
አንቀፅ 39 ከፖሇቲካ ምህዲሩ አንፃር ሲቃኝ! 
 
ከሃብሮማይ 
ghabrom@yahoo.com 
 
 

             አንዴ ሰው ፀልት ወዯ ፇጣሪ እያዯረሰ ነበር፡፡ፀልቱ ፇጣሪውን ዘንዴ 

ተሰማሇትና ፇጣሪን እንዱህ ብል ጠየቀው፡፡አንተ የምትፇሌገው ንገረኝና 

የፇሇግከውን ሌስጥህ ያንተን እጥፍ ዯግሞ ሇጓዯኛህ ሌስጥ አሇው፡፡ ሰውየው ስስታም 

ነበርና ጓዯኛየ ከኔ በሊይ ሉሆንማ አይገባም ብል አሰበ ሇፇጣሪም እንዱህ አሇው፡፡

ፇጣሪዬ ከሁሇቱ ዓይኔ አንዶን አጥፊሌኝ ሇጓዯኛዬ ዯግሞ እጥፍ ስሇምትሰጠው 

ሁሇቱን ዓይኑን አጥፊሇት አሇው ይባሊሌ፡፡ 
 

             የአገራችን ታሪክ መሰረቱ    የብሄር ብሔረሰቦችና የሃይማኖት 

ብዙህነት ሆኖ ሳሇ ፣በዚሁ ብዙህነት ሊይ ተመስርቶ ይህንኑ ሇማስተናገዴና ዘሊቂ 

መፍትሔ ሇመስጠት የሚያስችሌ ስርአት ሳይኖረን ረዥም ዘመናት ኖረናሌ፡፡ ይህ 

ሁኔታ ከጊዜ ወዯ ጊዜ መፍትሄ ሳይበጅሇት ቆይቶ በዯርግ ውዴቀት ዘመን አከባቢ 

የመበታተን አዯጋው ጫፍ የዯረሰበት ሁኔታ ተፇጥሮ እንዯነበር የቅርብ ጊዜ 

ትውስታ ነው፡፡  
 

             በኢትዮጵያ ይህ ክስተት ይንፀባረቅባቸው ከነበሩ ወቅቶች 

መካከሌ    የሚነሳው የአጼዎቹ ዘመን ነው፡፡ ይህ የንጉሱ አገዛዝ ዘመን ብሄር፤

ብሄረሰቦችና ህዝቦች  የፉውዲሌ ቀንበር ተጭኖባቸው ሇንጉስ እየገበሩ፣ሇንጉስ እየሰሩ 

ብሔረሰባዊ ብዙህነትን እንዯ ዴክመት በመውሰዴ በገዢዎች ተምሳላት የተቀረጸ 

አንዴ ወጥ ኢትዮጵያዊነት ሇማስፇን የተቀናጀ ጥረት ይዯረግበት ነበር፡፡ 

 

             ዯርግም የኢትዮጵያ ብሔር ፤ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች የነፃነት 

እንቅስቃሴ ተጠቅሞ ዘውዲዊውን ስርዓት አስወግድ ስሌጣን ሊይ ወጥቶ ብዙህነትን 

አንዴ ወጥ በሆነ ኢትዮጵያዊነት ፣በአንዴ ፀረ ዳሞክራሲያዊ  ስርአት ተምሳላት 

በሚቀረጽ ኢትዮጵያዊነት ሇመተካት የተዯረገው ርብርብ እያዯረ ቀውሱን አባብሶ 

mailto:ghabrom@yahoo.com


በዯርግ መንግስት የመጨረሻ ዓመታት አከባቢ ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በሊቀ 

ሁኔታ ሇብተናና ሇብሔሮች መናቆር የተጋሇጠች አገር ሆና ነበር፡፡ 

 

             ሇዘመናት ስር እየሰዯዯና እየተወሳሰበ የመጣው ዴህነት ከጦርነቱ 

ጋር እየተመጋገበ አገራችንን ወዯ መጨረሻው የጥፊት ጠርዝ ሊይ በዯረሰበት ወቅት 

የተሇያዩ የፖሇቲካ ተንታኞች ከላልች የመበታተን አዯጋ የዯረሰባቸው አገሮች 

በማመሳሰሌ ክፈ ክፈውን ገምተው ነበር፡፡ 

  

             ዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯርን በመገንባት የጦርነቱን ፖሇቲካዊ 

ምንጭ ማዴረቅና ሇሌማት የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር ካሌተቻሇ ይህ ግምታቸው 

እውን መሆኑ በፍፁም የማይቀር  ትንበያ ነበር፡፡የዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯር 

ጉዲይ በአገራችን የምርጫ ጉዲይ ብቻ ሳይሆን ህዝቡን ከአስከፉ እሌቂት ፤አገሪቱን 

ከጠቅሊሊ ብተና የመታዯግ ጉዲይም ጭምር መሆኑን የሚያረጋግጥ አጋጣሚ ነበር 

ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

 

             ስሇሆነም  የህዝቡን ጥያቄ በመረዲትና አፊጣኝ ምሊሽ በመስጠት 

የብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች መብት እስከመገንጠሌ ያሇምንም ገዯብ በሕገመንግስቱ 

በማያሻማ መሌኩ ተቀምጧሌ፡፡ 

     

             የዳሞክራሲያችን መሇያ ባህርያት ከሆኑት ጉዲዮች አንደ የብሄሮች፤ 

ብሄረሰቦች እና ህዝቦች የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠሌ ዴረስ 

ነው፡፡ይህ መብት የህዝቦችን ወንዴማማችነት በመፇቃቀዴና በእኩሌነት ሊይ 

የተመሰረተ ጠንካራ አንዴነት ሇመፍጠር ታቅድ ነው፡፡ 

            

             ስሇሆነም አንዴነታቸውም ሰፉ ግዛት በመያዝ አስፇሊጊነት ሊይ 

የተመሰረተ የተሇያዩ ህዝቦች አስተዲዯራዊ ትስስር ሳይሆን በጋራ ዓሊማ!በጋራ 

እሴቶች ሊይ የተመሰረተ አንዴነት ነው፡፡ በዘር !በብሄር!ብሄረሰብ !በቀሇምበፆታ ! 

!በቋንቋ !በሃይማኖትበ !ፖሇቲካበ !ማህበራዊ አመጣጥ!በሃብት! በትውሌዴ ወይም 

በላሊ አቋም ምክንያት ሌዩነት ሳይዯረግ  ሁለ እኩሌና ተጨባጭ የህግ ዋስትና 



የማግኘት መብት ተጎናፅፏሌ፡፡ በህገ መንግስቱ ህዝባችን የተጎናፀፇውን መብት 

በማያሻማ መሌኩ ተግባራዊ በመዯረጉ አሁን በተጨባጭ የብሄር ብሄረሰቦች መብት 

ወዯኋሊ ሉቀሇበስ ከማይችሌበት ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ፡፡    

 

             የብሄር ብሄረሰቦች መብት እስከመገንጠሌ የሚሇውን ህዝቦች 

በፍሊጎታቸው፤በመከባበርና በመፇቃቀር የሚኖርባትን ኢትዮጵያ እውን ሇማዴረግ 

የማይተካ ሚና አሇው፡፡ 

 

             የብሄር ብሄረሰቦች መብት እስከመገንጠሌ የሚሇውን ቃሌ የሰፇረው 

አገራችን ሇመበታተን ሳይሆን የተሇያዩ ብሄር ብሄረሰቦች በመሌካም ፍቃዲቸው 

በጋራ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሊይ ተመስርተው በሌዩነታቸው ሊይ አንዴነት ፇጥረው 

የሚኖርባት ኢትዮጵያ እውን ሇማዴረግ ነው፡፡አሁን በተጨባጭ ህዝቦች 

በሌዩነታቸው ውስጥ በመከባበር፤በመፇቃቀር፤በመሌካም ፍቃዴና በጋራ ጥቅም ሊይ 

የተመሰረተ አንዴነት ፇጥረው የሚኖርባት ኢትዮጵያ እውን ሆናሇች፡፡ 

 

             እነዚህ ብሄር ብሄረሰቦች በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ አንዴነት 

መፍጠር የቻለት አንደን ብሄር ከላሊው ብሄር እኩሌ መብት ስሇተጎናፀፇ፤

ማንኛውም ዜጋ በየትኛውን ክሌሌ የመዘዋወር! የመኖርና የመስራት መብት ስሊሇው 

አንዴ የሆነ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ በመፍጠር ረገዴ ከፍተኛ አስተዋፆ 

ስሊሇው ነው፡፡ 

 

             ሇአንዴ ብሄር ቢመችህም ባይመችህም የኔ ጉዲይ አይዯሇም ብሇህ 

በሃይሌ አስገዴዯህ አንዴ እንሁን በማሇት የመገንጠሌ መብቱን መንፇግ ማሇት 

የፖሇቲካ ምህዲሩን ጭራሹ መዴፇን ማሇት ነው፡፡ህዝቦች በፍሊጎታቸውና መሌካም 

ፍቃዲቸው አንዴነት የሚፇጥሩበት ሁኔታ ከተመቻቸሊቸው ግን በአገራቸው ሰፉ 

የሆነ የፖሇቲካ ምህዲር እንዲሇ የሚያረጋግጥ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

 

             በአገራችን ያሇ ነገርም ይሄ ነው፡፡ህዝቦች በመሌካም ፍቃዲቸው፤

በፍሊጎታቸው እንዱሁም በጋራ ጥቅም ሊይ ተመስርተው አንዴነትን ፇጥረው እየኖሩ 



ነው፡፡ይህን የሆነበት ምክንያት ዯግሞ እስከ መገንጠሌ የሚዯርስ ያሌተገዯበ መብት 

ስሇተጋናፀፈ ነው፡፡ስሇሆነም በአገራችን ያሇውን የፖሇቲካ ምህዲር ሰፉ እንዯሆነ 

የሚያረጋግጥ መሰረታዊ የዳሞክራሲ አካሌ ነው ብዬ አስባሇሁ፡፡ 

 

             ታዴያ! የአገራችን  ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ህዝቦች ራሳቸውን 

በራሳቸው የሚወሱንበትና እስከ መገንጠሌ የሚዯርስ ያሌተገዯበ መብት ተጎናፅፇው 

ሳሇ ይሄም የፖሇቲካ ምህዲሩ ስፊት በማያሻማ መሌኩ የሚያረጋግጥ መሆኑ ሇቀባሪ 

እንዯ ማርዲት መሆኑ እያወቁ ሇምንዴነው በአገራችን የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ 

እያለ የሚዯስኩርሌን? 

             አብዛኛዎቹ ተቃዋሚዎች አንቀፅ 39  እንዯማይቀበለት ፀሐይ 

የሞቀው ሐቅ ነው፡፡ሉቀበለት ቀርቶ እስከ መገንጠሌ የሚሌ ያሌተገዯበ መብት 

መስማት ራሱ ሲያንገሸግሻቸው ነው የሚስተዋለት፡፡ታዴያ እነዚህ ተቃዋሚዎች 

ህዝቦች የፇሇጉትን የመወሰን መብት ሲያጥሊለና እንዲሇፈት ስርዓቶች ብሄር 

ብሄረሰቦች በሃይሌ ቀይጠው አንዴ ወጥ ኢትዮጵያ ሇመመስረት ማሇማቸው ገና 

ከጅምራቸው አገሪቷ በማያሊውስ የፖሇቲካ ምህዲር ሇመክተት ጥረት እያዯረጉ 

መሆናቸው የሚያመሊክት አይዯሇምን? 

 

             እንዱህ ዓይነት አስተሳሰብ ያሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሇህዝቦች 

እስከ መገንጠሌ የሚዯርስ ያሌተገዯበ መብት እንዯ አንዴ የዳሞክራሲ መሰረት 

አዴርጎ ሇሚቀበሌ መንግስት በአገራችን የፖሇቲካ ምህዲሩ  እያጠበበብን ነው 

ማሇታቸው ከምን ይሆን? 

 

             ተቃዋሚዎች ነገ ዳሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ አገር እንመራሇን 

የሚሌ ራእይ ካሊቸው በመጀመርያ መሰረታዊ ዓሊማቸውን ሉፇትሹ ይገባሌ፡፡ሇብሄር 

ብሄረሰቦች እስከመገንጠሌ የሚዯርስ ያሌተገዯበ መብት ከሰጠናቸው አገራችን 

ትበታተናሇች፡፡ስሇዚህ ብሄር ብሄረሰቦችን መሌካም ፍቃዲቸውን ሳንጠይቅ በሃይሌ 

እንቀይጣቸው፤አንዴ እናዴርጋቸው ብሇው ማሰባቸው ራሱ ፀረ ዳሞክራሲና 

የፖሇቲካ ምህዲሩን ጭራሽኑ የሚዯፍን አስተሳሰብ አይዯሇምን? 

 



             የተሇያዩ አገሮች በተሇያየ አጋጣሚ አንዴ የነበሩ አሁን ግን 

የተበታተኑ አለ፡፡ሇምሳላ ያኸሌ ዩጎዝሊቭያና ሩስያ መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡እነዚህ 

አገራት እስከ መገንጠሌ የሚዯርስ ያሌተገዯበ መብት በህገመንግስታቸው ውስጥ 

አሌነበረም፡፡በህገመንግስታቸው ይሄን የመገንጠሌ መብት  አሊካተቱም ግን 

ተበታትነዋሌ፡፡የተበታተኑበት ምክንያት ብዙ ቢሆንም አንዯኛውና ዋነኛው ግን 

ህዝቡ የፖሇቲካ ምህዲሩ አሊሊውስ ስሊሇው ነበር፡፡ስሇሆነም በሕገመንግስት 

የመገንጠሌ መብት ኖረ አሌኖረ ህዝቦች በመሌካም ፍቃዴና በጋራ ጥቅም ሊይ 

ያሌተመሰረተ አንዴነት ከፇጠሩ መበታተናቸው የማይቀር ነው፡፡ተቃዋሚዎች 

በሕገመንግስቱ እስከ መገንጠሌ የሚዯርስ መብት ስሇተሰጠ ህዝቦች ይበታተናለ 

ብሇው ማሰባቸውና እስከ መገንጠሌ የሚዯርስ መብት መቃወማቸው የሚያሳየው 

የፖሇቲካ ምህዲሩን ሇመዴፇን ያሊቸውን አስተሳሰብ መሆኑ የሚያጠያይቅ 

አይመስሇኝም፡፡ 

 

             ከመሰረታዊ ሃሳብ ወዯ ተቃዋሚዎች ጎራ ሌውሰዲችሁና ፓርቲዎቹ 

ጎራ ውስጥ ያለ ብዙ አሳዛኝ ጉዲዮችን ዯብቀው መዝሇቅ የሚችለበት ሁኔታ የሇም፡

፡ባሇፈት ዓመታት የፖሇቲካ ሂዯቱ በየጊዜው እያረጋገጠ የመጣው እውነታ፤

በአገራችን የዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጥያቄን በተመሇከተ የተቃዋሚዎች ጎራ 

የችግር ምንጭ እንጂ የመፍትሄው አካሌ መሆን ያቃታቸው መሆኑን ነው፡፡ 

 

             ፓርቲዎቹ በመሰረታዊ የጋራ ጥቅም ተመስርተው አይዯለም 

ጥምረት የሚፇጥሩ፡፡በያንዲንደ የተቃዋሚ ፓርቲ መሰረታዊ የሆኑ የመርህ ሌዩነት 

እያሇ ሳይስማሙና ሳይግባቡ ነው ጥምረት የሚፇጥሩት፡፡ትንሽ ቆይተው ዯግሞ 

ይበታተናለ፡፡አንዲንዳማ ጥምረት መቼ እንዯፇጠሩ ሳንሰማ መበታተናቸው 

ቀዴመን የምንሰማበት አጋጣሚ አሇ፡፡ጥምረት ሲፇጥሩ  በጋራ ጥቅም ሊይ 

ተመስርተው ሳይሆን አንደን የበሊይ ላሊኛውም የበታች በማዴረግ ነው፡፡ይህ ዯግሞ 

በውስጣቸው ያሇውን የፖሇቲካ ምህዲር ያጠበዋሌ ፡፡ውስጣቸው ዳሞክራሲያዊ 

አይዯሇምና! 

 



             ስሇሆነም ትናንት ጥምረት ፇጥረናሌ የሚለን የነበሩ ፓርቲዎች 

በጎራቸው ያሇውን የፖሇቲካ ምህዲር ስሊጠበቡት ጭራሽም ስሇዯፇኑት አሁን 

ተበታትነው ስሇአገራቸው መጪውን ተስፊ ከማውራት ይሌቅ ራሳቸው በራሳቸው 

ሲሰዲዯቡና እንካ ሰሊምታ ሲባባለ እያስተዋሌን ነው፡፡አሁንማ ከዛ አሌፎ ከህዝባችን 

በሊይ የሚያከብሯቸውና የሚሰግደሊቸው የውጭ ዜጎች ሲሰበስቧቸው እኔ ከእገላ 

የተባሇ ተቃዋሚ ዴርጅት ጋር አሌወያይም፤እሱም በተገኘበት አሌገኝም በማሇት 

ሲዯስኩሩ ይታያለ፡፡እዚህ ሊይ ኢምባሲዎች ብቻየን ነው የምወያየው ያሇውን 

ፓርቲ ፀረ ዳሞክራሲ የሆነ አካሄዴ እየሄዯ እንዲሇ ሳይገነዘቡ አሌፏሌ ብዬ 

አሊምንም፡፡በመግቢያዬ እንዯገሇፅኩት ብቻዬን ሌወያይ ያሇውን ፓርቲ አንዴ 

ዓይኑን ሲያጠፊ ፍሊጎቱ ግን ሇላሊውን ተቀኛቃኙ ፓርቲ ሁሇት ዓይኑን ሇማጥፊት 

በማሰብ ነው፡፡ይሄ ዯግሞ ፓርቲዎች በውስጣቸው የተዲፇነ የፖሇቲካ ምህዲር 

እንዲሇ የሚያሳይ ነው፡፡ሇአገራችን የዳሞክራሲ ሂዯት አጋር መሆን ሲገባቸው እኔ 

ጠንካራ ሆኜ ላሊውንም ከሚጠነክር እኔ ተዲክሜ ላሊውን ክፈኛ ቢዲከም 

እመርጣሇሁ የሚሌ የተቃዋሞዎች አስተሳሰብ ሇነርሱም፤ ሇህዘባችንም ሇአገራችንም 

የዳሞክራሲ ሂዯት አይጠቅምምና ራሳቸውን ቢፇትሹ የተሻሇ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

             መንግስት ዋነኛውና ወሳኙ መብት እስከ መገንጠሌ በሕገ መንግስቱ 

በተረጋገጠበት መሰረት ተግባራዊ አዴርጎ ከመንቀሳቀስ ባሻገር ሇአገራችን 

ዳሞክራሲያዊ ሂዯት ወሳኝ ናቸው ብል ያመነባቸው የተሇያዩ ሕጎች አውጥቷሌ፡፡

ከመጀመርያ ሲነሳ እስክ መገንጠሌ የሚዯርስ ያሌተገዯበ  መብት በሕገመንግስቱ 

መሰረት የተቀበሇና  የፖሇቲካ ምህዲሩን ያሰፊ መንግስት የተሇያዩ ሕጎች 

በማውጣት የፖሇቲካ መዴረኩ ያጠበዋሌ የሚሌ እምነት የሇኝም፡፡ከመጀመርያም 

ባህሪው ስሊሌሆነ፡፡የአገሬ የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች ግን በመካከሊቸው ያሇውን 

የፖሇቲካ ምህዲር ሳይገመግሙና ሳያስተካክለ ስሇ አገራችን የፖሇቲካ ምህዲር 

የመገምገም ብቃት ያሊቸው አይመስሇኝም፡፡አበቃሁ! 

 
 


