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ዴሞክራሲ ደብዳቤ በመፃፍ አይጎለብትም፤ ዴሞክራሲያዊ 

መድረኮችን በመጠቀም እንጂ 

ለሚ ዋቄ 

01-22-16 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንደነት መደረክ በአጭር መጠሪያው መድረክ 

በመባል የሚታወቀው የፓርቲዎቸ ጥመረት ሰሞኑን ለጠቅላይ መኒስትር ሃይለማርያም 

ደሳለኝ ግልፅ ደብዳቤ መፃፉን ነግሮናል። እርግጥ መድረክ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ መኒስትር 

ደብዳቤ ሲፅፍ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደም በተለያየ ወንጀል ተጠርጥረው 

ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ የሚገኙ ግለሰቦች ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጭ እንዲፈቱ፣ 

የፀረሽብርተኝነት ህጉ እንዲሰረዝ ወዘተ ጠያቄዎችን በደብዳቤ መጠየቁ ይታወቃል። 

የዘንድሮውም ደብዳቤ ከእነዚህ ከቀደሙት እነደ አንዱ የሚታይ ነው። 

መድረክ ለሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ደብዳቤ በመፃፍ ያለውን ሪከርድ ይህን ያህል 

አስታውሼ ሰሞኑን ወደፃፈው ደብዳቤ ልመለስ። የሰሞኑ ደብዳቤ “ለጠቅላይ ምኒስትሩ 

የተፃፈ ግልፅ ደብዳቤ” ተብሎ ተሰይሟል። የግልፅ ደብዳቤውን ዓላማና ይዘት 

አስመልክተው የመደረክ ሊቀመንበር ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ 

ፕሮግራም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይህን ማብራሪያ መነሻ በማድረግ  እንመልከተው። 

ፕ/ር በየነ በማብራሪያቸው “የደብዳቤው ዓላማ በቅርብ ግዜ በተከሰተውም ሆነ በሌሎች 

ነባር ችግሮች ላይ በተደጋጋሚ ይፋ ጋዜጣዊ መግለጫዎችንም ሰጥተን ከገዢው ፓርቲም 

ሆነ ከመንግስት ምንም አይነት ምላሽ የምናገኘበት ሁኔታዎች አልነበሩም። ይሄኛው 

ደብዳቤ ይህንንም የሚያጠቃልል ነው። ከዚህ ቀደም በግልፅ ሳይሆን በግልም ለጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ብቻ የሚደርስ ደብዳቤዎች ደጋግመን ፅፈናል፤ ሁኔታዎች እሰከዚህ ሊደረሱ 

እንደሚችሉ በመጠቆም ‘መነጋገር አለብን፣ እኛም መላ አለን’ በሚል። ለዚህ ሁሉ 

መንግስት ምንም የሰጠን ምላሸ የለም። አሁን ‘ፕሬሱም ህዝቡም ይወቀው’ በሚል 

ያለፈውንም አጠቃለን ነው ያቀረብነው።” ብለዋል። 

እንግዲህ ይህ የፕ/ር በየነ ማብራሪያ በመግቢያው ላይ ያነሳሁትን መድረክ ለጠቅላይ 

መኒስትሩ ተደጋጋሚ ደብዳቤ ሲፅፍ የመቆየቱን ጉዳይ ያረጋግጣል። በዚህ የፕ/ር በየነ 
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ጴጥሮስ  ማብራሪያ ላይ አንድ ነገር ብቻ ማለት አፈልጋለሁ። ይህም መድረከ ከገዢው 

ፓርቲ ኢህአዴግና ከመንግስት ጋር ተገናኝቶ “በሃገሪቱ አለ” የሚለው ችግር ላይ 

የሚወያየበት መደረክ ያጣ ወይም የተከለከለ፣ ይህን ለማደረግ ያለው ብቸኛ መንገድ 

ለጠቅላይ መኒስትሩ ደብዳቤ መፃፍ አስመስሎ ማቅረቡ ነው። 

በመሰረቱ ይህ ስህተት ነው። ብዙዎቻችን እነደምናስታውሰው በ2001 ዓ/ም ማገባደጃ ላይ 

ለሶስት ወራት ያህል በሃገሪቱ የሚካሄዱ ምርጫዎች ላይ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም 

ሆኑ ግለሰቦች ሊገዙበት የሚገባቸው የምርጫ ስነምግባር ደንብ ለማዘጋጀት በሃገሪቱ ህጋዊ 

እውቅና አግኝተው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎቸ ድርድር ወይም ውይይት አካሂደው 

ነበር። በዚህ ድርድር ላይ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ መኒስትሮች ደብዳቤ በመፃፍ የሚታወቀው 

መደረክ ድርድሩ ወይም ውይይቱ በተጀመረ በጠቂት ቀናት ውስጥ የተለያዩ ሰበቦችን 

አቅረቦ (ከኢህአዴግ ጋር ለብቻቸን መደራደር ነው የምንፈለገው፣ ኢዴፓ የሚሳተፈበት 

መደረክ ላይ አልሳተፍም . . .) ራሱን ከድርድሩ ውጭ አድርጓል። መድረክ ከድርድሩ 

ቢወጣም የተቀሩት በፌደራል ደረጃ የሚነቀሳቀሱ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ለወራት 

ያህል ተደራደረው የምርጫ ሰነምግባር ደንቡ ላይ ተሰማምተዋል። 

ታዲያ በዚህ ስምምነታቸው ላይ  የተለያዩ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ድርድርና ውይይት 

በማካሄድ መግባባት እነደሚችሉ ግንዛቤ ወስደው፣ ከምርጫም ውጭ  የሆኑ ሃገራዊ ጉዳዮች 

ላይም የሚመክሩበት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለማቋቋም ተስማመተዋል። 

ይህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መቋቋም በምርጫ ስነምግባር ደንቡ ውስጥ 

እንዲካተት ተሰማምተዋል። ደንቡ የበለጠ ጉልበት እንዲኖረው በህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት አዋጅ ሆኖ እንዲፀድቅም ተስማምተዋል። በዚህ መሰረት ደንቡ በ2002 ዓ/ም በህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ሆኖ ፀድቋል። በዚህ አዋጅ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎቸ 

የጋራ ምክረ ቤት ተቋቁሟል። ይሄው ምክር ቤት በምርጫ ስነምግባሩ አዋጅ መሰረት 

በክልል ደረጃም ተቋቁሟል፤ በየክልላዊ መንግስታቱ ውስጥ የሚነቀሳቀሱ የፖለቲካ 

ፓርቲዎችን አቅፎ። የዚህ ምክር ቤት አባል ለመሆን ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ 

የሚጠበቀው የምርጫ ስነምግባር ደንቡን መቀበሉን ለማረጋገጥ ተስማምቶ  መፈረም ብቻ 

ነው። ይህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

መቀመጫ ማግኘት ያልቻሉ ፓርቲዎች ድምፃቸውንና አቋማቸውን የሚያሰሙበት፣ 

በሃገሪቱ  ጉዳዮች ላይ የሚሳተፉበት መድረክ ሆኖ በማገለገል ላይ የገኛል።  
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ፕ/ር በየነ የሚመሩት መድረክ የምርጫ ሰነምግባር ደንቡ ላይ የተደረገውን ድርድር ረግጦ 

ከመወጣቱ ባሻገር ደንቡ ላይ መፈረምና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባል 

ለመሆን አልፈቀደም። ስለዚህ እስካሁን የዚህ ምክር ቤት አባል አይደለም። የምክር ቤቱ 

አባል የሆኑት የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለያዩ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ በገዢው ፓርቲ ወይም 

በመንግስት ሊብራራ ወይም ምላሽ ሊሰጥበት ይገባል ያሉትን ጉዳይ አቅርበው ምላሽ 

ወይም ማብራሪያ ይሰጥበታል። መጣራት ያለበት ጉዳይ ሲኖር ሁሉም የፖለቲካ 

ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ኮሚቴ ተዋቅሮ የማጣራት ስራ ይከናወናል። የማጣራት ሰራው 

ሪፖርት ለምክር ቤቱ ቀረቦ ውሳኔ ይተላለፋል። ሰሞኑን በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች 

የተፈጠረውን ሁከት ጨምሮ የተለያዩ ሃገራዊ ጉዳዮች ለምክር ቤቱ ቀርበው ውይይት 

ተካሂዶባቸዋል። 

እንግዲህ መድረክ የዚህ ድመፁን ማሰማት የሚችልበት ምክር ቤት አባል ለመሆን ፈቃደኛ 

ባለመሆኑ የተለያዩ ጉዳዮችን ለገዢው ፓርቲ በቀጥታ ማቅረብ የሚችልበትን እድል በራሱ 

ላይ ዘግቷል። እርግጥ ይህን ያደረገው ሆነ ብሎ የመስለኛል። ጥያቄዎች በይፋ ተነስተው 

ምላሽ ማገኘታቸው “ምህዳሩ ጠበበ፣ ታፈነኩ ወዘተ” የሚሉ ወሬዎችን በመንዛት ገዢውን 

ፓርቲና መንግስትን በማሳጣት፣ በሰላማዊ መንገድ ሊያገኛቸው ያልቻላቸውን የፖለቲካ 

ትርፎች ለማግኘት ይመስለኛል። አሁን ፕ/ር በየነ እንደሚሉት ከጠቅላይ ምኒስትሩ 

ስልጣን ውጭ የሆኑና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም በፍርድ ቤት በቻ ወሳኔ 

ሊሰጥባቸውና ሊቀየሩ የሚችሉ ጉዳዮችን በደብዳቤ በመጠየቅ “ማላሽ ተከለከልኩ፣ 

መንግስት ጆሮ ዳባ ለበስ አለኝ . . .” እያሉ ተገቢ ያለሆነ ከሃዘኔታ የመነጨ ድጋፍ 

ለማግኘት የተደረገ ነው። እናም መደረክ “ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ፃፈኩ” የሚለው 

ጉዳይ በቅንነት ለአንድ ሃገራዊ ጉዳይ እልባት ከማግኘት ፍላጎት የመነጨ ሳይሆን ጉዳዩን 

በማድበስበሰ መንግስት ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኝነት የሌለው ለማስመሰል የሚደረግ ነው። 

ፕ/ር በየነ በዚህ ዙሪያ የሰጡትን አስተያየት በዚሁ አጠቃልዬ ወደሌሎቹ ጉዳዮች 

ልሸጋገር። መድረክ ለጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም “ፃፍኩት” ያለው ደብዳቤ ላይ 

“በሃገሪቱ ያሉ አሳሳቢ ሁኔታዎች” በሚል የተዘረዘሩትን አሰመልክቶ ማብራሪያ እንዲሰጡ 

የተጠየቁት ፕ/ር በየነ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከእነዚህ መሃከል በጥልቀት ሊታዩ 

ይገባል ያልኳቸውን የተወሰኑትን እመለከታለሁ። 
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ፕ/ር በየነ “ኢህአዴግ ሁል ግዜ ከህገመንግስቱና ከሃገሪቱ ህግጋት ውጭ ሆኖ እርምጃዎች 

የመውሰዱ ጉዳይ፣ ደጋግሞ ከሌሎች ‘አማራጭ አለን’ ከሚሉ አካላት ጋር ለመነጋገር ጨርሶ 

ፍቃደኛ ያለመሆኑ መድረክንም ጨምሮ ብዙዎችን የፖለቲካ ቡድኖች ያስከፋና ተስፋ 

ያስቆረጠ፣ ‘ይህን መንግስት በጉልበት ማስወገድ ነው ያለብን’ ወደሚል የትጥቅ ትግል 

እንዲሸጋገሩ እየገፋቸው ነው። ይህም ለሀገራችን መፃኢ ዕድል  የሚበጅ አይደለም። 

ከእንግዲህ ወዲያ ጦርነትና ሲቪል ግጭቶች  ቢፈጠሩ የሚበጅ አይደለም። ‘ወደመበታታን 

ሊያደርስ ይችላል’ የሚል ስጋት አለን ” ብለዋል። 

በመሰረቱ ኢትዮጵያ በኢህአዴግ ፈቃድ የምትመራ ሃገር አይደለችም። ሃገሪቱ 

ህገመንግስት አላት። ኢህአዴግ በህዝብ ውክልና ስልጣን ሲረከብ ሃገሪቱን በዚህ 

ህገመንግስት ታጥሮ ለማስተዳደር ነው። ህገመንግስቱን ያከብራል፣ ያስከብራል፤ 

ህገመንግስቱንና ከክገመንግስቱ የመነጩ ሌሎች ህጎችን ያስፈፅማል።   

ኢህአዴግ በህዝብ ውክልና ስልጣን ላይ በቆየባቸው ያለፉ ሁለት አስርት ዓመታት አንዴም 

ህገመንግስቱን ጥሶ አያውቅም። ኢህአዴግ የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከረቂቅነት ጀምሮ 

እስኪፀድቅ ድረስ በሙሉ ልብ ምናልባት ሃገሪቱ ውስጥ ሲነቀሳቀሱ ከነበሩ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ሁሉ በተሻለ ቁርጠኝነት የሰራ የፖለቲካ ድርጅት ነው። የኢፌዴሪ 

ህገመንግስት ለኢህአዴግ የተጫነበት እዳ ሳይሆን የሚያምንበትና ፈቅዶ የተቀበለው ነው። 

በመሆኑም ህገመንግስቱን ለመጣስ የሚገፋፋው አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም። 

“ኢህአዴግ ከሌሎች አማራጭ አለን ከሚሉ ፓርቲዎች ጋር መድረክንም ጨምሮ 

ለመነጋገር ጨርሶ ፈቃደኛ አይደለም። ይህም ይህን መንግስት በጉልበት ለማስወገድ 

ወደትጥቅ ትግል እነዲገቡ አሰገድዷቸዋል” የሚለውን የፕ/ር በየነ ማብራሪያም መሰረተ 

ቢስ ነው። በዚህ ፅሁፍ መግቢያ ላይ እንደተመለከትነው መንግስት በማንኛውም ሃገራዊ 

ጉዳዮች ላይ በምክር ቤት መቀመጫ ከሌላቸው ፓርቲዎቸ ጋር በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ 

የሚነጋገርበት መደረከ በአዋጅ አዘጋጅቷል። የፕ/ር በየነ ፓርቲና ሌሎች ህጋዊነትንና 

ህገወጥነትን እያጣቀሱ የመንቀሳቀሱ እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ያሉ ድርጅቶች ሊቀላቀሉት 

ፍቃደኛ ያለሆኑት በፌደራልና በክልል ደረጃ የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር 

ቤት። መደረክና መሰሎቹ የዚህ የፓርቲዎች ምክር ቤት አባል ለመሆን ካለመፍቀዳቸው 

ባሻገር አባል የሆኑትንና በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ከኢህአዴግ ጋር የሚሰሩትን ፓርቲዎች 

“የኢህአዴግ አጃቢዎች፣ አጨብጫቢዎች . . .” እያሉ ከፖለቲካ ስነምግባር አኳያ ፀያፍ 
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በሆነ ሁኔታ ያንጓጥጣሉ። ከዚህ አኳያ ፕ/ር በየነ ሁሌም የሚያነሱት “መንግስት የፖለቲካ 

ፓርቲዎችን/ባለድርሻ አካላትን ለማነጋገር ፍቃደኛ አይደለም” የሚለው ወሬ ማደናገሪያ 

ሆኖ እናገኘዋለን።  

መንግስት በሃገር ውስጥ ህጋዊ ሆነው ከሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎች ጋር በወሳኝ ሃገራዊ 

ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ከፓርቲዎች ጋር ተሰማምቶ በህግነት ካፀደቀው የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ምክር ቤት በተጨማሪ፣ “የኢፌዴሪን መንግስት በሃይል እናፈርሳለን” ብለው 

በይፋ ጦርነት ካወጁ ድርጅቶች ጋር ጭምር ባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት በተደጋጋሚ 

ውይይትና ድርድር አድርጓል። የእነዚህ ድርድሮችና ውይይቶች ትኩረት ቡድኖቹ 

ጠመንጃቸውን አስቀምጠው ወደሃገርቤት በመመለስ ህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 

ውስጥ  መሳተፍ የሚያስቸላቸውን እድል መፍጠር ነው።  

በዚህ መሰረት አንዳንድ በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ ቡደኖች በከፊልም ቢሆን ወደሰላማዊ 

እንቅስቃሴ ተመልሰዋል። የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባር (ኦብነግ) እና የቤኒሻንጉል 

የነፃነት ግንባር ከተሰኙት ቡድኖች ጋር የተደረገው ውይይትና የተገኘውን ወጤት ለዚህ 

አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። የእነዚህ ቡደኖች አብላጫው ክፍል በሰላማዊና ህጋዊ መነገድ 

በቻ ለመንቀሳቀስ ተስማምቶ ወደሃገር ቤት መመለሱ የታወቃል። አሁን ኦብነግ የሚባለው 

ቡድን ከስሙ ውጭ የለም የሚባልበት ደረጃ ላይ የደረሰው በዚህ የመንግስት እርምጃ 

መሆኑ መታወቅ አለበት። ዛሬ በህዝብ ተተፍቶ እንደበጋ ጉም በኖ የጠፋው ኦነግም ቢሆን 

ከመንግስትና ከገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ጋር በርካታ ድርድሮችን ማድረጉ ይታወቃል።  

እንግዲህ መንግስትና ገዢው ፓርቲ በምን አኳኋን ይሆን  “የሃገሪቱ ጉዳይ ያገባናል” 

ከሚሉ ወገኖች ጋር ንግግር እምቢ ያለው? 

አሁን “የትጥቅ ትግል ላይ ነን” የሚሉት ግንቦት 7፣ የአርበኞች ግንባርና ሌሎቸ አስር 

እንኳን የማይሞሉ ሰዎች አሰባስበው አስመራ የተሰበሰቡ ቡድኖች በሃገር ውስጥ ሰላማዊ 

የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚያስችል፣ ወይም ከገዢው ፓርቲ ጋር በወሳኝ ሃገራዊ 

ጉዳዮች ላይ መወያየት የሚያስችል እድል ተነፍገው ከሃገር የወጡ አይደሉም። ከዚህ 

ይልቅ የኢፌዴሪ ስርአት ላይ ወይም ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ላይ ምክንያታዊ ያልሆነ  

ከትምክህትና ከጠባብ ብሄረተኝነት የመነጨ ጭፍን ጥላቻ ያደረባቸው ናቸው። ጭፍን 

ጥላቻ በምክንያትና አመክንዮ የማይፈታ በሽታ በመሆኑ አእመሯቸው ለድርድር ክፍት 

አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሄሮች እኩልነት መረጋገጡ፣ ብሄሮችና ብሄረሰቦች 
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ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደራቸውና በቋንቋቸው መስራታቸው ሞት መስሎ የሚታያቸው 

ይህን ስርአት ለመደምሰስ መቀመጫቸውን ኢትዮጵያን የማተራመስና የማጥፋት ስትራቴጂ 

ቀርፆ የሚነቀሳቀሰው ሻአቢያ መዲና አስመራ አድርገዋል። 

የሚገርመው መንግስትና ገዢው ፓርቲ ከእነዚህም ቡድኖች ጋር ቢሆን የመደራደርና 

ወደሰላማዊ ፖለቲካ እንዲመጡ የማድረግ ፍላጎት አለው። ይሁን እንጂ ወደድርድር 

ለመግባት በቅደሚያ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረቦችና ህዝቦች የሆነውን 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት እነዲቀበሉ የጠይቃል። ይህ ደግሞ ተገቢ ነው። ማንኛውም ቡድን 

በሃገር ውስጥ ለመንቀሳቀስ የኢፌዴሪን ህገመንግስት መቀበል ይኖረበታል። ኢህአዴግ 

በህገመንግስቱ ላይ የመደራደር ስልጣን የለውም።  እናም የኢፌዴሪ መንግስት ማንንም 

የትጥቅ ትግል ውስጥ እንዲገባ ያሰገደደ ሁኔታ አልፈጠረም። “የትጥቅ ትግል ውስጥ 

ገብተናል” ያሉትን ወደሰላማዊ ትግል የሚመልስ እንጂ። 

ፕ/ር በየነ የራሳቸው አእምሮ ውስጥ ብቻ ያለውን “የፖለቲካ ቡድኖች ‘ይህን መንግስት 

በጉልበት ነው ማስወገድ ያለብን’ ብለው ወደትጥቅ ትግል እንዲሸጋገሩ ያደረገ ሁኔታ አለ” 

የሚል አቋም ከገለፁ በኋላ “ይህ ለአገራችን መፃኢ ዕድል የሚበጅ አይደለም፤ ጦርነትና 

የሲቪል ግጭት ተፈጥሮ  ‘ሃገሪቱን ወደመበታተን ሊያመራ ይችላል’ የሚል ሰጋት አለን።” 

ብለዋል። እርግጥ ነው በዚህች ሃገር ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ከተፈጠረ 

ህገመንግስታዊ ስርአቱን በመናድ ሃገሪቱን ለመበታተን አደጋ ያጋልጣል። 

በአንድ ግለሰብ ፈላጭ ቆራጨነት ስር የወደቀው የኤርትራ መንግስት በሃገራት ላይ 

ከሚከተለው የእበደት ፖሊሲ በመነጨ ኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ 

ሃገሪቱ ዳግም ሃገር ልትሆን በማትችልበት ደረጃ  የማፈራረስ ስትራቴጂ ነድፎ 

እየተንቀሳቀሰ ነው። ይህን ስትራቴጂውን የተረዱ ህገመንግስታዊ ስረአቱን በሃይል የመናድ 

ፍላጎት ያላቸው በጭፍን መሰረተ ቢስ ጥላቻ ያበዱ ግንቦት 7ን የመሳሰሉ ቡድኖች አስርም 

ይሁን ሃያ የሰው ሃይላቸውን ይዘው አስመራ ገብተዋል። ይህ የሻአቢያና የእነግነቦት 7 

ኢትዮጵያን የማተራመስ  ጥምረት ከተሳካ እርግጥም ኢትዮጵያ ትበታተናለች። አናም 

ፕ/ር በየነ  “በእርስ በርስ ግጭት ኢትዮጵያን የሚበታትን አደጋ አለ” የሚል እምነት 

ካላቸው፣ ይህ አደጋ ያለው ለድርድርና ውይይት እድል በማይሰጥ ትምክህትና ጠባብ 

በሄረተኝነት ላይ የተመሰረተ ጭፍን ጥላቻ በሚነዳቸው ቡድኖችና በሻአቢያ የተመሰረተው 

ጥምረት ጋር ነው ። ስለዚህ እነዚህን በጭፍን ጥላቻ ያበዱ ቡደኖች ተገፈተው እንደወጡ 
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አድርጎ በማቅረብ ለአካሄዳቸው ህጋዊ መሰረት ለመስጠት ከመሞከር ይልቅ ቢያወግዟቸው 

ለኢትዮጵያና ለህዝቧ አለኝ የሚሉት ተቆረቋሪነት እውነተኛ መሆኑን ያሳያሉ። 

ሌላው ፕ/ር በየነ አና የሚመሩት ፓርቲ ሊያስታውሱት የሚገባው የሻአቢያን ኢትዮጵያን 

የመበታተን ስትራቴጂ ለማስፈፀም አስመራ የተሰበሰቡት ቡድኖች ሃገር ለመበታተን 

የሚያስችል የህዝብ ድጋፍ የሌላቸው መሆኑን ነው። አሁን አስመራ ከሚገኙት ተላላኪዎች 

መሃከል ከሃያና ሰላሳ የሚበልጥ የሰው ሃይል ያለው የለም። ይህ የሆነው ህዝባዊ መሰረት 

ስለሌላቸው ነው። ህዝባዊ መሰረት ያጡት  ከሃገር የወጡት ተገፍተው ሳይሆን በጭፍን 

ጥላቻ አብደው፣ ኢትዮጵያን ለማተራመስ በይፋ ያወጀውና ይህን ዓለም ያወቀለት  ሻአቢያ 

ስር የገቡትም ለህዝብ ሳይሆን ኢትዮጵያን በማተራመሰ ለጭፍን ጥላቻ ዛራቸው መሱን 

ለመመገብ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሚያውቅ ነው። እነዚህ ቡድኖች “መቼም 

ሃገሪቱን ለመበታተን አደጋ አያጋልጡም” በሚል ችላ ማለት ተገቢ ባይሆንም፣ አደጋ 

መፍጠር የሚያስችላቸው ዕድል ጠባብ በመሆኑ የሃገር ስጋት የሆኑበት ደረጃ ላይ 

አልደረሱም። “አደጋ ፈጥረዋል” ብሎ በማወራት ህዝብን በውዥንብረ ማራድ ካልተፈለገ 

በሰተቀር ፕ/ር በየነ እንዳደረጉት አጋኖ ማውራቱ አሰፈላጊም አይደለም። 

ፕ/ር በየነ  በማብራሪያቸው ያነሱት ሌላው ጉዳይ “መንግስት ህዝቡ መብቶቹን ለመስከበር 

ወይም ጥፋቶቹን ለመቃወም የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች በሙሉ ተጠያቂነት 

በሌለበት ሁኔታ በሞት ነው የሚቀጣው። ይህ ያሳስበናል” የሚል ነው። 

ይህን ጉዳይ ፕ/ር በየነ በቻ ሳይሆኑ በተለይ የትግል አጋራቸው ዶ/ር መረራ ጉዲና እና 

ሌሎች የሁከትና የሞት ወሬዎችን ከሰማይ እንደወረደ ሲሳይ የሚቆጥሩ በውጭ ሃገራት 

የሚንቀሳቀሱ ቡደኖችና ግለሰቦች እየተቀባበሉ አውርተውታል። የፕ/ር በየነን ጨመሮ 

የሁሉም ወሬ ግን በተጨባጭ እውነታ ላይ የተመሰረተና ሚዛናዊ አይደለም። ሰሞኑን 

በኦሮሚያ የተቀሰቀሰውን ሁከትና ሌሎች ከዚያ ቀደም ተቀስቅሰው ለሰው ህይወት መጥፋት 

ምክንያት የሆኑ ሁከቶችን በሚዛናዊነት ካለማየት ባሻገር በሁከት ሰዎች የሞቱበትን ሁኔታ 

ለፖለቲካ ትርፍ የመጠቀም ፈላጎትና ሩጫ ታይቷል። በፕ/ር በየነ ፓርቲ  በተለይ በዶ/ር 

መረራ በሚመራው ኦፌኮ ዘንድ ይህ ተንፀባርቋል። 

እውነታው ምን እንደሚመስል ለመረዳት ሰሞኑን በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች 

የተቀሰቀሰው ሁከት ላይ ያጋጠመውን እንመለከት። በተደጋጋሚ ሲገለፅ እነደሰነበተው 



8 
 

የአኦሮሞ ህዝብ በተለይ ከአዲስአበባና ከፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ 

የልማት ማሰተር ፕላን ረቂቅ ጋር ተያይዞ ማስተር ፕላኑ ህገመንግስታዊ መብቱን የሚጥስ 

ሆኖ ቀርቦለት “ህገመንግስታዊ መበቴ ሊጣሰ ነው” የሚል ስጋት እንዲያድርበት መደረጉ 

የታወቃል። ይህ ሰጋት ከተፈጠረ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ “በህገመንግስት የተረጋገጠልኝ 

መበቴ የከበርልኝ” የሚል ጥያቄ አንስቷል። ይህም ተገቢ ነው። ከአንድ ዓመት ከመንፈቅ 

ቀደም ብሎ ጀምሮ የኦሮሞ ህዝብ “መበቴ ሊጣስ ነው” ከሚል ሰጋት በመነጨ 

“የህገመንግስት ይከበር” ጥያቄ ሲያነሳ በተለይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የስጋቱ መነሻ 

የሆነው ማስተር ፕላን “ከህዝብ ጋር ውይይት ተደረጎበት ህዝብ የሚቀበለው መሆኑ 

ካልተረጋገጠ አይፀድቅም፤ ተግባራዊም አይደረግም፣ ህዝብን አወያያለሁ” እያለ 

በተደጋጋሚ ሲያሳውቅ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ህዝብ ጥያቄውን በውይይት መደረክ ላይ 

በሰላማዊ መንገድ ከማቅረቡ በፊት አጀንዳው ተጠልፎ ጥያቄው በሁከት ታጅቦ እንዲቀርብ 

ተደርጓል።  

አጀንዳውን የጠለፉት ቡደኖችና ግለሰቦች ማሰተር ፕላኑ ህዝብ ሳያምንበት ገና በጥያቄ 

ደረጃ እያለ በድብቅ ፀድቆ ተግባራዊ እየተደረገ አስመስለው በማቅረብ፣ የማሰተር ፕላኑ 

ዓላማ የኦሮሞን አርሶ አደር መሬት መቀማት እንደሆነ አድርገው በቁጣ ስረአቱ ላይ 

እንዲሳና የሃይል እርምጃ እንዲወስድ ነበር ያነሳሱት። የመንግስትንና የግለሰቦችን ንብረት 

እንዲወድም፣ መንገድ ተዘግቶ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ተስተጓጉለው  

መንግስትና ህዝብን ውጥረት ውስጥ እንዲገቡ፣ የአካባቢ ፀጥታ በማሰከበር ስራ ላይ 

የተሰማሩ ሚሊሻዎችና የፀጥታ አስከባሪ የፖሊስ ሃይል ላይ የጦር መሳርያ ጥቃት 

እንዲሰነዘር ነበር የተቀሰቀሰው። 

ይህ ሰላማዊ ተቃውሞ አይደለም። ከሳምንታት በፊት የፕ/ር በየነ የፖለቲካ አጋር የሆኑት 

ዶ/ር መረራ ጉዲና “ከፀጥታ አስከባሪ ላይ መሳሪያ ቀምተው ጫካ የገቡ ሰዎች በመኖራቸው 

ሁከቱ አይበርድም” ሲሉ በሰጡት መግለጫ ይህን አረጋገጠዋል። እንግዲህ መሳርያ ነጥቆ 

እሰከመታጠቅ የደረሱት አዋኪዎች በንፁሃን ዜጎችና ሰላም አስከባሪዎች ላይ ጥቃት 

መሰንዘር ጀመሩ። የውጭ ኢንቨስተሮችን ጨምሮ የዜጎችን የማምረቻና የንግድ ተቋማት፣  

ተንቀሳቃሽ ንብረት፣ መንግስታዊ ተቋማትና አገልገሎት መስጫ መሳሪያዎች፣ የግለሰብ 

መኖሪያ ቤቶች፣ የእርሻ ማሳዎችና የእህል ክምሮች፣ . . . ማውደም ጀመሩ። ይህ በሃይል 

የተፈፀመ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። 
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መንግስት እነዚህ አዋኪዎች በዜጎች ላይ የሚፈፅሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት የመከላከል 

ሃላፊነትና ግዴታ አለበት። አዋኪዎቹ የሚፈፅሙትን የሰበአዊ መብት ጥሰት ሳይከላከል 

ቢቀር ይጠየቃል፤ ህዝብ የሰጠውን የሃይል ጥቃትን በተመጣጣኝ ሃይል የመከላከል 

ሃላፊነትና ግዴታውን ባለመወጣት ነው ተጠያቂ የሚሆነው። የሚገረመው ፕ/ር በየነ በዚሁ 

ለቪኦኤ በሰጡት ማብራሪያ ላይ “መንግስት ህዝብን ከሃይል ጥቃት አልተከላከለም” ብለው 

ወንጅለውታል።  

ፕ/ር በየነ “ ‘ወደክልላቸሁ ሂዱ የእናንተ አካባቢ አይደለም፣ ከሌላ ክልል የመጣቸሁ አናሳ 

ብሄር ናችሁ’ የተባሉ ሰዎች ላይ የሚሰነዘር ጥቃትን ማሰቆም አልቻለም። አሁን አመያ 

የሚባል አካባቢ የደረሰውን ውድመትና ጥቃት ማስቆም አለቻለም።” በማለት ነበር 

መንግስት በህዝብ ላይ የሚሰነዘርን የሃይል እርምጃ አልተከላከለም በለው የወነጀሉት። ልብ 

በሉ የአመያው ጥቃት ሰሞኑን በኦሮሚያ ተቀስቅሶ በነበረው ሁከት ከ5 መቶ በላይ ቤቶች 

የተቃጠሉበትና ንብረት የወደመበት ነው። 

መንግስት በሁከት ላይ ለተሰማሩ ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነ እርምጃ 

የወሰደው አዋኪዎች ሰሞኑን በአመያ አካባቢ እንዳደረጉት በሃይል የሚያደርሱትን ሰዎችን 

የማፈናቀል፣ የመግደል፣ ንብረት የማውደም . . .ጥቃት በተመጣጣኝ ሃይል ለመከላከል 

በወሰደው እርምጃ ነው። ፕ/ር በየነም እንደጠየቁት ይህን የማደረግ ግዴታ አለበት። 

መንግስት የሃይል እርምጃ በመውሰድ ዜጎችን ከሃይል ጥቃት የመከላከል መብት እንዳለው 

የሚያወቁትና የተወሰነ አጋጣሚዎችን ጠቅሰው መንግስትን በደካማነት የወነጀሉት ፕ/ር 

በየነ ተመልሰው “ሰዎችን ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ በሞት ይቀጣል” በለው 

መወንጀላቸው በእደሜም በፖለቲከኝነትም አንጋፋ ለመባል ከበቃ ሰው የማይጠበቅ አሳፋሪ 

ነው። ይህ እርስ በርስ የሚጣረሰ አቋም ህዝብን በማታለል የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት 

ታስቦ የተደረገ ከሆነ ለህዝብ ያለን ንቀት የሚያሳይ በመሆኑ በፍፁም ከእርሳቸው 

አይጠበቅም። እድሜ ተጭኗቸው ነገር እየተደበላለቀ አስቸግሯቸው ከሆነም ከተቃውሞ 

ፖለቲካ ጋር አለቆረቡ፣ ጡረታ ወጥተው ማረፍ ይችላሉ። 

በመጨረሻም ፕ/ር በየነ ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም በሰጡት ማብራሪያ 

ካነሷቸው በርካታ ጉዳዮች አንዱን አንስቼ ፅሁፌን ላጠቃልል። ይህም አሁን “በሃገራችን 

ተፈጠረ” ያሉትን  “እልቂት” ላስከተለ ሁኔታ በመፍትሄነት ያቀረቡት ነው። ይህም “ . . . 

የመጀመሪያው መሰረታዊ የሃገራችን ፖለቲካ ላይ መስማማት በሚቻልበት፣ ዴሞክራሲያዊ 
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ምህዳሩ ሰፍቶ ሁሉም የተደራጀ ብቃት አለኝ የሚል ወገን ፕሮግራሙን ለህዝብ አቅረቦ 

ይሁንታ አግኝቶ እንዲያስተዳድር፣ ሌላው ‘እድሉን እንዲጠብቅ’ የሚለው የሰለጠነ 

አሰራርና አካሄድ ውስጥ ሃገራችን መግባት አለባት።” በሚል ያቀረቡት ነው። 

በቅድሚያ በሃገራችን እልቂት አልተከሰተም። እርግጥ በተለያየ ግዜ አሸባሪዎች በተናጥል 

በሚፈፅሟቸው ጥቃቶች፣ እንዲሁም ጥቂት ግለሰቦች የሚሳተፉበት ሁከት በመቀስቀስ 

በሰዎች አካልና ህይወት እንዲሁም ንብረት ላይ ጥቃት የተሰነዘረበት፣ ይህን ጥቃት 

ለመከላከል በፀጥታ አስከባሪ ተመጣጠኝ የሃይል እርምጃ የተወሰደበት ሁኔታ አለ። ይህ 

በሃገሪቱ እልቂት የተከሰተ አድርጎ ለማቅረብ የሚበቃ አይደለም። 

ሌላው ፕ/ር በየነ ያነሱትና አንድ ለብዙዎቸ ግልፅ ያልሆነ ነገር “በሃገራችን ፖለቲካዊ 

ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ወይም ከገዢው ፓርቲ ጋር እንስማማ” በሚል በተደጋጋሚ 

ሲቀርብ የቆየ ጉዳይ ነው። ተቃዋሚዎች በሃገራዊ ጉዳይ ላይ ግልጽ ያለሆነላቸውን፣ ወይም 

መጣራትና መስተካከል አለበት የሚሉትን ጉዳይ አቅርበው የሚነጋገሩበት/የሚወያዩበት 

መደረክ መኖሩ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አቋሟቸውን በሰላማዊ መንገድ 

እስካራመዱ ድረስ ለሃገሪቱ ይበጃል ያሉትን ማንኛውንም አቋም የመያዝና የማራመድ 

ህገመንግስታዊ መብት አላቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርስም ሆነ በህዝብ ውክልና 

ስልጣን ከሚረከበው ፓርቲ ጋር ተመሳሳይ አቋምና አመለካከት እንዲኖራቸው 

አይጠበቅም። የአመለካከት ልዩነትን ማስተናገድ አንዱ የዴሞክራሲ መገለጫ ነው። አናም 

የፖለቲካ ስምምነት ላይ እንድረስ የሚለው ጥያቄ ከማደናገር ያለፈ ትርጉም ያለው ሆኖ 

አይታየኝም። 

“ብቃት አለኝ የሚል ወገን ፕሮግራሙን ለህዝብ አቅርቦ ይሁንታ አግኝቶ 

እንዲያስተዳድር፣ ሌላው እድሉን እንዲጠብቅ” በሚል የቀረበው ትክክል ነው። ምሉዕ 

ዴሞከራሲያዊ ስርአት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በሚሳተፉበት ሂደት የሚደረስበትና ግዜ 

የሚወስድ መሆኑ ሳይዘነጋ፣ ኢትዮጵያ በኢፌዴሪ ህገመንግስት በተመራችባቸው ያለፉ 

ሁለት አስርት ዓመታት “ብቃት አለን” የሚሉ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ለውድድር ቀርበው 

በህዝብ ይሁንታ የስልጣን ውክልና ያገኘው ወገን ሃገሪቱን ሲያስተዳድር ቆይቷል። ፕ/ር 

በየነ ባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት ከተካሄዱ አምስት ምርጫዎች በሶስቱ የህዝብ ውክልና 

አግኝተው በህገመንግስቱ ትልቁ የስልጣን አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
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አባል ሆነዋል። እርግጥ ፓርቲያቸው በፓርላማ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ሰላላገኘ ገዢ 

ፓርቲ ለመሆን አልበቃም። 

ኢህአዴግ ባለፉት አምስት ምርጫዎች አሸንፎ ገዢ ፓርቲ ለመሆን በቅቷል። ከዚህ 

በተጨማሪ ከግዜ ወደገዜ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የሚኖረው መቀመጫ 

እየጨመረ፣ በተቃራኒው የተቃዋሚዎች እያሽቆለቆለ ምንም ወደመሆን የደረሰበት ሁኔታ 

ተፈጥሯል። ይህ ማለት  “ተቃዋሚዎች ምንም የህዝብ ድምፅ አላገኙም” ማለት ሳይሆን 

“በ50 + 1 አብላጫ ሆነው በምርጫ ጣቢያዎች ማሸነፍ አልቻሉም” ማለት ነው። ኢህአዴግ 

ባለፉ ተከታታይ ምርጫዎች በማሸነፍ ገዢ ፓርቲ ለመሆን የበቃው በተአምር አይደለም። 

የልማታዊ ዴሞክራሲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አራማጅ በመሆኑና ይህን ተግባራዊ በማድረጉ 

ከፈተኛ የህዝብ ድጋፍ ማፍራት በመቻሉ ነው። 

በልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በአንድ ሃገር የኢኮኖሚ እድገትና ልማት የሚመዘገበው 

በጥቂት ባለሃብቶች ተሳትፎ ሳይሆን ሁሉም ዜጎች እንደየአቅማቸው የልማት ተሳታፊ 

እንዲሆኑና ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ በማድረግ ነው። የአርሶ አደሩ፣ የአነሰተኛ 

ጠቃቅን አንቀሳቃሾች፣ የባለሃብቶቹን . . . ልማታዊ ተሳትፎ ይጠይቃል። እነዚህን 

የኢኮኖሚ ሃይሎች እድገትና ልማት ማምጣት በሚያስችል አኳኋን ለማሳተፍ ገዢው 

ፓርቲ/መንግስት ከሞያና ከፋይናንስ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋል። በአጠቃላይ 

ከአነዚህ  እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የህብረተሰብ ክፍል ከሚወክሉ የልማት ሃይሎች 

ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የቤተሰብ ያህል ተቀራርቦ ነው የሚሰራው። በመሆኑም በተደጋጋሚ 

የመመረጥ እድሉ ሰፊ ነው። ከዚህ አኳያ ሲታይ ኢህአዴግ በቀጣይነትም የመመረጥ 

እድሉ ሰፊ ነው። በተለይ በመልካም አስተዳደር ረገድ የታየበትን መጠነ ሰፊ ችግር 

ከፈታ። 

እናም በሃገራችን የጎደለው “ብቃት አለኝ” የሚሉ ወገኖች በምርጫ ላይ ተሳትፈው የህዝብ 

ይሁንታ ያገኘው ስልጣን ተረክቦ ሃገር የሚያስተዳድርበት ስርአት አለመኖር ሳይሆን፣ 

የህዝብ ይሁንታ ያላገኙት በሌላ ምርጫ እድላቸውን ለመሞከር ወስነው መንቀሳቀስ 

አለመፍቀድ ነው። በምርጫ የተሸነፉ አንዳንድ ፓርቲዎች የፕ/ር በየነን መደረክ ጨመሮ 

በምርጫ አለመሸነፋቸውን የሚያረጋግጥ አንዳችም ተጨባጭ ማሰረጃ ማቅረብ ባይችሉም፣ 

የምርጫውን ውጤት እንደማይቀበሉት ይገልፃሉ። በመግለፅ አይገደቡም የተለያዩ 
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አጋጣሚዎችን ተጠቅመው ህዝብን ውዥንብር ውስጥ በመከተት ህገመንግስታዊ ስርአቱን 

የመናድ ሙከራ የሚያደርጉበትን ሁኔታም ለመታዘብ በቅተናል። 

በአጠቃላይ ሰሞኑን በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተቀሰቀሰውን ሁከት አስታኮ 

መድረክ ለጠቅላይ ምኒስትር ሃይለማርያም አቀረብኩ ያለው ድባዳቤና ፕ/ር በየነ 

በደብዳቤው ላይ የሰጡት ማብራሪያ  ውዥንብር ከመፍጠር ተለይቶ የሚታይ አይደለም። 

በተጨባጭ ምድር ላይ ያሉትን ዴሞክራሲያዊ መድረኮች በመጠቀም እንጂ ለጠቅላይ 

ሚኒስትር ደብዳቤ በመፃፍና ውጭ ሃገር በሚገኙ ሚዲያዎቸ አደናጋሪ ማብራሪያ 

በመሰጠት የሃገሪቱን ዴሞክራሲ አንድ ጋት ፈቅ ማድረግ እንደማይቻል የኢትዮጵያ ህዝብ 

መገንዘብ ይኖርበታል።     

 

  

       

 

 


