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ለውድ Aንባቢዎቻችን 
 
  የፈለገ-ዴሞክራሲ ዝግጅት ክፍል በተለየ Aትኩሮት Iትዮጵያንና 
Iትዮጵያውያንን ሊመለከቱና ሊጠቅሙ የሚችሉ ጥናታዊ 
ጽሁፎችን ከማንኛውም ግለሰብ ወይም ቡድን ይቀበላል። Aስፈላጊ 
ሆኖ Eስካገኘው ድረስም ባለሙያ ግለሰቦችንም ሆነ ቡድኖችን 
ጥናታዊ ጽሁፎች Eንዲያቀርቡ ይጋብዛል። EንደAግባብነቱም 
ጥቃቅን Eርማትና  ማስተካከያዎችን ከጽሁፍ Aቅራቢዎቹ ጋር 
በመወያየት ያከናውናል። የሚቀርቡልን ጥናታዊ ጽሁፎችም 
ማናቸውም ጥናታዊ ጽሁፍ የሚጠይቀውን የግልበጣ መብት (ኮፒ 
ራይት) Eና ግዴታዎች (ለምሣሌ፦ የማገናዘቢያ/ዋቢ ምንጮች 
ባግባቡ መጠቀሳቸውንና) ማሟላታቸውን ያረጋግጣል።  
 

  በፈለገ-ዴሞክራሲ የሚቀርቡ ጽሑፎች ይዘት ሙሉ ሃላፊነት 
የጽሁፉ Aቅራቢዎቹ Eንጂ የIሕAፓ(ዴሞክራሲያዊ) Aይደለም። 
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  የፈለገ-ዴሞክራሲ ዝግጅት ክፍላችንን ለመገናኘትም  በሚከተሉት 
Aድራሻዎች Eንድትጠቀሙ በAክብሮት Eናሳስባለን።  
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የዝግጅት ክፍላችን መልEክት 
     IሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) “ከለውጥ Aጋቹ” ቡድን ራሱን ነፃ Aውጥቶ ፍትህን ባማከለ ራEይ፤ 
ተልEኮና Aሠራር ትግሉን ለመቀጠል ከወሰነ ከOክቶበር 29፤ 2007 ወዲህ ልዩ ልዩ ፖለቲካዊ ተግባራትን 
በማከናወን ላይ ይገኛል። በተለይም በቅስቀሳ ስራ መስክ ደጋፊውና Aጋሩ ከሆነው የIትዮጵያ ሕዝብ ጋር 
መገናኛ የሚሆኑ የተለያዩ ድልድዮችን በመፍጠር በስፋት ፖለቲካዊ ተግባራቱን Aጧጡፏል። ፈለገ-ዴሞክራሲ 
የተሰኘችው ይህች ወቅታዊ መጽሔትም በዚሁ ረገድ ተጨማሪ Aገልግሎት Eንድታበረክት ታስባ የተዘጋጀች 
ስትሆን Iትዮጵያውያን በሰፊ ተሳትፎ ያሳድጓት ዘንድ ጥሪያችን ነው። ይህች የጥናትና ምርምር መጽሔት 
በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገር ለሚኖሩ ወገኖቻችን የጋራ መድረክ Eንድትሆን ታስባ የተዘጋጀች ናትና 
ለሃገርና ለሕዝብ ቅድሚያ መስጠትን መሰረት ባደረጉ ጉዳዮች ላይ ለሚቀርቡ ጽሁፎች ምንጊዜም ዓምዶቿን 
ክፍት Aድርጋ ትጠባበቃለች። መጽሔቷ የIሕAፓ(ዴሞክራሲያዊ)ን ራEይና ተልEኮዎች ማንጸባረቂያ መድረክ 
በመሆን ጭምር ሳትታክት ትታገላለች።  
  
     IሕAፓ(ዴምክራሲያዊ) የAባላቱ ድምጽና ፍላጎት መከበርን፤ Eንዲሁም Aባላት ድርጅታቸውን 
በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ሃሳባቸውን ሳይሸማቀቁ በይፋ መግለጽን ብሎም ነጻ ሃሳባችው Eንዲከበር ቀዳሚ 
ፍላጎቱ በመሆኑ፤ የዚችን ወቅታዊ መጽሔት ስም Eንዲሰይሙ Aባላቱን ከጠየቀ በኋላ በድምጽ ብልጫ ፈለገ-
ዴሞክራሲ ብላ Eንድትሰየም Aስችሏል። ድርጅታችን ሲታገል የኖረውና Aሁንም የሚታገለው በዋናነት 
ፍትሕና ዲሞክራሲን በሃገራችን ለማስፈን ስለሆነ ፈለገ-ዴሞክራሲ ይህንኑ ተልEኮ ከግቡ ለማድረስ የበኩሏን 
ዓይነተኛ ሚና ትጫወት ዘንድ ይኸውና ሁተለኛውን ቅጽ ይዘን ቀርበናል።  
 
     ይህ የፈለገ-ዴሞክራሲ ቅጽ ሁለት Eትም በቅድሚያ በAቶ Aክሊሉ ወንድAፈረው የቀረበውን የግል 
ጥናትና ግንዛቤ የሚያቀርብ ሲሆን፤ Aቶ Aክሊሉ በዚሁ ጽሁፋቸው በድርጅትም ሆነ በሀገር ደረጃ የተሻለ 
ውጤትና Eድገትን ለማምጣት ከወቅቱ Eውነታ ጋር የሚራመድ Aመራር በየEርከኑ Eንዲኖር ምን መደረግ 
Aለበት? ለሚለው መንደርደሪያ የሚሆን የመፍትሄ ሀሳብ ንድፈ-ሀሳብን ባስገደፈ መልክ Aቅረበውልናል። 
የፈለገ-ዴሞክራሲ ዝግጅት ክፍል Aቶ Aክሊሉ ያቀረቡት ጥናት፤ በንድፈ-ሀሳብና በራሳቸው በጸሀፊው ተግባራዊ 
ልምድ የተደገፈ ስለሆነ ጠቃሚ ነውና Aንባቢያን በጥሞና Eንዲመለከቱት ይጋብዛል። በEኛ ጽኑ Eምነትም 
ይህ የAቶ Aክሊሉ ወንድAፈረው ጽሁፍ ውይይትና ክርክርን ይጋብዛል ባዮች ነን።   
  
     ሁለተኛው የቅጽ ሁለት የፈለገ-ዴሞክራሲ ጥናታዊ ጽሁፍ በAቶ መላኩ Aወቀ የቀረበው የሶሻል 
ዲሞክራሲን ምንነትን የሚመረምረውና የሶሻል ዴሞክራሲ መተክሎችና ተግባራዊ ገጽታዎቹ በሚል ርEስ 
የቀረበው ጽሁፍ ነው። ጸሀፊው ሶሻል ዴሞክራሲን በጥልቀት መርምረውና ርEዮቱን በተግባር ያዋሉትን ሦስት 
Aገሮችም ለAብነት በመጥቀስና ከIሕAፓ (ዴ) Aመለካከትም ጋር በማገናዘብ Aቅረበውልናል። Aቀራረባቸው 
ዘርዘር ባለ መልኩና  ሰፋ ያለ ቢሆንም Aንባቢያን ግን ጊዜያቸውን ወስደው ቢያነቡት ከጽሁፉ ብዙ ትምህርት 
Eንደሚቀስሙ ተስፋ Eናደርጋለን።  
  
     ሶስተኛው ጽሁፍ የIህሕፓ (ዴሞክራሲያዊ) የካሊፎርኒያ Aካባቢ Aባላትና ደጋፊዎች የጥናት ቡድን ስለ 
ዓባይ ወንዝ ታሪክና ከግብጽ ጋር ያለውን ጥብቅ ቁርኝት Eንዲሁም ለIትዮጵያ ያተረፈላትን ጠቀሜታ 
በጥልቀት የሚዳስሰው ግሩም የጥናት ጽሁፍ ነው። ወቅታዊ Aነጋጋሪና Eጅግ ሊታሰብብት የሚገባን ብሄራዊ 
ጉዳይ ነው ያነሱትና ጠቃሚ Eውቀት ይገበይበታል የሚል Eምነትም Aለን። 
    
    የመጨረሻው የዚህ የቅጽ ሁለት የጥናት ጽሁፍ በዓለማየሁ Aበበ የተዘጋጀውና ባሁኑ ወቅት ባንዳንድ 
የIትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ዙሪያ በመቀንቀን ላይ ስላለው ለIትዮጵያ ተጨማሪ ብሄራዊ  
ቋንቋ ስለማስፈለጉ ጉዳይ የሚያትተው ስራ ነው። ከዚህም ወቅታዊ ጽሁፍ ጠቃሚ ልምድ ይገበያል ብለን 
Eናምናለን። 

     በሚቀጥለው Eትማችን ተሳትፎ ታደርጉ ዘንድ ግብዣችንን Eያቀረብን፤ 
መልካም ንባብ Eንዲሆንላችሁም Eንመኛለን። 



 

Aመራር ምንድን ነው? የብቃት መለኪያ ባህሪያቱስ? 
 
 

በAክሊሉ ወንድ Aፈረው፤ ቶሮንቶ (ካናዳ) - ህዳር 2002 ዓ/ም  
 

መግቢያ 
 

በድርጅትም ሆነ በሀገር ደረጃ የተሻለ ውጤትና Eድገትን ለማምጣት ከወቅቱ Eውነታ ጋር የሚራመድ Aመራር 
በየEርከኑ መኖር Eንዳለበት በብዙ ወገኖች ተደጋግሞ የሚነሳ ጉዳይ ነው። 
 
በቅርቡ የሀርቫርዱ ዩኒቨርሲቲ የኬነዲ ቢዝነስ ትምርት ቤት ባወጣው Aንድ ጥናት 88% የሆነው የAሜሪካ 
ሕዘብ ሀገሩ የAመራር ቀውስ ውስጥ ነች ብሎ Eንደሚያምንና ይህም ከሦሰት ዓመት በፊት ከነበረው 66% 
የተመሣሣይ ጥናቱ ውጤት ጋር ሲወዳደር በጣሙን Eንዳደገ ያሳያል። ይህ ለዚያውም ዴሞክራሲና ፍትሐዊ 
መሠረቶቹ ከመጠን በላይ ዳብረዋል ተብሎ በሚነገርለት Aገር ውስጥ ያለ Eውነታ መሆኑ ነው።  
 
ገና ዴሞክራሲ Eግሩን ባልተከለበትና የፍትህ ጥያቄ Eንደመብት ሳይሆን Eንደነውርና ወንጀል ወደተቆጠረበት 
የሀገራችን Eውነታ ተመልሰን በሥልጣን ላይ ያለው የህወሃት/IሕAዴግ Aገዛዝን ስንገመግም ደግሞ Aመራሩ 
በተመሣሣይ መሥፈርት ሊለካ የማይችል፤ ለዚህም ብቃት የሌለው፤ Eንዲያውም ለጥፋትና ለቅጣት የተላከብን 
ሃይል ነው የሚለው Aመለካከት በብዙ Iትዮጵያውያን ዘንድ የሚታመንበት ጉዳይ ነው። 
 
ወደ ተቃዋሚ ድርጅቶች ዘወር ስንል ደግሞ የሚስማው ብሶት ብዙ ነው። የህወሓት/IሕAዴግ በሥልጣን ላይ 
ተንፈራጥጦ መቆየት በራሱ ጥንካሬና በAመራር ባህሪያቱ ብቃት ሳይሆን በተቃዋሚው ወገን ድክመት 
Eንደሆነና “Eነሱም” ቢሆኑ ሥልጣን ቢይዙ ምንም የተሻለ ነገር Eንደማያመጡ፤ ህወሓት/IሕAዴግ 
ቢወድቅም Eንኳ ሥልጣን ለመያዝ ብቃት ያለው ማነው? የሚሉና ከነዚህም የሚመሣሰሉ በብዙዎች AEምሮ 
የሚመላለሱ ጥያቄዎችና ጥርጣሬዎች የሚያሣዩን በድርጅቶች Aመራር ዙሪያ Eርካታና Eምነት Aለመኖሩን 
ነው።  
 
Aመራር ያለማል፤ Aመራር ያጠፋል፤ Aመራር ሽባ ያደርጋል፤ Aመራር ያፋዝዛል፤ Aመራር ያነቃቃል፤ 
Aመራር ከታለመለት ግብም ያደርሣል። ታዲያ Eነዚህንና ሌሎችንም Eውነታዎች ስንመለከት Aመራር 
ምንድነው? ብቃት ያለው Aመራርስ ባህሪያትና የነዚህ ባህሪያት መገለጫዎች ምንድን ናቸው? ብለን ደግመን 
ደጋግመን መጠየቅ የግድ ይሆናል። 
 
Aመራር የሚለው ቃል ወይም ጽንሰ-ሃሳብ በበርካታ ጸሐፊዎች ዘንድ ብዙ ትርጓሜ የተሰጠው ሲሆን ከጊዜ 
ወደጊዜም የተለያየ ገጽታዎችን ተላብሶ ሲከስት ታይቷል። ለዚህ ቃል የሚስጠው ትርጓሜ የተለያየ ጉዳይ ላይ 
ያተኩር Eንጂ በብዙዎች ዘንድ Aመራር “ሰዎች የAንድ ድርጅትን ወይም ተቋምን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ 
ወይም ውጤት ለማስገኘት ሌሎችን የማግባባት Eና የማሳመን በነዚህም ዓላማዎች ዙሪያ Eንዲሰለፉ፤ 
Eንዲሠማሩና የበኩላቸውን Eንዲያበረክቱ የማድረግ ጥበብ ነው”  “Leadership is the art of influ-
encing and directing people to accomplish a given mission” የሚለውን መሠረታዊ 
ጽንሰ-ሀሳብ ያንጸባርቃል።  
   



ስለAመራር ምንነት ይህን ያህል ካልን፣ ብቃት ያለውን Aመራር Eውን ለማድረግ የሚያግዙ ዋና ዋና 
መመዘኛዎችስ ምንድን ናቸው? ብሎ መጠየቅ Aግባብ ነው። በዚህ Aኳያ ብዙ ነጥቦችን ማንሳት የሚቻል 
ቢሆንም፤  ለውይይት መንደርደሪያ Eንዲሆነን ያህል ግን ጥቂቶቹን ብቻ Eንጥቀስ። 
 
Aንድ Aመራር ብቃት Eንዲኖረው ከተፈለገ፤ 

 
ሀ) በራEይ ላይ ያተኮረ፤  
ለ) በመተክል፤ በEሴትና ሥነ-ምግባር የታነጸ፤  
ሐ) በግብ ላይ ያነጣጠረ Eና 
መ) በEርስ በርስ ግንኙነትና በቅራኔ Aያያዝ ጥበብ የበሰለ መሆን ይገባዋል። 
 

በራEይ ላይ ያተኮረ፤  
  
በAንድ Aመራር ውስጥ የድርጅቱ መኖር Aሰፈላጊነት ምን Eንደሆነ Eንዲሁም ድርጅቱ ስለቆመለት ዓላማ፣ 
ዓላማውን ለማስፈጸም ምን ማድረግ Eንደሚገባው፤ በምን Aቅጣጫም መጓዝ Eንደሚኖርበት የAመለካከትና 
የAካሄድ Aንድነት Eንዲኖር ያሻል። ይህ ካልሆነ ግን በጋራ መቆም Eና ውጤት ማሰመዝገብ ከቶውንም 
Aይቻልም። የጠንካራ Aመራር ቁልፍ ተግባሩ የጋራ ራEይ መቅረጽ Eና ይህ ራEይም በAባላቱና ድርጅቱ 
Eንዲሁም በሚታገልላቸው ወገኖች ዘንድ ባግባቡ Eንዲታወቅና ሙሉ ተቀባይነትና ድጋፍም Eንዲያገኝ 
ማድረግ ነው። 
 
በተጨማሪም ብቃት ያለው Aመራር፡ 
 
• ከEለት ወደ Eለት ውጣ ውረድ Aልፎ ለሚመራው ድርጅት Eና ለቆመለት ዓላማ ስፋትና ጥልቅት ያለው 
Aቅጣጫ የሚጠቁምና የለውጥን መንገድ የሚያሳይ መሆን Aለበት፤ 
• በድርጅቱም ሆነ በሕብረተሰብ ውስጥ በነበረው Eና ባለው ሁኔታ ረክቶ የሚቀመጥ ሳይሆን ሁልጊዜ ምን 
የተሻለና Aዲስ ነገር ማምጣት ይገባል ብሎ የሚያሰብ፣ የሚያልምና የሚመራመር መሆን ይገባዋል፤ 
• የጋራ ራEይን ተግባራዊ ለማድረግ Eና ውጤታማ ለመሆን ሁልጊዜ የተሻለ የAሠራር ስልትንና የተሻለ 
ግንኙነትን የሚቃኝ፣ የሚያፈልቅና ተግባራዊም Eንዲያደርግ ይጠበቃል። 
የዚህ Aይነቱ Aመራር በድርጅት ውስጥ ችግር ሲፈጠር ሀላፊነትን ለመውሰድ የማያመነታ፤ የውስጥ ድክመቱን 
ለመሸፈን በሌሎች ላይ ጣት ለመጠቆም የማይሽቀዳደም፤ ከስህተቶቹ ተምሮ የሚያስተምርና Aቅጣጫ 
ለማሳየት የተዘጋጀ ሃይል ይሆናል። 
 
መተክልን፤ Eሴትንና ሥነ-ምግባርን መሠረቱ ያደረገ፤ 
 
ከራEይ ባሻገር፣ በAንድ ድርጅት ውስጥ ያሉ Aባላት በጋራ የሚያስተሳስራቸው መተከልን (ለምሳሌ የትግሉ 
Aንኳር ዓላማዎች)፤ Eሴትን(Values) (ለምሳሌ፤ በጋራ ለሚያስተሳሰሩ ጉዳዮች ራስን ማስገዛት፣ የሌሎችን 
Aመለካከት ማክበር፤ ወ.ዘ.ተ፤) Eና መልካም ሥነ-ምግባርን በተመለከተ (ለምሳሌ፤ ምሥጢር መጠበቅ፤ 
ከሀሜትና Aሉባልታ መቆጠብ ከAስነዋሪ ተግባሮች መራቅ፤  ወ.ዘ.ተ፤) የሚከተሉዋቸው የጋራ ባህል የጋራ 
መገለጫዎቻቸው ናቸው።  
 
Eነዚህ የጋራ ባህሪያት የድርጅቱን Aባላት Eርስ በርስ Eንዲሁም ከሌሎች ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ሊከተሉ 
ሰለሚገባው መሠረታዊ ሥነ-ምግባር፤ ሌሎች ድርጅቶችን Eንዲሁም ህብረተሰብን በተመለከተ ሊያንጸባርቁ 
የሚገባውን Eይታ የሚያመለክቱ ባህሪያት ናቸው። 



Eነዚህ የጋራ ባህሪያት የድርጅቱን Aባላት Eርስ በርስ Eንዲሁም ከሌሎች ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ሊከተሉ 
ስለሚገባው መሠረታዊ ሥነ-ምግባር፤ ሌሎች ድርጅቶችን Eንዲሁም ህብረተሰብን በተመለከተ ሊያንጸባርቁ 
የሚገባውን Eይታ የሚያመለክቱ ባህሪያት ናቸው። 
 
ስለ መልካም ስነ-ምግባር ሲነሳ ደግሞ Aንድ የተለየ ትኩረት ሊሰጠው የሚያሻ ጉዳይ ቢኖር የድርጅት 
መሪዎች በግል Eና በAመራር ድርሻቸው ከተለያዩ ሰዎች ጋር (በድርጅት ውስጥም ሆነ ከድርጅት ውጭ) 
ሊኖራቸው ስለሚገባው የግንኙነት ይዘት መወሰድ ስለሚገባው ከፍተኛ ጥንቃቄ ነው። የድርጅት መሪዎች ይህን 
በተመለከተ ጤናማ ይዘት ያለው የግንኙነት ገደብ Eንዲኖራቸው Eንደሚገባ፣ ጓደኝነትንም ከሀላፊነት መለየት 
Eንደሚያሻ መዘንጋት የለባቸውም። የድርጅት Aመራር Aባላት የፖለቲካ መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ የድርጅቱ 
የስነ-ምግባር Aምባሳደሮችም ጭምር ናቸውና በግልም ሆነ በማሕበራዊ ሕይወታቸው Aርዓያ ሊሆኑ ይገባል። 
  
የድርጅት Aመራር Aባላት Eንደ ድርጅታዊ ራEይ ሁሉ ከላይ በተጠቀሱት ዙሪያም ሰፊ ስምምነት ሊኖራቸው 
ይገባል።  
 
በጥቅሉ ከላይ ባስቀመጥኳቸው በስነ-ምግባር Eና መተክሎች ዙሪያ ስምምነትና ተግባራዊ Aንድነት ከሌለ፤ 
Aመራሩ በሚወስዳቸው በEያንዳንዱ Eርምጃ ላይ Aለመግባባትና መሳሳብ የበዛበት ነው የሚሆነው። ውጤታማ 
Aመራር የጋራ Eይታ Eና መተክልን ያዳበረ ብቻ ሳይሆን ይህንንም  በየትም ቦታ በጋራም ሆነ በግል 
የሚንከባክብና ንቁ ሆኖም የሚከላከል መሆን ይኖርበታል። 
 
 
በግብ ላይ ያነጣጠረ፤ 
  
ውጤታማ Aመራር የሚያደርጋቸው Eንቅሰቃሴዎች ሁሉ የድርጅቱን ዓላማ ከማስፈጸም Aንጻር ምንጊዜም 
በግብ ላይ ያነጣጠሩ መሆን ይገባቸዋል። ይህ በEንዲህ Eንዳለ፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ የት ደርሰናል፤ ወደ/ከ 
ግባችንስ ምን ያህል ተቃርበናል/ርቀናል? ብሎ ራስን መገምገም፣ ካልተሳካ ደግሞ ድክመትን መሸፋፈን 
ሳይሆን በድፍረት ለምን Aልሆነም ብሎ ራስን መሞገት፤ ድክመትን መቀበል Eና ለማሻሻልም ተጨባጭ Eና 
Aመርቂ Eርምጃዎችን መውሰድ የግድ ይላል። 
  
የውጤታማነትን መመዘኛ ከጊዜ ወደ ጊዜ ዝቅ በማድረግ በዋና ዋና መመዘኛዎች ዙሪያ ራስንና የሥራ ውጤትን 
ከመገምገም ይልቅ በሁለተኛና ሦስተኛ ረድፍ ሊታዩ ለሚችሉ ውጤቶች የተጋነነ ቦታ በመስጠት ራስን 
መሸንገል ከውጤታማ Aመራር የሚጠበቅ Aይደለም። 
 
ውጤታማ Aመራር ከጨለምተኝነት፤ ከግትረኝነትና ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ “ይቻላል” የሚል ብሩህ ተስፋ 
የተላበሰ ሃይል ሊሆን ይገባል። ተሰፋ ቆራጭነት፣ በትንሽ በትልቁ መረበሸ፤ Eንቅፋት በገጠመ ቁጥር 
መፍረከረክ፤ ዓላማና ራEይን መጠራጠር፤ ወ.ዘ.ተ፤ የዚህ ዓይነቱ መሪዎች የብቁ Aመራር መገለጫ ባህሪያት 
Aይደሉም። 
 
የEርስ በEርስ ግንኙነትና የቅራኔ Aያያዝ፤ 
 
ከላይ ከተጠቀሱት ዋና ዋና ባህሪያት በተጨማሪ Aንድን Aመራር ብቁ የሚያደርጉትና 
 
 
 



ቀጣይ ህይወትም የሚሰጡት ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች፤ 
 

• በውስጡ ሊኖረው የሚገባው ጤናማ የርስ በርስ ግንኙነትን ማዳበርና  
• የቅራኔ Aያያዝ/Aፈታት ችሎታው ናቸው። 
 

Eነዚህን ሁለት Aበይት ጉዳዮች በተመለከተ በብዙ ተቃዋሚ ድርጅቶች ውስጥ ያለው ችግር ድርጅቶችና 
መሪዎቻቸው ለነዚህ ቀላል መስለው ለሚታዩ ነገር ግን በድርጅት ሕይወት ውስጥ ቁልፍ ሚና ለሚጫወቱ 
ጉዳዮች ቁብ ባለመስጠት ወይም ናቅ Aድርጎ በመተው የሚፈጸም ታላቅ ስህተት ነው። 
 
የግንኙነትና የውስጥ ቅራኔ ችግሮችን ባግባቡ ማስተናገድ ካልተቻለ ሊያስከትሉ የሚችሉት መዘዝ Eጅግ ብዙ 
ነው። በAንድ Aመራር ውስጥ ይህ ችሎታ ሲጎድል በሆነ ባልሆነው መናከስ፣ ተራው Aለመግባባት ሁሉ 
ከሚገባው በላይ ከርሮ Eንዲሄድ ማድረግ፤ ከሌሎች ጋር በጋራ መስራት Aለመቻልን፤ ወዘተ፤ ያስከትላል። 
 
ከላይ ከተጠቀሱት ሌላ Aንድ Aመራር በሚያወጣው መመሪያ፤ መመሪያውን የሚተረጉምበት ተግባራዊ 
ክንውንና በሚወስዳቸው ሌሎች Eርምጃዎች የAባላትን የፈጠራ ችሎታ የሚያበረታታና፤ ንቁ ተሳትፏቸውን 
የሚያዳብር፣ የባለቤትነት ስሜታቸውን የሚያጠናክር መሆን ይገባዋል። ይህንንም ሁኔታ ለመፍጠር 
ከሚያስችሉ ርምጃዎች ውስጥ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። 
 
ሀ) ምቹና ቀልጣፋ Aሰራርን ተግባራዊ ማድረግ፤ 
 
ይህን ተግባራዊ ለማድረግ Aስፈላጊ ከሆነ በላይ ሕግ፤ ደንብ፤ የመመሪያ ገደብና የመሳሰሉትን ከማውጣት 
መቆጠብ Aንዱ Eርምጃ ነው። ይህ ማለት ባጭሩ ቁልፍ የሆኑ የድርጅቱን መስረታዊ ራEዮች፣ መተከሎች Eና 
Eሴቶች ከሚንከባከቡ ደንቦች ውጭ፤ Aለመጠንና Aላስፈላጊ የሆነ ማነቆ Eንዳይፈጠር መጠንቀቅ ማለት Eንጂ 
Aንድ ድርጅት ያለ ህግ ይተዳደር ማለት Aይደለም።  
 
Aንዳንድ ጊዜ ህግ የሚበዛው መተማመን ሲጠፋ፤ ጥርጣሬና ፍራቻ ሲነግስ ነው። ባንዳንድ ድርጅቶች ውስጥ 
የሚታዩ ህግጋት ድርጅቱን ከራሱ Aባላት ለመከላከል የተነደፉ ያስመስላሉ። Aንድ Aመራር ህግ ወይም ደንብ 
ሲያወጣ ምክንያቱን በትክክል መገንዘብና መመርመር ግዴታው ነው። ፍራቻንና Aለመተማመንን በህግ 
ብዛትና መመሪያን የተወሳሰበ በማድረግ ለማስወገድ መጣር ውጤቱ በAጠቃላይ ስራን ሽባ ከማድረግ፤ ስሜትን 
ከመግደልና Aልፎም የተወሳሰበ ቅሬታን ከመፍጠር Aያልፍም።  
 
ለ) መተክልና ግብን ያልሳተና ከሁኔታዎች ጋር የሚጣጣም Aደረጃጀትን ተግባራዊ ማድረግ፤ 
 
Aንድ Aመራር የድርጅትን ግብ ለመምታት የሚያስችለው Aካሄድ Aንድ መንገድ ብቻ Eንደሆነ Aድርጎ 
ከመመልከትና ድርጅታዊ Aወቃቀርም Aንድ ወጥ ብቻ መሆን Eንዳለበት Aድርጎ ከማሰብ መላቀቅ 
ይኖርበታል። 
 
ድርጅታዊ ራEይን፣ ግብንና Eሴትን Eስካልሳተ ድረስ ራሳቸውን የቻሉ፤ Aባላት 
በያካባቢውና  በየተሰማሩበት ተግባር ሁኔታው የሚጠይቀውን ያሰራር፤ ያደረጃጀት  



Eና የውሳኔ Aሰጣጥ ስልት ተግባራዊ የሚያደርግ Aወቃቀርና Aካሄድ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው። የዚህ 
ዓይነቱ ራስን የቻለ የAካባቢና የስራ ጸባይ የሚጠይቀውን ሁኔታ የሚከተል Aሰራር ድርጅትን ከሁኔታዎች 
ጋር የሚሄድ (Aዳፕቲቭ) ያደርጋል፤ የAባላቱንም የፈጠራ ችሎታ፤ የመስራት ፍላጎትና የባለቤትነት ስሜት  
ያዳብራል። በተጨማሪም በራስ Aነሳሽነት የሚጀመሩ ስራዎችም ተጠናከረው Eንዲቀጥሉ ድጋፍ መስጠት 
Eንጂ Aመራር ጣልቃ በመግባት ማነቆ ላለመሆን Eጅግ መጠንቀቅ Aለበት።  

 
ሐ) ነቀፋን፤ ቅራኔንና ተቃውሞን ለግንባታ ሥራ ማዋል፤ 
 
ከድርጅት ውስጥም ይሁን ከውጪ Aሰራር፤ Aመለካከትና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ሲነሳ፤ የተቃውሞ 
ድመጽ ሲገጥም፣ ትችት ሲሰነዘር፤ ወ.ዘ.ተ፤ በግልጽ ህሊና መመርመር፤ ከዚያ በሚገኝ ትምህርትም ቀጣይ 
የማሻሻያ Eርምጃ መውሰድ ለድርጅት Eድገት Eጅግ ይጠቅማል። 
 
የዚህ Aይነቱ ትችት Aንድን ድርጅት ማየት የተሳነውን የራሱን ጉድፍ ፊት ለፊት Eንዲጋፈጥ ያስገድዳል። ይህ 
ሁኔታ በለውጡ ብዙ ጊዜ የተከላካይነት ስሜትን ይቀሰቅሳል። የተከላካይነት ስሜት ደግሞ ቀደም ሲል 
በIሕAፓ ታሪክ ያየነውን ዓይነት ለውጥ Aጋችነትንና Aምባገነንነትን ያስከትላል። ታዲያ የድርጅት Aመራር 
ይህንን ተገንዝቦና ከተከላካይነት ስሜት ተላቆ Eውነታን ለመቀበልና ለተሀድሶ ያላቋረጠ ጥረት ማድረግ 
ይገባዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በድርጅት ውስጥ የሚነሳ Aለመግባባት በራሱ መጥፎ Eንዳልሆነና ባግባቡ 
ከተያዘም ታላቅ የEድገት AስተዋጽO Eንደሚኖረው፤ ድርጅትንም በቀጣይነት ለማደስ Eንደሚያግዝ ግንዛቤ 
ውስጥ ማስገባት ያሻል። 
 
መ) Aዳዲስ ሀሳቦችን ማሰተናገድ Eና በተግባር Eንዲውሉም መንገዱን ማመቻቸት፤ 
 
ብዙ ጊዜ የለውጥ ሀሳቦች፤ Aዳዲስ ፈጠራዎች፣ ጅምሮች Eና የመሳሰሉት የሚነሱት ከዳር/ከጠርዝ Eና በጥቂት 
ሰዎች Aማካይነት ነው። ይህ ሲሆን Aንድ Aመራር Eነዚህ የፈጠራ ሀሳቦች ባግባቡ ተመርምረው ተስፋ ሰጭዎቹ 
ሃሳቦች ይበልጥ የሚጠኑበትን፤ በተመጠነ ሁኔታም ተግባራዊ ተደርገው ጥቅምና ጉዳታቸው፣ ጥንካሬና 
ድክመታቸው የሚመዘንበትን መንገድ መፈለግና ሁኔታውንም ማመቻቸት ይኖርበታል። የዚህ Aይነቱ ጉዞ 
በAንድ ድርጅት ውስጥ Aዲስ ሃሳብ Aፍላቂነትን Eጅግ የሚያበረታታ ሲሆን ድርጅትንም ያለማቋረጥ 
Eንዲያድግ በር ይከፍትለታል። በAንጻሩ ደግሞ Aዳዲስ ሀሳቦችን ለማሰተናገድ ሁኔታዎች ጠባብ በሆኑበትና 
መንገዱ ባልተመቻቸበት ድርጅት ውስጥ መሰላቸት፣ የሞራል መዳከም፣ መፋዘዝና የመገፋት ስሜት፤ Aልፎም 
በህጉ የሚሠራ Aመራርንም Eንኳ ቢሆን Eንደለውጥ Aጋች የማየትና የመክሰስ ዝንባሌ መኖሩ Aይቀሬ ጣጣ 
ነው።  
 
ማጠቃለያ 
 
ዛሬ በምንገኝበት Eጅግ ተለዋዋጭ በሆነና ነገ ምን Eንደሚከሰትም ሙሉ በሙሉ መተንበይ በማይቻልበት 
የፖለቲካ ሁኔታ ዘላቂነት የሚኖራቸው በራEይ፤ በመተከሎቸና Eሴቶች ላይ Aንድነት ኖሯቸው በከፍተኛ ስነ-
ምግባር የታነጸ Aመራር ያላቸው፤ ከሁኔታዎች ጋር ለመራመድ የሚያስችልና ፈጣን ውሳኔም ለማሰተላለፍ 
ብቃት ያለው Aሰራርና Aደረጃጀትን ተግባራዊ ማድረግ የቻሉ ድርጅቶች ብቻ ናቸው። ይህን Eውን ለማድረግ 
ደግሞ ያገባኛል ከሚሉ ወገኖች ሁሉ  የማያቋርጥ ጥረትና ትግል ማድረግን ይጠይቃል። 
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(በመላኩ Aወቀ፤ ቶሮንቶ፣ (ካናዳ) ህዳር 2002 ዓ/ም) 
 
መግቢያ 
 
ማሕበራዊ/ሶሻል ዴሞክራሲ (ከዚህ በሁዋላ በጽሁፌ ውስጥ ሶሻል ዴሞክራሲ ብዬ የምጠራው) ንድፈ-
ሃሳብ ከተቀነቀነ ሰንበትበት ያለ ቢሆንም በAማራጭ የፖለቲካ ርEዮትነት በስፋት ብቅ ማለትና መዳበር 
የጀመረው ግን ባመዛኙ ከAንደኛው የዓለም ጦርነት በሗላ በAውሮፓ በተለይም በጀርመን፤ በጣሊያንና 
በፈረንሣይ ሲሆን፤ የመጀመሪያውና ከፍተኛ የሆነው የ1929 ዓ/ም የዓለም ኤኮኖሚ ቀውስና Eሱን 
ተከትሎ የመጣው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት Aብቅቶ ዓለም በሶሻሊስትና ካፒታሊስት ርEዮት ለሁለት 
ከተከፈለች በሁዋላ ደግሞ ከሁለቱም ካምፖች ሙሉ ለሙሉ መወገን ባልፈለጉና ስካንዴኔቪያን 
Eየተባሉ በሚጠሩ Aገሮች ውስጥ ሠፊ ሕዝባዊና መንግሥታዊ መሠረት የጣለ Aመለካከት ነው። 
ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት፤ በተለይም ደግሞ ከ1989ኙ የሶቭዬት ሶሻሊስት ካምፕ መፍረስ ጋር 
ተያይዞ ሶሻሊዝምን በግምባር ይዋጉ በነበሩ Eንደ Aሜሪካና Eንግሊዝ ባሉ Aገሮች ጭምር ሥልጣን 
ላይ ያሉና ወደ ሥልጣን የተጠጉ ፓርቲዎችን ጨምሮ “ሦስተኛው መንገድ/The Third Way” 
ተብሎ የሚነገርለትን፤ ከተለመደው የሶሻል ዴሞክራሲ Aመለካከትም ወጣ ያለና የገበያ ኤኮኖሚን 
መርህ ብዙም ሳይለውጥ የመንግሥትን ሚና ግን ያካለለ Aመለካከት መቀበልና በተግባርም ላይ ማዋል 
ተጀመረ። ለዚህም በግምባር የሚጠቀሱት ቶኒ ብሌርና ክሊንተን ሲሆኑ Eንግሊዛዊዊው Aንቶኒ 
ጊደንስና Eሱን የመሣሰሉ ዘመናዊ የፖለቲካ ተመራማሪዎችና ሶሲዎሎጂስቶችም ወሳኝ ሚና 
ተጫውተዋል። የዚህን ጸሐፊ “ሦስተኛው መንገድ” Aመለካከት በክፍል Aንድ ውስጥ በዝርዝር 
Eንመለከታለን።         
 
Eንግዲህ ለዚህ ለሶሻል ዴሞክራሲ የፖለቲካ ርEዮት Eንደሦስተኛ Aማራጭነት መፈጠርና በዓለምም 
ዙሪያ በስፋት ተሠራጭቶ Eግር መትከል Eንዲችል ምክንያት ነበሩ ተብለው ከሚነገርላቸው ጉዳዮች 
ዋና ዋናዎቹ፡ - 
 
     1. በርEዮትነት ቀድመውት የመጡት የካፒታሊስትም ሆነ የሶሻሊስት ርEዮት ተከታይ Aገሮች 

ለሚያስተዳድሯቸው ህዝቦች በቂ ዳቦ፤ ሰላምና ፍትህ ማምጣት ሳይችሉ ቀርተው በተለይም 
የበፊተኞቹ የዓለምን ሀብት ለመቀራመት በካፒታሊስታዊ ስግብግብነት ለመጀመሪያውና ለሁለተኛው 
የዓለም ጦርነት መጀመርና መፋፋም ዋነኛ ምክንያት በመሆናቸው፤ የሶሻሊዝም ተከታዮች ደግሞ 
(በተለይም ሶቪዬት ሕብረትና ቻይና) ህዝቦቻቸውን በተስፋ ላይ በተመሠረተ የወደፊት Eኩልነትነና 
ፍትህ ስም ከማመስ፤ መብታቸውን ከመርገጥና ብሎም ከመጨፍጨፍ ባለመመለሳቸውና 
የዴሞክራሲ ደብዛም ጭርሱን በመጥፋቱ፤ 

 
የሶሻል ዴሞክራሲ መተክሎችና ተግባራዊ ገጽታዎቹ 

- ነፃነት፤ Eኩልነት፤ ፍትህና ትብብር - 



     2. የ1929ኙ ታላቅ የኤኮኖሚ ቀውስ መፈጠር ባመዛኙ ነጻ የተባለለት የካፒታሊዝም የገበያ ሥርዓት 
ውድቀት Eንደነበር ስለታመነ መንግሥታትን የየIኮኖሚያቸው ተቆጣጣሪ የሚያደርግና ይህንን የነAዳም 
ስሚዝንና ዴቪድ ሪካርዶን ክላሲካል ኤኮኖሚክ ቲዎሪና የወግ-Aጥባቂው ፖለቲካ (ኮንሰርቫቲዝም) Aባት 
የተባለውን የኤድመንድ በርክን የወግ-Aጥባቂ Aይዲዮሎጂ ለጊዜውም ቢሆን የሻረና የሶሻል 
ዴሞክራሲንም መሠረታዊ Aመለካከት ያካተተ ኤኮኖሚክ ቲዎሪ ማውጣት ስለነበር፤ ይህም ባመዛኙ 
ተቀባይነትን ስላገኘ ከሶሻሊዝምም፤ ከካፒታሊዝምም ጠቃሚ ጎኖች ተውጣጥቶ በEንግሊዙ ኤኮኖሚስት 
በጆን ሜይናርድ ኬይን የተጻፈው የምጣኔ ሃብት Aወቃቀር፤ Aያያዝና Aስተዳደር ቲዎሪ ተጽፎ ከሁለተኛው 
የዓለም ጦርነት በሁዋላ ዌልፌር ስቴትስ Eየተባሉ በሚጠሩ በርካታ Aገሮች ውስጥ የማርጋሬት ታቸርና 
የሮናልድ ሬገን ኒዎ-ሊብራል ቲዎሪ Eስካቆጠቆጠበትና ሠራተኛው መደብና ውሁዳን Eንዲሁም ሴቶች 
በመጠኑም ቢሆን ተቀዳጅተው የነበረ መብታቸውን መልሰው መገፈፍ Eስጀመሩበት Eስከ 1970ዎቹና 
1980ዎቹ ድረስ ሲሠራበት ቆይቷል። 

 
     3. ከ1960ዎቹ Aስከ 1980ዎቹ መጀመሪያ ድረስ በካፒታሊስቱ የኤኮኖሚውና ፖለቲካው መዋቅራዊ 

መስተካከል መርሐ-ግብርና የልማት ቲዎሪ (Structural Adjustment Program – SAP & 
Development Theory) መሠረት Iኮኖሚያቸውንና የፖለቲካውን Aካል ሚና Eንዲያስተካክሉ 
በዓለም የንግድ ድርጅት (WTO ወይም GATT ይባል የነበረው)፤ በዓለም ባንክ (World Bank) Eና 
በዓለም-Aቀፍ የገንዘብ Aበዳሪ ተቋም (IMF) Aማካይነት ጫና ተደርጎባቸው የቆዩት የላቲን Aሜሪካ 
Aገሮች ቢያንስ Eነዚሁ Aገሮች Eንዳለሙትና Eንደጠበቁት Eድገትን ሳይሆን ኪሣራን፤ Aንጡራ ሀብትን 
ሳይሆን በካፒታሊስቱ Aገሮች ላሉ ባንኮች ባለ Eዳነትን፤ ወ.ዘ.ተ፤ ስላመጣባቸው ከነዚሁ Aገሮች ውስጥ 
Aብዛኞቹ በራስ የመተማመንና ባመዛኙም ወደ ሶሻሊዝም ባጋደለ የሶሻል ዴሞክራሲ Aመለካከት ላይ 
ከፍተኛ Eምነት በጣሉ የEድገትና ልማት Aማራጭ (Alternative Development Theory) 
ኤኮኖሚስቶች መርህ መሠረት ካፒታዝምን በመቃወምና ሶሻሊዝምንም በመጠኑ በመተቸት ሶሻል 
ዴሞክራሲን በስፋት መቀበል ጀመሩ። 

  
     በዚህም ሥራቸው የካፒታሊስቱን ዓለም የልማትና  የEድገት ቲዎሪም የመተባበር/የመደጋገፍ 

(Interdependent) ሳይሆን የካፒታሊስቱ ዓለም ላይ የመመካት ወይም የተመጽዋችነት 
(Dependency Theory) Eውነታን ነው የሚፈጥረው ይላሉ።  

 
     የዚህ Aመለካከት Aቀንቃኞች ትንታኔ የተመሠረተው በመዋቅራዊ (Structural) Eና ታሪካዊ 

(Historical) Eውነታዎች ላይ በመመሥረት ሆኖ በAሜሪካ ውስጥ በዘመኑ ጽሁፎቻቸው ገንነው 
ከሚነገርላቸውና የመንግሥትም ፖሊሲ Eስከመሆን የደረሱላቸውን Eንደ ታልኮት ፓርሰን (Talcott 
Parsons) የመሣሰሉትን ስትራክቸራል ሶሲዎሎጂስቶች ትንታኔ በግምባር በሚቀናቀን መልኩ 
Eንደሚከተለው ይላሉ። 
                   

ሀ) የካፒታል ክምችትና Eድገት በራሱ በውስጥ ሥርዓቱ ላይ ብቻ ተመሥርቶ Eስካልተንቀሣቀሰ ድረስ 
ይህ ዓይነቱ ሥርዓት ከውጭ የኤኮኖሚና የፖለቲካ ሥርዓት ነጻ ነው ማለት Aይቻልም፤ (P. XX)  



ለ)ግሎባላይዜሽንን Aንተርሶ የዓለም ኤኮኖሚ የተያያዘ/የተደጋገፈ  (Interdependent) ነው፤ 
Aገሮች የተለያየ ተወዳዳሪ ጥቅም (Comparative Advantage) Aላቸውና ከዚህ ዓይነቱ 
ኤኮኖሚ ሁሉም ተጠቃሚዎች ይሆናሉ የሚለውን የዴቪድ ሪካርዶ ኤኮኖሚክ ቲዎሪ ተተንተርሰው 
ለሚያስተምሩ ከላይ የተጠቀሱት ተቋማት መልስ ሲሰጡ ደግሞ Eንደዚህ ይላሉ፡ - “የዓለም ኤኮኖሚ 
Eነርሱ Eንደሚሉት የተያያዘ/የተዛመደ ቢሆንም (Aንዳንድ Aገሮች ባልሠለጠነ ሥራ Unskilled 
Labor) የተመረተ የጥሬ Eቃ Aቅርቦት Eንደመፈለጋቸው ሁሉ፤ ሌሎች Aገሮች ደግሞ በርካሽ 
የሠራተኛ ጉልበት (Cheap Labor) የተመረቱ የIንዱስትሪ ሸቀጦችን፤ የፋብሪካዎችና 
ባጠቃላይም የካፒታል Eቃዎችና ምርቶች ያስፈልጋቸዋል)፤ Eንደተባለለት ግንኙነቱ ግን በAቻነት 
ላይ የተመሠረተ Aይደለም። Eንዲያውም ይላሉ፤ “Eንዲያውም ብዙ Aገሮች በሀብታም Aገሮች ላሉ 
Aበዳሪዎች ባለ Eዳ ሲሆኑ፤ በነዚህ ሀብታም Aገሮች ያሉ ባንኮች ደግሞ Aበዳሪ ይሆናሉ። ብድሩ 
የሚከፈልበትን የብድር ዋጋ/Aራጣ (Interest Rate) Eና የAከፋፈሉን ሁኔታ የሚወስኑትም 
Eነርሱ ናቸው። በዚህም ፍትሃዊ ያልሆነ የፖለቲካና የኤኮኖሚ ግንኙነት ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ 
የመደጋገፉ ጽንሰ-ሃሰብ ከምንና ከየት መጣ?” ብለው ይጠይቃሉ። በAማራጭነትም ከዚህ ዓይነቱ 
የኤኮኖሚ ግንኙነት የጸዳ የምጣኔ ሃብትና የEድገት ንድፈ-ሃሳባቸውን ጸሐፊዎቹ F. Cardoso Eና 
E. Faletto በሚሰጡት ጥልቀት ያለው ትንታኔ ያቀርባሉ።(1)  

  
4. የሶሻሊስቱ ካምፕም ቢሆን ውስጡ በነበረው የቲዎሪና ተግባር Aለመጣጣም ቅራኔ፤ ሲንከባለል በቆየውና 

መፍትሔም ባልተበጀለት የብሔርተኝነት ችግርና በካፒታሊስቱም ዓለም ያልነጠፈ ግፊትና ሤራ ከፈራረሠ 
ከ1989 ዓ/ም በሁዋላ ደግሞ በAንድ ወቅት የሶሻሊስት Aመለካከት የነበራቸውና በዓለም ዙሪያም ይገኙ 
የነበሩ ሶሻሊስትና ኮሙኒስት የፖለቲካ ድርጅቶች ባመዛኙ ወደ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲነት መቀየር 
ተገድደዋል። ባንድ ወቅት የድጎማ መንግሥታት (Welfare States) ተብለው ይጠሩ የነበሩ Aገሮችም 
ከAሜሪካና ከEንግሊዝ በስተቀር (Eነዚህ ሁለቱ ሦስተኛ Aማራጭ/Third Way የሚለውንና ገና 
ያልጠራውን መሃል-ሠፋሪ የፖለቲካ Aማራጭ በመቀበላቸው) ባመዛኙ በዚህ Aመለካከት ዙሪያ 
የመንግሥትና የኤኮኖሚ Aወቃቀራቸውን ማስተካከል ጀመሩ።   

 
Eንግዲህ ለዚህ በገናና መሪዋ በቢዝማርክ Aማካይነት ጀርመን Aንድ ሆና ከተመሠረተችበት ከ1870 በሁዋላ 
Aምስት ዓመት ተከትሎ የተመሠረተው የጀርመን ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብቻ መመሪያው Aድርጎት ለቆየው 
የሶሻል ዴሞክራሲ ርEዮት ጊዜ ወስዶ መፈርጠምና በበርካታ Aገሮች የመንግሥት ሥልጣንም Eስከመያዝ 
መድረስ ዋነኛ ምክንያቶች የሚባሉት Eነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ሲሆኑ፤ የዚህን ርEዮት ትርጓሜ፤ ርEዮቱ 
ያቀፋቸውን ዋነኛ ጽንሰ-ሃሳቦች፤ በርEዮቱ ላይ የሚነሱትን ተቃውሞዎች፤ ከሊብራልና ኒዮ-ሊበራል 
ዴሞክራሲ ጋር የሚመሣሰልበትንና የሚለይባቸውንና ሶሻል ዴሞክራሲን በተግባር ያዋሉ ሦስት 
Aገሮችን በምሣሌነት በማቅረብ ጭምር በክፍል Aንድ በስፋት ለማየት Eንሞክራለን።  
 
በክፍል ሁለት ደግሞ የሶሻል ዴሞክራሲ ርEዮት ተከታይ በሆኑ ወይም ርEዮታዊ መመሪያችን ነው ብለው 
በሚንቀሣቀሱ Eንደ IሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) ባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የየድርጅቱ ራEይ፤ የፖለቲካ 
ፕሮግራማቸው፤ ህገ-ደንባቸው፤ የውሰጥና የውጭ ግንኙነቶቻቸው፤ የልዩነቶች/ቅራኔዎች Aያያዝ ዘዴዎቻቸው/
ሥልቶቻቸው ምን መምሰል Eንደሚኖርበት ለማሳየት Eንሞክራለን። በማያያዝም ለIትዮጵያችን ስርየት 
ለማምጣት ተቃዋሚው ከሚያደርገው ትግል Aኳያ Eነዚህን የመሣሰሉ ድርጅቶች ህብረትን ለማምጣት ምን 
ሚና መጫወት Eንደሚኖርባቸው በማስመልከት Aንዳንድ ነጥቦችን Aነሳለሁ።  



ክፍል Aንድ፡- 
  

ሶሻል ዴሞክራሲ ምንድን ነው፤ Aንኳር ጽንሰ-ሃሳቦቹስ ምንና ምንድን ናቸው፤ ከሌሎች 
ንድፈ-ሃሳቦች የሚመሳሰልባቸውና የሚለይባቸው ጉዳዮችስ? ተቺዎቹስ ምን ይላሉ?  

 
ሶሻል ዴሞክራሲ የሚለው ጽንሰ ሃሳብ በብዙ ጸሓፊዎች ዘንድ በብዙ መልኩ ተተርጉሟል።  Aንዳንዶቹ 
ማለትም ለምሣሌ ጀርመናዊቷ ሮዛ ለግዘምበርግና Aሷን የመሣሰሉ ጸሐፊዎች ካርል ማርክስ ወዳለመለትና 
ወደታገለለት ወደሶሻሊዝም/ኩሙኒዝም የሚደረገው ጉዞ Aማራጭ መንገድ Aድርገው ሲመለከቱት፤ ሌሎች 
ደግሞ በተለይም ዘግይተው የመጡት Eንደ Aንቶኒ ጊደንስ ያሉ  ጸሓፊዎች ካፒታሊዝምም ሆነ ሶሻሊዝም 
Aዳም ስሚዝም ሆነ ካርል ማርክስ Eንዳሉት/Eንደጻፉት ለህዝቡ ተስፋ Aልሰጡም፤ ይልቁንም 
Aክትሞላቸዋል። ሶሻል ዴሞክራሲም ቢሆን ያንደኛው ወገን ዝርያ ነውና ችግሮች Aሉት። ስለዚህም Eነዚህን 
ሁለት የፖለቲካ ሥርዓቶች (ካፒታሊዝምንና ሶሻሊዝምን) ያማከለና የመንግሥትን ሚና ሳያጎላም፤ 
ሳያሳንስም Eነሱን ተክቶ የሚሠራ Aማራጭ ያስፈልጋታል፤ ይህም ሦስተኛ መንገድ የምንለው Aመለካከት ነው 
ይላሉ። ብዙ ጸሐፊዎች ግን ለሶሻል ዴሞክራሲ Aመለካከት ልዩ ትኩረት በመስጠት ሊሠራበት የሚችል 
Aመለካከት ነው ይላሉ። Eኔም በዚህ ጽሁፌ ትኩረት ሰጥቼ ልጽፍበት የምፈልገው በሶሻል ዴሞክራሲ ታሪካዊ 
ትርጉሙና የፖለቲካ ቀመሩ ላይ ተመስርቼ፤ Aሁን በተለያዩ Aገሮች በተለይም ስካንዴኔቪያንና ኖርዲክ 
Eየተባሉ በሚጠሩትና በሌሎችም Aገሮች በሚሠራበት መልኩ ያለውን ትርጉም በማንተራስ ነው። ለዚህም 
ከAውሮጳ ሁለት Aገሮችን (ዴንማርክና ስዊድን)፤ ከAፍሪካ ደግሞ Aንድ Aገር (የቤኒንን) ምሣሌነት 
በማንተራስ Aንዳንድ Aመለካከቶችን Aቀርባለሁ። በ“Aብዮታዊ ዴሞክራሲ” መርህ የምትመራውን 
Iትዮጵያም በማወዳደሪያነት ከነዚህ Aገሮች Eውነታ ጋር በማያያዝ Aቀርባለሁ። ከረር ያሉ የተቃውሞ 
ድምጾችም በሶሻል ዴሞክራሲ Aመለካከት ዙሪያ ከሌሎች ተፎካካሪ Aመለካከቶች ስለሚነሱ/ስለሚሰሙ፤ 
Eነዚህንም ለማሳየት Eሞክራለሁ።  
 
 
ሶሻል ዴሞክራሲ ምንድን ነው?  
 
ከቃሉ/ሐረጉ Aሰያየም በግልጽ ማየት Eንደሚቻለው ስያሜው ከሶሻሊዝም ዋና ዋና የፍትህና Eኩልነት 
መርሆዎችና ከካፒታሊስቱ የሊብራል ዴሞክራሲ Aመለካከቶች ተውጣጥቶ የተቀመረ Aመለካከት ነው። 
Eንደታሪካዊ Aመጣጣቸውና ቅደም ተከተላቸው፤ የሦስት ጸሐፊዎችን Aተረጓጎም ተራ በተራ Eንመልከት፡- 
 
1) ሶሻል ዴሞክራሲ ገና ከጅምሩ ወደ ሶሻሊዝም ምሥረታ የሚደረገው ጉዞ በሶቭዬት ሕብረትና 
በሌሎች Aገሮች በተግባር Eንደታየው Aብዮታዊውን ሳይሆን ሰላማዊና ዝግምታዊ መንገድን የሚቃኝ፤ 
ካፒታሊዝምን Eንዳለ የሚደመስስ ሳይሆን የመንግሥትን ሚና Aጉልቶ በሕግ የሚለውጠው/
የሚያሻሽለው፤ የገበያ ኤኮኖሚን መሠረቱ Aድርጎ ነገር ግን ኤኮኖሚው በሞኖፖሊ ካፒታሊስቶች 
የጥቂቶች መበልጸጊያና የብዙሃን መበዝበዣ Eንዳይሆን የሚከላከል፤ በመድበለ-ፓርቲ፤ በምርጫ 
ሥርዓትና በውክልና ዴሞክራሲ የሚያምን፤ በግለሰብና በቡድን ነጻነት ቅኝት ላይ ተቀምሮ ሚዛናዊ 
ዳኝነትን የሚሰጥ፤ ነጻነትን፤ Eኩልነትን፤ ማሕበራዊ ፍትህንና ወንድማማችነት/Eህትማማችነትን በህግ 
ቀርጾ ማናቸውም ዜጋ በEምነቱ፤ በAመለካከቱ፤ በተፈጥሮ በደረሱ ጉድለቶችም ሆነ በማሕበራዊ 
የስብስብ ምርጫው/ዋ የዘር፤ የጾታ፤ የEድሜ፤ የAካለ-ስንኩልነት፤ የEምነት፤ የድርጅት፤ የብሔር፤ 
ወ.ዘ.ተ መድልዎ Iላማ Eንዳይደረግ በሕግ የሚከላከል ርEዮት Eንደሆነ Aድርጎ የሚያቀርብልን ይህ   



ጽሁፍ የተገኘው ከሶሻሊስት Iንተርናሽናል Declaration of Principles ሲሆን፤ ከታች የተመለከቱትን 
ሦስት ነጥቦች የርEዮቱ Aውታሮች Aድርጎ በማቅረብ ነው።  

 
It emphasizes the following principles for building a welfare state: 
 

• First, freedom that includes not only individual liberties, but also 
freedom from discrimination and freedom from dependence on ei-
ther the owners of the means of production or the holders of abu-
sive political power, as well as the ability to determine ones own 
fate. 

• Second, it also must have equality and social justice, not only be-
fore the law but also having economic and socio-cultural equality as 
well, that promotes equal opportunities for all including those with 
physical, mental, or social inequalities, and 

• Finally, it must have solidarity that practices unity and a sense of 
compassion for the victims of injustice and inequality.(2) 

            
ከላይ የተመለከትነው የሶሻል ዴሞክራሲ ትርጉምና ቅኝት Aለጥርጥር በመጨረሻ ወደ ሶሻሊዝም የመሸጋገር 
ግብ ላይ ያነጣጠረ ነው። የተነጣጠረለት ሶሻሊዝም ደግሞ በዚህ መልኩ ይደረስበት/Aይደረስበት ሌላ ውይይት 
የሚጭር Aመለካከት ነው። ባጭሩ ግን ይህን ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። በካርል ማርክስም ሆነ Eሱን ተከትለው 
በመጡ የፖለቲካ ተመራማሪዎችና ጸሐፊዎች Aመለካከት ሶሻሊዝም በላብAደሩ Aምባገነንትና በAንድ 
የሠራተኛው ፓርቲ ራEይ ላይ ተመርኩዞና የካፒታሊስቱን የኤኮኖሚ፤ የፖለቲካና ማሕበራዊ ቅኝቶች ደምስሶ 
“ሁሉም Eንደየፍላጎቱ” (Each according to his/her needs) የሚኖርበትን ኮሙኒዝምን የሚገነባ 
ፖለቲካዊና ኤኮኖሚያዊ ሥርዓት Eንጂ ከላይ በሶሻሊስት Iንተርናሽናል ማኒፌስቶ ውስጥ Eንደተገለጸው 
በነጻነት፤ Eኩልነት፤ ወንድማማችነት/Eህትማማችነት፤ በማሕበራዊ ፍትህ መተከሎችና በተለይም ደግሞ 
በካፒታሊስቱ የገበያ ሥርዓት ተደግፎና በውክልና ዴሞክራሲ የሚተዳደርና የብዙ ፓርቲዎችን የመኖር 
ህልውና የሚቀበል ሥርዓት ሆኖ Eንዴት ወደዚያ መድረስ ይቻላል የሚለውን ጥያቄ ማንሳት Aግባብ 
ይመስለኛል። ወይስ በወቅቱ የነበሩትንና ሶሻሊዝምን ከAብዮት በመለስ ማግኘት Aይቻልም የሚሉትን 
የሶሻሊስት Iንተርናሲዮናልን በርካታ Aባላት Aንድነት ለመሻት የተደረገ የድርድር ውጤት ነበር?  
 
2) የEንግሊዙ Social Democrat/The British Journal of Justice (3) ደግሞ ሶሻል 
ዴሞክራሲን ትንሽ ለወጥ ባለ መልኩ Eንዲህ ሲል ይገልጸዋል።   
 
Social democracy is a political ideology of the political left and centre-left on 
the classic political spectrum. …The fundamental difference between social 
democratic thought and other forms of socialism, such as orthodox Marxism, 
is a belief in the primacy of political action as opposed to the primacy of 
economic action or economic determinism. (p.1). 
 
የጽሁፉ Aንኳር Aመለካከትና ከሶሻሊዝምም በግልጽ የሚለይበት ገጽታው ከላይ በተመለከተው ጥቅስ 
ውስጥ በግልጽ ተቀምጧል።  



 
በሶሻል ዴሞክራሲ Aመለካከት ማርክስ Aጥብቆ Eንደተከራከረለትና በበርካታ ጸሐፊዎችም ዘንድ 
ከተተቸበት ሥራዎቹ ውስጥ Aንዱና ዋነኛው በወሳኝነት የተቀመጠው የኤኮኖሚው/የማምረቻ መሣሪያው 
ባለቤትነት ጉዳይ ሳይሆን የመንግሥትና ሕዝብ የፖለቲካ ሚና ነው Eኩልነትንና ፍትህን ማምጣትና ማስከበር 
የሚችለው ነው መልEክቱ።  
 
 
የሶሻሊዝም Eንዳማራጭነት Aለማደግ፤ ብሎም መጥፋትና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በሁዋላ ደግሞ 
በኬንዚያን/Keynesian የድጎማ/ቅይጥ Iኮኖሚክስ/Welfare Economics Aመለካከት ተመሥርተው 
በAውሮጳና በሰሜን Aሜሪካ የተፈጠሩትንና Eስከ 1970ዎቹና 80ዎቹ የነማርጋሬት ታቸር ኒዎ-ሊብራል 
Aይዲዮሎጂ ጊዜያዊ ደንቃራነት ድረስ የEኩልነትንና ፍትህን መሠረት የገነቡ በርካታ Aገሮችን Eውነታና 
የሶሻሊስቱንም ካምፕ መፍረክረክ ስንመለከት፤ በርግጥም ሶሻል ዴሞክራሲ ብቸኛ Aመራጭ ሆኖና ያለብርቱ 
ተፎካካሪ Eንደቀረ ማየት Eንችላለን። ይህም Aማራጭ ባመዛኙ በስካንዴኔቪያንና ኖርዲክ Aገሮች ውስጥ 
የተረጋጋና የበለጸገ ሥርዓትን ገንብቶና በብዙ መልኩም ርEዮቱ የሚጠይቃቸውን የEኩልነትና የማሕበራዊ 
ፍትህ ጥያቄዎችን ባግባቡ Eያሟላ ያለ የፖለቲካ ሥርዓት መሆኑ በግልጽ ይታያል። በዚህ ክፍል መጨረሻ 
ገደማ የዴንማርክንና ስዊዲንን ሁኔታ ስንመረምር ይህንን Eውነታ ለማሳየት Eንሞክራለን።     
 
 
ወደ ጽሁፉ Eንመለስና፤ በመቀጠልም Eንዲህ ይላል፡-  
 
Modern social democracy has deviated from socialism, and supports positions 
that include support for a democratic welfare state which incorporates ele-
ments of both socialism and capitalism, resulting in mixed economy. Social 
democrats aim to reform capitalism democratically through state regulation 
and the creation of programs that work to counteract or remove the social injustice 
and inefficiencies they see as inherent in capitalism (p.1).  
 
 
ይህ ጥቅስ በግልጽ Eንደሚያስቀምጠው፤ የወቅቱ ሶሻል ዴሞክራቲክ ሃይሎች (መንግሥታትም ሆኑ ገና 
ሥልጣን ያልያዙ ድርጅቶች) ሊከተሉት የሚገባ Aመለካከትም ይመስለኛል፤ በሶሻል ዴሞክራሲ ዋነኛ 
ማቀንቀኛነት ዴሞክራሲያዊ የሆነውንና የመንግሥትን ፍትህ Aመንጭነት ሚና ያጎላ የድጎማ/ዌልፌር ሥርዓት 
መፍጠር፤ የሠራተኛውን፤ የውሁዳንን፤ የሴቶችን፤ የAካለ ስንኩላንን፤ የAዛውንቶችን ወ.ዘ.ተ መብት 
የሚያስከብሩ፤ የግለሰብን ነጻነት የሚያቀጭጩ ሳይሆን የሚያዳብሩ፤ የኤኮኖሚ Eድገትን የሚያበረታቱ፤ 
ለሁሉም ዜጋ የጤናና የትምህርት ዋስትና የሚሰጡና የተፈጥሮ ከባቢን/Environment የሚንከባከቡና 
ከጥቃት የሚከላከሉ ፕሮግራሞችን Eያወጡ ማስተዳደር ይሆናል ግቡ።  
 
Eዚህ ላይ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ ወይም ቅዋሜ ቢኖር - የግለሰብና የቡድን ነጻነት ጎን ለጎን ሊኖሩ Aይችሉም 
የሚልና ሲሰማ የቆየ ተቃውሞ ነው። Aንዳንዶቹም ከዚህ Aልፈው የግለሰብ ነጻነት Eስከተከበረ ድረስ ቡድንም 
የግለሰብ ስብስብ ነውና ነጻነቱ በተዘዋዋሪ ስለተከበረ ለምን ይህን በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል የሚል 
ተቃውሞ ያሰማሉ።  
 



  
 
ነገሩን በዝርዝር ሳልገባበት ምሣሌ በመጥቀስ ብቻ መግለጽ ቢያስፈልግ Eዚህ ካናዳም ሆነ Aሜሪካ 
የሚሠራበትን Employment Equity (Canada) Eና Affirmative Action (USA) ጽንሰ-ሃሳቦች 
ታሪካዊ፤ ፍልስፍናዊና ፖለቲካዊ መሠረቶችና ምክንያቶች መመርመር ተገቢ ነው Eላለሁ። የዘርም ሆነ ሌላ 
መድልዎ Eስካለ ድረስ የግለሰብ ነጻነት ብቻውን የቡድንን መብት ይፈታል ማለት Aይቻልም።  
 
የሊብሪቴሪያን ርEዮት Aስኳል/መሠረታዊ መተከሎች ማለትም - የግለሰብ ነጻነት (Individual  Free-
dom)፤ ነጻ ምርጫ (Freedom of  Choice) Eና የግል ሀብት (Private Property) መብት ጽንሰ-
ሃሳቦች ብቻቸውንና ያለህገ-መንግሥታዊ ድጋፍና ፍትሃዊ መሠረቱ ትርጉም ይኖራቸዋል ማለትም Aይደለም። 
የግለሰቦችም መብትና ግዴታ ቢሆን የሚቀረጸው በሶሻል ኮንትራትና መንግሥት በሚባል Aካል ተቶጣጣሪነትና 
Aስፈጻሚነት Aብረውት በሚኖሩት ህብረተሰብ ስምምነትና ህብረተሰቡም በሚፈጥረው የAመለካከት፤ የብቃትና 
የችሎታ ክልል ውስጥ ነው። ይህም ማለት በስመ-የግለሰብ ነጻነት ሕብረተሰቡ መመሪያዬ ብሎ ካወጣው ሕግ 
በላይ መሆን Aይቻልም፤ በለውጡም ህብረተሰቡ ወይም መንግሥት ባፈተተው የግለሰብን ነጻነት መጋፋት 
Aይችልም፤ መብትም የለውም። Eነዚህም ሊገፈፉ የማይችሉና Aሉታዊ/ኔጋቲቭ የሚባሉ የግለሰብ መብቶችን 
(ለምሣሌ፤ በባርነት Aለመገዛት፤ ከማናቸውም ዜጋ ተለይቶ ለጥቃትና ለመድልዎ Aለመመቻቸት፤ ሃሳብን በነጻ 
መግለጽ፤ ከፈለጉት ጋር መደራጀት፤ መሰብሰብ፤ ወ.ዘ.ተ፤) ማንም Aካል፤ መንግሥትም ሆነ ሌላ ስብስብ ወይም 
ግለሰብ ወይም ሕብረተሰብ ሊነፍግ የሚያስችል መብት የለውም።  
 
Eንግዲህ የግለሰብ መብት በዚህ መልኩ ነው ይከበራል፤ መከበርም ይኖርበታል የሚባለው። የEኩልነትና 
የፍትህ ጥያቄ ሲነሳ ደግሞ ከግለሰብ ሌላ Aንድን ዜጋ ለይቶ ሊመለከትበት የሚገባ መነጽር የፖለቲካ ምህዳሩ 
ሊኖረው ይገባል።፡ ይህም ፈረንጆቹ Eንደሚሉት Affirmative Action (ጤናማና ፍትህ Aምጪ ፖሊሲ) 
በታሪክም ሆነ በወቅቱ የተነጠሉ/የተጎዱ ክፍሎችን ለይቶ ፍትህ የሚሰጥበት መብት መሆኑ ነው። የመገንጠል 
ጥያቄና የመሣሰሰሉት ህብረተሰቡ በቅድሚያ የተስማማባቸው ወይም ሊስማማባቸው የሚችሉ የሶሻል 
ኮንትራቱ Aካል ስላልሆኑ Eነዚህ ጥያቄዎች በቡድን መብት ስር ይጠቃለላሉ የሚል Eምነት የለኝም፤ 
ችግሮቹን/ጥያቄዎቹን ግን በውይይት መፍታት የግድ ይላል። በታሪካችን Eንደታየው የAንድን ሕዝብ/ወገን 
ጥያቄ (ህጋዊም ይሁን/Aይሁን) በነፍጥ ለመፍታት መሞከር የበለጠ ጥፋትን Eንጂ ወደ መፍትሄ Aያስኬድም፤ 
ፍትሓዊ ሥርዓት ከተፈጠረ ደግሞ የማይፈታ ጥያቄ Aይኖርም።    
 
የሶሻል ዴሞክራሲ ርEዮት ዋና ዋና Aመለካከቶችና የሚሠነዘሩበት ትችቶች፤ 
 
የሶሻል ዴሞክራሲ ርEዮት ለመጀመሪያ ጊዜ በተግባር በታየበት በጀርመንና በዚሁ በጀርመን ውስጥ በ1875 
ዓ/ም የተመሠረተው የጀርመን ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲም Eምነት ከርEዮቱ ዋና ዋና መተክሎችና ብዙ 
መገለጫዎች ውስጥ ጥቂቶቹና ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው። 
 
• የሠራተኛውን መደብ የፖለቲካ መብት ለማስከበር (German Social Democracy: The Erfurt 

Program, 1891)፤ 
 

1. ሁሉን ዜጋ በEኩልነት ያሣተፈ፤ ቀጥተኛ የሆነና በምስጢር ድምጽ የመስጠት ሂደት የተደገፈ 
የምርጫ ሥርዓት ማምጣት፤ 

2. ሕዝቡ የተሣተፈበት የህገ-መንግሥት Aቀራረጽ Eንዲኖር፤  



3. የመናገርን፤ የመሰብሰብና ከመሰሎች ጋር የመደራጀት ነጻነት የሚያግዱ ህጎችን ማፍረስ፤ 
4. የሴቶችን መብት ማስከበር፤ 
5. ሃይማኖት የግል ስለሆነ ማናቸውም መንግሥታዊ ድጎማና ማበላለጥ Eንዳይኖር ማገድ፤ 
6. ት/ቤቶችን ከሃይማኖት ማጽዳት፤ ብሔራዊ የትምህርት ፖሊሲ Eንዲኖር Aድርጎም  መማር ግዴታ 
Eንዲሆን፤ ትምህርት በነጻ Eንዲሰጥ ማድረግ፤ 
7. በህዝብ በተመረጡና ከመንግሥት ተጽEኖ ነጻ በሆኑ ዳኞችና ሠራተኞች የሚተዳደር የፍትህና 
ለጉዳተኞች የካሣ ሥርዓት መገንባት፤ የሞት ፍርድን ማስቀረት፤ 
8. ነጻ የጤና ጥበቃ ሥርAት Eንዲኖር፤ መድሃኒት በነጻ Eንዲታደልና ቀብርም በነጻ Eንዲከናወን 
ማድረግ፤ 
9. ቀስ በቀስ በደረጃና በAቅም ላይ የተመሠረተ የገቢ ታክስ Eንዲኖር ማድረግ፤ ማናቸውንም ሌሎች 
ታክሶችና የጉምሩክ ቀረጦች ማስቀረት ሲሆኑ፤ 
 

Eነዚህን ከላይ የተጠቀሱትን ተግባሮች ለማከናወን ደግሞ የሚከተሉት ርምጃዎች መወሰድ Eንደሚኖርባቸው 
ይገልጻል። 
 

• ጥርስ ያለው ብሔራዊና ዓለማቀፋዊ የሆነና የሠራተኛውን መደብ መብት የሚያስጠብቅ 
ህግ ማውጣትና ይህም ህግ፦ 

• የሥራ ሰዓት ከ 8 ሰዓት Eንዳይበልጥ Eንዲደረግ፤ 
• ህጻናት ተቀጥረው Eንዳይሠሩ የሚከላከል፤ 
• ሠራተኛው ቢያንስ በሣምንት ለ36 ሰዓቶች Eንዲያርፍ የሚያደርግ፤ 

• መንግሥት የፋብሪካዎችን Aሠራር፤ የደህንነት (Safety) ጉዳዮችንና የሠራተኛውን 
መብት በተመለከተ መቆጣጠር፤ መከታተልና ማስከበር፤ 

• በEርሻ ሥራ የተሠማሩም ሆኑ በቤት Aገልጋይነት የተቀጠሩ ሠራተኞች መብት ልክ 
Eንደ ፋብሪካ ሠራተኞች ሁሉ መብታቸው Eንዲከበርላቸው፤ 

• የሠራተኛው የመሰባሰብና የመደራጀት መብት Eንዲከበር ማድረግና በመጨረሻም 
• የIምፒሪያል መንግሥቱ (ጀርመን) የሠራተኛውን ሶሻል Iንሹራንስ ከግል 

ኩባንያዎች ተረክቦ Eንዲያስተዳድር የሚጠይቅ ነበር፤ (Russell, pp.137-141) (4) 
 
• “The Third Way: The Renewal of Social Democracy” በሚል ርEስ ደራሲው An-

thony Giddens (1998) ስለሦስተኛው Aማራጭ ማለትም በርሱ Aመለካከት ሶሻል ዴሞክራሲ ምን 
መምሰል Eንዳለበት ቀድሞት የመጣውን የሶሻል ዴሞክራሲንና የኒዎ-ሊብራሉን Aመለካከት በመተቸት 
Aንጻር ያደረገውን ትንታኔ Eንዲህ ሲል ያቀርባል። 

 
• In the early post war-period, social democrats from many different 

countries shared a broadly similar perspective. This is what I shall refer 
to as old-style or classical social democracy. 

• In the 1980s, in response to the rise of neo-liberalism (he mentions 
Margaret Thatcher and Ronald Regan as the frontline leaders of this 
conservative movement) and the problems of socialism (the fall of the  

           
 



socialist camp), social democrats everywhere have started to break away 
from this prior standpoint.   

• Social democratic regimes in practice have varied substantially, as have 
the welfare systems they have nourished. European welfare-states can 
be divided into four institutional groups, all of which share common his-
torical origins, aims and structures (pp.5-8):  

 
• The UK system, which emphasizes social services and health, 

but tends to have income-dependent benefits; 
• Scandinavian or Nordic welfare states, having a very high tax 

base, universalist in orientation, providing generous benefits and 
well-funded state services, including health care; 

• Middle European systems, having a relatively low commitment to 
social services, but well-resourced benefits in other respects, fi-
nanced mainly from employment and based upon social insur-
ance contributions; and 

• Southern systems, similar in form to the Middle European ones, 
but less comprehensive and paying lower levels of support. 

 
የክላሲካል ሶሻል ዴሞክራሲን (ባመዛኙ ሶሻሊስት የሆኑትን የቀድሞ ግራዎች ጨምሮ) ጽንሰ-ሃሳብ ሲተች 
ደግሞ ደራሲው ከታች በዝርዝር ከተመለከቱት ባህሪያት ጋር Aያይዞ ያቀርባል። 

• በማሕበራዊና ኤኮኖሚ ህይወት ውስጥ ከመጠን ያለፈ የመንግሥት ጣልቃ-ገብነት መኖር፤ 
• በጠንካራ የEኩልነት መርህ (Strong Egalitarianism) ላይ ማተኮሩ፤ 
• ባንድ ወጥ የEድገት Aቅጣጫ (Linear Modernization) ላይ ማተኮሩ፤  
• ለተፈጥሮ ከባቢ/Iንቫይሮንመንት ብዙም Aለመጨነቅ፤ 
• በዓለማቀፋዊነት (Internationalism) መርህ ላይ ማተኮሩና 
• ዓለምን በሁለት ዋልታ የከፈለው (Bipolar World) Aካል/ውጤት ስለመሆኑ።  

 
ከዚህ Aያይዞም በAቻ ደረጃ የሚቃወመውን ኒዎ-ሊብራሊዝም (Thatcherism) ሙሉ ለሙሉ 
በማይስማማባቸው ገጽታው Eንዲህ ሲል ይተነትናል። 

• በኤኮኖሚው ውስጥ ያለውን የመንግሥት ሚና Eጅጉን መቀነስ፤ 
• የገበያ ኤኮኖሚ የበላይነትና ወሳኝነት፤ 
• ታሪካዊ፤ ባህላዊ የሆኑ ቤተሰብን፤ Eምነትንና ሥነ-ምግባራዊ Eሴቶችን ማሰከበር (Traditional 

Nationalism and Moral Authoritarianism)፤ 
• Eኩልነት Aለመኖሩን መቀበል፤ 
• Aንድ ወጥ የEድገት Aቅጣጫ፤ 
• ለተፈጥሮ ከባቢ/Iንቫይሮንመንት Aለመጨነቅ፤ 
• ዓለማቀፍ ልዩነቶችን በተለመደው ማኪያቬሊያን/የጉልበት ፖለቲካ (Realist theory of 

international order) መፍታት፤ 
• ይህም Aመለካከት Eንደላይኛው የቀዝቃዛው ጦርነት ውጤት ስለመሆኑ።   



Eንግዲህ Giddens ሁለቱን Aመለካከቶች በዚህ መልኩ ከተቸ በሁዋላ ሦስተኛ Aማራጭ ብሎ የሚያቀርበው 
የብሪታኒያ ሌበር ፓርቲ (በቶኒ ብሌር) Eና የAሜሪካው ዴሞክራቲክ ፓርቲ (በቢል ክሊንተን Aማካይነት) 
የተቀበሉትንና የገበያውን ኤኮኖሚ የበላይነት፤ የግሎባላይዜሽንን Eድገት፤ የዓለም Aቀፍ ድርጅቶችን፤ 
የፖለቲካውን Aካልም ኤኮኖሚውን በመቆጣጠርና ሥርዓት በማስያዝ ረገድ ሊኖረው የሚገባውን ሚና ገልጾና 
የነበሩትን Aንዳንድ ህጎችንም Aላልቶ ማራመድ ነው። ይህ የሶሻል ዴሞክራሲ Aማራጭ ተብዬው ክላሲካል 
ተብሎ ከሚነገርለትም ሆነ Aሁን በሰሜን Aውሮጳ በስፋት ከሚሠራበት የሶሻል ዴሞክራሲ መርህ Eጅጉን 
የተለየ መሆኑን Aንባቢያን Eንዲረዱ ያሻል። ስሙ ግን Eሱም ሶሻል ዴሞክራሲ ነው - ከሁለቱ ቀድመውት 
ከመጡት የፖለቲካና ኤኮኖሚ ሥርዓቶች (ካፒታሊዝም፤ ሶሻሊዝም) የተውጣጣ በመሆኑ።  
  
• ሌላውና ከዚህ የከረረው ተቃውሞ ደግሞ የሚሠነዘረው ሶሻሊዝምም ካፒታሊዝምም ሞተዋል ከሚሉ 

የድህረ-ሞደርኒቲ (Post-modernity) Aቀንቃኞች በኩል ነው።   
 
“Hegemony and Socialist strategy: towards a radical democratic politics” 
በሚለው መጽሐፋቸው Ernesto Laclau Eና Chantal Mouffe (1985) ካፒታሊዝምና መገለጫ 
ርEዮቱ ሊብራሊዝም (Aሁን ደግሞ ኒዎ-ሊብራሊዝም) Eና ማርክሳዊ-ሌኒናዊነት (ሶሻሊዝም)ና ተከትሎት 
የመጣው ሶሻል ዴሞክራሲ ለፍትህ፤ ለEኩልነትና ለመሣሰሉት የፈጠሩትና የዘመናችንን ማሕበራዊ ችግሮች 
ለማስወገድ የሚያስችል Aመርቂ Eቅድም፤ ድርጊትም፤ መፍትሔም የላቸውም። ይልቁንም Aሁን በተለይም 
ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ ጀምሮ ያለውን Eውነታ ስንገመግም የዓለም ፖለቲካ ይህንን ይመስላል 
ይሉና ድንበርን ያላካለለና Aለማቀፋዊ ትብብርን ሊያዳብር ይችላል ብለው በለሚገፉት በድህረ-ሞደርኒዘም 
Aመለካከታቸው ላይ በመመሥረት በተለይም የቀዝቀዛውን ጦርነት ማክተም ተከትሎ ስለመጣው Eውነታ 
በመተንተን Eንዲህ ብለው ይጀምራሉ። 
 
      To this we should add drastic transformations of the social structure, 
   which are the root of new paradigms in the constitution of social and  
   political identities …the major debates which have absorbed the I 
   ntellectual reflection of the Left have been those around the new  
   social movements, multiculturalism, the globalization and de-territorializ- 
   ation of the economy and the ensemble issues linked to the question  
   of post-modernity. 
 
በዚህች Aጭር ጥቅስ ውስጥ Aንኳ Eንደምንመለከተው ይህ Aመለካከት ካፒታሊዝምም ሆነ ሶሻሊዝም 
በጋራ የሚጋሯቸውን ድንበርተኝነትንና ሉዓላዊነትን፤ ሊብራሊዝምም ሆነ ማርክሳዊ-ሌኒናዊነት 
መሠረታቸው ያደረጓቸውን Aንኳር የኤኮኖሚያዊና የፖለቲካ Eምነቶችና መዋቅሮች (structures) 
ከጥያቄ ውስጥ በማስገባት Aዲሱንና ዓለማቀፋዊውን የለውጥ ቋያ የሚያቀጣጥሉትንና መደብ-የለሽ 
ወይመ መደብ-ሠበር (Classless and/or Across the class)የሆኑ ሕዝባዊ Eንቅሥቃሴዎችን 
(social movements) Aምኖና መሠረት Aድርጎ ነው Eየተገለጸ ያለው። ይህ ድህረ-ድህረ-ሞደርኒቲ 
(post-modernity) የሚሉት ዘመናዊው የፖለቲካና የፍልስፍና መነጽር ቀድመውት በተፈጠሩትና 
ምንጫቸው Enlightenment ተብሎ ከሚታወቀውና ከ16ኛው Eስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ፤ 
የፈረንሣይ Aብዮትን ጨምሮ፤ ከተካሄደውና ባመዛኙም Aውሮጳዊ ከሆነ የፍልስፍና፤ የሳይንስ ግኝትና 
የፖለቲካ ቀመር የወጡ ናቸው የተባለላቸውን የሊብራሊዝምም ሆነ ማርክሳዊ-ሌኒናዊነት ርEዮቶች   



ድክመት Aጋልጦና ቢቻልም ራቁታቸውን Aስቀርቶ Eነዚህን የሚተካ Aማራጭ ርEዮት ማቅረብ ነው 
የAቀንቃኞቹ ዋነኛ ዓላማ።   
  
Eንግዲህ በነዚህ ጸሐፊዎች Aመለካከትና፤ በርግጥም ሲደረግ Eንደኖረው የሊብራሰሉም ሆነ ማርክሳዊው 
Aመለካከት Aንድን Eውነታ ሲገልጹ ቋንቋቸው Aውሮፓዊነትን ያማከለ (Euro-Centric) Eና የሌላውን 
ዓለም Eውነት Eንዲያጣጥል Aድርገው የሚገልጹበትን Aንድ ወጥ (ዩኒቨርሳል) Eውነታ በAንጻራዊ 
(ሪሌቲቪስት) ፍልስፍናዊ Aመለካከት Eውነታ በመተካትና የብዙ Eውነታዎችንም መኖር ተቀብሎ የተቀነቀነው 
“የድህረ-ሞደርኒቲ ርEዮት ብቻ ነው Eውነትን ሊያሳየን የሚችለው”፤ ይሉና  በነዚህ የቀደሙ Aመለካከቶች 
Aምሳል የተፈጠረ ነው በማለት የሶሻል ዴሞክራሲንም Eምነት Aጣጥለው ያቀርባሉ። ስለዚህም Eነዚህና 
Eነዚህን የመሣሰሉ ጸሐፊዎች ያቀነቀኑዋቸውን Aመለካከቶች Aንባቢያን Eንዲመለከቱ ያሻል በሚል Eምነት 
ነው ይህን ከዚህ ያስገባሁት። በዚህኛውና ገና ባልዳበረው ርEዮትና በሶሻል ዴሞክራሲ Aንኳር Aመለካከቶችም 
መካከል ያለውን መመሳሰልም ማየት Eንዲቻል።    
 
የሶሻል ዴሞክራሲ የፖለቲካና ኤኮኖሚ ሥርዓት በተግባር ሲፈተን (ዴንማርክ፤ ስዊዲንና ቤኒን) 
 
Eስካሁን በዝርዝር Eንደተመለከትነው ነጻነት (Freedom)፤ Eኩልነት (Equality) Eና መደጋገፍ/ትብብር/
Aንድነት (Solidarity) የተባሉት ሦስት መሠረታዊ መተከሎች ባጭሩ የሶሻል ዴሞክራሲ የፖለቲካና 
ኤኮኖሚ Eንዲሁም የፍልስፍና ራEይ መግለጫ ዋልታዎች ሆነው መቅረባቸውንና ከደረስንበት የዓለም 
የፖለቲካዊና ማሕበራዊ Eውነታም Aኳያ የEነዚህን መሠረታዊ Aመለካከቶች በተግባር መፈጸም 
Aንገብጋቢነት ጉዳይ ነው።   
 
Eነዚህን ሦስት መተክሎች ከፈረንሣዩ Aብዮት ሦስት የትግሉ Aውታሮች፤ ማለትም፤ የነጻነት (Liberty)፤ 
Eኩልነት (Equality)ና ወንድማማችነት (Fraternity) Eውነታ ጋር በማወዳደርና የመጀመሪያው 
(Freedom) የሚለው Liberty የሚለውን፤ ሦስተኛው (Solidarity) የሚለው ደግሞ Fraternity 
የሚለውን ቃል Eንደተካና Eነዚህን የተኩት ሁለቱ ጽንሰ-ሃሳቦች (freedom & solidarity) ደግሞ 
ከሚሰጡት ትርጉምና የርEዮቱን ጥልቀትና ክብደት ከማብራራትም Aኳያ የተሻሉ Eንደሆኑ በመግለጽ 
ስለሾሻል ዴሞክራሲ Aንዳንድ Aመለካከቶችን የሚያስጨብጠን ጸሐፊ፤(5) ይህ ገና በብዛት ሊጻፍበት 
ስለሚገባው የሶሻል ዴሞክራሲ Aመለካከት ትንታኔ ጠንካራ መሠረቶች ናቸው ይላል። 
 
Eኔም ይህንን ከዚህ ያስገባሁት በነዚህ ሦስት መተክሎች ዙሪያ Eነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ሃgሮች ምን ያህል 
ሠርተውባቸዋል? ምን ውጤት Aስገኝተዋል፤ ምን ችግሮችስ ገጥመዋቸዋል ወይም Eየገጠሟቸው Aሉ? 
ከነዚህስ Eኛ ምን Eንማራለን? የሚሉትንና የመሣሰሉትን ጥያቄዎች በማንሳትና መልሶችን በመሻት ትንሽ 
ለማለት ነው። በቅድሚያ የነዚህን Aገሮች ፖለቲካዊ፤ ኤኮኖሚያዊና ማሕበራዊ Eውነታ ከAንዳንድ ዓለም-
Aቀፍ የEድገት መለኪያዎች Aኳያ በዝርዝርና Aጠር ባለ መልኩ በሠንጠረዥ መልክ Aቀርባለሁ። 
ለማወዳደሪያም Iትዮጵያን በAራተኛ ረድፍ በማስገባት ያለውን Eውነታ ለማሳየት Eሞክራለሁ።   
                              
                                      (ሠንጠረዡን በሚቀጥለው ገጽ ይመልከቱ) 



ሠንጠረዥ፡ የAራቱ Aገሮች የማንነት መግለጫዎችና ቁልፍ የEድገት መለኪያዎች፤ 
 

 
 
 Eንግዲህ ከላይ በሠንጠረዡ Eንደተመለከተው፦ 
 

• ሶሻል ዴሞክራቲክ የሆኑት Aገሮች (በተለይም ዴንማርክና ሰዊድን) Eንደሚጣየው ከፍተኛ 
የሆነውን የሕዝባቸውን ዓመታዊ Aማካይ ገቢ፤ ዝቀትኛ የሆነውን የሥራ Aጡን ቁጥር፤ 
በትምህርት በኩል የሚደረገውን ትኩረት፤ ከውጭ Eዳ ነጻ መሆናቸውን፤ የህዝባቸው ዓመታዊ 
የተፈጥሮ Eድገት Eጅግ ዝቅተኛ ስለመሆኑና በጤንነትም በኩል ለየህዝባቸው በሚያደርጉት 
ከፍተኛና ነጻ Eንክብካቤ የተነሳ የEድሜ ጣሪያቸው (Life Expectancy) Eጅግ ከፍተኛ 
መሆኑን Eንመለከታለን። 

 
• የቀድሞ መጠሪያዋ ዳሆሜ ይባል የነበረችውንና 44 የሚደርሱ የተለያዩ ጎሣዎችና ብሄረሰቦች 

ያሏትን ቤኒንንም ስንመለከት የህዝቧ ዓመታዊ Aማካይ ገቢ የIትዮጵያን ከሁለት Eጥፍ በላይ 
ሆኖ Eናገኘዋለን። የመንግሥት መቀመጫ የሆነው የሃገሪቱ ዋና ከተማ ፖርቶ-ኖቮ ይባላል። ይህች 
Aገር ለትምህርትና ለህዝቧም ጤንነት በምትሰጠው ቅድሚያና Eንክብካቤ ከIትዮጵያ በብዙ 
መልኩ ቀድማ ትገኛለች። የቤኒን Eድገት ባመዛኙ የተከሰተውም Aሁን በሥልጣን ያለው የሶሻል 
ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምርጫ Aሸንፎ ሥልጣን ከያዘ በሁዋላ Eንደሆነ ይነገራል። በ1990 
የወጣው የቤኒን ሕገ-መንግሥት(10) ብትመለከቱ ከዚሀ በታች ያሠፈርኩትን Eውነታ ማግኘት 
ይቻላል። 

∗ የመንግሥቱ Aወቃቀር ሦስት ዋና ዋና ክፍሎች (ሥራ Aስፈጻሚ፤ ሕግ Aውጪና ሕግ 
ተርጓሚ) Eንደሆኑና በህግ ከተመዘገቡት 21 ፓርቲዎችም ውስጥ Aብዛኞቹ ሶሻል 
ዴሞክራክቲክና ሊብራል Eንደሆኑ ይነገራል፤  

 
 

መግለጫ ዴንማርክ ሰዊድን ቤኒን Iትዮጵያ 

ጂOግራፊያዊ Aቀማመጥ ሰ/Aውሮጳ ሰ/Aውሮጳ ምE/Aፍሪቃ ምሥ/Aፍሪቃ 

የAገሩ ስፋት (በሺህ/1000 ሰኩዌር ኪ/ሜትር) 43.1 450.3 116.6 1,104.3 

የህዝብ ብዛት (በሚልዮን) 5.5 (100) 9.2 (100) 8.7 (100) 80.7 (100) 

ዋናኛ የኤኮኖሚ መሠረት Iንዱስትሪ Iንዱስትሪ የጥጥ Eርሻ Eርሻ (46%) 

የሕዝቡ ዓመታዊ ገቢ/PCI (US$) (6) 59,130 50,940 690 280 

ለሥራ የደረሰው ህዝብ(ከ15-65 Eድሜ)(7)  51.6% 70.25% 42.4% 47% 

የሥራ Aጡ ቁጥር (2009) 6.0% 8.3% 9-12%(8) 23.1%(9) 

የሃገሪቱ ዓመታዊ ገቢ (GDP in US$) - 
2008 

342.7  
billion 

480.0  
billion 

6.7  
billon 

26.5  
billion 

የውጭ Eዳ (ካገሪቱ ዓመታዊ ገቢ/GDP ሲለካ)     - - 15.8% 13.6% 

የተማሪው ተሣትፎ (Aንደኛ ደረጃ) 95.6%/200
7 

94.0% 80.2% 71.4% /20
07 

ዓመታዊ የህዝብ ቁጥር Eድገት 0.7% 0.8% 3.2% 2.6% 

የEድሜ ጣሪያ (Life Expectancy) 78 81 62 55 
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∗ በብሔራዊ የፖለቲካ ድርጅትነት ከተመዘገቡት ፓርቲዎች ውስጥ በጎሣ/ብሔር 
መልክ ተዋቅሮ የተመዘገበ ፓርቲ ስለመኖሩ የሚገልጽ ማስረጃ የለም፤  

∗ ቤኒን ለ18 ያህል ሶሻሊስት Aመለካከት ተቀብላ በ Aንድ ፓርቲ የበላይነት ስር 
የቆየች Aገር ነበረች፤ Eነዚህን Eውነታዎች ደግሞ ከIትዮጵያ Eውነታ ጋር 
ማወዳደሩም ጠቃሚ ይመስለኛል።  

 
• በሠንጠረዡ የማይታዩ፤ ነገር ግን Eውነትነት ያላቸው፤ ሌሎች የEኩልነትና ፍትህ መግለጫ 

ፕሮግራሞች ቢኖሩ የሁለቱ መንግሥታት የድጎማ/ዌልፌር ፕሮግራም፤ ነጻ የጤና ጥበቃ 
Aገልግሎት፤ ነጻ ትምህርት፤ በመልማት ላይ ላሉ Aገሮች የሚሰጡት ድጋፍና የመሣሰሉት ናቸው። 
በዚህ ዙሪያ ዴንማርክና ሰዊድን ከፍተኛ ዝናን Eስከማትረፍ የደረሱ Aገሮች ለመሆን በቅተዋል። 
ቤኒንም ብትሆን ለህዝቧ ፍትህና Eኩልነት ከምታደርገው ጥረት Aኳያ ስሟ በደግ የሚነሳ 
Aፍሪቃዊት Aገር ናት። በተለይም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን መብት በማክበርና Eንዲያብቡም 
በማድረግ በኩል የጎላ ስም Aግኝታለች። 

 
• ሌላው ከዚህ ተያይዞ መገለጽ ያለበት Eውነታ ቢኖር የገቢ ታክስን (income tax) በተመለከተ 

ያለው ሁኔታ ነው። በዴንማርክም ሆነ በስዊድን ከፍተኛ የሆነና Eስከ 50% ሊደርስ የሚችል 
የገቢ ታክስ Eንዳለ የታወቀ ነው። ህዝቡ ግን ባመዛኙ ተጠቃሚ ስለሆነ ይህንን ታክስ ብዙ 
የሚያማርርበት ጉዳይ Aይደለም። የታክስ ተቃውሞ Aብዮትም ተፈጥሮ Aያውቅም፤ ወደፊትም 
ይፈጠራል የሚል Eምነት የለኝም።  

 
 
ክፍል ሁለት፡ 

∗ IሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) Eና የመሣሰሉ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲዎች ርEዮት፤ ፕሮግራም፤ 
የሥነ-ምግባር መመሪያ፤ ውስጣዊና ውጫዊ ግንኙነት ምን መምሰል ይኖርበታል? 

 
ከታሪክ ማሕደር፡- ለመንደርደሪያ ያህል 
 
የIትዮጵያ ሕዝብ Aብዮታዊ ፓርቲ (IሕAፓ)፤ ብዙ ወገን፤ Aዲሱን ትውልድ ማለትም ከ30ና ከዚያ በታች 
ያለውን ጨምሮ ታሪኩ ተቀነጣጥቦና ተበውዞ ቢነገረውም በጠራ የAመለካከት ወንፊቱ Eያበጠረና ፍሬውን 
ከገለባው Eየለየ Eንደተረዳውና Eየተረዳ Eንዳለው፤ የIትዮጵያ ህዝብ ከራሱ ገዢዎች ግፍና ጭቆና ለAንዴና 
ለመጨረሻ ጊዜ ተላቅቆ ፍትሃዊ ሥርዓትን ለማምጣት ሲያደርግ በቆየው ሃገራዊ ትግል ውስጥ ከሠራተኛው፤ 
ከተማሪው፤ ከምሁሩና በጠቅላላም ከAገር ወዳዱ ወገን ተውጣጥቶ በAጼ ሃይለ ሥላሴ መንግሥት ማህጸን ውስጥ 
ተጸንሶና ተወልዶ Aምባገነኑ ወታደራዊ የደርግ ሥርዓት ደግሞ የህዝቡን ሥልጣን በይፋ በEጁ ከማስገባቱ 
Aንድ ወር Aስቀድሞ ማለትም በነሐሴ 1967 ዓ/ም ራሱን ለህዝብ ይፋ ያደረገ ሕዝባዊ ድርጅት ነው።  
 
ይህ ድርጅት፤ Eንደማናቸውም በተለይ በ1960ዎቹና 70ዎቹ በዓለም ዙሪያ በብዛትና Eንደ Aሸን 
Eንደፈሉት ድርጅቶች ሁሉ፤ ሁለቱ ልEለ-ሃያላን Aገሮች (Aሜሪካና ሶቭዬት ሕብረት) የፈጠሩትና 
“ቀዝቃዛው” Eየተባለ የሚነገርለት፤ ነገር ግን ብዙ ሰማEታት በያገሩ (በተለይ በኮሪያ፤ በቬትናም፤ 
በኮንጎ) የተሰዉበት የጋለ ጦርነትና ይህም ጦርነት የፈጠረው ባለሁለት ዋልታ የፖለቲካ መንደር 
ተካላዮች ሁሉ፤ Aዲሱና ገና የፖለቲካ ልምድ ያላካበተው IሕAፓም ቢሆን ከዚህ የፖለቲካ ሂደትና 
Eውነታ ነጻ መሆን ባለመቻሉ የዚህ ዘመን ውጤት ነውና በጊዜው ተከትሎት የነበረው የፖለቲካ ርEዮት 
ማርክሳዊ-ሌኒናዊነት ከመሆን Aልዳነም።  



 
በተጨማሪም ሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ተከትለው በመጡት 20ና 30 ዓመታት ውስጥ የነበረውን Eውነታ 
ዞር ብለን ስንቃኝ ደግሞ በዓለም ዙሪያ ያሉ በለይም ደግሞ በAፍሪቃ የነበሩ ቅኝ ተገዢዎች ከAውሮጳውያን 
ገዢዎቻቸው ነጻ ለመሆን ይታገሉ በነበረበትና ብዙ መስዋEትነት ይከፍሉ በነበረበት ጊዜ (ምሣሌ - ኮንጎ፤ 
ቬትናም፤ Aልጄሪያ፤ ጋና) ከጎናቸው የቆሙት ሶሻሊስት Aገሮች ስለነበሩና በዚህ ሂደትም የፖለቲካ ርEዮታቸው 
በስፋት Eንዲሠራጭ የተደረገበት ጊዜ ስለነበር በዘመኑ የተፈጠሩ ፓርቲዎችም ሶሻሊዝምን Eንደነጻ Aውጭ 
ርEዮት Aድርገው ቢቀበሉት በዘመኑ ስህተት Aልነበረም። IሕAፓም ቢሆን የዚህ ዘመን Aመለካከት ውጤት 
ነበርና ማርክሳዊ-ሌኒናዊነትን በጊዜው መቀበሉ Aጠያያቂ ሊሆን Aይችልም።  
 
ይሁንና ምንም Eንኳ ድርጅቱ ካነሳሱ ጀምሮ ይገፋ የነበረው Aንኳር ፖለቲካዊ ርEዮትና የትግሉም ግብ 
“ዴሞክራሲ ያለገደብና፤ ህዝባዊ መንግሥት ይፈጠር”፤ የሚለው የፖለቲካ ራEዩ ማርክሳዊ ሌኒናዊ 
ባያሰኘውም፤ ባደረጃጀቱና በሚያወጣቸው Aንዳንድ መግለጫዎቹ ግን ባመዛኙ ማርክሳዊ ሌኒናዊ ነበር ማለት 
ይቻላል። ደርግን ከነየAገር ቤት Aጃቢዎቹና ራሣቸውን ማርክሳዊ-ሌኒናዊ Aድርገው የሚቆጥሩትና ደርግን 
ይረዱ የነበሩ የውጭ ሃይላትን (ሶቭዬት ህብረትና ሌሎች የምሥራቅ Aውሮጳ ተከታዮቹ) ጨምሮ IሕAፓን 
ይመለከቱ የነበሩበት መነጽርና በሁዋላም ለድርጅቱ የ“ቀይ ሽብር” ሰለባ መሆንና ለዚያ ትውልድ መመተር 
ያደረጉትን ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ተሣትፎና ድጋፍ ለተመለከተና ለተመራመረ IሕAፓን በሕዝቡ ልብ ውስጥ 
ሠርጾ የገባና ህዝባዊ መሠረት የነበረው፤ ህዝብንም Aልገዛም Eንዲል ማነሳሳት የሚችልና ደርግም ሊፈራው 
የሚገባ ድርጅት Aድርጎ ይመለከታል።  
 
ከቀይ ሽብሩና ብዙ ሺ ሰማEታት ከወደቁ በሁዋላ ግን፤  የማኪያቬልያን የጉልበት ፖለቲካ Aራማጆች 
የEውነትና የፍትህ ጠበቃና ዳኛ ተባሉና፤ የገደለው/የጨፈጨፈው Eያለ IሕAፓ የሽብሩ ተጠያቂ ሆነ። 
“ወታደር በበደለ፤ ባላገር ይካስ” ሆነ ተረቱ። የAሸናፊዎች ፍትህ (Victors’ Justice) ማለት ይሄ ነው። ስንት 
ሰማEታትና የህዝብ ልጆች ለፈለገ-ዴሞክራሲ ሲታገሉ በግፍ የተረሸኑበትን ጥይት ዋጋ ሳትከፍሉ ሬሣ መረከብ 
Aትችሉም Eየተባሉ የተንገላቱ Eናቶችና Aባቶች Eንዳልነበሩ ሁሉ፤ ዓለምም ይህንን Eውነታ Eንዳልመሠከረ 
ሁሉ፤ ታሪክ በራዦችና ባመዛኙም በዘመኑ ጭፍጨፋ የተሣተፉ ወገኖች (Aሁን በሥልጣን ላይ ያለውን ህወሓት 
ጨምሮ) Aዲሱ ትውልድ Eውነቱን Eንዳያውቅ ታሪክ ሳይሆን ተረት ሲነግሩት ኖሩ፤ በዚህም ቀጠሉ። 
 
Aሁን በሥልጣን ላይ ያለው ህወሓት/IሕAዴግ ህዝብ የተዋደቀለትን ሥልጣን በነፍጡ በጁ ካሰገባ 
በሁዋላ ደግሞ ከደርግ ቀይ ሽብር የተረፉትንና ለያዝኩት ሥልጣን Aለመረጋጋት ምክንያት ሊሆኑ 
ይችላሉ የሚላቸውንና ባንድ ወቅትም የኤርትራን ቅኝ-ተገዢነት Aልተቀበላችሁም ብሎ Aስቀድሞ 
በትግራይና በጎንደር የወጋቸውን የIሕAፓ Aባላት በገጠርም በከተማም Eያሳደደ ለማጥፋት ሞከረ፤ 
የበርካታ መሪዎቹንም (የEነጸጋዬ ገ/መድህንንና በርካታ ጓዶቹን) ደብዛ Aጠፋ።  
 
ታዲያ ታሪኩና Eውነቱ ይህ ሲሆን፤ IሕAፓ ግን Eንደታለመለት Aልጠፋም፤ Aዲስ መልክ ይዞ 
ይበልጡን ለመለመ Eንጂ! የሰማEታቱ የደም ጥሪም Aለና የወደቁለት ዓላማ ግቡን Eስካልመታ ድረስ 
Eንዳልነበረ ሆኖ ሊበተንም Aይችልም። የተለወጠውን ዓለማቀፋዊና የIትዮጵያ ፖለቲካዊ Eውነታ 
ተከትሎና Aዲስ Aመለካከትን Aፍልቆ ይታገላል፤ መታገልም ይኖርበታል Eንጂ!  
 
 
 



 
IሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) Eና የሶሻል ዴሞክራሲ ርEዮቱ፤ 
 
በጽሁፌ መግቢያና በክፍል Aንድ ስለሶሻል ዴሞክራሲ በርካታ ጸሐፊዎች ያላቸውን Aመለካከት ጽሁፎቻቸውን 
ዋቢ Aድርጌ በማቅረብ Aንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት ሞከሬAለሁ። Eዚህ ላይ ሁላችንም ልናውቀው የሚገባ 
ሐቅ ቢኖር ግን ይህ በሊብራልና ማርክሳዊ Aመለካከቶች ላይ ተማክሎ የተቀመረው የፖለቲካ ርEዮት፤ ምንም 
Eንኳ በጀርመን ምሣሌነት Eንዳቀረብኩት የረጅም ጊዜ ታሪክ ቢኖረውም፤ Aሁንም ቢሆን ገና ጠርቶ የወጣ 
ርEዮት Aይደለም። ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ለመገንባት ምናልባትም የጠራ ነው የምንለው ርEዮት 
Eንደቀድሞው የዓለም Eውነታ ላያስፈልገን ይችልም ይሆናል። የዴንማርክን፤ የስዊድንንና የቤኒንን 
ምሣሌም ከቁብ በማስገባት IሕAፓ (ዴ) Eንደ Aንድ የፖለቲካ ድርጅት፤ ሊያውም ሥልጣን ላይ ያለ ሳይሆን 
ገና በትግልና ከፊል ህቡዓዊ መልክ ይዞ ትግሉ ካነጣጠረለት መሬት ሳይሆን ባመዛኙ በስደት ላይ በያለበት Aገር 
ሆኖ የሚታገል ድርጅት፤ ሶሻል ዴሞክራሲ መመሪያ ርEዮቴ ነው ሲል የትግሉ ራEይ ምን መምሰል 
ይኖርበታል፤ የፖለቲካ ፕሮግራሙ፤ የሥነ-ምግባር መመሪያው፤ የውስጥና (በAመራር፤ በመዋቅሮችና በAባላት 
መካከል) Eንዲሁም የውጭ (ከሌሎች ተቃዋሚዎች፤ ከህዝቡ፤ ከውጭ ሃይሎች) ግንኙነቱና የልዩነቶች 
Aፈታት ዘዴዎቹ ምን መምሰል ይኖርባቸዋል የሚለውን ባጭሩ ለማመላከት ነው።  
 
Eዚህ ላይ በግልጽ መታወቅ የሚኖርበት ጉዳይ ቢኖር በርግጥ ፓርቲው Eነዚህ ከላይ የጠቀሰኳቸው ሁሉ 
በAባላት ጉባዔና ውሳኔ መሠረት መልክ ይዘውና በጽሁፍም ሠፍረው በፕሮግራሙና በህገ-ደንቡ ባግባቡ 
የመስፈራቸውን Eውነታ ነው። በመሆኑም በዚህ ጽሁፌ ውስጥ Aሁን Eየተሠራበት ያለውን የፓርቲውን 
ፕሮግራምም ሆነ ህገ-ደንብ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ Eየጠቀሰኩ የመተቸት ፍላጎት የለኝም። የዚህ 
ሃላፊነትና መብት የጠቅላላ የAባላት ጉባዔ ስለሆነ ይህንን መብት የመጋፋት ፍላጎቱም፤ ድፍረቱም የለኝም። ይህ 
ማለት ግን ባጠቃላይ መልኩ ተዛማጅ የሆኑ Aንዳንድ ጉዳዮችን ማንሳት Aይቻልም ማለት Eንዳልሆነ 
Aንባቢያን Eንዲረዱለት ይህ ጸሐፊ ይሻል።  
 
Aንድ Iትዮጵያዊ የሆነ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ራEይ ሊቀነቀን የሚገባው ከታች በተመለከቱት Aምስት 
መሠረታዊ የሆኑ የርEዮቱ ዋልታዎች ላይ ተመሥርቶ መሆን ይኖርበታል Eላለሁ። 
 
1. ነጻነት/Freedom፡ (የግለሰብና የቡድን/ስብስብ (ምሣሌ፤ የጾታ፤ የሞያ ማህበር፤) 
 
2. Eኩልነት/Equality፡ የጾታ፤ የብሔር/ብሔረሰብና የመሣሰሉት፤Aካለ-ስንኩላን፤ 
 
3. ማህበራዊ ፍትሕና/Social Justice፡ (ትምህርት፤ ጤና ጥበቃ፤ ጡረታ) 
 
4. ትብብር/Aንድነት/Solidarity፤ መልካም ጉርብትና፤ ጤናማ የውጭ ፖሊሲ፤ 
 
5. ተጠያቂነት፤ ግልጽነትና ለውጥን ማስተናገድ/accountability, transparency & change-
oriented፡ ይህኛው ከIሕAፓ (ዴ) ፕሮግራም የተወሰደና  ማናቸውም ሶሻል ዴሞክራቲክ ድርጅት 
ሊከተለው የሚገባ Aመለካከት ነው ብዬ የማምንበት ጉዳይ ነው። 
 
Eንግዲህ በነዚህ ዋልታዎች ላይ በመመሥረት የAንድ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ራEይ ከታች 
Eንደተመለከተው ወይም የዚህ Aማራጭ ሆኖ ሊቀርብ በሚችል በAንድ Aረፍተ ነገር ሊቀረጽ ይችላል። 
 
 



በራEይ (Vision) ደረጃ፤ 
 

“ራEያችን የIትዮጵያን ሕዝብ ለነጻነቱና Eኩልነቱ ማብቃት፤ ለሃገሪቱም ማህበራዊ ፍትህ መስጠት 
የሚችሉ ተቋማትን መፍጠር፤ ከጎረቤት Aገሮችና ከዓለም ጋር በትብብር ላይ የተመሠረተና ጤናማ 
የውጭ ፖሊሲ መቅረጽ”፤ የሚል ሆኖ፤ 

 
በተልEኮ (Mission Statement) ደረጃ ደግሞ፡ -  
 

 “ወደዚህ ለመድረስም በምናደርገው ትግል በድርጅታችንም ውስጥ ሆነ ከተቃዋሚዎችና 
ከዲፕሎማቲክ ሃይሎች ጋር የምናደርጋቸው ግንኙነቶች በመከባበር፤ በመደጋገፍ፤ በግልጽነትና 
ተጠያቂነት መርሆዎች ላይ የተመሠረተ ይሆናል፤” ተብሎ ባጭሩ ሊጠቀስ ይችላል።  
 

ራEይና ተልEኮ የሚሉትን ጽንሰ-ሃሳቦች ካነሳን ዘንዳ Eግረ መንገዴን ማንሳት የምፈልገው Aንድ ጉዳይ ቢኖር 
ሁለቱን ጽንሰ-ሃሳቦች በAማራጭነትና ወይም በተለዋዋጭነት የመጠቀሙ ጉዳይ በብዙዎች ዘንድ በተለምዶ 
የሚደረግ ግድፈት መሆኑን መጠቆም ይሆናል። ራEይ (Vision) Aንድ የፖለቲካ ድርጅትም ይሁን መንግሥት 
ወይም ኮርፖሬሽን ለEምነቱና ለህልውናው መግለጫ የሆነን Aንድ ነገር በመጨረሻ ላይ ማስጨበጥ ሲፈልግ 
ይህ ግቡን የሚገልጽበት ቋንቋ ሲሆን፤ ተልEኮ (Mission) ግን ራEዩን ለማስተግበር በሥራ የሚተረጉማቸው 
Eቅዶቹ ናቸው። [ምሣሌ፤ ኬኔዲ Aሜሪካንን ጨረቃ ላይ ለማሣረፍ ያደረገው ንግግር (ራEይ) ሲሆን፤ 
መንኮራኩር መሥራቱና መንኮራኩሩ ለሚያደርገውም ጉዞ የተደረገው ቴክኒካዊና መሰል ዝግጅት (ተልEኮ) 
ነው።]  
 
የAንድ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ርEዮታዊ ዋልታዎች ብዬ ቀደም Aድርጌ ከዘረዘርኳቸው Aምስት 
መተክሎች/መርሆች (Principles) ውስጥ ሦስቱ (1፣ 2 Eና 4) በማንኛውም የሶሻል ዴሞክራቲክ ድርጅት 
የፖለቲካ ፕሮግራም ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ፤ ሦስተኛው፤ ማሕበራዊ ፍትህ የሚለው መርህ ደግሞ መበተጨማሪ 
ዋልታነት መግባት ይኖርበታል ብዬ ስለማምን ያስገባሁት ሲሆን፤ Aምስተኛው (ተጠያቂነት፤ ግልጽነትና ለለውጥ 
መዘጋጀት/ለውጥን ማስተናገድ) የሚለው Aቢይ መርህ ደግሞ IሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) የተዋቀረበት 
ማEከላዊ Aመለካከት በመሆኑ ጠቃሚነቱን በAንክሮ ለመግለጽና ሌሎችም ሊቀስሙት የሚገባ ጅምር ልምድ 
Eንደሆነ ለማሳየት ነው።              

 
Eንግዲህ Aንድ ሶሻል ዴሞክራቲክ የሆነ ድርጅት የዚህ ዓይነቱ ራEይ ካለውና ይህንንም ራEይ ለማስፈጸም 
ተልEኮውን ከላይ በታየው መልክ ግልጽ Aድርጎ ካስቀመጠ በሁዋላ ሊኖር የሚችለው ጥያቄ የፕሮግራም 
Aቀራረጽ፤ የድርጅቱን ህግና ደንብ ወይም የሥነ-ምግባር መመሪያ፤ የAመራሩንና የAባላቱን መብትና ግዴታ፤ 
በውስጠ-ድርጅትና ከውጭ (ትግሉ ካነጣጠረበት Iላማ/በዋናናት ከሚታገለው ገዢ ቡድን፤ ከተቃዋሚ 
ሃይሎችና ከውጭ ሃይሎች ጋር ስለሚደረገው ትብብርና በዲፕሎማሲውም መስክ መደረግ ስለሚኖርበት 
ግንኙትና ቀጣይ ሥራ፤ ወ.ዘ.ተ) በድርጅቱ ራEይ ላይ ተመሥርቶ በዴሞክራሲያዊና ፍትሓዊ መንገድ 
ውይይቶችን Aድርጎና በዝርዝር ቀርጾም ማውጣት ይሆናል። ይህ Aካሄድ ግድፈት ካለበት Aመራሩም ባግባብ 
መምራት ያስቸግረዋል፤ መብትና ግዴታቸው በግልጽ Eስካልቀረበ ድረስ Aባላቱም/Aመራሩን ጨምሮ ለህጉ 
ተገዢ Aይሆኑም፤ በድርጅቱና በውጭ ያለው ግንኙነትም ይበላሻል። በዚህ መልክ ከተጓዘ ደግሞ Aንድ 
ድርጅት፤ በተለይ ትግሉ Eየተጓተተና የጠላትም ጡንቻ Eየፈረጠመ ሲመጣ፤ Aምባገነንነትን፤ ሥርAተ-
Aልበኝነትንና ብሎም በቡድን ተጎዳኝቶ መከፈፋፈልን ይፈጥራል። ይህ ዓይነቱ ሁኔታ ደግሞ በIትዮጵያ 
ተቃዋሚ ድርጅቶች ታሪክ ውስጥ ተደጋግሞ የታየ ሐቅ ነው። ታዲያ ከዚህ Aሠቃቂ ከሆነና ሊፈጠርም 
ከሚችል ይሁንታ Eንዴት መውጣት/መዳን ይቻላል?  



ከዚህ በታች ነጥብ በነጥብ የማቀርባቸው Aመለካከቶች ከዚህ ዓይነቱ ችግር ለመዳን Eንዲረዱት Aንድ ሶሻል 
ዴሞክራቲክ የሆነ ፓርቲ በተግባር ሊያውላቸው ይገባል የምላቸው Aመለካከቶች ናቸው። Aንዳንዶቹም 
በክፍል ሁለት በምሣሌነት ባቀረብኳቸው ሶሻል ዴሞክራቲክ Aገሮችና በሌሎችም በብዛት የተሠራባቸውና 
Eየተሠራባቸው ያሉ ጉዳዮች ስለሆኑ Eነዚህን Eውነታዎች በተመለከተ ዝርዝር Eውቀት ካስፈለገ የያገሩን 
ወቅታዊ ሁኔታ የሚገልጹ ጽሁፎችን በማንበብ Aንባቢያን ከነዚህ ብዙ መማር Eንደሚችሉ Aልጠራጠርም።   
• ግልጽና የማያሻማ የፖለቲካ ፕሮግራምና የሥነ-ምግባር መመሪያ ማውጣት፤ፕሮግራሙንም ለAባላቱና 

ለሕዝብ በስፋት ማስተዋወቅ፤ ማብራሪያ ለሚያሻቸው ማብራሪያ ጭምር መስጠት፤ 
 
• የሥነ-ምግባር መመሪያውን የሚያስፈጽም ወይም በትክክል መፈጸሙን የሚቆጣጠርና ተጠሪነቱም 

ለጠቅላላ ጉባዔ የሆነ የቁጥጥር Aካል መፍጠር፤ (IሕAፓ (ዴ) Eንዳደረገው ማለት ነው፤) 
 
• ይህ ድርጅት ሥልጣን ቢይዝ ስለሚኖረው ያገር ውስጥ የፖለቲካ፤ የኤኮኖሚ፤ የማሕበራዊ ፍትህና በውጭ 

ግንኙነትም በኩል ስለሚኖረው ፖሊሲ ዝርዝርና ግልጽ Aቋም ማውጣት፤  
 
• ስለ ሶሻል ዴሞክራሲና ፍትሓዊ መሠረቱ (ሶሻል ጀስቲስ) በየጊዜውና በጥናት መጽሔት Aማካይነት 

ጽሁፎችን ማውጣት፤ 
 
• ሶሻል ዴሞክራቲክ ከሆኑ Aገሮችና ፓርቲዎች ጋር ግንኙነቶችን መፍጠር፤ ድጋፋቸውን መጠየቅ፤  
 
• ከጎረቤት Aገሮችና ዲፕሎማቲክ ሃይሎች ጋር ልዩ መቀራረቦችንና ግንኙነቶችን ማድረግ፤ 
 
• ከተቃዋሚ ሃይሎች ጋር መልካምና Aመርቂ ግንኙነቶችን መፍጠር፤ Aብሮ መሥራት የሚቻልባቸውን 

መንገዶች ማመቻቸት፤ ለሕብረት ትግል የማይነጥፍ ጥረት ማድረግ፤ ትግሉ በድርጅቶች ሽኩቻ ላይ 
ሳይሆን በዋናው ጠላት/በገዢው ቡድን ላይ Eንዲያነጣጥር ቀጣይ ትግል ማድረግ፤ 

 
• Iትዮጵያ ከ80 በላይ ልዩ ልዩ ብሔረሰቦች/ጎሣዎች Aገር Eንደመሆኗ መጠን የነዚህን ብሔረሰቦች ባህል 

በተገኘው Aጋጣሚና በሥነ-ጥናት ጭምር Eየተከታተሉ ማስተዋወቅ፤ ቢቻል የራዲዮ ፕሮግራም 
Eንዲኖርም ማድረግ፤ 

 
• Aሁን Eንዳለው በጎሣ/ብሔር ላይ ሳይሆን በፖለቲካዊና ኤኮኖሚያዊ ትስስር ላይ ያተኮረ የፌደራል 

መንግሥትና ሥርዓት Aወቃቀር ለሃገሪቱ ሊያመጣ የሚችለውን ማሕበራዊ ፍትህ ሳይሰለቹ ማስተማር፤ 
ጎጠኝነትና ጎሣዊ ፌደራላዊነት ያደረሱትን Aደጋ Aብሮ ማስተማር፤ 

 
• በተለያዩ ጎሣዎች/ብሔረሰቦች መካከል ያለውንና ባመዛኙም ታሪካዊ የAገር ግምባታ ውጤት የሆነውን 

ልዩነት ለመፍታት ያለውን Eቅድና ፍላጎት በግልጽ ማሳወቅ፤ መለያየት የሚያደርሰውን Aደጋም Aብሮ 
ማስተማር፤ 

 
• የEንደዚህ ያሉ ድርጅቶች ራEይ ሠፊና ጥልቀት ያለው ሆኖ፤ ባንድ በኩል ከማናቸውም ወገን ያልወገነ፤ 

ነገር ግን ማናቸውንም ወገን ደግሞ የማያገልል፤ ፖሊሲ Eንዲኖረው ስለሚያስገድድ በAባላት ምልመላ 
ረገድ የብሔረሰብ፤ የጾታና የመሣሰሉት ስብጥርነትና መልካም ግንኙነት Eንዲኖር ማድረግ፤ ማስተማር፤ 
በተለይ ደግሞ ወጣቱን ትውልድ ካገዛዙ የህሊና ፖለቲካ ጠባሳ/ዲማጎጂ ቀውስ Aውጥቶ በAገር Aድኑ 
ስብስብ Eንዲታቀፍ ማስተማር፤  

 
 
 



 
• ቅራኔዎች/ልዩነቶች በየድርጅቱ ውስጥ ሲፈጠሩ ደግሞ ጊዜ ሰጥቶ ጊዜ ይፍታቸው ብሎ ከመተውና 

Eስኪባባሱ ከመጠበቅ፤ Aንድ መነሻና መድረሻ ያለው የቅራኔ ማረቂያ ስልት ተረቅቆና የየድርጅቱ 
Aባላትም ተወያይተውበት Eንደመመሪያ ሆኖ በየድርጅቱ መዋቅር (ከታች Eስከላይ) Eንዲሠራበት፤ 
በየጊዜውም የመተራረም (ቀድሞ ሂስና ግለ-ሂስ ተብለው የሚጠሩትንና ጥሩ ውጤትም ያስገኙ የነበሩትን 
ድርጊቶች በተለሳለሰ ቋንቋ ለመጠቀም ያህል) ክንውኖች ሲደረጉ Eነዚህን በቃለ-ጉባዔ መዝግቦ መያዝ፤ 
Aስፈላጊም ሆኖ ሲገኝና Aባላትም ሲያምኑበት ዘገባ ማቅረብ፤ ለድርጅቱ ህልውና ጉዳት ያመጣሉ የተባሉ 
Eንቅስቃሴዎችን ደግሞ በጽኑ መከታተልና መግታት ችግሩን ለመቅረፍ Eጅጉን ይረዳሉ። 

 
♦ በድርጅቱና በሕዝቡ (ሌላውን ተቃዋሚ ጨምሮ) መካከል መከባበርና Aንድነት Eንዲኖር ለማድረግ 

ደግሞ የድርጅቱ Aባላት (Aመራሩን ጨምሮ) ከህዝብ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ጤናማ ማድረግ 
ይጠበቅባቸዋል። ሌሎች Aመለካከቶችን የሚገፉትንና Eኛን Aይመስሉም የምንላቸውን የተቃዋሚ 
ድርጅቶች ትምህርት በማይሰጥ መንገድ መተቸትም ሆነ መዝለፍ ቀዳሚ ጉዳቱ ለራሥ ነው። ይህ 
ማለት ግን በጽንሰ-ሃሳብ ደረጃ የምንቃወማቸው Aመለካከቶች ካሉና ከተሠራጩ Eነዚህ ላይ 
Aስተያየት መኖር/መሰጠት የለበትም ማለት Aይደለም፤ ባይደረግ ደግሞ የሦስቱ ዝንጆሮዎች 
ተረታዊ ምሣሌ (Aልሰማሁም፤ Aላየሁም፤ Aልተናገርኩም የሚለው) ስለሚሆን Eንዲህ ዓይነቱ 
ዝምታ ደግሞ ከተጠያቂነት Aያድንም።     

 
Eንግዲህ ማንኛውም ሶሻል ዴሞክራቲክ የሆነ ድርጅት ከላይ በዝርዝር የተመለከቱትን ጉዳዮች ባግባቡና 
በትEግስት ማከናወን ከቻለ፤ ከሌሎች ተቃዋሚዎች ጋር ቢያንስ በሕብረት Aንድ ሆኖ መጓዝና ለIትዮጵያም 
ሥርየት የሚደረገውንና ትEግስት Aስጨራሽ የሆነውን መራራ የትግል ዘመን ማሳጠሩ Aይቀሬ ነው። 
 
 ማጠቃለያ  
 
በዚህ Aጭር ማጠቃለያ ውስጥ በጽሁፌ መግቢያ፤ በክፍል Aንድና ሁለት የጻፍኩባቸውን ጉዳዮች ባጭሩ ልበልና 
ልደምድም። በመግቢያው ላይ የሶሻል ዴሞክራሲን ማቆጥቆጥና Eንደ ርEዮታዊም Aማራጭ Eንዴት ወደ 
Aደባባይ መውጣት Eንደቻለ Aንዳንድ ምሣሌዎችን Aቅርቤ ለማሳየት ሞክሪያለሁ። በክፍል Aንድ ውስጥ 
የሶሻል ዴሞክራሲን ትርጉሞች፤ Aንኳር መተክሎችና በዚህ Aመለካከትም ዙሪያ የሚነሱ ተቃውሞዎችንና 
Aማራጭ Aመለካከቶችን የAንዳንድ ጸሐፊዎችን ሰነድ ዋቢ Aድርጌ በማያያዝ Aቅርቢያለሁ። በዚሁ ክፍል 
መደምደሚያ Aካባቢ ደግሞ ሶሻል ዴሞክራሲን በተግባር ካዋሉት ብዙ የሰሜን Aውሮጳ Aገሮች ውስጥ 
ሁለቱንና ከAፍሪቃ ደግሞ በምሣሌነቷ የሚነገርላትንና ባንድም ወቅት ሶሻሊስት የነበረችውን ቤኒንን በምሣሌነት 
በማቅረብ Eነዚህ ሦስት Aገሮች ያደረጉትን Eድገት፤ Iትዮጵያን ደግሞ በማወዳደሪያነት በማወዳደሪያነት 
በAራተኛ ረድፍ Aስገብቼ በዝርዝር ለመመልከት ሞክሪያለሁ። 
 
በክፍል ሁለት ደግሞ ስለIሕAፓ ታሪክ Aጭር መንደርደሪያ ከሰጠሁ በሁዋላ በIትዮጵያ Eውነታ ላይ በመመሥረት 
Eንደ IሕAፓ (ዴ) ሶሻል ዴሞክራቲክ የሆኑ ድርጅቶች ዋና ዋና የርEዮታቸው መተከሎች፤ ራEያቸውና፤ ተልEኳቸው፤ 
የፖለቲካ ፕሮግራማቸው፤ የሥነ-ምግባር መመሪያቸው፤ ወ.ዘ.ተ ምን መምሰል Eንደሚኖርበት፤ በውስጥና በውጭም 
ግንኙነቶች ምን ነገሮችን ማከናወን Eንደሚኖርባቸው ከልምድም፤ ከEምነትም በመነሳት ዝርዝር ነጥቦች በማቅረብ 
ነበር የጽሁፌን ሌላ Aንኳር Aጀንዳ የዘጋሁት።  
 
በጽሁፌ ውስጥ የገደፍኩት ወይም በስህተት ያሰገባሁት ጽንሰ-ሃሳብ ወይም ግልጽ ስህተት ካለ፤ ሃላፊነቱ የግሌ ነው። 
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ግብጽ፤ የዓባይ ወንዝና ተዛማጅ ጉዳዮች 
 

(የካሊፎርኒያና Aካባቢው ቀጠና የIሕAፓ (ዴሞክራሲያዊ) Aባላትና ደጋፊዎች የጥናት ክበብ)  
 

 
 

Aጭር መግቢያ 
 
በካሊፎርኒያ የሚገኘው የጥናት ቡድናችን በየጊዜው በAገራችን ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት 

ያደርጋል። ለሌሎችም Iትዮጵያውያን የውይይት መንደርደሪያ ሊሆን ይችላል በሚል ግምት ይህንን 

Aጭር የጥናት ጽሁፍ ስናቀርብ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። የመጀመሪያው ጥናት ያተኮረው በህብረት 

Aስፈላጊነት ላይ ሆኖ በርካታ AርEስቶችን የሸፈነ ነበር። የተቃዋሚውን ጥንካሬና ድክመት፤ ከዚህ 

በፊት ተቃዋሚው ለሕብረት ትግል ያደረጋቸውን ጥረቶች፤ ያካበታቸውን ልምዶች፤ የህወሓት/

IሕAዴግን መንግሥት ደካማ ጎኖችና ጥንካሬዎች፤ የጎረቤት Aገሮችን ግንኙነትና ሌሎችንም ተዛማጅ 

ጉዳዮች ያካተተ ነበር። 

 

ይህ የጥናት ጽሑፍ ደግሞ የሚያተኩረው በAፍሪቃ ቀንድ ጂO-ፖለቲክስ በተለይም የዓረብ ሊግ “ቀይ 

ባሕር የ “ዓረብ ሓይቅ” መሆን Aለበት” በሚል ለዘመናት ሲያካሂድ የነበረውንና Aሁንም ያለውን 

ሤራና ሓያላን መንግሥታት ይህንን ስትራቴጂያዊ ቦታ ለመቆጣጠር ባደረጉት ሽኩቻ ላይ ትኩረት 

ሰጥቶ ባጭሩ ያቀርባል። ከዚሁ ጋር  ግብፅ በAባይ ውኃ ላይ ያላትን የወደፊት Eቅድ፤ ከጥንት ጀምሮ 

በIትዮጵያ ላይ ያላትን የጥላቻና የንቀት Aመለካከትና ዓባይን በብቸኝነት ለመጠቀም ያሳየችውንና 

በማሳየት ላይ ያለችውን ፅኑ ፍላጎት ለማሳየትም ይሞክራል - ጥናታችን። ከዚህም በማያያዝ የዓባይ 

ተፋሰስ Aገሮችን ፍላጎትም ይዳስሳል። ለመረጃነት Eንዲረዳም “የዓባይን ውኃ ለመጠቀም የሚያስችል 

መብት Aለን” የሚሉ Aገሮችን ሳታማክር ግብፅ በብቸኝነት የፈረመቻቸውን ውሎች Aክለናል። 

በመጨረሻም ዓባይን በጋራ መጠቀም ያስችላሉ ያልናቸውን Aንዳንድ የመፍትሔ ሃሳቦች ጠቁመናል።  

 

ይህ Aሁን የምናነሳውን ጉዳይ Aስመልክቶ “ህወሓት/IሕAዴግን ካስወገድን በኋላ ልንመለከተው የሚገባ 

ጉዳይ ነው” የሚልና ነገርን Aቅልሎ የማየት Aመለካከት ሊኖር ይችላል። ይሁን Eንጂ ለAንዲት Aገር 

ሰላምና መረጋጋት ዋናው ቁምነገር የAገር-በቀል 



ችግሮች መቃለል ብቻ Aይደለም Eንላለን። ከጎረቤት ሃገሮች ጋር ያለውም ሆነ ከሌሎች የዓለም ሃገሮች ጋር 

የሚኖረው ግንኙነት በጥሞና ሊታይ የግድ ነው። ለምን ቢሉ ችግርን Aስፍቶና በጥልቀት ማየቱ ከማያዳግም 

መፍትሄ ሊያደርስ ይችላልና። በተለይ የዓባይን ወንዝ በግላቸው ለመጠቀም ሲሉ Iትዮጵያን Aዳክመው 

የቻሉትን ሁሉ በቁጥጥራቸው ሥር ለማድረግ ከፍተኛ ርብርቦሽ የሚያደርጉ የIትዮጵያ ጠላቶች Eጅግ 

ብዙዎች ናቸው። ይህ ደግሞ በረዥም ጊዜ ታሪካችን ምን ያህል Aሉታዊ ተጽEኖና ጥቃትም Eንዳደረሰብን 

ለማወቅ ታሪካችንን መለስ ብሎ መመልከትን ብቻ ነው የሚጠይቅ።  

 

“ለAገራችን Aማራጭ Aለኝ” የሚል Iትዮጵያዊ የፖለቲካ ድርጅት ይህንን ሁሉ ከግንዛቤ በማስገባት ከAሁኑ 

ጥናትና የመፍትሄ ሃሳብ ሊሆን ይችላል የሚለውን Aስቀድሞ ማዘጋጀት ይገባዋል። Eንደሚታወቀው 

ከቀዝቃዛው ጦርነት ወዲህ በዓለም ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በEጅጉ ተቀይሯል። “ውኃችንን ማን ሊነካ፤ 

Eንፋለማዋለን” በሚል ፉከራ ብቻ ብዙ መጓዝ Aይቻልም። በርግጥም “ሕግ Aይገዛኝም” ብሎ ለመውረር 

የሚመጣን ጠላት፤ የAገርና የሕዝብ ህልውና ጉዳይ ነውና ይህንን ህልውና ላለማስደፈር ትግል ማድረግ የግድ 

ነው። ሰላማዊ በሆነና የዓለም-Aቀፍ ሕግን ባካለለ Eውነታ መዳኘት ከፈለገ ጎረቤትም ጋር በሰላም Aብሮ 

ለመኖር Eንዲቻል የAገርን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብር የመፍትሄ ሀሳብ ቀድሞ ማመንጨት የሚጠበቅ 

ብቻ ሳይሆን የግድም ነው።  

 

የቀይ ባሕር ጂO-ፓለቲካዊ Aቀማመጥ 
 

ቀይ ባሕር ረዥምና ጠባብ ቆዳ ስፋት ያለው፤ ሰሜናዊ ምሥራቅ Aፍሪቃ Aረቢያን 

ፔኒንሱላን Eየለየ፤ በስተደቡብ ባብ-ኤል-መንደብ (Bab-El-Mandeb) ኩታ ገጠም፤ 

በስተሰሜን ደግሞ ከስዊዝ ካናል ገልፍ ጋር ይዋሰናል። ባብ-ኤል-መንደብ ከሕንድ 

ውቅያኖስና ከቀይ ባሕር ጋር የተጋጠመ፤ ወሽመጡ ጠባብ መተላለፊያና ከምሥራቅ 

የመን ጋር የተገናኘ፤ በምEራብ በኩል ደግሞ ከጂቡቲ ጋር የተዋሰነ፤ ወደ ሰሜንም ዘልቆ ከኤርትራ ዳርቻ 

የተዋሰነ ነው። 

 

ሌላው መጠቀስ ያለበት በስተሰሜን በኩል ቲራን ወሽመጥ ቀይ ባሕርንና የስዊዝ ቦይን ማገናኘቱ ነው። ቲራን 

ወሽመጥ ከሲናይ ፔኒንሱላ በስተደቡባዊ ጫፍ ሲነካካ በሰሜን-ምEራብ በኩል ደግሞ የሳውዲ ዓረቢያን ጠርዝ 

ይነካል። ምንም Eንኳ የውሃው ተዋሳኝ ግዛት (territorial water) ሳውዲ ዓረቢያና ግብፅ ቢሆንም የቲራን 

ወሽመጥ ደለል (layer) ዓለም Aቀፍ የመርከብ መንገድ (waterway) ሆኖ ስዊዝ    



(territorial water) ሳውዲ ዓረቢያና ግብፅ ቢሆንም የቲራን ወሽመጥ ደለል (layer) ዓለም Aቀፍ 

የመርከብ መንገድ (waterway) ሆኖ ስዊዝ ቦይን ከቀይ ባሕርና ከሕንድ ውቅያኖስ ጋር ያገናኛል። ለዚህም 

ነው የዓረብ ሊግ ቀይ ባሕርን የ“ዓረብ ባሕር” Eንዲሆን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ያልተቋረጠ ትግል በማድረግ ላይ 

የሚገኘው። ይህ በEንዲህ Eንዳለ ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ጥያቄ ታዲያ  የAረብ ሊግ ያልነጠፈ 

ትግልና ጥረት ከምን ጋር የተያያዘ ነው የሚለው ይመስለናል። ለዚህም ሊቀርቡ የሚችሉ ሦስቱ ዋና ዋና 

ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው።  

 

1. የAረብ Aገሮች ሕዝብ ብዛት ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጋ ሲሆን የመሬታቸው ቆዳ ስፋት ግን ትልቅ 

ሆኖ ሳለ ለEርሻ ጥቅም የሚውለው ወደ 18% ያህሉ ብቻ ነው፤  

2. የዘይት ምርታቸው ሲመነምን ደግሞ የEርሻ ጠቀሜታው ፍላጎት ያድጋል፤ ለዚህም በቂ የውሃ ሀብት 

Eንዲኖራቸው ይሻሉ፤  

3. የAረብኛ ቋንቋና ባሕል፤ Eንዲሁም የEስልምና ሃይማኖትን የማስፋፋት ዓላማዎች ቋሚ ፍላጎቶች ብቻ 

ሳይሆኑ ፖሊሲዎችም ናቸው። 

 

የAረቦቹን ፍላጎት በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ቢቻልም Aንዳንዶች Eንደሚሉት ቀይ ባሕር የAረብ ባህር 

Aይደለም፤ ሆኖም Aያውቅም።  የ“Aረብ ባሕር” Aለመሆኑንም ለመረዳት Eንዲቻል በታሪክ Eውነታ ላይ 

ተመርኩዘውና በጥናት ተደግፈው በሁለት ሠንጠረዦች የቀረቡትን ማስረጃዎች ለAብነት ያህል Eንመልከት። 

የሰንጠረዦቹ መሉ ይዘት (content) የተገኘው ከዶ/ር ዳንዔል ክንዴ መጽሐፍ ውስጥ ነው(1)። ዶ/ር ዳንዔል 

“The Five Dimensions of the Eritrean Conflict” በሚል ርEስ ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ “The 

countries that surround the Red Sea and the length of their coast line on 

that sea are as follows” በሚል መንደረደሪያ የሚከተለውን ሠንጠረዥ Aስፍረዋል። 

 

State        Coast Length in miles            percentage 
 
Saudi Arabia  1,125    35.0 

Egypt               875          27.0 

Eritrea/Ethiopia   628          19.0 



Sudan      309    10.0 

Yemen     280     8.1 

Djibouti      25     0.7 

Israel        7     0.1 

Jordan       5     0.1 

 

ከላይ በሰፈረው ሠንጠረዥ መሠረት የAረብ ሊግ Aባል Aገሮች 81% ከቀይ ባሕር ጠርዝ ሲዋሰኑ፤ 19.1% 

የAረብ ሊግ Aባል ካልሆኑት ከሁለት Aገሮች ማለትም (የIትዮጵያ Aካል የሆነችውን ኤርትራን ጨምሮ) 

ከIትዮጵያና ከEስራኤል ጋር ይዋሰናል። (2) 

 

ዶ/ር ዳንዔል ክንዴ ከላይ በጠቀስነው መጽሐፋቸው የቀይ ባህር Aካል የሆኑ መሬቶችን ያካባቢ Aዋሳኝ Aገሮች 

Eንደምን Eንደተከፋፈሉት በግልፅ ለማመልከት የሚከተለውን ሰንጠረዥ “The following table pro-

vides the distribution and ownership to the Red Sea islands” (3) በማለት 

Aቅርበውልናል። 

 

State  Number of Islands  Most Important Islands 

Saudi Arabia 144    Farasan 

Eritrea/Ethiopia 126    Dahlak, Fatman, Halib 

Yemen   41     Perim, Grand Hanish, Kamaran, Zukun 

Sudan    36              Swakin 

Egypt    26              Shadwin, Sanafir, Tiran 

Djibouti    6              Mouleleh, Seba Islands 

 

ዶ/ር ዳንዔል ከላይ ስለሰፈረው ሰንጠረዥ Aክለው ሲያብራሩም Eንደሚከተለው ይተነትናሉ። 
   

Of the 379 islands in the Red Sea, 67% of these islands belong to 

the five Arab League member states, namely—Djibouti, Egypt,  

Yemen, Saudi Arabia, and the Sudan and 33% belong to 

 



Eritrea/Ethiopia. There were two non-Arab countries surrounding the 

Res Sea, i.e., Ethiopian Israel. If so, why did the Arabs insist on 

Dominating the red sea and even in referring to it as the “Arab 

Sea?” (4) 

 

የዶ/ር ዳንዔል ክንዴ ማስረጃዎች በግልፅ Eንደሚያሳዩት ቀይ ባህርን የምትዋሰን Aገር ግብፅ ብቻ 

Aይደለችም። ግብፅ Eንደምትመኘው ቀይ ባሕርን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር Aልቻለችም። ከዚሁ ጋር ለዘመናት 

የሞከረችው ቀይ ባህርን የ“Aረብ ባሕር” ማድረግም Aልተቻላትም። Eንዲያውም ግብፅ ራሷ ነፃነቷን 

ከማግኘቷ በፊት ከክርስቶስ ልደት በፊትም ሆነ በኋላ ከታች በተመለከቱት Aገሮች/መንግሥታት Aገዛዝና 

ቁጥጥር ስር ነበረች። 

ሀ) ከክርስቶስ ልደት በፊት 

1. ፐርሺያውንና 

2. ግሪኮች 

ለ) ከክርስቶስ ልደት በኋላ  

1. ሮማውያን 

2. ባዛንታይንስ 

3. Aባሲድዎች (Abbasids) 

4. Uማያድ (Umayyad) 

5. ፋቲሚድዎች (Fatimids) 

6. ማመሉክዎች (Mamelukes) 

7. Oቶማን ቱርክ 

8. ፈረንሳይና  

9. Eንግሊዝ ግብፅን ገዝተዋል፤ Aስተዳድረዋል። 

 

የግብፅ ከላይ በተጠቀሱት መንግስታት ለረዥም ጊዜ መያዝ፤ ንግድን፣ ወታደራዊ 

ጥንካሬን፣ Iኮኖሚያዊ Eድገትን፣ ፖለቲካዊ መደላደልን በቀይ ባሕር Aካባቢ 

Eንድትመሠረት በጅቷታል። ምፅዋንና ስዋኪን (ከሱዳን) ለOቶማን ሱልጣን 

ስታስረክብ፤ የOቶማን ሱልጣን ደግሞ በምትኩ ዘይላንና በርበራን (በ1875ና 1876) 

ለግብፅ Aስረክቧል። ግብፅ በነዚህ ባገኘቻቸው መንገዶች በተለያየ ጊዜ ብትመላለስም 



ቀይ ባሕርን ግን በቁጥጥሯ ሥር ለማድረግ Aልተቻላትም። ይህን የOቶማን ቦታዎች ማስረከብን Eንደራሷ 

ለመቁጠር ወይም ለመደምደም ሕጋዊም፤ ታሪካዊም ማስረጃ ሊሆናትም Aይችልም። ይልቁንም የAውሮፓ 

ቅኝ ገዢዎች ወደ ግብፅ Eስከመጡበት ጊዜ ድረስ፤ Iትዮጵያ ለዘመናት የቀይ ባሕር Aዋሳኝ ግዛቶቿን ሙሉ 

በሙሉ በቁጥጥሯ ሥር Aድርጋ ኖራለች። 

 

የቀይ ባሕር ስትራተጂያዊ ጠቀሜታ 

ባለፉት መቶ ዓመታት ብቻ በተለያዩ ጊዜያት የተነሱ ሓያላን መንግሥታት የቀይ ባሕር Aካባቢንን ለመቆጣጠር 

ብዙ ጦርነቶችን Aካሂደዋል። Aካባቢውን የፖለቲካ ጫወታ ሜዳም Aድርገውታል። የተለያዩ ሓያላን 

መንግሥታት Eንደሃያልነታቸውና Eንደየችሎታቸው ተፈረርቀውበታል። የEስልምናም የክርስትናም 

ሃይማኖት Aማኞችን ለማብዛትና Aንዱ ሃይማኖት ሌላውን ለማዳከም ከቻለም ለማጥፋት ከፍተኛ ጦርነቶች 

Aካሂደውበታል። ለምሳሌ ቀደም ባለው ዘመን የግብፅ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ቁጥር በጣም ከፍተኛ 

ነበር። የመጨረሻው የሕዝብ ቆጠራ በተደረገበት ጊዜ ግን ከAጠቃላይ የሕዝቡ ቁጥር ውስጥ ወደ 10% ብቻ 

ነበር ክርስቲያን ሆኖ የተገኘው። (5) 

  

ባሁኑ ወቅት በሱዳን፤ በሶማሊያና በሌሎችም Aገሮች የሚደረገው ጦርነት ዋነኛ ምክንያቱ ሃይማኖት ነው። 

ይሁንና ሃይማኖት ዋነኛ የግጭቶቹ መነሻ ተደርጎ ይቅረብ Eንጂ በቀይ ባሕር Aካባቢ ለነበረው ወይም Aሁን 

ላለው ፖለቲካዊ Aለመረጋጋት ብቸኛ ምክንያት ግን Aይደለም። ባለፉት ስልሳ ወይም ሰባ ዓመታት ደግሞ 

የተከናወኑት ቀጥተኛው ቅኝ Aገዛዝ፤ የEጅ-Aዙር ቅኝ Aገዛዝና በሶቪየት ሕብረትና በAሜሪካ መካከል ይካሄድ 

የነበረው “ቀዝቃዛው ጦርነት” በበኩላቸው ላካባቢው ሰላም ማጣትና መረጋጋት መጥፋት የየራሣቸውን ከፍተኛ 

AስተዋፅO Aበርክተዋል። 

 

በIትዮጵያና በቀይ ባሕር Aዋሳኝ Aገሮች መንግሥታት መካከል ያለው ግንኙነት ያለጥርጥር ዛሬ Iትዮጵያ 

ላለችበት Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዝቅጠት (በሃገሪቱ ለስልጣን ከበቁ Aገዛዞች I-ዴሞክራሲያዊነት ጋር 

ተዳምሮ) ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ሃገሮቹ በተለያዩ ጊዜያት በIትዮጵያ ላይ ለተከፈቱ ጦርነቶች ቀጥተኛ 

ጣልቃ-ገብነት ወይም የEጅ-Aዙር ጣልቃ-ገብነት ሚና ነበራቸው። በቀይ ባሕር Aካባቢ ያልተረጋጉና I-

ዴሞክራሲዊ የሆኑ መንግሥታት መበራከት በIትዮጵያ ፖለቲካ ላይ Aሉታዊ ሚናም ተጫውተዋል።  



 በAሁኑ ጊዜ Iትዮጵያ በገዛ ራሷ ገዢዎች ምክንያት የራሧ ወደብ ስለሌላት Aጋጣሚውን ተጠቅመው የቀይ 

ባህር Aዋሳኝ Aገሮች መንግስታት በAገሪቱ Eድገት ላይ ችግር Eየፈጠሩ መቀጠላቸውም ገሃድ የወጣ Eውነታ 

ነው። 

  

Eንደሚታወቀው በAፍሪቃና Eስያ፤ በመካከለኛው ምሥራቅና Aውሮፓ መካከል ለAያሌ ዘመናት የንግድ 

መስመር በቀይ ባህር በኩል ተካሂዷል። ዛሬም በመካሄድ ላይ ነው። ስዊዝ ቦይ ከመከፈቱ በፊት 

በሜዲቴራኒያንና በቀይ ባሕር በኩል የንግድ Eቃዎች የተጓጓዙት በግመልና Aህያ ጀርባ Eንደነበር የጥናትና 

ምርምር ውጤቶች ይፋ Aድርገዋል። ፕርሺያን፤ ሮማን፤ ፖርቱጋል፤ Oቶማን ቱርክ፤ ፈረንሳይ፤ Eንግሊዝ፤ 

Aሜሪካና ሶቭየት ሕብረት Eኒህን የባሕር መስመሮች በተለይም ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር ያላደረጉት ጥረት 

የለም። ለዚህም ዋነኛ ምክንያቶች ከሆኑት መካከል፦(7) 

 

1. ቀይ ባሕር ሕንድንና Aትላንቲክ ውቅያኖሶችን በስዊስ ቦይና ሜዲቴራኒያ ባሕር Aማካኝነት Aገናኝ መሆኑ፤ 

2. የፕርሺያን ባሕረ-ሰላጤ Aገሮች ዘይታቸውን ለAውሮፓ፤ ጃፓንና Aሜሪካ 

Eንዲጠቀሙበት ዋና የንግድ መስመር መሆኑ፤ 

3. ለሩቅ ምሥራቅ Aገሮችና ለAፍሪቃ ቀንድ ቀጥተኛ የንግድ Aገልግሎት ሰጪ 

መሆኑ፤ 

4. የይሁዳ ቅዱስ ከተሞች፤ የክርስትናና የEስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በቀይ ባሕር 

ምሥራቅ ጠረፍ Aዋሳኝ በመሆናቸው፤ 

5. ለዓባይ ወንዝ መመንጪያ ተጠቃሚዎች በተለይም Iትዮጵያ፤ ግብፅና ሱዳን 

የተለየ ጠቀሜታ ያለው መሆኑ፤ 

6. በሓያላን መንግሥታት Eይታ ደግሞ የዓለም Aቀፍ የባሕር ግንኙነት መስመርና ነጻ 

የዓለም Aቀፍ መርከቦች መተላለፊያ መሆኑ፤ 

7. የEስልምና ሃይማኖት ሕብረት መፍጠሪያ፤ Eስራኤልን ከቀይ ባሕር ተጠቃሚነት 

ጨርሶ ማስወገጃ፤ ኤርትራን የAረብ ሊግ ማድረግ ብሎም Iትዮጵያን ያለወደብ 

ማስቀረት የAረብ Aገሮች የረዥም ጊዜ ትግልና ሴራ መሆኑ ዋነኛ ተጠቃሾች 

ናቸው። 



በተለይ ኤርትራን የAረብ ሊግ Aባል የማድረጉና Iትዮጵያን ያለወደብ የማስቀረቱ ጥረት Eንዲቀለበስና 

ሰላማዊና የተረጋጋ ህይወትንም ለሕዝቧ ማምጣት Eንድትችል Aገራችን Iትዮጵያ ከቀይ ባሕር Aካባቢ 

Aገሮች ጋር በመከባበርና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ጉርብትናን መፍጠር ለወደፊቱ Eጅጉን ይጠቅማታል። 

ከዚህም በተጨማሪ፦ 

 

• የጋራ ገበያ (common market) መፍጠር፤ በጎረቤት Aገሮች የፖለቲካ ችግሮች ጣልቃ Aለመግባት፤ 

• ከጎረቤት Aገሮች ጋር የጋራ Iኮኖሚ Eድገት (economic development) መፍጠር፤ 

• በተለይ የዓባይ ወንዝ Aጠቃቀምን Aስመልክቶ Iትዮጵያ የራሷ የሆነ ግዙፍ Eቅድ  (Grand Plan) 

ማውጣት፤ 

• ዓባይን Eንዴት መጠቀም Eንደምትፈልግ በግልፅ ማስቀመጥ። Eንደ ግብፅና ሱዳን ያሉትን Aገሮች 

ከፍራቻና ከጥርጣሬ Eይታ ማላቀቅ፤ 

• ዓባይን ለመጠቀም ያላትን ዋነኛ ንድፍ (Master Plan) ለAፍሪካና ዓለም Aቀፍ 

ድርጅቶች በማስታወቅ ድጋፍ ለማግኘት መጣር፤ 

• የቀይ ባሕር Aካባቢ Aገሮች በIትዮጵያ ፖለቲካ ጣልቃ በመግባት Iትዮጵያ 

በIኮኖሚ Eንዳታድግ፤ የተረጋጋ መንግሥት Eንዳይኖራት፤ ወዘተ፤ ለማድረግ Eድል 

Eንዳይኖራቸው ዴሞክራሲያዊ የሆነና በሕዝብ ይሁንታ የተመረጠ መንግሥት 

Eንዲኖራት መታገል፤ 

• የፖለቲካ ድርጅቶች ያላቸውን ልዩነት Aጥብበው በተቻለው ሁሉ በሰላማዊ መንገድ 

ለውጥ ለሚገኝበት Aጋጣሚ ቅድሚያ በመስጠት ያለጦርነት ሕዝባዊ ስርዓት 

የሚመሰርቱበትን ዘዴና የሃገሪቱን የተፈጥሮ ሃብቶች ሕዝብ ሊጠቀምበት በሚችልበት 

መንገድ ለጠቀሜታ ማዋል ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው።(7) 

 

ግብጽና የዓባይ ወንዝ 
 

ከIትዮጵያ ተነስቶ ከ4000 ማይል በላይ ተጉዞ ወደ ሜዲቴራኒያን ባህር የሚፈስሰው 

የዓባይ ወንዝ፤ Aሁን ካለው የAጠቃቀም Eውነታ በመነሳት (ግብጽ 85% ያህል የውሃ 

ፍጆታዋን የምታገኘው ከዓባይ ወንዝ በመሆኑ)፤ ከIትዮጵያ ይልቅ ለግብፅ ከፍተኛ  



የሕይወት መሰረት ነው ቢባል ከEውነት የራቀ Aይሆንም። ያለዓባይ በቂ ፈሰስ ግብፅ ባዶ ምድረ-በዳ ትሆናለች፤ 

የጥንትም ሆነ ያሁኑ ስልጣኔም ጨርሶ ሊታሰብ የማይቻል ነው። የግብጽ ህልውና በዓባይ ላይ ብቻ የተመሰረተ 

መሆኑን የAገሪቱ ኗሪና መንግሥት ብቻ ሳይሆን የጂO-ፖለቲክስ ተመራማሪዎችና የጥንት መንግስታት ሁሉ 

መስክረዋል።  

 

ወደኋላ ተመልሰን ታሪክ ለማጣቀስ ብንሞክር የግሪኩ ታሪክ ጸሐፊ ሄሮዶተስ (Herodotus) በAራተኛው 

ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ከክርስቶስ ልደት በፊት Eንደጻፈው ግብፅ ምን ያህል የAባይ ወንዝ ጥገኛ Eንደሆነች 

መስክሮ ነበር። የግብጽ መንግሥት ዓባይን በብቸኝነት ለመጠቀም Iትዮጵያን ደካማ፤ የተገነጣጠለች፤ በምንም 

ሁኔታ ጠንካራ Eንዳትሆን ማድረግና ለዚህም በቀጣይነት መሥራት Eንደሚኖርበትም በማያሻማ ትንተናው 

Aስቀምጧል። የግብፅ መሪ የነበሩት Aንዋር ሳዳት ግብፅ ጦርነት ውስጥ ከገባች በዓባይ ወንዝ ምክንያት 

Eንደሚሆን፤ ይህም ከሆነ ደግሞ ግብፅ በበኩሏ የማያወላውል Eርምጃ መውሰድ Eንደሚኖርባት በገሃድ 

ተናግረው ነበር። Iትዮጵያ ውስጠ ደካማ ስትሆን ግብፅ Eፎይታ Eንድምታገኝ፤ በተቃራኒው ደግሞ Iትዮጵያ 

በAካባቢዋ ጠንካራ ከሆነች ለግብፅ ራስ ምታት፤ Aስጨናቂ፡ የማያስተኛ፤ የማያስቆምና የማያስቀምጥ በሽታ 

ልትሆን Eንደምትችል Eኚሁ መሪ በግልጽ ተናግረው ነበር። 

 

Eንደሚታወቀው ነጭ ዓባይና ጥቁር ዓባይ ካርቱም ከተማ ውስጥ ተገናኝተውና ወደ ሰሜን ምስራቅ ተጉዘው 

ግብፅ ይገባሉ። ነጭ ዓባይ የሚነሳው ከቪክቶሪያ ሐይቅ፤ ጥቁር ዓባይ ደግሞ ከዋናው ምንጩ ከጣና ሐይቅ 

ሲሆን ሌሎች ገባር ወንዞችንም Eየደመረ ነው ወደ ካርቱም የሚጓዘው፡፡ ከዓባይ ተደምረው ከሚጓዙ ወንዞችም 

ውስጥ የሚከተሉት ዋነኞቹ ናቸው።(8) 

 

1. ባሮ፦ ይህ ወንዝ ከመቱ በስተ-ምሥራቅ ከIሉባቡር ተነስቶ ጋምቤላን Aቋርጦ 

ከነጭ ዓባይ ጋር ይቀላቀላል። የሱ ገባር ወንዞችም Aቆቦ፤ ፒቦር፤ Aልወሮና ጂካዎ 

ናቸው። ባሮ ሱዳን ውስጥ ሶባት ወንዝ ይባላል። የባሮ ወንዝ ብቻ ነው ለመርከብ 

መንቀሳቀሻነት (navigable) በIትዮጵያ ውስጥ የሚያገለግለው። ከ1907 Eስከ 1990 

ድረስ ጋምቤላ ከተማ በዚህ ወንዝ የተነሳ Eንደ ወደብ Aገልግላለች። 

2. Aቆቦ፦  ሱዳን ውስጥ ባሮና Aቆቦ ሶባት ይባላሉ። 

ተከዜ፦ መነሻው ከቀጨን/ጉና ተራራ Aጠገብ ከላስታ ሲሆን ጉዞው ወደ ምEራብ፤ ሰሜን 

ከዚያም ተመልሶ ወደ ምEራብ ሁመራንና ኤርትራን Aዋስኖ ሱዳን ከዓባይ ወንዝ ጋር 



ይቀላቀላል። ተከዜ ኤርትራ ውስጥ ሰቲት ሲባል ሱዳን ውስጥ ደግሞ Aትባራ ይባላል። 

 

የዓባይ ወንዝ ሱዳንን Aቋርጦ ከፍተኛ የዝናም Eጥረትና የAየር ድርቀት ምርኮኛ ወደ ሆነችው ግብፅ ይገባል። 

የዓባይ ወንዝ ከ 80% በላይ ከIትዮጵያ ሲመነጭ ወደ 10% ያህሉ ደግሞ ከቪክቶሪያ ሐይቅ የሚመነጨው 

ነው። 

 

ዓባይ ለግብፅ የደም ስር ነውና በIትዮጵያና በግብፅ መካከል ወንዙን ምክንያት ያደረጉ ግልጽ (Official) 

ውይይቶች ተካሂደዋል። ሁለቱም ወገኖች ውይይቶቻቸውን ፍሬያማና በጋራ ጥቅም ላይ ያተኮሩ Eነዲሆኑ 

ለማድረግ ግን በቂ ጥረቶች Aድርገዋል ለማለት Aዳጋች ነው። ግብፅ የምታተኩረው በቴክኒካዊ ሁኔታዎችና 

ውሱን በሆኑ ጉዳዮች ላይ በተለይም የውሀ Aስተዳደር፤ ጥናት፤ የሕዝብ ብዛት፤ የውሀ መሸርሸር፤ ጎርፍ፤ ወዘተ፤ 

ላይ ነው። የሁለቱን Aገሮች የጋራ ጥቅም የሚያስጠብቅ ውል ባለመኖሩም ግብፅ በተደጋጋሚና በቀጥታም 

ይሁን በተዘዋዋሪ በIትዮጵያ ላይ ጦርነት Aውጃለች። ግብፅ፦ 

 

1. በ1820ና 1830 ሱዳንን ብትወርርም ዋና Eቅዷ ግን የዓባይን ወንዝ ምንጭ ለመቆጣጠር 

ነበር። 

2. በ1834 ከሰላን (Kasala)፣  

3. በ1838 መተማን፣ 

4. በ1846 ምጽዋን፣ 

5. በ1869 ኩናማን፣ 

6. በ1875 በሶማሊያ በኩል ዘልቃ ሐረርን፣ 

7. ከ1863-1879 የኸዴቭ Eስማየል (khedive Ismail) ምኞት የዓባይን ሸለቆ ሙሉ በሙሉ 

በቁጥጥሩ ሥር Aድርጎ Iትዮጵያን መቆጣጠር መቻልና በዚህም ጦርነት፦ 

ሀ) በህዳር ወር Aጋማሽ በ1875 በጉንደት በኩል የሞከረችው ወረራ በራስ Aሉላ Aባነጋ 

ጦር ከሁለት ሺ በላይ የግብፅ ጦር ተደምስሷል። 

ለ) በመጋቢት ወር መግቢያ በ1876 ደግሞ ከ10,000 በላይ ጦር በጉራ በኩለል Aዝምታ 

Aሁንም በድጋሚ በIትዮጵያ ጦር ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። 

 

 

 



8. ከ1959 Eስከ 1969 የኤርትራን ግንባሮች በተለይም ELF Eና EPLFን (በስልጠና፤ 

በፋይናንስ፤ በጦር መሣሪያ ማስታጠቅ፤ በፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ፤ ሎቢ በማድረግ፤ Eንዲሁም ሌሎች 

Aረብ Aገሮች Eንዲረዷቸው በማስተዋወቅ ግብፅ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። 

9. ከ1960 Eስከ 1964 Eና Eንደገናም ከ1977 Eስከ 1983 ሶማሊያ Iትዮጵያን Eንድትወር 

ግብፅ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ረድታለች።(9) 

 

Iትዮጵያ ጥቂት Eፎይታ ያገኘችው ግብፅ በEንግሊዝ ቁጥጥር ሥር በነበረችበት በ1882 ብቻ ነበር። ባሁኑ 

ወቅት ደግሞ ከሶማሊያ ዩኒዬን ጋር “Aንድ Aካል፤ Aንድ Aምሳል” ሆነው በIትዮጵያ ላይ ለነገ ምን Eየዶለቱ 

Eንደሆነ መከታተል የሁሉም ዜጋ ብሔራዊ ግዴታ ነው Eንላለን። 

 

ዓለም-Aቀፍ የውሃ ሀብት መብቶች 
Eስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የዓለም Aቀፍ የወንዝ/ድንበር-ዘለል ፈሳሽ ውሀ ዋና መርህ የኸርማን ሕግ 

(Harman Doctrine) ተብሎ የሚነገርለት ሕግ ነበር። በዚህ ህግ መሰረት የተፋሳሽ ውሀ Aገሮች 

(Riparian States) ዓለም Aቀፍ ወንዞችን በተለይም ከግዛታቸው ጋር የተገናኘ/የተጋጠመ ውሃን 

የመጠቀም መብታቸው የተጠበቀ ነበር። ይኸንኑ የኸርማን ሕግ የተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ 

(United Nations General Assembly) በ1974 ዓ/ም Eንደገና Eንዳለ Aጽድቆታል። መልሶ 

ማጽደቅ ብቻ ሳይሆን Eንዲያውም Eያንዳንዱ Aገር Aዋሳኙን የተፈጥሮ ውሀ ምንጩን ሙሉ በሙሉ ቋሚና 

ነፃ የማድረግ መብት Eንዳለውም Aክሎ Aወጀ። ወንዞችን በጋራ የሚጠቀሙ Aገሮች የጋራ ስምምነቶችን 

ቀይሰው በጋራ መጠቀሙ መሠረታዊ ዓላማቸው ማድረግ ሲገባቸው በወታደራዊና Iኮኖሚያዊ Aቅሙ ጠንካራ 

የሆነው መንግሥት ለብቻው ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችልበት ቀዳዳ በማግኘቱ ለAካባቢ ቀጠናዎች 

Aለመረጋጋት፤ ሚዛናዊ ላልሆነ ሁኔታ መፈጠር፤ ለጦር ጫሪነትና በጠላትነት ለመተያየት በር ከፈተ። ለዚህ ነው 

ተጎራባች Aገሮች Aዋሳኝ ወንዞችን በጋራ ስምምነት ላይ በተመስረተ ውል Eንዲጠቀሙ የተባበሩት 

መንግስታት በሕግ የደነገገው። 

 

ለግንዛቤ ያህል Aዋሳኝ ወንዞችን በጋራ ስለሚጠቀሙ Aገሮች ልምድ Eንጥቀስ፤(10) 

 

 

 

 

 



1. መኮንግ (Mekong River) ወንዝ - መኮንግ ወንዝ የሚመነጨው ከምሥራቅ ቲቤት  
ጫፍ ከፍተኛ ተራራዎች ልዩ መጠሪያ ስሙ ድዛ ቹ ወንዝ (in Thai language Dza 
Chu River which means River of Rock) ከሚባለው ነው። ከ1957 ዓ. ም. ጀምሮ 
የመኮንግ ወንዝን Eንዲያውም ያለምንም መደበኛ ስምምነት ቬትናም፤ ላOስ፤ 
ካምቦዲያና ታይላንድ ይጠቀሙበታል። የፖለቲካ ልዩነታቸው Eንደተጠበቀ ሆኖ 
ወንዙን ለጋራ ልማትና Eድገት Aንዱ Aንዱን ሳያፈናቅልና ያለወታደራዊ 
ማስፈራራትና ዛቻ በጋራ ይገለገሉበታል።  
 
2. Aማዞንና ገባሪ ወንዞች - የAማዞን ወንዝና ገባሪዎቹን ተጠቃሚዎች ወደ 8 የሚደርሱ የላቲን Aሜሪካ 
Aገሮች ናቸው። ከEነዚህም ውስጥ ወንዙና ገባሮቹ የሚያቋርጧቸው Aገሮች ፔሩ፤ ቦሊቪያ፤ ቬነዙዌላ፤ 
ኮሎምቢያ፤ ኤኳዶርና ብራዚል ይገኙበታል። Aማዞን ወንዝ ከኤንድስ ተራራዎች ከፔሩ ተነስቶ ከ4000 
ማይልስ ጉዞ በኋላ Aትላንቲክ ውቅያኖስን ይቀላቀላል። Eነዚህ Aገሮች ካሏቸው የጋራ ውሎች (Treaty) 
Aንዱ የAማዞንን ወንዝ በEኩልነት መጠቀም ነው። 
 
3. የዳኑብ ወንዝ - የዳኑብ ወንዝ Aጠቃቀም ስምምነት/ኮንቬንሽን ሰኔ 29፤ 1994 E.ኤ.A. በሶፊያ 
(ቡልጋሪያ) ቢፈረምም በሥራ ላይ የዋለው ግን በ1998 ነበር። ወንዙ በAሥራ Aንድ Aገሮች ውስጥ Aቋርጦ 
ሲያልፍ፤ Eያንዳንዱ Aገር የመጠቀም መብትና ግዴታ Aለው። Eነዚህ Aሥራ Aንድ Aገሮች፡ Oስትሪያ፤ 
ቡልጋሪያ፤ ክሮሺያ፤ ቼክ ረፐብሊክ፤ ጀርመኒ፤ ሃንጋሪ፤ ሞዶቫ፤ ሮማንያ፤ ስሎቫኪያ፤ ስሎቨኒያና ዩክሬይን 
ናቸው። 
 
4. ኮሎራዶ ወንዝ - በAሜሪካ ውስጥ የኮሎራዶን ወንዝ ሰባት ግዛቶች በጋራ ስምምነት ይጠቀሙበታል። 
Eነዚህ ሰባት ግዛቶችም Aሪዞና፤ ኮሎራዶ፤ ኒው-ሜክሲኮ፤ ዋዮሚንግ፤ ኔቫዳና ካሊፎርኒያና ዩታ ናቸው። 
በየጊዜው የሚነሱ ችግሮችን በሕግ በመደንገግ Aንዱ በሌላው ላይ ጦር ሳይሰብቅ 
በመከባበር ይጠቀማሉ። 
  
5. ሴኔጋል ወንዝ - የሴኔጋል ወንዝ ተፋሰስ Aገሮች ድርጅት በ1968 ነው 
የተመሠረተው። Aባል Aገሮቹም ጊኒ፤ ማሊ፤ ሞሪታኒያና ሴኔጋል ነበሩ። ጆይና 
ፏፏቴን (Joina Falls) በማሊ ውስጥ በመገደብ የኤሌክትሪክ ሐይልና መስኖን ለጋራ 
ጥቅም ይገለገሉበታል። የወንዙ መጠሪያ በሴኔጋል ሪፕብሊክ ስም ነው። 
 
ከላይ በተጠቀሱትና በሌሎችም ወንዞች ላይ ሰፊ መረጃና ትምህርታዊ Eውቀቶች ከተለያዩ የጥናትና ምርምር 

ዘርፎች ማግኘት ይቻላል።  

የውጭ ሐይሎች Aስከፊ የውሀ ስምምነቶች (Water Agreements) 

1) በ1902 ዓ/ም የEንግሊዝ መንግሥት የራሱን ጥቅም ለግብፅ ያሰበ በማስመሰል ጆን ሃሪንግተንን (John 

Harrington) ወደ Aዲስ Aባባ ላከ።  

መልEክተኛው ስለወሰንና የዓባይን ወንዝ በተመለከተ ለመደራደር ነበር። የግንቦት 15፤ 1902 ዓ/ም 

የተደረገው የAንግሎ-Iትዮጵያ ስምምነት (Anglo-Ethiopian Treaty)  በAርቲክል 3 (Article III) 

ይኸን ይመስላል። “His Majesty, the Emperor Menelik II of 

  



Ethiopia, engages himself towards the government of His Britannic Majesty 

not to construct or allow to be constructed, any works across the Blue Nile, 

Lake Tana or the Sobat, which would arrest the flow of their waters into the 

Nile except in agreement with His Britannic Majesty’s Government and the 

Government of the Sudan.” (196) 

 

ከዚህ በላይ የተጠቀሰውን ስምምነት የሚሽሩ Eውነታዎች፤ 

ሀ) Iትዮጵያ የAዋሳኝ ወንዟን ውሀ መጠቀም ዓለም Aቀፍ የውሀ ስምምነቶችን የማያፈርስ በመሆኑ፤ 

ይህ ስምምነት Eንደማይገዛት Aሳውቃለች።  

ለ) ይህን ስምምነት የIትዮጵያ የዘውድ ካውንስል በማናቸውም ጊዜ ባለማጽደቁ። 

ሐ) የEንግሊዝ ፓርላመንትም ቢሆን ያላጸደቀው ስምምነት በመሆኑ። 

 

2) የEንግሊዝና የጣሊያን መንግሥት ያደረጉትና በ1926 ገደማ የዓባይን ውሃ ቢያንስ በወረቀት ላይ 

በቁጥጥር ስር ያዋለው የድብቅ ስምምነትና (Secret Agreement) የደብዳቤ ልውውጥ ነበር። ይህም 

የደብዳቤ ልውውጥ ያተኮረው፤ 

ሀ.) ጣሊያን የጣና ሐይቅ ግድብ መገንባት (Barrage)፤ Eንግሊዝ ደግሞ ድጋፍ መስጠት 

ለ) በጣና ሐይቅ Aካባቢ ጣሊያን ስቶር መቆርቆር፤ ሠራተኞች ማስፈር መብት Eንዲኖራት ድጋፍ 

መስጠት፤ 

ሐ) Eንግሊዝ ደግሞ በምትኩ (quid pro quo) ከኤርትራ ወሰን Eስከ ጣሊያን-ሶማሌ-ላንድ 

ድረስ የባቡር መንገድ መዘርጋት ነበር። የIትዮጵያ መንግሥት በወቅቱ ለሊግ Oፍ ኔሽን የምስጢር 

ስምምነቱን Aጋልጣ Aውግዛለች። 

 

3) በግብፅና በEንግሊዝ መካከል በ1929 ዓ.ም. የተደረገው ዉል ምን ይመስል ነበር? 

 

ሀ)  ለግብፅ በፊት ከሚደርሳት የዓባይ ውሃ ፍሳሽ መጠኑ የላቀ መሆኑ፤ 

ለ) በዓባይ ወንዝ ላይ ከነገባሮቹ የሓይል ማመንጫ Eንዳይገነባ፤ የመስኖ ሥራም Eንዳይከናወን 

መከልከል። Iትዮጵያም ስለዚህ ጉዳይ/ስምምነት ማወቅም Eንደሌለባት፤ Eሷን ማማከርም 

Eንደማይኖር፤  



ሐ) የነጭ Aባይ ወንዝ መመንጪያ ተፋሰስ Aገሮች (The Lake States) ማለትም Eንደብሩንዲ፤ 

ሩዋንዳ፤ ሪፐብሊክ Oፍ ኮንጎና የመሳስሉት በዚህ ስምምነት ወቅት የተማከሩትም፤ የተጠየቁትም 

የለም። የወሰንተኛ ውሀ  መብታቸውን የተነፈጉበት፤ ያልተስማሙበት ጉዳይ ነበር። Eነዚህ Aገሮች 

በቀጥታ በEንግሊዝ ቅኝ ግዛት ሥርም Aልነበሩም።  

መ) Eንደ ኬንያ፤ ዩጋንዳና ታንዛኒያም ቢሆኑ የEንግሊዝ ቅኝ ግዛት ከሆኑ ዓመታት Aልፈዋል። 

ስለዚህም Eንግሊዝ ቅኝ ግዛቶቹን Eወክላለሁ ይል ነበር።  

ሰ) የተባበሩት መንግሥታት Aጠቃላይ ስብሰባ (United Nations General Assembly) ይህን 

የቅኝ ገዢዎች ስምምነት በ1960 ዓ/ም ውሳኔው ከነቅኝ  ግዛቱ ውድቅ Aድርጎታል፤ (Resolution 

1514XV)። Iትዮጵያንም በነዚህ ሁለት ጊዜያት ለተደረጉ ውሎች ተገዢ Aያደርጋትም።  

 

Iትዮጵያ የተባበሩት መግሥታት Aባል ብቻ ሳትሆን በሊግ Oፍ ኔሽንም ከ1923 ጀምራ Aባል Aገር ነበረች። 

ታዲያ ምነዋ በደሏ በዛባት? 

• በ1928/35 ሞሶሎኒ Iትዮጵያን ሲወር ሊግ Oፍ ኔሽን ጨርሶ ደንታ Aልሰጠውም። በተፈራረመችው 

ውል መሠረት Aባል Aገሮቹ ከውጭ Aጥቂ ሊከላከሉላት በተገባ ነበር፤ 

• ፋሽስት ጣሊያን Iትዮጵያን ለመውረር 500,000 ሠራዊቱን በስዊዝ ቦይ ሲያሳልፍ ተው ያለው 

Aልነበረም፤ 

• የሊግ Oፍ ኔሽን Aርቲክል 10 በሚፈቅደው ስምምነት መሠረት Iትዮጵያ ዳር ድንበሯን ለመከላከል 

የሚያስችላትን ዝግጅት ማድረግ Eንድትችል ብድር ስትጠይቅ Eንግሊዝና ፈረንሳይ ተቃውመዋል፤ 

ይልቁንም Iትዮጵያም በሊጉ ያቀረበችው Aቤቱታ ጆሮ ዳባ ልበስ ተብሎ ለዓለም ፖለቲካ Aሣፋሪ በሆነ 

መልኩ የዘመኑን የጣሊያን መሪ የቪቶሪዮ Iማኑዔል 2ኛውን በIትዮጵያ ግዛት ላይ ሉዓላዊነት 

ተቀብለዋል፤   

• Iትዮጵያ 6 የAየር መንገድ Aውሮፕላኖችን ለመግዛት ፍቃድ ተከልክላለች። 

 

በIትዮጵያ መንግሥት በኩል የተደረገ ደፋርና የማያወላዳ ተቃውሞ (Challenge)፤ 

ሀ. የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በ1941 ዓ/ም የ1902ቱን የ Eንግሊዝና የግብጽ ውል (Treaty) 

ሙሉ በሙሉ Aልቀበልም በማለት ሽረውታል። 

ለ. የ1929ኙንም የEንግሊዝና የግብጽ ስምምነት Aልተቀበሉትም። Iትዮጵያ የዚህ ስምምነት 

(Agreement) ተገዢ Aይደለሁምም ብላለች። 

 



ሐ. Eንዲሁም በህዳር 1959 በግብፅና ሱዳን የተደረገውን የAባይ ወንዝ ውሃ ቅርጫ (ግብፅ 75%፤ 

25% ሱዳን) Eኔን Aይመለከተኝም፤ Eውቅናም Aልሰጥም ብላለች - Iትዮጵያ። 

 

4) የ1959 የወደፊት Eቅድ በግብፅና ሱዳን መካከል ምን ይመስል ነበር? 

ሀ. ሁለቱም Aገሮች የውሀ ድርሻቸውን Eንደራስጌ የውሃ ተጠቃሚዎች Eኩል መቀነስ፤ 

ለ. የግብፅ ፖለቲከኞች ይህንን ስምምነት በተመለከተ ከማስፈራራት Aልፈው ጦርነት ለመጫርም 

ቃኝቷቸው ነበር። 

 

5) በታህሣሥ 1975 ግብፅ ለሲናይ በረሃ የመስኖ ውሃ ለግብርና Eንደምትጠቀምበት Aሳወቀች። ይህ ጎላ ያለ 

ፕሮጀክት፦ 

ሀ) በቧንቧ የስዊዝን ቦይ Aቋርጦ በሲና በረሃ ለ400000 ፈዳንዎች (Feddans) 

ለ) ከጋዛ ስትሪፕ (Gaza Strip) ወደ መቶ ሺ ሰደተኞችን ያገለግላል፤ 

ሐ) በተጨማሪም የዓባይን ወንዝ በቧንቧ Aጓጉዞ የEየሩሳሌምን ተሳላሚዎች (pilgrims)፤ ቅዱስ 

ቦታዎች ጎብኚ Eንዲጠቀሙበት ለጥናት ኮሚሽን መመሪያ ሰጥታለች። 

Eስራኤል Eጅግ Aነስተኛ ውሃ Aንድ ጊዜ ካገኘች ለወደፊቱም የበለጠ ለመጠቀም ስትል የዓለም Aቀፍ የውሃ 

መካፈል መብትና ሕግን Eየተጠቀመች የIትዮጵያ ጠላት Eንድትሆን ግብፅ ደባ Eየሠራች ነው። ይኸው 

ሎጂክ ከሳውዲ መንግሥትም ጋር ስለሚኖረን ግንኙት ይሠራል። Eስራኤል የጎረቤት Aገሮቿን ወሰን Aልፋ 

ግዛቷ የምታደርገው Aንደኛውና ዋናው ምክንያት ይኸው የውሃ ፍላጎት ነው። Eስራኤል Aጋማሹ የጉድጓድ ውሃ 

የምታገኘው ጎረቤቶቿን ከወረረቻቸው ግዛቶች ነው።  

የስምንቱ የAባይ ወንዝ ተፋሰስ (Riparian States) Aገሮች ፈቃደኛነት በግብፅ 

መንግሥት መቼ ተጠየቀ? ውሃውን በጋራ የመጠቀም መብት፤ የዓላማቀፍ ውሃ 

ወሰንተኞች ውልስ የት ደረሰ? የዓለም ዓቀፍ የውኃ Aጠቃቀም ሕግ ለግብፅ ምኗም Aይደለም። ሁልጊዜ 

በጉልበትና በማድበስብስ Aባይን በግሏ ለመጠቀም ቀዳሚ ፍላጎቷ ነው። 

 

6) ከAትባራ ወደ Aንድ ሰዓት ርቀት ላይ የሳውዲ መንግሥትም የAባይን ውሃ ለማካፈል ፕላን ተነድፎ ሥራው 

ቀጥሏል።  

የቀይ ባሕር ወሰንተኛ ከሆነችው ሱዳን ወደብ ተነስቶ ቀይ ባሕርን Aቋርጦ ሪያድ 

የሳውዲ ዋና ከተማ ይገባል። በዚህ  Aባይ ውሃ Aከፋፈል ሱዳን ምን ይተርፋታል?  



ሀ. ከAትባራ ምሥራቅ ባለው ትልቅ ጠፍ መሬት (barren area) ላይ የመስኖ  

Eርሻ ማስፋፋትና፤ 

ለ. በቀይ ባሕር ዳርቻ Aጠገብ ወደ ሪያድ በሄደው የውሃ መላሽ ሐይል (Resultant waterfalls) 

የኤሌትሪክ ማመንጪያ ሓይል መጠቀም ችላለች። 

የAባይን ተፋሰስ Aገሮች የለውጥ ጅማሮ (Nile Basin Initiative-NBI) በሥራ ላይ 

ለማዋል የሚያግዱ ውስብስብ ሁኔታዎች፤ 
ሀ) የAባይ ተፋሳሽ ወሰንተኛ Aገሮች ለረዥም ጊዜ ቅኝ ግዛቶች መሆናቸው ወይም ወሰንተኛ ግዛታቸው በውጭ 

ሓይሎች ቁጥጥር ሥር በመሆናቸው፤ 

1. ባለፉት መቶ ዓመታት ውስጥ ሙሉ ነፃነት መጎናፀፍና የራስን Iኮኖሚ መገንባት ሥራ ገና በቅርቡ 

መጀመሩ፤ 

2. በፖለቲካ Aፍኖ መያዝ (political strife)፤ የወሰን ጦርነት፤ የሲቪል ጦርነት የበላይነትን ስለያዘ 

የEድገት ማነቆ መሆን። 

3. ግብፅ በAንፃራዊ ሚዛን በIኮኖሚ፤ ፖሊቲካና ወታደራዊ ሓይል ከፍተኛውን ቦታ መያዝ ለጋራ 

ስምምነትና ውል Aሻፈረኝ ማለቷ፤ 

4. የግብፅና Eንግሊዝ ስምምነት (Britain-1929 which represented Kenya, Tanzania, Su-

dan and Uganda) ማለትም Eነዚህ Aገሮች በራሳቸው ቆመው ለመከራከር Aለመቻላቸው Aሁን ላለው 

ሁኔታ AስትዋጽOዋቸው ደካማ Eንዲሆን Aድርጓል። 

5. የግብፅና ሱዳን ስምምነት (1959 — 75% ግብፅ፤ 25% ሱዳን) ላይ ከዓባይ ወንዝ ተጠቃሚዎች በኩል 

ጠንከር ያለ ተቃውሞ Aለመታየቱ፤ 

6. የዓባይ ውሃ ወሰንተኛ Aገሮች Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ Aቅም ማነስ የወንዙን ምንጭ 

(Water resource) በጊዜው መጠቀምና የግጥሚያ መከታ (Challenge) Aለማድረግ 

ለግብፅ Aመቺ ሁኔታ መፍጠሩ፤ 

Eነዚህ  የዓባይ ተፋሳሽ ተጠቃሚ Aገሮች በከፍተኛ Eዳ የተወጠሩና Aስተማማኝ 

ፖለቲካዊ መረጋጋት (Politically stable) የሌላቸው መሆኑ ናቸው። 

 

የመፍትሔ Aማራጮች፤ 

ክፍል Aንድ 
1. Iትዮጵያ ከግብፅ ጋር በምንም ይሁን በምን ተስማማምታ የመኖር ፖሊሲ መቅረጽ  



ያስፈልጋታል። ከግብፅ ጋር ያላት ታሪካዊ መተሳሰር፤ ባሕላዊ መቀራረብ፤ ፖለቲካዊ 

የጋራ ጥቅም Aብሮ በመኖር ፖሊሲ መዋቀር Aለበት። የዚህ የዓባይን ውሃ በጋራ 

የመጠቀም ጉዳይ ያለምንም ማመንታትና መጓተት ቋሚ መፍትሄ ማግኘት ይገባዋል 

Eንላለን። 

2. ሱዳንና Iትዮጵያ Eንደመልካም ጎረቤት ተከባብሮ የመኖር፤ ዓባይን በጋራ 

የመጠቀም (Co-existence policy) ፖሊሲ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት Aለበት። ከሱዳን 

ጋር የሃይል ማመንጫና ግድቦችን ለመሥራትም ሆነ የጎርፍ መጥለቅለቅን Aደጋ 

ለመከላከል በጋራና በስምምነት መሠራት ይኖርበታል። 

3. ግብፅና ሱዳንም በዚህ ውልና ስምምነት ተገዢ Eንዲሆኑ ዓለም Aቀፍ ሕብረተሰብ 

በሚያደርጉት ድርድርና ስምምነት ከፍተኛ ሚና Eንዲጫወት ከቋጠሮ ውስጥ ማስገባት 

Eጅጉን ጠቃሚና የግድም ነው Eንላለን። 

4. Iትዮጵያ Aጎራባች Aገሮቿን Aስተባብራ (ኬንያ፤ ዩጋንዳና ታንዛንያ) በግብፅ ላይ 

ተጽEኖ ማስደረግ፤ የAፍሪካን ሕብረትም Eንደዚሁ ሎቢ ማድረግ ይኖርባታል። 

5. ካይሮ በመካከለኛው ምሥራቅ ከፍተኛ ሚና ስለምትጫወትላት ዋሽንግተን ግብጽ 

Eንጂ Iትዮጵያ በAፍሪቃ ቀንድ ገናና Eንድትሆን Aትፈልግም። 

ስለሆነም Iትዮጵያ፤ ኬንያ፤ ዩጋንዳና ታንዛኒያ በAንድነት Eንዲሁም የAፍሪቃ 
ሕብረት ተጨምሮበት የዓለም ገንዘብ Aበዳሪን (IMF)ና ዓለም ባንክ ገንዘብ 
Eንዲያበድሯቸው በሚከተሉት ስብስቦችና Aገሮች ላይ ልዩ ተጽEኖ ማድረግ Aለባቸው። 
 

● የAውሮፓ ሕብረት 

●  ጃፓን 

 ●  ቻይና 

 ●  ሩሲያ 

  ●  Aሜሪካ 

Eነዚህ ሓያላን መንግሥታት ገንዘቡም ያላቸውና ብድርም Eንዲሰጥ ወይም Eንዳይሰጥ ማድረግ ስለሚችሉ 

ነው። Eነዚህን የመፍትሔ ሀሳቦች በውል Aጢኖና ተመራምሮ በስራ መተርጎም ካልተቻለ ዓባይን Eንጠቀማለን 

በሚሉ Aገሮች የውስጥ ሰላምና መረጋጋት በጭራሽ ሊሰፍን Aይችልም። በተለይም በAገራችን በIትዮጵያ 

ውስጥ ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ መንግስት ሲመሰረት  የዓባይን ውኃ ባግባቡ ለመጠቀምና ከጎረቤቶቿም ጋር 

በስላም ለመኖር ጠንካራ ውል መዋዋል ያስፈልጋታል። 



ክፍል ሁለት፤ 
የዓባይ ሸለቆ Iኒሸቲቭ (Nile Basin Initiative-NBI) 

1. 1992, the Council of Ministers (Nile-COM) ከስድስት Aገሮች ተቀራርቦ ውይይት ጀመረ 

(framework for the Co-operation and development of the NBI) 

2. በ1995 ይህ ስብስብ ዓለም Aቀፍ ባንክ መሪ ሚና Eንዲጫወት የፋይናንስና መሐንዲስ ድጋፍ ጠየቀ። 

3. በ1997 ጥያቄው ተወተወተና የዓለም ባንክም ከተባበሩት መግሥታት የልማት ክፍል ጋር Aጋር/ፓርትነር 

ለመሆን ተስማማ።  

4. በ1998 ሁለት የተግባር Eቅዶች ቀረቡ፤ Eነሱም፦ 

ሀ. በጋራ የመጠቀም ራEይ ፕላን (Shared Vision Plan-SVP) Eና 

ለ. በድርጊት የሚከናወኑ Eቅዶች (Action on the Ground Plan-AGP) ነበሩ። 

5. በ1999 የታለመው ፕሮጀክት ብሔራዊ መጠሪያ ስሙ የዓባይ ሽለቆ Iኒሽቲቭ (Nile 

Basin Initiative-NBI) ተብሎ ተጠራ። 

6. ነሐሴ 2000 የመጀመሪያው ፕሮጀክት ፖርትፎሊዎ ጸደቀ። በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ 

ዘጠኙም Aገሮች (ከኤርትራ በስተቀር) ተካፍለዋል። 

7. በሰኔ 2001 ከ80% በላይ ቃል የተገባውን (SVP) ባጀት በለጋሽ Aገሮች ተዋጣ። 

8. የሚከተሉት ስምምነቶች ተፈረሙ፤ ድርጊቶችም ተከናወኑ። (በስምምነቱ ቋንቋ፤ 

በEንግሊዝኛ፤ Eንዳለ Eናቀርባለን) 

 

• In 2003, 2004 and 2004 SVP Grant agreements were signed providing 
$59.3 Million US $ in development aid to various projects. The Shared Vi-
sion Project includes the following: 

• The Applied Training Project-building skills within each NBI coun-

try for integrated water resources management 

• The Nile Trans-boundary Environment Action Project-working to 

protect and manage the environment and ecosystem 

• The Nile Basin Regional Power Trade Project-developing regional 

power markets 

• The Water for Agriculture Project-increasing the availability and 

efficiency of water use in agriculture  



• The Water resources Planning and Management project-

developing skills in each country to manage their water resources 

• The confidence Building and Stakeholder Involvement Project- in-

creasing involvement of broad range of stakeholders 

• The Socio-economic Development and Benefit Sharing Project-

building a network of professions across the board to explore al-

ternatives for Nile Development”, (Elaine B. Darby, Nile River Ba-

sin-Case Study- Fall, 2005) 

 

ይሁንና ግብፅና ሱዳን ይህ ባለ39 Aንቀጽ ስምምነት በሥራ Eንዳይተረጎም Aሻፈረኝ ብለዋል። “Nile Co-

operative Framework” ተብሎ የሚጠራውንም ሰኔ 2008 በተገናኙበት ወቅት ዘጠኙም የዓባይ ተፋሰስ 

Aገሮች ተቀብለውትና Aጽድቀውት በዓለም Aቀፍ ስምምነት መሠረት በተግባር በዋለ ነበር። ሆኖም Eየተጓተተ 

ይኸው ከAሥር ዓመት በላይ ፈጅቷል። ማሠሪያ የሚያገኘው መቼ ይሆን? Eኛስ በበኩላችን ምን ማድረግ 

ይጠበቅብናል? - በቂ ምላሽ በመጠባበቅላይ ያሉ ብሄራዊ  ጥያቄዎች። 

 

 

 

የግርጌ ማስታወሻዎች 

(1) Daniel Kinde, (2005) The Five Dimensions of the Eritrean conflict 1941-
2004, Signature book printing, INC, LA. PP. 271. 

(2) Ibid. 
(3) Ibid., 272. 
(4) Ibid., 275. 
(5) www.ancient-egypt-online.com/river-nile-facts.htm PP. 129 
(6) www.wikipedia.org/wiki/Nile፣ PP. 341. 
(7) www.ancient-egypt-online.com/river-nile-facts.html PP. 110. 
(8) www.american.edu/TED/ice/NILE.HTM, PP. 420. 
(9) www.ancient-egypt-online.com/river-nile-facts.htm, PP. 212. 
(10)www.ancient-egypt-online.com/river-nile-facts.html, PP. 327 
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ሁለተኛ ብሄራዊ ቋንቋ? Eውን የIትዮጵያ ሕዝብ ወቅታዊ ጥያቄ? ወይንስ ቋንቋንም 
Eንደፖለቲካ መሳሪያ? 

(በዓለማየሁ Aበበ፣ ሜሪላንድ፣ ዩ. ኤስ. ኤ. 2009) 

 
Eንደመንደርደሪያ፦ 
 
የዓለማችን ማናቸውም ዓይነት Eንቅስቃሴ የሚከወነው በስነልሳናዊና I-ስነልሳናዊ ግንኙነቶች (Linguistic 
and Non-linguistic communication) ነው። የሰው ልጅ በስነልሳናዊ ዘዴ ማለትም ከAንደበቱ 
በሚፈልቁና በስርዓት በሚሰደሩ ስነ-ድምጾች (phonemes)፤ ምEላዶች (Morphemes)፤ ሃረጎች 
(Phrases) Eና ዓረፍተ-ነገሮች (Sentences) ትርጉም Aዘል ሃሳቦችን በማፍለቅ መግባባት መቻሉ 
ከዓለማችን ፍጥረታት ሁሉ ልዩ ያደርገዋል። በስነ-ድምጾች፣ በምEላዶች፣ በሃረጎችና በዓረፍተ-ነገሮች 
ትርጉም Aዘል ሃሳቦችን ካንደበቱ Eያፈለቀ የነዚህ ሁሉ ድምር ስያሜ በሆነው በቋንቋ Aማካኝነት Eርስ በርስ 
ለመግባባት ይብቃ Eንጂ፤ የሰው ልጅ የሚግባባቸው ቋንቋዎች ሁሉ ግን Aንድ Aይደሉም። ቋንቋዎች ሁሉ 
Aንዳቸው ካንዳቸው የሚለያዩባቸው የየራሳቸው ውስጣዊ ስርዓቶች Aሏቸው።(1) በመሆኑም ቋንቋዎች ሁሉ 
በራሳቸው ምሉE ናቸው፤ Aንድ ቋንቋ ከሌላው Aያንስም፤ Aይበልጥም።  
 
በተለያዩ Iትዮጵያውያንና የውጭ ሃገር የስነልሳን ተመራማሪዎች የጥናት ስራዎች ውስጥ  Iትዮጵያ 
ከሰማንያ በላይ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ሃገር መሆኗ ተደጋግሞ የሚጠቀስ ሲሆን Eነዚሁ ቋንቋዎች ከሁለት 
ትላልቅ የቋንቋ ዘር ግንዶች የሚፈልቁ መሆናቸውም ተጠቁሟል። ሁለቱ የቋንቋ ዘር ግንዶች Aፍሮ- Eስያዊና 
ናይል-ሰሃራዊ ሲባሉ Eኒህም በበኩላቸው ወደ ሌሎች ራሳቸውን የቻሉ Aያሌ የቋንቋ ቤተሰቦች ይከፈላሉ። 
በAፍሮ-Eስያዊና ናይል-ሰሃራዊ ስር ከሚካተቱ Aያሌ የቋንቋ ቤተሰቦች ውስጥ Aራቱ ማለትም ሴማዊ፤ ኩሻዊ፤ 
OሞAዊና ናይል-ሰሃራዊ በIትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎችን Aቅፈው የሚይዙ የቋንቋ ቤተሰቦች 
በመሆናቸው ለግልጽነት ይረዳ ዘንድ ከዚህ በታች Aስፍረናቸዋል።(2) 
 

ለIትዮጵያ ቋንቋዎች ሁለቱ ምንጭ የዘር ግንዶች (3) 
 

 
            Aፍሮ Eስያዊ የቋንቋ ዘር ግንድ                   ናይል-ሰሃራዊ የቋንቋ ዘር ግንድ 
 
             ሴማዊ         ኩሻዊ         Oሟዊ                    ቻሪ-ናይል     ኮሟዊ 
 

                ግEዝ              Oሮሞ             ወላይታ                        ኑወር                ኩናማ 

                 Aማርኛ          Aፋር             ከፋ                               ጎንጋ                 ኑወር 

                 ትግርኛ          ዳሰነች           ማO                                ሱርማ               ቤንች 

                                                            ወዘተ                                                                     ወዘተ 

 



የIትዮጵያን ቋንቋዎች ሥረ-መሰረትም ሆነ ስርጭት Aቅማቸው በፈቀደ መጠን ያጠኑ 
ብዙዎች የስነልሳን Aዋቂዎች በጋራ የሚስማሙበት Aንድ ሃቅ ቢኖር ታድያ Eስካሁንም 
ድረስ ቢሆን ቋንቋዎቹ ገና ብዙ ጥልቅ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልጋቸውና ለዚሁም 
ተግባራዊነት በመንግስት፤ በቡድንና በግል ሰፊ ርብርቦሽ የሚያስፈልግ መሆኑን ነው። 

   ወቅታዊ የቋንቋዎች ሁኔታ በIትዮጵያ  

በሃገራችን የቆየን ብሂል ለመጠቀም ያህል Iትዮጵያ Eውነትም የብሄር/ብሄረሰቦች ሙዚየም ናት። የተለያዩ 
ውብ ባህሎችና ማህበረሰባዊ Eሴቶች ባለቤት የሆኑት ብሄር/ብሄረሰቦቿ በየሚኖሩባቸው Aካባቢዎች Eርስ 
በርሳቸው የሚግባቡባቸው የተለያዩ ቋንቋዎች ያሏቸው መሆኑ Iትዮጵያን የባለብዙ Eሴቶች ሃብት ባለቤት 
ያደርጋታል። በስነ-ልሳን ባለሙያዎች Aጠራር Iትዮጵያ ልሳነ-ብዙ (Multi-lingual) ሃገር ትባላለች።(4) 
ህዝቧ ከAንድ በላይ በሆኑ ቋንቋዎች የሚገለገል ሃገር  ለማለት ነው - በAጭሩ። 
 
Iትዮጵያ በየሚኖሩባቸው Aካባቢዎች የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩና Eርስ በርስ የሚግባቡ በብዙ ሚሊዮን 
የሚቆጠር ሕዝብ ያላት የመሆኗን ያህል፤ በረጅም ጊዜ Aብሮ የመኖር ሂደት በተለያዩ ታሪካዊ Aጋጣሚዎች 
ምክንያት Eያደገና Eየበለፀገ ለሕዝቧ የሰፊ ግልጋሎት ቋንቋ (Wider communication) ለመሆን የበቃና 
በዚህም ምክንያት ቀስ በቀስ የመንግሥት የሥራ ቋንቋ (Working Language) Eስከመሆን የደረሰ ሃገርኛ 
ቋንቋም Aላት። Eስካሁን ለዚህ ደረጃ የበቃው Aማርኛ ቋንቋ ሲሆን ለዚህም Aያሌ ታሪካዊ ምክንያቶች 
Aሉት።(5)  
 
Iትዮጵያ ልሳነ ብዙ ሃገር ትሁን Eንጂ Aያሌ የሚባሉቱ ቋንቋዎቿ Eስከዛሬም ድረስ ትክክለኛ ቁጥራቸውም 
ሆነ ምንነታቸው በሚገባ በውል የሚታወቅ Aይደለም። በስነ-ልሳን ምሁራኑ መንደር ሳይቀር ዛሬም 
“የIትዮጵያ ቋንቋዎች ከሰማንያ በላይ ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል” (6) የሚል ዓረፍተ-ነገር በብዙዎች 
የጥናት ፅሁፎች ውስጥ ይነበባል። ቋንቋዎቿ ብቻ ሳይሆኑ “የIትዮጵያ ህዝብ ብዛትም ከ85 ሚሊዮን በላይ 
ይሆናል”(7) Eየተባለ የሚገመት Eንጂ ትክክለኛ ቁጥሩ በውል የሚታወቅ Aይደለም። በብዙ Iትዮጵያ ነክ 
የEውቀት መስኮች የAሃዝ ነገር ከተነሳ ሃገራችንን Aስመልክቶ “ይገመታል” Eንጂ “በውል ይታወቃል” 
ለማለት Aለመቻሉ ምሁራኑን ከትዝብት ላይ የጣለ ብቻ ሳይሆን የሃገሪቱንም “መሪዎች” በትክክል 
የማያውቁትን ሕዝብ የሚመሩ Aድርጓቸዋል።  
 
በIትዮጵያ የቋንቋዎች ቁጥር በውል Aለመታወቅ ብቻ ሳይሆን፦ 
 

• በጣት ከሚቆጠሩት በስተቀር ዛሬም ድረስ በወጉ ያልተጠኑት ቋንቋዎች ቁጥር በጣም በርካታ 
ነው። 

• ሌላው ቀርቶ ከሃገሪቱ ቋንቋዎች Aብዛኞቹ በሃገሪቱ ተወላጆች ዘንድ Eንኳ ስሞቻቸው  በውል 
የሚታወቁ Aይደሉም።(8)   

• ዛሬም ድረስ ቋንቋዎችን ከቀበልኛዎቻቸው (Languages Vs Dialects) Aጥርቶ ለማወቅ 
የሚያስችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች በብዛት የሉም።(9)  

• ቋንቋዎችንና ቀበልኛዎችን ለይተው ሊያሳውቁን የሚችሉ ብቁ የስነ-ልሳን ባለሙያዎች 
(Linguists) Eጥረትም ሌላው ዓቢይ ችግር ነው። 

• የIትዮጵያ “ገዥዎች” የስነ-ልሳን ባለሙያዎችንም ሆነ Eኒህኑ ማሰልጠኛ የሚሆኑ 
ተቋማትን ለማቋቋምም ሆነ ለማስፋፋት ልዩ ትኩረት Aይሰጡም፤ ለዚሁ ተግባራዊነት  

 
 
 



                የሚያገለግል ቀዳሚ ጥናትና ምርምር Eንዲካሄድም በቂ በጀት Aይመድቡም።  

• ለረጅም ዓመታት የIትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናት በIትዮጵያውያን 
ባለሙያዎች Eንዲከናወን ልዩ ድጋፍና Eገዛ በመንግስት ደረጃ የሚደረግለት 
ሳይሆን ይልቁንም በውጭ መንግስታት Eርዳታ ላይ ጥገኝነቱ ይጎላል፤ Eስካሁን የሚደረጉ 
ጥናቶችም ከIትዮጵያውያኑ ይልቅ በውጭ ሃገር ዩኒቨርሲቲዎች መምህራንና ተማሪዎች በተሻለ 
በጀትና ዝግጅት ይከናወናሉ። 

• Eጅግ የሚያስገርመው የIትዮጵያን ቋንቋዎች ለማጥናት Iትዮጵያውያን ተማሪዎችና 
መምህራን የከፍተኛ ትምህርት Eድል Aግኝተው ወደውጭ ሃገር ዩኒቨርሲቲዎች የቋንቋ ጥናት 
ተቋማት (Institutes of Language Studies)  በተለይም የAፍሪካ ጥናት ማEከሎች 
(African Studies Centers) መጓዙን ዛሬም ድረስ Aላቆሙም። 

• ቀደም ባሉት ዘመናት ለስልጣን የበቁት Aገዛዞች ያራምዷቸው የነበሩ የቋንቋ ፖሊሲዎች 
(Language Policies) ሕዝባዊ Aልነበሩም፤  በቅርቡና ባሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ ያሉቱ 
የቋንቋ ፖሊሲዎች ደግሞ ሕዝባዊነታቸው በሰነድ ደረጃ Eንጂ በተግባር ፀረ-ሕዝብ ናቸው። 

• ቋንቋን በEቅድ ማሳደግና ማበልጸግ ምንነቱ Eምብዛም Aለመታወቅ ብቻ ሳይሆን ለህዝብና ለሃገር 
ጠቀሜታ ባተኮረ መልኩ ተግባራዊ Aይሆንም።  

 
ቀደም ሲል Eንደጠቀስነው Iትዮጵያ በEርግጥም ልሳነ-ብዙ ሃገር ናት። ብዙዎች ዜጎቿም ካንድ በላይ 
ቋንቋዎች በሚነገሩባቸው Aካባቢዎች የሚኖሩ ናቸውና ልሳነ-ብዙዎች ናቸው። ልሳነ-ብዙነት የሃገርም 
የዜጎችም መለያ ባሕርይ በመሆን ያገለግላል ለማለት ነው። Aንዳንድ የምEራብ ሃገሮች ምሁራን ሊያሳምኑን 
Eንደሚሞክሩት ሳይሆን፦  
 
• ልሳነ ብዙነት ሃብትና ጌጥ Eንዲሁም የሃገር ቋሚ ቅርስ ነው። Iትዮጵያ የተለያዩ ቋንቋዎችን 
የሚናገሩ ብሄር/ብሄረሰቦች መናኸሪያ መሆኗ ለራሷም ለዜጎቿም ልዩ ልዩ ውብ ጌጦችን Aላብሷት 
ለውጭ ተመልካች መስህብ በመሆን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በውጭ ምንዛሪ የሚቆጠር ንዋይ 
ለማፍራት የሚያስችል የብሄራዊ ጥቅም ምንጭ ነው - ይህም ከታወቀበትና በወጉ ለመጠቀም ከተቻለ 
ማለት ነው። 
• የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ የIትዮጵያ ብሄር/ብሄረሰቦች የየራሳቸው የAኗኗር፤ የAመጋገብ 
የAለባበስ፤ ወዘተ፤ ባህልና ልዩ ልዩ ማህበረሰባዊ Eሴቶች ባለቤቶች ስለሆኑ በረጅም ዘመናት Aብሮ 
የመኖር ሂደት Aንዱ ካንዱ በመበዳደርና በመዋዋስ Aንዱ ሌላውን በማሳደግና በማበልጸግ ረገድ ጉልህ 
ሚና ተጫውተዋል - ይህም በጥሞና ከታሰበበት በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ሁሌም ወደ ብድር ከመሮጥ 
ያድናል፡፡  
• የተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የሆኑት የIትዮጵያ ብሄር/ብሄረሰቦች ባንድ ሃገር ውስጥ 
ተከባብረውና ተፈቃቅደው ለረጅም ዘመናት Aብረው በመኖር በሂደት የተጋሯቸውን ተፈጥሯዊና ሰው 
ሰራሽ Aጋጣሚዎችን Aልፈው በቀላሉ ሊሸረሸር የማይችልና ስር የሰደደ Aንድነትን Eንዲፈጥሩም 
Aስችሏቸዋል - የሕዝብና የሃገር Aንድነት በበኩሉ ለዘላቂ ሰላምና የተረጋጋ ህይወት መሰረት መሆኑ 
AፅንOት ሊሰጠው ይገባል። 
 
ስለሆነም Iትዮጵያችን የAያሌ ቋንቋዎች መነገሪያ ሃገር መሆኗ ለሃገሪቱም ሆነ ለህዝቧ በEድገት 
ወደኋላ መቅረት ዋነኛ ምክንያት Aልነበረም። Aይደለም። ወደፊትም ሊሆን Aይችልም።   
 

 
  

 



ለምሣሌ ሱማልያ የAንድ ቋንቋ መነገሪያ ሃገር መሆኗ ከድህነቷ Eንድትላቀቅ Aልረዳትም። ባኳያው 
Eንደሕንድ ያሉ ትናንት ከትናንት በስቲያ በድህነት ይታወቁ የነበሩና ዛሬ በተሻለ  የEድገት ጎዳና ላይ 
የሚገኙ የድህንታቸው ዋና ምክንያት ልሳነ-ብዙነታቸው Aልነበረም፤ Aይደለም። ይልቁንም በብዙዎች 
የIኮኖሚ፣ የፖለቲካና የማህበራዊ ኑሮ ጠበብቶች ተደጋግሞ Eንደተረጋገጠው ለህዝብና ለሃገር 
በEድገት ወደሁዋላ መቅረት ዋናው ምክንያት የመልካም Aስተዳደር Eጦት መሆኑ Eውን ነው።  
 
ይህ Eውነት በIትዮጵያም በሌሎችም ብዙዎች ታዳጊ ሃገሮች ላይ የተንጸባረቀ ሃቅ ሲሆን ህዝብ 
ምንም ያህል ከብረት የጠነከረ መንፈስ የተጎናጸፈ ቢሆንና በረጅም ዘመናት Aብሮ የመኖር ሂደት 
ያካበተው በቀላሉ የማይሸረሸር የAንድነት ትሥሥርም ቢኖረው Eንኳ በEድገት ወደፊት ለመጓዝ 
የሚያስችሉት የIኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ ኑሮ መዋቅሮችን ለማስፋፋት የቆመ ሕዝባዊና 
ዴሞክራሲያዊ የAስተዳዳር ስርAትን ለማቋቋም ካልቻለ ሁሌም የኋሊት Eንደተጓዘ መኖሩ Aይቀሬ 
ነው። 
 
በሌላ በኩል በቅድመ-ታሪክና በሰው ልጅ Eድገት ታሪክ ላይ የሚያተኩሩ ጥናቶችን የሚያካሂዱ የስነ-ፍጥረትና 
የስነ-ሰብE (Archeology and Anthropology) Eውቀት ባለሙያዎች በምርምር Eንዳረጋገጡት ህዝብ 
ቋንቋና መንግስት ጥንተ-Aፈጣጠራቸው Aንዱ ባንዱ ላይ የተመሰረተ ነው። ቋንቋ ጥንተ-Aመጣጡ ማህበራዊ 
ግንኙነት ነው። የሰው ልጅ በጋርዮሽ መስራት በጀመረበትና Eጅግ ራቅ ባለ ዘመን ነው በቋንቋ የመግባባት 
Aስፈላጊነት የተከሰተለት። ይህም ማለት ሰው በጋራ መኖር መጀመሩ ነው ለቋንቋ መፈጠር ምክንያት የሆነው። 
በጋራ ወይም በማህበር ለመኖር መግባባት የግድ ነውና። በመሆኑም ቋንቋ የማህበራዊ ግብር ውጤት ነው።  
 
በጋራ የመኖርና በጋራ Aካባቢንና ዓለምን የመለወጥ ፍላጎቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ መዳበር፤ Eያደገና Eየረቀቀም 
መምጣት በፈንታው በቡድን ወይም በማህበር ሆኖ በስርዓት በተረቀቁ ህጎች መተዳደርን Eየቆየም መንግስታዊ 
ስርዓት የማቋቋምን Aስፈላጊነት Eንዳስከተለ ከላይ በጠቀስናቸው ተመራማሪዎች ተደጋግሞ ተረጋግጧል። 
(10) ባጭሩ ቋንቋ ማህበራዊ ግንኙነት ያስከተለው የሰው ልጅ ማህበራዊ ግብር ውጤት፤ መንግስትም 
የማህበራዊ ግንኙነት ማደግና መበልጸግ በተለይም በሰው ልጆች በጋራ የመኖር ፍላጎት ሂደት የተከሰተ፤ 
ህይወትን በስርAት የመምራት ፍላጎቶች Eድገት ውጤት ነው።  
 
Eዚህ ላይ ነው ህዝብ ቋንቋና መንግስት Aፈጣጠራቸው ጥንታዊና ጥብቅ ቁርኝት ያለው ሆኖ Eንደምን 
መንግስት ህዝብ በዋናነት የሚገለገልበትን ቋንቋን በፖሊሲና በEቅድ መምራት ይሳነዋል? የሚለው መሪ ጥያቄ 
የሚነሳው። ይህን መሪ ጥያቄ ከመመለስ Aስቀድሞ ግን ስለቋንቋ ፖሊሲና ቋንቋን ስለማቀድ ምንነት ቢያንስ 
ባጭሩ ማንሳትን መርጠናል። 

የቋንቋ ፖሊሲ ምንድነው? የAፍሪካና የIትዮጵያ ሁኔታስ ምን ይመስላል? 

Aንድ መንግስት፤ ክልል ወይም ቡድን በሚያስተዳድረው ሃገር ውስጥ ስላሉ ቋንቋዎች ሁሉ 
የሚከተለውና ተግባራዊ የሚያደርገው መርህ የቋንቋ ፖሊሲ(11) ተብሎ ይጠራል። በAንድ ሃገር 
ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎች ለተናጋሪዎቻቸው በሚሰጡት Aገልግሎት መሰረት የትምህርት፣ የሃይማኖት፣ 
የAስተዳደር፣ የAካባቢ፣ ብሄራዊ፣ ዓለም Aቀፍ ወዘተ Eየተባሉ ይጠራሉና በመንግስት ደረጃም ሆነ 
በሌላ መልክ የቋንቋ ፖሊሲ ሲቀረጽ የቋንቋው የAገልግሎት ደረጃ በቅጡ መጠናትና መታወቅ 
ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል።   
 

  



ምንም Eንኳ የቋንቋ ፖሊሲ የመቅረጽ ተግባር Eንደየሃገሩ ተጨባጭ ሁኔታ የሚለያይ ቢሆንም ከቋንቋ 
Aገልግሎት በተጨማሪ የሕዝብ ብዛት፣ የመልክዓ ምድር Aቀማመጥ፣ ታሪክና ባህል ከቁብ መግባት ያለባቸው 
ዓበይት ጉዳዮች ናቸው። Eኒህን ጉዳዮች ያገናዘበና በብቁ ባለሙያ ቁሳቁስ Eንዲሁም ጥናት ላይ ተመስርቶ 
የተቀረጸ የቋንቋ ፖሊሲ ህዝባዊነትን የተላበሰ ሊሆን ሲችል በዘፈቀደና በጫና የሚፈጸም የቋንቋ ፖሊሲ 
ደግሞ ጸረ-ህዝብ ሆኖ ለሃገርም ሆነ ለህዝብ የተረጋጋና ሰላማዊ ህይወት ጠንቅ ይሆናል።  
  
በIትዮጵያ ተግባራዊ የሆኑ የቋንቋ ፖሊሲዎችን በጣም ባጭሩ ለመዳሰስ ከመሞከራችን በፊት ለንጽጽር 
ይረዳን ዘንድ ከAፍሪካ መንግስታት የጥቂቶቹን ለAብነት ያህል Eንጥቀስ። የAፍሪካን ሃገሮች በቅኝ ግዛትነት 
ለመቀራመት ወደAህጉሪቱ ሰራዊት ከትተው ከዘመቱት ውስጥ ጀርመኖች፣ ጣልያኖች፣ Eንግሊዞች፣ 
ፈረንሳዮች፣ ቤልጂጎችና ፖርቱጋሎች ቀዳሚ ተጠቃሾች ናቸው።(13) 

ጀርመኖች በAፍሪካ ውስጥ በሰፊው ተንሰራፍተው ለመግዛት Aልቻሉምና ያን ያህል በለስ Aልቀናቸውም። 
ቀደም ሲል ታንጋኒካና ዛንዚባር ተብለው የሚታወቁትን ሁለት ግዛቶች በሁዋላም  ታንዛንያ የምትባለውን 
Aፍሪካዊት ሃገር Eንደልባቸው በIኮኖሚም በፖለቲካም ለተወሰነ ወቅት መቆጣጠራቸው ባይቀርም የተረጋጋ 
Aስተዳደር መስርተውና ቋንቋቸውንም ለማስፋፋት የነበራቸው ሕልም ባጭሩ ነው የተቀጨው።  
 
ጣልያኖች ባኳያው በሱማልያ ጥቂት ረዘም ላለ ጊዜ ለመቆየት የቻሉ ሲሆን ከIንግሊዝና ከፈረንሳይ ጋር 
በማበር Aፍሪካን ለመቀራመት የወጠኑት ህልም ለጥቂት ጊዜም ቢሆን ተሳክቶ Iትዮጵያም ውስጥ ለAምስት 
ዓመታት ቆይተዋል። ጣልያኖች ቅኝ ግዛት ለማድረግ በዘመቱባቸው ሃገሮች ቋንቋቸውን በቅኝ ተገዢ ሃገሮቹ 
ተወላጆች ዘንድ በሰፊው ለማስፋፋት የሚያስችላቸው ጉዳይ ላይ Aላተኮሩም። በሃገራችን በIትዮጵያም 
በAምስቱ ዓመታት የAርበኝነት ዘመን ጣልያኖች ቋንቋቸውን በሕዝብ ዘንድ ለማስረጽ ቀርቶ ተደላድሎም 
ለመቀመጥ ፋታ ያገኙበት ጊዜ Aልነበረም። በሃገራችን ሰሜናዊ ክፍል በኤርትራ ግን በወጣ ገባ የቆዩበት ዘመን 
ጥቂት የሚባል Aልነበረምና በጣልያንኛ ቋንቋ የሚግባቡ Iትዮጵያውያን ቁጥር ጥቂት የሚባል Aልነበረም። 
ኤርትራ ከEናት ሃገሯ ከIትዮጵያ ተመልሳ ከተቀላቀለች ወዲህ ግን በጣልያንኛ ቋንቋ መገልገሉ Eየቀነሰ 
ብሎም Eያከተመ መምጣቱ በታሪክ መጻሕፍት ውስጥ በሰፊው ተዘግቧል። 
 
የAፍሪካን የቋንቋ ፖሊሲዎች በቅጡ ለመዳሰስ የቻለው ቀዳሚ የማህበራዊ ስነልሳን ተመራማሪ ፊሽማን 
(1989) ማሕበራዊ ሥነ-ልሣን (The Sociology of Language) (12)በሚል ርEስ ባሳተመው 
መጽሐፉ ውስጥ Eንደተነተነው ቤልጅጎችና ፖርቱጋሎች በቅኝ ግዛትነት በያዟቸው የAፍሪካ ሃገሮች ውስጥ 
የተከተሏቸው የቋንቋ ፖሊሲዎች Aፍሪካውያኑ ሃገርኛ ቋንቋዎች ላይ ያሳደረው Aሉታዊ ተጽEኖ  Eጅግ ከባድ 
ነው። በተለይም ቤልጂጎች በቀድሞዋ ኮንጎ በነበሩበት ወቅት የሃገሪቱ ቋንቋዎች Eንዲረሱ ብሎም Eንዲጠፉ 
ያበረታቱና በምትኩም የራሳቸውን ቋንቋ የኮንጎ ዜጎች ሁሉ Eንዲማሩ ያስገድዱ ነበር። ከላይ በተጠቀሰው 
የፊሽማን መጽሐፍ ውስጥ Eንደተዘገበው ቤልጅጎችን “Eጅግ ጨካኞች” የሚል ስያሜ ያሰጣቸው ኮንጎን 
ለረጅም ዓመታት ከገዙና በመጨረሻም ለቀው መውጣት Eስከተገደዱበት ጊዜ ድረስ ለትምሕርት ወደብራሰልስ 
የተላኩ ኮንጓውያን ቁጥር ከAስር በታች ሆኖ መገኘቱ ነበር። ፖለቲካዊም Iኮኖሚያዊም ቋንቋዊም ሆነ 
ሌሎች ጉዳዮች የመጨረሻ ውሳኔ የሚያገኙት ከብራሰልስ ምክር ቤት ብቻ መሆኑም ቤልጅጎችን 
“Aረመኔዎቹ የAፍሪካ ቅኝ ገዢዎች” የሚል ስም Aትርፎላቸዋል።(12) 



Eንደቤልጅጎቹ ሁሉ ፖርቱጋሎችም በሃይል በያዟቸው የAፍሪካ ሃገሮች ውስጥ ከፖርቱጋል ቋንቋ በቀር ሃገርኛ 
ቋንቋዎች ለAስተዳደርም ሆነ ለሌሎች ጠቀሜታዎች Eንዳይውሉ Aጥብቀው ማገዳቸው የAፍሪካውያኑን 
ቋንቋዎች Eድገት በተለይም Eስከነጻነት ዘመን ድረስ Eጅግ ገትቶት Eንደነበር ተዘግቧል። በድምሩ ቤልጅጎችና 
ፖርቱጋሎች በቅኝ ግዛትነት የያዟቸው የAፍሪካ ሃገሮች ውስጥ ሃገርኛ ቋንቋዎች በገዛ ምድራቸው ባይተዋር 
ሆነው ሕዝቦቻቸውን Eንዳያገለግሉ በህግ Eስከማገድ ደርሰው ነበር። Aፍሪካውያኑ ቅኝ ተገዢዎችም 
በደረሰባቸው የወቅቱ የቋንቋ ፖሊሲ ጫና ምክንያት Aፍ መፍቻ ቋንቋዎቻቸውን ከቤት ውስጥ መገልገያነት 
ባሻገር ለልዩ ልዩ ሌሎች ማሕበረሰባዊ Aገልግሎቶች Eንዳይጠቀሙ Aቅቧቸው ነበር። 
 
ፈረንሳይ በበኩሏ በቅኝ ግዛትነት በያዘቻቸው የAፍሪካ ሃገሮች ውስጥ የተከተለችው የቋንቋ ፖሊሲ  
ከቤልጅጎችና ከፖርቱጋሎች የተለየ ሲሆን የቋንቋ ፖሊሲዋ ስውርና ረቂቅም ነበር። በብዙ ቋንቋ ነክ የታሪክ 
መጻሕፍት Eንደተዘገበው “ፈረንሳይኛ ከሌሎች የዓለም ቋንቋዎች ሁሉ የበላይና ሲናገሩት ጉሮሮ የማይቧጥጥ፤ 
ንጹሕ ቋንቋ ነው” ብለው የሚሟገቱ የወቅቱ የፈረንሳይ የቋንቋ ሊቃውንት ጭምር ድምጻቸውን ከፍ 
Aድርገውና ሽንጣቸውን ገትረው ከሌሎች ጋር ቋንቋቸው ከሁሉም ቋንቋዎች በላይ ነው Eያሉ የሚከራከሩበት 
ዘመን ነበርና ፈረንሳዮች በቅኝ ገዢነት ወደ Aፍሪካም ሲዘምቱ “ፈረንሳይኛን ማወቅም ሆነ መማር ታላቅ 
ክብር” መሆኑን በሰፊው ሰብከዋል። የዘመኑ ቅኝ ገዢ የፈረንሳይ ተወላጆች Eጅግ ብልጦች ነበሩናም 
ፈረንሳይኛን Eንደብሔራዊ ቋንቋ የተቀበሉላቸውን የAፍሪካ ሃገሮች መሪዎች በኒሻንና ሌሎች ልዩ ልዩ 
ሽልማቶች በማንቆጥቆጥ በፈረንሳይ ፓርላማ ውስጥ ጭምር ወንበር Eንዲኖራቸው በማድረግ ከፈረንሳዮች 
Eኩል የመሆን ስሜት Eንዲያድርባቸው በማድረግ ስውር በሆነ መንገድ ለቋንቋቸው መስፋፋት የሚበጁ 
ዘዴዎችን ተጠቅመዋል።  
 
በምትኩም በቅኝ ገዢነት የተገኙባቸው Aፍሪካውያን ሃገርኛ ቋንቋዎች Eንደፈረንሳይኛ ሁሉ ለሰፊ ግልጋሎትና 
ለብሔራዊ ጥቅም ላይ Eንዳይውሉ፤ Eንዲሁም ለEድገታቸው ልዩ ትኩረት Eንዳይሰጥ መሰሪ ሚና 
ተጫውተው፤ ጥረቶቻቸው ሁሉ ተሳክቶላቸው ብዙዎች Aፍሪካውያን “ፍራንኮ ፎን” መባልን Eንደጌጥ 
ቆጥረው Eስከመኖር ደርሰዋል። ለዚህም ነው ዛሬ ብዙዎች የምEራብና የመካከለኛው Aፍሪካ ሃገሮች ከሃገርኛ 
ቋንቋቸው ይልቅ ፈረንሳይኛን ለሃገር ውስጥም ለውጭ ጉዳይ Aገልግሎትም Aውለውት የምናገኝ። 
Eንደፈረንሳይ ሕልምና ምኞት፤ በብሔራዊ ደረጃ Eንዳቋቋመችው “የፈረንሳይ የቋንቋ Aካዳሚ” ዓላማና 
የረጅም ዘመን ጥረት ቢሆን ኖሮ ፈረንሳይኛ ዛሬ የዓለም ሕዝብ ቋንቋ ለመሆንም በቻለ ነበር። ይሁንና 
“ንጹሕ” ወይም “ቆሻሻ” ፤ “ትልቅ” ወይም “ትንሽ” የሚባል ቋንቋ የለምና የዛን ዘመኗ ፈረንሳይና 
ያቋቋመችው የቋንቋ Aካዳሚዋ የወቅቱ “የታላቅነት ፍልስፍና” በለውጥ ማEበል ተመቶና ተቀባይነት Eያጣ 
Aቅጣጫውን መቀየር ብቸኛ Aማራጩ ሆኗል። 
 
በAጠቃላይ ቤልጅጎች፤ ፖርቹጋሎችና ፈረንሳዮች በቅኝ ግዛትነት በያዟቸው የAፍሪካ ሃገሮች የተከተሏቸው 
የቋንቋ ፖሊሲዎች ሃገርኛ የAፍሪካ ቋንቋዎች Eንዳያድጉ ዋና መሰናክል ከመሆንም ባሻገር ከነጻነት በኋላ 
ሳይቀር የቅኝ ተገዢ Aፍሪካውያኑ ሃገር ወጣቶች የከፍተኛ ትምሕርት ለመከታተል ሲፈልጉ የቅኝ ገዢዎቹ ጥገኛ 
Eንዲሆኑ Aስገድዷቸዋል። 

Aፍሪካን ለመቀራመት ወደ Aህጉሪቱ ጦር Aሰልፈው ከመጡ ቅኝ ገዢዎች መካከል ሌሎቹ ተጠቃሾች 
Eንግሊዞች ናቸው። Eንግሊዞች በAፍሪካ የተከተሉት የቋንቋ ፖሊሲ Eንደፈረንሶዮቹ ፍጹም Aድሏዊ 
ነው ባይባልም ቀዳሚ ዓላማው ግን የEንግሊዝኛን ቋንቋ ማስፋፋት ነበር።  



Eንግሊዞች ናይጄሪያን ሲገዙ የሃገሬው ወጣት በተለይ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት Eንግሊዝኛ ቋንቋን 
በቀዳሚነት Eንዲጠቀም ቢያደርጉም በወቅቱ በናይጄሪያ ምEራባዊው ክፍል በስፋት ይነገር የነበረውን 
የሃውሳ ቋንቋን ለAስተዳዳር ለፍርድ ቤቶችና በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ለAንደኛ ደረጃ በማስተማሪያነት 
Eንዲያገለግል ፈቅደዋል፤ Aመቺ ሁኔታዎችንም ፈጥረዋል። ከዚህም Aልፎ  የዛሬዎቹ Aንጋፋ ታዋቂ 
የናይጄሪያ የስነጽሁፍ ሰዎች ሊወጡ የቻሉባቸውን “የሃውሳ የስነጽሁፍ ኮሚቴዎች” መቋቋም 
መፍቀዳቸው ለናይጄሪያ ታላቅ ጠቀሜታን ማበርከቱ በብዙ የታሪካዊ ስነ ልሳን (Historical Linguis-
tics) መጻሕፍት ውስጥ ተጠቅሷል።  
 
በተመሳሳይ መልኩ በጋና በኬንያ በUጋንዳና በታንዛንያ “የAካባቢ ቋንቋ ኮሚቴዎች” ማቋቋማቸውና 
Eንደናይጄሪያ ሁሉ ሃገርኛ ቋንቋዎች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ለAንደኛ ደረጃ ትምሕርት መስጫነት 
Eንዲያገለግሉ ማድረጋቸው በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ሃገሮቹንም ዜጎቹንም ጠቅሟል። የዚያኑ ያህል 
ታድያ የቅኝ ግዛት ሃገሮቹን ቋንቋ ባህልና ታሪክ የሚዘግቡ Aጥኚዎችም ይዘው ተጉዘው ኖሮ ዛሬ 
በEንግሊዝ ሃገር ሙዚየሞች ከቅኝ ተገዢዎቹ የAፍሪካ ሃገሮች የሚያስንቁ የAፍሪካ ቋንቋና ባሕል 
ጥናት ተቋማትን ለመመስረት ችለዋል። በAሁኑ ወቅት በAፍሪካ ዋና ከተሞች ከሚገኙ የታሪክ 
ማEከሎች ይልቅ በለንደን ሙዚየሞች ውስጥ Aያሌ ድንቅ የAፍሪካ ሃገሮች የባሕልና ታሪካዊ Eቃዎች 
በብዛት የመገኘት Eንቆቅልሽ በተጠቀሰው የቅኝ ግዛት ዘመን በተደረገ ሰፊ ዘረፋ ምክንያት ነው። Eዚህ 
ላይ Iትዮጵያም ከዚህ ሰለባ ያላመለጠች መሆኗን ልብ ይሏል።    
 
Eንግሊዞች በAፍሪካ የተከተሏቸው ፖሊሲዎች ከሌሎች የወቅቱ የAፍሪካ ቅኝ ገዢዎች ጋር ሲወዳደር ለዘብ 
ያለበት ምክንያት ታድያ በብልሃትና በዘዴ ለረጅም ዓመታት ተንሰራፍቶ ለመቆየት በታለመ Eቅድ Eንጂ 
ለAፍሪካውያኑ በማዘን ወይም ተራማጅና ሕዝባዊ ርEዮትን የሚከተሉ ሆነው Aልነበረም። Eንግሊዞች Aሜን 
ብለው ለተቀበሏቸው በዘዴ Eያለሳለሱ የሚቆዩ፤ ለሚቃወሟቸውና የሚቃወሟቸው መስለው ለሚታዩዋቸው 
ደግሞ Eየቆዩ የሚፈነዱ ቦምቦች በመቅበር ብልሃት Eጅግ የተጠበቡ ለመሆናቸው የኤርትራን ጉዳይ ጠቆም 
Aድርጎ ማለፉ ብቻ በቂ ምሳሌ ነው። በቅኝ ግዛት ዘመን የEንግሊዞች የቋንቋ ፖሊሲ ከሌሎቹ ሲወዳደር 
Aንጻራዊ በሆነ Aመለካከት የተሻለ ነበር Eንበል Eንጂ ሁሉም ቅኝ ገዢዎች Aፍሪካውያን ሃገርኛ ቋንቋዎችን 
Aዳክመው የየራሳቸውን ቋንቋዎች በተገዢዎቹ ላይ የጫኑበት ፍጹም Aድሏዊ ሁኔታ መፍጠር ብቻ ሳይሆን  
ቋንቋዎቻቸውን ለዓለም Aቀፍ ግልጋሎት ለማዋል ጥርጊያ መንገድ የከፈቱበትን ሁኔታም Aመቻችቶላቸዋል። 
 
በድምሩ Aፍሪካውያን ላይ በሃይል የዘመቱት ቅኝ ገዢዎች የተከተሏቸው የቋንቋ ፖሊሲዎች ይዘዋቸው 
የመጡትን ቋንቋዎቻቸውን በAፍሪካውያኑ ላይ በመጫን ዘላለማዊ ተገዢዎቻቸው ሆነው Eንዲኖሩ ለማድረግ 
በረጅሙ የታቀደ ሕልም ነበር። ይሁንና Aፍሪካውያን ባደረጉት ያልተቋረጠ ትግል ነጻነታቸውን ሙሉ በሙሉ 
ቢጎናጸፉም ብዙዎቹ ግን ዛሬም ድረስ ከቅኝ ገዢዎቹ ቋንቋ በቀላሉ ሊገላገሉ Aልቻሉም። በዚህም ምክንያት 
ዛሬ በAፍሪካ ውስጥ ተግባራዊ ከሚሆኑ የቋንቋ ፖሊሲዎች መካከል ሙሉ በሙሉ የውጭ ቋንቋን መጠቀም 
Aንዱ ሆኗል። በዚህ በኩል ግምባር ቀደም ተጠቃሾች በፈረንሳይ፤ በፖርቱጋልና በቤልጂጎች የቅኝ ግዛት ስር 
የነበሩት የAፍሪካ ሃገሮች ሲሆኑ ለሃገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ግንኙነት፤ ለትምሕርትና ለAስተዳደር 
የፈረንሳይና የፖርቱጋል ቋንቋዎች በሕግና በAዋጅ የAፍሪካውያን ሃገሮቹ ብሄራዊና የመንግስት የስራ 
ቋንቋዎች ሆነው ተደንግገዋል። በዚህ ረገድ Eነካሜሮንን፤ Aልጄሪያንና ሌሎችንም በምሳሌነት መጥቀስ 
ይቻላል።  



ሌሎች ጥቂት የAፍሪካ ሃገሮች ደግሞ በፖሊሲ ደረጃ ለዓለም-Aቀፍ ግንኙነትና ለብሔራዊ ጠቀሜታ የውጭ 
ቋንቋን ከመገልገል ጋር ሃገርኛ ቋንቋዎችንም በተወሰነ ደረጃ መጠቀምን ሕጋዊ Aድርገው Eየሰሩበት ይገኛሉ። 
በዚህ ረገድ በEንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩቱ ብዙዎቹ የAፍሪካ ሃገሮች  ተጠቃሾች ሲሆኑ፤ ናይጄሪያ ጋናና 
ኬንያ ግምባር-ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። 
 
Eንደታንዛንያ ዓይነቶቹ ደግሞ ለጊዜውም ቢሆን በውጭ ቋንቋዎች ማለትም በEንግሊዝኛ ቋንቋ Eየተጠቀሙ 
ሃገርኛ ቋንቋዎችን ደረጃ በደረጃ ለብሔራዊና ዓለም Aቀፍ Aገልግሎት ማብቃትን በፖሊሲ ደረጃ ተቀብለው 
ተግባራዊ በማድረግ ላይ ናቸው። E. A. A. በ1980ቹና በ1990ቹ  ታንዛንያ “የቅኝ ገዢዎች ቋንቋ ከቅኝ ግዛት 
ዘመን ጋር Aብሮ ማክተም Aለበት” በሚል Eምነት የሃገሪቱ የምድር፤ የየብስና የAየር ትራንስፖርት 
Aገልግሎት ምልክቶችን ሳይቀር በስዋሂሊ ቋንቋ የቀየረችበት ወቅት ነበር። በዚህም ሳትወሰን ታንዛንያ 
የስዋሂሊ ቋንቋ ሰዋሰው በሚገባ Eንዲጠናና Eንዲጻፍበት፤ Aያሌ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጽንሰ ሃሳቦችን የያዙ 
የውጭ ቋንቋ ቃላትና ሃረጎች የስዋሂሊ Aቻ ቃላትና ሃረጎች Eንዲፈለግላቸው፤ ከበቂ ትርጉምም በኋላ 
የተተረጎሙ ቃላትና ሃረጎች በልዩ ልዩ መጽሔቶችና ጋዜጦች ላይ ለጠቀሜታ ውለው በሕዝቡ ዘንድ Eንዲለመዱ 
ብሎም በትምሕርት ማስተማሪያ መጻሕፍት ውስጥ ደረጃ በደረጃ Eንዲካተቱ ተከታታይነት ባለው መልኩ 
ጠንክራ በመስራት ሃገርኛ ቋንቋን ኮትኩቶ በማሳደግ ለከፍተኛ ጠቀሜታ ማዋል Eንደሚቻል በተግባር Aሳይታ 
ለብዙዎች የAፍሪካ ሃገሮች በምሳሌነት የምትጠቀስ ሃገር ለመሆን በቅታለች። ይኸው ተግባሯ ወደ ጎረቤቶቿ ወደ 
Uጋንዳና ኬንያ ተዛምቶና በጋራም በዚሁ ቋንቋ ጉዳይ ላይ Aብራ ለመስራት በመቻሏ ባሁኑ ወቅት “ስዋሂሊ - 
የወደፊቱ የምስራቅ Aፍሪካ ቋንቋ” Eየተባለም ሲፎከርበት ይደመጣል።  
 
በAፍሪካ ሃገሮች ውስጥ ተግባራዊ Eየሆኑ ከሚገኙ የቋንቋ ፖሊሲዎች መካከል በሕግ በAንድ ሃገርኛ ቋንቋ 
ብቻ መገልገልም ሌላው ተጠቃሽ የቋንቋ ፖሊሲ ነው። በዚህ ረገድ ብዙዎቹ የAረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑት 
የሰሜንና ምስራቃዊ ሰሜን Aፍሪካ ሀገሮች Eንዲሁም Eንደሱማልያ ዓይነቶቹ ዜጎቿ በሙሉ የAንድ ቋንቋ 
ማለትም የሱማልኛን ልዩ ልዩ ቀበልኛዎች የሚጠቀሙቱ ተጠቃሾች ናቸው። በነዚህ ሃገሮች ውስጥ Eስከዛሬም 
መፍትሔ ሳያገኝ የቀረና የጥቂቶች ጩኸት ሆኖ የቀረ ጉዳይ ቢኖር ቁጥራቸው Eጅግ ጥቂት የሚባሉ የሌሎች 
ቋንቋዎች ተናጋሪዎች መኖራቸውና  ድምጻቸው ግን ታፍኖና የሚጮህላቸውም Aጥተው መኖራቸው ነው።   
 
በAፍሪካ ሃገሮች ውስጥ ዛሬም ተግባራዊ Eየሆኑ ከሚገኙ ሌሎች የቋንቋ ፖሊሲዎች Aንዱ Aንድን ሃገርኛ 
ቋንቋ የመንግሥት የስራ ቋንቋ Aድርጎ መቀበል ነው። በዚህ ረገድ ከሚጠቀሱት መካከል  Iትዮጵያ Aንዷ 
ስትሆን የውጭ ቋንቋዎችን ለምሳሌ Eንግሊዝኛን ለዓለም Aቀፍ Aገልግሎትና ለትምሕርት፤ ዓረብኛን 
ለሃይማኖት ተጠቅማለች። ዛሬ ደግሞ ክልሎች የያካባቢያቸውን ቋንቋ በፌደራል ቋንቋነት ይጠቀማሉ። 
Aማርኛም Eንደቀድሞው ሁሉ ዛሬም የመንግስት የስራ ቋንቋ ሆኖ በማገልገል ላይ ነው። EንደIትዮጵያ ባሉ 
ልሳነ-ብዙ ሃገሮች የቋንቋ ፖሊሲ መቅረጽ ከባድ ብቻ ሳይሆን Aስቸጋሪም የሚሆንበት የተለያዩ 
ምክንያቶች Aሉ። በገልጽ Eንደሚታወቀው በIትዮጵያ የብዙ ብሄር/ብሄረሰቦች ስምና የቋንቋዎቻቸው 
መጠሪያ ስሞች ተመሳሳይ ነው። Aማራው Aማርኛ፤ ጉራጌው ጉራጊኛ፤ Oሮሞው Oሮምኛ፤ ትግሬው 
ትግርኛ… ወዘተ፤ Eናገራለሁ Eያለ ነው የሚመልሰው። Aልፎ ተርፎም ብሄር/ብሄረሰቦች የሚኖሩባቸው 
ቦታዎች ጭምር ከቋንቋቸው ስም ጋር ተመሣሣይ የሆኑባቸው Aያሌ  ስሞችን ለAብነት ወላይታን፤ 
ሶዶን፣ ጎፋን፣ ወዘተ ማቅረብ ይቻላል።  

  



ስለሆነም Aንድ ብሄር/ብሄረሰብ  ቋንቋውን የEሱነቱ መገለጫ Aድርጎና Eንደደሙና Eንዳጥንቱ ቆጥሮት 
“ቋንቋዬን መንካት ባይኔ መምጣት” የሚል ከሆነ ለለውጥ በቀላሉ የሚመች Aይሆንም።  
 
በልሳነ-ብዙ ሃገሮች ውስጥ ለሚገለገሉበት ቋንቋ፤ በተለይም ለAፍ መፍቻ ቋንቋ፤ ስሱ (sensitive) መሆን 
የማይቀር ነውና ለለውጥ ከመነሳት በፊት ከፍተኛና ድርብ ድርብርብ Aስተውሎት ማድረግን ይጠይቃል። 
በፖሊሲ ዝግጅት ሂደት የቋንቋንና የተናጋሪን ማህበራዊና ስነልቡናዊ ሁኔታዎች ጭምር ከቁብ ማስገባት 
ያስፈልጋል። ሌላው ቀርቶ Aንድ ብሄር/ብሄረሰብ በጉርብትና ከየትኛው ብሄር/ብሄረሰብ ጋር ለምን ያህል ጊዜ 
Eንደቆየ፤ በዚሁ ጊዜ ውስጥ Aንዱ ስለሌላው ያለውን Aመለካከት፤ የሚያገናኟቸውም ሆነ የሚያለያዩዋቸው 
ባሕላዊና ሌሎች ማህበራዊ Eሴቶች፤ የተናጋሪዎች ብዛትና ስብጥር፤ ከራሳቸው Aፍ መፍቻ ቋንቋ ሌላ በልዩ 
ልዩ ምክንያቶች የለመዷቸው ሌሎች ተጨማሪ ሃገርኛም ሆኑ የውጭ ቋንቋዎችን በሚገባ በብርቱ ትኩረት 
ማጥናትም ያስፈልጋል - ፖሊሲን ከመቅረጽ Aስቀድሞ።  

በልሳነ-ብዙ ሃገር ውስጥ Aንድን ቋንቋ ከሌሎች ሁሉ መርጦ ለማናቸውም ዓይነት Aገልግሎት 
ለማዋልና ይህንኑም በፖሊሲ ተግባራዊ ከማድረግ Aስቀድሞ ሊከተሉ የሚችሉ ችግሮችን ደግሞ 
ደጋግሞ ማሰብና የመፍትሄ ዝግጅት ማድረግንም ይጠይቃል። Eንደ Iትዮጵያ ሁሉ Aያሌ ልሳነ-ብዙ 
ሃገሮች ከሃገሪቱ ቋንቋዎች ውስጥ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለሰፊ ግልጋሎት የዋለ/ሉ ቋንቋን/ዎችን 
የመንግስት የስራ ቋንቋ በማድረግ ይገለገላሉ። ችግሩ ሁሉም በEቅድ ሌሎችንም ሃገርኛ ቋንቋዎች 
ለሰፊ ግልጋሎት ቋንቋነት የሚውሉበትን ዘዴና መንገድ ማመቻቸትን፤ ለዚህም የሃገርን Aቅም፣ 
የሰለጠነ የሰው ሃይልና የገንዘብ Aቅም ባካተተ መልኩ ለማሳደግ በተግባራዊ ድርጊቶች ተጠምደው ግን 
Aናያቸውም። Eዚህም ላይ ነው Eውን ቋንቋን በEቅድ መምራት ይቻላል የሚል ጥያቄ የሚነሳ።   

  

ቋንቋን ማቀድ ለምንና Eንዴት? 

Eንደ Iትዮጵያ ያሉ ልሳነ ብዙ ሃገሮች ከAያሌ ሃገርኛ ቋንቋዎች ውስጥ Aንዱን የማEከላዊ መንግስት የስራ 
ቋንቋ Aድርገው መገልገላቸው ከሃገሪቱ Aቅም (የገንዘብ፤ የቁሳቁስ፤ ወዘተ፤) የሰለጠነ የሰው ሃይል Eጥረትና 
ብሄራዊ ተጨባጭ ሁኔታ Aንፃር ጊዚያዊ ጠቀሜታው የጎላ የመሆኑን ያህል ቀሪዎቹን ሃገርኛ ቋንቋዎች በEቅድ 
ለማሳደግና ለልዩ ልዩ ጉዳዮች መጠቀም Aለመቻል ደግሞ የራሱ ብርቱ ጎጂ ገጽታዎች Aሉት።  

የሥነ-ልሳን ተመራማሪዎች ስለቋንቋ ባሕርያት ሲገልጹ “ቋንቋ Aካባቢያዊ ነው” ይላሉ። ማናቸውም 
ሰብዓዊ ፍጡር ቋንቋን በተወሰነ Aካባቢ በመወለዱና በመቆየቱ የሚለምደው Eንጂ በተፈጥሮ 
የሚያገኘው ጸጋ Aለመሆኑን ለማስረገጥ በሚል Eምነት የጻፉት ነው። Eንደሚታወቀው ማንም ሰው 
ከEናቱ ሆድ ይዞት የወጣው ቋንቋ የለውም። ቋንቋ Eንደማናቸውም Eውቀትና ችሎታ ሁሉ የማሕበራዊ 
ተራክቦ ውጤት ነው። Aንድ ሰው በተወለደበት Aካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት በማድረግ 
የAካባቢውን ቋንቋ ለመልመድ  ይገደዳል።  

                

 



ቀዳሚው Aስገዳጅ ሁኔታ ማሕበራዊ Aካባቢ (Iንቫይሮንመንት) Eንጂ Aንዳንድ ሥነ-ልሳናዊ ሁነቶችን 
(Linguistic Incidents) ከፖለቲካ ጋር Eያሳከሩ የራሳቸውን ዓላማ ለማራመድ Eንደሚሹ “የፖለቲካ 
ጠበብት” ተብዬዎች ቋንቋን ለመልመድ ወሳኙ ምክንያት የገዢዎች ፖሊሲ ብቻ Aይደለም።  

በEርግጥም ልሳነ-ብዙ በሆነ ሃገር ውስጥ ለመንግሥት ሥልጣን የሚበቃ ክፍል በተለያዩ ምክንያቶች Aንድን 
ቋንቋ በAዋጅ ወይም በሕግ ለብሄራዊና ለልዩ ልዩ ግልጋሎቶች ሊያውል ይችላል። ለምሣሌ በIትዮጵያ 
በቀዳማዊ Aጼ ኃይለ ሥላሴ የAስተዳደር ዘመን በሺህ ዘጠኝ መቶ Aርባ Aንድ Eንደገና በተሻሻለው ህገ-
መንግሥት ላይ “Aማርኛ የIትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ነው” የሚል ዓረፍተ ነገር ተጽፎ Eናገኛለን። ልሳነ-ብዙ 
በሆነችው Iትዮጵያ ውስጥ Aንዱን ቋንቋ ብሔራዊ Aድርጎ መቀበልና ይባስ ብሎም ለተቀሩት ቋንቋዎች 
ማደግና መበልጸግ ተገቢውን Eንክብካቤ Aለማድረግ በምንም መለኪያ ቢሆን ተገቢ Aለመሆኑን ከቶውንም 
መካድ Aይቻልም። በጅምላ ለመኮነን ከመጣደፍ ይልቅ ግን Aማርኛን ብሔራዊ ቋንቋ Aድርጎ ለመቀበል 
የወቅቱ ታሪካዊና Aስገዳጅ ሁኔታዎች ምን ነበሩ? የሚለውን ጥያቄ Aንስቶ መመርመሩ Aግባብ ይሆናል። 
ብዙዎች የሃገር ውስጥም ሆኑ ስለሃገራችን ቋንቋዎች ሰፊ ጥናት ያደረጉ የውጭ ሃገር የሥነ-ልሳን 
ተመራማሪዎች የAማርኛ ቋንቋ ዛሬ የደረሰበት የቋንቋ Eድገት ደረጃ ላይ የደረሰው በተለያዩ የታሪክ 
Aጋጣሚዎች ምክንያት Eንጂ ከላይ በጠቀስነው ዓመተ ምህረት በAዋጅ ብሄራዊ ቋንቋ ስለተደረገ ብቻ 
Aይደለም ይላሉ።  
 
ዛሬ የምንጽፍበትንና የምንነጋገርበትን Aማርኛ ሙሉ በሙሉ Aይምሰል Eንጂ በAሥራ Aራተኛው መቶ ክፍለ 
ዘመን ለAጼ Aምደ ጽዮን በተገጠሙ ውዳሴ-ንጉሥ ግጥሞች ውስጥ Aማርኛ ለጽሁፍ ቋንቋ ለመብቃት ገና 
በመዳህ ላይ Eንደነበር የሚያመለክቱ በቂ ማስረጃዎች ስለመኖራቸው ዶክተር Aምሳሉ Aክሊሉ በደረሱት 
“የAማርኛ ሥነ-ጽሁፍ Eድገት” በተሰኘው መጽሐፋቸው በምሳሌ Aስደግፈው Aቅርበዋል። ከዚህ ዘመን ቀደም 
ብሎ የነገሡ ነገሥታትም ዜና-መዋEሎቻቸውም (biographies) ሆኑ ውዳሴ ነገሥታት ሥራዎቻቸው 
የተጻፉት ዛሬ Aገልግሎቱ በቤተ-EግዚAብሄር Aካባቢ በተወሰነው በግEዝ ቋንቋ Eንደነበርም ዶክተር Aምሳሉ 
በዚሁ መጽሀፋቸው ውስጥ ጠቅሰዋል።  
 
ሌላው ለAማርኛ ቋንቋ Eድገት ከፍተኛ AስተዋጽO ካደረጉ ታሪካዊ Aጋጣሚዎች ዋነኛው የሚሲዮናውያን 
ወደሃገራችን መግባት መጀመርና ይዘዋቸው የመጧቸውን የሃይማኖት መጽሀፎች ለማሰራጨትም ሆነ 
ምEመናንን ለመስበክ በተሰማሩባቸው ብዙዎች Aካባቢዎች ነገሥታቱ ይጠቀሙበት በነበረው ሳይሆን በወቅቱ 
ሰፊ ግልጋሎት ይሰጥ በነበረው በAማርኛ ቋንቋ መጠቀማቸው ነው። በተለይም ሃይማኖታዊ ጽሁፎቻቸው 
በሌሎችም Aካባቢዎች በነዚሁ ሚሲዮናውያን Aማካኝነት መሰራጨት መቻል የAማርኛንም ቋንቋ ስርጭት 
Aብሮ ከመርዳቱ ጋር ለቋንቋውም በጽሁፍ ቋንቋነት መዳበር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። የሚሲዮናውያንን 
በወቅቱ በሰፊው ሕዝብ መግባቢያ ቋንቋ በAማርኛ የመጠቀምን ጉዳይ ስናነሳ በAኩሪ ምግባራቸው የIትዮጵያ 
Aንድነት Aባት የሚል ስም የተሰጣቸው Aጼ ቴዎድሮስ ከቀደሙ ነገሥታት Eጅጉን ለየት ብለው የሕይወት 
ታሪካቸውን በጸሐፊያቸው በዓለቃ ዘነብ Aማካኝነት በAማርኛ ቋንቋ ማጻፋቸውም ሌሎች ወደ Aማርኛ 
Eንዲሳቡና ለቋንቋው Eድገት የበኩሉን ከፍተኛ ሚና መጫወቱን መጥቀስ ተገቢነት Aለው። ከዚህም በኋላ 
የዘመናዊት Iትዮጵያ Aባት ለመባል የበቁት ዳግማዊ Aጼ ምኒሊክ ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች 
Eንዲከፈቱ ሲወስኑና Aማርኛም በትምህርት ዓይነትነት Eንዲሰጥ Eንዲሁም በተወሰነ  



ደረጃ ለማሰተማሪያነት Eንዲያገለግል መደረጉ Aማርኛም ከAዲሱ ዘመን ትምሕርት መስፋፋት ጋር Aብሮ 
Eንዲሰፋ Eገዛ Aድርጓል። ይህ ለAማርኛ ቋንቋ Eያደገ፤ Eየዳበረና ይበልጥ Eየተስፋፋ መሄድ ሌላው ተጠቃሽ 
ታሪካዊ Aጋጣሚ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ Aማርኛ Eያደገና  የትምህርትና የልዩ ልዩ ሰፊ ግልጋሎቶች ቋንቋ 
መሆኑም ቋንቋውን በAፍ መፍቻነት የማይገለገሉበትንም ጭምር Eንዲያውቁትና Eንዲማሩት ማስገደዱንም 
ጨርሶ መካድ Aይቻልም። ከጠቃቀስናቸው ታሪካዊ Aጋጣሚዎች በተጨማሪ ከዘመን ዘመን Eያደገና 
Eየተስፋፋ የመጣውን Aማርኛ ቋንቋን የAጼ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በ1940ዎቹ ይበልጥ የብሔራዊነት ካባ 
Aልብሶታል። ቀደም ባሉ ታሪካዊ ሂደቶች ባገኘው ማደግና መበልጸግ የተነሳ የAፄው መንግስት Aማርኛን  
በወቅቱ ከመንግስት የስራ ቋንቋነትም በላይ “ብሄራዊ ቋንቋ” ማድረጉና ይህንንም በህገ መንግስት ደረጃ 
ማስቀመጡ በልሳነ-ብዙዋ ሃገር በIትዮጵያ ያስከተለው መዘዝ ግን ዛሬም ድረስ Aልተፋቀም። በዚህም 
ምክንያት Aማርኛ በታሪካዊ Aጋጣሚዎች ለማደግና ለመስፋፋት Eንዲችል በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ 
AስተዋጽO የመደረጉን ያህል ሌሎች ሃገርኛ ቋንቋዎች ግን ተረስተዋል፤ ተገቢ Eንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባ 
ነበር የሚለው ሚዛን የሚደፋ ጉዳይ ሆኖ ሳለ “ያለ ፍላጎታችን በላያችን ላይ በሕገ-መንግሥት Aንድ ቋንቋ 
ተጭኖብናልና Eንገነጠላለን” ለሚል Aክራሪነትም በር ከፍቷል። 
 
Aማርኛን በAፍ መፍቻነት የሚገለገልበትም የማይገለገልበትም Iትዮጵያዊ ሁሉም የረጅሙ ዘመን የAፄዎች 
Aገዛዝ የጭቆና ሰለባ በሆነበት ሁኔታ ተጨቋኞችን Eጅ ለEጅ በማያያዝ በጨቋኞች ላይ በጋራ መነሳቱ 
ለIትዮጵያውያን ሁሉ በEኩልነት፤ በወንድማማችነትና በAንድነት ሊኖሩ ወደሚችሉበት ወደ ተሻለ 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚያሸጋግራቸው ሆኖ Eያለ በዘመናት የግፍ ማEበል ክፉኛ የተመታችውን Iትዮጵያ 
በቅኝ ገዢነት መክሰስና Aልፎ ተርፎም የመገንጠልን ትግል መምረጡም ተገቢ ካለመሆኑም በላይ ለIትዮጵያ 
ህዝብ Eድገት የሚበጅ መፍትሄ Aይደለም። ጥቂት የገዢ መደብ  Aባላት በተከተሉት Aድሏዊ ፖሊሲ Aማርኛ 
ቋንቋ የሚናገረውን በተለይም በAፍ መፍቻነት የሚገለገልበትን ወገን ሁሉ በጅምላ ጨቋኝ Aድርጎ መመልከትም 
ሌላው Eጅግ ከባድ ስህተት ነው። የሥነ-ልሳን ሊቃውንት በጥናት Eንደደረሱበት ጨቋኝ መንግሥት መደብ 
ወይም መሪ ይኖር Eንደሁ Eንጂ የቋንቋ ጨቋኝ የለውም።  
 
ለረጅም ዘመናት የIትዮጵያ ብሄር/ብሄረሰቦች ቋንቋዎች የሚገባቸውን ያህል Eንክብካቤ ያላገኙ ከመሆኑም 
በላይ ለማደግና ለመዳበር Eንዲችሉ Eገዛ-ሰጪ የሆኑ ቢያንስ የAካባቢ የቋንቋ ኮሚቴዎች Eንኳ 
Aልነበሯቸውም። Aንድ ቋንቋ ደግሞ የሰዋስው ሥርዓቱ በሚገባ ተጠንቶ ካልታወቀ Eንደሃገሪቱ Aቅምና ችሎታ 
በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በትምህርት መስጫነት ወይም በትምህርት ዓይነትነት የሚሰጥ ሆኖ ካላገለገለና ቢያንስ 
የAካባቢ Aስተዳደርን ተግባራዊ ማድረጊያና ለዚሁም መገልገያ Eንዲሆን የሚያስችሉ Aመቺ ሁኔታዎች 
ካልተፈጠሩለት በምንም መንገድ ለተናጋሪው ሕብረተሰብ በልዩ ልዩ ደረጃ ሊጠቅም Aይችልም።  
 
በዚህ ረገድ ካፄዎቹ ዘመናት በሁዋላ የተከሰቱት በተለይም ከ1966ቱ ሕዝባዊ Aብዮት ማግስት በተከታታይ 
ለስልጣን የበቁት ሁለቱ መንግሥታት ማለትም ደርግና ህወሓት/IሕAዴግ ጋር ተያይዞ የመጣው ትልቅ Eንግዳ 
ነገር፤ ሁለቱም በጻፏቸው ሕገ-መንግሥቶቻቸው ላይ የIትዮጵያን ብሔረሰቦች ሁሉ በEኩልነት የሚቀበሉ፤ 
ባሕላቸውንም ለማሳደግ ቃል የሚገቡ፤ Eንዲሁም ቋንቋዎቻቸውን ለማሳደግ Eንደሚደክሙ በተዋቡ ቃላት 
ቢገልጹም በተግባር የሚከውኑት ግን ፍጹም ተቃራኒውን ነው።  



ደርግ ለስልጣን ሲበቃ የህዝብን ቀልብ የሳበ መስሎት በጥቂት የIትዮጵያ ቋንቋዎች ፐሮግራሙን፤ 
ዓላማውንና ተግባራቱን በሬዲዮና በቴሌቪዥን ማቅረብ ጀመረ።  ቆይቶም በAስራ Aምሥት ያህል የIትዮጵያ 
ቋንቋዎች የመሠረተ-ትምህርት ለማዳረስ በመቻል ለተወሰነ ጊዜ የዓለምን ሕዝብ ቀልብ የሳበ ቢመስለውም 
ትምህርቱ ቀጣይነትና ተከታታይነት ያለው ስላልነበረ Aብዛኛው በሂደቱ ተሳተፈ የተባለው፤ በተለይም የዳር ሃገሩ 
ሕዝብ፤ ብዙም ሳይቆይ ተመልሶ መሃይም መሆኑን በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ብዙም ሳይቆዩ መልሰው 
Aጋለጡ። “የብሔረሰቦች ጥናት Iንስቲቲዩት” የሚል ስያሜ በመስጠት ያቋቋመው ድርጅትም Eውቀቱም 
ችሎታውም በሌላቸው ወታደራዊ Aዛዦችና የIሠፓ ካድሬዎች ቁጥጥር ስር በመውደቁ በተቋሙ የተሰባሰቡት 
ብቁ ምሁራን ባሰቡትና ባቀዱት መንገድ የቋንቋና ህብረተሰብ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ሳይቻላቸው ቀረ። 
ባንድ ሃገር ውስጥ ከሚነገሩ ቋንቋዎች በዛ ያለ ቁጥር ተናጋሪ ያላቸውን ብቻ መርጦ በነዚሁ Eድገት ላይ 
ትኩረት ማድረግና ሌሎቹን ጨርሶ Eንደሌሉ መቁጠር ወይም በስልጣን ላይ ያሉ Aስተዳዳሪዎች Aፍ መፍቻ 
ለሆኑ ጥቂት ቋንቋዎች ብቻ ወገንተኝነትን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ማሳየቱ ለጥቂት ጊዜ የገዢዎችን Eድሜ 
ያረዝም Eንደሆን Eንጂ ለቀጣይ ትውልድና ሃገር ዘላቂ ጥቅምን ሊያስገኝ ከቶውንም Aይችልም። Eንዳውም 
በAንድ ሃገር ላይ በEኩልነትና በወንድማማችነት የሚኖሩ ዜጎችን Aንዱን ቀዳሚ ሌላውን ሁለተኛ ዜጋ 
የማስመሰል Aልፎ ተርፎም Aላስፈላጊ ቂምና ቁርሾ በማሳደር የገዢዎችን ጥፋት ወደዜጎች የሚያላክክ Eኩይ 
ተግባር ሆኖ ለሃገርና ለሕዝብ የታሪክ ጠባሳን የሚያተርፍም ነው። በድምሩ በደርግ ዘመን ፖሊሲ ማውጣትና 
መተግበር ለየቅል ነበሩ።   

በተመሳሳይ ሁኔታ ህወሓት/IሕAዴግም ለስልጣን Eንደበቃ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ለመተላለፍ የቻሉትን 
የIትዮጵያ ቋንቋዎች ቁጥር በጣም በጥቂቱ Aሳድጎ Eንደደርግ ሁሉ የፖለቲካ ፕሮግራሙን፣ ዓላማውንና 
ተግባራቱን መስበክ ጀመረ። የመንግስት ስልጣንን ለየAካባቢው ማካፈል በሚል ሃገሪቱን በቋንቋ ዋና 
መለኪያነት ሸነሸነ። የቋንቋ/ጎሣ ፌደራሊዝሙ ገሚሶቹን ቋንቋ ተናጋሪዎች ለጊዜው ራሳቸውን ችለው 
Aካባቢያቸውን በቋንቋቸው Eንዲያስተዳደሩ Eድል የሰጠ ይምሰል Eንጂ ለEድገታቸው የሚበጀውን ተግባር 
ግን በቀጣይነት Aልገፋበትም። Eንዳውም በAንዳንድ Aካባቢዎች ህወሓት/IሕAዴግ ጣልቃ Eየገባ ጫና 
የሚያደርግና መማር ያለባችሁ በዚህ ቋንቋ ነው Eያለም Aዟል። በራሳቸው ቋንቋ ለመማር በጠየቁ የወላይታ 
ቋንቋ ተናጋሪዎች ላይ ራሱ የፈጠረውን “ወጋ-ጎዳ” የተሰኘ ሰው-ሠራሽ ቋንቋ ተማሩ ብሎ በማስገደዱ የጉዳዩን 
Iፍትሃዊነት ለመግለጽ ሰልፍ የወጡትን Aሰረ፤ ገደለም። ህዝብ ራሱን Eንዲያስተዳድር ስልጣንን በማEከል 
በማይቆጣጠር መንገድ ለየAካባቢው ለማከፈፈል ችያለሁ Eያለ ይማል ይገዘት Eንጂ ፍትህን በጠየቁ 
Aካባቢዎች ላይ ጦር Eየመዘዘም በተደጋጋሚ ሕዝብን በጥይት ፈጀ። በኑወርና በAኘዋክ ብሄረሰቦች ላይ 
በቋንቋ ምክንያትና በሌሎችም ስውር ምክንያቶች ተግባራዊ ያደረጋቸው ጨቋኝ Eርምጃዎችና Eልቂቶች 
ቆይተው በሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል Eንዲከሰስ ጭምር Aደረጉት። በAጠቃላይ የህወሓት/IሕAዴግ በቋንቋ 
መለኪያነት ሃገር የመበታተኑ ስውር ደባ ዛሬም ቢሆን ገና Aላባራም። 
 
ደርግም ሆነ ህወሓት/IሕAዴግ በIትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ቋንቋዎችና ተናጋሪዎቻቸው በውብ ቃላት 
የተንቆጠቆጡ ፖሊሲዎችን በሕገ መንግሥት ላይ በAንቀጽነት ማስፈር Eንጂ መተግበርን ባፍ ብቻ ነው 
የኖሩት። መንግስታት Eናስተዳድረዋለን በሚሉት ሕዝብ ዘንድ ከበሬታንና Aመኔታን ለማግኘት 
የሚያወጧቸውን ፖሊሲዎች ተግባራዊ የሚያደርጉባቸው  



ተቋማትን በመዋቅር በሁሉም መስኮች መዘርጋት በጉዳዩም ብቃትና ችሎታ ያላቸውን ባለሙያዎች ማዘጋጀትና 
ማሳተፍ Eንዲሁም የፖሊሲዎችን ተግባራዊነት የሚከታተሉ የቁጥጥር ክፍሎች ማቋቋም ጭምር 
ይጠበቅባቸዋል።   

Aንድ መንግሥት በሃገሩ ውስጥ ስለሚነገሩ ቋንቋዎች የሚከተለውን ፖሊሲ ሲያወጣ በመስኩ ብቁ የሆኑ 
ባለሙያዎችን ማሳተፍ Eንጂ በደርግና Aሁንም በህወሓት/IሕAዴግ ዘመን Eንደሚታየው በፓርቲ ሎሌነት 
ላይ የተመሠረተ Aሠራር ለሃገር ስንዝር Eድገት ሊያስገኝ Aይችልም። በባለሙያዎች ማስጠናቱ የሚሰናዳውን 
የቋንቋ ፖሊሲ በተጨባጭ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ ስለሚያደርገው ውጤቱም ያማረ ይሆናል። 
ስለብሄራዊ ወይም ስለመንግስት የስራ ቋንቋ ወይም ለሌሎች Aገልግሎቶች ያንድን ሃገር ቋንቋ ለማጨት 
ከመጣደፍ በፊት በቂ ጥናት ማድረግ የግድ ነው።  በቅርቡ የIትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 
ለIትዮጵያ ተጨማሪ ብሄራዊ ቋንቋ ስለማስፈለጉ Aንዳንድ ሃሳቦችን ሲሰነዝሩና በፕሮግራሞቻቸው ላይ 
ጭምር Aስፈረዋቸው ተመልክተናል። (14)    

Eውን ባሁኑ ወቅት ለIትዮጵያ ሌላ ተጨማሪ ብሄራዊ ቋንቋ ያስፈልጋታል? ወይስ ቋንቋንም 
ለፖለቲካዊ ጥቅም? 

ቀደም ባሉት የዚህ ጽሁፍ ክፍሎች በAጽንOት ለመግለጽ Eንደሞከርነው ስለብሄራዊ ቋንቋ መኖር 
ከመጨነቅ Aስቀድሞ የህዝብ መገለጫዎች የሆኑ Eንደቋንቋ ዓይነት መሰረታዊ ብሄራዊ Eሴቶች  
በጥሞና በጥልቀትና በወጉ ሊጠኑ የግድ ነው። ህወሓት ገና ከAፈጣጠሩ በትግራይ-ትግሪኝ ምስረታ 
የተጠመደ ሆኖ ለስልጣን ሲቃረብ ግን ወደ IሕAዴግ ተቀየርኩ የማለቱ ሚስጢር Eንደዋዛ ሊታይ 
Aይገባውም። EንደIትዮጵያ ያሉ የብዙ ብሄር/ብሄረሰቦች መናኸሪያ Aገሮች ባንድ ወይም ጥቂት 
ብሄር/ብሄረሰቦች የበላይነት ላይ የተመሰረተ ስርዓት ሊመሰርቱ ቢቃጡ በስልጣን ሊሰነብቱ ቀርቶ 
ለማደርም Aይቻላቸውም። ህወሓት ይህ የተገለጠለት ቆይቶ ለስልጣን መቃረቡን ባወቀ ጊዜ ነበርና 
“ዴሞክራሲያዊ” የሚል ቅጽል Eየሰጠ በራሱ Aምሳል በዘር ላይ የተመሰረቱ የዛሬ ጋሻ ጃግሬዎቹን 
ሁሉ ቀፈቀፈ፤ በነዚሁም ታጅቦ ወደ IህAዴግነት ተለወጥኩ Aለ። በስም Iትዮጵያዊ በምግባር ፀረ-
Iትዮጵያዊ መሆኑ ግን ሳይውል ሳያድር ይፋ ሆነ - ዛሬም ድረስ።  

ህወሓት/IህAዴግ ጥቂት ቆይቶ ባወጣው፣ ባጸደቀውና በጉልበት ተግባራዊ ባደረገው ህገ-መንግስት ላይ 
ሳይቀር ውብ ቃላትን ባንቀጽነት ቢደረድርም በስሙ ላይ የለጠፈው ቅጽሉ ለዴሞክራሲያዊነት ጨርሶ 
ሊያበቃው Aልቻለም። በዚሁ ህገ-መንግስቱ ላይ የመንግስት የስራ ቋንቋን በሚመለከት Aማርኛን 
ለመጠቀም የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ Aስገድዶት Eንጂ ከትግራይ ትግርኝ ልክፍቱ ተሽሎት ወይም ጨርሶ ድኖ 
Aይደለም። ከሱ ቀደም ብሎ በስልጣን ላይ የነበረው የጥቂት ምርጥ መኮንኖች Aገዛዝም ቢሆን ከዚሁ ነባራዊ 
ሁኔታ ሊያፈነግጥ Aልተቻለውም። ዋናውና መሰረታዊው Aስገዳጅ ሁኔታ የወቅቱ የIትዮጵያ ታሪካዊና 
ተጨባጭ ሁኔታዎች Eንጂ Eንደህወሓት/IህAዴግ Aንዱን ብሄር/ብሄረሰብ በሌላው ላይ የማነሳሳት 
ያልተቆጠበ የህዝብና የሃገር ጥፋት ምኞት ቢሆን ኖሮ የዛሬው የIትዮጵያና የIትዮጵያውያን Eጣ ፈንታ 
Eጅጉን Aስከፊ በሆነ ነበር።  



ባሁኑ ወቅት የIትዮጵያውያን ቀዳሚ ጥያቄ የዴሞክራሲ ጥያቄ Eንጂ ተጨማሪ ብሄራዊ ቋንቋ Aይደለም። 
Aያሌ ብሄር/ብሄረሰቦች ባሉባት ልሳነ-ብዙዋ Iትዮጵያ ያንድ ብሄር/ብሄረሰብ ቋንቋ በሌላው ላይ ብሄራዊ 
Eንዲሆን ጨርሶ መፈቀድ የለበትም። ትናንት በAፄ ሃይለስላሴ Aገዛዝ ዘመን በህገ-መንግስት Aንድን ቋንቋ 
በሌሎች ላይ ብሄራዊ ካደረገ ታላቅ ስህተት ተምሮ ዛሬ ከስህትት ለመሸሽ መጣር Eንጂ ስህተትን መድገም 
ችግር ላላነሳት Iትዮጵያ Aዲስ ችግር መቀፍቀፍ ከዴሞክራሲያዊ ሃይሎች የሚጠበቅ Aይደለም። ብዙ 
ተናጋሪዎች ላሏቸው ቋንቋዎች ብሄራዊነት መቻኮሉ ጥቂት ተናጋሪ ስላላቸው ሕዝቦች Aለመጨነቅ ብቻ 
ሳይሆን ትንሽ ትልቅ ሳይል ተከባብሮና ተፈቃቅዶ ለረጅም ዘመናት በኖረ Aንድ ህዝብ መካከል ታላቅ የፖለቲካ 
ክፍተትም መፍጠር ይሆናል። በጥቂት ቋንቋዎች ላይ መጠነኛ ጥገናዊ ለውጦች ለማድረግ መሞከርም 
ዴሞክራሲያዊንትን Eንደማያላብስ ከቅርቦቹ የደርግና የህወሓት/IህAዴግ ስርዓቶች ድርጊቶች ማየቱ በቂ 
ነው። ተቃራኒውን ማድረግ ግን ነግ ከነገ በስቲያ “Aንድ ሃገር፤ Aንድ ህዝብ”ን Eየዘመረ በኖረ ብቁ ዜጋ 
መካከል Aላስፈላጊ ቅራኔዎችን ፈጥሮ ወዳልተረጋጋና ሰላም ወደሚያሳጣ ኑሮ ማሸጋገር ስለሚሆን ካሁኑ 
በብርቱ መጠበብን፤ መጨነቅንና መታገልን  የግድ ይላል። ስለሆነም ሃቀኛ የIትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ 
ድርጅቶች Eንደቀድሞው ሁሉ ዛሬም የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ ላይ ማትኮር Eንጂ ተጨማሪ 
የብሄራዊ ቋንቋ ጥያቄን Eያነሱ “ከፈረሱ ጋሪውን” ማስቀደም Aይጠበቅባቸውም። 
 
ህዝባዊና ተራማጅ የቋንቋ ፖሊሲ ሊቀረጽ የሚችለው ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሲመሰረት ብቻ ነው። 
ከAምባገነኖች ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ ፖሊሲዎች Aይጠበቁም - ተፈጥሯቸው Aይፈቅድላቸውምና! ባሁኑ 
ወቅት በIትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመመስረት ለሚያስችሉ መደላድሎች ቅድሚያ በመስጠት Aሁን 
ባገር ቤት Eንደሚታየውና ከዚያም Eንደሚደመጠው ሳይሆን፤ ሁሉም ታቃዋሚዎች በሚስማሙበት “ነጻና 
ፍትሓዊ የምርጫ ሥርዓት” ብቻ ወደ ሕዝባዊ መንግስት ምስረታ ለሚደረገው ጉዞ ቅድሚያ መስጠት Aማራጭ 
የሌለው ብቸኛው ብሄራዊ ጥሪ ነው። ለዚህ ጥሪ ተግባራዊ ምላሽ መስጠት የሁሉም Iትዮጵያዊ ዜጋ ብሄራዊ 
ግዴታ ሆኖ በጋራ ተንቀሳቅሶ ብሄራዊ ግዴታን  በመወጣት ከዚያ በሁዋላ በሚመሰረት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ውስጥ፦ 
 
1.  በቅድሚያ የሃገሪቱን ቋንቋዎች በበቂ ለማስጠናት ያጭርና የረጅም ጊዜ Eቅዶች ማዘጋጀት፤ 
2.  ጥናቱን ለማካሄድ የሚያስችል በቂ የሰው ሃይል መኖሩን ማረጋገጥ፤ ከሌለም የቋንቋ ባለሙያዎችን 
ለማሰልጠን Aስፈላጊዎቹን ዝግጅቶች ማድረግና መተግበር፤ ስልጠናው የሃገሪቱ ቋንቋዎች የሚነገሩባቸው 
Aካባቢ ዜጎችን የግድ Eንዲያካትት ማድረግ፤ 
3.  የሃገሪቱን Aቅም ከቁብ ባስገባ መልኩ ልዩ ልዩ የቁሳቁስ ዝግጅቶችንና ብሄራዊና ዓለምAቀፍ Eርዳታዎችን 
ለማሰባሰብ መጣር፤ 
4.  የቋንቋዎችን ጥናት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ከAካባቢ የቋንቋ ኮሚቴዎች Aንስቶ Eስከ ማEከላዊ 
መንግሰት ድረስ የተያያዙና የሚተጋገዙ መዋቅሮችን መዘርጋት፤ ለነዚሁም በቂ Eገዛና ስልጠና Eየሰጡ ጥናቱን 
መቀጠል፤ የጥናቱን በወግ መከናወን የሚከታተል ቋሚ ክፍል መመስረትና በዘገባዎች ላይ የተመሰረተ ብርቱ 
ቁጥጥር ማድረግ፤ 
5.  በመንግስት ደረጃ ከያካባቢ የሚሰበሰቡ መረጃዎችን በማEከል መገምገም፣ ማቀናበርና ማሳተም 
Eንዲሁም ከቅንብሮቹ የፖሊሲ ሃሳቦችን ማመንጨትና ተራማጅና ህዝባዊ ፖሊሲዎች Eንዲቀረጹ ማገዝ፤ 
ብሎም  
6. የሃገሪቱን ቋንቋ ተናጋሪዎች ባህልና ታሪክ ያገናዘበ Eንዲሁም ሁሉንም ቋንቋዎች  በEኩልነት የሚያይና 
የሚቀበል ተራማጅና ህዝባዊ የቋንቋ ፖሊሲን መንደፍ ይገባል።  
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በስራ ቋንቋና በብሄራዊ ቋንቋ መካከል ያለውን ግዙፍ ልዩነት Eንኳ በቅጡ ሳይለዩ ለIትዮጵያ ህዝብ ተጨማሪ 
ብሄራዊ ቋንቋ መመኘቱ Aግባብ Aይደለም። ቋንቋዎች በምርጫ ወቅቶች ለፖለቲካዊ ጠቀሜታዎች ሲባል 
የሚነገድባቸው ሸቀጦች Aይደሉም። Aንድን ቋንቋ ብሄራዊ ለማድረግ ቋንቋው በብሄራዊነት 
የሚመረጥለትንም ያልተመረጠለትንም ህዝብ ማማከርንና በበቂ መረጃ ላይ ተመስርቶም ተግባራዊ ማድረግን 
ይጠይቃል። ቋንቋው በብሄራዊነት የሚመረጥለትም ያልተመረጠለትም ሁለቱም ባንድ ሃገር ውስጥ Aብረው 
Eስከኖሩ ድረስ Aንዱን ብቻ መርጦ ብሄራዊ በማድረግ ጉዳይ ላይ ወሳኞቹ ሁለቱም/ሁሉም Eንጂ Aንዱ 
ብቻውን ሊሆን Aይችልም። በብሄራዊ ጉዳይ ላይ ባይተዋር የሚደረግ ዜጋ በገዛ ሃገሩ ጉዳይ “Aያገባህም” 
Eንደተባለ ሊቆጥረው ቢችል ሊፈረድበት Aይገባም። ትንሽ ወይም ትልቅ የሚባል ቋንቋ የለምና ሁሉንም 
ቋንቋዎች በEኩልነት ተቀብሎ የሃገርን Aቅምና ችሎታ በመዘነ መልኩ በወጉ ማቀድ፤ ያላደገውን ማሳደግና 
ለትምህርትም ሆነ ለሌሎች ጠቀሜታዎች ማዋል ለሃገር Eድገት ዋስትና ነው።በቅድሚያ ግን ያንድ ሃገር 
ቋንቋዎች በሚገባ ሊጠኑ ይገባል። በጥናትና በምርምር ላይ ያላተኮረ ድርጊት ሁሉ ሕዝብንም ሃገርንም 
ቤተሙከራ Eንዳያደርግና ላልተረጋጋና ሰላም Aልባ ሕይወት Eንዳያበቃ  ሃገር ወዳዶች፣ ምሁራንና የህዝብ 
ወገኖች ሁሉ ልዩ ትኩረት ሊሰጡት ይገባል።  
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በOሞAዊና በናይል ሰሃራዊ የቋንቋ ቤተሰብ ስር የሚመደቡ ቋንቋዎችን ለመተንተን 
የሚሞክሩ ጥናቶችን መመልከቱ ለዚህ Aባባል ማረጋገጫ ሊሆን ይችላል።  

(9) ቀበልኛ ወይም ዘዬ ማለት ያንድ ቋንቋ የተለያዩ ዓይነቶች ማለት ነው። Eንደጎጃም፣ 
ጎንደር፣ የመንዝና የወሎ Aማርኛ ዓይነቶቹ የAማርኛ ቋንቋ ቀበልኛዎች ወ ይም 
ዘዬዎች ሊባሉ ይችላሉ።  

(10)ለቋንቋ ጥንተ-Aመጣጥ Eዚህ ላይ የጠቀስነው የማቴሪያሊስቶችን Aስተሳስብ ሲሆን 
ሌሎች Aያሌ Aመለካከቶች Eንዳሉ መጠቆም Eንወዳለን።  

(11)Cooper, Robert, L. (1982) “Government Language Policy”,  Journal of African Linguis-
tics, PP. 187-190.  

(12)Fishman, Joshua (1989) (ed.) The Sociology of Language, Newbury 
House, Rowley, Mass. PP326-360.  

(13)Ibid. PP. 394-405.  

(14) ለAብነት የAንድነትና የመድረክ ፓርቲዎችን የቅርብ ፕሮግራሞች ይመልከቱ። 
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