
      ኢትዮጵያ፡ #ከተቃውሞ እና #ከተጋድሎ በኋላ!? 

አሰሊሙ አላይኩም፣ እንዯምን አሊችሁ፣ አካም ጂርቱ፣ እንዯምን አረፈዲችሁ (good afternoon everyone)፡፡ 
የኢትዮጵውያን ሙስሉሞች ሰሊማዊ ንቅናቄ ዯጋፊዎች ኅብረት በዙህ ስብሰባ ሊይ እንዴናገር ስሇ ጋበኝ ሌባዊ 
ምስጋናዬን ሊቀርብ እወዲሇሁ፡፡1 

ከእናንተ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ጋር በመሆን ስሇምትወዶት አገራችን የወዯፊት ሁኔታ ሇመወያየት መብቃት ታሊቅ 
ዕዴሌ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት አገራችን በከባዴ ቀውስ ውስጥ እንዯምትገኝ ሁሊችንም የምናውቀው ሃቅ ነው፤ ይህም 
ቀውስ በአንዴ ጊዛ የተከሰተ ሳይሆን ሇዓመታት ሲጠራቀምና ሲከማች የቆየ ነው፡፡ የአገራችን የወዯፊት ሁኔታ 
ሁሊችንንም የሚያሳስበን በመሆኑ እናንተም ይህንኑ ሃሳብ እንዲቀርብ በጠየቃችሁኝ መሠረት እኛ ኢትዮጵያውያን 
በኅብረት በመሥራት ሇአገራችን የተሻሇ የወዯፊት ተስፋ ማምጣት እንዳት እንዯምንችሌ ሃሳቤን ከዙህ እንዯሚከተሇው 
አቀርባሇሁ፡፡  

በቅዴሚያ ጥያቄዎችን እንዲቀርብ ይፈቀዴሌኝ፤ ባሇፉት ዓመታት ካገኘነው ውጤት በተሻሇ ሇወዯፊቷ ኢትዮጵያ በአሁኑ 
ጊዛ የምናበረክተው አስተዋጽዖ ምንዴነው? ባሇፉት ዓመታት በተዯጋጋሚ ስናካሂዯው የነበረው ትግሌ ነጻነትና እኩሌነት 
የሰፈነባትን ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እንዴንመሠርት ያሊስቻሇን ሇምንዴነው? ካሇፉት የትግሌ ሌምድቻችን እንዯገና 
እንዴንቃኘው የሚያስፈሌጉን የትኞቹን ነው? በሇመዴነውና በባህሌ በተቆራኘን ራሳችን ሇሽንፈት በሚዲርግ መንገዴ 
አሁንም መቀጠሌ ይገባናሌ? ወይስ የእኛ የረጅም ጊዛ ዕቅዴ ውስጥ የተካተተ ባይሆንም ከላልች ቡዴኖች በሚዯርሱብን 
ምክንያት አጸፋ መመሇሳችንን እንቀጥሌ? መፍትሄ ፍሇጋ አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ከመንገዴ ወጥተናሌ? ከወጣንስ 
እንዳት መመሇስ እንችሊሇን? ካሌወጣን ያሇምነውን ከግብ ማዴረስ ሇምን ተሳነን? ሇችግራችን መፍትሄ እንዲናገኝ 
የሳትነው የት ሊይ ነው?  

በቅዴሚያ ማወቅ የሚገባን ከደሮ ዓመልችንና ሌምምድችን መሊቀቅ ቀሊሌ እንዯሆነ አቃሌሇን መመሌከት የሇብንም፡፡ 
ስሇሆነም ኢትዮጵያ የእኛ ብቻ ሳይሆን ሇሁለም ዛጎች መብቶችና እሴቶች ክብርና እውቅና የምትሰጥ አገር እንዴትሆን 
ካስፈሇገ በመጀመሪያ ወዯ ራሳችን መመሌከት ይገባናሌ፡፡ አሁንም እየተከተሌን ካሇውና ካሇፈው ታሪካችን ውስጥ 
መሌካምና መጥፎ የምንሊቸው የትኞቹ ናቸው? መሌካም የምንሊቸውን ሇወዯፊቱ እየጠበቅን በክፉ የተጠናወቱንን 
መጥፎ ባህልችና አስተሳሰቦች እንዳት ነው የምናስወግዯው? እነዙህ እያንዲንዲችን ራሳችንን ሌንጠይቅ የሚገቡ 
ጥያቄዎች ናቸው፡፡       

ዚሬና በቀጣይ ባለት ሳምንታት፣ ወራትና ዓመታት የምናዯርጋቸው ውሳኔዎች የአገራችንን የወዯፊት ዕጣ ይወስናለ፡፡ 
ነገር ግን አንዲንድቻችን የምንታገሇው ከመዯናገጥ፣ ተስፋ ከመቁረጥ ወይም በሁኔታዎች ግፊት በመነሳሳት ነው፡፡ 
የዙያኑ ያህሌ ዯግሞ በዙህ ባሇንበት አገር ያሇው የኑሮ ሁኔታ ወጥሮ ሲይን ከትግሌ ሃሳባችን እንዯናቀፋሇን፤ ሆኖም 
እናንተ ስሇ ወዯፊቱ የአገራችንና የሌጆቻን ሁኔታ ያሳሰባችሁ በመሆናችሁ እዙህ ተገኝታችኋሌ፤ ግዴ ባሊችሁማ ኖሮ 
እዙህ ባሌተገኛችሁ ነበር፡፡ 

ስሇዙህ የወቅቱ አንገብጋቢና ቀዲሚ ጉዲይ የሚያሇያዩን ነገሮች እንዲለ ሆነው ሁሊችንንም ሇሚመሇከተው ችግራችን 
መፍትሄ ሇማምጣትና ነጻ፣ እኩሌነት የሰፈነባት፣ ዳሞክራሲዊት ኢትዮጵያን ሇመመሥረት የምንችሇው እንዳት ነው? 
የሚሇው ነው፡፡ ይህንን ማዴረግ ስንችሌ ብቻ ነው ሇሁሊችንም የሚበጅ የወዯፊት ማኅበራዊ መዋቅር መገንባት 
የምንችሇው፡፡ ሆኖም አንዲንድች ይህ አስተሳሰብ እንዯ ኢትዮጵያ ባለ የተከፋፈለ አገራት የወዯፊቱን በማሇም ተግባራዊ 
ማዴረግ ይቻሌ ይሆን እያለ በአግራሞት ይጠይቃለ? 

                                                           
1  አቶ ኦባንግ ይህንን ጽሁፍ በንግግር ያቀረቡት ሐምላ 9፤2008 (July 16, 2016) የኢትዮጵውያን ሙስሉሞች 
ሰሊማዊ ንቅናቄ ዯጋፊዎች ኅብረት በተጠራው ስብሰባ ሊይ ነበር፡፡ ከዙያ በኋሊ በአገራችን ፖሇቲካ ከተከሰተው 
ሇውጥ አኳያ በጽሁፉ ሊይ መጠነኛ ሇውጦች ተዯርገዋሌ፡፡     



በአንዴ አነስተኛ ምሳላ ሌጀምር - ከራሳችን ማሇትም ከእኔ እና እናንተ ሌጀምር! በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሊችንም በበርካታ 
መንገድች ሌዩ መሆናችን ይጎሊሌ፡፡ ነገር ግን ዚሬ እዙህ ስብሰባ ሊይ ከእናንተ ኢትዮጵውያን ሙስሉም ወገኖቼ ጋር 
ሇመነጋገር ስመጣ በውስጤ ታሊቅ ቅርበት፣ ወዲጅነትና አብሮነት እየተሰማኝ መሆኑን ሊረጋግጥሊችሁ እወዲሇሁ፡፡ ግን 
ቆም ብሇን ካሰብነው ይህ እንዳት ሉሆን ቻሇ? እንዯኔ ዓይነት የቆዲው ቀሇም የጠቆረ፣ በእምነቱ ክርስቲያን የሆነ፣ 
በሞቃታማዋ ጋምቤሊ በወንዝች መካከሌ የተወሇዯ፣ ከትንሽ መንዯር የመጣ፣ አኙዋክ ከተባሇ ከኢትዮጵያ ሕዜብ ብዚት 
0.01 በመቶ የሆነ፣ የተረሳ፣ ከእናንተ የቆዲ ቀሇማችሁ ፈገግ ካሇ፣ ከዯጋና በረሃማው የኢትዮጵያ ክሌሌ - ከኦሮሚያ፣ 
ከአፋር፣ ከሶማሉና ከላልች ሥፍራዎች ከመጣችሁ ሙስሉም ወገኖቼ ጋር እንዳት ሇመገናኘት ቻሌኩ?  

የሁሊችንም ባህሌ እና አኗኗር የተሇያየ ቢሆንም ዚሬ ግን በዙህ ቦታ ሇእያንዲንዲችን የሚጠቅምና ሇሁለም ኢትዮጵያዊ 
የሚበጅ አንዴ ዓሊማ ተሰባስበናሌ፡፡ ማናችንም ብንሆን ግን ይህንን መሰለ ትግሌ ስንጀምር በዙህ መሌኩ አሌነበረም፤ 
በጊዛ ብዚት ግን ሁሊችንም እየተማርን አሁን ካሇንበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰናሌ፤ ሌክ ነኝ አይዯሌ? 

የኔን ብነግራችሁ፤ የኔ ህይወት ፍጹም የተቀየረው ታህሳስ 3፤ 1996ዓም (December 13, 2003) በአኙዋክ ሕዜብ 
ሊይ በዯረሰው ጭፍጨፋ ምክንያት ነበር፡፡ ሇሶስት ቀናት በተካሄዯው ግዴያ 424 የአኙዋክ መሪዎች በግፍ ተገዯለ፡፡ 
ግዴያውን የፈጸሙት ህወሃት/ኢህአዳግ ያሰማራቸው ወታዯሮች ከታጠቁ የዯጋው ክፍሌ ሚሉሻዎች ጋር በመተባበር 
ነበር፡፡ የጭፍጨፋው ዋና ተሌዕኮም የራሱን ዕዴሌ በራሱ ሇመወሰን ሇፈሇገው “የአኙዋክ ሕዜብ ትምህርት ሇመስጠት” 
እንዯሆነ በወቅቱ ተነግሯሌ፡፡ 

ሕገመንግሥት በተባሇው ሰነዴ ሊይ ይህ መብት በግሌጽ የሰፈረ ቢሆንም አኙዋክና ላልች የሊይኛው ናይሌ ሸሇቆ ወገኖች 
መሬት ከነዋሪዎቹ ጋር ምክክር ሳይዯረግ ሇምን ሃብታቸውና መሬታቸው ይወሰዲሌ ብል መጠየቅ ዋጋ ያስከፍሊሌ፡፡ 
በዙያን ወቅት ዋንኛው ምክንያት ነዲጅ ነበር፤ ሲቀጥሌ ዯግሞ ሇም ምዴር፣ የውሃ ሃብትና ማዕዴናትን መዜረፍ ሆነ፡፡ 
ይህ መሰለ ዴርጊት በመፈጸሙ ሇሌማት መንገዴ ሇመጥረግ በሚሌ 16ሺህ አኙዋኮች የመኖር ኅሌውናቸው ስሇተጠረገ 
በጎረቤት ኬኒያ፣ ዯቡብ ሱዲን እና ዑጋንዲ ተሰዴዯዋሌ፡፡ 

ከ1996ዓም በፊትም በአገራችን ሊይ ኢፍትሃዊነትና የሰብዓዊ መብቶች ረገጣ ይካሄዴ ነበር፤ ሆኖም እውነቱን ሇመናገር 
በዙህ ዓይነቱ ትግሌ ሳይሆን ጋምቤሊን ሇማሌማት በሚሌ ዯፋ ቀና ስሌ ነበር፡፡ ነገር ግን የአኙዋክ ሕዜብ በአስከፊው 
የህይወት መስመር ውስጥ በገባበት ጊዛ በጣም ጥቂት የሆኑ ሇመርዲት እጃቸውን የረጉ መሆናቸውን በወቅቱ 
መመሌከት የሚያም ክስተት ነበር፡፡ ይህ የሆነው ከምክንያቶቹ እንዯ ዓቢይ ምሳላነት ሉጠቀስ የሚገባው እኛ ከላልቹ 
ኢትዮጵውያን የተሇየን በመሆናችን ነበር፡፡ እውነቱን ሇመናገር እኛ ከጋምቤሊ የመጣን ወይም የዯቡብ ኦሞ ሸሇቆ 
ተወሊጆች የሆኑ “እንዯ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ” የምንታይ ባሇመሆናችን ነው፡፡ 

ትግለ በብዘ መሌኩ እየተካሄዯ ከቆየ በኋሊ አካሄዲችንን መመርመር አሇብን በሚሌ አንዴ ጥያቄ ሇራሴ ማቅረብ 
ጀመርኩ፡- ይኸውም “የአኙዋክ ሕዜብ ሇራሱ ብቻ ፍትህና ነጻነትን መጎናጸፍ ይችሊሌ? የሚሌ ነበር፡፡ በላሊ አነጋገር 
እንዯ ኦሮሞ ባለ በላልች ሊይ የሚዯርሰውን በምንመሇከትበት ጊዛ የሚሰማን ነው፡፡ 

በ1997ዓም በተዯረገው ምርጫ እና ከዙያ ጋር ተያይዝ በተካሄዯው ማጭበርበር 197 ዛጎች በአዱስ አበባ ሲገዯለ ክስተቱ 
ሁሊችንንም ሉያስተባብረን የሚችሌ ዕዴሌ ነበር፤ ሆኖም ሳንጠቀምበት ቀረን፡፡ በዙያን ወቅት ግን እኔ ጭንቅሊት ውስጥ 
ይዯውሌ የነበረው በር ሊይ፤ ያውም ዯግሞ በአናሳ የር ዴርጅት፤ የተመረኮ ዴርጅት አቋቁሞ ፍትህን ማምጣት 
የሚቻሇው እንዳት ነው? የሚሇው ጥያቄ ነበር፡፡ በወቅቱ የቅንጅት ፓርቲ የተነሳበት ዓሊማ በብዘዎች ንዴ ታሊቅ 
ተስፋ ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም ሁኔታው ከከሸፈ ከሁሇት ዓመታት በኋሊ የህወሃት/ኢህዳግ ሠራዊት ከጋምቤሊ ወዯ 
ሶማላ ክሌሌ ሲንቀሳቀስ ዴምጻቸውን ያሰሙ አሌነበሩም፡፡ የህወሃት ገፈት ቀማሽ የሆንነው እኛ አኙዋኮች ግን ሠራዊቱ 
ሇምን ክሌሊችን ጥል እንዯሄዯ መገመት አሊቃተንም ነበር፡፡ በዙህም በአንዲንዴ ዓሇምአቀፍ መያድች ንዴ “ያሌተነገረው 
ዲርፉር” ተብል የሚጠቀሰውን የኦጋዳንን ዕሌቂት አስከተሇ፡፡ 



በወቅቱ በአኙዋክ የፍትሕ ምክርቤት የነበርን ከኦጋዳን ወገኖቻችን ጋር ብዘም ግንኙነት ባይኖረንም ስሇ ሶማሉ 
ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ዕሌቂት፣ የሰብዓዊ መብቶች ረገጣ፣ የመንዯሮች መፍረስ፣ የመሰረታዊ ሌማቶች መፍረስ እና 
ስዯት ዴምጻችንን ማሰማት እንዲሇብን ግዴ አሇን፡፡ በዙህም ምክንያት ያኔ ነበር ከእነርሱ ጋር ግንኙነት የጀመርነው፡፡ 
አንዴ እንዴንሆን የሚያመጣን ነገር ኢትዮጵያውያን አንዴ ሆነው ሇነጻነት፣ ሇፍትሕና ሇአገራችን ሕዜብ ብሌጽግና 
ሇመሥራት እንዯሚችለ ተስፋ የሚሰጠን ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ እኛ ኢትዮጵያውያን ትርጉም ሉሰጥና ገቢራዊ ሇውጥ 
ሉመጣ በሚችሌ መሌኩ መተባበር ያሌቻሌነው ሇምን ይሆን?  

እኔ እንዯማምነው ከሆነ የዙህ መሌስ እኛ ኢትዮጵያውያን ተቀብሇን በተግባር ሊይ ያዋሌናቸው ነገርግን ተዓማኒነት 
የላሊቸው፣ የማይጠቅሙ፣ የማይሰሩና እውነተኛ ያሌሆኑ አመሇካከቶቻችን ናቸው፡፡ እነዙህ አስተሳሰቦች በዙህ መን 
የማይሰሩ ብቻ ሳይሆኑ ሇጋራ ስኬታችን እንቅፋት በመሆን ክሽፈትን ያስከተለብን ናቸው ብዬ አምናሇሁ፡፡ እነዙህ 
እንዯገና መመርመር፣ መታየትና መጠናት የሚያስፈሌጋቸው ሲሆኑ ስህተት የሆኑትንና የማይጠቅሙትን ሁለ 
ሌናሸንፋቸው ወይም ሌናስወግዲቸው የሚገቡ ናቸው፡፡ 

ሇጋራ ስኬታችን ዕንቅፋት የሆኑብን ምክንያቶች 

ሇጋራ ጥቅማችንና ስኬታችን ዕንቅፋት የሆኑብን ምክንያቶች የመጡት ከየት ነው? ብሇን መጠየቅ መጀመሪያው ሲሆን 
እንዳት ከእነዙህ ዕንቅፋቶች አሌፈን በከፍታዎች ሊይ በመብረር የችግራችን ዋንኛ ምክንያቶች እንዲይሆኑ ማዴረግ 
እንችሊሇን የሚሇው በተጓዲኝ ሉጠየቅ ይገባዋሌ፡፡ በቅዴሚያ ሉጠቀስ የሚገባው ዕንቅፋት ክሽፈት የተሞሊበት አካሄዲችን 
ነው፡፡ በር፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ አመሇካከት ሊይ የተመረኮ የተናጠሌ ወቅታዊ ትግሌ የመጀመሪያ ዕንቅፋት ነው 
ብዬ መጥቀስ እፈሌጋሇሁ፡፡ 

1. የተናጠሌ ወቅታዊ ትግልች፡- ይህ ማሇት በአንዴ ወቅት የሚነሳና የሚከስም በር፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካዊ 
አመሇካከት ወይም ከአንዴ ቡዴን የተገነጠሇ አንጃ ሃሳብ ሊይ ትኩረት ያዯረገ በነጠሊ ሃሳብ ሊይ የተመሠረተ ትግሌ 
ነው፡፡  

በአሁኑ ጊዛ የኢትዮጵያውያን ትሌቁ ችግር፤ ነጻነት፣ ፍትህና ሇህዜባችን ሙለ ዳሞክራሲ እንዲያገኝ ዕንቅፋት ሆኖ 
ከፊታችን የተጋረጠው ነገር ሁለን አሳታፊ ሊቂ ትግሌ ከማዴረግ ይሌቅ የተናጠሌ ወቅታዊ ትግሌ ማዴረግ ነው፡፡ ይህ 
በነጠሊ እየተነሳን የምናዯርገው ትግሌ በጣም የምንወዯውና የተዋሃዯን የትግሌ ስትራቴጂ ቢሆንም በታሪካችን 
በተዯጋጋሚ የተረዲነው ግን ይህ አቀራረብና አካሄዴ ፈጽሞ እንዯማይሰራ ነው፡፡ 

የተናጠሌ ወቅታዊ ትግሌ በምናካሂዴበት ጊዛ ዋንኛ ዓሊማችን “የወቅቱን ፍሊጎታችን” ማሳካት ነው፡፡ ይህንን 
እንዴናዯርግ የሚነሳሳን ዯግሞ በወቅቱ የተከሰተ ግዴያ፣ የሰብዓዊ መብቶች ረገጣ፣ ኢፍትሃዊነት፣ መሬት ነጠቃ፣ 
ወይም ተመሳሳይ በህወሃት/ኢህአዳግ አገዚዜ ወይም በፊት በነበሩት አገዚዝች ባዯረሱት ጭቆና የሚጭረው ቅሬታ፣ 
ብስጭትና ንዳት ነው፡፡ ሇእነዙህ ዓይነቶች ኢፍትሃዊ ተግባራት ምሊሽ ስንሰጥ ሥራችንን የምናከናውነው ላልችን 
ሳንጋብዜ ወይም ላልች ከእኛ ጋር ሳይተባበሩ በተናጠሌ ነው፡፡ በመሆኑም የራሳችንን ሰሌፎች፣ የራሳችንን የተቃውሞ 
ጥሪዎች፣ የራሳችንን ውይይቶች፣ የራሳችንን አቤቱታዎች (ፔቲሽን)፣ … በማቅረብ የራሳችንን ውሳኔዎች አሳሌፈን 
ባሊጋራችንን ሇመታገሌ እንነሳና በራሳችን ችግር ሊይ ራሳችን ጠሊት ሆነን ክሽፈታችንን እንጋብዚሇን፡፡ 

ከዙህ በፊት የተካሄደና በዙህ ምዴብ ውስጥ የሚገቡ፤ ህወሃት/ኢህአዳግ ከአነሳሱ ጀምሮ እየነጠሇ ጥቃት ሲያዯረገባቸው 
በመቆየቱ የተነሳ የራሳቸውን የተናጠሌ ትግሌ ያዯረጉ እጅግ በርካታዎችን መጥቀስ ይችሊሌ፡፡ እነዙህ በተናጠሌ 
ከተካሄደ ወቅታዊ ትግልች መካከሌ የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ፣ የሲዲማ፣ የአኙዋክ፣ የቤኒሻንጉሌ 
ጉሙዜ፣ የአፋር፣ የሶማሉ፣ የሙስሉም፣ የክርስቲያን፣ አሁን ዯግሞ የኦሮሞ ተቃውሞ፣ የአማራ ተጋዴል፣ እያሇ 
መርዜሩ ይቀጥሊሌ፡፡ እኛ ስንጠቃ ላልች ከእኛ ጋር አሇማበራቸውንና ዴጋፍ አሇማሳየታቸውን ስንመሇከት 
እንናዯዲሇን፣ ተስፋ እንቆርጣሇን፡፡ በመሆኑም እኛም ሆንን ላልች ሇብቻችን ተጉን ስኬትን ማግኘት እጅግ አስቸጋሪ 
ወይም የማይቻሌ መሆኑ እንረዲሇን፡፡ በላሊ በኩሌ ይህ ስሜት ላልች ከእኛ ጋር ሇመተባበር አሇመፈሇጋቸው ንዳት፣ 



መራርነትና ጥርጣሬ ውስጥ ይከትተንና ላልች ስሇ እኛ ግዴ የሊቸውም ወዯሚሌ ዴምዲሜ ሊይ እንዴንዯርስ በማዴረግ 
የበሇጠ መራርነት፣ ቂም፣ ቅሬታ፣ ቅያሜ፣ ጥርጣሬ፣ ራስን ማግሇሌ፣ ባይተዋርነት፣ ከዙያም አሌፎ “አይፈሌጉንም፤ 
አንፈሌጋቸውም” ወዯሚሌ ጥሌቅና መራር ስሜት ውስጥ ያስገባናሌ፡፡ 

2. ሁለንም ኢትዮጵያዊ ሉጠቅም የማይችሌ የትግሌ ስሌት በተዯጋጋሚ የምንከተሇው ሇምንዴን ይሆን? 

ሀ. ታሪካዊ ምክንያት፡- የተሇያዩ እርስበርሳቸው የተቆራኙና ሥር የሰዯደ ሁለን አቀፍ ከሆኑ መብቶች ጋር 
የሚጋጩ አመሇካከቶች፡፡ እነዙህም፤  

 ጎጠኝነት - አንዴን ጎሣ ወይም ጎጥ ከፍ በማዴረግ “አንደ ጎሣ/ጎጥ ሁለንም ነገር ሇራሱ ማዴረግ 
አሇበት” ወይም “የመብሊት ተራው የእኛ ነው” በሚሌ ከፋፋይነት ሊይ የተመሠረተ ነው። ይህ ሊሇፉት 
አርባ ዓመታት ስናየው የኖርነው ሃቅ ሲሆን ሇራሴ ጎጥ፣ መንዯር፣ እና/ወይም ቤተሰብ እኔ 
ካሌቆምኩሇት ማን ይቆምሇታሌ? የሚሌ አስተሳሰብና ራስንና “የራሴ” ብሇን የምንጠራቸውን ሇማዲን 
የተመሠረተ አሠራር በዙህ ውስጥ ይካተታሌ፡፡  

o አጸፋ/ብዴር መመሇስ፡- አንደ ጎጥ ወይም ጎሣ በላሊው ሊይ ብዴሩን መመሇስ፤ የራሴ ሇሚባለ 
ወገኖች፣ ሇቅርብ ወዲጆች፣ ሇታማኞች፣ በማዴሊት ጥቅማጥቅሞችን በወገንተኝነት በመነሳሳት 
መፈጸም የጎጠኝነት አመሇካከት ነው፡፡ 

 ውዲዊ - በውዲዊ አገዚዜ ሥር የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ በር፣ በቤተሰብ ትስስር፣ በዯም፣ “በእገላ 
ሌጅነት”፣ ወይም ሇመሣፍንትና ሇመኳንንት ታማኝ በመሆን የተመሠረተ ነበር፡፡ ይህ ስሜት አሁን 
ከሞሊ ጎዯሌ መሌኩን እየቀያየረ ሲንጸባረቅ ይስተዋሊሌ፡፡      

 ፊውዲሊዊነት - አንዴን ቡዴን ወይም ጎሣ ወይም ወገን ከላሊው የተሇየ፣ የተሻሇ፣ የተመረጠ፣ የበቃ፣ 
ወይም “ስዩመ” ስሇሆነ የመግዚት/የመምራት መብት አሇው፤ “ወርቃማ ር” ስሇሆነ ትርፉንም ሇራሱ 
የማዴረግ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፤ ላልች ዕዴሇቢሶች በሥሩ የመሆን ግዳታ አሇባቸው የሚሌ ነው። 
ይህ ዓይነት አስተሳሰብ የሇም ብል የሚከራከር ሉኖር ቢችሌም እውነታው ግን የፖሇቲካ ሥሌጣን 
ወይም ከሕዜብ የሚነጭ ሥሌጣን ምንነትን ባሌተሇማመዯችው አገራችን አሁንም እየታየ ያሇ 
አስተሳሰብ ነው፡፡  

 ማርክሲስት-ላኒንስት ኮሙኒዜም - የሚቃወሙትን ሁለ የመርገጥ ባህርይ ያሇው ሲሆን ከፊውዲሊዊነት 
በተሇየ መሌኩ ማርክሲስታዊ አስተሳሰብ “ሰፊውን ሕዜብ” እየጠቀምኩ ነው ቢሌም በተግባር ግን 
“በጭቁኑ ሕዜብ” ስም የራሱን ሥሌጣን ማመቻቸት ነው፡፡ ይህ በተሇምድ “የግራው አመሇካከት” 
እየተባሇ የሚጠራው በ1960ዎቹ የአገራችንን ወጣቶች የተጣባ ርዕዮት ነው፡፡ በዙህ አመሇካከት ውስጥ 
ሇአንደ መኖር የላሊው መጥፋት የግዴ ነው የሚሌ ጽንፈኛ አመሇካከት እንዯ ሃይማኖት የሚወሰዴ 
ነው፡፡ ዯርግ “በጠሊቶቻችን መቃብር ሊይ …” ይሌ እንዯነበረው አሁንም ይህ አባባሌ በግሌጽ ሲነገር 
ባይሰማም በዴርጊት “ሇእኔ መኖር ያንተ መጥፋት የግዴ ነው” የሚሇው የከረረ የግራ አስተሳሰብ 
በሁለም መስክ ሲንጸባረቅ ይታሌ፡፡   

 ሥሌጣን የማግኛው መንገዴ ይኼው ነው - ከላልች በመንጠቅ ሥሌጣንን የራስ የማዴረግ አካሄዴ 
ነው፡፡ በታሪክ እንዯታየው ሥሌጣን ሇማግኘት በተናጠሌ በሚዯረግ ትግሌ አንደን የር/የጎሣ ቡዴን 
በላልች ሊይ እንዱነግሥ በማዴረግ ላልችን የበዪ ተመሌካች ማዴረግ ነው፡፡ የህወሃት/ኢህአዳግ 
የሥሌጣን አወጣጥ ይህንን ስሌት ከላልቹ ስሌቶች ጋር ያጣመረ ሲሆን በወቅቱ የሚካሄደት የተናጠሌ 
ትግልችም ወዯዙሁ የሚመሩ ናቸው፡፡ 

 ከእናንተ ይሌቅ እኛ ጭቆናን ታግሇን ሇዴሌ የበቃን ስሇሆነ ሥሌጣን የመያዜና በሥሌጣን የመቆየት 
እንዱሁም ምርኮን በመበዜበዜ ተጠቃሚ የመሆን ተራው የእኛ ነው፤ ይገባናሌ የሚሌ አመሇካከትና 
አሠራር፡፡ ህወሃት የዙህ ሁነኛ ተጠቃሽ ነው፡፡ ዯርግን ሇመጣሌ ምንም እንኳን ላልችም አብረዋቸው 
የተዋጉ ቢሆንም በራሳቸው ብቃትና በብረት ሥሌጣን ሊይ እንዯመጡ አሁንም በብረት ኃይሌ ሥሌጣን 



ሊይ የመቀጠሌ ጥማት በግሌጽ ይታባቸዋሌ፡፡ ሥሌጣን ከፈሇግህ እንዯ እኛ ተዋግተህ የራስህ ማዴረግ 
ነው የሚሌ አስተሳሰብ በዙህ ውስጥ የሚካተት ነው፡፡ 

ሇ. አሇመተማመን፡ የራስን ዓሊማ በሚፈሌጉት መንገዴ እያስፋፉ ላልችን ግን በጥርጣሬ መመሌከት፤ 

 በር ሊይ በመመርኮዜ ሥሌጣንን የመያዜ አባዛ፣ ክህዯት፣ ክፍፍሌ፣ ጥቃት፣ ጉዲት፣ ቁስሌ፣ ክሽፈት፣ 
የቆዩ ቅሬታዎች ኢትዮጵያውያንን ሲከፋፍሊቸው የኖረ ከመሆን አሌፎ ተገቢው ቅጣት ካሌተበየነ ወይም 
ሃብትና የዕዴለ ተጠቃሚነት ወዯ እኛ ካሌዝረ እነዙህ ቁርሾዎች ዕሌባት ሉያገኙ አይችለም የሚሌ 
አስተሳሰብ፤ 

 አንዴን መሪ፣ ወይም አንዴን ጎሣ፣ ር ወይም ቡዴን ሇመጥቀም የሚዯረገው አሠራር አብሮ 
የመሥራትንና የመተባበርን ጥረቶች ሲያመክን መቆየቱ፤ ከህወሃት/ኢህአዳግ አሠራር ያሌተሇየ አዱስ 
መሪ የሚያመጣ ነገር ግን ሇውጥ አሌባ አካሄዴ፤ 

 በኢትዮጵያውያን ንዴ ያሇው የዴብቅነት፣ ምሥጢራዊነት፣ ተንኮሇኝነት፣ መጠሊሇፍ፣ የሚናገሩትና 
የሚያዯርጉት የመሇያየት፣ የአስመሳይነት፣ የማታሇሌና የግብዜነት ባህርያት ግሌጽነትን፣ መተማመንና 
ተጠያቂነት ያሳጣን በመሆኑ፤ 

 በአንዲንድች ንዴ በግሌ ወይም በቡዴን በሚዯረጉ ትግልች ሥሌጣን የመያዜ ዴብቅ ምኞቶች 
መኖራቸው፤ ይህም ማሇት “ምንም ችግር የሇም አብረን እንሥራ” በሚሌ አብሮ ቆይቶ በኋሊ ሥሌጣን 
ሊይ የመቆናጠጥ ዴብቅ ዓሊማ የማስፈጸም ሁኔታ፤ 

 ላልችን የማሳተፍ እና ወዯ እነርሱ የመዴረስ ፍሊጎት አሇመኖር፤ የመከፋፈሌ፣ የመሇያየት፣ የማግሇሌ፣ 
የመገሇሌ እና ከላልች ጋር ሇመነጋገር አሇመፈሇግ፤ 

 በተቀናጀ ዓሊማ፣ መርህ፣ አመራርና አጀንዲ ሇመመራት አሇመፈሇግ፤ 
 ከማንም ጋር ቢሆን አብሮ ሇመሥራት ያሇመፈሇግና ይህንንም በጠነከረ ሁኔታ መቃወም፤ ምክንያቱም 

አብሮ በመሆን ሰበብ ላሊውን ሇሥሌጣን የማብቃት ፍርሃቻ ውስጥ መግባት፤ ወይም እኔ በታገሌኩት 
አንተ ሥሌጣን ሌትይዜ የሚሌ አስተሳሰብ፤ 

 ተመቻችቶ ከተቀመጡበት የራስ ቡዴን በመውጣት ከላልች ጋር መሥራት ከራስ ቡዴን የመገሇሌና 
የመባረር አዯጋ ውስጥ የሚያስገባ በመሆኑ፤ 

 ላልች የሚፈሌጉን ሇራሳቸው ዓሊማ ማሳኪያ “ሉጠቀሙብን ነው” የሚሌ አስተሳሰብ በመያዜ በቀጣይ 
በእነርሱ መዲፍ ሥር በመውዯቅ ሇችግር እንዲረጋሇን የሚሌ ፍርሃቻ ከዜርዜሮቹ ውስጥ በዋንኝነት 
የሚጠቀሱት ናቸው፡፡ 

ሐ. በቅዴሚያ ሰብዓዊ ፍጡር ተብል ከመጠራት ይሌቅ “የር/የጎሣ” መሇያን እንዯማንነት መታወቂያ አዴርጎ 
ሊሇመተው ማንገራገር፤ የዙህ ምክንያቶች፡- 

 ከተሇያዩ በርካታ ቡዴኖች ዴጋፍ ከማሰባሰብ ይሌቅ የራሴ ከምንሇው ጎሣ ወይም ቡዴን የምንፈሌገውን 
ዴጋፍ ሇማግኘት ቀሊሌ በመሆኑና በተሇይም ሇዙህ ቡዴን ሌዩ መብትና ሥሌጣን ሇማስገኘት የምንታገሌ 
መሆናችንን በመግሇጽ ተስፋ የሰጠን ከሆነ፤ 

 ከቡዴኑ ወይም ከጎሣው ስብስብ ውጪ የሚሆኑትን ወይም የተሇየ ሃሳብ የሚይዘትን እንዯ ከሃዱ 
በመቁጠር ማግሇሌና ማዋረዴ ስሇሚቀሌ፤ 

 ከታሪክ አኳያ በር ሊይ የተመሠረተ ነፍጥ የማንሳት (የአርነት ንቅናቄ) ትግሌን ሇመቀሊቀሌ/ሇማዴረግ 
ቀሊሌ በመሆኑ፤ 

 ከኅብረብሔራዊ ይሌቅ በጎሣ ወይም በር ሊይ በተመረኮ አጀንዲ ሥር ሰዎችን ማሰባሰብ የሚቀሌ 
በመሆኑ፤  

 ኅብረብሔራዊ ከሆነው ይሌቅ የራሴ በሚለት ቡዴን ተቀባይነት ሇማግኘት የማይከብዴ በመሆኑ፤ 
ቡዴኑን በሚፈሌጉት አቅጣጫ ሇመንዲት ስሇሚቀሌና የመርህ ጥያቄ ስሇማያስነሳ፤ 



 የቀዴሞ ያሌተፈወሱ ቁስልች መገሇሌን በመፍጠራቸው የባይተዋርነት ወይም የብቸኝነትን ሠንሠሇት 
ሇመስበር አስቸጋሪ ማዴረጋቸው ከብዘ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ምክንያቶች ናቸው፡፡ 

መ. በቅሬታ ወይም በክስተቶች የሚመራ ትግሌ ጥሌቅ መሠረት ከላሇው አይሌቅም፤ 

 በአንዴ ወቅት የሚፈጸም ኢፍትሓዊነት፣ ግዴያ ወይም አሠቃቂ ተግባር የአጸፋ ምሊሽ እንዴንሰጥ 
የሚያስተባብረን ቢሆንም ውሱን የተናጠሌ ወቅታዊ ትግሌ ከማካሄዴ ላሊ ሇሊቂ ትግሌ ፋይዲ የላሇው 
መሆኑ፤ ይህ ዓይነቱ ቅሬታ ሊይ ያተኮረ ትግሌ በአንዴ ጎሣ፣ ር፣ ሃይማኖት፣ ክሌሌ፣ የፖሇቲካ 
አመሇካከት ያሊቸው የተሰባሰቡበት በመሆኑ ሇዙህ ቡዴን ጥቅም ብቻ የሚሆን ምሊሽ ከመስጠት ያሇፈ 
ተግባር ሇመፈጸም አሇመቻለ፤ 

 በስሜት የሚነዲ መሆኑ፤ ይህም ዯግሞ በአንዴ ወቅት የሚነሳሳውን ስሜት ሇረጅም ጊዛ ብርታት ኖሮት 
ሇማስቀጠሌ የሚቻሌ ባሇመሆኑ፤ 

 እነዙህ በስሜት የሚነሳሱ ትግልች ላልችን ወይም አብዚኛዎችን የሚያነሳሱ ባሇመሆናቸው ወይም 
ላልችን በማዕቀፉ የሚይዜ ባሇመሆኑ “የኔ ትግሌ አይዯሇም” ወይም “ሇኔ ምን ይረባኛሌ?” ወይም “ሇኔ 
ምን ፋይዲ አሇው?” የሚለ አስተሳሰቦችንና አመሇካከቶችን በላልች ሊይ የሚያመጣ በመሆኑ፤ ይህም 
ዯግሞ እነዙህ ትግለን ያሌዯገፉ ጥቃት በሚዯርስባቸው ጊዛ በተራው “እኛ ስንሰቃይ ስሊሌረዲችሁን እኛ 
ስሇእናንተ አያገባንም የሚሌ” አጸፋዊ ምሊሽ የሚያስከትሌ በመሆኑ በዙህ ሥር ከሚጠቀሱት በርካታ 
ምክንያቶች የተወሰኑት ናቸው፡፡ 

እነዙህን መሰናክልች ማሸነፍ የምንችሇው እንዳት ነው? 

ከሊይ ከተጠቀሱት መሰናክልች አኳያ እነዙህ እንቅፋት የሆኑብንን የታሪክ፣ ያሇፉ ቅሬታዎችን፣ የግሌና የጎሣ 
ግጭቶችና ምኞቶች አሸንፈን ይህንን የሽንፈት ዑዯት ሰብረን የምንወጣው እንዳት ነው? የሚሇው መጠየቅ ያሇበት 
ጥያቄ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዛ በአገራችን ከምንጊዛውም በሊይ የከፋ አዯጋ ተጋርጦብናሌ፤ ታዱያ ምን ማዴረግ ነው 
የሚሻሇን? 

1. የተሇያዩ ሰዎችን የተካተቱበት ሁለን አሳታፊ ሊቂ ትግሌ መፍጠር፤ 

ሀ. ሁለን አሳታፊ ሊቂ ትግሌ እንዯ ባህሌ በህዜብ ውስጥ እንዱሰርጽ ማዯፋፈር፤ 

 ትግለ የሰው ሌጆችን ሕይወት፣ መብቶች እና የሁለንም ኢትዮጵያውያን ማንነት በሚያከብር መሌኩ 
በመርህ ሊይ መመሥረት፤ 

 ትግሌ ማሇት መቃወም ብቻ አይዯሇም፤ ትክክሇኛው ትግሌ ሁለንም ኢትዮጵውያንንም የሚጠቅም መሆን 
መቻሌ አሇበት - ይህ ዯግሞ ተሳስተዋሌ የምንሊቸውንም የሚጨምር ነው፤ 

 እንዯ አገር ችግራችን የተጀመረው ህወሃት/ኢህአዳግ በ1983 ወዯ ሥሌጣን ሲመጣ አይዯሇም፤ ወዯኋሊ 
መሇስ ብሇን የቀዯመውን ሥርዓታችንን፣ አንዲችን በላሊችን ሊይ ያሇንን አመሇካከታችንን፣ ወተ ማጥናት 
ያስፈሌገናሌ፤ ይህንን በማዴረግ ላልችን በር፣ በጎሣ፣ በአመሇካከት፣ በሃይማኖት፣ በቆዲ ቀሇም፣ በፊት 
መሌክ፣ በቋንቋ፣ በባህሌ፣ ወተ ሳንከፋፍሌ ሇሁለም የሚበጅ የፍትሕ ሥርዓት፣ እኩሌ መብቶችና 
የኢኮኖሚ ጥቅማጥቅሞች፣ ነጻነትና አክብሮት ሇመሥጠት የሚያስችሌ ሥርዓት ሇመመሥረት ያስችሇናሌ፤ 

 ሇሥሌጣን እና የራሳችንን ሌዩ መብት ሇማስከበር የምናዯርገው የተናጠሌ ወቅታዊ ትግሌ ጊዛውን ጠብቆ 
የሚከሽፍ ነው፡፡ ከሊይ ሇማስረዲት እንዯሞከርኩት እኔ ራሴ የነበርኩበት የአኙዋክ ትግሌ የተናጠሌ ወቅታዊ 
የነበረ በመሆኑ ከእኛ አካባቢ ያለት ላልች ነጻነታቸውን ሳይጎናጸፉ በአኙዋክ ትግሌ መቼም ቢሆን ነጻነትን 
መጎናጸፍ እንዯማይቻሌ ግሌጽ ነበር፡፡ አሁንም ያሇው ሁኔታ ይኸው ነው - በተናጠሌ የሚዯረግ ወቅታዊ 
ትግሌ የታሰበበት ሇመዴረስ ራሱ ችግር ውስጥ የሚከት በመሆኑ፡፡ 



 የምንፈሌገውን ሇውጥ ሆነን መገኘት ይገባናሌ፡፡ ይህ ከአሁኑ የሚጀምር እንጂ ሥሌጣን ሊይ ተኹኖ 
የሚታሰብ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሇምንሻው ሇውጥ ከአሁኑ ኃሊፊነት ሌንወስዴ ይገባናሌ፡፡   

 ከላልች አገራት መማር ያስፈሌገናሌ፤ ከሶማሉያ፣ ከሉቢያ፣ ከሶሪያ፣ ወተ፤ የሚገባንን ትምህርት ሌናገኝና 
ሇአገራችን በተግባር ሌናውሇው ያስፈሌጋሌ፤ የእነዙህ አገራት ዛጎች ተሰባስበው ሇሕዜባቸው የሚጠቅምና 
ሁለንም የሚሳትፍ የሊቀ አጀንዲ ይው በመነሳት ተግባራዊ ማዴረግ ተስኗቸው የራሳቸውን ከፋፋይ 
ሃሳቦችና ዓሊማዎች ሇመተግበር በመወጠን ሇአገራቸው መፍረስ ከሆኑ ምክንያቶች አንደ ሆነው ይጠቀሳለ፤ 

 “ላልችም” ይገባቸዋሌ የሚሌ አስተሳሰብ በግሌጽ ሌናስቀምጥ ይገባናሌ፤ ባሇፉት ጊዛያት ባብዚኛው ያሇው 
አመሇካከት የአንዴን ቡዴን ዓሊማ ወዯፊት በማዴረግ አገሬን እወዲሇሁ በሚሌ ማስመሰያ የላልችን መብቶች 
በመርገጥ የራስን ቡዴን ብቻ ማበሌጸግና ከፍ ማዴረግ በተዯጋጋሚ የከሰረና የማይሰራ መሆኑን መገንብ 
በውሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ሇ. እነዙህን የሊቁ መርኾዎች የሚያስተዋውቁ ፖሇቲካዊ ያሌሆኑ ተቋማት ሉፈጠሩ ይገባሌ፤ 

 ፈጣሪ ሇእኛም ሆነ በቅርብና በሩቅ ሇሚገኙት ወገኖቻችን የሰብዓዊነትን ክብር ሰጥቶናሌ፤ ይህንን ተጠቅመን 
በተሻሇ አመሇካከት ሇሕዜባችን የሚረባውን ሌናዯርግሇት ያስፈሌጋሌ፤ 

 በፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ በር፣ በአርነት ንቅናቄዎች፣ በሃይማኖት ዴርጅቶች፣ በክሌሌ፣ እና በላልች ቡዴኖች 
የተዯራጁ ሇሁለም ኢትዮጵያዊ የሚሠራ ዓሊማ፣ ግብና መርኽ ሉኖራቸው ይገባሌ፤ 

 እነዙህን መርኾዎች በሲቪክ ዴርጅቶች አማካኝነት እንዳት መጠናከር እንዲሇባቸው፤ ወዯፊት ሉመጣ 
ስሊሇው ችግር ካሁኑ እንዳት እነዙህን መርኾዎች ማቀናበር እንዯሚገባ እንዱሁም ይህንን በማዴረግ 
በኢትዮጵያ ሊይ ሉመጣ ካሇው መከራ እንዳት መጠበቅ እንዯሚቻሌ ሉመክሩበት ይገባሌ፤ 

 እነዙህን ሁለ በቅንብር በማካሄዴ የአገራችንን የወዯፊት ዕጣ እንዳት በሰሊማዊ ሽግግር ሇማምጣት 
እንዯሚቻሌ እነዙህ ቡዴኖች ሉመክሩበት የሚገባ ነው፤ 

 ሁለንም የምታስተናግዴና ሇሁለም የምትሆን ኢትዮጵያ እንዳት መመሥረት እንዯሚቻሌ በማጥናት 
በአገራችን ሊይ ውዴመትና ጥፋት እንዲይመጣ እንዳት መከሊከሌ እንዯሚቻሌ አስቀዴሞ ሉሰራበት የሚገባ 
ተግባር ነው፤ ይህንንም ሇመተግበር ሁለን ዓቀፍ የሆነ ጠንካራ ተቋም - የኢትዮጵያ ጉዲዮች ተቋም (ኢጉተ) 
- የሚባሌ ካሁኑ ሌንመሠርት እንችሊሇን (ወዯፊት እንዲስፈሊጊነቱ የሚቀየር ስም ነው፤ እኔ የራሴን ስም 
ነው የሰጠሁት)  

 ተቋም ማቋቋም እና በዙያ መስክ የተቀናጀ ሥራ መሥራት ከሚሇው አኳያ የጋራ ንቅናቄያችን በቅርቡ 
የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትሕ ምክርቤት የሚባሌ ተቋም መሥርቷሌ፡፡ 

ሐ. በሽግግር ወቅት ተቋማት ሉኖራቸው ስሇሚገባ ባህርያት፤ 

 ሇነጻነት፣ ሇፍትሕ፣ ሇዯኅንነት፣ ሇመብቶች መከበር እና ሁለም ኢትዮጵያዊ - ትግሬዎችንም ጨምሮ - 
በሁለም ክሌሌ በሰሊም በሚኖርበት ሁኔታ ሊይ መሥራት፤ 

 የአገር ውስጥ ሌዕሌና እንዱከበርና ይህም በመርህ ሊይ የተመሠረተ እንዱሆን በማዴረግ መበታተንና 
መከፋፈሌ እንዲይኖር ማዴረግ፤ 

 ሇሁለም ሰው ዯኅንነት መሥጠት - የሁለም ሰው ህይወት እንዱከበርና በማንም ሰው ሊይ አንዲች አዯጋ 
ወይም ጉዲት እንዱዯርስ አሇመፍቀዴ፤ ይህ ዯግሞ በተሇይ በር ሊይ የተመረኮ አዯጋና ዯም መፋሰስ 
እንዲይኖር ማዴረግን ይጠቀሌሊሌ፤ 

 በሽግግሩ ወቅት ሇኢፍትሃዊነት ማብቂያ ማዴረግ፤ የሕግ የበሊይነትን ማክበር፤ ይህንንም በማዴረግ ትርጉም 
ያሇው ተሃዴሶ እንዱመጣ ማዴረግና ይህም ዯግሞ አዴሌዖ በላሇበት መሌኩ ርትዓዊ ፍትህ በዕርቅ 
እንዱመጣ መሥራት፤ 



 ጠንካራ እና ገሇሌተኛ ዴርጅቶች የሚኖሩ ከሆነ አገሪቱን ከመፈራረስ የሚታዯጉ በመሆናቸው ብሶት 
ያሇባቸው ወገኖች በግጭት፣ በዓመጽ ወይም በላሊ አገር ጠሇሊ በማግኘት መፍትሄ ከሚሹ ይሌቅ በሰሊማዊ 
መንገዴ መፍትሔ የሚገኝበትን መንገዴ መፈሇግ፤ ማመቻቸት፤ 

 በአገሪቷ ውስጥ በተንሰራፋው ሥር የሰዯዯ ጥሊቻ ምክንያት ፍትሕ እንዲይጓዯሌ ተቋማት መብቶች 
እንዱከበሩ እና የሕዜቡ ሌዕሌና እንዱከበር የማዴረግ ሚና እንዱጫወቱ፤  

በቅርባችን ያሇችውን ሉቢያ ብንመሇከት በተቃዋሚነት የተነሱት ኃይሊት ሇሕዜባቸው የሚጠቅም በመርህ ሊይ 
የተመሠረተ ራዕይ ሉኖራቸው ባሇመቻለ፤ ሇሁለም የሚቆም ተቋም ባሇመመሥረቱ አገራቸው ከሸፈች፡፡ በሶሪያም ዛጎች 
በትናንሽ ቡዴኖች በመከፋፈሊቸውና የጋራ ዓሊማና ራዕይ ሳይኖራቸው በመቅረቱ በሚያሳዜን ሁኔታ አገራቸው ክፍቷን 
እየቀረች ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ የዕርቅና ርትዓዊ ፍትህ ምክርቤትን ማቋቋም ሇምን አስፈሇገ? 

በኢትዮጵያ ሊቂ ሰሊም እንዱኖርና የወዯፊቱ የአገራችን ሁኔታ ተስፋ ያሇው እንዱሆን አንደና ብቸኛ አማራጭ ዕርቅና 
ርትዓዊ ፍትሕ ማስፈን ስንችሌ ነው፡፡ ይህ ማሇት ያሇፉትን፣ አሁን ያለትን እና ወዯፊት ሉነሱ የሚችለትን የበርካታ 
ዓመታት ጥርቅም ብሶቶች የምናመክንበትና ትርጉም ያሇው ተሃዴሶ ማዴረግንም የሚጨምር ነው፡፡ ሊሇፉት መቶዎች 
ዓመታት እርስበርስ በተፈጠሩት ቁርቋሶዎች፣ ስህተቶች፣ በዯልች፣ … የተከሰተው የኅሉና ወቀሳ፣ ሃን፣ ቁስሌ፣ 
ህመም፣ መራርነት፣ … ይህንን ተከትል በማያቋርጥ አዘሪት ውስጥ እንዴንገባ ያዯረገንን ያሇፈውን ህመማችን ሁለ 
ወዯ ዕርቅና ፈውስ መምጣት አሇበት፡፡ እጅግ አሰቃቂ ነገሮች የዯረሱብን ነን፤ በዙህም ምክንያት በአንዴ ወቅት አሳዲጅ 
የነበረው ጊዛ ጠብቆ ተሳዲጅ ይሆናሌ፤ ይህ የማያቋርጥ የበዲይና የተበዲይ ዑዯት አሌሇቅ ብልን መናትን 
አስቆጥረናሌ፡፡ 

ከዙህ ግን መውጣት የምንችሌበት አማራጭ መንገዴ አሇ፡፡ በአገራችን የሕግ የበሊይነትን ተሇማምዯን የምናውቅበት 
መን ባሇመኖሩ ብሶቶቻችን መፍትሔ ሳያገኙ እዙህ ዯርሰናሌ፡፡ ባሇፉት መናት የተከሰቱትን እያንዲንደን ስህተቶች 
ወዯኋሊ ሄድ ሇማስተካከሌ አይቻሌም፤ ነገር ግን ሇወዯፊቱ ህይወታችን አዱስ ራዕይ ከፈጠርን ይህን ያሇፈውን 
ታሪካችንን በአንዴ ምዕራፍ ግተን የወዯፊቱን በአንዴነት መጓዜ እንችሊሇን፡፡ ይህንን እናዯርጋሇን የምንሌ ከሆነ ያሇፈው 
ታሪካችን አስተማሪያችን ሉሆነን ይገባሌ እንጂ የወዯፊቱን የሚወስንሌን አዴርገን በመውሰዴ በመንገዲችን ሊይ ዕንቅፋት 
አዴርገን ፍትሕ፣ የሕግ የበሊይነትና የበሇጸገች ኢትዮጵያን እንዲናይ ሉጋርዯን አይገባም፡፡ እንግዱህ እነዙህ መሠረታዊ 
እሳቤዎች ከሊይ በተጠቀሰው በምክርቤቱ ተሌዕኮ ውስጥ የተካተቱ ናቸው፡፡ 

የተናጠሌ ትግሌ የሚያዯርጉ ግፍን በሚታገለ ጊዛ የራሳቸውን የአርነት ንቅናቄ መፍጠር አማራጭ ያሇው መፍትሄ 
አዴርገው ይወስዲለ፡፡ በ1960ዎቹ የተጀመረው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ የሁለንም ኢትዮጵያውያን ጥያቄ መሌስ 
ማስገኘት ቀዲሚ ዓሊማው አዴርጎ መቀጠሌ ነበረበት፡፡ ይህ ግን ሳይሆን ቀረ፡፡ ከዙያ ኪሣራ በኋሊ ያየነው ነገር ቢኖር 
በየቦታው የራስን ወገን ነጻ ሇማውጣትና ከኢትዮጵያ ሇመገንጠሌ በየክሌለ የተነሱ የአርነት ንቅናቄዎችን ነው፡፡ ሁለም 
ሇነጻነት እታገሊሇሁ በማሇት የራሱን የአርነት ንቅናቄ ዓሊማ ማስተጋባት ጀመረ - የኦሮሞ ነጻነት ግምባር (ኦነግ)፤ 
የኦጋዳን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግምባር (ኦብነግ)፤ የቤንሻንጉሌ ሕዜብ ነጻ አውጪ ግምባር (ቤሕነግ)፤ የጋምቤሊ ሕዜብ 
ነጻ አውጪ ግምባር (ጋሕነግ)፤ የሲዲማ ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግምባር (ሲብነግ)፤ የአፋር አብዮታዊ ዳሞክራሲዊ 
አንዴነት ግምባር (አርደፍ) ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

መብቶችን መጣስ የሚያስከትሇውን ውጤት ሇመረዲት ከዙህ በሊይ የተጠቀሱትንና ላልች ዴርጅቶች ባህርይ ማጥናት 
ምሊሽ የሚሰጥ ነው፡፡ ይህ ግን በራሱ ሇችግሮች ሊቂ ምሊሽ የሚሰጥ ሳይሆን ይበሌጡኑ ችግሮችን እያሰፋ የሚሄዴና 
ስህተትን እየዯገምን እንዴንሄዴ የሚያዯርገን አካሄዴ ነው፡፡ በሥሌጣን ሊይ የሚቀመጠው ማንም ይሁን ሥርዓቱን 
የሚገዲዯር ጠንካራ ተቋም መመሥረት ነው እንጂ የሚያሻው ላሊ አካሄዴ የሚፈይዯው አንዲች ነገር የሇም፡፡ 
አሇመታዯሌ ሆኖ ይህ አመሇካከት አሁንም ህወሃትን እንታገሊሇን በሚለ አንዲንድች ንዴ ያሌተሇወጠ አመሇካከት 
ነው፡፡ 



ከሁሇት ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ሙስሉሞች ህወሃት/ኢህአዳግን በሃይማኖታቸው ውስጥ ጣሌቃ መግባቱን 
ተቃውመው በሰሊማዊ መንገዴ መታገሌ ጀመሩ፡፡ እናንተ እዙህ ስብሰባ ሊይ ያሊችሁ እንዯምታውቁት እናንተም ሆነ አገር 
ቤት ያለት የታገለት ሇአንዴ ቀን፣ ሇአንዴ ሳምንት፣ ሇአንዴ ወር ወይም ሇአንዴ ዓመት ሳይሆን አገዚዘ 
አመራሮቻችሁን ሰንጥቆ በመግባት ዓሊማውን ሇማሳካት እስከቻሇበት ጊዛ ዴረስ ሇሁሇት ዓመታት ነው የታገሊችሁት፡፡ 
ብዘዎች እስርቤት ገቡ ከእነርሱም መካከሌ እስካሁን ያሌተፈቱ አለ፡፡ የኢትዮጵያ ሙስሉሞች ትግሌ ስኬት ሉያገን 
ያሌቻሇው ላልች በዯሌ በአንዴም ይሁን በላሊ መንገዴ የዯረሰባቸው ኢትዮጵያውያን - ኦሮሞዎች፣ አማራዎች፣ 
ሶማሉዎች፣ ወተ ትግለን ሉቀሊቀለ ባሇመቻሊቸው ነው፡፡ ነገርግን በእናንተው የኢትዮጵያ ሙስሉሞች ውስጥ ከሁለም 
ኢትዮጵያ ር፣ ጾታ፣ ዕዴሜ ክሌሌ፣ የቆዲ ቀሇም፣ ክሌሌ፣ ቋንቋ፣ በአንዴ ጥሊ ሥር የተሰባሰቡ ነበሩ፡፡ በተመሳሳይ 
ሁኔታ ይኸው ዓይነት ስብጥር በኢትዮጵያውያን ኦርቶድክስም ይሁን ፕሮቴስታንቶች መካከሌ አሇ፡፡ ውጤቱ ግን 
እንዯምናየው ሆነ! 

አሁን አንዴ ዓመት ሉሞሊው የተቃረበው የኦሮሞ ትግሌ እየተካሄዯ ነው፤ የአማራው ተጋዴልም እንዱሁ እየተቀጣጠሇ 
ነው፡፡ ኢትዮጵያውን ሙስሉሞችም ሆኑ ኦሮሞዎች፣ አማራዎች፣ … የሚጠይቁት አንዴ ትሌቅ ጥያቄ ሇውዴቀት 
ሳንዲረግ ተባብረን መቆም የምንችሇው እንዳት ነው? የሚሇው ነው፡፡ ከዙህ በፊት በተዯጋጋሚ እንዲየነው የዙህች አገር 
ችግር በተናጠሌ ትግሌ የሚፈታ አይዯሇም፡፡ ሁሊችንም አብረን ነጻ ካሌወጣን ማንም ብቻውን ነጻ መሆን አይችሌም! 

ትሌቁ ጥያቄ - አሁን የምንታገሇውን ሥርዓት ማፍረስ የምንፈሌገው ይህንኑ በሚመስሌ ላሊ ሥርዓት ሇመሇወጥ ነው? 
በተናጠሌ ወቅታዊ ትግሌ የምናዯርግ ከሆነ ውጤቱ ከዙህ የተሇየ ሉሆን አይችሌም፡፡ የአገራችንም ሁኔታ ባክኖ 
ይቀራሌ፡፡ መባከን ማሇት አንዴ ታሊቅ ዋጋ ያሇው ነገር እንዯሚገባው ባሇመጠቀማችን ምክንያት ዋጋው ከንቱ ሲሆንና 
ጥቅሙ ባክኖ ሲገኝ ነው፡፡ ይህ የእኛ ሁኔታ ሲሆን በተዯጋጋሚ ታይቷሌ፡፡ ዓቅማችንና ዕዴልቻችንን በተዯጋጋሚ 
ስናባክን ኖረናሌ፡፡ 

በኢትዮጵያ ያሇን የተፈጥሮ፣ የውሃ፣ የማዕዴናት፣ ወተ ሃብት ብቻ ሳይሆን የሰውም ሃብት ነው ያሇን፡፡ በጋምቤሊ 
ስሊሇው የሺያ ዚፍ ሳስብ ብዘ ነገር ወዯ አእምሮዬ ይመጣሌ፡፡ ይህ ዚፍ እጅግ በርካታ ሇሆኑ ጥቅሞች በዓሇም ዘሪያ 
መዋሌ ሲችሌ አሇአግባብ እየተጨፈጨፈ ይገኛሌ፡፡ ይህንን ዯግሞ ሇመተካት በርካታ ዓስርተ ዓመታትን ይወሰዲሌ፡፡ 
በተመሳሳይ ሁኔታ እስቲ ስሇ ወጣቶቻችን እናስብ፡፡ ስንቶቹ በዴህነት፣ በዓመጽ፣ በመብት ገፈፋ፣ በህክምና ዕጦት፣ … 
ገና በጨቅሊ ዕዴሜቸው እየተቀጡ ይሆን?! ስንቶቹስ የህይወታቸውን መስመር ሇማስተካከሌ ብሇው እንዯወጡ 
ቀርተዋሌ? ስንቶቹስ የአሌጋ ቁራኛ ሆነዋሌ? እጅግ በጣም ብዘ! ስሇዙህ ፈጣሪ የሰጠንን መርኾዎችን በመከተሌ ይህንን 
መከራ ማስቆም፤ አሁን ያሇን ዕዴሌ እንዲያመሌጠን፤ እንዲይባክንብን አጥብቀን ሌንሰራ ይገባናሌ፡፡ 

በታሪክ እንዯምንመሇከተው ኢትዮጵያውያን እርስበርሳቸው አንደ የላሊው መጥፊያ ምክንያት ሲሆኑ አይታይም፡፡ 
እናንተ ሙስሉም ሆናችሁ እዙህ እኔ አንዴ ክርስቲያን ሇእናንተ እንዴናገር ማዴረጋችሁ ሁሊችንም ሇአገራችን 
የምንመኘውና እርስበርሳችን የምንካፈሇው እሴቶች በመኖራቸው ነው፡፡ በእናንተ የኢትዮጵያ ሙስሉሞች እምነት ውስጥ 
ህወሃት/ኢህአዳግ ጣሌቃ በመግባት ሰሊማችሁን በነሳችሁ ጊዛ የጋራ ንቅናቄያችን በጉዲዩ ሊይ በተዯጋጋሚ የተናገረው 
ብዘ የምንገናኝባቸውና የተሳሰርንባቸው ምክንያቶች ስሊለ ነበር፡፡ ይህ አንዴ መሠረታዊ ተግባር በመሆኑ ነው እናንተ 
ሙስሉሞችም በሰሜኑ የአገራችን ክፍልች የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ገዲማት በወዯሙበት ጊዛ ዴርጊቱን ያወገዚችሁት በነጻ 
ማኅበረሰብ ውስጥ የሚኖር ሰው የሚያዯርገውን ትክክሇኛ ተግባር በመከተሌ ነው፡፡ 

አቅጣጫችንን ሇመቀየር ከየትና እንዳት እንጀምር? 

1. በምንስማማባቸው ጉዲዮች ሊይ የጋራ ራዕይ መቅረጽ፤ ስኬትን የምንሻ ከሆነ ሇማግኘት የምንፈሌገው ዋናው ነገር 
ምን እንዯሆነ በቅዴሚያ ሌናውቅ ይገባናሌ፡፡ ይህንን ካስቀመጥን በኋሊ አንዴ የጋራ ራዕይ መቅረጽ ወዯሚያስችሇን 
ዯረጃ ሊይ እንዯርሳሇን፡፡ ይህ ራዕይ ሁሊችንንም የራሴ ብሇን በምንወስዲቸው እሴቶች ዘሪያ እና የሁለንም ጥቅም 
ሉያስከብር በሚችሌ መሠረት ሊይ ሉገነባ ይገባዋሌ፡፡ ወዯ ላልች የተሇያዩ አጀንዲዎች ከመገባቱ በፊት ይህ ራዕይ 
በቅዴሚያ ተቀምጦ የሁለንም አዎንታ ማግኘት አሇበት፡፡ 



 የጋራ ራዕይ፡ ማንኛውንም ችግር፣ ሇመናት የተጠራቀመ ቅሬታ፣ አሇመግባባት፣ … ሇመፍታት 
ከመጀመራችን በፊት የጋራ ራዕይ በቅዴሚያ ያስፈሌገናሌ፡፡ የጋራ ራዕይ በስምምነት ከነዯፍን በዙያ ሊይ 
ተመርኩን ሁለንም ችግሮች ወዯ ስምምነት በሚያመጣ መሌኩ መፍትሔ ሌንሰጣቸው እንችሊሇን፡፡   

 ራዕያችን በስሜት ሳይሆን በመርህ ሊይ የተመሠረተ መሆን አሇበት፤ ሇምሳላ አንደ መርህ “ከጎሣ በፊት 
ሰብዓዊነት ይቅዯም” የሚሇው ሉሆን ይችሊሌ፤ ወይም “ሁሊችንም ነጻ ካሌወጣን ማንም ብቻውን ነጻ ሉሆን 
አይችሌም” በሚሌ መርህ ሇላልች ነጻነት ግዴ ማሇት፡፡ 

 ይህንን የጋራ ራዕይ ሇመንዯፍ በሁለም ባሇጉዲዮች ንዴ ውይይት እንዱኖር ማዴረግ፤ ሁለንም 
የሚያካትት ራዕይ ሇመቅረጽ እንዱቻሌ፣ ሁለንም የሚጠቅም የፍትሕ ሥርዓት ሇመርጋትና ነጻነት 
ሇማምጣት የአገራችን ጉዲይ ያገባናሌ የሚለ ሁለ ተገናኝተው መወያየት፣ መነጋገር ይገባቸዋሌ፡፡ 

2. በኢትዮጵያ ዯም መፋሰስ እንዲከሰትና አገሪቷ እንዲትከፋፈሌ በኅብረት መሥራት፤  
 በህወሃት/ኢህአዳግ ውስጥ ያለትንም ጨምሮ የማንም ኢትዮጵያዊ ህይወት አዯጋ ሊይ እንዲይወዴቅ ከሇሊ 

ማዴረግ፤ ቃሌ መግባት፡፡ 
 የጋራ ራዕይ ሁለንም ኢትዮጵያዊ ጠቅሞ በሰው ህይወት፣ በንብረት ወይም በማንኛውም መዋዕሇንዋይ ሊይ 

ጥቃት እንዲይኖር በማዴረግ ኢትዮጵያ ቀጣይ ሉቢያ ወይም ሶሪያ እንዲትሆን መታዯግ፡፡ 
3. የሽግግር መንግሥት ማቋቋም፤  

 ፓርቲዎች፣ የተሇያዩ መሪዎች፣ ባሇጉዲዮች፣ ሇመርህ የሚገዘና የጋራ ራዕዩን የሚያከብሩ ኃሊፊዎች 
የተካተቱበት የሽግግር መንግሥት ማቋቋም፤ 

 ርትዓዊ ፍትሕና እውነተኛ ተሃዴሶ በትብብር ማከናወን፤ 
 ያሇፉ መናት ብሶቶችን፣ ምሬቶችን፣ የራስን ዕዴሌ የመወሰን መብት፣ የመሬት ባሇቤትነት፣ የሃብት 

አጠቃቀም፣ እና ከቋንቋ ጋር በተያያ ላልች ክሌልችን፣ አካባቢዎችን በተመሇከተ ተራ በተራ ውሳኔ ሊይ 
መዴረስ፤ 

 ሇሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች የፖሇቲካ ምህዲሩን ክፍት ማዴረግ፤ 
 የዕርቅ ሒዯትን ማስጀመር፣ ማዲበርና ተግባራዊ ማዴረግ፤ 

ይህንን ዓይነት የጋራ ራዕይ መንዯፍ ከቻሌንና ሁለንም ሉያስተባብር ወዯሚችሌ ተቀባይነት ያሇው መርህ ሊይ እኛ 
ኢትዮጵያውያን መዴረስ ከቻሌን የላልችን ክብር፣ ማንነትና እሴት የምታከብር የሁሊችንም የምትሆን አዱስ ኢትዮጵያን 
መመሥረት እንችሊሇን፡፡ የጋራ ንቅናቄያችን ከዙህ በፊት ሲያዯርግ እንዯኖረው አሁንም ሇዙህ መሳካት የሚጠበቅበትን 
ሁለ ሇማዴረግ እና ከሁለም ወገኖች ጋር ሇመሥራት፤ ሁለንም ወገኖች ወዯ ውይይት ሇማምጣት ያሇውን ፍሊጎትና 
ፈቃዯኛነት በዙህ አጋጣሚ ሇመግሇጽ እወዲሇሁ፡፡ ሁሊችንም ሇእያንዲንዲችን፤ እያንዲንዲችንም ሇሁሊችን መቆም አሇብን፡፡ 

ስሇዙህ “የወንዴሜ ጠባቂ ማነው?” የሚሇውን መናት ያስቆጠረው ጥያቄ ሲጠየቅ እያንዲንዲችን ኢትዮጵያውያን በር፣ 
በጎሣ፣ በቆዲ ቀሇም፣ በሃይማኖት፣ በቋንቋ፣ በፖሇቲካ አመሇካከት፣ በመሌከዓምዴር፣ በእውቀት፣ ወይም በማንኛውም 
መስፈርት ሳንከፋፈሌ “የወንዴሜ ጠባቂ እኔ ነኝ፤ እኔን ያገባኛሌ” ማሇት መቻሌ አሇብን፡፡ 

ይህን ሇማዴረግና እያንዲንዲችን በትክክሇኛው የአንዴነት፣ የፍትህና የነጻነት መንገዴ ሇመጓዜ እንዴንችሌ ፈጣሪ ይርዲን! 

አክባሪያችሁና ወንዴማችሁ 

ኦባንግ ሜቶ 
 
የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ዋና ዳይሬክተር 
ኢሜይል፡- Obang@solidaritymovement.org 
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