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ሕገመንግስቱና የታቃውሞ ፖለቲካ 

 
መከተ አበጀ 

መላው የዓለማችን ህዝቦች በየዘመናቱ የተጋፈጡትን ፈርጀ ብዙ የህልውና ፈተና 

ሁሉ ዛሬ ላይ በደረስንበት ንቃተ ህሊና ስንመረምረው የሚገለፅልን እውነታ 

የህልውና ፈተናዎቹን ያስከተላቸው መግባባት ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ካለመሆኑ 

የሚመነጭ ሰው ሰራሽ ምክንያት እንደሆነ ያረጋግጣል፡፡  

ይህን ሲሉ ደግሞ መላው ሰብዓዊ ፍጡር በረጅሙ የዓለማችን ታሪክ ሒደት ውስጥ 

እጅጉን የከፋ የህልውና ፈተና ለመጋፈጥ የታዳረገባቸው ዘግናኝ ጦርነቶችና 

እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተያያዥ አደጋዎች ከመግባባት ይልቅ አለመግባባት 

የህይወት ዘይቤ ተደርጎ እንዲወሰድ የሚጋብዝ የፀብ አጫሪነት አባዜ ከተጠናወተው 

ኋላቀር አስተሳሰብ መላቀቅን ስለምንፈራ ያጋጠመ ሰው ሰራሽ እክል እንጂ ሌላ 

ሃይል ያመጣብን መዓት አልነበረም ለማለት የፈለጉ ይመስላል፡፡ 

ለማንኛውም ግን አሁን ላይ በሀገራችን የተቃውሞ ፖለቲካ ሃይሎች እንቅስቃሴ 

ውስጥ እየተስተዋለ ስላለው ወደለየለት የመርህ አልባነት አዝማሚያ የማምራት 

ጉዳይ ታዛቢዎች ሲሰነዝሩት የሚደመጠውን አስተያየት መነሻነት የራሳችንን 

ወቅታዊ ምልከታ ለማስቃኘት የፅሑፉ ዋነኛ ትኩረት ማለፍ ተገቢነት አለው ፡ 

ስለዚህም በቀጥታ መሰረታዊ ጥያቄ ቢኖር፤እውን ከሰሞኑ ሕገመንግስታዊ ስርዓቱ 

ላይ የተቃጣ የቅልበሳ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የተስተዋሉት የትምክሕትና የጠባብ 

ብሔርተኝነት ፅንፍን የሚቀነቅኑ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች«ህብረት» ለመፍጠር 

የሚስችል ተፈጥሯዊ ባህሪ አላቸውን ? የሚለውን ይሆናል፡፡  

ማንኛውም የፖለቲካ ሃይል የዚህኛው ወይም ደግሞ የዚያኛው ርዕዮተ ዓለም 

ተከታይ ነው ተብሎ ሊፈረጅ የሚችልት መመዘኛ መሰፈርት እንደ ድርጅት ይዘት 

ለተነሳው ጥያቄ መገለጫ አድርጎ ሲወስደውና ሲያራምደውም ጭምር ከሚታየው 

የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ፅንሰ ሃሳብ አኳያ እንጂ እንዲያው ያለምክንያት የሚሰጥ ስም 

አይደለም፡፡ እናም ከዚሁ እምነት በሚመነጭ አረዳድ የሀገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ 
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ፓርቲዎች ላለፉት 24 ዓመታት ሲያነሱት የሚሰማው ተደጋጋሚ ጥያቄና እንዲሁም 

የየራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚሞክሩበት ተግራዊ እቅስቃሴ ጭምር በሁለት 

ተቃራኒ የአስተሳሰብ ፅንፎች የሚፈረጅ ስመሆኑ የሚተነተንበትን አግባብ መቀበሉ 

የግድ ይላል፡፡  

ስለሆነም በድህረ-ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከፈተውን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ 

ተከትሎ ይፋዊ እንቅስቃሴውን የጀመረው የሀገራችን መድብለ ፓርቲያዊ ፖለቲካ 

ላለፉት 24 ዓመታት ራሱን የገለፀበት ተጨባጭ እውነታ ሲገመገም በስስት ጎራዎች 

የሚፈረጅ የሃይል አሰላለፍ መኖሩን የሚያመለክት ቅርፅና ይዘት ላይ የተመሰረተ 

ነው የሚል ፅኑ እምነት እንዲያድር አስችሏል ፡፡  

ይህን ደግሞ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር 

(ኢህአዴግ) ከነ የዓላማ አጋሮቹ የሚመራበትን የትግል መስመር 

በማሰቀመጥ፤እንዲሁም እርሱን በመቃወም ረገድ የከረረና የመረረ አቋም ይዘው 

በየፊናቸው ሲንቀሳቀሱ የምውቃቸውን የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኛ ፖለቲካዊ 

እሳቤ አቀንቃኝ ሃይሎች የሚወከሉበትን ሁለት ጎራ በሌላ በኩል ስናስቀምጠው 

ደረጃውን ወደሶስት ከፍ ቢደረግስ የሚል እውነታ ማየቱ አስፈላጊ ነው ፡፡ 

እንግዲህ ከደርግ መገርሰስ ጀምሮ በምናውቀው የዚች አገር መድለ- ፓርቲያዊ 

ፖለቲካ ሃይሎች አሰላለፍ ከነዚሁ በሶስት ጎራ ተከፍሎ የሚፈረጅ የየራሳቸው 

አስተሳሰብ ካላቸው የትምክህት፤የጠባብ ብሔርተኝነትና እንዲሁም ደግሞ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰቦች ውጭ ስም ሊሰጠው የሚችል አይደለም ቢባል 

ከእውነት መራቅ እንደማይሆን ነው፡፡  

ይህ እውነታ በሰላና በጎላ መልኩ ሲገለፅ የሚስተዋለው የተጠቀሱትን የሁለት 

ተቃራኒ ፅንፎች የተቃውሞው ጎራ እንቅስቃሴዎች ኢህአዴግ መራሹን ስር ነቀል 

የስርዓት ለውጥ ጉዞ ለመቀበልበስ ያለመ የሚመስል ሴራቸውን እየደለቱ እርሱን 

ለማሳካት ሲሞክሩ በሚታዩበት የአመፅ ተግባር እንደሆነም ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ 

በዚህ ረገድ ለአብነት ያህል ሳናወሳው ማለፍ የማይኖርብን ጉልህ ምሳሌም፤በተለይ 

ራሱን«የኦሮሞ ነፃነት ግንባር»እያለ የሚጠራው ኦ.ነ.ግ.ና የእርሱን መሰል ጠባብ 

ብሔርተኛ አመለካከት በማንቀንቀን የየራሳቸውን የብሔር ወይም የብሔረሰብ ህዝብ 
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ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ነጥለው (ገንጥለው) በሚመሰርቱት አዲስ ሀገር ልክ እንደ 

ኤርትራው ሻዕቢያ የፈላጭ ቆራጭነት ስልጣን ለመጨበጥ የሚሹ ቡድኖች ገኖ 

የደርግን ውድቀት ከሰሙባት ዕለት ጀምሮ ሲያሳዩት የቆየው አፍራሽ እንቅስቃሴ 

ነው ተብሎ ይታመናል፡፡ 

ኦ.ነ.ግ.ከኢህአዴግ ቀጥሎ ብዙ መቀመጫ እንዲይዝ የተደረገበትን የሽግግር 

መንግስት ፓርላማ ረግጦ በመውጣት 60 ሺ ያህል የደርግ ወታደሮችን ነፍጥ 

እያስታጠቀ አዲሱን የታሪክ ምዕራፍ በእንጭጩ ለማምከን ወዳለመ የጦርነት 

እንቅስቃሴ መግባቱ አይረሳም። ከዚያን ጊዜ ወዲህም«ሰላማዊ ትግል 

እናካሂዳለን»በሚሉት የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝት ቡድኖች እየተቀነባበረ 

ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ ሲቀጣ የቆየውን የሃይል ጥቃት በተደጋጋሚ 

ስለመታዘባችን መላው የሀገራችን ህዝቦች ህያው ምስክር ናቸው፡፡ 

ጉዳዩ ከማስተዛዘብም አልፎ አስገራሚ እንዲሆን የሚያደርገው ምክንያት 

ደግሞ፤የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት ፅንፈኛ አመለካከትን በሚያቀነቅኑ 

ተቃዋሚ ፖለቲካ ሃይሎች መካከል ፈፅሞ ሊታረቅ- የማይችል ዓይነት የአቋም 

ልዩነት መኖሩ ይታወቃል።  

እነርሱ ግን የአቋም ልዩነታቸውን ከመግለፅ ይልቅ ዕርስ በርስ የጎሪጥ እየተያዩ 

የሚያግባባቸው የጋራ አጀንዳ ያላቸው ይመስላል። በዚሁም ሕገ-መንግስታዊ 

ስርዓቱን የሚንዱበትን የአመፅ ተግባር ስለመፈፀም ሲደልቱ የሚስተዋሉበት 

አጋጣሚ ጥቂት አለመሆኑ ነው፡፡ ለዚህም ሰሞኑን በአንዳንድ የኦሮሚያ ክልል 

አካባቢዎች የተሞከረውን ስርዓቱን ደርምሶ ስልጣን የመቀማት እንቅስቃሴ ከሀገር 

ቤት እስከባህር ማዶ በተዘረጋ የትምክህተኞችና የጠባብ ብሔርተኛ ተቃዋሚ 

ቡድኖች መረብ አማካኝት ሊያቀነባሩት መቻላቸውን ማስታወስ ብቻ ይበቃል፡፡ 

ይሁን እንጂ ተጠቃሾቹን ሁለት የአስተሳሰብ ፅንፎች ወክለው ሲንቀሳቀሱ 

በምናውቃቸው አክራሪ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች መካል ፈፅሞ ሊታረቅ 

የማይችል መሰረታዊ ቅራኔ የመኖሩ ጉዳይ በምንም ዓይነት ማስተባበያ የሚሸፋፈን 

አይደለም ተበሎ ነው የሚታመነው፡፡ 
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በእርግጥም ደግሞ መላው የዚች አገር ህዝቦች ብሔራዊ ማንነታቸውን ዘንግተው 

በግዛት አንድት ስር መማቀቅን የማይቀበሉበት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት 

ይኖራል ብለው ለማመን የማይፈልጉ ትምክህተኞችን፤ኢትዮጵያውነት በራሱ 

ሊሸሹት የሚገባ ክፉ ጠላት ከሚመስቸው የኦ.ነ.ግ. ዓይነቶቹ ጠባብ ብሔርተኛ 

ቡድኖች ጋር የሚያስታርቅ ሽማግሌ በቀላሉ ማግኘት የሚታሰብ ጉዳይ አይሆንም፡፡ 

ምክንያቱም፤በተጨባጭ የፖለቲካዊ አቋም መመዘኛ ተመስርተን እቅጩን 

እንነጋገር ከተባለ፤ በኦ.ነ.ግ. ፊት አውራሪነት የሚንቀሳቀሰውን የጠባብ ብሔርተኞች 

ጎራ በተቃራኒው የአመለካከት ፅንፍ ከሚፈሩት የትምክህት ሃይሎች ይልቅ የዛሬዋ 

ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየተመራችበት ያለው ፌደራላዊ ስርዓት መንግስት 

ይቀርበዋልና ነው፡፡ ሐቁ ይህ ስመሆኑም ደግሞ ኦ.ነ.ግ. ብቻ ሳይሆን 

የትምክህተኝነት ጎራ«ወዳጆቹ»ጭምር አሳምረው እንደሚያውቁት ይታመናል፡፡ 

በግልፅ አነጋገር፤ትምክህተኝነት የተጠናወተውን የአስተሳሰብ ፅንፍ የሚወክለው 

የተቃውሞ ጎራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ፤ኦሮሞን ጨምሮ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች 

የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠትን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን 

አደጋ ላይ የሚጥል በታኝ ድርጊት እንደሆነ አድርጎ ነው የሚወስዱት፡፡  

በአንፃሩ እንደነ ኦ.ነ.ግ.ና ኦ.ብ.ነ.ግ.ዓይነቶቹ ጠባብ ብሔርተኛ ቡድኖች 

የሚታወቁበት ጎጠኝትን የሙጥኝ  የማለት አባዜ ደግሞ፤በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር 

አብሮ መኖር የሚቻልበት ሁኔታ እንደሌለ፤ወይም ከመርፌ ቀዳዳ የጠበበ እንደሆነ 

አድርጎ ያምናል፡፡ ስለዚህ በሁለቱ የአመለካከት ፅንፎች የሚፈረጁትን የተቃውሞ 

ፖለቲካ ጎራዎች ተቃራኒ የሚያሰኛቸው መሰረታዊ ምክንያትም ይሄው ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ 

እንግዲህ በጠባብ ብሔርተኛ ቡድኖችና በትምክህተኛ የፖለቲካ ሃይሎች መካከል 

አለ ተብሎ የሚታመነው መሰረታዊ የአቋም ልዩነት ምናልባትም ከተጠቀሰው 

ይበልጥ እንዲሁ እንጂ ከዚህ ያነሰ ግን አይደለም፡፡ ስለሆነም፤ታዲያ ሁለቱን 

የአመለካከት ፅንፎች ወክለው በመንቀሳቀስ የሚታወቁት የተቃውሞው ፖለቲካ 

ተቃራኒ ጎራዎች ዛሬ ላይ ድንገት ብድግብለው ለአንድ ሀገራዊ የጋራ ዓላማ 

የሚያታግ ተፈጥሯዊ ባህሪ ያቸው ለማስመሰል ሲሞክሩ የሚስተዋሉበት ምክንያት 
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ከምን የመነጨ ነው ? በተለይም ደግሞ ካለፈው ህዳር ወር አጋማሽ ጀምሮ ኦ.ነ.ግ.ና 

ግንቦት ሰባት በፌስቡክ ውዥንራቸውን ያቀነባበሩት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር 

ወደለየለት የትርምስ የማስገባት ሴራ ሲጤን ምን ዓይነት አንድምታ አለው? ወዘተ 

የሚሉ ነጥቦችን ማንሳትና በጉዳዩ ዙሪያ የተሟላ ግንዛቤ እንዲኖረን የሚያግዝ ምላሽ 

መስጠት ተገቢ ይመስላል ፡፡ 

ይህ የተቃውሞው ጎራ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ላይ አሁን  እየተስተዋለ ያለው 

እንብዛም ያልተለመደ ዓይነት ጉድኝት የሚያመለክተን ነባራዊ ሀቅ 

ቢኖር፤የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነትን አስተሳሰብ በማቀንቀንቀን የሚታወቁት 

የሁለቱም ፅንፍ ፊታውራሪዎች የህልውናቸው መሰረት የሆነውን የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የሚንድ እርምጃ ሊወስድ ስለመሆኑ ከመረዳታቸው የተነሳ 

በመነጨ ድንጋጤ የሚዙት የሚጨብጡትን ስላጡ ነው ጭራሽ ብለው ብለው 

«ህብረት ፈጥረናል» ሊሉን ሲቃጣቸው የሚታዩት፡፡  

በእርግጥም ኦ.ነ.ግ. እና ግንቦት ሰባት ዓይነቶቹ የለየላቸው ትምክህተኛና ጠባብ 

የፖለቲካ ሃይሎች ጋር በመወዳጀት የሚሳካ የኦሮሞ ህዝብ አጀንዳ ይኖራል ብሎ 

ወደማመን ተሸጋግሮ ከሆነ ደግሞ የህልውናው ፍፃሜ መቃረቡን ከመቸውም ጊዜ 

ይልቅ ባፈጠጠና ባገጠጠ መልኩ ገሃድ አውጥቶ የሚያሳይ እውነት ሌላ ትርጉም 

ሊገኝለት የሚችል ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ይህን የሚባልበት መሰረታዊ ምክንያትም በተለይ ኦነግንና ኦብነግን የመሳሰሉት 

ጠባብ ብሔርተኝነትን እጅግ በጣም በከረረና በመረረ መልኩ የሚያቀነቅኑበት 

የመገንጠል እሳቤ ያላቸው ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች የግዛት አንድነትን 

ለመመለስ ካለመ ትምክህተኝነት የሚመነጨውን የአመለካከት ፅንፍ ከሚወክሉት 

አመፅ ናፋቂ ሃይሎች ጋር የሚለያዩት በተራ የአቋም መለኪያ ነጥብ አይደለምና 

ነው።  

ለዚህም የተሻለ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ትምክህተኞቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ቡድኖች አሁንም ድረስ የቀደሙት ስርዓተ መንግስታት ምንም ዓይነት ብሔራዊ 

ጭቆና የፈፀሙበት አግባብ እንዳልነበረ እና እነርሱ የሚታገሉትም ኢህአዴግ 

ሰራሹን የጐሳ ፌደራሊዝም በአንድ ወይም በሌላ መልኩ አስወግደው እቺን ሀገር 
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ከመበታተን የሚታደጋትን አሀዳዊ ስርዓት ለመመለስ እንደሆነ በአደባባይ 

ሲከራከሩበት ያደመጥነው ትምክህተኛ የፖለቲካ አቋማቸው ሆኖ ይገኛል ። 

ከዚህ አኳያ ለአብነት ያህል የቅርብ ጊዜ ትዝብትም በተለይ ግንቦት 16 ቀን 2007 

ዓ.ም. በተካሄደው አምስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የተሳተፉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች 

ከኢህአዴግ ጋር ሲከራከሩ በተስተዋሉባቸው ተከታታይ መድረኮች ላይ እነ ሰማያዊ 

ፓርቲ አስረግጠው ሲገልፁልን ያደመጥነውን ትምክህተኛ አቋም ይሆናል።  

የሰማያዊ ፓርቲና እንዲሁም ደግሞ የመኢአድ ተከራካሪዎች ለኢትዮጵያ ከነ 

አካቴው ፌደራሊዝም ብሎ ነገር እንደማይበጃት ሊያሳምኑን ሲሞክሩ የተደመጡበት 

አግባብ  የብሔር ብሔረሰቦች መብት ጥያቄ እያለ ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ 

የሚነግድበት ፕሮፓጋንዳ መሬት ላይ በተጨባጭ የሌለ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ 

ብንመረጥ ኢትዮጵያን እንደቀድሞው በክፍል ሀገር አዋቅረን እንመራታለን እንጂ 

የምን በክልል መሸንሸን ነው? ሲሉ እንደ ነበር አይዘነጋም። 

ይህ ዓይነቱ መላው የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፈርጀ ብዙ 

መስዋዕትነት ባስከፈላቸው የዘመናት ትግል ያስወገዱትን የግዛት አንድነት 

ከመናፈቅ የሚመነጭ ትምክህታዊ አቋም ግንቦት ሰባትን ጨምሮ ሌሎችንም 

በእነርሱ የአስተሳሰብ ጐራ የሚፈርጁ ፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች የሚገልፅ 

አመለካከት እንጂ የሰማያዊ ፓርቲ ወይም ደግሞ የመኢአድ አቋም ብቻ ተደርጐ 

መወሰድ የለበትም።  

እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን ሳይቀር እንደ ክፉ ጠላት ቆጥሮ የኦሮሞን ህዝብ ከዚሁ 

ክፉ ጠላቱ ነፃ ለማውጣት ያለመ ትግል ከጀመረ ከአርባ በላይ ዓመታትን 

ያስቆጠረው ኦነግ እቺ ሀገር የፌዴራሊዝም ስርዓተ መንግስት ብሎ ነገር 

እንደማያሻት ከሚያምኑት የትምክህት ሃይሎች ጋር ፖለቲካዊ ዝምድና ሲፈጥር 

እግዜር ያሳያችሁ? 

ለማንኛውም ግን አሁን ከመቸውም ጊዜ ይልቅ ስለአንድ መሰረታዊ ጉዳይ 

በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል ሆኖ ይሰማል ። እርሱም ላለፉት 24 ያህል 

ዓመታት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የተጓዘችበትን ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ጉዞ 

በአንድ ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ የሚፈታተን አደጋ በመፍጠር ከመሞከር 
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ቦዝነው የማያውቁት የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት ቡድኖች ከኪራይ 

ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጋር እጅግ በጣም የጠበቀ ቁርኝት እንዳላቸው 

በማያሻማ መልኩ ግልፅ እየሆነልን የመምጣጉ ጉዳይ ነው። 

ከዚህ እውነታ መላው የሀገራችን ህዝቦች መውሰድ ያለባቸው ግንዛቤ ደግሞ 

በተለይም ሰላማዊ ትግለ እናካሂዳለን በሚል ሽፋን እየተቧደኑ ስርዓቱን እንደ 

ስርዓት አመኔታ ለማሳጣት ያለመ ጭፍን ውግዘታቸውን በኢህአዴግ መራሹ 

ፌደራላዊ መንግስት ላይ ሲያወርዱበት የተቃውሞው ጐራ ፖለቲከኞች ይደመጣሉ 

።በተለይም ከሙስና ተግባር መባባስ ምክንያት የሚሰነዝሩት ትችት ልክ እንደ 

ጅራፍ ራሳቸው ገርፈው የሚጮሁበትን አግባብ የተከተለ ቅጥፈት ስለመሆኑ ነው 

የሚል እምነት አለ። 

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚን የህልውናቸው መሰረት አድርገው 

በመቁጠር አጠቃላይ ማህበራዊ የስነ ምግባር ንቅዘትን የሚያባብስ ሕገ ወጥ 

ተግባርን ሲፈፅሙና ሲያስፈፅሙ እንቅልፍ አጥተው የሚያድሩት ራሳቸው 

የተቃውሞው ጐራ ፖለቲካ መሪ ተዋናዮቹ ሃይሎች ሆነው ሳለ ኢህአዴግና ሙስና 

እኮ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች ናቸው እያሉ ስርዓቱ እንደ ስርዓት 

እስካልተወገደ በዚች አገር የተንሰራፋው ምዝበራ ከቶውንም እየጨመረ ይሄድ 

እንደሁ እንጂ ሊቀረፍ አይችልም ወደሚል የተስፋ መቁረጥ አመለካከት ሊያስገቡን 

ይጥራሉ። 

እንደ ኦነግ ዓይነቶቹ ነውጠኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች በሽብርተኝነት 

የተፈረጁበትን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል እስከ መደርመስ የሚያደርስ 

ፅንፈኝነት የተጠናወተውን ጠባብ ብሔርተኛ አመለካከት የተጠናወታቸው ናቸው 

።ይህንን አመለካከታቸው በሰላማዊ ትግል ስም የሚያዛምቱ ጐጠኛ የተቃውሞ 

ፖለቲካ ካድሬዎች እንደ አሸን የፈሉበት ሁኔታ ስለመኖሩ ነው አንዳንድ ታዛቢዎች 

ከሚሰጡት አስተያየት ለመረዳት የሚቻለው።  

በተቃራኒው የትምክህተኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች ጐራ የሚደረገውን የሌላ 

ፅንፍ አፍራሽ እንቅስቃሴ የሚያስተባብሩ ቡድኖችም መርዘኛ አስተሳሰባቸውን 

እንደ ወረርሽኝ ለማዛመት ሲሉ የማይፈነቅሉት ድንጋይ እንደሌለ ደፍሮ መናገር 
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ይቻላል። እንዲያውም እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ስልጣን ናፋቂዎቹ የትምክህትና 

የጠባብ ብሔርተኝነት ፅንፈኛ አቋም አራማጅ ሃይሎች የየራሳቸውን የነውጠኝነት 

አጀንዳ ለማሳካት ያስችላል የሚሉትን የቅንነት ማጣት ወረርሽኝ በማዛመት ረገድ 

እንቅልፍ የሚነሳ ጥረት አድርገዋል ።ይህም ሆኖ  ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ 

ትርጉም ያለው ዕክል ሲፈጥሩ የተስተዋለበት አጋጣሚ የለም ቢባል ነው ተገቢነት 

የሚኖረው። 

በተለይም ደግሞ የአረቦች አብዮት በመባል የሚታወቀው ዓለም አቀፋዊ ክስተት 

ከተስተዋለ ወዲህ ባሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ኢህአዴግንም በመሰል የአመፅ 

ተግባር አሽቀጥሮ መጣል የማይቻልበት ምክንያት የለም ከሚል እምነት የመነጨ 

ነውጥ ናፋቂነት ጐልቶ የሚንፀባረቅበትን ቅንነት ማጣት እንደዋነኛ የሰላማዊ ትግል 

ስልት ሊጠቀሙበት ሲሞክሩ የተስተዋሉበት አግባብ ሲጤን በእርግጥም 

የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት ፅንፍ ብለን የምንፈርጀውን አመለካከት 

በመረረና በከረረ መልኩ የሚያቀነቅኑት ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች ከዚህም በላይ 

የከፋ አደጋ ሊያደርሱ አለመቻላቸው የህዝባችንን ሆደ ሰፊነት የሚያሳይ ነው። 

ምክንያቱም ከጥቂት ዓመታት በፊት በቱኒዚያ ተጀምሮ እንደ ግብፅና ሊቢያ 

ዓይነቶቹን የሰሜን አፍሪካ ሀገራት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሲያካልል የተስተዋለውና 

የሁዋላ ሁዋላም የአረቦች ፀደይ ወይም ደግሞ የአረቦች አብዮት ለመሰኘት የበቃው 

ዓለም አቀፋዊ ክስተት ይታወሳል ። 

በዚህ አካሄድ ቀጣይ መዳረሻቸውን ወደ የምስራቅ አፍሪካዋ ኢትዮጵያ ሊያደርግ 

እንደሚችል እርግጠኛ የሆኑት የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኛ አመለካከት 

አቀንቃኝ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች መሆናቸው ይታወቃል።  

እነርሱን ወደ አራት ኪሎው ቤተ መንግስት የሚያስገባው የዚች አገር የምፅዓት ቀን 

የሚፋጠንበትን ቅድመ ሁኔታ ለማሟላት ሲሉ በተለይም የመልካም አስተዳደር ነክ 

ችግሮችን ይበልጥ ከማባባስ አኳያ ያልሞከሩት የማወሳሰብ ተግባር የለምና ነው። 

ከዚህ የተነሳም ፅንፈኞቹ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች የኪራይ ሰብሳቢነትን ተግባር ጣምራ 

ጥቅም እንደሚያስገኝላቸው አድርገው ወስደውታል ቢባል እውነታውን በተሻለ 

መልኩ የሚገልፀው ሆኖ ይሰማል። 
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ይህም አብካኛዎቹ በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ጐራ ተሰልፈው አንድም 

የነኦነግን ጠባብ ብሔርተኝነት የሚያንፀባርቅ አክራሪ አመለካከት ወይም ደግሞ 

ተቃራኒው ፅንፍ የሚታወቅበትን የትምክህተኛ ሃይሎች አስተሳሰብ የሚወክል 

እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የሚስተዋሉ ቡድኖችን በእጅጉ ያመሳሰላቸዋል ተብሎ 

የሚገመት መሰረታዊ ነጥብ አለ። በተለይ ከኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 

ጋር በተያያዘ መልኩ የሚገለፁ ሕገ ወጥና ኢ-ሞራላዊ ተግባራትን ጭምር 

እንደዋነኛ የድርጅታዊ ህልውናቸው ዋስትና አድርገው የሚወስዱበት አግባብ ነው 

ማለት ይሆናል።  

ፅንፈኞቹ የሀገራችን ተቃዋሚ ፖርቲዎች የኪራይ ሰብሳቢነትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 

የህልውናቸው መሰረት አድርገው እንደሚወስዱት በተሻለ መልኩ ለማረጋገጥ 

የሚቻለው ደግሞ እነርሱ የሙስና ተግባርን ሁለት ዓይነት ጠቀሜታ 

የሚያስገኝላቸው አድርገው እንደሚቆጥሩት በሚያሳብቅ መንገድ ሲፈፅሙና 

ሲያስፈፅሙም ጭምር የሚስተዋሉበት አግባብ እንደሆነ በእርግጥም ደፍሮ መናገር 

አይቸግርም ። 

እንዴት ቢባል ለእነርሱ ሙሰኝነትን የሚያስፋፋ ኢሞራላዊና እንዲሁም ኢስነ-

ምግባራዊ ድርጊት በመፈፀም የሚገኘው ጥቅም በአቋራጭ መንገድ ኢኮኖሚያዊ 

ብልፅግናን የመቀዳጀት ዕድልን ብቻ አይደለምና ነው። ይልቅስ ከኪራይ ሰብሳቢነት 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ አፍራሽ እንቅስቃሴ የሚመነጩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና 

ብሎም የፍትህ መጓደሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ ሄደው የህብረተሰቡን ለፀረ 

ኢህአዴግ መሬት አንቀጥቅጥ የህዝብ ቁጣ የሚያነሳሳ አገር አቀፋዊ ብሶት 

እንዲፈጠር ማድረግ የሚሉት ፈሊጥም አላቸው ፅንፈኞቹ ተቃዋሚዎች ። 

ይህ ማለት ደግሞ ለስልጣን ናፋቂዎቹ የተቃውሞው ጐራ ፖለቲካ መሪ ተዋኒያን 

ኪራይ ሰብሳቢነት የተሰኘው ሳይሰሩ የሚከበርበት ኢ-ፍትሐዊ የምጣኔ ሃብት ዘዴና 

የእርሱ ተግባራዊ መገለጫ እንደሆነ ተደርጐ የሚፈረጀው ሙሰኝነት ወደ አራት 

ኪሎው ቤተመንግስት የመግባት ህልማቸውን የሚያሳኩበት አቋራጭ መንገድ 

የሚጠርግም ጭምር እንጂ እንደ ተራው ዜጋ ለኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ሲባል ብቻ 

የሚፈፀም እንዳልሆነ ያረጋግጥልናል።  
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ለእነርሱ የህልውናቸው ፅኑ መሰረት ተደርጐ እስከመቆጠር የደረሰውን የኪራይ 

ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ በስሜታዊ አስተሳሰብ እንዲሸነፍና የሙሰኝነት 

ተግባር የሚገለፅባቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮቻችንም ትርጉም ባለው መልኩ 

እንዲቀረፍ ለማድረግ የኢፌዲሪ መንግስት ቆርጦ መነሳቱን ሲረዱ የቆሙበት 

መሬት ድንገት መናድ የጀመረ ያህል ቢደናገጡ እንብዛም ሊያስገርመን አይገባም 

የሚል እምነት እንዳለ ይሰመርበት። 

ለማንኛውም ግን፤ በድህረ-ደርግ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን  ምቹ ሁኔታ ተከትሎ 

እንደአሸን መፍላት የጀመሩት ተቃዋሚ የፓለቲካ ፓርቲዎች፤ የሚፈርጁበት የሀይል 

አሰላለፍ ትምክህተኝነትና ጠባብ ብሔርተኝነት የምንለው የሁለት ተቃራኒ ፅንፎች 

አመለካከት ብቻ እንደሆነ አድርጐ መደምደም ተገቢነት ላይኖረው እንደሚችል 

ግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቃል፡፡ 

ይህ ጉዳይ እንደተጠቀ ሆኖ ስለጠባብ ብሔርተኛ ስለትምክህተኛ ተቃዋሚ የፓለቲካ 

ሀይሎች የሁለት ጐራ አክራሪ አቋም የሚንፀባረቅበት አፍራሽ እንቅስቃሴ ፈጽሞ 

ሊታረቅ የማይችል መሰረታዊ ልዩነታቸውን ለማድበስበስ እየተሞከረ ያለበት 

አግባብ ያስታወሰንን ለህፃናት የሚነገር ተረት በማቅረብ ነው፡፡ 

ተረቱ የአይጥና የድመትን ተፈጥሯዊ ባላንጣት መነሻ አድርጐ የሚነገር ነው ። 

እናም የሀገር ሽማግሌዎች ከሁለቱ ወገን ተገናኝተው በአይጥና በድመት ዝርያ 

መካከል  ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ቅራኔ መፍታት ስለሚቻልበት መንገድ 

እንዲወያዩ ይወስናል፡፡ 

የውይይቱ መሰረታዊ ቁም ነገርም «ለመሆኑ አይጥንና ድመትን እስከዚህ ድረስ 

በመረረ የጠላትነት ስሜት እየተያየን እንድንኖር ያደረገን ምክንያት ምንድነው?» 

ሲል አወያዩ ይጠይቃል፡፡ የተሰብሳቢዎቹ ምላሽም «ልክ እንዲህ እንደዛሬው አንድ 

የጋራ መድረክ ላይ ተገናኝተን በመካከላችን ያለውን ስር የሰደደ ቅራኔ እንዴት 

ማስወገድ እንደሚቻል ለመምከርና ለመዝከር ከባላንጣነት ይልቅ ዝምድና 

የምንፈጥርበትን ዘዴ ማመቻቸት ብንችል የሁለታችንንም ወገን ይበልጥ ተጠቃሚ 

የሚያደርግ ስለመሆኑ በቂ ግንዛቤ ሳንጨብጥ በመቆየታችን ምክንያት ነው የሚለው 

ነጥብ ሊሰመርበት የሚገባ ይመስለናል!!» የሚል ሆኖ ተገኘ፡፡  
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የመፍትሔ ሃሳብ እንዲያስቀምጡ ሲጠየቁ «በተለይ ደግሞ የአይጥ ልጃገረዶች 

ከድመት ወንዶች ጋር በፍቅር እንዲወድቁ፤ አልፎም ፍቅራቸው እየጠነከረ 

እንዲሔድና ትዳር መስርተው ዝምድናቸውን ወደማይቀለበስበት ደረጃ 

እንዲያደርሱት የማድረግ ስራ መስራት ፈጽሞ ጊዜ የማይሰጠው አግነብጋቢ የጋራ 

አጀንዳ ተደርጐ ቢወሰድ ነው ሁለቱንም ወገን ዕርስ በዕርስ ከመሰጋጋትና የጎሪጥ 

ከመተያየት ህመም የሚፈውስ ፍቱን መድሃኒት ሊገኝ የሚችለው» ሲሉ ምላሻቸውን 

ሰጡ ይላል ተረቱ፡፡ 

ስለሆነም ለዕርቀ ሰላሙ መስመር የአንበሳውን ድርሻ እንዲወስዱ የተወሰነባቸው 

የሁለቱ ወገን ወጣቶች የየራሳቸውን ሚና ወክለው ከመተወን ውጭ ምርጫ 

አልነበራቸውምና ያን ያደርጉ ዘንድ ግድ ሆነ፡፡ 

በተለይም ደግሞ ለአይጥ ወይዛዝርት የተሰጣቸውን የቤት ስራ የነውሮየን ልብ 

ለማማለል ያስችላል የሚሉትን መላ ሁሉ መምታት ይጠበቅባቸው ነበር፡፡ እናም 

የሴትነት ብልሃታቸውን ተጠቅመው በመቆነጃጀት እየተሽኮረመሙ ያደረጉት ብርቱ 

ጥረት ተሳክቶ አንድ የድመት ጎረምሳን ለማጥመድና የጋብቻ ጥያቄ እንዲያቀርብ 

ለማድረግም ጭምር አስቻላቸው አሉ፡፡  

ባልተለመደ የፍቅር ግንኙነት የአይጥና የድመትን ከተፈጥሯዊ ድንጋጌ የተወረሰ 

ቅራኔ የሚሽር ታሪካዊ ገድል ለመፈፀም የታጩት ጥንዶች የሚጋቡበትን 

የሰርጋቸው ተቆረጠናም በሁለቱ ወገን ሽርጉዱ ሲጧጧፍ ሰንብቶ የዕለቱ ዕለት ግን 

ነባራዊው እውነታ ገሀድ ወጣ፡፡  

ምክንያቱ ደግሞ፤ የድመቶች ህልውና የአይጥን መንጋ አድኖ በመብላት ላይ 

የተመሰረተ ይሆን ዘንድ ተፈጥሮ ራሱ የደነገገውን ሕግ ካላገናዘበ ከንቱ ምኞት 

በመነጨ ጊዜያዊ የመወዳጀት ስሜት ተገፋፍተው ዕርቀ ሰላም ስለማውረድ መከሩ 

እንጂ የአንደኛው ሞት ለሌላኛው ህይወት መቀጠል እጅግ በጣም አስፈላጊ ተደርጐ 

የመወሰዱን ነባራዊ ሀቅ እንዴት ማስቀረት ይቻላል? ለሚለው መሰረታዊ ጥያቄ 

ምላሽ የሚሰጥ መፍትሔ አልዘየዱምና ነው፡፡  

ከዚህ የተነሳም  በአይጥና በድመት  ዝርያ ታሪክ የመጀመሪያዎቹ ጥንዶች 

ያልተለመደ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን የሚፈጽሙበት ቀን እየቀረበች ስትመጣ 
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በተለይም የሴቷ ወገን ከመቸውም ጊዜ ይልቅ ለከፋ አደጋ የሚያጋልጥ ስህተት 

ሳይሰራ እንዳልቀረ ይገለጽለትና «ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ» የሚያሰኝ ድንጋጤ 

ውስጥ ይገባል፡፡ 

በህፃናት ተረቱ ላይ የሴት ወገን ተደርገው የመሳሰሉት አይጦች የሁዋላ ሁዋላ ነገሩ 

ሁሉ ጭራሽ ወደ ባሰ የህልውና ፈተና ውስጥ የሚያስገባቸውን ስህተት እንደሰሩ 

ይገነዘቡና «ሰርገጠኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ» የሚያሰኝ የጥንቃቄ እርምጃ 

ለመውሰድ ተፍተፍ ሲሉ ይታያሉ፡፡ይህም የሆነው ለድግሱ የሚያስፈልገንን ያህል 

ጮማ ስጋ የያዙ አይጦችን እናንተው ራሳችሁ መርጣችሁ ትልኩልን ዘንድ እነሆ 

በጥብቅ እናሳስባለን፡፡» ሲሉ የሙሽሪትን ቤተሰብ የሚያስጨንቅ ጥያቄ ስላቀረቡ 

ነበር፡፡ 

አሁን ወደ ባህር ማዶ ሲናፈስ የሚደመጠው፤ በትምክህትና በጠባብ ብሔርተኛ 

ተቃዋሚ የፓለቲካ ኃይሎች መካከል ያልተለመደ ቅርርብ ስለመፍጠር ጉዳይ 

የሚያወሳ ወሬ የሚያመለክተን ጉዳይም ከዚህ የልጅነት ዘመን ተረት ጋር 

የሚመሳሰል ያልተቀደሰ ወይም ያለአቻ ጋብቻ ለመፈፀም እየተሞከረ ስለመሆኑ ነው 

ብሎ ማጠቃለል ይቻላል፡፡ የሀገራችን የነውጥ ናፋቂ ቡድኖች ለፓቲካዊ ያለ አቻ 

ጋብቻ ከላይ የተገለጸው አገርኛ የህፃናት ተረት ያስታውሰናል ። 

ከዚህ አኳያ የሚስተዋሉትን መሰረታዊ የመደብ ቅራኔዎች ወይም ደግሞ ለብሔራዊ 

ማንነት ጥያቄ ተገቢ ዕውቅና ከመስጠት አለመስጠት ጋር ተያይዘው ሊነሱ የሚችሉ 

ቁልፍ ነጥቦች እንዴት ባለ አማራጭ የመፍትሔ ሃሳብ አስታርቆ በሁለቱ ፅንፍ 

አመለካከት መካከል የተጋረጠውን እጅግ በጣም ሰፊ የልዩነት ገደል ማጥበብና 

ማቀራረብ እንደሚቻል ፍንጭ የሚሰጥ ፓለቲካዊ ትንታኔ ሳይቀርብበት ወደ 

«ህብረት---» ሊሉን ይቃታቸዋል። ያው ከላይ እንደተጠቆመው ኪራይ የመሰብሰቢያ 

መንገዶቻቸውን በማያዳግም መልኩ የሚዘጋ ልማታዊ እርምጃ ሊወሰድ የመሆኑ 

ጉዳይ አስደንግጧቸው እንጂ እውነታውን ሳይረዱት ቀርተው አይደለም ተብሎ 

ይታመናል፡፡  

ለማንኛውም ግን በትምክህትና በጠባብ ብሔርተኝነት ፅንፈኛ አመለካከት ላይ 

የተመሰረተ ጐራ ለይተው በየፊናቸው ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን እስከመናድ 

የሚዘልቅ አፍራሽ እንቅስቃሴያቸውን ከማድረግ ቦዝነው የማያውቁት የሁለቱም 
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ፅንፍ መሪ ተዋኒያን ተቃዋሚ ፓለቲከኞች፤ የተባለውን አዲስ ቁርኝት ፈጠሩም 

አልፈጠሩም እነርሱ እጅግ አብዝተው የሚናፍቁትን «የቀለም አብዮት» ለማቀጣጠል 

ያለመ ሴራ ሳይዶልቱ እንደማያድሩ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ከሆነ ሰነባብቷል፡፡  
 

ስለዚህ ሲጠቃልል የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞ የመምራት ታሪካዊ ኃላፊነት 

የተጣለበት ኢህአዴግ መላው የሀገራችን ህዝቦች ያሸከሙትን አደራ በመሸከም ረገድ 

አስተማማኝ መንግስታዊ ጫንቃ ይኖረው ዘንድ ግድ ነውና ወደ ውስጡ መመልከት 

ላይ የበለጠ ትኩረት ይስጥ የሚል ይሆናል፡፡ 

 


