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እውነትም ኢትዮጵያዊነት ደምቋል 
 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

06/19/14 

 

በዚሁ ርዕስ ባቀረብኩት ክፍል አንድ ዕሁፍ የአንድነት አመራርና የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት አባል የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ 23ኛውን የግንቦት 20 የድል ቀን አስመልክተው 

የባለፉ ሃያ ሦስት አመታት ስኬቶች ላይ የሰነዘሩትን ትችት ተመልክቼ ነበር። በዚህ ክፍል 

ሁለት ፅሁፍ በተመሳሳይ ጉዳይ ደ/ር ኃይሉ አርአያ የጠጡትንም አስተያየት ጭምሬ 

እመለከተዋለሁ። 

 

በክፍል አንድ ፅሁፈ  አቶ ግርማ “ አዲስ አበባ ውስጥ መስራት የማይችል ሰው ሁለተኛ 

አማራጩ ጁባ፣ ሩዋንዳ፣ አንጎላ በሆነበት ጊዜ . . .”  በሚል ያቀረቡትን አስተያየት ጠቅሼ 

ነበር ያቆምኩት። የዚህ የአቶ ግርማ አስተያየት ማጠንጠኛ “መንግስት ስራ አጥነትን 

ማጥፋት አልቻለም፡፡” የሚል ነው።  

 

እርግጥ ነው በከተማዎች አካባቢ አሁንም የስራ አጥነት ችግር አለ። ስራ አጥነት በምኞት 

ብቻ እንደበጋ ጉም ብን ብሎ የሚጠፋ ሳይሆን ዜጎች ሰርተው መኖር የሚችሉበትን - 

ማምረት የሚያስችላቸውን ሁኔታ መፍጠር ይፈልጋል። ስራ አጥነት ኢኮኖሚው 

በሚያድግበት ልክ ነው የሚቃለለው። ከዚህ አኳያ አቶ ግርማም ሊክዱት የማይችሉት 

በተለይ ባለፈው አንድ አስርት አመት የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት ለበርካታ ዜጎች 

የስራ እድል ፈጥሯል።  

 

ይህን ለመረዳት ሩቅ ሳይሄዱ ባለፉ አስር አመት ውስጥ የኢንደስትሪ መናኸሪያ በሆነችው 

ከአዲስ አበባ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በኦሮሚያ ክልል የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ውስጥ 

የምትገኘው ሰበታ ከተማ በናሙናነት ወስዶ መመልከት የቻላል። በዘህች ለረጅም 

አመታት ከመንደርነት ያልተለየ ገፅታ በነበራት ሰበታ ለከተማዋና ለአካባቢው ነዋሪዎች 
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ሰፊ የስራ እድል ተፈጥሯል። በሌሎችም የኢንደስትሪና የቱሪዝም ማዕከል በሆኑት ዱከም፣ 

ቢሾፍቱ ፣ቡራዩ ከተሞች ሁኔታው ተመሳሳይ ነው።   

 

በአጭር ጊዜ ውስጥ በአገሪቱ የውጭ ገበያ ውስጥ ትልቁን ድርሻ መያዝ የቻለው የአበባ 

ልማት የፈጠረውን የስራ ዕድልም ተመልከቱ። በቀጣይነት እያንዳንዳቸው ከአስር ሺህ 

በላይ ሰራተኞችን የሚይዙት 10 ገደማ የስኳር ፋብሪካዎች የሚፈጥሩትን የስራ ዕድል 

አስታውሱ።  

 

አቶ ግርማ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ሳይመዝኑ ሁሌምና የትም ጠቃሚ መስሎ የሚታያቸው 

የገበያ አክራሪ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አራማጆች አገር ቤት ያሉ የተወሰኑ ሕጋዊ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጨምሮ፣ የስኳር ፋብሪካዎቹን ልማት በተለያየ ሰበብ እየታቀወሙ 

መሆኑ እንዲታወስ እፈልጋለሁ። ሰዎችን ከመሬታቸው አፈናቀሏል፣ የተፈጥሮ አካባቢ ላይ 

ጉዳት ያስከትላል፣ ወደውጭ አገራት የሚፈሰውን ውሃ ይቀንሳል . . . ወዘተ የሚሉ ሰበባ 

ሰበብ በማቀረብ ነው ሲቃወሙ የቆዩት። 

 

የኢትዮጵያን የስኳር ልማት የተቃወሙት እውነት ሰዎችን ጥቅማቸውን ባላገናዘበ ሁኔታ 

ከመሬታቸው ስላፈናቀለ ሳይሆን፣ ልማቱ ከገበያ አክራሪ ሊበራሊዝም ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

በተለየው የልማታዊ ዴሞክራሲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የተፈጠረ በመሆኑ፣ ይህን የፖለቲካል 

ኢኮኖሚ መርህ ተቀባይነት ለማሳጣት ነው።  

 

ወደ ተነሳንበት ልመለስና በአገሪቱ በሁሉም አቅጣጫ እየተስፋፋ የሚገኘው የመንገድ 

የኃይልና የቴሌኮሚዩኒኬሽን መሰረተ ልማት ዝርጋታ እንዲሁም በከተማዎች አካባቢ 

የተስፋፋው አስገራሚ የትላልቅ ህንፃዎች ግንባታ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ 

እድል መፍጠሩም መታወቅ አለበት። ከዚህ በተጨማሪ ከስራ ጠባቂነት ይልቅ ወጣቱ ስራ 

ፈጣሪ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ፖሊሲ ተቀርፆ በመላው አገሪቱ ከተሞች በየአመቱ 

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት እየተደራጁ ወደ ስራ እንዲገቡ 

ተደርጓል። ከእነዚህ አነስተኛ ተቋማት መሃከል በሚሊዮን የሚለካ ካፒታል አፍርተው ወደ 

መካከለኛ ኢንደስትሪ የተሻገሩም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም።  
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እንግዲህ አቶ ግርማ የባለፉ 23 ዓመታት ክንውኖች ከላይ ከተገለፁት የሰብአዊና 

የዴሞክራሲያዊ መብቶች፣ የኢኮኖሚ ልማት አኳያ ሲመዘን፣ በደርግ ሥርአት ከነበረው 

ጋር ሳናነፃፅር   ድንቅና ስኬታማ አመታት እነደነበሩ ይነግረናል። 

 

አቶ ግርማ የባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት የኢኮኖሚ እድገት ለማነኳሰስ ስራ ፍለጋ 

ከአገር የሚወጡ ወጣቶችን አንስተዋል። ይህ ልክ ነው። አንደኛ ለዘመናት ስር ሰዶ 

የተቸነከረውን የአገሪቱን ድህነት ከስሩ መዞ መጣል  በአንድና በሁለት አስርት አመታት 

ይሳካል ተብሎ የሚጠበቅ ባለመሆኑ የስራ አጥነቱ ችግር የተቃለለው የድህነቱ ስር 

የተመዘዘውን ያህል ብቻ ነው። አሁንም ይቀራል። በመሆኑም ወጣቶች ስራ ፍለጋ ወደ 

ውጭ አገር የሚሄዱበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። 

 

አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ግን ወደ ውጭ አገራት የሚሄዱት አገር ውስጥ የስራ እድል 

ስላጡ ብቻ ሳይሆን “ውጭ አገር በቀላሉ መክበር ይቻላል” የሚል የተዛባ እይታ 

ስላላቸውም ጭምር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ወደ ውጭ አገር መሄድ ክልክል በነበረበት 

የደርግ ስርዓት በተማሩና በቂ ሀብት ባላቸው ዜጎች ዘንድ ጭምር የውጭ ናፋቂነትና 

አምላከነት ስሜት መፈጠሩም ወደ ውጭ ሀገር ሂያጁንና ለመሄድ ፈላጊውን አብዝቶታል። 

 

የውጭ ጉዞን በተመለከተ ሁሉም ሊገነዘበው የሚገባው አንድ ነገር  ከላይ ያሉት ሁኔታዎች 

እንደተጠበቁ ሆነው፣ የዜጎች የመንቀሳቀስ መብት መከበሩ እንቅስቃሴው ጎልቶ እንዲታይ 

ያደረገ መሆኑን ነው። በደርግ የሥልጣን ዘመን ማንም ከኢትዮጵያ መውጣት አይችልም። 

ፓስፖርት አይሰጥም፤ በተለየ ሁኔታ ለተፈቀደላቸው ካልሆነ። ስለዚህ ኢምግሬሽን ደጃፍ 

ላይ የፓስፖርት ጠያቂ ግርግር አይታይም። ኤርፖርትም ወደውጭ ተጓዥ ኢትዮጵያዊ 

አይታይም። 

 

በሁሉም አቅጣጫ ያሉ የሀገሪቱ ድንበሮች ግን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች 

የሚኮበልሉባቸው በተሰዳጅ ኢትዮጵያውያን የተጨናነቁ ነበሩ። አሁን በአውሮፓና አሜሪካ 

ከሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መሃከል - በዲቪ የወጡትን ሳይጨምር አብዛኛው 

ከአገር የኮበለሉት በደርግ የስልጣን ዘመን ነው ቢባል ስህተት አይሆንም። ስደቱ 

ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም ምክንያት ነበረው። የአሁኑ ቢያንስ ኢኮኖሚያዊ ብቻ ነው። 
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መንግስትን በሕዝብ ውክልና ከሚገኝ ሥልጣን ውጭ መንግስትን እንገለብጣለን ብለው 

ማንም ሳይነካቸው፣ ሳያሳድዳቸው በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ዘመድ ወዳጅ 

ሸኝቷቸው የዘመቱ የፖለቲካ አኩራፊዎች ግን አሉ። 

 

እንግዲህ የፅንፈኛ ተቃዋሚ አመራሮችና የአመለካከት አራማጆቻቸው የሆኑት ፕሬሶች 

23ኛውን የግነቦት 20 በአል መነሻ በማድረግ ከአቶ ግርማ ሰይፉ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ 

የባለፉ ሁለት አስርት አመታት ስኬቶችን የሚያንኳሰሱ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። በተለይ 

በአሉ በተከበረበት የአዲስ አበባ ስታዲየም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ 

“ኢትዮጵያዊነት ደምቋል” በሚል የግንቦት 20 ስኬቶችን የገለፁበት ሁኔታ በዙዎቹን 

ጎርብጧቸዋል። 

 

አቶ ግርማም “ አዲስ አበባ ውስጥ ሟስራት የማይችል ሰው ሁለተኛ አማራጩ ጀባ፣ 

ሩዋንዳ፣ አንጎላ በሆነበት ግዜ በእርግጥ ኢትዮጵያዊነት ደምቋል የሚለውን ለመቀበል 

እቸገራለሁ። ሁሉም በየጎጡ፣ በየትውልድ ቦታው ራሱን እያሰባሰበ ሥለኢትዮጵያዊነት 

የሚያስብብት ነገር እየተጠናከረ ሄዷል ብዬ ለማመን አልችልም።” ብለዋል። 

 

ሥራ ፍለጋ ወደውጭ አገራት የሚሰደዱ ኢትዮጵያዊያንን አስመልክቶ ቀደም ሲል 

እውነታውን ለማሳየት የሞከርኩ ይመስለኛል። “ ሁሉም በየጎጡ፣ በየትውልድ ቦታው ራሱን 

እያሰባሰበ . . .” በሚል የገለፁትን፣ በኢትዮጵያዊነት መድመቅ ላይ ተመሳሳይ አስተያየት 

ከሰጡት ከዶ/ር ኃይሉ አርአያ ሃሳብ ጋር ልመለከተው ወድጃለሁ። 

 

ዶ/ር ኃይሉ አርአያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም “ኢትዮጵያዊነት ደምቋል” በሚል 

የገለፁት ላይ በሰነዘሩት ትችት “ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊነትን በሚገባ የሚያውቁ 

አይመስለኝም። እነርሱ በራሳቸው አይን የሚያዩዋት ኢትዮጵያ ደግሞ ለየት ያለች 

ትሆናለች።” ብለዋል። 

 

በአቶ ግርማ ሰይፉና በዶ/ር ኃይሉ አርአያ አርኣያ አስተያየቶች መሃከል ያለው በሁለት 

ሰው መነገሩ ብቻ ነው። ፍሬ ነገሩ ተመሳሳይ ነው። ይህም “አሁን የኢትዮጵያዊነት 

በብሄራዊ ስሜት ተውጦ ደብዘዟል” የሚል ነው። አቶ ግርማ ሰይፉና ዶ/ር ኃይሉ አርአያ 
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እንዲሁም የአመለካከት ተጋሪዎቻቸው የሆኑ ከተሜ ልሂቃን አንድ መቀበል ያቃታቸው 

ወይም ለመቀበል ያልፈቀዱት እውነት አለ። ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ የየራሳቸው የማንነት 

መለያ፤ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክና ስነልቦነዊ ሁኔታ ያላቸው የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች መኖራቸውን አለማመን ወይም ለማመን አለመፈለግ ነው። 

 

እነ አቶ ግርማ ሰይፉ ሥለኢትዮጵያዊነት ሲያሰቡ እነዚህን የየራሳቸው የማንነት መገለጫ 

ያላቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መኖራቸውን ማስታወስ አይፈልጉም። 

ሥለኢትዮጵያዊነት ምንነት ያላቸው አመለካከት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ በኋላ 

ለአንድ መቶ ዓመታት ያህል የተካሄደውን ሁሉንም የየራሳቸው መለያ ያላቸው ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እውቅና በመንፈግ በኃይል በአንድ ብሄር ቋንቋ፣ ባህል እንዲሁም 

አንድ ሃይማኖት በመጥመቅ አንድ ብሄራዊ ማንነት ከመፍጠር የዘውዳዊ መንግሥት 

ስትራቴጂ የመነጨ ነው። 

 

ይህ ስትራቴጂ የሌሎችን ማንነት የህግ እውቅና በመንፈግ በአንድ ብሄር ማንነት ሥር 

የመጨፍለቅ አካሄድ ለሰብአዊ መብቶች ዋጋ የማይሰጥ፣ አገርን ከማንነታቸው የመነጨ 

መብቶችና ነፃነቶች ያላቸው ሰብአዊ ፍጡሮች መኖሪያነት ሳይሆን፣ ግኡዝ መሬት አድርጎ 

የሚመለከት መነሻ ሃሳብ ላይ የተመሰረተ የተስፋፊዎች እምነት ነው። ማንኛውም ወራሪ 

ኃይል ወይም በወረራ ወሰኑን ማስፋት የሚፈልግ ኃይል አውሮፓውያን ቅኝ ገዢዎችን 

ጨምሮ ስለሃገር ያላቸው ግንዛቤ ይህን ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ያም ሆነ ይህ ይህ 

በኢትዮጵያ በሌሎች ሰብአዊ ፍጡሮች ማንነት መስዋእትነት  አንድ ብሄራዊ ማንነት 

ለመፍጠር የተያዘው ስትራቴጂ በዘውዳዊው ስርአትና በኋላም እሱን በተካው ወታደራዊ 

መንግስት ተግባራዊ ላመደረግ የተሞከረ ቢሆንም አልተሳካም።  

 

እርግጥ በተለይ በአገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ከመገኛቸው ብሄራዊ ማንነት ይልቅ 

ሊፈጠር የታሰበው ብሄራዊ ማንነትን መለያቸው ያደረጉ ጥቂት ዜጎቸ ተፈጥረዋል። እነዚህ 

በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ የተፈጠሩ ዜጎች፣ ቀድሞውኑም የኢዮጵያ ማንነት መለያ 

እንዲሆን የተያዘው ብሄራዊ ማንነት ባለቤቶች የሆኑትን ሳይጨምር ከአጠቃላይ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ሲነፃፀሩ እጅግ በጣም ጥቂቶች ናቸው።  
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እነአቶ ግርማ ሰይፉ እዚህ ውስጥ ያሉ ይመስለኛል። እነዚህ የከተማ ልሂቃን “የእነርሱን 

የማንነት ስሜት ያልተጋራ በሙሉ ኢትዮጵያዊ አይደለም” ባይ ናቸው። የተቀሩት 

ማንነታቸውን እንደያዙ ያሉ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች፣ ማንነታቸውን 

እነሱ ኢትዮጵያዊነት ነው ብለው ለተቀበሉት ማንነት መስዋዕት እንዲያደርጉ 

አየወተወቱም ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረቦችና ሕዝቦች ማንነቱን መስዋዕት 

ሳያደርግ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ያላቸው ፍላጎት ይጎረብጣቸዋል። “ማንነታችሁን ሳታነሱ 

ኢትዮጵያዊ ሁኑ” እያሉ ነው የሚነዘንዙት። “በማንነታችሁ ሳይሆን በተራራ፣ በሸለቆና 

በወንዝ ሸንሽነን ማንነታችሁን እናጠፋለን” እያሉ በይፋ እየነገሩትም ይገኛሉ። 

 

 አቶ ግርማ ሰይፉን የመሰሉ ጥቂት ከተሜ ልሂቃን የሚያራግቡት የሌሎችን ማንነት 

የማይቀበል የኢትዮጵያዊነት ስሜት ያላቸው ዜጎችን ለመፍጠር ለአንድ መቶ አመታት 

በተካሄደው ዘመቻ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሆን ተብሎ መለያ 

ማንነታቸው  እንዲናቅና እንዲዋረድ ተደርጓል። ማንነታቸው መሰደቢያ ተደርጓል። 

ቋንቋቸው መሳቂያና ማላገጫ እንዲሆን ተደረጓል። በሌሎች ፊት በማንነታቸው 

እንዲያፍሩና አንገታቸውን እንዲደፉ ተደርጓል። በማንነታቸው እንዲያፍሩና በተለይ 

የስትራቴጂው ማእከል የሆነውን አዲስ አበባ ከተማን ሲቀላቀሉ ማንነታቸውን እንዲደብቁ 

የሚያስገድዳቸው ሁኔታ ተፈጥሯል። 

 

በዚህ አኳኋን እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

አባላት ማንነታቸው በሕግ እውቅና ተነፍጎት በማንነታቸው እንዲያፍሩና እንዲሸማቀቁ 

በተደረገባት ኢትዮጰያ ዜጎች ምሉዕ የዜግነት ስሜት አልነበራቸውም። በብሄራዊ 

ማንነታቸው ላይ የተቀባው ጥቀርሻ የኢትዮጰያዊነት ስሜታቸውን አደብዝዞት ነበር። አቶ 

ግርማ ሰይፉ፣ ዶ/ር ኃይሉና መሰለቻቸው ደማቅ ኢትዮጵያዊነት የሚሉት ይህን ደብዛዛ 

ኢትዮጵያዊነት ነው። ያም ሆነ ይህ የዜጎችን የኢትዮጵያዊነት ሥሜት ያደበዘዘ የጭቆና 

ቀንበር ከሃያ ሦስት ዓመት በፊት ግንቦት 20 ተሰባብሮ  ወደቋል። 

 

አሁን ያለው በብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ ሥርአት፣ ለብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ - በቋንቃቸው እየሰሩ፣ ቋንቋቸውን ለማስተማሪያነት 

እየተጠቀሙ፣ ባህላቸውን እያጎለበቱ፣ ታሪካቸውን እየተንከባከቡ መኖር ያስቻለ ሥርአት 
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ነው። የአሁኗ ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ማንነታቸው ሕጋዊ እውቅና 

አግኝቶ፣ በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት ኖሯቸው፣ የሉአላዊ ሥልጣን 

ባለቤቶቸ ሆነው ለመኖር በፍቃዳቸው ተስማምተው የመሰረቷት አገር ነች።  

 

በዚህች በአዲሲቱ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊነት በሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ማንነታቸውን 

መስዋዕት እንዲያደርጉ ሳይገደዱ በጋራ እሴቶቻቸው ላይ ተመስርተው የገነቧት አገር ዜጋ 

መሆን ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት  ማንነትን መርሳት ወይም መስዋዕት ማድረግ 

ሳያስፈልግ የሚገኝ ዜገነት ነው። እናም ዶ/ር ኃይሉ አርአያ እንዳሉት የአዲሲቷ 

ኢትዮጵያዊ ዜጎች ኢትዮጵያዊነትን የሚያዩበት መንገደ ከእነርሱ የተለየ ነው። አዲሲቱ 

ኢትዮጵያ ዜጎች “ኢትዮጵያዊ” ማለት ምን ማለት እንደሆነም  ጠንቅቀው ያውቁታል። 

 

እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለፅኩት የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት ሁለት አስርት አመታት 

ለዘመናት ከተዘፈቀበት የድህነት ማጥ መውጣት ጀምሯል። ይህ በስልጣን ላይ ያለው 

ፓርቲ የሚከተለውን የፖለቲካል ኢኮኖሚ መርህ የማይቀበሉ፣ የሚቃወሙ ጭምር 

የመሰከሩት እውነት ነው።  

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብሄራዊ መብቶቻቸውና ነፃነታቸው 

በሕገመንግስት ተረጋግጧል። በኢትዮጵያ የመንግስት ሥርአት ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ 

የአመለካከት ነፃነት - የፈቀዱትን አመለካከት የመያዝ፣ በግሉ ወይም ተደራጀቶ 

አመለካከትን የማራመድ፣ ለፖለቲካ ሥልጣን የመወዳደር፣ የመግለፅ . . .መብትና ነፃነት 

ተረጋግጠል። በግንቦት 20 ድል ኢትዮጵያዊነት ደመቋል ያስባለው ይህ ነው። እውነትም 

ኢትዮጵያዊነት ደመቋል። 

 


