ኦህዴድና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ
የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ በቅርቡ ባካሄደው ስብሰባ ብዙም የመገናኛ ብዙኋንን
ብዙኋንን ትኩረት ያልሳበ ነገር ግን ለስብሰባ
በተጠሩት የድርጅቱ የማዕከላዊ ከሚቴ አባላት አማካይነት የሃገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አንድ ትልቅ ጉዳይ ተነስቶ
ነበር፡፡
የአመራር ሽግሽግ ማካሄድ በሚል አጀንዳ ላይ ለመነጋገር ለስብሰባ የተጠሩት እነዚሁ
እነዚሁ የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት
ስብሰባውን የጠራው የድርጅቱ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በእለቱ ወደተያዘው ዋና የመነጋገሪያ አጀንዳ ከመግባቱ በፊት አንድ
አንገብጋቢ ወቅታዊ ጉዳይ በማንሳት ስራ አስፈፃሚው ምላሽ እንዲሰጥበት ጠይቀው ነበር፡፡
ነበር፡፡ ይኸውም "የኦህዴድ ስራ
አስፈፃሚ ከሚቴ በቅርቡ በሃገራችን ላይ የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተቃውሞታል በሚል በስፋት እየተወራ ስለሆነ
ማብራሪያ እንድትሰጡን እንፈልጋለን"
እንፈልጋለን" የሚል ነበር፡፡
በወቅቱ የድርጅቱ
የድርጅቱ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ለማ መገርሳም "እንደ እውነቱ ከሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ
በውስ
በውስጣችን አልፈለግነውም ነበር፣ ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ የፀጥታ ችግር የዚህ አዋጅ መውጣት የሚያስገድድ
ስለሆነ የግድ መቀበል ነበረብን"
ነበረብን" የሚል ምላሽ ከሰጡበት በኋላ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ወደ ዋናው
ዋናው የመወያያ
አጀንዳቸው እንደገቡ ለማወቅ ተችሏል፡፡
ተችሏል፡፡
አቶ ለማ መገርሳ የሰጡት ማብራሪያ ትክክል ነበር፡፡ የትም ቢሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሃገር መምራትና ህዝብን
ማስተዳደር የሚፈልግ መንግስት የለም፡፡ አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረበት በቀር ማንኛውም መንግስት ሃገሩንና ህዝቡን
በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ማስተዳደርና መምራት ቀዳሚ ምርጫው እንደሆነ የታወቀ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትም
መንግስትም
ቢሆን እንደተባለው መሬት ላይ በሚታየው ተጨባጭ የፀጥታ ችግር ተገዶ ካልሆነ በቀር ሃገራችንን በአስቸኳይ
ይ
ጊዜ
አዋጅ
በአስቸኳ
ለማስተዳደር ምንም አይነት ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ተብሎ አይገመትም፡፡
አይገመትም፡፡ ቀደም ሲል ታውጆ ለአስር ወራት ያህል የቆየው
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም
አዋጅም ሰላማችን በአስተማማኝ ሁኔታ ሳይረጋገጥ እንዲነሳ የተወሰነው ሃገራችንን በመደበኛ የህግ ማስከበር
ስርዓት ለማስተዳደር መንግስት ከነበረው ከፍተኛ ፍላጎትና
ፍላጎትና ጉጉት የመነጨ እንደነበር መካድ የሚቻል አይደለም፡፡
አይደለም፡፡
በአሁኑ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ አራቱም የሃገራችን አቅጣጫዎች የሚወስዱ አውራ መንገዶች ተዘግተው ዜጎች ከቦታ ወደ
ቦታ መንቀሳቀስ የማይችሉበት አስቸጋሪ የፀጥታ ሁኔታ በተፈጠረበትና በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ከሁሉም የሃገራችን ህዝቦች
በከፋ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ ተጎጂ በሆነበት ተጨባጭ ሁኔታ ከማንም ድርጅት በፊት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መቀበል
ብቻም
ብቻም ሳይሆን እንዲወጣም ግፊት ማድረግም የነበረበት ኦህዴድ ነው፡፡ ምክንያቱም አዋጁ ከማንም በላይ የሚጠቅመው
የሚጠቅመው
በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ሰላሙ የታወከው እና ልማቱ የተስተጎጓጎለው የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድር
በመሆናቸው ነው፡፡
የሚያሳዝነው ትንሽ ኮሽ ባለ ቁጥር ለዜጎቹ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፍ መደበኛ ስራው የሆነው የአሜሪካ መንግስት
የኢትዮጵያ መንግስት የደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቃወም ጠንካራ መግለጫ ማውጣቱ ነው፡፡ ሃገራችንና ህዝባችን
በሰላም እጦት እየታመሱ፣
እየታመሱ፣ በየቀኑ የሰው ህይወትና ንብረት እንደዘበት እየወደመ፣ በተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ ከአዲስ
አበባ ወደየትም አቅጣጫ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ በመሄዱ የአሜሪካ ዜጎች ወደ ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን
የፀጥታ ችግር ያልታየበት ወደ አማራ ክልል ጭምር እንዳይንቀሳቀሱ ከጥቂት ቀናት በፊት የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፉ
እየታወቀ የአሜሪካ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ዴሞክራሲያዊ ምህዳሩን ያጠባል፣ የሰብአዊ መብትን
መብትን ይጥሳል በሚል
ሽፋን በጥብቅ መቃወሙ በሌላው አለም እንደምናየው ሰላማችን ታውኮ ሃገራችን ብትንትንዋ ብትወጣ ደንታ
እንደማይሰጠው የሚያረጋግጥ ነው፡፡
ለነገሩ ከሃገራችንና ህዝባችን ሰላምና ደህንነት በላይ ፈረንጆችን ለማስደሰት የሚወጣም ሆነ እነሱን ላለማስቀየም የሚቀር ህግ
ባለመኖሩ መንግስት በሃገራችን የተፈጠረውን የፀጥታ ችግር መልክ በማስያዝ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅና
የማረጋገጥ ባለበት
ባለበት ህገመንግስታዊ ሃላፊነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲወጣ መወሰኑ የሚያስመሰግነው እርምጃ ነው፡፡ አዋጁ
ዘግይቷል ከሚል በቀር ሰላሙ የታወከው ህዝባችን በአዋጁ መውጣት ደስተኛ ነው፡፡ እንዴት ቢባል አዋጁ በወጣ በአጭር
ጊዜ ውስጥ በተለያዩ የሃገራችን አከባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው ሁከትና
ሁከትና ብጥብጥ ቆሞ ከሞላ ጎደል ሰላም ሲሰፍን በአይኑ
እየተመለከተ ነውና፡፡
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በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰላማችን እንደሚረጋገጥ እና ያሰቡት የሁከትና የብጥብጥ አጀንዳ እንደማይሳካ አስቀድመው
የተረዱት የቀለም አብዮተኞች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዳይወጣ በብርቱ መቃወማቸውም
መቃወማቸውም የሚጠበቅ ነበር፡፡
ነበር፡፡ ምክንያቱም
የእነሱ ዋናው አላማ በዚህ ሁከት ተጠቅመው መንግስት በማንበርከክ በአቋራጭ ስልጣን መያዝ ካልሆነም ስርዓቱን
(በዚያውም ሃገሪቱ ቢሆን)
ቢሆን) ማፍረስ መሆኑ ይታወቃል፡፡
አሁንም ቢሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለመፈታተንና
ለመፈታተንና ተግባራዊ እንዳይሆን
እንዳይሆን ለማድረግ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም፡፡
በመንግስት የወጣው ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፓርላማ እንዳይፀድቅም
እንዳይፀድቅም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አማካይነት ከፍተኛ
የሆነ ቅስቀሳ እያካሄዱ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከፍተኛ የሆነ የህዝብና የሃገር ሃላፊነት የተሸከመው የተወካዮች ምክር ቤት
ለህዝባችን ሰላምና ለሃገራችን ደህንነት ሲባል በመንግስት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተቀብሎ በማፅደቅ ነውጠኖቹን
በማሳፈር ታሪክ እንደሚሰራ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡
የለውም፡፡
ታደሰ አለማዮህ
ከአዳማ
የካቲት 18 ቀን 2010
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