
Aይቴይና የAፍሪካ ዲክታተር መሪዎች 
(በAርቲስት ደበበ Eሸቱ)  
 

በቅድሚያ Eንኳን ለዘመን መለወጫው Aዲስ ዓመት Aደረሳችሁ! መጪው ዘመን መብላትን 
Aስበን ሳይሆን Eህል በልተን የምንጠግብበት፤ መዳንን ተመኝተን ሳይሆን ታክመን 
የምንድንበት፤ከሰቀቀን ኑሮ ተላቀን Eፎይ የምንልበት፤ የጎሪጥ ከመተያየት ይልቅ ተሳስበን 
የምንወያይበት፤በፍራቻ ሳይሆን በመምረጥ የምንኖርበት ዘመን Eንዲሆንልን Eመኛለሁ፡፡ 

ሃገራችን በየወቅቱ ከሚጋረጥባት Eጦት ተገላግላ ራሷን የምትችልበት፤የሚሸሽባት ሳትሆን 
የምንሰባሰብባት፤ የምናፍርባት ሳትሆን የምንኮራባት Iትዮጵያ Eንድትሆን ሁላችንም ለሃገራችን 
Eንደ የAቅማችን Eንጣር፡፡ ለዚህ ደግሞ የዜግነት ግዴታና መብትም ነውና የማንም ፈቃድ 
ሳያስፈልገን፤ ድርሻችንን ለመወጣት የምንተጋበት ዘመን ይሁንልን፡፡ 

ይህን Aጋጣሚ በመጠቀምም ካነበብኩት ላካፍላችሁ፡፡ 

Aይቴይና የAፍሪካ ዲክታተር መሪዎች  

የተከበረው ጋናዊ ኤኮኖሚስት ጆርጅ Aይቴይ ያለጥርጥር ሕዝባዊ ከሚባሉት 100 ምሁራን 
Aንዱና (የሚያነሳቸውና የሚሟገትላቸው ሃሳቦች ማንኛውም የትምህርት ስርAት ከሚጠይቃቸው 
የምሁራን መለኪያ በEጅጉ የላቁና የተከበሩም ናቸው) ዓለም ለለውጥ ከሚንቀሳቀስባቸውና 
ሂደቱን ለማስተካከል ከሚጥርባቸው የትግል ስርAት ጋር የወገነ ክቡር ምሁር ነው፡፡ በዚህም 
ሂደቱ ላለፉት በርካታ ዓመታት በAፍሪካ ውስጥ ከተፈጠሩት በዝባዥ ዲክታተሮች ጋር ግብግብ 
ገጥሞ Eየሞገታቸውና ማንነታቸውን ይፋ Eያወጣ ነው፡፡ 

E A A በ1960 የAፍሪካን ምሁራን፤ጠበቆች፤ ሃኪሞች፤መምህራን ‹‹የፖለቲከኞች መንጋዎች 
Eራሳቸውን በAፍሪካ ለሚገኙ ዲክታተሮች ፤በፈቃደኛነት በመሸጥ፤በገዢዎቻቸው 
በመደፈር፤በመጠቃት፤Eነዚህኑ የህዝብ ጠላቶችና ደም መጣጮች ለማገልገል በAገልጋይነት 
የተሰለፉና Aቅማቸው ሁሉ በሚችለው ሕዝቡን ካስጨቆኑና ተስፋ ካስቆረጡ፤ መሳርያ ሆነው 
ካስደበደቡና ካስጨፈጨፉ በኋላ፤ Eንደታኘከ ሸንኮራ ለመጣል ይበቃሉ፡፡ ወዲያው ደሞ በነዚህ 
Eግር ለመተካትና ለማገልገል፤ ያለፉት መሰሎቻቸው Eንዳደረጉት ሁሉ፤ ሃገርና ወገንን ለማሰቃየት 
በEውቀት ነጋዴነት Aንዱ ባንዱ ላይ Eየተደራረቡ ሩጫ ይይዛሉ፡፡ 

ስለ Aፍሪካዊያን ዲካታተሮችም ሆነ ስለ የምEራቡ ዓለም የጡት Aባቶቻቸው፤ ከAይቴ በተሸለ 
የሚገልጻቸው የለም፡፡በቅርቡ በOስሎ በተካሄደው ‹‹በዓለም የነጻነት ፎረም›› ላይ ተገኝቶ 
የAፍሪካን ሰው በላ የሆኑ ዲክታተሮች ለመዋጋትና ለማስወገድ Eቅድ ነድፎ ለታዳሚዎቹ Aቅርቦ 
ነበር፡፡ 

በ1960 ነጭ የቅኝ ገዢዎቻችንን ብንገላገልም ሃገራችንን ግን ከቅኝ ግዛት ተጽEኖ 
Aላላቀቅንም፡፡ ነጩን ቅኝ ገዢ በጥቁር ቅኝ ገዢ ተካን Eንጂ፡፡Eነዚህ ጥቁር ገዢዎች ደሞ 
የስዊስ ባንክ ሶሻሊስቶች፤የAዞ Aንቢዎችና ነጻ Aውጪ ነን ባዮች፤በጩኸትና በቃላት ድርደራና 



በሃሰት ድርሰት የተሞሉና የገንዘብ መያዣ ሻንጣ ባንዳዎች፤ ሽፍቶች ናቸው፡፡Aፍሪካውያን ስለነዚህ 
ሰዎች ሲናገሩ፤‹‹በረሮውን Aባረን ካለፈው በባሰ ሰው በላ የሆነውን Aይጥ ተካን›› ይላሉ፡፡ 

Eነዚህ የAፍሪካ የዶላር ሻንጣ ሽፍቶች፤የወንጀል ድርጅቶች የሚመሩ ናቸው፡፡ 

ማስረጃውም 

የናይጄርያው ሳኒ Aባቻ፤ 5 ቢሊዮን ዶላር ዘረፈ፡፡ የስዊሱ ክፍተኛ ፍርድ ቤት በ2005 የAባቻን 
ቤተሰብ የወንጀለኞች ጥርቅም ብሎታል፡፡ 

የሱዳኑ Oማር በሺር 7 ቢሊዮን ዶላር መንትፏል፡፡ 

ሆስኒ ሙባረክም የ40 ቢሊዮን ዶላር ክምር ዘርፏል፡፡ 

በንጽጽርም Eስከ Oባማ ድረስ የነበሩት የ 43 ፕሬዜዳንቶች ንብረት በድምሩ 2..5 ቢሊዮን ብቻ 
ነው፡፡ 

ይህስ ሆነ ግን የAፍሪካን ዲክታተሮች ታግሎ ማሸነፍ የሚቻለው Eንዴት ነው? 

የAፍሪካን ደም መጣጭ ዲክታሮች ለማስወገድ የAይቴ ‹‹ሕግ››፤ በየመንገዱ ላይ በጩኸት 
በተሞሉ ሰላማዊ ሰልፎች Eነዚህ ዲክታተሮች ሊወገዱ Aይችሉም፡፡ Eንደ Aይቴ Eምነት Eነዚህን 
ጭራቆች ለማስወገድ 3 ሁኔታዎችን ያመላክታል፡፡ 

1ኛ የሁሉንም የተቃዋሚ ድርጅቶች የሚያሰባስብና በAንድነት የሚያሰልፍ ህብረት 
ያስፈልጋል፡፡ይህንንም ለማድረግ ጥቂት ለህሊናቸው የቆሙ፤የሃገርና የወገን ጉዳይ ቅድሚያ 
Eሳቢያቸው የሆኑ፤ ከማንኛውም የፖለቲካ ቡድን ጋር ያልወገኑ፤ ምንም Aይነት የፖለቲካ 
ጠቀሜታ የሌላቸው ሰዎች ያሉበት ስብስብ መፍጠር፡፡ Eነዚህም ተAማኒነት፤Eውነትም ያላቸው 
ሊሆኑ ይገባል፡፡ 

ጋና ውስጥ ይህን መሰል ተቋም ተፈጥሯል፡፡ ‹‹የለውጥ ጥምረት›› ይባላል፡፡ 

2ኛ. ጠላትን ለይቶ ማወቅ፤ Aካሄዱን Eቅዱን፤ጥንካሬና ድክመቱን፤....... ድክመቱን ካወቁ በኋላ 
በዚያ ላይ ማተኮር፡፡ሁሉም ፈላጭ ቆራጭ ጨቋኝ ገዢዎች የሲቪሉን ማህበረ ሰብ፤ 
መገናኛውን፤ፍትህን፤ የደህንነት ክፍሉን፤የምርጫ ቦርዱንና ባንክን በመያዝ ነው የሚገዙትና 
ጥቅማቸውንና ስልጣናቸውን የሚያቆዩት፡፡ ስለዚህም ከነዚህ የተቻለውን ያህል በሚመች መንገድ 
ተጠግቶ በመንቀሳቀስ ነው ቅዋሚያዊው ሂደት ሊሰምር የሚችለው፡፡ 

3ኛ. የማስተካከያውን ሂደት በሚገባ መንደፍ ያስፈልጋል፡፡  

ባለፈው ዓመት በAፍሪካ ውስጥ 10 ምርጫዎች ተካሂደዋል፡፡ Eነዚህን ሁሉ ምርጫዎች ያሸነፉት 
Eነዚያው ፈላጭ ቆራጮች ናቸው፡፡ 

በተደጋጋሚ ምርጫውን የሚያሸንፉበት ምክንያት ተቃዋሚ ድርጅቶች በመከፋፈላቸውና ውህደት 
Aጥተው በተናጠል በመንቀሳቀሳቸው ነው፡፡ ይህ የAይቴይ Aባባል Eውነትነት Aለው? ስለዚህስ 



‹‹የIትዮጵያዊያን ጥምረት ለነጻነት›› የሚባል ግንባር መፈጠርስ ይቻላል? የፈላጭ ቆራጮች 
ድክመቶች ምንድን ናቸው? በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ 
Iትዮጵያውያን ቅድሚያ ሰጥተውና ትኩረታቸውን Aሰባስበው Aጢነው ሊወያዩበት የሚገባቸው 
ጉዳይ ይህ ነው፡፡ 

በፈላጭ ቆራጩ መነጽር መመልከት 

ያለAንዳች ጥርጥር Aይቴይ ፈላጭ ቆራጮችን ለማስወገድ ያሰመረው መስመር ልክ ነው፡፡ 
የAፍሪካን ፈላጭ ቆራጭ የቀን ጅብ መሪዎች ማንነታቸውን በሚገባ በመረዳትና በማወቅ ከነሱ 
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