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መናቆር የሚወደት ፕሮፌሰር 

ሙሴ ከተክሇሃይማኖት 

 

"ዳሞክራሲ ፣ መዴብሇ ፓርቲና ምርጫ በኢትዮጵያ" በሚሌ ርእስ የተካሄዯውን 

የምርጫ ክርክር ተንተርሰው ፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯማርያም ሰሞኑን በአውራምባ 

ታይምስ ጋዜጣ ሊይ “አዯገኛ የአስተሳሰብ ግዴፈት” እና “አነጋጋሪው የአቶ ስዬ 

ንግግር ”በሚለ ሁሇት ርእሶች ስዴብ አዘሌ ትችቶች መፃፋቸውን አንብቤ የበኩላን 

አስተያየት ሇመስጠት ተነስቻሇሁ። 

 

ፕሮፌሰሩ ትችታቸውን የጀመሩት የኢህአዳጉን ተከራካሪ ንግግር በመንተራስ ሲሆን  

ርዕሳቸውን  ሇማጠናከር  ያነሱዋቸውን ጉዲዮች ሇተመሇከተና ሊሇፉት አመታት 

የሰውዬውን አካሄዴ ሌብ ብል ሊስተዋሇ የአስተሳሰብ ግዴፈትና መዛባት በእጅጉ 

የሚስተዋሌባቸው  እሳቸው መሆናቸውን መረዲት አያዲግተውም ።  

 

በመጀመሪያ ፕሮፌሰሩ ካዴሬው እያለ የጠሩት ሰው ሇመግሇፅ የፈሇገው ብሄር 

ብሄረሰቦችም ሆኑ ግሇሰቦች እኩሌ መብት ያሊቸውና የማይነጣጠለ መሆናቸውን 

ነው። የኢህአዳጉ ተከራካሪ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሇጋራ መብቶች ትኩረት 

የሚሰጠውን ያህሌ ሇግሇሰብ መብቶች መከበርም ትኩረት አንዯሚሰጥ በግሌፅ 

አስቀምጠዋሌ።ፕሮፌሰሩ ነገር መሰንጠቅ ካሌፈሇጉ በስተቀር ኢህአዳግ የቡዴንም 

ሆነ የግሇሰብ መብትን አንዴ ሊይ አክብሮ እንዯሚሄዴ ጠፍቷቸው አይዯሇም።  

 

የፕሮፌሰሩ አይነት የሉበራሌ ዳሞክራሲ አቀንቃኞች  አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሇጋራ 

መብቶች ትኩረት የሚሰጥ በመሆኑ የጋራ መብቶች መከበር ሇግሇሰብ መብቶች 

መታፈን መሳሪያ ይሆናለ የሚሌ ጭፍን መከራከሪያ ይዘው ይቀርባለ። ይሁንና 

ይህ አባባሊቸው በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ምንም አይነት መሰረት የላሇው ነገር 

ሆኖ እናገኘዋሇን። ይህም በህገመንግስታችን አንቀፅ 25 ሊይ #ሁለም ሰዎች በህግ 

ፊት እኩሌ ናቸው፣ በመካከሊቸውም ምንም አይነት ሌዩነት ሳይዯረግ በህግ እኩሌ 

ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ; በሚሌ ያስቀምጠዋሌ ይህም አንደ ማሳያ ነው። 
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ፕሮፌሰሩ ብሄር ብሄረሰብ የሚሇው መጠሪያ ሲነሳ ህመም የሚሆንባቸው ሇምን 

ይሆን? ዛሬ ብሄር ብሄረሰብ አትበለ የሚለን ፕሮፌሰር በ97ቱ ምርጫ ከብሄር 

ብሄረሰብም አሌፈው “እናንተ ጎንዯሬዎች ናችሁ፣ ጎንዯሬ ዯግሞ ኩሩ ነው” ወዘተ 

በማሇት በጎጥ ሲከፋፍለና ሲቀሰቅሱ እንዯነበር የሚዘነጋ አይዯሇም።ይህም ብቻ 

አይዯሇም የአንዴን ብሄር ህዝብ ከፋብሪካ ከወጣ ሳሙና ጋር ሲያመሳስለም 

ተዯምጠዋሌ።አዯገኛ አስተሳሰብ  ማሇት ይህ ነው።የተዛባ አመሇካከት ማሇት ይህ 

ነው። የፕሮፌሰሩ አስተሳሰብ ግን ከአዯገኛነቱም በሊይ መርዛማነት ያሇው 

አስተሳሰብ ነው። እንዯ እኔ ሇትውሌዴ አዯጋ የሚሆነው ሇብሄር ብሄረሰቦች መብት 

እና ሌዕሌና መቆምና መቆርቆር ሳይሆን የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረሰቦች 

የሚያጥሊሊውና የሚያንቋሽሸው የፕሮፌሰሩ ንግግር ነው። 

 

እንዯሚታወቀው ፕሮፌሰሩ የአፄው ዘመን መምህር፣ዯርግ ስሌጣን ሊይ ሲወጣ 

የዯርጉ መርማሪና አጣሪ፣የዯርግ ስርአት ሲፈርስ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ላሊ ጊዜ 

ዯግሞ የተቃዋሚ  ፓርቲ አባሌ በመሆን  በተሇያዩ ስርአቶች ውስጥ ራሳቸውን 

እንዯ እስስት ሲቀያይሩ ተስተውሇዋሌ። ይሁንና እኝህ አቋም የሇሽ ወሊዋይ 

ፖሇቲከኛ በዓሊማቸው ፀንተው በመታገሌ ሊይ ያለ የኢህአዳግ ካዴሬዎችን 

ሇመተቸት የሞራሌ ብቃቱ አሊቸው ብዬ አሊምንም። 

 

ፕሮፌሰሩ እንዲበዯ ውሻ ይሄንንም ያንንም መሌከፍ እና መናከስ ዯግሞ ዋንኛ 

ባህሪያቸው ነው።ይህም ከስሌጣን ጥማት የመነጨ መሆኑ ግሌፅ ነው።ከምንም በሊይ 

ዯግሞ አሁን ባሇው ስርዓት ተቀባይነት ማጣታቸው እንዯሆነ ካሇፈው ታሪካቸው 

መረዲት ይቻሊሌ።  

 

ኢህአዳግ የዯርግን ስርአት እስከ ወዱያኛው ሇመቅበር የመጨረሻውን እንቅስቀሴ 

በሚያዯርግበት የመጨረሻዎቹ ሰአታት ወዯ ኢህአዳግ አመራሮች በመሄዴ 

“ኢትዮጵያን የማስተዲዯር ስሌጣን ሇእኛ ስጡን፣ እኛ ሃገር ማስተዲዯር እንችሊሇን” 

ብሇው እንዯነበር ስናስታውስ በእርግጥም ሰውዬው ሇስሌጣን ሲለ የማይፈነቅለት 

ዴንጋይ እንዯላሇ እንገነዘባሇን።ይህ አይነቱ ከስሌጣን ጥማት የሚመነጭ 
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የወሊዋይነት ባህሪይ በእሳቸው ብቻ ሳይሆን በአንዲንዴ   ምሁራንም የሚስተዋሌ 

ችግር ነው። 

 

በመጀመሪያ የዯርጉ አማካሪና መርማሪ ኮሚሽን አባሌ ቀጥልም ኢሰመጉ 

የተባሇውን የፖሇቲካ ፓርቲ ይሁን የሰብአዊ መብት ተሟጋች መሆኑ በውሌ 

የማይታወቅ ዯርጅት መስርተው የሰብአዊ መብት ተማጋች ነኝ ሲለ የቆዩት 

ፕሮፌሰሩ በሰብአዊ መብት ሽፋን የተቃውሞ ፖሇቲካን ሲያራምደ ቆይተው በ97ቱ 

ምርጫ አይናቸውን በጨው አጥበው የቅንጅት መስራችና አመራር ሆነው ብቅ 

ማሇታቸው ሰውዬው በየመዴረኩ ምን ያህሌ አቋማቸውን እንዯሚቀያይሩ የሚያሳይ 

ነወ። 

 

ከዴጡ ወዯ ማጡ እንዱለ  የቀዴሞው ቅንጅት የፈረሰባቸው  ፕሮፌሰር መስፍን 

በመቀጠሌ ያቋቋሙት “አንዴነት”ፓርቲ ሇሁሇት ሲገመስና በዯርዘን የሚቆጠሩ 

አመራሮቹ ሲባረሩ፣ ፓርቲው የውስጥ ችግሩን በውይይት መፍታት ተስኖት አንደ 

ላሊውን በቆመጥ እያንጎራዯዯ ባዯባባይ ሲያራሩጠው መምራትና ማስተባበራቸው፣ 

ዯረታቸው ሊይ የተቃውሞ መፈክር ሇጥፈው መጮህና የጋዜጣ ሊይ እንካሰሊንቲያን 

መምረጣቸው ሰውዬው የአስተሳሰብ መዛባት ምንያህሌ እንዯጎዲቸው የሚያሳይ ነው። 

 

ሇዜጎች ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብት መከበር ቁሌፍ አስተዋፅኦ ያበረከተውንና 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ዳሞክራሲያዊ አንዴነት እንዱመሰርቱ ያስቻሊቸውን 

ህገ መንግስት “ህገ አራዊት” በማሇት ያጥሊለት እኝህ ሰው ዛሬም መርዘኛ ቃሊትን 

በመርጨት ትውሌዴን ሇማባሇግ እና ወዯ ጥፋት ሇመምራት የሚችለትን ሁለ 

ከማዴረግ አሌቦዘኑም። 

 

ፕሮፌሰር፡ አምባገነኑ መንግስቱ ሃይሇማርያም በውዴቀቱ ዋዜማ ወፈፍ ሲያዯርገው  

ራሱ ከፈጠረው መዝገበ ቃሊት በመነሳት “አማራ የሚባሌ ህዝብ የሇም”የሚሌ 

ትንታኔ አቅርቦ ትዝብት ሊይ እንዯወዯቀ ሁለ  እርስዎ ዯግሞ ዛሬ በውዴቀቶ 

ማግስት “ብሄረሰብ የሚባሌ ነገር የሇም፣ አንዴ ግራ የገባው ካዴሬ የዛሬ አርባ 

አመት የፈጠረው ነው” ብሇውናሌ።ፕሮፌሰሩ ብሄር ብሄረሰብ የሚሇውን ያመጣው 
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ኢህአዳግ ነው አሇማሇታቸውም አንዴ ነገር ነው።ፕሮፌሰሩ እንዯሚጠበቡት ብሄር 

ብሄረሰብ  የግሇሰቦች አእምሮ ፍጥረት አይዯሇም።ሇመሆኑ በአሇም ሊይ ብሄር 

ብሄረሰብን መሰረት አዴረገው የተዋቀሩ በርካታ ሃገራት እንዲለ  እኝህ ፕሮፌሰር 

እንዳት ይጠፋቸዋሌ? 

 

ፕሮፌሰሩ ወዯደም ጠለም ኢትዮጵያ ያሇ ብሄር ብሄረሰብ ብቻዋን ምንም 

እንዲሌሆነች ሉያውቁ ይገባሌ።የብሄር ብሄረሰቦች ማንነት ባሌታወቀበትና 

ባሌተከበረበት ሁኔታ   ያሇፉት ስርዓቶቻችሁ ምን አይነት ኢትዮጵያን ትተውሌን 

እንዲሇፉ እኔም እርሶም እናውቃሇን።በኢትዮጵያ ሇብሄር ብሄረሰቦች ቦታ ወይም 

እውቅና አሇመስጠት ሊሇፉት ስርአቶች መንኮታኮት ያበረከተው አስተዋፅኦ ምን 

እንዯሆነ አሳምረው የሚያውቁት ይመስሇኛሌ።    

 

የአዯገኛ እና መርዛማ አስተሳሰብ ባሇቤት የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን እንዲበዯ ውሻ 

ያንንም ይሄንንም ከመናከስ በቀር ሇዚህች ሃገርና ህዝብ ጥቅምም ሆነ 

ሇዳሞክራሲያዊ ስርአት መጎሌበት ያበረከቱት አስተዋፅኦ ምን አሇ? ላሊው ቢቀር 

የነገ ሃገር ገንቢ የሆኑትን ታዲጊ ወጣቶችን ንፁህ አእምሮ  መመረዝን ስራዬ ብሇው 

መያያዝዎትን ቢያቆሙ  እንኳ ምንኛ መሌካም ነበር። ሲሆን ሲሆን ከእርስዎ 

መሰሌ ምሁራን ይህቺ አገር የምትጠብቀው መሌካም ተግባርን ነበር። 

 

ላሊው ፕሮፌሰሩን ክፉኛ የከነከናቸውና የአስተሳሰብ መዛባት በማሇት ሇመተቸት 

የሞከሩት አቶ ሴኮቱሬ  የሰጡትን አስተያየት ነው። አቶ ሴኮቱሬ “አቶስዬ ያንን 

የፊውዲሌ ስርአት ከናፈቁ አመሇካከታቸው 35 አመት ወዯሁዋሊ መቅረቱን 

ከማመሊከቱ በቀር ላሊ ትርጉም አይሰጥም” ማሇታቸው ምኑ ሊይ ነው የተዛባ 

አስተሳሰብ  የሚያስብሇው? አሁንስ ቢሆን የፊውዲለን የምርጫ ስርአት ማዴነቅ ኋሊ 

ቀርነት አይዯሇም ከተባሇ ምን ሉባሌ ይችሊሌ ? የተዛባ አስተሳሰብ የያዙት 

ፕሮፌሰር መስፍን እና አቶ ስዬ እንጂ ማን ሉሆን ይችሊሌ? 

 

ይሁንና ፕሮፌሰሩ በአቶ ስዬ ሊይ የተሰጠው አስተያየት እንዲሌከነከናቸው 

በሁሇተኛው ፅሁፋቸው ሊይ “እኔ ከተሸነፍኩ ምርጫው ተጭበርብሯሌ” የሚሇውን 
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የአቶ ስዬን ንግግር ሲያብጠሇጥለ  ተስተውሇዋሌ።ሇመሆኑ ይህ የአቶ ስዬ አባባሌ 

ከማን የተወረሰ ሆኖ ነው ፕሮፌሰሩን እንዱህ ያንገበገባቸው? “በምንም ተአምር 

እኔን ወይም እኛን የሚያሸንፍ ተወዲዲሪ የሇም” የሚሇው ግብዝነት የተሞሊበት 

ንግግር እነ ፕሮፌሰር መስፍን ሲመሩት የነበረው ቅንጅት የ97ቱ ምርጫው 

ከመካሄደ በፊት ሲሇው የነበረና በኋሊም ሇአመፅ ማቀጣጠያነት ሲጠቀምበት የነበረ 

መሆኑን ዘንግተውት ይሆን? 

 

እኝህ ሰው  ባሇፉት ስርአቶች ሇሃገራቸው ያበረከቱት አዎንታዊ አስተዋፅኦ 

ስሇመኖር ወይም ስሊሇመኖሩ  አሊውቅም። ነገር ግን አሁን ሊሇውም ሆነ ሇቀጣዩ 

ትውሌዴ የሚያበረክቱት በጎ አስተዋፅኦ ካሇመታየቱም በሊይ ከጥቅማቸው 

ጉዲታቸው ያመዘነ ሆኖ ይታየኛሌ። 

 

ዛሬ የቀዴሞ አጋሮቻቸው ጭምር አንቅረው የተፏቸው እኝህ ሰው እንዯ እዴሜ 

ጠገብነታቸውና አንጋፋ ምሁርነታቸው ሇሃገራቸውና ህዝባቸው ሉያበረክቱት የሚገባ 

በጎ አስተዋፅኦ ቢኖርም እሳቸው የመረጡት አካሄዴ ግን ከሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌ 

ይሌቅ የከተማ ነፃ ትግሌን መምራትና ማስተባበር ነው። በተጨማሪም  ቢያንስ 

በሳምንት አንዴ ጊዜ በየጋዜጣው ሰውን ሇመዝሇፍ እቅዴ ያወጡ እስኪመስሌባቸው 

ዴረስ ነገር በመሰንጠቅና ይህንንም ያንንም በመዝሇፍ መጠመዲቸው “ካረጁ 

አይበጁ” የሚሇውን የአበው ብሂሌ በእጅጉ የሚያረጋገጥ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ። 

በመሆኑም አሁንም ወዯ ትክክሇኛው ህሉናቸው ተመሌሰው ሇዚህች አገር በጎ 

አስተዋፅኦ ቢያበረክቱ ሇራሳቸውም ሆነ ሇአገራቸው ይጠቅማሌ። እምቢ ካለ ግን 

የኡኡታ ፖሇቲካው እየመሸበት በመምጣቱ ሰሚ እያጡ መምጣታቸውን ይወቁት 

እሊሇሁ። 


