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ሰዎች  ሌክ  እንዯ መሌካችን የተሇያዬ ኣመሇካከት ሉኖረን ይችሊሌ። የተሇያየ ኣመሇካከት የመኖሩን ያህሌ ዯግሞ በጋራ 

መራመዴ የሚያስችለን የጋራ የሆኑ ኣስተሳሰቦችና እሴቶች እንዲለን ከኣሇማችን የምንረዲው ሃቅ ነው ። በሰዎች መካከሌ የጋራ 

የሆኑ ኣስተሳሰቦች ባይኖሩ ኑሮ  ኣብሮ  የመኖርን ጉዲይ  ኣስቸጋሪ ያዯርገው  ነበር ብዬ ኣስባልህ። ሇዚህም ነው ኣሇማችን  

ኣንዲንዳ ኣንዴ መንዯር የመምሰሌ ባህርይ ስናይባት  በላሊ መሌኩ ዯግሞ  የመሳሳብ ሁኔታን እንመሇከታሇን።  

በኣጠቃሇይ መቀራረብና መሳሳብ ሁሇት የኣስተሳሰብ ዋሌታ ኣዴርገን እንውሰዲቸው። በመሆኑም በተሇያዬ መሌኩ 

የሚንፀባረቀው የሰዎች ኣስተሳሰብ በነዚህ ሁሇት ዋሌታዎች መካከሌ ሉካተት እንዯሚችሌ ይገመታሌ። በእርግጥ የዚህ ዓይነት 

ኣስተሳሰብና የክርክር መዴረክ የተጀመረው በኣርስቶቲሉያን (Aristotelian, የግሪክ ፇሊስፊዎች) ግዜ እንዯሆነ የፍሌስፍና 

ታሪክ ያስረዲሌ ። በኣርስቶቲሉያን የተጀመረውን ሙግት ኣሁንም ቢሆን በኣሇም ሉቃውንት   የመነጋገርያ ኣጀንዲ ሁኖ 

እንዯቀጠሇ ነው። ስሇዚህ ኣውቀነው   ይሁን ሳናውቀው ፣ ምን ግዜም ቢሆን፣ 

 የትና በማን ሊይ  ማተኮር እንዲሇብን  

 እንዳት ነገሮችን  እንዯ ምንረዲ  

 እንዳት ሇነገሮች ትርጉም እንዯምንሰጥ    

በመሰረታዊው የፍሌስፍና ኣምራችን ይወሰናለ/ይቃኛለ ። በመሆኑም ዝርዝር ጉዲዮችን ሇመተንተንና ሇመግሇፅ በኣእምሮኣችን 

የሰረፀው የፍሌስፍና ድክትሪን (doctrine) ወሳኝ ሚና እንዲሇው ይታመናሌ። ከዚህ ኣንፃር ሲታይ   በኣንዴ ኣገር ውስጥ 

ሇዚያውም ከ 100,000000 (ከንዴ መቶ ሚሌዮን) በሊይ የሚገመት ህዝብ ያሊት፣ ወዯ ሰማንያ የሚጠጋ   ቋንቋ 

የሚነገርባትና የተሇያዬ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች ያቀፇች ኣገር ሊይ፣  

 ኣንዴ ኣመሇካከት ይኑረን ብል ማሰብ እንዱሁም   

 እኔ ያሌኩት ካሌሆነ ኣይኔ ሊሰር ያዴርገው ወዘተ   

ብል ማሰብና በዚያው መስመር  መቃኘት በጣም ያስቸግራሌ።  በመሆኑም  ኣንዴ ህዝብ፣ በኣንዴ ዓይነት ኣስተሳሰብ መቃኘት  

ኣሇበት ብል መነሳት እጅግ ኣስቸጋሪ ያዯርገዋሌ ።ከጠቄሜታው ይሌቅ ጎጂነቱ ያመዘናሌ ። ስሇዚህ  ሰሊማዊና የላሊውን 

መብት እስካሌጎዲ  ዴረስ  የተሇያዩ ኣስተሳሰቦችን ማስተናገዴ የግዴ ይሊሌ ማሇት ነው። ታሳቢ ማዴረግ ያሇብን ጉዲይ ኣሇ 

የሰው ሌጅ ከሚያጋጥሙት የህይወት ተሞክሮዎች በመነሳት  የኣስተሳሰብ ኣዴማሱ እየሰፊና እየጎሇበተ 

እንዯሚሄዴ ይታመናሌ ።  ኣሁን ሊይ ሁነን ስንገመግም ኣንዴ  ግሇሰቡ በቀጣይ ከሚያጋጥመው የህይወት 

ተሞክሮዎች በመነሳት  ኣስተሰሰቡ ሉያዴስ፣ ሉያሳዴግ ፣  ከኣንደ የኣስተሳሰብ ኣዴማስ ወዯ ላሊኛው የመሇጠጥ 

ዝንባላ ሉኖረው  እንዯሚችሌ መገንዘብም ያስፇሌጋሌ ። መቀበሌም  ያሇብን ጉዲይ  ነው ብዬ ኣስባልህ። 



 ከዚህ በተጨማሪ ፖሇቲካ ፓርቲዎቹ  በመረጡት የፖሇቲካ ፍሌስፍና ዙርያ  ሊይ  ኣስተሳሰባቸው  መጎሌበት   ይኖርበታሌ ። 

ምክንያቱም  የኣስተዲዯር፣ የፍትህ፣ የዳሞክራሲ፣ የኢኮኖሚና የማህበረሰብ ኣገሌግልት  የሚቀደት ከሚያራምደት የፖሇቲካ 

ፍሌስፍና ቅኝት  እንዯሆነም  መገንዝብ ያስፇሌጋሌ።  በእርግጥ የኣንዴን የፖሉቲካ ፍሌስፍና ፣  

 በኣይነቱ ኣዱስ ሉሆን ይችሊሌ 

 በኣሇማችን ከተንፀባረቁ  የተሇያዩ የኣስተሳሰቦች ቅይጥ መሆን ይችሊሌ 

 በኣሇማችን ከተንፀባረቁ  ኣመሇካከቶች  ኣንደ  ሉሆን ይችሊሌ . . . . ወዘተ 

ከፖሇቲካ ፍሌስፍና ቅኝት ባሻገር፣  ፖሇቲካ ፓርቲዎቹ ከተፃራሪ ጋር በሚያዯርጉት የሃሳብ ፍሌሚያ  ማንነትና ስብእና 

በማይነካ መሌኩ መሆን ኣሇበት። ሇምን ቢባሌ ኢትዮጵያ የብዙ ብሄር ብሄረ ሰብ ስብስብ ኣገር በመሆንዋ ያሇው  ነባራዊ 

ሁኔታ በፇሇግከው ሇመቅዯዴ ስሇ ማያስችሌ ነው። ሰሊማዊ የሃሳብ ፍጭት ዯግሞ  ሇስሌጣኔ በር ከፊች መሆኑን መገንዘብ 

ያስፇሌጋሌ። በመሆኑም  የሃሳብ መብሊሊት፣ 

 ሇተሻሇና ሇኣዱስ ራእይ/ኣስተሳስብ መፇጠር ምክንያት ይሆናሌ ፣ ወይም  

  በመራመዴ ሊይ ያሇው ኣስተሳሰብ  የተሻሇ ቁመና እንዱኖረው  ያዯርጋሌ 

በዚህ መሌኩ ካሌተጓዝን ግን ወዯ ውዴቀት መንዴ መጓዛችን ያመሊክታሌ። ምናሌባት የነበረው  ታሪክ መዴገም ሉሆን 

ይችሊሌ። በኢትዮጵያ የነበሩ ነገስታት ያራምደት የነበረ የፖሇቲካ ፍሌስፍና ዘር ማእከሌ ያዯረገ እንዯነበር እንረዲሇን። 

የነበረውን እንቅስቃሴ   ኣጠር ባሇመሌኩም ቢሆን እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፣  

 ዲግማዊ ኣፄ ሚኒሉክ ወዯ ንግስነት ሇመምጣት በተቃረቡ ግዜና ከንግስነት በኋሊም ከኣማራ ተውሊጆች በስተቀር 

ያሌተጨፇጨፇ ብሄር ብሄረ ሰብ ነበር ሇማሇት ኣያስዯፍርም። በፇፀሙት ግፍ ሊይ ተመስርተው የኣማራ የገዢ 

መዯቦች ሌእሌና (hegemony) ማስፇን መቻሊቸው ያሳያሌ። እንዱሁም የንግስነታቸው ቁርሾም በሸዋ 

መኳንንት ብቻ የሚመራ  መኖሩን  የተሇያዩ ማስረጃዎች ያሳያለ።   

 ከኣፄ ሚኒሉክ በኋሊም ቢሆን የኣማራ የገዢ መዯብ የበሊይነት መዘውር በመቀጠለ በላልች ብሄር ብሄረሰቦች 

ሊይ የኣስተሳሰብ ፣ የባህሌ፣ የኢኮኖሚ  ጫናዎች እንዯነበሩ የታሪካችን  ክስተት ነው። እውነታው ይህ ሁኖ እያሇ 

ኣንዲንዴ ሰዎች በኣፄዎቹ ዘመን  በዘር ፣ በብሄር የተከፊፇሇ ኣሌነበረም ብሇው  የሚከራከሩ  ኣለ። ይህንን 

በተመሇከተ ዘረኝነትና እንዴምታው በሚሌ ነሃሴ 30/2009  እንዱሁም ኢትዮጵያና የዘረኝነት ሌክፍት በሚሌ 

ርእስ  በሰኔ 2/2009 ዓ/ም  በኣይጋ ፎረም ፖስት ተዯርገዋሌና ማንበብ ይቻሊሌ።  

 ጠቅሇሌ ኣዴርገን ስንመሇከተው፣  የነበሩ ስርዓቶች ኢትዮጵያን ወዯ መሌካም ሳይሆን የመሩዋት ወዯ ግጭት፣ 

እንዱሁም ወዯ ኣጠቃሊይ የእርስ በእርስ ጦርነት፣ ሰቆቃ፣ ዴህነት፣ ቸነፇር በሊያችን ሊይ እንዱነግስ ምክንያት 

ሁነው ነበር  ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም።  በእርግጥ ኣሁን ከዴህነት ነፃ ወጥተናሌ ሇማሇት ግን ኣይዯሇም። 

የኋሌዮሽ ጉዞ ተገትቶ በእዴገት ጎዲና መጓዝ  መጀራችን ግን በኣሇም ህዝብ ሳይቀር እውቅና የተቸረው ጉዲይ 

ነው። እንዱሁም ከኣንዴ ፍፁም የኣገዛዝ ስርዓት ወዯ ራስን በራስህ  የማስተዲዯር ስርዓት ተሸጋግረናሌ ብንሌ 

ማጋነን ኣይሆንም።  



ሇማናኛውም የነበሩ ስርዓቶቸ በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ  ኣሌፇናችዋሌ ። በኣሁኑ ሰኣት በላሊ የኣሇም መነፀር ነው 

እየተጓዝን ያሇነው። ነገር ግን ያሇፇውን የምናወራበት ዋናው ምክንያት፣ 

 በኣንዲንዴ ወገኖች  ወዯ ኣፄዎች ዓይነት ስርዓት ሇመመሇስ የሚውተረተሩ ኣለ።  ሇምሳላ  ከወዯ ወሌቃይት 

ምንም ኣይነት ጥያቄ ሳይነሳ፣ ጎንዯርና  ጎጃም ሁኖ/ተቀምጦ ወሌቃይት ኣማራ ነው ብል መሸሇሌ ፍፁም የገዢ 

መዯብ ባህርይ ነው  የሚያንፀባርቀው። ይህንን ኣስተሳሰብ የሚያራምደ ቡዴኖች ከመሸሇሌ ባያሌፈም የበግ ቆዲ 

የሇበሱ ጅቦች መሆናቸው ሉነገራቸው ይገባሌ።   

በእርግጥ የዴሮ ስርዓት  ሇመመሇስ የሚተጉ ሃይልች (ጥቂት የኣማራ ሉሂቃን ነን ባዮች) ፈፁም ጨሇምተኛ፣ ዘረኛና የጥሊቻ  

ፖሇቲካ  ነው የሚያራምደት ። ይህንን ሇመረዲት በዘሃበሻ ዴህረ ገፅ የሚተሊሇፇውና ላልች ተመሳሳይ ሚዴያዎች መከታተሌ 

በቂ ነው።   ከሚተሊሇፈት  መሌእክቶች መካከሌ ጥቂቶቹ ፣ 

 ማንነቱን መሰረት ኣዴርጎ  የመብት ጥያቄ የሚያቀርብ ሰው ሁለ  ዘረኛ ነው ይለታሌ። ማሇትም በነሱ ኣባባሌ 

ከኣማራ/ኢትዮጵያዊ ከሚሇው መገሇጫ ውጭ የሆነ ሁለ ዘረኛ ነው የሚለት። ከዚህ በተጨማሪ ዘረኝነትን 

ማእከሌ ኣዴርጎ  ጥቃት እንዱፇፅም ይሰብካለ። ሇምሳላ በ2008 ዓ/ም በጎንዯርና ባህርዲር  በትግራይና በቅማንት 

ተወሊጆች ሊይ  በማንነታቸው ብቻ ጭፍጨፊ እንዱፇፀም ዋና ኣንቀሳቃሽ ነበሩ ቢባሌ ማጋነን ኣይሆንም። 

 ኣሁን ያሇው የመስተዲር መዋቅር ራስን በራስ የማስተዲዯር ስርዓት ግሌፅና ግሌፅ ነው። የእያንዲንደ ክሌሌ  ህዝብ 

በማን እየተዲዯረ እንዲሇ መስካሪ ኣያስፇሌገውም። ነገር ግን በበሪ ወሇዯ ወሪያቸው  የሚያስተጋቡት  ሃሳብ የተሇየ 

ነው። የኣሁኑ ስርዓት  በወያኔ  የሚዘውር  መንግስት ነው ይለታሌ። ብኣዳን የኢሃዳግ ኣንዴ ኣካሌ ኣዴርገው 

ሳይሆን የሚመሇከቱት ተሇጣፉ ኣዴርገው ያስቀምጡታሌ  ፣ እንዱሁም ይሰብካለ።  

እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ ግን በኢትይጵያ ከፍተኝ ስሌጣን ያሇው ኣካሌ  “የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት” 

ነው።  በዚህ ም/ቤት ብኣዳን 138 መቀመጫ ሲኖሩት  ህወሓት ግን 38 ነው ። የህዝብን ብዛት ማእከሌ ኣዴርጎ 

የተሰሊ መሆኑን። ቀጥልም  ብኣዳን የኣማራን ክሌሌ ህዝብ  ያስተዲዴራሌ ህወሓት ዯግሞ   የትግራይ ክሌሌ ህዝብ 

ያስተዲዴራሌ።  በላልች መስኮችም እንዱሁ።  ስሇዚህ  እንዱሁ ነገረ  ስራቸው   ማጥሊሊት ብቻ እንጂ  ኣዚህ ግባ 

የምትሇው   ሃሳብ ማፍሇቅ ኣሌቻለም ሇማሇት ይቻሊሌ ።    

እውነተኛ ፖሇትከኞች  ከሆኑ   በበሬ ወሇዯ ትርክት  ከሚያዯነቁሩን ይሌቅ፣ እንዱሁም ግዜያቸውን  በብሄር ብሄረ ሰቦች 

መካከሌ  ዘረኝነትንና ጥሊቻን ሇማንገስ ከመትጋት ይሌቅ ፣ የዴሮ  የኣስተዲዯር ክሌሌ ሇመመሇስ ከመትጋት ይሌቅ፣ 

 ሇምንዴነው  ኣሁን ያሇው የመንግስትን ፍሌስፍና ክፍተት በግሌፅ ኣያሳዩንም?  

 ሇምንዴነው ኣሁን ያሇው ራስን በራስ የማስተዲዯር  ስርዓት ጉዯሇቱን  ኣሳይተው የኢትዮጵያ ህዝቦችን ኣሳምነው 

የተሻሇ የሚለትን ኣካሊሇሌን ኣይነግሩኑም (  እስኪ የኢትዮጵያን የኣስተዲዯር ወሰን  እንዳት እንዯሚያካሌለት 

ይንገሩን )? 

 ሇምንዴነው ኣስተሳሰብን በኣስተሳሰብ ሇማሸነፍ  የማይንቀሳቀሱት፣ የማይተጉት? 



ኣመሪካን ኣገር  ዯርሶ የተመሇሰ  ጓዯኛዬ ያጫወተኝን ሊካፍሊቹ ፣ 

ኣንዲንዴ የዱያስፖራ ሰዎች ብዙውን ግዜ የሚታክቱት  ኣሁን በኢትዮጵያ ያሇው የመንግስት ፍሌስፍና  

ተረጋግቶ ከሚሰራ ይሌቅ የሶርያን መሰሌ ቀውስ  በኢትዮጵያ እንዱነግስ  ይሰራለ  ብል ኣጫወተኝ ፣ 

የሚገርም ኣስተሳሰብ ነው!!! 

 በእርግጥ  ከታሪክ እንዯምንረዲው በኣሇማችን  በጥሊቻ የፖሇቲካ  መርህ ኣንዴም ኣካሌ/ቡዴን   በዘሊቂነት ወዯ  ሚፇሌገው 

ዯረጃ  የዯረስ  የሇም ። ጉዲት ግን ኣዴርሶ/ ሉያዯርስ ይችሌ/ ይሆናሌ ። በጥሊቻ ፖሇቲካ ከተነሱት ወገኖች መካከሌና 

የከሸፇባቸው እንዯምሳላ  እናንሳ፣ 

 የጀርመን ናዚ መንግስት (ሂትሇር) በጥሊቻ የተጎነጎነው የዘረኝነት መርህ በመከተለ በኣይሁዲውያን ጉዲት 

ኣዴርሰዋሌ። እንዱሁም በኣሇማችን። በመጨረሻ ግን ጀርመንም እንዯ ኣገር  በተከተሇው ፍሌስፍና ጎዴቶዋታሌ፣ 

ኣስተሳሰቡም በኣሇም ተወግዘዋሌ 

 የሩዋንዲን የዘር ፍጅት ያስከተሌው ነገር ቢኖር ቀውስ ነው። ሇሩዋንዲውያን ኣሌጠቀማቸውም። ጭፍጨፊው 

ያቀጣጠለ ሰዎች በፍርዴ ቤት በመዲኘት ሊይ ናቸው 

 የኣገራቸን ሁኔታም ወስዯን እንመሌከት፣ የሚኒሉክ፣ የሃይሇስሊሴና የዯርግ መንግስታት በትግራይ ህዝብ ሊይ 

ግሌጽና ስውር ዯባ ሲፇፅሙ ነበር። በስተመጨረሻ ግን ምንም ቢያዯርጉ ምንም ከመወገዝ ኣሌዲኑም ፣ 

ፍሌስፍናቸውም  መቀጠሌ ኣሌቻሇም  ማሇት ነው። በነሱ ተገነባ የተባሇው ታሪክ ሁለ  ፇረሰ። ሇምን ቢባሌ 

የተከተለት መንገዴ ኣዴልኣዊ ነበር፣ ሇህዝብ ክብር ኣሌሰጡም፣ ሁለም ነገር እነሱ ከመጡበት ብሄር ያዛምደት 

ስሇ ነበር ወዘተ። 

በተፃፃሪ ስንመሇከተው ዯግሞ ህወሓት ዯርግን ሇመጣሌ የማይተካ ሚና እንዯነበረው ሇማንም ግሌፅ ይመስሇኛሌ።  እንዳት  

ዯርግን ያህሌ መንግስት ሇመጣሌ በቃ ብሇን ብንጠይቅና ብንመራመር ትምህርት ማግኘት ይቻሊሌ ብዬ ኣስባልህ።  ህወሓት 

እንዯ ፓርቲ ተቀባይነት ያገኘበት  ምክንያት በፖሇቲካ መርሁ/ ፍሌስፍናው  መሰረት ነው ። ነገር ግን ውስጡ ሳይመረምሩ 

እንዱሁ በቅጭጩ  ህወሓት የትግራይን ህዝብ ነፃ ሇማውጣት ነው በረሃ የገባው  ብሇው ኣንዲንዴ ወገኖች  

ይናገራለ። ነገር ግን ሇህወሓት ፖሇቲካ መርህ፣ ኣይናቸውና ጆሮዋቸው ግሌብ መሆኑን ያሳያሌ ። 

በእርግጥ ህወሓት ከሚሇው ስም የምንረዲው   „ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ „  ነው።  ነገር ግን ስሙ ብቻ ማየት  በቂ 

ኣይመስሇኝም ። የህወሓት ገዢ  ሃሳብ ምን ነበር ብል መጠየቅ ያስፇሌጋሌ።  የህወሓት  የፖሇቲካ  መርህ  ማእከሌ 

የሚያዯርገው “ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች መብት ሲከበር የትግራይ ህዝብ መብት ይከበራሌ “ የሚሌ ቅኝት ነው 

የነበረው፣ ኣሁንም ያሇው። 

 በእርግጥ የፖሇቲካ ፍሌስፍናው ሉመቸን ወይም ሊይመቸን ይችሌ ይሆናሌ። ነገር ግን ብሄር ሳይሇይ 

በኣስተሳሰስቡ የሚታቀፍ ማህበረሰብ እንዲሇ ግን መዘንጋት የሇበትም ።    

 ከዚህ መርህ  የምንረዲው  



 የቡደን መብትና የግሇ ሰብ መብት ፣ ዳሞክራሲ  

 የስሌጣን ውክሌና  

 ራስን በራስ የማስተዲዯር ስሌጣን፣   

   የትምህርት፣ የጤና፣ የኢኮኖሚ   ወዘተ  ከዚህ ፍሌስፍና ነው የሚቀዲው 

ስሇዚህ የህወሓት የፖሇቲካ ፍሌስፍና  ዴሮውንም ቢሆን  

 በዴንበር የታጠረ ኣሌነበረም/ ኣሁንም ኣይዯሇም ፣ ሇማሇት ይቻሊሌ 

  ኣግሊይ ኣሌነበረም  ኣሁንም ኣይዯሇምም ሇማሇት ይቻሊሌ 

በመሆኑም   የህወሓት ገዢ የፖሇቲካ ፍሌስፍናው በሁለም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች ተቀባይነት ኣገኘ ብንሌ 

ማጋነን ኣይሆንም። በገዢ ሃሳቡ   የተሰባሰቡ ሃይልች (ብሄር ብሄረ ሰቦች) ኣማካኝነት  ዯርግን የሚያህሌ መንግስት በጦር 

ሃይሌ ሳይሆን በፖሇቲካ መርህ ሇማሻነፍ ቻለ ቢባሌ ከእውነት የራቀ ኣይዯሇም።  ነገር ግን የወቅቱ የዱያስፖራ ፖሇቲከኞች 

ነን የሚለ ወገኖች እዚህ ግባ የምትሇው የፖሇቲካ መርህ ሲያራምደ ኣይታዩም። ምናሌባት እንዯመርህ የምንወስዯው   ከሆነ 

የጥሊቻ ፖሇቲካ ሲያራግቡ ይዯመጣለ። ይህንን ሃሳብ ወስዯን  እስኪ እንየው። 

በመርህ ዯርጃ ኣንዴን ማህበረ ሰብ  እንዯህዝብ የሚጠሊ ቡዴን፣ ላሊው ማህበረ ሰብ ወይም ራሱንም ጭምር ቢሆን ኣንዴ 

ወቅት  የማይጠሊበት ምክንያት ይኖራሌ ብዬ ኣሊስብም። ስሇዚህ  የዱያስፖራ ፖሇቲከኞች የሚያራግቡት የጥሊቻ ፖሇቲካ 

ማንን እንዯሚያበግን  በኣግባቡ  የተረደ ኣይመስሇኝም። ስሇፃፈት ብቻ ግባቸው ሊይ የዯረሱ ይመስሊቸዋሌ።  ኣንዴ  ቀሊሌ  

ምሳላ ሊንሳ፣ 

 ኣንዴ ሰው ሌጥሊው ሌበሌ። በመጀመርያ የጠሊሁት ሰው ሉወዯኝ ኣይችሌም እሱም ጠሊቴ ነው። ሰውየውን 

በሆነና  ባሌሆነ ስወነጅሇው  የሰማኝ  ዯግሞ  ነግ በኔ  ብል ይሸሸኛሌ ማሇት ነው። ማነው ብዙ ጠሊት 

ያፇራው? 

 ስሇዚህ የወቅቱ የዱያስፖራ ፖሇቲከኞች ህወሓትን የሚጠለት በያዘው ፖሇቲካ ፍሌስስና ነው ወይስ 

በስብስቡ ማንነት? 

 በስብስቡ ማንነት  ምክንያት ህወሓትን የሚጠለ ከሆነ፣ የሂትሇርን/ዯርጋውያን/ ፅንሰ ሃሳብ  

የሚያራምደ ቡዴኖች ናቸው ማሇት ነው ፣ 

 በፖሉቲካ መርህ ከሆነ ግሌፅ ኣዴርገው ይቅረቡና ይንገሩን ። የተሻሇ ሃሳብ የሚያቀርቡ ከሆነ 

ተቀብይነት ሉያገኙ ይችሊለ (ከዘር የፀዲ ኣስተሳሰብን ያራምዲለ ማሇት ነው)፣ 

 በህወሓት/ኢህኣዳግ  የኣፇፃፀም ችግር ከሆነ ህወሓት ብቻ ተወቃሽ  ሉሆን ኣይችሌም። 

የዴርሻውን ያክሌ ግን መቀበሌ ኣሇበት። 



ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ነገር እንዯተጨማሪ ሊንሳ። ባሇፇው ወቅት  የቅማንት ህዝቦች  ራሳቸው በራሳቸው 

ሇማስተዲዯር ህዝበ ውሳኔ ኣካሂዯዋሌ። የዱያስፖራ ፖሇቲከኞች ይለት የነበረው ግን፣ በህወሓት የተሸረበ ተንኮሌ ነው 

በማሇት ሲኮንኑት ይዯመጡ ነበር። እዚህ ሊይ ምን እያለ እንዯሆነ ግን የገባቸው ኣይመስሇኝም። ምክንያቱ ከመጣጥፊቸው 

እንዯምንረዲው፣ 

 የቅማንት ህዝብ እንዯህዝብ ኣያውቅም በላሊ የሚመራ ህዝብ ነው  እያለን ነው። ሇህዝብ እንዯህዝብ 

ያሊቸው ንቀት  በግሌፅ ያሳያሌ፣ 

 የዱያስፖራ ፖሇቲከኞች ራሳቸው  በቀዯደት ቦይ ካሌሆነ በስተቀር  ህዝብ እንዯህዝብ ወይም ግሇሰብ 

የመብት ጥያቄ ማንሳት የሇበትም እያለን ነው። እኛ የምናሊችሁ ኣዲምጡ እያለን ነው።  

በመጨረሻም  ምክረ ሃስቤን ሇመሰንዘር እፇሌጋልህ፣ 

1. በሃይሌ / ኣውቅሌሃልህ በሚሌ ቢሂሌ ሉሇወጡ  የማይችለ ፣ 

 ራስን በራስ የማስተዲዯር ስርዓት  በምንም ይሁን በምንም  በኣጭር ግዜ ሉቀየር የማይችሌ  በጠንካራ ኣሇት 

የተገነባ የመስተዲዴር ስርዓት ነው ብንሌ ማጋነን ኣይሆንም ። በጥሊቻ ስብከት ይህን ሇማፍረስ የሚውተረተር 

ካሇ ግን ጠውሱ የከፊ ነው የሚሆነው  

  በኢትዮጵያውያ ብዙህነትን  ያሇመወሊወሌ መቀበሌ ያስፇሌጋሌ እሊልህ።  በኣሁኑ ሰዓት ማንም በማንነቱ 

የሚያፍር የሇም። ማንነት ክብር መሆኑን ተረዴተዋሌ ፣ ማንነቱ መሇያው ኣዴርጎ የሚወስዴ ህዝብ ነው ያሇን ። 

 መቀበሌ ብቻ ሳይሆን   የሰዎች ኣስተሳሰብና ማንነት ማክበር ያስፇሌጋሌ (መገዛት ማሇት ግን ኣይዯሇም) 

2. በተራ ቁጥር 1 በተቀመጡት ሊይ ማከሌ ያሇብን ነጥቦች  ዯግሞ 

 ኣስተሳሰብን በኣስተሳሰብ የመሸናነፍ  ባህሌ በመርህ   መቀበሌና መተግበር ያስፇሌጋሌ 

 የህግ የበሊይነት መቀበሌ ያስፇሌጋሌ።  የፍትህ ኣካሊት በኣስተሳሰብና በሙያ የማጠናከሩ ጉዲይ የሁለም ዴርሻ 

መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ። ማሇትም እኔ የምፇሇገው ውሳኔ ካሌተወሰነ ኣይኔ ሇኣሳር ከማሇት ይሌቅ ሰሊማዊ 

ሙግትን ብናስፊፊ የተሻሇ ይሆናሌ ብዬ ኣስባልህ። 

ስሇዚህ ከሊይ የተገሇፁትን ምክረ ሃሳቦች  ከተቀበሌንና የላሊውን ኣስተሳሰብ ዋጋ እንዲሇው ክተገነዘብን ፣  የፖሇቲካ ራእያችን 

በመርህ ዯረጃ ሇመቅረፅ  ኣንዴ እርምጃ መጓዛችን ያሳያሌ።  ኣግሊይ ያሌሆነ መርህ የምንከተሌ ከሆነና በምንከተሇው መርህ 

ሰዎችን ማሰባሰብ ከቻሌን፣ በዙርያችን የተሰባሰቡ  ሰዎች፣  

 የትና በማን ሊይ  ማተኮር እንዲሇባቸው  

 እንዳት ነገሮችን  እንዯሚረደ  

 እንዳት ሇነገሮች ትርጉም እንዯሚሰጡ     

ማስረዲትና ማስያዝ ከቻሌን ምናሌባትም መሰረት የምንከተሇው የፖሇቲካ መርህ/ፍሌስፍና ሇህዝብ ጠቃሚ ከሆነ ብሄር፣ ፆታ 

ሳይገዴበው ከጎናችን ሉሰሇፍ ይችሊሌ ማሇት ነው።  



ነገር ግን በተሇያዩ ሚዴያዎች የሚተሊሇፇው ዘረኛ ቅስቀሳ ሇማንም ኣይበጅም እኔ እንዯሚገባኝ ከሆነ   

 ኣገርን ሇመምራት የሚያስችሌ ፖሇቲካዊ ፍሌስፍና የላሇው፣  

  ግሌፅ ስትራተጂ ያሊስቀመጠ፣  

 መነሻውና መዴረሻው ያሊወቀ 

ከሊይ በተገሇፀው ፅንሰ ሃሳብ ያሌተገራ ኣመሇካከት  እንዱሁ በስሜትና፣ በጥሊቻ ወይም   በቁማር ጨዋታ  ስሌጣን ሇመያዝ  

የሚፇሌግ ሃይሌ/ኣስተሳሰብ  ነው ሇማሇት ይቻሊሌ። እንዱህ ኣይነት ኣስተሳሰብ  በየተኛው ረዴፍ  ማስቀመጥ ይቻሊሌን?  

እነዚህ ሰዎች ስሇ ኢትዮጵያ ህዝቦች ነው  የሚያስቡት ወይስ በግብፅ ሇሚሇገስሊቸው ትርፍራፉ። ምናሌባት በግብፅ 

የሚሇገሰውን የገንዘብ ዴጋፍ ሊሇማጣት ከሆነ  የሚንቀሳቀሱት የግጦሽ ፖሇቲካ ከማሇት በስተቀር ምን ማሇት ይቻሊሌን?  

 


