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የሁለት ጽንፈኞች የሁከትና ብጥብጥ ጋብቻ! 
 

 አባ መላኩ 08-18-16 

አገራችን የምትከተለው የፌዴራል ስርዓት  ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  

እጅግ በርካታ መልካም ተጨባጭ ጥቅሞችን ማስገኘት ችሏል። የኢትዮጵያ የፌዴራል 

ስርዓት አከላለል የህዝቦችን የስለነቦና ማለትም ማንነት፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ የሃይማኖት ወዘተ 

መሰረት ያደረገ በመሆኑ ለአስተዳደር ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ከመቻሉ ባሻገር 

በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን፣ በህዝቦች መካካል መተማመን እንዲፈጠር አድርጓል። 

እንዲሁም የኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት  በአገሪቱ ለዘመናት  የነበሩ የግጭቶች እልባት 

በማስገኘቱ በህዝቦች መካከል እኩልነትና ነጻነት   ማረጋገጥ በመቻሉ የአገሪቱ  አንድነት 

በጠንካራ መሰረት ላይ እንዲመሰረት አድርጓል።  

ይህ በመሆኑም በአገራችን አስተማማኝ ሰላም በመስፈኑ ለተከታታይ 13 ዓመታት 

ባለሁለት አሃዝ እድገት ማስመዘገብ ተችሏል። ይህ ማለት ህገመንግስቱ ላይ የሰፈሩ ሁሉም 

መብቶች ሳይሸራረፉ ተተግብረዋል ማለት አይደለም። በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት 

የተከሰቱ  ህጸጾች ይስተዋላሉ። ችግር የለም ብሎ መካድ አይቻልም። አገራችን እንኳን 

ለፌዴራል ስርዓት ለዴሞክራሲም ጀማሪ አገር ናት። መልካም ነገሪችን በማጎልበት 

ደካማዎችን በማረም ወደ መልካም ዕድገት በመረማመድ ላይ ያለች አገር መሆኗን ግን 

መካድ አይቻልም። ይህ አለም የመሰከረው እኛም በተጨባጭ ያረጋገጥነው እውነታ ነው። 

እንዲህ ያሉ መልካም ነገሮችን ያስመዘገበ ያለን  ጅምር የፌዴራል ስርዓትን አንዳንድ 

ጽንፈኛ ሃይሎች  በሃይል ለመጣል ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር በማበር  ሁከትና ብጥብጥ 

በመፍጠር ላይ ናቸው። በአገራችን ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ማራመድ የሚያስችል 

ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። ይሁንና  እንዲህ ያሉ መብቶችን  በአግባብ የመጠቀም ልምድ  

ዳብሯል ለማለት አያስደፍርም። ማንም የመሰለውን ሃሳብ በሰላማዊ መንገድ መግለጽ 

በሚቻልበት አገር ኢ-ህገመንግስታዊ  በሆነ መንገድ  ልዩነትን ለማራመድ መሞከር  

አላስፈላጊ መሰዋዓትነትን ያስከፍላል። ሁከትና ግርግር  የህዝብና የመንግስት ንብረት 

ያወድማል። የአገራችንን መልካም ገጽታ ያበላሻል።  
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አገራችን አሁን ያለችበትን መልካም ገጽታ ለመገንባት 25 ዓመታት መጓዝ ግድ 

ብሏታል። የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወደ አገራችን መፍሰስ የጀመረው ባለሃብቶች 

የአገራችንን የተረጋጋ ፖለቲካ ማረጋገጥ ከቻሉ ብኋላ ነው። ይህን መልካም ጅማሮ 

የሚያበላሹ አንዳንድ አካሄዶችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማስተዋል ላይ እንገኛለን።  አሁን 

በአገራችን እየተመለከትን ያለነው ነገር የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው እንደሚባለው 

የአበው ተረት ሁለት    እርስ በርስ  የሚጠፋፉ ፅንፎች  አብረው ስንመለከት እጅግ 

አስገርሞናል። አነግ በየተኛውም  መስፈርት ኢትዮጵያና  አንድነት የሚለውን ቃል 

መስማት አይፈልግም ነበር። በተመሳሳይ ግንቦት ሰባት የተባለው ቡድን ደግሞ የብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብት የሚባል ነገርን ማሰብ አይፈልግም።  

ይሁንና እነዚህ ሁለት ጽንፎች ግንባር ገጥመው አገራችንን ለማወክ በመሯሯጥ ላይ 

ይገኛሉ።  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነዚህ ጽንፈኛ ሃይሎች   ህገመንግስታዊውን ስርዓት 

ለመጣል  እርስ በርስ እስከመሞጋገስና መደጋገፍ ደረጃ ደርሰዋል።  በግንቦት ሰባት 

የሚመራው ጽንፍ እኛ በምንለው መንገድ ብቻ ይህች አገር ካልተመራች ወይም እኛ 

ካላስተዳደርናት “አንድነትና ኢትዮጵያዊነት” ሊኖር አይችልም፣ እኛ ብቻ አዋቂ፣ እኛ በቻ 

ኢትዮጵያዊ" የሚሉ ሲሆን፤ ይህ ጽንፈኛ ሃይል  ኢትዮጵያዊነትን በሌሎች ላይ በሃይል 

ለመጫን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  መብቶችን የሚጨፈልቁ  አካላት ናቸው።  

 

በኦነግ የሚመራው ሌላኛው ጽንፍ ደግሞ አብረው የኖሩ ህዝቦችን ለመነጣጠል፣ ኢትዮጵያ 

የሚለውን ስያሜ መስማት የማይፈልግ፣ አብሮ የመኖር  ፈይዳ የማይታያቸው፣ ያለፈው 

ስርዓቶች አደረሱ የተባለውን በደል አሁን ላይ ለማወራረድ  ህዝቦችን የሚያነሳሱ ናቸው።  

እነዚህን ሁለት ጽንፎች  ከሚያመሰሳስላቸው ነገሮች መካከል ሁለቱም ሁከት ቀስቃሾችና  

ንጹሃንን በማጋጨት በሰላማዊ ውድድር  ማግኘት ያልቻሏትን  ስልጣን  በደሃ ልጅ ድም 

ወደ ስልጣን  መሰላል መሰቀል የሚፈልጉ መሆናቸው ነው።  

 

እነዚህ ሃይሎች  ከግጭትና ከብጥብጥ አካባቢ ርቀው  አያውቁም። እነዚህ ሁለት 

የሚጠፋፉ ጽንፎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ  በአንድ ላይ ገጥመው ስንመለከታቸው  እጅግ 

አስገራሚ ነገር ሆኖብናል። እነዚህ አካላት ስለመቻቻል፣ ስለእኩልነት፣ ስለአብሮ መኖር 

ወዘተ አይሰብኩም። ሰሞኑን አገራችንን ወደ ብጥብጥ ለመክተት በተለያዩ አካባቢዎች 
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ባደረጓቸው ህገወጥ ሰልፎች እርስ በርስ ሲሞጋገሱና ሲደጋገፉ፣ የጥፋት መልዕክቶቻቸውን 

ሲረጩ ታይተዋል።  

 

እነዚህ ሁለት ጽንፎች በየራሳቸው ልክ እንድትፈጠር የሚያልሟት ኢትዮጵያ    የብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ ልትሆን አትችልም።  እነዚህ ጽንፈኛ ሃይሎች  ሊፈጥሯት 

የሚፈልጓት ኢትዮጵያ የሃሳብ ኢትዮጵያ እንጂ እውን ልትሆን አትችልም።  ሌባ ሲሰርቅ 

ይስማማል የሚጣላው ሲከፋፈል ነው እንደሚባለው  ያሰቡት ቢሳካ እንኳን ህብረተሰቡን 

ከማጫረስና አገርን ከመበታተን ባለፈ ኢትዮጵያ የምትባል አገር መመስረት አይችሉም።  

ሁለት ጽንፍ የቆሙ የሚጠፋፉ አካላት በየትኛውም መስፈርት ለህዝብና ለአገር  ጥቅም 

ሊቆሙ አይችሉም።    

 

የእኛይቱ ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት የተረጋገጠባት 

ኢትዮጵያዊነትም  በፍቃደኝነት እንጂ በሃይል የሚጫን  ነገር ያልሆነባት አገር ነች። እኛ 

ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች  በፌዴራል ስርዓታችን አትዮጵያዊነታችን ደምቋል እንጂ 

ጽንፈኛ ፖለቲከኞች እንደምትመኙልን  አልደበዘዘም። ኢትዮጵያ በህዝቦች መፈቃቀድ 

ላይ መሰረት ያደረገ  ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ መንግስት  መገንባት በመቻሏ ዘላቂነት 

ያለው  ሰላም በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ በተለይ በቀንዱ አካባቢ እንዲሰፍን 

ጉልህ ሚና በመጫወት ላይ ትገኛለች። 

 

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት ችግር የለም ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ ነው ማለት 

አይደለም። መንግስት ያመናቸውን በርካታ ችግሮችን ለመቅረፍ  ከህዝብ ጋር ጥረት 

እያደረገ ነው። አንዳንዶቹንም በተጨባጭ መፍታት ጀምሯል። የመልካም አስተዳደር 

ችግሮች በሂደት የሚከሰቱ በተመሳሳይ  በሂደት የሚፈቱ እንጂ ሁሉም በአንድ ጀንበር 

የሚወገዱ አይደሉም። እንኳን እንደእኛ ያለ ጀማሪ ዴሞክራሲ ያለው  አገር ይቅርና 

ምዕራባዊያኖችም ቢሆኑ የዴሞክራሲ ስርዓታቸውን ከጊዜውና ከሁኔታዎች ጋር በማጣጣም 

እያሻሻሉ እንደሆነ መገንዘብ ይቻለል።  

 

አገራችን ባለፉት 25 ዓመታት  ማስመዝገብ ከቻለችው  የሰላምና የልማት  ትሩፋቶች 

ከእኛ አልፎ ለበርካታ የቀንዱና የአፍሪካ  አገሮች ደርሳቸዋል። ለአብነት ከ20 ዓመታት 
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በላይ መንግስት አልባ የነበረችው ለሶማሊያ መንግስት መመስረት አገራችን ትልቁን ሚና 

ተወጥታለች። በመወጣትም ላይ ትገኛለች። ደቡብ ሱዳንና ሱዳን ለበርካታ አመታት 

ያደረጉት የእርስ በርስ ጦርነት እልባት አገኝቶ ሁለቱ አገራት  በሰላም መኖር ችለዋል። 

አሁን በቅርቡ በደቡብ ሱዳን አንጃዎች መካከል የተነሳው ያለመግባባት እንዲፈታ 

ኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ በመወጣት ላይ ትገኛለች።  

 

ኤኮኖሚክ ዲፕሎማሲንና በማንኛውም አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባትን  መሰረት 

ያደረገው የአገራችን  የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ  የአገራችን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ  

ከማረጋገጡም ባሻገር አገራችን  በቀጠናው አገሮች መካከል ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር 

እንዲፈጠር በማድረጉ በአካባቢው አገሮች መካከል  ዘላቄታዊ ሰላም  እንዲኖር 

አድርጋለች። ከዚህ በተጨማሪም አገራችን ለሁሉም ጎረቤት አገራት ዜጎች እንደሁለተኛ 

አገር በመቆጠር ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ አገራት ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ስደተኞችን 

ማስጠለል ብቻ ሰይሆን  ለስደተኞች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በተባባሩት መንግስታት 

ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ጭምር ሙገሳን ተችሯታል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ 

ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ የተሰደዱ ከስድስት መቶ ሺህ በላይ ለሚሆኑ 

ስደተኞች መጠለያ ነች። ይህ ሁኔታ የተፈጠረው አገራችን የውስጥ ሰላሟን ማረጋገጥ 

በመቻሏ ነው።  

 

እንግዲህ ይህን ሰላማችንን ለማወክ  ጋብቻ የፈጸሙ ሁለት ጽንፈኛ ሃይሎችን  በቃችሁ 

ልንላቸው ይገባል። ጽንፈኛ ሃይሎች በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በማራገብና 

ስሜታዊነትን በማራገብ በብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መካካል ግጭቶችን በመቀስቀስ 

አገሪቱን ወደ ሁከት ለማምራት በመሯሯጥ ላይ ይገኛሉ። ህብረተሰቡ እንደነዚህ ያሉ 

ሃይሎችን ከመንግስት ጋር በመተባበር ወደ ህግ ማቅረብ ይኖርበታል። በሁከትና ግጭት 

የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍትሄ አያገኙም። ለችግሮቻችን መፍትሄ ማግኘት 

የሚቻለው በመነጋገር በመሆኑ ህብረተሰቡ ለሁከትና ብጥብጥ ፈላጊዎች መጠቀሚያ መሆን 

የለበትም። በተለይ ወጣቱ  ለእነዚህ እኩይ ሃይሎች መጠቀሚያ እንዳይሆን መጠንቀቅ 

ይኖርበታል።  

 

 


