
የፖሇቲካ ኮንሰርት 
 

 

እንዯሚታወቀው ሁለ እኛ ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ጊዜ ዯረታችንን ነፍተን 

የምንመካበት አንዴ ጉዲይ አሇ። ይህም በማንኛውም የውጭ ኃይሌ ሳንገዛ በራሳችን 

አስተዲዯር ስንመራ ቆይተናሌ። አሁንም እየተመራን እንገኛሇን። 

 

የነፃነት አርማችን እንዲሌሆነ ሆኖ ግን በውስጣችን የቆየው ኢትዮጵያዊን ማሰብ 

እስኪያቅተን ዴረስ እርስ በርስ መተማመን አቅቶን በየመአዝናቱ የብሄር ነፃ 

አውጪ ዴርጅቶች መስርተን ስንታይ ዯገሞ እቺ የነፃነትና የታሪክ ባሇቤት 

ሀገራችን የጠሊን እየመሰሊቸው የነጮች መሳቅያ ሆነን ቆይተናሌ።  

 

እንዲያሌፉት የሇም ነው እና ነገሩ ሁለ ፍጥጫና ንትርክ አሌፎ እነሆ 18 ዓመታት 

ዋና ጠሊቶቻችን እና እርስ በርስ ሲያነታርከን የቆየው ዴህነትና በእኩሌነት የተመሰረተ 

የመሌካም አስተዲዯር ስርዓት እጦት መሆናቸውን በግሌፅ ተቀምጦ በገጠርም በከተማም 

የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ሁለ በየእምነቱ ይህን የተገኘው ሰሊም እንዱቀጥሌ እየፀሇየ አሁን 

ዯግሞ በጉጉት የሚጠብቃቸው መርሆዎች ሇመምረጥ በዝግጅት ሊይ ይገኛሌ። 

 

በዚህ የሽርጉዴ ወቅት ግን ይህን የጽሁፍ ሇመፃፍ ያስገዯዯኝ አንዴ አስዯናቂ ሁኖ 

ያገኘሁትን ጉዲይ ሌንገራችሁ እና ያነበባችሁም ወይም ስህተቴን ወይም እውነቴ 

መሆኔን እራሳችሁ ትፈርዲሊታችሁ።  

 

እኔ እንዯሚመስሇኝ አንዴ አገር ነፃ ነው ተብል የሚታወቀው ፖሇቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊና አስተዲዯራዊ ጉዲዮቹ ያሇ ማንኛውም ወገን ጣሌቃ 

ገብነት መምራት ሲችሌ ብቻ ነው። በመሆኑም ነው ሀገራችን ሇዘመናት በቆዩ 

ገዢዎችዋ ህዝቦች ውሳኔ የመስጠት መብታቸው ተነፍጏ የኢትዮጵያ መሪዎች 

አንዲቸው ከምዕራቡ ላልቹ ከምስራቅ ሲለ እንዱሁም እኔ ሃፀያዊ እኔ ሰሻሉስታዊ 

አስተዲዯር እከተሊሇሁ በሚለ ገዥ መዯቦቿ ስትመራ ቆይታ አሁን የህዝቧን ትርታ 

የሚያዲምጥ ስርዓትና መገንባት ጀምራሇች፡፡ በዴህነት ሊይም ተዯራራቢ ዴሌ 



በምታስመዘግብበት ወቅት በምዕራቡ ዓሇም የሚገኙ የኢትዮጵያ ጠሊቶች አንገቷን 

እንዲታቀና ቀንና ማታ ሲተናኮለዋት ይስተዋሊለ። 

 

የኢትዮጵያ ጠሊቶች እኛ ኢትዮጵያዊያን ከምናውቃቸው በሊይ ስሇ እኛ የሚያውቁ 

ሆኖ ይሰማኛሌ። ሇምሳላ ከሚናገሩት ንግግር እንኳ ብንወስዴ ኢትዮጵያዊያን እርስ 

በራሳቸው ይተናኮሊለ ሇገዥዎች ግን ተነባብሮ ይመክታለ (Ethiopian chasing 

each other, but united against occupation.) የሚሇውም ንግግር አዘውትሮ 

ሲጠቀሙበት የቆዩ። 

 

አሁን አሁን በተሇይ የኢህአዳግ መንግስት ግሌፅ የሆነ የውጪ ጉዲይ ፖሉሲና 

የሌማት ስትራቴጂ አውጥቶ ተግባራዊ ማዴረግ ከጀመረ አንስቶ እቺ ባቄሊ ካዯረች 

አትቆረጠምም ያለ እስኪመስሌ ዴረስ በተሇያየ መሌኩ ጣሌቃ ሇመግባት ሞክረው 

ሳይሳካሊቸው ቀርቷሌ። በመሆኑም ኢትዮጵያዊያን በኢትዮጵያዊያን በማሇት 

ተሊሊኪዎቻቸውን ሲያሰማሩሌን የሚታዩ፡፡ 

 

አሁን ሇፅሑፌ እንዯ መነሻ ያዯረግኩት ርእስ ከእንዯዚህ አይነቱ አባባሌ 

ይመነጫሌ። ሇዚህም ነው የፖሇቲካ ኮንሰርት በማሇት የሰየምኩት። 

 

ሰሙኑ አንዴ አንዴ ያሇ እኛ ላሊ ኢትዮጵያ አዋቂ የሊትም የሚለ የግሇሰቦች 

ስብስብ በአሜሪካን አገር ተገኝተው የጌቶቻቸው ባረኮት ሲቀበለ እያየናቸው 

ከርመናሌ።   

 

የባረኮት መቀበለ ነገር ሇብዙ ጊዜ ተዯጋግሞ የታየና የተገሇፀ በመሆኑ 

የአንባቢዎችን ጊዜ ሉፈጅ አሌታየኝም፡፡ በመሆኑም ወዯ ዋና ጉዴ ያሰኘኝ ነገር 

ሌውሰዲችሁ አቶ እከላ ከሰሊም ወዲዴ ኢትዮጵያውያን ጋር ሇመወያየት ስሇፈሇጉ 

በዚህ አዲራሽ ተገኝታችሁ ተወያዩ። መግቢያ ዋጋ 50 ድሊር፣ 20 ድሊር የሚሌ 

ማስታወቅያ አገኘሁኝና ጉዴ ሳየሰማ መስከረም አይጠባም የሚሇውን አስታወሰኝ፡፡ 

ምክንያቱም እስካሁን እኔ የማውቀው የሙዚቃ እንጂ የፖሇቲካ ኮንሰርት ሰምቸ 

አሊቅም እና፡፡ ሇመሆኑ እኛ አዋቂዎች የሚለ ሰዎች የመጀመሪያ ፈጠራቸው 



የሙዚቃ ኮንሰርት የሚሇውን  የፖሇቲካ ኮንሰርት በሚሌ ፍሌስፍና ጀምሮው 

ይሆን? 

 

ሇመሆኑ የኮንሰርቱ ተካፋዬች እነማን ይሆኑ? ሇምንስ አገሩን ጥል ያሌፍሌኛሌ ብል 

የሄዯውን ኢትዮጵያዊ ሰሊም ይነሳለ? የሻዕቢያ ወዯ ሃገሩ ሉመሇስ ሇሚፈሌግ 

ኤርትራዊ ሁለ ሁሇት ከሞቶ ማዋጣት አሇብህ ይሊሌ እነዚህ ሰዎች ከሱ በምን 

ተሻለ?  ሇምንስ በመካከሇኛ ምስራቅና በአፍሪካ ወዯሚገኙ ኢትዮጵያዊን 

አሌሄደም? 

 

የእነዚህ ጥያቄዎች መሌስ በስብስቦቹ እጅ ያሇ በመሆኑ እኔ የታየኝን ሌናገር። 

በቀሊለ ሇመሞከር ግን እነ ወ/ሮ አናጏሚዝ፣ ብርሃኑ ነጋ፣ ነገዳ ጎበዜ እና ላልቸ 

ፅንፈኞች በእነዚህ አገሮች ማግኘት ስሇማይችለ እንዱሁም የሚያወጡትን አቧራ 

የሚያራግቡ ዴርጅቶች በእነዚህ አገሮች ስሇላለ ነው። 

 

ያሇ አዋቂ አዋቂዎቹ እርስ በእርሳቸው በንግግር ቢጣርሱም የዋና ኮንሰርት 

ዓሊማቸው ግን ገንዘብና ፖሇቲካዊ ባሮኮት ነው። ሇዚህ የሚከፈሌ ነገር ዯግሞ ዲጏስ 

አዴርገው ተሽክመዋሌ። በመሆኑም ነው በ2009/10 ዓመታዊ ሪፖርት በHuman 

rights which የሰጡትን ውሸት በቂያቸው ነበረ። ምክንያቱም ከእነሱ ውጪ 

ሇኢትዮጵያ የሚያስብ የሇምና ዴምፅ ሳይሰጥ ማሸነፋቸው ያውቃለ፣ ካሌሆነ ዯግሞ 

የዝባቡዌና የኬንያ አካሄዴ ያውቁታሌ፡፡  

 

ከተጣረሰ ንግግራቸው ሌናገር እና ሚስጥሩ ከየት እንዯሆነም ትንሽ ጠቁሜ ጽሁፌን 

ሌጨርስ፡፡ አንዲቸው በሰሊም ካሌሆነ ላሊ መንገዴ የሇንም ይሊለ ላልቹ ዯግሞ 

እነሱ በመሩት ጦርነት የትግራይ ህዝብ ሇ3ኛ ወያኔ ተዘጋጅቷሌ ይሊለ። ገና 

ያሌገባኝ ነገር ቢኖር ግን ሇ3ኛ ወያኔ ማራመዴ ፈሇገ የተባሇው የትግራይ ህዝብ 

ሊይ ሇምን እንዯ አነጣጠሩ ነው፡፡ 

 

በጣም ይገርማሌ፣ ሁሇት ምሊስ በአንዴ ራስ አትለም መንስኤው ግን ላሊ ነው። 

የተዯበቀ ሚስጥር ይህም በእነሱ ሰሊማዊ ትግሌ ማሇት በ1997 ዓ/ም በዩክሬይን 



አገር እንዯተዯረገው የጏዲና ሊይ አመጽ መንግስት አጣብቂኝ ውስጥ አስገብቶ 

እንዱዯራዯር ማስገዯዴ። 

 

በመሰረቱ ግን ህዝብ ጏዲና ሊይ ሇመውጣት የሚገዯዴበት ምክንያቶች ምን 

ይሆናሌ? ፍትሐዊነት የጏዯሇው ምርጫ በመሆኑ ወጥቶ ዴምፅ ማስከበር ይችሊሌ። 

የኢትዮጵያ መንግስት ግን ሇእንዯዚህ አይነት ክፍተት እንዲይጋሇጡ ፍትሐዊና 

ታአማኒ የምርጫ ሂዯት እየተገበረ አሁን ሇ4ኛ ጊዜ አገር አቀፍ ምርጫ ማከናወን 

ዯርሷሌ። ሇፍትሐዊነቱም ዓሇም አቀፍ ዯረጃው የጠበቀ የፓርቲዎች የምርጫ ስነ 

ምግባር ዯንብ በተወካዮች ምክርቤት አዋጅ አዴርገው አፀዴቀዋሌ፡፡ 
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