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‹‹የህዳሴ አብዮት!››  ሙት አብዮት!! 

ክፍል አንድ 

 

ዮናስ 06/10/14 

የቀለም አብዮት ናፋቂው ‹‹የህዳሴ አብዮት›› ሲል ስለጻፈውና የጽሁፌም ትኩረት ይኸው 

ስለሆነ እንጂ ‹‹የህዳሴ አብዮት›› ብሎ ነገር አለ ወይ? የሚል ጥያቄ ያለኝ ስለመሆኑና 

በዚያው መንገድ መከራከር ስላለብኝ የጠቀስኩት እንደሆነ አንባብያን ልብ ታረጉልኝ ዘንድ 

ወደ አጀንዳዬ ከማምራቴ በፊት ለማስታወስ እወዳለሁ፡፡ 

ጉዳዬም በተለያዩ ጥናቶችም ሆነ በክርክርና የውይይት መድረኮች ጽንፈኛ መሆናቸው 

ከተረጋገጡት የፕሬስ ውጤቶች ግንባር ቀደምና ቀንደኛ የሆነችው ‹‹ፋክት›› ባለቤት 

እንደሆነ የምናውቀውና በአምደኝነት ስም ስለ ቀለም አብዮት ዓመት ሙሉ የሚሞነጭረው 

ግለሰብ ለዚያውም በተለመደው የቀለም አብዮት ቅዠቱ ‹‹የህዳሴ አብዮት›› የሚል ርዕስ 

በመስጠት ያለፉትን ሳምንታት ሲያታክተን እንዳለቀበትም እያወቀ ገና ሊያንገሸግሸን 

ለሳምንት ቀጠሮ በሰጠን ጽሁፍ ላይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

ወደ ዋና ነጥቦቼ ከማምራቴ በፊት በመግቢያዬ ያነበርኩትን ማሳሰቢያ መጀመሪያ 

ማፍታታት ይጠበቅብኛል፤ ተገቢም ነው፡፡ ‹‹የህዳሴ አብዮት›› ፀሃፊ ስለህዳሴ ትርጓሜና 

ታሪካዊ ዳራ በሚገባ ያስቀመጠ ቢሆንም ህዳሴና አብዮትን ማጣመሩ ደግሞ ካስቀመጠው 

የህዳሴ ትርጓሜ እና አንድምታ ጋር ፍፁም ይጣረሳል፡፡ ይህ በሰዋሰዋዊ አገባቡ እና  

በታሪካዊ ዳራው ብቻ ሲመዘን ‹‹የህዳሴ አብዮት›› ከመሰረቱ መፎረሹን የሚያመላክት 

ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ርዕሱ በማይገጥመውና በማይገልፀው ትርክት ውስጥ ስለህዳሴ አብዮት 

መነሻና አስፈላጊነት ፀሃፊው የጠቃቀሳቸው ልቅምቃሞዎች በዴሞክራሲያዊ ህዳሴ 

ከመቃብር የወረዱ መሆናቸውን አስረጅ በማቅረብ የምሞግት ሲሆን ከዚያ አስቀድሞ ግን 

ከመጀመሪያው የፎረሸውን ‹‹የህዳሴ አብዮት›› ራሱ ፀሃፊው ካነበረው የህዳሴ ትርጓሜ እና 

ታሪካዊ ዳራ እንዲሁም ከአብዮቱ ፅንሰ ሀሳብና ዓውድ አንፃር መመዘን ሙግቴን 

ምክንያታዊና ሞራላዊ እንዲሁም ተጠየቃዊ ያደርግልኛል፡፡ 
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‹‹የህዳሴ አብዮት!››ን የሚተርክልን ‹‹ተንታኝ›› ‹‹ለትንታኔው›› ካነበረው መንደርደሪያ 

ለሙግቴ መነሻና የዴሞክራሲያዊ ህዳሴውን ሃያልነትና ተጨባጭነት ለማሳየት ገፊ 

ምክንያት የሆኑትን እንመልከት፡፡ 

‹‹የዛሬይቱ ኢትዮጵያችን ‹‹አብዮታዊ ሁኔታ›› ላይ ለመድረሷ በብዙሃን ዜጎች እይታም ሆነ 

ሂደቱን በተከታተሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ምሁራን ምልከታ የማይታበል ሃቅ ሊሆን 

መቃረቡ በዚህ ተጠየቅ ለሚነሳው አጀንዳ ገፊ ምክንያት ነው፡፡ በአናቱም ባለፈው ሳምንት 

‹‹የቀለም አብዮት ናፍቆት›› በሚለው መጣጥፍ ላይ ለማሳየት የጠቀስኳቸው ፖለቲካዊ፣ 

ማህበራዊ እና ነገረ-ንዋያዊ ችግሮች ተደማምረው ሃገሪቷን በርቀት እንደታዘብናት ሶቪየት 

ህብረት፣ አልያም በቅርበት እንዳስተዋልናት ሶማሊያ በመጪዎቹ ጥቂት ጊዜያት 

የመፈራረሷን አይቀሬነት ማስረገጣቸውን ልብ እንላለን፡፡ 

እናም ወደዚህ ከፍታ ለመሻገር ሦስተኛው አብዮት ብቸኛ መፍትሄ የመሆኑ ጉዳይ 

አከራካሪ አይደለም፡፡ ይህ ታላቅ ንቅናቄ ‹‹የህዳሴ አብዮት›› በሚል ስያሜ ቢጠቃለል፣ 

ሂደቱ አንድም ኢህአዴግን ከክፉ ሥራዎቹ ከመግታቱ ባለፈ፤ ኢትዮጵያን በሁለንተናዊ 

መልኩ የማደስና የተረጋጋ የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠርን የመሳሰሉ ተልዕኮዎችን በቀላሉ 

ወደመሬት ለማውረድ ያስችላል፤ ሁለትም ከለውጡ ጋር የተያያዙ መሰረታዊ ጥያቄዎችን 

ከስያሜው አንድምታ አንፃር እየቃኙ በቀላል መንገድ ለመተንተን ጠቀሜታ ይኖረዋል 

ብዬ አምናለሁ፡፡››        

ይህ እንግዲህ ለ‹‹ህዳሴ አብዮት!›› “ተንታኙ“ ገፊ ምክንያት የሆነ ‹‹ነባራዊ›› ሁኔታ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ደግሞ ለእኔም ዴሞክራሲያዊ ህዳሴ ትርክትና ሙግት ገፊ ምክንያት የሆነኝ 

የ‹‹ተንታኙ›› ቅዠት ነው፡፡ ከዚህ ቅዠታዊ ትንታኔ መንደርደሪያ ውስጥም ለሙግቴ 

የሚሆኑ መንደርደሪያ ጥያቄዎችን መጀመሪያ እንዲህ አነሳለሁ፡፡  

የዛሬይቱ ኢትዮጵያችን የትኛዋ ናት? ማናት? አብዮት የሚያስፈልጋት ሁኔታ ላይ 

ደርሳለች? ከደረሰችስ ለምን ዓይነት አብዮት? አብዮት ለህዳሴ? ወይስ ህዳሴ ለአብዮት? 

ህዳሴ ለአብዮት (ለቀለም) የሚያስፈልጋት ሁኔታ ላይ ለመድረሷ የብዙኃኑ ዜጎች እምነት 

ነው? ብዙኃኑ ማለት እስከ ምን ይደርሳል? መሥፈሪያውስ ምንድነው? ለጸሐፊው ብዙኃኑ 

ማለት አዲስ አበባ ላይ ያሉ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው፡፡ ጥያቄው እንመለስ ነው ወይስ 

እንታደስ? Regration እና Revolution ልዩነት ምንድን ነው? አለም አቀፍ ምሁራንና 
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ተቋማት የሚባሉት እነማንና የትኞቹ ናቸው? እነዚህ ተቋማት አብዮት ፈብራኪና 

አቀጣጣዮች ናቸው? ወይስ ጥናት ላይ የተመሰረቱ ትንቢተኞች ወይስ ሟርተኞች? 

የሦስተኛው አብዮት ብቸኛ መፍትሄ ሲባል ሁለቱ የትኞቹ  ናቸው? በፀሃፊው የተጠቀሱት 

የደርጉና የኢህአደግ አብዮቶች ናቸው? ወይስ ትግል አልያም መፈንቅለ መንግስት?  

የታለመው የህዳሴ አብዮት ‹‹የህዳሴ አብዮት›› መባሉ በፀሀፊው የገለፃ አንድምታ አብዮት 

አመፃ ነውና ህዳሴና አመፅ አብረው የሚሄዱ ናቸው? በአመፅ የታደሰ ሃገር አለ? የአብዮት 

ትርጓሜውና አንድምታ ምንድነው? የህዳሴውን ባለቤትና በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

አብዮት የኢትዮጵያን ህዳሴ በማረጋገጥ ላይ ያለውን ስርዓት የህዳሴ አመፅ ይገዳደረዋል? 

እነዚህ ሁሉ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ህዳሴ ማብራሪያዬ የሚመለሱና አንባቢያን 

ሊያጤኗቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ ፀሀፊው በቀደመው ‹‹የአብዮት 

ናፍቆት›› ትርክቱ የጠቃቀሳቸውና ‹‹የህዳሴ አብዮት›› ለሚለው ሦስተኛው አብዮት ቅዠቱ 

ገፊ ምክንያቶች ናቸው ሲል ያወሳቸው ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ክስተቶች 

በእርግጥ መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ እና መሬት ላይ የሚገኙስ ናቸው? እኒህም በልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ህዳሴ ማብራሪያዬ የሚመለስና የህዳሴ አብዮት ላይመለስ ከመቃብር 

መውረዱን ለማስረገጥ በመገለጫነት በማቀርባቸው አስረጅዎች ምላሽ የምሰጥባቸው 

ናቸው፡፡ 

‹‹የህዳሴ አብዮት›› ጥቅል ጭብጥና “ትንተና“ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አብዮት ትንተና 

ምላሽ የሚሰጠው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የህዳሴ አብዮትን በራሱ በህዳሴ ታሪካዊ ዳራና 

አንድምታ አንዲህ ፀሃፊው በሚገባ ካሰፈረው ትርክት ተነስቼ አጠይቃለሁ፡፡ 

‹‹የህዳሴ አብዮት!›› “ተንታኛችን ‹‹ህዳሴ›› ሲባል…›› የሚል ንኡስ ርዕስ በሰጠውና 

የህዳሴን ታሪካዊ ዳራና ሣይንሳዊ ፍልስፍና በዘረዘረበት ትርክት ከ5ኛው ክፍለ ዘመን 

ጀምሮ እስከ 15ኛው ክፍለ ዘመን በመላው አውሮፓ በተለይም በጀርመን የነበረውን 

የጨለማ ዘመን ለዚህም ፊውዳሎችና ቤተክርስቲያን ምክንያት ስለመሆናቸው ጠቃቅሶ 

የህዳሴውን ጅማሮ ከሮማ በመነሳት እንዲህ ሲል ያሰፍራል፡፡ ‹‹… ክፍለ አህጉሩ 

(አውሮፓን ለማለት ነው) ሰባትና ስምንት መቶ የመከራ ዓመታት ካሳለፈ በኋላ 

የጣልያኖቹ ፍሎረንስ፣ ቬነስ እና ሮማ ከተሞች ከዘመኑ በተለየ እውቀት ፈላጊና አንሰልሳይ 

ልጆቻቸው መናጥ ጀመሩ፡፡ ይህንን የመነቃቃት መንፈስ በሥራዎቹ በማካተት የዘመኑ 

ዝነኛ ባለቅኔ ዳንቴ አሊጋሪ በቀዳሚነት ይታወሳል፡፡ በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ 
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አካባቢ ደግሞ መነቃቃቱ መላ ጣሊያንን በማዳረስ በምርምር ውጤት (በሳይንስ) መቃብር 

ላይ ተንሰራፍቶ የነበረውን ሃይማኖታዊ አስተዳደር ዳግም እንዳያንሰራራ አድርጎ 

አፈራረሰው፡፡ ይህ ዓይነቱ የለውጥ መንፈስ ከጣሊያን ባሻገር ከአፕልስ ተራሮች ጀርባ ባሉ 

የአውሮፓ ሃገራት ድረስ በመዛመቱም ታሪክ ይቀየር ዘንድ ግድ ሆነ፡፡ ለሁለቱም ዋናው 

ተዋናይ ህዝባቸውን ከተዋጠበት ጨለማ ዳዋ ለማላቀቅ ሲሉ በጥንታዊያኑ ግሪክ እና ሮማ 

የተዘነጉ የአሰላሳዮችን የአእምሮ ውጤት መመርመር ቀዳሚ ሥራዎቻቸው ያደረጉት 

የጊዜው ጠቢባን እንደነበሩ አይዘነጋም፡፡ ታሪክ፣ ፍልስፍና፣ ባህል፣ ሥነ ፅሁፍ፣ ሞራል እና 

መሰል ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥኑ እውቀቶችን መልሶ በመመርመር ጠቀሜታውን ለይቶ 

ማሰራጨትን የቀን ተቀን ሥራ ማድረጋቸው የማታ ማታ ለስኬት አብቅቷቸዋል፡፡ እነሆም 

የታሪክ ምሁራን ‹‹ህዳሴ›› ብለው የሚጠሩት ይህንን ሁነት ነው፡፡ 

ይህ እንግዲህ ‹‹የህዳሴ አብዮት!›› ‹‹ተንታኛችን›› በትርክቱ ካኖረልን የህዳሴ ታሪካዊ ዳራ 

በግርድፉ የተወሰደው ነው፡፡ እናም ታዲያ እርሱ በቀለም አብዮት ናፍቆቱ የዘረዘረልን 

የአብዮት ትርክት እና ህዳሴ ሲል ከሰየመው አብዮት እንዲህ እርሱ ካወሳልን በግርድፉ 

የተመለከተ የህዳሴ ታሪካዊ ዳራ በምን አግባብ ይስተካከለዋል? ብለን ጥቅል ጥያቄ 

ማንሳታችን ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ የነፍሎረንስ ቬነስና ሮማ ከተሞች ከዘመኑ የተለየ 

እውቀት ፈላጊና አንሰላሳይ ልጆቻቸው የመናጣቸው ፅንሰ ሀሳብ ከህዳሴ አብዮት ትርክት 

አንፃር እንዴት የተመዘነ ነው? ሃገራችንስ  በዘመኑ አንሰላሳዮች 17 ዓመታት በፈጀ 

ትግልና መስዋዕትነት በተከፈለበት አብዮት ተንጣም አልነበር? መናጥና የአደባባይ 

አብዮት በዚህ አውድ እንዴት ይለካሉ? ባለቅኔውና የዘመኑ ዝነኛ ዳንቴ አሊጋሪ 

አስተምህሮ ከቀለም አብዮት ናፋቂዎች የሚያታክቱ መዘርዝሮች ጋር በምን አግባብ 

እንደሚገናኝም ምላሽ የሚያሻው ጉዳይ ነው፡፡ በምርምር ውጤት (በሣይንስ) መቃብር ላይ 

ተንሰራፍቶ የነበረው ኃይማኖታዊ አስተዳደር ዳግም እንዳያንሰራራ አድርጎ ያፈራረሰው 

የአደባባይ አብዮት እንዳልሆነ እና ታሪክ ፍልስፍና ባህል ሥነ ፅሁፍ፣ ሞራል እና መሰል 

ጉዳዮች እንደሆኑም በፀሃፊው ከላይ በተመለከተው አግባብ ተመልክቷል፡፡ ይህ ከሆነ ታዲያ 

አሁን የታለመውና እየተጎመጀ ያለው አብዮት (የአደባባይ አብዮት) ከዚህ ጋር ምን 

ያገናኘዋል? ያም ይሁንና በሣይንስና ምርምር ውጤት መቃብር ላይ ተንሰራፍቶ የነበረው 

ኃይማኖታዊ አስተዳደር በአዲሲቱ ኢትዮጵያ በዴሞክራሲያዊ አብዮተኞቹ መልስ ካገኘ   

23 ዓመት አልሆነውም? ታሪክ፣ ፍልስፍና፣ ባህል፣ ሥነ ፅሁፍ፣ ሞራል እና የመሳሰሉቱስ 
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ህገ መንግሥታዊ ምላሽ ካገኙና በእርግጥም ውጤት እያመጡ እንደሆነ እያየን 

አይደለም?፡፡                                      

የዳንቴ አሊጋሪ ሥራዎች የአደባባይ አመፃዎችን የሚጋብዙ ነበሩ ወይስ መሠረታዊውን 

ህዳሴ? ይህም መመለስ አለበት፡፡ ባህልና እሴት እንዲሁም የሞራል ጉዳዮች በሥነ ዜጋና 

ሥነ ምግባር የትምህርት ሥርዓት ምላሽ ካገኙ ስንት ዓመታት አስቆጠርን? ፀሃፈው 

እንዳሉትም የአንሰላሳዮች የአእምሮ ውጤት መመርመርና ችግር ፈቺ መፍትሄ ማፍለቅ 

እንጂ የነበረውንም ያልነበረውንም ማውደምና ሥርዓት መተካት ይልቁንም ያለፈውንና 

የሞተውን ማስነሳት ነው?፡፡  

የአንሰላሳዮቹ የምርምር ውጤት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትንና ሥልጣን ከምርጫ የሚገኝ 

መሆኑን ማንበርና ሠላማዊ ሽግግርን መስበክ እንጂ አመፃን ማስተማር ነው? ያበቃላቸውን 

በአብዮት አባትነት መሰየም ነው? ለውጡም ከላይ በተመለከተውና በአንሰላሳዮቹ   

የምርምር ውጤት አግባብ የተገኘ እንጂ በአመፃ ነበር? ይኸው ትርክት በሰፈረበት መፅሄት 

ገፅ 28 ላይ ‹‹የነፃው ፕሬስ ተጋድሎና የመንታ መንገድ ጉዞ›› በሚል ርዕስ ሥር በሰፈረው 

ትርክት ሥነ ጥበብ ፋይዳ እንደሌላት መመልከቱ ስለምንስ ነው? የፊልም ኢንዱስትሪ 

መንኳሰስ “የህዳሴ አብዮት“ን ትርክት ከነዳንቴ ፍልስፍና እና ጥበባዊ ዋጋ ጋር 

አያላትመውም፤ አዎ እንደሚጋጭ በግልፅ የሚታይ ነው፤ ከተጋጨ ደግሞ የህዳሴ አብዮት 

ትርክትና ተራኪ ያቀረቡት የህዳሴ ታሪካዊ ዳራ ለማስመሰልና ጉዳያቸው ሌላ እንደሆነ 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ ሪቮሉሽን ሳይሆን ሪግሬሽን ነው፡፡ እኒህ እንግዲህን  

የህዳሴ አብዮት “ተንታኛችን“ “ለትንታኔ“ ይረዳው ዘንድ ካቀረበው የህዳሴ ታሪካዊ ዳራ 

በግርድፉ ተወስደው የቀረቡ ጥያቄዎች ቢሆኑም ከፊል መልስም ናቸው፡፡ ጥያቄያዊ 

መልሶች፡፡ የተሟሉ መልሶችንም በተለይም ከነዳንቴ ጥበባዊ ፍልስፍና እና ምርምር ጋር 

የተያያዙትን ወደ ኋላ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ የህዳሴ ጉዞ ማብራሪያችን እንሰጣለን፡፡                   

ከህዳሴ ፅንሰ ሀሳባዊ አንድምታና ሣይንሳዊ ፍልስፍና አንፃር ደግሞ ራሱ ‹‹የህዳሴ 

አብዮት!›› ‹‹ተንታኛችን›› ካነበረልን ቆንፅለን “የህዳሴ አብዮት“ን ግራገብነትም ሆነ ቅዠት 

እንዲሁም ከመቃብር መውረድ እናጠይቃለን፡፡  

‹‹በእርግጥም ህዳሴ የታሪክ ሃዲድን ተከትሎ የኋሊት በመመለስ የማንፃት (የመታደስ) 

ተግባር የሚያከናውን የሣይንስ ዘርፍ ነው፡፡ ይህም ጥንታዊውን ዘመን ዛሬ ላይ እንዳለ 
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ማንበር ሳይሆን፤ የቀደመውን ሥልጣኔ የወደቀበትን ህፀፅ መርምሮ ለዘመኑ የሚበጀውን 

አንጥሮ በማውጣት፣ ያረበበውን ማህበራዊ ፍዘት እና ኋላ ቀርነት አንገዋሎ በመጣል ላይ 

የሚያተኩር ፍልስፍና መሆኑ አፅንኦት ሊሰጠው ይገባል፡፡ …. ኮፐርኒከስ፣ ጋሊሊዮ፣ ቦይል፣ 

ሀአርቬይ፣ አይዛክ ኒውተን፣ ሊዎናርዶ ዳቪንቼ፣ ሚካኤል አንጀሎን የመሳሰሉ  ጉምቱ 

ጠቢባን የሥራ ውጤትም አብርሆት (ኢንላይትመንት) የሚባለውን ዘመን ወልዷል፡፡ 

ይህም ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት አሸጋግሮ ለዛሬው ዘመናዊነት መደላደልን ስለማመቻቸቱ 

የታሪክ ድርሣናት ያትታሉ፡፡ 

በዚህ ሣይንሳዊ ፍልስፍና አግባብ ጥንታዊውን ዘመን ዛሬ ላይ እንዳለ ለማንበር (Regrate) 

ለማድረግ እየተናነቀ ያለው ማን ነው? ካለፈ ታሪካችን በጎ ጎኖች እንድንጠናከርና 

አስከፊዎቹ እንዳይደገሙ ይሆን ዘንድ እንድንማርባቸው እየተጋ ያለው ማን ነው? መቼም 

እንደ መንግሥት ከሁሉም በጎና መጥፎው መኖሩ አይቀሬ ነውና በጎ በጎ ብቻ 

እንዲነሳላቸውና ጥፋታቸው ለመማሪያ እንኳ ቢሆን እንዳይነሳ የሚታገለውና ቁጭቱንም 

በዘለፋ እየተረከልን ያለው ማን ነው? ፀሀፊው “አፅንኦት ሊሰጠው ይገባል“ ሲል ስለህዳሴ 

በሰጠው ብያኔ ያረበበውን ማህበራዊ ፍዝነትና ኋላቀርነት አንገዋሎ እየጣለ ያለው ማን 

ነው? ያኛውና ፍዝነትን ለዘመናት አቆይቶ መላ ብሔር ብሔረሰቦችን ሲጨቁን የነበረውን 

ሥርዓት ለመመለስ እየታገለና በተገኘው አጋጣሚ የሥርዓን ቁንጮዎች እያወደሰና 

እያሞጋገሰ ያለውስ ማን ሆነና ነው? ያለፈውን ኋላ ቀርነት አንገዋሎ በማውጣት ባህሉንና 

እሴቱን በጠበቀ መልኩ ለዘመናት ከኖረበት ልብስ አልባና ትምህርት አልባ ህይወት 

አንዲላቀቅ ስለአርብቶ አደሩ እየሰራ የሚገኘው ማነው? በሌላ በኩልም የቱሪስት መስህብ 

ሆነው እንዲቆዩ እየፈረደባቸው ያለው ማነው? ልክ ነው እነጋሊሊዮ ኮፐርኒከስና ከላይ 

የተጠቀሱቱ የአውሮፓ ስልጣኔ ፈርቀዳጆች ፀሃፊው እንዳለውም ጉምቱ ጠቢባን እንጂ 

ጉምቱ አማፂያን አይደሉም፡፡ ለህዳሴ አብዮት ከታጩቱ ጋራም የሚያገናኛቸው አንዳች 

ነገር የለም፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ጉምቱ ጠቢባን  ይወጡ ዘንድ የልማታዊው ዴሞክራሲያዊ 

መስመር የወለደው የትምህርት ሥነ ሥርዓት፣ እነ አይዛክ ኒውተንን ለመፍጠር 

የተተለመው የ70/30 የትምህርት ሥርዓት፣ የተገነቡት እና በመገንባት ላየ የሚገኙት 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተቋማት፣ ለዘመናት በ3 እና በስድስት ወራት ሥልጠና ተገትተው 

የነበሩ የሥነ ጥበብና ፍልስፍና ተቋማቶችና የትምህርት ዘርፎች ትኩረት የተሰጠው በማን 

ነው? ማህበራዊ ፍዝነቱስ በፕሬስ ነፃነትም ሆነ ሀሳብን በነፃ በመናገርና በመጻፍ መብት 

ላይመለስ ወደ መቃብር የተወረወረው በማንና እንዴት ነው? ከህዳሴ ሣይንሳዊ ፍልስፍና 
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እና ከ‹‹ህዳሴ አብዮት›› ‹‹ተንታኛችን›› ከላይ ከተመለከተው አግባብ ህዳሴ ማለት ምን 

ማለትስ ነው? የህዳሴ አብዮት ትርክትስ ከዚህ ትርጓሜ አንጻር ውኃ አይበላውም? 

እርሱ ከዚሁና ከልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ህዳሴ የተዋሰውን ‹‹ህዳሴ›› በአንድ ወቅት 

ማብጠልጠሉን ለማውሳት ‹‹የኢትዮጵያ ህዳሴ›› ሲል በዚሁ ትርክቱ በሰየመው ንኡስ ርእሱ 

የመታበዩንና እውነትም ስለስልጣኔ ሳይሆን አመጸኛነቱን እና የመጽሄቷንም የጽንፈኛነት 

ጥግ ያመላከተበትን መሰረታዊ ነጥቦች አስቀምጧል፡፡ ስለሞራል የመሰከረላቸውን 

የአውሮፓ የለውጥ ሀይሎች እንዳላነሳ ሁሉ ሞራል የለሽ ሆኖ የእርሱን ‹‹የህዳሴ አብዮት›› 

አባቶች (ያለፉ ስርአት ናፋቂዎች) በአንቱታና በውዳሴ አጅቦ እንዳላቀረበ ሁሉ 

በኢትዮጵያ የህዳሴ አጀማመር ‹‹ጥራዝ ነጠቅ እንደሆነ በጥራዝ ነጠቅነቱም ቃሉን 

የተጠቀመው መለስ ዜናዊ እንደሆነ›› አንተ እያለና አቶ እንኳን ሳይጨምር መግለፁ 

ቢያንስ እንደፕሬስና ሞያዊ ስነ ምግባር እንኳ መቆም የተሳነው አመጸኛ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ  ነው፡፡  

እርሱው ከጥራዝ ነጠቅነትም ወርዶ በተዋረደበትና ሞራለ ቢስ መሆኑን ባረጋገጠበት በዚህ 

ትርክት በአባይ ወንዝ ላይ እየተሰራ ያለው የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫንም ‹‹የህዳሴ 

ግድብ›› ሲሉ ሰይመውታል፤ ምንም እንኳ የትኛውን ያለፈ ታሪካችንን እንደሚያድስ 

አፍታተው ባይነግሩንም ….›› ይላል፡፡ ይህ ነው እንግዲህ ከራስ ጋር መጣላት፡፡ የነአይዛክ 

ኒውተንን አብርሆት የነገረን ተራኪ የህዳሴ ግድብ የትኛውን ታሪክ እንደሚያድስልን? ሲል 

መጠየቁ ጉዳዩና ‹‹ህዳሴው›› በአመጻ የሚገኝ የሥርዓት ለውጥ ስለሆነ እንጂ የህዳሴው 

ግድብማ የሚቀይርልን የድህነት ታሪካችንን እንደሆነ አይጠፋውም፡፡ ከመቶ ሜጋ ዋት 

ያልበለጠ ሀይል በነበራት ሀገር የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ በሌሎችም እስከሚቀጥለው 

ዓመት አስር ሺህ ሜጋ ዋት ማስጠጋት ህዳሴ ካልሆነ ምን ሊሆን ነው? በጥበብና 

ፍልስፍናቸው ወደ ኢንዱስትሪ ያሸጋገሯትን አውሮፓ በዚህ መንገድ አይደለም ወይ 

የሰሯት? ከግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ሁለተኛ ደረጃ ወደሆነው የኢንዱስትሪ መር ክፍለ 

ኢኮኖሚ ያለ ሃይል በምን አግባብ ይሆን መሸጋገር የሚቻለው? አመፅ ሃይል 

ያመነጭልናል ወይስ የመነጨውንም ያወድመዋል?  

በታሪክም፣ በሞራልም፣ በልማትም ወደ ኋላ የመመለስ አዝማሚያ እያሳየ ያለው ማን ነው?  

ህዳሴ ያለፈውን ማንበር አይደለም ብሎ፤ ካለፈው ተምሮ አዲስ ሀሳብ እየፈጠረና 

በተግባርም እየሰራ ያለውን መኮነን፤ የጨለማውን ዘመን ከመናፈቅ ውጪ ምን ሊባል 
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ነው? የጥቂቶቹ የነበረው ትምህርት አርሶ አደሩ መንደር መስፋፋቱ፣ ሁለት የነበሩ 

ዩኒቨርስቲዎች ወደ 31 መወንጨፋቸው በያመቱ ከዘጠኝ ሺህ የማያልፉና የማይበልጡ 

ብርቅ የነበሩ ምሩቃንን 300 ሺህ ማድረስ ህዳሴ ካልሆነ ፀሀፊው የነሮማንና አውሮፓን 

የህዳሴ ታሪክ ዝም ብለው ሰነቀሩት እንጂ ገብቷቸው አይደለም ብለን እንናገራለን፡፡ 

በዚህ ትርክታቸው ህዳሴ ማለት ‹‹ቅድሚያ ኢትዮጵያዊት›› ከማለት ይነሳል ማለታቸው 

ወደ ኋላ መጓተት ነው ወይስ ተራማጅነት ነው? የብሄር ብሄረሰብ ሀገር የሆነችውን አዲስቷ 

ኢትዮጵያ ወደ አሮጌዋና ድሮዋ የመመለስ አዝማሚያ አይደለም? መልሱ የ‹‹ህዳሴ 

አብዮት›› ትርክትና ግብ ያለፈውን ሥርዓት ባለፈው ሥርዓት ዋና አጋፋሪዎች መመለስ 

ነው የሚል ይሆናል፡፡ ሴቶችም ተጠርተዋል፤ ለዚህና ያለፈውን ሥርዓት በህዳሴ ስም 

ለመመለስ ለተቃዠው አብዮት፡፡ የሴቶች ጉዳይ በየትኛው ሥርዓት ነው መልስ ያገኘው? 

የሴቶች ጥያቄ በህዳሴ የተዋጀው መቼና በማን ነው? ሁሉም በክፍል ሁለት እና  

በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ የህዳሴ ትክርታችን መልስ ያገኛሉ፡፡      

  

 


