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ነሐሴ 12 ቀን 2008 ዓ.ም. 

 

 “የወርሃ ነሐሴ ትውስታዎች”!! 
 

ከታጋይ ሓዱሽ ካሡ 

 ከመስከረም ወር መባቻ እስከ ጳጉሜ መጨረሻ ቀን ባሉት ወራት 

በየዕለቱ ስፍር ቁጥር የሌላቸው አስደሳች፣ አስደናቂ፣ አሳዛኝ፣ አስጨናቂ ወዘተ 

ክስተቶችና ፍፃሜዎች ይስተናገዳሉ፡፡ አንዳንዶቹ ፍፃሜዎች በወቅቱ 

ተከስተው በአጭር ጊዜ ደብዛቸው ይጠፋሉ፡፡ አንዳንዶቹ ደግሞ ከትውልድ 

ወደ ትውልድ በቅብብሎሽ እየተሸጋገሩ ዝንተ ዓለም ሲዘከሩና ሲከበሩ የሚኖሩ 

ናቸው፡፡ የዚህ ፅሑፍ ዓላማ በወርሃ ነሐሴ በየዓመቱ የሚከሰቱትን ሁሉንም 

ፍፃሜዎች ለመዳሰስ አይደለም፡፡ ይልቁንም ከመላ የኢትዮጵያ ብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች አእምሮ የማይጠፉ ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያውያን 

በየዕለቱ የሚዘክሩዋቸው ሁለት ዓበይት ጉዳዮችን ለማስታወስ እንጂ፡፡ 

 ወርሃ ነሐሴ ተራውን ጠብቆ በመጣ ቁጥር የኢትዮጵያ ብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከፊት ለፊታቸው ድቅን የሚለው ቀዳሚ ጉዳይ፣ በታላቁ 

መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ መሐንዲስነት ከ15 ዓመታት በፊት የተቀየሰውን 

ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ የህዳሴው መስመር በይፋ የተበሰረበት ዕለት ነው፡፡ 

 የህዳሴው መስመሩ የድህነት ተራራን በመናድ የኢትዮጵያ ህዝቦች 

የሰላም፣ የዴሞክራሲ፣ የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎች በመመለስ፣ 
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አገራችን ኢትዮጵያን በ2017 ዓ.ም. መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ጎራ 

ከመቀላቀል ባሻገር፣ በቀጣይ 30 እና 40 ዓመታትም የበለፀጉት አገራት 

ከደረሱበት የዕድገት ማማ የሚያደርስ በመሆኑ ነው፣ ምልዓተ ህዝቡ ሆ ብሎ 

በመቀበል የተቀደሰውን ይህ ህዝባዊ መስመር  ያነገባቸውን ዓላማዎችንና 

ግቦችን በማሳካት ረገድ መሪ ተዋናይ ሆኖ በሙሉ ልብ በመንቀሳቀስ ላይ 

ያለው፡፡ 

ዴሞክራሲያዊና የልማታዊ የህዳሴው መስመር ዋነኛ ቁም ነገር 

በየትኛው የአገሪቱ አቅጣጫ ያሉት የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

የጋራ ፕሮጀክት መሆኑ ነው፡፡ ይኸውም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሀገሩ 

ጉዳይ ቤተኛ እንጂ የዳር ተመልካች እንዳይሆን ተደርጐ የተቀረፀ እና 

ተግባራዊ በመሆን ላይ ያለ ተራማጅ ህዝባዊ መስመር ነው፡፡ 

 ለዚህም ነው ባለፉት 13 ዓመታት በኢፌዴሪ መንግሥት መሪነት፣ 

በምልዓተ ህዝቡ ተሳትፎና ያልተቋረጠ ጥረት እያንዳንዱ ዜጋ በየደረጃው 

ተጠቃሚ የሆነበትን መሠረተ ሰፊ፣ ዘላቂና ፈጣን ባለሁለት አሃዝ ዙሪያ መለስ 

ዕድገት የተመዘገበው፡፡ ይህ ዕድገት የህዳሴው መስመር ባለቤቶችና ተጠቃሚ 

የሆኑ የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ የዓለም 

ማህበረሰብም ደግሞ ደጋግሞ ምስክርነቱን የሰጠበት እና እየሰጠበት ያለ 

የማይታበል ሃቅ ነው፡፡ ዕድገቱ ባለፉት ሥርዓቶች የነበረውን የኢትዮጵያን 

የተበላሸ ገፅታ በመሠረቱ እንዲቀየር በማስቻሉ እና የሀገሪቱ ተቀባይነትም 
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በእጅጉ ከፍ እያለ በመሄዱ፣ ኢትዮጵያ ከተሃድሶ ማግስት ጀምሮ በአራቱም 

የዓለም አቅጣጫ ያሉት ፖለቲከኞች፣ ዲፕሎማቶችና ባለሃብቶች፣ 

ዕውቀታቸውና ሀብታቸውን ለማስፍሰስ የሚመኙዋት ሀገር በመሆኗ፣  

የቱሪዝም ኮንፈረንሶች ማዕከል እንዲሁም የቱሪስቶችና የውጭ ኢንቨስተሮች 

መዳረሻ በመሆን ሁሉንም በማማለል ላይ ነች፡፡ 

 ሆኖም አሁንም ትልቅ የቤት ሥራ እንዳለን ኢህአዴግ የሚመራው 

የኢፌዴሪ መንግሥት በውል ተገንዝቦ አገራችን የተጋረጡባትን ዘርፈ ብዙ 

ችግሮች ለመፍታት በመውተርተር ላይ ይገኛል፡፡ ይኸውም በዋነኛነት 

ከድህነት ወለል በታች የሚገኘውን 22 ከመቶ እንዲሁም 17 ከመቶ 

የሚሆነውን ሥራ አጥ ህዝባችን ሠርቶ የሚበላበትን እንዲሁም የዴሞክራሲ 

እና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በየደረጃው ለመፍታት የሚያስችል ምቹ 

መደላድል ፈጥሮ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡ በአጭሩ የኢፌዴሪ መንግሥት 

መላው የሀገራችን ህዝቦች ከጎኑ አሰልፎ የህዳሴው መስመር ትሩፋቶች የሆኑት 

ድሎች ተጠብቀው ከፊት ለፊታችን የተደቀነውን ከድህነት ናዳ በፍጥነት 

ለማምለጥ እንደ ትላንት ሁሉ ዛሬም ሆነ ነገ እጅ ለእጅ ተያይዘን 

እንድንረባረብ የሚያስችሉና መሬት ላይ ወርደው ዕውን የሚሆኑ የተለያዩ 

ተግባራት በማከናወን ላይ ይገኛል ቢባል ማጋነን ሳይሆን ሃቁን መናገር ነው፡፡ 

 ሆኖም ኢህአዴግ እና እሱ የሚመራው የኢፌዴሪ መንግሥት ባገኙት 

ድል ስለማይመፃደቁና ስለማይኩራሩ፣ ተጨማሪ የላቀ ድል ለማስመዝገብ 
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አሁንም እንቅልፍ አጥተው በመሥራት ላይ ናቸው፡፡ በዋነኛነት 

ዴሞክራሲያዊና ልማታዊው የህዳሴው መስመር ዕውን የሆነበትን 15ኛ ዓመት 

ምክንያት በማድረግ፣ የገዢው ፓርቲ ውስጣዊ ጉዳይ እንዲሁም በአጠቃላይ 

ሀገራችንና ህዝባችን ያሉበትን  ተጨባጭ ሁኔታ በጥልቀት ገምግሞ ስር ነቀል 

የማስተካከያ እርምጃዎች ለመውሰድ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ 

ላይ ነው፡፡ ሰላም፣ መረጋጋት፣ ዴሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደርና ልማት 

ናፋቂ የሆኑ የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችም በወርሃ ነሐሴ ይፋ 

የሆነው የህዳሴ መስመር 15ኛ ዓመት የሚያከብሩት፤ ኢህአዴግ 

የሚያካሂደውን ግምገማ አካል በመሆን እንዲሁም በቀጣይ የሚቀመጡትን 

የመፍትሄ አቅጣጫዎች በዕምነት ተቀብለውና በባለቤትነት ስሜት በመረባረብ 

ሁለት እርምጃ ወደፊት እንደሚራመዱትና እውነታው በቅርብ ርቀት ዕውን 

እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡ 

 በወርሃ ነሐሴ የተከሰተው ሁለተኛው ዓብይ ጉዳይ፣ ወዳጅ ቀርቶ 

ጠላትም ሊያልመውና ሊገምተው የማይችል፣ የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦችን እንዲሁም በአጠቃላይ የተለያዩ አገራት መሪዎች በዋነኛነት 

በአራቱም የዓለም አቅጣጫ ያሉት ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት ፈላጊ ህዝቦች 

ያስደነገጠና ያበገነ አሳዛኝና አስደንጋጭ ፍፃሜ ነው፡፡ ይህ ፍፃሜ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች ውድ ልጅ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ነሐሴ 14/2004 ዓ.ም. 
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ከምሽቱ 5፡40 ለመጨረሻ ጊዜ በአካል የተለየን ምሽት ስለሆነች ምንጊዜም 

ከህሊናችን አትጠፋም፡፡  

 የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዘንድሮ የታለቁ መሪ ታጋይ 

መለስ ዜናዊ የመስዋዕትነት ዕለት 4ኛ ዓመት የሚዘክሩት፣ ሁለት ክስተቶችን 

በጥሞና በመፈተሽ ነው፡፡ በአንድ በኩል ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊን ጨምሮ 

በገጠርና በከተማ የወደቁት ሁሉም ሰማዕታት በአጥንታቸውና በደማቸው 

የገነቡት የፌዴራላዊ ሥርዓት ያስገኛቸው የሰላም፣ የዴሞክራሲና የልማት 

ትሩፋቶች ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ትጥቃቸው ጠበቅ አድርገው 

ለተጠናከረ ትግልና ለተሻለ ውጤት የሚነሱበት ነው፡፡ በሌላ በኩል በውስጥና 

በውጭ ያሉ አፍራሽ ኃይሎች ያነሱት አቧራ በቀጣይ በኢትዮጵያ ህዝቦች 

ዘንድ ማቆሚያ የሌለው ጥፋት ለማስቀጠል መልኩና ቀለሙ እየቀያየረ 

የሚያደርገው ያለው እንቅስቃሴ ሃይ ለማለት በተረጋጋና በጥሞና ነገሩን 

ተገንዝበው ተገቢው መፍትሄ የሚያበጁለት ወቅት ነው፡፡  

 እንደሚታወቀው ታላቁ መሪ ከአራት ዓመታት በፊት በመስዋዕትነት 

በአካል ሲለየን፣ በወቅቱ የነበሩት 80ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ራዕዩን እንደሚያስቀጥሉ የገቡትን ቃል ተግባራዊ አድርገዋል፡፡ 

ይኸውም የኢትዮጵያ ህዝቦች ከኢፌዴሪ መንግሥት ጎን ተሰልፈው 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ሁሉም የማህበረ- ኢኮኖሚና የፖለቲካ 

ሥራዎች በተቀመጠላቸው አቅጣጫ መሠረት በመፈፀም ተጨባጭ ውጤቶች 
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አስመዝግበዋል፡፡ ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በተጀመረ 

ማግስት የተከሰተውና ኢትዮጵያ ባለፉት 50 እና 60 ዓመታት ያላጋጠማት 

የድርቅ ችግር፣ የአንድ ዜጋ ህይወት ሳያልፍ መንግሥት የኢትዮያ ህዝብ 

አስተባብሮ መክቶታል፡፡ ይህ እልህ አስጨራሽ ርብርብና ውጤት ዓለም 

አቀፋዊ አድናቆት ተችሮታል፡፡ በአጠቃላይ በታላቁ መሪ ታጋይ መለስ 

ዜናዊ ተቀይሶ ተጨባጭ ውጤት እያስመዘገበ ያለው ዴሞክራሲያዊና 

ልማታዊው የህዳሴ መስመር በድህነት አረንቋ እየማቀቁ ያሉት የዓለም 

ህዝቦችም በየአገሮቻቸው ተግባራዊ እንዲያደርጉት የኢኮኖሚ ጠበብቶች፣ 

ዕውቅ ፖለቲከኞች፣ የዓለም ባንክ እና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ጨምሮ 

ሌሎች ተቋማትም በመጎትጎት ላይ ናቸው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ቁጥሩ 

ወደ 100 ሚሊዮን ያህል የሚሆነው የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ 

የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ 4ኛ ዓመት የመስዋዕትነት ዕለት ሲዘክሩ 

የጀመሩት ዙሪያ መለስ እንቅስቃሴ ከዳር ለማድረስ ከህዳሴው መስመር 

ለአፍታም ቢሆን ዝንፍ ሳይሉ እንደሚያስቀጥሉ ህያው ተግባራቸው ምስክር 

ነው፡፡ 

 ነገር ግን የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ የመስዋዕትነት ዕለት 4ኛ 

ዓመት ስንዘክር፣ መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ልብ ሊሉት የሚገባ ጉዳይ አለ፡፡ 

በ2008 ዓ.ም. በኦሮምያና በአማራ ክልሎች አንዳንድ ቦታዎች በዋነኛነት 

በከተሞች የተነሳው ሁከትና ብጥብጥ፣ ለምንድነው በአሁኑ ወቅት 
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የተቀሰቀሰው? ለምን ዓላማ?  ለማን ጥቅም? ማነው እየመራው ያለው ወዘተ 

የሚሉት ጥያቄዎች ቆም ብለው በሰከነ አገባብ ሊያጤኑት ይገባል፡፡ 

 በእርግጥ የመልካም አስተዳደር እና የፍትህ እጦት እንዲሁም ሌሎች 

የማህበረ-ኢኮኖሚ ችግሮች በኦሮምያና በአማራ ክልሎች ብቻ አይደለም 

ያሉት፡፡ የችግሮቹ ዓይነት፣ መልክ፣ ስፋትና ጥልቀት ይለያይ እንደሆነ እንጂ 

በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች አሉ፡፡ በኢህአዴግ የሚመራው የኢፌዴሪ 

መንግሥትም ችግሮቹ መኖራቸውን በእምነት ተቀብሎ ያለምንም ጎትጓች 

የኢትዮጵያ ህዝብ የመፍትሄ አካል እንዲሆን ይፋ ያደረገው ራሱ ነው፡፡ 

ችግሮቹን ደረጃ በደረጃ ለመፍታትም በመንቀሳቀስ ላይ ነው፡፡ ነገር ግን 

መንግሥትና ህዝብ ተባብረው ችግሮችን ለመፍታት እያደረጉት ያሉት መጠነ 

ሰፊ እንቅስቃሴ የማይዋጥላቸው እና እኩይ ዓላማቸው አየር ላይ ተንሳፍፎ 

እንደሚያስቀረው የተገነዘቡት የውስጥና የውጭ አፍራሽ ኃይሎች የበግ ለምድ 

ለብሰው እንዲሁም መሰሪ ዓላማቸውን ለማሳካት ጭምብል አጥልቀው የህዝቡን 

ጥያቄዎች ነጥቀው መልሰው ህዝቡ ራሱን በእሳት ለማቃጠል ያለ እረፍት 

እየተራወጡ ከንቱ ሙከራ በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ በመሆኑም ህዝቡ ያነሳቸው 

ትክክለኛ ጥያቄዎች ከአፍራሽ ኃይሎች ፍላጎት ጋር ተደበላልቆ እየቀረበ 

መሆኑን ሊገነዘብ ይገባል፡፡ ስለዚህ ህዝብና መንግሥት የሚያውቁዋቸው 

ችግሮች በሁከትና ግርግር አይፈቱም፡፡ በዓለም ውስጥ የህዝብ ችግር በነውጥ 

የተፈታበት አገር ፈልጎ ማግኘት አይቻልም፡፡ ይልቁንም ውጤቱና ትርፉ 
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የመን፣ ሶርያ፣ሊቢያ፣ ሶማሊያ፣ ኢራቅ ወዘተ የገቡበት ማጥ ውስጥ መግባት 

ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው በማለት የጥፋት ኃይሎች ከደገሱት የጥፋት ድግስ 

ሊርቅ ይገባል፡፡ 

የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አገር በታኝ ነው? ብሄር ብሄረሰቦች ማንነት 

ማወቅ እና ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት እንዲያብብ መፍቀድ የኢትዮጵያ 

አንድነትን ያላላል ወዘተ በማለት ላለፉት 25 ዓመታት ሲያደነቁሩን የነበሩ  

ኃይሎች አሁን ደርሶ ሕገ መንግሥቱ ይከበር የእገሌ ማንነት ዕውቅና ያግኝ 

ወዘተ የሚል ዲስኩር ነጋ ጠባ እያሰሙ ግራና ቀኝ መላጋታቸው ምን 

ይሉታል?!  ብለው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ ማንሳት 

አለባቸው፡፡  ከኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም 70 ከመቶ የሚሆነው ወጣት 

ከየትኛውም አቅጣጫ የሚነሳ ጥያቄ በሰከነ አኳኋንና ምክንያታዊ በሆነ አገባብ 

ሊመዝነው ይገባል፡፡ በዋነኛነት ወጣቱ ትውልድ “ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው 

ይበልጣል” የሚለው የአበው አባባል እንዳይሆን፣ በአፍራሽ ኃይሎች የሚዘወሩ 

ሚድያዎች የሚነዙ መርዛማና የሀሰት ወሬዎች ሳያላምጥ መዋጥ የለበትም፡፡ 

በተለይም አንዱ ብሄርና ሃይማኖት በሌላው ብሄርና ሃይማኖት ላይ ለማነሳሳት 

እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ የማያባራ ዕልቂት ከማስከተል አልፎ 

የሚያመጣው ለውጥ የለም ወዘተ ማለት መቻል አለበት፡፡ በአጭሩ ጠሪው 

የማይታወቅ በስመ ሰላማዊ ሰልፍ ነውጠኞች በሚያፈነዱት ቦምብ የንፁሃን 

ህይወት መጥፋት የለበትም፡፡ ዜጎች ዕድሜ ልካቸውን ለፍተው ያፈሩት 
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ንብረት በደቂቃዎች ዶጋ አመድ ሊሆን አይገባም፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ የእዚህ 

እኩይ ተግባር ተሳታፊ አልሆንም አሻፈረኝ ማለት ያለበት ወቅት አሁን 

መሆኑ ሊያጤን ይገባል፡፡ ለምን ቢባል ሰላም የጠፋ ዕለት ሠርቶ ለመኖር 

ቀርቶ ወጥቶ መግባት እንዲሁም አምሽቶ ለማንጋት ስለማይቻል ነው፡፡ 

ለዚህም ነበር ሩዋንዳውያን ሰላምን በተመለከተ “የሰላም ጥቅም የምታውቀው 

ሰላም ከእጅህ የወጣች ዕለት ነው” ያሉት፡፡ 

እዚህ ላይ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ አለ፡፡ ለኢትዮጵያ ብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ምስጋና ይግባቸው እና በ2008 በአገራችን አንዳንድ 

አካባቢዎች በተፈጠረው ሁከትና ግርግር በእንጭጩ ባያከሽፉት ኖሮ ጉዳቱ 

የከፋ ይሆን እንደነበረ አያጠያይቅም፡፡ በኦሮምያና አማራ ውስን ቦታዎች 

የተነሱ ሕገ ወጥ ሰልፎችም አርሶ አደሩ እና ብዙሃኑ የከተማ ህዝብ ተካፋይ 

አልነበረም፡፡ የሚበዛው ወጣትም የችግሩ ሰለባ አልሆነም፡፡ ለዚህም ነው 

የነውጥ ኃይሉ ጉም ዘግኖ አሁንም እንዳበደ ውሻ በዋለበትና ባገኘው አጋጣሚ 

ሁሉ እየጮኸ ያለው፡፡ 

በእርግጥ ወጣቱ ትውልድ አሁንም ያልተፈቱለት በርካታ ጉዳዮች 

አሉ፡፡ ሆኖም እዚህ ላይ ወጣቱ ትውልድ ጠያቂ ህብረተሰብ ሆኖ መፈጠሩ 

እና መብቱ ለማስከበር መታገሉ እሰዬው የሚያሰኝ ነው፡፡ ነገር ግን ወጣቱ 

ጥያቄዎች በሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ ብቻ የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ 

እንዳለበት በቅጡ ሊረዳ ይገባል፡፡ ኢህአዴግ እና በእሱ የሚመራው 
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የኢፌዴሪ መንግሥት የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ተስፋና ቀጣይ ዕድገት 

የሚወሰነው በትላንቱ ትውልድ ሳይሆን በዛሬው እና በነገ ትውልድ መሆኑን 

አውቆ፣ የወጣቱን ፍላጎት ለማሟላት በቂ ነው ባይባልም አቅም የፈቀደውን 

ያህል በመንቀሳቀስ ላይ ነው፡፡ ለአብነት በሚቀጥሉት አራት ዓመታት 1.2 

ሚሊዮን ወጣቶችን የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ 12 የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመላ 

ሀገሪቱ በመገንባት ላይ ናቸው፡፡ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች፣ እንዲሁም 

ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት የሚፈጥራቸው የሥራ ዕድሎች እንደተጠበቁ ሆኖ፣ 

በየክልሉ ያሉት ብሄራዊ መንግሥታትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን 

ወደ ሥራ የሚያስገቡ የተለያዩ መጠነ ሰፊ ተግባራት በመከናወን ላይ 

ናቸው፡፡ ለአብነት ያህል በኦሮምያ ክልል በተያያዝነው 2009 በጀት ዓመት 

ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጠር የክልሉ 

የከተሞች ምግብ ዋስትና ማረጋገጥና የሥራ ዕድል ፈጠራ ኤጀንሲ የምሥራች 

አሰምቶታል፡፡ የአ/አበባ መስተዳድርም በየዓመቱ ለ200 ሺህ ዜጎች የሥራ 

ዕድል እየፈጠረ መሆኑንና ይህንንም አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት 

አረጋግጧል፡፡ በተመሳሳይ በሌሎች ክልሎችም አስፈላጊው ሁሉ በመደረግ 

ላይ ነው፡፡ ስለሆነም ወጣቱ ትውልድ፣ በተለይም በትምህርት ገበታ ላይ 

ያለው ከ27 ሚልዮን በላይ የተማረ ትውልድ የነገ ብሩህ ተስፋ በመማተር 

የችግሩ መወጫ መንገድ ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ አስተሳሰብ መታጠቅ ብቻ 
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መሆኑን ተገንዝቦ ከጀመረው እንቅስቃሴ  ለሴኮንድም ቢሆን ሳይዘናጋ ፀረ-

ድህነት ትግሉን ሊያጧጡፍ ይገባል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ በዋነኛነት ወጣቱ ትውልድ፣ 

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ሦስት አማራጭ እንደሌለ በጥቅሉ ሊረዳ ይገባል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በአገራችን ያሉት አማራጮች ሁለት ብቻ ናቸው፡፡ አንደኛው 

አማራጭ ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት በማጎልበት በኢትዮጵያ አንድ 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት የሚያስችለው የዴሞክራሲያዊና 

ልማታዊው የህዳሴ መስመር አንግቦ እና የተጀመረውን እንቅስቃሴ ማስቀጠል 

ነው፡፡ ሌላኛው የኪራይ ስብሳቢነት በዋነኛነት የእሱ መገለጫ የሆኑት 

ትምክህት፣ ጠባብነትና አክራሪነት የፈጠሩትን ያልተቀደሰ ጋብቻ የሚመራው 

የቀለም አብዮትን በሁከትና በነውጥ በማስቀጠል የኢትዮጵያ ብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦችን እርስ በርስ በማፋጀት ኢትዮጵያ እንድትበታተን 

መፍረድ ነው፡፡ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም ወጣቱ ትውልድ 

የጥፋትና የዕልቂት አማራጭ እንደማይመርጡ በንድፈ ሃሣብ ሳይሆን 

በተግባር አረጋግጧል፡፡ ሆኖም የተወሰነ የወጣቱ ክፍል በየወቅቱ መልካቸው 

እየቀየሩ በሚከሰቱ አደናጋሪ አጀንዳዎች ሰለባ የሚሆንበት ሁኔታ ይከሰታል፡፡ 

ስለዚህ በቀጣይ ከእንደዚህ ዓይነቱ ችግር በመሠረቱ የሚላቀቅበት ሁኔታ 

መፍጠር አስፈላጊ ይሆናል፡፡ 
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በአጠቃላይ መልኩ ሲታይ የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ 

የመስዋዕት ዕለት 4ኛ ዓመት በምናከብርበት ዋዜማ በአገራችን አንዳንድ 

አካባቢዎች የተከሰቱ ችግሮች መነሻ አንድና አንድ ነው፡፡ ይኸውም አሁንም 

ቢሆን የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተሳሰብ የበላይነት የያዘበት 

ሁኔታ በመሠረቱ ያለመቀየሩ በግልፅ ያሳያል፡፡ ይህም የትግል መድረኩ 

ማለትም ኢትዮጵያ በሽግግር ሂደት ላይ ስለሆነች እና መሠረታዊ 

ለውጥ/ትራንስፎርሜሽን/ ያልተረጋገጠ መሆኑ ከማመላከት አልፎ በዓይነቱ 

የተለየ አዲስ ክስተት ተፈጥሯል የሚያሰኝ ነገር የለውም፡፡ የመፍትሄው አልፋ 

ኦሜጋም ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ የህዳሴው አስተሳሰብ የበላይነት ማረጋገጥ 

ነው፡፡ ይህ በሰበካ አይሆንም፡፡ መድረኩ የሚለወጠው በአራቱም አቅጣጫ 

ያሉት የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጀመሩት የሰላም፣ 

የዴሞክራሲ፣ የመልካም አስተዳደርና የልማት እንቅስቃሴ ቀንና ሌሊት 

ተረባርበው ዕውን በማድረግ ነው፡፡  

ስለሆነም እያገባደድነው ያለነው የወርሃ ነሐሴ ሁለቱ ዓበይት 

ትውስታዎች የምንዘክረው፣ በ2007/2008 የመኸር ዘመን እንደነበረው 

የጠወለገ ቅጠል፣ የደረቀ መሬት እያየን ሳይሆን፣ በአዝመራ ዝናብ የተሸፈነ 

ሰብል፣ የእንቁጣጣሽ አበባ እያየንና ነብሳችን በሐሴትና ተስፋ ተሞልታ፣ 

በ2008/2009 በመኸር ወቅት የምናመርተው 300 ሚልዮን ኩንታል ወደ አርሶ 

አደሩ ጎተራ በማስገባት የዋጋ ንረትና ግሽበት የምንቋቋምበት በአጭሩ በአዲስ 
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ዓመት አዲስ ወኔ ሰንቀን ግርግር፣ ሁከትና ነውጥ የሚቆምበት ቦታ በማሳጣት 

የሁለተኛው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሁለተኛ ዓመት ዕቅዶች 

የምናሳካበት እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡ 2009 አዲስ ዓመት የመረጋጋት፣ 

የሰላም፣ የብልፅግና የደስታ ዘመን እንዲሆን የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ምኞቱን 

ይገልፃል፡፡ 

በሌላ ጽሑፍ እስከምንገኛኝ ቸር ይግጠመን!! 

 

 


