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ብሄራዊ መግባባት ሲሏቸው ብሄራዊ እርቅ ስለምን ይላሉ? 

 

ዮናስ 04-06-16 

 

በቅርቡ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የደረሰው ጥቃት የህዝብን የመልካም አስተዳደር ጥያቄን ሽፋን በማድረግ አገሪቱን 

ለማተራመስ የተነሱበት ዓላማ ግማድ መሆኑን  መንግሥት መናገሩ እና የሚበዛው ዜጋም ልዩነት ያላሳየበት መደምደሚያ ነው። 

 

ያም ሆኖ ግን መንግሥት በእነዚህ ከአንድ መንደር ወደ ሌላ መንደር እየተዘዋወሩ በህዝብ ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ 

የወንጀል ድርጊት ፈጻሚዎች ላይ የወሰደውን  እርምጃ ተገቢነት በማሳጣት ብሄራዊ መግባባትን ትተው ብሄራዊ እርቅን 

የሙጥኝ ማለታቸው ምክንያት የዚህ ጽሁፍ ዐብይ ጉዳይ ነው ።  

 

የመንግሥት ንብረት፣ የግል ኢንቬስተሮች ሃብትና የህዝብ መገልገያ ማህበራዊ ተቋማትን እየዘረፉና እያወደሙ እርቅ ብሎ ነገር 

ሳይሆን ከመጣም መምጣት ያለበት ብሄራዊ መግባባት መሆኑ አያጠራጥርም። ህብረተሰቡ መንግሥት ሠላምና መረጋጋትን 

የማስፈንና ህግን የማስከበር ተግባሩን እንዲወጣ በወቅቱ መጠየቁም አጥፊዎቹ ያጡት ብሄራዊ መግባባትን እንጂ እርቅን 

እንዳልሆነም የሚያመላክት ነው። 

 

እንደዚህ ዓይነቱ ተግባር ከህዝቡ ማህበራዊና ባህላዊ  ተቻችሎ በጋራ የመኖርን  ሂደት የሚጻረር እንጂ ማንም ከማንም ጋር 

ጠበኛ ስለሆነ የመጣም እንዳልሆነ መገመት አይከብድም።  

 

ከህዝብ የተነሳን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ መጓደል መንግሥት በየደረጃው ለመፍታት የሚያስችለውን  ችግሮቹን ነቅሶ  

በማውጣት ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ ኃላፊነታቸውን ባግባቡ ባልተጠቀሙ በመቶዎች በሚቆጠሩ አመራሮች  ላይ 

አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዱ ኃላፊነቱን ለመወጣት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያመላክት እንጂ ጠበኝነት አይደለም።  

አሁንም ቢሆን በማንኛውም ደረጃ ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ያለበት አካል በተገቢው መንገድ መስጠት አለመቻሉ ሲረጋገጥ 

አስፈላጊው እርምጃ መወሰድ ይኖርበታል እንጂ ከዚህ ሂደት ነጻ የሚወጣ ማንም አካል መኖር የለበትም። ለመልካም 

አስተዳደር መረጋገጥና መጎልበት በዋናነት የህዝቡ ተሳትፎ አስፈላጊ በመሆኑ ህዝቡ ከመንግሥት ጋር በመቀናጀት ሊረባረብ  

የሚገባው መሆኑም የሚጠበቅ ነው። 

በዚህ አጋጣሚ ታዲያ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች በመልካም አስተዳደር እጦትና በአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ምክንያት 

ተነስተው የነበሩ ጥያቄዎች አገሪቱን ወደ ጥፋት ለማስገባት በሚፈልጉ አካላት ተጠልፈው የነበሩ መሆኑና ብሄራዊ መግባባትን 

ትተው በአስባቡ ስለ ሥልጣን ጥማታቸው ብሄራዊ እርቅን እስካሁንም በማንጎራጎር ላይ የሚገኙ አሉ። 

መንግሥት የህዝቡን ህጋዊ ጥያቄዎች ባፋጣኝ ለመፍታት የውይይት መድረኮችን በመክፈትና አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማት 

ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ባለበት ሁኔታ   አገሪቱን ከእንደዚህ ዓይነት ጥፋት ለመታደግም ከህዝቡ ጋር በመሆን ተመጣጣኝ 
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እርምጃ መውሰዱን ስለብሄራዊ መግባባት ሲል አጥብቆ ሊገፋበት ይገባል። የተፈጠረው  አለመግባባትም ከኦሮሞ ህዝብ 

የማስተር ፕላን ጥያቄና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ጋር በምንም አግባብ የማይገናኝ  የብሄራዊ እርቅ ጥያቄ በመሆኑ የተጣላ 

በሌለበት ይህ አጀንዳ አያሻንም እና ስለብሄራዊ መግባባት ልንተጋ ይገባል። ብሄራዊ እርቅ ሊያስፈልጋቸው ይገቡ የነበሩ 

ጉዳዮችም አስቀድሞ በህገ መንግሥቱና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ መፈታታቸውን እዚህ ጋር በሚገባ ማጤን ያስፈልጋል። 

ህልውናው እምብዛም እንደሆነ የሚነገርለት በተለያዩ አካባቢዎች በጽንፈኛ ኃይሎች በሚነሱ ግርግሮች ሁሉ እጁ የማይጠፋው 

ኦነግን ጨምሮ የተለያዩ በአመፅ ላይ የነበሩ ድርጅቶችን ያካተተ ብሔራዊ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋምና በዚሁ ሒደትም 

የተለያዩ ሕዝባዊ ኮንፈረንሶች ተካሂደው በሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን የተዘጋጀውና አሁን  ድረስ ሥራ ላይ ያለው ሕገ 

መንግሥት ፀድቋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት በመርህ ደረጃ እምብዛም ተቃውሞ የማይሰማበት ቢሆንም   በተቃዋሚዎች ዘንድ ግን የጎሳ 

ፖለቲካ፤ ከፋፋይና ገንጣይ የሚሉ ቅጽሎች ይሰጡታል፡፡ አንዳንዶቹም "ህገ አራዊት" ሲሉት ተደምጧል፡፡ 

ያም ሆኖ ግን በሽግግሩ ዘመን በቂ ሕዝባዊ ውይይት ተደርጎበት የፀደቀ ሕገ መንግሥት መሆኑ ሊተባበል ባይችልም፡፡ በዚህ 

ወቅት ኦነግን ጨምሮ በርከት ያሉ ተቃዋሚዎች የተሰጣቸውን ወንበር ይዘው እምብዛም ሳይቆዩ አፈንግጠው መውጣታቸውም 

ይታወሳል፡፡ 

በ1987 ዓ.ም ከተካሄደው የመጀመሪያ ምርጫ አንስቶ አምና እስከተከናወነው አምስተኛ ዙር ጠቅላላ ምርጫ እነዚህ ጉዳዮች 

ዋና የልዩነት ነጥብ ሆነው ቀጥለዋል። በእነዚህ ዋና ዋና አገራዊ ጉዳዮች ላይ የተሟላ መግባባት ላይ ባለመደረሱ የአገሪቱን 

የፌዴራል ሥርዓት   ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ግርግሮች እዚህም እዚያም እየተስተዋሉ ነው፡፡ 

በሠላማዊ መንገድ የመንግሥት ለውጥ ተካሂዶ እስካሁን የተገነባው የኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካ ሒደት ይቀጥላል ብሎ እየተጋ 

የሚገኘው የበዛ ቢሆንም ጥቂቶች ግን የኪራይ ሰብሳቢነት ጠኔያቸውን ለማስታገስ ወይ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ በየግርግሩ 

ሲሳተፉ እና አንዳንዴም ዋና ሞተር ሆነው ሲያንቀሳቅሱ ይስተዋላል፡፡ የተለያዩ አስተሳሰብ ያላቸው ተቃዋሚ ኃይሎች 

የሚወክሉትን ሕዝብ ጨምረው ከፖለቲካ ጨዋታው ውጪ በመሆንም በየአመጹ ላይ እጃቸውን በመዶለት ለመድበለ 

(የብዙኃን) ፓርቲ ሥርዓት አደጋ እየደቀኑ ይገኛሉ እና ለምናለማት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሲባል ሊያሳስበን ይገባል፡፡ 

በ1997 ዓ.ም እንደታየው ከተቻለ በምርጫ ካልሆነ በምድር አንቀጥቅጥ አመፅ ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለመናድ በተነሳው 

ኃይል ላይ የተወሰደው ርምጃና የፀደቁ አዋጆች በአንዳንዶች ዘንዳ አከራካሪነታቸው የቀጠለ ቢሆንም ዛሬም እጅና እግራቸውን 

አጣጥፈው የተቀመጡ የፖለቲካ ኃይሎች አንዳች ነገር የሚጠብቁ ስለመሆናቸው ሰሞንኛ ከነበረው እና በኦሮሚያ አንዳንድ 

አካባቢዎች ላይ ከታየው ግርግር መገንዘብ አይከብድም፡፡ ማንና ማን እንደተጣላ እንኳ በማይታወቅበት አግባብ ስለሥልጣን 

ጥማት ቀደም ሲል ብሔራዊ እርቅ እንዲደረግ ከተቃዋሚዎች ይቀርብ የነበረው ጥያቄ ዛሬም ግርግር አስታኮ     መቅረቡ 

ከግርግሮቹ ጀርባ በዋናነት እነማን እንዳሉ የሚያመላክት ነው፡፡ 



3 
 

ዶክተር መረራ ጉዲና በተደጋጋሚ "ኢሕአዴግ የእርቋን ነገር ይፈራል" የሚሉት ስለዚህ መሆኑን ልብ ማለት ያሻል፡፡ ኢሕአዴግ 

ሥልጣን መጋራት እንደማይፈልግ የሚናገሩት ዶክተር መረራ በደቡብ ሱዳንና በሩዋንዳ እርቅ ለመፍጠር ይዋትታል የሚሉና 

የማይገናኙ ማመሳከሪያዎችን በመግለጥ ነው፡፡ ባለፈው ጊዜ ለተፈጠረው አለመረጋጋት መነሻዎች ከአፈጻፀም ጉድለት 

የመነጩና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደሆኑ የኦሮሚያን ህዝብ የወከለው ድርጅት አምኖበታል። 

ስለሆነም የኅብረተሰቡን ህጋዊነት ያለው ጥያቄ የጥፋት ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም በመጠራራት ለአፍራሽ ተልዕኮ 

ማዋላቸውን እና በሀሰት ፕሮፓጋንዳ አገር ለመናድ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር መገመት አይከብደንምና ለነዚህ ኃይሎች የሚያሻው 

ደግሞ ብሄራዊ መግባባት እንጂ ብሄራዊ እርቅ አይደለም። 

በኢትዮጵያ ብሄራዊ መግባባትን ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ምሁራን ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር 

ኃይለማርያም ደሳለኝ ከምሁራን ጋር ባደረጉት ውይይት መግለጣቸውም ስለዚህ ነው። 

በመልካም አስተዳደር ዘርፍም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አበረታች ቢሆኑም መንግሥት የሚፈለገው ለውጥ መጥቷል የሚል 

እምነት እንደሌለው ለምሁራኑ ሲናገሩ የተደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር፤ ኢትዮጵያ በኃይማኖትም ሆነ በብሄር ብዝሃነትን 

የምታስተናግድ አገር በመሆኗ ብሄራዊ መግባባትን ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ምሁራን ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ 

እንደሚገባ ማሳሰባቸውም ስለዚህ ነው። 

  

 


