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በ2ዏዏ2 ምርጫ ህዜቡ ተቃዋሚዎችን  

ሇምን ዴምፁን ነፈጋቸው? 
 

ፈንቅሌ (ከዓሇም ከተማ-ሰሜን ሽዋ) 

 

በ2ዏዏ2 ዓ.ም የተካሄዯው 4ኛው አገራዊ ምርጫ በኢህአዳግ ምለዕ አሸናፊነትና 

በተቃዋሚዎች ተሸናፊነት ተዯምዴሟሌ፡፡ ኢህአዳግ ምርጫውን በአሸናፊነት 

እንዱወጣና ተቃዋሚዎች ዯግሞ በሽንፈት እንዱጨርሱ ያዯረጋቸው ሁሇቱ አካሊት 

በምርጫ ክርክር ወቅት መሠረታዊ በሆኑ ህገ መንግሥታዊ አንቀጾች ሊይ 

የወሰዶቸው የአቋም ሌዩነቶች ናቸው፡፡  

 

እነዙህ ህገ መንግሥታዊ አንቀጾች የህዜብ ሌጆች ዯማቸውን አፍስሰውና 

አጥንታቸውን ከስክሰው በከፈለት የህይወት መሥዋዕትነት ፅኑ መሠረት ሊይ 

የቆመውን ህገ መንግሥታዊ ሥርዓት አክብሮ የመጠበቅና የማስቀጠሌ ወይም 

የመናዴ ጥያቄ ሊይ ያተኮሩ ነበሩ፡፡ ሇህዜቡ ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ይቀጥሌ? 

ወይስ አይቀጥሌ? የሚሌ የህሌውና፣ የመብትና የነፃነት ጥያቄ ነበር፡፡  

 

በህገ መንግሥት ሥርዓቱ ሊይ የተካሄደ ክርክሮችና ተቃዋሚዎችም በእነዙህ 

ክርክሮች በዋናነት በአንቀጽ 39፣ በፌዳራሉዜም አወቃቀር እና በመሬት ባሇቤትነት 

ጥያቄ ሊይ የወሰዶቸውን አቋሞችና ያቀረቧቸውን አስተያየቶች በቅዯም ተከተሌ 

በማነፃፀር እውን ኢህአዳግ ያሸነፈው፣ ተቃዋሚዎችም የተሸነፉት በህገ መንግሥቱ 

ሊይ በወሰደት አቋም ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን በትኩረት ማየት ተገቢ ነው፡፡ 

 

ከህገ መንግሥቱ አንቀጽ 39 እንጀምር፡፡ተቃዋሚዎች አንቀጽ 39 ኢትዮጵያን 

የሚበታትን ስሇሆነ መውጣት አሇበት ይሊለ፡፡ በቅዴሚያ አንቀጽ 39 የሚሇውን 

በትክክሌ መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ አንቀጹ በህገ መንግሥቱ ውስጥ መስፈሩ ያሇውን 

ፋይዲ በውሌ ተገንዜቦ ማመዚንን ይጠይቃሌ፡፡ 
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ይህ አንቀጽ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች የህሌውናቸው ዋስትና ነው፡፡ ከረጅም 

ዓመታት በፊት ጀምሮ የሇቁ ሕዜባዊ አመጾችና የትጥቅ ትግልች መነሻ የነበሩ 

ምክንያቶችን ስንመረምር በአመዚኙ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች የዕኩሌነት፣ 

የመብትና የነፃነት ጥያቄ ሆነው እናገኛቸዋሇን፡፡ እነኝህ ጥያቄዎችም በአግባቡ ምሊሽ 

ያሌተሰጣቸው ስሇነበሩ እስከ 1983 ዓ.ም ዴረስ ብዘዎችን ወዯ ትጥቅ ትግሌ 

እንዱያመሩ ያዯረገ ሁኔታ ፈጥሮ ቆይቷሌ፡፡ የአፈናና ጭቆና ሥርዓት አሇቅጥ 

በመንሰራፋቱ ምክንያት ሇህዜቦች ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች መከበር የሕዜብ 

ሌጆች በወቅቱ የትጥቅ ትግሌን እንዯ  ዓሊማ ማሰፈጸሚያ ብቸኛ አማራጭና ስሌት  

በመውሰዴ ተጠቅመውበታሌ፡፡   

 

ከዙህ መሠረታዊ ችግር የሚነሱ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦችን ጥያቄ በእኩሌነትና 

በዳሞክራሲያዊ አግባብ ምሊሽ ሇመስጠትና ሇህዜቦች ነፃነት ህገ መንግሥታዊ ዋስትና 

ሇመስጠት ሲባሌ ነው አንቀጽ 39 የተቀረጸው፡፡ ይህን አንቀጽም የመሊ ኢትዮጵያ 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች በጋራ ተወያይተው ይበጀናሌ ብሇው የቀረጹትና 

ያፀዯቁት በመሆኑ ቅቡሌነቱ አጠያያቂ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 39 ከፀዯቀ በኋሊ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች በጋራ 

ተስማምተው በሌዩነታቸው አንዴነታቸውን አጉሌተውና እጅ ሇእጅ ተያይው እንዯ 

አንዴ ሕዜብ መቆም ችሇዋሌ፡፡ በዙህም የአገሪቱን ዕዴገት በከፍተኛ ዯረጃ እያፋጠኑ 

ይገኛለ፡፡ አንቀጽ 39 በፈቃዯኝነት ሊይ ወዯተመሰረተ የሕዜቦች አንዴነትና እኩሌነት 

እያመጣቸው እንጂ ተቃዋሚዎች እንዯሚለት አገሪቱን ወዯመበታተን እያመራ 

እንዲሌሆነ እስካሁን የተጓዜንበት ሂዯት ያረጋግጣሌ፡፡  

 

ይህ አንቀጽ ብሔር፣ ብሔሰቦችንና ህዜቦችን በመፈቃቀዴ ሊይ ወዯተመሠረተ 

አንዴነት ያመጣቸውና ህገመንግሥታዊ ዋስትና የሰጣቸው ነው፡፡ በመሆኑም 

ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን ጠብቆ ማቆየት የህሌውናቸውና የማንነታቸው መገሇጫና 

ማረጋገጫ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡  
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ህገመንግሥቱን መቃወም የሚያወትሩት አንዲንዴ ተቃዋሚዎች አንቀጽ 39 

ኢትዮጵያን ይበታትናሌ፤ ከህገመንግሥቱም ሉወጣ ይገባዋሌ ቢለም የኢትዮጵያን 

ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዜቦች መብት፣ እኩሌነትና ነፃነት በተግባር ያረጋገጠና 

የማንነታቸውና የህሌውናቸው ማረጋገጫ ፅኑ መሠረት፣ የራሳቸውን ጉዲይ በራሳቸው 

የመወሰንን ሥሌጣን ያጎናፀፈ ከመሆኑ አኳያ የአንቀጹን ከህገመንግሥቱ መውጣት 

ህዜቦች በፍፁም አይቀበለትም፡፡አንቀጽ 39 በሕገ መንግሥቱ ውስጥ መካተቱ 

አንዲንዴ ወገኖች እንዲለት ወይም አሁንም ዴረስ  እንዯሚለት ሇኢትዮጵያ 

መበታተን በፍጹም ሰጋት ሉሆን አይችሌም፡፡ምክንያቱም የአንቀጹ መኖር ከሊይ 

ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው ሇብሄር ብሄረሰቦችና ሕዜቦች ዳሞክራሲያዊ መብትና 

እኩሌነት በተግባር መረጋገጥ እንዯ ሚዚን ሆኖ ሕገ መንግሥታዊ ዋስትና የሚሰጥ 

ትርጉም ያሇው የዜቦች የእኩሌነት ማረጋገጫ ነውና፡፡     

 

ላሊው ተቃዋሚዎች የሚያነሱት ነጥብ የፌዳራሉዜም አወቃቀሩን የተመሇከተ ነው፡፡ 

እንዯሚታወቀው የአገራችን የፌዳራሉዜም አወቃቀር በዋናነት መሠረት ያዯረገው 

የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋ፣ የጋራ ባህሌ፣ ሥነሌቦናና ታሪክ እንዱሁም አሰፋፈር 

እንዯመሆኑ ሇብሔር ብሔሰረቦችና ሕዜቦች ማንነት ታሊቅ ክብርና ዕውቅና የሰጠ 

ነው፡፡ 

 

ይህ የፌዳራሌ አወቃቀርም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች የራስን ዕዴሌ 

በራስ የመወሰንን መብትና ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዲዯርን ነፃነት ያጏናፀፈ፣ 

በመፈቃቀዴና በመተማመን ሊይ የተመሰረተ አንዴነታቸውን ያጠናከረ ነው፡፡ የዙህ 

ዓይነት ፌዳራሊዊ አወቃቀር ከሚከተለ አገራት መካከሌም ህንዴ እና ካናዲ ዋነኛ 

ተጠቃሽ አገራት ናቸው፡፡  

 

ተቃዋሚዎች ከዙህ በተፃራሪ በመቆም ፌዳራሊዊ አወቃቀር መኖሩን ተቀብሇው፣ 

አከሊሇለን ግን በወንዜ፣ በተራራ፣ በሸንተረር ወተ ሊይ መመስረት አሇበት ይሊለ፡፡ 

ፌዳራሊዊ አወቃቀር በዋናነት መሌክዏ ምዴራዊ አከሊሇሌን መሠረት ማዴረግ 

እንዲሇበት በተዯጋጋሚ ያነሳለ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ ከሰው ሌጅ ይሌቅ ሇጋራና 
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ሇሸንተረር ቅዴሚያና ትኩረት መስጠት በከፍተኛ መስዋዕትነት የተገኘውን የብሔር 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦችን መብት መናቅ ነው፡፡  

 

ተቃዋሚዎች እንዯሚለት ፌዳራሊዊ አወቃቀሩ መሌክዏምዴራዊ  አከሊሇሌን በዋናነት 

መሠረት አዴርጏ ቢሄዴ አንደ ብሔር ብሔረሰብ በላሊው እንዱዋጥ፣ ተመሳሳይ 

ባህሌና ቋንቋ ያሊቸው የአንዴ ብሔር ብሔረሰብ አባሊት በተሇያዩ ክሌልች እንዱኖሩ 

ወይም እንዱበታተኑ የሚያዯርግ ነው፡፡ ከዙህም በተጨማሪ አንደ የበሊይ ላሊው 

የበታች እንዱሆን የሚያዯርግና ይህም ሇተሇያዩ ግጭቶች የሚዲርግ ነው፡፡ 

 

ይህን የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዜቦችን ለዓሊዊነትና የማንነት ጥያቄ ምሊሽ የሰጠ 

ህገመንግሥታዊ የፌዳራሊዊ ሥርዓት አወቃቀር መቀየር አሇበት ማሇታቸው ላሊው 

የተቃዋሚዎችን ሽንፈት የጋበ ምክንያት ነው፡፡ 

 

በላሊም በኩሌ ተቃዋሚዎች ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን ከተቃወሙባቸው መሠረታዊ 

ሀሳቦች መካከሌ የመሬት ባሇቤትነትን የተመሇከተው አንደ ነው፡፡ በዙህም መሰረት 

ተቃዋሚዎች መሬት በግሌ ይዝታ ስር ሆኖ መሸጥ መሇወጥ አሇበት ይሊለ፡፡ ሇዙህም 

የሚያቀርቡት ምክንያት አርሶ አዯሩ የተበጣጠሰ መሬት ይዝ ምርታማ መሆንና 

የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ አይችሌም፡፡ በተጨማሪም በተበጣጠሰ ማሳ ሜካናይዜዴ 

የሆነ ግብርናን ማካሄዴ አይቻሌም የሚሌ ነው፡፡  

 

በመሠረቱ ከ8ዏ በመቶ በሊይ የሚሆነው ህዜብ የሚተዲዯረው በግብርና ሊይ ነው፡፡ 

የአርሶ አዯሩ ህይወትም የተመሰረተው በመሬት ሊይ እንዯመሆኑ የመሬት ጉዲይ 

እጅግ መሠረታዊ የሆነ የህሌውናው መገሇጫ ነው፡፡  

 

ተቃዋሚዎች መሬት ይሸጥ ይሇወጥ ሲለ የብዘኃኑ መጠቀሚያና የህይወቱ መሠረት 

የሆነው አንጡራ ሀብቱ በጥቂት ሀብታሞች እጅ በሞኖፖሌ እንዱያዜና ከኑሮው 

እንዱፈናቀሌ የሚያዯርግ ውጤት የሚያስከትሌ በመሆኑ ህዜቡ ይህን 

አሌተቀበሇውም፡፡ 
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አርሶአዯሩ በተበጣጠሰ መሬት ሊይ አርሶ ምርትማ መሆን አይችሌም ሇሚሇው 

መከራከሪያ መንግሥት አርሶ አዯሩ በመናዊ ቴክኖልጂ የታገዘ የተሻሻለ 

የአስተራረስ ዳዎችን በማስተዋወቅ፣ የግብርና ግብአት አቅርቦትን በማሻሻሌ፣ ምርጥ 

ተሞክሮዎችን በማስፋት፣ በሞያተኛ የተዯገፈ የግብርና አሠራር ዳዎችን 

በማስተማርና ሇአርሶ አዯሩ ከፍተኛ የሌማት ተነሳሽነት ወተ  በአዯረገው ያሊሰሇሰ 

ጥረት አርሶ አዯሩ አሁን ባሇው የመሬት ይዝታ ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ምርትና 

ምርታማነትን ማሳዯግ ችሎሌ፡፡ ይህ ጥረትም ውጤት እያሳየ በመምጣቱ ገቢያቸው 

ከእጅ ወዯ አፍ የነበረ በርካታ አርሶአዯሮችን ወዯ ሚሉዮነርነት አሸጋግሯሌ፡፡ 

የብዘዎችን ህይወትም በእጅጉ የሇወጠ ተጨባጭ ውጤት እየተገኘ መጥቷሌ፡፡  

ከዙህም ጋር በተያያ በግብርና ኢንቨስትመንት ርፍ ሇሚሰማሩ ባሇሃብቶች ቀዯም 

ሲሌ ጥቅም ሊይ ያሌዋለ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ሇመስጠት የሚያስችሌ አሰራር 

ተርግቶ ተግባራዊ እየተዯረገ በመሆኑ ይህም ሇግብርና ምርት ማዯግ የራሱ የሆነ 

ከፍተኛ አስተዋጽዖ እያበረከተ ይገኛሌ፡፡ የግብርናው ክፍሇ ኢኮኖሚ ማዯግም 

የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ቅዴሚያ ትኩረት ባሻገር፤ ሇኢንደስትሪው ሴክተር 

የጥሬ ዕቃ አቅርቦትና  ግብአት መሰረት በመሆኑ  ሁሇቱን አስተሳስሮ በመሄዴ 

በሂዯት ወዯ ሊቀ ኢንደስትሪያዊ ዕዴገት መሸጋገር  እንዯሚቻሌ  ዕምነት ሉያዜበት 

ይገባሌ፡፡     

 

ከዙህ በተጨማሪ ይህ የመሬት ፖሉሲ ሴቶችን ከወንድች እኩሌ የመሬት ባሇቤቶች 

እንዱሆኑ በማዴረግ ምርታማነትን ማሳዯግ ችሎሌ፡፡ የአርሶ አዯሩን የመሬት 

ባሇቤትነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መታወቂያ ዯብተር እየተሰጠ መሆኑም አርሶ 

አዯሩን በመሬት ባሇቤትነት መንፈስ የሥራ ተነሳሽነቱንና ምርታማነቱን እንዱያሳዴግ 

የሚረዲ አዎንታዊ እርምጃ ነው፡፡ 

 

በላሊም በኩሌ ተቃዋሚዎች እንዯሚለት መሬት ቢሸጥ ቢሇወጥ አርሶ አዯሩ 

ሇጊዛያዊ ችግሩ ሲሌ መሬቱን ሀብታሞች በሚቆርጡሇት ዋጋ ሽጦ የህይወቱ 

መሰረትና ዋስትና ከሆነው መሬት ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ የሚነቀሌበት ሁኔታ 

ይፈጠራሌ፡፡ ይህም ሰፊውን አርሶ አዯር ሇስዯትና ሇፍሌሰት የሚዲርገው ይሆናሌ፡፡ 
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ውጤቱም ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ መረዲት አዲጋች 

አይሆንም፡፡ 

 

በአጠቃሊይ በኢህአዳግና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ ከተካሄዯው የምርጫ ክርክር 

መረዲት የሚቻሇው የ2ዏዏ2 ዓ.ም ምርጫ ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ማስቀጠሌ 

በሚፈሌጉና በማይፈሌጉ መካከሌ የተካሄዯ ፉክክር መሆኑን ነው፡፡ ምንም እንኳ 

ተቃዋሚዎች በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን በተሇያዩ ጉዲዮች ዘሪያ የአቋም ሌዩነት 

ቢኖራቸውም ህዜቡ በመካከሊቸው ምንም ሌዩነት ሳያዯርግ በዴምፁ እኩሌ 

ቀጥቷቸዋሌ፡፡ ሇዙህም በዋነኛነት ምክንያት የሚሆነው በህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ ሊይ 

ያራመደት አንዴ ዓይነት አቋም መሆኑ ነው፡፡ ተቃዋሚዎች ህገመንግሥታዊ 

ሥርዓቱ እንዲይቀጥሌ ቢፈሌጉም ህዜቡ ህገመንግሥቱን ጠብቆ የማቆየትና 

ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱን የማስቀጠሌ ፍሊጎትና ቁርጠኝነት ስሊሇው በዴምፁ 

ውሣኔውን ሰጥቷሌ፡፡  


