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“ሠላማዊ ” እጀታ የተበጀለት የቀውስ ፈጠራ       

ትግል(2) 
 ኢብሳ ነመራ 

 

“ሠላማዊ ” እጀታ የተበጀለት የቀውስ ፈጠራ ትግል (1) በሚል ርዕስ በቀረበ አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትህ ፓርቲ (አንደንት) ም/ቤት ሰላማዊ ትግሉን እናጋግለው ወይስ ባለበት ይቀጥል በሚል ጉዳይ 

መወያየቱን መነሻ በማድረግ አንዳንድ ነጥቦችን አንስተናል፡፡ ይህኛው ከዚሁ የሚቀጥል ንው፡፡ 

 

አንድነት ሰላማዊ የሚል ማንጠልጠያ ያበጀለትና “ይጋጋል ወይስ አይጋጋል” በሚል ማከራከሩን 

የሰማነው ትግል፣ ተገቢና ትክክለኛ ሰላማዊ ትግል የሚመለከት ሳይሆን  ይህን ቀውስ ፈጠራ 

እናባብሰው የሚል እንደሆነ ብዙም አሻሚ አይደለም፡፡ ይህን ለቀውስ ፈጠራና የፈጠሩትን ቀውስ 

በማራገብ ከጥላቻ የመነጨ የሕዝብ ድጋፍ ለማግኘት ሲያደርጉ የቆዩትን ጥረት - ያባከኑትን ግዜ፣ 

ጉልበትና ሀብት ለምን ትክክለኛ ሰላማዊ ትግል ለማካሄድ ከማዋል አፈገፈጉ? ማድረግ  መባሉ 

አይቀርም፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ መስጠት የራሱ የአንድነት ሓላፊንት ቢሆንም በሰላማዊ ትግል 

ሽፋን የያዘውን “ስውር” ስልት የመረጠበትን ምክንያት በይፋ ይናገራል የሚል ግምት ስለሌለኝ 

ከፓርቲው ውስጣዊ ማንነትና ይህ ከሚያስከትልበት ውጤት በመነሳት ራሴ ምላሽ ልሰጥበት 

ወድጃለሁ፡፡  

 

አንድነትንና መሰሎቹን “ቀውስ ፈጠራ” የፖለቲካ ሥልት  የከተታቸው፣ በተጨባጭ የአብላጫውን 

ኢትዮጵያዊ ልብ ማርኮ በአብላጫ የሕዝብ ድምፅ  ለመንግስት  ሥልጣን ሊያበቃ የሚችል 

የኢኮኖሚና የፖለቲካ ፖሊሲ የሌላቸው መሆኑ ነው፡፡ አማራጭ ብለው ያየዙት አቋምና ፖሊሲ 

በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የትም የማያደርስ መሆኑንም ከባለፉ አመታት ተሞክሮ ያውቁታል፡፡  

 

ለአብነት ያህል በዚህ ፅሁፍ ላይ አንድነት በአንድ መሰረታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ የያዘውን አቋም 

እንመልከት፡፡ ሁኔታዎች የግድ ካሉ በቀጣይ ፅሁፎች አንድነት በሌሎችም መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ 

የያዛቸውን አቋሞች ላነሳ እንደምችል መግለፅ እወዳለሁ፡፡ በዚሕ ፅሁፍ ላይ የማነሳው አንድነት  

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር  ላይ የያዘውን አቋም፡፡ እርግጥ ይህን አቋም ሌሎች 

አንድ ሁለት የፖሎቲካ ፓርቲዎችም ይጋሩታል፡፡ 

 

አንድነት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መብት መከበር እደግፋለሁ የሚል አቋም 

እንዳለው ሲገልፅ መቆየቱ ይታወቃል፡፡አገሪቱ ፌደራላዊ አወቃቀር እንዲኖራት ፍላጎት እንዳለውም 

እንዲሁ ሲገልፅ ቆይቷል፡፡ ይሁን እንጂ የኢትዮጵያን ፌዴራላዊ አወቃቀር በተመለከተ አወቃቀሩ 
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ብሔር ላይ የተመሠረተ መሆን የለበትም፣ ከዚህ ይልቅ መልክአ ምድራዊ መሆን አለበት የሚል 

አቋም ነው የያዘው፡፡  

 

አንድነት ይህን አቋም እንደ አማራጭ  የመያዝ፣ በዚህ  አቋም የመደራጀት ሕገመንግስታዊ መብት 

ያለው መሆኑ የሚያከራክር አይደለም ፡፡ዋናው ጉዳይ ይህ ፓርቲው በአገሪቱ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ 

የያዘው አቋም፣ ሥልጣን ለመረከብ የሚያስችል የአብላጫ ኢትዮጵያውያንን ድጋፍና ድምፅ 

ማስገኘት ይችላል ወይ? የሚለው ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ የተለያየ የየራሳቸው መገለጫ ያላቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አገር ነች፡፡ ይህ 

የሆነው በተወሰኑ ግለሰቦች እና/ወይም ቡድኖች ፍቃድና ስምምነት አይደለም፡፡ ብሄሮቹና ብሄረሰቦቹ 

የየራሳቸው መለያ ኖሯቸው፣ በሚኖሩበት መልከአ ምድራዊ ወሰን ላይ መገኘታቸው ተጫባጭ 

የአገሪቱ ነባራዊ ዕውነታ ነው፡፡  

 

እነዚህ የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ከዚህ ቀደም በነበሩት ሥርዓቶች ብሔራዊ ማንነታቸው - 

ቋንቋቸው፣ ባሕላቸው … በሕግ ዕውቅና ተነፍጎት ለብሔራዊ ጭቆና ተዳርገው መቆየታቸው እውነት 

ነው፡፡ ይህን እውነታ አሁን በሕይወት የምንኖር ኢትዮጵያዊያን  በሙሉ የምናውቀው የቅርብ ጊዜ 

ትውስታ ነው።  

 

ከዚህ ብሔራዊ ጭቆና የወጡትም ስልጣን ላይ በነበረው መንግስት መልካም ፍቃድ ሳይሆን፣ 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች የነፃነት ጥያቄ አንስተው ባካሔዱት መራራ የትጥቅ ትግል ነው። 

እነዚህ ዕውነታዎች “አከሌ እንዳለው፣  እንዳብራራው ….’’ እያልን፣ ማንም  አስቀድሞ የያዘው የግል 

አቋምና አመለካከት ትክክለኛነት ለማሳየት ጥናታዊ ፅሁፍ በሚል በቅጥረኛ “ ምሁራን” 

ያስቸከቸከውን ዶሴ እያጣቀስን ልናወናብድ የማንችልበት እያንዳንዳችን በራሳችን ተሞክሮ 

የምናውቀው ነው።  

 

ኢትዮጵያውያን እዚህ ላይ የአቋም ልዩነት ካለን፣ የአቋም ልዩነታችን ፣ ቀደም ባሉት ስርዓቶች 

በተለያየ አጋጣሚ ከጨቋኙ ወገን ሆነን እና/ወይም ራሳችንን በተጨቋኙ ቦታ አድርገን ዕውነታውን 

ካለመመልከታችን የመነጨ ከመሆን አይዘልም የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይህን የማድረግ አቅም፣ 

ድፍረትና ፍላጎት እጦት ካስከተለው የግንዛቤ እጥረት የመነጨ ልዩነት ሊኖር እንደሚችልም 

እገምታለሁ፡፡  

 

ወደመነሻዬ ልመለስና፣ የአትዮጵያ ብሔረሰቦች ከብሔራዊ ጭቆና ለመውጣት የነበራቸው ፅኑ 

ፍላጎትና ያካሄዱት ትግል የደርግ ስርዓትን በመጣል ተደምድሟል። እነዚህ  ባካሄዱት ትግል 

ጭቆናው እንዲያበቃ ማድረግ የቻሉ ብሄሮችና ብሄረሰብ ተወካይ ድርጅቶች  ማንንም ጣልቃ 

ሳያስገቡ፣ ያሳለፉት ጭቆና በማይደገምበት ሁኔታ መኖር የሚችሉበትን ስርዓት ለመገንባት መከሩ። 
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በዚህ ምክራቸው፣ የየራሳቸውን ነፃ መንግስት ከመመስረት ይልቅ፣ በዕኩልነትና በመከባበር ላይ 

ተመስርተው ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በአንድ ፌደራላዊ መንግስት ስር በአንድ ላይ 

ለመኖር  የተስማሙበትን ሕገመንግስት የቃልኪዳን ሰነድ በማድረግ ተቋጨ። የአገሪቱ ፌዴራላዊ 

አወቃቀር ብሔር/ብሄረሰብ ላይ የተመሰረተ የሆነው፣ ኢትዮጵያን በመሰረቱት ብሔሮችና ብሔረሰቦች 

ፍቃድ፣ ፍላጎትና ስምምንት ነው፤ በቃ። 

 

ማንኛውም ዜጋ ወይም ቡድን ይህን ፌዴራላዊ አወቃቀር የመቀበል፣ ያለመቀበል ፣ የመቃወም፣ 

ተቋውሞውን በይፋ ገልፆ “የሚበጃችሁ የእኔ ነው” በሚል ለስልጣን የመፎካከር መብት አለው። 

ዋናው ጉዳይ “ይህን አቋም ኢትዮጵያውያን ይበጀናል ብለው ይቀበሉታል? ባለአቋሙንስ ለስልጣን 

ያበቁታል ወይ?” የሚለው ነው።  

 

በዚህ ጉዳይ ላይ የራሴን ድምዳሜ ከመስጠት፣  አንባቢ የራሱ ድምዳሜ ላይ ቢደርስ የተሻለ 

እንደሚሆን አምናለሁ፡፡  የአንድነትን |ፌዴራላዊ  አወቃቀሩ መልከአምድራዊ ይሁን´ የሚል አቋም 

መሬት ላይ ሲወርድ የሚኖረውን ገፅታ እንመልከት። 

 

መልከዐምድራዊ የግዛት አወቃቀር፣ ተፈጥሮን፤ ወንዝን፣ ተራራን፣ ሸለቆን፣ …መሰረት ያደረገ ማለት 

ነው። የፌዴራል ኢትዮጵያ  ክልሎች እነዚህን መልከዐምድራዊ መሰረት አድርገው ቢዋቀሩ አንድ 

ተመሳሳይ መገለጫ - ቋንቋና ባህል ያለው ብሔር/ብሔረሰብ ሁለትና ሶስት ብቻ መሸንሸኑ አይቀሬ 

ነው። ይህ ሁለትና ከዚያ በላይ ብሄሮች በአንድ አስተዳደር ስር የሚካተቱበትን ሁኔታ ያስከትላል። 

ይህ ሁኔታ ተበታትነው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር፣  ቋንቋቸውንና ባህላቸውን የማሳደግ 

አቅማቸውን ያኮስሳል። ይህ ብቻ አይደለም በመልከአምድራዊ አወቃቀር በአንድ አስተዳደር ስር 

በተካለሉ ብሄሮች/ብሄረሰቦች መካከል ራስን በራስ ከማስተዳደር ጉዳዮች ጋር በተያያዘ አለመግባባት፣ 

መቃቃርና  ግጭት የሚቀሰቀስበት ዕድል የሰፋ ነው።  

 

ከሁሉም በላይ ደግሞ አገር ማለት፣ ፍላጎትና ስሜት ያለው የሰዎች ስብስብ - ህዝብ ሆኖ ሳለ፣ 

ስሜትም ፍላጎትም የሌለው ተራራ ፣ ወንዝ … የሰዎችን ዕጣ ፋንታ የመወሰን አቅም እንዲኖረው 

መደረጉ ተልቅ የመርህ ስህተት አለበት።የዚህ አይነት አመለካከት የሚመነጨው አገርን ከህዝብ 

በመነጠል ባዶ መሬቱ ብቻ እንደሆነ ከማሰብ ነው፡፡ የህ ዕምንትና አመለካከት በአምባገነን 

ወራሪዎችና ተስፋፊዎች ዘንድ የተለመደ ነው፡፡በአጠቃላይ ከዚህ የአንድነት አቋም የምንረዳው 

የብሄሮችን/ብሄረሰቦችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የማይቀበል መሆኑን ነው፡፡ 

 

ይህ አካሄድ፣ በተዛባ አኳኋን በማቅረብ ሕገመንግስቱንና የገዢው ፓርቲን ለመኮነን በተደጋጋሚ 

ሲቀርብ የሰማነውን የከፋፍለህ ግዛ ስርዓትን ራሳቸው ለማምጣት የሚፈልጉት መሆኑንም በግልፅ 

ያሳያል፡፡ ብሔሮችን/ብሄረሰቦችን ሰዎች ሆን ብለው ከፋፍለው ያበጁት ነገር አይደለም፡፡ በመሆኑም 

ብሔር/ብሄረሰብ ላይ የተመሰረተ አስተዳደራዊ መዋቅር አንድነትና መሰሎቹ በተደጋጋሚ የነፃ ፕሬስ 
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ለምድ በለበሱ ልሳኖቻቸው እንደሚጨቀጭቁን |የከፋፍለህ ግዛ ስርዓት´ ሊባል አይችልም። ከፋፍለህ 

ግዛ በተፈጥሮ እንደ አንድ አካል (entity) ያለውን ብሔር፣ ቀደም ሲል እንደነበሩት ስርዓቶች 

በመበጣጠስ አቅም አሳጥቶ በአንድ የበላይ ስርዓት ህግ እንዲገዛ የሚገደድበትን ሁኔታ መፍጠር 

ነው። አሀን አንድነት አመጣላቹሃለሁ የሚለን አይነት መሆኑ ነው፡፡ 

 

እናም ለረጅም አመታት የብሄራዊ ጭቆናው የግር እሳት ሆኖ ሲያንገበግባቸው የኖሩ፣ ከዚህ 

ለመገላገል ነፍጥ አንስተው የታገሉ ኢትዮጵያውያን የአንድነትን የከፋፍለህ ግዛ ፌዴራላዊ አወቃቀር 

ይቀበላሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። አንድነትም ይህ እምነት መስራቾቹ ላይ የለማ ሆኖ መላቀቅ 

አቅቷቸው እንጂ በአብላጫ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የፌዝ ያህል እንደሚቆጠር ያውቁታል። 

 

 

እንግዲህ አንድነት በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ አቋሙን በይፋ እያስታወቀ ሰላማዊ ትግል በማድረግ 

ድምጽ ሰጪ ከመፈለግ ይልቅ፣ ሰላማዊ የሚል እጀታ ያበጀለትን የቀውስ ፈጠራ የፖለቲካ ስልት 

እንደትግል አቅጣጫ ለመያዝ የመረጠው ለዚህ ነው። በእርግጥ በዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ አግባብ 

አመለካከትንና የፖለቲካ አቋምን ማራመድና ማንጸባረቅ ክፋት የለውም፡፡ መታሰብ ያለበት ትልቁ 

ቁምነገር ግን ከአመለካከቱ በስተጀርባ ያለው ይዘትና ዓላማ ምን ያህል ትክክለኛና ተቀባይነት ያለው 

ነው ከሚለው ላይ ነው፡፡“ግርግር ለምን ይመቻል’’ እንዲሉ ያለወጉ ተጠምዝዞና ተራግቦ በሚፈጠር 

ቀውስ ሳቢያ በሚፈጠር ቀዳዳ የመንግስት ስልጣን አንዴ መንትፈን ከያዝን በኋላ የፈለገው ይሁን 

በሚል ስሜትና ሕገወጥ አካሄድ መነዳት አደጋ አለውና የዚህ መርህ አቀንቃኞች መልሰው 

መላልሰው ሊያስቡበት ይገባል እላለሁ ፡፡  


