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ኢትዮጵያዊነት ያልገባቸው ኢትዮጵያውያን 

ኢዛና ዘመንፈስ 

04/21/14 

ከሰሞኑ አንድ አመሻሽ ላይ ነው። እራት ለመብላት የገባሁበት ምግብ ቤት ውስጥ ያለው 

ቴሌቭዥን የአማራ ብሄራዊ ክልልን ፕሮግራም ማስተላለፍ ይዟል። እናም ያዘዝኩት 

ምግብ ተዘጋጅቶ እስኪቀርብልኝ ድረስ ተቀምጨ የአማራ ክልላዊ መንግስት ብዙሃን 

መገናኛ በዕለቱ አየር ላይ ያዋለውን የቴሌቪዥን ፕሮግራም መከታተል ጀመርኩኝ።  

በዚህ መሀል ወደ ግሮሰሪው ከውጭ የመጡ ሶስት ወጣቶች ገና ከመግባታቸው ግን “ኡ.ፎ! 

በየሄድንበት ቤት ሁሉ የምንመለከተው የአማራ ቲቪ፣ የኦሮሚያ ቲቪ፣ የትግራይ ቲቪ፣ 

የአፋር ቲቪ፣ የሱማሌ ቲቪ የደቡብ ቲቪ፣ እንዲሁም የጋምቤላ ቲቪና የቤኒሻንጉል ቲቪ 

የሚል ሚዲያ ማየት ሰለቸን እኮ ጎበዝ! ምን ብናደርግ ይሻላል!?’’ ሲል አንዱ አምርሮ 

ተነጫነጨብን። 

ወጣቱ ይህን ያልተጠበቀና ያልተገባ አጉል “ስሞታውን’’ የተናገረበት መንፈስ እንኳንስ 

ኢትዮጵያዊ ነኝ ከሚል የዚች አገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ ድንገት እግር ጥሎት ኢትዮጵያ 

ውስጥ ከተገኘ ዕንግዳ ሰው የማይጠበቅ ዓይነት ነበር። አብረውት የነበሩት ጓደኞቹ 

የእርሱን ሃሳብ ለመደገፍ ባለመ ስሜታዊነት እየተመናቀሩ ትክሻቸውን በአወንታ 

መነቅነቃቸው ሲታከልበት ማየት ደግሞ ጉዳዩን እጅግ አሳሳቢ ሊያደርገው እንደሚችል 

ልብ በሉልኝና ጨዋታችንን እንቀጥል።  

መቸስ እንደዚህ ዓይነቶቹ ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በቅጡ ያልገባቸው 

ወጣት ዜጎች ሲያጋጥሙን ግርምት ባዘለ የትዝብት ዓይን አይተን እንዳላየን ከማለፍ 

ይልቅ እውነታውን ለማስረዳት የየቡኩላችንን ጥረት ማድረግ ይመረጣል የሚል እምነት 

አለኝ። እንግዲያውስ እኔም ከዚሁ ቅን እምነቴ የመነጨ ምክሬን ልግዛቸው መሞከሬ 

አልቀረም። 

“ይቅርታ አድርግልኝና ይህ መሆኑ ምን ችግር ይፈጥራልና ነው ይሄን ያህል ያናደደህ የኔ 

ወንድም!?’’ ስል ተናጋሪውን ወጣት ትህትና በተላበሰ ፈገግታ ሽቅብ እያስተዋልኩ 

ጠየኩት። 
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“እንዴት ችግር አይኖረውም ፍሬንድ?’’ አለና ሌላኛው ወጣት ጣልቃ ገብቶ ጥያቄዬን 

በጥያቄ መለሰልኝ። ምንም እንኳን የወጣቶቹ ሁኔታ ጤናማነት እንደሚጎድለው መገመት 

ባያዳግተኝም የሆነ ጠቃሚ ቁም ነገር እንለዋወጥ እንደሁ ከሚል እሳቤ “በሉ እስቲ ክልላዊ 

መስተዳድሮች የየራሳቸውን የቴለቪዥን ፕሮግራም እያዘጋጁ በማቅረባቸው ምክንያት 

የተፈጠረውን ወይም ደግሞ ወደ ፊት ሊፈጠር ይችላል የምትሉትን ችግር እናንተ 

አስረዱኝ። ከዚያ በሁዋላ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ፣ በግልፅ ጉዳዩን 

ለመቃወም የሚያስችል በቂ ግንዛቤ ስለሚኖረኝ ሃሳባችሁን ደግፌ እንድቆም እገደድም 

ይሆናል እኮ!’’ ስል የማግባባት ቃና ባዘለ ድምፅ ሶስቱንም ወጣቶች ደግሜ ጠየቅኳቸው።  

“ቀድሞ ነገር እንደዚህ ዓይነቱ በብሔረሰብ ስም የሚጠራ ሚዲያ ለምን አስፈለገ? ስልህ 

አንተ ራስህ ስታስበው እያንዳንዱ ብሔርና ጎሳ የየራሱን ቲቪና ሬዲዮ የሚያስተላልፍ 

ከሆነ ዘረኝነትን ይበልጥ የሚያስፋፋ ፕሮግራም ያቀርብበት ይሆናል እንጂ አሁን ማን 

ይሙት ሁሉም ስለ ኢትዮጵያዊነት የሀገር ፍቅር ስሜት መጠናከር የሚሰበክበት 

ይመስልሃል!?’’ አለና አሁንም የመጀመሪያው ተናገሪ ወጣት ጥያቄዬን በጥያቄ መልሶልኝ 

አረፈው። ደግነቱ ግን ይሄኛው ምላሹ ዝም ብሎ ጥያቄ ሳይሆን የእርሱንና የአመለካከት 

አጋሮቹን ከንቱ ስጋት የሚጠቁም አሽሙር ያዘለ ስለመሆኑ መረዳት ችያለሁ። 

በተለይ ደግሞ ወጣቶቹ ለዚህ “ቅሬታቸው’’ እንደመነሻ አድርገው የወሰዱት መከራከሪያ “ 

የእገሌ ብሔረሰብ ቴሌቪዥን የእንትን ክልል ራዲዮ ጣቢያ፣ እያልን ለጎጠኝነት መባባስ 

የሚያጋልጥ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር ይልቅ እንደ አሜሪካውያንና እንደ ሌሎችም የሰለጠኑ 

የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት  እኛስ ሚዲያዎቻችንን ቻናል1 ቲቪ፣ ቻናል 2 ቲቪ፣ ቻናል 3 

ቲቪ፣ ቻናል 4 ቲቪ…. ወዘተ ብለን መጥራት እንችል የለ እንዴ!?’’ የሚል እንደሆነ 

እየተጋገዙ “ካብራሩልኝ’’ በሁዋላ ነበር ኢትዮጵያዊነት ፈፅሞ ያልገባቸው ኢትዮጵያውያን 

ዜጎች ስለመሆናቸው እርግጠኛ እሆን ዘንድ የተገደድኩት።   

ከሰማኒያ በላይ የየራሳቸውን ማንነት የሚገልፁበት ቋንቋ፣ ባህል፣ እንዲሁም ሌላም ለቁጥር 

የሚያታክት መንፈሳዊ፣ ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ዕሴት ያላቸው የብሔር - ብሔረሰብ 

ህዝቦች መኖሪያ የሆነችውን ኢትዮጵያን እንደ አሜሪካ ካሉት ምዕራባውያን ሀገራት 

በሚኮረጅ “ስልጣኔ’’ ለመለካት መሞከር ተገቢ እንደማይሆን የማውቀውን ያህል ላስረዳቸው 

ስጥር ወጣቶቹ ሊያደምጡኝ አለመፍቀዳቸው ደግሞ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደረገዋል። 
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ለነገሩ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሕገ ወጥ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሲሳተፉ ተገኝተው 

ብሔራቸውን እንዲናገሩ ፖሊስ ሲጠይቃቸው “ኢትዮጵያዊ ነኝ’’ የሚል አስቂኝ ምላሽ 

የሚሰጡ ወጣት አዲስ አበቤዎች በቁጥር መበራከታቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎችም 

አሉ። ይህ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ከእነርሱ ቡድናዊ አጀንዳ መሳካት - አለመሳካት 

ጋር ብቻ እየመዘኑ ትርጉም ሊሰጡት የሚፈልጉ ወገኖች መኖራቸውን እንገነዘብ ዘንድ 

የሚያሳይና የሚያነቃም ጭምር ነው ቢባል ተገቢ ይመስለኛል። እንግዲያስ እኔም በዚህ 

የጋራ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ያለውን ሀገራዊ መግባባት ለማደፍረስ ያለመ የሚመስል አፍራሽ 

እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የሚስተዋሉት ወገኖች ከድርጊታቸው የሚቆጠቡበትን የመፍትሔ 

አቅጣጫ ለሚጠቁም የውይይት በር ለመክፈት ስል ነውና ዛሬ ብዕር ከወረቀት ያገናኘሁት 

አሁን ወደ ዋናው ነጥብ ልግባ። 

መቸስ እንደኔ እምነት ከሆነ ሀገራችንን ከነዩ.ኤስ አሜሪካና ከሌሎችም የምዕራብ አውሮፓ 

ሀገራት ህዝቦች የአኗኗር ዘይቤ ጋር እያነፃፀሩ መንግስትን ለመተቸት ያለመ አጉል ጠጉር 

ስንጠቃቸውን በየአጋጣሚው ሲያንፀባርቁ የሚስተዋሉ ኢትዮጵያዊነት ያልገባቸው 

ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መጥተዋል። ምክንያቱ ደግሞ 

የዲያስፖራ ፖለቲከኞች በጭፍን ስሜታዊነት ላይ የተመሰረተና ጥላቻን ከማዛመት ያለፈ 

አጀንዳ የሌለው እንቅስቃሴ የፈጠረው አሉታዊ ተፅዕኖ ነው ማለት ይቻላል።  

ወደ እንደዚህ ዓይነት ማጠቃለያ እንድደርስ የሚገፋፋኝ መሰረታዊ ጉዳይም  ዩ.ኤስ 

አሜሪካን ጨምሮ በመላው የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ተሰድደው የዕድሜያቸውን እኩሌታ 

እንደፈጁ ተደጋግሞ የተነገረላቸው እጅግ በርካታ የወደቀው ስርዓት ርዝራዦች ወይም 

የግዛት አንድነትን ናፋቂዎች፣ ከአብራኩ የከፈላቸውን ሀገር-ወገን ጥለው ከሔዱ በጣም 

ረዥም ጊዜ ያለፈ ከመሆኑ የተነሳም ጭምር ማንነታቸውን ሳይዘነጉት አልቀሩም ብለን 

እንድናስብ የሚያስገድድ የፖለቲካ አቋም  በስፋት ሲያንፀባርቁ መስተዋላቸው ነው። 

ወይም ደግሞ ከአዲሲቷ ኢትዮጵያ ነባራዊ እውነታ ጋር መታረቅን እንደውርደት 

የመቁጠር ግብዝነትን ሊያጋቡብንና በስርዓቱ ላይ ከእነርሱ ዕኩል እንድናምፅ እኛንም 

ጭምር ሆነ ብለው የሚፈታተኑን ተቃዋሚዎች እንደ አሸን ፈልተዋል በሚል ተረዱልኝ።  

ይህን እውነት በተሻለ መልኩ ግልፅ ለማድረግ ያህል እንደነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፣ እንደነ 

ክፍሉ ታደሰና እንደነ ዶ/ር ነገደ ጎበዜ የመሳሰሉትን ጥቂት “ዲያስፖራ የተቃውሞ ፖለቲካ 

እስትራቴጂስቶች’’ እንደ አብነት ማንሳት ብቻ ይበቃል። ምክንያቱም እነዚህ ሶስቱ 
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ግለሰቦች “የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ’’ ተብሎ ከሚጠቀሰው የቅድመ 1967ቱ አብዮት 

የለውጥ ፈላጊ ወጣት ምሁራን ግራ ዘመም የተቃውሞ እንቅስቃሴ ጀምሮ፤ በዚች አገር 

የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ተሳትፎ እንደነበራቸውና በተለይም ደግሞ የተማሪዎች ንቅናቄ 

ድምር ውጤት የፈጠራቸው እንደሆኑ ተደጋግሞ የተነገረላቸውን “ኢ.ህ.አ.ፓ.’’ እና 

“መ.ኢ.ሶ.ን’’ የተሰኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመመስረት እስከ መምራት ግንባር ቀደም ሚና 

እንደነበራቸው የሚካድ ጉዳይ አይደለምና ነው። 

ምናልባት ታሪኩን የማያውቁ ወጣት አንባቢያን ቢኖሩ፣ አቶ ክፍሉ ታደሰና  ብርሃኑ ነጋ 

ኢ.ህ.አ.ፓ.፣ እንዲሁም ነገደ ጎበዜ መ.ኢ.ሶ.ን እንደነበሩ በውል ይገነዘቡልኝ ዘንድ 

እየጠየቅኩ ወደ ዋናው ሃተታዬ ልመለስ። ማለትም እነዚህ ሶስቱ ሰዎች እንዲህ እንደዛሬው 

ወደለየለት የምዕራቡ ዓለም ኒዮ-ሊበራላዊ ቀኝ አክራሪነት ጠቅልለው ከመግባታቸው በፊት፣ 

ያኔ በአፍላው የወጣትነት ዘመናቸው “ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ እስር ቤት 

ናት’’ የሚለውን የዋለልኝ መኮንን ፖለቲካዊ እሳቤ ወይም ማኒፌስቶ በፍፁም ልባቸው 

አምነው ይቀበሉ እንደነበር ራሳቸው የፃፉልን ድርሳናት ላይ ሰፍሮ እናገኘዋለን።  

ለዚህ ደግሞ አቶ ክፍሉ ታደሰ“ያ ትውልድ’’ በሚል ርዕስ የፃፏቸውን ቅፅ አንድንና ቅፅ 

ሁለት፣ እንዲሁም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በድህረ ምርጫ 97ቱ የእስር ቤት ቆይታቸው የፃፉትን 

“የነፃነት ጎሕ ሲቀድ’’ የተሰኘ የፖለቲካ መፅሐፍ በማየት ማረጋገጥ እንደሚቻል ሳልጠቁም 

ማለፍ አይጠበቅብኝም።   

ይሁን እንጂ እነዚሁ ከልጅነት እስከ ዕውቀት የተጓዙበትን ትራጀዲ የበዛበት የዚች አገር 

ፖለቲካዊ ውጣ-ውረድ በተጠቀሱት ድርሳናቶቻቸው የተረኩልን አንጋፋ ልሒቃን፣ ካለፈው 

ስህተታቸው ሁሉ ለመማር የሚፈልጉ ዓይነት አለመሆናቸውን በተደጋጋሚ የመታዘባችን 

ጉዳይ በቀላሉ የማይፈታ ዕንቆቅልሽ እንደሆነብን ነው ዛሬም ድረስ። ይህን የምለው ደግሞ 

ከላይ በስም የተጠቀሱት ዲያስፖራ ፖለቲከኞች ከሌሎች መሰሎቻቸው ጋር እየተቧደኑ 

ኢህአዴግ መራሹን መንግስት አጠንክረው መቃወማቸውን ሊወገዝ ይገባዋል ከሚል ጠባብ 

አመለካከት በመነጨ ስሜታዊነት ተገፋፍቸ እንዳይመስላችሁ። ግለሰቦቹ አሁንም ድረስ 

በኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የመሪ ተዋናይነትን ሚና ወክለው 

የሚጫወቱ በመሆናቸው ምክንያት አንዳች የጥላቻ መንፈስ ስላደረብኝም አይደለም።  
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ይልቁንስ እነዚህ ጎምቱ ፖለቲከኞች በመሪ ተዋናይነት የሚያንቀሳቅሱት የተቃውሞ ጎራ 

እንደዋነኛ ዓላማ አድርጎ የያዘው፣ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ “ወህኒ ቤት’’ ሆና 

የኖረችበት አሳዛኝ ታሪክ እንዲያከትምና በምትኩም ራስን በራስ የማስተዳደር መብት 

እንዲረጋገጥ ያደረገ አዲስ ምዕራፍ የከፈተልንን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ለመናድ 

የሚያስችል የቀለም አብዮትን በዚች አገር ማቀጣጠል እንደሆነ ስለምገነዘብ ነው። ይህን 

የፅንፈኛ ዲያስፖራ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች “የማይናወጥ አቋም…’’ በተመለከተ እንደ ግንባር 

ቀደም “እስትራቴጂስት’’ ተደርገው የሚቆጠሩት ዶ/ር ነገደ ጎበዜ፣ በ1997 ዓ/ም ሀገር 

አቀፋዊ ምርጫ ዋዜማ ያዘጋጁት መፅሐፋቸው ላይ “ወያኔ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ በጎሳና 

በብሔር ከፋፍሎ ለመግዛት እንዲያመቸው አድርጎ ጫካ ውስጥ የነደፈውን ፅቅድ ነው ሕገ 

- መንግስት አረቀቅኩኝ፣ አፀደቅኩኝ ወዘተረፈ እያለ ሊያስምን የሚሞክረው። 

ስርዓቱ ከጫካ ለመጣው የወያኔ ቡድን ጠባብ ፍላጎት መሳካት ሲባል ብቻ በእነርሱ 

ወርድና ቁመት ልክ ተመጥኖ የተሰራ (የተዘጋጀ) ድርጅታዊ ፕሮግራም እንጂ ኢትዮጵያን 

ለሚያህል ትልቅ (በጣም ሰፊ) ሀገር ለመምራት የሚያስችል ይዘት የሌለው ከመሆኑ የተነሳ 

ግን ማንንም ሊያሳምኑበት አልቻሉም። ስለዚህም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሃይሎች 

ህብረት ተቀዳሚ ተግባር መሆን ያለበት ይሄን ሕገ አራዊት ለማስወገድና ሀገሪቷን 

ከመበታተን አደጋ ለመታደግ በሚያስችል የትግል ስልት ዙሪያ ሁሉንም ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያሰባስብ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር ማድረግ ነው።…..’’ ብለው 

እንደነበር አይዘነጋም። ዶ/ሩ በዚያ መፅሐፋቸው ምርጫን እንደሽፋን በመጠቀም 

ስለሚካሄድ ፖለቲካዊ አመፅ ወይም የቀለም አብዮት አስፈላጊነትና አፈፃፀም ሰፋ ያለ 

ትንተና አቅርበው እንደነበርም ይታወሳል። 

እናም የእርሳቸውን “ስትራቴጂስትነት” ያልተጠራጠሩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፈፅሞ 

ሊታረቅ የማይችል የአቋም ልዩነታቸውን በውዝፉ ትተው ጭምር (ምናልባትም 

“ኢትዮጵያን ወደ መበታተን አደጋ እየወሰዳት ያለውን ሕገ - አራዊት ከማስወገድ 

የሚቀድም የጋራም ሆነ የተናጠል አጀንዳ ሊኖረን አይገባም’’ ከሚል ጭፍን ስሜታዊነት 

የመነጨ በሚያስመስልባቸው  ግብታዊ ውሳኔ) “ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ’’ የተሰኘ 

ስብስብ እንደፈጠሩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ይፋ አደረጉልን።  

ህዝቡም “በእርግጥ ከገዥው ፓርቲ ተሽላችሁ የምትገኙ ከሆነማ እስቲ እንግዲህ በተግባር 

እናያለን’’ ከሚል የለውጥ ፍለጋ መንፈስ በመነጨ ተስፋ እንብዛም ያልተለመደ ዓይነት 
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ድጋፉን በነቃ ተሳትፎው ይገልፅላቸው ጀመር። በተለይ ደግሞ የ“ነፃው’’ ፕሬስ  እነዶ/ር 

ነገደ ጎበዜ ከምድረ አሜሪካ ያስገቡትን  የምርጫ 97 ማኒፌስቶ ተቀብሎ ለማስፈፀም 

ከመቸውም ጊዜ በላይ ተቃዋሚዎችን ማወደስና ኢህአዴግ አመጣሹን “ሕገ - አራዊት’’ 

ውግዝ ከምአሪዎስ ማለት ይጠበቅበት ስለነበር በእርግጥም ትንፋሽ እስኪያጥረው ድረስ 

ሚናውን ወክሎ ከመተወን እንደ ማይቦዝን አስመሰከረ። 

ይህ ሁሉ ሲሆን ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግና እርሱ የሚመራው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 

መንግስት እንደማናችንም በአግራሞት መንፈስ እየተመለከቱ ስጋታቸውን ለመግለፅ 

ከመሞከር ያለፈ ምንም ማድረግ እንደማይችሉ መታዘባችን ደግሞ “የዲሞክራሲ የላቀ 

ውበት የተገለፀበት ታሪካዊ ትዕይንት’’ እንደነበር እማኝነቴን ብሰጥለት አይባዛበትም ባይ 

ነኝ። ደግሞስ ዕድሜ ልካቸውን ለመላው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የተሻለ ዓለም ለመፍጠር ባለመ ቁርጠኝነት የጭቆና አገዛዝን አምርረው ሲታገሉና 

እንዲሁም ህዝባዊ ትግሉን ሲመሩ ኖረው ያልፉ ዘንድ ታሪክ ራሱ የፈረደባቸው 

የሚመስሉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ጓዶቻቸው ያን ቢያደርጉ ምን ያስገርማል!? 

እናም ገና ከመነሻው “ፍፁም ነፃና ፍትሐዊ፣ ብሎም የተአማኒነት ጥያቄን የማያስነሳ እንከን 

የለሽ ሀገር አቀፍ ምርጫ ማካሔድ ይጠበቅብናል’’ የሚል ፅኑ አቋም የያዙት ኢህአዴግና 

መንግስት፣ የትግሉ ሰማዕታት የወደቁለት የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ መብት 

ይረጋገጥ ዘንድ በፍፁም ቅንነት ዝግጁነታቸውን አሳዩ። ብልጣብልጦቹ ምዕራባውያን፣ 

ይህቺ ሀገር የምትመራበትንና ለእነርሱ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የማያመች ሆኖ 

ያስቸገራቸውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት፣ በቀለም አብዮት ደርምሰው ኒዮ ሊበራሊዝምን 

የሚያቀነቅኑ “አሻንጉሊቶቻቸውን’’ በትረ ስልጣን ለማስጨበጥ የሚያስችላቸው ክፍተት 

ወይም አጋጣሚ እንደተፈጠረ ያመኑትም ያኔ ይመስለኛል።    

በዚህ መሰረትም ከነፍሰ በላው የደርግ መንግስት ጋር ወግነው በፈፀሙት የቀይ ሽብር 

ወንጀል ምክንያት ወደ ሀገር ቤት መምጣት የማይችሉት የመ.ኢ.ሶ.ን ርዝራዡ ዶ/ር ነገደ 

ጎበዜ፣ የፃፉትን “ቃለ ተውኒት’’ በመሪ ዋናይነት እንዲያስፈፅሙ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ 

የተመረጡ ሁለት ሰዎች ነበሩ።  እነርሱም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና አቶ ክፍሉ ታደሰ ሲሆኑ 

ሁሉቱም ሰዎች የዕድሜያቸውን እኩሌታ ያሳለፉት በ ዩ ኤስ አሚሪካ ከመሆኑ የተነሳ ያቺ 

ልዕለ ሃያላን ሀገር ዜግነት እንሰጠቻቸውም ይነገራል። 
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እናም ግለሰቦቹ  በአስከፊው ዘመነ ቀይ ሽብር ጥለዋት የሸሹት የትውልድ ሀገራቸው 

ኢትዮጵያ፣ ከደርግ ወታደራዊ መንግስት የአፈና አገዛዝ ነፃ መውጣቷን እንደሰሙ 

ተመልሰው መምጣታቸው የሚደገፍ ጉዳይ ሆኖ ሳለ፣ እነርሱ ግን የማንነታቸውን መሰረት 

ፈፅሞ ሳይዘነጉት እንዳልቀሩ በሚያሳብቅባቸው ባዕድ አስተሳሰብ ለምዕራቡ ዓለም 

መንግስታት ጥብቅና ካልቆምን እያሉ ሰላም ሊነሱን በግልፅና በስውር ሲፈታተኑን 

ቆይተዋል።  

ማለትም የ1997ቱን ምርጫ ሰበብ አድርገው የሀገራችንን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት 

ለመናድና ከልጅነት እስከ ዕውቀት ሲያናውዛቸው የኖረውን በትረ ስልጣን የመጨበጥ 

ህልም እውን አድርገው ኢትዮጵያን ለምዕራባውያን የእንጀራ አባቶቻቸው የእጅ አዙር ቅኝ 

አገዛዝ ሰለባ ሊያደርጓት የዶለቱትን ሴራ በማቀነባበር ረገድ ወሳኝ ድርሻ ከነበራቸው 

የያኔው ቅንጅት መሪዎች በስተጀርባ የአቶ ክፍሉ ታደሰ ስውር እጅ እንደነበረበት 

ይታመናልና ነው። እንጂ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋማ የሕገ ወጥ ድርጊቱ መሪ ተዋናይ እንደነበሩ 

የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። ዶ/ሩ ከአክራሪው የቅንጅት አመራር ቡድን ጋር በሕግ 

ቁጥጥር ስር ሲውሉ አቶ ክፍሉ ታደሰ ግን ከግርግሩ መሀል አፈትልከው ወደ ሁለተኛ 

አገራቸው ዩ.ኤስ አሜሪካ በብርሃን ፍጥነት እንደተመለሱ ይታወቃል። 

ያም ሆነ ይህ የነዚህ ዓይነቶቹ ዲያስፖራ ፖለቲከኞች የተቃውሞ ቅኝት አሁንም ድረስ 

እያሳደረ ያለው አሉታዊ ተፅእኖ ቀላል እንዳልሆነ ደፍሮ መናገር የሚቻል ይመስለኛል። 

ምክንያቱ ደግሞ የቀለም አብዮትን በመናፈቅ ዕንቅልፍ አጥተው የሚያድሩ ሃይሎች 

የሚጋሩት መሰረታዊ ችግር፣ የዚችን ሀገር ታሪካዊና ነባራዊ እውነታዎች አለመረዳት 

ብቻም ሳይሆን፣ ለመረዳት አለመፈለግ ጭምር ነው።  

ስለዚህ በፅሁፌ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኳቸው ሶስት ወጣት አዲስ አበቤዎች ሁሉ 

ኢትዮጵያን በአሜሪካና እንዲሁም በሌሎቹ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ዓይን 

እንድንመለከታት ሊያሳምኑን የሚቃጣቸው ዜጎቻችን አሁን-አሁን በቁጥር መበራከታቸውም 

ያለምክንያት እንዳይመስላችሁ። ይልቅስ የግዛት አንድነትን ከመናፈቅ የመነጨ የተቃውሞ 

ሃሳብ ወይም አመለካከት የሚያቀነቅኑ የስደት ዓለም ፖለቲከኞች የሚታወቁበትን ኢ-

ምክንያታዊ መከራከሪያ እንደ ፋሽን የመቁጠር አባዜ እየተዛመተብን ነውና ጠንቀቅ ማለት 

ይመረጣል።  
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አለበለዚያ ግን ኢትዮጵያዊነት የማይገባቸው ብቻም ሳይሆን እንዲገባቸውም የማይሹ 

አፈንጋጭ ወጣቶችን ለመፍጠር ያለመ የቀለም አብዮተኞች ግልፅና ስውር እንቅስቃሴ 

መጧጧፉን ካለመረዳት የመነጨ ቸልታ ሁላችንንም ያለቦታችን እንድንገኝ ለሚያደርግ 

የአመለካከት ቀውስ ሊያጋልጠን እንደሚችል መገመት አያዳግትም።  

   

 


