
 ድንበር የግጭት መንስኤ ሊሆን የማይቻልባት ሃገር 

ስሜነህ 09-19-17 

 

የሁለተኛውን ሚሊኒየም 10ኛ ዓመት ጀመርን። በዚህ  አዲስ ዓመት በአሮጌው ዓመት ሲጎትቱን የነበሩ ጉዳዮችን መልሶ 

ማብላላት አዲሱን አስተሳሰብ መመረዝ ይሆናል። በአዲስ አመት የሚገባው ብሩህ ተስፋን በሚፈነጥቁ አጀንዳዎች መጠመድ 

ነው። ለጠብና ለግጭት መንስዔ የሚሆኑ አጀንዳዎችን አራግፎ መጣል ያስፈልጋል። በጸረ ድህነት ዘመቻ ውስጥ በርካታ ችግሮች 

መግጠማቸው የሚጠበቅና ተፈጥሯዊ ነው።ችግሮችን ታዲያ በሰላማዊና በሠለጠነ መንገድ መፍታት ከአዲስ አመት አስተሳሰብና 

ስብስቦች የሚጠበቅ ነው።ችግሮችን ለመቀነስ ደግሞ መሰረታዊና መንግስት ሊያጤነው የሚገባ በእጁ ላይ ያለ ወሳኝ መላ   አለ። 

ይኸውም የሕዝብን ጥያቄዎች በአንክሮ አድምጦ በፍጥነት ምላሽ መስጠት ነው። ለዕልቂትና ለውድመት የሚዳርጉ ፉከራዎች 

ተገትተው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚረዱ ሰላማዊ መፍትሔዎች የሚመነጩት በዚህና በዚህ አግባብ ብቻ ነው። 

በማንነትና ዘር፣ በቋንቋ፣ በባህል፣ በአመለካከት፣ በአኗኗር ዘይቤና በመሳሰሉ ልዩነቶች ላይ የተመሠረቱ አውዳሚ ጥላቻዎች 

በኢትዮጵያዊነት ጠንካራ የአንድነት ስሜት እንዲረቱ ካስፈለገ በሰላማዊ መንገድ ለሚቀርቡ የህዝብ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ 

መስጠት ለብቻው በቂ ነው።   ይህንን ጥልቅና ዘመናት የተሻገረ፣ በመተሳሰብና በመከባበር ላይ የተመሠረተ የጋራ እሴት 

የሚጎዱ አጓጉል ድርጊቶችን መነሻ ብንመረምር በዚህም ተባለ በዚያ ለህዝብ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ ካለመስጠት ጋር የተያያዙ 

እንደሚሆን አያጠራጥርም።   

ሰላም፣ ዴሞክራሲና ብልፅግና ዕውን መሆን የሚችሉት ማኅበራዊ ፍትሕ ሲኖር ነው። ማኅበራዊ ፍትሕ የሚሰፍነው 

በሕግ የበላይነት ብቻ ነው። በዜጎች መካከል ያለው ግንኙንት በእኩልነት ላይ ሲመሠረትና ማኅበራዊ መስተጋብሩ 

ጤነኛ ሲሆን ደግሞ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ጥርጊያው ይመቻቻል። የሥልጣኑ ባለቤት የሆነው ሕዝብ በአገሩ 

ጉዳይ ወሳኝ ሲሆንና የፈለገውን ሲሾምና ሲሽር፣ የፖለቲካው ዓውድ ሰላማዊ ይሆናል። ግጭትና መቆራቆስ ሥፍራ 

አይኖራቸውም። ከዚህ በተቃራኒ ያለው ግን ብሔርን፣ ቋንቋን፣ እምነትን፣ ባህልን፣ የፖለቲካ አቋምንና የመሳሰሉ 

ልዩነቶችን አንድ ላይ በመጠርነፍ አገርን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው። ወይም እነዚህን ልዩነቶች በማባባስ ትርምስ 

መፍጠር አላማቸው ለሆኑ ሃይሎች ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ብዝኃነት ፤በአስተሳሰብ ጭምር ሊከበር ይገባዋል። ይህ 

ይሆን ዘንድ ግን በአስመሳይነት የተተበተበው አሠራር ፈር ሊይዝ ይገባል። አስመሳዮች በተሰባሰቡበት ዴሞክራሲን 

ማለም አይቻልም።  የአሮጌው አመት ዋነኛ ራስ ምታት የነበሩት በአንዳንድ አካባቢዎች ከወሰን ጋር ተያይዞ ይነሱ የነበሩ 

ግጭቶች መሆናቸው ይታወቃል። ለግጭቶቹ መነሻ ከነበሩት ችግሮች አንዳንዶቹ መፈታታቸውና፣ አንዳንዶቹም በመፈታት ላይ 

መሆናቸውም ይታወቃል።ከዚህ አኳያ በኦሮሚያና በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች፤ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል እንዲሁም 

በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል ከወሰን ጋር ተያይዞ ተፈጥረው የነበሩትን ችግሮች በመፍታት ረገድ አበረታች ስራዎች 

ተከናውነዋል፤ በመከናወንም ላይ ይገኛሉ። በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች መካከልም ችግሮች የተፈቱ ስለመሆናቸው 

በአሮጌው አመት ተገልጾ የነበረ ቢሆንም አሁንም ትኩረት የሚሹ ቀሪ ስራዎች ያሉ ስለመሆናቸው ያሳዩ ችግሮች ወጥተዋል።   

ወደአዲሱ አመት ተንከባሎ የመጣው የነዚህ ክልሎች ችግር ደም ስለማፋሰሱም በመንግስት በኩል ተገልጿል። የተፈጠረው 

ግጭት በሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ከክልሎቹ የጸጥታ ሀይሎች ጋር በመሆን በወሰዱት እርምጃ 

በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑ ቢገለጽም፤አሁንም በአካባቢዎቹ መረጋጋት እንደማይስተዋል ብዙዎች እየተናገሩ ነው።  



የመንግስት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ለሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን 

እንደተናገሩት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሀረርጌ ዞን ደደር ወረዳ ሁለት አመራሮች መገደላቸውን ተከትሎ ግጭት 

መቀስቀሱን፤ ይህም ወደ አወዳይ በመዛመት በሁለት ቀን ውስጥ የሰው ህይወት ሲጠፋ በንብረት ላይ ውድመት 

አስከትሏል። 

ጥያቄው  በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ላይ ቀደም ብሎ ይፈጠር የነበረውን የመሬት ይገባኛል ጥያቄ በክልሎቹ ስምምነት 

መሰረት በህዝበ ውሳኔ ስምምነት ተፈጥሮ የማካለል ስራ እየተከናወነ በሚገኝበት ሁኔታ ላይ ግጭቱ ማገርሸቱ ነው። ከላይ 

በተመለከተው ዞን ደደር ወረዳ አካባቢ የተነሳው ግጭት ወደ አወዳይ ተዛምቶ ከጠፋው የሰው ህይወት እና ንብረት 

በተጨማሪ 600 የሚሆኑ ሰዎች ከሁለቱ ወረዳ  እንዲፈናቀሉም ምክንያት መሆኑ ታውቋል። 

ከዳር እስከ ዳር የኢትዮጵያ ሕዝብ በአገሩ ሰላም እንዲሰፍን፣ በእኩልነት ላይ የተመሠረተ ሥርዓት ኖሮ ፍትሕ ለሁሉም ተደራሽ 

እንዲሆን፣ በአገሩ ጉዳይ በነፃነት ተሳታፊ ሆኖ የበለፀገችና ዴሞክራሲያዊት አገር እንድትኖረው ይፈልጋል።ኢትዮጵያ በተፈጥሮ 

ሀብቶች የታደለች፣ ሰፋፊ ለም መሬቶች ያሏት፣ በሥነ ምግባርና በሞራል እንዲሁም በማስተዋል ታላቅ አክብሮት ያተረፈ ሕዝብ 

ያላት ትልቅ አገር ሆና ሳለ ይህ ፀጋና በረከት የግጭት መንስዔ ሲሆን ሌላ ችግር አለ ብሎ ማሰብና ድንበር ከማካለል የዘለለ ስራ 

መስራት ያስፈልጋል። ችግሩን በጸጥታ ሃይሎች በዘላቂነት ማስወገድ እንደማይቻልም ማጤን ያስፈልጋል።መጠራጠርና መፈራራት 

የሌለበት፣ ከአሉባልታና ከሐሜት የፀዳ፣ በመከባበርና በመተሳሰብ ላይ የተመሠረተ ግንኙነት እንዲዳብር፣ የመወያየትና 

የመደራደር ባህል እንዲሰፍን፣ ኅብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ የጋራ እሴቶች እንዲከበሩና ለግጭት የሚዳርጉ 

አላስፈላጊ ድርጊቶች እንዲገቱ የሚያስችሉ ስራዎችን አለመስራታችን እንጂ የድንበር ጉዳይ የግጭቱ መንስኤ ነው ብሎ 

መውሰድ እራስን ማሞኘት፤ይልቁንም ቆይቶ የሚፈነዳ ቦንብ መቅበር ነው።   

ኃላፊነት በጎደላቸው ውሳኔዎችና ድምዳሜዎች ሳቢያ ሕዝብ ይሞታል፣ ለአካል ጉዳት ይዳረጋል፣ ከቀዬው ይፈናቀላል፣ የአገር 

ሀብት ይወድማል። ሰሞኑን በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ላይ የደረሰውና እየደረሰ ላለው አስከፊ 

ድርጊትም መነሻው ይህና ይህ ብቻ ነው። ለዘመናት በክፉና በደግ ጊዜያት አብሮ በኖረ ሕዝብ መሀል በምንም መመዘኛ የድንበር 

ጉዳይ ለግድያ የሚያበቃ መንስኤ ሊሆን አይችልም።ድንበርን በተመለከተ  ችግር ቢፈጠር እንኳ በፍጥነት የመፈታት እድሉ 

የሰፋ ነው። አሁን እየተሰማ ያለው ግን ነባሩን የሕዝብ አብሮነትና ወንድማማችነት የሚንድ ነው።የዚህ መንስኤ ደግሞ ድንበር 

ሊሆን አይችልም።ስለሆነም ሌላ ፖለቲካ በማራገብ ችግሩን ከማስፋት ይልቅ  ሕዝቡን በተለምዶ የግጭት አፈታት ሥርዓቱ 

አስማምቶ ቁስሉን ማከም የአርቆ አሳቢዎች ተግባር ነው። የሁለቱም ክልሎች ባለስልጣናት  እልህ ውስጥ ገብተው የሚወራወሩት 

የሚዲያ ድንጋይ መፍትሄ ሳይሆን ሊያመጣ የሚችለው የከፋውን ግጭት ነው። የኢትዮጵያዊያን ነባሩና ቱባው የጋራ ባህል 

ቅድሚያ የሚሰጠው ለእርቅና ለይቅር ባይነት እንጂ ለፉከራ አይደለም። ይቅር ተባብሎ የተፈጠረውን ስህተት ማረም የአገር 

ባህል ነውና በዚህ መሠረት ችግሮች ይፈቱ። ለሕዝብ ፈቃድ መገዛት የሚቻለው በዚህ መንገድ ብቻ ነው።   

ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዝብ እርስ በርሱ ተከባብሮና ተስማምቶ መኖር የቻለውና እስካሁንም የዘለቀው፣ ከሚለያዩት ይልቅ 

አንድነቱን የሚያጠናክሩ የጋራ እሴቶቹ ስለሚበልጡ ነው ድንበር የግጭት መንስኤ አይሆንም የምንለው። 

በተለያዩ ጎራዎች ተሰልፈው የሚዲያ ውጊያ የጀመሩ ሃይሎችን የአገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ወገኖችን ጨምሮ የፌደራሉ 

መንግስት ከዚህ ተግባራቸው ማስቆም  አለበት። አገር የምትኖረው ሕዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም ሲኖር ብቻ ነው።የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ነፃነት ይፈልጋል። ፍትሕ ይፈልጋል። በእኩልነት መኖር ይፈልጋል። ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ተገንብቶ አገሩ እንድትበለፅግና 

ሰላም እንድትሆንለት ይፈልጋል። ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቹ ተከብረውለት የሥልጣኑ ትክክለኛ ባለቤት መሆን አለበት። 

የፈለገውን የመሾም ያልፈለገውን የመሻር መብት የእሱ ብቻ ሊሆን ይገባል። ይህ ምኞት ዕውን መሆን የሚችለው ደግሞ 



በሁሉም አቅጣጫ መደማመጥ ሲኖር እንጂ በመዋቀስ እና ጥላቻን በማባባስ አይደለም። በተለይ በማኅበራዊ ሚዲያው ውስጥ 

የመሸጉ የጠላት ተላላኪዎች አገርን ለማፍረስና ሕዝብን ለማተራመስ የሚያደርጉት መሯሯጥ፣ በሰከኑና አርቆ አሳቢ ዜጎች 

ይልቁንም በሁለቱም ክልሎች ሊሂቃን ይብቃ መባል አለበት። ሌላውም እንዲሁ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። ከሕዝብ በላይ ማንም 

የለምና። 

ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት። የአፍሪካውያን መሰባሰቢያቸውም ናት። ለአፍሪካውያን ጭምር የጋራ ቤት የሆነችው ይህች ኩሩና 

የኩሩዎች አገር፣ ከደረጃዋ ወርዳ መገኘት የለባትም። ሕዝቧ አርዓያነቱ ከአድማስ እስከ አድማስ በዓለም የታሪክ መዝገብ 

ህያው ሆኖ ሰፍሮ እያለ፣ በወሰንና መሰል ጉዳዮች ተጋጨ ሲባል ተቃርኖ ይፈጥራል። ይህ በአስቸኳይ  ታርሞ ለኢትዮጵያ ሰፊ 

ሕዝብ በይፋ መገለጽ አለበት። ከ86 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ መኖሪያ በሆነችው አገር ውስጥ እርስ በርስ መጠራጠርና 

መፈራራት እንዳይፈጠር፣ በዚህ ክፍተት ደግሞ የአገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ሰተት ብለው ገብተው ትርምስ እንዳይፈጥሩና 

የሕዝባችንን የአብሮነት ደማቅ ታሪክ እንዳያበላሹ ወገብን አጥብቆ መስራት ከሁሉም ሃገር ወዳድ ዜጎች ይጠበቃል።የአገር 

ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች ከመንግስት ጋር አብረው በመስራት ችግሩን ለዘለቄታው መፍታት አለባቸው።ከዚያ ባሻገር 

አሁን በግጭቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉ ወገኖች የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና የሃረሪ ክልል እያደረጉ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል 

የሚገባው እና እውቅና የሚቸረው ጉዳይ ነው ። 


