
ጥያቄና መልስ ስለመለስ 
(ከሣህሉ በቀለ - ካናዳ) 

ስለIትዮጵያ ጉዳይ ስናወራ ብልጭ ድርግም የሚሉ ቃሎች Aሉ፡፡ Eነዚህም ወያኔ፣ 
ዘረኛ፣ Aምባገነን፣ ስልጣን፣ ኤኮኖሚ፣ Eድገት፣ ምርጫ፣ ዴሞክራሲ፣ ረሀብ፣ ፖለቲካና 
የመሳሰሉት ናቸው፡፡ ታዲያ በነዚህ ዙርያ ውይይቶች ሲካሄዱ በተቃወሚዎች 
ጭንቅላት ውስጥ Aንዳንዴ ግልፅ ያልሆኑ ሃሳቦች ሲምታቱ ታዝብያለሁ፡፡ ለዓላማ 
Aንድነት የAስተሳሰብ Aንድነትም ሲለሚያስፈልግ በዚህ Aጭር የጥያቄና መልስ 
መጣጥፍ ሃሳቤን በሙሉ ለመግለፅ ብዙ ገፆችን በመጻፍ Aንባቢን ሳላሰለች ጥቂት 
ጎላ ጎላ ብለው የሚታዩ ጉዳዮችን ብቻ Eጠቅሳለሁ፡፡ የምጠቅሳቸውም ጉዳዮች 
ቀላል፣ ግልፅና ማንኛውም Iትዮጵያዊ የሚያውቃቸው ናቸው ማለት Eችላለሁ፡፡ 
ስለሆነም Eኔ የፈለገሁት በAገራችን ያለውን ጉዳይ ለማሳሰብ Eንጂ ለማስተዋወቅ 
Aይደለም፡፡ Aንዳንድ ሰዎች “ይህንንማ Eናውቀው የለ Eንዴ?” ሊሉ 
ይችላሉ፡፡መልሱ Aዎን ታውቃላችሁ Aታውቁም Aላልኩም ግን ደጋግማችሁ 
Eወቁት፣ Aስተውሉት፣ ተገንዘቡት፣ Aሰላስሉት፣ Aስቡበት፣ ሃሳባችሁ ግልፅ ይሁን 
ለማለት ነው፡፡ Eራሴም ጠይቄ Eራሴ Eመልሳለሁ ከመጨረሻው ጥያቄ በስተቀር፡፡ 
 
ጥያቄ 1፡ የIትዮጵያ መንግሥት ጠባብና ዘረኛ ነው? 
 
መልስ 
በደንብ ነዋ! በAሁኑ ጊዜ ያለውን የIትዮጵያ መንግሥት የሚባለውን በበላይነት 
የሚመሩና የሚቆጣጠሩት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ጥቂት ሰዎች ናቸው፡፡ በትግራይ 
ህዝብ ስም ይነግዳሉ Eንጂ ህዝቡን Eምብዛም Aልጠቀሙትም፤Eንዲያውም ከሌላው 
የIትዮጵያ ህዝብ ጋር Eንዲቃቃር Aድርገውታል፡፡ ይህ መንግሥት ጠባብና ዘረኛ 
ከመሆኑም በላይ የዘር ግጭትን ሆነ ብሎ የፈጠረ Aደገኛ ቡድን ነው፡፡ Eንኳን 
Iትዮጵያን ቀርቶ ነፃ Aወጣዋለሁ ያለውን ደሀውን የትግራይን ሕዝብ Eንኳን 
Aይወክልም፡፡ የወያኔ ዋና ዓላማ ትግራይን ነፃ ማውጣት ነበር፡፡ (ነፃ ከማን፣ ይህን 
Aላውቅም)፡፡ ታዲያ Iትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የሚሰሩት? ጉድጓዳቸውን 
Eንደጋዳፊ Eየቆፈሩ ያሉ ይመስለኛል፡፡ 
 
ጥያቄ 2፡ የIትዮጵያ መንግሥት Aምባገነን ነው? 
 
መልስ 
ከAምባገነንም Aምባገነን ነው፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ሥልጣን ላይ የወጣው በህዝብ 
ፍላጎት ሳይሆን በመሳሪያ ሀይል የደርግ ወታደሮች ውጊያ ባቆሙበት ጊዜ ሰተት 
ብሎ ቤተ መንግሥት በመግባት ነው፡፡ ከዚያ በኋላ ለሃያ Aመታት ተቃዋሚዎችን 
ከስራና ከAገር በማባባረር፣ በመደብደብ፣ በማሰር፣ በማሰቃየትና በመግደል የሰው 
ልጆችን መብት ተወዳዳሪ በማይገኝለት ሁኔታ የጣሰና Eየጣሰ ያለ ፀረ ሕዝብ ሀይል 
ነው፡፡ መሣሪያ፣ ቢላ፣ ዱላ ወይም ድንጋይ ያልያዙ ንፁህ ሰላማዊ ሰልፈኞችን 
ግንባራቸውንንና ደረታቸውን በጥይት Eየደበደበ የገደለ መንግሥት ነው፡፡ ሰልፍን 
ለመበተን የሚያስለቅስ ጋዝ፣ ቆመጥ ቢከፋም Eንኳን Eግርን በጥይት መምታት 
ነፍስ Aያጠፋ ይሆናል፡፡ የተደረገው ግን ፍፁም Aምባገነናዊና ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ 
ስለሆነ ይኸ የቅርታ የለውም፡፡Iትዮጵያ በፍርሀት፣ በስጋትና በAፈና የሚኖርባት 
Aገር ሆናለች፡፡ ይህን ሁኔታ የሚፈጥሩት Aምባገነን መሪዎች ናቸው፡፡ የትም Aገር 



የAምባገነኖች ፀባይ Aንድ ነው፡፡ይህም በስልጣን ለመቆየት ተቃወሚን ማጥፋትና 
ሕዝብን ማፈን ነው፡፡ 
 
ጥያቄ 3፡  የIትዮጵያ ኤኮኖሚ Aድጓል? 
 
መልስ 
Eንኳን የIትዮጵያ የAሜሪካ ኤኮኖሚ Aላደገም፡፡ የኤኮኖሚ Eድገት የሚለካው 
በቀለበት መንገድ፣ በሆቴል ብዛትና በመኪና Aይነት Aይደለም፡፡ ቀላሉ መለኪያ 
የሥራ Aጥነት ደረጃ፣ ከረሀብና ከበሽታ የመላቀቅ ሁኔታ፣ የትምህርትና የጤና 
Aገልግሎት፣ የዋጋ ግሽበትን የማስከን Aቅም፣ የነፍስ ወከፍ ገቢ ማደግና የመሳሰሉ 
ቀመሮች ናቸው፡፡ በከተማም ሆነ በገጠሩ ካለው የኑሮ ውድነት ውጭ 9 ሚሊዮን 
ህዝብ በረሀብ ላይ ስለሚገኝ ይህን ያህል ቶን Aስቸኳይ የምግብ Eርዳታ ያስፈልጋል 
Eየተባለ Eድገቱ ምኑ ጋ ነው? Aቶ መለስ የኤኮኖሚ ትንተና Eያደረገ 
የሚያታልለውና የሚያፌዘው ሕዝቡ Aይገባውም ብሎ ነው፡፡ ሕዝቡ ውስጥ Eሱን 
ያስተማሩና ከሱ ጋር የተማሩ ስለማይጠፉ Eንዲያው ከንቱ መቅለል ነው፡፡ Aቶ 
መለስ የኤኮኖሚ ኤክስፐርት Aይደለም፡፡ በዚህ ሙያ በቂ ትምህርትና ልምድ 
የለውም፡፡ ማስመሰል ግን ይችላል፤ ትልቁ ችሎታውም ይኸው ነው፡፡ ከሚነገር ነገር 
ይልቅ የሚታይ ነገር ያሳምናልና Eውነቱ ሌላ ነው፡፡ 
 
ጥያቄ 4፡ የAቶ መለስ በተለያዩ የAፍሪካና የዓለም ስብሰባዎች ላይ መገኘት         

በIትዮጵያ ጥሩ Aስተዳደር Aለ ያስብላል? 
 
መልስ 
ፈፅሞ! Iትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሙስና፣ የመብት ጥሰትና ግፍ ከIትዮጵያውያን 
በላይ ብዙ የውጭ መንግሥታት በዲፕሎማታቸው፣ በIምባሲዎቻቸውና 
በድርጅቶቻቸው በኩል በሚገባ ያውቃሉ፡፡ ስለዲሞክራሲ የሚያወሩ መንግሥታት 
ሁሉ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግሥት ወይንም Aምባገነን 
መንግሥት የሚደግፉት ጥቅማቸው Eስከተጠበቀ ድረስ ነው፡፡ Iትዮጵያን 
የሚፈልጓት በAፍሪካ ቀንድ ያለውን የፖለቲካና የሚሊተሪ፣ የሽብርና የሀይማኖት 
ጉዳይን ለመቆጣጠር ነው፡፡ ስለሆነም በመለስ በታ መንግሥቱ Eንኳን ተመልሶ 
ስልጣን ቢይዝ Eነዚህ የውጭ መንግሥታት ጉዳያቸው Aይደለም፡፡ ለሕዝብ 
የሚጠቅም ነገር ከነሱ Aይገኝም፡፡ ለውጡ መጀመር፣ መደገፍና ማለቅ ያለበት 
በIትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው፡፡ የሰዎች ትግል ድልን ያፋጥናል ወይም ያዘገያል 
Eንጂ ነፃነትን ማስቀረት የሚችል ሃይል የለም፡፡ የማንኛውም የሰው ዘር ጉዞ 
የሚያመራው ወደ ነፃነት ነውና፡፡ 
 
ጥያቄ 5፡  ወያኔ ይወርዳል? 
 
መልስ 
Aዎን! ወያኔ ብንታገልም ባንታገልም ይወርዳል፡፡ Eንዳለ የሚቆይ ነገር የለም፤ ይህ 
የታሪክ ሀቅ ነው፡፡ ግን በራሱ Eስኪወድቅ Aንጠብቅም፤ Eኛ ታግለን Eንጥለዋለን 
Eንጂ፡፡ በተለየ ደግሞ የሕዝብ ድጋፍ የሌላቸው መንግሥታት ሳይታሰብ 
ተንከሻክሸው ይወድቃሉ፡፡ በIትዮጵያ ታሪክ ውስጥ Iትዮጵያዊነት የተደፈረበት፣ 



ሕዝብ የተናደደበትና ጥርሱን የነከሰበት ጊዜ የተከሰተው Aሁን ነው፡፡ ከሁሉም 
በላይ ደግሞ የሚገርመው  Iትዮጵያ ዛሬ የምትገዛው Iትዮጵያን በሚጠላና ስሟን 
Eንኳን ለመጥቀስ Eየቀፈፈው ይህች Aገር Eያለ ንቀትና ጋጠወጥነት በተሞላው 
ህሊና በሚናገር ግለሰብ ነው፡፡ ለረዥም ጊዜ ዘራችንን ሳናውቅ በIትዮጵያዊነታችን 
ኮርተን የኖርን Aበሾች Aማራም ሆነ Oሮሞ፣ ትግሬም ሆነ ጉራጌ፣ ሱማሌም ሆነ 
Aፋር፣ ምንም ሆንን ምንም ዛሬ በውስጣችን የተፈጠረውን መጠላላትና መፈራራት 
ያመጡብን ሰዎች መለስና ጋንጎቹ ናቸው፡፡ በብሔረሰቦች Eኩልነት ስም ብጥስጥስ 
Aድርገው ከፋፍለውንና ሃይላችንን Aዳክመው ለAገዛዝ Eንድንመች ያደረጉን Eነዚህ 
የIትዮጵያዊነት ስሜት የማይሰማቸው መጥፎ ሰዎች ናቸው፡፡ በብሔረሰቦች 
መካከል ያለውን ወይንም የነበረውን ችግር የፈጠረው ብልሹ Aስተዳደር Eንጂ 
ህዝቦች Aይደሉም፡፡ ትክክለኛ የሆነ መልካም Aስተዳደር ችግሩን ይፈታዋል፡፡ 
 
ጥያቄ 6፡  ዴሞክራቲክ የሆነ መንግሥት በIትዮጵያ ቢመሰረት የሚመጣው 

ለውጥ ምንድነው? 
 
 
መልስ 
የሚመጠውን ለውጥ ሳስብ መንፈሴ ይፍነከነካል፡፡በAጭሩ በ10 Aመት ውስጥ 
ከረሀብ Eንላቀቃለን፡፡ በውጭ የሚኖሩ ብዙ Iትዮጵያውያን Aገራቸውን 
በEውቀታቸው፣ በገንዘባቸው፣ በልምዳቸው Eንደሚገነቧት Eርግጠኛ ነኝ፡፡  
የIትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶች በሚገባ በሥራ ላይ ከዋሉ የህዝቡ መሠረታዊ የኑሮ 
ችግሮች ይወገዳሉ፡፡ ብዙ ሀይቆችና ወንዞች የሚገኙባትና የተፈጥሮ ዝናብም 
የሚያረሰርሳት ምድር የሚራቡ ልጆችን Aትወልድም፡፡  ስጋትና ፍርሀት ከጠፉ 
በሁሉም መስክ የሚደረግ ነፃ የህዝብ Eንቅስቃሴ ኤኮኖሚን ያሳድጋል፣ መቻቻልና 
Eኩልነትን ያፋፋል፣ ህብረተሰባዊ መተሳሰርን ያጠብቃል፣ የፈጠራ ችሎታን 
ያዳብራል፣ Aገራዊ ፍቅርን ይጨምራል፡፡ ነፃነት፣ ሰላምና መረጋጋት የEድገትና 
የብልፅግና መሰረት ናቸው፡፡ ዲሞክራቲክ መንግሥት ለዚህ ዋስትና ነው፡፡ 
 
ጥያቄ 7፡ የግንቦት 97 ምርጫ ያልተሳካው በተቃዋሚዎች ድክመት ነው ማለት 

ይቻላል? 
 
መልስ 
ባብዛኛው Aይቻልም! ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ይመሩ የነበሩ ብዙ ሰዎች በትምህርት፣ 
በEውቀትና በልምድ የላቁ ነበሩ፡፡ የብዙዎችም የግል ኑሮ ጥሩ ነበር፡፡ያን ሁሉ 
ትተው ለAገራቸው የተሻለ ሁኔታ ለማምጣት ታግለዋል፡፡ ነገር ግን ትግላቸው 
ገንዘብ፣ መሣሪያ፣ ወታደር፣ ሚዲያና የAገሪቱን ሀብት ከሚቆጣጠሩ ጨካኝ ገዥዎች 
ጋር ስለነበር Eንኳን ለማሸነፍ ይቅርና Eራሳቸውን ለመከላከል ባለመቻላቸው 
ተደብድበዋል፣ ታስረዎል፣ ተሰደዋል፣ ተገለዋል፡፡ ሌላው ቀርቶ ሳያጠፉ ይቅርታ 
Eንዲጠይቁ በዚህም ምክንያት ሞራላቸው Eንዲዳሽቅ፣ ሀፍረትና ውርደት 
Eንዲሰማቸውና ቆሌያቸው ተገፎ ከፖለቲካው Aሬና Eንዲወጡ ወይንም Eንዲርቁ 
የተደረጉ ናቸው፡፡ በውስጣቸው የተፈጠረው መፈረካከስ የሚያሳዝንና የሚያናድድ 
ቢሆንም መወገዝ የለባቸውም፡፡ “Aህያውን ትቶ ዳውላውን” Eንዳይሆን፡፡ ፖለቲካ 



ሂደት Eንጂ ፍፃሜ ወይንም ግብ Aይደለም፡፡ ማንንም መኮነን Aያስፈልግም፤ 
ስኬትን የሚወልደው ውድቀት ስለሆነ ዋናው ተስፋ Aለመቁረጥ ነው፡፡ 
 
ጥያቄ 8፡  የወያኔ መንግሥት በሰላማዊ መንገድ ይወርዳል? 
 
መልስ  
Eርግጠኛ Aይደለሁም! ወያኔ ስልጣን ከያዘበት ከ1991 ጀምሮ ላለፉት 20 Aመታት 
የፈጠረው የኤኮኖሚ Iምፓየር ተጠቃሚ የሆኑ ብዙ Iትዮጵያውያን Aሉ፡፡ የነሱ 
ህይወት ከወያኔ ህይወት ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ለጥቅማቸውና ለተዳለደለው ኑሯቸው 
ሲሉ ለውጥን ይጋፈጣሉ፡፡ በመሆኑም የበይ ተመልካች የሆነው ሕዝብ ዝም ብሎ 
Eያየ ተርቦ መሞት ወይንም ነጥቆ መብላት መቻል Aለበት፡፡ የተራበው ለመብላት፣ 
የታፈነው ለመተንፈስ፣ የታሰረው ለመፈታት፣ የተገለለው ለመቀላቀል፣ የደኸየው 
ለመበልፀግ፣ የተናቀው ለመከበር፣ የተሰደደው ወደ Aገሩ ለመግባት ባለው ጽኑ 
ቀጣይ ስሜትና ፍላጎት ምክንያት ሀይል የሚኖርበት ትግል Aይቀሬ ነው፡፡ ይህ 
ትግል ደግሞ ብዙ ወገኖች የሚጎዱበት ሊሆን ይችላል፡፡ ይህን ጉዳት ማስቀረት 
የሚቻለው የወያኔ ገዥዎች ለሠላም፣ ለሕዝብና ለAገር ሲሉ ያለባቸውን የፖለቲካ 
ድርቅና ለዘብ Aድርገው ተቃዋሚን በነፃና ትክክለኛ በሆነ Aገራዊ ምርጫ ለማሳተፍ 
ያላቸውን ፍላጎት ሲያሳዩ ነው፡፡ ነገር ግን EስከAሁን የተደረገውን የምርጫ ሁኔታ 
ውጤት ስንመለከት ይህ የሚሆን Aይመስልም፡፡ ስለሆነም ለዚህ ጥያቄ Eኔ Eራሴ 
መልስ ስለምፈልግ Aንባቢያን የመሰላችሁን መልስ ብትሰጡ መልካም ነው፡፡ 
በIትዮጵያ ጉዳይ ላይ መወያያት ካስፈለገ ትልቁ Aጀንዳ ይኸው ነው፡፡ ታዲያ 
ምን ትላላችሁ? 
 


