
የ ተጀመረው የ ህዲሴ ጉዞ እንዲይዯናቀፍ… 

                                              ዘአማን በሊይ 09-27-17 

ታሊቁ መሪ አቶ መሇስ ዜናዊ ፌዳራሉዝምን አስመሌክተው በአንዴ ወቅት፤  ሀገ ር ማሇት ተራራና ወንዝ 

ሳይሆን ህዝብ ነ ው በማሇት የ ተናገ ሩት ንግግር ከማንም ህሉና ውስጥ የ ሚጠፋ አይዯሇም። ይህ አባባሊቸው 

በጥሌቀት ሲታይ እንዯ የ ዴንበር ማካሇሌ ዓይነ ት ጉዲዩች ከአንዴ ሀገ ራዊና ህዝባዊ መንፈስ መነ ሳት 

እንዯሚኖርበት የ ሚገ ሌፅ ይመስሇኛሌ።  

ርግጥ ርሳቸው እንዲለት አንዴ ተራራ ከላሊው በተሇየ  ሁኔታ ፍቅር የ ሚያሲዝበት ምክንያት የ ሇም። አንዴ 

ህዝብ ግን ከላሊው ህዝብ የ ተሇየ  ፍቅር ያሲዛሌ። ዋናው ጉዲይ በዴንበር መሇያየ ቱ ሳይሆን፤  ሁሇት 

ህዝቦች በዴንበር ሲካሇለ ዋናው ነ ገ ር የ ዴንበር መካሇለ ጉዲይ የ ህዝቦቹን አንዴነ ት የ ማያናጋ፣  ተቀሊቅል 

የ መኖር ዘይቤን የ ማይሸረሽርና መከባበርን በማያሳጣ መሌኩ መሆን ይኖርበታሌ። 

ሀገ ራችን አንዴ የ ጋራ ፖሇቲካሌ-ኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዯምትገ ነ ባ በህገ  መንግስቷ ሊይ በግሌዕ ዯንግጋ 

ስታበቃ፤  የ ሀገ ራችን መሬትም ሆነ  ላሊው የ ተፈጥሮ ሃብት ሇጋራ ሌማት የ ምንጠቀምበት እንጂ ሌክ እንዯ 

አፓርታይዴ ስርዓት ዯንብ „ከዚህ አካባቢ ባሻገ ር የ እገ ላ ብሔር ተወሊጅ ዝር ማሇት የ ሇበትም‟ ብሇን 

የ ምናጥርበት መሆን አይገ ባውም። የ ሀገ ራችንን ፌዳራሊዊ ስርዓት እውን ካዯረገ ው ህገ  መንግስታችን መርህ 

ጋር የ ሚጣረስ ነ ው።    

ከዚህ አኳያ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማላ ክሌልች አንዲንዴ አካባቢዎች የ ተፈጠረውና የ ሰዎችን ህይወት 

የ ቀጠፈው ግጭት ከፌዳራሉዝም ፅ ንሰ-ሃሳብ ጋር የ ማይሄዴ ከመሆኑም በሊይ፤  የ ተጀመረውን የ ህዲሴ ጉዞ 

ጥሊሸት የ ሚቀባው በመሆኑ በፍጥነ ት መታረም ያሇበት ይመስሇኛሌ።  

ርግጥ ፌዳራሌ መንግስትና ሁሇቱ ክሌልች ግጭቱ እንዲይስፋፋ፣  የ ተፈናቀለ ዜጎ ች ወዯ አካባቢያቸው 

እንዱመሇሱ ዴጋፍ በማዴረግ እንዱሁም በግጭቱ ተዋናይ የ ነ በሩ ግሇሰቦችን ህግ ፊት ሇማቅረብ እያዯረጉት 

ያሇው ጥረት አዴናቆት የ ሚቸረው ቢሆንም፤  እንዱህ ዓይነ ቱ ሁሇቱን ህዝቦች የ ማይወክሌ ተግባር የ ህዲሴ 

ጉዟችን እንዲይዯናቀፍ ሲባሌም ችግሩን ከመሰረቱ መቅረፍ ያስፈሌጋሌ። ሇዚህም ከሀገ ራችን የ ህዲሴ ጉዞ 

ተጠቃሚ በመሆን ሊይ የ ሚገ ኘው ሁለም የ ህብረተሰብ ክፍሌ ተገ ቢውን ዴጋፍ በማዴረግ ይህን መሰለ ብቅ 

ጥሌም እያሇ የ ሚከሰት ችግርን በተገ ቢው ሁኔታ መፍታት ይገ ባሌ። 

የ ዚህ ሀገ ር ህዲሴያዊ ዕዴገ ት ማንም ተመኝቶት የ ሚያገ ኘው አይዯሇም። ዛሬ ምስጋና ሇሌማታዊው መንግስት 

ይግባውና በሁለም ዘርፎች መጠነ  ሰፊ ሇውጦች እየ ተመዘገ ቡ ነ ው። ዛሬ ሀገ ራችን የ መጀመሪያውን የ ዕዴገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ በተገ ቢው ሁኔታ አጠናቃ፤  የ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሇውጥን ሇማምጣት የ ተሇመችበትን 

ሁሇተኛውን የ ዕዴገ ት ትሌም ከተያያዘች ወዯ ሶስተኛው ዓመት ተሸጋግራሇች።  



ታዱያ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ አያላ ሇውጦች ተመዝግበዋሌ። ምንም እንኳን የ ዛሬ ሁሇት ዓመት ገ ዯማ 

በሀገ ራችን ውስጥ ተፈጥሮ የ ነ በረው ሁከት በኢኮኖሚው መስክ ሉፈጥረው የ ሚችሇው እጅግ አነ ስተኛ ሇውጥ 

ሉኖር እንዯሚችሌ የ ሚካዴ ባይሆንም፤  ችግሩ ግን ይህ ነ ው የ ሚባሌ ተፅ ዕኖ የ ፈጠረ አይዯሇም።  

በተሇይም ከምርት አኳያ የ ተፈጠረ ችግር ባሇመኖሩ በያዝነ ው ዓመትም ባሇ ሁሇት አሃዝ ዕዴገ ት ይመዘገ ባሌ 

ተብል ይጠበቃሌ። ታዱያ ይህ የ ሚሆነ ው ሁለም የ ህበረተሰብ ክፍሌ እዴገ ትን ሉቀሇብስ የ ሚችሌ ተግባሮችን 

መኮነ ን ሲችሌ ነ ው። ሇአንዴ የ ጋራ ሀገ ራዊ ዓሊማ ያሇ ንትርክ መዯሰሇፍ ሲችሌም ጭምር።  

ባሇፉት 26 ዓመታት በተሇይም ባሇፉት 10 ዓመታት የ ሀገ ራችንን ኢኮኖሚ ስር ከሰዯዯ ዴህነ ትና 

ኋሊቀርነ ት ሇማሊቀቅ እንዱሁም የ ህዝቡን ኑሮ ዯረጃ በዯረጃ ሇማሻሻሌ የ ሚያስችለ በርካታ የ ኢኮኖሚ 

ማህበራዊ የ ሌማት ፖሉሲዎች ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ተቀርፀው ስራ ሊይ ውሇዋሌ።  

ውጤታቸው ስኬታማ እንዯነ በርም ከእነ ዚህ ዓመታት በፊት የ ነ በረችውንና የ ዛሬዋን ኢትዮጵያ በማየ ት 

መመስከር የ ሚቻሌ ይመስሇኛሌ—“ማየ ት ማመን ነ ው” እንዱሌ ብሂለ። የ ትናንቷ ኢትዮጵያ ከዛሬዋ ጋር የ ጎ ሊ 

ምጣኔ ሃብታዊ ዕዴገ ት ሌዩነ ት አሊት። ዯርግ ከእነ  ዕዝ ኢኮኖሚዋ ባሇ ባድ ካዝና አዴርጓት ጥሎት 

የ ሄዯው የ ትናንትዋ ኢትዮጵያ፤  ዛሬ ሊይ በበሉዮን የ ሚቆጠር በጀት መዲቢ ሆናሇች። ይህም እዚህ ሀገ ር 

ውስጥ ህዝቦቿ በዴንበር ምክንያት ሳይጋጩ በሰሊማዊነ ታቸው ያገ ኙት ውጤት መሆኑ አይካዴም። 

ሊሇፉት ሰባት ዓመታት በሊይ በሁሇት የ ዕዴገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድች ውስጥ ያሇፈችውና በማሇፍ ሊይ 

ያሇችው ኢትዮጵያ፤  የ ትናንት ቁስሎን ከመመሌከት ይሌቅ ህዘቦቿን በአንዴነ ት እያሳተፈች በሌማት ጎ ዲና 

በመገ ስገ ስ ሊይ ትገ ኛሇች። በዚህም ከትናንት ዛሬ፣  ከዛሬ ዯግሞ ነ ገ  የ ምትሻሇዋን ኢትዮጵያ ዕውን 

ሇማዴረግ ዯፋ ቀና እየ ሇች ነ ው።  

ሇዚህ ዯግሞ ኢትዮጵያ ባሇፉት 10 ዓመታት ኢኮኖሚያዊ ሇውጦችን እያስመዘገ በች በሂዯት የ ምስራቅ 

አፍሪካን ኢኮኖሚ በቀዲሚነ ት ሇመምራት የ ምትችሌበትን አቅም መገ ንባት የ ምትችሌ መሆኗን በተግባር 

እያስመሰከረች ትገ ኛሇች።  

እናም በመጪው ጊዜያት የ ኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት የ ቀጣናው መሪ መሆኗ አይቀርም። ሇዚህ ዯግሞ ሀገ ራችን 

በትክክሇኛ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች እየ ተመራች ያከናወነ ቻቸው ስራዎች ዛሬ ሇምንገ ኝበት እመርታ ምቹ 

ምህዲርን መፍጠር መሆናቸው ዋስትናችን ሉሆኑ ይችሊለ። ይህ እንዱሆንም አሁንም ሁለም የ ሀገ ራችን ህዝቦች 

በአንዴ ሀገ ራዊ መንፈስ መስራት ይኖርባቸዋሌ።   

ባሇፉት 10 የ ፈጣንና ተከታታይ ምጣኔ ሃብታዊ እመርታዎች ውስጥ ሀገ ራችን ባሇፉት ሰባት ዓመታት ዕውን 

እንዱሆኑ ያዯረገ ቻቸው የ ሌማት ዕቅድች የ ነ በረንን የ ዕዴገ ት ፍጥነ ት ይበሌጥ ያጎ ኑት ናቸው። በተሇይም 



የ መጀመሪያው የ ሌማት ዕቅዴ እጅግ በጣም የ ተሇጠጠና ሉዯረስበት የ ማይችሌ መስል ቢቀርብም፤  ሀገ ራችን 

አብዛኛዎቹንየ ዕቅደን ውጤቶች ማሳካት ችሊሇች።  

ከመጀመሪያው ዕቅዴ ሇሁሇተኛው ተሞክሮ በመውሰዴ የ ሌማት ትሌሟን እያፋጠነ ችም ትገ ኛሇች። በተሇይም 

በሁሇተኛው የ ሌማት ዕቅዴ መጨረሻ ሊይ መዋቅራዊ የ ምጣኔ ሃብት ሇውጥ ሇማምጣት ተግታ እየ ሰራች ናት። 

በዚህም ህዲሴዋን ቅርብ ሇማዴረግ እየ ሰራች ነ ው። ህዲሴያችን ፈፅሞ መስተጓጎ ሌ የ ሇበትም። 

ታዱያ ይህን ጠንካራ የ ሌማት ግስጋሴ ሇማስቀጠሌ እዚህም ሆነ  እዚያ በዴንበር ሰበብ የ ሚካሄደ ተግባሮች 

መቆም አሇባቸው። ዴንበር በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ የ ግጭት ምክንያት ሉሆን አይችሌም። አንዴ የ ፖሇቲካ 

ኢኮኖሚ ማህበረሰብን ሇመገ ንባት ቃሌ የ ተግባባ ህዝብ በጥቃቅን ጉዲዩች መነ ታረክ የ ሇበትም። የ ራሳቸው 

አጀንዲ ያሊቸው ፀ ረ ሰሊም ሃይልችም ሰሇባ መሆን የ ሇበትም። የ ሚያነ ሳቸው ተገ ቢ ጥያቄዎችም በፀረ ሰሊም 

ሃይልች እንዲይጠሇፉና ሇርካሽ ፖሇቲካቸው መጠቀሚያ እንዲያዯርጓቸው መጠንቀቅ ይኖርበታሌ። 

ከሁለም በሊይ ዯግሞ የ ሀገ ራችን ህዝብ ያሇው በከፍታው ዘመን ሊይ ነ ው። በዚህ የ ከፍታ ወቅት ህዲሴውን 

የ ሚያፋጥኑ ሁሇንተናዊ ጉዲዩችን ማከናወን አሇበት። የ ተጀመረው የ ህዲሴ ጉዞ እንዲይዯናቀፍ ሇጥቃቅን 

ጉዲዩች ቦታ ባሇመስጠት አንዴ የ ጋራ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብን ከመገ ንባት አኳያ የ ሌማት 

ትሌሞቹን ማሳሇጥ ይኖርበታሌ።   

 


