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የህዳሴ ጉዞው የመለስ ህልም ነው፤ ህልሙ እውን ይሆን 

ዘንድም  መሰረቱ ተጥሏል 
 

ኑር ሁሴን  8/25/12 

 

ኢትዮጵያ በረጅም ዘመን ታሪኳ መጥፎና መልካም የሚባሉ ክስተቶችን አስተናግዳለች፡፡ ዓለማችን 

ዝንተ ዓለም የሚዘክረው አንድ የኢትዮጵያ ታሪክ እፁብ የሆነ ስልጣኔዋ ነው፡፡ ይህች ጥንታዊት 

ምድር በተለይ በአክሱም ዘመነ መንግስት በዓለም ውስጥ የነበራት ቦታ እጅግ የላቀ እንደነበር 

የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ፡፡ አገሪቱ ከስልጣኔዋ ባሻገር በዓለም ኃያል ከነበሩት ጥቂት 

መንግስታት ውስጥም የምትመደብ እንደነበረች ታሪክ የመዘገበው እውነት ነው፡፡  

 

ሆኖም ይህ ስልጣኔ በተለያዩ ታሪካዊ ሁነቶች ሳቢያ በነበረበት ቆሞ ቀረ፤ ኃያልነቷም ወደቀ፡፡ ይባስ 

ብሎም እጅግ በሚያስደምም ሁኔታ አገሪቱ ፈጣን የኋሊዮሽ ጉዞ ውስጥ ገባች፡፡ እጣ ፈንታዋም 

የእርስ በርስ ፍጅት፣ ችጋርና ቸነፈር ሆነ፡፡  የተለያዩ ገዢዎችም ተፈራረቁ፡፡ ያም ሆኖ እነዚህ 

ገዢዎች የአገሪቱን ህዝቦች ከዚህ ስቃይና መከራ ለመታደግ ከመጣር ይልቅ ስልጣናቸውን ለማቆየት 

እርስ በእርሳቸው እየተናቆሩ ሲታትሩ ኖሩ፡፡ የአገሪቱ ህዝቦችም በዚሁ ሰቆቃ ውስጥ ሆነው ብዙ 

ምእተ ዓመታትን ዘለቁ፡፡ ሄዶ ሄዶም የኢትዮጵያ ህዝብ ከሁሉም እጅግ በሚያስከፋው ወታደራዊው 

የደርግ ስርዓት እጅ ላይ ወደቁ፡፡ አላቋርጥ ያለው የመከራ እሽክርክሪትም ቀጠለ፡፡ 

 

በዚህ ታሪካዊ ሂደት መካከል ግን አንድ ትውልድ ተፈጠረ፤ ጥንታዊ የስልጣኔ ማማ ተቆናጣ 

ነበረችውን ይህችን አገር ወደቀድሞው ጥንታዊ ስፍራዋ ለመመለስና የህዝቦችን ስቃይና መከራ 

እሽክርክሪት ለመግታት ህይወቱን ጭምር ለመስጠት የቆረጠ ትውልድ፡፡ ይህ ትውልድ ካፈራቸው 

የኢትዮጵያ ብርቅዬ ልጆች መካከል አንዱ የአገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነበሩ፡፡  

 

መለስና የትግል አጋሮቻቸው የጨቋኙን ወታደረዊ ስርዓት በመገርሰስ የእርስ በርስ ፍጅት፣ ችጋርና 

መከራ ታሪክ ሆኖ ይቅር በሚል ራእይ አዲስ ታሪካዊ ምእራፍ ለመክፈት ሲነሱ የራሳቸውን የግል 

ጥቅምና ፍላጎት ወደጎን በመተው ነበር፡፡ ብዙዎቹ የዚህ ዓላማ ጠንሳሾች የህይወት አጋጣሚ ሆኖ 

በጥሩ ሁኔታ ትምህርታቸውን ይከታተሉ የነበሩና ቢያንስ የራሳቸውን ግል ህይወት ለመምራት 

የሚያስችላቸው ጥሩ ተስፋ ነበራቸው፡፡   

 

ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት በተነፃፃሪ 

ጥሩ በሚባል አዳሪ ትምህርት ቤት እንደነበር ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው፡፡ ከዚያም በወቅቱ 

በህብረተሰቡ ውስጥ ታላቅ ክብር የሚያጎናፅፈውን የህክምና ሳይንስ ትምህርታቸውን በዩኒቨርስቲ 
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በመከታተል ሶስተኛ ዓመት ድረስ ዘልቀው ነበር፡፡ ሌሎችም በየደረጃው የተሻለ የሚባል የግል 

ህይወት ሊኖራቸው የሚችሉበት እድል ነበራቸው፡፡  

 

ሆኖም ግን የጨቅላ ወጣትነት እድላቸውን ቤዛ በማድረግ በወቅቱ ማንም ሊያስበው ቀርቶ 

ሊያልመው የሚያዳግተውን የነፃነት ትግል በመምረጥ ምድረበዳ ከሆነው በርሃ ገቡ፡፡ እነዚህ 

የኢትዮጵያ ልጆች የሩቁን የህዝብ ነፃነትና ብልፅግና በማለም የሚላስና የሚቀመስ ወደሌለበት፤ 

የሰው ፍጡር ለዓመታት ቀርቶ አንድ ሌሊት እንኳ ሊያሳልፍበት በሚከብደው በርሃና ጫካ ሆነው 

ጭቆናና ድህነት ያንገፈገፈውን ህዝባዊ ትግል ማጠናከር ቻሉ፡፡ ከ17 ዓመታት እጅግ መሪር የትግል 

ህይወት በኋላም ጭቆናን ድል አደረጉ፡፡  

 

እነዚህ ወጣቶች መላውን የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝብ ለትግል በማነሳሳት አገሪቱንና ህዝቦቿን ሰው በላ 

ከነበረው የደርግ ስርዓት ነጻ ለማውጣት የከፈሉት የህይወት መስዋእትነት በቂያቸው ነበር፡፡ ነገር 

ግን የነጻነት ድል ማግስቱ ኢትዮጵያ  ከትውልድ ትውልድ የሄደችበት መንገድ በተደራራቢ 

ችግሮችና ፈተናዎች የተሞላ፣ በጭቆናውና ድህነቱ ሳቢያ ከየአቅጣጫው ፍፁም ተስፋ የቆረጠ ህዝብ 

በገዛ አገሩ ላይ እምነት አጥቶ ለመለያየትና ለመበታተን አሰፍስፎ የነበረበት፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ 

ፍፁም የሆነ ርሃብና ቸነፈር የተንሰራፋበት ነበር፡፡ ይህ ተጨባጩ የአገሪቱ እውነት ባለበት ሁኔታ 

በምንም ዓይነት መለኪያ ለመገመት የሚያዳግት መስዋእትነትን ተከትሎ የተገኘው የነፃነት ድል 

መና ሊቀር እንደሚችል ማሰብ ለማንም የሚከብድ አይሆንም፡፡  

 

እናም እነዚህ ባለራእይ የኢትዮጵያ ልጆች ድሉ ፍሬ አፍርቶ አገሪቱ አንፀባራቂ የሆነና በሰው ልጅ 

በተለይም በኢትዮጵያዊያን ውስጥ በአርኣያነቱ እየተነገረ የሚኖር ዘልአለማዊ ታሪክ መትከል የግድ 

በመሆኑ በትግላቸው እንዲገፉበት ተገደዱ፡፡  

 

ከሁሉም በፊት ፍፁም የሆነውን የተስፋ መቁረጥ ስሜት በተስፋ ብርሃን መሙላትና ለመለያየት 

ቅርብ የሆነውን አደጋ መታደግ እንደነበር የተገነዘቡት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስና ጓደኞቻቸው 

እጅግ እፁብ የሆነ አንድ መላ ዘየዱ፡፡ የአገራቸውን ያለፉ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ እውነቶች 

ጠንቅቀው ያጠኑት እነዚህ ውድ የነፃነት ታጋዮች በህዝብ ቀጥተኛ ተሳትፎና በተለያየ መልኩ 

የነፃነት ትግል ሲያካሄዱ የነበሩትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ኢትዮጵያዊያን የፖለቲካ ታጋዮችን 

በማሰባሰብ አገሪቱና ህዝቦቿ የሚመሩበት ህገ መንግስት እንዲዘጋጅ በማድረግ በአንድነት ስሜት 

ወደፊት የምትዘልቅ ኢትዮጵያን እውን ሊያደርግ የሚችል ፌደራላዊ ስርዓትን መሰረቱ፡፡   

 

ይህ ህገመንግስታዊ የፖለቲካ ስርዓት የህዝቦችን በመፈቃቀድና በመቻቻል ላይ የተመሰረተ 

አንድነትን ለመፍጠር ያስቻለ ከመሆኑም በላይ የአገሪቱ ሁለንተናዊ መልክ ወደአዲስ የእድገትና 

መሻሻል ምእራፍ ያሸጋገረ መሆኑን ዓለም መስክሮለታል፡፡ በዋጋ ሊተመን የማይቻለው የእነመለስ 
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የነፃነት ትግል የድል ፍሬም ጨቋኙን ደርግ ከማስወገድ ባለፈ በተጨባጭ የሚታይና የሚጨበጥ 

ፍሬን አጎናፅፏል፡፡  

 

በአገር ውስጥም ሆነ በውጭው ዓለም ያሉ ታዛቢያዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደሚገልፁት 

በአሁኑ ወቅት በመላው አገሪቱ ለሚታየው በመቻቻል ላይ የተመሰረተ አንድነት፣ ሰላምና መረጋጋት 

እንደዚሁም የሚያስደምም ኢኮኖሚያዊ እድገት እውን መሆን ፌደራላዊው ስርዓት ቁልፍ ሚና 

ተጫውቷል፡፡ ይህ የብሄር ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ሁለንተናዊ እኩለነት፣ የስልጣን ባለቤትነትና 

ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠው የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት እንዲተከል ዋነኛውን 

ሚና የተጫወቱት ደግሞ የነፃነት ትግሉን መንገድ በድፍረት የከፈቱትና በመንገዱ ላይ እስከህይወት 

ጭምር መስዋእትነት የከፈሉት ታጋይ የአገሪቱ ልጆች ናቸው፡፡  

 

በትግሉ መንገድ ህይወታቸውን የሰዉት ኢትዮጵያዊያን መስዋእት መና እንዳይቀር ላለፉት 20 

ዓመታት ከደከሙት የነፃነት ታጋዮች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በቀዳሚነት የሚጠቀሱ 

ናቸው፡፡ እኚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ከሌሎች ውድ የአገሪቱ ባለራእዮች ጋር በመሆን የኢትዮጵያን 

ህዳሴ ለማብሰር የሚያስችሉ ጠንካራ መሰረቶችን ጥለው አልፈዋል፡፡  

        

ይህም ከኢትዮጵያዊያን አልፎ የዓለማችንን ኃያል መንግስታትን ጨምሮ ከተለያዩ አገራትና ዓለም 

አቀፍ ተቋማት እየተሰጡ ባሉት የሐዘን መግለጫዎች ጭምር እየተመሰከረለት ነው፡፡ ይህ 

ሁለንተናዊ አገራዊ እመርታ ተጠናክሪ እንደሚቀጥልም እነዚሁ አካላት በእርግጠኝነት በመግለፅ ላይ 

ናቸው፡፡  

 

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የአሁኗ ኢትዮጵያ እውን እንድትሆን የተከፈለውን እጅግ ከፍተኛ 

መስዋእትነት ጠንቅቆ ይረዳል፡፡ በዴሞክራሲም ሆነ በኢኮኖሚ ግንባታው ረገድ የተወሰዱትን 

እርምጃዎች ተከትሎ የተገኘውን መልካም ውጤትም ማጣጣም ጀምሯል፡፡ በመሆኑም የዚህን የለውጥ 

ሂደት መጨረሻ ለማየት ከምንም በላይ ይጓጓል፡፡  

 

ከዚህም በላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በመሆን መንግስታዊ አስተዳደሩን በመምራት ላይ 

የሚገኙትና ጨቋኙን የደርግ ስርዓት ለመጣል በተካሄደው አሰቃቂ ትግል ውስጥ ያለፉት የአገሪቱ 

የፖለቲካ ሰዎችም የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ እንዲቀጥልና ጫፍ እንዲደርስ ፍፁም የሆነ ህልምን 

ያነገቡ ናቸው፡፡ እነዚህ የአገሪቱ መሪዎች በአሁኑ ወቅት በህዝቡ ውስጥ የሚንቀለቀለውን የለውጥ 

ፍላጎት ስሜትንም ከማንም በላይ ይገነዘባሉ፡፡  

 

በመሆኑም የተከፈለው የህይወት መስዋእትነትና ተስፋ እየታየበት ያለው አገራዊ እድገት 

የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ እንዳይቆም ያደርጉታል ብሎ መናገር ይቻላል፡፡  እነዚህ እውነቶች 
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የተጀመረው የሰላምና የእድገት መሰረትና የህዳሴው ጉዞ በላቀ ወኔና ትጋት እንደሚቀጥል 

ለማረጋገጥ በቂ ናቸው፡፡  

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት አዲስ አበባ ውስጥ በሚሊኒየም አዳራሽ ለተሰበሰበ 

በሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ባስተላለፉት መልዕክት ብዙዎች ለውድ ህይወታቸው ሳይሳሱ ለነፃነትና 

እድገት ሲሉ እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ መስዋእት ሆነው አልፈዋል፤ እነዚህ ውድ ወገኖች 

ቢያልፉም ይህ ትውልድ ግን ህዳሴውን ከዳር የማድረሱን ኃላፊነት በብቃት ይረከባል የሚል 

እምነት እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡  

 

የህዳሴው ብስራት በትጥቅ ትግሉ ወቅትም ሆነ በኋላ ላይ ህይወታቸው ያለፈው ውድ የኢትዮጵያ 

ልጆችና ሰሞኑን ያረፉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልም ነው፤ ህልሙም በተሳካ ሁኔታ 

እውን ይሆን ዘንድ አገሪቱ ህዝብና የፖለቲካ መሪዎች ላይ እነዚህ እውነተኛ የአገር ልጆች ታላቅ 

አደራ ጥለዋል፡፡  

    

 

   

 

 

 

 


