
q ወቅታዊ ሃገራዊ የፀጥታ ሁኔታና የፌደራል
ፖሊስ ተልዕኮ

} በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የተዘጋጀ



q የውይይቱ ዓላማ
} የኮሚሽኑ አመራሮችና አባላት በሀገራችን ወቅታዊ የፀጥታ

ሁኔታና በፌዴራል ስርአታችን የፖሊስ ሚና ላይ ግንዛቤ መፍጠር ፣
} የኮሚሽኑ አመራሮችና አባላት የፌዴራል ስርአታችን ለሀገራችን

ህዝቦች ያለውን ፋይዳ እና ፖሊስ ያለበትን ኃላፊነት በመረዳት
በዚሁ አግባብ ሀላፊነታቸውን በአግባበ እንዲወጡ ማስቻል፣

} የኮሚሽኑ አመራሮችና አባላት የሀገራችንን ወቅታዊና ነባራዊ
ሁኔታ ግንዛቤ እንዲይዙ በማድረግ የተልዕኮ ዝግጁነታቸውን
ማረጋገጥ፣

q የውይይቱ ግብ
} የኮሚሽኑን አመራሮችና አባላት ግንዛቤ በማስፋትና እና

ዝግጁነት በማረጋገጥ ህገመንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ
ስርአቱን የማስከበር ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ
ማድረግ ነው፡፡



Ø ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፋት 15 ዓመታት ፈጣንና ተከታታይ ያለው

እድገት አስመዝግባለች፣

Øይህ በሃገራችን የተመዘገበው ልማትና ዕድገት ሁሉም የኢትዮጵያ

ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችን በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገና በዓለም

አቀፍ ደረጃም የተመሰከረለትና እውቅና ያገኘም ነው፡፡

Øይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ካለፋት 2 አመታት ወዲህ ገዥው ፖርቲ

እና መንግስት በፌዴራል ደረጃም ይሁን በየክልሉ በወቅቱ መፍታት

እና መመለስ የሚገባቸው በርካታ ህዝቡ የሚያነሳቸው የመልካም

አስተዳደር፣ የፍትህ፣ የልማት ጥያቄዎችም አሉ፡፡ ...



} በተለይ ደግሞ የወጣቶች የሥራ እድል ፈጠራ እና የመሳሰሉትን
ጥያቄዎች እና ችግሮች በወቅቱና በተሟላ መንገድ
ባለመፈታታቸው በሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል መልኩ ህዝቡ
ዲሞክራሲያዊ መብቱን በመጠቀም በተለያዬ ሁኔታ ጥያቄ እና
ቅሬታውን ማቅረብ የጀመረበት ሁኔታ ተፈጥሯል፣

} ይህንን የህዝቡን ህጋዊና ዴሞክራሲያዊ የመብት ጥያቄ
በአንዳንድ ክልሎችና አከባቢዎች በሀገር ውስጥ ያሉ ኪራይ
ሰብሳቢና ጥገኛ ሀይሎች እንዲሁም በውጭ ያሉ የትምክህትና
ጠባብ ሀይሎች የህዝቡን ጥያቄ በመጥለፍና አቅጣጫውን
በማሳት አጋጣሚውን በመጠቀም ወደ ሁከትና ብጥብጥ
እንዲቀየር ከፍተኛ ምንቅስቃሴ አድርገዋል፡፡



q ከዚህ አንፃር በአንዳንድ ክልሎች በተለይም በአማራ እና በኦሮሚያ
ክልለ አንዳንድ አከባቢዎች ተከታታይነት ባለው መልኩ እና
በተወሰነ መልኩ ደግሞ በደቡብ ክልል በጌዲዮ እና በኮንሶ
አከባቢዎች የፀጥታ ችግር ማጋጠሙ ይታወቃል፣

q ይህ ችግር ተከትሎም በሰው ላይ የሞትና የመቁሰል አደጋ
እንዲሁም በበርካታ የግል፣ የህዝብና የመንግስት ተቋማት፣
ፋብሪካዎች፣ ተሽከርካሪዎች እና የመሳሰሉት ላይ ከፍተኛ የንብረት
ውድመት እና ዘረፋ ተፈፅመዋል፣

q ይህም በወቅቱ አድማሱን እያሰፋ የጉዳት መጠኑም እየጨመረ
በመምጣቱ ምክንያት በመደበኛ የፀጥታ ማስከበር ሥርዓት
መቆጣጠር የማይቻል መሆኑ ተገምግሞና በመንግስት ታምኖበት
ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ ከመስከረም 28/2ዐዐ9 ዓ.ም ጀምሮ
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት
እንዲቋቋም መደረጉም ይታወሳል፡፡



q ይህን የአስቸኳይ አዋጅ መታወጅ ተከትሎም የማስፈፀሚያ

መመሪያ ከማውጣት ጀምሮ በሀገሪቱ ያለው የፀጥታ አካል በሙሉ

በአንድ ኮማንድ በማደራጀት ወደ ሥራ ተገብቷል፣

q በወቅቱ ከተቀመጡ ዋና ዋና ግቦች መካከል በሁከትና ብጥብጥ

ወንጀል የተሳተፉትን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የማዋል፣

q የተዘረፉ ሀብትና ንብረቶችን እና የጦር መሳሪያ ማስመለስ፣እና

q አስተማማኝ የሰላም እና መረጋጋት ሁኔታ ከመፍጠርም በተጨማሪ

ሚሊሻ ከማሰልጠንና ከማስታጠቅ ጀምሮ የክልሎችን የፀጥታ

መዋቅር የማጠናከር እና የማብቃት ሥራ ታቅዶ ተሰርቷል፡፡



q በአጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ በአብዛኞቹ

አከባቢዎች ሰላምና መረጋጋትን በመፍጠር ወደ መደበኛ ሁኔታ

እንዲቀየር የማድረግ ሥራ ተከናውነዋል፡፡

q ይሁንና በአንዳንድ ክልሎችና አከባቢዎች አስተማማኝና ዘላቂ

ሠላም ማስፈን የቻለ የአስተዳደርና የፖለቲካ ስራ ባለመሰራቱ

ችግሩን ሙሉ በሙሉ መቅረፍ አልተቻለም፡፡

q በዚህ ምክንያትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይነሳ አይነሳ የሚል

ነጥብ አከራካሪ የነበረ ቢሆንም ጥቅሙና ጉዳቱ በመንግስት

ተመዝኖ እንዲነሳ ተወስኗል፡፡



q የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ፀንቶ በነበረበት ወቅት የተሰሩ ስራዎችና

የተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎችን ተጠቅመው አንዳንድ ክልሎች

ሠላማቸውን ማስቀጠል ችለዋል፡፡

q ከዚህ አኳያ ለአብነት አማራ ክልል የተፈጠረለትን ምቹ አጋጣሚ

በመጠቀም ከሞላ ጎደል ተከታታይነት ያለው ውጤታማ ስራ

በመሥራት ለሁከትና ብጥብጡ መነሻ ከነበሩት ውስጥ አብዛኞቹን

ማለትም የወሰን ማካለል፣ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጉዳዮች፣እና

የመሳሰሉትን ህዝብን ባሳተፈ እና ህጋዊና አስተዳደራዊ ምላሽ

በመስጠቱ ምክንያት በአሁኑ ወቅት የበፊቱ አይነት የፀጥታ ችግር

አይታይም፡፡



q በደቡብ ክልልም በተመሳሳይ ሁኔታ በጌዲኦ እና በኮንሶ ያጋጠመውን ችግር

ለመፍታት ተከታታይነት ያለውና በርካታ ሥራ በመሰራቱ ምክንያት ሁኔታው

ወደ መደበኛ ሰላምና መረጋጋት ተቀይሯል፡፡

q በአንፃሩ በኦሮሚያ ክልል በርካታ ሥራዎችን ለመሥራት የተሞከረ ቢሆንም

አሁንም የፀጥታ ችግሩ ሙሉ በሙሉ መፍታት አልተቻለም፡፡

q እንዲሁም ከሶማሌ ክልል፣ ከደቡብ ክልል፣ ከጋምቤላ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ

ክልሎች ከወሰን ይገባኛል ጥያቄ ጋር በተያያዘ የነበረውን አጀንዳ ለመፍታት

የተደረገው ጥረት ህዝብን ያሳተፈና በቂ የሚባል ባለመሆኑ እና በመሳሰሉት

ምክንያቶች ከዚህ በፊት የነበረው ሁከትና ብጥብጥ በአዲስ መልክ

ተመልሶ ለማገርሸት ችሏል፡፡

q በዚህ ግጭትም የኦሮሞ ተወላጆችን ጨምሮ በርካታ ንፁኃን ዜጎች

ለሞት፣ለአካል ጉዳት፣ለንብረት ውድመትና ለመፈናቀል ምክንያት ሆኖ

ዜጎችን በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ እንዲወድቁ አደርጎ ይገኛል፡፡



q በሁለቱ ክልሎች የነበሩ የቆየ የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ለመፍታት

በፌዴራል መንግስት ትኩረት ተሰጥቶ የሁለቱም ክልሎች እና

የሚመለከታቸው የፌዴራል አካላት እቅድ አውጥተው ለመንቀሳቀስ

ተሞክሮ በአብዛኛው ለመፍታት ጥረት ተደርገዋል፡

q ከዚህ አኳያ በአዋሳኝ አካባቢ በሚገኙ 422 ቀበሌዎች ላይ ከዚህ

በፊት የነበረውን የቦታ ይገባኛል ጥያቄ መነሻ በማድረግ በጥቅምት

14/1997 ዓ.ም ህዝበ-ውሳኔ /ሪፈረንደም/ ተከናውኖ 384 የሚሆኑት

ቀበሌዎች እልባት አግኝተዋል፡፡

q 38 የሚደርሱ ቀበሌዎች ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች እልባት

ሳይሰጥባቸው ቆይተዋል፡፡



q ይሁንና የነዚህ ቀሪ ቀበሌዎች ችግርም ህገ መንግስታዊና ህጋዊ

በሆነ መንገድ በህዝበ-ውሳኔ እልባት እንዲያገኝ ማድረግ ሲቻል

የሁለቱም ክልሎች የሚመለከታቸው አካላት ይህን ከማድረግ ይልቅ

ህዝቡን ወደ ግጭት የሚያስገቡ ሁኔታዎችን ፈጥረዋል፡፡

q በአንዳንድ ቦታዎችም /የሪፈረንደሙንም ውጤት በመጣስ

ጭምር/ የለየለትና ተከታታይ የሆነ ትንኮሳ ጎልቶ የታየበት፤ በተለይ

በኢትዮ- ሱማሌ በኩል ወደ አዋሳኝ የኦሮሚያ አካባቢዎች ጥሶ

የመግባትና የኦሮሚያን ባንዲራ እያወረዱ የሶማሌ ክልል ባንዲራ

የመስቀል፣ እስራትና ግድያ የመፈፀም እና የመሳሰሉትን ትንኮሳዎች

ተስተውላዋል፡፡



q በሁለቱም ክልሎች መካከል ያለው ግጭት መንስኤው ከወሰን

ማካለል ጋር የተያያዘ ቢሆንም በሂደት መልኩን እየለዋወጠ

አለመግባባቱን ተከትሎ ለበርካታ አመታት በሁለቱም ወገን

በብዛት መሳሪያ የማሰባሰብ፣ ቤት የማቃጠል፣ ወሰን ተሻግሮ

ህገወጥ ግንባታ የመገንባትና የመተናኮስ፣ ሰው አፍኖ መውሰድ፣

የቁም እንስሳት ዝርፊያ የመፈፀም እና የመሳሰሉት ተገቢ ያልሆኑ

ትንኮሳዎች ሲከሰቱ ቆይተዋል፡፡

q ይሁንና እነዚህ ትንኮሳዎች መኖራቸው እየታወቀ በጊዜው

ትኩረት ተሰጥቶት መፍትሔ ባለመሰጠቱ ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ

መልኩን እና ይዘቱን እየቀያየረና ዘላቂ መፍትሄ ሳያገኝ አሁን

የደረሰበት ደረጃ ላይ ሊደርስ ችለዋል፡፡



q በ2ዐዐ8 ዓ.ም ከፌደራል አርብቶ አደር ጉዳዮች ሚኒስትር፣ ከሁለቱ

ክልሎች፣ ከመከላከያ ሚኒስትር እና ከፌደራል ፖሊስ የተውጣጣ

የወሰን አካላይ ኮሚቴ ተቋቁሞ በግጭቱና መፍትሄው ዙሪያ

ጥናት ተካሂዶ የነበረ ቢሆንም ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ

ተግባር ካለመገባቱም ባሻገር በተደጋጋሚ ግጭት በማገርሸቱ

በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሰዋል፡፡



q በ2ዐዐ9 ዓ.ም በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር አማካኝነት የሁለቱ

ክልል ኘሬዝዳንቶች ችግሩን በጋራ ለመፍታት ስምምነት ላይ

ደርሰናል በሚል ተፈራርመው የተወሰኑ ወራት አንፃራዊ ሰላም

ተፈጥሮ ከቆየ በሁዋላ የየሁለቱ ክልሎች መዋቅር ትንኮሳ እና

ለመፍታት የተመከረበት ሂደትም ህዝቡን ያሳተፈ ባለመሆኑ

ምክንያት ከወረቀትና ከሚዲያ ፍጆታ የዘለለ ውጤት ሊያመጣ

አልቻለም፡፡

q ዳግም ወደ ግጭት ተገብቶም በርካቶች ለሞት፣ ለአካል ጉዳትና

ከቤት ንብረታቸው ለመፈናቀል ምክንያት ሆነዋል፤ እንዲሁም

በርካታ ንብረት ወድሟል፡፡



q ለግጭቱ መባባስ በሁለቱም ክልሎች በየደረጃ ያሉ የአስተዳደር አካላት

እና የፀጥታ አመራሮች ኋላቀር አስተሳሰብ፣ ጠባብ ብሄርተኝነት፣ ፀረ

ልማት እና ፀረ እድገት አስተሳሰብ መኖር ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው፣

q ከዚህ ጋር ተያይዞ የፀረ ልማትና ፀረ ሰላም ሀይሎች አጀንዳ ተሸካሚና

ተላላኪ የሆኑ ጠባብ ብሄርተኛ ግለሰቦች ችግሩን በማወሳሰብና

ወዳልሆነ አቅጣጫ እንዲያመራ በማድረግ ከፍተኛ ሚና

ተጫውተዋል፡፡

q የሁለቱ ክልል አመራሮችም ችግሩን ተቀራርቦ ከመፍታታ ይልቅ እርስ

በርስ የመካሰስ፣ የመወነጃጀል፣አንዱ የሌላውን ጥፋት አጋኖ የማቅረብ፣

የራሱን ጥፋት የመደበቅ አዝማሚያ መኖሩ/ መታየቱ ለግጭቱ መነሻና

አባባሽ ምክንያቶች ናቸው፡፡



q በቅርቡ በኦሮሚያ እና ኢትዮ-ሶማሌ አዋሳኝ አከባቢዎች

በተፈጠረው ግጭት ቀላል የማይባል የሰው ህይወት፣ የአካልና

የንብረት ጥፋት ደርሰዋል፡፡

q በርካታ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለከፋ ለችግር

ተዳርጓዋል፡፡

q ይህም ዜጎች በሃገራቸው በየትኛውም አከባቢ የመኖሪያ ስፍራ

መስርተው የመኖር፣ ሰርተው ሃብት የማፍራት፣ የአካል

ደህንነታቸው የመጠበቅና በሕይወት የመኖር ህገ-መንግስታዊ

መብቶቻቸው እንዲያጡ ሆኗል፡፡

q



q ከዚህም በተጨማሪ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ጣቢያዎች እና

የህብረት ሥራ ማህበራት ቢሮዎች ወድመዋል፡፡

q የእህል ማሳዎችና ክምሮች፣ የጫት ማሳዎችና ምርት፣ ሞተር

ሳይክሎች እና የመሳሰሉት ወድመዋል፡፡

q በአጠቃላይ ሲታይ በግጭቱ ምክንያት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ

ጉዳትና ኪሳራ እየደረሰ ይገኛል፡፡

q ለአብነት የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኙ ምርቶች (ጫት እና

የመሳሰሉት) የንግድ መስተጓጎል በማጋጠሙ ሀገሪቱ በቀን ማግኘት

የሚገባት እስከ 1000000.00 (አንድሚሊዮን ዶላር) የሚደርስ

የውጭ ምንዛሪ እያጣች እንደምትገኝ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡



} ግጭቱ በአሁኑ ጊዜ በፌዴራል ፀጥታ ሀይሎች ጣልቃ ገብነት
ለጊዜው የበረደ ቢመስልም ዋናው የችግሩ ምንጭ እና ምክንያት
ከስሩና ሙሉ በሙሉ ባለመፈታቱ ምክንያት አሁንም አልፎ አልፎ
እዚህም እዚያም መተናኮስ፣ ግድያና ማፈናቀል ቀጥሎ
ይስተዋላል፡፡



q የፌዴራል መንግስት ከዚህ በፊት የሁለቱ ክልል አመራሮች

ተቀራርበው ችግሩን እንዲፈቱ በተደጋጋሚ አቅጣጫ

አስቀምጠዋል፡፡

q ከዚህም አልፎ የሚመለከታቸው አካላት ያሉበት ኮሚቴ ተዋቅሮ

በጥናት ላይ ተመስርቶ ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ እንዲፈታ ለማድረግ

ሙከራዎች ተደርገዋል፡፡

q ይሁንና ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት በሚያስችል መልኩ ባለመፈፀሙ

ችግሩ ተዳፍኖ የቆየበትና በሂደትም ወቅት ጠብቆ ወደ ሌላ ግጭት

ያመራበት ሁኔታ ተፈጥረዋል፡፡



q ይህን ተከትሎም በቅርቡ መንግስት ግጭቱን ለማስወገድ የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ
አመራሮች በተገኙበት ጥብቅ መመሪያዎችን አስተላልፏል፡፡

q የተላለፈው መመሪያም፡-

1. ሁለቱም ክልሎች በግጭቱ ዙሪያ ምንም አይነት ችግር አባባሽ የሆኑ መግለጫ

እንዳይሰጡ፣

2. ዜጎችን ማፈናቀል በአስቸኳይ እንዲቆም፣

3. ሁለቱ ክልሎች በግጭቱ አካባቢ ያለ የልዩ ሀይል በአስቸኳይ ከግጭት ቀጠናው

እንዲያስወጡ/እንዲስቡ እና በግጭት ቀጠናው ያለ የሁለቱ ክልሎች ሚሊሻ

ትጥቁን እንዲፈታ፣

4. በግጭቱ ላይ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ወንጀለኞች ተይዘው ለህግ እንዲቀርቡ፣

5. ሀገር አቋራጭ መንገዶችን የፌዴራል መንግስት የፀጥታ ሃይሎች

እንዲቆጣጠሯቸው፣ ኬላዎች አስተማማኝ ጥበቃ እንዲደረግላቸውና ወዘተ

የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡



q ይህን ተከትሎም በፌዴራል መንግስት የተሰጠውን መመሪያ አክብሮ

ተፈፃሚ ከማድረግ አኳያ ከሞላ ጎደል የተሞከረና ግጭቱም ለጊዜው

በፌዴራል የፀጥታ ሀይሎች ጣልቃ ገብነት የበረደ ቢመስልም አሁንም

በሁለቱም ክልሎች የተለያዩ የህግ ጥሰቶች እና ዘላቂና አስተማማኝ

ሠላምን ለማስፈን እንቅፋት የሚሆኑ ጥሩ ያልሆኑ አዝማሚያዎች እየታዩ

ይገኛሉ፡፡

q ለምሳሌ ችግር አባባሽ መግለጫ እንዳይሰጥ የተሰጠውን መመሪያ

በመተላለፍ በሶማሌም ሆነ በኦሮሚያ ክልሎች በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ

ያሉ ግለሰቦች በይፋ በየክልሉ የመገናኛ ብዙሀን እና በእጅ አዙር በተለያዩ

የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችን እንዲሁም ማህበራዊ

ድረገፆችን በመጠቀም አሁንም ተንኳሽ የሆኑ መልዕክቶችን እያስተላለፉ

ይገኛሉ፡፡



q በአንዳንድ ስብሰባዎችም የሀገር ሽማግሌዎችንና የተለያዩ የህብረተሰብ

ክፍሎችን እየሰበሰቡ የተለያዩ ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ መልዕክቶችን

የማስተላለፍ፣ አንዱ ሌላውን ከሽብርተኛ ቡድን ጋር መፈረጅ፣ አንዱ

እራሱን የፌዴራል ስርዓቱ ተቆርቋሪ ሌላኛውን ደግሞ የስርዓቱ አደጋ

አድርጎ የመፈረጅ ሁኔታዎች በስፋት ይታያሉ፡፡

q ይህ ሁኔታ ደግሞ ነገሮችን በሰከነ፣ህገ መንግስታዊና ህጋዊ በመሆነ

መንገድ ለመፍታት ከመስራትና ለዘላቂና አስተማማኝ ሠላም መስፈን

ከመስራት ይልቅ ሁከትን የሚያባብስ አፍራሽ አካሄድ በመሆኑ

በየትኛውም መመዘኛ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም፡፡እኛም እን ፀጥታ

ኃይል የዚህ ዓይነት አመለካከትና ተግባርን መታገል ማስተካከል

ይኖርብናል፡፡



q የሁለቱም ክልል የፀጥታ ሀይል ግጭት ወዳለበት ቦታ እንዳይገባ ተብሎ

ከተላለፈው መመሪያ አንፃር መጀመሪያ ላይ በሁለቱም ክልሎች በኩል ከግጭት

ቀጠናዎች ሀይል ቶሎ ያለማስወጣት አዝማሚያዎች ይስተዋል ነበር፡፡

q በአሁኑ ወቅትም ምንም እንኳን በፌዴራል የፀጥታ ሀይሎች ጣልቃ ገብነት

ከሞላ ጎደል ተኩስ የቆመ ቢሆንም አሳቻ ጊዜ እየጠበቁ አልፎ አልፎ መተናኮስ

ይስተዋላል፡፡

q ለአብነት፡- በቦረና ዞን አፌሮ ወረዳ፣ በጐጂ ዞን ቦረማ ወረዳ፣ ባሌ ዞን ጊኒር ወዳ

ሃረዋ ቀበሌ፣ በምዕራብ ሀረርጌ ዞን ዳሮለቡ ወረዳ ኤጀሬ ቀበሌ ላይ የፀጥታ

ሀይሎች ጭምር የተሳተፉበት ግጭት አጋጥሞ በድምሩ ከሁለቱም ወገን ሰው

ሞተዋል፣ ቆስሏል፡፡ይህም ህገ-መንግስቱን የጣሰና የህዝቦችን ሠላም አደጋ ላይ

የጣለ ስለሆነ ሁላችንም ልናወግዘው ይገባል፡፡



} ወንጀለኞች እንዲያዙ የተሰጠውን መመሪያ በተመለከተ፡- በኢትዮ-
ሶማሌ ክልል በኩል በተፈጠረው ግጭት በወንጀል ከሚጠረጠሩና

ከሚፈለጉ ሰዎች ውስጥ እስካሁን ይህ ነው የሚባልና የሚታወቅ

የተያዘ ወንጀለኛ የለም፡፡

} በኦሮሚያ ክልል በኩልም በምሥራቅ ሀረርጌ አካባቢ የተወሰኑ

የተያዙ ቢሆንም እነዚህንም ቶሎ ለፌዴራል የፀጥታ ሀይል

ተላልፈው እንዲሰጡ በማድረግ ምርመራው በአግባቡ እንዲጀመር

ለማድረግ የሚያስችል ስራ አልተሠራም፡፡

} ይህም ክልሎቹ በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች ለፌደራል

መንግስቱ/ለፌደራል የፀጥታ አካላት የተሰጡትን ስልጣንና

ኃላፊነቶች በአግባቡ አለመረዳት አሊያም ለመቀበል አለመፈለግ

የሚያመለክቱ መሆናቸው በመገንዘብ ህግና ስርዓትን የማስከበር

ኃላፊነት የሚጠይቀን እንደሆነ ያሣያል፡፡



} ይህን በማድረግ አማካኝነትም በአጠቃላይ አሁንም በርካታ መያዝ
የሚገባቸው በተለይ ሁከቱንና ግጭቱን በበላይነት ሲያቀነባብሩና
ሲመሩ የነበሩት ግለሰቦች ላይ በተሟላ መንገድ ተገቢው ህጋዊ
እርምጃ መውሰድ ያልተቻለበት ሁኔታ ይታያል፡፡

} በመሆኑም ከፌደራል መንግስትና የጉዳዩ ባለቤት ከሆኑት
የክልሎቹ የፀጥታ አካላት በቅርበት በመስራት የህግ የበላይነት
እንዲረጋገጥ ጠንክረን መስራት ይጠብቀናል፡፡

} በመሆኑም እያንዳንዱ የፖሊስ አመራርም ሆነ አባል እየተፈፀመ
ያለውን ህገ ወጥ ተግባር በአግባቡ በመረዳት የህግ የበላይነት
ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት በተሟላ ዕውቀትና ግንዛቤ ላይ
ተመስርቶ መስራት ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል፡፡



} ዜጎች ማፈናቀልን በተመለከተ፡-

} የአንዱ ክልል የሌላውን ክልል ተወላጆች በግልፅ ውጡ ማለት

ቢቀርም በሁለቱም ክልሎች በኩል ውስጥ ውስጡን ትንኮሳ

ማድረግና ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ይስተዋላሉ፡፡

} በዚህም ምክንያት በቁጥር ጥቂት ቢሆኑም በደረሰባቸው ጫና ስጋት

ውስጥ በመግባት የተወሰኑ ሰዎች በራሳቸው ጊዜ ለቀው የመውጣት

አዝማሚያ ይታያል፡፡

} ይህ ደግሞ ቀደም ሲል እንደተገለፀው የዜጎችን ህገ መንግስታዊ

መብትና ነፃነት አደጋ ላይ የሚጥል አደገኛ ተግባር በመሆኑ ቶሎ

መስተካከል ይኖርበታል፡፡



q በሁለቱም ወገን ለተፈናቀሉ ገንዘብ ለማሰባሰብ በሚል ሰበብ

የሚቀሰቀስበት መንገድ በጣም ጠባብነት የሚስተዋልበትና

በአብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር ከመመራትና የህዝብን ጥቅም

ከማስቀደም ይልቅ ወደየክልላቸው በማድላት በግጭቱ አንደኛው

ብሄር ብቻ እንደተጎዳ የሚያንፀባርቅ ኘሮፖጋንዳ ማሰራጨትና

ማስረፅ፣ የተፈናቀሉትንና የተገደሉትን ቁጥር በጣም በማጋነን

ማቅረብ ይስተዋላል፡፡

q ይህም ቢያንስ ህዝቡን እንደ ህዝብ አይቶ ለሁሉም ተጎጂዎች እኩል

ተቆርቋሪ በመሆንና ለሁሉም ድጋፍ ከማድረግ አኳያ የህዝባዊ

ወገንተኝነት መጓደል ችግር ተስተውሏል መስተካል ያለበት ጉዳይ

ይሆናል፡፡



} በፌዴራል መንገዶች ላይ አብዛኛው አካባቢ በፌዴራል የፀጥታ

ሀይሎች አስተማማኝ ጥበቃ ያለ ቢሆንም አልፎ አልፎ በሶማሌ

ክልል በኩል ህገወጥ ኬላ በማቋቋም የኢኮኖሚና ማህበራዊ

እንቅስቃሴውን ማወክ ይስተዋላል፡፡

} ለአብነት የሶማሌ ክልል ሚሊሻ እና ልዩ ፖሊስ አስፈላጊውን

የጉምሩክና የፌደራል ፖሊስ ኘሮሰስ የጨረሱ ተሽከርካሪዎችን

የኦሮሞ የሆኑትን በመለየት እያስቆሙ ሾፌሮችን የማዋከብ ሁኔታ

ተስተውለዋል፣

} ይህም ተገቢነት የሌለው ተግባር ስለሆነ እንደ ፌደራል የፀጥታ

ኃይሎች የራሳችን ስልጣን መሆኑ አውቀን ልንሠራበት ይገባል፡



q እቃ እያወረዱ መዝረፍና ማቃጠል፣ የተወሰኑትን ወደ ኋላ

እንዲመለሱ ማድረግ አጋጥሟል፡፡

q በተመሳሳይ በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ከአወዳይ ከተማ ወጣ ብሎ

በሚገኝ ቦታ ላይ የኦሮሚያ ክልል የፀጥታ ሀይሎች ህገወጥ ኬላ

በመስራት ወደ ሶማሌ ክልል ቦምባስ ኘሮሰስ ያልተደረገ ጫት

የሚወስዱ መኪናዎችን እንዳይሄዱ መከልከል አጋጥሟል፡፡

q እንዲሁም የኦሮሚያ ወጣቶች ወደ ሶማሌ ክልል ጫት ጭነው

በመሄድ ላይ የነበሩ መኪናዎችን በማስቆም ጫቱን ወደ ወንዝ

ጨምረውታል፡፡

q ይህም በተመሣሣይ ተገቢነት የሌለውና የፌደራሉን መንግስት

ስልጣን የሚጋፋ ስለሆነ እንዲታረም ልንሠራ ይገባል፡፡



q በአጠቃላይ በእነዚህና በመሳሰሉት ምክንያቶችም በአሁኑ ወቅት

ከፍተኛ የውጨ ምንዛሪ የሚያስገኘው የጫት ኤክስፖርት

ተስተጓጐሎ ይገኛል፡፡

q ሌላው የእርዳታ እህል የጫነ ተሽከርካሪ እያስቆሙ አናሳልፍም

የማለት አዝማሚያ በሁለቱም ክልሎች አጋጥሟል፡፡

2.3. ችግሩ ሳይፈታ እንዲቆይ ያደረጉ ምክንያቶች በተመለከተ

} ህዝብን ያሳተፈና መሬት ላይ የወረደ ዘለቄታዊ መፍትሄ ላይ ያተኮረ

ሥራ አለመስራቱ፣

} ጎረቤት የሆኑ የሁለቱ ህዝቦችን ፍላጎትና ችግር ተረድቶ መፍትሄ

ከመስጠት ይልቅ የመሬት ተስፋፊነት አስተሳሰብ ሰለባ በመሆን

ችግሮችን እያድበሰበሱ የማቆየት ችግር መኖሩ፤



} በሁለቱም ክልሎች ያሉት አመራሮች ሁለቱንም ህዝቦች አኩል

በማየት ያሉትን ችግሮች በጋራ ከመፍታት ይልቅ በአድሎአዊነት

እና እርስ በርስ በመወነጃጀል ችግሩን ይበልጥ እንዲወሳሰብ

እያደረጉት መገኘታቸው፡፡

} ከዚህም አኳያ የአካባቢውን ህብረተሰብ ወደ ራሳቸው ለመሳብ

በማቀድ በጥቅማጥቅም ለመደለል፤ ለአብነት የእርዳታ እህል

ምግብ እናቀርብላችኋለን እያሉ ብዥታ ውስጥ እንዲገባ የማድረግ

ስራ መስራታቸው፣

} እና የመሳሰሉት ተግባራት ችግሩን ከመፈታት ይልቅ የማባባስ ሚና

እየተጫወቱ ይገኛሉ ፡፡



q በፌዴራል መንግስት በኩል በየክልል የሚመለከታቸው አመራሮች

ላይ አዎንታዊ ተፅዕኖ ለመፍጠር መውሰድ በሚገባው እርምጃ ላይ

የሚያሳየው ትዕግስት ከሚገባው በላይ መሆኑ በፌደራሉ

መንግስት የተሰጠው መመሪያ በሁለቱም ክልሎች በፍጥነትና

በተገቢው መንገድ ተግባራዊ እንዳይሆን አስተዋፅኦ ማድረጉ፤

q የፌዴራል የፀጥታ አካላት በህገመንግስቱ ተለይቶ የተሰጣቸውን

ህገ መንግስቱን የመጠበቅና የማስጠበቅ ተልዕኮን በአግባቡ

እንዳይወጡ የተለያዩ ትንኮሳዎች እና የስም ማጥፋት ተግባራት

በክልሎች በኩል እየተፈፀመ መሆኑ እና የመሳሰሉት ችግሩ ሳይፈታ

እንዲቆይ እያደረጉ የሚገኙ ምክንያቶች በመሆናቸው ሊታሰብበት

የሚገባ መሆኑ፣



q በሁለቱም ክልሎች በኩል አሁንም መተናኮስና አልፎ አልፎ ግጭቶች

ያሉበት ሁኔታ መኖሩ፣

q የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንዱ ወደ ሌላኛው ክልል የተመደበ አንሄድም

የማለት፣ ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ መድቡን ብሎ ጫና መፍጠር እና አንዱ

ሌላኛውን የመተናኮስ ሁኔታ ያለ መሆኑ፣

q የፌደራል ስርዓታችን በሚፈቅደው አገባብ የማንኛውም ብሔር ተወላጅ

ተማሪ በየትኛውም ክልል በሚገኝ ዩኒቨርስቲ ተመድቦ የመማር ህገ

መንግስታዊ መብቱን ለማረጋገጥ የሚያስችል ስራ ለመስራት ከመትጋት

ይልቅ በአንዱ ክልል የተመደቡ የሌላው ክልል ተማሪዎችን መልሶ በሌላ

ክልል ለመመደብ የሚያስችል ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የማያግዝ

አቅጣጫ መከተልና መተግበር፣

}



} የተለያየ ጉዳይ እያነሱ መወነጃጀልና መካሰስ ሁኔታ ያለ መሆኑ፤

} ለአብነት በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሀረርጌ ዞን ቦርደዴ ኬላ

ላይ የተያዘው ህገወጥ ዶላር ጉዳይ ወዲያውኑ ወደ ፌደራል ፖሊስ

መተላለፍ ሲገባው የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በህገወጥ መንገድ

ሲንቀሳቀስ የተያዘውን የአሜሪካን ዶላር ከአሰራር ውጪ በሆነ

መንገድ ከሶማሌ ክልል ለየተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች ብቻ

እንዲሰጥ መወሰኑን ተከትሎ በሶማሌ ክልል በኩልም ማስተካከያ

እርምጃ ካልተወሰደ እኛም ተመሳሳይ እርምጃ እንወስዳለን ወደሚል

ህገ ወጥ አቅጣጫ እንዲገፉ ምክንያት መፍጠር፤



} ስፋቱ አነስ ያለ የነበረ ቢሆንም በኦሮሚያ ክልል ከአስቸኳይ ጊዜ
አዋጅ መነሳት ማግስት አንስቶ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች
ሁከትና ብጥብጥ አጋጥሟል፡፡

} ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሁከቱ አድማሱን እያሰፋ በመምጣቱ
በክልሉ በሚገኙ በሁሉም ዞኖች ለማለት በሚያስችል መልኩ
ተዳርሰዋል፣

} በተደጋጋሚ ችግሩ ከተስተዋለባቸው ዞኖች መካከል አራቱም
የወለጋ ዞኖች፣ ሁለቱ የሀረርጌ ዞኖች፣ ምዕራብና ሰሜን ሸዋ ዞኖች
ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ያጋጠሙ
አዝማሚያዎችን ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል፡፡



የሚታዩ ዋና ዋና አዝማሚያዎች፡-
q ህገወጥ ሰልፎችን ማካሄድና ይህ ህገወጥ ሰልፍ አድጎ ወደ ሁከትና

ብጥብጥ እንዲሻገር ማድረግ፤

q በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ፤

q የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ጥቃት ማድረስ፤

q ዋና አውራ መንገዶችን መዝጋትና የትራንስፖርት ፍሰት ማስተጓጎል፤

q በተለያየ ሚዲያ አፍራሽ ቅስቀሳዎችን ማካሄድ፤

q የሌላ ብሄር ተወላጆችን እየተለዩ ጥቃት መፈፀም፣

q የፀጥታ ሀይሎችን መተናኮስ፤

q በየአካባቢው የመንግስት መዋቅር ማፍረስና አዲስ አስተዳደር እስከ

መተካት የሚደርስ ኢ-ህገ መንግስታዊ ተግባራት መፈፀም፤



q ሁከተኞች ህገወጥ ቁሳቁሶችን መያዝና ህገወጥ ተግባራትን

መፈፀም፣ /በየቦታው የኦነግ ባንዲራ ማውለብለብና መስቀል፣

የፌዴራል ባንዲራ ማውረድና መቀዳደድ፤/

q ሁከቱን ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ለማስፋፋት መሞከር፤

q ሁከቱን ወደ አዲስ አበባ ከተማ ለመስፋፋት መሞከር፤

q የውጭ ሀይሎች፣ አሸባሪ እና ፀረሰላም ሀይሎች፣ እንዲሁም

ሚዲያዎች ችግሩን ለማባባስ መንቀሳቀስ እና የመሳሰሉት ዋና

ዋናዎቹ ሲሆኑ በእያንዳንዱ አዝማሚያ ዙሪያ ያለውን ሁኔታ

እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡



q በየአካባቢው እየተነሱ ያሉ ሁከትና ብጥብጦች ቁጥራቸው ጥቂት
በሆኑ ጠባብና የፀረ ሰላም ሀይሎችም ተቀላቅለውበት ቀስ በቀስ
ቁጥሩ እየጨመረ በመምጣት የተለያዩ ህገወጥ መፈክሮችን
የማስተጋባት ሁኔታ ይታያሉ፡፡
q በስፋት ከሚነሱ ህገወጥ መፈክሮች መካከልም ፌደራሊዝም
የውሸት ነው፣ መከላከያና ፌደራል ፖሊስ ከአካባቢያችን ይውጡልን፣
አማራና ትግሬ ከመሬታችን ለቀው ይውጡልን፣ ካሁን በኋላ በገዳ
ስርዓት መተዳደር ነው የምንፈልገው፣ኦነግ የኛ ነው፣ በወንጀል
ተጠርጥረው የታሰሩ የኦሮሞ ምሁራን እነ ዶ/ር መራራ ጉዲና፣ በቀለ
ገርባ፣ ኦልባና ሌሊሳ እና የመሳሰሉት አሁኑኑ ይፈቱና ወዘተ የመሣሠሉ
ከህገ መንግስታችንና ከሌሎች ህጎች ጋር የሚፃረሩ መፎክሮችን
በማንገብ ሽብርተኝትን የሚያወድሱ ዓይነት ህገወጥ መፎክሮችን
ማስተጋባት ይታያል፡፡



q በየአከባቢው በሚገኘው አመራርና የፀጥታ ኃይል እነዚህ ህገወጥ

ተግባራት ገና ከጅምሩ በቁጥጥር ስር ማዋል ሲገባው ድንጋይ

እስካልወረወሩ ድረስ የፈለጉትን ይተንፍሱ የሚል አስተሳሰብ መያዝና

ሁከትና ብጥብጡ ቀስ በቀስ እያደገ በመሄድ ጉዳት እስኪያስከትል ድረስ

በዝምታ የመመልከት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ኃላፊነትን በአግባቡ

ያለመወጣት ችግር ያለ መሆኑ፡፡

q ይህም ከፍተኛ ለሆነ የህይወት መጥፋት፣ የአካል መጉደል፣ንብረት

ውድመትና መፈናቀል ምክንያት የሆነ መሆኑ፣

qየዚህ ችግር ሰለባና ተጠቂ በዋነኝነት ህዝቡ ቢሆንም ፌደራል ፖሊስን

ጨምሮ የፀጥታ ኃይሎችም የዚህ ችግር ሰለባና ተጠቂ መሆናቸው፡፡

ይህም ሊታረም የሚገባው የተሳሳተ አመለካከትና ተግባር መሆኑ፣



q በሰሜን ሸዋ ዞን ከሱሉልታ እስከ ገብረጉራቻ ባለው የባህርዳር መስመር 16

መኪና ተቃጥሏል፡፡

q 18 የቃጅማ የመንገድ ሥራ ኘሮጀክት መኪና ሰባብረዋል፡፡

q የቃጅማ ድርጅት 3 ብሎክ ቢሮ በእሳት ተቃጥሏል፡፡

q 1 የጂብሰም ፋብሪካ በከፊል ተቃጥሏል፡፡

q እነዚህ ተግባራት ከዚህ በፊት ረጅም ጊዜ በወሰደ ጥረት ወደ ሃገራችን

ገብተው ስራ የጀመሩትን ኢንቨስተሮች ከሃገራችን እንዲሸሹና ሌሎችም

እንዳይመጡ የሚያደርጉ እኩይ ተግባራት ናቸው፡፡

q በመሆኑም የአስተዳሩም የፀጥታ ኃይሉ እነዚህ ህገ ወጥ ተግባራት

እስኪፈፀሙና ውድመት እስኪከተል ድረስ ዝም ብሎ መመልከቱ ሊወገዝና

ሊታረም የሚገባው የተሳሳተ አካሄድ መሆኑ ተገንዝበን ሁላችንም የበኩላችንን

ድርሻ ልንወጣ ይገባል፡፡



q ምዕራብ ሸዋ ዞን ባኮ ከተማ ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን መስታወት

ሰባብረዋል፡፡

q በምዕራብ ሀረርጌ ዞን ጨፎ ወረዳ፣ በሰሜን ሸዋ ዞን፣ እና በመሳሰሉት ሁከት

ፈጣሪዎች ድንጋይ በመወርመር የበርካታ ተሽከርካሪዎችን መስታወት

ሰባብረዋል፡፡

3.2.3  ሁከተኞች የሚይዟቸው ቁሳቁሶችና የሚፈፅሟቸው ህገወጥ ተግባራት

q በቢሾፍቱ፣ ቡራዩ፣ መቂ፣ ሰበታ እና የመሳሰሉት ከተሞች በነበረው የኢሬቻ በዓል

ላይ የኦነግ ባንዲራ ይዞ ማውለብለብ፣ የኦነግ ባንዲራ ቀለማት ያሉበት አልባሳት፣

ጌጣጌጥ እና የመሳሰሉት መያዝና መልበስ አጋጥሟል፡፡

q በሻሸመኔ፣ ነጆ፣ አዳማ፣ በምሥራቅና ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች እና በመሳሰሉት

አካባቢዎች በነበረ ሁከት በስፋት የኦነግ ባንዲራ ይዞ መውጣት አጋጥሟል፡



q በአብዛኛው ሁከቱ በተቀሰቀሰባቸው አካባቢዎች ድላ ይዞ መውጣት
አጋጥሟል፡፡

q የቦምብ ውርመራ ያጋጠመ መሆኑ፡- በሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ በድምሩ
3 ቦምብ የተወረወረ ሲሆን ይኸውም በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ በ1
ግለሰብ ቤት፣ ምዕራብ ሸዋ ኤጀሬ ከተማ በ1 ሆቴልና በፖሊስ ጣቢያ፣
በሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ ከተማ በ1 ግለሰብ ቤት አጋጥሟል፡፡

q መሬት እየሸነሸኑ መከፋፈል ቡራዩ ከተማ መልካ ገፈርሳ ቀበሌ ከ3ዐዐ-
4ዐዐ የሚሆኑ ወጣቶች እየተደራጁ ክፍት ቦታዎችን እየለዩ የመሸንሸንና
መከፋፈል ሁኔታ አጋጥሟል፡፡

q የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ጭኖ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሲሄድ
የነበረ መኪና ምዕራብ ወለጋ ነጆ ከተማ ላይ ሲደርስ በማስቆም እኛ
በትራንስፎርመር ብልሽት ለበርካታ ወራት ጨለማ ላይ ተቀምጠን ወደ
ሌላ ቦታ መሄድ የለበትም በሚል በሀይል አስገድደው ትራንስፎርመሩን
አስቀይረዋል፡፡



q ጅማ ዞን ሊሙ ኮሳ ወረዳ ንብረትነቱ የሚድሮክ ኢትዮጵያ የሆነው ሆራይዘን

እርሻ ልማት ድርጅት ሰራተኞችን መደብደብ፣ ሥራቸውን እንዲያቆሙ

በተደጋጋሚ ዛቻና የማስፈራራት ተግባር መፈፀም፣ ቃጠሎ ለማድረስ

መሞከር አጋጥሟል፡፡

q ጅማ ዞን ሊሙ ወረዳ ጨፋ ኤልፋታ ቀበሌ ሊሙ ኮሳ እርሻ ልማት ውስጥ

በመግባት ቦሮዎችን፣ መጋዘኖችንና የጥበቃ ቤቶችን፣ አጥሩን በማፈራረስ

ሰራተኞቹን አባረዋል፡፡

q ምሥራቅ ሸዋ ዞን አዳሚ ቱሉ ወረዳ ጂዶኮምቦልቻ ቀበሌ 5 የኤሌክትሪክ

ምሰሶዎች ተቆርጠዋል፡፡ ግሪን ሀውስ 19 የተባለ የአበባ እርሻ ልማት ውስጥ

በመግባት ሼዱን መቀዳደድ አጋጥሟል፡፡ በዞኑ ሞጆ ከተማ ንብረትነቱ

የቻይናውያን የሆነ የቆዳ ፋብሪካ የሃላፊው መኪና ተሰባብሯል፡፡ እነዚህ

በሙሉ ኢንቨስትመንትንና የስራ ዕድልን የሚገድሉ ተግባራት ናቸው፡፡



q ምሥራቅ ወለጋ ዞን ጉቶጊዶ ወረዳ ኡኬ ከተማ የአንድ የኦሮሞ ተወላጅ

ባለሃብት የእህል መጋዘን እና 1 ትራክተር ተቃጥሎበታል፡፡

q ኢሉአባቦራ ዞን አሌ ወረዳ የሚገኘው የጉመሮ ሻይ ቅጠል ልማት ድርጅትን

የአካባቢው ወጣቶች ሁከት በመፍጠር ድርጅቱ የሥራ እድል እየፈጠረልን

አይደለም፣ የኦሮሚያን ሀብት እየዘረፈ ግብር የሚከፍለው ለፌዴራል

መንግስት ነው ወዘተ.. በሚል ተቃውሞ ማስማትና ውስጥ ውስጡን

ጥቃት ስለማድረስ መንቀሳቀስ ተስተውለዋል፡፡

q ሰሜን ሸዋ ዞን ኤጀሬ ወረዳ የሚገኘው ኢስት ሲሚንቶ ፋብሪካ ላይ ጥቃት

ለማድረስ መንቀሳቀስ፤ ፋብሪካው በግብዓት ማውጫ የሚጠቀምበት

ፈንጂ የተቀመጠበትን መጋዘን ሲጠብቁ የነበሩ ጥበቃዎችን በማባረር

ለመዝረፍ ሞክረዋል፡፡

q ይህ የለየለት የሽፍትነትና የተደራጀ ወንጀል ተግባር ነው፡፡ በዝምታ ማየቱ

ተገቢነት የለውም፡፡



ችግሩ ጎልቶ የታየባቸው በተለይ፡-

q ከአዲስ አበባ - ፊቼ - ጎጃም መስመር፣

q ከአዲስ አበባ - በደሌ - ጎሬ - ጋምቤላ መስመር፣

q ከአዲስ አበባ - ነቀምት- አሶሳ መስመር፣

q ከአዲስ አበባ - ሀረርጌ - ድሬደዋ /ሀረር መስመር፣

q ከአዲስ አበባ- ሞጆ- ሻሸመኔ - ሀዋሳ/ሞያሌ መስመር፣



} በእነዚህ መስመሮች ላይ ሁከተኞች በምሽት እና በቀን
ተደራጅተው በመውጣት ጎማ በማቃጠል፣ በድንጋይና በግንድ
መንገዱን መዝጋት፣ መኪና ማቃጠል እና የመሳሰሉት
አጋጥመዋል፡፡

} በዚህም ምክንያት በርካታ መንገደኞች ተስተጓጉለዋል፡፡ በተለይ
የደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ንብረታቸው መኪና
ውስጥ እንዳለ መኪናው በቆመበት ተቃጥሏል፣ ጉዟቸውም
ተስተጓጉሏል፡፡



q በየአካባቢው የሚከሰቱ ሁከተኞች ሁከቱን ሲጀምሩ ብዛታቸው ከ20-30

የማይበልጡ ጥቂት ሰዎች ሆነው ነው የሚጀምሩት፣

q ነገር ግን የክልሉ ፖሊስና የፀጥታ ኃይል ገና ሲጀምሩ ቶሎ ስለማይበትናቸው ቀስ

በቀስ ወደ መቶዎችና ሺዎች እያደጉ ሁከት ይፈጥራሉ ፣

q የሚደርሰው ጉዳትም በዛው ልክ እያደገና እየጨመረ የመሄድ ሁኔታ ይታያል፡፡

q የዚህ ዓይነት ሁከት ከታየባቸው ከተሞችና አካባቢዎች መካከል፣ ሻሸመኔ፣

ወሊሶ፣ አምቦ፣ ምሥራቅ ሀረርጌ ፣ ቡኖ በደሌ ዞን በደሌ ከተማ፣ ሰሜን ሸዋ ዞን

፣ኢሉአባቦራ ዞን መቱ ከተማ ፣ምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ እና መንዲ ከተሞች

ተጠቃሽ ናቸው፡፡



q በሁከትና ብጥብጡ የሚሳተፈው ሰው ዓይነት በተመለከተም፣ የኦነግ

የቄሮ መዋቅር፣ የኦፌኮ መዋቅር፣ ሥራ አጥ ወጣቶች ፣ አንዳንድ

የመንግስት ሥራ ላይ ያሉ ወጣቶች፣ እንዲሁም አልፎ አልፎ የኦህዴድ

አባላት እና አንዳንድ በእድሜ ተለቅ ያሉ ሰዎች፣ ከሶማሌ ክልል

ተፈናቅለው ወደ የትውልድ አካባቢያቸው የተሸኙ ወጣት ተፈናቃዮች፣

ከዚህ በፊት በነበረ ሁከትና ብጥብጥ ተሳታፊ የነበሩና በተወሰነ መልኩ

ስልጠና ወስደው የወጡ ወጣቶች እንዲሁም የ2ኛ እና 1ኛ ደረጃ

ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሁከተኞቹን አይተው በመከተል፣ በአንዳንድ

ዩኒቨርስቲዎች ያሉ ተማሪዎች እና የመሳሰሉት ሲሆኑ ከእድሜ አኳያ

በዋናነት ከ10-16 እደሜ ክልል የሚገኙ እና ያልበሰሉ ታዳጊዎች

ይገኙበታል፡፡



} በኦሮሚያ ክልል በየአካባቢው እያጋጠመ ያለውን ሁከትና ብጥብጥ እና ይህን

ተከትሎ በሰውና በንብረት ላይ እያጋጠመ ያለውን ጉዳትና ውድመት በግልፅ

በሚዲያ አለማቅረብ፣ አለማወገዝና የመደበቅ አዝማሚያ ይታያል፡፡

} በአንፃሩ እያጋጠመ ያለውን ጉዳትና ውድመት ሌሎች አንዳንድ የግል ነፃ

ሚዲያዎች ሁኔታውን ለህዝብ ለማሳወቅና ለማቅረብ ሲሞክሩ ለምን ብሎ

የመክሰስ፣ የማስጠንቀቅ እና የማጥላላት ዘመቻ የመክፈት ሁኔታ ይታያል፡

} ሌሎች የፌደራል መንግስቱን የፀጥታ አካላት የገለልተኝነት ሁኔታ ጥያቄ

ውስጥ የሚያስገቡና ስማቸውን በማጥፋት በህዝብ ዘንድ የተሳሳተ ግንዛቤ

ለመፍጠር የሚደረጉ የተሳሳቱ እንቅስቃሴዎች ይታያል፡፡



q የፌደራል መንግስት የሶማሌና ኦሮሚያን ችግር መፍታት እንዳልቻለ፤ አማራ

እና ትግራይ ክልሎች ላይ ግጭት ሲፈጠር ግን ፌደራል መንግስቱ ቶሎ

ጣልቃ ገብቶ እንደፈታው አድርጎ ለማሣዬት ጥረት ይደረጋል፤

q ሁከትና ብጥብጥ የሚያደርጉት ድንጋይ የሚወረውሩት በሽብርተኝነት

የተፈረጀውን ቡድን ባንዲራ እና ዐርማ እንዲሁም መፈክር የሚያሰሙት

ድንጋይ እስካልወረወሩ ድረስ አትንኳቸው ይተንፍሱ የማለት ህግና ሰርዓትን

ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት በተሙዋላ ያለመደገፍ አዝማሚያ ይታያል፤

q የተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር ያደረጉ አካላት ለህግ ከማቅረብ

ይልቅ የኦሮሚያን ሰላምና ፀጥታ የማይመኙ እና ጥቅማቸው የቀረባቸው

ናቸው ብሎ በደፈናው መቀስቀስ ይታያል፤



q በቡኖ በደሌ ዞን በደሌ ከተማ በተነሳው ሁከትና ብጥብጥ የአማራና የትግራይ

ብሄር ተወላጆችን እየለዩ ጥቃት ማድረስ፣ ንብረት መዝረፍና ማውደም ሲፈፅሙ

ከቆዩ በኋላ ሁከቱ ከበደሌ ከተማ ወደ ሌሎች የዞኑ አካባቢዎች ማለትም ወደ

በደሌ ወረዳ ገጠር ቀበሌዎች እንዲሁም ዴጋ፣ ቦረቻ፣ መኩ፣ ገቺ፣ ጮራ፣ ወረዳዎች

ተሰፋፍቶ ሁከተኞቹ ዱላ፣ ገጀራ እና የመሳሰሉትን ይዘው በመንቀሳቀስ በሰውና

በንብረት ላይ ጥቃት ፈፅመዋል፡፡

q ይኸውም ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ ሰፍራው የሚኖሩ የአማራና ትግራይ ብሔር

ተወላጆች ላይ ጥቃት ማድረስ፣ ንብረታቸውን መዝረፍ ፣ ከአካባቢው ውጡልን

ማለት፣ መኖሪያ ቤቶቻቸውን ማቃጠል እና የመሳሰሉትን ህገወጥ ድረጊቶች

ተፈፅመዋል፡፡

q በአሁኑ ሰዓት ህዝቡና የሚመለከታቸው አካላት በሰሩት ስራ ወደ አካባቢያቸው

እንዲመለሱ የማድረግና የማቋቋም ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡



q ቡራዩ ከተማ የሌላ ብሄር ተወላጆችን ንብረታቸውን መዝረፍ፣

አካባቢውን ለቃችሁ ውጡ እያሉ ማስጨነቅ ሁኔታ አለ፡፡

q በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች በተለያየ ሥራ ላይ ተሰማርተው

የሚገኙና አካባቢውን አቋርጠው የሚሄዱ የሌላ ብሄር

ተወላጆችን በዋናነት የትግራይ፣ የአማራ እና የደቡብ የሆኑትን

እየለዩ ለስለላ እና ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት የመጡ ናቸው

በሚል ውንጀላ በብዛት እያሰሩና በሚዲያ እየቀሰቀሱበት ይገኛሉ፡፡



q ምሥራቅ ወለጋ ዞን ጉቶ ጊዳ ወረዳ የትግራይ ብሄር ተወላጆች

ከአካባቢያችን ይውጡልን ብሎ መቀስቀስ ፀረ-ህገ መንግስት

እንቅስቃሴ አጋጥሟል፡፡

q ባሌ ዞን ሮቤ ከተማ የትግራይ ብሄር ተወላጅ ያከራየ በአስቸኳይ

እንዲያስወጣ የተከራየ ደግሞ በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ፣ ካልሆነ

ግን አብረን እናቃጥለዋለን የሚል ቅስቀሳ የማድረግ ሁኔታ

ታይተዋል፣

q ቀሌም ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የአማራ እና የትግራይ

ተወላጅ የሆኑ ነባር ሰፋሪዎችን ከአካባቢው ውጡልን ብሎ ጫና

የመፍጠር እና ጥቃት ለማድረስ የመንቀሳቀስ ሁኔታ ይታያል፡፡



} ምዕራብ ወለጋ ዞን በንጋዋ በተባለ ገጠር ከተማ ከአሶሳ ወደ አዲስ አበባ

በሚወስደው መንገድ ላይ መኪኖችን ወጣቶች አስገድደው በማስቆም መታወቂያ

እያዩ የሌላ ብሄር ተወላጆችን የመፈለግ ሁኔታ ታይተዋል፡፡

} ነጆ ከተማ የትግራይ ብሄር ተወላጅ የሆኑ አሽከርካሪዎች የያዟቸውን 4 ተሳቢ

መኪኖች በማስቆም የጦር መሳሪያ ነው የጫኑት በሚል በመፈተሽ መድሃኒት

መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ለቀዋቸዋል፡፡

} መድሃኒት ጭነው ሲጓዙ የጫኑት በሚል ሁከት ፈጣሪዎች አስቁመው በመፈተሸ

መድሃኒት መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ምንም ችግር ሳያደርሱባቸው የለቀቋቸው

መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል፡፡



} በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦገምቤል ወረዳ በ2 ቀበሌዎች ውስጥ የ2

ሚሊሻዎችን ዩኒፎርም አስወልቀው አቃጥለዋል፡፡ በዚሁ

ባቦገምቤል ወረዳ የአንድ ፖሊስ መኖሪያ ቤት ውስጥ በመግባት

እቃውን እያወጡ ማቃጠል አጋጥሟል ፡፡ ባቦ ከተማ የኮሚኒቲ

ፖሊስ ፈራርሷል፡፡

} ቄለም ወለጋ ዞን 2 የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ አባላት

በጥይት ቆስለው ሆስፒታል ገብተዋል፡፡

} ምሥራቅ ሀረርጌ ዞን ኩርፋ ጨሌ ወረዳ ከፖሊስ አንድ መሳሪያ

ተነጥቋል፡፡ እንዲሁም የአንድ ሚሊሻ መኖሪያ ቤት ተቃጥሏል፡፡ 2

ሚሊሻዎች በጩቤ ተወግተው ቆስለዋል፡፡



} በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገምቤል ወረዳ ባቦ ከተማ ሁከተኞች

ተደራጅተው ሰልፍ በመውጣት ነባሩን የወረዳ አመራር በማውረድ

4 አዳዲስ የወረዳ አመራሮችን መርጠዋል፡፡

} በዚሁ ምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገምቤል ወረዳ አምበሉ ዲላ የገጠር

ቀበሌ ነባሩን የቀበሌ አመራር በቃችሁ ብለው በማባረር አዲስ

አመራር መርጠዋል፡፡

} በየቦታው የኦነግ ባንዲራ ማውለብለብና መስቀል፣ የፌደራል

ባንዲራ ማውረድና መቀዳደድ አጋጥሟል፤

} በአጠቃላይ ህገ ወጥነትና ስርዓት አልበኝነት እንዲሰፍን ለማድረግ

ሠፊ እንቅስቃሴ ተደርገዋል፡፡



} በየቦታው የኦነግ ባንዲራ እያውለበለቡ መጨፈር በብዛት ያለ

መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በሆሮጉድሩ ወለጋ ዞን ጅማ ገነቴ ወረዳ

ጋሊሳ በያ ቀበሌ እና በሻምቡ ከተማ የኦነግ ባንዲራ አደባባይ ላይ

ተስቅሏል፡፡

} በኢሉ አባቦራ ዞን ዳሪሙ ወረዳ ዳሪሙ ከተማ 2 የኦነግ ባንዲራ

የመንግስት ቢሮ ላይ ተሰቅሏል፡፡

} ምሥራቅ ወለጋ ዞን በትምህርት ጽ/ቤት ላይ ተሰቅሎ የነበረ

የፌዴራል ባንዲራ አውርዶ መቀዳደድ አጋጥሟል፡፡



} ምዕራብ ወለጋ ዞን መነሲቡ ወረዳ መንዲ ከተማ የኦነግ ባንዲራ

አደባባይ ላይ ተሰቅሏል፡፡

} ኦሮሚያ ልዩ ዞን ዱከም ከተማ 3 የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ባንዲራ ተቀዳዷል፡፡

} በምሥራቅ ሀረርጌ ዞን ግራዋ ወረዳ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ

ተሰቅሎ የነበረ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባንዲራ አውርዶ መቀዳድ እና በጎሮ ጉቱ

ወረዳ ደግሞ በአንድ ትምህርት ቤት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባንዲራ አውርዶ

በመቅደድ የኦነግ ባንዲራ መስቀል አጋጥሟል፡፡

} በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ የዞኑ ትምህርት መምሪያ ግቢ

ውስጥ ተሰቅሎ የነበረ የኢፌዲሪ ባንዲራ አውርዶ መቀዳደድ

አጋጥሟል፡፡



} ሁከትና ብጥብጡ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ አምቦ፣ መደወላቡ፣ ወለጋ፣

ቡሌሆራ፣ ሀሮማያ፣ ጅማ፣ አርሲ፣ መቱ እና አዳማ ዩኒቨርስቲዎችን አዳርሷል፡፡

} በኢትዮ-ሱማሌ ጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ የተመደቡ ነባርና አዲስ የኦሮሞ ተማሪዎች

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ወደሚገኙ ሌሎች ዩኒቨርስቲዎች ካልተመደቡ በቀር

አንማርም በሚል አድማ አድርገዋል፡፡

} በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ነባር የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ ተማሪዎች ወደ

ዩኒቨርስቲው በመሄድ የተመዘገቡት ጥቂት ብቻ ናቸው፡፡

} ቀሪዎቹ የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ ተማሪዎች ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት

ለደህንነታችን እንስጋለን በሚል ወደ ዩኒቨርሲቲው አልሄዱም፡፡በተመሳሳይ

በሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ የሶማሌ ብሄር ተወላጅ ነባር ተማሪዎች

በስጋት ምክንያት ሙሉ በሙሉ ወደ ዩኒቨርስቲው አልሄዱም፡፡

} ይህም መሆን ያልነበረበት የብጥብጡ አሳዛኝ ውጤት ነው፡፡



q በአዲስ አበባ ዙሪያ ማለትም ሱሉልታ፣ ቡራዩ እና የመሳስሉት ላይ

እየተከሰተ ያለውን ሁከትና ብጥብጥ ወደ አዲስ አበባ ለመሳብ

በማሰብ የተለያዩ ትንኮሳዎችና ቅስቀሳዎች እየተደረጉ ይገኛሉ፣

q በዋናነትም ኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ እና በአዲስ አበባ

ዙሪያ ላይ የሚኖረውን ልዩ ጥቅም በአዲስ መልክ የሁከትና

ብጥብጥ አጀንዳ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡



q ሚዲያው በተለይ የትምክህትና የጠባብ ሀይሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ያለው ሀይል

ግንባር የፈጠሩበትና ችግሩን እያባባሱ ያሉበት ፤

q በየቦታው የሚከሰተውን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በፅሁፍ፣ በድምፅ፣ በፎቶና

በቪዲዮ በመቅረፅ፣ በተከታታይ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተቀባበሉ የመዝገብና

የበለጠ ግጭቱ እንዲባባስ የማድረግ

q የተፈጠረው ችግር የፌዴራሊዝም ውጤት እንደሆነ አድርጎ የፌደራል ስርዓቱ ላይ

የስም ማጥፋት ዘመቻ መክፈት፣ የጎሳ ፌዴራሊዝም ውጤት ነው እያሉ መቀስቀስ

ይስተዋላል፡፡



} በሌላ በኩል የኒዩሊበራል ሀይሎች የቀለም አብዮት
በሀገራችን እንዲቀሰቀስ ፍላጎት ይዘው እየተንቀሳቀሱ
መሆኑ፣ ግብፅና ኤርትራ በግልፅ ስርዓቱን ለማፍረስ ያለ የሌለ
ሀይላቸውን እየተጠቀሙበት መሆኑ፤ የምዕራቢያውያን
ሀገሮችም ይህ ሁሉ ጉዳት እየደረሰ ባለበት ሁኔታ ሁከትና
ብጥብጡን ሰላማዊ ነው ብሎ የመግለፀና የመደገፍ
አዝማሚያ ይታያል፡፡



q ህዝቡ አሁንም የሰላም ሀይል ሆኖ እየቀጠለ ይገኛል፡፡

q ህዝቡ አሁንም ሰላም ይፈልጋል፡፡

q የተጀመረው ልማትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይፈልጋል፣

q ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በሰላማዊ እና ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱለት

ይፈልጋል፡፡

q በአሁኑ ጊዜም እየተደረገ ያለውን ሁከት፣ ብጥብጥና ግጭት እየተቃወመና

እያወገዘ ከመሆኑ በላይ አንዳንድ ቦታም እየተከላከለ የሚገኝ ሲሆን “ ምን

እስኪሆን ነው የሚጠበቀው ? ወዴት እየሄድን ነው? ፌዴራል መንግስት ለምን

ቶሎ ችግሩን አይፈታውም? “ የሚሉና የመሳሰሉትን የስጋት ጥያቄዎችና

ቅሬታዎችን በተለያየ መልኩ እያነሳ ይገኛል፡፡

q ስለዚህ ከህዝቡ ጎን ተሠልፈን ሠላማችንን ለመጠበቅ ጠንክረን መስራት

ይኖርብናል፡፡



q አሁንም ከቀውስ አልወጣንም፡፡

q የፌደራል ስርዓቱን ለማናጋት የሚደረገው ሙከራ ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም

እያጋጠመ ይገኛል፡፡

q ይህ ደግሞ በጥልቅ ተሃድሶ የተቀመጠውን ካለመፈፀም በተያያዘ፣ ህዝባዊነት መጓደል፣

የህዝብን ጥያቄ ማዕከል አድርጎ ከመመለስ ይልቅ የራስን ጥቅም ማዕከል በማድረግ

ያልተፈታ መሆኑ ነው፣

q ዋናው ችግር የፖለቲካ በመሆኑ መፍትሄውም ፖለቲካዊ መሆን አለበት፡፡ ለዚህም

የተጀመረውን የጥልቅ ተሃድሶው ከግብ ማድረስ ይገባል፡፡



1. የጥልቅ ተሃድሶውን ከግብ ለማድረስ ለሚሰራው ስራ የተመቻቸ

ሁኔታ ለመፍጠር፣ የፀጥታ ሀይሎች የማረጋጋት ቁልፍ ሚና

ሊጫወቱ ይገባል፡፡ ቁልፍ ሚና ለመጫወትም በፌደራል እና

በክልል ያሉ የፀጥታ ሀይሎች ቅንጅት ፈጥረውና ተደራጅተው

መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል፡፡

2. ሁሉም የምንወስዳቸው እርምጃዎች ህገ-መንግስቱንና ህግን

የተከተሉ፣ ከህዝብ ጋር ጥሩ ግንኙነት የሚፈጥሩና ህዝብን

በባለቤትነት የሚሳትፉ መሆን ይገባቸዋል፡፡



3. የፀጥታ ሀይሎች ከሚታየው ኋላቀር እና ፀረ ህዝብ አመለካከት እና ተግባር ነፃ

ሆነው ሁሉንም ህዝቡ በእኩል የሚያዩ መሆን ይገባቸዋል፡፡ “ ህዝባዊ መሆን

ማለት የአንተን ሀገር፣ ብሄር ወይም ህዝብን ብቻ መውደድ ሳይሆን የማንኛውም

ሀገር፣ ብሄርና መውደድ እና ማክበር ማለት ነው ፡፡ የራስህን እወዳለሁ ሌላውን

ግን አልወድም ማለት ግማሽ ህዝባዊነት ስለሌለ ፀረ ህዝብነት ነው፡፡

4. በአጠቃላይ አሁን የተፈጠረውን የፀጥታ ችግር ለመፍታት በመንግስት

በተወሰነው መሰረት የሀገሪቱን ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን የመጠበቅ ሃላፊነት

በተሰጠው የፌዴራል ፖሊስ የሚመራ የፌዴራል የፀጥታ አካላት ከክልሎች ጋር

በማቀናጀት ፀጥታ በማስከበር እና የማረጋጋት ሥራ ለመስራት በመወሰን

በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ፡፡




