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መግለጫ 158 

 

      የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ተግባር የማይዋጥላቸው የተቃዋሚ    

          ኃይሎች የቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ መነሻና አንድምታው 

 

እኛ የአማራ ክልል አመራሮች፣ የብአዴን/ኢህአዴግ አባላት፣ ባለሙያዎች በአጠቃላይ መላ 

ህዝቡ ፋታ በማይሰጥ የህዳሴ ጉዞ ውስጥ በመረባረብ ላይ እንገኛለን፡፡ መላ ቀልባችን 

ልማትና ልማት ላይ ብቻ ሆኗል፡፡ በዚህም ባለፉት ዓመታት በርካታ ድሎችን 

ተጎናፅፈናል፡፡ የ2005/2006 የግብርና ልማት በተለይ የሰብል ምርት እንኳ ብንመለከት 

በሃገር አቀፍ ደረጃ ከተመዘገበው የሁለት በመቶ ብልጫ ያለው የሰብል ምርት ዕድገት 

አረጋግጠናል፡፡ በሌላ በኩል ይህ የድርጅታችንና የክልሉ ህዝቦች ቁርጠኝነት መግቢያ 

ቀዳዳ ያሳጣቸው ተቃዋሚ ኃይሎች ከልማት ጉዟችን ሊያደናቀፉንና ውድቀታችንን 

የሥልጣን መወጣጫቸው ለማድረግ የማይፈነቅሉት የጥፋት ድንጋይ፣ የማይነዙት 

አሉቧልታ የለም፡፡ ሰሞኑንም የክልላችንን ህዝቦች ህይወት ለመለወጥ ደፋ ቀና በሚሉ 

ጠንካራ አመራሮቻችንን ስም የማጥፋትና የማጥላላት ዘመቻን የሙጥኝ ብለዋል፡፡ 

አብዮታዊ ዴሞክራሲ የብአዴን ልሳንም የእነኚህ ፀረ ሠላም ኃይሎች የቆርጦ ቀጥል 

የማጥላላት ዘመቻ አንድምታ፣ መነሻና መድረሻን በተመለከተ ከብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ 

ጽ/ቤት ኃላፊና የብአዴን ሥራ አስፈፃሚ አባል ከአቶ ዓለምነው መኮንን ጋር ቆይታ 

አድርጋለች፡፡ አመራሩ፣ አባላት፣ ባለሙያውና መላ ህዝቡ የእነኚህን ኃይሎች የጥፋት 

ድርጊት በሚገባ ተገንዝቦ ልማቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል በማሰብም እንዲህ አቀረብነው፡፡ 

አ/ዴ፡- በቅርቡ እርስዎ በመሩት የሥልጠና መድረክ #የአማራን ህዝብ ዝቅ የሚያደርጉ 

አገላለፆች ተሰንዝረዋል; በሚል አንዳንድ ወገኖች ጥያቄ ያነሳሉ፡፡ ለመሆኑ የሥልጠናው 

ተሳታፊዎች ማንነት፣ የሥልጠናው ርዕሰ ጉዳይና ዋና ዋና ጭብጦች ምን ምን ነበሩ? 

አቶ ዓለምነው፡- ሁላችሁም እንደምታውቁት የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ፈርጀ ብዙ 

የማስፋፊያና የአቅም ግንባታ ሥራ እያካሄደ ነው፡፡ በዚህ ፈርጀ ብዙ የግንባታ ማስፋፊያና 
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የአቅም ግንባታ ሥራ የሚዲያ አውታሮችን ለማጠናከር እንደዚሁም በሰው ኃይል ልማት 

የጋዜጠኞችን፣ የደጋፊ ሠራተኞችን እና የአመራሮችን አቅም ለማሳደግ የተለያዩ ጥረቶች 

እየተደረጉ ናቸው፡፡ ከእነዚህ ጥረቶች ውስጥ አንዱ የጋዜጠኞችን የአስተሳሰብ አድማስና 

ሙያዊ ክህሎት የማሳደግ ሥልጠና ነበር፡፡ ይህ ሥልጠና በሁለት ዙሮች ከ20 ቀናት በላይ 

የሚወስድ ሥልጠና ነበር፡፡ አንደኛው ዙር ሥልጠና ከመቶ በላይ ሠልጣኞች የተሳተፉበት 

ነው፡፡ የሥልጠናው ዋና ዋና ጭብጦችም የመንግሥት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች 

ናቸው፡፡  

ለምሳሌ፡- በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮችን የተመለከተው የፖሊሲ ሰነድ አንዱ ነው፡፡ 

የገጠር ልማት ስትራቴጂያችን፣ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንንና ልማታዊ ጋዜጠኝነትን 

የሚዳስሱ ነበሩ፡፡ ከእነዚህ የሥልጠና ፕሮግራሞች ለእኔ የደረሰኝ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ 

ጉዳዮች ላይ ተመስርቶ ግን ደግሞ አሁን በደረስንበት የዴሞክራሲ ሂደት ያሉ 

ጥንካሬዎችንና ድክመቶችን፣ ያጋጠሙ ችግሮችንና የወደፊት የትኩረት ጉዳዮችን 

የተመለከተ ነበር፡፡ የአማራ መገናኛ ብዙሃን በክልሉ መንግሥት ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት 

ህዝብን የማሳወቅ አቅሙን የመገንባት በተለይ የቴክኖሎጂና የተሻሻሉ አሠራሮች ዕውቀት 

በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት ወደ ህዝቡ እንዲደርስ፣ የህዝቡን ቴክኖሎጂን የመቀበል፣ 

የመጠቀም፣ የማስፋፋት፣ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነቱን የማሳደግ አቅም የሚያጎለብት መረጃን 

የማቅረብ፣ የማሳወቅና የማንቃት አስተዋፅኦ እንዲኖረው በማሰብ ሰፊ መዋዕለ ንዋይ 

የፈሰሰበት ተቋም ነው፡፡ ስለሆነም በአጠቃላይ መገናኛ ብዙሃንን ለማጠናከር በሚሰሠራው 

ሥራ ውስጥ የጋዜጠኞቻችን አቅም፣ ግንዛቤና የታታሪነት መንፈስ እንደዚሁም ችሎታ 

በተደራጀ መንገድ የመፈፀም አቅምን ለማጠናከር ከፍተኛ ጉጉትና ፍላጎት ነበር፡፡ በዚሁ 

መንገድ ከጋዜጠኞቹ ጋር ለመከራከርና የሥራ ተነሳሽነታቸውን ከፍ ለማድረግ ጥረት 

ተደርጓል፡፡ 

‹‹የዴሞክራሲ ጉዳዮች በኢትዮጵያ›› የሚለው ሰነድ ከሌሎች ሥልጠናዎች ቀድሞ የሚሰጥ 

መሠረታዊ ሥልጠና ነው፡፡ በዚህ ሥልጠና የተሳተፉ ሁሉም ጋዜጠኞች በጀማሪ ክልል 

የሚታዩና ብዙ ግንዛቤ ማግኘት የሚገባቸው ስለነበሩ ነፃ ውይይት እንዲካሄድበት፣ ሰጥቶ 

መቀበል ሳይሆን የጎንዮሽ ውይይት ያለበት፣ ባለሙያዎቹ የፈለጉትን ጥያቄና አስተያየት 

በሚፈልጉት መንፈስና አግባብ እንዲጠይቁ፣ እንዲከራከሩ፣ ውይይቱም የሁለትዮች እንዲሆን 

ታስቦ የተደራጀ ነው፡፡ ሥልጠና የሰጠሁበት ቆይታ በአንድ ዙር አራት ቀናትን የፈጀ ነው 

የነበረው፡፡ በሥልጠናው ዋና ዋና አከራካሪ የነበሩ ጉዳዮች የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 
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መብቶች ጉዳዮች ነበሩ፡፡ የብሔሮችና ብሔረሰቦች መብት እስከ መገንጠል መከበር 

በአገራችን የፈጠረውን መተማመን፣ በልዩነት ላይ ሆኖ እና ልዩነቶችን አቻችሎ የጋራ 

ጥቅሞችን እያስፋፉና እያጠናከሩ በመሄድ ረገድ ያለፉት ዓመታት ምን ያህል ውጤታማ 

ነበሩ? የሚሉትን በዝርዝር እያነሳን የተወያየንበት ሁኔታ ነበር፡፡ 

በውይይቱ የሠልጣኞቹ የማወቅ መንፈስና ጉጉታቸው፣ የመከራከር አቅማቸው በጣም 

የሚያስደስት ነው የነበረው፡፡ እኛም ቢሆን እንደ አሠልጣኝ ያለንን አቅምና የምናውቀውን 

ያህል ሳንሰስት ለማካፈል ከእነሱም ለመማር ሰፊ ርብርብ አድርገናል፡፡ ከፍተኛ የሃሳብ 

ፍጭት የነበረበት ነው፡፡ በእርግጥም ይሄ በእነዚህ ባለሙያዎች ብቻ የተጀመረ አይደለም፡፡ 

ባለፉት ዓመታት እንደዚሁ የውይይት መድረኮችን ፈጥረናል፡፡ የውይይት መድረኮቻችን 

ነፃና ዴሞክራሲያዊ ናቸው፡፡ ሰው የመሰለውን የሚያራምድባቸውን የሚከራከርባቸው 

ናቸው፡፡ የዚሁ መንፈስ ስለነበር የሠልጣኞቹ የክርክር መንፈስ እጅግ የሚደነቅ፣ 

የነበራቸውን የተሳሳተ አስተሳሰብ አውጥተው አዲስ አስተሳሰብ ለማስገባት ከፍተኛ 

ተነሳሽነት የነበራቸው እና የሚደነቅ አቋም የነበራቸው ናቸው፡፡ 

በእኔ ሁኔታም ቢሆን ባቀረብኩበትና በተወያየንበት ሂደት ድሮም እንደምናደርገው ትክክለኛ 

አስተሳሰቦችን ትክክለኛ ናቸው ብለን አድንቀን እንገልፃለን፡፡ ትክክለኛ ያልሆኑ 

አስተሳሰቦችን ደግሞ በጥልቀት እንነቅፋለን፡፡ ጠንከር አድርገን ትክክል እንዳልሆኑና 

ጎጂዎች እንደሆኑ እንነቅፋለን፡፡ ሠልጣኞቹም ያንኑ ያህል ይገልፃሉ፡፡ ስለዚህ የሁለትዮች 

ውይይት የነበረበት ነው፡፡ 

በሠልጣኞቹ በኩል ምን አልባት ጀማሪ በመሆናቸው ሊሆን ይችላል፣ እስካሁን በሥልጠና 

መድረኮች ብዙ ሳይሳተፉ የቆዩ ሆነውም ሊሆን ይችላል፣ ጎላ ያሉ የእኩልነት መብቶችን 

የሚፃረሩ አመለካከቶች ነበሩባቸው፡፡ ለምሳሌ የብሔር እኩልነት ላይ አንዱን ብሔር ከፍ 

ሌላውን ብሔር ዝቅ የሚያደርግ፣ የፆታ እኩልነት ላይም አበላልጦ የማየት ሁኔታ 

ነበራቸው፡፡ የኃይማኖት እኩልነትን አበላልጦ የማየት አመለካከትንም አንፀባርቀዋል፡፡ 

ይህ አመለካከት የምንፈልገውን በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ አንድነትን 

የማይፈቅድ አመለካከት ነበር፡፡ ይህ አመለካከት ሁሉንም የህዝብ ጥቅሞች አዋህዶ 

ለመጠቀም ዕድል የማይሰጥ አመለካከት ነበር፡፡ ስለዚህ ይህ አመለካከት መስተካከል 

ስላለበት ፊት ለፊት ነግረናቸዋል፡፡ የመድረኩ ባህርይና ገፅታ ከሞላ ጎደል አሁን 

የጠቀስኩትን ይመስል ነበር፡፡ 
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አ/ዴ፡- በዚህ ሥልጠና ላይ ለጥያቄው መነሻ የሆነውና አነጋጋሪ ነው ተብሎ የተነሳው ጉዳይ 

ምንድን ነው? በሥልጠናው ሂደትስ ከሠልጣኞቹ ጋር የተፈጠረ አለመግባባት ነበር ወይ? 

አቶ ዓለምነው፡- በሥልጠናው ሂደት ባለፉት  ዓመታት ሲነሱ ከቆዩ ጉዳዮች የተለየ ነገር 

አልተነሳም፡፡ ሠልጣኞቹ ያነሷቸው የብሔርን እኩልነት የሚቃወሙ ሃሳቦች ነበሯቸው፡፡ 

ለምሳሌ የአማራው ብሔር (የእኛ ብሔር) እንደተጎዳ ሌላው ብሔር ደግሞ እንደተጠቀመ 

አስመስለው የሚገልፁ ነበሩ፡፡ ከኃይማኖት እኩልነት ጋር ተያይዞ የኃይማኖት እኩልነትን 

የማይቀበሉ አንዳንድ አመለካከቶችም ነበሯቸው፡፡ ከፆታ እኩልነት ጋር የተያያዙ 

ጉዳዮችም ላይ የመቃወም አመለካከቶች ነበሯቸው፡፡ ከእነዚህ አመለካከቶች ጋር ተያይዞ 

በእኔ በኩል የተገለፀው የብአዴንንና የመንግሥትን አቋም የሚገልፅ አመለካከት ነው፡፡ 

ምክንያቱም ሰነዱ የመንግሥት ፖሊሲ ሰነድ ነው፡፡ የመንግሥት የፖሊሲ ሰነድ ማለት 

የብአዴን/ኢህአዴግ ሰነድ ማለት ነው፡፡ ይህንን ሰነድ ይዘን ነው የምንወያየው፡፡ የውይይቱ 

ሂደት የክርክር ሂደት ነው፡፡ ማንም የፈለገውን ከመናገር እንዳይታቀብ ቀረፃ የሚባል ነገር 

አልነበረም፡፡ ሆኖም ተቃዋሚ ኃይሎች በድብቅ ቀረፃ ያደረጉበትና የሞከሩበት ሁኔታ 

ታይቷል፡፡ድርጊቱ ፍፁም ፀረ ዴሞክራሲ ተግባር ነው፤ቀረፃ የሚካሄደው በይፋ ታውጆ 

እንጂ በድብቅ መሆን አልነበረበትም፡፡ይህም ሆኖ የድብቅ ቀረፃው ያገኘው አንዳችም 

ዓይነት ችግር የለም፡፡በተቃዋሚ ኃይሎች ሲገለፅ የሰማሁትን ሃሳብ እኔ አልገለፅኩትም፡፡ 

እኔ አላልኩም! ደግሞስ እኔ ይህንን እንዴት ልል እችላለሁ!? አንደኛ ነገር ለህዝብ ክብር 

ያለኝ ሰው ነኝ፤ ህዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩ፣ የመልማት 

መብታቸው እንዲከበር፣ በራስ መተማመናቸው እንዲጎለብት፣ ከሌሎች የትግል አጋሮቼ ጋር 

በመሆን የምታገልና የአቅሜን አስተዋፅኦ የማደርግ ሰው ነኝ፡፡ እንደ ድርጅትም 

ድርጅታችን ብአዴን በትልቁ የሚፈራውና የሚያከብረው ህዝብን ነው፡፡ ስለዚህ አልክ 

የተባልኩት ሃሳብ መሰረተ ቢስ ክስ ነው፡፡ እኔ ማንና የማን ሆኜ ነው የራሴን ብሔር ዝቅ 

የሚያደርግ ሃሳብ የምናገረው? የተወለድኩበትን፣ የወጣሁበትን ብሔር ዝቅ የሚያደርግ ሃሳብ 

እንዴት ልሰጥ እችላለሁ? እንዴትስ ሊገመት ይችላል? ይሄ በቆርጦ ቀጥል የኮምፒዩተር 

ዘዴ የተቀነባበረ ሥራ ነው፤ ተቃዋሚዎች አመራሮችን ከህዝብ ለመነጠል የሚያደርጉት 

ሙከራ ነው፡፡ 

በመሠረቱ እንደዚህ ዓይነቱ ድርጊት አሁን አልተጀመረም፤ የቆየ ሙከራ ነው፡፡ ወደፊትም 

ይቀጥላል፡፡ በእኔ በኩል ግን እርግጠኛ የምሆንላችሁ አምስት ሳንቲም የራሴን ብሔርም ሆነ 

ጠቅላላ ህዝቡን ዝቅ የሚያደርግ አገላለፅ አልተጠቀምኩም፡፡ ይሁንና ግን ከቀድሞ ገዥ 
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ሥርዓቶች የተወረሱ ህዝብን በእኩል ዓይን የማያዩ አመለካከቶች አሉ፡፡ አንደኛው ብሔር 

ከፍ ያለ፣ ሌላኛው ብሔር ዝቅ ያለ እንደሆነ አድርገው የሚመለከቱ የቀድሞ ሥርዓት 

አራማጅ ሰዎችና የዚያ አስተሳሰብ ተጋሪዎች አሉ፡፡ የዚህ አስተሳሰብ ተጋሪዎች የያዙት 

ሃሳብ ትክክል እንዳልሆነ፣ አንዱን ብሔር ከፍ ሌላውን ብሔር ዝቅ አድርገን በጋራ መኖር 

እንደማንችል፤ ይሄ አንዱን ብሔር ከፍ ሌላውን ብሔር ዝቅ የሚያደርግ አመለካከት፣ 

አንድን ፆታ ከፍ ሌላውን ዝቅ የሚያደርግ አመለካከት፣ አንዱን ኃይማኖት ከፍ ሌላውን 

ኃይማኖት ዝቅ የሚያደርግ አመለካከት የትምክህት አመለካከት ነው፤ ይህ የትምክህት 

አመለካከት መወገድ አለበት ብያለሁ፡፡ ይሄ ደግሞ ብአዴን ከምሥረታው ጀምሮ ላለፉት 

33 ዓመታት ሲታገለው የመጣ አቋም ነው፡፡ ለኢትዮጵያ አንድነት የማይበጅ አመለካከት 

ነው፡፡ የትምክህት አመለካከት የእኛን ብሔር ሲጎዳውና ሲሸረሽረው የኖረ ነው፡፡ ወደፊትም 

ትምክህትና ጠባብነት በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተውንና በሂደት የሚገነባውን 

ጠንካራ ህዝባዊ አንድነት ይጎዳሉ፡፡ እናም እንደ ለውጥ አመራሮች እኛ ብአዴኖች ህዝብን 

ከህዝብ የሚያበላልጥ፣ ህዝብን እንደ ህዝብ የማያከብርና አንዱን ከፍ ሌላውን ዝቅ 

የሚያደርግን አመለካከት እንቃወማለን፡፡ ትናንትም ስናደርግ ቆይተናል፤ ዛሬም ይህንን 

እያደረግን ነው፣ ወደፊትም የህዝብን እኩልነት የሚቃወምን አመለካከትና ተግባር 

በየደረስንበት ደረጃ እየታገልን እንዘልቃለን፡፡  

ይህንን የምናደርገው ለምንድነው? ይህን የምናደርግበት ምክንያት በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ 

የተመሠረተው አንድነት እየፋፋ እንዲሄድ ጎጂ አመለካከቶች መወገድ አለባቸው፤ 

ወንዶችንና ሴቶችን አበላልጦ የሚያይ አስተሳሰብ መስተካከል አለበት፡፡ የሴቶች አቅም 

እንደ ወንዶች አቅም መውጣትና ማደግ አለበት፡፡ በኃይማኖቶች ላይ ያለው የማበላለጥ 

አመለካከት መስተካከል አለበት፡፡ ሁሉም ለዕምነቱ ያለው ክብር ተከብሮና ተጠናክሮ 

መሄድ አለበት፡፡ ሁሉም በቋንቋውና በባህሉ የሚኮራበት አገር እየገነባን መሄድ አለብን፡፡ 

ይህን እንዳናደርግ ከገዥዎች የወረስነው የትምክህት አመለካከት ካለ መወገድ አለበት፡፡ 

ምክንያቱም ትምክህት የአማራ ህዝብ ጠላት እንጂ ወዳጅ ሆኖ አያውቅም፡፡ ትናንትም 

ወዳጅ አልነበረም፤ ዛሬም አይደለም፤ ነገም አይሆንም፡፡ ስለዚህ በእኔ በኩል በውይይት 

መድረኩ የሞገትኩትና የተከራከርኩት ትምክህት እንደሚጎዳንና መወገድ እንዳለበት ነው 

እንጂ ከዚህ የተለየ ሃሳብ አልሰጠሁም፡፡ እነሱም ሥልጠናውን በሂደት እያዩት ሲሄዱ 

ተቀብለውታል፡፡ በመጨረሻም ተሳስቀን ተመሰጋግነን ነው የተለያየነው፡፡ አሁንም ቢሆን 

የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ጨምሮ ማንኛውም የክልላችን ባለሙያና አመራር 
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የመሰለውን ሃሳብ መግለፅ፣ መከራከር፣ በምንግባባው ደረጃ ተግባብተን፣ በማንግባባው ደግሞ 

ልዩነታችንን ይዘን በጋራ ክልላችንን፣ አካባቢያችንን እንደዚሁም አገራችንን ለማልማት 

መጣር አለብን፡፡ ይሄ ሆኖ ሳለ ታዲያ በቆርጦ ቀጥል የኮምፒዩተር ዘዴ በተቃዋሚ 

ኃይሎች በኩል ተቀነባብሮ ህዝብን ለማደናገር አየር ላይ የዋለው ለምንድን ነው? የሚለውን 

ሃሳብ በአግባቡ መመልከት ተገቢ ነው፡፡ 

የተቃዋሚ ኃይሎቹ በአራት ቀናት የሥልጠና መድረኮች የተለያዩ ሃሳቦችንና ቃላትን 

በመምረጥና በቆርጦ ቀጥል ዘዴ በማዳቀል በተዛባ አኳኋን ለምንድነው ነው ህዝቡን 

ለማደናገር እየሠሩ ያሉት? ብለን ስንመረምር በእኔ ግምት ሦስት ዋና ዋና ምክንያቶች 

አሉ፡፡ የመጀመሪያው ምክንያት ተቃዋሚ ኃይሎችና እኛ ብአዴኖች መሠረታዊ የሃሳብ 

ልዩነት አለን፡፡ ይሄ መሠረታዊ የሃሳብ ልዩነት በየአደባባዩ እንዲገለፅ አይፈልጉም፡፡ መላ 

ህዝባችን የእኛንና የተቃዋሚዎችን ልዩነት በፖሊሲዎቻችን ጭብጥ፣ በዴሞክራሲና በህዝብ 

ተጠቃሚነት ጉዳይ ላይ፣ በልማትና በመልካም አስተዳደር ጉዳይ ላይ፣ የብሔርና 

ብሔረሰቦች የእኩልነት መብት መረጋገጥ ጉዳይ ላይ በዝርዝር እኛና ተቃዋሚዎች ያለንን 

ልዩነት ለማሳየት እንዳንሞክርና በአደባባይ እንዳንገልፀው ይፈልጋሉ፡፡ ምክንያቱም 

ልዩነቶቹ እየተገለጡ ከሄዱ ህብረተሰቡ ልዩነታችንን አሟልቶ እያወቀ ስለሚሄድ ባወቀው 

ልክ ደግሞ የእነሱ ተቀባይነት እየቀነሰ እንደሚሄድ ያውቃሉ፡፡ ስለዚህ አንዱ ስልታቸው 

በእንደነዚህ ዓይነት የሥልጠና መድረኮች እንዳንናገር፣ ሃሳባችንን በነፃነት እንዳንገልፅ፣ 

ሠልጣኞቹም ሃሳባቸውን በነፃነት ገልፀው ሃሳባቸው እንዳይንሸራሸር፣ ግራና ቀኙ ተነፃፅረው 

ቀርበው ጥሩ ነው የሚሉትን ነገር እንዳይወስዱ ‹‹አትናገሩ፣ ከተናገራችሁ በቆርጦ መቀጠል 

ዘዴ ስማችሁን እናጠፋዋለን፤ ስለዚህ ዝም በሉ፤ አንገታችሁን ድፉ›› የሚል ነው፡፡  

ከላይ የተጠቀሰውን የመሰለ አፋኝነትና ፀረ ዴሞክራሲ በመሠረቱ ህዝቡ እንዳያውቅ፣ ግራና 

ቀኙን አመዛዝኖ ይጠቅመኛል የሚለውን እንዳይወስድ የሚከለክል ነው፡፡ ዛሬ ዘመኑ 

የመረጃ ዘመን ነው፡፡ ህዝባችን ሁሉንም የመረጃ ምንጮችና መረጃዎች ግራና ቀኙን 

አነፃፅሮ ለእሱ የሚበጀውን መውሰድ አለበት፡፡ እኛም ያንን ዕድል አግኝተን ሃሳባችንን ወደ 

ህዝብ እንዳናደርስ እኛ የተናገርነው ሃሳብ በሙሉ ቁመናው እንዳይቀርብ በጣም በተዛባና 

ግራ በሚያጋባ መንገድ እንዲቀርብ የማድረግ፣ የማምታታት፣ እንዳንናገር የማሸማቀቅ፣ 

የማፈን፣ ህዝቡ እንዳያውቅ የመዝጋትና የመከላከል አካሄድ ነው ተቃዋሚ ኃይሎች 

እየተከተሉ ያሉት፡፡ ይሄ ዴሞክራሲያዊ ነው ብለን አናምንም፡፡ በዓለም የተንሰራፋው 

ዴሞክራሲ በእኛም አገር ለምን አይስፋፋም? ለምን እንዳንናገር እንከለከላለን? ለምን 
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ህዝቡ ትክክለኛ መረጃ እንዳያገኝ ይከለከላል? ለምን የተዛባ አረዳድ እንዲኖረው 

ይደረጋል? ይሄ ዴሞክራሲ ነው? አንደኛው ችግር ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ይህ ከብአዴን 

ምሥረታ ጀምሮ የብአዴን ትክክለኛ ስዕል ወደ ህዝቡ እንዳይደርስ፣ ህዝቡ ብአዴን ላይ 

ያለው አመለካከት ትክክለኛ ሆኖ በሙሉ ቀልቡ እንዳይጓዝ ለማደናቀፍ ሲደረግ የኖረ የፀረ 

ዴሞክራሲ ኃይሎች ሙከራ ነው፡፡ ይሄ ነገር ላለፉት 33 ዓመታት ተሞክሮ አልተሳካም፡፡ 

ለወደፊቱም የሚሳካ አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም የተቃዋሚዎቹ ሙከራ ዴሞክራሲያዊ 

አይደለምና፡፡ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ ነገር ደግሞ ተጨባጭነት የለውም፤ ለጊዜው 

ሊያደናግር ይችላል፤ ዘላቂነት ግን የለውም፡፡ ፀሐይ ይወጣል፤ ጨለማ ይገፈፋል፡፡ እናም 

የተምታታ ይገለጣል፤ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው፤ የብአዴንን አመራር፣ የብአዴንን ጥረት፣ 

የብአዴንን ፖሊሲ፣ የብአዴንን አቅጣጫ ህዝቡ እንዳያውቀው የማበላሸት፣ የማደናገር 

አካሄድ ነው የሚል ሃሳብ አለኝ፡፡  

ሁለተኛው በቆርጦ ቀጥል የኮምፒዩተር ዘዴ እየተጠቀሙ ሊያዛቡ የሚሞክሩበት ምክንያት 

ተቃዋሚዎቹ ህዝቡ የማመዛዘን ችሎታ እንዳለው አለመረዳታቸው ነው፡፡ በመሠረቱ 

ትናንት ዛሬ አይደለም፡፡ የጥፋት ኃይሎች የክልላችንን ህዝብ እንደ ዱሮው በማምታታትና 

በማታለል ለፈለጉት ዓላማ ሊያሰልፉት አይችሉም፡፡ ዛሬ የእኛ ክልል ህዝብ በገጠርም ሆነ 

በከተማ ፈርጀ ብዙ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው፡፡ ግራ ቀኙን አይቶ 

የሚመዝን፣ ይጠቅመኛል የሚለውን የሚወስንና ተግባራዊ የሚያደርግ ህዝብ ነው፡፡ ከተለያየ 

ሃሳብ ቆራርጠው የራሳቸውን ስሜት እዛ ውስጥ አስገብተውና አምቀው ወደ ህዝቡ ለማድረስ 

ሲሞክሩ ህዝቡ ይህን ዝም ብሎ አይቀበለውም፣ ያመዛዝናል፡፡ ግራና ቀኙን እስኪ ልስማው 

ይላል፡፡ ግራና ቀኙን ሰምቶ የራሱን አቋም ይወስዳል፡፡ ስለዚህ ተቃዋሚዎች የተለያዩ 

ሃሳቦችን ቆራርጠው እነሱ በሚመቻቸው መልኩ አዳቅለው ስላቀረቡ ህዝቡ ይደናገራል 

በሚል የህዝቡን የማመዛዘን ችሎታ ካለመረዳት ጋር የተያያዘ ችግር የገጠማቸው 

ይመስለኛል፡፡ አሁን በተጨባጭ የታየውም ይህ ነው፡፡ ህብረተሰቡ ‹‹የራሳችን ብሔር ልጅ፣ 

የራሳችን ብሔር ሰው ራሱን የሚወቅስ ነገር እንዴት ሊናገር ይችላል?›› ብሎ ነው 

የጠየቃቸው፡፡ ለዚህ በቂ መልስ ያዘጋጁ አልመሰለኝም፡፡ ምክንያቱም ሊሆን የማይችል 

ነገር ነው ያቀነባበሩት፡፡ እናም ሁለተኛው ምክንያት ከላይ እንደጠቀስኩት ተቃዋሚዎች 

ህዝቡ ግራና ቀኙን አመዛዝኖ አይወስንም ብለው መገመታቸው ችግር ውስጥ ጥሏቸዋል፡፡ 

ሦስተኛው ምክንያት እኛና ተቃዋሚዎች (ብአዴንና ተቃዋሚዎች) ልዩነታችን የሰፋ መሆኑ 

ነው፤ በእኛ ህዝብ ችግሮችና የመፍትሄ ቀመሮች ላይ በጠቅላላው በኢትዮጵያ ህዝብ 
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ችግሮችና የመፍትሄ ቀመሮች ላይ ብአዴን/ኢህአዴግ እና ተቃዋሚ ኃይሎች የተለያዩና 

ህዝቡ ዳኝነት ካልሰጠ በቀር በውይይት ሊታረቁ የማይችሉ ልዩነቶች ነው ያሉን፡፡ 

እስካሁንም ህዝባዊ ወገንተኝነታችንን ህዝብ እየዳኘው ነው የመጣነው፡፡ የልዩነታችን 

ጭብጦች ምንድን ናቸው? በእኛ በኩል ‹‹የአማራ ክልል እና የኢትዮጵያ ህዝቦች 

በፌዴራላዊ አወቃቀራቸው ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመከባበር ላይ 

የተመሠረተ አንድነት ይኑራቸው›› ብለን የግለሰብና የቡድን መብቶችን በጣምራ 

የምናከብርና ለዚህ የምንታገል ነን፡፡ ይሄ ባለፉት ዓመታት በተግባር ታይቷል፡፡ በአንፃሩ 

ተቃዋሚዎች የብሔር እኩልነትን አይቀበሉም፤ ይህ በጭራሽ ብአዴንና ተቃዋሚዎችን 

ሊያስታርቅ አይችልም፡፡ በህዝቡ ዳኝነት ብቻ ነው የሚፈታው፡፡ ሁለተኛው ልዩነታችን 

በህዝቦች የመልማት አማራጭ መንገዶች ላይ ነው፡፡ ብአዴን/ኢህአዴግ የሚለው ህዝቡ 

በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት፣ ሁሉም ዜጋ በነቂስ የሚሳተፍበት ልማት እናምጣ ነው፡፡ 

ይሄ ባለፉት ዓመታትም ታይቶ ውጤታማ ሆኗል፡፡ በተለይ ደግሞ ባለፉት 11 ዓመታት 

ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብና ህዝቡ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ልማት በማምጣት 

ተጨባጭ ለውጥ መጥቷል፡፡ ተቃዋሚዎች ይሄንን አይቀበሉም፡፡ በጥቂት ሃብታሞች ብቻ 

የሚመጣ ልማት አገርን ይለውጣል ብለው ያምናሉ፡፡ ከዚህም ላይ ልዩነት አለን፡፡ ሌላው 

የልዩነት ነጥባችን በኃይማኖት፣ በፆታና በብሔር እኩልነት ላይ ያለን አተያይ ነው፡፡ እነሱ 

የተደበላለቀ አተያይ አላቸው፡፡ እኛ የጠራ፣ መሬት የነካ፣ በፖሊሲ ተተንትኖ ውጤት 

እያሳየ ያለ ሃሳብ አለን፡፡ በመሬት አጠቃቀም ላይ ያለን አቋም በተደጋጋሚ የተገለፀና 

የታወቀ ነው፡፡ እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ፈርጀ ብዙ ልዩነቶች አሉን፡፡ 

የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንውሰድ፤ ችግሮቹን አጥንተን ከህዝብ ጋር ሆነን 

አቅማችን የሚፈቅደውን እየፈታን ለጊዜው የማንችላቸውንና ጊዜ የሚጠይቁትን በሂደት 

እንደሚፈቱ ከህዝብ ጋር እየተግባቡ መሄድ ላይ አትኩረን እየሠራን ነው፡፡ ተቃዋሚዎቹ 

ግን የመፍትሄ ቀመር የላቸውም፡፡ ነገር ግን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እያነሱ 

ለብጥብጥና ለንትርክ ያነሳሳሉ፡፡ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች ስለማያግባቡን ልንግባባ 

የምንችለው ህዝቡ በሚሰጠው ብያኔ ነው ማለት ነው፡፡  

ባለፉት ዓመታት የአማራ ክልል ህዝብ ግራና ቀኙን እያየ እና ይሻለኛል ያለውን እየበየነ፣ 

በተከታታይ ብአዴንን መርጧል፤ የአማራ ክልል ምክር ቤት የተዋቀረው በብአዴን 

ተወካዮች ነው፡፡ ምክንያቱም ‹‹ብአዴን ይምራኝ›› ብሎ ብይን ሰጥቷል፡፡ ይህን የህዝብ 

ብይን አልተቀበሉም፤ ይህንን ካልተቀበሉ፣ በፖሊሲ ቢሄዱ አማራጭ ከሌላቸው፣ ሃሳባቸው 
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ተቀባይነት ካጣ እና ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ አልዳበረም ብለው ካመኑ ሊሄዱ 

የሚችሉበት ስልት ምንድነው? በየወቅቱ ድርጅትንና የድርጅትን አመራር የሚያጥላላ 

የተቀነባበረ ሥራ መሥራት ነው፡፡ አሁንም ይህንን ነው እያደረጉ ያሉት፡፡ ለወደፊትም 

ይህን ማድረጋቸው አይቀርም፡፡ ስለዚህ ከዚህ በመነሳት በእኛ በኩል ልንል የምንችለው 

ህብረተሰባችን ከእስካሁን ልምዱ በመነሳት ይህን የፈጠራ ቅንብርና የቆርጦ ቀጥል ዘዴ 

በንቃት ተገንዝቦና አመዛዝኖ እንዲጥለው ነው፤ ይህንንም እያደረገ ነው፤ በተጨባጭም 

ህዝቡ እየታገለ ነው፤ ከአሁን በፊትም እየታገለ የመጣ ነው፡፡ 

አ/ዴ፡- ጉዳዩ ይህ ከሆነ ታዲያ አንዳንድ ወገኖች በተለይም ተቃዋሚ ኃይሎች  የአማራን 

ህዝብ ማንነት ዝቅ ያደረገ ነው ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? መነሻቸውስ ምንድን ነው 

ብለው ያምናሉ? 

አቶ ዓለምነው፡- መነሻዎቻቸው ከላይ የገለፅኳቸው ሦስት ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ አሁን ወቅቱ የምርጫ ዋዜማ ነው፡፡ የ2007 ዓ.ም ምርጫ እየተቃረበ 

ነው፡፡ የኋላ ታሪክን ተመልሰን ስናነፃፅር ተቃዋሚዎች በ2002 ዋዜማ ላይ በሱዳንና 

በኢትዮጵያ በኩል ድንበር ተገፋ ብለው ሃሳብ አንስተው ነበር፡፡ ከዚህ ጋር አያይዘው 

ለድርጅታችን አመራሮች ያለስማቸው ስም ይሰጡ ነበር፡፡ በዚህ ዓመት ደግሞ ይህንኑ 

በ2002 ምርጫ ዋዜማ ያነሱትን የድንበር ጥያቄ ደግመው አንስተዋል፡፡ 

ይህ ጉዳይ ሲያነጋግረን የከረመና የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር መግለጫ የሰጡበት ነው፡፡ 

እሱም አልበቃ ብሎ እኔን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም አመራሮች በተለያዩ ሁኔታዎች እያነሱና 

የተለያየ ስም እየሰጡ የማጥላላት ሙከራ አድርገዋል፡፡ ስለዚህ ይህ በእኛ እምነት በምርጫ 

ዋዜማና ምርጫ ሲቃረብ የሚደረግ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነና ያልተገባ ሙከራ ነው፡፡ 

በሌላው ዓለም ምርጫ ሲቃረብ ተቃዋሚ ኃይሎች የፖሊሲ አማራጮችን ነው ይዘው 

የሚቀርቡት፡፡ የፖሊሲ አማራጮቻቸውን ይዘው በእያንዳንዱ የህዝብ አውራ አጀንዳዎች 

ላይ ገዥው ፓርቲ ይህን ይላል፤ እኛ ደግሞ ይህን እንላለን እያሉ በንፅፅር በማቅረብ 

ይወዳደራሉ፡፡ በዚህ መንገድ ነው የሚወዳደሩት፣ የሚመረጡት፡፡ የእኛ ተቃዋሚዎች ግን 

እንዲህ ዓይነት ቁመና የላቸውም፡፡ ይህ ቁመና ከሌላቸው ደግሞ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር 

በመጀመሪያ እኛ እንዳንናገር የመከልከልና የመከልከል፣ ህዝቡ እንዳያውቅ የማደናገር፣ 

ግራና ቀኙን አነፃፅሮ ውሳኔ እንዳይሰጥ የመከልከል ሙከራ ነው፤ ይህ ነው የሚታይባቸው፡፡ 
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ተቃዋሚ ኃይሎች የሚሄዱበት የድብብቆሽ ጨዋታ የኢትዮጵያን ጀማሪ ዴሞክራሲ 

ሊያሳድግ አይችልም፡፡ የአማራ ክልልን ህዝቦች ልማትና ተጠቃሚነት ሊያፋጥነው 

አይችልም፡፡ በመሆኑም በተቃዋሚዎችም ሆነ በእኛ በኩል መደረግ ያለበት እንዲህ ዓይነት 

ከአቅጣጫ የወጣ ውንጀላና ስም ማጥፋት ሳይሆን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ አማራጮች 

እየቀረቡ፣ እየተከራከርንባቸው፣ ንቃቱም በዚያው ልክ እየጨመረ ህዝቡ የሚፈልገውን 

እንዲመርጥ አማራጭ መቅረብ አለበት፤ አማራጭን ወደ ጎን ብሎ አነሰም አደገም የህዝቡ 

ኑሮ ሲሻሻል የእኛም ኑሮ ይሻሻላል ብለው ህዝቡ ጋር ውሎ አዳራቸውን ያደረጉ የብአዴን 

አመራሮችንና አባላትን አልፎ ተርፎም ሌት ተቀን የሚደክመውን ህዝብ ያለሥራውና 

ያለስሙ መግለፅ ትክክለኛና የሚያዋጣ መንገድ ነው ብለን አናምንም፡፡ 

የክልላችንንና የአገራችንን ልማትና ዴሞክራሲ እንደዚሁም የመልካም አስተዳደር ጉዞ 

ያፋጥናል ብለን አናምንም፤ እናም ተቃዋሚ ኃይሎች ከእንደዚህ ዓይነት የተሳሳተ መንገድ 

ቢቆጠቡ መልካም ነው የሚል መልዕክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው፡፡ 

አ/ዴ፡- ብአዴን/ኢህአዴግ ገዥ ፓርቲ እንደ መሆኑ የክልሉን ህዝብ የልማት፣ የሠላምና 

የዴሞክራሲ መስመር በፅናት በመምራትና በማስተዳደር ረገድ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? 

እየተመዘገቡ ያሉ ዋና ዋና ውጤቶችን ቢያብራሩልን? 

አቶ ዓለምነው፡- የአንድ ብቃት ያለው የፖለቲካ ፓርቲ መለኪያ ዓለም አቀፍ መስፈርት 

አለ፡፡ መስፈርቶቹም ህዝብን በመምራትና በማስተዳደር ላይ የተመሠረቱ ናቸው፡፡ እነዚህ 

መስፈርቶች አራት አውራ መስፈርቶች ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ሠላምና መረጋጋትን 

በቀጣይነት የማስፈን ችሎታው ነው፡፡ በዚህ መስፈርት ሲወሰድ ብአዴን/ኢህአዴግ ህዝቡን 

በመራባቸውና ባስተዳደረባቸው ባለፉት 23 ዓመታት በየጊዜው ተደማሪ የሆነ ታዳጊ 

ሠላምና መረጋጋት በክልላችን ሰፍኗል፡፡ በዚህ ረገድ ብአዴን የበኩሉን አስተዋፅኦ 

አበርክቷል፡፡ የክልሉ ሠላም አስተማማኝና ለልማት የተመቼ ነው፡፡ ህዝቡ በቀጣይነት 

የሚሳተፍበት ሠላም ተረጋግጧል፡፡ ከዚህ አኳያ ሲገመገም ብአዴን/ኢህአዴግ የተሳካ ጉዞ 

እያደረገ ነው፡፡  

ሁለተኛው መስፈርት ብሔራዊ አንድነትን እያጠናከረ የመሄድ ችሎታው ነው፡፡ አገር 

አቀፍ አንድነትን፡፡ ለዚህ ትልቁ ምሰሷችን በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተው 

አንድነታችንና ለዚህ መሠረት የሆነው ህገ መንግሥታችን ነው፡፡ እናም ብአዴን ህገ 

መንግሥቱን ከማርቀቅ ጀምሮ እስከ ማፅደቅ፣ ከዚያ በኋላም የህገ መንግሥቱ ህልውናው 
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እንዲጠበቅ እና ህዝቦች በብቃት እንዲተዳደሩበት ህዝብን በመምራት ከፍተኛ ጥረት 

አድርጓል፤ እያደረገም ነው፡፡ ክልላችንም የራሱ ክልላዊ ህገ መንግሥት አለው፡፡ ስለዚህ 

በክልሉ ያሉት ህዝቦች በመፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ አንድነት እንዲኖራቸው፤ በሃገር 

ደረጃም ይሄው ዕውን እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው፡፡ በመሆኑም ሁለተኛው 

መስፈርትም ተሟልቶና ተጠብቆ እየተተገበረ ይገኛል፡፡ የብአዴን ጥንካሬም በዚህ 

ይገለፃል፡፡ 

ሦስተኛው የፖለቲካ ፓርቲ ጥንካሬ መለኪያ የህዝቡ የነፍስ ወከፍ ገቢ በታዳጊ ሁኔታ 

እየሄደ ነው ወይ? የሚለው ነው፡፡ እንደምታውቁት በአማራ ክልል በቅርቡ ማዕከላዊ 

ስታትስቲክስ ባወጣው መረጃ 87 በመቶ የሚሆነው ህዝብ አርሶ አደር ነው፡፡ ቀሪው 13 

በመቶ ደግሞ የከተማ ነዋሪ ነው፡፡ የከተማውም ሆነ የገጠሩ ህዝብ እንዲለወጥ እየሠራን 

ነው፡፡ በገጠር በክልላችን ፍትሃዊ የመሬት ክፍፍል ከመደረጉ ጋር ተያይዞ 95 በመቶው 

አርሶ አደር ማለት ይቻላል ይነስም ይብዛም መሬት አለው፡፡ መሬቱ ላይ የተሻሻሉ 

አሠራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን በመቀመር በነፍስ ወከፍ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ 

ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ ለምሳሌ በ1985 ዓ.ም የአማራ ክልል የሰብል ምርት 28 

ሚሊዮን ኩንታል ነበር፡፡ በወቅቱ በነበረው የህዝብ ቁጥር ሲታይ የነፍስ ወከፍ ድርሻው ወደ 

ሁለት ኩንታል አካባቢ ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት በ2005/2006 ዓ.ም የማዕከላዊ ስታትስቲክስ 

ኤጀንሲ ያወጣው መረጃ የክልሉ የሰብል ምርት መስኖን ጨምሮ 91 ሚሊዮን ኩንታል 

መድረሱን ያሳያል፡፡ ከ1985 ዓ.ም አኳያ ሲነፃፀር ይህ ማለት የነፍስ ወከፍ የሰብል ምርት 

ገቢ አሁን በክልሉ ለሚኖረው ተካፍሎ ሲታይ ወደ አምስት ኩንታል ከፍ ብሏል፡፡ ይሄ 

አንድ አመላካች ነው፡፡ በሌሎችም መስኮች የነፍስ ወከፍ ገቢን ለመጨመር ከፍተኛ ጥረት 

እየተደረገ ነው፡፡ 

ይህ ሲባል ችግሮች የሉም ማለት ባይቻልም በከተማም በገጠርም የህብረተሰቡን የነፍስ 

ወከፍ ገቢ ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት አለ፡፡ በተለይ በገጠር ትርጉም ያለው ለውጥ 

መጥቷል፡፡ በከተሞችም አሁን በቅርብ የመጣ መሻሻል አለ፤ አሁንም ብዙ መሥራት 

ይጠይቀናል፡፡ 

አራተኛው መስፈርት የምርት ኃይሎች የሚባሉት በተለይ ጉልበትና የጉልበት ምርታማነት፣ 

የመሬት ምርታማነትና የሰው ኃይል ምርታማነት በማያቋርጥ ሁኔታ እያደገ ነው ወይ? 

የሚለው ነው፡፡ የአንድ ጠንካራ ፓርቲ መለኪያ ሌላው መስፈርት ይህ ነው፡፡ 
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በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል 4 ነጥብ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች በመማር ላይ ናቸው፡፡ 

ይህ ማለት የሰው ኃይል ልማት እየመጣ ነው፡፡ የጉልበት ምርታማት የሚመጣው ዕውቀት 

ሲኖር፣ ቴክኖሎጂን ሲጠቀም ነው፡፡ ስለዚህ ህብረተሰቡ የተማረ እንዲሆን በተለይ ደግሞ 

የመጪው አገር ተረካቢ ተውልድ ማለትም ህፃናትና ወጣቶች ዕውቀት እንዲኖራቸውና 

ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲስፋፋ፣ በገጠርና በከተማ የምርት ኃይሎች የምርታማነት 

ችሎታቸው እንዲሻሻል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ ይሄ ብቻ ሳይሆን በየደረጃው 

በአቅም ግንባታ መስኮች በአጫጭር ሥልጠናዎች፣ በገጠርና በከተማ በተለይ ወጣቱ ወደ 

ሥራ ሊያስገባ የሚችል አስተሳሰብና ክህሎት እንዲያገኝና ወደ ሥራ እንዲገባ የተለያዩ 

ግፊቶችና ጥረቶች እየተደረጉ ናቸው፡፡ የጉልበት ምርታማነት እንዲሻሻል፣ ዕውቀት 

እንዲበለፅግና እንዲለማ ብቻ ሳይሆን የመሬት ምርታማነትም እንዲሻሻል ጥረት እየተደረገ 

ነው፡፡ እንደሚታወቀው የክልላችን መሬት ለበርካታ ዓመታት የታረሰ ስለሆነ ከፍተኛ 

የመራቆት ችግር አለበት፡፡ በመሆኑም ሰፊ ጥረት አደረግን የምንለው ከተፈጥሮ ሃብት 

ልማት ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ግብርና እንዲዘምን፣ እንዲሻሻል እና ዘላቂ የኢንዱስትሪ 

ልማት የማይነጥፍ ምንጫችን እንዲሆን እየተሠራ ነው፡፡ የአርሶ አደሮቻችንን የግንዛቤ 

ከፍታ የማሳደግ፣ ታታሪነትን የማስፈን፣ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀም የማንቃት፣ 

የማደራጀት በተለይ ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ የተሞክሮ ሽግግር እንዲኖር 

የማደራጀቱ እንቅስቃሴ እንዲስፋፋ፣ ባለሙያው በተደራጀ አግባብ የከተማና የገጠሩን ህዝብ 

እንዲያገኝና ዕውቀቱን እንዲያስተላልፍ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ብአዴን ገንቢ ሚና 

በመጫወት ላይ ነው፡፡ ከላይ በተጠቀሱት አራት መስፈርቶች የብአዴንን ህዝብ 

የማስተዳደርና የመምራት ችሎታ በየዕድገት ጎዳና ላይ ቢሆንም እጥረቶች የሉብንም 

አንልም፡፡ እጥረቶች አሉ፤ እስካሁን በመጣው ልማት በገጠርና በከተማ፣ በወጣቶችና ሴቶች 

መካከል ፍትሃዊና እኩል የሆነ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ላይ ጉድለቶች አሉብን፡፡ ሊሻሻሉ 

እንደሚገባቸውም እናምናለን፡፡ ድርጅታችን እነዚህን በየጊዜው እየመረመረና እያሻሻለ፣ 

አሁንም ህዝብን ከመምራትና ከማስተዳደር አኳያ ‹‹ምን ጥሩ ነገሮች አሉን? ምን 

ይጎድለናል?›› ብሎ እያየ የሚሄድበት ሁኔታ አለ፡፡ 

ሌላው በእጥረት የምናየው ህብረተሰቡ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮችን ይፈልጋል፡፡ በእጁ 

የያዛቸው ስኬቶች እንደተጠበቁ ሆነው ተጨማሪ ፍላጎቶች አሉት፡፡ ይህ ትክክል ነው፤ በዚህ 

ምጥጥንና ፍጥነት መልካም አስተዳደርን ከማስፈን አኳያ ጉድለቶች አሉ ብለን 

እንወስዳለን፡፡ ከእነዚህ መካከል ቶሎ የሚፈቱ አሉ፤ በሂደትም የሚፈቱ አሉ፤ እነሱን 
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ለያይተን ከህብረተሰባችን ጋር እየተወያየን ነው፡፡ ቶሎ የሚፈቱትን በጋራ እየፈታናቸው 

ነው፡፡ ለምሳሌ ፈጣን አገልግሎት ከመስጠት አኳያ እየተወያየን ለመፍታት እየሞከርን 

ነው፡፡ ከልማትና ከአቅም ጋር የሚያያዙት ደግሞ ተራ በተራ የሚፈቱ ናቸው፡፡ ከአቅማችን 

ጋር የሚያያዙ ናቸው ብለን ስለምናምን እነሱን በሂደት ለማሟላት እየተጋን ነው፡፡ ይህን 

ህብረተሰባችን ይገነዘባል፡፡ የብአዴንንና በአጠቃላይም በአገር ደረጃ ያለውን አቅም 

ስንመለከት በእነዚህ አራት መስፈርቶች ጥሩ ጎዳና ይዘን እየሄድን ነው፡፡ 

አ/ዴ፡- በመጨረሻ ለመላው የክልሉ ህዝብ ሊያስተላልፉ የሚፈልጉት መልዕክት ካለ? 

አቶ ዓለምነው፡- ለመላ የክልላችን ህዝብ የማስተላልፈው መልዕክት የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን ከማሳካት አኳያ ዘንድሮ አራተኛ ዓመታችን ነው፡፡ ዘንድሮ 

ባለፉት ሦስት ዓመታት ያልተከናወኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተግባራትን ጨምሮ 

የዚህን ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ደርበን የተለጠጠ ዕቅድ ይዘን እየሠራን 

ነው፡፡ በስድስት ወራት አፈፃፀማችን የሚያበረታታ ውጤት እየታየ ነው፡፡ በገጠር 

በግብርናው መስክ ከበጋ ሥራ አኳያ በመስኖ፣ በተፈጥሮ ሃብትና በእንስሳት ሃብት ልማት፤ 

በገጠር የሚገኘውን ወጣት በአረንጓዴ ልማት መስኮች እያደራጀን፣  በተጠቀሱት የግብርና 

መስኮች እያሰማራን የሚያበረታቱ ውጤቶችን ተመልክተናል፡፡ በከተማም በጥቃቅንና 

አነስተኛ መስክ ሰፊ ርብርብ እያደረግን ነው፡፡ በሌሎች የህዝብ አገልግሎት ዘርፎችም 

ተመሳሳይ ጥረቶች አሉ፡፡ በገጠርም ሆነ በከተማ ጤናና ትምህርትን ለማስፋፋት ሰፊ ጥረት 

እያደረግን ነው፡፡ እነዚህ ሂደቶችና ጅምሮች ዓመቱን ሙሉ ተጠናክረው የዚህን ዓመት 

የመርሃ ግብር ዕቅድ ግቦች እንድናሳካ እያሳየ ያለውን ተነሳሽነትና ጥረት አጠናክሮ 

ይቀጥል የሚለው የመጀመሪያው መልዕክቴ ነው፡፡ 

ሁለተኛው መልዕክቴ አሁን በምንገኝበት ወቅት ብአዴን ከህዝብ ጋር የወሰድነውን ውል 

ማለትም የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን በስኬት ለማጠናቀቅ ጥሩ ጎዳና ላይ ነው፡፡ 

ይህ ተሳክቶ የብአዴንንና የህዝቡን ጥምረት የበለጠ መጠናከር የማይፈልጉ ተቃዋሚ 

ኃይሎች አሉ፡፡ እነዚህ የእኛን ጥንካሬ የማይፈልጉ፣ የህዝቡን የተጣመረ የመልካም 

አስተዳደርና የልማት ርብርብ የማይፈልጉ ኃይሎች፣ የህዝቡን ቀልብ የሚጎትቱና 

የሚያደናግሩ የአሉቧልታ ወሬዎችን ማስፋፋታቸው አይቀርም፡፡ በተለይ ደግሞ ወደ 

ምርጫ እየተቃረብን በሄድን ቁጥር ብዙ የፈጠራ ወሬዎች፣ አሉቧልታዎች እና የተዛቡ 

ቅስቀሳዎች ሊመጡ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ህዝቡ በተለመደው የማመዛዘን ችሎታውና እስካሁን 
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በመጣበት አርቆ አሳቢነቱ በመጠቀም፣ ግራ ቀኙን አይቶና መዝኖ የመውሰድ ችሎታውን 

ተጠቅሞ የተቃዋሚዎችን አሉቧልታ ቦታ እንዳይሰጠው፣ ‹‹ልማታችንን፣ መልካም 

አስተዳደራችንን አታደናቅፉ!›› ብሎ እንዲከላከል እና በሙሉ ቀልቡ የጀመርነውን ጉዞ 

እንዲያጠናክር መልዕክቴን አስተላልፋለሁ፤ አመሰግናለሁ! 

 

የኪራይ ሰብሳቢነት ወኪል ኃይሎችን በመታገል የልማታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ   

                   ልዕልናን እናስፋፋ!! 


