
በውኑ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ በፈረንጆች እጅ ነው?  

ያሇ ምዕራባውያን ቡራኬ መንግሥተ ሕዝብ የማይታሰብ ጉዲይ ነው? 

ከይኄይስ እውነቱ 

1. ሇጠቅሊሊ ግንዛቤ ያህሌና የነገሮችን አካሄዴ በቅጡ ሇመገምገም እንዱረዲን እስቲ 
በምዕራባውያን የተቀረፀውን ዓሇም አቀፍ ሥርዓት ታሪካዊ ሂዯት በጥቅለና በግሌብ 
እንሂዴበት፡፡ እ.አ.አ. በ1939 ተጀምሮ በ1945 የተዯመዯመውን ሁሇተኛ የዓሇም ጦርነት 
ተከትል ጦርነቱን በዴሌ ያጠናቀቁት ኃይልች (ኅብረት) የቀዯመውንና ተሌእኮውን በአግባቡ 
ሳይወጣ ቀርቶ ታሪክ የሆነውን የመንግሥታት ማኅበር (ሉግ ኦፍ ኔሽን - ኢትዮጵያ 
በፋሽስት ጣሌያን በተወረረችበት ጊዜ ያሳየው ወራዲ አቋም የዴርጅቱን ማንነትና ሇማን 
ጥብቅና እንዯቆመ የጎሊ ታሪካዊ ማስረጃ/ምስክር ነው) የሚተካ የተባበሩት መንግሥታት 
ተብል የሚታወቅ ‹አዱስ› የመንግሥታት ማኅበር አቋቁመዋሌ፡፡ የዓሇምን ሰሊምና ፀጥታ 
መጠበቅ ዋነኛ ዓሊማው አዴርጎ የቆመው ይህ ማኅበር ከጅምሩ ጭንጋፍ እንዯነበር ብዙዎች 
ይስማሙበታሌ፡፡ ይህ ዴርጅትና ቅርንጫፎቹ የኃያሊኑ ፈቃዴ አስፈጻሚ ከመሆንና 
ሇተቀጣሪዎቹ የዯሇበ ገቢን ከማስገኘት በቀር ከግማሽ ምዕት ዓመት በሊይ በሆነ ቆይታው 
የተቋቋመበትን የዓሇም ሠሊምና ጸጥታ ማስከበር አሌቻሇም፡፡ ወጪው በአብዛኛው 
የሚሸፈነው በአሜሪካና በምዕራባውያኑ በመሆኑ የነርሱ አገሌጋይ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 
የጦርነቱ አሸናፊዎች ዴምፅን በዴምፅ የመሻር (ቬቶ ፓወር) መብት ሇራሳቸው ሰጥተው 
አሁን እስካሇንበት 21ኛው ክ/ዘመን ቀሪውን ዓሇም በእነርሱ የፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚና ማኅበራዊ 
(ባህሌ፣ ትምህርት) ተጽእኖ ሥር ሇማዴረግ በቅተዋሌ፡፡ 

2. እ.አ.አ.በ19ኛው ክ/ዘመን የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ተጀምሮ በ1960ዎቹ ‹‹ያከተመው›› 
ዓሇምን በተሇይም አህጉረ አፍሪቃን በባርነት ቀንበር ሥር (ቀጥተኛ ቅኝ አገዛዝ) የማዋሌ 
የምዕራባውያን ውጥን ክፍሇ ዓሇሙን ቋሚ ሇሆነ ፖሇቲካዊ፣ ማኅበረ ኢኮኖሚያዊ 
ምስቅሌቅሌ ዲርጎታሌ፡፡ በዘመናችን ይህ ባርነት መሌኩን ቀይሮ ‹‹ዓሇምን አንዴ መንዯር›› 
አዯረግናት በሚሌ ውስጠ ወይራ አንዲንድች ‹ለሊዊነት›፣ ጋሼ መሥፍን ዯግሞ ‹ሙለ 
ዓሇም› (ግልባሊይዜሽን) ብሇው የዲቦ ስም ባወጡሇት አዱስ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ 
ተተክቷሌ፡፡ ዛሬ የተባበሩት መንግሥታት ቅርንጫፎቹን ጨምሮ እና ላልች ‹ዓሇም አቀፍ› 
የሚባለ ተቋማት (ሇአብነት ያህሌ የዓሇም ባንክ፣ የዓሇም የገንዘብ ዴርጅት) በሙለ የዚህ 
‹ሙለ ዓሇም› ፍሌስምና አራማጆች ብቻ ሳይሆኑ አስፈጻሚ ወኪልች ናቸው፡፡ ይህ ‹ሙለ 
ዓሇም› የምንሇው ክስተት ስሇምንነቱ እንዱሁም ጥቅምና ጉዲቱ ጎራ ተሇይቶበት 
የሚከራከሩበት ÷ ብዙም የተጻፈበት ፅንሰ ሃሳብ ቢሆንም፣ በዚህ አስተያየት አቅራቢ 
እምነት ይህ የ‹ሙለ ዓሇም› ፍሌስምና በዋናነት ምዕራባዊነትን ሇማንገሥ ቀሪው ዓሇም 
በተሇይም አፍሪቃና 3ኛው ዓሇም ብሇው ዯረጃ ያወጡሇት ክፍሇ ዓሇም እነሱ በሰፉሇት 
ሌብስና ባጠሇቁሇት መጫሚያ ተቀንብቦ/ተቀይድ የነሱን ፈቃዴ ብቻ እየፈጸመ እንዱኖር 
የሚያዯርጉበት የዘመኑ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ዓይነተኛ መሣሪያ ነው፡፡ 

3. የሁሇተኛው ዓሇም ጦርነት ዴሌ አዴራጊ ኃይሊት ስሌታዊ ኅብረት ተ.መ.ዴ.ን ከቋቋመ በኋሊ 
ብዙም አሌቆየም፡፡ ርዕዮተ ዓሇምን/ፍሌስፍናን መሠረት አዴርጎ ዓሇም በሁሇት ጎራ 
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(ምሥራቁ በቀዴሞዋ ሶቬት ኅብረት፤ ምዕራቡ ዯግሞ በአሜሪካ እየተመራ) ተከፈሇ፡፡ 
በሁሇቱ ኃያሊን ይመራ የነበረው ዓሇም መሣሪያ አሌባ ወዯሆነ፣ በዛቻ የተሞሊ የቃሊትና 
የፕሮፓጋንዲ ጦርነት ከፍቶ፣የጅምሊ ጨራሽ የጦር መሣሪያ ወዴዴሩ ንሮ እና ከሮ፣ 
አንዲንደም ሊሇመዯራረስ የወሰን ግንብ አቁሞ፣ እያንዲንደም ጎራ በሥሩ ጭፍሮችን አሰሌፎ 
እስከ 20ኛው ክ/ዘመን ማብቂያ ዴረስ ‹የቀዝቃዛው ጦርነት› ዘመን ተብል ዓሇም 
በውጥረትና በጥሊቻ ዘሌቃሇች፡፡ አገራችን ኢትዮጵያም የምሥራቁ ጎራ ጭፍራ በመሆን 
የዚህ ዘመን ሰሇባ ሆናሇች፡፡ በወታዯራዊው ዯርግ አገዛዝ ስንፍና፣ ዴንቁርናና አፍቅሮ 
ሥሌጣን ባንዴ ወገን፤አንዴ ርዕዮት በሚከተለትና ‹ሁለን ዏወቅ› ነን በሚለ ተቀናቃኞች 
ትእቢትና የሥሌጣን ጥማት በላሊ በኩሌ - ሰፍኖ የቆየው አሌቦ እግዚአብሔር ፍሌስፍና 
አገሪቱን ማጥ ውስጥ መክተት ብቻ ሳይሆን ጎራ ሳይሇይ አንዴ ትውሌዴ በዯም ዏበሊ 
ተጠርጎ እንዱያሌቅ ሆኗሌ፡፡ 

4. የበርሉን ግንብ መፍረስ፣ የኮሚኒዝም አገዛዝ በምሥራቅ አውሮጳ ማክተም ብልም የሶቬት 
ኅብረት መውዯቅ የቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ አመሌካች ዏበይት ክስተቶች ናቸው፡፡ ከዚህ 
በኋሊ የካፒታሉስቱ ዓሇም መሠረትና ጉሌሊት የሆነችው የተባበሩት አሜሪካ (አውሮጳን 
አስከትሊ) ብቸኛ ሌዕሇ ኃያሌ አገር ሆና ዓሇምን እንዯፈሇጋት እየነዲች ትገኛሇች፡፡ ዛሬ 
በምንኖርባት ምዴር ሰፍኖ የሚታየው ዓሇም አቀፍ የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ 
ሥርዓት ኢፍትሏዊ/የተዛባ የሚሇው ቃሌ ብቻውን የሚገሌጸው አይመስሇኝም፡፡ ዛሬ ‹‹ዓሇም 
አቀፉ ማኅበረሰብ›› እየተባሇ በየብዙኃን መገናኛው በተዯጋጋሚ የምንሰማው አገሊሇጽ 
በተግባር ምዕራባውያኑን እና ጥቂት ጉሌበተኞችን (እንዯ ሩስያ፣ ቻይና ያለትን) እንጂ 
ላልች ታዛቢዎችን (አጃቢዎችን) እንዯማይመሇከት ጠንቅቀን እናውቃሇን፡፡ እስቲ የየዋሀት 
የሚመስሌ በሁሊችን የሚጉሊሊ ‹ቀሊሌ› ጥያቄ ሊንሳ፡፡ ሇመሆኑ ጉሌበት (የኢኮኖሚ፣ 
ወታዯራዊና ዯኅንነት ወዘተ የበሊይነት) ካሌሆነ በቀር እግዚአብሔር በሰጠን ምዴርና ሀብት 
በየትኛው መመዘኛ ነው ጥቂቶች አዛዥ ናዛዥ፣ ብዙኃኑ ዯግሞ ግፉዓን ሆነው እንዱኖሩ 
የተወሰነባቸው፡፡ ይህ ዕጣ ፈንታ፣ ዕዴሌ ተርታ ነው ብል የሚያምን ካሇ ታሊቅ ሞኝነት 
ነው፡፡ የ‹እኛዎቹ› ወጠጤ ደርዬዎችም (ሕወሓት) ጊዜ የሰጣቸውን ጉሌበት (ዴንቁርን 
ተጨምሮበት - በጨሇማ ሊይ ገዯሌ እንዱለ) ተመክተው ነው ምእሌፊት የሆነውን 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁም ስቅለን የሚያሳዩት፡፡ 

5. በየአህጉራቱ አራዊት አገዛዞችን እየተከለና እየነቀለ (የዘመኑ አንጋሾች በመሆን) ሇነርሱ 
ሕዝብ የሚመኙትንና በአመዛኙም ያሳኩሇትን ሠሊም፣ ነፃነት፣ የሕግ የበሊይነት፣ ፍትሕ፣ 
ብሌጽግና፣ ዕኩሌነት፣ ሰብአዊ መብቶች፣ ባጠቃሊይ የሰው ሌጅ በጋራ የሚቀበሊቸው 
መሌካም ዕሴቶች በተሇያዩ ክፍሇ ዓሇም ሊሇው ሕዝብ እንዯ መንግሥት ወይም እንዯ ተቋም 
እንዯማይመኙሇት፣ ሇስኬቱም ዴጋፍ እንዯማያዯርጉ በተአቅቦም በተግባርም እያሳዩን ነው፡፡  

6. ዛሬ ሰበር ዜና መዯበኛ ዜና ሆኖ በዓሇም ዙሪያ ኹለ ሇምናየው እጅግ የሚረብሽና 
ሇምንሰማው ጆሮን ጭው ሇሚያዯርግ ሰቆቃና ዋይታ ትሌቁን ዴርሻ የሚወስዯው ይኸው 
የተዛባ የዓሇም ሥርዓት ውጤት ነው፡፡ ዛሬ ዓሇም በተሇይም ምዕራቡ ዓሇም ቀን ከላት 
እየባነነ እንዱውሌና እንዱያዴር ሆኗሌ፡፡ 
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7. ዛሬ (መሪር መሥዋዕትነት ተከፍል) ከቅኝ ግዛት ነፃነታቸውን ተጎናጽፈዋሌ የተባለት 
የአብዛኛው አፍሪቃ አገሮች፣ አገዛዞቻቸው ሇአሳዲሪዎቻቸው ምዕራባውያን ሀገር በቀሌ 
ቅጥረኞችና ባንዲዎች በመሆን፣ ከነፃነት ማግስት ጀምሮ የሕዝቦቻቸው ዯም መጣጭ 
ሆነዋሌ፡፡ ከኦርጂናላ ቅኝ ገዢዎች እጅግ በከፋ መሌኩ አብዛኛውን አፍሪቃ ምዴራዊ ገሃነም 
አዴርገውታሌ፡፡ እነዚህ ጨካኝ አገዛዞች በሕዝብ ሊይ እንዱሠሇጥኑ ምዕራባውያኑ ወይም 
የምሥራቁ ጉሌበተኞች እጅ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ (ሕዝብን መጨፍጨፊያ 
መሣሪያ በማስታጠቅ እና በማሠሌጠን፣ የአገዛዞችን ሥሌጣን በሕዝብ ስም በሚሰጥ 
እርዲታና ብዴር በማጠናከር፣ አንዲንድችም በእርዲታ÷ በብዴር በሚመጣው ገንዘብ የጥቅም 
ተካፋይ በመሆን፣ ትርጉም በላሊቸው ‹ኢንቨስትመንት› ስም ከአገዛዞች ጋር በመመሳጠር 
የሀብት ዘረፋ እና አገሬውን ከአካባቢው መንቀሌ/ ማፈናቀሌ ወዘተረፈ) እንዲሇበት ሳይታሇም 
የተፈታ ነው፡፡ 

8. ኢትዮጵያ አገራችን በጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን ጽኑ ተጋዴል ነፃነቷን የጠበቀች 
ብቸኛዋ አፍሪቃዊት እመቤት ብትሆንም፣ ኢትዮጵያን (መሌካም የሆኑ እሴቶቿን፣ 
ታሪኳን፣ ባህሎን፣ ቅርሷንና ውርሷን ባጠቃሊይ ብሔራዊ ማንነቷን፣ ህሌውናዋን) 
ሇማጥፋት ሕወሓት የተባሇ ሀገር በቀሌ ወንበዳ፣ ቅጥረኛና ባንዲ የምዕራባውያን ተሌእኮ 
አስፈጻሚ በመሆንና በታሪካዊ ጠሊቶቻችን በመታገዝ ሊሇፉት 26 ዓመታት ይህንን ሰይጣናዊ 
ተሌእኮውን በመፈጸም ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

9. ይህ አስተያየት አፍሪቃ በጠቅሊሊው ኢትዮጵያ በተሇይ ሊለበት ምስቅሌቅሌ ኹለ 
ተጠያቂነቱን በውጭ ኃይልች የሚያሳብብ አይዯሇም፡፡ ይሁን እንጂ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ መንገዴ ምዕራባውያኑ የፈጠሩት የተዛባ የዓሇም ሥርዓትና ያሌተቋረጠ 
ጣሌቃገብነታቸው የአንበሳውን ዴርሻ ይወስዲሌ የሚሌ የሚሌ አቋም አሇው፡፡ በአንፃሩም 
ጉሌበተኞች የውጭ ኃይልች እጅ የመጠምዘዝ አቅማቸው ከፍተኛ እንዯሆነም ይረዲሌ፡፡ 
ሆኖም በእኛ እጣ ፈንታ ወሳኞች ናቸው የሚሌ አመሇካከት የሇውም፡፡ 

10. ከዚህ በሊይ በጥቅሌ የተመሇከተውን ዓሇም አቀፋዊም ሆነ አገራዊ ተጨባጭ ሁኔታና 
አግባብ ግምት ውስጥ በማስገባት አፍአዊ ሳይሆን እውነተኛ፣ ሕዝብን የሚያስቀዴሙ፣ 
ሇጋራ ዓሊማ ኅብረት ፈጥረውና ተባብረው ሕዝብን የሚያስተባብሩና የሚያዯራጁ 
ተቃዋሚዎች ቢኖሩን ፈረንጆችን ዯጅ መጥናት፣ በነርሱ ዙሪያ መኮሌኮሌ፣ የነርሱን ቡራኬ 
መሻት ያስፈሌጋሌ የሚሌ እምነት የሇኝም፡፡ እነርሱ መቼም ቢሆን ታዲጊያችን አይሆኑም፡፡ 
መቼም የኛን የነፃነት ትግሌ እንዱታገለሌን አንጠብቅም፡፡ አሊዯረጉትም እንጂ ቢያዯረጉት 
ከነርሱ የምንጠብቀው መንግሥት ነኝ ብል በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ ሽብር ሇሚያካሂዯው 
ቡዴን ማናቸውንም ዓይነት ዴጋፍ አሇመስጠት ነበር፡፡ እስካሁን የተዯረገው የማይናቅ 
ጥረት እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በውጩ ዓሇም የሚገኙ ተሰሚነት ያሊቸው ኢትዮጵያውያንና 
ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ግሇሰቦች፣ የሲቪክና የፖሇቲካ ማኅበራት በዚህ ረገዴ 
ዱፕልማሲያዊ ሚና መጫወት የሚችለ ይመስሇኛሌ፡፡ ኅብረቱ ካሇን፣ 
ህሌውናው/እስትንፋሱ በአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጅ የተያዘውን ወያኔ ሕወሓት ማሰወገዴ 
ይቻሊሌ፡፡  
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11.  አሁን ሰፍኖ ያሇው ዓሇም አቀፋዊ ሥርዓት ኢፍትሏዊና የተዛባ መሆኑ እንዲሇ ሆኖ፣ 
በእኛው ኅብረት ከዚህ ዘረኛና ጨቋኝ ሥርዓት ነፃ ከወጣን፣ ያሇ ፈረንጆች ጣሌቃ ገብነት 
ከግሇሰብ እስከ ፖሇቲካ ማኅበር መክረን ዘክረን፣ ሌዩነታችን ሇአንዴነታችን ውበት እንጂ 
እንቅፋት እንዲሌሆነ ተቀብሇንና ተማምነን ሇሁሊችን የሚበጅ መንግሥተ ሕዝብ ማቆም 
እንችሊሇን፡፡ ከዚህ በኋሊ ሇጋራ ጥቅም ሲባሌ ከፈረንጆቹ ጋር የሚኖረንን ዓሇም አቀፍ 
ግንኙነትና የነርሱን ሚና በሰከነ መሌኩ መነጋገር እንችሊሇን፡፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ ላሊ ዙር 
የ‹‹ልንድን ጉባኤ›› የምናሌም ከሆነ፣ ውስጥ ውስጡን ከፈረንጆች ጋር እየድሇትን ከሆነ፣ 
ከታሪክ የማንማር ብቻ ሳይሆን ግባችን ከሥሌጣን የዘሇሇ ሊሇመሆኑ ምንም ማስተማመኛ 
የሇም፡፡  
 
ስሇሆነም ሇነፃነት ትግለም ሆነ ኢትዮጵያውያንን ኹለ በእኩሌነት የሚያስተናግዴ 
መንግሥተ ሕዝብ ሇማቆም የፈረንጆች ቡራኬ አያስፈሌገንም፡፡ የዚህች ጥንታዊትና 
ታሪካዊት አገር እና ታሊቅ ሕዝብ መጻኢ ዕዴሌ በእኛና በፈጣሪያችን እንጂ በባዕዲን 
ፈረንጆች እጅ የተያዘ አይዯሇም፡፡ 
 
በመጨረሻም በውስጥም በውጭም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን የመጪው ትውሌዴ ማፈሪያ 
እንዱሁም የቀሪው ዓሇም መሳቂያ መሳሇቂያ (ወያኔ ያዋረዯን ይበቃሌ) እንዲንሆን፣ 
በምታመሌኩት አምሊክ ስም አሊባራ ያሇውን እርስ በርስ መወቃቀሱን፣ 
መጎነታተለን፣መተማማቱን፣ ባጠቃሊይ የጎንዮሽ ሽምቅ ‹ውጊያውን› ወይም ‹ቀዝቃዛ 
ጦርነቱን› ባስቸኳይ አቁመን ከእንስሳ ወዯሚሇየን በዓሇአእምሮነት እንመሇስ፡፡ በኅብረት 
ሉኖረን የሚችሇውን እምቅ ኃይሌ በከንቱ እሰጣ አገባ አናባክነው፡፡ ያሇብን ችግርና ተግዲሮት 
እኛ ሳንጨምርበት በርካታ፣ ጥሌቅና ውስብስብ ነው፡፡ በተሇይ በውጭ የምትገኙ 
ኢትዮጵያውያን በዕሇት ዕሇት አሊስፈሊጊ አተካሮ የተጠመዲችሁ (የወያኔ ቅጥረኞች 
ብትሆኑም - ኹለም የዘራውን የሚያጭዴበት ጊዜ ይመጣሌና) እባካችሁ ተሇመኑ፡፡ በነፃነት 
ምዴር እና በሥሌጡን ሕዝብ መካከሌ ሆናችሁ ዴውየ አእምሮ ከሚያሰኝ ተግባር 
እንዴትርቁ በወንዴማዊ ትህትና እጠይቃችኋሇኹ፡፡ በመከራው ምዴጃ ሊይ ተጥዯን 
እየተንተከትን፣ እየበሰሌንና እያረርን ያሇን ወገኖቻችሁን አስቡን፡፡ የሕዝብ ስቃይ ይሰማን፡፡  

ሌዐሌ አምሊክ ቀናውን መንፈስ በሁሊችን አሳዴሮ፣ ተዯማምጠንና ተከባብረን ሇኢትዮጵያ 
ትንሣኤ በኅብረት ሇመነሣት ያብቃን፡፡ 

 

 

 

 


