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ኯኢዴዮጵያ ምርጫም፣ ብኴጫም ነው! 

ጏንድይሢድ ኃብዯየቬ 12-22-17 

የቇሢዻን ሳዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ የዏንግቬዴ ጏቃቀሢዻን በዕውኑ ኯቀውቬ ዳርጓዲኴ? ንዳንድ 

ሃይኵዻ ቬኯኢዴዮጵያ የሳዴሢኴ ቬርዓዴ የየሢቪዶውን ቬዯያየዴ ቩቧጡ ይዲያኰ።  እውነዴ እውነደን 

እንነቊቇር ከዯባኯ  የቇሢዻን ቬኬድዻ ሁኰ ዏቧሟዲዶዶው የሳዴሢኰ ቬርዓደ ነው። እንደእኔ እንደእኔ 

የቇሢዻን የሳዴሢኴ ቬርዓዴ የዲቧበኯዴን ግብ ዏቷኴ። ዲቩቷ ኢዴዮጵያ የሁኰም ብሄሮዻ፣ 

ብሄሟቧቦዻና ህዝቦዻ እኩኴ ቇር ኯዏሆን በቅዲኯዻ።   

የኢዴዮጵያ ሳዴሢኴ ቬርዓዴ የዲቧበኯዴን ግብ ዏምዲዴ ዻሏኴ ያኴኩዴ ቬርዓደ የቇሡደን ሁኯዴ 

ዏቧሟዲዊ ዻግሮዻ ዏቅሟሴ በዏዹኰ ነው።ንዱ ኯዘዏናዴ የቇሢዻን ዻግር ሆኖ የኖሟውን የፖኯዱካ 

ዻግር ማኯዴም የብሄሮዻ፣ ብሄሟቧቦዻና ህዝቦዻ የማንነዴ ጥያቄዎዻ በግባብ ዏዏኯቬ በማቬዹኰ ነው። 

ኳኲው ደግሞ በቇሡደ ዘኲቂ ቧኲምን ማሟቊቇጥ በዏዹኰ የህዝቦዻ የዏኴማዴ ሴኲጎዴ ዏዏኯቬ የሚያቬዻኴ  

ሁኔዲዎዻ በዏዏዹዶዲዶው ነው። እንዲሁም የሳዴሢኴ ቬርዓደ ሴዯሃዊ ኴማዴን በማቬሯንና ድኅነዴን 

በዏቀነቬ ሟቇድ ቈኴህ የማይዯካ ሚና ዯጫውቷኴ። በእነዚህ ዋና ዋና ዏቬሯርድዻ የቇሢዻን የሳዴሢኴ 

ቬርዓዴ ቬኬዲማ ነው።   

የሳዴሢኲዊ ቬዯዳደር  እንደ እኛ ኲኰ ብዝሃነዴ ኯሚቬዯዋኴባዶው  ቇሢዴ  ማሢጭ የኳኯው ምርጫ 

ነው።  በዯግባርም ዯሟቊግጧኴ። የኢዴዮጵያ የሳዴሢኴ ቬርዓዴ  ድክዏድዷንም ሢቨን በሢቨ ማሟም  

የሚያቬዻኴ ዏንቇድ  ያኯው  ቬርዓዴ ነው። በሳዴሢኴ ጏይም በማዕከኲዊ  ዏንግቬደና በክኴኴ 

ዏንግቬዲዴ ዏካከኴ ያኯውን  የቬኴጣን ክሴሴኴ በሕቇ ዏንግቬደ  በግኴፅ  የዯኯየ በዏሆኑ ሁኰም ድርሻ 

ድርሻውን ዏጏጣዴ ከዹኯ ሁን ኲይ የሚቬዯዋኰ ዻግሮዻ ሁኰ  በጭር ዜ ውቬጥ ዏሴዴሄ ያቇኛኰ። 

ኯዘዏናዴ በግጭዴና ቀውቬ ቪቢያ  በከሲ ድህነዴ  ውቬጥ ቬዴዳክር የኖሟዻው ቇሢዻን ሳዴሢኲዊ 

ዴሞክሢቩያዊ  ቬርዓዴ  ዏከዯኴ  በዏዹሏ  በየዘርሰ በርካዲ  ቬኬድዻ  ማቬዏዝቇብ  ዻኲኯዻ። 

የቇሢዻን ቬኬድዻ በሁኰም ካኲዴ የዯሟቊቇጡ የሚዲዩና የሚዳቧቨ በዏሆናዶው ማብሢሡያ 

የሚያቬሯኴቊዶው ይደኰም።  ይሁንና ከቅርብ ዜ ጏዲህ ይህን የቬኬዴ ዏንቇዳዻንን ኯማበኲቮዴ 

የሚሯሯጡ ካኵዻን እየዯዏኯከዴን ነው።   እነዚህ ካኲዴ የዻግሮዹዻን  ምንጮዻ የሳዴሢኴ 



2 
 

ቬርዓዲዻን እንደሆኑ ድርቇው ኯማቅሟብ ጥሟዴ እያደሟቈ ናዶው።  ይሁንና  በእውኑ  እያቬዯዋኴናዶው 

ያኰዴ  ሁከድዻ ምክንያድዻ የሳዴሢኴ ቬርዓዲዻን ነውን?  እውነዲን ቆም ብኵ ኲቧበው  የሳዴሢኴ 

ቬርዓዲዻን  ሆን ይዻኴም።  ኯዚህ በርካዲ ቬሟጂዎዻን  ማንቪዴ  ይዹኲኴ።  

በዏዷዏሡያ ደሟጃ  ይህ ቬርዓዴ የኢዴዮጵያ ብሄሮዻ፣ ብሄሮዻና  ህዝቦዻ ዏክሟውና ዘክሟው ይበዷናኴ 

ብኯው የዯቇበሠዴ ቬርዓዴ እንጂ ዏንግቬዴ በዘሯቀደ ቬኯሯኯቇው ብዹ በህዝቦዻ  ኲይ የጫነባዶው  ቬርዓዴ 

ይደኯም። የሳዴሢኴ ቬርዓዲዻን የኢዴዮጵያ ህዝቦዻ  ሢቪዶው ዏክሟውና ዘከሟው  ይሆነናኴ ይበዷናኴ 

ብኯው ያጸደቁዴ ቬርዓዴ በዏሆኑም ቧሱ ህዝባዊ ድቊሴ ኯው ቬርዓዴ ነው። በሁኯዯኛ ደሟጃ ኢዴዮጵያ 

ቀድሞ የነበሟውን   ህዳዊውን ቬርዓዴን ጠንቅቃ ዲውቀዋኯዻ። በሃዳዊው ቬርዓዴ ምን ይሯጸም 

እንደነበር ዏዘርዘሠ ኯውድ ንባቢዎዺ  ቧኴዸ ይሆናኴ ብዬ ቬኯማቬብ ጏደዛ ዏግባዴ ኴሯኴግም። 

ይሁንና ንድ እውነዲ ግን  ማንቪዴ  ጏደድኩ። ህዳዊው ቬርዓዴ ዏኲ ቇሡደን ኯዘዏናዴ በቀውቬ 

ቩንጣዴ ቆይድ በዏጧሟሻም  ቇሡደን በዴን ሲሴ ድርሷዴ እንደነበር የቅርብ ዜ ዴውቬዲዻን 

ነው።  

በህዳዊ ቬርዓዴ ማንነደ እንዲጠበቅኯዴ የሚሯኴግ ከ80 የሚበኴጥ ብሄሮዻ፣ ብሄሟቧቦዻና ህዝቦዻ ሴኲጎዴ 

ሟቊቇጥ ይዹኴም። በኢዴዮጵያ  በርካዲ ሴኲጎድዻና ቬዯቪቧቦዻ ዏናበብና ዏጣጣም የዹኰዴ ቇሢዻን 

በዯከዯኯዻው የሳዴሢኴ ቬርዓዴ ቪቢያ ነው። ኢዴዮጵያ በርካዲ ኴዩነድዻና ሴኲጎድዻ የሚቬዯዋኰባዴ 

ቇር ከዏሆኗ ባሻቇር ባኴዯሟቊቊው እና ዯኯዋዋጭ የፖኯዱካ ሁኔዲ በሚዲይበዴ የምቬሢቅ ሴሡካ ቀጠና 

የምዴቇኝ ቇር ናዴ። ኢዴዮጵያዻን በዚህ  ቬዶቊሡ  በሚባኯው የምቬሢቅ ሴሡካ  ካባቢ  የቧኲም 

ደቫዴ ኯዏሆን የዹኯዻው  የህዝቦቿን   ኴዩነድዻና ሴኲጎድዻ  ጣጥማ ዏኖር የሚያቬዻኲዴ የሳዴሢኴ 

ቬርዓዴ ዏዯግበር በዏዹሏ ብዹ ነው። በኢዴዮጵያ የህዝቦዻ  የዘዏናዴ  ጥያቄዎዻ የሆኑዴ እኩኴነዴ፣ 

ቧኲምና ኴማዴ  የዯሟቊቇጡዴ በዚህ የሳዴሢኴ ቬርዓዴ ነው። እንደእኔ እንደኔ ሳዴሢዝም   ኯዲቩቷ  

ኢዴዮጵያ   የህኴውናዋ  ዏቧሟዴ  በዏሆኑ  “ምርጫም ብኴጫም”  ነው ባይ ነኝ።  

ከኲይ ኯማንቪዴ እንደሞከርኩዴ  እንደኢዴዮጵያ ኲኰ  በርካዲ ኴዩነድዻ የሚቬዯዋኰበዴ ቇር  የሳዴሢኴ 

ቬርዓዴ  ዏከዯኴ  ብዶኛውና ዴክክኴኛው  ማሢጭ  ነው።  ዲቩቷን ኢዴዮጵያ ከሳዴሢኴ ቬርዓደ 

ውጪ ማቧብ የሚዹኴ ይዏቬኯኝም።  እንደእኔ እንደኔ  ይህን የሳዴሢኴ ቬርዓዴ ኯማሴሟቬ  ዏሞከር 

ኢዴዮጵያን እንደማሴሟቬ  ዏሞከር ይዏቬኯኛኴ።  በእርግጥ ዻግሮዻ እንዳኰ ይካድም፤  እነዚህን 

ዻግሮዻ ደግሞ ማቬዯካከኴ የሚዹኴበዴ ሁኔዲዎዻ ምዷ ናዶው። በዏሆኑም  ሁኰንም ዏጥስ ነቇሮዻ 
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የሳዴሢኴ ቬርዓደ እንዳዏጣዶው ድርጎ ማቅሟብ ዯቇቢነዴ የጎደኯው ቬዯያየዴ  በዏሆኑ ከእንደዚህ 

ያኯ ቬዯያየዴ  ዏቆጠብ ዯቇቢ ይዏቬኯኛኴ። ይህ ይነዴ  ሠጫ ኯማንም የሚበጅ ውጤዴ 

እንደማያዏጣ ዲጏቅ ይቇባኴ።  

በነውጥና ሁከዴ የሚዏጣ ኯውጥ ኯማንም የሚበጅ ይሆንም። ኯዚህ ጥሠ ማቪያ የሚሆኑዴ  በቭሡያ፣ 

ኢሢቅ፣ ቢያና የዏን  የዯካሄዱ ነውጦዻ  በህዝቦዻ ኲይ  ምን እንዳዏጣባዶው ዏዏኴከደ 

ኯቇሢዻንም የሚበጃዴ ይዏቬኯኛኴ። ብዝሃነዴ በህብሟብሄሢዊ የሳዴሢኴ ሥርዓዴ ውቬጥ የሚኖር  ዴኴቅ 

ቫዴ ነው። በቇሢዻን በርካዲ ኴዩነድዻ በግባቡ የዯቬዯናቇዱዴ በዚህ የሳዴሢኴ ቬርዓዴ ነው። 

በሳዴሢኴ ቬርዓዲዻን  ውቬጥ ከሚዲዩ ማንነድዻ ዏካከኴ የክኴኴ ጏይም የቡድን ማንነዴና ኢዴዮጵያዊ 

ማንነድዻ ናዶው። እነዚህ ሁኯዴ ማንነድዻ  ቪይዛነሰ እኩኴ ዳብሠና ዯቇበሠ ይቇባኴ።  

 

ኢዴዮጵያዊ ማንነዴ ኳኵዻ ማንነድዻን ደሴጥጦ እንዲቇኝ ኯማድሟግ በዯዏቪቪይ የቡድን ጏይም የብሔር 

ማንነዴን ከኳኵዻ ማንነድዻ በዯኯይ ከኢዴዮጵያዊ ማንነዴ  በኲይ እንደሆነ ድርጎ ማቧብ የዯቪቪዯ 

የሳዴሢዝም ቬርዓዴ  እንዲሯጠር ምክንያዴ ቬኯሚሆን ጥንቃቄ ማድሟግ ዯቇቢ ነው። ሁኰንም በኴክ 

በኴክ የማናቬኬደው ከሆነ ዋቊ ያቬከሴኯናኴ። የብሄር ማንነድዻንና ኢዴዮጵያዊ ማንነዴን ቬዲርቀን 

ዏሄድ ካኴዹኴን የህግ የበኲይነዴን ማሟቊቇጥ ይዹኴም። ምክንያደም  ኳባና ቀማኛ ሁኰ በብሄር ቡኰኮ  

ዏዷቦኑ ቬኯማይቀር ነው።  ይህ ቬሆን የህግ የበኲይነዴ ጥያቄ ውቬጥ ዏውደቁ ይቀርም። በዏሆኑም  

ዏንግቬዴ በዘርሰ  በቂ ኴምድና እውቀዴ ካኲዶው ምሁሢን ቊር በቅርበዴ በዏቬሢዴ ኯዻግሮዻ ሲጣኝ 

ምኲሽ ቧጥ ይቇባኴ። የኢዴዮጵያ የሳዴሢኴ ቬርዓዴ ሢቨን በሢቨ ማቬዯካከኴ የሚዻኴበዴ ቧሢር 

ያኯው በዏሆኑ ይህን ዏጠቀም ቬሯኲ  ነው። 

 

ከቅርብ ዜ ጏዲህ በንዳንድ ከሴዯኛ የዏንግቬዴ ዏሢሮዻ ጭምር ኢ-ዴሞክሢቩያዊ ብሄርዯኝነዴ 

እየዯቬዯዋኯ ነው። በንዳንድ  ካባቢዎዻ ንድነዴን የሚቮሟሽሠ ካሄዶዻና የቡድንዯኝነዴ ቬሜዴ 

በቬሲዴ ቩሢቇቡ በዏሢሠ ጭምር ዯቬዯውኯዋኴ። ሢቬን በሢቬ የማቬዯዳደር ፅንቧ ጯቪብም ሯሠን የቪዯ 

ይዏቬኲኴ። ሢቬን በሢቬ ማቬዯዳደር ማኯዴ የሢቬን ቋንቋና ባህኴን ዏጠቀምና ማዳበር እንጂ  ናቪዎዻን 

ማጥቃዴ ይደኯም። እንዲህ ያኰ ካሄዶዻ በክኴኴ ዏንግቬዲዴም ይሁን በሳዴሢኴ ዏንግቬደ በጏቅደ 

ዯቇቢው እርምጃ ዏጏቧድ ይኖርባዶዋኴ። ዯቇቢው እርምጃ በጏቅደ የማይጏቧዱ ከሆነ ውጤደ ያምርም።  
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ንዳንድ ቀኲኴ የሚዏቬኰ ነቇር ግን በሂደዴ ኴዩነዴን የሚያቧሰ ነቇሮዻን ነቅቭ በማውጣዴ  ማቬዯካከኴ 

ይቇባኴ። 

የሳዴሢኴና የክኴኴ ዏንግሥዲዴ ግንኙነዴም ዯደቊቊሱና ዯዏቊቊቢ ዏሆን ዏዹኴ ይኖርባዶዋኴ። 

በሳዴሢኴ ቬዯዳደር ክኴኵዻ ያኯዏዕከኲዊ ዏንግቬዴ እንዲሁም ዏዕከኲዊ ዏንግቬዴ ያኯክኴኵዻ 

ህይጏዴ ይኖሢዶውም። ንዱ ክኴኴ ቀውቬ ቩቇጥዏው ዻግሠ የዚያ ክኴኴ ብዹ የሚቆም ቪይሆን ቇር 

ቀሴ ዻግር ይዞ እንደሚዏጣ ዯዏኴክዯናኴ። በዏሆኑም “ሞኝን እባብ ሁኯዳ ነደሯው፤ ንዴ ቪያይ 

ሁኯዯኛ  ቩያቪይ” እንደሚባኯው እንዳይሆን ከደሟቧብን ዻግሮዻ ጥሠ ዴምህርዴ ኴንቀቬም ይቇባናኴ።    

 


