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የሰላም ባለቤትና ተጠቃሚ፤ ጠባቂም ሕዝብ ነው! 

ኢብሳ ነመራ 11-09-16 

ከአለፈው ዓመት ህዳር አንስቶ እስከ ዘንድሮው መቀበያ የኦሮሚያ ክልል በየአካባቢው 

በተቀሰቀሰ ሁከት ትንፋሽ አጥሮት መክረሙ ይታወሳል። ታዲያ ሁከቱ ተባብሶ በነበረበት 

ሰሞን አንድ ከባሌ አካባቢ የመጣ ሰው አገኘሁና ስለአካባቢው ሁኔታ ጠየኩት። ሕዝቡ 

ስጋት ላይ መሆኑን፤  በተለይ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ የሚሰሩ ነጋዴዎችና ቋሚ ንብረት 

ያላቸው ሰዎች ግራ መጋባት ውስጥ መሆናቸውን፤ ማንነታቸው የማይታወቅ የታጠቁ 

ግለሰቦች እስከወረዳ ድረስ ያሉ አመራሮችን አላሰራ ማለታቸውን ነገረኝ። ይሄኔ የአገር 

ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ለምን ዝም ብለው ይመለከታሉ? ስል ጠየኩት። ሳቅ 

ብሎ የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች ለራሳቸው ፈርተዋል። የአገር ሽማግሌዎችና 

የሀይማኖት አባቶች ሕዝብ ፊት ቆመው ስለሰላም አስፈላጊነትና ሃይማኖት ስለሰላም 

የሚለውን መናገር ሲጀምሩ፤ የተወሰኑ ወጣቶች ስልካቸውን አውጥተው ይቀርጿቸውና 

ለጃዋር ይልኩለታል። ጃዋርም ወዲያውኑ ሂዱና ቤቱን አቃጥሉ ብሎ ያዝዛቸዋል። 

ጎሮምሶቹ አመቺ ጊዜ ጠብቀው ተጠራርተው ቤቱን ያቃጥላሉ። በዚህ ምክንያት የአገር 

ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በድርጊቱ እያዘኑ ዝምታን መርጠዋል ሲል አጫወተኝ። 

ይህ ሁኔታ በብዙ የኦሮሚያ አካባቢዎች ይታይ ነበር። በተለይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን 

ለማዳከም በየከተሞቹ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ ባጃጅ 

ተሽከርካሪዎችና የፈረስ ጋሪ እንዳይንቀሳቀስ፤ ጉሊቶችን ጨምሮ ገበያ እንዳይቆም፤ 

የሸቀጣ ሸቀጥ መደብሮችና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዳይከፈቱ ጃዋር በፌስቡክ 

ያዘዛቸው ልጆች እግድ ይጥሉ በነበረበት ወቅት፤ በርካታ የኦሮሚያ ትንንሽ ከተሞች 

ነዋሪዎች ዘንድ ፍርሃት ነግሶ እንደነበር ይታወሳል። በተለይ የባጃጅ አሽከርካሪዎችና የቀን 

ሠራተኞች በዕለት ገቢ የሚተዳደሩ በመሆናቸው የሚበሉት እስከማጣት የደረሱባቸው 

አጋጣሚዎች እንደነበሩ አይረሳም። በየእለቱ በሰሩት ልክ የሚከፈላቸው ጠጉር 

አስተካካዮች፤ አነስተኛ ደላሎች፤ የታከሲ ረዳቶች . . . በተመሳሳይ ጾም ለመዋል 

የተገደዱበት ሁኔታ ነበር። ኑሯቸውን ለማሻሻል ከየእለት ገቢያቸው ላይ እቁብ የሚጥሉ 

የጉሊት ነጋዴዎችም የእለት ጉርሳቸውን ከማጣት ባሻገር የበሉትን እቁብ መክፈል 

ባለመቻላቸው ባለእዳ ሆነው የሚያሳቅቅ ሁኔታ ላይ ወድቀዋል። ለሥራ ሲወጡ የጃዋር 
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ትዕዛዝ አስፈፃሚዎች ንብረታቸውን ያወደሙባቸዋል፤ ያስፈራሯቸዋል፤ አልፎም 

ይደበድቧቸዋል። 

በዚህ ወቅት በሻሸመኔ ከተማ አንድ ሻይ በመሸጥ የምትተዳደር ሴት የጃዋርን ልጆች 

ትእዛዝ አሻፈረኝ ብላ ቤቷን ስትከፍት የድንጋይ ውርጅብኝ ዘንቦባት እንደነበር፤ በኋላም 

እነዚሁ የጃዋር ልጆች የምስኪኗን ጎጆ ማቃጠላቸውን ከአካባቢው ሰዎች ሰምቻለሁ። 

በአማራ ክልልም ተመሳሰይ ሁኔታ እንደነበረ ይታወሳል። ምን ያህል እውነት እንደሆነ 

ባላውቅም በተለይ በባህርዳር ከተማ ስራ እንዲያቆሙ የታዘዙ በእለት ገቢ የሚተዳደሩ 

ግለሰቦች ከስራ ውጭ የመሆን ትእዛዙን እንዲፈጽሙ የገንዘብ ጉርሻ ተሰጥቷቸዋል፤ የሚል 

ጭምጭምታ ተሰምቷል። 

በኦሮሚያና በአማራ ተቀስቅሶ በነበረው ሁከት መንገዶች ተዘግተው ሰዎች ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው ተሰተጓጉሏል። በተለይ በፌስቡክ በሚተላለፍ ትእዛዝ ኃይል 

የተቀላቀለባቸው ሁከቶች ተቀስቅሰው በነበሩባቸው ወቅቶች በጸጥታ ኃይሉም በኩል፣ 

የኃይል እርምጃ በሚወስዱ አዋኪዎችም በኩል የሰው ህይወት ጠፍቷል። ሰዎች በድንጋይና 

በጥይት ቆስለዋል። በማሳ ላይ የነበረ፣ ታጭዶ የተከመረ ሰብል፣ በጎተራ ያለ እህል 

የተቃጠለበት አጋጣሚም ነበር። 

በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የተከሰተው ሁከት ሕዝቡን ስጋት ላይ የጣለ በመሆኑ ሕዝቡ 

ባይፈልገውም፤ በዚህ ጽሁፍ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት ሃይ ማለት አልተቻለም። በሌላ 

በኩል ከከተማ ከተማ፤ በኋላም ከክልል ክልል እየተሸጋገረ፤ የሚያስከትለውም ውደመት 

እየባሰ ሲሄድ በውጭ አገራት የመሸጉት የሁከት አዝማቾች የልብ ልብ ተሰምታቸው ነበር። 

እናም ለዚህ ዓላማ የተሟሟቁት ኢሳት፣ ኦኤምኤን እና ቪኦኤም ሁከት ማጋፈራቸውን 

አጧጧፉት። ሁኔታው ሰላም ወዳዱን ሕዝብ ደግሞ ሰላሙ ከእጁ ያመለጠውና መመለስ 

የማይችል ሆኖ እንዲታየው አድርጓል። በተለይ ሁከቱ ክልል መሻገር ሲጀምር መንግስት  

መቆጣጠር ያቃተው ስለመሰለ ተደናግሮ ነበር። ሕዝቡን እጅግ የሚገርመው ደግሞ ሁከት 

የሚያካሂዱት ግለሰቦች ከአጠቃላይ የየአካባቢው ሕዝብ ቁጥር ጋር ሲነጻጻሩ በጣም ትንሽ 

ሆነው ሳለ ገንነው መውጣታቸው ነበር። 

ሁከቱ በተለያየ ሰበብ አንዱ አካባቢ ጋብ ሲል ሌላ ቦታ እየተቀሰቀሰ ዓመቱን በሙሉ 

ሕዝቡን ስጋት ውስጥ ከተቶ ቆይቶ፤ በተለይ የ2008 ዓ.ም ማገባደጃ ላይ መረን ለቀቀ። 
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ሁከቱ መረን ሰለቅቅም የመንግስት ትዕግስት ደግሞ በዝቶ ነበር። በኋላ በዚህ ሁኔታ 

የተበረታቱት ግብጽ የሰፈረው ኦነግና ጃዋር መሃመድ የኢሬቻን በአል አስታከው አገሪቷን 

ለማተራመስ የተደራጀና ከአንድ ማዕከል ትእዛዝ የሚሰጠው ሁከት አወጁ። የኢሬቻን በአል 

ተከትሎ በኦሮሚያ ያጋጠመውን ከማንም በላይ ሕዝቡን የጎዳውን አውዳሚ ሁከት ምን 

ይመስል እንደነበረ ሁሉም ስለሚያስታውስ በዚህ ላይ ብዙ ማለት አያስፈልገኝም። 

እንግዲህ መንግስት የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ እንዲያወጣ ያስገደደው ይህ ሁኔታ ነው። 

ሁኔታዎች ከመስተካከል ይልቅ እያደረ እየተባባሱ፤ የሕዝቡም ስጋትና ተስፋ መቁረጥ 

የዚያኑ ያህል እየገዘፈ፤ የሁከት መሪዎቹም ድፍረት እያያለ ሁኔታው አገሪቱን ወደከፋ 

አደጋ ሊያሸጋጋር ጠርዝ ላይ ሲደርስ ነበር የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ የወጣው፤ 

አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ አንድ ወር ተቆጥሯል። አዋጁን 

የሚያስፈጽመው ኮማንድ ፖስት ከሕዝብ ጋር በመተባባር ከፖሊስ ጣቢያዎች ተዘረፈው 

የተወሰዱ የጦር መሳሪያዎችን መሰብሰብ ችሏል። በሁከቱ ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦችን 

ከሕዝብ ጋር በመተባባር እየመነጠረ በቁጥጥር ስር አውሏል። በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ 

ደግሞ እጃቸውን ሰጥተዋል። ከእነዚህ መካከል ምንም ሳያውቁ የሁከቱ መናጆ የሆኑት 

ተለይተውና ምክር ተሰጥቷቸው ወደቤታቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። በሌላ በኩል ውጭ 

አገር ባሉ የሁከት መሪዎች ተወናብደው ሁከት ውስጥ የገቡ ግለሰቦች በአገሪቱ ያለውን 

ነባራዊ ሁኔታ ተረድተው መጠቀሚያ ከመሆን ራሳቸውን እንዲጠብቁ የተሃድሶ ስልጠና 

ይሰጣቸዋል። የሁከቱ መሪዎች የነበሩና በወንጀል ሕጉ የሚያስጠይቅ ጥፋት መፈጸማቸው 

የተረጋገጠባቸው ደግሞ ለፍርድ ይቀርባሉ። 

አሁን በመላ አገሪቱ ፍጹም ሰላም ሰፍኗል። በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢዎች የሁከት 

ድምጽ አይሰማም። ዜጎች የተለመደ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴያቸውን 

በማከናወን ላይ ናቸው። በሁሉም የአገሪቱ አቅጣጫዎች የሚዘልቁት መንገዶች ሰላማዊ  

አገልግሎት እየተካሄደባቸው ይገኛሉ። ተማሪዎች እንደማንኛውም ጊዜ ሁሉ በፍጹም ሰላም 

ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ናቸው። በመላ አገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና 

የቴክኒክና ሞያ ኮሌጆች ተማሪዎቻቸውን ተቀብለው በሰላም በማስተማር ላይ ናቸው። 
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በዚህ ምክንያት ኮማንድ ፖስቱ አውጥቶት የነበረውን መመሪያ አሻሽሏል። ዲፕሎማቶች 

ሳያስፈቅዱ ከአዲስ አበባ በሁሉም አቅጣጫ ከ40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ አልፈው መጓዝ 

አይችሉም የሚለው ክልከላ ተነስታል።  

አሁን ሁከት ተቀስቅሶባቸው በነበሩ አካባቢዎች የሚሰማው ወሬ ዳግም ሁከት 

የማይቀሰቀስበትን ሁኔታ ስለመፍጠር ነው። በተለይ በብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋሞች በወደሙባቸው አካባቢዎች ሕዝቡ 

ተቋማቱን መልሶ ለመገንባት እየሰራ ነው። ብዙዎቹ የግል የማምረቻ ኩባንያዎች ጥገና 

ተደርጎላቸው ሰራተኞቻቸውን በከፊልም ቢሆን እየመለሱ ነው። መንግስት ለእነዚህ የውጭ 

አገር ዜጎችና የኢትዮጵያውያን ባለሃብቶች ንብረት የሆኑ የማምረቻ ኩባንያዎች ወደስራ 

እንዲገቡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። 

በሌላ በኩል፤ ሕዝቡ ገንዘብ እያዋጣና በጉልበቱ በአቅሙ ስር ያሉ የወደሙ የጤና፤ 

የትምህርትና የመሳሰሉ ተቋማትን መልሶ መገንባት ጀምሯል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል 

ምስራቅ ሸዋ ዞን፣ እንዲሁም ምስራቅ አርሲ ዞን ሕዝቡ ተሰባስቦ ገንዘብ በማዋጣት በሁከቱ 

የወደሙበትን ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት መልሶ ገንብቷል። በተለይ በምስራቅ ሸዋ 

ዞን ዱግዳ ወረዳ በእነጃዋር ትእዛዝ ተወናብደው በሁከት ውስጥ በመሳተፍ ንብረት 

ያወደሙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በድርጊታቸው ማፈራቸውንና መጸጸታቸውን 

ገልጸው ሕዝቡን መሬት ወድቀው ይቅርታ ጠይቀዋል። 

ከዚህ በተለይ በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞንና ሌሎች የቱሪስት መስህብ ማዕከል በሆኑ 

አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረው የቱሪስት ፍሰት ማንሰራራት ጀምሯል። በጎንደር ከተማ 

እስከጥምቀት ድረስ አካባቢውን ለመጎብኘት ሆቴል አስቀደመው ይዘው የነበሩ የውጭ 

አገር ቱሪስቶች በሁከቱ ምክንያት የኢትዮጵያ ጉዟቸውን የሰረዙበት ሁኔታ መኖሩን 

መረጃዎች ያመለክታሉ። አሁን ግን በእነዚህ አካባቢዎች የቱሪስቱ ፍሰት እያንሰራራ ነው። 

ባለፉት አራት ወራት በጎንደር ከተማ ተከስቶ በነበረው ሁከት በቱሪስት ፍሰቱ ላይ ተፈጥሮ 

የነበረውን ተጽእኖ አስመልክቶ የከተማዋ አስተዳደር ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ 

እንዳስታወቀው፣ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ ከተማዋ ለመምጣት 

ተመዝግበው የነበሩ ቱሪስቶች ጉዞአቸውን ለመሰረዝ የተገደዱበት ሁኔታ እንደነበረና 

በዚህም ምክንያት ከተማዋ ከቱሪዝም ማግኘት የሚገባትን ከፍተኛ ገቢ ማጣቷን 
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አስታውቋል። ኑሮአቸው በቱሪዝም ላይ የተመሰረተ በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎችም ያለፉት 

አራት ወራት አስቸጋሪ እንደሆኑባቸው መምሪያው አመልክቷል። 

አሁን በከተማዋ የተፈጠረውን ሠላምና መረጋጋት ተከትሎ የጎንደር ከተማ ለወራት ርቋት 

የነበረው የቱሪስት እንቅስቃሴ መመለሱን፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ተስፋ ሰጭ 

እንቅስቃሴ በማየት ላይ መሆናቸውንም መምሪያው ጨምሮ ገልጿል። ወደ ከተማዋ 

የሚመጡትን ቱሪስቶች ቁጥር ለማሳደግና በተለይም ከመጪው የጥምቀት በዓል ጋር 

ተያይዞ በርካታ ጎብኝዎች እንዲመጡ ሰፊ ስራ በመሰራት ላይ መሆኑን ከአማራ ክልል 

አካባቢ የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሁከት ዳመና አደብዝዟት የነበረችው ጎንደር 

በነዋሪዎቿ ትብብር የቀድሞ ድምቀቷ እየተመለሰ ነው።  

በኦሮሚያ ቢሾፍቱ አካባቢም ተቋርጦ የነበረው የቱሪስት ፍሰት መመለሱን በአካባቢው 

ከሚገኙ ሆቴሎችና ሎጆች የሥራ ኃላፊዎች የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱን ተከትሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ መጠን በመላው 

አገሪቱ ሰላም መስፈን የቻለው ኮማንድ ፖስቱ በዘረጋው ሰላም የማስከበር መዋቅር ብቻ 

አይደለም። ይልቁንም ሰላም እንዲሰፍን በማድረግ ረገድ የሕዝቡ ተሳትፎ እጅግ ጉልህ 

ድርሻ አለው። በጃዋርና በትምክህተኞች ይታዘዙ በነበሩ የሁከት ጀሌዎች ተደፍቀው 

ተሸማቅቀው የነበሩ የአገር ሽማግሌዎች በየአካባቢያቸው ስለሰላም በይፋ መናገር 

ጀምረዋል። ሕዝቡም ወጣቶቹን ለሁከት መጠቀሚያነት ያጋለጡ የስራ አጥነትና መሰል 

ችግሮች እንዲስተካካሉ እያሳሰበ፣ ሁከት የተገኘውን የስራ እድልና የተሻለ ህይወት 

የሚያጠፋ እንጂ የሚያሻሽል ባለመሆኑ ሰላሙን ለመጠበቅ በየአካባቢው ቃል እየገባ ነው። 

በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚው ኮማንድ ፖስት በሁከት መሪነትና 

ፈጻሚነት የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚያከናውነው ተግባር የሰብአዊ 

መብቶች እንዳይጣሱ ለመቆጣጣር በሕገ መንግሥቱ መሰረት በሕዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ስራ ጀምሯል። ቦርዱ 

ሕዝብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰበብ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲያጋጥመው በአካል 

በመገኘት፣ በስልክና በደብዳቤ ጥቆማ እንዲሰጥ አድራሻውን አስታውቋል። 
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መርማሪ ቦርዱ ሰሞኑን ከኮማንድ ፖስቱ ሴክሬተሪያት አቶ ሲራጅ ፈጌሳና ከውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር ጋር ተወያይቷል። በውይይቱም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት እለት 

አንስቶ በቁጥጥር ስር በዋሉ ተጠርጣሪዎች  አያያዝ አጠቃላይ ሁኔታ  ላይ መርጃዎች ይፋ 

በሚደረጉበት ሂደት ላይ  እንደመከሩ መረጃዎች ያመለክታሉ። በኮማንድ ፖስቱ ቁጥጥር 

ስር የዋሉትን ተጠርጣሪዎችን ስም ዝርዝር፣ የሚገኙበትን ማዕከል፣ በምን ምክንያት 

እንደተያዙና አጠቃላይ የአያያዝ ሁኔታዎችን ለመርማሪዎቹ ግልፅ እንደሚያደርግም 

የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያት አቶ ሲራጅ ለመገናኛ ብዙሃን አስታውቀዋል። ከሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የተውጣጡ አባላትን ያካተተውና በአቶ ታደሰ ሆርዶፋ የሚመራው 

ቦርድ፤ በቀጣይም የአዋጁን አፈፃፀም እየመረመረ አዳዲስ ሁኔታዎችን ለሕዝብ ይፋ 

እንደሚያደርግ አስታውቋል።    

በአጠቃላይ አንድ ዓመት ሙሉ ሕዝቡን አሸማቅቆ አንገቱን አስደፍቶት የነበረው ሁከት 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ በሆነበት የአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወደነበረበት 

ተመልሷል። የአገሪቱ ሰላም ወደነበረበት እንዲመለስ በማድረግ ረገድም የሰላም ወዳዱ 

ሕዝብ ድርሻ የጎላ ነው። በቀጣይም የአገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥ ለሁከት አመቺ የሆኑ 

ሁኔታዎችን ማቃለል ከመንግስት የሚጠበቅ መሆኑ ሳይዘነጋ፤ ሕዝቡ ግን ያለፈው ዓመት 

ሁከት ካደረሰበት ጉዳት የሰላምን ዋጋ ሰለተረዳ፣ ሰላሙን የመጠበቅ አቅምም እንዳለው 

ስላወቀ የአገሪቱ ሰላም ቀጣይነት የሚኖረው መሆኑን መናገር ይቻላል። አሁን የሰፈነው 

ሰላም ሕዝብ የሰላም ባለቤትና ተጠቃሚ፣ ጠባቂም መሆኑን ያሳየ ነው።     

 

 

 

 

 

 

 


