
የሀገር ሽማግሌነትና የሀይማኖት አባትነት ጥፋተኛን ከሇላ መስጫ አይሁን፤ 
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ውዴ አይጋዎች ሇመጀመሪያ ጊዜ በፅሁፍ መልክ ተሳታፊ የሆንኩበትን ሀሳብ ሳትንቁ በዴህረ ገፃቹ በማስተናገዲችሁ ይሄው ሇዚህም 

ሇመፃፍ ዴፍረት ሰጥቶኛልና እጅግ አዴርጌ አመሰግናሇሁ። 

እንዯሚታወቀው በአሁን ወቅት በሀገራችን ላይ የተከሰተውን ሁኔታ አሳሳቢነት አብዛኛውን ሀገር ወዲዴ ዜጋ የሚጋራው መሆኑ እሙን 

ቢሆንም መፍትሄ ተብሇው የሚቀርቡ ሀሳቦች ላይ ግን ሇየቅል በመሆኑ ይሄው ተረጋጋ ሲባል እንዯ ወረርሽኝ የሚያገረሽ ግጭቶች 

እየተከሰቱ ይገኛለ። በተሇይ አንዲንዴ ሀይሎች አጋጣሚውን በመጠቀም የቆየ የህዝቦች አንዴነት የሚያፈርሰውን ፍላጎታቸው ሇማሳካት 

የተሇያዩ የጥላቻ መልእክቶች በማስተላሇፍ ወጣቱ ሀይል በስሜት ተነሳስቶ ታሪክ ይቅር የማይሇው ስህተት ሲፈፅም እየታየ ነው። 

የገዝ ፓርቲ አመራሮች ሇቀናት ባዯረጉት ግምገማ ሇተፈጠረውን ሀገራዊ ችግር ምክንያቶች እነሱ የፈጠርዋቸው ስህተቶች መሆናቸውን 

በማመን ሇኢትዮዽያ ህዝብ ይቅርታ በመጠየቅ፤ መፍትሄውም ግሇሰቦች ላይ በማላከክ ሳይሆን እንዯ ዴርጅት መፍትሄ መስጠት አሇብን 

ብሇው በማመን ወዯ ተግባር ሇመግባት እንቅስቀሴ መጀመራቸውን ሰምተናል፤ አይተናልም።  

ታዴያ ይህንን ሇተመሇከተ ዜጋ ተስፋ ጭሮበት ከብጥብጥ ጉዲት እንጂ ጥቅም የሇውም በማሇት፤ እነዚህ ሰዎች ከልባቸው ይመስላለና 

ጊዜ ሰጥተን ማየት ጥሩ ነው ካልሆነም በሚመጣው ምርጫ በካርዲችን መቅጣት እንችላሇን በማሇት መረጋጋት እንየተፈጠረ ባሇበት ጊዜ 

በወልዴያ ከተማ በሀይማኖት በአል አስታከው የፖሇቲካ ፍላጎት ሇማሳካት የፈሇጉ ሀይሎች ወጣቱን በማነሳሳት ከፀጥታ አካላት ጋር 

በተፈጠረ ግጭት የሰዎች ሂወት ያሇፈበትና የአካል ጉዲት የዯረሰበት እንዱሁም ሇአመታት ሰዎች ሇፍተው ያፈሩትን ንብረት 

ብሔራቸውን በመሇየት ብቻ እንዯቀላል የወዯመበት ሁኔታ ተፈጥሯል።  

ታዴያ በወልዴያ ከተማ የነበረው ግጭት የህግ የበላይነት በሚያሰፍን መልኩ መፍትሄ ባሇመሰጠቱ ይባስ ብሎ ወዯ ሌሎች የሰሜን ወሎ 

ዞን ቆቦና መርሳ ከተሞች ተስፋፍቶ ይሀው ብሄርን መሰረት ያዯረገ ጥቃት የተፈፀመበትና የልማትና የመንግስት ተቋማት የመወዯሙበት 

ሁኔታ ተከስቷል።  

በተሇይ ወልዴያ ከተማ በተፈጠረው ግጭት የክልለ ፕሬዝዲትን ከአከባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች ጋር ሇመወያየት 

በሄደበት ወቅት እነዚህ አባቶች (ሇዚህ ፅሁፍ አፃፃፍ እንዱመች የአከባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች በአንዴ ላይ 

አባቶች በማሇት እጠቀማሇሁ) በጠየቁት መሰረት በሚል ሰበብ ጉዲት በማዴረስ የተጠረጠሩና በህግ ጥላ ስር የገቡትን ወጣቶች 

ሁለንም በጅምላ እንዱፈቱ ማዴረጋቸውን ስሰማ ይሄ  አባትነት ወንጀሇኛን ሇመከላከል ነው እንዳ የሚያገሇግል? እንዴል አዴርጎኛል። 

ሇአንዴ ሀገር ህልውና የህግ የበላይነት ወሳኝና ሇዴርዴር የማይቀርብ መሆኑ እሙን ነው። ሇዚህም ይመስሇኛል መንግስት በቅርቡ 

የፖሇቲካ ትግለን ወዯተሻሇ ዯረጃ ሇማሳዯግ በሚል የታሰሩ የፖሇቲካ አባላት የመፍታት ውሳኔ ሲወስን የህግ ስርአቱን መከተል 

እንዲሇበት፤ እንዱሁም በቀጥታ ሰው በመግዯልና ንብረት በማቃጠል የተሳተፉትን ሰዎች እንዯማይመሇከት የተገሇፀው። 

የሆነውስ ሆነና እነዚህ አባቶች አባትነታቸው በግርግሩ ንብረትና የሰው ሂወት ላጠፉት ነው? ወይስ በዚህ ግርግር ሂወታቸው ላጡና 

የአካል ጉዲት ሇዯረሰባቸው እንዱሁም ንብረታቸው ሇወዯመባቸው? የሚሇውን ጥያቄ ሳነሳ መልሱ ግራ የሚያጋባ ይሆናል። ምክንያቱም 

በወልዴያ ከተማ የተዯረገው የታሰሩትን ሁለም የመፍታትና ወዯ ውይይት መግባት እንዯ ጥሩ መፍትሄ ተወስድ በቆቦና መርሳ አባቶች 

ከመንግስት ውይይት ሇማዴረግ የተያዙትን ሁለም በጅምላ የመፍታት ቅዴመ ሁኔታ ሲያስቀምጡ እየሰማን እንገኛሇንና ነው። 

እነዚህ አባቶች ባይሆን እንዯዚህ አይነት ጥፋት እንዲይከሰት ቀዴመው ወጣቱን የማስተማርና የመምከር ሀላፊነት የነበራቸው ሰዎች 

ናቸው። ይህንን ባሇማዴረጋቸው ትንሽ በከፋው ቁጥር እየተነሳ የሚበላበትን ዴስት የሚሰብር ወጣት ሲበራከት እያየን መጥተናል። 

ታዴያ መንግስት ሇሚፈጠረው ችግር ሀላፊነቴ ባሇመወጣቴ ነው ብሎ ስህተቱን ሲቀበል እነዚህ አባቶችም ያጠፋን አትያዙ ከማሇት 

ይልቅ ወጣቱ ረጋ እንዱልና የሌሎች ሀይሎች ዓላማ መጠቀሚያ እንዲይሆን መምከር ባሇመቻላችን የተፈጠረ ስሇሆን በማሇት ይቅርታ 

መጠየቅ ነበረባቸው። 

 ሇዚህ አልታዯልንምና አባቶች እንዱህ ይላለ ባንልም ትንሽ ዝቅ ብሇው ሁለንም ጎጂና ተጎጂ ባማከሇ መልኩ መስራት ግን እንዳት 

ይከብዲቸዋል? እነዚህ አባቶች ተጎጂዎችም የኛ ልጆች ናቸው በማሇት እነዚህ በፀጥታ አካላት የተያዙ ወጣቶች ጥፋታቸው ቶሎ 

ተጣርቱ ከባዴ ጥፋት ያጠፉትን ማሇትም ሂወትና ንብረት ጉዲት ያዯረሱና ያስተባበሩ ተገቢው ቅጣት የሚያገኙበት፤ ቀላል ጥፋት 

ያጠፉት ዯግሞ ምህረት የሚያገኙበት ሁኔታ እንዱፈጠር በአባትነታቸው መምከር በተገባቸው ነበር። ይህ ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነቱ 



በሁለም እዚህ ጥፋት ላይ የተሳተፉ የፀጥታ አካላት እንዱሁም የፖሇቲካ አመራሩ ጭምር የሚያካትት መሆን እንዲሇበት ግፊት ማዴረግ 

ይገባቸው ነበር። ምን ዋጋ አሇው ነበር ሆነ እንጂ። 

አሁን እየሰማነው ያሇው በወልዱያ ከተማ በቁጥጥር ስር የገቡትን በመልቀቅ በዚህ የልብ ልብ የተሰማቸው ሰዎች በቆቦና መርሳም 

ይበልጥ ተዯራጅተው ዘርን ሇማጥፋት ያሇመ በሚመስል የጥፋት እጃቸውን ሲዘረጉ እንዱሁም የፀጥታ አካላት ላይ ቦምብ ጭምር 

በመወርወር ጉዲት እንዱያዯርሱ አስችሏል። 

ታዴያ ይህን ያዩ አባቶች ዴርጊቱን አውግዘው ተጠያቂነት እንዱሰፍን ከማዴረግ ይልቅ በሚዯረጉ ውይይቶች ላይ የታሰሩትን መፈታት 

በቅዴመ ሁኔታ ሲያስቀምጡ ይታያለ። አይ አባትነት። 

እንዳ ጎበዝ እንዳት ነው የዘንዴሮ አባትነት ልጁን አይዞህ ሰውም ግዯል፣ አቁስል፣ ንብረትም አቃጥል የፀጥታ አካላት ከያዙህ 

እንዴትሇቀቅ በቅዴመ ሁኔታ እያስቀመጥን እናስፈታሀሇን የሚል ይዘት ያሇው መልእክት የሚያስተላልፍ? የተጎደት ሰዎችና 

ቤተሰቦቻቸው የዚህች ሀገር ዜጋ አይዯለም እንዳ የፀጥታ ማስከበር የተሰማሩ አባላትስ ከነሱ የተመሇመሇ ሰላም ማስፈን ወሳኝ መሆኑን 

አምኖ ግዲጁን የሚወጣ ወጣት አይዯሇም እንዳ? 

እዚህ ላይ ክልለ ይህንን ግጭት አስመልክቶ ምክንያት ሲያስቀምጥሇት የሰማነው ዯግሞ የብአዳን አመራር ሇአመታት የፈጠረው ችግር 

ነው ይላል። ሰዎች ምንዴነው ይሄ የአመራር ችግር ሁለም ቦታ ገባሳ? ዯስታ ያጠፋው ሐጎስን ተጠያቂ በማዴረግ ህወቱና ንብረቱ ላይ 

ጉዲት ማዴረስ ሇምንዴነው ምክንያት የሚኖረው? እንዯኔ ግን ሰውን መግዯልና ንብረቱ ማውዯም ምንም አይነት ምክንያት 

አያስፈልገውም። ህገ ወጥ ነው። የህግ ተጠያቂነት ማስከተል አሇበት የሚል እምነት ነው ያሇኝ። 

ስሇሆነም የክልለ መንግስትም የህግ የበላይነት ማስፈን በምንም አይነት ምክንያት የሚሻር አይዯሇምና ፌዯራል መንግስትን መጠበቅ 

የሇበትም። የክልለ የፀጥታ አካላት የህግ የበላይነት ሲያሰፍኑ አባቶች ጠየቁ በማሇት ፍቱዋቸው ማሇት የሇበትም። በነዚህ ሶስት 

ከተሞችም የተፈጠሩት ግጭቶች የህግ የበላይነት በሚያሰፍን መልኩ ካልተፈቱ ዘላቂ ሰላም ማስፈን አይቻልም እና አባቶች እንዱፈቱ 

ጠየቁ በሚል ተልካሻ ምክንያት የተያዙትን እየሇቀቁ እንዯገና ማሳዯዴ ተገቢነት አይኖረውም።  

እንዱሁም አባቶች ነን በሚል ምክንያት ጥፋተኛን ይበልጥ እንዱበረታታ በሚያዯረግ ምክንያት የታሰሩትን የማስፈታት ጉዲይ እንዯ 

ቅዴመ ሁኔታ እያዯረገችሁ ውይይቱን ፍሬአልባ እያዯረጋቸሁ ያላችሁ አባቶች ሆይ የተጎዲው ሲቪል ሰውም ሆነ የፀጥታ አካለም 

የናንተው ልጆች ናቸው እና ቁስላቸውን ይበልጥ እየጎዲችሁ የቀጣይ አንዴነትና ሰላማችን ላይ ጥቁር ነጥብ አትጣለ አዯራ ማሇት 

እፈልጋሇሁ። ስሇሆነም የአከባቢው አባቶች መሆን ጥፋትን እንዲይከሰት የመከላከል፤ ከተከሰተም በህግ አግባብ እንዱፈታ ግፊት 

ማዴረግ እንጂ ጥፋተኛን እንዲይጠየቅ በመከላከል ጥፋትን ማበረታታት አይሁን።  

በመጨረሻ አንዴ ነገር ላንሳ በነዚህ ሶስት ከተሞች በተፈጠሩ ግጭቶች ዙርያ ታሪክ የማይረሳቸው ገጠመኞች ብዙ እንዯሚኖሩ የታወቀ 

ነው። እኔ በሰማሁት ግን በከተማው የነበሩት ዲኛ ህወታቸውን ሳይሰስቱ የህዝብን ተቋምና ድክሜንት ሇማቃጠል የመጡ የተዯራጁ 

ሀይሎች በመጋፈጥ የከፈለትን ክቡር የሂወት መስዋእትነት፤ እንዱሁም የሀገር ሽማግሌዎች ተብዬ ህግን የማክበር እርምጃ እንዲይወሰዴ 

በመከላከላቸው በፀጥታ አካላት መሀል ቦምብ በመፈንዲት ከፍተኛ ጉዲት የዯረሰባቸው የፀጥታው አባላት የሀገር ዜጋ እንዲልሆኑ 

ይመስል የክልለ መንግስት ዝም ቢልም ታሪካቸው አይዲፈንምና ያሇኝን አክብሮት ሳልገልፅ አላልፍም። በዚህ ግጭት ላይ ጉዲት 

የዯረሰባቸው ንፁሀን ዜጎቻችን ሁለም ያሇኝን ሀዘን እየገሇፅኩ ሇተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸው ፅናትን እመኛሇሁ። 

ሰላም ሇሁላችን ይሁን፤  

 


