
እስስታዊ ጠባይ ሇማን ጥቅም፤ ሇሕዝብ ነፃነት ወይስ አዱስ ጨቋኝ ሇመሆን? 

የቅኝ ግዛት ተረት የፈረንጆች አጀንዲ ወይስ የኢትዮጵያዊው ኦሮሞ? 

ከይኄይስ እውነቱ 

ከዚህ በታች የሠፈረው አስተያየት የሚመሇከተው ተቀማጭነቱን በተባበሩት አሜሪካ 
ያዯረገውና ኦሮሞ ኢትዮጵያውያንን ‹ከኢትዮጵያ ቅኝ አገዛዝ› ነፃ አወጣሇሁ በሚሌ 
የሚንቀሳቀሰው፣ ራሱን ብቸኛ የኦሮሞ ተቆርቋሪ አዴርጎ የሚያቀርበው፣ በጀዋር እና ኩባንያው 
የሚመራው ቡዴን ሰሞኑን ባወጣው ‹የኦሮሞ ሽግግር ቻርተርና› ይህንኑ አስመሌክቶ የሰጠው 
መግሇጫ የፈጠረውን በእንቅርት ሊይ ጆሮ ዯግፍ ሁኔታና ሕዝባችን ያሇማንም መሪና አዯራጅ 
በሕይወት መሥዋዕትነት የጀመረውን የነፃነት ትግሌ እንዲያዘገየው ያሇኝን ሥጋት መሠረት 
ያዯረገ አስተያየት ነው፡፡  

የአገራችን ኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዲይ እንዯሚከታተሌ ዜጋ ጀዋር የሚባሇው ስም 
በግዩራን ኢትዮጵያውያን (ዲያስጶራው) ፖሇቲካ ውስጥ ‹ታዋቂ› ነው፡፡ ብዙዎች 
ምስክርነታቸውን እንዯሚሰጡት ግሇሰቡ እጅግ አወዛጋቢ (controversial) ብቻ ሳይሆን 
እንዯሚቀርብበት መዴረክ አቋሙን የሚሇዋውጥ/ቅንነት የላሇው (double-faced) መሆኑን 
ነው፡፡ ፊዯሌ እንዯቆጠረ ቢነገርም በብዙ ረገዴ (በሕይወት ሌምዴ) ብስሇት የሚጎዴሇው፣ 
እቆረቆርሇታሇኹ ስሚሇው ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ በተሇይ፣ በአጠቃሊይ ዯግሞ ስሇ ኢትዮጵያ 
ታሪክ፣ ባህሌ፣ ትውፊት፣ ሇዘመናት የዘሇቀ ማኅበረ-ምጣኔ ሀብታዊ መስተጋብር በቂ እውቀት 
ያሇው አይመስሇኝም፡፡ በነፃ አገር ሆኖ አንኳር በሆኑ አገራዊ ጉዲዮች ሊይ ኹለ ያሰኘውን 
ሲቀባጥር የታገስነው ‹ሌጅ ነው›፣ የሚያስተባብረው ትግሌ ኢትዮጵያዊነቱን ተቀብል 
በኢትዮጵያ አገርነት ማዕቀፍ እስከሆነ ዴረስ የቀረው ውል አዴሮ በምክርም በተግሣጽም 
ይስተካከሊሌ በሚሌ እምነት ነበር፡፡ አሁንም ቢሆን ጊዜው አሌዘገየም፡፡ በርካታ ኢትዮጵያውያን 
አክቲቪስቶች፣ የሲቪክ ማኅበራት መሪዎች፣ጋዜጠኞች አገራዊ ጉዲዮች በሚነሱበት የተሇያዩ 
መዴረኮች ከጀዋር ጋር በጋራ ቃሇ ምሌሌስ የሚሰጡት፣ የትግሌ አጋርነት የሚገሌጹት ወ.ዘ.ተ. 
ትሌቁን አገራዊ ሥዕሌ በማየት፣ ከመሇያየት ኅብረት ወዯ ጋራ ዓሊማ እንዯሚያዯርስ በማመን፣ 
ጥረቱም ሇሕዝብ ነፃነት ከሆነ እውቅና ሇመስጠትና ሇማበረታታት፣ ከሁለም በሊይ 
በኢትዮጵያዊ ፍቅር ሇመሳብ ያሇመ ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯ ወያኔ የአንዴ ጎሣን የበሊይነት 
ሇማንገሥና ‹የኦሮሚያ ሪፐብሉክን› ሇመመሥረት ያሇመ ዴብቅ አጀንዲ ካሇ ብርሃንና ጨሇማ 
ኅብረት እንዯማይኖራቸው እነ ጀዋር ሉገነዘቡ ይገባሌ፡፡ 

ኢትዮጵያዊው ኦሮሞ ወገኔ በአረመኔው የወያኔ ሥርዓት እየተቀበሇ ስሊሇው ጸዋትወ 
መከራ ነጋሪ አይፈሌግም፡፡ የወያኔ ሥርዓት ኹለን ኢትዮጵያዊ አስተካክል በዴሎሌ፡፡ ዘመን 
የባሰው መከራ የወረሰው ኦሮሞን ብቻ አይዯሇም፡፡ መጠኑ ይሇያይ ካሌሆነ በቀር ኹለም 
ተበዴሎሌ፡፡ አሁንም በ‹አስቸኳይ ጊዜ ዓዋጅ› ሽፋን እሌቂት ተዯግሦሇታሌ፡፡ እውነቱን ሇመናገር 
በወንበዳዎቹ ሥርዓት ኢትዮጵያ ባስቸኳይ ጊዜ ዓዋጅ ያሌሆነችበት ጊዜ አሌነበረም፡፡ ሕወሏት 
እና ግብር አበሮቹ ባስቸኳይ ጊዜ ሉፈጽሙ ያቀዶቸውን የሽብርና ወንጀሌ ዴርጊቶች በሙለ 
ሲፈጽሙ ኖረዋሌና፡፡ 
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የኦሮሞ ሕዝብ ተረኛ ዘራፊና ጨቋኝ ሇመሆን የቋመጡና ካንተ ተወሌጄአሇሁና እኔ 
ብረግጥህ ግዳየሇም የሚለ በስሙ የሚነግደ የፖሇቲካ ሴሰኞችን ሇይቶ የሚያውቅና መከራ 
ያስተማረው ታሊቅ ሕዝብ ነው፡፡ ብሶቱን ተንተርሰው በስሜት ሉነደ ሇሚፈሌጉት በቀሊለ 
የሚሞኝ አይዯሇም፡፡ ከወያኔ ጋር የሞት ሽረት ትግሌ ውስጥ የገባው በሥጋ በዯም ከተዋሀዯው 
ከላሊው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር ማንነቱ ታውቆ፣ ቋንቋው፣ ባህለ፣ መብትና ነፃነቱ በእኩሌነት 
ተከብሮሇት የሚኖርባት ኢትዮጵያን ሇማየት እንጂ እንዯ ትግሬ ወያኔ የጎሣ 
አፓርታይዴ/የአትዴረሱብኝ ክሌሌ ፈጥሮ ተረኛ ጨቋኝና ዘራፊ ሇመሆን አይዯሇም፡፡ ሇመሆኑ 
አንዴን ኢትዮጵያዊ የኦሮሞ ጎሣ አባሌ የሚያዯርገው ምንዴን ነው? ቋንቋ፣ ባህሌ፣ የትውሌዴ 
ቦታው፣ የወሊጆቹ የዘር ሏረግ፣ ወዘተረፈ…? 

ውዴ ኢትዮጵያዊ የኦሮሞ ወገኖቼ፣ ከዚህ በመቀጠሌ ጀዋር ስሇተባሇው ግሇሰብ 
የማቀርበውን ጥያቄ ከስሜት በጸዲ ማስተዋሌ መርምሩና ከኅሉናችሁ ጋር ተማከሩ፡፡ 

1ኛ/ ጀዋር ዜግነቱን በአሜሪካዊነት ካሌቀየረ ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንዲሇው እንገምታሇን፡፡ 
ዜግነቱንም ቢቀይር በትውሌደ ኢትዮጵያዊ መሆኑን አንጠራጠርም፡፡ እሱ አይዯሇሁም ካሇሇን 
በስተቀር፡፡ እንዯ ጀዋርና የዓሊማ ተከታዮቹ አስተሳሰብ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ኢትዮጵያ 
በምትባሌ አገር ቅኝ ግዛት ሥር የሚገኝ ሕዝብ ነው፡፡ ይህንን አስተሳሰብ አብዛኛው የኦሮሞ 
ወገኖቼ እንዯማትጋሩት አምናሇሁ፡፡ ምክንያቱም ሇኢትዮጵያ አንዴነት፣ የግዛት ለዏሊዊነት፣ 
በዘመናት በተዯረገ መስተጋብር ሇገነባናቸው መሌካም እሤቶች ወ.ዘ.ተ. የኢትዮጵያዊው ኦሮሞ 
ዴርሻ እጅግ የሊቀ ነውና፡፡  

አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኦሮሞ ከሆነ (40 ከመቶ ገዯማ) ኦሮሞን ሇዘመናት በቅኝ ግዛት 
ያኖረው ኃይሌ ማነው? በቅኝ ግዛት ሥር የቆየና ያሇ ሕዝብ እንዳት ሆኖ ነው ኢትዮጵያን 
ከገዙት ነገሥታት/መሪዎች አብዛኛውን ቊጥር ሉይዙ የቻለት? እንዳትስ ሆኖ ነው የራሱን 
ባህሌና ትውፊት (በምሳላነት የሚጠቀሰው የገዲ ሥርዓት) እስካሁኑ ዘመን ሉያቆይ የቻሇው? 
ሇመሆኑ ወያኔ ሇዝርፊያውና ከፋፍል ሇመግዛት እንዱያመቸው የክሌሌ አጥር ከማበጀቱ በፊት 
‹ኦሮሚያ› የሚባሌ አገር ነበር ወይ? በአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት ብንሄዴ የኦሮሞ ያሌሆነ 
ቦታ አሇ ወይ? አይገባም እንጂ ወረዴ ብሇን ወዯ ዘር ምርመራ ብንገባ የኦሮሞ ዯም የላሇበት 
ኢትዮጵያዊ ስንት ነው? ታዱያ እንዳት ሆኖ ነው ባንዴ አገር ውስጥ ያሇ ሕዝብ ቅኝ ገዢም፣ 
ቅኝ ተገዢም መሆን የሚችሇው? ባዕዴ ኃይለ የትኛው ነው? እንዱያው ሇነገሩ አነሳሁ እንጂ 
ይህ የቅኝ ግዛት ተረት እንኳን የነቢብና የገቢር የኃሌዮም መሠረት የሇውም፡፡ 

2ኛ/ ጀዋር ኢትዮጵያዊ አይዯሇሁም ካሇ፣ በእርሱ አስተሳሰብ የኦሮሞ ሕዝብም በኢትዮጵያ ቅኝ 
ግዛት ሥር የሚገኝ ባዕዴ ሕዝብ ነው የሚሌ ከሆነ፣ ከእንግዱህ ወዱህ ፖሇቲካዊ ሴሰኝነቱን 
አቁሞ በየትኛውም መዴረክ የግለንም ሆነ የሚወክሇውን ቡዴን አቋም በማያሻማ ቋንቋ 
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ያዴርግ፡፡ የሚያምንበትን ሃሳብ ማራመዴ መብቱ ነው፡፡ የርሱ ፍሊጎት 
የኔም ፍሊጎት ነው የሚሌ ከሆነ ሕዝብ ፍርደን ይስጥ፡፡ በመሠረቱ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ 
ነፃነቷን ከባዕዲን አስከብራ ሇጥቁር ሕዝቦች ኹለ ፈርጥ በሆነች ኢትዮጵያ የሚያነሳ  
የኢትዮጵያን አንዴነት፣ የግዛት ለዏሊዊነት፣ ባንዴ እውነተኛ የፌዳራሌ ሥርዓትና የአገር 
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ሰንዯቅ ዓሊማ ሥር የምትታወቅ አገርን የማይፈሌጉ ባዕዲን አጀንዲ ነው፡፡ አራጋቢዎቹም እንዯ 
ወያኔና ሻእቢያ ያለ ባንዲና ቅጥረኛ ዴርጅቶች ናቸው፡፡ የእነ ጀዋርም ፍሊጎት ከዘሁ ኅብረት 
ሇመዯመር ይመስሊሌ፡፡ ካሌሆነ በተግባር ያሳዩን፡፡ ከሆነም የፖሇቲካ አክሮባቱን በማቆም 
ያሇምንም ዴብብቆሽ ፍንትው ብል ይውጣ፡፡ ከዚህ በኋሊ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇነፃነቱ 
የሚያዯርገውን ትግሌ ምንም ዓይነት ምዴራዊ ኃይሌ ወዯኋሊ እንዯማይገታው ኹለ 
ሉከፋፍለት የሚነሱ ቅጥረኛ ባንድችንም አይሇማመጥም፡፡  

3ኛ/ እውን ጀዋር የወያኔ ተቃዋሚ ከሆነ፣ እንዯ ሰን ውኃ የሚፈሰው የኢትዮጵያውያን ዯም 
የሚገዯው ከሆነ፣ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ኦሮምኛና አማርኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከመቼውም 
ጊዜ በተሇየ የወያኔን አከርካሪ ሇመስበር ኅብረት እያሳዩ ባለበት ሰዓት የትግራይ ሕዝብን 
ከኢትዮጵያዊነቱ ሉሇይ እንዯሚታገሇው ወያኔ እሱና ዴርጅቱም የኦሮሞን ሕዝብ 
ከኢትዮጵያዊነቱ ሇመነጠሌ የሚያመቻች ሰነዴ ባሊዘጋጁ፣ መግሇጫም ባሌሰጡ ነበር፡፡ 
እስከማውቀው ዴረስ የመገንጠሌ ዓሊማ ያሇው ኦነግ እንኳን ይህንን የቅኝ ግዛት ጉዲይ 
የሚያረግብ አይመስሇኝም፡፡ ሇመሆኑ አንተንና ዴርጅታችሁን የኦሮሞ ሕዝብ ብቸኛ ተወካይ 
ያዯረጋችሁ ማነው? በኦሮሞ ሕዝብ ስም ተዯራጅተው በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ 
የሚንቀሳቀሱ በርካታ የፖሇቲካ ማኅበራት እንዲለ ይታወቃሌ፡፡  በእውቀት፣ በሌምዴም፣ 
በእዴሜም የበሰለ ኢትዮጵያውያን በአመራርና አባሌነት ያለበት፡፡ ሇመሆኑ ጀዋርና ዴርጅቱ 
‹የኦሮሞ ሕዝብ የሽግግር ቻርተር› የተባሇውን ሰነዴ ሲያዘጋጁ ቢያንስ ከእነዚህ ዴርጅቶች 
አመራር ጋር መክረዋሌ?  

በላሊ በኩሌ የጎንዯርና የጎጃም ጥያቄ የወሌቃይት ጸገዳ ማንነት ብቻ ይመስሊችኋሌ? የኮንሶ፣ 
የጋምቤሊ፣ የአፋር፣ የሶማላውስ አካባቢያዊ የአስተዲዯር ጥያቄ ብቻ አዴርጋችሁ ወስዲችኋሌ? 
በጭራሽ አትሳሳቱ፡፡ የሁለም አንገብጋቢ ጥያቄ ነፃነት እና ይህንንም ተከትል ሇዘመናት 
ሲንከባሇሌ የቆየ የግሌ እና አካባቢያዊ ጥያቄችንን የሚመሌስ በእኩሌነትና ፍትሕ ሊይ 
የተመሠረት ሥርዓት መፍጠር እንዯሆነ በአብዛኛው ስምምነት አሇ፡፡ በየትኛውም ተቃዋሚ 
ቡዴን የሚዘጋጀው የሽግግር ሰነዴ ቢያንስ ከፍ ብል በተመሇከተው አስተሳሰብ ማዕቀፍ 
መዘጋጀት ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡ የሚያስፈሌገን የሽግግር ሰነዴ ነው ላሊ የሚሇውም ሇውይይት 
ክፍት የሆነ ርእሰ ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡  

4ኛ/ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ኦሮምኛና አማርኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በብዛታቸው አብዛኛውን 
ኢትዮጵያዊ ይወክሊለ የሚሇው እውነት ቢሆንም፣ ይህ እውነታ እነዚህ የኅብረተሰቡ ክፍልች 
ኅብረት ወያኔን ሇማንበርከክ እንዱሁም ላልች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸውን ሇማስተባበር  
ያሊቸውን የሊቀ ሚና እና ኃሊፊነት ሇማጉሊት እንጂ በየትኛውም መመዘኛ ነፃነትን፣ መብትን፣ 
ጥቅምን ወ.ዘ.ተ. በሚመሇከት አንዯኛው ጎሣ ከላሊኛው የበሇጠ ዴርሻ እንዲሇው የሚያመሇክት 
አንዯምታ የሇውም፡፡ የመብትና ነፃነት ሽርፍራፊ የሇምና፡፡ እኩሌነትና የሕግ የበሊይነት 
በሰፈነበት ሥርዓት ሇመብትና ነፃነት መሠረቱ ተግባራዊ በሚሆን ሕገመንግሥት የሚረጋገጥ 
ዜግነት ነውና፡፡ 
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ስሇሆነም ወንዴሜ ጀዋርና ኩባንያው ሳይረፍዴ አቋማችሁን ከሕዝብ ፍሊጎት ጋር አስተካክለ 
ወይም እስስታዊ ጠባያችሁን ባስቸኳይ አቁማችሁ እውነተኛ ማንነታችሁንና የፖሇቲካ 
እምነታችሁን ሇሕዝብ ይፋ አዴርጉ፡፡ 

ኅብረታችንን ማጠናከሩ የነፃነታችን ቁሌፍ መሣሪያ ነው፡፡ እስከተባበርን ዴረስ ዯግሞ 
አትጠራጠሩ የኢትዮጵያ አምሊክ ከእኛ ጋር ነው፡፡ በተፈጥሮ ያገኘነውን ነፃነት እምቢታችንን 
አገር አቀፍ በማዴረግ እናስመሌሳሇን!!! እግዚአብሔር ይርዲን፡፡  


