
ባዕዲን የኢትዮጵያ ታዲጊ አይሆኑም 

ታዲጊዋ ፈጣሪ እና ሕዝቧ ብቻ ናቸው 

ከይኄይስ እውነቱ 

በቅዴሚያ ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ነፃነት መሥዋዕትነት ሇከፈለና እየከፈለ ሊለ ኢትዮጵያውያን 
ከሌብ የመነጨ አክብሮቴንና የተሰማኝን ጥሌቅ ሐን እገሌጻሇኹ፡፡ በመቀጠሌም ከወግና ሌማዴ 
አኳያ በአገር ውስጥና በመሊው ዓሇም ሇምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ሇ‹‹አዱሱ ዓመት›› 
አዯረሳችሁ እሊሇሁ፡፡ በእኔ እምነት ሊሇፉት 50 ዓመታት አዱሰ መን ዓይተንም፣ አክብረንም 
አናውቅም፡፡ በጎ ሇውጥ፣ ነፃነት በላሇበት፤ በባርነት ቀንበር ሥር ሆነን ስሇ አዱስ ዓመት 
መናገር ትርጉም የሇውም፡፡ የኛ አዱስ መን አገራችንን ሲዖሌ ካዯረጋት ቆሻሻ የወያኔ ሥርዓት 
ተገሊግሇን የነፃነት አየር እየተነፈስን ስሇ ወዯፊቷ ኢትዮጵያ በቀና መንፈስ ሇመወያየት መሠረት 
ስንጥሌ ብቻ ነው፡፡ 

ወዯ ርእሰ ጉዲዬ ስገባ ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሌ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ከምትገኝበት 
ችግርግር ያሇ ችግር ‹‹ዓሇም አቀፉ ማኅበረሰብ›› (ምዕራባውያን) በተሇይም አሜሪካና አውሮጳ 
ይታዯጉናሌ የሚሌ ተስፋ ያሊቸው ይመስሊሌ፡፡ ከታሪክ ሇመማር ዝግጁ ሇሆነ ኹለ ይህ 
አስተሳሰብ ሇእኔ ጉም ከመዝገን፣ ነፋስን ከመጎሰም ሇይቼ አሊየውም፡፡ ይህ ማሇት ጉሌበተኞቹ 
ምዕራባውያን እንኳን የሚንቋቸውና በመዲፋቸው ውስጥ እንዲለ የሚቆጥሯቸው አፍሪቃውያንን 
ቀርቶ ላሊውም ዓሇም በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ መንገዴ ከነሱ ተጽእኖ ውጭ አይዯሇም፡፡ 
ባዕዲን ምዕራባውያን ሕዝብ ከፈሊጭ ቆራጭ አገዚዞች ጋር ሇነፃነቱ በሚያዯርገው ትንቅንቅ እንዯ 
ሁኔታው አዎንታዊ ወይም አለታዊ ተጽእኖ እንዲሊቸው ባይካዴም በየትኛውም መመኛ 
የሕዝብን ትግሌ ተክተው ታዲጊያችን አይሆኑም፡፡  

ስሇሆነም  እነሱ ቡራኬ ሰጥተው በዙህች ታሊቅ አገር ሊይ የተከለት የጥቂት ረኞች ወንበዳ 
ሥርዓት ምን ቀረኝ እያሇ ንቅስ አዴርጎ በኢትዮጵያውያን ሊይ የፈጸመውንና እየፈጸመ ያሇውን 
በታሪክ ንፅፅር የማይገኝሇት ግፍና ሰቆቃ በግሇሰብም ሆነ በተቋም ዯረጃ ማጋሇጥ፣ መጮኽ፣ 
በያለበት በሰሊማዊ ሰሌፍ፣ በጽሑፍ መቃወም፤ የአገዚዘን አውሬ ባሇሥሌጣነት ዕረፍት 
መንሳት ተገቢ ነው፡፡ ሆኖም ያሇ ዋጋ ወይም በብሊሽ የሚገኝ እንጀራ የሇም (there is no free 
lunch) እንዯሚባሇው፣ የምዕራብ መንግሥታት የኛ መከራ አሳስቧቸው ከሚሰብኩት ነፃነት፣ 
ዕኩሌነት፣ ሰብአዊ መብት፣ የሕግ የበሊይነት በአጠቃሊይ ዱሞክራሲ  አኳያ ወይም 
የግብረገብነት ሕግ አስገዴዶቸው አንዲች የሚያዯርጉት ነገር የሇም፡፡ ከጥቅማቸው አኳያ 
የሺዎች ሕይወት ማሇፍ ሚዚን አይዯፋም፡፡ በመሊው ዓሇም ያሇው መራራ እውነት ይህ ነው፡፡ 
አንዲንድች እንዯ ወያኔ ያሇ ሽብርተኛ መንግሥት አሜሪካኖች ተቀዲሚ ፖሉሲያቸው ሊዯረጉት 
‹‹ሽብርን›› የመዋጋት ዓሇማም ትክክሇኛ አጋር እንዯማይሆን ይመክራለ፡፡ ከባሇቤቱ ያወቀ… 
ነው እንዯሚባሇው በመሆን፡፡  ሇእኛ የኅሌውና፣ የነፃነት፣ የመብት፣ የሞትና ሕይወት የሆነው 
ጉዲይ ሇምዕራባውያኑ ተራ የሂሳብ (የጥቅም) ስላት ነው፡፡ አገር ወዲዴ፣ ብሔራዊ ጥቅምን 
ሇማስከበር የቆመና በአቻነት ሇመዯራዯር የሚያስብ የአፍሪቃ መንግሥት ፀራቸው ነው፡፡ 
ሇዙህም ይመስሊሌ ከአንዴነት ኃይልች ይሌቅ፣ ጎሠኞችን/ጠባቦችን፤ ከሥርዓት ሇውጥ ይሌቅ 
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ይህንን ወራዲ የወያኔ ‹መንግሥት› ቢቻሌ ጥገናዊ ሇውጥ በማዴረግ ባይቻሌ ከሕወሐት ወይም 
ሇሕወሐት ታማኝ በሆኑ ወታዯራዊ ኃይልች ‹ሰሊማዊ መፈንቅሇ መንግሥት› በማዴረግ 
ማቆየት እንዯ አማራጭ እያዩ መሆናቸው የሚነገረው፡፡ እኔ ከምዕራባውያኑ የምጠብቀው ጋሽ 
መሥፍን እንዲለት እንዯ ወያኔ ያሇ ደርዬ ‹መንግሥትን› በመርዲት ዴክመታችንን 
እንዲያጠናክሩት ብቻ ነው፡፡ ቅጥ ያጣ ጭፍጨፋውም ሆነ ዝርፊያው መሠረቱ ይህ እርዲታ 
ነውና፡፡ 

‹ኃይሌ ትክክሌ ነው› (might is right) ብል በሚያምን የተዚባና ኢፍትሐዊ ዓሇም አቀፍ 
የኢኮኖሚና የፖሇቲካ ሥርዓት ባዕዲኑ ምዕራባውያን ከግዚታቸው ውጭ ሇአፍሪቃውያን 
ዕኩሌነትን፣ ነፃነትን፣ የሰብአዊ መብቶች መከበርን፣ የሕግ የበሊይነት የሰፈነበት ዱሞክራሲያዊ 
ሥርዓትን ይመኛለ ማሇት በት ነው፡፡ እነዙህ ከአምሊክ ሇሰው ሌጆች ሁለ የተሰጡ ፀጋዎች 
ሲያምሩን እንዲይቀሩ ብቸኛው መንገዴ ጭቆናንና ጨቋኞችን እምቢ ብል አገር በቀለን ሕዝባዊ 
ዓመጽ ከዲር ማዴረስ ነው፡፡ እውነት ሇኢትዮጵያና ሕዝቧ ከሌብ እናስባሇን የሚለ የተቃዋሚ 
ፖሇቲካ ማኅበራት ካለ፣ የሲቪክ ተቋማት ካለ፣ ምሁራን ካለ፣ የሃይማኖት አባቶች ካለ፣ 
የአገር ሽማግላዎች ካለ ሁለም የየዴርሻውን በመወጣት የተጀመረውን መራራ ትግሌ (ከጎሣ 
ቅኝት በፍጹም አሊቅቆ) አገር አቀፍ በማዴረግ ይህን ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ያዋረዯ ቆሻሻ 
ሥርዓት የታሪክ ቆሻሻ ቅርጫት ውስጥ መጣሌ ብቻ ሳይሆን መቅበር ያስፈሌጋሌ፡፡ 

የፖሇቲካ ማኅበር አቋቁማችሁ በሰሇማዊም ሆነ በትጥቅ ትግሌ ሁሊችንን በዕኩሌነት 
የምታስተናግዯን ኢትዮጵያን ሇማየት የምትታገለ ዴርጅቶችና አባሊት ወዯ ትግለ ስትገቡ 
መሥዋዕት መሆንን ጭምር አስባችሁ ከሆነ እናንተ በሰሊማዊ ሰሌፉም ሆነ በማስተባበሩ ግንባር 
ቀዯም መሆን አይገባችሁም ወይ? ያሇ መከራ ፀጋ አሇ ወይ? በመግሇጫ ጋጋታ የሚመጣ ዴሌ 
አሇ ወይ? እስከ መቼ ዲር ቆማችሁ በሕፃናትና በእናቶች ዯም የሥሌጣን መንበርን 
አሸጋግራችሁ ታያሊችሁ? ወያኔ በሰፋሊችሁ የጎሣ ከረጢትና ‹‹የክሌሌ›› ግዚት አስተሳሰብ 
ውስጥ ያሊችሁ ተቃዋሚዎች በሙለ ዯግሜ ዯጋግሜ የማሳስባችሁ በክሌሌ የታጠረው የጎሣ 
ሥርዓት የአገራችንንና የሕዝባችንን ህሌውና ምን ያህሌ አዯጋ ሊይ እንዯጣሇው ያስተዋሊችሁ 
ከሆነ፣ በራሳችሁና በሕዝብ ፈቃዴ የምትተማኑ ከሆነ፣ ተከፋፍሇን መቅረብ ምርጫቸው 
በሆነው ፈረንጆች በኩሌ ዴብቅ አጀንዲ ሇማስፈጸም የማታስቡ ከሆነ፣ ዚሬ ነገ ሳትለ ሇናንተም 
ሊገርም ወዯሚበጅ እውቀትን፣ አማራጭ አስተሳሰብን፣ ፕሮግራምን፣ፖሉስን ወተ… መሠረት 
ወዯሚያዯርግ ሥሌጡን የፖሇቲካ አዯረጃጀት መምጣት ይኖርባችኋሌ፡፡ ይህንን ሇማዴረግ 
ፍሊጎቱም ዝግጁነቱም ከላሊችሁ ሇእኔ የሚገባኝ ራሳችሁን ተረኞች ጨቋኞች ሇመሆን 
እያጋጃችሁ እንዯሆነ ነው፡፡  

ፈረንጅ ጥሪ ሲያዯርግሊችሁ በየአዲራሹ የጎሣ አጀንዲችሁን አንግባችሁ አሇን የምትለ በውጭም 
ሆነ በአገር ውስጥ ያሊችሁ ‹ተቃዋሚ የፖሇቲካ ማኅበራት›፣ ቡዴኖችና ግሇሰቦች የፈረንጅ 
ቅጥረኛ/ባንዲ በመሆን የሥሌጣን ፍርፋሪ በአቋራጭ ሇማግኘት የምታሌሙ ከሆነ ማርያምን 
ጥሊችሁ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ (ፈረንጅ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ፣ በግሌ ዴርጅቶች፣ 
በመንግሥት ተቋማት፣ በየኤምባሲው፣ በዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች ወተርፈ… በትውሌዴ የኛ 
የሆኑና ከኅሉናቸው የተፋቱ በቂ ሰሊዮች አለት፡፡ እነዙህንም ሆዯ አዯሮች ወዯ ኅሉናቸው 
እንዱመሇሱ እንመክራሇን፡፡) ኅሉና ካሊችሁ በማናቸውም ውሳኔአችሁ በትግራይ ነፃ አውጪ 
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ዴርጅት አውሬዎች የፈሰሰውንና እየፈሰሰ ያሇውን ክቡር የሕፃናቱን ዯም አስታውሱ፡፡ ከእውነት 
ጋር ታርቃችሁ ራሳችሁንም ሆነ አገራችሁን ነፃ ሇማውጣት ከወገናችሁ ጋር በኅብረት 
የምትታገለበት ዕዴሌ እንዲያመሌጣችሁ፡፡ ከባዕዲን ጋር አብራችሁ ሇሥሌጣን ፍትወት 
ካዯራችሁ ግን ተያይን እናሌቃሇን እንጂ ኢትዮጵያ ከእንግዱህ ወዱህ ከአቧራ ተነስተው 
አቧራቸውን በሕዝብ ሊይ የሚያራግፉ አገዚዞችን በጭራሽ አታስተናግዴም፡፡ ሇዙህ ዯግሞ 
በሚገባ ተጋጅተናሌ፡፡ ማን ከማን ውክሌና አግኝቶ ነው በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ከፈረንጅ ጋር 
የሚዯራዯረው፡፡ ዴርዴሩ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ሇሥርዓት ሇውጥ ከሆነ ኢትዮጵያውያን 
ምሁራን ተቃዋሚዎችን፣ የሲቪክ ማኅበራትን እንዱሁም ሕዝቡን በመምከርና ተገቢውን 
አቅጣጫ በማሳየት ረገዴ ከወዱሁ በእጅጉ ሌታስቡበት ይገባሌ፡፡ በዙህ ረገዴ እ.አ.አ. ኦገስት 
18/2016 ‹ኑ እንዋቀስ› በሚሌ ርእስ በ “http://www.ethioreference.com/” ያቀረብኩትን 
አስተያየት መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  
 

በዙህ ባሇንበት መን ሇጋራ ጥቅም ሲባሌ አገሮች ከዓሇም ተነጥሇው በዯሴትነት ሇመኖር 
ስሇማይችለ፣ የአገርን ጥቅም ማዕከሌ ያዯረገው ዱፕልማሲያዊ ግንኙነት አስፈሊጊነትና 
ጠቀሜታ ባይካዴም፣ ፈረንጅ ሇኢትዮጵያ መዴኅኗ ሆኖ አያውቅም፤ ሉሆንም አይችሌም፡፡ 
በተሇይ የጥቁር ሕዝቦች ኹለ የነፃነት ፋና የሆነችው አገራችን የዱሞክራሲም ፋና ሆና ሇቀሩት 
አፍሪቃውያን ‹‹መጥፎ›› ምሳላ እንዯትሆን አይፈሇግም፡፡ ሆኖም ትግለ በሕዝብ ዴሌ ሲጠናቀቅ 
ባዕዲኑ ምዕራባውያን ሇጥቅማቸው መምጣታቸው አይቀሬ ነው፡፡ ይህ ሲሆን ግን የጨዋታው 
ሕግ የተሇየ ይሆናሌ፡፡ ኢትዮጵያውያን እንዯ ዴሮው በሙለ ክብራችንና ኩራታችን በመስጠትና 
በመቀበሌ መርህ እንዯራዯራሇን፡፡  

አበው ብዘ ሕዝብ እግዙአብሔር ነው እንዯሚለት፣ በውስጥም በውጭም የምንገኝ 
ኢትዮጵያውያን አሰሊሇፋችንን ከሕዝብ ጋር እናዴርግ፡፡ 

በመጨረሻም በእግዙአብሔር ትዴግና ውስጥ የሰው ሌጆች የራሳቸው ዴርሻ ስሊሊቸው 
አባቶቻችን ሠፍረው ፣ ሇክተው፣ ቆጥረው ሊስረከቡን የጋራ ርስታችን ኢትዮጵያ የዴርሻችንን 
በቅንነት እንወጣ፡፡ ቀሪውን ከጸልት ጋር የሚሳነው የሇም ሇመዴኃኔዓሇም ብሇን እንተውሇት፡፡ 

ሊረፉት ወገኖቻችን በሙለ ሌዑሌ አምሊክ ዕረፍተ ነፍስን ያዴሌሌን፡፡ በሕይወት ሊሇነው 
ጨሇማው ተገፍፎ ነፃነታችንን እስክንጎናጸፍ ኃይለን፣ ጽናቱን፣ ብርታቱን ያዴሇን፡፡ 


