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ብሄራዊ  ነውረኝነት  ከሰሞኑ ሁከት አንፃር 

ስሜነህ 10-10-16 

አገሪቱን ላለፉት 25 ዓመታት እያስተዳደረ ያለው ገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግ ከ1993 ዓ.ም ወዲህ ያሉትን የ15 

ዓመታት ጉዞዎች ገምግሞ ዕርምጃ ለመውሰድ ሙሉ ዝግጅቱን ስለማጠናቀቁ ተናግሯል። በግምገማው ማብቂያ 

እንደተገለጸው በእነዚህ ዓመታት ለሃገሪቱ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ግንባታ የሚረዱ እሴቶች ሳይቀሩ እየተናዱ ያሉት 

የመንግስትን ስልጣን ስለግል ጥቅማቸው የሚሹ ግለሰቦች በድርጅቱ ውስጥ በመበራከታቸው መሆኑ ሲሆን መፍትሔውም 

በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚወሰድ መሆኑ ይፋ ሆኗል፡፡   

ይህ እንዳለ ሆኖ ግን የጥልቅ ተሃድሶው ሙሉ ውጤት በፌዴራል ደረጃም ሆነ በክልሎች በሚደረጉ የምክር ቤቶች 

የሥራ መጀመሪያዎች ላይ የሚታይ መሆኑ ተዘንግቶ በተለያዩ አቅጣጫዎች ስሜታዊ የሆኑ ረብሻዎች እየተካሄዱና የሃገርም 

ህልውና በውጭ ሃይሎች እጅ ላይ እየወደቀ መሆኑን የሚያጠይቁ ክስተቶች እየተስተዋሉ ነው። አሳሳቢው፣ አስፈሪውና አሳዛኙ 

ጉዳይ በረብሻዎቹ እነ ግብጽ እየፎከሩ ባሉበት ሁኔታ የእነርሱ ፉከራ አድማቂና አሟሟቂ መሆናች ነው። 

የገዥው ፓርቲ እና የመንግስት የጥልቅ ተሃድሶው ውጤት ከፖለቲካ ሥልጣን በላይ ሆኖ የአገርን ህልውና ማረጋገጥ 

እንዲችል የሚፈልግ ሁሉ ጉዳዩን በአግባቡ መያዝና ፍጻሜውን በትእግስት መጠበቅ ይገባዋል እንጂ ባልተለመደና ኢትዮጵያዊ 

ጨዋነት በጎደለው መልኩ ሃገር ማመስና ለውጭ ሃይሎች ቀዳዳውን ማስፋት ታሪካዊ ስህተትና በኋላም ጸጸቱ የማይወጡት መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡  

ጥያቄው በህገ መንግሥቱ በሰፈረው መሠረት ሁሉም ዓይነት መሠረታዊ መብቶች ይከበሩ የሚል ሆኖ ሳለ የዚሁ መገለጫ 

የሆኑትን ትእግስትና ስርአት ማጣት እርስ በእርሳቸው የሚጣረሱና መንግስት እንደሚለውም ሆነ በተግባርም ከወደግብጽ 

እየሰማን እንዳለው ለውጭ ሃይሎች እጅ መስጠት ባንዳነት ነው የሚሆነው፡፡ ዜጎች በነፃነት የመደገፍና የመቃወም 

ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶቻቸው በተግባር ሊታዩ መገባቱ የማያከራክርና ለድርድር መቅረብ የሌለበት ቢሆንም፤ ለውጭ 

ሃይሎች መንገዱን በማስፋት ሃገርን ለባዳ አሳልፈው እየሰጡ መሆን የለበትም፡፡   

 

ማናቸውም ዓይነት ሐሳቦች ያለምንም መሸማቀቅ እንዲንሸራሸሩ ዕድሉ የተሰጠ መሆኑ፤ ይህም ህገ መንግስታዊ ዋስትና 

ማግኘቱ ቢታወቅም የመንግስትን ስልጣን የያዙ አንዳንድ ሃይሎች ስለኪራይ  ሰብሳቢነት አጀንዳቸው ዜጎች በሚያራምዱት 

አቋም ምክንያት ችግር እንዳይገጥማቸው ጥበቃና ከለላ የማድረግ ሃላፊነታቸውን ሊወጡ ባለመቻላቸው ችግሮቹ 

መግዘፋቸው ይታወቃል። መንግስትና መሪ ድርጅቱም ይህንኑ አምነው ለመታደስ ዝግጁ በሆኑበት በዚህ ወቅት የውጭ ሃይሎችን 

አጀንዳ በማራገብ ሃገርን አደጋ ላይ መጣል ብሄራዊ ነውረኝነት ነው፡፡  

የሀብትና የሥልጣን ክፍፍሉ ፍትሐዊና ተዓማኒነት፣ የመንግሥት አሠራር ለሕዝብ ግልጽና ተጠያቂነት እንዲኖረው 

መደረግ ቢኖርበትም ከላይ በተመለከተው ተመሳሳይ ስለኪራይ ሰብሳቢነት አጀንዳቸው የመንግስትን ስልጣን የያዙ ግለሰቦች 

መበላሸታቸው በህዝብ ላይ ቅሬታ መፍጠሩና ለምሬትም እንዳበቃው ታምኖበታል፡፡ እነዚህንና ሌሎች መሰል ግን በጣም 

አስፈላጊ ነገሮችን ተግባራዊ ለማድረግ የመንግስት በጥልቀት መታደስ ወሳኝ ነው። ከዚያም ባሻገር ለጥያቄዎች ምላሽ 

ማግኘት የሚቻለው ከምንም ነገር በላይ የሕግ የበላይነት ሲሰፍንና በዚሁ ማእቀፍ መንቀሳቀስ ሲቻል እንጂ አገሪቱ በስንትና 
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ስንት መከራ ያፈራችውን ንብረት በማውደም ስላልሆነ ቅንና ሰላማዊ ከሆነው ዜጋ ሁሉ ጉዳዩን በጥልቀትና በተረጋጋ መልክ 

አይቶ አጥፊዎችን መከላከልና ለህግ አሳልፎ መስጠት ጊዜው የሚጠይቀንና ሃገርን የማዳን ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡  

ዜጎች በገዛ አገራቸው ባይተዋር እንደሆኑ የሚሰማቸው ከዜግነት ይልቅ የፖለቲካ ወገንተኝነት የበላይነትን ይዞ ጥቂቶች 

ሲጠቀሙ መሆኑ ላይ መንግስትም ሆነ መሪ ድርጅቱ ሂሳቸውን ተቀብለው ሊያስተካክሉ ቃል ገብተዋልና የምክር ቤቶቹን 

መከፈት በትእግስት መጠበቅ ሲገባ ሃገርን ለጠላት አሳልፎ በሚሰጡ አግባቦች ተሰልፎ ንብረት ማውደምና ህይወት ማጥፋት 

ወደኋላ መመለስ መሆኑን ማጤንና ከስሜት ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል፡፡ ከፖለቲካው ወገንተኝነት በተጨማሪ በዘር፣ 

በሃይማኖትና በመሳሰሉት ግንኙነቶች በሚፈጠሩ ኔትወርኮች በሙስና  የሚበለፅጉ በአደባባይ በግልጽ ሲታዩ የዜጎችን 

ምሬት ወደ አመፅ መቀየሩ ባይቀርም ለዚህ የሚያበቃ ደረጃ ላይ ሃገሪቱ ደርሳለች ማለት ግን አይቻልም።  ይህ በሆነበት 

አግባብ አሁን የምናያቸው አመጻዎች ወደ ግጭት እየተለወጡ እና ለሞት፣ ለአካል ጉዳትና ለአገር ሀብት ውድመት 

ምክንያት እየሆኑ የሚገኙት በሃገራችን ልማትና እድገት ላይ ተቃርኖ ያላቸው ሃገራት በሚረጩት ገንዘብ መሆኑንም አስልቶ 

መንቀሳቀስ ሃገር ወዳድ ከሆነው ዜጋ ይጠበቃል፡፡  

የፖለቲካ ወገንተኝነት ከሌሎች አላስፈላጊ ትስስሮች ጋር እየተመጋገበ የአገር ሀብት ከማውደሙም በላይ፣ ወደማያባራ 

ግጭት በመክተት ከፍተኛ የሆነ ጥፋት እያስከተለ መሆኑን አምኖ የተቀበለ መንግስት ለመፍትሄውም ቅርብ እንደሆነ ማሰብና 

ስለመፍትሄው ጊዜ መስጠት ግድ ይላል፡፡ የጥልቅ ተሃድሶው መገለጫ የሚሆነውና በእርግጥም መንግስትና መሪ ድርጅቱ 

ለመታደስ ዝግጁ ስለመሆናቸው ማጠየቂያ ከሚሆኑን ቁም ነገሮች መካከል  በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የታየው ነውጥ 

የእንዲህ ዓይነቱ ተጠያቂነት የሌለበት አሠራር ውጤት መሆኑን በግምገማቸው ማረጋገጣቸውና ጠያቂ ለሆነው ህዝብ ይፋ 

ማድረጋቸው አንደኛው ነው፡፡  

ስልጣንን ላልተገባ ጥቅም ማዋል አገልግሎት ፈላጊ ዜጎችን በማስመረርና የአገርን ሀብት በማባከን ከፍተኛ ጥፋት 

አድርሷል፡፡ ከዕቅድ ጀምሮ እስከ አፈጻጸም ድረስ የሚታዩ ብዙዎቹ ዝርክርክነቶች የዚሁ መገለጫ ናቸው፡፡ ሹመት 

ብቃትን መሠረት ማድረግ ሲገባው የፖለቲካ መሣሪያ በመሆኑ በርካታ ጥፋቶች መድረሳቸውንም መንግስት አምኗል፡፡ 

በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል እንደተገባው ዘንድሮ ሹመት ብቃትን መሠረት አድርጎ ከፓርቲ ውጪ ያሉ ዜጎችንም  

ለማካተት መወሰኑን እንደዋና መፍትሄ ወስዶ መጠበቅ ሲገባ ንብረት ማውደምና ረብሻ ሲኮንኑት ከነበረው መንግስት አለመሻል 

ብቻ ሳይሆን በእርግጥም ቅሬታው ሽፋን እንጂ አላማው ሌላና የጠላቶቻችን ገንዘብ መሆኑን ሃገር ወዳድ ሁሉ ተገንዝቦ በዚህ 

አግባብ ሊንቀሳቀስ ይገባል፡፡   

ጉዳዩ  ለመንግስትና መሪ ድርጅቱ ብቻ የሚተው አይደለም። ተሃድሶው ከላይ በተመለከተው አግባብ ህዝቡንም የሚጨምር እና 

በአገሪቱ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የተቋቋሙ ፓርቲዎችንም የሚመለከት መሆኑን መገንዘብ ያሻል። ለጠንካራ 

የመድበለ ፓርቲ ስርአት ግንባታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተበታትነው ከሚታገሉ ይልቅ ልዩነቶቻቸውን አጥብበውና ቅራኔያቸውን 

አለዝበው በግንባርም ይሁን በውህደት ጠንክረው መውጣት ሲገባቸው በየስርቻው ሆነው የመንግስትን ስህተት ብቻ 

በማራገብ መጠመዳቸው ሽፋን እንጂ ግባቸው የመንግስትን ስልጣን ለግል ጥቅማቸው ማዋል መሆኑ ሲበዛ ግልፅ ነው። 

በመሆኑም፣ እነርሱም ስለዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ፣ ስለሃገር ልማትና የህዝብ ተጠቃሚነት ተሃድሶ ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

የይስሙላ ፓርቲ ከመሆን ጠንካራና በሳል አመራሮች የሚወጡባቸው መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ከተራ ቧልትና 

ከተለመደው የብሽሽቅ ጎዳና ወጣ ብለው ለመድበለ ፓርቲ ሥርዓት መፈጠር የመታገል ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 

እንታገልለታለን ከሚሉት የሥልጣን ዓላማ በላይ የአገር ህልውና እንደሚበልጥ በማወቅ፣ ሕዝብን ለማማለል ሳይሆን 

በእርግጥም መሬት ወርዶ ተግባራዊ መሆን የሚችል አጀንዳ ይዘው ህልውናቸውን ሊያሳዩ ይገባል፡፡  
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የተቃዋሚ ፓርቲዎች የአኩራፊዎች ምሽግ በመሆን ስህተቶችን በማጋጋል ሃገር አደጋ ላይ እንድትወድቅ የጠላቶች 

መመቻመቻ ከመሆን ይልቅ ሃገር ለመምራት የሚያስችል ቁመና እንዳላቸው በተጨባጭ የሚያሳይ ፕሮግራም ይዘው 

መቅረብ የሚያስችል ተሃድሶ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል። ይህን ማድረግ እስካልቻሉ ድረስ ለራሳቸውም ሆነ ለአገር ህልውና፣ 

ይኸው በምናየው መልኩ፣ የማይጠቅሙን እና ይልቁንም የጠላት መንጠላጠያ ሆነው ያምሱናልና ለሚችሉት ሜዳውን ሊለቁ 

የሚገባ መሆኑን መንገር እንጂ የእነርሱን ማስረጃ አልባ ጩኸት እየሰማን መንቀሳቀስ ሃገርን አሳልፎ የመስጠት ብሄራዊ 

ነውረኝነት ይሆንብናል፡፡  

ባጠቃላይ፣ ህዝቡ መንግስትን ባፋጠጠውና ወደተሃድሶ ጎዳና እንዲሄድ ባደረገው ግፊት ልክ የተቃዋሚው ስብስብም ከግለሰቦች 

አምልኮና በእነሱ ዙሪያ ከመኮልኮል አባዜ በመውጣት ሰላማዊ የፖለቲካ ትግላቸው ወጣቶችን የሚስብና ለዓላማ 

የሚያሠልፍ ተሃድሶ ማድረግ የሚያስችላቸው ግፊት ማድረግ ይገባዋል እንጂ እለታዊ ብሶትን መነሻ አድርጎ በእነርሱ ነቀፌታ 

በመግለብለብ እሳት ማቀጣጠል ብሄራዊ ነውረኝነት ነው። 


