
 

የኢትዮጵያ አንድነትና የፖለቲካ አሰላለፍ በማህበራዊ ድረ ገጾች 

(በአዲሱ አረጋ ቂጤሳ) 02/17/14 

መግቢያ 

ሰሞነኛዉ የማህበራዊ ድረ ገጾች የፖለቲካ ንትርክ ኢትዮጵያ አንድነት እና ብሄራዊ ማንነት ላይ 

ያተኮሩ ናቸዉ፡፡ በተለይ በፌስ ቡክ እና በቲዊተር ከሚራመዱ አስተሳሰቦች በመነሳት ብሄራዊ 

ማንነት እና የኢትየጲያ አንድነትን በተመለከተ በአሁኑ ወቅት የሚንጸባረቁ የፖለቲካ አሰላለፎችን 

በአራት ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡ አንደኛዉ አሰላለፍ ጠባብ ብሄርተኛ አሰላለፍ ሲሆን “ብሄር ወይም 

ሞት!” የሚል ጽንፈኛ አቋም የያዘ ነዉ፡፡ ሁለተኛዉ አሰላለፍ ደግሞ ትምክህተኛ አሰላለፍ ነዉ፡፡ 

መፈክሩም “ኢትዮጵያዊነት ወይም ሞት!” የሚል በሌላ ጫፍ ላይ የተወጠረ ጽንፈኛ አቋም የያዘ 

አሰላለፍ ነዉ፡፡ ሶስተኛዉ አሰላለፍ የዴሞክራት አሰላለፍ ነዉ፡፡ የዚህ አሰላለፍ ዋነኛ አስተሳሰብ 

የብሄር ማንነትን ዕዉቅና በመስጠት ዴሞክራሲያዊ አንድነትን ማምጣት ይቻላል የሚል 

ነዉ፡፡አራተኛዉ አሰላለፍ የተሰለበ አሰላለፍ ሲሆን ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሂደት ራሱን ያገለለ፣ 

በግሎላይዜሽን ተጽዕኖ ስር የወደቀና በቅዠት አለም ዉስጥ የሚኖር ነዉ፡፡ 

1. ጠባብ ብሄርተኛ አሰላለፍ 

የዚህ አሰላለፍ የክርክር ጭብጥ ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ዉስጥ በሚደረግ የፖለቲካ፣ኢኮኖሚ እና 

የማህበራዊ እንቅስቃሴ ዉስጥ “የእኔ ብሄር የተጨቆነና የተጎዳ ነዉ” ከሚል አስተተሳሰብ የሚነሳ 

ነዉ፡፡ የፖለቲካ አሰላለፉ  አራማጆች ራሳቸዉንም እንደ የብሄር አብዮተኛ የሚቆጥሩ ናቸዉ፡፡ 

የሚያራምዱትን የፖለቲካ አስተሳሰብ ለማጠናከርና ለመተንተን የኢትዮጵያን ታሪከ መነሻ 

የሚያደርጉ ሲሆን  ከኢትዮጵያ ታሪከ ዉስጥም በተለይ ከአጼ ሚኒልክ መስፋፋት ጋር ተያይዞ 

የተደረጉ እርስ በርስ ጦርነቶችን፣ በጦርነቱ የተከሰቱ ጭፍጨፋና በብሄሮች ማንነት ሲደርስ 

የነበረዉን ጭቆና አጉልተዉ የሚያወሱ ናቸዉ፡፡ በዚህ የፖለቲካ አሰላለፍ ኢትዮጵያ የምትባል 

ሀገር ምንም በጎ የሆነ ታሪክ የሌላት ናት፡፡ የኢትዮጵያ ታሪክ  የርስ በርስ ጦርነት፣የመገዳደል፣ 

የመነቋቆር፣ አንዱ ብሄር እንደብሄር ሌላዉን ሲጨቁን የነበና ብሄራዊ ጭቆና የተንሰራፋባት ሀገር 

አድርጎ የሚወስድ አሰላለፍ ነዉ፡፡ አንዳንዴም ኢትዮጵያ ቅኝ ገዢ ናት ብሎም ይከራከራል፡፡ 

ለዚህ ችግር መፍትሄዉ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ፈራርሳ የብሄር ሪፓብሊክ መቋቋም ነዉ ብሎ 

ያምናል፡፡ የዚህ የፖለቲካ አሰላለፍ ዋነኛ ጠላቶች የትምክህት እና የዴሞክራት አሰላለፎች 

ናቸዉ፡፡ በጠባብ ብሄርተኛ አሰላለፍ እምነት ትምክህተኞቹ የትናንት ስርዓት ናፋቂዎችና 



የሚኒልክ ቡችሎች ናቸዉ፡፡የዴሞክራት አስተሳሰብ አራማጆችን ደግሞ አስመሳይ፣የገዢ ፓርቲ 

ተላላኪዎች፣ ሆድ አደር ናቸዉ ብሎ ያምናል፡፡ ከጠባብ ብሄርተኛ አስተሳሰብ ዉጭ የሆነ 

ማንኛዉንም አስተሳሰብ በመርገምና በመስደብ ላይ ያተኮረ ስልትን ይከተላል፡፡ በዚህ አሰላለፍ 

የብሄር አክራሪነት አሰላለፍ እንደመሆኑ መጠን ከሌላ አሰላለፍ የሚመጣዉን ማንኛዉንም 

አስተሳሰብ ለመቀበል፣ ስነ አመክንዮ ላይ ተመስርቶ ለመከራከር፤ለመደማመጥ፣ ሃሳብን በሃሳብ 

ለማሸነፍ ምንም ቦታ የሌለዉ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ አሰላለፍ ነዉ፡፡ 

2.  የትምክህት ብሄርተኛ አሰላለፍ 

የዚህ አሰላለፍ የክርክር ሃሳብ የሚመሰረተዉ ከኢትዮጵያ ታሪክ በጎ በጎዉን ብቻ በመዉሰድ፣ በጎ 

ያልሆነዉን በመሸፈንና በማንኳስ ላይ ያተኮረ አሰላለፍ ነዉ፡፡ በዚህ አሰላለፍ ኢትዮጵያ የረዥም  

ዘመናት ታሪክ ያላት፤ የአክሱም፣ የላሊበላ፣ የጎንደር ስልጣኔ ወዘተ ባለቤት ሆነች ድንቅ ሀገር 

ናት፡፡ ክርስትናን ከአዉሮፓዉያን አስቀድማ ተቀበለች ቅዱሰ ሀገር ናት፡፡ በዚህ አሰላለፍ የአድዋ 

ድል ገድልን ጮክ ብሎ ማቀንቀን፣ የአኖሌና የጨለንቆ ግፍ የተሞላበት ጭፍጨፋን ምንም ማለት 

እንዳልሆነ  አድርጎ እንኳሶ ማለፍ ተለመደ ነዉ፡፡  የአጼ ሚኒልክ መስፋፋት ጦርነትንም  ሃገር 

የማቅናት፣ ጠንካራ ሀገርን ለመፍጠር የተደረገ ቅዱስ ጦርነት ነዉ ብሎ ማሰብ የተለመደ ነዉ፡፡ 

አጼ ሚኒሊክን ከጀርመኑ ቢስማርክ ጋር በማነጻጸር ብሄራዊ ጀግና ለማድረግ የሚጥር አሰላለፍ 

ነዉ፡፡ ይህ አሰላለፍ ኢትዮጵያ ሀገር ብቻ ሳትሆን ሀይማኖት ናት፡፡ ብሄር ናት፡፡ አመለካከት 

ናት፡፡ ሁሉ ነገር ናት ፡፡ በዚህ አሰላለፍ እምነት  ከኢትዮጵያ የሚቀድም ምንም ነገር መኖር 

የለበትም፡፡ መፈክሩም ኢትዮጵያ ወይም ሞት የሚል ነዉ፡፡ የዚህ አሰላለፍ ዋነኛ ጠላት የጠባብ 

ብሄረተኛ እና የየዴሞክራት አሰላለፎች ናቸዉ፡፡ በትምክህት ብሄርተኛ አሰላለፍ እምነት 

በጠላትነት የተፈረጁት ሁለቱ አሰላለፎችን ዘረኛና ጠባብነት የተጠናወታቸዉ ናቸዉ ብሎ 

ያምናል፡፡  የየዴሞክራት አሰላለፍን አድርባይ፤ የሆድ አሰላለፍ ብሎ ይፈርጃል፡፡ የትምክህት 

ብሄርተኛ አሰላለፍ ለብሄር ማንነት ዕዉቅና የማይሰጥ የአክራሪነት አሰላለፍ እንደመሆኑ መጠን 

ከሌላ አሰላለፍ የሚመጣዉን ማንኛዉንም አስተሳሰብ ለመቀበል ስነ አመክንዮ ላይ ተመስርቶ 

ለመከራከር፤  ለመደማመጥ፣ ሃሳብን በሃሳብ ለማሸነፍ ምንም ቦታ የሌለዉ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ 

አሰላለፍ ነዉ፡፡ 

3. የየዴሞክራት  አሰላለፍ  

ይህ አሰላለፍ የኢትዮጵያ ለፈዉ ታሪክ በጎ እንዲሁም በጎ ያልሆነም ጎን ያለዉ ነዉ በሚል ትንታኔ 

ላይ የተመሰረተ ነዉ፡፡ በዚህ አሰላለፍ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ በርካታ አኩሪ ገድሎች እንዳሉ 

ሁሉ ባንጻሩም አሳፋሪ ገድሎችም ተፈጽመዋል ተብሎ ይታመናል፡፡ በዚህ አሰላለፍ የአድዋ ድል  

የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምሳሌ እንደሆነ ይታመናል፡፡ በአድዋ ጦርነት ወቅት የታየዉ ህዝባዊ 



አንድነት ዛሬም ድህነትን ለማሸነፍ፣ ዴሞክራሲን ለመገንባት፣ መልካም አስተዳደን ለማስፈን  

መጠቀም  አለብን ብሎ የሚወስድ አሰላለፍ ነዉ፡፡  በአንጻሩ አኖሌና ጨለንቆ ጦርነቶች ደግሞ 

አሰፋሪ የታሪካችን ገጽታዎች  ናቸዉ ብሎ ይወስዳል፡፡ በዚህ አሰላለፍ እምነት ያለፈዉን ታሪክ 

እያወሩ ከመኖር ይልቅ ታሪክ ለመስራት መነሳት ያስፈልጋል  የሚል መርህ  አለ፡፡ያለፈዉ 

አልፏል፡፡ ካለፈዉ ታሪካችን በጎ ያልሆነዉ ወደ በጎ መቀየር በጎ ሆነዉን የበለጠ ማጎልበት፤ ታሪክ 

ከማዉራት አልፎ ከዛሬ በመነሳት ሀገሪቷን ከድህነት ቀንበር በማላቀቅ አዲስ ታሪክ መስራት 

ይቻላል ሚል አሰላለፍ ነዉ፡፡ ይህ አሰላለፍ በዴሞክራሲያዊ ብሄረተኝነት የሚያምን ሲሆን የብሄር 

ብሄረሰቦችን መብት በማክበርና እኩልነትን  በማረጋጥ የኢትዮጵያ አንድነትን በመፈቃቀድ ላይ 

በተመሰረተ ጽኑ መሰረት ላይ ማቆም ይቻላል ብሎ የሚወስድ አሰላለፍ ነዉ፡፡ የኢትዮጵያ 

አንድነትን በተመለከተ ጠባብ ብሄርተኞች የሚያራምዱትን በብሔር የመገንጠል አቋም እንደ 

መርህ አይወስድም፡፡ የትምክህት ብሄርተኞች የሚያራምዱትን የግዛት አንድነትም አይቀበልም፡፡ 

በዴሞክራት  አሰላለፍ እምነት የኢትዮጵያ አንድነት ዘላቂነት የሚረጋገጠዉ የብሄር ብሄረሰቦችና 

የህዝቦችን መብት ባከበረ ፈዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነዉ፡፡ በዚህ አሰላለፍ እምነት 

የኢትዮጵያ አንድነት ዘላቂነት እንዲኖረዉና  የበለጠ እንዲጠናከር ህዝቡን ከድህነት ከኋላ ቀርነት 

እና  ከጸረ ደሞክራሲያዊ አስተሳሰቦች ማላቀቅ ወሳኝ ነዉ፡፡ የዚህ አሰላለፍ ዋነኛ ጠላት ድህነት 

ሲሆን፤ ጠባብ ብሄርተኝነት እና የትምክህት አሰላለፎች የሀገር አንድነትን የሚጎዱ አሰላለፎች 

ናቸዉ ብሎ ይወስዳል፡፡   

4.  ዌስተርናይዝድ አሰላለፍ 

በማህበራዊ ድረገጾች የሚስተዋለዉ ሌላኛዉ አሰላለፍ የኢትዮጵያ አንድነትን በሚመለከትም ሆነ 

በማንኛዉም የፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያ ገለልተኛ የሆነ “ፖለቲካና ኮረንረቲን በሩቁ” የሚለዉን ድሮ 

ቢህል የያዘ አሰላለፍ ነዉ፡፡ ይህ አሰላለፍ በማህበራዊ ድረ ገጽ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በማንሳት 

የበኩሉን አስተዋጽኦ ከማድረግ ይልቅ ማህበራዊ ድረ ገጾችን ዘመናዊ የፎቶ ማስቀመጫ አልበም 

አድርጎ የሚጠቀም፤ አብዛኛዉ አስተያየቱም በድረገጾቹ  የሚለጠፉ ፎቶዎችን  ላይክ ማድረግ፣ዋዉ 

ያምራል የሚል አስተያየቶቸን በመስጠት ላይ ያተኮረ ነዉ፡፡ ይህ አሰላለፍ ከኢትጵያ የፖለቲካ 

ሂደት ይልቅ  የኢንግሊዝ ክለቦች  የደረጃ ሰንጠረዥ፣የአርሴናል፣የማንቸስተር እና የቼልሲ 

የአሰላለፍ ታክቲክና  የተጫዋቾች ጉዳት የበለጠ ያስጨንቀዋል፡፡ የዚህ አሰላለፍ አስተሳሰብ 

አራማጆች ከኢትዮጵያ  ዴሞክራሲያዊ አንድነት ይልቅ የዴቪድ ቤካምና የቪክቶሪያ፣ የጄይዚና 

የቢዮንሴ የትዳርና የፍቅር ግንኙነት ወይም አርሴን ቬንገር ሊያስፈርሙት ያሰቡት ተጫዋች 

ወይም የክርስቲያኖ ሮናልዶ የጸጉር አቆራረጥ ወይም የጀስቲን ቢበር አዲስ የሙዚቃ አልበም 

የበለጠ አንገብጋቢ ጉዳያቸዉ ነዉ፡፡ በዚህ አሰላለፍ አድዋ፣ ጨለንቆ አኖሌ ብሎ ታሪክ የለም፡፡ 

ታሪክ ማለት ታይታኒክ ፊልም ነዉ፡፡ ታሪክ ማለት  የጃክ እና ሮዝ  ወይም የሮሚዮና የጁሊዬት 



ምናባዊ ፍቅር ታሪክ ነዉ፡፡የተሰለበ አሰላለፍን በተመለከተ ለመዘርዘር አታካች የሆነ መገለጫ 

ያለዉ አሰላለፍ ስለሆነ በዚህች አጭር ጽሁፍ ሁሉን መዘርዘር አይቻልም፡፡ በአጠቃላይ ግን ይህ 

አሰላለፍ በዘመነ ግሎባላይዜሽን በምዕራባዉያን ብዙሃን መገናኛ ሰለባ የሆነ በዘመናዊ ባርነት ስር 

የወደቀ አሰላለፍ ነዉ፡፡ 

 

 ማጠቃለያ 

የትናንቱ ታሪካችን በጎም በጎ ያልሆነ ገጽታም አለዉ፡፡ የታሪካችንን በጎ ጎን አንድነታችንን የበለጠ 

ለማጠናከር፣ የጋራ ጠላታችን የሆነዉን ድህነትን ለማሸነፍ እንጠቀምበት፡፡ በጎ ያልሆነዉ 

የታሪካችን ገጽታ ፈጽሞ እንዳይደገገም ትምህርት እንዉሰድበት፡፡ ይህ ትዉልድ በትናንት ታሪክ 

ላይ በመመስረት  አንዱ ሌላዉን እየወነጀለ በታሪክ ከመኖር ይልቅ ራሱ አዲስ አኩሪ ታሪክ 

ለመስራት ይነሳ፡፡ 

 


