
እንነ ጋገር፤ እንወያይ፤ ችግሮቻችንንም እንፍታ 

ዮናስ 01-03-18 

ኢትዮጵያውያን በመረጡበት ሥፍራ የመኖር፣  የመሥራት፣  የመዘዋወርና ሀብት የማፍራት መብታቸው በሕግ የተረጋገጠ 

ቢሆንም ተግባራዊ ባሇመሆኑ ብቻ፣  በበርካታ ዜጎቻችን ሊይ ከፍተኛ በዯሌ ተፈጽሟሌ፡ ፡  ዜጎች በገዛ አገራቸው 

‹‹መጤ›› እየተባለ ጥቃት ሲፈጸምባቸው፣ ሲፈናቀለና ሲገዯለ በተዯጋጋሚ ጊዜያት ታይቷሌ፡ ፡  አንዴ የኢኮኖሚና 

የፖሇቲካ ማኅበረሰብ ሇመገንባት በሕገ  መንግሥት አማካይነ ት ቃሌ ኪዲን በተገባበት አገር ውስጥ፣  ዜጎች በታጠቁ 

ኃይልች ሳይቀር የ ግፍ ፅዋ ቀምሰዋሌ፡ ፡  በተዯራጁ ኃይልች አማካይነ ት ተቀስቅሰው በተነ ሱ አፍሇኞች ሳይቀር  

ሇዘመናት አብሮ በሰሊም ከኖረ ሕዝብ ፍሊጎት ውጪ በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋሌ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ከቀዬአቸው 

ተሰዯዋሌ፡ ፡  

ኢትዮጵያውያን በገዛ አገራቸው የባይተዋርነ ት ስሜት የሚሰማቸው ብሔርተኝነ ት እየተሇጠጠ ኅብረ ብሔራዊ አንዴነ ትን 

ሲፈታተነ ው ነ ው፡ ፡  ዜጎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዲዯራቸው፣ በራሳቸው መዲኘታቸው፣ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው 

መማራቸው፣ ቋንቋቸውንና ባህሊቸውን ማሳዯጋቸው፣ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነ ታቸውን ማጎሌበታቸውና በማንነ ታቸው መኩራታቸው 

መከበር አሇበት፡ ፡  ነ ገር ግን በተሇይ ወጣቶች ራሳቸው ሊይ አጥር ሠርተው ላልች ወገኖቻቸውን አትዴረስብኝ 

አሌዯርስብህም የሚሌ ችግር ውስጥ እንዱገቡ የሚዯረጉት፣ በተሇያዩ ገፊ ምክንያቶች መሆኑንም ማመን ተገቢ ነ ው፡ ፡  

ዋናው ቁም ነ ገር ግን ሇዘመናት አብሮ የኖረው ይህ ታሊቅ ሕዝብ ጠባብነ ትና የጋራ እሴቱን የሚንደ ዴርጊቶችን 

እንዯማይቀበሌ በታሪኩ በተዯጋጋሚ አሳይቷሌ፡ ፡  ይህ ኩሩና አስተዋይ ሕዝብ የሚፈሌገው በክፉና በዯግ ጊዜያት አብሮ 

ተዯጋግፎ እንዯኖረው በዚሁ መሠረት መቀጠሌ ነ ው፡ ፡  ይህንን አስዯሳችና የሚያኮራ የጋራ እሴት ሇአንዴ የፖሇቲካና 

የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ግንባታ መሠረት ማዴረግ ሲገባ፣  ሇግሇሰቦችና ሇቡዴኖች ጥቅም ብቻ ሲባሌ ግጭት እየፈጠሩ አገር 

ማመሰቃቀሌ ሉቆም ይገባሌ፡ ፡ ያሇው አማራጭ አንዴ ብቻ ነ ው።መነ ጋገር እና መዯማመጥ።ሇዚህ ዯግሞ ምቹ ሁኔታዎች 

ተፈጥረዋሌ ብቻ ሳይሆን ህገ  መንግስታዊ እውቅናም አግኝተዋሌ።  

ዳሞክራሲ የተሇያዩ  ሃሳቦች በነ ፃ ነ ት የሚንሸራሸሩበት የ ሃሳብ ገበያ ነ ው።  ስሇሆነ ም ሃሳብን በነ ፃ ነ ት የመግሇጽ 

መብት በዳሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ሂዯት ውስጥ ቅዴመ ሁኔ ታ ይሆናሌ ማሇት ነ ው።  በዚህ ጊዜ ዯግሞ ውይይት 

የሚዯፋፈርና የሚበረታታ ይሆናሌ ማሇትም ነ ው።  ሇየትኛውም አይነ ት ስርአት ግንባታና ሌማት ሃሳብ ቀዲሚ አጀንዲ 

ነ ው። የሃሳብ ሌውውጥ ሲኖር በእርጋታ መዯማመጥ ይከተሊሌ።  ስሇሃሳብን በነ ጻ የመግሇጽ መብት ስናወራ ወይም 

ስሇሃሳብ ነ ጻነ ት እጨነ ቃሇሁ የሚሌ አካሌ፤ ማንም ሰው የራሱ የፖሇቲካ አቋም፣  የሕይወት ፍሌስፍና ወይም የኑሮ 

ዘይቤ ሉኖረው እንዯሚችሌ ታሳቢ ሉያዯርግ የሚገባ መሆኑ አያከራክርም።  ይህን ማዴረግ ማሇት ከላልች ጋር በሚዯረግ 

ውይይት የተሇያዩ  ሃሳቦችን መጋራት እንዯሚቻሌ ከማመን ይሌቅ ይህን ማዴረግ ከሚፈሌገው አመሇካከት የግዴ እንዱሊቀቅ 

የሚያዯርግ ነ ው ብሇው የሚያስቡ ሃይልች ቀዴሞ ነ ገር ስሇ ሃሳብ ነ ጻነ ት ሉናገሩ መሞከር ምክንያታዊነ ት አይኖረውም።   

ስሇሃሳብ ነ ጻነ ት እንጨነ ቃሇን ብሇው የሚናገሩ ሃይልች በተግባር ከሊይ የተመሇከተውን እየሆኑ በዚህች ሃገር 

የመነ ጋገርና የመዯማመጥን አፈር ዴሜ እያበለት ነ ው።  ሃሳብን በነ ጻ የመግሇጽ መብትን ጨምሮ ተያያዥ የሆኑ ህገ  

መንግስታዊ መብቶች የተረጋገጡት በነ ዚሁ መብቶች ተጠቅመን በጋራ ጉዲዮች ሊይ፤በሚኖሩን ሌዩነ ቶች ሊይ እንዴንነ ጋገር 

እና ተዯማምጠን ሇሃገርም ሆነ  ሇራስ የሚበጀውን መውሰዴ የሚያስችሌ መዯማመጥ እንዱኖር ሇማስቻሌ እንጂ 



እንዴንዯነ ቋቆር አሌነ በረም። የራስን ጠቃሚ የሚባሌ ሃሳብ ይዞ የላልችን ምሌከታ መረዲት ይጠቅማሌ እንጂ፣  

በነ ውጠኝነ ትና በእንቢ ባይነ ት ማጣጣሌ አምባገ ነ ንነ ት ካሌሆነ  ሉሆን የሚችሇው አንዲች ነ ገር የ ሇም።  

ስሇሃሳብ ነ ጻነ ት 30 እና 40 አመታትን መጨነ ቃቸውን ሲያወሱ የምናውቃቸው ግሇሰቦች፤  ይሌቁንም ፖሇቲከኞች ነ ን 

ባዮች ዛሬም የተዘረጋውን፣  መነ ጋገርና መዯማመጥን የሚያስችሌ ስርአት ክዯው በማጣጣሌ ሇዘመናት መናቆርን 

የጤነ ኝነ ታቸው ማረጋገጫ አዴርገዋሌ።  መንግስትን  ዘወትር አዴምጠን ሲለ የሚወተውቱ ሰዎች ከመዯማመጥ አስቀዴሞ ሰከን 

ብል መነ ጋገር አስፈሊጊ ይሌቁንም ግዴ የሚሌ መሆኑን እንኳ በቅጡ የተገ ነ ዘቡ አይመስለም።  ክስተቶችን እየተከተለ 

በማጯጯህ አዴምጠን ከማሇት አስቀዴሞ በክስተቶቹ መነ ሻና ምክንያት ሊይ መነ ጋገር አስፈሊጊ መሆኑንም የሚያውቁ 

አይመስለም።  አንዲንዳ ይህን አመክንዮ እናውቃሇን የሚለቱ ዯግሞ ሇመነ ጋገር የሚያስችሌ ስርአት ከየ ት መጥቶ ሲለ 

ሇመሞገት ሲሞክሩም ይሰማሌ።  ዲሩ ግን መነ ጋገር ሃሳብን  በነ ጻ የመግሇጽ መብት ውስጥ የሚገኝ ቁንጽሌ ነ ገር ነ ው። 

ሃሳብን በነ ጻ ሇመግሇጽ መብት ህገመንግስታዊ ዋስትና የሰጠ ስርአት መነ ጋገር ጭንቅ የሚሆንበት አመክንዮ ሉኖር 

አይችሌም።  

ስሇሆነ ም ስርአቱን በሃሳብ ሞግተው የዳሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ሂዯቱ አካሌና ግብአት እንዱሆኑ የሚጠበቅባቸው 

እነ ዚህ ሃይልች ከመነ ጋገር አስቀዴሞ የኛን ብቻ ስሙ በሚሌ ዯዌ ተሇክፈዋሌና ከመጯጯህ የ ዘሇሇ ቁም ነ ገር 

ሌናገኝባቸው አሌቻሌንም።  ስሇሆነ ም አስተሳሰቤ ተሸናፊ ይሆንብኛሌ ወይም በዓይኔ  እንኳ ማየት የማሌፈሌገው ሰው 

ሉሞግተኝ ይችሊሌ ተብል ከውይይት ይሌቅ ጠብ አጫሪነ ት መገሇጫቸው ሆኗሌ።ከውይይት መሸሽ ብቻ ሳይሆን ነ ገሮችን 

በማራገብ በመነ ጋገር መቋጫ ሉገኝሊቸው የሚችለ ነ ጠሊ ነ ገሮችን በማሳበጥ ሃገርን ሇፈተና እየዲረጉ ነ ው። ይሌቁንም 

በዚሁ አመሊቸው ሉነ ጋገሩ የሚፈቅደ ሃይልችን በጠሊትነ ት እየፈራረጁ ማናከስን ቁሌፍ ተግባራቸው አዴርገዋሌና ጥንቃቄ 

ያስፈሌጋሌ። ጉዲያችን ሁለ በተዘረጋሌን የመነ ጋገርና የመዯማመጥ ስርአት ማሇቅ የሚችሌ መሆኑን ሁላም ማጤን 

ያስፈሌጋሌ።  

በግሇሰብ ዯረጃም ሆነ  በመንግሥት የ ዕሇት ተዕሇት ሥራ፣  በፓርቲ ፖሇቲካም ሆነ  በተሇያዩ  ጉዲዮች መነ ጋገር ሲጠቅም 

እንጂ ሲጎዲ ተስተውል አያውቅም።የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇዘመናት በነ በሩት መስታጋብሮቹ ቋንቋዎች ሳይገዴቡት በዓይኖቹ 

ጭምር በመግባባት ክፉና ዯግ ዘመናትን በጋራ አሳሌፏሌ።እምነ ት፣  ባህሌና የተሇያዩ  ፍሊጎቶቹን  በመከባበርና 

በመተሳሰብ አቻችል ኖሯሌ።  እየኖረም ነ ው።  ህገ  መንግስታዊ ዋስትናም በላሇበት ዘመን ሰብዓዊ ፍጡር መሆን ምንም 

ዓይነ ት እንከን ሳይገጥመው የጋራ እሴቶችን አክብሮና አስከብሮ መኖር የኢትዮጵያዊያን  ትሌቁ የጋራ መገሇጫ 

ነ ው።ህዝቡ አገሩን ከወራሪዎች በአንዴነ ት ሲከሊከሌ የ ነ በረው እርስ በርሱ ባሇው የጠነ ከረ ፍቅር እና በጋራ ጉዲዮቹ 

ተነ ጋግሮ ስሇተዯማመጠ ብቻ ነ ው።ላሊ ብዙ ሚስጥር የሇውም።የዚህ እሴት ባሇቤት በሆነ ችው ሃገር የዛሬ ፖሇቲከኞች 

ነ ን ባዮች በእርግጥም በፖሇቲካው ዙሪያ ተኮሌኩሇው እንዯሆነ  እንጂ ተነ ጋግረው ሉዯማመጡሌን ቀርቶ ተነ ቋቁረው 

ሉያናቁሩን እየከጀለ ነ ውና ጥንቃቄ ያስፈሌጋሌ።  

ሇሃሳብ ነ ፃ ነ ት እታገሊሇሁ ሲሌ ዘወትር በየአውዯ ጥናቱ ሊይ የምናየው ሳይቀር ይቀናቀነ ኛሌ የሚሇውን ተገዲዲሪውንና 

በገዛ  ፓርቲው ውስጥ ሙግት የሚያነ ሳውን  የትግሌ አጋሩን የተሇየ  ሐሳብ ሇማዲመጥ ሲተናነ ቀው እየተመሇከትን እንዳታ 

ሇዚህች ሃገር መፍትሄ ሉሆኑ ይችሊለ ብሇን እንጠብቅ?።  

ዴጋፍና ተቃውሞ ጭሌጥ ብሇው ጠርዝ እየያዙ ገዯሌ አፋፍ ሊይ ሆኖ በነ ገር መቋሰሌ፣  በዘር መሰዲዯብ፣  ሕዝብን 

ማንጓጠጥና መዝሇፍ፣  መሇስተኛ ቅራኔዎችን መሠረታዊ በማዴረግ ሕዝብን ሇግጭት መቀስቀስ፣  የአገር ህሌውናን በመናዴ 



ሇሶሪያ ዓይነ ት ውዴመት ማመቻቸት፣  ሇታሪካዊ ጠሊቶች ሚስጥር መሸጥና ተሊሊኪ መሆን፣  አምባገ ነ ንትን የሚያበረታቱ 

ቅስቀሳዎች ማዴረግ፣  የግሇሰብንም ሆነ  የቡዴን መብት መጨፍሇቅ፣  የ ሃሳብ ነ ፃ ነ ትን መጋፋት የ ነ ዚህ ሃይልች መሰረታዊ 

ጉዲይ መሆኑ አሁን በግሌጽ ጎሌቶ ወጥቷሌ።  

መንግስት በበኩለ እነ ዚህን ሁለ መፍታት የሚያስችሌ ስርአት ቢዘረጋም በውስጡ የተሰገሰጉ ሰሊማዊ ተቃውሞን 

የሚያፍኑ፤  መብታቸውን የሚጠይቁትን  የሚያሰቃዩ፤  አገርን ሇነ ውጥ የሚያጋሌጡ፣  የሕዝብን መሠረታዊ ጥያቄዎችን 

በአግባቡ መመሇስ የማይችለ እና ሇመመሇስ የማይፈቅደ፤የዜጎችን ሕገ  መንግሥታዊ መብቶች የማያከብሩ፤ ሃይልችን ነ ቅሶ 

አሇማስወገደ ከሊይ ሇተመሇከቱት ሃይልች ምቹ መዯሊዴሌ የፈጠረሊቸው መሆኑን ሉገ ነ ዘብ ይገባሌ።ስሇሆነ ም በሁሇቱም 

ጎራ ያለት ዯጋፊዎችና ተቃዋሚዎች በማኅበራዊ ሚዱያዎች ውስጥ መሽገው የሚረጩት መርዝ አዱሱን ትውሌዴ እየመረዘ  

ሇመሆኑም ሰሞንኛዎቹን ሇመነ ጋገርም ሆነ  ተዯማምጦ ችግሩን ሇመፍታት ያሊስቻለ ክስተቶችን በማስታወስ መገንዘብ 

ይቻሊሌ።    

ከተጋረጠብን አዯጋ ሇመዲን የተሇያዩ  ሃሳቦችን ይዞ  የመነ ጋገርን ጸጋ የተገ ነ ዘቡ እና በተግባርም የሆኑ ሃይልች ብቻ 

ናቸው የሚያስፈሌጉን።  መከተሌ የሚገባን ሇመነ ጋገርና ሇመዯማመጥ ዋጋ የሚሰጡትን ብቻ ነ ው።  አንዯኛው ጎራ ላሊውን 

በጅምሊ  እየፈረጀ የተመጣበት መንገዴ ሇማንም ሲጠቅም አሌተመሇከትንምና ይህንኑ ዋጋ ቢስ አካሄዴ አሇመከተሌ ብቻ 

ሳይሆን ሌናወግዘው ይገባሌ።  

ተቀራርቦ መነ ጋገር ማሇት ሥሌጣኔ  ነ ው።የግዴ አሸናፊና ተሸናፊን እንመሌከት ማሇት ኋሊ ቀርነ ት ነ ው።  አንዴ አገር 

ፅኑ የሆነ  መሠረት የሚኖረው ሰሊም፣  ዳሞክራሲና ፍትሕ ሲኖሩ ብቻ ነ ው።  እነ ዚህ በተሟሊ መንገዴ ይኖሩ ዘንዴ ዯግሞ 

እየመረረንም ቢሆን ሇመነ ጋገርና ሇመዯማመጥ ክፍት መሆንን ይጠይቃሌና ፤ ሇመነ ጋገር በተዘረጋው ስርአት ተጠቅመን 

ሃገሪቱን ከውዴቀት ማዲን ወቅቱ የሚጠይቀው የዜጎች ግዳታ ነ ው።  

ሇመነ ጋገር በተዘረጋው ስርአት ተጠቅመን፤ በመወያየት ሃገራችንን ከገጠማት ቀውስ  ማዲን ወቅቱ የሚጠይቀው 

የሁሊችንም ግዳታ ነ ው!! 

  

 


