
1 
 

ግንቦት 20፣ የኢትዮጵያውያን የነፃነት ቀን 

 
ኢብሳ ነመራ 

05/24/14 

የሰው ልጅ አስከሬን እንድ እንስሳ ሬሳ አደባባይ ላይ ተጥሎ ፀሃይ ሲመታው ሲውል 

አይተናል። አስከሬን ሜዳ ላይ ወድቆ ወጣቶች በወደቀው አስከሬን ዙሪያ ቆመው “ እሰይ 

እሰይ ደስ ማለቱ አናርኪስቱ በመንገድ ላይ ተዘርሮ መታየቱ” እያሉ እንዲዘምሩ 

የተገደዱበትን ታሪክ አሳልፋናል። 

 

በአዲስ አበባና በተቀሩት ትላልቅ የአገሪቱ ከተሞች በርካታ ዜጎች በተለይ ወጣጣቶች 

በነፃ ግድያና በቀይሽብር ዘመቻ ተገድለው ስለነበረ የጥቁር ለባሽ ሃዘንተኛው ብዛት 

ከተማዎቹን አጠይሟቸው ነበር ። ሃዘነተኛው ከመብዛቱ የተነሳ ጥቁር ልብስ በአዋጅ 

የተነገረ ዩኒፎርም መስሎ ነበር። 

 

በየቀበሌውና በየወረዳው (ከፍተኛ) በሺሆች የሚቆጠሩ እስረኞች ታጉረዋል። 

እድሜያቸው ከ12 ዓመት ጀምሮ ያሉ ሕፃናት ጭምር ይታሰሩና ይገረፉ ነበር። በዚህ 

ምክንያት በተለይ በ1970 ዓ/ም ትምህርት ቤቶች ተማሪ አልባ እሰከመሆን ደረሰው 

ነበር። ቀትር ላይ የአደዲስ አበባና የትላልቅ የአገሪቱ ከተማዎች ጎዳናዎች በሰሃን የታሰረ 

ስንቅ ባንጠለጠሉ እናቶችና ሕፃናት ይጥለቀለቁ ነበር - ለእስረኛ ልጆቻቸውና 

ወንድሞቻቸው/እህቶቻቸው  ስንቅ በሚያቀብሉ እናቶችና ሕፃናት። ይህ በልጅነት 

ያስተዋልኩት መቼም ከአእምሮዬ ሊፋቅ የማይችል አሳዛኝ ትውስታዬ ነው። 

 

ታዲያ እነዛ በሚሊየን የሚቆጠሩ ወጣቶች ብእስር ቤት ታጉረው ሲሰቃዩ የነበረው፣ 

አካላቸው እስኪበጣጠስ ሲገረፉ የበረው፣ በጠራራ ፀሃይ ጎዳና ላይ በጥይት ተደብድበው 

ተገድለው አስከሬናቸው ፀሃይ ሲመታው የሚውለው ሕዝብ ላይ ጉዳት ሊያስከትል 

የሚችል ወንጀል ሰርተው ወይም ለመስራት አስበው አይደለም። ሥልጣን ላይ ከነበረው 

የወታደራዊ ቡድን አምባገነን መንግስት የተለየ አመለካከት ስለነበራቸው ብቻ እነጂ። 
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ሥርአቱ የተለየ አመለካከት ያላቸውን ዜጎች - ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ለማስተናገድ 

ፍቃደኛ ባለመሆኑ፣ የተለየ አመለካከት ያላቸው ወገኖች አመለካከታቸውን በሰላማዊ 

መንገድ ማራመድ አይችሉም። 

 

እንኳን አመለካከትን በይፋ ማራመድ፣ የተለየ ነገር ማሰብ በራሱ ያስፈራ ነበር ። ሰዎች 

የተለየ አመለካከት አለን ብለው በይፋ ሳይናገሩ፣ ዝም ማለታቸው በራሱ የተለየ 

እንደማሰብ ተቆጥሮ የታሰሩበት፣ የተገረፉበት፣ የተገደሉበት ሁኔታ እነደነበረ 

እናስታውሳለን ። ማሰብም የተከለከለ ነበር ማለት ነው። 

 

የፈቀዱትን አመለካከት መያዝ፣ በይፋ መግለፅና ማራመድ ብቻ አልነበረም 

የተከለከለው። ሥርአቱ ከሚከተለወ የተለየ ወይም የተለየ ነው ተብሎ የታሰበ ርእዮተ 

ዓለም ወይም አመለካከት በማንኛውም መንገድ፤ በፅሁፍ፣ በድምፅ፣ በምስል . . . 

መቀበል ክልክል ነው። የተለየ አመለካከት ተነግሮበታል የተባለ ስብሰባ ላይ ተገኝቶ 

ያዳመጠ ሁሉ፣ ሃሳቡን ይቀበልም አይቀበልም፤ የመታሰር፣ የመደብደብና የመገደል እጣ 

ይጠብቀዋል። 

 

ማንም መንግስት ከሚያቀርብለት ሃሳብና አመለካከት ውጭ፤ በጋዜጣ፣ በመፅሄት፣ 

በመፅሃፍ፣ በሬድዮና ቴሌቭዥን መቀበል አይችልም። በመሆኑም የፕሬስ ነፃነት የሚባል 

ነገር አልነበረም። በወቅቱ ወደ ሕዝበ ይደረሱ የነበሩት የጥበብ ስራዎች፣ መፅሃፍትና 

ሙዚቃዎች ብቻ ነበሩ። እነርሱም ይዘታቸው በሳንሱር ተፈትሾ ከሥርአቱ ርዕዮተ ዓለም 

ጋር መጣጣማቸው ሲረጋገጥ ነበር ታትመው ለንባብና ለጆሮ የሚበቁት። ረቂቅ መፃህፍቱ 

ወይም የዘፈን ግጥሞቹ ፊት ለፊት የሚታየው ይዘታቸው ብቻ  ሳይሆን “ እንዲህ ያለው 

ምን ለማለት አስቦ ነው” እየተባለ የተሰወረ መልእክት እየተፈለገ፣ አንዳንዴም በመላምት 

እየተቀመጠ  ታሽተው ሳሰተው፣ ተቆርጠውናና ተቀጥለው ነበር የሚለቀቁት፤ ውድቅ 

ከመደረግ ከተረፉ ማለት ነው። 

 

ይህ ሁሉ የወታደራዊው ደርግ የመንግስት ሥርአት ገፅታ ነው። እንግዲህ አሁን ይህ 

ሁሉ ታሪክ ሆኖ ቀርቷል፤ ሥርአቱም እንዲሁ።  አዲሱ ትውልድ የማያውቀው፣ ፍፁም 

ሊገምተው የማይችለው ጥቁር ታሪክ። ይህ ሥርአት ግን በድንገት እንደበጋ ጉም በኖ 
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አይደለም የተወገደው። ከፍተኛ የህይወት መስዋእትነትን በጠየቀ መራራ ትግል ነው 

የተወገደው። ይህ መራራ ትግል አምባገነኑን የወታደራዊ ቡድን ፈላጭ ቆራጭ 

የመንግስት ሥርአት አስወግዶ አሁን ያለችውን የአዲሲቱን ኢትዮጵያ ምስረታ ምዕራፍ 

ማስጀመር ያስቻለውን ድል የተቀዳጀው የዛሬ ሃያ ሦስት ዓመት ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም 

ነበር። 

 

አምባገነኑ የወታደራዊ ቡድን ፈላጭ ቆራጭ ሥርአት በሕዝቦች መራራ ትግል ተገርስሶ 

ወደ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ከተሸጋገርነበት የሽግግር መንግስት 

ጀምሮ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ የአመለካከት ነፃነት ተከብሯል። በዚህ 

መሰረት ዜጎች የፈቀዱትን አመለካከት የመያዝ፣ በአመለካከታቸው የመደራጀትና 

የማራመድ፣ አመለካከታቸውን የመግለፅ፣ በሕዝብ ይሁንታ ወደሥልጣን የመምጣት 

የተሟላ መብትና ነፃነት አላቸው። የኢፌዴሪ ሕገመንግስት በአንቀፅ 29 “ የአመለካከትና 

ሐሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ መብት” በሚል ርዕስ ስር፤ 

 

 ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ 

ይችላል። 

 

 ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሃሳቡን የመግለፅ ነፃነት አለው። ይህ 

ነፃነት በሃገር ውስጥም ሆነ ከሃገር ውጭ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በፅሁፍ 

ወይም በህትመት፣ በስነጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ 

ዘዴ፣ በማንኛውም አይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት 

ነፃነቶችን ያካትታል። 

 

 የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን፣ እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት 

ተረጋግጧል። የፕሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል። 

       ሀ. የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፣ 

       ለ. የህዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት እድልን፣ 
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 ለዴሞክራሲያዊ ሥርአት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሃሳቦች፣ አመለካከቶች በነፃ 

መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነፃነትና የተለያዩ 

አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የህግ ጥበቃ ይደረግለታል። 

 በመንግስት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ሥር ያለ መገናኛ 

ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንዲመራ 

ይደረጋል። 

ይላል። 

 

እነሆ በዚህ የአመለካከትና አመለካከትን የመግለፅ ሕገመንግስታዊ መብትና ነፃነት፣ 

የወደቁት ዘውዳዊና ወታደራዊ ደርግ ሥርአት አመለካከቶች ጭምር የሚደግፉ ዜጎች 

ጭምር በፖለቲካ ፓርቲ ተደራጀተው አመለካከታቸውን በይፋ እየገለፁ ይገኛሉ። 

የአመለካከትና አመለካከትትን የመግለፅ ነፃነትን የግባራዊ ለማድረግ በታወጀው የፕሬስ 

ነፃነት ሕግ መሰረት የተቋቋሙ የግል የፕሬስ ውጤቶች በተለይ መፅሄትና ጋዜጦች 

ያለምንም ቅድመ ምርመራ የፈቀዱትን አመለካከትና መረጃ እያስተላለፉ ነው። 

ሕገመንግስታዊ ስርአቱን እስከማፍረስ የተለጠጠ አመለካከቶችን የሚያሰራጩም አሉ። 

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግስታዊ ሥርአት ላይ የመረረ ተቀውሞ ያላቸው የቀድሞ ስረአቶች 

ባለስልጣናትና ሌሎች አስፈፃሚዎች እንዲሁም አሁን በይፋ የሚንቀሳቀሱ ሕጋዊ ዕውቀና 

የላቸው የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ሥረአቱን የሚተቹና የሚነቅፉ መፃህፍትን 

እያሳተሙ በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ። 

 

“ይህን የፃፍከው ምን ለማለት አስበህ ነው? የንጉሰነገስቱን፣ የመሳፍንቱንና መኳንንቱን 

ዝና ያጎድፋል፣ የደርግ አባላትን ለመንካት አሰበህ ነው፣ ፀረ አብዮተኞችን፣ ተገንጣዮችን 

ይደግፋል ምንትስ ቅብጥርስ”  የሚሉ የሳንሱር ፍጥጫና መቀስ የተነሳላቸው የአገሪቱ 

ደራሲያን ወጥና ትርጉም ልቦለድና የግጥም መፃህፍትን እንደአሸን እያሳተሙ የገኛሉ። 

ፊልሞችና ሙዚቃዎችም እንዲሁ። በአሁኑ ግዜ ቢያንስ በሳምንት አንድ ፊልምና 

መፅሃፍ ይመረቃል። በወታደራዊው የደርግ መንግስት ሥርአት በዓመት አንድ መፅሃፍም 

ብርቅ ነበር። ጥቂት ደራሲያንና ጥቂት መፃህፍት ነበር የሚታወቁት። 
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በዘውዳዊ የንጉሳዊ ፈላጭ ቆራጭ ስርአትና በወታደራዊው የቡድን ፈላጭ ቆራጭ 

የመንግሥት ሥርአቶች፣ ከራሳቸው ቋንቋ ውጭ በሌላ ቋንቋ መግባባት የማይችሉ 

የኢትዮጰያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የመንግስት አገግሎት የሚያገኙት በአማርኛ 

ቋንቋ ነበር። ፍርድ ቤት ቀርበው የራሳቸውን ጉዳይ በማይሰሙትና በማይናገሩት ቋንቋ 

እንዲሟገቱ ይገደዱ ነበር። ሕፃናት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ምንም 

በማይሰሙትና በማይናገሩት ቋንቋ ለመማር ይገደዱ ነበር። 

 

የመንግስት ባለስልጣናት የተለየ ጉዳይ ኖሮ ሕዝቡን ሲሰበስቡ ንግግር የሚያደርጉት 

በአማርኛ ቋነቋ ብቻ ነበር ። ጉዳዩ ለሥርአቱ ህልውና ወሳኝ ከሆነ  ሥማ በለው 

ያቆማሉ፤ ከአማርኛ ወረ ብሄሩ ቋንቋ የሚያስተረጉም።  

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በአካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው 

የማስተዳደር መብት አልነበራቸውም። በዚህ ምክንያት ሕዝቡ ዜጋ ነህ ተብሎ ግብር 

በሚከፍልበት ሃገር መንግስትና ተቋማቱን እንደራሱ፣ እንደአገልጋዮቹ አይመለከታቸውም 

ነበር። እንዲያውም የመጨቆኛ መሳርያዎች በመሆናቸው ይሸሻቸው ነበር። ይህ ሁኔታ 

መንግስትና ህዝብ በከፋ የሚያዩ ባለንጣዎች እንዲሆን አድርጎ ቆይቷል። 

 

ከግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም ወዲህ ይህ ሁሉ ተቀየረ። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች በሽግግር መንግስቱ ወቅት ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚያስችል መሰረት 

ጥለው እነሆ አሁን ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው በህገመንግስታዊ 

ዕውቅና አግኝቷል። 

 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት በአንቀፅ 39 “የብሄሮች፣ ብሄረሰቦች፣ ህዝቦች መብት” በሚል 

ርዕስ፤  

 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ህዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን 

እስከመገንጠል ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው። 

 



6 
 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ህዝብ በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ 

ቋንቋውን የማሳደግ፣ እና ባህሉን የመግለፅ፣ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም 

ታሪኩን የመንከባከብ መብት አለው። 

 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ህዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት 

አለው። ይህ መብት ብሄሩ፤ ብሄረሰቡ፣ ህዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን 

የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በክልልናበፌዴራል 

አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል።  

 
ተብሎ ተደንግጓል። 

 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች በህገመንግስት ያረጋገጡትን እስከመገንጠል የሚዘልቅ 

ያራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አሁንም አምርረው የሚቃወሙ “ሃገር ወዳድ” ነን 

የሚሉ ወገኖች ይሰማሉ። የተቃውሟቸው መነሻ “ድንጋጌው ሃገሪቱን ይበታትናል” የሚል 

ነው። የአብዛኞቹ ተቃውሞ በአንድ ብሄር የበላይነት ላይ የተመሰረተ አሃዳዊ ስርዓትን 

ከመደገፍ የመነጨ ሲሆን፣ ጥቂቶቹ ጉዳዩን በአግባቡ መረዳት ካለመቻል የዋህነት 

የመነጨ ነው። እውነታው ግን እነሱ ከሚያስቡት  የተለየ ነው። 

 

መገንጠል በራሱ ግብ አይደለም። ለአንደ ብሄር ተገንጥሎ ነፃ መንግስት መመስረት፣ 

መብትና ነፃነት ወደተከበረበት ስርአት የሚያደርስ አንድና የመጨረሻ አማራጭ ነው። 

ብሄሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሄራዊ መብቶቻቸውና ነፃነቶቻቸው ከተረጋገጡ፣ 

ከመገንጠል ይልቅ በመከበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነተን ነው 

የሚመርጡት። እስከመገንጠል የዘለቀ መብት በህገመንግስቱ ላይ ማስፈር ያስፈለገው፣ 

ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተገንጥለው የራሳቸውን መንግስት እንዲመሰርቱ ሳይሆን፣ በአንድነት 

ሊኖሩ ተስማምተው የገቡበት ስርዓት መብትና ነፃነታቸውን የሚያከብር ሆኖ ካገኙት፣ ነፃ 

መንግስት የመመስረት ዋስትና ለመስጠት የተቀመጠ ነው። 

 

ይህን የህገመንግስቱን አንቀፅ የሚቃወሙ ሁሉ፣ አንድን ብሄር/ ብሄሰብ የመገንጠል ጥያቄ 

የሚያነሳው የመገንጠል መብት በህገመንግስቱ ስለተደነገገ ሳይሆን፣ መብቶችና ነፃነቶቹ 
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ሳይከበሩ ሲቀሩ ብቻ መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል። መብትና ነፃነቶቹ ከተከበሩ 

የመገንጠል ጥያቄ አይነሳም። መብቶቹና ነፃመቶቹ ካልተከበሩ ደግሞ፣ በህገመንግስቱ ላይ 

የመገንጠል መብት ባይፃፍም የመገነጠል ጥያቄ ከማንሳት የሚያግዳቸው ነገር የለም። 

ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ነፃ መንግስት ወደመመስረት የሄደችው የመገንጠል መብት 

የሚፈቅድ ህግ ስለነበረ ሳይሆን፣ የኤርትራ ህዝብ መብትና ነፃነት ስላልተከበረ ነው፤ 

በቃ። 

 

እርግጥ እስከመገንጠል የዘለቀውን መብት በየዋህነት የሚቃወሙት፣ አጉራ ዘለል አምባ 

ገነኖቸ ተነስተው ብሄሮች እንዲገነጠሉ የሚያደርጉበትን ዕድል ይፈጥራል በሚል 

ይመስኛል። እነዚህ የዋሆች የመገንጠል መብት በአንድ ቡደን ፍላጎት የሚተገበር 

ሳይሆን፣ የመገንጠል ጥያቄው የበሄሩ ወይም ብሄረሰቡ ህዝብ መሆኑን በሚያረጋግጥ 

ሂደትና የውሳኔ ስረዓት መሆኑን ሊያስታውሱ ይገባል። የኢፌዴሪ ህገመንገስት 

የመገንጠል መብት ተግባራዊ የሚሆንበትን ሁኔታ አስመክቶ በአንቀፅ 39 በንኡስ አንቀፅ 

4 ከፊደል ተራ ‘ሀ’ እስከ ‘ሠ’ የሚከተለውን ደንግጓል። 

 

የብሄር፣ ብሄረሰቦች፣ ህዝቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን እስከመገንጠል መብት ከሥራ 

ላይ የሚውለው፤ 

ሀ. የመገንጠል ጥያቄ በብሄር፣ ብሄረሰቡ ፣ ወይም በህዝቡ የህግ  አውጪ ምክር ቤት 

በሁለት ሶስተኛ የድምፅ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ፣ 

ለ. የፌዴራል መንግስት የብሄር፣ የብሄረሰቡ ወይም የህዝቡ ም/ቤት  ውሳኔ በደረሰው        

በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠያቂው ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ህዝብ ህዝበ ውሳኔ 

ሲያደራጅ፣ 

ሐ.  የመገንጠሉ ጥያቄ በህዝበ ውሳኔው በአብላጫ ድምፅ ሲደገፍ የፌዴራሉ መንግስት 

መገንጠሉን ለመረጠው ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ህዝብ ም/ቤት ሥልጣኑን ሲያስረክብ። 

ሠ.  በሕግ በሚወሰነው መሰረት የንብረት ክፍፍለ ሲደረግ ነው፣ 

ይላል። 

 

ከዚህ አኳያ ሲታይ ማንም አምባገነን ቡድነ ድነገት ተነስቶ አንድን ብሄር ወይም 

ብሄረሰብ መገንጠል የሚችልበት እድለ የሌለ መሆኑን እንረዳለን። በገንጠል ሊያመጣ 
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የሚችለው የብሄራዊ መብቶችና ነፃነቶች ጥሰት ብቻ ነው።ሥለዚህ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች አንደነት ያላትን ኢትዮጵያ ከልባቸው የሚፈልጉ፣ “ብሄሮችንና ብሄረሰቦችን 

በወንዝና በተራራ ሸንሽነን፣ ማንነታቸውን በማዳፈን በአንድ ብሄራዊ ማንነት ላይ 

የተመሰረተ አሃዳዊ ስርዓት እንገነባለን” የሚሉ ወገኖች አፋቸውን ይዝጉ። የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የዚህ አይነት አቋም ያላቸውን ቡድኖች በጥርጣሬ ነው 

የሚመለከቷቸው።  

 

በአንቀፅ 39 የተረጋገጠው ሌላው መብት በንኡስ አንቀፅ 2 ላይ ማንኛወም የኢትዮጵያ 

ብሄር፣ ብሔረሰብ፣ ህዝብ በቋንቋ የመናገር፣ የመፃፍ ቋንቋውን የማሳደግና ባህሉን 

የመግለፅ የማዳበረና የማስፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ መብት አለው በሚል 

የሰፈረው ነው። 

 

በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ጉዳያቸውን በቋንቋቸው ነው 

የሚያከናውኑት። የመንገስት መሥሪያ ቤት አገልገሎት የሚሰጣቸው፣ አገልገሎት 

የሚጠይቁት በቋንቋቸው ነው። ፍርድ ቤት ቆመው ጉዳያቸው ላይ በቋንቃቸው 

ይሟገታሉ። ልጆቻቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸወ ይማራሉ። 

 

የአብዛኞቹ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ቋንቋ ከገበያና ከቤተሰባዊ ግንኙነት ያለፈ ታላላቅ 

ጉዳዮችን የማስተናግድ ዕድል ተነፍጎት በመቆየቱ እየቀጠጡ ነበር። እጅግ ከፈተኛ ቁጥር 

ያለው ህዝብ የሚጠቀምበት ኦሮሚኛ ቋንቋ ሳይቀር እዚህ ፈተና ውሰጥ ገብቶ ነበር። 

 

አሁን ግን የሚዲያና የስነፅሁፍ፣ የትምህርት መስጫ፣ የሥራ ቋንቋ በመሆኑ ጥልቅ 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች የሚብጠለጠሉበትና የሚገለፁበት ለመሆን 

በቅቷል። በርካታ የኦሮሚኛ መዝገበ ቃላትና ሌሎች መፅሃፍት ከልቦለድ እስከ ጥናታዊ 

መጽሃፍት ታትመው ለንባብ በቅተዋል። በመሆኑም ቋንቋው በሚያስገርም ሁኔታ 

ጎልብቷል። ከሃያ ሶስት ዓመት በፊት አንድም በይፋ የሚታይ በኦሮሚኛ ወይም በሌላ 

ብሄር/ብሄረሰብ ቋንቋ የተዘጋጀ መፅሃፍ አልነበረም። ሌላው ቢቀር “በመጥፋት ላይ ያለ” 

አልፎ አልፎም “የጠፋ” ይባል በነበረው አርጎቢኛ ቋንቋ እንኳን መፅሃፍ ተዘጋጅቷል። 
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ኦሮምኛ ቋንቋ አሁን እስከ ፒ ኤች ዲ ደረጃ ትምህርት ይሰጥበታል። ሲዳምኛና 

ሱማሊኛም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚሰጡ ቋንቋዎቸ ለመሆን በቅተዋል። 

 

በባህል ረገድ በኪነጥበብ ዘርፍ ብቻ የታየው ለውጥ እጅግ ከፍተኛ ነው።  ድሮ 

ከነመኖራቸወም የማናውቃቸው የብሄረሰቦች ዜማዎች እየወጡ ነው። ባሕል 

እየተወራረስንም እንገኛለን። ይህ የኢትዮጵያን ኪነጥበብ ለማሳደግ ትልቅ አስተዋፅኦ 

አበረክታል። እነዚህ ሁሉ የግንቦት 20 ፍሬዎች ናቸው። 

 

የግንቦት 20 ፍሬዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም። በሃይማኖትና በእምነት ነፃነት፣ 

ኢትዮጵያን ቀደም ሲል ትታወቅበት የነበረውን የረሃብና የጦርነት ገፅታ ቀይሮ 

በኢኮኖሚ እድገት እንድትጠቀስ ማድረግ ያስቻለ የኢኮኖሚ እድገትና ልማት የሌሎችም 

የግንቦት 20 ፍሬዎቸ ናቸው። ግብቦት 20 የነፃነት ቀን ነው። 

 

 

                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


