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የማያዴግ ችግኝ ሳርም
የሰው ህይወት ስከረክም
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ልሪት ጸጋዬ ገ/መዴህን

የ1960ዎቹ ና 70ዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ከማርክሲዝም አብዮታዊ ቲዎሪ ጋር ከተዋወቀና በርዕዮተ አሇሙ ከተቀረጸ በህዋሊ
በኢትዮጵያ አዱስ የፖሇቲካ ምእራፍ ይከፈታሌ። ይህም የፖሇቲካ ምእራፍ የግራ ፖሇቲካ የነገሰበትና ከሱም ጋር አብረው በሚሰርጹት የስነ ሌቡናና
የፖሇቲካ ባህሌ እሴቶች የተቀረጸው የ "ያ ትውሌዴ" አብዮታዊው ኢሉት የፖሇቲካ ምህዲሩን የጥፋት ጦር ሜዲ አዴርጎት የዘሇቀበት የአብዮት
ዘመን ሲሆን የዚህ ዘመን ርቀትም አሁን እስካሇንበት ጊዜ ዴረስ የረዘመ ነው።
በዛ በዋዜማው ወቅት የአብዮተኞች ዘመን መግባቱን ነጋሪት ከጎሰሙትና አቅጣጫውንም ከቀየሱት መሃሌ ዋሇሌኝ መኮንን አንደ ሲሆን
የአዱሱን ዘመን ግብዓትም በ1961 ዓ.ም ባቀረበው ጦማሩ (የዋሇሌኝ ማንፌስቶ) መንገደን አመሊክትዋሌ።
በዱያላክቲክስ የእዴገት ህግ መሰረት ሁለም ነገር ከ - እስከ ገዯብ አሇውና እነሆ ከግማሽ ምእተ አመት በሁዋሊ እዴሜውንና አቅመ
ፍጆታውን ጨርሶ ከአዱሱ የፖሇቲካ ነባራዊ ሁኔታ ጋር መራመዴ ስሊሌቻሇ የአብዮተኞች ዘመን የፍጻሜ ዯወሌ በመዯወሌ ሊይ ይገኛሌ።
ጎሊ ብሇው በቅርቡ ከሰማናቸው አብሳሪ ዯወልች መሃከሌ የፕሮፌሰር መሳይ ከበዯ እንዯ ወትሮው ስሌ እይታውን ያካፈሇበት "A
prescription for the political stalemate in Ethiopia" በሚሌ ርእስ የቀረበው ጽሁፍ ነው።
በዝርዝር ጉዲዮች ውስጥ ጥያቄ ሉያስነሱ የሚችለ ነጥቦች ሉኖሩት እንዯሚችሌ ታሳቢ ሆኖ ጥቅሌ መሌእክቱ ግን የኢትዮጵያ ፖሇቲካ
አዱስ እመርታዊ ዯረጃ ሊይ መዴረሱን የሚጠቁምና በዴሮው ቀኖና፤ እመሇካከትና አቀራረብ መቀጠሌ መፍትሄ ሉሆን እንዯማይችሌ ያበከረበት
አዱስ ምርጥ ስራው ነው።
ፕሮፌሰር መሳይ በጽሁፉ መግቢያ ሊይ ይህ የግሌ አስተያየቴን የገሇጽኩበት ማንፌስቶ ነው ይበሌ እንጂ በርግጥ ያቀረበው የዘመኑን
ማንፌስቶ ነው። ይህ የሃያ አንዯኛው ክፍሌ ዘመን የኢትዮጵያ ፖሇቲካ ምህዲር ማንፌስቶ ነው። ይህ የዋሇሌኝ መኮንን አብዮታዊ ማንፌስቶን
የሚተካ የአዱሱ ትውሌዴ የፖሇቲካ ማንፌስቶ ነው።
የመሳይ ማንፌስቶ በሚቀጥለት አመታትና አስርተ-አመታት የኢትዮጵያን ፖሇቲካ የሂዯት አቅጣጫ ያመሊከተ፤ ከገዥው ፓርቲ አንስቶ
በተሇያየ ጎራ የተሰሇፉና ተጻራሪ የአመሇካከት እምነቶችን የምያራምደ የፖሇቲካ ቡዴኖች ፓርቲዎችና ግሇሰቦች በጥቅለ የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ምህዲር
አካልች ነን ብሇው የሚያምኑ ወገኖች ሁለ ሇሚያካሂደት የውይይት መስተጋብርና የርስ በርስ ግንኙነቶች ማሰሪያና ማቀፊያ (famework) ነው።
የጠቅሊሊ የጽሁፉ ይዘትም በአንዴ አረፍተ- ነገር ሲቅዋጭ እንዯሚከተሇው አስቀምጦታሌ።
" ... The point is that the movement toward greater democratization begins, no more through the overthrow of a ruling
elite, but through a formula of power-sharing and the building of trust among various elite groups".
ይህ የአዱሱ ዘመን የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ምህዲር የሚዋቀርበት የንዴፈ ሃሳብ ምሶሶ ነው። ዱሞክራሲ ማሇት ከሁለም በሊይ ሌዩነቶችንና
የጥቅም ግጭቶችን በስሌጡንነት (civilized) በሆነ መንገዴ ማስተናገዴና በሰሊማዊ መንገዴና በመከባበር የመረሩና የከረሩ ቅራኔዎችን መፍታት
ማሇት ነው።
ባሇፈው ሃምሳ አመት የበቀሇውን የኢትዮጵያውያን የፖሇቲካ ባህሌን (ዋሇሌኝዝምን) ሇወረሰውና በውስጡ እንዱያሌፍ ሇተገዯዯው
የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ኢሉት ይህ አዱስ የፖሇቲካ አቅጣጫ የማይወጣ የሰማይ ዲገት መስል ቢታየው ሉያስዯንቅ አይገባም። ሇአዱሱ ትውሌዴ ግን
በዯስታ የሚንዯረዯረው የአዱስ ዘመን ጎዲና ይሆናሌ።
አይነ-ህሉናን ከሚጋርዯው የጥሊቻና የጠሊትነት የስነ-ሌቡና ቅርስ ተረማምድ ከዚህ የአስተሳሰብ አዱስ ጎዲና ሇመቀሊቀሌና እኩሌ ከጊዜው
ጋር ሇመራመዴ በራስ ሊይ ተሃዴሶ ማዴረግን ይጠይቃሌ። ምክንያታዊና ተግባራዊ ሇሆነ የአስተሳሰብ ብቃት (rational and pragmatical mind
set) ሊይ ሇመዴረስም የጠራ ራስን የምንመሇከትበት መስታወት (self image) ሉኖር ይገባሌ።
ማንኛውም የፖሇቲካ ስብስብ (ፓርቲ ፤ ግንባር ፤ ህብረት ... ወዘተ) የሚቋቋምበት የመጀመሪያው አሊማ የዛ ስብስብ ኢሉቶችን
የስሌጣን ፍሊጎትና ጥቅም ሇማስጠበቅ እንዯመሆኑ የፖሇቲካው ኢሉት የራሱን ፖሇቲካዊ ጥቅምና ፍሊጎት ከህዝብ ከአገር ጥቅምና ፍሊጎት አንገዋል
መሇየትና በግሌጽ ማስቀመጥ መቻሌ አሇበት።
ሇህዝብ መብትና ነጻነት፤ ሇአገር እዴገት ብቻ የቆመ፤ ምንም የግሌ ጥቅምና ፍሊጎት የላሇው ፖሇቲከኛ እሱ delusional ኮምኒስት ብቻ
ነው ።ፖሇቲከኛ ጻዴቅ፤ የፖሇቲካ ዴርጅት ዯግሞ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት አይዯለም መሆንም አይችለም። ሇህዝብ መብትና ነጻነት ብቻ የቆሙና
የሚታገለ የሰብአዊ መብት አስከባሪ ዴርጅቶችና ግሇሰቦች ብቻ ናቸው። ሇአገርም ፍሰሃ ብቻ የቆሙ ኢ-ፖሇቲካዊ አገር ወዲዴ ዜጎች ብቻ ናቸው።

የህዝብ ዋና ፍሊጎቱ ነጻነት - ማሇትም ጭቆና እንዱወገዴሇት ነው።
ነው - ስሌጣን ነው።

የፖሇቲከኛ ዋናው ግቡ የመጨቆኛ መሳሪያውን በእጁ ማስገባት

የብዙ ፖሇቲከኞች የመጀመሪያው የአዲም ሃጢያት ከዚህ እውነታ ጋር ያሇው የክህዯት ግኑኝነት ነው። በላሊው በባሊንጣ ሊይ በጉሌህ
ማየት የሚቻሇውን እውነታ በራስ ውስጥ ሇማየት አሇመፈሇግ የሞራሌና የስነ ሌቡና ዴክመት እንዯሆነ ፕሮፌሰር መሳይ ገና ዴሮ ከአስር አመት
በፊት ሇንባብ ባበቃው "From Marxism-Leninism to Ethnicity: the Sideslips of Ethiopian Elitism" በሚሇው ጽሁፉ እንዱህ ሲሌ
አብራርቶታሌ።
"...It is high time that intellectuals present themselves to the Ethiopian peoples as ordinary persons having specific
interests and many limitations. Only thus can they evolve a contractual relationships with the masses whose
support they need to defend their interests in the framework of a pluralist society. Only when they admit that they
have particular interests can they get out of paternalism by clearly understanding that in defending the interests of
the masses they are but defending their own particular interests. This is called general interest and partnership as a
result of solidarity being created on the basis of mutual interests and not on the one party granting rights to the
other party and deceitfully claiming to be without interest."
ሁለም በተሇያየ መስመርና መዋቅር ስር የተሰሇፉት ፖሇቲከኞች እኩሌ የጋራ ባህርያቸው የስሌጣን ጥም (ambition) ነው። ይህን ሃቅ
በራሳቸው ውስጥ መመሌከቱና ተገቢ እውቅና መስጠቱ ራስን ብቸኛ መሲህና ሙሴ አዴርጎ የመቁጠሩ የአብዮት ዘመን syndrom እንዱያሽር
ይረዲሌ። ይህን አይነት እውቅና እኔ ህዝባዊ አንተ ጸረ-ህዝብ ፤ እኔ አገር ወዲዴ አንተ አገር አፍራሽ ፤ እኔ መሌአክ አንተ ስይጣን የሚሇው
ጥንፈኛ rehtoric ጋብ እንዱሌና በዚህም ይህ አይነቱ rehtoric የሚፈጥረውን መርዛማ የጥሊቻ ከባቢ አየር እንዱጠራ እዴሌ ይፈጥራሌ።
ከራስ አምሌኮ self righteousness ጣራ ወርድ ከ self delusion ተሊቆ ሇመሰረታዊ ፍሊጎት ማሇትም - ሇስሌጣን - ያሇንን ፍጹም
ታማኝነትን መረዲት መቻሌ ከአቅማችን አኳያ ፍሊጎታችንን ሇመመጠንና የላልችንም ፍሊጎትና አቅም እውቅና ሇመስጠት እንዴንችሌ ያዯርጋሌ።
ይህም በተራው በጋራ አብሮ መስራት በሚቻሌባቸው መስኮች ተቻችል አብሮ ሇመስራት ፈቃዯኝነትን ይቀስቅሳሌ። በጋራ አብሮ መስራት ዯግሞ
ቀረቤታና መተማመንን ፤ መተማመን ዯግሞ ሁለንም እኩሌ የሚያሳትፍ የፖሇቲካ ምህዲር ሇመቅረጽ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ። መሳይ ከበዯ
"Each camp must come half way so that they all meet where power-sharing arrangement takes form." ሲሌ ላሊ ሳይሆን ይህንን
ማሇቱ ነው።
እዚህ ሊይ ሉታከሌ የሚገባው ይህ እውን እንዱሆን ሇማስቻሌ ሇዚህ ሇውጥ ዝግጁ የሆነ፤ ያሇፈ የጥሊቻና የቁርሾ ሸክም ከጀርባው ያሊዘሇ
አዱስ fresh ትውሌዴ በየዴርጅቶቹ ውስጥ critical mass ዯረጃ ሊይ መዴረስን ይጠይቃሌ። በተጨማሪ ከዚሁ ጋር እስካሁን ያሇው ችግር ምክንያት
ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች የፈጠሩት ሳይሆን ታሪካዊ መንስኤ ያሇው መሆኑንና የትውሌደ የጋራ ዴክመት መሆኑን ታሳቢ ባዯረገ ግንዛቤና እምነት
ሊይ የተመሰረተ ተከታታይነት ያሇው የይቅርታና የእርቅ ሂዯት በጎኑ ያሇማቋርጥ ማካሄዴን ግዳታ ይሊሌ።
የአብዮተኞች ዘመን የፍጻሜ ዯውሌ ከግዜ ወዯ ግዜ እየጎሊ ከአዴማስ አዴማስ እያስተጋባ እነሆ በየቤቱ በር እያንኳኳ ይገኛሌ።
ሰሚ ያገኝ ይሆን?
....መጪው ግዜ ያሳየናሌ።

የአረብ አገሮች አብዮት
በኢትዮጵያ ስሇ አብዮተኞች ዘመን ፍጻሜ ከተወሳ ዘንዴ በሰፊ የተነገረሇትን የአረብ አገሮች አብዮት ማንሳትና መዲሰስ ተገቢ ይሆናሌ።
የአረብ አገሮች አብዮት በብዙዎች ሇረዥም ግዜ ሲጠበቅ የነበረ ክስተት ነበር። እንዳት እንዯሚከናወንና ውጤቱም ምን አይነት የጂኦ
ፖሇቲካሌ ሇውጥ በአካባቢው እንዯሚፈጥር የተሇያዩ የአፈጻጸም ዴራማዎች (scenario) የተጻፉሇት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ "Never Quit the
Fight" የሚሇው የ Ralphs Peters መጽሃፍ በምሳላነት የሚጠቀስ ነው።
የአረቦች ጸዯይ (Arab Spring) የሚሌ ቅጽሌ ያገኘው ይህ የአረብ ህዝቦች አብዮት ሌክ ሃያኛው ክፍሇ ዘመን ማብቂያ ሊይ አንዯታዩት
የምስራቅ አውሮፓ አገሮች አብዮቶች ሌዩ የአሇም አቀፍ ፖሇቲካ ምክንያት ወይም context ነበረው። የምስራቅ አውሮፓ አገሮች አብዮት እንዱከሰቱ
ያስቻሇ ቀዲማዊ ሁኔታ እንዯነበረ ሁለ ሇአረቦችም አብዮት ተመሳሳይ አሇም አቀፍ ቅዴመ ሁኔታ አሇው።
እንዯሚታወሰው ብርቱካንማ፤ ወይንጠጅማ ... ወዘተ የሚሌ ቅጽሌ ያገኙት የምስራቅ አውሮፓ አገሮች አብዮቶች ከመከሰታቸው ዋዜማ
በአሇም አቀፍ የፖሇቲካ ስርአት ውስጥ አንዴ ሌዩ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ይህም ሌዩ ሁኔታ በግዜው የነበረውን የሁሇት ዋሌታ አሇም አቀፍ የፖሇቲካ
ስርአት ካቆሙት አንደ ሃያሌ አገር ከመዴርኩ መወገዴ ነበር። የአሇም አቀፍ የፖሇቲካ ስርአቱን ያቆመው አንደ ዋሌታ ሃያሌ አገር ሶቭዪት ህብረት
ሲፈርስ የፈጠረው አሇም አቀፍ የፖሇቲካ ስርአት ነውጥ እንዯ ማእበሌ ንዝረት (shock wave) ሆኖ በምስራቅ አውሮፓ አገሮች ውስጥ አብዮቶችን
ሉቀሰቅስ ችሌዋሌ።
ከታች ያሇው የምዴር ወሇሌ (Earth crest) ሽግሽግና ፍጭት ከሊይ የምናየውን የመሬት መንቀጥቀጥ፤ ሱናሚና የእሳተ ገሞራ ፍንዲታ
እንዯሚያስከትሌ ሁለ የአሇም አቀፍ የፖሇቲካ ስርአት ሇውጦችም በተመሳሳዩ በአገራት የአብዮት ማእበልችንና የስርአት ሇውጦችን ይቀስቅሳለ።
የአሇም አቀፍ የፖሇቲካ ስርአት ሇውጥ ታሪካዊ ሇሆኑ አብዮቶችና የስርአት ማህበር ሇውጦች እንዯ ቅዴመ-ሁኔታ ያገሇግሊለ።

አብዮት በመሰረቱ የህዝቦች የነጻነት መንፈስና ስሜት እሌህ መገሇጫ ፍንዲታ ነው፡፡ የህዝቦች የነጻነት መንፈስና ስሜት ሌክ ከመሬት ስር
እንዲሇ እሳተ ገሞራ ሁሌግዜ የጋመና የማይበርዴ፤ ሁሌግዜ መውጫ መንገዴ የሚፈሌግ ነው። አብዮት ይመጣሌ እንጂ አብዮት አይጠራም።ይህን
የነጻነት መንፈስና ስሜት የማይንከባከብ ስርአት ባሇበት ሁኔታ በበርካታ አገራት በተመሳሳይ ጊዜ አብዮቶች ፈንዴተው ሇመውጣት የውስጣዊ
ስርአት መዲከም ብቻ ሳይሆን ቆሞ የሚዯግፈው የአሇም አቀፍ ስርአትም መዴከም ወይም መውዯቅ ቅዴመ ሁኔታ ይሻሌ።
የአረቦች አብዮት ወዯ ኢትዮጵያ ይዛመታሌ ወይስ አይዛመትም የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ በአገር ውስጥ ያሇው ስርአት የህዝብን የሌብ
ትርታ እየተከታተሇ መሌስ ይሻሌ አይሻም ሇሚሇው ጥያቄ በአለታዊ ቢመሇስ እንክዋን ይህ የአረብ አገሮችን አብዮት ያስከተሇ የአሇም አቀፍ ስርአት
የሇውጥ ሂዯት በኢትዮጵያስ ሊይ ተመሳሳዩን ተጽእኖ አሳዴሮ አብዮት ማስከተሌ ይችሊሌ ወይ የሚሇው ላሊ ጥያቄ ሆኖ ይቀርባሌ። ይህም ጽሁፍ
የዚህን ጥያቄ መሌስ ሇመዲሰስ ይሞክራሌ።
ሇአረብ አገሮች አብዮት እውን መሆን አሁን በአሇማችን ሊይ ያሇው አሇም አቀፍ ስርአት ውስጥ እየተፈጠረ ያሇው የሇውጥ ሂዯት
ምንዴነው? ይህን ጥያቄ ሇመመሇስ የሚያስፈሌገውን ንዴፈ ሃሳባዊ መንዯርዯሪያ በመጀመሪያ እንመሌከት።
ካፒታሉዝም ተጸንሶ ከተወሇዯበት ከአስራ አምስተኛው ክፍሇ ዘመን ጀምሮ ከሱ ጋር አብሮ የተፈጠረው ግልባሊይዜሽን መሊው አሇምን
እያቆራኘ ዛሬ የምንገኝበት ትሌቅ የውህዯት ዯረጃ ሊይ አዯርስዋሌ። በካፒታሉስት ስሌተ-ምርት አዯረጃጀት መሰረት ሇጥሬ እቃ፤ ሇገበያና ሇርካሽ
ጉሌበት የሚያዯርገው ሩጫና ፉክክር በተፎካካሪውቹ አገራት መሃሌ የማያቋርጥ የጦርነትና የስምምነት ኡዯቶች እንዱካሄደ አዴርግዋሌ።
በጦርንቱ አሸናፊ ሆኖ የሚወጣው አገር የራሱን ጥቅም የሚያስጠብቅ ስምምነትን አውጥቶ ተሸናፊዎቹን ሲያስፈርም ያ ስምምነት የአሇም
አቀፍ ፖሇቲካ ስርአት መሰረት ይሆናሌ። ከጊዜ ጋር አሸናፊው ሃያሌ አገር ሲዯክም ወይም ላሊ ተፎካካሪ ጠንክሮ ሲውጣ ላሊ አዱስ ጦርነት፤ አዱስ
አሸናፊ ሃያሌ አገር፤ ላሊ አዱስ ስምምነትና ላሊ አሇም አቀፍ ስርአት እየተተካካ ዛሬ አምስተኛው የኡዯት ሂዯት ሊይ ይገኛሌ።
እንዱህ እያሇ ከአስራ አምስተኛው ክፍሇ ዘመን ጀምሮ አሁን የምንገኝበትን ጨምሮ አምስት አሇም አቀፍ ስርአቶች በታሪክ የተመዘገቡ
ሲሆን በሰንጠረዥ ውስጥ እንዱህ ተካተዋሌ።
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(George Modelski: The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State)

እያንዲንደ የአሇም አቀፍ ስርአት ኡዯት በጦርነት ማግስት ተጀምሮ በጦርነት የሚያሌቅና እዴሜውም ቢያንስ ሶስት ትውሌድችን
የሚያካትት ነው። በዚህም ግዜ ውስጥ የአሇም አቀፉ ስርአት ሁሇት ዯረጃዎችን የሚያሌፍ ሲሆን የመጀመሪያው እርከን ሃያለ አገር (global
power) አዱሱን ስርአት በመሊው አሇም የማስፈን ግንባታ የሚካሄዴበትና የሚቆጣጠርበት ይሆናሌ። ሁሇተኛው የሂዯት ዯረጃው ዯግሞ እየዯከመና
የቋጠረው እየተፈታ የሚመጣበት ግዜ ይሆናሌ።
የአሇም አቀፉ ስርአት በሁሇተኛው የእዴገት ዯረጃው መጨረሻ ሊይ ሲዯርስ ማሇትም ሃያለ አገር መዲከም ሲጀምርና የአሇም አቀፉ ስርአት
መሰነጣጠቅ ሲከተሌ አብዮቶች በየአካባቢው እንዯ አሸን መፍሊት አሇም አቀፍ ሽብርተኝነት መስፋፋት ይጀምራለ። እነኝህ አብዮቶች

የሚከሰቱባቸው አገራት ዯግሞ የአሇም አቀፉ ስርአት ዯካማ ቀሇበቶች በሆኑት ማሇትም በስርአቱ ዘመን ክፉኛ የተገፉና የተበዯለ አገራት ውስጥ
ሲሆን የስርአቱንና የሀያሌ አገሩን ዴክመትና ውዴቀት ከማንም የበሇጠ በቶል የሚሰማቸውና ፈጥነውም የ ሚነሱት እነኝህ አገሮች ናቸው።
አሁን ወዲሇንበት ስርአት ሊይ ስናተኩር ከአንዯኛው አሇም ጦርነት ማግስት የአሜሪካ የበሊይነት እውን ከሆነና በሁሇተኛው አሇም ጦርነት
ፍጻሜ በአሜሪካ መሪነት የያሌታ ስምምነት ሲፈረም አዱስ አሇም አቀፍ የፖሇቲካ ስርአት ይመሰረታሌ።
"The first German war gave a provisional answer, and its outcome seemed
to assure the United States a leading role in the settlement of the peace and
in the laying of the foundations of the new international order. But President
Wilson was repudiated at home, and the United States neither took up the
position that was its own for the taking nor offered an alternatve scheme for
world order. The resulting vacuum of authority attracted another challenge and
another cataclysmic clash. The two great wars of the the twentieth century
(called the First and Second World Wars confusingly because, as we
have shown, the world has known world wars in several earlier cycles too) may
be seen as one generation-long period of global conflict forming the world order
that emerged in 1945."
(George Modelski :The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State)
ሆኖም የአሜሪካ ፍጹም የበሊይነት የተረጋገጠበትና አሁን የምንገኝበትን አሇም አቀፍ ስርአት በመሊው አሇም ገዥ መሆን የጀመረው
ከሶቭየት መፍረስ ጋርና የዋሽንግተን ኮንሴንሱስ የኢኮኖሚ መርህ ሲፈበረክ ይሆናሌ።
አሁን ያሇንበት ነጥብ የአሇም አቀፉ ስርአት ሂዯት ሁሇተኛ የእዴገት ዯረጃ ሊይ እንዯመሆኑ የአሜሪካ እንዯ ብቸኛ አሇም አቀፍ ሃያሌነት
ማቆሌቆሌ የጀመረበት፤ ከዚህም ጋር አብሮት የአሇም አቀፍ ስርአት እየተዲከመ ያሇበት፤ አዲዱስ ተፎካካሪዎች (ቻይና፤ ህንዴ....ወዘተ) ሇአዱስ ሚና
ራሳቸውን እያዘጋጁ የሚገኙበት ሁኔታ ሊይ እንገኛሇን።
"..Significantly, in 2008, the U.S. National Intelligence Council admitted for the first time that America's global power
was indeed on a declining trajectory. .... Under current projections, the United States will find itself in second place
behind China (already the world's second largest economy) in economic output around 2026, and behind India by
2050. Similarly, Chinese innovation is on a trajectory toward world leadership in applied science and military
technology sometime between 2020 and 2030." (CBS News, December 6, 2010)

ወዯተነሳንበት ወዯ አረቦች አብዮት ስንመሇስ፦
በአሜሪካ የሚመራው አሇም አቀፍ ስርአት ውስጥ ዯካማ ቀሇበቶች ማሇትም በስርአቱ የተገፉ ወይም የመጨረሻ ተጠቃሚዎች የሆኑት
አረቦችን ጨምሮ የአፍሪካ የዯቡብ አሜሪካና የኤስያ ዴሃ አገራት ህዝቦች ናቸው። በመሆኑም አብዮትና አሇም አቀፍ ሽብርተኝነት ቢነሳ ሉነሳና
ሉቀጣጠሌ የሚችሌባቸው ምቹ መዯቦች (fertile ground) እነኝህ አካባቢዎች ይሆናለ ማሇት ነው።
በነኝህ አገራት የሚገኙት ስርአቶችም የአሇም አቀፉ ስርአት አካሌና የገዥ ክፍልችም በሃያለ አገር ዴጋፍና ፈቃዴ የቆሙ
እንዯመሆናቸው የሚነሱት አብዮቶችና አሇም አቀፍ ሽብሮች በአሇም አቀፉ ስርአትና በጠባቂው ሃያሌ አገር ሊይም የተነጣጠሩ ይሆናለ።
ሃያለ አገር ሲዲከምና አሇም አቀፉ ስርአት መናጋት ሲጀምር በነኝህ አገራት ሇአብዮት መፈንዲት ቀዲዲ መክፈት ይጀምራሌ። የአሜሪካ
የኢኮኖሚ እዴገት ማቆሌቆሌ ብቻ ሳይሆን የተቀናቃኝ አገራት ፈጣን እዴገት ሌዩነቱን ማጥበቡ፤ በአሜሪካ የጀመረው የፋይናንስ ቀውስ መዘዝ
ያስከተሇው አሇም አቀፍ ቀውስና ውግዘት፤ ከአንዴ አስርተ አመታት በሊይ እየተካሄዴ ያሇው የአሇም አቀፍ ጸረ-ሽብርተኝነት ጦርነት ያስከተሇው
የዱፕልማሲ የሞራሌና የአቅም ኪሳራ ሁለ ተዯራርቦ አሜሪካ የሃያሌ አገር ሚናዋ ዴክመት በሁለም ዘንዴ እንዱታይና እንዱዲሰስ አዴርጓሌ።
ይህ ሁኔታ ሇሁለም አገሮች እኩሌ ሆኖ የአረቦች አብዮት ከላልች አገራት ከማንም ቀዴሞ መፈንዲት የጀመረበት አንዴ ላሊ ሌዩ
ምክንያት አሇው። ይህም የአረብ ህዝቦች ከአሇም አቀፉ ስርአት እንዯ ላልቹ ተጠቃሚ አሇመሆናቸው ብቻ ሳይሆን በአሇም አቀፉ ስርአት
የተጠቂነትና የተገፊነት ስሜትም ያተርፉ በመሆናቸው ነው። በፓላስቲኖች ሊይ የዯረሰውና የሚዯርሰው ግፍና ሰቆቃ አረብ ህዝቦች በራሳቸው ሊይ
የዯረሰ በዯሌና ግፍ አዴርገው የሚቆጥሩት ሲሆን ሇዚህም ዋና ተጠያቂ አዴርገው የሚያዩት የእስራኤሌ ቋሚ ጠብቃና ዯጋፊ አሜሪካና ዱክቴት
የሚያዯረገው አሇም አቀፍ ስርአቱን ነው።
በዚህም ምክንያት የአሜሪካና የአሇም አቀፉ ስርአት ዴክመት ከማንም በሊይ የሚሰማቸውና ፤ በቋፍ ሊይ የሚገኙ ህዝቦች መሆናቸው
ማናቸውንም ቀዲዲና አጋጣሚ በመጠቀም የአሜሪካና የአሇም አቀፉ ስርአት ጓንት ሆነው የሚያገሇግለትን መንግስቶቻቸውን አሸቀንጥሮ ሇመጣሌ
የተዘጋጁ አዴርጓቸዋሌ። ራሱን ያቃጠሇው ቱኒሲያዊ የተስፋ ማጣትና የእሌህ ስሜት በአረብ አገር ህዝቦች ውስጥ ሇረዥም ጊዜያት ታምቆ የቆየውን
ስሜት የሚያንጸባርቅ መግሇጫ፤ በእስራኤሌና በአሜሪካ የሚዯርስባቸው ውርዯትና ሰቆቃ የሚገሌጽ ስሜት ነበር። ሇዚህም ነው ያ የተጠቂነት
ስሜት በመሊው የአረብ አገራት ከዲር እስከዲር ያስተጋባውና resonance ያገኘው።
እዚህ ሊይ አሜሪካ በአረብ አገራት የሚነሱትን ህዝባዊ አብዮቶች ሁለኑም ትዯግፋሇችን የሚሌ ጥያቄ መነሳቱ ግዴ ይሊሌ? አሜሪካ እንዯ
አሇም አቀፉ ስርአት ቁንጮ የmonopoly rent ተቀባይ አገር ናት። ይህም ማሇት አሜሪካ ያሊት አሇም አቀፍ የመሪነት ቦታና ከሱም ጋር ተያይዞ

የሚከተሇው የሃያሌ አገር (global status) አንጻራዊ ነጻነት ነው። ይህ ቦታም አሜሪካን የአሇም ፖሉስና ዲኛ ሚና እንዴትጫወት ግዴ ይሊሌ።
ጦርነት፤ ቀውስና አብዮት በሚነሱባቸው ስፍራዎች ሁለ የራስን ጥቅምና አሇም አቀፍ ስርአቱን በማያናጋ መሌኩ እንዱፈቱ ጣሌቃ መግባት የአሜሪካ
ዴርሻ ሆኖ ይጠብቃሌ። ሆኖም የአሜሪካን ጥቅም ቀጥተኛ አዯጋ (immediate risk) ሉዯርስበት በሚችሌባቸው አገሮች ከህዝብ አብዮት ይሌቅ
አገሌጋይ ስርአቱን እንዯምትመርጥ ምንም ጥርጥር አይኖረውም ።
ከአረቦቹ በተሇየ በአፍሪካና በመሳሰለት አገራት ግን ይህ የአሇም አቀፍ ስርአት የመናጋቱ ንዝረት በቅጡ ዯርሶ አብዮት ሇመቀስቀስ
አሌበቃም። አብዮት ሇማምጣት ግል አሊሰማም። ሇዚህም ምክንያቱ እነኚህ አገራት የአሇም አቀፉ የፖሇቲካ ስርአትና ከሱም ሇውጥ ጋር ያሊቸው
ቀጥተኛ የተጽዕኖ ግንኙነት የሊሊና ጠብቆ የገጠመ ስሇሊሌሆነም ጭምር ነው። ሇዚህም ምሳላ የሚሆነው የ2008 የፋይናንስ ቀውስ አፍሪካ አገሮችን
በርቀትና በጨረፍታ ነክቶ ማሇፉ ከፖሇቲካው ስርአትም ጋር ያሊቸውን ሰፊ ርቀት የሚሇካ ነው።
ሆኖም ግን የማይቀረው የአሇም አቀፍ የፖሇቲካ ነውጥ ፍጥነት ሲቀየርና የአፍሪካና የመሳሰለትአገሮች ከአሇም አቀፉ የፖሇቲካና
የኢኮኖሚ ስርአት ጋር ያሊቸው ትስስር ጠብቆም የህዝቡን ህይወት መሇውጥ ካሌቻሇ የአረቦች አይነት ወይም ሇየት ባሇ መሌክ የህዝብ መነሳሳት
በበርካታ አገሮች በአንዴ ግዜ ሉከናወን ይችሌ ይሆናሌ። ግዜውን የሚወሰነው ይህ ሂዯት ሲሆን ቢያንስ ከ አስር እስከ ሃያ አመት ያህሌ ጊዜ
ሉወስዴ ይችሊሌ።
ከዚህ በመነሳት ኢትዮጵያም ውስጥ ያሇው ስርአት የህዝብን ትርታ እየተከታተሇ የማያዲምጥና መሌስ የማይሰጥ ቢሆን እንኳን የግብጾችን
አብዮት የጫረው ውጭያዊ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመሳሳዩን ሇማዴረግ ዛሬ አቅሙ ውሱን መሆኑን ያሳየናሌ። ሇዚህም ነው የግብጽን አብዮት
ባሇንበት ወቅታዊ ሁኔታ ወዯ ኢትዮጵያ ትራንስፖርት ማዴረግ የማይቻሇው:: አብዮት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተ ከጋርዮሽ አረባዊ አብዮት ጋር
የማይዛመዴ ኢትዮጵያዊ አብዮት ነው የሚሆነው።
ዋናው ነጥብ- አብዮት ይመጣሌ እንጂ አይሰራም። ራሱ በራሱ ይፈነዲሌ። የአብዮት ፍንዲታ ዯግሞ በራሳችን ታሪክ እንዯምናውቀው
ሁለም ወዯሚመኘው ግብ ማዴረሱን ማንም ዯፍሮ በእርግጠኝነት መናገር አይችሌም ። አሌፎም ወዯ ማይጠብቅና ወዯማይፈሌግ አቅጣጫ
ሊሇማምራቱም ዋስትና የሇም። የህብረተሰቡን ስብጥራዊ ማንነት፡ የቀጠናውን አስጊነት ታሳቢ በማዴረግ የአገርን እጣ ፋንታ የአብዮት ምርኮኛ
ሇማዴረግ መሞከር ሇአገር ያሇንን ፍቅር የሚጻረር ነው። በሁነቶች ሊይ ያሌተመሰረተ በእቅዴና በፕሊን ውጤቱ የሚተነበይ ግብር ማሰብ ሇአገር
የበሇጠ ፋይዲ ይኖረዋሌ።
ሌዩነቶችን አቻችል አንዴነትን ማቀዴና መተግበር ይቻሊሌ ያም ሇአገር ጠቃሚና ውጤቱንም በእርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ ።
ውጤቱም ከአስርና ሃያ አመታት በሁዋሊ ኢትዮጵያን ካዯጉት አገሮች ተርታ መሃሌ ገብታ የአዱሱ (multi-polar) አሇም አቀፍ ስርአት ፈጣሪዎች
አንደ ዋሌታ መሆን መብቃትዋ ነው ።
የዛን ግዜም አብዮት የታሪክ መዝገበ-ቃሌ ሆኖ ይቀራሌ ።
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