
 

 

ኢትዮጵያን በጨረፍታኢትዮጵያን በጨረፍታኢትዮጵያን በጨረፍታኢትዮጵያን በጨረፍታ! ! ! !                         ቁጥር 4ቁጥር 4ቁጥር 4ቁጥር 4    

                                    ገረመው ከበርሊንገረመው ከበርሊንገረመው ከበርሊንገረመው ከበርሊን    

የዲያስፖራ ፖለቲካ አንዳንድ ነጥቦችየዲያስፖራ ፖለቲካ አንዳንድ ነጥቦችየዲያስፖራ ፖለቲካ አንዳንድ ነጥቦችየዲያስፖራ ፖለቲካ አንዳንድ ነጥቦች    

1.  1.  1.  1.  መግቢያመግቢያመግቢያመግቢያ    

 በተለያዩ ምክንያቶች ከሀገራቸው የወጡ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ተሰደው ከሚኖሩበት ሀገር 

ባህልና ወግ ራሳቸውን አለማምደው፣ ሰላማዊ ህይወት ፈጥረው ወልደው እና ከብደው እንደሚኖሩ 

ይታወቃል፡፡ ከእነዚህ ብዙኃኑ እትብታቸው ከተቀበረበት ፡፡፡፡አገርና ማህበረሰብ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት አላቸው፡

፡ በአገር ቤትም ዲያስፖራ የሚለው አባባል ሀገርኛ ሆኖ ዲያስፖራ ሰፈር፣ ዲያስፖራ አዳባባይ፣ ወዘተ የሚሉ 

ስያሜዎች የተለመዱ ሆነዋል፡፡ መንግስትም ለዚሁ የአገር ክፋይና ሕብረተሰብ ክፍል ሁኔታዎች ይመቻቹለት 

ዘንድ የዲያስፖራ ፖሊሲ ማውጣቱን ሰምተናል፡፡ ሁሉም ነገር መልካም ይመስላል፡፡ በርካታ የዲያስፖራ  

ቤተሰቦች ከትላንቱ የሽኩቻ ታሪክ ወጥተው አዲስ ራእይ ተላብሰው በመውጣት የባዶነት መንፈስ  አሸንፈዋል፡ 

 

 ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው የፖለቲካ እና ማሕበራዊ እንቅስቃሴዎች በቻሉት ዓቅም 

እየተሳተፉ ቢሆንም ቅሉ ዲያስፖራው ሕብረተሰብ ከአገሩ ጋር ያለውን ሰላማዊ ግንኙነት ለማደፍረስ አንዳንድ 

የፖለቲካ ቡድኖች ሲሞክሩ ይታያሉ፡፡ በዲያስፖራ አካባቢ በቅራኔ ተወልደው ቅራኔ የማስፋፋት አባዜ 

የተጫናቸው ወገኖች በሁለቱ ጫፍ ሆነው ገመዱን ለመበጠስ ወጥረው ጉተታውን ተያይዘውታል፡፡ሆኖም 

ዲያስፖራው ረዥም የፖለቲካ ታሪክ ተሞክሮ ያለው በመሆኑ በጥቂት ፅንፈኞች ጩኸት የሚደናገጥ እንዳልሆነ 

በተለያዩ አጋጣሚዎች አሳይቷል፡፡ ባለፉት ሀያ ዓመታት የፅንፈኛ ፖለቲካ አንድ እርምጃ አለመሄዱም ይህን 

ያረጋግጣል፡፡ እንዳው ካላችሁ የዲያስፖራ ፖለቲካ የተበላ ቁማር የሚሉት ዓይነት ብሂል ሆኗል፡፡ 

 

 ዲያስፖራው ኢትዮጵያዊ ከአገሩ አድባር ጋር ያለውን ሰላማዊ ትስስር አጠናክሮ ለመቀጠልና 

በፖለቲካውም አስተዋፅኦ ለማድረግ ከፈለገ የራሱን ታሪክ መለስ ብሎ መገምገም አለበት፡፡ ዲያስፖራው ወደ 

ፖለቲካ ተጎትቶ በገባበት አጋጣሚ ሁሉ ትልቅ ስሕተት ሲፈፅም ይታያል፡፡ የዲያስፖራ የፖለቲካ ዝንፈት ጦስ 

ከራሱ አልፎ ለሕዝቦችም የተረፈበት የታሪክ አጋጣሚ ብዙ ነው፡፡ የማንኛውም አገር ፖለቲካ ከዕቃ ዕቃ 

ጨዋታ ይለያል፡፡ በቀጣይ አዲስ ነገር ለማየትና ሚናውን ለማስተካከል ይችል ዘንድ በግምገማ መጀመር 

አለበት፡፡ ጉዳዩ ራስን መጠየቅ እና መመርመር ይጠይቃል፡፡ ራሱን ለመመርመር ያልፈቀደ ግለሰብ እና ቡድን 

ደግሞ በሰው መንገድ ላይ መቆም የለበትም፡፡ የዲያስፖራ የፖለቲካ ተሳትፎ እስካሁን ያለውን ድክመትና 

ጥንካሬዎችን ግልፅ ማድረግ ይጠይቃል፡፡ 

 

 የኢትዮጵያ የዲያስፖራ ሕብረተሰብ በአገሩ የፖለቲካ ሂደት የመሳተፍና ድጋፍ የመስጠት ሙሉ 

መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ በዲያስፖራው የተፈጠረው አቅም በአገራችን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ይውል 

ዘንድ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው፡፡ ይኸን ለማሳካት በዲያስፖራው መካከል የፖለቲካ ዲያሎግ ማካሄድ 

ይጠይቃል፡፡ በዲያስፖራው ዘንድ የሚካሄደው የፖለቲካ ዲያሎግ በግል አመለካከት እና በአገራዊ የጋራ 

ጉዳዮች ላይ ያለውን አንድነትና ልዩነት የተሻለ ግንዛቤ በመፍጠር በአሁኑ ወቅት ያለውን መደበላለቅ ከተቻለ 

ማስወገድ ካልተቻለ ደግሞ ለመቀነስ ይረዳል፡፡ አንዳንድ ቡድኖችና ግለሰቦች በመንግስትና በአገር መካከል 



ያለውን ልዩነትና አንድነት በተመከለተ ግልፅነት እንደሚጎደላቸው ከተግባራቸው ማየት ይቻላል፡፡ ገዥውን 

ፓርቲ ሲቃወሙ በአገራችን ዘላቂ ጥቅም ላይ ጉዳት ሲያደርሱ ይታያል፡፡ በዲያስፖራው መካከል የሚካሄደው 

የፖለቲካ ዲያሎግ ይህንን ነገር ለማሰወገድ ይጠቅማል፡፡ በማንኛውም ቦታ፣ ጊዜና ርእሰ-ጉዳይ ላይ የሚካሄዱ 

ውይይቶች የመቻቻልና የዲሞክራሲያዊ እኩልነት መርሆዎችን የተከተሉ መሆን አለባቸው፡፡ ከፅንፈኞች ጋር  

የፖለቲካ ዲያሎግ ማካሄድ ስለመቻሉ እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡ ፅንፈኞች የግለሰቦች ነፃነት እና  መቻቻል 

የሚለው ነገር የሚዋጥላቸው አይደለም፡፡ ይህም ሆኖ ዲሞክራቶች ተስፋ ቆርጠው ስለማያውቁ ፅንፈኞችን 

በፖለቲካው መድረክ ለማሸነፍ የፖለቲካው ውይይት  ቀጣይ መሆን አለበት፡፡ በፖለቲካው ሂደት ቁምነገሩ 

የመቻቻል እሴት ልዩነቶችን በሰላማዊ ውይይት እያስታረቁ ማስኬድ በመሆኑ ከዲያሎግ ማዕድ ጥሰው 

የሄዱትን ፅንፈኞች እግር በግር ተከትሎ የፖለቲካ ድንክዬዎች መሆናቸውን ማሳየት ያስፈልጋል፡ 

 

 የዚህ ፅሑፍ ዓላማ በዲያስፖራው አካባቢ የፖለቲካ ውይይት በማቀጣጠል ዲያስፖራው ከአገሩ ጋር 

ያለውን ሰላማዊ ግንኙነት ለማጠናከር ነው፡፡ በዲያስፖራው የፖለቲካ ሱታፌ ታሪክ ሂደት ላይ እልባት ያላገኙ 

መሰረታዊ ጥያቄዎችን አንስቶ የሀሳብ ፍጭት ማካሄድ ተገቢ ነው፡፡ ተዘውትረው ከሚነሱና እስካሁን 

መግባባት ካልተደረሰባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱና ዋነኛው የዲያስፖራው የፖለቲካ ተሳትፎ የውኃ ልክ፣ 

ቁመትና ወርድ በማወቅ መስመር የማበጀት ጉዳይ ነው፡፡ ከአገር ቤት ርቆ በባዕድ አገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ  

በአገሩ ፖለቲካ የመሳተፍ መብቱ የተጠበቀ ቢሆንም ደብረብርሃን ወይም ድሬዳዋ እንዳለው ዜጋ እኩል 

የፖለቲካ ተሳትፎ ለማድረግ ርቀት ይገድበዋል፡፡ ከአገር ቤት እየራቀ በሄደ ቁጥርም ከዕለታዊ ፖለቲካ መነጠሉ 

ነባራዊ ሁኔታ አይቀሬ ነው፡፡ የአሁኑ ዲያስፖራ እነዚህን ሁለት ተቃርኖዎች አቻችሎ ለማስኬድ የግድ 

የተሳትፎው ልኬት ላይ ግንዛቤ መያዝ አለበት፡፡ የስደት ዓለም ደራሲ፣ ፖለቲከኛ፣ ከያኒ ውሎ አድሮ እየቀዘቀዘ 

የመሄድ ተግዳሮት ይገጥመዋል፡፡ 

 

 ከዲያስፖራ የፖለቲካ ተሳትፎ ታሪክ በመነሳት በባዕድ አገር የተቋቋሙ የፖለቲካ ቡድኖች እና በነሱ 

የተቀየሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገራችን የለውጥ መሳሪያ ሆነው የማገልገል ዕድላቸው ምን ያህል ነው ? 

የሚለው ጉዳይ ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ  ነው፡፡ በአገራችን የተከሰቱ ለውጦች የተገኙት በአገር ቤት በሕዝብ 

መሀል በተወለዱ ድርጅቶች ነው፡፡ በዲያስፖራ የተመሩ ወይም የዲያስፖራ ጫና ያላቸው ቡድኖች በአገራችን 

የፖለቲካ ሂደት የነበራቸውን ሚና ገለልተኛ ሆኖ ትክክለኛ ብያኔ ለመስጠት ጥረት መደረግ አለበት፡፡ ይህ 

ፅሑፍ በዲያስፖራ የተቋቋሙ የፖለቲካ ቡድኖች በአገራችን ባለው ሂደት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የነበራቸው 

መሆኑን በመጠቆም የአገር ቤት ፖለቲካ ከዲያስፖራ ጫና ነፃ መሆን እንዳለበት ይጠቁማል፡፡ የዲያስፖራው 

ሚና ከደጋፊነት ያለፈ የመሪነትና ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነት ለመሸከም ሁኔታው የማይፈቅድለት መሆኑን 

ታሪክን በማጣቀስ መፈተሽ ይቻላል፡፡ 

 

2.  የኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያ    ዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራ    የፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካ    ተሳትፎተሳትፎተሳትፎተሳትፎ    ታሪክ፡ታሪክ፡ታሪክ፡ታሪክ፡    

  ይህ ታሪክ ሰፊ ነው፡፡ የባለሙያ ጥናትና ምርምርም ይጠይቃል፡፡ ቢሆንም ከየራሳችን ልምድ እና 

ተሞክሮ አንፃር አንዳንድ ነጥቦች ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የፖለቲካ ስታፌ የተጀመረው 

ከ1960ቹ የተማሪዎች ትግል ጋር ተያይዞ ነበር፡፡ በውጭ አገራት ለትምህርት የተላኩ ወጣቶች በአገር ቤት 

ሲቀጣጠል የነበረው የፖለቲካ ትግል አካል በመሆን መንቀሳቀስ ጀመሩ፡፡ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ የኢትዮጵያ 

ተማሪዎች ማሕበራት አቋቁመው የተሟሟቀ የፖለቲካ ትግል አካሂደዋል፡፡ በአገር ቤት ተማሪዎች    



ያነሷዋቸውን መፈክሮች በመቀበል አስተጋብተዋል፡፡ በውጭ የነበሩ የተማሪዎች ማሕበራት ከፖለቲካ ፓርቲ 

ባልተናነሰ የትግል መድረክ ሆነው አገልግለዋል፡፡ የተለያዩ መፅሔቶችን በማሳተም የርእዮተ-ዓለም ትግል 

ተካሂዷል፣ “ቻለንጅ” በመሳሰሉ መፅሔቶች ጥናታዊ ፅሑፎች እና ትንታኔዎች ቀርበዋል፡፡ 

 

   በዚህም ሂደት ቀስ በቀስ በተማሪዎች መካከል የፖለቲካ ልዩነት ተከሰተ፡፡ የፖለቲካ ትግሉ 

እየተጠናከረ ሲሄድ አንዳንድ ምሁራንና ተማሪዎች ተጠራርተው ህቡእ የፖለቲካ ቡድን ማቋቋማቸው ሲሰማ 

የነበረውን  ልዩነት ይበልጥ አጦዘው፡፡ ይህ ክስተት በተማሪው መካከል ቂምና ጥርጣሬ ፈጠረ፡፡ በመጀመሪያ 

መ.ኢ.ሶ.ን. የተባለ ድርጅት በሕቡእ ሲመሰረት  ቆይቶም የኢ.ሕ.አ.ፓ. አስኳል የሆነው ድርጅት በአውሮፓ 

ተመሰረተ፡፡ የዲያስፖራ ተማሪዎች በሁለት በመከፈል ወደ አልሆነ ትንቅንቅ ገቡ፡፡ በየከተማውና በበየማሕበሩ 

አንዱ ሌላውን ያሳድድ ያዘ፡፡ በሁለቱም ድርጅቶች መካከል የነበረው ልዩነትም ለብዙ ወገን ግራ አጋባ፡፡ 

የፓርቲዎቹ ድርሳናት እንዳስነበቡን የልዩነቱ ምክንያት በአገር ቤት በነበረው የፖለቲካ ቅራኔ አረዳድና አፈታት 

ላይ ነበር፡፡ ሆኖም አሁን መለስ ብለን ስናየው ሁለቱም ድርጅቶች የአገር ቤቱን ሁኔታ በአግባቡ ለመረዳት 

ሁኔታው የሚፈቅድላቸው አልነበረም፡፡ የአፄው ዘመን ሲያከትም የፖለቲካ ቡድኖች ቂምና ፀብ ሰንቀው አገር 

ቤት ገቡ፡፡ አገር ቤት እንደገቡም ቂምና ልዩነቱን ለማስፋፋት ቻሉ፡፡ መኢሶን ከደርግ ጋር በግልፅ ሲያብር 

ኢሕአፓም ሁለቱንም በእኩል ጠላትነት ፈርጆ ተፋለመ፡፡ ደርግም ቅራኔውን በመጠቀም በአሸናፊነት ወጣ፡፡ 

 

 በሁለቱ የፖለቲካ ቡድኖች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ተከትሎ የተከሰተው አደጋ የዛሬው 

ትውልድ ድጋሚ ሊመለከተው ይገባል፡፡ በመጀመሪያ እነዚህ ቡድኖች የተመሰረቱት በውጭ አገራት በመሆኑ 

በአገር ቤት የነበረውን ነባራዊ ሁኔታ ውጭ ሀገር ሆነው ለመተንተን የሚያስችል መረጃ አልነበራቸውም፡፡ 

ሁለተኛ ፓርቲዎቹ ግለሰቦች በመጠራራት የፈጠሯቸው እንጂ በሕዝባዊ ተሳትፎና ድጋፍ የታጀቡ አልነበሩም፡፡ 

የልሂቃን የፖለቲካ ቡድኖች ነበሩ፡፡ ሶስተኛ በመካከላቸው የነበረውን የፖለቲካ ልዩነት በመቻቻል ለመፍታት 

የሚያስችል አቅም አልነበራቸውም፡፡ በፖለቲካ ቡድኖች መካከል ተፈጥሮ በነበረው ክፍፍልም ከውጭ 

የተመለሱ ታጋዮች ተፅዕኖ ፈጥረው ነበር፡፡ በዲያስፖራ የተቀመረ የፖለቲካ ፕሮግራም ለአገር ቤት የፖለቲካ 

ትግል መሳሪያ ሆኖ እንዲያገለግል ነባራዊ ሁኔታው አይፈቅድም ነበር፡፡ ከዚሁ የታሪክ ዘመን የምንማረው 

ትልቁ ቁምነገር ለአገር ቤት የለውጥ ፖለቲካ አገር በቀልና አገር በቀል ብቻ መሆን ያለበት መሆኑን ነው፡፡ 

 

 በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል የተፈጠረው ፀብ የተጀመረው በውጭ አገር መሆኑን አንርሳ፡፡ በሁለቱ 

ፓርቲዎች መካከል በተፈጠረው ቂምና ጥላቻ ምክንያት ወደ እርስ በእርስ መጠፋፋት አመራ፡፡ “ቀይ ሽብር” 

የሚባለውን የፖለቲካ ቃል ማድመጥ ጀመርን፡፡ በውድ ወንድሞቻችን ላይ “ቀይ ሽብር” የሚል ማሕተም 

አረፈባቸው፡፡ በመጨረሻም ሁለቱም ፓርቲዎች የደርግ ሰለባ ሆኑ፡፡ ከጥቂት የድርጅቶች መሪዎች በስተቀር 

ሁሉም አላስፈላጊ የህይወታቸው ዋጋ ከፈሉ፡፡ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ላይም ቂምና ቁርሾ ተተከለ፡፡ 

ደርግም በምስራቅ አፍሪካ የማይቀመስ ሀይል መሆኑን በማመን “አድሀርያንን ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮንም ጭምር 

እንቆጣጠራለን” የሚል መፈክር አስተጋባ፡፡ 

    

    

    

    



    

3. የፅንፈኛየፅንፈኛየፅንፈኛየፅንፈኛ    ዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራ    ውልደትናውልደትናውልደትናውልደትና    ወቅታዊወቅታዊወቅታዊወቅታዊ    ቅኝት፡ቅኝት፡ቅኝት፡ቅኝት፡    

3.1....    የደርግየደርግየደርግየደርግ    የመጨረሻውየመጨረሻውየመጨረሻውየመጨረሻው    ዓመታትናዓመታትናዓመታትናዓመታትና    የሽግግርየሽግግርየሽግግርየሽግግር    ዘመንዘመንዘመንዘመን    መጀመሪያ፡መጀመሪያ፡መጀመሪያ፡መጀመሪያ፡ 

 
     የደርግ ስርዓት ውድቀት እየተቃረበ በመጣበት ወቅት በዲያስፖራው አካባቢ የፖለቲካ ጫጫታ  

ተፈጠረ፡፡ ኮብላይ የደርግ መኮንኖች እና የኢሰፓ መሪዎች ከቆራጡ መሪያችን ጋር ወደፊት እያሉ ጉሮሮዋቸው 

እስኪነቃ ድረስ እንዳልጮሁ ሁሉ ደርሰው የዲሞክራሲ ካባ ለመላበስ ሞከሩ፡፡ በዚህ ከተካኑት መካከልም 

እንደ ኮለኔል ጎሹ ወልዴ የመሳሰሉት አዲስ ጉልበት ይዘው ከዋሽንግተን ነጋሪት እየጎሰሙ በነፃ አውጭነት 

አዲስ-አበባ ለመመለስ ይዝቱ ጀመር፡፡ የኢትዮጵያ ዋና ችግር ደርግ ሳይሆን ሊቀመንበሩ ኮሎኔል መንግስቱ 

እንደሆኑ በመቀስቀስ የቀዶ ጥገና ፖለቲካ እንዲካሄድ መፈንቅለ-መንግስት ሰበኩ፡፡በአገር ቤት ሽንፈቱ 

እየተቃረበ መምጣቱን የተመለከቱ የጦር መኮንኖችም ያልተሳካ መፈንቅለ-መንግስ አካሄዱ፡፡ ይህ ከመሆኑ 

በፊት ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ከፍተኛ ወታደራዊ ድሎችን በማስመዝገብ ትግራይን በሙሉ በመቆጣጠር “ወደ መሀል 

ግባ” እያለ ደርግን እየነዳ ወደ አዲስ-አበባ ገሰገሰ፡፡ ይህን የተመለከቱ የዲያስፖራ ልሂቃንና ኮብላይ መኮንኖች 

ኢሕአዴግን ቀድመው አዲስ አበባ ለመግባት ተራወጡ፡፡ ደርግም ቢሆን ዕድሜው እያጠረ መሆኑን ተገንዝቦ 

ዕድሜውን ሊያስቀጥል ይችላል ብሎ የገመተውን “የአንድነት ኃይሎች ግንባር” ለመፍጠር መዘጋጀቱን በይፋ 

አወጀ፡፡ ይህ ሽንፈት የወለደው የፖለቲካ አጀንዳ ለእነ ጎሹ ወልዴ የልብ ልብ ሰጣቸው፡፡ ባገኙት አጋጣሚ 

ሁሉ ኢሕአዴግ ከደርግ የባሰ ነው በማለት የፀረ-ዲሞክራሲ ኃይሎችን ለማሰባሰብ ሞከሩ፡፡ አገር ወዳድ 

ወገኖችም በየከተማው ፎረሞችና የመሳሰሉትን ስብስቦች በመፍጠርና በመደራጀት ቀልባቸውን ለፖለቲካ 

ሰጡ፡፡ 

 

 ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. አዲስ አበባን በቅርብ ርቀት እያካበበ በመጣበት ወቅት የደርግ መኮንኖች፣ የአፄው 

ዘመን አዛውንቶች፣ የኢሕአፓና የመኢሶን ቅሪቶች ኢዴ.ኃ.ቅ. የሚል ሕብረት ፈጥረው አንዴ ቶሮንቶ ሌላ ጊዜ 

ሌላ ቦታ እየተሰባሰቡ የአገራችን የመጪው ዘመን ፖለቲካ መሪዎች ለመሆን ቃጣቸው፡፡ በዚህ ወቅትም 

አገራችን ከደርግ ተገላገለች፡፡ አገሪቱን የተረከበው ኢሕአዴግ በርእሰ-ከተማይቱ ሰላም ለማስፈን ጊዜ 

አልወሰደበትም፡፡የደርግ መሪዎችም ከየቤታቸው ተኮልኩለው እጃቸውን ሰጡ፡፡ በዲያስፖራ ዙሪያ የነበሩት 

ዲሞክራቶችም የኢሕአዴግን ሰላማዊ ጥሪ ተቀብለው በሽግግሩ ዘመን ለመሳተፍ አገር ቤት ገቡ፡፡ ይህ ሲሆን 

የዲያስፖራ ፅንፈኞች ለሌላ የጦርነት አዙሪት ዝግጅት ጀመሩ፡፡ የተካሄደው ፖለቲካዊ ለውጥ ማሕበራዊ 

ሽግሽግ አስከተለ፡፡ የቀድሞ ልሂቃን የነበራቸው ማሕበራዊ ቦታ ለመልቀቅ ተገደዱ፡፡ 

 

 የዲያስፖራው ፅንፈኞች አገር ቤት ቶሎ ለመግባት የነበራቸው ተስፋ እየራቀ ሲሄድ እነ ጎሹ ወልዴ 

ከፖለቲካው ዓለም ተሰናበቱ፡፡ ጎሹ ወልዴ ፖለቲካውን ሲለቅ ኢሕአዴግ ያበላሸውን ፖለቲካ ለማስተካከል 

እንደማይቻል በመግለፅ ነበር፡፡ ጎሹ ወልዴ የፖለቲካ ብልሽት ሲል የብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች እኩልነት 

ላይ የተመሰረተ ስርዓት ግንባታ ማለቱ ነበር፡፡ ሌሎች ፅንፈኞች ግን የፖለቲካቸውን ዕድሜ ለማስቀጠል 

የፖለቲካ ድርጅቶች፣ መፅሔቶች፣ ጋዜጦች፣ሬድዮ ጣቢያዎች ፈጥረው ተንቀሳቀሱ፡፡ በአገር ቤት በተጀመረው 

የፌደራል ዲሞክራሲ የፖለቲካ ሰርዓት በመጀመርያ የእምቧይ ካብ ይመስላቸው ነበር፡፡ ሆኖም የስርዓቱ 

ተቀባይነት እየተጠናከረ ሲመጣ እነዚህ መረን የለቀቁ ወገኖች ገዥ ፓርቲው ላይ ብቻ ሳይሆን በሕዝቦች ላይ 

ይሳለቁ ያዙ፡፡ የቀድሞ ልሂቃን የተጀመረው ዲሞክራሲ ቃር ቃር አላቸው፡፡  



 

 ይህ ሲሆን በተለያየ ስም የተደራጁ የፖለቲካ ቡድኖች በፓሪስ በሰላምና በእርቅ ስም መሰባሰብ 

ጀመሩ፡፡ በፓሪስ የሰላምና የእርቅ ጉባኤ የተገኙ ቡድኖች ባለፉት 40 ዓመታት በፖለቲካው መድረክ የተሸነፉ 

ግለሰቦች ጥርቅም ነበሩ፡፡ በዚሁ ጉባኤ ከአገር ቤት የደቡብ ሕብረት እና ሌሎች ጥቃቅን ቡድኖች ተገኙ፡፡ ይህ 

በአገር ቤት የፖለቲካ ሂደት የተወለዱ ድርጅቶች በዲያስፖራ ቡድኖች ተፅዕኖ እንዲወድቁ ዕድል ፈጠረ፡፡  

በቀጣዬቹ ዓመታት በአገራችን በተካሄዱ የፖለቲካ ሂደቶች ራሱን የቻለ ተግዳሮት ሆነ፡፡ ሽርክናው በአገር 

ሰላምና ፀጥታ ላይ ስጋት ፈጠረ፡፡ አጋጣሚው የዲያስፖራ ፅንፈኞች በአገር ቤት ቼ! የሚሉት ፈረስ 

ፈጠረላቸው፡፡ 

 

3.2....        የዲሞክራሲየዲሞክራሲየዲሞክራሲየዲሞክራሲ    ስርዓትስርዓትስርዓትስርዓት    ግንባታናግንባታናግንባታናግንባታና    ፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛው    ዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራ    

 በአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከተበሰረ በኋላ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ነፃ ሚዲያ የአገራችን 

የፖለቲካ ስርዓት አካል ሆኑ፡፡ ሁለተኛ ዜጋ የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች የዲሞክራሲ ስርዓት ዋልታና ማገር  

ሆኑ፡፡ የፌደራል የፖለቲካ ስርዓት ልዩነትን በአንድነት የሚያስተናግድ በመሆኑ ተመራጭ ሆኖ በታሪካችን 

የነበረ የኃይል አሰላለፍም ተቀየረ፡፡ የዴሞክራሲ ኃይሎች የመሪነቱን ቦታ ሲይዙ ፅንፈኛው ከስልጣን ተወግዶ 

ዲሞክራሲያዊውን ስርዓት ለመናድ የተቃዋሚነት ቦታ ያዘ፡፡ የኢትዮጵያ የፖለቲካ መገለጫ በዲሞክራሲና 

በፀረ-ዲሞክራሲ ሃይሎች መካከል የትግል መድረክ ሆነ፡፡ 

 

 ፅንፈኛው ዲያስፖራ ከደርግ ውድቀት በኋላም ይበልጥ እየተጠናከረ የሄደ መሰለው፡፡ ብዛት ያላቸው 

የደርግ ካድሬዎች፣ የጦር መኮንኖች፣ ከያንያን፣ እና የትምክህት ፖለቲካ አራማጅ ምሁራን ተሰደው ከፅንፈኛው 

ጎራ ተቀላቀሉ፡፡ በደርግ ዘመን ከፍተኛ ቦታ ይዘው የነበሩ ካድሬዎች በተራቸው ተሰደዱ፡፡ በሰላም ጉባኤ ስም 

በፓሪስና በሌሎች ከተሞች ስልጣን ናፋቂ ሁሉ የተጠራራበት ጉባኤዎች ተካሄዱ፡፡ አልፈው ተርፈው እስከ 

ግዮን ሆቴል ድረስ በመሄድ የፖለቲካ አክሮባት በመስራት የእርስዎም ይሞክሩት ጨዋታ ሞከሩ፡፡ 

  

 ይህ ሲሆን ብዙሀኑ የዲያስፖራው አባላት በአገር ቤት በመካሄድ ላይ ለነበረው የዴሞክራሲ ፖለቲካ 

ድጋፍ ሰጡ፡፡ ድጋፉን ቀጥታዊና ቀጥተኛ ያልሆነ በሚል መግለፅ ይቻላል፡፡ ብዙሀኑ የዲያስፖራ አባላት 

የፅንፈኞችን ፖለቲካ በመቃወም ከመንግስትና ከአገራቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሰላማዊ ይሆን ዘንድ 

መረጡ፡፡ የብዙሀኑ ፍላጎት አገራቸው እፎይታ አግኝታ የሕዝቡ ኑሮ እንዲሻሻል ነው፡፡ በስልጣን ላይ ያለው 

ፓርቲ የሚከተለውን ፖሊሲ ሙሉ በሙሉ ባይደግፉም በሰላም፣ በልማትና በዲሞክራሲ ላይ አጠቃላይ 

መግባባት ላይ ደረሱ፡፡ የፅንፈኛው ክልከላና እግድ ቁብ ሳይቆጥሩ በዓል በመጣ ቁጥር አገራቸው ገቡ፡፡ ሌላው 

ክፋይ ቀጥተኛ ድጋፍ የሰጠ ሲሆን  ይህም ፅንፈኞችን በቀጥታ በመታገል የሚገለፅ ነው፡፡ ብዛት ያላቸው 

የዲያስፖራ አባላት በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያና በአካል ቀጥተኛ ድጋፍ ይሰጡ ያዙ፡፡ በሂደትም ፅንፈኞች 

እየተነጠሉ ሄዱ፡፡ የዲያስፖራው ፅንፈኞች ተነጥለው አድማጭም አጥተው ማላዘን በጀመሩበት ወቅት የ1997 

ዓ.ም ምርጫ ደረሰ፡፡ 

 

3.3.    ፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛው    ዲያስፖራናዲያስፖራናዲያስፖራናዲያስፖራና    ምርጫምርጫምርጫምርጫ    97979797    

 ምርጫ ዘጠና ሰባት ለሁሉም ተፋላሚ ቡድኖች ልዩ ትርጉም ነበረው፡፡ ገዥው ፓርቲ እንከን የለሽ 

ምርጫ ያካሂድ ዘንድ ቃል ገባ፡፡ ፅንፈኛ ቡድኖች በበኩላቸው ወደ ምርጫ የሚገቡት ሕገ-መንግስታዊ 



ስርዓቱን ለመናድ መሆኑን አሳወቁ፡፡ ለዚሁም ይበጃል ያሉት ኋላ ቀርና ዘረኛ ቅስቀሳቸውን ዘረገፉት፡፡ 

የሕዝቦች የመቻቻልና የአብሮነት ባህል የሚፈታተኑ ቅስቀሳዎች አራመዱ፡፡ የዲያስፖራው ፅንፈኛም ተስፋ 

ሰንቆ የዘረኝነት ከበሮውን ለጀሮ እስኪሰቀጥጥ ድረስ አስጮኸው፡፡ በአገራችን ቋንቋዎች የሚሰራጩ የባዕድ 

ሬድዮ ጣብያዎችም በእሳት ላይ ቤንዚን አርከፈከፉ፡፡ አንዳንድ ለፖለቲካ ደንታ ያልነበራቸው የዲያስፖራ 

ባለሀብቶችና ወይዛዝርትም ጥሪታቸውን ቅንጅት ለተባለው ቡድን ግብር አገቡ፡፡ ባህር ማዶ ሆነው አገር ቤት 

እሳት እንዲቀጣጠል ወተወቱ፡፡  

 

 ምርጫ ዘጠና ሰባት በአገር ቤትም ይሁን በዲያስፖራው የተኛውን አጋንንት ጭምር ቀሰቀሰ፡፡ አቶ 

አስማማው ኃይሉ “ከጎንደር- ደንቢያ  እስከ ዋሽንግተን ዲ-ሲ ቁጥር 2” በሚለው መፅሐፋቸው ላይ የወቅቱን 

ሁኔታ ሲገልፁ “ወቅቱ አስተዛዛቢ ሆነ፣ ከዚህ ቀደም ስለ ሀገራቸው የፖለቲካ ሁኔታ ለሰከንድም ተጨንቀው 

የማያውቁ ግለሰቦች በቅንጅት ድርጅታዊ ሰልፍ በመጀመሪያ ረድፍ ለመቆም እሽቅድምድም ያዙ፡፡ አንዳንድ 

ቱጃሮችም መጠነ ሰፊ የገንዘብ እርዳታ በመለገስ ያዲሱ መንግስት የበኩር ልጅ ለመሆን ከማንም በላይ 

ገዝፈውና ረዝመው ታዩ” ይሉናል፡፡ 

 

 የዲያስፖራው የፖለቲካ ልሂቃን ከምርጫው ዋዜማ አስቀድመው ተቃዋሚ ወገን ወደ ምርጫ 

የሚገባው የፓርላማ ወንበር ለማሞቅ ሳይሆን በቅድመ-ምርጫ ዘመቻ ደጋፊዎችን በማሰባሰብ የምርጫ 

ውጤት ተጭበርብሯል በሚል ሽፋን የጎዳና ላይ ነውጥ ለማካሄድ እንደሆነ የቀድሞ የመኢሶን የቀይ ሽብር 

መሐንዲስ በአዲስ ዘመን የጎዳና ላይ ነውጥ የርዕዮተ-ዓለም መሪ በመሆን አቅጣጫ አስቀመጡ፡፡ ከፓሪሱ 

የሰላም ጉባኤ ጀምሮ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት የተባለው ቡድንም የዲያስፖራ ፖለቲካ ልሂቃን ፈረስ ሆኖ 

ሲያገለግል የነበረው ይኸንን አጀንዳ አንግቦ ወደ ምርጫ ገባ፡፡  

 

 በምርጫው ወቅት ሕብረተሰቡ በደረሰበት የመልካም አስተዳደር እጥረት ኢሕአዴግን በድምፅ 

ለመቅጣት ፊሽካ አሰማ፡፡ ይህን የተመለከቱ ችኩል የዲያስፖራ ልሂቃንም የተመኙት ጊዜ የደረሰ መሰላቸው፡፡ 

የዛለ ጉልበታቸውን ማፍታታት ያዙ፡፡ በዘጠና ሰባት ምርጫ የኢትዮጵያ ሰፊ አርሶ አደር ኢሕአዴግ 

የቀመረውን ሰላምና የልማት ሂደት እንዳይቀለበስ በድምፁ አገሩን ታደገ፡፡ አሁንም አቶ አስማማው ኃይሉ 

“በሰሜን አሜሪካ ከምንኖረው አንዳንድ ፖለቲከኞች ነን ባዮች ይልቅ የኢትዮጵያ አርሶ አደር ብስለት የላቀ 

እንደሆነ ተገነዘብን” ይሉናል፡፡ 

 

 የዲያስፖራ ልሂቃን የጎዳና ላይ አመፅ በማስተጋባት በምርጫው ተሳትፈው የፓርላማ ወንበር ያገኙ 

ወገኖች ወደ ፓርላማ እንዳይገቡ በሩን ጥርቅም አድርገው ዘጉ፡፡ ይህም የሆነው በአገር ቤትና በዲያስፖራ 

በሚገኙት ፅንፈኞች ቅንጅት በመፍጠር ነበር፡፡ የቅንጅት መሪ የነበሩት በፅንፈኛው ዲያስፖራ መሀል ሆነው 

ቤተመንግስት ለመያዝ ቢያንስ 15 ሺሕ ህይወት መክፈል የግድ እንደሚል ተነበዩ፡፡ በዚሁም ብዙ ሙገሳ 

አተረፉ፡፡ ለፓርላማ ተወዳድረው መቀመጫ ከአገኙ በኋላ ተመልሰው የመረጣቸውን ወገን ፓርላማ እንግባ 

ወይ ብለው በመጠየቅ የአገራችን ተቃዋሚዎች በዓለማችን የመጀመርያዎቹ ሆኑ፡፡ ፅንፈኛው ዲያስፖራም 

ፓርላማ መግባት እንደሌለባቸው ወሰነ፡፡ በሂደትም የድርጅቱ የፋይናንስ ምንጭ የነበረው ዲያስፖራ ቡድን 

አሸነፈ፡፡  

 



 የዲያስፖራው ልሂቃን ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት ትተው አመፅን አበረታቱ፡፡ ሰው በዕድሜ እየገፋ 

ሲሄድ በአገርኛ አባባል አስታራቂና ሽማግሌ ይሆናል እንጂ 70ቹ ተደርሶ ጦርነት ማወጅ ተገቢ አይሆንም፡፡ 

የዲያስፖራው ፅንፈኛ የአገር ቤቱ መንግስት ሙሉ በሙሉ ፈርሶ ከዜሮ መጀመርን ይመርጣል፡፡የአገር ቤት 

ሀብትና ንብረት ሊቆጣጠሩ ከሆነ የግድ መንግስትንና በስራ ላይ ያሉ ሕጎችን በሙሉ በመናድ ማስወገድ 

አለባቸው፡፡ ይህ በሰላማዊ ፖለቲካ ሂደት ሊሳካ የሚችል አይደለም፡፡ ለእነሱ በስራ ላይ ያለው ሕገ-

መንግስትና ሌሎች ሕጎች ከወጣላቸው ቀለም በላይ ዋጋ የላቸውም፡፡ለነገሩ በተለያዩ ጊዜያት በሕዝብ ላይ 

ጥፋት ፈፅመው የተሰደዱ ስለሆኑ ሕግና ስርዓት እንዲፈርስ መሟጎታቸው የሚገርም አይደለም፡፡ ይህ ደግሞ 

የዘመናችን የኒዮ-ሊበራሎች አስተሳሰብም ጭምር ነው፡፡ ሁሉም ነገር ከዜሮ መጀመር፡፡ 

 

 የዲያስፖራው የፅንፈኞች ልሂቃን በአሁኑ ሰዓትም ቢሆን ተመልሰው አገር ለመቆጣጠር ያስችለናል 

ያሉትን አደረጃጀት ፈጥረዋል፡፡ የሽግግር መንግስት፣ የቴሌቭዥን ጣቢያ፣ ሬድዮ፣ የቤተክህነት ተቋማት፣ 

የትጥቅ ትግል ወዘተ መነሻቸው ሁሉንም ነገር ከዜሮ የመጀመር ህልም ነው፡፡ 

 

3.4. . . . ፅንፈኛፅንፈኛፅንፈኛፅንፈኛ    ዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራዲያስፖራ    ከምርጫከምርጫከምርጫከምርጫ    97 97 97 97 በበበበኋላኋላኋላኋላ    

 የዲያስፖራ ፅንፈኞች በዘጠና ሰባት የፖለቲካ ምርጫ ላይ ሲሳተፉ በነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ 

ከፍተኛ ጫና ቢያሳድሩም ቅንጅት የተባለው ስብስብ አነስተኛ ክፋይ በስተቀር ሌሎች ቡድኖች ወደ ፓርላማ 

ተቀላቀሉ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት የተባለው ቡድን  ፅንፈኛው ዲያስፖራ የወጠነው የጎዳና ላይ ነውጥ 

ባለልቼንሳ የነበረ ቢሆንም መንገዱ እየጠጠረ ሲሄድ የነውጡን አጀንዳ ለቅንጅት አስረክቦ ወደ ፓርላማ ገባ፡፡ 

የአራት ኪሎ ቤተመንግስት በ15 ሺዎች ደም ለመቆጣጠር የቋመጡ የቅንጅት ፅንፈኞችም በዲያስፖራው 

ፅንፈኛ እየተነዱ ወህኒ ወረዱ፡፡ የወህኒ ኑሮ የተመኙት ባለመሆኑ ምሕረት ጠይቀው ከእስር ሲለቀቁ 

የዲያስፖራው ፅንፈኛ አንገቱን መድፋት ጀመረ፡፡ የፅንፈኛው ፍላጎት ሕጋዊ ስርዓቱን የሚጋፋና የሚፈታተን 

እንጂ የአገሩን የፍትሕ ስርዓት ተከትሎ መሄድ ለእነሱ ውርደት ነው፡፡ የጀግኖች ተምሳሌት ተደርገው ሲታዩ 

የነበሩ አንዳንድ ብልጣብልጥ የቅንጅት ነባር መሪዎችም በሀሳብ ከወጡበት ማማ መውረዳቸውን ሲረዱ ወደ 

ስደት በመሄድ “ሆ ብየ መጣሁ” በማለት ፅንፈኛውን ዳግም አስጨፈሩት፡፡ የጭፈራውን ሙቀት 

የተመለከተው ዶ/ር ብርሃኑ ነጋም አሁንም ከእያንዳንዱ ሰው 500 ዶላር ከተዋጣለት በአጭር ጊዜ ውስጥ 

መንግስት መገልበጥ እንደሚችል ይፋ አደረገ፡፡ ተስፈኛው ፅንፈኛም ከምርጫ 97 የቀረችውን ጥሪት ለብርሃኑ 

ነጋ ግብር አስገባ፡፡  

 

 ግንቦት 7 የተባለ የብርሃኑ ነጋ ኩባንያ ሁሉም ዓይነት የትግል ስልት በመጠቀም በሕዝብ 

የተመረጠውን መንግስት ለመጣል አስመራ ወረደ፡፡ “የክረምት ሙጃ መስከረምን አያልፍም” እንዲሉ ከአራት 

ዓመት በኋላ የሰማነው ነገር ቢኖር “በኤርትራ አንድ ጋንታ እያሰለጠንኩኝ ነኝ”፣ የሚል እና ከአገራችን ታሪካዊ 

ጠላቶች “500,000 ዶላር” ማግኘቱን ነው፡፡ 

 

 በዘመናችን ፖለቲካ ብርሃኑ ነጋን የሚያህል ብልጣብልጥ አራዳ ነጋዴ ታይቶም ተሰምቶም 

አይታወቅም፡፡ አቶ በረከት ስምኦን “የሁለት ምርጫዎች ወግ” ብለው በሰየሙት መፅሐፋቸው ላይ ብርሃኑ ነጋ 

በቅድመ-ምርጫ ዘጠና-ሰባት በተካሄደው ቅንጅት በጠራው ትልቅ ሰልፍ ላይ አለመሳተፉንና በዕለቱ ከአዲስ 

አበባ ወጣ ብሎ እንዳሳለፈ ይገልፃል፡፡ የዶ/ር ብርሃኑ ሌላው ታሪክ የዘጠና ሰባት የጎዳና ላይ ነውጥ ምክንያት 



ከታሰረ በኋላ የቅንጅት አመራሮች በጋራ ምሕረት እንዲጠይቁ ግንባር ቀደም ሆኖ ሲገፋ የነበረ ሰው እንደሆነ 

ብዙዎቹ መስክረዋል፡፡ ሌሎች የኢትዮጵያ ወጣቶች ደርግን ለመጣል መሳሪያ አንስተው ወደ በረሃ ሲወጡ 

ብርሀኑ ነጋ ቁርና ሀሩሩን ለመሸከም ስለማይችል ወደ ውጭ አገር ተሰዶ ኑሮውን ሲገፋ ቆይቶ ደርግ ሲወድቅ 

አገር ቤት የተመለሰ ግለሰብ መሆኑ ነው፡፡ ከእስር ቤት ተለቆ ወደ ውጭ ከወጣ በኋላም ይህን የራሱን ታሪክ 

በመካድ ዲሞትፎር ታጥቆ መንግስት ለመጣል ከጀለው፡፡ ወጣም ወረደም ፀረ-ደርግ ነበርኩ የሚል ወገን 

መሳርያ አንስቶ በስልጣን ባለው መንግስት ላይ ጦር መስበቅ የሞራል ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 

 

 የዲያስፖራው ፅንፈኛ በአሁኑ ወቅት ተስፋ የቆረጠበት ደረጃ ላይ የሚገኝ ቢሆንም ሽንፈት 

ሲያጋጥም አፈገፈግን የሚሉ የአስመራ አማካሪዎች ስላሏቸው ያፈገፈጉ ይመስላሉ፡፡ የአገር ቤት የልማት 

ፍጥነትም አዳፍኔ ሆኖባቸዋል፡፡ ሁኔታዎችን ልብ ብለን ስንመለከት አስር የስኳር ፋብሪካዎች ይገነባሉ ሲባል 

የዋልድባ ገዳም ፈረሰ ብለው ኡኡታ ለቀቁ፤ የአዲስ አበባ ባቡር መንገድ ሲጀመር አቡነ ጴጥሮስ ሀውልት 

ፈረሰ ብለው ሰልፍ ወጡ፤ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ተጀመረ ሲሏቸውም ለገዥው ፓርቲ ጥቅም ነው 

በማለት ቀሰቀሱ፤ ኢትዮጵያ በሁለት አሀዝ አደገች ሲባል የቁጥር ጨዋታ ነው ብለው ተሟገቱ፤ አንዳንዶቹ 

የግብፅ ሙርሲ የአባይን ውሃ የነካ ወዮለት ሲል ሳይደግስ አይጣላም በማለት ጮቤ ረገጡ፡፡ መንግስት ግን 

ግመሉ ይሄዳል፣ ውሾች ይጮሀሉ በማለት ጉዞውን ቀጠለ፡፡ 

 

4. የፅንፈኛውየፅንፈኛውየፅንፈኛውየፅንፈኛው    የፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካ    ባሕርያትባሕርያትባሕርያትባሕርያት፡፡፡፡    

 በዲያስፖራ ያለውን ፅንፈኛ አመጣጥ በግርድፍም ቢሆን ተመልክተናል፡፡ የዲያስፖራው ፅንፈኛ 

ከአገር ቤት ፅንፈኛ ጋር የዓላማና የትግል ስልት ልዩነት የላቸውም፡፡ ከዚህ አንፃር የተወሰኑ ገዥ ባሕርያት 

አንጥረን በማጠቃለያ መልክ ማውጣት ይቻላል፡፡ 

 

4.4.4.4.1. 1. 1. 1.     የዲያስፖራየዲያስፖራየዲያስፖራየዲያስፖራ    ፅንፈኞፅንፈኞፅንፈኞፅንፈኞችችችች    መቻቻልመቻቻልመቻቻልመቻቻል    የሚለውየሚለውየሚለውየሚለው    ስነስነስነስነ----ሐሳብሐሳብሐሳብሐሳብ    አይገባቸውምአይገባቸውምአይገባቸውምአይገባቸውም፡፡፡፡        

 አንዳንድ ምግብ ቤት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ ለመጠየቅ አገር ቤት በመሄዳቸው ብቻ 

አድማ በማስነሳት ምግብ ቤቱ እንዲከስር የተደረገበት ሁኔታ አሜሪካ የሚኖሩ ወገኖቼ ነግረውኛል፡፡ ሼሕ 

አላሙዲ ይደግፉታል በተባለው የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ የተገኙ ከያንያን 

ከሕብረተሰቡ ለመነጠል ቅስቀሳ ሲካሄድ እኔም ራሴ ታዝቤያለሁ፡፡ አንድ ወቅት አንድ የአውሮፓ ፅንፈኛ አገር 

ቤት ደርሶ የተመለሰ ጓደኛውን ሆዳም በማለት እንደተጣላው ራሴም ምስክር ነኝ፡፡ የሚገርመው ነገር ደግሞ 

ፅንፈኞች አገር ቤት ደበቅ ብለው በመሄድ ቤትና ንብረት በማፍራት የሚቀድማቸው የለም፡፡ ለጥቅም ሲሆንማ 

ማን ብሏቸው! 

 

 ይህን ዕለታዊ ገጠመኝ መጥቀስ አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት የፖለቲካ ልዩነት ቀርቶ በግል ደረጃ 

እነሱ የሚሉትን ያላዳመጠውን ሁሉ ስም በመለጠፍ እንዲነጠል የማድረግ ፅንፈኞች የተካኑበት ስልት መሆኑ 

ነው፡፡ ቀድሞ ነገር ፅንፈኛ ማለት የራሱን አስተሳሰብ በሌሎች ላይ በኃይል ለመጫን የሚሞክርና ከልዩነት ጋር 

አብሮ መኖር የተሳነው ማለት ነው፡፡ በምዕራቡ አለም ስንኖር ቢያንስ በአካባቢያችን መቻቻልን በቀላሉ 

መማር በቻልን ነበር፡፡ ነገር ግን ህሊናቸው ለዚህ ባለመፍቀዱ የማይረጥቡ ድንጋዮች ሆነው ቀርተዋል፡፡ 

ዲሞክራሲ ልዩነትን በአንድነት በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እያስታረቁ አገራችንም እየታደሰች የሚገጥሟትን 

አዳዲስ ፈተናዎች እንድትሻገር ማስቻል ነው፡፡ በአገራችን ዲሞክራሲና የመቻቻል ስርዓት የማስፈን ጉዳይ 



ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የማስቀጠል ዝግጁነት ነው፡፡ ይኸም ልዩነትን በአንድነት የሚለውን መርህ 

መከተል የግድ ይለናል፡፡ የግለሰብ መብት ማክበር ከብሔር ብሔረሰብ መብት ጋር አንድ አካልና አምሳል  

እንጂ ተነጥሎ የሚታይ አይደለም፡፡ አገራችን የብዝሀነት ማእከል በመሆኗ ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ 

ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም፡፡ 

 

 ፅንፈኛፈው ዲያስፖራ ከማይመስለው ቀርቶ በውስጡም ስምምነት የለውም፡፡ በዲያስፖራው 

አካባቢ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተመሰረቱ ዜና ሳናጣጥም ፈረሱ የሚል ዜና ይሰማል፡፡ አንዳንድ ወገኖች 

ተቃዋሚዎች አንድ ሁኑ ወይም ተሰባበሩ የሚል መልእክት ሲያስተላልፉ ያልተረዳው ነገር ፅንፈኞች 

ከማንኛውም ወገን ጋር አንድነት ሊፈጥሩ የማይችሉ መሆኑ ነው፡፡ 

 

4.4.4.4.2222. . . .     ፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛው    በቂምናበቂምናበቂምናበቂምና    በቁርሾበቁርሾበቁርሾበቁርሾ    የተበከለየተበከለየተበከለየተበከለ    ነው፡ነው፡ነው፡ነው፡    

 የኢትዮጵያ አዛውንት የፖለቲካ ሰዎች የአንድ ዘመን ሰዎች ስለሆኑ ወይም ከግራ አስተሳሰብ 

ስለተቀዱ ላለመስማማት የተስማሙ አድርጎ የማየት አዝማሚያ ይስተዋላል፡፡ በእርግጥ ብዙ ኢትዮጵያውያን 

ከትምህርት ቤት ጀምሮ የመተዋወቅ ዕድል ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል፡፡ የፅንፈኞች የፖለቲካ ቅኝት ግን ከዚሁ 

ታሪክ ጋር ግንኙነት የለውም፡፡ ፅንፈኞች ባለፉት 40 ዓመታት በተለያዩ የትግል ሜዳዎች ቆስለውና ተላልጠው 

ተሸንፈው ቂምና ቁርሾ ቋጥረው የተሰደዱ ወገኖች ናቸው፡፡ በደርግ የመጀመርያዎቹ ዓመታት በአገር ቤት 

የነበሩ የፖለቲካ ቡድኖች ተራማጅ አስተሳሰብ የነበራቸው ቢሆንም ድርጅቶቹ ተሸንፈው ሲፈርሱ አባላቱ 

በወቅቱ ሲያራምዱት የነበረውን አስተሳሰብ ትተው ነገሮችን ከቂምና ከታሪክ አንፃር ብቻ ማየት ጀመሩ፡፡ 

በደርግ ዘመን ካድሬዎች ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ወገኖች በእርግጥ ተሸንፈዋል፡፡ ሁሉም ባይሆኑም አንዳንድ 

የደርግ የጦር መኮንኖች ቂም ይዘው ተሰደዋል፡፡ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ የደርግ የኪነት ሰዎች፣ 

ጋዜጠኞች፣  በአጠቃላይ የስርዓቱ የርዕዮተ-ዓለም ጠበቆች የቂም በቀል ፖለቲካ አርግዘው ተሰደዋል፡፡  

 

 የፅንፈኞች ፖለቲካ በቂምና በጥላቻ የታጀበ በመሆኑ ለሰላማዊ ፖለቲካና ለሰጥቶ መቀበል የተዘጋጀ 

አይደለም፡፡ መንግስት ለተቃዋሚ ሁሉ ግማሽ መንገድ ተጉዞ ለማስተናገድ ጥሪ ሲያቀርብ ፅንፈኞች ግማሽ 

መንገድ ርቀው ይሸሻሉ፡፡ የእነዚህ ወገኖች ፍላጎት አሁንም ማሸነፍ እንጂ በዲሞክራሲያዊ መርህ መሸናነፍን 

አይይደለም፡፡ “ጅብ በማያውቁት ሀገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ አለ” እንዲሉ ፅንፈኞች ዲሞክራት ነን 

እስከማለት የሄዱበት ሁኔታ እያየን ነው፡፡ 

 

 ዛሬ ፅንፈኞች በሚቆጣጠሩት ሚድያ በኩል ተሰምቶ የማያውቅ ዘረኝነትና ጥላቻ እየተሰበከ ነው፡፡ 

እነዚህ ወገኖች ይኸን የሚያደርጉት “ለኢትዮጵያ አንድነት” ብለን ነው ይሉናል፡፡ የኢትዮጵያ አንድነት ከጥላቻ 

ፖለቲካ ነፃ የሆነ አስተምህሮን ይጠይቃል፡፡ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገል ወገን የተወሰነ ስነ-ምግባር 

ዴዜደራታ ያስፈልገዋል፡፡ በአንድ ብሔር ላይ ጥላቻ የሚሰብክ ቡድን የአንድነት ኃይል ሊሆን አይችልም፡፡ 

አንድን ሀይማኖት ከሌላው እንዲጋጭ የሰበከ ቡድን በምን ዓይነት ሁኔታ የአንድነት ሀይል ተብሎ ሊገመት 

ይችላል? የአንድነት ኃይል ማለት ከዲሞክራሲዊ አንድነት ውጭ ማሰብ ይቻል ይሆን? ይህ ሊሆን አይችልም፡ 

 

 

 



 

4.34.34.34.3. . . .     ፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛውፅንፈኛው    ለብሔራዊለብሔራዊለብሔራዊለብሔራዊ    መግባባትናመግባባትናመግባባትናመግባባትና    ለሰላማዊለሰላማዊለሰላማዊለሰላማዊ    የፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካ    ትግልትግልትግልትግል    ዝግጁነትዝግጁነትዝግጁነትዝግጁነት    የለውም፡የለውም፡የለውም፡የለውም፡    

 ፅንፈኛው ከሌሎች ወገኖች ጋር ለመግባባት ያልቻለበት ምክንያት ከልጅነት ጀምሮ ሌሎችን በመናቅ 

የተጠመቀና ከሌሎች ጋር በአንድ ማዕድ አልበላንም የሚለውን አባባል እየተማረ ያደገ በመሆኑ ብቻ  

አይደለም፡፡ ፅንፈኛ በተለያዩ ጊዜያት በአገር ቤት ፖለቲካ እጁን አስገብቶ የተሸነፈና የቆሰለ በመሆኑም ብቻ 

አይደለም፡፡ በደረሰበት ሽንፈትና ውርደት ቁርሾና ቂም በመቋጠሩም ብቻም አይደለም፡፡ በስልጣን ላይ ያለው 

መንግስት የተገኘችውን የአገሪቱን ጥሪት ለልማት ሲያውል በማየቱ ኪራይ ሰብሳቢ በመሆኑም ብቻ    

አይደለም፡፡ ፅንፈኞች ከእነሱ ውጭ ሌሎች ወገኖች ጥራት የላቸውም ከሚል አስተሳሰብ ብቻ አይደለም፡፡ 

ፅንፈኛው በአገራዊ ጉዳዮች ላይ ግትር አቋም የሚያራምደው የትም ፍጪው ዱቄቱን ወይም ስልጣኑን 

አምጪው ከሚል አስተሳሰብ ብቻ በመነሳትም አይደለም፡፡ በአገር ቤት ዲሞክራሲ እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር 

የተስፋ መቁረጥ ጨለምተኝነት ስለተጫነው ብቻም አይደለም፡፡ 

 

 ፅንፈኛው በሁሉም ዓይነት በሽታዎች የተተበተበ መድሐኒት የለሽ፣ ሰላም ዲሞክራሲና ልማት 

የሚባሉ ስነ-ሐሳቦችን ለማድመጥ አቅም የጎደለው፣ ለሰላማዊ ፖለቲካ ያልተዘጋጀ፣ በነውጥ ወይም በትጥቅ 

ትግል ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ የተዘጋጀ በመሆኑም ጭምር ነው፡፡ የአገራችን ፖለቲካም በሁለት 

ጫፎች የተወጠረ (polarized) እንዲሆን በሁለቱም ጫፎች መካከል ያለውን ሰፊ ስፍራ ለመርገጥ ፍቃደኝነት 

የጎደለው ወገን በመሆኑ ነው፡፡ 

 

5.5.5.5.        ግኝት፡ግኝት፡ግኝት፡ግኝት፡    

 በዲያስፖራው የፖለቲካ ሰዎች የተመራ የፖለቲካ ቡድን በአገር ቤት በተካሄዱት ለውጦች እዚህ ግባ 

የሚባል አዎንታዊ አስተዋፅኦ አልነበረውም፡፡ የዲያስፖራ ጫና ያለበት አገር በቀል የፖለቲካ ቡድንም ውሎ 

አድሮ በዲያስፖራው መነዳቱ ስለማይቀር አጥር ጥሶ መውጣቱ አልቀረም፡፡ የዲያስፖራው የፖለቲካ ስብስቦች 

ከሕዝብ የተነጠሉ ስለሆኑ የጥቂት ልሂቃን መደበሪያና ጊዜ ማሳለፊያ ከመሆን አያልፉም፡፡ የቡድኖቹ ዓላማም 

በሰበብ አስባቡ የዲያስፖራውን ጥሪት ለመመዝበር እንደሆነ ነው፡፡ የዲያስፖራ ወገኖች ከአገር ርቀው 

በመኖራቸው ብቻ ነባራዊ ሁኔታውን ያገናዘበ የፖለቲካ አስተሳሰብ እና  ፕሮግራም ሊኖራቸው አይችልም፡፡ 

ይህም በመሆኑ በአገር ቤት ፖለቲካ ለመሳተፍ ሲሞክሩ ራሳቸው ተሳስተው ሌላውን ሲያሳስቱ ይስተዋላል፡፡ 

ዲያስፖራው በአገር ቤት ፖለቲካና ማሕበራዊ ህይወት ንቁ ተሳትፎ ያደርግ ዘንድ ሁኔታዎች መመቻቸት 

እንዳለባቸው ይህ ፅሁፍ ጠቁሟል፡፡ ዲያስፖራው ከዓቅሙ በላይ የሆነውን ፖለቲካ ለመምራት ከመሞከር 

ይልቅ በኢኮኖሚውና በልማት ቢሳተፍ የተሻለ አስተዋፅኦ ሊኖረው እንደሚችል ማየት ይቻላል፡፡ በፖለቲካ 

ሂደት ያለው ተሳትፎ በአገራዊ አጀንዳዎች ለሰላምና ለዲሞክራሲ ለዘላቂ ልማት ድጋፉን ቢሰጥ የተሻለ 

መግባባት ሊፈጥር እንደሚችል አመላክቷል፡፡ ከዚህ ውጭ በፖለቲካው ዘርፍ ለመሳተፍ የሚፈልግ ወገን ግን 

ኑሮውን በውጭ እስከቀጠለ ድረስ የፖለቲካ አመራር ለመስጠት ባይቃጣው ይመከራል፡፡ “የአገሩን ሰርዶ 

በአገሩ በሬ” የሚለው አባባል የትም ቦታ ሊሰራ ይችላል፡፡ 

 

 በመጨረሻም የዲያስፖራው ፅንፈኞች የራሳቸውን መንገድ ዘግተው የሌላውን መንገድ እንዲዘጉ 

መፈቀድ የለበትም፡፡  

 



 

 

 

6. የስነየስነየስነየስነ----ምግባርምግባርምግባርምግባር    ፍኖተፍኖተፍኖተፍኖተ----ካርታካርታካርታካርታ፡፡፡፡    

 የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይማር ያስተማረን በመሆኑ ሁሉም ወገን ብድር ይመልስ ዘንድ ሀላፊነት አለበት፤ 

የሚለብሰው የሌለው ሰው ደግሞ ደጋግሞ ሲያለብሰን ትርጉሙን ማሰብ ይጠይቃል፡፡ የሞራል እና የስነ-

ምግባር ጥያቄ ያስነሳል፡፡ 

 

 ዲያስፖራ ከአገሩ ጋር ያለውን ጤነኛ ግንኙነት ከፅንፈኞች ጠብቆ የራሱን ማሕበራዊ ካፒታል 

ለማስፋትና ለማጠናከር የተወሰኑ መሰረታዊ የህይወት መርሆዎች ያስፈልጉታል፡፡ ከሌሎች የዲያስፖራ ወገኖች 

ታሪክና ልምድ ለመማር ፈቃደኛ መሆን ይጠይቃል፡፡ ከአገር ቤት ጋር ያለውን ተፈጥሯዊና ማሕበራዊ 

ግንኙነትም ይጠናከር ዘንድ የኢትዮጵያዊነት እሴት እየተጠናከረ መሄድ መቻል አለበት፡፡ ይህ ይሳካ ዘንድ 

የተወሰኑ የጋራ የስነ-ምግባር እሴቶች መከተል የግድ ይለናል፡፡ ኢትዮጵያዊነት በየወቅቱ እየታደሰ የሚሄድ  

ነው፡፡ የሽረት-ሽረት ሕግን ተከትሎ እየተገነባ የሚሄድ ነው፡፡ አንድ ወቅት የነበረ ገዥ እሴት እየተሸረሸረ 

በአዲስ መተካቱ አይቀሬ ነው፡፡ አዲሲቷን እና የነገዋን ኢትዮጵያን ከዲሞክራሲያዊ እኩልነት ውጭ ማሰብ 

አይቻልም፡፡ ዘመኑ ተቀይሯል፡፡ ሁሌም ለለውጥ መዘጋጀት የግድ እየሆነ ነው፡፡ ርቀት እና ቆይታ በማንነታችን 

ላይ ተፅዕኖ እንዳይፈጥር ማሕበራዊ ካፒታል (ትስስር) አለኝታ ነው፡፡ ከአገር ቤት ጋር ያለንን ግንኙነትም 

በግልና በቡድን ማካሄድ ይቻላል፡፡ እነዚህን ለመጠበቅ የሚከተሉትን መርሆዎች መከተል ያስፈልጋል፡፡ 

    

6.1. አቅማችንአቅማችንአቅማችንአቅማችን    በአገራዊበአገራዊበአገራዊበአገራዊ    የጋራየጋራየጋራየጋራ    ጉዳዮችጉዳዮችጉዳዮችጉዳዮች    ላይላይላይላይ    ቢውልቢውልቢውልቢውል    ተመራጭተመራጭተመራጭተመራጭ    ነውነውነውነው፡፡፡፡    

 ዲያስፖራው ከአገሩ ጋር ያለው ግንኙነት በፖለቲካዊ ፓርቲዎች አማካኝነት መግለፅ አይገባውም፡፡ 

ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን የራሳቸው የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ቢሆንም ኑሯቸው በውጭ እስከቀጠለ 

ድረስ ንቁ የፖለቲካ ፓርቲ ተሳታፊ ሊሆኑ ስለማይችሉ የሚሰጡት ድጋፍ በአገራዊ የጋራ ጉዳዮች ላይ በተለይ 

በልማት ዙሪያ ያነጣጠረ ቢሆን ይመረጣል፡፡ ማድረግ የሚቻለው የሚቻለውን ብቻ ነው፡፡ ዲያስፖራዎች 

በአገራዊ የጋራ ጉዳዮች ላይ ቢያተኩሩ እርስ-በርስ መተማመን ይፈጠራል፡፡ በአገር ቤት ያሉት ተቋማትም 

ለዲያስፖራው የሚሰጡት አገልግሎት እየተጠናከረ ይሄዳል፡፡ የለም! በፖለቲካ ፓርቲዎች የግድ መሳተፍ 

አለብን የሚሉ ግለሰቦች ደግሞ ተሳትፏቸው ድጋፍ ከመስጠት ያለፈ መሆን የለበትም፡፡ በውጭ እየኖሩ 

ፖለቲካ ቡድን መስርቶ፣ መሪ ሆኖ በአገር ቤት ፖለቲካ ለመሳተፍ የሚደረግ ሙከራ አለመስራቱ ትላንት 

ታይቷል፡፡ ነገም የሚሰራ አይሆንም፡፡ 

 

6.2.  6.2.  6.2.  6.2.  መቻቻልናመቻቻልናመቻቻልናመቻቻልና    እናእናእናእና    የእኩልነትየእኩልነትየእኩልነትየእኩልነት    መርህመርህመርህመርህ    ዕለታዊዕለታዊዕለታዊዕለታዊ    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    ማድረግማድረግማድረግማድረግ፡፡፡፡    

 በአገራችን ሕዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት በመቻቻልና በእኩልነት መርሆዎች ላይ እንዲሆን ብዙ 

ገድሎች ተካሂደዋል፡፡ በዲያስፖራው ውስጥ የሚገኙ ወገኖችም እነዚህ እሴቶች የአገራችን የፖለቲካ ባህል 

እንዲሆኑ ድጋፍ መስጠት አለባቸው፡፡ ከዲሞክራሲያዊ እኩልነትና ከመቻቻል ውጭ ኢትዮጵያን ማሰብ 

እንደማይቻል መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 

    

    



    

6.36.36.36.3. . . . ለዘላቂለዘላቂለዘላቂለዘላቂ    ሰላምሰላምሰላምሰላም    ድጋፍድጋፍድጋፍድጋፍ    መስጠትመስጠትመስጠትመስጠት፡፡፡፡    

 አገራችን ላለፉት ጥቂት ዓመታት ፋታ በማግኘቷ የውጭ ሚድያዎች ስለአገራችን አዎንታዊ ነገሮችን 

መዘገብ ጀምረዋል፡፡ በአገራችን የተጀመረው የዲሞክራሲ እና የሰላም መሰረት ስር እየሰደደ ይሄድ ዘንድ 

የዲያስፖራ ድጋፍ ያስፈልገዋል፡፡ በዲያስፖራ አካባቢ የሚገኙ ፅንፈኞች በአገራችን የቀሰሩትን ጦረኛ ጣት 

ማጠፍ አለባቸው፡፡ የኢትዮጵያዊ ታሪካዊ ተቀናቃኞች መሳሪያ ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙ ወገኖችን 

በዲያሎግ መመለስ ካልተቻሉም መነጠል አለባቸው፡፡ ሰላም ሁሉም ዜጎች በጋራ የሚታገሉለት የጋራ አጀንዳ 

ነው፡፡ 

    

6.4. . . . በዲያስፖራበዲያስፖራበዲያስፖራበዲያስፖራ    ሚድያዎችሚድያዎችሚድያዎችሚድያዎች    የሚነገርንየሚነገርንየሚነገርንየሚነገርን    ሁሉሁሉሁሉሁሉ    መርምሮመርምሮመርምሮመርምሮ    መቀበል፡፡መቀበል፡፡መቀበል፡፡መቀበል፡፡    

 በዲያስፖራው አካባቢ የፅንፈኛው ሚድያ የሚያሰራጨውን ነገር ለማወቅ በቅድሚያ መመርመር 

ያስፈልጋል፡፡ አንድን ነገር ተባለ ብለን ከመናገር በፊት ራስን መጠየቅ ተገቢ ነው፡፡ ይህ በሀገራችን ተጨባጭ 

ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወይ? እንዴትስ ተናጋሪዎች መረጃውን ሊያገኙት ቻሉ? ይህን ነገር የሚያስወሩ ሰዎች 

ዓላማቸው ምንድነው ? ብሎ መጠየቅ የግድ ይላል፡፡ ከአገራችን እና ከወገናችን ጋር ያለንን ሰላማዊ ግንኙነት 

ለመጠበቅ የሚቻለው ነገሮችን በመመርመር ስንረዳ ነው፡፡  

 

6.56.56.56.5. . . . የዲያስፖራየዲያስፖራየዲያስፖራየዲያስፖራ    ተቋማትተቋማትተቋማትተቋማት    ከዘረኝነትከዘረኝነትከዘረኝነትከዘረኝነት    ነፃነፃነፃነፃ    ማድረግ፡ማድረግ፡ማድረግ፡ማድረግ፡    

 የአገሬ ሰው ሌባው ሌባ! ሌባ! እያለ ይሮጣል የሚል አባባል አለው፡፡ የዛሬው ዘረኛም ቀድሞ 

ሌሎችን ዘረኛ! ዘረኛ! እያለ ከዲያሎግ መድረክ የሚሸሽ ነው፡፡ ዘረኛ ማለት በቀላሉ ሌላውን በእምነቱ፣ 

በቋንቋው፣ በቆዳው ቀለም፣ የሚያገል ማለት ነው፡፡ በዲያስፖራው አካባቢ ያሉ ሚድያዎች፣ የእምነት ተቋማት 

እና ስብስቦች ዘረኝነትን መወጋት ከቻሉ ዕድሜያቸውም ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ ከዚህ ውጭ በዘረኝነት የተሰነቁ 

አደረጃጀቶች ከጊዚያዊ እይታ ያለፈ ትርጉም የላቸውም፡፡ የዲያስፖራ ተቋማት ኢትዮጵያውያንን በሙሉ 

የሚያስተናግዱ ሆነው እንዲቀረፁ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የመረባረብ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል፡፡ 

    

6.6. 6.6. 6.6. 6.6. የቂምናየቂምናየቂምናየቂምና    የቁርሾየቁርሾየቁርሾየቁርሾ    ፖለቲካንፖለቲካንፖለቲካንፖለቲካን    መታገልመታገልመታገልመታገል፡፡፡፡፡፡፡፡    

 ቂምና ቁርሾ የአሁኑ ትውልድ አይገልፀውም፡፡ ቂምና ቁርሾ የአዛውንት ፅንፈኛ ፖለቲከኞች ባህርይ 

ነው፡፡ የዛሬው ትውልድ ከትላንቱ ዘመን ካለፈበት የፖለቲካ ሽኩቻ ራሱን መከላከል አለበት፡፡ አዛውንቶች ግን 

ሊተዉት ይከብዳቸዋል፡፡ ሌላ ታሪክ የላቸውምና፡፡ 

 

6.7. 6.7. 6.7. 6.7. የግልየግልየግልየግል    ነፃነትነፃነትነፃነትነፃነት    አሳልፎአሳልፎአሳልፎአሳልፎ    አለመስጠትአለመስጠትአለመስጠትአለመስጠት፡፡፡፡    

 አንዳንድ ወገኖች በምዕራቡ ዓለም የዲሞክራሲን ባህል በመርሳት ነፃ አስተሳሰብ ያላቸው ወገኖችን 

ለመነጠል ጥረት ያደርጋሉ፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ መነጠል የነበራባቸው የግለሰብ ነፃነትን የሚጋፉ ወገኖች 

ነበሩ፡ እነዚህ ወገኖች ደርሰው ስለ ዲሞክራሲ የሚያወሩ ናቸው፡፡ ለእነዚህ ወገኖች “ጅብ በማያውቁት ሀገር 

ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ አለ” የሚለውን ተረት እስኪያጣጥሙት ድረስ ደጋግሞ በመንገር የግል ነፃነትን 

መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ 

    

    



    

6.8.  6.8.  6.8.  6.8.  ለዲያሎግለዲያሎግለዲያሎግለዲያሎግ    ዝግጁዝግጁዝግጁዝግጁ    መሆን፡መሆን፡መሆን፡መሆን፡    

 በዲያስፖራው መካከል ቀጣይ ዲያሎግ ማካሄድ አስፈላጊ ነው፡፡ በኢትዮጵያውያን መካከል ያለው 

ማሕበራዊ ካፒታል ሊዳብር የሚችለው ዲያሎግ ማካሄድ ሲቻል ነው፡፡ የሚካሄደው ዲያሎግም በሰጥቶ 

መቀበል መርሕ ላይ የተመሰረተ መሆን ይገባዋል፡፡ 

    

6.9.  6.9.  6.9.  6.9.  አገራችንንአገራችንንአገራችንንአገራችንን    የማገዝየማገዝየማገዝየማገዝ    ፈቃደኝነት፡፡ፈቃደኝነት፡፡ፈቃደኝነት፡፡ፈቃደኝነት፡፡    

 አገራችን በፍጥነት እያደገች በመሆኗ የዚሁ የዕድገት ሂደት አካል መሆን ይገባናል፡፡ ባቡሩ ፈጣን 

በመሆኑ ትግሉ ከጊዜ ጋርም ጭምር ነው፡፡ ለአገራችን በምናደርገው ድጋፍ ላይ ብዙም መጨነቅ   

አያስፈልግም፡፡ በአሜሪካ አገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ በቀን አንድ ዶላር ለአገሩ ቢያስብ ጉዳት ያለው 

አይመስለኝም፡፡ ከዚህ ባሻገር ለቤተሰብ የምንልከው ገንዘብ በሕጋዊ ባንክ ቢሆን ለአገርም ጭምር ይተርፋል፡፡ 

ዓቅም ያለው ወገን አገሩ ተመልሶ ኢንቨስት ቢያደርግ ይመከራል፡፡ ራሱ ተጠቅሞ አገርንም ይጠቅማልና፡፡ 

    

6.10. 6.10. 6.10. 6.10. የታላቁየታላቁየታላቁየታላቁ    ህዳሴህዳሴህዳሴህዳሴ    ግድብግድብግድብግድብ    ድጋፍ፡ድጋፍ፡ድጋፍ፡ድጋፍ፡    

 የዘመናችን ሰው የታደለ ትውልድ ነው፡፡ አባይን ለልማት ሲውል በማየቱ ብቻ ሳይሆን በግንባታው 

እንዲሳተፍ ዕድል በማግኘቱ ዕድለኛ ቢባል አይበዛም፡፡ ይህን ዕድል ቀደምቶች አላገኙትም፡፡ ተከታዩ ትውልድ 

ግን ቢያንስ በዚህ ትውልድ ይኮራል፡፡ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ!!  እንዲሉ፡፡ 

የነገ ሰው ይበለን፡፡ 
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