
                                       የሁለት ሺህ ዓመቱ በዓልና የኤምባሲው ቅጥፈት! 
                                              ዘነበ በቀለ 
   

”ከሹመኛ ከባለፀጋ ሰው ጋር Aትወዳጅ! Aትሻረክ! የበደለህ Eሱ ሲሆን Aዙሮ Aንተን 
በደለኛ Aድርጎ Eንዳይበቀልህ” ይላል የጥንቶቹ ብልሆች Iትዮጵያውያን ምክር። ምክራቸውን 
የሰማው ተጠቅሞበታል። በተለያዩ ወቅቶችም በኪነጥበብ ፀጋው ”ምንኛ ደግ ነው ከኩያ ጨዋታ 
Eሷ የኔ Eመቤት Eኔ የሷ ጌታ” በማለት በየቤተሰቡ ውስጥ ሳይቀር መመሪያው Aድርጎት ሰላማዊ 
ኑሮውን Aራምዶበታል። Eስከዛሬዋ ቀን ድረስ ”Aቅምን Aውቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታ 
ነው” የሚለው ዜማም በEያንዳንዱ ጆሮ Eንዲያንቃጭል የሆነው ይህንኑ ሀቅ ለመመስከር ነው። 
 
 Aለማችን በጥቅምና በAምሮት የተዋጠች በመሆኗ ያልሆኑትን ሆነው ለመታየት ወይም  
በስሜት Aብዶ ጨርቅን ለመጣል የሚጓጓው ሰው መለስ ብሎ Eራሱን ለመፈተሽ የተሳነው መሆኑን 
የምናስተውልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ለመሆኑ Aለም ምንድናት? የሰው ልጅሸ በኖረበት ዘመን 
ሁሉ በሃብትና በገንዘብ Aፍቅሮቱ ምንኛ ተደሳች ሆኖ Aልፏል? በዓቅም መጠን ከመስራትና 
ከማሰብ ይልቅ ያላቅሙ የሚወጠረው መንግስት ሁሉ በጥገኝነት Eያገለገለ የተወላጆቹን ደም Eንደ 
ጎርፍ Eያፈሰሰ መሆኑ Eስከመቼ መቀጠል Aለበት? ሞቱን የሚሞተው፤ Eርሃቡን የሚራበው 
Aብዛኛው ደሃ ህዝብ Eስከመቼ የናጠጡ ጥጋበኞች መናጆ ሆኖ መቀጠል ይኖርበታል? Eስከመቼስ 
በEብሪተኞች ተቀጥቅጦና ታስሮ በዚች Aለም ላይ ለመኖር የተፈቀደለትን ጊዜውን በከንቱ ጨርሶ 
ያልፋል? 
 
  ወያኔ Eንኳ በዓቅሙ ለማታለል ሙከራ Aድርጓል። በAንድ ጀምበር ቱባ ቱባ 
ሀብታሞችን ሲፈጥር ለሁለት ጥቅም ብሎ መሆኑ ግልፅ ነው። Aንድም በዚህ ተግባር ያሰለፋቸውን 
ሁሉ ”ሆዱን ያለ ሆዱን ተወጋ” Eንደተባለው Eራሱ ወያኔ በሚፈፅመው ማናቸውም ወንጀል 
ተጠያቂ ሆነው Eንዲታዩ ለማድረግ ሲያዘጋጃቸው ሌሎችንም የዋሃን በጉጉት ስሜት 
ጠፍሮ ”ማነሽ ባለሳምንት…” Eባላለሁ በሚል ቅዠት ተውጠው ወንጀሉን በዝምታ Eንዲመለከቱለት 
ለማድረግ ነው። ይህ ዓይነቱ ነገር ቀደም ሲልም በሀገራችን በተደጋጋሚ የተስተዋለ ጉዳይ ነው። 
Aፄ ሀይለስላሴ Eንዲያ የሚንከባከቧቸውን  ሚኒስትሮቻቸውንና መኳንንቱን Eንኳ በመጨረሻው 
ሰዓት ከድተዋቸው ነበር። መንግስቱ ሀይለማርያም ”ከሀቀኛው መሪያችን ጋር ወደፊት” Eያሉ 
ሲያጀጋንኑት የነበሩ የፓርቲ ጓዶኞቹን Aስጠፍሮ ሸሽቷል። መለስ ዜናዊም ስልጣን ከወጣ በሁዋላ 
የሜዳ ጓደኞቹን በሙሉ ዘብጥያ Aውርዷል።  Aለያም Aስገድሏል። ኤርትራን በማስገንጠል ሰላም 
Eናመጣለን Eያለ ሲያቅራራ የነበረው መለስ ዜናዊ ከሽርካው ከIሳይያስ Aፈወርቂ ጋር የከረረ 
ጠብ ውስጥ ገብቶ ከሰባ ሺ በላይ የሆነ ንፁህ ህዝብ Aስጨርሷል። ይኸ ከሀብትና ከዝና ጋር 
የተያያዘ የጥቅም ሽኩቻ Eንጂ ስለEኩልነትና ስለሀቅ፤ ስለሀገር ፍቅርና ስለህዝብ ብልፅግና 
የተደረገ ግብግብ Eንዳልሆነ ዛሬ ያ! ሲሰበክ የቆየው ህዝብ በሙሉ በተጨባጭ Eያየው ነው። 
 
 የIሳይያስ የነፃነት ጥያቄ ለኤርትራ ህዝብ ዳቦ Aላስገኘም። የመለስም የሰላም ጩኸት 
በጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ውስጥ ገብቶ ወረራ Eንዳያኬያሂድ Aልከለከለውም። በዲሞክራሲ ስም 
ያደረገው መሃላ ሁሉ Eሱን ያልመረጠውን ህዝብ ከማሰቃየት ከመግደልና ከማሰር Aላገደውም።  
የቱ ነው Eውነቱ? የቱ ነው ሀሰቱ? የምርቱ መትረፍረፍ ዜና ረሃብን Aስወገደ ወይ? የከተሜው 
መራብ የገጠሩ ህዝብ ጥጋብ ነው ከተባለ በገጠር ያለው Iትዮጵያዊ በቀን ሶስቴ በልቶ ማደር 
ችሏል ወይ? ይህንን የመሳሰሉ ጥያቄዎችን Aንስቶ ለራስ Aጥጋቢ መልስ ማግኘት መቻል 
ለድጋፍም ለተቃውሞም መሰረት ይሆናል። 
 



 የIትዮጵያ ኤምባሲዎች በወያኔ ወኪሎች ተሞልተው የህዝቡን ሰቆቃ Eንዳይታይ 
ለማድረግ መጣራቸው Aስገራሚ ባይሆንም ከዚህ በፊት ከህዝብ ጋር መቋም ተገቢ መሆኑን 
Aምነው የወያኔ ኤምባሲዎችን Eየለቀቁ የወጡትን የህዝብ ልጆች ድምፅ መስማቱ ተገቢ በሆነ 
ነበር። ይሁን Eንጂ! በዚህ ፀረ ህዝብ በሆነ ድርጊታቸው ከገፉት መካከል የስቶክሆልሙ ኤምባሲ 
Aንዱ መሆኑን Eያሳየን ነው። በቅርቡ ሀገር ቤት ለሚገኘው የወያኔ ቴሌቪዥን - ይህ ኤምባሲ 
Eንዳስተላለፈው በስካንዲኔቪያ Aካባቢ ሚሌኒየሙን ለማክበር Iትዮጵያዊው ማህበረሰብ 
Eየተንቀሳቀሰ ነው የሚል ቅጥፈት Aክሎ ነበር። ይህ ቅጥፈት ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን 
የሚያስነሳ ነው። በመጀመሪያ ወያኔ ሚሌኒዬሙን Aከብራለሁ ብሎ የተነሳው በሀገር ውስጥ 
በመሆኑ ባንድ መልኩ ካልገባችሁ Eያለ ሲወተውት ይታያል። በሌላ መልኩ ደግሞ በውጭ 
ያሉትን Iትዮጵያውያን Eንዲያከብሩ AሰባስቤAለሁ ይላል። ለነገሩ ባካባቢው ወያኔን ደግፎ 
ሊንቀሳቀስ የተዘጋጀ ቡድን Aልተመለከትንም። ደሞስ ወያኔ ለገንዘብ ስብሰባ ወይስ ለፖለቲካ 
ማሳመሪያ ሚሊዬኔሙን Aከብራለሁ ብሎ የሚመናተለው? በወያኔ ድርሳን ላይ ተፅፎ የሚገኘው 
Iትዮጵያ የመቶ ዓመት ታሪክ ብቻ ነው ያላት የሚል ሆኖ ሳለ የቀረውን 1900 ዓመት ከየት 
Aመጣውና ነው የሁለት ሺ ዘመን ታሪክ ወያኔ ለማክበር የተነሳሳው? በስዊድን የሚገኙ 
Iትዮጵያውያን ባብዛኛው የወያኔ ተቃዋሚዎች መሆናቸውን ሳይረዳው ቀርቶ ነው የወያኔ ኤምባሲ 
ይህንን የመሰለ የሃሰት ወሬ ለማናፈስ የፈለገው? ወይስ Iትዮጵያዊ ማለት የትግሬ ወያኔዎች ብቻ 
ናቸው ብሎ Aምኖ? 
 

በAካባቢው Eንደምናውቀው ከAስራ ሶስት በላይ የሆኑ Iትዮጵያውያን ድርጅቶች 
የተሳተፉበት ሚሌኒዬም በምንም መልኩ ከወያኔ ጋር ግንኙነት የለውም። የስዊድኑ Iትዮጵያዊ 
ሚሊዬኒየሙን የሚያከብረው የዲሞክራሲን Aርማ ከፍ Aድርጎ በመያዝ፤ የIትዮጵያ ህዝብ 
የመረጣቸውን መሪዎች Aላግባብ በመወንጀልና በEስር ቤት Eንዲንገላቱ ያደረገውን ወያኔን 
ለማጋለጥ የተዘጋጀ መሆኑን Eናውቃለን። Eንዲሁም ሀገራችን Iትዮጵያ ላለፉት ሁለት ሺህ 
ዘመናት ያሳለፈቻቸውን የትውልድ ትሩፋት ለመዘከር በርካታ ፕሮግራሞችን ኮሚቴው በEቅድ 
Eንደያዘ ገልፆልናል። ሀገር ወዳድ Iትዮጵያውያን የሚጓደኑት በንግድ ሰበብ ከወያኔ ጋር ትስስር 
የሌላቸውንና የIትዮጵያን ህዝብ ጥቅም የማይጋፉትን፤ ሰቆቃውንም ለማራዘም ያልተሰለፉትን 
ስዊድኖች Eያጠኑ ነው። ወያኔ ለEሱ የሚያገለግሉትን ነጋዴዎች በሀገር ቤት Aስገብቼ 
Aስደንሳለሁ ብሎ የለም Eንዴ? ከየት የመጣ ብልጣብልጥነት ነው ወያኔ ብሎ የIትዮጵያን 
የሁለት ሺህ ዘመን Aክባሪነት? ”ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” ይሏል ይሄ ነው። 
 
 በግል ጥቅማቸው ተይዘው በህዝባችን ሰቆቃ ላይ ለመደነስ ካሰፈሰፉት የውጭ ሀገር ሰዎች 
ጋር ጠብ የለንም። Aግባብ ያለመሆኑን ግን ሳናስገነዝባቸው Aናልፍም። ጉዳያችን ያለው 
ከራሳችን ወገን ጋር ነው። Iትዮጵያዊ በሞላ ሀገሩን ከውርደት ህዝቡን ከስቃይ የማውጣት 
ግዴታ Aለበት። ለመሆኑ በህዝቡ የተመረጡ መሪዎች በEስር ላይ ውለው Eየተንገላቱ ባሉበት ባሁኑ 
ወቅት? ዲሞክራሲ የህዝብ ማስፈራሪያ ተደርጎ Eንዲታይ ለማድረግ ልዩ ልዩ ሰቆቃዎች በመራጩ 
ህዝብ ላይ በሚፈፀምበት ባሁኑ ወቅት? መብታችንን Aክብሩልን ብለው በሰላማዊ ሰልፍ 
ብሶታቸውን በገለፁ ተማሪዎችና መምህራን ሰራተኞች ወዘተ ላይ የግፍ ግድያ በተፈፀመባትና 
Eስካሁንም ድረስ ይኸው ድርጊት Eየተካሄደ በሚገኝባት Iትዮጵያ ላይ ለመደነስ? ከቶ ማን 
ሊሆን ይችላል ይህን ሊያደርግ የሚችል? ይህ በዘረኝነት የሚታይ ጉዳይ Aይደለም። ይህንን 
የዳንስ ፓርቲና ገንዘብ ስብሰባ የሚያደርጉ፤ ይህንን የህዝብ ሰቆቃ የሚደግፉ ትግሬዎች በሙሉ 
Eንዳይደሉ ወያኔም ያውቀዋል። ብዙዎቹ ከድህነታቸውም Aልተላቀቁ። ለመሳፈሪያ የሚሆን ገንዘብ 
ወያኔ የሚቸረውም ለትግራይ Iትዮጵያውያን ሳይሆን ለወያኔ Aባላቱና ለሆድ Aደር Oሮሞዎች፤ 
Aማሮች፤ ጉራጌዎች ወዘተ ነው። Eውነተኛው የትግራይ ተወላጅ Iትዮጵያዊ የተረፈው ሀብት 
ሳይሆን የህዝብ ጥላቻ ነው። ”ከኑግ ጋር የተገኘህ ሰሊጥ Aብረህ ተወቀጥ” Eንዲሉ። ስለዚህም 



ትግሪኛ ተናጋሪ Iትዮጵያዊ ሁሉ ከወያኔ የተለየ Aቅዋም ያለው መሆኑን ከወገኖቹ ጋር በመደባለቅ 
ማስመስከር ይገባዋል። 
 
 ሁለት ሺህ ዘመን በIትዮጵያውያን ዘንድ ሲከበር ፍቅርን Aንድነትን Eንዲያመጣ 
ውዥንብርን ጥላቻን Eንዲያስወጣ ለማድረግ በመሆኑ የትግራይ Iትዮጵያዊና የትግራይ ወያኔ 
ተለይተው መታየት ይኖርባቸዋል። Iትዮጵያ ልጆቿን ታሪኳንና ህዝቧን Aፍቃሪውና፤ ሀብቷን 
ገንዘቧን ፈላጊው፤ በየረድፉ መቀመጥ ይኖርበታል። ወያኔ ለጥቅም ባደሩ ካድሬዎቹ Aማካይነት 
ልዩ ልዩ ዲስኩር ቢያስደምጥም ሀቁን ፈልፍሎ መረዳት Eያንዳንዱ Iትዮጵያዊ ግዴታው ነው። 
በታሪኳ ሰበብ ለመክበር Aሰፍስፈው የሚጠባበቁትን ወያኔዎችን ማሳፈር የIትዮጵያዊው ግዳጅ 
ነው። ይህንን ሀገራዊና ህዝባዊ ግዳጅ ጥሶ በሞቱትና በታሰሩት በሚራቡትና መጠለያ Aልባ በሆኑት 
Iትዮጵያውያን ውድቀት ላይ ለመደነስ የተዘጋጀ ካለ ምርጫው የEሱና የEሱ ብቻ ነው። መብቱን 
ከተነፈገው ከIትዮጵያ ህዝብ ጋር መቆም Aለያም የህዝብን መብት ከሚረግጠው ወያኔ ጋር 
ተሰልፎ ለዳንስ መዘጋጀት Eንደምርጫ ቀረቦለታል። ለህዝብ Eንባ Aይኔን ግምባር ያርገው ብሎ 
ላለ ግን በEርግጥም መንገዱን ጨርቅ ያድርግለት ከማለት ሌላ የሚመረጥ ቃል Aይኖርም። 
 
       Iትዮጵያ በልጆቿ መስዋEትነት ለዘለዓለም በነፃነቷ ተከብራ ትኖራለች! 
 
 
  
 
   


