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እንደምን ከረማችሁ። እኔ ብዙም የጽሑፍ ችሎታ የለኝም። ግን ወገኖቼ ሲሳሳቱ ዝም ማለቱ አቅቶኝ ነው

ይችን ለመሞነጫጨር የተነሳሳሁት። ብዙ ዓይነት ጽንፈኝነት ሊኖር ይችላል። እኔ እዚህ ጽሑፍ ላይ

የማነሳው ግን ዲያስፖራዊ ጽንፈኝነትን ነው። መቃወም ነውር አይደለም። ተቃውሞ አግባብነት ሲኖረው

እድገትን መሻሻልን ያመጣል። ልማትንና የዲሞክራሲ ግንባታን የሚደግፍ ግለሰብም ሆነ መንግሥት ይህን

ይቀበላል። ተቃውሞ የሀገርን ጠላቶች ዓላማ ለማሳካት ከሆነ ግን ነውር ነው። ሻዕቢያ የሚናገረውን

ከተናገርንለት፣ ኦነግ የሚፈልገውን ካደረግንለት፣ አልሻባብ ያሰበውን ከፈጸምንለት ከጠላቶቻችን በምንም

አንለይም። ኢሕአዴግን በመቃወም ሰበብ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ማጎልበት የታሪክ ተጠያቂነትን ያመጣል።

ጥቂት የዲያስፖራው ፖለቲካዊ ጽንፈኞች ከመጠን ያለፈ ሥህተት ይሳሳታሉ። ደህናውንና የተበላሸውን

ያደበላልቁታል። ትንሽ ምላጭ አገር ትላጭ እንዲሉ፣ ትንሿን እንከን ማጉላትን ተክነዋል። ለሃገር

የሚጥቅም ገንቢ ነገር ሲሠራ ያጥላላሉ። የልማት መዋጮን ያወግዛሉ። ከሻዕቢያ፣ ኦነግና አልሻባብ ጋር

አብሮ መሥራቱን ደግሞ ይደግፋሉ። ስልታቸው ኢሕአዴግን በሻዕቢያ ወይም አልሻባብ መተካት

ይመስላል። እነኚሁ ጥቂቶቹ የዲያስፖራው ጽንፈኞች የዋሁን፣ ደጋጉንና አገርወዳዱን ግራ የሚያጋቡ

ሆነዋል።

ዲያስፖራዊ ጽንፈኝነት የባዶነት ምክንያት ነው። ባዶ ስብስብ የእልኸኝነት መጠናከርያ ሠንበቴ ነች።

"እኔነት" በምኞት ድፍድፍ ስትለወስ ኃይለኝነትን ትዘራለች። ባዶ ሰው ለክብሩ ሲጨነቅ በግፈኝነት
ይወጠራል። አንዳንድ በውጭ የመኖሩ ዘመን ብዛት ባዶነትን፣ ብቸኝነትንና ተስፋ መቁረጥን ያስታቀፋቸው

የተቀዋሚው ስብስብ አባላት እነሱ ብቻ ያሉትን በማያራምዱት ላይ ስድብን ይወረውራሉ። እስር ቤት

ስለሌላቸው አላሠሩም እንጂ ጥላቻ፣ ማስገለለ፣ ዘረኝነት፣ አመጻና፣ ጦረኝነት የባህርያቸው አካል ሆኗል።

በእርግጥ ይህ የሥነ-ልቦና ችግር እንጂ ፈቅደው ያደረጉት አይደለም። ወገኖቻችን ናቸውና ልናስብላቸው
ይገባናል።

ሕዝብ ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ አበሳዎችን ወይም ጣጣዎችን በሚገባ መተንበይ ሳይችል በችኮላ

የተሞሉ ውሳኔዎች ላይ እንዲወድቅ የሚያደርጉት የግራና የቀኝ ጽንፈኞች ናቸው። የቀድሞው የተማሪዎች

እንቅስቃሴ ከውጭ ይዞት የገባው ማርክሲዝም-ሌኒኒዝም የፖለቲካ ልምድ ባላደገበት፣ የቆዩ የኃይማኖት
ምግባሮች ሥር በሰደዱበትና የእምነት እሴቶች በክርስትያኑና እስላሙ ዓዕምሮ ውስጥ ጠልቀው

በሠረጹበት አገር በቀላሉ የሚተገበር መርህ አልነበረም። ማስተማሩ፣ ማሳመኑ መቅደም ሲገባው መናቆሩ፣

መወነጃጀሉ፣ መገዳደሉ ሠልጥኖ ለእነኝያ ሁሉ የሃገር ዋልታ ትውልድ መጥፊያ ሠበብ ሆነ።

ሁላችንም ልንገነዘበው የሚገባን ነገር አለ። ኢትዮጵያ የንጉሡ ኋላም የደርግ አልነበረችም። ኢትዮጵያ

አሁንም የኢሕአዲግ አይደለችም። ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት እንጂ ጥቂት ፖለቲከኞች እንዳሻቸው

የሚያሽከረክሯት ኮማሪት አይደለችም። አንድ ሰው ከአሜሪካ ወይም አውሮፓ ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ

ለመሄድ ከዲያስፖራው የፖለቲካ ኃላፊዎች የመውጫ ፈቃድ መጠየቅ የለበትም። ወደ እናት ሃገሩ



ለመጓዝ መብቱ የራሱ ነው። ነገርን አወላግዶ ወደ ሃገሩ የሚጓዘውን ግለሰብ "የኢሕአዴግ ደጋፊ" ነህ
እያሉ ማስፈራራት ወይንም ስሙን ለማጉደፍ መሞከር ከባዶነት የሚመነጭ መንቻካነት ነው። አንዳንዶቹ

ሲያሻቸው "ሃገር ቤት አትሂዱ ወያኔ ያስራችኋል" ወይንም "ከኤርፖርት ይመልሳችኋል" እያሉ ሃሰት
ይነሰንሳሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ "ወያኔ በሄዳችሁበት ሁሉ ክትትል ያደርግባችኋልና ወደ ኢትዮጵያ አትሄዱ"
እያሉ ሰዎችን ለማስፈራራት ይሞክራሉ።

ማንም ኢትዮጵያዊ ሀገሩ ሲጓዝ በቆይታው ወቅት አንዳች መጉላላትም ሆነ ክትትል እንዳልደረሰበት

የተመላለሰው ሁሉ በገሃድ የሚመሰክረው እውነት ነው። አዲስ አበባ ኤርፖርት የሚገኙት የኤሚግሬሽኑ

ሠራተኞች ጨዋነትና ትህትና በተሞላው መስተንግዶ የይለፍ ማህተሙን ከማተም ሌላ አንዳች ጥያቄ

እንኳን አያቀርቡም። ይህን እውነት መካድ እንኳንስ ለቅኖቹ ኢትዮጵያውያን ቀርቶ ለክፉዎችም

አይበጅም። አንዳንድ የዲያስፖራው የፖለቲካው ኃላፊዎች ግለሰቦች ወደ ሃገራቸው እንዳይጓዙ

የሚፈልጉት ስደተኛው ከሃገሩ ጋር ያለው ቁርኝት እንዳይጠብቅ ነው። በእርግጥ ሀገር ቤት የሚመላለሰው

ከበዛ ደጋፊያቸው ይቀንሳል፣ የገንዘብ ምንጫቸው ይደርቃል፣ መድረካቸው ይቀዘቅዛል።

ነገርን ነገር ያነሳዋልና ይህንንም ልጨምር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንጉሡም የደርግም አልነበረን።

አየር መንገዱ አሁንም የኢሕአዲግ አይደለም፣ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። በአየር መንገዱ

አትጓዙ ማለቱም ዘመናዊ የቅናት ዜማ ነው። ከግብጽ ለሚወረወረው እርጥባን አድረው እንደሆን እንጃ

ጽንፈኞችን ወደ እብደት የቀየረ ክስተትም አለ። ምን እንደምል አላውቅም፣ የአባይ ወንዝ መገደብን

መቃወም የዓዕምሮ መዛባት ሊሆን ይችላል ብዬ ልለፈው መሰለኝ። የኅዳሴውን ግድብ ኢሕአዲግ ይዞት

ይሄዳል ብሎ መፍራት ጤንነት አይደለም።

ወገኖቼ መረዳት የሚገባንን እውነት ሁሉ በቅጡ መጨበጥ ይገባናል። መቃወምም መደገፍም አግባብነትና

ሃቅን የተመረኮዘ ሊሆን ይገባዋል። መንግስት ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይከስማል፣ በሌላ መንግሥት ይተካል።

የኢሕአዲግም ዕጣ ከዚሁ ነበራዊ እውነት ውጭ አይደለም። ኢሕአዴግ የሰዎች እንጂ የመላዕክት

ስብስብ አለመሆኑን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ደግመው ደጋግመው ይናገሩ

ነበር። ኢሕአዴግ ምንም አልሠራም ማለት አይቻልም። ኢሕአዴግ ከገጠር እስከ ከተማ ልማትን

አንጥፏል፣ ኢንዱስትሪ ፋብሪካ ተክሏል። ከጎረቤት ሃገሮች ጋር ያለውን ፖለቲካ ለማስተካከል ጥረት

ያደርጋል። ኢሕአዴግ ስህተቶች የሉበትም ማለትም አይቻልም። ስህተቶችም አሉት። እንዲያርም

ሃሳባችንን ማቅረብ የዜግነት ግዴታችን ነው።

የዲያስፖራው ጽንፈኝነት የሥነ-ልቦና ችግር ነው። እልኸኝነታቸው ከባዶነትና ተስፋ መቁረጥ የመነጨ
ነው። በብዙ ዓመታት እውጭ ቆይታው ወቅት ሠርቶ ጥሪት ያልያዘ ወይንም ተምሮ እውቀት ያለበሰ ሁሉ

የተንዘላዘለውን የኋላ ዘመኑን ሂሳብ ሲያሰላው ማዘኑ፣ ተስፋ መቁረጡ አይቀርም። አንዳንዱ ጽንፈኝነቱን

በእልኸኝነቱ ለማንጸባረቅ ፖለቲካውን ተደባልቋል። አንዳንዱ ከብቸኝነትና ተስፋ መቁረጥ የተነሳ ቆዝሞ

ቀርቷል።፣ አንዳንዱ ዕጽና አልኮል በማዘውተር ተጎድቷል። ይህ የወገን ችግር ሁላችንንም ያሳስባል።



ይህን የሥነ-ልቦና ችግር ተባብረን እልባት ልናገኝለት ይገባል። መፍትሄው የዲያስፖራውን ከሀገሩ ጋር
ያለውን ቁርኝት ማስፋትና ማዳበር ነው። ኢሕአዴግ ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ከትንሽ ጎጆ ቀላሾች

አንስቶ እስከ ከፍተኛ ኃብት አፍሳሾች ድረስ የቀየሰው የውጭ ፖሊሲ ያስመሰግነዋል። የዲያስፖራው

ጽንፈኝነት፣ እልኸኝነት፣ ግትርነት ከትውልድ አገር ጋር ያለው ቁርኝት ሲጠብቅና ሲላላ የሚፈጠር የሥነ-
ልቦና ችግር ነው። አንድ በውጭ የቆየ የዲያስፖራ ነዋሪ እርሱ ራሱ፣ የትዳር ጓደኛው ወይንም ልጆቹ ወደ

ሃገራቸው ሲጓዙ ጽንፈኝነቱን ይቀንሳል። በሌላ በኩልም በራሱ ወይንም በትዳር ጓደኛው ስም ጎጆ ሲቀልስ፣

ንብረት ሲያፈራ ወይንም ኃብት ሲያፈስ ጽንፈኝነቱ እያደር ይከስማል። ከትውልድ ሃገሩ ጋር ያለው

ቁርኝት እጅግ የላላ በአንድም በሌላም ምክንያት ሀገሩ መመላለስ ወይም መመለስ ያልቻለ ግለሰብ

ፖለቲካውን እንደ ራሱ ኃብት ይይዘዋል፣ እንደ ሥልጣን ምንጭ ይጠቀምበታል። ማሰር ባይችልም እንኳን

መሳደብ ያስችለዋል። ተስፋ መቁረጡ እልኸኛ ያደርገዋል። በተቸገሩ ወገኖች ላይ የሚያሳየው

የበላይነትም በከንቱ ያስኮፍሰዋል። ይኸው ዲያስፖራው የሥነ-ልቦና ችግሩን በጽንፈንነት ያካክሰዋል።
ዘለቄታዊ መፍትሄ ግን አይደለም። መፍትሄው ከእናት ሀገሩ ጋር ያለውን ቁርኝት ማጥበቅ ነው።

ሥልጣን፣ ገንዘብ፣ ሤሰኝነት፣ ወዘተ የምኞት ባርያ ያደርጋሉ። ከድካም ወይንም ከእውቀት ውጭ እነኚህን

ለማግኘት አንዳንዱ ጽንፈኛ፣ አንዳንዱ ተናግሮ አዳሪ፣ አንዳንዱ ሙሰኛ ይሆናል። ያለኝ በቃኝ የሚል ግን

በኅዳሴ ይኖራል። ሁላችንም መልካም ባህርይ እንድንላበስ ከራሳችን ጋር ትግል ማድረግ ይኖርብናል።

የአስተዳደርን ሥራ የሚያዛቡ በሙስና የተዘፈቁ ጥቂት ራስ ወዳድ ባለሥልጣኖች በየትም ሀገር

አይጠፉም። አንዳንድ ሕዝባዊ አደራ መሸከማቸውን ያልተረዱ ባለስልጣናት በሕዝብ ትግል የተገኘውን

ድል ያበላሹታል። ይህ ፍትህን ማዛባት ነው። የመንግሥት ዓላማ በሀገሪቱ ላይ ሠላም እንዲሰፍን፣ በሽታ፣

ድህነትና መከራ እንዲወገድ እንዲሁም ሕዝብ በደስታና በተድላ መኖር እንዲችል ያልታከተ ጥረት

ማድረግ ቢሆንም በራስ ወዳዶች ሳብያ ነገሮች ይዘበራርቃሉ። ውጥኑ እንዲሳካ ግን ትግሉ አያቋርጥም።

ድህነትን መቅረፉም ሆነ ዲሞክራሲን መገንባቱ የትግል ሂደት ነው። ሁለቱም ባንድ ጀንበር አይሳኩም።

ሕዝብ የፖለቲካ ባህሉን አሳድጎ መንግሥትን የማገዝና የመርዳት ኃላፊነትን መሸከም ይኖርበታል። ይህ

እውነታ ማህበረሰቡ ውስጥ እንዲሰርጽ ደግሞ የተማሩት፣ የተመራመሩት እውቀትን ይረጫሉ፣ ያዘንባሉ፣

አስተሳሰብን ያዳብራሉ። ያን ጊዜ በሕዝብ የተሰጣቸውን ኃለፊነት በቅጡ መወጣት የማይችሉትን

ባለስልጣኖች በምርጫው ወቅት ማስወገድ ሲቻል መልካም የሠሩት ደግሞ ዳግም የመመረጥ ዕድላቸው

የሠፋ ይሆናል። እውቀት፣ ሥነምግባር፣ ግብረገብነት፣ ሚዛናዊነት፣ ቅንነት፣ መልካም ግንዛቤና ደግነት

በሕዝቡ ዓዕምሮ ውስጥ ሲሠርጽ ግለሰቦች ከግራ ቀኝ ፖለቲካ ጽንፈኝነታቸው ይሰበሰባሉ። ድህነቱ

እንዲወገድ፣ ሙስናው እንዲቀንስ፣ ዲሞክራሲ እንዲጎለብትና ሥራ አጥነት እንዲወገዱ ኢሕአዴግን

በአግባቡ መተቸት፣ ቀናውን ፈር እንዲከተልና ስህተቱን እንዲያርም ማድረግ ለሃገር እድገት ቁልፍ ስለሆነ

ይህ የዜግነት ድርሻችን ነው። እንደ ሃገር ግንባታው፣ እንደ ሃገር ጥበቃው፣ የዲያስፖራው ጽንፈኝነቱንም

ማከም የሁላችንም ግዴታ ነው።

ኢትዮጵያ ትልማ

ወሠ




