ወጣቱ የሰላም እንጂ የጥፋት ቦዲጋርደ አይደለም
ይነበብ ይግለጡ 12-27-16
መንግስት በጥፋት የተጠረጠሩትን በህግ ቁጥጥር ስር ካዋለ በኃላ አብዛኛዎቹ ወጣቶች ከመሆናቸው አንጻር ስህተታቸውን
አምነው በመቀበላቸው አስተምሮ ዳግመኛ ጥፋት ላይ እንዳይገኙ መክሮና አሳውቆ ከእስር በመፍታት ከቤተሰባቸው ጋር
እንዲቀላቀሉ አድርጎአል፡፡ የመንግስትም ሆነ የፍትህ ስርአቱ አቢይ አላማ አስሮ ማ(ሰቃየት)ቆየት አይደለምና አስተምሮ
ማስመረቁ ለጊዜው ብዙም አያስገርምም፡፡ ከስህተታቸው እንዲታረሙ ማድረግ ብቻ ነው፡፡
አስተምሮ ሰላማዊ ሰው እንዲሆኑ ሀገራቸውን ህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነቱን እንዲጠብቁ አሳውቆ መልቀቅ ተገቢ እርምጃ
ነው፡፡ ኮማንድ ፖስቱ በገለጸው መሰረት ሰሞኑን 9800 ታስረው የነበሩ ሰዎች ተለቀዋል፡፡ ይሄንኑ እውነት አልጀዚራን ጨምሮ
ሌሎች አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንም በስፋት ዘግበውታል፡፡
ቀደም ሲል በኦሮሚያ በኋላም በአማራ አካባቢ የተፈጠረው ሀገራዊ ሰላምን ያደፈረሰና ያናጋ ሁኔታ አሳሳቢ የነበረ ከመሆኑ
አንጻር የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ ጠቀሜታና አስፈላጊነቱ በእጅጉ የጎላ ነበር፡፡ ሰላምና መረጋጋትን ማረጋገጥ ካልተቻለ የትኛውም
አይነት ልማትና እድገት ቢኖር ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ፈተና ስለሚሆን የግድ ሁከቱን ማስወገድ፣ ሰላሙን ወደነበረበት መመለስ
ቅድሚያ የሚሰጠው በመሆኑ ነው የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ ያስፈለገውና ተግባር ላይ የዋለው።
በኦሮሚያም ሆነ በአማራ ክልል በተፈጠረው ሁከትና ትርምስ በጥፋት መልእክተኞቹ መሪነትና አስተባባሪነት የመንግስት የህዝብ
የግለሰብ የኢንቨስተሮች ሀብትና ንብረት ወድሟል፡፡ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰው ህይወትም ጠፍቶአል፡፡ ሰላማዊ ኑሮና መደበኛ
ህይወት የታወከበት ስራና ንግድ የተስተጓጎለበት ደረጃ ላይም ተደርሶ ነበር፡፡
ሰላምና መረጋጋት ጠፍቶ ዜጎች እለታዊ ስራቸውን ለማከናወን፣ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመከታተል፣ ነጋዴዎች ንግዳቸውን
ለመነገድ፣ ያልቻሉበት በአጠቃላይ ማህበራዊ መስተጋብሩ ከሰላም መታጣት የተነሳ የደፈረሰበትና የተናጋባት ሁኔታ በመፈጠሩ
አሳሳቢ እንደነበር የትላንት ትውስታ ነው፡፡
ይሄንን አደገኛ ሁኔታ በመመከት መቀልበስ፣ የሀገርና የህዝብን ሰላምና ደህንነት መረጋጋት ወደነበረበት ሁኔታ መመለስ ከሁሉም
ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር በመሆኑ ነው የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ የታወጀው፡፡ በእርግጥም ጥያቄው የህዝቡም ጥያቄ ነበርና
አዋጁ በስራ ላይ በመዋሉ የተነሳ በአጭር ግዜ የነበረውን የቀድሞ ሰላምና መረጋጋት ወደቦታው መመለስ ተችሎአል፡፡ በዋነኛነት
ሰላሙን፣ መረጋጋቱን ሀገሩንም ሆነ አካባቢውን የሚጠብቀው ህዝብ ነው፡፡ በሰላምና መረጋጋቱም ይበልጥ ተጠቃሚው ህዝብ
ነው፡፡ ሰላም ባለመኖሩ ወይም በመጥፋቱ ተጎጂውም፣ ተጠቂውም ህዝብ ነው፡፡
ይህንን አሳሳቢ፣ አለምን ያናወጠ የሰላም እጦት፤ የጦርነትና የስደት ችግር፤ የቤትና ንብረት መፍረስ መውደም፤ የልጆች
የህጻናት ሞት፤ የሚበላና የሚጠጣ ጠፍቶ ከሞት ጋር የመጋፈጥ ፈተና፤ ሰብአዊ ክብር የማጣትን ውርደት በአስከፊ፣
በአስደንጋጭና በዘግናኝ መልኩ በውጭ ሀገራት እያየነው ነው፡፡ በተለይ በሶርያ፣ የመን ሊቢያ፡፡
በሌሎችም ሀገራት ሁከቱ፣ አመጹና ግርግሩ ሲጀመር እኛው ዘንድ እንደተሞከረው አይነት ነውጥ ንብረት ማቃጠልና ማጋየት፣
መኪኖችን፣ ፋብሪካዎችን ማንደድ፤ ስራና ትምህርት ማቆም ወዘተ ተጀመረና ዛሬ ሀገራቱን ከማፈራረሱም በላይ የጦርነት
አውድማ አደረጋቸው፡፡ ህዝቦቻቸው አለቁ፤ ተሰደዱ፤ እንደወጡም ቀሩ፡፡

ግትር ፖለቲከኞቻቸው ስለሀገራቸው፣ ስለህዝባቸው ማሰብ ተስኖአቸው በእልህ ጦርነት ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ይዘው ጠፉ፡፡
ሰላም ማጣት ብዙ ነገር ማጣት ነው ከሚለው በላይ ሀገርን እስከማሳጣት እንደሚደርስ በተጨባጭ ታየ፡፡ የህዝብ እልቂት፣
የሀገር ውድመትና ጥፋት ሊተካ የማይችል ሰቆቃ ሀገራዊ ቅርስና ሀብት ማጣት ለስርአተ አልበኛነት መንገስ ለአሸባሪዎች
መንሰራፋት ዋነኛ ምክንያት በመሆን ሀገራትን እያፈራረሰ ይገኛል፡፡
እንዲህ አይነቱ ሁኔታ በሀገራችን ላይ እንዲታይ እንዲከሰት ጭርሱንም የሚፈቅድ ህዝብም ሆነ መንግስት የለም፡፡ በውስጥ ያሉ
ችግሮችን በሰላምና በውይይት መፍታት ይቻላል፡፡ በውስጥ ባሉ ችግሮች መነሻነትና ሰበብ ሀገር እንድትጠፋ ጠላቶችዋ
እንደሚመኙት እንድትወድም ህዝቡም እንዲተላለቅ የደገሱትን አጥፊ ሴራ ማምከን የሁሉም ዜጋ አቢይ ግዴታ ነው፡፡ ሀገርን
ወገንን ማስቀደም ሰላሙን መጠበቅ ቀዳሚ ሀላፊነትም ነው፡፡
የህዝቡን የመብቴ ይከበርልኝ መሰረታዊ ጥያቄ በመጥለፍ የራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ የተጠቀሙበት ክፍሎች
በጀመሩት አካሄድ ቢሆን ኖሮ አደጋው የበለጠ ሊከፋ ይችል ነበር፡፡ ለዚህ ነው የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ ከምንም ነገር በላይ
አሰፈላጊ የሆነው፡፡ የተፈራውን አደጋ በመቀልበስ የነበረውን ሰላም ለማስመለስ ተችሎአል፡፡
ከተፈጠረው ሁከት ጋር በተያያዘ የታሰሩት ዜጎች ጥፋተኛነታቸውን አምነው በመቀበላቸው ትምህርትና ስልጠና እንዲያገኙ
ተደርጎ ከሰሞኑ 9800 እስረኞች ተለቀዋል፡፡ ነውጠኞች ጀምረውት የነበረው ግርግር ከባድ ጥፋትና ውድመት በንብረትና
በሰው ህይወት ላይ በማስከተሉ የተነሳ ህገመንግስታዊ ስርዓቱን የሀገሪቱን ሰላም እና ደህንነት ለማስጠበቅ የአስቸኳይ ጊዜ
አዋጁ በእጅጉ አስፈላጊና ወሳኝ ነበር፡፡
በሀገሪቱ ተፈጥሮ በነበረው ብጥብጥ በመሳተፋቸው በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙትን ዜጎች

ትምህርት በመስጠት ወደ

ህብረተሰቡ እንዲመለሱ የማድረጉ ሂደት በሰፊው እየተሰራበት ይገኛል፡፡ በአንዳንድ አከባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ሁከት
ከታሰሩት ውስጥ በጣም ጥቂቶቹ

ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተደርገዋል፡፡

በሀገሪቱ እየተመዘገበ ባለው የኢኮኖሚ

እድገት እኩል ተጋሪ

እና ተጠቃሚ ያለመሆን ችግር

ለተከሰተው

ሁከትና ብጥብጥ ምክንያት መሆኑን ለዚህ ማሳያው ደግሞ 90 በመቶው የተቃውሞ ተሳታፊዎች ወጣቶች መሆናቸውን
ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዲፕሎማቶች በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል፡፡ መንግስት በርካታ የስራ እድሎችን ለወጣቶች
ቢፈጥርም ካለው ፍላጎት ጋር የተመጣጠነ አለመሆኑን አስረድተዋል። በቀጣይ የዴሞክራሲ ተቋማትን የማሳደግ ስራም
ይሰራል ብለዋል፡፡ የሀገሪቱ ሰላም እየተሻሻለ መምጣቱን ተከትሎ የዲፕሎማቲክ ማህብረሰብ ላይ ተጥሎ የነበረው የጉዞ
እገዳ መነሳቱን በቅርቡ በአንዳንድ ቦታዎች ተከስቶ የነበረው ሁከትም በሀገሪቱ ኢንቨስትመንት ፍሰትና ኢኮኖሚ ላይ
የፈጠረው ጫና ከፍተኛ አለመሆኑን ተናግረዋል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ተከትሎ የሀገሪቱ ሰላምና ፀጥታ
ወደ ቀድሞው ስፍራ መመለሱን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል ።

