
ወጣትነት እንደ ያዥው ይወሰናል 

ሰለሞን ሽፈራው 12-06-16  

ከመስከረም 29 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጅ በመላው የሀገራችን ሰላም ወዳድ ህብረተሰብ የዕለት ተዕለት ማህበራዊ እንቅስቃሴ 

ላይ አጥልቶ የነበረውን ብርቱ ስጋት የገፈፈው ይመስላል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ በተለይ 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የደነገጋቸውን ሕጎች እንዲያስፈፅም ሲባል የተቋቋመው 

ኮማንድፖስት፤ የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት ረገድ ትርጉም ያለው ጥረት እያደረገ 

በመሆኑ ነው ማለት ይቻላል፡፡ እናም ኮማንድ ፖስቱ ከሰሞኑ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው 

ይፋዊ መግለጫ ሀገር አውዳሚው የሁከት ተግባር አፍራሽ እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፎ 

እንደነበራቸው የተጠረጠሩ ወይም የተጠቆሙ፤ አስር ሺህ ስድስት መቶ ሰባት ሰዎችን 

በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን አሳውቋል፡፡  

 በዋነኛነት የኦሮሚያንና የአማራን ብሔራዊ ክልሎች ለማተራመስ ያለመ ስትራቴጂ 

ነድፈው እንደሚንቀሳቀሱ የሚነገርላቸው ፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች፤ እንደ ግብፅ 

ዓይነቶቹ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ህዝቦች መቸም ቢሆን በጎ ነገር አስበው 

የማያውቁ የውጭ ሃይሎች በሚሰፍሩላቸው ቀለብ ታግዘው የሚያቀነባብሩትን የጥፋት 

ተግባር ለማስፈፀም ጥረት ሲያደርጉ የተስተዋሉበትን ተደጋጋሚ የጎዳና ላይ ነውጥ፤ 

በማወቅም ይሁን ወይም ደግሞ ባለማወቅ ተቀላቅለው ክስተቱ ያስከተለውን ፈርጀ ብዙ 

ጉዳት በማድረስ ረገድ የየራሳቸውን አሉታዊ ሚና ተጫውተዋል ብሎ ኮማንድ ፖስቱ 

ከያዛቸው ዜጎቻችን አብዛኞቹ ወጣቶች ስለመሆናቸውም መግለጫው አመልክቷል፡፡ 

እንዲያውም ኮማንድ ፖስቱ በቁጥጥር ስር ስላዋላቸው 10 ሺህ 600 ሰባት ተጠርጣሪዎች 

ትክክለኛ ማንነት የሚገልፅ መረጃ አዘጋጅቶ በየመኖሪያ አድራሻቸው እንዲለጠፍና 

ቤተሰባቸው እንዲያውቅ ማድረጉንም ጭምር ነው የኮማንድ ፖስቱ ዋና ፀሐፊ አቶ ታደሰ 

ወርዶፋ ለጋዜጠኞች ከሰጡት ወቅታዊ መግለጫ መረዳት የሚቻለው፡፡  

 አቶ ታደሰ ወርዶፋ ለኢ.ብ.ኮ እና እንዲሁም ደግሞ ለፋና ብሮድ ካስትንግ 

ኮርፖሬት በሰጡት ወቅታዊ ማብራሪያ ላይ የተጠርጣሪዎቹን የዕድሜ ክልል የሚያመለክት 

ሃሳብ እንደሰነዘሩ ለማስታወስ ያህልም “ብዙዎቹ ስለጉዳዩ በቂ ግንዛቤ ሳይኖራቸውና 



የሁከት ተግባሩ የሚያስከትለውን አደጋ እንኳን ለመገመት የሚያስችል የጠለቀ ዕውቀት 

ስላልነበራቸው ብቻ በጥፋት ቡድኖች ፕሮፖጋንዳ ተገፋፍተው የአመፅ እንቅስቃሴውን 

የተቀላቀሉ ወጣቶች ናቸው” ያሉትን መጥቀስ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

 እንዲሁም ደግሞ የኮማንድ ፖስቱን ተልዕኮዎች በማስፈፀም ረገድ ቀዳሚ አውንታዊ 

ሚና እየተጫወተ ያለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንን ከሚመሩት ከፍተኛ የጦር 

መኮንኖች መካከል አንዱ ስለመሆናቸው የተነገረላቸው የምዕራብ ዕዝ ምክትል አዛዥ 

ሜጀርጀነራል ድሪባ መኮንን በተለይም በምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች የሚኖሩ 

የኦሮሚያ ክልል ወጣቶችን አመፅ ናፋቂዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች እንዴት ባለ 

መሰረተ ቢስ ቅስቀሳ አሳስተው ለጥፋት ተግባር ማስፈፀሚያ እንዳደረጓቸው የሚያስረዳ 

ገለፃ ለኢትዮጵያ ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኛ ሲሰጡ ስለመደመጣቸው ማስታወስ 

ይቻላል፡፡ ሜጀር ጀነራል ድሪባ ከጥቂት ቀናት በፊት ሲናገሩ ከሰማሁት በዚሁ ርዕሰ 

ጉዳይ ዙሪያ የሚያጠነጥን ወቅታዊ ማብራሪያ መካከል “አብዛኛዎቹ ችግር ፈጣሪ ወጣቶች 

ስለፖለቲካ ጉዳይ ያን ያህልም የጠለቀ ዕውቀት የሌላቸውና ቤተሰቦቻቸውን ትምህርት ላይ 

ነን እያሉ እንደፌስቡክ ዓይነቶቹን ማህበራዊ ሚዲያዎች ሲጎረጉሩ በመዋላቸው ምክንያት 

የጥፋት ሃይሎች ለሚያናፍሱት ውዥንብር የተጋለጡ ናቸው ማለት ይቻላል፡፡ እናም 

አሁን እኛ የምናደርገው ጥረት  ወጣቶቹን ከትክክለኛው የአመፅ ፖለቲካ አራማጅ ቡድን 

እየለየን ቤተሰቦቻቸውንና እንዲሁም ደግሞ መላውን የየአካካቢው ነዋሪ ህዝብ ባሳተፈ 

ውይይት ከስህተታቸው እንዲማሩ የሚረዳ ግንዛቤ መፍጠርንም ይጨምራል” የሚለውን 

ጠቃሚ ነጥብ እጠቅስ ዘንድ ተገቢ መስሎ ተሰምቶኛል፡፡  

 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የደነገጋቸውን ሕጎች የማስፈፀም ዓላማ ይዞ የተቋቋመውን 

ኮማንድ ፖስት በማስተባበር ረገድ የመሪ ተዋናይነቱን ሚና እየተጫወቱ ከሚገኙት 

የፌዴራሉ መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መካከል አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ገነት 

ታደሰ፤ ከሰሞኑ ወደ አማራ ክልል አቅንተው በተለይም በእንጅባራና በባህር ዳር የተቋቋሙ 

የተጠርጣሪዎቹ ወገኖች ማቆያ ማዕከላት ውስጥ ያሉትን ሰዎች የጎበኙበትን ወቅታዊ 

ፕሮግራም የኢትዮጵያ ብሮድ ካስትንግ ኮርፖሬሽን በብሔራዊ ሬድዮ ጣቢያው 

አስደምጦናል፡፡ እናም የኮማንድ ፖስቱን አመራር አካል ወክለው የሁከት ተግባር ላይ 

ተሳትፎ እንደነበራቸው የአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ በሰጠው ጥቆማ መሰረት እየተያዙ ወደ 

ጊዜያዊ የማቆያ ማዕከላት የተወሰዱትን የአማራ ክልል ወጣቶች የጎበኙት የህዝብ 



ተወካዮች ምክር ቤት አባሏ ወ/ሮ ገነት ታደሰ፤ አብሯቸው ወደስፍራው ላቀና የኢ.ብ.ኮ 

ጋዜጠኛ በሰጡት ማብራሪያ “እንግዲህ አንተ ራስህም ከተጠርጣሪዎቹ አንደበት 

እንደሰማኽው ምንም ዓይነት ሕገ-መንግስታዊ መብቶቻቸውን የሚጋፋ ኢ.ሰብዓዊ አያያዝ 

እንዳልተፈፀመባቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋርም ሆነ ከጠበቃቸው ጋር በቀን ሶስት ጊዜ 

እየተገናኙ የመመካከር ፍቃድ እንደተሰጣቸውም ጭምር ነው የነገሩኝ፡፡ ጉዳያችን 

በአፋጣኝ ተጣርቶ ወደ ፍርድ ቤት እንድንቀርብና ቶሎ ውሳኔ እንዲሰጠን እንፈልጋለን 

ሲሉ ያቀረቡት ጥያቄም ተገቢነት ያለው ስለሆነ እኔ ለኮማንድ ፖስቱ አስተላልፋለሁ” 

የሚል ሃሳብ እንደሰነዘሩ አስታውሳለሁ፡፡  

 ከዚህ በላይ ለአብነት የተጠቀሰውን የኮማንድ ፖስቱ የአመራር አካላት ሰሞነኛ 

መግለጫ ጨምሮ፤ ሌሎች የፌዴራሉ መንግስትና እንዲሁም የክልላዊ መስተዳድሮቹ 

ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መደንገግ ይፋ ከተደረገበት መስከረም 29 

ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ ስለአተገባበሩ ሂደት ምልዓተ ህዝቡ ማወቅ ያለበትን መሰረታዊ 

ጉዳይ የሚያሳውቅ ወቅታዊ መረጃ ከመስጠት የቦዘኑበት አጋጣሚ አለመኖሩን ግምት 

ውስጥ ስናስገባ፤ የስርዓቱን ዴሞክራሲያዊ ባህሪ መካድ እንደማይቻል የሚያመለክት በጎ 

ገፅታው ጎልቶ ይታየኛል፡፡ ይልቁንም ደግሞ፤ ከህዳር 2008 እስከ መስከረም 2009 ዓ.ም 

ድረስ በተስተዋለው ተደጋጋሚ የሁከትና ብጥብጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፈውና በአንድ 

ወይም በሌላ መልኩ የሚገለፅ ወንጀል ስለመፈፀማቸው የሚያመለክት ጥቆማ ቀርቦባቸው 

በሕግ ቁጥጥር ስር ከዋሉት ተጠርጣዎች መካከል ጥቂት የማይባሉት በፈፀሙት ዕኩይ 

ተግባር እንደተፀፀቱ የሚያመለክት አስተያየት ሲሰጡ የሚደመጡበትን የይቅርታ 

ይደረግልን ጥያቄ ጭምር በሚዲያዎቻችን ላይ እየቀረበ መስማታችንን ወድጄዋለሁ፡፡  

 ለዚህ ትዝብቴ እንደምሳሌ የማወሳውም፤ አህመድ ኢብራሒም የሚባለው የኢ.ብ.ኮ 

ጋዜጠኛ ከጥቂት ቀናት በፊት የምዕራብ ሸዋንና የምስራቅ ወለጋን ዞኖች ጎብኝቶ እዚያ 

አካባቢ ስለሚገኙ የማቆያ ማዕከላት አጠቃላይ ይዘት ከሜጀርጀነራል ድሪባ መኮንን ጋር 

የተወያየበትን ወቅታዊ መረጃ ባስደመጠበት ዘገባው ላይ፤ አንዳንድ የሁከትና ብጥብጡን 

ተግባር በግብታዊነት ተቀላቅለው ያልተገባ ድርጊት የፈፀሙ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች 

መፀፀታቸውን ሲገልፁ የተደመጡበትን አስተያየት አካትቶ መቅረቡ ነው፡፡ እንዲሁም 

ደግሞ ከወ/ሮ ገነት ታደሰ ጋር ወደ አማራ ብሔራዊ ክልል አቅንቶ የነበረው ሌላ የኢ.ብ.ኮ 

ጋዜጠኛ፤ በተለይም እንጅባራ የሚገኘውን ጊዜያዊ የእስረኞች ማቆያ ማዕከል ሲጎበኝ 



ያነጋገራቸው ተጠርጣሪ ወጣቶች የሰጡትን ፀፀት ያዘለ አስተያየት እንደ አብነት ማንሳት 

እውነታውን የሚያመለክት ተጨባጭ ማስረጃ ይመስለኛል፡፡  

 ያምሆነ ይህ ግን፤ የመጣጥፌ ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ የሚኖርበት 

መሰረተ ሃሳብ፤ ለምንድነው የዛሬዋ ፌዴራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ 

ለጋ ወጣቶች እንዲህ በቀላሉ ለጎዳና ላይ ነውጥ አደባባይ እየወጡ፤ እናት ሀገራቸውን 

ከፈርጀ ብዙ ድህነትና ሁዋላ ቀርነት ለማላቀቅ ሲባል በሚካሄደው ጥረት የተገነቡ 

የመሰረተ ልማት ተቋማትን፤ እንዲሁም ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውም ጭምር፤ ታክመው 

የሚፈወሱበትን የጤና ኬላ፤ ተምረው የዕውቀት ብርሃን የሚቀስሙበትን ትምህርት ቤት፤ 

ብሎም ሌላ እጅግ በጣም ጠቃሚ ማህበራዊ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችልን ሀብት ንብረት 

እንደተራ ነገር በድንጋይ እየወገሩ ሲያወድሙት፤ አልፎም የቆሻሻ ክምር ይመስል ቤንዚን 

እያርከፈከፉ እሳት ሲለቁበት የሚስተዋሉት? ለሚለው ጥያቄ አጥጋቢ ምላሽ ማፈላለግ 

እንደሚጠበቅብን መጠቆም እንጂ፤ ወደዝርዝር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አተገባበር ሂደት 

ገብቼ ለማተት እየሞከርኩ አይደለም፡፡  

 ስለዚህ እንደኔ አረዳድ ከሆነ፤ በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን 

እምቅ አቅም አንድም ለተቀደሰ የልማት ተግባር ፤ አልያም ደግሞ ለዕኩይ የጥፋት 

ተልዕኮ ማስፈፀሚያነት እንዲውል የማድረጉ ጉዳይ የሚወሰነው በኛው አያያዙን ማወቅና 

አለማወቅ ነው የሚል ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ ስለሆነም የዛሬዋ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመበራከታቸውን ያህል፤ የሚያስመርቋቸው በሺዎች 

የሚቆጠሩ ወጣት ዜጎቻችን፤ ከትምክህትና ከጠባብ ብሔርተኝት አስተሳሰብ የሚመነጭ 

ፅንፈኛ አቋምን የሙጥኝ የማለት አባዜ የተጠናወታቸው የመሆን አዝማሚያ 

ይስተዋልባቸዋልና መሰረታዊ ምክንያቱ ቢጠና ከብዙ ሀገር አቀፋዊ ኪሳራ ሊያድነን 

ይችላል ባይ ነኝ፡፡  

 ትውልድ የመቅረፅ ከፍተኛ ኃላፊነት የሚጣልባቸውን የትምህርት ተቋማት ስነ 

ምግባራዊ ቁመና በቅጡ ፈትሾ የማቃናት አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የወጣቶቻችንን 

ምጣኔ ሀብታዊ ጥያቄ ደረጃ በደረጃ ስለመመለስ ጉዳይ መነሳት ያለባቸውን ጥቂት ነጥቦች 

አንስቼ የግል አስተያየቴን ልሰንዝርና ሃተታዬን አጠቃልላለሁ፡፡ በዚህ መሰረትም፤ 

የኢፌዴሪ መንግስት የሀገራችንን ወጣቶች ከምጣኔ ሀብታዊ ዕድገቱ ይበልጥ ተጠቃሚ 



ለማድረግ ሲል የአስር ቢሊዮን ብር ዓመታዊ በጀት መድቦ አዳዲስ የወጣት ልማት 

ፓኬጆችን የመቅረፅ እንቅስቃሴ እንደጀመረ ይታወቃል፡፡  

 አዲሱ የወጣቶችና የስፖርት ጉዳዮች ሚኒስቴር አቶ ርቱዕ ይርዳው በዚህ ሰሞን 

ለመገናኛ ብዙሃን ሰዎች ሲናገሩ እንደተደመጡት ከሆነ ደግሞ “መንግስት የሀገራችንን 

ወጣቶች በኢኮኖሚው ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ ከመቸውም ጊዜ ይልቅ ሰፊ ጥረት 

ጀምሯል፡፡ ከዚህ የተነሳም በክቡር የኢፌዲሪ ፕሬዚዳንት የመክፈቻ ንግግር ላይ የተገለፀው 

አስር ቢሊዮን ብር እንዳለ ሆኖ፤ ሌሎች ተጨማሪ የወጣት ልማት ፓኬጆችን ለማስፈፀም 

የሚያስችል ገንዘብ የማፈላለግ ጥረት ላይ ነው ያለነው” የሚል ሃሳብ ሲሰነዝሩ ሰምቻለሁ፡፡ 

እናም ከዚህ አኳያ ሲታይ፤ ወጣቱን የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኛ አመለካከት 

አቀንቃኞቹ ተቃዋሚ ቡድኖች በጥቃቅን ጥቅማ ጥቅም እየደለሉ የፅንፈኛ ፖለቲካዊ 

አቋማቸው ማራመጃ እንዲሆን ሲያደርጉት የሚስተዋልበት አግባብ እንደማይቀጥል ነው ለኔ 

የሚሰማኝ፡፡ እንግዲህ የወጣትነት ዕድሜን እንዴት አድርጎ መያዝ ነው የሚጠበቅብን? 

በሚለው ቁልፍ ጥያቄ ዙሪያ እንደ ሀገር ከእስከ ዛሬው የተሻለ የጋራ ግንዛቤ መጨበጥ 

ይኖርብናል የሚለው ነጥብ ላይ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ አበቃሁ! 

 


