
ለኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ ውዠምብር ሳንደናገር ልማታችንን እናስቀጥል!! 

 Moges100@yahoo.com 

ፈጣን ልማትና ግብርና መር  ስትራተጅ ፤ ልማታዊነትን ከዲሞክራሲያዊነት ጋር ያጣመረ  

መስመር፤ የአገራችንን ህዳሴ አሻግሮ የሚመለከት ራዕይ !!  ለሀገራችን   ህዝቦች  

ወርቃማ ዘመን  ተብሎ ተመዝግቧል፡፡  ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመራችንን  

ተከትሎ  ኢኮኖሚው  ሊያድግ በሚችልበት  የላቀ ፍጥነት  እንዲያድግ የሚያግዙ 

ፖሊሲዎችና ስትራተጅዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው፡፡  

ህግ -መንግስታችን ለልማት  የቆረጠና  ልማትን  የሞት ሽረት ጉዳይ ያደረገ መንግስትን 

አረጋግጧል፡፡  የግልና የቡድን መብትን ሳይነጣጠሉ  ያከብራል፡፡   የብሄር ፤ 

የሀይማኖትና   የፆታ   እኩልነት መብቶች ሳይሸራረፉ የሚከበርባት ሀገር ግንባታ ጀምረን  

በሩጫ ላይ ነን ፡፡  አንፀባራቂ  ውጤትም  እያስመዘገብን  እንገኛለን፡፡  

 የዲሞክራሲ  ስርዓት ግንባታ መገለጫ የሆኑት ተቋማት ከክልል አስከ ቀበሌ መዋቅር 

ተዘርግተዋል፡፡ ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ ፤ስልጣን በምርጫ ስርዓት ማረጋገጥ፤ ህዝባዊ 

ማህበራትን ማደራጀትና አገልግሎታቸውን በነፃነት እያረጋግጡ የመጡት ጊዜ ውስጥ ነው 

የምንገኘው ፡፡ 

የአንድን ህዝብ ዕምነትና አመለካከት በሌላው ህዝብ ላይ መጫን የራስን ዕምነትና 

አመለካከት ሌሎች በግድ እንዲቀበሉት ማድረግና ልዩነትን በነፃነት አለማስተናገድ ሰፊ 

ቦታ ይዞ በቆየበት ሀገርና ህዝብ ዘንድ በዕኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ መከባበር 

፤አንዱ የሌላውን ወግና ባህል መጠበቅ እንደ ልማት የሚቆጠርባት ሀገርና ክልል መፍጠር 



መቻል በቀላሉ የሚወጡት ዳገት አልነበረም ፤ባለፉት የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመር 

ጉዞ ግን  ይህ ተችሏል፡፡  

ገፅታችን ተሻሽሏል  ስንል ከምንም ተነስተን አይደለም፡፡ ከህገ-መንግስት ጀምሮ ሰው 

በመሆንህ ብቻ የምትከበርበት፤ ተናግረህ የምትደመጥበት ፤ ድጋፍህንም ሆነ ተቃውሞህን 

ያለምንም ፍርሀትና ስጋት የምትገልፅበት ሀገርና ህዝብ መፍጠር በመቻሉ ነው፡፡ አሁን 

በምንገኝበት የልማት ፍጥነትና የዕድገትና ለውጥ ዕቅዳችን ልክ ከተራመድን ልማታዊና 

ዲሞክራሲያዊ መስመራችን የአገራችንንም ሆነ የብሄራዊ ክልላችን ህዳሴ  ዕውን 

የምናደርግበት ጊዜ ሩቅ አይደለም፡፡ 

የውጭ ጉዳይና  የብሄራዊ  ደህንነት  ፖሊሲያችን  በሰላም  ተከባብሮ  መኖርንና  ሰጥቶ  

መቀበልን ይፈቅዳል፡፡ በእኩልነትና  በውስጥ  ጉዳይ  ጣልቃ ባለመግባት መርህ  በሚገዛ 

፤  አንዱን ለማስደሰት ሲባል ሌላውን የማያስከፍ ለብሄራዊ ጥቅም ሲባል  በሰጥቶ 

መቀበል መርህ  የሚመራ  የውጭ  ግንኙነት ሩብ ክፍለ ዘመን ተሻግረናል፡፡ ከሁሉም 

በላይ ከውስጥ   ወደ  ውጭ የሚመለከት  የውጭ  ጉዳይና ብሄራዊ ደህንነት ፖሊሲ 

ባለቤቶች ሆነን  የመላውን ዓለም ቀልብ መሳብ ችለንበታል፡፡ 

በግብርን  ስራችን  በ1983/84  ዓ.ም  ከ83 ሚሊዮን  በላይ   ያላመረተች   ሀገር  

በ2007/2008  ዓ.ም  በሰብል ምርት ብቻ 280 ሚሊዮን ኩንታል ያመረተችና በምግብ 

ዕህል ራሷን የቻለች ሀገር ለመባል በቅተናል፡፡  

ከጥቃቅን    እስከ ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች መፍላት የጀመሩባት፤  ከትናንሽ  አስከ ሜጋ 

መሰረተ-ልማት ፕሮጀክቶች ተግባራዊ እየተደረገባት   የሚገኝ፤   (ታላቁ የህዳሴ ግድብ ፤ 

የከተማ ውስጥና  ሀገሪቱን  ከክልሎችም ሆነ ከጎረቤት አገሮችና ክፍለ አህጉሪቷ 



የሚያስተሳስሩ የባቡር ፕሮጀክቶች ፤ አውራ ጎዳናዎች ፤ የከተማና ገጠር 

ኤሌክትሪፊኬሽኖች ፤  ሰፊ የቴሌኮም አውታሮች ፤  ሪል አስቴቶችና የጋራ መኖሪያ 

ቤቶች  እያጎመሩ የሚገኙባት ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ብትኖር ሀገራችን ኢትዮጵያ 

ነች፡፡  

 የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኞች ሳይቀር  ከሰሀራ በታች እንዲህ ዓይነት የፖለቲካል 

ኢኮኖሚ በዓይነቱ  ለአፍሪካ አዲስ   መሆኑንና    ከኢትዮጵያ    አልፎ   የአፍሪካን 

ህዳሴ የሚያበስር እንደሚሆን ያላቸውን እምነት ይገልፃሉ፡፡ ማርሽ ቀያሪ ሀገር -

ኢትዮጲያ!! 

ልማታዊና   ዲሞክራሲያዊ    ስርዓታችን    አንፀባራቂ   ድል   እያስመዘገበ    ነው ፤ 

ስንል  የመልካም አስተዳደር መገለጫዎች አንዱ ከሆነው የፈጣን አገልግሎት አሰጣጥ 

ችግር  ነፃ ሆነን ግን  አይደለም፡፡  ፈጣንና መሰረተ-ሰፊው  ልማታችንም  ተጀመረ 

እንጅ ገና ከምንፈልገው  ደረጃ ላይ አልደረስንም፡፡ ይልቁንም ልማታዊና   ዴሞክራሲያዊ    

መስመራችን  ትክክለኛ አቅጣጫ ላይ ነው ፤ የምንለው  ለህዳሴ ጉዟችን እንደ አንድ  

ግብዓት  ተደርጎ  የሚወሰደውን  ጠያቂ ህብረተሰብ መፍጠር መቻላችንን ነው፡፡   

ጠያቂ  ህብረተሰባችን የተፈጠረው   ዜጎች  ያለማንም  ጣልቃ  ገብነት  በፈለጉት  

መንገድ  ሀሳባቸውን እንዲገልፁ  የሚፈቅደውን ህገ-መንገስታዊ   ነፃነትና ፤ ማጣጣም 

የጀመሩትን   ፈጣን   ልማት ተከትሎ   በመሆኑ   ብሩህ ተስፋ ያላት ሀገርና   ህዝብ  

ከመፍጠር አኳያ  እንደ አንድ ግብ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል፡፡  

የህዳሴ  ዘመናችንን   የጀመርነው    ከአንድ    ተኩል ክፍለ ዘመን  የቁልቁለት ጉዞ  

የጦርነት ፤ ረሀብና   የእርስ   በርስ   ግጭት   ወጥተን መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ ይህን 



ተከትሎ  ልማታዊና  ዲሞክራሲያዊ  መስመራችን  ሁለት አብይ ፈተናዎች ሊገጥሙት 

አንደሚችሉ አስቀድሞ  ተለይተዋል፡፡ 

   ውስጣዊና   ውጫዊ    ፈተናዎች ናቸው ፡፡  የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ    

መስመራችን    በዋናነት  ሊፈትነው የሚችለው  በፈጣንና መሰረተ ሰፊ ኢኮኖሚ ልውጥ 

የገባ  ህዝብ ለሚጠይቀው  የአገልግሎትና  ግብዓት ጥያቄ በዚያው  ልክ  ከስር ከስሩ  

ፈጣን  ምላሽ መስጠት ይጠይቃል ፡፡  የመልካም   አስተዳደር  መገለጫ የሆነውን 

የአገልግሎት ይቅረብልኝ  ጥያቄ   ተከታትለን   መፍታት ባለመቻል የሚነሳ ቅሬታ ካለ 

፤ በማንም  በምንም  ላይ ልናላክከው   የማንችለው  የራሳችን ውስጥ ችግር ነው 

የሚሆነው ፡፡   የውስጥ  ችግራችንን   በጥፍራችን   ቆመን  በመስራት  ሀላፌነታችንን     

ባለተወጣን    ቁጥር   ለኪራይ ሰብሳቢ ዋሻዎች ማለትም ትምክህት ፤ጠባብነትና 

የሀይማኖት አክራሪነት ወዘተ…. የሚሆን  አጀንዳ  ሰበብ ይከፍታል፡፡    

ህዝባችን    እያረጋገጠ የሚገኘውን  ፈጣን ፤  ቀጣይነት ያለውና  ምዕላተ -ህዝቡን 

ተጠቃሚ  እያደረገ የሚገኝ ልማት  ተከትሎ  የሚከሰት  የመልካም  አስተዳደር  ችግር   

መፈታት ያለብት ከልማታዊና ዲሞክራሲያዊ  መስመሩ ባህሪ እንጅ ለኪራይ ሰብሳቢና 

ጥገኛ ሁከት ፍራቻ ሲባልም መሆን የለበትም ፡፡   

በክልላችን በነሀሴ ወር መጀመሪያ ሰሜን ጎንደር  አስተዳደር ዞን በወልቃይት ህዝብ 

ማንነትና ወሰን ማካለል ሰበብ አድርጎ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል ፡፡ ሰላማዊ ሰልፉ በጎንደር 

ተጀምሮ ወደ ባህርዳርና ሌሎች የክልሉ ከተሞችም ለማስፋፍት ተሞክሮ ሳይሳካ ቀርቷል፡፡ 

ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ህገ-መንግስታችን  ለዜጎች ካጎናፀፋቸው ዲሞክራሲያዊ መብቶች 

አንዱ ነው፡፡ ነፃ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ አንድ ነገር ሆኖ ሀላፌነትን የወሰደ አካል /ፓርቲ/ 



ቢኖረው ባልከፋ ነበር ፡፡ በነፃ ሰላማዊ ሰልፍ፤ ነገር ግን ሀላፌነት የጎደለው ፤መሆኑ ብዙ 

ነገር ያጎደለ ይመስለኛል፡፡ 

 በተለይ በባህርዳር ከተማ  ሰማያዊ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ቀኑን ካሳወቀና 

ህዝቡን ከቀሰቀሰ በኋላ ሀላፌነት ለመውሰድ ግን ፈቃደኛ አለመሆኑን  ለከተማ አስተዳደሩ  

መግለፁን  በብዙሀን መገናኛ ሰምተናል፡፡ ሀላፊነት በጎደለው መንገድ የተካሄዱ  ሰላማዊ 

ሰልፎች በተነሳ ሁከትና ግርግር የበርካታ ንፁሀን  ህይወት ጠፍቷል፡፡ ንብረት ወድሟል፡፡ 

ህገ-መንግስታችን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓትና የልማት አካል ነው ፤በሚል ለህዝቦች የፈቀደው 

ነፃ  ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት  ለተቃራኒው ውሏል፡፡ ኪራይ ሰብሳቢዎች  በሰላማዊ 

ሰልፍ ህገ- መንግስታዊ  ነፃነት ስም  መደዴነት የተመላበት ድርጊት በአደባባይ 

ፈፅመዋል፡፡ 

 በወልቃይት  ህዝብ  ማንነትና ድንበር ማካለል  ሰበብ   የተፈፀመው  ይህ   ፀረ-

ልማትና ፀረ-ዲሞክራሲያዊ  አጀንዳ    ህብረተሰቡን   ከልማቱና ዲሞክራሲያዊ መስመሩ 

ለመነጠል ከማሰብ ባለፈ ተጠቃሚ  አያደርገውም ፡፡ ሁከትና ግርግር የትምክህተኞችና 

ጠባቦች  አመለካከት   እንጂ የህዝቡ እንዳልነበረ ከተግባራቸው በግልፅ  መረዳት 

ችያለሁ፡፡ 

የአገራችን ህዝቦች ብሄርና ብሄረሰቦች በጋራና  በአንድነት  ተከባብሮና ተቻችሎ የመኖር  

ተምሳሊት የሆነውን  ባንዲራ ማውረድ ፤  ህበረተሰቡ   ወዙንና   ላቡን   አንጠፍጥፎ   

ለዘላቂ    ልማቴና    መልካም አስተዳደር  ስራየ  መሰረት ይሆነኛል ያላቸውን መሰረተ 

-ልማት አውታሮች  ማውደም ፤  የተጓደለ   የልማትና   መልካም   አስተዳደር   ጥያቄ   

እንኳ ቢኖር  በህግዊና  ህገ-መንግስታዊ ስርዓት  ካልሆነ በቀር በሁከትና  ግርግር   



ተባባሪ   አንሆንም ያለቸውን ህበረተሰብ  ቀሚስ መላክ  ወዘተ …  የትምክህትና ጠባብ 

ሀይሉ   ህዝባዊነት የጎደለውን ተግባር ፈፅሟል፡፡    

  በሰላማዊ  ሰልፍ ወቅት  የትምክህትና ጥበት ሀይሉ ያሳያቸው  ባህሪያት   የ21ኛውን 

ክፍለ ዘመን ፖለቲካል ኢኮኖሚ የማይመጥን  ፌውዳላዊና ኋላ -ቀር ስርዓት  ለመመለስ 

የሚያደርገውን ጥረት ቁልጭ አድርጎ አሳይቷ፡፡ 

 የኪራይ ሰብሳቢው  ሀይል በትምክህትና ጠባብ  አመለካከት ተነሳስቶ   ህብረተሰቡን 

ለማደናገር  የቻለበት ዋናው ምክንያት ያው በአቋራጭ ስልጠን  ለመያዝ  ካለው ቀቢፀ -

ተስፋና  ፈጣን ልማታችንና ዘላቂ ሰላማችን  ከማይዋጥላቸው ለውጭ ሀይሎች  ተቀጥሮ 

በመላላክ  ከሚገኝ ፍርፋሪ ወይም   ኪራይ ለቀማ    ነው ብየ  አምናለሁ ፡፡  

  ግራም ነፈሰ ቀኝ ውስጣዊ   የቤት ስራችንን  ሰበብ በሚያሳጣ   መንገድ   

አለመስራታችን   በእሳት ላይ ቤዚን   ሳይጨምርበት  እንዳልቀረ  የግል ግንዛቤ  

ወስጃለሁ ፡፡  ግንዛቤየን  በዚህች  መጣጥፍ  ለማቅረብ መነሳሳቴም ክስተቱ  ለቀጣይ 

ጉዟችንም ግብዓት ጥሎ ያልፋል   የሚል ዕምነት  በመያዜ ነው ፡፡   

ክስተቱ   አብዮታዊ  ዲሞክራት   ሀይላችን    ያለበትን የርዕዮተ-ዓለም ብቃት ቁመና  

እና ፈጣን ልማታችንን ተከትሎ የተፈጠረውን  የአገልግሎትና ምርት ይቅረብልኝ  ጥያቄ 

ከስር ከስር በመመለስ የተሄደበት ዕርቀት ዞር ብለን እንድናይ የሚያደርግ ነበር ማለት 

ይቻላል፡፡  

  በአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ  መስመራችን  እያስመዘገበ  የሚገኘውን  ፈጣን ዕድገት  

ተከትሎ  የሚፈጠር    የመልካም አስተዳደርና  ልማት  ክፍተት  ሲያጋጥም   ዋጋ  

ከፍሎ  ጥቅምን  ማስጠበቅ  የሚያስችል አቅም መፍጠር  ያስፈልግ ነበር፡፡  በዚህ ረገድ 



ፐብሊክ ሰርቪሱን  እየመራ  የሚገኘው  አብዮታዊ ዲሞክራት ሀይሉ  ግንባር ቀደም 

ሚናውን ሊጫወት ሲገባ የድርሻውን አልተወጣም የሚል ዕምነት አለኝ ፡፡  አብዮታዊ  

ዲሞክራቱም ሆነ መላው ፈፃሚ  ሀይል የኪራይ ሰብሳቢውንና ጥገኛውን ሀይል 

እንቅስቃሴና ዝንባሌ  ፈጥኖ በመረዳት በእንቅስቃሴው ልክ መቀልበስ ሳይችል ቀርቷል፡፡ 

ይህ ደግሞ በመስመራችን  መርህ  ላይ ቆመን ለህብረተሰብ  ጥቅም  መረጋገጥ   

መታገልና  መስራት ሲቻል ያልተጠቀምንበት ዕድል መኖሩን ያሳያል፡፡  

 የዚህ ፁሁፍ አቅራቢ  የትምክህትና ጠባብ ሀይሉን አጀንዳ ሳናለምጥ በመዋጥ  ጉዳዩን 

አባብሰነዋል የሚል ግምገማ አለው ፡፡   ሹመትና  ንግስና  የአብዮታዊ   

ዲሞክራሲያዊነት   መገለጫዎች መሆን  እንደሌለባቸው በመጥቀስ፡፡  እንደ መስመራችን   

ዕምነት አብዮታዊ   ዲሞክራሲያዊነት  ውግንና   እና ህዝባዊነት ናቸው ፡፡ ሙሉ በሙሉ 

ትግል የለም እንዳይባል ትግሉ  አለ፡፡  ትግሉ  ባይኖር  ኖሮ  ፈጣንና  ቀጣይነት  

ያለው  የኢኮኖሚ እድገት ባልመጣ  ነበር፡፡  

   ነገር ግን  የአብዮታዊ   ዲሞክራት   ሀይሉ  ርዕዮተ አለማዊ  ቁመና  የትምክህትና   

ጠባብ ሀይሎች ህብረተሰባችንን በጥገኛ አጀንዳቸው ወደ አልተፈለገ  ጥፋት 

አንዳይዳርጉት መቀልበስ የሚችል  አቅም ሳይኖረው ቀርቷል ፡፡ እንዲያውም  ድንጋይ 

አቀብሏል እንጂ  ፡፡ 

 ለውይይት እንዲመች  ይህን አባባል    በተጨባጭ    ማስረጃ   ማስደገፍ   

ያስፈልጋል፡፡   በጎንደርና   አካባቢው   ከተከሰተው   ሁከት   አንድ  ወር  ያህል 

ቀደም   ብሎ በባህር ዳር በተካሄዱ  ልዩ ልዩ  መሰረታዊ  ድርጅት   የንቅናቄ መድረክ 

ወቅት  በአባላት ዘንድ የተስተዋለው የርዕዮተ- አለም ብቃት መዛነፍ  በራሱ   



የትምክህትና ጠባብ ሀይሎችን የሚመክት ሳይሆን  ዱላ የሚያቀብል አይነት  ነበር ማለት 

ይቻላል፡፡ 

  የድርጅታችን አባላትና  መድረኩን  የሚመሩትን   አመራሮችን    ማጣጣል   

ተስተውሏል፡፡ ከድርጅት  ባህሪ  ያፈነገጠ ነበር፤ ብሎ መውሰድ ይቻላል፡፡ በውይይት 

ወቅትም  አባላት  መርህ ላይ  ቆሞ  ከዲሞክራሲያዊ  መንገድ ይልቅ  ተወረናል  በሚል 

አርበኝነት ስሜት ሀሳብን ማራመድ፤ በመርህ ላይ ቆሞ  በዲሞክራሲያዊ    መንገድ   

ሀሳቡን ለመግለፅ የሚሞክሩትን  ለማዳመጥ አለመዘጋጀት ፤  በወቅቱ  ከጀንዳ ውጭ  

ማንሳትና  መብከንከ  ወዘተ….  መድረኩ   ከዚህ የተለየ አልነበረም፡፡ በተለይ 

የትምክህትና ጥገኛ ሀይሉ በሁለት ወንድማማች ህዝቦች መካከል ድንበር/አጥር አበጅቶ 

ለማራገብ የሞከረውን አጀንዳ ከድርጅታችን መርህ ጋር ሳናመዛዝን እንዳለ ተቀብለን 

አጎነነዋል፡፡ እንዲህ ብሎም አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊነት የለም፡፡ ይህ ነው ድርጅታችን 

ያስተማረን ህዝባዊነት ? ድንቄም ህዝባዊነት !!! ቆም ብለን ራሳችንን መፈተሸ አለብን፡፡   

 የተቃዋሚ አባል ባልነበረበት  የንቅናቄ በኋላም በየተቋማችን ባካሄድናቸው  የህዋስ  

መድረኮች   ሰፌ ሽፋን  ይዘው ይንሸራሸሩ  የነበሩ  የመስመራችን አመለካከቶች ሳይሆን  

የትምክህትና  ጥገኛ አመለካከቶች  ነበሩ ፡፡ 

  መላ  ህብረተሰቡንና  ፈፃሚውን መርቶ የመስመራችን አቅም ያደርጋል ተብሎ 

የታመነበት  አብዮታዊ ዲሞክራቱ  ሀይል  በኪራይ ሰብሳቢ አጀንዳ መጠመድ ፤ 

በትምክተኞችና ጠባቦች ቦይ መፍሰስን በገሀድ አንፀባርቋል፡፡   

የመደብ  አሰላለፍን  በትክክል አለመረዳት ውሎ አድሮ   በነፋስ  የመገፋት አደጋ  

ሳያስከትል እንዳለቀረ መታዘብ  ችያለሁ፡፡  የጥገኛ  አሰላለፍና  ዝንባሌን  ያልተረዳ 



አብዮታዊ  ዲሞክራት  ደግሞ  የጨለመበት  መንገደኛ  እንደማለት ነው፡፡ በታችኛው 

መዋቅር  የሚገኘውን   አብዮታዊ  ዲሞክራታችንን  የርዕዮተ - አለም አቅምና ግንዛቤ  

ዝንፈት ተጠቅሞ  ጥገኛና ኪራይ  ሰብሳቢ  ሁሉ   በወልቃይት ማንነትና ድንበር ጥያቄ 

ሽፍን   ለጥፋት  በሚመች መንገድ  ህብረተሰቡን ለማደናገር ሞክሯል፡፡   

 ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመራችን የአዲስ ታሪክ ባለቤት ነው  ፡፡ ምልዓተ ህዝባችን  

ልማታዊ አስተሳሰብ እንዲኖረውና ልማትን  እንዲደግፍ   የሚያስችል   አስተዳደር 

በመፍጠር ረገድ የተጓዝንበት ዕርቀት በተጨባጭ ማስረጃዎች ማረጋገጥ ይቻላል ፡፡   

 ነገር ግን   ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመራችን  ተጠቃሚ ወይም ባለቤት አብላጫው   

ህዝብ  የሚኖረው   በገጠርና  ያልተማረ ነው ፡፡  

አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለጥቅሙ የቆመለት የአገራችን አብላጫ  ያልተማረና የገጠር   

ህዝብ ደግሞ በተራቀቀ መንገድ ጥቅሙን ለማስጠበቅ የሚያስችል አቅም የለውም ፡፡ 

የፐብሊክ ሰርቪሱና ድርጅት መዋቅራችን ተከታትሎ ካልደገፈው በስተቀር፡፡ 

ይልቁንም  በቀላሉ ዘላቂ ጥቅሙን ሊያጣ ወደ  ሚያስችለው ጎራ ተደናግሮ  ሊደባለቅና 

ጥቅሙን   ለሚያሳጡት ቡድኖች አጋር የሚሆንበት ዕድል  ሊፈጠር ይችላል፡፡  ይህን 

ክፍተት ለመሙላት   የአብዮታዊ   ዲሞክራት ሀይላችን   የርዕዮተ- አለም  ዝንፈትን  

ማስተካከል የሚያስችለው  የአቅም ግንባታ ስራችን  ዕለት በዕት ተጠናክሮ የመስመራችን 

አቅም ሊሆን ይገባ ነበር ፡፡  

 ሌላኛው  ጉዳይ  መስመሩ በየጊዜው እየተተካካ   በሚሄድና ነፍስና   ስጋውን 

ለልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመራችን አሳልፎ  የሰጠና  ኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ 

አመለካከትን አምርረው  በሚታገሉ አመራሮች ሊመራ ይገባል፡፡  የልማታዊ አስተሳሰብ 



ግንባታችን ገና ጠንቅሮ ሁለት እግሩን መሬት ላይ የተከለ አይደለም ፡፡ በትምክህት፤ 

ጥበት፤በሀይማኖት አክራሪነትና ሌሎች የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የተከበበ ነው፡፡  

ካሳለፋቸው የመንግስት ባህሪያት ተነስቶ  ሳይ ጭበረበር የተጭበረበረ ሊመስለው 

ይችላል፡፡ አመራሩ ሁሉ ለህዝብ ጥቅም ራሱን አሳልፎ ያልሰጠ ላይመስለው ይችላል፡፡   

የልማታዊ አስተሳሰብ  ጅምር መሰረቶቻችን  ገና  ያልፋፉና    ታዳጊ በሚባል ደረጃ 

የሚገለፅ በመሆኑ   የህዝብ ተጠቃሚነትን የሚፈታተኑ ጉድለቶች ካሉ ሰበብ እንዳይሆኑ    

ከስር ከስር   ተከታትሎ ማስተካከል ይጠይቃል፡፡  

ልማታዊ አስተሳሰብ ጎልብቶና   በህበረተሰባችን ዘንድ ልዕልና አግኝቶ  ሰፌው ህዝባችን 

ተጠቃሚነቱን አረጋግጦ ይቀጥል የምንል ከሆነ ሰፌና ያልተቋረጠ የትውውቅና አስተምህሮ 

ስራ መስራት ይጠበቅብናል፡፡ አንደበታችን የተለጎመ ሊሆን አይገባም ፡፡ የልማታዊና 

ዲሞክራሲያዊ መስመራችን በአህጉሪቱ የአዲስ ታሪክ ባለቤት መሆኑ ሰፊና በዕውቀት ላይ 

የተመሰረተ  ትውውቅ ስራ መስራት ይጠይቃል፡፡  

የህዝብ ግንኙነትና  ኮሙኒኬሽን  ስራው  አንድ ተቋም ብቻውን የሚወጣው ሳይሆን  

በዕምነት ተይዞ በተቀናጀ መንገድ  የሌሎችን  የአዲስ  ታሪክ  ባለቤት  ሀገሮች (ልማታዊ 

መንግስታት)  ልምድ በመቅሰምና ከእኛ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማቀናጀት ሊፈፀም ይገባል፡፡ 

በየደረጃው በሚገኙ  ከክልል   እስከ ቀበሌ  የሚገኘው መዋቅራችን  ተቋማዊ ስምሪትና 

አደረጃጀት ልማትናን መልካም አስተዳደርን  በመምራት ብቃት መገለጽ አለበት፡፡  

በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ  መስመራችን  የታነፀ አስተሳሰብ ፤ አንደበቱ በተፈታና   

ነፍስና ስጋውን ለህዝብ ጥቅም አሳልፎ በሰጠ አመራር መመራቱን የማረጋገጥ ጉዳይ 

በዕየለቱ መፈተሸ አለበት፡፡ ስምሪታችንን መፈተሸ፤ በየደረጃውና በየጊዜው ሀብትና ጊዜ 



አጥፍተን የምንሰጠው ተከታታይ አቅም ግናባታ  አስተዳደራዊ  ሀላፊነትን  በብቃት 

መወጣት የሚያስችል መሆን አለመሆኑን ማረጋገጫችን ይሆናል፡፡ 

የልማታዊ  ዲሞክራሲያዊ  አስተሳሰብ ልዕልና ሁሉንም የህብረተሰባችን አቅሞች   

የትምህርት ተቋማት /ዩኒቨርስቲዎች፤  የሚዲያ ተቋማት ፤  ሲቭክ ማህበራትና   

ዩኒቨርስቲዎችና ወዘተ… በመጠቀም  ማስፈን  ተገቢ ይመስለኛል፡፡  በዚህ መንገድ  

የህዝባችንን  ተጠቃሚነትም ሆነ የልማት ተሳትፎውን  በዘላቂነት ከትምክህትና ጠባብ 

ሀይሎች መጠበቅ የሚቻል ይመስለኛል፡፡ 

ኪራይ ሰብሳቢዎች  እስከ አሁን በሚያራምዱት ተልካሻ አጀንዳና  በፈፀሙት ተግባር  

ህበረተሰቡን  ከልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመሩ   ከመነጠል    ባሻገር    ፈፁም    

ተጠቃሚ ሲያደርጉት አልታየም ፡፡  ኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል  ኢኮኖሚ   የዜሮ   

ድምር  ጨዋታ  ነው ፡፡ በኪራይ ሰብሳቢነት  ከጥቂትና በጣም ጥቂት  ጥገኛ ሀይሎች 

በስተቀር ህብረተሰባችን ተጠቃሚ አይሆንም፡፡  የኋላ ቀር ገዥ መደቦች አመለካከት ነው፡፡ 

  በዕጥረት የሚታዩብንን ያልሰራናቸው የቤት ስራዎቻችን  ኪራይ ሰብሳቢዎች  ለፈጠሩት 

ሁከት ሰበብ ሆነ እንጅ ዋና ዓላማቸው  በነፃና ፍትሀዊ ምርጫ  ሊያገኙት ያልቻሉትን 

ስልጣን ለመጨበጥ የሚደረግ  መፍጨርጨር ነው ፡፡ ልማታችንና ዘላቂ ሰላማችንን 

ለማይፈልጉ  የውጭ ሀይሎች   በመላላክ የሚገኝ ፍርፋሪ ከመልቀም ያለፈ እንዳልሆነ    

ከታሪካቸው  መገንዘብ ይቻላል፡፡    

 ፈጣን ልማታችንን  ተከትሎ  የሚፈጠሩ  የአገልግሎት አቅርቦት ድክመቶች  መኖሩ 

የማይቀር ነው፡፡  ድክመቶች ቢኖሩ እንኳ  መፍትሄ   የሌላቸውና   ለመፍታትም   ጊዜ 

የማይሰጡ    ናቸው  ተብሎ አይታመንም  ፡፡ መፍትሄ የሚያገኙ ናቸው ፡፡   ከላይ 



እንደተገለፀው   የልማታዊና የዴሞክራሲያዊነትን  አጣምሮ የሚመልስ ህገ-መንግስት 

ባለቤቶች ነን ፡፡ በተግባርም ተፈትሾ  ተመስክሮለታል፡፡   

 ባሳለፍነው ሚሊኒየም  ህዝባችን   ያለጥፋቱ ለድህነት፤ድንቁርናና ምፅዋት ጠባቂነት 

ተዳርጎ  አሳልፏል፡፡  ታላቁ መሪያችን መለስ እንዳለው ይህ ቦታ’’ ለሀገራችንና ህዝባችን 

ተገቢ ቦታ አልነበረም!! ፡፡ ’’ባለፉት አስራ አንድ አመታት ከፀሀይ በታች ተገቢ ቦታችንን 

ለመያዝ ያሳየነው ጥረትና  የተጓዝንበት ወሳኝ ምዕራፍ ለሀገራችን ህዳሴ ሁነኛ ተሞክሮ 

ነው፡፡   

ሀሳቤን ሳጠቃልል  ኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ ሀይሎች  በትምክህትና ጥበት ተነሳስተው  

የንፁሀንን ደም እያፈሰሱ በሰላማዊ ሰልፍ ስም መሹለክለክ  እንደማይቻል  ሊማሩ  

ይገባል፡፡ የህዳሴ ጉዟችን  ሀላፊነት በጎደለውና ኪራይ ሰብሳቢነትን ዓላማ  ባነገበ  ‘’ ነፃ  

ሰላማዊ ሰልፍ ‘’ ስም  እንዲደናቀፍ መፈቀድ  የለበትም ፤አይገባምም ፡፡ 

 ነፃነት ከሀላፊነት ውጭ መደዴነት!! መሆኑን  ህዝባችንና፤ መንግስታችን  ተረድቶ 

ለኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ  ውዥንብር ሳንደናገር በመርህ ላይ ቆመን መስመራችንን 

እናስቀጥል፡፡ 

   

   


