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የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያውያን ነው፤ ግንቦት 20ም 

የነፃነት ዕለት ነው 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

04/09/14 

እውነት የሚተናነቃቸው ጥቂት የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰሞኑን እንደተለመደው 

አንድ እውነት ጉሮሯቸው ላይ እንደተሰነቀረ የሚያመለክት ነገር ተንፍሰዋል። የህዳሴው 

ግድብ ግንባታ 3ኛ ዓመት መዘከሩን መነሻ አድርገው ነው የተነፈሱት። በዚህ ዕውነት 

ተናንቋቸው በሚዲያ የማቃተት ትንፋሽ ያሰሙን አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፣ አረና 

ትግራይና በቅርቡ የተወለደው ከስራው ይልቅ ወሬው የቀደመው ሰማያዊ ፓርቲ ናቸው።  

 

አንድነትና አረና ትግራይ የሕዳሴው ግድብ ግንባታ በተጀመረበት ወቅትም  

ተቃውሞዎችን ማሰማታቸው ይታወሳል። “መንግስት የግደቡን ግንባታ ያስጀመረው የአረቡ 

አይነት አብዮት እንዳይቀሰቀስበት የህዝቡን ስሜት ለማፈን ነው፣ በቂ ዝግጅት ሳይደረግ 

ነው የተጀመረው፣ የሚገነባበት ቦታ ለግብፅ ጥቃት የተጋለጠ ነው ወዘተ” የሚሉ 

ተቃውሞዎችን ነበር ሲያቀርቡ የነመረው። እዚህ ላይ “አሁን ምን አዲስ ነገር ተገኘ? ምን 

በጎ ነገር ደግፈው ያውቁና ነው የህዳሴው ግድብ ላይ  የሚያቀረቡት ተቃወሞ አዲስ 

የሆነው?” የሚል ጥያቀም መነሳቱ አይቀርም።  

 

እርግጥ ነው ጥቂት ፅንፈኛ ተቃዋሚዎችና በነፃ ፕሬስ ሽፋን አመለካከታቸውን 

የሚያራመዱ አንዳንድ ጋዜጦችና መፅሄቶች፣ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ይፋ 

ሲደረገ ኮስኩሷቸው ነበር፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተጣለም 

ጊዜ እንዲሁ አልተመቻቸውም። ሙስናን ለመዋጋትና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን 

በተለይ በጉምሩክና ገቢዎች ባለስልጣን ከፍተኛ ኃላፊዎች ላይ የተወሰደው እርምጃም 

ቀፏቸው ነበር። ምንም ደግ ነገር ላለመቀበል የተገዘቱት እነዚህ ተቃዋሚዎችና 

የአመለካከታቸው አራማጅ ፕሬሶቸ አሁንም ያው የድሮው ባህሪያቸውን ያንፀባረቁ መሆኑ 
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እውነት ቢሆንም፣ ሰሞኑን የሕዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ የሰጡትን አስተያየት  

ማንነታቸውን ለማስታወስ መመልከት አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። 

 

በዚህ ፅሁፍ ላይ የምምለከታቸው፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ 

(አንድነት) እና አረና ትግራይ መድረክን በመወከል አመራሮቻቸው ሰሞኑን ለመገናኛ 

ብዙሃን የሰጡትን አስተያየት ነው። 

 

የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ከሰጡት አስተያየት ልጀምር። የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር 

አቶ ይልቃል ጌትነት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን “የኢህአዴግ ፕሮጀክት ነው” 

ብለዋል። “የግድቡ ግንባታ ሂደት አካል የሆነው የአባይ ወንዝ የውሃ ፍሰት አቅጣጫ 

ለአጭር ርቀት የተቀየረው ባለፈው ዓመት ግንቦት 20 መሆኑን ፕሮጀክቱ የኢህአዴግ 

መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ነው’’ ብለዋል። የግንቦት 20ን ዕለትም “ጭቆናና ዘረኝነት 

የመጣበት ዕለት” ሲሉ ገልፀውታል። “ይህ አስተሳሰብ  የሚታገሉት በመሆኑ አባይ የእኔ 

ጭቆና ማራዘሚያ ሆኖ የመጣ ነገር ስለሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ አስተሳሰብ የያዘ 

ፕሮጀክት አይደለም” የሚል አቋም እንዳላቸውም ገልፀዋል። 

 

አቶ ይልቃል “ግድቡ የኢህአዴግ ነው” ሲሉ ምን ለማለት እንደፈለጉ ማወቅ አዳጋች ነው። 

“በኢህአዴግ ነው የሚሰራው፣ ኢህአዴግን ብቻ ነው የሚያገለግለው” ለማለት ይሁን ሌላ 

አቶ ይልቃል ብቻ ነው የሚያውቁት። 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ለዘመናት በአባይ ወንዝ ውሃ የመጠቀም ፍላጎቱ በአቅም 

እጦት ተገድቦ መቆየቱን፣ አሁን ግን ይህን ግድብ በራሱ አቅም ለማሰራት ወስኖ ላቡን 

አፍሶ ከሚያገኘው ገቢ ላይ ድጋፍ እያደረገ እንዲገነባ ፍቃድ የሰጠበት የራሱ ፕሮጀክት 

መሆኑን ነው።  

 

ኢህአዴግ እንደገዢ ፓርቲ አገሪቱ በተፈጥሮ ሀብቷ ተጠቅማ ማደግ፣ የህዝቧን ኑሮ ወደ 

ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር አለባት በሚል መነሻ ባለፉ አስር አመታት የተመዘገበውና 

በቀጣይነት የሚመዘገበው ዕድገት የሚሻውን የኤሌትሪክ ኃይል ለማሟላት ታላቁን 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገንባት አስፈላጊ መሆኑን አሳውቋል። ይህ ውሳኔ ደግሞ ከህዝብ 
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የስልጣን ውክልና ከተሰጠው ፓርቲ የሚጠበቅና ተገቢ ነው። ሕዝብ የስልጣን ውክልና 

ሲሰጠው በሕይወቱ ላይ መሰረታዊ መሻሻል የሚያመጡ ውሳኔዎችን እንዲወስንና 

እንዲያስፈፅም በመሆኑ በሕዝባዊ መንግስት እንደተወሰነ ውሳኔ ነው የሚቆጠረው። 

 

ከዚህ በተጨማሪ የሕዳሴውን ግድብ ከሌሎች ተመሳሳይ ፕሮጀክቶች የሚለየው ባህሪ አለ። 

ይህም ከውጭ በሚገኝ ብድርና እርዳታ የማይገነባ መሆኑ ነው። ግንባታው የሚፈልገውን 

ከፍተኛ ወጪ ለመሸፈን ሕዝቡ ራሱ የገንዘብ ድጋፍ እነዲያደርግ ይጠበቃል። በዚህ ረገድ 

ግድቡ የህዝብ መሆኑን ለማረጋገጥ ከሶስት ዓመት በፊት የመሰረት ድንጋይ ሲጣል ታላቁ 

መሪ መለስ ዜናዊ ባደረጉት ንግግር የገለፁትን ለአስረጂነት አሰታውሳለሁ።  

 

ግድቡን ለመስራት ብድርና እርዳታ እንዳናገኝ የተለያዩ ኃይሎች ባደረጉት ከፍተኛ 

ርብርብ ምክንያት የፕሮጀክቱን ወጪ ለመሸፈን የሚተባበረን ሃገር ወይም ተቋም ማግኘት 

አልቻልንም። ስለሆነም ወጪውን ብቻችንን ከመሸፈን አልፈን በራሳችን ቁጠባ ለመሸፈን 

የምንገደድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። 

 

የፕሮጀክቱ የገንዘብ ወጪ ከ3 ነጥብ 3 ቢሊየን ዩሮ በላይ ወይም ከ78 ቢሊየን ብር በላይ 

በመሆኑና ከዚህ ፕሮጀክትም ባሻገር ሌሎች በራሳችን ወጭ ልንሸፍናቸው የሚገቡን በርካታ 

ፕሮጀክቶች በመኖራቸው፣ ወጪውን መሸፈን እጅጉን እንደሚከብደን ጥርጥር የለውም። 

ሸክሙን ለማቃለል፣ ያደረግነው ጥረት ስላልተሳካና ያለፉት ሃምሳ አመታት ታሪካችን 

እንደማይሳካ ያረጋገጡልን በመሆኑ የሚኖረን አማራጭ አንድም ግድቡን አለመስራት ነው፣ 

አለበለዚያ እንደምንም በራሳችን መሸፈን ነው። 

 

ከእነዚህ ከባድ ሁለት አማራጮች መሃከል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ የትኛው እንደሚሆን 

ግልፅ ነው። በተለመደው ወኔው ‘ምንም ያህል ደሃ ብንሆንም ድህነታችንን ለማስወገድ 

ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ መሰራት አለበት’ 

እንደሚል ለአፍታም ያህል አልጠራጠርም። 
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እንዲህ አይነት ቁርጠኝነት ተኪ የሌለው ኃይላችን ቢሆንም፣ ብቻውን  ግን በቂ 

አይደለም። ቁርጠኝነት ወደ ተጨባጭ የልማት ፋይናንስነት እንዲሸጋገር ከተፈለገ የቁጠባ 

ባህላችንን በማዳበር የፋይናንስ አቅማችንን ማጠናከር ይገባናል። 

በማለት ነበር ግድቡ በህዝብ የሚገነባና የህዝብ መሆኑን የገለፁት 

 

ግንቦት 20፣ 2003 ዓ/ም ሕዝቡ ለግድቡ ግንባታ ያለውን ድጋፍ መስቀል አደባባይ ወጥቶ 

በገለፀበት ስነ ስርዓትም ላይ ባደረጉት ንግግር ይህንኑ አረጋግጠዋል። በዚህ ወቅት 

ባደረጉት ንግግር፤  

በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች በገንዘባቸው፣ በንብረታቸው፣ በእውቀታቸው የሚገነቡት 

የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የላብ ፊርማ ያረፈበት ግድብ በመሆኑ፣ የህዳሴው ጉዛችን 

መሃንዲሶች እኛው፣ ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው፣ የፋይናንስ ምንጭና አስተባባሪዎች 

እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ገዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት 

ማረጋገጫ ካርታችን ነው። 

በማለት የግድቡ ባለቤት ማን እንደሆነ ለማንም በሚገባ ቃንቋ ገልፀው ነበር።  

 

አቶ ይልቃል ግንቦት 20፣ 2004 ዓ/ም የወንዙ ውሃ አቅጣጫ መቀየሩን ነው “ግድቡ 

የኢህአዴግ ነው” ለሚለው አቋማቸው ማረጋገጫነት ያቀረቡት። የወንዙ ውሃ አቅጣጫ 

እንዲቀይር መደረጉ የግድቡ ግንባታ ማድመቂያ ጌጥ ሳይሆን የግድቡ ግንባታ ሂደት 

አንድ መሰረታዊ ክንውን ነው። ይህ ክንውን በተፈለገ ቀን የሚደረግ ሳይሆን በግንባታ 

ሂደቱ ውስጥ አንድ ደረጃ ላይ የሚከናወን ነው። 

 

ከዚህ አኳያ በግድቡ ግንባታ ሂደት የወንዙ ውሃ አቅጣጫውን የሚቀይርበት ክንውን 

ወቅቱን ጠብቆ የመጣ የግንባታ ሂደት ደረጃ እንጂ ግንቦት 20 ተጠብቆ የተደረገ 

አይደለም። እርግጥ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ  ከሚዘክረው  ግንቦት 20 ዕለተ ጋር 

ተገጣጥሟል። ይህ የግድቡ ግንባታ አቢይ ክንውን ከግንቦት 20 ጋር መግጠሙ ሆን ተብሎ 

የተደረገ ባይሆንም፣ የግንቦት 20 ድል የጎናፀፋቸውን የነፃነትና የእኩልነት፣ የልማትና 

የብልፅግና ተሰፋ የሚጋሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ዕለቱን የድርብ ድል ዕለት 

ስለሚያደርገው “እንኳን ሆነ!’’ ብለዋል። 
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አቶ ይልቃል ስለ ግንቦት 20 ዕለት ያላቸውን አመለካከትም ገልፀዋል፣ “ጭቆናና ዘረኝነት 

የመጣበት ዕለት ነው’’ ሲሉ ነው የገለጹት። ይህ የአቶ ይልቃል አመለካከት ሰውየው 

ስለጭቆናና ዘረኝነት ምንነት ምንም የማያውቁ፣ ገና ተወልደው ባደጉበት መንደር በተገደበ 

ዕይታ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ፣ ለአቅመ ፖለቲከኝነት ያልበቁ መሆኑን የመሰከረ ነው።  

 

ጭቆና አንድ ግለሰብ ወይም ህዝብ እንደሰብአዊ ፍጡር ያሉት መብቶቹና ነፃነቶቹ 

በኃይል የሚታፈኑበት - የሚነፈጉበት ሁኔታ ነው። ከግንቦት 20 በፊት በነበሩት ዘውዳዊና 

ወታደራዊ አምባገነን የመንግስት ስርዓቶች የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱና ነፃነቱን ተነፍጎ 

ለኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጭቆና ተዳርጎ ነበር። ይህ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን አካል በመሆኑ 

አሁን በሕይወት ያሉ ኢትዮጵያውያን የሚመሰክሩለት ጠጣር ዕውነት ነው። 

 

በዘውዳዊው የነገስታት ፈላጭ ቆራጭ ስርዓት የወሰን ማስፋት እርምጃ በኃይል በተያዙ ሰፊ 

የደቡብ፣ የምስራቅና ምዕራብ አካባቢዎች የሚኖሩ የየራሳቸው ማንነት ያላቸው የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች፣ ዘር ማንዘራቸው የኖረበት መሬት ላይ የመሬት 

ባለይዞታነት መብት ተነፍገዋል። የራሳቸው መሬት ለመሳፍንቱ፣ ለመኳንንቱና ለሌሎች 

የስርዓቱ ባለሟሎችና አስፈፃሚዎች በርስትነትና በጉልትነት ተሰጥቶ ባለአገሩ በሚኖርበት 

መሬት ላይ ባይተወቀር ሆኖ ለገባርነት ተዳርጓል። በዚህ ሁኔታ የራሱን መሬት እያረሰ 

ለባለርስትና ለባለጉልት ለመገበር፣ ምርቱን ብቻ ሳይሆን ጉልበቱንም ለመገበር ተገደደ። 

አልገብርም ማለት፣ ከአገሩ መፈናቀልን ያስከትላል። አቶ ይልቃል፤ ይህ ጭቆና ነው። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብቸኛ የኑሯቸው መሰረት የሆነው መሬት ላይ 

የባለይዞታነተ መብት በመነፈግ ለኢኮኖሚ ጭቆና ብቻ አልነበረም የተዳረጉት። ብሄራዊ 

ጭቆናም ተጭኖባቸዋል። ማንነታቸው ተንቋሿል። በሕግ ዕውቅና ተነፍጎታል። በቋንቋቸው 

ፍትህን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት አገልግሎት እንዳያገኙ ተከልክለዋል። ልጆቻቸውን 

በብቸኝነት በሚችሉት የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተማር፣ ባህልና ታሪካቸው ማስታወስ፣ 

ማሳወቅ፣ ማጎልበት እንዳይችሉ ተደርጓል። አስተዳዳሪዎቻቸው በላያቸው ላይ የሚኖሩ፣ 

ከየት እንደመጡ እንኳን የማያውቋቸው፣ ለማንነታቸው ክብር የሌላቸው ነበሩ። አቶ 

ይልቃል፤ ይህ ጭቆና ነው። 
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ታዲያ የዘውዳዊው ስርዓት በሕዝቡ ላይ የጫነው ይህ አስከፊ ጭቆና የወለደው የህዝብ 

አመፅ ስርዓቱን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አስወግዶታል፤ የዛሬ አርባ ዓመት። ይሁን እንጂ 

ባልተደራጀ መልክ የተካሄደው ትግል ስልጣን ወደ ህዝቡ እንዲሸጋገር ማድረግ አልቻለም። 

ያንኑ ጨቋኝ ዘውዳዊ ስርዓት ሲያገለግል የነበረው ወታደራዊ ኃይል ስልጣን በእጁ አስገባ።  

 

የጥቂት ወታደሮች ፈላጭ ቆራጭ ወታደራዊ ስርዓት ወደ ስልጣን ላይ እንደወጣ፣ ጎልቶ 

ወጥቶ ለነበረው የኢኮኖሚ ጥያቄ - የመሬት ለአራሹ ጥያቄ ምላሽ ሰጠ፤ የካቲት 1967 

ዓ/ም በታወጀ  የመሬት ለአራሹ አዋጅ። ይሁን እንጂ ዘውዳዊው ስርዓት ከኢኮኖሚ 

ጭቆናው ጋር አብሮ ለጫነበት የፖለቲካ ጭቆና _ ብሄራዊ ጭቆናን ጨምሮ ምላሽ 

መስጠት አልፈለገም። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝብች ከፖለቲካ ጭቆና 

መላቀቅ ካለመቻላቸው በተጨማሪ “በመሬት ለአራሹ አዋጅ ምላሽ ተሰጠው” የተባለው 

የኢኮኖሚ መብት ምሉዕ አልነበረም።  

 

የኢትዮጵያ  አርሶ አደር የመሬት ባለቤት ቢሆንም፣ በመሬቱ ላይ አምርቶ የሚያገኘው 

ምርት ላይ የነበረው የባለቤትነት መብት ጎደሎ ነበር፡፡ አርሶ አደሩ የማምረት አቅሙን፣ 

የማምረቻ መሳሪያ የተሟላለት መሆኑ አለመሆኑን፣ የመሬትቱን ለምነት፣ የሚያመርተውን 

የምርት አየነትና  ሥብጥርን፣ የአየር ንብረት ለውጥን… ባላገናዘበ ሁኔታ በአባወራ  እጅግ 

አነስተኛ በሆነ ዋጋ  (ከገበያ ዋጋ በታች)  ለመንግስት እንዲያቀርብ ኮታ ተቆርጦ 

ይወስንበት ነበር፤ በምርት መጠንና በአይነት፡፡  

 

ለዘመናት  ተጭኖት በነረው ድህነት ሳቢያ የአርሶ አደሩ  የማምረቻ መሣሪያ በተለይ 

እርሻ በሬ አለነበረውም፡፡ የምርት ግብአት መግዣ ገንዘብም አልነበረውም።  በመሆኑም 

አርሶ አደር በመሬቱ ላይ የራሱን ፍጆታ እንኳን በወጉ ማሟላት የሚያስችለወ ምርት 

ማምረት አይችልም ነበር፡፡ ምርታማነቱን ለማሣደግ የሙያ፣ የግብአትና የገንዘብ ደጋፍ 

የሚያደርግለት አልነበረም፡፡ በዚህ ላይ ወቅት እየጠበቀ በሚከሠተው የአየር መዛባት ሳቢያ 

እፍኝ ምርትም የሚያጣበት ጊዜ ነበር፡፡  

 

የተጣለበት ኮታ ግን አይቀንስለትም። ወታደራዊው መንግስት እነዚህን ሁኔታዎች 

ሳያገናዝብ “የእርሻ ሠብል ገበያ ድርጅት” ለተባለ መንግስታዊ ተቋም ምርቱን በአነስተኛ 
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ዋጋ እንዲያቀርብ የጣለበትን ግዴታ አያነሳለትም። በዚህ ሁኔታ አብዛኛው አርሶ አደር 

ያመረተውን ምርት በሙሉ እጀግ አነስተኛ በሆነ ዋጋ የሚሸጥበት አጋጣሚ የተለመደ 

ነበር፡፡ ያመረተው ምርት የተጣለበትን ኮታ በከፊል ማሟላት በማይችልበት አጋጣሚም፣ 

ከእርሻ በተጓዳኝ የሚያረባቸውን ከብቶች ሽጦ በውድ ዋጋ ከገበያ ሸምቶ ለእርሻ ሠብል 

ገበያ ድርጅት በኪሳራ በአነስተኛ ዋጋ የሚሸጡበት ሁኔታም የተለመደ ነበር።  አቶ 

ይልቃል፤ ይህ ጭቆና ነው፡፡  

 

እነዚህ ጭቆናዎች ትግል ወለዱ፡፡ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ወታደራዊው መንግሥት የጫነባቸውን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊና ጭቆና ለማስወገድ 

በየአቅጣጫው የትጥቅ ትግል ማካሄድ ጀመሩ፡፡ በወቅቱ በብሔር የተደራጁ በትጥቅ ትግል 

ላይ የነበሩ ብሔራዊ የነፃነት ግንባሮች ከሃያ በላይ ነበሩ፡፡  

 

ይህ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በየአቅጣጫው ሲያካሂዳት የነበረው ትግል 

ግንቦት 20፣ 1983 ዓ.ም የደርግን ሥርዓት ለመገርሠሥ በቃ፡፡ አቶ ይልቃል፤ ግንቦት 20 

የዘመናት ጭቆና ሥሩ የተነቀለበት መሆኑን ልብ ባሉ፡፡ 

 

ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተነገጣጥለው የየራሳቸውን 

መንግስት ወደመመስረት መሄዳቸው በራሱ ነፃነት ወደሚረጋገጥበት ሥርዓት ለመሸጋገር  

የመጨረሻ አማራጭ እንጂ የተሻለና ሁሌም ተመራጭ ያለመሆኑን መነሻ በማመን፣ 

መብትና ነፃነታቸው ተከብሮላቸው በመከባበር ላይ የተመሠረተ አንድነት መስርተው 

የሚኖሩበትን ሥርዓት ለመመስረት መክረው ወሠኑ። ሰኔ 24፣ 1983 ዓ.ም ላይ፡፡ 

 

በዚህ ውሣኔያቸው መሠረት የሽግግር መንግስት አቋቋሙ፡፡ በሽግግር መንግስቱ 

እያንዳንቸው በተወከሉበት የሕገመንግሥት አርቃቂ ኮምሽን ሕገመንግሥት አረቀቁ፡፡ 

ያረቀቁትን ሕገመንግሥት ወደ ህዝቡ ላኩ። ሕዝቡም በረቂቅ ሕገመንግስቱ ላይ 

በተደጋጋሚ ተወያይቶ፣ የሚቀነሰውን ቀንሶ፣ የሚጨመረውን ጨምሮ እንዲዳብር አደረገ፡፡ 

በመጨረሻም በምሥጢራዊ የደምጽ አሠጣጥ ሥርዓት የተመረጡ አባላት በተወከሉበት 

የሕገመንግሥት አጽዳቂ ምክር ቤት አማካኝነት ሕገመንግስቱ ፀደቀ፡፡ ምክር ቤቱ 
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እያንዳንዱን የህገመንግስት አንቀጽ በአብላጫ ደምጽ እያሣለፈ ነበር ሕገመንግስቱን 

ያጸደቀው፡፡  

 

በዚህ ሕገመንግሥት መሰረት፤  የኢትዮጵያ የሉአላዊ ሥልጣን ባለቤቶች የሕገመንግስቱ 

ባለቤቶች የሆኑ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔሄረሰቦችና ሕዝቦች ናቸው፡፡ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ራሣቸውን እያስተዳደሩ፣ በቋንቀቸው እየሠሩ፣ ልጆቻቸውን 

በቋንቀቸው እያስተማሩ፣ ባህልና ታሪካቸውን እያሣደጉ የመኖር መብተና ነፃነታቸው 

ተከብሮላቸዋል፡፡  

 

ወደኢኮኖሚ ጭቆና ስንመለስ ከግንቦት 20 ወዲህ ባሉት ዓመታት አርሶ አደሩ በይዞታው 

ስር ባለው መሬት ላይ ሠርቶ ያገኘው ምርት ላይ ሙሉ የባለቤትነት መብቱ 

ተረጋግጦለታል፡፡ ሲሦ አይገብርም፣ ለእርሻ ሠብል ገበያ ድርጅትም እንዲሸጥ 

አይገደደም፡፡ ከአርሶ አደሩ ውጭ ማንም በምርቱ ላይ የማዘዝ ሥልጣን የለውም፡፡  

 

አርሶ አደሩ ምርታማነቱን በማሳደግ ከአስከፊ ደህነት እንዲወጣ ድጋፍ ይደረግለታል፡፡ 

የሙያ፣ የገንዘብ፣ የዘመናዊ የምርት ግብአት ድጋፍ ይደረግለታል። ተደራጅቶ ተጠቃሚ 

ሊሆን የሚችልበት የሽያጭ ስርአትም የመዘርጋት እድል አግኝቷል ፡፡ በዚህ ድጋፍ 

በርካታ አርሶ አደሮች ገቢያቸውን አሣድገው ሕይወታቸው ተሻሽሏል፡፡ ባለፀጎች የሆኑም 

አሉ፡፡ የግብርናው ዘርፍ ለንግድና ለኢንዱስትሪው ዘርፍ መፈጠርና ማደግ የሚያግዝ 

የካፒታል ክምችት የሚፈጥርበት ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡  

 

ይህ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔሄረሰቦችና ሕዝቦች ከጭቆና የተላቀቁበት ሥርዓት 

የተወለደው በግንቦት 20 ደል ነው፡፡ እናም አቶ ይልቃል ግንቦት 20 ጭቆና የተወገደበት 

እለት ነው፡፡ ይህን በመላው አገሪቱ የሚኖሩ ብሔሮች፣ ብሔሄረሰቦችና ሕዝቦች 

የነሚመሰክሩት በተጨባጭ ያለ እውነት ነው። 

 

አቶ ይልቃል ይህን ዕለት _ ግንቦት 20ን ዘረኝነት የመጣበት እለት ነውም ብለዋል። ይህ 

አቶ ይልቃል ስለዘረኝነት ምንም እንደማያውቁ፣ የራሳቸውንም አቋም ከዚህ አኳያ መዝነው 

እንደማያውቁ ያመለክታል። ዘረኝነት (racism) የራስን ብሄራዊ ማንነት መውደድ፣ በቅንቋ 
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መናገር፣ በባህል መኖር፣ ራስን በራስ ማስተዳደርና እነዚህ ነገሮች ዕውን እንዲሆኑ መፈለግ  

ማለት አይደለም። ዘረኝነት የእኔ ብሄራዊ ማንነት ከሌሎቸ ይበልጣል፤ ሌሎች በእኔ 

ባህልና ቋንቋ መኖር አለባቸው የሚል አመለካከት፣ ይህንን ለማስፈፀም የሚደረግ 

እንቅስቃሴ ነው። እናም ከግንቦት በኋላ የተገነባው ስርአት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄረች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ማንነታቸው ሕጋዊ እውቅና አግኝቶ፣ ራሳቸውን በራሳቸው 

እያስተዳደሩ _ በቋንቋቸው የመንግስት አገልግሎት ፍትህን ጨምሮ እያገኙ፣ ልጆቻቸውን 

በቋንቋቸው እያስተማሩ፣ እርስ በርስ በመከባበር በእኩልነት የሚኖሩበት ስርአት ነው። 

ዘረኝነት የጠፋበት ስርአት ነው ማለት ነው። 

 

አቶ ይልቃል ሚመሩት ሰማያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሶችና ሕዝቦች 

ተስማምተው የወሰኑበትን በመከባበር በእኩልነት የሚኖሩበትን ብሄራዊ ማንነት ላይ 

የተመሰረተ ፌደራላዊ መዋቅር የማፈራረስ ፕሮግራም እንዳለው ተባራሪ ወሬዎች 

ሰምተናል። ሰማያዊ ፓርቲ “ብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ መዋቅር 

አፈራርሶ በምትኩ ተራራ፣ ወንዝ፣ ሸለቆ ላይ የተመሰረተ መዋቅር አመጣለሁ” ባይ ነው። 

ይህ የሰማያዊ ፓርቲ የአገር አወቃቀር እንድን ብሄር ሁለትና ከዚያ በላይ የሆነ ቦታ 

ይቆራርጣል። ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑትን ደግሞ አንድ ላይ ይጨፈልቃል።  

 

ይህ አንድ አካል (entity) የሆነን ብሄርና ብሄረሰብ በመበጣስ በከፋፍለህ ግዛት ስልት 

በማዳከም መብትና ነፃነታቸው በተደፈጠጠበት ሁኔታ የመገዛት አካሄድ ነው። ይህ 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ከፍተኛ መስዋዕትነት በጠየቀ ትግል ያፈራረሱትን 

የአንድ ብሄር የበላይነት የሰፈነበት፣ የአንድ ብሄር ቋንቋና ባህል በሌሎች ላይ የተጫነበት 

አሃዳዊ ስርአት የመመለስ አቋም ነው። በሌላ አነጋገር ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም ሞቶ 

የተቀበረው ጨቋኝ ሥርአት ትንሳኤ እንዲያገኝ የመሞከር አካሄድ ነው። ይህ ነጭ ዘረኝነት 

ነው። አቶ ይልቃል እንግዲያው ዘረኛ ማነው? እረሶና የሚመሩት ፓርቲ ወይስ ከግንቦት 

20፣ 1983 በኋላ የተገነባው ፌደራላዊ ሥርአት? 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ታላቁ የኢተዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን መነሻ በማድረግ የሰነዘረው 

የተቃውሞ አቋም ዙሪያ ይህን ያህል ካልኩ፣ በመቀጠል አረና እና አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲዎች በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ወዳቀረቡ አስተያየት ልመለስ። 
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