
ይድረስ ለትንቢተ አርዮስ አቀንቃኞች 

ኢትዮeያ ከ3 ሺ ዓመት በላይ ሳይቋረጥ የመንግስት ስርዓት ያሳለፈች ትልቅ ፡ ጥንታዊ ትና ታሪካዊት አገር ናት ። የኢትዮeያ 

ህዝብም በዚሁ ረጅም ታሪክ የመንግሰት ስርዓት ያለፈ በትውልድ ቅብብሎሽ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ሂደት የመጣ ህዝብ 

ነው። በኢትዮeያ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት ታሪክ ከዘውዳዊ የዘር ሃረግ የመንግሰት መዋቅር እስከ የወታደራዊ ደርግ 

የአገዛዝ ስርዓት ያስተናገደች አገር ናት እስከ ግንቦት 1983ዓ/ም ድረስ። 

 

ይሁን እንጂ ከወርሃ ግንቦት 1983 ዓ/ም ጀምሮ በኢትዮeያ ታሪክ ውስጥ ስር ነቀል ለውጥ የሆነ ኣዲስ ምዕራፍ ተከፈተ።በትረ 

ስልጣን የሚያዘው በዘር ሃረግ ወይም በጉልበት ሳይሆን በህዝብ ይሁንታና በምርጫ ካርድ ብቻ እንዲሆን እኛ የኢትዮeያ 

ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የስልጣን ባለቤትና ምንጮች መሆናችን የሚደነግግ ሕገ መንግስት መፍጠር ችለናል።ይህ አዲስ 

ምዕራፍ በኢትዮeያ በዘውዳዊና በወታደራዊ የአገዛዘ ዘመን ተፈጥሮ የነበረው የአገራችን መጥፎ ገፅታ ፍፁም የቀየረ 

ዴሞክራሲያዊ ተቋማትንን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የሚያስችል ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን ያሟላና ልዩ የሆነ ፤ 

የዳበረ ዴሞክራሲ ባህል ያላቸው አገሮች ሞክረውት ሳይሳካላቸው የቀረ በኣንፃሩ የእኛ ሕገ መንግስት ሁሉን አቀፍ ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ከቡድን እሰከ የግል ሰብኣዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ያጠቃለለ ሙሉእ ሰነድ በስራ ላይ እንዲውል 

በማድረግ ፌደራላዊ ስርዓት ለመገንባት ችለናል። 

 

ይህ የእኛ የኢትዮeያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሕገ መንግስት እንደ ኢትዮዸያ Multi Nations and nationalities 

ያላቸው ኣገሮች የተደላደለ ፌደራላዊ ስርዓት ለመገንባት እንዲችሉ ትክክለኛ መስመርና አብነት እየሆነ ያለበት መድረክ 

ደርሰናል ። ይህ በምረጥ የህዝብ ልጆች መስዋእትነት፤የጨዋ ህዝባችን ከልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ጥምርና የተቀናጀ 

ስራና የአላማ ፅናት ውጤት ነው። 

 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን ባአጭር ጊዜ (በ21 ዓመት) ውስጥ የውጭና የውስጥ ሴራዎችና ተፅእኖዎች 

በመመከትና በመቋቋም ኢትዮeያ አገራችን ከነበረችበት አስከፊ የድህነትና የጦርነት ኣረንቋ አዘቅት ነፃ በማውጣት በህዳሴ 

ጎደና ለመራመድ የቻለች ፤ በኣለም ዓቀፍ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ተደማጭነት፤ ተቀባይነትና ተሰሚነት ያላት ፤ የዓለም አቀፍ 

ሰፋፊ መድረኮችና ጉባኤዎች ለማስተናገድ የኮንፈረንስ ቱሪዝም ማእከል ለመሆን ብቃት ያላት ኣገር አድርጓታል። 

በገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ የሚመራው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት በዘረጋው የጠራና የነጠረ ፖሊሲና ስትራተጂ በሰፊው 

የኢትዮeያ ህዝብ ይሁንታ በማግኘቱና ለተግባራዊነቱ በከፈለው መስዋእትነት ቀጣይነት ያለው ኤኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ 

በቅርብ ጊዜ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሰለፍ የሚያስችል ኣዲስ ምዕራፍ ደርሰናል። 

 

ለመግቢያ ይህ ኣልኩኝ እንጂ ዋናው ኣጀንዳዬ World Class Mind, Visionary, architect of renaissance of 

Ethiopia , voice of Africa, the young PAN African የሆኑትን እጅግ የተከበሩ ጠ/ሚ ክቡር ነፍስሄር መለስ ዜናዊ 

ህልፈተ ህይወት ተከትሎ የአርዮስ ትንቢት አቀንቃኞች እያነፈሱት ያለ ኃላ ቀር ፣የዘቀጠ ፣ የነፈዘ ና የዘር ጥላቻ ፖለቲካና ዜሮ 

ድምር ፖለቲካ ፤ የኢትዮeያ ውድቀት እንጂ ሰላም ዕድገትና ብልፅግና የማይሹ፤ በነጭ ፍርፋሪ ልባቸው የታወሩ፤ 

የስትራተጅክ ጠላቶች ባንዳዎችና አስፈፃሚዎች አንድ ሁለት ለማለት ነው። 



 

ኢህአዴግ ከትጥቅ ትግል ጀምሮ ለሆዳቸው ባደሩ ሃይሎች የተመሰረተ ግንባር ሳይሆን መላ ህይወታቸውን ለኢትዮeያ ህዝብ 

መስዋእትነት ራሳቸውን አሳልፈው በሰጡ ህዝብና አገር ወዳዶ ተጋዮች ነው ። ሁሉንም በድል መክተውና ተቋቁመው እዚህ 

አዲስ ምዕራፍ ላደረሱን የቁርጥ ቀን ጀግኖች ለተሰዉት መንግሰተ ሰማያትን ፤ በህይወት ላሉት ደግሞ ረጅም ዕድሜ 

ይሰጣቸው ዘንድ የዘወትር ፀሎቴ ነው። 

 

በውጭ ኣገር መሽገው ያሉት ተቃዋሚ ነን ባዮች በሰላማዊ መንገድ የእኛ የኢትዮeያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሕገ 

መንግስት ኣክብረው ከልብ ተቀብለው ለምርጫ ከመወዳደር ይልቅ ህዝባዊ መሰረት የሌላቸው ሰልጣንን በአቋራጭ 

ለመቆናጠጥ ሳይቀናጁ እተቀናጁ በስልጣን ሽኩቻና ኢ-ዴሞክራሲያዊ አሰራራቸው እንደ እምቧይ ካብ በአጭር ጊዜ 

ሲንከባለሉ እናያለን።የዚህ ዋና መነሻ እነዚህ ሃይሎች ለህዝብ የቆሙ ሳይሆን ‘’የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቻል’’ እንደሚባለው 

ብቻ በመሆኑ ነው።እነዚህ ሃይሎች የነጠረ የጠራ ግልፅነት ያለው የፖለቲካ ፕሮግራም ኣልያም ማነፌስቶ ስለሌላቸው 

‘’ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ------‘’እየሆነባቸው ይገኛል። ታድያ ምን ተይዞ ነው ጉዞው? 

 

እነዚህ መሰሪዎች የስመ ገናናው ጠ/ሚንስትራችን ህመምና ህልፈተ ህይወት ተከትሎ ከተነበዩት ትንበተ አርዮስ ኣንዱ ‘’ 

አህአዴግ በስልጣን ሽኩቻ ይታመሳል ፤በኢትዮeያ መረጋጋት ይጠፋል ሰለዚህ በውጭ ኣገር የሽግግር መንግስት እናቋቁም 

ወይም አቋቁመናል፤ሁሉንም አቀፍ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ፤ እኛ የተማርን ስለሆንን በአቋራጭ ስልጣን እናገኛለን የሚል 

የዶሮ ህልም ቅዠት ወዘተ ’’ አልመው የውጭ መንግስታት ደጃፍ ስር ወድቀው መስገድ ከጀመሩ ሰነባብተዋል።’’ 

ልብ ያለው ልብ ያድርግ ። በመጀመርያ የኢትዮዸያ ህዝብ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ወይም ፓርቲ ልቆና መጥቆ 

የሚገኝ፤ የዓለም የፖለቲካ ኣቅጣጫ ጠንቅቆ በትኩረት የሚከታተል ዕድሜ ለቴክኖሎጂ ዓለም ኣንድ ሰፌድ በሆነችበት ዘመን 

‘’የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ-------‘’ እንደሚባለው ኣንድ የጋራ ኣገራዊ ኣስተሳሰብ National consensus መፍጠር 

የቻለና አንድ ጠንካራ ማህበረ -ኤኮኖሚ ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ያለ ሰለመሆኑ፤ የባለ ራኢዩ መሪያችን ትሩፋቶች 

ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች ለማሳካት ቃል በመግባት ላይ ይገኛል።ይህ የኢትዮዸያ ህዝብ በኣንድ ኣፍ የመሰከረው ሃቅ 

ነው።የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የቀብር ስነ ስርዓት በዓለም ህዝብ ዘንድ ኣግራሞትን የፈጠረ ስነስርዓት ሆኖ 

ተመዝግበዋል። 

 

ለመሆኑ የሽግግር መንግስት የሚቋቋመው መቼ ነው ? ለምንስ የሽግግር መንግስት ይቋቋማል? ታሪክና የፖለቲካ ሳይንስ 

እንደሚስተምረን የሽግግር መንግስት የሚቋቋመው መንግስት እንደ መንግስት ለመቀጠል አቅም ሲያንሰው failed state 

ሲሆን፤ በዜጎች ላይ ከፍተኛ ማህበረ -ኤኮኖሚ ቀውስ ሲፈጠርና ዜጎች መውጣትና መግባት ሲሳናቸው በወጡበት ሲቀሩ ፤ 

በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ኣካል በስልጣን ሽኩቻ ሲታመስ ፤ በዜጎች ላይ በሚፈፅመው ጭፍጨፋ ዓለም ኣቀፋዊ 

ድፕሎማሲያዊ ዕውቅና ተቀባይነት ሲያጣና በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ሲያዝና የመሳሰሉት ጉዳዮዎች ሲያጋጥሙ መሆኑን 

ይታወቃል።ታድያ በኢትዮዸያ ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህ ከላይ የተገለፁትን ቀውሶች ኣጋጥመዋል ወይ? ወይስ የአርዮስ ትንቢት 

ይሆን? ወይሰ የህልም እንጀራ? 



 

እኛ የኢትዮዸያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ያፀደቅነው የተማላ ሕገ መንግስትና የቃል ኪዳን ሰነድ ስልጣን የሚያዘው በምርጫ 

ካርድ ብቻ እንጂ የመንደር ጎረምሳ በሚያናፍሰው ተራ ወሬና ጥፋትና ግርግር በሚመኙ የታሪክ አተላዎች ከንቱ ምኞት 

ኣይደለም ።እኛ የኢትዮe ያ ህዝቦች በ2002 ዓ/ም ባካሄድነው ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ለ5 ዓመት 

ሃገሪቱን እንዲመራ ነው የመረጥነው ። ይህም በኢትዮeያ ህዝብ ዘንድ ይሁንታና ሕጋዊ ዕውቅና የተሰጠው ፓርቲ ከመቼው 

በበለጠ በመንቀሳቀስ ኢትዮeያና ኢትዮeያውያን ፤ ኣፍሪካውያንና ድሃ የዓለም አገሮችን ያኮራ ዓለምን ያስደነቀ፤ በኣፍሪካ 

ኣህጉር ፈጣን ዕድገት በማስመዝገብ ዓለም አቀፍ ዕውቅና የተሰጠው ፓርቲና መንግስት ነው ።የዳበረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ባላቸው አገሮች እንደምንመለከተው የስልጣን ዘመኑ ሳያልቅ የአገሪቱ መሪ በህመም ምክንያት ኣልያም በሞት ሲለይ ሰልጣን 

ቅድሚያ ዕድል የሚሰጠው ወይም የሚረከበው ገዢው ፓርቲ ነው ። በኣንፃሩ ግን በእነሱ አገላለፅ ‘’ዴሞክራሲ በዳበረበት 

አገር እየኖሩ’’ ዴሞክራሲያዊ ባህልና ተግባር የሌላቸው ሃይሎች የሰለጠነና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የተካኑና ያዳበሩ ቢሆኑ 

ኖሮ ለኢትዮeያ ህዝብ የጥፋት የግርግር የስደት የሞት ድግስ ባልተመኙ ነበር ። ምክንያቱም በሽግግር ዘመን ሊያጋጠም 

የሚችል አደጋ አኩራፊ ሃይል በሚፈጥረው ግርግር የሚፈጠረው ቀውስ ተጠያቂነት የሌለው እልቂት እንደሚያስከትል 

መገንዘብ ያቃታቸው የጥፋት ሃይሎች ናቸው። 

 

እውነተኛ ተቃዋሚ ቢሆኑ ኖሮ ኣገር ውስጥ ሁነው ህገ መንግስቱን ተቀብልው አክብረው በማስከበር በሰላማዊ መንገድ 

በመንቀሳቀሱ ላይ እንዳሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያስማሙ ጉዳዮች በመስማማት ልዩነት ካለ ደግሞ ልዩነት በማክበርና 

በማጥበብ ፤ ለሚቀጥለው 2007ዓ/ም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ያላቸውን ኣማራጭ ፕሮግራም ፖሊሲና ስትራተጂ ጠንክረው 

መዘጋጀት ይገባቸው ነበር።ያኔ ነው ኣስተዋይና ጨዋ የስልጣን ባለቤትና ምንጭ የሆነው የኢትዮዸያ ህዝብ ፍርዱን 

የሚሰጠው።እውነቱ ይህ ነው። ታድያ የአሁኑ ሩጫና ጥድፍያ ምስጢሩ ምንድነው?በህዝቡ ላይ ተፅዕኖ በማሳደር በኣሜረካ 

ሬድዮ የኣማርኛ ፕሮግራም ሞግዚትነት ሽብር በመንዛት የተገኘውን ሰላም ልማት ዕድገትና ብልፅግና መልካም የአገር ገፅታ 

ግንባታ ትክክለኛ ፖሊሲና ሰትራተጂ የተገኘው ዓለም አቀፋዊ ዲፕሎማሲያዊ ተቀባይነትና ተሰሚነታችን ወደ ኋላ ለመቀልበስ 

ካልሆነ በስተቀር ከንቱ የአርዮስ ትንቢት ነው። 

 

የኢትዮeያ ህዝብ‘’ሰላም’’ ለአንዲት ደቂቃም ቢሆን ያለውን ፋይዳ ጠንቅቆ የሚያውቅ ህዝብ ነው። ሰላም ሲደፈርስ 

የሚያስከትለውን ሰብኣዊና ማሕበረ -ፖለቲካዊ ቀውስ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅትና አሸባሪ ዲያስፖራ በላይ ጠንቅቆ 

የሚያውቅ ኩሩ ህዝብ ነው ። የኢትዮዸያ ህዝብ ”ሰላም’’ ለአንዲት ደቂቃም ቢሆን ያለውን ፋይዳ ጠንቅቆ የሚውቅ ፤ሰላም 

ሲደፈርስ የሚያስከትለው ቀውስ ከሶማልያ ፤ ሩዋንዳ ፣ ቡርንዲ ፣ ላይበርያ ፣ ሊብያ ፣ ኮንጎ፣ ኢራቅ ፣ ሶርያ ፣ 

ዪጎዝላቪያ፣ወዘተ ባሉት ኣገሮች የደረሰው የሰብኣዊና ማህበረ ኤኮኖሚ ቀውስ ትምህርት በሚገባ የቀሰመ ህዝብ ነው።ታድያ 

ይህን ቀውስ ለመደገስ ነው በውጭ እየተንቀሳቀሱ ያሉት ።’’ባልበላውም ለምን ኣልበታትነውም እንዳለችው ደሮ’’ነገሩ። 

ሌላው መሰሪ ትንቢታቸው ኢህአዴግ በስልጣን ሽኩቻ ይፈረካከሳል በሰበቡ ስልጣን እናገኛለን የሚል ትንቢተ ኣርዮስ 

ሲከሽፍባቸው ወደ ጀግናው የመከላከያ ሃይላችን ፊታቸውን ማዞር ጀምረዋል ። የመከላከያ ሃይላችን የብሄር ስብጥር ፤ 

የስልጣን ተዋረድ ፣በኢትዮዸያ ፖለቲካ የሚኖረው ሚና፤የሹመት ኣሰጣጡ ወዘተ በሚል ሰበብ ከዚህ በፊት ሲያራምዱት 

የነበረ መርዛማ የጥፋት ቅስቀሳቸውና የከሸፈባቸው እንደ ኣዲስ ማንገብ ተያይዘውታል። ያልተማረ ያልሰለጠነ ወታደር ከገበሬ 



የወጣ እያሉ ሲዘቡትበት የነበረው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በወታደራዊ ሳይንስና ዶክትሪን እያታነፀ በመምጣቱ 

በወታደራዊ ዲስፕሊን ስነምግባር በመታነፁ ካስ ኣልፎ በዓለም ኣቀፍ መድረኮች ገናና እና ስመ ጥሩ ከሆኑት የሰላም ኣስከባሪ 

ሃይሎች አንዱ ለመሆን በቅቷል። 

 

መከላከያ ሃይላችን የኢህአደግ ቅጥረኛ ወታደር ሳይሆን የእኛ የኢትዮዸያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሰራዊት ነው ። ሰፊ 

ህዝባዊ መሰረት ያለው ለኢትዮዸያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቃል ኪዳን ሰነድ ለሆነው ሕገ መንግስት ልዕልና መከበርና 

ማስከበር የተሰጠውን ህዝባዊ ሃላፊነት በተገቢ መንገድ የተወጣና በመወጣት ላይ ያለ የህዝብ ልጅ ለህዝብ የቆመ ሃይል 

መሆኑን በግልፅ ቋንቋ ማወቅ ይገባቸዋል።ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን፣ ዳር ድንበራችን ሰላማችንና 

ዕድገታችን በሃይል ለመፈታተን ያሴረና የሞከረ ሃይል በማያዳግም ኣይቀጡ ቅጣት እየቀጣ የመጣው ኮርቶ ያኮራንን 

ከኣገራችን ኣልፎ ዓለም ኣቀፍ ሽልማቶችና ዕውቅና ያስገኘ የሰላም ኣምባሳደር ሃይል ነው። 

 

በእያንዳንዱ የመከላከያ ኣሃድ ትንሽዋ ኢትዮeያ የምትገኝበት ወታደራዊ ስብጥር መሆኑና መደረጉ እውነትም የብሄር 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መከላከያ ሰራዊት መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይህ በመሆኑ በተሰጠው ግዳጅ ሁሉ በድል የሚወጣውና 

ዜግነታዊና ሕገ መንግስታዊ ሃላፊነቱ በብቃት ለመወጣት የቻለው። 

 

ታድያ ይህ ኣይበገር ባይነት የሰራዊታችን ጥንካሬ ወገባቸው የቆረጣቸውን ሃይሎች ለሆዳቸው ባደሩ አንዳንድ የሰራዊቱ 

ኣባሎች በመመልመል ለማሴር ቢሞክሩ እንኳን ጀግናው የህዝብ አደራ በተሸከመው መከላከያ ሃይላችን እነዚህ ልክስክሶችና 

ባንዳዎች በማጋለጥና ነቅቶ በመጠበቅና ነቅሶ በማውጣት ሴራቸው በማክሸፍ የተሰጠውን የመንግስትና የህዝብ ኣደራና 

ተልእኮ በብቃት ተወጥተዋል እየተወጣም ይገኛል ። ጥረታቸው ይህ ብቻ ኣይደለም ። የመከላከያ ሃይላችንን በማዳከም 

ለስትራተጅክ ጠላቶቻችን ተንበርካኪ በማድረግ መከላከያ ሃይላችን እያገኘ ያለውን ዓለም ኣቀፋዊ ተቀባይነትን ፤ ወታደራዊ 

ድስፕሊንና ስነምግባሩንና ስብኣዊ ኣያያዙን ጥላሸት ለመቀባት ስለሆነ ከመቼውም በበለጠ ነቅቶ እንደሚመክተው ህዝባዊ 

እምነቴ ነው። በተለይ በአገራችን እየተመዘገበ ያለው ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ሁለገብ የኤኮኖሚ ዕድገትና የሰው ሃይል ልማት 

በጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ ተጋድሎ ለሴኮንድም ቢሆን ሰላማችን ሳይተጓጎል በተሸከመው ህዝባዊ ፣ 

መንግስታዊ ፣ ሕገ መንግስታዊ ኣደራ በትጋት በመቆም፣ በፅናት በመታገልና በአሸናፊነት በመወጣት ነው።ይህ ነው ዓይን 

ኣይቶ ልብ ይፈርዳል ማለት። 

 

በመጨረሻም የእነዚህ ስልጣን በሃይል ለመያዝ ናፋቂዎችና ጭር ሲል ኣልወድም ዘማሪዎች የሚያናፍሱትን የከሰረ የዜሮ 

ድምር የፖለቲካ ጨዋታ በብቃት በመመከት የኢትዮዸያ ህዳሴ እውን በማድረግ ለመጪው ትውልድ ኣዲስ የበለፀገ አገር 

ማውረስ የዜግነት ግዴታችን ለማበርከት እንነሳ። 

የዘር ጥላቻ ፖለቲካና የዜሮ ድምር ፖለቲካ አራማጆች ስለ እጅግ የተከበሩ ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ የበሬ ወለደ ዲስኩራቸው 

በሚመለከት ኣንድ ሁለት ልበል ። ባለብዙ ራኢ የኢትዮዸያ ህዳሴው መሃንዲስ መሪያችን ታላላቅና የታላላቅ አገር መሪዎች 

የነበሩና በመምራት ላይ ያሉ መሪዎችን ምን ያህል አዋቂና አስተዋይ መሪ ፣ ለህዝብ ተቆርቋሪ፤ ኣንደበተ ርቱዕ ፤ ተመራማሪ ፣ 

ፈላስፋ ፣ ኋላቀርነትና ድህነትን ለማጥፋት ትክክለኛ መሃንዲስ ፤ ከሲቪል እስከ ወታደራዊ ሳይንስ የተማላ ዕውቀት 

የነበራቸው ስለመሆናቸው በኣደባባይ በተመሳሳይ ቋንቋ መግለፃቸው ምን ያህል ታላቅና ዕንቁ መሪ እንደነበሩ ፍንትው ኣድርጎ 



ያሰየ ተግባራቸው ነው። ኣብዘኛውን ጊዜ ሰው ከስልጣን ከወረደ ወይም ከሞተ በሃላ የተለያየ ስም ይሰጠዋል። ታድያ ታላቁ 

መሪያችን ዓለም የተቀበላቸው በዕንባና ልብ በሰበረ ሃዘን ለምን ይሆን? 

 

በእርግጥ ባህል ይሁን ልማድ ወይም ክፋት ኢትዮዸያውያን በእጃችን ያለው ወርቅ ኣናደንቅም ። ስለዚህ ምሁራንና ሊሂቃን 

ተቃዋሚዎች ነን ባዮች ከታላላቅ ሰዎች ወይም መሪዎች ፕሬዚዳንት ኦባማን ፤ ቢል ክሊንተንን ፣ ቶኒ ቢለየርን ፣ ጎርደን 

ብራውንን ፡ ዴቪድ ካመሩንን ፣ጃንዳይ ፍሬዘርን ሱዛን ራይዝን ፣ ሊዊስ ማይክልን ከኣውሮፓና ኣሜሪካ የሰጡትን ምስክርነት 

፤ታቦ ኤምቤኪ ፣ ጃኮብ ዙማ፣ፖል ካጋሜ፣ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ፣ ቦኒ ያየ ፣ ጆናታን ጉድ ላክን ወዘተ ከኣፍሪካ በተመሳሳይ ቃላት 

የሰጡን ታሪካዊ ምስክርነት ሁሉንም ተከፍላዋቸው ይሆን? ወይስ ተገደው? ለመሆኑ ምን ያህልው ይሆን? ወይስ የባለራኢው 

ውድ መሪችን ኣመራር ልባቸው ስለነካውና ለነደፉትን ፖሊሲና ስትራተጂ His legacy ዕውቅና ለመስጠት?። ለሃገራቸው ፣ 

ለአህጉራቸውና ለዓለም ህዝቦች ያደረጉትን ኣስተዋፅኦ ዕውቅና ለመስጠትት ነው። ዳሩ ተሰናክለው ከትጥቅ ትግሉ ቢወጡና 

በመረጡት የህክምና ፋኩሊት ትምህርታቸው ቢቀጥሉ ወደ ባህር ማዶ ተሰደው ለሆዳቸው ቢያድሩ የት ይደርሱ እንደነበር 

‘’የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ-----‘’እንደሚባለው ይሆን ነበር። 

 

የኢትዮeያ ህዝብ በአራቱ ማዕዝናት ልብ በሰበረ ሓዘን እንባ ሲራጭ ተከፍሎት ነው ርቦትነው ስትሉ በደንቆሮ ኣእምሮኣችሁና 

ባልተገራ አንደበታችሁ ደነፋችሁበት አዋረደችሁት ። መልሱ የታዋቂው ገጣሚ ‘’ታገል ሰይፉ ‘’ ግጥም ‘’ ተከፍሎን አነባን 

‘’ ደጋግማችህ ኣድምጡት። አሜሪካና ኣውሮፓ መማር ማለት ለሃገርና ለወገን ጥቅም የማይውል ከሆነ የጋን ውስጥ መብራት 

ከመሆን ኣያልፍም ።የትምህርት ቁም ነገሩ ማወቅ ብቻ ሳይሆን በተግባር ለሃገርና ለወገን ማዋልና ችግር መፍታት ነው። 

በመጨረሻ ስልጣን ናፋቂ ጭር ስል ኣልወድም ዘማሪዎች የኣርዮስ ትንቢት አቀንቃኞች ስልጣን የሚገኘው ብህዝብ ይሁንታና 

በምርጫ ካርድ እንጂ በኣምባጓሮ እንዳልሆነ ኣውቃችህ ሰላማዊ መንገድ በመምረጥ በሚያስማሙ ኣጀንዳዎች ከዢው ፓርቲ 

ተባብሮ በመስራት ልዩነትች ካሉ ደግሞ ልዩነቶችን ተቀብሎና ኣክብሮ ለመጪው የምርጫ ወቅት በሰለጠነና በዴሞክራሲያዊ 

አገባብ በስነ ልቦናና በፖለቲካ ኣማራጭ ዝግጁ በመሆን የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞችን ዳር በማድረስ ለመጪው ትውልድ 

ልመናና ድህነት ሳይሆን የበለፀገችና የዳበረች ኣገር ማስረከብ ይገባናል። ይገባችሃል። 

ኢትዮeያ ታበፅህ እደዊሃ ኅበ እግዚአብሔ 

ቸሩ ልዑል እግዘኣብሔር ይባርካት ይጠብቃት። 

ገ/ፃድቃን ከበደ 

መስከረም 11/2005ዓ/ም 

 


