
መሳፍንታዊ የፓለቲካ ሴራ ሀገር አያቀናም! 

ሰለሞን ሽፈራው 12-21-17 

በዳግማዊ አፄ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ ከነበሯት በጣም ጥቂት ምሁራን ዜጎች መካከል ነጋድራስ 

ገ/ህይወት ባይከዳኝ አንዱ ናቸው፡፡ እናም እኚህ ሰው ለአጭር ጊዜ ወይም ደግሞ ለጥቂት ዓመታት በኖሩባት የዘመነ 

አፄ ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ውስጥ ይስተዋል ስለነበረው እጅጉን ኋላቀር የፓለቲካዊ ኢኮኖሚ ስርዓተ ማህበር 

የተነተኑባቸውን ፅሁፎች ትተውልን አልፈዋል፡፡ በተለይም ደግሞ “መንግስትና የህዝብ አስተዳደር” የሚል ርዕስ ያለው 

የነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ፅሁፍ በዚያን ጊዜ ቀርቶ ለአሁኑ ዘመን ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብም ጭምር 

የሚያስደምም የፓለቲካዊ ኢኮኖሚ ፍልስፍናዊ ትንታኔ እንደሆነ ይታመናል፡፡ ለዚህም ይመስላል አንዳንድ የነጋድራሱን 

ስራዎች የመረመሩ የዘመናችን ታዋቂ ምሁራን “የገብረ ህይወት ባይከዳኝ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር ዛሬም ድረስ 

ለኢትዮጵያ የፓለቲካዊ ኢኮኖሚ ችግሮች መፍትሔ መሆን የሚችሉ እጅግ ጠቃሚ እሳቤዎችን የያዘ ፅሁፍ ነው” 

ሲሉ መደመጣቸው፡፡ 

 በእርግጥም ደግሞ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ለዘመነ አፄ ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ፈርጀ ብዙ ችግሮች 

መፍትሔ ፍለጋ ይበጃል ያሉትን ምሁራዊ ትንተና የሰጡባቸው የፓለቲካዊ ኢኮኖሚ ፅንሰ ሃሳብ የሰፈረባቸው 

ድርሳናት፤ ዛሬም ድረስ በዚች አገር ውስጥ ለሚስተዋሉ በርካታ የጋራ ችግሮቻችን የመፍትሔ አቅጣጫ የሚያመለክቱ 

ስለመሆናቸው ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ ለማንኛውም ግን እኔ በዚህ መጣጥፌ መግቢያ ላይ ስለ ገ/ህይወት ባይከዳኝና 

ስለስራዎቻቸው ማንሳቴ ያለ ምክንያት አይደለም፡፡ ይልቅስ ይህ አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ 

ከመቸውም ጊዜ በላይ እንደ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ዓይነቶቹን ቅን መካሪ ልሂቃን ዜጎቿን የምትፈልግበት ሆኖ 

ስለሚሰማኝ ጭምር እንጂ፡፡ ስለዚህም እንዳለመታደል ሆኖ ያለንበት ዘመን መንግስትን ህዝባዊ አመኔታ በሚያሳጣ 

ተግባር መጠመድን የተለየ ዕውቀት የሚጠይቅ ሙያ አድርገው የሚቆጥሩ “ምሁራን” ዜጎች የተበራከቱበት  ነውና፤ 

ይህቺ ሀገር እጅጉን እየተፈተነችበት ስላለው የልሂቃን ዜጎቿ ቅንነት ማጣት ጉዳይ የሚሰማኝን ለመግለፅ እሞክራለሁ፡፡ 

 በዚህ መሰረትም ከላይ በመግቢያየ ያነሳኋቸው የዘመነ አፄሚኒሊክ ፀሐፊ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ 

የንጉሰ ነገስቱን ህልፈት ተከትሎ፤ ለአልጋ ወራሾቻቸው ምክራቸውን በለገሱበት አንድ ፅሁፋቸው “የሰለጠነውን የኤሮጳ 

አህጉር ህዝብ ያየን እንደሆነ የሀገር መሪ ስለሞተ መንግስታቸውም አብሮ የሚሞት አድርገው አይቆጥሩም፡፡ ይልቁንስ 

እርሱን ተክቶ ሀገራቸውን መምራትና ህዝቡን ማስተዳደር የሚችል ሌላ መሪ እንዲኖራቸው ማድረጊያ መንግስታዊ 

ስርዓት አስቀድመው ያበጃሉ እንጂ” ሲሉ አብዛኛውን ዕድሜያቸውን ካሳለፉበትና የምዕራባውያኑን ዘመናዊ ትምህርት 

ከቀሰሙበት ሀገረ ጀርመን ያገኙትን ጠቃሚ ልምድ ለማጋራት የሞከሩበት አግባብ አለ፡፡ እናም ነጋድራሱ ይህን 

ምክራቸውን በምክንያታዊ ማብራሪያ አስደግፈው ሲቀጥሉ “የኛ ሀገር ሰዎች ግን አንድ ንጉስ ሲሞት በቃ ከእንግዲህ 

ኢትዮጵያ የምትባል የጋራ መንግስት የሚመራት ሀገር አትኖረንምና የየራሳችንን ነገድና ጎሳ ነጥለን መግዛት አለብን 

የሚል ካለመሰልጠን የመነጨ አሳብ ነው ያላቸው” ካሉ በኋላ የዳግማዊ አፄ ሚኒሊክን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ 

በተለይም አንዳንድ የሀገራችን ክፍሎች መቀመጫውን እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ካደረገው ማዕከላዊ መንግስት 

የማፈንገጥ አዝማሚያ አሳይተው እንደ ነበር ለአብነት ያህል ጠቅሰዋል ፀሐፊው ገ/ህይወት ባይከዳኝ፡፡ 

 እናም እንደርሳቸው እምነት ከሆነ፤ ያኔ በአንዳንድ የሀገሪቷ ክፍሎች ታይቷል ያሉትን በማዕከላዊው መንግስት 

ላይ አመኔታ የማጣት አዝማሚያ ሊያስከትል የቻለው ዋነኛ ምክንያት፤ በተለይም የየአካባቢው ልሂቃን እንደዘመነ 

መሳፍንቷ ኢትዮጵያ የየራሳቸውን ብሔረሰብ ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ነጥለው ለመግዛትና ለመበዝበዝ 

ስለፈለጉ እንጂ ብዙሃኑ ህብረተሰብ መለያየትን ሽቶ  አልነበረም፡፡ ስለዚህም ነው እንግዲያውስ የገ/ህይወት ባይከዳኝ 

ዘመን ተሻጋሪ የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ እይታ ለዛሬዋ ፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያም ችግሮች 



ጭምር ፍቱን መፍትሔ ሊወጣው የሚችል ጠቃሚ ንድፈ ሃሳባዊ ተንታኔ ተደርጎ የሚወሰደው፡፡ ምክንያቱም ደግሞ፤ 

አሁንም ድረስ ይህቺኑ መከረኛ ሀገር ሲያምሳት የሚስተዋለውን እያንዳንዱን የዕርስ በርስ አለመግባባትና ፍጥጫ 

እያስከተለብን ስላለው መሰረታዊ መንስኤ እንነጋገር ከተባለ፤ በተለይም የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ 

መለስ ዜናዊ ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ከተሰማ ጀምሮ፤ የፌደራላዊውን መንግስት ስልጣን ያለ አግባብ ለመቀራመት 

ከመፈለግ የሚመነጭ ኩርፊያን በማራገብ ተግባር ላይ መጠመድን እንደሙያ ሲቆጥሩት የሚስተዋሉ ፖለቲከኞች 

ከመበራከታቸው የተነሳ ነው አሁን አሁን ተባብሶ የሚታየው ብሔራዊ ማንነትን ባማከለ ጭፍን ፍረጃ ምክንያት 

የሚከሰት ትርጉም የለሽ የዕርስ በርስ ግጭት እንደፈሊጥ የተያዘው፡፡ 

ይልቁንም ደግሞ ከ2008 ዓ.ም መባቻ ጀምሮ እየተስተዋለ ካለው ተደጋጋሚ የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት ጨርሶ 

ለማጥፋት ያለመ የሚመስል የነውጠኝነት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ መልኩ፤ ላለፉት ተከታታይ ሶስት ዓመታት 

የተጋፈጥናቸውን የፀጥታ መደፍረስ ፈተናዎች ተመሳሳይ ባህሪ ለታዘበ ሰው፤ ሁሉም አካባቢያዊ ክስተቶች፤ በደንብ 

ከተጠና ቡድናዊ ቅንብር የሚመነጩ ሰው ሰራሽ ችግሮች እንጂ ተራ አለመግባባትን ተከትሎ ሊያጋጥም የሚችል 

ክስተት እንዳልሆነ መረዳት አያዳግትም፡፡ በግልፅ አነጋገር፤ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ የዛሬ አንድ መቶ ዓመት 

ገደማ በፃፉት ምክር አዘል ትንታኔያቸው ላይ የጠቆሙትን ዓይነት መሳፍንታዊ የሴራ ፖለቲካ የማውጠንጠን አባዜ 

ክፉኛ የተጠናወታቸው ጥቂት ስልጣን ናፋቂ ልሂቃን የየብሔር ብሔረሰቡ ተወላጆች ከመበራከታቸው የተነሳ፤ ህዝቡን 

ወዳልተለመደ የአስተሳሰብ ብዥታና ውዥንብር ውስጥ የሚያስገባ አሉታዊ ተፅእኗቸውን ሳያሳድሩብን እንዳልቀሩ 

ደፍሮ መናገር የሚቻል ይመስለኛል፡፡ ይሄ መሆኑም ደግሞ፤ ኢህአዴግ መራሹ የኢፌዴሪ መንግስት በመላው ዓለም 

አቀፍ ማህበረሰብም ጭምር አድናቆትና ከበሬታን የተቸረባቸው ተጨባጭ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት እየታወቀ እንኳን 

የሚገባውን ያህል የሀገር ውስጥ ህዝባዊ አመኔታ እንዳይጣልበት እያደረገ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች 

የሚያመለክቱት፡፡ በአጭሩ የዛሬዋ ፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን የሚገልፃት እውነታ፤ ለሌሎች 

አፍሪካውያን ህዝቦች ደህንነት መረጋጋጥ ግንባር ቀደም ዘብ ሆና የቆመች፣ ለዓለም አቀፋዊ አስተማማኝ ሰላምና 

መረጋጋት መስፈን ትርጉም ያለውን አዎንታዊ ሚና በመጫወት ላይ የምትገኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ፈጣንና ተከታታይ 

ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት እያስመዘገቡ ናቸው ተብሎ ከተመሰከረላቸው፤በጣም ጥቂት የዓለማችን ሀገራት መካከል 

በግንባር ቀደምትነት የምትመደብ ሆና ሳለ፤ ከላይ በተጠቆሙት ጥቂት ልሂቃን የስልጣን ናፋቂ ዜጎቿ መሳፍንታዊ 

የሴራ ፖለቲካ ምክንያት ግን ይሄን ሁሉ በጎ ገፅታዋን መና ሊያስቀር የሚችል ውስጣዊ ችግር የሚፈታተናት ሀገር 

ናት የሚለው አስተያየት ነው ባይ ነኝ እኔ፡፡    

እንደኔ እንደኔ የፌደራል ስርዓቱን ያልተማከለ መንግስታዊ መዋቅር ለማፈራረስና የጋራ ተስፋዎቻችንን 

ለማጨለም ያለመውን መሳፍንታዊ የፓለቲካ ሴራ በሦስት ከፍሎ መመልከት የሚቻል ይመስለኛል፡፡ ይህን ስልም ደግሞ 

ሀገር የመምራት መንግስታዊ ስልጣኑን ከጨበጡት የገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶች ውስጣዊ ድክመት በሚመነጭ 

ችግር ምክንያት ስርዓቱ ህዝባዊ አመኔታን እንዲያጣ እየተደረገ ያለበትን አግባብ እንደዋነኛ ሀገራዊ ፓለቲካችንን 

ለአደጋ የሚያጋልጥ ክፍተት ወስደን፤ እንዲሁም ፅንፈኞቹ ዲያስፖራዎች የሚያስተባብሩት የተቃውሞው ጎራ ፓለቲካዊ 

እንቅስቃሴና ከዚሁ አፍራሽ እንቅስቃሴ በስተጀርባ የማይጠፉ ፀረ ኢትዮጵያ የውጭ ሀይሎች ደግሞ ሁለተኛና ሦስተኛ 

የሴራው ምንጮች እንደሆኑ መገመት አያዳግትም፡፡ እናም እነዚህ በሦስት ከፍለን ያስቀመጥናቸው ተመጋጋቢ የዛሬዋ 

ኢትዮጵያ ፓለቲካዊ ችግር ምንጮች ናቸው ሀገራዊ ህልውናችንን ለታሪካዊ ጠላቶቻችን ፈርጀ ብዙ ጥቃት ሊያጋልጥ 

የሚችል እጅጉን አደገኛ አዝማሚያ እያስከተለብን ያሉት፡፡ 

ለዚህም ደግሞ ባለፈው መስከረም ወር የምስራቃዊ ኢትዮጵያ ወንድማማች ህዝቦችን ደም ያፋሰሰና ለከፋ 

ማህበራዊ ቀውስ የዳረገ ትርጉም የለሽ አካባቢያዊ ግጭት ከተከሰተበት ሰው ሰራሽ ችግር ጀምሮ፤ እስከ ሰሞነኛው 



የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ክራሞት ድረስ ይህቺን ሀገር ወደ ለየለት የትርምስ አዙሪት ለማስገባት ሲሞከር የተስተዋለበትን 

ተደጋጋሚ መሳፍንታዊ የሴራ ፓለቲካ ብቻ እንኳን ማየት ይበቃል፡፡ የዘመነ አፄ ሚኒልኩ የፓለቲካዊ ኢኮኖሚ ትንታኔ 

ሊቅ፤ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ያኔ በዚች ሀገር ውስጥ ክፉኛ ተንሰራፍቶ ይስተዋል የነበረውን ድህነትና ኋላ 

ቀርነት አምርሮ ስለመታገል አስፈላጊነት ጉዳይ፤ ቢናገሩ ቢናገሩ የሚሰማቸው ሲያጡ ጊዜ “የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፤ 

ከቁም እንቅልፍ የምትነቃውስ ከቶ መቼ ነው!?ሲሉ ለመጠየቅ መገደዳቸውን ፅፈው በተውልን ድርሳናት ላይ 

ተመዝግቦ እናገኛለን፡፡ ይሁን እንጂ ግን ይሄው ዛሬም ድረስ እርሳቸው አብረው ያነሷቸውን አንክሯዊ ጥያቄ 

ደጋግመን እንጠይቅ ዘንድ ግድ የሚል ከገዛ ራስ ታሪካዊ ስህተት ለመማር ያለመፈለግ ተጨባጭ ችግር እየተፈታተነን 

ይገኛል፡፡ ለማንኛውም ግን፤ ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚዶለት መሳፍንታዊ የፓለቲካ ሴራን ማውጠንጠን ሀገር 

ሲያፈርስ እንጂ ሀገር ሲያቀና የታየበት የታሪክ አጋጣሚ የለም የሚለው ነጥብ ላይ ሊሰመርበት ይገባል፡፡  በተረፈ 

እኔ ለዛሬ እዚህ ላይ አብቅቻለሁ፡፡ መዓሰላማት!  

   


