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እራሳችን እጣ ፈንታ ላይ ራሳችን እንወስን 

ኢብሳ ነመራ 08-30-16 

ሰሞኑን የኢህአዴግ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የቀረበውን የ15 አመት የአገራዊ 

ህዳሴ ጉዞ ግምገማ መነሻ በማድረግ በጥልቀት መፈተሹን  ከዚህ በተጨማሪም ከቅርብ ግዜ 

ወዲህ የሚታዩ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ዝንባሌዎችን መገምገሙን አሳውቆናል። ከድርጅቱ 

ጠቅላላ ጉባኤ ቀጥሎ ትልቁ የስልጣን አካል የሆነውና እያንዳንዱ የኢእዴግ አባል ፓርቲ 

(ህወሃት፣ ብአዴን፣ አህዴድና ደኢህዴ) በእኩል ድምፅ የሚወከሉበት ምክር ቤቱ ያካሄደውን 

የ15 ዓመታት የህዳሴ ጉዞና ወቅታዊ ሁኔታ ግምገማ ብዙዎች በጉጉት ሲጠብቁት ነበር። 

በተለይ ምቾት ነስቶን የከረመውና ሰሞኑን በአንዳንድ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ሁከትና 

በሌሎችም አካባቢዎች እንዲቀሰቀስ በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት የሚወተወትበት ሁከት 

መፍትሄ እንዲበጅለት የሚፈልጉ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች የምክር ቤቱን ውሳኔ 

በጉጉት ሲጠብቁ ነበር። እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው፣ በሁሉም የሃገሪቱ ክልሎች የሚኖሩ 

ሰላም ወዳድ ዜጎች የሰላም መፍትሄ ይዞ ይመጣል በለው ሲጠብቁት የነበረው፣ በሌላ በኩል 

የኤርትራ መንግስት የትርምስ ስትራቴጂ አሰፈፃሚዎችና እነሱ በሚነዙት ውዥንብር 

የተደናገሩ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ደግሞ ወገባቸውን እንደሚቆምጣቸው አውቀው 

አስቀድመው ሲያጥላሉት ቆይተው ጉባኤው ተጠናቆ ባወጣው መግለጫ ውሳኔዎቹን ይፋ 

አድርጓል። 

በህዝብ ውክልና ስልጣን ተረክቦ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ሃገሪቱን በማስተዳደር 

ላይ የሚገኘው ኢህአዴግ ምክር ቤቱ ሃገሪቱ ባለፉት 15 አመታት የተጓዘችበትን ሂደት 

በዝርዝር መገምገሙን በመግለጫው አሳውቋል። በዚህም የአገራችን ህዝቦች በሁሉም 

የህይወት መስኮች ውጤት ማግኘታቸውን፣ ሃገሪቱ በብዙ እርምጃዎች ወደፊት መጓዟን 

ማረጋገጡን ገልፇል።  

ይህ የምክር ቤቱ የግምገማ ውጤት በይፋ የሚታይና ሁሉም ዜጎች የሚያውቁት ነው። 

ሃገሪቱ በተለይ ባለፉት 13 ዓመታት በህዝቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሮ ላይ ተጨባጭ 

ለውጥ ያመጣ ተከታታይ እድገት ተመዝግቧል፤ እድገቱ በህዝቡ ኑሮ ላይ መሻሻል 

አምጥቷል፤ ይህ የባለፉት አንድ ተኩል አስርት ዓመታት እድገት ያመጣው የኢኮኖሚና 
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ማህበራዊ ልማት በእጃችን ያለ በመሆኑና ያገኘነውን ሳይሆን ሁሌም የቀረንን ስለምናስብ 

እንደትልቅ ስኬት የማንመለከትበት ሁኔታ አለ። ይህ የተለመደና ያለ ሰዋዊ ባህርይ ነው። 

ምክንያቱ ደግሞ ሰዎች ሁሌም ያገኙት ሳይሆን የጎደላቸው  የሚያሳስባቸው መሆኑ ነው። 

በመሆኑም ለማንም ሰው የሚታየውንና ሞያዊ ትንተና የማይፈልገውን፣ ግን ሁሌም 

የጎደለው ላይ ስለምናተኩር ከቀልባችን የሚርቀውንና በህዝብ ኑሮ ላይ እየታየ ያለን 

መሻሻል ለናሙና ያህል ቀንጨብ ቀንጨብ እያደረግን እንመልከት። 

የሃገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነውና ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው የሰው ሃይል 

የተሰማራበት ግብርና ላይ የተሰማራውን የአርሶ አደር ህይወት ስንመለከት ቀደም ሲል 

ከነበረበት በቀን አንዴ እንኳን በወጉ መመገብ የማያስችል የኑሮ ሁኔታ ወጥቶ፣ ዛሬ እጅግ 

አብዛኛው አርሶ አደር በቀን ሶስቴ መመገብ የሚችልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። እዚህ 

ደረጃ ላይ ያልደረሱ አርሶ አደሮችን ኑሮ ለመለወጥ የሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ 

በምግብ ለስራ ላይ ተሰማርተው ራሳቸውን እንዲደግፉና ህይወታቸውን እንዲያሻሽሉ 

እየተደረገ ይገኛል። 

ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ አርሶ አደር የረባ የሌት፣ የረባ የአዘቦትና 

የክት ልብስ የሚባል ነገር አልነበረውም። ጫማ መጫማት ለአርሶ አደሩ የተፈቀደ 

አይመስልም ነበር። አሁን በርካታ አርሶ አደሮች የተሟላ የሌሊት ልብስ፣ ጽዱ የአዘቦትና 

የክት ልብስ አላቸው፤ ከነልጆቻቸው። አርሶ አደሩ አሁን ለእግሩ ጫማ አለው። ይህንን 

ገበያ በሚውልበት እለት  ብቻ በመመልከት መረዳት ይቻላል። 

የኢትዮጵያ አርሶ አደር ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት አንድ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ከከብቶቹ 

ጋር ነበር የሚኖረው። አሁን ግን በርካታ አርሶ አደሮች መኖሪያቸውን ከከብት ማደሪያና 

ከጪስ ቤት ለይተዋል። ድሮ ለአርሶ አደሩ ስኳር፣ የምግብ ዘይት፣ ሳሙና ብርቅ ነበር። 

የኢትዮጵያ አርሶ አደር ቡናውን በስኳር አጣፍጦ የሚጠጣው መኸር ተሰብስቦ ያበቃ ሰሞን 

ትንሽ ገንዘብ እጁ ስትገባ ብቻ ነበር፤ የምግብ ዘይትም እንዲሁ። እጅግ ከፍተኛ ቁጥር 

ያለው አርሶ አደር ልብሱን የሚያጠበው በእንዶድ ነበር፤ አሁን ይህ ተረት ሆኗል። ስኳር፣ 

የምግብ ዘይት . . . የመሳሰሉ ምርቶች ከብርቅነት አልፈው የዘውትር ፍጆታው ለመሆን 

በቅተዋል። 
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የሃገሪቱ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነት ወደ "መቶ በመቶ" መቃረቡን አስቀድመን 

ገልፀናል። የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የገጠር ቀበሌዎች ድረስ ዘልቀው ገብተዋል። 

በመሆኑም፣ አሁን የኢትዮጵያ አርሶ አደር ልጆቹን እስከላይኛው የትምህርት እርከን ድረስ 

ያስተምራል፤ በቅርብ ርቀት ውስጥ የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት 

ተመስርተውለታል፤ ከሃኪም ጋር በቅርብ ይተዋወቃል። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንደድሮው 

ከንፅህና ጉደለት በሚመጡ በሽታዎች እንዳይጠቃ፣ በተለይ ህፃናት በቀላሉ ሊድኑ በሚችሉ 

በሽታዎች እንዳይቀጩ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የአረሶ አደሩ መንደር ድረስ 

በመሄድ የንፅህና አጠባበቅና የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ይሰጡታል። 

የኢትዮጵያ አርሶ አደር አሁን እንደድሮው ለቴክኖሎጂ እንግዳ አይደለም። ሁሉም አርሶ 

አደር ቤት ሬድዮ አለ። በአብዛኛው አርሶ አደር ቤት ቢያንስ አንድ ተንቀሳቃሽ ስልክ 

አለ። የኤሌትሪክ ሃይል የደረሰባቸው አካባቢዎች ደግሞ ቴሌቪዥን አለ። አርሶ አደሩ 

አሁን ቴሌቪዥን የመግዛት አቅም አለው። የፀሃይ ሃይል ኤሌትሪክ የሚጠቀሙ አርሶ 

አደሮች ቁጥር ቀላል አይደለም። 

ይህ ብቻ አይደለም። እጅግ ዘመናዊ የመኖሪያ ቪላ የገነቡ፣ የቤት መኪና፣ ሞተር ሳይክል 

ያላቸው አርሶ አደሮች እየተበራከቱ ነው። አሁን በአንድ የአርሶ አደር ቀበሌ ቢያንስ ሶስት 

የጭነት መኪና፣ የህዝብ ማመላለሻ ካሚዮን . . . ያላቸው አርሶ አደሮች አሉ። በከተማ 

የሚከራይ ቤት ያስገነቡ፣ በከተማ የንግድ ሱቅና መጋዘን ያላቸው አርሶ አደሮችን 

መመልከት የተለመደ ነው።  አሁን በርካታ ሚሊየነር አርሶ አደሮች ተፈጥረዋል። 

ይህ እንግዲህ የአርሶ አደሩን ህይወት በተመለከተ ከብዙ በጥቂቱ ነው። 

ወደከተሞች እንምጣ። የኢትዮጵያ ከተሞች መሰረታዊ ችግር ስራ አጥነት ነው። ሃገሪቱ 

ባለፉት አስርት ዓመታት የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ከግብርናው ቀጥሎ 

ትልቁን ድርሻ ያበረከተው የኮንስትራክሽን ዘርፍ በከተሞች በሚሊየን ለሚቆጠሩ ዜጎች 

የስራ እድል ፈጥሯል። በመንገድ፣ በሃይል፣ በቴሌኮም፣ በውሃ የመሰረተ ልማት ዘርፎች 

የተመዘገበው እድገትም ከፍተኛ የስራ እድል ፈጥሯል። ከኮንስትራክሽን ቀጥሎ ለኢኮኖሚ 

እድገቱ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያበረከተው የአገልግሎት ዘርፍም እንዲሁ ለበርካታ ዜጎች 
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የስራ እድል ፈጥሯል። ከቅርብ ግዜ ወዲህ ከፍተኛ እድገት እያሳየ የሚገኘውም በስራ 

እድል ፈጠራ ያለው ድርሻ እየጎላ መጥቷል።  

ከዚህ በተጨማሪ ዜጎች በተለይ ወጣቶች በስራ ፈጠራ ራሳቸውን እንዲችሉና ለሃገሪቱ 

የኢኮኖሚ እድገትም በተለይ ለማኑፋክቸሪንግ የኢንደስትሪ ዘርፍ እድገት አስተዋፅኦ 

ማበረከት እንዲችሉ የተዘጋጀው የአነስተኛና ጥቃቅን የልማት ዘርፍም በሚሊየን ለሚቆጠሩ 

ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የትግበራ ወቅት 

ብቻ በአነስተኛና ጥጠቃቅን ተቋማት የስራ እድል የተፈጠረላቸው ዜጎች ቁጥር ከ6 ሚሊየን 

በላይ ነው። 

ሌላው በከተሞች ያለው ስር የሰደደ ችግር የመኖሪያ ቤት ችግር ነው። ይህን ችግር 

ለመፍታት በተለይ አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ 

ፕሮግራም ተግባራዊ ተደርጓል። በዚህ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ብቻ እስከ አሁን ከ100 

ሺህ በላይ ዜጎች ደረጃቸውን የጠበቁ መኖሪያ ቤት ባለቤት መሆን ችለዋል። 

ይህም ሆኖ በተለይ በከተሞች አካባቢ ብዙ ጉድለቶች ይታያሉ። አሁንም ቀላል የማይባል 

ቁጥር ያላቸው ስራ አጦች አሉ። በተለይ በየዓመቱ ከዩኒቨርሲቲዎችና ከቴክኒክና ሞያ 

ተቋማት እየተመረቁ የሚወጡ ወጣቶችን በሙሉ ማስተናገድ የሚያስችል የስራ እድል 

የለም። በተለይ በአዲስ አበባ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት፣ አገልግሎቱን ከሚሰጡ 

ከፍተኛ፣ መካከለኛና አነስተኛ ተሽከርካሪዎችም ሆነ ከመንገድ አውታር አኳያ ከአስራ 

አምስት ዓመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲነፃፃር በብዙ እጥፍ እድገት የታየ ቢሆንም 

አሁንም ህዝቡን ምቾት የነሳ የትራንስፖርት አገልግሎት ችግር አለ። ባለፉት አስራ 

አምስት ዓመታት ሃገሪቱ የምታመነጨው የኤሌትሪክ ሃይል በአስር እጥፍ ገደማ ያደገ 

ቢሆንም አሁንም የሃይል አቅርቦት ችግር ይስተዋላል። አዲስ የኤሌትሪክ ሃይል 

አገልግሎት ጠያቂዎች በሚፈልጉት ልክ ሃይል አያገኙም። በስርጭት ላይ ያለው 

የኤሌትሪክ ሃይልም ቢሆን ደካማና የሚቆራረጥ መሆኑ የህዝቡን ፍላጎት ማርካት 

አልቻለም። የንፁህ ውሃ አቅርቦትም ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ። 

የህዝቡ ቁጥር እየጨመረ፣ የአገልግሎት ፍላጎቱም በአይነትና በብዛት እያደገና እየሰፋ 

የመጣ ቢሆንም እነዚህ ፍላጎቶቹን ሊያሟሉ የሚችሉ የመሰረተ ልማት ግንባታና ማስፋፋት 
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ስራ ላይ እጅግ የተጋነነ መንቀራፈፍ ይታያል። ይህ የህዝቡን ፍላጎት ማሟላት 

ካለማስቻሉም ባሻገር ህዝብ የመንግስትን የማስፈፀም ብቃት ጥያቄ ውስጥ እንዲያስገባ 

ምክንያት ሆኗል። ምዝበራ መስፋፋቱንም እንዲገነዘበ አድርጎታል። 

እነዚህ በተለይ በከተማ አካባቢ ህዝቡን ማርካት ያልቻሉ ሁኔታዎች ሁለት መነሻ ያላቸው 

ናቸው። እነዚህም የኢህአዴግ ምክር ቤት ሰሞኑን ይፋ ባደረገው መግለጫ ላይ 

ተጠቅሰዋል። ይህም በአንድ በኩል ከአገራዊው እድገቱ ጋር ተያይዘው የተቀሰቀሱ አዳዲስ 

የህዝብ ፍላጎቶች በመኖራቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከራሳችን አመራር ጀምሮ በሚፈፀሙ 

ድክመቶች የተነሳ የህዝብ ቅሬታ መበራከት የታየበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በሚል የሰፈረው 

ነው። መግለጫው መፍትሄውንም አስመልክቶ ሃገራችን ልማታችን በፈጠራቸው አዳዲስ 

የህዝብ ፍላጎቶችና በጊዜ ባልተፈቱ የልማት ጥያቄዎች ሳቢያ አሳሳቢና ፈጣን ለውጥ 

ማምጣትን የሚጠይቅ ሁኔታ የተበራከተባት ነች። በመሆኑም ድርጅታችን ኢህአዴግ 

ህዝቡን በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ ዙሪያ መርቶ እያታገለ ለከፍተኛ ለውጥ 

ያበቃውን ያክል ዛሬም እየተፈታተኑት የሚገኙትን እነዚህን ችግሮችን በህዝቦች ተሳትፎና 

ወሳኝ ሚና እያስተካከለ በመጓዝ ጅምሩን የለውጥ ሂደት አጠናክረን ዳር ልናደርሰው 

ይገባል ብሎ ያምናል በማለት በግልፅ አስቀምጧል። 

እርግጥ ነው የለፉትን አስራ አምስት ዓመታት እድገት በበለጠ ፍጥነት ማስቀጠል ለዚህ 

ችግር አይነተኛ መፍትሄ ነው። 

ልማቱን በሚፈለገው መልክ አስኪዶ እርካታ መፍጠር እንዳይቻል ያደረገውን ከራሳችን 

አመራር ጀምሮ በሚፈፀሙ ድክመቶች በሚል የተገለፁ ችግሮች ግን አሳሳቢ ናቸው። 

እነዚህ ችግሮች የመንግስት የስራ ሃላፊዎች በስልጣናቸው ህዝብን ከማገልገል ይልቅ 

የማይገባቸውን ጥቅም ለማግኘት የገቡበት የኪራይ ሰብሳቢነትና ኪራይ ሰብሳቢነት 

ያስከተለው የመልካም አስተዳደር መጓደል ናቸው። 

ይህ ከግዜ ወደግዜ እያደገ የሚሄደውን የህዝብ ቁጥር ተከትሎ ፍፈላጎትን ማሟላት 

አለመቻል፣ ቀድሞውኑም ያልተማሉ ፍላጎቶችን በሚፈለገው ፍጥነት ማሟላት አለመቻል፣ 

እንዲሁም የኢኮኖሚ እድገቱ ራሱ የፈጠረውን የህዝብ ተጨማሪ ፍላጎት ማርካት 

አለመቻል በመንግስት ውስጥ ካለው ኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር መጓደል 
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ጋር ተዳምሮ የህዝቡን ቅሬታ ወደቁጣ ያሸጋገረበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከቅርብ ግዜ ወዲህ 

በየአካባቢው የሚነሱ የህዝብ ተቃውሞዎች አንዱ ምንጭ ይህ ነው። ይህ ህዝብ ላይ ቅሬታ 

የፈጠረ ሁኔታ ካልተስተካካለ፣ በተለይ አጋጣሚውን ሃገሪቱን ለማተራመስ ለመጠቀም 

ካሰፈሰፉ የቅርብና የሩቅ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችና የትርምስ ስትራቴጂ 

አስፈፃሚዎቻቸው ጋር ተዳምሮ ህገመንግስታዊ ስርአቱን ለአደጋ የሚያጋልጥበት ሁኔታ 

መኖሩን ማወቅ ልዩ ምርምር የሚፈልግ አይደለም። በመሆኑም የህዝቡን ፍላጎት አቅም 

በፈቀደ ሁሉ ለማሟላት ቃል ገብቶ ስልጣን በውክልና የተረከበው ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ፣ 

ይህን ቃሉን እንዳያሳካ ያደረገውን የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግር 

ለይስሙላና ሪፖርት ማሳመሪያነት ሳይሆን፣ በትክክል ህዝቡን በማሳተፍ ለማስወገድ 

መስራት አለበት። ይህ ደግሞ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታ ነው። ከቅርብ ግዜ ወዲህ 

እየተደጋገመ የመጣው ሁከት አዘል ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ አንዱ መነሻ ይህ መሆኑ እስከ 

ቀበሌ ባሉ አመራሮች ዘንድ ለአፍታም ሊረሳ አይገባም። 

የኢህአዴግ ምክር ቤት በተለይ ከቅርብ ግዜ ወዲህ ሃገሪቱን ከገጠማት የፖለቲካ ቀውስ 
ጋር አያይዞ የገመገመውና ውሳኔ ያሳለፈበት ሌላው ጉዳይ በተለይ በሰሜን ጎንደር ዞን 
ከወልቃይት የማንነት ጥያቄ ጋር ተገናኝቶ የተነሳው ነው። ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ፤  
 
በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደርና በአጎራባች የትግራይ ወረዳ መካከል ከወሰን ማካለል ጋር ተያይዞ 
በተነሳው ጉዳይ በህወሓትና ብአዴን አመራር በኩል መፍትሄ ከመስጠት አኳያ የተከሰተው 
መዘግየት ተገቢ እንዳልሆነ በመገምገም ሁለቱ ድርጅቶች ከዚህ ድክመት ተላቀው ፈጣንና ህዝብን 
ማዕከል ያደረገ መፍትሄ እንዲሰጡ ወስኗል። በትግራይ ክልል ከወልቃይት ጋር ተያይዞ የተነሳው 
ጥያቄ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ እንዲታይ 
ወስኗል። እነዚህና ለግጭት መንስኤ የሆኑ ወቅታዊ ገዳዮችም ከህዝብ ጋር በመመከከርና 
በመግባባት እንዲሁም የህግ የበላይነት በተከበረበት አኳኋን እንዲፈታ መደረግ እንዳለበትም 
ወስኗል።  
 
ብሏል። 

እንግዲህ ይህ የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ህገመንግስታዊ ቢሆንም የኢህአዴግ ምክር ቤት 

በመግለጫው ላይ እንዳሰፈረው የሁለቱ ክልሎች ገዢ ፓርቲዎች ለጉዳዩ አስቸኳይ ምላሽ 

መስጠት ባለመቻላቸው የህዝብ ቅሬታ ፈጥሮ ሁኔታው ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችና 

ለትርምስ ተልዕኮ አስፈፃሚዎቻቸው ሲሳይ ሆኗል። ይህን አጀንዳ ያለአግባብ በተለያየ 

መንገድ በማብጠልጠል ደም ያፋሰሰ ሃይል የተቀላቀለበት ተቃውሞ ተቀስቅሷል። አሁንም 

በአካከባቢው መረጋጋት አይታይም። በመሆኑም ጉዳዩ ህጋዊ መፍትሄ እንዲያገኝ መደረጉ 

የዘገየም ቢሆን ተገቢ ነው። 
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እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዝሃነትን የሚያስተናግድ ህገመንግስት ያላት ሀገር ነች። በሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንነታቸው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተደዳር በህገመንግስት 

የተረጋገጠ መብት አላቸው። በመሆኑም ማንኛውም ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ህዝብ 

በማንኛውም ግዜ የማንነት ወይም ራሱን በራሱ የማስተደዳር፣ ከመሰሎቹ ጋር ለመተዳደር 

የመጠየቅ መብት አለው። ይህ ጥያቄ የሚስተናገድበት መንገድም በህገመንግስቱ ላይ 

በሚገባና በግልፅ ተደንግጓል። 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀፅ 47፣ ንኡስ አንቀፅ 2 “በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ 1 

የተመለከቱት ክልሎች (ዘጠኙ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት ማለት ነው) ውስጥ የተካተቱ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች፣ ህዝቦች በማንኛውም ግዜ የራሳቸውን ክልል የማቋቋም መብት 

አላቸው።” ይላል። 

አሁን በትግራይ ክልላዊ መንግስት በምእራብ ትግራይ ዞን የሚገኘው የአማራ የማንነት 

ጥያቄ የተነሳበት የወልቃይት ወረዳ ጉዳይ ከላይ በተጠቀሰው የህገመንግስት አንቀፅ 

የሚዳኝ ነው የሚሆነው። ጥያቄው ለትግራይ ክልላዊ መንግስት ቀርቦ በኢፌዴሪ 

ህገመንግስት መሰረት እንዲታይ የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ምክር ቤት የወሰነው በዚህ 

መነሻነት ነው። ጉዳዩ የሚታይበት ከዚህ የተለየ ህጋዊ አግባብ የለውም። 

ይሄው አንቀፅ 47 ንኡስ አንቀጽ 3 የማንነት ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ 

የሚስተናግድበትን ስርአት ይደነግጋል። ንኡስ አንቀፅ 3፤ የማንኛውም ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ 

ህዝብ የራሱን ክልል የመመስረት መብት ስራ ላይ የሚውለው፤ 

ሀ. የክልል መመስረት ጥያቄው በብሄሩ፣ በብሄረሰቡ ወይም በህዝቡ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ 
ድምፅ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥና ጥያቄው ለክልሉ ምክር ቤት ሲቀርብ፤ 
ለ. ጥያቄው የቀረበለት ምክር ቤት ጥያቄው በደረሰው በአንድ ዓመት ግዜ ውስጥ ለጠየቀው ብሄር፣ 
ብሄረሰብ ወይም ህዝብ ህዝበ ውሳኔ ሲያደራጅ፤ 
ሐ. ክልል የመመስረት ጥያቄው በብሄሩ፣ በብሄረሰቡ ወይም ህዝቡ ህዝበ ውሳኔ በአብላጫ ድምጽ 
ሲደገፍ፤ 
መ. የክልሉ ምክር ቤት ስልጣኑን ለጠየቀው ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ወይም ህዝብ ሲያስረክብ፤ 
ሠ. በህዝበ ውሳኔ የሚፈጠረው አዲስ ክልል ጥያቄ ማቅረብ ሳያስፈልገው በቀጥታ የኢትዮጵያ 
ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባል ሲሆን ነው። 

ጥያቄው የቀረበለት ክልል በአንድ ዓመት ግዜ ውስጥ ምላሽ ካልሰጠ ጥያቄ አቅራቢው 

ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ህዝብ ጉዳዩን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የማቅረብ መብት አለው። 
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የወልቃይት የአማራ ብሄረተኝነት ጥያቄ በዚህ የህገመንግስት አግባብ ነው የሚስተናገደው። 

ከዚህ ቀደም በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ የሚገኘው የስልጤ 

ብሄረሰብ የማንነት ጥያቄ አንስቶ በዚሁ የህገመንግስቱ አግባብ ምላሽ አግኝቷል። በአማራ 

ክልላዊ መንግስት የቅማንት ህዝብም ተመሳሳይ ጥያቄ አንስቶ በዚሁ የህገመንግስት 

ድንጋጌ ምላሽ ማግኘቱ ይታወቃል። 

የወልቃይት ጉዳይ በሁለቱ ክልሎች መሃከል የወሰን መካለል ሊያስከትልም ይችላል። 

ይህን በተመለከተም የህገመንግስቱ አንቀፅ 48፣ ንኡስ አንቀፅ 1፤ የክልሎችን ወሰን 

በሚመለከት ጥያቄ የተነሳ እንደሆነ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ክልሎች ስምምነት ይፈጽማሉ። 

የሚመለከታቸው ክልሎች መስማማት ካልቻሉ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት የህዝብን 

አሰፋፈርና ፍላጎት መሰረት በማድረግ የወስናል። ይላል። 

እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እና የኢፌዴሪ መንግስት እንዲሁም ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ  

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በሃገሪቱ የተመዘገበውን እድገት ለማስቀጠልና የህዝቡን 

ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ፣ የእድገቱና የህዝቡ ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚነት እንቅፋት የሆኑ 

በመንግስት ባለስልጣናት በኩል የሚታዩ የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር 

መጓደል ችግሮችን ለማስወገድ በቅን ልቦና መታገል ይጠበቅባቸዋል። ኢትዮጵያውያን 

ቅሬታ ሲያድርባቸውም ሃገሪቱን ዳግም ሃገር መሆን በማትችልበት ሁኔታ ሊያተራምሱ 

ለሚፈልጉ የኤርትራ መንግስት፣ ሌሎች የሩቅ ታሪካዊ ጠላቶችና ተላላኪዎቻቸው 

መጠቀሚያ ሳይሆኑ በሰላማዊ መንገድ ቅሬታቸውንና ተቃውሟቸውን መግለፅ 

ይኖርባቸዋል። ይህ የማይገሰስ ህገመንግስታዊ መብት ነው። 

በሌላ በኩል በተለይ በሰሜን ጎንደር ዞን ከወልቃይት የአማራ ብሄረተኝነት ጥያቄ ጋር 

ተያይዞ የተነሳውን ጥያቄ፣ ጥያቄ አቅራቢዎቹ ወልቃይቶችና የትግራይና የአማራ በሄራዊ 

ክልላዊ መንግስታት ህገመንግስታዊውን መንገድ ብቻ መከተል ይኖርባቸዋል። ክልሉም 

የህዝብ ጥያቄ ፍትሃዊና ህጋዊ ምላሽ ማግኘት ያለበት መሆኑን ተገንዝቦ ለጉዳዩ አፋጣኝ 

ምላሽ የመስጠት ግዴታ አለበት። የማንነት ጥያቄው የሚመለስበት ሂደት ላይ 

የሚያጋጥሙ ችግሮችንም በውይይትና በመግባባት ብቻ ምላሽ እንዲያገኙ መደረግ 

ይኖርባቸዋል። በዚህ ረገድ የሁለቱ ክልሎች ገዢ ፓርቲዎች - ብአዴንና ህወሃት ትልቅ 

ድርሻ አላቸው። ይህ ካልሆነ የሰላምና የልማት እድላችንን ለጠላት አሳልፈን ሰጥተን 
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በግጭትና በድህነት ቆርቁዘን የምንኖርበት ሁኔታ ውስጥ መዘፈቃችን አይቀሬ ነው። እናም 

እራሳችን እጣ ፈንታ ላይ እራሳችን እንወስን። 

  


