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ጥቁሩ አብዮት እና የፕሬስ ሽፍቶች 
አሜን ተፈሪ 

ክፍል አንድ 

                 በሲዖል መንገስ 

የኢትዮጵያን የቱሪስት መስህቦች ለማስተዋወቅ በጀርመን በተካሄደ አንድ የባህል ኤግዚቢሽን 

የተገኙት የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲው ዶ/ር ብርሃነ አስፋው የበርካታ ታዳሚዎችን ቀልብ የሳበ ገለፃ 

ሲያደርጉ በኢቴቪ ተመለከትኩ፡፡ ፊዚካል አንትሮፖሎጂስቱ ዶ/ር ብርሃነ፤ ‹‹ኢትዮጵያ የሰው ልጆች 

መገኛ ምድር ነች፡፡ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ወላጆቻችሁ ከስድስት ሚሊየን ዓመታት በፊት 

የተመላለሱበትን ምድር ታገኛላችሁ፡፡ ኢትዮጵያ የሁላችሁም የትውልድ ሀገር ነች›› እያሉ 

ያቀረቡትን ገለፃ የሰሙ አንዲት ጋዜጠኛ ‹‹እኔ የኢትዮጵያ ያለፈ ታሪክ ሳይሆን ከፊቷ ያለው ብሩህ 

ተስፋ ያጓጓኛል›› ሲሉ ጀመሩ፡፡  

በእጃቸው ‹‹365 One World›› የሚል መፅሄት የያዙት እኒህ ጋዜጠኛ ‹‹ኢትዮጵያን በደንብ 

አውቃታለሁ፡፡ ኢትዮጵያ ልዩ ታሪክ አላት፡፡ የሀገሪቱ እና የህዝቧ ፍቅር ከልቤ ታትሞ ቀርቷል፡፡ 

ኢትዮጵያውያን ልዩ ህዝቦች ናቸው›› ካሉ በኋላ፤ ‹‹በተዛባ አመለካከት የታሰሩት የምዕራብ 

ሚዲያዎች  የኢትዮጵያን ትክክለኛ ገፅታ አያሳዩም፡፡ ስለዚህ በዓለም ህሊና ያለው አሉታዊ ገፅታዋ 

ነው፡፡ በዚህ በጣም እበሳጫለሁ፡፡ ኢትዮጵያን የሚያውቋት በጦርነትና በድህነት ነው፡፡ በአሁኑ 

ወቅት ኢትዮጵያውያን ጠንክረው በመስራት ፈጣን ዕድገት ያለው ኢኮኖሚ መገንባት ችለዋል፡፡ እኔ 

ይህን አዲስ የኢትዮጵያ ገፅታ እፈልጋለሁ፡፡ በዚህ መፅሄት፤ እኔ እና ጋዜጠኞቼ ይህን ገፅታ 

ለማስተዋወቅ ሞክረናል፡፡ ወደ ፊትም በዚሁ እንቀጥልበታለን፡፡ የኢትዮጵያ ገፅታ አቀራረብ ዛሬ 

መሻሻል ያሳየ ቢሆንም ተጨማሪ ሥራ ይጠይቃል›› ብለዋል፡፡ 

የጀርመን ሚዲያዎች ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያቀርቡት ዘገባ ምን እንደሚመስል የገለፁት 

በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር፤ በአሁኑ ወቅት የዘገባ አቀራረባቸው በብዙ እንደ ተቀየረ 

ተናግረዋል፡፡ የኢትዮጵያን ስኬቶች የሚያሳዩ ዘገባዎች እንደሚቀርቡ የጠቀሱት አምባሳደሩ፤ 

‹‹አሁንም የረሃቡ ነገር እየተሳበ መቅረቡ ባይቀርም እጅግ የተለወጡ ነገሮች አሉ›› በማለት በቅርቡ 

በአፋር ክልል ጉብኝት ሲያደርጉ በነበሩ ጀርመናውያን ስለ ደረሰው ጥቃት በሚዘግቡበት ጊዜ፤ 

ኢትዮጵያ ፍፁም ሰላማዊ አገር እንደሆነችና፤ ጥቃቱ የሀገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ የሚወክል 

እንዳልሆነ፤ በኢትዮ-ኤርትራ ድንበር አካባቢ የተፈፀመና በኤርትራ የተቀነባበረ ጥቃት መሆኑን 

የሚገልፁ ዘገባዎች እንዳቀረቡ አስታውሰዋል፡፡ የጀርመን ሚዲያዎች ይህን ጥንቃቄ ያደረጉት፤ 

ዘገባው የኢትዮጵያን አሉታዊ ገጽታ የሚቀሰቅስና በኢትዮጵያ ያለውን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት 

የሚከልል፤ የሀገሪቱን የቱሪስት ፍሰት የሚያውክ እንዳይሆን በማሰብ ነው፡፡  

ግን የእኛ ሀገር ሚዲያዎች በዚህች ሀገር እየተፈጠረ ላለው የኢኮኖሚ ተአምርና ከፊታቸው 

ለሚመለከቱት ተስፋ የእነሱን ያህል ጥንቃቄ ያደርጋሉ? አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም፤ ራሳቸውን 
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‹‹ነፃው›› ብለው የሚጠሩት የሀገራችን ፕሬሶች በልባችን ትልስ-ትልስ የምትለውን የተስፋ ሻማ እፍ 

ብሎ ለማጥፋት የሚጣደፉ፤ ፖለቲካዊ ውዝግቦች እንዲካረሩና እንዲጦዙ የሚተጉ፤ በአዲሱ የፕሬስ 

አዋጅ ላይ ውይይት በተደረገባቸው መድረኮች እንዳየነው ‹‹ፕሬስ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ እና ለልማት 

መቆም አለበት›› የሚል አንቀፅ መኖሩን የሚነቅፉና አንዳንዴ ‹‹እንዲህ በማድረግ ምን 

ይጠቀማሉ?›› የሚያሰኝ የእብደት ሥራ የሚሰሩ፤ ሰሞኑን እንደምናስተውለው የህዝቡን ሰላምና 

ልማት የሚያውኩ ነገሮችን እያጋጋሉና እያጋነኑ የሚያቀርቡ፤ እንደ ተቋም ወይም እንደ ግለሰብ፤ 

በሰላም ሰርቶ የመኖር እና ወጥቶ የመግባት ዕድላቸው ከሀገሪቱ ሰላም እና ደህንነት መጠበቅ ጋር 

ተያይዞ የማይታያቸው፤ ሀገሪቱን የሚመራውን ፓርቲ ወይም መንግስት በመቃወም ሒሳብ 

‹‹ሰይጣንን›› ከመሞሸር የማይመለሱ፤ የተቃዋሚዎች ልሳን ሆኖ ማገልገልን ከሙያ የሚቆጥሩ፤ 

ሐገራዊ ጥቅምን ከተቃውሞ ፍላጎታቸው ለይተው መያዝ የሚሳናቸው፤ የገዛ ቤታቸው በእሣት 

ሲቃጠል ነዳጅ እየቀዱ የሚደፋ፤ ከሐይማኖት እና ከብሔር ጋር የተያያዙ ወይም ልዩ ጥንቃቄ 

የሚሹ አጀንዳዎችን እንኳን በማስተዋል እና በመፍትሔ ፈላጊ ዝንባሌ ይዘው ለውይይት ማቅረብ 

የሚሳናቸው …ፕሬሶች ናቸው፡፡  

ህብረት በእጅጉ አስፈላጊ በሆኑባቸው አጀንዳዎች ዙሪያ መለያየትን ለመፍጠር ሲሞክሩም 

እናያለን፡፡ የበሳል ውይይት እና የአማራጭ ሀሳቦች መድረክ መሆን የሚገባው ፕሬስ፤ የማይለወጥ 

የጩኸት፣ የስድብ እና የውግዘት አደባባይ ሆኖ ቀርቷል፡፡ 

‹‹ታላቁ የህዳሴ ግድብ››ን እንኳን ከአፍራሽ እና መርዘኛ ጥቃት ውጪ ሊያደርገው አልደፈረም፡፡ 

ፕሬሱ በተለመደው የሽሙጥ፣ የማናናቅ፣ ተነሳሽነትን የማምከን፣ ልባዊ የህዝብ ተሳትፎን በማዳከም 

በጥርጣሬ የመበከል ወዘተ፤ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የተፈጠረውን እና የሀገሪቱን መልክ እና ‹‹ልብ›› 

በመቀየር ረገድ ሚና ሊጫወት የሚችለውን አገራዊ ፕሮጀክት፤ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን 

ለወዳጆቻችን፣ ለጎረቤቶቻችን፣ እንዲሁም ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ጭምር የብሩህ ተስፋ፣ በራስ 

የመተማመን፣ የጋራ ራዕይ ሐውልት ሆኖ  የሚታየውን ‹‹ታላቁን የህዳሴ ግድብ›› በአፍራሽ ዘገባና 

አስተያየት ከመጎንተል ወደ ኋላ አላለም፡፡ ፕሬሱ እንዲህ ያሉ ወሳኝ የልማት አጀንዳዎችን በፍፁም 

ደንታ ቢስነትና በጭካኔ እያራከሰ እስከ ዛሬ ዘልቋል፡፡ 

ዛሬ ዓለም ለማወቅ የሚጓጓው ‹‹ትናንት ኢትዮጵያውያን ምን ወይም የት ነበሩ?›› የሚለውን 

አይደለም፡፡ በፍጹም! ይልቅ አብዝቶ የሚጓጓው ‹‹የቅርብ ትናንት ታሪካቸውን በመቀየር ምን 

ዓይነት ህዝብ ሆነው ይወጡ ይሆን?›› የሚለውን ማወቅ ነው፡፡ እኛንም የሚጓጓን ይኸው ነው፡፡ 

ኢትዮጵያውያን በጦርነትና በድህነት ከተጎሳቆለው የትናንት መንደራቸው ወጥተው ወደ ነጻነት፣ 

እኩልነት፣ ብልፅግና አምባ ለመውጣት ምን ዓይነት ጉዞ ያደርጉ ይሆን ? ብለው በልዩ ትኩረት 

እየተመለከቱን ነው፡፡ 

በጆን ሚልተን ብዕር እንደ ተናገረው ሰይጣን ‹‹በገነት አገልጋይ ከመሆን፤ በሲዖል መንገስ ይሻላል›› 

የሚል መፈክር የያዘው የሀገራችን ፕሬስ፤ ለብሔራዊ ጥቅምና ደህንነታችን ግልፅ ፋይዳ ያላቸውን 

ጉዳዮችንም አይምራቸውም፡፡ ልማታዊ ተግባራትን በአሽሙርና በሽሙጥ እያራከሰ፤ በቅስም ሰባሪ 
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ሐተታ ክብራቸውን እያኮሰሰ ከመፃፍ አይመለስም፡፡ ስለዚህ ‹‹የልማት አገልጋይ ከመሆን፤ የጥፋት 

ንጉስ ለመሆንን የመረጠ ነው›› ለማለት የሚገፋፋ ሁኔታ አለው፡፡ ፡፡ 

የህዳሴው ግድብ ለሀገራችን ያለው ፋይዳ ከግድቡ በሚገኘው የኤሌትሪክ ኃይል የሚወሰን 

አይደለም፡፡ አንበሳነቱን ዘንግቶ እንደ በግ መኖር እንደ ጀመረው፤ በድህነት ወህኒ ለረጅም ዘመን 

በመታሰር የመጣብንን የመንፈስ ስብራት የሚጠግን፤ ህሊናችንን በ‹‹ይቻላል›› አስተሳሰብ የሚያንፅ 

እና ኢትዮጵያውያን ስለ ራሳቸው ያላቸውን አመለካከት ብቻ ሳይሆን ዓለም ስለ እነርሱ ያለውን 

ግምት የሚቀይር ልዩ የትንሳዔ ተምሣሌት ነው፡፡  

ለሰላም ማጣታችን፣ ለድህነታችን እና ለኋላ ቀርነታችን ምክንያት ሆኖ የቆየውን፤ እኛው ፋይናንስ 

አድራጊዎች፣ እኛው ግንበኞች፣ እኛው አናፂዎች፣ እኛው መሃንዲሶች ሆነን የአባይን ወንዝ 

ለማልማት መነሳታችን የሀገሪቱን ታሪክ ለሚያውቅ ሁሉ ልዩ ትርጉም አለው፡፡ ኢትዮጵያ ብዙ 

ዘመን ከዓለም ተነጥላና ከስልጣኔ ተገልላ የኖረችው በአባይ ወንዝ ምክንያት ነው፡፡ ግብፆች፤ 

አንድም አውሮጳዊ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣና ሥልጣኔ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገባ ሌት እና ቀን 

ቃፊር ሆነው ኖረዋል፡፡ በሜዲትራንያን ባህር አፍጥጠው ውለው እያዳደሩ ከኢትዮጵያም ሆነ 

ከአውሮጳ የሚነሱ መልዕክተኞችን በንቃት ስታደናቅፍ ኖራለች፡፡ የእርስ በእርስ ጦርነት 

እንዲቀሰቀስና እንዲባባስ ተግታ ስትሰራ ቆይታለች፡፡ አባይን ለማልማት የሚያስችል ብድርና 

እርዳታ እንዳናገኝ ቀዳዳውን ሁሉ እየዘጋች እስከዚህ ዘመን ድረስ ዘልቃለች፡፡ የህዳሴው ግድብ 

ይህን ወህኒ ሰብረን መውጣታችንን የሚያበስር ፕሮጀክት ነው፡፡ ስለዚህ ይህን ፕሮጀክት ማራከስ፣ 

ማጥላላትና ጥርጣሬ እንዲነግስ ማድረግ አስነዋሪ ተግባር ነው፡፡           

ታዲያ የእነዚህን ወገኖች ጉዳይ ለታሪክ ፀሐፊዎች እና ለሥነ ልቦና ባለሙያዎች ዳኝነት በመተው 

ንቀን እንዳናልፈው አድራጎታቸው በሀገሪቱ የአሁን እና የወደፊት ህይወት ላይ አደጋን የሚደቅን 

ነው፡፡ እንዲህ ያለ አፍራሽ ሃሳብና አመለካከት ሲያቀነቅኑ የምናያቸውም እንደ ፕሬስ ያሉ 

የዲሞክራሲ ተቋማት መሆናቸው ደግሞ በጣም አሳሳቢ ይሆናል፡፡  

ፕሬስ አፍራሽ ሚና ይዞ ሲገኝ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ምን እንደሚመስል በምርጫ 97 ሂደት 

ተምረናል፡፡ በርካታ ወጣቶችንም ለጥፋት በመገፋፋት የፈጠረውን ችግር አይተናል፡፡ ስለዚህ 

ጉዳዩን ለታሪክ ፀሐፊዎችና ለሥነ ልቦና ባለ ሙያዎች በመተው ማለፍ ከባድ ይሆንብናል፡፡  

አንድ ጥያቄ አለኝ፡፡ ‹‹የጀርመኗን ጋዜጠኛ በተስፋ የሞላውና ተስፋው እንዳይጠፋ በእጅጉ 

እንዲጠነቀቁ ያደረጋቸው ምድነው? የእኛ ግል ፕሬሶችና የተቃውሞ ፖለቲከኞች የሀገሪቱን ሁኔታ 

ጨለማ ብቻ አድርገው የሚያዩት እና ጨለማ እንዲመጣ የሚሰብኩት ለምንድ ነው?›› የጆን ሚልተን 

ሰይጣን እንዲህ አለ፤ ‹‹It is better to reign in hell than serve in heaven.›› እነሱ ስልጣን 

ባልያዙበት ሁኔታ በገነት ከመኖር ይልቅ ስልጣን ይዘው ሲዖል መኖርን የሚመርጡ በመሆናቸው 

ይሆናል፡፡  
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እንደዚህ ከሆነ፤ እንደ ሰሞኑ ሐይማኖት እና ብሔርን የመሳሰሉ አደገኛ አጀንዳዎችን ሳይቀር 

‹‹የአውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ›› ብለው እየፎከሩ፤ ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ የአፍራሽ ዓላማቸው 

ማስፈፀሚያ ለማድረግ ይጨክናሉ፡፡  

በእርግጥ አሁን - አሁን፤ እንደ ቀድሞው ጨርሶ ‹‹ዕድገት የለም›› ማለት የማይቻል ሆኖባቸው 

አያያዛቸውን ቀይረዋል፡፡ ‹‹ብዙ መንገድ ቢሰራም ለህዝቡ ጠብ ያለለት ነገር የለም፤ አለ የሚባለው 

የኢኮኖሚ ዕድገት ህዝቡን ከችግር አላወጣውም፤ ለተለያዩ ግዙፍ የግንባታ ፕሮጀክቶች የሚወጣው 

ገንዘብ የኑሮ ውድነቱን እያባባሰው ነው፡፡ ነፃነት የሌለበት ልማት አይጠቅመንም›› ወዘተ የሚሉ 

ሆነዋል፡፡ ዛሬ የዋጋ ግሽበት ወይም የኑሮ ውድነትን፣ ሐይማኖትን፣ የፖለቲካ ምህዳርን፣ የህዳሴው 

ግድብን በመሳሰሉ ወቅታዊ አጀንዳዎች እና በአንቀፅ 39፣ በመንግስትና ህዝብ የመሬት ባለቤትነት፣ 

በአዲሱ የሊዝ አዋጅ፣ በልማታዊ መንግስት አመራር፣ በኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ዙሪያ የሚነሱ ቋሚ 

የተቃውሞ አጀንዳዎችን እያነሱ የጥላቻ ፖለቲካ መዝሙራቸውን እየዘመሩ ይገኛሉ፡፡ ሆኖም 

ከጥላቻና ከዜሮ ድምር ፖለቲካ ወጣ ብለን ተጨባጩን ሀቅ ከተመለከትን ዛሬ በኢትዮጵያ የሚያሳሳ 

ታላቅ የለውጥ እንቅስቃሴ መኖሩን እንገነዘባለን፡፡ በዚህች ምድር አብዮት እየተካሄደ ነው፡፡  

ይህ ዘመን፤ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን፣ አካባቢያቸውንና የቀረውን ዓለም የሚያዩበት መነፅርና ስለ 

ራሳቸው ያላቸው አመለካከት በእጅጉ የተለወጠበት ዘመን ነው፡፡ የተለወጠው፤ እነሱ ራሳቸውን እና 

ዓለምን የሚያዩበት መነፅር ብቻ አይደለም፡፡ ዓለምም እነሱን የሚያይበት መንገድ ተለውጧል፡፡ ዛሬ 

ዓለም እያሰለሰ ደጋግሞ ስለ ጎበኘን ረሃብ ሳይሆን ስለ ወደ ፊት ተስፋችን ወይም ስለ ኢኮኖሚ 

ዕድገታችን መናገር ጀምሯል፡፡ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ነባር ፖለቲካዊ አደረጃጀቱን መሠረታዊ በሆነ 

መንገድ ቀይሮ አዲስ ህብረተሰብ ፈጥሯል፡፡ በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች 

የወትሮውን አይደለንም፡፡ ታዲያ ይህ ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ነቅተን መጠበቅ አለብን፡፡ 

የአሁኑ ትውልድ በብዙ መስክ ከባድ ኃላፊነት መሸከሙን መረዳት አለበት፡፡ ይህን መረዳት 

ኃላፊነታችንን ለመወጣት ያግዘናል፡፡ የሌሎች ሀገራት ልምድን በመቃኘት ኃላፊነቱን ለመወጣት 

የሚረዳ ዝጉጁነት መፍጠር አለብን፡፡ በደመ ነፍስ ወይም በተናጠል የክስተቶች ውሳኔ መንቀሳቀስ 

ሳይሆን የታሪክ ኃላፊነቱን የተረዳ ህዝብ Conscious agent of history መሆን አለብን፡፡ እንዲህ 

ከሆንን ከመንገድ ሊያወጡ የሚጎትቱንን የውጭና የውስጥ ኃይሎች ፈተና ማለፍ እንችላለን፡፡ 

ከስትራተጂክ ጥቅሞቻችን ጋር ሳንጣላ እንጓዛለን፡፡ በዚህ ረገድ የጀርመኖች ታሪክ ጠቃሚ ትምህርት 

ይገኝበታል፡፡  

ወደ ጀርመን ተመልከቱ 

አሁን የምንገኝበት ታሪካዊ ወቅት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት መዓት ወጥተው በጦርነቱ ዘመን 

ከሸሹበት አካባቢ ሲመለሱ ቤታቸው ፈርሶ፤ ጎዳናው በታንክና በቦንብ ታርሶ፤ የጥይት ቅምቡላ 

በየቦታው ወድቆ፤ አገር ምድሩ ሁሉ በፍርስራሽ ተመልቶ፤ ነገንም ሆነ ዛሬን ወይም ትናንትን ማየት 

እየሰጉ አንገታቸውን ደፍተው ከጎዳና ዳር የተቀመጡበት ተስፋ ማጣት እንደ መርግ የተጫነው ጊዜ 
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ውስጥ አይደለንም፡፡ በፍጹም፡፡ ያን ዘመን ተሻግረን መጥተናል፡፡ ግን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት 

ማግስት የፈረሰች ጀርመንን ከተረከበው ትውልድ የከበደ ኃላፊነት ተሸክመናል፡፡  

አሁን የምንገኝበት ጊዜ ከዚህ ትውልድ የሚፈልገው አስተሳሰብና ባህርይ ምን ዓይነት እንደሆነ 

ለመረዳት ስንሞክር ከጀርመን ህዝብ ታሪክና ትጋት ትምህርት የሚሆኑ ነገሮችን እናገኛለን፡፡ 

ቶማስ ማን የተባለ የልቦለድ ደራሲ ‹‹ቡደንብሩክ›› ስለ ተባለ አንድ ባለፀጋ ቤተሰብ  አነሳስ እና 

ውድቀት የሚተርክ መፅሐፍ አለው፡፡ በዚህ መፅሐፍ እንደምናነበው ‹‹ቡደንብሩክ›› በሚል 

የሚጠራው ቤተሰብ የመጀመሪያ ትውልድ የቤተሰብ ንግድ አቋቋመ፡፡ ‹‹የቡደንብሩክ›› ሁለተኛው 

ትውልድ የቤተሰቡን ንግድ ወደ ላቀ ደረጃ አደረሰው፡፡ ሦስተኛው ትውልድ ግን የቤተሰቡን ሀብት 

እንዳሻው በትኖ ሲጨርሰው እናያለን- በትረካው፡፡   

ታዲያ ይህን የቶማስ ማን ትረካ፤ ባለፉት 50 ዓመታት ለታየው ሦስት የጀርመን ትውልድ ምሳሌ 

አድርገው የሚያቀርቡ ፀሐፊዎች አሉ፡፡ በ1950ዎቹ እና 60ዎቹ የነበሩት ጀርመናዊያን በአስደናቂ 

ቁርጠኝነት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የደቀቀች ሀገራቸውን ከትቢያ በማንሳት ዓለምን ያስደመመ 

የኢኮኖሚ ተአምር ፈጠሩ፡፡ ይህን ተአምር የፈጠረው የጀርመን ትውልድ፤ ቶማስ ማን ከገለፀው 

‹‹የቡደንብሩክ›› ቤተሰብ የመጀመሪያ ትውልድ ጋር ይነፃፀራል፡፡ በጦርነት የወደመችን ሀገር 

የተረከቡት እኒያ ጀርመናውያን ቅንጦትን አልተመኙም፡፡ ድሎት አላማራቸውም፡፡ በጋራ የመኖሪያ 

ህንፃ በአንዲት ክፍል ውስጥ እየኖሩ፤ ጥቂት ድንች እና ጎመን በልተው እያደሩ ዓለምን ያስደመመ 

ኢኮኖሚያዊ ተአምር ፈጠሩ፡፡ ማርሻል ፕላን የተሰኘውን የድጋፍ ፕሮግራም ተጠቅመው በጦርነቱ 

የፈራረሱ ኢንዱስትሪዎቻቸውን ገነቡ፡፡ በሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ የሀገሪቱ ጠቅላላ ዓመታዊ 

ምርት በሦስት እጥፍ አደገ፡፡  ጀርመን አንድም ሥራ አጥ የማይገኝባት ሀገር ሆነች፡፡  

ሁለተኛው ትውልድ፤ በ1970ዎቹ የመጣው ነው፡፡ ይህ ትውልድ፤ አባቶቹ የሰጡትን የኢኮኖሚ ቅርስ 

ተረክቦ ፈጣን ዕድገቱን አስቀጠለው፡፡ በ1995 ዓ.ም (እኤአ) እስከ ታየው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ድረስ 

የቀጠለውንና አንዳንድ የኢኮኖሚ ሊቃውንት Permanent boom ‹‹ያልተቋረጠ ቋሚ ትንግርታዊ 

ዕድገት›› ሲሉ የሚጠሩትን ተከታታይ ዕድገት ፈጠረ፡፡  

እኒህ ጀርመናውያን ሀገራቸውን ከባዶ - ኦና አንስተው በሁሉም የኢንዱስትሪ ዘርፎች በዓለም ደረጃ 

የቴክኖሎጂ መሪ ለመሆን አበቋት፡፡ ሁለተኛው ትውልድ ጀርመንን የዓለም ትልቋ ነጋዴ አገር 

አደረጋት፡፡ የሀገሪቱ ገንዘብ በዓለም ጠንካራው ከረንሲ ሆነ፡፡ ጀርመን ሁሉን የምታስቀና ባለፀጋ 

ሀገር ሆነች፡፡ ይህን ተአምር የፈጠረው የጀርመን ትውልድ፤ ቶማስ ማን ከገለፀው የ‹‹ቡደንብሩክ›› 

ቤተሰብ ሁለተኛ ትውልድ ጋር የሚነፃፀር ነው፡፡ 

አሁን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት የነበረው የጀርመን ትውልድ እያረጀ ነው፡፡ የመጪው 

ጊዜ ሁኔታ በሦስተኛው ትውልድ ሥራ የሚወሰን ይሆናል፡፡ ሦስተኛው የጀርመን ትውልድ፤ ቶማስ 

ማን ከገለፀው የ‹‹ቡደንብሩክ›› ሦስተኛ ትውልድ ቤተሰብ ጋር የሚነፃፀር መሆን- አለመሆኑ ገና 
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አልታወቀም፡፡ ይህ ትውልድ ከአባቶቹ የወረሰውን ሀብት ዝም ብሎ ያባክናል ወይስ ዳግም 

የተዋሀደችውን ጀርመን ጠንካራና የበለጸገች ሀገር ለማድረግ ይጠቀምበታል? ይህ ወደ ፊት የሚታይ 

ነው፡፡ ግን አንዳንዶች በሦስተኛው የጀርመን ትውልድ ላይ ስጋትና ጥርጣሬ አላቸው፡፡ 

ሦስተኛው ትውልድ ከቀዳሚዎቹ ጀርመናውያን የተለየ ባህርይና አዝማሚያ እንዳለው ይነገራል፡፡ 

ሦስተኛው ትውልድ ‹‹እያወጣሁ እበትነዋለሁ›› ቢል እንኳን በቀላሉ የማያልቅ ሀብት በአያቶቹና 

አባቶቹ ተጠራቅሞለታል፡፡ ከፍተኛ የቁጠባ ባህል የነበራቸው አያት-አባቶቹ ድንች እና ሽንኩርት 

በልተው ያጠራቀሙት ሀብት አለ፡፡ ቀደም ባለው ጊዜ የጀርመኖች የቁጠባ ምጣኔ 11.1% ይደርስ 

ነበር፡፡ ይህ ከአሜሪካውያን የቁጠባ ምጣኔ ጋር በንፅፅር ሲታይ(4.2%)  ከፍተኛ ነው፡፡ እናም 

ከጃፓኖች (12.8%) በቀር ጀርመኖችን በቁጠባ  የሚልቅ አልነበረም፡፡ በዚህ መንገድ፤ ጀርመኖች 

ባለፉት 50 ዓመታት 3.3 ትሪሊየን ዶላር ለመቆጠብ ችለው ነበር፡፡ ይህን ያህል ገንዘብ እንዳሻ 

በትኖ ለመጨረስ ጊዜ ቢወስድም፤ ዞሮ ዞሮ ያልቃል፡፡ ታዲያ አሁን የሚታየው አዝማሚያ አላምር 

ያላቸው ጀርመናውያን አስተያየት እየሰጡ ነው፡፡  

ጀርመናውያን፤ በሣምንት 37.5 ሰዓት ብቻ መሥራታቸውን፤ ረጅም የእረፍት ጊዜ መውሰዳቸውን 

(በዓመት 24 ቀናት ሲሆን በዓለም ረጅም የእረፍት ጊዜ ነው)፤  ሥራ የሚጀምሩት በ25 እና ከዚያ 

በላይ በሆነ ዕድሜ መሆኑን፤ ጠቀም ያለ የጡረታ ክፍያ የሚከፈላቸው መሆኑን ወዘተ በማንሳት 

ኢኮኖሚውን ይጎዳል ብለው የሚጨነቁ አሉ፡፡ እንዲህ የተንበሸበሸ ትርፍ ጊዜ እና ገንዘብ ያላቸው 

ጀርመናውያን በዓመት ሁለት ጊዜ ሽርሽር ይወጣሉ - አንዱን በሀገር ቤት አንዱን በውጭ ሀገር፡፡  

ታዲያ ይህ የሽርሽር መብዛት ያሳሰባቸው የዶች ባንክ ሊቀመንበር ፊልማር ኮፐር፤ ‹‹የጀርመን 

የድህነት መሥመር›› አሉ በቀልድ አዋዝተው ሲተቹ፤ ‹‹የተዘረጋው በማጆርካ እና በሲሸልስ ደሴቶች 

መካከል ነው፡፡››  

ቻንስለር ሄልሙት ኮህል እንዲሁ በአንድ ንግግራቸው፤ ‹‹ብልፅግና በብድር አይገዛም›› ሲሉ 

ተችተዋል፡፡ ሆኖም ዜጎች ከሀብት ማባከን እንዲቆጠቡ ያስተላለፉት ማስጠንቀቂያ፤ ከተለያዩ 

የህብረተሰብ ክፍሎች ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞት ነበር፡፡ በዚህ ትችታቸውም የተነሳ ታይቶ 

የማይታወቅ የተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ፡፡  

ፊልማር ኮፐር የተባሉ ሰው ደግሞ ‹‹ይሄ የተበላሸ ትውልድ ነው፡፡ ግን ትውልዱ የተበላሸው 

ከመንግስት በሚያገኘው ድጎማ ነው›› ብለው ነበር፡፡ የጀርመን የኢኮኖሚ ሚኒስትር ደግሞ፤ 

‹‹መንግስት፤ በሰማይ የሚቀለብና በምድር የሚታለብ ላም አይደለም›› ሲሉ ድጎማን በመቃወም 

ተናግረው ነበር፡፡ ያን ተአምር የፈጠረው ትውልድ በልጆቹና ልጅ-ልጆቹ ደስተኛ አይደለም፡፡  

ሦስተኛው የጀርመን ትውልድ፤ አንዲት ውሀ ጠብ እንዳትል ይጨነቁ የነበሩትን፤ ከነቤተሰባቸው 

በአንዲት ክፍል ተወስነው የኖሩትን፤ ገንዘብ ለማውጣት እጃቸው የሚንቀጠቀጠውን፤ የአባትና 

የአያቶቻቸውን አስተያየት እና የኑሮ ዘይቤ የሚነቅፉ መሆናቸው ይነገራል፡፡ ሦስተኛው ትውልድ 
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‹‹አንድ ሰው ገንዘቡን ጥሩ ህይወት ለመምራት ሊጠቀምበት ይገባል፡፡ እንጂ ገንዘብ ዝም ብሎ 

ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም›› የሚሉ ሆነዋል፡፡ አሳሳቢ የሆነውም ይህ አስተሳሰባቸው ነው፡፡ 

ከአባቶቻቸው እና ከአያቶቻቸው የወረሱት ባለብዙ ክፍል የተንጣለለ መኖሪያ ቤትና በባንክ 

የተቀመጠ ገንዘብ ያላቸው የሦስተኛው ትውልድ ጀርመናውያን ፈንደለላ የሚወዱ በመሆናቸው 

ይወቀሳሉ፡፡    

እርግጥ አሁን በጀርመን የሚታየው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ የሚለወጥ መሆኑን የሚያምኑ፤ የሥራ 

ሰዓታቸው አነስተኛ መሆንም የማያስጨንቃቸውና አዲሱ ትውልድ የአያት - የአባቶቹን ጠንካራ 

የሥራና የቁጠባ ባህል ጨርሶ እንዳልተወ በመግለፅ ሥጋት የማይሰማቸው ወገኖች አሉ፡፡ ከእነዚህ 

አንዱ ሜይንሀርድ ሜይግል የተባሉ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ጥናት ተቋም ዳይሬክተር ናቸው፡፡ 

ሜይግል፤ ‹‹ድሮም ጀርመኖች ለረጅም ሰዓት የሚሰሩ አይደሉም፡፡ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ 

የሚሰሩት ሥራ አንጀት አርስ ነው›› በማለት ይሞግታሉ፡፡  

እንግዲህ ጀርመናውያን ያን የመከራ ጊዜ በፅናትና በንቃት፤ በትጋትና አስተዋይነት፤ በዕውቀትና 

በብልሀት ተራምደው አለፉት፡፡ ያን ክፉ ዘመን ተሻገሩት፡፡ በአውሮፓ ውስጥ ቀዳሚ የሆነ ኢኮኖሚ 

ያላት ሀገርም ፈጠሩ፡፡ በአጭር ጊዜ ከአሜሪካና ከቻይና የለጠቀ ሦስተኛ ግዙፍ የዓለም ኢኮኖሚ 

ገነቡ፡፡  

ታዲያ አሁን አንዳንድ ጀርመናውያን ‹‹በዚህ ሀገር ጣሊያናዊነት እየተስፋፋ ነው›› ሲሉ የሚሰነዝሩት 

ትችትም አለ፡፡ ጣሊያኖች ፋሽን የተባለ የቤት ዕቃ ወይ መኪና ወዘተ ካልገዙ እንቅልፍ 

አይወስዳቸውም ይባላል፡፡ እና ይህም ያሳስባቸዋል፡፡ ለመሆኑ፤ አሁን እየተፈጠረ ያለው የሀገራችን 

መካከለኛ መደብ በዚህ ረገድ ያለው ባህርይ ምን ይመስላል? የአሁኑ የኢትዮጵያ ትውልድ 

በመጀመሪያው የጀርመን ትውልድ ዘንድ የታየው ፅናት፣ ንቃት፣ ትጋት፣ አስተዋይነትና ዕውቀት 

ሊኖረው የሚገባ ትውልድ ነው፡፡  

እንደ ሀገር ካሰብን፤ እኛ ኢትዮጵያውያን ወገብን የሚፈትሽ ከባድ የልማት ሥራ ከፊታችን 

ተደቅኖብናል፡፡ ዓለም፤ እንደ ሀገር መፃኢ ጊዜያችንን እንዴት ቅርጽ እንደምናስይዘው ለማየት 

በአንክሮ ይከታተለናል፡፡ ‹‹ኢትዮጵያውያን ወደ ጥንቱ እንቅልፍና ቅዤታቸው፤ ሁከትና 

ጦርነታቸው ይመለሱ ይሆን?›› እያለ ይጠይቃል፡፡ ‹‹ወይስ ተስፋ ሰጪ አያያዛቸውን ውል አስይዘው 

አዲስ ታሪክ መስራት ይችሉ ይሆን?›› እያለ ይገምተናል፡፡ እዚህ ላይ አንድ የቆየ የዘ ኢኮኖሚስት 

ዘገባን ማንሳት እወዳለሁ፡፡ 

እውን ተስፋ አልባ?   

ከ12 ዓመታት በፊት ዘ ኢኮኖሚስት በሽፋን ገፁ ‹‹ተስፋ አልባዋ አህጉር›› በሚል ርዕስ ባቀረበው 

ዘረኝነት የጎበኘው ዘገባ በአፍሪካ ምድር የየታዩትን አንዳንድ ተስፋዎች እንኳን እንደ በርሃ ምትሃት 

አይቶ አጣጥሏቸዋል፡፡  
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ዘ ኢኮኖሚስት ሜይ 2000 (እ.ኤ.አ) ባተመው መፅሔት ‹‹ተስፋ አልባዋ አህጉር›› ሲል ያቀረበው 

ፍጹም ዘረኝነት የሚንጸባረቅበት ዘገባ የአህጉሪቱን ህዝብ ያጣጥላል፡፡ መጽሔቱ ከርዕሰ አንቀፅ 

ጀምሮ በውስጥ ገፆች (23-25) በሰፊው ባቀረበው ዘገባ፤ 

‹‹ፍሪታውን [ሲራሊዮን] በ19ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ጠፍና ወባማ ምድር ነበረች፡፡ ቢሆንም የተስፋ 

ምድር ነበረች፡፡ ከእንግሊዝ የተወሰዱ ድሃ አፍሪካውያንና ከአሜሪካ ለመጡ የቀድሞ ባሮች 

መስፈሪያ የተደረገች፤ እንግሊዝ የባሪያ ንግድን ለማስወገድ ያወጣቸውን ህግ ተፈፃሚ ለማድረግ 

የተመረጠች፤ የምዕራብ አፍሪካ ዋነኛ የሰፈራ ቦታ ነበረች›› ይልና፤ ‹‹ሆኖም በ21ኛው ክፍለ ዘመን 

መጀመሪያ ፍሪታውን የወደቁ ሰዎች የተስፋ ማጣት ምልክት ሆነች›› ሲል በወቅቱ በሴራሊዮን 

ስለነበረው አስከፊ የእርስ በእርስ ጦርነት ይተርካል፡፡ 

‹‹ይሁንና መላው አፍሪካም ከሰራሊዮን ብዙ የተሻለ አይደለም፡፡ ሞዛምቢክና ማዳጋስካር በጎርፍ 

ተመትተዋል፡፡ በኢትዮጵያም ደግም ረሃብ ብቅ ብሏል፡፡ ዝምባብዌም በመንግስት ለታገዘ ዝርፊያ 

እንዲሁም ለድህነትና በሽታ እጇን ሰጥታለች፡፡ አሁንም አፍሪካ ከሰሜን እስከ ደቡብ፤ ከምዕራብ 

እስከ ምሥራቅ  በጦርነት እሣት እየተለበለበች ነው›› ይላል፡፡  

አያይዞም፤ ‹‹አዲሱ ሚሊኒየም ለአፍሪካ ይዞላት የመጣው ተስፋ ሳይሆን ብዙ ውድቀት ነው፡፡ 

…በ1990ዎቹ ለተወሰነ ጊዜ አንዳንድ የኢኮኖሚ መሻሻል ምልክቶች ታይተው ነበር፡፡… በተመሳሳይ 

የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት በመላው የአህጉሪቱ አካባቢዎች ተስፋፍቶ ነበር፡፡ ጥሩ አመለካከት ያላቸው 

መሪዎችም ብቅ ብቅ አሉ፡፡ በደቡብ አፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ፤ በኡጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ፤ 

በኢትዮጵያ ደግሞ መለስ ዜናዊን የመሰሉ መሪዎች ወጡ፡፡  

‹‹እነዚህ መሪዎች ሰላም እና መልካም አስተዳደር እጅግ አስፈላጊ መሆናቸውን የተገነዘቡ ይመስል 

ነበር፡፡ ምንም እንኳን ቀደም ሲል የሶሻሊስት መርህን ሲያቀነቅኑ የነበሩ ቢሆንም የነፃ ገበያን 

የተቀበሉ መሪዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ በአፍሪካ ምድር ዲሞክራሲና የነፃ ገበያ አሰራር የማበብ 

አዝማሚያ አሳይቶ ነበር፡፡ ሁሉም ሰው ስለ አፍሪካ ህዳሴ መነጋገር ጀምሮ ነበር›› ይልና 

ማጠቃለያው፤ ‹‹ህዳሴው ከንቱ ቅዠት ነበር›› የሚል ነው፡፡  

‹‹አዲስ ትውልድ የተባሉት መሪዎች ጦርነት ውስጥ እንደ ተዘፈቁ፤ ተስፋ አሳድሮ የነበረው ምርት 

እና ስታስቲካዊ መረጃም የዝናብ እና የተበላሸ የሀብት ቆጠራ ውጤት ነበር›› ሲል አትቶ፤ ‹‹አፍሪካ 

በጦርነቱ እየተሸነፈች ነው፡፡ አፍሪካ በሁሉም ሰንጠረዦች ከግርጌ ትገኛለች፡፡ በአፍሪካና በቀረው 

ዓለም ያለው የሀብት ልዩነትም በየጊዜው እየሰፋ እንጂ እየጠበበ አልመጣም›› በማለት፤ ፖል ከሊየር 

የተባሉ አንድ የዓለም ባንክ ሠራተኛ የተናገሩትን ሲጠቅስ፤ ‹‹ከአፍሪካ ህዝብ ውስጥ ቀጣይነት ያለው 

ዕድገትና ልማት መፍጠር የሚያስችል ዝቅተኛው ምቹ ሁኔታ  ያለው 15 በመቶው ህዝብ ብቻ 

ነው፡፡ ቢያንስ 45 በመቶው የአፍሪካ ህዝብ አሁንም በድህነት ውስጥ የሚኖር ነው፡፡ ይህን አኃዝ 

በግማሽ ለመቀነስ፤ የአፍሪካ ሀገራት ለ15 ዓመታት 7 በመቶ እና ከዚያ በላይ የሆነ የኢኮኖሚ 

ዕድገት ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል፡፡›› 
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በ1999 ዓ.ም (እኤአ) ከሰሐራ በታች ካሉት ሀገራት ውስጥ ፈጣን ዕድገት ያስመዘገቡት ሦስት ሀገሮች 

ብቻ - ኮንጎ ብራዛቪል፣ አንጎላና ሩዋንዳ - መሆናቸውን ዘገባው ጠቅሶ፤ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ 

ነዳጅ አምራች ሀገር እንደሆኑና የነዳጅ ሀብት ልማት ሌሎች የኢኮኖሚ መስኮችን እንደሚያጠፋቸው 

አመልክቷል፡፡  

የሩዋንዳ ዕድገት በእርዳታ ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን በመግለፅ፤ በአጠቃላይ ከሰሐራ በታች ባለው 

አፍሪካ ክፍል፤ ከደቡብ አፍሪካ፣ ቦትስዋና እና ሞርሺየስ በቀር ሌሎቹ ሀገራት ለዕድገት አስፈላጊ 

ሆነው መዋቅር እንደ ሌላቸውም አትቷል፡፡  

አያይዞም፤ በአፍሪካ የፖለቲካና የኢኮኖሚ መነቃቃትን ሊፈጥር የሚችለው በከተማ የሚኖረውና 

የተማረው መካከለኛ መደብ የህብረተሰብ ክፍል ቢሆንም ይህ የህብረተሰብ ክፍል በኤድስ እያለቀ 

በመሆኑ ወደፊት በአፍሪካ ተስፋ የለሽ ሁኔታ እንደሚፈጠር ይገልፃል፡፡ አፍሪካ ቁጥሩ የበዛ፣ ድሃ፣ 

በትምህርት ያልገፋ እና አብዝቶ ተስፋ ያጣ ህዝብ የሚኖርባት አህጉር ትሆናለች ይላል፡፡ 

ይህን ሁሉ ብሎ፤ አንድ ጥያቄ ያነሳል፡፡ እንዲህ ሲል፤ ‹‹አፍሪካ ኋላ ቀር እና ልማት መፍጠር 

የማትችል አድርጎ ያስቀራት ባህርያዊ ችግር አለባት እንዴ?›› ብሎ ይጠይቅና ለጥያቄው በሚሰጠው 

መልስ ‹‹አንዳንዶች ባህርያዊ ችግር አለባት ብለው ያስባሉ፡፡ እነዚህ ወገኖች፤ ጦርነት እና ሙስና 

የአፍሪካ ችግሮች ናቸው፡፡ የአፍሪካ ህብረተሰብ ዘላቂነት ያለው መንግስት መፍጠር አይችሉም 

የሚል እምነት አላቸው፡፡ ባለፉት ጊዜያት፤ ከአህጉሪቱ ውጭ ያሉ ወገኖች የአፍሪካን ውድቀቶች 

ከዘር ጋር አያይዘው ይመለከቱት ነበር፡፡ አንዳንዶች ዛሬም ድረስ ከዘር ጋር ያያይዙታል›› ይላል፡፡ 

‹‹አፍሪካን ኋላ ቀር እና ልማት መፍጠር የተሳናት አህጉር እንድትሆን ያደረጋት አንዳች ባህርያዊ 

ችግር ይኖር ይሆን?›› የሚል ጥያቄ ያነሳው መፅሄቱ፤ ‹‹አንዳንድ ሰዎች እንደዚያ ያስባሉ፡፡ እነዚህ 

ሰዎች በአፍሪካ የሚታየው ጦርነት፣ ሙስና እና ጎሰኝነት የማይለወጥ የአፍሪካ ተፈጥሮ ነው፡፡ እናም 

የአፍሪካ ህብረተሰቦች የጸና መንግስት ለረጅም ዘመን ማቆም አይችሉም›› ያለው መጽሔቱ፤ ‹‹ቀደም 

ባለው ጊዜ፤ ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ሰዎች የአፍሪካን ውድቀት ከዘር ጋር አያይዘው ይገልጹት ነበር፡፡ 

ዛሬም እንዲሁ የሚያስቡ ጥቂቶች አሉ›› ብሏል፡፡ ከዘር ጋር የሚያያዙት ወገኖች ‹‹ጥቁር ህዝብ 

ማሰብ አይችልም፡፡ እርሱ ሊገዛ የተፈጠረ ነው›› የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው፡፡  

ዘ ኢኮኖሚስት አክሎ፤ ‹‹ይህ ስህተት ነው፡፡ የሆነ ሆኖ ለአፍሪካ ወድቀት መንስዔ የሆኑ ባህላዊ እና 

ማህበራዊ ጉዳዮች ለችግሩ አስተዋጽዖ አላቸው የሚለው ጉዳይ እንዲሁ ሊጣጣል የሚችል አይደለም›› 

ይላል፡፡ አያይዞም፤ ‹‹አንዳንድ ሰዎች ችግሩን፤ ዓለም ለአፍሪካ ካለው አመለካከት ጋር በማያያዝ፤ 

በባሪያ ንግድ እና በቅኝ ግዛት ዘመን የተፈጸመውን ብዝበዛ ለችግሩ በምክንያትነት ይጠቅሳሉ፡፡ 

ከአፍሪካ ነጻ መውጣት በኋላ ባሉት 30 ዓመታት፤ በተለይም በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን አምባገነን 

መንግስታትን ለመደገፍ ሲደረግ የነበረውን ሽኩቻ በማውሳት ይወቅሳሉ፡፡  
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‹‹ዛሬ ደግሞ የአህጉሪቱን ሰቆቃ ከብድር፣ ብዝበዛ ከተጠናወተው የንግድ ግንኙነት ጋር ያያይዙታል፡፡ 

IMF እና World Bank የሚፈጥሩት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ጫና ለአፍሪካ ውድቀት መንስዔ ሆኖ 

ይጠቀሳል፡፡›› 

ታዲያ ዘ ኢኮኖሚስት ሁለቱንም አስተሳሰቦች አይቀበልም፡፡ ‹‹ከላይ የተጠቀሱት ሁለት ሰበቦች 

አፍሪካ አሁን የሆነችውን እንድትሆን ያደረጓት ምክንያቶች አይደሉም፡፡ አህጉሪቱ የውጭ 

ተፅዕኖዎች ሰለባ ነች የሚሉ ወገኖች በእስያም ተመሳሳይ የቅኝ ግዛት ታሪክ ያላቸው ሀገሮች 

መኖራቸውን፤ እነዚህ ሀገሮች ከነፃነት በኋላ በአንድ ትውልድ ዕድሜ ውስጥ የፀና መንግስትና 

ስኬታማ ኢኮኖሚ ሲፈጥሩ አይተናል፡፡ ያልተሳካላቸው ቢሆኑ እንኳን የእስያ ሀገራት ያለፈ ዘመን 

ቅኝ ገዢ ጌቶቻቸውን ሲወቅሱ አናያቸውም›› ይላል መፅሔቱ፡፡  

በሌላ በኩል፤ ‹‹አፍሪካ ራስን የማጥፋት ዓመል የተጠናወታት አህጉር ናት›› ብለው የሚያስቡ  

ወገኖች እንዳሉ የሚጠቅሰው መፅሔቱ፤ ‹‹በአፍሪካ የሚስተዋሉት እንከኖች በሌሎች ሀገሮች የሚታዩ 

እንከኖች መሆናቸውን መቀበል አለብን›› ይልና፤ ‹‹በአፍሪካ ያለው ሙስና በእስያ እና በአየርላንድም 

አለ፡፡ አምባገነን መንግስትም በሰሜን ኮርያ አለ፡፡ ሙስና ከሞላ ጎደል በየትም ቦታ ይታያል፡፡ 

በአጭሩ የአፍሪካ ችግር የእርሷ የብቻ ችግር የሚባል አይደለም፡፡ ነገር ግን የአፍሪካ ችግሮች 

ቅንብር ከሌሎች የተለየ ነው›› በማለት ይደመደማል፡፡ 

መፅሔቱ ዝም ብሎ ዳር- ዳር እያለ ይግደረደራል እንጂ ማለት የፈለገው አንድ ነገር ነው፡፡ ‹‹ጥቁር 

ህዝብ ሰው አይሆንም›› ማለት ፈርቶ እንጂ ሀሳቡ ይኸው ነው፡፡ ለመሆኑ ‹‹የአፍሪካ ችግሮች ቅንብር 

ከሌሎች የተለየ ነው›› ማለት ምን ማለት ነው? ‹‹ቅንብሩ የተለየ ነው›› ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ 

በማያሻማ ሳይሆን በደፈናውም የሰጠው ማብራሪያ የለም፡፡ ይልቅስ የጀመረውን አንጠልጥሎ ትቶ 

ቀጥሎ የሚያመጣው ንዑስ ርዕስ “Nature’s bad hand” (የተፈጥሮ መጥፎ እጅ) የሚል ነው፡፡ 

‹‹አፍሪካ አውሮፓውያን የአህጉሪቱን ጫፍ እንኳን ከመርገጣቸው በፊት ደካማ ነበረች፡፡ ተፈጥሮ 

የጨከነችባት ምድር ነች፡፡ የሰው ዘር የትውልድ ሥፍራ ልትሆን ትችላለች፡፡ ግን የሰው ዘር ሁሉ 

መኖር የሚፈልገው ከአፍሪካ አህጉር ውጭ ነው፡፡ ይህም የሚያስደንቅ አይሆንም›› ይላል፡፡ ‹‹ሰው 

በአፍሪካ ምድር አይኖርም፡፡ አህጉሪቱ ተስፋ ያላት አይደለችም›› የሚለው ዘ ኢኮኖሚስት፤ ይህን 

ብሎ አይበቃውም፡፡ በመቀጠል፤ ‹‹አፈሩ ብዙ ጊዜ ያልዳበረና የሳሳ በመሆኑ ከጥቂት የአዝመራ ጊዜ 

በኋላ ምርት አይሰጥም፡፡ ፀሐዩ ያቃጥላል፡፡ ዝናቡም፤ ወይ ጨርሶ አይመጣም (እንደ ኢትዮጵያ)፤ 

ወይ ያገኘውን ሁሉ ጠራርጎ የሚወስድ አደገኛ ጎርፍ ይሆናል (እንደ ሞዛምቢክ)፡፡ የአፍሪካ ተባዮች 

እና ነፍሳት ትላልቅ ናቸው፡፡ ይናደፋሉ፡፡ ይናከሳሉ፡፡ አፍሪካ ለሰው ልጅ፣ ለሰብል እና ለእንስሳት 

ሁሉ ጠንቅ የሚሆኑ በሽታዎች የሞላበት አህጉር ናት›› የሚለው የተዛባ አመለካከት ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ እና ኡጋንዳ የምዕራብ ዘዬ ዲሞክራሲን ገሸሽ እያደረጉት መሆናቸውን ከጠቀሰ በኋላ 

‹‹የኡጋንዳን ፓርቲ አልባ (No- party) ዲሞክራሲ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ለመቅዳት አልሞከሩም፡፡ 

የአፍሪካ ዲሞክራሲ የእርዳታ ሰጪዎች ዲሞክራሲ (Doner democracy) ነው›› ካለ በኋላ፤ 
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‹‹ዲሞክራሲ ለአፍሪካ ብዙ አይጠቅማትም፡፡ በአፍሪካ ያሉ የዲሞክራሲ አስተዳደሮች ከአምባገነን 

አስተዳደሮች የተሻለ መረጋጋት ያላቸው አይደሉም፡፡ የእርስ በእርስ ጦርነት በየቦታው ይታያል›› 

ብሎ ይደመድማል፡፡ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የማታውቀው ሱዳን የ7 በመቶ የኢኮኖሚ ዕድገት 

እያስመዘገበች መሆኗንም በአስረጅነት ይጠቅሳል፡፡ ወይ ጉድ!? ‹‹አብዛኛው አፍሪካ የሚገዛው 

በዝናብ እንጂ በፖለቲካ አይደለም›› የሚለው ዘ ኢኮኖሚስት ዛሬ ዘፈኑን ሳይቀይር አይቀርም፡፡ 

ሆኖም ዓለም ‹‹ኢትዮጵያውያን ወደ ጥንቱ እንቅልፍና ቅዤታቸው፤ ሁከትና ጦርነታቸው ይመለሱ 

ይሆን?›› እያለ ይጠይቃል፡፡  

ይህ ጥያቄ ለኢትዮጵያውያን ፈታኝ ተግዳሮቶችን የያዘ ጥያቄ ነው፡፡ በአለፉት ዓመታት ፈጣን 

የኢኮኖሚ ዕድገት አስመዝግበናል፡፡ ዓለም ይህን ያውቃል፡፡ ጥያቄው ይህ ዕድገት አስተማማኝ ጎዳና 

ይዞ ይቀጥላል ወይስ የበርሃ ምትሃት ሆኖ ይቀራል? የሚለው ነው፡፡ እንደኔ አስተያየት፤ የዚህ ጉዞ 

ቀጣይነት የሚወሰነው መንግስት በሚያራምደው ፖሊሲ ወይም በስርዓቱ ባህርይ መሆኑ ባይቀርም፤ 

እጅግ ወሳኙ ግን ህዝቡ ነው፡፡ በህዝቡ ‹‹ተሻግሬው ወደ መጣሁት ሸለቆ ተመልሼ አልገባም›› በሚል 

ቁርጠኛ ፅናት የሚወሰን ነው፡፡  

የኢኮኖሚ ተአምር 

ሀገራችን አሁን የያዘችው ጉዞ አጓጊ ነው፡፡ በአፍሪካ አህጉር በሁለተኛ ደረጃ የሚያስቀምጥ የህዝብ 

ብዛት ያለት ኢትዮጵያ፤ በዓለም ሦስተኛ ደረጃ የያዘ (ከቻይና እና ህንድ ቀጥሎ) ፈጣን ዕድገት 

ያለው ኢኮኖሚ ያላት ሆናለች፡፡ የእንግሊዙ የኢኮኖሚ ኢንተላጀንስ ዩኒት አምና ባወጣው አንድ 

ሪፖርት ኢትዮጵያ በመጭዎቹ ዓመታት ዛሬ ተቀዳሚ የሆኑትን ህንድና ቻይናን የምትስተካከል 

ሀገር እንደምትሆን ግምቱን አስቀምጧል፡፡  

በአሁኑ ጊዜ፤ 32.3 ቢሊየን ዶላር (470 ቢሊየን ብር) በሆነ ጠቅላላ ዓመታዊ የምርት መጠን 

የአፍሪካ አራተኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ ተፈጥሯል፡፡ በምስራቅ አፍሪቃ ቀዳሚ የነበረውን 

የኬንያ ኢኮኖሚ በመቅደም የክፍለ- አህጉሩ ትልቅ ኢኮኖሚ መገንባት ተችሏል፡፡ የተጀመረው የ5 

ዓመት የትራንስፎርሜሽን እና ዕድገት ዕቅድ (2011-2015) በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ መዋቅራዊ ለውጥ 

ይፈጥራል፡፡ ኢንዱስትሪ በአማካይ የ20% ዕድገት ያስመዘግባል፡፡ የዕቅዱ መሳካት ኢትዮጵያን 

በአህጉሩ ሦስተኛ ደረጃ የሚይዝ ኢኮኖሚ ባለቤት ያደርጋታል፡፡ የ85% የሀገሪቱ ህዝብ ከቀለብ 

በማያልፍ የግብርና ምርት ላይ የተንጠለጠለ ነበር፡፡ ኢኮኖሚው፤ ግብርና ሰፊ እጅ የያዘበት 

ኢኮኖሚ ነበር፡፡ ሆኖም ከአለፉት አራት ዓመታት ወዲህ ግብርና ለጠቅላላ አገራዊ ምርቱ ያለው 

አስተዋፅዖ እየቀነሰ መጥቷል፡፡ ለምሳሌ በ2001 ዓ.ም የአገልግሎት ዘርፉ በኢኮኖሚው ውስጥ ያለው 

ድርሻ 45% ሲደርስ የግብርናው 43% ሆኗል፡፡ በ2002 ዓ.ም የአገልግሎት ዘርፉ ድርሻ 46% ሲሆን  

ግብርና 41% ነበር፡፡ 

ይህ ኢኮኖሚያችን መዋቅራዊ ለውጥ እየፈጠረ ለመሆኑ ማሳያው፤ በ2002 ዓ.ም ሰኔ ወር የኢትዮጵያ 

አየር መንገድ ገቢ 1.2 ቢሊየን ዶላር ደርሶ ነበር፡፡ በተጠቀሰው ዘመን ዋነኛ የኤክስፖርት ምርት 
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የነበሩት እህል እና ቡና ከፍተኛ ዕድገት አሳይተው የተገኘው ገቢ 842 ሚሊየን ዶላር ነበር፡፡ አምና 

በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት ከቅባት እህሎች ኤክስፖርት ከተገኘው ገቢ ይልቅ የወርቅ በልጦ 

ነበር፡፡  

በአጠቃላይ በዕድገት እና ትራንስፎርሜሽኑ ዕቅድ ዘመን (2011-15) የኢንዱስትሪው ዘርፍ ድርሻ 20 

% እንደሚሆንና በግብርናው እና በአገልግሎት ዘርፍም ዕድገቱ እንደሚቀጥል ተንብየዋል፡፡ 

አንዳንድ ተንታኞች፤ በቀጣዮቹ 15 ዓመታት የጠቅላላ አገራዊ ምርት መጠን 472 ቢሊየን ዶላር 

እንደሚደርስ፤  በመጪዎቹ አሥር ዓመታት ውስጥ የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ ወደ 4000 ዶላር 

እንደሚያድግ ትንበያ አድርገዋል፡፡ ይህም ኢትዮጵያን በአፍሪካ አህጉር ከሚገኙ ሦስት ኃያል 

ኢኮኖሚዎች አንዱ እንደሚያደርጋት ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡  

በዚህ ሂደት የምንፈጥራቸው ወይም የሚገጥሙን ለውጦች ተፈላጊም ሆኑ አልሆኑ፤ ከፊታችን 

የምናገኛቸው ለውጦች ለብዙዎቻችን አቅል የሚነሳ ረብሻ የሚያስታቅፉን ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ 

ሂደት የምናገኘው ውጤት በኢኮኖሚ መስክ ብቻ የሚታይ ሳይሆን ከዛ ክበብም በወጣ ፋይዳው 

በራሳችን መንገድ ለመሄድ ያለንን ብቃት ከፍ ያደርገዋል፡፡ አህጉራዊና ክፍለ አህጉራዊ 

ትስስራችንም ይጠናከራል፡፡  

ኢትዮጵያ የምትፈጥረው ሀብት ለአካባቢው ሀገሮችም ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው በግልፅ እየታየ 

ነው፡፡ የኢትዮጵያ ጥንካሬ እና ዕድገት የጋራ ልማትን የሚያጎለብት እንጂ ሥጋት አለመሆኑም 

ግንዛቤ እያገኘ  ነው፡፡ ልማቷን ከጎረቤቶችዋ ሰላም ጋር አስተሳስራ የምታይ መሆኗ በተጨባጭ 

ሲረጋገጥ የእርሷም ሰላም  ዋስትና እያገኘ ይመጣል፡፡ የእስካሁን አካሄዷ በጎረቤቶቿ ዘንድ 

የነበራትን ጥርጣሬ እየገፈፈው መጥቷል፡፡   

ከቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም በኋላ ወሳኝ ሆኖ የመጣው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታና የኢንፎርሜሽን 

ቴክኖሎጂ አብዮት የፈጠረው በረከት (መርገምት) እየተቃኘ የሚቀጥል ይሆናል፡፡ እነዚህና ሌሎች 

ጉዳዮች የጉዞው ጭፍራ ናቸው፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች የሚፈጥሩት በረከት ወይም መርገምት አሁን 

ማወቅ ከቻልነው አድማስ የሚሻገር ተፅዕኖ እንደሚኖራቸው ማሰብም ተገቢ ነው፡፡  

ይህን ተከትሎ የሚመጣ ፀጋና ፍዳ ከቀድሞ የተለየ አስተሳሰብ ስለ ራሳችንና ስለ ዓለም ይሰጠናል፡፡ 

በዚህ ረገድ አሁን ተግባራዊ እያደረግነው ካለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲና የትብብር መንፈስ 

የተቃኘ አካሄድ መከተል እጅግ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ከጀርመኖች ታሪክ የምንማረው ሌላው ነጥብ 

ይኽው ነው፡፡ ጀርመኖች ከባዶ ተነስተው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕድገት እንደተቀናጁ አይተናል፡፡ 

ከስህተታቸው ተምረው፤ ከወደቁበት አመድ ተነስተው በአጭር ጊዜ ወደ ቀደመ ሥፍራቸው 

በተመለሱ ጊዜ፤ ብዙዎች ጀርመናዊያን ብልፅግናው የሚያስገኘውን የኃያልነት መንፈስ በጽኑ 

ጥርጣሬና ሥጋት ይመለከቱት ነበር፡፡ ሁሉም ጀርመናዊ በኃያልነት ቀይ ምንጣፍ መራመድን 

ይፈሩ ነበር፡፡ 


