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መግቢያ 

አቶ ጃዋር መሐመድ በዘመነ ኢሕአዴግ በወጣትነት እድሜያቸው ሕዝባዊ አመጽ አቀጣጥለው በወጣቶች ዘንድ 

ተፅዕኖ ፈጥረው አዲስ ለውጥ እንዲመጣ ካደረጉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መሀከል አንዱና ግንባር ቀደሙ 

ናቸው፡፡ አቶ ጃዋር በተለያየ ጊዜ ሚዲያ ላይ ድፍረት የተሞላበቸው ንግገሮች አነጋገሪ፣ ሸንቋጭ እንዲሁም ልበ 

ሙሉነት የተሞላባቸው መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

"አንድ ሰው ሥልጣን ላይ ከተቀመጠ ልጓምና አለንጋ ከሌለበት፤ የእራሱን ሰዎች ይዞ አምባገነን ይሆናል።" ሲሉ 

ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ሲናገሩ የከረሙት አቶ ጃዋር መሐመድ፣ ከመንግስት ጋር ትከሻ እየተለካኩ ነው የሚሉ 

አካላት ‹‹አቶ ጃዋር የሀገሪቷ ችግር ነው፡፡ እሱ ቢታሰር የሀገሪቱ ሰላም ይመለሳል›› የሚሉ ቅስቀሳ 

መጀመራቸውን ያጤነው መንግስት ከአርቲስት ሃጫሉ ግድያ ተከትሎ የተፈጠረውን ሁከት ተከትሎ ከምድረ 

አሜሪካ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ አቅፎ የተቀበላቸው መንግሥት የዘረጋውን እጅ በማጠፍ አቶ ጃዋር የቃሊቲን 

እስር ቤት ፅዋ እንዲጎነጩ አድርጓቸዋል፡፡ 

አቶ ጃዋርና የእስር ቤት አጋሮቻቸው በእስር ላይ እያሉ መንግሥት ያላቸው ግንኙነት ለማቋረጥ የስልክ እና 

የኢንተርኔት ጃም ማረጊያ ፖሊ በማረሚያ ቤቱ አናት ላይ ቢተክልም ሰውዬው ግን በዛች ጠባብ ቤት 



ተቀምጠውም በወዳጆቻቸው ብቻ ሳይሆን በጠላቶቹም ዘንድ መነጋሪያ ሳይሆን ውለው አድረው አያውቁም፡፡ 

በአድናቂዎቻቸውም "ቡሎ" የሚል ስሜት ቀስቃሽ ሙዚቃ ተሰርቶላቸው ይበልጥ እንዲታወሱም ተደርጓል፡፡ 

የጃዋር አዲሱ መንገድ የተጀመረው ከ18 ወራት እስር በኃላ የቃሊቲን በር ወደኋላ ትተው ከወጡበት ቅጽበት 

ጀምሮ ነው፡፡ አቶ ጃዋር ከአፋቸው ቃል ሳይወጣ የከረዩ አባገዳዎችን ሞት ለመቃወም አለባበሳቸውን በመልበስ 

እና የጸጉር አበጣጠራቸው የእነሱን ስታይል በመከተል በፎቶ በመገለጥ፣ አንዳንዴም አጋጣሚ የሚመስሉ 

ፎቶዎችን በማጋራት ደኅነታቻንው እያሳዩ ቆይተው፤ ከ5 ወራት የጽሞናና ዝምታ በኋላ ወደ ፖለቲካው ዳግም 

መመለሳቸውን ከኡቡንቱ ሚዲያ ጋር ቃለምልልስ በማድረግ ምን እያሰቡ ነው ለሚሉት በሙሉ በይፋ 

ተገልጠዋል፡፡ 

በቃለምልልሱ ውስጥ በርካታ ወቅታዊ እና አንገብጋቢ የሀገራችን ጉዳዮች የዳሰሰ ውይይት ቢያደርጉም ከሁሉም 

በላይ ጎልቶ የታየው ጃዋር ከዚህ በፊት የሚታወቁበት የንግግር እና የፖለቲካ አካሄድ ስልት ቀይረው በአዲስ 

መንገድ፣ በአዲስ የፖለቲካ አካሄድ (ለወደፊት የጃዋር መንገድ ተብሎ ሊጠራ የሚችል) ስልት ይዘው ብቅ 

ማለታቸው ነው፡፡   

አቶ ጃዋር ከወራት በፊት ለምስጋና ፕሮግራም ( Galatoomaa Tour) ወደ አውሮፓ፣ ከዚያም ወደ አሜሪካ እና 

ካናዳ ተጉዘው ተከታታይ የውይይት መድረኮችን ከደጋፊዎቻቸውና ከኦሮሞ ዲያስፖራ ማኅበሩሰብ ጋር 

አድርገዋል። የአቶ ጃዋር ንግግሮች ማጠንጠኛ “Just Peace” “ፍትሃዊ ሰላም” የሚል ቢሆንም በፊት ሲናገሩ ብቻ 

የሚቀበሏቸው አሁን በየመድረኩ እየሞገቷቸው ይገኛል፡፡ አቶ ጃዋር Galatoomaa Tour በመጀመሪያ መድረክ 

የመክፈቻ ንግግራቸው "ፍትሃዊ ሰላም፣ አሁን እንደ ሀገር ከገባንበት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ 

ቀውስ የምንወጣበት ተመራጭ መንገድ ነው" ሲሉ ሃሳባቸውን ባልተለመደ መልኩ አቅርበዋል። 

 

"ከገባንበት ሀገራዊ ቅርቃር (quagmire) የምንወጣውም ችግሮችን በተናጠል፣ በቅንጭብጫቢ እና በቁንፅል 

ጊዜያዊ መፍትሔ ሳይሆን ጥልቅና ሁሉን አቀፍ አካሄድ (comprehensive framework and peace road 

map)" መሆን እንዳለበትም በጹኑ አሳስበዋል። 

የአቶ ጃዋር የፖለቲካ እሳቤ እና መርሕ (political philosophy and principles) የቀየረ የመሰላቸው በርካታ 

ሰዎች ቢኖሩም አቶ ጃዋር የስልት እና የአቀራረብ እንጂ በፊት ከሚያምኑበት ፖለቲካ አንዲትም ስንዝር ውልፍት 

አለማላታቸውን በንግግሮቻቸው መረዳት ይቻላል፡፡ ኦቦ ጃዋር Galatoomaa Tour በሚል በአውሮፓ፣ አሜሪካ 

እና ካናዳ ባደረጓቸው ሕዝባዊ የውይይት መድረኮች ላይ ያነሷቸውም መሠረታዊ ሀሳቦች 10 ነጥቦች የያዘ 

ምጥን ዘገባ ለእናንተ ማቅረብ እና የአቶ ጃዋር የመረጡት የፖለቲካ መንገዳቸውን በቀላሉ እንድትረዱ 

ለማድረግ በማሰብ ነው። 

★ፍትሃዊ ሰላም ( Just Peace)★ 

 

በፅንሰ ሃሳብ ደረጃ ሰላምና ፍትህ የማይለያዩ፣ አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ አካሄድ ዘላቂ እንዳልሆነ እና 

እንደማይቻል በጉዳዩ ላይ የበረታ ልምድ ያላቸው ይገልጻሉ፡፡ በርካታ ምሁራንም ተመራምረውበታል። በሌላ 

አነጋገር ፍትሃዊ ሰላም ሲባል በሂደትና በውጤት ደረጃ ፍትህ የሰፈነበት የሰላም ማዕቀፍ ማለት ነው። 

ዘላቂ ሰላም ያለ ፍትህ አይኖርም፣ ሁሉን አቀፍ ፍትህ ደግሞ ያለ ሰላም አየር መስፈን አይቻልም። በመሆኑም፣ 

ፍትሃዊ ሰላም ማለት የየግጭት መነሻ የሆኑ መዋቅራዊ መንስኤዎች የሚቀረፍበት፣ በግጭት ውስጥ የተሳተፉ 



ወገኖች እውቅና የሚሰጣጡበትና አብረው ለመኖር ፍላጎት ያላቸው መሆኑን፣ ፍትህን ለማረጋገጥ የግድ ሰጥቶ 

መቀበል (compromise and accommodative approach) እንደሚያስፈልግ፣ በሃገሪቱ ከለውጡ መምጣት 

ዋዜማ ጀምሮ ሲቀነቀን የነበረው ከደምስሰው እና ከግፋ በለው ፖለቲካ አክሳሪ መንገድ ይልቅ፣ ዘላቂና ሁሉን 

አቀፍ ሰላም ለማረጋገጥ ሁለንተናዊ አካሄድ (holistic view) እንደሚያስፈልግ አመላክተዋል፡፡ አሁን ባለው 

የአህጉራችን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ሃገር ሊያድን የሚችለው እና ዘላቂ መፍትሔ የሚሆነው ከጦረኝነት ወጥቶ (culture 

of militarism) ወደ ድርድር እና ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር እና ድርድር መግባት እንደሚያስፈልግ ይሄም 

ማለት፣ ግጭቶችን በተናጥል ከመፍታትና ለጊዜ መግዣነት ከመጠቀም ይልቅ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ 

የሚነሱትን ቅሬታዎች (የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን ጨምሮ) አግባብ ባለው መልኩ ሳይውል ሳያድር መፈታት 

እንዳለበት በተገኙባቸው መድረኮች ሁሉ አሳስበዋል። 

2. የተጠለፈው የለውጥ መንገድ 

ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ከሕወሓት መራሹ ኢሕአዴግ ጉሮሮ ተፈልቅቆ የመጣው ለውጥ ባልተጠበቀ መንገድ 

ሐዲዱን ስቶ ለሀገሪቱ የመፈራረስ አደጋ፣ ለቀጠናውም ስጋት እየሆነ ይገኛል፡፡ የተጠለፈው የለውጥ ጉዞ 

ተሳታፊዎች ካነሷቸው ጥያቄዎች መሀከል በብዙ ጥረትና ልፋት እንዲሁም ውድ የሆነው የሰው ሕይወት 

ተገብሮበት የመጣውን ለውጡን ማን ጠለፈው? የነጃዋር ቡድንስ ድርሻቸው ምንድን ነው? አሁንስ 

እያቀነቀናችሁት ያለው ሀገሪቱን የማትረፍ አጀንዳ ጊዜው አልረፈደም ወይ? የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል፡፡ 

አቶ ጃዋርም የተነሱበትን አላማ ጠንቅቀው በመረዳታቸው፣ ቅድመ ዝግጅት በማድረጋቸው አክበረው ለተገኙ 

ታዳሚዎች በቂ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ የፖለቲካ ታሪክ እና ባህል ውስጥ የሕዝብ ትግል 

በጮሌዎች በተደጋጋሚ ተጠልፏል (በ1967፣ በ1983፣ የቅርቡን ብናይ የ2010 ዓ.ም ለውጦች ተጠልፈዋል)። 

የ2010 ለውጥ ሲጠነሰስ መንግሥትን ሙሉ ለሙሉ መገርሰስ አደጋ ስላለው እንዲሁም የሽግግር መንግሥት 

የሚሸከም ምቹ ፖለቲካዊ ሁኔታ ስላልነበር ጥልቅ ማሻሻያ (deep reform) ማድረግ የተሻለ ይሆናል በሚል 

እምነት calculated risk እንደወሰዱ አስረድተዋል። "መደመር ከመጀመሩ በፊት መደመሩ እንጂጀመር 

ካልኩሌተሩን ሠርተን ለለውጡ አመራር ያቀበልነው እኛ ነን" ማለታቸው ያለምክንያት የተናገሩት አለመሆኑን 

መገንዘብ ያስፈልጋል። 

አቶ ጃዋር "ካልኩሌተሩን የሰራነው እኛ ነን" ብለው ጠንሳሽና የለውጡ አጋፋሪ መሆናቸውን ቢገልጹም 

የተሰጠውን አደራ በልቶ ለውጡን ያከሸፈው ጠ/ሚ/ር ዶ/ር አብይ የሚመራው የብልፅግና መንግሥት እንደሆነ 

ገልጸዋል። ቄሮ የተሰጠውን ተልዕኮ ከበቂ በላይ ተወጥቷል። ችግርሩ ያለው በልሂቃን በኩል ነው። አንድ ስርዓት 

ሲዳከም የአመራር ክፍተት( governance and leadership gap) ይፈጠራል። የፖለቲካ አልጋ በተፈጥሮዋ 

ፆሟን ማደር አትችልም። ችግሩ የተፈጠረው ጠንካራ አደረጃጀት እና ለውጡን የሚሸከም አመራር ባለመኖሩ 

ነው። ለውጡ እንዲከሽፍ ካደረጉት ነገሮች መካከል በብልፅግና እና ሕወሓት መሀከል የነበረው የፖለቲካ ልዩነት 

በአግባቡ ያለመያዙ፣ ከዘላቂ የፖለቲካ መፍትሔ ይልቅ ለጊዚያዊ ፍላጎት ቅድሚያ መስጠት (short termism)፣ 

የሽግግር ጊዜ ፍትህ ፍኖታ ካርታ (transitional justice roadmap) በአግባቡ ያለመተግበሩ፣ የፖለቲካ ምሕዳር 

ቶሎ መልሶ መጥበቡ፣ ለለውጡ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች መገፋታቸው (ኦቦ ለማ፣ ቄሮንም ጨምሮ)፣ ጠንካራ 

ተቋማት ስላልተገነቡ እና የመሳሰሉት መሆናቸውን በዝርዝር አቀርበዋል፡፡ 

ከውጤት አንጻር ሲታይ፣ የተዳከመ እና የማይናበብ መንግሥት (chaotic bureaucratic structure) ሀገርን 

ከፍተኛ ዋጋ ያስከፈለ፣ የኦሮሞ ልጆች በኦሮምኛ ተናጋሪ መንግሥት በየዕለቱ እየታደኑ በእስር ቤቱ እንዲታጎሩ 

መደረጉ የለውጡ ተስፋ እንደሟሸሸ በደንብ እንድንረዳ አድርጎናል ብለዋል፡፡ ከቄሮ ትግል ጋር ተያይዞም ከአሁን 



በኋላ በዲያስፖራ የሚመራ ወጣቶች አላስፈላጊ ዋጋ የሚከፍሉበት ፖለቲካ እንዳበቃ ለዲያስፖራ ማኅበረሰብ 

በማስረዳት የሚደረገው ትግል በሀገር ቤት ብቻ ሊሆን እንደሚገባ አበክረው ተናግረዋል። 

አቶ ጃዋር ይሄን ቢሉም ለ18 ወራት በቃሊቲ ግዞት ያስቀመጣቸው መንግሥት ያመጣውን ለውጥ መካድ 

የለብንም፡፡ "ሁላችንም መካድ የሌለብን ነገር አለ፤ አሱም ለውጥ አለ። ከለውጡ በኋላ ያተረፍነውንና ያጣነውን 

እንገመግማለን" በማለት ሀገሪቷ ጨለማ ውስጥ ብቻ እንደሆነች አድርጎ ማስተጋባት አይገባም ብለዋል፡፡ 

(ለበለጠ ማብራሪያ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና ትግል ክፍል ይመልከቱ)። 

3. የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ 

ከሰላም፣ የዜጎች ተደጋጋሚ ደኅንነት፣ መልካም አስተዳደር፣ ኢኮኖሚ፣ የእርስ በርስ ጦርነት፣ ወዘተ፣ ጋር ተያይዞ 

በርካታ እና ጥያቄዎች ለአቶ ጃዋር ቀርበዋል።ለጥያቄዎቹ መልስ የሚሉትን በሚከተለው መልኩ አቅርበዋል፡፡ 

"በመጀመርያ ደረጃ የእርስ በርስር ጦርነቶች (civil wars) ውስጥ ነው ያለነው" ያሉት አቶ ጃዋር፣ "ሁላችንም 

በሁሉም የሀገሪቱ ክልል እርስ በርሳችን እየተገዳደልን፣ ሶሪያን የሚያንቅ እልቂት እየመጣ ነው፤ የአማራ ግድያ 

ቆሞ የኦሮሞ ግድያ አይቀጥልም፤ የኦሮሞ ግድያ ቆሞ የአማራ ግድያ ሊቀጥል አይችልም፡፡ በእነዚህ ግዳያዎች 

ደግሞ ሁላችንም ነው የምንጠየቀው (መቼም ኤልየኖች ከማርስ መጥተው እየገደሉን እንዳልሆነ እናውቃለን)" 

በማለት በግራ እጃቸው ማይክ ጨብጠው በቀኝ እጃቸው እየተወራጩ በቀለ ገርባ በንግግራቸው እስኪገረሙ 

ድረስ በስሜት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 

"የሰሜን ጦርነትም ሆነ ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደው ግጭት የእርስ በርስ ጦርነት ዝቅተኛ መስፈርቶች 

(minimum elements of civil wars) ከበቂ በላይ የሚያሟላ ነው። ይሄ ጉዳይ ጥያቄ የማይነሳበት ግልፅ የሆነ 

ነገር ነው (it is a classical definition of a civil war)። በእርስ በርስ ጦርነቱም ማንም አሸናፊ እንዳልሆነ 

በተግባር አይተናል" ብለዋል። 

ማዕከላዊ መንግሥት ከመዳከሙ የተነሳ ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለ የሀገር መፍረስ (total state collapse) 

ሊከተል እንደሚችል በማብራሪያቸው አስረድተዋል። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ሲታይ ልክ በሽታን 

የመከላከል አቅሙ እንደተዳከመ ሰው ነው፣ ትንሽ ችግር መሸከም አትችልም (the security architecture has 

been extremely weakened)። የውስጥ መዳከም ለውጪ ወረራ አጋልጦናል፤ አልሸባብ 150 ኪሎ ሜትር 

ድንበር ጥሶ መግባት አንዱ ማሳያ ነው። ይሄ ድምዳሜ ላይ ለመድረስም፣ ፓርቲያቸው ኦፌኮ በቂ ጥናትና 

ግምገማ እንዳደረገ አስታውቀዋል። 

መንግሥት ኃይልን በብቸነት የመጠቀም አቅም (monopoly over the means of violence) በከፍተኛ ሁኔታ 

ተዳክሟል። በአንጻራዊነት በርካታ የታጠቁ ቡድኖች በሀገሪቱ ተፈጥረዋል (proliferation of armed 

insurgencies) ድሮ የነበረው ፍትግያ vertical (በዜጎችና መንግሥት መሀከል) የነበረ ሲሆን አሁን ግን 

horizontal (የተለያዩ የታጠቁ ቡድኖች በመሀከል ተጨምረውበታል። ይሄ ሁኔታ ጉዳዩን በይበልጥ ያወሳሰበው 

ሲሆን የእርስ በርስ ጦርነቱን ወደ ሌላ ደረጃ ሊያደርሱት እንደሚችል ስጋታቸውንም ጨምረው ሀገር ከመፍረሱ 

በፊት ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። 

"ኦሮሚያ ላይ አማራጭ ያጡ ዜጎች (ለህይወታቸውና ንብረታቸው አስተማማኝ ደኅንነት ያጡ) አኩርፈው 

በሺዎች ጫካ እየገቡ እንደሆነ ይታወቃል። ጫካ እየገቡ ካሉ ወጣቶች መሀከል ከ4 ዓመት በፊት ለውጡን 

ያመጡ ቄሮዎች ይገኙበታል።" በማለት ቄሮ አሁን ባለው መንግሥት በመገፋቱ ምክንያት ከሰላማዊ ትግል ወደ 

ትጥቅ ትግል የተሳቡ ወጣቶች መኖራቸውን አምነዋል፡፡ 



የድሮውንና የአሁኑን መንግሥት ሲያነጻጽሩ ሕወሓት ድሮ ከመሬት ያፈናቅል ነበር፣ አሁን ግን በህይወት መኖር 

እራሱ ብርቅ ሆኗል  (the right to life has become a luxury nowadays) ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እራሱ 

የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት (ኦነሠ) እና የመንግስት ሰራዊት ብቻ ሳይሆን ሌሎች የተደራጁ ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ። 

ምክንያቱም፣ ሁለቱም ቡድኖች ጭፍጨፋውን እንዳልፈፀሙ ከተናገሩና ይሄንን ድርጊት ለመፈፀም ምንም 

ፖለቲካ ትርፍ ከሌለ (no incentive whatsoever)፣ ሌላ ኃይል ሊኖር እንደሚችል ፍንጭ ይሰጣል፣ በማለት  

በገደምዳሜ ቢያልፉትም የሰላም ሚንስቴር ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንደኣ የኦሮሚያ ክልል መንግሥት 

ሰላም ለማስከበር ፍቃደኛ አለመሆኑን በክልሉ የሚኖረው ነዋሪ በስጋት ውስጥ መሆኑን፤ በከረዩ አባገዳዎች 

ግድያ ላይ የክልሉ መንግሥት ተጠያቂ መሆን እንዳለበት ደጋግመው ሲገልጹ ቆይተዋል፡፡ 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ሐንጋሳ ኢብራሒም በወለጋ የንፁሃንን ጭፍጨፋ እየተፈፀመ 

ያለው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ነው፤ የኦሮሚያ ፕሬዘዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከስልጣናቸው እንዲነሱ 

ጠ/ሚ አብይ አህመድን በይፋ በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭታቸው ጠይቀዋል ከ 2 ቀናት በፊትም ጠባቂያቸው 

መገደሉን ከ15 ሺ በላይ የቀጥታ ስርጭት እየተናገሩ መደመጣቸው፤ ኦነግ ለዘመናት ወለጋ ውስጥ ነበር፣ ኦነግ 

ሀረርጌ እና አርሲ አለ፤ አሁን ኦነግ የመግደያ፣ የመጨፍጨፊያ አቅሙን ከየት አመጣው ብለህ ጠይቅ፤ እኔ ግን 

እነግርሃለው ኃይሉን እና አቅሙን ያገኘው ከክልሉ መንግስት ነው ያሉት የገዳዮቹ ማንነት ቀድመው 

መናገራቸው አቶ ጃዋርም በንግግራቸው መሃል ማንሳታቸው የክልሉ መንግሥት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረጉ 

የማይቀር ነው፡፡  አቶ ጃዋር እነዚህ ችግሮቹ ቶሎ መቀረፍ እንዳለባቸው ጥቆማ አቅርበዋል፡፡ 

ከኢኮኖሚ አንጻር ሀገራችን በቂ ምርት የማምረት አቅም ስለሌላት ወደ ደጅ ጠኚ ሀገርነት (consumer state) 

እንደተለወጠች፣ የሀገሪቷ ሀብት በሙሉ ለጦርነት እና ለፀጥታ እየዋለ እንደሆነ፣ የውጪ እርዳታም ከሰሜኑ 

ጦርነት ጋር በተያያዘ እንደተመናመነ፣ የኑሮ ውድነቱ ሕዝቡን እያማረረው እና መረን ላጣው ሙስና ገፊ 

ምክንያት ከሆኑት ምክንያቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነ የሚታወቀውን እውነት ተናግረዋል፡፡ 

ሙስና በአሁኑ ወቅት ያፈጠጠ እና የሥርዓቱ መገለጫ እስከመሆን ደርሷል። ጉዳዩ የተራ ሙስና ሳይሆን ሀገሪቷ 

ሙሉ በሙሉ በጥቂቶች መያዝና የመዝበዝ (state capture) ሁኔታም ይታያል። በተጨማሪም፣ ዜጎች 

በመልካም አስተዳደር እጦት በከፍተኛ ሁኔታ እየተማረሩ እንደሆነ ተናግረዋል። ያለውን ችግር ለማስረዳት 

“አውቶቡሱ ከነተሳፋሪው ገደል አፋፍ ላይ የደረሰ” መሆኑን ሀገሪቷን ማዳን ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው 

ብለዋል። ይሄንን ማድረግ ደግሞ የሁሉም ባለድርሻ አካላት እንደሆነ አስገንዝበዋል። በመጨረሻም፣ አሁን 

ያለችው ኢትዮጵያ ከ2010 ዓ.ም 

 ብቻ ሳይሆን እራሳቸው እስር ቤት ከገቡባት ወቅት የተለየች መሆኗን አስገንዝበዋል። ችግራችንን ካወሳሰቡት 

ነገሮች ውስጥ ሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ያለማመደን አዲስ አሰራር ነው። 

በአቶ ጃዋር እይታ የብልፅግና መንግሥት ዋና ዋና መገለጫዎች አራት ናቸው:- 

I. ፖለቲካን ንግድ ማድረግ (commercialization of politics and power)፣ 

II. የሕዝብ ግንኙነት ፖለቲካ (PR oriented and short-termism)፣ 

III. ፀረ-ምሁርነት (anti intellectualism) እና 

IV. መረን የለቀቀ ጭካኔ (normalization of cruelty) ናቸው። 

ይሄ አዲስ የፖለቲካ ባህል (political culture) ነገሮችን በጥልቀት ከማየትና ዘላቂ መፍትሔ ከፈለገ ይልቅ 

ችግሮችን አቃልሎ ማየት፣ ጊዚያዊ መፍትሔ ላይ መረባረብን እንድመርጥ አድርጓል፤ ውጤቱንም አይተናል። 



ይሄ አደገኛ አካሄድ ካልተቀየረ ለመንግሥትም ሆነ ለሀገር አይጠቅም፣ ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈለን ነው፣ ወደፊትም 

ያስከፍለናል። 

 

 

4. ከብልፅግና ጋር ያላቸው ግንኙነት 

የውይይቱ ተሳታፊዎች በተለያዩ መድረኮች ጃዋር ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ አካሄዱን እንደቀየረ፣ የብልፅግና 

መንግሥትን ለማዳን ጥረት እያደረገ እንደሆነ፣ሐጫሉን ገድሎ እነ ጃዋርን እስር ቤት የወረወረ መንግሥት 

እንደማይታመን፣ ምን ዋስትና ቢያገኝ ሰላማዊ ትግል እንደተከተለ እና ወደ ኢትዮጵያ እራሱ መመለስ 

እንደሌለበት በጥያቄም በአስተየየት መልክም ቀርበውለታል፡፡ 

የአቶ ጃዋር መልስ ከሞላ ጎደል:- ከብልፅግና ጋር ምንም ዓይነት ስምምነት እንደሌላቸው፣ የሚያምኑበትን ሁሉ 

ያለ ፍርሃት (without fear and favor) እንደሚናገሩ እና ለሕዝብ (ለኦሮሞ ሕዝብ) እና ለሀገር ዘላቂ ጥቅም 

ይፈይዳል ብለው የሚያምኑበትን ሁሉ በነፃነት እንደሚፈፅሙ፣ ከሕዝብና ፈጣሪ ውጪ የሚተማመኑበትም ሆነ 

የሚፈሩት ነገር እንደሌለ፣ ለፖለቲካ ትግል insurance እንደማይገዛ፣ እስከ ህይወት መስዋዕት ድረስ ዋጋ 

ለመክፈል እንደተዘጋጁ፣ በድፍረት ሁሉንም እንደሚያረጉ በሌሎች ዘንድ እንደሚናወፈሰው ከብልፅግና ጋር 

ዋስትና በማግኘታቸው አለመሆኑን፣ ከኦሮም ብልፅግና ጋር አሊያንስ አለመፍጠራቸውን ገልጸዋል፡፡ 

"ሀገርን ከገባችበት ቅርቃር ለማውጣት ብልፅግና ከፍተኛ ድርሻ የሚጫወት መሆኖኑን ቢያምኑም (ምክንያቱም 

በዋናነት ችግር ፈጣሪው እራሱ ስለሆነ) ዘርፈ-ብዙ ወቅታዊ ችግሮችን ብቻቸውን የመፍታት አቅም 

እንደሌላቸው ገልጸዋል፣ ወደፊትም ቢሆን የፖለቲካ ትግሉን የሚያራምዱት በመርህ፣ የትግል ግብ እና ህግ 

መሰረት ብቻ መሆኑን አሳስበዋል። 

እንዲያውም በታሪክ እንዳየነው፣ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ረዥምና አሰልቺ እንዲሆን ካደረጉት ምክንያቶች ውስጥ 

አንዱ ዋጋ ለመክፈል ቁርጠኛ ካለመሆን የመጣ ነው። ለጃዋር አትጨነቁ፣ የትኛውንም ዋጋ ከህዝቤ ጋር ሆኜ 

ለመክፈል ዝግጁ ነኝ በማለት ከአቋማቸው ዝንፍ እንዳላሉ በመግለጽ ለደጋፊዎቻቸው ጊዜያዊ ኡፎይታ 

ሰጥተዋል፡፡ ኦቦ ጀዋር በተደጋጋሚ “ብልፅግና በጥቅም ገዝቶህ ነው አቋምህን ከOromia first ወደ ኢትዮጵያን 

እናድን የቀየርከው” ለሚለው ክስ ጠንከር ያለ መልስ ሰጥቷል። “ ጃወር አይገዛም፣ አይሸጥም። ዋጋው የኦሮሞ 

ህዝብ ነው። ለህዝብ ትክክለኛ ነገር ከሰሩ እኔን መግዛት ሳይጠበቅባቸው በነፃ እሰለፋለሁ። በዚህ ላይ ምንም 

ግርታ አይኑራችሁ” ብለዋል። የያዙት አቋም ከብልፅግና ጋር ስምምነት ላይ ደርሰው ሳይሆን የሀገሪቱን ወቅታዊ 

ችግሮች ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ተንትነው ከኦሮሞ ሕዝብ ዘላቂ ጥቅምና የወደፊት የሀገር እጣ ፈንታ አንጻር 

ገምግመው እንደሆነ አበክረው ተናግረዋል። 

5. የትግል መስመር 

ተሳታፊዎች የጃዋር የትግል መስመር (የሰላም ጥሪ) አዋጭ እንዳልሆነ እና ብቸኛው አማራጭ የትጥቅ ትግል 

እንደሆነ ደጋግመው አንስተዋል፣ ከኦነግ ጋር ያላቸው የትግል አጋርነት ምን ደረጃ ላይ እንዳለ የኦነግን ሰንደቅ 

አላማ ከፊት ለፊት አድርገው መጠቀም ብቻ ሳይሆን ለአሮሞ ሕዝብ በጋራ ሊሰሩ ያልቻሉበትን ምክንያት፤ 

የኦፌኮ የአመራር ጥንካሬ እና ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል እንዲያብራሩ ጠይቀዋል፣ ነገሮች 

ካልተስተካከሉ የኢትዮጵያ (the empire) እጣ ፈንታ መፍረስ እንደሆነ እና ከኦሮሞ ‘ጠላቶች' ጋር አብሮ መኖር 

ከባድ እንደሆነ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። 



አቶ ጃዋር ማብራሪያቸውን በመቀጠል የኦፌኮ የትግል መስመር ሆነ ግቡ የሚታወቅ፣ ላለፉት 25 ዓመታት 

ያልተቀየረ ነው። እሱም፣ በፌዴራላዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ሁሉንም ብሔሮች በእኩልነት የምታስተናግድ ሀገር 

እንዲመሰረት ትግል ሲያደርጉ የቆዩና አሁንም እነኚህ ጥያቄዎች አጥጋቢ በሆነ መልኩ እንዳልተመሰሉ ገልፀዋል። 

ነገር ግን የኦፌኮ መንገድ አንድ አማራጭ እንጂ ብቸኛ እንዳልሆነ ፣ ሌሎች በኦሮሞ ሕዝብ ስም የሚታገሉ 

ድርጅቶች እንዳሉ እውቅና እንዲሚሰጡ፣ ብሎም ሃሳባቸውን እንደሚያከብሩ ተናግረዋል። ፈገግ ብለው: “እኔን 

ማንም ሰው በሃሳብ መሞገት ብቻ ሳይሆን መስደብም ይችላል። በአካል ጥቃት ለመፈፀም የሚመጣ ካለ 

ጠባቂዎች አሉኝ፣ እኔም ብሆን ትንሽ ስፖርት ስለሰራሁ ለራሴ አላንስም…” በማለት በቀልድ በማዋዛት ፖለቲካዊ 

የሽሙጥ አስተያየት ሰጥተዋል። 

የኦሮሞ ነፃነት ግንባርን ያላካትት የትግል መስመር መሠረታዊ እንዳልሆነ፣ በአካሄድም በኢትዮጵያ ህግ መሰረት 

የሚንቀሳቀስ በመሆኑ የሚለያቸው ነገር እንደሌለ፣ ከሁለት ዓመት በፊት የትብብር ስምምነት 

(Memorandum of Understanding) እንደተፈራረሙ፣ አሁንም አብረው ለመስራት ቁርጠነቱ እንዳላቸው 

አብራርተዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንድታስታውሱት ያህል፣ ኦነግ ካልተሳተፈ ኦፌኮም በብሔራዊ 

ምርጫ ውስጥ እንደማይገባ አቋሙን ማሳወቁ ይታሰወሳል፡፡ ነገር ግን የኦፌኮ የትግል ስልት ሰላማዊ እንደመሆኑ 

መጠን የትጥቅ ትግል እንደማይደግፍ ወጣቶች ወደ ጫካ የገቡበትን ገፊ ምክንያት የሚረዱ ቢሆንም፣ ነገር ግን 

ኦሮሞ እንደ ግለሰብ መታጠቅ እንደሚችል ተናግሯል። መንግሥት ከሌላውም አካል ጋር እንደሚያደርገው 

ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋርም በአስቸኳይ ወደ ፖለቲካዊ ውይይት እና ድርድር እንዲገባ ምክረ ሃሳባቸውን 

አቅርበዋል። 

ከሀገር ምስረታና የኢትዮጵያ ቀጣይነት ጋር ተያይዞ ለተኑሱት ጥያቄዎች፣ እየመጣ ያለው አደጋ ከባድ መሆኑንና 

የራስን ትንሽ ሀገር ማዋለድ እራሱ ከባድ እንደሆነ፣ በሰላም መለያየት ከተቻለ ወደፊት የሚታሰብበት መሆኑን፣ 

ከሁሉም በላይ ሀገርን ከላይህ ላይ ማፍረስ እና ላይህ ላይ ማፍረስ ልዩነት እንዳላቸው አስገንዝበዋል። አሁን 

ባለው የመገፋት ስሜት ተነሳስተን ውሳኔ ላይ መድረስ ከፍተኛ ዋጋ ስለሚያስከፍል ከስሜት ወጥቶ በስሌት 

(rational decision making process) መንቀሳቀስ እንደሚገባ አፅንኦት ሰጥተዋል። ከኦነግ ውጪም ከሌሎች 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር (ሰፊ የሃሳብ ልዩነት ካላቸው ጋርም ቢሆን) ተቀራርቦ ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውን 

ገልጸው፣ ለውይይት በራችን ክፍት ነው ብለዋል። 

6. የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እና ትግል 

እንደ ኦፌኮ እና ጃዋር እምነት፣ የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄዎች ግልፅ ቢሆኑም ከለውጡ በኋላም ቢሆን ሙሉ በሙሉ 

እንዳልተመለሱ ያምናሉ። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ሶስት አምዶችን የያዘ ሲሆን (እራስን 

በራስ ማስተዳደር፣ ቋንቋ፣ ባህልና ማንነት ማዳበር እና በራስ ሀብት ላይ ማዘዝ) ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ 

አልተመለሱም። ቀጣይ ትግሉም ይሄንን ባገናዘበ መልኩ ይሆናል ብለዋል። 

የከዚህ በፊቱ ትግል የነበረው ከባእድ አገዛዝ ጋር ነበር፣ አሁን ግን የውስጥ ትግል ነው የገጠመን። ለምሳሌ፣ 

“ከጎረቤት ጠላት ድንበር ተሻግሮ ንብረት ቢቀማ ወገን አሰባስበህ፣ አሳደህ፣ ሰብረህ ንብረትህን ታስመልሳለህ። 

ወንድምህ ቢቀማህ ግን ንብረትህን ለማስመለስ ቢፈቀድልህም ማሳደዱንና መሰባበሩን እናትህ 

አትፈቅድልህም”። ይሄ ማለት፣ አሁን የገጠመን ችግር የተለየ በመሆኑ የትግል አካሄዱም የተለየ መሆን 

ይኖርበታል። ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ትልቅ መስዋዕትነት የተከፈለበት ለውጥ ተጠልፎ የኦሮሞ ወጣቶች 

እየተሳደዱ፣ ለእስርና እንግልት መዳረጋቸው፣ ከፖለቲካው ተገፍተው ወደ ጫካ መግባታቸው ነው። 

ከህብረ ብሔራዊነት ጋር ተያይዞ የኦፌኮ አቋም ግልፅ ነው። እንኳን በፌዴራል ደረጃ ኦሮሚያ እራሷ ህብረ 

ብሔራዊ እንደሆነች እናምናለን። ሁሉም ብሔሮች እኩል መብታቸው ተከብሮ የፖለቲካ ውክልና ያስፈልጋቸዋል። 



የሃይማኖት እኩልነት ጉዳይ በአመዛኙ የተመለሰ መሆኑንና በኦፌኮ እምነት secularism (የሃይማኖት ነፃነት እና 

እኩልነት፣ የሃይማኖትና መንግሥት መራራቅ (equidistance principle) ብቸኛው መፍትሔ ነው ብለዋል። 

በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን የሃይማኖት ግንኙነት ከዚሁ መርህ አንፃር የሚታይ መሆኑን አብራርተዋል። 

ከታሪክ አንፃር ሲታይ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አራት ደረጃዎች አልፎ ነው ዛሬ ላይ የደረሰው: 

I.መነቃቃት (revival stage)፣ 

II.መልሶ መገንባት (reconstruction stage)፣ 

III.ሀገረ መንግሥት ግንባታ (state formation) እና 

IV.ስልጣን የመያዝ ትግል (ascendancy to power) ናቸው። 

ከለውጡ በኋላ የገጠመን ስልጣን ይዘን ግን ማፅናት (legitimization of power) አስቸገረን፣ በቂ ዝግጅት 

ስላላደረግን በዚህ ሁሉ ረዥም የትግል ሂደት፣ በርካታ መስዋትነት ተከፍሎ በቅብብሎሽ ለውጦች የመጡ 

ሲሆን፣ በተደጋጋሚ ለውጦች ሲጠለፉ የቆዩት ጠንካራ አደረጃጀት ሳይገነባ በመቅረቱ ነው። 2010 ዓ:ም ላይም 

ይሄ ተመሳሳይ ነገር ገጥሞናል። ለማፍረስ የዋለ ኃይል ለግንባታ እንደማይውል፣ የመንግሥት መዋቅሩ ክፉኛ 

በመዳካሙ የመጣውን ለውጥ የሚሸከም መደላድል አልነበረም። በክፊልም ቢሆን እሱን ለማጠናከር ነበር ሀገር 

የገባሁት፣ ወደ ፖለቲካ ፓርቲም የተቀላቀልኩት። ሰዎች ከሩቅ ሆነው ሊተቹን ይችላሉ፣ ችግሩ ቀላል አልነበረም፣ 

አሁንም ውስብስብ ነው። እኔ ማደረግ የምችለውን ነው የሞከርኩት፣ “ጠንካራ ምርኩዝ ስላጣን ዝም ብለን 

እጃችንን አጣጥፈን አልተቀመጥንም። ይልቁንስ፣ የሸንበቆ መደገፊያ አበጀን። የነበረው አማራጭ እሱ ነው። 

ለወደፊቱ ደግሞ ጠንካራውን ምርኩዝ ፍለጋ ትግሉ ይቀጥላል። የሱ አንድ አካል የሚሆነው አቅም ያለው ተቋም 

መገንባት ነው…” ብለዋል። 

የኦሮሞ ህዝብ አንድነትን እያዳከመው ያለው ጎጠኝነት ስለሆነ፣ እያንዳንዱ ሰው የሰፈሩን ተሳዳቢ መገሰፅ 

እንዳለበት አሳስበዋል። 

 

7. የሰሜን ጦርነት እና ያስከተለው መዘዝ 

ከአውዳሚው የሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ተሳታፊዎች ጥያቄዎችና አስተያየት ሰንዝረዋል። ከተነሱት ነጥቦች 

መሀከል በትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ (genocide) እንደተፈፀመ፣ ጦርነቱን በመቃወም ደረጃ የኦሮሞ 

ሕዝብ ከፍተኛ ሚና ማበርከቱን፣ ኤርትራን ጋብዞ የትግራይ ሕዝብ ላይ ጥቃት መፈፀሙን (ስለ አማራና አፋር 

ክልል ጉዳት መድረሱን ተሳታፊዎች ብዙም አላነሱም)፣ ትግራይ ላይ ጦርነት የከፈተው አሃዳዊ ኃይል ነው፤ 

ሌሎች ብሄሮች ከትግራይ ወንድሞች ጋር መቆም እንዳለባቸው ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

ኦቦ ጃዋር በሰጡት መልስ፣ ጦርነቱ መጀመሪያም አስፈላጊ እንዳልነበር እና ማስቀረት የሚቻል መሆኑን፣ መቶ 

የማይሞሉ አመራሮች መስማማት አቅቷቸው በመቶ ሺዎች የሚቀጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን እንዳጡ፣ በዚህ 

እንደ አንድ ግለሰብ በጣም ማዘኑን፣ በጦርነቱ በግሉም ሆነ እንደ ፓርቲ አስተዋጽኦ ባለማድረጉ የሚኮራበት 

ጉዳይ እንደሆነ፣ በጦርነቱ ሳቢያ ማህበራዊ ግንኙነት ተዛብቶ፣ አስታሪቂ መሆን ሲገባቸው የሀገር ሽማግሌዎችና 

የሃይማኖት ተቋማት ጦርነቱን ግፋ በለው ሲሉት በማየቱ እንዳሳፈራቸው፣ በጦርነቱ ሁሉም አጥቂ፣ ሁሉም 

ተጎጂ (we are both victims and perpetrators) እንደነበር፣ የተዋረድነው በጋራ መሆኑን (collective 

failure) እና አሁንም ሳይረፍድ ለሰላም ቅድሚያ ሰጥተን ሀገርና ሕዝብ ማዳን አለብን፤ ኤርትራ የሰላም 



ድርድሩን እንደምታድፈረስ አካል ብቻ ሳይሆን የጦርነቱ ተዋናይ (principal actors) እንደሆነች መውሰድ 

አስፈላጊ መሆኑን አያይዘው ገልጸዋል። 

ኤርትራ የፀጥታ ስጋት እንዳላት በተደጋጋሚ ስታነሳ የነበረ ሲሆን ጉዳዩ ከታሪክ እና geopolitics አንፃርም ሰፋ 

ተደርጎ መታየት እንዳለበትም ተናግረዋል። በተጨማሪም፣ ጦርነቱ ከgeopolitics እና የቅርብ ግዜ ታሪክ አንፃር 

ሲታይ የኤርትራም ተሳትፎ ግልፅ ይሆናል። ሌሎች የጦርነቱ ተሳታፊዎችም (የአማራ ክልልን ጨምሮ) ቅራኔ እና 

ጥያቄ እንዳላቸውም በተደጋጋሚ የሚሰማ በመሆኑ ይሄም በግጭቱ አፈታት ሂደትና ዘላቂ እና ፍትሃዊ ሰላም 

ማእቀፍ ውስጥ መንፀባረቅ ይገባዋል ብለዋል፡፡ 

 

 

8. የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት 

አቶ ጃዋር ሕዝብ ለሕዝብ የሚል ቋንቋ ባይጠቀሙም (እርሳቸው ያወሩት በብሄሮች መካከል ያለውን 

መስተጋብር ላይ በማተኮር ሲሆን ትክክለኛው የእንግሊዝኛ አቻ ቃል “people to people interactions“ ነው። 

በተለያዩ መድረኮች ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን  ሲገልፁ የተወሰነ የማህበረሰብ ክፍል በዳይ (በታሪክም ሆነ 

አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ) ሌላው ተበዳይ እንደሆነ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ግንኙነታችን 

የበለጠ የተበላሸ እንደሆነ፣ የኦሮሞ ሕዝብ አሁንም ከፍተኛ በደል እየደረሰበት መሆኑን፣ ከበዳይ ጋር አብሮ 

መቀጠል ተገቢ ያለመሆኑን፣ ኦሮሞ ነፃ መውጣት እንዳለበት፣ ኢምፓየሩም ተስፋ እንደሌለውና መፍረስ ያለበት 

እንደሆነ አውቶብሱን ወደ ገደሉ ገፍትሮ መገላገል የተሻለ መፍትሄ መሆኑን፣ ካልሆነም አዲስ ማኅበራዊ ውል 

እንደሚያስፈልግ  አንስተዋል። 

አቶ ጀዋር በበኩላቸው ሲያብራሩ፣ ኢትዮጵያ የተገነባችበትን መንገድ ሁላችንም የምናውቅ ቢሆንም የአሁኑ 

ችግርና የወደፊት እጣ ፈንታችን ላይ ማተኮር እንዳለብን፣ በስሜት ተገፋፍተው የማይሆን ነገር እና 

የማያምኑበትን ለደጋፊዎቻቸው ተስፋ መስጠት እንደማይሹ፣ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ሙሉ በሙሉ 

ሲከበር ሀገር ልትረጋጋ እንደምትችል፣ ድህነት ሊያጋጭ እንደሚችል መገንዘብ እንደሚያስፈልግ፣ በወለጋ ውስጥ 

የተከሰተው አሳዛኝ ሁኔታ የኦሮሞን ዕሴት እንደማይወክል እና አቶ በቀለ ገርባም አሁን ጉዳት የደረሰባቸውን 

ሰዎች ካሰፈሩት ሰዎች ውስጥ አንዱ መሆናቸውን፣ ሌላው ላይ የሚደርሰው ጥቃትም መቆም እንዳለበት 

አሳስበዋል። 

አቶ ጃዋር አፅንኦት ሰጥተው ከተናገሩት ውስጥ ጎልቶ የወጣው አንዱ ሞቶ ሌላው መቀጠል እንደማይችል (የጋራ 

የሆነው ቤት ባንድ በኩል እሳት ነዶበት ሌላው በሰላም ተኝቶ የሚያድርበት ሁኔታ የለም፤ ኦሮሞ ሞቶ አማራ 

በሰላም እንደማይኖር፣ አማራ ተጎድቶ የኦሮሞ ሰላም እንደማይሰፍን፣ መርጦ ማውገዙን (selective 

condemnation) ትተን የሁሉንም ጉዳት እኩል ማውገዝ እንዳለብን ተማፅንዋል። ማውገዝ የመጀመሪያው 

እርምጃ ቢሆንም በቂ እንዳልሆነ አሳስበዋል። ወንጀለኞች ማንም ይሁኑ ለፍትህ መቅረብ አለባቸው፣ ተጠያቂነት 

መስፈን አለበት (we must end the culture of impunity) በማለት አሳስበዋል። በመቀጠልም ከአመራር ጋር 

ተያይዞ ያለውን ችግር ተናግረዋል። “ከዚህ በፊት ኦሮሞ ሀገር መምራት አይችልም እያሉ ሲሳለቁ፣ እንኳን እኛ 

አህያችንም መምራት ይችላል ብዬ መልስ ስሰጥ ነበር። አሁን ላይ ግን በኦሮሞ ሕዝብ ስም ስልጣን የያዙት 

ሕዝቡን እያዋረዱ ነው። እኔም እንደ ድሮ ደፍሬ ለመናገር ይከብደኛል” ሲሉ ተደምጠዋል። 

በተጨማሪም፣ የኦሮሞ ሕዝብ ላይ የሚደርስ ስም የማጠልሸት ዘመቻ ልጓም ሊበጅለት እንሚገባ፣ የወለጋ 

ሕዝብ እራሱም ተጎጂ እንደሆነ መገንዘብ አስፈላጊ እንደሆነ እና የአንድ ክልል ልዩ ኃይል ወደ ሌላው ክልል 



የሚገባበት ህጋዊ መሰረት ሆነ አስፈላጊነት የለውም። ይሄ አካሄድ በጣም አደገኛ እና ወደ ህዝባዊ ግጭት 

(communal violence) ሊያመራ ስለሚችል ከዚህ አደገኛ አካሄድ መቆጠብ አለባቸው ብለዋል። 

9. የሚዲያ ሚና እና የዲያስፖራ ተሳትፎ 

ከተሳታፊዎች የተሰነዘሩትን ጥያቄዎችን ተከትሎ ከሚዲያ (ሁሉም ዓይነት የሚዲያ አውታሮችን ያጠቃልላል፡፡) 

ሚና እና ማኅበራዊ ኃላፊነት (social responsibility) አስመልክቶ ኦቦ ጃዋር ማብራሪያ በገለጹበት ወቅት 

ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሚዲያ ወሳኝ ሚና እንዳለው እና ሕዝቡ በንቃት መሳተፍ እንዳለበት፣ 

መንግስትንም መተቸት ተገቢ መሆኑን አውስተዋል። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ 

ሚዲያዎች (በተለይ ማኅበራዊ ሚዲያዎች) በጥላቻ ንግግሮች የተሞሉ እንደሆነ ጠቁሟል። አክለውም “እኛ 

እሳቱን በቅርበት ሆነን ነው ያየነው፣ ጉዳዩ ከሩቅ ስታዩት እንደሚመስለው አይደለም፣ አገር እየነደደች ነው፣ እኛ 

የያዝነው ፖለቲካ ሳይሆን መተራረድ ነው፣ በዚህ ከቀጠልን ምናልባትም ሩዋንዳ እና ዩጎዝላቪያን ልናስንቅ 

እንችላለን፤ እባካችሁ ከጥላቻ ራሳችሁን አርቁ፣ በኋላፊነት ተንቀሳቀሱ” በማለት ተማፅኗቸውንም አቅርበዋል። 

የተወሰኑ የዩቱብ ሚዲያዎች ለገንዘብ ብለው ጥላቻ እየዘሩ እንደሆነ፣ በተለይ አንድ ሚዲያ (ስሙን አልጠቀሰም) 

ጠዋት ማታ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የጥላቻ እና ስም ማጥፋት ዘመቻ እንደከፈተ በሚዲያው ላይ በምሬት 

ተናግረዋል። ከዚህ ድርጊታቸው የማይታቀቡ ሚዲያዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እንደሚሰሩም አመላክተዋል። 

በዚህም ኦቦ በቀለ ገርባ ተመሳሳይ አቋማቸውን ገልጸዋል፡፡ 

የኦሮሞ ዲያስፖራ ማኅበረሰብ በትግሉ ወቅት የጀርባ አጥንት ሆኖ ያገለገለ እንዲሁም ትግሉን በማቀጣጠል 

ረገድ ረዥም ጉዞ እንደ ግል (ለጃዋር እና ቤተሰቡ) እንዲሁም ለኦሮሞ ሕዝብ ከፍተኛ መስዋዕትነት 

በመክፈላቸው ታሪክ መቼም የማይረሳውን ውለታ መዋላቸው፤ ከገንዘብ እርዳታ በተጨማሪም፣ ሕዝብን 

በመቀስቀስና አደራጅተው ሰልፍ ማውጣት፣ የዲፕሎማሲ ስራ በማስተባበር፣ የሕዝብ ግንኙነት (public 

relations) በመምራት፣ የኦሮሞን ሕዝብ እውነትና ጥያቄ ለአለም አቀፍ ማኅበረሰብ በማሳወቅ፣ በአጠቃላይ 

ሕዝባቸው ጎን በመሆን ከፍተኛ አበርክቶ በማድረጋቸው ከፍተኛ አድናቆትና ልባዊ ምስጋና እንዳላቸው 

ተናግረዋል። 

 

ለወደፊቱም የጀመሩትን ትግል አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አሳስበዋል። 

ከሁሉም በተለየ መልኩ ለባለቤቱና የልጁ እናት ለሆነችው( Haadha Oromoo)፣ ወ/ሮ አርፋሴ ገመዳ 

ምስጋናቸውንና አድናቆትን አቅርበዋል። ለወደፊቱም ቢሆን ከገንዘብና ሞራል ድጋፍ በተጨማሪ፣ አንድነታቸው 

ላይ ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩ፣ ታጋዮች (እነ ጃዋርን ጨምሮ) የሚመጣውን ሁሉ አውቀውና የትኛውንም 

ችግር ለመጋፈጥ ቆርጠው የተነሱ ስለሆኑ የዲያስፖራ ማኅበረሰብ ሞራል ከሚሰብሩ ድርጊቶች ተቆጥበው 

የሚያበረታታ ተግባራት ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ አሳስበዋል። በመጨረሻም፣ ሀገር ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ 

እና በዲያስፖራ አለም ያለው እውነት መሀከል ልዩነቶች ስላሉ፣ ይሄንኑ ባገናዘበ መልኩ ተሳትፎው ቢቀጥል 

የተሻለ እንደሆነ ጥሪ አቅርበዋል። 

 

 

 



 

10. የመፍትሔ አቅጣጫዎች 

★ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ታርቆ መፍትሔ ማፈላለግ። ይህም ማለት ሀገር የመፍረስ አደጋ (total state collapse) 

የተጋረጠባት መሆኑን፣ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መዘፈቃችንን ማመን ጦርነቱ አውዳሚ እንጂ ማንም 

አሸናፊ እንደሌለው መረዳት (“የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ፣ ኀዘንሽ ቅጥ አጣ ከቤትሽ አልወጣ”)፣ 

ቅድሚያ በመስጠት ችግሮችን በቅደም ተከተል መፍታት ናቸው። 

★ አገራዊ ችግሩን ለመፍታት ሁለት ፍኖተ-ካርታ ያስፈልገናል: የሰላም እና የሽግግር መንግሥት ፍኖተ 

ካርታዎች። ቅደም ተከተሉም:- ጦርነት ማቆም (silencing the gun, not necessarily disarmament) 

 ሁሉን አቀፍ ድርድር 

 ብሄራዊ እርቅ (ብሄራዊ ምክክር ፍትህ፣ እውነት፣ ካሳ፣ ይቅርታ፣ ወዙተ) 

 የዲሞክራሲ ግንባታ( democratisation) ይሆናል። 

★ከሁሉም በፊት ጦርነቱን አቁሞ( ceasefire) ወደ ድርድር እና ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር መግባት 

ያስፈልጋል። ይሄንን እንደ መስፈንጠሪያ ተጠቅመን ብሔራዊ እርቅ ማምጣት፣ የጦርነቱን መዋቅራዊ 

መንስኤዎች መቅረፍ። 

★ይሄንን ውጤት ይዞ ብሄራዊ እርቅና የአገር ግንባታ (reconciliation and reconstruction) ማካሄድ። አገር 

ከተረጋጋ በኋላ ወደ ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ፕሮጀክት መግባት ይቻላላል። 

★የአለምአቀፍ ማህበረሰብ ጦርነቱ ሳይቆም እርዳታና ብድር መስጠት ያለውን ሁኔታ ማባባስ ይሆናል። 

ይልቁንም ጦርነቱን እንደ እግር ኳስ እያዩ ቲፎዞ ሆኖ ከማጨብጨብ ይልቅ ጫና በመፍጠር ጦርነቱ እንዲቆም 

ማድረግ አለባቸው። 

★በየተራ መሞትን ለማስቀረት ግፍና ኢ-ፍትሃዊነትን በጋራ ማውገዝ፣ ለፍትህ መቆም፣ ተጠያቂነት እንዲመጣ 

ጫና ማድረግ፣ የሁሉም ብሄር (ዜጋ) መሞት የለበትም ማለት መጀመር፣ ወዘተ፣ ያስፈልጋል። 

★መንግሥት የመፍትሔው አካል ቢሆንም ብቻውን ችግር የመፍታት አቅም ስለሌለው ሁላችንም የድርሻችንን 

መወጣት ይኖርብናል። 

★የሰሜኑ ጦርነት መነሻው ፖለቲካዊ መሆኑን ተረድቶ የፖለቲካ ልዩነቶችን በድርድር መፍታት ያስፈልጋል። 

መፍትሄው ቀላል ባይሆንም (በርካታ ተገዳዳሪ ጥያቄዎች ስላሉ)፣ ከሰላማዊ መንገድ ውጪ ሌላ አማራጭ 

የለም። 

★ከጥላቻ ንግግር እና አመፅ ቀስቃሽ ድርጊቶች መራቅ፣ በተለይ ለሚዲያ አውታሮች እና ግለሰቦች። 

★ኦፌኮ ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የፖለቲካ ኃይላት ጋር በመሆን መፍትሔ ለማፈላለግ ይሰራል። 

★የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሚፈታው ጠንካራ አመራር በመፍጠር ብቻ ሳይሆን ጠንካራ እና ዘመን ተሻጋሪ 

ተቋማትን በመገንባት መሆኑን መረዳት ወሳኝ ነው። 



★አሁን ባለው የአለምአቅፍ እና ከባቢያዊ ፖለቲካ አሰላለፍ (geopolitics and regional power 

conflagration) አገር የማዋለድ እንቅስቃሴ አክሳሪ እንደሆነ ግንዛቤ መውሰድ ተገቢ ነው። መፍትሄው 

ለሁላችንም የምትሆን ፌዴራላዊ እና ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን መገንባት ይሆናል። 

★በአጠቃላይ ሲታይ፣ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ካስፈለገ በፍትሃዊ ሰላም (Just Peace) መርሆ መሰርት 

መፍትሔ ማፈላለግ አማራጭ የሌውና ወቅታዊ ጉዳይ ነው። 

ተፈፀመ// 

By Moges Zewdu Teshome  

ፅሁፉን በድምፅና ምስል ለመመልከት የምትፈልጉ "የሀሳብ ገበታ"  "Buffet of Ideas"  ከተባለው 

የአቶ ሞገስ ተሾመ የዩቲዩብ ገፅ መከታተል ትተችላላችሁ። 

እናመሰግናለን። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/moges.zewiddu?__cft__%5b0%5d=AZX5KNaLYLMktdHWIDU9Jm6_qe2jAdY0ED5_XuzitCCB7jCbmzLAU70uwNI0j6eJT2GXAJ6tmG_25VFbEjbMM2urdvJlV6Xc-v0VibPEJtwMNCPXgV2taoh-yZS5B4pbZWZh6Gu0_PQBL8Buo7myiWR0keO66Xuf8266jax-4fWA12R6w92jkg3z5e9twuIihXY&__tn__=-%5dK-y-R

