
1 
 

የትኛውም አካል ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም!                                                            

                                                    ቶሎሳ ኡርጌሳ 07-19-16 

ሰሞኑን በጎንደር ከተማና በደባርቅ የተከሰተውን ችግር ተከትሎ ከቪኦኤ እስከ አልጀዚራ፣ 

በሰላማዊ መንገድ እንንቀሳቀሳለን ከሚሉት አንዳንድ የሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች  

እስከ ኤርትራና ሌሎች የውጭ ሀገራት የመሸጉ አሸባሪዎች፣ ፀረ-ሰላም ኃይሎችና ፅንፈኞች 

ድረስ ያልተባለ ነገር የለም። እነዚህ ኃይሎች በንፁሃን ዜጎች ደም ተረማምደው የስልጣን 

ማማ ላይ መውጣት የሚከጅሉ ናቸው። ይህን የማይሳካ ህልማቸውን ዕውን የሚያደርጉ 

እየመሰላቸው አንድ የተፈጠረ ጊዜያዊ ክስተትን ሲሰሙ ፈረንጆች እንደሚሉት “adding 

fuel into the fire” (በእሳት ላይ ቤንዚን የመጨመር) መንገድን ይከተላሉ።  

የችግሩ ባለቤቶችና የትርምሱ ፈጣሪዎች እነርሱ ከሆኑ ደግሞ፣ በተለያዩ ሚዲያዎቻቸው 

አስቀድመው “እንዲህ በሚባል አካባቢ እንዲህ ሊሆን ነው” በማለት ሲደሰኩሩ ይሰነብቱና 

ክስተቱ ሲፈጠር ደግሞ ሃቁን ገልብጠው ለማቅረብ ይጥራሉ። ህዝብንም ለማደናገር 

ይሞክራሉ። ለዚህም “የአንድ አባት ልጆች” የሚመስሉት ቪኦኤ (በተለይም የአማርኛው 

ክፍል) እና ንፁሃን ዜጎችን በማንደድ ውጭ ሀገር ሆኖ እሳቱን ለመሞቅ የሚፈልገው 

“ኢሳት” የተሰኘው የግንቦት ሰባት ልሳን በመቀናጀት ገና ከጅምሩ የጎንደሩን ጉዳይ 

በማባባስና የህዝቡን ሰላም በማወክ ለመፍጠር የሄዱበት መንገድ ሁነኛ አስረጅ 

ይመስለኛል።  

እነዚህ ኃይሎች ‘ህዝብ ለምኔ’ የሚሉ ናቸው። የህዝቦች ሰላምና መረጋጋት ለእነርሱ እንደ 

ፌዝ የሚቆጠር ነው። ፖለቲከኞቹ በሰው ልጅ ደም ላይ ተረማምደውም ስልጣንን 

ያማትራሉ። በእዚህ ሀገር ውስጥ ማንም ሰው ቢሞት እንዲሁም ህዝቡን በየደረጃው 

ተጠቃሚ በማድረግ ላይ የሚገኙትና በሁሉም መስኮች የተጀመሩት ውጤታማ ስራዎች 

የኋሊት ቢቀለበሱ ለእነርሱ ምናቸውም አይደለም። የትርምስ አጋፋሪ በሆነው የኤርትራ 

መንግስት ሳንባ እየተነፈሱ “የትም ፍጪው ስልጣኑን ብቻ አምጪው” ይላሉ።  

በየሚዲያው ውስጥ የሚገኙት ጋዜጠኞች መሳይ ፖለቲከኞች (ቪኦኤ አማርኛ ክፍል ውስጥ 

ያሉት የኢህአፓ አቀንቃኞች፣ የወደቀው ስርዓት ባለሟሎችና የቅንጅት አጋፋሪ የነበሩ 

ግለሰቦች ዓይነት ማለቴ ነው) በጋዜጠኝነት ሙያ ስም የትርምስ አውድማውን ያጋፍራሉ። 
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ማንነቱ የማይታወቀቅ ግለሰብን በሬድዮ ድምፅ ብቻ እያቀረቡ በድፍረትና በአቦ-ሰጥ 

“የአማራ መንግስት በራሱ የሚመራ አይደለም” እስከማለትም ይደርሳሉ። በእኔ እምነት 

በተለይ በቪኦኤ አማርኛው ክፍል ውስጥ ያሉት “ጋዜጠኞች” ትናንት ህዝቡ በተለያዩ 

መድረኮች አንጓሎ የጣላቸውን ዕውነታ መለስ ብለው እያስታወሱ በበቀል ስሜት የሚሰሩ 

ይመስለኛል— ነገረ ስራቸው።  

እርግጥ እዚህ ላይ በምርጫ 97 ወቅት “ከእነ እገሌ ጋር አትጨባበጡ፣ አብራችሁ 

እንዳትሄዱ፣ በአንድ ዕድር ውስጥ አትሁኑ፣ ፣ እንዳትቀባበሩ፣ እሳት አትጫጫሩ፣ ወደ 

መጡበት እንመልሳቸዋለን…ምንትስ” ሲል ከነበረውና በስተመጨረሻ በህዝቡ ፍትሓዊ 

ውሳኔ የተንጓለለው እንዲሁም የዛሬውን አሸባሪ ግንቦት ሰባትን በሚመሩት በእነ ዶክተር 

ብርሃኑ ነጋ  ሲዘወር የነበረው “ቅንጅት” የተሰኘው የጎዳና ላይ ነውጠኞች ስብስብ ጋር 

ለእስር ተዳርጋ የነበረችው ፅዮን ግርማ የተሰኘች “ጋዜጠኛ” የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ 

መንግስት የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊን አቶ ንጉስ ጥላሁንን ስታነጋግር የነበራትን ሁኔታ 

ማስታወስ ይቻላል።  

“ጋዜጠኛዋ” አቶ ንጉስን ከራሷ ፖለቲካዊ ዝማሜ በመነሳት የተነሳችበት ነጥብ “ስለ 

ወልቃይት ህዝብ የአማራ ማነነት ኮሚቴዎች” ጉዳይን እስከመርሳት ደርሳለች። እንደ 

ጋዜጠኛ ጥያቄዋን በቀጥታ ማቅረብ ቢገባትም፤ የማን መሆናቸውን የማይታወቁ ድምፆችን 

እያስደመጠች አሸባሪዎቹ እነ ግንቦት ሰባት የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችንና 

ህዝቦችን ለማጋጨት በሚሻው ልሳናቸው “ኢሳት” በኩል የሚያናፍሱትን አሉባልታ 

ለማስተጋባት መሞከሯን ቃለ-ምልልሱን የተከታታለ ማንኛውም ሰው የታዘበው 

ይመስለኛል።  

ያም ሆኖ ግን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬኝን ቢሮ ኃላፊው አቶ ንጉስ 

በተረጋጋ ሁኔታ “የጋዜጠኛዋን” ጥያቄ ከመመለስ ባሻገር፤ በክልሉም ይሁን በሀገራችን 

ውስጥ ማንም ሰው ከህግ በላይ ሊሆን እንደማይችል አስረድተዋል። ከህግ በላይ በመሆን 

በተንቀሳቀሱ ህገ-ወጦች ላይ በህጉ መሰረት አስፈላጊው ርምጃ እንደሚወሰድ ለአድማጩ 

በሚገባ ሁኔታ ገልፀዋል። ይህ የአቶ ንጉስ አባባል ጉዳዩን ሲከታተል የነበረ ማንኛውም 

ሰውን ያረካና “የጋዜጠኛዋን” ማንነት ያሳየ ነው። ለዚህም አቶ ንጉስ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል 

እላለሁ። 
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ያም ቢሆን ግን በእኔ እምነት ይህ “የጋዜጠኛዋ” አስገራሚ አሰራር፤ ከስሜታዊነት 

መፅዳትን፣ ትክክለኛነትን፣ ሚዛናዊነትንና ርቱዕነትን  ወደ ጎን በማለት በጋዜጠኝነት ስም 

የራስን ዓላማ ለማሳካት መጣር ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነት እንዳይከበር 

በመሻት ኢትዮጵያ የህገ-ወጦችና የአሸባሪ ተላላኪዎች መፈንጫ እንድትሆን መፈለግ ነው። 

በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የአስመራውን አስተዳደርና የአንዳንድ ፀረ-ኢትዮጵያ 

ኃይሎችን ፍላጎት ለማሟላት መጣር ይመስለኛል። 

የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የፌዴራል ፖሊስ የጋራ ፀረ-ሽብር ግብረ ኃይል 

ሰሞኑን ለሽብር ተግባር የተንቀሳቀሱትንና ራሳቸውን “የወልቃይት አማራ ማንነት ኮሚቴ” 

በማለት የሚጠሩት የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች፤ ጎራው ጭር ሲል በማይወደውና ከስያሜው 

ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት እንደሌለው በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር የተረጋገጠበት  

የህግደፍ (ህዝባዊ ግንባር ለፍትህና ለደሞክራሲ) መንግስት ተላላኪ በሆኑ ግለሰቦች 

አማካኝነት ጎንደር ውስጥ ህግን በመደፍጠጥ ትርምስ ለመፍጠር የታቀደ እንደነበር ካገኘው 

የስልክ መረጃ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ያሰደመጠንም ሃቅም ይህንኑ ዕውነታ የሚያረጋግጥ 

ነው። የስልክ ንግግሩ የእነ አርበኞች ግንቦት ሰባቱ መዓዛው ጌጡና ሰረበ ጥሩነህ እንዲሁም 

የሀገር ውስጥ ክንፋቸው መብራቱ ጌታሁን እና ሌሎች አምስት ሰዎችም የሁከት ቡድኑን 

እየመሩ እንደነበሩ ይፋ ያደረገ ከመሆኑም በላይ፤ ከስተጀርባው ህግን በመጣስ የሽብር 

ሴራን እንዲፈፅም በህቡዕ የተደራጀ ቡድን ማቀፉን አጋልጧል። 

ያም ሆነ ይህ ግን ቀደም ሲል እንደጠቀስኳት “ጋዜጠኛ” ዓይነት ፍላጎት ያላቸው ወገኖችም 

ይሁኑ ራሳቸውን በሰላማዊ ጥያቄ ሽፋን ጀቡነው ህግን በመደፍጠጥ የአስመራውን 

መንግስት የሽብር ፍላጎት ለማሳካት የሚጥሩ ግለሰቦች፤ ልክ እንደ ጎንደሩ በአብዛኛው 

ህዝብ ትብበር ህግ ፊት መቅረባቸው የሚቀር አይመስለኝም።  

እርግጥም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት ሊሸራረፍና ህገ-ወጦች እንዳሻቸው 

የሚሆኑበት አውድ አለመኖሩን እነዚህ ኃይሎች መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል። እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ ይህ የህግን የበላይነት የማረጋገጥ ጉዳይ በመከባበበርና በመቻቻል ላይ 

የተመሰረተውን ፌዴራላዊ ሥርዓቱ የመሰረቱት የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔሰቦችና ህዝቦች 

ያስገኙት ነው። የጎንደርም ይሁን የሀገራችን ህዝብ ላለፉት 25 ዓመታት የህግ የበላይነትን 

ፅንሰ-ሓሳብ የተገነዘበና የሚያጋጥሙትን ነባራዊ ችግሮችን በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ 

እየፈታ ዛሬ ላይ የደረሰ ነው።  



4 
 

እንደሚታወቀው በህግ ካለተደነገገ በስተቀር በየትኛውም ሀገር ውስጥ የሚኖር ዜጋ የህግ 

የበላይነትን በመፃረር እንዳሻው ሊኖር አይችልም። የዜጎች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በህግና 

ሥርዓት የሚመራ ካልሆነ የትኛውም ወገን የመኖር ዋስትና ሊኖረው አይችልም። የመኖር 

ዋስትና በሌለበት ሀገር ውስጥ ደግሞ ሰላምና መረጋጋት ይጠፋና እንደ ሰው ለመንቀሳቀስ 

የማይቻልበት ደረጃ ላይ የሚደረስ ይመስለኛል።  

ታዲያ ያኔ መብት ሰጪና ነሺ በጉልበታቸው የሚተማመኑ ኃይሎች ይሆናሉ። 

ጉልበተኞቹም ልክ እንደ ጎንደሮቹ ህገ-ወጦች ሌሎች ዜጎችን እንዳሻቸው ለማድረግ 

መሻታቸው የሚቀር አይመስለኝም። እንኳንስ ዜጎችን ቀርቶ፣ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ 

እንዲገባ ለማድረግ የሚተጉ የፖሊስና የፀጥታ ኃይሎችን ጭምር በአጉራ ዘለለልነት 

እስከመግደል ይደርሳሉ (ጎንደር ከተማ ውስጥ የተገደሉ የፌዴራል ፖሊስ አባላትን ልብ 

ይሏል!)።  

እናም ይህን ሁኔታ ለመከላከልና በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍሎች ሰላምና መረጋጋትን 

ለማስፈን የህግ የበላይነት መኖር የግድ ይላል። በጎንደር ውስጥ በሻዕቢያና በተላላኪዎቹ 

አማካኝነት ለተከናወነው የሁከት ተግባር ተጠያቂ የሚሆኑት ተጠርጣሪዎች ሁኔታም ከዚህ 

አንፃር መታየት ይኖርበታል ባይ ነኝ። 

እርግጥ መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ ማንም ሰው ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም። 

በመሆኑም መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየደረጋቸው ከመጣው መንገድ 

መውጣት የለበትም። መብትም፣ ኃላፊነትም ሆነ ግዴታ ያለበት አካል በመሆኑ በህጉ 

አግባብ መሰረት ተጠርጣሪዎችን ህግ ፊት በማቅረብ ተገቢውን ትምህርት የሚያገኙበትን 

ሁኔታ በመፍጠር የተጎጂዎችን እምባ ማበስ ይኖርበታል።  

ይህ የመንግስት የህግን ልዕልና የማረጋገጥ ርምጃ ልክ እንደ ጎንደሩ ዓይነት ጊዜያዊ 

ክስተት በህዝቦች ደም ስልጣን ላይ ለመውጣት ለሚሹ አሸባሪዎች፣ ፀረ-ሰላም ኃይሎችና 

ፅንፈኞች፤ እዚህ ሀገር ውስጥ እነርሱ የሚመኙት ዓይነት ምህዳርና ህዝብ አለመኖሩን 

እንዲገነዘቡ ያስችላል ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ፀረ-ኢትዮጵያ 

ኃይሎችም የዛሬዋ ኢትዮጵያ ህዘቦች መቻቻልን መፍጠር የቻሉ እንዲሁም 

ዴሞክራሲያቸውን ስር እንዲሰድ ለማድረግ የህግ የበላይነትን የሚያፀና ሥርዓትን ዕውን 

በማድረግ ላይ የሚገኙ እንጂ፤ በደማቸው ፍላፃነትና በአጥንታቸው ወጋግራነት የገነቧት 
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ሀገራቸው እነርሱ እንደሚመኙት ዓይነት በጩኸት፣ በህገ-ወጥነትና በሴራ የምትናጋ 

አለመሆኗን እንዲያውቁ ያደርጋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ህዝቦች ህገ-

ወጦችን፣ አሸባሪዎችንና ሴረኞችን ሊፈጥሩ የሚችሉትን ችግሮች በሰከነና ብልሃት 

በተሞላበት ሁኔታ ፍትሐዊነትንና የህግ የበላይነትን እያረጋገጡ እንዲሁም ለሚፈፀምባቸው 

ማናቸውም የትንኮሳ ተግባራት ተገቢውን ምላሽ እየሰጡ ከተያያዙት ድህነትን ድል 

የመንሳት ትግል አንድም ስንዝር ቢሆን ፈቀቅ የማይሉ መሆናቸውን በማወቅ ልፋታቸው 

ሁሉ ሁሌም ከንቱ እንደሚሆን የሚያስገነዝባቸው ይመስለኛል።       

 

 

 

 

 

 


