
 

ጽንፈኞች ከሁከትና ብጥብጥ ርቀው አያውቁም! 

አባ መሊኩ 09-28-17 

ከፌዳራሌ ስርዓታችን የ ተማርነ ው  ትሌቅ ነ ገ ር የ ተሇያዩ አስተሳሰቦች፣  ቋንቋዎች፣  ማንነ ቶች፣  ባህልች፣  

ወዘተ የ ሚታዩባትን  አገ ር   አቻችል ማስተዲዯር  እንዯሚቻሌና   በአጭር  ጊዜ ውስጥም  ወዯ ሌማትና 

ዕዴገ ት ማምራት እንዯሚቻሌ በተግባር አሳይቶናሌ። እስካሁን  ባሇው ሁኔታ  ኢትዮጵያ  አስተማማኝ  

ሰሊም፣  ዋስትና ያሇው ዳሞክራሲያዊ  ስርዓት  ማረጋገ ጥ የ ቻሇችውና ፈጣን  የ ኢኮኖሚ ዕዴገ ት ማስመዝገ ብ  

የ ቻሇችው በዚህ የ ፌዳራሌ ስርዓት ብቻ  ነ ው።  

በአገ ራችን  የ ሚስተዋለ    ሁለም ስኬቶች  መሰረታቸው ይህ የ ፌዳራሌ ስርዓት መሆኑን  መገ ንዘብ  

ዋንኛው  ጉዲይ  ነ ው። የ ፌዳራሌ ስርዓታችን አገ ራችን ባሇፉት 26 ዓመታት በስኬቶች  ሊይ 

እንዴትረማመዴ  አስችሎታሌ።  አገ ሪቱን ከብተና ታዴጓሌ፣  የ ብሄሮች፣ ኘ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን እኩሌነ ትን 

አረጋግጧሌ፣  ፈጣን የ ኢኮኖሚ ዕዴገ ት እንዱመዘገ ብ አዴርጓሌ፣  ዘሊቂ ሰሊም እንዱሰፍንና  ዋስትና ያሇው 

ዳሞክራሲያዊ ስርዓት  እንዱፈጠር  አዴርጓሌ፣  ወዘተ ሁኔታዎችን አመቻችቷሌ።   አሁን ሊይ  የ ፌዳራሌ 

ስርዓታችን ሇአገ ራችን ባስገ ኘው ጥቅም ሳቢያ  አገ ራችን ሇላልች መሌካም ተሞክሮን እስከመሆን  ዯርሷሌ።   

አንዲንድች በጥሊቻ ሊይ ተመርኩዘው   የ አገ ራችንን የ ፌዳራሌ ስርዓት ሇማጣጣሌ  ሲሯሯጡ ተመሌክተናሌ።  

ማንም የ መሰሇውን ሃሳበ መሰንዘር መቻለ ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ ቢሆንም ያሇበቂ መረጃ  አገ ርንና ህዝብን 

ሉጎደ የ ሚችለ አስተያየ ቶች  መሰንዘር  ግን ተገ ቢ አይመስሇኝም። የ ግጭቶች መከሰት ተፈጥሮዊና አይቀሬ 

ነ ው።  አይዯሇም  በአገ ር  ዯረጃ በቤተሰብ ዯረጃም  ቢሆን  መቼም  ቢሆን  ሌዩነ ት  መፍጠሩ፣   

አሇምግባባት  መከሰቱ  አይቀርም። ዋናው ነ ገ ር ግጭት መቀስቀሱ ሳይሆን ግጭትን መፍታት መፍታት መቻሌ 

ነ ው።   

በአገ ራችን  የ ሚታዩ  ግጭቶች  መንስዔ   የ ፌዳራሌ ስርዓት  ስሇተከተሌን  አይዯሇም። እውነ ት 

እውነ ቱን እን ነ ጋገ ር ከተባሇ  በአንዲንዴ  አካባቢዎች   የ ተከሰቱ  ግጭቶችን  ስንመሇከታቸው  

መንስዔቸው  አገ ራችን  የ ተከተሇችው የ ፌዳራሌ ስርዓት  ሳይሆን   የ ተሇያዩ  አካሊት  የ ፌዳራሌ 

ስርዓቱን  የ ተረደበት ሁኔታ ነ ው።  ባሇፉት ሥርዓቶች  የ ነ በሩት  አሀዲዊ ስርዓቶች  /Unitary 

States/ በአንዲንዴ አካባቢዎች  ብቻ ሳይሆን በመሊ አገ ሪቱ  በቀውስ እንዴትመታ አዴርጓት   

እንዯነ በር  የ ቅርብ ጊዜ ትውስታ ነ ው።   

አህዲዊው  ስርዓት   ጭቆናን  በማንገ ስ   በህዝቦች መካከሌ  ፍትሃዊ የ ሆነ  የ ሀብትና የ ስሌጣን 

ክፍፍሌ  እንዲይኖር   በማዴረግ  የ ማንነ ት ጥያቄዎችን   በማፈን  አገ ራችንን ሇአስከፊ የ ዕ ርስ በርስ 

ጦርነ ት ዲርጓት ቆይቷሌ። አገ ራችን እነ ዚህን ችግሮች የ ተሻገ ረቻቸው  የ ፌዳራሌ ስርዓት መከተሌ በመቻሎ 



 

ነ ው።  የ ፌዳራሌ ስርዓቱ  ሇአገ ሪቱ  የ ቆዩ ህመሞች  ሁለ  ሃኪም ሆነ   እንጂ   የ ግጭት  መንስዔ  

አሌሆነ ም።  ግጭት በየ ትኛውም አገ ር በየ ትኛውም ጊዜ ሉከሰት የ ሚችሌ ነ ገ ር ነ ው። ይህ ሆኖ ሳሇ ትናንሽ 

ግጭቶች  መከሰት የ ፌዳራሌ ስርዓቱ  ውጤት ተዯርጎ  መታሰብ የ ሇበትም። ግጭቶች  እንዲይፈጠሩ  ማዴረግ 

ዋንኛው  ቁምነ ገ ር ቢሆንም  ግጭቶች  ከተከሰቱ ብኋሊም  ግጭቶች   እንዲይስፋፉ እንዱሁም በአፋጣኝ 

እሌባት እንዱያገ ኙ ማዴረግ መቻሌ ዯግሞ  ላሊው ጉዲይ ነ ው።  

ከሊይ ሇማንሳት እንዯሞከርኩት  ግጭትና ያሇመግባባት   አይዯሇም በአገ ር ዯረጃ  በቤተሰብ አባሊት 

መካከሌም    ሉፈጠር የ ሚችሌ ክስተት እንዯሆነ  እየ ታወቀ ጽንፈኛው ሃይሌና  አንዲንዴ የ ተቃዋሚ ፓርቲ 

መሪዎች በአንዲንዴ  የ አገ ራችን አካባቢዎች   የ ሚከሰቱ ትናንሽ  ጉዲዮችን  በማጎ ን የ ፌዳራሌ ስርዓቱ  

የ ግጭትና  የ ሁከት ምንጭ   አዴርገ ው ሇማቅረብ    ሲሯሯጡ ይታያለ።  ሇጽንፈኛው  ሃይሌ  ግጭት፣  

ሁከትና  ነ ውጥ  እንዱቀሰቀስ፣  ከተቀሰቀሰም  ብኋሊ  እንዱራገ ብ በማዴረግ  የ ንጹሃን  ህይወት  

እንዱቀጠፍ  አካሌ እንዱጎ ዴሌ እንዱሁም  ንብረት እንዱወዴም  የ ማይፈነ ቅለት  ዴንጋይ  የ ሇም።  

ግርግር ሇላባ … እንዯሚባሇው  ጽንፈኛው አካሌ  የ ቋመጠሊትን  ስሌጣን  ሊገ ኝ እችሊሇሁ በሚሌ 

የ ተሳሳተ  ስላት  ሁላም  ከሁከትና  ግርግር  ጀርባ ጠፍቶ አያውቁም።  

ሁከትን  በማራገ ብ፣   ህዝቦችን  ባሌተገ ባ መንገ ዴ በማነ ሳሳት ህይወት እንዱጠፋ ንብረት እንዱወዴም 

ማዴረግ እጅግ የ ወረዯ ተግባር ነ ው። በዚህ የ ወረዯ ተግባር ሊይ  የ ተሰማራ ማንኛውም አካሌ  

ከተጠያቂነ ት  ማምሇጥ የ ሇበትም።   ሇአገ ራችን መሌማትና  ዕዴገ ት   የ ሚበጃት   ትናንሽ  ነ ገ ሮችን  

እያነ ፈነ ፈ  ህዝቦችን  ሇግጭትና  ሁከት የ ሚቀሰቅስ  ሳይሆን  ህዝብን  ሇሌማት  የ ሚቀሰቅስ   አካሌ 

ነ ው። ጠቅሊይ ሚኒስትር  ኃይሇማሪያም ማንኛውም አካሌ በፌዳራሌም ሆነ  በክሌሌ  የ መንግስት መዋቅር 

ውስጥ ያለ  ይህን ግጭት  ያባባሱ  አካሊት  ከህግ ፊት ይቀርባለ  ያለት ነ ገ ር  ተተግብሮ  ማየ ት 

እንፈሌጋሇን።   

የ ፌዳራሌ ስርዓታችን  የ ህሌውናችን መሰረት ነ ው። ማንም ይህን ስርዓት በሚጎ ዲ  ተግባር ሊይ የ ተሰማራ 

አካሌ ከተጠያቂነ ት እንዱያመሌጥ  ማዴረግ  የ ሇብንም።  የ ኢትዮጵያ  ሶማላ ክሌሌ  ፕሬዚዲንት  

እንዲለት  የ ኢትዮጵያ  ሶማላ ህዝቦች  ተጎ ደ በማሇት  ኦሮሞዎችን ያጠቃ  ሁለ ሶማላዎችን አሌጠቀመም፤    

በተመሳሳይ  ኦሮሞዎች ተጎ ደ በማሇት   የ ኢትዮጵያ ሶማላዎችን  ያጠቃ  ኦሮሞ  ሁለ  ኦሮሞዎችን ጎ ዲ 

እንጂ  አሌጠቀማቸውም  ያለት ንግግር  ሌቤ ውስጥ ገ ብቷሌ።   ምክንያቱም እነ ዚህ ሁሇት ህዝቦች  

አንዴ ናቸው።  

የ ኦሮሞና  የ ኢትዮጵያ  ሶማላ  ህዝቦች ከሌዩነ ታቸው ይሌቅ በበርካታ ነ ገ ሮች  እጅግ የ ተሳሰሩ በኩታ 

ገ ጠም አካባቢዎች  የ ሚኖሩ ህዝቦች  ናቸው።  የ አንደ ህዝብ ጥቅምም ሆነ  ጉዲት   የ ላሊው ህዝብ   

የ ሆነ በት ነ ው።  እነ ዚህ ሁሇት ህዝቦች  በኃይማኖት፣  በባህሌ፣  በጋብቻ ወዘተ  ተሳስረዋሌ።  አንደን 

ከአንደ መሇየ ት በማይቻሌበት ሁኔታ አንዴ ናቸው ማሇት ይቻሊሌ።  እንዯእኔ እንዯኔ  ሇእነ ዚህ  ህዝቦች 



 

ግጭት  ዋንኛው ምክንያት  የ ጽንፈኛው  ሃይሌ  መርዘኛ ፖሇቲካ እንዱሁም ህብረተሰቡና  አመራሩ  

ስሇፌዳራሌ ስርዓት  ያሊቸው  ግንዛቤ  ያሇመዲበር   ይመስሇኛሌ። ከዚህ ባሻገ ር አንዲንዴ ግሇሰቦች 

ሇህዝባቸው የ ተቆረቆሩ እየ መሰሊቸው ሳያውቁት  እጃቸውን  በግጭት ውስጥ    በማስገ ባታቸው ይመስሇኛሌ።  

ጽንፈኛ አካልች ሇፌዳራሌ ስርዓታችን አዯጋዎች ናቸው።  ትምክህተኛው  ሃይሌ   የ ፌዳራሌ  ስርዓቱን 

ስኬቶች ሇማኮሰስ  ሲሌ “ይህ የ ፌዳራሌ ስርዓት  ህዝቡን ከፋፍሎሌ፣  አገ ሪቱን ሉበትን ነ ው”  ወዘተ 

በማሇት በማሇት  ሲቀሰቅስ፤    ጠባቡ  ሃይሌ  ዯግሞ አብረው የ ኖሩ ህዝቦችን ሇመነ ጣጠሌ፣  ያሇፈው 

ስርዓቶች አዯረሱ የ ተባሇውን በዯሌ አሁን ሊይ ሇማወራረዴ በማሇት  አብሮነ ትን የ ሚሸረሽር ተግባራትን  

ሲፈጽሙ ይታያለ። የ ጽንፈኛው ሃይሌ ብቸኛ  ፍሊጎ ት ህዝቦችን  በማጋጨት   ወዯ ስሌጣን መሰሊሌ መሰቀሌ 

ነ ው።  እነ ዚህ ሁሇት ጽንፎች ኢትዮጵያንና  ኢትዮጵያዊነ ትን የ ተሇየ  ትርጉም በመስጠት ሁከት ሇመቀስቀስ  

ጥረት  ቢያዯርጉም  አሌተሳካሊቸውም። አዱሲቷ  ኢትዮጵያ የ ብሄሮች፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩሌነ ት 

የ ተረጋገ ጠባት ኢትዮጵያዊ ዜግነ ት  በፍቃዯኝነ ት እንጂ በሃይሌ የ ሚጫን  ያሌሆነ ባት አገ ር ነ ች።   

 

በስህተት በዚህ ግጭት ውስጥ የ ገ ቡ አካሊት   በቀጣይ  ተገ ቢው  ትምህርት ሉሰጣቸው  ይገ ባሌ።  ከዚህ 

ውጭ ሆን ብሇው ግጭት እንዱቀሰቀስ ውይም ግጭቱ እንዱባባስ  ያዯረጉ  ማንኛውም አካሊት  ተገ ቢው  

እርምጃ  ሉወሰዴባቸው ይገ ባሌ። በዚህ ግጭት ውስጥ  በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በውስጥም   ይሁን 

በውጭ ያለ ማንኛውም አካልች  ተጠያቂ መሆን መቻሌ አሇባቸው። እነ ዚህ አካሊት ሇፌዳራሌ ስርዓታችን 

አሌፎም ሇአገ ራችን ቀጣይ ህሌውና አዯጋ በመሆናቸው ሁሊችንም ተባብረን  ወዯ ህግ ፊት ሌናቀርባቸው 

ይገ ባሌ።   መንግስትም ይህን ገ ቢራዊ እንዯሚያዯርገ ው እርግጠኛ ነ ኝ።   

 


