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ከ2018  በኋላ  ባለው  የትግሉ  ምዕራፍ  እና  በቀደሙት  መካከል  ያለው  ልዩነት  ምንድነው?  ምን  ችግር  
አለው,  ምን  ችግር  አለ?  እንደ  ሀገርና  ሀገር  ወደ  ምን  ተሻገርን፤  ወዴትስ  እየሄድን  ነው?  በጥንቃቄ  
መመልከት  በጣም  አስፈላጊ  ነው.  ይህ  ጽሑፍ  በቅርቡ  በዩናይትድ  ስቴትስ  እና  በአውሮፓ  በተደረጉ  
ህዝባዊ  ምክክሮች  ላይ  በተነሱ  ነጥቦች  ላይ  ያተኮረ  ሲሆን  እነዚህን  ጉዳዮች  በመተንተን  እና  ከተተገበሩ  
ጠቃሚ  እርምጃዎችን  በመጠቆም  ላይ  ያተኩራል.

ይህ  ትግል  እስካሁን  ምን  አመጣው?  ለወደፊቱ  የት  ልትሄድ  ትችላለች?  አደጋውን  ለመቀነስ  ምርጡ  
መንገድ  ምንድነው?  ለጥያቄዎቹ  መልስ  ለማግኘት  ፈለገች።

የኦሮሞ  ህዝብ  ትግል  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  የተለያዩ  ደረጃዎችን  እና  ሁኔታዎችን  አሳልፏል።  አሁን  ደግሞ  አዲስ  
የትግል  ምዕራፍ  ላይ  ነን።  በተለይ  ከ  2018  ጀምሮ  የተመዘገቡትን  ድሎች  ለመጠበቅ  እና  የተጋረጡብንን  
አደጋዎች  ለማሸነፍ  የትግሉን  ምዕራፍ  በጥልቀት  መተንተን  ያስፈልጋል።

የኦሮሞ  ህዝብ  አሁን  ያለበት  ሁኔታ  እና  ትግሉ  ምን  ይመስላል?
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ጨቋኝ  አገዛዝ  ህዝብን  በኃይል  ሲይዝ  ህዝቡ  እንዳያምፅና  ወረራውን  እንዳይቃወም  የህዝቡን  የጋራ  ማንነት  
ማጥፋት  የታወቀ  ስልት  ነው።  በኦሮሞ  ህዝብም  ላይ  ተመሳሳይ  ሁኔታ  ደርሶ  ነበር።  ትግሉን  ሲጀምር  
መጀመሪያ  ያደረገው  እርስበርስ  መነቃቃት  ነበር።

ጨቋኙ  ስርዓት  አንድን  ህዝብ  ካገዛ  በኋላ  እንዳያምፅበት  ያለውን  የጋራ  ነገር  በማጥፋት  የጋራ  እርምጃን  
ለመከላከል  እርምጃዎችን  ይወስዳል።  የተለመዱ  ምልክቶች  እና  ምልክቶች,  ባህል  እና  ቋንቋ

የብሔራዊ  ትግሉ  ምዕራፎች፡-  1.  የተሐድሶ  ምዕራፍ፣  2.  
የመልሶ  ግንባታ  ምዕራፍ፣  3.  የግዛት  ምስረታ  
ምዕራፍ  እና  4.  የሥልጣን  ሽግሽግ  ምዕራፍ  5.  
የዴሞክራሲ  ምዕራፍ)

ከ1960ዎቹ  ጀምሮ  የህዝቡን  ባህል፣  ታሪክና  ቋንቋ  በማጠናከር  ተመሳሳይ  ጭቆናና  እጣ  ፈንታ  እንዲያውቁ  
ለማድረግ  ከፍተኛ  ዘመቻ  ተካሂዷል።

የመጀመሪያዎቹን  አራት  የትግሉን  ምዕራፎች  አንድ  በአንድ  እንይ  እና  ወደ  ቀጣዩ  ምዕራፍ  (5ኛ)  በኋላ  
እንመለስ።

የአፍራን  ቃሎ  እንቅስቃሴ፣  የማካ  ቱላማ  እንቅስቃሴ፣  የባሌ  እንቅስቃሴ  እና  የምዕራብ  ፕሮቴስታንት  
እንቅስቃሴ  እንዲሁም  የራዲዮ  ሞቃዲሾ  መከፈት  የንቃት  ጅምር  ናቸው።  በተለያዩ  ባንዶች  እና  ሬዲዮ  የተሰሩ  
ስራዎች  የዚህ  መነቃቃት  ዋና  አካል  ናቸው።  የንቃት  ሥራው  ለቀጣዩ  ምዕራፍ  መንገድ  ጠርጓል፣  ይህም  
ገንቢ  ነበር።

1)  የትግሉ  ምዕራፍ

1.1.  የሪቫይቫል  ምዕራፍ

ህዝብ  በመጀመሪያ  የጋራ  ጭቆናን  ለማሸነፍ  የጋራ  ንቃተ  ህሊና  መፍጠር  አለበት።  ይህ  ማለት  ህዝቡ  የጋራ  
ማንነት  (ባህል፣  ታሪክ፣  ቋንቋ)፣  የጋራ  ወዳጅና  ጠላት  እንዲሁም  የጋራ  ጭቁን  እና  ነጻ  የወጣ  መሆኑን  በጋራ  
ማመን  አለበት።

1.2.  የመልሶ  ግንባታ  ደረጃ

የኦሮሞ  ትግል  እንደማንኛውም  ሀገር  አቀፍ  ትግል  አራት  ደረጃዎችን  አልፎ  ወደ  አምስተኛው  ደረጃ  እየገባ  
ነው።
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እና  ማህበራዊ  እና  አስተዳደራዊ  መዋቅሮቹን  ያፈርሳል።  ስለሆነም  ሁለተኛው  የሃገራዊ  ትግል  ምዕራፍ  
የጀመሩትን  ህዝብ  ወደ  ግንባታ  ማሸጋገር  ነው።  ይህ  የጋራ  አርማ,  ምልክት,  መቆሚያ  እና  መዋቅር  መስራት  
ነው.

የብሔራዊ  ትግሉ  ዓላማ  ህዝቡንና  ግዛቱን  ተስማምቶ  ከባእድ  ጭቆና  ማላቀቅ  በመሆኑ፣  የብሔር  
ብሔረሰቦችና  ሕዝቦችን  ሕዝቦች  ማንነትና  መሬት  እንደገና  መገንባት  (ማቋቋም)  ከተሳካላቸው  ተግባራት  
አንዱ  ነው።  ሰዎች  እንደ  አንድ  ሀገር  እና  አንድ  ሀገር  (ምናባዊ  ማህበረሰብ)  ያላቸው።

የጨቋኙ  አገዛዝ  አስከፊ  ሁኔታ  ቢሆንም  የመልሶ  ግንባታው  ሥራ  በ1970ዎቹ  እና  1980ዎቹ  ፈጣንና  
ከፍተኛ  መስዋዕትነት  ተከፍሎበት  ነበር።  በጥላቻ  ስም  የተነጠቀው  እና  ብሄር  እራሱን  ያልጠራው  የኦሮምማ  
ስም  የብሄር  ስም  ሆነ።  በ1980ዎቹ  መገባደጃ  ላይም  የኦሮሞ  ብሔር  እየተባለ  የሚጠራው  አገር  እየገነባ፣  
የኦሮሚያም  አገር  በብሔረሰቡ  አእምሮ  ውስጥ  እየተፈለፈሉ  እንደሆነ  በውጭ  አገር  ምሁራን  ተረድተው  
ነበር።  ከዚያን  ጊዜ  ጀምሮ  የኦሮሞን  ትግል  ለሚንቁ  ወገኖችም  ቢሆን  የዚህን  ብሔር  ማንነት  በመካድና  
በመበተን  ኢትዮጵያን  ማስቀጠል  እንደማይቻል  ግልጽ  ሆነ።  በ1974  በፊንፊኔ  የተካሄደው  የባህል  
ኤግዚቢሽን  ይህንን  የሰዎችን  አእምሮና  ልብ  ግንባታ  ወደ  ላቀ  ደረጃ  ከፍ  አድርጎታል።

የጨቋኙ  ሥርዓት  ዓላማ  የተጨቆኑ  ሕዝቦችን  ባህል፣  ቋንቋ፣  ታሪክ፣  ምልክትና  የጋራ  መዋቅር  በማጥፋት  
ሕዝቡ  የብሔረሰብ  ደረጃውን  እንዲያጣ  ነው።  ስለዚህ  የመልሶ  ግንባታው  ስራ  የጨቋኙን  ስርዓት  በመመከት  
ህዝቡ  አገራዊ  ደረጃን  እንዲያገኝ  ማስቻል  ነው።

በኦሮሞ  ትግል  ውስጥ  የተጀመረው  የመልሶ  ግንባታ  ስራ  በ1960ዎቹ  መጨረሻ  እና  በ1970ዎቹ  መጀመሪያ  
ላይ  ነው።  ኦዳአን  እንደገና  ብሔራዊ  አርማ  ለማድረግ፣  ጋዳውን  እንደ  አንድ  የጋራ  ሥርዓት  ለማወጅ፣  የጋራ  
የፖለቲካ  ድርጅት  (ኤቢኦ)  ለመመስረት፣  ቋንቋውን  የሚጽፍበት  ፊደል  በመቅረጽ፣  ሚዲያ  (ጋዜጦችና  
መጽሔቶች፣  እንዲሁም  ሬዲዮ)  ሕዝቡን  ማገልገል  ጀመረ።  በኦሮሞ  የኦሮሚያን  ስም  መስጠት  እና  
መኩራራት  ሌሎች  የመልሶ  ግንባታ  ስራዎች  ናቸው።

ሕዝቡን  አንቅተው  የጋራ  ባህል፣  ቋንቋ፣  ታሪክ፣  ዓርማና  አገር  በአእምሯቸው  ከፈጠሩ  በኋላ  ቀጣዩ  ምዕራፍ  
በአእምሮአቸው  የተሠራው  ነው።
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ኦሮሞዎች  ከባድ  ግጭትን  ለመፍታት  ሲቸገሩ  “ጉዳዩ  ይገዛ”  በማለት  ለነገ  እንደሚያስተዳድር  ሁሉ፣  
ይህንን  ጥያቄ  የመተዳደሪያ  ዘዴው  ትግሉን  ሊያጋልጥ  የሚችለውን  ሃሳብ  ከማስረጽ  ለመታደግ  
የማይቆጠር  ሚና  ተጫውቷል።  ታላቅ  ጥፋት።

1.3.  የግዛት  ምስረታ  ላይ  ምዕራፍ

ለዚህም  ነው  ነጻ  ሀገር  እንገንባ  ወይ  ያለውን  ያዝ  እና  የኦሮሞን  ጥቅም  ለማስጠበቅ  የሚለው  ግጭት  
ገና  በጠዋቱ  የተወለደ።  የኦሮሞ  ትግል  መስራቾች  የመንግስታዊ  ስርዓቱን  አስፈላጊነት  ቀድመው  ቢረዱም  
ነባሩን  ስርዓት  ተቆጣጥረን  ለግል  ጥቅማችን  እንጠቀምበት  ወይንስ  ከሱ  ተገንጥለን  የራሳችንን  ብቻ  
እንገንባ  በሚለው  ጉዳይ  ላይ  ክርክር  ቀድመው  ተነሱ።  እነዚህ  ልዩነቶች  በአመራሩ  መካከል  መለያየትን  
ፈጥረው  ትግሉን  እንዲተው  ቢያደርጉም  ‘የራስን  ዕድል  በራስ  የመወሰን’  ላይ  ሥራ  ቀጥሏል።  ይህ  ማለት  
ሁለቱም  ወገኖች  የኦሮሞን  ህዝብ  ጥቅም  ለማስጠበቅ  ኦሮሚያ  የሚባል  መዋቅር  እንዲቋቋም  
ተስማምተዋል።

የታሰበውን  እውን  ማድረግ፡  የተሃድሶ  እና  የግንባታ  ስራው  በተወሰነ  ደረጃ  የተሳካ  እና  ለቀጣዩ  ምዕራፍ  
መንገድ  ጠርጓል።

የኦሮሚያ  ምሥረታ  በቀጣዮቹ  ዓመታት  ለአገራዊ  ትግል  መንገድ  የሚከፍቱ  ሦስት  አበይት  ለውጦችን  
አምጥቷል።  ናቸው;  የአፍ  መፍቻ  ቋንቋ  መፃፍ፣  ቢሮክራሲ  እና

ስለዚህ  የአንድ  ብሔር  ትግል  ዓላማ  ጥቅሙን  የሚጎዳውን  ሥርዓት  በመያዝ  ወደ  ጥቅሙ  መለወጥ  
ወይም  ያለውን  የመንግሥት  ሥርዓት  ፈርሶ  ወይም  ተገንጥሎ  አዲስ  ሥርዓት  መገንባት  ነው።

ከእነዚህ  ስኬቶች  በኋላ  በ1991  ዓ.ም  በሕዝብና  በመጻሕፍት  አእምሮ  ውስጥ  እየተገነባች  ያለችው  
ኦሮሚያ  መሬት  ላይ  ታየችና  አገር  የመገንባትና  የመንግሥት  ሥርዓት  የማድረግ  ዓላማ  ተሳክቶለታል።  
ፊደሎቹ  በሊቃውንት  ተመርምረው  በምስጢር  ተምረው  የስራ  እና  የትምህርት  ቋንቋ  ሆነዋል።

የብሔራዊ  ትግሉ  ዓላማ  ብሔርና  ወሰን  ያላት  አገር  መገንባት  ነው።  ሀገር  መመስረት  ያስፈለገበት  
ምክንያት  አንድ  ህዝብ  የጋራ  ጥቅሙን  ለማስከበር  መዋቅሮችንና  ድርጅቶችን  ማስተባበር  ስላለበት  ነው።  
ከሁሉም  መዋቅሮች  ውስጥ  ስቴቱ  የጋራ  ተግባራትን  የሚያደራጅ  እና  የጋራ  ፍላጎቶችን  የሚያራምድ  
ከፍተኛው  የማህበራዊ  ድርጅት  ነው.  በተጨማሪም  የሕዝብን  መብትና  ጥቅም  የሚጋፋው  የመንግሥት  
ሥርዓት  ነው።
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ግንኙነቶቹ  እና  ትስስሮቹ  አካላዊ  ሳይሆን  ስነ  ልቦናዊ  ከሆኑ  በሰፊ  አካባቢ  የሚኖሩ  ብዙ  ሰዎች  ሊደነግጡ  
እና  ሊተባበሩ  ይችላሉ።

በእነዚህ  ሦስት  ዋና  ዋና  ለውጦች  ላይ  ለማብራራት;

ህዝብ  አብሮነትን  ሊያጎለብት  የሚችለው  በደም  ግንኙነት  እና  በመሬት  አሰፋፈር  እርስ  በርስ  ጥገኛ  ከሆነ  
ብቻ  ነው።  ይህ  ማለት  የሚመጣው  ማስፈራሪያ  የቡድኑን  አባላት  በቀጥታ  ሊጎዳ  ይችላል  እና  እሱን  
ለመዋጋት  አብረው  ያጠቃሉ  (ለቡድኑ  አባላት  ቀጥተኛ  አደጋ)።  ይህ  የተፈጥሮ  መልክ  ግን  የተወሰነ  ቁጥር  
እና  መልክዓ  ምድራዊ  አሰፋፈር  ላለው  የህዝብ  ቡድን  ይሰራል።

ከተማነት  ነው።  እነዚህ  ሦስት  ምክንያቶች  ብሔርተኝነቱን  በፍጥነት  በማጠናከር  ወደ  አራተኛው  ምዕራፍ  
ለመሸጋገር  ትግሉን  አጠንክረውታል።  ብሔርተኝነት  በአውሮፓ  በ19ኛው  ክፍለ  ዘመን  በኢኮኖሚ፣  በፖለቲካዊ  
እና  በማህበራዊ-ባህላዊ  ለውጦች  የተነሳ  ማንበብና  መጻፍን፣  ከተማነትን  እና  ፈጣን  የቢሮክራሲ  መስፋፋትን  
እንዳመጣ  ይነገራል።

ከ1991  በኋላ  ኦሮሞ  በዚህ  ረገድ  ትልቅ  እድል  ነበረው።  በራስ  የመማር  ማስተማር  ሂደት  እና  የትምህርት  
መስፋፋት  በድንገት  አዲስ  ትውልድ  በራስ  ቋንቋ  ብሔርተኝነት  ፈጠረ።  የዓለም  ባንክ  መረጃ  
እንደሚያመለክተው  ከ1991  በኋላ  የአንደኛ  ደረጃ  ትምህርት  ቤት  ተማሪዎች  ምዝገባ  መጠን  በፍጥነት  
ጨምሯል።

ቋንቋውን  ለመግባቢያ፣  ለመማርና  ለስራ  ማዋል  ለሀገር  ብሔርተኝነት  መጎልበት  ትልቅ  ሚና  ይጫወታል።

በራስ  ቋንቋ  መማር  እና  ማንበብ  ብዙ  ቁጥር  ያላቸው  ሰዎች  እርስ  በርስ  እንዲተዋወቁ  እና  ለጋራ  ጥቅም  
እንዲረዳዱ  አንዱ  ትልቁ  መንገድ  ነው።  በአውሮፓ  በ19ኛው  መቶ  ክፍለ  ዘመን  በኢንዱስትሪ  አብዮት  ወቅት  
የማተሚያ  ማሽን  መፈልሰፍና  የማኑፋክቸሪንግ  መስፋፋት  ሰዎች  ከገጠር  ወደ  ከተማ  እንዲሰደዱ  በማድረግ  
ማንበብና  መጻፍ  እና  ብሔርተኝነት  እንዲስፋፋ  መንገዱን  ከፍቷል። . . .  በአንድ  ቦታ  ብዙ  አገሮችን  በማፈን  
እየተገነቡ  የነበሩ  ኢምፓየር  ፈርሰው  ብዙ  ነፃ  አገሮች  ተወለዱ።

ሀ)  የአፍ  መፍቻ  ቋንቋ  መፃፍ  -  አንድ  ህዝብ  በአገር  ደረጃ  እንዲደርስ  ከሚያስፈልጉት  መስፈርቶች  አንዱ  
የጋራ  ቋንቋ  እንዲኖር  ነው።
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በተጨማሪም  ከ1991  በኋላ  የአጠቃላይ  ህዝብ  የማንበብና  የመፃፍ  ፍጥነት  በከፍተኛ  ፍጥነት  ጨምሯል፣  በሚቀጥለው  አሀዝ  

እንደሚታየው።  በወቅቱ  ከአለም  ባንክ  የተገኘው  መረጃ  እንደሚያመለክተው  በ1974  ሀይለስላሴ  ሲወድቅ  የማንበብ  እና  
የማንበብ  መጠን  12%  ብቻ  የነበረ  ሲሆን  በ2012  የቄሮ  ትግል  በታቀደበት  ወቅት  44.5%  እና  ትግሉ  ሲቀጥል  50%  ይደርሳል  
ተብሎ  ይገመታል።

ከላይ  ካለው  ምስል  እንደሚታየው  በቀድሞው  አገዛዝ  በተለይም  በዓመት  ውስጥ

በንጉሠ  ነገሥቱ  ውስጥ  ኦሮሞዎች  በአብዛኛው  ከትምህርት  ውጭ  ነበሩ.  የተማሩት  ጥቂቶችም  ቢሆኑ  ያንን  ብሔርተኝነት  
(ገዥዎቹ  ሊቀበሉት  የፈለጉትን)  ውድቅ  አድርገው  የራሳቸውን  ኦሮሞ  ብሔርተኝነት  አዳብረዋል።  ከ1991  ዓ.ም  በኋላ  የኦሮሞ  
ብሔርተኝነትን  የማንቃትና  የመገንባት  ሥራ  በመጠኑም  ቢሆን  ያጠናከረው  ስለነበር፣  እሱን  ለማፈን  አስቸጋሪ  ስለነበር  ኦሮሞና  
ሌሎች  ብሔረሰቦች  በቋንቋቸው  እንዲማሩና  እንዲሠሩ  ማድረግ  አስፈላጊ  ነበር።  በተጨማሪም  ስርዓቱ

ምስል  1፡  በሀገሪቱ  ውስጥ  በአንደኛ  ደረጃ  ትምህርት  ቤት  የተመዘገቡ  ልጆች  መቶኛ  (አጠቃላይ  
የመጀመሪያ  ደረጃ  ትምህርት  ቤት  ምዝገባ  ጥምርታ)

ምስል  2፡  ከ1997  እስከ  2012  የትምህርት  ማስፋፋት።
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ይህ  የራስ-ቋንቋ  ትምህርት  መስፋፋት  በኦሮሞ  ማህበረሰብ  እና  የወደፊት  እጣ  ፈንታው  ላይ  ለውጥ  እና  
የማይቀለበስ  ተፅእኖ  ሊኖረው  የሚችለው  እንዴት  ነው?

መከልከል  የለበትም።

ይህ  የጅምላ  ማንበብና  መፃፍ  የተተገበረው  ሦስቱ  የትግሉ  ምዕራፎች  ማለትም  የመንቃት፣  የመገንባትና  
የአገር  ግንባታ  እየተካሄደ  ባለበትና  የኦሮሞ  ብሔርተኝነት  በሁሉም  የአገሪቱ  ማዕዘናት  በደረሰበት  ወቅት  ነው።

በምዕራቡ  ዓለም  እርዳታ  የትምህርት  ሽፋንን  ለማስፋፋት  (ጥራት  የጎደለው  ቢሆንም)  ሰርቷል።  እ.ኤ.አ.  
በ1974  የትምህርት  ሽፋን  በኢትዮጵያ  12.0  በመቶ፣  በ1994  22.4  በመቶ፣  በ2001  29.5  በመቶ  እና  
በ40  በመቶ  በላይ  እንደሚሆን  ይገመታል።  ግምቶች  የአንደኛ  ደረጃ  አጠቃላይ  ምዝገባ  91%  እና  የተጣራ  
ምዝገባ  ሬሾ  71  በመቶ  ያሳያሉ።  ምንም  እንኳን  እነዚህ  አሃዞች  በቂ  ከፍተኛ  በመሆናቸው  አጠራጣሪ  
ቢሆኑም፣  በሌሎች  ማህበራዊ  አመላካቾች  ከተደገፉ፣  በ1990ዎቹ  እና  2000ዎቹ  ውስጥ  የመፃፍ  እና  
የመፃፍ  መጠን  በፍጥነት  ጨምሯል።

ማንበብና  መጻፍ  በበኩሉ  የብሔርተኝነት  ሃሳቦች  በፍጥነት  እንዲስፋፉ  አመቻችቷል፣  ለግንዛቤ  ስራ  የፊት/
የአካል  ግንኙነትን  አላስፈላጊ  አድርጎታል።  እንዲሁም  የህብረተሰቡን  ታሪክ፣  ስነ-ጽሁፍ  እና  አፈ  ታሪክ  
የመመዝገብ  እና  የማስተላለፍ  ችሎታን  በእጅጉ  አሳድጓል።  የሀገር  ታሪክ  እና  የጋራ  ትውስታ  በአፈ  ታሪክ፣  
በስነ-ጽሁፍ  እና  በመገናኛ  ብዙሃን  ይተላለፋል

ነበር  ።

ከላይ  እንደተገለፀው  ማንበብና  መጻፍ  በማይችሉ  ማህበረሰቦች  ውስጥ  ያለው  ማንነት  የሚቀረፀው  በአካባቢ  
እና  በግንኙነት  እንደ  ቤተሰብ፣  ማህበረሰብ  እና  ጂኦግራፊያዊ  ትስስር  ባሉ  ክስተቶች  ነው።  የኦሮሞ  ልጆች  
በሁሉም  የኦሮሚያ  አካባቢዎች  ለተመሳሳይ  የትምህርት  ፖሊሲ  (ስርዓተ  ትምህርት)  መጋለጣቸው  ጠንካራ  
የጋራ  ብሄራዊ  ማንነትና  አስተሳሰብ  እንዲጎለብት  አድርጓል።

ሰፊ  የህዝብ  መፃፍ  እድል  የኦሮምኛ  እና  ኦሮምኛ  ቋንቋ  ባለሙያዎች  እና  መምህራን  መጠቀም  ነው።  ኦሮምኛ  
የትምህርት  ቋንቋ  ከመሆኑ  በፊት  በኦሮሚያ  ያሉ  መምህራን  አብዛኞቹ  የውጭ  አገር  ዜጎች  ነበሩ።  የአስተምህሮ  
ቋንቋ  ለውጥ  ብዙ  መምህራን  ኦሮሞ  እንዲሆኑ  አስገድዷቸዋል።  ይህም  ለመምህራንም  ሆነ  ለተማሪዎቹ  
የጋራ  ማንነት  እንዲፈጠር  አድርጓል።  በኦሮምኛ  ቋንቋ  የሚያስተምሩ  መምህራን  እጥረትን  ለመፍታት  
በተደረገው  ፈጣን  ስልጠና  ከበርካታ  ወረዳዎች  የተውጣጡ  መምህራን  በማሰልጠኛ  ተቋሙ  በመሰባሰብ  
በብሔርተኝነት  የበለጠ  እንዲጎለብቱ  ረድተዋል።
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ለ)  ቢሮክራቲዜሽን  -  ኦሮሚያ  መሬት  ላይ  ሕጋዊ  እውቅና  መስጠቱን  ተከትሎ  አስተዳደራዊ  መዋቅር  ተፈጠረ።  
ከክልሉ  እስከ  መንደሩ  ድረስ  ይህ  መዋቅር  በሠራተኞች  መሞላት  ነበረበት.  ቢሮክራሲ  ይህ  የአስተዳደር  
መዋቅር  እና  ሰራተኛ  ነው።  ኦሮሚያ  ማስተዳደር  የጀመረችው  መዋቅር  ከቀዳሚው  በምን  ይለያል?  
የአስተዳደር  መዋቅሩ  ከላይ  እስከ  ታች  ባሉ  ሠራተኞች  የተሞላ  አይደለምን?  የሚሉ  ጥያቄዎች  መነሳት  
አለባቸው።

ምዝገባ  ለማከማቻ  እና  ለማሰራጨት  ተቀባይነት  አለው.  ስለዚህ  ትምህርት  የህብረተሰቡን  የብሄርተኝነት  
አስተሳሰብ  የማስተላለፍ  እና  የማስቀጠል  አቅምን  ያሳደገ  ሲሆን  በደም  ግንኙነት  በሌሉ  እና  በአካል  
በማይተዋወቁ  ሰዎች  መካከል  ማህበራዊ  ግንኙነቶችን  ያጠናክራል።

ለመጀመሪያ  ጊዜ  የኦሮሞ  አመራር  እርስ  በርስ  መጥራት  ጀመሩ።  ጥሪው  ለመንግስት  ሆነ።  አገዛዙ  
በተዘዋዋሪ  በህወሀት  ቁጥጥር  ስር  ሲሆን  የኦሮሚያ  ክልል  ሙሉ  ስልጣን  ባይኖረውም  በአንድነት  
የተጀመረው  ስራ  በኦሮሞ  አመራር  መካከል  ተጀምሯል  እና  የተገናኘ  የኦሮሞ  ቢሮክራሲ  ጥሪው  የኦሮሚያ  ነው  
።  በኦሮሚያ  አስተዳደር  ስም  የሚካሄደው  የቢሮክራሲ  አሰራር  ለቀጣይ  እውነተኛና  ጠንካራ  አስተዳደር  
መሰረት  ጥሏል።

በቅድመ  ዳርጊ  ዘመን  የነበረው  መዋቅር  በኦሮምኛ  አልሰራም።  በኦሮሞ  አልተቀየረም።  በኦሮሚያ  ውስጥ  
መዋቅር  የሚባል  ነገር  ስለሌለ  ኦሮሞ  የሚኖርባቸው  ወረዳዎች  በሙሉ  በቀጥታ  መሀል  ኢትዮጵያ  ተብለዋል::  
ኦሮሚያ  ስትፈጠር  ኦሮሞ  የሚኖርባቸው  ክልሎች  ብቻቸውን  ተቋቁመው  በቀጥታ  ወደ  ኦሮሞ  ማእከል  
መጠራት  ጀመሩ።

ይህ  ማለት  ከሃያ  አመት  በኋላ  ፊደል  ከቆጠሩት  ኦሮሞዎች  መካከል  ብዙ  እጥፍ  መፃፍ  ቻለ።  ለመጀመሪያ  
ጊዜ  በመቶ  ኪሎ  ሜትሮች  ርቀት  ላይ  የሚኖሩ  በሚሊዮን  የሚቆጠሩ  የኦሮሞ  ተወላጆች  ተመሳሳይ  ታሪክ  
ከአንድ  መጽሐፍ  ተምረው  በአእምሮ  ግንኙነት  ማደግ  ጀመሩ።  በተጨማሪም  ሁሉም  በየማለዳው  በአንድ  
መዝሙር  አድገው  ለጋራ  ሀገር  ኦሮሚያ  ያላቸውን  ፍቅርና  ታማኝነት  አረጋግጠዋል።  ከዚህ  በኋላ  የቄሮ  
እንቅስቃሴን  ያነቃቃው  የፊደል  ትውልዱ  በዚህ  መልኩ  የተሳለ  እና  ያደገው  ትውልድ  ነው።  በአጋጣሚ  የራስ  
ቋንቋ  መማር  እና  የትምህርት  መስፋፋት  ባይኖር  ኖሮ  የቄሮ  እንቅስቃሴን  ማቀጣጠል  እና  መሳካቱ  ከንቱ  
አልነበረም።
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ወያኔ  ቢጠቀምበትም  በገበሬዎች  መካከል  ውዥንብር  ቢፈጥርም  ለቢሮክራሲው  ግን  በቀጥታ  ይታያል።  
ስለዚህ  የዘር  መድልዎ  ይህንን  ክፍል  ይጎዳል።

የኦሮሚያ  ቢሮክራሲ  በቁጥር  እያደገና  በዋያኔ  አገዛዝ  ማብቂያ  ወደ  ግማሽ  ሚሊዮን  የሚጠጋ  ደርሷል።  ይህ  
ማለት  500,000  የኦሮሞ  ገዥዎች  መፈጠር  ብቻ  ሳይሆን  ተቀጥረው  ነበር  ማለት  ነው።  ይህም  ለአገሪቱ  
አዲስ  ክፍል  ፈጠረ።  ይህ  ክፍል  የኦሮሞን  ብሄረሰብ  ጥንካሬ  የበለጠ  በማጠናከር  በተቀጣጠለው  ትግል  
ውስጥ  ጠንካራ  የውስጥ  አጋር  ሰጠን።  በነዚያ  ቀደምት  ጊዜያት  የኦሮሞ  ትግል  ከአገዛዙ  ውጭ  ይካሄድ  
ነበር  ምክንያቱም  በአገዛዙ  ውስጥ  ያለው  የኦሮሞ  ቁጥር  በጣም  ትንሽ  ስለነበር  ይህ  ግንዛቤ  ዝቅተኛ  ነበር።  
በቄሮ  ትግል  ወቅት  ግን  የውጭ  ህዝባዊ  አመፆች  በአገዛዙ  ውስጥም  ተጠቅመውበታል።  ይህ  የውጭ  እና  
የውስጥ  ትብብር  ለድሉ  መፋጠን  ትልቅ  ሚና  ተጫውቷል።

ሐ)  የከተሞች  መስፋፋት  -  ከተማዋ  በኦሮሞነት  የተፈጠረችበትን  መልክ  መመልከት  በጣም  አስፈላጊ  ነው።  
የቀድሞው  ለንግድ  ምክንያቶች  ነው.  እንደ  ጅማ  እና  ድሬዳዋ  ያሉ  ከተሞች  የተፈጠሩት  በዚህ  መልኩ  ነው።

የኦሮሞ  ነገስታት  ሰፈሮች  ለምሳሌ  እንደ  ጅማ፣  ናቃምቴ፣  ወዘተ  በፍጥነት  ወደ  ከተማነት  አደጉ።  ሁለተኛው  
ከሚኒሊክ  ወረራ  ጋር  ተያይዞ  የተገነቡ  ከተሞች  ናቸው።  ከሚኒሊክ  በኋላ  የኃይለስላሴ  ጦር  ካምፖች  ወደ  
ከተማነት  ተለወጠ።  ኦሮሞው  እነዚህን  ከተሞች  ሸጦ  ከነሱ  ገዝቶ  አይኖርባቸውም።

ለምሳሌ  አንድ  ኦሮሞና  ትግሬ  በአንድ  ዩኒቨርሲቲ  ተመርቀው  በመንግሥት  ሥራ  ቢጀምሩ  በጥቂት  ዓመታት  
ውስጥ  በተለያየ  የኑሮ  ደረጃ  ላይ  ይገኛሉ።  ይህም  እንደ  ሀገር  እየደረሰ  ያለውን  ጉዳት  በግለሰብ  ደረጃ  
እንዲሰማ  በማድረግ  ህዝቦች  በብሄረተኛነታቸው  ብቻ  ሳይሆን  በግላዊ  ጉጉትና  ምቀኝነት  ወደ  ትግሉ  
እንዲቀላቀሉ  አድርጓል።  በአጠቃላይ  የኦሮሚያ  ቢሮክራሲ  ምሥረታ  የኦሮሞ  ልሂቃን  የጋራ  ሥራን  
እንዲለማመዱ  አመቻችቶላቸዋል፣  በአገዛዙ  ውስጥ  ያሉ  ሰዎች  የተነሣሡት  በብሔርተኝነት  ብቻ  ሳይሆን  
በግላዊ  ቅናት  እና  ምቀኝነት  ጨቋኙን  ሥርዓት  ከውጭ  ብቻ  ሳይሆን  ከውጪም  ጭምር  ለማዳከም  ነው።  
ውስጥ.

በሌላ  በኩል  የተቀጠሩ  ኦሮሞዎች  ቁጥር  መጨመሩ  አዲስ  ማህበራዊ  መደብ  ፈጠረ።  መደብ  እና  መጪው  
ጊዜ  ከኦሮሞ  እና  ከኦሮሚያ  ጋር  የተሳሰሩ  ናቸው  ማለት  ነው።  ይህ  ክፍል  የተነጠቀው  አገሪቱን  በሚቆጣጠሩት  
ነው።  በሌላ  አነጋገር,  ቀጥተኛ  ያልሆነ  አገዛዝ  ስልት
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ሠንጠረዥ  1:  2018  እስከ  2015  የከተማ  ህዝብ
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4632

ለምን?  ምክንያቱም  ከዚህ  ቀደም  ኦሮሞን  ከከተማ  ያስወጡት  ነገሮች  ያን  ያህል  ማራኪ  አይደሉም።

17

በነዚህ  ታሪካዊ  ተጽእኖዎች  ምክንያት  በኦሮሚያ  ከተሞች  የሚኖሩ  ኦሮሞዎች  ቁጥር  በጣም  ትንሽ  ነበር።  
በከተማዋ  ጥቂት  የኦሮሞ  ተወላጆች  ነበሩ።  ከታች  በስእል  ሁለት  (2)  እንደሚታየው  ይህ  ሁኔታ  ከ1991  
በኋላ  በፍጥነት  ተቀይሯል፣  በኦሮሚያ  ከተሞች  የሚኖረው  ህዝብ  በመቶኛ  ከፍተኛ  ለውጥ  አሳይቷል።

7

የከተማ  ህዝብ  በሁለት  ምክንያቶች  ሊያድግ  ይችላል.  በከተማ  ውስጥ  በተወለዱ  ልጆች  አንድ.  ሁለተኛው  
ከገጠር  ወደ  ከተማ  በመሰደድ  ሰዎች  ነው።  ከላይ  በተጠቀሱት  አመታት  የኢትዮጵያ  ህዝብ  ቁጥር  በአማካይ  
ከ3  በመቶ  በታች  ሲያድግ  የከተማ  ህዝብ  ደግሞ  በ5.4  በመቶ  አድጓል።  በተጨማሪም  የከተማ  እናት  
የሚወለዱት  ልጆች  ቁጥር  ከገጠር  እናት  ልጅ  ያነሰ  ነው።

ወደ  ከተማዋ  መግባት  የማንነት  እና  ክብር  መቀነስ  ተደርጎ  ይታይ  ነበር።  ይልቁንም  ‘አማርኛ’  ተብሎ  
የሚታመንበት  ወይም  ሃይማኖቱን  የሚክድበት  ቦታ  ነበር።  ከተሞቹ  ህዝባችንን  ከመጨቆን  በቀር  
የሚማርካቸው  አልነበሩም  ምክንያቱም  የኦሮሞ  የግፍ፣  የግድያና  የዘረፋ  ሰራዊት  መቀመጫ  በመሆናቸው፣  
እሱ  የማይናገረው  ባህልና  ቋንቋ  ስለነበራቸው  ነው።  አንድ  ሰው  ገጠር  ውስጥ  ሰርቶ  ሀብት  ቢያፈራ  ወደ  
ከተማ  ሄዶ  እርሻውን  ትቶ  ወደ  ንግድ  ሥራ  ይሄድ  ነበር።  ኦሮሞዎች  ግን  በከተማ  ሁኔታ  ተገፍተው  ሀብታሞች  
በገጠር  ቤታቸውን  እያሳደጉ  ከብቶቻቸውን  እየጨመሩ  ወደ  ከተማዋ  የገቡት  ከምዕራባውያን  ግድያ  በቀር  
ጥቂቶች  ናቸው።

ይህ  የሆነበት  ምክንያት  ፑሽ  ፋክተር  እንጂ  መጎተት  ስላልነበረው  ነው።

%  የከተማ  ህዝብ  ብዛት  ከ  
20,000  በላይ  ነዋሪዎች  
ያሏቸው  ከተሞች  

በኦሮሚያ  ውስጥ  መካከለኛ  መጠን  ያላቸው  ከተሞች  ነዋሪዎች  እና  የከተማ  ህዝብ  በመቶኛ  በ  1994  
መካከል  በፍጥነት  ጨምሯል  እና  ለምሳሌ  በዚህ  ወቅት  የአደይር  ከተማ  የህዝብ  ቁጥር  በ87  በመቶ  
አድጓል፣  የድሬዳዋ  ከተማ  ደግሞ  በ84  በመቶ  አድጓል።

2015  
21

ብለን  መረጥን።  የአውራጃው  አስተዳዳሪዎችም  ኦሮሞዎች  ሆነው  ቀን  ቀን  በከተማው  ውስጥ  የመንግስት  
አገልግሎት  እየሰጡ  አምሽተው  ወደ  ገጠር  ወደ  ቤታቸው  ይመለሳሉ።

2007  
9.2

1994  
4.6

1984  
1.7
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በከተሞች  ውስጥ  የተወለዱ  ህጻናት  ለከተሞች  ከፍተኛ  የህዝብ  ቁጥር  መጨመር  በቂ  ምክንያት  
ሊሆኑ  አይችሉም.

አስተዳደራዊ  መዋቅሮቹ  በኦሮሞዎች  የተያዙ  ሲሆን  ኦሮምኛ  ቋንቋ  እየተማረና  እየተተገበረ  ኦሮሞውን  
ወደ  ከተማው  እንዲስብ  አድርጎታል።  የገጠር  የእርሻ  መሬት  እጥረት  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየጨመረ  
በመምጣቱ  ወጣቶች  የአባታቸውን  መሬት  ለመውረስ  ከመጠባበቅ  ይልቅ  ወደ  ከተማ  ገብተው  
ለመገበያየት  ወይም  ለመቀጠር  ተገደዋል።  ከተሞች  ለስራ  መፈለጊያ  ቦታ  እየሆኑ  መሆናቸው  
ሌላው  በከተማዋ  ለሚኖረው  ኦሮሞ  ቁጥር  መጨመር  ምክንያት  ነው።  እነዚህ  ሁኔታዎች  ወደ  
ከተሞች  የሚሰደዱ  ኦሮሞዎች  ቁጥር  በፍጥነት  እንዲጨምር  አድርጓል።

ከሃያ  አመታት  ትግል  በኋላ  ትግሉ  ሽባ  ደረጃ  ላይ  ደርሶ  ስልጣንን  ከባዕድ  እጅ  ወሰደ።  ከላይ  
የተዘረዘሩት  ሶስት  ምክንያቶች፣  የራስን  ቋንቋ  መማር  እውን  መሆን፣  የቢሮክራሲ  መስፋፋት  እና  
የከተሞች  መስፋፋት  ለዚህ  ፍጥነት  ትልቅ  ሚና  ተጫውተዋል።

ስለዚህ  ለከተሞች  የህዝብ  ቁጥር  መጨመር  ዋነኛው  አስተዋፅኦ  ከገጠር  ወደ  ከተማ  ፍልሰት  ነው።  
በኦሮሚያ  ውስጥ  አብዛኛው  የገጠር  ህዝብ  ኦሮሞ  ነው  ስለዚህ  ከገጠር  ወደ  ከተማ  የሚፈልሰው  
አብዛኛው  ኦሮሞ  ነው  ማለት  ይቻላል።

በዳርጉ  እና  በኑጉሳ  ዘመን  የኦሮሞ  ትግል  በገጠር  ላይ  የተመሰረተ  ነበር  ምክንያቱም  በከተማ  ውስጥ  
ጥቂት  ኦሮሞዎች  ይኖሩ  ነበር.  በከተማው  የሚኖሩ  ኦሮሞዎች  ቁጥር  እየጨመረ  ሲሄድ  ሁኔታው  
ለከተማው  ትግል  ምቹ  እየሆነ  መጣ።  ይህ  በከተማው  ያለው  የኦሮሞ  ቁጥር  መጨመር  በኋለኛው  
የቄሮ  ትግል  ውስጥ  ትልቅ  ሚና  ነበረው።  በከተሞች  የሚኖረው  ኦሮሞ  ቁጥር  ትንሽ  ሲሆን  እነዚህ  
ከተሞች  ፀረ  ኦሮሞ  ትግልና  ፀረ-ትግል  መሠረቶች  ነበሩ።  በከተሞች  የሚኖረው  ኦሮሞ  ቁጥር  
እየጨመረ  መምጣቱ  ከተሞቹ  ከጠላትነት  ወደ  የትግሉ  ወዳጅነት  እንዲሸጋገሩ  አድርጓል።  ለዚህም  
ማሳያው  የወጣቱ  ትግል  በከተሞች  በተሳካ  ሁኔታ  መካሄዱ  ነው።

የህወሓትን  አገዛዝ  የገረሰሰው  ንቅናቄ  በወጣቶች፣  በቢሮክራሲው  እና  በከተማ  ነዋሪዎች  ትብብር  
የተመራ  ነበር።  ስልቱ  የተዘጋጀው  እነዚህን  ሶስት  ተለዋዋጮች  ግምት  ውስጥ  በማስገባት  ነው።  
በጂኦግራፊያዊ  ርቀት  ሳይገደብ  ተመሳሳይ  ግንዛቤን  ያዳበረው  አሁን  ባለው  ብሔርተኝነት  የተሳለ  
ወጣት  ነው፣  የኦሮሚያ  መዋቅር  ቢሮክራሲ  ሥልጣንና  ጥቅም  ላይ  እንዲውል  አድርጓል።
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ነገር  ግን  የህወሓት  አገዛዝ  በኮሚኒስት  ትንተና  ላይ  የተመሰረተ  የገበሬ  አመፅ  ፈርቶ  ከፍተኛ  ትኩረት  
ሰጥቶ  የአንድ  አምስት  እና  የጎክስ  መዋቅር  አዘጋጅቷል።  ስለሆነም  ትግሉ  የተካሄደው  አገዛዙን  
ከጥንካሬያቸው  ይልቅ  በቁርጥማት  ተረከዙ  ላይ  ለማጥቃት  እና  ኦሮሞ  ስልታዊ  ጥቅም  ያገኘበትን  
ስነ-ህዝብ  ለመለየት  ነው።

ጂን  ሻርፕ  "የፖለቲካ  ሃይል  የስልጣን  ፣  ሽልማቶችን  እና  ማዕቀቦችን  ጨምሮ  -  የስልጣን  
ባለቤትን  በተለይም  የመንግስት  እና  የግዛቱን  አላማዎች  ለማሳካት  አጠቃላይ  ዘዴዎች  ፣  
ተፅእኖዎች  እና  ግፊቶች  ናቸው  ።

የገጠር  ነዋሪዎቻችን  እና  አርሶ  አደሮችም  ትልቅ  ሚና  ተጫውተዋል።

በደስታ  እና  በቅናት  መካድ  በከተማው  ተሰብስበው  በአንድነት  አመፁ።

1.4.  ወደ  ላይ  መውጣት  ኃይል  ምዕራፍ

ከተማዋ  በሚሊዮኖች  የሚቆጠር  ኦሮሞ  ቢገባም  ኦሮሞው  ነበር  ያደረጋት  እንጂ  ኦሮሞ  የሆነው  ከተማው  
አይደለም።  አንድ  ከተማ  ያንን  ብሔር  ለመምሰል  ብሔረሰቡ  የዚያች  ከተማ  ባህል፣  ውበት  (ሥነ  ጥበብ)፣  
ሕይወትና  የአኗኗር  ዘይቤ  ላይ  ተጽዕኖ  በማድረግ  ራሱን  መምሰል  መቻል  አለበት።  ስለዚህ,  leachalloo  
በእጁ  መያዝ  አስፈላጊ  ነው.  ከ  1991  በኋላ  ስልጣኑ  በባዕዳን  እጅ  ነበር  እና  ንግግሮቹ  በስልጣን  ላይ  
ካሉት  ጋር  ነበሩ.

በአጠቃላይ  ከላይ  እንዳየነው  የኦሮሞ  ትግል  በከፍተኛ  ፍጥነት  ከላይ  በተጠቀሱት  ሶስት  ምዕራፎች  
ውስጥ  ጥንካሬ  አግኝቷል።  የግዛት  ምስረታ  ደረጃ  ላይ  ከደረሱ  በኋላ፣  ቀጣዩ  ምክንያታዊ  እርምጃ  
እየገነቡት  ያለውን  ሥርዓት  ሥልጣን  መውሰድ  ነው።

ኃይል  በቀላሉ  አንድ  አካል  ፍላጎቱን  የሚጠቀምበት  ዘዴ  ነው።  የስልጣን  እጦት  በስልጣን  ላይ  
ባለው  ሰው  ወይም  ቡድን  ለሚደርስበት  ጭቆና፣  ዘረፋ  እና  እንግልት  ያጋልጣል።  ስልጣን  መያዝ  
እነዚህን  ጉዳቶች  ለማስወገድ  እና  ማህበራዊ  እና  ኢኮኖሚያዊ  ፍላጎቶችን  ለማሟላት  ይረዳል.  
ስለዚህ  የኦሮሞ  ብሔር  ተነቅቶ፣  ተገንብቷል፣  ኦሮሚያን  ገነባ፣  ቋንቋውን  ተማረ፣  ቢሮክራሲ  መሥርቶ  
ከተማ  ሆነ።  ያ  ኃይል  ነው።  ኦሮሚያን  ቢገነባም  አስተዳደራቸው  ሙሉ  ስልጣን  ስላልነበረው  
የሀገሪቱን  ፖለቲካዊና  ኢኮኖሚያዊ  ጥቅም  ማስከበር  አልቻለም።  የራሱን  ቋንቋ  ተምሮ  ባህሉን  
ማንፀባረቅ  ቢችልም  ቋንቋውንና  ባህሉን  ለማዳበር  የበቃው  አልነበረውም።
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ኦሮሞ  ከተማዋን  ኦሮሞ  ለማድረግ  ከብቶች  አልነበራቸውም።

ስለሆነም  ከሃምሳ  ዓመታት  በላይ  የፈጀው  የኦሮሞ  ትግል  ታጋዮችና  ድርጅቶች  ኦሮሚያን  ነቅተው፣  
ገንብተው፣  ኦሮሚያን  ፈጠሩ፣  በኋላም  በ2018  ባዕዳን  ገልብጠው  ‘የራሳቸውን’  ማሰባሰብ  ቻሉ።  
ስለዚህ  ያለፉትን  አራት  አመታት  የኦሮሞ  ትግል  አምና  ውስጥ  እንደ  4ኛው  እና  አዲስ  ምዕራፍ  
እንቆጥረዋለን  ።  የኃይል  መቆራረጥ  ልንለው  እንችላለን.

በዚህ  አዲስ  ምእራፍ  ከስልጣን  ጋር  ተያይዞ  የሚመጡ  ባህሪያትን  በጥንቃቄ  ተንትኖ  ህዝብን  
የሚጠቅም  ሚዛናዊ  ስልት  ይዘረጋል።  ይህንን  ምእራፍ  አለመረዳት  እና  የትናንቱን  ስልቶች  እና  
ስልቶች  መከተል  ከባድ  መዘዝ  ያስከትላል።  የዚህን  የስልጣን  ምእራፍ  ባህሪያትን  ከመተንተን  በፊት  
በኦሮሞ  ህዝብ  እና  በኢትዮጵያ  መንግስት  መንግስታት  መካከል  ያለውን  ግንኙነት  በአራቱም  የኦሮሞ  
ትግል  ምዕራፍ  ውስጥ  በማየት  እንጀምር።

ስለዚህ  ‘የኦሮሞ  ጥያቄ’  ሙሉ  በሙሉ  ባለመመለሱ  ትግሉ  ቀጠለ።

በዚህ  ምእራፍ  ኦሮሞ  አዳዲስ  እድሎች  እና  አደጋዎች  ገጥሟቸዋል።  በዚህ  ውስጥ  የራሱ  ጥቅሞች  
እና  ጉዳቶች  አሉት.
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ስመ

-  ኢኮኖሚያዊ

ደህንነቱ  የተጠበቀ

Elite  Cooptation

ኢህአዴግ

አፋኝ  ገጽታዎች

ከፊል-ቀጥታ  መሬት

-  ባህል  እና

-  የጅምላ  ጭቆናበቀጥታ ደህንነቱ  የተጠበቀ

የቋንቋ  መብቶች

ደህንነቱ  የተጠበቀ

-

ክልል  ከኦሮሞ  ጋር

ሠንጠረዥ  2፡  የኢትዮጵያ  መንግስት  Vs  ኦሮሞ  ግንኙነት

ስልት
ስርዓት

-  የባህል  ጭቆና

ደህንነቱ  የተጠበቀ

-  ኢኮኖሚያዊ

ቀጥተኛ  ያልሆነ

ቦታ  እና  ሀብት  ለታላቂዎች  
ክፍል

ቀጥተኛ  ደንብ  
(በሌሎች)

-  የባህል  መገለል/
የግዳጅ  ውህደት

ቅናሾች

-  ራስን  በራስ  ማስተዳደር

ብዝበዛ

ፒ.ፒ

-  የፖለቲካ  
የበላይነት

(የራስ)

ለውጥ  እና  ቀጣይነት)

ግንኙነት

ደርጌ

ማውጣት

ኢምፔሪያል

-  አመራርን  ማስወገድ

ብዝበዛ

ገጽ  _

2)  የኦሮሞ  ትግል  ምዕራፍ  እና  የመንግስት  ምላሽ

ከላይ  በተገለጹት  የኦሮሞ  ትግል  አራት  ምዕራፎች  ውስጥ  አራት  መንግስታት  በስልጣን  ላይ  ነበሩ።  ትግሉ  የተጀመረው  በሀይላስላሴ  
ዘመነ  መንግስት  ነው።

በነዚህ  አራት  መንግስታት  በኦሮሞ  እና  በሱኒ  መንግስታት  መካከል  የነበረው  ግንኙነት  ምን  ይመስላል?

ከላይ  በሥዕሉ  ላይ  እንደምትመለከቱት  በኃይለ  ሥላሴ  ዘመነ  መንግሥት  የነበረው  የመንግሥት  ስትራቴጂ  ቀጥተኛ  አገዛዝ  ነበር።  
ቀጥተኛ  ህግ  ማለት  ዋናው  ገዥ  ልሂቃን  እና  ፖሊሲያቸውን  የሚተገብሩት  የታችኛው  መዋቅር  ከአንድ  ማህበራዊ  ቡድን  (ለምሳሌ  
ብሄር)  ሲመጡ  ነው።  በዚህ  መሠረት  በሃይላስላሴ  የግዛት  ዘመን

ኢትዮጵያ

የተሃድሶ  ምዕራፍ  እንዲሁም  ጋሚስኒ  (ግማሽ)  እንደገና  መገንባት  የጀመረው  በዚያ  አገዛዝ  ነው።  በዳርጉ  ዘመን  ግንባታው  ተጠናክሮ  
ቀጥሏል።  የአገዛዙ  መፍረስ  የተካሄደው  በዋያኔ  ነው።  የስልጣን  መፈራረስ  የመጣው  በቢልክሲጊና  ዘመን  ነው።

ይመስል  ነበር?  እነዚህ  መንግስታት  የኦሮሞን  ህዝብ  ትግል  ለማጥፋት  ምን  ስልቶች  ነበሩ?  በዚህ  የስልጣን  ዘመን  በኢትዮጵያ  
መንግስት  እና  በኦሮሞ  መካከል  የነበረው  ግንኙነት  ምን  ላይ  ደረሰ?
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በዳርጉ  ዘመን  ትንሽ  ለውጥ  አልነበረም።  የኑጉስን  የስልጣን  ሽግግር  ተከትሎ  የአከራይ  ስርአት  እና  የናፍሻንያ  
መንግስት  ወድሟል  እና  የታችኛው  መዋቅር  ተወላጆችን  ማሳተፍ  ጀመረ።  ስለዚህ,  ይህንን  ስርዓት  ከፊል-ቀጥታ  
ህግ  ልንለው  እንችላለን.  በዎያኔ  ዘመን  ወደ  ተዘዋዋሪ  አገዛዝ  ተሸጋገርን።  ይህ  በማዕከል  ስልጣንን  የተቆጣጠረ  
እና  የመንግስት  ፖሊሲዎችን  ከማህበራዊ  ቡድን  በመሬት  ላይ  የሚያስፈጽም  ቡድን  አይደለም.  የማላስ  አገዛዝ  
ይህንን  ስልት  ያዘጋጀው  በምክንያት  ነው።

በዚህ  ሥርዓት  ውስጥ  ወሳኝና  ኢኮኖሚያዊ  ሥልጣንን  በብቸኝነት  መያዙ፣  ሌሎች  ሕዝቦች  የራሳቸውን  ባህል  
እንዲያንጸባርቁ  መፍቀድ፣  በሕዝብ  ዘንድ  ተቀባይነት  የሌላቸው  በውስጣቸው  የተወለዱ  ሰዎች  በስም  ራስን  
በራስ  የማስተዳደር  ሥርዓት  መዘርጋት  ነው።  ሦስተኛው  ምክንያት  ህወሓት  በዘር  የተደራጀ  የአማራ  የበላይነትን  
የሚታገል  ፓርቲ  ነው።

የአቅጣጫ  አስተዳደር  ብለን  እንጠራዋለን.

የማታለልና  የማፈናቀል  ስልቶችን  በመቀላቀል  የህዝቡን  ትግል  ለማጥፋት  እየሞከሩ  ነበር።  ሃይላሴላሴ፣  
የነቃውን  የኦሮሞ  ብሔርተኝነት  ከሥር  መሰረቱ  ለመቁረጥ  የማስገደድ  ስልቱ

ማዕከላዊውን  ስልጣን  ይዘው  እስከ  መንደር  ድረስ  ያለውን  መዋቅር  በመያዝ  ፖሊሲውን  ተግባራዊ  ያደረጉት  
አማሮች  ናቸው።

በሌላ  አነጋገር  አሃዳዊው  መንግስት  በህዝብ  የተገረሰሰ  በመሆኑ  የይስሙላ  ፌደራሊዝምን  እንኳን  መቀበል  
ነበረበት።  በሁለተኛ  ደረጃ  ዋይያኒ  ከአገሪቱ  ጠረፍ  የመነጨ  አምባገነን  ህዝብ  ነውና  የመንግስት  መዋቅርን  
ከላይ  እስከታች  ለመያዝ  አስቸጋሪ  ይሆናል።  ስለዚህም  እንግሊዞች  የራሳቸውን  የቅኝ  ግዛት  ሥርዓት  ለመምራት  
ይጠቀሙበት  የነበረውን  ቀጥተኛ  ያልሆነ  የአገዛዝ  ሥርዓት  አስተካክሏል።

እነዚህ  ሁሉ  መንግስታት  ከኦሮሞ  የሚደርስባቸውን  ተቃውሞ  ለማሸነፍ  ነው።

gurgudddddoo  አለው።  የቀደሙት  በብሔሮች  ንቃተ  ህሊና  ውስጥ  እየጠነከሩ  መጥተዋል  እና  እንደቀደሙት  
መንግስታት  ከላይ  እስከ  ታች  ለማስተዳደር  አስቸጋሪ  ነው።

ሀገራዊ  ትግሉን  ሲመሩ  ከነበሩት  ጭቁን  ህዝቦች  ጋር  ተመሳሳይ  አስተሳሰብ  ነው  የተጋራሁት።  የብሔር  
ብሔረሰቦችን  የፖለቲካ  መዋቅር  የሚፈልጉ  ሰዎች  ለሥልጣን  ፍላጎት  እስካልመጡ  ድረስ  ከእሱ  ጋር  
ስትራቴጂካዊ  ግንኙነት  እንዲኖራቸው  ይፈልጋሉ።  የ  BJP  አገዛዝ  ቀጥተኛ  አገዛዝን  ለመመለስ  እየሞከረ  ነው.  
ልዩነቱ  ሃይለስላሴ  ማዕከላዊ  እና  የታችኛውን  ስልጣን  ሲይዝ  አማራው  እነሱን  ይዞ  ኦሮሞን  ሲጨቁን  ነው።

ገጽ  _
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የዚህ  ስትራቴጅ  አላማ  የበታች  አመራሩ  በኢትዮጵያ  መንግስት  አስተዳደር  ውስጥ  እንዲሳተፍ  ማመቻቸት  
እንጂ  በፀረ-አገዛዙ  ኦሮሞ  ብሄርተኝነት  መነቃቃት  ላይ  እንዳይሳተፍ  እና  መሪ  እንዳይሆን  ማድረግ  ነው።

ነገር  ግን  ይህ  ስልት  ብዙም  ሳይቆይ  የሀይላስላሴ  መንግስት  ለሚፈልገው  አላማ  መፍትሄ  ከመሆን  ይልቅ  
ተቃዋሚ  ሆነ።  በ1960ዎቹ  እና  1970ዎቹ  የኦሮሞን  ትግል  ለመምራት  የመጡ  ሙሁራን  እና  የጦር  
መኮንኖች  በሁሉም  ደረጃ  ማለት  ይቻላል  አገዛዙ  የኦሮሞ  ብሄርተኝነት  እንዳይፈጠር  በትምህርት  እና  
በወታደራዊ  አመራር  የሚሳባቸው  ነበሩ።  ነገር  ግን  እነዚያ  ሰዎች  መጀመሪያ  ላይ  የአገዛዙን  አመለካከትና  
ማንነት  ቢቀበሉም፣  በሥልጣንና  በትምህርት  እያደጉ  ሲሄዱ፣  ከአማራ  ገዥ  መደብ  ጋር  መጋጨት  ጀመሩ።  
መንግሥትን  የቱንም  ያህል  ቢያገለግሉ  ከጥርጣሬና  ከቸልተኝነት  ማምለጥ  አልቻሉም።

ይህ  ስልት  በተለይ  ጣሊያን  በሀገሪቱ  በወረራ  ከተቆጣጠረ  በኋላ  እና  በምእራብ  እና  በምስራቅ  ያሉ  
ኦሮሞዎች  በማንነታቸው  መደራጀት  ከጀመሩ  በኋላ  የተጠናከረ  ነበር።  በሌላ  በኩል  እየታየ  ያለው  መነቃቃት  
ወደ  አመራርነት  እንዳይሄድ  እና  አባቶቻቸው  በማህበረሰቡ  ዘንድ  ተሰሚነት  እና  ክብር  የነበራቸውን  የኦሮሞ  
ልጆች  (የሃይማኖት  አባቶች፣  ባለጸጎች፣  ታዋቂ  የሀገር  ሽማግሌዎች፣  ባለይዞታዎች)  በአገዛዙ  ውስጥ  
እንዲካተቱ  ለማድረግ  ከፍተኛ  ጥረት  ተደርጓል።  በትምህርት  እና  በወታደራዊ  ስልጠና.

ይጠቀምበት  ነበር።  የኦሮሞን  ባህልና  ቋንቋ  በማፈንና  በማጥፋት፣  ኦሮሞ  እንደ  ብሄራዊ  ባህልና  ቋንቋ  
የሚወሰደውን  የአማርኛ  ባህልና  ቋንቋ  እንዲቀበል  በብዙ  መንገድ  ጫና  ተደረገበት።

ስለሆነም  ከ1940ዎቹ  መጨረሻ  ጀምሮ  ቤተሰቦቻቸው  በማህበረሰቡ  ውስጥ  ትልቅ  ቦታ  ይሰጡ  የነበሩ  
ወጣቶችን  የመለየት  ስራ  ከሁሉም  የኦሮሚያ  ወረዳዎች  እና  ወታደራዊ  መኮንኖች  በማስተማር  እና  
በማሰልጠን  ላይ  ያላቸው  ተሳትፎ  ተጠናክሮ  ቀጥሏል።

እርስ  በርስ  የተገናኘ  መሆኑን  ተገነዘቡ።  ስለዚህ  ፍላጎት  እና  አክብሮት

የሚመጣው  የመሬት  አመራር  የስልጣን  እና  የሀብት  ድርሻ  ወስዶ  ከኦሮሞ  ባህልና  ማንነት  ተነጥቆ  ቢያድግ  
ከኦሮሞ  ትግል  ይልቅ  ለኢትዮጵያ  መንግስት  ታማኝነት  ይኖረዋል  የሚል  ተስፋ  ነበረ።

በአማራ  ባለስልጣናት  የስልጣን  ተፎካካሪዎች  መፈጠር  በሁለቱም  በኩል  ያለውን  ጥርጣሬ  አባብሶታል።  
በነዚህ  የተስተካከሉ  የኦሮሞ  ሹማምንት  ጭቆና  የተመራው  በግል  እጣ  ፈንታቸው  እና  በጋራ  ከህዝቡ  
በመውጣት  ነው።
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አብዛኞቹ  የኦሮሞ  ትግል  መስራቾች  የኢትዮጵያን  አገዛዝ  በዚህ  መልኩ  እንዲያገለግሉ  ሰልጥነው  
የብሔራቸውን  ትግል  ለመምራት  የመጡ  ናቸው።

ሌላው  የኃይለስላሴን  መንግስት  ያስወገደው  ጥያቄ  የህዝቦች  የመብት  ጥያቄ  ነው።  ዳርጉ  ስልጣን  
ከተቆጣጠረ  በኋላ  መጀመሪያ  ላይ  ለብሄር  ማንነቶች  የተወሰነ  ቦታ  ቢሰጥም  ብሄር  ብሄረሰቦች  
በተለይም  ኦሮሞን  አመራር  እንዳያገኙ  እንደ  ዋና  ስልት  ተጠቀሙበት።  በቀይ  ሽብር  ዘመቻ  እና  
በኋላም  ዋንባዲን  ለማጥፋት  በሚል  ዘመቻ  የፖለቲካ  አመራርን  ብቻ  ሳይሆን  ባህልን፣  ኃይማኖትን  
እና  ኢኮኖሚን  ጭምር  አመራር  የማስወገድ  ስትራቴጂ  ነድፏል።

ይህ  ግንዛቤ  የራሳቸውን  ሀገር  በመገንባትና  በማደራጀት  ላይ  እንዲያተኩሩ  አድርጓቸዋል።

በመተግበር  በስልጣን  ላይ  ቆዩ.  በአንድ  በኩል፣  የአገዛዙ  ስልት  የኦሮሞን  ዋና  ዋና  ጥያቄዎች  በስም  
መልክ  ተግባራዊ  ማድረግ  ነበር፣  ነገር  ግን  ኦሮሞን  ከትክክለኛው  የስልጣን  ባለቤትነት  መግፋት  
ነበር።

ስብዕና  ማግኘት  እና  ሀገራቸውን  ማጠናከር  እንደሚያስፈልግ  ተረድተዋል።

የዳርጉ  አምባገነን  ስርዓት  ግን  የባለቤትነት  ስርዓቱን  በማፍረስ  እና  መሬት  ለህዝብ  በማከፋፈል  ድጋፍ  
አግኝቷል።  ይህ  አዋጅ  በተለይ  የኦሮሞ  እና  የደቡብ  ብሄሮች  አብዛኛው  መሬታቸውን  እየተነጠቁ  
በጉልበት  በመሬታቸው  ላይ  ቆፍረው  ለነፍሳቸውንያ  መንግስት  አስመጥተው  ለነበሩት  ህዝቦች  
ጠቃሚ  ነበር።

የዋያናድ  አገዛዝ  ከቀደምቶቹ  የተለየ  ስልት  ነድፏል።  ይህ  እንደ  ቀደሞቹ  ቀጥተኛ  አገዛዝ  ሳይሆን  
ቀጥተኛ  ያልሆነ  ደንብ  ተጠቅሟል።  ለዚህ  ምክንያቱ  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየጨመረ  የመጣው  ግንዛቤና  
ብሔርተኝነት  ከማታለልና  ከአፈና  ስልቶች  ጋር  ተደባልቆ  ነው።

የኃይለስላሴ  መንግስት  ጀማሪውን  የኦሮሞ  ብሄርተኝነትን  ከመሪነት  ለማሳጣት  የተጠቀመበት  የልሂቃን  
የትብብር  ስልት  ይልቁንም  ለትግሉ  ጠንካራ  መሪዎችን  አበርክቷል።  በማጠቃለያው  የሀይላስላሴ  
መንግስት  የኦሮሞን  ማንነት  በማፈን  እና  በማደህየት  በሌላ  በኩል  ደግሞ  የኦሮሞን  አመራር  በመያዝ  
የኦሮሞ  ብሄርተኝነትን  ለመንፈግ  ያደረገው  ሙከራ  ሳይሳካ  ቀርቷል።

በተለያዩ  ድርጅቶች  ውስጥ  ያሉ  የፖለቲካ  መሪዎችን  ጨምሮ  የሃይማኖት  መሪዎችን፣  ባለጸጎችንና  
የሀገር  ሽማግሌዎችን  ገድሏል።  ግድያው  የኦሮሞ  ትግል  እንዳያንሰራራ  የሚከላከል  የአመራር  
ማጥፋት  ዘዴ  ነው።  በዚህ  ረገድ  ስኬታማ  ነበሩ  ማለት  ይቻላል.  በ1975-1985  መካከል  ብዙ  ቁልፍ  
የፖለቲካ  መሪዎች  ተገድለዋል።
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በቀደሙት  እና  አሁን  ባሉት  ስርዓቶች  መካከል  ያለው  ትልቁ  ልዩነት  የቀድሞው  ስርአት  ቀጥተኛ  አገዛዝ  ስርዓት  
ከላይ  እስከታች  በባእዳን  ሲመራ  የአሁኑ  ግን  በቀጥታ  በአገሬው  ተወላጆች  መመራቱ  ነው።  ነገር  ግን  በስልጣን  
ላይ  ያለው  ተቋምና  ኤጀንሲ  የተመረጠና  የተገነባው  በባዕድ  አገዛዝ  ነው  እንጂ  በሕዝብ  ዘንድ  ተቀባይነት  
አይኖረውም  ብሎ  በማሰቡ  ከዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት  ይልቅ  በአምባገነን  ሥርዓት  ውስጥ  መቆየትን  መርጧል።  
ይህ  ማለት  የውጭ  መዋቅሮችና  አባላት  ስርዓት  ተፈናቅሎ  ተወላጁ  ስልጣን  ቢይዝም  የህዝብ  መብትና  ጥቅም  
ሊጠበቅ  አልቻለም።

በዚህም  መሰረት  ኦሮምያ  ተመስርታ  ኦሮሞዎች  የራሳቸውን  ቋንቋ  በማስተማር  እንዲተነፍሱ  ተደርጓል።  ነገር  
ግን  የፌደራሊዝም  ስርዓቱ  የኦሮሚያን  መዋቅር  ለኦሮሞ  ቢሰጥም፣  የፖለቲካ፣  የኢኮኖሚ  እና  የጸጥታ  ሥልጣኑ  
ግን  በዋይያኒ  በሚመራው  ማዕከላዊ  መንግሥት  ነበር።  ይህንን  ተግባራዊ  ለማድረግ  የህዝብን  ጥቅም  
የሚወክሉ  አመራሮችና  ተቋማት  ላይ  ጫና  በማሳደር  በህዝብ  ዘንድ  ተቀባይነት  የሌላቸውን  እና  በአገዛዙ  ላይ  
የሙጥኝ  ያሉትን  እየመለመለ  ነው።  በአጠቃላይ  በዋይያነ  መንግስት  ኦሮሞዎች  በምሳሌያዊ  ሁኔታ  የባህላዊ  
መብቶቻቸውን  እና  የመንግስት  መዋቅሮቻቸውን  ተነጥቀው  አጀንዳቸውን  በተግባር  የመፈጸም  መብታቸውን  
ተነፍገዋል።

እነዚህ  አራት  መንግስታት  የተለያዩ  የገዢ  መደብ  ስትራቴጂዎች  ቢኖራቸውም  ከኦሮሞ  ጋር  ያላቸው  ግንኙነት  ግን  
በአንድ  በኩል  ተመሳሳይ  ነው።  ይህ  ማለት  በአራቱም  መንግስታት  እና  በኦሮሞ  መካከል  ያለው  ግንኙነት  
ደህንነቱ  የተጠበቀ  ግንኙነት  ነው።  ሁሉም  መንግስታት  የኦሮሞን  መብት  ሙሉ  በሙሉ  አላከበሩም።  በዚህ  
ምክንያት  አራቱም  መንግስታት  ኦሮሞን  በጥርጣሬ  እና  በጠላትነት  ይመለከቷቸዋል።  ኦሮሞዎች  አራቱንም  
የኢትዮጵያ  መንግስታት  በጠላትነት  ይመለከቷቸዋል።

ለምሳሌ  ሰፊውን  የኦሮሞ  ብሄረሰብ  በጋምዳ  ስም  ብንለውጥ  ጋማዳ  በሃይላሲላሴ  ጊዜ  ሺፍታ፣  ዋንባዲ  
በዳርኪይ፣  አሽባአሪይ  በዋይያን  እና  ሻኒ  በቢልክሲጊናዕ  ስም  ይጠላሉ።  ሽፍታ፣  ዋንባዲ፣  አሽባባሪ  እና  ሻኔ  
አገዛዙን  የሚቃወመውን  ኦሮሞ  ለማጥፋት  የነሱ  ማጥላላት  ናቸው።  አጋሪ  ቱሉ  እና  ሃሚዶ  ኢብሮ  በሃይላስላሴ  
ላይ  ስላመፁ  ፈረቃ  ተባሉ።

ለዚህም  ነው  ዘረፋ፣  ግድያና  የተለያዩ  ጭቆናዎች  የቀጠለው።

የBJP  አገዛዝ  የአቅጣጫ  አስተዳደርን  መለሰ።  የቢጂፒ  ቀጥተኛ  የአስተዳደር  ስርዓት  ግን  ከቀደሙት  
መንግስታት  የተለየ  ነው።

መቀየሩም  ዓላማ  ካለው  አማፂነት  ማዕረግ  ጋር  የተያያዘ  ነው።
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የኦሮሞ  ህዝብ  በበኩሉ  እነዚህን  መንግስታት  እንደራሳቸው  ሊቀበላቸው  ቀርቶ  የውጭ  ጥቅም  ለማስከበር  
የሚጎዱትን  እንደ  ጨቋኞች  ይቆጥራቸው  ነበር።  ኦህዴድ  ወደ  ስልጣን  ከመጣ  ካለፉት  አራት  አመታት  
ወዲህ  ይህ  መንግስት  የኦሮሞ  መንግስት  ነው  ወይስ  አይደለም  የሚለው  ክርክር  ሲካሄድ  የቆየው  በቀደሙት  
መንግስታት  የተለመደ  ግድያ፣  ዘረፋ  እና  እስራት  ስለቀጠለ  ነው።  ግንኙነቱ  ለስርዓቱ  ጠላት  እስከሆነ  ድረስ

ከዚህ  ቀደም  በኦሮሞ  ላይ  ጥላቻ  የነበራቸው  መንግስታት  በተወሰነ  ደረጃ  በስልጣን  ላይ  ሊቆዩ  የቻሉት  ሌላ  
መሰረታዊ  ምርጫ  ስላላቸው  ነው።  አሁን  ያለው  ግን  አንድ  አይነት  ማህበራዊ  መሰረት  አለው።  ባለፉት  አራት  
አመታት  እንዳየነው  ኦሮሞን  ለማጋጨት  እና  የውጭ  ዜጎችን  ወዳጅ  ለማድረግ  የተደረገው  ሙከራ  ከሽፏል።

ይህ  በኢትዮጵያ  መንግስት  እና  በኦሮሞ  ህዝብ  መካከል  ካልተቀየረ  ኢትዮጵያ  አትረጋጋም  ኦሮሞም  ጥቅሙን  
ማስጠበቅ  አይችልም።

የኦሮሞ  ህዝብ  አሁን  ካለው  አገዛዝም  ሆነ  ካለፉት  ስርዓቶች  ጋር  ታክቲካዊ  ነው።

እውነትን  ለማግኘት  ሳይሆን  ህዝቡን  ወደሚያሰቃዩ  ዘራፊዎች  ዝቅ  ለማድረግ  ነው።

በተለይ  ከ2018  በኋላ  የውጭ  ገዥ  መደብ  ሲፈናቀልና  ከኦሮሞው  ውስጥ  በተፈጠረ  ቡድን  ሲተካ  ይህ  
ግንኙነት  አልተለወጠም  በስልጣን  ላይ  ያሉትም  ስልጣናቸውን  አላጠናከሩም  ህዝቡም  ከመንግስት  ጉዳት  
አላዳነም።

መገለልን  (ሌላነት)  በመጠቀም  እሱን  ለመቋቋም  መሞከር  ብዙ  አያደርግም።  ከቅኝ  አገዛዝ  ጋር  የሚደረገው  
ትግል  ስትራቴጂ  እና  ስልቶች

አቢኦ  ከዳርጉ  መንግስት  ጋር  ሲዋጋ  አገርን  ለማፍረስ  ጫካ  የገባና  ለህዝቦቿ  ነፃነት  ያልታገለ  ጨካኝ  ቡድን  
በሚል  ስም  ተጎድቷል።  ከዋንባዴ  በተጨማሪ  ሳርጎ  የሚል  ስም  ሰጣቸው  እና  ቡድኑ  የውጭ  ተልዕኮ  ወስዶ  
ወደ  ሀገር  እንደገባ  ለማስመሰል  ሞከረ።  የዋይያኔ  መንግስት  በሺህዎች  የሚቆጠሩ  ታስረዋል  በርካቶችም  
አሸባብ  ተብለው  ተገድለዋል  አገዛዙን  የተቃወመው  ሁሉ  ሰላማዊ  ዜጎችን  የገደለ  አሸባሪ  ነው  ለማለት  ነው።  
በቢልክሲጊናና  ዘመን  ትግሉን  ለማባከን  የተጠቀሙበት  ስም  እና  የኦሮሞ  ታጋዮች  ሻኔ  ነበር።

ይህ  ሁኔታ  ብዙ  ኪሳራ  ያስከተለ  በመሆኑ  በቀጣይ  ትግል  በመንግስትና  በህዝብ  መካከል  ያለውን  የጥላቻ  
ግንኙነት  መቀየር  ያስፈልጋል።
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ባጠቃላይ  ባለፉት  አራት  የትግሉ  ምዕራፎች  የኦሮሞ  ትግል  እዚህ  ደረጃ  ላይ  የደረሰው  የተለያዩ  አፋኝ  ስልቶችንና  
ስልቶችን  የተጠቀሙ  አራት  ስርዓቶችን  በመታገል  ነው።  የኦሮሞ  ትግል  የዘገየው  አሮጌው  መንግስት  ሲቀየር  እና  
አዲሱ  መንግስት  ስልጣን  ሲይዝ  በስልት  ለውጥ  ስልቱን  ባለመቀየሩ  ነው።  አሁን  ያለው  የአስተዳደር  ሥርዓት  
ከቀደምቶቹ  የተለየ  በመሆኑ  የአዲሱን  ሥርዓት  ነባራዊ  ሁኔታና  ስትራቴጂ  ተረድቶ  ተመጣጣኝ  ትረካና  ስትራቴጂ  
ማዘጋጀት  ያስፈልጋል።  እስካሁን  ይህ  አልሆነም  እና  ብዙ  አላስፈላጊ  ውዥንብር  ፈጥሯል።  ትልቅ  መስዋዕትነትም  
ይጠይቃል።

ከላይ  ባሉት  አራት  ምዕራፎች  ውስጥ  የኦሮሚኛ  ጥያቄ  መልስ  አግኝቷል?  ከሆነ  ምን  ያህል  ተመልሷል?  ምን  
ያህል  ነው  የቀረው?  ለምን  ሙሉ  በሙሉ  ወደነበረበት  መመለስ  አልተቻለም?  የሚሉትን  ጥያቄዎች  ማንሳት  ወሳኝ  
ነው።  የኦሮሞ  ጥያቄ  በአጠቃላይ  የሉዓላዊነት  ጥያቄ  ነው።  ይህ  ሉዓላዊነት  ሦስት  ዋና  ዋና  እርስ  በርስ  የሚደጋገፉ  
ነገሮችን  ያካትታል።

በእነዚህ  ልዩ  ሁኔታዎች  ውስጥ  ለሕዝብ  መብት  መከበር  የትግሉን  ስልት፣  ስልቶችና  ክሶች  ማደስ  የጊዜ  ጉዳይ  
ነው።

ናቸው;  ማንነት,  ሀብት  እና  ኃይል.

በባህሪው  ጨቋኝ  ስርዓት  ላይሰራ  ይችላል።

3)  የአራቱ  ምዕራፍ  ጥያቄዎች  እና  ውጤቶች

የውጭ  ጨቋኝ  አገዛዝ  አንድን  ህዝብ  ሲያፈርስ  እነዚህን  ሶስት  ነገሮች  ይጥሳል።  የብሔረሰቡን  
አመራር  በማስወገድ  ወይም  በማንበርከክ  ሥልጣኑን  ተቆጣጥሯል፣  ይህንን  ሥልጣን  ተጠቅሞ  
ሀብትን  በመዝረፍ፣  የብሔር  ብሔረሰቦችን  ባህል፣  ቋንቋና  ታሪክ  በማጥፋት፣  በማጥፋትና  
በማጥፋት  የጋራ  ማንነትን  በማጥፋት  ተራው  ሕዝብ  እንዳይጎዳ  ይሠራል።  በእርሱ  ላይ  አመፁ።  
ብሄራዊ  ትግል  ሲፈጠር  በተቃራኒው  አቅጣጫ  ይንቀሳቀሳል።  ከላይ  እንዳየነው  መንቃትና  መልሶ  
መገንባት  የጋራ  ማንነትን  ያጎናጽፋል፣  በተለያዩ  አመፆች  የሚደርሰውን  የሊቃውን  ዘረፋ  በመቀነስ  ላይ  
ያተኮረ  እና  እንደገና  የታነፀውን  ማንነት  ይዞ  ከህዝቡ  ጋር  በመሆን  ስልጣኑን  ለመንጠቅ  ይሰራል።  
ይህ  አካሄድ  ግን  እንደጻፍነው  ፈጣን  እና  ቀርፋፋ  አይደለም።  በፍጥነት  ይሞላል.

በመሬት  ላይ  ካለው  ተጨባጭ  ሁኔታ  በመነሳት  የትግሉ  ሂደት  መስተካከል  አለበት።

ውስጥ  ተገኝቷል
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ለምሳሌ  ከ1974ቱ  አብዮት  በኋላ  ኦሮሞ  እንደ  ሀገር  እውቅና  ያገኘው  በተሃድሶ  እና  በመልሶ  ግንባታ  ስራ  
ነው።  ግን  የገነቡትን  ማንነትና  ጥቅሙን  የበለጠ  ማስከበር  አልቻለም።  መልሶ  ያገኘውን  ፖሊሲ  በመከተል  
ከድህነት  አልወጣም።  ምክንያቱም  ስልጣን  በባዕድ  እጅ  ነበር።

4)  የድህረ-ጊዜ  ትግል

ለምን?  መልሱ  አጭሩ  ስልጣኑን  ከባዕዳን  አውጥተን  በኦሮሞ  ሰው/ቡድን  እጅ  አስገብተናል  የሚል  ነው።  
እንዴት  ነው  የተሸነፈው?  የሚለውን  በጥንቃቄ  መመልከት  ወሳኝ  ነው።

ሦስቱ  የኦሮሚኛ  ጥያቄዎች  ምን  ያህል  ምላሽ  እንደተሰጣቸው  ለማመልከት  ከዚህ  በታች  ያለው  
ሥዕል  ከመጠን  በላይ  ቀለል  ያለ  ነው።

በተመሳሳይ  በ1991  የኦሮሚያ  ህዝብ  ዘረፋውን  ማቆምና  ማልማት  አልቻለም።  በራሱ  ቋንቋ  መማርና  
መሥራት  ቢጀምርም  ማዳበርና  ማሻሻል  አልቻለም።  ቢሮክራሲ  ቢገነባም  ገዥው  ፖለቲካ  ፓርቲ  ክልሉን  
የማልማት  ሥልጣንም  አቅምም  አልነበረውም  ምክንያቱም  በሕዝባዊ  ታማኝነት  እና  በሜሪቶክራሲ  ሳይሆን  
በውጫዊ  ታማኝነት  ተመርጧል።

የኦሮሞ  ህዝብ  በቅርቡ  በተካሄደው  የትግል  ሂደት  ስልጣንን  ከባዕድ  እጅ  ማውጣት  ችሏል።  ዛሬ  ግን  ጭቆናና  
ድህነት  ቀጥሏል።

በዚህ  ጽሑፍ  ውስጥ  ለዚህ  ጥያቄ  መልስ  ለመስጠት  እሞክራለሁ.
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ስለዚህ  የማንነት  ጥያቄን  ብንወስድ  ዛሬ  30  አመታትን  ያስቆጠረው  መንግስት  ኦሮምኛ  እንዳይናገር  እና  
እንዳይማር  እገዳ  ተጥሎበታል።

ከንብረት  መብት  አንፃር  ኦሮሞን  በባዕዳን  መዝረፍ  ቢቆምም  ዘረፋው  በአዲስ  መልክ  ቀጥሏል  ከነዚሁ  
ብሔር  ተወላጆች።

በአጠቃላይ  አሉታዊ  መብቶች  መንግሥት  የማይጥሳቸው  መብቶች  ሲሆኑ፣  አወንታዊ  መብቶች  ደግሞ  
መንግሥት  ለጠቅላላው  ጥቅምና  ፖሊሲ  እንዲመድብ  የሚጠይቁ  ናቸው።  ትግሉ  በጠነከረ  ቁጥር  
አሉታዊ  መብቶች  ይሻላሉ።  አወንታዊ  መብት  ግን

አሁን  ካለው  እውነታ  በመነሳት  የግማሹ  የማንነት  ጥያቄ  ምላሽ  አግኝቷል  ማለት  እንችላለን።  ለምን?  
የመብት  ጥያቄ  ሁለት  አቅጣጫዎች  አሉት።  አንደኛው  አሉታዊ  ሲሆን  ሌላኛው  ደግሞ  አዎንታዊ  ነው.  
አሉታዊ  ጥያቄ  እርስዎን  የማይነካ/የማይቀንስ  የመንግስት  ስርዓትን  የሚቃወሙት  መብት  ነው።  መንግስት  
እንዲያሟላልህ  የምትጠይቀው  አዎንታዊ  ጥያቄ  ነው።  ለምሳሌ  የቋንቋ  የመብት  ጥያቄን  ብንወስድ  
በቋንቋ  ላይ  በመንግስት  ላይ  የሚደርሰውን  ገደብ  እና  ጭቆና  ማቆም  አሉታዊ  መብቶችን  ማስጠበቅ  
ነው።  ቋንቋው  እንዲዳብር  እና  በቂ  ትምህርት  እንዲመደብላቸው  እና  እንዲዳብሩ  መጠየቅ  አወንታዊ  
መብት  ነው።  የመሬትና  የግብር  ዘረፋ  ማቆምም  አሉታዊ  መብት  ነው።  ዘረፋው  ካቆመ  በኋላ  ትክክለኛ  
የልማት  ፖሊሲ  ተቀርጾ  የገበሬውን  መሬት  ለማልማት  በጀት  መመደብ  መልካም  መብት  ነው።

የኦሮምኛ  ቋንቋና  ባህል  ግን  አልዳበረም።  ምክንያቱም  አፍራሽ  መብቶች  ቢመለሱም  መንግሥት  ቋንቋውን  
ለማስተዋወቅ  መምህራን  ሊመደብላቸው  የሚገባቸው  አወንታዊ  መብቶች  አልተሟሉም።

በሌላ  አነጋገር,  አሉታዊ  መብት  በግማሽ  ብቻ  ተመልሷል.  ኢማሞች  እና  ንግግሮች  ለእርሻ  መሬት  
ለማልማት  በመመደብ  እና  ሀገሪቱ  ከድህነት  እየወጣ  ባለችበት  ወቅት  አዎንታዊ  መብቶች  በጣም  ትንሽ  
በሆነ  መልኩ  ተመልሰዋል።  ከስልጣን  አንፃር  የውጭ  ገዥ  መደብ  መገርሰስ  አንዳንድ  አሉታዊ  መብቶች  
መመለሳቸውን  ያሳያል።  ነገር  ግን  በመንግስት  ላይ  እየደረሰ  ያለው  ጉዳት  የውጭ  አገዛዝ  እስኪነሳ  ድረስ  
አልቆመም።  የህዝቡና  በስልጣን  ላይ  ያለው  ቡድን  ብሄር  ብሄረሰቦች  ተቀይረዋል  ነገር  ግን  የድሮ  ስርዓቶች  
ተግባር  አንድ  ነው።  ስለዚህም  ጥቂት  አሉታዊ  መብቶች  ከውጪ  አገዛዝ  መነሳት  ጋር  የተመለሱ  ቢሆንም፣  
በመንግስት  እየደረሰ  ያለው  ጭቆና  አሁንም  እንደቀጠለ  ሲሆን  ይህም  ጥቂት  አሉታዊ  መብቶች  
የተመለሱት  መሆኑን  ያሳያል።
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ብዙም  አልተሻሻለም።  ምክንያቱ  ደግሞ  አንድ  መንግስት  ባህሉን፣  ቋንቋውን፣  ኢኮኖሚውንና  ማህበረሰቡን  
በትምህርትና  በፖሊሲ  የሚያዳብር  የስልጣን  ምንጩ  ህዝብ  የሆነበት  ስርዓት  መሆን  አለበት።

ከዚህ  በላይ  የኦሮሞ  ትግል  በአራት  ምዕራፎች  ውስጥ  እንዳለፈ  ተናግረናል።

ይህንን  አምስተኛ  ምዕራፍ  ‹ዲሞክራሲ›  ልንለው  እንችላለን  ።  ይኸውም  ጣት  የመረመርንበትንና  የጣልነውን  
መንግሥት  ሳይሆን  ከውጭ  እጅ  ያነሳነውን  እናስረክብ  ማለት  ነው።  አሁን  ከምዕራፍ  4  ወደ  ምዕራፍ  
እየተሸጋገርን  ነው።

በሕዝብ  የተመረጠ  መንግሥት  በሌላ  ምርጫ  ሥልጣኑን  እንዳያጣ  አሉታዊ  መብቶችን  ያስከብራል፣  በአንጻሩ  
ደግሞ  በትምህርትና  በፖሊሲ  ያሉትን  አወንታዊ  መብቶች  ለማስከበር  ይተጋል።  ይህ  ማለት  በመንግስት  
በኩል  የሚደርሰውን  ጭቆና  ለማስቆም  (አሉታዊ  መብቶች)፣  ሌካሎሎ  እና  ፖሊሲን  ለመጠቀም  በህዝብ  
የተመረጠ  መንግስት  እንዲኖር  ያስፈልጋል።  ለኦሮሞ  ከላይ  የተገለጹት  ሁለት  መብቶች  ማለትም  ማንነት  እና  
ኢኮኖሚ  የሚሟሉት  ሶስተኛው  መብት  ማለትም  በህዝብ  የተመረጠና  በህዝብ  የተመረጠ  መንግስት  
መመስረት  ነው።

እነሱም  መነቃቃት  ፣  ተሃድሶ  ፣  የመንግስት  ምስረታ  እና  ስልጣን  ከውጭ  እጅ  መወገድ  ናቸው።  ስልጣን  
ከባዕድ  እጅ  ወጥቶ  በኦሮሞ  ሰው/ቡድን  እጅ  ቢገባም  በህዝብ  የተመረጠ  መንግስት  እንደማይመሰረት  እና  
የኦሮሞ  ጥያቄ  ሙሉ  በሙሉ  እንደማይመለስ  አይተናል።  ይልቁንም  አወንታዊ  መብቶች  እየተሟሉ  ባይሆኑም  
አሉታዊዎቹ  ግን  በቀደመው  ሥርዓት  እየተሻሻሉ  ሲሄዱ  አይተናል።  ለምሳሌ  ኦሮሞ  ከመቼውም  ጊዜ  በላይ  
የመኖር  መብቱን  እያጣ  ነው።  ስለዚህ  የኦሮሞ  ትግል  የግድ  ወደ  አምስተኛው  ምዕራፍ  ተሸጋግሯል።

አሁን  ያለው  ኦሮሞ  በ1960ዎቹ  ከባዕድ  አገዛዝ  (ቅኝ  አገዛዝ)  ሲወጣ  በብዙ  የአፍሪካ፣  የላቲን  አሜሪካ  እና  
የኤዥያ  አገሮች  ካጋጠማቸው  ሁኔታ  ጋር  ተመሳሳይ  ነው።  እነዚህ  ሀገራት  የውጭ  መንግስታትን  ሲገርፉ  
የህዝቡን  መብትና  ጥቅም  የሚያስጠብቅ  መንግስት  ይዘው  ሙሉ  ነፃነትን  ይሻሉ።  ቅኝ  ገዥ  መደብን  
አስወግደው  ወይ  በራሳቸው  አምባገነናዊ  አገዛዝ  ሥር  ወድቀው  ወይም  ወደ  እርስ  በርስ  ጦርነት  ገቡ።  
ባለፉት  አምስት  አመታት  በኦሮሞ  ላይ  የደረሰው  አብዛኛው  ነገር  ተመሳሳይ  ነው።  ወደዚህ  ችግር  እና  
መፍትሄው  በኋላ  በበለጠ  ዝርዝር  እንመለሳለን።
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እንደውም  በስልጣን  ላይ  ያሉትም  ሆኑ  ህዝቡ  ከፍተኛ  ችግር  ውስጥ  ናቸው።

እነዚህ  ናቸው።

ከላይ  እንዳየነው  የኦሮሞ  ትግል  ባለፉት  ስልሳ  (60)  ዓመታት  ውስጥ  በሶስት  ምዕራፍ  ያደገ  ሲሆን  በ2018  
ከውጭ  ገዥ  መደብ  ስልጣኑን  ለመንጠቅ  ችሏል።  ነገር  ግን  ይህ  የተቆጣጠረው  ስልጣን  እንደፈለገው  
የታገለለትን  ጥቅምና  መብት  ማስከበር  አልቻለም።

5)  ያልተሳካ  ሽግግር  -  በምዕራፍ  4  ውስጥ  ያሉት  ችግሮች  ለምንድነው ?

ብሄራዊ  ትግል  የውጭውን  ጨቋኝ  አገዛዝ  ካስወገደ  በኋላ  ስልጣን  ለመያዝ  እና  የራሱን  ጥቅም  ለማስጠበቅ  
አራት  ደረጃዎችን  ያልፋል።

ከዚህ  በታች  የኦሮሞ  ትግል  የውጭ  ዜጎችን  አስወግዶ  የራሳቸውን  ቡድን  ከፍ  ካደረጉ  በኋላ  
የተከሰቱትን  ችግሮች  እና  ስህተቶች  እመለከታለሁ።

የውጭ  መንግስት  ከተወገደ  በኋላ  በኦሮሞ  ላይ  የሚደርሰው  ግፍ  ለምን  አልቆመም?  በኦሮሞ  ህዝብ  እና  ቡድኖች  
እጅ  ያለው  ስልጣን  ለምን  ኦሮሚያን  እና  ኢትዮጵያን  ለሁከት  አጋልጧል?  በዚህ  ክፍል  ውስጥ  እነዚህን  ጉዳዮች  
እንፈታቸዋለን.

እሱም  1.  ወደ  ላይ  መውጣት፣  2.  ማጠናከር፣  
3.  ህጋዊነትን  እና  4.  ጥበቃን  ያጠቃልላል።
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ከስልጣን  ከተያዘ  በኋላ  ለማጠናከር  አለመቻል  ብዙ  ምክንያቶች  ሊዘረዘሩ  ይችላሉ.  ዋናዎቹ፡-

በዚህ  ምእራፍ  ውስጥ  ያለው  ትግል  የዎያኔን  አገዛዝ  እና  የኦሮሞን  ግለሰብ/ቡድን  እንደ  ፖለቲከኛ  
በማህበራዊ  ሃይል  ንቅናቄ  ለማስወገድ  ነው።  የፖለቲካ  ፓርቲዎች  ሚና  ዝቅተኛ  ነበር።  ታዋቂ  

እንቅስቃሴዎች  አገዛዞችን  በማፍረስ  ረገድ  ትልቅ  ፋይዳ  ቢኖራቸውም  አዳዲሶችን  በመገንባት  ረገድ  
ግን  ትልቅ  ድክመቶች  አሏቸው።  ህዝባዊ  ንቅናቄው  የስልጣን  ምሶሶዎችን  ማለትም  የፖለቲካ  ድርጅት፣  
ኢኮኖሚ፣  ወታደራዊ፣  ሚዲያ  ወዘተ  በማዳከም  ገዥውን  ቡድን  ከስልጣን  ያወርዳል።  ግን  የአምባገነኑን  
መንግስት  ምሰሶዎች  ያፈርሳል  እንጂ  የራሱን  አይገነባም።

5.1.  ኃይልን  ማጠናከር  ባለመቻሉ  የሚከሰቱ  ችግሮች

የኦሮሞ  ትግል  ከብዙ  አመታት  ትግል  በኋላ  በ2018  ወደ  ስልጣን  መጣ።  ወደ  ስልጣን  ከመጣች  በኋላ  
ወደ  ውህደት  ተንቀሳቅሳለች።  ላለፉት  አምስት  አመታት  ስልጣንን  በማጠናከር  ሂደት  ላይ  ይገኛል።  
ኦሮሚያን  እና  ኢትዮጵያን  እያናወጠው  ያለው  የውስጥ  እና  የውጭ  አለመረጋጋትም  ይህን  የተገኘውን  
ስልጣን  ለማጠናከር  በተደረጉ  ስህተቶች  ነው።  ሙከራው  ግን  ከአምስት  ዓመታት  በኋላ  ከሽፏል።  ዛሬም  
የስልጣን  አልጋው  እየተንቀጠቀጠ  ነው።  ለምን?  ምን  ስህተቶች  ተደርገዋል?  ከሱ  እንዴት  እንወጣለን?  
የሚሉትን  መመልከት  ጠቃሚ  ነው።

5.1.1.

በረዶውን  ሠራ

ስልጣን  በማህበራዊ  እንቅስቃሴ  ተያዘ

ያሸንፋሉ
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ምስል  5  -  የኃይል  ምሰሶዎች

ምክንያቱም  ባትይዙትም  የስልጣን  ምሰሶ  ላይ  ስለሆናችሁ፣  ለውጥ  ሲመጣ  እነርሱን  ቢይዙት  በጣም  
ደስተኛ  ነኝ።  እነዚህን  ምሰሶዎች  የመምራት  ልምድም  ነበራቸው።

እነዚህን  ምሰሶዎች  ለመለወጥ,  የትኛውም  ስምምነት  የግድ  የግድ  መሆን  አለበት.  ከስልጣን  የወጣው  
ቡድን  በጉልበት  ስልጣን  መያዝን  መረጠ።  ይህም  ቀደም  ሲል  በስልጣን  ላይ  ከነበረው  የፖለቲካ  አካል  
ጋር  ግጭት  እንዲፈጠር  አድርጓል።  የተባረረው  ቡድን  ምሶሶዎችን  በኃይል  ለመቆጣጠር  የሚደረገውን  
ሙከራ  ለማክሸፍ  ጥልቅ  የመንግስት  መዋቅሮችን  መጠቀም  ጀመረ።

በቄሮ  ትግል  ወቅት  ይህ  ተረድቶ  ስልጣኑን  ለኦህዴድ  ተረክቦ  በወቅቱ  ከነበሩት  ድርጅቶች  መካከል  
ስልጣኑን  ለመረከብ  ዝግጁ  ነበር  ተብሎ  ይታሰብ  ነበር።  ኦህዴድ  የሌላውን  ቡድን  ጥቅም  ለማስከበር  
የተፈጠረ  የፖለቲካ  ድርጅት  ስለነበር  የአገዛዙ  የስልጣን  ምሰሶ  አልነበረውም።  ግን  ከሌሎች  ድርጅቶች  
የተሻለ  ነበር።

ስልጣን  ላይ  የወጣ  ቡድን  ወይ  ቀድሞውንም  የገነባውን  የስልጣን  ምሰሶ  በመጠቀም  ስልጣኑን  
ለማጠናከር  ወይም  ያሉትን  ምሰሶዎች  ወርሶ  እንዲደግፍ  ማድረግ  አለበት።  የኦሮሞ  ትግል  በአምዶች  
ላይ  አልተነሳም።  የተወረሱት  ምሰሶዎች  ቀደም  ሲል  በስልጣን  ላይ  ያለውን  ቡድን  ፍላጎት  በሚያስጠብቅ  
መልኩ  ቢገነቡም  ለማዋሃድ  ሳይሆን  በስልጣን  ላይ  ያለውን  አዲሱን  ቡድን  ለማደናቀፍ  ምቹ  አልነበሩም።
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የትግራይ  ጦርነት  እርሾ  የጀመረው  እዚያ  ነው።  ገዥው  ፓርቲ  የቀድሞ  መሪዎችን  ብቻ  አላስጨነቀም።  
ስልጣኑን  ብቻውን  በመንጠቅ  አዲስ  የአባቶችን  አገዛዝ  በማስመሰል  ወደ  ስልጣን  ያመጣውን  
ሃይሎች  ቅንጅት  ገፍቶበታል።  ይህም  የጠላቶችን  ቁጥር  በመጨመር  ኃይሉን  አዳክሟል።  ምክንያቱ  
እንደ

የስነ-ልቦና  ዝግጁነት  እጥረት

የኢትዮጵያ  ኃያልነት  በእጃችን  እንዳለና  ለብሔረሰባችን  ችግሮች  መፍትሔው  የውጭ  ሳይሆን  እኛ  
እና  ውስጣችን  እንዳልሆነ  ያሳያል።  እንዲህ  ያሉ  ችግሮች  በኛ  ብቻ  ሳይሆን  ነፃ  ሲወጡ  በቅኝ  ግዛት  
ሥር  የነበሩ  አገሮችም  ገጥሟቸዋል።  የጭቁኑ  ህዝብ  አመራር  ጊዜውን  እና  እውቀቱን  የሚያጠፋው  
የውጭውን  ስርዓት  ለመጣል  እንጂ  ከስርአቱ  ውድቀት  በኋላ  እንዴት  ሀገሪቱን  እንደሚገዛ  ራሱን  
አይጠይቅም።  ስለዚህ  የውጭ  አገዛዝ  ወርዶ  ሥልጣን  በእጃቸው  ሲገባ  ያለ  ምንም  ዕቅድና  
ስትራቴጂ  ወደ  ሥልጣን  ይመጣሉ።  ስልጣን  ጨብጠው  በማግስቱ  አገሪቱን  የማስተዳደር  ልምድና  
ዝግጅት  ሳያገኙ  የሀገሪቱን  ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ  ማህበረሰብ  ችግር  ይጋፈጣሉ።

ለብዙ  አመታት  በውጪ  መንግስታት  ሲሰቃይ  የነበረው  እና  እነሱን  ለመጣል  ከፍተኛ  መስዋዕትነት  
የከፈለው  ህዝብ  ከልጁ  አስተዳደር  ብዙ  ይጠብቃል።  አመራር  እቅድ  እና  ስትራቴጂ  ስለሌለው  
የሚጠበቁትን  በፍጥነት  ማሟላት  አይችልም።  እንደ  በትግሉ  ዘመን

ሥልጣን  ላይ  ከወጣ  በኋላ  የጀመረው  እና  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየተባባሰ  የመጣው  
መንቀጥቀጥም  እንደዚያው  ነው።

የኦሮሞ  አመራር  እና  ታጋዮች  በተቃውሞ  ፖለቲካ  ውስጥ  ለረጅም  ጊዜ  ቆይተዋል።  ሥርዓትን  እንዴት  
መገዳደር  እና  ማዳከም  እንደሚቻል  አእምሮአቸው  ሰለጠነ።  የኦሮሞ  አመራር  እና  ታጋዮች  ልብ  
ከተቃውሞ  አስተሳሰብ  ወጥተው  ወደ  አስተዳደር  ከመውጣታቸው  በፊት  የውጭው  አገዛዝ  በ2018  
ወደቀ።  ለመቃወም  የተሳለ  አእምሮ  ለአስተዳደር  ጥቅም  ላይ  ለማዋል  የስነ  ልቦና  ለውጥ  
ያስፈልገዋል።  በወቅቱ  ይህንን  ለማድረግ  ጊዜ  አልነበረኝም.  በዚህ  ጉዳይ  ላይ  ቀደም  ብዬ  ጠርጥሬ  
ነበር  እና  ሀገር  ቤት  ስደርስ  በሚሊኒየም  አዳራሽ  ባደረኩት  ንግግር  የኦሮሞ  ፖለቲካ  ከመቃወም  ወደ  
አስተዳደር  በፍጥነት  መቀየር  እንዳለበት  ተናግሬ  ነበር።  ይህ  ችግር  በይበልጥ  ታየኝ  አንድ  ቀን  
በስልጣን  ላይ  ካሉ  የኦሮሞ  መሪዎች፣  የተቃዋሚ  መሪዎች  እና  የትግል  ታጋዮች  ጋር  በቤተ  መንግስት  
ተገናኝቼ  ምሳ  በላሁበት።

5.1.2.
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ሁሉንም  ችግሮች  ወደ  ውጭ  ማድረግ  አይችልም.  እሱ  በስልጣን  ላይ  እንጂ  ባዕድ  አይደለም!  
የህዝቡን  ኢኮኖሚያዊና  ማህበራዊ  ችግሮች  የመፍታት  ፍላጎትና  ብቃት  ቢኖር  ኖሮ  ህዝብን  
በማስደሰት  ስልጣንን  ማጠናከር  ይቻል  ነበር።

አስቀድሞ  የተዘጋጀ  ዝግጅትና  የአቅም  ማነስ  ለሕዝብ  ጥያቄዎች  ተግባራዊ  መፍትሔ  ከመስጠት  
ይልቅ  የውስጥና  የውጭ  ጠላቶችን  በመፍጠር  ለግዳጅ  አፈና  ወይም  ጦርነት  ይመራል።  ይህ  ሁኔታ  
ወደ  ተወላጅ  አምባገነንነት  ወይም  ወደ  አዲስ  ነጻ  በወጣች  አገር  የእርስ  በርስ  ጦርነትን  ያመጣል።  
በጣት  ከሚቆጠሩ  አገሮች  በቀር  ብዙዎቹ  የቀሩት  አገሮች  ከቅኝ  ግዛት  ወጥተው  ወደ  ራሳቸው  
አምባገነንነት  ወይም  ግጭት  ውስጥ  ገብተዋል።  ከቅኝ  አገዛዝ  በቀጥታ  ወደ  የተረጋጋ፣  የዳበረና  
ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት  የሚሸጋገሩ  ከጥቂቶች  አይበልጡም።  በኦሮሞም  ላይ  ተመሳሳይ  ነገር  ደረሰ።
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በሁለቱ  ቡድኖች  መካከል  ያለው  ትብብር  ማነስ  የምንፈራውን  ችግር  ፈጥሯል።

እሱ  አልነበረውም.  ስለዚህ  ወደ  ስልጣን  ቢመጡም  ወደ  ቀደሙት  መሪዎች  ነባሪ  አቋም  ለመመለስ  እንጂ  
አዲስ  ስርዓት  ለመገንባት  አዲስ  ስልት  መንደፍ  አልቻሉም።  ለዚህ  ዋነኛው  ምሳሌ  ችግሮች  ናቸው

የብሄረሰቡ  እውቀት፣  ልምድ  እና  ተፈጥሮ  ያለው  ኦሮሞ  እራሱን  ከስርአቱ  በማግለል  ተዋግቶታል  ወይም  
አገዛዙ  እየገፋቸው  ነው።  በዚህ  ምክንያት  በ2018  ወደ  ስልጣን  ስንመጣ  የአስተዳደር  ልምድ  ያለው  
አብዛኛው  የኦሮሞ  አመራር  በትምህርት  እና  በስልጠና  የበሰሉ  አይደሉም።  መማር  የነበረባቸው  ከስርአቱ  
ውጭ  ስለነበሩ  ምንም  አይነት  የአስተዳደር  ልምድ  የላቸውም።  በቄሮ  ትግል  ወቅት  የወያኔ  መንግስት  እና  
የውጭ  ሰዎች  ኦሮሞዎች  ሀገርን  ለመግዛት  ብቁ  አይደሉም  የሚል  ፕሮፓጋንዳ  ነበር።  ሽግግሩን  ስናቅድ  
ይህንን  ችግር  ተረድተን  በሁለቱም  በኩል  ያለውን  ኢፍትሃዊነት  በአመራር  ውህደት  እንፈታዋለን  ብለን  ነበር።  
እኛ  እንዳሰብነው  ካልሆነ  በስተቀር።

በተጨማሪም፣  የኦህዴድ  አመራርን  በስትራቴጂካዊ  ቀረጻ  አያሳትፍም።  ይህ  ማለት  በስልጣን  ላይ  ያለው  
አመራር  ከስልታዊ  ፖሊሲ  አወጣጥ  ይልቅ  የፖሊሲ  አፈጻጸም  ልምድ  አለው  ማለት  ነው።

ወደ  ስልጣን  ስንመጣ  ሁለት  አይነት  የፖለቲካ  ልሂቃን  ነበሩ።  ለወያነ  መንግስት  የሚያገለግሉትን  እና  
ከስርአቱ  ውጭ  ያሉትን  ይይዝ  ነበር።  ከላይ  እንደተገለፀው  ህወሀት  በቂ  እውቀትና  ልምድ  የሌላቸውን  
እንዲሁም  በየአካባቢያቸው  ታማኝነት  የሌላቸውን  ሰዎች  ሰብስበው  ኦህዴድ  እንዲመሰርቱ  በማድረግ  
በተዘዋዋሪ  የአስተዳደር  ስልት  እንዲስማማ  ለማድረግ  አዲስ  የተቋቋመውን  የኦሮሚያ  አስተዳደር  ሰጠው።

5.1.3.

በስልጣን  ላይ  ያሉት  ልምድ  ያላቸው  ቢሆንም  የክህሎት  እና  የእውቀት  ማነስ  (ሜሪቶክራሲ)  ተከልክሏል።  
ከተፈጥሮ  እና  የትምህርት  ችሎታ  ማነስ  በተጨማሪ  እንደ  እንግሊዞች  ሁሉ  ዋይያኒ  ከሌሎች  ብሄረሰቦች  
ተወላጆችን  እየመረጠ  የፖሊሲ  አስፈፃሚ  ይሆናሉ  እንጂ  በስትራቴጂክ  ደረጃ  እንዲመሩ  አያሰለጥናቸውም።  
ጠንካራ  አእምሮ  ያላቸውን  ሰዎች  በመላክ  የሚፈለግ  የአካዳሚክ  ብቃትን  ከማግኘቷ  ይልቅ፣  በ‹ርቀት  
ትምህርት›  ስም  የውሸት  ዲግሪ  በማደል  አታለሏቸዋል።

የሜሪቶክራሲ  እጥረት  እና  ልምድ  ማነስ
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ለፖለቲካዊ  ችግሮች  ዋስትና  ያለው  መፍትሄ  መፈለግ  ነው።

በአጠቃላይ  መረዳት  ያለብን  ወደ  ስልጣን  ስንመጣ  ከስርአቱ  ውስጥም  ሆነ  ከስርአቱ  ውጪ  ያሉት  
የኦሮሞ  አመራሮች  ሀገሪቱን  የማስተዳደር  ብቃትና  ልምድ  እንዳልነበራቸው  ነው።  ይህንን  ጉድለት  
በፍጥነት  ለማስወገድ  የጋራ  አቅምን  ማዳበር  አልተቻለም።  ይህ  አገርን  የማስተዳደር  ልምድና  ብቃት  
ማነስ  ሥልጣንን  ማጠናከር  ያቃተን  ትልቅ  ምክንያት  ነው።

በተጨማሪም  ብሔር  ብሔረሰቦች  የራሳቸውን  ክልል  የሚያስተዳድሩበት፣  የፌዴራል  ሥልጣንና  
ኃላፊነት  የሚጋሩበት  የፌዴራል  ሥርዓት  መመሥረቱ  የኦሮሞ  ትግል  ካምፕ  ጠንካራ  አቋም  ነበር።

5.1.4.

ዋይያኒ  የፖለቲካ  ጥያቄዎችን  በሃይል  ሲመልስ  የቆየው  የብሔር  ጨቋኝ  ቡድን  በመሆኑ  ነው።  አሁን  
በስልጣን  ላይ  ያለው  አንጃ  ግን  ብቃት  የሌለው  እና  የዋያኖችን  ስልት  ማላመድ  ቢቀጥልም  ከወያኔ  
ብሄር  የወጡ  አንጃዎች  ሆነው  ውጤታማ  ፖሊሲና  ስትራቴጂ  ቢነድፉ  ኖሮ  ስልጣናቸውን  ማጠናከር  
ይችሉ  ነበር።  በስልት  ታቅደው  ውጤታማ  ሆነው  ወደ  ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት  ቢሸጋገሩ  በምርጫ  
ሥልጣን  ላይ  የመቆየት  ዕድላቸው  ሰፊ  ነው።

ኦሮሞና  የነጻነት  ታጋዮች  የሚመኙት  የውጭው  አገዛዝ  ከወደቀ  በኋላ  የኦሮሞና  
የሌሎች  ብሔረሰቦችን  ጥቅምና  መብት  

የሚያስጠብቅ  ዲሞክራሲያዊ  ሥርዓት  ይገነባል  ።  ስርዓቱ  በውይይት  እና  በስምምነት  ይገነባል  ተብሎ  
ይጠበቃል።  ሆኖም  በስልጣን  ላይ  ያለው  አመራር  ለግል  ስልጣን  ያለውን  ፍላጎት  በማጠናከር  አዲስ  
አምባገነናዊ  ስርዓት  ለመገንባት  እንደሚፈልግ  ግልጽ  ሆነ።

ወደ  ስልጣን  የመጣው  አመራር  ግን  ብሄርተኝነትን  ለማጥፋት  እና  ፌደራሊዝምን  ለማጥፋት  
እንደሚፈልግ  ለማሳየት  ገና  በጠዋቱ  ነበር።  ይህ  የነባሩ  አመራርና  የኦሮሞ  ታጋዮች  ምኞት  ልዩነት  
ጥርጣሬን  ፈጥሮ  ነበር።  በስልጣን  ላይ  ያለው  ከስልጣን  ይወርዳል  ብሎ  በመጠርጠር  ከኦሮሞነት  
ይልቅ  ባዕዳንን  መመካት  ቀጠለ።  የኦሮሞ  ታጋዮች  ብሔር  እስካሁን  ያገኘውን  ሁሉ  ለማጥፋት  
በሚፈልገው  በአዲሱ  አምባገነን  ሥርዓት  ውስጥ  እንወድቃለን  ብለው  ወደ  ተቃውሞ  ፖለቲካ  
መመለስ  ጀመሩ።  ይህ  ሁኔታ  የስልጣን  አመራር  ነው።
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የኢትዮጵያ  መንግሥት  ከተመሠረተ  ጀምሮ  ሥልጣን  በሰሜን  በመጡ  ብሔረሰቦች  እጅ  ነው።  
እ.ኤ.አ.  በ1974  እና  በ1991  የተካሄደው  ሽግግር  የአገዛዝ  ለውጦችን  አምጥቷል  ነገርግን  በሰሜን  
ውስጥ  ሥልጣን  ከአንዱ  ቡድን  ወደ  ሌላ  ቡድን  በመተላለፉ  በማህበራዊ  ኢኮኖሚያዊ  እና  ስነ-
ልቦናዊ  ግንኙነቶች  ላይ  መሠረታዊ  ለውጥ  ማምጣት  አልቻለም።  እ.ኤ.አ.  የ2018  ግን  ለውጡ  
የመጣው  በኦሮሞ  እንቅስቃሴ  እና  በስልጣን  ላይ  ያለው  ቡድን  Oromummaaን  በግልፅ  
በመናገሩ  ስልጣንን  ለመጀመሪያ  ጊዜ  ከሰሜን  ወደ  ደቡብ  የተሸጋገረ  አስመስሎታል።

ባለፉት  አምስት  አመታት  የተገደሉት  የኦሮሞ  ልጆች  ቁጥር  በሀይላስላሴ፣ዳርጉ  እና  ዋይያኒ  ጊዜ  
ከተገደሉት  ይበልጣል።  ባጠቃላይ  የስልጣን  መጠናከር  ችግር  ኦሮሞንም  ሆነ  ኢትዮጵያን  ወድሟል።  
በሰሜን  በኩል  ያለው  ጦርነት  በቅርቡ  ቀዝቀዝ  ቢልም  በኦሮሚያ  ያለው  ጦርነት  እንደቀጠለ  ነው።  
ይልቁንም  ወደ  ትግራይ  የሚደረገው  ትግል  ቆመ  እና  አዲስ  ህብረት  ተፈጠረ

ወደ  ደቡብ)

ከዚህ  በፊት  አጋጥሞት  ወደማያውቀው  ነገር.

5.2.  ከሰሜን  ወደ  ደቡብ  የኃይል  ሽግግር

ከላይ  በተጠቀሱት  ምክንያቶች  ሌሎች  ሁኔታዎች  ተደምረው  በከፍተኛ  መስዋዕትነት  የተገኘውን  
ሃይል  በማዳከም  ወደ  ዴሞክራሲ  የሚደረገውን  ሽግግር  ማደናቀፍ  ችለዋል።  በስልጣን  ላይ  ላሉት  
እና  ለኦሮሞ  የትግል  ካምፕ  ኪሳራ  ነበር።  በስልጣን  ላይ  ያሉትም  ማጠናከር  ተስኗቸው  ደካማ  
መንግስት  እና  ያልተሰራ  መንግስት  እየመሩ  ይገኛሉ።  ሀገሪቱን  ለከፋ  የኢኮኖሚ  ውድቀት  እና  ከፍተኛ  
ዲፕሎማሲያዊ  ኪሳራ  ያደረሰ  ግጭት  ውስጥ  እንድትገባ  አድርጓታል።  በኦሮሞ  ህዝብ  በኩል  
የመጨረሻው  ከባድ  ግጭት

ከሰሜን  ወደ  ደቡብ  የሚደረገው  የስልጣን  ሽግግር  በሀገሪቱ  ያለውን  ማህበራዊና  ኢኮኖሚያዊ  
ግንኙነት  በመሠረታዊነት  ይለውጣል  የሚል  ስጋት  ነበር።  ወደ  ደቡብ  የሚደረገው  የስልጣን  
ሽግግርም  የረዥም  ጊዜ  የበላይነት  ያላቸውን  ቡድኖች  ስጋት  ላይ  ጥሎባቸው  በተለያዩ  መንገዶች  
ለማክሸፍ  ተንቀሳቅሰዋል።  በስልጣን  ላይ  ያለው  አመራር  ከኦሮሞ  ካምፕ  ጋር  በተፈጠረው  ግጭት  
የተፈጠረውን  ክፍተት  በመጠቀም  ለውጡን  ለማደናቀፍና  የስልጣን  መጠናከርን  ለመከላከል  
ተጠቅሞበታል።

ከራሱ  ማህበራዊ  መሰረት  ድጋፍ  እጦት  ላይ  እንዲንጠለጠል  አድርጎታል.  የኦሮሞ  ትግል  
የተቆጣጠረውን  ስልጣን  ተጠቅሞ  ችግሩን  ለመፍታት  ሳይሆን  ያ  ሃይል  ለአዲስ  ጉዳት  መነሻ  ሆነ።
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5.2.1.

5.2.2.

ህጋዊነትን  የሚያበላሹ  ችግሮች

የኃይል  ጥበቃ

ይቃጠላል  እንዳልነው  ትግል  ስልጣን  ከመያዝ  ወደ  ማጠናከርና  መቀበል  መሸጋገር  አለበት።  ኃይልን  
ማጠናከር  በሁለት  መንገዶች  ሊከናወን  ይችላል.  ማስገደድም  ሆነ  ስምምነት።  አዲስ  በስልጣን  
ላይ  ያለ  ቡድን  ስልጣኑን  በሃይል  ለማጠናከር  ቢያንስ  ሶስት  ዋና  ዋና  የስልጣን  ምሰሶዎች  ማለትም  
ኢኮኖሚው፣  ወታደራዊ  እና  ማህበረሰብ  ሊኖረው  ይገባል።  የኦሮሞ  ትግል  ስልጣን  ሲይዝ  የራሱ  
ሰራዊት  ስላልነበረው  ኢኮኖሚው  በሌሎች  እጅ  ነበር።  ብቸኛው  ምሰሶው  በኦሮሞ  ብሔርተኝነት  
መልክ  ያለው  ማህበራዊ  ነው።  ወደ  ስልጣን  የመጣው  አመራር  የኦሮሞ  ብሄርተኝነትን  በመቃወም  
እራሱን  ይህንን  ምሰሶ  አሳጣ።  እነዚህ  ምሰሶዎች  በእጃቸው  በሌሉበት  በጉልበት  ስልጣንን  ለማዋሃድ  
የተደረገው  ጥረት  ህዝብን፣  መንግስትንና  ሀገርን  ያወደመ  ነው።

ይህንን  ለማድረግ  ወደ  ተዓማኒነት  ያለው  ውይይት  እና  ምርጫ  መሄድ  አለብን።  በኦሮሞ  ካምፕ  
የተፈጠረው  አለመረጋጋትና  ለሌሎችም  የተከፈተው  ዕድል  ሀገሪቱ  ወደ  ከባድ  ጦርነት  እና  ሰላማዊ  
ውይይት  እና  ፍትሃዊ  ምርጫ  እንዳትገባ  አድርጓታል።  ስለዚህም  በውጭ  ወገኖች  መካከል  ይቅርና  
በሕዝብ  ዘንድ  ተቀባይነት  ማግኘት  አልተቻለም  ነበር።

ስልጣንን  የማጠናከር  ስራው  ተስተጓጉሏል  እና  ሽግግሩ  ከውድቀት  ወጥቶ  ኦሮሞ  እና  ሀገሪቱ  
ምስቅልቅል  ሆኑ  ወደ  ቀጣዩ  ምዕራፎች  ማለትም  ተቀባይነት  እና  ጥበቃ  ማለት  አይቻልም።  
ሥልጣንን  መቀበል  ማለት  የመሠረታዊ  ምርጫ  ክልላችሁን፣  በሀገር  ውስጥና  በውጭው  ዓለም  
የሚገኙ  ብሔረሰቦችን  የሕዝብ  ፍላጎትና  ድጋፍ  እንዳለዎት  ማሳመን  ነው።

አገሪቱን  ለአዲስ  ጦርነት  ሊያጋልጣት  ይችላል  ተብሎ  ተሰግቷል።  ያ  ብቻ  አይደለም።  የራሳቸውን  
ቅርፅ  እና  ባህሪ  የፈጠሩት  ኢትዮጵያውያን  ከ30  አመታት  በላይ  ያጣውን  ስልጣን  መልሰው  ለማግኘት  
ወደ  ሌላ  ጦርነት  እየገቡ  ነው።

ስልጣን  ከያዙ  በኋላ  ወደ  ማቆየት  ይሸጋገራሉ።  ኃይላቸውን  ካጠናከሩ  እና  በማኅበረሰባቸው  እና  
በሌሎች  ዘንድ  ተቀባይነትን  ካገኙ  መከላከል  ይዳከማል።  ምክንያቱም  ኃይልን  በማዋሃድ  ሂደት  
ውስጥ  የኃይልን  ምሰሶዎች  በትክክል  ይይዛሉ.  የዚያን  ስልጣን  ተቀባይነት  በማግኘት  ሂደት  ያን  
ስልጣን  የሚያገኙ  በድርድር  እና  በምርጫ  ምክንያት  ያምፁብሃል።
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5.3.  ምን  መስተካከል  አለበት?

ስልጣንን  የማጠናከር  እና  ተቀባይነትን  የማግኘት  ተግባር  በተሳካ  ሁኔታ  ካልተከናወነ  ግን  
ማንኛውንም  ምሰሶዎች  ሳይያዙ  ወይም  ሳይጠናከሩ  ፣  ተቀባይነት  ሳያገኙ  ወደ  ስልጣኑ  የሚገቡት  
የአመፅ  ምክንያቶችን  እንዲያገኙ  እድሉን  ይሰጣቸዋል  ።  ባለፉት  አምስት  ዓመታት  ያየነው  ይህንን  
ነው።  ገዢው  ፓርቲ  የስልጣን  ማጠናከሪያ  እና  ተቀባይነት  ምእራፎች  ስላልተሳካላቸው  አሁን  
ስልጣንን  ለመጠበቅ  ተንቀሳቅሷል።

ስለዚህ  እንደቀደሙት  መንግስታት  ሁሉ  በኦሮሞ  እና  አሁን  ባለው  መንግስት  መካከል  ያለው  
ግንኙነት  ደህንነቱ  የተጠበቀ  ሆኗል።  እ.ኤ.አ.  በ2018  ያፈናቀሏቸው  ወጣቶች  በጉልበት  በስልጣን  
ላይ  ለመቆየት  እርምጃ  ወስደዋል  እና  እነሱን  በኃይል  ለመፋለም  ጫካ  ገብተዋል  ።  ይህ  ዓይነቱ  
ግንኙነት  ሁለቱንም  ወገኖች፣  ሕዝብና  መንግሥትን  እየጎዳ  ነው።  በዚህ  ከቀጠለ  መንግስት  
ስልጣኑን  የመቆየት  እና  እድሜውን  ለማራዘም  እድሉ  አነስተኛ  ነው።

ስልጣንን  ለማጠናከር  በተደረጉ  ስህተቶች  ምክንያት  በስልጣን  ላይ  ያለው  ቡድን  የኦሮሞን  ጥቅምና  
መብት  ማስከበር  አልቻለም።  በዚህ  ምክንያት  ስልጣኑን  ለማጠናከር  የሚያስፈልገውን  ድጋፍም  
ሆነ  ተቀባይነት  ከኦሮሞ  አላገኘም።

ሥልጣን  ካልተጠናከረና  ተቀባይነት  ካላገኘ፣  ማለትም  የኃይል  ምሰሶዎች  ሙሉ  በሙሉ  ካልተያዙ፣  
ኃይልን  ለመጠበቅ  ምንም  ዓይነት  ኃይል  አይሰራም።  ኃይልና  ቅቡልነት  ካልተጠናከረ  የተሠራ  ሥራ  
ሩቅ  አይሆንም።  ከቅርብ  አመታት  ወዲህ  ያየነው  የመንግስት  ምስቅልቅል  እና  ሽባ  የዚህ  ውጤት  
ነው።  ሥልጣን  እንዲቀጥል  ከተፈለገ  ሀገሪቱ  ከሁከትና  ብጥብጥ  እንድትወጣ  ከተፈለገ  ካለፉት  
ስህተቶች  ተምረን  እንደ  ሀገርና  እንደ  ቡድን  በስልጣን  ላይ  ያለውን  ስትራቴጂካዊ  ለውጥ  ማምጣት  
ያስፈልጋል።

ታጣለህ።  ይህ  በአመጽ  እና  በአመፅ  ስልጣንን  የማጣት  እድልን  ይቀንሳል።  የአዕማድ  ኃይል  
በወታደራዊ  ኃይል  ብቻ  አይጠበቅም.  ፖለቲካዊ፣  ኢኮኖሚያዊ፣  ማህበራዊ፣  ሚዲያ፣  ዲፕሎማሲያዊ  
እና  ርዕዮተ  ዓለም  ምሰሶዎችን  መጠቀም  ያስፈልጋል።

ብሄራዊ  ትግል  ከላይ  የተጠቀሱትን  አሉታዊ  እና  አወንታዊ  መብቶችን  ለማስከበር  ስልጣን  ለመያዝ  
ይፈልጋል።  ይኸውም  መንግሥት  በአገር  ላይ  እየፈፀመ  ያለውን  እኩይ  ተግባር  ለማስቆምና  
ከመንግሥት  የሚጠብቀውን  መልካም  ነገር  ለማስፈጸም  ነው።  በአንፃሩ  ትግል  አላማውን  ለማሳካት  
የፖለቲካ  ስልጣን  መያዝ  አለበት።  የጋራ  መብቶችን  እና  ጥቅሞችን  ለማስከበር  ያንን  ሃይል  በአግባቡ  
መጠቀም  አለበት።  እ.ኤ.አ.  በ2018  ኦሮሞ  የፖለቲካ  ስልጣን  ቢይዝም  አወንታዊ  እና  አሉታዊ  
መብቶቹን  ማስከበር  አልቻለም።

ገጽ  _
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በመግቢያው  ላይ  እንደተገለጸው፣  የኦሮሞ  ትግል  የብሔር  ብሔረሰቦችን  የጋራ  ማንነት  ለማጥፋት  
የሞከረውንና  ሀብቱን  የሚዘርፈውን  የኢትዮጵያ  አገዛዝ  መታገል  ጀመረ።  ስለዚህ  የዚህ  ትግል  አካል  
የኢትዮጵያን  አገዛዝ  የማፍረስ  ትረካ  እና  የተሃድሶ  ትረካ  ተቃራኒ  ነበር።  በሌላ  አነጋገር  የኦሮሞ  እና  
የኢትዮጵያ  መንግስት  ትርክት  ተቃዋሚዎች  ነበሩ።  የኢትዮጵያ  ገዥ  አካል  ኦሮሞን  እና  ሌሎች  ብሄረሰቦችን  
በኃይል  የመግዛት  የስልጣኔ  ተልእኮውን  አቅርቧል።  ለኦሮሞ  ይህ  ድርጊት  እንደ  ባርነት  ይቆጠራል።  
የኢትዮጵያ  ገዥ  አካል  ገዳን  ጨምሮ  የኦሮሞን  ባህልና  ወግ  እንደ  ኋላ  ቀርነት  በመሳደብ  ለማጥፋት  
ሞክሯል።  የኦሮሞ  ትግል  እነዚህን  ባህላዊ  ቅርሶች  የሀገሪቱ  የስልጣኔ  ምንጭ  አድርገው  አቅርቦላቸዋል።

የትረካ  ማስተካከያ

ይህንን  የበለጠ  ለማስረዳት፣  የሚከተለውን  የርዕዮተ  ዓለም  ስፔክትረም  ምሳሌ  እንጠቀም።  የርዕዮተ  
ዓለም  ዝርዝር  በግራ፣  መሃል  እና  ቀኝ  የተከፋፈለ  ነው።  በዲምሻሽ,  የፖለቲካ  ሃይል  ቡድን  እና  የሀገሪቱ  
ጥቅም

5.3.1.

ለህዝቡ  ከብዙ  ትግል  በኋላ  የመጣው  ሃይል  ሊገለበጥ  ይችላል።  በገዢው  ቡድን  እና  በኦሮሞ  የትግል  
ካምፕ  መካከል  ያለው  ጦርነት  ሀገሪቱን  እየከፋፈለ፣  በሺዎች  የሚቆጠሩ  ህይወትን  እየቀጠፈ፣  ከውጪ  
ዘረፋ  የተረፈውን  ኢኮኖሚ  እያወደመ  ነው።  ለገዥው  ፓርቲ  እና  ለኦሮሞ  ትግል  እስካሁን  የተሰሩ  ስህተቶችን  
ማረም  የጋራ  ጥቅምን  ያረጋግጣል።  ሀገርንና  ሀገርን  ከውድመት  ለመታደግ  በድፍረት  ከተደረጉ  ለውጦች  
መካከል  ጥቂቶቹ  የሚከተሉት  ናቸው።  እነዚህ  የትረካ  ማስተካከያ,  የልዩነት  አስተዳደር  እና  የውጭ  
ግንኙነቶችን  እኩልነት  ናቸው.  እስቲ  እነዚህን  ነጥቦች  አንድ  በአንድ  እንመርምር።

በሂደትም  የኦሮሞ  ትግል  የሁሉም  ነገር  ምንጭ  ሆኖ  ኢትዮጵያን  ጠላት  ሆነ።  የኢትዮጵያ  መንግስት  ከላይ  
እንዳየነው  የኦሮሞን  ትግል  ለማፍረስ  የተለያዩ  ስሞችን  እየሰጠ  ነው።  ይህ  ሁኔታ  በኢትዮጵያ  አገዛዝ  እና  
በኦሮሞ  መካከል  ደህንነቱ  የተጠበቀ  ግንኙነት  እንዲኖር  አድርጓል።  በኢትዮጵያ  ያለው  የፖለቲካ  ስልጣን  
በባዕድ  አምባገነን  አገዛዝ  ሥር  እስካለበት  ጊዜ  ድረስ  ይህ  የኢትዮጵያውያንን  የመራራቅ  እና  የጠላትነት  
ውንጀላ  ይሠራል።  በኦሮሞ  ትግል  የተሸከመው  ቡድን  ስልጣን  ከያዘ  በኋላስ?  በስልጣን  ላይ  ያለው  
የውጭ  ቡድን  ሲሄድ  እና  ራሱ  ጨቋኙ  ቡድን  ወደ  ስልጣን  ሲመጣ  የሚቀርበው  ክስ  መቀየር  አለበት።
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ምስል  4፡  የፖለቲካ  ርዕዮተ  ዓለም  ደረጃዎች
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ከ2020  በኋላ  ያለው  የኦሮሞ  ትግል  አቅጣጫ  በሚከተለው  ምስል  ማሳየት  ይቻላል።

ምንም  እንኳን  ስርዓቱን  እናጠፋለን  ወይም  ስርዓቱን  እናሻሽላለን  በሚለው  መጠን  ላይ  ልዩነት  ቢኖርም

እነሱ  በሁለት  ምድቦች  ተከፍለዋል.  አንዱ  ቡድን  ወግ  አጥባቂ  ይባላል።  ነባራዊ  ሁኔታው  እንዲጠበቅና  
እንዲቀጥል  ስለሚጠቅማቸው  ነው።  በቀኝ  በኩል  ያሉት  ደግሞ  እጅግ  ወግ  አጥባቂ  ናቸው  (አጸፋዊ  ምላሽ  
ሰጪ)  ናቸው  እና  ሁኔታው  ከትናንት  የባሰ  ስለሆነ  ወደ  ኋላ  እንመለስ  ይላሉ።  ከፖለቲካው  ጎራ  በስተግራ  
ያሉት  በአጠቃላይ  የሁኔታው  ሰለባ  ስለሆኑ  ለውጥ  ይፈልጋሉ።

በሌላ  በኩል  ኢትዮጵያን  ዲሞክራሲያዊ  ለማድረግ  እና  ከሌሎች  ብሄረሰቦች  ጋር  በእኩልነት  በፌደራሊዝም  
መኖር  ይቻላል  የሚለው  አመለካከት  ሊበራል  ተብሎ  ሊፈረጅ  ይችላል።

በአንድ  ጊዜ  የበላይነት  ያለው  በፖለቲካው  አምድ  በስተቀኝ  በኩል  ነው።

/አይዲዮሎጂ/  ማለት  በአጠቃላይ  የኦሮሞ  ትግል  በግራ  የፖለቲካ  መስመር  ላይ  ነበር  
ማለት  ነው።

የኦሮሞ  ትግል  በግራ  የፖለቲካ  መስመር  ላይ  ነበር።  በግራ  በኩል  ካሉት  ሁለት  መደዳዎች  የትኛው  ነው  
ለኦሮሞ  ትግል  የሚጠቅመው  ከትግል  ትውልዶች  ጀምሮ  ሲካሄድ  የነበረው  ክርክር  ነው።  በአንድ  በኩል  
‘የኢትዮጵያን  ኢምፓየር  አፍርሶ  ነፃ  ኦሮሚያን  እንገንባ’  የሚለው  መፈክር  በአክራሪነት  ፈርጅ  ውስጥ  ወድቋል።

እይታውን  ተመልከት

በግራ  በኩል  የሀገር፣  የመደብ፣  የፆታ  ወዘተ  ትግል  አለ።  በግራ  በኩል  ያሉት  በሁለት  ቡድን  ይከፈላሉ.  ያለው  
ስርዓት  ሙሉ  በሙሉ  እስካልተደመሰሰ  (አብዮታዊ  ለውጥ)  ካልሆነ  መፍትሄ  የለም  የሚሉ  ጽንፈኞች  ይባላሉ።  
ያለውን  ሥርዓት  ሙሉ  በሙሉ  ሳያፈርስ  ፖሊሲዎችን፣  አመራርንና  መዋቅርን  ማሻሻያ  ማድረግ  የሚያምኑ  
ሊበራል  ሪፎርም  አራማጆች  ይባላሉ።

Machine Translated by Google



ምስል  5፡  የድህረ-2020  የፖለቲካ  እይታ

ምዕራፍTheNextStruggle

ገጽ  _

ያገኘነውን  ለማጠናከር  እና  ከፊታችን  ለማሸነፍ  ወደሚከተለው  መሄድ  አለብን።

በዚህ  ከቀጠለ  ለገዢው  ፓርቲ  እና  ለኦሮሞ  ህዝብ  ኪሳራውን  ይጨምራል።  ይህንን  ለመለወጥ  
በሁለቱም  በኩል  ያሉትን  ክፍያዎች  ማረም  እና  ወደ  መሃል  መምጣት  አስፈላጊ  ነው.

የኦሮሞ  ትግል  የውጭውን  ቡድን  አስወግዶ  የራሱን  ቡድን  ካቋቋመ  በኋላ  የፖለቲካ  ማዕረጎች  
ዲስኩር  ተፈጠረ።  ከላይ  እንደተገለፀው  የፖለቲካ  እና  የኢኮኖሚ  ስልጣኑን  የተቆጣጠረው  ቡድን  
ስልጣኑን  ለማስጠበቅ  ወደ  ቀኝ  ይንቀሳቀሳል.  ከመንግስት  በደል  የሚሉ  በግራኝ  ናቸው።  እ.ኤ.አ  
ከ2018  በኋላ  አንዳንድ  የኦሮሞ  አንጃዎች  በኢትዮጵያ  ስልጣን  ያዙ  እና  ተጠቃሚ  ሲሆኑ  ሌሎቹ  
ደግሞ  የዚያ  ሃይል  ሰለባ  ሆነዋል።  ስለዚህ  ከ2018  በኋላ  ኦሮሞ  በግራና  በቀኝ  የፖለቲካ  መስመር  
ተከፋፍሏል።  በስልጣን  ላይ  ያለው  ቡድን  ወደ  ቀኝ፣  የተጨቆነው  ደግሞ  ወደ  ግራ  ዞረ።

ኦፕሬሽኑ  በኦሮሞ  ሃይሎች  መካከል  ግጭት  የፈጠረ  ሲሆን  ሁለቱም  ወገኖች  እርስበርስ  ወደ  ጫፍ  
ገፍተዋል።  የኦሮሞ  ትግል  ወደ  ቀድሞው  ወደ  ጽንፈኛ  ታጣቂነት  ሲመለስ፣  ገዢው  ቡድን  ከኦሮሞ  
ያጣውን  ድጋፍ  ለመተካት  ወደ  ቀኝ  ዞሮ  ወደ  ምላሽ  ብሔርተኝነት  ገባ።  ይህ  ሁኔታ  የኦሮሞን  የፖለቲካ  
ሃይሎች  ከፋፍሎ  ግጭት  ውስጥ  ከተታቸው።  እርስ  በርስ  ከማጥቃት  ይልቅ  እርስ  በርስ  ለመፋለም  
ከባዕዳን  ጋር  ኅብረት  ፈጠረ።  ሁኔታው
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5.3.1.1.

እንዲህ  አይነቱ  የፖለቲካ  ሂደት/አይዲዮሎጂ/  ከቀደምት  ስርዓቶች  ተጠቃሚ  የሆኑትን  ማህበራዊ  
ቡድኖችን  ይስባል  ነገርግን  በነዚያ  መንግስታት  የተጎዱትን  ያሳዝናል።

ስለዚህ  መፍትሄው  ገዥው  ፓርቲ  ወደ  መሀል  ተመልሶ  ከማኅበረሰቡ  መሠረት  ጋር  መላመድ  ብቻ  ነው።  
ይኸውም  በአንድ  በኩል  የአገዛዙን  ቀጣይነት  እንደ  ገዥ  ቡድን  ማረጋገጥ  እና  በሌላ  በኩል  የትናንቱን  
ጭቆና  በመገንዘብ  የለውጥ  ፍላጎትን  መቀበል  ነው።  ስለዚህ  የሚፈለገው  የመንግስት  አስተሳሰብ  
ተራማጅ  የሀገር  ፍቅር  መሆን  አለበት  ።  ተራማጅ

በአንፃሩ  ከተጨቆነ  ብሔር/ቡድን  የወጣ  
የፖለቲካ  ኃይል  ወደ  ስልጣን  ሲወጣ  የማህበረሰቡን  ቅሬታ  ቀስ  በቀስ  ወደ  አደባባይ  ማውጣቱ  ጥቅሙ  
ነው።  በግራ  በኩል  መቆየት  አይችልም  ምክንያቱም  የተረከበው  ስልጣን  መጠበቅ  አለበት,  ወደ  ቀኝ  
መንቀሳቀስ  አለበት.  ግን  ለበለጠ  መብትም  ጎጂ  ነው።  ህብረተሰቡ  ለውጡን  ለማስቀጠል  የሚፈልገው  
አዲስ  በስልጣን  ላይ  ያለው  ፓርቲ  የተሸከመውን  ጥያቄ  እስኪመልስ  ወይም  ከአገዛዙ  በቂ  ጥቅም  
እስኪያገኝ  ድረስ  ነው።  ስለዚህ  በስልጣን  ላይ  ያለው  ሃይል  በአንድ  በኩል  የሀገሪቱን  ስልጣንና  ስርዓት  
ከአደጋ  በመጠበቅ  የህብረተሰቡን  ጥቅምና  መብት  በተመጣጠነ  መልኩ  ማስመለስ  አለበት።

ባለፉት  አምስት  ዓመታት  ግን  ገዥው  ፓርቲ  ወደ  ቀኝ  ርቆ  ሲሄድ  አይተናል።  ሀገርንና  ሀገርን  ወደፊት  
ከማራመድ  ይልቅ  የድሮ  ስርዓቶችን  በማወደስ  እና  ባለፉት  50  አመታት  የመጣውን  ለውጥ  በማውደም  
የተከተለውን  የአጸፋዊ  ብሔርተኝነትን  መደገፍ  ቀጠለ።

በአንፃሩ  ገዥው  ፓርቲ  በአሮጌው  ስርዓት  ተጠቃሚ  ለሆነው  ማህበረሰብ  ዘላቂ  ድጋፍ  ማድረግ  አይችልም።  
ባለፉት  ሶስት  አመታት  በተግባር  ያየነው  ይህንን  ነው።  ላለፉት  ሶስት  አመታት  በሰሜን  እና  በደቡብ  
መካከል  ለሚደረገው  ጦርነት  የአንድ  ቡድን  ድጋፍ  ለማግኘት  ሲሞክር  ቆይቷል።  ያ  ሂደት  ለጦርነት  
የሚጠቅም  ቢሆንም  ብዙ  ርቀት  መሄድ  አይቻልም  ምክንያቱም  ያንን  አመለካከት  ባለው  የህብረተሰብ  
ቡድን  እና  በስልጣን  ላይ  ባለው  አካል  መካከል  መሠረታዊ  ልዩነት  አለ.  ይልቁንም  የ2018  ገዥዎች  
ወዳጅ  ያደረጓቸው  የአጸፋዊ  ብሔርተኝነትን  የሚያራምደው  ሃይል  አሁን  ገዢዎች  ፍላጎቱን  ማሟላት  
ባለመቻላቸው  እራሱን  ጠላት  እያወጀ  ነው።  በውጤቱም,  በስልጣን  ላይ  ያለው  ኃይል  በአልጋ  ላይ  ነው  
እና  ከእሱ  በታች  ፈረስ  የለውም.
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ይህ  ሃሳብ  ብዝሃነትን  በማጣጣም  ሀገርን  ለመገንባት  የሚጠቅም  ሳይሆን  በጎሳ  ሀገር  ውስጥ  
አምባገነንነትን  ለመገንባት  ነው።  ከኢህአዴግም  ተመሳሳይ  ነገር  አይተናል።  ለአንድ  የጎሳ  ሀገር፣  
የመደራጀት  ሃሳብ  ዲሞክራሲያዊ  ብዙነት  ከሆነ  የተሻለ  ነው።  የዲሞክራሲ  ብዙነት  ሃሳብ  ሶስት  ነገሮችን  
ያካትታል።  የአንድ  መሪ  ወይም  ቡድን  የበላይነት  ብቻ  ሳይሆን  የብዙ  ቡድኖች  ፍላጎትና  ፍላጎት  በፖለቲካዊ  
ውሳኔዎች  ውስጥ  ሚና  ይጫወታል።  ስልጣን  የሚይዘው  በህዝብ  ፍላጎትና  ምርጫ  እንጂ  በጉልበት  
ወይም  ከላይ  ወደ  ታች  በመጫን  አይደለም።  በሶስተኛ  ደረጃ  የአስተዳደር  እና  የስልጣን  ኢርኒ  በአንድ  
ሰው/ቡድን  እና  በከፍተኛ  ደረጃ  ብቻ  የሚቆጣጠረው  ሳይሆን  በስልጣን  እና  አስተዳደር  መልክ  
ያልተማከለ  ይሆናል።  እንደ  ኢትዮጵያ  ባለ  በአምባገነናዊ  አገዛዝ  እና  በቡድን  አድልዎ  በተመታችባት  ሀገር  
እስከ  ዛሬ  ሀዘንና  ስደት  ባልዳነበት፣  የብሔርተኝነት  ንቃተ  ህሊና  ከፍ  ባለበት፣  ሥልጣን  ከላይ  ሆኖ  ፍርድ  
በአንድ  ሰው/ቡድን  እየተመራ  ነው።  ሀገር  መገንባት  ይቅርና  መዋጮ  ሊቀጥል  አይችልም።  ስለሆነም  
ከላይ  የተገለጹትን  ሃሳቦች  የበለጠ  በማጠናከር  የግለሰብ  እና  የጋራ  መብቶችን  በዲሞክራሲያዊ  መንገድ  
ማስጠበቅ  ብሄርተኝነት  የግጭት  ችግር  እንዳይሆን  ይረዳል።

የሀገር  ፍቅር  አብሮ  ለመጓዝ  ሁለት  ሃሳቦችን  ይፈልጋል።  ፕሮግረሲቭዝም  ማህበራዊ፣  ኢኮኖሚያዊ  
ችግሮች  እና  የመብት  ጥሰቶች  በፖለቲካዊ  ርምጃ  መፍታት  እና  መሻሻል  እንደሚያስፈልግ  እምነት  ነው።  
አገር  መውደድ  ማለት  ሀገርን  መውደድ፣  ሀገርን  ለመጠበቅ  እራስን  መስጠት  እና  ከውጭ  ጥቃት  
መጠበቅ  ማለት  ነው።  ሁለቱን  አስተሳሰቦች  አንድ  ላይ  ስናመጣ  ተራማጅ  አርበኝነት  ማለት  አገርን  
መውደድ፣  ለአንድነቷና  ለቀጣይነቱ  መቆም  ማለት  ነው  ነገርግን  በሀገሪቱ  ህዝቦች  ላይ  እየደረሰ  ያለው  
ጉዳትና  መድልኦ  ሳይካድ  ሊፈታ  ይገባል  ብሎ  ማመን  ነው።  በሌላ  አነጋገር  ተራማጅ  አርበኝነት  ማለት  
ለሀገርና  ለማህበራዊ  ፍትህ  ሚዛናዊ  በሆነ  መንገድ  ጎን  ለጎን  መቆም  ማለት  ነው።

በስልጣን  ላይ  ያለው  የኦሮሞ  አመራር  በሁለቱም  በኩል  ተጠርጣሪ  ነው;  በራሳቸው  ሰዎች  እና  በአሮጌው  
ስርዓት  ተጠቃሚ  በሆኑት።  ህዝቡ  ትላንት  የጎዳን  የአገዛዙ  ስርአት  አሁን  ያለው  አመራር  እንደሚቀጥል  
ይጠራጠራል።  አገዛዙ  የኦሮሞን  ጥያቄ  ከያዘ  ያጠፋኛል  ብዬ  እገምታለሁ።  ስለዚህ  ተራማጅ  የአገር  ፍቅር  
እነዚህን  ሁለት  ጥርጣሬዎች  ለማስታረቅ  ይጠቅማል።  በዋይያኒ  ዘመን  የፓርቲ  እና  የሀገር  አደረጃጀት  
ሃሳብ  ዴሞክራሲያዊ  ማዕከላዊነት  ነበር  ።
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ከላይ  ተደጋግሞ  እንደተገለጸው  ምንም  እንኳን  የኦሮሞ  ጥያቄ  ሙሉ  በሙሉ  ባይመለስም  አሁን  ያለውን  
አገዛዝ  በመቃወም  ትላንት  በነበሩት  ስርዓቶች  ላይ  በተጠቀመው  ውንጀላ፣ታክቲክ  እና  ስትራቴጂ  
የሚፈለገውን  ያህል  ውጤት  አያስገኝም።  ስለዚህ  የይገባኛል  ጥያቄዎች፣  ስልቶች  እና  ስትራቴጂዎች  
ለውጥ  ያስፈልጋል።  ይህንን  ለውጥ  ለማምጣት  ስንታገልለት  የነበረው  የውጭ  አገር  አገዛዝ  ተወግዶ  
ከኦሮሞ  ቡድን  በወጣ  ጨቋኝ  አገዛዝ  መተካቱን  መቀበል  ያስፈልጋል።

ከተለያዩ  ሀገራት  የመጡ  ዲፕሎማቶች  ተደጋጋሚ  ጥያቄዎችም  ይህንኑ  ያሳያሉ።  “የኦሮሞ  ቡድን  ስልጣን  
ከያዘ  በኋላ  ኦሮሞ  ለምን  ትግሉን  ቀጠለ?  ምን  እፈልጋለሁ?  ”  ደጋግሜ  ደጋግሜ።  በትግሉ  አመራር  ብዙ  
ጊዜ  የሚሰጠው  መልስ  ነባሪ  መልስ  ነው።

የውጭም  ሆነ  ከናንተ  የወጣው  አምባገነን  መንግስት  ቢጎዳችሁም  በተመሳሳይ  መንገድ  ልትታገሉት  
አትችሉም።  አንድ  እንግዳ  ሰው  ከእርስዎ  ጥንቸል  ቢሰርቅ,  ቤተሰብዎ  በሙሉ  አስፈላጊ  በሆነ  መንገድ  
ከእርስዎ  ጋር  ያጠቃዎታል

ይህ  ማለት  የራስ  ገዝ  አስተዳደር  እንፈልጋለን፣  ሪፈረንደም  እንፈልጋለን  ወዘተ.  ምላሻቸው  “ከኦሮሞ  
ቡድን  መገንጠል  ትፈልጋለህ?”  የሚል  ነበር።  ትንሹ  ።  አሳማኝ  አይደለም.  ስለዚህ  ይህ  ትግል  በደረሰበት  
ደረጃ  ኦሮሞ  በአጠቃላይ  አገዛዙን  ከመኮነን  ይልቅ  በኮሚሽኑ  እና  በአገዛዙ  ግድፈት  ላይ  ቢያተኩር  ጥሩ  
ነው።  ስለዚህ  መንግስት  ጥሎ  መሙላት  ያለበትን  ማህበራዊ፣  ኢኮኖሚያዊ  እና  ፖለቲካዊ  ጉዳዮችን  
መለየት  የተሻለ  ነው።  ይህ  ሲባል  ግን  አሁን  ያለውን  አንጃ  መቃወም  አስፈላጊ  አይደለም።  በገዥው  ቡድን  
እና  በገዥው  አካል  መካከል  ያለውን  ልዩነት  በመለየት  እኩይ  አንጃውን  እንደ  መለየት  በቡድን  እርምጃዎች  
ላይ  በማተኮር

በኦሮሞ  ትግል

የሚለውን  ጥያቄ  ይመልሳል.  ግን  ወንድምህ  ቢሰርቅስ?  ፍትህህ  እንደሚመለስ  ቢስማሙም  እንዴት  
ወደነበረበት  መመለስ  ላይ  የሃሳብ  ክፍፍል  አለ።  ሁሉም  ሰው  የራሱን  ሥጋ  ለመጉዳት  እኩል  ግትር  
አይደለም.  ከእርስዎ  ማህበረሰብ  ውጪ  ካለው  ቡድን  ጋር  የሚደረገው  ትግል  ተመሳሳይ  ችግሮች  አሉት።  
በሌላ  በኩል  የውጭ  ዜጎች  መንግስትን  ሲረከቡ  አገዛዙን  ሙሉ  በሙሉ  ጠላት  ነበርን።  ያ  ስልት  ወያኔ  
ስልጣን  ከያዘ  በኋላ  እና  ኦሮሞው  ስርዓቱን  ከተቀላቀለ  በኋላ  ብዙም  አልሰራም።

5.3.1.2.

ይህንን  በመረዳት  በወጣቶች  ትግል  ወቅት  አገዛዙን  እየመረጥን  ኢላማ  አድርገናል።  የኦሮሞ  ቡድን  
በስልጣን  ላይ  እያለ  አገዛዙን  ሙሉ  በሙሉ  ጠላት  መሆን  ብዙም  አይጠቅምም።
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በዚህ  የክስ  ለውጥ  ላይ  የኦሮሞ  አመራርና  ህዝብ  በግልፅ  መወሰን  ያለባቸው  አንድ  ነገር  አለ።  ይህ  ማለት  
ገና  ከጅምሩ  የኦሮሞን  መብትና  ጥቅም  አስከብረን  ሀገር  እንገነባለን  ወይንስ  ነባሯን  ተረክበን  ለኛ  እና  
ለሌሎች  እናደርገዋለን  የሚለው  አነጋጋሪ  ጉዳይ  ነበር።  የኢትዮጵያን  አገዛዝ  ሥልጣን  መቆጣጠሩ  የኛንም  
ሆነ  የሌሎችን  ብሔር  ብሔረሰቦች  ጥቅም  ለማስጠበቅ  ይጠቅማል  የሚለው  አስተሳሰብ  በፍጥነት  
እየተጠናከረ  ቢመጣም  ኦሮሞ  መገንጠል  ይፈልጋል  የሚለው  አስተሳሰብ  በሌሎች  ብሔረሰቦች  መካከል  
ንግግሮችን፣  ጥርጣሬዎችን  እና  ፍርሃትን  ፈጥሯል።  በተለይ  ብሔር  ብሔረሰቦች  በደቡብና  በምስራቅ  
ይበትኑናል  ብለው  ፈርተዋል።  እውነት  አላቸው።  ለከባድ  ጉዳትም  ይጋለጣሉ።  ኦሮሞ  መገንጠል  ይፈልጋል  
የሚለው  አስተሳሰብ  የኦሮሞ  ቡድን  ስልጣን  ከያዘ  ጀምሮ  እስካሁን  አልቆመም።  ይህ  የኦሮሞን  ስልጣን  
ህጋዊነት  እየጎዳው  ነው።  ይህንን  ለመቅረፍ  የኦሮሞ  ትግልን  ክስ  በዘዴ  መቀየር  ያስፈልጋል።  ሲደረግ  ነበር።

ብሄራዊ  ትግል  የውጭ  ቡድንን  አስወግዶ  ከሱ  የመነጨው  ቡድን  ስልጣን  ጨብጦ  አምባገነን  መንግስት  
ከመሰረተ  ሙሉ  መብትን  ለማስከበር  ትግሉን  መቀጠል  አስፈላጊ  ቢሆንም  ክሱ  ግን  መታረም  አለበት።  
ከውጭ  አምባገነን  መንግስታት  ጋር  ሲፋለም  የነጻነት  ትረካው  ጥቅም  ላይ  ውሏል  ነገር  ግን  የራስን  
አምባገነንነት  ሲታገል  ወደ  ዲሞክራሲያዊ  ትረካ  መሄድ  ይጠቅማል።  የነጻነት  ትረካ  ስልጣንን  ከባዕድ  እጅ  
ለማውጣት  ይጠቅማል።  በእናንተ  ማህበረሰብ  ውስጥ  የተፈጠረውን  አምባገነን  ቡድን  ስልጣኑን  አንሱ  እና  
በህዝብ  እጅ  ውስጥ  ያስገቡት።

ወደ  ስልጣን  ከመጣ  በኋላም  በትረካ  እርቅ  እና  በኦሮሞ  ትግል  እና  በኢትዮጵያ  አገዛዝ  ላይ  የቀረቡ  ክሶችን  
የማጣመር  ስራ  ተጀመረ።  ኦሮሞ  አገርን  በመገንባትና  በመጠበቅ  ረገድ  ያለው  ሚና

ለማስመጣት  የዴሞክራሲ  ትረካ  መጠቀም  ያስፈልጋል።  ከባዕድ  እንጂ  ከክፋትህ  ነፃ  አትወጣም።

በማረም  ወይም  በሌላ  አመራር  መተካት  ላይ  ማተኮር  ማለት  ነው።

እ.ኤ.አ.  በ1990ዎቹ  እነዚህ  የክስ  መቋቋሚያ  ውይይቶች  በ  ABO  ውስጥ  ተጀምረው  ከባድ  ክርክር  
አስነስተዋል።  ኢትዮጵያን  የመውረር  ታቦ  ፈርሶ  ለሰፊ  ውይይት  ተከፈተ።  በወጣቱ  ትግል  ወቅት  ከውጪም  
ከውስጥም  ሳንነቃ  የኦሮሞን  ትርክት  ወደ  መሀል  አመጣነው።  ይህ  የኦሮሞ  ትግል  ፀረ-ኢትዮጵያ  (ፀረ-
ኢትዮጵያ)  ከመሆን  ወደ  ኢትዮጵያዊ  ናአን  መዓልቲ  ፈቃድ  ለወጠው።  ይህ  የትረካ  ለውጥ  በሳል  እና  በሀጫሉ  
'አንተ  አራት  ኪሎን  ተክተሃል'  በሚለው  ዘፈን  ባርኩሜ  አዳራሽ  ውስጥ  በይፋ  ታውጇል  ።
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በአንፃሩ  የኦሮሞ  ትግል  አመራር  ኢትዮጵያን  መርገምና  ማፈራረስ  እንደ  ህዝባዊ  ስልት  ይጠቀማል።

ኦሮሞ  ፌደራላዊና  ዲሞክራሲያዊ  ስርዓትን  ገንብቶ  ከመገንጠል  ይልቅ  የራሱን  ጥቅም  እያስጠበቀ  
ከሌሎች  ብሄር  ብሄረሰቦች  ጋር  በአንድ  ሀገር  ቢኖር  ይሻላል  በሚለው  ሀሳብ  ላይ  ከስምምነት  ላይ  
ከተደረሰ  የኦሮሞን  የትግል  ጥያቄ  ማስታረቅ  ያስፈልጋል።  የኢትዮጵያ  አገዛዝ.  ይህንን  ለማድረግ  
ሁለቱንም  ወደ  መካከለኛ  ዩ  ማምጣት  አስፈላጊ  ነው.

የፖለቲካ  ትረካ  የተመሰረተው  አንድ  የፖለቲካ  ሃይል  የትናንትን፣  የዛሬን  እና  የነገን  ክስተቶችን  በሚያቀርብበት  
መንገድ  ላይ  ነው።  ለምሳሌ  የተጨቆኑ  ብሄሮችና  ቡድኖች  ነፃ  በወጡበት  በትላንትናው  እለት  በክብር  
ይኮራሉ።  በባዕድ  ጭቆና  ውስጥ  የገቡትን  ዓመታት  እንደ  ወራዳ  ስጦታ  አድርገው  ያቀርባሉ።

እስካሁን  በተደረጉ  ሙከራዎች  የተሰሩ  ስህተቶችን  ማረም  አለብን።  ለምሳሌ  በኢትዮጵያ  ደረጃ  በስልጣን  
ላይ  ያለው  ሰው  እና  ቡድን  ከኦሮሞ  ትግል  ክስ  ራሳቸውን  ያገለሉ  እና  የኢትዮጵያን  ብቻ  ይደግፋሉ።  ይህ  
ስህተት  ነው።

እንደ  አዲስ  አበባ  ድል  እና  ሀጫሉ  እና  ሌሎች  አርቲስቶች  ሲያደርጉት  የነበረው  ትኩረት  የዚሁ  አካል  ነው።  
ነገር  ግን  ሁለቱን  አረፍተ  ነገሮች  ለማስታረቅ  የተደረገው  ሙከራ  በኦሮሞ  ካምፕ  ውስጥ  በተፈጠረ  ውጊያ  
ተስተጓጉሏል።  ገዢው  ቡድን  ምላሽ  ሰጠ  እና  የኦሮሞ  ትግል  ወደ  የትግል  ፖለቲካ  ተመልሶ  በነባሪ  ትርክት  
መኩራራት  ጀመረ፣  ይህም  ሁለቱን  ክሶች  ለማስታረቅ  የሚደረገውን  ሙከራ  እንቅፋት  ሆነ።  ገዢው  ቡድን  
በአሮጌው  ኢትዮጵያዊ  አመለካከት  በመኩራራት  የኦሮሞን  ትግል  አመለካከቶች  በማሳነስ፣  የኦሮሞ  ትግል  
እንቅስቃሴ  ደግሞ  ኢትዮጵያን  ወረራ  የሚለውን  ውንጀላ  ውድቅ  በማድረግ  ወደ  ውግዘት  ተለወጠ።

በስልጣን  ላይ  ያለው  ሰው  የሚበጀው  የኦሮሞን  ክስ  ሳይተው  አስተካክሎ  ሌሎች  ብሄር  ብሄረሰቦችን  
በማካተት  ኢትዮጵያዊውን  መሀል  ጎትቶ  ኦሮሞን  መሳብ  ነው።  እነዚህን  ሁለት  ክሶች  ለማስታረቅ  ገዢውን  
ቡድን  እና  የኦሮሞ  ታጋዮችን  የለየውን  ቅራኔ  መፍታት  እና  ሁለቱንም  ወገኖች  ወደ  መሃል  ሜዳ  ማምጣት  
ያስፈልጋል።  ኦሮሚያን  ለመገንባት  ኢትዮጵያን  ማፍረስ  እና  ኢትዮጵያን  ለመገንባት  ኦሮሞን  ማሳነስ  አስፈላጊ  
አይደለም  የሚል  መግባባት  ያስፈልጋል።  በተጨማሪም  ከአማራ  ፖለቲካ  ድርጅቶች  ጋር  ያለውን  የአመለካከት  
ልዩነትና  ቅራኔ  ማጥበብ  ያስፈልጋል  (ይህንን  የኦሮሞና  የአማራ  ግንኙነት  ጉዳይ  ወደፊት  በሰፊው  
እንመለስበታለን)።
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ባለፉት  አምስት  አመታት  ገዥው  ፓርቲ  በተደጋጋሚ  እንደዚህ  አይነት  ስህተቶች  ሲሰራ  አይተናል።  
አስተካክል  ስንል  ትናንት  የነበረን  ክስ  ከተቃራኒው  የተለየ  ነው።  የትናንቱ  ክስ  መሰረት  ነው።

የኦሮሞ  ትግል  የሚሉትን  ብንመለከት  ከሚኒሊክ  ወረራ  በፊት  ያለው  ጊዜ  የነፃነት  እና  የብልጽግና  ጊዜ  
ተደርጎ  ይወሰዳል።  ጋዳ  ያለፈው  ኩሩ  ታሪክ  ምልክት  ሆኖ  ቀርቧል።  ከሚኒሊክ  ወረራ  በኋላ  ያለው  
የሽንፈት፣የውርደት  እና  የጭቆና  ጊዜ  ነው።  የውጭ  ጨቋኝ  አገዛዝ  የሚነሳበት  ቀን  የነጻነት  እና  የዕድገት  
ዘመን  እያለም  ነው።  ይህ  የኦሮሞ  ተወላጆች  የኢትዮጵያ  አገዛዝ  ከተመሰረተበት  ክስ  ጋር  ይጋጫል።

ለማጠቃለል  ያህል፣  ኦሮሞዎች  በኢትዮጵያ  አገዛዝ  ውስጥ  ስልጣን  ከያዙ  በኋላ፣  አገሪቱን  ለመምራት  
እና  ህጋዊነትን  ለማግኘት  የሚያስችል  የይገባኛል  ጥያቄ  ማቅረብ  አለባቸው።  እንዲህ  ያለው  ጥያቄ  
እዚህ  ያደረሰውን  የትግሉን  ጥያቄ  ጥሎ  በመካድ  ሳይሆን  በማስተካከልና  ወደ  መሃል  በማምጣት  
ነው፤  እና  የኢትዮጵያ  መንግስት  የይገባኛል  ጥያቄዎችን  ወይ  የኦሮሞ  ትግል  ሲያደርግ  እንደነበረው  
በማውገዝ  ወይም  ያለፉት  ስርአቶች  ሲያደርጉት  የነበረውን  ሙሉ  ለሙሉ  በማጣጣም  ነገር  ግን  
በማረም  እና  ወደ  መሃል  በማምጣት።

ለኦሮሞ  ብልፅግናን  እና  ብልፅግናን  ያጎናፀፉ  ዘመናት  በኢትዮጵያውያን  ክስ  እንደ  ቂልነትና  ኋላ  ቀርነት  
ቀርበዋል።  ለኦሮሞ  የጭቆናና  የውርደት  ዘመን  እዩ፣  የኢትዮጵያ  አገዛዝም  ኢትዮጵያ  የተገነባችበትና  
ለዕድገትና  ለልማት  የተላከችበትን  ዘመን  አድርጎ  አቅርቦታል።  የኦሮሞ  እንቅስቃሴ  ወደ  ስልጣን  ከመጣ  
በኋላ  በኦሮሞ  ትግል  እና  በኢትዮጵያ  አገዛዝ  መካከል  ያለውን  የይገባኛል  ጥያቄ  በትግል  መታረቅ  
ያስፈልጋል።  ከነዚህ  ዘዴዎች  ውስጥ  አንዱ፣  ሀጫሉ  ሲያደርግ  የነበረው፣  በሁለቱም  ክሶች  በአዎንታዊ  
መልኩ  የሚታዩ  ጉዳዮችን  ማንሳት  ያካትታል።  ይህን  ካደረግን  ግን  ኦሮሞዎች  ትናንት  ሲያነሱት  የነበረውን  
ተቃውሞ  እንዳንቃወም  በጣም  መጠንቀቅ  አለብን።

ለወደፊት  ዩቶፒያን  በታላቅ  ምኞት  ይሸሻሉ።

የትናንት  ውንጀላዎችን  ለመቃወም  እና  ለማንቋሸሽ  መሄድ  የዛሬን  የይገባኛል  ጥያቄ  መሰረት  ማፍረስ  
ነው።  የትናንቱን  ጭቆና  በመቀነስ  እና  በመካድ  መሄድ  የዛሬን  ፅድቅ  ማሳጣት  ነው።  የሁለቱ  የይገባኛል  
ጥያቄዎች  እጅግ  በጣም  ተቃርኖ  ሊታለፍ  ይችላል;  ነገር  ግን  ለማጥፋት  መሞከር  እና  ሙሉ  ለሙሉ  
መካድ  ችግር  ይሆናል.
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በአምስተኛው  የዴሞክራሲ  ትግል  ምዕራፍ  ውስጥ  ያለው  የመጀመሪያው  ተግባር  አስተሳሰብን  ማስተካከል  
ነው።  ወደ  ዲሞክራሲ  የሚደረግ  ሽግግር  ይጠቅመናል  ስንል  ሁለት  አመለካከቶች  ቀርበዋል።  አንደኛው  
በዚያች  አገር  ዴሞክራሲን  ማምጣት  የማይቻል  ሲሆን  ሁለተኛው  ደግሞ  እዚህ  አገር  ዴሞክራሲ  በገዥው  
ፓርቲና  በደጋፊዎቹ  አያስፈልግም  የሚል  ነው።  እስቲ  እነዚህን  ሁለት  አመለካከቶች  አንድ  በአንድ  እንይ።

ከላይ  እንደተገለፀው  ሦስቱ  የኦሮሞ  ጥያቄዎች  እስካሁን  ሙሉ  በሙሉ  አልተመለሱም።  ለእነዚህ  
ጥያቄዎች  መልስ  ለማግኘት  ሶስተኛውን  ማለትም  የመንግስት  ስልጣን  መያዝ  አስፈላጊ  ነው.  
ሥልጣንን  ከባዕድ  እጅ  አውጥቶ  በራስ  ቡድን  እጅ  ማስገባት  ለውጥ  ቢሆንም  በሕዝብ  የተመረጠ  
መንግሥት  እስኪመሠረት  ድረስ  አሉታዊም  ሆነ  አወንታዊ  መብቶች  ሊሟሉ  አይችሉም።  ስለዚህ  
የኦሮሞ  ትግል  ወደ  አምስተኛው  ምዕራፍ  መሸጋገር  አለበት።  ይህ  ምዕራፍ  በሕዝብ  የተመረጠ  
መንግሥት  ስለማቋቋም፣  በሌላ  አባባል  ዴሞክራሲያዊ  የመንግሥት  ሥርዓት  መገንባት  ነው።  ይህ  
ማለት  ይህ  ትግል  የመነቃቃት  ፣የግንባታ  ፣የመንግስት  ምስረታ  እና  የስልጣን  ቅሚያን  አልፎ  አሁን  
ወደ  ዲሞክራሲያዊ  ስርዓት  ግንባታ  እየተሸጋገረ  ነው።

ዲሞክራሲ  አይቻልም  የሚሉ  ወገኖች  ሀሳባቸውን  ለማጠናከር  ብዙ  ምክንያቶችን  ይዘረዝራሉ።  
ከእነዚህም  ውስጥ  ትልቁ  ዴሞክራሲ  በአፍሪካ  በተለይም  በአቢሲኒያ  ርዕዮተ  ዓለም  የምትመራ  
ኢትዮጵያ  ውስጥ  ዴሞክራሲ  ሊወለድም  ሆነ  ሊዳብር  አይችልም።  በአፍሪካ  ያለው  አመለካከትና  
ተግባር  እንዲሁም  በኢትዮጵያ  ያለው  የፖለቲካ  ባህል  ፀረ  ዴሞክራሲ  መሆኑ  የሚካድ  አይደለም።  
ነገር  ግን  የትኛውም  ሕዝብ  ወይም  ብሔር  ለዴሞክራሲ  የሚጠቅም  ባህል  አልተፈጠረም።  የሰማይ  
ዴሞክራሲ  አልነበረም።  የዴሞክራሲ  ሥርዓት  ግንባታ  የተሳካላቸው  ሕዝቦችና  አገሮች  ከብዙ  ትግልና  
ከታላቅ  መስዋዕትነት  በኋላ  ተፋጠጡ።

ምንም  እንኳን  እነዚህ  ምዕራፎች  ተደራራቢ  ቢሆኑም  ያለፉትን  ምዕራፎች  ሥራ  ማጠናከር  ግን  በአዲሶቹ  ላይ  
የበለጠ  ማተኮር  ያስፈልጋል።

6)  የትግሉ  ምዕራፍ  5

ሀ)  ዲሞክራሲ  አይቻልም
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ባለፉት  አምስት  አመታት  ከምንኖርባቸው  መንግስታት  ጋር  ጦርነት  ውስጥ  እንድንገባ  አድርጎናል።

ለ)  ዲሞክራሲ  አስፈላጊ  አይደለም

ሌላው  ዴሞክራሲ  አይቻልም  የሚለው  አስተሳሰብ  አሁን  ያለው  ፓርቲ  ከኃይል  ውጪ  ምንም  
የሚያውቀው  እና  ዴሞክራሲን  የማይፈልግ  ከመሆኑ  እውነታ  ነው።

ይልቁንም  እየባሰ  ሄደ።  ሌላው  ሃሳብ  ዲሞክራሲ  ሲመጣ  ስልጣን  እናጣለን  የሚል  ነው።  እውነት  
ነው  የዲሞክራሲ  እውን  መሆን  ህዝብንና  ቡድኖችን  ስልጣን  ሊያሳጣው  ይችላል።  እንደ  ሀገር  ግን  
ኦሮሞ  በዲሞክራሲ  የሚያጣው  ነገር  የለም።  ይልቁንም  አንድ  ቡድን  በስሙ  አምባገነን  መንግስት  
ገንብቶ  ለጎረቤት  ሀገራት  ጠላት  አድርጎታል።

ስለዚህ  ለኦሮሞ  ያለው  ዋስትና  መብታችንን  ማስከበርና  ሥልጣን  ወደ  ባዕድ  እንዳይሄድ  ማድረግ፣  
ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት  መመሥረት  ነው።  የአባትነት  ስርዓት

መታገል  አሰልቺ  እና  ጊዜ  የሚወስድ  ነው  ነገር  ግን  ከሌሎች  ከሚገኙ  መፍትሄዎች  የተሻለ  ነው።

ብዙ  የአፍሪካ  ሀገራት  ከረዥም  ጊዜ  አምባገነን  መንግስታት  እና  ግጭቶች  በኋላ  ወደ  ዴሞክራሲ  
በቅርቡ  እየተጓዙ  መሆናቸውን  እናያለን።  ጎረቤቶቻችንን  ኬንያ  እና  ሶማሊያን  ተመልከት።  ለኛም  
ቢሆን  የሀገራችንና  የሀገራችን  ችግሮች  በአምባገነን  መንግስት  ሊፈቱ  እንደማይችሉ  ከተስማማን  
ወደ  ዲሞክራሲ  የሚደረገውን  ሽግግር  ረጅምም  ሆነ  አስቸጋሪ  ከመስራት  የተሻለ  መፍትሄ  የለም።

ከእነዚህ  ምክንያቶች  አንዱ  የውጭው  አገዛዝ  ተወግዶ  ‘በእኛ’  ሰዎች  ከተተካ  በኋላ  በቂ  ነው።  ይህ  
እውነት  እንዳልሆነ  ያለፉት  አምስት  አመታት  ክስተቶች  ብቻ  ያረጋግጣሉ።  የውጭው  አስተዳደር  
‘የእኛን’  ቢተካም  ግድያው፣  ዘረፋውና  ጥላቻው  አልቆመም።

ከላይ  እንደተመለከትነው  የአንድ  ሀገር  ትግል  ሙሉ  በሙሉ  ሊሳካ  የሚችለው  የውጭውን  አምባገነን  
ስርዓት  በማስወገድ  ብቻ  ሳይሆን  በህዝብ  የተመረጠና  በህዝብ  ቁጥጥር  ስር  ያለ  መንግስት  
በመገንባት  ብቻ  ነው።  በሕዝብ  ፍላጎትና  ምርጫ  ካልተወከለ  በስተቀር  አንዱን  ገዥ  ፓርቲ  በሌላ  
መተካት  በራሱ  ምንም  ፋይዳ  የለውም።  ስለዚህ  ለዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት

ገዥው  አመራርና  አንጃ  ዴሞክራሲ  አያስፈልግም  ይላሉ።

እርግጥ  ነው  በስልጣን  ላይ  ያለው  ሰውም  ሆነ  ፓርቲ  በገዛ  ፈቃዱ  ስልጣኑን  መልቀቅ  ስለማይፈልግ  
ወደ  ዲሞክራሲ  የሚደረገውን  ሽግግር  ለማደናቀፍ  የተቻለውን  ሁሉ  ማድረግ  ይፈልጋል።  
በዴሞክራሲያዊ  መንገድ  የተመረጠ  ሰው  እንኳን  ከቻለ  በጉልበት  በስልጣን  ላይ  መቆየት  ይፈልጋል።  
ዶናልድ  ትራምፕ  ባለፈው  አመት  በአሜሪካ  ያደረጉት  ሙከራ  ለዚህ  ማረጋገጫ  ነው።  በሕዝብና  
በሥልጣን  ላይ  ባለው  ቡድን  ፍላጎት  የሚመጣና  የሚጠበቀው  ዴሞክራሲ  የለም።  ዲሞክራሲን  
የሚያመጣውና  የሚጠብቀው  የህዝብ  ትግል  ነው።
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በማደግ  ላይ  ስኬታማ  መሆን  ችሏል.

አምባገነን  ቢሆን  ኖሮ  መውደቁ  የማይቀር  ነው።  ሲወድቅ  ግን  አደጋው  ሹማምንትን  ብቻ  ሳይሆን  
ከሀገር  የሚወጡትንም  ዋጋ  ያስከፍላል።  ለዚህ  ምሳሌ  ብዙ  ርቀት  ሳንሄድ  ማየት  ይቻላል.

በተመሳሳይ  መልኩ  የህዝቡን  መብትና  ጥቅም  የሚያስከብር  በህዝብ  የተመረጠ  የመንግስት  
ስርዓት  ለመገንባት  ወደምንጥርበት  የኦሮሞ  ትግል  5ኛ  ምዕራፍ  እየገባን  ነው።  አንድ  ልናስታውሰው  
የሚገባን  ነገር  ቢኖር  የምንታገለው  ዴሞክራሲን  ለመገንባት  ነው  ማለት  የእኛ  ትውልድ  ተጠቃሚ  
ይሆናል  ማለት  ላይሆን  ይችላል።  አባቶቻችንና  አያቶቻችን  የውጭውን  ስርዓት  ለመጣል  ትግሉን  
በጀመሩበት  ወቅት  የዚያን  የነፃነት  ፍሬ  እንቆማለን  አላሉም።  ዋቆ  ጉቱ  እንዳሉት፣  ማጥፋት  ስላልቻሉ  
ልጆቻቸውን  ለማሳደግ  ወሰኑ።  ብዙዎቹ  መስዋዕትነት  እንደተከፈሉና  የሚፈልጉትን  ለውጥ  ማየት  
እንዳልቻሉ  ያውቃል።  ግን  መስዋዕትነት  ቢሆኑም  ምኞታቸው  ለልጆቻቸው  ነው።

ለመጀመሪያው  የትግል  ምዕራፍ  የተከፈለው  መስዋዕትነት  ለሁለተኛው  ምዕራፍ  መንገድ  ጠርጓል።  
የኋለኛው  ሦስተኛውን  አመቻችቷል.  ሶስተኛው  አራተኛውን  አመቻችቶ  ስልጣንን  ከውጭ  እጅ  ወሰደ።  
አራተኛው  ለአምስተኛው  መንገድ  ጠርጎ  በተቻለ  መጠን  መታገል  እና  ስልጣን  ከአምባገነኖች  እጅ  
አውጥቶ  በህዝብ  እጅ  እንዲገባ  ማድረግ  ነው።  ስለሆነም  በዚህ  ምዕራፍ  5  ስር  ያሉ  ታጋዮች  
የተቀበሉትን  ስልጣን  ተጠቅመው  ስልጣናቸውን  እንዳያጡና  ህዝብን  እንዳይጎዱ  ማድረግ  
አለባቸው።

ከላይ  እንደተገለፀው  የትግሉ  ምዕራፎች  ተደራራቢ  ናቸው።  ማለትም  ከአንዱ  ምእራፍ  ወደ  ሌላው  
ቢሸጋገሩም  የቀደመው  አይቆምም  ይቀጥላል።  ተከታታይ  ምዕራፎች  እርስ  በርስ  የሚደጋገፉ  እና  
እርስ  በርስ  ይጋባሉ.  ስልጣንን  በመያዝ፣  በማጠናከር፣  በማረጋገጥ  እና  በመጠበቅ  ምዕራፍ  4  ላይ  
ነን።  የምዕራፍ  4  በተሳካ  ሁኔታ  መጠናቀቁ  ለምዕራፍ  አምስት  መንገድ  ይከፍታል።  መሰናከል

ልክ  እንደ  ወገኖቻችን  ዲሞክራሲ  አያስፈልግም  ብለው  በጉልበት  መቆየታችን  ለፓርቲያችንና  
ለሀገራችን  ይጠቅማል  ይሉ  ነበር።  ሲወድቁ  ግን  በ27  አመት  የገነቡት  አምስት  አመት  ባልሞላ  ጊዜ  
ውስጥ  ፈርሷል።  ስለዚህ  አሁን  ያለው  ገዥ  ፓርቲ  አምባገነንነትን  ለመገንባት  የሚያደርገው  ጥረት  
በገዢው  ዘመን  ላይ  ጉዳት  ሊያደርስ  እና  በጎረቤት  ሀገራት  ላይ  ተጨማሪ  ሀዘን  ሊፈጥር  ይችላል።
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ሰላም  ለአንድ  ሀገር  የፖለቲካ  ጤና  ወሳኝ  ብቻ  አይደለም።  ወደ  ዲሞክራሲ  የሚደረገውን  ሽግግር  
ከሚያደናቅፉ  ምክንያቶች  አንዱ  ግጭት  መኖሩ  ነው።

ሥልጣንን  ማዳከምና  ገዥው  ፓርቲ  እንዳይጠናከር  ማድረግ።  የጦርነት  ዋጋ  እና  የንብረት  ውድመት  
የኢኮኖሚውን  ምሰሶዎች  አዳክሟል.

በምዕራፍ  4  ውስጥ  የተፈጸሙ  ስህተቶች  እና  ስህተቶች  አምስተኛውን  ምዕራፍ  ዘግይተዋል.  አሁን  
ግን  ወደ  ምዕራፍ  አምስት  መሄዱ  የምዕራፉን  ዓላማ  ለማሳካት  ይጠቅማል  በሌላ  አነጋገር  ሀገሪቱን  
ወደ  ዲሞክራሲ  ለማራመድ  መጣር  ስልጣንን  ለማጠናከር፣  ለማረጋገጥ  እና  ለመጠበቅ  ይረዳል።  
ጠንካራ፣  የተረጋገጠ  እና  የተጠበቀ  ኃይል  ዘላቂ  ዴሞክራሲን  ለመፍጠር  ይጠቅማል።  ከምዕራፍ  
አራት  ወደ  ምዕራፍ  አምስት  በሚደረገው  ሽግግር  ወቅት  ተባብሮ  መሥራትና  መጠናከር  ያስፈልጋል።

ስለዚህ  ጦርነቱን  በማቆም  ዘላቂ  ሰላም  ማስፈንና  ሥልጣንን  አጠናክሮ  ወደ  ዲሞክራሲያዊ  ሥርዓት  
መሄድ  ያስፈልጋል።  ጦርነቱ  ከቀጠለ  ከላይ  የጠቀስናቸው  ችግሮች  ተባብሰው  በስልጣን  ላይ  ያሉትን  
ሰዎች  መውደቅ  ብቻ  ሳይሆን  ህዝብንና  ሀገርን  መውደም  ያስከትላል።

በጦርነት  በተመሰቃቀለች  አገር  ውስጥ  ፖለቲካ  የሚፈጠር  ነው።  ይህ  ደግሞ  ስልጣን  ለመያዝ  
ለሚፈልጉ  ፓርቲዎች  የፖለቲካ  ምህዳሩን  በማጥበብ  አምባገነንነትን  ይፈጥራል።  በተለይ  በፖለቲካው  
ጨዋታ  የተሻለ  እንሆናለን  ብለው  የሚያስቡ

ከላይ  እንዳየነው  የኦሮሞ  ትግል  ስልጣንን  ከባዕድ  እጅ  አውጥቶ  ለራሱ  ቡድን  ካስረከበ  በኋላ  
ስልጣንን  በማጠናከር  ሂደት  ውስጥ  የውስጥ  እና  የውጭ  ግጭት  ውስጥ  ገብቷል።  ባለፉት  አራት  
አመታት  የኦሮሞ  የፖለቲካ  ሃይሎች  በሁለት  መንገድ  ጦርነት  ውስጥ  ገብተዋል።  በውስጥ  በኩል  
በኦሮሚያ  የተካሄደው  እራስን  መዋጋት  ሲሆን  በውጪ  ደግሞ  የትግራይ  እና  አልፎ  አልፎ  የአማራ  
ቡድኖች  ናቸው።  እነዚህ  ጦርነቶች  ምሰሶዎች  ናቸው

ወደ  ኋላ  ይጎትታል  እና  የበለጠ  ያዳክመዋል.  በእኛ  ላይ  የደረሰው  ይኸው  ነው።

በጦርነቱ  የተፈፀመው  እልቂትና  ወንጀል  ዲፕሎማሲያዊ  ውድቀት  አስከትሏል።  ይህ  ሁሉ  ተደምሮ  
ኃይልን  ማጠናከር  አይቻልም።

6.1.  ሰላም  ማስፈን

በኦሮሚያ  የተነሳው  ግጭት  ፈርሶ  ማህበራዊ  መሰረቱን  አዳከመ።  የውጭ  ጦርነቶች  የብሔር  
ግንኙነትን  አባብሰዋል።

በሌላ  አነጋገር፣  በምዕራፍ  4  ላይ  የተፈጸሙትን  ስህተቶች  ፈትተን  ለአምስተኛው  ምዕራፍ  መሠረት  
እንጥላለን።  ከዚህ  በታች  መከናወን  ያለባቸው  ዋና  ዋና  ተግባራት  ናቸው.
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በጦር  ሜዳ  ላይ  ያሉት  ተፋላሚ  ወገኖች  የተኩስ  አቁም  ስምምነት  ላይ  ከደረሱ  በኋላ  ቀሪ  የፖለቲካ  
ድርጅቶችና  ምሁራንን  በማሳተፍ  ሁሉንም  የሚጠቅም  እና  የሚያሳምን  ጠንካራ  የፖለቲካ  እልባት  ማድረግ  
ያስፈልጋል።

እንደ  ኦሮሞ  ከውስጥም  ከውጪም  ሰላምን  ማስፈን  ላይ  ማተኮር  አለብን።  የአገር  ውስጥ  ሰላም  መነሻው  
የታጠቁ  ኃይሎችን  ወደ  ዕርቅ  ድርድር  ለማምጣት  በሁሉም  ወገኖች  ግፊት  እና  ትብብር  ማድረግ  ነው።

ባጠቃላይ  በአሁኑ  ወቅት  ኦሮሞ  ሊያተኩርበት  የሚገባው  ዋና  ተግባር  ሰላምን  ማስፈን  ነው።  ስልጣኑን  
ለማጠናከር  እና  ወደ  ዲሞክራሲ  ለመሸጋገር  እና  የህዝባችንን  ጥያቄዎች  በተሟላ  መልኩ  ለመመለስ  
ሰላምን  ማስፈን  ወሳኝ  ነው።

ከሌሎች  ብሄር  ብሄረሰቦች  ጋር  ያለውን  ግጭት  ለማስቆምም  መስራት  አለብን።  የሰሜኑ  ጦርነት  በአዎንታዊ  
መልኩ  እያበቃ  ነው።  ከአማራ  ጋር  ያለው  ተራራ  መውጣትም  በዘዴና  በሳል  መሆን  አለበት።  ወደ  ውስጣዊ  
ግጭት  ውስጥ  እንዳንገባ  ከጎረቤት  ሀገራት  ጋር  ያለንን  ግንኙነት  ማስተካከል  አለብን  (ከጎረቤት  ሀገራት  
እና  ጎረቤት  ሀገራት  ጋር  ያለንን  ግንኙነት  በኋላ  እንመለሳለን)።

ገዥው  ፓርቲ  ከቀደምቶቹ  የወረሰውን  ‘ብቻ  በላ’  ባህል  ያለውን  አደጋ  ተገንዝቦ  ሥልጣንንና  ኃላፊነትን  
ለመጋራት  ራሱን  ማዘጋጀት  አለበት።  በሌላ  በኩል  በትጥቅ  ትግል  ውስጥ  ያሉ  ሃይሎች  ትጥቅ  ለማንሳት  
አሳማኝ  ምክንያት  ቢኖራቸውም  በዚህ  ህዝብ  ላይ  ከፍተኛ  ኪሳራ  እንደሚያስከትል  አውቀው  ለሰላም  
መዘጋጀት  አለባቸው።

ወደ  ሀገር  ለማምጣት  ይጠቀሙ.  የፖለቲካው  መድረክ  ተጨናንቆና  ተደራድሮ  ወደ  ዲሞክራሲያዊ  ሥርዓት  
ለመስራት  አስቸጋሪ  ይሆናል።  ስለዚህ  ትግሉን  ማቆም  እና  መረጋጋትን  ማስፈን  በስልጣን  ላይ  ያሉትን  
ስልጣን  ለማጠናከር  እና  ህዝቡ  ከጦርነት  ጋር  ተያይዞ  የሚደርሰውን  ኪሳራ  በመቀነስ  ወደ  ዲሞክራሲያዊ  
ስርዓት  እንዲሸጋገር  ወሳኝ  ነው።  ስለዚህ  ሰላም  ማስከበር  ቅድሚያ  ትኩረት  ሊሰጠው  ይገባል።

በኦሮሞ  ሃይሎች  መካከል  ሰላም  መፍጠር  ከሌሎች  ብሄረሰቦች  ሃይሎች  ጋር  የሚደረገውን  ትግል  
ለማስቆምም  ይረዳል።  የኢቲቱ  ጥንካሬ  ከሌሎች  ጋር  በጠንካራ  ቦታ  ላይ  ለመነጋገር  ጠቃሚ  ነው.  ከሥሩ  
ማህበረሰብ  ጋር  የመግባቢያ  ሥርዓት  አለ  (የመከላከያ  ውጤት)  እያለ  በኃይል  ሊገፉት  የሚችሉትን  
በማስፈራራት  ጦርነትን  ያስወግዳል።
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በዚህ  ምክንያት  ሰውን  በብሔር  ላይ  የተመሰረተ  የጋራ  ማንነት  ሳይሆን  ባዕዳን  ከፈጠሩት  ክልል  ጋር  
ራሱን  እንዲያውቅ  አድርጎታል።  የኦሮሞ  ትግል  እንደጀመረ  እነዚህን  ችግሮች  ለማስወገድ  ብዙ  ስራ  
ተሰርቷል።  በተለይም  በዋልዳያ  ማካ  ቱላማ  የተፈጥሮ  ጎሳ  እና  አሰፋፈርን  ጨምሮ  ሃይማኖታዊ  እና  
ክልላዊ  ልዩነቶችን  ለማሸነፍ  ትልቅ  ግብ  ነበር።  ብዙም  ሳይቆይ  ስኬታማ  ሆነ።

እንዲሁም  በብዙ  ነገዶች  የተከፋፈለ  እና  የተለያዩ  ሃይማኖቶችን  ይከተላል.  ይህ  ማለት  ኦሮሞው  
የተለያየ  የውስጥ  ብዝሃነት  ያለው  ህዝብ  ነው።  እንዲህ  ያለውን  ሕዝብ  ማንቃት፣  የጋራ  ማንነቱን  
መልሶ  ማቋቋምና  ከባዕድ  ጭቆና  ነፃ  ለማውጣት  የሚያስችል  አቅም  መፍጠር  በጣም  ከባድ  ሥራ  
ነው።  ትግሉ  ተሳክቶለታል።  ይህ  ስኬት  የተገኘው  እነዚህን  በርካታ  ፈተናዎች  በማሸነፍ  ነው።

በ1970ዎቹ  እና  በ1980ዎቹ  መጀመሪያ  ላይ  የኦሮሞ  ትግል  ብዙ  ባለራዕይ  መሪዎችን  አጥቶ  
የኦሮሞ  ትግል  ድርጅቶች  የዘረኝነትና  የክልልነት  ምንጭ  ሆነዋል።  ባለራዕይ  እና  ጎበዝ  አመራር  
መጥፋት  ኃላፊነትን  ራዕይ  እና  ችሎታ  በሌላቸው  ሰዎች  እጅ  ውስጥ  ጥሏል።  ራዕይ  እና  ተሰጥኦ  
መሪ

ብዙሃነት  ከትግሉ  ጅምር  ጀምሮ  የቡድንተኝነት  ምንጭ  ሆኖ  በትግሉ  ላይ  ችግር  ሲፈጥር  ቆይቷል።  
ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  በአደረጃጀትና  በአመራር  ላይ  ክፍፍል  በመፍጠር  ትግሉ  በሚፈለገው  ፍጥነት  
እንዳይጓዝ  አድርጓል።  እነዚህ  በኦሮሞ  ትግል  ውስጥ  ክልላዊነት  ወይም  ጎሰኛነት  የሚባሉት  ችግሮች  
ሁለት  ምንጭ  አላቸው።  ተፈጥሯዊ  እና  ሰው  ሰራሽ.  በተፈጥሮ  ይህ  ህዝብ  በባህሪው  ነገዶች  እና  
ጎሳዎች  አሉት።  ከብዙ  ዓይነቶች  ነው  የተሰራው።  በበረሃ  እና  ሸለቆዎች  ፣  ሸለቆዎች  እና  ተራራዎች  
ውስጥ  ባሉ  ጎጆዎች /  ሰፈሮች  ውስጥ  ይቀመጣል  ።

6.2.  የውስጥ  ልዩነትን  ማስተዳደር

ሰው  ሰራሽ  የሆነው  የውጭ  ገዥ  መደብ  እና  የፖለቲካ  ድርጅቶች  ሃይል  የፈለሰፈው  ክፍፍል  ነው።  
የጋዳ  ሥርዓት  በሕዝብ  ቁጥር  መጨመርና  መንቀሳቀስ  ምክንያት  እየተዳከመ  ሲሄድ  በባዕድ  አገር  
ፈረሰ።
ብሔር  ከተባበረ  ጨቋኙን  ሥርዓት  እንደሚያስወግድ  ባዕዱ  ያውቃል።  ይህም  ኦሮሞ  የጋራ  
የአስተዳደር  መዋቅር  እንዳይኖረው  እና  የጋራ  ተግባር  ውስጥ  እንዳይገባ  ለማድረግ  ነው።

ኦሮሞ  በሕዝብ  ብዛት  የሰፈረና  የሰፈረ  ሕዝብ  ነው።
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አንድ  ውጤት  ያለው.  ለዚህ  ውጤት  ውጤታማ  መሪ  ይደገፋል  እና  ይወዳል።  እነዚያን  ውጤቶች  የበለጠ  
ለማሳደግ፣  ችሎታ  ያላቸውን  ሰዎች  ይስባል  (በብቃት  ላይ  የተመሰረተ  ምልመላ  እና  እድገት)።

ለተፈጥሮ  ድህነት  እና  ለባዕድ  መከፋፈል  በተጋለጠው  ማህበረሰብ  ውስጥ  ታማኝነት  በዝምድና  እና  
በመሬት  አሰፋፈር  ቅርበት  ነው።  ውጤት  ማምጣት  የተሳነው  አመራር  በችሎታ  ሳይሆን  በታመኑ  ሰዎች  
እራሱን  ለመክበብ  ስጦታዎችን  ይጠቀማል።  ይህ  ደግሞ  ቡድንተኝነትን  ይፈጥራል  እና  ድርጅቱን  የበለጠ  
ያዳክማል።  ስለሆነም  ባለራዕይና  ብቃት  ያለው  አመራር  አብቅቶ  የኦሮሞን  ብዝሃነት  ለቡድንተኝነት  
መጠቀሚያ  መንገድ  ጠርጓል።  ይህ  የብዝሃነት  ቡድንተኝነት  ትግሉን  ከመጉዳት  ባለፈ  አሁንም  ለኦሮሞ  
ፖለቲካ  ጠንቅ  የሆነ  ኢላ(በሽታ)  ወልዷል።

በስልጣን  ላይ  ያለ  ሰው  ወይም  ቡድን  እሱን  እና  ደጋፊዎቻቸውን  በሃብት  እና  በሌላ  ጭቆና  የሚቃወሙትን  
የመጉዳት  ስልጣን  አለው።

ውጤት  ማምጣት  ያቃተው  አመራር  ተተችቶ  በስልጣኑ  ይደሰታል።  ስልጣኑን  ለማስጠበቅ  እና  የራሱን  
ድክመቶች  ለመደበቅ  ችሎታ  ካላቸው  ሰዎች  ይልቅ  ታማኝነትን  መቅጠርን  ይመርጣል  (ታማኝነት  ከጥቅም  
በላይ)።

የብዝሃነት  ችግር  እሱ  ስልጣን  ከያዘበት  ጊዜ  ጀምሮ  ከትግሉ  ጊዜ  ይልቅ  የከፋ  ሊሆን  ይችላል።  ምክንያቱ  
ደግሞ  በትግሉ  ወቅት  በአመራሩ  መካከል  በትግሉ  ሂደትና  ስትራቴጂ  ላይ  ልዩነት  በመፈጠሩ  አንጃዎች  
ይፈጠሩ  ነበር።  የውጭ  የጋራ  ጠላት  መኖሩ  በትግሉ  ዘመን  የነበሩ  ክፍተቶችን  ለማስወገድ  ይጠቅም  ነበር።  
ስልጣን  ከውጭ  እጅ  ወደ  ኦሮሞ  ቡድን  ስለተሸጋገረ  ግን  ውጭ  የጋራ  ጠላት  የለም።  ከዚህም  በላይ  
የመንግሥትን  ሥልጣን  መያዝ  የሥልጣን  ጥምጥም  ሆነ  ሌሎች  ኃይላትን  መውረስ  በመሆኑ  በቡድን  
መከፋፈል  እርስ  በርስ  መጎዳትን  መንገድ  ይከፍታል።

የውስጥ  ብዝሃነት  ባለበት  ሀገር  ይህ  ግጭት  ክልላዊ  እና  ሃይማኖታዊ  መልክ  ይኖረዋል።  ይህ  ስልጣንን  
የመጥቀም  እና  የመጎዳት  አስተሳሰብ  በከፍተኛ  መስዋዕትነት  የተገነባውንና  ወደ  ስልጣን  የመጣውን  የሀገር  
መሰረት  ማፍረስ  ማለት  ነው።  ኃይል  የአቅም  ችግርን  እንደሚያባብሰው  ባለፉት  አምስት  ዓመታት  ልምድ  
አይተናል።  ገዥው  ፓርቲ  ራሱን  ለመከላከል  የሚያገለግልበት  መንገድ  የከፋ  አደጋ  ሊያስከትል  ይችላል።  
ነገር  ግን  Oromummaaን  ለመገንባት  ከሃምሳ  ዓመታት  በላይ  በተሰራው  ከፍተኛ  ጥረት  የሀገር  አንድነት  
ሊቀጥል  ችሏል።
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ብዙ  ጎሳዎች  በአንድ  ላይ  ስለሚቀመጡ  ይህ  የባለቤትነት  ጉዳይ  ህዝቡን  ይከፋፍላል.  በዚህም  መሰረት  ባዕዳን  
ኦሮሞን  ለመከፋፈል  ይጠቀሙበት  የነበረውን  አስተዳደራዊ  ስም  መቀየር  ውርስ  ለመሰረዝ  እና  በዚያ  ዘመን  
የተፈጠረውን  የክልላዊነት  ምንጭ  የሆኑትን  አጥር  ለማስወገድ  ይረዳል።  ስለዚህ  የወረዳና  የወረዳ  
አስተዳዳሪዎች  ተራሮችንና  ወንዞችን  በየነገዱ  ቢሰይሙ  መልካም  ነው።

ሌላው  የአቅም  ማጎልበት  መንገድ  ማህበራዊ  ውህደትን  ማበረታታት  ነው።  ይህም  ወጣቶች  በጎሳ፣  በሃይማኖት  
እና  በክልል  ድንበሮች  እንዲጋቡ  ማበረታታትን  ይጨምራል።  የባህልና  የቋንቋ  ውህደቶችን  ማበረታታት  ጥሩ  
ቢሆንም  የሚመረተው  የጋራ  ወጎችና  ቃላቶች  በአንድ  ክልል  የበላይነት  ከመያዝ  ይልቅ  አካታች  እንዲሆኑ  
መስራት  ያስፈልጋል።

ለምሳሌ  እንደ  ወረዳ  እና  ወረዳ  ያሉ  አስተዳደራዊ  መዋቅሮች  የተፈጠሩበት  እና  በጎሳ  ስም  
የተሰየሙበት  መንገድ  የባለቤትነት  አለመግባባቶችን  ያስነሳል።

ስለዚህ  በስልጣን  ዘመናቸው  የአቅም  ጉዳይ  ላይ  ከፍተኛ  ጥንቃቄ  ማድረግ  አለባቸው።  ሊከሰቱ  የሚችሉ  
የአቅም  ችግሮችን  ለመቅረፍ  መፍትሄው  ከጅምሩ  በመነሳት  በሁሉም  የህብረተሰብ  ክፍሎች  መካከል  ፍትሃዊና  
ፍትሃዊ  የስልጣንና  የሃብት  ክፍፍል  እንዲኖር  ማድረግ  ነው።  ይህንንም  ለማሳካት  የኦሮሚያና  ኦሮሞ  ድርጅቶች  
አመራር  የብሔረሰቡን  አቅም  እንዲያንፀባርቅ  መደረግ  አለበት።  ገዥው  ፓርቲም  ሆነ  ተቃዋሚዎች  በጥንቃቄና  
በማስተዋል  ሊንቀሳቀሱ  ይገባል።

የኢትዮጵያ  መንግሥት  ከተመሠረተ  ጀምሮ  ኦሮሞ  ከአጎራባች  ብሔረሰቦች  ጋር  ሁለት  ዓይነት  ግንኙነት  ነበረው።  
ከሰሜን  ብሔረሰቦች  ጋር  የግጭት  ግንኙነት  ነበረው  ምክንያቱም  ዘሮቻቸው  ኦሮሞን  ይጨቁኑ  ነበር።  በመካከላችን  
ቁስሎች  እና  ሀዘኖች  አሉ።  በደቡብ  እና  በምስራቅ  በኩል  ያሉት

የሁሉንም  የህብረተሰብ  ክፍል  ፍትህ  ማስጠበቅ  አስፈላጊ  ቢሆንም  ህዝቡን  የበለጠ  የሚያለያዩ  እርምጃዎችን  
ማስቀረት  ጥሩ  ነው።

6.3.  ከአገሮች  ጋር  ግንኙነት  መፍጠር

ጥሩ  ማሕበራዊ  አንድነትና  ውህደት  የሚያመጣው  ውህደት  ሳይሆን  ውህደት  በመሆኑ  ኦሮምም  የሁሉም  
ነገዶቹና  ነገዶቹ  መገለጫ  ይሆን  ዘንድ  መሄድ  ያስፈልጋል።

ገጽ  _
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ብሔርተኝነት  በሁለቱም  መልኩ  ሊያብብ  ይችላል።  አንደኛው  የተጨቆነ  ቡድን  በተጎጂው  ምክንያት  በደስታ  
እና  በንዴት  ሲሰራ  ነው።  ሁለተኛው  አውራ  ቡድን  ያንን  የበላይነት  አጥቻለሁ  ብሎ  ሲቆጣ  ነው።  በሁለቱ  
መካከል  ያለው  ልዩነት  እዚህ  አለ።  የቀድሞዎቹ  የወደፊት  ህይወቴ  ብሩህ  ነው  በሚል  ብሩህ  ተስፋ  ታግለዋል።

1.  የታሪካዊ  ትውስታ  ፖለቲካ

ከሰሜን  ህዝቦች  ጋር  በትላንትናው  እለት  ያጋጠመውን  አደጋ  እና  ስደት  እንዴት  ማከም  እንደሚቻል  እና  
ወደፊትም  በሰላምና  በክብር  እንዴት  መኖር  እንደሚቻል  መደበኛ  ውይይት  ማድረግ  ያስፈልጋል።  በተለይ  
ከአማራው  ጋር  በትናንት  ታሪክ  ላይ  ብቻ  ሳይሆን  በዚህች  ሀገር  የወደፊት  እጣ  ፈንታ  ላይም  ትልቅ  ልዩነት  
አለ።

እነዚህ  ጉዳዮች  ወደ  ግጭት  እንዳያመሩ  በአንድ  በኩል  ውስጣዊ  ጥንካሬያችንን  ማጠናከር  (እንደ  መከላከያ  
ዘዴ)  በሌላ  በኩል  ደግሞ  ከአመራራቸው  ጋር  ስልታዊ  ውይይት  ማድረግ  ያስፈልጋል።  የአማራ  የፖለቲካ  
ሃይሎች  ሲጠቀሙበት  የነበረውን  ኢትዮጵያዊ  ውንጀላ  ትተው  ወደ  አማራ  ብሄርተኝነት  እየገሰገሱ  በመሆናቸው  
እንዲህ  ያለው  ሽግግር  ውዥንብር  ነው  እናም  ወደ  ጦርነት  ላለመግባት  በኦሮሞ  በኩል  ትልቅ  ብስለት  ፣ስልት  
እና  ስትራቴጂ  ይጠይቃል።

በ2019-2020  በኦሮሞ  እና  አማራ  አመራሮች  መካከል  በሚደረጉ  ውይይቶች  በአማራ  እና  በኦሮሞ  
መካከል  የሚለያዩ  ስድስት  (6)  ዋና  ዋና  ጉዳዮች  አሉ።  እነዚህ  ናቸው፡-

ከሀገር  ጋር  ተጨቁኗል  እና  የርህራሄ  እና  የትብብር  ግንኙነት  ሊኖረው  ይገባል።  የጋራ  ቁስሎች  እና  
የጋራ  ምኞቶች  አሉን  ማለት  ነው.

6.  የቋንቋ  ጉዳዮች

ስለዚህ  ምንም  ያህል  አሰልቺ  ቢሆን  ከአማራ  ጋር  የምንግባባበት  ሰላማዊ  መንገድ  መፈለግ  አለብን።

2.  የፊንላንድ  ጉዳይ  3.  
የሁለቱ  ክልሎች  የድንበር  ጉዳይ  4.  በሁለቱ  
ክልሎች  የሚኖሩ  የሁለቱ  ብሄረሰብ  ተወላጆች  ጉዳይ  5.  ህገ  መንግስቱ

በታሪክ  እና  በወደፊት  ላይ  እርስ  በርስ  የሚጋጩ  ግንዛቤዎች  ቢኖሯቸውም  አማራ  እና  ኦሮሞ  በሰፊው  የሰፈሩ  
እና  ለግጭት  የተጋለጡ  ናቸው።  ይህ  መቋቋሚያ  በጎርፍ  ሊፈቱ  የማይችሉትን  ችግሮች  ያወሳስበዋል።
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ምስል7፡በአማርኛ  እና  በኦሮሞ  ታሪካዊ  ይገባኛል  ጥያቄዎች  መካከል  ያለው  ልዩነት
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እንደ  ማበረታቻ)።  ጭቆናው  በባሰ  እና  ከነፃነት  ርቆ  በሄደ  ቁጥር  ከቀን  ወደ  ቀን  ወደ  ምኞቴ  ነፃነት  እሄዳለሁ  
ብዬ  ተስፋ  እያደረግኩ  ነው።

በዚህም  መሰረት  አማራ  በፌዴራል  ቢሮክራሲያዊ  መዋቅር  እና  በኢኮኖሚው  የበላይ  የሆነው  አገሪቱ  
በተገነባችበት  አድሎ  ነው።  ይህ  የበላይነት  ግን  ሌሎች  ብሄሮች  ሲነቃቁ  እና  የእኩልነት  ስርዓት  ሲመጣ  
እየቀነሰ  ነው።  ብሔርተኝነት  ብዙ  የሥልጣን  ማጣት  ስሜቶችን  እንደሚያመጣ  ይታወቃል።  የሰርቦች  
ብሔርተኝነት  ለዚህ  ማሳያ  ነው።  በአሁኑ  ጊዜ  አሜሪካን  እና  አውሮፓን  እያናወጠ  ያለው  እና  የሌላ  ዘር  ነጮች  
ስደተኞች  የበላይነታችንን  እየወሰዱብን  ነው  በሚል  እየተንኮታኮተ  ያለው  ይህ  የብሄርተኝነት  አይነት  ነው።

ሁለተኛው  ብሔርተኝነት  የፖለቲካ፣  የማህበራዊና  ኢኮኖሚያዊ  የበላይነት  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየቀነሰ  
በመምጣቱ  በፀፀት፣  ቁጣና  ብስጭት  እንደ  ማበረታቻ  ይሠራል።  በአንፃሩ  የጭቁኑ  ቡድን  ብሔርተኝነት  ነገ  
ፀሀይ  ትወጣለች  በሚል  የተስፋ  ስሜት  የሚመራ  ሲሆን  የበላይ  የሆነው  ቡድን  ደግሞ  ፀሀይ  ልትጠልቅ  ነው  
በሚል  ስሜት  የሚመራ  ነው።

ከላይ  ያለውን  ሥዕላዊ  መግለጫ  በመመልከት  የድሮውን፣  የአሁንንና  የወደፊቱን  የፖለቲካ  ክስ  
ወስደን  ከአማራና  ከኦሮሞ  የፖለቲካ  ክስ  ጋር  እንዴት  እንደሚጋጭ  ማየት  ጥሩ  ነው።

የአማራ  ፖለቲካ  ጥያቄ  አገዛዙን  ሃይላስላሴ  (1974)  እስኪገረሰስ  ድረስ  ያለፈ  ታሪክ  አድርጎ  ያቀርባል።  
ከዚያን  ጊዜ  ጀምሮ፣  የችግርና  የመከራ  የመውደቅ  ዘመን  አድርጎ  ይመለከተው  ነበር።  እንደ  መፍትሄ  ወደ  
ቅድመ  1974  ስርዓት  እንዲመለስ  ይደግፋሉ።  ስለዚህ  ከላይ  ባየነው  የርዕዮተ  ዓለም  ስፔክትረም  የአማራ  
ብሔርተኝነት  ምላሽ  ሰጪ  ብሔርተኝነት  ነው።  ከ1991  በኋላ  ማሽቆልቆሉ  ተባብሷል  ሲል  ተናግሯል።  ገና  
ገዥው  ፓርቲ  በተጨቆነው  ብሔር  ምክንያት
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ወጥተው  ባህላዊ  ግንኙነት  ነበራቸው  እናም  በስልጣን  ላይ  ቆይቶ  ወደ  እኛ  እንደማይመለስ  ወይም  
እኛን  በሚስማማ  መንገድ  እንደሚስተካከል  ተስፋ  አድርገው  ነበር።

መቆጣጠሪያ  ማዘጋጀት  አስፈላጊ  ነው.

ትግራይን  በተመለከተ  ከኦሮሞ  ጋር  ትልቅ  የከሳሽ  ልዩነት  የለም።  በሁለት  ጉዳዮች  ላይ  ልዩነቶች  
አሉ.  አንደኛው  በስልጣን  ዘመናቸው  በደረሰው  ጉዳት  አሁንም  ስደት  መኖሩ  ነው።  ሁለተኛው  
ያለፈውን  የበላይነት  መልሶ  ለማግኘት  ያለው  ፍላጎት  ነው።  እነዚህን  ጉዳዮች  አስቀድመን  
ስለምናውቅ  በቄሮ  ትግል  ወቅት  ሶስት  ነገሮችን  አቅርበን  ከባድ  ጦርነት  ከመፈጠሩ  በፊት  እንዲለቁ  
ማድረግ  ችለናል።  ይህ  እርስዎ  በስልጣን  ላይ  በነበሩበት  ጊዜ  የፈጸሙትን  ወንጀል  የማንበቀልበት  
ነው።  በሁለተኛ  ደረጃ፣  በአንተ  የስልጣን  ዘመን  ያከማቹትን  ሃብት  አንመልስም።  ሶስተኛው  እኛ  
ራሳችን  አንወጋህም  እና  ሌሎች  እንደሚወጉህ  ዝም  አንልም  የሚል  ነው።

በድርድር  የተካሄደው  ጦርነት  ለአዳዲስ  ግንኙነቶች  መንገድ  ከፍቷል።  ሁለቱም  ወገኖች  አንዳቸው  
ለሌላው  አስፈላጊ  መሆናቸውን  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እያወቁ  ይመስላል።  ደህንነት  አሁን  ለነብሮች  ትልቁ  
ጉዳይ  ነው።  በስልጣን  ላይ  ላለው  የኦሮሞ  ቡድን  ሃይል  ነው።  ትግሬዎች  በዙሪያቸው  ካሉ  ጠላቶች  
ለመዳን  የኦሮሞን  ትብብር  እንደሚያስፈልጋቸው  ተረድተዋል።  የኦሮሞ  አንጃ  ደግሞ  የትግሬዎች  
ትብብር  ሥልጣንን  ለማጠናከር  ይጠቅማል።  ቢያንስ  ለስልጣኑ  አይደለም

እ.ኤ.አ  ከ2018  በኋላ  በስልጣን  ላይ  ያለው  የኦሮሞ  ቡድን  የኦሮሞን  የፖለቲካ  ሃይሎች  በመሸሽ  
ከአማራው  ጋር  በመቀናጀት  የአማራን  የፖለቲካ  ክስ  በማጣጣም  ተስፋ  እንዲኖራቸው  አድርጓል።  
የትግራይ  ጦርነት  መቆሙ  ገዥው  ፓርቲ  በነሱ  ላይ  ያለውን  ጥገኝነት  በመቀነሱ  ተስፋ  መቁረጥን  
አባብሷል።  ይህ  ቁጣ  እና  ብስጭት  በሚቀጥሉት  ዓመታት  ሊባባስ  ይችላል።  ስለዚህ  የዚህ  ዓይነቱ  
ብሔርተኝነት  አደጋ  አስቀድሞ  ተረድቶ  በስልት  ሊዘረጋ  ይገባል።

ስልቱ  ሁለት  ነገሮችን  ማመጣጠን  አለበት።  በአንድ  በኩል  የአማራን  የፖለቲካ  ሃይሎች  የትናንቱን  
የበላይነት  መልሶ  ማግኘት  የሚችሉበት  እድል  እንደሌለ  በማሳመን  በሌላ  በኩል  በእኩል  ስርአት  
ውስጥ  ተገቢውን  ድርሻ  እንደሚያገኙ  እና  በመድሎ  እንዳይጎዱ  ዋስትና  መስጠት  አለበት።

ይህንን  ስምምነት  ተግባራዊ  ባለማድረግ  እና  የትግሬ  ሃይሎች  በአንድ  በኩል  ያለውን  የበላይነት  
እጦት  ሙሉ  በሙሉ  አለመቀበላቸው  በስልጣን  ላይ  ያለው  የኦሮሞ  ቡድን  እና  የትግሬ  ሃይሎች  ወደ  
ጦርነት  እንዲገቡ  አድርጓል።
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እንደ  ሲዳማ  ላሉ  ብሄረሰቦች  የረዥም  ጊዜ  የክልል  ጥያቄዎች  እልባት  አግኝተዋል።

በኦሮሞዎች  መካከል  የተፈጠረው  ግጭትና  አገሪቱን  ለአምስት  ዓመታት  ሲያናጋ  የነበረው  
አለመረጋጋት  ‘ኦሮሞ  አገር  ሊመራ  አይችልም’  የሚለውን  የጥርጣሬ  ፕሮፓጋንዳ  ያጠናክራል።  
እነዚህን  የደቡብ  እና  የምስራቅ  ህዝቦችን  ጥርጣሬ  ለመፍታት  ኦሮሞ  ስልጣኑን  ማጠናከር  እና  
ሀገሪቱን  ማረጋጋት  ወሳኝ  ነው።  የነዚ  ብሄሮች  አመራርና  ምሁራን  በአሁኑ  ሰአት  በስልጣን  ላይ  ያለው  
ኦሮሞ  የተጠያቂነት  ምንጭ  ነው  ወይንስ  ታማኝ  አጋር  ነው  ብለው  ይጠይቃሉ።

በከሳሾቹ  መካከል  ትልቅ  ልዩነት  የለም።  ግጭት  ቢሆን  እንኳን  በድንበር  ላይ  ያሉ  ጎሳዎች  አልፎ  
አልፎ  እርስ  በርስ  ይጣላሉ  ነገር  ግን  በአገር  አቀፍ  ደረጃ  ምንም  ጉዳት  የለም.  የኦሮሞ  ትግል  ድል  
ባመጣ  ቁጥር  እነዚህ  ብሄሮች  ተጠቃሚ  ሆነዋል።  ሃይላስላሴ  ወድቆ  ዳርጉ  ለገበሬው  ሲመልስ  
ኦሮሞ  ብቻ  ሳይሆን  ሌሎች  ጭቁን  ብሄሮችም  ተጠቅመዋል።  የኦሮሞ  ትግል  ፌደራሊዝምን  የወለደ  
ቢሆንም፣  ሌሎች  ብሔረሰቦችም  የራሳቸውን  ክልል  የመፍጠርና  በቋንቋ  የመጠቀም  መብት  
አግኝተዋል።  የኦሮሞ  ብሄር  ብሄረሰብ  ስቃይ  ባያቆምም  የኦሮሞ  አንጃ  ስልጣን  ሲይዝ  ሌሎች  ብሄሮች  
ተጠቃሚ  ሆነዋል።

ግን  ለሁለተኛው  ጥርጣሬ  መፍትሄ  ለማግኘት  ብዙ  ስራ  ይጠይቃል።

ከደቡብና  ከምስራቅ  የሀገሪቱ  ህዝቦች  ጋር  ኦሮሞ  ምንም  አይነት  ታሪካዊ  ጥፋት  የለበትም።

እነዚህ  የደቡብ  እና  የምስራቅ  ብሄሮች  በኦሮሞ  ትግል  ተጠቃሚ  ቢሆኑም  በኦሮሞ  ጠላቶች  
ፕሮፓጋንዳ  እና  በተግባር  ባዩት  ነገር  ኦሮሞን  መፍራት  እና  መጠራጠር  አለ።  ጥርጣሬያቸው  ሁለት  
መልክ  አለው።  አንደኛው  ምናልባት  በስልጣን  ላይ  ያለው  የኦሮሞ  ቡድን  እንደ  ቀድሞዎቹ  የአማራ  
እና  የትግሬ  ቡድኖች  የራሱን  ብሄር  የበላይነት  በመገንባት  ይጨቁነናል።  ሁለተኛው  ሀገሪቱን  
በአንድነት  ማስተዳደር  ይችላል  ወይንስ  እርስበርስ  እየረበሸ  ወደ  ትርምስ  የሚያስገባን  ነው።  ለዚያ  
የመጀመሪያ  ጥርጣሬ  ባለፉት  አምስት  አመታት  የኦሮሞ  ቡድን  አምባገነን  ለመሆን  ቢፈልግ  እንኳን  
እነዚህን  ብሄሮች  የመጉዳት  ፍላጎት  እንደሌለው  አይተዋል።  እንደ  ሲዳማ  ያሉ  ብሄረሰቦች  ራሳቸውን  
በራሳቸው  የማስተዳደር  ጥያቄ  እና  የዋላይታን  እና  የጉራጌን  አፈና  ለማፈን  የተደረገው  ሙከራ  
ጥርጣሬውን  ያጠናክራል።

ሌሎች  ክልሎች  ከበፊቱ  የተሻለ  የራስ  ገዝ  አስተዳደር  አግኝተዋል።

ዋስትና  ሊሰጠው  ይፈልጋል  ብለን  እንጠረጥራለን።  የኦሮሞ  አንጃ  ለትግሬዎች  የደህንነት  ዋስትና  
ከሰጠ  ትግሬዎች  ደግሞ  ለኦሮሞ  አንጃ  በስልጣን  ላይ  ላለመሆኑ  ዋስትና  ከሰጡ  የትብብር  እድል  
ይኖራል።
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ሰሞኑን  ከደቡብ  ብሄረሰብ  ተወላጅ  ጋር  እያወራ  አንድ  ከባድ  ጥያቄ  ጠየቀኝ።  ጥያቄው  “አማራዎች  
በስልጣን  ላይ  በነበሩበት  ወቅት  ክልሉ  የተመሰረተ  ነው።  ትግሬዎች  ስልጣን  ሲይዙ  ራሳችንን  በተወሰነ  
ደረጃ  በፌደራሊዝም  ማስተዳደር  ጀመርን።  ኦሮሞ  ሥልጣን  ሲይዝ  ምን  ጨመርክብን?  ቀርፋፋ  
እንቅስቃሴ  ነበር።  ምን  እንደሚያስብ  ጠየኩት  እና  'ከኦሮሞ  አገዛዝ  ምን  ትጠብቃለህ?'  ሳይንቲስቱን  
ጠየቅኩት።  መልሱ  አጭር  ነበር።  መፍትሄው  ዲሞክራሲ  ነው።  ትክክል  ነው  ብሏል።

ከ1970ዎቹ  ጀምሮ  ብሔር  ተኮር  ተቃውሞና  አገዛዙ  እየተባባሰ  መጥቷል።

ኦሮሞ  ሥልጣንን  ማጠናከር  እንደሚችል፣  ኦሮሞ  ሌሎች  ብሔሮችን  እንደማይጨቁንና  አገሪቱ  ወደ  
ትርምስና  ጥፋት  እንደማትገባ  በተግባር  ካሳየን  እነዚህ  ብሔሮች  ጠንካራ  ደጋፊዎቻችን  ይሆናሉ።  
ይህንን  ማረጋገጥ  ካልቻልን  እና  የውስጥ  እና  የውጭ  ትርምስ  ከቀጠለ  እራሳቸውን  ለማዳን  ሲሉ  
ሊቃወሙብን  ይችላሉ።  ያራ  እናት  ብቻ  ነው  የምትወደው!

ይህ  ደረጃ  አንድ  ንጉስ  ወይም  ቡድን  የአከባቢውን  ህዝቦች  በጉልበት  ወይም  በስምምነት  ዳር  ድንበር  
ለማስመለስ  በባርነት  የሚገዛበት፣  የጥቃት  ዘዴዎችን  በብቸኝነት  የሚፈጥር  እና  በሌሎች  ሀገራት  ዘንድ  
እውቅናን  የሚያገኝበት  ወቅት  ነው።  ይኸውም  በዘመነ  ሚኒሊክ  የተደረገ  ነው።  ይህ  የድንበር  ማካለል  
ሂደት  ብዙ  ጊዜ  የሚካሄደው  በሃይል  ሲሆን  በድንበር  ውስጥ  ካሉት  ህዝቦች  ተቃውሞ  ያስነሳል።  ይህ  
ተቃውሞ  እና  አመጽ  ወደ  ሁለተኛው  ደረጃ  ያመራል።  ይህ  ማዋቀር/ማዋቀር  ነው።

መልሱ  ይህ  ነው።

በሌላ  አነጋገር  የዴሞክራሲ  ሥርዓት  ግንባታ  ማለት  ነው።  ኢትዮጵያ  ሁለቱን  ደረጃዎች  ካጠናቀቀች  በኋላ  
ወደ  ሶስተኛ  ደረጃ  እየተሸጋገረች  ነው።

የመጀመሪያው  ሀገሪቱን  በጦርነት  እና  በውዴታ  መግዛቷ  ነው።
የመንግስት  ግንባታ  ስራ  በሦስት  ዋና  ደረጃዎች  ያልፋል.

እንደሚጠይቁ  ማወቅ  እና  አሳማኝ  መልስ  መስጠት  አስፈላጊ  ነው.

ሃይላስላሴ  እና  ዳርጉ  የተለያዩ  የአስተዳደር  መዋቅሮችን  በመቀየር  ህዝቡን  ለማሳመን  ሞክረዋል።  ነገር  
ግን  እነዚያ  መዋቅሮች  የብሔረሰቦችን  ጥያቄ  ለማርካት  ፈቃደኛ  ባለመሆናቸው  በወያኔ  ዘመን  በብሔር  
ላይ  የተመሰረተ  ፌደራሊዝም  ተፈጠረ።  በሀገሪቱ  ያለው  ውስን  የህዝብ  መዋቅር  በዋያባ  ተቀባይነት  
አግኝቶ  ከተቋቋመ  ቀጣዩ  ደረጃ  የፖለቲካ  ጨዋታውን  የበላይነት  ማዳበር  ነው።
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በአጠቃላይ  የኦሮሞ  አመራር  በሀገሪቱ  ሰሜን  እና  ደቡብ  እና  ምስራቅ  ካሉ  ብሄረሰቦች  ጋር  ሰላማዊ፣  
የተረጋጋች  እና  በፍጥነት  በማደግ  ላይ  ያለች  ሀገር  እንዲኖር  ትልቅ  ግዴታ  አለበት።  እስከ  ዛሬ  ድረስ  
የማዕከላዊው  መንግሥትና  የብሔር  ብሔረሰቦች  ግንኙነት  የዘረፋ፣  የመጨቆን  እና  የማግለል  ነው።

ስለዚህ  የደቡብ  እና  የምስራቅ  የሀገሪቱ  ህዝቦች  ዲሞክራሲን  የሚጠብቁት  ከኦሮሞ  አመራር  ነው።  
የጋራ  እና  የግለሰብ  መብቶችን  የሚጠብቅ  ዲሞክራሲ።  የብሔሮች  የራስን  ዕድል  በራስ  የመወሰን  
መብት  የሚያከብር።  ሁሉም  ብሄሮች  ከፌዴራል  ደረጃ  ተገቢውን  ድርሻ  የሚያገኙበት።  ያንን  
ዲሞክራሲ  ለመገንባት  ኦሮሞው  በውስጥ  በኩል  እራሱን  እንዲያረጋጋ  እና  መጀመሪያ  ሀገሪቱን  
እንዲያረጋጋ  ይፈልጋሉ።

በመጨረሻም  የድህረ  2018  መንግስት  የ‹ኦሮሞ  መንግስት›  ውንጀላም  መታረም  አለበት።  የአንጎራ  
ቡድን  የኦሮሞን  መንግስት  ጥያቄ  እያቀረበ  ነው።

እነዚህ  ብሄሮች  ከእኛ  ጋር  ተጨቁነዋል  ብቻ  ሳይሆን  ትልቅ  ማህበራዊ  እና  ኢኮኖሚያዊ  ትስስር  
አላቸው።  በኢኮኖሚያዊ  እና  በማህበራዊ  ደረጃ  ጠቃሚ  እንዲሆኑ  ማድረግ  አለባቸው.  እነዚህን  
ብሔር  ብሔረሰቦች  በሚያዋስኑ  ክልሎችና  ወረዳዎች  የተከናወኑ  የልማት  ሥራዎች  ተጠቃሚነታቸውን  
ማረጋገጥ  ያስፈልጋል።  በፌዴራል  መንግሥት  ሥልጣንና  ሥልጣን  ላይ  ተገቢውን  ውክልና  
እንዲያገኝ  ግፊት  ማድረግ  ያለበት  ኦሮሞው  ነው።  በእነዚህ  ሀገራት  መካከል  መረጋጋት  እና  ትብብር  
እንዲኖር  መርዳት  ጥሩ  ነው።  እነዚህ  ህዝቦች  ኦሮሞን  ማብቃት  መሆኑን  አውቀው  መስራት  
አለባቸው።

የኦሮሞ  ትግል  ከባዕዳን  እጅ  አውጥቶ  በራሱ  ቡድን  መዳፍ  ውስጥ  አስገብቶታል።  ይህ  ማለት  
በአገር  ግንባታ  ሂደት  ውስጥ  ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓት  የማስፈን  ተግባር  በዋናነት  የኦሮሞ  አመራር  
ተግባር  ነው።  ሳይወዱ  በግድ  በስልጣን  ላይ  የነበሩት  የቀድሞ  ፓርቲዎች  ሀገሪቱን  ወደ  ዲሞክራሲ  
ለማራመድ  እድል  ነበራቸው።  ለዚህም  ምክንያት  አላቸው።  ዴሞክራሲ  በቁጥር  ለደካሞች  ሥልጣን  
የሚሰጥ  ሥርዓት  ስለሆነ  ፈሩ።  ይህ  ማለት  ግን  እያንዳንዱ  የተመረጠ  መሪ  ሁሌም  ኦሮሞ  ይሆናል  
ማለት  አይደለም  ምክንያቱም  ኦሮሞው  ብዙ  ነውና።  ከየትኛውም  ብሄረሰብ  የተመረጠ  መሪ  በሀገሪቱ  
ፓርላማ  ውስጥ  ከፍተኛ  ድምጽ  ያለው  ህዝብ  እንደመሆኑ  መጠን  በሀገሪቱ  ፖሊሲዎችና  ስትራቴጂዎች  
ላይ  የቬቶ  ስልጣን  ይኖረዋል።  በዲሞክራሲ  ውስጥ  ትክክለኛ  የስልጣን  ድርሻ  መያዝ  እና  የሌሎችን  
ብሄሮች  መብትና  ጥቅም  ማስከበር  ይችላል።

ይህን  ለመቀየር  አዲስ  ማሕበራዊ  ውልን  የሚጠይቅ  ሀገራት  የትውልድ  አገራቸውን  የባለቤትነት  
መብት  ያረጋገጡበት  እና  በመካከለኛ  ደረጃ  እኩል  ስልጣንና  ሃብት  የሚካፈሉበት  ግንኙነት  
ለመፍጠር  ነው።
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የሰሜኑ  ቡድኖች  ከምዕራቡ  ዓለም  ጋር  ያላቸው  ሃይማኖታዊ  ግንኙነት  ቅድሚያ  እንዲሰጣቸው  እና  
በዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነቶች  ውስጥ  የበላይነት  እንዲኖራቸው  አስችሏቸዋል.  በስልጣን  ዘመናቸው  
ከምዕራባውያን  ጋር  ጠንካራ  ማህበራዊ  እና  ኢኮኖሚያዊ  ግንኙነት  በመፍጠር  እና  በደቡብ  አፍሪካ  
ውስጥ  ጠንካራ  ወዳጃቸው  በማስመሰል  ይህን  የቀደመ  ዲፕሎማሲያዊ  የበላይነት  የበለጠ  ማጠናከር  
ችለዋል።  ልጆቻቸውን  በስልጣናቸው  እና  በኢኮኖሚ  የበላይነታቸውን  በማስተማር  እና  ከምዕራባውያን  
ጋር  ያላቸውን  ትስስር  በመጠቀም  ብዙ  ባለሙያዎችን  ወደ  አለም  አቀፍ  ድርጅቶች  በመመልመል  
ዲፕሎማሲያዊ  የበላይነታቸውን  አሳድገዋል።

የኦሮሞ  ፍላጎት  በፌዴራል  ደረጃ  የኢትዮጵያን  ሕዝቦች  መንግሥት  መገንባት  ነው።  ስለዚህ  ይህን  ስም  
በመቃወም  የሀገሪቱን  ብሄረሰቦች  በአነጋገርና  በተግባር፣  በይዘትና  በፖሊሲ፣  በስልጣን  ክፍፍልና  
በጥቅም  ላይ  በማተኮር  የሚያንፀባርቅ  ፌዴራላዊ  መንግስት  በመገንባት  ይህንን  ስም  መከላከል  
ያስፈልጋል።

ነበርን.

ኦሮሞን  ለመሳብ  ያለው  ሲሆን  ሌሎች  ደግሞ  ሌሎች  ብሄሮችን  ለማስጸየፍ  ይጠቀሙበታል።  በኦሮሚያ  
ደረጃ  በዲሞክራሲያዊ  መንገድ  የተመረጠ  የኦሮሞ  መንግስት  መመስረት  የዚህ  ህዝብ  ፍላጎት  ነው።  
ነገር  ግን  በአገር  አቀፍ  ደረጃ  በሁሉም  ብሔር  ብሔረሰቦች  ላይ  ‘የኦሮሞ  መንግሥት’  መጫን  የኦሮሞ  
ትግል  ግብ  ሆኖ  አያውቅም።

የኦሮሞ  ትግል  ወደ  ዲፕሎማሲ  እንዲሸነፍ  ያደረጋቸው  ሦስት  ዋና  ዋና  ምክንያቶች  ነበሩ።  አንደኛው  
የኦሮሞ  ወላጆች  ጠንካራ  ማህበራዊ  ትስስር  አላቸው።

በትግራይ  ጦርነት  ወቅት  ካየናቸው  ነገሮች  አንዱ  በዲፕሎማሲያዊ  መልኩ  በስልጣን  ላይ  ያለው  
የኦሮሞ  ቡድን  ሙሉ  በሙሉ  መብለጡን  ነው።  ይህ  የዲፕሎማሲ  ድክመት  ረጅም  ታሪክ  ያለው  ነው።  
ሚኒሊክ  የውጭ  ግንኙነቱን  ተጠቅሞ  ዘመናዊ  የጦር  መሳሪያ  በማግኘቱ  የኦሮሞን  ሃይል  ማሸነፍ  እና  
ማሸነፍ  ችሏል።  ትግሉ  ከተጀመረ  ወዲህም  ብዙ  የውጭ  ትብብር  ለማግኘት  የተደረጉ  ሙከራዎች  
አልተሳኩም

ስልጣን  መያዝ  ለዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነት  ጠቃሚ  ነው።  ነገር  ግን  የሰሜኑ  ቡድኖች  ከመቶ  አመት  
በላይ  በነበራቸው  የበላይነት  ምክንያት  ስልጣኑን  የተረከበው  የኦሮሞ  ቡድን  መንግስትን  በመንጠቅ  
በዲፕሎማሲያዊ  መንገድ  ከስልጣን  በላይ  ሊወጣ  ችሏል።  ከውጭ  ከሚኖረው  ምሁሮች  እና  ኦሮሞዎች  
ጋር  የተፈጠረው  ግጭት  የተወሰነ  ድጋፍ  ነፍጎት  ብቻውን  ተወው።

6.4.  የውጭ  ግንኙነትን  ማጠናከር
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በመጀመሪያ  የተካተተ  እና  ቀድሞ  የነበረው  የንጽጽር  ጥቅም  ለማሸነፍ  ጊዜ  ይወስዳል።  ሁለተኛው  አዲሱ  
መንግሥት  በጠዋቱ  ከሥሩ  ጋር  ጦርነት  ገጥሞ  ሌሎች  ላይ  ጥቃት  ሲደርስበት፣  ደካማ  ሆኖ  በሥልጣን  
ላይ  የመቆየት  አቅሙ  አጠራጣሪ  እየሆነ  መምጣቱና  የውጭ  ጥቅም  ማስጠበቅ  አቅቶት  እየታየበት  
መምጣቱ  ነው።  ሦስተኛው  ገዢው  ቡድን  ለዲፕሎማሲ  ብዙም  ትኩረት  አልሰጠም።  የአሜሪካ  የውጭ  
ጉዳይ  መስሪያ  ቤት  ባለፉት  አምስት  አመታት  እንደነበረው  ደካማ  ሆኖ  አያውቅም።

ከውጭ  ዜጎች  እና  ተቋማት  ጋር.  የኋለኛው  የአገሩ  የስልጣን  እና  ኢኮኖሚ  ባለቤት  ስላልነበረ  የውጭ  
ጥቅም  ማስጠበቅ  አልቻለም።  እኛን  የሚጠሉ  ብዙ  ነገሮች  አልነበሩም  ማለት  ነው።  3ኛ፡  ትግሉ  
በአካባቢው  የሁከትና  የክፋት  ምንጭ  ሆኖ  ቀርቦ  እንደ  ፀረ  ባዕድ  ጥቅም  ተቆጥሯል።  የኦሮሞ  ጥያቄ  
የተቀረጸበት  መንገድ  ይህንን  ጥርጣሬ  አጠንክሮታል።

ወደ  ስልጣን  የመጣው  አንጃ  ይህን  ማድረግ  አልቻለም።  ባጠቃላይ  በስልጣን  ላይ  ያሉት  የኦሮሞ  
የፖለቲካ  ሃይሎች  በዲፕሎማሲያዊ  መንገድ  ውጤታማ  አይደሉም፤  እንደበለጠ።  ይህንን  የዲፕሎማሲ  
የበላይነት  አውቀን  ለማስተካከል  ብዙ  መስራት  ይጠበቅብናል።  ዲፕሎማሲውን  ለማጠናከር  ስትራቴጂው  
ሰፊ  ምርምር፣  ልማትና  ትግበራ  ይጠይቃል።

ለአሁን  ግን,  ጥቂት  ነጥቦችን  እንጥቀስ.  የዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነት  መሰረት  ብሔራዊ  ጥቅም  ነው።

በዚህ  ጽሑፍ  መግቢያ  ላይ  እንደገለጽነው  ዲፕሎማሲ  አንዱ  የሥልጣን  ምሰሶ  ነው።  ይህ  ምሰሶ  ወደ  
ስልጣን  እንዲወሰድ  ወይም  እንዲወሰድ  እና  ለግል  ጥቅም  እንዲውል  መቀየር  አለበት።

የስልጣን  መጨበጥ  ለዲፕሎማሲያዊ  ጥንካሬ  ትልቅ  ጥቅም  አለው  ምክንያቱም  የውጭ  ፍላጎቶችን  
ለማሟላት  ወይም  ለመጉዳት  እድል  ይሰጣል.  ታዲያ  ለምንድነው  የኦሮሞ  አንጃ  ስልጣን  ከያዘ  በኋላ  
በዲፕሎማሲያዊ  መንገድ  ብልጫ  ያለው?

እነዚህ  ፍላጎቶች  ኢኮኖሚያዊ  ወይም  ደህንነት  ሊሆኑ  ይችላሉ.  ከአገር  ጋር  ግንኙነት  ስለመመሥረት  
ስናስብ  መጀመሪያ  ማድረግ  ያለብን  ያች  ሀገር  በአገራችን  ወይም  በክልላችን  ምን  ጥቅም  እንዳላት  
መለየት  ነው።  ከዛ  ሀገር  የምንፈልገውን  ጥቅም  ለመወሰንም  ጭምር  ነው።  ከምንም  በላይ  እኛ  
የምንፈልጋቸውን  አገሮች  ወዳጅነት  ለማርካት  እና  ከእኛ  ጋር  እንዲገናኙ  ለማድረግ  የተረጋጋ  የመንግስት  
ስርዓት  መገንባት  እንዲሁም  እኛን  ሊጎዱ  የሚሹትንም  መመከት  ወሳኝ  ነው።  በዚህም  መሰረት  አገሮቹ
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የኛን  የሰው  ሃይል  ስልጠና  በቴክኒክና  በቋንቋ  ክህሎት  ጥራት  ካጠናከርን  ለአረብ  ሀገራት  የሰው  ሃይል  
ፍላጎት  ቅድሚያ  እንሰጣለን።

ስለ  ዲፕሎማሲ  ያለን  ግንዛቤ  መታረም  አለበት።

ከጎረቤት  አገሮች  ጋር  ግንኙነት

እነዚህን  የንግድ  ግንኙነቶች  ወደ  ሌሎች  ጎረቤቶች  ለማስፋት  ለእነዚህ  ሀገራት  ትልቅ  እድሎች  አሉ።  
የግብርና  ዘርፉን  ማስፋፋት  ሀገሪቱ  ለምድር  ባለው  ቅርበት  ምርቶቻችን  በመካከለኛው  ምስራቅ  ገበያውን  
እንዲቆጣጠሩ  ያስችላቸዋል።  ብዙ  የሰው  ሃይል  ስላለን  በአረብ  ሀገራት  ያለው  ገንዘብ  ኢንደስትሪ  እና  
ፋብሪካዎችን  ለማስፋፋት  ብዙ  ይረዳል።  የኛ  የተስፋፋው  ኢንዱስትሪ  ምርቶቻችን  ከጎረቤት  አፍሪካ  ሀገራት  
እንደ  ኬንያ  እና  ሱዳን  ጋር  በዋጋ  ተወዳዳሪ  ሊሆኑ  ይችላሉ።

በአሁኑ  ጊዜ  በቂ  ክህሎት  የሌላቸው  የሰው  ሃይል  ወደዚያ  ሄዶ  በጣም  ዝቅተኛ  ገቢ  ለማግኘት  በእጅ  
የጉልበት  ሥራ  ተሰማርቷል.  በአጠቃላይ

የቡት  ኤምባሲዎች  የተመደበላቸው  በጣም  ትንሽ  የሰው  ሃይል  እና  ጥቅም  ነው።

በክልላችን  ከሚገኙ  ጥቅሞች  ጋር  ዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነቱን  ለማጠናከር  ልንገነዘበው  የሚገባን  አንዳንድ  
ነገሮችን  ከዚህ  በታች  እንጥቀስ።

ጎረቤት  ሀገራት  በኢትዮጵያ  ጦርነቶች  ተሳትፈዋል።  ስለዚህ  ከጎረቤት  ሀገራት  ጋር  ጠንካራ  ዲፕሎማሲያዊ  
ግንኙነት  ለውስጥ  ደህንነት  ወሳኝ  ነው።  በኢኮኖሚያዊ  አነጋገር፣  የእኛ  ንግድ  ምን  ያህል  ከጎረቤቶቻችን  ጋር  
እንደተገናኘ  ብዙ  ጊዜ  አይረዳም።  ለምሳሌ  ሶማሊያ፣  ሳዑዲ  አረቢያ  (ኬኤስኤ)  እና  የተባበሩት  አረብ  
ኢምሬትስ  (UAE)  ኢትዮጵያ  ከምትነግድባቸው  አምስት  አገሮች  መካከል  ይጠቀሳሉ።  በእነዚህ  አገሮች  
ውስጥ  ያሉን  ኤምባሲዎች  ምን  ያህል  ጠንካራ  ናቸው?  በጣም  ደካማ  ነው.

ወደ  ዲፕሎማሲው  ስንመጣ  ብዙ  ጊዜ  ኃያላን  አገሮች  በተለይም  ለምዕራቡ  ዓለም  ትኩረት  ይሰጣል።  
በእነዚያ  ሀገራት  ትልቅ  የሰው  ሃይል  እና  የሽቦ  ንግግር  ኤምባሲዎች  አሉ።  ለጎረቤት  ሀገራት  (ምስራቅ  አፍሪካ  
እና  አረብ  ሀገራት)

ዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነቱ  ከአንድ  ሀገር  ጋር  ባለን  የኢኮኖሚና  የጸጥታ  ፍላጎት  ደረጃ  ላይ  የተመሰረተ  በመሆኑ  
የአገሮችን  ስም  ከመመልከት  ይልቅ  አሁን  ያለን/የሚኖረን  ኢኮኖሚያዊና  ጸጥታ  ግንኙነት  በመተንተን  ላይ  
የተመሰረተ  መሆን  አለበት።  ስለዚህም  ጎረቤት  ሀገራት  በውስጣዊ  ደህንነታችን  ላይ  ከፍተኛ  ተፅዕኖ  አላቸው።
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የኦሮሞ  አመራር  ከኤርትራ  አመራር  ጋር  ያለውን  ታሪካዊ  እና  ወቅታዊ  ግንኙነት  በመጠቀም  በሁለቱ  
ሀገራት  መካከል  ሰላምና  ጠንካራ  የኢኮኖሚ  ትብብር  ለመፍጠር  እድሉን  አግኝቷል።

ከሦስት  ጎረቤቶቻችን  ጋር  ልዩ  ታሪካዊና  ማኅበራዊ  ግንኙነት  ስላለን  ፖሊሲያችንም  በዚያ  ላይ  
የተመሠረተ  መሆን  አለበት።  የኢትዮጵያ  መንግስት  ከኤርትራ  ጋር  የጥላቻ  ግንኙነት  ነበረው።  የኦሮሞ  
ትግል  ጓደኛሞች  ነበሩ።  ባለፉት  አምስት  አመታት  ከገዢው  የኦሮሞ  ቡድን  ጋር  ወዳጅነት  ፈጥረዋል።

ለረጅም  ጊዜ  የኢትዮጵያ  መንግስት  ፀረ-ሶማሌ  ሆኖ  ይታይ  ነበር።  ይህ  አባባልም  እውነት  ነው።  
ያለፉት  የኢትዮጵያ  መንግስታት  ከተለያዩ  የሶማሊያ  ቡድኖች  ጋር  በመተባበር  ሀገሪቱን  ለማስፈታት  
ትልቅ  ሚና  ተጫውተዋል።  ባለፉት  አምስት  ዓመታት  ይህ  ሁኔታ  እየተቀየረ  ነው።

ስለ  አሳቢ  ወደብ  አጠቃቀምና  ስለ  ሌሎች  ኢኮኖሚያዊ  ጉዳዮችም  በግልፅ  መነጋገር  እና  ሁለቱንም  
ወገኖች  የሚጠቅም  የረጅም  ጊዜ  ስምምነት  ላይ  መድረስ  አለብን።

ኢኮኖሚያችንን  ለማጠናከር  ከጎረቤት  ሀገራት  ጋር  ያለንን  ዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነት  ማጠናከር  
አስፈላጊ  ነው።

የኦሮሞ  ትግል  የረዥም  ጊዜ  ወዳጅም  ነው።  ሶማሌዎች  የኢትዮጵያ  የውስጥ  ፖለቲካ  ስትራቴጂካዊ  
አጋራችን  ናቸው።  ስለዚህ  ከሶማሊያ  ፖለቲካ  ፓርቲዎች  ጋር  በድንበር  ውስጥም  ሆነ  ከድንበር  ውጭ  
ያለውን  ዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነት  ማጠናከር  በጣም  ጠቃሚ  ነው።  ይህ  ግንኙነት  በመንግስትም  
ሆነ  በማህበረሰብ  ደረጃ  ተጠናክሮ  መቀጠል  አለበት።

ኤርትራ  ከትግራይ  ጋር  ያለው  ግጭት  የሁለቱንም  ሀገራት  ደህንነት  እንዳያደናቅፍ  በጥንቃቄ  መፍታት  
አለበት።  የሁለቱም  ሀገራት  መንግስታት  የሁለቱም  ወገኖች  ሃይሎች  በእኔ  ላይ  ስጋት  ይፈጥራሉ  
የሚለውን  ጥርጣሬ  አሳማኝ  በሆነ  መንገድ  መፍታት  አለባቸው።

ከሶማሊያ  ጋር  ተስማምቶ  የሚኖር  ድንበር  ተሻጋሪ  ማህበረሰብ  አለን።  እንደ  ሶማሊያ  የኢኮኖሚ  
ግንኙነት  ያለን  አፍሪካዊ  ሀገር  የለችም።

የኤርትራና  የኢትዮጵያ  ደኅንነትና  ኢኮኖሚ  እርስ  በርስ  የሚደጋገፉ  ናቸው።  ይህንን  በመረዳት  በሁለቱ  
አገሮች  መካከል  መረጋጋትና  ልማት  የሚያመጣ  ዲፕሎማሲያዊ  ግንኙነት  መፍጠር  ያስፈልጋል።  
እስካሁን  ‘አንዱ  ቢታወክ  ሌላው  ሰላም  አያገኝም’  የሚለው  አመለካከት  የጋራ  ኪሳራ  ከማስከተሉም  
በላይ  አልረዳም።  ባለፉት  አምስት  ዓመታት  በፊንፊኔ  እና  በአስመራ  መካከል  የነበረው  ቀዝቃዛ  
ግንኙነት  በባለሥልጣናት  ላይ  የተመሰረተ  ነው።  ከዚህ  ባለፈ  ግንኙነቱን  ወደ  ግልፅ  እና  ህጋዊ  
ግንኙነት  ማሳደግ  በሁለቱም  ሀገራት  ተቋማት  ላይ  የተመሰረተ  እንዲሆን  ማድረግ  ያስፈልጋል።
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በኬንያ  በኩል  መውጣት  ጊዜንና  ወጪን  ከመቆጠብ  ባለፈ  በረሃብ  ለሚሰቃዩ  የድንበር  አካባቢ  ነዋሪዎችም  
ይጠቅማል።  በተጨማሪም  ከልማት  መሠረተ  ልማት  ጋር  መሥራትና  በሁለቱም  አዋሳኝ  አካባቢዎች  ገበያ  
ማስፋፋት  አንዱ  የረሃብ  ችግር  መፍትሔ  ነው።  ኬንያ  የምስራቅ  አፍሪካ  የዲፕሎማሲ  እና  የንግድ  ማዕከል  
እየሆነች  በመምጣቱ  ከእነሱ  ጋር  ያለንን  ዲፕሎማሲያዊ  እና  ኢኮኖሚያዊ  ግንኙነት  ለማጠናከር  እና  ከሌሎች  
ተቋማት  እና  ሀገራት  ጋር  ያለንን  ግንኙነት  የበለጠ  ለማሻሻል  ይጠቅማል።

ከኬንያ  ጋርም  ማህበራዊ  ግንኙነት  አለን።  ኦሮሞ  እና  ሶማሌ  በሁለቱም  በኩል  የሚኖሩ  እና  ጥሩ  አጋር  
ናቸው።  ይህንን  ማህበራዊ  ግንኙነት  ተረድቶ  ሁለቱን  ሀገራት  ይበልጥ  እንዲቀራረቡ  መስራት  ያስፈልጋል።

በዚህ  ቅደም  ተከተል  ፖለቲካ  ብዙ  ጊዜ  ይቀድማል።  እንዲህ  ያሉ  ሙከራዎች  በፍጥነት  አይሳኩም.  ምክንያቱ  
ደግሞ  የሁለቱም  ወገኖች  የፖለቲካ  አመራር  እንቅፋት  ይፈጥራል  ምክንያቱም  የሁለት  እና  ከዚያ  በላይ  
ሀገራትን  ፖለቲካ  ለማዋሃድ  የሚደረጉ  ሙከራዎች  ስልጣናቸውን  ያጣሉ  የሚል  ስጋት  ስላለ  ነው።  ከዚህም  
በላይ  ከኢኮኖሚው  ጀምሮ  የፖለቲካ  አመራር  ፍርሃትን  እንቅፋት  አያደርገውም።  በተጨማሪም  በአጎራባች  
አገሮች  ኢኮኖሚ  መካከል  ያለው  ተጨማሪ  ትስስር  ሁለቱንም  የሕብረተሰብ  ክፍሎች  ይጠቅማል

በመጨረሻም  ወደ  ፖለቲካ  እንሄዳለን።

ለሁለቱም  ድንበሮች  ደህንነት  ከመጨነቅ  ይልቅ  ይህ  ማህበራዊ  ትስስር  መፍትሄ  እንዲሆን  መስራት  
አለብን።  በኢኮኖሚ  የሁለቱ  አገሮች  ግንኙነት  ደካማ  ነው።  የሁለትዮሽ  ንግድን  የበለጠ  ለማሳደግ  ብዙ  
እድሎች  አሉ።  እንደ  LAPSET  (ላሙ  ፖርት  ደቡብ  ሱዳን  -  ኢትዮጵያ  -  ትራንስፖርት)  ያሉ  ፕሮጀክቶችን  
ስኬታማ  በማድረግ  ኢኮኖሚያዊ  ግንኙነቱን  የበለጠ  ያጠናክራል።  ብዙዎቹ  የደቡብ  ኢትዮጵያ  ምርቶች  ወደ  
ጅቡቲ  ረጅም  ርቀት  ይጓዛሉ።  ይህ  ጊዜና  ገንዘብ  ማባከን  ነው።

በሶማሌ  ኃይሎች  መካከል  ያለውን  የውስጥ  ግጭት  በጥንቃቄ  በመጠበቅ  የሶማሊያን  መንግስት  መልሶ  
ለመገንባት  እየተደረገ  ያለውን  ጥረት  መተባበር  ይጠቅመናል።  የተረጋጋች  ሶማሊያም  በኢኮኖሚ  እና  
በጸጥታ  ሁኔታ  ይጠቅመናል።

የእነዚህ  የደቡብ  አፍሪካ  አገሮች  ቀጣናዊ  ውህደት  ጉዳይ  ብዙ  ጊዜ  ይብራራል።  ጥሩ  ሀሳብ  ነው።  በእነዚህ  
አገሮች  መካከል  ያለው  የጠበቀ  ግንኙነት  ለደህንነት  እና  ለልማት  አስፈላጊ  ነው።  ነገር  ግን  ይህ  የግንኙነት  
ሂደት  በቅደም  ተከተል  ካልተከናወነ  እነዚህን  አገሮች  የበለጠ  ሊያቀራርባቸውና  ሊለያዩ  ይችላሉ።  ምክንያቱ  
በትላንትናው  ወረራ  እና  ግጭት  ምክንያት  ጥርጣሬ  መኖሩ  ነው።  ስለዚህ  ይህ  ትስስር  በኢኮኖሚ  ቅድሚያ  
በሚሰጣቸው  ጉዳዮች  ላይ  የተመሰረተ  መሆን  አለበት።  ደህንነት  ቀጥሎ  ነው።
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ምዕራባውያን  በኢትዮጵያ  ላይ  ሰላማዊ  ጥቅም  አላቸው።  ከደቡብ  አፍሪካ  እና  ከቀይ  ባህር  ጥቅማቸው  ጋር  
የተያያዘ  ነው።  ኢትዮጵያ  በቀጣናው  የጸጥታ  ጥቅማቸው  አጋር  እንድትሆን  ይፈልጋሉ።

እንደ  ኢኮዋስ  (ምዕራብ  አፍሪካ)  እና  አሴአን  (ደቡብ  ምዕራብ  እስያ)  ያሉ  ኅብረቶች  ለኢኮኖሚው  ቅድሚያ  
በመስጠት  ወደ  ስኬት  ጎዳና  ላይ  ናቸው።  በደቡብ  አፍሪካ  የኢኮኖሚ  ግንኙነቶችን  ማጠናከር  እና  የጋራ  
ደህንነትን  ማረጋገጥ  ቅድሚያ  ሊሰጠው  እና  የጋራ  ፖለቲካን  ከጀርባው  ማድረግ  ያስፈልጋል.  ይልቁንም  
መጀመሪያ  ላይ  በተቻለ  መጠን  ከውስጥ  ፖለቲካ  መራቅ  ጥሩ  ነው።

የጸጥታ  ሃይሎች  እርስ  በርስ  በሚተዋወቁ  ቁጥር  በፖለቲካ  አመራሩ  መካከል  ያለው  መተማመን  እየጠነከረ  
ይሄዳል።  ግለሰቦች  እና  የማህበረሰብ  ክፍሎች  ከኢኮኖሚው  የሚያገኙት  ጥቅም፣  እንዲሁም  በፀጥታ  
ሃይሎች  መካከል  ያለው  ቅርበት  እና  መተማመን  የፖለቲካ  አመራሩ  እርስ  በርስ  ተቀራርቦ  እንዲሰራ  ተጽእኖ  
ያሳድራል።  እንደ  አውሮፓ  ህብረት  ያሉ  ስኬታማ  ክልላዊ  ውህደቶች  ተከታታይ  ኢኮኖሚያዊ/ደህንነት፣  
ፖለቲካዊ  ትዕዛዞችን  ተግባራዊ  አድርገዋል።

በማህበረሰቡ  ውስጥ  ጠንካራ  ድጋፍ  ይፈጥራል.  ለኢኮኖሚ  እድገት  መረጋጋት  ወሳኝ  ሲሆን  የጸጥታ  
ሃይሎች  ከጎረቤት  ሀገራት  ጋር  እንዲሰሩ  ያስገድዳል።

6.4.2.

በቄሮ  ትግል  ወቅት  በስልጣን  ላይ  ያለው  አገዛዝ  መረጋጋትን  ወደነበረበት  መመለስ  እንዳልቻለና  ኦሮሞም  
ክፉኛ  ወደ  ስልጣን  እንደመጣ  ሲታወቅ  አቋማቸውን  ቀይረው  ከእኛ  ጋር  መተባበር  ጀመሩ።  ወደ  ስልጣን  
የመጣው  የኦሮሞ  ቡድን  በጠዋቱ  ከምዕራቡ  ዓለም  ከፍተኛ  ድጋፍ  እያገኘ  ነበር።  ግን  ብዙም  ሳይቆይ  
በኦሮሞ  ላይ  ያላቸውን  ጥርጣሬ  አረጋገጠ።  ኦሮሞን  እርስ  በእርስና  ከሌሎች  ቡድኖች  ጋር  በመታገል  
ሀገሪቱን  በማተራመስ  ታማኝ  አጋር  መሆን  እንደማይችል  ማየት  ጀመሩ።  በትግራይ  ጦርነት  ሲያደርጉት  
የነበረው  ጫና  በከፊል  ከዚህ  የመነጨ  ነው።

ከምዕራቡ  ዓለም  ጋር  ግንኙነት

ኢትዮጵያ  እነዚህን  ፍላጎቶች  ለማሟላት  ጠንካራ  መንግስት  እና  የተረጋጋ  ስርዓት  ያስፈልጋታል።  የኢትዮጵያ  
መንግስታት  ይህንን  ፍላጎት  እያሟሉ  የኦሮሞን  ትግል  በጠላትነት  ይመለከቱት  ነበር።  በተጨማሪም  ኦሮሞ  
ሥልጣን  ከያዘ  የተረጋጋ  ሥርዓት  መፍጠር  እንደማይችል  ያምኑ  ነበር  ወይም  ተመሳሳይ  አመለካከት  
ነበራቸው።
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ከቻይና  ጋር  ግንኙነት

ኢኮኖሚው  ጠንካራ  እስኪሆን  እና  ከእርዳታ  ጥገኝነት  እስክንወጣ  ድረስ  ትብብራቸው  የግድ  ነው።  
ዲሞክራሲን  ለመገንባት  የምዕራባውያን  መንግስታት፣  ተቋማት  እና  ህዝቦች  እውቀት  አስፈላጊ  ነው።  
ይህንን  ትብብር  በዘላቂነት  ለማሳካት  ሰላማዊና  የተረጋጋች  ሀገር፣  ጠንካራ  ወታደራዊ  እና  የጸጥታ  
ዘርፍ  መገንባት  አለብን።  በተጨማሪም  በምዕራባውያን  ተቋማት  እና  በአለም  አቀፍ  ድርጅቶች  ውስጥ  
ብዙ  ባለሙያዎችን  ማሳተፍ  ይጠይቃል.  የውጭ  ማህበረሰብን  በማደራጀት  በሚኖሩባቸው  ሀገራት  
ዲፕሎማሲያዊ  እንቅስቃሴዎችን  ማድረግም  ጠቃሚ  ነው።  ይህ  ደግሞ  በኦሮሞ  የፖለቲካ  ካምፕ  
ውስጥ  የተፈጠረውን  ግጭት  ሰላምና  እርቅ  ማምጣት  ይጠይቃል።

ዕዳው  ከአገሮች  አቅም  በላይ  ሆኖ  ትልልቅ  አገራዊ  መሠረተ  ልማቶችን  እንዲያስረክቡ  
አስገድዷቸዋል።  ስለዚህም  ብዙ  አገሮች  ዋና  ዋና  መሠረተ  ልማቶቻቸውን  ለቻይና  ለመስጠት  
ተገደዋል።  ይህ  ደግሞ  የአገሪቱን  ሉዓላዊነት  አደጋ  ላይ  የሚጥል  እና  ኢኮኖሚውን  የሚጎዳ  በመሆኑ  
ዕዳው  በከፍተኛ  ጥንቃቄ  ሊቀበል  ይገባል።

ቻይና  ከወያኔ  መንግስት  ጋር  ጠንካራ  ግንኙነት  ነበራት።  ከዚያን  ጊዜ  ጀምሮ  ግን  በተፈጠረው  
አለመረጋጋት  ምክንያት  ግንኙነቶች  ተዳክመዋል.  ይህ  መሻሻል  አለበት።  በተለይ  ለመሠረተ  ልማት  
ግንባታ  ብዙ  እንፈልጋለን።  እነዚህን  መሰረተ  ልማቶች  ከጋበዝን  ግን  ብዙ  የአፍሪካ  ሀገራት  
ከወደቁባቸው  ችግሮች  መራቅ  አለብን።  ቻይና  ብድር  ስትሰጥ  ፖለቲካዊ  ቅድመ  ሁኔታዎችን  
ስለማያገናኝ  ብዙ  አገሮችን  ትማርካለች።  ነገር  ግን  ብድሩን  በከፍተኛ  ወለድ  ይሰጣል.

6.4.3.

ከምዕራቡ  ዓለም  ጋር  ጠንካራ  ዲፕሎማሲያዊ  ትብብር  ያስፈልጋል።

ቻይና  በአፍሪካ  ያላት  ተፅዕኖ  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እያደገና  ከምዕራቡ  ዓለም  ጋር  ከፍተኛ  ፉክክር  ውስጥ  
ገብታለች።  ምዕራባውያን  ዕርዳታን  እና  ፖለቲካዊ  ተጽእኖን  ሲመርጡ  ቻይና  ግን  ለንግድ  እና  
ለኢንቨስትመንት  ትሄዳለች.  ምዕራባውያን  በማደግ  ላይ  ባሉ  አገሮች  ፖለቲካ  ውስጥ  ጣልቃ  ገብተው  
በፍላጎታቸው  ለመቅረጽ  ይሞክራሉ።  ቻይና  ግን  ለብሔራዊ  ፖለቲካ  ብዙም  ፍላጎት  የላትም።  
በስልጣን  ላይ  ካሉት  ሁሉ  ጋር  በንግድ  እና  በኢንቨስትመንት  ግንኙነት  ተጽእኖ  ያሳድራል።  እነዚህን  
በአፍሪካ  ውስጥ  በምዕራቡ  ዓለም  እና  በቻይና  መካከል  ያለውን  የስትራቴጂ  እና  የፖሊሲ  ልዩነት  
ተረድተን  ሁለቱንም  ወገኖች  የሚጠቅሙ  ስትራቴጂዎችን  ማዘጋጀት  አለብን።
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እነዚህ  ሀገራት  ግንኙነታቸውን  በመንግስት  በኩል  ብቻ  ቢያመቻቹ  እና  ሌሎች  መንገዶችን  ቢያግዱ  
መልካም  ነው።  በሁለተኛ  ደረጃ  ከእነዚህ  ተፎካካሪ  አገሮች  ጋር  የምንፈጥረው  ግንኙነት  አንዱን  
በመያዝ  ሌላውን  የመጥራት  እንዳይሆን  መጠንቀቅ  ጥሩ  ነው።

ለረጅም  ጊዜ  የዓለም  ፖለቲካ  በሁለትና  ሶስት  ተፎካካሪ  ኃያላን  መንግሥታት  ሲናወጥ  ቆይቷል።  
በዲፕሎማሲያዊ  መልኩ  የሕዝቦችና  የድሆች  አገሮች  ትግል  የተመካው  በዚህ  የሥልጣን  ፉክክር  
ነው።  ያም  ሆኖ  ሦስቱ  ኃያላን  አገሮች  አሜሪካ፣  ሩሲያ  እና  ቻይና  በዓለም  ፖለቲካ  ላይ  ከፍተኛ  ተጽዕኖ  
አላቸው።  ይሁን  እንጂ  ከቅርብ  ዓመታት  ወዲህ  ፈጣን  ኢኮኖሚ  ያላቸውና  የጂኦፖለቲካዊ  ተጽእኖ  
የመፍጠር  ፍላጎት  ያላቸው  አገሮች  ብቅ  ብቅ  እያሉ  በፖለቲካው  ሂደት  ውስጥ  በአዲስ  መልክ  በተለያዩ  
ክልሎች  ትልቅ  ሚና  መጫወት  ጀምረዋል።

አንዱ  በጣም  ቅርብ  ሊሆን  ይችላል  ሌላው  ደግሞ  እየተጨቆነ  ነው  ብለው  ካሰቡ  የሚወዱትን  ፓርቲ  
ወደ  ስልጣን  ለማምጣት  በፖለቲካችን  ውስጥ  ጣልቃ  ሊገቡ  ይችላሉ።  ሶማሊያ  እንደገና  ጠንካራ  
ማዕከላዊ  መንግስት  እንዳትሆን  ያደረጋት  ይህ  ችግር  ነው።  በአጠቃላይ  እነዚህ  ሀገራት  በፍጥነት  
እያደገ  ያለው  የኢኮኖሚ  ሀይል  እና  ተፅኖአቸውን  የማስፋት  ፍላጎት  ኢኮኖሚያችንን  እንድናሳድግ  
መልካም  አጋጣሚ  ነው።

ለአካባቢያችን  እንደ  ቱርክ፣  ኤምሬትስ  እና  ኳታር  ያሉ  ሀገራት  በኢኮኖሚያዊ  እና  ፖለቲካዊ  ሂደት  
ውስጥ  ትልቅ  ሚና  መጫወት  ጀምረዋል።  እነዚህ  አገሮች  በፍጥነት  እየተጠናከረ  የመጣውን  
የኢኮኖሚና  ወታደራዊ  ኃይላቸውን  በመጠቀም  ለውስጣዊ  የፖለቲካ  ሂደትና  በአገሮች  መካከል  
ያለውን  ግንኙነት  ለመፍጠር  መንገድ  ጠርገዋል።  ከፍተኛ  ፉክክር  ውስጥ  የገቡት  በፍላጎታቸውና  
በጥረታቸው  የበላይነት  ለማግኘት  ነው።  ይህ  ውድድር  ለሀገራችን  እድልም  አደጋም  ሊሆን  ይችላል።

ይህንን  እድል  ተጠቅመን  ወደ  መንቀሳቀስ  ስንሄድ  የእነሱ  ፉክክር  የአመፅ  አደጋ  እንዳይፈጥር  
መጠንቀቅ  አለብን።

በምስራቅ  አፍሪካ  ቀጣናዊ  የበላይነት  ለማግኘት  በሚፎካከሩ  አገሮች  መካከል  
ያለው  ግንኙነት

እንደነዚህ  ያሉት  አገሮች  በኛ  ላይ  ሊደርሱ  የሚችሉትን  ጉዳት  ለማሸነፍ  ሁለት  ነገሮችን  ማድረግ  
አለብን።  አንዱ  እንደገና  ውስጣዊ  መረጋጋትን  ለማረጋገጥ  ነው.
በፖለቲካ  አንጃዎች  መካከል  ግጭት  ሲፈጠር  እነዚህ  አገሮች  እርስ  በርስ  በመደጋገፍ  አገሪቱን  
ወደማያጠፋ  ጦርነት  ይመራሉ::  እንደ  ሊቢያ፣  ሶሪያ  እና  የመን  ባሉ  አገሮች  የሆነውም  ይኸው  ነው።

6.4.4.
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6.5.  የደህንነት  ሃይሎችን  ማጠናከር  
የጸጥታ  ሃይሎች  (ደህንነት  እና  ወታደራዊ)  የመንግስት  ስርዓት  ዋና  መሰረት  እንደሆኑ  ይታወቃል።  በፀጥታው  
ዘርፍ  ጠንካራ  የሰው  ሃይል፣  ጥቅምና  ስትራቴጂ  መኖሩ  ከቅርብ  እና  ከሩቅ  ሀገራት  ጋር  ዲፕሎማሲያዊ  
ግንኙነቱን  ጠብቆ  ለውስጣዊ  ፖለቲካ  መረጋጋት  ብቻ  ትልቅ  ፋይዳ  አለው።  ኢትዮጵያ  ውስጥ  በጸጥታ  
ሃይሎች  ውስጥ  የኦሮሞ  ተሳትፏቸው  ለረጅም  ጊዜ  ቢቆዩም  ኃይሉ  የገዢ  ቡድኖችን  ጥቅም  በመጥቀም  
ኦሮሞን  ይጎዳል።

ቀደም  ሲል  እንደተገለፀው  በኦሮሞ  እና  በኢትዮጵያ  መንግስታት  መካከል  የነበረው  ግንኙነት  በጠላትነት  
የተሞላ  ነበር።  ያ  ግንኙነት  የኦሮሞ  አንጃ  ወደ  ስልጣን  በመጣባቸው  አምስት  አመታት  ውስጥ  ቀጥሏል።  
ስለሆነም  ገዥው  ቡድን  በኦሮሚያ  ወደ  ጦርነት  ገብቷል  እና  የሀገሪቱ  የጸጥታ  ሃይሎች  ኦሮሞን  አልሳቡም  
እና  አሁንም  ኦሮሞን  ይጎዳሉ።  ወጣት  ኦሮሞን  ወደ  ብሄራዊ  መከላከያ  ሰራዊት  እና  ሌሎች  የጸጥታ  ሃይሎች  
ለመሳብ  የተደረገው  ብዙ  ሙከራ  አልተሳካም።

በደል  እስከቀጠለ  ድረስ  ብቁ  ወጣቶችን  ወደ  ፀጥታ  ሃይሎች  የመሳብ  እድሉ  ጠባብ  ነው።

የኦሮሞ  አንጃ  ሥልጣን  ሲይዝ  የውጭውን  ቡድን  ለመጥቀም  የተገነባውን  የጸጥታ  ኃይል  አምድ  ወርሷል።  
በኦሮሞ  ቡድን  የተወረሱትን  የጸጥታ  ሃይሎች  ለማሻሻል  ሞክረው  በተወሰነ  ደረጃም  ተሳክቶላቸዋል።  
በተለይም  በትግራይ  ጦርነት  ምክንያት  የጸጥታ  ሃይሎች  የገዢውን  ፓርቲ  ፍላጎትና  ፍላጎት  እንዲያንጸባርቁ  
መቀየር  ነበረባቸው።  ነገር  ግን  የሀገሪቱን  የጸጥታ  ሃይሎች  ስራ  መታደስና  መጠናከር  ያለበት  በሀገሪቱ  
የሚገኙ  የኦሮሞ  እና  ብሄረሰቦችን  ጥቅም  ለማስጠበቅ  ነው።  የሀገሪቱን  የጸጥታ  ሃይሎች  የበለጠ  
ለማጠናከር  መደረግ  ያለባቸው  ነገሮች  አሉ።

የጸጥታ  ሃይሉን  ማጠናከር  የነበረበት  የተማረ  እና  አስተዋይ  ወጣት  ከሰራዊቱ  በመልቀቅ  ወደ  ሰራዊቱ  
መቀላቀልን  መርጧል።  ኦሮሞ  እና  የኢትዮጵያ  መንግስት  ይህን  የጥላቻ  ግንኙነት  ወደ  ወዳጅነት  እስኪቀይሩት  
ድረስ  የሀገሪቱ  የጸጥታ  ሃይሎች  ኦሮሞን  መጉዳታቸውን  አያቆሙም።

በተለይም  በትግራይ  በተካሄደው  ጦርነት  በርካታ  መካከለኛ  መኮንኖች  ስለቆሰሉ፣  ይህንንም  በፍጥነት  
ለመተካት  ወደ  ከፍተኛ  ትምህርት  ደረጃ  የደረሱ  ወጣቶችን  ወደ  መኮንኖች  ማስተዋወቅ  ያስፈልጋል።  
በጸጥታው  ዘርፍ  እንኳን  ለእንደዚህ  አይነት  ስራ  የትምህርት  ብቃት  እና  ጠንካራ  ንቃተ  ህሊና  ያላቸው  
ወጣቶች  ያስፈልጋሉ።
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ጠንካራ  የጸጥታ  ሃይል  ለመገንባት  የአእምሮ  ትጥቅ  ከቁሳዊ  ትጥቅ  የበለጠ  አስፈላጊ  ነው።  ወታደሩም  
ሆኑ  የጥበቃ  ሰራተኞች  ግልፅ  እና  አሳማኝ  ምክንያት  ይዘው  ወደ  ሞት  በማምራት  ዋጋ  ያስከፍላሉ።

በዚህ  ምክንያት,  የግለሰብ  ወታደሮችን  ማበረታታት  አልቻለም  እና  የሰራዊቱን  አንድነት  ለማጠናከር  
አልረዳም.  ይልቁንም  ከፋፍሎታል።

ወታደር  ወይም  ወታደር  ህይወቱን  ጨምሮ  አስፈላጊውን  መስዋዕትነት  ለመክፈል  አሳማኝ  ትምህርት  
ያስፈልገዋል።  የግለሰብ  ወታደር  አላማ  መግለጫውን  ማነሳሳት  ሲሆን  ቡድኑ  በአንድነት  መንቀሳቀስ  
አለበት።  ይህ  ዓላማና  ተልዕኮ  ከገዥው  ፓርቲ  የአስተዳደር  ትርክት  የመነጨ  ነው።

ስለዚህ  አስተዳደራዊ  ክስ  እንደሚያስፈልግ  ሁሉ  ለጸጥታ  አካላትም  መመሪያዎችን  ማዘጋጀት  አስፈላጊ  
ነው.  ይዘቱ  በባለሙያዎች  ጥናት  ላይ  የተመሰረተ  ቢሆንም  በዲማሻ  ውስጥ  የብሄር  ብሄረሰቦች  መብት  
እና  የሀገር  አንድነት  ዋና  ጉዳዮች  ከሆኑ  ጎን  ለጎን  አስተያየቶችን  ማውጣቱ  ጥሩ  ነው.  ተራማጅ  አርበኝነት  
እና  ዴሞክራሲያዊ  ብዝሃነት  ከላይ  የጠቀስናቸው  ናቸው።

ስለዚህ  በክልል  እና  በፌደራል  ደረጃ  ያሉ  የጸጥታ  አካላት  ከኦሮሞ  ተጠቃሚ  እንዲሆኑ  ከተፈለገ  
በኦሮሚያ  የሚካሄደውን  ጦርነት  ይቁም  እና  በኦሮሞ  እና  በመንግስት  መካከል  ያለው  ግንኙነት  ከጠላትነት  
መውጣት  አለበት  ።

የኢትዮጵያ  የጸጥታ  ሃይሎች  በቀደሙት  መንግስታት  የተለያዩ  አስተምህሮቶችን  ተከትለዋል።  በገዥው  
የአማራ  አገዛዝ  ዘመን  ‘የኢትዮጵያን  አንድነት’  ማስጠበቅ  ነበር።  በትግራይ  ዘመን  በአብዮታዊ  ዴሞክራሲ  
ውስጥ  የተካተቱትን  የብሔረሰቦች  መብት  ለማስጠበቅ  ነበር።  የኦሮሞ  አንጃ  ወደ  ስልጣን  የመጣበት  
ዘመንስ?  እስካሁን  ድረስ  በይፋ  የቀረበ  ነገር  የለም።

ከዚህ  አንፃር  በልዩ  ሃይል  ፖሊስ  ስም  ክልሎች  የራሳቸው  ጦር  እንዲኖራቸው  የመፍቀድ  ሂደት  በፍጥነት  
መቀየር  አለበት።  በፌዴራሊዝም  ሥርዓት  ክልሎች  ራሳቸውን  የማስተዳደር፣  የአካባቢ  ሰላምና  ደኅንነት  
መብት  ቢኖራቸውም  ወታደራዊ  ኃይል  ሊኖራቸው  አይችልም።  በቤት  ውስጥ  ደህንነትን  ለመጠበቅ

መደረግ  አለበት።

ሲጀመር  የዋያኖችን  አስተምህሮ  አጥፍተን  በአዲስ  እንተካለን  ተባለ።  የትግራይ  ጦርነት  ሲጀመር  ያው  
የኢትዮጵያውያን  የሃይላስላሴ  እና  የዳርጉ  ዘመን  አስተምህሮ  ተመልሶ  መጣ።  ያ  ትምህርት  ግን  ከኦሮሞ  
እና  ከደቡብ  እና  ምስራቅ  ብሔር  ብሔረሰቦች  የተውጣጡ  የሰራዊቱን  አባላትና  የጸጥታ  ሃይሎችን  
በብሔርተኝነት  ክስ  የተሳለለ  ሆኖ  ተገኝቷል።
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6.6.  ኢኮኖሚክስታሊጉ

ተራ  ፖሊስ  በቂ  ነው።  የፌደራል  የጸጥታ  ሃይሎች  ከመደበኛ  ፖሊስ  ባለፈ  ለጸጥታ  ችግር  ተሰማርተዋል።  
ከዚህ  ውጪ  በልዩ  ሃይል  ፖሊስ  ስም  የታጠቁ  ሃይሎችን  ያቋቋሙ  ክልሎች  አሁን  ያለው  ሁኔታ  የሁከትና  
የአገር  ውድመት  ምንጭ  ነው።

ከላይ  እንዳየነው  የውጭ  መንግስት  ወድቆ  የኦሮሞ  አንጃ  ቢቋቋምም  የህዝብ  ዘረፋ  አሁንም  አልቆመም።  
በተለይ  የመሬት  ወረራ  ተባብሷል።
ሙስና  አሳፋሪ  ደረጃ  ላይ  ደርሷል።  ከእስር  ቤት  እንደወጣሁ  ከላጋ  ሀፉ  አንድ  አዛውንት  ሊጠይቁኝ  መጡ።  
“ማስተር  ፕላኑን  ለማቆም  ስትታገሉ፣  የምትጠቅሙ  መስሎን  ነበር።  ትግልህ  ግን  ጎድቶናል  ።  ደነገጥኩ  እና  
ምን  ማለትህ  ነው?  አለ።  ሽማግሌው  ፈረሱን  ከግርግም  አውጥተህ  ወደ  እኛ  ሂድ  አለው  ።  ምን  ለማለት  
እንደፈለገ  ስጠይቀው  ፣  ‘በዋይያን  ዘመን  የኦህዴድ  ካድሬዎች  መሬት  ለመሸጥ  ፈርተው  ነበር።  ህወሓት  
ከወረደ  ጀምሮ  ኦህዴድ  ስልጣኑን  ተቆጣጥሮ  ያለ  ገደብ  እየዘረፈን  ነው  ።

ኢኮኖሚው  በጣም  ወሳኝ  ከሆኑ  የኃይል  ምሰሶዎች  አንዱ  ነው.  የኦሮሞ  ትግል  አንዱ  ዓላማ  ዘረፋውን  
ማስቆም፣  የባለቤትነት  መብትን  ማረጋገጥ  እና  ከድህነት  መውጣት  በአግባቡ  በተቀረጹ  የልማት  ፖሊሲዎች  
ነው።  ለዚህም  ነው  ብሄራዊ  ትግሉ  ስልጣን  ለመያዝ  የሚፈልገው።  በኢኮኖሚ  ሦስት  ዋና  ዋና  ተግባራት  
ላይ  ትኩረት  ማድረግ  ያስፈልጋል።  ዘረፋ  ይቁም፣እድገት  እናምጣ፣የሀገሪቱን  ሀብት  ፍትሃዊ  ስርጭት  
ማረጋገጥ።

በስም  በኩል  በአጎራባች  ክልሎች  መካከል  ግጭት  እንዲፈጠርና  በፌዴራልና  በክልል  መንግሥታት  
መካከል  ግጭት  እንዲፈጠር  ምክንያት  ሆኗል።  መፍትሄው  ክልሎች  ያሏቸውን  ልዩ  ሃይል  ወደ  ፌደራል  
የጸጥታ  ሃይሎች  (ፖሊስ  እና  ሰራዊት)  ማሻሻል  ነው።  ከዚያም  በክልሎች  ካምፖች  በማቋቋም  በክልሉ  
የጸጥታ  ሃይሎች  ጥያቄ  መሰረት  የጸጥታ  ችግር  ከተራ  የፖሊስ  ሃይል  በላይ  ሲሰማራ  ማሰማራት  ይችላሉ።

ባለፉት  አምስት  አመታት  የመሬት  ዘረፋና  ሙስና  በተለያየ  መልኩ  ተባብሷል።  ከኦሮሞ  ጋር  ጦርነት  ውስጥ  
በመግባት  የፖለቲካ  ድጋፍ  ያጣው  በስልጣን  ላይ  ያለው  ክፍል  የገንዘብ  ድጋፍ  ለማግኘት  በመፈለጉ  
ዘረፋውን  አባብሶታል።  ስለዚህ  ህዝቡ  በመሬት  ወረራና  ሙስና  እንዲሰማራ  በማበረታታት  ፖለቲካዊ  
ብስጭት  አለባቸው
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ለምንድነው  አሁን  ያለው  ገዥ  ፓርቲ  አባቱን  የሚዘርፈው?

ከገዥው  አካል  ጋር  ተባብሮ  ኢኮኖሚያዊ  ጥቅም  ለማግኘት  በይፋ  የተተገበረ  ስትራቴጂ  ነበር።

ይቻላል  ።  ከዩንቨርስቲ  በከፍተኛ  ውጤት  የተመረቀ  ተማሪ  ስራ  አጥ  ሲሆን  ሁለተኛ  ደረጃ  ትምህርት  ቤት  የቀረው  
ስልጣኑን  ተረክቦ  ቤት  ሰርቶ  መኪና  እየነዳ  ነው።

የምድር  ልጆች  ይህን  እያዩ  አድገው  ትምህርትና  ሙያን  እንደ  ተራ  ነገር  እየወሰዱ  ነው።  ይህ  ደግሞ  ለአሁኑ  
የትምህርት  ጥራት  ማሽቆልቆል  የሚመራ  ሲሆን  ነገ  ደግሞ  የሰለጠነና  የሰለጠነ  የሰው  ሃይል  እጥረትን  
በማስወገድ  ከፍተኛ  ውድቀትን  ያስከትላል።  በፍጥነት  ሀብታም  ለመሆን,  ጠንክሮ  መሥራት  አይደለም,  ነገር  ግን  
ከፍተኛ  ደረጃ  ያለው  ኦፊሴላዊ  ግንኙነት  ያለው  የስኬት  ምንጭ  ነው.  ባለፉት  አምስት  አመታት  ጠንክሮ  የሚሰራ  
እና  ገንዘብ  የሚያጠራቅመው  የእለት  ተእለት  ነጋዴ  አፅም  ሆኖ፣  ከመንገድ  ላይ  ያሉ  ቅሬታ  አቅራቢዎች  ምንም  
ሳይሰሩ  በቢሊዮን  የሚቆጠር  ዶላር  የሚያንቀሳቅሱ  ‘ባለሀብቶች’  ሆነዋል።  ይህ  ታታሪ  እና  አዳዲስ  ነጋዴዎች  
በመስረቅ  ሀብታም  ለመሆን  ጠንክረን  እንዳይሰሩ  ያግዳል።  እያደረገም  ነው።

ከቅርብ  ዓመታት  ወዲህ  እየታየ  ያለው  ከፍተኛ  ሙስና  ጉዳቱ  የሕዝብ  ሀብት  ዘረፋ  ብቻ  አይደለም።  ትምህርትን፣  
ቢሮክራሲንና  ሥራ  ፈጣሪነትን  እየገደለ  ነው።  ዛሬ  ከንቲባ  ወይም  የወረዳ  አስተዳዳሪ  ለመሆን  የተሾሙት  በማታ  
እንጂ  በችሎታ  አይደለም።

በጣም  የሚያሳዝነው  ግን  በዚህ  ዘረፋ  ላይ  የተሰማሩ  የመንግስት  ፕሮፓጋንዳዎች  ለነገ  ጥቅም  ሲሉ  የዘረፉትን  
አያድኑም።  በመዝናኛ  ላይ  እጃቸውን  ያባክናሉ.  ገንዘብ  የሚያባክኑበት  መንገድ  ‘ተረኛ’ (taranyaa)  ለሚሉ  
የጥላቻና  የስም  ማጥፋት  ዘመቻዎች  እንደ  መነሻ  እያገለገለ  ነው።  የትናንት  ግፈኞች  ኦሮሞን  እና  ኦሮሚያን  ለምን  
እንደዘረፉ  መረዳት  ይቻላል።  የውጭ  ንብረታቸውን  ይዘርፋሉ  ነገ  ስልጣን  ልናጣ  እንችላለን  ስለዚህ  ዛሬ  
የምንዘርፈው  የግል  ወይም  የቡድን  ፍላጎት  ነው።

ስለሆነም  ትግል  ይህን  እየተባባሰ  የመጣውን  ዘረፋ  በማስቆም  ላይ  ማተኮር  አለበት።  ለኦሮሞ  የቀረው  ሀብት  
መሬት  ብቻ  ነው።  ኦሮሞ  በብዙ  ሀብቶች  ያለው  ድርሻ  በጣም  በጣም  ትንሽ  ነው።  መሬቱን  ሲሸጡ  ባዶ  እጁን  ቀረ።  
በዚህ  መሰረት  በብድርና  በመሠረተ  ልማት  ዕርዳታ  ላይ  ያለውን  ሙስና  መቆጣጠር  የትግሉ  ትኩረት  ሊሆን  
ይገባል።  ግቡ  ይህ  ነው።
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ምስል8፡የኢትዮጵያ  ኢኮኖሚ  ዕድገት2013-2

የቄሮ  ትግል  ከተጀመረበት  ጊዜ  አንስቶ  የኢትዮጵያ  ኢኮኖሚ  በየአመቱ  እየወረደ  ነው።  ከዚህ  በታች  
ያለው  የአለም  ባንክ  መረጃ  እንደሚያሳየው  የሀገሪቱ  ኢኮኖሚ  እድገት  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየቀነሰ  
መጥቷል።  2013  የወጣቶች  የትግል  አመት  መሆኑን  እናስታውስ።  ትግሉ  ተሳክቶ  የኦሮሞ  ቡድን  
ወደ  ስልጣን  ከመጣ  በኋላም  ኢኮኖሚውን  ማስመለስ  የማይቻል  መሆኑን  እናያለን።  ይልቁንም  
እየባሰ  ሄደ።

ይህንንም  ለማሳካት  ጠንካራ  የሚዲያና  የፀረ-ሙስና  ተቋማትን  ማቋቋምና  የበለጠ  ማጠናከር  
አለብን።

በጦርነቱ  የደረሰው  ኪሳራ  የሀገሪቱን  የኢኮኖሚ  እድገት  ለበርካታ  አመታት  አዘገየ።  ይህንን  ኢኮኖሚ  
ከጦርነቱ  አስመልሰን  በልማት  ጎዳና  ላይ  ነን

በተለይ  ባለፉት  ሶስት  አመታት  በግጭቱ  ሳቢያ  ትልቅ  ውድቀት  ውስጥ  ገብተናል።  በጎርፍ  ምክንያት  
ንብረት  መውደም፣  ለጦር  መሣሪያ  የሚወጣ  ከፍተኛ  ወጪ፣  የአገር  ውስጥ  የግብርናና  የንግድ  
እንቅስቃሴ  ገደብ፣  የውጭ  ቀጥታ  ኢንቨስትመንት  ማቆም፣  ብድርና  የልማት  ዕርዳታዎችን  በውጭ  
ማዕቀብ  በማቆም  ኢኮኖሚው  ሽባ  ሆኗል።

ሁለተኛው  በኢኮኖሚው  ላይ  መሠራት  ያለበት  የኢኮኖሚ  ዕድገት  ማምጣት  ነው።
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በአጠቃላይ  አለመረጋጋትና  ሙስናን  እያባባሰ  በመምጣቱ  የመንግስትና  የሀገር  ወጭዎች  ከገቢ  
በላይ  በእጥፍ  ይጨምራሉ።  ከጥቂት  አመታት  በፊት  'ልማታዊ  መንግስት'  ተብሎ  ሲከበር  የነበረች  
ሀገር  አሁን  'የሸማቾች  መንግስት'  ሆናለች  ቢባል  ከእውነት  የራቀ  አይሆንም።

ብዙ  ገንዘብ  እና  ጠንካራ  ቅንጅት  ይጠይቃል.  የሀገር  ውስጥ  ምርታማነትን  በማሳደግ  ሰላምና  መረጋጋት  
መመለስ  አለበት።  በሰሜናዊው  ጦርነት  ብዙ  ጊዜ  ኪሳራዎች  ተዘግበዋል.  ነገር  ግን  በኦሮሚያ  ባለፉት  
ሦስት  ዓመታት  ውስጥ  አራቱ  አምራች  ወረዳዎች  ዋልጋ፣ምስራቅና  ደቡብ  ምዕራብ  ሸዋ፣ጉጂ፣ኢሉ  
አባቦራ  በአንድ  በኩል፣ባለፈው  ዓመት  በምስራቅ  አርሲ  እና  በምስራቅ  ሸዋ  ወረዳዎች  ያሉ  ወረዳዎች  
ዘርተውም  ሆነ  አትክልት  ማምረት  አልቻሉም።  በግጭት  ምክንያት  ወደ  ሀገር  ውስጥ  ማስገባት  አንችልም.  
በእነዚህ  ወረዳዎች  መረጋጋት  እስካልተመለሰ  እና  መደበኛ  የግብርና  ስራው  ካልቀጠለ  የግብርና  ምርት  
ብቻ  ሳይሆን  ከንግድና  ከማእድን  የሚገኘው  ገቢም  ይበላሻል።  በተመሳሳይ  የውጭ  ብድርን፣  ዕርዳታንና  
ኢንቨስትመንትን  በበቂ  ሁኔታ  ለመሳብ  አሁን  ያሉ  ግጭቶችን  ከማስቆም  ባለፈ  ፖለቲካችንን  ማስተካከልና  
የውጪ  አገሮችና  ተቋማትን  በማሳመን  ዳግም  ጦርነት  ኢኮኖሚውን  እንደማይጎዳው  ማሳመን  አለብን።  
በጦርነት  ኢኮኖሚ  ውስጥ  መዋዕለ  ንዋይ  ማፍሰስ  የሚፈልጉ  እና  በብድር  እና  በእርዳታ  መደገፍ  
የሚፈልጉ  ሰዎች  ይሸፈናሉ.  ስለሆነም  ምሁራኑን  በትምህርትና  ልምድ  በማሰባሰብ  ሀገሪቱን  የሚያለማ  
እና  ኢኮኖሚውን  የሚያንሰራራ  ገንዘብ  የሚያመነጩ  የኢኮኖሚ  ፖሊሲዎችን  መቅረፅ  ያስፈልጋል።  ይህንን  
ለማድረግ,  አሳማኝ  ደህንነትን  ለመመስረት  ጊዜው  አይደለም.

የአገሪቱ  ቢሮክራሲ  በሙሰኞች  ሳይሆን  በሙሰኞች  የተሞላ  ነው።

ሦስተኛው  ጉዳይ  ፍትሃዊ  የሀብት  ክፍፍል  ነው።  ግጭትን  ከሚፈጥሩ  እና  ኢኮኖሚውን  ከሚያዳክሙ  
ነገሮች  መካከል  የሀገርን  ሀብት  አንዱን  ቡድን  ለመጥቀም  እና  ሌላውን  ለመራብ  የሚደረግ  
አድሎአዊ  ተግባር  ነው።  ያለፉት  መንግስታት  ኦሮሞን  እና  ሌሎች  ብሄረሰቦችን  በዚህ  መልኩ  
ጎድተዋል።  ፌደራሊዝም  ካስፈለገም  አንዱ  ምክንያት  ይህ  ነው።  ወደፊትም  የሀገሪቱ  ህዝቦች  
ፍትሃዊ  ተጠቃሚነት  እንዲኖራቸው  የፊስካል  ፌደራሊዝም  በትክክል  መተግበር  አለበት።  ክልሎች  
በልማት  ስራዎችና  የስራ  እድል  ተጠቃሚ  እንዲሆኑ  በፍትሃዊ  መንገድ  በኦሮሞ  መካከል  ያለውን  
አንድነት  ማስቀጠል  ወሳኝ  ነው።
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ዜጐችና  የውጭ  አገር  ዜጎች  ስለ  ታሪካዊና  ወቅታዊ  ሁኔታዎች  የሚማሩትና  የሚሰሙት  ነገር  በአንድ  አገር  
ፖሊሲዎችና  ስትራቴጂዎች  ላይ  እንዲሁም  ከሌሎች  አገሮች  ጋር  ባለው  ግንኙነት  ላይ  ከፍተኛ  ተፅዕኖ  
ይኖረዋል።  ታሪካዊ  እና  ወቅታዊ  ዕውቀት  ለፈጠረው  ቡድን  በሚጠቅም  መልኩ  ቀርቧል።  ታሪክም  ሆነ  
ወቅታዊ  ሁኔታዎች  ሁለት  ነገሮችን  ያጠቃልላል።  ክስተቱ  እና  ክስተቱ  እንዴት  እንደተገለፀ  (እውነታው  እና  
ትርጓሜው).  አንድን  ክስተት  የሚጽፈው፣  ያጠናቀረው፣  የዘገበበት  እና  የሚያሰራጭ  የታሪክ  ምሁር  በስህተት  
ወይም  በመፈብረክ  ይጠቅመዋል።  ወይም  ምክንያቱን፣  መንገዱን  እና  ሁኔታዎችን  በማዛባት  ዝግጅቱን  
እንዳለ  ያደርገዋል።

በአንፃሩ  በጎርፍ  ምክንያት  የልማት  ስራዎች  ተስተጓጉለዋል፤  የጎርፍ  ወጪም  ጨምሯል።  እንዲህ  ያለ  አገር  
በጉምቢ  ሥር  ነው.  ምንም  ያህል  መጥፎ  ቢቆዩ  ምናልባት  እርቃን  ሊሆኑ  ይችላሉ.  ከአሥር  ዓመታት  በፊት  
የኢትዮጵያ  ኢኮኖሚ  ፍጥነት  በ2025  መካከለኛ  ገቢ  ያላት  አገር  (መካከለኛ  አገር)  እንደምትሆን  ተንብዮ  
ነበር።  ዛሬ  ግን  ጥያቄውና  ጥርጣሬው  እንደ  ሀገር  ይቀጥላል  ወይንስ  መበታተን  ነው።  ይህ  ውድቀት  
ለገዥው  ፓርቲ  ብቻ  ሳይሆን  ለዚህ  ህዝብም  “የኦሮሞ  መንግስት”  ዘመን  ላይ  በመድረሱ  ትልቅ  አሳፋሪ  ነው።  
ትላንት  'ኦሮሞ  ሀገር  ሊመራ  አይችልም'  ይሉናል  ለነበሩት  ይህ  ምስክር  ነው።  ሀገሪቱን  ማረጋጋት፣  ሙስናን  
መቀነስ፣  አስተዳደራዊ  መዋቅሩን  ብቁ  ለሆኑ  ሰዎች  ማስረከብ  እና  የሀገሪቱን  ኢኮኖሚ  እንዲያንሰራራ  
ማድረግ  ጊዜ  ሊሰጠው  የማይገባው  ጉዳይ  ነው።

የውጭ  ሰዎች  ጆሮም  ተመሳሳይ  ነው።  ወደ  ፊንፊኔ  የሚመጡ  ዲፕሎማቶች  እና  አለም  አቀፍ  
ድርጅቶች  የሌሎችን  ብሄሮች  ታሪክ  እና  እውነት  ሰምተው  አያውቁም  ወይም  የተዛቡ  ሆነው  
አያገኙትም።  እነሱም  አስተባብረው  ሪፖርት  ያደርጋሉ  ወይም  ለየመንግስታቸው  ዋና  መሥሪያ  ቤት  
ያቀርባሉ።  ይህ  ሁኔታ  ፖሊሲ  ነው።

በዚህ  መሰረት  ስለሀገሮች  እውቀት  ብዙ  ጊዜ  የሚቀርበው  በፖለቲካ  ሃይለኛ  እና  በኢኮኖሚ  የበላይ  የሆኑትን  
ቡድኖች  በሚጠቅም  መልኩ  ነው።  ስለ  ኢትዮጵያ  እስካሁን  ያለው  እውቀት  ለሰሜኑ  አመለካከት  እና  ጥቅም  
ያደላ  ነው።  እንደ  ኢትዮጵያ  ባህልና  ታሪክ  ለውጭ  ሰዎች  የሚነገረውም  ያው  ነው።  ወቅታዊም  ሆነ  አልሆነ፣  
የሚነገሩት  ነገሮች  የአገሪቱን  ሚዲያዎች  ይቆጣጠራሉ።

6.7  እውቀት  ማምረት  እና  ማሰራጨት
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የመንግስት  ሚዲያዎች  አድልዎ  ማቆም  ብቻ  ሳይሆን  የሚቀበሉት  ግብአት  ሚዛናዊ  በሆነ  እውቀት  ላይ  
የተመሰረተ  መሆኑን  ማረጋገጥ  አለባቸው።

ስለዚህ  ስለ  አገር  የሚመረተውና  የሚሠራጭበት  መንገድ  ሁሉንም  ብሔረሰቦች  የሚያንፀባርቅና  የአገሪቱ  
ሕዝቦችና  የውጭ  ዜጎች  ሚዛናዊ  አመለካከት  እንዲያዳብሩ  ማስቻል  ለአገር  ግንባታ  ትልቅ  ጥቅም  ያስገኛል።

በመንግስት  ቢሮክራሲዎች፣  በመገናኛ  ብዙሃን  ተቋማት፣  በኤምባሲዎች  እና  በውጭ  ድርጅቶች  ውስጥ  
ያላቸውን  ቦታ  በመጠቀም  አድሎአዊ  ክሶች  እየተሰራጩ  ነው።  ይህንን  ለማስተካከል  ከላይ  እንደተገለፀው  
ተቋሞቻችንና  ምሁራኖቻችን  ስልታዊ  በሆነ  መልኩ  የታቀዱ  ጥናቶችን  በማካሄድ  ላይ  ጠንካራ  መሆን  
አለባቸው።

የውጭ  አመለካከት  ለሀገር  እና  ለዋና  የሚዲያ  ዘገባዎች።

ይህንን  ሁሉ  ለማስተባበር  እየተገመገመ  ያለውን  አመራር  ያሳተፈ  የስትራቴጂክ  ጥናትና  እቅድ  መድረክ  
ሊኖር  ይገባል።  በእንደዚህ  ዓይነት  መድረክ  በዩኒቨርሲቲ  ደረጃ  የሚመነጨውን  ዕውቀት  በምርምር  ማዕከላት  
በማጥራት  በመሪዎቹ  ተወያይቶ  በሳል  እና  በፖሊሲና  እስትራቴጂ  መሰረት  ተተርጉሞ  በተለያዩ  አካላት  
ይተገበራል።  ሥልጣንን  በተመሳሳይ  መጠን  ይዘው  ዕውቀትን  የማፍለቅና  የማከፋፈሉን  ሂደት  እስካልዘጋጁ  
ድረስ  ውድቀት  ሩቅ  እንዳልሆነ  መረዳት  አለብን።

በዚህ  ረገድ  በጣም  ኋላ  ቀር  ነን።  ወደ  ስልጣን  ከመጣ  ከአምስት  አመት  በኋላም  የሚመነጨው  እና  
የሚሰራጨው  እውቀት  ከትናንት  ጋር  ተመሳሳይ  ነው።  የበላይነት

በተጨማሪም  ከሁሉም  ብሔረሰቦች  የተውጣጡ  ሰራተኞች  በሁሉም  የፌዴራል  ተቋማት  ውስጥ  ፍትሃዊ  
በሆነ  መልኩ  እንዲሳተፉ  ማድረግ  አስፈላጊ  ነው.  አሁን  ያለው  የአንድ  ወይም  የሁለት  ቡድን  የበላይነት  
በውጭ  ተቋማት  እና  ኢምባሲዎች  ውስጥ  የሀገሪቱን  ህዝቦች  ለማንፀባረቅ  መለወጥ  ያስፈልጋል።

ይህንን  ማስተካከያ  ለማምጣት  የትምህርት  ፖሊሲውን  (ስርአተ  ትምህርት)  ማስተካከል  ብቻውን  በቂ  
አይደለም።  ዩኒቨርሲቲዎች  እና  የአስተሳሰብ  ተቋማት  በቅንጅት  መስራት  አለባቸው።  ዩኒቨርሲቲዎች  
ተማሪዎች  እና  ምሁራን  በጠንካራ  ማስረጃ  የተደገፉ  ጥናቶችን  እንዲያቀርቡ  ማመቻቸት  አለባቸው።  
የምርምር  ማዕከላት  በዩኒቨርሲቲዎች  የተደረጉ  ምርምሮችን  በማጠቃለል  ስልታዊ  በሆነ  መንገድ  ማዘጋጀት  
አለባቸው።  ሚዲያው  ወቅታዊና  በትኩረት  ሊሰራጭ  ይገባል።
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7.  መደምደሚያዎች

በዚህ  ምክንያት  ስልጣንን  ማጠናከርም  ሆነ  የህዝባችንን  ጥያቄ  መመለስ  አይችሉም።

አስፈላጊ  ነው.  ለወደፊቱ  ተመሳሳይ  ስህተቶችን  ከማድረግ  መቆጠብ  አስፈላጊ  ነው.  በመጀመሪያ  
በአገሪቱ  በተለያዩ  አቅጣጫዎች  የሚነሱ  ግጭቶችን  ለማስቆም  ትኩረት  መስጠት  ያስፈልጋል።  ከዚህ  
ጎን  ለጎን  ሀገሪቱን  ለማስተዳደር  ፖሊሲዎችን  መቅረፅ፣  የአመራር  ብቃትን  ማሻሻል፣  የስልጣን  
ምሰሶዎችን  መገንባት፣  መለወጥ  እና  ማደስ  በከፍተኛ  ብስለት  ሊሰሩ  የሚገባቸው  ተግባራት  ናቸው።  
ከብሔር  ብሔረሰቦች  ጋር  ያለንን  ግንኙነት  መገንባትና  በዲፕሎማሲው  መስክ  ያሉ  ድክመቶችን  
ለማስተካከል  ሥራውን  መምራት  የሚጠብቀን  እንጂ  ጊዜ  ሊሰጠው  የማይገባ  ተግባር  ነው።

ይህም  በህዝባችን  ስነ  ልቦና  ላይ  ከፍተኛ  ጉዳት  ያስከትላል።  ከሀገር  ውስጥ  እና  ከውጭ  ሀገራት  ጋር  
ያለንን  ግንኙነት  እያበላሸ  ነው።  ይህንን  በመረዳት  የግል  ምኞቶችን  እና  የቡድን  አመለካከቶችን  ወደ  ጎን  
በመተው  የጋራ  ስማችንን  ለማጽዳት  መስራት  ያስፈልጋል።

ይህ  ጽሁፍ  የኦሮሞ  ትግል  ከረዥም  ጊዜና  መስዋዕትነት  በኋላ  የደረሰበትን  ሂደት፣  የቅርብ  ጊዜዎቹን  
ችግሮች፣  የወደፊት  አደጋዎች፣  እስካሁን  የተገኙ  ድሎችን  ለማስጠበቅና  ለቀጣይ  ስኬት  መንገድ  
የሚጠርጉ  ስራዎችን  ለመተንተን  ይሞክራል።  ለማድረግ  የተሞከረው  ጠንካራ  ነጥብ  ከስልጣን  መወረር  
ጋር  ተያይዞ  ከባድ  አደጋ  እና  ሰፊ  እድሎች  እንደሚመጣ  ነው።  ባለፉት  አምስት  ዓመታት  ውስጥ  አደጋን  
ለማስወገድ  እና  እድሎችን  ለመጠቀም  አለመቻላችንን  መቀበል  አለብን.

ሕዝባችንና  አገራችን  ከባድ  አደጋ  ውስጥ  ናቸው።  ባለፉት  አምስት  ዓመታት  የተሰሩ  ስህተቶች  በፍጥነት  
መከለስ  እና  መታረም  አለባቸው

‘ኦሮሞዎች  አገርን  ሊገዙ  ይቅርና  ሁሉንም  ሊገዙ  አይችሉም’  የሚለው  ፕሮፓጋንዳ  ባለፉት  አምስት  
ዓመታት  በተፈጠሩ  ስህተቶች  ተቀባይነት  እያገኘ  መምጣቱ  የሚካድ  አይደለም።
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በዚህ  ሰነድ  ውስጥ  የቀረቡት  አስተያየቶች  እና  ትንታኔዎች  ሙሉ  ወይም  ትክክለኛ  ላይሆኑ  ይችላሉ።  
የዚህ  ጽሁፍ  አላማ  አስማታዊ  በሆነ  መንገድ  ለውይይት  መንገድ  መክፈት  ነው።  ጽሑፉን  መተቸት  
ጥሩ  ቢሆንም  የተሻለ  መንገድ  ማቅረብ  ግን  የበለጠ  ጠቃሚ  ነው።  ጽሑፉን  ለማጠቃለል  እና  
አንዳንድ  ነገሮችን  ግልጽ  ከማድረግ  ለመዳን  ብዙ  ነጥቦችን  በመጠኑ  እንዲቀርቡ  ተመርጠዋል።  
ግልጽ  ያልሆኑ  ነጥቦች  በአካል  እና  በሚዲያ  ውይይቶች  የበለጠ  ግልጽ  ለማድረግ  ዝግጁ  ናቸው።

................. //.

ከእኛ  በፊት  የነበረው  ትውልድ  ኦሮሞን  ከመጥፋት  አዳነ፣  አንቅቷል፣  ገንብቷል።  የኛ  ትውልድ  
በጫንቃው  ላይ  ቆሞ  ሥልጣንን  ከባዕዳን  አፍልቆ  በራሱ  ቡድን  እጅ  አስገብቶታል።  ነገር  ግን  
ሥልጣንን  በሕዝብ  ጥቅም  ማጠናከርና  ማጠናከር  አልቻሉም።  ቀጣዩ  ስራ  እሳቸው  ስልጣን  ከያዙ  
ጀምሮ  የተሰሩ  ስህተቶችን  ማረም፣  ሀገርን  ማረጋጋት፣  ኢኮኖሚውን  ወደ  ልማት  ጎዳና  መመለስ፣  
ለዴሞክራሲያዊ  ሽግግር  መንገድ  መጥረግ  እና  መጪው  ትውልድ  ጦርነትና  ድህነትን  እንዳይወርስ  
ማድረግ  ነው።  በህይወታችን  የዳበረ  እና  ዴሞክራሲያዊት  ኦሮሚያ  እና  ኢትዮጵያ  ላናይ  እንችላለን።  
ግን  ቢያንስ  የፈረሰችውን  ሀገር  ለትውልድ  እንዳናስተላለፍ  ለራሳችን  ቃል  መግባት  አለብን።

ገጽ  _
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