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አብዛኛዎቹ የሀገራችን የታሪክ ምሁራን የኢትዮጵያ ታሪክ ከክርስቶስ ሌዯት በፉት፤ በአስረኛው 
ምዕተ ዓመት የንግስት ሳባ እና የንጉስ ሰሇሞን ግንኙነት በሚባሇው ጊዜ ይጀምራሌ ይሊለ፡፡ 
ይህ ሇአንዲንድቹ የሚታመን ታሪክ ተዯርጎ የሚወሰዯው፤ ሇላልች ዯግሞ ተረት እንዯነበረ 
የሚነገረው ክስተት የማስመሳያ ትርክቱ የእስራኤሌ አምሊክ የቀባቸው ገዥዎች ተብል በሺዎች 
ሇሚቆጠሩ ዓመታት ንጉሦቹ ቅቡሌነትን አግኝተውበታሌ፡፡ በትርክቱም ሀገሪቷን እስከ 1966 
ሕዝባዊ አብዮት ዴረስ ያሇ ብዙ ጭንቀት ገዝተውበታሌ፡፡ 
   
የዛሬይቱ ሰፉዋ ኢትዮጵያ እንዯ ሕብረ ብሔራዊ የነገስታት መንግስት (multi-ethnic empire 
state) የተፇጠረችው በ2ኛው የ19ኛው ክፌሇ ዘመን ግማሽ፤ የዘመነ መሳፌንት ከሚባሇው 
ዘመን በኋሊ ስሇሆነና ዛሬም በጣም ሰፉ ቀውስ ውስጥ የከተተን ታሪካዊ ዲራም ከዚሁ ጊዜ 
ጀምሮ ስሇሆነ፤ ጽሐፋም ከዘመናዊ ኢትዮጵያ መፇጠር ጋር በተፇጠሩ ችግሮች ሊይ 
ያተኩራሌ፡፡ 
   
የዘመነ መሳፌንትን ክስተት በመሇወጥ የተጀመረው የዛሬዋን ሰሜናዊ ኢትዮጵያን አንዴ 
የማዴረግ ሕሌም በግማሽ ምዕተ ዓመት ውስጥ ከሦስት እጥፌ በሊይ የሰፊች ኢትዮጵያን 
መፌጠር ችልዋሌ፡፡ ይህ የታሪክ ክስተት የሦስት ምኞቶች ዉጤት ነበር፡፡ 
እነዚህም፡- 
1ኛ/ ተበታትና የነበረችውን የዛሬዋን ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ሕዝቦችን ሇማሰባሰብ የታሇመ ምኞት፣ 
2ኛ/ የኦሮሞና የሶማላ ሕዝቦችን ጨምሮ ሰፉውን የዯቡብ ክፌሌ የማስገበር ምኞት፣ 
3ኛ/ አፌሪካን ሇመቀራመት የመጡትን የአውሮፓ ሀገሮች ጋር የመፍካከር ምኞት ነበሩ፡፡ 
   
እነዚህን ሦስት ምኞቶች ሇማሳካት የመጀመሪያ የሆነውን ሙከራ የጀመሩት እንዯሚታውቁት፤ 
አፄ ቴዎዴሮስ ነበሩ፡፡ 
   
ቴዎዴሮስ ሕሌሞቹን ሇማሳካት ጠንካራና ሰፉ ሠራዊት ማዯራጀት ነበረባቸው፡፡ ሇዚህም ሰፉ 
መሬት የያዙትን ቄሶች መሬት መቀማትና፣ ዘመናዊ መሳሪያን ከክርስቲያን አውሮፓ ሇማግኘት 
ጥረት ማዴረግ ነበር፤የአዉሮፓ መሪዎችን ማሳመን ሲያቅታቸው ዯግሞ፤ ሙያውን 
የላሊቸውን አውሮፓዊያንን ሳይቀር በቤተመንግስታቸው ሰብስበው ከባዴ የጦር መሳሪያ ውሇደ 
እስከ ማሇት ዯርሰዋሌ፡፡ 
   
ይህም ምኞታቸዉ ይሳካ ዘንዴ በነበራቸዉ የጦር መሣሪያ የአካባቢ ገዥዎችንም ሇማንበርከክ 
ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ ቄሶችን ሇመግፊት ያዯረጉት ሙከራ እግዚአብሔርን የካደ ንጉሥ ተብል 
ተሰባከባቸዉ፡፡የአውሮፓዊያንን ዘመናዊ መሳሪያ ሇማግኘት ገዯብ ያሇፇ ጉጉታቸው 
ከእንግሉዘኞች ጋር ያሇጊዜ አሊተማቸው፡፡ 
   
የየአከባቢውን ገዥዎች በጉሌበት ሇማንበርከክ እጅና አንገት በመቁረጥ የገፈበት ሙከራ 
ከእንግሉዞች ጋር ሇመዋጋት የቁርጥ ቀን ሲመጣ፤ የትግራይ፣ የወል፤ የጎጃም፣ የሸዋ፣ የጎንዯር 
ገዥዎች ሁለም በሚባሌበት ዯረጃ ካዶቸው፡፡ 
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 በአጭሩ የየአከባቢዉ ገዥዎች በእንግሉዞች እጅ መሞታቸውን ሲሰሙ ከማዘን ይሌቅ፤ 
ተገሊገሌን ያለ ይመስሊሌ፡፡ ሇዚህም ይመስሇኛሌ፤ ዕውቁ የታሪክ ምሐር ፕሮፋሴር ባህሩ 
ዘውዳ የቴዎዴሮስን ሚና በተሻሇ የታሪክ ሚዛን ሊይ ሇማስቀመጥ ሲሞክር፤ “የተወናበደ 
የሊዉጥ ነቢይ” (confused prophet of change) ያሊቸዉ፡፡ 
   
በዚህ የቴዎዴሮስ የታሪክ ሚና ሊይ ብዙ ሰው ሌብ የማያዯርገውን የታሪክ ማስታወሻ 
አስቀምጬ ሌሇፌ፡፡ይኼውም ቴዎዴሮስ በጊዜው ሇነበሩ የአውሮፓ ኃያሊን መንግስታት በፃፈት 
ዯብዲቤ ውስጥ፤ “አባቶቼ በሰሩት ኃጥአት ምክንያት እግዚአብሔር “ጋልችን” በሀገሬ ሊይ ሇቆ፤ 
እነሱ ጌቶች ሆነው፤ እኛ የእስራኤሌ ሌጆች የነሱ አሽከሮች ሆነን እንኖር ነበር፡፡ 
   
አሁን እግዚአብሔር ከትቢያ አንስቶኝ የኢትዮጵያ ንጉስ አዴርጎኛሌ፡፡ እናንተ ከረዲችሁኝ በጋራ 
እየሩሳላምንም ነፃ ሌናወጣ እንችሊሇን” ማሇታቸዉ ነዉ፡፡ (ትርጉም የኔ ነው)፡፡ 
   
እዚህ ሊይ ሁሇት ነገሮችን ሌብ በለ: 
 
1) “ጋልቹ” የሚባለት በዘመነ መሳፌንት የጎንዯርን ቤተመንግስት በበሊይነት ሲቆጣጠሩ የነበሩ 
የየጁ ኦሮሞዎች መሆናቸውና እየሩሳላም በጊዜው በእስሊሞች እጅ የነበረች መሆንዋን ነው፡፡ 
2) ከዚህ አንጻር ማስታወስ የሚያስፇሌገው ትሌቁ ጉዲይ አፄ ቴዎዴሮስ የብሔረሰብ (የዘር) 
ፖሇቲካን በግሌፅ የተናገሩ የመጀመሪያዉ የኢትዮጵያ መሪ መሆናቸው ነው፡፡ 
   
ከቴዎዴሮስ ሞት በኋሊ ሇሦስት ዓመታት በተክሇጊዮርግስና ካሣ (አማቾች የነበሩ ይመስሇኛሌ) 
ከተካሄዯው የሥሌጣን ትግሌ ቦኃሊ፤ በአሸናፉነት የወጡት አፄ ዮሏንስ (ካሣ ምርጫ) ነበሩ፡፡ 
አፄ ዮሏንስ ከሀገር ውስጥ ከወል፣ ከጎጃም፣ ከጎንዯር፣ ከሸዋ ገዥዎች ጋር እየተጋጩ፤ ከውጭ 
ዯግሞ ከጣሉያኖች፣ ከግብፆችና ከሱዲን መሏዱስቶች ጋር ሲዋጉ በመጨረሻ በመሏዴስቶች እጅ 
ወዴቋዋሌ፡፡ 
   
በአጭሩ ዮሏንስ ሇትግራይ ሉሂቃን የኢትዮጵያ ማዕከሌ ነበርን፤ የአክሱም ሏቀኛ ወራሾች እኛ 
ነን የሚሇውን የፖሇቲካ ስሜት መፌጠር ቢችለም፤ በኢትዮጵያ የሀገረ-መንግስት ግንባታ ታሪክ 
ውስጥ የተሇየ ሚና መጨወት አሌቻለም፡፡ 
   
በማያሻማ ቋንቋ :- የዛሬዋ ኢትዮጵያ በዋናነት የተፇጠረችውና የዛሬው የታሪክ ጣጣችንም 
በዋናነት የተፇጠረው በአፄ ምኒሌክ ነው፡፡ ምኒሌክ ንጉሰ ነገስት ዮሏንስን የሱዲን መሏዴስቶች 
እስክገዴለሊቸው ዴረስ ከአውሮፓ መንግስታት በተሇይም፤ ከጣሉያን በገፌ ባገኙት የጦር 
መሳሪያ እነራስ ጎበና የመሳሰለ የኦሮሞ የጦር መሪዎችን በመጠቀም በጊዜው ጠንካራ የሚባሌ 
ግዙፌ ሠራዊት መገንበት ችልዋሌ፡፡ 
   
ይዚህንን ግዙፌ ሠራዊትን ከዮሏንስ ጋር በመዋጋት ከማዴከም ይሌቅ፡- በአንዴ በኩሌ ዮሏንስን 
እየገበሩ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ያኔ የነበረችውን ኢትዮጵያ ሦስት እጅ ዕጥፌ የሆነ ሰፉ ግዛት 
መፌጠር ችልዋሌ፡፡ 
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በዚህም መጀመሪያ ሳይጠቀሇለ የቀሩትን የሸዋ ኦሮሞዎችን ጠቅሌሇው ያዙ፡፡ ከዚያ እአአ 
በ1876 ጉራጌን ብዙ ሕይወት ከጠየቀ ጦርነት በኋሊ አስገበሩ፡፡ 
   
ብዙ ዝርዝር ውስጥ ሳይገባ የምኒሌክን የመስፊፊት ጦርነቶች እንዯሚከተሇው ማጠቃሇሌ 
ይቻሊሌ፡፡ ይኼውም በምኒሌክና ጀኔራልቹ ብዙ የግዛት መስፊፊት ጦርነቶችን ቢወጉም ሦስቱ 
ወሳኝ ጦርነቶች ነበሩ፡፡ 
   
አንዯኛው በምዕራብ በኩሌ በእማባቦ (ዛሬ ሆሮ ጉደሩ በሚባሇው ሊይ በጎበና መሪነት እአአ 
በ1882 የተዋጉት ጦርነት ነበር፡፡ ይህ ጦርነት ኦሮሞን ጨምሮ የምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦችን 
ዕዴሌና የጎጃም መሪዎች ከሸዋ ጋር የነበራቸውን ፈክክር ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ የወሰነና 
የሸዋንም የበሊይነት ያረጋገጠ ነበር፡፡ 
   
ላሊው የምኒሌክ ጦርነት በአርሲ ሊይ እአአ በ1886 የተዯመዯመዉ ነው፡፡ አርሲዎች ከላልች 
የኦሮሞ አከባቢዎች በተሇየ መንገዴ ሇአምስት ዓመታት በጀግንነት ተዋግተዋሌ፡፡ በመጨረሻም፤ 
በራሳቸው በምኒሌክ በተመራ ጦር የአውሮፓ መሳሪያ በፇጠረው ሌዩነት ሉሸንፈ ችሇዋሌ፡፡ 
   
ተመሳሳይ የመከሊከሌ ጦርነት እንዲይገጥማቸው ይመስሊሌ፤ ምኒሌክ፡- ዛሬ አሇ፤ የሇም 
የሚባሇውን የአኖላ ዓይነት የጭካኔ በትር በአርሲዎች ሊይ አሳርፇዋሌ፡፡ እዚህ ሊይ ዛሬ 
እየተነጋገርንበት ሊሇው የብሔራዊ መግባባት መሳካት፤ የሇም ከሚሇው አጉሌ ክርክር ወጥተን 
የትናንትናውን የታሪክ ቁስሊችንን በሚያክም መሌኩ እንዴናስተካክሌ መምከርን እወዲሇሁ፡፡ 
   
ሦስተኛው የምኒሌክ ትሌቁ ጦርነት አሁንም በእሳቸው የተመራውና እአአ በ1887 የተካሄዯው 
የጨሇንቆ ጦርነት ነበር፡፡ የዚህ ጦርነት ውጤት በጊዜው የሀብታሟ የሏረር ከተማ መንግስት 
(the Harari city-state) ጨምሮ ምስራቅ ኢትዮጵያ ያሇ ዯረሰኝ ምኒሌክ እጅ የገባበት ሁኔታን 
ፇጥሯሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ከፊን፣ ወሊይታን፣ ወዘተ ሇመያዝ ብዙ ዯም የፇሰሰባቸው ጦርነቶች 
ነበሩ፡፡ 
   
እንዯሚባሇው፤ በእንግሉዝ ተስፊፉዎችና በምኒሌክ ኢትዮጵያ መካከሌ የመምረጥ ዕዴሌ 
የገጠማቸው የቦረና ኦሮሞዎች - ማንን ትመርጣሊችሁ ሲባለ፤ የፉታወራሪ ኃብተጊዮርግስ 
ፉትን አይተው፤ የእኛኑ ፉት የሚመስሇው ይሻሊሌ ብሇው በሬፌሬንዳም እየሰፊ በመጣው 
የኢትዮጵያ መንግስታዊ ግዛት ውስጥ የተቀሊቀለበት ሁኔታም እንዲሇ ይነገራሌ፡፡ 
   
እአአ በ1889 አፄ ዮሏንስ በመሏዴስቶች ሲገዯለ፤ ኦሮሞን ጨምሮ አብዛኛው ዯቡብን 
የተቆጣጠሩት ምኒሌክ ሇሰሜኑ ወንዴም መሪዎች ፇረንጆች እንዯሚለት “ካሮትና ደሊን” 
ማስመረጥ ብቻ በቂ ነበር፡፡ የሰሜኑ መሪዎች ምርጫም በማያሻማ መንገዴ ካሮት ነበር፡፡ 
   
ስሇ ካሮቱም በግሌፅ ቋንቋ ሇማስቀመጥ፤ የኦሮሞ አከባቢዎችን ጨምሮ በዯቡብ የተገኘውን 
እጅግ በጣም ሰፉ ግዛት ዉስጥ በታናሽ ወንዴምነት ሹማቶችን መቀረመት ነበር፡፡ በብሔራዊ 
መግባባታችን ውይይት አንፃር በምኒሌክ በተፇጠረው ሰፉ አፄያዊ ግዛት ጋር የተፇጠሩ 
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ችግሮችን ወዯ ማንሳቱ ሌሇፌ፡፡ አንዯኛው ችግር፤ እሊይ እንዲነሳሁኝ፤ በጉሌበት የግዛት ፇጠራ 
ሊይ አኖላን የመሳሰለ የታሪክ ጠባሳዎች መፇጠራቸው፤ 
   
ሁሇተኛውና ዋናው ነገር ግን ከማቅናቱ ጋር የተፇጠረው የፖሇቲካሌ ኤኮኖሚው ነው፡፡ ይህም 
በነፌጥ ሊይ የተመሰረተዉ የፖሇቲካ ኤኮኖሚ ዛሬም እያወዛገበን ያሇው የነፌጠኛ ሥርአት 
በሚባሇው ሊይ የተመሰረተዉ ነዉ፡፡ ሇማቅናት የተሰማራው የፉውዲለ ሥርአት ሰራዊት የገባር 
ሕዝቦችን ነፃነት ቀምተዋሌ፡፡ መሬታቸዉን ዘርፇዋሌ፡፡ 
   
ሕዝቦችን በገዛ መሬታቸው ሊይ ጭሰኛና አሽከር አዴርገዋሌ፡፡ ቋንቋቸውን አፌነው “በስማ 
በሇው” ገዝቶቸዋሌ፡፡ በአጭሩ እጅግ በጣም ዘግናኝና ጨካኝ የሆነ የፖሇቲካ ሥርአት 
ጭነውባቸዋሌ፡፡ አንዲንደ ነፌጠኛ በሃያ ሺዎች የሚቆጠር ጋሻ መሬትም ነበረው፡፡ 
   
ወረ-ገኑ የመሰሰለ የቤተመንግሥት መሬቶች እጅግ ባጠም ብዙ ነበሩ፡፡ እዚህ ሊይ ማስታወስ 
የሚያስፇሌገው የሰሜንና የዯቡብ ኢትዮጵያ የመሬት ይዞታም በፌጹም የተሇያዩ መሆናቸው 
ነው፡፡ አነሰም በዛ የሰሜኑ ገበሬ የዘር ግንደን ቆጥሮ መሬት ያገኛሌ፡፡ መሬት አያያዙም የወሌ 
ነበር፡፡ ላሊው ቢቀር የሚገዛውም በራሱ ቋንቋ ነበር፡፡ 
   
በዯቡቡ ያሇው ግን የመሬት ሥርቱ የግሌ ሆኖ፤ ጭሰኝነት እጅግ የተንሰራፊበት ነበር፡፡ ሲሶ 
ሇነጋሽ፣ ሲሶ ሇቀዲሽ፤ ሲሶ ሇአራሽ የሚባሇው የኢትዮጵያ ነገስታት የመሬት ፖሉሲ እጅግ 
በጣም ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ሥራ ሊይ የዋሇው በዯቡቡ የአገራችን ክፌሌ ሊይ ነው፡፡ 
  
 በ1960ዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ዘመን “መሬት ሊራሹና የብሔረሰቦች እኩሌነት” 
የተባለ ሕዝባዊ መፇክሮች የተወሇደት ከዚሁ ጨቋኝ ሥርአት ነበር፡፡ ዛሬ የታሪክ ክሇሳ ውስጥ 
ብንገባም፤ በዕውነቱ ከሁለም የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብራክ የወጡ ወጣቶች፤ እንዲውም በወቅቱ 
አማራ ከሚባሇው ክፌሌ የሚበዙ ይመስሇኛሌ፤ መፇክሮቹን በጋራ አስተጋብተዋሌ፡፡ 
   
ሇማንኛውም ከብሔራዊ መግባባታችን አንፃር አንዴ ነገር ግሌፅ ሊዴርግ፡፡ ነፌጠኛ የሚባሇው 
ሥርአት ገዝፍ የነበረ ሥርአት መሆኑና፤ ይህም ሥርአት ከዯቡቡ አርሶ አዯር የተሻሇ ኑሮ 
የማይኖሩትን፤ ቢፇሌጉ እንኳን የዯቡቡን ገበሬ ሇመዝረፌ አቅሙም ሆነ ዕዴለን ያሌነበራቸውን 
የአማራ አርሶ-አዯርን አይጨምርም : መጨመሩም ጩቡ ነው፡፡ 
 
በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዘሬ አንዲንዴ የአማራ ሉሂቃን “እኔም ነፌጠኛ ነኝ” የሚሇውን መፇክር 
ሲያሰሙ፤ ጥቅሙ ኦሮሞን ጨምሮ የዯቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦችን ከአማራ ሕዝብ ጋር 
ከማጋጨት የዘሇሇ የፖሇቲካ ትርፌ የሚኖረው አይመስሇኝም፡፡ ስሇሆነም የምንችሇውን ያክሌ 
ሁሊችንም ከሁሇቱም ጩቡዎች እንጠንቀቅ ዘንዴ አዯራ እሊሇሁ፡፡ 
   
ወዯ ላልች ነጥቦች ከማሇፋ በፉት በዋናናት በምኒሌክ የተፇጠረችዉ ኢትዮጵያን ሇማስተካከሌ 
ያቃታቸዉና መሪዎች ማሇፌ ያሌቻለት የታሪክ ፇተና ምንዴን ነው? የሚሇውን ጥያቄ በንፅፅር 
እንዯ ታሪክ ቁጭት ማንሳትን እወዲሇሁ፡፡ አፄ ቴዎዴሮስ የሞቱት እአአ በ1868 ነበር፡፡ 
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ጃፓንን ከታሊሊቅ የዓሇም መንግስታት ተርታ ያሰሇፈአት ማጅ የሚባለ የንጉሳዊያን ቤተሰብ 
ወዯ ሥሌጣን የተመሇሱት (The Meiji Restoration) በዚሁ ዓመተ ምህረት ነበር፡፡ የጃፓን 
ንጉሳዊ ቤተሰቦች በሰሊሳ ዓመታት ውስጥ በኤኮኖሚ የበሇፀገች ታሊቋ ጃፓንን ፇጠሩ፡፡ የጃፓኖች 
የሀገር ፌቅር ግንባተቻውም ባድ አሌነበረም፡፡ ትዝ እስከሚሇኝ ዴረስ አንዴ የጃፓን ወታዯር፤ 
ንጉሤ የጃፓንን በሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት መሸነፌ አሌነገሩኝም ብል ከሃምሳ ዓመታት በኋሊ 
በፉሉፕንስ ይሁን፤ በኢንዱኔዢያ ጫካ ውስጥ ተገኝቷሌ፡፡ 
  
 ሇሀገር ፌቅር ሲባሌ እራስን በራስ መጥፊት በሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት በትናንሽ 
አይሮፕሊኖችን የአሜሪካን መርከቦች ውሰጥ እየጠሇቁ አጥፌቶ መጥፊትን የጀመሩት የጃፓን 
ካሚከዞች የሚበለ ነበሩ፡፡ 
የኢትዮጵያ መሪዎች ግን በተመሳሳይ ጊዜ (እአአ1868-1900) ዴረስ ሀገሪቷን ከዓሇም ጭራነት 
አሊሊቀቋትም፡፡ በነገራችን ሊይ ጃፓንና ኢትዮጵያ በ1868 ሊይ ተመሳሳይ የዕዴገት ዯረጃ ሊይ 
ነበሩ፡፡ 
   
ላሊው ንፅፅሬና የታሪክ ቁጭታችን መሆን ያሇበት፤ ታሊቋ ጀርመንን የፇጠሩት ቢስማርክና 
ምኒሌክ የአንዴ ዘመን ሰዎች ነበሩ፡፡ ምንም ይሁን ምን፤ እነ ቢስማርክ ዓሇምን ሁሇት ጊዜ 
ጦርነት ውስጥ መክተት የቻሇች ኃያሎን ጀርመን ሲፇጥሩ፤ የኢትዮጵያ ገዥዎች ግን ኋሊቀር 
ኢትዮጵያን ትተውሌን ሄዯዋሌ፡፡ 
በነገራችን ሊይ፤ ሀገር ትፇርሳሇች ተብል ስሇተሰጋ፤ የምኒሌክ ሞት ሇሕዝብ ይፊ የሆነው 
ከዓመታት በኋሊ ነበር ይበሊሌ፡፡ 
   
በአጠቃሊይ ከብሔራዊ መግባባት ፇጠራችን አንፃር መረሳት የላሇበት ቁመነገር፤ በምኒሌክና 
ጣይቱ የተመራው የአዴዋው የጋራ ዴሌ እንኳ ያሌፇቱት የሚጋጩ ሦስት አመሇካከቶች ዛሬም 
ከኛ ጋር መኖራቸዉ ነዉ፡፡ 
   
አንዯኛው፤ የሀገራችን ሀገረ-መንግሰት ግንባታ፣ አንዴ የነበሩና የተበታተኑ ሕዝቦችን አንዴ ሊይ 
መሌሶ ያመጣ ነዉ የሚሊዉ አመሊካከት (reunification)፤ 
   
ሁሇተኛው፤ በአንዴ ሊይ ያሌነበሩ ሕዝቦችን ወዯ አንዴ ማምጣት ነዉ የሚሇዉ አመሊካከት 
(unification and/or expansion)፤ 
  
 ሦስተኛው፤ ነፃ ሕዝቦችን ጨፌሌቆ በኃይሌ ማቅናት ነዉ የሚሊዉ አመሊካከት (colonial 
thesis) ነቸው፡፡ 
   
የበሇጠ ግሌፅ ሇማዴረግ፤ የኢትዮጵያ አንዴነት አጥባቂዎች ነን የሚለ፤ በዋናነት የምኒሌክን 
ኃጥያቶች አይቀበለም፡፡ እንዯሚለት እምዬ ምኒሌክ በዓሇም ከተዯረጉት የሀገር ግንባታዎች 
ምን የተሇየ ነገር ሰራ የሚሇውን ሏሳብ ያራምዲለ፡፡ 
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 ከዚያም አሌፇዉ ምኒሌክ የሠራዉ ሥራ ተሊይተዉ የነበሩትን የኢትዮጵያ ግዛቶችን መመሇሰ 
ነበር ይሊለ፡፡ በአንፃሩ የኢትዮጵያ አንዴነትን የማያጠብቁ ብሔረተኞች ዯግሞ፤ የአቶ ላንጮ 
ሇታን አባባሌ ሇመጠቀም (አሁን አቋማቸዉ ያ መሆኑን አሊዉቅም)፤ ሲያንስ “ኢትዮጵያዊ 
ሇመሆን እንዯራዯራሇን”፤ ሲበዛ ዯግሞ ነፃ መንግስታትን እስከ መፌጠር ዴረስ እንሄዯሇን የሚለ 
ናቸው፡፡ 
   
በጥቅለ እነዚህ አመሇካከቶች በፖሇቲካችን ሇሚጋጩ ሕሌሞቻች መሠረት የሆኑና ካሌተገዯቡ 
የሥሌጣን ሕሌሞች ጋር ተዯምሮ የብሔራዊ መግባባት ጥረታችንን የሚያወሳስቡ አመሇካከቶች 
መሆናቸውን በውሌ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 
በእነምኒሌክ የተፇጠረችዉን ኢትዮጵያን ሇማስተካከሌ የተዯረጉ ሙከራዎችና ያመሇጡን 
ዕዴልች፡- 
 
1) የሌጅ እያሱ ሙከራ፡- 
 
  ሌጅ እያሱ የምኒሌክ ሌጅ ሌጅ ሲሆን፤ በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተች ኢትዮጵያን ሇመፌጠር 
ሌዩ ዕዴሌ የነበረውና ያንንም ሌዩ ዕዴሌ አውቀው ሇመጠቀም ሲሞክር በወጣትነት ዕዴሜው 
ሊይ የተቀጨ መሪ ነበር፡፡ በብሔር ግንደ ኦሮሞና አማራ የነበረ፤ በሃይማኖት ጀርባዉ 
ክርስቲያንና ሙስሉም የነበረ ሰዉ ነዉ፡፡ 
  
 ከወልም በመወሇደ፤ ትግራይንና ሸዋን ሇማገናኘት የተሸሇ ዴሌዴይ ሇመሆን ይችሌ ነበር፡፡ 
የሚገርመው ግን የሌጅ ኢያሱ ወንጀልች የሚመነጩት እነዚህኑ አዎንታዊ እሴቶችን ሇሀገረ-
መንግስት ግንባታ ሇመጠቀም መሞከሩ ነበር፡፡ 
   
ሇምሳላ አንዲንዴ የታሪክ ማሰታወሸዎች እንዯሚያስረደት፤ አርሲዎች እንዯሌጃቸው 
ይመሇከቱት ነበር ይባሊሌ፡፡ ከሱማላዎችና ከአፊሮች ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዯነበረው በቂ የሆነ 
የታሪክ ማስረጃ አሇ፡፡ ከጎጃሙ ራስ ኃይለና ከወሇጋው ዯጃዝማች ጆቴ ቱለ ጋር የጋብቻ 
ዝምዴና እንዯነበረው ይታወቃሌ፡፡ 
   
ቤተክርስቲያንን ሇማሰራት የሚጥረውን ያክሌ (ሇምሳላ የቀጨኔውን መዴሏኔ ዓሇምን እሱ ነው 
ያሰራው ይባሊሌ) መስግድችን ያሰራ ነበር፡፡ ከሥሌጣን ሊወረደት የሸዋ ሉሂቃን ግን፤ አንደና 
ትሌቁ የሌጅ ኢያሱ ወንጀሌ መስጊድችን ማሰራቱ ነበር፡፡ 
   
የመጨረሻው ትሌቁ ወንጀሌ ዯግሞ ኢትዮጵያን ሇመቀራመት ያንዣበቡ የቅኝ ገዥ ኃይልች 
ከሰሜንና ምስራቅ ጣሉያን፣ በምዕራብ፣ በዯቡብና በምስራቅ እንግሉዝ፣ በምስራቅ ፇረንሳይ 
የሦስትዮሽ ስምምነት (tripartite treaty) የሚባሇውን እአአ በ1903 ፇርሞ የምኒሌክን ሞት 
ይጠብቁ ከነበሩት መራቅና በአንዯኛው የዓሇም ጦርነት በአከባቢያችን ግዛት ካሌነበራቸው ከነ 
ጀርመንና ቱርክ ጋር ሇመዯጋገፌ መሞከሩ ነበር፡፡ 
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በጥቅለ ከሁለም በሊይ ወንጀልቹ ሰፉዋን ኢትዮጵያን የፇጠርን እኛ ነን የሚለትን የሸዋ 
ሉሂቃንን መጋፊቱ ነበር፡፡ በግሌፅ ቋንቋ ሇማስቀመጥ - የኢያሱ ወንጀልች የሸዋ ሌጅ አሇመሆኑ 
(የኢያሱ አባት ወል ነው)፣ ሏቀኛ የክርስቲያን ሌጅ አሇመሆኑ (አባቱ የግዴ ክርስቲያን 
ከመሆናቸው በፉት መሏመዴ ዓሉ ነበሩና) እንዱሁም የአውሮፓ የቅኝ ገዥ ኃይልችን 
ማስቀየሙ ናቸው፡፡ 
   
እአአ በ1916፤ በመስቀሌ ቀን ኢያሱን ሇማውረዴ ሁለም መሳሪያዎቻቸውን ይዘው ተሰሇፈ፡፡ 
ቄሶቹ ኢያሱ ሏቀኛ የክርስቲያን ሌጅ አይዯሇም በማሇት በማውገዝ፤ የሸዋ ሉሂቃን 
ሠራዊታቸውን በመሳሇፌ፤ የአውሮፓዊያኑ መንግስታት ምክርና ጥበባቸውን ይዘው ተሰሇፈ፡፡ 
   
የአውሮፓዊያኑ ጥበብ የሚገርም ነበር፤ ኢያሱ በኢትዮጵያ ባንዴራ ሊይ የእስሌምና ምሌክት 
የሆነውን ግማሽ ጨረቃ ሇጥፍ ሇቱርኮች ዱፕልማት ሲሰጥ የሚያሳይ ፍቶ ሾፕ የሆነ ሥዕሌ 
(ፍቶ ሾፕም፤ የባንዴራ ፖሇቲካም በሌጅ ኢያሱ ዘመንም ነበር) መፇንቅሇ መንግስት 
እንዴያከሄደ የሸዋ ሉሂቃንን መርዯት ነበር፡፡ 
   
እዚህ ሊይ ሇታሪክ ትዝብት አንዴ ነገር ሌብ በለሌኝ፡፡ በአዱስ አበባ ዩኒቬርሲቲ የኢትዮጵያን 
ፖሇቲካ ሳስተምር፤ የሀገረ-መንግስት ግንባታ ችግሮቻችንን በሚመሇከት ፇተናም 
ፇትኜበታሇሁ፤ የሸዋው ጦር መሪ የነበሩት ፉታወራሪ ሀብተጊዮርግስ ዴናግዳ፤ የመፇንቅሇ 
መንግስቱም መሪ ነበሩ፤ ሌጅ ኢያሱን ሲያወርደ ባስተሊሇፈት መሌዕክት ውስጥ የሚከተሇው 
ይገኝበታሌ፡፡ 
[He claims that he eats flesh of cattle slain by Muslims in order to extend 
frontiers and to win hearts. But these Somali and Muslims have already been 
brought to heel [and do not need such diplomacy] 
  
 በጥሬው ሲተረጎም፤ ግዛትን ሇማስፊፊትና ሌቦችን ሇማሰብ ብዬ በሙስሌማን የታረዯውን 
የከብት ሥጋ እባሊሇሁ ይሊሌ፡፡ ነገር ግን እነዚህን ሱማላዎችና ሙስሉሞችን ቀዴሞውኑ 
ስሊንበረከክን እንዱህ ዓይነቱ ዱፕልማሲ አያስፇሌጋቸውም፡፡ 
   
ይህንን የሀብተጊዮርግስን ንግግር በሚመሇከት ሰፉውን ትንተና ሇናንተ ትቼ፤ በዚህ ዓይነት 
የተዛባ አመሇካከት ሊይ የተገነባችውን ኢትዮጵያን አስተካክል በሰፉ መሠረት ሊይ የተገነባችውን 
ኢትዮጵያን ሇመፌጠር የተዯረገው የመጀመሪያ ሙከራ፤ ሌጅ ኢያሱን ሇሥሌጣን ተብል 
በተጠነሰሰው ሤራ መውረደን እንዲትረሱት አዯራ ማሇት እፇሌጋሇሁ፡፡ ያመሇጠንን ዕዴሌ 
ትርጉም ግን ሇታሪክ መተውን አመርጣሇሁ፡፡ 
 
2. ኢያሱን በወሳኝነት የተኩት ንጉስ ኃይሇ ሥሊሴ፤ 
  
 የአገራችንን ሀገረ-መንግስት ግንባታን በተሻሇ መሠረት ሊይ ሇመገንባት ረጅም ጊዜ (ሇ60 
ዓመታት ገዯማ አገሪቷን መርተዋሌ) በሌጅነታቸው የተሻሇ የፇረንጅ ዕውቀት የቀመሱና 
ከማንም የበሇጠ ተዯጋጋሚ ዕዴሌ ያገኙ ነበሩ፡፡ 
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ነገር ግን በእኔ ግምት፤ ታሪክ የሰጠቸዉን ዕዴሌ አሌተጠቃሙበትም፡፡ ንጉስ ኃይሇ ሥሊሴን 
የተሇያዩ ሰዎች በተሇያዩ የታሪክ ሚዛን ሊይ ቢያስቀጣቸውምና እኔም ቢሆን በዘመናዊ 
ትምህርትና በመሳሰለት ሊይ የነበራቸውን አሻራ ቀሊሌ ነው ብዬ ባሊስብም፤ ንጉሱ ሕይወት 
ዘመናቸውን በሙለ የግሌ ዝናንና ሥሌጣንን ማዕከሌ ማዴረጋቸው ኢትዮጵያዉያንን የ20ኛው 
ክፌሇ ዘመን ሕዝቦች ማዴረግ አሌተቻሊቸውም፡፡ 
   
ስሇዘር ግንዲቸው ሀሜቱ እንዲሇ ሆኖ፤ ከኢያሱ በተሻሇ ዯረጃ ኦሮሞም፣ ጉራጌም አማራም 
ነበሩ፡፡ ይህንን ስሬ ግንዴ አሌተጠቀሙም፡፡ በተሇይ ኦሮሞ ከሚባሌ ሕዝብ ሲሸሹ እንዯኖሩ ብዙ 
ማስረጃዎች አለ፡፡ ሇማንኛዉም፤ አንዴንዴ ወሳኝ ነገሮችን እንመሌከት፡፡ 
   
አምቦ 2ኛ ዯረጃ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ የሰማሁኝ ይመስሇኛሌ፤ አንዴ ጋዜጠኛ ካነበቡት 
መጽሏፌት ዉስጥ የትኛውን እንዯሚያዯንቁ ሲጠይቃቸው፤ ቀሌባቸውን በጣም የሳበውና ብዙ 
ጊዜ ዯጋግመው ያነበቡት በኒኮል ማኪያቬሉ የተፃፇውን “The Prince” የተባሇውን እንዯነበረ 
ትዝ ይሇኛሌ፡፡ 
   
ንጉሱ አብዘኛዉን የሕይወት ዘመናቸዉን የተመሩት በማኪያቬሉ ምክር ነበር ብዬ 
እጠረጥራሇሁ፡፡ በማክያቬሉ ትምህርት በመመራትም፤ የሥሌጣን ተቀናቃኞቻቸውን አንዴ 
በአንዴ አስወግዯው ከአስራ አራት ዓመታት በኋሊ እአአ በ1930 ጥቁር ማክያቬሉ ፇሊጭ 
ቆራጭ ንጉስ ሆነው ወጡ፡፡ 
 
እንዯ ሀብተጊዮርግስ ዓይነቱን እግዚአብሔር በጊዜ ሲገሊገሌሊቸው፤እንዲ ጎንዯሩ ራስ ጉግሳና 
ባሇቤታቸው፤ ንግስት ዘዉዴቱን ያስወገደበት የፖሇቲካ ጥበብ፤ በጊዜው በርግጥም አስዯናቂ 
ነበር፡፡ ይህ የንጉሱ ጥበብ፤ አርባ ዓመታትን ቆጥራ የአዴዋን ሽንፇት ሇመበቀሌ የመጣቸውን 
ጣሉያንን ሇመከሊከሌ አሌረዯም፡፡መንግስታቸዉንም፤ ሀገሪቷንም ሇክፈ ቀን አሊዘጋጁም፡፡ አዴዋ 
ሊይ ታሪካዊ ዴሌ ያስገኙ ጀግኖችም የለም፡፡ አንዴ ሇታሪክ የተረፈት ዯጀዝማች ባሌቻ ሣፍም 
በንጉሱ ዉሰኔ እስር ቤት ነበሩ፡፡ 
   
እዚህም ሊይ አንዴ የታሪክ ትዝብት አስቀምጬ ማሇፌ እፇሌጋሇሁ፡፡ ኃይሇ ሥሊሴ 
ሇሥሌጣናቸዉ ብል የገፈአቸው ብዙ የአከባቢ መሪዎች፤ ከትግራዩ ዯጃዝማች ኃይሇሥሊሴ 
ጉግሳ ጀምሮ የጎንዯር፣ የጎጃም፣ የሸዋ፣ የጅማ፣ የወሇጋ ገዥዎች የጣሉያን ባንዲ ሆኑ፡፡ 
  
 ከሚታወቁት ውስጥ፤ ሇታሪክ ተፇሪ ላሊ፤ ሀገር ላሊ ብሇው ሲዋጉ የሞቱት ዯጃዝማች ባሌቻ 
ብቻ ነበሩ፡፡ በንጉሱ ስህተት ሀገሪቷ ውዴ ዋጋ ከፌሊሇች፡፡ ሇዚህ ነው ጠቅሊይ ሚኒስቴሩን 
ጨምሮ የብሌፅግና ፓርቲ ባሇሥሌጣናት ጥዋትና ማታ ባንዲ፣ ባንዲ ሲለ፤ ግብፅ ሱዲንን ይዛ 
የምር ከመጣች፤ ሰው ያሊሰበውን አሳስበው ሇኪሳራ እንዲይዲርጉን የሚፇራው፡፡ 
  
 ያም ሆነ ይህ፤ ኃይሇ ሥሊሴ ሇጦርነት ያሊዘጋጇትን ሀገር በክፈ ቀን ጥሇው ሸሹ፡፡ ሏረርጌ 
ሊይም የጂቡቲን ባቡር ሲሳፇሩ ከጦር ሜዲ መሸሻቸውን ሇመሸፇን፤ የት ይሄዯለ ብል 
ሇጠያቀቸዉ የፇንሳይ ጋዜጠኛ፡ Je ne Suis Pas Soldat (ወታዯር አይዯሇሁም) ብሇው 
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ያሇፈት፡፡ ሇሳቸዉም ፌሕታዊ ሇመሆን፤ የአውሮፓ ዱፕልማቶች ቢከደአቸውም በዓሇም 
መንግስታት ማህባር ሊይ የሚያስመካ ሥራ ሰርተዋሌ፡፡ 
   
ሆኖም ከጦር ሜዲ የመሸሻቸው ጉዲይ እስከ መንግስታቸው ፌፃሜ ዴረስ እንዯ ጥቁር ነጥብ 
ስትከታሊቸዉ ኖራሇች፡፡ የአርበኞችም ሆነ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ዋናው የተቃውሞ 
መፇክርም ይህች የሽሸት ጉዲይ ነበረች፡፡ከጣሉያን ወረራ በኋሊም ንጉስ ኃይሇ ሥሊሴ በሁሇት 
መሠረታዊ ነገሮች ምክንያት፤ ጋዜጣቸውን አዱስ ዘመን ብሇው እንዯሰየሙ:- በእርግጥም አዱስ 
ዘመን፤ ሇአዱስቷ ኢትዮጵያ ይፇጠራለ ብል የጠበቁ ብዙ መሆናቸውን ብል መገመት 
አስቸጋሪ አይመስሇኝም፡፡ 
   
ሇአምስት ዓመታት በእንግሉዝ ሀገር በስዯት ሲኖሩ፤ ስሇራሳቸው ስህተትም ሆነ የሰሇጠነው 
ዓሇም ንጉሶች፤ እንዳት ሕዝቦቻቸውን እንዯሚመሩና በዛም ምክንያት በሕዝቦቻቸው ዘንዴ 
ተከብረው እንዳት እንዯሚኖሩ ተምረዋሌ ብል መጠበቅ ይቻሌ ነበር፡፡ ከሁለም በሊይ በጣሉያን 
ወረራ ምክንያት እሳቸውንም ሆነ አገራቸውን ከገጠመው ውርዯትና ኪሳራ ይማራለ ተብል 
ይጠበቅም ነበር፡፡ 
   
ከሁለም አሌተማሩም፡፡ በባሰ ሁኔታነና ፌጥነት ወዯ ዴሮአቸው ተመሇሱ፡፡ ሇአቢነት፤ 
አስተዲዯራቸውን የተቃወሙ የራያ ገበሬዎችን (ቀዲማይ ወያኔ የሚበሇዉ ነዉ) ከየመን በመጡ 
የእንግሉዝ አይሮፕሊኖች አስዯበዯቡ፡፡ የሪፑቢሉካን አስተሳሰብ ነበራቸው የሚባለትን አርበኛ 
ዯጃዝማች ታከሇን አሰሩ፡፡ እኚህ ሰው ከተዯጋጋሚ እስር በኋሊ በመጨረሻም ሉይዙአቸው 
ከተሊኩ የንጉሱ ወታዯሮች ጋር ሲዋጉ ሞቱ፡፡ ላሊው ስማጥር አርበኛ የነበሩ በሊይ ዘሇቀንም 
ያሇርህራሄ ሰቀለ፡፡ 
  
 የአምባሳዯር ብርሃኑ ዴንቄ ግሌፅ ዯብዲቤ እንኳን (አምበሰዯር ብርሃኑ፤ በአሜሪካ አምበሰዲር 
የነበሩና ንጉሱ የገፈበት መንገዴ፤ ዉል አዴሮ ንጉሱንም ሆነ ሀገሪትዋን ሇዉርዯት 
እንዯሚያበቃ የመጀመሪያ የማስጠንቃቂያ ዯወሌ በአዯባባይ የሰጡ በሊስሌጠን ነበሩ)፣ 
አሰራራቸውን አሊሰሇወጠቸዉም፡፡ 
   
በፖሇቲካ ሥርአታቸው ሊይ በተከታታይ ቦንቦች ፇነደ፡፡ የመጀመሪያዉ ትሌቁ ቦንብ በራሳቸው 
ቤተመንግስት ውስጥ የፇነዲው የነመንግስቱ ንዋይ፤ ያውም የእሳቸውን ክብርና ሞገስ 
ሇመጠበቅ ከፇጠሩት የክብር ዘበኛ ጦር ነበር፡፡ 
   
ንጉሱ ከክስተቱ ከመማር ይሌቅ ጀኔራሌ መንግስቱ ናዋይን በሞት ቀጡ፤ የታናሽ 
ወንዴማቸውን ሬሳ፤ እኔን ያየህ ተቀጣ በሚመስሌ መንገዴ በስቅሊት ቀጡ፡፡ የበለበትን 
ሰባሪዎች ናቸው ብሇውም በአዝማሪ አዘሇፎቸው፡፡ ማን እንዯመከራቸው ባይታወቅም ትሌቁን 
የመንግስታቸውን የዱፕልማሲ ውጤትን ያበሊሸውና ሇትሌቅ ኪሳራ ያበቃንን የኤርትራን 
ፋዳሬሽንን አፇረሱ፡፡ ውጤቱም ሁሊችንም እንዯምናውቀው፤ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር 
መፇጠር ሆነ፡፡ ትንሽ ቆይቶ ዯግሞ ኦሮሞዎች የሜጫና ቱሊማ ሌማት ማህበር 
በመፌጠራቸው፤ ጠገቡ ተብል መሪዎቹ እነ መቶ አሇቃ ማሞ መዘምር ተሰቀለ፡- 
ኃይሇማርያም ገመዲ እስር ቤት ውስጥ በተፇፀመበት ዴብዲባ ሞተ፡፡ 
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ጀኔራሌ ታዯሰ ብሩ ሞት ተፇርድባቸው በአማሊጅ ወዯ ሏረርጌ በግዞት ተሊኩ፡፡ እኔ እስከ 
ማውቀው ዴረስ ሁለም በኢትዮጵያ አንዴነት ሊይ ጥያቄ አሌነበራቸውም፡፡ ውጤቱ የኦሮሞ 
ነፃነት ግንባር (ኦነግ)ን መፌጠር ሆነ፡፡ በነገራችን ሊይ በነኤላሞ ቅሌጡ በኦነግ ስም 
የመጀመሪያዋ ጥይት የተተኮሰችው ጀኔራሌ ታዯሰ ብሩ የታሰሩበት ሥፌራ ሏራርጌ ዉስጥ 
ነበር፡፡ 
   
በዚሁ ጊዜ ሰፊፉ ማህበራዊ ፌትህን የሚጠይቁ ተከታታይ ጥያቄችም መቅረብ ጀመሩ፡፡ እአአ 
በ1965 የንጉሱ ፌዉዯሇዊ ሥርአት የተመሠረተበት ሊይ በመሬት ሊራሹ ሰሌፌ ዴንገተኛ 
የፖሇቲካ ቦንብ ፇነዲ፡፡ ከአራት ዓመት በኋሊ ዯግሞ እስከዛሬ ኢትዮጵያን እያመሰ ያሇው፤ 
በነዋሇሌኝ መኮንን የብሔረሰቦች ጥያቄ ታወጀ፡፡ ይህችኛውን ንጉሱና ሥርአቱ በቀሊለ 
የተመሇከቱዋት አይመስሌም፡፡ ንጉሱ የቀ.ኃ.ሥ ዩኒቬርሲቲ፤ የአሁኑ አዱስ አበባ ዩኒቬርሲቲ 
ተማሪዎች ማህበር ፕሬዝዲንት የነበረውን፤ ጥሊሁን ግዛዉንን በማሰገዯሌ “ሌጆቼ ” ከሚሎቸው 
ተማሪዎች ጋር ዯም መቃባት ዉስጥ ገቡ፡፡ በዚህም የታሪክ ጎማው ወዯፉት እንዲይሽከረከር 
ጣሩ፡፡ 
   
አሰዘኙ ጉዲይ መካሪዎቻቸውም ሆኑ እሳቸው አስተዲዯራቸው ሇሃኛዉ ክፌሇ ዘመን 
የማይመጥን መሆኑን፤ በጣም እወዲታሇሁ የሚለዋትም ኢትዮጵያ በታሪክ ፌራሽ ሊይ ተኝታ 
የምትሸሞነሞን ሀገር መሆንዋን አሌተረደም፡፡ የኤርትራ ግንባሮች ጥይትም ከረጅም ዘመን 
እንቅሌፊቸው አሊነቁአቸውም፡፡ 
   
የባላና የጎጃም ሕዝብ አመፅም አሌቃሳቀሰቸውም፡፡ ሇዓመታት የቆየው የተማሪዎች ንቅናቄ 
ጩሀትም አሊነቃቸውም፡፡ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ በቀጥታ የወጡ የመኢሶንና የኢህአፓ 
የሶሻሉስት አብዮት ዯወሌም አሊነቃቸውም፡፡ በመጨረሻም በመቶ ሺዎች የሚቆጠረው የወል 
ሕዝብ እሌቂት እንኳን ከእንቅሌፊቸዉ አሊባነናቸውም፡፡ 
  
 በነገራችን ሊይ፤ ብሌጡ ዯርግ በጠዋቱ ሉያወርዲቸው ፣ ማታ ያሳየው የወል ሕዝብ እሌቂት፤ 
በአንዴ በኩሌ የንጉሱ ውሻ በጮማ ሥጋ ሲጫወት፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በረሃብ በተረፇረፇ 
ሕዝብ ውስጥ ሕፃን ሌጅ የሞታች እናቷን ጡት ሲትጠባ የሚያሳየዉን የጆናታን ዴንብሌብይ 
ፉሌም ነበር፡፡ ያንን ፉሌም ዯርግ በቅዴሚያ ንጉሱና የኢትዮጵያ ሕዝብን እንዱያዩ ስሇጋበዘ 
ቴላቪዥን ያሌነበረን የዩኒቬርሲቲ ተማሪዎች በስዴስት ኪልና አራት ኪል አከባቢዎች ያለትን 
ቡና ቤቶችን አጣብበን ስንመሇከት ነበር፡፡ 
 
የንጉሱ ዯጋፉዎች እንከዋ፤ ጃኖሆይ እንዱህ ጨካኝ ነበሩ እንዳ? የሚለትን ይዘን ወዯ 
ድርማችን እንዯገባን ትዝ ይሇኛሌ፡፡ ምናሌባት ከእንቅሌፊቸው የነቁት በማግስቱ የዯርግ አባሊቱ 
በኩምቢ ቮሌስዋገን ከቤተመንግስታቸው ወዯ አራተኛ ክፌሇ ጦር ሲወስዶቸው በሰሩባቸው 
ዴራማ ይመስሇኛሌ፡፡ ብሌጣብሌጦቹ ዯርጎች የተጠቀሙት ቮሌስ መጀመሪያ መስኮቷ ዝግ ነበር 
ይባሊሌ ፡፡ 
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ንጉሱ ከውጭ ብዙ ሰው ሲጮህ ተመሌክተው “እናንተ ሌጆች” የምወዯን ሕዝባችን ንጉሴን የት 
እየወሰዲችሁ ነው እያሇ ነዉ ሲለ፤ ብሌጦቹ ዯርጎችም መስኮቱን ከፌተው የሕዝቡን ዴምፅ 
ሲያሰሟቸው ጩኼቱ “ተፇሪ ላባ፤ ተፇሪ ላባ” የሚሇውን ሰምተው “አይ ኢትዮጵያ ይኼን 
ያክሌ በዴዬሻሇሁ እንዳ?” አለ ይባሊሌ፡፡ 
   
በዚህ ሽኝታቸው ዴሮ ቤተክርስቲያን ሲሄደ ዲቦ የሚጥለሊት ሇማኝ ዲቦዋን ሲትጠብቅ ንጉሱ 
ወረደ፤ ንጉሱ ወረደ ሲባሌ ሰምታ፣ ሇዚህ ያበቃኼኝ አንተ ነህ ብሊ በቮሌሷ አቅጣጫ 
የወረወረችው ዲቦ ብቻ ነበር ይባሊሌ፡፡ የንጉሱ ሬሳም ከ17 ዓመታት በኋሊ ከመንግስቱ 
ኃይሇማርያም ሽንት ቤት ሥር ተቆፌሮ እንዯተገኘ ይታወቃሌ፡፡ 
   
እዚህ ሊይ ሌብ አዴርገን ማሇፌ ያሇብን የፖሇቲካ ቁም ነገር ሇ60 ዓመታት ገዯማ (የአምስት 
ዓመቱ የጣሉያን ወረራ እንዲሇ ሆኖ) በፇሊጭ ቆራጭነት ኢትዮጵያን ሲገዙ የሀገረ 
መንግስታቸው ግንባታ ፕሮጀክት በአጉሌ ምክርም ይሁን በራሳቸው ገታራ አቋም ከሽፍ 
ሽኝታቸው በሇማኟ ዲቦ፣ ቀብራቸው ዯግሞ በአሳዯጉአቸው ወታዯሮች ሽንት ቤት ሥር መሆኑ 
ነው፡፡ 
 
3. አብዮቱ እና የዯርግ የሀገረ-መንግስት ግንባታ ሙከራ፡- 
   
አዱስቷን ኢትዮጵያን ሇመፌጠር ሕዝባዊ አብዮቱ ሌዩ ዕዴሌ ፇጥሮ ነበር፡፡ አብዮቱ ከተሇያዩ 
የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች የመጡ የአዱሱ ትዉሌዴ ምሁራን ዴጋፌና ተሳትፍ ነበረው፡፡ እንዯ 
አብዮቱ መሪ ወዯፉት የመጣውን መንግስቱ ኃይሇማርያምም ቪቫ መንግስቱ፣ ቪቫ መንግስቱ 
ብሇን ተቀብሇን ነበር፡፡ 
  
 የኢትዮጵያ አብዮትን አብዮት ያዯረገው የጭሰኝነት ሥርአትን ያስወገዯውና የዯርግ እርምጃ 
(ውሇታው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ቢሆንም) እስከዛሬ በኢትዮጵያ የሕዝቦች የትግሌ 
ታሪክ ውስጥ ሌዩ ሥፌራ አሇው ብዬ ባምንም ነገሮችን በቶል የሚያዩ ወጣቶች “ተፇሪ ማረኝ፣ 
የዯርጉ ነገር አሊማረኝ ” ማሇት የጀመሩት ብዙዉም ሳይቆዩ ነበር፡፡ 
   
በአጭሩ ሇማስቀመጥ የዯርግ ሥሌጣን ፌቅር፣ የመኢሶንና የኢህአፓ አሳዛኝ ክፌፌሌ፤ 
የኤርትራ ግንባሮችና የሕወሓት የተናጠሌ የፖሇቲካ ፕሮጀክቶች በአብዮቱ መፇንዲት 
የተፇጠረውን ሌዩ ታሪካዊ ዕዴሌ አምክኖታሌ፡፡ 
   
ዯርግ መሃይምነትና የሥሌጣን ፌቅር ስሇተዯባሇቀበት፤ የሶሻሉስት አብዮቱን እንዯሰው ማሰርና 
መግዯሌ ወሰዯው፡፡ በዚህ ሶቭዬት ህብረት ዴረስ ሄድ የላኒን ሏውሌት አይተው የመጡት 
በሇሥሌጣኖቹ ስሇሶሻሉዝም የተማርነው ከበሰበሰ ከቡርዧ ቤተ መፃሕፌት ሳይሆን፤ ከምንጩ 
ከላኒን ሀገር ነው እያለ ተዘባበቱ፡፡ ካዯሬዎቻቸው ዴንቅ የሶሻሉስት ዕውቀታቸውን ከፌተኛነት 
ሇማሰየት በሚመስሌ መንገዴ የእስታሉን ቀይ በትር ሥራ ሊይ ይዋሌ አለ፡፡ ዯርግ የሱማላ 
ወረራን፣ የኤርትራ ግንባሮችና የህወሓት እንቅስቃሴዎች በኢትዮጵያ አንዴነት እንዱነግዴ ሌዩ 
ሁኔታ ስሇፇጠሩሇት “ አብዮታዊት እናት ሀገር ወይም ሞት ” አሇ፡፡ 
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ከኤርትራ ግንባሮች እስከ ኢህአፓ እና መኢሶን (ኢጭአት/ኦነግን ጨምሮ ላልች ዴርጅቶች 
እዚህ መሃሌ ናቸው) የኢትዮጵያ ሕዝቦች የአንዴነትና የአብዮት ጠሊቶች ሆነው ሌዩ ሌዩ 
ስሞች ተሇጣፇበቸው፡፡ በአጭሩ የኢህአፓና መኢሶን መከፊፇሌም ዯርግን ብቻኛ የሀገር 
አንዴነትና የአብዮት ተወካይ አዯረገው፡፡ 
ላልች ዝርዝሮችን ትቼ ሇኢትዮጵያ አንዴነትና አብዮት ግንባታ ወሳኝ የሆኑ ዕርምጃዎችን 
ሊንሳ፡፡ 
   
የዯርግ የመጀመሪያው ሉቀ መንበር፣ አማን አንድም የሚባለ ኤርትራዊ ጀኔራሌ ነበሩ፡፡ የዯርግ 
ሉቀ መንበር ተብል ከዯርግ ውጭ የተመረጠትም ሇኢትዮጵያ አንዴነት ብል እስከ ሞቃዱሾ 
ዴረስ ሄድ ካሌተዋጋሁ ብል ንጉሱን ያስቸገሩ መኮንን ስሇነበሩ ነዉ፡፡ 
 
o በወታዯሮቹ ዘንዴም ተወዲጅ ስሇነበረ በራሳቸው በዯርግ አባልቹ ጥያቄ መጀመሪያ መከሊከያ 
ሚኒስቴር፤ ከዚያም ከዯርግ ውጭ የዯርግ ሉቀ መንበር የሆነው የተመረጡትና በአዯባባይ 
እስከሚታወቀውም በኢትዮጵያ አንዯነት ሊይም (መቼም በኢትዮጵያ አንዴነት ሊይ ሌዩ ፌቅር 
አሇን የሚለ ብዙ ቢኖሩም፤ ፌቅራቸውን የሚሇካሌን መሳሪያ በሜዱካሌ ሳይንስ እስካሁን 
አሌተፇጠረሌንም) ምንም ዓይነት ጥያቄ ያሌነበራቸውና የኤርትራን ችግር በሠሊም ሇመፌታት 
አስመራ ዴረስ ሄድ ሕዝቡን ያወያዩ ነበሩ፡፡ ሇኢትዮጵያ ሌዩ ፌቅር አሇኝ የሚለ እነሻሇቃ 
መንግስቱ ኃይሇማርያም ግን ጠረጠሩዋቸዉ፤በታንክ እቤታቸው ውስጥ ገዯለት፡፡ በእኔ ግምት 
ውጤቱ የኤርትራና የኢትዮጵያን አንዴነት መግዯሌ ነበር፡፡ በዚህም ኤርትራ የዯም ምዴር 
ሆነች፡፡ ዛሬ እንዱህ ሌንሆን የፇሰሰው የሰው ዯም ዋጋም ሆነ ሇጠፊው ሀብትና ንብረት ሂሳብ 
ሇፇረዯበት ታሪክ መተው ይመረጣሌ፡፡ 
   
የብሔራዊ አንዴነት መንግስትን ሉታመጡብኝ ብል መንግስቱ ኃይሇማርያም ሁሇተኛውን 
የዯርግ ሉቀ መንበር የነበሩትን ጀኔራሌ ተፇሪ በንቲን ከዯጋፉዎቻቸው የዯርግ አባሊት ጋር 
ረሸናቸው፡፡ 
   
ኮልኔሌ አጥናፈ አባተንም ቅይጥ ኤኮኖሚ ሉታመጣብን ነው ብል መንግሥቱ ኃይሇመሪም 
በፀረ-አብዮታዊነት ረሸነዉ፡፡ በነገራችን ሊይ የመጨረሻ ጭንቅ ሲመጣ መንግስቱ ኃይሇማርያም 
የአጥናፈን ቅይጥ ኤኮኖሚ ሊይ ሇመንጠሊጠሌ ሞክሮ ነበር፡: 
 
በዛሬው የኦሮሞ ፖሇቲካ ውስጥ ሌዩ ሥፌራ ያሊቸው ጀኔራሌ ታዯሰ ብሩ ሇሁሇተኛ ጊዜ ሞት 
ተፇርድባቸው ተረሸኑ፡፡ እኔ መከታተሌ እስከቻሌኩ ዴረስ ታዯሰ ብሩ በኢትዮጵያ አንዴነት ሊይ 
ፌጹም ጥያቄ ያሌነበራቸው፤ ሇኢትዮጵያ ብል ከሰሊላ ጫካ እሰካ ሞቃዱሾ ዴረስ ተወስዯው 
የታሰሩ እንግሉዞች ኢትዮጵያ ነፃ እናወጣሇን ብሇው ሲመጡ ከነሱ ጋር እየተወጉ የመጡ 
አርበኛ ነበሩ፡፡ ከተራ ወታዯርነት እስከ ጀኔራሌ ማዕረግ ዴረስ ሀገራቸውን ያገሇገለም ነበሩ፡፡ 
እግር ጥሎቸው አብዮቱ ውስጥ የገቡት መንግስቱ ኃይሇማርያም ያሊርህራሄ ገዯሎዋቸዉ፡፤ 
   
በነገራችን ሊይ ከጀኔራሌ ታዯሰ ብሩ ጋር በፀረ አንዴነት ክስ የተገዯሇ፤ ብዙ ሰው 
የማያስታውሰው፤ መሇስ ተክላ የሚባሌ በቀ.ኃ.ሥ ዩኒቬርሲቲ ከተማሪ መሪዎች አንደ የሆነ 
የትግራይ ተወሊጅ ነበር (በግዜዉ ከነበረዉ አቋም ተነስቼ፤ ይህ ሰው ቢቆይ ኖሮ የትኛው 
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ዴርጅት ውስጥ ሉገባ እንዯሚችሌ ድክተር አረጋዊን ዯግሜ መጠየቄን አስታውሳሇሁ)፡፡ ይህ 
ሰዉ፤ ላሊ ተከታይ ቢያጣ ሇሩብ ምዕተ ዓመት አከባቢ የምኒሌክ ቤተመንግስትን ተቆጣጥሮ 
በፇሊጭ ቆራጭነት ሀገሪቷን የገዛው ሇገሠ ዜናዊ ስሙን አንስቶ ትግራይ በረሃ ገብቷሌ፡፡ 
ይህም ዯርግ በኢትዮጵያ አንዴነት ስም ያመጣብን የታሪክ ዕዲ ነው፡፡ 
   
በኢትዮጵያ አንዴነት ሊይ ምንም ዓይነት ጥያቄ እንዲሌነበራቸው በተሻሇ የማውቃቸውን 
የመኢሶን መሪዎችን ሊንሳ፡፡ ሇሥሌጣን ተብል በዯርግና ብዙ የፖሇቲካ ተቀናቃኞቹ ዘንዴ እንዯ 
ኦሮሞ ዴርጅት፤ በኦሮሞ ዯግሞ እንዯነፌጠኛ ዴርጅት የሚታየው መኢሶን በዘመኑ በየትኛውም 
ሚዛን የተሻሇ ትምህርት የነበራቸው መሪዎች ነበሩት በስብጥራቸውም ኤርትራዊ የዘር ግንዴ 
አሊቸው ከሚባለት ኅሩይ ተዴሊ እና አበራ የማነአብ እስከ ሲዲማው እሼቱ አራርሶ የነበሩበት 
ነው፡፡ ሹኩሪ የሚባሌ አዱስ አበባ ዩኒቬርሲቲ አብረን የነበርነው ሌጅ በስተቀር ሰፉ ተሳትፍ 
እንዯሌነበራቸዉ የማዉቀዉ የሱማላ ምሁራንን ብቻ ነበር ፡፡ 
   
የመጀመሪያዉ የመኢሶን ሉቀ መንበር የሰሜን ሸዋ አማራ ከሚባሇው የተወሇደ፤ ድ/ር ወርቁ 
ፇረዯ፤ ሁሇተኛው ኃይላ ፉዲ፤ ሦስተኛው የወል አማራ ከሚባሇው የመጡ፤ ድ/ር ከበዯ መንገሻ 
ነበሩ፡፡ ሕብረ ብሔር ነን፣ ሇሀገረ- መንግስት ግንባታው የተሻሇ ግንዛቤም እዉቀትም አሇን 
ሇሚለ የመኢሶን ምሁራንም ዯርጎች ርህራሄ አሊዯረጉም፡፡ 
   
በተሇይ የመጀመሪያው የኦሮሞ የምሁር ትዉሌዴ የሚባለት ኃይላ ፉዲን ጨምሮ አብደሊህ 
ዩሱፌ፣ ድ/ር ከዴር መሀመዴ፣ ድ/ር ተረፇ ወሌዳፃዱቅ፤ ዯ/ር መኮንን ጆቴ የመሳሰለት ሕበረ 
ብሔር በሚበሇው መኢሶን ውስጥ አሌቀዋሌ፡፡ 
   
 
በኔ እምነት፡ ብዙዎች ሉቀየሙኝ ቢችለም፤ እንዯስማቸው በኢትዮጵያ ምዴር ሕብረ ብሔር 
የነበሩ ዴርጅቶች መኢሶንና ኢህአፓ ብቻ ነበሩ፡፡ አሊስፇሊጊ ክርክር ዉስጥ ሳሌገባ፤ እኔ እስከ 
ማምነው ዴረስ ኢሠፓ የወታዯሮች ፓርቲ ነበር፡፡ የኢህአዳግን ምንነት ሇብሌፅግና አበሇት 
እተዋሇሁ፡፡ 
   
የብሌፅግናን ምንነት ዯግሞ የታሪክ ፇተናዉን ሲያሌፌ ብንነጋገርበት የተሻሇ ይመስሇኛሌ፡፡ 
ዯርግ ሕበረ ብሔር ዴርጅቶችን በቀሊለ አንዴ በአንዴ ቀርጥፍ በሊቸው፡፡ ኢህአፓን ቁርስ 
አዯረገ፤ መኢሶንን ምሳ አዯረገ:: ብሔር ሆኖ ሇመውጣት ገና ዲዳ የሚለትን ወዝሉግንና 
ማላሪዴን እራት አዯረጋቸው፡፡ ከዯርግ ደሊ የተረፈት በዯርግ አስተዋጽኦ ጭምር በተሸሇ ሁኔታ 
ኃይሌ ሆነዉ የወጡት የብሔር ንቅናቄዎች ናቸው፡፡ 
   
ኢጭአት ወዯ ኦነግ ተጠቃሌል ገብቶ ዛሬ የምናውቀው ኦነግን ፇጠረ፡፡ የሱማላ ዴርጅቶች 
ኦብነግ ዓይነትን ፇጠሩ፡፡ የሲዲማ አርነት ንቅናቄ ቢያንስ ዋናው ክንፌ ዛሬ ሲአን የሚሇው ሆነ፡
፡ አፊሮችም የአፊር ግራ ክንፌ አርደፌ እያለ በሕይወት ያለ ዴርጅቶች አሎቸው፡፡ በጣም 
የተሳካሊቸው የብሔር ንቅናቄዎች በኢትዮጵያና ኤርትራ ሊይ ዯርግን ሇሁሇት ቀብረው 
መንግስታት ሆኑ፡፡ 
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የዯረግ ዘመንን ስናጠቃሌሌ መረሳት የላሇባቸው ሦስት ዋና ዋና ጉዲዮች፣ ሇሥሌጣን ብል 
ዯረግ ባካሄዲቸው ጦርነቶች፡- 
 
የሀገረ-መንግስት ግንባታውን የበሇጠ አወሳስቦ መሄደን፣ 
  ሻሇቃ ዲዊት ወሌዳጊዮርግስ በፃፈት መጽሏፌ በትክክሌ እንዲስቀመጡት ዯርግ ትቶት የሄዯው 
በዯም እምባ የታጠበች ሀገር መሆንዋን፣ በሀገር አንዴነት ስም ባካሄዯው ትርጉም የሇሽ ጦርነት 
የባከነው የሀገር ሀብት ብቻ ሳይሆን በዓሇም ትሌቋ ወዯብ አሌባ አገር ኢትዮጵያን ትቶ መሄደን 
ነዉ፡፡ 
   
ዯርግ ሇ17 ዓመታት የተጨወተዉ የአጥፌቶ መጥፊት ፖሇቲካን፤ እንዯ ኑዛዜም፤ 
እንዯቁጭትም የዯርግ ከፌተኛ ባሇሥሌጣን የነበሩት ኮልኔሌ ፌስሃ ዯስታ (ኮ/ሌ መንግስቱ 
ኃይሇማርምም ሆነ ሻምበሌ ፌቅረ ሥሊሴ ወግዯረስ እዲፊቸውን ከታጠቡበት በጣም ይሻሊሌ) 
በፃፈት መጽሏፌ ሌዝጋ፡፡ 
   
የኢህአፓ ወጣቶችን የትግሌ ስሜት፤ የመኢሶን መሪዎች ዕውቀትና የእኛን የወታዯሮቹን የአገር 
ወዲዴነት ብንጠቀምበት ኖሮ ሀገራችን እንዱህ አትሆንም ማሇታቸውን እስር ቤት ሆኜ ማንበቤ 
ትዝ ይሇኛሌ፡፡ ምክራቸው ሇጠቅሊይ ሚኒስትር አቢይም የሚሆን ይመስሇኛሌ፡፡ በነገራችን ሊይ፤ 
በታሪክ አጋጣሚ ወዯ አስር ወሮች ገዯማ በኢህአዳግ እስር ቤት የተኛሁበት አሌጋ ኮ/ሌ ፌስሃ 
ዯስታ ይተኙበት እንዯነበረ ሰምቻሇሁ፡፡ 
 
4. የኢህአዳግ ዘመን የሀገረ መንግስት ግንባታ፡- 
   
ሇአራተኛ ጊዜ የሀገራችን ፖሇቲካን ማሰሌጠንና የተሻሇ የሀገረ መንግስት ግንባታ ዕዴሌ 
ያመሇጠን የኢህአዳጉ ዘመን ነው (ይህ የመሇስ እና የኃይሇማርያም ዘመንን ይጨምራሌ)፡፡ 
ኢህአዳግ ዘመን፤ ላሊው ቢቀር የብሔረሰቦች ጥያቄን ሇሁለም ሕዝቦች ተቀባይነት ባሇው 
መንገዴ ይመሌሰሌ ብል (እኔን ጨምሮ) የጠበቁ ብዙ ናቸው፡፡ ይህም ሇሀገረ መንግስት ግንባታ 
የተሻሇ ዕዴሌ ይፇጠራሌ ተብልም ተገምቶ ነበር፡፡ 
   
ገና የሽግግር መንግስቱ ሲመሠረት የኢህአዳግ ባሇሥሌጣናት እንዯግሌ ሠርጋቸው የፇሇጉትን 
ጠርተው፤ ያሌፇሇጉትን በመተው የሰሩት የፖሇቲካ ቲያትር ጫካ ሆነው ስዯግፊቸው ከነበሩት 
የኢህአዳግ መሪዎች ተሇየሁ፡፡እኔም ብቻ ሳሌሆን ብዙ የአዱስ አበባ ዩኒቬርሲቲ መምህራን 
ጓዯኞቼ በዚህ ጊዜ የተሇዩዋቸዉ ይመስሇኛሌ፡፡ 
   
ኢህአዳግ መጀመሪያ በጦርኛነት፤ ቀጥል ዯግሞ በዘመኑ ቋንቋ የሽብርተኝነት ታርጋ እየሇጠፇ 
ሇ27 ዓመታት ሕዝብና ሀገርን አመሰ፡፡ ዝርዝር ነገሮች ውስጥ ሳሌገባ፤ በኦሮሚያ እና በሱማላ 
ክሌልች፤ በሲዲማ፣ በሀዱያ፤ በወሊይታ፣ በጋምቤሊ፣ በአፊር፣ ቁጥራቸውን የኢህአዳግ 
ባሇሥሌጣናት እንኳ የማያውቁት ሕይወት ጠፊ፡፡ 
   



 

16 
 

የአፌሪካ መዱና የምትባሇው አዱስ አበባ/ፉንፉኔም ሆነች የኢህአፓን ጠበሌ በቀመሱ ብአዳኖች 
የሚመራው የአማራ ክሌሌም ውል አዴሮ ከኢህአዳግ ደሊ አሌተረፈም፡፡ በአብዮታዊ 
ዳሞክራሲ ርዕዮተ ዓሇም (ነገርየው መሬት ሊይ ሲፇተሸ፤ የአብዮታዊነትም 
የዳሞክራሲያዊነትም ባህርይ አሌነበረውም) የተተበተበው የሞግዚት አስተዲዯር ዕውነተኛ 
የፋዳራሌ ሥርአት ሉሆን አሌቻሇም፡፡ 
   
የሕዝቦችን እራስን በራስ ማስተዲዯር ጋር ምንም ግንኙነት ያሌነበረው፤ ጆርጅ ኦርዌሌ፤ 
የእንስሳት እርሻ በሚሇዉ መጽሏፈ ሊይ፤ ሁለም እንስሶች እኩሌ ናቸው፤ አንዲንዴ እንስሶች 
የበሇጠ እኩሌ ናቸው “All animals are equal, some are more equal than others” 
ከሚሇው ያሇፇ የፖሇቲካ ፊይዲ አሌነበረውም፡፡ 
   
ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ተብዬዎቹም ከ97ቱ በስተቀር ዳሞክራሲያዊ ሥርአት መፌጠር ይቅርና 
ቅርጫ እንኳ ሌሆኑ አሌቻለም፡፡ ዉጤቱም ዳሞክራሲያዊ የሀገረ-መንግስት ግንባታ ዕዴሌ 
መጨናገፈ ብቻም ሳይሆን ሇ27 ዓመታት ውዴ የሕይወት ዋጋ ጭምር ሲያስከፌሇን ኖሯሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት የታሪክ ጣጣችንን አስተካክሇን በእኩሌነት ሊይ የተመሠረተ ዳሞክራሲያዊ 
ፋዳራሉዝም የመፌጠር ተስፊችን ሕሌም ሆኖ ቀርቷሌ፡፡ 
 
 
 
 
5. በማምሇጥ ሊይ ያሇ አዱስ የሀገረ-መንግስት ግንባታ ሙከራ፡- 
   
አሁን እየገጠመን ያሇውን የታሪክ ፇተናን ሇመሇፌ፤ ጨክነን በቁርጠኝኘት ብሔራዊ መግባባት 
ውስጥ መግባት ወይም ኢትዮጵያን እንዯ ሀገረ-መንግስት የምታበቃበት የሚጨምር ቀውስ 
ውስጥ መግባት ይመስሇኛሌ፡፡ እዚህ ሊይ የላልች ሀገሮችን ፖሇቲካ በዴህረ ቅኝ ግዛት ዘመን 
ብቻ እንኳን በመቀኛት ብጀምር፤ ችግሮቻቸውን ሇመፌታት በቁርጠኝነት የሰሩት 
ተሳክቶሊቸዋሌ፡፡ ያንን ያሌቻለት ወይ ፇርሰዋሌ ወይም አሁንም በቀውስ ውስጥ እየዯከሩ ነዉ፡፡ 
ቅኝታችንን በሊቲን አሜሪካ ብንጀምር፤ ቃዉስ ገጥሙዋቸዉ አነ አርጀንቲና፣ ችላ፣ ፔሩ፣ 
ኒካራጉዋ፣ ኮልምቢያ የመሰሰለ ሀገሮች፣ በተሇያየ ዯረጃ ፖሇቲካቸውን ያስተካከለ ሀገሮች 
ናቸው፡፡ 
   
ከ60 ዓመታት በሊይ ሇሌዕሇ ኃያሎ አሜሪካ ሳትበገር በአሜሪካ አፌንጫ ሥር የኖረችው 
አስዯናቂዋ ሶሻሉስት ኩባና በአሜሪካ ጣሌቃ ገብነት ምክንያት አሁን በሁሇት ፕሬዝዲንቶች 
የምትገዛዋ ሶሻሉስት ቬኔዙዌሊም በዚሁ ክፌሇ ዓሇም ይገኛለ፡፡ 
   
በአውሮፓ ፖርቹጋሌ፣ ስፓኝ፣ ግሪክ፣ ፖሇቲካቸዉን ማስተካከሌ ችሇዋሌ፡፡ ዩጎዚሊቪያ ውዴ 
ዋጋ ቢትከፌሌም ከመፌረሰ አሌዯነችም፡፡ ሶቭዬት ህበረትና (ግማሽ አውሮፓ ነች) ቼኮዚሊቫኪያ 
በሰሊማዊ መንገዴ ፇርሷሌ፡፡ በኤሽያ፤ ኔፓሌ የፓሇቲካ ችግረዋን በብሕራዊ መግባባት ስትፇታ፤ 
ፓክስታን፤ ቬየትናም፤ ካምቦዱያና ሊኦስ ዯግሞ ችግሮቻቸውን በጦርነት ፇተዋሌ፡፤ 
አፌጋንስታን፣ ኢራቅ፣ ሶሪያና የመን አሁንም እየቀወሱ ነው፡፡ 
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ወዯ አፌሪካችን ስንመጣ፡ ዯቡብ አፌሪካና ጋና ከመሳሰለት በስተቀር አብዘኛዎቹ በይስሙሊ 
ምርጫ ሊይ የተመሠረቱ አምባገነን መንግስታት ሲሆኑ፤ የአፌሪካ ሕብረትም የዱክታተሮች 
ማህበር (trade union of dictators) ከመሆን አሊሇፇም (በኢህአዳግ ጊዜ የተከሰስኩበት አንደ 
ወንጀላ የአፌሪካ መሪዎችን ተሰዯብክ የሚሌ ነበር)፡፡ 
   
ሱማሉያና ሉቢያ፤ ፇረንጆች የወዯቁ መንግታስት (failed states) የሚለት ሲሆኑ፤ ሩዋንዲ 
ጊዜውን ጠብቆ የሚፇነዲ ላሊ ቦንብ የምትጠብቅ ይመስሇኛሌ፡፡ በዚህ የአፌሪካ ፖሇቲካ 
ምስቅሌቅሌ ጉዞ ውስጥ አንደ የሚገርመኝ ሊሇፈት 60 ዓመታት ፖሇቲካቸውን ማስተካከሌ 
አቅቷቸው በቀውስ ሲናጡ የኖሩ ሁሇት ሀገሮች፤ በተፇጥሮ ፀጋ እጅግ ሀብታሟ የኮንጎ 
ዱሞክራቲክ ሪፑቢሉክና የሦስት ሺህ ዓመታት ዕዴሜ አሇኝ የምትሇዋ ዴሃዋ ኢትዮጵያ 
መሆናቸው ነው፡፡ 
   
ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ይህንኑ የሀገራችንን የፖሇቲካ እንቆቅሌሾችን የተከታተሇ፣ ያጠና፣ 
ያስተማረና ብዙ ጽሐፍችን የፃፇበት ጆን ማርካከስ የሚባሌ ፇረንጅ፤ የታሪክና ፖሇቲካ ሳይንስ 
ፕሮፋሴር “Ethiopia: The Last Two Frontiers” (የኢትዮጵያ የመጨረሻዎቹ ሁሇት 
ዴንበሮች) ብል ፅፍአሌ፡፡ ምሳ ጋብዞኝ መፅሏፈን ሇድ/ር አቢይ ስጥሌኝ ብልኝ፤ ድ/ር አቢይ 
ያንብበው አያንብበው ባሊውቅም፤ እሳቸውን ማግኘት ሇሚችሌ ሇኦፒዴኦ ባሇሥሌጣን 
ሌኬሊቸዋሇሁ እንዯነበርም አሰታዉሰሇሁ፡፡ 
   
መፅሏፈ በአጭሩ የኢትዮጵያ መሪዎች የሀገረ-መንግስት ግንባታ፤ የንጉሶቹ ሞዳሌ (the 
Imperial model) የዯርግ የሶሻሉስት ሞዳሌና የኢህአዳጉ ፋዳራሉስት ሞዳሌ በሙለ 
ከሽፇዋሌ ይሊሌ፡፡ የከሸፈበትም ዋናዉ ምክንያት፤ የባሇጊዜ ገዥዎችን ሥሌጣን ሇማሳካት 
የተገፊበት መንገዴ የኢትዮጵያ ሕዝቦችን እኩሌነት ያሊጎናፀፇና የሌማት ጥማታቸውንም ያሊረካ 
በመሆኑ ነው ይሊሌ፡፡ 
   
ይህ የፇረንጅ ምሁር እንዲሇው፤ ፖሇቲካችንን ማሰሌጠን ባሇመቻሊችን ሚሉየኖች 
ሕይወታቸውን አጥተዋሌ፤ ሚሉዮኖች ከቄዬያቸው ተፇናቅሇዋሌ፤ ሚሉዮኖችም ተሰዯዋሌ፡፡ 
   
እኔም ከሊይ ባነሳሁት ከዚሁ ምሐር ዕይታ ተነስቼ ሀገራችን ስሇገባችበት የፖሇቲካ ቅርቃርና 
በብሔራዊ መግባባት አንፃር ከቅርቃሩ ሇማውጣት በላኒን ቋንቋ ምን መዯረግ አሇበት (What is 
to Be Done?) የሚሇውን መሠረታዊ ጥያቄ የሀገራችን ፖሇቲካ እስከገባኝ ዴረስ ሌመሌስ፡፡ 
 
1. መሠረታዊ ችግራችን በታሪክ አጋጣሚ ሥሌጣን ሊይ የወጡ መሪዎቻችን ሀገርን የመምራት 
ሕሌማቸው፤ ሥሌጣንን ጨምዱድ ከመቆየት ሕሌማቸው ጋር ሁላ ስሇሚጋጭባቸው ነው፡፡ 
ሇሕዝብ አሇን ከሚለት ፌቅር የሥሌጣን ፌቅራቸው ስሇሚበሌጥባቸው ነው፡፡ 
 
o ሇዚህ ነው ንጉስ ኃይሇ ሥሊሴ የምወዯንና (ሕዝቡ ምን ያከሌ እንዯሚወዯቸዉ እንዳት 
እነዲወቁ ባናዉቅም) የምንወዯው ሕዝባችን ሲለ ኖረው ሇ60 ዓመታት ገዯማ የገዟትን 
ኢትዮጵያ ሇ20ኛዉ ክፌሇ ዘመን ሳያበቁ፤ ከዓሇም ሀገሮች ጭራ ዯረጃ ትተዋት የሄደት፡፡ 
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o የሕዝብ ፌቅራቸውንም ዯረጃ በረሃብ በመቶ ሺህዎች ያሇቀው የወል ሕዝብ ይመሰክራሌ፡፡ 
ይህን የመሳሰለ የመሪዎቻችን ባድ የሕዝብና የሀገር ፌቅር፤ የንጉሱ ሕይወቴና የኢትዮጵያ 
እርምጃ፣ የመንግስቱ ኃይሇማርያም አብዮታዊት እናት ሀገር ወይም ሞት የመሇስ ዘናዊ በቀን 
ሦስት ጊዜ የሚመገቡ ዜጎችን እፇጠራሇሁ ወ.ዘ.ተ መሸፇን አይችሌም፡፡ 
 
o ሇዚህ አሁን ያለ መሪዎቻችንም ሆኑ ተስፇኛ መሪዎች ይህንን የታሪክ እውነታ በውሌ 
እንዱገነዘቡት እፇሌጋሇሁ፡፡ 
 
2. የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ፓርቲ መሪዎችና የተቀሩት ሉሂቃን፣ በተሇያየ ዯረጃ የሚጋጩ 
ሕሌሞቻቸውን ይዘው መጓዛቸው ነው፡፡ 
 
o ከመኢሶንና ኢህአፓ ዘመን እስከዛሬ ያለ የፖሇቲካ ዴርጅቶቻችንና መሪዎቻቸው ይህንን 
እውነታ በውሌ መገንዘብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የሕሌሟን ጉዲይ በፇንጆቹ አባባሌ ከዜሮ ዴምር 
ፖሇቲካ (Zero-Sum game Politics) የመውጣቱን ጉዲይና የፖሇቲካ ፌሊጎቶቻቸዉን በገዯብ 
የማዴረጉን ነገር በጥብቅ እንዱያስቡበት እመክራሇሁ፡፡ 
 
o ዋና ጉዲያችን ሥሌጣን ሆኖ ከፉንፉኔ እስከ መቀላ ባንዲ፤ ባንዲ እየተባባለ መካሰሱ 
ሕዝባችንን ከማዯናገር በሊይ ብዙ የፖሇቲካ ትርፌ የሇውም፡፡ 
 
o ዛሬ በአሜሪካና በአውሮፓ በሚዯረጉ ሰሌፍች ሊይ በአንዴ እጅ እስክንዴር ነጋ ይፇታ፣ በላሊ 
እጅ ጃዋር ሽብርተኛ ነው የሚለት መፇክር ዓይነቶቹ ሇሀገረ-መንግስት ግንባችንም ሆነ 
ሇብሔራዊ መግባባት ሥራችን ብዙ የሚጠቅሙ አይመስለኝም፡፡ 
 
o በኔ በኩሌ እንዱህ ዓይነቱ ጉዲይ ስሊስቸገረኝ ነበር፤ በ2008 በፃፌኩት መፅሏፌ ሊይ ሇቡዲ 
ፖሇቲካችን መሊ እንፇሌግ ብቻ ሳይሆን የሚጋጩ ሕሌሞች ሉታረቁ ወይስ ኢትዮጵያን 
ሉያፇርሱ በሚሌ ግሌፅ ጥያቄ የዯመዯምኩኝ፡፡ 
 
o ሇኔ መፌትኼው ሇአዱስቷ ኢትዮጵያ ፇጠራ የሚሆን አዱስ ማህበራዊ ውሌ (New Social 
Contract) ከመፇራረም ውጭ የተሻሇ የማጂክ ፍርሙሊ ያሇን አይመስሇኝም፡፡ 
 
o ይህንን እውነታ የምኒሌክ ቤተመንግሰት ያለ የብሌፅግና ወንዴሞቻችንም ሆኑ ከአዱስ 
አበባ/ፌንፌኔም እስከ አውሮፓና አሜሪካ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን ግፊ በሇው የሚለ ሁለ 
እንዱረደሌኝ አዯራ እሊሇሁ፡፡ 
 
o በቅርብ ጊዜ በተፇጠረው ቀውስ በሁለም በኩሌ ሊሇቁትም የተሻሇ የሏዘን መግሇጫ 
የሚሆነውና ዕንባቸውን የሚያብሰው የችግሮቻችን ምንጭ አዉቀን ዘሇቂ መፌትኼ ስንፇሌግ 
ይመስሇኛሌ፡፡ 
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3. እሊይ ካነሳሁኝ ሁሇት ነጥቦች ጋር ተያይዞ፤ ሺህ ጊዜ ነፃና ፌትሏዊ ምርጫ እየተባሇ 
በሕዝብ ሊይ የሚሰራዉ የፖሇቲካ ትያትር መቆም አሇበት፡፡ 
o የንጉሱ ዘመን የምርጫ ትያትሮች፣ የዯርግ ዘመን የምርጫ ትያትሮች፣ የኢህአዳግ ዘመን 
የምርጫ ትያትሮች በግሌፅ ቋንቋ ሇማስቀመጥ፤ ሲያንሱ በዳሞክራሲ ስም የተቀሇደ ቀሌድች፤ 
ሲበዙ ዯግሞ በኢትዮጵያ ሕዝቦች ሊይ የተሰሩና ታሪክ ይቅር የማይሊቸው ወንጀልች ነበሩ፡፡ 
በሰሇጠነው ዓሇም የሕዝብን ዴምፅ ከመስረቅ በሊይ ወንጀሌ የሇም፡፡ 
 
o እዚህ ሊይ ሁሇት ነገሮችን አስታውሼ ሌሇፇው፡፡ በኢህአዳግ -1- ዘመን አቶ በረከት፤ 
ኢህአዳግ ከስዴስት ሚሉዮን በሊይ አባሊት አለትና በዝረራ ያሸንፊሌ ብል ሲያስቸግረኝ፤ አቶ 
በረከት፤ ኢህአዳግ ሁሇት ምኩዞች አለት፤ አንዯኛው ምርጫ ቦርዴ ነው፡፡ ሁሇተኛው 
ጠመንጃችሁ ነው፡፡ 
 
o ሁሇቱን ምርኩዞቻችሁን አስቀምጣችሁ ተቃዋሚዎችን ካሸነፊችሁ፤ እኔ በግላ እናንተ 
የሚትለትን 20 ና 30 ዓመታት ብቻ ሳይሆን፤ ሇሃምሳ ዓመታት እንዱትገዙን እፇርምሌሀሇሁ 
እንዲሌኩት አሰታዉሰሇሁ፡፡ 
 
o በኢህአዳግ -2- ጊዜ ዯግሞ ድ/ር አቢይ በጠሩት ዴንገተኛ ስብሰባ ሊይ ገሇሌተኛ የሆነው 
ጠቋሚ ኮሚቴ ስምንት ሰዎች አጣርቶ ስሊቀረበ አራት ሰዎች መመረጥ ስሊሇባቸው 
በተጠቆሙት ሰዎች ሊይ አስተያየት ስጡ አለን፡፡ 
 
o ላልች ስብሰባው ሊይ የተገኙ የየዴርጅት መሪዎች ያለትን ብልዋሌ፤ እኔ ጨዋታው 
ስሊሊማረኝ፤ አብዛኛዎቹን ዕጩዎች ብዙዎቻችን አናዉቃቸውምና ከየት እንዯመጡ እንኳ 
ሇማወቅ የ24 ሰዓት ጊዜ ስጡኝ ብዬ አጥብቄ ጠየኩኝ፡፡ ድ/ር አቢይ አይቻሌም አለ፡፡ 
 
o ነገ የምናገረው እንዲይጠፊኝና ሇታሪክም ቢሆን ተአቅቦ (reservation) መዝግቡሌኝ ማሇቴ 
ትዝ ይሇኛሌ፡፡ ምስክሮችም አለኝ፡፡ 
 
o የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መጥቶ የምርጫ ቦርዴ ኃሊፉዎች፤ የምርጫ ጊዜውን ሰላዲ 
ሇማስተሊሇፌ በጠሩት የምክክር ስብሰባ ሊይ እንዯተናገርኩኝ፤ መሇኮታዊ ጣሌቃ ገብነት (devine 
intervention) ነው እንዲሌኩኝ ምርጫው ባይተሊሇፌ ኖሮ የአዱሱ ምርጫ ቦርዴ አካሄዴ ላሊ 
ከበዴ ቀውስ ሉያስከትሌ ይችሌ እንዯነበረ ዛሬ ሊይ ሆኜ በእርግጠኝነት መናገር እችሊሇሁ፡፡ 
ይህንኑ ዲግም ብዙ ጊዜ በታጋይነቷ ሇምናውቃት ክብርት ብርቱኳንም ጭምር መናገሬን 
አስታውሳሇሁ፡፡ 
 
ስሇሆነም የሚመጣውን ምርጫ አዱስቷን ዳሞክራትክ ኢትዮጵያ እንዴትወሇዴበት ካሊዯረግን፤ 
የንጉስ የማክያቬሉ ምክር፣ የመንግስቱ ኃይሇማርያም፣ የጆሴፌ ስታሉን ቀይ በትር፣ የመሇስ 
ዜናዊ፣ የሉቀ መንበር ማኦ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ውሰት፤ ኢትዮጵያን ሇመሇወጥ የታሪክ 
ፇተናውን ሇማሇፌ እንዲሇስቻሇቸዉ፤ የድ/ር አቢይም የመዯመር የፖሇቲካ ቀመር አዛውንቱ 
የፇረንጅ ምሐር የሚሇውን የኢትዮጵያ ፖሇቲካ የመጨረሻ ሁሇት ዴንበሮችን የሚያሻግረን 
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አይመስሇኝም፡፡ እሱን ካሌተሻገርን ዯግሞ ሁላም እንዯምሇው ሇሁሊችንም የሚትሆን 
ዳሞክራትክ ኢትዮጵያ የምትፇጠር አይመሰሌኝም፡፡ 
ከማጠቃሇላ በፉት፤የብሔራዊ መግባባቱ የፖሇቲካ ጥራታችን ይሳካ ዘንዴ መፌትኼ የሚሹ 
ቁሌፌ ጉዲዮች ሊስቀምጥ፡ 
 
1. ያሇ ሀገራዊ ስምምነት በዋናነት በአንዴ ቡዴን ሕሌምና ፌሊጎት (በተሇይ የአንዴ ቡዴን 
ፌኖተ ካርታ (road map) የመመረቱ ጉዲይ ሇዉጡን አጣብቂኝ ዉስጥ ማስገበቱን የማወቅ 
ጉዲይ፤ 
 
2. ሇውጡን ሇማምጣት በዋናነት የሊቀ አስተዋጽኦ ያሊቸው ኃይልች (ሇምሳላ እንዯ ኦሮሞ ቄሮ 
ዓይነቶቹ) ወዯ ዲር የመገፊታቸው ጉዯይ፣ 
 
3. ሇውጡን እየመራ ያሇው ከራሱ ከኢህአዳግ የወጣ ቡዴን ቢሆንም፤ በሇውጡ ምንነት፤ 
ፌጥነት፣ ስፊትና ጥሌቀት ሊይ የተሇያዩ የኢህአዳግ ክንፍች ስምምነት ማጣታቸውና በዚህም 
ምክንያት እያመጣ ያሇው አዯገኛ ሁኔታ፣ 
4. በሚጋጩ ሕሌሞቻችን ምክንያት ሊሇፈት 50 ዓመታት መፌትኼ ያሇገኘንሇት የመከፊፇሌ 
ፖሇቲካችን (political polarization) ጉዲይ፤ 
 
5. ዳሞክራሲያዊ ሇውጡ ሇአብዘኛዉ የኢትዮጵያ ሕዝቦችና የፓሇቲካ ሃይልች ተቀበይነት 
ያሇዉ፤ ሠሊማዊና የተሳካ እንዱሆን የጋራ ፌኖተ ካርታ (road map) የመቀየስ አስፇሇጊነት 
ጉዯይና፤ የተቀየሰዉን በጋራ ሥራ ሊይ የማወሌ ጉዯይ፤ 
 
6. ነፃና ፌህታዊ ምርጫ ማሇት በእርግጥም በሕዝቦች ይሁንታ ሊይ የተመሰረተ የፓሇቲካ 
ጨወታ መሆኑን የመረዯት ጉዲይ፤ 
 
7. ሀገራችን እዉነተኛ ዱሞክራሲያዊ የፇዴራሌ ሥርዏት ያስሌጋታሌ ስንሌ፤ ከሕሌሞቻችን 
በሻገር በሕዝቦቻችን ፌሊጎት ሇይ የተመሰረተ የፖሉቲካ ሥርዓት መሆኑን የማረጋገጥ ጉዲይ፡ 
 
8. ብሔራዊ መግባባቱ በተሻሇ መንገዴ የሚሳካው፤ በዯቡብ አፌሪካ እና ኮልምቢያ በመሰሰለት 
ሀገሮች እንዲየነው የፖሇቲካ እስረኞችንና የጫካ አማፅያንን መጨመርን የማስፇሇጉ ጉዲይ፤ 
 
9. የተሰካ ብሔራዊ እርቅን ሇመምጠት ከሥሌጠን በሻገር የምር የፖሇቲካ ቁረጠኝነት (political 
will) የማስፇሇጉ ጉዲይ፤ 
 
10. ስሇኢትዮጵያ አንዴነት ያሇን ግንዘቤ ከፉታዉራሪ ሀብተጊዮጊስ እይታ የሳፊና ሇሀገርትዋ 
ያሇን ፌቅርም ገዯብ የማዴረጉ ጉዯይ ናቸዉ፡፡ 
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በመዯምዯሚያዬም እዚህ ያዯረሰንን ያገራችንን ፖሇቲካ ጉዞ ታሪክ ወዯኋሊ እያየሁ፤ የወዯፉቱን 
የሀገራችንን ዕጣ ፊንታንም እያማተርኩ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩም፣ ሇሁሊችንም የታሪክ የግርጌ 
ማስታወሻ ሌተዉ፡፡ 
 
በቅርብ ቀን ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ አትፇርስም፤ ኢትዮጵያን የሚያፇርሷት እኛን ቀዴሞ 
ሲያፇርሱ ነው፤ ኢትዮጵያን ሇማፌረስ አይፇቀዴሊቸውም ሲለ አዲምጫሇሁ፡፡ ሀገርን ሇመፌረስ 
የሚፇሌጉ ሃይልች መጀመሪያኑ ፇቃዴ ይጠይቃለ፤ አይጠይቁም የሚሇዉን ክርክር ውስጥ 
ሳሌገባ፤ በጨዋ ቋንቋ ንግግራቸውን አሌወዯዴኩሊቸውም፡፡ 
   
ንግግራቸውንም ተከትል የኢሳት ቴላቪዥን የፖሇቲካ ተንታኞች የሚታወቁ የአዛውንት 
ምሁርን በመጥቀስ (ይህኑን ምሁር መንግስቱ ሀይሇማርያምም ያዉቃሌ ብሇን ስሇተሰሩ የንጉሱ 
በሇስሌጠኖች ምክር ጠይቀነዉ፤ ጠመንጃዉ በእናንተ እጅ ነዉ፤ የምን ምክር ትጠይቁናሊችሁ 
ብልኛሌ ማሊቱን አንብበሇሁ) ድ/ር አቢይ ጥሩ ይዘዋሌ፤ ሕጉንም ሰይፈንም እየተጠቀሙ ነው 
ያለት የበሇጠ ሥጋት ፇጥሮብኛሌ፡፡ 
   
እዚህ ሊይ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁሊችንም ዯጋግመን ማሰብ ያሇብን ጨዋታው ከተበሊሸ 
አብዛኛው ዓሇምን በሰዓታት ውስጥ ወዯ አመዴነት የሚሇወጥ ወይም ሕይወት አሌባ ሉያዯርግ 
የሚችሌ የኑክሇየር መሳርያ የታጠቀ፤ ነፌሷን ይማርና የሶቭዬት ህብረት ሠራዊት ዓይኑ እያየ 
አገራቸው መበቷን ነው፡፡ 
የሀገራችንን ፖሇቲካ በጋራ አስተካክሇን ሁሊችንንም በእኩሌነት የምስታስተናግዴ ዳሞክራቲክ 
ኢትዮጵያን ሇመፌጠር እግዚአብሔር ይርዲን እሊሇሁ፡ 
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