
ጥቅምት 28 ቀን 2001 ዓ.ም  

ባራክ Oባማ Aዲሱ የAሜሪካ ፕሬዚዳንት 
ከAያልነሽ 

 
የዓለምን Aይንና ጆሮ ስቦ የሠነበተው የAሜሪካ ፕሬዘዳንታዊ የምርጫ ፉክክር፣ 

በAፍሪካን Aሜሪካኑ ባራክ Oባማ Aሸናፊነት ሲጠናቀቅ፣ በዚህ ታሪካዊ በተባለለት የምርጫ ሂደት 
ውስጥም፣ ሊመርጥ የወጣው  የመራጩ ሕዝብ ቁጥር ብዛትም ከፍተኛ ነው ተብሏል። ባራክ 
Oባማን ለፕሬዘዳንትነት የሚያበቃቸውና የሚያስፈልጋቸው ቁጥር 270 የተወካዮች ድምጽ ብቻ 
ሆኖ ሳለ፣ ይህንን ቁጥር Aልፈው በመሄድ 349 የተወካዮችን ድምፅ በማግኘት ነበር 
ተፎካካሪያቸውን ሴናተር ጆን ማኬንን ማሸናፋቸው  የተረጋገጠው።   ባራክ Oባማ  
ለፕሬዘዳንትነት ለAሜሪካ ሕዝብ ራሳቸዉን Eጩ Aድርገው ሲያቀርቡ፣ ከሁሉ በፊት በራሳቸውና 
በማንነታቸው ላይ ተማምነውና ቆመው፣ ለAሜሪካ ህዝብም ሁላችንም Aሜሪካዊ ነን (We are 
all Americans)  "ለውጥም'' Eንገፈልጋለን፤ Aሜሪካንን ድግሞ  ሁላችንም መለወጥ 
Eንችላለን ብለው ''Aዎ! Eንችላለን'' (''YES WE CAN'') በማለት ለAብዛኛው Aሜሪካዊም 
ይህንን መፈክራቸውን Eንዲገዛው Aደረጉ/Aስደረጉ። 
 

ባራክ ይህንን Eልህ Aስጨራሽ የምርጫ ዘመቻ ጀምረው Eስኪያገባድዱ ድረስ 
ከተቀናቃኛቸው ረፓብሊካን ፓርቲው ጋር ብቻ ሳይሆን የተፋጠጡት፣  ከራሳቸው ከዴሞክራቲክ 
ፓርቲ Aባሎቻቸው ጋር  ሳይቀር ይህ ነው የማይባል(ሰብEናቸውን ሁሉ የጠየቀ) ፉክክርና 
ፍልሚያ ነበር ያደረጉት። Oባማ  ይህንን ሁሉ መሰናክል Aልፈው ለዛሬው የደረሱት 
ከAንደበታቸው ይነገርና ይወጣ በነበረው ቃል ''Aሜሪካኖች ለውጥ ፈልገናል" በማለት በAጠቃላይ 
ለመላው የAሜሪካ ሕዝብ ይህንን "ለውጥ" የሚል መሪ መፈክራቸውን Aስቀድመው በማስተጋባት 
ነበር ቀን በቀን በAሜሪካዊያን ጆሮው ውስጥ ሲያንቆረቆሩለት የከረሙት። ባራክ Oባማ Aባታቸው 
ኬኒያዊ Eናታቸው ደግሞ ነጭ Aሜሪካዊት ናቸው።   Aዎ!  Oባማ Aፍሮ-Aሜሪካዊ (African 
American) ናችው። ግን ለEያንዳንዱ Aሜሪካዊ የተናገሩትና የተናገሩለት፣ Aዎ! ሁላችንም 
Aሜሪካዊ ነን፣ Aሜሪካንን ደግሞ ለመለወጥ  የምንችለው ሁላችንም ነን የሚል ነበር። Eናም 
Aብዛኛው መራጭ Aሜሪካዊያን ተከተላቸው፣ የOባማን ምስል በመለጠፍና በመልበስም  ጥቁሩም፣ 
ነጩም በAጠቃላይ ቁጥሩ Eጅግ ከፍ ያለ Aሜሪካዊ ማለት ይቻላል ምርጫችን Oባማ ይሁኑ 
Aለ። መራጩ ህዝብና ተመራጩ Aፍሪካን Aሜሪካዊው Eንደራሴ ባራክ Oባማ፣ Aንድ ዓይነት ቃል 
ተናገሩ፤ በAንድ መርከብም Aንድ ላይ ቀዘፉ። Aብዛኛው መራጭ  Aሜሪካዊ Eንዳለውና 
Eንደተመኘውም ባራክ Oባማን ፕሬዘዳንቱ Aድርጎ መረጠ። Aሸናፊ ሆነው Eንደወጡም Oባማ 
Aገራቸው ለሆነችው Aሜሪካና ለመረጣቸው ህዝብ፣ Eንዲሁም ተፎካካሪያቸው ለነበረው 
ለሪፓብሊካኑ ፓርቲ በAጠቃላይና፣  ለተቀናቃኛቸው Eንደራሴ  ለጆን ማኬን ጭምር 
ፕሬዘዳንትነቱን መጨበጣቸውንና ማሸነፋቸውን Eንዳረጋገጡ   ይህንን ትልቅ  ንግግር Aደረጉ።  
 

"Eውነተኛው የሀገራችን ብርታትና ጥንካሬ የሚመነጨው፣ ከጦራችን ኃያልነት ወይም 
 ከሃብታችን ብዛት ሳይሆን ከማይነጥፉት መርሆዎቻችን ከዴሞክራሲ፣ ከነፃነት፣  
ከብልጽግና Eድሎችና ከማይታጠፍ ተስፋ Eንደሆን ዛሬ በድጋሚ Aረጋግጠናል Aሉ።''  

 ባራክ Oባማ! 
  በዚህ በያዘነው 2008 ዓ.ም (Aውሮፓ Aቆጣጠር)ባራክ Oባማ ያደረጉት የምርጫ ፉክክር 
2 ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። በAሜሪካ ውስጥ ለወራት የተካሄደውን የምረጡኝ ዘመቻ በጥሞና 
ለተከታተለው ሁሉ፣ Oባማ ሁለቴ ሲፉካከሩ፤ የመጀመሪያውን ፉክክር  ከራሳቸው ከዴሞክራት 
ፓርቲው Aባላቸውና የAሜሪካ ምክር ቤት Eንደራሴ ከሆኑት ወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን ጋር 
ያደረጉት ፉክክርም Eንዲሁ ቀላል Aልነበረም። ከወይዘሮዋ ከሂለሪ ክሊንተን ጋር ያደረጉት 



የምርጫ ዘመቻም ቢሆን፣ ከዋናው ተቀናቃኛቸው ከሪፓብሊካኑ ፓርቲ ተፎካካሪያቸው ከጆን 
ማኬን  ጋር ካደረጉት ፉክክር የበለጠ Eንጅ ያነሰ Aልነበረም።  የAሜሪካንን ህዝብ 8 ዓመት 
በችግርና ቀውስ ውስጥ የከተተውና በዓለም Aቀፍ ደረጃም የAሜሪካንን ገፅታ ካበላሸው የቡሽ 
Aስተዳደር ጭንቅ ውስጥ  ያወጡት ዘንድ ተስፋ የተጣለባቸው Aዲሱ የAሜሪካ ፕሬዘዳንት ባራክ 
ሁሴን Oባማ፣ ከኬኒያዊው Aባታቸውና ከነጭ Aሜሪካዊቷ Eናታቸው የወረሱት ሌላ ትልቅ ፀጋም 
Aላቸው። ከAፍሪካዊው Aባትና  ከAሜሪካዊቷ Eናት የወረሱት ጥልቁ ሃብት የማንነትና ራስን 
የመሆን፣ Eንዲሁም  የሃይማኖት ሆነ የቀለም ልዩነት የሰውን ልጅ ፍላጎትና ምኞት Aስረውና 
ቀይደው Eስከ ወዲያኛው ማስቆም Eንደማይችሉም በተጨማሪ Aረጋግጠዋል።  ባራክ Aቦማ 
በሃይማኖታቸው ሆነ በማንነታቸው ላይም ከፍተኛ ዘመቻ ተካሂዶባቸዋል። ነገር ግን Oባማ ይህንን 
ሁሉ ሳንካና መሰናክል Aልፈው ተፎካካሪዎቻቸውን በረዥም ርቀት ቀድመው  ያመለጡት፣ 
በቆሙበት ራEይና መርህ ላይ ጸንተው በመገኘትና ተፎካካሪዎቻቸውንም  ጸንተው በመሞገታቸው 
ነው። በዚህም ምክንያት ተፎካካሪዎቻቸው ሆኑ ተቀናቃኞቻቸው በሙሉ Aሸናፊ ሆነው 
መውጣታቸውን Aድንቀው ''ኮርተንብሃል'' Eንዲሉ Aስኝተዋቸዋል። ከዋናው ተቀናቃኛቸው 
ከሴናተር ጆን ማኬንም ይህን መሰል ሙገሳ ተለግሷቸዋል። 
 

''ረጅሙን  ጎዳና Aጠናቀቅን፤ የAሜሪካ ህዝብም ተናገረ፣ ግልጽ Aድርጎም ተናገረ።  
ከጥቂት ጊዜ በፊት ለሴናተር ባራክ Oባማ ደውዬ ሁለታችንም ለምንወዳት፣ ለዚህች  
ሀገር ፕሬዘዳንት ሆነው በመመረጥዎ Eንኳን ደስ ያለው ለማለት ክብሩን  
Aግኝቻለሁ፤ በዚህ የረጅምና ከባድ ፉክክር ወቅት  ባራክ Oባማ ያገኙት ሥኬት 
ብቻውን፣ Eንዳከብራቸው Aድርጎኛል'' ብለው Aያይዘዉም 
''ይህ ታሪካዊ ምርጫ በተለይ ለAፍሪካዊ- Aሜሪካዊያን ልዩ ትርጉም Eንዳለውና 
Eንደሚያኮራቸውም Eገነዘባለሁ'' ሲሉም ገልጠውታል። 
 

Aሁን በሥልጣን ላይ ያሉት ፕሬዘዳንት ቡሽም Eንዲሁ፣ የባራክ Oባማን Aሸናፊነት ተቀብለው 
ይህንን ድል ''ታሪካዊ'' በማለት Aወድሰውታል። ቡሽ በንግግራቸው ላይ Aክለው Eንደ ተናገሩት፥ 
 

'' የድምጽ Aሠጣጡ Eንዴት Eንደተካሄደ Aይደለም ቁም ነገሩ። Aሜሪካዊያን ሁሉ 
ግን ትናንት ማታ በተሠራው ታሪክ ሊኮሩ ይችላሉ። በመላው Aገሪቱ ያሉ ዜጎች 
በሙሉ በከፍተኛ ቁጥር ወጥተው ድምጽ ሰጥተዋል።  የAሜሪካ የድል ታሪክ፣ 
የጠንካራ ሠራተኝነትና ብሩህ ተስፋን የሚወክሉ ፕሬዘዳንት መርጠዋል። የትናንትና 
ማታው ድል በ1950ዎቹና 60ዎቹ ለነበሩ የሲቭል መብት ታጋዮችም ትልቅ 
ትርጉም ያለው ነው''  
 

በማለት ባራክ Oባማ ለፕሬዘዳንትነት Eንዲበቁ ያስቻላቸውን ችሎታና Eድላቸውንም  የያኔውን 
1950 Eና 60ዎችን የመብት ትግል ገድልን ''ትልቅ ትርጉም '' በማለት Aወድሰውታል።  

 
Aፍሪካዊ-Aሜሪካዊው Aዲሱ ፕሬዘዳንት በEርግጥም ታሪክ ሠሪ ተብለው በየAቅጣጫው 
Eየተወደሱ ይሁኑ Eንጂ ራሳቸው OባAማ ግን ከምርጫ ዘመቻቸው ቀን ጀምረው፣ ለAሜሪካ 
ሕዝብ የተናገሩትና የጠየቁት፣ Eኛ ሁላችንም Aሜሪካኖች ነን፣ Aሜሪካንንም መለወጥ የምንችለው 
Eኛው ነን በማለት የAሜሪካን ሕዝብ በሙሉ ''Aዎ! Eንችላለን!''  (''YES WE CAN!'') 
Eንዲል Aስችለውታል፤ ታሪክ ሠሪውም ህዝብ ሊሆን Eንደሚችልም Eስከትናንት ድላቸው ድረስ 
ለAሜሪካ ሕዝብ ተናገረዋል። ይህንን ታሪክ የሠራውም ሕዝብ መሆኑንም  ባራክ 
በAንደብታቸው፥ሲናገሩ 



''Aሜሪካ ሁሉም ነገር የሚቻልባት ሀገር Eንደሆነች የሚጠራጠሩ ዛሬም ካሉ፣ 
የሀገራችን ፈጣሪ Aባቶች ሕልሞች፣ ዛሬም በህይወት Eንዳሉ የሚጠራጠሩ ካሉ፣ 
የዴሞክራሲያችንን ኃይል የሚጠራጠሩ ካሉ በዚህ ምሽት የEናንተን መልስ 
Aግኝተዋል'' ብለዋል። 

 
የባራካ Oባማ ለAሜሪካ ሕዝብና ሐገር ፕሬዘዳንት ሆነው መመረጥ በርግጥም ታሪካዊና የስንት 
ዓመታት ትግል ውጣ ውረድ ውጤት መሆኑ ዛሬ በAሜሪካ ታይቷል። ከዛሬ 45 ዓመት በፊት 
Eውቁ የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ የነበሩት Aፍሪካዊ-Aሜሪካዊው ማርቲን ሉተር 
ኪንግ Aሜሪካ ውስጥ በሰው Eጅ  ሲገደሉ፤  የዛሬው Aዲሱ የAሜሪካ ፕሬዘዳንት የሆኑት ባራክ 
Oባማ ያኔ የ3 ዓመት ሕጻን ልጅ ነበሩ። ከዛሬ 45 ዓመት በፊት ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ "ሕልም 
Aለኝ" ልጆቼና የልጅ ልጆቼ ያዩታል፣ ይደርሱበታልም ያሉትና ሕይወታቸውን የከፈሉበት ሕልም 
Eነሆ ዛሬ Eውን ሆኗል። ታሪክ መዝግቦት Eንደሚገኘውና Eንደሚያሳየው ከዛሬ 45 ዓመት በፊት 
Eነኝህ Aፍሮ Aሜሪካኖች ድምጽ ለመስጠት Eንኳ የማይችሉ ነበሩና፤ ድምፅ መስጠት Eንዲችሉና 
ይህ መብታቸው Eንዲረጋገጥ በመጠየቃቸው፣ በቁማቸው ሁሉ Eየተቃጠሉ ሲገደሉና ታንቀው 
በየቦታው ሲጣሉ መቅረጸ ምስል በታሪክ ማህደር Aሥፍሮትና Aስቅምጦት  ይገኛል።  ከዛሬ 40ና 
45 ዓመት በፊት (በ1964 ዓ.ም Aውሮፓውያን Aቆጣጠር) Eነ ሚሲሲፒን ስናስብና ዛሬም ድረስ 
ብንቃኛቸው፣ በርግጥም Aምርሮ መታገልን የሚጠይቅና የሚያሻ ነበር፣ ነውም። Eነኝህ Aፍሪካዊ-
Aሜሪካዊያን የግፍና በደል ሰለባ ከመሆናቸውም በላይ ዛሬም  Eጅግ ዝቅ ባለ የድህነት የኑሮ 
ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ Eንዳሉ ሚሲሲፒ ድረስ መሄድን Aያሻም/Aይጠይቅም። Aዎ! Eርግጥ ነው 
ከዛሬ 250 ዓመት በፊት Eነኝህ Aፍሪካዊ-Aሜሪካዊያን፣ የAሜሪካን ፕሬዘዳንቶች መቀመጫና 
ዛሬም ድረስ ኋይት ሓውስ ተብሎ የሚጠራውን ቤት Eንዲሠሩና በጉልበታቸው Eንዲገነቡ ነበር 
የተጠሩት ያኔ። ዛሬ ደግሞ Aፍሪካዊ-Aሜሪካዊው ባራክ Oባማ ይህንን ቤት ''ኋይት ሃውስ''፣ ቤተ-
መንግሥታቸው Aድርገው ሊገቡበት ቁልፉን ተረክበዋል።  በነጩ ቤት (ኋይት ሃውስ) ውስጥ 
ጥቁሩ ባራክ Oባማ ከEነ ቤተሰባቸው ይገቡበታል ማለት ነው - ''Aዎ Eንችላለን!'' ''YES WE 
CAN!''  ነበር ያሉት ባራካ Oባማ በዘመቻቸው ወቅት !!! ? ። ዛሬስ ሊገቡበት Eየተዘጋጁ 
ያሉበትን ነጩን ቤት፣ የAሜሪካኖች ቤተ-መንግሥት ማለት ይችሉ ወይም ያስችሉ ይሆን? ማን 
ያውቃል! Aዎ! ይቻላል፤ ምንስ ያቅታል Aምርሮ ለታገለ።  
 

ባራክ Oባማ የAሜሪካ ፕሬዘዳንት ሆነው ይመረጡ Eንጅ ልክ በምርጫው ወቅት 
ምርጫውን ለማሸነፍ የገጠማቸውን ከባድ መሰናክል Aልፈው Eንደመጡት ሁሉ፣ Aሁን ከፊታቸው 
ተደቅኖና፣ ተከምሮ የሚጠብቋቸውንና የቡሽ Aስተዳደር ያስተላለፈላቸውን፣ Aገር Aቀፍ ሆነ ዓለም 
Aቀፍ በርካታ  ከባድ ከባድ ችግሮችና ፈተናዎችስ Aልፈው Aሜሪካንን ከገባችበት ቀውስ 
በማውጣት ያቃኗት ይሆን የሚል ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው። በተስፋ ለሚጠብቃቸው 
የAሜሪካን ሕዝብ፣ ዛሬ ከገባበት ከባድ የIኮኖሚ ድቀት Aውጥተው፣ የቡሽ Aስተዳደር 
በየAቅጣጫው የለኮሰውን  ጦርነት መልክ Aስይዘው፣  በዓለም Aቀፍ ደረጃ የተበላሸውን 
የAሜሪካን ገጽታ Aድሰውና ጠግነው ያሳምሩት ይሆን? የሚሉት Eነኝህ ጥያቄዎች Aዲሱን 
ፕሬዚደንት የሚፈትኑ ከባድና ውስብስብ ሥራዎቻቸው ናቸው።  

 
የተከበራችሁ Aንባቢዎች ሆይ! ባራክ Oባማ የተመረጡት በAሜሪካኖችና ለAሜሪካኖች 

ነው። የሚያገለገሉትም ለሃገራቸው፣ ድምፁን ለሰጣቸውና ለመረጣቸው ለAሜሪካ ሕዝብ ነው። 
ታዛዥነታቸውም ሆነ Aገልግሎታቸው/ተጠሪነታቸው ለAሜሪካና ለAሜሪካ ሕዝብ ብቻ ነው ማለት 
ነው። ይሄ ለማንም ግልጥ መሆን Aለበት። በመሆኑም የAዲሱ ፕሬዘዳንት  Eንቅስቃሴ ሆነ 
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው በተለይም የውጭ ፖሊሲያቸው የሚነደፈው ፣ የሚያነጣጥረውና 
የሚመሠረተው Eንደ ወትሮው ሁሉ  የመረጣቸውን የAሜሪካ ሕዝብ ጥቅምና ሐገር ለማስጠበቅና 



የሚያስጠብቅ ይሆናል ማለት ነው።  ይሄም ደግሞ የሚጠበቅና ግልጥ ሊሆን የሚገባው ጉዳይ 
ነው። 

 
ስለዚህ ጉዳዩን ከዚህ Aንፃር ከተመለከትነውና ካየነው(ከዚህ ውጭ ማሰብ የዋህነት 

ይመስላልና) Eኛ Iትዮጵያዊያኖችስ!  ዛሬም Eጣ ፈንታችንን  ከAሜሪካው Aዲስ ተመራጭ 
ፕሬዘዳንት ከባራክ Oባማ  Eጅ ይሆን የምንጠብቀው?  ወይስ Eንደሳቸው ''Aዎ Eንችላለን!'' 
(''YES WE CAN!'') ብለን በራሳችንና በማንነታችን፣ Eንዲሁም ታሪክ በሠራውና በሚሠራው 
ሕዝባችን ላይ ሙሉ Eምነት ጥለን፣ ነፃነታችንንና ዴሞክራሲያዊ መብታችንን  በራሳችን Eጅ 
ውስጥ ለማስገባት፣ ይህንን Eልህ Aስጨራሽና መራራውን ትግል Aጥብቀን Eንያያዛለን? 

  
በመጨረሻ፥ Eስቲ Eያንዳንዳችን (ከሀገራችን ጉዳይ ጋር የሚያያዙ ይሆናሉና)  

Eያብላላናቸው የምነሠንብትባቸዉን Aንዳንድ ጉዳዩች Eንደ ቤት ሥራ ልስጣችሁና Aብረን 
Eንተክዝበት። Aዲሱን ፕሬዘዳንት ባራክ Oባማን  ከሚጠብቃቸውና ቅድሚያ ሊሰጧቸው፣ 
ሊያተኩሩባቸውና የሚያተኩሩባቸው ይሆናሉ ተብለው ከሚጠበቁት ተግባሮች ውስጥ ዋና ዋናዎችን 
Aብረን Eያየናቸው Eንሠንብት፥  

    
• በAጠቃላይ Aሁን Aሜሪካ በውስጧ Eንደ ሃገር የገባችበት የIኮኖሚ ድቀትና 

ቀውስ 
• በመካከለኛው ምስራቅ ለረዥም ዓመታት የቆየው የፍልስጤምና የEስራኤል 

ፍጥጫ 
• የቡሽ Aስተዳደር የፈጠረው ቀውስና Aሜሪካንን ችግር ውስጥ የከተተው 

የIራቅ ወረራ 
• በAፍጋኒስታን  ውስጥም Eየተጠቀጣጠለና በርካታ ሰላማዊ ሕዝብን Eየጨረሰ 

ያለው   Aስከፊ ጦርነት፥ 
• ውጥረትን ፈጥሮ የሚገኘው የIራንና የAሜሪካ መፋጠጥ፣ 
• ከሩስያ ጋር የቆየው ቁርሾና Eያደገ የመጣው የግንኙነት መሻከር 
• በተላላኪዎቻቸውና በAሽከሮቻቸው በEነ ደደቢት ለገሠ ዜናዊ  Aማካኘነት 

ዘለው የገቡበት የAፍሪካ ቀንድ ቀውስና የተለኮሰው መውጫና ውሉ የጠፋው 
የሶማሊያ ጦርነት (ምንም Eንኳን Aሜሪካኖች በቀጥታ በጦርነቱ ውስጥ 
ገብተው ባይሳተፉበትም ግን በገንዘብ ሆነ ለሌላም ቁሳቁስ ከፍተኛ በጀት 
የመደቡበትና የሚያወጡበት በመሆኑ፥…ወዘተ)  

 
በAጠቃላይ Eነኝህን ከሞላ ጎደል ከላይ የዘረዘርኳቸውን በመሬት ላይ የሚታዩና Aዲሱን የAሜሪካ 
ፕሬዘዳንት ባራክ Oባማን የሚፈታተኑ ችግሮች ናቸው ብዬ Eገምታለሁ፤ በEናንተስ በኩል Eንዴት 
ትመለከቱታለችሁ? Eስቲ Eንወያይበት። ባራክ Oባማም Eነኝህን የሚጠብቋቸውን ከባድ ፈተናዎች 
የሚፈቱበት መስመርና መንገድም በAጠቃላይ የAሜሪካንን ህዝብ ጥቅም በሚያስጠብቅና 
በሚያስከብር ይሆናል Eንጅ ብዙዎቻችን በምናስበውና በምንጠብቀው የተሳሳተ Eይታና ግንዛቤ 
በቀለማቸው ሊሆን Aይችልም ባይ ነኝ፤ Eስቲ Eንወያይበት ዘመዶቼ። 
 
 የሕዝብ ድምጽ ይከበር! የታሠሩ የፖለቲካ Eሥርኞች በሙሉ ይፈቱ!  

Iትዮጵያ ለዘላዓለም ትኑር! ቸር ይግጠመን (ኖቬምበር 7/ 2008) 
 
 

   



    
  
  
        
     
 

  
  

     
 

 
 
 

             
 
     

 
     

 


