
እውን መንግስት ኣለን 

 

ከኣሉላ ዮሃንስ 

መቐለ 

ኣሁን ባለው ኣካሄድ ከሰላም ይልቅ ብጥብጥ፣ ንብረት ማውደምና መዝረፍ፣ ብሎም የሰውን ያህል 
ክቡር ኣካል ማጉደልና መግደል የእለት ተእለት ተግር እየሆነ ብሎም ከግዜ ወደግዜ መጠኑን እና 
ስፋቱ እየጨመረ የሄደበት ሄደት እያየን ነው፡፡ 

በርግጥ ይህ ጉዳይ ጤነኛ ኣእምሮ ላለው ሰው ግልፅና ግልፅ ነው፡፡ እየተደረገ ያለው በክልሎች 
ማናለብኝነት በተለይ በኦሮምያና በኣምሃራ ኢትዮጵያዊ ግን በእያንዳንዱ ክልል የሚሮውን የሌላ 
ብሄር ተወላጅ ከንብረት ማውደምና መዝረፍ እስከ ግድያ የሚሄድ በዚህ ዘበን ኣይደለም ከሰው 
ከኣውሬ እንኳን የማይጠበቅ ኣረመኔኣዊ ተግባር እየተካሄደ ነው፡፡ በታሪካችን ታይቶ ሳይሆን 
ተሰምቶም እማይታወቀው ኣረመኔኣዊ ተግባር እየተካሄደ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ ላለፉት መቶ ዓመታት ያላሳየችውን የእድገት እምርታ በማሳየት የኢትዮጵያ የድሃ 
ተምሳሌትነት ከመዝገበ ቃላተ መፋቅ የቻለችው በዚሁ ሩብ ክፍለዘመን ብቻ ነው፡፡ ይህንን ነገር 
ነፍጠኞችና ትምክህተኞች ሊዋጥላቸው ቀርቶ ሊሰሙትም ኣይፈልጉትም፡፡ ምክንያት ቢባል 
በትግራይ ኣብዮት መሪ ሚና በሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች የኣብሮነት ትግል ከደርግ መደምሰስ እስከ 
የደረስንበት የእድገት ደረጃ በመድረሳችን ነው፡፡  

ኣለበለዝያ እችን ለዘመናት ኣዝግማ የቆየችውን ሃገር ኣሁን መነቃቃት ስትጀምር የተጀመሩት 
መሰረተልማቶች ማውደም የኣገር ውስጥም ሆነ የውጭ ኢንቨስትመንቶች ማቃጠል፣ የመንግስት 
ተቋማትና የግልም ሆነ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ማቃጠል ለመዘርዘሩ ግዜ ኣይበቃም እንጂ በዚህ 
ሁለት ዓመት ያልተደረገ ኣሳፋሪ ድርጊት የለም፡፡  

ኦሮምያና ኣምሃራ ፌዴራል ጣልቃ እንዳይ ገባብን ከኛ ቁጥጥር ውፅ ኣይደለም ይሉና ዝም ይባላል 
ከዛም የፈለጉትን ሰው ካባረሩ፣ ከገደሉ፣ ንብረቱን ከዘረፉና ካቃጠሉ በስተመጨረሓ ዓላማቸውን 
ካሳኩ ፌደራለ እንዲገባ በጎ ፍቃዳቸውን ይገልፃሉ፡፡ ፌደራል ሲገባ ሁሉም ነገር እንዳልነበረ 
ሁነዋል ግን ያ ከኣቅሜ በላይ ኣይደለም ሲል የነበረው ኣካል ለደረሰው የሂወትና የንብረት 
ውድመት እሚጠይቀው የፌደራል መንግስት የለም፡፡  

ኦሆዴድ ልክ እንደሃገር በኢትዮጵያ ህዝብ ንብረትና ገንዘብ እንዲሁም ፖለቲካ በተናጠል ብቻውን 
ያሻውን ይወስናል፡፡ ዶክተር ነጋሶ መኪና እንዲገዛላቸው፣ የህክምና ወጪ እንዲሸፈንላቸው፣ ወዘተ፡ 
ይሀንን ነገር እንደ ሰብኣዊነት ምንም ማለት ኣልነበረም፡፡ ሆኖም ህጉ የሚለው ኣንድ ፕሬዚደን 
ጥቅማጥቅሙን የሚጠበቅለት በሌላ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እስካልተሳተፈ ግዜ ብቻ ነው፡፡ ይህ ህግ 
ለማሻሻል መከራከርና ማስተካከል ከዚያም የተባለውን የተናጠል ውሳኔ በፌደራል ደረጃ እንዲወሰን 
ማድረግ ስልጡን ኣካሄድ ነው፡፡ ከዚህ ውፅ ማድረግ ግን ያስጠይቃል እውን መንግስት ካላ፡፡ 

በሌላ በኩል በኣንድ ግምባር ያለ ድርጅት ለብቻውን ከግንባሩና ከመንግስት ኣካሄድ ባፈነገጠ 
መንገድ ከኣሸባሪዎች ጋር መደራደር፣ በኣሸባሪነት ተከሰው ለብዙ ሄወት መስዋእትነትና ንብረት 



መውደም ምክንያት የሆኑትንና በዚሁ ምክንያት ለተፈረደባቸውን ፍርዳቸውን በሂደት የነበሩት 
በጫና እንዲፈቱ ማድረግና የጀግና ኣቀባበል እንዲደረግላቸው ማድረግ እጅግ ኣሳፋሪና ማእከላዊ 
መንግስት ኣለወይ የሚያስብል ነው፡፡ 

ኣምሓራም ብናይ  የቻሉትን ያክል ገድለው፣ ንብረትና ሃብታቸውን ዘርፈውና ኣቃጥለው፣ እንደ 
ሁለኛ ዜጋ በ24 ሰዓት ወደክልላቸው እንኳ ሰይሆን ወደሱዳን ያባረሩ የመንግስት ኣካላይ በምንም 
መንገድ የሚጠየቁበት ሁኔታ ኣይታይም፡፡ ኣቤቱታ ለቀረቡም እነገዱ ምንግዳቸው ያላችሁትን 
መጠን የተጋነነ ነው ብሎ የገበያ ውጣውረድ መግባቱ የማናለብኝነት እና ኣሳፌሪ ተግባሩ ነው 
እንዲያም ሆኖ እስከኣሁን እነዚህ ሰለባዎች ለማቋቋም ኣንዳች እንቅስቃሴ ኣልተደረገም ብቻ 
ሳይሆን በቀጥታም በተዘዋዋሪም ጥቃቱ በትግራይ እንደቀጠለ ነው፡፡ ጠያቂ ግን የለም፡፡ 

ይባስ ብሎ በስመ ምህረት ወንጀለኞችን የመልቀቅ ተግባር ከሁሉም የባሰ ፀረ ህግና ህገመንግስት 
ነው፡፡ እነኮለኔል ደመቀ ባስነሱት ብጥብጥ የመተውንና የወደመና የተዘረፈ ንብረት ትተን 
በሰላማዊ መንገድ እጁ እንዲሰጥ የፌደራል የፀጥታ ኣካላትን ደም ኣፍስሶ ሲያበቃ ለፌዴራል 
ኣሳልፈን ኣንሰጥም ከለላ እንድናደርግለት ቃል ስለገባንለት ብለው ኣቶ ገዱ ከህግ በላይ ሲሆኑ 
ማነህ ያላቸው የፌደራል ኣካል የለም፡፡ ኣሁንም ምህረቱ የሚመለከታቸው በግልፅ ያስቀመጠው 
በሰው መግደልና ማስገደል ተዋናይ ያልነበረ መሆን እንዳለበት ያስቀምጣል ግና ኣሁንም ኣንድ 
ሳይሆን ኣምስት የፀጥታ ሃይሎችን የገደለ ሰው እንደጀግና ተቀጥሮ እንዲፈታ ማድረግ የፌደራል 
መንግስት ኣለመኖሩን ወይንም በጣረሞት ያለ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህ ኣንፃር ሲታይ 
ግምባሩ በስም ካልሆነ በተግባር እንደሌለ የሚያሳይ ነው፡፡  

ኣስተዋይነት እጅግ ኣስፈላጊና ባለንበት ዘመን የሚጠበቅ ቢሆንም ኣይደለም በክልል ደረጃ ሁለት 
ጎረቤታሞች እንኳ መረዳዳት ከማይችሉበት ሁኔታ ከደረሱ ያላቸው ኣማራጭ ሁለት ብቻ ነው፡፡ 
ይሀውም ኣንደኛውና ያልሰለጠነ ኣካሄድ ኣንዱን ሌላውን መግደል ሲሆን ሁለተኛውና የሰለጠነ 
ኣካሄድ ደግሞ ከሁለቱም ኣንዱና ስልጡኑ ቤቱን ሽጦ ሌላ ኣከባቢ ሰርቶ በሰላም መኖርን ነው፡፡ 
ስለዚህ ኣሁንም ድርጅቶቹ በደንብ ተገማግመው በህግና በህግ እንዲመሩና ከህግ በላይ ለሆኑ በህግ 
ተጠያቂ የሚሆኑበት ኣሰራር መቀየስ ካልኦነ የመጨረሻውና መጥፎ ውሳኔ መለያየትና ራስን ችሎ 
መኖር ሲሆን ለዘላለም በታሪክ ተጠያቂ ሆነው የሚኖሩበት ሁኔታ መፍጠር ያሻል፡፡  

 


