
 

ኢትዮጵያ በጨረፍታ 

ቁጥር - 2 

ከገረመው-በርሊን 

በልጅነት ዘመኔ በባዕድ ሀገር የመኖር ያህል የሚያስፈራኝ ነገር እንዳልነበረ በሩቁ ትዝ 

ይለኛል፡፡ አሁንም ከሁለት አሰርት ዓመታት የበርሊን ኑሮ ፍርሃቱ የለቀቀኝ አልመሰለኝም፡

፡ ከዚሁ ለመሸሸም ይመስለኛል በእጄ የመዳሰስ ያኽል በየዕለቱ አገሬን እከታላለሁ፡፡ ስለ 

አገር ቤት ስከታተል ብዙውን ጊዜ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት እየተፈጠረ መንፈሴን 

ያጣብበዋል፡፡ እንዲህ ቢሆን፤ እንደዛ እያልኩ በታዛዬ ውስጥ ሆኜ እያመነታሁ እኖራለሁ፡፡ 

የዘንድሮው የወርሀ ግንቦት የሀገሬ መዋዕለ ዜና ግን ብሩህ ተስፋ ጭሮብኝ አልፏል፡፡ 

የአባይ ወንዝ የፍሰት አቅጣጫ የመቀየሩ ዜና ያደመጥነው በዚሁ ወር ነበር፡፡ የአፍሪካ 

ሕብረት 50ኛ ዓመት እዩቤልዩ በታላቅ ድምቀት በመዲናችን ሲከበር አዲስ አበባ 

የተሞሸረች ትመስል ተውባና ደምቃ ሰነበተች፡፡ የዛሬ ፅሑፍ ትኩረትም የግንቦት ሀያ 

ታሪካዊ ትርጉም ላይ ይሆናል፡፡ 

ወደ ዕለቱ መልእክት ከመግባቴ በፊት ቁጥር - 1 "ኢትዮጵያን በጨረፍታ" ያነበቡ 

አንድ አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ የላኩልኝን አስተያየት እዚሁ እግረ መንገዴን ልጥቀስ፡፡ 

አስተያየት ሰጪው በዲያስፖራ አካባቢ ያሉት ጥቂት ጽንፈኞች በሚያካሂዱት ፖለቲካ 

የተሰላቹ መሆናቸውን ገልፀው ስለ እነሱ ከመስማት ይልቅ በአንዲት የኢትዮጵያ መንደር 

ስለተሰራ ትምህርት ቤት ወይም የህክምና ጣቢያ ማንበብ እንደሚመርጡ፣ ፅንፈኞች 

ሩጫቸውን የጨረሱ የማይረጥቡ ድንጋዮች ስለሆኑ በእነሱ ላይ ጊዜ ማጥፋት አግባብ 

እንዳልሆነ ምክር ለግሰዋል፡፡ እኔም ስለእነሱ መስማትና መፃፍ እጅ እጅ ይለኛል፡፡ ነገር 

ግን አሁንም ያወለቁትን ሽፋን መልሰው እንዳይለብሱ እና የእነሱ ትንሽ ግማት አካባቢውን 

በሙሉ እንዳያገማው ኋላ ቀር ዘረኛ የፖለቲካ አስተሳሰብን ፋታ ሳይሰጡ ማጋለጡ 

ጠቃሚ መስሎ ይሰማኛል፡፡ እባብን በእንጭጩ እንዲሉ! 

ወደ ግንቦት ሀያ እናቅና፡፡ የግንቦት ሃያ ታሪካዊነት በሚያጠግበኝ መልኩ ተገልፆ 

ስለመሆኑ እጠራጠራለሁ፡፡ ቢያንስ እኔን የሚያረካኝ አገላለጽ አግኝቼ አላውቅም፣ እኔም 

ራሴ ልገልፀው ብሞክርም መልሼ ሳነበው በጣም ያንስብኛል፡፡  ለነገሩ የግንቦት 2ዐ 

ታሪካዊነት በቃላት የመግለፅ ጉዳይ እንዳልሆነ የምንገነዘበው ይመስለኛል፡፡ እስካሁን 



የማደንቀው አገላለፅ አንድ የደቡብ ኢትዮጵያ እናት በኢትዮጵያ ቴሌቪዠን ቀርበው 

ግንቦት ሀያ ለሳቸው ያለው ትርጉም ሲገልፁ የተናገሩትን ነው፡፡ እሳቸው ለቀረበላቸው 

ጥያቄ ሲመልሱ "ዛሬ ሰው ሆነናል" በማለት በምፀትና ጥልቀት ባለው አኳኀን የግንቦት 

ሀያን ውለታ ይገልፁታል፡፡ እኝህ እናት "ዛሬ ሰው ሆነናል" ሲሉ ከዚያ በፊት ሰብአዊ 

ክብራቸው ተነፍገው ይኖሩ እንደነበረ መግለፃቸው ነበር፡፡  

 ብዙ ኢትዮጵያውን ወገኖቻችን ግንቦት 2ዐ ደርግ የወደቀበት ዕለት በመሆኑ 

በየዓመቱ እንደሚያከብሩት ራሴም ብሆን ምስክር ነኝ፡፡ ለነገሩ የኢትዮጵያ የመጨረሻ 

የገዥዎች ሥርዓት የሆነው ደርግ የተገረሰሰበት ዕለት በመሆኑ ደርግ የወደቀበት በዓል 

መባሉ ትክክል ነው፡፡ ነገር ግን የዕለቱ ታሪካዊነት በዚሁ ከታጠረ የዕለቱን ትርጉም 

በአግባቡ ሊገልፀው እንደማይችል የሚያግባባን ይመስለኛል፡፡ 

ግንቦት 2ዐ የአገራችን የፖለቲካ ታሪክ በአዲስ መልክ መፃፍ የተጀመረበት ዕለት 

በመሆኑ ግዝፈቱ ከዛ በላይ ነው፡፡ ግንቦት 2ዐ በታሪክ ያለው ስፍራ አሮጌው የገዥ 

መደቦች ስርዓት የተሻረበትና  በአዲሱ በህግ የበላይነት ላይ የተመሰረተ ስርዓት ግንባታ 

የተጀመረበት ተደርጎ መያዝ ያለበት ይመስለኛል፡፡ ግንቦት 20 ከድህነት ጋር ተለማምዶ 

ድህነትን እያባዛና እየፈለፈለ ሲኖር የነበረውን ስርዓት በመገርሰስ ፀረ ድህነት ዘመቻ 

የተጀመረበት ዕለት ነው፡፡ የቀድሞ ስርዓቶች የአገራችን ትልቁ ጠላት በሆነው ድህነት ላይ 

በዋና ጠላትነት ፈርጀው በሱ ላይ ለመዝመት ድፍረቱ አልነበራቸውም፡፡ በድህነት 

እየማቀቅን ግን ደግሞ በባዶ ኩራት ላይ በመኮፈስ በውርደት እንድንኖር የዳረጉን ነበሩ፡፡ 

አገራችን ደሀ ስለሆነች በድህነት ላይ መዝመት አለብን የሚለው መርህ ለመቀበልም ዛሬም 

ቢሆን አልፎ አልፎ ችግር እንዳለ ማየት ይቻላል፡፡ ዛሬ ሆነን ግንቦት 20 ስናስታውስ 

በቀድሞ ዘመን አገራችን ያባከነችው ዓመታት በፀፀት የምንዘክርበት ቀን ነው፡፡ 

ግንቦት ሃያ የአገራችን ሕዝቦች ከቀድሞ የደርግ አገዛዝ ነፃ የወጡበት ቀን ነው ብቻ 

ሳይሆን የአገራችን የመንግስት እና የአገር ግንባታ በአዲስ መሠረትና አስተሳሰብ ማነፅ 

የተጀመረበት ነው፡፡ የቀድሞ ገዥዎች በራሳቸው ቋንቋና ባህል አምሳያ አንድ ጠንካራ አገር 

ለመመሥረት ሲባዝኑ ከርመው አስተሳሰባቸው ከአገሪቱ ማህበራዊ አወቃቀር አብሮ 

ስለማይሄድ በሞት ሽረት ሕግ ወደ ታሪክ ዘብጥያ የወረደበት ዕለት ነው፡፡ ግንቦት ሃያ 

አገራችን የብሔር ብሔረሰቦች የጋራ መኖሪያ መሆንዋ የተረጋገጠበት ዕለት ነው፡፡ ብሔር 

ብሔረሰቦች ስለመኖራቸው የቀድሞ ገዥዎችም በተለያየ አገላለጽ ፅፈውት ሊሆን ይችል 



ይሆናል፡፡ የግንቦት ሃያ ትርጉም ግን ብሔር ብሔረሰቦች የአገርና የመንግስት ግንባታ 

መሰረቶች መሆናቸው ያበሰረ ነው፡፡ ቀደምቶቹ ብሔር ብሔረሰቦችን በመጨፍለቅ ውሁድ 

ሀገር ለመፍጠር ሲጥሩ ብዙ ሳይራመድ ህልማቸው መንገድ ላይ ቀርቷል፡፡ ግንቦት ሃያ 

ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር የታረቀችበት ታሪካዊ አጋጣሚ ብቻ ሳይሆን መፃኢው ዘመንም 

በጠንካራ መደላደል ላይ እንድትቆም የፈቀደ ታሪካዊ ድርጊት ነው፡፡   

ኢትዮጵያችን ህብረ ብሔራዊ አገር በመሆንዋ ለዚሁ የሚበጅ የፖለቲካ ሥርዓት 

ፌዴራሊዝም አማራጭ እንደሆነ ከተግባባን ቆይተናል፡፡ ኢትዮጵያ ጠንካራና አሳታፊ 

የፖለቲካ ሥርዓት ፌዴራሊዝም መሆኑም በግልጽ እያየን ነው፡፡ ህብረ ብሔራዊነት 

እንዲሁ በቀላሉ ሊጠፋ እንደማይችልም ሩቅ ሄዶ የታሪክ መዛግብት ማገላበጥ አስፈላጊ 

አይሆንም፡፡ ይኸን ለመገንዘብ የራሳችን የምናውቀው የከሸፈው የቀድሞ ገዢዎች ተሞክሮ 

ብቻ መመልከቱ በቂ ነው፡፡ የአንዳንድ አገራት ህብረ ብሔራዊነትን ለማጥፋት የተሄደበት 

መንገድም አደገኛ ነው፡፡ ያልተማከለ አስተዳደር አሳታፊ እና ዲሞክራሲያዊ ስለመሆኑም 

የአለም ተሞክሮ ያሳያል፡፡ ፌዴራሊዝም   ልዩነትን በአንድነት የሚያስተናግድ በመሆኑ 

ከሁሉም ተመራጭ ያደርገዋል፡፡ ይኸን ሥርዓት የሚቃወሙ ወገኖች ይኸን ለመረዳት 

ያቃታቸውም አይመስለኝም የእነሱ ችግር የቆየ የተነጠቁትን በትረ ስልጣን በማስመለስ 

ጥቅማቸውን ለማስከበር ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች ታዲያ በግልፅ ስልጣን ተነጠቅን ቢሉ 

አድማጭ ስለማያገኙ "የአገር አንድነት" መከታዎች ሆነው መቅረብ መርጠዋል፡፡ ልብ 

ያለው ልብ እንዲለው የፖለቲካ ትግል የጥቅም ግጭት መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡  

ለነገሩ ያገር ቤት ሁኔታና የፅንፈኞች ፖለቲካ ለየቅል መሆናቸው የራሴ ግንዛቤ 

ስላለኝ እማኝ መጥራት አስፈላጊ አይመስለኝም፡፡ በስደት ዓለም የሚኖሩ ፅንፈኞች ግንቦት 

ሃያ በዓል ሲከበር “በዓላችን አይደለም” በማለት ከመወራጨት ይልቅ የተሸነፉበት ዕለት 

በምሬት ቢያስታውሱት ተገቢ ስለመሰለኝ ብዙ አያስጨንቀኝም፡፡ ችግር የሚሆነው ነገሮች 

ሲደበላለቁ ነው፡፡ ፅንፈኞች ከሌሎች የሚጠብቁትን ዴሞክራሲ ከእነሱም የሚጠበቅ 

ስለመሆኑ ማገናዘቢቸው አይፈቅድላቸውም፡፡ ያገር ቤት ሁኔታ ግን እነሱም ቢሆኑ 

ሀሳባቸውን በነፃነት እንዲያንሸራሽሩ ዕድል የሰጠ በመሆኑ በዓሉን በአዎንታ ቢያዩት ተገቢ 

በሆነ ነበር፡፡  

ፅንፈኞች በዲያስፖራ አካባቢ ዘወትር በሀጋራዊ ጉዳዮች ላይ የሚካሄደውን ጤነኛ  

ውይይት ለመንጠቅ (Hijack) የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም፡፡ የነሱ ሀሳብ የማይጋሩትን 



አገር ወዳዶች የማግለልና የማሸማቀቅ ፖለቲካ አዘውትረው ሚተቀሙበት ስልት ነው፡፡ 

ይኸም ታዲያ አንድ ወቅት ሰርቶ ይሆን እንደሆን እንጂ የተበላ ዕቁብ ሆኗል፡፡ አንድ ሰው 

አገር ቤት ሲሄድ ከሃዲ በማለት ሲያካልቡት እነሱ ደግሞ ደበቅ ብለው አገር ቤት ደርሰው 

የሆነ ነገር አበጃጅተው ይመለሳሉ፡፡ በእነሱ ዓለም እግዚአብሔር እነሱን ብቻ ብልህ 

አድርጎ የፈጠረ ይመስላቸዋል፡፡ አንዴ ያሞኙት ሁሌ ሞኝ ሆኖ የሚቀጥል ይመስላቸዋል፡፡ 

“እኛም አውቀናል ---------“ የሚለውን ተረት ብናስታውሳቸው፡፡ 

በአገር ቤት ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ በሰፊው እየተነገረ መሆኑን ሰምታችሁ እነደሆነ 

እገምታለሁ፡፡ የኢትዮጵያ ህዳሴ የዴሞክራሲ፣ ሰላምና ቀጣይ ልማት ዜና የሚያበስር ነው 

ብዬ አባባሉን ተቀብያለሁ፡፡ በቀጣይም የታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ያለኝ እይታ ይዤ 

እመለሳለሁ፡፡ 

 በቀጣይ እንገናኝ! 

ለአስተያየትዎ berlingeremew@gmail.com  
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