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አሜን ተፈሪ 

ክፍል ሁለት 

እንደገና ጀርመን 

አዎ ጀርመኖች የዌመር ሪፐብሊክ የውድቀት ታሪክ ምን እንደነበረ አሳምረው ያውቃሉ፡፡ ከዚያ 

ውድቀት በኋላ ‹‹ሰርድሪኽ›› የጎተተባቸውን ምጣት አልዘነጉም፡፡ ከዚያ ምጣት ተርፈው፤ ምዕራብ 

ጀርመኖቹ ‹‹ዜሮ ሰዓት›› ብለው ከሚጠሩት ከ1945 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) ተነስተው ጉዟቸውን እንደ አዲስ 

ቀጠሉ፡፡ የዌመር ሪፐብሊክ የፈፀማቸውን ስህተቶች ላለመድገም በብርቱ የሚጠነቀቅ ሀገርና 

ህብረተሰብ ለመፍጠር ጉዞ ጀመሩ፡፡ 

ይህን ስሜትና አመለካከታቸውን ያጤኑ ጎረቤቶችና ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች በአስደናቂ ቸርነት 

ጀርመኖችን በኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ትብብሮች ውስጥ እንዲሳተፉ ስለተቀበሏቸው፤ በአስቸጋሪው 

የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የምዕራቡን ዓለም ሰላምና ብልጽግና ጠብቆ ለመዝለቅ ያገዘ አስተዋጽዖ 

እንዲያደርጉ በር ከፈቱላቸው፡፡ 

ምዕራብ ጀርመኖች በዚህ መልካም አቀባበልና ‹‹ማርሻል ፕላን›› ተብሎ በሚጠራው ዕርዳታ 

ተጠቅመው ሁለት አስርት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በአውሮፓ ግንባር ቀደም  የሚባል ጠንካራ ኢኮኖሚ 

መገንባት ቻሉ፡፡ 

በሶሻሊስት መርሆች የሚመራው የጀርመን ክፍል (ምስራቅ ጀርመን) መሪዎች በበኩላቸው በምዕራቡ 

ጀርመን የተፈጠረው የኢኮኖሚ ተዓምር እያማለለው ድንበር ተሻግሮ የሚነጉደውን ህዝብ ለመግታት 

በ1961 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) ግንብ ለመገንባት ተገደዱ፡፡ ይህ ግንብ ከሃያ ዘጠኝ ዓመታት በኋላ ሲፈርስም 

ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምዕራቡ ለምሥራቁ ህዝብ የሚበቃ ዕድል ይዞ አስተናገደው፡፡ ታዲያ 

ከዚህ የአጭር ጊዜ ታሪካቸው ጀርመኖች የተማሩት ባለፉት 40 እና 50 ዓመታት ውስጥ በረጅሙ 

የሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ እጅግ ስኬታማ ጀርመን የፈጠረው የእነሱ ትውልድ መሆኑን ነው፡፡ ለሰላም 

ያላቸውንም ትልቅ ግምትና ከወታደራዊ የኋላ ታሪካቸው ፈፅሞ መራቃቸውን የሚያሳዩ 

እንቅስቃሴዎችን አደረጉ፡፡  

አሁን ኢትዮጵያ በመጥፎ የጥርጣሬና የመዘራጠጥ ፖለቲካ የኖረውን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የውጭ 

ግንኙነት ፖሊሲን የሚለውጥ አካሄድ ይዛለች፡፡ አንዱ የአንደኛውን ቤት ለመለኮስ የማድፈጥ 

ፖለቲካ ከምንም በላይ የሚወገደው በኢኮኖሚ ትስስር እንጂ በክፍለ አህጉራዊ ድርጅቶች ብዛት 



እንዳልሆነ ተገንዝባ አዲስ ታሪክ እየሰራች ነው፡፡ ይህ ትውልድ ይህን የመጠበቅ ኃላፊነት የተሸከመ 

ትውልድ ነው፡፡ 

አሁን በሥልጣን ላይ ያለው መንግስት፤ እውነተኛና ጠንካራ አገራዊ ግንኙነት የሚፈጠረው 

የኢኮኖሚያዊ ትስስርን በማጠናከር መሆኑን ተገንዝቧል፡፡ የአንደኛው ሀገር ኢኮኖሚ ዕድገት 

ቀጣይነትና የሌላው ቤት ሰላም የሚረጋገጠው በቀጠናው ሀገሮች ትብብር መሆኑ ግንዛቤ አግኝቷል፡፡ 

ኢትዮጵያ እንዲህ ያለ የኢኮኖሚ ትስስር ሳይፈጠርም፤ የቀንዱን ሀገሮች ከሻዕቢያ ለመነጠል መቻሏ 

የአካባቢው ሀገሮች ምን ያህል መልካም አመለካከት እንዳላቸው የሚያሳይ ነው፡፡ ይህ አመለካከት 

መሬት ወርዶ ከእውነተኛ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ጋር ሲተሳሰር- ሁለቱንም ወገን ተጠቃሚ ሚያደርግ 

ግንኙነት ሲመሰረት፤ በፖለቲካ መሪዎች (ፓርቲዎች) መለዋወጥ ሊከተል የሚችለውን ምስቅልቅል 

ያስቀረዋል፡፡ ዘላቂነት ያለው ግንኙነትም ይፈጠራል፡፡ 

ዛሬ እንደ ህዳሴው ግድብ አይነት ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ጀምረናል፡፡ ወገብ የሚፈትሽ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ነድፈን፣ ኢኮኖሚያችን ሊያድግ በሚችለው የተፈጥሮ ገደቡ ልክ እንዲያድግ 

ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል፡፡ ይህ ሥራ እንደ ጀርመኖች ባለ ከፍ ያለ የአርበኝነት ስሜት ታጥቆ 

በመነሳት፤ ያለውን ውስን ሀብት ሳያባክኑ በመጠቀም፤ ቁጠባን በማጠናከር፤ በዙሪያችን በሚነሱ 

ጊዜያዊ ጫጫታዎች ከሥራ ሳንናጠብ፤ ኃይላችን በእሣት ማጥፋት ግርግር ሳይባክን ተጠንቅቀን 

በመጓዝ፤ እንደ ልጅ ሣይሆን እንደ አዋቂ እያሰብን፤ የምንደርስበትን ግብ አውቀን፤ በይቻላል 

መንፈስ ጠንክረን መጓዝን ይጠይቀናል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ፤ ቀበቶን ማጥበቅ በሚጠይቀው በዚህ ዘመን በምን መልክ እንደሚጓዝና ለመጭው 

ተከታታይ ትውልድ የመንፈስ ኃይል እየሆነ ለታላቅ ሥራ መሰለፍን እና ለድል መብቃትን 

እንዲያውቅበት የሚያደርግ፤ ትልቅ ሀገራዊ ቅርስ የሚሆን የቤት ሥራ ከፊቱ ተቀምጧል፡፡ ህዝቡ 

በድንገት ግለት ቱግ ብሎ በሚከስም ድንገተኛ የስሜት ኃይል የሚገፋ ሳይሆን፤ በሰከነና ሩቅ አላሚ 

በሆነ አስተዋይ የዕውቀት መንፈስ የሚመራ መሆኑን ማሳየት ከቻለ፤ ይህ እንደ ሀገር ትቶልን 

የሚሄደው መንፈሳዊ ቅርስ ቀላል አይደለም፡፡ 

በተፋሰስ ልማትና አፈር ጥበቃ ሥራ መላ ሀገሪቱን የሸፈነ፤ ደግሞም የግብር ይውጣ ያልሆነ  ድፍን 

አገርን የማደስ ሥራ አይተናል፡፡ ይህ ሥራ በአርሶ አደሩ አስተሳሰብ ላይ የፈጠረው ለውጥ እጅግ 

ትልቅ ነው፡፡  

ባለፉት ጥቂት ዓመታት በህዝቡ ዘንድ የተፈጠረውን የሥራ መንፈስ፣ ትጋት፣ ጽናት፣ ፈጣሪነት ሩቅ 

አሣቢነት ስመለከት፤ የሞተ ሰው እንደ ተነሳ አይነት ተዓምራዊ ነው፡፡ ይህ ኃይል እንኳን 

ለኢትዮጵያ፤ ለአፍሪካ ብልጽግና ሊፈጥር የሚችል ኃይል ሆኖ ይታየኛል፡፡ ከፍ ሲል እንደ 

ጠቀስኩት፤ እያንዳንዱ ትውልድ የጋራ የሆነ ታሪካዊ ኃላፊነት ያለው ነው፡፡ አባቶቻችን 

ከኢምፔሪያሊዝምና ከፋሺዝም ኃይል ጋር የመጋፈጥና ነጻነትን የማስከበር ታላቅ ኃላፊነት 

ተጣለባቸው፡፡ በታላቅ ፅናትና ፈተና አልፈው ያን ኃላፊነት ተወጡ፡፡ መላው ዓለም ማለት ይቻላል፤ 



በፈተናው እየወደቀ ለቅኝ ተገዢነትና ለባርነት ሲዳረግ፤ አፍሪካዊ ወንድሞቻችን ትውልድ ተሻጋሪ 

የሆነና ቅስም ሰባሪ የግፍ ፅዋ ለመጨለጥ ሲገደዱ፤ አባቶቻችን በፅኑ ተጋድሎ ከዚያ መከራ 

ጠብቀው፤ ሰብአዊ ክብርን ያህል ትልቅ ሀብትን ሰጥተውን አለፉ፡፡ ይህ የሰብአዊ ክብር ስሜት 

ድህነትን በመጠየፍ፣ ተረጅነትን በመጥላት በኛ ትውልድ መጎልበትና መፋፋት አለበት፡፡ ሌሎች 

በመረጡልን ሳይሆን እኛው በተለምነው መንገድ የመጓዝ መንፈሳዊ ኃይል ያገኘነው በነፃነት 

ስለኖርን ነው፡፡ 

ታዲያ ኢትዮጵያውያን የሀገሪቱን ሉአላዊነት ማስከበር ቢችሉም በሀገሪቱ ውስጥ የቡድን እና 

የግለሰብ ነፃነትን እኩልነትን ማስፈን ተስኗቸው ቆይቷል፡፡ ጭፍን የግዛት አንድነትን የማስከበር 

መፈክር የያዙ ገዢዎች ነፃነትን፣ እኩልነትን እና ወንድማማችነትን በማስፈን የህዝቦችን ፖለቲካዊ 

አንድነት ማረጋገጥ አልቻሉም፡፡ የዛሬ ሃያ ዓመት የፀደቀውና የ17 ዓመታት መራር ትግል የጠየቀው 

ህገ መንግስት፤ እንዲሁም ህገ መንግስቱ መሠረት ሆኗቸው የተፈጠሩት የዲሞክራሲ ተቋማት ሁሉ፤ 

የተዛባውን ነገር በመቀየር በሀገራችን እኩልነትን፣ ነፃነትን እና በተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች 

መካከል የወንድማማችነት መንፈስን ለማስፈን የተደረገው ጥረት ውጤቶች ናቸው፡፡  

‹‹ጥቁር አብዮት›› 

ከሃያ ሦስት ዓመታት በፊት፤ የበርሊን ግንብ በፖለቲካ ማዕበል ተንጦ ወደቀ፡፡ ይህ በሆነ 

በሁለተኛው ዓመት፤ ከአዲስ አበባው የአፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን ጽ/ቤት ከዋናው በር ዝቅ፤ 

ከቡልቡላ ወንዝ ደግሞ ከፍ ብሎ የቆመው የሌሊን ሐውልት ከአውሮፓ ምድር በተነሳው የፖለቲካ 

ወጀብ ተገንብሮ ወደቀ፡፡ እርሱን ተከትሎ በኢትዮጵያ ምድር ሌላ አብዮት ተቀጣጠለ፡፡ ታሪክ 

ከአብዮት ወደ አብዮት ተሸጋገረ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ህገመንግስት ተረቀቀ፡፡ 

ህገ መንግስቱ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ባህላዊ እሴቶችን የያዘ ነው፡፡ የፖለቲካዊ 

እሴቱ ይዘት ነጻነት፣ እኩልነትና ወንድማማችነት ናቸው፡፡ በእዚነህ እሴቶች ላይ ተመስርተን 

ባካሄድነው ጥረት የቁሳዊ ህይወት መሻሻልና ልማት አግኝተናል፡፡ ይህ ህገ መንግስት የቆየ የሰዎችን 

ግንኙነት ከመሠረቱ ለውጧል፡፡ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲከበር በማድረግ፤ አሃዳዊውን 

የአስተዳደር ዘዬ ወደ ፌደራም በመቀየር፤ ከዚህም ባሻገር ሥልጣንን ወደ ታችኛው እርከን 

በማውረድና የህዝቦችን ማንነት በማክበር፤ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እስከ መገንጠል ድረስ 

የሚከበርበትን ሁኔታ በመፍጠር፤ የዴሞክራሲ መሠረት የሆነውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት 

አረጋግጧል፡፡  

ሱዛን ባክ ሞርስ፤ በሃይቲ የባርነት አገዛዝን ለማስወገድ የተካሄደውን የትግል እንቅስቃሴ ‹‹ጥቁሩ 

የፈረንሳይ አብዮት›› እንዳለችው ከ1983 ዓ.ም ወዲህ በሀገራችን የተካሄደውን ለውጥ፤ $ ማለት 

እንችላለን፡፡ የፈረንሳይ አብዮት ክቡር ዓላማዎች (Ideals)፤ ነፃነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነት 

ናቸው፡፡ 



ለሰው ልጅ ፍፁም ተገቢ የሆነው የአስተዳደር ስርዓት ዲሞክራሲ፤ በሌላ መጠሪያው ራስን በራስ 

ማስተዳደር (self- government) የሚቻልበት ስርዓት ነው፡፡ ፍትህም፤ በወርድ - በቁመቱ ቢታይ 

የእኩልነት ጥያቄ ነው፡፡ እነዚህ ታላላቅ ዓላማዎች በዘር፣ በቋንቋ፣ በብሄር ወይም በሃይማኖት 

ልዩነት፤ ዋጋቸው ዝቅ-ከፍ የማይል የሰው ልጆች ሁሉ የሚመኟቸው ክቡር መሻቶች ናቸው፡፡  

በዚህ ምድር የሰዎችን ተፈጥሮአዊ ፀጋዎች ዋጋ የሚያሳጣ ወይም የሰዎችን እኩል የመሆን ጥያቄ 

ሁለተኛ የሚያደርግ በራሱ ልዩ ዋጋ ወይም ብልጫ ያለው ምንም ዓይነት ምድራዊ ፕሮጀክት ሊኖር 

አይችልም፡፡  

የእኛ የኢትዮጵያውያን፤ በጥቅሉም የሰው ልጆች ወይም የዘመናዊ ዓለም የወንድማማችነት 

መሠረታዊ አዕማዶች እነዚህ ዓላማዎች ናቸው፡፡ እነዚህ እሴቶች በሁሉም የሰው ልጆች እና ህዝቦች 

መካከል የዓላማ ትስስር እንዲፈጠር ያደርጋሉ፡፡ ፕ/ር እንድርያስ እሸቴ፤ የሁሉም የሰው ልጆች 

ክቡር መሻቶች የሆኑት ነፃነት እና እኩልነት፤ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በዘር፣ ድንበር የማይገደብ 

የዓላማ አንድነት ስለሚፈጥሩ ‹‹የወንድማማችነት›› መሠረት እንደሚሆኑ ይገልፃሉ፡፡ የፈረንሳይ 

አብዮት ያነገበው የወንድማማችነት ትርጉም ይኸው መሆኑንም የገለፁት ፕ/ር እንድሪያስ፤ 

ኢትዮጵያ ለወንማማችነት መርህ መከበር ትልቅ አስተዋፅዖ ማድረጓን ስለ ዘመናዊነት (Modernity) 

ፅንሰ ሃሳብ ባተቱበት አንድ ጥናታቸው አመልክተዋል፡፡  

ከዚሁ ጋር አያይዘው፤ ከሃይቲ አብዮት አንድ መቶ ዓመት ገደማ በኋላ ኢትዮጵያውያን በአድዋው 

ጦርነት የተቀዳጁት ድል የሀገራቸውን ሉአላዊነት በማጠናከር ረገድ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆችን 

ነፃነትና እኩልነት የሚፃረረውን የኢምፔሪያሊዝም ኃይል በመታገል በፅናት መቆሟን 

አመልክተዋል፡፡ አውሮጳውያን፤ ኢትዮጵያን ገፀ በረከት አድርገው በመስጠት (በዝምታ) ፋሽዝምን 

ሊያባብሉ ሲሞክሩ፤ ኢትዮጵያውያን የፋሽስት ኃይልን የታገሉ በዓለም የመጀመሪያዎቹ ህዝቦች 

መሆናቸውንም ጠቅሰዋል፡፡  

የቻይናው ማኦ ዜዱንግ ኢትዮጵያውያን በነፃነት ተጋድሎ ዘመን የተጠቀሙበት የደፈጣ ውጊያ፤ 

በወቅቱ አዲስ የውጊያ ስልት እንደ ነበረ መጥቀሳቸውን ያወሱት ፕ/ር እንድርያስ፤ ኢትዮጵያውያን 

ለሰው ልጆች ነፃነት እና እኩልነት ፀር የሆኑ ኃይሎችን በመታገልና ማኦ ዜዱንግ እንደ ጠቀሱት 

ለነፃነት የሚደረግን ትግል የሚያግዝ የውጊያ ስልት በማስተዋወቅ፤ የፈረንሳይ አብዮት ዋና መርህ 

ለሆነው ወንድማማችነት ታግለዋል፡፡ ይህ ትግል አሁንም ቀጥሏል፡፡   

አሁንም ድሆቹ ሀገራት የልማትና የዕድገት አቅጣጫቸውን የመቀየስ ነፃነት እንዲቀዳጁና ከዚህ አኳያ 

የበለፀጉት ሀገራት የሚፈጥሩትን ተፅዕኖ በፅኑ በመታገል ላይ ትገኛለች፡፡ ድሮም አሁንም ይህን 

ትግል ታደርጋለች፡፡ አፄ ኃይለ ስላሴ በአንድ ወቅት ‹‹ማንኛውም ምድራዊ መንግስት፤ ትንሽም ሆነ 

ትልቅ፤ ከየትኛውም ምድራዊ መንግስት አያንስም›› ብለው ነበር፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊም ከዓመታት በፊት ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ፤ ‹‹ሁሉም መንግስታት መከበር 

አለባቸው፡፡ ነገር ግን የሦስት ሺህ ዓመታት የመንግስት ታሪክ ያለውን ህዝብ እንደ ልጅ ማዘዝ 



አይቻልም›› ብለው ተናግረው ነበር - አንዳንድ የምዕራብ ፖለቲከኞች በሚያሳዩት ዝንባሌ ቅር 

ተሰኝተው፡፡  

እኩልነት እና ነፃነትን መቃረን የወንወድማማችነት መንፈስን መቃረን ነው፡፡ ዛሬ በበለፀጉት እና 

በድሆቹ ሀገራት መካካል የሚታየው የኑሮ ደረጃ ልዩነት ዘግናኝ ነው፡፡ በሰብአዊ እና ቁሳዊ ሀብት 

ረገድ የዓለም ሀገራት ይለያያሉ፡፡ በሀገርም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ልዩነቶች አሉ፡፡ አንዳንዶቹ 

ሀገሮች ከሌሎቹ የላቀ የሀብት ጥንካሬ አላቸው፡፡ ይህን ጥንካሬ ለሁሉም ማካፈል አይቻልም፡፡ ነገር 

ግን እነዚህን ሀብቶች በመጠቀም የሚገኘውን ሀብት እኩልነትን በሚያረጋግጥ አኳኋን መጠቀም 

ይቻላል፡፡ ደግሞም ዕድገት በራሱ ብቻውን ብቁ ሆኖ የሚቆም ነገር አይደለም፡፡ የሰዎችን 

ክቡርነትና እኩልነት የሚያኮስስ  ተግባር ምንም ዓይነት ውጤት ቢኖረው የሚወደስ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ዛሬ በዓለም የሚታየው ያልተመጣጠነ ዕድገት የወንድማማችነት መርህ የማይደግፈው 

የዘመናዊው ዓለም ከምግባር ያፈነገጠ ነውር መሆኑም ግልፅ ነው፡፡  

ዛሬ አፍሪካ ወይም ኢትዮጵያ የሚፈልጉት በባለፀጎቹ ሀገራት የሞኝ ትዕዛዝ የሚታቀድና የሚፈፀም 

ዕርዳታ እና ብድር አይደለም፡፡ ይህ የወንድማማችነት መንፈስን ይጻረራል፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ 

ያላደጉ ሀገራት ዛሬ የሚጠይቁት ዕርዳታን ሳይሆን በእኩል ተጠቃሚነት መርህ የሚመራና እርሱን 

የሚያጠናክር የንግድ ግንኙነት ነው፡፡ ሆኖም ይህን ዓላማ በማስፈፀም ረገድ ያሉብን ፈተናዎች 

አሉ፡፡ ዛሬ ያለው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ለበለፀጉትና በየዘርፉ ያለውን መዋቅር ለተቆጣጠሩት 

የምዕራብ ኃይሎች የሚያደላ ነው፡፡ ስለዚህ አንዱ ጠንካራ ሌላው ደካማ ነው፡፡ በመሆኑም፤ በዓለም 

ገበያ በሚኖረን ፉክክር በማይክ ታይሰንና በአምስት ዓመት ህጻን መካከል የሚደረግ ውድድር 

ይሆናል፡፡ እንዲህ ያለው ነገር በወንድማማችነት መንፈስ እና በሞራል ሚዛንም ነውር ነው - 

afrontal to moral decency. ይሉታል ፕሮፌሰር እንድሪያስ፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ነገር ይቃወማል፡፡ ከዚህ አንፃር በሀገራችን የምንፈጥረው ነፃ የገበያ 

ስርዓት አደጋዎች ይደቀንበታል፡፡ እዚህ ላይ አለመጠንቀቅ የሚጎዳው የእኩልነት መርሆዎችን ነው -

በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ፡፡ ስለዚህ የዓለም አቀፍ ተቋማት ትዕዛዝን በጽኑ በመቃወም፤ 

ከተጨባጩ እውነታ ጋር የማይጣጣም የነፃ ገበያ መርህ እንዲተገበር ግፊት የሚያደርጉ ወገኖችን 

በመመከትና በፕራይቬታዜሽን ስም የሚመጡ የእኩልነትና ወንድማማችነት መርሆዎችን የሚፃረሩ 

አሰራሮችን ባለመከተል ለፈረንሳይ አብዮት መርሆዎች ታግላለች፡፡  

የዜጎች ዲሞክራሲያዊ መብት ከተለያዩ ኃይሎች ጥቃት ለመጠበቅም ‹‹መሬትን መሸጥ መለወጥ 

አይቻልም፤ ሁሉንም የኢኮኖሚ ተቋማት በአንድ ጀንበር ወደ ግል ይዞታ አናዛውርም፤ የፋይናንስ 

ገበያውን ለውጭ ዜጎች ክፍት አናደርግም፤ ትምህርት ቤት እና ክሊኒክ አትገንቡ የምትሉትን 

አንቀበልም፤ መንግስት ከመሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎች እጁን ያውጣ የምትሉት ተገቢ 

አይደለም›› በማለት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ነፃነቷን ለማስከበር ታግላለች፡፡ በዚህ የተነሳ የምዕራብ 

ሚዲያ፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ፣ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትና እነሱን የመሳሰሉ 

አካላትን ተፅዕኖ በፅናት ተቋቁማ ለመጓዝ ብርቱ አቋም አሳይታለች፡፡  



ኢትዮጵያ የኒዮ ሊበራሊስቶችን ተጽዕኖ ጥርሷን ነክሳ ለመቋቋም ታግላለች፡፡ የዓለም አቀፍ ገንዘብ 

ተቋማትና የምዕራባውያን መንግስታት የሚያሳድሩትን ተፅዕኖ ፀንታ በመታገል የራሷን የልማት 

አቅጣጫ ቀይሳ፤ በገጠር እና ግብርና ላይ ያተኮረ የልማት መርሃ ግብር በመንደፍ ታላቅ ተግባር 

አከናውናለች፡፡ ከራሷ አልፋ የኒዮ ሊበራሊስቶችን ተፅዕኖ ለመቋቋም የሚያስችል አፍሪካዊ 

አስተሳሰብ በመፍጠር ረገድ ትልቅ ሚና እየተጫወተች ይመስለኛል፡፡ 

ሌላም አለ፡፡ የአፍሪካ ሀገራት የበለፀጉ ሀገሮች በሚፈጥሩት የአየር ብክለት የተነሳ ለተለያዩ ችግሮች 

እና የተፈጥሮ አደጋዎች ተጋልጠዋል፡፡ ኢትዮጵያ ይህን ጉዳይ እንደ አቢይ አጀንዳ በመያዝ 

በዓለም አቀፍ መድረኮች የአፍሪካን ውክልና ይዛ ተከራክራለች፡፡ የአካባቢ ብክለት በድሆቹ ሀገሮች 

ላይ የሚያደርሰውን ችግር መቋቋም የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠርና በካርቦን ሽያጭ (Carbon 

trading) አማካይነት ካሣ የሚያገኙበትን ሁኔታ ለመፍጠር ታግላለች፡፡ 

ቀደም ሲል ‹‹የበለጸጉት ሀገራት በሚፈጥሩት የአየር ብክለት የተነሳ የዓለም ሙቀት እየጨመረ ነው፤ 

የሚባለው ውሸት ነው፡፡ የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾችና የሶሻሊስት መርህ አቀንቃኞች የሆኑ ወገኖች 

የሚያሰሙት ከንቱ ክርክር ነው›› የሚል ሙግት ነበረ፡፡ ይህ አላዋጣ ሲል ክርክሩ፤ ‹‹ዓለም የአየር 

ብክለትን መቀነስ እንጂ ጨርሶ ይወገድ ማለት የማይፈፀም ህልም ነው›› ወደ ሚል ተሻገረ፡፡ 

ኢትዮጵያ ይህን የኒዮ ሊበራሊስቶች ክርክር ከንቱ አደረገችው፡፡ ‹‹አረንጓዴ ኢኮኖሚ›› ወይም ‹‹ዜሮ 

የካርቦን ልቀት›› ለመተግበር የተነሳች ግንባር ቀደም ሀገር ሆነች፡፡ ይህ እርምጃ የኢትዮጵያን ጥቅም 

ብቻ የሚያስከብር ሣይሆን የጠቅላላ የሰው ልጆችን የጋራ ጥቅም የሚያስከብር ነው፡፡ ስለዚህ አሁንም 

ኢትዮጵያ ለወንድማማችነት መርህ መከበር ትግሏን ቀጥላለች፡፡ 

ወደ ምሥራቅ ተመልከቱ 

ዘ ኢኮኖሚስት በፌብርዋሪ 1999 ዕትሙ ስለ አፍሪካ የዲሞክራሲ ሁኔታ ሲያትት፤ የአፍሪካ ህዝብ 

ነባር የምዕራብ ዲሞክራሲዎችን በሚያሳፍር አኳኋን ለምርጫ በነቂስ እንደሚወጣ ጠቅሶ፤ በአፍሪካ 

አህጉር ስኬት የታየባቸው አካባቢዎች ጥቂት እንደሆኑና እነርሱም ስኬታማ መሆን የቻሉት፤ 

የምዕራባውያንን የብዙሃን ፓርቲ ምርጫ ዘዬ በመተግበር እንዳልሆነ  ይገልፃል፡፡  

በዚህ ረገድ ደቡብ አፍሪካ ሁሉን አቀፍ የሆነ መንግስት ለመመስረት ጥረት በማድረጓ እና ገዢው 

ፓርቲ ተቋዋሚዎች ያቀረቧቸውን አንዳንድ ጥያቄዎች ለመቀበል ጥረት በማድረጉ የተገኘ ውጤት 

መሆኑን አስመልክቶ ባሰፈረው ቃል፤ ‹‹በአጠቃላይ አመርቂ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ያደረጉት እና 

የተሻለ አስተዳደራዊ ማሻሻያ መተግበር የቻሉት፤ ምዕራባዊ የዲሞክራሲ ዘዬ እየኮሰኮሳቸው 

የሚይዙት እና ጨርሶም ማየት አንሻም የሚሉት መንግስታት ናቸው፡፡ የተለመደውን የብዙሃን 

ፓርቲ ስርዓት ለመቀበል የሚያቅማሙት እና የIMFን የትዕዛዝ መፅሐፍ ተከትለን ኢኮኖሚያችንን 

አንመራም የሚሉት ሀገሮች፤ የራሳቸው የሆነ ፖለቲካዊ አስተሳሰብ መፍጠር ችለዋል›› ብሏል፡፡        



ከእነዚህ የአፍሪካ ሀገራት መካከከል ኢትዮጵያን እንደ አብነት ይጠቅሳል፡፡ ‹‹ለምሣሌ በአንድ ወቅት 

ስሟ ከረሃብና ድህነት ጋር ተያይዞ የሚነሳውና በመለስ ዜናዊ የምትመራው ኢትዮጵያ፤ ዓለም ባንክ 

እንዳለው ዘንድሮ የ7 በመቶ ዕድገት እንደምታስመዘግብ ይጠበቃል፡፡ ኢትየጵያ የተሟላ ዲሞክራሲ 

ያላት ወይም የግለሰብ አምባገነን ስርዓት የሰፈነባት ሐገር አይደለችም፡፡ ነገር ግን ዛሬ 

ኢትዮጵያውያን ከድሮው በጣም የተሻለ ነፃነት ያላቸው መሆኑ አይካድም፡፡ በሀገሪቱ ግልፅ የህግ 

የበላይነት ሰፍኗል፡፡ አቶ መለስ፤ ፓርቲዎች የብሔር ውክልና ብቻ እንዲኖራቸው የሚያደርግ 

የፖለቲካ ስርዓትን የሙጥኝ ብለዋል›› ሲል አትቷል፡፡      

‹‹አቶ መለስ፤ የፖለቲካ ስርዓቱ ብሔረሰብን የሚወክሉ ፓርቲዎች ብቻ የሚንቀሳቀሱበት እንዲሆን 

ይፈልጋሉ›› የሚለው ዘ ኢኮኖሚስት የትችቱ መነሻ ከምዕራቡ ዓለም በተለየ ጎዳና ለመሄድ 

መወሰናችን ነው፡፡ ያው እንደ ተለመደው፤ ከምዕራቡ የተለየ ፖለቲካዊ ዘዬ የሚከተል እና የIMFን 

ትዕዛዝ ያላከበረ መንግስት ይወገዛል፡፡   

ከ12 ዓመታት በፊት ‹‹ተስፋ አልባ አህጉር›› ሲለን የነበረው ዘ ኢኮኖሚስት በቅርቡ የእርሱ መሆኑን 

ለማመን የሚያስቸግር የተለየ ዘገባ እያቀረበ ነው፡፡ ዛሬ አፍሪካን የተስፋ ምድር አድርጎ ማየት 

ጀምሯል፡፡ ስለ አፍሪካ ህዳሴ ማውራት ይዟል፡፡ ባለፉት 10 ዓመታት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት 

ካስመዘገቡ የዓለም ሀገራት ስድስቱ ከሰሐራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት መሆናቸውን ለመዘገብ 

ተገድዷል፡፡ ‹‹በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ፣ ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ 

ሞዛምቢክ፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ እና ዛምቢያ የ7.2 በመቶ ዓመታዊ ዕድገት ያስመዘግባሉ ተብሎ 

ይጠበቃል›› የሚለውን ዘገባ እርሱም ይጋራል፡፡  

አሁን አውሮፓና አሜሪካ ወደ አፍሪካ ገበያ ለመግባት ስምምነት ለመፈራረም እንቅልፍ አጥተው 

መትጋት ይዘዋል፡፡ ቻይና በ54ቱም የአፍሪካ ሀገራት ገብታለች፡፡ አሜሪካም ከእንቅልፏ ባንና 

መሯሯጥ ጀምራለች፡፡ አንድ የደቡብ አፍሪካ ባንክ (Standard Bank of SouthAfrica)፤ አሁን 

ያለው የቻይና የአፍሪካ የንግድ መጠን በ2015 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) 300 ቢሊየን ዶላር እንደሚደርስ 

ግምቱን አስቀምጧል፡፡ ይህም ምዕራባውያንን አስደንግጧቸዋል፡፡ ስለዚህ አፍሪካን በንቀት ማየት 

ትተው የንግድ ሸሪክ ለማድረግ እየተለማመጡ ነው፡፡  

አሁን ነገሮች መገልበጥ ጀምረዋል፡፡ አውሮፓ ንቀቷን ትታ አፍሪካን ማባበል ይዛለች፡፡ ከፍተኛ 

ኢኮኖሚያዊ አደጋ የተጋረጠባት፤ አውሮጳ ከመቼውም ጊዜ በላይ ፊቷን ወደ አፍሪካ አዙራለች፡፡ 

ለኢንዱስትሪ ምርቷ ገበያ ለማመቻቸት እና የኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎች አቅርቦትን 

አስተማማኝ ለማድረግ አፍሪካን ደጅ እየጠናች ነው፡፡  

አሁን የአፍሪካ ትልቅ የንግድ ሸሪክ ቻይና ነች፡፡ አፍሪካም አለወትሮ ሞቅ ማለት ለያዘው የአውሮጳ 

ሰላምታ ቀዝቃዝ ያለ ምላሽ እየሰጠች ነው፡፡ የአፍሪካ መፈክር ‹‹ወደ ምሥራቅ ተመልከቱ›› ሆኗል፡፡ 

ስለዚህ አውሮጳ ተጨንቃለች፡፡ 



በእርግጥ ስግብግቦቹ የአውሮጳ ዓይኖች የአፍሪካን ሀብት ሲቋምጡ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፡፡ 

አውሮጳ፤ በቅኝ ግዛቱ ዘመን ንቀት ያጠላበትን ስግብግብ እና መርዘኛ ዓይኗን በአፍሪካ ጥላ ነበር፡፡ 

የሁለቱ አህጉሮች የግንኙነት ታሪክ ደስ የሚያሰኝ አይደለም፡፡ በትዝታ ማህደር ብዙ መከራን 

ያጨቀው የሁለቱ አህጉሮች ግንኙነት ዛሬ ድረስ ብዙ መሻሻል ሳያሳይ ዘመናትን ዘልቋል፡፡ 

የግንኙነቱ ውስብስብ ባህርይ የመቀነስ አዝማሚያ እያሳየ አይደለም፡፡ አፍሪካ፤ የእርስ በእርስ 

የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር እና የንግድ ግንኙነቷን ለማጠናከር የሚያስችል መንገድ እያማተረች 

ነው፡፡ መጪው ዘመን ከኢትየጵያ እና ከአፍሪካ ጋር ብሩህ ነው፡፡ ሆኖም ይህን ብሩህ ተስፋ 

በሀገራችን የግል ፕሬሶች ገፅላይ አናየውም፡፡   

የፕሬስ ሽፍቶች  

በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የቆመውና ሁለቱን ጀርመኖች የከፈለው ግንብ ከነበረበት ሥፍራ ጥቂት 

ራቅ ብሎ አንድ ዝነኛ ቡና ቤት እንደ ነበር ይጠቅሳል፡፡ በዚያ ቡና ቤት የቀዝቃዛው ጦርነት ገና 

አላከተመም፡፡ 

‹‹ቀዝቃዛው ጦርነት›› የሚለው አገላለፅ፤ ‹‹ትኩስ ጦርነት›› መኖሩን ታሳቢ ያደረገ አገላለፅ 

ይመስለኛል፡፡ የቀዝቃዛው ጦርነት፤ ርዕዮተ ዓለማዊ እና በቃላት ላይ የተመሠረተ ጦርነት ከሆነ፤ 

በተቃራኒው ‹‹ትኩስ ጦርነት›› ወይም የቃል ሣይሆን የቅምቡል ጦርነት ይኖራል ማለት ነው፡፡ በዚህ 

ስሌት እኛ ‹‹ትኩሱን›› የእርስ በእርስ ጦርነት ዘግተን በወጣን ጊዜ ‹‹የቀዝቃዛው ጦርነት›› ካከተመ 

ሁለት ዓመታትን አስቆጥሮ ነበር፡፡  

ዓለም አቀፍ ሰልፍ ያለው ርዕዮተ ዓለማዊ ጦርነት የተዘጋ ቢሆንም፤ በእኛ ዘንድ ልዩ መልክ ያለው 

‹‹ቀዝቃዛ ጦርነት›› አሁንም ያከተመ አልመሰለኝም፡፡ አዲስ ቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ገብተናል፡፡ 

የቀዝቃዛው ጦርነት ሲያከትም ዓለም በአንድ ርዕዮተ ዓለማዊ ስርዓት ውስጥ ገባች፡፡ የዚህ ስርዓት 

ፖለቲካ- ኢኮኖሚ፤ ሊበራሊዝም በሚል የሚጠቀስና በነፃ ገበያ፣ በብዙሃን ፓርቲ ምርጫ ፖለቲካ 

መርሆዎች የሚመራ ስርዓት ነው፡፡ በዚሁ ማዕቀፍ ሥር ሆኖ ቀኝ ዘመም፣ ግራ ዘመም፣ ‹‹መሀለኛ››፣ 

ወግ አጥባቂ፣ ለዘብተኛ ወዘተ በሚል የሚጠቀሱ የተለያዩ ቡድኖች ይፋለሙበታል፡፡ የጦፈ ግብግብ 

ይካሄድበታል፡፡ ሆኖም ሁሉም ለዴሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ መርሆች ታዛዥና ተገዢ ቡድኖች 

መሆናቸው አንድ ያደርጋቸዋል፡፡  

በዚህ ስርዓት እንደ ‹‹ቀዝቃዛው ጦርነት›› ዘመን አጥፊና ጠፊ አድርጎ የሚያሰልፍ፤ በማይታረቅ 

ታሪካዊ ቅራኔ የሚያገዳድር ልዩነት የለም፡፡ የሰላ ፉክክር የሚያደርጉት፤ በአቋምና በአመለካከት 

ልዩነት ባላንጣ ሆነው የሚወዳደሩትና በምርጫ ሂደት ገብተው በህዝብ የተሰጠውን ዳኝነት አክብረው 

በ‹‹እንኳን ደስ ያለህ›› ተጨባብጠው ፉክክራቸውን ይደመድማሉ፡፡ እኛ ዲሞክራሲያዊ፣ ፌደራላዊ፣ 

ህገ መንግስታዊ ስርዓት ይዘን በብዙሃን ፓርቲ ስርዓትና በምርጫ ፖለቲካ ውስጥ የምንገኝ ቢሆንም፤ 

ነገራችን ሁሉ የቀዝቃዛው ጦርነት ዘይቤ የያዘ በመሆኑ፤ ‹‹በኢትዮጵያ ገና የቀዝቃዛው ጦርነት 

ዘመን አላከተመም፡፡ የበርሊን ግንብ አልፈረሰም›› ያሰኛል፡፡  



በቀዝቃዛው ጦርነት ውስጥ መሆናችንን ከሚያስረዱኝ ነገሮች አንዱ የሀገራችን ፕሬስ ባህርይና ይዘት 

ነው፡፡ ዜማው፣ ቅኝቱ፣ ይዘቱ፣ ትኩረቱ ሁሉ የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የነበረውን ፖለቲካ 

የሚያስታውስ ነው፡፡ አሁን የምንገኝበት ሀገራዊና ዓለማዊ ሥርዓት የደም ያይደለ የሀሳብ፣ 

የጠብመንጃ ያይደለ የቃል፤ የአይዲዮሎጂ ያይደለ የፖሊሲ፣ የባላንጣዎች ያይደለ የተፎካካሪዎች 

ትግል የሚካሄድበት ነው፡፡ የአንዱ ድል በሌላው መቃብር ላይ የማይፈፀምበት የትግል መድረክ 

ነው፡፡ የፖለቲካ ዘይቤው የስፖርታዊ ውድድር ባህርይ ያለው ቢሆንም በእኛ ዘንድ ያለው የጦርነት 

ጠባይ ያለው ሽኩቻ ሆኖ ስለሚታየኝ ‹‹የቀዝቃዛው ጦርነት›› በኢትዮጵያ እንዳላከተመ ያስረዳል 

እላለሁ፡፡ የበርሊን ግንብ ፈርሶ በምሥራቅ እና በምዕራብ ተከፋፍለው የነበሩት ጀርመኖች 

ቢቀላቀሉም የአመለካከት ድንበሩ እንዳልፈረሰ የሚገልፅው፤ አንድ የ‹‹ታይም›› መፅሔት ዘጋቢ፤ 

እንደሚለው የበርሊን ግንብ በነበረበት ሥፍራ የምትገኝና ‹‹የቀዝቃዛው ጦርነት›› ዛሬም የቀጠለባት 

አንድ ቡና ቤት አለች፡፡ ‹‹VEB-Ost Zone›› ትባላለች፡፡ የስሟ ትርጉም ‹‹ያፈጀ የህዝቦች ተከር›› 

(Now- defunct Peoples Enterprises) የሚል እንደሆነ ፀሐፊው ጠቅሷል፡፡  

ይህች ‹‹ቡና ቤት›› በእኛም ሀገር አለች፡፡ ስሟንም ‹‹ነፃው ፕሬስ›› ይሏታል፡፡ የዳቦ ስሟ ‹‹ያፈጀ 

ተከር›› ሊባል ይችላል፡፡ ያች የራሽያ ቮድካ የሚጠጣበት፣ ወደ 400 ገደማ የሚሆኑ ቋሚ ደንበኞች 

ያሏት፣ በየምሽቱ ታዳሚዎቿ ቮድካ ወይም ድሮ በምሥራቅ ጀርመን ይመረት የነበረውና 

‹‹ሮትካፕችን›› (Rotkappchen) የሚባለው መናኛ ሻፓኝ የሚቀዳበት፣ በሲጋራ ጭስ የምትታፈን፣  

ወልገድጋዳ ወንበሮች የሞሉባት፣ ከፈረሰ ብዙ ዓመት ከሆነው የጀርመንን የሮክ ስልት ከሚያቀነቅን 

የሙዚቃ ባንድ ጩኸት ጋር እየተፎካከሩ ወሬ የሚሰልቁባት ናት፡፡ ብዙዎቹ ወደ ዚህች ቡና ቤት 

የሚመጡት ትዝታንና ቁጭትን ለማስተናገድ ነው፡፡  

‹‹ነፃው ፕሬስ›› የሚሏት የእኛይቱ ቡና ቤትም የጨረባ ተዝካር የሆነ የትናንት ናፍቆት 

የሚዘመርባት፣ በከተማ የሚሸፈትባት፣ የሐሜት ቮድካ የሚጨለጥባት፣ ምጣት የሚሰለቅባት ናት፡፡  

እዚህ መሥራት የጀመርኩት ንፅፅር ከጨዋታ የሚቆጠር እንዳይሆን በዘይቤ የያዝኩትን ወግ በዝርው 

ንባብ ልበለው፡፡ 

ራሳቸውን ነጻ ፕሬስ ብለው የሚጠሩት ወገኖችን ወቅታዊ ዝንባሌ ለማየት ስንሞከር የምናስተውለው 

ነገር፤ ደንበኛውን የፕሬስ ሙያን አይደለም፡፡ በክሱት ስሙ ነጻ ፕሬስ ነው፡፡ ክሱት ግብሩ ወገንተኛ 

ተቃዋሚ ነው፡፡ በህቡዕ ስሙ የተቃውሞ ልሳን ነው፡፡ በህቡዕ ግብሩ አፋኝ ነው፡፡ ግን ጅራፍ ራሱ 

ገርፎ እንደሚጮህ፤ ‹‹ታፈንኩ ባይ›› ጯሂ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ፕሬስ ገና ከጧቱ ጀምሮ ‹‹አፈና 

እየደረሰብኝ ነው›› በሚል የሚያማርር ነው፡፡ በቃል ነጻነትን የሚያከብር፤ በግብር ነፃነትን 

የሚያዋርድ ነው፡፡ ሁሉንም ምድራዊ የሥነ- ምግባራዊ ማዕቀቦችን አውልቆ ጥሎ በመሄድ ፍላጎት 

የሚንጸባርቅ የነፃነት ትርጉም የያዘ ነው፡፡ ሁሉንም ዓይነት ውስጣዊ ባርነቶችን የታቀፈና ‹‹ነጻ 

አውጪ›› አስተሳሰብ የሚያስፈልገው ነው፡፡ የሃሳቦች ነጻ መድረክ መሆኑን እየዘነጋ፣ የአመለካከት 

ወህኒ ሲሆን የሚታይ ነው፡፡ 



‹‹ነፃው ፕሬስ›› ስለ ኢትዮጵያ መንስግስት መልካም ነገሮች ከውጭ አካላት ሲሰማ ያለ መዛነፍ 

መረጃውን አይጠቅሰውም፡፡ በተቃራኒው ውግዘት ሲያገኝ ቢረባም- ባይረባም - ቀባብቶና አጋግሎ 

ያቀርበዋል፡፡ አያፍርም መንግስትን ይተቻል፡፡ ‹‹መንግስት የውጭ ተቋማት ሲተቹት ያጥላላል፡፡ 

ሲያሞግሱት ደግሞ በምስክርነት ይጠራል›› ይላል፡፡ እኔም እላለሁ፤ ‹‹ፕሬሱ ውግዘት ሲያገኝ 

ያጯጩሃል፡፡ ቡራኬ ሲገጥመው ይጥለዋል፡፡ በዓይኑ ከሚያየው ነገር ይልቅ የሰማውንና ወሬ 

ለቃቅሞ የሚፅፈውን የውጭ ሰው ያምናል- ያከብራል፡፡ መንግስት የሚናገረውን በጥርጣሬና 

በማናናቅ እየጠቀሰ ሲያጣጥል ይቆይና ፈረንጅ ምስክር ሆኖ ሲመጣበት ፀጥ ይላል፡፡ በዚህ መሰል 

ሰንሰለቶች የተጠፈረውና በቀዝቃዛው ጦርነት ቡና ቤት የሚጨፍረው የሀራችን ፕሬስ፤ ፍሬ ያለው 

የውይይትና የነፃነት መድረክ መሆን ተስኖት ሳየው፤ ለነጻነት የሚያደላው ልቤ በርህራሄ እና በተስፋ 

ይመለከተዋል፡፡ አንዳንዴም ከአቅሙ በላይ በሆነ መዋቅራዊ ችግር የተተበተበ ተቋም ሆኖ እየታየኝ 

በመጨነቅና በመረዳት ስሜት አስተውለዋለሁ፡፡ ግን አንዳንድ የነገር አያያዙ ‹‹የሽፍትነት›› ጠባይ 

ያለው አደገኛ ተቋም መሆኑ እየታየኝ ያሳስበኛል፡፡ 

 

 

 


