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የዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ፀሮች! 

ኢዛና ዘመንፈስ 12-1-16 

ትምክህትና ጠባብነት የምንላቸው ሁለት ተቃራኒ የአስተሳሰብ ፅንፎች የዴሞክራሲያዊ 

ብሔርኝነት ፀሮች ስለመሆናቸው የሚያስረዱ የፖለቲካ ልሂቃን ጥቂት አይደሉም፡፡ 

እንዲያውም እንደ አንዳንድ ጥናታዊ መረጃዎች ከሆነ፤አገራችን ኢትዮጵያ የምትከተለውን 

ፌደራሊዝም እየገጠሙት ያሉትን መንገጫገጮች የሚፈጥራቸው ዋነኛ ምክንያት፤ 

የትምክህትና የጠባብነት አመለካከትን የሚያቀነቅኑት ወገኞች በዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነት አስተሳሰብ ላይ የበላይነትን ይዘው ስለቆዩ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

በዚህ ረገድ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ገፅታ ውስጥ ስለሚስተዋለው ተጨባጭ እውነታ 

ከኢህአዴግ መራሹ መንግስት ባለስልጣናት ውጭ የሆኑ የአገራችን አንጋፋ የፖለቲካ 

ልሂቃን ምን ይላሉ? የሚል ጥያቄ ያነሳው የፋናብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጠኛ ብሩክ 

ከበደ “ሞጋች” በተሰኘው ሳምንታዊ የሬድዮ ውይይት ፕሮግራሙ ላይ ከሰሞኑ እንግዳ 

አድርጎ ያቀረባቸው ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሲናገሩ የሰማሁትን ለአብነት ያህል ጠቅሼ 

ከዚያም ወደ ዋናው የራሴ ሃሳብ እመለስና ተጨማሪ ነጥቦችን ለማንሳት እሞክራለሁ፡፡ 

የቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዘዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከተጠቀሰው የፋና ብሮድ ካስቲንግ 

ኮርፖሬት ኤፍ ኤም 98.1 ሬዲዮ ጣቢያ  ሳምንታዊ የክርክር መድረክ ጋር ቆይታ 

ያደረጉበት ፕሮግራም አየር ላይ የዋለው ባሳለፍነው ጥቅምት ወር የመጨረሻው እሁድ ቀን 

እንደነበር ግንዛቤ ይወስድልኝ፡፡ እናም ዶክተሩ፤ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ጨምሮ ሌሎች 

ታዋቂ የአገራችን የፖለቲካ ልሂቃን ታዳሚ በነበሩበት በዚያን ቀኑ የውይይት ፕሮግራም 

ላይ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ዙሪያ የግል አቋማቸውን ለመግለፅ 

ሲሞክሩ ከተደመጡበት አግባብ፤ በተለይም “እንደኔ አረዳድ ከሆነ የኢትዮጵያን ፖለቲካ 

እንቅስቃሴ በሶስት ከፍየ ነው የማየው” ሲሉ ጀምረው፤ የሶስትዮሹን  ፖለቲካዊ የኃይል 

አሰላለፍ የገለፁበት ትንታኔ ለዚህ መጣጥፍ ርዕስ ጉዳይ ማዳበሪያ የሚሆን መሰረተ ሃሳብ 

ያዘለ እንደነበር ይሰማኛል፡፡ 

ምክንያቱም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ንግግራቸውን ሲቀጥሉ “በአንድ  በኩል አሁንም ድረስ 

የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አመለካከት ብቻ የሚያራምዱና ከዚሁ አንድ ባንዲራ፤ አንድ 

ቋንቋ፤ አንድ ባህልና አንድ ሃይማኖት እንዲኖር ከመፈለግ የሚመነጭ የትምክህተኝነት 
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አመለካከት ውጭ በሆነ መልኩ የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ የሚያሱትን ወገኖች እንደ 

ጠባብና ለሀገር አንድነት የማይበጅ አቋም እንደያዙ አድርጎ የሚቆጥር ፅንፈኛ ተቃዋሚ 

ኃይል አለ፡፡ በሌላው ተቃራኒ ፅንፍ ደግሞ እነዚህኞቹ ተቃዋሚዎች የሚያቀነቅኑትን 

የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አስተሳሰብ ወደ ቀድሞው ስርዓት የግዛት አንድነት 

ይመልሰናል ከሚል ስጋት የተነሳ በጣም የሚፈሩትና ከትምክህተኞች ጋር በፍፁም አብሮ 

መኖር አይቻልም፡፡ ስለዚህ መለያየት ይሻለናል እስከማለት የሚደርሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እንዳሉም የሚታወቅ ነው፡፡ እንዲሁም ኢህአዴግ በነዚህ በሁለቱ ፅንፈኛ 

ተቃዋሚ ኃይሎች መካከል እየገባ የልዩነቱ ስፋት የሚፈጥራቸውን ችግሮች ለመፍታት 

ጥረት እንደሚያደርግና የኢትዮጵያ ፖለቲካ በነዚህ ሶስት ኃይሎች ተከፍሎ ሊታይ 

እንደሚችል ነው ለኔ የሚሰማኝ” በማለት ነበር የግል ምልከታቸውን ያብራሩት፡፡ 

እንደ ዶክተሩ ተጨማሪ ንግግር ከሆነም፤ በተለይ ትምክህተኝነት የተጠናወተውን 

የተቃውሞ ፖለቲካ አመለካከት በማቀንቀን የሚታወቁት ፅንፈኛ ኃይሎች ‹‹ምንም እንኳን 

እነርሱም እንደ ደርግ እናት አገር ኢትዮጵያ ወይም ሞት የሚለውን መፈክር አያሰሙ 

እንጂ የሚያራምዱት አቋም ግን ከደርግ ብዙም የተለየ አይደለም” የሚል አስተያየት 

ሰጥተዋል። የቀድሞው ፕሬዘዳንታችን፤ ከእርሳቸው ማንነት ጋር ቁርኝት ያለውን የጠባብ 

ብሔርተኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች ጎራ ስለሚመለከተው ጫፍ የወጣ ፅንፈኝነትና 

በዛሬዋ ኢትዮጵያ ምልዓተ ሕዝቦች ዘለቄታዊ የጋራ ዕጣ ፈንታ ላይ የብተና ስጋት 

እንዲያጠላበት የሚያደርግ አደጋ እያስከተለብን ስለመሆኑ እንብዛም ውሃ በሚያነሳ መልኩ 

ለመተቸት አለመፈለጋቸው ግን፤ ዶክተር ነጋሶን የሬዲዮ ጣቢያው አድማጮች 

እንድንታዘባቸው የሚጋብዝ ሆኖ አግኝቸዋለሁ፡፡ 

ምክንያቱም፤ የዕለቱ ውይይታቸው ዋነኛ አጀንዳ በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የተከፈተውን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ፤ ወይም ደግሞ አገራችን የጀመራቸውን 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ወደፊት ለማስቀጠልና ላለማስቀጠል የሚፈልጉ 

የፖለቲካ ኃይሎችን ሚና በቅጡ ለይቶ ለማወቅ የሚረዳንን ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው የሚል 

እምነት ለነበረን አድማጮች ዶክተሩ የትምክህት ጎራን ወክለው የሚንቀሳቀሱት ፅንፈኛ 

ተቃዋሚ ቡድኖች ከደርግ የማይሻሉ ናቸው ሲሉ እውነቱን ሊነግሩን እንደደፈሩ ሁሉ፤ እነ 

ኦ.ነ.ግ. በኦሮሞ ሕዝብ ስም ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር እየተመሳጠሩም ጭምር 

የዚችን አገር ህልውና ጥያቄ ውስጥ እስከማስገባት የሚደርሱበትን የክህደት ተግባር 
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ሲፈፅሙና ሲያስፈፅሙ ደጋግመን የታዘብንበትን ጥሬ አቅም አንስተው ማውገዝ 

ይጠበቅባቸዋል የሚል እምነት ስላለኝ ነው፡፡ ለነገሩማ “ሞጋች” የተሰኘውን የፋና ኤፍ 

ኤም 98.1 ሬዲዮ ጣቢያ ሳምንታዊ የውይይት ፕሮግራም እያዘጋጀ በማቅረብ የሚታወቀው 

ጋዜጠኛ ብሩክ ከበደም፤ ዶክተር ነጋሶ ፅንፈኞቹ የተቃውሞ ፖለቲካ ጎራዎች 

የሚገልፁበትን የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት አስተሳሰብ የሚወክሉ ኃይሎች 

ስለሚፈፅሙት ዕኩይ ተግባር በእኩል ሚዛን የሚቀመጥ ገለልተኛ ሀሳብ ይሰጡ ዘንድ ፈር 

ሊያስይዛቸው ሞክሮ እንደነበር እና እርሳቸው ግን ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ነው የተገነዘብኩት፤ 

ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኢህአዴግ (ኦህዴድን) ለቅቀው በመውጣት የተቃውሞውን ጎራ 

የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከተቀላቀሉበት ጊዜ ጀምሮ በስርዓቱ ላይ ይሰነዝሩት ከነበረው 

ወደለየለት ጭፍን ውግዘት አኳያ ሲታይ የአሁኑ አቋማቸው በአንፃራዊ መልኩ እንደ 

ፍትሐዊ ፍርድ ሊወሰድ የሚችል የሚችል ነው እላለሁ፡፡ የዚህ ፅሁፍ ዋና ርዕሰ ጉዳይ 

ትምክህትና ጠባብነት ተብለው የሚፈረጁት ሁለት ፖለቲካዊ የአመለካከት ፅንፎች 

የዲሞክራሲያዊ፤ የብሔርተኝነት ወይም ደግሞ የዲሞክራሲያዊ አንድነት ፀሮች 

ስለመሆናቸው በምክንያት የተደገፈ ሃሳብ ለመሰንዘር መሞከር እንደሆነም ይታወቅልኝ፡፡  

እንግዲያውስ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ግለፅ ለማድረግ 

የሚረዱ ጥቂት ተያያዥ ነጥቦችን አንስቼ ላቅርብና ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያህል ላትት፡፡ 

ስለሆነም፤ የዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ዓይነተኛ መገለጫዎች ተደርገው የሚወስዱት 

መሰረታዊ ጉዳዮች፤ በተለይም ትምክህትና ጠባብነት የምንላቸው የአስተሳሰብ ፅንፎች 

ከሚገለፁበት አግባብ ጋር ሲነፃፀር የሁለቱን ፅንፎች አፍራሽ ተቃርኖ የማስታረቅ ሚና 

የሚጫወት ተልእኮ ላይ የሚያጠነጥን ባህሪ ያላቸው አማካይ ነጥቦችን ያካተቱ ናቸው፡፡ 

ይህን የምንልበት ምክንያት ደግሞ ከላይ ለምሳሌ ያህል በተጠቀሰው የዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ 

ንግግር እንደተመለከትነው፤ ትምክህት ሕዝቦች የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ እንዲያነሱ 

መፍቀድን አገር እንደማፍረስ የሚቆጥር ጠንካራ አቋም በማራመድ የሚገልፅ እንደሆነ 

ሁሉ፤ ከእርሱ ተቃራኒ በሚገኘው የጠባብ የብሔርተኝነት ጎራ የተሰለፉ ቡድኖችም 

እንዲሁ ‹‹እንደነዚህ አይነት ትምክህተኞች ባሉባት ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ መኖር 

የማይቻል ነው፡፡ ብለው ያምናሉ፡፡ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የምንለው ፅንሰ-ሀሳብ 

በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ብዝሐነት በአግባቡ ማስተናገድ የሚጠይቅ ነባራዊ ሁኔታ 

የሚስተዋልበት አገር ውስጥ ተግባራዊ ቢደረግ የሚኖረው ጠቀሜታ ቀላል እንደሆነ አሳምኖ 
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የሚገነዘበው የኢፌድሪ መንግስት ግን፤ የፌደራላዊ ስርዓቱን ከፅንፈኞች የቅልበሳ አደጋ 

እየወደቀ፤ እነርሱንም ጭምር በዴሞክራሲያዊ የሕዝቦች አንድነት ጥላ ስር ለመኖር 

አስፈላጊነት ለማስተማር አቅሙ የፈቀደውን ያህል ሲጥር ይስተዋላል፡፡ 

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ‹‹ኢህአዴግ በሁለቱ ፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች መሀል ሆኖ 

የልዩነታቸው ስፋት የሚፈጥራቸውን ችግሮች የመፍታት ጥረት ሲያደርግ ይስተዋላል›› 

ሲሉ የተደመጡትም ያለ ምክንያት እንዳይመስላችሁ፤ ይልቅስ ዶክተሩ ስር ነቀል የስርዓት 

ለውጥ ጉዞውን ገና ከመነሻው ጀምሮ በቅርበት የመታዘብ ዕድል ከገጠማቸው የአገራችን 

አንጋፋ ምሁራን አንዱና ምናልባትም ቀዳሚ እንደመሆናቸው መጠን፤ ልቦናቸው አሳምሮ 

የሚያውቀውን እውነት ላለመካድ ሲሉ እቅጩን ለመናገር እንደተገደዱ ተደርጎ ሊወሰድ 

ይችላል፡፡ 

ወጣም ወረደ ግን ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ማለት ለሌሎች ህዝቦች የብሄራዊ ማንነት 

ጥያቄ ተገቢ እውቅና ከመስጠት በሚጀምር የኢትዮጵያዊነት ወንድማማችነት ላይ 

ለሚመሰረት እኩልነት እንዲሁም ደግሞ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መንገድ የመጥረግ ቁልፍ 

ሚና ይጫወታል ተብሎ የሚታመንበት ጤናማ የማህበራዊ መስተጋብር ዘይቤ ስለመሆኑ 

የፅሁፍ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የሌሎችን ባህላዊ፤ማህበራዊ፤ ሃይማኖታዊና ስነ ልቦናዊ 

እሴቶች እንዲሁም ደግሞ የታሪካ ትውፊቶችን ጭምር ልክ እንደራስ ጉዳይ በመቁጠር 

ተገቢውን ዋጋ እየሰጡ የዕርስ በዕርስ ግንኙነትን ይበልጥ እየደለደለ እንዲሄድ ማድረግ 

የዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት አይነተኛ መገለጫ እንደሆነ ነው የፖለቲካዊ ሳይንስ 

ሊቃውንት ያስረዳሉ፡፡  

‹‹በአንተ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን ነገር በሌሎች ላይ አታድርግ›› የሚለውን 

መለኮታዊ ጥቅስ የሚያስታውስ የማህበራዊ መስተጋብር ዲሲፕሊንን የሚያበረታታ 

የስርዓተ መንግስት ፍልስፍና ነው ማለትም ይቻላል። ይሁን እንጂ፤ ይህን ያህል ትርጉም 

ቢኖረውም ትምክህትና ጠባብ ብሔርተኝነት የተሰኙት ፅንፈኛ የአስተሳሰብ ጎራዎች 

በሚያሳድሩት አሉታዊ ተፅዕኖ ምክንያት የሚጠበቀውን ውጤት ሳያመጣ እንደቆየ ደፍሮ 

መናገር ይቻላል፡፡ ስለዚህም ጉዳዩ ለወደፊት ተገቢ ትኩረት ይሰጠው እላለሁ፡፡  


