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ኦህዴድናኦህዴድና  የአስቸየአስቸኳይኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  

  
  

የኦህዴድየኦህዴድ  ማዕከላዊማዕከላዊ  ኮሚቴኮሚቴ  በቅርቡበቅርቡ  ባካሄደውባካሄደው  ስብሰባስብሰባ  ብዙምብዙም  የመገናኛየመገናኛ  ብዙኋንብዙኋንንን  ትኩረትትኩረት  ያልሳበያልሳበ  ነገርነገር  ግንግን  ለስብሰባለስብሰባ  

በተጠሩትበተጠሩት  የድርጅቱየድርጅቱ  የማዕከላዊየማዕከላዊ  ከሚቴከሚቴ  አባላትአባላት  አማካይነትአማካይነት  የሃገራችንንየሃገራችንን  ወቅታዊወቅታዊ  ሁኔታሁኔታ  በተመለከተበተመለከተ  አንድአንድ  ትልቅትልቅ  ጉዳይጉዳይ  ተነስቶተነስቶ  

ነበር፡፡ነበር፡፡  

  

የአመራርየአመራር  ሽግሽግሽግሽግ  ማካሄድማካሄድ  በሚልበሚል  አጀንዳአጀንዳ  ላይላይ  ለመነጋገርለመነጋገር  ለስብሰባለስብሰባ  የተጠሩትየተጠሩት  እነዚእነዚሁሁ  የድርጅቱየድርጅቱ  የየማዕከላዊማዕከላዊ  ኮሚቴኮሚቴ  አባላትአባላት  

ስብሰባውንስብሰባውን  የጠራውየጠራው  የድርጅቱየድርጅቱ  የስራየስራ  አስፈፃሚአስፈፃሚ  ኮሚቴኮሚቴ  በእለቱበእለቱ  ወደተያዘውወደተያዘው  ዋናዋና  የመነጋገሪያየመነጋገሪያ  አጀንዳአጀንዳ  ከመግባቱከመግባቱ  በፊትበፊት  አንድአንድ  

አንገብጋቢአንገብጋቢ  ወቅታዊወቅታዊ  ጉዳይጉዳይ  በማንሳትበማንሳት  ስራስራ  አስፈፃሚውአስፈፃሚው  ምላሽምላሽ  እንዲሰጥበትእንዲሰጥበት  ጠይቀውጠይቀው  ነበርነበር፡፡፡፡  ይኸውምይኸውም  ""የኦህዴድየኦህዴድ  ስራስራ  

አስፈፃሚአስፈፃሚ  ከሚቴከሚቴ  በቅርቡበቅርቡ  በሃገራችንበሃገራችን  ላይላይ  የተደነገገውንየተደነገገውን  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  ተቃውሞታልተቃውሞታል  በሚልበሚል  በስፋትበስፋት  እየተወራእየተወራ  ስለሆነስለሆነ  

ማብራሪያማብራሪያ  እንድትሰጡንእንድትሰጡን  እንፈልጋለንእንፈልጋለን""  የሚልየሚል  ነበር፡፡ነበር፡፡  

  

በወቅቱበወቅቱ  የድርጅየድርጅቱቱ  ሊቀመንበርሊቀመንበር  የነበሩትየነበሩት  አቶአቶ  ለማለማ  መገርሳምመገርሳም  ""እንደእንደ  እውነቱእውነቱ  ከሆነከሆነ  አስቸኳይአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  እንዲታወጅእንዲታወጅ  

በውበውስስጣችንጣችን  አልፈለግነውምአልፈለግነውም  ነበር፣ነበር፣  ነገርነገር  ግንግን  መሬትመሬት  ላይላይ  ያለውያለው  ተጨባጭተጨባጭ  የፀጥታየፀጥታ  ችግርችግር  የዚህየዚህ  አዋጅአዋጅ  መውጣትመውጣት  የሚያስገድድየሚያስገድድ  

ስለሆነስለሆነ  የግድየግድ  መቀበልመቀበል  ነበረብንነበረብን""  የሚልየሚል  ምላሽምላሽ  ከሰጡበትከሰጡበት  በኋላበኋላ  የድርጅቱየድርጅቱ  ማዕከላዊማዕከላዊ  ኮሚቴኮሚቴ  አባላትአባላት  ወደወደ  ዋናዋናውው  የመወያያየመወያያ  

አጀንዳቸውአጀንዳቸው  እንደገቡእንደገቡ  ለማወቅለማወቅ  ተችሏልተችሏል፡፡፡፡  

  

አቶአቶ  ለማለማ  መገርሳመገርሳ  የሰጡትየሰጡት  ማብራሪያማብራሪያ  ትክክልትክክል  ነበር፡፡ነበር፡፡  የትምየትም  ቢሆንቢሆን  በአስቸኳይበአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  ሃገርሃገር  መምራትናመምራትና  ህዝብንህዝብን  

ማስተዳደርማስተዳደር  የሚፈልግየሚፈልግ  መንግስትመንግስት  የለም፡፡የለም፡፡  አስገዳጅአስገዳጅ  ሁኔታሁኔታ  ካልተፈጠረበትካልተፈጠረበት  በቀርበቀር  ማንኛውምማንኛውም  መንግስትመንግስት  ሃገሩንናሃገሩንና  ህዝቡንህዝቡን  

በመደበኛበመደበኛ  የህግየህግ  ማስከበርማስከበር  ስርዓትስርዓት  ማስተዳደርናማስተዳደርና  መምራትመምራት  ቀዳሚቀዳሚ  ምርጫውምርጫው  እንደሆነእንደሆነ  የታወቀየታወቀ  ነው፡፡ነው፡፡  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  መንግስትመንግስትምም  

ቢሆንቢሆን  እንደተባለውእንደተባለው  መሬትመሬት  ላይላይ  በሚታየውበሚታየው  ተጨባጭተጨባጭ  የፀጥታየፀጥታ  ችግርችግር  ተገዶተገዶ  ካልሆነካልሆነ  በቀርበቀር  ሃገራችንንሃገራችንን  በአስቸኳበአስቸኳይይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  

ለማስተዳደርለማስተዳደር  ምንምምንም  አይነትአይነት  ፍላጎትፍላጎት  ሊኖረውሊኖረው  ይችላልይችላል  ተብሎተብሎ  አይገመትምአይገመትም፡፡፡፡  ቀደምቀደም  ሲልሲል  ታውጆታውጆ  ለአስርለአስር  ወራትወራት  ያህልያህል  የቆየውየቆየው  

የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅምም  ሰላማችንሰላማችን  በአስተማማኝበአስተማማኝ  ሁኔታሁኔታ  ሳይረጋገጥሳይረጋገጥ  እንዲነሳእንዲነሳ  የየተወሰነውተወሰነው  ሃገራችንንሃገራችንን  በመደበኛበመደበኛ  የህግየህግ  ማስከበርማስከበር  

ስርዓትስርዓት  ለማስተዳደርለማስተዳደር  መንግስትመንግስት  ከነበረውከነበረው  ከፍተኛከፍተኛ  ፍላጎትፍላጎትናና  ጉጉትጉጉት  የየመነጨመነጨ  እንደነበርእንደነበር  መካድመካድ  የሚቻልየሚቻል  አይደለምአይደለም፡፡፡፡    

  

በአሁኑበአሁኑ  ጊዜጊዜ  ከአዲስከአዲስ  አበባአበባ  ወደወደ  አራቱምአራቱም  የየሃገራችንሃገራችን  አቅጣጫዎችአቅጣጫዎች  የሚወስዱየሚወስዱ  አውራአውራ  መንገዶችመንገዶች  ተዘግተውተዘግተው  ዜጎችዜጎች  ከቦታከቦታ  ወደወደ  

ቦታቦታ  መንቀሳቀስመንቀሳቀስ  የማይችሉበትየማይችሉበት  አስቸጋሪአስቸጋሪ  የፀጥታየፀጥታ  ሁኔታሁኔታ  በተፈጠረበትናበተፈጠረበትና  በዚህበዚህ  ሁከትናሁከትና  ብጥብጥብጥብጥ  ከሁሉምከሁሉም  የሃገራችንየሃገራችን  ህዝቦችህዝቦች  

በከፋበከፋ  መልኩመልኩ  የኦሮሞየኦሮሞ  ህዝብህዝብ  ተጎጂተጎጂ  በሆነበትበሆነበት  ተጨባጭተጨባጭ  ሁኔታሁኔታ  ከማንምከማንም  ድርጅትድርጅት  በፊትበፊት  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  መቀበልመቀበል  

ብቻብቻምም  ሳይሆንሳይሆን  እንዲወጣምእንዲወጣም  ግፊትግፊት  ማድረግምማድረግም  የነበረበትየነበረበት  ኦህዴድኦህዴድ  ነው፡፡ነው፡፡  ምክንያቱምምክንያቱም  አዋጁአዋጁ  ከማንምከማንም  በላይበላይ  የሚጠቅመየሚጠቅመውው  

በዚህበዚህ  ሁከትናሁከትና  ብጥብጥብጥብጥ  ሰላሙሰላሙ  የታወከውየታወከው  እናእና  ልማቱልማቱ  የተስተጎጓጎለውየተስተጎጓጎለው  የኦሮሞየኦሮሞ  ህዝብናህዝብና  የኦሮሚያየኦሮሚያ  ክልላዊክልላዊ  መስተዳድርመስተዳድር  

በመሆናቸውበመሆናቸው  ነው፡፡ነው፡፡    

  

የሚያሳዝነውየሚያሳዝነው  ትንሽትንሽ  ኮሽኮሽ  ባለባለ  ቁጥርቁጥር  ለዜጎቹለዜጎቹ  የጉዞየጉዞ  ማስጠንቀቂያማስጠንቀቂያ  ማስተላለፍማስተላለፍ  መደበኛመደበኛ  ስራውስራው  የሆነውየሆነው  የአሜሪካየአሜሪካ  መንግስትመንግስት  

የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  መንግስትመንግስት  የደነገገውንየደነገገውን  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  በመቃወምበመቃወም  ጠንካራጠንካራ  መግለጫመግለጫ  ማውጣቱማውጣቱ  ነው፡፡ነው፡፡  ሃገራችንናሃገራችንና  ህዝባችንህዝባችን  

በሰላምበሰላም  እጦትእጦት  እየታመሱእየታመሱ፣፣  በየቀኑበየቀኑ  የሰውየሰው  ህይወትናህይወትና  ንብረትንብረት  እንደዘበትእንደዘበት  እየወደመ፣እየወደመ፣  በተፈጠረውበተፈጠረው  ሁከትናሁከትና  ብጥብጥብጥብጥ  ከአዲስከአዲስ  

አበባአበባ  ወደየትምወደየትም  አቅጣጫአቅጣጫ  መንቀሳቀስመንቀሳቀስ  የማይቻልበትየማይቻልበት  ሁኔታሁኔታ  እየተፈጠረእየተፈጠረ  በመሄዱበመሄዱ  የአሜሪካየአሜሪካ  ዜጎችዜጎች  ወደወደ  ኦሮሚያኦሮሚያ  ብቻብቻ  ሳይሆንሳይሆን  

የፀጥታየፀጥታ  ችግርችግር  ያልታየበትያልታየበት  ወደወደ  አማራአማራ  ክልልክልል  ጭምርጭምር  እንዳይንቀሳቀሱእንዳይንቀሳቀሱ  ከጥቂትከጥቂት  ቀናትቀናት  በፊትበፊት  የጉዞየጉዞ  ማስጠንቀቂያማስጠንቀቂያ  ማስተላለፉማስተላለፉ  

እየታወቀእየታወቀ  የአሜሪካየአሜሪካ  መንግስትመንግስት  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁንአዋጁን  ዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊ  ምህዳሩንምህዳሩን  ያጠባል፣ያጠባል፣  የሰብአዊየሰብአዊ  መብትመብትንን  ይጥሳልይጥሳል  በሚልበሚል  

ሽፋንሽፋን  በጥብቅበጥብቅ  መቃወሙመቃወሙ  በሌላውበሌላው  አለምአለም  እንደምናየውእንደምናየው  ሰላማችንሰላማችን  ታውኮታውኮ  ሃገራችንሃገራችን  ብትንትንዋብትንትንዋ  ብትወጣብትወጣ  ደንታደንታ  

እንደማይሰጠውእንደማይሰጠው  የሚያረጋግጥየሚያረጋግጥ  ነው፡፡ነው፡፡        

  

ለነገሩለነገሩ  ከሃገራችንናከሃገራችንና  ህዝባችንህዝባችን  ሰላምናሰላምና  ደህንነትደህንነት  በላይበላይ  ፈረንጆችንፈረንጆችን  ለማስደሰትለማስደሰት  የሚወጣምየሚወጣም  ሆነሆነ  እነሱንእነሱን  ላለማስቀየምላለማስቀየም  የሚቀርየሚቀር  ህግህግ  

ባለመኖሩባለመኖሩ  መንግስትመንግስት  በሃገራችንበሃገራችን  የተፈጠረውንየተፈጠረውን  የፀጥታየፀጥታ  ችግርችግር  መልክመልክ  በማስያዝበማስያዝ  የህዝቡንየህዝቡን  ሰላምናሰላምና  ደህንነትደህንነት  የመጠበቅናየመጠበቅና  

የማረጋገጥየማረጋገጥ  ባለበባለበትት  ህገመንግስታዊህገመንግስታዊ  ሃላፊነትሃላፊነት  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  እንዲወጣእንዲወጣ  መወሰኑመወሰኑ  የሚያስመሰግነውየሚያስመሰግነው  እርምጃእርምጃ  ነው፡፡ነው፡፡  አዋጁአዋጁ  

ዘግይቷልዘግይቷል  ከሚልከሚል  በቀርበቀር  ሰላሙሰላሙ  የታወከውየታወከው  ህዝባችንህዝባችን  በአዋጁበአዋጁ  መውጣትመውጣት  ደስተኛደስተኛ  ነው፡፡ነው፡፡  እንዴትእንዴት  ቢባልቢባል  አዋጁአዋጁ  በወጣበወጣ  በአጭርበአጭር  

ጊዜጊዜ  ውስጥውስጥ  በተለያዩበተለያዩ  የሃገራችንየሃገራችን  አከባቢዎችአከባቢዎች  ተፈጥሮተፈጥሮ  የነበረውየነበረው  ሁከትሁከትናና  ብጥብጥብጥብጥ  ቆሞቆሞ  ከሞላከሞላ  ጎደልጎደል  ሰላምሰላም  ሲሰፍንሲሰፍን  በአይኑበአይኑ  

እየተመለከተእየተመለከተ  ነውና፡፡ነውና፡፡  
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በአስቸኳይበአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  ሰላማችንሰላማችን  እንደሚረጋገጥእንደሚረጋገጥ  እእናና  ያሰቡትያሰቡት  የሁከትናየሁከትና  የብጥብጥየብጥብጥ  አጀንዳአጀንዳ  እንደማይሳካእንደማይሳካ  አስቀድመውአስቀድመው  

የተረዱትየተረዱት  የቀለምየቀለም  አብዮተኞችአብዮተኞች  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  እንዳይወጣእንዳይወጣ  በብርቱበብርቱ  መቃወማቸውመቃወማቸውምም  የሚጠበቅየሚጠበቅ  ነበርነበር፡፡፡፡  ምክንያቱምምክንያቱም  

የእነሱየእነሱ  ዋናውዋናው  አላማአላማ  በዚህበዚህ  ሁከትሁከት  ተጠቅመውተጠቅመው  መንግስትመንግስት  በበማንበርከክማንበርከክ  በአቋራጭበአቋራጭ  ስልጣንስልጣን  መያዝመያዝ  ካልሆነምካልሆነም  ስርዓቱንስርዓቱን  

((በዚያውምበዚያውም  ሃገሪቱሃገሪቱ  ቢሆንቢሆን))  ማፍረስማፍረስ  መሆኑመሆኑ  ይታወቃል፡፡ይታወቃል፡፡    

  

አሁንምአሁንም  ቢሆንቢሆን  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጁአዋጁ  ለመፈታተንለመፈታተንናና  ተግባራዊተግባራዊ  እንዳይሆእንዳይሆንን  ለማድረግለማድረግ  የማይፈነቅሉትየማይፈነቅሉት  ድንጋይድንጋይ  የለም፡፡የለም፡፡  

በመንግስትበመንግስት  የወጣውየወጣው  ይህይህ  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  በፓርላማበፓርላማ  እንዳይፀድቅእንዳይፀድቅምም  በተለያዩበተለያዩ  ማህበራዊማህበራዊ  ሚዲያዎችሚዲያዎች  አማካይነትአማካይነት  ከፍተኛከፍተኛ  

የሆነየሆነ  ቅስቀሳቅስቀሳ  እያካሄዱእያካሄዱ  ነው፡፡ነው፡፡  ይሁንይሁን  እንጂእንጂ  ከፍተኛከፍተኛ  የሆነየሆነ  የህዝብናየህዝብና  የሃገርየሃገር  ሃላፊነትሃላፊነት  የተሸከመውየተሸከመው  የተወካዮችየተወካዮች  ምክርምክር  ቤትቤት  

ለህዝባችንለህዝባችን  ሰላምናሰላምና  ለሃገራችንለሃገራችን  ደህንነትደህንነት  ሲባልሲባል  በመንግስትበመንግስት  የወጣውንየወጣውን  የአስቸኳይየአስቸኳይ  ጊዜጊዜ  አዋጅአዋጅ  ተቀብሎተቀብሎ  በማፅደቅበማፅደቅ  ነውጠኖቹንነውጠኖቹን  

በማሳፈርበማሳፈር  ታሪክታሪክ  እንደሚሰራእንደሚሰራ  ምንምምንም  ጥርጥርጥርጥር  የለውምየለውም፡፡፡፡    

  

ታደሰታደሰ  አለማዮህአለማዮህ  

      ከአዳማከአዳማ    

የካቲትየካቲት  1188  ቀንቀን  22001100  


