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የዕድገታችን ሚስጥር ዋነኛው ጠላታችን  ድህነት መሆኑን 

መገንዘብ መቻላችን ነው! 
ኃብተየስ  ወንድራድ 

05-03-16 

 

የተያያዝነው የጸረ ድህነት ትግል ነጻነትንና እኩልነትን ለማግኘት 17 ዓመታት እንደተከፈለው መራራ ትግል የህይወትና የአካል 

መሰዋዕትነትን አይጠይቅም።  የእኛ ትውልድ ትግል ማለትም  የድህነት ትግል የህይወት መሰዋትነትም ሆነ የአካል መጉደልን 

አይጠይቅም። የዛሬው ውልድ ትግሉ ከድህነት ጋር ነው። በአገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ተችሏል። ችግሮቻችንን 

በመነጋገር መፍታት የምንችልበት ስርዓት ተዘርግቷል።  

 

የድህነት የትግል እንደ 17 ዓመታቱ የፍትህ ፍለጋ ትግል መራብ መጠማትን፣ ተራራ መውጣትና ቁልቁለት  መውረድን፣ 

ስቃይና መከራን የሚጠይቅ አይደለም። ከአሁኑ ትውልድ የሚጠበቀው አገራችን የጀመረችው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታና የልማት ስራዎችን በማስቀጠል ያስቀመጥነውን የመካከለኛ ገቢ ራዕይ ማሳካት ነው። ይህንንም ለማሳካት ሁላችንም 

በተሰማራንበት መስክ ድህነትን በጽናት መዋጋት ስንችል ነው። 

 

የኢትዮጵያ ቀንደኛ ጠላት ድህነት እንደሆነ አበክረው ይገልፁ የነበሩት ታላቁ መሪ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ  ህብረተሰቡ 

ስለልማት፣ እድገትና መለወጥ ማሰብ እንዲችል መሰረት ጥለዋል። ይህ የታላቁ መሪ ንግግር ሁላችንም ራሳችንን እንድናይ 

ያደርገን የመለወጣችን መሰረት ነው። ለድህነታችን መንስኤዎቹም ሆነ መፍትሄ አምጪዎቹ እኛው ራሳችን መሆን እንደሚገባን 

መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል።  

      

አገራችን የተከተለችው ያልተማከለ አስተዳደር  የህዝቦች  ዴሞክራሲያዊና ሰባዊ መብቶች ማረጋገጥ ችሏል። የፌዴራል 

ስርዓታችን ህዝቦች በማንነታቸው እንዲኮሩ፣ ማንነታቸውን እንዲያውቁ፣ በማድረጉ ዘላቂ ሰላምን ለአገራችን አስገኝቷል። 

ባለፉት ሁለት አስርት  ዓመታት በአገራችን ሰላም መስፈን በመቻሉ  መንግስትና ህዝብ ትኩረታቸውን ወደ ልማት ማድረግ 

በመቻላቸው  አለምን ያስደመመ ባለሁለት አሃዝ እድገት ማስመዝገብ ተችሏል።  

 

አገራችን ባሳየችው የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ይሁን የኢኮኖሚ ዕድገት ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ መድረክ የነበራት 

ተሰሚነት እየተሻሻለ እንደመጣ ማየት ይቻላል። አገራችን ትላንት ትታወቅበት የነበረው ድርቅ፣ ረሃብና ጦርነት ዛሬ የለም።  

ዘንድሮ በአገራችን መጠነ ሰፊ ድርቅ ተከስቶ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በቂ እርዳታ ማቅረብ ባልቻለበት ሁኔታ መንግስት ዜጎችን 

መታደግ ችሏል። ዜጎች ከቀያቸው አልተፈናቀሉም፣ ድርቁ ወደ ረሃብ አልተቀየረም። ይህ ለአገራችን ትልቅ ስኬት ነው። ዛሬ 
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አለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን የሚመለከትበት የቀድሞው መነጽር ተቀይሯል። ገጽታችን በእጅጉ መሻሻል አሳይቷል። 

እነዚህን የተጀመሩ መልካም ስራዎች ቀጣይነት ማረጋገጥ የአሁኑ ወጣት ሃፊነት መሆን ይገባዋል።   

  

ዛሬ በአገራችን አስተማማኝ ሰላም አለ። ስራ የማማረጥ አባዜ ካልሆነ ስራ አለ። ማንም መስራት የሚችልና የሚፈልግ  ዜጋ 

ጦሙን የማያድርባት አገር መፍጠር እየተቻለ ነው። ይህ በአትኩሮት ለተመለከተው ትልቅ ጥንካሬ ነው። በውስጣችን 

በፈጠርነው ጥንካሬ በርካታ ወዳጆችን ማፍራት ችለናል። ከአለም ነባራዊ ሁኔታ መረዳት እንደሚቻለው ተጽዕኖ ማሳደር 

የማይችልን አገር መወዳጀት የሚፈልግ አገር የለም። ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በአገራችን ባስመዘገበቻቸው ፖለቲካዊና 

ኤኮኖሚያዊ ድሎች በምዕራቡም ይሁን በምስራቁ ጎራ ተፈላጊ ሆናለች። በፖለቲካ ዘላቂ ወዳጅም ይሁን ዘላቂ ጠላት የለም 

እንደሚባለው አሁን የተፈጠረውን መልካም ጅምሮች አጠናክረን በመቀጠል አገራችንን ወደተሻለ ደረጃ ማድረስ የአሁኑ ወጣት 

ግዴታ ነው።     

 

የአገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የውስጥ ግንኙነታችን ነጸብራቅ ነው። የፌዴራሊዝም ስርዓታችን ያስተማረን ትልቅ ነገር 

መቻቻልና መከባበርንን ነው። ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን መፍታት የቻለችው ጠንካራ የፌዴራል ስርዓት መከተል በመቻሏ 

ነው። ይህን በውስጥ ያዳበርነውን መቻቻል ወደ ጎረቤቶቻችን ይዘን በመውጣታችን ዛሬ አገራች የቀንዱ አካባቢ ህዝቦች ከለላና 

ዋስትና ሆናለች።   

ኤኮኖሚክ ዲፕሎማሲን መሰረት ያደረገው የአገራችን  የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ  የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ  

ከማረጋገጡም ባሻገር በቀጠናው አገሮች መካከል ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር እንዲፈጠር በማድረጉ በአካባቢው አገሮች ዘላቄታዊ 

ሰላም እንዲኖር አድርጋለች። ዛሬ አገራችን የአካባቢውን አገሮች  በመሰረተ ልማት እንዲተሳሰሩ ለማድረግና  በቀጠናው  ዘላቂ 

ሰላም ለማስፈን በርካታ ስራዎች በመስራት ላይ ነች። የአሁኑ ትውልድ ይህን አጠናክረን በመቀጠል አገራችን በቀጠናው 

የፈጠረችውን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ማጠናከር ይገባናል።   

 

የአገራችን ስኬት በምጣኔ ሃብት ብቻ ሳይሆን በዲፕሎማሲው መስክም ውጤታማ እየሆነች መጥታለች። ዛሬ አገራችን 

እርዳታና ብድር ጠያቂ ሳትሆን ለአፍሪካ አገሮች ብቻ ሳይሆን ለኃያላን መንግስታት ሳይቀር የልማት አጋርና የችግሮች መፍትሄ 

አፈላላጊ ለመሆን በቅታለች። ኢትዮጵያ በቀንዱ አካባቢም ይሁን አህጉሩ ግጭቶች እልባት እንዲያገኙ መፍትሄ በማፈላለግ 

ቀዳሚ አገር ሆናለች። ኢትዮጵያ በፀረ ሽብር ትግሉ የምዕራቡም ሆነ የምስራቁ ጠንካራ አጋር ነች። በሶማሊያ ያለው የአልቃይዳ 

ክንፍ የሆነው ጽንፈኛ አልሸባብን በሶማሊያና በአካባቢው አገሮች እያደረሰ ያለውን ጥፋት በማስወገድ ረገድ ግንባር ቀደም አገር 

ነች።  አሸባሪዎችን በመዋጋትና የአፍሪካን ቀንድ አካባቢ ሰላም እንዲሆን ከማድረግ ረገድ አገራችን እየተጫወተች ያለችው 

ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።    

አገራችን ለሁሉም ጎረቤት አገራት ዜጎች እንደሁለተኛ አገር በመቆጠር ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ አገራት ከፍተኛ ቁጥር 

ያለውን ስደተኞችን ማስጠለል ብቻ ሰይሆን  ለስደተኞች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በተባባሩት መንግስታት ድርጅት 

የስደተኞች ኮሚሽን ጭምር ሙገሳን ተችሯታል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ የተሰደዱ ወደ 

አንድ ሚሊዮን ለሚጠጉ ስደተኞች መጠለያ ነች።  
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ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የነበረውን የአገራችንን ሁኔታ ስናስታውስ እንኳን ለሌሎች አገሮች ዜጎች መጠለያ ልትሆን 

ይቅርና የራሷ ህዝቦችም በጦርነትና በረሃብ ሳቢያ የትውልድ ቀያቸውን  ጥለው የሚሰደዱባት አገር ነበረች። ስደተኞችን 

ማስጠለል የሚፈጥረው ማህበራዊም ሆነ ምጣኔ ሀብታዊ ጫና ከባድ ቢሆንም አገራችን አቅም በፈቀደ ሁሉ ሁኔታዎች 

እንዲሟሉላቸው እያደረገች ትገኛለች። ኢትዮጵያ ይህን እያደረገች ያለችው በህዝቦች መካከል ያለው መተሳሰብ የበለጠ 

እንዲጠናከር በማሰብ እንጂ ይህን ያህል ቁጥር ያለው  ስደተኞችን ማስተናገድ የሚያመጣው ጫና ቀላል የሚባል አይደለም።   

 

የአገራችን ምጣኔ ሀብት እድገት ሲጀምር ከጎረቤት አገራት ጋር በንግድ፣ በባህል፣ በሰላም ማስከበር፣ ወዘተ  ትስስሩ እየጠነከረ  

መምጣት ጀምሯል። ኢትዮጵያ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ዘመናዊ የመንገድ ግንባታ፣ የባቡር ማስመር ዝርጋታ፣ 

በአየር በረራ መስመሮች ማስፋፋት፣  የኃይል አቅርቦት ወዘተ…በማካሄድ የአካባቢውን  አገራት ህዝቦች ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ 

ላይ እንዲደርስ ጥረት በማድረግ ላይ ነች። እንዲሁም ኢትዮጵያ በተለያዩ የአፍሪካ አገራት በሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ሶማሊያ፣ 

ላይቤሪያ፣ ሱዳን፣ ዳርፉር፣ አብዬ የሰላም ማስከበር ስራዎች ላይ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። በመጫወትም ላይ ነች። 

ኢትዮጵያዊያን ሰላም አስከባሪ ኃይሎችም በተሰማሩበት አገር ሁሉ በህዝብ የተወደዱና ምስጋና የተቸራቸው ናቸው።   

 

እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች የመነጩት አገራችን ከምትከተለው በህዝቦች የጋራ ጥቅም ላይ ታሳቢ ያደረገ የውጭ ፖሊሲ 

መሆኑን መገንዘብ የሚያዳግት አይመስለኝም። የዛሬው ሰላም፣ እድገትና ዴሞክራሲ በእነኛ ህይወታቸውንና አካላቸውን በገበሩ 

የህዝብ ልጆች የመጣ መሆኑን ማሰብ ተገቢ ነው። የዛሬው የድህነት ትግል የህይወትና የአካል መሰዋዓትነትን የሚጠይቅ 

አይደለም። ዛሬ አገራችን ከእኛ የምትፈልገው በተሰማራንበት የስራ መስክ ጠንክረን በመስራት ድህነትን መዋጋት ብቻ ነው።  


