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ሰደድ እሳት በእሳት አይጠፋም 

አሉላ መዝገበ 09-19-16 

በአሁኑ ወቅት በአንድ አንድ የኦሮምያ ክልልና በአማራ ክልል የተፈጠረው ሁከትና 

ብጥብጥ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳዘነ እንደሆነ የሚካድ አይደለም። በተለይ በሰላም 

ፈላጊ ህዝብ ስጋት ማሳደሩ አልቀረም። እንዴት ተፈጠረ? ለምን? አላማው ምንድነው 

የሚሉ ጥያቄዎች ከመመለስ የችግሩ ምንጭ ምንድነው? ብሎ መፍትሄዉን ማስቀመጥ 

የተሻለ ይመስለኛል። 

በኦሮሚያ ክልል ከተነሳው የህዝብ ተቃውሞ ከአማራ ክልል የተነሳው አመጽ ፍጹም 

ግንኙነት የለዉም። የተለያየ ባህርይ እንዳለው ተመሳሳይነቱ በአመራሩ የተፈጠረውን 

ክፍተት በመጠቀም ጸረሰላም ሃይሎች ለግል ጥቅማቸው ሲሉ በተነሳው ተቃውሞ ቤንዚን 

አርከፍክፈው ክርቢት በመጫር እንዲቀጣጠል ማድረጋቸው ነው። 

በኦሮምያ በአንድ አንድ አከባቢ የተነሳው ተቃውሞ ከመልካም አስተዳደር እጦት የተነሳ 

መሆኑን በግልጽ የሚያመላክቱ ጉዳዮች ነበሩበት። ገበሬው ከመሬቱ በኢንቨስትመንት ስም 

ሲነሳ የሚከፈለው ካሳ ህይወቱ የማይቀይርና ወደ ድህነት አረንቋ የሚከት በመሆኑ ፍትሓዊ  

የመሬት ካሳ ስላላገኘ ያገኛትን ካሳ አመት በማይሞላ ተሟጣ በማለቅዋ ለብሶት  

እንደዳረገው ግልጽ ነበር። 

በአከባቢው በተስፋፋው ኢንቨስትመንት በዘበኛ ተቀጥሮ እንኳን ቤተሰቡ ማስተዳደር 

ያልቻለበት ሁኔታ ተፈጥረዋል። ኢንቨስተሩ የራሱን ሰው የመቅጠር መብት ስላለው 

ቅድሚያ ለአከባቢው ህዝብ የሰው እድል መፍጠር እንደተፈለገው አልነበረም። ገበሬው 

ዘላቂ የኑሮ ዋስትና ሊያረጋግጥለት የሚችል ካሳ ካልተሰጠው ደግሞ ጥያቄ ማስነሳቱ ተገቢ 

ቢሆንም ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መብቱ በሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ ተቃውሞ ህገ 

መንግስታዊ መንገድ ተከትሎ የተካሄደ ነበር ወይ ሲባል ሕጋዊነት ባይኖረውም መነሻው 

ግን ከመልካም አስተዳደር እጦት እንደሆነ ለመገንዘብ አያስቸግርም። ከዚህ መነሻ ሃሳብ 
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መንተራስ ክልሉ ከሚመራ ፓርቲና መንግስት የህዝብን ጥያቄ በአግባቡ ባለመመለሱ 

የተፈጠረ ችግር እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል። 

በአንድ አንድ በአማራ ክልል የተነሳ ተቃውሞ ሳይሆን ሁከትና ብጥብጥ ተብሎ ቢገለጽ 

ለሁኔታው ይገልጸዋል የሚል እምነት አለኝ። 

ፍጹም ኢ-ህገመንግስታዊ አመጽና ብጥብጥ ሊያስብል የሚችሉ አንኳር ነጥቦች ማስቀመጥ 

ይቻላል በዚህች አገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በፈለገው ክልል የመኖር ሃብት የማፍራት 

መብት እንዳለው ህገ መንግስቱ በግልጽ ደንግጎታል። ይህንን ድንጋጌ የሚጥስና የሚቃረን 

አመጽና ብጥብጥ ነበር። 

በአንድ ብሄር ያነጣጠረ ወደ እርስ በርስ እልቂት የሚያመራ አዝማምያ የነበረው ጸረ 

ህዝብና ጸረ ህገ መንግስታዊ ትርምስ የሚፈጥር አካሄድ ነበረው። 

የወልቃይት ጸገዴ ጥያቄ በሌላ እናውቅልሃለን የሚሉ ህቡእ አጀንዳ ያላቸው ጸረሰላም 

ሃይሎች የሚያስተባበሩት ህገመንግስቱንና ስርኣቱን በሃይል ለማፍረስ የትምክህትና ጠባብ 

ሃይሎች የድሮ ስርኣት ናፋቂዎች በግርግርና በትርምስ ወደ ስልጣን ለመምጣት ጥረት 

የተደረገበት በህልም አለም በሚኖሩ የቀረጹት እርኩስ አጀንዳ አንደሆነ በግልጽ 

አመላክተዋል። 

ክልሉ በሚመራው ድርጅትና የመንግስት ስልጣን ተሰግስገው ያሉ አስመሳዮች በስተጀርባ 

ሆነው የሚያስተባብሩት እንደሆነ የሚያመላክት ህዝቡ በኪራይ ሰብሳቢነት በመልካም 

አስተዳደር ለነበረው ብልሹ አመራር ውሎ አድሮ መጠየቁ ስለማይቀር ከተጠያቂነት 

ለማምለጥ ሁኔታዎችን በማባባስ ወደ ከፋ ሁከትና ብጥብጥ እንዲያመራ ሰደድ እሳት 

እንዲነሳ አድርገዋል። 

ኢህአዴግ በትጥቅ ትግሉ ወቅት ብዙ ፈተናዎች ያለፈ ድርጅት ነው። በፈተናዎች እንደ 

ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ያለፈ እንደሆነ ታሪኩ በግልጽ ያስቀምጣል። ይህንን ችግርም 

ውስጡ እንዲፈትሽና እንዲታደስ ያግዘዋል። እርግጥ ነው የተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ 

የሰው ህይወት ቀጥፈዋል ንብረት አውድመዋል ለብዙዎች መፈናቀል ምክንያት መሆኑን 
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ያሳዝናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ኢህአዴግ ሌላ ሰበብ አላደረገም። የውስጤ ችግር ነው 

በማለት ውስጡን እንዲፈትሽ ቃል ገብተዋል። ይህ የፖለቲካ ብስለት እንደሆነ ያሳያል። 

ነገሮችን በሰከነ መንገድ ውስጡን እንዲፈትሽ በገባው ቃል ተግባራዊ እንዲያደርግ 

ይጠበቅበታ።  

ይህንን ዳግመ ተሃድሶ በጥራት እስኪፈጽም የህዝብን ድህነትና ሰላም ጎን ለጎን የማስጠበቅ 

ሃላፊነት ስላለበት ህገመንግስቱ በሚሰጠው ስልጣንና  ሃላፊነት  መንግስታዊ ግዴታውን 

መወጣት አለበት። የጸረሰላም ሃይሎች መፈንጫ አገሪትዋ እንድትሆን ፍጹም ሊፈቅድ 

አይገባም ህገመንግስታዊ ስርዓቱ ለመጠበቅ ህጋዊ እርምጃ ካልተወሰደ ጥፋተኞች በህግ 

ቀርበው ተጠያቂ ካልሆኑ ውጤቱ የከፋ ይሆናል። ትእግስት ገደብና ድምበር አለዉ። 

የኢትዮጵያ ህገመንግስት ግልጽና የማያሻማ ሰብኣዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያስቀመጠ 

የብሄሮችና ብሄረሰቦች ህዝቦች እኩልነት ያረጋገጠ ማንም የዲሞክራሲ ባላባቶች ነን የሚሉ 

አገሮች የማይደፍሩት በአንቀጽ 39 ያስቀመጠ በፌደራላዊ ስርኣት አገሪቷ እንድትመራ 

በግልጽ ሲያስቀምጥ አገሪቷን ለመበታተን የታቀደ የጥፋት መንገድ ነው ተብሎ 

የተሰበከለት የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ህዝቦች ራሳቸው በራሳቸው በማስተዳደር 

በኢትዮጵያ ጥላ ስር አንድነታቸውን አጠናክረው ልማት፣ እድገት እንዲመጣ ታሪክ 

የሰሩበት ፌዴራላዊ ስርዓት ነው። 

የአሁኑ ሽምያና ቀረርቶ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል በመናድ አገሪቱ ወዳልተፈለገ 

ሁከትና ብጥብጥ እንድትገባና በዚህ የትርምስ ገበያ ትርፍ ለማግኘት የሚደርግ ሩጫ 

መሆኑን መታወቅ አለበት ሰደድ እሳት በእሳት አይጠፋም። ይህ ስርኣት ለመትከል ከመቶ 

ሺ በላይ መስዋእትነት የተከፈለበት ነው። ህገ መንግስታችን በደም የተጻፈ ሰነድ መሆኑን 

መታወቅ አለበት። አገሪቷ በዋዛና በቀልድ የምትፈርስ እንዳልሆነች አቀንቃኞች ሊገባቸው 

ይገባል። 


