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ባለቤትና ተሳታፊ የሚሆን ህዝብ እንዲፈጠር ያስቻለ ሥርዓት 

ስሜነህ 02-25-16 

ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን በተወሰኑ ወረዳዎች በተፈጠረው ሁከት የጥፋት ኃይሎች እምነትን ከእምነት እና 

ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ አጀንዳ ለመጠቀም እየተሯሯጡ እንዳሉ ተጨባጭ የሆነ ምልክት ማሳየቱ የዚህ ጽሁፍ አጀንዳ 

ነው። 

ህገ መንግሥታዊ ሥርዓትን ለመናድና ህዝቡን ወደ ዳግም ባርነት ለመክተት ያደረጉት ጥረት በህዝቡ ሙሉ ተሳትፎ ከሽፎ 

መረጋጋት ተፈጥሮ ነገሮች ወደ ቀድሞ ቦታቸው ተመልሰው ህዝቡም ወደ ልማት ሥራው ምንም እንኳ የተመለሰ ቢሆንም። 

እነኚህ የጥፋት ኃይሎች ይዘትና ዘዴዎችን በመቀያየር የጥፋት ተግባራቸውን ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ምልክቶቹ ያሳያሉ እና 

በተለየ ሽፋን እየሰጡ በሚያራግቡት የፌዴራል ሥርዓቱ እና ፋይዳው ላይ ጥቂት ነገሮችን ማስታወስም ስለጉዳያችን ጠቃሚ 

ይሆናል። 

ኢትዮጵያ የምትከተለው የፌዴራል ሥርዓት በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ባለቤትና ተሳታፊ የሚሆን ህዝብ እንዲፈጠር  ያደረገ 

እንጂ የሁከት ምንጭ ከቶውኑ እንዴትስ አድርጎ ሊሆን ይቻለዋል? ለሁከተኞቹ መነሳት ያለበት ጥያቄ ነው። እኛ 

እስከምናውቀው ድረስ ግን ሥርዓቱ ህዝቡ በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ በያገባኛል መንፈስ ለልማትና ዴሞክራሲ እድገት በጋራ 

እንዲቆም አስችሏል፡፡ በዚህም ምክንያት በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች የህዝቡ ተሳትፎ እየጠነከረ መጥቷል። 

የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ባልተማከለ አስተዳደር ክልሎች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ፣ ፍታዊ የሐብት ክፍፍል እንዲኖር 

እንዲሁም ለሥርዓቱ መጠናከር አስተዋጸኦ ማበርከቱንም የምናውቀው ሃቅ ነው። ልዩነትን አቻችሎ ዘር፣ ቀለም፣ ኃይማኖትና 

ባህል ሳይለዩ በአንድነት አገርን ማሳደግ እንደሚቻልም ማሣያ ሆኗል። 

የሀገሪቱ ሕገ መንግሥት ለብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመፈቃቀድና በሠላም በጋራ የመኖር ዋስትናን ያረጋገጠ፣ 

የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሥርዓቱ መገለጫ አድርገው የተቀበሉትና ጥቅማቸውንም በተግባር ያረጋገጠ ነው። 

ይህን ሕገ መንግሥትና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓት የማክበርና የማስከበሩ ኃላፊነትም የመንግሥት ብቻ ሳይሆን የሁሉም ዜጋ 

ኃላፊነት ሊሆን ሲገባ የሁከት ምንጭ እንደሆነ መለፈፍ ነውረኝነት ነው። ስለሆነም በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች አልፎ አልፎ 

የሚከሰቱት ግጭቶችም ከግንዛቤ እጥረትና ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ ባላቸው አካላት የሚፈጠሩ በመሆናቸው ትኩረት 

ያሻቸዋል፡፡ 

በዚህ ሰሞን በምዕራብ አርሲ ዞን በተወሰኑ ወረዳዎች ውስጥ በፈጠሩት ሁከት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት  

ከመድረሱም  በላይ የኃይማኖት ተቋማትን ማቃጠላቸው የኃይማኖቶችና የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ተከባብሮና ተዋዶ 

መኖር ላይ የጥፋት ዘመቻ ለማድረግ ማቀዳቸውን ያጋለጠ ሁከት የነበረ መሆኑ ነው ጉዳዩን ከፌዴራል ሥርዓቱ ጋር አያይዘን 

እንመለከተው ዘንዳ ግድ የሚለን። ጠባብነትና ትምክህት የሥርዓቱ ዋነኛ አደጋዎች መሆናቸውና ኢትዮጵያ የህዝቦቿን 
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የማንነትና የልማት ጥያቄዎች በመመለስ በመፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ አንድነት ለመገንባት እያስቻለ መሆኑም ላይ በሚገባ 

ህዝቡ መግባባት ላይ ሊደርስበት ይገባል። 

ኢትዮጵያ የተከተለችው የፌዴራል ሥርዓት አገሪቱ ትታወቅበት የነበረውን የእርስ በርስ ግጭትና ረሃብ ታሪክ በልማትና 

ዴሞክራሲ እንዲቀየር መሠረት ሆኗል። 

በራሳቸው ቋንቋ የሚማሩ፣ በራሳቸው ልጆች የሚዳኙ፣ በራሳቸው መሪዎች የሚተዳደሩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሀገር 

መሆኗንም ለሃገር ተረካቢው ትውልድ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። የፌዴራል ሥርዓቱ የአገሪቱን የቋንቋ፣ የኃይማኖትና የባህል 

ብዝኃነት እውቅና የሰጠ ሲሆን  የአገሪቱ ዜጎች በመፈቃቀድ ላይ እየተገነባ ያለ አንድነትን መመሥረት አስችሏቸዋል። 

 

የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈፀም ከሚነሱ የጠባብና ትምክህት ኃይሎች የሚመነጭና ስለ ፌዴራል ሥርዓቱ በቂ ግንዛቤ 

ከሌላቸው ወገኖች የሚነሱ አመለካከቶች የሥርዓቱ አደጋ ናቸው። 

በ"ፌዴራል ሥርዓቱ ሳቢያ ተበደልን" ከሚሉት ወገኖች ባሻገር በሥርዓቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን የሚገልጹም ስለ ሥርዓቱ 

ያላቸው ግንዛቤ "ወጣ ገባ" በመሆኑም ሊታረም ይገባል። 

 

ጠባብነት በተወሰነ መልኩ የህዝብን ጥያቄ ይዞ የሚነሳ እንቅስቃሴ ቢሆንም ዋና ግቡ ግን "የፌዴራል ሥርዓቱ የይስሙላ ነው፤ 

ካልተገነጠልን ሙሉ መብታችን አይረጋገጥም" የሚል የሚል እንደሆነም ከሰሞኑ በሚገባ አይተናልና። 

 

ጠባቡ ኃይል የህዝቦችን ጥቅም በማረጋገጥ የሚቻለው ህዝቦች እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት መስተጋብር በሚፈጠር ትልቅ 

እድል ሳይሆን በመሬት ሥር ተቀብሮ ባለ ጥሬ ሃብት ነው። 

 

ስለሆነም መንግሥት የፌዴራል ሥርዓቱ የበለጠ ሥር እንዲሰድ በየትምህርት ተቋማቱ መድረኮችን በመፍጠር የተለያዩ 

ተግባራትን ማከናወን ይጠበቅበታል። የፌዴራል ሥርዓቱ ዜጎች ራስን በራስ የማስተዳደር ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ 

መብቶቻቸው እንዲከበር ያደረገ የመሠረት ድንጋይ ነው። የፌዴራል ሥርዓቱ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ማንነታቸው ተከብሮ ጠንካራ አገራዊ አንድነት እንዲመሰርቱ መልካም አጋጣሚ የፈጠረ ነው። 

 

ሥርዓቱ መድብለ ፓርቲ በአገሪቱ ተግባራዊ እንዲሆንና ዜጎች ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ተጠቅመው የሚያስተዳድራቸውን 

የፖለቲካ ድርጅት እንዲመርጡ ፈር ቀዳጅ ሆኗል። 

ሥርዓቱ ብዝኃነትን በወጉ ማስተናገድ ባለመቻሏና በድህነትና ኋላ ቀርነት ለበርካታ ዓመታት የገፋችውን ኢትዮጵያ ተጋርጦባት 

የነበረው የመበታተን አደጋ ያስቀረም መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። 
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ዜጎች ሁለንተናዊ መብቶቻቸው ህገ መንግሥታዊ ዋስትና በማግኘታቸውና ተዘዋውሮ የመልማት መብታቸው በመከበሩ አገሪቱ 

ባለፉት ዓመታት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ከመቻሏ መገንዘብ ይቻላል። 

ስለሆነም ለዘመናት በመከባበርና በአብሮነት በኖረው ህዝብ መካከል ያልተገባ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት እምነትን ተገን 

በማድረግ መንቀሳቀስ ለህዝብ ካለቸው ንቀት የሚመነጭ  መሆኑ ላይ ሠላም ወዳድ ዜጋ ሁሉ መግባባት ላይ ሊደርስበት 

ይገባል። የእነዚህ ኃይሎች የህዝቡን ተጠቃሚነት መጨመርና የልማቱን መፋጠን ለማዳከምና ለመግታት መሯሯጥ የተስፋ 

መቁረጣቸው ማረጋገጫ መሆኑ የማይታበል ሀቅ መሆኑም ላይ በተመሳሳይ። 

በእነዚህ  አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች ከማህበራዊ ግንኙነት በተጨማሪ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 

የሚፈጥሩ መሆናቸውንም ማስመር ተገቢ ነው። 

ያም ሆኖ ግን መንግሥት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት እያከናወናቸው ባሉ ተግባራት አበረታች ውጤቶች 

እያስመዘበ  ቢሆንም  በየደረጃው ያሉ አመራሮች በቀላሉ ሊመለሱ የሚችሉትን የኅብረተሰቡ ጥያቄዎች በአፋጣኝ መፍታትና 

የኅብረተሰቡን እርካታ መጨመር አሁንም ገና እና ቸልተኛ መሆናቸው ሌላኛው አባባሽ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተገንዝቦ 

በትጋት መሥራትን ይጠይቃል። 

ወጣቶች የጥፋት ኃይሎች መጠቀሚያ ከመሆን ይልቅ የሚፈልጉትን ጥያቄ በሠላማዊ መንገድ በማቅረብ የአገራቸውን ሠላም 

ማረጋገጥ  ሲገባቸው የእነዚህ ኃይሎች ሰለባ የሚሆኑት ለዚህና ከመልካም አስተዳደር እጦት ጋር ተያይዞ በሚደርስባቸው 

መከፋት ነው። የጥፋት ኃይሎች በሚያደርጉት አፍራሽ ተግባር የጀመርነው ልማት ከተደናቀፈ ጉዞው ወዴት እንደሚሆን 

ይገመታልና፡፡ 

ሁከትን ሽፋን በማድረግ የተፈፀመው ዘረፋና ንብረትን የማውደም ተግባር እና የኃይማኖት ተቋማት ላይ የተቃጣው ጥቃት 

የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም ዓመት ሲመራበት የቆየውን ባህልና ወግ የጣሰ መሆኑ የመጀመሪያውና አፍራሽ የሆነውን ኃይል በቀላሉ 

ለመመከት የሚያስችል ስንቅ ነው። የጥፋት ኃይሎቹን  ሁከት ተከትሎ ኅብረተሰቡ የመንግሥትና የግለሰብ ንብረት 

እንዳይወድም ከፊት በመቆም ሲከላከል የነበረውም ስለዚሁ ነው።   

ከዚህ ባሻገር ግን  መንግሥት የህዝቡን ሠላም በሚያደፈርሱና ሃብትና ንብረት ለማውደም በሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ላይ 

የማያዳግም ህገ መንግሥታዊ እርምጃ  መውሰድ ላይ አንዳች ማቅማማት የለበትም፡፡ ይህ ማለት ግን ከላይ በተመለከተው 

አግባብ የፌዴራል ሥርዓቱ የፈጠረውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በአንዳንድ ኦሮሚያ አካባቢዎች ተገቢ ጥያቄ መነሳቱን 

መካድ ማለት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

መንግሥትም እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ሥራዎችን በመሥራት ላይ መሆኑን በተደጋጋሚ እያሳወቀን ቢሆንም አመርቂና 

በወሬው ልክ ያለመሆኑንም ተገንዝቦ ሊተጋ ይገባል፡፡ 
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