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አሁን ኢትዮጵያ እየቸገራት ያለዉ ወቅቱን የሚመጥን 
አመራር እንጂ የሚመጥናት ፌደራላዊ አወቃቀር ማጣት 

አይደለም!! 

ኖህ ሙሴ         ሐምሌ 19 ቀን 2008 ዓ.ም 

በቅርቡ እየተፈጠሩ ባሉ ጉዳዮች እኔን ጨምሮ የተላያዩ ግለሰቦችና ፓርቲዎች ጉዳዩ 
በገባን ልክና ባለን አተያይ ተመርኩዘን አስተያየት እየሰጠን እንገኝለን፡፡ ይሀም መልካም 
የዴሞክራሲ ባህል ነዉ፡፡ ምክንያቱም ሁሉም ሰዉ በአንድ ጉዳይ ላይ አንድ አይነት 
አተያይ ሊኖረዉ አይችልምና፡፡ ሆኖም በአንዳንድ መሰረታዊና የአገራችን ተጨባጭ 
እዉነታዎች ላይ መግባባት ከጠፋና የሚፈጠሩት ችግሮችም ምንጫቸዉና በአገርና በህዝብ 
ላይ ሊያስከትሉት የሚችሉት አደጋ ከግምት ሳያስገቡ ችግሩን እንደጥሩ አጋጣሚ በማሰብ 
ብቻ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሞከር ግን ብሰለትና ኃላፊነት የጎደለዉ ያደርገዋል፡፡ 

ወደ ዋናዉ ጭብጤ ልግባና ሰሞኑ በጎንደር በተፈጠረዉ ጉዳይ በተመለከተ አንዳንድ 
የአገራችን ተቃዋሚዎች ከሰጡት አሰተያየት መሃል ኢዴፓ በሰጠዉ መግለጫ ላይ ትንሽ 
ልበል፡፤ የመድረክ መግለጫ ችላ ያልኩት ለማዳላት ሳይሆን ከሰብስቡ ጀምሮ ወጥ አsም 
እንዲኖረዉ የሚያሰችል ሁኔታ ሰለሌለዉና እንኴን ለኔ ለራሳቸዉ ለድርጅቱ አባላትም 
በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የሚያሳየዉ አsም መነሻዉና መድረሻዉ ግልፅ አልሆን እያላቸዉ 
ሲቸገሩ ስለማይ ነዉ፡፡ 

ኢደፓ በአጭሩ የሰጠዉ መግለጫ የችግሩ ምንጭ ኢትዮጵያን የሚመጥን ፌዴረላዊ 
አወቃቀር ባለመከተላችን ነዉ እንዲህ ያለ ጥፋት በአገሪቱ እያስከተለ ያለዉ የሚል ነዉ፡፡ 
ማለትም sንsን መሰረት ያደረገ አወቃቀር መከተልዋ ነዉ የሚል ነዉ፡፡ እኔ ደግሞ 
እንድያዉም ኢትዮጵያ በታሪክዋ ለመጀመርያ ግዜ በልክዋ የተሰፋ አወቃቀር ያገኘችዉ 
አሁን ነዉ ባይ ነኝ፡፡  

በመሰረቱ የsንs ምሁር ባልሆንም ብያንስ ከራሴ የህይወት ልምድ ተነሰቼ ሳየዉ sንs 
የማንነት መለያ  የሰዎች መግባብያ  የፍትህና የአሰተዳደር መተግብረያ  የባህልና 
የተዉፊት ማወራረሻ  የስነልቦና መቅረጫ  የታሪክ ድረሳናት መክተብያ  የቲክኖሎጂ 
መተግበርያ ወዘተ ነዉ፡፡ ስለሆነም በራሱ sንs መተዳደርና መኖር ያልቻለ ህዝብ ሁሌም 
የእነዚህ ጥቅሞች ሁሉ ባእድ ሆኖ በዉሰትና ተመጥኖ በሚሰጠዉ መብት ብቻ 
እየተስተናገድ እንዲኖር ያደርገዋል፡፡ ምክንቱም በsንsዉ መዳኘት ካልቻለ በበቂ ሁነታ 
ክሱን ማሰረዳት ወይም ሲከሰስ መከላከል ይሳነዉና ጉዳት ይደርስበታል፡፡ በራሱ sንs 
ባለመማሩ ምክንያት ስለአከባቢዉና ስለዓለም በበቂ ደረጃ እዉቀት መጨበጥ ይሳነዋል፡፡ 
በዚህም የተነሳ ትምህርት የሁሉም ዜጋ መብት መሆኑ ቀርቶ የጥቂት የብሔራዊ sንsና 
ዓለምዓቀፍ sንs ማወቅ የቻሉ ሊሂቃን ብቻ ይሆናል፡፡ ሐኪም ቤት ሄዶ በሸታዉን በሚገባ 
መግለፅ አቅቶት ተገቢዉን ህክምና ሳያገኝ ይቀራል፡ ባህሉን ያለገደብ ማክበር ባለመቻሉ 
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ማንነቱና የወጣበትን ማህበረሰብ እየረሳ የማንነት ቀዉስ ዉስጥ እንዲገባ ይሆናል፡፡ በራስ 
የመተማመንና እምቅ ችሎታዉም የመጠቀም እዱሉ ይሸረሸራል፡ ይህ ደግሞ ተደማምሮ 
አገራዊ ተሳትፎዉን በብቃት የሚወጣበትን አቅም ስለመያሳጠዉ ለአገሪትዋ ሊያበረክት 
የሚችለዉን አሰተዋፅኦ በዛዉ ልክ ያቀጭጨዋል፡፡ ይህ ብቻ ግን አይደለም ሁሌም በተወሶ 
sንs  ባሀልና አሰራር እየኖረ መሆኑን ሲገነዘብ ራሱን የመሆን ፍላጎቱ ሁሌም 
ሰለሚፈታተነዉ ከሌላዉ ወገኑ ጋር የማበር ፍላጎቱ ማነስ ብቻ ሳይሆን መጥፎ ስሜት 
እያዳበረ ይቀጥላል፡፡ ሁሌም በአገሩ እንደባዳ ይቆጥራል፡፡ እኩል መብትና እኩል ስብእና 
እንዳለዉ መቀበል ይቸግረዋል፡፡ ስለሆነም ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ ጋር በእኩልነት 
የመኖሩ ፍላጉቱን ያሳንሰዋል፡፡ ሁሌም የበታችነት ስሜት ስለሚያዳብር ሳይታወቀዉ 
ከዉስጡ አለአስፈላጊ ጥላቻ አርግዞ በቀላሉ ከመዋሃድ ይልቅ በቀላሉ ለመጋጨት የሚመች 
ይሆናል፡፡ ወዘተ  

እሰከቅርብ ግዜ የነበረዉ የኢትዮጵያ እዉነታም ይኸዉ ነበር፡፡ ለዚህም ነዉ በአገሪቱ 
ለዉጥ መጥቶ ይህን ብዙሃነትን ማስተናገድ ያልቻለዉን የኃይልና የግዛት አንድነት በአዲስ 
አስተሳሰብና ራስን በራስ የማስተዳደርና በፍፁም እኩልነትና መፈቃቀድ ላይ 
ወደሚመሰረተዉ አንድነት የሚያሰኬደዉን ፌዴራላዊ አወቃቀር በመቀየሩ ባለፉት ሃያ 
አመታት እሰከዛሬ የት ነበርን የሚያስብል እደገትና ልማት ማምጣት የቻልነዉ፡፡ ሌላ 
ሚሰጢር የለዉም፡፡ አለበለዝያ ህዝቡም ያዉ መሬቱም ያዉ ነዉ የተለወጠዉ ነገር ቢኖር 
ይኸዉ አስተሳሰብና አወቃቀር ነዉ፡፡  

ይሀ አስተሳሰብና አወቃቀር ብዙሃነትን ማስተናገድ ባለመቻላቸዉ ምክንያት ልክ እኛ 
እንደበፊቱ በጦርነት ስንታሰመስ እንደነበርነዉ ዛሬም ድረስ በመታመስ ላይ ያሉና በከፋ 
ሁኔታ ላይ ለወደቁት የምናበረክተዉ ትልቅ ኢትዮጵዊ ስጦታ መሆን የሚችል ነበር፡፡ 
ለዚህም ነዉ የብዙ አጋራት ባለስልጣናትና የፓርላማ አባላት የኢትዩጵያ ብዙሃነትን 
እዉነታ ያለአንዳች ማመንታት መቀበልዋና ይህንን የምታስተናግድበት ስርዓት መፍጠርዋ 
እንደ ትልቅ ስኬትና ጥሩ ተመኩሮ ቆጥሮዉ ልምዱን ለመቅሰም እየመጡ የሚገኙት፡፡ 
ያለመታደል ሆኖ ግን ተቃዊዎቻችን ይህንን እሴት የጋራ ሃብት አድርገዉ መቀበል 
ሳይችሉ ቀርተዉ ይልቁንም እሱን ለማፍረስና ለማንsሸሽ በተገኘዉ አጋጣሚ 
መስራታቸዉን እየቀጠሉ ይገኛሉ፡፡ በእርግጥ አመለካከት ስለሆነ በሰለማዊ መንገድ 
እሰከተራመደ ድረስ ያን ያሀል የሚኮነን አይደለም የሚል እምነት አለኝ፡፡ የኢደፓ 
መግለጫም በዘሁ መንፈስ ነዉ የማየዉ፡፡  

ዛሬ ዛሬ በአደጉት አገሮች ሳይቀር ይህንን ብዙሃነትን ከልብ ያለመቀበላቸዉ እዉነታ 
ፍንትዉ ብሎ እየወጣ በጣም ሰለጠኑ በሚባሉ እንደነአሜሪካ ባሉ አገሮች ሳይቀር 
በጥቆሮችና በነጮች መካካል ልይነቱ እየጎላ መጥቶ እሰከመገዳደል እያደረስ ነዉ፡፡ 
የሌሎቹ ደግሞ በሚዘገንን መልኩ በአንድ ግዜ በመቶዎች በፍንጂ የሚጋዩበት ሆኔታ 
የእለት እለት ዜና ሆኖ ጆሮዎቻችን ተላምደወት እንደተራ ነገር ብንቆጥረዉም በኛ ላይ 
ቢሆን ብለን ብናስበዉ ኖሮ ግን ከምንም በላይ ልንከባከበዉ በተጋን ነበር፡፡ ስለዚህ 
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ብዙሃነት ተፈጥራዊ ነዉ፡፡ ምንም ሊክዱት ያማይቻል እዉነታም ነዉ፡፡ ብዙሃነት 
አምነዉና ተንከባክበዉ ከያዙት ትልቅ ፀጋ ነዉ፡፡ ዉበትም ነዉ ልክ እንደ አበቦች፡፡  

ሰለሆነም አሁን ያለዉ ፌዴራላዊ አወቃቀር ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪቃም 
እንዲሁም ለብዙ ህብረ-ብሔርና ህብረ-ኃይማኖት ላላቸዉ አገሮች ልክ እንደቡናችን 
ኢትዮጵያ ለሌላዉ አገር ያበረከተችዉ ገፀ-በረከት መሆኑ አይቀሬ ነዉ፡፡ ምንም እን 
በአዉረጳ ዉስጥ ሲዊዘርላንድና ቤልጅየም በsንs የተከለለ አከላል ያላቸዉ አገራት ቢሆኑም 
የኛን ያህል ብዙ ባህልና sንs የሚያስተናገዱ ግን አይደሉም፡፡ 

ነገር ግን ይህ አወቃቀር ደግሞ ከምንም ችግር የፀዳና በአንድ ግዜ ሁሉም ችግሮች 
በአጭር ግዜ የሚፈታ ነዉ የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ ሊኖር አይገባም፡፡ ይህንን 
በአስተማማኝ ደረጃ ለማስቀጠል የተጠናከረ ስራና ጥረት ይጠይቃል፡፡ ለራስ sንs ፤ ባህል 
 ስነልቦናና በአጠቃላይ ለራስ ክልል ከሚሰጠዉ ክብር ባልተናነሰ ለሌላዉ የክልል 
ህዝብም ክብርና ፍቅር መሰጠት ያለዉ ጠቄሜታና በፍቃደኝነት ከሚመሰረት አንድነት 
የሚገኘን ትልቅ አገራዊ ፋይዳ ህዝቡን ማሰተማር  በተግባር ማሳየት ለህዝብ ለህዘብ 
ትስሰር የሚበጁ ፕሮግረሞችን ቀርፆ መተግበር ከተራ የዘር ቆጠራና የsንs ጉድኝት ወጥቶ 
አገራዊ ራዕይና ግብ አሰቀምጦ መስራት  በሌላ ክልል ያለዉ ልማት የራስ ልማትና 
የራስ እድገት አካል አድርጎ መዉሰድ ለጋራ እድገት መሰብና ለዘሁ  በቀጣይነት 
መስራትን የሚጠይቅ ነዉ፡፡  

በሌላ በኩልም የመሰረተ-ልማት ግንባታን በማፋጠን የአንዱ ክልል ህዘብ ከሌላኛዉ ክልል 
ህዝብ ጋር ያለዉ ትስሰር በንገድ  በኢንቨስትምነትና በስራ ፈጠራ በማጠናከር 
በየትኛዉም ክልል ባለዉ የልማት ተsም ሁሉም ዜጋ በእኩል የመጠቀም መብቱ ማረጋገጥ 
ይጠይቃል፡፡ አለበለዝያ አሁን አሁን በእንዳንድ አካለት እንደሚታየዉ የመንግሰት ብቻ 
ሳይሆን የግል የንግድ ተsማትም ሳይቀር ዘር እየቆጠሩ በማስተናገድ አይደለም፡፡ ይህ 
ከሆነ በህዝቦቹ አንድነት ላይ ጋሬጣ መፍጠሩ አይቀርም፡፡ እየታዩ ላሉ ችግሮችም የዚህና 
የመሳሰሉት ድምር ዉጤቶች ናቸዉ፡፡ 

ስለሆነም የታቀደና የህዝቦችን መቀራረብና መተሳሰር የሚያፋጥን ስራ ካልተሰራ በቀር 
ከዚህ በፊት የነበረዉ መጥፎ አካሄድ የተወዉ ትልቅ ጠባሳ ሰላለ በቀላሉ መተማመን 
መፍጠር አዳጋች ይሆናል፡፡ እንድ የትግርኛ ምሳሌ አለ፡፡ ወደ አማርኛ ሲወሰድ ሲሰርቀኝ 
ያየሁት ቢመልስልኝም አላምነዉም የሚል፡፡ ይህ አባባል እንድ ግዜ የተፈፀመን መጥፎ 
ድርጊት ቢስተካከል እንኴን ከጥርጣሬ ዉጭ በአጭር ግዜ የመሆን እድሉ ሰለሚቀንሰዉ፡፡ 
ይህንን ጥርጣሬ ነዉ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ጠባቦች ህዝቡን ለመቀስቀሻ የሚጠቀሙበት፡፡  

ለዚህም ይመሰለኛል አሁንም በየቦታዉ እየተነሳ ያለዉ ጥያቄ የማንነታችን ይመለስ ጥያቄ 
እንጂ አሁን እየተገበረ ያለዉ sንsን መሰረት ያደረገ አከላለል ቀርቶ በምትኩ እንደድሮዉ  
በመልከኣምድራዊ አቀማመጥ ይሁንል የሚል በየትም ቦታ ሲነሳ ያልሰማነዉ፡፡ 
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ለዚህ ነዉ እንግዲህ የኢዴፓ መግለጫ ከእዉነታዉ ጋር የሚጋጭ ነዉ የምለዉ፡፡ ህዝቡ 
ከራሱ መነሻም ይሁን አንዳንድ በየቦታዉ በመንገስትና በፓርቲ መዋቅር ላይ ያሉ ብለሹ 
አመራሮች ለድክመታቸዉ ዋሻ ፍለጋ በሚያሰነሱት ግፊት እየተነሳ ያለዉ ጥያቄና እሱን 
ተክትሎ የሚፈጠረዉ ህዉከት ማንነትን የሚጨፈልቀዉ የድሮዉ እንድነት ይመለሰልን 
እያለ ሳይሆን ትንሽ ቦታም ትኑረን የራሳችን ማንነት ስላለን ራሳችንን ችለን እንተዳደር 
እያለ መሆኑ ለማንም ግለፅ ሆኖ እያለ ኢዳፓ ደግሞ በተቃራኒዉ ይህ እየሆነ ያለዉ 
ማንነቱ በሚገልፅበት የsንs አወቃቀር በመዋቀሩ እሱ የፈጠረዉና የሱ ጦስ ነዉ አገሪትዋን 
አደጋ ላይ እየጣለ ያለዉ የሚል መሆኑ ግራ ያጋባል፡፡  

በመሰረቱ ኢ.ህ.አ.ፓም ትልቁ መሰረታዊ ችግሩ ይህንን እዉነታ ለመቀበል በመቸገሩ 
ነበር፡፡ ኢ.ህ.አ.ፓን ለዉድቀት ህ.ወ.ሓ.ትና በኃላም ኢሀ.አ.ዴ.ግ በህዝብ ዘንድ ትልቅ 
ተቀባይነት እያገኘ በመጨራሻም አስከዘላለሙ የሚነካዉ የለም ሲባል የነበረዉ ግዘፉ 
የደርግ ሰራዊት ደምስሶ ለድል ያበቃዉ ዋነኛ ምክንያት የኢትዮጵያን ትክክለኛ ነባራዊ 
እዉነታን በመቀበል የኤርትራም ጥያቄም ሆነ የሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች 
ጥያቄ የሚፈታዉ እዉነታዉን ያለማወላወል ተቀብሎ የህዝቦች ራሳቸዉን በራሳቸዉ 
የማስተዳደር መርህ ማክበር ሲቻል ብቻ ነዉ ብሎ በመታገሉ ነዉ፡፡ ለነገሩ ኢ.ሀ.አ.ፓ ም 
ከዉሰጡ ባያምነበትም በፕሮግረሙ ላይ መጀመርያ አሰፈሮት ነበር ግን በተግባር ገደለዉና 
ራሱንም በተመሳሰይ ገደለ፡፤ ለዚሁ ማሳያ የሚሆነን በቅርቡ ለንባብ የበቃዉ የሱፍ አበባ 
መፅኃፍ ማየቱ በቂ ነዉ፡፡  

ታድያ ይህንን ኢ.ህ.አ.ፓንና መኤሶንን የገደለ እዉነታን ያለመቀበል በሽታ ዞሮ በኢደፓ 
በኩል መምጣቱ በጣም አስገራሚ ሆኖብኛል፡፡ ብያንስ ብልጥ ፓርቲ አለመሆኑ ነዉ 
የተገነዘብኩት ምክንያቱም እንደ ግንቦት 7 ያሉ እልም ያሉ ፅንፈኛና የትምክህት 
ጠበቆችና አሸባሪዎች ሳይቀሩ ይህንን እዉነታ መካዱ አላዋጣ ሲላቸዉ ይህንን የህዝቡ 
ፍላጎት በተሳሰተና አቅጣጫዉን በሳተ መንገድ ለእኩይ ዓላማ መጠቀምያ ለማድራግ 
እየቀሰቀሱ መሆናቸዉና ህዝቡን ሊያነቃንቅ የሚችለዉ ብቸኛ መንገድ ይኸዉ ነዉ ብለዉ 
በማሰባቸዉ መሆኑ ሲታይ የኢዴፓ እዉነታዉን የማንበብ ችገር ያጎላዋል፡፡  

በመሰረቱ ማንነት ተፈጥሮዋዊ እና ሊቀየር የማይችል እዉነታ ነዉ፡፡ አንድነት ድግሞ 
የፍላጎት  የመፈቃቀርና የመከባበር ዉጤት እንጂ አከላለል በመቀየር የሚገኝ ነገር 
አይደለም፡፡ ያማ ቢሆን ይህ ሁሉ ደም መፋሰስና ጦርነት ያሳለፍነዉ እኮ አሁን ኢደፓ 
በትንሹ ማሳመር በሚፈልገዉ አዋቃቀር እየተከተልን በነበርንበት ግዜ ነበር፡፡ ግን ዉጠቱ 
ያዉ ያየነዉ ብዙ ዋጋ የከፈልንበት ስለሆነ ክርክር ዉስጥ አይገባም፡፡ ስለዚህ የኢደፓ 
አገሪቱን የሚመጥን ፌዴራላዊ አወቃቀር ይተገበር ጥሪ ከእዉነታም ከማህበራዊ ሳይንሰም 
አንፃር ተቀባይነት የለዉም፡፡  

ከማህበራዊ ሳይንስ ይጣረሳል ያልኩበት ዋናዉ ምክንያት ሰዉ በተፈጥሮ ማህበራዊ እንስሳ 
ነዉ ይባላል፡፡ ሲኖርም በጋራ መሆኑ ይጠቅመዋል፡፡ ይሁንና እንኴን ሰዉ እንሳሳትም 
ቢሆኑ ከሚስማማቸዉና አብረዉ መኖር ከሚችሉት ጋር ነዉ መርጠዉ መኖር የሚሹት፡፡ 
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ለዚህ ነዉ አህያ ከጅብ ጋር ወይም ፍየል ከነብር ጋር መኖር የማይመርጠዉ፡፡ ስለዚህም 
እዉነተኛ ኢትዮጵያዊነት የሚገነባዉ በምርጫ እንጂ በማንኛዉም ሰዉ ሰራሽ ግፊት 
አይደለም፡፡ እሰከአሁን ከነችግሩም ቢሆን በኢትዮጵያ የድንበር ክልል ይኖሩ የነበሩ 
ህዝቦች በአንድነት ቆይተዋል፡፡ የኤርትራ ህዝቦችም በፈቃዳቸዉ የዛሬ ሃያ ሶስት ዓመት 
ተገንጥለዋል፡፡ መገንጠሉ ጠቀማቸዉ ወይስ ጎዳቸዉ ለእነሱ ትትን ብያንስ ጥቅሙም ሆነ 
ጉዳቱ የምርጫቸዉ ዉጤት ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ማንንም ተወቃሽ ማድረግ አይችሉም፡፡ 
የቀሩት ኢትዮጵያዉያን ግን የሁሉንም ህዝቦች ራስን የመስተዳደር መብት በተቀበለችና 
ይህንኑም በህገ-መንግስትዋ ተቀብላ ባፀደቀች አገር ለመኖር በፍቃዳቸዉ መርጠዉ ይኸዉ 
ቀላል በማይባል የእድገት መዘዉር ገብተዉ ያለፈ መጥፎ ስማቸዉን በማደስ ላይ ናቸዉ፡፡ 
ይህም የህገ,መንግሰቱ ዋነኛ ምሰሶ በመሆኑ በመግብያዉ ላይ እንዲህ በማለት እንዲሰፈር 
ያደረጉት፡፡ 

እኛ የኢትዮጵያ ብሔር በሔረሰቦችና ህዝቦች በሃገራችን ኢትዮጵያ ዉስጥ ዘላቂ ሰላም ፤ 
ዋስትና ያለዉ ዴሞክራሲ እንዲሰፍን ፡ ኦኮኖምያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠን ፤ 
የራሳችን እድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተተቅመን በነፃ ፍላጎታችን ፡ በሕግ 
የበላይነት እና በራሳችን ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ 
ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት ፡ ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የግለሰብና 
የብሔር/ብሔረሰብ መሰረታዊ መብቶች መከበራቸዉ ፡ የፆታ እኩልነት መረጋገጡ ፡ 
ባሕሎችና ኃይማኖቶች ካለአንዳች ልዩነት እንዲራመዱ የማድረጉ አሰፈላጊነት ፅኑ 
እምነታችን በመሆኑ፤ … ያሉት፡፡ ታድያ ኢደፓ ልብ ያላለዉ ሌላ ጉዳይ ከዚህ ትልቅ 
የህገ-መንገስቱ መሰሶ መርህ ጋር የሚጋጭ መግለጫ እያወጣ መሆኑን ነዉ፡፡  

ያም ሆኖም ከቅርብ ግዜ ወዲህ እዚህም እዛም ችግር እየገጠመ መሆኑ እሙን ነዉ፡፡ 
ታድያ በአከላሉ ላይ ችግር ከሌለና በዚህ ላይ የተነሳ አንዳችም ጥያቄ ከሌለ የዚህ ችግር 
መንስኤዉ ምነድ ነዉ የሚለዉን ነዉ እኛም ኢደፓም መመርመር የሚገባን የሚል 
እምነት አለኝ፡፡ መቸም አወቃቅሩ እንዳልሆነ ግልፅ ነዉ፡፡ ምክንያቱም መጀመርያ 
ሲዋቀሩ ያለተፈጠረ ችግር ዛሬ ከሃያ አመስት ዓመታት በኃላ ሊፈጠር አይችልም፡፡ 
ድግሞስ ለአንድ ህዝበ ራሱን በራሱ እንድያስተዳድር ከመፍቀድ ሌላ ምን ዓይነት መብት 
መሰጠት ይቻላል፡፡ ስለዚህ ነገሩ ወዲህ ነዉ፡፡ እሱን ለማየት ልሞክር፡፡ 

በመሰረቱ ብሔረተኝነት ሁለት ኣይነት ስለመሆኑና ዴሞክራስያዊና ፀረ-ዴሞክራስያዊ 
(አንዳንዴም እሰከ ፋሽዝም) የሚዘልቅ) ስለመሆኑ በተግባር ያየነዉ ጉዳይ ነዉ፡፡ 
እነሂትለር የጀርመን ህዝብ ከማንም በአለም ላይ ካሉ ህዝቦች የተለየ ደም ያላቸዉ 
ስለመሆኑ ሰብከዉ ከ6 ሚልዮን በላይ አይሁዶችን ጨፍጭፈዉ ፡ ሁለተኛ የዓለም ጦርነት 
አስነስተዉ ምንያሀል የዓለማችን ህዝብ እንደፈጁና አዉሮጳን ሙሉ ለሙሉ እንዳወደሙ 
ግልፅ ነዉ፡፡ በኃላም ከሶብየት ህብረት የተገነጠሉ የነሰርቭያና ክሮእሽያ የጥፋት ታሪክም 
ብዙሃንትን ያለማክበርና አንዱ አንዱን የመናቅና የመጥላት ዉጤቱ ምን ያህል አሰከፊ 
እንደሆነ አይተናል፡፡ ዛሬ ዛሬ በሊቢያ ፡ በየመን ፡ በኢራቅ ወዘተ እየተከሰቱ ያሉ 
እልቂቶችም ከበቂ በላይ ያስተምሩናል፡፡  
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ስለሆነም ከእንደዚህ ያለ ችግር መላቀቅ የሚቻለዉ ኢደፓ እንደገለፀዉ አወቃቀሩን 
በመቀየር ሳይሆን እዉነታዉን ተቀብሎና አክብሮ በመያዝ በመፈቃቀድ ላይ ለተመሰረተዉ 
አንድነት ድጋፍ የሚሰጡ ጠንካራ ተsማትና አሰራር መፍጠር ላይ በቂ ትኩረት ሰጥቶ 
መስራት ሲቻል ነዉ፡፡ በዚህም ዮንቨረሰቲዎች ፡ የምርምራና የባህል ማእከላት ፡ ሚድያ 
ሲቪል ማህበራት የራሳቸዉ ንቁና ቀጥተኛ አስተዋፅኦ ማድረግ ሲችሉ ነዉ፡፡  

በተረፈ ህዘቦችን በግድ አንድ የማድረግ አካሄድ ወይም አንዱን ዘር የበላይ የማድረግና 
ሌላዉን በዘርኝነት ቅስቀሳ እንዲጠፋ የማድረግ አካሄድ ገና በእንጭጩ አንዲቀኝ 
ማድረግና ህዝቦች አብረዉና ተከባብረዉ ራሳቸዉን ሆነዉ ግን ደግሞ ተደጋግፈዉ 
የሚያድጉበትን አካሄድ ስንመርጥ ነዉ፡፡  

ዛሬ ዛሬ እኛ ኢትዮጵያዉያን በዜሮና በመቶ መካከል ቁጥር ፤ በነጭና በጥቁር መካካል 
ደግሞ ቀለም እንዳለ ማየት እየተሳነን ነዉ፡፡ ቁጥር ከተባለም ያዉ ዜሮ ነዉ ወይ መቶ 
ነዉ፡፡ ቀለም ከተባለ ወይ ነጭ ወይ ጥቁር ነዉ ለኛ፡፡ ይህ ማለት ወይ ጭልጥ ያለ 
ተቃወሚና ምንም ቢሰራ የማይጥመዉ ወይ ድግሞ የትንም ያህል ጥፋት እያየ 
የሚጨፈር፡፡ ይህም ስለሆነ ነዉ አንዳንድ ብልሹ አመራሮች በራሳቸዉ ላይ ተጠያቂነት 
ሊመጣ ሲል ጭራሽ ሃላፊነት በጎደለዉና ከእንስሳዉ ባልተለየ አስተሳሰብ ከተፈጠሩበት 
ብሔር ተወሽቀዉ ሌላዉን በማጥቃት ሁሉም ነገር አመድ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ ሌላዉ 
ደግሞ ሆዱን እሰከሞላ ድረስ የቱንም ያህል ችግር ቢፈጠር ችግሩን በመካድ ማስተባበልና 
ችገሩ እንዲባበስ በመስራት ሁለቱም ከሁለት ጫፎች ቆመዉ አገሪትዋን ወደለየለት የእርስ 
በርስ ጦርነት ለመክትት እየሰሩ ያሉት፡፡ ከዚህ ዉጭ ያለዉ ምሁሩም ይሁን ሌላዉ 
የህ/ሰብ ክፍል የሁኔታዉ አሰከፊነትና አደገኛነት አይቶ ለራሱም ይሁን ለልጆቹ የምትሆን 
ኢተዮጵያ ለማቆየት ከመስራት ይልቅ በምንቸገረኝነትና አንዳንዴም እንደትግል ስልት 
በመቁጠር ዛሬ በሌሎች አገሮች እየደረሰ ካለዉ ጥፋት ለመታደግ አንዳችም እንቅስቃሴ 
ሳያደርግ በፌስ ቡክ ወሬ ብቻ ተጠምዶ እሳቱ ራሱን እሰክያቃጥለዉ እጁና እግሩን 
አጣጥፎ ተቀምጠዋል፡፡ ይህ ግን ለማንም አይበጅም፡፡ በዚህ አካሄድ ማን ቀደሞ ይገደላል 
እንጂ ማን ይተርፋል አይሆንም ጉዳዩ፡፡ ስለሆነም በግዜ ነቅተን ማንኛዉም ህዝብን ዒላማ 
ያደረገ አንቅስቃሴ በግልፅ ማዉገዝና መኮነን ፡ ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት እንጂ 
አንዱን ህዝብን ነጥሎ ለመምታትና እሱን ተከትሎም በሚፈጠር የእሰር በርስ ግጭት 
ልንተላለቅ መፍቀድ የለብንም፡፡ ሌላዉ ጉዳይ ከእንዲህ ያለ የዘረኝነት እንቅስቃሴ ማንም 
ህጋዊ የሆነ ግለሰብም ሀነ ፓርቲ ኣንዳች ጥቅም አያገኝም፡፡ ስለሆነም ማንም ፓርቲ 
ከተኛበት ተነስቶ ከዘሁ ቀዉስ ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት መመኮር ልክ እንደ ፈሪዉ 
ሰዉዬ ተረት (አንድ ፊሪ ሰዉዬ እግሩን በጅብ በሚበላበት ወቅት ከጎኑ የተኛ ጓደኛዉ 
የሆነ ድምፅ ሰምቶ ለማረጋገጥ የምን ድምፅ ነዉ የሚሰማኝ ብሎ እየተበላ ያለዉን ሰዉ 
ቢጠይቀዉ ዝም በል ተወዉ ጅቡ እግሬን እየበላ ነዉ ይልቅ ድምፅ ካሰማን ጨርሶ 
እንዳይበላን) ያለዉ ዓይነት መሆናችን ነዉ፡፡ ወይም በአንዱ ላይ እሳት ሲሎከስ ዝም 
ብለን ካየንና ከደገፍን ኣባ ገብራሃና እናዳሉት እዛም እሳት አለ ሆኖ ማቆምያ ወደሌለዉ 
ጥፋት እንዳንገባ መጠንቀቅን አልመረጥንም ማለት ነዉ፡፡ ለዚህ ነዉ የጋራ አsም መያዝ 
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በሚገባን ላይ ልዩነት ለመፍጠር መመኮረን የሌለብን፡፡ ምክንያቱም ይህ ጉዳይ በግዜ 
ካለተጋታ በቀር ማንንም ሳይመርጥ መቃጠሉ ስለማይቀር፡፡  

በእርግጥ ፅንፈኞችና ፀረ-ህዝቦች ፍላጎታቸዉ ይህ ነዉ፡፡ ለዚህም ነዉ ህግን ለማስከበር 
የተሰማሩትንና እንደማንኛዉም የመንግሰት ሰራተኛ ታዘዉ የሄዱትን የፀጥታ አካላት ላይ 
ተኩስ በመክፈት በመግደላቸዉ እንደጀግና ቆጥረዉ ሲያሞካሹ የሚደመጡት፡፡ በመሰረቱ 
የፀጥታ ኃይላቱ ፀጥታ ለማስከበር በተንቀሳቀሱበት ወቅት ትጥቅ ነበራቸዉ ሆኖም 
ተጠርጣሪዉና ጨካኙ ግለሰብ የገዛ ቤተሰቡን ሂወት ከቁብ ሳይቆጥር እንደምሽግ ሲጠቀም 
እነዚህ የህዝብ ወገን ታጣቂዎች ደግሞ የሱን ቤተሰብ በጅምላ ላለመጉዳት ሲሉ በእርሱ 
በተተኮሰ ጥይት ሞተዋል፡፡ ታድያ ጫካኝነትና ጀግንንትን መለየት ያልቻሉ ሂሊናቸዉ 
በጥላቻ የታወሪ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ይህንን ሰዉ ጀግና አድርገዉ የማይገባዉን ክብር 
ሲሰጡት ከጀግንንት ጋር ጭራሽ ያለመተዋወቃቸዉ አይነተኛ ምስክር ነዉ፡፡ የሚገርመዉ 
ነገር ደግሞ ከነዚህ ብዙዎቹ ከሻለቃ መላኩ ተፈራ ስለት አምልጠዉ ከአገር ኮብልለዉ 
የጠፉ መሆናቸዉ ነዉ፡፡ በነሱ ሂሳብ ከሆነ ሺዎችን ካለአንዳች ርህረሄ በየአስፋልቱ ሲፈጅ 
የነበረዉ አረመኔዉ ሻላቃ መላኩም ጀግና ነበር ማለት ነዉ፡፡ ሆኖም ሁለቱም ጀግኖች 
አይደሉም፡ ጨካኞች እንጂ፡፡ የፈሪ ዋና መለያዉ ደግሞ ጨካኝነት ነዉ፡፡ ጀግና ርህሩህ 
ነዉ፡፡ ሰዉን በመግድል አይረካም ዓላማዉን በማሳካት እንጂ፡፡ ለዚህ ነዉ የኢህአዴግ 
ታጋዮች ከደርግ ጋር ሲዋጉ የሚሳሱላቸዉን ጓደቻቸዉ የገደሉባቸዉና ከነሂወታቸዉ 
ሳይቀር ወደ ገደል የወረዉረባቸዉን የደረግ መኮንኖች ሳይቀሩ በምርኮ በእጃቸዉ ሲወድቁ 
ከማንም ጥቃት ተከላክለዉና ተንከባክበዉ ሲያቆይዋቸዉ የነበሩት፡፡ ደርግን ሙሉ በሙሉ 
አሸንፈዉ አዲስ አበባ ሲገቡም ያን ወደር የማይገኝለት ግፍ በነሱና በአጠቃላይ 
በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ሲያደርሱ የነበሩት የደርግ ባለስልጣናትን በበቀል ስሜት 
ከመግደል ይልቅ ምንም ጫፋቸዉን ሳይነኩ ጉዳያቸዉ በፍርድ ሂደት እንደታይ ያደረጉና 
በመጨረሻም ሞትና የእድሜ ልክ የተፈረደባቸዉን ሳይቀር በምህረት ከሃያ ዓመት እስራት 
በኃላ እንዲፈቱ ያደረጉት፡፡ እንግዲህ ጀግንነት ማለት ይህ ነዉ ቢገባቸዉ ፅንፈኘቹ፡፡ ዛሬ 
ያዙኝ ልቀቁኝ የሚለዉ ከድሮም ቢሆን ወኔ ያልፈጠረበትና ድሮ ከአሲምባም በቀርቡ 
ደግሞ ከኤርትራ ሸሽቶ የሄደዉ ዶ/ር ብረሃኑ ነጋም በ1997 ዓ.ም በሰራዉ ወንጀል 
ከተፈረደበት የእድሜ ልክ ፍርድ መንግስትን በገዛ ማመልከቻዉ ምህረት ሲጠይቅ ጀግኖቹ 
አንተን ከማሰር የሚገኝ ጥቅም የለም ብለዉ ነዉ በይቅርታ የፈቱት፡፡ እሱ ከሃዲ በመሆኑ 
የተሰጠዉን ምህረት በመጥፎ መመለሱ በመቀጠል ያዉ ፈሪነቱና ጨካኝነቱ 
ቢያረጋግጥም፡፡ ስለዚህም ከነዘህ ፅንፈኛችና ፈረንጆች እንደሚሉት Psychopathic የሆኑት 
ወይም (Anti Social Personality Disorder) በሽታ የተጠናወታቸዉ ሰዎች አንዳች 
መልካም ነገር አይጠበቅም፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ምርጫ ግን ከዚህ በፍፁም የተለየ ነዉ፡፡ ለዚህም ነዉ የጎንድር ህዝብ 
(ከጥቂቶች በስተቀር) አብዛኛዉ ህዝብ በተደገሰዉ የጥፋት ድገስ ያልገባዉና ለተጎጂ 
ወገኖቹ ከአጥፊዎች በመታደግ ከለላ የሰጠዉ፡፡ ምክንያቱም በህዝቦች መካከል መሰረታዊ 
ቅራኔ የለምና፡፡ ሆኖም ይህ ተብሎ መንግሰትም ሆነ ህዝቡ እጅና እግራቸዉን አጣጥፎዉ 
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መቀመጥ የለባቸዉም፡፡ ለእንደዚህ ዓይነት ችግሮች መፈጠር ምክንያት የሚሆኑትን 
ከምንጫቸዉ የማድረቅ ከፍተኛ ጥረት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ጥሩ ምኞት በመመኘት ብቻ 
ችግሩን ማቆም አያቻልምና፡፡ ሰለዚህም ሁላችንም መንቀሳቀስና እነዚህን ከጅርባ ሆነዉ 
እሳት እያቀበሉ ያሉትን ከየትም ወገን ይዉጡ ወግዱልን ማለት ያለብን አሁን ነዉ 
ሳይረፈድና በሩቅ በሌሎች አገሮች እያየነዉ ያለነዉ እሳት እኛዉ ደጃፍ ሳይመጣ፡፡ 

ለማጠቃላል፡- 

1ኛ. የችግሩ ዋነኛ ምንጭ አሁን ያለዉ የፌደራላዊ አወቃቀር ያመጣዉ ሣይሆን በዋነኛነት 
አንዳንድ ብለሹ ባለስልጣናት ከተጠያቂነት ለመዳን ሲሉ የህዝቡን የትግል እቅጣጫ 
በማሳት በግርግሩ ራሳቸዉን ለማዳንና የዋሁና የነሱ የኢ--ፍትሃዊና አ--ዴሞክራስያዊ 
አሰራር ሰለባ የሆነዉን ህዝብ ባለሆነ መንገድ አሳሰተዉ ከሌላዉ ጭቁን ወገኑ ጋር 
በማጋጨት ሰለባ በማድረግ አገሪትዋ ላይ ቀዉስ በመፍጠር ሽልኮዉ ለማምለጥ የዘየዱት 
መሆኑ፡፡ ይህም የሚፈታዉ አገሪትዋ እየመራ ያለዉና ያልተበላሻዉ አመራር በተበላሸዉ 
አካሉ ላይ ጨክኖ ፈጥኖ በመነሳትና ህዝቡን በእዉነት ከጎኑ በማሰለፍ አደብ ማሰገዛት 
ሲችል ብቻ የሚፈታ መሆኑን፡- 

2ኛ. በየትኛዉም የጥፋት መንገድ የፈለገዉ ዋጋ ተከፍሎም ቢሆን እንዳሻቸዉ 
የሚያደርጉበትን ስልጣን ከመያዝ በቀር የፈለገ እሳት ቢነድ ከቁብ የማይቆጠሩት ዘረኛና 
ፅንፈኛ ትምክተኞችና ጠባቦች ይህ አካሄድ እንደ ብቸና አማራጭ አድረገዉ የወሰዱት 
የትግል ስልት በመሆኑና ይህንን ለማድረግ የሻእብያንና ሌሎች የዉጭ ጠላቶች 
ያልተቆጠበ ድጋፍ በማግኘት ሌት ተቀን በመስራት ነገሩ እንዳይበርድ እያጋጋሉት 
መጀመራቸዉ፡- 

3ኛ. የስርዓቱ አመራር እንደበፊቱ ካላይ እሰከታች በአንድነት እንደ አንድ ሰዉ ቆሞ  
ፀንቶና ቆርጦ መታገል አቅቶት በመሽመድመዱ ምክንያት ነገሮች ስር ሳይሰዱ መፍተሔ 
መሰጠት ሳይችል እየቀረ መምጣቱ፡- 

4ና. ቀላል የማይባል በየደረጃዉ ያለዉ ምሁሩም ሆነ ሌላዉ ቀለም-ቀመሱ የህ/ሰብ ክፍል 
ጉዳዩ የራሱ አድርጉ ያለማየቱና የችግሩን አስከፊነት በቅጡ ተረድቶ ለመፍትሔዉ 
እንደመተባበር ነገሩን ችላ ማለቱና አለመቃወሙ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ባለፈም እንደትግል 
ስልት ቆጥሮ በተለያየ መንገድም የሞራል ድጋፍ መስጠቱ፡- 

5ኛ. ኢኮኖሚዉ ትልቅ እምርታ ቢያመጣም የመልካም አስተዳደር ችግርና ሙሱና 
በመንሰራፋቱ ምክንያት በበቂ ሆነታ የስራ እድል ካለመፍጠር ጋር ተዳምሮ ቀላል 
የማይባል ተሰፋ የቆረጠዉ ወጣት ዜጋ መበራከትና ከዚህ የከፋ ምን እንዳይመጣብኝ 
በሚል ስሜት በቀላሉ ለፀረ-ህዝቦች መሳርያ የመሆኑ እድሉ እየሰፋ መጥቶ ኮሽ ባለ ቁጥር 
ንብረት ለመዝረፍና ለማዉደም መንቀሳቀስ መጀመሩ፡- 
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6ኛ. ኢትዮጵያ ዉስጥ እየተመዘገበ ያለዉን እድገት ባየ ቁጥር ሁሌም ዓይኑ ደም 
የሚሞላዉ ሻዕብያና የኢትዮጵያ እድገት ምን ግዜም የጎን ዉጋት የሚሆንባቸዉ አንዳንድ 
አገራት ያለ የሌለ ርብርብ በማድረግ ህዉከቱ እንዳይበርድ እየሰሩ በመሆናቸዉ ነዉ፡- 

ሰለዚህም እንደኔ እምነት እዚህም እዝያም እየተፈጠረ ያለዉ ችገር አገሪትዋን የሚመጥን 
የፌደሬራል አወቓቀር ባለመኖሩ ሳይሆን ከሌሎች ምክንያቶች ጋር ተዳምሮ በዋነኛነት 
ወቅቱን የሚመጥን አመራር እየጠፋ መምጣቱን ነዉ እላሎሁኝ፡፡ ለዛሬዉ በዘሁ አበቃሁ፡፡ 

ኖህ ሙሴ 07-26-16   

 

  

  

 


