
          ጅምሩ ሊበረታታ ይገባል !!  

                                    ታከለ አለሙ 04-25-17 

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለፈው አመት በሀገራችን የተለያዩ ክልሎች ተከስቶ 

በነበረው ሁከት ሰላም መደፍረስና በተያያዥነት ስለተከሰቱ ሰብአዊ ቁሳዊ ጥፋቶችና 

ውድመቶች የራሱን ሰፊ ማጣራት በሁሉም አካባቢዎች በመዘዋወር ካደረገ በኃላ ይጠበቅ 

የነበረውን ሪፖርት ለሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት በይፋ አቅርቦአል፡፡ 

የሰብአዊ መብት ኮምሽኑ ሪፖርት በብዙ መልኩ ለሀገሪቱ ጠቃሚ ከመሆኑም በላይ 

ስህተቶችን ለማረ ጉድለቶችን ለማስተካከል፤ በኃላፊነት መጠየቅ ያለባቸውም እንዲጠየቁ 

ለማድረግ ትልቅ መሰረት ጥሎአል፡፡ጅምሩ ሊነቀፍ ሳይሆን ሊበረታታ የሚገባው ነው፡፡ 

በሀገራችን ታሪክ እንዲህ አይነቱ ጉዳይ ብዙም የተለመደ ባለመሆኑ በቀጣይ ግዜያት 

የተሻሉ ተግባራትን ለመከወን ይረዳል፡፡ 

በሀገራችን በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የሚከሰቱ ሁከቶች ግጭቶች አለመግባባቶች 

ተካረው በሚፈጠረው ጥፋትና ወድመት ከሁሉም በላይ ተጎጂና የቸግሩም ሰለባ የሚሆነው 

ሕዝብ ነው፡፡ ከኃላ ሆነው በአጋፋሪነት የተሰለፉ ኃይሎች ችግሩን በሰላም ለመፍታት 

ሳይሆን ከሕግና ከስርአት ውጪ እንዲወጣ በዚህም ጥፋትና ወድመት እንዲፈጠር የሰው 

ልጅ ሕይወት ንብረት ያለአግባብ እንዲጠፋ አቅድውና ወጥነው የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው 

አላማቸው በትርምሱና በሰላም መደፍረሱ ለመጠቀም መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

በመሰረቱ ከሀገር ሰላም መደፍረስ ከሕዝብ ሰላም ማጣት የሚገኝ ትርፍ የለም፡፡ ከዚህ 

ጀርባ በዋነኛነት ወኪሎቻቸውን በማሰማራት የኢትዮጵያን ውድቀት አጥብቀው የሚመኙ 

የውጭ ኃይሎች ያላቸውን አቅም ሁሉ በመጠቀም በገንዘብ በፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ 

በመሳሪያም ጭምር ቅጥረኞቻቸውን በማገዝ  ረዥም ርቀት ሄደው እንደሚሰሩ 

ይታወቃል፡፡ 

ለዛሬውም ለነገውም የሚበጀን የተፈጠሩና ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን እሳት ከመንደዱ 

በፊት በሰላም በውይይት በጠረፔዛ ዙሪያ ንግግር ድርድር ለመፍታት መቻልና ስልጡን 



ፖለቲካን መከተል ብቻ ነው፡፡ በማነህ ማነህ መናናቅ በእልህና በትንቅንቅ በጥላቻና 

በበቀል እየተነሱ የሚደረገውና የሚሆነው ነገር ሁሉ ለዚህች ታላቅ ሀገር አይበጅም፡፡  

የራሳችንን ቤት እያነደድን ማሳችንን እያቃጠልን በደህ ሀገር አቅም የተገዙ ንብረቶችን 

ድርጅቶችን መኪናዎችን አምቡላንሶችን ፋብሪካዎችን እንደ ጠላት ንብረት እያወደምን 

ሀገሪቱ ታድጋለች ትለማለች ብሎ ማሰብ ከቶውንም አይቻልም፡፡ ንብረት ቁሳዊ ሀብት 

ነው፡፡ ነገም ከነገ ወዲያም መንግስት ቢመጣ ቢሄድ ቢቀየር ለሀገርና ሕዝብ አገልግሎት 

መስጠታቸውን ይቀጥላሉ፡፡ ማውደም ምን ይሉት ፈሊጥና ስልጣኔ እንደሆነ አይታወቅም፡፡  

የትኛውንም አይነት ጥያቄ በሕግ አግባብ ማቅረብ በሰላም መፍታት ሰላማዊ እልባት 

ማበጀትም እየተቻለ ጽንፍ ወደ ወጣ ውድመት መሄድ በምንም መልኩ አይጠቅመንም፡፡ 

የሕዝቡ ጥያቄዎች ካልተመለሰ በሕገ መንግስቱ መሰረት እስከ ሕዝበ ውሳኔ ለመሄድ 

የሚያስችል ሕግና ደንብ አለ፡፡ያንንም መጠቀም መከተል ይቻላል፡፡ 

ለምን ሀገር ትውደም? ለምን ህዝብስ ይለቅ? ለምንስ የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶች በስንትና 

ስንት ቤተሰብ ድካም ያደጉና የደረሱ ወጣቶች በስሜታዊነት በሚደረግላቸው የጥላቻ 

ቅስቀሳ ተነሳስተው ግጭት ውስጥ ይገባሉ? ለምንስ ኢትዮጵያን እንደ ሶርያ ሊቢያና የመን 

ለማድረግ ይታሰባል ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው፡፡ከሀገር ሰላም በላይ ምንም የለም፡፡ሊኖርም 

አይችልም፡፡  

የውጭ ሚዲያው አሜሪካ ተቀምጦ የተንደላቀቀ ሕይወት እየኖረ ሀገር ቤት ባለው የድሀው 

ሕዝብ ልጅ ደም መነገድ መሸቀል መቸርቸር ልማዱ ነው፡፡ ይህ ሕዝባዊነት ሳይሆን 

የለየለት ጸረ ሕዝብነት ነው፡፡ ጀግና ነን ካሉ በሕዝብ ደም ተደግፈን ስልጣን እንይዛለን 

ብለው ከማሰብ በሀገር ውስጥ ገብተው መታገል ነው ያለባቸው፡፡ አሜሪካ ቁጭ ብሎ 

በየቴሌቪዥኑ መስኮት ብቅ እያሉ እንደ ውርንጭላ አህያ እያስካኩ ማናፋቱ ትርጉምና 

ፋይዳ የለውም፡፡ ኡኡቴ አሉ እማማ ወለቴ የኢሳትን ቀረርቶና ሽለላ አይተው በሰው ሀገር 

ሁኖ መሸለል ማቅራራት ምን ይሉት ወንድነት ብለው በመጠየቅ፡፡ 

የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያውያን ብቻ ነው፡፡በግብጽ በኩዌት በኳታር በሻእቢያ 

እየተረዱና እየታገዙ ለኢትዮጵያ አስባለሁ እጨነቃለሁ እታገላለሁ ብሎ ማሰብ ከንቱነት 

ነው፡፡የከንቱም ከንቱ፡፡ስሕተቶች ጥፋቶች የመኖራቸውን እውነት መንግስት ተቀብሎ 



ለማረም እየሰራ ሲሆን የዛኑም ያህል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይተውና ተሰምተው 

የማይታወቁ ግዙፍና ታላላቅ የኢኮኖሚ ልማቶችን እድገቶችን ሰርቶ ያሳየና ያስመዘገበ 

መንግስት መሆኑንም ማጤን ተገቢ ነው፡፡ 

ከጥላቻና ስሜታዊነት መውጣት ቀና ግንዛቤ መፍጠር በትልቁም ሀገርንና ሕዝብን ማሰብ 

ተገቢ ነው፡፡መቼም የትም ፍጹማዊ የሚባል መንግስት በምድር ላይ የለም፡፡የሚመራው 

በሰዎች እንጂ በመላእክት አይደለም፡፡ሙሰኞች የመልካም አስተዳደር ችግር የፈጠሩ 

ሕዝቡን ያስመረሩ ለአመጽ ያስነሱ እንዲመረር እንዲንገፈገፍ ያደረጉትን መንጥሮ 

በማውጣት በሕግ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስራ በተሀድሶው ለውጥ ውስጥ እየተሰራ ነው፡፡ 

ለዚህ ነው ሁከት ብጥብጥ ትርምስ አመጽ የንብረት ውድመት የሰው ሕይወት መጥፋት 

ለኢትዮጵያ ሊበቃት የሚገባው፡፡ብዙ ዘመናት በእርስ በእርስ ጦርነት በመባላት በመፋጀት 

አሳልፈናል፡፡የድህነታችን ታላቁ ምስጢርም ይሀው ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት እንደተለመደው ወገናዊ ነው የገዢው ፓርቲ 

ልሳንና ክንድ ነው በሚል አክራሪውና ጽንፈኛው ተቃዋሚ ሊያጥጥለው ቢሞክርም ሪፖርቱ 

ሚዛናዊ ጭብጦችን ያጎላ፤ ሁሉንም ወገን የዳሳሰ፤ተጠያቂ መሆን ያለባቸውንም ሊጠየቁ 

ይገባል ብሎ የወሰነ፤መታረም ያለበትንም መታረም ይገባዋል ብሎ ያስቀመጠ፤የጸጥታ 

ኃይሎች እርምጃንም በተመለከተ ከተገቢው በላይ ኃይል ተጠቅመዋል ያላቸውን ያጋለጠና 

የወቀሰ እንዲጠየቁም ሀሳብ ያቀረበ ነው፡፡ 

ለሕዝብም ለመንግስትም የሚያስፈልገው የእንዲህ አይነት ሚዛናዊ ተቋማት መኖር ነው፡፡ 

መንግስትን በጭብጥ የሚተች ስህተቱን የሚነግር ማረም ያለበትን እንዲያርም ተገቢ 

ሀሳቦችን የሚሰጥ በዚህም ሳይወሰን የሰጣቸው ሀሳቦች በትክክል ተግባራዊ መሆናቸውንም 

የሚቆጣጠር መሆን መቻልም አለበት፡፡ ካልተፈጸሙም ለምን ብሎ ለመጠየቅ የሞራል 

አቅም ሊኖረው ይገባል፡፡ 

የኮሚሽኑ ሪፖርት የተከሰተውን ግጭት መንስኤና መሰረታዊ ምክንያቶቹ ምን እንደሆኑ፤ 

ለምን ግጭቱ እንደተከሰተ፡ሁከቱንና ግጭቱን በመጠቀም የተባባሰ ቀውስ ለመፍጠር 

እጃቸውን የከተቱ ኃይሎችን፤በጸጥታ ኃይሎች የተወሰደውን እርምጃ አይነትና መጠን 



የውጭሚዲያዎችን ሚና በተመለከተ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ የተለያዩ ሀሳቦች 

በመንሸራሸር ላይ ይገኛሉ፡፡  

ኮሚሽኑ ያቀረበው ሪፖርት ግራና ቀኙን ወገን የዳሰሰ የችግሮቹን ምንጮችና መነሻዎች 

አንጥሮ ያሳየ ሚዛናዊነቱን የጠበቀ ነው፡፡ 

የውጭ ሚዲያዎቹ በሀገሪቱ የተከሰተውን ሁከትና ብጥብጥ በማባባስ ከፍተኛ ትርምስና 

ብጥብጥ እንዲቀሰቀስ ሁሉም ነገር ከሕግና ከስርአት ውጪ እንዲሆን በማያባራ ሁኔታ 

ሰርተዋል፡፡ለተፈጠረው ጥፋትና ውድመት ላለፈውም የዜጎች ሕይወት በከፍተኛ ደረጃ 

ተጠያቂ ናቸው፡፡ 

ልክ አልጀዚራ፤ሲኤን ኤን፤ቢቢሲ በግንባር ሁነው የአረቡን አለም የማግሬብ አብዮት 

እንዲቀጣጠል አድማሱን እንዲያሰፋ ታላቅ ውድመትና ጥፋት እንዲከሰት እንደሰሩት ሁሉ 

እነ ኢሳት፤የኦሮሞ ሚዲያ ኔት ወርክና በርካታ የተቃዋሚው ድረገጾች ፌስ ቡኮቻቸውን 

ጭምር በመጠቀም በኢትዮጵያ ከፍተኛ እልቂትና መጠፋፋት እንዲከሰት እንዲፈጠር 

ለሊት ከቀን ሰርተዋል፡፡ ሕዝቡ ነው ተረባርቦ ሰላሙንና መረጋጋቱን የመለሰው፡፡ 

ከውጭ ሚዲያዎቹ ጀርባ የጌቶቻቸው የግብጾችና የኤርትራ መንግስት እጅ እንዳለበት  

በዲያስፖራ የሚገኘው ኢትዮጵያዊም ጠንቅቆ ያውቃል፡፡በታሪክና በትውልድም ተጠያቂ 

ናቸው፡፡ዛሬም ነገም፡፡ኢትዮጵያ ከእንግዲህ የሰለጠነ ሰላማዊ ፖለቲካ ብቻ ነው 

የሚያስፈልጋት፡፡ የልጆችዋን ደም መገበር የደም ግብር ሊበቃት ይገባል፡፡ስንት ትውልድ 

መክኖ የቀረው በዚህ አሳረኛ መንገድ ነው፡፡የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ሪፖርት ሁሉንም 

ችግር ገላልጦ ከነመፍትሄው ያሳየ ስለሆነ ሊበረታታ ይገባዋል፡፡ ሰላም ለኢትዮጵያ 

ለታላቅዋ ሐገር !! 


