
አንዱን የአንድነት ጠበቃ፣ ሌላውን የስጋት ምንጭ አድርጎ መመልከት ለምን? 

ሰለሞን ሽፈራው 10-19-17 

ሰሞኑን ”አንድነት ሌላ፤ አንድ ዓይነት መሆን ሌላ!” በሚል ርዕስ ባቀረብኩት ጽሁፍ ኢትዮጵያ 

የምትመራበትን ፌደራላዊ የመንግስት አወቃቀር የሀገር አንድነትን የሚያፈርስ በማስመሰል ድብቅ አጀንዳቸውን 

ለማራመድ የሚራወጡ ኃይሎች “እናት ሀገር ወይም ሞት” የሚለውን የደርግ ኢ.ሠ.ፓ ወታደራዊ አምባገነን 

አገዛዝ እብሪተኛ ፕሮፓጋንዳ አሁንም እያቀነቀኑ መሆናቸውን ባለፈው ቅዳሜ መስከረም 20 ቀን 2010 ዓ.ም 

ታትሞ የወጣው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ “ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? በምን ይገለፃል?” በሚል ጥያቄ ላይ ሦስት 

ግለሰቦች የሰጡትን አስተያየት መነሻ በማድረግ ማቅረቤ ይታወሳል። እነዚህ ግለሰቦችና መሰሎቻቸው የፌደራል ስርዓቱ 

እቺን ሀገር ለብተና አደጋ ከማጋለጥ ያለፈ ፋይዳ የለውም ብለን እንድናምን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሲወተውቱን 

ከኢህአዴግ በፊት በነበሩት ስርዓተ መንግስታት ምንም ዓይነት በብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝቦች ላይ የተፈፀመ ጭቆና 

ሊነግሩን የሚሞክሩት ምን ያህል አመለካከታቸው የተዛነፈ እንደሆነ ተጨባጭ ማስረጃዎችን በመጥቀስ ለመሞገት 

ሞክሬያለሁ፡፡ 

  

ከኢህአዴግ በፊት የነበሩት ስርዓተ መንግስታት ያውም ሆነ ብለው የአንዱን ብሔር ወይም ብሔረሰብ ህዝብ 

በሌላኛው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ላይ እያዘመቱ እቺን መከረኛ ሀገር በአንድነት ስም ሲያተራምሷት እንደነበር፣ የመብት 

ጥያቄ ያነሱ ኢትዮጵያዊያን ህዝቦችን በኃይል ለማፈን ሲሉ አንዱን ብሔር ከሌላው ጋር በማቃቃር በተለይም 

በተጎራባች ማህበረሰቦች መካከል ዕርስ በርስ ከመተማመን ይልቅ፤ የመጠራጠርና የመሰጋጋት ስሜት እንዲሰፍንና 

የጎሪጥ እየተያዩ እንዲኖሩ ሲያደርጉ እንደነበር ማስረጃዎቼን በማቅረብ የነዚህን ግለሰቦች አተያይ ሸውራራነት ለማሳየት 

የሞከርኩት ግን ለቂም በቀልና ለዕርስ በርስ ግጭት የሚጋብዝ የበደል ሂሳብ የማወራረድ እንዲኖር በመሻት እንዳልሆነ 

አንባቢያን ልብ እንዲሉልኝ ለማስገንዘብ እወዳለሁ፡፡ ምክንያቱም ደግሞ ‹‹ዘመነ መሳንፍት›› እየተባለ ከሚጠራው 

የታሪካችን ክፍል ጀምሮ ያለው የዚች አገር ህዝቦች የጋራ ህልውና ያለፈበትን ፈርጀ ብዙ ውጣ ውረድ ከፖለቲካዊ 

የአስተሳሰብ ወገንተኝነት በፀዳ ቅን መንፈስ እንመርምረው ከተባለ፤ እጅጉን የሚያሳምም አስተዛዛቢ ገፅታው ሊጎላብን 

ይችላልና ነው፡፡ ሆኖም ግን አሁንም ድረስ ‹‹ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ዘላቂ እጣፈንታ የሚበጀውን ነገር ከኛ 

ወዲያ የሚያውቅ ለአሳር ነው!›› ለማለት ሲቃጣቸው የሚስተዋሉት ትምክህተኛ ወገኖች መታገስ ከምንችለው በላይ 

እየሆኑብን እንደመጡ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም፡፡  

ስለዚህም፤ 

‹‹…የተወጋ በቅቶት ቢኛ፤ የወጋ መች እንቅልፍ አለው? 

ምንም ቢሆን አያስችለው፤ 

ትዝታ እየቀሰቀሰው፤ 

የጅምሩን ካልጨረሰው…!›› 

እንዲል ስመጥሩው ገጣሚ ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን፤ የቀደሙት ስርዓተ መንግስታት ለኢትዮጵያ ህዝቦች ሀገራዊ 

ህብረትና አንድነት የሰሩ ናቸው የሚል ትንተና በመስጠት ከትናንቱ አሳዛኝ ታሪካችን የወረስነውን ፈርጀ ብዙ ቁስል 

በእንጨት እንደመቧጠጥ የሚቆጠር አጉል ቀልዳቸውን መቀለድ የያዙት ወገኖች የመበራከታቸው ጉዳይ ነው እኔንም 

የማውቀውን እውነት እንድገልፅ የገፋፋኝ፡፡ ደግሞስ ነፍሰ በላነቱን ድፍን ዓለም የመሰከረለት የደርግ ኢ.ሠ.ፓ 

ወታደራዊ አምባገነን አገዛዝ፤ ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ጉሮሮ ላይ በሚቀማው ገንዘብ ከያኔዋ ኮሚዩኒስት ሶቬዬት 

ህብረት በገፍ እየሸመተ የሚያመጣውን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ እስከ አፍንጫው አስታጥቆ ያዘምተው የነበረው 



ጨፍጫፊ ሰራዊት፤ ለኢትዮጵያውያን ህዝቦች ሀገራዊ ህብረትና አንድነት የቆመ እንደነበር አድርጎ ማሰብ ምን 

የሚሉት ፍርድ ነው? 

ወታደራዊው አምባገነን መንግስት በጠራራ ፀሐይ የሚያሰማራቸው የጦር አውሮፕላኖች ለገበያ በወጣ ሰላማዊ 

ህዝብ ላይ ናፓል ቦምብ እያዘነቡ በአንድ ቀን ጀምበር ውስጥ ሺዎችን ጨፍጭፈው ለአሰቃቂ እልቂት ሲዳርጉ 

የተስታወሉበትን አረማዊ ተግባር የኢትዮጲያን  ሀገራዊ ህብረትና አንድነት ለማጠናከር ሲባል የተደረገ ነው ብሎ 

ማመን በየትኛው ሞራላዊ መስፈርት ቅቡልነትን የሚያገኝ መከራከሪያ ሊሆን ይችላል? ለቁጥር የሚታክቱ የሰሜን 

ኢትዮጵያ አርሶ አደሮች መኖሪያ መንደሮች በደርግ የጦር አውሮፕላኖች የቦምብ ናዳ እየወረደባቸውና በእሳት 

እየጋዩ ወደ ምድረ በዳነት እንዲቀየሩ የተደረጉት የዚችን ሀገር ህዝቦች አንድነት ለማስጠበቅ ሲባል ነበር ብሎ 

ማመንስ እውን ከጤናማ አእምሮ የሚመነጭ ነውን? መልሱን ለአንባቢያን የህሊና ፍርድ ትቼ እኔ ግን የመጣጥፌ 

ማጠንጠኛ ስለሆነው የዲያቆን ዳንኤል ክብረትና የመሰሎቹ ከገደብ የለሽ ትምክህተኝነት የሚመነጭ ኢ- ምክንያታዊ 

የታሪክ ፍትህ የማዛባት ፕሮፖጋንዳ ላይ ተጨማሪ ነጥቦችን በዋቢነት ለመጥቀስ እሞክራለሁ፡፡  

በዚህ መሰረትም፤ ዳንኤል ክብረትና ያሬድ ሹመቴ፤ ስለ ኢትዮጵያ የሀገር አንድነት ሲናገሩ፤ እነርሱ 

በቀደዱልን ቦይ ውስጥ እየገባን ቁልቁል እንድንፈስ እንጂ፤ መላው ዓለም የሚያውቃትን ኢትዮጵያን ሊገልፃት 

የሚችል ህብረ ብሄራዊ የህዝቦች ብዝሃነትን አምኖ ከመቀበልና በአግባቡ ከማስተናገድ የሚመነጭ ጤናማ አብሮነትን 

ማለታቸው እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ከዚህ አኳያ ሁለቱን ግለሰቦች ጨምሮ ሌሎችም በርከት ያሉ የመዲናችን 

ፀሐፊያንና ከናኒያን፤ በተለይም የአዲስ አበባ ኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ 

የሚያዛምቱትን ትምክህታዊ ፕሮፖጋንዳ የምንከታተል ዜጎች ማንነታቸውን በተሻለ መልኩ ሳንገነዘብ እንዳልቀረን 

ይሰማኛል፡፡ 

ምክንያቱም ደግሞ፤ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት የአስተሳሰብ ንፍቀ ክበብ ውስጥ የሚጠቃለል አቋም ያላቸውን 

ወገኖች ሁሉ በእጅጉ የሚያመሳስላቸው ጉዳይ፤ የኢትዮጵያውያን ህዝቦች ህብረትና አንድነት ሊመጣ የሚችለው 

የእነርሱ አባቶች ፈፅመውታል እያሉ ሌት ተቀን የሚለፍፉለትን ለሀገራዊ ነፃነት የተደረገ የድል ገድል ታሪክ በማወደስ 

ብቻ ነው ብለው የሚያምኑ መሆናቸው እንደሆነ ደፍሮ መናገር ይቻላልና ነው፡፡ ከዚሁ አንድነትን የሚረዱበት 

አግባብ የእነሱን አባቶች ወደር የማይገኝለት ታሪክ ሰሪነት የማወደስ ትምክህታዊነት ልክፍታቸው ጋር በተያያዘ 

መልኩም ነው፤ የዚች አገር ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከሞላ ጎደል ተሳትፈውበታል ተብሎ ስለሚታመንበት 

የዓድዋው ጦርነት ውሎ የሚያወሳ ርዕሰ ጉዳይ በተነሳበት አጋጣሚ ሁሉ፤ ከመሀል አገር የዘመተው የዳግማዊ አፄ 

ምኒሊክ ሰራዊት ስለፈፀመው ገድልና ስለሰራው ጀብዱ ብቻ በመተረክ ሲጠመዱ የሚስተዋሉት፡፡ 

ሌላው ቀርቶ እነርሱ የአባቶቻቸውን በመላው የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ተወዳዳሪ የማይገኝለት የፀረቅኝ አገዛዝ 

ተጋድሎ ከጣራ በላይ እየጮሁ ሲናገሩ የሚደመጡት የዓድዋ ድል በዓል ሲከበር እንኳን፤ ጦርነቱ የተካሄደው 

ትግራይ ውስጥ እንደነበረና የአካባቢው ህዝብ ሀገሩ ኢትዮጵያ በጣልያን ወረራ ኃይል ላይ ድል እንድትቀዳጅ 

ለማድረግ ፈርጀ ብዙ መስዋዕትነት እንደ ከፈለ  ትንፍሽ ሲሉ የማይደመጡ የአዲስ አበባ ‹‹ጋዜጠኛ›› ተብዬዎች 

ጥቂት እንዳልሆኑ ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ ለማስታወስ የምሻው፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዳግም ወረራ ከመጣው 

የፋሽስት ጣሊያን ዘመናዊ ሰራዊት ጋር የሞት ሽረት ትግል ገጥማ ስለተሸነፈችበት ጦርነት ውሎ የሚያወሳ ርዕሰ 

ጉዳይ በተነሳበት አጋጣሚ ሁሉ፤ ከመሀል አገር የዘመተውን የአፄ ኃ/ሥላሴ ሰራዊት ለሽንፈት የዳረገው የማይጨው 

አካባቢ ህዝብ (ራያና አዘቦዎች) እንደሆኑ አድርገው የሚናገሩ የአዲስ አበባ ልሂቃን እንዳሉም የሚካድ 

አይደለም፡፡  

እናም የእነርሱ አባቶች ማይጨው ላይ ከተለመደው የኢትዮጵያዊነት ወኔ በመነጨ የሀገር ፍቅር ስሜት 

ተሰልፈው የፋሽስት ጣሊያንን ወረራ ኃይል ሲፋለሙ፤ የእኛዎቹ አባቶች ግን ለጠላት ሰራዊት በባንዳነት አድረው 



ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸውን ከበስተጀርባ የመውጋት ክህደት ስለመፈፀማቸው ሊነግሩን ከሚቃጣቸው የመዲናችን 

ወጣቶች መካከል ያሬድ ሹመቴ አንዱ መሆኑን አውቃለሁ፡፡ ያሬድ ኢህአዴግ መራሹ ፀረ ጭቆና የትጥቅ ትግል 

የደርግን ወታደራዊ የአፈና አገዛዝ አስወግዶ አዲሱን የታሪክ ምእራፍ የከፈተበት የስር ነቀል ለውጥ ሂደት 

ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት የሚበጅ ጎን የሌለው ረብ የለሽ ነገር እንደሆነ አድርገው ከሚቆጠሩት ወጣት የኪነ 

ጥበብ ሰዎች መካከል ምናልባትም ግንባር ቀደሙ ሳይሆን እንደማይቀርም በምክንያት አስደግፌ ማስረዳት እችላለሁ፡፡ 

በተለይም “ዘንድሮ ኢትዮጵያን እኛ ነን የፈጠርናት የሚሉት ጎበዞች በታሪክ ምን ዓይነት ቦታ እንዳላቸው በሂደት 

የሚታይ ነው” ሲል ማስፈራሪያ የሚመስል አስተያየቱን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ የሰነዘረበትን ምላሽ  ስናነብ 

እውን  ከነዚህ ወገኖች ጋር አብሮ መቀጠል ይቻላልን? የሚል ጥያቄ በውስጣችን ማጫሩ አይቀርም፡፡ ለማንኛውም 

ግን ለሌሎች ህዝቦች የብሄራዊ ማንነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠት ሳይቻል ኢትዮጵያዊ የሀገር አንድነት ይረጋገጣል 

ብሎ ማሰብ፤ አንድነትን ከአንድ ዓይነትነት ለይቶ አለመረዳት፤ወይም ደግሞ ለመረዳት አለመፈለግ እንጂ ሌላ 

ትርጉም አይገኝለትም የሚል ፅኑ እምነት ነው ያለኝ፡፡ 

 ይህቺ ኢትዮጵያ የምንላት የጋራ ቤታችን በርካታ የየራሳቸው ብሔራዊና ሃይማኖታዊ ማንነት ያላቸውና ለዚሁ 

ማንነታቸው ተገቢ ዕውቅናን የማይሰጥ ኢትዮጵያዊነት እንደማይመለከታቸው አድርገው ሊቆጠሩ የሚችሉ ህዝቦች ሀገር 

መሆኗን ግምት ውስጥ የማያስገባ የሀገራዊ ህብረትና አንድነት ግንባታ ጥረት ብዙ ርቀት እንደማያስኬድ ለመረዳት 

ፓለቲከኛ መሆንን የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ደግሞ እኛ ሰዎች ስለፈለግን፤ ወይም ስላልፈለግን 

ሳይሆን የዚች ሀገር ህዝቦች ህብረ ብሔራዊ ስብጥር የሚገለፅበትን ብዝሃነት በአግባቡ የማስተናገድ ጉዳይ ፈፅሞ ቸል 

ሊባል የሚችል ጉዳይ አይሆንምና ነው፡፡ ያን ማድረግ ባልተቻለበት ሁኔታ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያዊ የሀገር አንድነት 

አስፈላጊነት መናገር ግን ጉዳዩን የቁራ ጩኸት ከመሆን እንዳያልፍ ያደርገዋል፡፡ ስለዚህ ማናችንም ብንሆን 

ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ዘለቄታዊ ዕጣ ፈንታ ይበጃል የምንለውን አማራጭ ሃሳብ የማቅረብ የዜግነት መብት 

እንዳለን ሁሉ፤ የመፍትሔ ሃሳባችን በሚያሳምን ምክንያት የተደገፈ እንዲሆን የማድረግ ግዴታም ይኖርብናል፡፡  

 እነዳንኤል ክብረት ወደዱም ጠሉም መረዳት ያለባቸው ቁም ነገር፦ ከእንግዲህ ማንኛውም የፖለቲካ ሃይል ቢሆን 

የኢትዮጵያን ህልውና ማስቀጠል የሚችለው ያለፉት ስርዓቶች በብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች አያያዝ ላይ 

የተከተሏቸውን የተሳሳቱ ፖሊሲዎችን፣ እንዲሁም በብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና ህዝቦች መካከል የፈጠሯቸውን ቅራኔዎች 

ማስወገድ ሲችል ብቻ መሆኑን ነው! ይህ ደግሞ ያንን ያረጀና ያፈጀ አስተሳሰብ ውልቅ አድርጎ ጥሎ በአዲስ 

አስተሳሰብ መተካትን ይጠይቃል፡፡   

እንደዕውነቱ ከሆነ ኢትዮጵያችን ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ እንደ ሃገር አንድነቷን ጠብቃ ለመቆየት የቻለችው ሕዝቦቿ 

በመፈቃቀድ ላይ ተመስርተው አዲስ ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት ለመገንባት እና አብሮነታቸውን ለማስቀጠል ያስቻላቸው 

ፌዴራላዊ ሥርዓትን በመዘርጋታቸው ነው፡፡ ለዚህ ማሳያ የሚሆነን መላው ኢትዮጵያውያን በሻዕቢያ ወረራ ወቅት 

ያሳዩትና አሁንም የታለቁ ህዳሴን ግድብ ለማጠናቀቅ እያደረጉት ያለውን ርብርብ መጥቀስ ይቻላል።  

ከ1983 ዓ.ም በፊት በነበረችው ኢትዮጵያ አገራችን በተግባር እንዳረጋገጥነው በብሄረሰቦች መካከል የሚፈጸም 

አድልኦና ጭቆና፣ ዕኩል የመልማትና የመበልጸግ ዕድል መነፈግ፣ በመካከላቸው መተማመንን የሚያጠፋና የሰላም 

ጠንቅ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ ከ1983 ዓ.ም ወዲህ በተፈጠረችው አዲሲቷ ኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ 

በቅንነት ላጤነው  ሰው የአገሪቱን አንድነትና ሰላም በቀጣይነት የማናጋት አቅም የነበራቸው የህዝቦች ጥያቄዎች ሁሉ 

የህዝቦቹ የጋራ ቃል ኪዳን ሰነድ በሆነው በህገ-መንግሥታቸው አማካኝነት መሰረታዊ ምላሽ ተሰጥቷቸዋል፡፡ በአፈፃፀም 

ሂደት አልፎ አልፎ የሚታዩ ክፍተቶች ቢያጋጥሙም በየጊዜው እየተስተካከሉ እየሄዱ ወይም የሚሄዱ ናቸው፡፡ 

በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት አንዱ የበላይ፣ ሌላኛው ግን የበታች የሚሆንበት፣ አንዱ የሃገር አንድነት ዋስና 

ጠበቃ፣ ሌላኛው ግን የአንድነት ጸር ተደርጎ የሚታይበት ጊዜ ያከተመ ቢሆንም ያረጀው አስተሳሰብ ግን አሁንም 



እንደ አሮጌ ጅብ ሞቱ ላይቀርለት መጎተቱን አልተወምና ሞቱን ለማፋጠን የአዲስ አስተሳሰብ ባለቤቶችን ትግል 

አሁንም የሚጠይቅ ሆኗል፡፡    

በተረፈ የቀደሙት የኢትዮጵያ አሀዳዊ ስርዓተ መንግስታት ምንም ዓይነት የብሔር ጭቆና አልፈፀሙም ለማለት 

የሚቃጣውን አቋም ለሚያራምዱት የተቃውሞው ጎራ ፓለቲከኞች “የክረምትን ውሃ ጥምና የፀደይን ረሀብ 

የሚያውቀው ሰው ያውቀዋል” የሚለውን አገርኛ ተረት አስታውሻቸው ላብቃ፡፡መዓሰላማት  


