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‹‹አዲስ አበባ ላይ የተጀመሩት አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች አገሪቱን 
ከፍተኛ ኪሳራ አስታቅፈዋታል›› ዮሐንስ መኮንን

 ዮሐንስ መኮንን፣ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኪነ-ሕንጻ እና የከተማ ፕላን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን 
ደግሞ  በከተማ እና በኪነ-ሕንጻ እና ቅርስ እንክብካቤ፤ በአካባቢ ዕቅድ (Environmental Planning) 
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ አግኝተዋል፡፡ ይሄን ቃለ ምልልስ በሚሰጡበት ጊዜ ሦስተኛ ዲግሪያቸውን ለማግኘት 
ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ፡፡ ላለፉት 15 ዓመታት በዲዛይን ማማከር እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
በመምህርነት በሥራ ዓለም ውስጥ ቆይተዋል፡፡ የዚህ ሳምንት የዜጎች መድረክ ‹‹ቆይታ›› አምድ እንግዳችን 
አድርገን ይዘናቸው ቀርበናል፡፡ ከእሳቸው ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንድታነቡት እንጋብዛለን፡፡ መልካም ንባብ!

ተማሪዎችዎችዎ ‹‹ፋዘር ጆ›› ብለው ነው 
የሚጠርዎት፡፡ ይሄ ስም እንዴት ወጣልዎት?

	 ይህንን ጥያቄ እንኳን ተማሪዎቼ 
ራሳቸው ቢመልሱት ጥሩ ይሆን ነበር፡
፡ ምናልባት ለተማሪዎቼ ካለኝ ቀረቤታ 
የተነሳ ይመስለኛል፡፡ እንደ ልጆቼ ነው 
የማያቸው፡፡ በተለይ ከክፍለ አገር የሚመጡ 
ተማሪዎች እንዴት ባለ ችግር ውስጥ ሆነው 
ትምህርታቸውን እንደሚከታሉ ስመለከት 
ያሳዝኑኛል፡፡ ዕውቀት ሳያንሳቸው የቤተሰብ 
ድጋፍ ባለማግኘታቸው ብቻ ትምህርታቸውን 
ተከታለው ለመመረቅ የሚቸገሩ በርካታ 
ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሉ፡፡ እኔ 
በማስተምርበት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 15 
ከሚሆኑ መምህራን ጓደኞቼ ጋር በመሆን 
ከደሞዛችን በማዋጣት የተወሰኑ ችግረኛ 

ተማሪዎች በየወሩ 500 ብር የኪስ ገንዘብ 
እንዲያገኙ ጥረት እናደርጋለን፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ችግር የገጠማቸው ተማሪዎቼን 
የምክር አገልግሎት ለመስጠት እሞክራለሁ፡፡ 
የዚህ ሁሉ ጤናማ ግንኙነት ድምር ውጤት 
ይመስለኛል ‹‹ፋዘር›› የሚል ቅጽል ስም 
ያስወጣልኝ፡፡ በነገራችን ላይ ፋዘር ብለው 
ሲጠሩኝ ነፍሴ እንዴት ሀሴት ታደርጋለች 
መሰለህ!

ኢትዮጵያዊነት ለእርስዎ ምንድን ነው?

	 ኢትጵያዊነት በዘመናት የአገረ 
መንግሥት ግንባታ ሂደት ሕዝቦች የጋራ 
ማነነት ያዳበሩበት፣ በንግድ፣ በጦርነት፣ 
በሃይማት፣ በባህል እና በማኅበራዊ 
መስተጋብሮች ሲደባለቅ እና ሲቀየጥ 

ለዘመናት የገመዱት የተለየ ማንነት ነው፡፡ 
ይህ ማንነት ከጎረቤት አገራትም ሆነ ከሩቆቹ 
የተለየ ስብዕና እንድንላበስ አድርጎናል፡፡ ይህ 
ኢትዮጵያዊ ማንነት ደግሞ አትንኩኝ ባይነት፣ 
የማንንም የበላይነት ያለመቀበል የሌሎችንም 
ያለመፈለግ ኩሩ እና ብርቱ ማንነት ነው 
እላለሁ፡፡

አዲስ አበቤ የሚባለው ማንነት ለእርስዎ ምን 
ማለት ነው? ማንስ ነው አዲስ አበቤ?  

	 አዲስ አበቤ ማን ነው? የሚለውን 
ለመመለስ የከተሜን ሥነ ልቦና መረዳት 
ይጠይቃል፡፡አዲስ አበቤ በሥነ ልቦና ውቅሩ 
ከዘውግ እና ከመንደር ማንነት የሚሻገር 
ለሥልጣኔ ቅርብ የሆነ፣ በዘር እና በቋንቋ 
ሳይሆን በችሎታ እና በውድድር የሚያምን፣ 
ተደጋግፎ እና ተጋግዞ የሚኖር ሕዝብ ነው     
፡፡ አዲስ አበቤ የሚባለው አዲስ አበባ 
ውስጥ ተወልዶ ያደገ ብቻ ሳይሆን የአዲስ 
አበባን መንፈስ የወረሰ እና በከተማዋ ውስጥ 
ኑሮውን የመሠረተ ሁሉ ጎሳ፣ ቋንቋ፣ ባህል እና 
ሃይማኖት ሳይለይ ሁሉም አዲስ አበቤ ነው፡፡

የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ላይ ተሳትፎ 
እንዳልዎት አውቃለሁ፡፡ ፕሮጀክቱ ምን 
ደረጃ ደረሰ? በምን ያህል ጊዜስ ተጠናቆ 
ለአገልገሎት ይውላል? 

	 የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት 
ላይ ቀጥተኛ (የኮንትራት) ተሳትፎ የለኝም 
፡፡ ተሳትፎዬ በሁለት መንገዶች ነው፡፡ 
አንደኛው የከተማዋ ልማትም ሆነ ገጽታ 
እንደሚያሳስበው አንድ ባለሙያ፤ ፕሮጀክቱ 
ከታሰበበት ጊዜ ጀምሮ በዲዛይንም ሆነ 
በግንባታ ሊኖረው ይገባል ብዬ የማምነውን 
አካሄድ እና አሠራር በአደባባይ ገንቢ ሂስ 
በተከታታይ አቀርብ ነበር፡፡ ሁለተኛው 
ደግሞ በቦታው ላይ የመስቀልን በዓል 
የምታከብረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዲዛይኑን እና 
የግንባታውን ሂደት ጨምሮ በቦታው ላይ 

የሚከናወነውን ትውፊታዊ ሥርዓት 
የማያውክ መሆኑን እንድከታተልላት 

በደብዳቤ ውክልና ስለሰጠችኝ በዚያ 
ምክንያት ፕሮጀክቱን በቅርበት አውቀዋለሁ 
፡፡ ከዚህም በላይ በሥራው ላይ የሚሳተፉት 
አብዛኞቹ ባለሙያዎች በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ አብረውኝ የሚያስተምሩ 
ጓደኞቼ በመሆናቸው በየወቅቱ ሥራው ላይ 
ለመወያየት እድሉ ነበረኝ፡፡ 
ፕሮጀክቱ በአሁኑ ወቅት አብዛኛው 
የኮንክሪት ሥራዎቹ የተጠናቀቁ ሲሆን 
የኤሌክትሮ መካኒካል እና የማጠናቀቂያ 
ሥራዎች ይቀሩታል፡፡

ኢዜማን ወክለው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት ዕጩ ሆነው እንዲወዳደሩ በምርጫ 
ወረዳዎት ተመርጠዋል፡፡ ከሌሎች የፖለቲካ 
ፓርቲዎች በተለየ ኢዜማን ምርጫው 
ያደረጉበት ምክነያት ምንድን ነው?

	 ኢዜማ ለእኔ ለሰብዓዊነት እና 
ለአገር አንድነት የቆመ አመለካከት ነው 
ይዞ የተነሳው ፡፡ ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ 
እና ለሕዝቦቿ የምንመኘው በጎ ሃሳብ ነው፡
፡ ይህም ነው ያሰባሰበን፡፡ እኔን የመሰሉ 
በርካታ እህት እና ወንድሞቼ ባለፉት በርካታ 
ዓመታት ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ስለ አገር 
አንድነት እና ስለዜጎች ደኅንነት ስንወተውት 
ኖረናል፡፡ ይህ መቆርቆር ተቋማዊ 
ካላደረግነው የግለሰብ ጩኸት ብቻውን 
የትም እንደማይደርስ በመገንዘቤ፤ ሃሳቤን 
ከሚጋሩኝ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ጋር 
በመሆን ለአገሬ እና ለወገኔ የምመኘውን እና 
ቢሆን ይሻላል የምለውን ሀሳብ በተደራጀ 
መልኩ ለማራመድ ፓርቲ ያስፈልገን ነበር 
፡፡ ለዚህ ደግሞ ከኢዜማ የተሻለ ፓርቲ 
ባለማግኘቴ ፓርቲውን ተቀላቅያለሁ፡፡

በየትኛዎቹ የኢዜማ ፖሊሲዎች ውስጥ 
ተሳትፈዋል? ከተሳተፉበት ፖሊሲዎች 
መካከል ለአገሪቱ ጥሩ መፍትሔ ይሆናል 
ብላችሁ ካስቀመጣችሁት ውስጥ  አንድ 
ጉዳይ አንስተው አጠር አርገው ቢጠቅሱልን?

	 ኢዜማ በአገራችን የተፎካካሪ 
ፖለቲካ ታሪክ እጅግ የሚያስደንቅ አዲስ 
መንገድ አስተዋውቋል፡፡ ይኸውም 
ፉክክሩ ጉንጭ አልፋ ስድድብ መሆኑ 
ቀርቶ በአማራጭ ሀሳብ ላይ እንዲሆን፤ 
ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ አንገቱን ደፍቶ 
በርካታ ሥራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል፡
፡ ከእነኚህ ሥራዎቹ መከካል በምርጫ 
ተወዳድሮ አገርን ለመምራት ሥልጣን 

ቢረከብ አገርን የሚያስተዳድርባቸውን 
ከአርባ በላይ ፖሊሲዎችን በየዘርፎቹ 
በትምህርት ዝግጅታቸው እና በሥራ 
ልምዳቸው በተመሠከረላቸው ባለሙያዎች 
አሰናድቷል፡፡ እኔም የከተማ ፖሊሲ፣ የቤቶች 
ልማት ፖሊሲ፣ የኮንስትራክሽን ፖሊሲ እና 
የፓርቲው ማኒፌስቶ (የምርጫ የቃል ኪዳን 
ሠነድ) ላይ ለመሳተፍ ዕድሉን አግኝቻለሁ፡፡ 

	 የአገራችንን ኢኮኖሚ ከሚያመነጩ 
ዘርፎች ዋንኞቹ ከተሞች ናቸው፡፡ ለምሳሌ 
አዲስ አበባ ከአገሪቱ ጠቅላላ ገቢ 40 በመቶ 
የሚሆነውን ታመነጫለች፡፡ ይህ የከተሞች 
ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ እንዲድግ እና ከተሞቹ 
ለሥራ እና ከመኖሪያ ምቹ እንዲሆኑ 
ለማስቻል የተጠና በዕቅድ የሚመራ የከተማ 

ፖሊሲ ያስፈልገናል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 
ከተሜነትን ሊያስፋፉ እና የዜጎችን ምቾት 
ሊጨምሩ የሚችሉ አዳዲስ ከተሞች 
ለመገንባት አቅደናል፡፡ የቤት አቅርቦት 
ዋንኛው የከተሞቻችን አንገብጋቢ ችግር ነው 
፡፡ መንግሥት እስካሁን በጀመረው አካሄድ 
50 ዓመታት ጨምረን ብንሰጠው የቤት 
ችግርን ሊፈታልን አይችልም፡፡ ምክነያቱም 
በ10 ዓመታት መንግሥት ማዘጋጀት የቻለው 
ከ200 ሺህ የማይበልጡ ቤቶችን ሲሆን 

‹‹...አዲስ አበባ 
ከአገሪቱ ጠቅላላ ገቢ 

40 በመቶ የሚሆነውን 
ታመነጫለች፡፡ ይህ 

የከተሞች ኢኮኖሚያዊ 
ተሳትፎ እንዲድግ 
እና ከተሞቹ ለሥራ 
እና ከመኖሪያ ምቹ 
እንዲሆኑ ለማስቻል 

የተጠና በዕቅድ 
የሚመራ የከተማ 

ፖሊሲ ያስፈልገናል፡፡››
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ተመዝገብው ወረፋ በመጠባበቅ ላይ 
የሚገኙት ግን ከአንድ ሚሊዮን በላይ 

ዜጎች ናቸው፡፡ ኢዜማ ይህንን ችግር በአጭር 
ጊዜ ለመፍታት የሚያስችል ፕሮግራም 
ነድፏል፡፡

ከገጠር ወደ አዲስ አበባ የሚፈልሰው ዜጋ 
ቁጥር ከዓመት ዓመት እየጨመረ፣ የኑሮ 
ምስቅልቅሉም በዚያው መጠን እየጨመረና 
እየተበላሸ መጥቷል:: ፍልሰቱ የሚያመጣውን 
አደጋ እንዴት ትገልጸዋለህ? 

	 ሰዎች በሁለት ምክነያቶች የተነሳ 
ወደ ከተሞች ይመጣሉ:: ተፈጥሯዊ በሆነ 

መንገድ እና በፖለቲካ ውሳኔ የተነሳ ወደ 
ከተሞች ፍልሰት ያደርጋሉ፡፡ በፖለቲካ ውሳኔ 
የተነሳ  ወደ ከተሞች የሚደረግ ፍልሰት አደገኛ 
ነው፡፡ በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ እያደገ 
ከመጣው ‹‹የይገባኛል›› ጥያቄ ጋር ተያይዞ 
አንድ መሪ በሕጋዊም ሆነ ሕጋዊ ባልሆነ 
መንገድ የአንድ ብሔር ዜጎችን አዲስ አበባ 
ላይ በምሥጢር እናሰፍራለን ሲል ሰምተናል:: 
ይህ እጅግ አደገኛ አካሄድ ነው፡፡ 

	 በተመሳሳይ በፖለቲካ ውሳኔ 
ምክነያት በርካታ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ 
አንዲገቡ ተደርጓል፡፡ እንደ ምሳሌ ከጎሮ 
ወደ አይቲ ፓርክ በሚወስደው መንገድ 
አጠገብ በሶማሌ ክልል እና ኦሮሚያ ክልል 
አዋሳኝ ቦታዎች የተፈናቀሉ የኦሮሚያ 
ክልል ዜጎች በፖለቲካ ውሳኔ መጥተው 
እንዲሰፍሩ ተደርጓል፡፡ በመሠረቱ እነዚህ 
ዜጎች አገራቸው ነው:: የትም ሄደው መኖር 
ይችላሉ:: መብታቸውም ነው፡፡ እሱ ላይ 
ተቃውሞ የለኝም፡፡ እነዚህ ዜጎች የሠፈሩበት 
መንገድ ግን በፖለቲካ ድጋፍ እና በፖለቲካ 
ወገንተኝነት መሆኑ ሌላ ቀውስ ይፈጥራል፡፡ 
የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎቹን አዲስ አበባ ላይ 

አሰፍራለሁ ሲል ጋምቤላውም፣ ደቡብም፣ 
አፋሩም፣ አማራውም፣ ወዘተ… ነገ እኔም 
የክልሌን/ብሔሬን ሰዎች አዲስ አበባ ላይ 
አሰፍራለሁ ቢል የማስፈር መብት እንዳለው 
መታወቅ አለበት:: በዚሁ ከቀጠለ አዲስ አበባ 
የምትፈነዳ ይመስለኛል፡፡

በኢትዮጵያ በተለይ በአዲስ አበባ የመኖሪያ 
ቤት እጥረት አለ፡፡ ኢዜማ ለዚህ ጉልህ ችግር 
ምን ዓይነት መፍትሔ አለው?

	 ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ማቅረብ 
ከሚገባቸው አገልግሎቶች አንዱ እና ዋነኛው 
የቤቶች አቅርቦት ነው፡፡ አዲስ አበባን በዚህ 

መመዘኛ ካየናት እጅግ የምታሳዝን ከተማ ሆና 
ነው የምናገኛት፡፡ እጅግ የሚበዛው የከተማዋ 
ቤቶች ደርግ፣ ንጉሡንና የባላባትን ሥርዓት 
ከዙፋን ሲያወርድ የወረሳቸው ከጭቃ እና 
ከእንጨት የተገነቡ አሮጌ እና ደሳሳ ቤቶች 
ናቸው፡፡ እነኚህ ቤቶች እድሜያቸው ሃምሳ 
ዓመታትን የተሻገሩ ናቸው፡፡ የአዲስ አበባ 
ነዋሪ በደርግ ጊዜ ከነበረው በብዙ እጥፍ 
ቢጨምርም የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት 
ባለበት ቆሟል፡፡ ባለፉት አሥርት ዓመታት 
መንግሥት ቤቶችን እገነባለሁ ብሎ 
የጀመረው ፕሮጀክት በተዝረከረከ አሠራር 
የሚታወቅ፣ በተጓደለ ጥራት እና በከፍተኛ 
ሌብነት እና ብክነት የሚታወቅ ነው፡፡ 
እንዲህም ሆኖ ካለው የቤት ፍላጎት አንጻር 
መንግሥት ማቅረብ የቻለው እጅግ ጥቂቱን 
ነው፡፡ ኢዜማ በሕዝብ ድምጽ ተመርጦ 
መንግሥታዊ ሥልጣን ቢረከብ አዲስ አበባ 
ላይ የቅድሚያ ቅድሚያ ሰጥቶ የዜጎችን 
ችግር ለመፍታት ከሚያከናውናቸው ጉዳዮች 
አንደኛው ዜጎች በተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ 
ቤት የሚያገኙበትን አምስት አማራጮች 
አዘጋጅቷል።

1.  	 የቤቶች ልማት በግልና በመንግሥት 
አጋርነት የሚገነቡበት አማራጭ፤

2.  	 የቤቶች ልማት በግልና በነዋሪዎች 
ሽርክና የሚገነቡበት አማራጭ፤

3.  	 የቤቶች ልማት በአልሚዎች 
የሚገነቡበት አማራጭ፤

4.  	 ገቢን ያማከሉ እና ደረጃቸውን 
የጠበቁ የኪራይ ቤቶች የሚገነቡበት 
አማራጭ እና

5.  	 ለማኅበር ገንቢዎች የድጋፍ ማዕቀፍ 
የሚተገበሩ ናቸው፡፡

የአዲስ አበባ  ነዋሪ 80 በመቶ መጸዳጃ፣ 70 
በመቶ ኩሽና የላቸውም፡፡ ይሄን ያህል ችግር 

ያለባት ከተማ ኢዜማ ሥልጣኑን ከያዘ በምን 
እና እንዴት ሊቀርፈው ይችላል?
 
	 ኢዜማ በሕዝብ ድምጽ ተመርጦ 
ሥልጣን ሲረከብ የከተማ አገልግሎቶች 
ማለትም ውኃ፣ ፍሳሽ፤ ኃይል፣ የደረቅ ቆሻሻ 
አስተዳደር፣ የእሳት አደጋ፣ አምቡላንስ፣ 
የምግብ እና ደኅንነት ቁጥጥር፣ ጤና እና 
ትምህርት፣ ደኅንነት እና ትራንስፖርት 
ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ይሠራል።

	 ኢዜማ ኃላፊነት በተረከበባቸው 
ከተሞች በአጭር ጊዜ ውስጥ አገልግሎቶቹ 
ያሉበትን ትክክለኛ የአቅርቦት እና የፍላጎት 
ክፍተት በጥናት በመለየት ለሕዝብ ይፋ 
ያደርጋል።

	 ከግል አልሚዎች እና ዓለም አቀፍ 
አጥኚዎች ጋር በመተባበር፣ አስፈላጊ ሆኖ 
ሲገኝ ፈንድ በማሰባብሰብ አገልግሎቶቹን 
አጥጋቢ በሚባል ደረጃ ላይ ለማድረስ 
ይሠራል። የደንበኞች አገልግሎት ማሻሻያ 
ማቀፍ በሁሉም አስተዳደራዊና አገልግሎት 
ሰጭ ተቋማት ይተገብራል፡፡ በዚህም 

መረጃን ለሕዝብ ግልጽ ከማድረግ 
ጀምሮ ዜጎች ሲስተናገዱ ክብራቸውን 

በጠበቀ እና እርካታን ታሳቢ ያደረገ ተገቢ 
ግልጋሎት የሚያገኙበትን ተጠያቂ አሠራር 
ይዘረጋል።

አሁን ተረኝነት (የኦሮሞ) አለ የሚሉ አሉ፡፡ 
እንደሚባለው የአንድ ብሔር ብቻ ተረኝነት 
አለ ብለው ያምናሉ? (የአማራ፣ የደቡብ....
የሌሎቹስ የለም?)

	 ይህን ሕዝባዊ ሂስ በየቀኑ እንሰማለን 
፡፡ የአንድ ብሔር የበላይነት መዋቅራዊ በሆነ 
መልኩ እየተተገበረ ነው ወይንስ አይደለም 

የሚለውን ለመበየን ዘርዘር ያለ ጥናት 
ማድረግ ይፈልግ ይሆናል፡፡ የማይካደው 
የአደባባይ እውነታ ግን የቀድሞው ኦህዴድ 
የአሁኑ የኦሮሚያ ብልጽግና በግልጽም 
በስውርም አዲስ አበባ ‹‹ይገባኛል!›› የሚል 
ጥያቄ እንዳለው ሲናገሩ ሰምተናል፡፡ 
እንዲሁም አቶ ታከለ 450 ሺህ ካሬ ሜትር 
ለገበሬዎች ሲያስረክቡ እንደተናገሩት ‹የኦሮሞ 
ትግል ማጠንጠኛ ፊንፊኔ እና ፊንፊኔ ናት›› 
ማለታቸው ይታወሳል፡፡ ሌሎች በርካታ 
ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ የለውጡን 
አመራር ተከትለው የመጡ ባለ ሥልጣናት 
የራሳቸውን ብሔር በአዲስ አበባ ማኅበረ 
ኢኮኖሚ ላይ ለማንገስ እየሠሩ መሆናቸውን 
ራሳቸው በስብሰባ ሲናገሩ ሰምተናል፡፡ 

ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚንስትሩ (ጅማ ላይ 
በነበረ የኢህአዴግ ስብሳባ ላይ ይመስለኛል) 
በአደባባይ ‹‹ኦሮሞ ተረኝነት አይፈልግም       
፡፡ ከተቀሩት ኢትዮጵያውን ጋር በእኩልነት 
መኖር ነው የሚፈልገው›› ቢሉም የበታች 
ሹማምንት ‹‹የተረኝነት ፍላጎት የላቸውም›› 
ማለት የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ይህ ለማንም 
የማይጠቅም አካሄድ የአዲስ አበባን ነዋሪ 
ከማስቀየም አልፎ አንዳች ትርፍ ያስገኝላቸዋል 
ብዬ አላምንም፡፡ እንኳንስ የአዲስ አበባ ሕዝብ 
በየትኛውም አካባቢ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ዜጋ 
የየትኛውንም ዘውግ የበላይት የሚሸከምበት 
ትከሻ አለው ብዬ አላምንም፡፡

የዘንድሮ ምርጫ ከሌላው የተለየ የሚያደርገው 
ምንድን ነው? 

	 የዘንድሮው ምርጫ ምንም 
እንኳን በቁጥር ደረጃ 6ኛው ቢሆንም ለእኛ 
ግን የመጀመሪያው ምርጫ አድርገን ነው 
የምንወስደው፡፡ ምክነያቱም ከዚህ ቀደም 
የነበሩት ምርጫዎች በሙሉ የይስሙላ 
እና ለዓለም አቀፍ ገጽታ ግንባታ እንጂ 
ለዴሞክራሲ ግንባታ ያበረከቱት አንዳች 
አስተዋጽኦ አልነበራቸውም፡፡ እንዲያውም 
በተደረጉት ምርጫዎች ዜጎች በዴሞክራሲ 
ሥርዓት ግንባታው ተስፋ እንዲቆርጡ እና 
የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ እንዲመለከቱ 
ሲገፉ ነው የኖሩት፤ በበርካታ መሥፈርቶች 
የዘንድሮው ምርጫ ከዚህ ቀደም ከነበሩት 
ሁሉ የተሻለ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን፡፡

ኢዜማ በቀጣዩ ምርጫ አሸንፎ ሥልጣን 
ቢይዝ ምን አይነት በጎ ነገሮችን ይዞ ይመጣል?
 
	 ኢዜማ የሕዝብን ይሁንታ 
አግኝቶ ሥልጣን ቢረከብ ሊያሳካቸው 
የሚፈልጋቸውን ጉዳዮች በቅደም ተከተል 
አስቀምጧል፡፡ ከሁሉም የሚቀድመው 
ሕጋዊ በሆነ መንገድ በሥራ ላይ ያለውን ሕገ 
መንግሥት በሕዝበ ውሳኔ በማሻሻል ዜጎች 
የሀገር ባለቤት እንዲሆኑ ያስችላል       ፡፡ 
ከዚህም የሚመነጩ ፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ 
እና የዴሞክራሲ ማሻሻዎች በማድረግ 
የኢትዮጵያን የዘመናት የዴሞክራሲ ሥርዓት 
ምጥ እንዳይጨናገፍ ያደርጋል፡፡
  
ቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ምን ዓይነት ጥሩ 
እድል እና ተግዳሮቶች ይዞ ሊመጣ ይችላል 
ብለው ያስባሉ?

	 ምርጫው በጎ እድሎችም 
ስጋቶችም አሉት፡፡ በጎ ዕድሉ በመደማመጥ 

እና በሥነ ሥርዓት ከተጠቀምንበት ቅድም 
እንዳነሳሁት ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ 
ጊዜ በመረጠቻው መሪዎቿ ትመራለች፡፡ 
የዘመናት የዴሞክራሲ ምጥ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓትን በሰላም በማዋለድ ይጠናቀቃል፡፡ 
ዜጎችም በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳታፊ 
ወደመሆን ይመለሳሉ፡፡ ለኢኮኖሚያዊ እና 
ማኅበራዊ ዕድገቶች መሠረት እንጥላለን፡፡
በተቃራኒው ይህንንም ዕድል እንደከዚህ 
ቀደሞቹ ሳንጠቀምበት የምናሳልፈው ከሆነ 
ደግሞ ምናልባትም ኢትዮጵያ አገራችንን 
በታሪክ አይታው ወደማታውቀው ድቅድቅ 
ጨለማ ሊወረውራት ይችላል፡፡

በእኔ በኩል ጥያቄዎቼን አገባድጃለሁ               
፡፡ መነሳት ሲኖርበት ያልተነሳ ጉዳይ ካለ 
የማጠቃለያ ሀሳብ ለመስጠት መድረኩ ክፍት 
ነው፡፡

	 ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ ላይ 
ፈጽሞ የዳር ተመልካች መሆን የለባቸውም፡
፡ ሌላ ምትክ ወይንም ተቀያሪ አገር የለንም፡
፡ ስለዚህም ኋላ ቀር ከሆነው ከመንጋ እና 
ከውግንና አስተሳሰብ በመላቀቅ ለአገር 
እድገት እና ለዜጎች ሠላም የሚበጁ አማራጭ 
ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎችን በጥሞና 
በመመርመር የሚወክሏቸውን እንደ 
ራሴዎች እንዲመርጡ አደራ ጭምር በማለት 
መልእክቴን አስተላልፋለሁ፡፡ 

ለቃለ መልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ 
አመሰግናለሁ!

እኔም አመሠግናለሁ!

‹‹ እጅግ የሚበዛው የከተማዋ ቤቶች ደርግ፣ ንጉሡንና የባላባትን ሥርዓት ከዙፋን 
ሲያወርድ የወረሳቸው ከጭቃ እና ከእንጨት የተገነቡ አሮጌ እና ደሳሳ ቤቶች ናቸው፡
፡ እነኚህ ቤቶች እድሜያቸው ሃምሳ ዓመታትን የተሻገሩ ናቸው፡፡ የአዲስ አበባ ነዋሪ 
በደርግ ጊዜ ከነበረው በብዙ እጥፍ ቢጨምርም የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት ባለበት 
ቆሟል፡፡ ባለፉት አሥርት ዓመታት መንግሥት ቤቶችን እገነባለሁ ብሎ የጀመረው 
ፕሮጀክት በተዝረከረከ አሠራር የሚታወቅ፣ በተጓደለ ጥራት እና በከፍተኛ ሌብነት 
እና ብክነት የሚታወቅ ነው፡፡ እንዲህም ሆኖ ካለው የቤት ፍላጎት አንጻር መንግሥት 
ማቅረብ የቻለው እጅግ ጥቂቱን ነው፡፡››

 
‹‹ የማይካደው 

የአደባባይ እውነታ ግን 
የቀድሞው ኦህዴድ 
የአሁኑ የኦሮሚያ 

ብልጽግና በግልጽም 
በስውርም አዲስ አበባ 
‹‹ይገባኛል!›› የሚል 

ጥያቄ እንዳለው ሲናገሩ 
ሰምተናል፡፡››
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ነፃ ሀሳብ
ማሳሰቢያ፡- ይህ ፅሁፍ የፀሐፊውን አቋም ብቻ ነው የሚወክለው! 

የብልፅግናን ማኒፌስቶ በወፍ በረር
                            

አንዳንዶች የመጀመሪያው ፍትሓዊ፣ 
ሌሎች ደግሞ ከተካሄዱት ሁሉ 
አደገኛው እና አገሪቷን ጠርዝ 
ላይ የሚያቆም የሚሉት ምርጫ 

ሊካሄድ ጥቂት ወራት ቀርተውታል፡፡ 
“ዐቢይን እንደግፋለን” የሚሉ ሰላማዊ የተባሉ 
ሰልፎችም በአገሪቷ ጥጋ ጥጎች መካሄድ 
ከጀመሩ ሰነባብተዋል፡፡ ሰልፎቹ ግና ስለምን 
“ብልፅግንና እንደግፋለን” በሚሉ ጯኺ 
ተለምዷዊ መፈክሮች ሊካሄዱ አልቻሉም 
ለሚል ጠያቂ ግን ምላሽ ያለ አይመስልም፡
፡ ለማናቸውም፣ ብልፅግና አምንበታለኹ 
ያለውን ማኒፌስቶ ባለፈው ሰሞን አውጥቷል፡
፡ እንደ ገዢ ፓርቲነቱ፣ ማኒፌስቶውን እንደ 
ዋዛ ልናልፈው አይቻለንምና፣ ጥቂት ሃሳቦችን 
አነሳስተን እናልፋለን፡፡ 

	 በዘመናዊው የኢትዮጵያ የፖለቲካ 
ታሪክ፣ አንዱ አደገኛው የልሂቃኖቻችን 
በሽታ፣ ብቸኛው እውነት የኛ ነው የሚለው 
አልገራ ያለ ገታራነታቸው ነው፡፡ ብልፅግናም 
ከዚህ የተማረ አይመስልም፡፡ “ለዘመናት 
ያሰሩንን ማነቆዎች የመበጣጠሸ ዘዴ 
የያዘውን” የሚለው የማኒፌስቶው መግቢያ 
ሃይለ ቃል ይህንን ይመሰክርልናል፡፡ “ወደ 
ገነት የሚወስደው ብቸኛው መንገድ የእኛ 
ነው” እያሉንስ አይደለምን? ይሄስ አይደለም 
ለአመቻማች ፖለቲካዊ ሂደት እንቅፋት 
ሆኖ አላላውስ ያለን? ስለ ብሄራዊ እርቅ እና 
ብሄራዊ መግባባት አስፈላጊነት እየደጋገመ 
በዚሁ ማኒፌስቶው የሚያደነቁረን ብልፅግና፣ 
በዚህ ገታራ አቋሙ ብሄራዊ እርቁን እና 
መግባባቱን ራሱ እንደሚያደናቅፈው 
አልታየውም ይሆናል ብለን እንለፈው፡፡

	 እናንት የኢዜማ ሰዎች፣ አሁን ደግሞ 
የሚከተለውን አንቀፅ ልብ ብላችሁ አንብቡ፡፡ 
“በሀገራችን ለዘመናት የህዝቦች የእኩልነት 
ጥያቄዎች በህዝቦች መራር መስዋዕትነት ህገ-
መንግስታዊ እውቅና እንዲያገኝ የተደረገው 
የብሄር፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች በህገ-
መንግስቱ የተቀመጡ መብቶች ያለ ምንም 
መሸራረፍ ተፈፃሚ እንዲሆኑ ፓርቲያችን 

ይሰራል፡፡”

	 ይሄን የሰማችሁት አንቀፅ ከየትኛው 
ፁሁፍ ላይ የተወሰደ ይመስላችኋል? 
ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሰነድ ላይ ወይስ 
ከበረከት ስምዖን መፀሀፍ ላይ? ጥቅሱ 
የተወሰደው ከብልፅግና ማኒፌስቶ ላይ ነው፡፡ 
እንዲያ ከሆነ ዘንዳ፣ እየተባላችሁ ያላችሁትን 
እንንገራችሁ፡፡  ከዚህ ሕገ-መንግስት አንድም 
የሚቀየር አንቀፅ አይኖርም፤ በተለይም 
አንቀፅ 39 ባለበት ይቀጥላል እየተባላችሁ 

ካልመሰላችሁ ደግማችሁ አንብቡት፡፡ ይሄ 
አንቀፅ እና በዚህ አንቀፅ ስር ያሉ ሌሎች 
ንዑስ-አንቀፆች እንዲቀየሩ እንታገላለን 
ሲሉ የነበሩት ብአዴኖችስ፣ ይሄን ማኒፌስቶ 
አንብበውታልን የሚል ጥያቄ ወሳኝ ጉዳይ 
ይመስለናል፡፡ ሕገ-መንግስቱ በአማራ ጥላቻ 
ላይ የቆመ ነው፤ አማራ አሁን እየደረሰበት 
ላለው መከራ ዋናው መነሻ ነው ሲሉ ያታከቱን 
የብልፅግናዎቹ አማሮች፣ ይሄ ማኒፌስቶ ሲፃፍ 
አልነበሩም፤ ወይ አሁን ከእኛ እኩል እየሰሙ 
ነው፤ አልያም ይሉ የነበረውን ይሉ 

የነበረው በጎረምሶቹ አብኖችእየተገፉ 
ነበር ከማለት ውጪ፣ ሌላ ምን ማለት 

እንችላለን? መቼም ከብልፅግና ለመለየት ጊዜ 
እየጠበቁ ነው የሚል ሞኛሞኛ አይኖርም፡፡ 
ይሄን አንቀፅ አቃለን እንዳናየው የሚያደርገን 
ሌላው ጭብጥ፣ የተደረደሩት ትርጉም የለሽ 
የቃላት ድርብርቦሾች ናቸው፡፡ “ብሄር፣ 
ብሄረሰቦች እና ህዝቦች” ምን ማለት ነው 
የሚለው ጥያቄ፣ ላለፉት ሰላሳ ዓመታት 
ሲያደናቁረን እንደነበር ለሚያስታውስ፣ እነዚህ 
ሰዎችስ ምን እያሉ ነው የሚል ጥያቄ እንዲያነሳ 
ይገደዳል፡፡ ብሄር ማን ነው፣ ብሄረሰቦችስ 
እነማን ናቸው፣ ህዝቦችስ የትኞቹ ናቸው? 
በሚሉ ጥያቄዎች የተደናገሩት የያኔዎቹ 
ሕወሓቶች፣ ትርጓሜውን ሕገ-መንግስቱ ላይ 
አስቀምጠናል አሉን፤ ያስቀመጡት ትርጓሜ 
ደግሞ በቀጥታ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ 
የተተረገመው፣ ከጆሴፍ ስታሊን “Marxism 
on the national question” ከሚለው 
አይረቤ ድርሳን አንድ አንቀፅ መሆኑን፣ 
እኛ እንኳን ደርሰን ፃፍንበት፤ ሰሚ ግን 
አልነበረም፡፡ ብልፅግናዎችስ ምን የሚል 
ትርጓሜ ይሰጡን ይሆን የሚለው ጉጉት፣ 
ምርጫውን ማን ያሸንፋል ከሚለው በላይ 
ያጓጓኛል፡፡ ማን ያውቃል፣ አገሪቷ የቧልተኞች 
ከሆነች ሰንብታለችና፣ እንተረጉማለን ብለው 
ሊያስቁን ተዘጋጅተውም ይሆናል፡፡ ይሄን 
ያስባለኝ፣ አንድ ሌላ አንቀፅ ከማኒፌስቶው 
ላይ ማንበቤ ነው፡፡ “የነፃነት እና የእኩልነት 
ጉዳዮችን በአገራችን ያቀነቀኑ ፓርቲዎች 
ቢኖሩም፣ ሁለቱን ጥያቄዎች ለመመለስ 
መሰረት የሚሆነውን የወንድማማችነት ጉዳይ 
ያቀነቀነ ፓርቲ ግን በአገራችን አልታየም” 
የሚለውን መስመር ስመለከት፣ አንድ ነገር 
እርግጠኛ ሆንኩ፤ ይኸውም፣ ከማኒፌስቶው 
ፀሀፊዎች መካከል አንድ ሰው፣ ስለፈረንሳይ 
አብዮት ሊያውም ““Liberté, Egalité, 
Fraternité” የሚሉትን የአብዮቱን አነቃቂ 
መዝሙሮች ያነበበው ባለፉት ወራት መሆኑን፤ 
እንዲያ ካልሆነ፣ “የብሄሮች ጥያቄ የሚፈታው 
በወንድማማችነት ነው” ለሚል ቧልተኛ 
ማኒፌስቶ እንዴት ከዚህ በተሻለ ደግ መሆን 
ይቻላል? አልያም ደግሞ፣ የማኒፌስቶው 
ርዕዮተ- ዓለም መደመር መሆኑ ከመጠቀሱ 
ባለፈ፣ በሊቀመንበራችን የ“መደመር” መፅሃፍ 
ላይ ስለነዚህ ሃይለ-ቃላት አንድም ቦታ 
አለመጠቀሱን ስናስታውስ፣ ምናልባትም 
የሰውያችን አዲስ መገለጥ ይሆን ይሆናል 
ብለን እናልፋለን፡፡

	 ይህች ጨዋታ ደግማ በተራዋ ወደ 
ሌላ ቀልድ ትወስደናለች፡፡ “ለአነስተኛ እና 
መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አገሪቱ 

ባሉ እያንዳንዶቹ ወረዳዎች 50 ሄክታር 
እናቀርባለን” የሚሉህን ብልፅግናዎች 
ፓለቲካዊ እውቀት ለመረዳት የኪንደር ጋርተን 
የቤት ስራ ልስጥህ፤ ሌሎቹን አስር ክልሎች 
ተውና፣ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ወረዳዎችን 
ብዛት በሃምሳ ሄክታር አባዛ እና ያገኘኸውን 
ውጤት ከአዲስ አበባ ስፋት ጋር አነፃፅረው፤ 
ያን ጊዜ ይሄን መስመር የፃፈውን ሰውዬ ወደ 
መሰረተ-ትምህርት መመለስ ያምርኻል፡
፡ ይሄ ካልተመቸኽ፣ ሌላ ልጨምርልኽ፤ 
ሚዲያ ስንተኛ መንግሥት ነው የሚል ጥያቄ 
ቢቀርብልህ፣ ምን ትመልሳለህ? አራተኛ ካልክ 
አንተ ጁንታ ነህ፤ ምክንያቱም ለብልፅግናዎች 
ሚዲያ ሶስተኛ መንግሥት ነውና፡፡ 

	 በአምስት ዓመት ውስጥ የመብራትን 
ተደራሽነት መቶ ከመቶ አደርሳለሁ ከሚለው 
የገዢዎቻችን ማኒፌስቶ ውስጥ፤ ነዋሪዎች 
ተመጣጣኝ የቤት ኪራይ እንዲያወጡ 
ፓርቲያችን በቁርጠኛነት ይሰራል የሚለውን 
መስመር የፃፈው መንግስቱ ኃይለማሪያም 
እንጂ፣ ነፃ ገበያ አስፍናለሁ የሚለው ዐቢይ 
አህመድ ይመስላልን?

	 ሌላይኛውን አደገኛ የፓለቲካ 
ጨዋታም ከዚሁ ማኒፌስቶ እንጥቀስ፤ የቋንቋ 
ጥያቄ፡፡ አምስት የሥራ ቋንቋዎች እንዲኖር 
ይደረጋል ይላል ማኒፌስቶው፡፡ ከአንድ 
በላይ የሥራ ቋንቋ ማስፈለጉን የሚጠራጠር 
የፖለቲካችን ታዛቢ እንደማይኖር ግልፅ ነው፡
፡ ጉዳዩ ግን እርሱ አይደለም፤ ለምን አምስት 
የሚል ጥያቄ እንጂ፤ ለምን አራት ወይም 
ሰባት ቋንቋዎች አይመረጡም ለሚል ጥያቄ፣ 
ብልፅግናዎች ምን ምላሽ ይኖራቸው ይሆን? 
አምስት ይሆናሉ ከተባለም፣ የሚጨመሩትን 
አራት ቋንቋዎች አስቀድመው ወስነው 
ጨርሰዋል የሚል እርግጠኝነት ይሰጠናልና፤ 
ቢያንስ ከኦሮምኛ ውጪ ሌሎቹ ሶስቱ 
ቋንቋዎች በምን መስፈርት ሊመረጡ 
እንደሚችሉ፣ ይህም ፓለቲካችን ውስጥ አዲስ 
መነታረኪያ አጀንዳ እንደሚጨምር እንዴት 
ውል ሊልባቸው አልቻለም የሚል አስጨናቂ 
ጥያቄ ይቀሰቅሳል፡፡ በእግረ መንገድም፣ 
ስለ ብሄራዊ እርቅ እና ብሄራዊ መግባባት 
ለጠንካራ አገረ-መንግሥት ያለውን ግዙፍ 
አበርክቶ አብዝቶ የጠቃቀሰው ብልፅግና፣ 
ለነዚህ መሰል እሴቶች ግንባታ ብሄራዊ ቋንቋ 
ያለውን ሰፊ ጠቀሜታ እንዴት እንደዘነጉት 
ጠቅሰን ብቻ እንለፍ፡፡
 
	 በየትኛውም ማኒፌስቶ 
እንደሚሆነው ሁሉ፣ በዚህ ማኒፌስቶም 
ላይ የተጠቀሱትን የማኀበራዊ እና ጤና ነክ 

ፓሊሲዎች ለሌላ ጊዜ እናሳድራቸው እና 
የኢኮኖሚውን ጉዳይ ነካክተነው እንለፍ፡፡ 
መንግሥት በኢኮኖሚው ውስጥ የሚኖረውን 
ሚና እና ከግል ባለሃብቱ ጋር ሊኖረው ይገባል 
ተብሎ የተዘረዘሩትን ጭብጦች አተኩረን 
ስንመለከት፣ የዐቢይ አህመድ መንግሥት 
ልማታዊ መንግሥትነትን ለመከተል መወሰኑን 
እንረዳለን፡፡ እንዲ ከሆነ ዘንዳ፣ በቀጣይ 
አምስት ዓመት የሚኖረንን ማክሮ ኢኮኖሚ 
ከዚህ ልማታዊ መንግሥት ሞዴል አኳያ 
እየተከተልን ለመፈተሽ እና ለመመርመር 
እንድንዘገጃጅ ያደርገናል፡፡ አንድ ለመረዳት 
ግራ የሚገባ ጉዳይን ግን ሳናነሳ ማለፍ 
አይቻለንም፡፡ ይኸውም ማኒፌስቶው 
የዘነጋው የመሬት ጥያቄ ነው፡፡ ምናልባትም፣ 
ስለ መሬት ፖሊሲው አንዳችም ነገር ሳይል 
ወደ ምርጫ የሚገባ የመጀመሪያው ፓርቲ 
ብልፅግና ሳይሆን አይቀርም፡፡ ያን የመሰለ 
በአፍሪካ ብቸኛው ማኀበራዊ አብዮትን 
የቀሰቀሰው፣ መሰረታዊዎቹ የኢትዮጵያ 
ማኀበረ-ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች እና ቀዳሚ 
ፓለቲካዊ ምስቅልቅሎሾች የተተበተቡት 
የመሬት ስሪቱ እንደሆነ ምን ያህል ቢዘነጉት 
ነው፣ ለዚህ ታላቅ ጥያቄ አንዲት መስመር 
እንኳን ለመንፈግ እንዲህ የተዳፈሩት፣ 
የሚለው ጥያቄ ማኒፌስቶውን ካነበብኩበት 
ቀን ጀምሮ ግራ እንደገባኝ አለ፡፡ ምርጫው 
ደርሶ፣ የሚሉትን በሰማን ያስብላል፡፡ 

	 በመጨረሻም፤ ለፕራግማቲዝም 
“ነቢር ነበብ” የሚል ትርጓሜ መስጠታቸውን 
እና አሰላሳይ ማኀበረሰብ መፍጠር ግባችን 
ነው እንደምትለው ጨዋታ ያስፈገገኝ 
እንደሌለ አለመናገር አይቻለኝም፡፡ የፊደል 
እና የቃላት ስህተቶቹን ብዛት መቁጠርም 
እንደታከተኝ ሳልገልጽ ማለፍ አልፈልግም፡፡  
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የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች 
ኮሚሽን በምርጫ 2013 
የሰብዓዊ መብት መከበርን 
ለማረጋገጥ የሚፈጥረውን ዕድል 

ወደ ተግባር ለመለወጥ አጀንዳዎችን ቀርፆ 
ለባለድርሻ አካላት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ 
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) 
ኮሚሽኑ የለያቸውን 6 አጀንዳዎች ሙሉ 
በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ 
መጀመሩን ገለጸ፡፡

	 የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች 
ኮሚሽን ምርጫ 2013 የኢትዮጵያን 
ውስብስብ የሰብዓዊ መብት ችግሮች 
ለመፍታት ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎች 
እንዲወሰዱ ዕድል የሚፈጥር አጋጣሚ 
መሆኑን በመጥቀስ ከሰብዓዊ መብት መከበር 
ጋር በተያያዘ በምርጫው የሚሳተፉ ባለድርሻ 
አካላት ለማክበር፣ለመፈጸም እና ለማስፈጸም 
ቃል የሚገቡባቸው እና የሚተገብሯቸው 6 
አጀንዳዎችን ለይቶ ጥሪ ማቅረቡ የሚታወስ 
ነው፡፡ በዚህም መሰረት በምርጫ 2013 
የቃልኪዳን ሰነዱ ውስጥ አጀንዳዎቹን 
ማካተቱን የገለጸው ኢዜማ፣ አጀንዳዎቹን 
ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግም 
እንቅስቃሴ እንደጀመረ ለኮሚሽኑ በላከው 
የቃልኪዳን ምላሽ ላይ ጠቁሟል፡፡ 

	 ኢዜማ በቃልኪዳን ምላሹ ላይ 
የዜጎች ሰብዓዊ መብት በማይከበርበት አገር 
ዘላቂ እና አስተማማኝ ዕድገት በራሱ ትርጉም 
አለው ብሎ ስለማያምን፤ ለማንኛውም 
ዓይነት የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ተገቢውን 
እርምጃ እንደሚወስድ እና በየጊዜው 
ማስተካከያ እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል፡፡ 
ፓርቲው በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ውስጥ 
እና ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ 
ስምምነቶች ውስጥ የሰፈሩ ሰብዓዊ መብቶች 
ሙሉ በሙሉ እንዲከበሩ የሚቻለውን 
ሁሉ ለማድረግ ቃል እንደሚገባም ገልጿል፡
፡ የኢትዮጵያን ልዩ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ 
የቡድን (የብሔረሰብ፣ የሃይማኖት፣ የፆታ፣ 
የዕድሜ. . . ወዘተ) መብቶች ከግለሰብ 
መብቶች ጋር ግጭት በማይፈጥሩበት መልኩ 
ጥበቃ የሚያደርግላቸው እና በጥናት ላይ 
የተመሰረተ የቡድን ፍላጎታቸውን ለማዳበር 
እንዲችሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ በቃል ኪዳኑ 
ላይ ጠቁሟል፡፡ በተጨማሪም የሚዲያ 
ተቋማት እንዲሁም ሲቪል ማኅበራት 
የዜጎችን ሰብዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብት 
ለማዳበር በነፃነት እንዲደራጁ አስፈላጊውን 
ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል፡፡ለሰብዓዊ 
መብት ተጋላጭ የሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች 
ጋር በተያያዘ (ሴቶች፣አካል ጉዳተኞች 
እና ሕፃናት) ሰብዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶቻቸው እንዲከበሩ እንደሚሠራም ቃል 

ገብቷል።

	 ኢዜማ ለሰብዓዊ መብቶች 
በቁርጠኝነት እንደሚቆም፣ ምርጫው 
ለሥርዓተ-ፆታ ምላሽ ሰጪ መሆኑን 
እንደሚያረጋግጥ፣ የሕግ እና ፖሊሲዎች 
ማሻሻያ ቃል ኪዳን እንደሚያረጋግጥ፣  
የመንቀሳቀስ፣ የመደራጀት፣ መረጃ የማግኘት 
እና ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን 
እንደሚያረጋግጥ እና ከግጭት ቀስቃሽ እና 
ጥላቻ ንግግር እንዲሁም ከኃይል እርምጃዎች 
ሙሉ በሙሉ እንደሚቆጠብ በቃልኪዳን 
ምላሹ ላይ ጠቅሷል፡፡ 

	 የኢዜማ መሪ ብርሀኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር) በትዊተር ገጻቸው ከሰብዓዊ 
መብቶች ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ 
መብት ኮሚሽን የለያቸውን 6 አጀንዳዎች 
የቃልኪዳን ሰነዱ ውስጥ የተካተቱ እንደሆኑ 
እና ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ 
እንቅስቃሴ መጀመራቸውን መግለጻቸውን 
ተከትሎ ኮሚሽኑ ምስጋናውን ገልጾ፤ ሌሎች 
ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተመሳሳይ ፈለግ 
እንዲከተሉ ጥሪውን አቅርቧል፡፡  

ኢዜማ፣ ኢሰመኮ የለያቸውን 6 አጀንዳዎች የቃል ኪዳን ሰነዱ 
ውስጥ እንዳካተታቸው እና ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ 

እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታወቀ
የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በጋምቤላ 
ክልል በጋምቤላ ከተማ የምርጫ 
ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ-

ግብሩን ባሳለፍነው እሁድ የካቲት 21 ቀን 
2013 ዓ.ም በጊዋ ሆቴል አካሄደ፡፡ 

	 የኢዜማ መሪ ብርሀኑ ነጋ 
(ፕሮፌሰር) በስፍራው ተገኝተው 
ባደረጉት ንግግር፣ በለውጡ የተገኙትን 
አጋጣሚዎች በመጠቀም ምርጫው ሰላማዊ 
እና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ፓርቲው 
እንደሚሠራ አስታውቀዋል። 

	 ኢዜማ የሁሉም ኢትዮጵያዊ 
እኩልነት የተረጋገጠበት የፖለቲካ ሥርዓት 
እንዲኖር በትኩረት የሚሠራ መሆኑን መሪው 
ተናግረዋል። ለማኅበራዊ ፍትህም በትኩረት 
እንደሚሠራ ገልጸዋል፡፡በቅስቀሳ ማስጀመሪያ 
መርሃ-ግብሩ ላይ ከተገኙ ደጋፊዎች እና 
አባላት ለተነሰዘረላቸው ጥያቄዎችም 
ምላሻቸውን ሰጥተዋል፡፡ 

	 በጋምቤላም ሆነ በአገሪቱ የተለያዩ 
ክፍሎች ያለው የጸጥታና ደህንነት ችግር 
ፓርቲያቸው እንደሚያሳስበው እና በሚገባ 
እንደሚከታተለው ተናግረዋል፡፡ ‹‹ከደህንነት 
ጋር በተያያዘ ያለው ጉዳይ ያሳስበናል›› 
ያሉት መሪው፣ በማኒፌስቶዋቸው የጸጥታና 

የደህንነት ጉዳዮችን በሚገባ እንደዳሰሰው 
ተናግረዋል፡፡ የጸጥታም ሆነ የደህንነት ችግር 
ሊፈታ የሚችለውም ተጠያቂነትን (Ac-
countability) ማስፈን የተቻለ  እንደሆነ 
ጠቁመዋል፡፡ ይህም ሊሆን የሚቻለው ሕዝብ 
የመረጠው አስተዳደር ሲኖር ብቻ እንደሆነ 
ተናግረዋል፡፡    

	 ኢዜማ በዕለቱ በክልሉ የሚወዳደሩ 
ዕጩዎቹን አስተዋውቋል። ኢዜማ በጋምቤላ 
ለክልሉ ምክር ቤትም ሆነ ለሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ሙሉ ለሙሉ የሚወዳደር ሲሆን፤ 
ለክልል ምክር ቤትም ሆነ ለሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት በድምሩ 159 ዕጩዎችን 
የሚያቀርብ ይሆናል፡፡ 

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) የፊታችን 
እሁድ የካቲት 28 ቀን 2013 
ዓ.ም በወልድያ፣ ደሴ እና አርባ 

ምንጭ ከተሞች የምርጫ ማስጀመሪያ መርሃ-
ግብር የሚያካሄድ ይሆናል፡፡  

	 ኢዜማ በ42 ከተሞች ላይ ሕዝባዊ 
ስብሰባዎችን ለማካሄድ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ 
እንዳለ የጠቀሱት ድርጅት ጉዳይ ኃላፊው 
ዋሲሁን ተስፋዬ፣ ፓርቲያቸው የምርጫ 
ቅስቀሳውን በ4 ምዕራፍ ከፍሎ እንቅስቃሴ 
እንደጀመረ አስታውቀዋል፡፡ በየምርጫ 
ወረዳውም የምርጫ ዘመቻ ኮሚቴ አቋቁሞ 
እየተንቀሳቀሰ እንዳለ አስረድተዋል፡፡ 
የተቋቋሙት ኮሚቴዎችም ከቅስቀሳ ጋር ያሉ 

ሥራዎችን እንደሚከውኑ ጠቁመዋል፡፡ በዞን 
ደረጃም ኮሚቴውን ማዋቀር መቻላቸውን 
የጠቀሱት ኃላፊው፣ በአሁኑ ወቅትም 
በየምርጫ ወረዳዎቹ ያሉት የምርጫ ዘመቻ 
ኮሚቴዎች ለዕጩዎች የሚያስፈልጋቸውን 
ግብአት በማሰባሰብ ላይ እንዳሉ 
አስረድተዋል፡፡ 

	 ኢዜማ፣ እሁድ የካቲት 28 
ቀን 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ 
በወልዲያ ከተማ በአዳጎ የወልዲያ ባህል 
ማዕከል የምርጫ ማስጀመሪያ መርሃ-ግብር 
የሚካሄድ ሲሆን በተመሳሳይ ሰአት በደሴ 
ከተማ በሆጤ ወጣቶች ማዕከልም የምርጫ 
ማስጀመሪያ መርሃ-ግብሩ የሚካሄድ ይሆናል፡
፡ በአርባ ምንጭ ከተማም ከሰዓት 8፡00 ላይ 

በፓራዳይዝ ሆቴል የምርጫ ማስጀመሪያ 
መርሃ-ግብሩ እንደሚካሄድ ዜጎች መድረክ 
ከደረሳት መረጃ መረዳት ችላለች፡፡  

	 በሶስቱ ከተሞች በሚካሄደው 
የምርጫ ማስጀመሪያ መርሃ-ግብር ላይ 
የኢዜማ ደጋፊዎች፣ አባላት፣ የከተሞቹ 
ነዋሪዎች እና የኢዜማ ከፍተኛ አመራሮች 
የሚገኙ ይሆናል ፡፡ 

	 ኢዜማ የካቲት 13 ቀን 2013 ዓ.ም 
በአዲስ አበባ ከተማ በግዮን ሆቴል እንዲሁም 
የካቲት 21 ቀን 2013 ዓ.ም በጋምቤላ ከተማ 
በጊዋ ሆቴል የተሳካ የምርጫ ማስጀመሪያ 
መርሃ-ግብር ማካሄዱ የሚታወስ ነው፡፡ 

ኢዜማ በወልድያ፣ ደሴ እና አርባ ምንጭ ከተማ የምርጫ 
ማስጀመሪያ መርሃ-ግብር ሊያካሄድ ነው

የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ኢዜማ በጋምቤላ የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ 
መርሃ-ግብር አካሄደ

የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



ኢዜማ የካቲት 25  ቀን 2013 ዓ.ም9 ኢዜማ የካቲት 25  ቀን 2013 ዓ.ም10

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ 
ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ አበባ 
ከተማ ለሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት የሚወዳደሩ 23 

ዕጩዎችን ለከተማ ምክር ቤት የሚወዳደሩ 
138 ዕጩዎቹን በድምሩ 161 ዕጩዎችን 
አስመዝግቦ ማጠናቀቁን የኢዜማ ድርጅት 
ጉዳይ ኃላፊ ዋሲሁን ተስፋዬ ለዜጎች መድረክ 
ገለጹ፡፡ 

	 ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው 
የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ መሠረት ከየካቲት 08 
ቀን 2013 ዓ.ም አንስቶ እስከ የካቲት 21 
ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የዕጩዎች ምዝገባ 
እንደሚካሄድ ይታወቃል፡፡ ይህንን 
የጊዜ ሰሌዳ ከግምት በመክተት ለሁሉም 
ዕጩዎቻቸው የካቲት 06 ቀን እና የካቲት 07 
ቀን 2013 ዓ.ም ስልጠና በመስጠት የካቲት 

08 ቀን ዕጩዎቻቸውን ለማስመዝገብ ኢዜማ 
ዝግጅት ላይ እንደነበር ያስታወሱት ኃላፊው፣ 
በተባለባቸው ቀናት ቢሮ ያልተከፈተባቸው 
ምርጫ ወረዳዎች ስላሉ እንዲሁም ከመመሪያ 
ውጪ የሚጠየቁ ጥያቄዎች በተያዘለት የጊዜ 
ሰሌዳ ዕጩዎቻቸውን እንዳያስመዝግቡ 
እንዳደረጋቸው ተናግረዋል፡፡ ከመመሪያ 
ውጪ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በተመለከተ 
ከምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች ጋር ንግግር ካደረጉ 
በኋላ የተወሰነ ማሻሻያ ቢኖርም በሚፈልጉት 
ደረጃ ዕጩዎቻቸውን አስመዝግበው 
እንዳላጠናቀቁ አስረድተዋል፡፡ በእስካሁኑ 
ሂደትም ከሚያወዳድሯቸው ዕጩዎች 
መሀል 50 በመቶውን ብቻ እንዳስመዘገቡ 
ጠቁመዋል፡፡ ምርጫ ቦርድ ዘግይቶ ቢሮ 
የከፈተባቸው ክልሎች ስላሉ ዕጩዎቻቸውን 
ባሰቡት ጊዜ አስመዝግበው ለማጠናቀቅ 
እንደተቸገሩ ኃላፊው አስረድተዋል፡፡ 

 
	 ኢዜማ፣ የካቲት 06 ቀን እና 
የካቲት 07 ቀን 2013 ዓ.ም በመላው አገሪቱ 
ለሚገኙ ዕጩዎቹ ስልጠና ሰጥቶ፤ ዕጩዎቹን 
እስከ የካቲት 12 ቀን 2013 ዓ.ም አስመዝግበ 
ለማጠናቀቅ አቅዶ የነበረ ቢሆንም 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕጩዎች 
የሚመዘገቡበትን ቢሮዎች ባለመክፈቱ የተነሳ 
እስካሁን የዕጩዎችን ምዝገባ ለማጠናቀቅ 
አልቻለም፡፡ 

	 ኢዜማ ለ6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ 
የሚወዳደሩ 408 ዕጩዎችን በየምርጫ 
ወረዳዎቹ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ማስመረጥ 
ችሏል፡፡   

ኢዜማ በአዲስ አበባ ከተማ የሚወዳደሩ ዕጩዎቹን 
ምዝገባ አጠናቀቀ

የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ይህን ርዕስ አይቶ ደግሞ አድዋ 
እና ምርጫ ምን አገናኛቸው?  
ግር ቢሰኝ አይገርምም  እኔም 
ይህ ግርታ ተሰምቶኝ ነበር 

፡፡ ግርታው  ግን ምንም ያህል ከእኔ ጋር 
አልቆየም፤ እንዴ ሕይወት በምርጫ የተሞላች 
አይደለች እንዴ? የሚል ሌላ ጥያቄ አቀረበልኝ 
እኔም በአዎንታ መልሼ ቀጠልኩ   ፡፡
ምርጫዎቻችን አንዳንድ ጊዜ ወደን ፈቅደን፤ 
አንዳንዴም የውዴታ ግዴታ ይሆኑብናል፤ 
በየትኛውም ሁኔታ ግን የመምረጡ ውሳኔ 
የራሳችን ነው፡፡

	 የአድዋ ድል የሁለቱ ምርጫዎች 
ተዋሕዶ ልንለው እንችላለን፡፡ የአድዋ 
አንጸባራቂ ገድል ባለቤቶችና ለመላው ጥቁር 
ሕዝብ የነፃነት ተምሳሌት ያደረገን የምርጫችን 
ውጤት ነው፡፡ ምናልባትም የውዴታ ግዴታ 
ምርጫ ልንለው እንችላለን፡፡ ይህ የሚያሰኘው 
ግን ጦርነቱ ወደንና ፈቅደን ያልገባንበት 
መሆናችን ስናስብ ነው፡ቢሆንም ግን በቅኝ 
የመገዛት ምርጫ ነበረን፤ ነገር ግን ፈቅደን 
ወደን እንድንገባ ያደረገን ለነጻነታችን ያለን 
ቀናዒነታችን፤ ከባርነት በደማችን ነፃነትን 
መምረጣችን ነው፡፡

	 ኢትዮጵያውያን ከሌሎቹ ተመሳሳይ 
የአውሮፓውያን የቅርምት አጀንዳ ከነበሩ 
ሕዝቦች የሚለየን፤ ይህንን በአፍሪካውያንና 
በመላው የጥቁር ሕዝብ ዘር ላይ የተቃጣውን 
የባርነት አዋጅ እምቢ ብለን በአንድነት 
በመቆም ወራሪውን የፋሺስት ኢጣሊያ ጦር 
ለመመከት በመምረጣችን ነው፡፡

አባቶቻችን ከአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት 
የንጉሣቸውን የክተት ጥሪ ተቀብለው 
(ውስጣዊ ቁርቁሳቸውን ወደ ጎን በመተው)፤ 
ደማቸውን አፍስሰው አጥንቶቻቸውን 
ከስክሰው ባቆዩልን አገራችን ዛሬ ቀና ብለን 
እንድንሄድ፤ በመላው ዓለም ለሚገኙ ጥቁር 
ሕዝቦች የነፃነት ፋና ወጊ ሆነን እንድንታይና 
ጠንካራ የአይበገሬነት ሥነልቦና እንድንላበስ 
አድርጎናል፡፡ ይህንን መንፈስ እንድንላበስ 
ያደረገን ድል ለእጅጋየሁ ሽባባው ጥልቅ 
የአድዋ መረዳት ምንጭ ሆኗል፡፡

       የተሰጠኝ ሕይወት ዛሬ በነፃነት
          ሰው ተከፍሎበታል ከደምና        ከአጥንት
        ስንት ወገን አለቀ ለነፃነት ክብር
         ትናገር አድዋ ትናገር ትመስክር
         ትናገር አድዋ ትናገር አገሬ
           እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ::

	 በውጭ ወራሪዎች የተቃጣብንን 
የባርነት ድግስ በተደጋጋሚ በአንድነት 
በመቆም እምቢኝ ያልነውን ያህል በአገር 
በቀል ጨቋኞች የደረሰብንን የመከራ 
ቀንበር ለመሸከም ያሳየነው ትዕግስት ወይም 
ቸልተኝነት አሊያም  ጭቆናን መለማመድ 
ግን ዛሬም ድረስ ያልተፈታ እንቆቅልሻችን 
ይመስለኛል፡፡

	  እውነት ነው ቅኝ ገዥዎች 
አፍሪካውያንን ለመግዛት የሚያስችላቸውን 
ስልት ነድፈው እርስ በእርሳችን 
እንድንጠራጠር የጎሳ፤የሃይማኖት፤የባህል እና 
የመልክአምድር ድንበር አበጅተውልናል፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ ናይጄርያ አሁን ያለችበትን 

ነባራዊ ሐቅ ያጠኑ ምሁራን መጥቀስ (ምንም 
እንኳን በቅኝ ግዛት ባንገዛም)፤አሁን ያለንበትን 
ሁኔታ ለማንፀር ይጠቅመናል በሚል እዚህ 
ወስጀዋለሁ፡፡ (ትርጉም የራሴ)

	 የቅኝ ገዥዎች አስተዳደር በመሬት 
ላይ የሚታይ ድንበር (ክልል) በአገሪቱ 
ሐዝቦች መካከል አበጅተዋል፡፡ ይህም 
አገሪቱን ለመበዝበዝ አስችሏቸዋል፡፡ በዚህም 
ምክንያት ሀብትን ለመቆጣጠር በሚደረግ 
የኃይል ክፍፍልና ሽኩቻ ማንነትን መሠረት 
ያደረገ ቁርቁስ አስከትሏል ባለፉት ዘመናት 
የነበሩ ማኅበረሰቦች በዚህ ትርጉም አልባ 
ድንበር ምክንያት የማይታረቁ ጠላቶች 
እንዲሆኑ ምክንት ሆኗል፡፡

	 ይሁንና በቅኝ ገዥዎች ምክንያት 
ከተፈጠረው የእርስ በእርስ ክፍፍል ይልቅ በ 
“አገር በቀል ቅኝ ገዥዎች” የሆነውና እየሆነ 
ያለው በቅኝ ገዥዎች የተጀመረው የብዝበዛ 
ሂደት የሚያስቀጥል ሆኖ ይታያል፡፡ ይህንን 
ሁኔታ ነው ምሁራኑ የናይጄሪያን ወቅታዊ 
ሁኔታን ለማስረዳት ካስቀመጧቸው ሦስት 
መተንተኛ እሳቤዎች፤ለእኛ አገር ነባራዊ ሁኔታ 
የቀረበው እሳቤ  “Native-settler identi-
ties”  በግርድፉ የነባር-መጤ ማንነት ብለው 
የጠሩትን ለጉዳዬ አስረጅ ሆኖ አግኝቸዋለሁ   
፡፡

ይህ የሶስተኛው ደረጃ በአፍሪካውያን 
ልሒቃን የተፈጠረና እስካሁንም የቀጠለው፤ 
ለህልውናውም ዘርን፤ ጎሳን እና ሃይማኖትን 
መሠረት ያደረገው እሳቤ የአገረ መንግሥት 
ግንባታ ምሶሶ በማድረግ አገራዊ 

አድዋ እና ምርጫ
የካቲት 22፤ 2013
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አስተዳደሩን የሚቆጣጠሩ ሰዎች 
“ከየትኛው ወገን ተወለዱ የሚለው ዋነኛ 

መመዘኛ ሆነ፡፡ በዚህም ከነጻነት በኋላ ያሉ 
መሪዎች ቅኝ ገዥዎች ያሰመሩትን የጎሳና 
የሃይማኖት መስመሮች ለራሳቸው ፖለቲካዊና 
ማኅበራዊ ጠቀሜታ አውለውታል::”
 
	 ይህ የናይጄሪያ ወቅታዊ ሁኔታ ምን 
ያህል አሁን አገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን 
ነባራዊ ሁኔታን እንደሚገልጽ የጥናቱን 
መደምደሚያ  በመጥቀስ ( ግርድፍ ትርጉም-
ዋናው የናይጄሪያውን አንድነት ተግዳሮት 
ቅኝ ገዥዎች የፈጠሩት የጎሰኝነትና የባህል 
ድንበር ሳይሆን ኛይጄሪያውያን ራሳቸው 
የፈጠሩት ቅኝ ገዥነት ነው) ዶ/ር ይርጋ ገላው 
ስምምነታቸውን ይገልጻሉ፡፡ “so relevant to 
creation of native colonialism in Ethio-
pia” በማለት፡፡

	 አሁን ያለው የኢትዮጵያ አገረ-
መንግሥት አስተዳደር ምን ያህል የቅኝ 
ገዥዎች መንፈስ የተጫነውና የአድዋ ድልን 
ያራከሰ እንደሆነ ከላይ ከቀረበው የናይጄሪያ 

ተሞክሮ መረዳት ይቻላል፡፡ግን እንዴት 
የአድዋ ድል ባለቤት ሆነን እዚህ ውስጥ 
እራሳችንን አገኘነው?

	 የ27 ዓመቱ የሕወሃት-ኢህአዴግ 
የአገረመንግሥት ሥርአት “የነባር-መጤ” 
ማንነትን መሠረት ያደረገ ትርክት በማንበር 
ኢትዮጵውያን በአድዋ ያገኙትን አንጸባራቂ 
የአንድነት ድል በማራከስ ለዘመናት 
ተዋልደው የኖሩትን ሕዝቦች ለማያባራ 
ግጭት ዳርጎን “ሸሸ፤ ወይስ አፈገፈገ”? 
ይህ ትርክት ጀግኖቻችንን እንኳን በጋራ 
እንዳናከብር የብሔር አጥር አበጅቶ 
ያናቁረናል፡፡ የዚህ ሥርአት ወራሽ የሆነው 
ተረካቢው ብልጽግናም አሻግራችኋለሁ ብሎ 
ቃል ቢገባም ወደነበርንበት እንዳንመለስ 
የሚያደርግ ዋስትና እስካሁን ከቃል ባለፈ 
አላሳየንም፡፡

	 ይህንን ሁኔታ ለመቀየር አሁንም 
ከፊታችን  ምርጫ አለን፤ ምርጫዎቹም 
በዋናነት ያለፈውን ሥርአት እንዳለ 
ማስቀጠል፤ ጥገናዊ ለውጥ፤ ማካሄድ ወይም 

ፖለቲካዊ ሥርአቱን ከጎሳዊ ማንነት በማላቀቅ 
ዜጎች የብሔር፤ የሃይማኖትና ሌሎችም 
ማንነቶቻቸውን በማክበር እኩል የሚታዩበት 
ዜግነትን መሠረት ያደረገ ፖለቲካዊ ሥርአት 
መፍጠር ናቸው፡፡እኛ ምንኛው ውስጥ ነን?

	 የአድዋ ድል በነፃነትና በባርነት 
መካከል በተደረገ ምርጫ የተገኘ፤ የደም 
ዋጋ ተከፈለለት ድል ነው፡፡ ዛሬም ያለው 
ምርጫ በአገር በቀል የባርነት ሥርአት 
እና በዜጎች ፈቃድ በሚመሠረት ሥርአት 
መካከል የሚደረግ ነው፡፡ ፕሮፌሰር ብርሃኑ 
እንዳሉት “የአድዋ ድል ከባርነት አስጥሎ 
እንደሰው አስከብሮናል የዘንድሮው ምርጫ 
ደግሞ ከጭቆና አውጥቶ የዜግነት ክብራችንን 
የምናስመልስበት ይሆናል::” 

	 ታዲያ አድዋ እና ምርጫ አይገናኝም 
ትላላችሁ? 
	 እድሜ ለአባቶቻችን በኩራት 
መንፈስ እነሆ 125 ዓመታት አሳለፍን፡፡ 
መልካም የአድዋ ድል በዓል ተመኘሁ


