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ከሁለት ፅንፈኞች ሴራ አገራችንን እንጠብቅ 
 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

05/151/4 

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበው ክፍል አንድ ፅሁፍ ፅንፈኞች በተጨማሪ ይህንኑ የአዲስ አባበና 

የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የጋራ የልማት መሪ ዕቅድ  በሌላ ገጽታው ሊጠቀሙ 

የፈለጉ ቡድኖች መኖራቸውን የመያመለክቱ ሁኔታዎችን ታዘበናል።  እነዚህም አሁን 

ያለውን በብሄር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ ሥርዓት አፍርሰ በአሃዳዊ ሥርአት የመተካት 

ዓላማና ሕልም ያላቸው ቡደኖች ናቸው፡፡  

 

እንግዲህ በአንዳንድ በአሮሚያ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለሚማሩ የኦሮሞ 

ተወላጅ ተማሪዎች ሃሰተኛ መረጃ በማቀበል ውዥንብር ውስጥ ከተው “የክልላችን ወሰንና 

የሕዝባችን ብሔራዊ መብት ተጥሷል” በሚል ጥያቄ እነዲያነሱ ተደርጓል። ይሁን እንጂ 

ለዚህ ጥያቄ የሚሰጠወ ምላሽ ተማሪዎቹ ውዥንብራቸው ጠረቶ እንዲረጋጉ ሊያደርግ 

ስለሚችል ከዚያ አስቀድሞ ለሕገወጥ የተቃውሞ ሰልፍ እንዲወጡ ተረድጓል። ይህን ከሕግ 

ዕውቅና ውጭ የተካሄደ የተቃውሞ ሰልፍ፣ ሁሌም የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድ 

እንደሚያጋጥመው ዘራፊዎች ተቀላቅለውታል። ከዘራፊዎች በተጨማሪ ቀድሞውኑም 

ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ሁከቱን ያቀነባበሩ አካላት የመለመሏቸው ጀሌዎች 

ተቀላቅለውት አካባቢውን ለማልማት ሃብታቸውን ያፈሰሱ ዜጎች ንብረት እንዲወድም 

ተደርጓል።  

 

ይህ ሁከት ለሰዎች ሕይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል። አሃዳዊ ሥርአት ናፋቂዎቹ ሆን 

ተበሎ በተቀነባበረ ሴራ ወደ ሁከትነት የተቀየረውንና ለሕይወት መጥፋት ምክንያት 

የሆነውን ይህን ሁኔታ “በብሔር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ ሥርአት ያስከተለው የእርስ 

በርስ  ግጭት ነው” የሚል አቋም ይዘዋል። “በብሄር ላይ የተመሰረተው ፌደራላዊ ሥርአት 

ግጭት ስለሚቀሰቅስ አሃዳዊ መንግስት የተሻለ አማራጭ ነው” እያሉን ነው።  
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እነዚህ የአሃዳዊ ሥርአት ናፋቂዎች “ፌዴራላዊ መዋቅሩ በብሔራዊ ማንነት ላይ 

የተመሠረተ መሆን አልነበረበትም” እያሉን ነው፡፡ ከዚህ አልፈው “ቀድሞውኑም በአከላለሉ 

ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አልተጠየቀም፣ በተወሰኑ ኃይሎች ናቸው ህዝብ ላይ የጨኑት” 

የሚል ወሬ እየነዙ መሆኑንም ሰምተናል፡፡  

 

“ወነታው ግን ከዚህ የተለየ ነው። ሠሞኑን በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከት 

እንዴቀሰቀሰ ያደረገው ብሔር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ ሥርዓት ሣይሆን፣ ሕዝብን 

አወናብደው መናጆ በማድረግ ቀደም ሲለ የጠቀስኩትን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት፣ 

እንዲሁም የላካቸውን የሸኣቢያ ዓላማ ማሣካት የሚፈልጉ ወገኖች ሆን ብለው የፈጠሩት 

ነው፡፡ እዚህ ላይ በተለይ “አሃዳዊ የመንግስት ስርአት የተሻለ ሊሆን ይችላል” የሚል 

ጥርጣሬ ያላቸው ወገኖች፣  ከሕዝብ ፍላጐትና ፍቃድ ውጭ ኦሮሚያን ወይም ሌሌች 

ክልሎችን በመገንጠል ነፃ መንግስት የመመስረት  አጀንዳ ያላቸውን ወገኖች አጀንዳ ዋጋ 

በማሣጣት የአገሪቱን አንድነት ማፅናት የሚችለው ብሔሮች ብሔረሰቦች ራሣቸውን 

በራሣቸው እያስተዳደሩ፣ በቋንቋቸው እየሠሩ፣ ቋንቋቸውን ለትምህርት መስጫነት 

እየተጠቀሙ፣ ታሪክና ባህላቸውን እያሣደጉ ከሌሎች ጋር በእኩልነት መኖር የሚችሉበት 

በብሔር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ ሥርዓት በመመስረት ብቻ መሆኑን ሊገነዘቡ 

ይገባል።  

 

አሃዳዊ የመንግስት ሥርዓት አወቃቀር ህዝብ ላይ ሣይሆን ግኡዝ ተፈጥሯዊ 

መልአካምደራዊ ሁኔታ - ተራራ፣ ወንዝ፣ ሸለቆ . . . ላይ የተመሠረተ መሆኑ ይታወቃል። 

ይህ ገና ሦስት አስርት ዓመታት እንኳን ያላሰቆጠረ የቅርብ ግዜ ታሪካችን ነው። ይህ 

አሃዳዊ አወቃቀር የብሔሮችንና ብሔረሰቦችን ብሔራዊ መብትና ነፃነት፤ ራስን በራስ 

ማስተዳደርና ከዚህ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ መብቶችን  ማረጋገጥ ስለማይችል፣ እንዲያውም 

ማንነታቸውን በሌላ ማንነት በመዋጥ ብሔራዊ ማንነታቸውን ሊያደበዝዝና ሊያጠፋ  

ስለሚችል የነፃነት ጥያቄ ማንነታቸው አይቀሬ ነው፡፡  

 

አሁን ባለው ተጨባጭ የኢትዮጵያ ሁኔታ አሃዳዊ ወይም መልከአምድራዊ ፌዴራላዊ 

ሥርዓት ቢመሠረት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ)ንና የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባር 

(ኦብነግ)ን የመሣሠሉ የመገንጠል ጥያቄ ያነሱ ቡደኖች ወደያውኑ ሕዝባዊ መሠረት 
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የሚያገኙ መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም፡፡ ይህ ደግሞ አገሪቱን ለመበታተን 

አደጋና ለእርስ በርስ ግጭት መደረጉም አይቀሬ ነው፡፡  

 

ዘውዳዊው ንጉሳዊ ፈላጭ ቆራጭና ወታደራዊው የቡድን ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ 

ሥርዓቶች የኢትዮጵያን ብሔሮች ብሔረሰቦች ማንነት በአንድ ብሔራዊ ማንነት 

ጨፍልቀው አሃዳዊ ሥርዓት ለመመስረት ያደረጉት ጥረት ደም አፋሣሽ የእርስ በርስ 

ጦርነት ፈጥሮ እንደነበር ማስታወስ ተገቢ ነው። በእነዚህ አሃዳዊ ሥርዓቶች የብሔር 

ብሔረሰቦች እስር ቤት በነበረችው ኢትዮጵያ በርካታ ብሔሮች ለብሔራዊ ነፃነት የትጥቅ 

ትግል ውስጥ ገብተው እንደነበር አስታወሱ፡፡  

 

ይህን የነፃነት የትጥቅ ትግል የወለደው ብሔራዊ ጭቆና ነው፡፡ ብሔሮች ራሣቸውን 

በራሣቸው እያስተዳደሩ ከሌሎች ጋር በእኩልነት መኖር የሚያስችላቸው ፌደራላዊ ስርአት 

በኢትዮጵያ አንድነትንና ሠላምን ሊያረጋግጥ የሚችል ምትክ የሌለው ብቸኛ አማራጭ 

ነው፡፡ ይህ ፌዴራላዊ መዋቅር የሚያረጋግጠው ሠላም ደግሞ ዜጐችን ለዘመናት 

ከተጫናቸው ድህነት በልማት ለማውጣት የሚያስችል የተደለደለ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ 

ስለዚህ በብሔር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ አወቃቀር ለኢትዮጵያ በልኳ የተዘጋጀ 

ሠላምና ልማትን የሚያረጋግ  ሥርአት ነው፤ ይህ እርግጠኛ ነው፡፡   

 

አሁን ያለውን ፌዴራላዊ ሥርዓት የሚቃወሙትና አሃዳዊ ሥርአትን የሚመኙልን ወገኖች 

“አሁን ያለው ፌዴራላዊ ሥርአት የሕዝብ ፍቃድ ሣይጠየቅ በተወሰኑ ኃይሎች የተጫነ 

ነውም” ብለዋል ፡፡  

 

ይህን የሰሙ ኢትዮጵያውያን እነዚህ ወገኖች የኢትዮጵያ ሕገመንግስት ፀደቆ ካበቃ በኃላ 

ማለትም ከ1987 ዓ/ም በኋላ የተወለዱ ይሆናሉ ሲሉ የተሰማቸውን ግራመጋባት ገልፀዋል። 

ከዚያ ቀደም ስለነበረው የኢትዮጵያ ታሪክና ሕገመንስቱ የፀደቀበት ሂደት ምን ይመስል 

እንደነበረ አንብበው ለመረዳት ጥረት ያላደረጉ ናቸው ያሉም አሉ። ሕዝቡ የተነገረውን 

ሁሉ ይቀበላል በሚል ግምት ሆን ተብሎ የተደረገ ሊሆን እነደሚችልም ይገመታል። 
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ይህን አቋም የያዙ ወገኖች አካሄድ ላይ ያለውን ስህተት ነቅሶ ለማሳየት በታሪክ ጎዳና ላይ 

ወደኋላ  በመሄድ ሁኔታዎችን ደረጃ በደረጃ ማስታውስ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ 

በተፈጥሮዋ አሃዳዊ አገር አይደለችም። ኢትዮጵያ የየራሳቸው መገለጫ - ቋንቋና ባህል 

ኖሯቸው በየራሣቸው ወሰን ውስጥ የሚኖሩ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አገር ነች፡፡ 

ኢትዮጵያ ብዝሃዊ ሃገር ነች። ይሁን እንጂ በዘውዳዊውና ይህንኑ ዘውዳዊ ሥርዓት ሲያገለግሉ 

በነበሩ ጥቂት መኮንኖች የሚመራው የወታደራዊ ደርግ የመንግሥት ሥርዓቶች ለኢትዮጵያ 

ብዝሃነት ዋጋ ባለመስጠት ለብሔሮችና ብሔረሰቦች የህግ እውቅና ነፍገው ነበር፡፡  

 

በእነዚህ ሥርዓቶች የኢትዮጵያ ብሔርችና ብሔረሰቦች በብቸኝነት በሚችሉት ቋንቋ 

የመንግስት አገልግሎት ማግኘት አይችሉም፡፡ በራሣቸው ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤት ቀርበው 

በብቸኝነት በሚግባቡበት ቋንቋቸው ማሟገት አይችሉም ነበር፡፡ ልጆቻቸው በብቸኝነት 

በሚግባቡት የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማግኘት አይችሉም 

ነበር፡፡ ይህ በሕግ ነው የተከለከለው፡፡ ባህላቸው ቋንቋቸው  ይንቋሸሽ ነበር። ታሪካቸው 

በተዛባ መልክ እየቀረበ ያልሠለጠኑና ያልተገሩ እምነት አልባ አረመኔዎች ሆነው እንዲታዩ 

ተደርጐ ነበር፡፡ በገዛ አገራቸው ላይ የመሬት ባለመቤትነት መብት ተነፍገው ለገባርነት 

ተደርገው ነበር፡፡ አስከፊ ብሔራዊ ጭቆና ማለት ይህ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ይህን የተጫነባቸውን  ጭቆና በፀጋ አልተቀበሉም፡፡ 

በመጀመሪያ በየአካባቢያቸው በወጉ በልተደራጀ ሁኔታ ተቃውሞቸውን በአመጽ ገልፀዋል፡፡ 

የባሌ አርሶ አደሮች አመጽና የትግራይ ቀዳማይ ወያኔ እንቅስቃሴን ለዚህ አስረጂነት 

እንደአብነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ ይህ በተበታተነና መርሕ ላይ ባልተመሠረተ አኳኋን 

ሲካሄዱ የነበረ ተቃውሞና ትግል በተለይ ከ20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ከየብሄሩ 

በተውጣጡ ልሂቃን መርሕ ላይ ወደተመሠረተ የተደራጀ ብሔራዊ የነፃነት ጥያቄ መቀየር 

ጀመረ፡፡ የመጨረሻውን አሃዳዊ የመንግስት ሥርዓት የወታደራዊ ደርግ የመንግስት 

ሥርዓት ያፈራረሰው ይህ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች በተለያየ አቅጣጫ ያካሄዱት 

የብሔራዊ ነፃነት የትጥቅ ትግል ነው፡፡ የደርግን ሥርዓት ሲታገሉ የነበሩ በብሔር 

የተደራጁ ብሔራዊ የነፃነት ግንባሮች ከ20 በላይ እንደነበሩ አስታውሱ፡፡  
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እነዚህ የደርግን ሥርዓት ሲታገሉ የነበሩ ብሔራዊ የነፃነት ግንባሮች የደርግን ውደቀት 

ተከትሎ ተገነጣጥለው የየራሳቸውን መንግስት አልመሠረቱም፡፡ ከዚህ ይልቅ ምንም የውጭ 

ኃይል ጣልቃ ሳይገባባቸው ብሔራዊ መብትና ነፃነታቸው ተከብሮ በእኩልነት አብረው 

ሊኖሩበት የሚችሉት ሥርዓት መገንባት ይችሉ እንደሆነ በአንድ አዳራሽ ተቀምጠው 

ተመካከሩ፡፡ በዚህ ምክር መገንጠል መብትና ነፃነት ወደተከበረበት ሥርዓት የሚወሰድ 

አንድና የመጨረሻ አማራጭ መንገድ (means) እንጂ ብቸኛ ወይም በራሱ መድረሻ (end) 

አለመሆኑን ታሣቢ በማድረግ መብትና ነፃነታቸው ተከብሮ ራሣቸውን በራሳቸው 

እያስተዳደሩ የሚኖሩበትን ሥርዓት ለመገንባት ተስማሙ፡፡  

 

ወደዚህ ሥርዓት የሚወስዳቸውን ሕገመንግስት ለመቅረጽ መብትና ነፃነታቸውን 

የሚያከብር የሽግግር መንግስት መሠረቱ። የሽግግር መንግስቱ እንደሕገመንግስት 

የተጠቀመበትን ቻርተርም አፅደቀው ነበር፡፡ የሽግግር መንግስቱ ሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች 

የመጨረሻውን አሃዳዊ ስርአት ለመገርሰስ በተደረገው ትግል ባደረጉት አስተዋፅኦና 

በሚወክሉት ሕዝብ ብዛት ልክ  መቀመጫ በሚጋሩበት ምክር ቤት ነበር የሚመራው።  

በደርግ መንግስት መውደቅ ማግስት ከሰኔ 24 ጀምሮ ለቀናት ያህል የተካሄደውን ሁሉም 

በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ የነፃነት ግንባሮች፣ በውጭ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተቃዋሚ ኃይሎች፣ 

ታዋቂ ዜጎች የተሣተፉበትን ኮንፈረንስ፣ በዚህ ኮንፈረንስ የተቋቋመውን ምክር ቤት 

አስታውሱ፡፡  

 

አሁን የምንተዳደርበት ብሔር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ መዋቅር የተፀነሰው በዚህ 

አኳኋን በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ተወካዮች ተመክሮበት ነበር፡፡ ከዚያ በኋላ ሁሉም 

የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም ሌሎች ተቃዋሚ ኃይሎች 

የተወከሉበት ሕገመንግስት አርቃቂ ኮምሽን ተቋቋመ፡፡ ኮምሽኑ ያዘጋጀው ረቂቅ 

ሕገመንግስቱን  እያንዳንዱ ለአካለ መጠን የደረሰ ኢትዮጵያዊ በውጭ አገር የሚኖሩ 

ጭምር እንዲወያዩበት ተደረገ፣ በተደጋጋሚ ፡፡  ሕዝቡ በዚህ ውይይት ከረቂቅ 

ሕገመንግስቱ ላይ የሚቀነሰውን ቀንሦ መጨመር አለበት ያለውን አክሎ አዳበረው፡፡  

 

በመጨረሻም በነፃ ገለልተኛና ዴሞክራሲያዊ በሆነ፣ ሁሉም ለአካለ መጠን የደረሰ 

የኢትዮጵያ ሕዝበ በተሣተፈበት ምርጫ የሕገመንግስት አፀዳቂ ምክር ቤት ተሠየመ፡፡ ይህ 
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የሕዝብ ውክልና ያለው የሕገመንግስት አጽዳቂ ምክር ቤት ሕዝብ አዳብሮ ያቀረበውን 

ረቂቅ ሕገመንግስት አንቀጽ በአንቀጽ በድምጽ ብልጫ እያሣለፈ የኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕግመንግስትን አፀደቀ።  በብሔር ላይ የተመሠረተ ፌዴራላዊ 

መዋቅር እንዲኖራት የተወሠነው በዚህ አይነት ሁሉም ኢትዮጵዊ በተሳተፈበት አኳኋን 

ነው፡፡  

 

እውነታው ይህ ሆኖ ሣለ “የኢትዮጵያ  ህዝብ ሣይጠየቅ ነው በብሔር ላይ የተመሠረተው 

ፌዴራላዊ መዋቅር የተወሰነው” የሚለው ወሬ ፍፁም መሰረተ ቢስና አላዋቂነት 

የተንፀባረቀበት ነው። እነዚህ ወገኖች የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሉት የትኛውን ይሆን ? 

 

ከላይ በሁለት ክፍል የቀረበው ፅሁፍ ላይ የሰፈሩ እውነታዎች ሠሞኑን የአዲስ አበባንና 

የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ የልማት መሪ እቅድ ከእቅዱ አላማ 

በተቃራኒ ትርጉም በመስጠት በተፈጠረ ውዥንብር እንዲሁም ሌሎች የሻኣቢያ 

ተላላኪዎች በጠመዷቸው ሕዝብን ከሕዝብ የሚያቃቅሩ ወሬዎች  መነሻነት የተቀሰቀሰውና 

የተጋጋለው ሁከት አዘል ተቃውሞ ሁለት ተቃራኒ ጠርዝ ላይ የቆሙ  ቡድኖች 

ለየራሳቸው አላማ ሊጠቀሙበት የቋመጡ መሆኑን ያሳያል፡፡  

 

ሁለቱም ወገኖች ለኦሮሞ እና/ ወይም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሠላምና ዘላቂ ልማት የሚያስቡ 

ሣይሆኑ ለራሣቸው የፖለቲካ የበላይነት የቆሙ ናቸው፡፡ ሕዝቡን እርስ በርስ በጥርጣሬ 

እንዲታይ በማድረግ ለእርስ በርስ ግጭት ሁኔታዎችን ከማመቻቸት ውጭ አንድም 

የሚፈይዱት ነገር እንደሌለ መታወቅ አለበት፡፡  

 

በክፉ ሲነሣ የነበረውን የኢትዮጵያ ገጽታ የቀየረውንና ሕዝቡን ወደተሻለ ሕይወት 

እያሸጋገረ የሚገኘውን የኢኮኖሚ እድገትና ልማት በማደናቀፍ የአለም ውራ ሆነን 

እንድንቀር የማድረግ ተልእኮም አለበት፡፡ የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግደብ ግንባታ 

ለማደናቀፍ የምትቅበዘበዘው ግብጽ ሁኔታውን በማጋጋል እርስ በርስ ለማባላት መልካም 

አጋጣሚ እንዳገኘች ቆጥራ መንቀሳቀስ መጀመሯንም የሚጠቁሙ ሁኔታዎችን ታዝበናል፡፡ 

በቅርቡ በግብጽ ካይሮ የኦነግ ደጋፊዎች ያደረጉት የተቃውሞ ሠልፍ ለዚህ አስረጂነት 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡ እናም ከሁለቱም ጽንፈኛ ወገኖች ሴራ አገራችን እንጠብቅ፡፡                            
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