
ዐብይና ዳኛቸው 
 
 ዲባቶ (ዶክተር) ዳኛቸው አሰፋ ‹‹ኒኮል ማኪያቬሉ፣ ሉጋባ በየነና ዐብይ አህመድ›› በሚሌ ርዕስ በቅርቡ ባደረገው 
ንግግር ሇዐብይ አህመድ ማኪያቬሊው ምክር ሇግሶታሌ፡፡  የምክሩ ዋና ይዘት ደግሞ ዐብይ አህመድ የኦሮሞ ሕዝብ ሰጥ ሇጥ 
ብል እንዲገዛሇት ከፈሇገ፣ ስሌጣን ሊይ ያወጣሁህ እኔን ስሇሆንኩ፣ ከፈሇኩ በፈሇኩ ጊዜ አወርድሃሇሁ እያሇ የሚታበይበትን 
ትዕቢተኛውን ጃዋር ሙሐመድን የፊጥኝ አስሮ፣ ባባገዳወች ፊት አጋድሞ፣ ምንትሴውን ገሌቦ፣ ሙሌጭ አድርጎ እንዲገርፈው 
ነው፡፡   
 

እንኳን ሰውንና እንስሳን መከርበጅ (torture) በጽኑ ሉወገዝ የሚገባው አረመኔያዊ ድርጊት በመሆኑ፣ የዳኛቸው 
ምክር በጥሬ ትርጉሙ ባይደገፍም፣ የምክሩ ፍሬ ሐሳብ አግባብነት ግን አያከራክርም፡፡  አያላ ጦቢያውያንን በቆንጨራ 
የሚያስከትፈው ጃዋር ሙሐመድ (ጃሙ)፣ አርባ መገረፍ ቢያንሰው እንጅ አይበዛበትም፡፡   

 
ችግሩ ግን የዳኛቸው ምክር በተሳሳተ ምንሳብ (መነሻ ሐሳብ፣ premise) ሊይ የተመነሰበ ምክር መሆኑ ነው፡፡  

ስህተቱ ደግሞ ዐብይ አህመድን የጦቢያ ብሔርተኛ፣ ጃዋር ሙሐመድን ደግሞ የኦሮሞ ጽንፈኛ አድርጎ መመሌከቱ ነው፡፡  
ዐብይ አህመድንና ጃዋር ሙሐመድን የዓሊማ ተቃራኒ አድርጎ የመመሌከት አባዜ ደግሞ የዳኛቸው ብቻ ሳይሆን የአያላ 
ጉምቱ ጦቢያውያን አባዜ መሆኑን ‹‹ዐብይና ጃዋር›› በሚሌ ርዕስ በቅርቡ በጦመርኩት ጦማር ሊይ በስፋት አብራርቸዋሇሁ፡፡  

 
ዐብይ አህመድና ጃዋር ሙሐመድ ሁሇቱም አስተሳሰባቸውን አሇቅጥ በተጋነነ የኦሮሞ ቁጥርና ታሪክ ሊይ የመሠረቱ 

ጽንፈኛ ኦነጋውያን ናቸው፡፡  በመሆናቸውም በዓሊማ አንድ ናቸው፡፡  ዓሊማቸው ደግሞ የኦሮሞን የበሊይነት በጦቢያውያን 
ሊይ ብቻ ሳይሆን በምሥራቅ አፍሪቃውያን ሊይ መጫን ነው፡፡  የጽንፈኛ ዓሊማቸው ዋና ተገዳዳሪ ደግሞ የአማራ ሕዝብ 
እንደሆነ ሁሇቱም በደንብ ስሇሚያውቁ፣ ወደ መዳረሻ ግባቸው የሚያመሩት እየተናበቡ ነው፡፡  

 
የዐብይ አህመድ ዋና ኦነጋዊ ሚና ጦቢያውያንን (በተሇይም ደግሞ አማሮችን) በቅቤ አፉ እየቀባባ በማዋዛት፣ 

ኦነጋዊ አሊማውን ሇማስፈጸም የሚያደርጋቸው ፀረጦቢያ ድርጊቶች፣  ፀረጦቢያ ሁነው እንዳይታዩዋቸም ማድረግ ነው፡፡  
በዚህ ረገድ ደግሞ የዐብይ አህመድ ዋና አጋዥ ጃወር ሙሐመድ ነው፡፡  

 
ጃዋር ሙሐመድ ጦቢያውያንን የሚያስደነግጥ ጽንፈኛ ፍሊጎቱን በግሌጽ በመናገር ፊታችንን ሙለ በሙለ ወደሱ 

እንድናዞር ሲያደርገን፣ ዐብይ አህመድ ደግሞ ጃዋር ከገሇጸው ጽንፈኛ ፍሊጎት ያነሰ ፅንፈኛ የሆነውን ኦነጋዊ ድርጊቱን ያሇ 
ምንም ተገዳዳሪ ያከናውናሌ፡፡  በመቀጠሌ ደግሞ ጃዋር ሙሐመድ የበሇጠ ጽንፈኛ የሆነውን ኦነጋዊ ፍሊጎቱን በይፋ 
ይሇፍፍና አሁንም እንደገና ፊታችንን ሙለ በሙለ ወደሱ ስናዞር፣ ዐብይ አህመድ ደግሞ በፊት ያስደነገጠንን የጃዋርን 
ጽንፈኛ ፍሊጎት ያሇ ምንም ተገዳዳሪ ይተገብራሌ፡፡  በዚህ ዓይነት ጃዋር ሙሐመድ በንግግር እየቀደመ፣ ዐብይ አህመድ 
በተግባር እየተከተሇ ወደ ኦነጋዊ መዳረሻቸው እየተናበቡ ያመራለ፡፡   

 
ማናቸውም መሪ መጣር ያሇበት በግዴታ ሇመከበር እንጅ በውዴታ ሇመፈቀር እንዳሌሆነ ማኪያቬሉ አበክሮ 

ይመክራሌ፡፡  ዐብይ አህመድ ደግሞ ሲያስፈሌገው ማረመንን በደንብ እንደሚያቅበት በነ ዲባቶ ዐምባቸው ሊይ በፈጸመው 
የባሕርዳር አረመኔያዊ ጭፍጨፋው በግሌጽ አስመስክሯሌ፡፡  ጃሙን ግን ሉያረምንበት ቀርቶ ዝንቡ እሽ እንዳይባሌበት 
አሇቅጥ በመስጋት ከፍተኛ በጀት በጅቶ 24/7 በጽኑ ያስጠብቀዋሌ፡፡  ዐብይ አህመድ ያሇ ምንም ተገዳዳሪ ኦነጋዊ ግቡን 
መምታት የሚችሇው በጃሙ ጥሊ ሥር እስከተሸሸገ ድረስ ብቻ ነው፡፡  

 
ጃዋር ሙሐመድ ከተወገደ የዐብይ አህመድ የበግ ሇምድ ይገፈፍና ተኩሊነቱ ገሃድ ይወጣሌ፡፡  የዐብይ አህመድ 

ተኩሊነት ገሃድ ወጣ ማሇት ደግሞ፣ ጦቢያውያንን በሽንገሊ እያደነዘዙ በኦነግ ጅብ በማስበሊት በጦቢያ መቃብር ሊይ 

የኦሮሚያን አጼጌ (empire) የመመሥረቱ ሂደት ባጭር ተቀጨ ማሇት ነው፡፡  የነቃን አንበሳ ጅብ አይበሊውም፡፡   
 
ኒኮል ማኪያቬሉ ሊንድ መሪ ከሚመክራቸው ዐበይት ምክሮች ውስጥ አንዱና ዋናው ካድርባይ አማካሪወች 

እንዲጠነቀቅ ነው፡፡  ዳኛቸው ደግሞ ዐብይን የሚመክረው ኤርምያስ ሇገሰን ሳይሆን ሲሳይ አጌናን እንዲሰማ ነው፡፡  ሲሳይ 
አጌና እውነታውን የሚያድበሰብስ ዋሽቶአደር ሲሆን፣ ኤርምያስ ሇገሰ ደግሞ እውነታውን የሚገሊሌጥ ወንቶአደር ነው፡፡  
የዋሽቶአደርን ምክር የሚመርጥ ግሇሰብ ደግሞ እሱ ራሱ ዋሽቶአደር የመሆኑ እድሌ የሰፋ ነው፡፡  ያይጥ ምሰክሯ ድንቢጥ፡፡   

 
    መስፍን አረጋ  

                mesfin.arega@gmail.com                    


