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አባይና አዴዋ አንዴም ሁሇትም ናቸው ። አንዴ የሚያዯርጋቸው በአንዴ ዓይነት 

ፊዯሌ ከመጀመራቸው በሊይ በኢትዮዽያ በኢትዮዽያውያን ስሜትና ትኩሳት  ዘንዴ 

ሁሇቱም ታሪካዊ በመሆናቸው ነው ። የአዴዋ ዴሌና ገዴሌ በኢትዮዽያውያን ሁላ 

አዱስ ፣ ጣፋጭ ፣ አንፀባራቂ  ሁኖ ይወዯሳሌ ፤ይከበራሌ ፣ ይሸሇሊሌ ፣ ይፎከራሌ ፣ 

ይገጠማሌ ዴርሰት ይፃፍበታሌ ። ይህ የሆነበት ምክንያት የኢትዮዽያ ህዝብ 

ከአጥናፍ አጥናፍ ተሞ የከተተበት ፤ የተዋዯቀበት ፤ የውስጥ ቁርሾ ወዯ ጎን በመተው 

የአገር ጉዲይ ከማነኛውም በሊይ መሆኑን የተረደት ኢትዮዽያውያን በመሆናቸው 

ነው ።  

 

አፄ ሚኒሉክ ወዯ ዯቡብ ግዛታቸው ባስፋፉበት ወቅት ከኦሮሞ ህዝቦች ፤ ከዯቡብ 

ህዝቦችና ከጎጃም  ህዝብ ቁርሾ ነበራቸው ።  ወራሪዎችን አከርካሪውን ሰብሮ 

በመመሇስ የጦርነት ፊተውራሪነታቸውን ያስመሰከሩ የመተማው ሰማእት አፄ 

ዮሃንስና አፄ ሚኒሉክ በነበረቸው አሇመግባባት  የትግራይ ህዝብ የበቀሌ ቂም ሳይዝ  

ወራሪውን ሃይሌ በመከሊከሌ ፤ከመሃሌ አገር የሚመጣውን የአፄ ሚኒሉክ ጦር 

መንገዴ በመምራት ፣ስንቅ በማቀበሌ ፤ወታዯራዊ ጠቀሜታ ያሊቸውን ስትራተጅካዊ 

ቦታዎች በማጥናትና ብስሇሊ በኩሌ ከፍተኛ ሚና በመጫወት በአንዴነት ወራሪዎችን 

አሸነፉ ።አዱስ ምዕራፍ ተከፈተ።ሇኢትዮዽያውያን ብቻ ሳይሆን በቅኝ ግዛት 

ይማቅቁ ሇነበሩ የአፍሪካ አገሮችና የዓሇም ህዝቦች ወረሪዎችን ታግል ማሸነፍ 

እንዯሚቻሌ በዯማቸውና በአጥንታቸው አስመሰከሩ።ሇዚሁ አንፀባራቂ ዴሌ ሁላም 

ይወዯሳሌ ፣ይከበራሌ ፤ይሸሇሊሌ ፣ይፎረካሌ ፣የዓሇም ቅርስ ሁኖ ይዘሌቃሌ።  

 

የአባይ ወንዝም  በኢትዮዽያውያን ዘንዴ ከአዴዋ ዴሌ እኩሌ ክብዯት አሇው። 

የአባይን ወንዝ በተመሇከተ ማነው 

ያሊዜመው፣ያሌገጠመው፤ያሊንጎራጎረው፣ያሌዘፈነው ፡ቅኔ ያሌተቀኘው? ‘‘አረ 

ስንቱን ስንቱን….’’ እንዯሇችው ኣርቲስት ስሇ አባይ ያሌተባሇ ነገር 



የሇም።በአጠቃሊይ አርቲስት ዜማ ያወጣሇትና የዘፈነሇት፣ዯራሲው ብዕሩን ሰብቆ 

የገጠመሇትና የዯረሰሇት ፣ፖሇቲከኛው በተሇያዩ አህጉራዊና ዓሇም አቀፋዊ 

መዴረኮች ዱስኩር ያሰማሇት ቁብ ሳይቆጥር ሇዘመናት ፈሰሰ ። ዛሬ ግን የአባይ 

ወንዝ ‘’ዕዴሜ መስተዋት ነው‼’’ ይባሌ የሇ‼ ሇህዝቦቹ ዲቦና መብራት ሉሆን እጁን 

የሰጠ ይመስሊሌ።  

 

የዕዴሜ ባሇጠጎች ሞት አፋፍ ሊይ ሁነው ቀወጢው የኑሮ ውዴነት ሳይበግራቸው 

‘’አባይን ይገዯባሌ’’ የሚሇውን የምስራች ዜና በሰሙ ጊዜ ከተጋዯሙበት እንዯ 

እምበሶ በመዝሇሌ ‘’ተመሰገን አምሊኬ‼ ይህን ቸር ወሬ ያሰማኸኝ።እንግዱህ 

ያሇችኝን የጡረታ አበሌ ሰጥቻለሁ’’ ሲለ መስማት ከዚህ የበሇጠ ኢትዮዽያዊነት 

ስሜት ይት ይገኛሌ?  

 

በእግዚአብሄር ፍቃዴ ስትራተጅክ ጠሊቶች በዯረሰባቸው ቀውስ ምክንያት  ቁሞ 

ቀሮች በሆኑብት ቀውጢ ወቅት የኢትዮዽያ መንግስት በ5 ዓመት የዕዯገትና 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የተካተተ ቢሆንም የስትራተጅክ ጠሊቶች ሉፈጥሩት 

የሚችለት ተፅዕኖ በማጤን ‘’ አባ መሊው መንግስት’’ ካሇፉት ስህተቶች በመማር 

‘’አሁን ነው ጨዋታው ’’ በማሇት ‘’ ታሊቁ የሚላኒየም ግዴብ’’ በሚሌ በመሰየም 

የአባይን ወንዝ በመገዯብ ፖሇቲካዊ ቁርጠኝነት በማሳየት በውስጥ ዓቅም ሇመገንባት 

የወሰዯው ቆራጥ እርምጃ ከውጭ ተፅእኖ በመሊቀቅየኢትዮዽያ ህዝብ አንዴነት ፣ ወኔ 

፣ እሌህ ፤ የአገር ፍቅርና ተቆርቋሪነት ግምት ውስጥ በማገባት በ21ኛው በሰሇጠነው 

ክፍሇ ዘመን የዚሁ ክፍሇ ዘመን ዜጋ እነዯቀዯምት ጀግኖች ኢትዮዽያውያን ከዘመን 

ዘመን የሚሻገር አኩሪ ታሪክ ሰርቶ እንዱሌፍ የሚያዯርግ ነው። ዴንቅ ተግባር‼  

 

የኢትዮዽያ መንግስት ታሪክ ሰሪው ሰፊው ህዝብ ነው ብል የሚያምን በመሆኑ 

እያንዲንደ ዜጋ ‘’ ሁለም ቢተባበር …..’’ የሚሇውን ህብረ ዜማ እንዱያዜም 

በማዴረጉ የኢትዮዽያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ቆፎው እንዯተነካ  ንብ  ሰሌፍ 

በመውጣት ሇዘመናት ታፍኖ የነበረው  ዕምቅ የአበይ ወንዝ  ፍቅር ፣ ስስት ፣ጥቅም 

ሊይ ውል የማየቱ ጉጉት   ሲቃ  እየተናነቀው ብፍቅር ዯስታውን ሲገሌፅ በአንፃሩ 

ዯግሞ ‘’የእናት ሆዴ ዥንጉርጉር’’ እንዱለ ዳሞክራሲ ባሇበት አገር እየኖሩ 



የዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ባህሌ ያሊዲበሩ የሀገር ነፈዞች ፣ የስትራተጅክ ጠሊቶች 

ነጭ ሇባሾች  ተቃውሞ አሰሙ። መስከረም ሳይጠባ …. ይባሌ የሇ ጃሌ ‼  

 

መንግስት በውጭ ያሇው ኢትዮዽያዊና ትውሌዯ ኢትዮዽያ የሆነ ሁለ በሀገሩ ሌማት 

እኩሌ ተጠቃሚ ተሳታፊ መሆኑን ያምናሌ። አገር የጋራ መሆንዋን ብጥብቅ 

ያምናሌ።የፖሇቲካ ሌዩነት በየትም ቦታና ጊዜ ሉፈጠር ይችሊሌ ። የአገር ጉዲይ ግን 

ከዚሁ የጠነከረ ፣ሌዩነት በአንዴነት የሚገሇፅበት መተክያ የላሇው  ነው።ሇዚ ነበር 

መንግስት ‘ሁለም ቢተባበር….’ የሚሇውን ህብረ ዜማ በማንገብ የአባይን ወንዝ 

በመገዯብ ያሇፈው ይብቃን በማሇት ሇአገር ሌማት እንዱውሌ በውጭ ከሚኖሩ 

ኢትዮዽያውያንና ትውሇዯ ኢትዮዽያ ዱያስፖራዎች ሇመወያያት አንዴ አገራዊ 

የጋራ አመሇካከት እንዱፈጠር ፡ የፖሇቲካ ሌዩነት እንዲሇ ሁኖ ባገር ጉዲይ ተቀራርቦ 

ተዯማምጦ ፣ የፖሇቲካ የመቻቻሌ ባህሌ እንዱዲብር በማዴረግ፤ በዚሁ አጋጣሚ 

ብሄራዊ እርቅ የሚፈጠርበት ኣጋጣሚ የሚከሰትበት ታሌሞ የቀረበ ነበር።ነገር ግን 

ተቃዋሚዎች በኢትዮዽያ ዳሞክራሲ የሇም፤ ዕዴገት የሇም፤የኑሮ ወዴነት 

አይሇዋሌ።ወዘተ የማይለት የሇም።ታዯያ ዴህነት የሚሇውን ቃሌ ሊንዳና 

ሇመጨረሻ ጊዜ በተባበረው ክንዲችን ዴባቅ እንምታው ሲባሌ ተቃውሞ ማሰማቱ 

ፋይዲው ምንዴነው? ከዚህ የበሇጠ አንዴ የሚያዯርግ የእናት አገር ጥሪ የት ይገኛሌ? 

ወይስ አሜሪካ ካናዲ ሁናችህ የምታሰሙት ዱስኩር የምታነቡት የዓዞ እንባ የውሸት 

ነበር? ‘’ሆዴ በጎመን ቢዯሌለት ጉሌበት በዲገት ሊይ….’’ እንዯሚባሇው ሇ19 

አመታት ተቃውሞ አሰምታች ውጤት አሌባ የሆናችህ ሃቁ ይህናይህ ብቻ ስሇሆነ 

ነው። የአባይ ወንዝ በአገር ወዲዴ ሃይልች ይገዯባሌ ‼ ትርፉ ትዕዝብት ነው ። 

የሻዕብያ ጀላነትና ነጭ ሇባሽነት ያወጣሌ ካሇችህ ኢትዮዽያውያን ሳትሆኑ 

አምቼዎች መሆናችህ ቅጩን ንገሩንና ጆሮኣችን ላሊ ያዴምጥ።  

 

ገንዘባችህ ፣ጉሌበታችህ ፣እውቀታችህ ሇአገር ሌማትና ዕዴገት የማይውሌ ከሆነ 

እቤታችህ መጥቶ ስጡን ብል ያሰገዯዲችህ ና ያሊችህ የሇም። ታዯያ የኢትዮዴያ 

መንግስት አቋም ሇመግሇፅ ረጅም መንገዴ ተጉዘው የመጡት ጥሪ ከተዯረገሊቸው 

ተቃዋሚ ይሁኑ ዯጋፊዎች በሰሊም ሇመወያየት አዲራሽ ሲገቡ  ስም እየጠሩ መሳዯቡ 

፤በአዯባባይ አምባጓሮ ማንሳቱ፣የአዯጋ ጥሪ ዯወሌ መጫኑ ፣እዴሌ ሳይሰጥ 



 በመናገርና ግርግር መፍጠር የስሇጣኔና የዳምክራሲ መገሇጫ ከሆነ ላሊ የዳሞክራሲ 

ንዴፍ ሓሳብ ኣስተምሩን።  

 

ሐሞተ ቢስ የዋሽንግተንና የካናዲ ነውጠኞች ዳሞክራሲ የሚያዴገው በአንዴ ጀንበር 

ኣይዯሇም።ዳሞክራሲ የሚያዴገው በሂዯት ነው ። አገሮች በዳሞክራሲ የሚየዴጉት 

በኤኮኖሚ ስያዴጉ ብቻ ነው ። የኤኮኖሚ ዕዴገት በላሇበት ዳሞክራሲ ማስፈን 

ኣይቻሌም ። ህዝቦች ከመንግስት ተፅእኖ ነፃ የሚወጡት ኤኮኖሚያዊ አቅማቸው 

ስያዴግ ብቻ ነው ። ዱስፖራዎች ኢህአዳግን የሚወቅሱት ‘’ የመንግስት ገንዘብ 

ሇፖሇቲካ አገሌግልት እያዋሇው ነው ።ህዝቡ  በገንዘብ ፣ ብስራ ፣በእርዲታ እያሇ 

ቀፍዴድ ይዞታሌ በማሇት ነው’’ የኤኮኖሚ አቅሙ ያሌዲበረ ሕ/ሰብ ታዴያ ምን 

ያዴርግ? ህዝቡ የተሻሇ ኑሮ መኖር ሲጀምርና ከመንግሰት ተፅእኖ ነፃ የሚወጣው 

።ህዝቡ ኢህአዳግን ይበቃኛሌ የሚሇው ከኢህአዳግ የተሻሇ ሇሌማትና ሇዕዴገት 

ሇብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች አኩሌነትና አንዴነት የሚታገሌ አማራጭ የፖሇቲካ 

ፓርቲ ስያገኝ ብቻ ነው ። በኤኮኖሚ አዴጎና ጎሌበቶ ሲወጣ ነው።ሇዚሁ መዴሃኒት 

‘ጨሇምተኛ ኣትበለን ፣ ነጭሇ ባሽ አትበለን ፣ ፅንፈኛ  ወዘተ አትበለን ትሇሊችህ ። 

‘’ ሰንካሇ ምክንያት በመፍጠር ሳይሆን  ይህንን ተቋቅሞ  የህዝብ  ሀያሌነት አምኖ 

አገር ውስጥ እንዯሚንቀሰቀሱ ተቃዋሚ ሃይልች  የፖሇቲካ ሌዩነት እንዲሇ ሁኖ 

በአገራዊ ጉዲዮች ተባበሮ መስራት ነው ። መጨረሻ ፍርደ የህዝብ ይሆናሌ።ሇዚሁ 

አንደ ማሳያ በአባይ ወንዝ የሚገነባው ‘’ ታሊቁ የሚላኒየም ግዴብ’’ የሁለም 

ኢትዮዽያዊ ጥሪ ነበር/ ነው። ነገር ግን አሌተቀበሊችሁትም ፣መንገዴ ሊይ 

ረገጣችሁት።  

 

መንግስት ይህንን ጥሪ ሲያዯርግ መንገደ አሌጋ በአሌጋ ይናሆሌ ብል ወየመ 

ከዯጋፊዎቹ ብቻ ሇመወያየት አይዯሇም ወዯ አሜሪካና ካናዲ ሌኡካን የሊከው ።  

ውጭ የሚኖሩት ኢትዮዽያውያንን ትውሌዯ ኢትዮዽያ ሰሇአገራቸው በቂ ግንዛቤ 

አያገኙም ከሚሌ አንደ በመረጃ እጥረት ምክንያት ላሊው በተሳሳተ መረጃ ምክንያት 

በተፈጠረው ክፍተት ቁጥሩ የማይናቅ ዱያስፖራ ሇብዙ ዓመታት ያጠራቀመውን 

ዕውቀት ፤ ሌምዴና ተሞክሮ  ካፒታሌ ሇሃገርና ሇወገኑ ጥቅም ሳይሰጥ እስከ 

ወዴያኛውም ይዘውት የሚሄደ እንዲሇሁኖ ኃሊ ከመፀፀት ወቅቱ አሁን በመሆኑ 



የቴክኖልጂ ሽግግር እንዱፈጠር በማሇት ነበር ‘’ የሆዲን በሆዳን  የአንጀቴን 

ባንጀቴን ሌጠይቅሽ…..’ እንዲሇው አርቲስት ነዋይ ዯበበ  መንግስት ረጅም መንገዴ 

የተጓዘው።እስከ መቼ በጭፍን ጥሊቻ መኖር ይቻሊሌ? እንቀራረብ ፣እንወቃቀስ፣  

እንተራረም ሰጥቶ እስከ መቀበሌ ዴረስ እንጓዝ  የሚሇውን በማንገብ ፤ሇመንግስት 

ያሌታየው ችግር በዱያስፖራ እንዱቀርብ ፤በተጨባጭ በአገራችን ያሇው የፖሇቲካ ፣ 

የኤኮኖሚና የማህበራዊ እንቅስቃሴዎችነ እየተመዘገበ ያሇው ዕዴገት  በማብራራት 

ተቀራረበው ተዯማምጠው አንዴ የነጠረና የጠራ የጋራ አገራዊ  አመሇካከት ሇመያዝ 

የቴክኖልጂ ሽግግር ሇመፍጠር ነበር።ከዯጋፊዎቹ ሇመወያየት ቢፈሌግ ሇምን ረጅም 

መንገዴ መጓዝ አስፈሇገው? ዘመኑ በፈጠረው ቴክኖልጂ በኤምባሲውን ቆንሲሊ 

ፅ/ቤቶች በኩሌ በማሰባሰብ በቪዴዮ ኮንፈረንስ ማስተሊሇፍ  አይቀሌም ነብር 

ትሊሊችህ? ዓሊማው ያገር ጉዲይ በመሆኑ ሁለም በአገሩ ቀናኢ ስሇሆነ በአንዴነት 

በዴህነትና ሃሊ ቀርነት ሊይ በቆራጥነት ሇመዝመት ነበር።  

 

ሰሇዚህ በዋንግተን ዱሲና በካናዲ ስብሰባው እንዱዯናቀፍ አዴርገናሌ ብሊችህ 

‘’የጀግና ‘’ ጀብዴ የሰራችህ የመሰሊችህ ሁለ የኢትዮዽያ ህዝብ እንዳ እንዲፈረባችህ 

ብትሰሙ ። እውነት እነዚህ ኢትዮዽያውያን ናቸው ትሊሇችህ ? ነው ያሇው። አዲዱስ 

የሰሇጠኑ ባንዲዎች ነው የሚሇው ።  

ስሇዚህ ጊዜው ሳይመሽ ንስሃ ግቡና ያስቀየማችሁትን ህዝብ ከጎንህ አሇንሌህ 

በለት።በኢትዮዽያ ህዝብ  ዘንዴ የአዴዋ ዴሌ የአባይ ወንዝ መገዯብ እኩሌ ክብዯት  

አሊቸው።  

 

ሁለንም ነገር ወዯ ታሊቁ የአባይ የሚላኒየም ግዴብ  ፕሮጀክት‼ 


