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ለብሔራዊ መግባባት ልንሻገራቸው የሚገቡን ወንዞች 

ዮናስ 11-25-16 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በመጋቢት ወር 2008 ዓ.ም. ከዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ከሌሎች 

ተመራማሪዎች ጋር አገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ በተወያዩበት ወቅት በመክፈቻ ላይ፤-  

በአንድ ትውልድ የተጣመመ የፖለቲካ ግንኙነት ነው እዚህ አገር ውስጥ ያለው፡፡ ይህ የተጣመመ የፖለቲካ 

ግንኙነት እየቀጠለ ነው ያለው፡፡ ሁላችሁም እንደምታውቁት በአገራችን የፖለቲካ ፓርቲ መሥርተው 

የሚታገሉት አብዛኞቹ የግራ ፖለቲካ አራማጅ የነበሩ ናቸው፡፡ የዚያን ጊዜ የነበረ ቁርሾ መቀጠል አለበት? 

እንዴት ነው አዲሱ ትውልድ የዚህ ቁርሾ ተሸካሚ እንዳይሆን ማድረግ የምንችለው? በራሱ የሚያስብና ራሱ 

ባመነጨው አዲስ አስተሳሰብ ውስጥ የሚኖር ትውልድ እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው? የሚለውን ጥያቄ 

አዘል ሀሳብ አንስተው ነበር። 

ይህ ደግሞ አሁን ላለንበት ተጨባጭ ሁኔታ በተለይም ለሚያስፈልገን እና መንግስትም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ 

ለሚገኝበት ብሔራዊ መግባባት ወሳኝ ጉዳይ ነው። 

የአዲስ አበባና ዙሪያዋ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተቀናጀ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ  በተለያዩ የየክልሉ ከተሞችና 

ዩኒቨርሲቲዎች የተከሰተው ግጭት፤ በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ከቅማንት የማንነት ጥያቄ አለመመለስ ጋር 

ተያይዞ ደም ያፋሰሰውና የበርካታ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈው ግጭት እና የመሳሰሉቱ ከጀርባቸው በርካታ ምክንያቶች 

ያዘሉ ቢሆኑም የብሄራዊ መግባባትን የተመለከተው አጀንዳ መሬት በነክስ ኖሮ የሆነው ሁሉ ባልሆነ ብሎ በድፍረት መናገር 

ይቻላል፡፡ 

አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር ማለት ለዚህች አገር አንድ ፓርቲ ብቻ፤ እርሱም ኢህአዴግ ነው ብለው 

ትርጉም የሚሰጡ አሉ። ይሁን እንጂ፤ ብሄራዊ መግባባት ማለት ልዩነታችንን ማክበር፤ አንድነታችንን ማጠናከርና በልዩነታችን 

ውስጥ ለምንፈጥራት የአንድነታችን መገለጫ የምትሆን አገር በአንድነት እንቁም፤ ለዚህ የሚያበቃንን አንድ የኢኮኖሚና 

የፖለቲካ ማህበረሰብ እንፍጠር ማለት ነው። የትኛውም ፓርቲ ይምጣ እንደአገር አንድ የሚያደርገን የኢኮኖሚና የፖለቲካ 

አስተሳሰብና ቁመና ይኑረን ማለት ነው። የትኛውም አካል ይምጣ እንደአገር አንድነታችንን የማይሸረሽሩ እና ለድርድር 

የማይቀርቡ ዴሞክራሲያዊ እሴቶችን እንገንባ ማለት ነው። 

ዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰብና ዴሞክራሲያዊ ባህል በመገንባት አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር እስካልቻልን 

ድረስ ያሉብን ችግሮች አብረውን የሚቀጥሉ መሆናቸው ሳያንስ አዳዲስ ችግሮችን እየፈለፈሉ የመቀጠላቸውን አይቀሬነት እና 

እውነታነት ስንቶቻችን ልብ ብለን እናውቅ ይሆን? በጥቅሉ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር ለዚህች አገር  

የዕጣ ፈንታ ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡ በዚህ ረገድ መንግሥት ጉድለቶቹን የማረም የመሪነት ሚና እንዳለው ባይታበልም፤ 

በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚታየው ዳተኝነትና የያገባኛል ስሜት መጥፋት እያስከፈለን የሚገኘው ዋጋ በቀላሉ የሚተመን 

አይደለም፡፡ ቀድሞ ነገር እየተገነባ የመጣና ሥር የሰደደ በሁሉም አገራዊ ጉዳዮች ላይ የተደረሰ ብሔራዊ መግባባት 

በአገራችን  የለም፡፡ በመሠረታዊ ጉዳዮች ላይ  እንኳ ሕዝቡ ቀርቶ ምሁራኑ ሲግባቡ ማየት ህልም በሆነበት አገር ላይ 

በእርግጥም አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ከባድ ይሆናል። 
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ዴሞክራሲያዊ ባህልና ብሄራዊ መግባባትን ከመፍጠር አኳያ የኛ አገር ምሁራን  በአብዛኛው የሚታወቁት የራሳቸውን ፓርቲ 

አቋቁመው አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ሳይሆን፤ የዳር ተመልካች ሆነውና ሲከፋም አገር ጥሎ በመሸሽ መሆኑ እሙን ነው ። የዳር 

ተመልካች በመሆንም ይሁን በመሸሽ ለዚህች አገር እና ለሕዝቧ ጠብ የሚልላት አንዳች ነገር አይኖርም።   

በተደጋጋሚ በዚህ መልኩ አንዳች አስተዋጽኦ ያበረክቱ ዘንድ ሂስ የሚቀርብባቸው ምሁራኑ ደግሞ የከፍተኛ አመራሩ ስብጥር 

አግላይ እንደሆነ፤ ሙስናውን እና በሙስና የተዘፈቁ አመራሮችን አማካሪ አድርጎ መሾምን፤ ወዘተ. በመጥቀስ ሲሞግቱ 

ተስተውሏል። ለዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታና ለብሄራዊ መግባባት ግንባር ቀደም ሚና እንደሚኖራቸው የማያጠያይቁት 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ቢሆኑ በቀዳሚነት የሚያነሱት መሟገቻ አጀንዳ የምርጫ ሕግ ነው።   

አሁን ምሁራኑም ሆኑ ፓርቲዎቹ ያሳብቡባቸው የነበሩ መሟገቻዎች መልስ ያገኙ ይመስላል።  ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ 

ማርያም ደሳለኝ ባለፈው ጥቅምት 22 ቀን 2008 ዓ.ም. ካቢኔያቸውን ብሄራዊ መግባባትንና አንድ የኢኮኖሚና 

የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠርን ታሳቢ ባደረገ መልኩ አዋቅረዋል ፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2008 ዓ.ም. ካቋቋሙት 30 አባላትን የያዘ ካቢኔ ውስጥ ዘጠኝ የሚሆኑትን በነበሩበት ቦታ 

እንዲቆዩ በማድረግ ሌሎች አምስት የቀድሞ ካቢኔ አባላትን እንዲሸጋሸጉ ወይም በሌላ ኃላፊነት እንዲሾሙ 

አድርገዋል፡፡ ሌሎች 13 አዳዲስ አባላትንም በካቢኔያቸው አካትተው በፓርላማው አፀድቀዋል፡፡ ከእነዚህ አዳዲስ 

አባላት ውስጥ አሥሩ ከተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፤ እንዲሁም ከፖለቲካ ውጪ በሆኑ የመንግሥት ድርጅቶች 

ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ ከፍተኛ ምሁራን ናቸው። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም አዲስ ስለተቀላቀሉት የካቢኔ አባላት፤ በተለይም ምሁራንን ለማካተት ስላስፈለገበት 

ጉዳይ ሲያብራሩ፤ የአገሪቱ የዕድገት ደረጃ የሚጠይቀውን ዝንባሌ፤ ዕውቀትና ክህሎት ያላቸው መሆኑን መናገራቸውም 

ስለአንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር በመንግስት በኩል እየተሄደ ያለውን ርቀት የሚያመላክት እና በተመሳሳይም 

ከምሁራኑ የሚጠበቀውን ኃላፊነት የሚያሳይ ነው፡፡ 

ስለፓርቲዎቹም መሟገቻ ቢሆን ከተመጣጠነ ውክልና አንስቶ ሕገ መንግሥት እስከማሻሻል የሚደርስ እርምጃ ለመውሰድ 

መንግስት ሲዘጋጅ፤ በተቃራኒው በእነርሱም ላይ እየመጣ ያለውን ከባድ ኃላፊነት ማጤን ያስፈልጋል። ገዢው ፓርቲ ከፓርቲ 

ውጪ አባላትን በፌደራሉ መንግስት ወደስልጣን ሲያመጣ ብሄራዊ መግባባት የህልውናችን ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ እንደሆነ 

ማጤንና በእርሱ ልክ እራስን ማዘጋጀት ተገቢ ይሆናል። 

ቀደም ሲል የተጀመረውን አገራዊ ህዳሴ ከመቀዛቀዝ አውጥቶ ወደ ቀጣይ የለውጥ ሂደትና ብሄራዊ መግባባት 

ለማሸጋገር አንዱ ቁልፍ እርምጃ መንግስታዊ ስልጣንን ወደ ግል ኑሮ ማሻሻያ ለማሸጋገር የሚደረገውን ዝንባሌና 

ጥረት ማስቆምና መንግስት በርግጥም የሕዝብና የአገር አገልጋይ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። በዚህም በመንግስት በኩል 

ለሕዝቡ ፍትሃዊ አገልግሎት ለመስጠት የጎበጠው እየቀና፤ የተዘጋው እየተከፈተ ነው፡፡ 

ብሄራዊ መግባባትን ለመገንባት ችግሮችን እና መፍትሄዎችን በፌዴራል መንግስት ላይ ብቻ ማንጠላጠል የትም ስለማያደርስም 

በፌደራሉ መንግስት የተዘረጋው ሥርዓት የፌዴራሉ አካል በሆኑ ክልል መንግሥታትም ተደግሟል። ይህ ደግሞ፤ 

የመንግስትን ስልጣን ካለአግባብ የመጠቀም ዝንባሌን የሚገታና ከእንግዲህ በውጤት አልባነት በመንግስት ስልጣን ላይ 

ተቀምጦ መቆየት የማይቻል መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ውጤት ያላመጣ ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሽፋን 
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በመንግስት ስልጣን ላይ እንደማይቀጥል የሚያረጋግጥ ቋሚ የአሰራር ስርዓት ጥቅም ላይ እንዲውልም ምቹ ሁኔታዎች 

ስለሚፈጠሩ በአስተማማኝ መልኩ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገውን ጉዞ ቀና ያደርገዋል፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊው ሥርዓት ግንባታ እንቅፋት የሆኑ ድርጊቶችን ማስወገድ ለብሄራዊ መግባባት ቅድመ ሁኔታ ነው። 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንቅፋት የሆኑ ድርጊቶችን የፈጠረውና ሊፈጥር የሚችለው ደግሞ ገዢው ፓርቲ ብቻ 

ሳይሆን፤ ተቃዋሚውን ጨምሮ ምሁራኑ እና ሕዝቡም መሆኑ ታምኖ ሁሉም እንደአቅሙ ራሱን ሊያድስ ይገባል።   

ስለብሄራዊ መግባባት አጀንዳ ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ከተቃዋሚውም ሆነ ከምሁሩ፤ ከንግዱ ማህበረሰብም ሆነ ከተለያዩ 

አደረጃጀቶች፤ ተማሪዎችና መምህራን ወዘተ. ኃላፊነትን በአግባቡ መወጣትን፤ ለግልጽነትና ለተጠያቂነት መርህ 

መገዛትን፣ ከአድሎአዊና ከቡድንተኝነት አስተሳሰብ መራቅን፤ ሙስናን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር መፀየፍን፤ 

አስመሳይነትንና አድርባይነትን መዋጋትን፤ በማንኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢሆን በራስ መወሰንን፤  

አገርንና ሕዝብን የማገልገል ክብር መጎናፀፍን፤ ከፀረ ዴሞክራሲ ተግባራት መታቀብን፤ ተቋማትን ጠንካራና ዘለቄታዊ 

እንዲሆኑ ማድረግን፤ ሥራንና ባለሙያን ማገናኘትን፤ በአርዓያነት የሚጠቀስ አመራር መስጠትን፤ ከአልባሌ 

ድርጊቶችና ሥፍራዎች ራስን ማራቅንና የመሳሰሉትን ይጠይቃል፡፡ መተማመንን የሚፈጥሩትና የያገባኛልን ስሜት 

አጎልብተው ወደ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ የሚያሻግሩት መንገዶች ከሞላ ጎደል እኒህ ናቸው።  ለዚህ የሚሆን 

ምቹ ሜዳ ደግሞ በመንግስት በኩል እየተፈጠረ ነውና ቢያንስ ከእኛ እንዳይቀር እራሳችንን ልናዘጋጅ ይገባል።  

  

ስለብሄራዊ መግባባት በየደረጃው የሚገኙ የካቢኔ አባላት ሹመታቸውን ላፀደቀላቸው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ተገዢነታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ለተወከሉባቸው ምክር ቤቶች የሚያቀርቧቸው ሪፖርቶች ከሐሰት የፀዱ፤ ተጠያቂነት 

ያለባቸውና የምክር ቤቱንም ክብር የሚጠብቁ ሲሆኑ ተወደደም ተጠላ ብሄራዊ መግባባት ይፈጠራል፡፡ ለዚህ ደግሞ 

ባለጉዳይ እና ባለአደራ የሚሆኑት በየደረጃው የሚገኙ የካቢኔ አባላት ብቻ ሳይሆኑ  የምክር ቤት አባላትም ናቸው። 

የአስፈጻሚውን የሥራ ክንውንና አፈጻጸም በሚገባ የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነታቸውን ከተወጡ፤ በተለይ ቋሚ 

ኮሚቴዎች ምክር ቤቱ ጥርስ ያለው አንበሳ እንዲሆን ካስቻሉ ወደድንም ጠላንም፤ ፈለግንም አልፈለግንም ብሄራዊ 

መግባባትን መፍጠር የአጭር ጊዜ ጉዳይ ይሆናል፡፡ ያም ሆኖ ግን፤ ብሄራዊ መግባባት ተፈላጊ ስለሆነ ዝም ብለው የሚቀዳጁት 

ሳይሆን እኒህንና የመሳሰሉትን ወንዞች መሻገርን ይጠይቃል ።   

ዕድገት የሚገኘው ኢኮኖሚው ብቃት ባላቸው ዜጎች አመራር ሰጪነት ሲመራ ነው፡፡ ማኅበራዊ ፍትሕ የሚሰፍነው 

አመራሩ በብቃትና በቁርጠኝነት አገሩን ማገልገል ሲችል ነው፡፡ ሰብዓዊ መብት የሚከበረው የሕግ የበላይነት መኖሩ 

ሲረጋገጥ ነው፡፡ በምርጫ ሥርዓቱም ሆነ በፌዴራል ሥርዓቱ አወቃቀር ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር የሚቻለው 

አመራሩ ለሕዝብ ፍላጎት ሲገዛ ነው፡፡ ዴሞክራሲ ሥርዓት ሆኖ መገንባት የሚቻለው በወሳኝና የጋራ ብሔራዊ ጉዳዮች 

ላይ መግባባት ሲቻል ነው፡፡ ዴሞክራሲ ዕውን የሚሆነው የፖለቲካ ምኅዳሩ በሰጥቶ መቀበል መርህ ሲመራ ነው፡፡ 

የእነዚህ ድምር ውጤት ደግሞ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብን ይፈጥራል። የአገሪቷም ህዳሴ በማይናወጽ አለት ላይ 

ይጸናል።  
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