የማይሰምረው “ህልም”
ዘአማን በላይ 03-11-18
ማንኛውም “ህልም” ውል ሊኖረው ይገባል። ውል የሌለው “ህልም” መሰረት አይኖረውም። “ህልም” ህጋዊና ሰላማዊ
እንዲሁም ከአስገዳጅነት ነፃ መሆን ይኖርበታል። አዎ! የምናልመው ነገር ለማግኘት ስንል፣ በሃይል አሊያም በውጭ ሃይሎች
ተፅዕኖ ለመከናወን የምንሞክር ከሆነ፤ ማጣፊያው ሊያጥረን ይችላል። የህልማችን መመሪያ ሊሆን የሚገባው ሰላማዊ አውድ
እንጂ የሁከትና የብጥብጥ ድባብ አይደለም።
ርግጥ ለውጥ ነባራዊ ክስተት በመሆኑ፣ የየትኛውም አገር ህዝብ ስለ መለወጥ ያልማል። ለመለወጥ ይተጋል፤ ይለፋለም። ከዛሬ
ነገ የተሻለ ለውጥ እንዲኖረው የማያልም ህዝብ የለም። ህልሙ ግን ሰላማዊ አንዲሁም በወዝና በላብ ሰርቶ የመለወጥ ራዕይ
ሊኖረው ይገባል። ያ ሳይሆን ቀርቶ የምንፈልገውን ነገር በነውጥ፣ በአቋራጭ አንድን ጉዳይ ለማግኘት መሻት አሊያም በውጭ
ሃይሎች ሆይ…ሆይታ አንድን ነገር ለማሳካት ከሞከርን፤ እንዲህ ዓይነቱ “ህልም” የማይሳካ መሆኑ ለአፍታም ቢሆን መጠራጠር
አይገባንም።
በዚህ ፅሑፌ ስለ ህጋዊና ሰላማዊ “ህልም” ለማንሳት የፈለግኩት ሰሞኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያትና
የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈጌሳ፤ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች የተፈጠረው አለመረጋጋት የቀለም
አብዮት መልክ እየያዘና በግልፅ ስልጣን የመፈለግ አዝማሚያ እየታየበት መሆኑን በመግለፃቸው ነው። ርግጥም እዚህ ሀገር
ውስጥ በጎዳና ላይ ነውጥ፣ በአቋራጭ ስልጣን የመያዝና በውጭ ሃይሎች ተፅዕኖ ምንም ዓይነትን ፍላጎት ማሳካት እንደማይቻል
በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች የሚገኙት አለመረጋጋት ፈጣሪዎች የተገነዘቡት አይመስልም።
በጎዳና ላይ ነውጥ በማንሳት፣ በአጠና እና በድንጋይ መንገድ በመዝጋት አሊያም ገና ለገና የውጭ ሃይሎች ይደግፉናል በማለት
የሚደረግ ህግና ስርዓትን የሚፃረሩ ተግባሮችን ማከናወን አንዳችም ውጤት አያመጡም። አሁን ባለንበት ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ
አዋጅ ታውጇል። ይህ አዋጅ አስፈላጊ፣ ጠቃሚና ህጋዊ ነው። አስፈላጊነቱን በተመለከተ አዋጁን ሚያስፈፅመው ኮማንድ ፖስት
ሴክሬታሪያት ፅህፈት ቤት እንደገለፀው፤ አዋጁ ህገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ከአደጋ ለመከላከል
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም መንግስት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን
ከአደጋ የመከላከልና የመጠበቅ፣ የሀገርን ሰላምና ደህንንነት የማስከበርና የህዝቦችን አንድነትና እኩልነት እውን
በማድረግ የዜጎችን በነፃነት የመዘዋወር፣ በመረጡት ቦታ የመኖርና ሃብት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን
የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን በመገንዘብ አዋጁን ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲሁም የህዝብን
ሰላምና ደህንነት የሚጥስና ለአደጋ የሚያጋልጥ ሁኔታ እየተስፋፋና እየተራዘመ መሄዱ ተነስቷል። በተፈጠረው ሁከትና
ብጥብጥ የተነሳ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች መንግስት የህግ ጥበቃና ከለላ እንዲያደርግላቸው
መንግስትን በተለያዩ መድረኮች መጠየቃቸውንም ነው መንግስት ከዚህ ቀደም የገለፀው።
በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የተጋረጠውን ይህን አደጋ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት
ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከማይቻልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም አደጋ ለመጠበቅ
የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት አስፈልጓል።

1

አዋጁ ህዝቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን በተገቢው ሁናቴ እንዲመራ፣ በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩትና
በሴክሬታሪያቱ ኃላፊና በኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈጌሳ አማካኝነት የገለፁትና ‘የቀለም አብዩት አዝማማሚያ
የታየበት የጎዳና ላይ ነውጥ’ን ለማስወገድ እንዲሁም በእነዚህ አካባቢዎች የሚታዩት የሰላም ችግሮች ተቀርፈው ሀገራችን ወደ
ነበረችበት አስተማማኝ የሰላም ምህዳሯ እንድትመለስ ለማድረግ የአዋጁ ጠቃሚነት የሚያጠያይቅ አይደለም።
ርግጥ የቀለም አብዮት አራማጆች ተከታታይ ሁከቶችን በመጥራትና በማስተባበር መንግስት ላመናቸው ትክክለኛ
የህብረተሰብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዳይሰጥ እንዲሁም በመንግስትና በህብረተሰቡ መካከል መቃቃር ለመፍጠር እያደረጉ
ያሉት ጥረትን ለማስቆም አዋጁ በአያሌው ጠቃሚ ነው። በዚህም በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ብቻ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ
አማካኝነት በሀገራችን የተረጋጋ ሰላምን መፍጠር ተችሏል። ይሀም የአዋጁን ጥቅም በሚገባ የሚያስገነዝበን ነው።
ምንም እንኳን የቀለም አብዩት በማደግ ላይ ያለን ኢኮኖሚ ለማደናቀፍ በማሰብና የተፈጥሮ ሃብታችሁን መቀራመት አለብን
የሚል ስሌት ይዘው የቀለም አብዩት አራማጅ ህልመኞች በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ዓይነት ቦታ የላቸውም።
የቀለም አብዩተኞች ‘ከእኛ ቡራኬ ውጭ ለምን ታድጋላችሁ’ ባዩች ናቸው። ሀገራዊ ምርጫ ወቅት ተሰማርቶ ሰላምን
የማደፍረስና የማተራመስ ስልትን በቀዳሚነት ለመጠቀም ይመርጣሉ። ይህን ፍላጎታቸውን ለማሳካት ስራ የሌላቸውን
ወጣቶች በገንዘብ የመደለል ተግባርን ይከውናሉ።
ይህን ለመተግበርም የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸውን እንደ ቪኦኤ የአማርኛው ክፍል ዓይነት ዓይነት ሚዲያዎችንና ማህበራዊ
ድረ ገፆችን በመጠቀም ሀገሪቱን ወደ ሚፈልጉት አጣብቂኝ ለማስገባት ጥረት ያደርጋሉ። እነዚህ ሃይሎች የፈለጉትን
በማድረስ ለከፍተኛ ቀውስ የዳረጓቸው እንደ ዩክሬን ዓይነት ሀገሮች እንዳሉ ሁሉ፤ “ሁሌ ፋሲካ የለም” እንደሚባለው
ለአብዮታቸው የሚስማማ የማጋለቢያ ሜዳ በማሳጣት በውስጥ ጉዳያችን ውስጥ ገብታችሁ መፈትፈት አትችሉም
ያሏቸውም ሀገራት አሉ። ኢትዮጵያ አንዷ ናት።
ኢትዮጵያ ከምትታወቅበት የዘመናት የድህነት ታሪኳ ለመላቀቅ በፈጣን ልማት፣ ዘላቂ ሰላምና አስተማማኝ
የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደት ላይ ትገኛለች። ይህንን ለማሳካት የሚረዳ ትክክለኛ ፖሊሰዎችና ስትራቴጂዎች
በመንደፍና በመተግበር የህዝቡን እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተካሄደው ጥረት ሀገሪቱን የዓለማችን ባለ ፈጣን
ዕድገት ሀገሮች ረድፍ አስቀምጧታል።
ታዲያ ሀገራዊ ዕድገቱን የማስቀጠሉ ተግባር በመንግስት ቁርጠኝነትና በህዝባዊ ተሳትፎ ተጠናክሮ በቀጠለበትና
ጥረታቸው ለፍሬ እየበቃ ባለበት በአሁኑ ወቅት ጅምሩን ለማደናቀፍ ላይና ታች የሚሉ የቀለም አብዮተኞች
መስተዋላቸው አስገራሚ ነው።
ቀለም አልባው የቀለም አብዮት በሀገራችን ውጥኑን የዘረጋው ቀደም ባሉት ጊዜያት ቢሆንም ወደ ተግባር የተሸጋገረው
ግን ምርጫ 97ን አስታኮ እንደሆነ የ13 ዓመታት ትውስታችን ነው። ያኔ ፍላጎታቸውን በሃይል ለመጫን እንደ
መልካም አጋጣሚ የሚታየው ሀገራዊ ምርጫ ተልዕኳቸውን የሚያስተናግድ የበሬ ወለደ ፕሮፓጋንዳቸውን የሚያባዛና
ትርምስና ሁከት በመፍጠር ወደ ስልጣን ለመምጣት የቋመጠ በርካታ የተቃዋሚ ኃይል መኖሩን በመገንዘብ ዕድሉን
ለመጠቀም እንደሞከሩ የሚታወቅ ነው።
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ባላት የአጭር ጊዜ የዴሞክራሲ ሂደት ውስጥ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በአንፃራዊነት ማረጋገጥ የቻለችው
ኢትዮጵያ በወቅቱ የዴሞክራሲ ጥያቄን እንደ ሁከት መፍጠሪያ በመጠቀም መሰረተ ቢስ ውንጀላዎችን ሲያቀርቡ
የተስተዋሉት አንዳንድ ተቃዋሚዎች ዛሬም በዚያው ታንኳ ለመሳፈር ፍላጎት ማሳየታቸው የሚገርም ነው።
በእኔ እምነት የያኔውና የአሁኑ ልዩነት በአሁኑ ወቅት ምርጫ አለመኖሩ ብቻ ነው። ሆኖም የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ
እስከሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ድረስ እንዲሁ ብቅ ጥልም በሚል ሁከት ውስጥ ሆነን እንድንቀጠል የቀለም
አብዩተኞቹ መፈለጋቸውን ለመገመት የሚከብድ አይመስለኝም። የዚህ ጉዳይ አራማጅ የሆኑ የሀገር ውስጥ
ተላላኪዎችም ገንዘብ እየተቀበሉ የሁከት ተግባር ውስጥ እንደሚሳተፉም አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው።
ያም ሆኖ እዚህ ሀገር ውስጥ የቀለም አብዮት ተስፈኛና “ህልመኛ” መሆን የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በተገቢው
መንገድ ካለመገንዘብ የመጣ በመሆኑ ሊሳካ አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት እያደረጋቸው ባሉት ብርቱ
ጥረቶች ለቀለም አብዩት ሁከት ማቀጣጠያነት የሚሆን ምድጃ እንዳይኖር እያደረገ ነው። የምድጃው ፍም መንግስት
ለህዝቡ ጥያቄዎች በሚሰጣቸው ምላሾች እየተዳፈነ መጥቷል።
በአሁኑ ወቅትም ፍሙን ከማዳፈን ባለፈ የበለጠ ለማጥፋት በህጋዊ መንገድ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ
ተገቢውን ምላሽ እየሰጠ ነው። ሀገራችንም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰላም ድባብ እየናኘባት ነው። አዋጁ ሰላማችንን
ባጠረ ጊዜ ውስጥ አስተማማኝ አድርገን ወደ ጀመርነው የዕድገት ግስጋሴ በመግባት ህዳሴያችንን ማረጋጋጥ እንድንችል
የሚያደርገን ነው።
ታዲያ ይህን የኒዮ ሊበራሎች ፍላጎት ላለማሳካት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደ ሁልጊዜው የሚተባበረውና
በዚህ ሀገር ውስጣዊ የፖለቲካ ሁኔታ ሙሉ ባለመብት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ለአዋጁ ስኬት የበኩሉን ሚና
መጫወት ይኖርበታል። ምክንያቱም በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት እነርሱ የሚፈልጉትን አሻንጉሊት
መንግስት የመመስረት የማይሰምር “ህልምን” እውን እንዳይሆን መታገል ስለሆነ ነው።
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