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ታላቅ ነበርን ታላቅም እንሆናለን!! ኢትዮጵያ ከየት ወዴት? በእኔ እይታ፤

1. መግቢያ

እኔ እየኖርኩበት ያለሁት የእድሜ ክልል የሚገርም ትዉልድን ያስተናገደ የእድሜ ክልል ነዉ፡፡ የሽግግር ጊዜ

ትዉልድ ብየዋለሁ፡፡ ይህ ትዉልድ ከአብዮቱ መፈንዳት 5 አመታት በፊትና በኃላ የተወለደ ትዉልድ ነዉ፡፡ ይህ

ትዉልድ እንግዲህ የሽግግር ትዉልድ ልለዉ የተገደደኩበት ምክንያት አንድም ሲወለድ የ1966 አብዮት ሲፈነዳ

አካባቢ ነበር፣ አፍላ የወጣትነቱ እድሜዉ ደግሞ የደርግና የኢህአዴግ መተካኪያ ወቅት ላይ ስለነበር ዋና ዋናዎቹ

የእድሜ ጊዜያቶቹ በሽግግር ክስተቶች የታጀቡ ስለነበሩ ነዉ፡፡ ስለሆነም ከቀደመዉ የኢትዮጵያዊያን ተማሪዎች፣

ወጣቶችም ሆነ አባቶች ትግል በቀጥታ እምብዛም ተሳታፊ ያልነበረ፤ የወጣትነት እድሜዉም ኢትዮጵያ በከፍተኛ

/ስርነቀል ለዉጥ ላይ የነበረችበት ወቅት ስለነበርና ነባሩ ትዉልድ ተራማጅና ጎታች በመሆን ጎራ ለይቶ ከፍተኛ

ትግል ዉስጥ ስለነበርና አሸናፊዉ በዉል ያልለየበት (በጦርነት ሳይሆን በአስተሳሰሰብ ትግሉ ማለቴ ነዉ፡፡

ምክንያቱም ጦርነቱ ኢህአዴግና በህዝቡ አሸናፊነት ተጠናቆ ነበርና) ወቅት ስለበነበርና ወጣቱንም በልማቱ ሆነ

በዴሞክራሲያዊ ትግሉ ዉስጥ የሚሳተፍበት እድል ስላልተከፈተ የራሱ የሆነ ታሪክ ሳይኖረዉ የቀረ የሽግግር

ትዉልድ ቢባል ስህተት አገላለፀ ነዉ ለማለት አይቻልም፡፡

የአሁኑ ትዉልድ ግን ለኢህአዴግ የተሃድሶ እንቅሰቃሴ ምስጋና ይድረሰዉና ከእኛ ትዉልድ በተለየ መልኩ በሃገሩ

ሁለንተናዊ ትግል ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡

የእኛዉ ወይም የሽግግር ትዉልድ ግን አንድ መልካም አጋጣሚ አግኝቶ አልፎአል፡፡ እሱም ምንድን ነዉ ከላይ

እንደገለፅኩት ከቀድሞዉ ትዉልድም ሆነ ከአሁኑ ትዉልድ በተለየ ሁኔታ በአንጻራዊነት ሲታይ የኢትዮጵያን

ሁኔታ ”ገለልተኛ” ሆኖ ለማየት እድል ያገኘበት ሁኔታ አለ ብየ አምናለሁ፡፡ ስለዚህ የቀድሞዉንም ሆነ የአሁኑን

ትዉልድ የጋራ ሊያደርግ የሚችል ኢትዮጵያዊ እይታ ሊገኝ የሚችል ከዚህ ትዉልድ ሊሆን ይችላል ብየ አሰብኩ፡፡

ይህንም የሽግግር ትዉልድ ባልወክልም እንኳ እኔ ግን የትዉልዱ አካል ስለሆንኩ የራሴን እይታ ብፅፈዉ ምን

አልባት የትዉልዱን እይታ መመልከት ይቻል ይሆናል እንዲሁም ለዚህች አገር የልማትና ዴሞክራሲ ትግል አንዳች

የሆነ አስተዋጽኦ ሊኖረዉ ይችላል በሚል መነሻነት ነዉ ይህን ፅሁፍ ልጽፍ የተነሳሳሁት፡፡

2. የሽግግሩ ትዉልድ ልዩ መገለጫዎቹ፡-

ይህ ትዉልድ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በጣም የሚገርም ትዉልድ ሆኖ ነዉ ያገኘሁት፡፡ የቀደመዉ ትዉልድ

ከፋም ለማም በተራማጁ ወይንም ጎታቹ ጎራ ራሱን በመመደብ በዚህች ሃገር እጣ ፈንታ ላይ በቀጥታ ሲሳተፍ

ነበር፡፡ የኛዉ ትዉልድ ግን በሃገሪቱ ታሪክ ብዙም ሚና ሳይጫወት ያለፈ ይልቁንስ ለዉጦችን /ሽግግሮችን ከዳር

ሆኖ እንዲታዘብ የተፈረደበት ትዉልድ አድርጌ ነዉ የምቆጥረዉ፡፡ የቀደመዉ ትዉልድ በእርስ በእርስ ጦርነት

ዉስጥ በማለፉ ክፉኛ የተጎዳ ነበር፡፡ የእኛ የሽግግር ትዉልድ ደግሞ በኤች አይ ቪ ኤድስ፣ በአደንዛዥ እፅ ሱስ፣

በስራ አጥነት ችግርና በመገለል ችግር ዉስጥ ያለፈ ትዉልድ ነበር፡፡ ተምሮ እንኳ ስራ ለመያዝ ያልቻለበት፣ በግሉ

ስራ ፈጥሮ እንዳይለወጥም በልማቱ የሚያሳትፈዉ የለዉጥ መሪ ያላገኘ ትዉልድ ነዉ ብዬ አስባለሁ፡፡

በአጠቃላይ ከላይ እንዳገለፅኩት የእኛን ትዉልድ የሽግግር ትዉልድ ማለት ይገልጸዋል፡፡
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3. ኢትዮጵያ ከ3000 አመት በፊት

ኢትዮጵያ ከዛሬ 3000 ዘመን አካባቢ በስልጣኔ ረገድ የአለም ቁንጮ ከሚባሉት ተርታ ተሰልፋ እንደነበረ በጊዜ

የነበሩ ፀሃፍት ከትበዉት ከማለፋቸዉ በተጨማሪ የዛሬ 3000 ዘመን የነበረዉ የስልጣኔ ደረጃ የሚጠቁሙ ህያዉ

የሆኑ ቅርሶች በሰሜኑ የሃገራችን ክፍሎች ይገኛሉ፡፡ የአክሱም ሃዉልቶች፣ የሳባ ቤተመንግስት ና መንደር እና

ሌሎችም ቅርሶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ የአክሱምና ከዛ ቀደም ያሉት መንግስታትን ያስተናገደችዉ ኢትዮጵያ ምን

ያህል ግዛት አንደነበራት ሁሉን ሰዉ በሚያስማማ ሁኔታ በግልፅ ባይታወቅም የግዛት ስፋቱ ግን በሰሜን እስከ

የመን በደቡብ እስከ ያሁኗ ሞቃዲሾ በምራብ ያሁኑ ሱዳንና በምስራቅ ደግሞ የህንድ ዉቅያኖስ ያዋስኗት እንደነበር

አንዳንድ ፀሃፍት ዘግበዉት ይገኛሉ፡፡

ኢትዮጵያ የራሷ የመገበያያ ገንዘብ፣ ፊደላት፣ የኪነ-ጥበብና የመሳሰሉት ሃብቶች ባለቤት መሆኗን ይተርካሉ፡፡

በዉጭ ንግድ ደግሞ ከህንዶች፣ ከቻይናዉያንና ከአረቦች ጋር ሳይቀር ይደረግ እንደነበር መዛግብት ያወሳሉ፡፡

4. ኢትዮጵያ በአለፉት ሁለት ሚሊኒየሞች

የአክሱም ስረወ-መንግስት ከወደቀ በኃላ ግን የኢትዮጵያ ገናና ስልጣኔ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደከመ ሄዶ አልፎ አልፎ

ብቻ ብልጭ ድርግም ከሚሉ የኪነ ህንፃ ጥበቦች ዉጭ በአለህበት ርገጥ ብሎም ወደ ሁለተኛዉ ሚሊኒየም

መጨረሻ ላይ ግን ጭራሽ የኃልዮሽ ጉዞ የተጀመረበት ሁኔታ እና ሃገሪቱም በተደጋጋሚ የሚመታትን ድርቅ

መቋቋም አቅቷት ግምባር ቀደም በእህል እርዳታ የምትኖር ለዜጎቿ አሳፋሪ ከመሆን አልፎ ተርፎ ሰዉም ዜግነቴ

ኢትዮጵያዊ ነዉ ብሎ ለመናገር እስከማፈር ብሎም ዜግነትን ለመቀየር እስከመመኘት ሁኔታ ላይ ደርሶ ነበር ፡፡

በተለይ ከኢህአዴግ መንግስት በፊት የነበሩት ሁለቱ መንግስታት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ እልቂት ያስከተሉ ሁለት

ከፍተኛ የርሃብ ዘመናትን አስተናግደዋል፡፡ በደርግ አገዛዝ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ሃገሪቱ በእርስ በርስ ጦርነት

ዉስጥ በመዘፈቋ ምክንያት የሃገሪቱ ኢኮኖሚ እድገቱ ከዜሮ በታች የደረሰበት ሁኔታ የታየበትና እንደ አንዳንዶቹ

ተንታኞችም ሃገሪቱ እንደሃገር መቀጠል የማትችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ብለዉ በጣም የሰጉበት ሁኔታ

ተፈጥሮ ነበር፡፡

5. አዲሲቷ ኢትዮጵያ መባቻ

ኢትዮጵያ ከአክሱም ስርወ- መንግስት መዉደቅ በኃላ በአለህበት ርገጥ በሚባል ሁኔታ ስትጓዝ ቆይታ ንጉስ

ተክለጊወርጊስ ከወደቀ በኃላ ግን እንደ ሃገር በአንድ ንጉስ የምትዳደርበት ሁኔታ ተቋርጦ ከፍተኛ የሆነ የርስ በርስ

የመንደርና የአዉራጃ አስተዳዳሪዎች በሚያስነሱት እርባና ቢስ ርስ በርስ ግጭቶች ስትናጥ የቆየችበት ሁኔታ ነበር፡፡

ሃገሪቱም በአንድ ንጉስ ከመተዳደር ይልቅ በየመንደሩ ራሱን የአካባቢ ንጉስ በአደረጉ የመንደር አፄዎች ሃገሪቱ

አንደ ድፎ ዳቦ ተሸንሽና የምትዳደርበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ ኢትዮጵያ ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ በአንድ ንጉስ

መተዳደር እንደገና የጀመረችዉ ከ1878 ዓ.ም አካባቢ የጎንደር፣ የጎጃም፣ የወሎን፣ የትግራይና የሸዋ የአካባቢ

ገዥዎችን በጦርነትና በዲፕሎማሲ ካስወገዱ በኃላ ጎንደር አካባቢ በምትገኘዉ ደረስጌ ማሪያም ቤተክርስቲያን ላይ

አፄ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ብለዉ በነገሱት የኢትዮጵያ ንጉስ ነበር፡፡ ይህ ኢትዮጵያን እንደገና

በአንድ ንጉሰ ነገስት እንድተዳደር የማድረግ ስራ በአፄ ቴዎድሮስ ቢጀመርም የአፄ ቴዎድሮስ እንድ የማድረግ ርምጃ

ግን ከሸዋ ያለፈበት ሁኔታ ስላልነበር ይህ ስራ የቀጠለዉ ከእሳቸዉ ጋር በእስር ምክንያት የማደል እድል

የገጠማቸዉ በኃላም የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት በሆኑት አፄ ሚኒሊክ ሁለተኛ ነበር፡፡ እሳቸዉም ሌሎችን የኢትየጵያ
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ግዛቶችን ያስተዳድሩ የነበሩ የከፋ፣ የአሶሳ፣ የወላይታና ሌሎች ገዥዎችን በጦርነትም ሆነ በዲፕሎማሲ በማሸነፍ

የኢትዮጵያን አንድነት እንደገና እንዲጠናከር ያደረጉበት ሁኔታ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ በነዚህ ወቅቶች በመሰረቱ እንደ

አንድ መንግስት በአንድ ንጉስ እንደገና ትመራ እንጅ አስተዳደሮቿ ግን የህዝቦቿን ሉአላዊነት የማይቀበሉና በጥቂት

ባላባቶች ና ንጉሳዊያን አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊዉ፣ ማህበራዊዉና ፖለቲካዊዉ ሁኔታዎች ቁጥጥር ስር የነበሩበት

ሁኔታ ነዉ የነበረዉ፡፡ በዚህም ምክንያት ከ1950ዎቹ አካባቢ ጀምሮ በህዝቡ ዉስጥ የዴሞክራሲና የእኩልነት

ጥያቄዎች በአንዳንድ ብሄረሰቦችም ዉስጥ የብሄር እኩልነት ጥያቄዎች መነሳት ጀመሩ ፡፡ 1953 አ.ም በሁለት

ወንድማማቾች ተደርጎ የነበረዉ መንግስት የመገልበጥ ሙከራ፣ በትግራይ ዉስጥ ና በጎጃምም አካባቢ የተለያዩ

የለዉጥ እንቅስቃሴዎች መደረጋቸዉ በወቅቱ ለነበሩ የለዉጥ ፍላጎቶች ማሳያ ሆነዉ ሊታዩ የሚችሉ ናቸዉ፡፡

አንዲሁም በኦሮሞና በሌሎችም ብሄር ተወላጆችም አካባቢ የብሄር እኩልነት ጥያቄ በግልፅ መነሳት የተጀመሩበት

እንዲሁም ነፍጥ አንስቶ እስከመዋጋት ድረስ ተቃዉሞ የተጀመረበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ በ1960 ዎቹ አካባቢ ጀምሮ

ደግሞ የተለያዩ የዴሞክራሲ፣ ፍትህና የእኩልነት ጥያቄዎችን ያነገቡ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ወደ ህዝባዊ

እንቅሰቃሴዉ የገበቡት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ ይህ እንቅስቃሴ በሂደት ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል እያሳተፈ

በመምጣቱና የአፄዉ ስርአትም ለሚነሱ ህዝባዊ ጥያቄዎች በቂና ፈጣን ምላሽ መስጠት ባለመቻሉ በተለይም

በ1966 አ.ም ተከስቶ በነበረዉ ረሃብ ምክንያት ብዙ ሰዉ በማለቁና የአፄዉ ስርአትም ለዚህ ችግር ጀሮ ዳባ ልበስ

በማለቱ የህዝቡ ቁጣ ገንፍሎ ስለወጣና የሃገሪቱ ጦርም እንቅስቃሴዉን ስለተቀላቀለ 1967 መስከረም ሁለት አፄ

ኃይለሥላሴ በሃይል ከስልጣናቸዉ እንዲለቁ በመደረጉ የሰሎሞን ስርወ-መንግስት በኢትዮጵያ ዉስጥ የነበረዉን

በጣም ረጅም የስልጣን ዘመን ለአንዴ ና ለመጨረሻ ጊዜ አጥቷል፡፡

የአሁኗ ኢትዮጵያን ምን ልትመስል እንደሚገባ ዲፋይን የሚያደርጋት እንቅስቃሴ እንግዲን ከዚሀ በኃላ በተከሰቱት

እንቅስቃሴዎች ነበር እዉን የሆኑት፡፡ ርግጥ ከዛ በፊት በባለራዕዩ የአማራ ተወላጅ ሩቅ አሳቢ ዋለልኝ መኮነን

የወደፊቷ ኢትዮጵያ ምን ልትመስል እንደምትችል በከፊልም ቢሆን ስርነቀል ሊባል በሚችል አለመካከት ደረጃ

ገልጧታል፡፡ ኢትዮጵያ ማለት ሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩል የምታስተናግድ እንጅ የአንዱን ወይም

የሌላዉን ብሄር የበላይነት ይዛ መቀጠል እንደማትችል ተናግሮ ነበር፡፡ ይህ አመለካከት እንደኔ አስተሳሰብ በጣም

አብዮታዊና ስር ነቀል ነበር ማለት ይቻላል፡፡

ከአፄ ሃይለስላሴ መንግስት መፍረስና መዉደቅ በኃላ ኢትዮጵያ በዋነኛነት በሁለት ጎራ በተሰለፉ ሃይሎች መፋጠጥ

ብሎም በሃይል መጨራረስ ድረስ እስከሄደ ትግል የሚገለፅ ልዩነት ታይቷል፡፡ በአንደኛዉ ፅንፍ ዴሞክራሲ በሌላ

ወገን ደግሞ ፀረ-ዴሞክራሲ ተሰልፈዉ መፋለም ጀመሩ፡፡ ማለትም ዴሞክራሲ ማለት የዴሞክራሲን መሰረታዊ

አለባዊያንን መሰረት አድርጎ የሚታገል ወገን በእንድ ወገን የፀረ-ዴሞክራሲ አመለካከትና ተግባርን መሰረት

አድርገዉ የሚታገሉ በሌላ ወገን በመሆን ሃይለኛ ጥዝጠዝ ዉስጥ የገቡበት ሁኔታ ተከሰተ፡፡ የጎራዎችን አሰላለፍ

ስንመለከት በዴሞክራሲ ወገን ኢህአፓ (ኃላ ላይ ግን ወደ ፀረ-ዴሞክራሲ ተጠቃሎ ገብቷል፡፡)፣ የአሁኑ ህዋሃት፣

የአሁኑ ብአዴን፣ ኦህዴድ ነበሩ፡፡ በፀረ-ዴሞክራሲ ጎራ ደግሞ የሁሉ አባት ደርግ፣ መኢሶን፣ ኢጫት፣ ኢዲህ፣

ኢህአፓን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ይህ ልዩነት በጠረጴዛ ዙሪያ ቀርቦ የመፈታት ዕድል ለጊዜዉ ነዉ ስልጣን የያዝኩት

ያለዉ ደርግ በፈፀመዉ ታሪካዊ ስህተት ምክንያት ፍፁም ሊሳካ አልቻለም፡፡ ደርግ የዴሞክራሲ ሃይሎች

ያቀረቡለትን ህዛባዊ ጥያቄ በሰላምና በዴሞክራሲያዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ከእሱ የተለየ ሃሳብና ተግባር

ያለዉን ማንኛዉንም ሃይል የአብዮቱ ና “የኢትዮጵያ ትቅደም” መፈክር ጠላት ነዉ ብሎ በመፈረጅ አብዮታዊ
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ርምጃ በዉሰድ ማስወገድ ነዉ የሚል ዉሳኔ በማስተላለፍ ለሁሉም ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች የጥይት

መልስ መስጠት ነበር የቀናዉ፡፡ ርግጥ ይህ መልሱ የመነጨዉ ከወታደራዊ ማንነቱ ጋር ተያይዞ ሊገለጽ ከሚችለዉ

ባሕሪዉ ነዉ፡፡

ከዚህ በኃላ በዚህች ሃገር የዴሞክራሲና ፍትህ ጥያቄ መልስ በማግኘት የሚደረገዉ ጥረት ምን መልክ መያዝ

እንዳለበት ፍንትዉ ብሎ ለሁሉም ወገኖች ታየ፡፡ ማለት ከሁለቱ ጎራዎች አንደኛዉ አሸንፎ በዚህች ሃገር ላይ

የበላይነቱን ሊይዝና የዚህችን ሃገር ዕጣ ፈንታ ሊወስን ከሆነ አንደኛዉ ወገን በበላይነት በመያዝ ሊያጠናቅቀዉ

የሚገባ የአንዲት ሃገር ወንድማማቾች ፈረንጅ በሰራዉ እሳት በሚተፋ የጦር መሳሪያ የሚያፋጅ ጦርነት ማካሄድ

ብቻ ሆነ ያለዉ አማራጭ፡፡ ይህንም ጦርነት በዋነኛነት ደርግ፣ ኢህአፓ፣ ኢዲህና ሌሎች ፀረ-ዴሞክራሲ ሃይሎች

በአንድ ወገን ኢህዴን ና ህዋሃት ን የመሳሰሉ ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች በሌላ ወገን ሆነዉ መፋለም ያዙ፡፡ በዚህም

ሂደት በተለይ ነጭና ቀይ ሽብር በሚባሉት ዘመቻዎች በርካታ ይህችን ሀገር ወደ አንድ ከፍተኛ ደረጃ ሊያደርሱ

የሚችል የተማረ ትዉልድ በአካል ጉዳት፣ በሞትና በስደት እንዲጨረስ ሆነ፡፡ በቀጣይም ጦርነቱ በስፋት ቀጥሎ

በርካታ የሰዉ ልጆች ያለ እድሜያቸዉ እንዲያልቁ ሆነ፡፡ የሃገሪቱ የመልማት እድል ማጣት እጣ ፈንታ በ17 አመት

ተራዘመ፡፡

የሃገሪቱ ስቃይ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ወቀት ቢኖር ይህ ከ1983 ዓ.ም በፊት ባሉት 17 አመታት ነበር ቢባል

ምንም ስህተት የለዉም፡፡ የርሃቡ መጠንና ጥቃት የጨመረዉ በዚህ ወቅት ነበር፡፡ የሃገሪቱ ኢኮኖሚም በከፍተኛ

ደረጃ ያሽቆለቆለበት በዚህ ወቅት ነበር፡፡ ረሃብ የሚለዉ ስም ከሃገራችን ጋር አንድ እስከመስል የተቀላቀለበት

ወቀትም በዚህ 17 አማታት ነበር፡፡ በአንድ አመት በተከሰተ ረሃብ ብቻ ከሁለት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለቀበት

በጦርነትም ከፍተኛ ኢትዮጵያዊያን ያለቁበት ወቅት ይኸዉ ወቅት ነበር፡፡

ይህ ወቅት ሊያልቅ ትንሽ አመታት ሲቀረዉ እኔ እና ጓደኛዬ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታችንን ልንጨርስ

እየተንደረደርን የነበረንበት ወቅት ነበር፡፡ በተለይ 11ኛ ክፍለና 12 ኛ ክፍል ስንሆን ሁኔታዎችን የማገናዘብ አቅማችን

ማደግ ስለጀመረ ነዉ መሰለኝ ለትምህርት ከምናጠፋዉ ጊዜ ዉጭ ያለወን ጊዜ የምናሳልፈዉ ለኢትዮጵያ ምን

አይነት አስተዳደርና ስርአት ነዉ የሚጠቀማት የሚለዉ ጉዳይ በጣም በስሜትና በሃይል በመከራከር ነበር፡፡

በተለይ ቀን ትምህርታችን በክላስና በጥናት ከሰራን በኃላ ከቀኑ 12፡00 ሰኣት ላይ ሲሆን ዋናዉን የከተማችንን

አዉራ ጎዳና ይዘን ከከተማ ዉጭ ንፋስ ለመቀበል በምንጓዘበት ወቅት እኔና ጓደኛየ የምናወራዉ ሁሌም ማለት

ይቻላል ስለ ኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ጓደኛዬ ለኢትዮጵያ የሚበጃት ስርኣት

የካፒታሊስት ስርአት ነዉ፡፡ ኮሚኒዝም በአልባኒያ ድህነትን ነዉ ያመጣ ዜጎቿ ድኃ ከመሆናቸዉ የተነሳ

ጫማቸዉን ቀቅለዉ መብላት ተገደዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ኮሚኒዝምን በመከተል እንደነሱ መሆን የለባትም

የሚል መከራከሪያ ሃሳብ የሚቃርበዉ ጓደኛዬ ነበር፡፡ እኔ ደግሞ ካፒታሊዝም ጥቂቶችን ሃብታም በማድረግ

ብዙሃኑን ኢትየጵያዊ ድሃ እንዲሆን የሚያደርግ ስለሆነ ኢትዮጵያ ከካፒታሊዝም ይልቅ ኮሚኒዝም ነዉ

የሚያስፈልጋት በሚል ስንከራከር ትዝ ይለኛል፡፡ ይህ እንግዲህ የሚሆነዉ በ1981 እና በ1982 አመታት ነበር፡

ይህ የጓደኛየና የእኔ ክርክር 1983 አካባቢ የነበረዉን ሁኔታ የሚገልፅ ነበር፡፡ ይህ ክርክር ግን በእኔና ጓደኛየ ብቻ

ተወስኖ የቀረ አልነበርም ምክንያቱም ሃገሪቱ በዚህ ወቅት በመስቀለኛ መንገድ ቆማ የምትገኝበት ወቅት ነበርና

ሁሉም በዚህ ሃሳብ ላይ የሚስብበትና የሚወያይበት ወቅት ነበር፡፡ በተለይ በኢህአዴግ ካምፕም እንዲሁም

ከፍተኛ ዉይይት ላይ እንደነበረ ይታወቃል፡፡
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6. አዲሲቷ ኢትዮጵያ

እንደእኔ ኢትየጵያ በ1983 የገጠማት እድል አዉሮጳ በ17ኛዉ ክፍለ ዘመን የገጠማት የአብርሆት /ህዳሴ ዘመን ጋር

ነዉ የማወዳድረዉ፡፡ ሃገራችን ላይም የመጣዉ ለዉጥ ከአንድ ጨለማ የሆነ ሁኔታ ወደ ብርሃን ከጥቁር ወደ ነጭ

ቀለም የመለወጥ ያህል ነዉ የሚሰማኝ፡፡ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ድሮም ነበረች አሁንም አለች ለምንድን ነዉ

አዲሲቷ ኢትዮጵያ የምትባለዉ ሲሉ እሰማለሁ፡፡ እኔ ግን ከ1983 ግንቦት በፊትና በኃላ ያሉት ኢትዮጵያዎች

በጣም ፍፁም የሚለያዩ ሃገራት ናቸዉ የሚል ሃሳብ ነዉ ያለኝ፡፡ ይህን ስል ሰዉ መሬቷን፣ ወንዞቿን፣ ተራሮቿንና

ኮረብቶችዋን ብቻ በማየት ይመስለኛል ኢትዮጵያ ድሮ የምናዉቃት ያዉ ኢትዮጵያ ናት ምኗነዉ አዲሲቷ

ኢትዮጰያ የሚያስብላት የሚል ሃሳብ ሲያነሱ ይሰማል፡፡

የድሮይቷ ኢትዮጵያ ዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸዉን ለማስከበር ሲጠይቁ የሚሰጣቸዉ መልስ

እስራት፣ እንግልት ና ግድያ ነበር፡፡ ዜጎች በነፃነት ሃሳባቸዉን የማይገልፁበት ሁሉም የሃገሪቱ ጉዳዮች የሚወስኑት

በጥቂት የገዥዉ መደብ አባላት ነበር፡፡ ዜጎች የሚፈልጉትን እምነት ለመያዝና ለማምለክ የማይችሉበት፡፡ በቡድን

ተደራጅተዉ ለኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ሆነ ማህበራዊ ጉዳዮቻቸዉ መታገል የማይችሉባት፡፡ ዜጎች በፍትህና

በመልካም አስተዳደር እጦት ክፉኛ የሚንገላቱበት፡፡ የብሄር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች መብቶች ያልተከበሩበት

የብሄረሰቦች እስር ቤት ሆና የቆየችበት ሁኔታ ነበር ማለት ይቻላል፡፡

የዜጎች ሰብአዊም ሆነ ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸዉ ፈፅሞ የተረገጠበት፤ ማንኛዉንም ሃሳብ ያለማንም ሃይል

ተፅዕኖ የማሰብ፣ ያሰብነዉን ሃሳብ ደግሞ በነፃነት የመግለፅ፣ ማንኛዉንም አይነት እምነት በነጻነት የማመንና

የማስፋፋት፣ የመደራጀት መብት፣ የፖለቲካ አባል የመሆን፣ እድሜዉ ሲፈቅድለት ደግሞ የመምረጥና የመመረጥ

መብቶች ሁሉም አይነት የመብት ረገጣዎችና የጨለምተኝነት አመለካከቶች የነገሱባት ኢትዮጵያ ነበረች፡፡

ከ 1983 ግንቦት 20 በኃላ ብሎም በ1987 ዓ.ም የፀደቀዉን ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት ተከትሎ ሃገሪቱ ዉስጥ

የተጀመረዉ አዲስ ስርአት ግን በማንኛዉም መስፈርት ሲመዘን ስርነቀልና ፍፁም አዲስ የሆነ ስርዓትና

አስተሳሰብን ይዞ የመጣ ነበር ማለት ይችላል፡፡ የምንከተለዉም የኢኮኖሚ ስርአት በገበያ የሚመራ የካፒታሊስት

ኢኮኖሚ ስርአትና ፖለቲካችን ደግሞ መድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርአት አንደሆነ በግልፅ የተወሰነበት ሁኔታ

ስለነበር ከዛ በፊት ሲደረጉ የነበሩ የእኔና የጓደኛየም ሆነ የመሰል ዜጎች የትኛዉን አቅጣጫ እንከተል ክርከር

መቋጫ ሊያገኝ የቻለበት ሁኔታ ነዉ የተፈጠረዉ፡፡

ይህ ማለት ሁሉም ሃገራችን ዉስጥ የተነሱ ኢኮኖሚያዊ፣ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጥያቄዎች መልስ አግኝተዉ ትግሉ

ሁሉ ቁሟል ማለት አይደለም፡፡ ትግሉ መልኩን ቀይሮ በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል፡፡

በዚህ ዘመን እየታየ ያለዉ የትግል ሁኔታ ከ1983 ዓ.ም በፊት ከነበረዉ የትግል አይነትና አግባብ ጋር ሲነፃፀር

እሳት በሚተፋ ፈረንጅ ሰራሽ የጦር መሳሪያ ሳይሆን እግዚአብሄር በሰጠን የማሰብ ችሎታ በመጠቀም

የምናካሄደዉ የሀሳቦች ጦርነት ነዉ እየተካሄደ ያለዉ፡፡ የአሁኑ ጎራ ክፍፍል ከቀድሞዉ የተለየ ባይሆንም ሁለቱም

ጎራዎች የሚታገልላቸዉ ስርአቶች በተመለከተ ግን ነበራዊ ሁኔታዉ ተለዉጧል፡፡ ምክንያቱም ድሮ ቢያንስ

የለዉጥ ሃይሉ የሚታገልለት ስርአት በሃገራችን ሁኔታ በነበራዊነት ያልተከሰተ ስለነበር በንድፈሃሳብ ደረጃ ነበር
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ማለት ይቻላል፤ በአሁኑ ሰኣት ግን ሁለቱ ጎራዎች የሚታገሉላቸዉ ስርአቶች የቀድሞዉ ስርአት ምን እንደሚመስል

ከ1983 በፊትም ቢሆን በሃገራችን ዉስጥ በተግባር ያየነዉ ሲሆን አዲሱ ስርአት ደግሞ በጅምር ደረጃም ቢሆንም

በሃገራችን ደረጃ ምን መልክ ሊኖረዉ እንደሚችል ባየነበት ሁኔታ ዉስጥ ሆነን የሚካሄድ ትግል መሆኑ ለየት

ያደርገዋል፡፡

ስለዚህ ትግሉ እንግዲህ እየተካሄደ ያለዉ በመሰረታዊነት ይህን አዲስ ነባራዊ ሁኔታ እንዲጠናከርና ወደኃላ

እንዳይመለስ በሚፈልጉ ሃይላትና የቀድሞዉ ስርአት ተጠጋግኖም ቢሆን እንዲቀጥል በሚፈልጉ ሃይላት መካከል

ነዉ ማለት ይቻላል፡፡ ይህም ማለት አንዱ ጎራ የአሁኒቷ ኢትዮጵያ ስርነቀል ለዉጥ ዉስጥ ያለችዉ ኢትዮጵያ

እንድትቀጥል የሚፈልጉ ተራማጅና የለዉጥ ሃይሎችን ያሰባሰበ ሲሆን በሌላኛዉ ፅንፍ ደግሞ ፈፅሞ ይህ ለዉጥ

የማይታያቸዉና ጥቅማቸዉ የሚገኘዉ በቀድሞዉ ስርአት ነዉ ብለዉ በሚያምኑ ጎታችና ኃላቀር ሃይሎች መካከል

ነዉ፡፡ እነዚህ ሃይሎች ለእኔ የሁለት አለማት ሃይላት አድርጌ ነዉ የማያቸዉ፡፡ እነዚህ አለማት ደግሞ ፈፅሞ

የተለያዩ አለማት ስለሆኑ በጋራ የሚቆሙበት ቦታ ስለላቸዉ አቋማቸዉ ፈፅሞ ሊታረቅ የሚችል አይደለም፡፡

ለዚህም ነዉ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ዉስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ገዥዉ ፓርቲ በአንድ ወገን ተቃዉሚዎች

ደግሞ በሙሉ በሌላ ወገን ፈጽሞ ሊታረቅ የሚችል አቋም የሌላቸዉ፡፡ ስለዚህም ነዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ ያሉ

የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይ አ/ዴሞክቲክ የሆኑትና ሊበራል ዴሞክራቲክ የሆኑ ድርጅቶች በጋራ ሊሰሩ

የማይችሉት፡፡ ስለዚህ እዚህ ሃገር ላይ በምርጫ ስልጣን ሊይዝ የሚችል ሃይል አንድም የለዉጡ ሃይላት

ካለበለዚያም ጎታች ወይንም የቀድሞዉ ስርአት (ሰታተስኮዉን) አስቀጣዮች ነዉ ሊሆ የሚቸለዉ፡፡ ማለትም የጋራ

መንግስት እናቋቁም ቢሉ ማቋቋም የማይችሉትም ለዚህ ነዉ፡፡

አዚህ ላይ በመቆም ኢትዮጵያ ዉስጥ ያለዉ የፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ሊቀጥል እንደሚችል ሳስብ የሚታየኝ ነገር

በተለያዩ ሀለት ሴናሪዎች ሊገለጽ ይቻላል፡፡ አንደኛዉ ሁኔታ አና በጣም በከፍተኛ ደረጃ የመሆን እድል ያለዉ

ሁኔታ ምልኣተ ህዝቡ አዲሱን ስርአት/አዲሲቷ ና ተራማጇ ኢትዮጵያ ምን ልትመስል እንደምትችል ቢያንስ

በጅምርም ቢሆን ስለተመለከተ እና ሃገሪቱም ወደ ቀድሞዉ ስርአት እንዳትመለስ ስለሚፈልግ ከለዉጡ ሃይል ጎን

በፅናት ለረጅም ጊዘያት በመቆም ለዉጡ ከፍተኛ ደረጃና የማይቀለበስበት ደረጃ ያደርሰዋል ብዬ አስባለሁ፡፡

ማለትም ጎታች የሆነዉ ሃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ መሰረቱ እየጠበበ በመሄድ ሙሉ ለሙሉ የሚጠፋበትና ለዉጡን

ባይወድም ተገዶ የሚቀበልበት ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ ሌላኛዉ መላምት/ሴናሪዮ ደግሞ ሊሆን የሚችለዉ ምልአተ

ህዝቡ የአዲሱ ስርአት ሙሉ ማንነትና ባለመረዳትና ከዚሁ ስርአት የሚገኘዉን ጥቅም በሚፈልገዉ ፍጥነትና

ጥራት ማጣጣም አልችል ሲልና ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ዉስጥ ከገባ ጎታችና ፀረ-ለዉጥ ከሆኑ ሃይላት ጎን ሊሰለፍ

የሚችልበት ሁኔታ ነዉ፡፡ ይህ ሁለተኛዉ ሁኔታ ግን የሚከሰት እድሉ እንደእኔ አጅግ በጣም ዝቅተኛ ነዉ፡፡

ምክንያቱም ህዝብ በተፈጥሮዉ ምክንያታዊ ነዉ ብየ ስለማምንና ምንም አይነት ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ

ቢገጥመዉም ከቀድሞዉ ስርአት የማይሻል ነገር የለምና ለዉጡን በፅናት እንዲቀጥል ያደርጋል እንጅ ወደ

ቀድሞዉ ጨለማ ሁኔታ ይመለሳል የሚል እምነት ስለሌለኝ ነዉ፡፡

7. የኢትዮጵያ ራዕይ (ድሪም)

ለእኔ ኢትዮጵያ ዉስጥ እየተነገባ ያለዉ ስርአት ሙሉ ለሙሉ በስኬት ከተጠናቀቀ በየትኛዉም ሃገር ያልታየና

በሁሉም የልማትና የስልጣኔ መስፈርቶች ሲታይ በአለማችን ከአሁን በፊት ያልታየ ለነዋሪዎቿም ሆነ ለሌሎች
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በተለያየ አጋጣሚ የመጎብኘት እድል ለሚፈጠርላቸዉ የአለማችን ሰዎች በጣም ተስማሚ የሆነች ሃገር መሆኗና

ለሌሎችም ሃገራት እንደሞዴል ሆና ልታገለግል የምትችል መሆኗ አይቀሬ ነዉ፡፡ ዴሞክራሲያችን ስርነቀል የሆነና

በሌለችም ሃገራት ላይ ከሚታዩ ዴሞክራሲዎች በአይነቱ የተለየ መሆኑ አይቀርም፡፡ ህዝቦቿ በፍፁም ነፃነትና

ፍትሃዊ ሁኔታ ዉስጥ የሚኖሩና በአስተማማኝ ሁኔታ ሰላማቸዉ የተጠበቀላቸዉ መሆናቸዉ አይቀርም፡፡

ልጆቿም በስደት ወደሌላ ሃገራት የሚሄዱበት ሁኔታ ተቀይሮ እዚሁ ሃገራቸዉ ላይ ሰርተዉ የሚለወጡበትና ስደት

የሚቆምበት ሁኔታ ሩቅ እንደማይሆን መገመት ብዙም ስህተት አይሆንም፡፡

የዚህ ስርአት ግንባታ በዋነኛነት በሶስት ደረጃዎች ተከፍሎ ሊፈጸም ይችላል ብየ አምናለሁ፡፡

የመጀመሪያዉ ምእራፍ በዋነኛነት በአለፉት 10 አመታት የተጀመረ ሲሆን በሚቀጥሉት አስር አመታት ዉስጥ

በጥቅሉ በ20 አመታት ጊዜ ዉስጥ ሊጠቃለል የሚችለዉና ሃገሪቱ ከድህነት ጎራ ወጥታ ወደ መካከለኛ ገቢ

ያላቸዉ ሃገራትን ጎራ የምንቀላቀልበት ደረጃ ነዉ፡፡ ማለትም በ2017 የሚጠናቀቅ ምእራፍ ማለት ነዉ፡፡ በዚህ

ሂደት ወቅት አሁን በፍፁም ድህነት ዉስጥ የሚገኙት ዜጎች ሙሉ ለሙሉ በሚባልበት ደረጃ የቀን ገቢያቸዉ ከ1

ዶላር ከ25 ሳንቲም በላይ የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ ማለትም በአሁኑ ጊዜ በፍፁም ድህነት ዉስጥ የሚገኙት

ከ 20-22 ሚሊዮን (23-25%)የሚጠጉ ዜጎች ሙሉ ለሙሉ ወደ መከካለኛ ገቢ ያላቸዉ ይሆናሉ ማለት ነዉ፡፡

የሚቀጥለዉ ደረጃ ደግሞ የመካከለኛ ገቢን ርከን ጨርሰን ወደ ከፍተኛ ገቢ ያላቸዉ ሃገራት ርከን የምንሸጋገርበት

ምዕራፍ ነዉ የሚሆነዉ፡፡ ይህ ደግሞ ከዛሬ በ30-50 አመታት ጊዜ ዉስጥ ሊፈጸም የሚችል ነዉ የሚሆነዉ፡፡

ሶስተኛዉ ምእራፍ ደግሞ ከዛሬ 60-70 አመታት ባሉት ጊዜያት ዉስጥ ሊፈፀም የሚችልና ሃገራችን ከፍተኛ ገቢ

ያላቸዉን ሃገራት ጎራ የምትቀላቀልበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ ይኖራል፡፡

በቀጣይ 100 አና ከዛ በላይ ባሉ አመታት ዉስጥ ደግሞ ከዛሬ 3000 አመት ወደነበርንበት የሃገራት ቁንጮነት ማማ

መገስገስ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ ታላቅ ነበርን ታላቅም እንሆናለን ማለት ይህ ነዉ እንግዲህ፡፡

8. ማጠቃለያ

ስለዚህ እንደ እኔ እምነት ለኢትዮጵያ ህዝብ የቀረበዉ የወቅቱ ጥያቄ ይህን ጉዞ ማስቀጠል ወይም አለማስቀጠል

የሚሉ ሁለት ግልፅ የሆኑ አማራጮች መካከል የትኛዉን ትመርጣለህ የሚል ነዉ ማለት ነዉ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች

መልስ ደግሞ ይህን አዲስ የለዉጥ የእድገት ጎዳና እናስቀጥላለን የሚል እንደሚሆን አልጠራጠርም፡፡

ምርጫችን ይህ ከሆነ ታዲያ እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህን ስርአት ለማስቀጠል ምን ማድረግ አለብን የሚለዉን

ጥያቄ መመለስ ወሳኝ ነዉ የሚሆነዉ፡፡ ይህን ጥያቄ በሚቀጥለዉ ፅሁፌ እመለስበታለሁ፡፡

ታደሰ ዘበአማን

MBA- In international business.


