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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲመረመር 

በተለያዩ ዘመናት አገራችን ኢትዮጵያ በሯን ጥርቅም አድርጋ ዘግታ ከዓለም ተለይታ የኖረችበት ዘመን 

ሲሰላ፤ ከዓለም ሥልጣኔ እኩል እንዳትራመድ ደንቃራ ችግር እንደሆናት በየዘመናቱ የተለያዩ ታሪክ 

ፀሐፊዎች ሲመሰክሩ ቆይተዋል። ከነዚህም ጥቂቶቹን ስንጠቅስ፤ በ8ኛው ክፍለ ዘመን የአክሱም ስልጣኔ 

በመውደቂያና የዛጉኤ ስርወ መንግሥት መሸጋገሪያ ላይ ለአምስት መቶ ዘመን ያህል ከዓለም ተለይታ 

የኖረችበት ጊዜ የጨለማው ዘመን ተብሎ ይጠራል። ከዚያም በኋላ አፄ ሲሲንዮስን ከሥልጣን 

አሰውግደው ዙፋኑን የወረሱት አፄ ፋሲል፤ በአገራችን ውስጥ ለካቶሊክ ሐይማኖት መሥፋፋት ምክንያት 

የሆኑት የውጭ አገር ስዎች ስለሆኑ፤ አንድም የውጭ ዜጋ በአገሬ መሬት እንዳላይ በማለት፤ ጠራርገው 

ከኢትዮጵያ በማስወጣታቸው ምክንያት፤ ኢትዮጵያ ከዓለም ለብዙ ዓመታት ከውጭ ማህብረስብ ጋር 

ሳትገናኝ ኖራለች። በነዚህ ሁለት የታሪክ ዘመናት ውስጥ፤ በዓለም ላይ ብዙ አዳዲስ ሕብረተሰብን 

የሚጠቅሙ የሳይንስ ግኝቶች ተፈልስፈዋል። ይህን የዓለም ሕብረተሰብ ያገኘውን የሣይንስና የማህበራዊ 

ውጤት ኢትዮጵያ ሳታገኝ መቅረቷ የማያጠራጥር እውነታ ነው። አንዲት አገር ከዓለም ሕብረተሰብ ተነጥላ 

መኖር ማለት፤ አሳ ከባህር ወጥቶ የመኖርን ያክል ያስቆጠራል።  

በተልይም፤ ዓለም እንደ አንድ ቤተሰብ በሚኖርበት በ21ኛው ክፍለዘመን፤ አንዲት በድህነት ውስጥ ያለች 

አገር በሯን ዘግታ መቀመጥ፤ ለአንድ ቀንም ቢሆን እንኳ ከፍተኛ ቀውስ እንደ ሚያስከትልባት እሙን 

ነው።  ዓለም በሳይንስና በቴክኖሎጅ በመራቀቅ እንደ አንድ ቤተሰብ ተቀራርበው በእውቀት፤ በንግድና 

በማህብራዊ መስተጋብር ዘመናዊ ልውውጥ በማድረግ አገራቸውን በማሳደግ ላይ ናቸው። በሰለጠኑት 

ዓለማት የአንድ አገር ይቅርና፤ የአንድ ካምፓኒ የመብራትም ሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት ለአንድ ቀን 

ቢቋረጥ በቢሊዮን የሚቆጠር የንግድ ኪሳራ እንደሚደርስበት እሙን ነው። ለደረሰባቸው ኪሳራም 

መንግሥት አስፈላጊውን ድጎማ በማድረግ ማካካሻ ይሰጣቸዋል።  

ታዲያ አለም በሳይንሳዊ ሥልጣኔ መጥቃ ባለችበት፤ የዓለም ሕብረተሰብ ቀን በቀን ቴክኖሎች ያመጣውን 

የሳይንስ መልካም ውጤት በመጠቅም፤ ከቤታቸው ሳይወጡ ዓለም አቀፍ ንግድ በሚያካሂዱበት ሁኔታ ላይ 

እያሉ፤ የኢትዮጵያ መንግሥት ስልጣኑንና በሙስና ያግበሰበሰውን ገንዝብ ለአለማጣት ሲል፤ አገራችን ለ6 

ወር የሚዘልቅ የጨለማ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የዚህ አዋጅ ዋና ዓላማው መብቱን የጠየቀውን  



 

የጎንደር ሕብረት  
gonderhibrert72@gmail.com /website: www.gonderhibret.org 

 
2 

 

 

ሰፊ ህዝብ ጨለማን ተገን አድርጎ፤ ከዚህ በፊት ሲፈጽመው ከነበረው ሁኔታ በባሰ ለማሰርና ለመጨፍጨፍ 

የታቀደ የሽፋን አዋጅ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአንድ መንግሥት ስልጣን ጸንቶ የሚቆም ቢሆን 

ኖሮ፤ የሙባረክ መንግሥት በህዝብ ማዕበል አይናድም ነበር።  

የወያኔ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለወያኔ ምን ውጤት አስገኜ? ብለን ስንመረምር፤ የሕዝባችን ሰላማዊ 

ተቃውሞ፤ ወደ ትጥቅ ትግል እንዲሸጋገር አድረጎታል። በጎንደር፤ በጎጃም በሰላማዊ መንገድ መብቱን 

እንዳይጠይቅ፤ በወታደር አጥሮ በመያዙ፤ ትግሉን ዳር ለማድረስ የቆረጠው ወጣቱ ኃይል፤ ከታጋይ አርሶ 

አደሩ ጋር በመቀላቀል የሰላማዊ ትግሉን ወደ ትጥቅ ትግል ቀይሯል። የሕዝብ ወገን የሆነው ወታደሩም፤ 

እየከዳ የህዝቡን ትግል እየተቀላቀለ ነው። ይህ አዋጅ የወያኔን ውድቀት የሚያፋጥ መሳሪያ ሆኗል ብንል 

የተሳሳትን አይመስለንም። 

የውጭ ግንኙነቱ በመቋረጡ ምክንያት፤ የወያኔ መንግሥት ከኢንተርኔት እና ከአገር ጎብኝዎች የሚያገኘው 

ገቢ ተቋርጧል። ለኪሳራ መዳረጉንም የራሱ የቱሪዝም ሚኒስተራና  የኮሚኒኬሺን ሐላፊው ጌታቸ እረዳ 

ሊደብቁት ያልቻሉት ሐቅ በመሆኑ፤ በአንደበታቸው ሲመሰክሩ አሥተውለናል። የውጭ ኢምባሲዎችም፤ 

ከእየ አገሮቻቸው ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት በመቋረጡ ከፍተኛ ቅሬታ እያሰሙ ነው። የወያኔ የገንዝብ 

ደጓሚ አገሮችም “ሞኝ ባያፍር የሞኝ ዘመድ ያፍር”  እንደ ሚባለው ሁሉ፤ ለጥቅማቸው ብለው እንደ 

አሺከር ሲያሺከረክሩት የነበሩት ለጋሾቹም፤ በድርጊቱ ስላፈሩበት፤ “እየወሰዳችሁት ያለው አቋቋም በዓለም 

ተቀባይነት የለውም” እያሉ በመጎትጎት ላይ ናቸው።  

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ከዚህ ቀደም ከነበረው ጥላቻ በባሰ እንዲቃቃር ሆኖል። ልጆቹን ከቤቱ እየገቡ 

እያፈኑ ሲወስዱበት፤ ከደጃፉ ላይ ሲገድሉበት፤ እንደ አውሬ በዱላ እየቀጠቀጡ አካለጎደሎ ሲያደርጉበት፤ 

የማያዝንና ቂም የማይዝ ወላጅ የለም። እንኳን ወላጅ እና ሌላውም ሕዝብ ቢሆን ከፍተኛ ቁጭት 

ያድርበታል እንጅ ወያኔ ጥሩ አድረክ የሚለው ሕዝብ አይገኝም። ፍርፋሪ እየተውረወረላቸው የሚኖሩትም 

ቢሆኑ ልጆቻቸው ሲታሰሩና ሲገደሉ፤ ቂም መያዛቸው አይቀሬ ነው። የኢትዮጵይ ህዝብ እኮ ወያኔን 

እንደማይፈልግ 1997 ዓ. ም. በምርጫ ካርድ ነግሯቸው ነበር። ጠመንጃና ገንዝብን ተገን በማድረግ 

በውድ ባትወዱንም፤ በግድ ውደዱን! በማለት ነው እስከ አሁን የኖረው። ለወደፊቱ ከዚህ ቀደም 

እንደነበረው አስገድዶ ለመግዛት ከማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ለጊዜው በከተማዎች አካባቢ በእያንዳንዱ  
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ሰው ደጃፍ ወታደር በማቆም ሰላም ያስፈነ ቢመስለውም፤ ሕዝቡ ግን ከመንግሥት ጋር አለመሆኑን 

በተለያየ መንገድ እየገለጸ ይገኛል። 

ወያኔ ይህን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ፤ የሕዝቡን አንደበት ጸጥና ለጥ አድርጎ የሚገዛው መሥሎት 

ነበር። ነገር ግን በኢኮኖሚ፤ በሦሻል፤ በፖለቲካና በዲፕሎማሲ ከፍተኛ ኪሳራ በራሱ ላይ ደርሶበታል። 

ከገባበት ለመውጣት መታጠፊያው ጠቦበት እየተጨነቀ መሆኑ ጠቅላይ ምኒስተር ተብዬው ለአሻንጉሊቱ 

ፓርላማ ያሰማውን ንግግር ብቻ በማደመጥ ማረጋገጥ ይቻላል። ይህ ስመ ጥፉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ 

ለስድስት ቀርቶ ለሦስት ወር እንኳ የሚዘልቅ አይመስልም። 

የወያኔ ነገር ከወደቁ ወዲያ መፈራገጥ፤  መላላጥ እንዲሉ ነውና፤ ጊዜው ስለመሸበት ከዚህ የሚከተሉትን 

የሕዝብ ጥያቄዎች በአስቸኳይ እንዲያሟላ እንጠይቃለን፦ 

 ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይህን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያነሳ  

 የማንነት ጥያቄ በመጠያቃቸው ምክንያት የታሰሩ የወልቃይት/ጠገዴ የሕብ ተወካዮችን እንዲፈታ፤ 

 በስላማዊ መንገድ ሰረተው የሚበሉ ዜጎችን በአርማጭሆ፤ በጎንደር ዙሪያ፤ በጋይንት/ድብረታቦር ፤

በቋራና በመተማ በተለያየ ስበብ ከሰላማዊ ኑሯቸው እያፈነ እስርቤት የወረወራቸውን ዜጎች ሁሉ 

ያለምንም ቅደመ ሁኔታ እንዲለቅ 

 በፖለቲካ ልዩነታቸው ምክንያት ያለፍርድ እስርቤት የሚገላቱ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን፤ 

ጋዜጠኞችን፤ የሰባዊ መብት ተሟጋቾችን ሁሉ በነጻ እንዲፈታ፤ 

 በኦርሚያ፤ በኮንሶ፤ በጎጃምና በጎንደር በሰላማዊ መንገድ መብታቸውን በመጠየቃቸውና ሰልፍ 

በማድረጋቸው ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦች ካሳ እንዲከፍል እንጠይቃለን፤ 

የታሰሩትንም በአስቸኳይ እንዲፈታ 

 በጎንደር አካባቢ ቅማንትና አማራ በሚል የጎሳ ልዩነት ፈጥሮ አብሮ በሰላም የሚኖረውን ሕዝብ 

እርስ በርስ ለማጋጨት የሚያደርገውን ቅስቅሳ በአስቸኳይ እንዲያቆም በጥብቅ እንጠይቃለን። 

 ወያኔ እራሱን ብቻ እንጅ ማነንም ሊያታልል አይችልም። ስለዚህ ሰሞኑን ያደረገው የሹም ሺር 

መሳይ እርምጃ የኢትዮጵያ ህዝብ የማይቀበል መሆኑን በተለያየ ሁኔታ እየገለጸ በመሆኑ እኛም 

ጉልቻ ቢቀያየር…. ነው እንላለን። እነ ሺፈራው ሺጉጤን ከክልል ገዳይነት ወደ ሚኒስተርነት 

ማሳደግ ወያኔን ዴሞክራሲያዊ አያደርገውም። 



 

የጎንደር ሕብረት  
gonderhibrert72@gmail.com /website: www.gonderhibret.org 
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የተቃዋሚ ኃይሎች በጋራ ቁመው ይህን በመንገዳገድ ላይ ያለውን መንግሥት አስወግደው፤ ሁሉም ዜጎች 

በእኩልነት ላይ ሊኖሩባት የሚችሉባትን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንድንመሰርት ልዩነታቸንን አስወገደን 

በጋራ፤ ወያኔን በመተካቱ ሂደት ዙሪያ እንድንሰራ፤ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን።  

 

በወያኔ መቃብር ላይ የኢትዮጵያን አንድነት እንመሰርታለን!!!! 

አንድነት ኃይል ነው! 

 

ጎንደር ሕብረት የኢትዮጵያ አንድነት 

 

November 7, 2016 

 


