
 

ዶ/ር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስተር ሆነው መመረጣቸውንና 

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ያደረጉትን ታሪካዊ ንግግር አስመልክቶ 

ከአገው ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (አገዴፓ) የተሰጠ መግለጫ፤ 

 

አገዴፓ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ ሲሆን ከተቋቋመበት 

ጊዜ ጀምሮ በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖሩትን የአገው ህዝቦች በመወከል ተፈጥሯዊና ህገ-መንግስታዊ 

የቡድንና የግል መብቶቻቸው ሳይሸራረፉ በእኩልነት በተግባር እንዲከበሩላቸው ሰላማዊ ህዝባዊ ትግሉን 

እያካሄደ ይገኛል።  

ዶ/ር አብይ አህመድ  መጋቢት 24 ቀን 2010 አ/ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው የኢትዮጵያ 

ጠ/ምንስተር ሆነው በመሾማቸው አገዴፓ  በተጨቆኑትና በተገፉት የአገው ህዝቦች ስም የተሰማውን 

ደስታ  ይገልጻል።  ዶ/ር አብይ አህመድ  የአገሪቱ ጠ/ሚንስተር ሆነው መሰየማቸውን ተከትሎ በዚያው 

እለት ያደረጓቸውን ታሪካዊ ንግግሮች (historical parliamentary speeches) አገዴፓ ጊዜ ወስዶ 

ሲመረምር ቆይቶ የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል፤ 

1. ክቡር ጠ/ምንስተር ባደረጉት ንግግር ስለአገርና ህዝብ አንድነት፣ ስለሰላም፣ ስለብዝሃነትና 

መቻቻል፣ ስለ ሀሳብ ልዩነት ጸጋነት፣ ስለነጻነት አስፈላጊነት፣ ስለዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ 

መብቶች መከበር፣ ስለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታና የህግ የበላይነት መከበር፣ ስለፍትህ 

መስፈን፣ ስለህዝቦች እኩልነት፣ ወዘተ አዲስ የፖለቲካ ምእራፍ የሚጀመርበት ሌላ “ታሪካዊ 

መልካም እድል” መምጣቱን አብስረው፤ ይህንን እድል መላው የአገሪቱ ህዝቦች በከፍተኛ 

የሃላፊነት ስሜት  ሊጠቀሙበት እንደሚገባ ማሳሰባቸው አይዘነጋም። አገዴፓም ይህንን 

መልካም እድል በአግባቡ ተጠቅሞ የአገው ህዝቦች የእነዚህ ተጠቃሽ ጥቅሞች በተግባር ተቋዳሽ 

እንዲሆኑ አልሞ የሚሰራና በሰላማዊ መንገድ ትግሉን እንደሚቀጥል እየገለጸ አዲሱ 

ጠ/ሚንስተርም የአገው ህዝቦች ለዘመናት ተነፍገው የኖሩትን ፍትህና የማንነት ቀውስ 

በአጽንኦት ተገንዝበው ያደረጓቸው ወርቃማ ንግግሮች ወደ መልካም ፍሬ እይቀየሩ ዘንድ በአካል 

ወርደው አወያይተው ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ አመራር እንደሚሰጡ  ተስፋ ያደርጋል፤ይኸው 

እንዲደረግም አበክሮ ይጠይቃል። 

2. የአገው ህዝቦች ቀደምት የኢትዮጵያችን መስራችና ታሪክ ሰሪ  አንዱ አካል እንደሆኑ የታሪክ 

ድርሳናት ሲዘክሩት የኖሩት እውነታ ቢሆንም እንደአለመታደል ሆኖ ክቡር ምንስተር ዶ/ር አብይ 

አህመድ እንደተናገሩት እኛ መነሻ ታሪክ ያለን ህዝቦች ሆነን ሳለ “መነሻ ታሪካችንን ባግባቡ 

ባለመረዳታችን” ሳቢያ፤ በአገው ህዝቦች ማንነት፣ቋንቋ፣ባህልና ታሪክ ብሎም ሰፍረው 

በሚገኙበት አገር ወይም ግዛት ላይ ውስጣዊ የአስተዳደር ነጻነታቸው ተነፍጎ በምትኩ 

አድሎአዊና አምባገናናዊ አስተዳደር ሲጫንባቸው ቆይቷል፤ እየተጫነባቸውም ይገኛል። ለዚህ 

ደግሞ በአማራ ክልል በሰ/ጎንደር ዞን ውስጥ በሚገኘው ቅማንት-አገው ህዝብ ላይ በዚህ ዘመን 

ይፈጸማል ተብሎ የማይጠበቅ ቢሆንም እየተፈጸመ የሚገኘውን ግፍና በደል ለአብነት ወስዶ 

ማየት ብቻ በቂ ነው። የቅማንት-አገው ህዝብ ህገ-መንግስታዊ መብቱን በተግባር ለመጠቀም 

በመጠየቁ ብቻ በመንግስት አካላት የተቀነባበረ ሴራ አንዴ አይሉት ሁለት ሶስቴ ጦር 



 

3. ዘምቶበታል፤ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣና ውድመት ተፈጽሞበታል፤ በርካታ 

ቅማንቶች ከማንነታቸው ጋር በተያያዘ በሰበብ አስባቡ እየተያዙ በእስር ላይ እየማቀቁ የሚገኙና 

ልክ እንደሌሎች ኢትዮጵያውያን ዜጎች የይቅርታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ቢጠየቅም አዎንታዊ ምላሽ 

አልተሰጠም፤ ይህንን የሰብአዊ መብት ረገጣ ተከትሎም በቂ የማስተካከያ እርምጃም 

በመንግስት በኩል አልተወሰደም፤ በአጠቃላይ ህገ-መንግስታዊ ውስጣዊ አስተዳደራቸውን 

ፍትሃዊ የመንግስት ውሳኔ-ሰጭ አካል ባለመኖሩ ምክንያት እስካሁን ድረስ ማቋቋም 

አልቻሉም፤ እንዲሁም በላስታ የተነሳው የራስ አስተዳዳራዊ ጥያቄ በአዎንታዊ መልክ ታይቶ 

አልተስተናገደም:: የጠ/ምንስተር ዶ/ር አብይ አህመድ አዲስ አመራር ለውጥ አምጥቶ ካላሳዬን 

በስተቀር ቅማንቶችም ሆኑ በአጠቃላይ የአገው ህዝቦች በቀጣይም “የሰብአዊ መብት ጥሰት 

ሰለባ” እንደማይሆኑ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንም አይነት ዋስትና እንደሌለ አገዴፓ 

ያምናል።  

4. በመጨረሻም ጠ/ምንስተር ዶ/ር አብይ አህመድ ካደረጓቸው ተስፋ ሰጭ ታሪካዊ ንግግሮች 

መካከል በርካታ ብሄር-ብሄረሰቦችን በስም በመጥራት ለኢትዮጵያ አንድነትና አብሮነት በጋራ 

የከፈሏቸውን መስዋእትነት ባማረ ቋንቋ መግለጻቸውን አገዴፓ አንድቋል። የኢትዮጵያ አንድነት 

የሚገነባው “ልዩነት በአንድነት” (diversity in unity) በሚባለው ማገር ወይም መርህ 

እንደሆነም አገዴፓ በጥልቅ ያምናል። ይሁን እንጅ ጠ/ምንስተር ዶ/ር አብይ አህመድ ይህንን 

ንግግር ካደረጉ በኋላ በአገው ህዝቦች ውስጥ ቅሬታ መፈጠሩን አገዴፓ ባደረገው ማጣራት 

ለማወቅ ችሏል። የተፈጠረው ቅሬታም ጠ/ምንስትሩ ለምን ሌሎች የአገራችን ብሄር-

ብሄረሰቦችን በስም እያወሱ የኢትዮጵያን ህዝቦች የጋራ አንድነት ተናገሩ በሚል አይደለም። 

ቅሬታው የአገው ህዝብ በቀደምት የኢትዮጵያ አንድነት ተጋድሎ ታሪክ ውስጥ የነበረውና ያለው 

ድርሻ እጅግ ከፍተኛ ሆኖ ሳለ፤ አጼ ቴወድሮስ ከአገው ህዝብ አብራክ የተፈጠሩና ለኢትዮጵያ 

ህዝብ አንድነትና አብሮነት እድሜ ልካቸውን ሲወድቁለትና ሲቆስሉበት ኑረው በመጨረሻም 

ህይወታቸውን የገበሩለት ሆኖ ሳለ ባልተለመደ ሁኔታ ይኸው ታሪካዊ ሀቅ በአብነት ሳይጠቀስ 

መቅረቱና መዘለሉ ነው። አገዴፓም ሁሉንም ህዝብ ባንድ ጀምበርና ባንድ ንግግር ወቅት 

ማስደሰት ባይቻልም እንደዚህ አይነት የጎሉ ስህተቶች ሳይታረሙ መታለፍ አይገባቸውም ብሎ 

ያምናል። ስለሆነም ክቡር ጠ/ምንስተር አብይ አህመድ ይህንን ጉዳይ በአወንታዊ መንገድ 

ተረድተው የእርምት እርምጃ እንዲወስዱና በቀጣይም ተመሳሳይ ስህተት እንዳይፈጠር ጥንቃቄ 

እንዲደረግ አገዴፓ ፍትህ ናፋቂ በሆነው የአገው ህዝብ ስም ያሳስባል።  

 

                                               ፍትህ ለጭቁን ህዝቦች በሙሉ! 

አገዴፓ 

 

ሚያዚያ 1 ቀን 2010 

                               

 


