
ህዝብን አለማወቅ፡ ሃገርን አለመረዳት፡ 

ሰሞኑን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጤና መታወክ ተከትሎ ከደጋፊዎቻቸዉ፡ መልካም ሁሉ 
ምኞት በተለያዩ ሚዲያዎች ሲገለፅ የነበረዉን ያህል ፈፅሞ ከኢትዮጵያዊነት ስነ ምግባርም ሆነ ከሃገር ወዳድ 
የማይጠበቁ አፀያፊ ማርቶችን ለማየት ተገደናል፡፡ በተለይ በአሜሪካ የሚገኙ ተቃዋሚዎች ዓላማቸዉ ምን 
እንደሆነ ለወጣቱ በማሳበቅ ተስፋ የማይጣልባቸዉ ሃገርና የፖለቲካ ስልጣን ያልገባቸዉ ከንቱ መሆናቸዉን፡ 
ሲነግሩን ሰንብተዋል፡፡ ለሃገርና ህዝብ የሚያስብ ጭንቅላት ቢኖራቸዉ አስቸጋሪ ወቅቶች መልካም ሆነዉ 
እንዲያልፉ ህዝብን በማግባባት ስራ ላይ እንደመሰማራት በተቃራኒዉ ማርት በማማረት፡ ወጣቱ በዚህ 
አጋጣሚ ተጠቅሞ፡ ወደ ብጥብጥ እንዲገባ፡ ለእነርሱ አሜሪካና አዉሮፓ ተቀምጠዉ የስልጣን ወንበሮችን 
እንዲያመቻችላቸዉ ሲለፉ ሰንብተዋል፡፡ እየለፉም ናቸዉ፡፡ ተቃዋሚዎች አሁንም ወጣቱን አልተገነዘቡም፡፡ 
ዛሬም ለእነሱ ከ21ዓመታት በፊት የነበረዉ ጥቂት ባለድግሪና ጥቂት ባለዲፕሎማ ወጣት ብቻ በሃገሪቱ ያለ 
እንጂ በነዚህ ዘመናት ሃገሪቱ ያፈራቻቸዉን፡ ሃገር ሊረከብ የሚችል ትዉልድ ማፍራት እንደቻለች 
ሊታሰባቸዉ አልቻለም፡፡ ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ዉስጥ አለመረጋጋት ቢፈጠር ሁኔታዉን ለማረጋጋት ከእኛ 
በላይ የተማረ ከእኛ በላይ አዋቂ የለም ከሚል ከትምክህት የመነጨ ነዉ፡፡ ይህን ትምክህት ሳያራግፉ ዛሬ 
ኢትዮጵያን መምራት ደግሞ በቅዠት የሚቀር ጉዳይ ነዉ፡፡  

የኬንያ ጆሞ ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እና የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ምሁር የኢትዮጵያ መረጋጋት 
አስፈላጊነትን ሲገልፁ “ኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለመላዉ አፍሪካ ወሳኝ ሃገር ናት” በማለት 
የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጤና እክልን ተከትሎ የሚፈጠረዉ ነገር ሁሉ ኢትዮጵያን ወደ 
አለመረጋጋት መምራት እንደሌለበት መልካም ሲመኙ፡የአብራኳ ክፋይ ነን የሚሉት ሰዎች ደግሞ፡ እንደ 
እፉኚት እባብ መልሰዉ ለመናከስ ሌት ተቀን ይለፋሉ፡፡ እነዚህ ሃይሎች ዓላማቸዉ አንድና አንድ ሲሆን 
የማያዉቁትን ህዝብ መረበሽ፡ ሰላም መንሳት፡ነዉ፡፡ አስተሳሰባቸዉ፡ ደግሞ፡በባሌም ሆነ በቦሌ ስልጣን 
መያዝ ነዉ፡፡ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነዉ እንደሚባለዉ፡ በተፈጠረዉ የፌደራል ስርዓት ዉስጥ 
እየተስተናገደ ያለዉ ብዝሃነት፡ የዉበቱን ያህል፡ አዳጋችነቱን መረዳት አይፈልጉም፡፡ አንድን ብሄር ነጥሎ 
ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ጋር ለማላተምና የጠላትነት መንፈስ ለመፍጠር፤የሚደረግ ሩጫ፡ 
አንድ ለወደፊት ሃገርን ለመምራት ቢያንስ “ከሚመኝ” አካል የሚጠበቅ አይደለም፡፡ በአጠቃላይ አጋጣሚን 
ጠብቆ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ሩጫ፤ አንድ እርምጃ ወደፊት ሊያራምድ አይችልም፡፡  

ተወደደም ተጠላ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የአንድ ዘመን ምርጥ የኢትዮጵያ መሪ ተብለዉ በታሪክ 
መዘከራቸዉ አይቀሬ ነዉ፡፡ ድህነት አቆርቁዞ፡ በጦርነትና፡ ረሃብ ብቻ የምትታወቅን ሃገር፡ በአፍሪካ ትልቅ 
ድምፅ እንዲኖራት፡ ያደረጉ፡ በዓለም መሪዎች ዘንድ ሞገስን የተቀዳጁና ለሃገሪቱም ቢሆን ሞገስ የሆኑ፡ 
ተከብረዉ ያስከበሩን መሪ ናቸዉ፡፡ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አመራር ዉስጥ ያሉ የመልካም አስተዳደር 
ችግሮች፡ የሚካዱ አይደሉም፡፡ ነገር ግን፡ ገና 21 ዓመታትን ለዛዉም ራዲካል በሆነና ከዜሮ በተጀመረ 
ስርዓት ዴሞክራሲን የምንለማመድ፡በግዙፍ የሃገሪቱ የቆዳ ስፋትና የህዝብ ቁጥር፡ የሚመጥኑ ተnማትን 
ዘርግተን ያልጨረስን እንደመሆናችን መጠን፡ ተራማጆች ነን፡፡ ግን ተራማጅ መሆናችንን አናወራም፡፡ 
ከሃገር የወጣ ሁሉ እያንዳንዱ በራሱ ምክንያት፡ ስለ መንግስታዊ ስርዓታችን ሟርት ከማዉራት ዉጪ፡ 
መልካም ነገር ከአንደበታችን የማይወጣ፡ በራሳችን ላይ ድህነትን፡ ባርነትን የምናዉጅ፡ ጠባቂነትን 
የምንለማመድ፡ በመሆናችን ተራማጅነታችን አይነገርም፡፡እዚህ በምኖርበት አዉሮፓ፡ በሚያጋጥሙ፡ 
መንገጫገጮች፡ አንዳንዶችን ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ይህ ዴሞካራሲያዊ ሃገር አይደለም እንዴ ብትለዉ 
“ዴሞክራሲ፡ ስራ መስራት፡ ለሰራኸዉ ስራ ክፍያ የማግኘት መብት ነዉ” ይልሓል፡፡ እኛ በልካችን ቀዶ 
የማሰፋት ችግር አለብን፡፡ የዴሞክራሲ ልካችን፡ በምንም አይነት ላለፉት 100 ዓመታት በላይ ልምምድ 
ካደረጉ ሃገራት ጋር ሊነፃፀር አይገባም፡፡ በዴሞክራሲ ስርኣት ግንባታ ሂደታችን፡ እጅግ ዘግይተን ልምምዱን 
የጀመርን ነገር ግን በዘመናዊዉ የመረጃ ቴክኖሎጂ መስፋፋት፡ ሌሎች ከእኛ እጅግ ቀድመዉ 
ልምምዳቸዉን የጨረሱና አስፋላጊ ተnማትንና፡ ስርዓትን ዘርግተዉ ስርዓቱን እንደ መኪና መሪ 
ከሚያሽከረክሩ ሃገራትና ህዝቦች የምናገኘዉ መረጃ እኛንም በልካችን እንዳናስብ፡ በልካችን ጥብቆአችንን 



እንዳናሰፋ ቆልፎ ይዞናል፡፡ይህ በልክ አለመጠበብ ችግር በዋናነት የተጠናወታቸዉ ደግሞ፡ በምዕራብ ሃገራት 
የተማሩ፡ ወይም በእነዚህ ሃገራት የሚኖሩ፡ ይህችዉ የጀመርናት የዴሞካራሲ ስርኣት ልምምድ እንኳን 
ሳይጀመር ከሃገር የወጡ፡ ከዛም በኃላ፡ስልጣን ካልያዝን ሃገር ዉስጥ አንኖርም ብለዉ በኮበለሉ፡ በእጅ አዙር 
እንደፈለጋቸዉ መላ የዓለም ደሃ ህዝቦችን ማሽከርከር ለሚፈልጉ ሃይሎች ተላላኪ በመሆን፡ ማርት መንገር 
እንጀራቸዉ፡ በሆኑ የኢትዮጵያ ልጆች ይብሳል፡፡ ኢትዮጵያ እንደ አሜሪካ የሰለጠነች፡መልካም አስተዳደር 
የሰፈነባት፡ የሁሉ ዓለቃ የህግ የበላይነት፡ የሆነባት፡ ከሃገር ስንወጣ የማናፍርባት ሃገር ለማድረግ መስራት 
እንጂ፡ በአሜሪካ ጎዳናዎች፡ እየተዝናኑ፡ በአንድ ጀንበር ኢትዮጵያን አሜሪካ ማድረግ የሚል የቁም ቅዠት 
መቃዠት ዋጋ የለዉም፡፡ 

እነዚህ ሃይሎች በቅድሚያ ወጣቱ ምን አይነት ስሜት እንዳለዉ አያዉቁም፡፡ የአሁኑ የኢትዮጵያ ወጣት፡ 
እንደነሱ ጭፍን ሳይሆን፡ ከመቻቻል ዉጪ፡ ሌላዉ አማራጭ፡ ምን ያህል አስከፊ ዋጋ እንደሚያስከፍል 
ጠንቅቆ ያቃል፡፡ ከነዚህ ትምክህት ከተጠናወታቸዉ ሰዎች በላይ፡ ለሰዉ ልጅ ህይወት ዋጋ ይሰጣል፡፡ በዛዉ 
መጠን በኢህአዴግ ዉስጥ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን፡ የግል ጥቅምን ከህዝብ ጥቅም 
የሚያስቀድሙ ባለስልጣናትን፡ የቱ ጋ ቢመታ ማን እንደሚያለቅስ፡ ጠንቅቆ ያቃል፡፡ በስርዓቱ ዉስጥ ያለዉ 
በጥቅም ላይ የተመሰረተ የርስ በርስ ትስስርና ኔትወርክ፡ መሰል ኔትወርኮችን ለመበጣጠስ በፖለቲካዉ ዉስጥ 
የሚያስከፍለዉን ዋጋ፡  በኢኮኖሚ ዕድገት እያስመዘገብን ያለነዉ እመርታ፡ እንዳለ ሁሉ በህግ የበላይነት፡ 
ያለዉ ክፍተት፡የኑሮ ዉድነቱ፡ እያሻቀበ መምጣቱን፡  ጠንቅቆ ያቃል፡፡ ነገር ግን፡ እነዚህ ሁሉ ችግሮችና 
ተግዳሮቶች ቢኖሩም፡ ሃገራዊ ፋየዳዉን በትክክል ስለሚያገናዝብ ከነዚህ ቡድኖች የሚመጣዉ መልዕክት 
ሁሉ ቦታ የለዉም፡፡ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ፡ ለዚህ ዘመን ወጣት አርአያ የሆኑ፡ እንደ ጀግናም የሚታዩ፡ 
በዓለም ዉስጥ የተፈጠሩ ምቹ አጋጣሚዎችን ሁሉ  ለብሄራዊ ጥቅማችን አሟጠዉ እየተጠቀሙ ያሉና ዘመኑ 
የሚጠይቀዉን ሊደርሽፕ ያሟሉ፡ በልማት ከሚተባበረን ጋር በልማት፡ በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
ከሚያግዘን ጋር በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፡ እሺ ብለዉ፡ እጅህን ልጠምዝዝና፡ እኔ ልዘዝህ ለሚሉት 
ደግሞ፡ እምቢኝ አያሉ፡ በዉጭ ፖሊሲያቸዉ የአደዋዉን ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን በ21ኛዉ ክፍለ ዘመን 
ያስከበሩ መሪም ሞዴልም ናቸዉ፡፡ ለእኚህ መሪ መልካም ጤንነት ሰጥቶአቸዉ፡ እንደሃሳባቸዉ፡ ከዚህ ስራ፡ 
ገለል ብለዉ፡ ለትዉልድ የሚተርፉ መፅሃፍቶችን ፅፈዉ፡ እንደሃሳባቸዉ፡ በማስተማር ስራም ላይ 
ተሰማርተዉ፡ ሰፊዉን ትዉልድ እንዲቀርፁ መልካም እንመኛለን እንጂ፡ የህይወታቸዉን ህልፈት፡ 
አናሟርትም፡፡ በልምድና፡ በንባብ ያገኙትን፡ የአመራር ብልሃት፡ የሌሎችን ልብ የመግዛት ጥበብና 
እዉቀት፡ ለመቃረም እንድንችል፡ እድሜ ይስጣቸዉ ይባላል እንጂ፡ “ትልቅ መፅሃፍ ሆይ ከፊቴ ጥፋ” ማለት 
ሰዉኛም፡ ኢትዮጵያዊ ስብዕናም አይደለም፡፡ 

ሳሙኤል አባተ 

ከአዉሮፓ 

   

         


