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የህዳሴው ትውልድ 

ባለፉት 60 ዓመታት የአባይን ወንዝ ለማልማት የሚያስችሉ የተለያዩ ጥናቶች ሲደረጉ 

ቆይተዋል፡፡ ሆኖም፤ ብዙዎቹ ከሸልፍ ላይ ተጥለው አቧራ ሲጠጡ ከርመዋል፡፡ የአባይን 

ወንዝ የማልማት ዕቅድ ሁሌም ከውጭ ዕርዳታ ጋር ተያይዞ የሚታሰብ በመሆኑ፤ ዕርዳታ 

ፍለጋ ስንወጣ፤ ዘወትር ሐሳባችንን በእንጭጩ የሚጨፈለቅ እና የሚቀጭ ምላሽ 

እየገጠመን፤ ከኛው ሐገር መንጭቶ በበራችን ከሚፈሰው የአባይ ወንዝ ‹‹አንዲት ጠብታ 

ውሃ መንካት አትችሉም›› የሚል መራራ በደል ተሸክመን መኖራችን የሚፈጥረው 

የመንፈስ ስብራት ቀላል አይደለም፡፡ ሰፊ ለም መሬት እና የውሃ ሐብት ይዘን፤ 

በተደጋጋሚ በረሃብ ማለቃችን እና በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች እየተራቡ በዓለም ህዝብ 

ፊት ለልመና መቆማችን ወዘተ፤ የሚፈጥረው የመንፈስ ስብራት ቀላል አይደለም፡፡ ስለዚህ 

የ‹‹መቻል›› ሳይሆን ‹‹ያለመቻል›› መንፈስ ነግሶብን፤ እንደ በሬ ቀንበር ጭኖ፣ እንደ ባሪያ 

ቋንጃ ሰብሮ ገዝቶን ኖሯል፡፡  

እንዲህ ያለ ታሪክ ላለው ህዝብ፤ እንደ ታላቁ የህዳሴ ኃይል ማመንጫ ግድብ ያለ ግዙፍ 

ፕሮጀክት ለመስራት መነሳት ብቻ ሳይሆን፤ በራስ አቅም ለመስራት መነሳት፤ የሚኖረው 

ትርጉም ትልቅ ነው፡፡ እኛ የህዳሴን ግድብ መገንባት መነሳታችን፤ የበራ ሻማን እፍ ብሎ 

ማጥፋት ይሳነው የነበረ ሰው፤ ተራራን ገፍቶ ለመጣል ሲነሳ ከማየት ጋር ሊነፃፀር የሚችል 

ለውጥ ነው፡፡ ለብዙ ዘመናት እንደ አውድማ በሬ በዝማም ሸብቦ ከያዘን ‹‹የአይቻልም 

መንፈስ›› መፈታት ነው፡፡ ስለዚህ፤ የህዳሴውን ግድብ ሰርቶ ማጠናቀቅ፤ ‹‹ያለ ውጭ 

ዕርዳታ፤ እኛው የፋይናንስ ምንጭ፣ እኛው አናጢ፣ እኛው ግንበኛ፣ እኛው መሃንዲስ 

ሆነን….ግድቡን እንገነባዋለን›› ብለን ከመነሳታችን የሚልቅ ተዓምራዊ ተግባር አድርጌ 



አልወስደውም፡፡ ከሞት መነሳት እንጂ፤ ከተነሱ በኋላ መራመድ ተአምር አይሆንም፡፡ 

የህዳሴው ግድብ የመንፈስ ብርሃን፤ ከኢትዮጵያ ድንበር እና ከዘመን አጥር ተሻግሮ፤ 

በተከታታይ ብዙ ትውልዶች ልብ ውስጥ ሊያበራ የሚችል፤ የአፍሪካ ህዳሴ ፋና የመሆን 

አቅም ያለው፤ አህጉራዊ ክስተት ነው፡፡     

የህዳሴው ግድብ፤ አፍሪካን በበታችነት መንፈስ ቀይዶ ለማኖር፣ ቀፍድዶ ለመያዝ ሲባል 

በመሰሪ ጥበብ ከተሸረበው ሰንሰለት እግረ-መንፈሳችንን የሚያላቅቅ እና ካቴናውን አውልቆ 

የሚጥል የአርነት መንፈስ ነው፡፡ የህዳሴው ግድብ ለአፍሪካውያን የሚሰጣቸው ትርጉም 

ምን እንደሆነ  ለመረዳት፤ ጉባ በመሄድ ግድቡን የጎብኙ አፍሪካውያንን ቃል ልብ ብሎ 

ማድመጥ ነው፡፡ 

በቅርቡ ለጉብኝት የሄዱ የአፍሪካ ሐገራት ወታደራዊ መኮንኖች፤ እንደ ማንኛውም ጎብኚ 

ያለውን ሁኔታ ከተመለከቱ በኋላ፤ ‹‹በጣም አስገራሚ ነው፡፡ ጥሩ ሥራ ሠርታችኋል፡፡ 

ከገመትኩት በላይ ነው›› በሚል ነገር አዳንቆ ከመመለስ አለፍ ብለው፤ ለፕሮጀክቱ ሥራ 

አስኪያጅ ለኢንጅነር ስመኘው ሽልማት ሲያበረክቱ አይተናል፡፡ ቃለ መጠይቅ 

ከተደረገላቸው ወታደራዊ መኮንኖች መካከል፤ የዛምቢያው መኮንን፤ ‹‹ታላቁ የህዳሴ ኃይል 

ማመንጫ ግድብ፤ አፍሪካ ያለ ውጭ ዕርዳታ በራሳቸው አቅም ምን መስራት እንደሚችሉ 

አሳይቶናል›› ሲሉ የተናገሩት ቃል፤ የግድቡ ለአፍሪካውያን የሚሰጣቸውን ትርጉም 

በትክክል የሚያመለክት ይመስለኛል፡፡ አፍሪካውያን ከምዕራብ የዕርዳታ አንቀልባ ወርደው 

በራሳቸው እግር ለመቆም ሲሞክሩ የታየበት፤ የቅኝ ግዛት ኮተት እና ግሳንግስ ተሽቀንጥሮ 

ሲጣል ያየንበት፣ ኢፍትሃዊ ሰንኮፍ ፍትህ እጅ የተነቀለበት፣ ክፍለ - አህጉራዊ የትብብር 

ማዕከል ሆኖ የሚያገለግል ግድብ መሆኑን እያየን ነው፡፡ የሱዳኑ አምባሳደር ግድቡን 

ከጎበኙ በኋላ፤ ‹‹ይህ ግድብ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፡፡ የአፍሪካ አህጉር ግድብ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ፤ ለዓለም ጭምር የሚጠቅም ሥራ እየሰራች ነው›› ሲሉ መናገራቸው ለዚህ 

አብነት ነው፡፡  

ጉዞ ጀምረናል  

በጋለ የሀገር ፍቅር ስሜት ተውጠው፤ ‹‹ጀምረናል ጉዞ ጀምረናል፤ ወደ ኋላ ማን 

ይመልሰናል›› እያሉ፤ በህብረ - ዝማሬያቸው የህዳሴውን ጉዞ የሚያደምቁት ድምፃዊያን 



ይሰሙኛል፡፡ በአባይ ተፋሰስ ሊሰሩ የሚችሉ እና በዕቅድ የተያዙ ሌሎች ግድቦች 

መኖራቸው ይታወቃል፡፡ የሕዳሴው ግድብ፤ በአባይ ተፋሰስ ሊገነቡ ከሚችሉት ግድቦች 

ውስጥ ትልቁ ግድብ ነው፡፡ በሙያዎች እንደሚናነገሩት፤ የህዳሴው ግድብ ለመጪዎቹ 

400 ዓመታት ሊያገለግል የሚችል ግድብ ነው፡፡ ይህ የኛ ትውልድ፤ ወደፊት የሚመጡ 

ተከታታይ ትውልዶች በልዩ አድናቆት የሚመለከቱትን ሥራ እየሰራ ነው፡፡ ይህ 

ትውልድ፤ ሐገሪቱን ከአንድ ሺህ ለሚበለጥ ዓመታት ቁልቁል እያወረዳት፤ እንደ ሲዖል 

አዘቅት ያለ ማቋረጥ እየዋጣት፣ ከተስፋ መቁረጥ ጠርዝ ከጣላት፣ የተሸናፊነት መንፈስ 

ያከናነባት የውርደት ጉዞ እንዲገታ ማድረግ የቻለ ትውልድ ነው፡፡ ሐገሪቱን፤ ከአይቻልም 

መንፈስ በአንድ ጀንበር መንጥቆ ያወጣ ጀግና ትውልድ ነው፡፡  

የቀድሞው ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ፤ ‹‹ያቺ ድንጋይ ለእኔ፤ የውርደት ካባን ማራገፍ 

የጀምርንባት ድንጋይ ነች›› ሲሉ የገለጧት፤ እዚያ ጉባ በክብር ተቀመጠችው ድንጋይ፤ 

ተራ የፕሮቶኮል ወይም የማስታወሻ ድንጋይ አይደለችም፡፡ ለአንድ የታሪክ ምዕራፍ፤ 

እልባት ሆኖ የተቀመጠች ልዩ እና ክቡር ድንጋይ ነች፡፡ ከዚያች ድንጋይ በይፋ መቀመጥ 

በፊት እና በኋላ ነገሮች በእጅጉ ተቀያይረዋል፡፡ እኛ ስለራሳችን ያለን ግምት ብቻ 

ሣይሆን ዓለም ስለኛ ያለው ግምትም ተለውተጧል፡፡    

ታላቁ የህዳሴ ኃይል ማመንጫ ግድብ እየተሰራ ያለው፤ የውርደትን መራራ ጽዋ ሲጨልጥ 

በቆየው፤ ረሃብን፣ ድህነትን፣ ስደትን እስኪያንገሸግሽ በተጋተው፤ በመጥፎ የታሪክ ሸክም 

ጎብጦ እና ቅስሙ ተሰብሮ በደቀቀው፤ በዚህ በኛው ትውልድ መሆኑ ልዩ ትርጉም አለው፡፡ 

በዚህ ረገድ ዕድለኛ ትውልድ ሊባል ይችላል፡፡ ከመከራ አዘቅት ወጥቶ ይህን ገድል 

መሥራት፤ በመጠኑም ቢሆን ኑሮው በሞላለት ወይም በልቶ በተረፈው ትውልድ ሳይሆን፤ 

ገና በልቶ መጥገብ ባልጀመረው በዚህ ትውልድ መገንባቱ ልዩ ትርጉም ይሰጣል፡፡  

ይህ ትውልድ፤ ከፊተኛው ትውልድ ድህነትን ተቀብሎ፤ ከእርሱ በኋላ ለሚመጡ 

ትውልዶች ብልፅግናን አውርሶ የሚያልፍ ልዩ ትውልድ ነው፡፡ ይህን ትውልድ ከቀዳሚው 

የተለየ እንዲሆን የሚደርግ አንድ ጉዳይ አለ፡፡ ይህ ትውልድ ጠላቱን ለይቶ አውቋል፡፡ 

‹‹ዋነኛ ጠላቴ ድህነት ነው›› ብሏል፡፡ ሌሎች ጠላት፤ ከድህነት የሚበልጡ ጠላቶች 

እንዳልሆኑ ተረድቷል፡፡ ድህነትን እና የድህነት ሙሽራ ወይም ሚዜ የሆነውን ኋላ 



ቀርነትን ከማስወገድ በቀር፤ ሌላ የከበረ እና የላቀ ግብ የለኝም ይላል፡፡ ይኸ ትውልድ 

ይገርማል፡፡ 

ያለፉ አራት መቶ ዓመታት የኢትዮጵያ ታሪክን ተመልክተህ፤ ከቅኝትህ የተገነዘብከውን 

የታሪክ ሐቅ አስፍር ብባል፤ ኢትዮጵያን እጅ ከወርች አስረው ያሰቃይዋት፣ የግሪንግሪት 

ጥለው የረጋገጧት ሁለት ዋነኛ ችግሮችን ተናገር ቢሉኝ፤ ‹‹የሀገራችን ሁለት ሠይጣን 

ችግሮች፤ ሐይማኖትን ወይም ጠቅላይ ግዛትን ሰበብ አድረገው የሚለኮሱ የእርስ በእርስ 

ጦርነቶች ወይም ግጭቶች፤ እንዲሁም የውጭ ወራሪ ኃይሎች ቀጥተኛ ጥቃት እና 

ዘወርዋራ ሸፍጥ ናቸው›› እላለሁ፡፡ እነዚህ ሁለት ችግሮች፤ ለድህነት እና ለኋላ ቀርነት 

አሳልፈው ሰጡን፤ ድህነት እና ለኋላ ቀርነት መልሰው ለሁለቱ ችግሮች ያቀብሉናል፡፡ 

ቅብብሎሹ ያለ ማቋረጥ ይቀጥላል፡፡ እንዲህ ሆኖ እዚህ ደርሰናል፡፡  

ይህ ትውልድ፤ ያለፉ ተከታታይ ትውልዶች፤ ‹‹የጠላቶቼ አካል›› የሚሉትን ነገር ሁሉ 

‹‹ጥላቸው እንጂ አካላቸው አይደለም›› አለ፡፡ ‹‹የችግራችን ምንጭ ከውጭ ነው›› ብለው 

ወደ ውጭ ሲመለከቱ፤ እርሱ ‹‹ምንጩ ከውስጥ ነው›› ብሎ የቤቱን ወለል አደላደለ፡፡ 

እነርሱ፤ ‹‹ዕርዳታ የሚሰጠኝ ማነው›› ብለው፤ የውጭ ዕረዳታ ፍለጋ አይናቸውን 

ሲያንከራትቱ፤ እርሱ፤ ‹‹በራሴ ገንዘብ እሰራለሁ›› አለ፡፡  

ደም እና አጥነቱን ገብሮ ያስከበረውን ነፃነት፤ ድህነቱ እያስነጠቀው በውርደት ቆየ፡፡ ድሃ 

እና ኋላ ቀር ብትሆንም፤ ነፃነቷ የተከበረ ሐገር አውርሶን አለፈ፡፡ የአፍሪካ የነፃነት ፋና፣ 

የፀረ - ቅኝ አገዛዝ ትግል ቀንዲል የሆነች፤ ለጥቁር ህዝቦች ትግል የመንፈስ ኃይል 

በመሆን ታላቅ ከበሬታ የሚሰጣት ሀገር አስረከቡን፡፡  

ኢትዮጵያ፤ ኋላ ቀርነት የተጫናት፣ ድህነት ያደቀቃት፣ የእርስ በእርስ ጦርነት ያደከማት፣ 

የተረጋጋ የመንግስት አስተዳደር መመስረት የተሳናት ሐገር ሆና፤ የቅኝ አገዛዝ ኃይሎች  

እንደ ተራበ አውሬ በዙሪያዋ ሲያንዣብቡ፤ እንደ ተኩላ መንጋ ዘለው ሊሰፍሩባት ሲያደቡ 

ቢቆዩም ነፃነቷን አስከብራ ኖረች፡፡  

ሐገሪቱን ለጠላት ተጋላጭ የሚያደርጋት፤ ኋላ ቀርነት መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ 

የተገነዘቡት፤ አፄ ቴዎድሮስ ነበሩ፡፡ አፄ ቴዎድሮስ፤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የመቀጠሏ 



ጉዳይ አደጋ እንደተጋረጠበት ገብቷቸዋል፡፡ በየአካባቢው ሥልጣን በያዙ እና እርስ በእርስ 

በሚቀናቀኑ መሳፍንት የተከፋፈለችውን ሐገር በጦርነት አንድ ለማድረግ ሞከሩ፡፡  

ቋራ በሚገኝ አንድ ገዳም ውስጥ ትምህርቱን ሲከታተል የነበረው ካሣ ኃይሉ፤ ኋላ አፄ 

ቴዎድሮስ ተብሎ ሊነግስ፤ ጥቂት ተከታዮችን ይዞ፤ የጎበዝ አለቃ ሆኖ የታሪክ ጉዞውን 

ጀመረ፡፡ ከሌሎች አቻ የአካባቢ መሳፍንት የተለየ  አስተሳሰብ እየተመራ፤ ለተጠቁ 

አለኝታ የመሆን እና ለፍትህ የመቆም ዝንባሌን እያሳየ፤ እያደርም ተከታዮቹን እያበዛ  

የመጣው ካሣ ኃይሉ፤ የኢትዮጵያን ድንበር ገፍቶ፤ ሱዳንን በኃይል በመያዝ በሐገሪቱ 

አገዛዙን ከመሠረተው የግብፁ ገዢ መሐመድ ዓሊ ጋር ‹‹ደባኪ›› በተባለች ሥፍራ ጦርነት 

ገጠመ፡፡ ‹‹ደባኪ›› ላይ አስቦት እና ገምቶት የማየውቅ ሽንፈት ደረሰበት፡፡ አንዳንድ 

የታሪክ ፀሐፊዎች፤ ‹‹በአፄ ቴዎድሮስ ህሊና ለሥልጣኔ የመጓጓት ልዩ ስሜት እንዲፈጠር 

ያደረገው፤ የደባኪ ጦርነት ነው›› ይላሉ፡፡ የአፄ ቴዎድሮስ ልዩ የመሪነት ሰብዕና እና 

ብቃት የተገለጠው በዚሁ የጦርነት መሆኑንም ይመሰክራሉ፡፡ ካሣ ኃይሉ፤ ‹‹ድባኪ››  ላይ 

ከግብፁ መሐመድ ዓሊ ጋር ጦርነት ገጥሞ  ክፉ ሽንፈት ሲገጥመው፤ ሽንፈቱን ሳያቅማማ 

ተቀብሎ፤ የሽንፈቱ ምንጭ ምን እንደሆነ ለመረዳት መቻሉን በማድነቅ፤ የመሪነት ብቃቱ 

የተገለጠበት የመጀመሪያው አጋጣሚም ይኸው መሆኑን ይገልፃሉ፡፡ የታላቅ መሪነት 

መገለጫ ጠባዩ፤ ሽንፈቱን መቀበሉ እና የሽንፈቱ ምንጭ ለይቶ ችግሩን ለማስወገድ ጥረት 

ማድረጉ ነው፡፡  

የታሪክ ፀሐፊዎች እንደሚሉት፤ ካሣ ኃይሉ በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ የጦር 

መሣሪያ ያየው፤ ደባኪ ላይ በተካሄደው ጦርነት ነበር፡፡ የቋራው ካሳ እንደ አንበሳ 

የሚያስፈሩ ጋሜዎቹን አሳልፎ፤ ከመሐመድ ዓሊ ጋር ደባኪ ጦርነት በገጠመ ጊዜ፤ ከዚያ 

ቀደም አይቶት የማያውቀው የመድፍ ቅምቡላ እያስገመገመ እና እየተምዘገዘገ መጥቶ 

መሬት - ሰማዩን ሲደበላልቀው ተመለከተ፡፡ ጦርነቱ፤ በልበ ሙሉ ወታደሮቹ ጀግንነት 

የሚዘልቀው መሆኑ ገባው፡፡ ደባኪ ላይ ጦርነት የገጠሙት፤ ጥበብ እና ድንቁርና ነበሩ፡፡ 

ሻምላቸውን አገንድረው፤ በጀግንነት ገድሎ መሞትን እንጂ፤ ንግድ የሚባል ነገር 

የማያውቀውት እኒያ የጃፓን የጦር አበጋዞች፤ ይህን ወግ አፍርሶ፤ ከጀርመኖች ጥበቡን 

ቀስሞ ቢራ ሲነግድ ያገኙትን አንድ ዘመዳቸውን ሲወቅሱ፤ ‹‹ልጄ የአባቶችህን ወግ ትተህ፤ 

ሻምላ አገንድሮ በጀግንነት መሰለፉን እንደ ከንቱ ነገር ወዲያ ጥለህ፤ ቢራ ጠማቂ ትሆን?›› 



በሚል ሲወቅሱት፤ ‹‹አጎቴ ተሳስተሃል፡፡ የዘንድሮ ሻምላ እንደ ድሮው፤ አየሩን ሲቀዝፍ 

ጆሮ የሚበጥሰውን የጃፓኖችን ዘመን ሻምላ ይዞ መገኘት አይደለም፡፡ የዚህ ዘመን 

ጀግንነት፤ ዶላር ይዞ መገኘት ነው›› እንዳለው፤ ካሣ ኃይሉ በደባኪ (Dabaki) አውድ 

ግንባር፤  ዋናው ነገር ጥበብ እንጂ ባዶ ጀግንነት እንዳልሆነ ተረዳ፡፡ የደባኪ ትምህርት 

ዕድሜ ዘመኑን ሁሉ  እረፍት ነስታ ጥበብን ፍለጋ እንዲባዝን አደረገችው፡፡ በመጨረሻ፤ 

ለሞት የሚያበቃ ስህተት አሰራችው፡፡ 

ያቺ ‹‹የአባቶቼ ሀገር›› እያለ ይጠራት የነበረችው ኢትዮጵያ፤ ዘመናዊ ዕውቀትን ወይም 

የጦር መሣሪያን ካልታጠቀች፤ በዙሪያዋ ከሚያገሱት የተራቡ አውሬዎች አንዱ መጥቶ 

እንደሚሰለቅጣት፤ የመስሪያ ‹‹ሀሁ›› የተማረባት ዳባኪ ነግራዋለች፡፡ የጦር ኃይሉን 

ለማዘመን፣ የመንግስትን አስተዳደር ለማፅናት፣ ወሳኝ አድርጎ የሚመለከተውን ጥበብ 

ለመቅሰም ተጋ፡፡ በዚሁ ሰበብ ከታላቋ ብሪታንያ ጋር ለመቀያየም በቃ፡፡ ‹‹የእጅ ሙያ 

የሚያሰለጥን ሰው ላኩልኝ›› እያለ በወዳጅነት ሲጠይቅ ቆይቶ፤ አልሆን ሲለው፤ በግሉ 

ሙያተኞች አውሮፓ እንዲያመጡላት በወዳጆቹ በኩል (በግል) ሙከራ አድርጎ አልሳካ 

ሲለው፤ ለስብከት ከመጡት የመጡት አውሮፓውያ መካከል መርጦ፤ ጋፋት ላይ ጥበብን 

በኢትዮጵያ ሊያላምድ ሞከረ፡፡ በመንገድ እና በብረታ ብረት ወዘተ ሥራ የሚያግዙትን 

እያከበረ፤ ሰባኪ ነኝ ባዮቹን ሰሜን ‹‹ያና›› እንዲቀመጡ አድርጎ የቻለውን አደረገ፡፡ 

በመጨረሻም፤ የእየውሻከቱ፤ እንዳሰበው አልሆን ሲሉት እና እንግሊዝ ለላከው ደብዳቤ 

ምላሽ ስትነፍገው፤ ሰባኪ ነን ባዮቹን እና ቆንስላዎቹን ጠራርጎ እስር ቤት አስገባቸው፡፡ 

‹‹የና›› እና ‹‹ጋፋት›› የቴዎድሮስን ሁለት ፈተናዎች መወከል የሚችሉ ናቸው፡፡ ጋፋት 

የጥበብ መንደር ነች፡፡ የና ደግሞ ለቤተእስራኤሉ ክርስትና የሚሰበክባት ምድር ናት፡፡  

ቴዎድሮስ የሐይማኖትን ጣጣ ነበር አስሮ የያዘው፡፡ ከገባበት ፈተና የሚያወጣው ጥበብ 

ነበር፡፡ ጥበብን በጋፋት ነፃ አድርጎ አኖረው፡፡ 

የህዳሴው ትውልድ ተመሳሳይ ፈተና አለበት፡፡ ሀገሪቱ ሳይወራረድ የዘለቀ የታሪክ ዕዳ 

ተሸክማ፣ የዜጎችን ነፃነት የሚያከብር አስተዳደር አጥታ፤ ከቴዎድሮስ ዘመን እየተጎተተ 

የመጣ ያልተመለሰ ጥያቄ እንደሰቀዘ ይዞታል፡፡ በ1983 ዓ.ም የብሔር ጥያቄ መልስ አጥቶ 

እንደ ቴዎድሮስ ዘመን የመበታተን አደጋ ላይ የነበረችን ሀገር ተረከበ፡፡ ይኸ ጥያቄ 

መመለስ እንዳለበት የተረዳው፤ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ፣ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 



በመዘርጋት የጦርነት መነሻዎችን ሁሉ ለመድፈን ተረባረበ፡፡ ይህን የቤት ሥራ አጠናቅቆ 

ወደ ልማቱ ሲገባ፤ አበዳሪ ሀገራት እና ተቋማቱ ለእነሱ የሚታዘዝ መንግስት እንጂ 

የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ የሚሰራ መንግስት ማየት የማይፈልጉ ሆነው፤ የአዲስ - ቅኝ 

አገዛዝ አጋፋሪ ሆነው ቆመው ጦርነት ገጠሙት፡፡ የህዳሴው ትውልድ ኋላ ቀርነት እና 

ድህነት አጉብጦ ሊገድላት አንድ ሐሙስ የቀራት ሀገር ተረክቦ ሲያሰላስል፤ የድህነታችን 

መንስዔ ትምህርት ማጣት፣ ጤና ማጣት መሆኑን ተገንዝቦ፤ ት/ቤት እና ክሊኒክ 

ለመገንባት ሲወስን፤ አበዳሪ አለማቀፍ ተቋማት ‹‹ት/ቤት አትሰራም፣ ክሊኒክ አትከፍትም፣ 

ያን ተቋም ወደ ግል አዛውር፣ መሬት ሽጥ - ለውጥ›› እያሉ ዘመናዊ የቅኝ አገዛዝ ለመጫን 

የፖሊሲ ነፃነቱን ለመግፈፍ ቀጭን ትዕዛዝ ይሰጡት ጀመረ፡፡ እርሱም አመረረ፡፡ ‹‹እኔ 17 

ዓመት የታገልኩት ለማንም አለም አቀፍ ቢሮክራት ለመታዘዝ አይደለም›› ብሎ ነጻነቱን 

አስከበረ፡፡ ወደ ግል ይዞታ አዛውር የሚል ትዕዛዛቸውንም ‹‹ወፍ እንደ ሀገሩ ይጮሀል›› 

እያለ፤ ‹‹የእናንተን ትዕዛዝ በማክበር የሚመገኘው ቀውስ እንጂ ዕድገት አይደለም›› እያለ 

እየሞገተ ተጓዘ፡፡ 

በሰበብ እጅ መጠምዘዝ የለመዱት የልማት አጋሮች የ1997 ዓ.ም ምርጫን ሰበብ፤ 

የሀገሪቱን ሉዓላዊነት በመዳፈር ውስጥ ጉዳያችን ለመወሰን ፈለጉ አሁንም መልሱ 

አይቻልም ነው፡፡ ‹‹ብራችሁን መከልከል መብታችሁ ነው›› ግን በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ 

ገብቶ የመፈትፈት መብት የላችሁም›› እያለ፤ ነፃነቱን አስከበረ፡፡ 

እነሱ ብራቸውን አንሰጥም ባሉ ጊዜ፤ መንግስት ከባድ ፈተና ላይ መውደቁንና ጥርሱን 

ነክሶ እንደምንም ፈተናውን እንደተሸገረ የቀድሞው ጠ/ሚ መለስ በአንድ የፕሬስ 

መግለጫቸው ላይ እንደተናገሩ አስታውሳለሁ፡፡ በዚሁ የፕሬስ መግለጫ፤ ከአንድ የአሜሪካ 

የኮንግረስ አባል ጋር በተያዘዙ፤ የአሜሪካ መንግስት በ1997 ዓ.ም ምርጫ ማግስት 

በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ማሰቡን በመጥቀስ ጥያቄ ላቀረበላቸው ጋዜጠኛ 

ሲመልሱ፤ ባለሥልጣኑ በሐገራቸው ፖለቲካ ውስጥ አቋም መያዛቸውን እንደሚያከብሩ 

ከጠቀሱ በኋላ፤ የተናገሩት ቃል፤ ‹‹…ሁሉም ሀገሮች መከበር አለባቸው፡፡ ነገር ግን የሦስት 

ሺህ ዘመን የመንግስት ታሪክ ያለውን ህዝብ እንደ ህፃን ለማዘዝ መሞከር ትልቅ ስህተት 

ነው›› የሚል ነበር፡፡ የህዳሴው ትውልድ የሀገሩ ችግር ገብቶታል፡፡ ስለዚህ ከእርሱ ትግል 

ይዟል፡፡ 



አፄ ቴዎድሮስም ገብቷቸው ነበር፡፡ ግን ችግሩን መፍታት ተሳናቸው፡፡ እንደ ዛሬው ዘመን 

በባህር ማዶ ያለውን ፖለቲካ ምንደሚዘውረው ፈጽሞ መረዳት አልቻሉም፡፡ ‹‹ክርስቲያናዊ 

መንግስት›› ብለው የሚያስቡት፤ ከፖለቲካ ፍላጎቱ ተነስቶ ‹‹እስላማዊ መንግስት›› ብለው 

ከሚያስቡት ወገን ጎን ተሰልፎ፤ ሌላ ክርስቲያናዊ ነኝ የሚባልን መንግስት የሚወጋበት 

ሁኔታ መኖሩን የተረዱ አልነበሩም፡፡ እንዲህ ዓይነት የተሳሳቱ የፖለቲካ ስሌቶች 

ነበሯቸው፡፡ ስለዚህ ችግሩን ቢረዱትም፤ የችግሩን አፈታት የሚያግዝ ሀገራዊና ዓለም 

አቀፋዊ ሁኔታውን ለመረዳት የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም፡፡ ውስጣዊ ችግራቸውን 

ከውጭ በሚመጣ እገዛ ሊፈቱት እንደሚችሉ አስበዋል፡፡  

‹‹ቴዎድሮስን ለውድቀት የዳረጋቸው የከፋ ጥርጣሬ ነው›› የሚሉት የታሪክ ፀሐፊዎች፤ 

‹‹የና የከተመው አንድ የሚሲዮን አለቃ (ስተርን) ታምመው ጎንደር መጥተዋል አሉ›› ሄጄ 

ልያቸው ሲሉ፤ እዛ ሄዶ በኔ ላይ አንዳች ሴራ ሲጎነጉን ነው›› ብለው ስላሰቡ አሰሩት›› 

ይላሉ፡፡ የተለያዩ ክስተቶችን እየጠቀሱ ከቴዎድሮስ የጥርጣሬ ባህርይ ሊወድቀት 

እንዲደረጋቸው የሚያትቱ አሉ፡፡ ሐገሪቱን አንድ አደርጋለሁ በሚል በዘመቻና በድንኳን 

ያለቀ ዘመን እንደያዙ ወደ ፍጻሚያቸው ደረሱ፡፡ 

የህዳሴው ትውልድ፤ ሀገራዊ ክብርን እየጠቀሰ ከመኩራራት፤ መላቀቅን መረጠ፡፡ 

‹‹የሥልጣኔያችን ምንጭ የሆነውን ሥራ ትተን ታሪኩን ብናወራ ጠብ የሚል ነገር የለም›› 

እንደሐገር በሚሊዮኖች ስንዴ ልመና እየወጣን፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች የአረብ አገር 

ግርድና ፍለጋ እየተሰደዱ ባለበት ሁኔታ በአባቶቻችን ከታሪክ ብንከራ ራስን ማታለል 

ነው፡፡ ያለ ውጭ ዕርዳታ፤ የማይንቀሳቀስ ኢኮኖሚ ይዘን፣ ዳገት የሚወጣ ነፃነት አለን 

ማለት አንችልም›› እያለ፤ ከእውነቱ ጋራ ተጋፈጠ፡፡  

ራሱን አልሸነገልም፡፡ ስለዚህ፤ ‹‹ጉልበት ያላቸው ወገኖች በተናገሩን ቁጥር ሳናቅራራ፤  

ነገሩ ምንም የሚያም ቢሆን፤ ከዋናው ትኩረታችን አይናችንን ሳንነቅል፤ ልቡ ያበጠበት 

ጠብመንጃ ይዞ ከመንገዳችን ቢቆም፤ እርሱን ጠላት ብለን አንታገልም፡፡ ከልማት 

ዓላማችን መንገድ ላይ ቆሞ አላስኬድም የሚል ጠላት ካልገጠመን፣ እየሰማን- እንዳልሰማን 

ችለን በማለፍ መሄድ መቻል አለብን›› ብሎ፣ ዋነኛ ትኩረቱን ነጥሎ አውጥቶ፤ በዚያ ላይ 

ለመረባረብ ወሰነ፡፡ 



ትምህርትን ለማስፋፋት የሚችለውን ያህል አደረገ፡፡ በአርያነት የሚጠቀስ የጤና ፖሊሲ 

ዘርግቶ፤ በሺህ የሚቆጠሩ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አሰማርቶ፤ በተበጣጠሰ የገበሬ 

ማሣ ዕድገት አታመጡም የሚሉትን ሁሉ በፅናት ታግሎ፤ ለድል የሚበቃበትን ጎዳና 

ተከተለ፡፡ 

‹‹ፈጣን ዕድገት ካላረጋገጥን እንደ ሀገር ህልውናችን አደጋ ላይ ይወድቃል›› የሚል መነሻ 

ይዞ፤ ከድህነት ናዳ ለማምለጥ እንደሚሮጥ ሰው መስራት አለብን ብሎ ተረባረበ፡፡ 

የሀገሪቱን ልማት የሚያግዝ የኤሌክትሪክ ኃይል መፍጠር እንደሚገባ ተረድቶ፤ የህዳሴውን 

ግድብ ለመገንባት ፈለገ፡፡ በታላቅ ፖለቲካዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ነገሮችን መልክ 

ካስያዘ በኋላ፤ የግድቡ ግንባታ ዲዛይን ጥናት ሲጠናቀቅ፤ አበዳሪ ፈልገን እንሰራዋለን 

ማለት እንደማይቻል ያውቃል፡፡  

ስለዚህ፤ በቅርቡ ሦስተኛ ዓመቱ በተከበረበት፤ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሠረት ድንጋይ 

በተቀመጠበት ሥፍራ የተገኙት የቀድሞው ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ፤ ‹‹…ምርጫው ሁለት 

ነው፡፡ ብድር አግኝቶ መስራት ወይም እስከመጨረሻው ሳይሰሩ መቅረት ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ ምን እንደሆነ አውቃለሁ፡፡ ምንም ድሃ ብንሆን ግድቡን 

እንደምንም እንሰራዋለን የሚል እንደሚሆን ለአፍታም አልጠራጠርም›› በማለት የግድቡን 

ግንባታ ይፋ አደረጉት፡፡ 

ይኸው ዛሬ፤ 1/3ኛው የግድቡ ሥራ ተጠናቆ ሦስተኛ ዓመቱን ለማክበር በቃን፡፡ ህዝቡ 

አሁንም እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን እያለ ነው፡፡ ይህ እርምጃ፤ በድህነት እየማቀቀ 

ቢኖርም ነጻነቱን አስጠብቆ ለዘለቀ ህዝብ ታላቅ ኩራት ነው፡፡ እስከዛሬ ያጣነውን 

ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ነፃነት የተቀዳጀንበት ልዩ ታሪክ ምዕራፍ ነው፡፡ የጥቁር 

ህዝቦች የነፃነት አርማ የመሆን ታሪካችን ሌላ ገጽታ ነው፡፡  

አፍሪካውያን ወንድሞቻችን፤ ‹‹ኢትዮጵያውያን ያለ ውጭ እርዳታ ምን መስራት 

እንደሚቻል አሳይተውናል›› በሚል ዳግመኛ የነፃነት አብነት አድርገው እየተመለከቱን 

ነው፡፡ የህዳሴው ትውልድ፤ ሐገራችን ለብዙ ዘመናት የማይፈታ እንቆቅልሽ ሆኖ 

የተቸገረችባቸውን ነገሮች እየፈታ በድል እየተረማመደ ነው፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያ፤ የጦርነት 

ቀጠና ለሆነው የአፍሪካ ቀንድ የውሃ ማማ እና የኤሌትሪክ ኃይል ጎተራ ብቻ ሳይሆን፤ 



የሰላም ካስማ እና ዋልታ በመሆን ስሟ የሚጠራበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው፡፡ የቀጠናው 

የዳቦ ቅርጫት ለመሆን የምትችልበትም ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡  

የአፍሪካ ፋና 

የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር የሆኑት ዶ/ር ዙላሚ፤ በቅርቡ ከኢቴቪ ጋር ባደረጉት ቃለ 

ምልልስ የአፍሪካ ተስፋ ምን ያህል ጠንካራ መሆኑን ለመረዳት ችያለሁ፡፡ ኮሚሺነሯ 

ከተፈራ ገዳሙ ጋር ባደረጉት ቃለምልልስ፤ በአፍሪካ አሳሳቢ ችግሮች መኖራቸውን 

አይክዱም፡፡ ግን ኢትዮጵያን እና ሩዋንዳን አብነት አድርገው፤ ተስፋው እንደሚበልጥ 

አስረግጠው ተናግረዋል፡፡ አፍሪካ የረጅም ጊዜ ራዕይ ነድፋ መጓዝ መጀመሯን ገልፀዋል፡፡ 

ዛሬ በአፍሪካ ምድር ችግር ስላለ፤ ወደፊት ሊፈጠር ስለሚታሰበው ነገር ማውራት አስፈላጊ 

አይደለም የሚሉ ወገኖችን ትችት ኮሚሽነሯ አይቀበሉም፡፡ አፍሪካውያን፤ ከ‹‹ዛሬ እስር 

ቤት›› አምልጠው ወጥተው፤ ዛሬ የሚያዩትን አስቀያሚ እውነት ተሻግረው ወደፊት 

በመሄድ፤ የነገውን ውብ ህይወት ከማለም የሚገኘውን የለውጥ ኃይል እንዲታጠቁ 

ይፈልጋሉ፡፡  

ተፈራ ‹‹የአፍሪካን ውህደት፤ ቅዠት እንጂ እውን ሊሆን የሚችል ህልም አይደለም›› የሚሉ 

ተችዎች መኖራቸውን ጠቅሶ፤ ‹‹ራዕዩ ጥሩ ነው፡፡ ግን አሁን በአንዳንድ የአፍሪካ ሐገራት 

በተጨባጭ የሚታየው ሁኔታ፤ የዚህን ራዕይ እውን የመሆን ዕድል የሚያመለክት 

አይደለም፡፡ በአህጉሪቱ የተንሰራፋው የመልካም አስተዳደር ችግር፤ በማዕከላዊ አፍሪካ፣ 

በማሊ፣ በናይጄሪያ፤ በቅርቡ ደግሞ በደቡብ ሱዳን የምንመለከተው ግጭት ወይም የእርስ 

በእርስ ጦርነት ይህን ራዕይ የሚፃረሩ አይመስለዎትም?›› የሚል ጥያቄ ሲያነሳ፤ 

የጠቀሰውን የተለመደ የአፍሪካ ትርክት (Narative) መደጋገም፤ ዛሬ የሚታውን 

አስቀያሚው እውነት ለመለወጥ የሚያስችለንን ኃይል የሚሰልብ መጥፎ ደዌ መሆኑ 

የታያቸው ኮሚሽነሯ፤ ‹‹የእኛ የአፍሪካውያን አንዱ ችግር ይኸ ነው›› በማለት ምላሽ 

መስጠታቸውን ቀጠሉ፡፡ ‹‹በተለይ የጋዜጠኞቻችን ችግር ይኸ ነው፡፡ ከ50 ዓመታት 

በፊት፤ የቅኝ አገዛዝ መወገድ አለበት፤ አፓርታይድ ከሥሩ መነቀል አለበት፤ ይህን ትግል 

የሚያስተባብር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረት አለበት የሚል ራዕይ ይዘው ሲነሱ፤ 

እኒያ ባለራዕይ የአፍሪካ መሪዎች  ህልማቸውን በይፋ ሲያውጁ፤ ጨለምተኛ አመለካከት 



የያዙ ጋዜጠኞች እና ፖለቲከኞች፤ ራዕያቸውን ‹ሊሳካ የማይችል ከንቱ ቅዠት› በሚል 

ሲያካኪሱት ነበር፡፡ እኒያ ባለራዕይ  የአፍሪካ ልጆች ወይም መስራች አባቶች፤ 

የራዕያቸውን ፋና መከተል ትተው፤ የጨለምተኞቹን ድምፅ በመስማት፤ ‹አዎ፤ እውነት 

ነው፡፡ የማይቻል ነው›› ብለው፤ መስራች አባቶች ራዕያቸውን እውን ለማድረግ 

መንቀሳቀሱን እርግፍ አድርገው ተቀምጠው ቢሆን ኖሮ፤ ዛሬ የምናያት ከቅኝ አገዛዝ እና 

ከአፓርታይድ የመድሎ አስተዳደር ነፃ የወጣች አፍሪካን ለማየት ባልታደልን ነበር›› 

በማለት አስረድተዋል፡፡  

‹‹ወደፊት ተመልካች መሆን አስፈላጊ ነው፡፡ ለምናባችን ወይም ለራዕያችን ሰፊ ሜዳ 

መስጠት ይኖርብናል፡፡ ወደፊት ተመልካች መሆን፤ ለራዕይ ተፈፃሚነት የሚያግዝ አዲስ 

ጎዳና ይከፍታል፡፡ ራዕይህን መንከላወሻ ሜዳ አትንፈገው፡፡ አስቀድመህ፤ ‹የትም 

አልደርስም› ብለህ አትነሳ፡፡ ‹የትም አልደርስም› የሚል ሐሳብ ሲገዛህ፤ ይህንኑ ሐሳብህን 

እውን ሆኖ ታገኘዋለህ፡፡ ሐሳብህ፤ ራሱን ለማስፈፀም የሚችል ትንቢት (self- fulfilling 

prophecy) ይሆናል፡፡  

‹‹ዛሬ በአፍሪካ፤ ቀድም የጠቀስካቸው ችግሮች መኖራቸው እሙን ነው፡፡ ዋናው ነገር 

እነኚህን ችግሮች እንዴት ልናስወግዳቸው እንችላለን ብሎ፤ አቅጣጫ ተልሞ መንቀሳቀስ 

ነው፡፡ ከዚያም አልፈህ፤ የዛሬ ሃያ፣ ሠላሣ ወይም ሃምሳ ዓመት የት መድረስ 

እንደምትፈልግ ማሰብ ይኖርብሃል፡፡ አዕምሮህ ዛሬ በተዘፈቅህበት ችግር ተወስኖ ሲቀር፤ 

ትኩረትህ እሱ ብቻ ሲሆን፤ ችግርህ ራሱን መላልሶ የሚወልድበትን ዕድል ትሰጠዋለህ፡፡ 

በጠላኸው ነገር ትወረሳለህ፡፡ የለውጥ የመጀመሪያ እምራፍ፤ ‹‹ይኸ ነገር እንዲህ መሆን 

የለበትም፡፡ የኔ ህይወት ከዚህ የተለየ መሆን አለበት›› የሚል ቁርጠኛ ሐሳብ ነው፡፡ ይህን 

ቁርጠኝነት ይዘህ ነገን ማለም አለብህ፡፡ ትኩረታች ዛሬ በምንገኝበት መጥፎ ሁኔታ ላይ 

ብቻ መወሰን የለበትም፡፡ ይኸ ነገር መቀየር አለበት ብለን፤ ነገ ሆኖ ማየት የምንፈልገውን 

ጉዳይ ማሰብ ይኖርብናል፡፡ ወደፊት ተመልካች ሆነን፤ የዛሬ ያለውን ችግር ለመፍታት 

መጣጣር ይገባናል›› ብለዋል፡፡ 

ዛሬ የምናየው ግጭት፣ ድህነት፣ ስደት፣ የመልካም አስተዳደር ችግር መለወጥ ያለበት 

ነው፡፡ ዛሬ እንዲህ ዓይነት ችግር ውስጥ ስለሆንን፤ ትልቅ ራዕይ መንደፍ የለብንም ካልክ፤ 

ራስህን ተስፋ በሚያሳጣው የዛሬ ማንነትህ እንዲወሰን ታደርገዋለህ፡፡ እኔ እንዲህ ዓይነት 



የማልረባ ሰው ነኝ ትላለህ፡፡ የተሸናፊነት ስሜት ውስጥ ትቀረቀራለህ፡፡ ለዝንተ ዓለም 

በዚያው ችግርህ እንደተዘፈቅህ ህይወትህን ስታማርር ትኖራለህ፡፡ ይኸ ነገር ከኔ አቅም 

በላይ ነው ብለህ ትረታለህ፡፡ 

‹‹ዛሬ አፍሪካ በከፍተኛ የለውጥ ሂደት ውስጥ ገብታለች›› የሚሉት ዶ/ር ዙላሚ፤ 

ኢትዮጵያን እና ሩዋንዳን በምሣሌ በመጥቀስ ከራሳቸው የህይወት ተመክሮ ጋር 

አስተሳስረው የለውጡን ሁኔታ ለማስረዳት ሞክረዋል፡፡ ዶ/ር ዙላሚ፤ ከሐገራቸው 

የአፓርታይድ አገዛዝ ሳይወገድ በፊት፤ በ1968 ዓ.ም በስደት ወደ ኢትዮጵያ 

መምጣታቸውን አስታውሰው፤ ‹‹በስዌቶ ከተካሄደው አመጽ በኋላ፤ በስደት ወደ ኢትዮጵያ 

መጥቼ ነበር›› ያሉት ዶ/ር ዙላሚ፤ በወቅቱ የነበረውን የአዲስ አበባ ወይም የኢትዮጵያ 

ሁኔታ በማስታወስ፤ ዛሬ ሀገሪቱ ከምትገኝበት ሁኔታ ጋር በማነፃፀር፤ አሁን በኢትዮጵያ 

የተፈጠረው የለውጥ እውን ሊሆን የቻለው፤ ‹‹አይቻልም›› የሚል ጨለምተኛ አመለካከት 

በሌላቸው የሐገሪቱ ልጆች መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 

‹‹በአሁኑ ጊዜ መኖሪያ ሐገሬ ወይም ቤቴ በሆነችው ኢትዮጵያ የሚታየውን ለውጥ፤ በ1968 

ዓ.ም ከነበረው ሁኔታ ጋር ሳነፃፅረው፤ በኢትዮጵያ የታየው ለውጥ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን 

ለማየት እችላለሁ›› የሚሉት ዶ/ር ዙላሚ፤ በ1966 ዓ.ም በኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረውን 

ረሃብ በማውሳት፤ ያ ረሃብ በመላው ዓለም በሰፊው የታወቀበት ሁኔታ በመፈጠሩ፤ ‹‹ሌላው 

ቀርቶ ለዓለም ዜና ደንታ ያልነበራት የእኔ እናት እንኳን ስለ ረሃቡ ታውቅ ነበር፡፡ እስከ 

ቅርብ ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ደማቅ ምስል ሆኖ በብዙዎች ህሊና ተቀርፆ የቆየው የዚያ 

ዘመን ረሃብ ነበር›› ብለዋል፡፡  

አያይዘው፤ ‹‹ዛሬ ኢትዮጵያ በፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ከሚጠቀሱ 10 የዓለም ሐገራት 

ውስጥ አንዷ ሆናለች፡፡ ከእነዚህ 10 ሐገራት ውስጥ 3ቱ የአፍሪካ ሀገራት ሲሆኑ፤ ከእነዚህ 

3 የአፍሪካ ሐገራት ግንባር ቀደም ተጠቃሽ የሆነችው ኢትዮጵያ እያስመዘገበችው ያለው 

አስገራሚ የኢኮኖሚ ዕድገት፤ አዲሱ የኢትዮጵያ መልክ ከመሆን ደረጃ አልደረሰም›› 

ብለዋል፡፡ 

በ1999 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) የሐገራቸው የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን 

ያገለግሉ እንደነበር የጠቀሱት ዶ/ር ዙላሚ፤ ‹‹በወቅቱ ለሥራ ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ 

ስመለስ፤ በኢትዮጵያ የሚላስ - የሚቀመስ ነገር ማግኘት የማይቻል የመሰላት እናቴ፤ 



‹ለመሆኑ ልጄ የሚበላ ነገር አገኘሽ?› ብላኝ ነበር፡፡ በአጋጣሚ፤ በወቅቱ የኢትዮጵያ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ስዩም መስፍን፤ ቆንጆ የኢትዮጵያ ማር ሰጥተውኝ 

ስለነበር፤ ለእናቴ ሰጠኋት፡፡ እናቴ የሰጠኋትን ማር ከቀመሰች በኋላ ‹ለመሆኑ እንዲህ ያለ 

ቆንጆ ማር ከየት አገኘሽ?› ብላ ጠየቀችኝ፡፡ ከኢትዮጵያ ያመጣሁት መሆኑን ስነግራት፤ 

‹አይ፤ እንዲህ ዓይነት ማር ከሰጡሽ፤ እውነትም በኢትዮጵያ ረሃብ የለም ማለት ነው› 

አለችኝ›› ካሉ በኋላ፤ ዛሬ በዚህች ሐገር የሚታየው ለውጥ ሊመጣ የቻለው፤ ‹‹ይኽ 

አስቀያሚ ህይወታችን ሊቀየር ይገባል፤ ብለው በተነሱ የሐገሪቱ ልጆች ነው›› ብለዋል፡፡ 

በተመሳሳይ፤ በሌሎች የአፍሪካ ሐገራትም አበረታች ሁኔታዎች እንደሚታዩ አመልክተው፤ 

‹‹በ1990ዎቹ በእርስ በእርስ ጦርነት ስትታመስ፣ በድህነት ስትቀጣ፣ በረሃብ አለንጋ 

ስትገረፍ በነበረችው ኢትዮጵያ የተፈጠረውን ዓይነት ለውጥ፤ ከዘግናኝ የዘር ማጥፋት 

እልቂት ወጥታ የልማት ጉዞ የጀመረችው ሩዋንዳ ያስመዘገበችውን የኢኮኖሚ ዕድገት 

መመልከት አፍሪካ በእውነት እየተለወጠች መሆኑን ያረጋግጣል›› ሲሉ ተናግረዋል፡፡  

አሁን የሚታየው አስገራሚ ለውጥ ለፈጠር የቻለው፤ ‹‹ይህ አስቀያሚ ህይወት መቀየር 

አለበት›› በሚል ቁርጠኝነት ለሥራ በተሰለፉ ወገኖች›› መሆኑን የጠቀሱት ዶ/ር ዙላሚ፤ 

በተወሰኑ የአፍሪካ ሐገራት የሚታየው አሳፋሪ የእርስ በእርስ ጦርነት፣ ግጭት፣ የመልካም 

አስተዳደር እጦት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት እና የሙስና ችግሮችን፤ ትኩረት ሰጥተን 

ከሰራን በፍጥነት ልናስወግዳቸው እንችላለን ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 

‹‹ዛሬ በአፍሪካ ምድር የሚሰማው የጠብመንጃ ጩኸት እንዲጠፋ እና የህዝቡ ህይወት 

በፍጥነት እንዲለወጥ ለማድረግ፣ በርትተን የመልካም አስተዳደር ችግሮቻችንን ለማስወደግ 

መረባረብ ይኖርብናል፡፡ እርግጥ ከፊታችን የተደቀኑት ችግሮች፤ ከባድ፣ እልህ አስጨራሽ 

እና ውስብስብ ናቸው፡፡ ሆኖም፤ ለችግሮቹ ትኩረት ሰጥተን፣ በመንፈሰ - ፅኑነት ተሰልፈን፣ 

በማይዝል እና በማይበገር ቁርጠኝነት ከተጋፈጥናቸው እናሸንፋቸዋለን›› ብለዋል፡፡ 

ከመቅደላ እስከ ጉባ ያደረግነው ጉዞ ድንቅ ነው፡፡ 

 


