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ኧረ በባንዲራው!! 
ድልነሳው  አሥራት 

ትግራይ ኦንላን   Oct. 13, 2014 

 

የፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ እብደትና ማክላላት ቅጥ ያጣ ቢሆንም ፈልቶ የሚንተከተከው 

መልሶም የሚበርደው እዚያው አሜሪካን ነው፡፡ ኢትዮጵያ አደገች፣ ለማች፣ ተሻሻለች፣  

ተለወጠች፣ ተመነደገች ተብሎ ሲሰማ አንጀቱ የሚያር ደረቱን የሚደቃ አደባባይ ወጥቶ ትናጋው 

እስኪላቀቅ የሚያጓራ ያለሀፍረት "ኢትዮጵያዊ ነኝ" የሚለውን ጉድ እስቲ አሁን ምን ይሉታል? 

የአሜሪካን ዜግነት ወይንም የሌላ ይዞ  ድሀ ሀገሩን ከማገልገልና ከመርዳት፤ ድህነቷን ሰርቶ 

ከመለወጥ ይልቅ ጥሎ በሰው ሀገር ዜግነት 

እየኖረ፤ በወገኑ ሕይወት መሻሻልና 

መለወጥ ክፉኛ ተበሳጭቶ ሀገሬ ለምን 

አደገች ብሎ እሪ የሚለውን መርገምት 

የክፉ ቀን ውልድ ከቶ ምን ይባላል? 

ብዙዎች ጨዋዎች አርቆ አስተዋዮች 

ለሀገራቸውና ለወገናቸው መልካሙንና ደጉን ሁሉ የሚያስቡ፣ የሚመኙ፣ የሚረዱ፣ የሚያግዙ 

ሞልተው ተርፈዋል፡፡ ጥቂት እኩይ ስብዕና ያላቸው በከፋ ጥላቻ የተዋጡ፣ በዘረኝነት መንፈስና 

ዛር ተለክፈው አብደው ውለው አብደው የሚያድሩ ኑሯቸውም ይኸው የሆኑም አሉ፡፡ 

የቀድሞዎቹ በእድሜ የገፉት ጥንት ድሮ የዛሬ ሰላሳና አርባ ዓመት ሀገር ለቀው የወጡት እነሱ 

አዕምሮ ውስጥ ያለችውንና የሚያውቋትን ኢትዮጵያን የሰመመን ያህል ነው የሚያስታውሱት፡፡ 

ያለውን ለውጥ መጥተው አላዩትም፤ አያውቁትምም፡፡ 

ሀገራቸውን ለመጎብኘት የመጡትም እዚያው ተመልሰው ሄደው ሲነግሯቸው ከማመን ይልቅ 

"በኢሕአዴግ ተጠምቃችሁ ነው የመጣችሁት" ብለው አንገታቸውን እያስደፉ የስም ማጥፋት 

ዘመቻ ያካሂዱባቸዋል፡፡ ሰው ከእነሱ እንዳይገጥም፣ እንዳያወራ፣ እንዲሰድባቸው፣ ንግድም 

ካላቸው ከሱቃቸው እንዳይገዛ፣ እንዳይገበያይ፣ በዚህም ጭፍን ጭካኔ ኑሯቸውን ገበያቸውን ሁሉ 

ይገሉታል፡፡  
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እነዚህ አክራሪና ፅንፈኛ በዘር ጥላቻ የተጠመቁና ያበዱ ሰዎች በእርግጥ ኢትዮጵያዊ ነን ሲሉ 

ግርምት ይፈጥራል፡፡ መንግሥትን መቃወምና በሀገርና በህዝብ ጥላቻ መሰለፍ በእጅጉ የተለያየ 

ነው፡፡ ከለማባት የተጋባበት እንዲሉ ከአዛውንቶቹ ሌላ ከኢሕአዴግ ወደ ሥልጣን መምጣት በኋላ 

በአንድም ሆነ በሌላው ምክንያት በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚ ስደት በግል ጋዜጠኝነት 

ወዘተ…ከሀገር ወጥቶ አሜሪካን የገባው በተለያየ ስቴት የሚኖረው ደግሞ ጭርሱንም በጥላቻ 

እብደት የተዋጠ ምላጭና ድንጋይ ነክሶ የሚንጨረጨር ነው፡፡ ሥርዓት የሌለው ሥነ ምግባርና 

ጨዋነትን የማያውቅ አጉራ ዘለልነት የተጠናወተው ውሎና አዳሩ ወሬና ወሬ ብቻ የሆነ 

እንደብጤቱ ትናንሽ የራዲዮ ሥርጭቶች ይዞ ሲዋሽ፣ ሲቀጥፍ፣ ሲቀደድ፣ ሲተረተር የሚውል 

ነውረኛ ነው፡፡ ራሱን የኮፈሰ ከጣሪያ በላይ ሁሉን አዋቂ ነኝ ባይ፣ ከእኔ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም 

ሌላው አያገባውም በሚል ንቀት አሳንሶ የሚያይ በትዕቢት የተሞላ የገለባ ክምር ነው፡፡ 

ሀገር ለማች፣ አደገች፣ ተሻሽለች ሲባል እንደ ጠላት፣ እንደ ምቀኛ የሚቃጠል፣ የሚጬስ፣ ጦፎ 

የሚነድ፣ ያለአንዳች ምንተሀፍረት ሀገሬ ኢትዮጵያ፣ ሕዝቤ ወገኔ የሚል ባንዲራዋን ተሸክሞ ሰልፍ 

እየወጣ ሲጮህ የሚውል ነው ጽንፈኛውና አክራሪው ዲያስፖራ፡፡ የኢትዮጵያ ማደግ፣ መልማት፣ 

መመንደግ፣ ልጅ ለሆነ ከአብራኳ ከማህፀኗ ክፋይ ለተገኘ ከልብ ያስደስታል፣ ያኮራል እንጂ 

እንዴት ሊያበሳጭና ሊያናድድ እንደ ምንስ ደረት ሊያስመታና ሊያስደቃ እሪታና ዋይታስ ሊያስነሳ 

ይችላል? 

ዓይነትና ግጥም የሌለው ፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ ከኢትዮጵያዊ ሥነ ምግባርና ባህላዊ 

ጨዋነት የተፋታ ዋልጌም ነው፡፡ በጩኸት፣ በስድብ፣ በብልግና ንግግር የተካነ እንዲያው በባዶ 

ሜደ የሚያረበርብ፣ የሚያዘጠዝጥ ሰተቶ ነው፡፡ አሜሪካ መኖር የትልቋን ሀገር የኢትዮጵያን 

መሠረታዊ ባሕልና ጨዋነት የሚያስረሳ ከሆነና ለእነሱ አሜሪካዊ መሆንና መሰልጠን ማለት 

ልቅነት፣ መረንነት፣ ዋልጌነት፣ ዘላንነት ማለት ከሆነ እነዚህ ወደ ሀገር ቢመጡም ሀገርና ትውልድ 

የሚበክሉ፣ የሚመርዙና የማንነት መሠረታችንን የሚያጠፉ ናቸው፡፡ 

እዚያው የለመዱበት እያፈደፈዱ ጊዜ ዘመናቸውን ሊገፉት ይችላሉ፡፡ እንደነዚህ ዓይነቶቹን 

ኢትዮጵያ ልጆቼ ብላ አታያቸውም፤ በእቅፍዋም አታኖራቸውም፡፡ ኢትዮጵያ ልጆቿን የተለያየ 

የኑሮ ደረጃ ቢኖራቸውም በሥነ ሥርዓት ኮርኩማ፣ ቀጥታ፣ ገርታ፣ መፋቀርንና መዋደድን ሰው 

ማክበርን በባህላዊ ጨዋነት አስተምራ ያሳደገች እናት ነች፡፡ ብዙዎቹ የፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ 

ደላቂዎች ከኢሕአዴግ በፊት የፈረደባትን ሀገር ይመሩ፣ ያስተዳድሩ፣ በተለያየ የኃላፊነት መንበር 
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ይመሩ የነበሩ ታላቅና ትርጉም ያለው ሥር ነቀል ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጥ 

ለማምጣት ያልቻሉ ነበሩ፡፡  

በሥልጣን ሽሚያ ሲናቆሩ፣ በወንበር ሲጋፉ፣ የየራሳቸውን ጀሌ ሲሾሙ፣ ግማሹም የሀገርና የህዝብ 

ሀብት እየመዘበረ ሾልኮ የጠፋና የወጣ፣ በተሰጣቸው የኃላፊነት ወንበር ለሀገርና ለሕዝብ 

ተገቢውን ግልጋሎት ከመስጠት ውጭ በተንኮል፣ በሴራ፣ በሸፍጥ ተሞልተው እርስ በእርስ 

ሲባሉ፣ ሲናናቁ፣ ለሀገርም ሳይፈይዱ ተያይዘው ሲጓተቱ ለውድቀት የበቁ ጉዶች ነው፡፡  

መሥራትና ኢትዮጵያን ወደ ትልቅ ምዕራፍ ለማሸጋገር ቢችሉ ኖሮ እድሉም ጊዜውም በእጃቸው 

ነበር፡፡ እርስ በእርስ ተባልተው በክህደትና በሽፍጥ ተሞልተው አንዱ አንዱን እየገደለና እያጠፋ 

የአይጥና የድመት ጨዋታ ሲጫወቱ ኖረው መጨረሻቸው ሆነ፡፡ አሁን ታዲያ ምን እንሁን እያሉ 

ነው? ያኔ ለምን አልሰሩም? ለምን አሁን ኢሕአዴግ ኢትዮጵያን እንደለወጣት አለወጧትም? 

ጦርነትም ቢኖር ተገቢ ፖሊሲና ስትራቴጂ ካለ የኢኮኖሚ እድገት ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል 

በርካታ የዓለም ተሞክሮዎች አሉ፡፡  

ምፅዋና አሰብ ወደቦች በእጃቸው በነበረበት ወቅት የታለ ኢትዮጵያን የለወጧት? ዛሬ  ኢትዮጵያ 

ታላቅ የኢኮኖሚ እድገት እመርታ ስታመጣ በሰብ ሰሀራ አፍሪካ አንደኛ፣ በዓለም ፈጣን የኢኮኖማ 

እድገት ውስጥ ካሉ አሥር ሀገራት አንዷ ስትሆን በዓለም ሚዲያ በዓለም አቀፍ ተቋማት በታላላቅ 

የዓለም መሪዎች አንደበት በአደባባይ ምስክርነት ሲሰጠው አክራሪው ዲያስፖራ የሚያብደውና 

ጨርቁን የሚጥለው ለምንድነው? 

ትናንትም ኢትዮጵያና ህዝቧ ነበሩ፤ ዛሬም አሉ፤ ወደፊትም ይኖራሉ፡፡ ከፍፁም ጥላቻና ሁሉንም 

ነገር ጥላሸት ከመቀባት፣ ከማጥላላት መጥፎውን ሁሉ ለኢትዮጵያ ከመመኘት ያልተላቀቀው 

ፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ ትልቁ ችግር የዘር ጥላቻ ነው፡፡ ይኼ ደግሞ ለአንድ ሀገር እልቂትና 

መጠፋፋት ካልሆነ በስተቀር ሠላምና መቻቻልን፣ መደማመጥን አያመጣም፡፡ ይህ በጭፍን ጥላቻ 

የታወረ ኃይል አሜሪካን ሆኖ እንዲህ የሚያክላላና የሚያጐራ ወደ ሥልጣን ቢመጣ ምን ሊሆንና 

ምንስ ሊያደርግ ይችላል ብሎ ማሰብና መገመት የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኃላፊነትና ግዴታም 

ነው፡፡ 

አክራሪው ጽንፈኛ ዲያስፖራ የፖለቲካ ሥልጣን እድሉን መቼም አያገኝም እንጂ ቢያገኝ 

ኢትዮጵያን በሰፊ እርጋታና ማስተዋል፣ በመቻቻል፣ ልዩነትን አክብሮ ሊመራ የሚችል ሳይሆን 

ሁሉንም ደፍጥጦ በፍፁም ፈላጭ ቆራጭነትና አምባገነንነት ረግጦ ለመግዛት የሚሻቅል ነው፤ 
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በመድበለ ፖርቲ ሥርዓትም ሆነ በዴሞክራሲ በሀሳብ ልዩነቶችም ሆነ በብሄር ብሄረሰቦች መብት 

መከበር ጭርሱንም አያምንም፡፡ በፈረደባት ኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ስም ዳር ከዳር ፀጥ ረጭ 

አድርጌ አንበርክኬ መግዛት አለብኝ የሚል እምነትና አስተሳሰብ የተጠናወተው ነው፡፡ እጅግ በከፋ 

የዘር ጥላቻ ውስጥ ሰምጦ የሚክለፈለፈው ጽንፈኛው ዲያስፖራ እልቂትና መጠፋፋትን አጥብቆ 

የሚሻና የሚመኝ በመሆኑ ሀገሪቱን በታሪኳ ተሰምቶ ወደማይታወቅና መመለሻም ወደ ሌለው 

ትልቅ አደጋ ውስጥ ሊከታት የሚችል በመሆኑ በኢትዮጵያና በሕዝቧ ዘንድ ምንም ዓይነት 

ተቀባይነት የለውም፡፡ 

የበቀል ሰይፍ መዞ ሀገሪቱን በደም ማዕበል ለማጠብ ያለመው ሕልም የትም አያደርሰውም፡፡ 

ከአሜሪካና አውሮፖ ሳይወጣ እዚያው ተኖ ይቀራል፡፡ እንዴት ሰው የሆነ ሰው ከአፈሯ የተዘገነ፣ 

ከማህፀኗ የፈለቀ፣ በጀርባዋ ታዝሎ፣ በቀዬዋ ፈንጭቶ ያደገ፣ ያላትን አካፍላ ለቁም ነገር ያበቃቻን 

እናት ሀገሩን ከድህነት መውጣት፣ መልማትና ማደግ፣ መሻሻል ይጠላል? ይኮንናል? እንዴትስ 

የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ለጋሾችና አበዳሪዎች ወዘተ…ለኢትዮጵያ ልማትና እድገት 

የሚሰጡትን ብድርና እርዳታ አትስጡ፣ አቁሙ እያሉ ደብዳቤ ይፅፋሉ? ሰልፍ ይወጣሉ? 

ይጮሀሉ? ለኢትዮጵያ የሚመጣው እርዳታም ሆነ ልገሳ በመሬት ላይ በተጨባጭ ውሎ ሀገሪቷንና 

ሕዝቧን በእጅጉ የጠቀመና የረዳ፣ የለወጠ፣ በፈርጀ ብዙ መስክ ትርጉም ያለው የሚታይ እድገት 

አምጥቷል፡፡ 

በመንገዶች፣ ድልድዮች በከተማና ገጠር ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ ክሊኒኮች፣ የንፁህ 

ውኃ አገልግሎት፣ የአርብቶ አደሩና የገበሬው፣ የከተማ ነዋሪው ሕይወት የተለወጠበት ነው፡፡ 

ለኢትዮጵያ የሚመጣው የውጪ እርዳታ ለሀገር ልማትና ለሕዝቡ ተጠቃሚነት በተግባር የዋለና 

የሚውል እንጂ ገዥው ፖርቲ የሚጠቀምበት አይደለም፡፡  

ይህንንም ለጋሾቹ ራሳቸው በየዓመቱ በገንዘቡ የተሰራውን ፕሮጀክት በተጨባጭ እያዩና 

እያረጋገጡ ሂሳቡንም እያመሳከሩ የበለጠ ሥራ እንዲሰራ የገንዘብ ብድር እየሰጡና ልገሣ እያደረጉ 

የመጡቡት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ እርዳታና ብድር አትስጡ ኢትዮጵያዊ ነኝ 

የሚል አክራሪ ፅንፈኛ የፖለቲካ ተቃዋሚ የገዛ ሀገሩን መልማትና ማደግ አጥብቆ የሚያወግዝ 

ለኢትዮጵያ ከዚህ የከፋ ጠላትነት ከቶ ወደየትስ አለ? 

እንደነዚህ ዓይነት እጅግ የዘቀጡና የወረዱ፤ ሀገር፣ ሕዝብና መንግሥትን እንኳን ለይተው ማየት 

የማይችሉ የክፉ ቀን ፅንስና የእርግማን ልጅ ተብሎ በባህላችን እንደሚባለው ዓይነት በየትም 

ዓለም የለም፤ አይኖርምም፡፡ ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለታቸውም ሊያፍሩ ይገባል፡፡  
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ኢትዮጵያ እንዲህ ዓይነት ልጆች የላትም፡፡ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በቅርቡ 

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተገኙትን የኢትዮጵያውን ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሣለኝና የኢትዮጵያን ልዑካን ቡድን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ጆን 

ኬሪ ጋር በመሆን ሰፊ ጊዜ ሰጥተው በበርካታ የአገር ውስጥና የአካባቢ ጉዳዮች ላይ 

አነጋግረዋቸዋል፡፡ ይህም አክራሪውን ዲያስፖራ አሳብዶታል፡፡ 

ፕሬዚዳንት ኦባማ ኢትዮጵያ ያመጣችውን ትልቅ የኢኮኖሚ እድገት ለውጥና እመርታ፤ 

በአካባቢው ሀገራት ጉዳዮች ላይ የምትጫወተውን ቁልፍ ሚና ዓለም አቀፍ አሸባሪነትን በመዋጋት 

እያደረገች ስላለችው አስተዋጽኦ በመግለጽ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ፈጣሪ ሀገር ለመሆን መብቃቷን 

የአሜሪካ እገዛና እርዳታ እንደማይለያት በመግለጽ በይፋ አወድሰዋል፡፡ የተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባንኪ ሙንም በተለይ ኢትዮጵያ ለመንግሥታቱ ድርጅት ሠላም አስከባሪ 

ኃይል በማሰማራት የድርጅቱን ተልዕኮ በማሳካት ረገድ ድሮም ዘንድሮም እየተጫወተች ያለችውን 

ቁልፍ ሚና በማወደስ ኢትዮጵያን አድንቀዋል፡፡ በዚህም ጽንፈኛው ዲያስፖራ ክፉኛ 

ተበሳጭቷል፡፡ 

ይህ ሁሉ በዓለም አቀፍ መድረክ ኢትዮጵያ በአሜሪካ መንግሥትም ሆነ በተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት ያገኘቸው ትልቅ እውቅና፣ የተረጋጋች ሠላም ያላት ሀገር መሆኗ በዓለም አቀፍ 

ኢንቨስተሮች ተመራጭ፣ ለቱሪዝም አመቺ መሆኗ፣ ከእስከ ዛሬው የበለጠ ታላቅ የእድገት ተስፋና 

የኢኮኖሚ እገዛ ያስገኝላታል፡፡ 

አዲስ አበባ በከፍተኛ ሥር ነቀል የመሠረታዊ ልማት እድገት ላይ የምትገኝ፣ እንደገና ፈርሳ  

በአስደናቂ ሁኔታ በዘመናዊነት እየተገነባች ያለች በመሆኗ የአፍሪካ ብቻ ሳይሆን የዓለምን 

መሪዎችና ዲፕሎማቶች፣ ኢንቨስተሮች በነፋሻ አየሯ ተስማሚነትና ምቹነት ለመሳብ የቻለች 

ከተማ ሆናለች፡፡ ከአፍሪካ መዲናነት ወደ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ከተማነት በአጭር ዓመታት 

ተሸጋግራለች፡፡  

ኢትዮጵያን ያስከበሩ፣ የውጨውን ዓለም ምስክርነት ያስገኙ፣ ለውጦች የመጡት ኢሕአዴግና 

ሕዝቡ እጅና ጓንት ሆነው ሌሊት ከቀን ጠንክረው በመሥራታቸው ነው፡፡ በጥላቻ ተውጦ 

የሚንዘፈዘፈው ፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ ከወሬና ከአሉባልታ በስተቀር ሌላ ምንም ሥራ 

ስለሌለው የአሜሪካው ፕሬዚዳንትም ሆነ ዋና ፀሐፊ ባንኪሙን ስለኢትዮጵያ የሰጡትን 

ምስክርነት እየነቀፈ፣ እያጥላላ፣ እተሳደበ ጥላሸት እየቀባ ይገኛል፡፡  
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ሰሞኑን የኢትዮጵያ ነጻ አውጪ ግንባር የሚል ድረ ገፅ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ለወያኔ መሪዎች 

እውቅና በመስጠት የሚያጫፍር ሲል በካርቱን ሥዕል አስደግፎ ዘልፏቸዋል፡፡ እኛ እሱን ደግፈን 

እንዲመረጥ ብዙ ሰርተናል፤ እሱ ግን ከእነሱ ጋር መቆምን መርጧል ነው ያለው፡፡ ፕሬዚዳንት 

ኦባማም ሆኑ ጆን ኬሪ ስለኢትዮጵያ ታላቅ የኢኮኖሚ እመርታዊ ለውጥና እድገት በአካባቢው 

ተፅዕኖ ፈጣሪ ሀገር ስለመሆኗ የሰጡት ይፋ ምስክርነት በሚታይ በተጨበጠ እውነት ላይ 

የተመረኮዘ ነው፡፡ አዎን ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ታላቅና አዲስ 

የኢኮኖሚ እድገት ላይ የምትገኝና ያለች ሀገር ሆናለች፡፡  

ይህንን የሚመሰክረው መጥቶ ዞሮ ጉብኝቶ ያየ እንጂ አሜሪካን ተቀምጦ እያውደለደለ፣ ወሬ 

እያቦካና እየጋገረ የራሱን ሀገር ጥፋትና ውድቀት የሚመኝ ጥገኛ ፖራሳይት አይደለም፡፡ የሀገሩ 

ልማትና እድገት በመልካም በመጠራቱ ክብርና ሞገስ በዓለም ፊት በማግኘቱ እርር ድብን ብሎ 

የሚቀና፣ የሚንጨረጨርና የሚያብደው ፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ ኢትዮጵያዊ ነኝ ቢልም 

አይደለም፡፡ ተግባሩ ፀረ ኢትዮጵያ ስለሆነ፡፡ 

አሁንም ከሰሞኑ የኢትዮጵያን መንግሥት ለመቃወም አሜሪካ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ 

ተቃውሞ ለማሰማት የሄደው ፅንፈኛው ዲያስፖራ እጅግ አሳፋሪና ወራዳ  ተግባር ፈፅሟል፡፡ 

ከኤምባሲው የኢትዮጵያን ባንዲራ አውርዷል፡፡ ወዲያውኑ  ጠባቂው ሽጉጥ መዘዘ ተብሎ 

በአሜሪካ ፖሊስ ታሰረ፤ ይህቺ ኢትዮጵያ ሳትሆን አሜሪካ ናት ብለው ሰበር ዜና በማለት እነ 

ኢሣትና የተለያዩ ድረ ገፆች አሰራጭተውታል፡፡ ይህ የወሮበላ ድርጊታቸው ብዙውን ሕዝብ 

አሳዝኗል፡፡ 

ስለ ፅንፈኛው ዲያስፖራ ተቃዋሚ መስማትም ማወቅም አንፈልግም፡፡ ከእነሱ መቼም ሆነ መቼ 

የሚጠበቅ ምንም መልካም ነገር የለም፤ ከውሸት ወሬያቸው፣ ከባዶ ተስፋቸው አልፈው 

የኢትዮጵያን ባንዲራ በክብር ከሚውለበለብበት በማውረዳቸው ኢትዮጵያና ሕዝቧን አዋርደዋል፤ 

አቁስለዋል፤ ገለዋል እስከ ማለት ደርሷል፡፡ ከእነዚህ ዋልጌዎች ምን ይጠበቃል እያለም ነው፡፡ 

ለመሆኑ የሀገርና የሕዝቧ መለያ የሆነው በኤምባሲው ከፍ ብሎ የሚውለበለበውን የኢትዮጵያ 

ባንዲራ ማውረድ ምን ማለት ነው? የማንንስ ባንዲራ ሊያውለበልቡ ፈለጉ፤ የኤርትራን ወይንስ 

የግብፅን? ይህ ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ታላቅ ስድብና ውርደት መደፈርም ጭምር ነው፡፡ እነዚህ 

የጥላቻ ኃይሎች ከኢትዮጵያና ከሕዝቧ ላይ እጃቸውን ሊሰበስቡ ይገባል፡፡ 

ባንዲራ የአንድ ሀገር የክብር መለያ መታወቂያዋ ግርማና ሞገስዋ ነው፡፡ በባንዲራው ሀገሪቱ 

ታሪኳ፣ ማንነቷ፣ ሕዝቧ ይወከላል፡፡ ባንዲራ የጥንቱም፣ የትናንቱም፣ የዛሬውም ትውልድ 
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የጀግንነት የተጋድሎ የመስዋዕትነት፣ የድል፣ የታሪክ መለያ ዓርማ ነው፡፡ ከጥንት ጀምሮ 

ኢትዮጵያውያን ለባንዲራቸው ልዩ ፍቅርና ክብር አላቸው፡፡ ለባንዲራቸው ክብር በጀግንነት 

ከጠላት ጋር ተዋግተው ጥለው ወድቀዋል፡፡ ጀግናና የሀገር ባለውለታ ሲያልፍ ሙሽሮችም ሲያገቡ 

በባንዲራዋ ይታጀባሉ፡፡ ጥንት "ኧረ በባንዲራው!" ሲሉ አባቶቻችን "በኢትዮጵያ አምላክ፤ በህግ 

አምላክ ይሁንብህ!" ማለታቸው ነበር፡፡  

ጣሊያን የኢትዮጵያን ባንዲራ በማውረዱና በማቃጠሉ፤ የራሱን በመስቀሉ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

አውራው እንደተነካ ንብ ከቀፎው እየወጣ ጠላቱን የተገተገው፡፡ የኢትዮጵያ ባንደራ ሁሌም 

በክብርና በጀግንነት በታላቅነት ከፍ ብላ የምትውለበለብ እንጂ ጠላቶቿ እንደሚመኙት 

የምትወርድ አይደለችም፡፡ 

በኮርያ ጦርነት ከ21 የዓለም መንግሥታት ሠራዊት ጋር የተሰለፈው የኢትዮጵያ ቃኘው ሻለቃ 

ተዋጊ ሠራዊት በአጠቃላይ እጅግ ከባድ በሆነውና የአሜሪካን ጄኔራሎች በመሰከሩለት ጦርነት 

ወደር በሌለው ቆራጥነትና ወታደራዊ ጀግንነት የተዋጋው የኢትዮጵያ ሠራዊት በተሳተፈባቸው 121 

ከባድ ወጊያዎች አንድም ቁስለኛ፣ አንድም የሞተ የኢትዮጵያ ወታደር በጦርነት አላስማረከም፡፡ 

በዚህ ልዩ ጀግንነቱ ጦርነቱ ሲፈፀም በተዘጋጀው ሥነ ሥርዓት ላይ ከ21 የዓለም ሀገራት ባንዲራ 

ከፍ ብሎ በብቸኝነት የተውለበለበው የኢትዮጵያ ባንዲራ ብቻ ነው፡፡  

በሮም ኦሎምፒክ በዓለም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 42 ኪሎ ሜትር በመሮጥ ድል ያደረገው 

ኢትዮጵያዊው ጀግና ሻምበል አበበ ቢቂላ የዓለምን ሯጮች አሸንፎ ሲገባ ከፍ ብላ 

የተውለበለበችው የኢትዮጵያ ባንዲራ ናት፡፡ ዛሬም እነ ኃይሌ፣ እነ ቀነኒሣ፣ እነ ደራርቱ፣ እነ 

ጥሩነሽ እነ መሠረት ወዘተ…በዓለም የሩጫ ውድድር ተሳትፈው በአሸናፊነት ሲጨርሱ በዓለም ፊት 

ከፍ ብላ የምትውለበለበው የኢትዮጵያ ባንዲራ ናት፡፡ በመላው ዓለም ባሉ የኢትዮጵያ 

ኤምባሲዎች፣ በመርከቦቻችን አናት የሚውለበለበው፣ ዓለምን በሚዞሩት የአየር መንገዳችን 

አውሮፕላኖች ላይ ያለው የእኛነታችን የኢትዮጵያ መለያ የሆነው ባንዲራችን ነው፡፡ ይህንን ክቡር 

መለያችንን ከፍ ብሎ ከሚውለበለብበት የሚያወርዱ ሁሉ የለየላቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች እንጂ 

ልጆቿ ከቶ አያደርጉትም፡፡  

የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ የሩሲያም ሆነ የቻይና የየትኛውም የዓለም ሀገር ወታደር፣ ፖሊስ ጥበቃ፣ 

ደህንነት ባንዲራቸውን በክብር ከተሰቀለበትና ከሚውለበለብበት በጠላትነት ሊያወርድ የሞከረ 

ወይንም ያወረደውን ግለሰብም ሆነ ቡድን ሀገራቸውን፣ ሕዝባቸውን እንደደፈረ ጠላት ስለሚያዩት 
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ወዲያውኑ እርምጃ ይወስዳሉ እንጂ አይታገሱትም፡፡ የኢትዮጵያም ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡ 

ጠባቂው የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲወርድ በዝምታ ቆሞ መመልከት እንደሌለበት ይታወቃልና፡፡ 

አሜሪካን ሀገር ስለሆነ ባንዲራ ለማውረድ ለመጣል፣ ለማቃጠል እንችላለን፤ ጠባቂው መከላከል 

አይችልም የሚል መከራከሪያ ለማንሳት የሚከጁሉት ሕገ ወጦች የደፈሩት ኢሕአዴግን 

አይደለም፡፡ የደፈሩት ኢትዮጵያንና ሕዝቧን የሚወክለውን ባንዲራዋን ነው፡፡ ይህ አክራሪ ጽንፈኛ 

ዲያስፖራ የጥላቻ ኃይል የኢትዮጵያን ባንዲራ በክብር ከተሰቀለበት ወደ ታች ሲያወርድ 

የሰደበው፣ ያዋረደው፣ የደፈረው ኢትዮጵያን ነው፡፡ ቅጥ ያጣው ጥላቻው የኢትዮጵያን ባንዲራ 

ከሚውለበለብበት እስከማውረድ አድርሶታል፡፡ 

ከእንግዲህ የለየለት ፍፁም የኢትዮጵያ ጠላት እንጂ መቼም ቢሆን የኢትዮጵያ ልጅም ወዳጅም 

ሊሆን አይችልም፡፡ እንደወጣ ማስኖ ባክኖ ይቀራል፤ ተመልሶ ሀገሬ ብሎ አያያትም፡፡ ኢትዮጵያ 

እንዲህ ዓይነት ክብሯን የሚያዋርዱ፤ እድገቷን ሳይሆን ውድቀቷን የሚመኙ የጠላት ተላላኪና 

ቅጥረኛ የሆኑ እናት አይደለችም፡፡ ለባንዲራዋ የሚሞቱ እንጂ ባንዲራዋን የሚያወርዱ ልጆች 

የላትም፡፡ የፖለቲካ ልዩነት ተቃውሞ ይኑራቸው፡፡ የኢትዮጵያን ባንዲራ ማውረድን ምን 

አመጣው? በማይመጣው መጡ፡፡ መጨረሻቸው የከፋ ነው፡፡ ኢትዮጵያና ልጆቿ ባንዲራቸውን 

ከፍ አድርገው በድልና በታላቅነት ይገሰግሳሉ፡፡ ጠላቶቿም ተዋርደው ይወድቃሉ፤ ይጠፋሉም፡፡ 


