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የደመ ነጮቹ ባንዳዊ ተግባርና ፖለቲካዊ ክስረቶቻቸው 

ኢዛና ዘመንፈስ 

05/08/14 

ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ስር ከሰደደ ድህነትና ሁዋላ ቀርነት ጋር የሞት ሽረት ትግል 

ከገጠመች ዓመታት ተቆጥረዋል። ዛሬ ላይ በፍፁም የቁርጠኝነት መንፈስ አጠንክረን 

የተያያዝነውን ፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ የጀመርነው እኛ ኢትዮጵያውያንም ከድህነትና 

ከሁዋላ ቀርነት የከፋ የጋራ ጠላት እንደሌለን ሀገራዊ መግባባት ላይ በመድረሳችን ነው። 

በእርግጥም ለድህረ-ደርግ ኢትዮጵያ መላውን የብሔር፣ ብሔረሰቦቸና ህዝቦቿን 

ለተመፅዋችነት በዳረጋቸው ፈርጀ ብዙ ድህነትና ኋላ ቀርነት ላይ ከመዝመት የሚቀድም 

አጀንዳ ሊኖር አይችልም ነበርና ኢህአዴግ መራሹ መንግስት የወሰደው ቁርጠኛ አቋም 

ተገቢነቱ ጥያቄው ውስጥ የሚገባ አይደለም። 

እንዲያውም እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ 

የተጀመረው ስርነቀል የስርዓት ለውጥ ጉዞ፣ ስፋትና ጥልቀቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 

መጥቶ አሁን ሀገራችን ወደምትገኝበት ሁለንተናዊ የህዳሴ ዘመን መድረስ የቻለበትን 

እጅግ ውስብስብ ሒደት አልፎ የመጣው፣ ከኢህአዴግ መራሹ ልማታዊ መንግስት የፀረ 

ድህነት ፅኑ አቋም በመነጨ ሀገር አቀፋዊ ጥረት ስለመሆኑ ወዳጅም ጠላትም በአንድ 

ድምፅ ይስማማል። ይህን ስል  ደግሞ ገዥው ፓርቲ ከህዝባዊነቱ በሚመነጭ የዓላማ 

ፅናትና ሆደ ሰፊነት ምክንያት እንደምንም ጥርሱን ነክሶ በመታገል እንደ አመጣጣቸው 

ያከሸፋቸውን ተደጋጋሚ የለውጥ ሔደቱን የመቀልበስ ሙከራዎች እየተሻገርን ወደፊት 

መጓዛችንን እንቀጥል ዘንድ ይሄ መንግስት ያሳየው ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት የተላበሰ ብቁ 

አመራር፣ በየትኛውም መመዘኛ ቢሰላ አድናቆት የሚቸረው እንጂ የሚያስወቅሰው 

እንዳልነበረ ሊሰመርበት ይገባል ማለቴ ነው። (ይህ አገላለፄ፣ የባህሪይ (ወይንም የአላማ) 

ጉዳይ ሆኖባቸው አገራችን ላይ ለተንሰራፋው ሰፊ ችግር የመፍትሄ ሰይሆን የችግሩ አካል 

ለሆኑ ወገኖች ላይዋጥላቸው ቢችልም እውነታውን ገን መሸፋፈን ከቶ እንዴት ይቻላል??)  
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ይህን ፈፅሞ ሊስተባበል የማይችል የድህረ - ደርግ ኢትዮጵያ ነባራዊና ታሪካዊ እውነታ 

አምኖ መቀበል የሚቻለው ግን ጉዳዩን የጥላቻ ፖለቲካ ድምር ውጤት ከሆነው ጭፍን 

ስሜታዊነት በፀዳ የህሊና ሚዛን ላይ አስቀምጠን ስናጤነው ብቻ ይሆናል። እንደኔ የግል 

ምልከታ ከሆነ ግን በኢህአዴግ የሚመራው  የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት በእስከዛሬው 

የ23 ዓመታት ሀገራዊ የስር ነቀል ለውጥ ንቅናቄ የገጠሙትን ፈርጀ ብዙ ፈተናዎች ሁሉ፣ 

ገና ከትጥቅ ትግሉ ዘመን ጀምሮ ግንባሩ በሚታወቅባቸው መሰረታዊ የትግል ዕሴቶች 

አማካኝነት እየታገለ በማለፍ ረገድ ያሳየው የአመራር ብቃትና የአቋም ፅናት እንኳንስ 

እንዲህ የ“ነፃው’’ ፕሬስ ሚዲያ ከትላንት እስከዛሬ የሚያስተጋባውን “ውጉዝ ከመዓሪወስ!’’ 

ዓይነት ጭፍን ተቃውሞ ሊያስነሳ፣ ከልብ የመነጨ አድናቆታችንን እንድንቸረው ግድ 

የሚል ነው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክ ቀይሮ አዲስ ገፅታ እንዲላበስ 

ያደረገ፣ የመቻቻል ባህልን ያዳበረ . . . እጅግ ጠቃሚና ወሳኝ (ፈታኝም ጭምር) ሒደት 

እንደነበር ለማንም ግልፅ ነው። 

ይህን የህሊና ፍርድ እሰጥ ዘንድ የምገደድበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ፣ በተለይም 

የትምክህተኝነትና የጠባብ ብሔርተኝነት አፍራሽ አመለካከት የተጠናወታቸው አንዳንድ 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች የየራሳቸውን ጎራ ለይተው እየተቧደኑ የሚፈጥሩት እንቅፋት 

ነው። እነርሱ አዲሱን የስርዓት ለውጥ ምዕራፍ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ከመፈታተን 

የቦዘኑበት አጋጣሚ ያለመኖሩን ያህል ግን ሕገ መንግስቱ ላይ ከየትኛውም አቅጣጫ ቢሆን 

የሚቃጣን የቅልበሳ አደጋን የመከላከል ታሪካዊ ሃላፊነት የተጣለባቸው የፌዴራልና የክልል 

መንግስታት ከሚያደርጉት ያላሰለሰ ጥረት የተነሳ ግን ሁሉንም ሙከራዎች በውጥናቸው 

እየመከኑ እንዲቀሩ ማድረግ ተችሏል። 

ይህ ዓይነቱ የተወሳሰበ ፈተና በበዛበት ሁኔታ ውስጥ እንደምንም ተጋፍጦ እያለፈ 

የማይገታ ጉዞውን ቀጥሎ አሁን ወደሚገኝበት ስፋትና ጥልቀት ለመድረስ የቻለውን 

የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ስርነቀል የስርዓት ለውጥ ጉዞ ዛሬም ድረስ አምነው መቀበል 

እያዳገታቸው ሲቸገሩ የሚስተዋሉትን አንዳንድ ወገኖች ነው በዚህ ጽሁፌ “ጥቋቁር 

ፈረንጆች’’ የሚል ስያሜ የሰጠሁዋቸው። ይህን የወል ስም ብሰጣቸው ከተግባራቸው ጋር 

የሚሄድና በደንብ የሚገልፃቸው ሆኖ ያገኘሁት ደግሞ በተለይም አሜሪካና ምዕራብ 

አውሮፓ ለረዥ ጊዜ ኖረው ወደ ሀገር ቤት ከሚመለሱት ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች 
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መካከል አንዳንዶቹ ናቸው። ወደ እንደዚህ ዓይነት ድምዳሜ እንድደርስ ምክንያት 

የሆነኝን ጉዳይም እነሆ እንደሚከተለው በትህትና ለማስረዳት እሞክራለሁ።  

ከላይ በፅሁፌ መግቢያ እንደተገለፀው ሁሉ የዛሬዋ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አጠንክራ 

የተያያዘችውን የህዳሴ ጉዞ በይፋ ከጀመረች በርካታ ዓመታት ተቆጥረዋል። መላው 

የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች “ከድህነት በላይ ጊዜ የማይሰጥ የጋራ ጠላት 

የለንም!’’ የሚል አቋም እየያዙ መምጣታቸውን ተከትሎም ነበር መንግስት በዓለም ዙሪያ 

የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር 

ቤት መጥተው በፀረ ድህነት ትግሉ እነርሱም የየበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ 

ጥሪውን ያቀረበላቸው። ጥሪው በተለያየ ምክንያት ሀገራችውን ጥለው ለመሰደድ የተገደዱ 

ኢትዮጵያውያን፣ ብሎም ትውልደ ኢትዮጵያውያን በውጭው ዓለም ቆይታቸው ያካበቱትን 

ዕውቀትና ያፈሩትን ሀብት ተጠቅመው ኢንቨስትመንት ላይ እንዲሰማሩና ራሳቸውን 

በመጥቀም ለእናት ሀገራቸው ዕድገት ትርጉም ያለው የልማት ተግባር መከወን እንዲችሉ፣ 

ወይም ታሪክ የሚሰሩበትን መልካም ዕድል እንዲያገኙ ሲባል ጭምር የቀረበ ግብዣ 

እንደነበርም በዚህ አጋጣሚ ማስታወስ ተገቢ ሆኖ ይሰማኛል።  

በዚሁ የመንግስት አቋም መሰረትም በየሀገራቱ የሚገኙት ኤምባሲዎቻችን ሁሉ ጥሪውን 

ተቀብለው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍላጎት ያሳዩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎችን ይበልጥ ሊያነቃቃ በሚችል መልኩ በተቃኘ ምቹ ቅድመ 

ሁኔታ ዝግጁ ሆነው የተፋጠነ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያደርግ መመሪያ ተላልፎ ተግባር 

ላይ ሲውል መቆየቱ አይዘነጋም።  የኢትዮጵያ መንግስት ከመላው የአፍሪካ ሀገራት ብቸኛ 

የሚያርገውን የዲያስፖራ ፖሊሲ ያወጣውና ስራ ላይ ያዋለውም ያለምክንያት እንዳልነበር 

ማውሳት ይቻላል። መንግስት በዚህ ረገድ የገባውን ቃል አክብሮ አስፈላጊ የሚባሉ ቅድመ 

ሁኔታዎችን ለማሟላት ያደረገውን ያልተቆጠበ ጥረት ያህል ባይሆንም፣ ጥቂት የማይባሉ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  የፀረ ድህነት ትግሉን ጥሪ ተቀብለው 

ከየነበሩበት የስደት ዓለም ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ለልማት 

ተሰልፈው እንደዜጋ የሚጠበቅባቸውን ታሪካዊ ሃላፊነት በመወጣት ላይ እንደሚገኙም 

የሚካድ ጉዳይ አይደለም።  
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እነዚህ ከመነሻውም ቢሆን ዕውቀታቸውን፣ እንዲሁም በስደት ዓለም ሰርተው ያፈሩትን 

ሀብታቸውን ጭምር ለሚወዷት ሀገራቸውና ለመላው ህዝቦቿ ከድህነት መላቀቅ ትርጉም 

ያለው አስተዋጽኦ ለማበርከት በሚያስችላቸው የልማት ተግባር ለማዋል ሲሉ የመንግስትን 

ጥሪ ተቀብለው የመጡ ቅን ወገኖች ኢትዮጵያዊነት የሚጠይቀውን ባህላዊ ስርዓት 

እያከበሩና ማህበራዊ ግዴታቸውንም በአግባቡ እየተወጡ፣ ከየአካባቢው ህብረተሰብ ጋር 

ተስማምተው ለመኖር የማይቸገሩትን ያህል፣ በተቃራኒው ከቆዳቸው ቀለም መጥቆር 

በስተቀር ነገረ ስራቸው ሁሉ ፈፅሞ የኛን የማይመስል አንዳንድ ዲያስፖራዎችም አሉ። 

እናም በዚህኛው ረድፍ ከሚካተቱት አብዛኞቹ የዕድሜያቸውን ዕኩሌታ በዩ ኤስ አሜሪካ፣ 

ወይም ደግሞ ከባለፀጋዎቹ የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት በአንዱ ያሳለፉ ከመሆናቸው የተነሰ፣ 

እንዳልኩት የቆዳቸው ቀለም መጥቆሩ ብቻ ከኛ ጋር በመልክ እንዲመሳሰሉ ያደርጋቸዋል 

እንጂ፣ አጠቃላይ ሁኔታቸው ግን ትተውት ለመጡት የስደት ህይወት እጅግ በጣም የቀረበ 

ነው ማለት ይቻላል።  

ይህ መንነትን የመሰረዝና የክህደት ክስተት በአለማችን ላይ ሲከሰት ዛሬ አዲስ አይደለም፤ 

ለምሳሌ ያህል በዘመነ አፓርታይድ፣ የነጮች የበላይነት በደቡብ አፍሪካ በነገሰበት ጊዜም 

የእነዚህ አይነት ሰዎች ተፈጥረው ታይተዋል፤ ደቡብ አፍሪካዊ ሆነው፣ ነገር ግን ለነጭ 

በማደር ደቡብ አፍሪካዊ ወገኖቻቸውን አሳልፈው ላረመኔው ስርአት የሰጡ ወገኖችን 

የደቡብ አፍሪካ ህዝብ በዚያ ክፉ ዘመን ታሪኩ አስተናግዷል። ይሁን እንጂ የደቡብ 

አፍሪካ ህዝብ ዝም ብሎ አላለፋቸውም፤ በወቅቱ ማድረግ የሚችለው ነገር ባይኖርም 

የጎደፈ ታሪካቸውን በደማቁ ፅፎላቸውና ለትውልድ አስተላልፎላቸው ይገኛል። እውቁ 

የደቡብ አፍሪካ  የፀረ-አፓርታይድ ታጋይ ብእረኛ Alex La Guma ይህንን ጉዳይ 

በስራዎቻቸው ውስጥ ሳይታክቱ ከገለፁት ምሁራን አንዱ ሲሆን እነዚህን ባንዳና 

በወገኖቻቸው ላይ ባንዳዊ ተግባር ሲፈፅሙ የቆዩ ሆዳሞችን ታሪክ በማይረሳው መልኩ 

“በደማቸው ነጭ የሆኑ ጥቁሮች” (Black in white blood) ሲል ገልፆአቸዋል፤ እነሆይህ 

መጠሪያ እስከ ዛሬ ድረስ (ለወደፊቱም የሚቀጥል ለመሆኑ መጠራጠር አይቻልም) ለነዚህ 

ወገኖች  ተለይተው የሚታወቁበትና ልዩ መጠሪያቸው ሆኖ ሊዘልቅ ችሏል። እኛም አገር 

እየሆነ ያለውና እኔም እያልኩት ያለሁት ይህንኑ ነው። 

በግልፅ አነጋገር የምዕራቡን ዓለም ነጮች ለመምሰል ከመፈለግ በመነጨ (የሚገኘው ጥቅም 

እንዳያመልጥ)  ባዕድ  አስተሳሰብ ክፉኛ “በመመሰጣቸው’’ ምክንያት መንፈሳቸውን 
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እዚያው አሜሪካና አውሮፓ ትተው እንዲያው ለይስሙላ ያህል የሚንገላወድ አካላቸውን 

ብቻ ይዘውልን እንደመጡ አንጠራጠር ዘንድ ያስገድዳል፣ እያንዳንዱ ድርጊታቸው። 

ምንም እንኳን የዚህ ዓይነቱ ነጭ የማምለክ አባዜ ክፉኛ የተጠናወታቸው ጥቋቁር ፈረንጆች 

(black in white blood እንዲል La Guma) ከአብዛኛው ዲያስፖራ ጤናማ አመለካከት 

አኳያ ሲታዩ ቁጥራቸው እዚህ ግባ የማይባል የመሆናቸው ጉዳይ ባያከራክርም፣ የእነርሱን 

ባዕድ አስተሳሰብ እንደወረርሽኝ ለማዛመት ሲሉ የማይፈነቅሉት ድንጋይና የማይቆፍሩት 

ጉድጓድ አለመኖሩ ግን ችላ እንዳንላቸው ያደርገናል። 

ይህ አሁን የምንገኝበት ወቅት፣ ግሎባላይዜሽንም እንበለው ገሎበላይዜሽን፣ ለምዕራባውያን 

የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ዓላማ ያለውን የቀለም አብዮት እንደ 

ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት ውስጥ ማቀጣጠል እንደፋሽን የተቆጠረበት ዘመን ነው፤ 

ስለዚህም “ያልጠረጠሩ ተመነጠሩ’’ ይሏልና አበው፣ እኔም ሆንኩ አንዳንድ ወገኖች 

“ጥቋቁሮቹ ፈረንጆች መጥሉን ወይስ መጡብን . . . ?’’ የሚል ጥያቄ ማንሳታችን 

ያለምክንያት አይደለም። እነዚሁ ጥቂት የአስተሳሰብ አምልኮተ ባዕድ ጨርቃቸውን 

ሊያስጥላቸው ከመድረሱ የተነሳ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ 

ጥላሸት ለመቀባት የሚሽቀዳደሙ መናፍቃን ዲያስፖራዎች፣ ምናልባትም ከልክፍታቸው 

የሚፈወሱበት አንዳች ፍቱን መፍትሔ ይገኝ እንደሁ ለማፈላለግ ይረዳል በሚል ተስፋ 

ነው ዛሬ ይህቺን ትዝብት አዘል ስሜቴን ከአንባቢዎቼ ጋር ልካፈል የወደደኩትም። 

ከዚያ በፊት ግን አንድ ሰሞን በነፃው ፕሬስ ዘንድ ሲብጠለጠል (በመብጠልጠሉ እኔም 

አምንበታለሁ) የነበረ አንድ ዲያስፖራ ለስታውሳችሁ፤ ውጪ ቆይቶ ሲመጣ አዲስ አበባ 

ውስጥ አሮጌ ቤቶች እየፈረሱና በአዳዲስ እየተተኩ ይመላከታል፤ እናም “ይህ እንዴት 

ይሆናል? It is wrong፣ በበለፀጉት አገሮች እኮ እንዲህ አይነት ስራ አይሰራም፣ ይህ እኮ 

ታሪክን ማበላሸት ነው” በማለት በስደት መኖረበት አገር በሚሰተፍበት የተቃውሞ ፖለቲካ 

ፓርቲ ውስጥ የመወያያ አጀንዳቸው የነበረውን አጀንዳ አስቦትም ይሁን ሳይስበው 

ዘረገፈው። (ዝዝሩ ብዙ ስለሆነ በዚሁ እንለፈው።) 

ያም ሆነ ይህ ግን “ጥቋቁር ፈረንጆች’’ የምላችሁ እንደዚህ ዓይነቶቹን ከስደት ተመላሾች 

ወይም ዲያስፖራዎች እንደሆነ ልብ ትሉልኝ ዘንድ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም ለእነዚህ 

ወገኖች ጎልቶ የሚታያቸው ጉዳይ በእርጅና ያዘመመውና ለመፍረስ አንድ ሐሙስ የቀረው 
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ቤት መታደሱ እንዲሁም የኢትዮጵያ ከውደቀቷ መነሳት አይደለም። ይልቁንስ እነርሱ 

እጅግ አብዝተው የሚናፍቁትን የግዛት አንድነትን ሊያስታውሳቸው የሚችል የነፍጠኛው 

ስርዓት ጥቃቅን አሻራ አለመኖሩ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ የማንነት ክስረት ወይም 

በፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም ቋንቋ “ክሽፈት’’ ሲሆን ጉዳውም ለአንድ ሰሞን የ”ነፃው’’ 

ፕሬስ ሚዲያ መነጋገሪያ ይህን ዘንድ ዳርጎታል። እንዴት ብትሉኝ የጥቋቁሮቹ “ፈረንጆች’’ 

ዓይነተኛ መገለጫ፣ የኢህአዲግ መራሹን መንግስት ዕድሜ ያሳጥራል ብለው የሚያስቡትን 

ውንጀላ ሁሉ እየፈበረኩ ከሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ጋር እንደምንም እንዲዛመድ ተደርጎ 

ለእነ ሒውማን ራይትስ ዎችና ለእነ ሲ.ፒ.ጄ. ዓይነቶቹ ምዕራባውያን ኒዎሊብራሊስት 

ሃይሎች የሚላክበትን ሁኔታ ማመቻቸት ስለሆነ። 

ለዚህም ነው እነርሱ እንደ አብዛኛው ከስደት ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ በአንድ 

ወይም በሌላ መልኩ ለሀገራችን ልማት በጎ አስተዋፅኦ የሚያበረክት የኢንቨስትመንት 

እንቅስቃሴ ውስጥ ምንም ዓይነት ትርጉም ያለው ተሳትፎ ሲያደርጉ የማይስተዋሉት። 

ምክንያቱ ደግሞ ጥቋቁሮቹ ፈረንጆች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ የተፈለገበት ዋነኛ ጉዳይ 

እዚህ አገር ቤት ተቀምጠው የኢህአዴግ መራሹን መንግስት እያንዳንዷን እንቅስቃሴ 

በአሉታዊ መንፈስ እያነፈነፉ ደካማ ጎኖች ሲያገኙ ያን ከጣራ በላይ አጉልተው በ”ነፃው’’ 

ፕሬስ ሚዲያ ማስተጋባትና ብሎም ለምዕራባውያኑ የእንጀራ አባቶቻቸው ማቀበል 

እንዲችሉ ሲባል የተሰጣቸውን ተልዕልኮ ለመፈፀም ብቻ ስለሆነ ነው። 

ይህ ብቻም አይደለም፤ ሌላም የጥቋቁሮቹ ፈረንጆች የሰርክ ተግባር አለ፤ “… ወያኔ 

ኢህአዲግ አመጣሹን ሕገ አራዊት ከማስወገድ በላይ ለኢትዮጰያና ለኢትዮጵያዊነት ክብር 

መታገል ሊኖር አይችልም። በመሆኑም ይህን ግፈኛ መንግስት ለመጣል የምናካሒደውን 

ትግል የሚጠቅም መስሎ እስካገኘነው ድረስ እንኳንስ ከሻዕቢያ ከሰይጣን ጋርም ተባብረን 

ልንሰራ እንችላለን’’ ሲሉ የግንቦት ሰባቱ መሪ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በአንድ ወቅት “ኢሳት’’ 

በተሰኘው የአመፅ መቀስቀሻ ሚዲያቸውና እንዲሁም በቪኦኤ ጭምር ያስተላለፉትን 

መርዘኛ መልዕክት ለማዘመት ያለመ የጥላቻ ፖለቲካዊ ተቃውሟቸውን የማይቀበል 

አንድም ዜጋ እንዳይኖር ለማድረግ ማንኛውንም ዓይነት ተፅእኖ መፍጠር ነው። ይህ 

ጽሁፌ ይበልጥ ተአማኒነት ይኖረው ዘንድም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የሀገር ውስጡን 

የተቃውሞ ፖለቲካ ጎራ በመሪ ተዋናይነት እንዲያስተባብሩ ሃላፊነት የተሰጣቸው 

የሚመስሉት፣ ዶ/ር በድሉ ዋቅጅራ “ኢትዮጵያን አንዳንዴ ሳያት’’ በሚል ርዕስ የፃፏትን 
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አጭር ርዕስ ግጥም ቅዳሜ ሚያዝያ 25 ቀን 2006 ዓ.ም ከታተመው “ፋክት’’ መጽሔት 

ላይ ወስጄ ላስነብባችሁ።  

“ኢትዮጵያን አንዳንዴ ሳያት  
ሀገሬን አንዳንዴ ሳስባት  
ፋብሪካ ትመስለኛለች፣ ኢህአዴግ የገነባት  
ዜጎቿን ጥሬ ዕቃ አድርጎ፣ ዜጎቹን የሚያመርትባት” (በድሉ ዋቅጅራ)  

ይህ የበድሉና ግጥማቸው (ዶ/ር በድሉ ድህነት፣ ልማት፣ ህዳሴ . . . የሚባሉ ፅንሰ ሀሳቦችን 

በሚገባ ያውቃሉ ተብሎ ቢታሰብም) ይዘት ኢህአዲግንና እርሱ የሚመራውን መንግስት 

መደገፍ አንዳች የሀገር ክህደት ተግባር የመፈፀም ያህል ተቆጥሮ፣ በአንፃሩ የፅንፈኞቹ 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አጀንዳ የለሽና በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ የተቃውሞ 

እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያውያን ነፃነት የመታገልን ክብር የሚያስገኝ ዲሞክራትነት እንዲሆነ 

ለማሳመን ሲሉ የማይፈነቅሉት ድንጋይ እንደሌላቸው እንረዳ ዘንድ የሚያስገድድ 

መሰረታዊ ጉዳይ ይመስለኛል። (ዶ/ር በድሉ መንግስት ከአርቲስቶቻችን ጋር ሱማሌ 

ክልልን ይጎበኙ ዘንድ ከጋበዛቸውና እውነታውን ከተረዱ በኋላ “የፃፉትን ያሰርዛል፣  . . . 

የሳሉትን የስደልዛል . . .” (በወቅቱ የቀረበውን የቲቪ ፕሮግራም ያስታውሷል) ሲሉ ንሰሀ 

መግባታቸውን ስናስታውስ፣ ወደፊትም፣ አሁን እየሰሯቸው ላሉ ስህተቶች በለመዱት 

መንገድ ይህንኑ (ንሰሃ የመግባት ስነስርአት) ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን።)  

ወደ ዲያስፖራዎቻችን እንመለስ፤ እነዚህ ከቆዳቸው መጥቆር ውጭ አንድም የአፍሪካዊነት 

መገለጫ ባህሪ የማይስተዋልባቸው ነጭ አምላኪ ከስደት ተመላሽ ወገኖቻችን፣ ወደ ሀገር 

ቤት ከመጡ ጀምሮ ምንም ዓይነት ኢትዮጵያንና መላ የብሔር፣ ብሔረሰብ ህዝቦቿን 

የሚጠቅም የልማት ተግባር ላይ እጃቸውን ሲያስገቡ የማይስተዋሉትን ያህል፣ ይህችን ሀገር 

ለምዕራባውያኑ የእንጀራ አባቶቻቸው የቀለም አብዮት በማመቻቸት ረገድ እየተጫወቱ 

ያሉት ተግባር በቀላሉ የሚተይ እንዳልሆነ መጥቀሱና ይህንኑ ለታሪክ አስቀምጦ ማለፉ 

ተገቢ ነው።  

ባጠቃላይ፣ በዛሬው ፅሁፍ“ጥቋቁሮቹ ፈረንጆች መጡልን ወይስ መጡብን?’’ ብሎ መጠየቅና 

ለጥያቄው የሚያወላዳ ምላሽ መፈለግ ፈፅሞ ቸል መባል የሌለበት ወቅታዊ ጉዳይ ሆኖ 

ስለተሰማኝ ነው ይህቺን ያህል ለመተንፈስ የሞከርኩት። በእርግጥም እኛ ኢትዮጵያውያን 

እንደ ማህበረሰብ እጅ ለእጅ ተያይዘን የምናካሔደውን ሀገራዊ የህዳሴ ጉዞ ከቀለም 
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አብዮተኞች ቅልበሳ መታደግ እንችል ዘንድ በግልፅ መክረን-ዘክረን ልንተማመንባቸው 

ግድ ከሚሉን የጋራ ጉዳዮቻችን መካከል አንዱና ምናልባትም ዋነኛው፣ ይህ የዲያስፖራ 

(የውስጥ አርበኞችን ጨምሮ) ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ባዕድ አስተሳሰብ ተዛምቶ ሊያስከትል 

የሚችለውን አደጋ ማስቀረት ስለሚቻልበት ጉዳይ ነው። እናንተም አንባብያን የፅሁፌን 

መሰረታዊ ሀሳብ ከዚህ አኳያ በመረዳት የየራሳችሁን ተጨማሪ አስተያየት ብታክሉበትና 

የበለጠ ቢብላላ ሸጋ ነው፤ በደንብ ይደፍርስና ይጥራ። ይህ ካልሆነ ግን ነጋ ጠባ የእነርሱን 

ግልፅና ስውር እጅ ጥምዘዛ ለመቋቋም መቋሰሉ በተደጋገመ ቁጥር ስራ ከማስፈታቱም 

በላይ ይሰለቻል።  


