
 

መርህ አሌባ ግንኙነት ብቻ ሳይሆን መርህ አሌባ ትግሌም ይቅር 

ሀይሊይ ማሙድ 08/06/2010 ዓ/ም 

በቅርቡ የኢህአዳግ አመራሮች ባዯረጉት የውስጥ ግምገማ አለን ብሇው ካስቀመጥዋቸው ክፍተቶች ውስጥ አንደ መርህ አሌባ ግንኙነት 

በውስጣቸው ሰፍኖ እንዯነበር መግሇፃቸው ይታወቃሌ። መርህ አሌባ ግንኙነት ሲባሌ ዯግሞ ከአሊማና የህዝብ ጥቅም መሰረት ያዯረገ 

ትግሌና የእርስ በርስ ግንኙነት ይሌቅ የግሌ ጥቅምን በማስቀዯም የአንደን ዴርጅት አመራር ከላሊው ዴርጅት አመራር የመተሳሰር አባዜ 

እንዯሆነ ነው የተረዲነው። ይህንን እና ላልች ችግሮቹን ሇመፍታት መነሳቱን በመግሇፅ አባሌ ዴርጅቶቹም ውስጣቸውን በመፈተሽ 

ውሳኔዎች እንዱያስተሊሌፉ መወሰኑ ሰምተን ነበር። 

ታዴያ ይህንን ውሳኔው ተከትል ዴርጅቶቹ ውስጣቸውን እንየፈተሹ መግሇጫም እየሰጡ እየሰማን ነው። ከነዚህ አባሌ ዴርጅቶች 

ውስጥ አንደ የሆነው ኦህዳዴ በቅርቡ በማእከሊዊ ኮሚቴው ውስጥ ባዯረገው የ10 ቀናት ግምገማ በማዴረግ የተሇያዩ ውሳኔዎች 

መወሰኑን በመግሇጫው አሳውቆናሌ። 

መግሇጫውን ተከትልም ከውጭ ሀገር እስከ ሀገር ውስጥ ያለ ዜጎች ከጭፍን ዴጋፍ እስከ በጥርጣሪ የሚታይ ዴጋፍ እየተሰጠው 

ይገኛሌ። እኔም እንዯ አንዴ ዜጋ ይህንን መግሇጫ ስመሇከተው የተሇያየ ስሜት ፈጥሮብኛሌ። በዚህ አሊቆምኩምና የታዘብኩትን ከመርህ 

የወጡ ውሳኔዎቹን አስመሌክቶ የሚሰማኝ ማሇት የዜግነት ግዳታዬ ነው በሚሌ ይህንን ፅሁፍ ሇመፃፍ ችያሇሁ። 

በርግጥ አጠቃሊይ መግሇጫውን አስመሌክቶ ያሇኝ አመሇካከት ከጭፍንነት የወጣ ሆኑ በበጎነቱ የምመሇከተው እንዯመሆኑ ዴጋፍ 

ሉቸረው የሚገባ ቢሆንም አንዲንዴ ውሳኔዎቹ ሇሀገር አንዴነት ስጋት ሉሆኑ የሚችለ ይዘቶች የተካተቱበት መሆኑን በማመን በቱክረት 

ሉታዩ ይገባቸዋሌ ከሚሌ እምነት መሆኑን ማስመር እፈሌጋሇሁ። ስሇሆነም ነው ከስጋቶቼ በመነሳት ሇክፍተቶች ትኩረት በማዴረግ 

ሇመፃፍ የወዯዴኩት። ራሱ ኢህአዳግስ ሇሰራው በጎ ነገር ይሌቅ ሇክፍተቱ ትኩረት አዴርጎ እየገመገመ አይዯሌ ያሇው። 

በተሇይም ዴርጅቱ ሀገራችን ያሇችበትን ሁኔታ በጥሌቀት ገምግሞ መወሰዴ ያሇባቸው ቀጣይ እርምጃዎች በዝርዝር የገሇፀበትና ሇተሇያዩ 

ወገኖች የአብረን እንስራ ጥሪ ያቀረበበት ይዘት መሌካምነት የተሊበሰ ሆኖ አግኝቸዋሇሁ። ሆኖም ከመርህ አንፃር አንዲንዴ ጉዲዮችን 

በማንሳት ያሇኝን ምሌከታ ማስቀመጥ እፈሌጋሇሁና እንቀጥሌ። 

በዴርጅቱ መግሇጫ የተጠቀሰው አንደ “በመሊ የሀገራችን ህዝቦች ይሁንታ አፋን ኦሮሞ የፌዳራሌ የስራ ቋንቋ እንዱሆን ዴርጅታችን 
ይሰራሌ፡፡ በተጨማሪም የኦሮምኛ የፌዯራሌ ቋንቋ እንዱሆን፣…   ጠንክሮ ይሰራሌ” ይሊሌ። 

በርግጥ አንዴ ቋንቋ ተጨማሪ በፌዯራሌ ዯረጃ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ ራሱን የቻሇ ጥቅምና ጉዲት እንዯሚኖረው ይታመናሌ። 

ሆኖም ዋናው መታየት ያሇበት የሚገኘው ጥቅም ከመርህ ያፈነገጠ ከሆነ ሄድ ሄድ ጉዲት ያሇው መሆኑ ነው። በተሇይም ሌንገነባት 

የምንፈሌጋት ሀገራችን በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ ፌዯራሉዝም የሰፈነባት እንዯመሆኑ መጠን ይህንን አይነት ትግሌ ከዚህ አንፃር 

ያሇውን ትርጉም መገምገም አሰፈሊጊ ነው። 

እንዯሚታወቀው በሀገራችን ህገ መንግስት አንቀፅ 5.1 ሊይ ስሇ ቋንቋ አስመሌክቶ ባሰፈረው ፅሁፍ “ማንኛውም የኢትዮዽያ ቋንቋዎች 

በእኩሌነት የመንግስት እውቅና ይኖራቸዋሌ፤” በማሇት በግሌፅ አስፍሮት እናገኘዋሌ።  

ታዴያ እዚህ ሊይ በመሊ የሀገራችን ህዝቦች ይሁንታ የሚሇውን የዴርጅቱ የመግሇጫው ማዲመቂያ ሀረግ ትተን ትግለ ከህገ መንግስቱ 

አንፃር ስናየው የእኩሌነት መርህ ዯፍጥጦ የአንዴ ቋንቋ የበሊይነት የማስፈር ትግሌ ብንሇው አጋነናችሁ ይባሌ ይሆን?  

በርግጥ አንዴን ትግሌ በዯፈና መጥፎ ወይም ጥሩ አይባሌ ይሆናሌ ግን በራሱ በዴርጅቱ መግሇጫ እንኳ “ሁለም ብሄሮች እኩሌ 

ታግሇው መስዋእትነት ከፍሇዋሌ” እያሇ፤ እንዱሁም “ሕገመንግስታዊ ዴንጋጌዎች ሳይሸራረፉ ተግባር ሊይ እንዱውለ” እያሇ ሇምን የኔ 

ቋንቋ የፌዯራሌ ቋንቋ ይሁን ይባሊሌ? በቁጥር ብዛት አንፃር ታይቶ ይሆን ወይስ የሰዎችን ስሜት ሇመግዛት? ከመርህ አንፃር ግን 

ቅቡሌነቱ ጥያቄ ያስነሳሌ።  

አማርኛ የፌዯራሌ የስራ ቋንቋ እንዱሆን ሲወሰን በታሪክ አጋጣሚ በሀገራችን ህዝቦች ሲሰራበት የነበረ በመሆኑ እንጂ ከአማራ ህዝብ 

ብዛት አንፃር ወይም የአማራ ብሄርን ሇማስዯሰት ተብል አይዯሇም። ኦሮምኛስ በምን ያህሌ የሀገራችን ክሌልች ተጠቃሚነት ኖሮት ነው 

ይህንን ሀሳብ የተነሳው? ላልች የሀገራችን ቋንቋዎች በምን ሂሳብ ነው ከክሌሊቸው እንዲይወጡ የሚፈረዴባቸው? እኩሌ ታግሇዋሌ 

መስዋእትነትም ከፍሇዋሌ እየተባሇ አይዯሇም እንዳ?  



ማንኛውም ቋንቋ ሰዎች ፈሌገውት ሇማወቀ የሚጥሩበት እንጂ በአዋጅ እንዱያውቁት የሚገዯደበት ሉሆን አይገባሌ። ዴርጅቱ ይህንን 

አይነት ትግሌ ሇማዴረግ ከኢህአዳግ የብሄር ብሄረሰቦች እኩሌነት መርህ ጋር አይጋጭም ወይ? የሚሇውን ጥያቄም ያስነሳሌ። ታዴያ 

ወይ ኢህአዳግ ይህንን መርህ ትቶታሌ? ወይም ኦህዳዴ ከዚህ የጋራ ግንባር አፈንግጧሌ? በርግጥ ምሊሹ በሂዯት ከተቀሩት የኢህአዳግ 

አባሌ ዴርጅቶች እና የኢህአዳግ አጋር ዴርጅቶች የምንሰማው ይሆናሌ። 

ላሊው መርህን ያሌተከተሇ ስሜትን መሰረት ያዯረገ ሀሳብ ኦህዳዴ ያዯረገውን የትግሌ ጥሪ አስመሌክቶ ነው በርግጥ ሇኦሮሞ ህዝብ፣ 

ሇኦሮሞ ሙሁራን፣ የኦሮሚያ ክሌሌ መንግስት ሰራተኞች፣ የኦሮሚያ ክሌሌ የፀጥታ አካሊት፣ የኦህዳዴ አባሊት፣ በውጭ ሀገራት የምትኖሩ 
የኦሮሞ ተወሊጆች፣ የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶች፣ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች እና የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሚሌ 

ያቀረበው የአብረን እንታገሌ ጥሪ ተገቢና ከነዚህ ወገኖችም በጎ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገባ መሆኑ እምነቴ ነው። 

ታዴያ እዚህ ሊይ የኢህአዳግ አጋር የፖሇቲካ ፓርቲዎች የአብረን እንስራ ጥሪ ያሌቀረበሊቸው በምን ሂሳብ ይሆን? መቼም በስህተት ነው 

የሚሌ ምሊሽ የሚኖረው አይመሰሇኝም። ምክንያቱ ሀገርን አሻግሮ ውጭ ያለትን ፓርቲዎች የጠራ ዴርጅት በዙርያው ያለትን የትግሌ 

አጋሮቹ መርሳት ተገቢነት የሇውምና። ምናሌባት ዴርጅቱ በውስጡን የገመገመው አሊወቅንም እና መጠርጠር እንጂ ይሄ ማሇት ሇጊዜው 

ቢቆየን። 

ሇተቃዋሚ ፓርቲዎች በቀረበው መግሇጫውስ እንዯ ኦህዳዴ ጥሪው መቅረብ ያሇበት በክሌለ ሇሚንቀሳቀሱ እንጂ በሀገር ዯረጃ ያሇውን 

ጉዲይ ሇምን በኢህአዳግ በኩሌ ሉወጣ አሌቻሇም? ምናሌባት የህዝብን ስሜት ተከትል ርካሽ አዴናቆትን ሇማግኘት ካሌሆነ በስተቀር 

በውጭ የሚኖሩም ሆነ በሀገር ውስጥ ያለ አገር አቀፍ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የአብረን እንስራ ጥሪ በኢህአዳግ በኩሌ መቅረብ ነበረበት። 

ዱሞክራሲያዊ ማእከሊዊነት የሚሇውን የኢህአዳግ መርህ ካሌተሸራረፈ በስተቀር። ሇነገሩ ቀዴሞም ተጀምሮ ነበር። ሇኔ ግን ከህዝበኝነት 

ባሇፈ መርህ ያሇው ጥሪ ሆኖም አይሰማኝም። 

በአጠቃሊይ መግሇጫው ስመሇከተው ኦህዳዴ ራሱን አንዴ የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅት አዴርጎ ነው ወይስ ራሱን ከኢህአዳግ ነጥል 

የሚሇው ሇመመሇስ የሚያስቸግር ሆኖ ይታያሌ። 

ከማጠቃሇሌ በፊት አንዴ ከመግሇጫው ያሌተካተተ ሇቀዴሞ የኢፌዱሪ ፕሬዝዲንት ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ ጥቅማጥቅም ሇመስጠት ኦህዳዴ 

ወሰነ ተብል የተገሇፀው ነው። እዚህ ሊይ ድ/ሩ ሊበረከቱት ሀገራዊ አገሌግልት እውቅናው መሆን የነበረበት በሀገር ዯረጃ እንዯነበረ 

ይሰማኛሌ። ኦህዳዴም ይህንን ውሳኔ ከመወሰን ይሌቅ በኢህአዳግ በኩሌ ፌዯራሌ መንግስት እንዱወስንሊቸው ቢያዯርግ ተገቢ ነበር። 

ግን አሊማው ርካሽ ተቀባይነት ማግኘት ነውና እኛ እንዱህ እናዯርጋሇን ሇማሇት ካሌሆነ በስተቀር እንዯዚህ አይነት ዘሊቂ መፍትሄ 

መስጠት አሌቻሇም።  

ሇመሆኑ ዴርጅቱ የወሰነው በምን የህግ መሰረት ነው? የክሌለ መንግስት ይህንን የሚፈቅዴ አሰራር ይኖረው ይሆን? ወይስ የዴርጅቱ 

አመራር አባሌ ስሇነበሩ ነው? ይህ ከሆነ ላልች ከዴርጅቱ የፖሇቲካ ሌዩነት ፈጥረው የወጡ እነ ጅነዱንም ሆነ አሌማዝ መኩ ይህንን 

ጥቅማጥቅም ይፈቅዴሊቸው ይሆን? ማንኛውም ውሳኔ ከመርህ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ታአማኒነት ታጣሇህ፤ ታአማኒነት ዯግሞ 

ሇማንኛውም ትግሌና ግንኙነት ወሳኝነት አሇው፤ ተአማኒነት ያጣ ዴርጅት ዯግሞ የትም መዴረስ አይችሌም። ስሇሆነም ኦህዳዴ 

ምናሌባት በዚህ ህዝበኝነት እየሰፈነ ባሇበት የሀገራችን ፖሇቲካ ሇተወሰነ ጊዜ ርካሽ ተቀባይነት ሉያገኝ ይችሊሌ። እንዱሁም በላልች 

የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶችም ይህንን የዴሮ አመራራቸው ጥቅማ ጥቅም ባሇመፍቀዲቸው ቅሬታ ሉፈጠርባቸው ይችሊሌ። ግን ዘሊቂነት 

የሇውም። ምክንያቱም የዴርጅቱ ውሳኔ መርህ አሌባ ነውና። 

ታዴያ መታወቅ ያሇበት ከረጅም ጊዜ ታሪካችን መርህ አሌባ ትግሌ ሇሀገራችን የጠቀማት እንዲሌሆነ ነው። በተሇይም የዯርግ ስርአት 

ከተገረሰሰ በኋሊ የተፈጠሩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች እንኳ ከመርህ ውጭ በሚያዯርጉት ትግሌ ስሜትን መነሻ በማዴረግ ያዯረጉትን ትግሌ 

በሀገራችን ህዝቦች ጉዲትን አስከትል ያሇፈበትና በራሳቸው ፓርቲዎችም ተበታትነው የቀሩበት ሁኔታ መፍጠሩ ግሌፅ ነው። ሇምሳላ 

በ1997 ዓ/ም የተፈጠረው ቅንጅት የተባሇው ፓርቲ የህዝቦችን ጊዜያዊ ስሜት ተመስርቶ በአቋራጭ ስሌጣን መያዝ አሌሞ ሲንቀሳቀስ 

በህዝቦች መሀከሌ መቃቃር ሇመፍጠር የተንቀሳቀሰበት ጊዜ እንዯነበር የቅርብ ትዝታችን ነው። ታዴያ የዚህ ቅንጅት ሇሀገራችን ፖሇቲካ 

የወዯፊት ጉዞ መሰናክሌ ፈጥሮ ያሇፈ ሲሆን፤ ፓርቲው መፍረስ ተከትልም አባሊቱ የነበሩ ይሄው የተበታተኑ ሇግሊቸው ስብእና 

የሚያሌሙ የፓርቲ ስም እየቀያሩ ሇሀገራችን የፖሇቲካ እዴገት አሻራቸው እንዲያሳርፉ ተሽመዴምዯው እያየናቸው እንገኛሇን። 

ሇዚህም ነው ኦህዳዴ መርህ አሌባ የሆነውን ትግለ መሌሶ ቢፈትሸውና በእኩሌነት የተመሰረተች ኢትዮዽያ የመገንባት ትግለን 

አጠናክሮ ቢቀጥሌ ይሻሊሌ የምሇው። ምክንያቱም ይህ መርህ አሌባ ትግሌ ሇራሱ ሇዴርጅቱ ብቻ ሳይሆን በሀገር አንዴነት ሊይ ትሌቅ 

ዯንቃራ ተፈጥሮ ጉዲት እንዲያዯርስ እንዯዜጋ ስጋት ስሊሇኝ ጭምር ነው። 



በርግጥ በአሁን ጊዜ በሀገራችን ፖሇቲካ ውስጥ እየታየ ያሇው ስሜትን መሰረት ያዯረገ ትግሌ ነው። በኢህአዳግ ውስጥ ያለ 

አመራሮችም ይህንን ጊዜያዊ ስሜቶች እየተከተለ ህዝቡን ሉያነሳሱሇት የሚችለ አጀንዲዎች በመያዝ ትግሌ እያዯረጉ እንዲለ ታዝበናሌ። 

ስሇሆነም ይህንን የኦህዳዴ መርህ አሌባ ትግሌ ተቀባይነት ሉኖረው ይችሌ ይሆናሌ። በተሇይ መርህ ሊይ የተመሰረተ ትግሌ መስዋእትነት 

ይጠይቃሌና በአሁን ወቅት እምብዛም ተቀባይነት ሊይኖረው ይችሊሌ። ሆኖም ነገን አሻግሮ የሚያይ አመራር በኢህአዳግ ውስጥ 

አይጠፋም፤ እንዱሁም ላልች በዚህ ዙርያ ያሊቸውን ሀሳብ እንዱያካፍለ እዴሌ ይሰጣሌ በሚሌ ይህንን ሀሳብ ሇመፃፍ ተገቢነት 

ይኖረዋሌ የሚሌ እምነት አሇኝ። 

ሰሊም ሇሁሊችን ይሁን፤ 

 


