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"ለዉጥ" በ ጠ/ሚ ዶ/ር ዓብይ አህመድ እና በፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመን !!! 

ይህችን ጽሁፍ ለመጻፍ ያነሳሳኝ ከሶስት ወራት በፊት አዲሱ የኢትዮጵያ ጠ/ሚ ሆነዉ በኢሕአዲግ የተመረጡት ዶ/ር 
ዓብይ አህመድ ኢትዮጵያዊያንን እና ትዉልደ ኢትዮጵያዊያንን ለመጎብኘትና ለማነጋገር ወደ ሰሜን አሜሪካ ተጉዘዉ 
ዋሺንግተን ዲሲ የፊታችን ቅዳሜ ሐምሌ 21 ቀን 2010 ዓም (July 28, 2018) እንደሚገኙ በመስማቴ ነዉ፡፡ ይህ ታላቅ 
እና አስደሳች ዜና  የፈጠረብኝን ደስታ ለመግለጽ ቃላት ቢያጥሩኝም በዉስጤ የተሰማኝን ፍጹም ደሰታ እና አግርሞት 
ለመግለጽ ዛሬ ያለንበትን ዘመን መዋጀት ጥሩ መንገድ ነዉ ብዬ አስብኩኝ፡፡ ለዚህም እንዲረዳ በተለይም የኢትዮጵያን 
ጠ/ሚ ዶ/ር ዓብይን እና የአሜሪካኑን ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕን በንጽጽር መልክ ማየቱ የእኔን ብቻ ሳይሆን የብዙ 
ቅን እና አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያኖችን ስሜት ይገልጻል ብዬ እገምታለሁ፡፡ 

ዶ/ር ዓብይ አዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ሆነዉ ከተመረጡበት አጭር ግዜ አኴያ በኢትዮጵያ ዉስጥ ያመጡት 
እና ለማምጣትም በእቅድ ያሰቀመጧቸዉ ለዉጦችን ተመልክቼ በአንጻሩ ደግሞ የአሁኑ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ 
ትራምፕ አንድ ዕመት ከመንፈቅ በማይበልጠዉ የስልጣን ዘመናቸዉ በአገራቸዉ ላይ እያመጡ ያሉትን ለዉጦች እና 
ለወደፊትም ሊተገብሯቸዉ በእቅድ የያዙዋቸዉን ፖሊሲዎችን ሰመለከት ሁለቱም መሪዎች በየአገራቸዉ ላለፉት አስራ 
አመታቶች ታይተዉ እና ተሰምተዉ የማያዉቁ ለዉጦችን አምጥተዋል፡፡ እኒህ ሁለት መሪዎች በየገዛ አገራቸዉ 
በብዙዎች ዘንድ ያልተጠበቁ ለዉጦችን ማምጣታቸዉ ቢያመሳሰላቸዉም ያመጧቸዉ ለዉጦች ግን ፈጽሞ የማይገናኙ 
ብሎም ተቃራኒ ናቸዉ፡፡እኒህ ሁለት መሪዎች የሚመሳሰሉበትም ሆነ የሚለያዩበት ነገር ይህ ከላይ የጠቀስኩት ጉዳይ 
ብቻ ሳይሆን ቀጥየ እንደማቀርበዉ ባዛ ባሉ ነገሮች ላይ ነዉ፡፡ 

“ ሰዉ ማንን ይመሰላል ቢሉ ኑሮዉን” እንዲሉ ሁለቱም መሪዎች ዛሬ በተግባር እያደረጉ ያለዉ ነገር በጥቅሉ 
የሚያሳየዉ ያለፉበትን የህይወት ልምድ እና ተመክሮ  ነዉ፡፡ ዶናልድ ትራምፕ ከባለጸጋ ቤተሰብ ከዛሬ 71 አመት በፊት 
የተወለዱ በድሎትና በእንቅልጥ ያደጉ የቤተሰቦቻቸዉን ሀብት እና ንብረት ተጠቅመዉ የራሳቸዉን ሀብት ያፈሩ ፈርሀ 
እግዚአብሔር የሌላቸዉ እንደልባቸዉ ተናጋሪ የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዘዳንት ሲሆኑ፡፡ በአንጻሩ ደግሞ ዶ/ር ዓብይ 
አህመድ ከድሀ ቤተሰብ ከዛሬ 41 አመት በፊት የተወለዱ የወላጅ እናታቸዉን እራይ በልባቸዉ ቋጥረዉ ጥረዉ ግረዉ 
ተምረዉ ፈጣሪያቸዉን ታምነዉ ለትልቅ ደረጃ እራሳቸዉን ያበቁ ቅን እና ትሁት የወቅቱ የኢትዮጵያ ጠ/ም ናቸዉ፡፡  

ሁለቱም መሪዎች ወደ ስልጣን የመጡበት ሁናቴ መንገዱ እና ይዘቱ ፈጽሞ ቢለያይም ሁለቱም መሪዎች በአገራቸዉ 
ህዝብና በይበልጥም በፖለቲካ አቀንቃኞችም ሆነ በህዝብ የመገናኛ አዉታሮች ዘንድ ፈጽሞ ያልተጠበቁ ዱብ እዳ ነበሩ፡
፡ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዘዳንት ለመሆን ያላቸዉን ፍላጎት ለመጀመሪያ ጊዜ ኒዉዮሮክ በሚገኘዉ ትራምፕ ታወር 
በመባል በሚታወቀዉ ሕንጻቸዉ ላይ ይፋ ባደረጉ ወቅት በቦታዉ የተገኙም ሆነ በርቀት ያሉ የዜና ተቋማት ሙሉ 
በሙሉ ማለት በሚያስችል መልኩ መቀለጃ አድርገዋቸዉ ነበር፡፡ ለዚህም ህሳቤ የነበሩት ምክንያቶች በዋናነት 
የሚጠቀሱት፣ ከንግድ ስራ ዉጭ በማንኛዉም አይነት የመንግስት ስራ ወይንም የህዝብ ታቋማት ዉሰጥ አገልግለዉ 
ስለማያዉቁ፥ የግል ህይወታቸዉ በይበልጥም ዳጋግመዉ ትዳራቸዉን ያፈረሱ፥ በዝሙት የሚወቀሱ ሰለሆኑ፥ በፖለቲካ 
አለም ዉስጥ ያልነበሩ እና በህይወት ዘመናቸዉ በዛ ያሉ አወዛጋቢ ድርጊቶችን የፈጸሙ ሰዉ ከመሆናቸዉ የተነሳ ነበር፡፡ 

ሆኖም ግን ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑን ለመያዝ በሚደረገዉ የምርጫ ዉድድር ላይ ለማሸነፍ እንዲረዳቸዉ ይዘዉ 
የተነሱት ዋነኛ መፈክር  “Make America Great Again”  (አሜሪካን እንደገና ታላቅ ማድረግ) የሚል ሲሆን ይህም 
አባባል ያለዉ እንድምታ “አገሪቱ አሁን ያለችበት ሁናቴ እና የያዘችዉ አቋም የተሳሳተ ከቀደሙ የአገሪቱ አባቶች ህልም 
እና እቅድ ዉጭ የወጣ እና ያፈነገጠ ነዉ የሚል ሲሆን ከዚህም የተነሳ አገሪቱ ወድቃለች እኔን ብትመርጡኝ ግን 
ከወደቀችበት አንስቼ ወደቀደመ ክብሯ እመልሳታለሁ በማለታቸዉ ያዉ እንዳየነዉ “ አይሆንም ያሉት ሆኖ” ዶናልድ 
ትራምፕ 44 ኛዉ የአሜሪካ ፕሬዘዳንት ሆነዉ ተመረጡ::  

በአንጻሩ ደግሞ ጨቋኝ እና ጸረ ኢትዮጵያዊነትን አቋም የሚያራምደዉን የኢህአዴግን መንግስት ከስሩ ገርስሶ ለመጣል 
በተደረገዉ ሕዝባዊ ትግል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያን ዜጎች ህይወታቸዉን አጥተዋል፡፡ ቁጥር ስፍር 
የሌላቸዉ ዜጎች እሰር እና እንግልት ደርሶባቸዋል፡፡ በተለይም ደግሞ ባለፉት ሶስት አመታት በቄሮ፥ በፋኖ እና በዘርማ 
በተደረገዉ ያላሰለሰ ተቃዉሞ እና መስዋትነት ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ በእራሱ በኢህአዴግ ተመርጠዉ ወደ ስልጣን 
በመጡት በአዲሱ ጠ/ሚ ዶ/ር ዓብይ አህመድ መሪነት የመጣዉ ፈጣን ለዉጥ ማንም ያልጠበቀዉ እና ያላለመዉ 
አስገራሚ ክስተት ሆኗል፡፡ ይህ የመጣዉ ለዉጥ አስገራሚ እና በአብዛኛዉ ህዝብ ዘንድ ከምድራዊ ሳይሆን ከሰማያዊ 
ሀይል የተገኘ ዉጤት ነዉ ሊያሰኝ የቻለበት ምክንያት “ ከእባብ እንቁላል የዶሮ ጫጩት” እንደማይገኝ ሁሉ በህወኅት 
ቅኝት  በዘር ተኮር እርሾ ኩፍ ብለዉ ከተጋገሩት ኦህዴድ እና ብአዴን  የቲም ለማ እና የእነ ገዱ አንድአርጋቸዉ 
መፍለቅ ትእንግርት እንጂ ምድራዊነቱ ስለሚያጠራጥር ነበር፡፡ 

ይህ ከላይ አጠር ባለ መንገድ ለማሳየት እንደሞከርኩት ጠ/ም ዶ/ር ዓብይ ዓህመድ እና ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ 
ወደ ስልጣን የመጡበት መንገድ ፈጽሞ ቢለያይም ስልጣኑን እስኪይዙ እስከ መጨራሻዋ ደቂቃ ድረስ አብዛኛዉ ሰዉ 
ሰልጣኑን ይይዛሉ ብሎ የገመተ የለም፡፡ እራሳቸዉ ዶናልድ ትራምፕ እንኳ ማሸነፋቸዉን ሲሰሙ ግራ እንደተጋቡ 
የህዝብ መገናኛ አዉታሮች በሰፊዉ ዘግበዋል፡፡ የዶ/ር ዓብይም ወደ ስልጣን መምጣት በህወሀት እና ብደህዴን 
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የተሸረበዉ ደባ በምክትል ጠቅላይ ምንስቴሩ በአቶ ደመቀ መኮንን በመጨረሻዉ ሰአት ላይ እራሳቸዉን ከተመራጭነት 
በማግለል በተጫወቱት ታሪካዉ ሚና እሰከከሸፈበት ሰአት ድረስ ዉሉ አለየም ነበር፡፡ ከዚህ በመቀጠል ሁለቱ መሪዎች 
ሥልጣኑን ከያዙ በኋላ የፈጸሟቸዉን ድርጊቶች አስመልክቶ መመሳሰለቸዉንና መቃረናቸዉን እንደሚከተለዉ 
ለማቅረብ እሞክራለዉ፡፡ 

የአሜሪካዉ ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአገሪቱ ህግ መሰረት ከ538 (Electoral Vote ) 306 የሚሆነዉን በማግኘት 
ቢያሸንፉም ተፎካከሪያቸዉ የነበሩት ሄለሪ ክሊንተን ደግሞ ወደ 3 ሚሊዮን በሚጠጋ (Popular Vote) በማግኘት 
በአብዛኛዉ የሀገሪቱ ህዝቦች ተመርጠዉ ነበር፡፡ ከዚህም የተነሳ በአዲሱ ፕሬዘዳንት በዓለ ሲመት ማግስት በበዓለ 
ሲመቱ ላይ ከታደመዉ የህዝብ ቁጥር ባላይ የተሳተፈበት ታላቅ የተቃዉሞ ሰልፍ በታላላቅ የሀገሪቱ ከተሞች እና 
በዓለም ዙርያ በሚገኙ ከተሞች ተደርገዋል፡፡ ይህ በአሜሪካን ታሪክ ታይቶ ያማይታወቅ ተቃዉሞ ሊከሰት ያቻለዉ 
ዶናልድ ትራምፕ ምርጫዉን ለማሸነፍ በሚደረገዉ የምረጡኝ ትግል ዉስጥ “Make America Great Again” ብለዉ 
ይዘዉ ከተነሱት መፈክር ባሻገር በህዝቡ መካከል ጠብ ሊያስነሱ የሚችሉ የዘር ፥ የቆዳ ቀለም፥ ሃይማኖት ተኮር የሆኑ 
ነገሮችን በማነሳሳት በተለይም ደግሞ ከሜክሲኮ ወደ አሜሪካ ጥገኝነት ፍለጋ የሚመጡትን ሰደተኞች አሰመልክቶ እኛ 
እና እነርሱ በሚል ጎራ ህዝቡ እንዲከፋፈል በማድረግ በፈጸሙት ተልካሻ ስራ የተነሳ ነዉ፡፡ 

በአንጻሩ ደግሞ ጠ/ም ዶ/ር ዓብይ አህመድን ስንመለከት ወደ ሰልጣን የመጡት በህዝብ ምርጫ ሳይሆን ቀደም ብየ 
ከላይ እንደጠቀስኩት ከህዝቡ በመጣዉ ጫና የተነሳ በእራሱ በኢህዴግ ዉስጥ ባሉ የለዉጥ ፈላጊ ሀይሎች እና 
እንዲሁም “ቲም ለማ” በመባል በሚታወቀዉ ቡድን እና በገዱ አንድአርጋቸዉ ጎራ መካከል በተፈጠረዉ የሀሳብ 
መግባባት እና አንድነት የተነሳ ያስከተለዉ ዉጤት ነዉ፡፡ ይህም በመሆኑ በወቅቱ በሀገሪቱ ላይ አንዣቦ ከነበረዉ 
አስከፊ ሁኔታ የተነሳ በኢህአዴግ ዉስጥ ይካሄድ የነበረዉን ምርጫ ህዝቡ በአንከሮ ይከታተል ነበር፡፡ ምርጫዉ 
ተጠናቆ ዶ/ር ዓብይ ከ 180 ድምጽ 108 በማግኝት አዲሱ የኢትዮጵያ ጠ/ም ሆነዉ ተመረጡ፡፡ የሳቸዉም መመረጥ 
በይፋ እንደተነገረ በሀገሪቱ ላይ አጥሎ የነበረዉ የመጠፋፋት ስጋት እና ዉጥረት በተዋሰነ ደረጃ ሊረግብ ችሏል፡፡ 
አብዛኛዉ ህዝብ ስለ አዲሱ ጠ/ም ማንነት ከ አራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች አንዱ ከሆነዉ ኦህዴድ የመጡ ከመሆናቸዉ 
ባሻገር ብዙም የሚያዉቀዉም ሆነ የተሻለም ነገር ይዘዉ ይመጣሉ ብሎ አልጠበቀም ነበር፡፡  

ከላይ የዶናልድ ትራምፕን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነዉ መመረጥን አስመልክቼ በአሜሪካን ህዝብ ዘንድ የፈጠረዉን 
ግራሞት እና ድንጋጤ (shock) ለመግለጽ “ የማይሆነዉ ሆነ” ያልኩት አባባል ዶ/ር ዓብይ በጠቅላይ ሚንስትርነት በዓለ 
ሲመታቸዉ ቀን በጠቅላይ ፓርላማዉ ጽ/ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያ ህዝብ ባደረጉት ታሪካዊ ንግግር ላይ “ 
የማይሆነዉ፥ ያልተጠበቀዉ ሆነ”  ከ27 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ “ሀገሪቱ” በ “ኢትዮጵያ” “ ተቃዋሚ” በ 
“በተፎካካሪ” ወዘተ በ ወዘተ…..ተተክቶ ይሄም ሳያንስ “ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ” እንሆናለን ብለዉ 
አረፉት፡፡ መች በዚህ አቆሙና የቀደሙት የኢህአዴግ መሪዎች ንግግራቸዉን ሲጨርሱ ዘወትር በሚሉት “ ክብር፣ 
ለሰላም፥ ለብልጽግና ለተሰዉ ሰማእታት….” በሚለዉ ምትክ “ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ በልጽጋ 
ለዘላለም ትኑር፣ ፈጣሪ ኢትዮጵያን እና ሕዝቦቿን ይባርክ” ብለዉ ጠበል እየረጨ አጋንንት እንደሚያስወጣ ካህን 
ፈጣሪዉን ክዶ በጸረ ኢትዮጵያዊነት ታስሮ ተቀይዶ የነበረዉን ፓርላማ በፍቅር በትህትና እና በኢትዮጵያዊነት መንፈሰ 
በመደመር አጥምቀዉ ባረኩት፡፡  

ሌላዉ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች የሚመሳሰሉበት ነገር ስልጣን ከያዙበት ቀን ጀምሮ ያከናወኗቸዉ ነገሮች እና ያወጧቸዉ 
እቅዶች  በይዘታቸዉ ሲማሳሰሉ ያስገኙት ዉጤቶች ግን ተቃራኒ ናቸዉ፡፡ ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነዉ ሁለቱም 
መሪዎች ከእነርሱ በፊት የነበሩት መሪዎች ያከናወኗቸዉን እና የሰሯቸዉን ነገሮች ማፍረሰ ወይንም በአዲስ መተካት 
ነዉ፡፡ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከሳቸዉ በፊት የነበሩት ፕሬዝዳንት ኦባማ በስምንት አመት የስልጣን ዘመናቸዉ 
ያከናወኗቸዉን ታላላቅ ህጎች እና ከዓለም ሀገራት ጋር የተፈራረሟቸዉን ዉሎች ከሞላ ጎደል ሰርዘዋቸዋል፡፡ ይህ 
ድርጊታቸዉ ድጋፉን ሰጥቶ ለፕሬዘዳንትነት ያበቀቸዉን በቁጥሩ  ከመላዉ የአሜሪካን ህዝብ ሲሶ የሚሆነዉን 
ደጋፊያቸዉን ሲያስደስት እብዛኛዉን የአሜሪካንን ህዝብ ያሳዘነ እና ያስቆጣ ድርጊት (ለዉጥ) ነዉ፡፡  

በአንጻሩ ደግሞ ጠ/ም ዶ/ር ዓብይ አህመድ ከሳቸዉ በፊት የነበሩ መሪዎች የሚመሩት የኢህአዴግ መንግሰት ያወጣቸዉ 
እና ያራምዳቸዉ የነበሩ ህግ እና ደንቦችን እየቀየሩ ነዉ፡፡ለምሳሌ ያኽል፣ ታዉጆ የነበረዉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን 
ማስነሳት፥ ሙሉ በሙሉም ባይሆን አብዛኞቹን የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት፣ ፓርላማዉ ባጸደቀዉ የጸረ ሽብርተኛነት 
አዋጅ በአሸባሪነት ተፈርጀዉ የነበሩ የፖለቲካ፥ የህዝብ መገናኛ ተቋማትን እና ግለሰቦችን በህግ ነጻ መደረግ፥ የህዝብ 
የመገናኛ ተቋማትን (የመጻፍ፥ የማንበብ፥ የመናገር፥ የመሰብሰብ) የመሳስሉትን መብቶች ማስጠበቅ፥ በተለይም ETV ን 
ነጻ ማዉጣት ከብዙ ክንዉኖች ጥቂቶቹ ናቸዉ፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን እንደ ክልል ፥ ፌደራሊዝም እና ቋንቋን የመሳሰሉ 
ጉዳዮችም ሰፋ ያለ ጥናት እንዲደረግባቸዉ እና የጥናቱን ዉጤት አስመርኩዞ ተገቢዉን እርማት ወይንም ማሻሻል 
ለማድረግ ታቅዷል፡፡ ይህን ለዉጥ በጣም ጥቂት ከሚባሉ (የቀን ጅቦች) በስተቀር አብዛኛዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ዘወትር 
ሲመኘዉ እና ሲናፍቀዉ የነበረ ነዉ፡፡ 

ፕሬዘዳንት ትራምፕ የሚያራምዱት አላማ ተግባራዊ እንዲሆን እና ግቡን እንዲመታ በወቅቱ የሀገሪቱን ሁለቱንም የህግ 
መወሰኛ   ( Senate & Congress ) በበላይነት የሚቆጣጠረዉ የሪፓብሊካን ፓርቲ ከፍተኛ ድርሻ አለዉ፡፡ ዶናልድ 
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ትራምፕ በፕሬዘዳንትነታቸዉ የዚህ ፓርቲ የበላይ መሪ ቢሆኑም የሚያራምዱት እና የሚወስዷቸዉ የፖለቲካ፥ 
የኢኮኖሚያዊ እና የማህበራዊ እርምጃዎች ከመደበኛዉ እና ከቀደመዉ አክራሪ (Conservative) ሪፓብሊካን ፓርቲ 
አቋም ጋር ፈጽሞ ይጋጫሉ፡፡ ሆኖም ግን ፕሬዘዳንቱ እስከ አሁን ድረስ ሳይጎልባቸዉ ከደጋፊዎቻቸዉ በሚያገኙት 
የማያወላዉል ድጋፍ የተነሳ ህግ እና ደንብ አዉጭዉቹ ስልጣናቸዉን ላለማጣት ሲሉ ህሊናቸዉን ሸጠዉ 
የፕሬዘዳንቱን አጀንዳ ያራምዳሉ ብሎም ያጸድቃሉ፡፡ ይህም ብቻ አይደለም ፕሬዘዳንቱ ያላቸዉን ደጋፊ (Base) 
ላለማጣት ሲሉ ደጋግመዉ የሚፈጽሟቸዉን አስነዋሪ እና ህዝብን የሚከፋፍሉ ድርጊቶች እንዳላዪ በማስመስል 
አብዛኛዉን ጊዜ ደግሞ ከለላ እና ምክንያት በመስጠት ይተባበራሉ፡፡ ፕሬዘዳንቱ ዘወትር ከሚያነሧቸዉ ከፋፋይ ነገሮች 
ለመጥቀስ ያህል፣ ድንበር ጥሰዉ የሚገቡ ስደተኞችን አስመልክቶ በተለይም ከደቡብ አሜሪካ በሜክሲኮ በኩል 
በፖለቲካ እና በኢኮኖሚ ችግር ወደ አሜሪካ በስደት የሚመጡትን በጅምላ ሁሉንም ስደተኞች ዘራፊ፣ ቀማኛ እና 
በግዳጅ ሴትን የሚደፍሩ ብሎ መፈረጅ ፡፡ እንሂንም ስደተኞች እንዳይገቡ ለማስቆም የሚያዋስነዉን ድንበር በግንብ 
ለማጠር የሚታገሉ መሆናቸዉ፣ በሰመ ሽብርተኝነት የስድስት የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሀገር ዜጎችን ወደ አሜሪካ 
እንዳይገቡ ማድረግ፣ የነጻ የህዝብ መገናኛ ተቋማትን (The Main Stream Media) ሀሰት ነዢዎች (Fake News) 
በማለት ማብጠልጠል እና በህዝብ ዘንድ ተአማኒነት ለማሳጣት ያላሰለሰ ጥረት ማድረጋቸዉ፣ የሀገሪቱን የህግ እና 
የደህንነት ተቋማትን አላግባብ በመወንጀል እና ስም በማጥፋት ዘመቻ በማዳከም ከህግ የበላይ ለመሆን ማሞከራቸዉ 
ከብዙ በጥቂቱ ናቸዉ፡፡ በይበልጥም ደግሞ የቀድሞዉ ሪፓብሊካን ፕሬዘዳንት ሮናልድ ሬጋን በአንድ ወቅት ባደረጉት 
ንግግር ስለ አሜሪካን የተለየች መሆን “ If we lose freedom here, there is no place to escape to…”  ያሉላትን 
ሀገር በዘመነ ፕሬዚዳንት ትራምፕ በእቅፍ ያሉ ህጻናት ከወላጆቻቸዉ እየተነጠቁ እንደወንጀለኛ የሚታጎሩባት ሀገር 
እየሆነች መምጣቷ እየተካሄደ ያለዉን ለዉጥ ቁልጭ አድርጎ ያሳያል፡፡  

በአንጻሩ ደግሞ ጠ/ም ዶ/ር ዓብይ አህመድ በህዝብ ሳይመረጡ ሆኖም ግን በዝግ (ስዉር) እና ትንቅንቅ በበዛበት ጉባኤ 
ኢህአዴግ መርጦ ለኢትዮጵያ ህዝብ በፓርላማዉ ፊት ያቀረባቸዉ አዲሱ ጠ/ም ናቸዉ፡፡ ሆኖም ግን በፓርላማዉ 
ለኢትዮጵያ ህዝብ  ካደረጉት ታሪካዊ ንግግር ባኋላ የበለአምን አህያ ያናገረ አምላክ ኢህአዴግን ተጠቅሞ ለኢትዮጵያ 
መርጦ አዘጋጅቶ በኢህአዴግ በኩል የላካቸዉ መሪ ናቸዉ እስከሚያሰኝ ድረስ ድጋፍና አድናቆትን ከአብዛኛዉ ህዝብ 
ያገኙ እና የተቸሩ ትሁት መሪ ናቸዉ፡፡ ከአንደበታቸዉ የሚወጡት ቃላት ህዝብን የሚያግባቡ እና የተጎዳን መንፈስ 
የሚጠግኑ ናቸዉ፣፣ ይህም ብቻ ሳይሆን ተስፋዉን ቆርጦ አርቆ እና አስፍቶ ማሰብ ተስኖት ወደ ጎጠኝነት እና ወደ 
ጠባብነት እያሽቆለቆለ የወረደን ህዝብ አንገቱን ቀና አድርጎ በሰፊዉ እንዲያልም እና በራሱ ማንነት እና በኢትዮጵያዊነቱ 
ዳግም እንዲኮራ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸዉ፡፡ ለ 27 አመታት ሳይታረፍ የተገነባዉን የዘር፥ የጎሳ እና የጎጠኝነት የጥላቻ 
ግንብ አፈራረሰዉ በምትኩ አብሮነትን፥ ፍቅርን ብሎም መደመርን ሳያሰልሱ በመስበካቸዉ የቆሰለዉን እና የሻከረዉን 
የህዝብ መንፈስ ለመጠገን ችለዋል፡፡ ላለፉት 20  አመታት ተለያይተዉ እና በጦርነት  ጥላ ስር የነበሩትን የኢትዮጵያ 
እና የኤርትራን ህዝቦች ድልድይ በመሆን መልሰዉ አገናኝተዋል፡፡ ከእርሳቸዉ በፊት በነበሩት የኢህአዴግ መሪዎች 
እቅድ እና ሴራ የተነሳ ተክፍላ የነበረችዉን ቅድስቲቱን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤ/ክ መልሰዉ አንድ 
አድርገዋታል፡፡  

ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሀገራቸዉ እያመጡ ካሉት ለዉጥ አንዱ እና ዋነኛዉ ነገር አሜሪካ በአለም ደረጃ 
የነበራትን ተሰሚነት እና የመሪነት ቦታ እያጣች እንድትመጣ ማስደረጋቸዉ ነዉ፡፡ ለዚህም ዋነኛ ምክንያት 
የሚያራምዱት የዉጭ ፖሊስ ነዉ፡፡ ለዚህም ማሳያዉ ከብዙ በጥቂቱ በአሜሪካ አነሳሽነት እና መሪነት የዛሬ 70 ዓመት 
እሳቸዉ በእቅፍ እያሉ የተመሰረተዉን የ (NATO) ድርጅትን አስፈላጊነት ጥያቄ ዉስጥ መክተታቸዉ፥ ሀገራቸዉ አባል 
የሆነችበትን (G7) በመባል የሚታወቀዉን ማህበር መንቀፍ እና ማብጠልጠላቸዉ፥ የንግድ ጦርነት ከብዙ ሀገሮች ጋር 
መጀመራቸዉ፥ የአሜሪካንን ኤምባሲ  ከ ቴልአቪቭ አስነስተዉ ወደ እየሩሳሌም ማዛወራቸዉ ያስከተለዉ ቀዉስ እና 
በጥቅሉ አሜሪካ ትከተለዉ እና ታራምደዉ የነበረዉን ዓለም አቀፋዊ መርሆ በገለልተኝነት እና የብቻነት መርሆ እየተኩ 
መምጣታቸዉ ነዉ፡፡ 

በአንጻሩ ደግሞ ጠ/ም ዶ/ር ዓብይ አህመድ ከጠባብነት አስተሳሰብ ይልቅ የአብሮነትን መርህ የሚያራምዱ መሪ ናቸዉ፡፡ 
ለዚህም ጥሩ ማሳያዉ ወደ ሰልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ተለያዩ ጎረቤት ሀገራት በመጓዝ ሀገራቸዉ፣ 
በማህበራዊ፥ በኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ዘርፎች አብሮ ለመስራት ያላትን ፍላጎት እና ቁርጠኝነት አሳይተዋል፡፡ ይህም 
ብቻ ሳይሆን ካደረጓቸዉ ሰፋ ያሉ ንግግሮች እና በተግባር ካሳዬቸዉ ተጨባጭ እርምጃዎች የምንረዳዉ የሚሰሩት ስራ 
እና የስነቁት እራይ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን አህጉራዊ ብሎም ዓለማዊ ይዘት አለዉ፡፡ ኢትዮጵያ የሰዉ ዘር መገኛ፥ 
የእዉቀት መፍለቂያ፥ የተሰደደ መጠጊያ፥ የነጻነት አምባ ለብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የነጻነት ተምሳሌት እና መሪ ሆና 
ለዘመናት ብትታይም  ዛሬ ዛሬ ግን በረሀብ፥ በጦርነት እና ህዝቦቿም በስደት የሚታወቁባት ሀገር እየሆነች መጥታለች፡፡ 
ይህንን አፍጥጦ እና አግጥጦ የሚታይ የወቅቱን የሀገራችንን ተጨባጭ እዉነታ በግልጥ የተረዱ እና ብሎም ለመቀየር 
ቆርጠዉ የተነሱት ዶ/ር ዓብይ ኢትዮጵያን ወደ ቀደመ ክብሯ ለመመለስ ህዝቦቿ ከጠባብ አስተሳሰብ እና ከጎጠኝነት 
በሽታ ተላቀዉ በሰፊዉ እንዲያስቡ እና እራሳቸዉን ለትልቅነት እንዲያዘጋጁ ብሎም በአንድነት እንዲሰሩ ደጋግመዉ 
ጠይቀዋል፡፡ ይህን ሳይ የዘመናችን የኪነት ሰዉ ታዋቂዉ ቴድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) ኢትዮጵያ በተሰኘዉ ዘፈኑ "  
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"የተራሮች አናት ዘብ የቆሙልሽ ቤት የአክሱሟ ራስ ጦቢያ  

የፍጥረት በርነሽ የክብ ዓለም ምዕራፍ ዞሮ መጀመሪያ" 

እያለ ያዜመዉ ዘፈን (ታሪክ) እዉን እና ትንቢታዊ መስሎ ነዉ የታየኝ  

በመጨረሻም ከላይ በሰፊዉ ለማሳየት እንደሞከርኩት በታሪክ አጋጣሚ በአንድ ወቅት በሁለት ሀጋራት መሪ ሆነዉ 
ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች ያመጧቸዉን አስገራሚ ለዉጦች እና ለዉጡንም ለማምጣት የተጠቀሙባቸዉን 
መንገዶች በንጽጽር መልክ ለማሳየት ሞክሬለሁ፡፡ ሆኖም ግን ሁለቱም መሪዎች ያመጧቸዉ ለዉጦች ምን ያህል 
ዘላቂነት ይኖራቸዋል ለሚለዉ አንገብጋቢ እና ወሳኝ ጥያቄ መልሱ የሚሆነዉ በሁለቱም ሀገራት ያሉት ተቋማት ብቃት 
እና ጥንካሬ ነዉ፡፡ አሜሪካ ያላት የዳበረ የዲሞክራሲ ተለምዶ እና በሀገሪቱ ህገመንግስት መሰረት መብታቸዉ እና 
ነጻነታቸዉ የሚከበርላቸዉ የ ህግ፥ የደህንነት፥ የመገናኛ እና የሲቪል ተቋምት በዶናልድ ትራምፕ አመራር የመጡትን  
ለዉጦች ለመቋቋም እና ብሎም አንዳዶቹም ለዉጦች በተግባር እንዳይዉሉም ለማስደረግ ብቃቱ አላቸዉ፡፡ በአንጻሩ 
ግን በአሁኑ ሰዓት በዶ/ር ዓብይ መሪነት በኢትዮጵያ እየታዪ የመጡት አስገራሚ ለዉጦች ዘላቂነታቸዉ ሊጠበቅ እና 
ሊቀጥል የሚችለዉ ከፖለቲካ፥ እና ከባለስልጣናት ጣልቃ ገቢነት ነጻ የሆነ፣ መብት እና ነጻነቱ በህገመንግስቱ 
የተከበረለት የህግ፥ የደህንነት፥ የመገናኛ እና የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ሲኖሩ ብቻ ነዉ፡፡ እነዚህም ነገሮች ጊዜ 
ሳይወስዱ በአሰቸኳይ ሊደረጉ ይገባል፡፡ 

ጠቅላይ ሚንስቴር ዶ/ር  ዓብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ የሚያደርጉት ጉዞ የተሳካ እና ፍሬያማ እንዲሆን ከልብ 
እየተመኘሁ በስራቸዉ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲራዳቸዉ ጸሎቴ ነዉ፡፡ የእርሳቸዉን አባባል በመዋስ ጽሑፌን 
እጨርሳለሁ፡፡ 

“ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ በልጽጋ ለዘላለም ትኑር፣ ፈጣሪ ኢትዮጵያን እና ሕዝቦቿን ይባርክ” 

አሜን!!!! 

ይበቃል ያረጋል ረታ  (yreta@sbcglobal.net) 

ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓም  

 


