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ከህዝብ የኣስተዲዯር ስርዓትና ወግ ተያያዥነት ያሇው መስተጋብር ውስጥ ሁሇት ፅንፌ የሆኑ ኣስተሳሰቦች

ማንሳት

ይቻሊሌ ። እነሱም ፀረ-ዳሞክራሲያዊ ስርዓት እና ፌፁም ዳሞክርስያዊ ስርዓት ናቸው። እነዚህን ሁሇት ፅንሰ ሃሳቦች
እንዯመነሻ በመጠቀም የህዝብን የኣስተዲዯር መስተጋብራዊ ስርዓት ወዳት እንዯሚያመዝን መተቸት የተሇመዯ ባህርይ
ነው። በእርግጥ ዳሞክራሲ በመፇሇጉ ብቻ በኣንዴ ጀምበር የሚሰጥ ወይም የሚነፇግ እውነታ ኣይዯሇም ብንሌ
ማጋነን ኣይሆንም ።
ከምእራባውያን እንዯምንረዲው ፣ ዳሞክራሲ

የማህበረሰባቸው ዕዴገት፣ ባህሌ፣ ንቃተ ህሉና፣ ትምህርት ወዘተ

ተዛምድ እያዯገና እየተጠናከረ የመጣ የረዥም ግዜ ሂዯት

መሆኑን ብዙ ሃተታ የሚያስፇሌገው ኣይመስሇኝም።

የኣገራችንስ ሁኔታ እንዳት እንረዯዋሇን? በእርግጥ የዚች ፅሁፌ ማጠንጠኛ የዱሞክራሲ ባህሌና ጉዞ በኢትዮጵያ
ቢሆንም የማህበረሰቡ ኢኮኖሚ፣ ትምህርት ወዘተ ሇዳሞክራሲ እዴገት ወሳኝ ሚና እንዲሇው

ከምእራባውያን

ዳሞክራሲ መገንዝብ ችሇናሌ ። በመሆኑም በኣገራችንም በየወቅቱ የነበረውን የማህበረሰባችን የኢኮኖሚ መዋቅርም
በተወሰነ

መሌኩ ይንፀባረቃሌ ማሇት ነው።

ስሇዚህ ታሪካቸን የኣክሱምን ዘመነ መንግስትም ጭምር ስሇ ሚያካትት ኣጠር ባሇ መሌኩ ማንሳቱ ተገቢ ነው እሊልህ።
በኣክሱም ዘመነ መንግስት በስሌጣኔ ማማ ሊይ የዯረሰ ማህበረ ሰብ

እንዯነበርን ፀሃይ የሞቀው ሃቅ ነው። የነበረው

የስሌጣኔው ምጥቀት ከሚያሳዩት መካከሌ፥


ዕፁብና ዴንቅ ጥበብ ያረፇባቸው ሓወሌቶች



የተሇያዬ ዓይነት፣ ቅርፅና ይዘት ያሇው መገበያያ ገንዘብ

እንዯማሳያ መጥቀስ ይቻሊሌ። እነዚህ የስሌጣኔ ኣሸራዎቻችን ተንከባክበን ያቆየናቸው ሳይሆን የተፇጥሮ (ፀሃይ ፣ዝናብ
ወዘተ) እና ሰው ሰራሽ (የዮዱት ጉዱት ማፌረስ ተግባር ወዘተ) ተቋቁመው ኣሁንም ቢሆን የኣሰራራቸው ምጥቀትና
ውበት ኣሁንም ምስጢር እንዯሆነ ነው። በመጨረሻም፣ ሇኣክሱም መንግስት ውዯቅት ሰበብ የሆነቸው ዮዱት ጉዱት
እንዯሆነች ይነገራሌ።
የኣክሱም መንግስትን መውዯቅ ተከትል የዛግዌ ስርወ መንግስት ተተካ። የዛግዌ ስርወ መንግስት የክሱምን የስሌጣኔ
ኣሽራ ተክትል የሊሉበሊ ውብና ዕፁብ የሆኑ ውቅር ኣብያተ ክርስቲያናት ሇመስራት በቅተዋሌ። ሌክ እንዯ ቁሳዊ
ኣሻራችን ሁለ፣ የገዲ የህዝብ የኣስተዲዯር ስርዓትም የሰው ሰራሽ ችግሮችን ተቋቁሞ የሚታይና የሚዯመጥ እውነታ
ነው ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም። ስሇዚህ የገዲ ስርዓት ኣሁንም በኦሮምያ እየጠቀሙበት እንዯሆነ በቴላቭዥን እያዬን
ነው። በመሆኑም ብዙውን ግዜ ወዯ ምእራቡ ኣሇም ከምናተኩር ይሌቅ በገዲ ስርዓት የሚንፀባረቁ ፅንሰ ሃሳቦች
በጥናትና ምርምር ተሇይተው ሇዱሞክራስያዊ ስርዓታችን ግንባታ የራሱ የሆነ ኣስተዋፅኦ ይኖረዋሌ ብዬ ኣስባልህ ።
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የዛግዌ ስርወ መንግስትን የመተካት ሂዯትና ከዚያ በኋሊ የነበረው የኣስተዲዯር ስርዓት ኣጠር ባሇመሌኩ ማየት ብንችሌ
የዳሞክራሲያችን ባህሌና ጉዞ ከሞሊ ጎዯሌ ያሳየናሌ ብዬ ኣስባልህ። በመሆኑም ሇፅሁፋ መንዯርዯርያ ይሆነኝ ዘንዴ
የሚከተለትን ጥያቄዎች ኣንስቻልህ ።


ከኣገራችን ታሪክ ኣንፃር ሲታይ ዳሞክራሲ እንዳት ነው የምንገነዘበው ?



ሇዳሞክራሲ መጎሌበት መወሰዴ ያሇበት እርምጃ ምንዴነው ነው? ሇምን?



ዳሞክራሲ በማህበረስብ ሌማትና ተግባቦትን ያሇው እንዴምታስ ምንዴነው?

በሚለ ጥያቄዎቸ በመንተራስ የተሇያዩ ማስረጃዎችን በማጣቃስ ሇመግሇፅ ወዯዴኩኝ። በመሆኑም እንዯየ ስርዓቱ
ባህርይ በሶስት ዋና ዋና ርእሶች ሇማቅረብ ወሰንኩኝ። እነሱም የኣፄዎች (የሰልሞናዊ ዘውገ መንግስት) ፣ የዯርግና
የኢህዳግ ስርዓቶች ናቸው ።

1. በኣፄዎች የዳሞክራሲ ባህሌና ጉዞ
ከ 1270 (ኣካባቢ)–1966 ዓ/ም (ሇ 700 ዓመታት ያክሌ)፣ ሰዎች ናቸው የተቀያዬሩት እንጂ የነበረው ስርዓት በብዙ
መሌኩ ኣንዴ

ዓይነት ነበር ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም። በመሆኑም

ከዛግዌ ወዯ

ሰልሞናዊ

ዘውገ መንግስት

የተሻገረበት ኣግባብ፣ በዝፄዎቹ የነበረው የመስተዲዴር ሞዳሌ (ስርዓት) ገሊጭ በመሆኑ ኣጠር ባሇመሌኩም ቢሆን
መግሇፁ ተገቢ ነው እሊልህ። ስሇዚህ ፣
ከዛግዌ ወዯ ሰልሞናዊ ዘውገ መንግስት ሇመሻገር ይንፀባረቅ የነበረው ማጠንጠኛው ሃሳብ የሚያሳየው ፣
ንግስነት/ መንግስትነት ሇሰልሞናዊ ዘውግ እንጂ ሇኩሻውያን (ኣገዋውያን) ኣይገባም የሚሌ ነበር ። ይህንን
መሰረተ ሃሳብ በመያዝ በወቅቱ ከነበሩ የሃይማኖት ኣባቶች በሃሳብ ተጋብተው በዛግዌ ስርወ መንግስት
ዘመቱ (ኣመፅ ኣስነሱ)። በኣመፁ ምክንያት የዛግዌን ስርወ መንግስት ንዯው የሰልሞናዊ ዘውገ መንግስት
ኣቋቋሙ። በሰልሞናዊ ዘውገ መንግስትነት ስም

ኣፄ ዩኩኖ

ኣምሊክ

የተባለ ሰው በ 1270 ኣካባቢ

የመንግስትን በትረ ስሌጣን ሇመጨበጥ በቁ ( ድ/ር ሃበተማርያም(1986) ገፅ 282 ሊይ ጀምሮ በዝርዝር
ሰፌረዋሌ) ።
የህዝብ የኣስተዲዯር ስራ (ንግስነት) በፇጣሪ ኣምሊክ ሇሰልሞናዊ ዘውግ ብቻ የተሰጠ ፀጋ ነው በሚሌ ሃሳብ
በወቅቱ ከነበሩ

የሃይማኖት ኣባቶች

ቁርኝት ፇጥረው

ኣራገቡት። ቀጥልም ወዯ መንበረ ስሌጣንም

ተቄናጠጡ። ስሇ ንጉሳውያን በነበረው የስብከት ሂዯትም ነጥረው የወጡ ገዢ ሃረጋት መካከሌ፣


ተሰርዓ በሰማያት ተሰርዓ በምዴር



ንጉስ ኣይከሰስ ሰማይ ኣይታረስ



ንጉስ ስዩመ እግዚኣብሄር ነው



ንግስነት የእግዚኣብሄር ፀጋ ነው
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የሚሌ ኣስተሳሰብ በህበረተ ሰቡ እንዱሰርፅ ተዯረገ ። ነገሩ ከእምነት የተያዬዘ በመሆኑ ህብረተ ሰባችን ቢወዴም
ባይወዴም መቀብሌ ግዴ ሁኖበት ነበር ማሇት ይቻሊሌ ። በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ ሇ700 ዓመታት ያህሌ
በመሇኮታዊ የእዝ ሰንሰሇት የስሌጣን ተዋረዴ ቀንበር ስር ወዯቀን ። በመሇኮታዊ የእዝ ሰንሰሇት ስሌጣን ያሌኩበት ዋና
ምክንያት ከግሌ ኣመሇካከቴ ሳይሆን እንዯ ኣውሮፓ ኣቆጣጠር በ 1955 ዓ/ም ተሻሽል የወጣው የኢትዮጵያ ህገ
መንግስት የሚሇውን እጠቅሳልህ “ Conquering lion of the Tribe of Judah Haileselasie I elect of God,
Emperor of Ethiopia” የትርጉሙ ይዘት ባጭሩ ከሰልሞናዊ ዘውግ በመሆኔ በፇጣሪ ኣምሊክ የተመረጥኩ
የኢትዮጵያ ንጉሰ ነግስት ነኝ የሚሇውን መሌእክት ያስተጋባሌ ። ከዚህ በተጨማሪ ሇኣፄ ሃ/ስሊሴ ሰዎች እንዯ ፇጣሪ
ይሰግደሊቸው እንዯነበር የሚያሳይ ሁላም በኢትዮጵያ ብሮዴ ካስቲንግ ኮርፖሪሽን (ተሇቪዥን) መስኮት ይታያሌ።
ካሊዩም በተሇያዩ ወቅት ስሇሚተሊሇፌ መመሌከት ይቻሊሌ።
በመሇኮታዊ እዝ

ባሇስሌጣናት የሆኑና ኣሽከሮቻቸው ሰርተው ከመብሊት ይሌቅ ከኣንደ ወዯ ኣንደ እየተዘዋወሩ

የገበሬው ሃብት መብሊት፣ ሌክ የላሇው ግብር የማስከፇሌን ስራ ተያያዙት ( ድ/ር ሃብተማርያም (1986)
እንዲስቀመጡት)። በኣጠቃሊይ የእዯ ጥበብ ስራዎች ከማበራታት ይሌቅ የማንኳሰስ ስራ ቀዲሚ ኣጀንዲቸው እንዯነበር
መርጃዎች ያሳያለ። ሇምሳላ ቡዲ፣ ቆዲ ፊቂ ፣ ኣንጠረኛ ፣ ሸማኔ፣ ወዘተ የሚሌ ታርጋ በመሇጠፌ ሇእዯ ጥበብ ስራዎች
ዘርፌ መዲካም ከፌተኛ ሚና ነበራቸው ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም።
ኣሌፍ ኣሌፍ የስሌጣኔ ጮራ ብቅ ካሇም በጉሌበት እንዱጠፈ ያዯርጉ ነበር። ሇምሳላ ዘፀኣት “በዯቂቀ እስጢፊኖስ
ሉገሇጥ የነበረው የኢትዮጵያ አብርሆት (Enlightenment)- እጅግ የሚያስቆጭ ያመሇጠን አጋጣሚና.. “ በሚሌ
ርእስ በኣይጋ ፍሮም የወጣው ፅሁፌ በግሌፅ ያሳያሌ። ፅሁፈ እንዯሚያስረዲው ማእከሊቸው ትግራይ ሁኖ በሳይንስና
በዳሞክራሲ ኣንዴ እርምጃ ወዯፉት የተራመደ በዯቂቀ ኢስጢፊኖስ የሚጠራ ኣዱስ ኣስተሳሰብ እንዯነበር ያትታሌ።
እነዚህ ሰዎች በሳይንስና ዳሞክራሲ ካነሱዋቸው መካከሌ፣


በዳሞክራሲ ዘርፌ፣

 ሇፇጣሪ ካሌሆነ በስተቀር ሇማንም መስገዴ የሇብንም
 ሃይማኖትና መንግስት መሇያየት አሇባቸው
 ሲሶ ሇነጋሽ፣ ሲሶ ሇአራሽ፣ ሲሶ ሇቀዲሽ” የሚሇውን አዋጅ በፅኑ ተቃወሙ


በሳይንስ ዘርፌ ከተጠቀሱት መካከሌ

 በኣሇም ሇመጀመርያ ግዜ ሉባሌ በሚችሌ መሌኩ ብርትኳንና ላሊ እስከኣሁን ያሌታወቀ ተክሌ በማዲቀሌ
የጉንዲጉንድ ጣፊጭ ብርቱካን የሚባሇውን ኣምርተዋሌ፣

 በዏሇም የመጀመርያው የሆነው ሉባሌ በሚችሌ መሌኩ በነፊስ ሐይሌ የሚሰራ የውሓ መዘውር ሰርተዋሌ፤
 አስገራሚ የእርሻ ጥበቦች (መስኖ እርሻ)፣ ትሌሌቅ የውሃ ማስተሊሇፌያ ዴሌዴዮችና ትቦዎች መዘርጋት ችሇዋሌ፤
የዯቂቀ እስጢፊኖስ ስራዎችና ኣስተሳሰቦች በትግራይ ህዝብ ብዙ ተከታይ ኣግኝተው እንዯነበረ ፅሁፈ የሚያትተው።
ነገር ግን ዓፄ ዘርዓ ያእቆብ ((1426-1460) ይህንን ጉሌህና ግሌፅ የሆነ የስሌጣኔ ጮራና ኣስተሳሰብ በጉሌበት
እንዱከስም ኣዯረጉ። የፇነጠቀው የስሌጣኔ ጮራ ብቻ ሳይሆን የኣስተሳሰቡ ተከታይ የነበረው የትግራይ ህዝብም
እንዱጨፇጨፌ ኣዯረጉ።
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ከስሌጣኔ ጮራ ማክሰም ባሻገር ኣፄዎቹ በሰዎች ማንነትና ባህሌ ዘመቻ ከፌተው ኣበሳብሰዋሌ። በመሆኑም ከኣማራ
ብሄር ውጭ የሆነውን ቋንቋ፣ ባህሌ፣ ወዘተ የኋሊቀር ምሌክት ኣዴርገው ይወስደት ነበር። ከዚህ በመነሳት ዋሇሌኝ
መኮነን በማያሻማ ቋንቋ የነበረውን ሁኔታ ገሌፆታሌ። ዋሇሌኝ እንዲሇው

ኢትዮጵያዊ ሇመሆን የገዢ መድቦችን

ኣስተሳብ መከተሌ ግዴ እንዯነበር ። እንዱሁም ኢትዮጵያ የብሄር በሄረ ሰቦች እስር ቤት እንዯሆነች በኣጭርና
ግሌፅ የሆነ ፅሁፌ ኣስቀምጠዋሌ ። በዚህ ጉዲይ ሊይ “ኢትዮጵያና የዘረኝነት ሌክፌት” በሚሌ ርእስ በ 09/06/2017
ከ ገፅ 4-8 ማስረጃውን በማጣቀስ በኣይጋ ፍረም ፖስት ተዯርገዋሌና ማንበብ ይቻሊሌ። ከዚህ በተጨማሪ “ኣንዴ
ኣገር ኣንዴ ህዝብ” ይለ ነበር።ይህንን የሚያመሇክተው፣ የመሇኮታዊ እዥ ሹማምንቶች የኢትዮጵያን መሬት ብቻ
ሳይሆን ህዝቡንም የግሌ ንብረታቸው እንዯሆነ በማሰብ የተራመደበት ኣግባብ ነበር ማሇት ይቻሊሌ። ሇማሳያነት
ያክሌ፣ ባርያ(ልላ) ብሇው የሚጠሩት


ሰው እንዯዕቃ በስጦታ ሇሙንሽራ ይሰጥ እንዯነበር የኣዯባባይ ምስጢር ነው፣



በገንዘብ ከኣንደ ወዯ ላሊ ጌታ ባርያ ብሇው የሚጠሩት ሰው ይሸጥ እንዯነበር ይታወቃሌ።

ኣፄዎቹ “ ኣንዴ ሃይማኖትም “ ይለ ነበር። ከዚህ የምንረዲው ኣፄዎች እነሱ ከሚከተለት ሃይማኖት ውጭ የሆነ ሁለ
ቦታ እንዯላሇው ያሳያሌ ።
በኣጠቃሊይ የነበረውን ሂዯት ሇማነፃፀር ያክሌ በወቅቱ ፥


ራስ የማስተዲዯር መብት ኣሌነበረም። በወቅቱ የኣስተዲዯር ክሌሌ/ጠቅሊይ ግዛት ብሇው በሰየሙዋቸው
ቦታዎች ሁለ የሚምስሊቸውን ሰው

እንዯ ራሴ ብሇው ይሾሙ ንነበር። እንዯ ራሴዎቹ ከኣፄዎቹ

የተነገረውን ቃሌ ኣክብረውና ኣስከብረው ያስተዲዴሩ ነበር። ስሇዚህ
ባሇሙዋሌ

ሁኖ

እንዯራሴዎቹ የኣገዛዙ ስርዓት

ያገሇግሊለ ወይም በጋብቻ የተሳሰሩ በመሆናቸው እዛው በዛው

ነው ስርዓቱ

የሚያስኬደት፣


ኣሌፍ ኣሌፍ የመማር እዴሌ ከተገኘም፣ በራስ ቋንቋ የመማር ስርዓት ኣሌነበረም። ህፃናት ሌጆች በኣፌ
መፌቻ ቋንቋቸው የመማር መብት ተነፌጎዋቸው በኣማርኛ እንዱማሩ ይዯረግ ነበር። ይህ የተዯረገበት
ምክንያት ኣማርኛ ሇሳይንስ ቅርብ በመሆኑ ኣሌነበረም ። ይሌቁኑስ ኣማርኛ የሰልሞናዊ ዘውገ መንግስት
ቋንቋ በመሆኑና የበሊይነታቸው ሇማረጋገጥ ነው። ከዚያ በመቀጠሌ ቀስ ቀስ በቀስ ዯግሞ የብሄር ብሄረ
ሰቦችን ማንነት ሇማጥፊት ታስቦ ነው።



በራስ ቋንቋ መዲኘት ኣሌነበረም። በወቅቱ ብሄር ብሄረ ሰቦች በማያውቁት ቋንቋ ይዲኙ ነበር። ምናሌባት
ከቻለ በራሳቸው ወጪ ኣስተርጓሚ ይዘው ይቀርባለ። ከዚህ በተጨማሪ ኣማርኛ የማይችሌ ሰው ፊራ
የሚሌ ስያሜ ይሰጠው ነበር።



ህዝብ እንዯህዝብ መንግስትን የመምረጥ መብት ኣሌነበረውም። በወቅቱ የነበሩ መንግስታት ስሌጣናቸው
ከፇጣሪ እንዯተሰጣቸው ኣዴርገው ህዝቡን ያታሌለ ነበር።



የፆታ እኩሌነት፣ የሃይማኖት እኩሌነት ወዘተ ኣሌነበረም ማሇት ይቻሊሌ
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በመሇኮታዊ የእዝ ሰንሰሇት በሆነ ስሌጣናቸውን በመጠቀም፣


ኢትዮጵያውያን ሇ 700 ዓመታት ያህሌ በሃይማኖት ስም የሂሉና እስረኞች ሆኖ እንዱቆዩ ተዯርገዋሌ



በዛጉዌና ከዚያ በፉት የነበረው የስሌጣኔ ጭሊንጭሌና የዳሞክራሲ ነፀብራቆች እንዱዯበዝዙ ወይም
እንዱጠፈ ተዯርገዋሌ



ኣሌፍ ኣሌፍ ብቅ የሚለትንና ሇስሌጣኔ በር ከፊች የሆኑ ኣስተሳሰቦችና የስራ ዘርፍች ተከታትሇው
የማፅዲት/የማጥፊት ስራ ይሰሩ ነበር ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም ( እንዯ እዯ ጥበብ፣ በዯቂቀ እስጢፊኖስን
ወዘተ በምሳላነት መጥቀስ ይቻሊሌ)

በኢኢኮኖሚ ዘርፌ የነበራቸው መሬ እቅዴ ሲሶ ሇነጋሽ፣ ሲሶ ሇኣራሽ፣ ሲሶ ሇቀዲሽ የሚሌ እንዯነበር ይታወሳሌ።
በመሆኑም ኣፄዎቹ (መኳንንቶቹ) እጃቸውና እግራቸው ኣፅዴተው/ሞሽረው ገብሬ ያመረተውን ሃብት ብቻ ቁጭ
ብሇው መብሊትን ነው ስራቸው የነበረ ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም ። ስሇዚህ ስሇ ኢኮኖሚና ዳሞክራሲያዊ መዋቅራዊ
ሽግግር ማሰብ ይቅርና ከሇጋሽ ኣገሮች እርዲታ በመሇመን ይሁን ከራሳቸው በጀት የ66ቱ የወልን ዴርቅ ሇመታዯግ
ኣሌቻለም ነበር። ይሌቁንስ ህዝቡ እያሇቀ መሆኑን እንዲይታውቅባቸው ዯብቀው በመያዛቸው ምክንያት ህዝቡ በረሃብ
እያሇቀ እንዯነበር ዋይ ዋይ ሲለ የሚሇውን የድ/ር ጥሊሁን ገሰሰ ዘፇን መመሌከት በቂ ነው
እውነት እናውራ ከተባሇ ፣


ኣፄ ዩኩኖ ኣምሊክ እውን የሰሌልሞን ዘረ ግንዴ ኣሊቸውን? ሇመሆኑ ዘረግንዲቸው ያንን ያህሌ ርቀት
ቀጥረው ያውቁታሌን?



ቀዲማዊ ሃይሇስሊሴ የሰሌልሞን ዘረ ግንዴ ኣሊቸውን? ሇመሆኑ ዘረግንዲቸው ያንን ያህሌ ርቀት
ቀጥረው ያውቁታሌን?

ዴፌረት ኣይሁንብኝ እንጂ ኣፄዎቹ ያነሱት ሃሳብ ከማጭበርበር ውጭ ላሊ ትርጉም ያሇው ኣይመስሇኝም ። ምክንያቱም
እግዚኣብሄር ሇፇጠረው ሰው ሁለ ቸር ነው እሊልህ። በመሆኑም እንዯኣፄዎቹ ኣባባሌ፣ ፇጣሪያችን የኣንደ የዘር ሃረግ
በላሊው የዘር ሃረግ ጫንቃ ወጥቶ እንዱጨፌር ይፇቅዲሌ በዬ ኣሊስብም። ፇጣሪ በፌፁም ኣያዲሊም ብዬ ኣምናልህ ።
እንኳን ፇጣሪን ያክሌ ይቅርና ጤናማ ኣስተሳሰብ ያሇው ሰውም ቢሆን እንዯ ኣፄዎቹ ህዝብን በሃይማኖት ሰበብ
ኣጭበርብሮ የዚህ ዘር ኣገሌጋይ የዛኛው ዘር ተገሌጋይ ብል ሇ 700 ዓመታት ኣከባቢ ያሰቃያሌ ፣ ኣገርንም እንዯ ኣገር
የኋሊ ጉዞ እንዴትሄዴ ያዯርጋሌ ብዬ ኣሊስብም ።
ኣንዴ ወቅት ፕሮፋሰር መስፌን ወ/ማርያም በዩ-ቱዩብ የተሇቀቀው ንግግራቸው ሊይ ቀዲማዊ ሃ/ስሊሴና በሊይ ዘሇቀ
ኦሮሞ ናቸው ሲለ ኣዲመጥኩኝ ። የበሊይ ዘሇቀ ጉዲይ ሇግዜው እንተወውና እና ወዯ ቀዲማዊ ሃ/ስሊሴ እንመሇስ ።
ቀዲማዊ ሃ/ስሊሴ በህገ መንግስታቸው ሊይ የሰልሞን ዘር ነኝ ብሇው ኣስፌረዋሌ። ኣሁን ዯርሶ ኦሮሞ ናቸው ሇማሇት
ሇምን ተፇሌገ?
እንዯ እኔ ኣመሇካከት ዘራቸው ምንም ይሁን ምን ማጠንጠኛው ይከተለት የነበረ የፌሌስፌና ስርዓት ነው። በመሆኑም
ኣፄ ሃ/ስሊሴ ሆኑ ላልች ኣፄዋውያን

ይከተለት የነበረ ፌሌስፌና ግሌፅና የማያሻማ መሆኑን በ 1955 (እንዯ ኣውሮፓ
5

ኣቆጣጠር ) በወጣው ህገ መንግስት ሊይ ማንነታቸውን በግሌፅ ኣስፌረዋሌ። ከዚህ በተጨማሪ የምንረዲው ነገር፣
የኣፄዎቹ ብስሇት በማታሇሌና በማጭበርበር ሊይ የተመሰረተ እንዯነበር በህገ መንግስታቸው ሊይ የነበረአውን
እንመሌከት። “እኔ በፇጣሪ ኣምሊክ የተመረጥኩ የኢትዮጵያ ንጉስ ነኝ” የሚሇውን ሃረግ ብንወስዴ በቂ ማስረጃ ነው።
በእርግጠኝነት እነሱም ያውቃለ እኛም እንረዯዋሇን
ኣሌሾማቸውም፣ በጭራሽ

እግዚኣብሄር

ኑ እናንተ የኢትዮጵያ

ንጉስ ሁኑ ብል

ከነ ኣካቴው ኣሇነጋገራቸውም ብዬ ኣስባልህ። ነገር ግን ኣጭበርብረውና ኣታሌሇው

ስሌጣናቸው ከሃማኖት ጋር በማቄራኘት የኢትዮጵያን ህዝብ ፌዲ ያሳዩ ኣፄዋውያን ነበሩ ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም ።
ከዚያም ኣሌፍ በእርስ በርስ ጦርነት እንዴንማቅቅ መንገዴ ኣበጁሌን።
ሇእነዚህ ኣረመኔ የሆኑ ኣፄዋውያን፣ የኣማራ ገዢ መዯብ፣ ነፌጠኛ፣ ዘረኛ ወዘተ ብሇን ብንሰይማቸው ኣቄሇጳጰስናቸው
እንጂ ኣሌረገምናቸውም ብዬ ኣስባልህ። ምክንያቱም እውቀቱ የላሇን ሁኖ ሳይሆን ፣


ከኣሇም በኢኮኖሚ ጭራ የሆነችው ኣገራችን በኣፄዎች ዯካማ መስተዲዴር ነበር ማሇት እንችሊሇን



ከኣሇም በዳሞክራሲ ጭራ የሆነችው ኣገራችን በኣፄዎች ዘረኛና መሰሬ ኣስተሳሰብ መሆኑን መገንዝብ ይቻሊሌ



በእርስ በርስ ጦርነት የተሰቃየነው በኣፄዎቹ ዯካማ ኣስተሳሰብና በፇጠሩት ክፌተት መሆኑን መገንዝብ
እንችሊሇን

በመሆኑም እንዯ ኣገርም እንዯ ህዝብም እኛ ኢትዮጵያውያን (ብሄር ብሄረ ሰቦች) ተጎዴተናሌ፣ ዯምተናሌ፣ ተጎሳቁሇናሌ
ብዬ ኣስባልህ። ግሌፅ መሆን ኣሇበት ብዬ እማስበው፣ ከኣፄዎቹ ስራ በመነሳት ገዢ መዯብ፣ ወዘተ የሚሌ ስያሜ
የተሰጣቸው እንጂ ከኣማራነትና ከኣማራ ጭቁን ህዝብ ምንም ግንኙነት እንዯላሇው መገንዘብ ያስፇሌጋሌ ።
በጣም የሚገርመው ኣሁንም ከጉያችን ኣሌወጡም። “ኣማራ” የምትሇውን ቃሌ በመውሰዴ ከኣማራ ህዝብ ሇማያያዝ
ይሞክራለ ። ኣንዲንደ እየመሰሇውም ከጎናቸው የሚሰሇፌ ህዝብ ቀሊሌ ቁጥር ነው ብዬ ኣሊስብም። ስሇዚህ የኣጼዎች
የማጭበርበርና ጭካኔያቸው ከተረዲንና ኣገራችንም ወዯ ኋሊ ያስቀሩዋት መሆኑን ከተግባባን ስያሜው ሇነሱና ሇነሱ
ብቻ ማያያዝ ኣሇብን ብዬ ኣስባልህ።
ስሇዚህ ከዳሞክራሲ ኣንፃር ሲታይ ኣፄዋውያን ከእግዚኣብሄር በታች ሁለም ነገር ማዴረግ ይችሊለ። የኢትዮጵያ ህዝብ
ግን በሃይማኖት ስም ሇ700 ዓመታት ያክሌ የሂሉና እስረኛ ሁኖ ነበር ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም።

2. በዯርግ ስርዓት የነበረው የዳሞክራሲ ባህሌና ጉዞ
በ66ቱ የህዝብ ኣመፅ ይስተጋቡ ከነበሩ ቁንጮ የሆኑ መፇክሮች መካከሌ “መሪት ሇኣራሹ “ እንዯነበር ይታወሳሌ።
በእርግጥ መሬት ሊራሹ በዯርጋውያን ግዜ በኣዋጅ ኣስነግረዋሌ፣ በመረት ሊራሹ ይነሳ የነበረውን ጥያቄ ሇመመሇስ
ሞክረዋሌ።

ነገር ግን ዯርጋውያን

በትረ ስሌጣን

እንዯጨበጡ

መሄዴ/መጫወት ወዘተ በኣዋጅ ኣገደ። ያሇ ህጋዊ የፌርዴ ቤት

ሰሊማዊ ሰሌፌ ማዴረግ ፣ በቡዴን ሁነህ

ወሳኔ በየስርቻው እና በየመንገደ ሰውን ያህሌ

ፌጡር ይገዴለ ነበር ። ሇምሳላ


በሃ/ስሊሴ መንግስት ባሇስሌጣናት የነበሩ ሰዎች ያሇምንም የፌርዴ ቤት ሂዯት ረሸንዋቸው
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“ቀይ ሽብር በሚባሌ ኣዋጃቸው” በኢትዮጵያ በሁለም ኣካባቢ (ያሇምንም የፌርዴ ቤት ህጋዊ ውሳኔ)
በቀበላ ካዴሬ ውሳኔ ብቻ ሰውን ያህሌ ፌጡር ይገዴለ ነበር።

ወጣቱ/ሰዉ የሚገዯሇው ሇተቃውሞ ኣዯባባይ ስሇ ወጣ፣ ዴንጋይ ስሇወረወረ ኣይዯሇም ። ዯርጋውያን እንዱሁ
ከመሬት በመነሳትና ተኝተው ያሇሙትን በማስታወስ እሱ/እስዋ/ ኢህኣፓ ወይም የላሊ ዴርጅት ኣባሌ ሉሆን/ሌትሆን
ይችሊሌ/ትችሊሇች በሚሌ ኣመክንዮ ከየቤቱ ወይም ከየመንገደ በመሰብሰብ በየኣዯባባዩ መግዴሌ ሇዯርጋውያን ህጋዊ
መብት ነበር ብሌ ማጋነን ኣይሆንም። ይህንን ሇመገንዝብ ኣዱስ ኣበባ መስቀሌ ኣዯባባይ ያሇው የሰማእታት ሙዜም
መጎብኘት ይበቃሌ።
በተሇይ

በትግራይ ተወሊጆች

ሊይ የነበረው

ግፌ እጅግ የከፊ እንዯነበር “ ኢትዮጵያን

የሚያስተዲዴረው

ማነው ?“ በሚሌ ርእስ በ 24/05/2017 እና “ኢትዮጵያና የዘረኝነት ሌክፌት” በሚሌ ርእስ በ 09/06/2017 ማስረጃዎችን
በማጣቀስ በኣይጋ ፍሮም ፖስት የተዯረገውን ማንበብ ይቻሊሌ ።
ሌክ እንዯ ኣፄዎቹ፣ ዯርጋውያን ይመሩበት የነበረ ህገ መንግስት (1988 እንዯኣውሮፓ ኣቆጣጠር ) የሚያጠነጥነው ስሇ
ኢትዮጵያውያን ብሄሮች፣ ብህሄረ ሰቦች እና ህዝቦች መብት ኣሌነበረም። ይሌቁንስ ዋና ማጠንጠኛው በግዛት ኣንዴነትና
በሶሻሉስት ርእዮተ ኣሇም ነበር ። በዋናነት የእናውቅሌሃሇን የሚሌ ኣስተሳሰብ በመያዝ ሁላ እነሱ ስሇ ኣገር ኣሳቢ፣
ተቆርቋሪ መስሇው ይቀርቡ ነበር። እንዱህ ኣይነት ኣስተሳሰብ የሚመነጨው ራስን ኣግዝፍ ከማየት ኣባዜ መሆኑን
መገንዘብ ይቻሊሌ። በመሆኑም ከነሱ ኣስተሳሰብ ውጭ የሆነውን ሁለ ኣገር የሚያፇርስ፣ ህዝብ የማይወክሌ፣ ገንጣይ፣
ኣስገንጣይ ወዘተ ብሇው ይፇርጃለ ራሳቸውም በዚያው መንገዴ ያስባለ ፣ ይገነዘባለ። እነዚህ የተቀፅሊ ስያሜዎች
ሇተሇያዩ ነፃ ኣውጪ ዴርጅቶች ታርጋ ተሇጠፈባቸው እንዯነበር ይታወሳሌ።
ዯርጋውያን ስሇ ሀዝብ መብትና ተጠቃሚነት ምንም ዯንታ ኣሌነበራቸውም ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም። ቢሆን ኑሮማ
በገበያ ሊይ የነበረውን የሃውዜን ህዝብ በኣውሮፕሊን ባሌጨፇጨፈ ነበር።ኣንዲንዳ ከሚናገሩዋቸው ሃረጎች ብናይ
መሌካም ነው። ዯርጋውያን “ቀይ ባህር የላሊት ኢትዮጵያ ማሇት ኣንገት የላሇው ሰው ማሇት ነው ይለ ነበር ”።
ይህንን የዯርጋውያን ኣስተሳሰብ ስኮንን፣ እንዯ ዜጋ ሇኣንዴ ኣገር

ወዯብ(የባህር በር) ኣያስፇሌግም ከሚሌ መነሻ

ሃሳብ ኣይዴሇም ። ስሇ ኣገር ስናስብ ስሇ ህዝብ ማሰብ ያስፌሌጋሌ ከሚሌ እሳቤ ነው። ነገር ግን ዯርጋውያን ከኣፄዎቹ
የወረሱት ኣስተሳሰብ ቢኖር የተሇያዬ ኣስተሳሰብ የማስተናገዴ ፌሊጎትም ኣቅምም ኣሌነበራቸውም

ብንሌ ማጋነን

ኣይሆንም። ህዝብ ካሌያዝን (ህዝብ ከጎናችን ካሊሰሇፌን) ያሇህዝብ ኣገር የሚባሌ ነገር ኣይኖርም ብዬ እወስዲልህ።
ስሇዚህ ሇኤርትራ መገንጠሌ ከመነሻው ሇጣሌያን በመሽጥ ጀምሮ እስከመገንጠሌዋ ዯረስ ዋና ዋና ተዋናዮች ኣፄዎች
ናቸው ብዬ ኣስባልህ። ሇምን ቢባሌ ኤርትራን ከፉዳረሽን ኣስተዲዯር ወዯ ንጉሳዊ የዘውግ ኣስተዲዯር እንዴትገባ
ኣዯረጉ። ነገር ግን የኤርትራ ህዝቦች ሇመሇኮታዊ የዘውግ ኣገዛዝ ተንበርካኪ ሇመሆን ጭንቅሊት ኣሌነበራቸውም።
በመሆኑም የነፃንት ትግሌ ማካሄዴ ግዴ ነበረና የኤርትራን የነፃነት ትግሌ የተጀመረው ሌክ የኤርትራ የፉዳሪሽን
ኣስተዲዯር

ውዴቅ ከተዯረገ በኋሊ ነው። ስሇዚህ ህዝብ ሳትይዝ የባህር በር መፇሇግ ከንቱ ምኞት ሁኖ ቀረ።

ሊይሆንሊቸው፣ በዚህ ኣስተሳሰባቸው የተነሳ ኢትዮጵያን ወዯ ከፊ የእርስ በርስ ጦርነት ማቅ ውስጥ እንዴትገባ
ኣዯረጉ።
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ዯርጋውያን በትምህርት፣ በቋንቋ፣ በኣስተዲዯር፣ ወዘተ ከኣፄዎቹ የተሇዩ ኣሌነበሩም። ሌክ እንዯ ኣፄዎቹ፣ እኔ ያሌኩት
ትክክሌ ነው የሚሌ ኣባዜ ነበራቸው ። ከዚህ በተጨማሪ ዯርጋውያን የወታዯር ስብስብ በመሆናቸው

በስነ ሃሳብ

ሳይሆን በጉሌበት ነበር የሚያምኑ ። ሇምሳላ ዯም የሞሊ ጠርሙዝን ወርወረው ዯሙን መሬት ሊይ እንዱዋጅ
በማዴረግ እኛን የሚቃወም ሁለ ዯሙን እንዯዚህ እንዱፇስ እናዯርገዋሇን በማሇት በኣዯባባይና በህዝብ ፉት
እያቅራሩ ያሳዩን ነበር።
ከዚህ በተጨማሪ ዯርጋውያን (መንግስቱ ሃ/ማርያም ) ካለት ሌጥቀስ


በትግራይ የመንግስት ኣንዴ ትራክተር የሇም ብሇው ተናግረው እንዯ ነበር እናስታውሳሇን

ከዚህ ሃሳብ የምንረዲው በትግራይ ፊብሪካ ይቅርና ኣንዴ የመንግስት ትራክተር እንኳን የሇንም የሚሇውን ሃሳብ
ሇማስጨበጥ የታቀዯ ይመስሊሌ።

መንግስቱ ሃ/ማሪያም የተናገሩትን ስህተት ነው ብዬ ኣሌወስዴም። ምክንያቱም

እውነታቸው ነበር ። በመሆኑም በትግራይ የትጥቅ ትግሌ ሇማቀጣጠሌ ምክንያት የሆነው ይህን የመሰሇ ግሌፅ
ኣዴሌዎ፣ ራስን የማስተዲዯር መብት ከሚሌ ሃሳብ የመነጨና መብትን ሇማስከበር ከመታገሌ ውጭ ላሊ ኣማራጭ
እንዲሌነበረ ያሳያሌ።
መታወቅ ያሇበት ዯርግን በህወሓትና በኢትዮጵያ ህዝቦች የተሸነፇው በማጭበርበር ኣይዯሇም ። ኣሊማቸው በግሌፅ
ኣስቀምጠው ከኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች በመወያዬትና በመረዲዲት ዯርግን ወዯ መቃብር እንዱወርደ
ያዯረጉት። ሇማነፃፀር ያመች ዘንዴ በመጀመርያ ኣካባቢ በዯርጋውያንና በነፃነት ተዋጊ ሃይልች (ህወሓት) የነበረው
ቁመና በሚከተሇው ሰንጠረዥ ሰፌረዋሌ
ተ.ቁ ማነፃፀርያ
1

የጦር መሳርያ

2

የወታዯር ዝግጅት

3

ኢኮኖሚ

4

ወታዯራዊ
ዯመወዝ

የዯርግ ወታዯሮች

የህወሓት ወይም የነፃነት ተዋጊ ሃይልች

ከጦር ኣውሮፕሊን ጀምሮ በዘመናዊ መሳርያ የተዯራጀ እንዱሁም ከኣፌሪካ
በቀዲሚ ተርታ የሚሰሇፌ ነበር
ከ3000000 የሰሇጠኑ ወታዯሮች የነበሩት

ከ10 የማይበሌጡ ቀሊሌ መሳሪያዎ ነበሩ

የኣገሪቱ ሃብት የተቆጣጠረ፣ እንዯ ኣገር ከላልች ኣገራት መበዯርና
መሸመት የሚችሌ ሃይሌ ያሇው
ነበራቸው

ከኣሊማቸው ውጭ ምንም ነገር ኣሌነበራቸውም

በሰንጠረዡ የምናየው

ሌዩነት እጅግ የማይመጣጠን ነው።

በመሆኑም

10 የማይሆኑ ያሌሰሇጠኑ ኣባሊት ነበሩዋቸው

ዯመወዛቸው ኣሊማ ነበር

የነፃነት ተዋጊዎች በትግራይ ህዝብና

በኣጠቃሊይ በኢትዮጵያ ህዝብ ይዯርስ የነበረው ዴህነት፣ ግፌ ፣ ጭቆ ፣ ራስን የማስተዲዯር መብት ማጣት ወዘተ
ስሇኣንገሸገሻቸው እንጂ ሁኔታዎች ኣሌጋ በኣሌጋ ኣሇመሆናቸው ከሰንጠረዡ መገንዝብ ይቻሊሌ። ማሇትም የነፃነት
ተዋጊዎች ምንም ሳይኖራቸው ኣሊማን ሰንቀው፣ ኣሊማን ታጥቀው እሌህ ኣስጨራሽ ወዯ ሆነው የትግሌ ምእራፌ
የገቡ መሆናቸው መገንዝብ ይቻሊሌ። በዚህ የትግሌ ምእራፌ የተከፇሇው ከ 60000 በሊይ የህይወት መስዋእትነት ከ
100000

በሊይ ዯግሞ ቁስሇኛ

መሆኑን በተሇያዩ ሚዴያዎች ተገሌፀዋሌ። ከዚህ በተጨማሪ የዯርግ ወታዯሮች

የትግራይን ሃብት ከየቤቱ ዘርፇዋሌ፣ ኣቃጥሇዋሌ ወዘተ።
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በኣጠቃሊይ በኣፄዎችና በዯርጋውያን ሇይስሙሊ እንኳን ያህሌ የዱሞክራሲያዊ ነፀብራቅ ኣሌነበረም ብንሌ ማጋነን
ኣይሆንም። በተቃራኒ ዯግሞ ሇዯርጋውያን የተሰጠው መብት ወሰን ኣሌነበረውም። ምክንያቱም ያሇ ህጋዊ የፌ/ቤት
ወሳኔ ህብረተሰባችን (ሰውን ያህሌ ፌጡር)

በቀበላ ካዴሬ ውሳኔ

ብቻ የሞት ፅዋ ይጎነጭ እንዯነበር የቅርብ ግዜ

ትዝታችን ነው።

3. ከኣፄዋውያንና ከዯርጋውያን መሳሇሌ ያሌወጣ ትርክት
ኣሁንም ቢሆን ከኣፄዎችና ዯርጋውያን ኣስተሳሰብ ያሌወጣ ትርክት በማህበራዊ ሚዴያ፣ በሬዴዮ፣ በተሇኤቭዥን
ሲሰራችጭ እንመሇከታሇን። ከፅሁፊቸው ይዘት ሲታይ በዚህ ዘርፌ የተሰማሩት ሃይልች፣


የኣማራ ተውሊጆች የሁኑና ፅንፇኛ ኣቅዋም ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሃይልች ናቸው

ፅንፇኞቹ ሌክ እንዯ ኣያቶቻቸው ስሇ ኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች ዯንታ የሊቸውም። በተሇይ በዘሃበሻ
ዴህረ ግፅ ሊይ በኣማራ ብሄርተኝነት የሚውተረተር ዘገባ ይዯመጣሌ። በዳሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ማእበሌ ውስጥ
ቢሆን መሌካም ነበር። ነገር ግን ሀ ብሇው ሲጀምሩ ” የኣማራ ብሄርተኝነት ማሇት ኢትዮጵያዊነት” ብሇው ይዲክራለ።
በላሊ መሌኩ ዯግሞ ከኣማራ ውጭ የሆነውን ሁለ በጎሳ ይፇርጃለ። ማሇትም የኦሮሞ፣ የትግራይ ወዘተ የሆነውን
ህዝብ ሁለ ከጎሳ የዘሇሇ ስም ሲሰጡት ኣይታይም። ስሇ ብሄርና ጎሳ ያሊቸው ሌዩነት በላሊ ቀን እመሇስበታልህ።
ከዚህ በተጨማሪ ፕሮፉሰር መስፌን ወ/ማርያም ከክቡር የቀዴሞ ጠቅሊይ ሚንስተር ኣቶ መሇስ ዜናዊ ሲወያዩ “ኣማራ
የሚባሌ ህዝብ የሇም “ ሲለ ኣዲምጫልህ። የፕሮፉሰሩ ንግግር እዚህ መጥቀስ ያስፇሇገበት ምክንያት ኣማራ የሚባሌ
ህዝብ ከላሇ ኣማራ በጎሳ ዯረጃ ሉመዯብ የሚችሌ እንዲሌሆነ ስሇሚያሳዬን ነው።

ስሇዚህ “የኣማራ ብሄርተኝነት

ማሇት ኢትዮጵያዊነት” የሚሇው የምንወስዴ ከሆነ ኢትዮጵያን በሙለ የኣማራ ነው ሇማሇት የተፇሇገ ይመስሊሌ።
በነሱ ኣነጋገር ከኣማራ ውጭ የሆነውን ሁለ በጎሳ የሚፇረጅ ከሆነ እንዳት የኣማራ ቤሄርተኝነት ኢትዮጵያዊነት ሉሆን
ይችሊሌ? ከኣገሊሇፃቸው እንዯምንረዲው ከሆነ ኣሁንም “ኣንዴ ኣገር ኣንዴ ህዝብ” የሚሇው የዯርጋውያንና የኣጼዋውያን
ትምክህት፣ ዘረኝነት ወዘተ የሆነውን ኣስተሳሰብ ኣምቀው መያዛቸው ያሳያሌ።
የዚህ ቡዴን ኣንቀሳቃሾች በሚያራግቡት ኣስተሳሰብ ቀሊሌ የማይባሌ የህብረተሰብ ክፌሌ

ማስከተሌ መቻሊቸው

መገንዝብ የምንችሌ ይመስሇኛሌ። ሇማሳያነት ያክሌ በጎንዯርና በምእራብ ጎጃም ተከሰቶ የነበረው ኣመፅ ማየት በቂ
ነው። ሌክ እንዯኣፄዎቹ ስሇ ህዝብ ማንነትና ዯህንነት ዳንታ የሊቸውም ብዬ በዴፌረት መናገር እችሊልህ። ሇምሳላ
በ2008 ዓ/ም በጎንዯርና በምእራብ ጎጃም የተቀሰቀሰውን ኣመፅና መዘዙ በማሳያነት መጥቀስ ይቻሊሌ። እጅግ የከፊ ፀረ
ህዝብ እንቅስቃሴ ነበር ማሇት ይቻሊሌ። በዚህ ኣመፅ ሊይ፣


የኣፄዎቹ /ዯርጋውያን ለሙጥ ባንዳራ ይዘው ነበር ፈከራቸው ያስተጋቡት ፣



ብሄርን (ዘርን) ማኣከሌ ኣዴርገው የኣፄዎች/ዯርጋውያንን የተሇመዯ ባህርይ በቅማንትና በትግራይ ተወሊጆች
ግፌ መፇፀማቸው ይታወሳሌ፣



የይሁኔ በሊይ ዘፇንን እጠቅሳልህ

“ ማንነቴ መሌሱ እያሇ ሲዘምር ዋሇ. . . .” ብል እንዲረጋገጠው

በዋቢነት መጥቀስ ይቻሊሌ።
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በኣመፀኘቹ ጥቃት ኣማካኝነት


ከ 11000 በሊይ የትግራይ ተወሊጆች ተፇናቅሇዋሌ



የትግራይና የቅማንት ተወሊጆች የሆነውን ሃብትና ንብረት ተዘርፇዋሌ/ተቃጥሇዋሌም



ቁጥራቸው በውሌ ያሌታወቀ የትግራይ ተውሊጆች ህይወታቸው ኣጥተዋሌ

ይህንን በተመሇከተ “ኢትዮጵያን የሚያስተዲዴረው ማነው ?“ በሚሌ ርእስ በ 24/05/2017 ገፅ 9 ሊይ እና “ኢትዮጵያና
የዘረኝነት ሌክፌት” በሚሌ ርእስ በ 09/06/2017 ገፅ 20 ሊይ ማስረጃዎችን በማጣቀስ በኣይጋ ፍሮም ፖስት
የተዯረገውን ማንበብ ይቻሊሌ ።
ከዚህ በተጨማሪ በወሌቃይት ያሇው ህዝብ ምንም ይሁን ምን ሳያመዛዝኑ “ተከዜ ምሊሽ ኣማራ ነው” ብሇው በማሰብ
“ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዜ ተሻግሮ ኣያውቅም” በማሇት ጎንዯር ሁነው ስሇ ወሌቃይት ሲያቅራሩ ታይተዋሌ። ኣንዴ
ነገር ትዝ ኣሇኝ፣ ዯርጋውያንና ኣፄዋውያን ያቅራሩበት የነበረውን ሊስታውስችሁ “ ዴንበራችን ቀይ ባህር ነው “ ይለ
ነበር ። ኣሁን ዴንበራቸው ወዯ ተከዜ ማፇግፇጉ ኣንዴ ጉዲይ ሁኖ እምነታቸውና ኣስተሳሰባቸው ግን ህዝብን ግምት
ውስጥ ሳያስገቡ እንዱሁ በስሜት መሪትን የመጠቅሇሌ ዝንባላ ባህርያቸው በግሌፅ ኣሳይተዋሌ። ስሇዚህ ይህ ዓይነት
ኣስተሳሰብ ከዯርግና ከኣፄዎች ያሊቸው ዝምዴና ሇማስተሳሰር ይቻሊሌ ብዬ ኣስባልህ።
ኣሁንም ሌክ እንዯ ዯርጋውያንና ኣፄዋውያን የትግራይ ህዝብ ከላሊ ጭቁን የኣማራ ህዝቦች ሇመነጠሌ (የኣማራና
የትግራይ ህዝብ ) ሇማሇያዬት የማይለት ነገር የሇም። ጥቂቶቹን ሇመጥቀስ ፣
 “ የትግራይ የበሌሊይነት” ፣ “የወያኔ መንግስት” ፣ የወያኔ ሰራዊት፣ ወዘተ ላሊውን ህዝብ እንዯፇሇገ እያዯረገ
ነው ይሊለ
 ትግራይ በእንደስትሪ ሌትሰምጥ ናት የሚሌ ሃሳብ ያናፌሳለ ፣ በተሇይ ዘሃበሻ በሚባሇው ዴህረ ግፅ
የትግራይ የበሊይነት የሚሇው በእያንዲንደ ክሌሌ ያሇው ህዝብ በማን እንዯሚስተዲዯር ያውቀዋሌ ብዬ ኣስባልህ ።
ከዚህ በተጨማሪ የኣማራን ህዝብ በተመሇከተ በህዝብ ተውካዮች ም/ቤት ያሇው ውክሌና በሰንጠረዥ 2 ይመሌከቱ።
እንዱሁም በፉዳራሌና በክሌሌ ያሇው የመንግስት ኣወቃቀር ስሌጣን በተመሇከተ “ኢትዮጵያን

የሚያስተዲዴረው

ማነው ?“ በሚሌ ርእስ በ 24/05/2017 እና “ ኢትዮጵያና የዘረኝነት ሌክፌት” በሚሌ ርእስ በ9/06/2017 በኣይጋ
ፍረም ፖስት ተዯርገዋሌ ማንበብ ይቻሊሌ። በኣጠቃሊይ ግን በኣሁኑ በእያንዲንደ ክሌሌ የሚኖረው ህዝብ በማን
እየተስተዲዯረ እንዲሇ ሇመወሰን ፌርደ ሇየክሌለ ህዝብ ቢሆን የተመረጠ ነው እሊልህ። ከዚህ በተጨማሬ በኣሁኑ ሰዓት
ኣንዴ ብሄር በላሊው ጣሌቃ ገብቶ ሇመፇትፇት የሚያስችሌ/የሚፇቅዴ ህግ የሇም በኣሁኗ ኢትዮጵያ። እንዱሁም
በኢትዮጵያ ካለት ክሌልች ውስጥ ኣንደ መዴሌዎ ዯርሶብኛሌና ኣይመቸኝም የሚሌ ከሆነ ከመዯራዯር ኣሌፍ በቃኝ
ብል የራሱን እዴሌ በራሱ የመወሰን ስሌጣን (እስከ መገንጠሌ ዴረስ) የሚያስችሇው የህግ ማእቀፌ ኣሇ ። ስሇዚህ
የሚነዛው ወሪ ከበሬ ወሇዯ ከሚባሇው ነገር የዘሇሇ ኣይዯሇም።
እዚህ ሊይ ሇመግሌፅ የምፇሌገው ነገር ግን “ የኣባዬን እከክ ሇእምዬን ነከክ” እንዯሚባሇው የሚያወሩት ወሪ ምናሌባት
እነሱ ራሳቸው እዴለን ቢያገኙ መስራት የሚፇሌጉትን ይሆናሌ ብዬ ኣስባልህ ።
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ትግራይ በእንደስትሪ ሌትሰጥም ናት ተብል የሚናፇሰው ወሪም ኣሇ። ትክክሌ ቢሆን ኣያሳፌርም ዯስ ሉሊችሁና ሉሇን
በተገባ ነበር ። የመሌማት ጉዲይ ሇትግራይ ብቻ ሳይሆን እያንዲንደ ክሌሌ ኣካባቢው የማሌማት ስሌጣን ኣሇውና። ይህ
የሆነበት ምክንያት ዯግሞ በትግሌ ወቅት የነበረው ቁንጮ ሃሳብ የትግራይ ህዝብና ላሊው የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች


የመስራት ነፃነት ኣጣን፣



ኣውርቶ ሳይሆን ሰርቶ የመበሌፀግን መብት ኣጣን



ብሄራዊ ጭቆና መሸከም ኣሌቻሌንም የሚለ ነበሩና

በውሸት ናዲ ግን ሌታዯነቁርን ግን ኣይገባም እሊልህ። ምናሌባት ያሌተገባ እሊፉ የሚባሌ ነገር ካሇና ከነማስረጃው
ከቀረበ ፣ የትግራይ ህዝብና መሪ ዴርጅቱ ራሳቸው በራሳቸው ስህተታቸው የማረም ኣቅምና ቁመና ያሊቸው ናቸው
ብዬ ኣስባልህ። የማይመሇከታቸው ኣይፇሌጉምም፣ ፇሌጎውም ኣያውቅም።
በላሊ መሌኩ ሲታይ ዯግሞ እንዯ ኣፄዎቹና ዯርጋውያን (መንግስቱ ሃይሇማርያም) በትግራይ “ ኣንዴ የመንግስት
ትራክተር እንዲይኖር ፣ ሃብት እንዲይፇራ፣ ዝም ብሊችሁ ዴሃ ሁኑ

በሚሇው ኣስተሳሰብ ሇመቀጠሌ ተፇሌጎ ከሆነ

የትግራይ ህዝብ እንዯህዝብ እና በዚህ ስርዓት ራሳቸው በራሳቸው የማስተዲዯር መብት ያገኙ ህዝቦች ሉያስብበት
የሚገባ ጉዲይ ይመስሇኛሌ ። ስሇዚህ መሌሱ ሇትግራይ ህዝብናራሳቸው በራሳቸው የማስተዲዯር መብት ያገኙ ህዝቦች
ሌተወው።
ከዚህ በተጨማሪ በትካሌ እግሪ ምትካሌ ትግራይ (ትእምት) እንቅስቃሴ ኣይናቸው ዯም የሚያሾራቸው ኣለ። በኣንዴ
በኩሌ ትግራይ በእንደስትሪ ሌትሰጥም ናት ምነው ዝም ኣሊችሁ የሚሌ መሌእክት ያስተሊሌፊለ በላሊ መሌኩ ዯግሞ
ከትእምት የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ ኣይዴሇም ሇማሇት ይከጅሊለ። ከዚህ ፅንሰ ሃሳብ የምንረዲው ቁሌፌ ተግባራቸው
ትእምት ሇማምከን የሚንቀሳቀሱ ሃይልች መሆናቸውን ነው። ነገር ግን እንዳት ነው የትእምት ህሌውና ጥያቄ ውስጥ
ኣስገብተው

ስሇ ተጠቃሚነት ማውራት የሚቻሇው። በፌፁም ኣይቻሌም። የወሪያቸው ፌሰት እርሱ በእርሱ

የሚጋጭ ነው የሚመስሇኝ። ስሇ የትግራይ ህዝብ ተጠቅሚነት የምናወራ ከሆነ ከሁለ በፉት የትእምት ሲረጋገጥ
መሆኑን መገንዘብ ያሻሌ። ነገር ትእምትን ኣጥፌተህ እንዳት በላሇ ነገር ስሇ ተጠቃሚነት መነጋገር የሚቻሇው?
በኣሁኑ ሰዓት ከኦሮምያ መንግስት የሚያስዯስት ዜና እየሰማሁኝ ነው ፣ የኦሮሞ ህዝብ ካሌሰራና ካሌበሇፅገ እንዱሁም
ካሌተማረ ምንግዜም ቢሆን ከጫና መውጣት ኣይችሌም ብሇዋሌ የኦሮሞ መንግስት ኣመራሮች። የኣረንጓዳ ኣብዮትም
ኣውጀዋሌ። ትክክሌ ናቸው። ምክንያቱም የኦሮምያ መንግስት ሇመስራትና ሇመበሌፀግ ያሊቻው ተነሳሽነት ያሳያሌ።
በዚህ መሌኩ የሚቀርብ ሌማታዊ ኣስተሳሰብ ሇሁሊችንም መሌካም ነው። ነገር ግን ቁጭ ብሇው በላሊ ሊብ ሇመበሌፀግ
የሚፇሌጉ ሃይልችና ቅናታሞች የሆኑ ሰዎች ግን በቃን ሌንሊቸው ይገባሌ። ንግግራቸው/ ፁሁፊቸው በጣም ነው
የሰሇቸን ። ሁለ ግዜ እነሱ ወዯ ቆሙበት ጭቃ ሉያወርደን ይፇሌጋለና ቦታ ሌንሰጣቸው ኣይገባም እሊልህ።
እዚህ ሊይ ሊሰምርበት የምፇሌገው የኦሮምያ የመንግስት ኣመራሮች የተከተለትን ፇሇግ ሁለም ክሌልች
እንዯየኣቅማቸው ቢከተለት ሇኣጠቃሊይ ኣገራዊ እዴገት ትሌቅ ፊይዲ ኣሇው እሊልህ።
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4. በኢህዳግ ስርዓት የዳሞክራሲ ባህሌና ጉዞ
ኢህዳግ የዯርግን ሰራዊት ዯምስሶ ኣዱስ ኣበባን ከተቆጣጠረ በኋሊ ብቻውን የመንግስትነት ተቅዋም ኣሌመሰረተም።
ይሌቁንስ የዘሊቂ ሰሊም ታሳቢ በማዴረግ በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ኣስፇሊጊነት ተገነዘበ። በመሆኑም በሰሊምዊ
የትግሌ ማእቀፌ ውስጥ ገብቼ እታገሊልህ የሚሌ ወገን ሁለ (ኣዱስም ሆነ ነባር ፖሇቲካ ፓርቲ) በሽግግር መንግስት
እንዱሳተፈ ጥሪ ኣቀረበ። በጥሪው መሰረትም ኦነግን ጨምሮ ከሃያ በሊይ የተሇያዬ ፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ታዋቂ ግሇ
ሰቦች ፣ የህብረተ ሰብ ወኪልች የተሳተፈበት የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ቻርተር ሇማፅዯቅ ተሰባብሰቡ። በዚህም
መሰረት፣
በኢትዮጵያ ሇመጀመርያ ግዜ የተሇያዬ ኣመሇካከት ያሊቸው ፓርቲዎች፣ የህብረተ ሰብ ወኪልች
ወዘተ ባለበት በጋራ ተወያይተው በሽግግር ወቅት የሚተዲዯሩበት ቻርተር ማፅዯቅ ቻለ (1991) ።
ስሇዚህ በኢትዮጵያ ሇመጀመርያ ግዜ የዳሞክራሲ ፊና ወጊ የሆነና የዳሞክራሲ መርህ የተከተሇ
ፌፃሜ ነው ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም።
በጉባኤው የፀዯቀው ቻርተር በሽግግሩ ወቅት የህጎች የበሊይ ህግ ሁኖ እንዱያገሇግሌ ተወሰነ። ይህ የሆነበት ዋና
ምክንያት ዳሞክራሲ ማሇት ሁለም ባሻው መንገዴ መጓዝ ማሇት ሳይሆን የፖሇቲካ ዴርጅቶች ፣ሲብሌ ማህበራት፣
የእምነት ተቅዋማት ፣ ግሇ ሰቦች ወዘተ በህግና በስዓርት መብቶቻቸውን ማስጠበቅ ሇማስቻሌ እንዯሆነ እንረዲሇን።
በኣገሪቱ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ስሌጣን እስኪረከብ ዴረስ
በሽግግሩ መንግስት ቻርተር

በግሌፅ ሰፌረዋሌ።

በሽግግሩ ወቅት

ሁሇት ም/ቤቶች እንዱኖሩ

እነሱም የተወካዮች ም/ቤትና የሚንስትሮቸ ም/ቤት ናቸው።

የተወካዮች ም/ቤት ከፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ ታዋቂ ግሇሰቦች፣ ከነፃነት ንቅናቄዎች ሁኖ ከ 87 ኣባሊት በማይበሌጥ
እንዱመሰረት ተወስነ። ከ 87 መቀመጫዎች መካከሌ ኢሃዳግ 32 ወንበሮች የያዘ ሲሆን 55 መቀመጫዎች ዯግሞ
በላልች የፖሉቲካ ዴርጅቶች፣ የነፃነት ንቅናቄዎች፣ ታዋቂ ግሇሰቦች ወዘተ ነበር በም/ቤቱ የተወከለ ። የተውካዮች
ም/ቤት ቻርተሩ መሰረት ኣዴርጎ ኣዋጆችን ያፀዴቃሌ፣በጀት ያፀዴቃሌ፣ ከመንግስት ተፅእኖ ነፃ ፌ/ቤቶች ያቋቋማሌ፣
የሚኒስትሮች ሹመት ያፀዴቃሌ ወዘተ። በኣጠቃሊይ የተውካዮች ም/ቤት ኣጠቃሊይ የመንግስት እንቅስቃሴ በበሊይነት
እንዱመራ ቻርተሩ በግሌፅ ኣስቀምጠዋሌ። ከዚህ በተጨማሪ የብሄሮች ኣሰፊፇር መሰረት ኣዴርጎ የክሌሌና የኣካባቢ
ምርጫ በተቻሇ መጠን በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ እንዱካሄዴ ያትታሌ (ሇዝርዝር መረጃ

የኢትዮጵያ

ሰሊማዊና

ዳሞክራሲያዊ የሽግግር መንግስት 1983 ዓ/ም መመሌከት ይቻሊሌ) ። በሽግግሩ ቻርተር ውስጥ ከተካተቱት መካከሌ ፣


“የእምነት፣ ሃስብን የመግሇፅ ፣የመዯራጀትና በሰሊም የመሰብሰብና የመቃወም መብት”



“የላልችን ህጋዊ መብቶች እስካሌተጋፊ ዴረስ በማንኛውም የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሊኣንዲች
ገዯብ የመሳተፌ፣የፖሇቲካ ፓርቲዎች የማዯራጀት መብት ” (1991 እንዯ ኣውሮፓ ኣቆጣጠር)

የሽግግር መንግስት የኣገሪቱን ህገ መንግስት ኣርቃቂ ኮሚሽን በመሰየም የኢትዮጵያ ፉዲራሊዊ ዳሞክርስያዊ ሪፓፕሉክ
ህገ መንግስት በህዝብ ተሳትፍ ኣፀዯቀ። በህገ መንግስቱ ማርቀቅ ስራ ተስማርተው ከነበሩት መካከሌ ኣንዲድቹ
እንዯገሇፁት በእያንዲደ ኣንቀፅ የህዝብ ውይይት ተዯርጎ በመጨረሻም የህዝቡን ኣብሊጫ ዴምፅ መሰረት ተዯርጎ
እንዯተቀረፀና እንዯፀዯቀ በቅርቡ በኢትዮጵያ ብሮዴ ካስት ኮርፖሪሽን መስኮት ቀርበው ምስክርነታቸው ሰጥተዋሌ ።
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ከዚህ በተጨማሪ በንፁህ ሌቦና ካየነው የቅርብ ግዜ ስራ በመሆኑ በህገ መንግስት ውይይት የተሳተፈ ሰዎችን በመጠየቅ
መረዲት ይቻሊሌ።
የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የቡዴን፣ የግሌ፣ የሃማኖት፣ ኣሇማቀፌ ሰባዊ መብቶች እንዱከበሩ ያስቀምጣሌ። ፌፁም ነው
ባንሌም፣ በህገ መንግስቱ የሰፇሩ መብቶች ጥግ ዴረስ የሄደ የዳሞክራስያዊ መብቶች ኣለ ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም።
ከነዚህ መካክሌ።


ራስ የማስተዲዯር መብት በተመሇከተ፣ እንዯሚታወቀው የክሌልች ኣመሰራረት በቋንቋ ነው ብንሌ ማጋነን
ኣይሆንም። በመሆኑም በበሇጠ ሇመዯራጀትና የሚወክለትን ማህበረሰብ ጥቅም ሇማስከበር ይቻሌ ዘንዴ
የመዯራዯር ኣቅማቸው ያጎሇብታሌ ተብል ይታመናሌ። ከዚህ በተጨማሪ መብቴ ተረገጠ፣ ጭቆና
በዝቶብኛሌ፣ የሚሌ ክሌሌ ካሇ የራሱን እዴሌ በራሱ የመወሰን ስሌጣን እስከ ነፃነት ዴረስ መብት
እንዲሇው በግሌፅ ያትታሌ። የዚህ መብት ትርጉሙ የኣገርን ኣንዴነት የሁለም ሰው ፌቃዴ የሚጠይቅ እንጂ
ግሇ ሰቦች ከበሊይ ሁነው የሚወስኑት ኣሇመሆኑን ያመሇክታሌ ። ይህ በመሆኑ፣
 ኣንዲንዴ ሰዎች ራስ የማስተዲዯር መብት ከፊፌሇህ ግዛ ፖሉሲ ነው ይለታሌ። እስኪ ቆም ብሇን
እናስብ። የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን መብት የሚሇውን ብንወስዴ ብሄር፣ ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች
የበሇጠ የመዯራጅትና የመወሰን ስሌጣን ያጎናፀፇ ነው እንጂ የከፊፌሇህ ግዛ ፖሉሲ ኣይዯሇም፣
ሉሆንም ኣይችሌም። እያንዲንደ ብሄር፣ ብሄረ ሰብና ህዝቦች

ራሳቸ

በራሳቸው እዴሊቸውን

የመወሰን ስሌጣን መንፇግ በኣሁንዋ ኢትዮጵያ ኣይቻሌም። የምናስብ ካሇንም የኣፄዎችና ዯርጋውያን
ይጠቅሙበት ወዯ ነበረው ፖሉሲ እንመሇስ ማሇት እንዯሆነ መገንዝብ ይቻሊሌ።
 ኣንዲንዴ ሰዎች የኣማራን

ማንነት ሇማጥፊት

የታሇመ ፖሉሲ ነው ይለታሌ። የኣማራ ብሄር

ተውሊጆች በኣንዴ ክሌሌ ተሰባስቦ ራሳቸው በራሳቸው ማስተዲዯራቸው ፣ ባህሊቸውና ማንነታቸው
ማሳዯጋቸው እንዳት ነው ኣማራን ሇማጥፊት የተቃኘ ፖሉሲ ሉባሌ የሚችሇው? በፌፁም ሉሆን
ኣይችሌም ኣባባለ፣ ሇማመንም ሇማሳመንም የሚምች ኣይዯሇም። ምናሌባት በኣማራ ስም ይነግደ
የነበሩ ሉሂቃን ላሊው ህዝብ የሚኖርበት ኣካባቢ ማሇትም እንዯ ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ሶማሉያ ወዘተ
እነሱ በፇሇጉት መንገዴ ባሇ ማስተዲዯራቸው ሉቆጫቸው ይችሊሌ። መነሻውም በነሱ ኣባባሌ መሬቱ
ብቻ ሳይሆን ህዝቡንም የኛ ኣገሌጋይ ነው ብሇው ስሇ ሚያምኑ ይሆናሌ ይህን ሃሳብ የሚያራምደ።


በቋንቁህ የመማር መብት፥ በቋንቋህ የመማር መብት ዳሞክራሲ ብቻ ሳይሆን ሰብዓዊነትም ጭምር ነው።
ስሇዚህ በኣሁኑ ሰኣት ከሞሊ ጎዯሌ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በቋንቋቸው የመማር መብት ተጎናፅፇዋሌ።
በቀዯምት ስርዓቶች ግን ሰብዓዊ መብትም በመጣስ ህፃናት ሌጆች ሳይቀሩ በኣማርኛ ብቻ እንዱማሩ ይዯረግ
ነበር።



ፌትህ በተመሇክተ፥ ብሄር ፣ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች በቋንቋቸው ፌትህ እንዱያገኙ ተዯርገዋሌ። በቀዴሞ ስርዓት
ግን የኣስተዲዯርና ፌትህ በኣማርኛ ብቻ ነበር። ኣማርኛ የማያውቁ ፊራ ተብል ይጠሩ ነበር።



ከክሌሌ ባሇፇ በኣገር ዯረጃ ፌትሃዊና የተመጣጠነ ውክሌና እንዱኖር ኣስችሇዋሌ፣ ሇምሳላ የኣገሪቱ ከፌተኛ
የስሌጣን ኣካሌ የሆነው የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ነው። በመሆኑም እያዲንደ ብሄር፣ብሄረ
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ሰቦችና ህዝቦች ተመጣጣኝ ውክሌና እንዱኖራቸው ተዯርጎ ተሰርተዋሌ። በዚሁ መስረት ከእያንዲንደ ክሌሌ
የሚወከለ የምክር ቤት ኣባሊት በሰንጠረዡ ሰፌረዋሌና ማመዛዘን ይቻሊሌ።
ሰንጠረዥ 2. ከየክሌለ የሚውከለ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የኣባሊት ብዛት የሚያሳይ

ትግራይ ኣፊር

ኣማራ

ኦሮምያ

ቤንሻንጉሌ

ጋምቤሊ

ሶማሉያ

ሃረሪ

ዯቡብ ህዝቦች

ኣዱስ ኣበባ

ዴምር

ብዛት

38

8

138

178

9

3

23

2

123

23

547

%

6.94

1.46

25.23

32.54

1.92

0.55

4.2

0.37

22.49

4.21

100



የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የፋዯራሌ ስራ ኣስፇፃሚ ሹመትን ያፀዴቃሌ ፣ ይቆጣተራሌ ፣ የማስተካከያ
እርምጃ ይወስዲሌ ወዘተ። ከሰንጠረዡ እንዯምናየው ከትግራይ የተወከለት ኣባሊት ወዯ 7% ኣካባቢ
ናቸው። በምን መሌኩ በ 38 (7%) ከትግራይ የተወከለት ኣባሊት ሇ 547 (93%) ኣባሊት ያለት ም/ቤት
የበሊይነት ሉያሳዩ የሚችለት ። ማንም ሰው ሉግነዝበው የሚችሌ መረጃ ነውና እያዲንዲችን ኣስተያዬት
የመስጠት ሃሊፉነቱ የኛ ነው እሊልህ ።

ስሇዚህ የህገ መንግስቱ ዴንጋጌዎች ጥግ ዴረስ በመሄዴ ከሊይ የገሇፅኳቸው ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን
በተግባር

ሇማስከበር ጥረት እየተዯረገ ነው ያሇው ፣ እየተሰራበትም ያሇ ህግ ነው ብዬ ኣስባልህ ።

ነገር ግን

በኣንዲንዴ የኣማራ ተወሊጆች ነን ባዮችና ሉሂቃን፣ ኣሁን ያሇው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ህገ ኣራዊት ይለታሌ። ወይም
ዯግሞ የወያኔ ፌሌስፌና በመሆኑ የህወሓት የበሊይነት ያሳያሌ

ሲለ ይዯመጣለ።

የፅንሰ ሃሳቡ ወይም መርሁ

ከየተኛውም ወገን ቢሆን ችግር ያሇበት ኣይመስሇኝም ። ነገር ግን በፅንሰ ሃሳቡ ጠቃሚነት ወይም ጎጂነት ሊይ
መነጋገር ይቻሊሌ። ፅንሰ ሃሳቡ ከወዯ ትግራይ ስሇተወሇዯ ብቻ ኣያስፇሌግም ወይም ዯግሞ ህገ ኣራዊት ብትለት
ሇራሳችሁም ቢሆን የሞራሌ ውዴቀት ነው ብዬ ኣስባልህ። የማን ፌሌስፌና ይሆን የሚፇሌጉት? ምናሌባት እኛ በፇጣሪ
የተሰየምን ንጉሶች ነን ይለን ይሆን?

ወይም ዯግሞ የእናውቅሇሃሇን ብሂሌ ይነግሩን ይሆን? በእርግጥ ቢለም

ኣይዯንቃቸውም!!!
ብናምንም ባናምንም በኣሁን ሰኣት ያሇው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የምናጣጥሇው ህግ ኣይዯሇም። ምክንያቱ
የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች ኣንኳር የሆኑ ጥያቄች የመሇሰ ህገ መንግስት ነው ብዬ ኣስባልህ። በተሇይ
ከቡዴን መብት ኣኳያ ከሞሊ ጎዯሌ ተመሌሰዋሌ ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም። መሪት ሊይ ወርድ ስራ ሊይ የማዋሌ ጉዲይ
ግን ውስንነት እንዲሇ እንመሇከታሇን። የውስንነቶችን ምክንያት ይሆናለ ብዬ የማስበው


ህብረተ ስባችን በዳሞክራሲ ያሇው ግንዛቤን እንዯ ትሌቅ ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ። ኣንዴ ሰው የራሱን
መብት

እንዱከበርሇት ሲፇሇግ የላሊውን መብት መንካት የሇበትም። በኣጠቃሊይ በህገ መንግስቱ

የተቀመጡትን

መርሆዎች ተክትል መንቀሳቀስ ያስፇሌጋሌ እሊልህ። እስከ ኣሁን ህግና ዯንቡ

ባሇመጠበቃችን ምክንያት በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ዋጋ ኣስከፌልናሌ። በዳሞክራሲያዊ እዴገታችንም
ኣለታዊ ጫና ኣያሳዴርም ሇማሇት ኣሌዯፌርም።


በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ ግሇ ሰቦችም ራሳቸውም ከህብረተሰቡ የወጡ በመሆናቸው ከቀዯምት
ስርዓቶች ነፀብራቅ ነፃ ናቸው ብሇን መወሰዴ ኣንችሌም። ምክንያቱም ያዯግንበት ፀረ ዳሞክራስያዊ ስርዓት
ትሌቅ ጋሪጣ ሂኖብናሌ ብዬ ኣስባልህ።
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ስሇዚህ በኢህኣዳግ ግዜ ያሇው የዳሞክራሲ ባህሌና ጉዞ በእጅጉ ከኣፄዎቹ እና ዯርጋውያን የተሻሇ መሆኑን ዯፌሪ
መናገር እችሊልህ። በፌፁም ኣይወዲዯርም እሊልህ ምክንያቱም በእያንዲንደ የመግስታት ምእራፌ የነበረው ሁኔታ
በዚህ ፅሁፌ ሇማስቃኘት ተሞክረዋሌ። ነገር ግን ከኣፄዎቹና ከዯርጋውያን የመሻሌ ሁኔታ ኣንዴ ነገር ሁኖ ሇኣሁኑ ያሇው
መንግስት ግን ሉያኮራው ኣይገባም እሊልህ። መንግስት ስሇ ህገ መንግስት መርሆዎችና ዴንጋጌዎች ህብረተሰቡን
ማስተማርር ይጠበቅበታሌ ። እንዱሁም ወዯ ኋሊ ሳይሆን ማየት ያሇበት ከላልች ኣገሮች ማነፃፀር ይገበዋሌ ብዬ
ኣስባልህ። በየጊዜው ያሇው የዳሞክራሲ እዴገትም መገምገምና ማስገምግም ያሇበት ይመስሇኛሌ።
በኣጠቃሌይ ከህብረተሰብ፣ ከመንግስት፣ ከሲቢክ ማህበራት፣ ከፖሇቲካ ዴርጅቶች ምን ይጠበቃሌ ሇሚሇው በምርጫ
1997 ዓ/ም የነበረው ሁኔታ መሰረት ኣዴርጌ ኣስተያዬት ሇመስጠት ወዯዴኩኝ።
ምርጫ 97፣ በመንግስት በኩሌ ስንመሇከት ምርጫው ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን ቁርጠኛ ኣቋም ይዞ መግባቱ ብዙ
ማሳያዎች ኣለ። ሇምሳላ የህዝቡን ግንዛቤ ሇማሳዯግ ሲባሌ በፓርቲዎች መካከሌ ይዯረግ የነበረው የምርጫ ቅስቀሳ ነፃና
ግሌፅ እንዱሆን ማዴረጉ ኣብዛኛዎቻችን የምናስታውሰው ጉዲይ ነው። ውዴዴሩም በቴላቭዥንና በራዱዮ የቀጥታ
ስርጭት ሽፊን ኣግኝቶ ይተሊሇፌ እንዯነበር ይታወሳሌ። ምንም ኣንኳን በመጨረሻ ኣካባቢ

ኣንደን ላሊውን

የመጎናተሌና የመፇራረጅ ሁኔታዎች ቢኖሩም በወሳኝ መሌኩ ስንመሇከተው በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ጥሩ ትምህርት
የተወሰዯብት ነበር ማሇት ይቻሊሌ። እንዱሁም ምርጫው በተካሄዯበት ቀንም እጅግ ሰሊማዊና ህዝቡም በንቃት
የተሳተፇበት እንዯነበር ሁሊችን የምናስታውሰው ነው።
ከምርጫው ማግስት ጀምሮ ግን ያሌተጠበቀና የኢትዮጵያ የምርጫ ህገና ዯንብ ያሌተከተሇ ስራ ተከሰተ።
እንዯሚታወቀው ኣጠቃሊይ የኣገሪቱ ምርጫ ውጤት መግሇፅ ያሇበት የምርጫ ኮሚሽን ሁኖ ሳሇ፣ ቅንጅት ይባሌ የነበረ
ፓርቲ (በነ ብርሃኑ ነጋ የሚመራ) በመሊ ኣገሪቱ የተካሄዯው ምርጫ እኔ ነኝ ያሸነፌኩ ብል ያሇ ስሌጣኑ ኣወጀ።
የቅንጅትን ኣዋጅን ተከትል

ኢህኣዳግም

በኣዱስ ኣበባ ቢሸነፌም ከመሊ ኣገሪቱ የተገኘው

ኣጣቃሊይ ውጤት

ሲመዘን፣ መንግስትን ሇመመስረት የሚያስችሇኝ ዴምፅ ኣግኝቻልህ ብል ኣወጀ። ዴርጊቱ የመቅዯምና የመዘግዬት
ካሌሆነ በስተቀር ከህግ ኣንፃር ሲታይ ሁሇቱም የፖሇቲካ ዴርጅቶች ትክክሌ ኣሌነበሩም ማሇት ይቻሊሌ። ከዚህ በኋሊ
ነው የ 97 ዓ/ም ምርጫ ዳሞክራሲያዊ ሂዯት መሌኩ እየተቀየረ የሄዯው።
በእርግጥ በየተኛውም ኣሇም ሁሇት ተፍካካሪ ፓርቲዎች የመጎናተተለ ጉዲይ ያሇና የነበረ ነው። ሇምሳላ በ2016
የኣመሪካ ፕረዚዯንታዊ ምርጫ ብንወስዴ ከፌተኛ የሆነ የመጎናተተሌ ፌጥጫ ኣይተናሌ። ትራምፕ ካሸነፈ በኋሊም
ኣመሪካውያን ትራምፕ ኣይውክሇንም ብሇው ሰሌፌ ወጥተዋሌ። በክሉንተን በኩሌ ሇሰሌፇኞች የተሰጠ ምሊሽ ግን
ትራምፕ ኣሸንፇዋሌ ተረጋጉ ነው ያለት። ነገር ግን ትራምፕ ወዯ ስሌጣን የመጡበት ምስጢር ግን ኣሁንም በህግ
እየተጣራ ያሇ ጉዲይ መሆኑን እየሰማን ነው። እዚህ ሊይ ማስተዋሌ ያሇብን፣ የኣመሪካውያን የዳሞክራሲ ምጥቀትና
እዴገት በዚህ ነው የሚገሇፀው።

ማሇትም ህዝብን ኣረጋግቶ፣ ነገሮች በህግ እንዱታዩ ማዴረግ እጅግ የበሰሇ

የዳምክራሲ ባህሌ መሆሩን እንገነዘባሇን። ሇዚህም ነው በመግብያዬ ሊይ ሇመግሇፅ እንዯሞከርኩት ዳሞክራሲ በኣንዴ
ጀንበር የሚሰጥ ወይም የሚነፇግ ኣይዯሇም ሇማሇት የፇሇግኩት።
ወዯ ኣገራችን ምርጫ 97 ሇመሌሳችሁ። ቅንጅት በምርጫ ኮሚሽን የሚሰጠው መግሇጫ ሳይጠብቅ የኣዱስ ኣበባን
ህዝብ በመሰብሰብ የምርጫ ውጤት ተጭበርብረዋሌ ብል መስበክ ጀመረ። የስብከቱ ማጠንጠኛ ህዝቡ ውጤቱ
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እንዱያከብርሇት መማህፀን ነበር ተያያዘው። በዚህም መሰረት ወዯ ግርግር ተገባ። ከግርግሩ ሇመታቀብ ይቻሌ ዘንዴ
መንግስት ሇተወሰነ ግዜ የሚቆይ የሰሇማዊ ሰሌፌ እገዲ ጣሇ ። በኣዋጁ መሰረት ንብረት ማውዯሙ፣ ብጥብጥ
ወዱያውኑ ኣሌቆምም። በመሆኑም በነበረው ብጥብጥ ምክንያት

መክፇሌ ያሌነበረብን የህይወት፣ የሞራሌና የንብረት

ዋጋ ከፇሇናሌ።
በኣመሪካና በኣገራችን የነበረ ሁኔታ ኣወዲዴሩ። በኛ ኣገር ገና ውጤት ሳይገሇፅ ህዝብን ወዯ ብጥብጥ መጋበዝ በኣመሪካ
ዯግሞ በህዝብ ቁጣ የተነሳውን ኣመፅ የማብረዴ ስራ ተሰራ።
ኣሁንም ወዯ ኣገራችን ሌመሌሳችሁ፣ ከወራት በኋሊ ከኣገሪቱ ከተሰበሰበው ኣጠቃሊይ የምርጫ ውጤት መንግስት
ሇመመስረት የሚያስችሌ ዴምፅ ያገኘ ፓርቲ ኢህኣዳግ መሆኑን የኢትዮጵያ ምርጫ ኮሚሽን ይፊ ኣዯረገ። የምርጫ
ውጤት ይፊ ማዴረግን ተከትል ሇሚቀርቡ ቅሪታዎች ማስተናገጃ መዴረክ/ ኣሰራር ቀዯም ብል የተዘጋጀ ህግ /ስርዓት
ነበር። በመሆኑም ቅሪታ ያሇው ፓርቲ/ግሇሰብ ህጉን ተከትል ቅሪታውን ማቅረብ የሚቻሌበት ኣግባብ ነበር ማሇት
ነው። ቅንጅት ብጥብጥ ከማዴረግ ተቆጥቦ የህጉን ኣግባብ ተከትል ብሄዴ ኑሮ ፣


ህብረተሰባችን የዳሞክራሲን ባህሌና ትርጉም ሇመገንዘብ የሚችሌበት እዴሌ ነበር እሊልህ



በፌትህ ኣካሊት ሊይ ምንም ቢሆኑ ምንም የህሉና ጫና በመፌጠር ወዯ እውነት እንዱከተለ ማዴረግ በተቻሇ



የማጭበርበር ስራ እንኳን ቢኖር ህዝቡ ራሱ በሂዯት የመከሊከሌ ጉሌበቱ/ኣቅሙ ያዴግ ነበር

ነገር ግን ይህ ባሌሆነበት ሁኔታ ራሱ ፓርቲው እኔ ነኝ ያሸነፌኩ ብል ከበሮ ቢመታ፣ ሇዯጋፉ ይሁን ሇተቃራኒ
ሇማሳመንም ይሁን ሇመቀበሌም ያስቸግራሌ ። መዯረግ የነበረበት ቁም ነገር፣ ኣዴማጭን ( ዯጋፉ፣ ገሇሌተኛ፣ተቃዋሚ)
ሇማሳመን

በሚያስችሌ መሌኩ ማስረጃ መቅረብ ነበረበት። ማስረጃውም ዳሞክራስያዊ ሂዯት ተከትለ በፌትህ

ተቅዋማት ሇተኣማንነቱ ሰሊማዊ ሙግት ማዴረግ ይጠበቅበት ነበር። ከዚያ በኋሊ የፌትህ ተቅዋማቱ የሚሰጡት ውሳኔ
ምንም ይሁን ምን ከሚቀርቡ ግሌፅ ማስረጃዎችና ሙጉቶች ኣዴማጭ የራሱን ኣስተያዬት ብልም ውሳኔ መስጠት
ይችሊሌ። በዚህ መሌኩ የሚያዴግ ዳሞክራሲ ሇሸፌጠኛ የሆነ ሁለ ማፇናፇኛ ያሳጣሌ ብዬ ኣስባልህ። በመሆኑም
የፀረ ዳሞክራሲ ኣስተሳሰብ ቦታ እያጣና ዳሞክራስያዊ ስርዓት እየጎሇበተ የመሄዴ ጉዲይ እውን ይሆናሌ።
በቅንጅት ስብስብ በኩሌ የነበረው ሁኔታ ግን ኣንዴ ነገር ማሇት እፇሌጋልህ። ራሱ እኔ ነኝ ያሽነፌኩ ብል የሚያውጅ፣
ከህግ ማእቀፌ መውጣት፣

የመሳሰለት ነገሮች “እኔ ከሞትኩ ሰርድ ኣይብቀሌ ኣሇች ኣህያ” የሚሇውን ምሳላ

ኣስታወሰኝ። በህግ ኣግባብ ባሇመሄደ ብቻ ማንነቱ ያሳዬበት ወቅት እንዯነበር መገንዝብ ይቻሊሌ።
ገዢ ይሁን ተቃዋሚ ፓርቲ በቅዴመ ምርጫ በወጡት የቅሬታ ማስተናገጃ መሰረት ከተጓዙ ዘርፇ ብዙ ጠቀሜታ ኣሇው
ብዬ ኣምናልህ። ስሇዚህ ከምርጫ 97 ዓ/ም የምንማርባቸው ቁም ነገሮች ብዙ ናቸው ሇማሇት እዯፌራልህ። እነሱም
ከሁለ በፉት


ፌረጃ ይቁም



በቅዴመ/ዴህረ ምርጫ የሚዯረገው እንቅስቃሴ በወጣው የህግ ማእቀፌ መጓዝ



መሸነፌና ማሸነፌ እንዲሇ በስነ -ሌቦና ዝግጅት ማዴረግ
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የጥሊቻ ፖሇቲካ ማስወገዴ



ኣንዴ ሰው ጥሩ/መጥፍ ነገር ቢሰራ በሰራው ሌክ ከግሇሰቡ ጋር ማያያዝ። ከብሄሩ ማያያዝ የሇብንም



መሬት ሊይ ያሇው የህዝብ ስሜት ታሳቢ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ (ራሳችን ባናነብ፣ ጎሳ እንጂ ብሄር የሇም
የሚሌ ሃሳብ ማስወገዴ ብንችሌ)



የዳሞክራሲ ባህሌና ጉዞ በኢትዮጵያ ገና ጀማሪ መሆኑን ግንዛቤ መውሰዴ



እኔ ከሞትኩ ሰርድ ኣይብቀሌ በሚሇው ኣስተሳሰብ ኣሇመመራት

5. ማጠቃሇያ
በኢትዮጵያ ታሪክ ወሳኝ የሚባለ የመንግስታት ሇውጦች ኣጠር ባሇ መሌኩ ስንመሇከት ቆይተናሌ። እነሱም


ከኣክሱም ስርወ መንግስት ወዯ ዛግዌ ስርወ መንግስት



ከዛግዌ ስርወ መንግስት ወዯ መሇኮታዊ ዘውገ መንግስት



ከመሇኮታዊ ዘውገ መንግስት ወዯ ዯርጋውያን ስርዓት



ከዯርጋውያን ወዯ ኢህኣዳጋውያን ስርዓት ብሇን ሌንከፌሊቸው እንችሊሇን

በዛግዌ ስርወ መንግስት የኣክሱምን ስሌጣኔ ሇማስቀጠሌ ሙከራ የተዯረገበት ወቅት ስሇ ነበር

ከኣክሱም ስርወ

መንግስት ጋር ኣንዴ ሊይ ማየቱ መሌካም ነው እሊልህ። እናም በዛግዌ እና ቅዴመ ዛግዌ በነበሩ መንግስታት የስሌጣኔ
ነፀብራቆች የሆኑ ቁሳዊ ኣሻራዎች ኣይተናሌ። ከዚህ የምንማርበት ቁም ነገር ያሇ ይመስሇኛሌ። ማሇትም ሇመስራት
የሚያስችሇን ሁኔታዎች ከተመቻቹ መስራትና ማዯግ የምንችሌ ብሄር፣ ብሄረ ሰቦችና ህዝብች መሆናችን ማሳያውዎች
ናቸው ብዬ ኣስባልህ።
ከዛግዌ ስርወ መንግስት ወዯ መኮታዊ ዘውገ መንግስት መሸጋገሩ ተከትል የተከሰቱ እውነታዎች፣


በዯቂቀ እስጢፊኖስ የስሌጣኔና የዳሞክራሲ ጮራ ሲፇነጥቅ ተከታትል የማጥፊት ስራ ተሰርተዋሌ፣



የገዲ ዳሞክራሳያዊ ስርዓት ማዯግ ሲገባው እንዱዯበዝዝ ተዯርገዋሌ



በኣኩሱምና

በዛግዌ ስርወ መንግስታት የተጀመሩ የስሌጣኔ ስራዎች ማስቀጠሌ ይቅርና ወዯ ኋሊ

እንዱያንሸራትቱ /እንዱከስሙ ተዯርገዋሌ ፣


ከዛግዌ ስርወ መንግስት ወዯ መሇኮታዊ ዘውገ መንግስት ከተሻገረ በኋሊ

ሇ700 ዓመታት ያህሌ የኢትዮጵያ

ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች የህሉና እስረኞች እንዱሆኑ ተዯርገዋሌ ፣


በኣጠቃሊይ የእዯ ጥበብ ስራዎች እንዱዲከሙ ተዯርገዋሌ

ከመሇኮታዊ ዘውገ ስሌጣን ወዯ ዯርግ ስርዓት ከተሻገረ በኋሊም ቢሆን ፣ ከመሪት ሊራሹ ከማወጅ በስተቀር በወሳኝ
መሌኩ ከኣፄዎች ተመሳሳይነት ነበረው ማሇት እንችሊሇን ። በመሆኑም ከ 1270 ኣካባቢ ኣስከ 1983 ዓ/ም የጨሇማ
ዘመን ነበር ብንሌ እውነት ብዬ እወስዲልህ። በመሆኑም ከኢኮኖሚ፣ ከሰብኣዊ መብት ኣያያዝ፣ ከዳምክራሲ ኣንፃር
ሲታይ የዴንቁርና፣ የፌዲ ግዜ ነበር ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም ብዬ እወስዲልህ።
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ከ1983 ዓ/ም ጀምሮ ግን ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች


ራስን የማስተዲዯርና ኣካባቢን የማሌማት ስሌጣንና ነፃነት ህብረተ ሰቡ ኣጣጥሞታሌ



የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ኣባሊትና የክሌሌ ባሇስሌጣናት የወክሊቸውን ማህበረስብ ጥቅም ሇማስከበር
የመዯራዯር ኣቅማቸው ኣጎሌብተዋሌ።

ስሇዚህ ከእንግዱህ ኢትዮጵያ የምትባሌ ኣገር ሌትኖር የምትችሇው ሁለም የኛ/የራሳችን ብል ሲቀበሌ እንጂ የኣንዴ
የተወሰነ ቡዴን ውሳኔ የመቀበሌን ኣግባብ ያበቃ ይመስሇኛሌ ። በመሆኑም ተከባብሮና ተቻችል በ “የጋራ ተጠቃሚነት”
መርህ ነው መጓዝ ያሇብን የሚመስሇኝ። በዚህ መሌኩ ከተጓዝን ውጤቱ እየታዬ ነው። በ25 ዓመታት ውስጥ ተስፊ
ሰጪ የሆኑ ምሌክቶች ታይተዋሌ። በመሆኑም ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ጨምሮ ብዙ ሜጋ
ይገኛሇን። በኣሇም

ፇጣን የኢኮኖሚ እዴገት

በማስምዝገብ ሊይ

ካለት ኣገራት

ፕሮጀክቶችን እየተገነባ

ተርታ ኢትዮጵያ ኣገራችን

ተሰሌፊሇች። ስሇ ኢትዮጵያ እዴገትም የኣጭርና የረዥም እቅድች ተነዴፇው መንግስትና ህዝብ በእንቅስቃሴ ሊይ
ናቸው። በዚሁም መሰረት

መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው ኣገሮች ተርታ ሇመሰሇፌ በእቅዴ ተቀምጠዋሌ። በወሬ ብቻ

ሳይሆን የኣገራችን እዴገት ማሳያዎች ሉሆኑ የሚችለ በተግባር እየታዩ ነው። ሇምሳላ በ2008ዓ/ም ከ10 ሚሌዮን
በሊይ በዴርቅ የተጎዲው ህዝብ ሇመቋቋም ተችሇዋሌ፣ እንዱሁም የነበረው ኣመፅ በመሽከም ኢትዮጵያ እያዯገች
መሆኗን በኣሇም እየተመሰከረ ነው ።
በላሊ መሌኩ ሲታይ ዯግሞ በማወቅ ይሁን ባሇማወቅ ኣንዲንዴ የውጭ ሚዴያዎች (ዘሃበሻ ፣ የኣመሪካ የኣማርኛ
ዴምፅ ራዱዮ ፣ኢሳት ወዘተ) ኢትዮጵያ ያሇችበት ዯረጃ ሳይረደ ይመስሇኛሌ የብሄር ፋዯራሉዝም /ብሄርተኝነት
ሲያወግዙ፣ ብሄርተኝነት ሲያጥሊለ፣ የጥሊቻ ፖሇቲካ ሲያሰራጩ ይዯመጣለ። በእንዯዚህ ዓይነት መሰሪ ፕሮፓጋንዲና፣
የመንግስት የማስፇፀም ውስንነትን

ተዯምሮ ቀሊሌ ህዝብ የማይባሌ ማንቀሳቀስ ችሌሇዋሌ ማሇት ይቻሊሌ ።

የ2008ዓ/ም ኣመፅ በማሳያነት መውሰዴ ይቻሊሌ። ነገር ግን እንዯ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን

የምናስብ ከሆነ፣

የሚተሊሇፇው ፕሮፓጋንዲ በየተኛውም መሌኩ ሇኣሁኑዋ ኢትዮጵያ የሚመጥን ኣይዯሇም። ምክንያቱም በየክሌሊችን
ያሇው የመንግስት ቁመና የሚያመሇክተው ማንም ከማንም ኣጃጅል ሃብት የሚዘርፌበት ሰኣት ኣይዯሇንም ያሇነው።
ስሇዚህ በ የጋራ ተጥቃሚነት መርህ ተከትሇን ከሄዴን ዳሞክራሲያችንም ሆነ ኢኮኖሚያችን ያዴጋሌ ብዬ ኣስባልህ።
ነገር ግን ብሄር ተኮር ፉዳራሉዝም/ብሄርተኝነት/ ጎሌቶ በወጣበትና ከገዢዎች የተሇጠጠ የኋሊ ቁርሾ ባሇበት ኣገር
ብሄርተኝነት ማጥሊሊት፣ ጥሊቻ እንዱነግስ ማዴረግ፣ ኣንደን ብሄር ከፌ ኣዴርጎ ላሊውን ጎሳ ነው ማሇት ፣ ህገ ኣራዊት
ወዘተ ብል መስበክ በተቀጣጠሇ እሳት ሊይ ቤንዚን የማርክፌከፌን ያህሌ ሉቆጠር ይችሊሌ። የብሄርና ብሄረ ሰብ
መብቶችን በማረጋገጡ ያሌተዋጠሊቸው ኣስተሳሰብ ውስጥ ከዋኘን ግን እንዯኣገር ሇባሰ ኣዯጋ ከመጋሌሇጥ በስተቀር
የሚያመጣው ሇውጥ ኣሇ ብል ማሰብ ራስን ማሞኘት ነው።
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