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መእተዊ 

ኣብዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሓዱሽ ምእተ-ዓመት ህዳሰ ሃገርና ብዕሊ ከምዝተኣወጀ ይዝከር። ኢትዮጵያ 

ኣብ ዳግመ ውልደትን ሕዳሰን (Renaissance) ኣትያ ዘብልዎ ክልተ መሰረታዊ ሓሳባት እዮም። እቲ 

ሓደ ብዙሕነት ከምፀጋን ፅባቐን ዝተቐበለ ዲሞክራሲያዊ ናይ ህዝብታት ሓድነት ማእኸል ዝገበረ 

ፌደራላዊ ስርዓት ምምስራትና እዩ። እቲ ካልኣይ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝመርሖ ኩሉ በቢደረጅኡ 

ዝጥቀመሉ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ምኽታልና እዩ። ኢትዮጵያ ይኹን ንዚ ታሪኻዊ ተልእኾ ክመርሕ 

ሓላፍነት ዝወስድ ኢህወደግ ኣብ ጉዕዞ ህዳሰ ኣለው ዶ የለውን ዝበሃሉ ንዞም ክልተ መሰረታዊ ናይ 

ኣተሓሳስባ ለውጢ ተቐቢሎም ይትግብሩ ኣለው ወይ ኣይትግብሩን ዝብል መዐቀኒ ክኸውን ዘለዎ። 

ናይ ሕዳሰ ሓሙሽተ መሰረታዊ መፍለይታት ባህርያት ኣለውዎ። ንሳቶም ድማ ንጥንታዊ መንነትን 

ክብርታትን ተቐቢሉ ንዞም ክብርታት ዘጉድፍ ህልዊ እምነታትን ኣሰራርሓታትን ዘውግድ ምንቕስቓስ 

ምዃኑ፣ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጥታት ዘተግብር ምሕንጋጡ፣ ንሰብኣውነትን ሰብኣዊ ክብርን 

ዘማዕብሉ ወርቃዊ  ሓሳባት ዝተሓንገጠ ምንቕስቓስ ምዃኑ ካብ ናይ ካልኦት ምንቕስቓሳት ተሃድሶ 

ዝቐድሕን ዝመሃርን ዝምህዝን ክኸውን ይግባእ፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ተሻጋሪ ፅልዋን ንዝሕሸን 

ዝበለፀን መነባብሮ ደቂ ሰባት ኣበርክትኡ ዝዓዘዘ ክኸውን ይግባእ። ህዳሰ ሃገርና ብዞም መመዘንታት 

መሰረት ብሓቂ ኣብ ጉዕዞ ህዳሰ ምህላዩ ጥርጥር የብሉን። ይኹን እምበር ጉዕዞ ህዳሰና ከም ኩሎም 

ሕ/ሰባዊ ለውጥታት ናይ ባዕሉ ወፃእ ውረድ ክህልዎ ግድን እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከብ 

ኣካል ይኹን ሕ/ሰባዊ  ምንቕስቃ ኩሉ ግዜ ብሓደ ዓይነት ፍጥነትን ናህርን ክጉዓዝ ዩ ኢልካ ምፅባይ 

ንናይ ተፈጥሮ ሕጊ ምፅራር ክኸውን እዩ። ህንፀት ር/ማላዊ ሰርዓት ኢትዮጵያ እውን ከምኩሉ ስርዓት 

ር/ማልነት ብቕልውላው ዝተኸበበ ስለዝኾነ ንምንታይ ሽግር ተፈጢሩ ኢልና ኣይንግረምን። እቲ 

ዘግርም እቲ ቅልውላው ዝኽሰተሉ ዘሎ ፍጥነትን ንቲ ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ኣላሊና ኣራሚ ስጉምቲ ኣብ 

ምውሳድ ዘሎ ተኽእሎ ካብ ንግምቶ ንዓቐብ ድኹም ምዃኑ እዩ። እዚ ሓፂር ፅሑፍ እዙይ ኣብ 

መንቀሊ እቲ ቕልውላውን መፍትሕታቱን ንምይይጥ ዝኸውን ሓሳብ ንምቕርብ እዩ። 

I. መሰረታዊ መበገስታት ሃገራዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ 

ኣብ ሃገርና ዘለውን ዝነበረን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ፀገማት ኢህወደግ ኣይፈትሖምን ማለት 

ኢህወደግ እዩ ፈጢርዎም ማለት ኣይኮነን። ከም ልሙድ ብሰንኪ ዘይምምራሕና ዝተፈጠረ ሽግር እዩ 

ማለት ውሕሉል ኣመራርሓ እንተዝህሉ ምተወገደ ወይ ምተተቃለሉ ማለት ምዃኑ ዘይግንዘብ ሓይሊ 

ውሑድ ኣይኮነን። ኢህወደግ ንቶም ፀገማት ክፈትሕ ዝተወደበ ሓይሊ ስለዝኾነ ተመሊሱ ቐምሽ ኣደይ 
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ኣሕንኮለኒ ክብል የብሉን።  ኾይኑ ግና ኢህወደግ ብዘይምምርሑ ዝተጋደደን1 ዝተፈጠሩን ፀገማትን 

ቅድም ኣትሒዞም ዝነበሩ ወድዓውን ባዕላውን ፀገማት ግን ክተሓወሱ የብሎምን። ከም ኣረዳድኣ እዚ 

ፀሓፊ ኣብ ሃገርና ተፈጠሩ ዘሎ ቅልውላው ካብ መሰረታዊ ባህርታት ር/ማልነት ዝፍልፍሉ 

ኢኮኖሚያዊ ምንጋዕ  ፖለቲካዊ ሽግራትን ባህላዊ መሕንቆታትን ዝነቐለ ፀገም ኮይኑ ኢህወደግ ድማ 

ኣብ ክንዲ ዝፈትሖም ኣብ ገሊኡ ኣጋዲድዎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ። 

1.1. ንሃገራዊ ቅልውላው መንቀሊ ዝኾኑ ዘለው ኢኮኖሚያዊ ምኽንያታት፣ 

ኣብ ሃገርና ክትከል ንሰርሐሉ ዘለና ስርዓት ርእሰ ማልነት እዩ። እዚ ስርዓት እዙይ ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ 

ምዕባለ ንምምዝጋብ ብዝለዓለ እንትሰርሕ ፍትሓዊ ክፍፍል እቶት ብዓብዩ ምዝባዕ ዝረአዮ እዩ። (The 

Conflict between equality and efficiency is our biggest socioeconomic trade off, and it plagues 

us in dozens of dimension of social policy. we can’t have our cake of market efficiency and share 

it equally. Arthur Okum 1975)  

መሰረታዊ ባህሪ እቲ ንሃንፆ ዘለና ስርዓት ከምዙይ እናሃለወ መንግስትን ፖለቲካዊ መራሕትን ብዛዕባ 

ማዕረ ዕድል ዘይኮነስ ማዕረ ተጠቃምነት ብዝለዓለ ደረጃ እንተለዓዕሉን እትሰብኩን ንዕዘብ። ብተግባር 

ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ እቶትን ሃፍትን ኣፈላላይ ተፈጢሩ ኣሎ። እዙይ ናይ መንግስቲ 

ዘይምቁፅፃር ሕመቕ ጥራሕ ዝወለዶ ኣይክነን። ብባህሪኡ ድሑር ምዕባለ ዝነበሮ ኢኮኖሚ እንትለዓል 

ዝክሰት ልሙድ ተርእዮ እዩ። ኣብ ሃገርና ተኸሲቱ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ክፍፍል እቶት ውልቀ ሰባት 

ብዘለዎም ብቕዓትን ክእለትን፣ ብዝሰርሕዎ ዓይነት ስራሕ፣ ብዝነበሮም ሃፍቲ ጥራሕ ዝተፈጠረ ንቡር 

ኣፈላላይ ኣይክነን። ኣብ ሓዱሽ ዓብዩ ኢኮኖሚ ዘሎ ናይ ዕደጋ ከፍተት /Market failure/ እውን 

ዝዓበየ ግደ ኣለዎ። 

ርእሰ ማላዊ ስርዓት ብሕግታት ዕደጋ ዝምራሕ ስርዓት እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዕደጋ ዝዋስኡ ቀፀላታት 

ሕ/ሰብ ማዕረ ብቕዓት፣ ተመሳሳሊ ሓበሬታ፣ ስለዘይብሎም ማዕረ ተጠቃምነት የብሎምን። ሃፍቶም ንዕደጋ 

ወሪዱ ዕዳጋኻ ዝህበካ እኑኻ ኣይትህበካን እናበለ እዩ ንግዚኡ ዝምለስ። ድኻ ንዕዳጋ ወሪዱ ግን ድኻን 

ዕደጋን ዘይተራኸቡ ይነብሩ እናበለ ይምለስ። ልምዓታዊ መንግስትናን ውድብናን ክፍተት ዕደጋ ንምምላእ 

ተባሂሎም ዝወፁ ፖሊስታት ዋላ እንተሃለው ብንፁር መምርሕታትን መስርሓትን ተሰንዮም ስለዘይተተግበሩ 

ክፍተታት ዕደጋ ብናይ መንገስቲ መሪሕነት ክሽፈን ኣይትኽኣለን። እዙይ ኣብቲ ሃገር ዓብዩ ናይ እቶትን 

ሃፍቲ ክፍፍል ምዝባዕ ዝፈጥር ዘሎ ሽግር እዩ። ካልእ ኣብ ሃገራዊ ምዕባለና ብተነፃፃሪ ኣብ ሓፂር ግዜ 

ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ መዓድናት እዮም። መዓድናት ኣሪኻን ፍሒርካን ዝረከቡ ብዙሕ 

                                                           
1 Upward and downward movements in output inflation, interest rates and employment form the 

business cycle that characterizes all market economics. Samuelson and Nordhous. 
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ዝተራቐቀ ቴክኖሎጅን ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ዘይሓዝካ ዝፍፀሙ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈት እዮ። ኣብዚ ጨንፈር 

ዓውደ ኢኮኖሚ ብማሕበራት ክውደቡን ትሑት እቶት ዘለዎም ክፍልታት ሕ/ሰብ ክዋስአሉን ይግባእ። እዚ 

ሴክተር እዙይ ንፁር ሕግታት ዘይወፀሉን ንክራይ ኣካብቲ ዝተገደፈ ሓዳር ኮይኑ ኣሎ። ካብ ወርቅን 

ዝኸበሩ መዓድናትን ብርክት ዝበለ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ርእሲ ምስኣና ንዝተዛብዐ ክፍፍል እቶት ምኽንያት 

ኮይኖም ይርከቡ። 

ኣብዚ ሃገር ካሊእ ዓብይ ክፍተት ዝርአየሉ ናይ መንግስቲ ኣታውን ወፃእን ፖሊስን ገንዘባዊ ፖሊስን   

እዩ። መንግስቲ ብነፃ ቀረፅ፣ ነፃ መሬት፣ ግብሪ እፎይታ ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብምሃብ ሃገራዊ ልምዓት 

ንምስላጥ ይፅዕር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ንባዕሎም ተጠቂሞም ንሃገር ዝጠቕም ዝሰርሑ ንቲ 

ኢኮኖሚ ዘናግዕ ስራሕ ይሰርሑ ኣለው። ንሆቴልን ቱሪዝምን ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝኣተወ ናይ ነፃ 

ቐረፅ ኣቁሑት ማንም ዘይቆፃፀሮ ንባዕሉ ክራይ ዝእከበሉን ዝዓስለሉን ዓውደ ኾይኑ እዩ። መንግስቲ 

ብዝሓንፀፆ ገንዘባዊ ፖሊስ ትሑት ወለድ ዘለዎ ናይ ነዎሕ እዋን ልቃሕ ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩ ሰብ 

ሃፍቲ እናሃበ መፂኡ እዩ። እቲ መንግስቲ ዘለቀሖ ገንዘብ ኣብ ሐርሻ ዘይኮነስ ናብ ከተማታት ተመሊሱ 

ኣብ ዘየሕጋዊ ንግዲ ምስላጥ ይርከብ። እዙይ ውልቀ ሰባት ደገፍ መንግስቲ ተጌሮም ይህፍትሙ 

ከምዘለው ጌሩ ሕ/ሰብ ክርድኦ በሪ ኸፊቱ እዩ። 

ብምጥቕላል ርእሰ ማላዊ ስርዓትና ብባህሪኡ ኣብ ሞንጎ ስልጡን ምዕባለን ማዕርነታዊ ክፍፍልን ሸው 

ለጋ ዝበለ ውሕሉል መንግስታዊ ምትእትታው ሃልዩ ምዕሩይ ስርዓት ዕዳጋ ዘይብሉ ስለዝኾነ 

ዝተጣመመ ዕብየት ክርኢ ግድን እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ እቶት ዘማዕበሉ ተፈጥሮ ሃፍትን መዓድናትን 

መንግስትን ታሕተዋይ ቐፀላ  እቲ ሕ/ሰብ ክጥቀመሉ እንተዘይኽኢሉ ውሑዳት ብኣቋራጭ 

ዝህፍትምሉ ዓውዲ ክኸውን ግድን እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብዚ ሃገር ዝትግበሩ ሞኒቲኒግ ፖሊስን 

ፊስካል ፖሊስን ብኣግባቡ ተጠቂምና ንረብሓ ሃገር ክንጥቀመሉ ዘይምኽኣልና ጥራሕ ዘይኮነስ ክራይ 

ኣከብቲ ዝዓስልሉ ዓውደ ኾይኑ እዩ።  ካብ ሃገራዊ ዕብየትና ኩሉ ሰብ ማዕረ ከይረክብ ኢሉ እውን 

ክንዲ ዝፀዓሮ ከይረክብ ጌሩ እዩ። ከምዙይ ብምዃኑ ዕብየት ዋላ ምህላው እንተተረጋገፀ ካልኦት 

ይወስድዎ ኣለው ዝብል መንፈስ ክፈጠርን ብኢኮኖሚያዊ ረብሓ ምስቲ ስርዓት ክጣበቕ ዝኽእል 

ሓይሊ ፈንተት ክብል ጌርዎ እዩ። እዞም ፀገማት እዚኣቶም ሃገራዊ እቶትና ብቐፃልነትን እናዓበየን 

ከይኸይድ፣ ዝተረጋገዐ ዋጋን ዝተሓተ መጠን ዝቕባበን ከይነረጋግፅ፣ ሃገራዊ እቶትና ቀፃልነት ዕድል 

ስራሕ እናፈጠረ ስእነት ስራሕ እናቀነሰ ከይኸይድ ዝገብሩ ዘለው መሓንቆታት እዮም። ኣብ ዝተረጋገዐ 

ማክሮ ኢኮኖሚ ዘይብሉ ስርዓት ነፃ ዕዳጋ ብቕልጡፍ ናብ ቅልውላው ክኣቱ ግድን እዩ። ኣብ ከምዙይ 

ዝበለ ኢኮኖሚያዊ ሕማም ናይ  መንግስቲ ፖለቲካዊ ምልዕዓል ካብ ምዝሕሓል ሓሊፉ ዘላቒ ፍታሐ 

ኣየምፅእን። 
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1.2. ሃገራዊ ቅልውላው ዝቀላጥፍ ፖለቲካዊ ሽግራት 

ኣብ ሃገርና ዘለው ፖለቲካዊ ሽግራት ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ፅሑፍ እዙይ ብዙሕ ትኹረት 

ዘይግበረሎም ክልተ ጉዳያት ኣልዒልና ንርኢ። ሓደ ኢህወደግን ንሱ ዝመርሖ ልምዓታዊ መንግስትን 

ንሰብ ሃፍቲ ናይ ምምርሕ፣ ምግናሕን ምምሕዳርን ዓቕሙ ኣዝዩ ድኹም ምዃኑ እዩ። ኣብ ናይ 

ኢንዳስትሪ ልምዓት ፖሊስና ብዓል ሃፍቲ ሞተር ናይ ኢንዳስትራያዊ ምዕባለ ምዃኑ ተነፂሩ እዩ። 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዚ ሞተር ምዕባለ ዝኾነ ሓይሊ ካብ ምህናፅን ምውፋርን ዝዓቢ ካሊእ ዋኒን 

የብሉን። ይኹን ምበር ንዞም ኣካላት ወዲቡ መንገዲ ዘትሕዞ ሓይሊ የለን። ሰብ ስልጣናት ብዝተወደበ 

መንገዲ ዘይኮነስ ብውልቀ እዮም ንዞም ኣካላት ዝረኽብዎም።  ብውልቀ  ምቅርራብ ልምዓታዊ 

ዘይልምዓታዊ ተባሂሉ ዝርቋሕ እምበር መንግስቲ ብዝሃቦ ተልእኾ ምፍፃምን ዘይምፍፃሙን ኣይኮነን። 

እቲ ድሓና ዝበሃል ኣመራርሓ እውን በሩ ዓፅዩ ምስ እዚ ሓይሊ እዙይ ብውልቀ ይኹን ተቐራሪቡ 

ኣይሰርሕን ንዚ ሓይሊ እዙይ ብኣንፃር ምውፋርን ምህናፅን ብቕዓቱ ኣይዕቀንን። 

ልምዓታዊ መንግስትና ንፁር ፖሊሲ መሰረት ብምግባር ብዝተወደበ መልክዕ ንዚ ሓይሊ እዙይ 

ክመርሕ እንተዘይክኢሉ እቲ ሞተር ብዘይፍሬንን መሪን  ስለዝኸይድ ካብ መንገዲ ምስሓትን 

ምግጫውን ዓዲ ኣይውዕልን። ከምዙይ ዝበለ ኣብ ተልእኾን ሃገራዊ ልምዓት ዝተመስረተ ርክብ 

ስለዘይብልና መንግስቲ ኣንፃር ክራይ ኣካብነትን ግዕዝይናን ወፍሪ እንተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ 

መዓልቲ ንሶምን ገንዘቦም ካብ ሃገር ወፂኦም እንትሓድሩ ንርኢ ኣለና። ልምዓታውን ዘይልምዓታውን 

መንገዲ ስለዝኽተሉ ድማ ኣብዚ ሃገር ዝፈረየ እቶት ኣብ ፀሊም ዕደጋ ናብ ሸርፊ ወፃኢ ተቐይሩ 

ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንሕማቕ መዓልቲ ተባሂሉ ንደገ ይውሕጅ ኣሎ። ንሰብ ሃፍቲ ብውደባ ክመርሕ 

ዘይምኽኣሉ ናይ ኢህወደግ ሓደ ንሓሙሽተ ይኹን ፖለቲከዊ ምልዕዓል ኣብቲ ኢኮኖሚ ንምዝባዕ 

ዓቕሚ ዘይብሉ ክፍሊ ሕ/ሰብ ዝውዕል ይኸውን ኣሎ። መንግስታዊ ስልጣን ክሳብ ዝሓዝካ ንኩሉ 

በብዓቕሙ ምውፋር ናይ ልምዓታዊ መንግስቲ ቀንዲ ዋኒን እዩ። ኢህወደግን መንገስትን ኣብዚ ጉዳይ 

ድኹማት ብምዃኖም ስኒ ዘይብሎም መሲሎም ክረኣዩ ጌሩ እዩ። 

እቲ ካልኣይ ኣብቲ ምሁር ዘለዎ ተፅዕኖን ፅልዋን እዩ። እዚ ዝተምሃረ ሓይሊ ሃገራዊ ምርድዳእ ኣብ 

ምምፃእ፣ ኣብ ብዙሕነት ዝተመስረተ ሓድነት ክህሉ ኣብ ምግባር፣ ሕገን ሕገመንግስታዊ ስርዓት 

ክኽበር መሪሕ ግደ ክፃወት ዝግባእ ሓይሊ እዩ። ኢህወደግ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምሩፅ ሓነጎልን ብቕዓትን 

ዘለዎም ምሁራት ዝፅንብርዎ ሓይሊ ድዩ? ብርዕፀኛ ኣይኮነን።  ከምቲ ኣብ 1960 ዝነበሩ ዝሐሸ 

ዓቕሚ ዘለዎም ምሁራት ናብ ኢህኣፓ፣ መኢሶን ህውሓትን ወዘተ ዝኣቱ ዝነበሩ ሎሚ ኣይኣትውን 

ዘለው። ምሁራት ሃገርና ፖለቲካ ዓቕሚ ናይዘይብሎም ሰባት መዳጎኒ ደንበ ዝመስሎም ውሑዳት 

ኣይኮነን። እቶም ድሓን ዝበሃሉ እውን ኣማዕድዮም ዝርኡ እዮም። ብርክት ዝበለ ሓይሊ እውን 

ብመንገዲ ኢህወደግ ናብ ፖለቲካ ምስታፍ ኣይከኣልን ኢሉ ብተቓወምቲ ኣቢሉ ክኣቱ እናፈተነ 

ንቶም ኣብ ሃገርና ዝፍጠሩ ዘለው ቅልውላዋት እናሃደሰ ዝውዕል ሓይሊ እዩ። ምሁር ተወላዋሊ እዩ 
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እንተይልካ እቲ ናይ ምውልዋል ባህሪ ሓይልዎ ናብ ደንበ ፀላእቲ ከይስለፍ ቐፃሊ  ቃልሲ ምግባር 

የድሊ። እዙይ ሓይሊ እዙይ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት  ዝረአ ዘሎ ናይ ሐደሽቲ ሓሳባት ሕፅረት ኣብ 

ምውጋድን ሃገራዊ ምርድዳእ ኣብ ምፍጣር ቁልፊ ሓይሊ ምዃኑ ኣብ ግምት ዝእተው ምንቕስቓስ 

የብልናን። 

ሃገርና ናብ ቅልውላው ክትኣቱን ክትወፅእን ኣብ ምግባር በዓል ሃፍትን ምሁርን ዓብዩ ዓቕሚ ዘለዎም 

በቲ ካሊእ ሕ/ሰብ እውን ተሰማዕነት ዘለዎም ክፍልታት ሕ/ሰብ እዮም። ይኹን እምበር በዓል ሃፍቲ 

ኣብ ክራይ ኣካብነት ተግባር እናኣተወ ንቲ ኢኮኖሚ ኣብ ርእሲ ምዝራጉ ክእረም እንትፍትን እውን 

ኣብ ሕቁፊ ትምክሕትን ፀቢብነትን እናተሸጎጠ ፖለተካዊ ሽግር ይፈጥር ኣሎ። 

ኣብ ሃገርና ዘሎ ምሁር ሓይሊ ሞያውን ፖለቲካውን ብቕዓት ኣጣሚሩ ሃገር ክመርሕ ኣብ ክንዲ 

ምፅዓር ዓዲ እናተሓመሰ ኣማዕድዩ ይርኢ ኣሎ። ይበኣስ ኢሉ ድማ ኣብ ሃገርና ዘለው ዝተፈላለዩ 

ድሕረታት እናመላኽዐን ዝገጥም፣ ዘይገጥምን ትንታነታት እናሃበ ሃገራዊ ምርድዳእ ከይፍጠር ፀገም 

እናፈጠረ ይርከብ። ናይ ኢህወደግ ፖለተካዊ ኣመራርሓ ድኹም ምዃኑ ንዞም ቀንዲ ሓይልታት ኣብ 

ምግናሕን ምምራሕን ዘለዎ ተኽእሎ ርኢኻ ክፍረድ ዝኽእል እዩ። እዞም ሓይልታት ዘይተዋስእሉ 

ር/ማላዊ ስርዓት ድማ ብቕልውላውን ሕምስምስን እንተተጠቒዑ ዘግርም ኣይኸውንን። 

1.3. ኣብ ጉዕዞ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘጋጥሙ ዘለው ባህላዊ ሽግራት 

ሕገ መንግስቲ ሃገርና ይኹን ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ፍልስፍና ኩሎም ህዝብታትን ውልቀ ሰባትን ማዕረ 

ምዃኑ ይቕበል። ሃገርና ትምረሐሉ ትኽክለኛ መትከል እውን እዩ። ኩሎም ህዝብታት ማዕረ እዮም 

ማለት ማዕረ ታሪኽን መንነትን የብሎምን። ንዚ ናይ ባዕሎም ፍሉይ መንነት ይኹን ሕማቕን ፅቡቕን 

ታሪኽ ንምዝካር ይኹን ንምምዕባል ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ብኣውንታ ይኹን ብኣሉታ ንካልኦት 

ህዝብታት ይፀልዎ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሕነት ብዘኽብርን ሓድነት ብዘምፅእ ዘይኮነስ ንቲ ሓደ 

እኽቢርካ ንቲ ካሊእ ተወቃሲ ምግባር ይረአ እዩ። ብሓፂሩ ብዙሕ ምቁስሳል ዘለዎ ታሪኽ ህዝብታት 

ሃገርና ንቲ ሓደ ኣዲስካ ንቲ ካልእ ምንቁሻሽ ምርድዳእን ሓድነትን ኣይፈጥርን። ሕሉፍ ታሪኽና 

ሕማቕን ፅቡቕን ናይ ኩላትና ጌርካ ዘይምውሳድን ሓደ ዘይተለወጠ ባህላዊ ሽግር እዩ። 

ብካልእ ወገን ናይ ብሄርካ ገዛኢ ደርቢ ዝገበሮ ብሕማቕ ነገር ተላዒሉን እንትውቀስን ብሄርካ 

ከምዝተፀረፈ ጌርካ ምውሳድ እዩ። ካብዙይ ተበጊስካ ብሓደ ሚድያ እንትምጎስ ብቲ ካሊእ ሚድያ 

ይውቀስ። እዙይ ሓድነት ህዝብታት ዘላዕልሕ ድሑር ልምዲ እዩ። 

ስርዓት ርእሰ ማልነት ስርዓት ውድድርን ኩንትራትን እዩ። ንዚ ስርዓት ቅቡል ዝገበረ ኣብ ዝተፈላለዩ 

ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት ተወዳዲርካ ክተሽንፍ፣ እንተተሳዒርካ ንቐፃሊ ውድድር ንባዕልኻ ድልው 

ምግባር የለን። ኣብ ንግዲ ኣትዮ ዝወደደር ዝተስዓረ ይኹን ምንም ምህዞን ስራሕን ዘይሰርሕ ብውልቀ 
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ፃዕሮም ዝሃፍተሙ እውን ቅቡል ዘይምግባር ይረአ። እቲ ዕድል እዩ ማዕረ እምበር ተጠቃምነት ከም 

ክእለትካን ብቕዓትካን ምዃኑ ቕቡል ዝገብር ባህሊ የለን። 

ብሓፈሻ ናይ ሓደ ህዝቢ ባህልን ታሪኽን ንኽብርኽ ንካሊእ ምቕላል፣ ናይ ህዝብታት ታሪኽን ናይ 

ገዛእቲ ታሪኽን ሓዋዊስካ ምርኣይ፣ ብውድድርን ብቕዓትን ዘይምእማን ንምትሕርፋፍና ቁርሾ እናኾኑ 

ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀገም ተደሚሩ ሽግር ይፈጥሩ ኣለው። 

1.4. ኢህወደግን ማሕበራዊ መስሪቱን ዘለዎም ድኽመታት ንቅልውላው ድኹዒ ይኾኑ ምህላዎም 

ኢህወደግ ናይ ኣርባዕተ ብሄራዊ ውድባት ጥምረት እዩ። እዚ ሃገራዊ ግንባር ብዕላማን ምርድዳእን 

እምበር ብኣሰራርሓን መምርሕን ንኣባላት ውድባት ዝገንሕሉ መሰርሕ ልሕሉሕ እዩ። ናይ ኢህወደግ 

ጥንካረ ኣብ ውልቀ መራሕቲ ብዘለዎም ፅልዋን ብቕዓትን እምበር ብትካላዊ ኣሰራርሓ ዝተኣሰረ 

ኣይኮነን። ንባዕሉ ጠንካራ መስርሕን ምትእስሳርን ዘይብሉ ግንባር ንቲ መንግስታዊ ስልጣን ብናይ 

ጠንካራ ፖርቲ ኣንፈት ክመርሕ እዩ ከም ኣንፈት ተቐቢልዎ ዘሎ። ውልቀ ሰባት ዋላ ሕጋዊ ስልጣን 

ሓላፍነትን እንተሃዎም ናይ ፓርቲ ጥርናፈ ክኽብሩ መንግስታዊ ዓቕምን ሓላፍነቶምን ተጠቒሞም 

ክንቀሳቐሱ ኣይከኣሉን። እዙይ ብምዃኑ ኢህወደግ እንትደኽም ብቀጥታ ፌደራል መንግስቲ ዓቕመ 

ቢስ ዝኾነሉ ዕድል ስለዝተፈጠረ ሃገራዊ ፀገም እንተጋጥም ብሓደ ማእኸልን ኮማንድን ክምራሕ 

ኣይተኽኣለን። ናይ ሕቡራት መንግስታት ውዳበ ይመስል ተኣኩቡ ዝዛረቦን ብተናፀል ዝትግብሮን 

ነንበይኑ ስለዝኾነ ንኡሳን ጉጅለታት ንመንግስቲ ንምድፋር ዘይፈርሕሉ ኩነታት ብተደጋጋሚ ይረአ።  

ናይ ኢህወደግ ትካላዊ ኣሰራርሓን ጥምረትን ልሕሉሕ ብምዃኑ ንኢህወደግ ባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ 

ንመንግስቲ እውን ኣዳኺሙ ይርከብ። 

ካሊእ ናይ ኢህወደግ ማሕበራዊ መሰረት ዝበሃሉ ገባር፣ ሸቃላይ፣ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ንኡሳን 

ደለብቲ ሃፍቲ እዮም። ናይዞም ኣካላት እዚኣቶም ድኹም ውዳበን ፖለቲካዊ ንቕሓትን ዘለዎም 

ክፍልታት ሕ/ሰብ ምዃኖም ካሊእ ዓብዩ ፀገም እዮ። ብናይ ባዕልኩም ውዳበታት ይሕመቕ ይፀብቕ 

ከይንቀሳቀሱ እቶም ኣብቲ ውሽጢ ውዳበ ዝለው ኣባላት ውድብ ይዕብልልዎም ኣለው። ንዞም 

ሓይልታት እዚኣቶም ኣንፃራዊ ነፃነት ሒዞም ክሰርሑን ክንቀሳቀስን እንተዘይጌርናዮም ናይ ኢህወደግ 

ሕማም ንኩሉ ዝልክም ተላባዲ ሕማም እናኾነ ፀገም ይፈጥር ኣሎ። እዙይ ቅልውላው ኣብ ምግዳድን 

ተሎ ተሎ ክደግስ ኣብ ምግባር ዓብዩ ግደ ዘለዎ ድኽመት እዩ። 

ብምጥቅላል ኣብ ኢኮኖሚና ዝፍጠር ዘሎ ናይ እቶትን ሃፍትን ኣፈላላይ፣ ኢህወደግ ንቲ ኢኮኖሚ 

ናይቲ ዓዲ ዘይንቀሳቐስ ቁልፊ ሓይሊ በዓል ሃፍትን ብሓሳብ ንቲ ሃገር ዝመርሕ ምሁርን ኣብ ምግናሕ 

ዘለዎ ፖለቲካዊ ሽግራት፣ ንሕሉፍ ታሪኽናን ባህልናን ኣብ ምልዋጥ ዘሎ ውስኑነት፣ ኣብ ውሽጢ 

ኢህወደግ ዘሎ ድኹም ትካላዊ ኣሰራርሓ ተደማሚሮም ህዳሰ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ቅልውላው 

ይፍጠር ኣሎ። ፌደራላዊ ስርዓትና ቀዳምነት ሓቢርና ክነብርን ክንምዕብልን እንተዘይኮይኑልና 



7 
 

እንተይተሰበርናን ዘይተዳመናን ክንፈላለ ዕድል ዝህብ እናሃለወ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ዘይኮና 

ከይንተርፍ ዘፍርሕ እዩ። 

II. ተሃድሶና ንምዕዋትን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንምውጋድ ክወስዱ ዝግበኦም ስጉምትታት 

2.1. ቁልፊ መደብና ህንፀት ዓቕሚ ሓይልታት ልምዓትን ትካላዊ ተኽእሎም ዓቕምን ምህናፅ 

እዩ።  

- መሰረታዊ እስትራቴጅና ንምፍፃም ዝተኸተልናዮ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ዝበሃል ወፍሪ 

ዝበሖን ዝዓብሎሎን ኮይኑ ኣሎ፡፡ እዚ ልምዓታዊ ሰራዊት ዝብል ወፈራ ድማ ካብ ዝሃንፆ 

ዝርምሶ ዝበዝሕ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ስለዚ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ንኩሎም ሓይልታት 

ልምዓት ብቕዓቶም  ምውሳኽን ትካላዊ ተኽእሎ እናሃነፀ ተደማሪ ዓቕሚ ብዝፍጠር ክቃነ 

ይግባእ። 

2.2. ኣብ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ኩለ መዳይ ስራሕቲ ኣተኣሳሲርና ክንሰርሕ ይግባእ። 

- ኣብ ኣፈፃፀማ ኤክስቴንሽን ስራሕትናን ምስፋሕ እስትራቴጅን ዘለው ኣካይዳታትናን 

ኣወዳድባናን ዳግም ክንፍትሽ ይግባእ። 

- ኣብ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ ዘሎ ኣካይዳ ዳርጋ ተረሲዑ ዘሎ ዕማም እዩ። ንዙይ ብሰብ ሓይልን 

ብኣዋዳድባን ክጠናከር ይግባእ። 

- ብዝራእቲ ተወዳደርቲ ዝኾና ከባብታትን ብሃፍቲ እንስሳ ተወዳደርትን ብልጫን ዘለወን 

ከባብታት ፈሊና ብሰብ ሓይሊ፣ ኣወዳድባን ኣወፋፍራን ንዙይ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን 

ኣለዎ። 

- ኣብ ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ወይና-ደጉዓን ደጉዓን ዝሰራሕናዮ ጅማሮታት ናብ ቆላታት 

ብምውራድ ተፋሰስ ወርዒ፣ መረብ፣ ተከዘ ክነልምዖም ይግባእ። 

- ኣብ ናይ ገጠር ፋይናንስን ሕ/ስራሕ ማሕበራትን ስራሕትና ዳግም ዘለውዎ ፀገማት ተፈቲሹ 

መፍትሒ ክቕመጠሉ ይግባእ። 

2.3. ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትርን 

- ኣብ ሃገርና ምዕሩይ ግልጋሎት ክህሉ ኣብ ከተማታት ናይ መዘጋጃቤት ስራሕቲ፣ ንግዲ፣ 

ትራንስፖርት፣ ኢንዳስትሪ ብንፁር ተወዲቦም ዝሰርሕሉ ኩነታት ክነመቻችው ኣለና። 

- ኣብ ልምዓት ደቀቕትን ኣናእሽተይ ትካላት ዘይሕጋዊ /ዘይስሩዕ/ ኣናእሽተይ ስራሕቲ፣ 

ብልሙድ ዝሰርሑ ኣናእሽተይ ስራሕቲ፣ ሓደሽቲ ዝውደቡ ትካላትን ብጥምረት ድጋፍ 

ዝወሃበሉ ስርዓት ክህልወና ይግባእ። 

- ናይ ዓበይትን ኣናእሽተይን ከተማታት ማስተር ፕላን፣ ምምሕዳር መሬት፣ ፅሬት ከተማታት 

ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሉ ይግባእ። 

2.4. መንግስቲ ንሃገራዊ በዓል ሃፍትን ምሁርን ናይ ምግራሕን ምምራሕን ዓቕሙ ሓፍ ክብል 

ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ። 
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- ሰብ ሃፍቲ ብኣረኣእያ ኣረዲእኻ ጥራሕ ናብ ልምዓታዊ ተግባር ክወፍሩ ኣይኽእሉን ብንፁር 

ሕግን መስርሕን መተባብዕን ክውፀሉ ክግበር ኣለዎ። 

- ንሰብ ሃፍቲ ብዝተዋፈርሉ ዓውደ ስራሕ ፍሉጣት ማሕበራት ሃልዩዎም ክውደቡ ክግበሮ ኣለና። 

- ንሰብ ሃፍቲ ዝውሃብ መተባብዒ ከም ነፃ ቐረፅ፣ መሬት፣ እፎይታ ግብሪ፣ ኣፍልጦን ሽልማት 

ብትክክለኛ ኣብ መዓልኡ ይውዕል ምህላው ዝከታተል ፍሉይ ውዳበ ክህልወና ኣለዎ። 

- ምሁራት ብዝተፈላለዩ ሞያ ማሕበራት፣ ከም ሰብ ሞያ ኢኮኖሚክስ፣ ኣካውንታት፣ 

መምህራን፣ ሓካይም፣ ኦዲተራት ወዘተ ክውደቡ ይግባእ።  

- ዝተፈላለዩ ፍልስፍናን ሓሳባትን ዝሽራሸርሉ ምሁራት ዝሳተፍሉ መድረኻት ብማሕበራትን 

ብሴክተር ኣብያተ ዕዮን ክፍጠር ኣለዎ። 

- ኣብ ካልኣይ ብርክን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዘለው ተምሃሮ ብስነ-ምግባር ምቕራፅ፣ ናይ 

ሓሳብ ኣፈላላይ ተፃዋርነት ዝብሉ ጉዳያት ሕገ-መንግስቲ መሰረት ጌርና ንምቅራፅን 

ንምፅላውን ብዓብይኡ ክስርሐሉ ይግባእ። 

2.5. ብጠንካራ መንግስቲ ዶ? ወይ ብጠንካራ ፖርቲ ሃገር ንምራሕ ዝብል መካትዒ እዩ። 

ንጠንካራ መንግስቲ ቀዳምነት ክውሃቦ ይግባእ።  

- ኩሎም ናይ ልምዓት ውዳበታት ፓርቲ፣ መንግስቲ፣ ህዝባውን ሞያውያን ማሕበራት ክጥንክሩ 

ኣለዎም። ንሰላምን፣ ዲሞክራስን ልምዓትን ቁልፊ ዕማም ዝወሃቦን ኣብ ቅድሚት ዝስለፍን ግን 

መንግስቲ እዩ። ተመሪፆም መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዙ ኣመራርሓ ብውሽጣዊ ናይ ፓርት 

ኣሰራርሓ ክቃረኑ ኣይገባእን። ፓርቲ ንዝወከሎ ሕ/ሰብ፣ መንግስቲ ንዝወከሎ ፓርት ተገዛኢ 

ክኸውን ይግባእ። እዙይ ብዕላማን ብኣተሓሳስባን እምበር ብኣሰራርሓ ክኸውን የብሉን። ናይ 

ፓርቲ ጥርናፈ ክኸብር ኣብ ፓርላማ ዝመሰሎ ሓሳብ ከየቕርብ ይተሓዝ ኣሎ፣ ስራሕ ፈፃሚ 

ኢህወደግ ዘይወሰኖ ወይ ዘይረአዮ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ክውስን ደው ዝብለሉ ኩነታት 

ክፍጠር የብሉን። 

- ካሊእ ኢህወደግ ውሽጣዊ ኣሰራርሓታቱን ርክባቱን ከመሓይሽ ይግባእ ህውሓት ኣብ ውሽጡ 

ፀገማት እንተጋጥሞ ኢህወደግ ብምንታይ ከምዝደግፎ ክንፀር ኣለዎ። ናብ ስራሕ ፈፃሚት 

ይኹን ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ዝኣትው ናይ ካልኦት ውድባት ኣካላት ንሃገር ዝመርሑ ስለዝኾነ 

ብተዋፀኦ ጥራሕ ክኣቱ የብሎምን። ኢህዴድ ካብ ህውሓት ዝበለፀ ንሃገራዊ ሓድነት ዝሰርሑ 

ዝበሎም ፖሊስ ቢሮ ክመርፅ ዕድል ክወሃቦ ይግባእ። ህውሓት ኣብ ኢህዶድ ከምኡ ዝበለ 

ኣሰራርሓ ክኽተል ይግባእ። 

ብኣጠቓላሊ ሓዱሽ ናይ ተሃድሶ ሓሳባት ተግባራዊ ንምግባር ውድብን መንግስትን ካብ መፈፀሚ 

እስትራቴጅን ስልትታትን ምትዕርራይ፣ ንቲ ሓዱሽ ሓሳብ ዝቅበልን ዘተግብርን ኣሰራርሓ፣ ንዚኦም 

መሰረት ዝገበረ ሓዱሽ ኣወዳድባ ምግባር ከድሊ እዩ። ኩሉ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዘተሓሳስቦ 
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ዜጋ ኣብ ክንዲ መን ደየበ መን ወረደ እናበለ ዝውዕልን ንቶም ድክመታት ብዝተፈላለየ ቃላት 

እናረገመ ዝውዕል ኣብ መፍትሒ ሓሳባትን ቐፃሊ ክወስዱ ዝግባእ ስጉምትታት ክነትኩር ይግባእ። 


