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ግጭቶችን ለማስወገድ— መልካም አስተዳደርን ማስፈን 

                                         ዘአማን በላይ 02-25-16 

ግጭት በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ውስጥ ሊኖር የሚችል ነባራዊ ክስተት ነው። በዓለማችን ውስጥ የሚኖር ማንኛውም 

ሰው ከራሱ፣ ከአካባቢው አሊያም ከተፈጥሮ ጋር ሊጋጭ ይችላል። ይህ የነበረ፣ ያለና ወደፊትም ሊኖር የሚችል ዕውነታ ነው። 

እናም “ግጭት ለምን ተፈጠረ?” ሊባል አይችልም። እንኳንስ ራሱን፣ አካባቢውንና ተፈጥሮን መለወጥ ደፋ ቀና የሚለው የሰው 

ልጅ ቀርቶ፣ በተንቀሳቅሶ አልቦነት ያሉት ግዑዛን ነገሮችም ቢሆኑ አስገዳጅ የእንቅስቃሴ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው እርስ በርሳቸው 

ሊጋጩ ይችላሉ—የተፈጥሮ ህግ ነውና።  

ይሁንና ግጭት ነባራዊ ስለሆነ ብቻ የሰው ልጅ በፖለቲካል ኢኮኖሚው ውስጥ የመሰረተውን ህጋዊ መስተጋብሮቹን እንዳሻው 

ሊያፈርሳቸው እንደማይችል መታወቅ ይኖርበታል። የሰው ልጅ በምድር ላይ እስካለ ድረስ ራሱ የመሰረታቸውና 

የሚመራባቸው ህግና ስርዓቶች አሉት። ለእነርሱ ተገዥ መሆን አለበት። ባሻው ጊዜ ሊያፈርሳቸው ወይም ቀዳዶ ሊጥላቸው 

አይችልም። ከእነዚህ ህግና ስርዓቶች ውስጥ በሁሉም ሀገራት ገቢራዊ ይሆናሉ የሚባሉት ህገ-መንግስቶች ይጠቀሳሉ። ምንም 

እንኳን በዓለም ላይ ያሉት ህገ-መንግስቶች ዴሞክራሲያዊና ኢ-ዴሞክራሲያዊ በመባል የሚታወቁ ቢሆኑም ሁሉም 

የማህበረሰቦችን መስተጋብራዊ ግንኙነት የሚወስኑ ናቸው።     

ጉዳዩን ወደ ሀገራችን ስንመልሰው ዴሞክራሲያዊው የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሙሉ 

ለሙሉ መከበር እንዳለባቸው ደንግጎ እናገኘዋለን። መንግስት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ህገ- መንግስታዊ ዓመታት 

ድንጋጌውን ዕውን ለማድረግ ሰርቷል። በሀገሪቱም በርካታ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቱን የሚያጎለብቱና 

የሚያፋጥኑ ተግባራትም ተከናውነዋል።  

ህዝቡም በየደረጃው የልማት ተጠቃሚ ቢሆንም አሁንም በፈጣን አገልግሎትና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዩች ዙሪያ በመስጠት 

ረገድ ያልተፈቱና ህዝቡን እያማረሩ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መንግሥት ከህዝቡ 

ጋር ተቀናጅቶ መሥራት ይገባል— የህዝቡ ሚና የማይተካ ነውና። 

እርግጥ መልካም አስተዳደር የዴሞክራሲ አካልና ዋነኛው መሠረት ነው። ስለሆነም መልካም አስተዳደርን ለማስፈን 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታን በግብነት አስቀምጦ መረባረብ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። ታዲያ 

ይህን ዕውነታ በውል የተገነዘበው የኢትዮጵያ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስትም ሃሳቡን ወደ ድርጊት ለመለወጥ በጥረት 

የታገዙ ጠንካራ እንቅስቃሴዎችን ከጀመረ ሁለት አስርት ዓመታትን ተሻግሯል። 

እንደሚታወቀው መልካም አስተዳደር የህዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ ካልታከለበት በመንግስት ጥረት ብቻ ተግባራዊ ሊሆን 

አይችልም—ማንኛውም ህዝብ ያልተሳተፈበት ጉዳይ ተፈፃሚ ሊሆን አይችልምና። በመሆኑም በመንግስት በኩል መልካም 

አስተዳደርን ዕውን ለማድረግ እየተከናወኑ ያሉና በሂደት የሚከናወኑት ቁርጠኛ ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው፤ መላው 

ህዝብም ዛሬም እንደ ትላንቱ ለተግባራዊነቱ መረባረብ ይኖርበታል።  
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በተለይም ቁልፍ የዴሞክራሲ ማስፈኛ ተቋማት በሚባሉት እንደ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዓይነቶችን በአግባቡ በመጠቀምና 

የሚፈጠሩ ችግሮችን ተከታትሎ በማሳወቅ ለመልካም አስተዳደር እመርታ መትጋት ከማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር 

መሆኑ መዘንጋት የለበትም። 

እንደሚታወቀው የፌዴራል መንግሥትና የክልል መንግሥታት ከመልካም አስተዳደር ችግር፣ ከሙስና እና ኪራይ ሰብሳቢነት 

ጋር በተያያዘ ህዝቡን በማወያየት ዕርምጃ ለመውሰድ እየተንቀሳቀሱ ነው። በክልሎች በተካሄዱ ሠፋፊ የውይይት መድረኮች 

ከህዝቡ በተገኘው ግብዓት መሠረት ጥፋት በፈፀሙ አመራሮች ላይ ዕርምጃ መወሰድም ተጀምሯል፤ ወደፊትም ተጠናክሮ 

ይቀጥላል።  

ርምጃውን በጥልቀትና በስፋት በማስቀጠል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመሠረቱ ለመፍታት መሥራት የግድ ነው። 

የህልውና ጉዳይም ነው። ምክንያቱም ችግሩ በቅርቡ በተወሰኑ የሃገራችን አካባቢዎች ለሰላም እና መረገጋት መጥፋት መንስኤ 

ሆኖ ተስተውሏልና። ሰላም ደግሞ የሁሉም ነገር መሠረት መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። 

እርግጥ ከማናቸውም ችግሮች በስተጀርባ ግጭቶችን ተገን አድርገው የራሳቸውን አጀንዳ ለማሳከት የሚጥሩ ኃይሎች 

መኖራቸው የግድ ነው። እነዚህ የተጀመረውን የሠላም፣ የመልካም አስተዳደርና የህዳሴ ጉዞ ለመቀልበስ በመሯሯጥ ላይ 

የሚገኙ ኃይሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ ሰላማችንን ለማድፍረስ፣ የዕድገት 

ግስጋሴያችንን ለማደናቀፍ ደፋ ቀና ማለታቸው በቅርቡ በኦሮሚያና በጋምቤላ የተከሰቱት ድርጊቶች ሁነኛ አስረጅዎች ናቸው።   

ያም ሆኖ ምክንያቶችን መድፈን ይገባል። ቀዳዳዎችን ያለ አንዳች ሽንቁር መድፈን የግድ ይላል። ለግጭት ሃይሎች የሚሆን ምቹ 

ምህዳርን ማሳጣት ወሳኝ ነው። ይህን ለመከወን የተሰጣቸውን ህዝባዊ አደራ መወጣት የማይችሉና የማይፈልጉ፣ ለግል 

ጥቅማቸው ያደሩ አልፎ አልፎ ደግሞ ድብቅ የጥፋት ኃይሎች ፖለቲካዊ ተልዕኮ ይዘው በመንግሥት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ 

ኃይሎችን በቁርጠኝነት መታገል ይገባል።  

የመልካም አስተዳደሩን ትግል በህዝብ ድጋፍ ማጀብ ያስፈልጋል። ህዝቡ የመልካም አስተዳደር ችግር ፈጣሪዎች እነማን 

እንደሆኑና በዕለት ተዕለት ህይወቱ የሚያጋጠመውን የመልካም አስተዳደር ችግርም ጠንቅቆ ያውቃል። ስለሆነም ህዝቡን 

ማዕከል ያደረገ ትግል በቀጣይነት ማካሄድ ተገቢ ነው።  

በሀገር ውስጥና በውጭ የሚንቀሳቀሱ ፀረ ሰላም ኃይሎችና የኢትዮጵያን ዕድገት የማይሹ የውጭ ኃይሎች ዓላማ ህገ 

መንግሥቱንና ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን በመናድ ሀገራችን የጀመረችውን የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ማደናቀፍ እንዲሁም የማያባራ ሁከትና ግጭትን በማቀጣጠል ሥርዓት አልበኝነትን መፍጠር መሆኑ 

የአደባባይ ምስጢር ነው።  

ሰሞኑን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዳሉት በኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረውን ግጭት ከኋላ ሆኖ 

የሚመራውና ሁሌም ለሀገራችን በጎ ነገር የማይመኘው ብሎም ሀገራችን በትርምስ ተበታትና ማየት የሚሸው የኤርትራ 

መንግስት ነው።  

ታዲያ በእኔ እምነት የሀገር ውስጥ ተላላኪዎችም ይሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቀሷቸው እንደ ሻዕቢያ ያሉ ደመኛ ጠላቶቻችን 

ተልዕኳቸውን ለማሳካት እንደ ምቹ ሁኔታ የሚወስዱት የራሳቸውን አቅምና ጥንካሬ አይደለም— በመንግሥት መዋቅር ውስጥ 
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ሆነው የመልካም አስተዳደር ችግር የሚፈጥሩ ኃይሎችንና በችግሩ የሚማራሩ ወገኖችን በመሣሪያነት በመጠቀም ጭምር 

እንጂ። እናም ግጭቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመፍታት በቀዳዳነት የሚታወቀውን የመልካም አስተዳደር ችግርን መቅረፍ 

ተገቢ ነው።  

በመግቢያዬ ላይ እንደጠቀስኩት ግጭት ለምን ይፈጠራል? የሚልና ነባራዊውን ዓለም ያላገናዘበ ጥያቄን ማንሳት አይቻልም። 

ግጭት ኦሮሚያም ይሁን ጋምቤላ፣ ሰሜን ሆነም ደቡብ፣ ምስራቅም ሆነ ምዕራብ ሊከሰት ትችላል። ቁም ነገሩ የግጭቱን 

መንስኤዎች በመቅረፉ ላይ ነው። እናም መንግስት እያከናወነ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመቅረፍ ሂደት ከህዝቡ 

ጋር በመሆን ደግሞ ደጋግሞ መታገል ይገባዋል።  

እርግጥ መንግስት እዚህም ሆነ እዚያ የሚታዩትን ግጭቶች የውስጥ ተጋላጭነታችንን መቀነስ ብሎም ማጥፋት እንደሚገባ 

ያምናል። ከውስጥ ተጋላጭነታችን ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው ድህነታችን መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። 

የመልካም አስተዳደር ችግር ባለበት ሀገር ውስጥ ድህነት በተገቢው ሁኔታ ሊቀረፍ አይችልም።  

በመሆኑም መንግስት ህዝቡን ያማከለ የመልካም አስተዳደር ርምጃዎችን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። ምክንያቱም የውስጥ 

ተጋላጭነታችን ከቀነሰና ከፍ ሲልም ከተወገደ ብሎም የግጭት መንደርደሪያ ሜዳቸው በዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ከታጠረ፣ 

የሀገር ውስጥ ፀረ-ሰላም ኃይሎችም ሆኑ እንደ ሻዕቢያ ዓይነቶቹ የሁከት ፊታውራሪዎች ፍላጎታቸው ከቅዠትነት ሊዘል 

ስለማይችል ነው።  

  


