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ጋዳፊ ሲሞት በውነት ቅር Aለኝ፤ Eጅግ በጣም ቅር Aለኝ፡፡ በርግጥ Eሱ 
ስልጣን የተባለ ሰይጣን የተጠናዎተው ከንቱ ሰው ነው፡፡ ሰይጣን የሰፈረበት ሰው ይታዘንለታል 
Eንጂ Aይታዘንበትም፡፡ ጋዳፊን ለመተቸት Aትቸኩሉ ጎበዝ፡፡ AEምሯችን ውስጥ ስንት ጋዳፊዎች 
Aሉ መሰላችሁ!? ወዳጅ መስለው የተቀመጡ Eምቢተኛ Aስተሳሰቦች፡፡ ሆኖም ጋዳፊ ከAረባዊነቱ 
ይልቅ Aፍሪካዊነቱን ስለሚያስቀድም ደስ ይለኝ ነበር፡፡ መቼም Aፍሪካን መውደድ ማለት ለEኔ 
ልዩ ትርጉም Aለው፡፡ Aፍሪካ የተናቀ Aለም ነው፡፡ Aፍሪካ በገዛ ልጆቹ ሳይቀር የተጠላ Aለም 
ነው፡፡ Oባማ Eንኳ Eኛ ወልደነው ፀጉሩን ግራጫ ያደረገው የEዬሩሳሌም ጉዳይ ነው፡፡ በውነቱ 
Aፍሪካ በደል የተፈፀመበት Aለም ነው፡፡ Aፍሪካ የምንዱባን Aለም ነው፡፡ Aፍሪካ Eናውቅልሃለን 
የሚሉት የበዙበት በራሱ ለራሱ ፈራጅ ያልሆነ Aለም ነው፡፡ ይህ ያስቆጨኛል፡፡ ….Aፍሪካዊ ነኝና 
Aፍሪካን ከመውደድ የተሻለ ምርጫ የለኝም ደግሞ፡፡ ጥቁር ሆኜ በነጭ Aለም ውስጥ ባለመወለዴ 
ጌታዬን ሁሌም Aመሰግነዋለሁ፤ ነፃነትን የመሰለ ፀጋ በተጎናፀፈች ታላቅ Aፍሪካዊት Aገር 
በመወለዴም Eጅግ ኩራት ይሰማኛል፡፡ በIትዮጵያ የነፃነት ምልክትነት ውስጥ የAፍሪካ ተስፋ 
ከርቀት በባይናኩላር Eንደሚያዩት ተራራ Eጅግ ቀርቦና ገዝፎ ይታዬኛል፡፡ ጥቁር ከቀዩም ሆነ 
ከነጩ ቢበልጥ Eንጂ Aያንስም የሚለውን Eምነት Iትዮጵያ ስላሳዬችን ልንወዳት ይገባል 
Eላለሁ፡፡ Iትዮጵያ የAፍሪካ ልብ ናት፡፡ ….ልብ መሆን ግን በጉሮ ወሸባ ብቻ መሆን የለበትም፡፡ 
ሆኖ ማሳየትና ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል፡፡ Eንዲህ ስል ነገር ፈልጌ ነው፡፡ 

…Eና ጋዳፊ Aውቆም ይሁን ሳያውቅ Aፍሪካን ይወድ ስለነበር Eኔም Eሱን Eወደው ነበር፡፡ 
Aሟሟቱ በጣም ደስ Aይልም፡፡ ግን ጋዳፊ Aብዮት የሚያስፈልገው ሰው Aይደለም ብዬ 
Aልከራከርም፤ ምክንያቱም የEያንዳንዱ Aፍሪካዊ AEምሮ Aብዮት ያስፈልገዋል ብዬ Aምናለሁ፡፡ 
Eንግዲህ ጋዳፊን Eወደዋለሁ፤ ምኑ ይደንቃል ሂትለርን የሚወዱ ሰዎች Aሉ Aይደል Eንዴ? 
ስለሞሶሎኒ የሚዘምሩስ ስንትና ስንት ናቸው? Eውነት ለመናገር የጋዳፊ Aምባገነንነት የሂትለርና 
ሞሶሎኒን ክፉ ስራ የማስረሳት Aቅም የለውም፡፡ ከሂትለርና ሞሶሎኒ Aንፃር ጋዳፊ ቅዱስ ነው፡፡ 
…..ሮበርት ጋብሬል ሙጋቤማ የቅዱሶች ቅዱስ፡፡ 

የረሳሁት ነገር፤ ከጋዳፊ በፊት ሮበርት ሙጋቤን Eዎደዋለሁ፡፡ ምነው መውደድ Aበዛህ Eንዳትሉኝ፤ 
ከጥላቻ ያተረፍኩት ጨጓራ በሽታ ብቻ ስለሆነ ነው፡፡ ጥላቻን በፍቅር ሚሳኤል ድምጥማጡን 
ላጠፋው ቆርጫለሁ፡፡ ሙጋቤን ስለወደድኩት ይሄኔ ብዙ ሰዎች Eየረገሙኝ ይሆናል፡፡ 
Aልፈርደባቸውም ከIቴቪ ቀጥሎ የሚሰሙት ቢቢሲና ሲኤንኤን ስለሆነ ነው፡፡ ያለምክንያት የAረብ 
Aብዮት Aይነት ያስፈልገናል Aላልኩም፡፡ AEምሯችን ውስጥ ሂትለርን የሚያክል ነጭ ጋኔን 
ተጎልቷል፡፡ ታዲያ ሰው ወዶ የራሱን Eያጣጣለ የሌላውን ያገዝፋል ወይ? 
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Eስቲ የምታውቁትን ሃቅ ላውራላችሁ፡፡ Eንግሊዝ የተሰኙ ወራሪዎች ብሪታኒያ ከተባለ Aገራቸው 
ተነስተው ዜምባቡዌ ደረሱ፡፡ ከዚያም የጥቁር መሬት ቀምተው ለነጭ ዘመዶቻቸው ሰጡ፡፡ ከዚህ 
በላይ በደል የለም፡፡ ቆይቶ Eንግሊዞቹ የሰው Aገር ለመልቀቅ ተገደዱ፤ ስንት ደም ከፈሰሰ 
በኋላ፡፡ ጥቁር ነጻነቱን Aገኘ ተባለ፡፡ ነፃነቱ ግን ጎዶሎ ነበር፡፡ Aሁንም Aብዛኛው የዜምባቡዌ 
መሬት በነጭ የተያዘ ነው፡፡ (ከጥቁር ዜምባቡዌያውያን ሰፊ የEርሻ መሬት ያለው መንግስቱ 
ሃይለማሪያም ብቻ ነው Aሉ፡፡ Aይገርማችሁም?) ሙጋቤ መሬቱን ለድሃ ጥቁር ዚምባቡዌያውያን 
ያድል ጀመር፡፡ ምክንያቱም ምርጫ የለውም፤ የነፃነት ጎዶሎ የለውምና፡፡ ደግሞኮ ሙጋቤ 
በኤማሌ ቲዬሪ መሰረት መሬቱን ለነጭም ለጥቁርም ዜጎች Aከፋፈል Eንጂ Eንግሊዞች 
Eንዳደረጉት የAንዱን ቀምቶ ላንዱ Aልሰጠም፡፡ ..ብቻ በዚህ የተነሳ ሙጋቤ የደረሰበትን 
Eናውቃለን፡፡ Eኔ Eዬማልኩ መመስከር Eችላለሁ፤ Aብዛኛው Aፍሪካዊም ሆነ Iትዮጵያዊ ሙጋቤን 
የሚያውቀው በራሱ መንገድ ሳይሆን በEንግሊዞች መንገድ ነው፡፡ Eኔን Eጅግ የሚያሳዝነኝ ግን 
የኛ ነገር ነው፤ የAፍሪካ ምልክቶች ነን ብለን Aካኪ ዘራፍ የምንለው Eኛ፤….ከቢቢሲና ሲኤን ኤን 
ከEንግሊዝኛ የተረጎምነውን AEምሮችን ውስጥ ለተጎለተው ጋኔን Aቀብለን Eንደ ሙጋቤ 
Aይነቶቹን ጥቁር Aንበሶች ዲያብሎስ Aስመስለናቸው Eርፍ፡፡ ሙጋቤ ለነጭ ልብለጥ ባይ 
Aስተሳሰብ Eምቢተኛ ቅድመ Aያቶቻችን ያስታውሰኛል፡፡ Eኛ የዘመኑ Iትዮጵያውያን ሳንሆን 
ሙጋቤ የAድዋ ገድል ዋና ተዋንያን የነበሩት Aንበሶች የልጅ ልጅ ይመስለኛል፡፡ Eዚህ ላይ 
የተቆጣ Aንባቢ Eንዳለ ይታዬኛል፡፡ ቁጣ ለግስላም Aልሆነ፡፡ ከቁጣ Eኔስ ምን Aተረፍኩ፤ ጨጓራ 
ነው Eንጂ፡፡ ከመቆጣት ለምን ብሎ መጠየቅ መሰልጠንን ያመለክታል፡፡ ፈረንጂ ጋኔን ያለው 
ለEኛም ጋኔን Aይደለም ወይ፤ ፈረንጂ ቅዱስ ያለው ለEኛስ ቅዱስ Aይደለም ወይ፤ ወጣቶቻችን 
Eግራቸው Eዚህ ልባቸው Eዚያ Aይደለም ወይ፤ ስንቱ ነው የራሱ ያልሆነውን የሚናፍቀው፤ ቅኝ 
ግዛት ይሏችኋል Eሱ ነው፡፡ Eና ዋሸው? ተወደደም ተጠላ ቅኝ ግዛት ላይ Eንገኛለን፤ Eናም 
የAረብ Aብዮት Eጅግ ያስፈልገናል፡፡ Aንድ Iትየጵያን ጠንቅቆ የሚያውቅ ቦትስዋናዊ Iትዮጵያ 
በAEምሮ Eንጂ በAካል ያልተገዛች ብቸኛዋ Aፍሪካዊት Aገር ሲል Aላግጦብኛል፡፡ የማልክደው ሃቅ 
ነውና በሳቅ Aሳብቤ ሃፍረቴን ከመሸፈን ውጭ ምን Aማራጭ ነበረኝ፡፡ Iትዮጵያዊ በመሆን 
ከማፈር የባሰ ሞት የለምና የሞትኩ ያህል ነበር የተሰማኝ፡፡ ደረትን ነፍቶ Iትዮጳያዊ ነኝ 
የሚባልላት Aገር Aሁን Aሁን Aንገትን ደፍቶ Eንትና Eያሉ የሚጠሯት Eሆነች ነው፡፡ ይህን 
ለመቀልበስ Aብዮት ያስፈልገናል፡፡ Aብዮቱ ቀናነትን፤ Aብዮቱ የAገር ፍቅርን፤ Aብዮቱ የስራ 
ፍቅርን ያመጣልናል ብለን ተስፋ Eናደርጋለን፡፡ Eናም Aምባገነን Aስተሳሰቦቻችን መወገድ 
Aለባቸው፡፡ የAEምሯችን ሂትለሮችና ጋዳፊዎች ካልተወገዱ ግን ስንዝር ወደፊት መራመድ 
Aይቻልም፡፡ ሰውን ከሰው የለዬው መሰረታዊ ነገር Aስተሳሰቡ ብቻ ነው፡፡ Aለቀ! 

ጀረሚ ሙስዌማ የተባለ የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተወላጅ የሆነ ወዳጄ Aለ ደግሞ፡፡ Aቤት 
ሞቡቶ ሲሴሴኮን ሲወደው፡፡ ሉሙምባን ቢያስገድልም ኮንጎን ግን Aገር Aድርጓታል ባይ ነው፡፡ 
Eኔ ጀረሚን ከማወቄ በፊት ሞቡቱ ጭራቅ ነበር የሚመስለኝ፤ Aትፍረዱብኝ Eንግሊዝኛን Eንጂ 
ሊንጓላ ወይም ስዋሂሊ Aልሰማ፤ የሆሊውድ ፊልም Eኮመኩም Eንደው Eንጂ የAፍሪካን ታሪክ 
የት Aውቄ፤ ታስታውሱ Eንደሆነ Aፍሪካ በገዛ ልጆቹም የተጠላ Aለም ነው ብያችሁ ተማምነናል፤ 
ከላይ፡፡ …ስርዓተ ትምህርቱ ሳይቀር ከAፍሪካ ታሪክ ይልቅ ለAውሮፓው ታሪክ ሰፊ ሜዳ 
ይሰጣል፡፡ የራቀው የሚናፍቀን ግን ለምንድን ነው? 

..…ለማንኛውም ጀረሚ የነገረኝን የዚያችን የቤልጄም ባለውለታ Eጅግ ባለፀጋ የሆነች ኮንጎን 
Aስደማሚ ቅንጭብ ታሪክ ልንገራችሁ፡፡ 



የሉሙምባ ኮንጎ የሞቡቱ ዛዬር የካቢላ ኮንጎ ከቤልጄም ነፃ የወጣችው በ1960 E.ኤ.A. ነው፡፡ 
ፓትሪስ ሉሙምባ የተባለ ጥቁር ሙሴ ጥቁሮችን ከነጭ ፈርOኖች ነፃ Aወጣቸው፡፡ ሉሙምባ 
ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነ፡፡ ነጮቹን Aምርሮ ይጠላ ነበር፡፡ ምክንያቱም Aራዳዎቹ ፈረንጆች ከኮንጎ 
የወጡት በAካል ብቻ ነበር፡፡ (በነገራችን ላይ ዛሬ ሳይቀር ኮንጎ የቤልጄም ቅኝ ተገዥ ናት ማለት 
ይቻላል፤ በAሁኑ ሰዓት የትኛውም Aይነት Aለማቀፋዊ ፖለቲካዊም ሆነ ኤኮኖሚያዊ የኮንጎ ጉዳይ 
ውሳኔ ለማግኘት በቤልጄም በኩል ማለፍ Aለበት፡፡ ኬንሻሳ ላይ Aንድ ህንፃ ለማቆም የቤልጄም 
መንግስት ይሁንታ ያስፈልጋል፡፡ Aይገርማችሁም? Eኔን ግን Aናቴ Eስኪዞር ያናድደኝ ነበር፤ 
በAዲሱ Aመት ንዴት Aቁሜያለሁ Eንጂ!) 

ሉሙምባ ስልጣን ከያዘ በኋላ ‹‹የነፃነት ጎዶሎ የለውምና በኮንጎ ጉዳይ Aሜሪካም ሆነች 
ቤልጄም መግባት የለባቸውም!›› የሚል ጠንካራ Aቋም ያዘ፡፡ በጊዜው የነበሩት የAሜሪካ 
ፕሬዚዳንት Aይዘናዎር ለሉሙምባ Aቋም ለቤልጄም ያስተላለፉት መልEክት Aንድና Aንድ ነበር፤ 
‹‹Lumumba Must Be killed!>> 

የሉሙምባን Aሟሟት ሳስብ ሰው መሆኔን Eጠላለሁ፤ Eንኳንም ኮንጎ Aልተወለድኩ Eላለሁ፡፡ 
በሉሙምባ ደግ ዘመን ቤልጀም ይማር የነበረ Aንድ Aፈቀላጤ ወይም ጋዜጠኛ ነበረ፡፡ ሞቡቶ 
ሲሴሴኮ ይባላል፡፡ ጭንቅላቱ ውስጥ ነጭ ጋኔን የታሰረለት ሞቡቶ ከቤልጄም ወደ ኮንጎ መጣ፤ 
Aያሌው ሞኙ ሰው Aማኙ ሉምምባ ወደደው፡፡ Eና የጦር ሃይሉ ዋና Aዛዥ Aድርጎ ሾመው፡፡ ሰው 
ከAጥፊው ጋር ይውል የለ፡፡ ፓትሪስ ሉሙምባ ልክ ዛሬ ሙጋቤ ያደርገው Eንደነበረው ፀረ – 
ነጭ Aቋሙን ቀጥሏል፡፡ በሞቡቶ AEምሮ ውስጥ የተቀመጠው ነጭ ጋኔንም ስራውን Eየሰራ ነው፡፡ 
Aንድ ቀን ሉሙምባ Aገር ሰላም ብሎ ቤተመንግስቱ ተቀምጧል፡፡ የገዛ ወታደሮቹ Eቢሮው ገቡ፡፡ 
Aንጠልጥለውት ወጡ፡፡ በሲሴሴኮ ቁጥጥር ስር የዋለው የኮንጎ ጦር የክፉ ቀን መሪውን መልሶ 
ለጠላት ቤልጄም Aሳልፎ ሰጠ፡፡ ሞቡቶ AEምሮ ውስጥ የተጎለተው ሰይጣን ጮቤ ረገጠ፡፡ 
Eየቀፈፈኝ ሉሙምባ Eንዴት Eንደሞተ ልንገራችሁ፡፡ …ህዝብ በተሰበሰበበት በAደባባይ ቶርች 
Aደረጉት (ገረፉት የሚለው ስልማይገልፀው ነው)፤ ከሞተ በኋላ ቆዳው ተገፈፈ፤ Eጁን፣ Eግሩን 
Eያንዳንዱ Aካሉን ቆራረጡት፡፡ ይብሉት Aይብሉት Aላውቅም፡፡ ብራስልስ Aደባባይ የሉሙምባ 
ሬሳ በተጎተተበት ስፍራ ሆኜ ነጮቹ የAህያ ስጋ ሲበሉ Aይቻለው፤ Aረቦች መጋዣነታቸውን 
ለመርሳት Aህያን ከጥቁር ነጭን ከውሻ ጋር ያነፃፅራሉ Eያሉ ያሟቸዋል ቱርኮቹ Aረቦቹን፡፡ Eኔም 
ድሮ ብስጩ በነበርኩበት ጊዜ Eንደነሱው Aስብ ነበር፡፡ Aሁን ተበሳጨሁ ልበል፡፡ ውሻ Eንደ Aህያ 
ስጋ የሚጣፈጠው ነገር Aለመኖሩን ልጅ ሆኜ Aህያችን የሞተ Eለት ውሻችን የተደሰተውን ደስታ 
በማዬት Aረጋግጫለሁ፤……በAንድ ወቅት ሮበርት ሙጋቤ የምEራባውያንን ስነ ምግባር ለመተቸት 
‹‹ከAሳማ ጋር ለወሲብ የሚዳራ ፍጡር ከEኔ ጋር Eኩል ሊያወራ የሞራል ብቃት የለውም!›› ብሎ 
ነበር፡፡ Eመቤቴን! Eኔ ይሄን Aላዬሁም!! 

ብቻ ሞቡቶ ሉሙምባን Aስገድሎ ስልጣን ያዘ የሚለው ነው የወሬው ጭብጥ፡፡ ሞቡቱ በተፈጥሮው 
Aምባገነን ስለነበረና በሉሙምባ ላይ የደረሰው Aይደርስበት ዘንድ የኮንጎን ጦር በራሱ ቁጥጥር 
ስር Aዋለው፡፡ የዛዬር ፕሬዚዳንት Eንዲሁም የጦር ሃይሉ ጠቅላይ Aዛዥ፡፡ ቁጭ መንጌ!! 

የሚገርመው ሞቡቱ ስልጣን ሲጠግብና ሲሰለቸው በር ዘግቶ ያለቅስ ነበር Aሉ፤ የሉሙምባ ደም 
በየቀኑ Eየጮኸ ረፍት ነሳው፡፡ ለዚህ ያበቁትን Aሜሪካና ቤልጄምን ረገመ፤ ጠላ፡፡ በዚህ 
ምክንያት በኮንጎ Aልማዝ የተመሰረተችው፤ ቀነኒሳ ከሰሜን ጫፍ ደቡብ ጫፍ ቢሮጥባት በደቂቃ 
የሚጨርሳት ትንሽዬዋና የተፈጥሮ ሃብት ድሃዋ ቤልጄም Eጅ ያጥራት ጀመር፤ Eንደተለመደው 



Aቤቱታዋን ለEቴጌ Aሜሪካ Aቀረበች፡፡ Aሁንም የጊዜው የAሜሪካው ፕሬዚዳንት ሬገን ቀጭን 
ትEዛዝ Aስተላለፉ፡፡ Mobutto must Be Vanished! 

Aምባገነኑን ሞቡቶን Eንደ ዴሞክራቱ ሉሙምባ በቀላሉ መያዝና መግድል ቀላል Aልነበረም፡፡ 
ሁሌም የIትዮጵያን ሜዲያ በቀላሉ በዝረራ የሚጥለው የቢቢሲና ሲኤንኤን ፕሮፖጋንዳ ሞቡቱንና 
ዛዬርን ሊበግር Aልቻለም፡፡ ግን ደግሞ የሉሙምባ ደም Aለ፤ ዘወትር ይጮሃል፡፡ ሎራ ካቢላ 
የተባለ ሺፍታ ከወደ ደቡብ ምስራቅ ኮንጎ ተነሳ፡፡ ቤልጄም የሰራችውን ቤልጅግ ታጥቆ ወደ ዛዬር 
ገሰገሰ፡፡ ዛዬር ውጥንቅጧ ወጣ፡፡ Eንደለመደችው በጦርነት ትታመስ ገባች፡፡ ኮንጓውያን 
በAገራቸው መቀለድ ይወዳሉ፤ በተለይ በጦርነት ታሪካቸው Eንዳላገጡ ነው፡፡ ጀረሚን ለመጀመሪያ 
ጊዜ ሳገኘውና ስለኮንጎ ስጠይቀው Eንዲህ ማለቱ ትዝ ይለኛል፤ Congo: the country of 
everything even fighting!! 

ጭንቅላቱ ውስጥ የሰፈረው ነጭ ጋኔን ወደ ኬንሻሳ Aምዘገዘገው፤ ካቢላን፡፡ በAፍሪካ Eጅግ 
ሃይለኛ የተባለ የጦር ሃይል የነበረው ሞቡቱም የሚበገር Aልሆነም፡፡ ነገሩ Eንዳይሆን Eንዳይሆን 
ሲሆን በመሃል ማንዴላ ገቡ፡፡ ሞቡቱንና ካቢላን ጆሃንስበርግ ጠሩ፡፡ ማንዴላ በሞቡቱ ፈረዱበት፤ 
Aገር ከሚያልቅ Aንተ ልቀቅ፡፡ ሞቡቱ ማንዴላ ፊት Aለቀሰ፡፡ ወደ ካቢላም ዞሮ ‹‹ከዚህ በኋላ 
Eኔ ለበሽታዬ ማርከሻዬን Aግኝቻለሁ፤ ከዚህ ወዲያም የሉሙምባ ደም በሌሊት Eጮኸ Eረፍት 
Aይነሳኝም፤ የማዝነው ላንተ ነው፤ የEነሱ (ነጮቹ) Aሽከር ለሆንከው፤ለAንተ …Aትጠራጠር 
በAንተም ላይ የሚጮህ ደም ይኖራል!›› 

ሞቡቱ Eንዳለውም የኮንጎ ታሪክ ራሱን ደገመ፡፡ በኮንጓውያን Eጅግ ተወዳጅ Eንደሆነ 
የሚነገርለት ሎራ ካቢላ ለፈረንጆቹ Aልታዘዝም ማለት ሲጀምር በተቀነባበረ ሴራ በገዛ ጠባቂዎች 
ተገደለ፡፡ የታሪኩ Aካሄድ Aንድ Aይነትና ተመሳሳይ መሆኑ ያስገርማል፡፡ የዚህኛውን ታሪክ Eጅግ 
Aሳዛኝና የበለጠ Aስደማሚ የሚያደርገው ደግሞ በሎራ ካቢላ ግድያ የገዛ ልጁ ጆሴፍ ካቢላ 
(የወቅቱ የAገሪቱ ፕሬዚዳንት) Aለበት መባሉ ነው፡፡ …..Eና Eኛ Aፍሪካውያን Aብዮት 
Aያስፈለግንም ወይ? 

ጀረማያህ ወዳጄ ይህን ታሪክ ከነገረኝ በኋላ ‹‹ፈረንጆቹ Aሁን የረሱን መስለዋል፤ ምክንያቱም 
የኮንጎን Aልማዝና ወርቅ በጆሴፍ ካቢላ በኩል Eንደ ልብ Eየዛቁ ነው፤ ለመሆኑ Aፍሪካ ከEንዲህ 
Aይነቱ Aዙሪት የምትወጣው መቼ ይመስልሃል?›› Aለኝ፡፡ ከAብዮቱ በኋላ ስል መልሸለታለሁ፡፡ Eኔ 
Aብዮት ያስፈልገዋል የምለው የራሳችን Aስተሳሰብ Eንደሆነ ጀረሚ ይግባው Aይግባው 
Aላውቅም፡፡ 

*** 

በውነቱ Eያንዳንዱ Aፍሪካዊ ከየትኛውም Aብዮት በፊት በራሱ Aስተሳሰብ ላይ Aብዮት ማካሄድ 
ይጠበቅበታል ብዬ Aምናለሁ፡፡ ምክንያቱም በAንድ Aካባቢ የሚኖሩ የሰው ልጆች በሌላው Aካባቢ 
ከሚኖሩ የሰው ልጆች Eንደ ህዝብ የሚለያቸው መሰረታዊ ነገር የAስተሳሰብ ጉዳይ ነው፡፡ 
Aፍሪካን ለበደል የዳረጋት የAስተሳሰብ ኋላ ቀርነት Eንጂ የኤኮኖሚ ኋላ ቀርነት Aይደለም፡፡ 
በኤኮኖሚ ማደግ የሚቻለው ጤነኛ Aስተሳሰብ ይዞ ህዝብን ለልማት ማደራጀት ሲቻል ነው፡፡ 
ከካልሲው Eና ከጫማው የቱ ይቀድማል? 



የኛ ነገር Eንዲህ ነው፡፡ Aንዱ የሰራውን Aንዱ ያፈርሳል፡፡ Aንዱ ያፀዳውን Aንዱ ያቆሽሻል፡፡ 
ሳልረሳው ልንገራችሁማ፡፡ Eኔ Eስካሁን Aጥር ስር ሲሸኑ የማውቀው ወንዶችን ነበር፡፡ በቀደም 
ወደ ቤቴ ስገባ የማውቃቸው የሰፈራችን ትልቅ Eናት Eዛው የፈረደበት መከረኛ Aጥራችን ስር 
ተቀምጠው ያንፎለፉለታል፡፡ ውሃ ያድርገው ብዬ Eቤቴ ገባው፡፡ 

የኛ ነገርኮ ለሰሚው ግራ ነው፡፡ ነጮቹ ጫካ ሆነው Eንደ ዝንጆሮ Aጋምና ቀጋ ይለቅሙ 
በነበረበት ዘመን የስልጣኔን ጣራ Eንዳልነካን ዛሬ ተመልሰን የነሱ መቀለጃ!! ….Eባካችሁ 
መናደድ ያልሰለቻችሁ ተናደዱ! 

Eንግሊዝና ፈረንሳይ በሊቢያ መልሶ ግንባታ ጉዳይ ፀብ ጀምረዋል ሲባል ሰምቼ Aልገረመኝም፡፡ 
የኔቶ ጦር Aውሮፕላኖች Iላማቸውን Eየሳቱ በወገን ወረዳ ህንፃዎች ላይ መዓት የሚያወርዱት 
ወደው Aይደለም፤ ሊቢያን ሙሉ በሙሉ Aፍርሶ Eንደገና መስራት በምEራባውያን የAምስት 
Aመት Eድገትና ትራንስፎርሜሽን Eቅድ ላይ የሰፈረና በ2012 መፈፀም የሚጀምር ነው፡፡ 
ፈረንጆቹ የተሰራውን Aፍርሰው የዛጉ ማሽኖቻቸውን ወደ ስራ መመለስ Aለባቸው፡፡ በራሴና 
በIትዮጵያ ስም ለቃል ኪዳኑ ጦር Aንድ መልEክት ላስተላልፍ ነው፡፡ Eንዲህ የሚል፡፡ ‹‹Eባክህ 
ኔቶ የምትችል ከሆነ በAስተሳሰባችን ላይ ዝመት፡፡ Eኛ Iትዮጵያውያን ጋዳፊ ከተባለ Aምባገነን 
የባሰ Aምባገነን በAምሯችን ውስጥ ተቀምጦ ማሰቢያችን በመዝጋት የAገር ፍቅር፤ የስራ ፍቅር 
Eንዲሁም ግብረገብ የተባሉ መሰረታዊ ባህሪያቶቻችን Aሳጥቶናልና ደምስስልን!›› ከማለቴ በፊት 
Eያንዳንዳችን በAEምሮAችን Aሰራር ላይ Aብዮት ማድረግ Aለብን፡፡ 

ለምሳሌ ዛሬ ዛሬ (ለነገሩ ድሮም ነበር) Iትዮጵያ ውስጥ ሁለት ነገሮችን መሆን Aይቻልም፤ ነፃ 
(neutral) የፖለቲካ Aቋም መያዝና ሴት መሆን፡፡ Eግዜር ለሰው ልጅ የሰጠውን ነፃ ፈቃድ ሰው 
ሆዬ ይገባበታል፡፡ ለምሳሌ የAንዱን ጓደኛዬን የፖለቲካ Aቋም ለመመርመር ቀሪዎቹ ጓደኞቼ 
ዋርካው ምስለኔ ጉባኤ ተቀምጠዋል፡፡ ‹ለዚህ ጉዳይ የምታጠፉትን ጊዜ ስራ ብትሰሩበት ከበርቴ 
ትሆኑ ነበርኮ› ብላቸው ጭራሽ Aንተም ላይ Eንዳንቀመጥ ብለውኝ Eርፍ፡፡ ደግሞ ቆንጆ በመሆኗ 
Eግዜርን የምታማርር ሴት ልጅም ገጥማኛለች፡፡ በቃ ቆንጆ በመሆኗ ነፃነቷን ተቀማች፡፡ በርሷ 
ጉዳይ ጓደኞቿም፤ ቤተሰቧም ማህበረሰቡም የሚመለከተው ሆኖ Aረፈው፡፡ ባለፈች ባገደመች ቁጥር 
ለከፋ ነው፡፡(ሰውን ሲለክፍ የምናውቀው ውሻ ነበር!)፡፡ Eንትናን ካላገባሽ ነው፡፡ Eከሌ ይሻልሻል 
ነው፡፡ ትምህርት ቤት ሂጂ የሚላት የለምኮ፡፡ የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት Eስከ 
መገንጠል የሚለው Aንቀፅ 39 ምናለ ለሴቶቻችንም ቢሰራ፡፡ ለሌሎች ምንም ጥሩ ነገር ማድረግ 
ባንችል በገዛ ጉዳዩ ጣልቃ Aለመግባት Eንዴት ያቅተናል? 

በውነቱ Aንድ ሰው ነፃነቱን ከተቀማ ሰው መሆኑ Aብቅቶለታል በቃ፡፡ ለዚህ Eኮ ነው Eግዜር ራሱ 
ነጻነት ለሰው ልጅ Eጅግ መሰረታዊ ጉዳይ በመሆኑ ፍጹም የሆነ Eሱ Eንኳ የማይነካው ነፃ 
ፈቃድ የሰጠን፡፡ Eግዜር በማይገባበት ጉዳይ ሰው ከገባ የጤና Aይደለም ማለት ነውና Aብዮት 
ያስፈልገዋል፡፡ 

Iትዮጵያችንም ሆነች Aፍሪካችን ብዙ Aብዮቶች ያስፈልጋቸዋል፡፡ የመጀመሪያው Aብዮት ግን 
በራስ ላይ የሚደረግ Aብዮት ነው፡፡ የIትየጵያ ህዝብ በታሪኩ ብዙ Aብዮቶችን Aከናውኗል፡፡ 
ሁሉም ግን የተሳኩ Aይደሉም፡፡ ምክንያቱ ጫማውን ከተጫማን በኋላ ነበር ካልሲውን ለማድረግ 
ስንታገል የነበረው፡፡ Aንድ ሳይሉ ሁለት ማለት Aይቻልም፡፡ የተፈጥሮን ህግ ለመለወጥ መሞከር 
ግድግዳን በቴስታ ብሎ Eንደማድማት ይቆጠራል፡፡ ግድግዳን በቴስታ ብሎ መድማት Eንጂ 
ማድማት የለም፡፡ 



ሰው በራሱ ላይ Aብዮት ማዎጅ ቢከብደውም ስለ ወደፊቷ Iትዮጵያ ስንል፤ ከመጭው ትውልድ 
ወቀሳ ለመዳን ስንል፤ ኖረን ማለፋችን ካልቀረ ለቀሪው ትውልድ የሚጠቅም ስራ ሰርተን ለማለፍ 
ስንል በራሳችን Aስተሳሰብ ላይ Aብዮት Eናውጅ Eላለሁ፡፡ ሰው በራሱ ላይ የAስተሳሰብ መፈንቅለ 
መንግስት ያድርግ፤ መሪዎቻችን ህዝቡ ከመነሳቱ በፊት Eነሱው በራሳቸው ላይ ይነሱና ይችን Aገር 
ባቆረቆዛት Aስተሳሰባቸው ላይ መፈንቅለ መንግስት ያድርጉ፤ ህዝቡም ማህበረሰባዊ ችግሮቹን 
ለAንዴና ለመጨረሻ ጊዜ Eንጦርጦስ ይወርውር፡፡ Eንደዚያ የሚሆን ከሆነ ገነትን የመሰሉ 
Aፍሪካዊና Iትዮጵያዊ ዓለማት Eኔ ይታዩኛል!! 

ደጉን ጊዜ ይመልስልን! 
መልካምሰው Aባተ 

 


	እኛም የአረብ አብዮት ያስፈልገናል!

