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ለተከበሩ የኢትዮጵያ ፊደራል መንግሥት ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አቢይ አህመድ
ክቡር ሆይ፡

ይህንን ደብዳቤ ስጽፍ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አቢይ አህመድ ያለኝን ከፍ ተኛ አክብሮ ትና ድጋፍ እየሰ ጠሁ
ነው። ባለፉ ት 27 ዓ መታ ት ኢትዮጵያዊነታችን ተገፎ፣ ማንነታችንን ጠፍቶ፣ ክብ ራችን ተወ ስዶ ለሰው ልጆች የተሰ ጠዉ
ሰብአዊ መብታችን ተወ ግዶ፣ በማንነታችን ብቻ በመታሰ ር፣ በመገ ደል፣ በመሰ ደድ፣ ያሳ ለፍነው ስቃ ይ ተነ ግሮም ተጽፎም
አያልቅም። ምናልባ ት ታሪክ ጸሐፊዎች ዘግበው ይህንን በሰው ታሪክ ዘ መን ውስጥ ተሰ ርቶ የማያልቅ ግፍ ለልጅ
ልጆቻችን ያስተላሉፉና ል በማ ለት ተስፋ አደርጋ ለሁ። ይህም ተስፋ ለበቀ ል ሳይሆን እንዲህ ዓይነቱ ጭካኔ እንዳ ይደገም
ትም ህርት እንዲ ሆን ተብሎ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ፈላስፋ ዘርዓያቆብ እንዳለው “ ንፉጎች ምንም እንኳ የሃብት
ባለጸጋዎች ቢሆኑ ጠገብኩን ስለማያውቁ” የሰዉን ልጅ ከመብ ላት አይመለሱም ይላል። እናትን ልጇዋን ገ ድለው እሬሳው
ላይ አንድትቀ መጥ አድርገዋ ል፤ ጉ ድጓ ድ ቆፍረው በቁማቸው ብዙ ሰዎችን ቀብረዋል፤ የአማ ራ ሴቶችን እንዳ ይወ ልዱ
መካ ን የሚያደርጋቸውን መድኃ ኒት እንዲወስዱ ተደርገዋ ል፤ ቦሌ አካባ ቢ የም ትኖ ር እ መጫ ት ቤቷ ውስጥ ሆና ልጇን
ስታ ጠባ ቤቷን በቡልዶዘ ር ደምስስው ከነ ልጇ ገ ድለው ቦታዉን ወስደው ቤታቸውን ሰርተዋ ል፤ የቀ ድሞው የትግራይ ነፃ
አውጭ አባ ል የነ በሩት አቶ ገብረ መድሕን አርያ በማስረጃ እንዳረጋገጡት አራት ሚሊ ዮን አማ ራ በጅምላ ተገ ድሏ ል፣
የወያኔ መንግሥትም 3.5 ሚሊ ዮን አማ ራ የደረሰበት አይታወቅም በማለት አምኗ ል፤ በመረጃ የተረጋገ ጠ በበዙ ሺህ
የሚቆ ጠር ኦሮሞ በጅምላ ገ ድለዋ ል፤ በብዙ ሺህ የሚቆ ጠር የፖላቲካ እስረኞች እስር ቤት ይገኛሉ። ይህንን ሁሉ
ሲያደርጉ ድርጊቱን ያዩ ት እንደጀ ግንነ ት ነበር። ግን የእነሱ ጀግንነ ት በአገ ር ያሉ ሆዳሞችና ደላላዎች ከዚ ያም በውጭ
ኃይል መረዳታቸውን ዘንግተው ለ 27 ዓ መታ ት ሲደነፉ እንደነ በር ለሁላችንም ግልጽ ነው። ግን አምስት ሚሊ ዮን
የማ ይሞሉ ዘ ጠና አምስት ሚሊ ዮን የሚሆነውን ሕዝብ እንደከብ ት እንነዳዋለን ሲሉ ያሳዩ ት ትዕ ቢተኝነ ትና
ትም ክህተኛነ ትን እንጂ ጀግንነ ትን አይደለም። ጀግንነ ት ማለት እንደ ኦሮሞው ፈረስኛ፣ እንደ አማ ራው አርበኛና እንደ
መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተባብሮ ጣሊያንን ድል አድርጎ ትግራይን ነጻ አውጥቶ ለትግራይ ሕዝብ አስረ ክቦ ወደ አገ ሩ
የተመለሰው ነው ጀግና ማለት። ባንዳና የቀን ጅብ ከሆዱ በስተቀ ር አገ ር የለውም፤ ለባ ንዳና ለቀ ን ጅብ አገ ር ሕዝብ
ለሚለው ስሜ ት የለዉም። አንድ የአሜሪካ ፈላስፋ እንደጻፈው ከአለፈው ታሪክ የማ ይማር ሕብረተሰብ እጣ ፋንታው
ሞት ነው ይላል። ለ 27 ዓ መታ ት መልሰው መላልስው የኢትዮጵያን ሕዝብ አጭበርብረዋ ል። አሁን ግን ሕዝብ ነቅቷ ል።
እርስዎ የዚህ ሕዝብ ንቃ ት ትግልና ደም ውጤት ኖት። እርስዎ ትከሻ ላይ ያረፈው ሸክም ከባ ድ ነው። ከሕዝ ቡ ጋር
ሆነው “ሁኔታውን” እየተቆጣ ጠሩ በቅደም ተከተል ከባ ለሞያዎች ጋር በተረጋጋ መንፈ ስ በመወ ያየት ከዚ ህ በታች
የተዘረዘሩትን ክቡርነ ትዎ በሰጡት መመሪ ያ መሰረ ት እንደሚከናወን ተስፋዬ ነው። ይህንን አጭር መግቢያ ከአደረኩ
በኋ ላ የ ሚከተሉ ትን የለውጥ ታሪክዊ ሂደት ለክቡርነ ትዎ ሳቀርብ በታላቅ አክብሮ ት ነው።

የመተዳደሪያ ደንብ ወይም “ሕገ መንግሥት” እና የማሻሻያ ኮሚሽነር

1. ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት መምሪያ መሰረት ለመደምርም ሆነ ለመቀነስ ለውጥ ያስፈልጋል። በቅደም ተከተል ደረጃ
ስንመለከተው “የሕግ የበላይነት” የዲሞክራሲ መስፈረት ነው እንላለን። ስለዚህ የለውጡ መጀመሪያ የአገራችን መተዳደሪያ
ደንብ ነው፤ ይህም ማለት “ሕገ መንግሥቱ” ማለት ነው። ይህ የዲሞክራሲ መሰረቱ ወይም ምሶሶ ነው ማለት እንችላለን።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር የሚፈታው አንድ ጎሳ ሌላዉን አሽንፎ ሳይሆን በዲሞክራሲ ነው፤ የግልሰቡ ሰብአዊ መብት
ከተጠበቀ የሁላችንም ተጠበቀ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ “ሁኔታው” በፈቀደ ጊዜ የሕገ መንግሥቱን
“ማሻሻያ ደንብ” አርቃቂ ኮሚሽነር መስየም አስፈላጊ ነው እላለሁ። ይህ በቅደም ተከተል ክምንም በፊት መደረግ አለብት።

2. ሕገ መንግሥቱ የኢትዮጵያን ልዑላዊነት ማንጸባረቅ አለበት፤

3. ሕገመንግሥቱ በጎሳ የተከፋፈለዉን ክልል አሻሽሎ የዜጎችን እፈለጉበት ክፈለ አገር የመኖር መብት ማስከበር አለበት፤

4. ሕገ መንግሥቱ ከተሻሻለ ነጻ የሆነ “ፍርድ ቤት” ይኖረናል ማለት ነው፤

5. ሕገ መንግሥቱ ከትሻሻለ ነጻ የሆነ “የምርጫ ቦርድ” ይኖረናል ማለት ነው፤

6. ሕገ መንግሥቱ ከተሻሻለ የዜጋ “ሰብአዊ መብት” ተከበረ ማለት ነው፤

7. ሕገ መንግሥቱ ከተሻሻለ “የሕግ በላይነት” ተከበረ ማለት ነው። ማንም ሰው ቢሆን ከሕግ በላይ ሊሆን አይችልም

8. ሕገ መንግሥቱ ከተሻሻለ “የአገልግሎት ዘመን” ተገደበ ማለት ነው

9. ሕገ መንግሥቱ ከተሻሻለ መንግሥት በማንኛዉም ኃይማኖት ውስጥ ጣልቃ አይገባም ማለት ነው፤

10.ሕገ መንግሥቱ ከተሻሻለ ሁሉም ሃይማኖት ከፖለቲካ ፍጹም ነጻ ይሆናል ማለት ነው፤

የእርቅ የፍቅር የሰላምና የእኩልነት ስምምነት
የአገ ራችን ችግር ከደቡብ አፍሪቃ ጋር ተመሳሳ ይ ነው፤ ስለዚ ህ አፍሪካውያንና አውሮፖውያኖችን እንዲት እንደተስማሙ
ክግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ የስምምነ ት ውል መዋዋ ል አስፈላጊ ነው። ደቡብ አፍሪካ የቤሔ ራዌ ስምምነ ት ቀን ብለው
በየዓ መቱ ይከበራል፤ ይህም ቀን የተመረ ጠው ሁሉም ወገን ተስማም ትው ነው፤ እዚህም ስምምነ ት ላይ የተደረሰው
ያለፈዉን ችግር በሚገባ ተወ ያይተውና የተሰ ራዉን በደልና ጥፋት አምነው ነው፤ ይህ ከአልሆነ የአለፉ ት ጥፋቶች
ሊታረሙ አይች ልም፤ጥፋት የ ሚታረ መው ጥፋት መሆኑ ን አጥ ፊው ጥፋቱን ሲያምን ነው፤ ይህ እንደሚሳሌ ተወ ስዶ
እትዮጵያም ውስጥ ይህንን ጉዳይ የሚያጠና ኮ ሚቴ ተሰ ይሞ በሚከተሉ ት ነገሮች መወ ያየት ይኖ ርበታ ል [መላ
ኢትዮጵያዉያን የ ሚያስማማ ቀን “ የአድዋ ድል ቀን” ይመስልኛ ል}፤

1. የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጭ ግንባር አማራ የትግራይ ሕዝብ ጠላትና የቅኝ ገዥው ስለሆነ መጥፋት አለበት የሚለዉን
“አዋጅ” [Manifesto] ትክክል ያለመሆኑን ከይቅርታ ጋር ለትግራይ ሕዝብ ሲያሳውቅ፤

2. እትዮጵያ የምትባል አገር ከዚህ በፈት አልኒበረችም፤ የተፈጠረጭው የዛሬ መቶ ዓመት በምኒልክ ዘመነ መንግሥት ነው
የሚለዉን ፕሮፓጋንዳ ስህተት መሆኑን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲያሳውቅ፤

3. በግፍ በጎሳቸው ማንነት ብቻ ለተገደሉትና ለዚህ ሁሉ እልቂት በሃላፊነት ተጠያቂዎችን ለፍርድ ሲያቀርብ፤

4. በዝርፍያ የተወሰዱትን ንብረቶች መልሶ ለባለቤቱ ሲያስረክብ፤

5. በስርቅት የተወሰዱትንና በውጭ አገር ባንኮች የተቀመጡትን የአገር ገንዘብ ሲመልስ፤

6. በተዘረፈ የአገር ገንዘብ ለትግራይ ልማት ተብሎ የተከማችውን ሃብት ለመንግሥት ሲመለስ፤

እነዚህ ከቡዙ በጥቂቱ የተዘረዘሩት በመረጃና በጥና ት ተደገፈው ሲከናወኑ ኢትዮጵያ አገ ራችን ሂኖክ ላይ እንደተጻፈው
“ በመልካሙ ትው ልድ” ያለፈዉን ስህተት አርሞ እውነ ተኛ ፍቅር፤ እውነ ተኛ ሰላም፤ እውነ ተኛ ይቅርታ፤ እውነ ተኛ
ምሕረት፤ በስራ ላይ ሊውል የ ሚች ል እውነ ተኛ አስተዳ ደር ይመጣ ል ብየ አስባ ለሁ።
የመደመርና የመቀነስ ማስተካካያና ማስማሚያ፡ ታሪካዊ ለውጥ

1. ለመደመር መቀነስ ያስፈልጋል፤ የአንድ አገር ኢኮኖሚና የመንግሥት መዋቅር በአንድ አናሳ ጎሳ የበላይነት ሊቀጥል
አይችልም። እርስዎ በሰጡት መመሪያ መሰረት አስቸካይ ለውጥ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የጦር ኃይሉ 400 ጂኔራሎች
አሉት። እዚህ ላይ ለመደመር የግድ መቀነስ ያስፈልጋል። በሕዝብ ብዛት ከተተመነ ትግራይ ከአለው ሕዝብ አንጻር
ድርሻው 20 ጂኔራሎች ይሆናሉ። የግድ 380 ጂኔራሎች መቀነስ ይኖርባቸዋል፤ ከዚህም ሌላ ብዙ የጦር መኮንኖች የአየር
ኃይል ወጣት አብራሪዎች ከስራቸው ተባረው በውጭ አገር ያሉት ሁሉ ወደ አገራቸው ተመልሰው የለዉጡ ተካፍይ
ሆነው እንዲሰሩ ማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወጠኑት ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ይህንን ጉድይ የሚያጠና
ኮሚሽን በአስቸኳይ ቢሰየም ለውጡ በተግባር ሊከናነወን ይችላል የሚል እምነት አለኝ፤ ከዚህም በላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
እንዳሉት መከላከያው የአንድ ጎሳ ከመሆን አልፎ ኢትዮጵያነትን ያንጸባርቃል ብዬ አምናለሁ።

2. በዚሁ ዓይነት በመንግሥትም ሆነ በግል ያሉ የኢኮኖሚና የፖለቲካ አውታሮች በቅጡ በታሰቡ ሂሳቦች በመደመር፣
በመቀነስ፣ በማባዛትና፣ በመከፋፈል፣ እየተተመኑ መስተካከል ይኖርባችዋል ብዬ አምናለሁ። እኩልነት ሊመጣ የሚችለው
የጨዋታው ሚዳ ሲስተካከል ነው፤

3. የፖለቲካ ለውጥ ለማድረግ አሁን በሥልጣን ያለው መንግሥት ለውጥን ተቀብሎ “የሕዝብ መንግሥት በሕዝብ ተመርጦ
ሕዝብን እንዲያገለግል” [ከዩናትድ ስቲትስ ፖለቲካ ራዕይ የተወሰደ] ማድረግ ታሪካዊ ግዴታ አለበት ብዬ እገምታለሁ፤

4. አንድ መቶ የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሚያስፈልገው ለውጥ [በዓለም ውስጥ የሌለ የፖለቲካ ምስቅልቅል] ትልቅ
እንቅፋት ስለሚሆኑ ከሕዝብ ጋር ተቀላቅለው ያላቸውን የፖለቲካ ራዕይ እንዲያካፍሉ ማድረግ አስፈላጊ ነው እላለሁ።
ይህ ካልሆነ ሕዝብ ያመጣዉን ስር ነቀል ለውጥ ስለሚያበላሻው በሚሻሻለው ሕገ መንግሥት መደንገግ ይኖርበታል። ይህ
የእምነት ጉዳይ ሳይሆን የሕዝብ መብት ጉዳይ ነው፤ ማለትም ከላይ እንደተጠቀሰው “የሕዝብ መንግሥት በሕዝብ
ለሕዝብ” የሚለዉን የዲሞክራሲ ምስረታ ያበላሸዋል፤

5. የሽግግር መንግሥት ይቋቋም የሚሉ ወገኖች አሉ፤ ይህ ሃሳብ ተመልሶ ጭቃ ዉስጥ መግባት ይሆናል፤ ማለትም ወያኔ
ኢትዮጵያን ለመያዝ ሲዘጋጅ ያደራጀው ካድሬ ዓይነት የሽግግር መንግሥት ይሆናል። ሕዝብ ያልመረጣቸውን የፖለቲካ
ካድሬዎችን በመምረጥ ተጠሪነታቸው ለመለስ ዜናዊ እንዲሆን በማድረግ የገዥና የተገዢ “ሁኔታ” የተፈጠረበት መሆኑን
ከግንዛቢ በማስገባት ሕዝብ የከፈለዉን መስዋዕትነት ለጥቂት ተጠቃሚዎች ማድረግ አግባብ ያለመሆኑን መጠቆም
አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።

6. በመንግሥት ስር የሚተዳደሩ ድርጅቶች ማለትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ፤ የሕዝብ መገናኛ [ቴሌኮሚኒኪሽን] የመብራት
ሃይል የመሳሰሉትን በግል ንብረት ሆነው እንዲተዳደሩ ለማድረግ የቀረብውን ሃሳብ ተግባራዊ ለማድረግ የግድ መቆየት
ይኖርበታል፤ ይህም ማለት ዉሳኔውን የሚወስነው አካል በቀጥታ ሕዝብ የሚመርጠው ምክር ቤት መሆን አለበት ብዬ
አምናለሁ።

የዓለም አቀፍ ታሪካዊ ፖለቲክ ሂደት አጭር ታሪክ፤ “ሁኔታ” ፈጣሪ ኃይል ነው።
[ምሳሌ እንዲሆን በማለት የቀረበ]
የክቡር ጠቅላይ ሚኒስተሩን ታሪካዊ አመጣጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መልኩ ተና ግረዋ ል፤ እርስዎም እዚህ
ታላቅ ሃላፊነ ት ላይ ለመድረ ስ የነ በረዎን ፍላጎ ት በግልጽ አስቀምተውታል። አንድ የሃ ይማኖ ት አባ ትም “ በፈር ኦን ቤት
ያደገ ሙሴ” በማ ለት አመጣ ጠዎ ን ገልጸውታል። ነገር ግን ይህንን መታ ደል ስንቶቹ መሪዎቻችን [የቀ ድሞው] ናቸው
በስራ ላይ አውለው ዘላለማዊ ሊሆን የሚች ለዉን ታሪክ የሰ ሩት? ሙሴ እተባለው ስፍ ራ ላይ ሳይደርስ አልፋ ል።
የኢትዮጵያ ታሪካዌ ሂደት ረጅም ነው። ግን መንገዱ ዙሪያ ጥምጥም ስለሆነባ ት ከመዞ ር አልፋ መንገዷ ን ልትቀጥ ል
አልቻ ልቸም። ነገር ግን ፈርኦን ቤት ያደገው ሙሴ መንገዷ ን ይዛ እንድትራመድ ይመራት ይሆን? ይህንን ጥያቄ ወጣቱ
ሙሴ ሊ መልሰው አይች ልም። መልሱ ያለው እኛ ጋር ነው፤ በከንቱ ውዳሴ ጠልፈ ን መሪ ያችንን እንዳንጥለው ጥንቃቄ
ማድረ ግ የኛ ኃላፊነ ት ነው። ሙሴ ሰው ስለሆነ በሰዉነቱ መከበር አለበት። ሙሴ አምላክ አይደለም፤ እንደ አምላክም
መመለክ የለበትም። ባህላችን በነጋሽ በአንጋሽ በአወዳሽ የተከበበች ነች። ጥያቄው እንዴ ት አድርገ ን ነው ከዚ ህ ባህል ጋር
የምንላቀቀው ነው? የመጀ መሪ ያው የዩና ትድ ስቴ ስ መሪ ጆርጅ ዋሽንገ ተን በሕገ መንግሥቱ በተደነገገው መሰረ ት የስራ
ማብቂያው ሲደርስ በአካባ ቢው ያሉ ት ሹማምንት ድል አድራጊ ስለሆነና እሱን የሚተካ አማ ራጭ ስለሌለ በንጉሠ
ነገ ሥትነ ት እንዲቀጥል ሃሳብ ቀርቦ ለት ነበር። ግን ዋሽንግተን ጊዜያዊ የሆነዉን ሹ መት ሳይፈለግ ሕገ መንግሥቱ
በሚያዘው መሰረ ት የአገ ልግሎቱ ዘ መን ሲፈጸም ሥልጣኑን አስረ ክቧ ል። ይህ ባይሆን ኖሮ የዛሬዋ ዩናትድ ስቴ ት
አትኖ ርም ነበር። ሂኖክ ላይ እንደተጻፍው “ መልካሙ ትው ልድ ሲ መጣ አገ ራችን ላይ የሚያልቅ ፍቅር፤ የሚያልቅ ሰላም፤
የሚያልቅ ንዋ ይ ይትረፈረፋል፤ የሰው ልጅ እኩልነ ት፤ ፍትሕ የሞላበት አገ ር ትሆና ለች” ይላል። እዚህ ላይ ከአለፉ ት
መሪዎች ምኒልክን መርጠን ታሪኩን ጨረፍ አድርገ ን ብንመለከተው የለውጥ “ሁኔታ” እንዴ ት እንደሚከሰ ት ያስረዳና ል፤
ምኒልክ በዘ መነ መሳፍንት የተከፋፈለቸውን አገ ር አንድ ለማ ድረ ግ ምክንያት ሆኗ ል፤ ማለትም “ሁኔታን” ፈጥሮአል።
የተመዛዘነ ታሪካዊ ግንዛቤ እንዲኖረን በማ ለት ከዚ ህ የሚከተለዉን እንመልከት፡
የመጀ መሪ ያው የኢትዮጵያ ፕሮፊሰር አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ስለ ዳግማዊ ምኒልክ ሲጽፍ እንዲህ ይላል፤ “ በአማን ወልዱ
ለሰሎሞን ወልደ ዳዊት።” ቀጥሎም የምኒልክን ታላቅነ ት በመደጋገም “ ግሩም የግሩም ግሩም ይለዋ ል። የምኒልክንም ስም
ሲተረጉም በተአምር አስመስሎ እግዚአብሒ ር ምን ይልክ ይሆን? ብሎ ይጠይቃ ል፤ ምንም እንኳን በአፈ ታሪክ የዳዊ ት
ልጅ የሰሎሞን የልጅ ልጅ ቢባ ል ምኒልክ ራሱ ን ችሎ የእ ግዚአብሒ ር መልክተኛ ነው ይላል። ምኒልክ አፈ ታሪክ ሳይሆን
ታሪክ ነው። ፕሮፊሰር አፈወርቅ የምኒልክን ታሪክ ሲተርክ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው “ወረደ ቃል” በሚለው
መለኮታዌ ፍጥረት አስመስሎ ነው። ግን ምኒልክ የኅ ይለ መለኮ ትና የሽዋረገ ድ ልጅ ስለሆነ በመለኮ ት ተፈ ጠረ ለማለት
ሳይሆን እንደ እግዚአብሔ ር መልክተኛ አድርጎ ነው ታሪኩን የሚተርከው። ፕሮፌሰሩ ምኒልክን “ ንጉ ሥ” ነው አይልም።
ይህንንም ሲያስረዳ እንዲህ ይላል፤ “እግዚአብሒ ር ምኒልክን ላከ ማለት አነገሰ ማለት አይደለም፤ መንገ ሥማ እነቴዎድሮስ
እነ ዮሐንስ እነ ተክለ ጊዮርጊስ ስንቱ ሌላው ሁሉ ነግሶ አልነ በረምን? ምኒልክ ግን አልንገሠም” ይላል ፕሮፊሰር አፈወርቅ፤
ነገር ግን ይህንን ጽሑፍ የሚያነ ቡ ወገኖች ምን ይሉ ይሆን? ዛሬ የምኒልክን ታሪክ የሚያጠፉ ኃይል ኢትዮጵያን
ለመክፋፈ ልና አንድነቷን ለማጥፋ ት የሚደረ ግ ጥረት ነው። የኢትዮጵያ ባንዲ ራ የአንድነታችን ምልክት እንጂ የምኒልክ
አይደለም፤ የወያኔ ባንዲ ራ የሚያመልክተው አሽባሪነ ትንና የአንድ ጎሳ የበላይነ ትን ነው። ይህ የሚያመለክትው ጊዜው
ያለፈ በት ትም ክህተኝነ ትና ወገኝትነ ትን ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ነው፤ ኢትዮጵያውነ ት የማንነቱ መገ ለጫ መለዮ
ነው። የምኒልክም ሆነ የሌሎች ነገ ሥታ ት ሕይወ ት ታሪክ በቅጡ ቢጻፍ ትው ልዳቸው ድፍ ን ኢትዮጵያ ነው፤ ማለትም

በጋብቻ ከሁሉ ጎሳ ጋር የተሳሰረ ነው። ምኒልክ እናታቸው የጫጫ ኦሮሞ ናቸው፤ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አያታቸው የዶቦ
ኦሮሞ ናቸው፤ የድፍን ሸዋ ኦሮሞ ከግማሽ በላይ ኦሮሞኛ ተናጋሪ አማ ራ ነው። የክልል መንግሥት እስኪ መጣ ድረ ስ
በሰ ላምና በፍ ቅር የ ሚኖ ር ሕዝብ ነበር። እንግዲህ በአጭሩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪካዊ ሂደት ከሞላ ጎደል ይህንን
ይመስላል። አሁን በአንጻ ሩ መመልከት ያለብን የሌሎች አገሮች የፖለቲካ ሂደትን ምን እንደሚመስል ነው፤ እኛስ ከነሱ
ምን መማ ር እንችላለን የሚለዉን በአጭ ሩ እንመለከታ ልን።
እጅግ በጣም ዕውቅና የተሰ ጠው የዩና ትድ ስቴ ት ሕገ መንግሥት ነው። ፊላደልፊያ ከተማ ውስጥ በ 1787 ዓ.ም
የተጻፈው ሕግ መንግሥት 27 ጊዜ ተሻሽሎ ከሁ ለት መቶ ዓ መት በላይ በቡዙ ትግል ሊቆይ ችሏል፤ ታሪካዌ ሂደቱ
የተከናወነው በታላቅ ትግል ነው፤ የትግሉ መነሻ ዲሞክራሲ የሕግ በላይነ ት የጠቅላይ ግዛቶች መብቶች የሰብአዊ መብ ት
በባ ርነ ት ስለሚገዙ ት ሰዎች፤ ስለፊዴሪሽ ንና ኮንፊዴሪሽን ጉዳይ፤ የመናገ ር፤ የመጻፍ፡ የመሰብሰብ መብ ት ያካ ትታ ል፤
ትግሉ ከፍ ተኛ ስለነ በር የአምባ ገነንነ ት ባሕርይ ለአላቸው ግለሰቦች ምንም አይነ ት እ ድል አልተሰጣችውም ነበር። ምንም
እንኳ ዲሞክራሲ የሕገ መንግሥቱ አካ ል ሆኖ ቢታ ይም ግለሰቦች በተለያየ መንገ ድ የሕግ የባላይነ ትን አጥፍ ተው
የራሳቸውን ፍላጎ ትና ጥቅም ለማ ግኝ ት በየጊዜው የሕግ በላይነ ትን ለማጥፋት ሲጥሩ ይታ ያሉ። “ሁኔታ” ሲፈቅድ
በዲሞክራሲ ምርጫ አሽ ንፈው ስልጣን አግኝ ተው መንግሥትን ይቆጣ ጠራሉ። ለምሳሌ ያህል የቪ ኒቶ ሙሰሊኔን እና
የአዶልፍ ሂትለርን ታሪካዌ ፖለቲካ ሂደት ማየት ይቻ ላል። ዲሞክራሲ በአጋጣ ሚ ወይም በምኞ ት የሚመጣ ትዕ ይንት
አይደለም። ሊቋቋም የሚች ለው በትግል ነው፤ ሕብረተሰ ቡ እንደ አይኑ ብሌን ሊ ጠብቀው የሚገባ የሞ ት ሽርት ጉዳይ
ነው። ከአመለጠ ለመመለስ በጣም አስቸጋሪ ይሆና ል። ብዙ አገሮች የዩና ይትድ ስቴ ትስን ሕገ መንግሥት ቃል በቃ ል
ወስደው ሕገ መንግሥት አድርገው ነበር፤ ግን በተለያዩ ምክናያቶች አምባ ገነኖች ስራ ላይ አንዳ ይው ል አድርገዋ ል፤
ለምሳሌ የፉሊፕኑ ፈርዲላንድ ማርቆስ የሊለ ምክንያት ፈጥሮ በ 1972 ዓ.ም. ሕገ መንግሥቱ ን ጥሶ ስልጣን ላይ
ለመቆ የት ያደረገው ጥረት ነው። ከዩና ትድ ስቴ ትስ የተወሰ ደው ሕገ መንግሥት ጠባቂ ስለአጣ በስራ ላይ ሊዉል
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ወያኔን ደፋ ር ሊያደርገው የቻለው አስተዳ ደር ወይም ፍትሕ ወይም ነጻነት ምን እንደሆነ ስለማያውቅ ነው። ጫካ ውስጥ
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ወሰኔ ይፍ ሩ— ፕሮፌሰር
ቴኔሲ ስቴ ት ዩኒቨ ርሲቲ
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