
 1 

የሞተ አመሇካከት አብዮት አይሇኩስም 

 

ኢብሳ ነመራ  8/22/11 

በቅርቡ የሏገሪቱን ሠሊምና ፀጥታ በማዯፍረስ ሕገመንግስታዊ ሥርዓቱን ሇማፍረስ 

ተንቀሳቅሰዋሌ በሚሌ ወንጀሌ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር ከዋለት ግሇሰቦች አንደ 

የሆኑት አቶ እስክንዴር ነጋ በቁጥጥር ሥር ከመዋሊቸው ከሣምንት ቀዯም ብል  

“ጥናታዊ ፅሁፍ” በሚሌ አንዴ ፅሁፍ ማቅረባቸው ይታወሳሌ፡፡ “ትግለ ወዯ ሠሊማዊ 

ተግባር ይሸጋገር” በተሰኘ ርዕስ፣ 

 

በቅዴሚያ ይህ የአቶ እስክንዴር ነጋ ፅሁፍ ፀሃፊው ጥናታዊ ይበለት እንጂ፣ 

በመረጀ ሊይ ያሇተመሠረተ፣ ምናሌባት ከአንዴ የጋዜጣ መጣጥፍነት የማይዘሌ 

በስሜት የታጀሇ የግሌ አስተያየት ነው፡፡ ታዱያ ይህ የግሌ አስተያየት “ሊም እሣት 

ወሌዲ …… “ እንዱለ በፀሏፊው የግሌ ዕምነትና  በእውነታ መሃከሌ ተፋጦ፣ ወዱህ 

የግሌ ስሜትን በማንፀባረቅ፣ ወዱህ ዯግሞ ዕውነትን በመፍራት ወዱያና ወዱህ 

እየረገጠ የቀረበበት ነው፡፡ በዚህ አኳኋን ተዘባርቆ/ተሳክሮ የቀረበው የፅሁፉ ይዘት 

ይህ ነው ብል መረዲት የሚያዲግት ቢሆንም፣ ጎሌተው በወጡ አንዲንዴ ሏሳቦች ሊይ 

አስተያየት መስጠት አስፈሊጊ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ።በጽሁፉ ሊይ የቀረበውን ሃሳብ 

በራሣቸው መንገዴ ተርጉመውት ሉምታታባቸው የሚችለ፣ አሇያም ውሌ አሌባ 

የሆነው  ፅሁፍ አሊማ ምንነት አሌያዝሊቸው ያሇ  ዜጎች ሉኖሩ ስሇሚችለ፡፡ 

 

ከፅሁፉ ርዕስ እንጀምር። ርዕሱ “ትግለ ወዯ ሰሊማዊ ተግባር ይሸጋገር” 

ይሊሌ፡፡በቅዴሚያ ይህ የፅሁፍ ርዕስ ሇጥናታዊ ሥራ የሚሰጥ ሣይሆን መፈክር 

ነው። ምናሌባት መፈክር ሇመሆን ጎዯሇው የሚባሌ ነገር ቢኖር የቃሇ አጋኖ 

ትዕምርተ ምሌክት ብቻ ነው፡፡ ይህ በፅሁፉ አናት ሊይ የሠፈረው መፈክር ይዘቱ 

ባይገባም አሊማ ግን አሇው፡፡  የተዘበራረቀውን ባሇ7 ገፅ ፅሁፍ አንብቦ ሇመጨረስ 

ትዕግስት ያሊቸው ዓሊማውን በፅሁፉ መዯምዯሚያ ሊይ ሠፍሮ ያገኙታሌ፡፡ ይህም 

“በ2ዏዏ4 ኢትዮጵያ በታሪኳ ሇመጀመሪያ ጊዜ የተሟሊ ዳሞክራሲ  ሀገር እንዴትሆን 

ሠሊማዊና ሕጋዊ ትግሌ ከቃሊት ወዯ ተግባር የሚሸጋገርበት ይሁን፡፡ ከዚህ በኋሊ 
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ቃሊት ትርጉም የሊቸውም፡፡ የሚባሇው ሁለ አሌቋሌ፡፡ የቀረው ሠሊማዊ ህጋዊ 

ትግሌ ነው፡፡ ተግባር ነው፡፡” የሉሚሇው ጥሪ ነው፡፡ ከዚህ ዝቅ ብልም ላሊ 

የመዯምዯሚያ መፈክር ሠፍሯሌ፤ “በሠሊማዊና ሕጋዊ መንገዴ ታሪክ ይሠራ” 

የሚሌ መፈክር፡፡ 

የፅሁፉ አናት ሊይ የሠፈረው “ትግለ ወዯ ሠሊማዊ ተግባር ይሸጋገር” የሚሌ 

መፈክር የተገሇፀበትን ሀሣብ ይዘት እንመሌከት፡፡ በ2ዏዏ4 ኢትዮጵያ በታሪኳ 

ሇመጀመሪያ ጊዜ የተሟሊ ዳሞክራሲ ሀገር እንዴትሆን "ሠሊማዊና ሕጋዊ ትግሌ 

ከቃሊት ወዯ ተግባር ይሸጋገር" የሚሇው ሊይ ሊዩን ሲያዩት፣ ራሣቸው አቶ 

እስክንዴር ሃሳብን በነፃነት የመግሌፅ መብት በህግ ከተረጋገጠበት ከ1984 ዓ\ም 

ጀምሮ በነፃ ጋዜጠኝነት ሽፋን ሲያራምደት የነበረው ፅንፈኛ ጦር አውርዴ የሚሌ 

ሠሊማዊና ሕጋዊ ያሌነበረን ትግሌ ትቻሇሁ፣ ከሁን በኋሊ ሠሊማዊና ሕጋዊ መንገዴ 

እከተሊሇሁ የሚሌ ቃሌ ኪዲን ይመስሊሌ፡፡ “የሚባሇው ሁለ አሌቋሌ፡፡ የቀረው 

ሠሊማዊና ሕጋዊ ትግሌ ነው፡፡” በሚሌ ያስከተለት  ዯግሞ ይህንኑ መሊ ምት 

የሚያረጋግጥ ይመስሊሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ፣ በፅሁፉ አንዴም ቦታ ሊይ ስሇምርጫና በሕዝብ ዴምፅ ስሇሚገኝ 

የስሌጣን ውክሌና በጨረፍታ እንኳን ስሊሌጠቀሱ ስሇምን አይነት ሠሊማዊ ትግሌ 

እንዯሚያወሩ መገመት ያስችግራሌ።ምክንያቱም አንዴና ብቸኛው የሠሊማዊ ትግሌ 

መገሇጫ ምርጫና በሕዝብ ውክሌና የሚገኝ የመንግስት ሥሌጣን ርክክብ በመሆኑ 

፡፡ እንግዱህ አቶ እስክንዴር ወዱህ ሠሊማዊ ትግሌ ብሇውና በላሊም በኩሌ ምርጫ 

የሚሇውን ጉዲይ ቃለን እንኳን ሇመጥቀስ አሇመውዯዲቸው “ሠሊማዊ” የሚሇውን 

ቃሌ ፣ሰሊማዊ ያሌህነ ስውር ዓሊማቸውን ሇመሸፈን የተጠቀሙበት መሆኑንና ሰሊማዊ 

ያሌሆነ የትግሌ ሥሌት መፀነሳቸውን ያመሊክታሌ፡፡ ከሠሊማዊ ትግሌ ውጭ ያሇው 

አማራጭ ዯግሞ አንዴም ፖሇቲካውን አሌቻሌኩትም ብል አርፎ መቀመጥ፣ አሇያም 

ሕጋዊና ሠሊማዊ ያሌሆነ ትግሌ መከተሌ ነው፡፡አቶ እስክንዴር “አርፌ 

እቀመጣሇሁ” የሚሇውን አማራጭ ስሇሌመረጡ፣ የመረጡት ሕጋዊ ያሌሆነ ትግሌን 

ነው ማሇት ነው፡፡ 
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አሁን የመፈክርነት ይዘት ካሇው በአቶ እስክንዴር ከቀረበው የፅሁፍ ርዕስ ወጥተን 

ወዯ ፅሁፉ ይዘት እንዝሇቅ፡፡ የፅሁፉ መግቢያ ባሇፉት 2ዏ አመታት በአሜሪካ 

አራት ፕሬዚዲንቶች፣ በእንግሉዝ አራት ጠቅሊይ ሚኒስትሮች፤በዯቡብ አፍሪካ ሦስት 

መሪዎች መሇዋወጣቸውን ያስታውሳሌ፡፡ ኢትዮጵያ ግን ይህን አይነት የመሪ 

መሇዋወጥ አሇመስተናገዶን ጠቅሶ፣ “ኢህአዳግ ዯክሟሌ ላሊው ቢቀር ቢያንስ ከ2ዏ 

አመት በኋሊ እረፍት ያስፈሌገዋሌ፡፡” ይሊሌ፡፡ 

አቶ እስክንዴር ይህን ሲለ የመሪና የፓርቲ መሇዋወጥ መኖሩን እንዯ 

ዳሞክራሲያዊነት መገሇጫ ከጠቀሱዋቸው ሦስት አገራት ውጭ፣ ፍፁም 

ዳሞክራሲያዊና ሠሊማዊ የሆኑ ሇ2ዏ አመታት ብቻ ሣይሆን ከ2ዏ አመታት በሊይ 

እዴሜ ያሥቆጠረና እሥካሁንም የዘሇቀ፣ አንዴ ፓርቲ በምርጫ እያሸነፈ በህዝብ 

ውክሌና ስሌጣን ሊይ የቆየባቸው የዓሇም አገራትን ሇምን መጥቀስ አሌዯፈሩም። 

ጥናታዊ ፅሁፍ ሁለን ያጣቀሰ አሣማኝ መከራከሪያ ሏሣብ የሚቀርብበት እንጂ፣ 

የግሌ ፍሊጎትን ሇማንፀባረቅ የዕውነት አንዴ ጎን ተቦጭቆ የሚጠቀሥበት ባሇመሆኑ፣ 

ኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ እንዴትሆን የግዴ የተሇየ ፓርቲ ሥሌጣን ሊይ መውጣት 

ይኖርበት እንዯነበር፣ በቀጣይነትም የግዴ ላሊ ፓርቲ መመረጥ እንዲሇበት 

የማረጋገጥ አቅም የሇውም፡፡ 

 

እዚህ ሊይ ዋናው መታየት ያሇበት ነገር፣ የመንግስት ሥሌጣን ብቸኛ ምንጭና 

ባሇቤት የአገሪቱ ዜጏች መሆናቸው ነው፡፡ ሕዝብ በዴምፁ የሥሌጣን ውክሌና 

እስከሰጠ ዴረስ አንዴ ፓርቲ ሊሌተወሰነ ጊዜ ሥሌጣን ሊይ መቆየቱ አማራጭ 

የላሇው አማራጭ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ አቶ እስክንዴር መከራከር ካሇባቸው 

ተጨባጭ ማስረጃዎችን እያቀረቡ ከዚህ ቀዯም በአገሪቱ የተካሄደት ምርጫዎች 

የሕዝብ ውክሌና ያሌታየባቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ ብቻ ነው፤ሌብ በለ በሥሜት 

ሳይሆን በተጨባጭ ማሥረጃ አሥዯግፈው። በፅሁፋቸው ሊይ አንዴም ቦታ ይህን 

ማዴረግ አሌፈቀደም ወይም አሌዯፈሩም፡፡ 

 

ፅሁፉ ከመግቢያው ቀጥል ባቀረበው ሃሳብ፣ ምናሌባት መንዯርዯሪያ ሉባሌ ይችሌ 

ይሆናሌ@ “ስሇ ጳጉሜን ወር፣ ስሇ አስራሦስት ወር ፀጋ፣  በምን ሳይንሳዊ መስፈርት 
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ተመዝኖ እንዯሆነ ሣይገሇፅ ሇፅሁፍና ሇንባብ ምቹ የሆነ የራስዋ ፊዯሌ ያሊት መሆኑ 

(ኢትዮጵያ የራሷ ፊዯሌ ባሇቤት መሆኗ እንዯበጎ ነገር የሚወሰዴ መሆኑ ሣይዘነጋ)፣ 

ብቸኛዋ ጤፍ የሚበሊባት አገር መሆኗን፣ በአጠቃሊይ ኢትዮጵያ የቀዯምት ሥሌጣኔ 

አገር መሆኗን ያትታሌ፡፡ በማያያዝም “ኢትየጵያ በታሪኳ አንዴም ጊዜ አንዴ ቋንቋ 

የሚነገርበት አንዴ ሏይማኖት የሚመሇክባት አገር ሆና እንዯማታውቅም ይነገራሌ፡፡ 

 

እርግጥ ነው ከሊይ የተገሇፁት ኢትዮጵያን ከላሊው ዓሇም የሚሇዩዋት መገሇጫዎቹ 

መሆናቸው  አይካዴም። ነባሩ የኢትዮጵያ ሥሌጣኔ በየራሣቸው መሌከዏ ምዴር 

የሚኖሩ ፣የየራሣቸው መገሇጫ ያሊቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች  ውጤት 

መሆኑንም እንዱሁ። ኢትዮጵያ የተሇያዩ ቋንቋ ተናጋሪ ብሔሮችና ብሔረሰቦች 

የሚኖሩባት፣ የተሇያዩ ሏይማኖት ተከታዮች የሚኖሩባት አገር መሆኗንም እውነት 

ነው፡፡ እዚህ ሊይ አቶ እስክንዴር ያሌጠቀሱትና ዋናው መታየት የነበረበት ጉዲይ 

ግን በቀዴሞዎቹ አገዛዞች “የተሇያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ማንነታቸው ሕጋዊ 

ዕውቅና ተሰጥቶት፣ ብሔራዊ ማንነታቸው ተከብሮሊቸው ነበር ወይ ሲኖሩ የቆዩት?” 

የሚሇው ነው፡፡ 

 

እውነታው ዘውዲዊው ሥርዓት በመስፋፋት የያዛቸው አካባቢዎች የሚኖሩ በርካታ 

ሕዝብ ያሊቸው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ማንነታቸው የሕግ ዕውቅና ተነፍጏት፣ 

ዘውዲዊው መንግስት በፈሇቀበት ብሔር ቋንቋና ባሕሌ እንዱኖሩ ጫና 

እየተዯረገባቸው ይኖሩ የነበረ መሆኑ ነው፡፡ ሏይማኖትን በተመሇከተም  ሁኔታው 

ተመሣሣይ ነበር፡፡ ቁም ነገሩ  የተሇያዩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሏይማኖቶች 

በአንዴ የፖሇቲካ ወሰን ውስጥ መካተታቸው ሳይሆን መብትና  ነፃነታቸው በትክክሌ 

መከበሩ ወይም አሇመከበሩ ነው፡፡ አቶ እስክንዴር በፅሁፋቸው ስሇኢትየጵያ 

ብሔሮችና ብሔረሰቦች  ሲጠቅሱ የመብትና የነፃነታቸውን ጉዲይ የማንሣት ወኔ 

ሇምን አጡ? ስሇነበረው ሁኔታ ስሇማያውቁ? ማጣቀሻ መፅሏፍ ስሊጡ? ወይንስ 

ሌባቸው ዕውነታውን ስሇማይፈቅዯው ? መሌሱን ሇፀሓፊውና ሃሳባቸውን 

ሇሚጋሯቸው እንተወው፡፡ 
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በሥሌጣኔና በመንግሥት ዙሪያ የሚያትተው የአቶ እስክንዴር ፅሁፍ ክፍሌ፣ 

የኢትዮጵያ ዘውዲዊ የመንግሥት ሥርአት የሦስት ሺህና ከዚያም በሊይ ዕዴሜ 

ያሇው መሆኑን ጠቅሶ፣ ይህም ኢትዮጵያ የሥሌጣኔ አገር ብቻ ሳትሆን ሕዝብ የእኔ 

ነው የሚሇው መንግስት የነበራት መሆኑኗን ያረጋግጣሌ፡፡  ኢትዮጵያ የረጅም 

ዘመን የጭቆና ታሪክም የሊትም ብል ውዲሴ ዘውዲዊ መንግስት አቅርቧሌ፡፡ 

 

ይህ እንግዱህ የጸሏፊው ዕምነት መሆኑ ነው፡፡ እውነታው የሚያረጋግጠው ግን 

በኢትየጵያ የቆዩት ዘውዲዊ ሥርአቶች የነገሥታቱን፣ የመሣፍንቱንና መኳንንቱን 

ጥቅምና ፍሊጏት ሇማስጠበቅ፣ ሕዝብን እንዯግሌ ንብረታቸው ፍሊጎታቸውን 

ሇማሥጠበቅ በሚያመቻቸው መንገዴ ጨቁነው ሲገዙ መኖራቸውን ነው ፡፡ 

ነገስታቱ፣ መሣፍንቱና መኳንንቱ የአገሪቱን መሬት የግሌ ርሥታቸው አዴርገው፣ 

ኑሮው በመሬትና በግብርና ሊይ የተመሠረተውን ባሇአገር መሬት አሌባ አዴርገው 

ዘርማንዘሩ ሇዘመናት ሰፍሮ የኖረበትን መሬት በጢሠኝነት እያረሠ፣ ምርቱን ብቻ 

ሣይሆን ጉሌበቱን ጭምር ሲገብር መኖሩ የቅርብ ግዜ ትውሥታችን ነው፡፡ አርሶ 

አዯሩ ነገሥታቱና መሣፍንቱ  ግዛታቸውን ሇማስፋፋት በሚያዯርጉት ውጊያ ሊይ  

እንዱሰሇፍ እየተገዯዯ ህይወቱን ሲያጣ፣ በላሊ በኩሌ ያሇችው  ንብረቱ በአሸናፊው 

ወገን  ሲዘረፍ፣ ሚስቶቹና ሴት ሌጆቹ ሲዯፈሩ መኖሩም እውነት ነው፡፡ አቶ 

እስክንዴር የኢትዮጵያ “ሕዝብ የኔ ነው የሚሇው መንግሥት የነበረበት፣ የረጅም 

ዘመን የጭቆና ታሪክ ያሌነበረበት” ብሇው ውዲሴያቸውን ያዥጎዯጎደት እንግዱህ 

ይህን ሇመሰሇው ዘውዲዊ ሥርዓት ባሊቸው ታማኝነት ነው፡፡ 

 

አቶ እስክንዴር ይህ  ስሇዘውዲዊ ሥርአት ያሊቸው ዕምነት አጠገባቸው ያለትንና 

ከጎኔ ይሠሇፋለ ያለትንም ሉያስኮርፍ የሚችሌ መሆኑን ገምተው ይመስሊሌ ወይም 

ሉካዴ የማይችሌ ሆኖ አምሌጧቸውም ሉሆን ይችሊሌ የተወገረገረ ማስመሠያም 

አቅርበዋሌ፡፡ በኢትየጽያ ያነበረው ዘውዲዊ ሥርዓት በህዝብ ተመርጦ የተሰየመ 

ይምስሌ፣ “በህዝብ ነፃ ፍሊጎት የቆመ ነበር ፣ከአዴዋ ጦርነት በኋሊ ባለት 1ዏዏ 

አመታት ግን፣ አውሮፓውያን ሬኔሰንስ፣ ኢንሊይትመንትና ሪፎርሜሽን ወይም 

የትንሣኤ፣ የብርሃንና የሇውጥ ዘመን የሚሎቸው ወዯ ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ተጠቅሇው ገብተው ዘውዲዊው ሥርዓት በሕዝብ ፍቃዴ ከቆመ መንግስትነት 
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በሕዝብ ትከሻ ሊይ በጉሌበቱ ወዯተፈናጠጠ አምባገነናዊ ሥርዓት ተቀይሯሌ፡፡ 

የ1966ቱ አብዮት የዚህ ውጤት ነው፡፡” በማሇት ነው የተውገረገሩት፡፡ ሌብ በለ 

አሁንም ቢሆን ዘውዲዊው ሥርዓት ጨቋኝ ነበር አሊለም፡፡ ሕዝቡ ያሌተቀበሇው 

ስሇተጨቆነ ነው ማሇትም አሌዯፈሩም፡፡ 

 

በመቀጠሌ አቶ እስክንዴር ጭቆና የወሇዯው ሉለት ያሌዯፈሩትን፣ ከዚህ ይሌቅ 

በአውሮፓ ተካሂድ የነበረውን ሪፎርሜሽን የተቀበለ ሌሂቃን ውጤት እንዯሆነ 

አስመስሇው ያቀረቡሌን የ1966 አብዩት መጨናገፉን፣ የ1983ቱ አብዮትም የዚህ 

ውጤት መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ እዚህ ሊይ አንዴ እውነት ተናግረዋሌ፡፡ጭቆና የወሇዯው 

የ1966ቱ አብዮት፣ ሇህዝቡ የመብትና ነጻነት ጥያቄ ምሊሽ መሥጠት ያሌቻሇ 

በመሆኑ ተጨናግፏሌ፡፡ ከ1967 እስከ 1983 ማገባዯጃ ሇ17 አመታት ያህሌ 

ሥሌጣን ሊይ የነበረው የወታዯራዊ ቡዴን አምባገነን የመንግስት ሥርዓት ምን 

ሲያዯርግ እንዯነበረ ገና ከትውስታችን ያሌጠፋ የቅርብ ገዜ ታሪካችን በመሆኑ 

ሃተታ ማቅረብ አሥፈሊጊ አይመሥከሇኝም፡፡በሁለም የገሪቱ አቅጣጫ የትጥቅ 

ትግሌ ያካሄደ በርካታ የነፃነት ግንባሮች የተፈጠሩትም ሇዚህ ነው፡፡ በመጨረሻም 

የወታዯራዊው ቡዴን አምባገን ሥርዓት የፈረሰው እነዚህ የበርካቶችን የሕይወትና 

የአካሌ መስዋዕትነት በጠየቀ መራራ የትጥቅ ትግሌ መሆኑም ይታወቃሌ፡፡ 

 

አቶ እስክንዴር ግን የ1983ቱም አብዮትም ተጨናግፏሌ ይለናሌ፡፡ በዚህ ሳቢያም 

አሁን አገሪቱ ሇውጥ ማርገዟንም አርዴተውናሌ፡፡ ሇሇውጥ የሚያነሳሱ ቅዴመ 

ሁኔታዎችም ማሟሊታቸውንና የመንግሥት ሇውጥ ሇማምጣት ምርጫ መጠበቅ 

እንዯማያስፈሌግ ጭምር ፡፡ሥርዓቱን ሇመጣሌ ተነሱ የሚሌ ጥሪ ያስተሊሇፉትም 

ከዚህ የግሌ እምነታቸው በመነሳት ነው፡፡ 

 

አሁን ሇሇውጥ የሚያነሳሱ ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና፣ ኢኮኖሚያዊ ቅዴመ ሁኔታ 

በሚሌ ያቀረቡዋቸውን ሃሳቦች እንመሌከት፡፡ እንዯፖሇቲካ ቅዴመ ሁኔታ ከቀረቡት 

እንጀምር፡፡ 
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ፖሇቲካዊ ቅዴመ ሁኔታን አስመሌክተው በሚያስገርም አዃኋን ከዚህ ቀዯም 

የተሇመደትን የፖሇቲካ ምህዲር ጠበበ፣ ምርጫው ተጭበርብሯሌ… ወዘተ የሚለትን 

ጉዲዮች አሊነሱም፡፡ በዯፈናው ኢትዮጵያ አሁን ትሌቋ የአምባገነኖች ሃገር ሆናሇች 

ከሚሌ መዯምዯሚያ ነው የተነሱት፡፡ ትሌቋ አምባገነን ሇማሇት ያበቃቸውን 

ምክንያት በማስረጃ ተንትነው አሊስረደም፡፡ በዯፈናው እስከ ቅርብ ጊዜ ናይጄርያ 

በአንጀኛ ዯረጃ፣ ግብፅ በሁሇተኛኛ ዯረጃ እንዯነበሩ፤ ናይጄርያ ከወራት በፊት 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄዶ፣ በግብፅም በሕዝባዊ አመፅ ሥርዓቱ በመወገደ፣ 

ሦስተኛ ሆና የቆየችው ኢትዮጵያ አንዯኛ ሆነች ነው ያለን፡፡ 

 

ከዚህ ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖሇቲካ አፈና መኖሩን ያሳያሌ በሚሌ እንዯቀረበ 

መረጃ ሉጠቀስ የሚችሌ ነው በማሇት አንዴ ነገር አቅርበዋሌ፡፡ ይህም  

ተቃዋሚዎች “በ2ዏዏ1 ዓ.ም በፓርሊማ ውስጥ የነበራቸው 178 መቀመጫዎች 

በ2ዏዏ2 ወዯ አንዴ መቀመጫ ዝቅ ብሎሌ” የሚሇው ነው፡፡  

 

እርግጥ ነው በናይጄርያ  ከዚህ ቀዯም ያሌታየ ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂድ 

ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀዯም ምርጫዎች 

መካሄዲቸው፣ በቀጣይም የሚካሄደ መሆኑ ነው፡፡ይህ በማንም ቸርነት የተሰጠ 

ሣይሆን፣ በሕገመንግስት የተረጋገጠ ነው፡፡ ከዚህ ቀዯም የተካሄደት ምርጫዎች 

የተሟለና ዳሞክራሲያዊ አይዯለም ቢባሌ እንኳን፣ ከናይጄሪያው ሌምዴ አኳያ 

መነሳት የሚኖርበት ቀጣዩ ምርጫ የተሻሇ ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን ምን መዯረግ 

አሇበት የሚሇው  ነው፡፡ አቶ እስክንዴር በዚህ  ዳሞክራሲያዊ፣ ሠሊማዊና ሕጋዊ 

አካሄዴ የሚያምኑ ቢሆን ኖሮ ማዴረግ የሚጠበቅባቸው (ፓርቲ ይኑራቸው 

አይኑራቸው አሊውቅም እንጂ)፣ ፓርቲያቸው አሇያም የሚዯግፉት ፓርቲ ካሇም 

የሕዝብን ጥያቄና ፍሊጏት ያገናዘበ አቋምና ፖሉሲ ኖሮት ወዯህዝብ ዘሌቆ 

እንዱንቀሳቀስ፤ዯጋፊ እንዱያፈራ በመጨረሻም በህዝብ ዴምፅ ሙለ በሙለ ወይም 

በአብሊጫ ዴምጽ  አሇያም በወሳኝ መጠን የምክር ቤት መቀመጫ አግኝቶ 

በሕጋዊና ሰሊማዊ ውዴዴር ሥሌጣን እንዱረከብ ወይም እንዱጋራ መስራት ነበር፡፡ 

ፓርቲ ከላሊቸውም በፈቀደት አመሇካከት አዯራጅተው ወይም ሕጋዊ ሆነው 
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የሚንቀሳቀሱትን መቀሊቀሌ፡፡ ይህንን ግን አሌፈሇጉትም፡፡ ከምርጫ  የተሻሇ 

ሠሊማዊ የዳሞክራሲያዊ የፖሇቲካዊ ትግሌ አማራጭ ያሇ ይመስሌ፣ ምርጫን 

የማይመሇከት "ሠሊማዊ" ትግሌ መካሄዴ አሇበት የሚሌ ጥሪ ነው ያስተሊሇፉት፡፡ 

ይህ አካሄዴ ሕገወጥ የኃይሌ እርምጃ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ሠሊማዊ የምትሇዋ ቃሌ 

ማዯናገሪያ ነች፡፡በሕገ ወጥ መንገዴ ፅሌጣን ሇመመንተፍ የሚዯረግ እንቅሥቃሤ 

ዯግሞ በህግ ያስጠይቃሌ፡፡ 

 

አቶ እስክንዴር ሁሇተኛዋ አምባገነን ነበረች ያሎትን ግብፅ የጠቀሱት የአመፅ 

ዓሊማዬን ተገቢነት ያረጋግጥሌኛሌ በሚሌ ነው፡፡ እርግጥ ግብፅ ውስጥ አምባገነን 

ሥርዓት ነበር፡፡ የሙባርክ መንግሥት በዴጎማ ኢኮኖሚ ህዝቡ የፖሇቲካ ጥያቄ 

እንዲያነሣ አፋቸውን ሇጊዜው ሸብቦ የኖረ መንግሥት ነበር፡፡በህዝቡና በመንግስት 

መሃከሌ፣ መንግሥት ዴጎማውን ያሊማቋረጥ ሉሰጥ፣ ሕዝቡም ሇዚህ የመንግስት 

ውሇታ ተቃውሞ ሊያነሳ ውስጠ ታዋቂና ያሌታወጀ ወይም ያሌተጻፈ የተዲፈነ 

"ስምምነት" ነበረ፡፡ይሁን እንጂ የሙባርክ ምንግስት በመጨረሻ ህዝቡ  ከዚህ በኋሊ 

ምንም አያመጣም ብል ንቆ ዴጎማውን አስቀረ፡፡ የፕሬዚዲንት ሙባረክና 

የጓዯኞቻቸው ሌጆች፣ የኒዮሉበራሉዝም አመሇካከት አራማጅ የሆኑ ጥቂት 

ቱጃሮችንና በዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች ውስጥ ሲሠሩ የቆዩ ተመሣሣይ አመሇካከት 

ያሊቸው ጥቂት ግብፃውያንን ያካተተ ቡዴን ሁኔታዎችን ማዯሊዯሌ ይጀመራሌ፡፡ 

ቱጃሮችን ብቻ የሚመሇከተው ኮረፖሬት ታክሥ በከፍተኛ መጠን አንዱቀነሥ፣ 

በተቃራኒው ቀዯም ሲሌ ሲያገኘው የነበረው ዴጎማ የቀረበት ዝቅተኛው የህብረተሰብ 

ክፍሌ የሚከፍሇው ግብር እንዱጨምር ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ የኑሮ ሁኔታው 

ከነበረውም የባሰ አሥከፊ ሆኖበት ተስፋው የጨሇመበት የግብፅ ሕዝብ ሥርዓቱን 

በኃይሌ ሇመገርሰስ እንዱነሳሳ ተገዶሌ፡፡  ላሊ አማራጭ አሌነበረውማ፡፡  

 

የኢትዮጵያ ሁኔታ ግን ፍጹም ከዚህ የተሇየ ነው፡፡መንግስት ህዝቡን የሚያኖረው 

በዴጎማ ሳይሆን፣ ወዯ ታች ወርድ የራሱን ሃብት መፍጠር እንዱችሌ የሞያና 

የገንዘብ(የብዴር አገሌግልት) እንዱያገኝ ማዴረግ ነው፡፡ የሚከተሇው ፖሉሲ፣ አንዴ 

ቀን ሉቋረጥ የሚችሌ ህዝብን በዴጎማ የማኖር ስትራቴጂ ሳይሆን፣ ህዝብ የራሱን 

ሃብት እንዱፈጥር የሚያነሳሳ ሌማታዊ ፖሉሲ ነው፡፡በገጠር የአርሶና አርብቶ 
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አዯሩን፣ በከተማ ዯግሞ የአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞችን እንቅስቃሴ 

መመሌከተ ሇዚህ በቂ አስረጂ ነው፡፡ ይህ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ በሌማት 

ፖሉሲው ተጠቃሚ የሆነው፣ተጠቃሚ ሉሆን እንዯሚችሌ የተረዲው አርሶና አርብቶ 

አዯር እንዱሁም በአነሥተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ ሊይ የተሰማራው ከተሜ፣ 

መንግስት ሏብት አንዱያፈራ፣ የተሻሇ ሕይወት እንዱኖር እያገዘው መሆኑን 

ይረዲሌ፡፡ ማንም በመሰረተ ቢሥ ጥሊቻ የታወረ ግሇሰብ ወይም ቡዴን “ ጃል 

መገን” ብል ባቅራራ ቁጥር ሇአመጽ የማይነሳውም ሇዚህ ነው፡፡ ሇበሇጠ ሌማትና 

ውጤት ብልም ተጠቃሚነት እንጂ አቢዮት ሉቀሰቅስ የሚችሌ ነባራዊ ሁኔታ የሇም 

ማሇት ነው፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በዘህ አዃኋን ከግብፅ የተሇየ ቢሆንም አቶ እስክንዴር   

በጥሊቻ የተቃኘ የፖሇቲካ ተቃውሞና የግሌ ፍሊጏትና ጥቅም  የግብፅ አመፅ ወዯ 

ኢትዮጵያ ይዛመታሌ ብሇው  እንዱጎመጁ አዴርጓቸዋሌ፡፡ አብዮት እንዯኮላራ 

የሚተሊሇፍ፣ ወይም እንዯአንበጣ በንፋስ የሚዛመት አሇያም አንዴ ጸሃፊ እንዲለት 

እንዯሸቀጥ ከውጭ የሚገዛ ሳይሆን፤ ነባራዊ ሁኔታ የሚፈጥረው በመሆኑ፣ 

ምኞታቸው ከቅዥትነትና ከማይሆን ምኞትነት አሌፎ የትም እንዯማይዯርስ 

ማረጋገጫው ይህ ነው፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ከ2ዏ ዓመት በፊት በርካታ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ማንነተቸው ሇ1ዏዏ አመታት ያህሌ  በሕግ ዕውቅና ተነፍጎት ይዯርስባቸው 

የነበረው ፖሇቲካዊና ማሕበራዊ ጭቆና  አክትሟሌ፡፡እንዱሁም ዘውዲዊውን 

ፊውዲሊዊ ሥርዓት ሇመውዯቅ ያበቃው የአርሶ አዯሩ የመሬት ባሇመብትነት ጥያቄ 

በአዋጅ ምሊሽ ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም፣ ሥርዓቱ ይከተሇው የነበረው የኢኮኖሚ 

ፖሉሲ አርሶ አዯሩን የምርቱ ባሇቤትነት መብቱን በማሣጣት ይዯርስ የነበረው 

ኢኮኖሚያዊ ጭቆና  አሁን ምሊሽ አግኝቷሌ፡፡ ምንም እንኳ በመሰረታዊ ባህሪው 

የራሱ የሆነ መሇያዎች ያለት ቢሆንም በግብፅ፣ በቱኒዚያና በሉቢያ የተቀሰቀሰው 

ዓይነት ሕዝባዊ አመፅና አብዮት ከ2ዏ ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በስኬት 

ተካሂዶሌ፡፡ ይህ አብዮት የአትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፖሇቲካዊ 
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ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብታቸውን ሇይስሙሊ አስከብርሊችኋሇሁ ያሇ ሣይሆን 

በሕገመንግስት ያረጋገጠ ነው፡፡ 

ከዚህ በተረፈ በ2ዏዏ1 የተቃዋሚዎች የፓርሊማ መቀመጫ 178 የነበረው በ2ዏዏ2 

ወዯ አንዴ ዝቅ ማሇቱን በመጥቀስ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊይ አፈና መኖሩን 

ሇማሣየት የተቀመጠውን በተመሇከተ፣ ሇዚህ ዋነኞቹ ተጠያቂዎችና ባሇቤቶች 

ራሣቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች መሆናቸው ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ እንዯሚታወቀው 

በ1997 ዓ.ም በተካሄዯው 3ኛ ዙር ምርጫ የቀዴሞው ቅንጅት  አዱስ አበባን ሙለ 

በሙለ ከማስተዲዯር በተጨማሪ በፌዳራሌ የሕዝብ ተወካሇች ምክር ቤት 

ከኢሕአዳግ ቀጥል ከፍተኛ ቁጥር ያሇው መቀመጫ አግኝቶ እንነበር 

ይታወቃሌ፡፡በአጠቃሊይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከፍትኛ ቁጥር ያሇው የፓርሊማ 

መቀመጫ ተጋርተው ነበር፡፡ ይህ የአገሪቱ የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት መጎሌበት 

ያስገኘው ውጤት መሆኑ ዕውነት ነው፡፡ ከተቃዋሚዎቹ በተሇይ አቶ እስክንዴርም 

በአባሌነት የታቀፉበት የቀዴሞው ቅንጅት  ይህን ዳሞክራሲያዊ የሥሌጣን ውክሌና 

በገዛ ፍቃደ ተወው፡፡ በኋሊ ሊይ ግን ዘግይተው ሁለም ምናሌባትም /ከሁሇትና 

ሦስት የማይበሌጡ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በስተቀር/በእርግጠኝነት 

አብዛኞቹን የቆጫቸው እርምጃ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ የዚህ ፓርቲ አመራሮች 

ዴምፅ የሰጣቸው ከፍተኛ ቁጥር ያሇው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአመፅና በነውጥ 

ሁለንም መንግሥታዊ ሥሌጣን ነጥቆ እንዱሰጣቸው ጠይቀው ነበር ውክሌናውን 

አሻፈረኝ ያለት፡፡ እንዲሰቡት ዴምፅ የሰጣቸው ሕዝብ በሙለ ዳሞክራሲያዊ 

ያሌሆነውን የሥሌጣን ነጠቃ ሇማስፈፀም በአመፅ ሳይተባበራቸው ቀርቶ ሇሥሌጣን 

ምንተፋ የታሰበው አመፅ ከከተማ ሁከትነት ሣይዘሌ በሕጋዊ መንገዴ በአጭሩ 

ተቀጭቷሌ፡፡ የአመፅ ጠንሣሾችና አስፈፃሚዎቹም በፍርዴ ቤት ክስ 

ተመስርቶባቸው የፍርደ ሂዯት ቀጥል የቀረበባቸውን የጥፋተኝነት ማስረጃ 

መከሊከሌ ሥሊሌቻለ ቅጣት ተወስኖባቸው እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ የሆነ ሆኖ 

የፍርዴ ውሳኔውን ተከትል በነበሩት ጥቂት ወራት ውስጥ መንግሥትንና ሕዝብን 

በይፋ ይቅርታ ጠይቀው ከማረሚያ ቤት መውጣታቸውም ይታወቃሌ፡፡ 

ቅጣታቸው በይቅርታ ተነስቶ ከእስር ከወጡ በኋሊ ሠሊማዊ የፖሇቲካ ተሣትፎ 

የማዴረግ ሕገመንግስታዊ መብታቸው ተከብሮሊቸዋሌ፡፡ እነዚህ የፓርቲ አመራሮች 
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ከፊልቹ በቀዴሞ ፓርቲያቸው ሲንቀሳቀሱ፣ የተቀሩት አዱስ ፓርቲ አዯራጅተው 

በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛለ፡፡ እርግጥ አንዲንድች ሰሊማዊ ትግሌ፤የተወሰኑት ዯግሞ 

በአጠቃሊይ ፖሇቲካዊ ተሳትፎ በቃኝ ብሇው ባህር ማድ የፈረጠጡም አለ፡፡  

ይሁን እንጂ የተወሰኑት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሰሊማዊ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ 

በሕዝብ ውክሌና  ሥሌጣን ሇመረከብ ወዯ ሕዝብ ዘሌቀው የፖሇቲካ ሥራ 

ከመሥራት ይሌቅ፣ በደሊ እስከመከታከት በዘሇቀ የእርስ በርስ ሹኩቻ ሲተራመሱ 

ነው የቆዩት፤ እስካሁንም ዴረስ ትርምሳቸው አሊባራም፡፡ የነዚህ ፓርቲዎች 

አመራሮች ፖሇቲካን የግሌ ስሜታቸውን ሇማስታመም ያህሌ እንዯትርፍ ሰዓት 

ሥራ በመያዛቸው፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በእርስ በርስ ሹኩቻ በመጠመዲቸው 

የሕዝብን ቀሌብ መግዛት አሌቻለም፡፡ 

 

ሁኔታቸውን የታዘበውና ያዘነባቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዯጋፊያቸው የነበሩ ጭምር   

“እንኳንም የመንግስት ሥሌጣን ሇመረከብ አሌበቁ አገሪቱን ይበታትኗት ነበር፡፡” 

እያሊቸው ነው፡፡ ይህን ከእነርሱ አንደ የነበሩት ፕ/ር መስፍን ወሌዯማርያምም 

በግሌፅ ተናግረውታሌ፡፡ ምርጫ 2ዏዏ2 ሊይ የሕዝብ ዴምፅ ያጡት የገሪቱ የፖሇቲካ 

ምሕዲር ስሇጠበበና ስሇታፈኑ ሣይሆን፣ አንዴም በቅንነት ምንም የፖሇቲካ ሥራ 

ስሊሌሰሩ፣ ላሊም ሕዝብ ዴርጊታቸውን አስተውል አይበጁም የሚሌ እምነት 

አዴሮበት ስሊሌመረጣቸው ነው፡፡ ይህን እነርሱም ሌባቸው ያውቀዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 

ኢህአዳግ ቀዯም ሲሌ ሲያዯርገው ከነበረው የበሇጠ የፖሇቲካ ሥራ ሠርቶ ሕዝቡ 

ሊይ እምነት እንዱያዴር ማዴረጉ ዯግሞ ሽንፈታቸውን አብሶታሌ፡፡ እውነቱ ይህ 

ነው፡፡ 

አቶ እስክንዴር ላሊ ሇውጥ የግዴ የሚሌ ነባራዊ ሁኔታ በሚሌ የጠቀሱት ነገር 

በ2ዏዏ1 ዓ.ም የፀዯቀውን የሲቪሌ ማህበራትና የበጎ አዴራጏት ዴርጅቶች አዋጅ 

ነው፡፡ይህን አዋጅ በተመሇከተ በተዯጋጋሚ አስተያየት ተስጥቷሌ፡፡በአጭሩ አዋጁ 

አትዮጵያ ውስጥ የሲቪሌ ማህበራትና በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች አይቋቋሙ 

አይሌም፡፡ የሚሇው ከ10 በመቶ በሊይ በጀታቸውን ከውጭ አገር ምንጭ የሚያገኙ 

ማሕበራትና ዴርጅቶች እንዯ ውጭ አገር ዴርጅት ይመዘገባለ፤ የውጭ አገር 

ዴርጅቶች ዯግሞ በአገሪቱ የፖሇቲካ ጉዲዮች ውስጥ ጣሌቃ መግባት አይችለም 
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ነው፡፡የውጭ አገር ዴርጅቶች እንቅስቃሴ በሌማት ሥራዎች የተወሰነ ነው፡፡ከዚህ 

በተረፈ የአገር ውስጥ ሲቪሌ ማህበራት ፖሇቲካዊ ጉዲዮች ውስጥ ከመሳተፍ 

አሌታገደም፡፡ 

 

እነ አቶ እስክንዴር የሚጠይቁት፣ የውጭ ሲቪሌ ማህበራት በአገራችንን የፖሇቲካ 

ጉዲዮች እንዱፈተፍቱ አንዱፈቀዴ ነው፡፡የቅርብና የሩቅ የዓሇማችን ታሪክ 

የሚያሳየን ግን በውጭ ጣሌቃ ገብነት የበሇጸገ፣ ዳሞክራሲያዊ ሥርአት የገነባ፣ ዘሊቂ 

ሰሊሙን ያረጋገጠ ሃገር አሇመኖሩን ነው፡፡እነ አቶ እስክንዴር የውጭ ማህበራቱ 

የአገራችንን ፖሇቲካ እንዱያቦኩ የሚፈሌጉት፣ አቧክተው ሇዚህ ውሇታ ከህዝብ 

ፍቃዴ ውጭ ሇሥሌጣን የሚያበቃ ቀዲዲ እንዱምሱሊቸው ነው፤ በቃ ፡፡ 

 

በአጠቃሊይ አቶ እስክንዴር በጽሁፋቸው ውዲሤ ዘውዲዊ ሥርአት ማቅረባቸው፣ 

የፖሇቲካ እምነታቸውና አመሇካከታቸው ከየት እንዯተቀዲ 

ያመሇክታሌ፡፡የተቃውሟቸው መነሻም ይህ የበሰበሰ አመሇካከታቸው የፈጠረባቸው 

መሰረተ ቢስ ጥሊቻ ነው፡፡ እናም አቶ እስክንዴር የእርስዎ ዘውዲዊ አመሇካከት 

አርጅቶ ሞቶ ወዯ መቃብር እየወረዯ እንጂ ተወሌድ እያዯገ ባሇመሆኑ፣ አብዮት 

ይቀሰቅሳሌ ብሇው አይጠብቁ፡፡ 

 


