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1. መግቢያ

በክፍል አንድ ፅሁፌ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ከነበረችበት ገናና ታሪኳ ጀምሮ ደርሳበት

ወደነበረዉ አሳዛኝና አሳፋሪ የጨለማ ዘመን እንዲሁም አሁን ደግሞ ያለችበት ከፍተኛ ተስፋ ሰጭ

ሁኔታ ብሎም ወደፊት ስለምትደርስበት የስልጣኔ ማማ እና አዲስ ማንነት ምን መልክ ሊኖረዉ

እንደሚችል የሚጠቁሙ ሃሳቦች አንስቼ ነበር፡፡ በዚህ ፅሁፍ ዉስጥ አሁን እየተገነባች ያለችዉ

አዲሲቱ ኢትዮጵያ ማለት የትኛዋ ናት የሚለዉን ሃሳብ አንስቻለሁ፡፡ የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ግንባታ

ግን ገና ጅምር ላይ ያለ እንደሆነም አንስቻለሁ፡፡

በፅሁፉ መጨረሻም ላይ የኢትዮጵያ ገናናነት መልሶ እንዲመጣ ከተፈለገ በአሁኑ ጊዜ

ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁለት ግልጽ አማራጮች እንደቀረቡለት ማለትም ይህን አዲስ የእድገት ና

የልማት ጎዳና ማስቀጠል ወይንም ወደ ቀድሞዉ ስርአት መመለስ የሚሉ አማራጮች ማለት ነዉ፤

ከነዚህ ሁለት አማራጮች ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች ምርጫ ሊሆን የሚችለዉ አዲሲቱ

ኢትዮጵያን እንጅ አሮጌቷ ኢትዮጵያን ሊሆን እንደማይችል አስቀምጫለሁ፡፡

የኢትዮጵያ ህዝቦች ምርጫ ይህ ከሆነ ታዲያ ይህን አዲስ ሃገር ግንባታ ስራ ከዳር

ለማድረስ ከእሱ ምን ይጠበቃል የሚለዉን በሌላ ጽሁፍ እንደምመለስበት ጠቁሜ ነበር

የመጀመሪያዉ ክፍል ፅሁፌን ያጠናቀቅኩት፡፡ ስለሆነም በዚህ ጽሁፌ አንግዲህ አዲሲቱ ኢትዮጵያ

ሙሉ ለሙሉ እዉን እንድትሆን ከምእላተ ህዝቡ ምን ይጠበቃል የሚለዉን እንደሚከተለዉ

አቀርባለሁ፡፡

2. አዲሲቷ ኢትዮጵያ አና ሕገ-መንግስታዊ ስርአታችን

እንግዲህ አሁን በልጆቿ ያላሰለሰ ጥረት እየተገነባች ያለችዉ አዲሲቷ ኢትዮጵያ መወለድ

ምክንያት የግንቦት ሃያ ድል 1983 ቢሆንም ቅሉ ከግንቦ ሃያ 1983 ማግስት በኢትዮጵያ ህዝቦች

ቀጥተኛና ንቁ ተሳትፎ ህዳር 29/1987 ዓ.ም አሁን በስራ ላይ ያለዉ ህገ-መንግስት ባይጸድቅ ኖሮ

እንደ እኔ አመለካከት ከሆነ አሁን እያወራንላት ያለችዉ አዲሲቱ ኢትዮጵያ ባልኖረች ነበር፡፡

ምክንያቱም ይህ ሰነድ ለዘመናት የኢትዮጵያ ህዝቦች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ወዘተ



ጥያቄዎች መልስ የሰጠ ሰነድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አዲሲቱ ኢትዮጵያ ምን ልትመስል

እንደምትችልም የኢትዮጵያ ህዝቦች ስለዉ ያስቀመጡበት ሰነድም ጭምር ነዉ እንጅ፡፡ ስለሆነም

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ግንባታ ያለዚህ እጅግ በጣም ከህልዉናችን ጋር የተሳሰረ ሰነድ ዉጭ

የሚታሰብ አይደለም፡፡

ለዚህም ነዉ ስም ያወጣ የኢህአዴግ ተቃዋሚ ድርጅት ነኝ ባይ የፖለቲካ ፓርቲ

በመጀመሪያዉ ፅሁፌ ላይ እንደገለፅኩት የቀድሞ ስርአት ናፋቂና የዛ ስርአት አስቀጣይ ከመሆን

ዉጭ ሊሆን ስለማይችል የስራዎቹ ሁሉ መጀመሪያ የሚሆነዉ ይህን ሕገ-መንግስት በሃይልም ሆነ

በሰላማዊ መንግገድ መቀየር የሚሆነዉ፡፡

ስለዚህ እንደእኔ እንደአኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚመኟትን ስመ ገናና አዲስ ሃገር ማየት

ከፈለጉ ይህን በራሳቸዉ ንቁ፣ ቀጥተኛና ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ያጸደቁትን ሕገመንግስት እንደ

አይናቸዉ ብሌን ማየትና መጠበቅ የሁል ጊዜ ተግባራቸዉ ማድረግ አለባቸዉ ማለት ነዉ፡፡ ለነገሩ

ለነገሩ ይህን ርምጃ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲወስዱ ነጋሪ ያስፈልጋቸዋል የሚል እምነት የለኝም

ነገር ግን አንድ ኢትዮጵያ ዉስጥ እየተገነባ ስላለዉ አዲስ ስርአት መፃፍ የሚፈልግ ሰዉ ስለዚህ

አዲስ ሕገ-መንግስት የተወሰነ ነገር መፃፍ ካልቻለ ፅሁፉ ክፉኛ ጎደሎ መሆኑ ስለማይቀር ነዉ፡፡

ስለ ሆነም እንደ አኔ እንደእኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከአሁን ቀደምም እንዳደረጉት ሁሉ ይህን

የህልዉናቸዉ መሰረትና ጌጥ የሆነ ሕገ-መንግስት ከማጥላላት ጀምሮ በሃይልም ሆነ በሰላማዊ

መንገድ እንንዳለን ከሚሉ ሃይሎች በንቃት መጠበቅ የመጀመሪያዉ የህልዉና ማረጋገጫ ስራ ነዉ

የሚሆነዉ፡፡ ይህን ሕገ-መንግስት “ሕገ-አራዊት” ና “ከተፃፈበት ቀለም በላይ ዋጋ የለሌለዉ ሰነድ”

እያሉ ከሚያንቋሽሹ የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሌም የሚደርስን ጥቃት በንቃትና በከፍተኛ

ወኔ መጠበቅ አለበት፡፡ በቀለም አብዮትም ሆነ በሌላ መንገድ ይህን የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ህልዉና

መሰረት የሆነዉን ሕገ-መንግስት ለመናድ የሚንቀሳቀሱ ሃይላት ጋር በፍጹም መተባበር አለበት

ብዬ አላምንም፤ እንዲያዉም ሕዝቡ እንደነዚህ ያሉ የነዉጥ ህልም ያላቸዉን ሃይላት ከፊቴ ዘወር

በሉልልኝ ማለት አለበት፡፡ አዲሲቱን ኢትዮጵያ የመገንባት እልህ አስጨራሽ ስራ ላይ ነኝና ለዚህ

ግንባት አንዲትም ጠጠር ብትሆን ማቀበል ከቻላችሁ እሱን አድርጉ እንጅ አንዲትም ጠጠር

ለነዉጥ እንድትወረዉሩ ግን አንፈቅድላችሁም ሊላቸዉ ይገባል፡፡

ስለሆነም ለምሳሌ አንደ እኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች መሪ ሊሆኑት የሚችሉ የፖለቲካ

ፓርቲዎችን ለመምረጥ ሲያስብ ከሚመርጥበት መስፈርቶች መካከል የፖለቲካ ፓርቲዉ ለዚህ

ሕገ-መንግስትና ሕገ-መንግስታዊ ስርአቱ ያለዉ ፍፁም ታማኝነት ምን ያህል ነዉ የሚለዉ

የመጀመሪያዉና ዋነኛዉ መስፈርት ነዉ መሆን ያለበት የሚል አምነት ነዉ ያለኝ፡፡



3. ልማትን የሞትና የሽረት ጉዳይ አድርጎ ማየት

ሕገ-መንግስቱ ና ህገ-መንግስታዊ ስርአቱ እንግዲ ለዚህች ሃገር ህልዉና ያላቸዉን ሚና

ከላይ አይተናል፡፡ ይህ አንድ ነገር ሆኖ ግን ይህ ሕገ-መንግስታዊ ስርአት እንደስርአት ሊቀጥል

የሚችለዉ አዲሲቱ ኢትዮጵያ በልማት ስትገነባ ነዉ፡፡ ከለበለዚያ ህዝቦች ተስፋ ይቆርጡና ሕገ-

መንግስታዊ ስርአቱንም ማክበርና ማስከበር ይሳናቸዋል፡፡ ስለሆነም ሌላዉ የህልዉና ጉዳይ ሆኖ

የሚመጣዉ የልማት ጉዳይ ነዉ ማለት ነዉ፡፡

የኢትዮጵያ ህዝቦችም አሁን እየተጀማመሩ ያሉ የልማት እንቅስቃሴዎችን ከግብ

እንዲደርሱ መታገል አለበት፡፡ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከዚህ ከልማት መንገድ እንዲወጣም

ሲነገረዉና ሲቀሰቀስ ይህ ቅስቀሳ ሊመጣ የሚችለዉ ከጠላቱና ከጠላቱ ብቻ መሆኑን አምኖ ለዚህ

አደንቋሪ ቅስቀሳ ጀሮ ዳባ ብሎ ጥርሱን ነክሶና ወገቡን ታጥቆ አዲስ ቀን መጣም ሄደም ልማቱና

ልማቱ ላይ ብቻ ማተኮርና እሱ ላይ ርብርብ ማድረግ አለበት፡፡ ርግጥ ነዉ አብዛኛዉ የኢትዮጵያ

ህዝቦች እያደረጉ ያሉት ይህንኑ ነዉ፡፡ ነገር ግን አሁንም ቀላል የማይባል ህዝብ በሚጠበቅበት

ደረጃ በልማቱ የነቃ ተሳትፎ እያደረገ አይደለም፡፡ ይህ ነገር መስተካከል አለበት ብዮ አምናለሁ፡፡

እያንዳንዷን ሸርፍራፊ ሰአት በተሰማራንበት የልማት መስክ ለዉጥ ለማስመዝገብ ማዋል አለብን፡፡

የኢትዮጵያ ህዝቦችም መሪዎቻቸዉን ሲመርጡ ሌላዉ ሊያይቱ የሚገባ መስፈርት አሁን

የተጀመረዉን የልማት ሁኔታ በተጠናከረ መንገድ ማስቀጠል እንዲችል በቂና በሳል አመራር ሊሰጥ

የሚችል ማነዉ የሚለዉን መስፈርት በመጠቀም መምረጥ አለበት፡፡ በሌላ አነጋገር ልማት

የህልዉና ጉዳይ ነዉ ብሎ የሚወስድንና ይህኑንም በተግባር እያረጋገጠ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ

ነዉ መምረጥ ያለበት ብዬ አምናለሁ፡፡

4. ዴሞክራሲና አዲሲቱ ኢትዮጵያ

በመጀመሪያዉ ክፍል ፅሁፌ ለማንሳት እንደሞከርኩት የአሁኗን ኢትዮጵያና አሮጌዋን

ኢትዮጵያ ከሚለዩዋቸዉ መሰረታዊ ነገሮች መካከል በሁለቱ “ሃገራት” መካከል የነበረዉ

የዴሞክራሲ ሁኔታ ነዉ፡፡ የዴሞክራሲ ጥያቄ ለበርካታ አመታት የኢትዮጵያ ህዝቦችን ጎራ

አለያይቶ ያጨራረሰ አንዱ ዋነኛ ጉዳይ እንደሆነ አይተናል፡፡ የዚህም እልህ አስጨራሽ



የመጀመሪያዉ ምዕራፍ ትግል (በነፍጥ የተደረገዉ ትግል ማለቴ ነዉ) በዴሞክራሲ ሃይሎች

የበላይነት ከተጠናቀቀ 23 አመታት አልፈዋል፡፡ በዚህም ምክንያት የዴሞክራሲ ጉዳይ የአዲሲቱ

ኢትዮጵያ ምንነትና ግንባታ ከዛም አልፎ ተርፎም የህልዉና ጉዳይ ሆኖ ተካቷል፡፡ ይህም ማለት

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ግንባታ ዴሞክራሲ መብቶች ሳይሸራረፉ ከመከበር ዉጭ የሚታሰብ ነገር

አይደለም ማለት፡፡ ምክንያቱም ዴሞክራሲን የአዲሲቱ ኢትዮጵያ አንድ አብይ አካል አድርገን

ካልወሰድን ከ1983 ዓ.ም በፊት ወደ ነበረችዉ አሮጊቷ ኢትዮጵያ ተመለስን ማለትም ከብርሃን ወደ

ጨለማ ጊዜ እንደተመለስን ተደርጎ ነዉ ሊቆጠር የሚችለዉ፡፡

ማለትም ዴሞክራሲ ከሌለ የራስን እድል በራስ የመወሰን የመምረጥና የመመረጥ የሰዎች

በነጻ የማሰብ፣ እንዲሁምሃሳብን በነፃ የመግለፅ፣ የመሳሰሉ ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች

ተመልሰዉ ወደ ጨለማ ዉስጥ የሚገቡበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነዉ፡፡ ስለዚህም ዜጎች ወደ

ማይፈልጉት የርስ በርስ ጦርነትና ግጭት፣ አፈና ፣ እንግልትና ግድያ ተመለሱ ማለት ነዉ፡፡ ይህ

ደግሞ ፈፅሞ ኢትዮጵያ ህዝቦች ሊመርጡት ቀርቶ ሊመኙት የሚችሉት ነገር አይደለም የሚል

እምነት ነዉ ያለኝ፡፡

የዴሞክራሲ ጉዳይን የሞት ሽረት ጉዳይ አድርገን መዉሰድ ያለብን የቀድሞዉ ስርአት

እንዳይመለስ ስለምንፈልግ ብቻ ሳይሆን ከላይ የህልዉና ጉዳያችን ነዉ ያልነዉን ልማት

ለማምጣትም ካለሱ ስለማይታሰብም ጭምር ነዉ፡፡ ምክንያቱም ምልኣተ ህዝቡ ወደ ልማት ሊገባ

ከሆነ በመተማመን ነዉ እንጅ በሃይልና በጉልበት ሊሆን አይችልምና፡፡

ሌላዉ ዴሞክራሲን በእኛ ሃገር ሁኔታ የህልዉና ጉዳይ የሚያደርገዉ አብይ ምክንያት

ከትህምክትና ጠባብነት የሚነሱ ለኢትዮጵያ አንድነት ጠንቅ የሆኑ አመለካከቶቸንና ተግባራትን

መታገያዉ ዋነኛ መሳሪያ እሱዉ ስለሆንም ጭምር እንጅ፡፡ ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝቦች

በመፈቃቀድና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነት እንዲኖራቸዉ ከተፈለገ የብሄር

ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን የራስን እድል በራስ የመወሰን እድል መብት እስከመገንጠል ሳይሸራረፍ

መከበርን የሚፈቅድ ዴሞክራሲያዊ ስርአት መመስረት ያስፈልጋል፡፡ እንደ አኔ ይህ መብት

አለመከበር ኢትዮጵያን ከ1983 ዓ.ም. ለብተና ሊዳርጋት ደረሶ እንደነበር አምናለሁ፡፡ አሁንም ይህ

መብት በአንዳች ምክንያት ሃገራችን ዉስጥ መከበር ቢያቆም ኢትዮጵያን ከመበታተን ሊታደጋት

የሚችል ሃይል ይኖራል ብዬ አላምንም፡፡

ስለሆነም ምልአተ ህዝቡ ማድረግ ያለበት ሌላዉ ጉዳይ የዴሞክራሲ ጉዳይ እዚህች ሃገር

ላይ ብዙ ደም ያፋሰሰ አሁን ደግሞ ለልማታችንም ሆነ ለዘላቂ ሃገራዊ አንድነታችን መረጋገጥ

ቁልፍና ወሳኝ እንዲሁም የህልዉና ጉዳይ መሆኑን መማንና ይህ ዴሞክራሲያዊ ስርአትም



ሳይሸራረፍ እዉን እንዲሆን መታገል አለበት፡፡ ለምሳሌ መሪ የሚሆኑነትን የፖለቲካ ፓርቲዎች

ሲመርጥ ሊጠቀምበት የሚገባዉ ሌላኛዉ ዋነኛ መስፈርት ፓርቲዉ ምን ያህል ለዴሞክራሲና

ሰብአዊ መብቶች መከበር የቆመ ነዉ የሚለዉን ነዉ ማየት ያለበት ማለት ነዉ፡፡ እንዲሁም

ለኢትዮጵያ አንድነት ጠንቅ የሆኑ የትምህክትና የጠባብነት አመለካከቶችና ተግባራትን ያለርህራሄ

በሚከሰቱበት ወቀት መታገል ከምልአተ ህዝቡ ይጠበቃል፡፡

5. ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ሙስና አና አዲሲቷ ኢትዮጵያ

አዲሲቷ ኢትዮጵያ እዉን እንድትሆን እንግዲህ ሕገ-መንግስቱ በጥብቅ መከበር እንዳለበት

እንዲሁም ልማትና ዴሞክራሲ የሞት ሽረት ጉዳዮች መሆናቸዉን አይተናል፡፡ ለነዚህ

አመለካከቶችና ተግባራት ደግሞ ምልአተ ህዝቡ ዘብ መቆም እንዳለበትም ጭምር አይተናል፡፡

እነዚህንም አላማዎች ለማሳካት በምልአተ ህዝቡ መወሰድ ያለባቸዉ ርምጃዎች ምን መምሰል

እንዳለባቸዉ አይተናል፡፡

ከነዚህ ከላይ ካስቀመጥኳቸዉ የመፍትሄ ርምጃዎች ባልተናነሰ ሁኔታ እንግዲህ የኢትዮጵያ

ህዝቦች መታገል አለባቸዉ ብዬ የማምነዉ ነገር በየትኛዉም ደረጃ የሚከሰትን የኪራይ

ሰብሳቢነትና የሙስና አስተሳሰብንና ተግባርን ነዉ፡፡ ይህን ያልኩበት ምክንያት እነዚህ ተግባራት

በስፋት በሃገራችን ዉስጥ እየተንሰራፉ ከመጡ ከላይ ያስቀመጥኩዋቸዉን የአዲሲቷ ኢትዮጵያ

ግንባታ ሂደት ዉስጥ የህልዉና ጉዳይ ናቸዉ ያልኳቸዉ ልማትና ዴሞክራሲ ሊሳኩ የሚችሉበት

እድል ዝግ ስለሆነ ነዉ፡፡

ለምሳሌ ልማትን ብንወስድ አንድ የልማት ፕሮጀክት የተመደበ ገንዘብ በሙስናና በብልሹ

አሰራር የሚባክን ከሆነ የሚፈለገዉ ልማት በሚፈለግበት መጠን፣ ጊዜና ጥራት ሊመጣ አይችልም

ማለት ነዉ፡፡ ይህም የሃገሪቱን አጠቃላይ መፃኢ እድል የሚያጨናግፍ ጉዳይ ነዉ የሚሆነዉ፡፡

ልማት አልመጣም ማለት ደግሞ አሁንም ህዝቡ ወደ ተስፋ መቁረጥ ስለሚገባ ህገመንግስታዊ

ስርአቱን ለማክበርም ሆነ ለማስከበር ዘብ አይቆምም፡፡ ይህም ማለት ዴሞክራሲያዊ መብቶችም

በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ እንዲጣሱ በር የሚከፍት እድልን ይፈጥራል፡፡ በመጨረሻም

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ጉዞ ተገትቶ ወደ ማንፈልጋት የቀድሞዋ ኢትዮጵያ ተመልሰን ሄድን ማለት

ነዉ፡፡ ይህን ደግም ምልአተ ህዝቡ በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት የሚወስደዉ አማራጭ አይደለም፡፡

ስለዚህ ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነት (በኢኮኖሚዉ ላይ አዲስ አሴት የሚጨምር ምርትና

አገልግሎት ሳያመርቱ ና ሳያቀርቡ መክበር ማለት ነዉ ኪራይ ሰብሳቢነት) በአዲሲቱ ኢትዮጵያ



ግንባታ ላይ ሊያሳርፉት የሚችሉት ምት ከፍተኛነቱን ተረድትን እኛ ህዝቦች አነዚህን የለዉጥና

እድገት ፀር የሆኑተን አመለካከትና ተግባሮች አምርረን መታግል አለብን፡፡ እነዚህ እኩይ

አስተባቦችና ተግባሮች በተገኙበት ቦታ ሁሉ ከቤታችን ጀምሮ ፣ ትምህርት ቤቶችም፣ የሰራ

ቦታዎቻችን ወዘተ ያለ ርህራሄ ልንዋጋቸዉ ይገባል፡፡

6. ማጠቃለያ

እንግዲህ እንደ አንድ ገለልተኛ ፣ ሚዛናዊና እዉነተኛ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ኢትዮጵያን የማያት ከላይ

በሁለት ክፍሎች ባቀርብኩት መልኩ ነዉ፡፡ ይህ የአኔ አመለካከት ነዉ ምን ያህል የኢትዮጵያን

እዉነታ ይገልፃል የሚለዉን ፍርዱን ለእናንተ እተዋለሁ፡፡ አናንተስ ኢትዮጵያችንን አንዴት

ታይዋታላችሁ፡፡ እንደእኔ ከሆነ ጥሩ ካልሆ እንዴት ነዉ የምትገልጧት እስቲ የእናንትን ደግሞ

አካፍሉኝ፡፡

አመሰግናለሁ!!

ታደሰ ዘበአማን (tadesseza@gmail.com)

MBA- In international Business


