
ለዘላቂ ሰላም ሁሉም የድርሻውን ይወጣ! 

ኢብሳ ነመራ 

በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዞን ከአንድ ወር ቀደም ብሎ ተቀስቅሶ በነበረው ሁከት ላይ ተሳትፈው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በሚያስፈጽመው 
ኮማንድ ፖስት በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩና የፈጸሙት ወንጀል ቀላል በመሆኑ ነጻ የተለቀቁ ወጣቶች ሰሞኑን ሕዝቡን ይቅርታ 
ጠይቀዋል። ከውጭ አገራት በሚተላላፉ አንዳንድ ሚዲያዎችና በፌስቡክ ወሬ በመታለል በፈጸሙት ድርጊት መጸጸታቸውን ገልጸው ነው 
ይቅርታ የጠየቁት፤ በፈጸሙት ድርጊት የአካባቢያቸውን ሰዎች አይን መመልከት እንዳሳፈራቸውም ወጣቶቹ ገልጸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጁ ተግባራዊ መደረግ በጀመረ ሰሞን በተመሳሳይ፤ በምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳ ወረዳ ከውጭ አገራት በሚሰራጩ አንዳንድ ሚዲያዎችና 
በፌስቡክ ውዥንብር ተደናግረው በሁከት ውስጥ በመሳተፍ ንብረት ያወደሙ ወጣቶች በአገር ሽማግሌዎች ፊት ቀርበው፤ መሬት ስመው 
ይቅርታ መጠየቃቸው ይታወሳል። ያወደሙትን የሕዝብ ንብረት በጉልበታቸው እና በገንዘባቸው መልሰው ለመተካትም ቃል ገብተው 
ይህን ተግባራዊ አድርገዋል። ይህን በምዕራብ ወለጋና በምስራቅ ሸዋ ዞኖች በሁከት ተሳትፈው ይቅርታ የጠየቁ ወጣቶች በምሳሌነት 
ጠቀስኩት እንጂ፤ ይቅርታ የጠየቁና ምህረት ያገኙ ወጣቶች በሁሉም የተደራጀ ሁከት በተካሄደባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ መሆናቸው 
እውነት ነው። በአጠቃላይ፤ ኮማንድ ፖስቱ በአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ላይ መረጃ እንዲኖራቸውና ከውዥንብር እንዲጸዱ የቀናት ስልጠና 

ሰጥቶ በነጻ ያሰናበታቸው ከ2 ሺህ የሚበልጡ ወጣቶች ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀሱ ይችላሉ። 

ሰሞኑን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከጎበኘ አንድ የጋዜጠኞች ቡድን ጋር ወደጉባ ተጉዤ ነበር። ወደህዳሴው ግድብ ያደረግነው ጉዞ 
ሁለት የአገሪቱን አቅጣጫዎች ወቅታዊ የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ እንድታዘብ አድርጎኛል። የጋዜጠኞቹ ቡድን በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ፤ 
የምስራቅና የምእራብ ጎጃም ዞኖችን በማቆራራጥ ወደህዳሴው ግድብ ደርሶ፤ የመልስ ጉዞውን ደግሞ በአሶሳ፤ በምእራብና በምስራቅ ወለጋ፤ 
በምእራብ ሸዋ የኦሮሚያ ዞኖች አቆራርጦ ወደአዲስ አበባ የተደረገ ነበር። ታዲያ በዚህ ጉዞ ላይ ለምሳና ለሻይ ቡና ባረፍንባቸውና 
ባደርንባቸው ከተሞች ያለውን ሁኔታ የመቃኘት እድል አግኝቻለሁ። በየከተማዎቹ ካሉት ወጣቶችም ጋር ሀሳብ መለዋወጥ ችያለሁ። 

ከአዲስ አበባ በጎጃም ወደጉባ፤ ከዚያም በአሶሳ ወደአዲስ አበባ ባደረኩት ከ1500 ኪሎ ሜትር በላይ ጉዞ አንድም ቦታ ላይ የሰላም ስጋት 
መኖሩን የሚያመለክት ነገር አላጋጠመኝም። የሰላም ስጋት አለማጋጠም ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ከአንድ ወር በፊት ሰላም ርቋት ሁኔታዎችን 
ወደነበረበት ለመመለስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀባት መሆኑን የሚያመለክት አንድም ከወትሮ የተለየ የጸጥታ ጥበቃ አላጋጠመኝም።  
ከአዲስ አበባ በጎጃም ወደጉባ ባደረኩት ጉዞ መታወቂያ የተጠየቅነው አንድ ቦታ ብቻ ነው፤ የቻግኒን ከተማ አልፈን ወደቤኒሻንጉል ጉምዝ 
ስንገባ፤ በመልስ ጉዟችን ደግሞ በተመሳሳይ ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ወጥተን ወደኦሮሚያ ስንገባና ነቀምት ከተማ መግቢያ ላይ ብቻ 

ነው። ከዚህ ውጭ እኛንም ሆነ ሌሎች መንገደኞችን “ማን ናችሁ? ወዴት ትሄዳላችሁ?” ብሎ የሚጠይቅ ልዩ ጥበቃ አላጋጠመኝም። 

በኦሮሚያም ሆነ በአማራ ክልል ከተሞች ያነጋገርኳቸው ሰዎችም በተመሳሳይ የአካባቢያቸው ሰላም ፍጹም አሰተማማኝ መሆኑን ነው 
የነገሩኝ። ኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ በመሆኔ በኦሮሚያ ክልል ከተሞችም በተለይ ወጣቶችን በድፍረት ስለአካባቢያቸው ሁኔታ 
አነጋግሬያቸዋለሁ። ወጣቶቹ በአካባቢያቸው ሰላም መኖሩንና የዘወትር የስራ፤ የገበያና የትምህርት እንቅስቃሴ ያለምንም ስጋት እየተከናወነ 

መሆኑን፤ ይህ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን እንደሚፈልጉም ነው የነገሩኝ፤ ወደጉባ ስጓዝ ባደርኩበት ፍኖተ ሰላም ከተማ እስከምሽቱ 5 ሰአት 

ከ30 የከተማዋን የምሽት መዝናኛዎች ጎብኝቻለሁ። ጎልማሶች እንደወትሮው በየጠረጴዛቸው ላይ ከበው ቢራቸውን እየተጎነጩ 
ይጫወታሉ፤ ወጣቶችም ይደንሳሉ ያውካካሉ። እኔ ፍኖተ ሰላም ባደርኩበት ሌሊት ወደህዳሴው ግድብ ሲሚንቶና ሌሎች ግብአቶች 
ጭነው የነበሩ ስምንት ግዙፍ ተሽከርካሪዎች በከተማዋ መንገድ ዳርቻ አድረው ነበር። ይህ ምን ያህል አስተማማኝ ሰላም እንዳለ ያሳያል። 
በጉዞ መልስ ባደርኩበት የነቀምት ከተማም ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ ነበር። 

ይህ ሁከት ተቀስቅሶባቸው የነበሩ የኦሮሚያና የአማራ ክልል አካባቢዎች ያሚታየው ሰላምና መረጋጋት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጥቶ 
ተግባራዊ በመደረጉ ብቻ የተገኘ አይደለም። ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ያደረገው ቀዳሚው ጉልበት ሕዝቡ ነው። ሕዝቡ ሁከትና 
ግርግሩ ተፈጥሮ በነበረበት ወቅት የደረሰውን በዋናነት ሕዝቡን ተጎጂ ያደረገ ውድመት በማሰብ፤ እንዲሁም ከሁከቱ ጀርባ ያሉ ቡድኖችና 
ግለሰቦች ለአገርና ለህዝብ የሚጠቅም ዓላማ ያላቸው ሳይሆኑ አገር ለማፈራረስ የቆሙና ኢትዮጵያን ለማውደም ስትራቴጂ ነድፈው 
ለሚንቀሳቀሱ ጠላቶች ጉዳይ አስፈጻሚዎች መሆናቸውን ስለተረዳ የየአካባቢውን ሰላም ከኮማንድ ፖስቱና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር 
በመተባባር ስለጠበቀ፤ የሁከት መሪዎችንና አስፈፃሚዎችን አጋልጦ ስለሰጠ ነው። ይህ ሕዝብ የየአካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ ያደረገው 
ተሳትፎ ተፈጥሮ የነበረው ሁከት ከሕዝቡ የመነጨና በሕዝቡ የተመራ አለመሆኑንም በግልጽ አሳይቷል።  

አሁን በመላ አገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል። ቀደም ሲል እንደተገለጸው ለዚህ ሰላምና መረጋጋት መስፈን ዋነኛ ባለድርሻ ሰላም ፈላጊው 
ሕዝብ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ተዛብቶ የነበረውን ሰላም ወደነበረበት ለመመለስ በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም የበኩሉን ድርሻ 
እየተወጣ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው ኮማንድ ፖስት በሕገ መንግሥቱና በአዋጁ የተሰጠውን ኃላፊነቱን የሚወጣው 
ብቻውን ሳይሆን ከሕዝብ ጋር በመተባባር ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈፃሚ ኮማንድ ፖስት ከወር በፊት ተቀስቅሶ በነበረው ሁከት 

ላይ የተሳተፉና ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ህዳር 2 ቀን 2009 ዓ.ም ባወጣው መግለጫም 11 ሺህ 607 
በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። 



እነዚህ ከሕዝብ ጋር በመተባባር በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች ለዚህ ያበቋቸውን የተጠረጠሩባቸውን ወንጀሎችም ኮማንድ ፖስቱ 
ማስታወቁ ይታወሳል። ወንጀሎቹ ሁከት መፍጠር፤ ሁከት ማስነሳት፤ ሽብር መንዛትና አለመረጋጋት መፍጠር፤ የግለሰቦችን ቤት፣ ሕዝባዊና 
መንግስታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ማቃጠል፤ ኢንቨስትመንትን በማውደም የመንግስት፤ የሕዝብና የግለሰቦችን ንብረት መዝረፍና 
ማቃጠል፤ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲቋረጡ ማድረግ፤ መንገድ መዝጋትና ተሽከርካሪዎችን ማውደም፤ በቦምብና በጦር መሳሪያዎች 
በጸጥታ ሀይሎች ላይ ጥቃት መፈጸምና መግደል፤ የአገሪቱን ሰንደቅ አላማ መቅደድ እና ማቃጠል፤ የአሸባሪ ድርጅቶችን ሰንደቅ አላማ 
ማውለብለብ፤ የአሸባሪ ኃይሎችን የሽብር ቅስቀሳ መዕልክቶች ማሰራጨት፤ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ መነገድና ማዘዋወር፤ ለፀረ ሰላም 
ድርጊት እንዲውል ማድረግ፤ አጥፊዎችን መደበቅና መተባበር እንዲሁም ነውጡን በግንባር ቀደምትነት መምራት ናቸው። 

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ከ2 ሺህ በላይ በሁከቱ ውስጥ የተሳተፉ፤ ሆኖም ግን፤ ሆን ብለው ሳይሆን በውጭ ሚዲያዎችና በፌስቡክ 
ውዥንብር ተወናብደው ሁከት ውስጥ የገቡና በሕግ ሊያስጠይቅ የሚችል ከባድ ወንጀል ያልፈጸሙ ወጣቶች በነጻ ተለቅቀው ወደሰላማዊ 
ኑሯቸው ተመልሰዋል። በድርጊታቸው መጸጸታቸውንና ማፈራቸውን ገልጸው በይፋ የየአካባቢያቸውን ነዋሪዎች ይቅርታ ጠይቀዋል። 

እንግዲህ በበርካታ የኦሮሚያና የአማራ ክልል አካባቢዎች እንዲሁም በተወሰነ የደቡብ ብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ውስጥ 
ተቀስቅሶ የነበረው ሁከት አውዳሚ ነበር። በመንግስት ከተቋቋሙ የትምህርትና የጤና አገልግሎት መስጫ፤ አምቡላንስ፤ የንጹህ መጠጥ 

ውሃ ተቋማት . . . ከመሳሰሉ ማህበራዊ ተቋማት በተጨማሪ፤ በተለያየ ስራ ላይ የተሰማሩ የግል ኢንቨስትመንት ድርጅቶች ላይ ጉዳት 
ደርሷል። በአዋኪዎቹ የወደሙትን የማህበራዊ ልማት ተቋማት በተለይ በሕዝቡ አቅም ሊጠገኑ የሚችሉትን ሕዝቡ ገንዘብ እያዋጣ፤ 
እንዲሁም በጉልበቱ መልሶ እየገነባ ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ፤ የግል የኢንቨስትመንት ድርጅቶችም ጥገና 
እየተደረገላቸው በከፊል አቅማቸውም ቢሆን ከስራ ውጭ ሆነው የነበሩ ሰራተኞቻቸውን እየመለሱ መንቀሳቀስ ጀምረዋል። መንግስት 
ለእነዚህ በሁከቱ ለወደሙ የግል ኢንቨስትመንቶች ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል።  

በዚህ ሰሞን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች ተቀስቅሶ በነበረው ሁከት ሳቢያ ጉዳት 
ለደረሰባቸው የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት 

ኮሚሽን በመግለጫው፤ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች  በነበሩ 47 ፕሮጀክቶች ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው ማረጋገጡን፤ ከእነዚህም ውስጥ 

44ቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ መግባታቸውን አስታውቋል። ጉዳት ከደረሰባቸው 24 የአበባና የፍራፍሬ ፕሮጀክቶች 23ቱ፤ እንደዚሁም 

በኢንዱስትሪ ዘርፍ ከተሰማሩ 23 ፕሮጀክቶች 21ዱ ሥራ መጀመራቸውንም ኮሚሽኑ አመልክቷል። እነዚህ ፕሮጀክቶች የደረሰባቸው 
ጉዳት መጠን በመንግስት ተጠንቶ እንደሚተካላቸው፤ እንዲሁም ከቀረጥ ነፃን ጨምሮ የአንድ ዓመት የግብር እፎይታም 
እንደሚደረግላቸው ኮሚሽኑ አስታውቋል። 

ይህ ሁኔታ ተቀስቅሶ የነበረው ሁከት ምን ያህል ሕዝብን እንደጎዳና አስከፊ እንደነበረ ያመለክታል። ሕዝብ ሁከቱን ተጠይፎ ሰላም 
እንዲሰፍን ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ጋር በመተባበር የተረባረበውና ጥፋቱን የፈጸሙትን ግለሰቦች አሳልፎ የሰጠው 
ለዚህ ነው። 

ይህ ማለት ግን፤ ሕዝቡ በመንግስት አስተዳደር ተመችቶታል፤ በመንግስት ላይ ቅሬታ የለውም ማለት አይደለም። ሕዝብ በመንግስት ላይ 
የመረረና ወደ ሕዝባዊ ተቃውሞ ሊለወጥ አንድ ሃሙስ የቀረው ሰፊ ቅሬታ አለው። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ከሕዝብ ጋር በሚደረገው 
ውይይት፤ እንዲሁም በአማራ ክልላዊ መንግስት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የሰማናቸው የሕዝብ ቅሬታዎች ለዚህ 
አስረጂነት ሊጠቀሱ ይችላሉ። በእነዚህ ክልሎች የሚገኘው ሕዝብ ፍትህ አጥቻለሁ እያለ ነው። በፍርድ ቤት ሙግት የሚፈረድላቸው 
እውነት ያላቸው ሳይሆኑ ገንዘብ ያላቸው መሆናቸውን ሕዝቡ በይፋ ተናግሯል። በጥብቅና ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ያስተዋለ ይህን 
በሚገባ መገንዘብ ይችላል። በአሁኑ ጊዜ ጎበዝና ሕግን ለማስከበር የሚሟገት ጠበቃ ሳይሆን የሚፈለገው ከዳኞች ጋር የሚግባባና ጉቦ 
ሰጥቶ ጉዳይ መቅጨት የሚችል ብቻ ነው። በርካታ የሞያ ብቃትና ስነ ምግባር ያላቸው ጠበቆች ጉዳይ የሚሰጣቸው ደንበኛ አጥተው 
ቤተሰባቸውን ማስተዳደር እየተሳናቸው ነው። በሌላ በኩል፤ ምንም የሞያ ብቃት የሌላቸው፤ ጉዳይ በገንዘብ የሚያስፈርዱ ጠበቆች 
ባለቪላና ባለመኪና ሆነው የተንደላቀቀ ህይወት ይኖራሉ። ይህ የአገራችንን የፍትህ ሥርዓት በትክክል የሚገልጽ ነባራዊ ሁኔታ ነው። 
ደሃው ሕዝብ ፍትህ ለማግኘት የሚሄድበት አጥቷል። ፍትህን በእጁ ሊወስድ አፋፍ ላይ ይገኛል። የመጀመሪያው ፍትህን በእጁ የማግኘት 
እርምጃ ደግሞ በመንግስት ላይ የሚያነሳው ሕዝባዊ ተቃውሞ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። 

ሕዝቡ ሌላ የሚያነሳው ጉዳይ የልማት ጥያቄ ነው። ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የሕዝቡን ኑሮ በእጅጉ መቀየር ያስቻሉ የመንገድ፤ 
የኃይል፤ ንጹህ የመጠጥ ውሃ፤ የስልክ መሰረተ ልማት፤ የትምህርትና የጤና ማህበራዊ ልማት ተግባራት የተከናወኑ ቢሆንም፤ አሁንም 
ሕዝብ ጥያቄ እያቀረበ ነው። ሕዝቡ ጭራሽ ካላየው መሰረተ ልማት ይልቅ፤ ተጀምረው አላልቅ ያሉት አንገብግበውታል። ሕዝቡ 
በእንጥልጥል የቀሩ የልማት ስራዎች ጉዳይ ያነገበገበውም ጉድለቱ ከአስፈፃሚዎች ችግር መሆኑን ስለሚያውቅ ነው። ከዓመታት በፊት 
የተጀመሩ በበርካታ አካባቢዎች የሚገኙ የንጹህ የመጠጥ ውሃ ስራዎች፤ መድረሻቸው መሰራት ሆኖ ሕዝቡ እንደጓጓ ቀርቷል። ሕዝቡ 

እነዚህን ፕሮጀክቶች መንግስት እንዲጨርስ፤ አለበለዚያ “የለንም” ብለው ተስፋ ቆርጠው እንዲቀመጡ የተጀመረውን ነቃቅሎ እንዲወጣ 
አሳስበዋል። ከዓመታት በፊት የኤሌክትሪክ ኃይል ይገባል በሚል የተተከሉት ምሰሶዎች የኤሌክትሪክ ገመድ ከመሸከም ይልቅ የአህያ 
ማሰሪያ ሆነው እያገለገሉ መሆኑን ሕዝቡ እየተናገረ ነው። 



እናም መንግስት ሕዝብ እያቀረበ ላለው የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ጥያቄ የተሟላ ምላሽ መስጠት ይጠበቅበታል። የልማት ጥያቄዎችን 
በተመለከተም የሚቻለውን መመለስ፤ የማይቻለውን ደግሞ የማይቻልበትን ምክንያት በግልጽ በማሳወቅ ከሕዝብ ጋር መተማማን 
መፍጠር ይኖርበታል። እርግጥ፤ መንግስት ጥልቅ ተሃድሶ በማካሄድ ለሕዝቡ ጥያቄዎች ምላሽ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። የመታደስ 
እንቅስቃሴ መጀመሩንም የሚያመለክቱ እርምጃዎች እየወሰደ ነው። የተሃድሶው መድረሻ የሕዝብን የመልካም አሰተዳደር፤ የፍትህና 
የልማት ጥያቄ መመለስ ብቻ መሆኑን በማሰብ በአጭር ጊዜ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ተጨባጭ ለውጥ ማሳየት ይጠበቅበታል። አለበለዚያ 
ከአፍ እስከ ገደፉ የሞላው የሕዝብ ቅሬታ በሁከት ለሚገለጽ ተቃውሞ ሰበብ የማይሆንበት አንዳች ምክንያት የለም። 

እናም፤ ከእጃችን ካመለጠን በኋላ በዋናነት በሕዝብ ተሳትፎ የተመለሰውን የአገራችንን ሰላምና መረጋጋት ዘላቂ ለማድረግ በተለይ ወጣቶች 
ራሳቸውን ከውዥንብር ጠብቀው እውነታውን ይገንዘቡ። መንግስት ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ አልሰጥ ቢል እንኳን የሰጡትን ውክልና 

የማንሳት ስልጣን በእጃቸው መሆኑን ተገንዝበው ጥያቄያቸውን ሁሌም በሰላማዊ መንገድ ለማቅረብ ይዘጋጁ! በየደረጃው ያሉ የመንግስት 
የስራ ኃላፊዎችና በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ባለሞያዎች፤ ሕዝብ ለመንግስት ስልጣን በውክልና የሰጠው እንዲያገለግለውና 

ፍላጎቶቹን እንዲያረካ ብቻ መሆኑን ተገንዝበው ለዚህ ዓላማ መስራት ይኖርባቸዋል። ለዘላቂ ሰላም ሁሉም የድርሻውን ይወጣ! 

 

 

 


