉም ዜጋ የሚደርስበትን፤ በጥቂቶቹ 

መዳፍ ሥር የማይውልበትን፤ ዜጋው ከልቡ ሀገሬ ብሎ በኢትዮጵያዊነቱ ልበ መሉ ሆኖ የትም ሄዶ ሰርቶ 

መኖር የሚችልበትን ሁኔታ ስንፈጥር፣ እጅግ ኋላ ቀር ከሆነው የጐሳና የዘረኝነት ፖለቲካ ስንወጣ ታላቅና 

ገናና ኢትዮጵያን እንፈጥራለን፡፡  

ግን…ግን ሥልጣንም፤ ወንበርም፤ ጉልበትም ሀብትም ዘለዓለማዊ አይደለምና ይህንን የጎጥና የዘረኝነት 

በሽታ ማስወገድ አለብን፡፡ ፍቅርን፣ መከባበርን፣ መደማመጥና መቻቻልን አብሮ መኖርን ካላሳደግን፤ 

ከስህተታችን ካልተማርን ለቀጣዩ ትውልድ የምናወርሰው ተከፍሎ የማያልቅ ታላቅ እዳ ነው፡፡ ይቅርታን 

ይቅር መባባልን ስህተትን ማረምን፤ ራስን ዝቅ አድርጐ ሕዝብን ይቅርታ የመጠየቅን ታላቅነትና ጨዋነት 

እንማር፡፡ ይኼኔ ታላቅ ተአምራዊ ለውጥ ያመጣል፡፡  



ጥላቻን ቂምንና በቀልንም አናውርስ፡፡ ኃይልና ጉልበት፤ ሠራዊትና መሣሪያ አለን ብለንም አንመካ፡፡ 

እነዚሁ ሁሉ ከወቅትና ከጊዜ ጋር ያልፋሉ፡፡ በነበር የሚታወሱ ሁነው ይቀራሉ፡፡ ፍቅርና ሠላምን ደግ 

ሥራን እናውርስ፡፡ ይኼ በሕዝብም በእግዚአብሔርም ዘንድ የተወደደ ነው፡፡ ስለዚህም ገዥው ፖርቲም 

ተቃዋሚውም ሕፀፆቻቸውን ይመርመሩ፡፡ 

 

ራሳቸውን እየሸረሸረው ካለው በሽታ ይዳኑ፡፡ ተቃዋሚው እየለኮሰ ያለው እሣት በእልህና በግትርነት በከፋ 

ጥላቻ ተውጦ መንግሥትን አወርዳለሁ ብሎ እየሄደበት ያለው መንገድ ጭርሱንም ሀገሪቱን 

ወዳልተጠበቀና ያልታሰበ የከፋ አደጋ ውስጥ እንደሚከታት ለአፍታ ልንጠራጠር አይገባም፡፡  

 

ተቃዋሚ ፓርቲነት ማለት የሀገርን ጥፋትና ውድቀት የህዝብን እልቂት ለማምጣት መሥራት ከሆነ 

አያስፈልገንም ወደማለትም ይደረሳል፡፡  

ለዘመናት በጦርነት ውስጥ የኖረን ልጆቹን በውስጥ ግጭትና በውጭ ጦርነት በየዘመኑ ሲገብር ለኖረ ህዝብ 

ዛሬም የደረሱ ልጆቹን እንዲያጣ ተቃዋሚው የሚያቀርብለት የጥፋትና የመተላለቅ አቅጣጫ ከሆነ ይህንን 

የሚሸከም የህዝብ ጫንቃ የለም፡፡  

እንዲህ ዓይነቱ ተቃዋሚ ማንም ይሁን ማን አያስፈልገንም፡፡ ሠላምንና ሠላማዊ መንገድን ብቻ 

የሚከተሉትን ነው ህዝብ የሚፈቅደው፡፡ እልህ በቀል ጥላቻ ለሀገር ውድመት እንጂ ልማትና እድገትን 

አያመጣም፡፡ ከዚህ የሚገኝ ትሩፋት አንድም ምንም የለም፡፡ ከአምቦ ጥፋትና ውድመት የንፁኃን ዜጎች 

ሞት ከሀዘንና ከፀፀት በቀር ያተረፍነው ምንም ነገር የለም፡፡  

ይህንን ወንጀል የፈፀሙት ተቃዋሚ ፓርቲዎችና አባሎቻቸው በህዝብና በሀገር ላይ ለፈፀሙት ታላቅ 

የጥፋት አደጋ የሚፋረዳቸው ህዝብም መንግሥትም ነው - የትም መሰወርም አይችሉምና፡፡ 


