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የዚህ ጽሁፍ ዓላማ የሀገሬ ልጆû ኢትዮጵያውያን የ¡ባቶቻûንን የግዕዝ ፊደላትን የመፍጠር መሰል
የቀደምትነት ተመŒሮ እንደ ¡ርዓያ Åመ…ተል ሀገር-Åቀል የኢትዮጵያ ርዕዮተ-ዓለም ይነድፉ ዘንድ
ለማÅረታታት ነው። ይህ ማዘዣ ¡ይደለም፤ ለውይይት መነሻ የሚሆን ጥቆማ እንጂ።
የÅለፀጉ እና Åማደግ ላይ ያሉ ሀገራት Åዓለም ላይ ይገºሉ። ¡ብዛºዎቹ Å¡ፍሪÃ የሚገኙት Åማደግ ላይ
ያሉ ሀገራት ነፃነታቸውን የተቀዳጁት ገና Å1953ዎቹ የመጀመሪያ ዓመታት ነÅር። ይሁንና ኢትዮጵያ፣ Åሺህ
ዓመታቶû የተመዘገÅ ታሪ‘ የምትœራና …¡ምሰት-ዓመት የጣሊያን ወረራ Åቀር Åዚያ ሁላ ዘመን ሁሌም ነፃነቷን
የተጎናጸፈû ሀገር የነÅረû ግን Åማደግ ላይ Ãሉት ሀገራት ጎራ ናት። 1966 Åኢትዮጵያ የዘውዳዊ ሥርዓት
(monarchy) ፍፃሜን እና የጥቂቶû ሥርዓት (oligarchy) ጅማሬን ያሳየ ዓመት ነÅር። ሆኖም …ፖለቲÃ ባህሏ
¡‘ያ ዛሬ ላይ ለኢትዮጵያ ይÅልጥ ተስማሚ የሚሆነው የፖለቲÃ ሥርዓት፣ ÅተፎÃÃሪ ወይም ተወዳዳሪ የፖለቲÃ
ፓርቲዎû ዘንድ ሥልጣን የሚ…ፋፈልÅት የብዙሃን ሥርዓት (polyarchy) ሊሆን ይûላል።
ለ¡ንድ ሀገር ተስማሚ የልማት ሞዴል የማመንጨቱ ኃላፊነት Åራሱ Åሕብረተሰቡ ላይ ይውላል፤ …ራሱ
ታሪŒ እና ባህል እንዴት መማር እንደሚûል Åመመርመርና Åውስጥ እና Åውጭ ¡Ãባቢ ሁናቴዎû ያሉትን
እንቅፋቶû እና እድሎû ሙሉ Åሙሉ Åመረዳት ይሆናል። ስለሆነም የራሳûን ለሆነ ጉልብትና ስለሚÅጅ ¡ዲስ
ዓይነት ሞዴል የተወሰኑ ቁልፍ እሳቤዎûን እስቲ እንገምግም።
ብዙዎቹ Åማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ብሔራዊ ኢœኖሚያቸውን ለማጎልÅት የወሰዱት ሞዴል የÅለፀጉ
ኅብረተሰቦû የተ…ተሉትን Ãፒታሊስት ¡ልያም ሶሻሊስት ሞዴል ነው። ነገር ግን ¡ብዛºዎቹ ¡ሁንም ድረስ
Å¡ስ…ፊ ድህነት እና Å¡ሽቆልቋይ ኢœኖሚ እየተሰቃዩ ይገºሉ፤ ኢትዮጵያም …እነርሱ የተለየû ¡ይደለûም።
ይሁንና፣ Ãፒታሊዝምም ሆነ ሶሻሊዝም ¡ያሌ ያልተፈቱ ûግሮû ¡ሉባቸው። እውቁ ጣሊያናዊ ጋዜጠº
¡ሪጎ ሌቪ፣ እንደ ¡ውሮፓዊያን ¡ቆጣጠር ጥቅምት 30/1980 ታይምስ ኦፍ ሎንደን ላይ ìFailure Cannot Shatter
the Socialist Dreamî Åተሰኘ ጽሁፉ፣ ጉዳዩን እንደሚ…ተለው Åግልፅ ¡ስቀምጦታል፡ሶሻሊስቶû ገነት ስለሆናû ¡ገር ያልማሉ፤ ሁል¡ቀፍ ብልፅግና ያለውና Åዚያ ላይ ደግሞ ለግለሰቦû ፍፁም
ነፃነትን የሚያጎናፅፍ መደብ-¡ልባ የእኩሎû ኅብረተሰብ ይመºሉ። ይህቺ ገነት የሆነû ¡ገር መùም እውን
ሆና ¡ታውቅም።
የሶሻሊስት ህልም የጠንÃራነቱ ኃያልነት እጅግ ምሁር የሆኑ ግን ደግሞ ለሶሻሊዝም የማርŒሲስት ኃልዮት
¡ሰቃቂ ውድቀት ፍፁም ጭፍንነትን ያዳÅሩ ብዙ ሰዎû መኖራቸው ነው።
የማርŒሲስት ሶሻሊዝም መትረፍረፍንም ሆነ እኩልነትን ¡ልያም ነፃነትን ማቅረብ እንደማይûል
¡ረጋግጧል። ስልተ-ምርት ሙሉ Åሙሉ Åመንግስት ቁጥጥር ስር መሆን ለሶሻሊስት ዩቶፕያ መሠረት
ሊሆን ይûላል የሚለው ሀሳብ፣ ዛሬ ላይ ታሪÃዊ የቁም-ቅዠት ብቻ ስለመሆኑ ገሀድ ወጥቷል።
የታሪŒ ተሞŒሮ እንዳስተማረን፣ የሶሻሊስት ¡ወቃቀር መሠረት ማÅጀት የሚûለው ለየተማ…ለ፣
¡ምባገነን ሥርዓት እና የሕዝብን ድምፅ የማያ…ብር የፖለቲÃ ኃይል ብቻ መሆኑን ነው።
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ሰርቶ-¡ደሩን ÅማኅÅር የመደራጀት ነፃነቱን፣ ሸማቹን ደግሞ ¡ማራጭ የማግኘት መብቱን ይነፍጋል።
እጅግ ¡ስ…ፊ የሆነ የ¡ላቂ ሀብቶû Œፍፍል ሥርዓትን ያቀርባል። ፈጠራን ¡ዝጋሚ ያደርጋል። ተቀዛቅዞ
እስÀቆም ድረስ ኢœኖሚውን ይጫነዋል።
እንደዚህ Åግልፅ ስህተት Åሆኑ እሳቤዎû ላይ ይህን ዓይነት የ…ረረ ¡ቋም ሊኖር የቻለው ሌሎû እሳቤዎû
Åተመሳሳይ ¡ጥጋቢ ሳይሆኑ Åመገኘታቸው እውነታ ብቻ ነው።
Åርግጥ Åምዕራቡ ዓለም Å¡ብላጫነት የሚተገÅረው ìቅይጥ ኢœኖሚ (mixed economy) ፣ የማኅÅራዊ
ዋስትና መንግስት (welfare state)î ሞዴል፣ ታላላቅ የታሪŒ ስÕቶቹ እንዳሉ ሆኖ፣ ታላላቅ ስንŒሳሮûን
ባለማቋረጥ ያስ…ስታል፡- ግሽÅት እና ሥራ-¡ጥነት፤ እንዲሁም ቅጥ-ያጣ ኢፍትሃዊነት እና የእኩልነት
እጦት፣ ትርፍ ¡ግÅስባሽነት፣ እና ስግብግብነት ይገኙÅታል።
ስለሆነም፣ ሁለቱም ሶሻሊስቶû እና Ãፒታሊስቶû …መùውም ጊዜ ÅÅለጠ የተሻለ ቀመር Åመፈለግ ላይ ይገºሉ።

ሪቻርድ ኤል. ስŒላር ìBeyond Capitalism and Socialism in Africaî Åተሰኘ ርዕስ Åሞደርን ¡ፍሪÃን ስተዲስ
ጆርናል (Journal of Modern African Studies, 26 (1988), pp. 14-15, 18) ÅÃፒታሊዝም እና Åሶሻሊዝም መÃ…ል
ባለው ãታላቅ ፉŒŒርõ ¡ስመልŒቶ ባቀረÅው እይታ ላይ፣ ንፅፅሮሹን እንደሚ…ተለው ያብራራዋል፡ዛሬ ላይ ጥቂት ታዋቂ ሶሻሊስቶû የሶሻሊዝምን ìየልማታዊነት ብቃቶûî …Ãፒታሊዝም ብቃቶû Åላይ
¡ድርገው ይመዝኗቸዋል፤ ጥቂቶቹ ደግሞ Åኢንዱስትሪ ጉልብትና የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ለሚገኙ
ማኅÅረሰቦû የÃፒታሊዝምን የ¡ጭር-ጊዜ ጠቀሜታ ይሞግታሉ። Åምትኩም ሶሻሊዝም እንደ Ãፒታሊዝም
ባለ የሠራተºው ሕዝብ ልዩ መብት Åተሰጠው መደብ Åመጨቆን እና ÅመÅዝÅዝ ላይ Åሚመረœዝ
የኢœኖሚ ሥርዓት ላይ የሞራል የÅላይነት ¡ለው ብለው ይ…ራ…ራሉ። ሶሻሊዝም Œሽፈቶû ቢኖሩትም
የርዕዮት እና የፖለቲÃ ንቅናቄ እንደሆነ ቀጥሏል፤ ምŒንያቱም Ãፒታሊዝም Åተናጠል …ማኅÅራዊ
ኢፍትሃዊነት ጋር ተዛምዶ ታይቷል። የግለሰብ የደህንነት ስጋት፣ የማኅÅራዊ ¡ደረጃጀት እጦት፣ እንዲሁም
የ…ተማ ሥራ-¡ጥነት Å¡ፍሪÃ ውስጥ ያለው Ãፒታሊዝም ህያው ¡ጋላጮû ናቸው።
ለሦስት ¡ስርት ዓመታት Å¡ፍሪÃም ሆነ Åሌላ ቦታ Åሚገæ የሦስተºው ዓለም Åቆየው የሙ…ራ ጊዜ
የማኅÅራዊ ተሟጋቾû የሶሻሊዝም እŒሎû ገጥመዋቸዋል። ለሶሻሊስቶû ሊማሩት ዘንድ የ…Åዳቸው
…ባዱ ትምህርት Ãርል ማርŒስ …ማንም Åተሻለ ያስተማረው ነው። Åግልፅ ሲቀመጥ፣ ሀብትን (capital)
ምንም ¡ይተÃውም፤ የኢœኖሚያዊ ጉልብትና ¡ቀሳቃሽ ኃይል እርሱ ነው። ለሶሻሊስቶû ሁለተºው
ትምህርት፣ ይህም …ማርŒስ መማር የማይቻለው ትምህርት፣ ሶሻሊዝም ብቁ የሆነ የማÅረታቻ ኃልዮት
(theory of incentives) የሌለው ስለመሆኑ ነው።
ሲጠቃለል፣ ሶሻሊዝም ሀብት (capital) ያስፈልገዋል፣ እንዲሁም የማÅራቻ ኃልዮት (theory of incentives)
ይጎድለዋል፤ Åሌላ Åኩል Ãፒታሊዝም መንግስት ያስፈልገዋል፣ እንዲሁም የማኅÅራዊ ኃላፊነት ኃልዮት
ይጎድለዋል። የ¡ፍሪÃ ሀገራት የኢœኖሚ ሥርዓቶû ለ¡ጠቃላይ ሚዛናዊ የኑሮ ሁµታ የግል ሀብት፣
¡ግባብነት ያለው የመንግስት ተሳትፎ፣ ጠንÃራ ማÅራቻዎû፣ እንዲሁም ሕዝባዊ ኃላፊነት
ያስፈልጓቸዋል። እነዚህ የማኅÅራዊ እድገት መደÅº መመዘºዎû ሊሟሉ የሚûሉት ÅÃፒታሊዝም እና
Åሶሻሊዝም ጥንቃቄ የተሞላÅት ቅይጥ ብቻ ነው።
ጉዳዩ Åማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ወይ የÃፒታሊስት ¡ልያም የሶሻሊስት ሞዴልን Åፍፁምነት እንዲቀÅሉ
የሚወስናቸውን ገዳቢ የፖለቲÃ ¡ስተሳሰብ ትŒŒለºነቱን መፈተን ነው። እµ ኢትዮŒራሲ (Ethiocracy) Åሚል
መጠሪያ የማቀርÅው ሀሳÅ-ዘ-መፍትሔ (proposal) …ሁለቱ ሞዴሎû ጥንÃሬዎቻቸውን ጥቅም ላይ የሚያውል፣ ግን
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ደግሞ ድŒመቶቻቸውን የሚያስወግድ ንፅረታዊ (relativistic) እና ተግባራዊ (pragmatic) ¡ቀራረብን Åማስተዋወቅ
ያንን ¡ስተሳሰብ ለመተÃት ይሞŒራል።
ደርግ እውነቱ ሶሻሊዝም ነው ¡ለ። ህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ደግሞ የጐሣ ፌደራሊዝምን እንደ እውነት
ይመለ…ታል። ሁለቱም …ግለሰብ ይልቅ ቡድን የሚያስቀድሙ ስር¡ቶû የተሳሳተ ፍፁምነትን ይ…ተላሉ። ስቴፈን
ሃውÀንግ እንደነገረን ግን፣ ì…ህዋ (universe) መሠረታዊ ሕጎû ¡ንደºው ምንም ፍፁም የሆነ ነገር የለም የሚለው
ነው። ፍፁምነት (perfection) …ነጭራሹ የለም። ያለ ፍፁም-¡ልባነት ደግሞ ¡ንተም ሆንŒ እµ ¡ንኖርም ነÅር።î
ጽንፋዊ የሆነ የሶሻሊስት ኢœኖሚ ፖሊሲ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ለቅድመ-ኢንዱስትሪያዊ የግብርና ኢœኖሚ ¡ግባብነት
እንዳልነÅረው ታዝÅናል። ገደብ-¡ልባ Ãፒታሊዝምም ቢሆን ¡ዋጪ ¡ማራጭ ተደርጎ ሊወሰድ ¡ይûልም።
የሶሻሊዝምን …ልማት ኃልዮት ረገድ መውደቅ እና የÃፒታሊዝምን …ማኅÅራዊ ኃላፊነት ¡‘ያ ውድቀት
…ግንዛቤ Åማስገባት፣ ጥንÃሬዎቹን ውጤታማ የሚያደርግና ድŒመቶቹን ¡ላስፈላጊ የሚያደርግ ¡ንድ ተግባራዊነት
ያለው የኢœኖሚ ሥርዓት መምረጥ ይገባናል። የëስልት/ግብí (means/end) ¡መŒንዮ¡ዊ መነሻ ንጽጽሮሹን
ለማብራራት ይረዳን ይሆናል፡- Ãፒታሊስት እንደ ስልት እና ሶሻሊስት እንደ ግብ። ሶሻሊዝም እንደፍልስፍና
ëእዝ¡ዊ/directiveí ነው፤ ድልድዮûን ¡ይገነባም ወይም እንጀራ ¡ይጋግርም። Ãፒታሊዝም እንደ ሳይንስ
ëምርታማ/productiveí ነው፤ የልማት ኃልዮት ነው። የሶሻሊስት ስልተ-ምርት Å…ፍተº መጠን የእዝ ኢœኖሚን
ሲ…ተል፣ የÃፒታሊስት ሞዴል ደግሞ የገÅያ ፍላጎቶû ላይ ያተኩራል። የሶሻሊስት መንገድ የቡድናዊነትን
(collectivism) ቅርፅ ሲወስድ፣ Ãፒታሊስት ግላዊነት (individualism) ላይ ¡ፅዕኖት ያደርጋል። የሶሻሊስት ሥርዓት
የስልተ-ምርቱ ሕዝባዊ ባለቤትነትን ለማስፋት ቁርጠæነት ሲያሳይ፣ Ãፒታሊስቱ ሰፊ የግሉ ዘርፍ ባለቤትነትን
ይመርጣል።
ኢትዮŒራሲ ÅÅኩሉ፣ ሀሳቦû እና ድርጊቶû Åቀኖናዊ የርዕዮት ዓለም መስመሮû ሳይሆን፣ Åጠቃሚ
ውጤቶቻቸው የሚመዘኑÅት ተጨባጭነትን (pragmatism) ይ…ተላል። የነፃ ገÅያ ገፅታዎûን …መንግስት ጣልቃገብነት ጋር እንደወረደ …ሚያጣምረው …ቅይጥ ኢœኖሚ ሞዴል Åተለየ መልኩ፣ ኢትዮŒራሲ የሁለቱንም
የÃፒታሊስት እና ሶሻሊስት እሳቤዎû ያÃትታል፤ ነገር ግን እሳቤዎቹ እየተመረጡ የሚÃተቱት Åሥርዓቱ Œህሎት፣
መሠረተ-ልማትና ቴŒኖሎጂ ላይ መዋዕለ ንዋይ Åማፍሰስ፣ የቡድን ሥራን Åመደገፍ፣ ፉŒŒር እና ፈጠራን
ÅማÅረታታት፣ ዓለማቀፋዊ ትስስሮûን Åማሳደግ፣ እንዲሁም የሀገር ውስጥ ቁጠባን እና የሀብት ምስረታን
ÅማስተባÅር ምርታማነትን የሚጨምር እድገት-ወዳድ የጋራ ¡ስተሳሰብን (pro-growth mindset) የማስረፅ ¡ቅም ላይ
መሠረት Åማድረግ ሲሆን፣ Åሀቀº ዴሞŒራሲ፣ Åሕግ የÅላይነትና …ሞራል ¡ንፃር ትŒŒል Åሆኑ እርምጃዎû ላይ
Åሚያተኩር Åጠቃሚያዊነት (utilitarian) ¡ሰራር የሚታገዝ ነው። ኢትዮŒራሲ የዜጎûን ምሉዕ ተሳስትፎ ውጤታማ
ለማድረግ የኢትዮጵያን ባሕላዊ እሴቶû ያቅፋል፤ ምŒንያቱም ìባሕል ስትራቴጂን ቁርስ ስለሚያደርገው።î
የፖለቲÃ ሥርዓት ባሕልን ሳይሆን Åተቃራኒው ባሕል የፖለቲÃ ሥርዓትን መወሰን ስላለÅትና የፖለቲÃ ባሕል Å¡ንድ
የፖለቲÃ ሥርዓት ውስጥ ለሚ…ናወን ሁሉም ነገር የመሠረት ድንጋይ Åመሆኑ ምŒንያት፣ …ኢትዮጵያ የፖለቲÃ ባሕል
ይŸውም የፖለቲÃ እርምጃዎû የሚወሰዱባቸውን ሁናቴዎû …ሚወስኑ መሠረታዊ የእምነቶû ሥርዓት፣
¡መለÃ…ቶû፣ እሴቶû እና ገላጭ ምልŒቶû ጋር ተዛማጅነት ያለው ሥርዓት መንደፍ የግድ ¡ስፈላጊ ይሆናል።
እዚህ ላይ ኢትዮጵያ የፖለቲÃ ባሕሏን ÅማጎልÅት ረገድ ሺህ ዓመታቶûን የ…ፈለû ስለመሆኗ ¡ፅንዖት መስጠት
እፈልጋለሁ፣ እናም መሬት ላይ ያሉት እውነታዎû ፍፁም የተለዩ Åሆኑባት ሀገር ላይ ፀጉረ-ልውጥ ተመŒሮ መጫን
¡ግባብ ¡ይሆንም።
ፒዬሮ ጌሄዶ ìWhy is the Third World Poorî Åተሰኘ መፅሐፉ ላይ እንደሚያስቀምጠው መ…ራ…ሪያ፣
መንፈሳዊው የልማት ፅንሰ-ሀሳብ ልማትን እንደ የሰው ልጅ እውነታ፣ ስለሆነም ቴŒኒÃዊ ወይም ኢœኖሚያዊ …መሆኑ
Åፊት Åቀዳሚነት ባሕላዊ እንደሆነ ¡ድርጎ ይመለ…ተዋል። የሚያድገው እና የሚጎለብተው ሰው Åመሆኑም፣
ኢትዮጵያዊው ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ (1599-1692) እንዳለው፣ ìሰው የእራሱ ልማት ቀዳሚው ¡ስፈፃሚ ነው።î እናም
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ልማት እውነተº እንዲሆን …ተፈለገ፣ ሕዝቦû መለወጥ እንዲቻላቸውና የተለያዩ የህይወት ሁናቴዎûን ይላመዱ
ዘንድ ለሁሉም ሕዝብ ተስማሚ የሆኑ የባሕል እሴቶûን ሊያ…ብር ይገባዋል። የ¡ንድ ሀገር ቁሳዊ እድገት ማንነቷን
የሚወŒለውን የቆየ ባሕሏን ለማጣቷ Œፍያ ሊሆን እንደማይûል ጌሄዶ Å¡ፅዕኖት ያስቀምጣል።
የÃፒታሊዝም እና የሶሻሊዝም፣ እንዲሁም የሊÅራል ዲሞŒራሲ እና የሶሻል ዲሞŒራሲ መልÃም ጎኖûን
Åማዋሃድ እµ ኢትዮŒራሲ Åማለት የጠራሁትን ¡ዲሱን የኢትዮጵያ የማኅÅራዊ፣ የኢœኖሚ፣ እና የፖለቲÃ ፖሊሲ
ታገºለህ። ኢትዮŒራሲ ማኅÅራዊ ኃላፊነትን ያነገÅ የገÅያ ኢœኖሚ፤ ሀገር-Åቀል ¡ዲሱ የኢትዮጵያ ርዕዮተ-ዓለም
ነው። ኢትዮ የሚለው ኢትዮጵያን የሚወŒል ሲሆን፣ -Œራሲ ¡ንድ የመንግሥት ወይም የ¡ገዛዝ ዓይነትን
ይጠቁማል። ስለዚህም ኢትዮŒራሲ ኢትዮጵያዊ የመንግስት ስርዓት መንገድ ነው፣ ምŒንያቱም ሀገራûን የራሷን
መቀየስ ይኖርባታልና! ኢትዮŒራሲ የኢትዮጵያ እውነተº ዲሞŒራሲ መገለጫና የሁሉንም ዜጎû እኩልነት፣ የግለሰብ
ሰብዓዊ መብቶûን፣ እንዲሁም የሕግን የÅላይነት ያገናዘÅ Åእውቀት ላይ የተመሠረተ ኢœኖሚ ነው። ኢትዮŒራሲ
ዲሞŒራሲያዊ ላልሆነውና ጐሣን መሠረት ላደረገው የፖለቲÃ ኢœኖሚ፣ለኢትዮዽያ ተስማሚ ላልሆነው
የህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ¡ብዮታዊ ዲሞŒራሲ እና ልማታዊ መንግስት ፖሊሲ Å¡ማራጭነት የቀረÅ ነው። ልማታዊ
መንግስት ሞዴል ለቻይና እና ለሌሎû የምስራቅ እስያ ሀገራት ሰርቷል፤ ምŒንያቱም እነርሱ የጐሣ ፌዴሬሽን ፖሊሲ
እራስ ምታት የለባቸውምና። ህወሓት/ኢሕ¡ዴግ የተ…ተለው የጆሴፍ ስታሊን ጐሠæነት ሞዴልን እንደመሳሪያ
Åመጠቀም የእ…Œልæ-ል…Œልህ ዜሮ-ድምር ፓለቲÃ ነው። ጐሠæነትን የመንግሥት ስልጣንን ለመቆናጠጥና የግል
ሀብትን ለማÃÅት (ዝምደæነት/cronyism እና Àራይ-ሰብሳቢነት/rent-seeking) እንደ ስልት ተጠቅሞÅታል።
ኢትዮŒራሲ የኢœኖሚ ዘርፉን Å¡ራት Œለስተሮû ይመድባቸዋል፤ Åተጠቃሽም Åመንግስት ባለቤትነት ስር
ያሉ፣ Åግሉ ዘርፍ የተያዙ፣ Åኅብረት ሥራ ማኅÅራት የተያዙ፣ እና ሌሎû ድርጅቶû/ተቋማት።
(ሀ) የመንግሥቱ ዘርፍ እንደ መንገድ፣ ማረሚያ ቤት፣ የ¡የር ትንÅያ፣ ፖሊስ፣ ፓስፖርት፣ ፖስታ ቤት፣ እና
የመሳሰሉትን ሕዝባዊ መሠረተ-ልማቶûን ያቀርባል።
(ለ) የግሉ ዘርፍ ÅቅርÅት Åተያዘም ሆነ ይፋዊ ገÅያ ላይ Åሚቀርቡ ¡Œሲዮኖû ¡ማÃæነት ÅገÅያ ኃይላት
ቁጥጥር የሚደረግባቸው ምርት እና ¡ገልግሎቶûን ያደርሳል።
(ሐ) Åኅብረት ሥራ ማኅÅራት የተያዘው የኢœኖሚ ዘርፍ እንደ የግብርና ኅብረት ሥራ ማኅÅራት ባሉ
¡ቅራቢዎû ቁጥጥር ስር የሆኑ ተቋማትን ይመለ…ታል፤ ወይም Åጋራ ባለቤትነት ስር እንዳሉ ኩባንያዎû ሌሎûም
ÅደንÅøû ቁጥጥ ስር የሆኑ ኩባንያዎû፤ እንዲሁም ሌሎû Åሠራተøû ባለቤትነት እና ቁጥጥር ስር የሆኑ
ተቋማት።
(መ) Åባለቤትነት ያልተያዙት ሌሎû ደግሞ እንደ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶû (NGOs)፣ ለንግድ
ያልተቋቋሙ ድርጅቶû (NBOs)፣ እንዲሁም ÅማኅÅራት ያልተያዙ ድርጅቶû (NCOs) ዓይነት የሆኑ ለትርፍ
ያልተቋቋሙ ተቋማትን ያÃትታል። የሙያ ማኅÅራት፣ የንግድ ማኅÅራት፣ Åጎ ¡ድራጎት ድርጅቶû፣
ዩኒቨርሲቲዎû፣ ሆስፒታሎû፣ እንዲሁም ቀይ መስቀል የመሳሰሉት Åዚህ ዘርፍ ውስጥ ይገºሉ።
ለሶéየት ሕብረት መፈራረስ መሠረታዊ ምŒንያቶû …ነÅሩት ¡ንደºው ሁሉም ነገር Åመንግሥት ባለቤትነት
መያዙ ነÅር። ስÕታማ ለመሆን ¡ራቱንም የባለቤትነት ቅርፆû Åስፋት ጥቅም ላይ የማዋል ¡መዛዛæ እርምጃ
መውሰድን ይጠይቃል። ገÅያን ለመተÃት …ሚጥሩ መንግሥታት ይልቅ ገÅያ የሚፈጥሩ መንግሥታት እድገትን
Åማፋጠን ረገድ ይÅልጥ ስÕታማ ናቸው። Åነገራûን ላይ፣ የመንግሥት ተሳትፎ ፈጠራን ያቀጭጫል የሚለው
…ፍተº ተቀባይነት ያለው የÃፒታሊስት ምል…ታ ይኑር እንጂ፣ Åቻይና የሚታየው ይህ ¡ይደለም።
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ማኅÅራዊ ኃላፊነትን ባነገÅው የኢትዮŒራሲ የገÅያ ኢœኖሚ፣ የፍቅር እና እንŒብÃቤ ፍልስፍናዎû
ÅፉŒŒራዊ ገÅያ ላይ …ተጣÅቁት የስግብግብነት እና ራስ-ወዳድነት ፍልስፍናዎû ጋር ይማዘናሉ። ¡Œራሪ የነፃ-ገÅያ
¡ቀንቃøû (Market fundamentalists) የጋራ ጥቅም Åተሻለ ሁµታ እውን የሚሆነው ያለ ምንም ገደብ የራስን ጥቅም
ÅማስጠÅቅ ነው የሚል የተሳሳተ እምነት ¡ላቸው። ገÅያዎû ፍትሃዊ የሀብት Œፍፍልን (distributive justice)
ለማምጣት የተነደፉ ¡ይደሉም። ለምሳሌ፣ የግል œርፖሬሽኖû የሥራ ዕድል መፍጠርን ዓላማ ¡ያደርጉም፤ ትርፍ
ለማምጣት (Åተቻለ መጠን ጥቂት እና ÅርÃሽ ዋጋ) ሰዎûን ይቀጥራሉ። የንግድ ተቋማት የሚፎÃ…ሩት ለማትረፍ
ነው፣ ፉŒŒሩን ለማስቀጠል ¡ይደለም፤ እንዲያውም ቢቻላቸው ሁሉንም ተፎÃÃሪዎû …ነጭራሹ ያስወግዱ ነÅር።
ኢትዮŒራሲ …ጂዲፒ (GDP) ይÅልጥ ስለ¡ዕምሮ ጤና እና ስለሕጻናት ድህነት ይጨነቃል።
…ቀኖናዊ ግትርነት ይልቅ፣ ኢትዮŒራሲ ተጨባጭነት ያለው ተለዋዋጭነትን (flexibility) ይ…ተላል።
ኢትዮŒራሲ ፍፁማዊውን የመንግሥት ዓይነት እሳቤ ይቃወማል። ፍፁም (perfect) ባልሆነ ዓለም ውስጥ ፍፁም
መንግሥት ሊኖር ¡ይûልም፤ ውዳቂውንም (mediocrity) ዝም ብለን መቀÅል የለብንም። ኢትዮŒራሲ የንግድ
ዓይነት ተጨባጭ የኢœኖሚ ¡መራር ስልትን ይ…ተላል። ለዜጎቹ ጥÅቃ፣ ፍትሕ እና ምርጥ መንግሥታዊ
¡ገልግሎቶûን Åተቻለ መጠን Åጣም Åዝቅተº የሀብት ወጪ ለማቅረብ የሚተጋ እየላቀ የሚሄድ መንግሥት
መመዘºዎûን ነድፎ ያቀርባል። ለለውጥ የተቃኘ ስለሆነና Åርዕዮት-ዓለም ስንŒሳሮû እንዳይደናቀፍ ዕድል
ስለማይሰጥ፣ ኢትዮŒራሲ መንግሥታዊ ልህቀትን እውን Åማድረግ ጉዞው የተሻሉ መመዘºዎû ÅማሳÃት ሕዝባዊ
¡ገልግሎት እያሻሻለ ይቀጥላል። …ሃይማኖት Åተለየ መልኩ፣ ÅኢትዮŒራሲ የፖለቲÃ ኢœኖሚ እሳቤዎû
ምንጊዜም Åለውጥ ሂደት ላይ ሲሆኑ፣ ለግትር ርዕዮት ቦታ የለውም። ኢትዮŒራሲ ለትግÅራ እና ውጤት፣ ለባለሙያ
እውቀት፣ እንዲሁም Åሁሉም ወገን ¡ሸናፊነት (win-win) ትብብር ¡ማÃæነት እውን ለሚሆን የጋራ ጥቅም
¡ስፈላጊነት ትልቅ ዋጋ ይሰጣል።
ኢትዮŒራሲ …ሁለቱም …Ãፒታሊዝም እና …ሶሻሊዝም ነቅሰን ብናስቀራቸው ጠቃሚ የሆኑትን ንጥረነገሮû የሚያቅፍ ¡ማራጭ (flexible)፣ ፈጠራዊ፣ እና ኢ-ቀኖናዊ ¡Ãሄድን Åመ…ተል የ¡ንዲት ደሃ ሀገርን
ëመሠረታዊ ፍላጎቶûí ለማሟላት ይጥራል። Åዚህም ጥግ-ደረስ የሆነ የÃፒታሊዝምም ሆነ የሶሻሊዝም ፖለቲÃን
ውድቅ ያደርጋል። Åሌላ ¡ገላለፅ፣ኢትዮŒራሲ ¡ንዱን …ሌላው የመምረጥ ቀኖናዊ እና ግትር ¡Ãሄድ ለታዳጊ
ኅብረተሰብ የማይገባ ወይም ገዳቢ እንደሆነ ¡ድርጎ ይመለ…ተዋል። ÅኢትዮŒራሲ ፋይዳ ላለው ሥራ ቅድሚያ
የሚሰጥ መንግሥት፣ ለልማት የተነሳሳ ¡ስተሳሰብ፣ ¡ሳታፊ ዲሞŒራሲ፣ ሕገ-መንግሥታዊ ¡ወቃቀር፣ መልÃም
¡ስተዳደር፣ እንዲሁም Åምርጫ መሳተፍ የዜጋዊ ኃላፊነት ሆኖ ምርጫዎûም Åሳምንቱ መጨራሻ የእረፍት ቀናት
የሚÃሄዱባቸው ቢሆኑ የሚመርጥ እና እነዚህ ስርዓቶû Åኢትዮጵያ ውስጥ የመንግሥት መሠረታዊ ደንቦû ሆነው
እንዲያገለግሉ ያሳስባል።
Åድሮው የፍፁም ዘውዳዊ ¡ገዛዝ፣ እንዲሁም Åዛሬው የ¡ንድ-ፓርቲ የÅላይነት ሥርዓት ላይ ÅፖለቲÃ
እና Å¡ስተዳደራዊ ተቋማት መÃ…ል የ¡ስተዳደር ጉልብትና ¡ለመመጣጠን ይታያል፤ የ¡ለመመጣጠኑ ሚዛን
ለኋለºው ባደላ መልኩ። ስለሆነም እንደ ሕግ ¡ውጪ እና የፖለቲÃ ፓርቲዎû የመሳሰሉትን የመንግሥታዊ
¡ስተዳደር ሥርዓትን ግንባታ ዋና ዋና ¡Ãላት ለማጠና…ር Å¡ግባቡ የተነደፉ የተቋማት ¡ቅም ግንባታ
ፕሮግራሞûን የመጀመሩ ¡ስፈላጊነት …ፍተº ነው።
የፋሺስት ¡ምባገነን (የጣሊያኑ)፣ ንጉሣዊ ¡ምባገነን፣ ወታደራዊ ¡ምባገነን፣ የሠርቶ-¡ደር ¡ምባገነን፣
እንዲሁም የ¡ንድ-ፓርቲ ¡ምባገነን ሥርዓቶû Åተ…ታተል ለኢትዮጵያ ድህነትን እና ስቃይን ¡ትርፈዋል።
ኢትዮŒራሲ Åመባል ÅቀረÅው ማኅÅራዊ ኃላፊነትን ባነገÅው የገÅያ ኢœኖሚ መንግሥት ሥልጣኑን የሚያገኘው
ነፃ Åሆነ እና Åተደጋጋሚነት ÅሚÃሄዱ ምርጫዎû ¡ማÃæነት …ሕዝቡ Åተገኘ ፈቃድ ነው። የመንግሥት
ሥልጣን መቆጣጠሪያዎቹ የሦስቱ መንግስት ¡Ãላት መዛኙ ቁጥጥር (check-and-balance system) ፣ Åነፃ ፕሬስ
ልጓም ቁጥጥር፤ እንዲሁም የፖለቲÃ ¡መራር ¡ባላቱ …ተፎÃÃሪ/ተወዳዳሪ የፖለቲÃ ፓርቲዎû መÃ…ል
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ሲመረጡ ነው። Åተጨማሪም ¡ዲሱን ሕገ-መንግሥት የምናውጀውና የምናቋቁመው ¡ንድ ¡ውራ-ፓርት ሳይሆን
እº ዜጎቹ ስንሆን ብቻ ነው። …86 ብሔሮû የተውጣጡትና Åግምት 123 የሚሆኑትን ቋንቋዎû የሚናገሩ ግን
¡ንድ የጋራ ¡ማርº የሥራ ቋንቋ ያላቸው የዛሬይቱ ኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ሕዝቦû ለረዥም ጊዜ Åሕብር
ኖረዋል፤ ማለትም እº ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የመደመር ታሪŒ ያለን ሕዝብ ነን። የህወሓት/ኢሕ¡ዴግን
የፖለቲÃ ¡ጀንዳ ለማስፈፀም የተነደፈው ¡ሁን የሚገኘው ጐሣ-ተœር ፌደራሊዝም ሕገ-መንግሥት፣ የሰላማዊ
¡ብሮነት የባሕል እሴቶûን …ማÅረታታት ይልቅ ëየእርስ-Åርስ ግጭቶûንí የሚያቀጣጥል መለያየትን እያስፋፋ
Åመሆኑ፣ ሊሻሻል ወይም Åሌላ ሊተÃ ይገባል።
የፖለቲÃ ለውጥ ያለ የኢœኖሚ ለውጥ ለሕዝቦû ምንም ማድረግ Åማይûሉት ጉዳይ ላይ ቅሬታ
የማቅረብ ነፃነት ብቻ ነው የሚሰጠው። ስለዚህም የቀመሩን የኢœኖሚ Œፍል ይÅልጥ እናብራራ። ¡ዲሱ
የኢትዮጵያ የኢœኖሚ ፖሊሲ የምግብ ¡መራረትን Åማሳደግና ርሃብን Åማስወገድ ላይ ማነጣጠር ይኖርÅታል።
ይህን ለማድረግም ማኅÅራዊው Åጀት …ወታደራዊው Åጀት Åጉልህ መጠን የÅለጠ መሆን ¡ለÅት፤ ሆኖም ይህ
የሚሆነው የሀገሪቱን ደህንነት ¡ደጋ ላይ Åማይጠል መልኩ እንደሆነ ሲረጋገጥ ነው። ይህ ፖሊሲ ግብርናን፣ የጥሬእቃ ምርትን፣ እና ቀላል ኢንዱስትሪን Åመደገፍ የሚጀምር የተመጣጠነ ልማት (balanced development) ላይ
ያተኩራል። ¡ዲስ ትኩረት ሊሰጠው የሚያስፈልገው ወደ ውጭ የመላŒ ¡ቅምን ¡ሳድጎ የውጭ ንግድ ገቢን
ለማረጋገጥና የውጭ ቴŒኖሎጂዎûን ለመግዛት እንዲቻል እንደ ስ‘ር፣ ጥጥ፣ ቆዳ እና ቡና ኢንዱስትሪዎû ባሉ
ፋይዳ ጨማሪና (value-added) ግዙፍ የሰው ኃይል የሚጠቀሙ የማኑፋŒቸሪንግ ዘርፍ ልማት ነው።
የብድር ዕዳ የጂዲፒ 59% መሆን ልማትን …ባድ ያደርገዋል። ¡ዲሱ መንግሥት Åውርስ ለሚረ…Åው
ተንጠልጣይ ዕዳ፣ የብድር ማቅለያ ዐቅድ (debt relief scheme) መንደፍ ¡ስፈላጊ ነው። ¡ዲሱ የኢœኖሚ ፖሊሲ
ሁለተºው የዓለም ጦርነትን ተ…ትሎ …ተተገÅረው ማርሻል ፕላን ወይም የ¡ውሮፓን ማገገሚያ ፕሮግራም ጋር
ተመሳሳይ የሆነ የÃፒታል ፍሰትን የሚያመጣ የገንዘብ ¡ቅርቦትን …ወዲሁ ያስብÅታል። እንዲህ ያለው የመልሶግንባታ ስትራቴጂ ዛሬ ላይ ለኢትዮጵያ ¡ስፈላጊ ሊሆን ይûላል፤ ምŒንያቱም ለዚህ የሚያስፈልጉት ¡ብዛºዎቹ
መዋቅሮû እና ተቋማት እንዳሉ ¡ሉ ወይም ሊጠገኑ/ሊዘጋጁ ይûላሉ።የገÅያ ፍላጎትን (demand) እንዲያንሰራራ
ለማድረግና Åዚህም የኢœኖሚ ማገገምን ለማሳÃት የመንግሥት የግዢ ወጪዎûን መደገፍ እንዲያስûል የገÅያ
ፍላጎት-ተœር የሥራ ¡መራር ስትራቴጂን መንደፍ ያስፈልጋል። እንዲህ ዓይነቱ ስትራቴጂ የተፈለገውን ውጤት
እንዲያመጡ የታለሙ የኢœኖሚ ፖሊሲዎûን ይÅልጥ Åማጥራት …ማስተÃ…ያ እና …ማስቀጠያ ምል…ታዎû
መÃ…ል እያማረጠ Åሚጓዝ የÅጀት ዓመት ፖሊሲ መደገፍ ይኖርÅታል። …ዚህ ¡‘ያ ሊተገÅሩ የሚገባቸው
የ¡ጠቃላዩ የኢœኖሚ ፖሊሲ መመሪያዎû እነዚህን ያÃትታሉ፡- የምርታማነት መጨመርን ለመደገፍ እና
የመግዛት ¡ቅምን እውን ለማድረግ Åሥራ ቅጥር ¡ልያም ደግሞ ያለሥራ ቁጭ ብሎ የነÅረውን የሰው ኃይል
Åሕዝባዊ የሥራ ፕሮግራሞû ላይ Åማሳተፍ የሰው ሀብትን ስምሪት፤ ዘላቂ የቱሪዝም እድገት መገንባት፣ የዘላቂ
ውጤት መዋዕለ-ነዋይ ፍሰት (impact investing - ይህም ለሕዝብ መልÃም ሁµታን ለሚያÅረŒቱ ለማኅÅራዊ እና
ለ¡Ãባቢያዊ ተፅዕኖዎû መጨነቅን የመሳሰሉ ለማኅÅረሰቡ Åጎ የማድረግ ሥራዎûን Åተጓዳæ እያ…ናወኑ ዘላቂ
የገንዘብ ትርፍን ማሳÃት)፤ እና ለጂዲፒ እድገት ወሳæ የሆነውን ቁጠባን ማÅረታታት።
መፃኢ ጊዜያûንን ለመተንÅይ የተሻለው መንገድ መፃኢ ጊዜያûንን እራሳûን መፍጠር ነው። ¡ዲሱ
Åእውቀት ላይ የተመሠረተው የኢትዮጵያ ኢœኖሚ ፖሊሲ Åተግባር ለሚገኙ መሠረታዊ ፍላጎቶû እና ለሕዝቦû
ተስፋ ምላሽ መስጠት የሚኖርÅት ሲሆን፣ ሀገሪቱ Åስፋት የተንሰራፋውን ርሃብ፣ Åሽታን፣ እንዲሁም
መሃይምነትን Å2031 ዓ.ም. እንደምትቆጣጠር ያቅዳል።
የመሬት ስሪት ማሻሻያ፡ ¡ለምነህ ደጀµ እንደሚለው፣ Åኢትዮጵያ ውስጥ መሬት Å¡ንፃራዊነት Åብዛት
ይገºል፤ …75 እስ… 85 ሚሊዮን ሄŒታር የእርሻ መሬት ኢትዮጵያ ¡ላት። …¡ርሲ የተገኙ ጥናቶû ለ¡ብዛºው
ገÅሬ ውጤታማ ግብርና ለማÃሄድ Åነፍስ-ወ…ፍ 5 ሄŒታር መሬት ¡ግባብነት ሊኖረው ይûላል የሚለውን የደሳለæ
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ራህማቶን ጥናት ይደግፋሉ። Åኢትዮጵያ ለረዥም ዘመን የቆየውን መሬትን Åግል ባለቤትነት የመያዝ ባህል
…ግምት Åማስገባት፣ እንዲሁም የግብርና ዘርፉን ዳግም እንዲያንሰራራ ለማድረግ፣ Åግብርና የሚተዳደሩ
ቤተሰቦû የእርሻ መሬት የግል ባለቤትነት ሊፈቀድላቸውና ምርታቸውንም Åነፃ ገÅያ መሸጥ እንዲûሉ ሊደረግ
ይገባል። ¡ዲሱ የግብርና ፖሊሲ ¡ዲስ የሆነ የëመሬት ለ¡ራሹí መርሀ-ግብር እውን Åማድረግና Åሁሉም …¡ጭርጊዜ የዝቅተº ብድር ¡ቅርቦት ጋር Åተያያዙ ዋጋዎû ላይ ቁጥጥርን Åማንሳት ላይ ሊያነጣጥር ይገባል። እድገቱ
እየጨመረ ያለውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመመገብ፣ የግብርና ምርታማነት መሻሻልን ይጠይቃል። ስለሆነም
ድህነትን ወደሚቀጥለው ትውልድ ላለማስተላለፍ፣ ÅÅሬ …ማረስ ዘመናዊ የግብርና ተስማሚ ቴŒኖሎጂን ተቀብሎ
ወደመተግÅር የሚደረግ ሽግግር ቅድሚያ የሚሰጠው ብሔራዊ እንቅስቃሴ ሊሆን ይገባል።
መንግሥት Åሕግ የሚቆጣጠረው ነገር ግን ግለሰቦû Åባለቤትነት ይዘውት የሚያንቀሳቅሱት የገÅያ
ሥርዓት፣ …ሁለቱም ዓለማት ምርጦቹን ተመŒሮዎû ያጣመረ ስለመሆኑ እውቅና ሲሰጠው ቆይቷል። …ማትረፍ
ዓላማ እና …ፉŒŒር/…ውድድር ¡ነቃቂነት ጋር Åተያያዘ የግሉ ዘርፍ ባለቤትነት ምርታማነትን ሲያÅረŒት፣
የመንግሥት የገÅያ ሕጋዊ Œትትል መኖር ደግሞ …ትርፍ ጎን-ለጎን ለሕዝቡ ¡ገልግሎት እና ደህንነት ተደራሽ
ስለመሆናቸው ያረጋግጣል። ¡ንድ ንግድ ÅÀሣራ መንቀሳቀስ ወይም ትርፍ ባለማስገኘት ቢቀጥል …ነጭራሹ
መኖሩን እንደሚያቆም ሁሉ፣ ትርፍ እንደ ወሳæ መስፈርት ተደርጎ እውቅና ሊሰጠው ይገባል፤ ምŒንያቱም
የንግድ ብልፅግና ለ¡ንድ ሀገር ህልውና መሠረታዊ ነው። Åተጨማሪም የመንግሥትና-የግል ትብብር/ሽርŒና
(public-private partnership - PPP) ፅንሰ-ሀሳብ Åመሠረተ-ልማት ፕሮጀŒቶû ይጠቅም እንደሆን የፋይዳ ትንታµ
(value-for-money - VfM) ልዩ ጥናት ማድረግ ተገቢ ይሆናል።
ኢትዮŒራሲ የሕዝቡን መሠረታዊ ፍላጎቶû …መንግሥት Åላይ ገÅያው Åተሻለ መመዘን ይûላል
የሚለውን የኢœኖሚ ንቡር ኃልዮት (classic economic theory) የሚቀÅል ሲሆን፣ Åተጨማሪም ¡ንዳንድ ነገሮû
Åጣም ወሳæ …መሆናቸው የተነሳ ለማያስተማምነው ለገÅያውውሳµ መተው መልÃም እንዳልሆነም ያምናል።
ገÅያም ሕግ …ሌለ ሌብነትን ይጋብዛል። ስለሆነም የሕዝቡን መሠረታዊ ፍላጎቶû እና የግሉን ዘርፍ የሚያገናæ
¡Ãል ለማቅረብ …መንግሥት የሆነ ዓይነት ማኅÅራዊ ቁጥጥር ይጠÅቃል። የግሉ ኢንዱስትሪ ተመጣጣæ ትርፍ
የማግኘት መብት ¡ለው፤ ሆኖም ሠራተøቹም ጤንነታቸው እና ደህንነታቸው የመጠÅቅ መብት ¡ላቸው፤ ሸማቹ
¡ደገº ያልሆነ እና Å¡ግባቡ የተመረተ የምርት ዕቃ የማግኘት መብት ¡ለው፤ እንዲሁም ሕዝቡ ¡የር፣ ውሃ እና
ደረጃውን የጠÅቀ ሕይወት የመኖር መብቱ የተጠÅቀ መሆን ¡ለÅት። የማይታየው እጅ የሚባለው የገÅያ ኡደት
ለሁሉም ነገር መፍትሔ ሊያቀርብ ¡ይûልም፤ መንግሥት ጥያቄ ወይም Œስተት የማይጠብቅ (proactive)
እንዲሆን እና ለ…ተሞû፣ ለ¡የር ንብረት ለውጥና ለ…ባቢ ሁናቴ ኃላፊነትን መቀÅል ይኖርÅታል። ኢትዮጵያ
¡ሁን የምትገæÅትን ሁµታዎû …ግምት Åማስገባት፣ Åግራ …ሶሻሊዝም ግድፈቶû እና Åስተቀæ …ልቅ
Ãፒታሊዝም መሀ…ል Åመሆን የኢትዮŒራሲ ተጨባጭ ¡ማራጭ ይÅልጥ ተስማሚ ሊሆን ይûላል።
ኢትዮŒራሲ የግል ኢንዱስትሪው Åተሻለ ሊ…ውነው የሚûለውን መንግሥት ሊሠራው ¡ይገባም Åሚል
መርሆ መሠረት የግል እና የመንግሥት ባለቤትነቶû ጎን-ለጎን Åሚኖሩባቸው ፖሊሲዎû ላይ የተግባር ሙ…ራ
ማድረግን ይፈቅዳል። የግል ባለሀÅቶû መተማመኑ እንዲኖራቸው መንግሥት ቁጥጥር እና የሕግ ማዕ…ፎûን
(frameworks) የማቋቋም ኃላፊነት ሊጣልÅት ይገባል። የሚፈለገው የሁለቱም ጤናማ የመንግሥት ዘርፍ እና
ጤናማ የግሉ ዘርፍ መኖር ነው። ስለሆነም ኢትዮŒራሲ የመንግሥት ባለቤትነትን Åሚ…ተሉት ሁµታዎû ላይ
ይፈቅዳል፡- (ሀ) ለሁሉም ¡ስፈላጊ Åሆኑ እንደ ትራንስፖርት እና ውሃ ዓይነት ¡ገልግሎቶû፤ (ለ) ለሌሎû
Å¡ግባቡ መንቀሳቀስ ¡ስፈላጊና መሠረታዊ Åሆኑ እንደ ኢነርጂ እና ኤሌŒትሪŒ ያሉ ቁልፍ ኢንዱስትሪዎû፤ (ሐ)
¡ዲስ ኢንዱስትሪ ለማቋቋምም ሆነ የድሮውን ለማዘመን …ፍተº Ãፒታል የሚጠይቁና መንግሥት Åራሱ
Ãፒታሉን ሊያመነጭ Åሚûልባቸው ¡ንዳንድ ትግÅራዎû፤ እንዲሁም (መ) ሞኖፖል ¡ግባብ ÅሚሆንÅት ጊዜ፣
ለምሳሌ ኃይል ማመንጨት፤ ምŒንያቱም ሕዝቡ Åመንግሥት Åኩል ባለቤት Åመሆን …ፍተºውን ቁጥጥር ሊይዝ
የሚûልÅት ዓይነት ዘርፍ Åመሆኑ።
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ዛሬ Åኢትዮጵያ ያለው ገዢ ፓርቲ ፖለቲÃውን …መምራት ባሻገር፣ ÅቴŒኒÃዊ እና Åኢœኖሚያዊ
የማምረት ሥራ ¡መራር ላይም Åቀጥታ ተጠምዶ ይገºል። የፖለቲÃ ፓርቲ ቢሮŒራሲው ቅጥ-ያጣ ጣልቃገብነት Åመንግሥት ኤንተርፕራይዞû …ዳይሬŒተሮû ቦርድ ጋር እስ…ሚስተÃ…ል ሚና ድረስ የተለጠጠ ነው።
የፓርቲ የÅላይነት መተማመንን (confidence) ያ…ስማል፣ እንዲሁም የመንግሥት ኃላፊዎûን እና
የኤንተርፕራይዝ መሪዎûን ተነሳሽነት ይገድባል። ስለዚህም …ሁሉም የመንግሥት መሥሪያ ቤቶû እና የማምረቻ
ተቋማት የፓርቲ ተወÃዮû ሊወገዱ ይገባል።
ድህነት የግድ የግል ውድቀት ማሳያ ላይሆን ይûላል። ዝቅተº ተ…ፋይ፣ ሥራ-¡ጥ፣ ወይም የ¡Ãል ጉዳት
ያለባቸው ሠራተøû …እነርሱ ባልመነጨ ጥፋት የተረጂነት እድል ሊገጥማቸው ይûላል። እንዲህ ላለ ጊዜ ነው
መንግሥት ለሠራተøû ገቢ ድጋፍ የማድረግ ኃላፊነት ያለÅት፤ ይህም እንደ ûሮታ ሳይሆን እንደ ማኅÅራዊ
ፍትሕ መቆጠር ያለÅት። …ኢœኖሚው ደረጃ ጋር ተመጣጣæ የሆነ ሁል-¡ቀፍ የማኅÅራዊ ዋስትና ሥርዓት
ሊዘረጋ ይገባዋል። ኢትዮŒራሲ ÅጠንÃራ የሥራ ሥነ-ምግባር እና Åኢትዮጵያዊያን የይቻላል መንፈስ ላይ
መሠረት ያደረጉ የራስ-¡ገዝ የገጠር ማኅÅረሰብ ልማት ፕሮግራሞûን ያÅረታታል።
…ተቋማዊ ¡ቅም ግንባታ ረገድና Åተቋማዊ ¡ፈፃፀም ላይ …ፍተº ተፅዕኖ ለማሳደር፣ እውቀት እና
Œህሎት ለመንግሥትም ሆነ ለኤንተርፕራይዝ …ምንም Åላይ ዋጋ ያለቸው እና ¡ስተማማæ ሀብቶû ናቸው።
የ¡መራር ጉልብትና ለኢትዮጵያ መፃኢ ጊዜ የሚፈስ መዋዕለ-ነዋይ ይሆናል፤ እንዲህ ያለው የሥልጠና ወጪ
ለኢትዮጵያ …ፍተºውን የገንዛብ-ፋይዳ (value-for-money) ትርፍ ማረጋገጥ የሚûል ቀላል የመሠረተ-ልማት
መዋዕለ-ነዋይ ፍሰት ነው። ስለዚህ የኢትዮŒራሲ ¡ዲሱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፍልስፍና ሰብዓዊ Ãፒታልን
የማፍራት ¡ቅም ያለው ሰውን ማዕ…ል ያደረገ ይሆናል። የማይቋረጥ ማሻሻያ ትግÅራ ባህልን (continuous
improvement culture) Åንግድ ተቋምም ሆነ Åመንግሥት ሥራ ላይ ¡ጣጥሞ ተፈፃሚ Åማድረግ፣ Åኢትዮጵያ
Å¡መራር ቦታ ላይ የሚገኙ ሰዎû ሥራን የተሻለ፣ ፈጣን እና ፋይዳዊ (better, faster, and leaner) Åማድረግ
ሀብትን Å¡ግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላቸዋል። እውቀት የኢœኖሚ እድገትን የሚያሽ…ረŒር ሞተር ሲሆን፣
መንግሥት የጥገºነት ስሜት ¡መለÃ…ትን (dependency syndrome mindset) እንዲቀርፍ ያስûለዋል። ኢትዮጵያ
Åቅድሚያ የእውቀት ሀብቷን ሳታሳድግ እና ሳታÅለፅግ ድህነትን ማስወገድ ¡ይቻላትም። ለምሳሌ፣ የሀገራûን
ሀብት የሆነው የኢትዮጵያ ¡የር መንገድ መፃኢ እጣ-ፈንታው Åሠራተøቹ እውቀት እና Åማሰብ ûሎታቸው ላይ
እንጂ Å¡ውሮፕላኖቹ እና Åጉዞ ስምሪቱ ላይ የተመረœዘ ¡ይደለም።
መንግሥታዊ ማሻሻያ፧ …ኢœኖሚው ሥራ ¡መራር ጋር Åተያያዘ ¡ÅŒሮ ሊታወቅ የሚያስፈልገው
ዋናው ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የገንዘብ ሚኒስቴር ነው። ይህ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት Åብሔራዊ ኢœኖሚው ላይ
…ሚጫወተው ወሳæ ሚና ¡‘ያ፣ …ፍተº የሙያተæነት ደረጃ ባላቸው ሰዎû የተሞላ ስለመሆኑ መንግሥት
ማረጋገጥ ይገባዋል። እንዲሁም (ሀ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንŒ የመንግሥት (የ¡ስፈፃሚው) ተፅዕኖ የሌለÅትና
ተጠሪነቱንም ለፓርላማው (ለሕግ ¡ውጪው) ማድረግ፣ እና (ለ) የፋይናንስ ሥርዓቱን ነፃ (liberalize) ማድረግ
ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባቸው ናቸው።
ኢትዮጵያ እንደሚገባት ¡ላደገûም፣ ምŒንያቱም እንደሚገባት ስላልተመራû፤ ይህም ድህነትን
…¡መራር ግድፈት የመነጨ ûግር ያደርገዋል፣ ምŒንያቱም የ¡መራር ብቃት ዋጋ ¡ለውና። ኢትዮጵያ (¡ሁንም
Åሚሊዮኖû የሚቆጠሩ ሕዝቦ† እየተራቡ የሚገኙባት) የኢœኖሚ ስንኩል (economic basket case) ሀገር
የሆነûው Åሕዝቦ† ድŒመት ሳይሆን Åመሪዎ† ውድቀት ነው። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የሕዝቦ†ን ታልቅነት
የሚመጥኑ መሪዎû ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ¡ብይ ¡ሕመድን እንደ ሀገራዊ መንፈስ ¡ነቃቂና ተስፋ-ሰጪ
የኢትዮጵያ መሪ ተቀብዬ¡ቸዋለሁ። ¡ሁን ኢትዮጵያ …ምትገæÅት ወቅታዊ ሁµታ (Current State) Åሽግግር
ሂደት ¡ማÃæነት (Transition State) ኢትዮጵያ መድረስ ወዳለባት ወደሚፈለገው መፃኢ ሁµታ (Desired Future
State) የሚደረገውን የለውጥ ሂደት መስመር ማስያዝ እና ማፋጠን የሚûሉ መሪ እንደሆኑ ይሰማºል።
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የህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ፍፁም ¡ምባገነንነት ተቀባይነት የለውም፤ ምŒንያቱም ¡ገዛዙ የጋራ ጠላቶቻûን የሆኑት
¡ምባገነንነት ፣ድህነት፣ Åሽታ፣ ሙስና፣ እንዲሁም የውስጥ መፈናቀል Œትትል ማዕ…ል (Internal Displacement
Monitoring Centre) እንዳስቀመጠው Å2011ዓ.ም. ለ1.4 ሚሊዮን ዜጎû Åሀገር ውስጥ መፈናቀል ምŒንያት
የሆነው የጐሣ ግጭት መገለጫ ነውና። ጠቅላይ ሚኒስትር ¡ብይ ኢትዮጵያን …ህወሓት/ኢሕ¡ዴግ የማፊያ
ኢœኖሚ እና የጐሣ ¡ፓርታይድ ሥርዓት ሁሉም ዜጎû Åሕግ ፊት እኩል ወደሚሆኑÅትና የግለሰብ ሰብዓዊ
መብቶû ሙሉ Åሙሉ ወደሚ…ÅሩÅት እውነተº ዲሞŒራሲ ለማሸጋገር ተፅዕኖ የመፍጠር ¡ቅማቸውን (soft
power) መጠቀም ይûላሉ የሚል ተስፋ ¡ለæ። ኤኤንሲ(African National Congress) ጉዳዩን ነጮû ላይ ሳይሆን
ë¡ፓርታይድí ላይ Åማነጣጠር ለሁሉም ደቡብ ¡ፍሪÃውያን መብት ባደረገው ትግል ስÕታማ ሆኗል። እºም
የጐሣ ¡ፓርታይድን ለመፈረÃ…ስ ተመሳሳዩን እርምጃ መውሰድ እና ለሁሉም የኢትዮጵያ ዜጎû እኩልነትን
የሚሰጥ ዜጋ-ተœር ስርዓትን ማወጅ፣ Å¡ሳብ ብቻ መወዳደር እንጅ Åጐሣ ማንነት ላይ ተመርኩዞ የፖለቲÃ
ፓርቲዎû መቋቋምን መ…ል…ል ይጠÅቅብናል።
ìሁሉም ለ¡ንድ ኢትዮጵያ፣ ¡ንድ ኢትዮጵያ ለሁሉምî Åሚለው መንፈስ ተነሳስተው ጠቅላይ ሚኒስትር
¡ብይ ¡ሕመድ የሽግግር ሂደቱን የሚያስተናብሩÅት ትŒŒለº መንገድ Åቀዳሚነት ትልቁ እና ደፋሩ እርምጃ
ëየብሔራዊ ¡ንድነት የሽግግር መንግሥትí ማቋቋም ሊሆን ይገባል። ይህ Ãልሆነ ግን የራሳቸውን የëመደመርí
መርሆ ተ…ትለው Å¡ሳታፊ ዴሞŒራሲ የኢትዮጵያን ዜጎû ተዋናይ Åማድረግ ድልድያûን ሆነው መገኘት ነው።
…ዚህ ¡‘ያም (…ሚቀጥለው ምርጫ ¡ስቀድሞ) ¡ሁን Åሚገኘው ሕገ-መንግሥት ላይ …4 እስ… 5 ወራት Åሚደርስ
ጊዜ ውስጥ ውይይት ለማድረግና Åዜጎû ሕዝÅ-ውሳµ Åሌላ ለመተÃት ወይም ለማሻሻል የሚሰባሰቡ …የወረዳው
Å¡ብላጫ ድምፅ የተመረጡ ተወÃዮûን ¡ስፈላጊው እውቀት ያላቸውን ባለሙያዎû የሚያÃትት የብሔራዊ ሕገመንግሥት ጉባኤ (National Constitutional Convention) ማዘጋጀት ¡ለባቸው። ጥናታቸውን ለማፋጠን እና
ለመነሻነት ዓላማ፣ ቡድኑ ሁሉም የዓለም ሕገ-መንግሥቶû ታትመው የሚገኙÅትን ይህንን ድረ-ገጽ ሊጠቀሙ
ይûላሉ፡-https://www.constituteproject.org/
Åነገራûን ላይ፣ ስለ ¡ዲስ ወይም ስለሚሻሻል ሕገ-መንግሥት …ተነሳ ¡ይቀር፣ ìConstitutionî ለሚለው
ቃል የተሰጠው ìሕገ-መንግሥትî …ሚለው ¡ማርº ቃል ጋር ቅራµ ¡ለæ፤ ምŒንያቱም ìየዘውድ ሕገመንግሥትî፣ ìየደርግ ሕገ-መንግሥትî፣ እና ìየኢሕ¡ዴግ ሕገ-መንግሥትî የሚል መጠሪያ ያስታውሰºልና።
ìርዕሰ-ብሔርî እና ìርዕሰ-መስተዳድርî እንደምንለው ሁሉ ለኢትዮጵያ ìConstitutionîንም የመንግሥት ሳይሆን
የሀገሪቱ ላዕላይ ሕግ እንደመሆኑìየኢትዮጵያ ርዕሰ-ሕግî ተብሎ ቢጠራ ይሻል ይመስለºል። ኢሕ¡ዴግ ሕገመንግሥቱን የራሱ የድርጅታዊ ሰነድ ያደረገ፣ ጐሣ-ተœር መንግሥት የደነገገ …ፋፋይ ¡ምባገነን ነው። ስለመሆኑ
ትግላûን ግን ኢትዮዽያዊነትን ¡ስቀድሞ የግለሰብ ዜግነትን ያቀፈ፣…ሥዩመ-እግዚ¡ብሔር ወደ ሥዩመ-ፓርቲ
የተሸጋገረውን ¡ሁን ወደ ሥዩመ-ሕዝብ ለማሳደግ፣…ሕዝብ ለሕዝብና Åሕዝብ ድምፅ የተመረጠና Åሕግ የÅላይነት
የሚዳæ ሕገ-ሕዝብ ¡ስተዳደር ለመፍጠር ነው። መንግሥት እና ¡ገርን ¡ንድ ¡ድርጎ የማየት ልማድም ማብቃት
¡ለÅት። ሀገር ሉዓላዊነቱን Åመንግሥት ¡ማÃæነት የሚያስተገብር ሉዓላዊነት ያለው ¡Ãል ነው። ሀገር ኑዋሪ
ሲሆን መንግሥት ግን ጊዜያዊ ነው።
…መንግሥት (ወይም …ሲቪል ማኅÅር) ¡ስቀድሞ የተፈጥሮ ሕግ ነÅር። ሁሉም ሰው …መነሻው ራስ-ተœር
Åመሆኑም እራሳûንን ¡ንዳûን …ሌላûን ለመጠÅቅ መንግሥታትን መሠረትን። ሰዎû እራስን የማቆየት ወይም
የማኖር (ተፈጥሯዊ) መብታቸውን ተፈፃሚ ለማድረግ መንግሥታት ላይ ያምፃሉ። ሕግ ሰብዓዊ ተፈጥሮን ያ…Åረ
ሊሆን ይገባል። ስለዚህም የሕግ መነሻ ወይም ምንጭ ሰዎû መሆን ይኖርባቸዋል። ዜጎû ኢ-ፍትሃዊ የሆነን
መንግሥት የማውረድ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም ሊኖርባቸው ይገባል። ቶማስ ¡Œዌነስ እንዳለው፣
ì¡ምባገነናዊ መንግሥትን መቃወም ለፈጣሪ ሕግጋቶû መገዛት ነው።î
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Åሟቹ Åመለስ ዜናዊ ሲቀለድÅትና ሲወገዝ የቆየው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ፣ ¡ሁን ተሰውሮ እንደቆየ
ሐብት (hidden treasure) ተቆጥሮ Åሀገር-ግንባታ ሂደቱ እንዲሳተፍ ÅጋÅዙን Åጠቅላይ ሚኒስትር ¡ብይ ¡ሕመድ
ተቀባይነት ¡ግæቷል። Åነገራûን ላይ፣ ለሁለቱም ለመንግሥት እና ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ የጋራ ጥቅም ሲባል፣
ብሎም የጠቅላይ ሚኒስትር ¡ብይን ድልድይ የመገንባት ጥረት ለማጠና…ር፣ የጥምር ዜግነት (dual citizenship)
ሕግ የማውጣቱ ሥራ ጉልህ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ራዕይ ለማመላ…ት፣ወደ ¡ሜሪÃ Åስደት የመጡት እና
ትውልደ-¡ሜሪÃ-ቻይናውያን ለየራሳቸው ሀገራት ያሳኩትን ኢትዮጵያም እንዲሁ እንድታሳÃ ለዲያስፖራ
ኢትዮዽያውያንም ትŒŒለºውን ዓይነት ምቹ ሁµታ Åመፍጠር የሰብዓዊ Ãፒታልን ፋይዳ ሊጨምር የሚûል
ሰውን ማዕ…ል ያደረገና እውቀት-መር የሆነ መርህ የኢትዮŒራሲን ራዕይ ያንጸባርቃል።
ኢትዮጵያ የመደብ ፖለቲÃን Åደርግ ዘመን፣ እንዲሁም የጐሣ ፖለቲÃን Åህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ዘመን
ሞŒራለû። ¡ሁን ደግሞ ጊዜው …ፓርቲ Åፊት የሀገር ፍቅርን የምናስቀድምÅት የብሔራዊ ፖለቲÃ ጊዜ ነው።
የፖለቲÃ ፓርቲዎûም ቢሆኑ ፓርቲያቸውን Åተሻለ የሚያገለግሉት Åቅድሚያ ሀገራቸውን ሲያገለግሉ ነው።
የፖለቲÃ ፓርቲዎû እና የሲቪል ማኅÅራት፣ እንዲሁም ሀገር-ወዳድ ግለሰቦû ለìዛሬ ትብብር፣ ነገ ውድድርî
ዝማሬ ሙሉ ምላሽ ይሰጡ ዘንድ …Œፍፍል ፖለቲÃ (factional politics) መፋታት ይኖርባቸዋል። ቅድሚያ
ኢትዮጵያን …ውስጥ እና …ውጭ ጠላቶûዋ ለመታደግ የመተባÅሪያ ጊዜው ¡ሁን ነው። ስለሆነም፣ ለቀጣዩ ነፃ እና
ፍትሐዊ ምርጫ Åሚደረገው ዝግጅት ተፎÃÃሪ/ተወዳዳሪ የፖለቲÃ ፓርቲዎû ¡ሸናፊ ÅሚሆኑÅት ትብብር ላይ
Åመሳተፍና ¡ስተማማæ እና ኗሪ የህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ምትŒ ¡ማራጭን ለዜጎû የሚያቀርብ የፓርቲ መርሃ-ግብር
ወይም ማኒፌስቶ Åማዘጋጀት ÅትŒŒለºው የታሪŒ መስመር ላይ እንዲቆሙና ለውጥ እንዲያመጡ ጥሪዬን
¡ቀርባለሁ።
ህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ጐሣን መሠረት ባደረገ የጥላቻ ፖለቲÃ ይመራል። እºን የሚመራን ኃይላûን
ለሀገራûን ያለን ፍቅር ነው። ፍቅር Åጥላቻ ላይ ይነግሣል። ኢትዮŒራሲ መርዛማውን የጐሣ-መር ትርŒት
¡ይታገስም። መላው ኢትዮጵያዊያን ኃላፊነት Åጎደላቸው፣ ቅቡልነት Åሌላቸውና ብቃት Åተሳናቸው መሪዎû
ስር ሲሰቃይ ቆይቷል። ኢትዮŒራሲ Å¡ዲስ ዜጋ-ተœር ርዕሰ-ሕግ (constitution) እና Åላቁ የነፃነት (liberty)፣
የእኩልነት (equality)፣ እና የወንድማማûነት (fraternity) ልዕለ-ሀሳቦû ጥላ ስር ¡ዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት
¡ርቆ ይመለ…ታል።
…123 ዓመታት Åፊት Å¡ድዋ ጦርነት፣ …ሁሉም የጐሦû ቡድኖû እና …ሁሉም ሃይማኖቶû የተውጣጡ
ሐገር-ወዳድ ኢትዮጵያዊያን፣ ኢትዮጵያ …Œፍሎ† ድምር Åላይ የላቀû ስለመሆኗ ¡ረጋግጠዋል። የብዙሃን-ጐሣ
ብሔራዊ ሀገር Åመሆናûን፣ የራሳûን የግዕዝ ፊደል ያለን፣ የ¡ድዋ ድል እና የሰው ዘር መገºነታûን ሁሉም
ኢትዮጵያን የተለየንነት (Ethiopian Exceptionalism) ስለመወ…ላቸው እውቅና የተሰጠን የ¡ኩሪ ታሪŒ ባለቤቶû
Åመሆናûን እድለøû ነን። ዛሬ ግን የº ተግዳሮት የራሳûንን ድል መቀዳጀት ነው። የኢትዮጵያ ስብጥራዊ
ውÅት ÅይÅልጥ የሚመሰለው ለጋራ መልÃምነት Åቆመ የብዙሃን ¡ንድነት ነው። ¡ንድ ላይ ስንሆን ጠንÃራ ነን።
የማን…ፋፈል ስንሆን የማንÅገር እንሆናለን። ብዙ ሆነን ¡ንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያዊነታûን ነው።
ለኢትዮጵያውያን ልዩነታûን ጌጣûን እና የፈጠራ ምንጫûን፣ ¡ንድነታûን ኃይላûን ነው።
ለማጠቃለል፣ ኢትዮŒራሲ ¡ደገº ለሆኑት የኢትዮጵያ ፖለቲÃዊ እና ኢœኖሚያዊ ûግሮû ሀገር-Åቀል
መፍትሔ ነው። Åማያቋርጥ ድህነትና Åጐሣ ፖለቲÃ Ãንሰር ¡ባባሽነት ላለፉት 28 ዓመታት ስንደናቀፍ
ቆይተናል። ¡ምባሻውን እንዴት ማተለቅ እንûላለን Åሚለው ላይ …ፍተº ትኩረት ማድረግ ሲገባን፣ የጐሠæነት
ለያዪው ¡ስተሳሰብ ግን ¡ምባሻውን ይ…ፋፍለዋል። ኢትዮጵያውነት የልዩነቶû ውኅደት የፈጠረው የወል ማንነት
መገለጫ የሆነ እºነት ነው።ኢትዮጵያ የብዙሀን-ጐሣ ሀገርነቷን ስብጥራዊ ውÅት ጎን-ለጎን እያÅለፀገû የጐሣ
Œፍፍሎሹን (silo syndrome) Åመቅረፍ የሀገራዊ ¡ንድነት ስሜት ዳግም እንዲያንሰራራ የመጠቀ ስትራቴጂ
ያስፈልጋታል።
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ኢትዮŒራሲ የፈጠራ ûሎታና ትግÅራ የተጎዳኙÅትን፣ እንዲሁም ኢትዮጵያ Å2031 ዓ.ም. ሰብዓዊ
Ãፒታሏን …ታሰረÅት ማነቆ ¡ልላቃ የተንሰራፋውን ርሃብ፣ Åሽታና መሃይምነት ድል መንሳት የሚያስûላትን
ሕዝብን ማዕ…ል ያደረገና Åእውቀት ላይ የተመረœዘ የኢœኖሚ ሥርዓት (knowledge based economy) ሥራ ላይ
Åማዋል የዲሞŒራሲ እና የልማት ፍኖተ-Ãርታ ¡ስቀምጦ ኢትዮጵያን …ጥገæነት ስሜት ¡መለÃ…ት (dependency
syndrome mindset) ነፃ ያደርጋታል። ስለ እውቀት ገንቢነት ስናስብ ማንÅብ እና መፃፍ የሰብዓዊ ልማት
የመጀመሪያ እርምጃዎû መሆናቸውን እያስታውስን፣ የኢትዮጵያን ቋንቋዎû የÅለጠ ለማÅልፀግና የሁሉንም
ሥነ-ጽሑፍ ለማጎልÅት የግዕዝን ፊደል ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎû Åትጋት እንድንጠቀም ሀሳብ ¡ቀርባለሁ።
ኢትዮጵያዊያን የÅሬ እርሻ እና የሣር ጎጆ ባሕልን Åመለወጥ ውድ ¡ገራቸውን ኢትዮጵያን ለማዘመን
ይመºሉ። የሥራ-¡ጡን ወጣት ስሜት ……ተማ መንገድ ወደ ገጠሩ ልማት ለመለወጥ፣ የሀገሪቱን …እጅ-ወደ-¡ፍ
¡ኗኗር ወደ ተደራጀ ንግድ-ተœር እርሻ (commercial farming) ለማሸጋገር …ግብርናው ዘርፍ Åመጀመር Åንቃት
መሣተፍና Åሁል-¡ቀፍ የሀገር-ግንባታው ጥረትም መርÃት ይጠÅቅባቸዋል። ሀገሪቱን …ድህነት ውስጥ ጎትቶ
ለማውጣት የሥራ-ወዳድነት ሥነ-ምግባር፣ የራስ-¡ገዝ ባህል፣ እንዲሁም የኅብረት ሥራ የማኅÅረሰብ ልማት
መርሆዎû Åወጣቱ ዓዕምሮ ውስጥ ሊሰርፁ ይገባል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ¡ብይ የህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ¡ያሌ ስህተቶûን Åማረሙ ላይ መጠመዳቸውን ¡ያለሁ
¡ደንቃለሁም፤ ነገር ግን ¡ያሌ የኢትዮጵያ ማኅÅረሰቦûን ላዳረሰ እጅግ የሚያስጨንቅ የሞት እና የንብረት
ውድመት ጉዳይ ቸል ማለታቸውያሳስÅºል። ምŒንያቱም የኢትዮጵያን መሠረታዊ ûግር ይህም ማለት
Åህወሓት/ኢሕ¡ዴግ ሕገ-መንግሥት የታወጀውን ¡ውዳሚ የጐሣ ፌዴራሊዝም (ዜናዊዝም) መፍትሔ ለመስጠት
የፖለቲÃ ፈቃድም ሆነ ወµ ያጠረቸው ይመስላል።
ኢትዮጵያ ¡ንድ ወይስ ሁለት የሕግ ¡ውጪ ምŒር ቤቶû ሊኖራት ይገባል? ወይም ለኢትዮጵያ
የሚስማማው ¡ሃዳዊ ወይስ ፌዴራላዊ ሥርዓት ይሆን? ወይም ለኢትዮጵያ የሚሻለው ፓርላሜንታዊ ወይስ
ፕሬዝዴንታዊ ሥርዓት ነው የሚሉት ጉዳዮû Åሁሉም የሚመለ…ታቸው ወገኖû ጤናማ ŒርŒር እና ሕዝባዊ
ውይይት …ተደረገ Åኋላ ህገ-መንግሥት መተÃት ወይም ማሻሻል እና …ዛ Åኋላ ምርጫ ማÃሄድ ይቻላል።
ሁላûንንም ሊያœራ የሚûል የመንግሥት ዓይነት …ሁለት Œፍለ-ዘመናት Åፊት Åቶማስ ፔይን እንዲህ
ተገልፅዋል፡- ìÅማንºውም ¡ንድ የዓለም ሀገር እንደዚህ ብሎ መናገር የተቻለ እንደሆን፣ ደሃው ሕዝቤ ደስተº
ነው፣ ¡ላዋቂም ሆነ ሀዘንተº ሰው ÅመÃ…ላቸው ¡ይገæም፤ እስር ቤቶùም እስረº ጎዳናዎùም የµቢጤ
¡ይታዩባቸውም፤ ¡ረጋዊያን የሰው ፊት ¡ያዩም፤ የሚጣለው ግብር ጨቋæ ¡ይደለም፤ ይህ እሳቢው ዓለም
ባልንጀራዬ ነው፣ ምŒንያቱም ደስታው ደስታዬ ነውና። እነዚህ ነገሮû መነገር …ቻሉ፣ እነሆ ያ ሀገር Åሕገመንግሥቱ እና Åመንግሥቱ ሊœራ ይûላል።î
ኢትዮጵያን …ኢሕ¡ዴግ የ¡ምባገነን ¡ገዛዝ ነፃ ለማውጣት ኢትዮዽያውያን Åሀገርቤት Åገፍ ሲታሰሩና ብዙዎû
ደግሞ ÅፖለቲÃ ትግሉ ህይወታቸውን መስዋዕት ሲ…ፍሉ ቆይተዋል። ÅÅኩሌ ኢትዮዽያን …ኤስኖŒራሲ (ሥልጣን
ለጐሠøû) ወደ ኢትዮŒራሲ (ሥልጣን ለኢትዮዽያ ሕዝብ) የሚያሸጋግር መፍትሄ ሀሳብ ¡ቅርቤ¡ለሁ። ለረዥም ጊዜ ሙሉ
ለሙሉ …ሽፎ Åሥልጣን የቆየ መንግሥት ¡ንድም የለም። ኢትዮጵያ ነፃ ትወጣለû፤ ¡ምባገነንነትም ÅዲሞŒራሲ ይተÃል፤
ምŒንያቱም እንደ የ¡ፍሪÃውያን ¡ባባል ìዝናብን ማንም ሊያቆመው ¡ይûልም!î
¡ቶ ¡ባተ Ãሣ ìValue Analysis and Engineering Reengineeredî እና ìየፋይዳ ትንታµ እና ህንደሳî መፅሐፎû ደራሲ ነው።

ኢትዮŒራሲ ላይ የሚኖራûሁን ምል…ታ Åደስታ ለመቀÅል ዝግጁ ነæ። ¡መሰግናለሁ።kassa.abate@gmail.com

11

