
በኢትዮጵያዊያን ጥበቃ ስር የቆየ የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

ስርዓት 

በድሉ በዛብህ 05/22/14 

በኢትዮጵያ የሕዝቦችን እኩልነት፣ ነፃነትና አጠቃላይ ሰብአዊ መብትን ያረጋገጠ 

ህገ መንግስት ስራ ላይ ከዋለ ሁለት አስርት ዓመት አልፏል፡፡ ህገ መንግስቱ በየትኛውም 

መለኪያ ጠንካራ የዴሞክራሲ መሰረትን የጣለ፣ የመላው ኢትዮጵያዊያንን ህዝቦችና 

ብሄረሰቦች መብት ሙሉ በሙሉ ያረጋገጠ ከመሆኑም በላይ ሁሉንም እኩል ተጠቃሚና 

የፖለቲካና ኢኮኖሚ መብቱ ባለቤት እንዲሆን ያደረገ መሆኑን በተለያዩ ዓለም አቀፍ 

መድረኮች ላይ ጭምር የተነገረለት ነው፡፡  

በዚህ ህገ መንግስት አማካኝነትም የአገሪቱ ህዝቦች አዲስ ዓይነት የፖለቲካ፣ 

ኢኮኖሚና ማህበራዊ ህይወትን ማጣጣም ይዘዋል፡፡ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት 

ኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን፣ የፕሬስ ነፃነትንና የፍትህ የበላይነትን እንዲሁም 

ሁለንተናዊ የዜጎች መብቶች ያለአንዳች መሸራረፍ ይረጋገጡ ዘንድም ተነድግጓል፡፡ ህገ 

መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በአገሪቱ የኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካ 

ጉዳዮች ላይ ቁልፍ ተዋናይ እንዲሆኑ ያስቻለ ከመሆኑም በላይ የአገሪቱ ኃብት እኩል 

ተጠቃሚዎች እንዲሆኑም አድርጓል፡  

የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስራ ላይ በዋለባቸው ዓመታት የተስተዋሉ እውነታዎች 

እንዳረጋገጡት በአገሪቱ ከዘመን ዘመን እየተሻገረ ይመጣ በነበረው የፖለቲካ ጭቆና እጅግ 

ተማሮ በአንድ ወቅት ለመበታተን አፋፍ ላይ ደርሶ የነበረው የአገሪቱ የተለያዩ ህዝቦች  

አንድነታቸውን አጠናክሮ የጋራ አገራዊ ራእይ እንዲኖራቸው አዲሱ ህገ መንግስትና 

ፌዴራላዊው የፖለቲካ መዋቅር ሁኔታዎችን አመቻችተዋል፡፡   

ለብዙ ዘመናት የኖረው የጭቆና ስርዓት ተገርስሶ አዲስና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

በአገራችን መተከሉ፣ የአገሪቱ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችም ያለማንም ጣልቃ ገብነት 

ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበትና አገራዊ ሃብትንም ፍፁም ፍትሃዊ በሆነ መንገድ 



ሁሉም ዘንድ እንዲደርስ መደረጉ አገሪቱ ወደአዲስ ምእራፍ እንድትሸጋገር መንገዱን 

ጠርጓል፡፡   

በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ዜጎች ልብ ውስጥ ጠንካራ መተማመንና አገራዊ 

ስሜት እንደዚሁም ብሄራዊ ባለቤትነት ተፈጥሯል፡፡   

ይህ መተማመንና ብሄራዊ የአገር ስሜትም መላው ህዝብ ለዘመናት ጠፍንጎት 

የኖረውን ድህነት ለመዋጋት በአንድነት እንዲነሳሳ ኃይል ሆኖታል፡፡ በዚህም አማካኝነት 

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት አገሪቱ ድህነትን ታሪክ ለማድረግ የሚያስችላትን አመርቂ 

ጎዳና ለመያዝ በቅታለች፡፡  

ከ20 ዓመታት በፊት በነበሩት ዘመናት ሁሉ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮ 

ከድህነት ወለል በታች ከመሆን አልፎ የሚላስና የሚቀመስ ለማግኘት በእጅጉ ይማስን 

ነበር፡፡ ከዚህም አልፎ ይህ ነው በማይባል የተፈጥሮ አደጋ ሳቢያም ለከፋ ርሃብ ብሎም 

ለሞት እየተዳረገ የዓለም ማህበረሰብ መነጋገሪያ ሆኖ ኖሯል፡፡ በአገሪቱ አዲስ የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ ስርዓት እውን ከሆነበት ከግንቦት 20 ቀን 1983 ዓም በሁዋላ ግን ይህ ታሪኩ 

በእጅጉ እየተቀየረ መጥቷል፡፡  

በቅርቡ ይፋ ሆኑ መረጃዎች መሰረት ግን በአሁኑ ወቅት በዚህ መሰሉ ድህነት 

ውስጥ የሚኖረው ዜጋ ቁጥር ከግማሽ በላይ ቀንሷል፡፡ በተፈጥሮ አደጋ ሳቢያ የውጭ 

አገራትን እጅ ሲጠባበቅ ህይወቱን የሚገፋ ህዝብም በአሁኑ ዘመን የለም እሚባልበት ደረጃ 

ላይ ተደርሷል፡፡  

በዓለም አቀፍ ተቋማት ሚወጡት ሪፖርቶች የሚያመለክቱትም ይህንኑ እውነት 

ነው፡፡ አገሪቱ በምእተ ዓመቱ የልማት ግብ አማካኝነት የተቀመጡትን አብዛኛዎቹን ግቦች 

የምታሳካ በመሆኑ አገሪቱ በተለይ የድህነት መገለጫ የሆኑትን ማህበራዊ የልማት ዘርፎች 

በእጅጉ ማሳደጓንም እነዚሁ አካላት ይመሰክራሉ፡፡  

ከዚሁ ጎን ለጎንም ድህነትን ለመዋጋትና የዜጎችን ህይወት በዘላቂነት ለማጠናከር 

የሚያስችል ጠንካራ የኢኮኖሚ መሰረት እየተጣለ መሆኑንም አያሌ የዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ አካላት ጭምር  አረጋግጠዋል፡፡ መቼም ሰላም አግኝታ የማታውቀው ይህች 

አገር ዛሬ በአፍሪካ አህጉር ደረጃ ጭምር ምሳሌ ሊሆን የሚችል ሰላምና መረጋጋትንም 



ፈጥራለች፡፡ ምክንያቱም አገሪቱ ሁሉንም ህዝቦች በእኩል የሚያይ፣ የዜጎችን ፍላጎትና 

ስሜት የሚያዳምጥ እንደዚሁም በአገሪቱ ማናቸውም ጉዳዮች ዙሪያ ወሳኝ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ስርዓት መፈጠሩ ነው፡፡  

 የኢትዮጵያን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች በቅርብ የሚከታተሉ አካላት 

እንደሚሉት በአገሪቱ በአሁኑ ወቅት የሚታየው የጋራ አገራዊ የአንድነት ስሜት፣ እድገትና 

ሁለንተናዊ ለውጥ መሰረቱ በሕዝቦች ቀጥታ ተሳትፎ ስራ ላይ የዋለው ህገ መንግስትና 

ይህንንም ተከትሎ የተመሰረተው ፌደራላዊ የፖለቲካ መዋቅር ነው፡፡ ይህ እውን እንዲሆን 

መሰረቱን የጣለው ደግሞ የጨቋኙን ደርግ ስርዓት ግብዓተ መሬት ሙሉ በሙሉ 

ማብቃትን ያበሰረው ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓም ነው፡፡  

ይህ መልካም ሁኔታ የመጣው በመላው የአገሪቱ ህዝቦች ዘመናትን ያስቆጠረ 

ትግልን ተከትሎ ቢሆንም ይህ ህዝብ በተለያየ መልኩ ያካሄደው ትግል ለዚህ ፍሬ 

እንዲበቃ ከማስቻል አንፃር ግን ከማንም የላቀ መጠን ቁልፍ ሚና የተጫወተው በአሁኑ 

ወቅት አገሪቱን በመምራት ላይ የሚገኘው ኢህአዴግ መሆኑን ማንም ሊክደው የማይችለው 

እውነት ነው፡፡  

በእኔእምነት ኢህአዴግ መላውን ኢትዮጵያዊ በማስከተል ሰው በላ የነበረውን የደርግ 

ስርዓት ማስወገድ የቻለው ዴሞክራሲያዊና በሳል አመራር በመስጠቱ እንደዚሁም 

በሁለንተናዊ ተግባራቱ ህዝባዊነትን ተላብሶ በመንቀሳቀሱ ነው፡፡ ድርጅቱ የህዝብ 

አመኔታና ያላሰለሰ ድጋፍ ባያገኝ ኖሮ በወቅቱ ከአፍሪካ እጅግ ግዙፍ የነበረውን የደርግ 

ወታደራዊ ኃይል ማንኮታኮት ባልተቻለው ነበር፤ ከላይ የተጠቀሰችውን ዓይነት 

ኢትዮጵያም እውን ባልሆነች ነበር፡፡  

ይህ ድርጅት በህዝቡ የሚቸረው አመኔታና ድጋፍ ከትጥቅ ትግሉ በኋላም ተጠናክሮ 

ቀጥሏል፡፡ ለዚህ ጉልሁ ማሳያ ድርጅቱ አገሪቱን እንዲመራ በህዝቡ ዘንድ ተከታታይ 

ይሁንታ ማግኘቱ ዋነኛው ነው፡፡    

በህገ መንግስቱ መሰረት በአገራችን ላለፉት 20 ዓመታት አራት ያህል አገር አቀፍ 

ምርጫዎች ተካሂደዋል፡፡ በእነዚህ ምርጫዎችም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች 



ተወዳድረዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን በተከታታይ በተካሄዱት ምርጫዎች ሁሉ ህዝቡ መንግስት 

ሆኖ እንዲመራው የመረጠው ኢህአዴግን ነው፡፡  

ድርጅቱም ታዲያ አሁንም የተጣለበትን ህዝባዊ ኃላፊነት ለመወጣት እስከ ህይወት 

መስዋእትነት ድረስ በመክፈል ላይ ይገኛል፡፡ በአገራችን ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት 

ከፍተኛ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና ማህበራዊ የልማት እድገቶች ተመዝግበዋል፡፡ በዚህ 

እድገት አመአካኝነትም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዘጎች ከድህነት ወጥተዋል፡፡   

የተጀመረው የልማት እድገት ዘላቂነትን ለማረጋገጥ እና ከእድገቱ መላውን ዜጋ 

እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ውጥኖችም በሚያመረቃ 

መንገድ በመካሄድ ላይ መሆናቸው የሚታይና የሚጨበት ሀቅ ነው፡፡ ታዲያ አገሪቱ 

በመላው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ውዳሴ የተቸረውን ይህንን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካ 

ስኬት ማስመዝገብ የቻለችው አሁንም በኢህአዴግ የአመራር ዘመን ነው፡፡  

የፖለቲካና የማህበረሰብ ሳይንስ ምሁራን እንደሚሉት ማንኛውም መንግስት 

የሚመራውን ህዝብ ህይወት ለመለወጥ በየደረጃው ስራ ላይ የሚውልና በተጨባጭ 

ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ሊተገበር የሚችል ራእይ ሊኖረው ይገባል፤ ያም ሆኖ ራዕዩ 

እውን ይሆን ዘንድ በቅድሚያ ሊጨበጡ ከሚገባቸው ወሳኝ ግብኣቶች መካከል የራዕዩን 

ህዝባዊነትና አመኔታ ማትረፍ ከሁሉም በላይ ቁልፉ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ ወደአዲስ የእድገትና ለውጥ ምእራፍ መሸጋገር የጀመረችው አገሪቱን 

የሚመራው መንግስት ግልፅና የላቀ የለውጥ ራዕይ በመቅረፁ፤ ይህንንም ወደተግባር 

ለመለወጥ ህዝባዊ አመኔታንና ይሁንታን በመቸሩም ጭምር ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 

የሚታየው አገራዊ ለውጥ የገዢው ፓርቲ በሳል አመራርና ጥልቅ የሆነ ራዕይ ይህንንም 

ተከትሎ መላው ህዝብ ያሳየው እምነትና የሰጠው ያላሰለሰ ድጋፍ ያመጡት ውጤት ነው፡፡  

ወጣም ወረደ ባለፉት ዓመታት በየደረጃው ተቀርፀው ስራ ላይ የዋሉትና ውጤት 

በማሳየት ላይ የሚገኙት  አገራዊ የልማት ራእዮች የገዢው ፓርቲ የአእምሮ ምጥቀት 

ውጤቶች ናቸው፡፡  እነዚህ አእምሮዎች ናቸው አገሪቱን ላለፉት ዓመታት የመሩት 

አሁንም በመምራት ላይ የሚገኙት፡፡  



የሕዝብን ጥቅም፣ ፍላጎትና ሁለንተናዊ መብቶች መሰረት አድርጎ የሚቀረፅ ህገ 

መንግስት ለውጤታማና ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረት ነው፡፡ ለዚህ 

ዓይነቱ ስርዓት የታደለ ማህበረሰብ ከልዩነት ይልቅ አንድነትን ያጠናክራል፣ ከፍተኛ 

አገራዊ ፍቅርን ይላበሳል፣ በብሄር፣ በቋንቋና በባህል የተለያየ ቢሆንም እንኳ በመካከሉ ልዩ 

የሆነ መተማመንንና በጋራ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ አንድነትን ይገነባል፡፡  

ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብን የተገነዘበና በእርሱም እምነቱን ያሳደረ ማህበረሰብ 

በሚኖርባቸው አገራት ውስጥ የሚከሰቱ ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለአመጽና 

ለእርስ በእርስ ግጭት ምክንያት አይሆኑም፡፡ ስርዓቱ በማህበረሰቦች መካከል የላቀ 

መተማመንና መተሳሰብን የሚያስከትል በመሆኑ ለሚፈጠሩት ፈተናዎች አንዱ በሌላው 

ላይ ጣቱን አይቀስርም፡፡   

ከዚህ ይልቅ ፍፁም በሆነ የመተማመንና የመግባባት መንፈስ ማህበረሰቦቹ 

ለሚገጥሟቸው ችግሮችና ፈተናዎች መፍትሄውን ለማበጀት የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት 

ያደርጋሉ፡፡ የዚህ ዓይነት ማህበረሰብ ባለበት ምድር በተለያዩ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ልማት 

ምክንያቶች በግልና በቡድን ሊጎዳ የሚችል አጋጣሚ ቢፈጠር እንኳ ለመላው አገርና ዜጋ 

ጥቅም በሚል ጠንካራ የትብብር መንፈስን በመፍጠር ከመንግስት ጎን ይሰለፋሉ፡፡  

የዚህ ዓይነቱ ማህበረሰብ የሚመራውን መንግስት ለስልጣን የሚያበቃው በምርጫው 

በመሆኑ በመንግስቱ ላይም ከፍተኛ እምነትን ይፈጥራል፡፡ ይህም በአገሪቱ ጠንካራ ሰላምና 

መረጋጋት እንደዚሁም ብሩህ የሆነ የእድገትና ለውጥ ራእይ እንዲኖር፤ ራእዩም በተገቢው 

መጠንና ፍጥነት እውን እንዲሆን የሚያስችል ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በአጠቃላይ 

አገሪቱ በእኩልነት፣ በፍትህና በጋራ ጥቅም ላይ ጠንካራ እምነት ያለው ዴሞክራሲያዊ 

ማህበረሰብ የሚመራት ትሆናለች፡፡ በአገራችን በአሁኑ ወቅት እየሆነ ያለውም ይህ ነው፡፡  

ኢትዮጵያዊያን በተለይ ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ጀምሮ በተለየ የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ መዋቅር ውስጥ መኖር ጀምረዋል፡፡ ከአገሪቱንና ዜጎቿን ለዚህ የተለየ የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ ስርዓት ያደላት ደግሞ ከአገር አልፎ ዓለም አቀፍ የፖለቲካና ማህበረሰባዊ ሳይንስ 

ምሁራን ሳይቀሩ በመሰከሩለት ህገ መንግስት አማካኝነት ነው፡፡  



ይህ ህገ መንግስት አገሪቱ ከተመራችባቸው ቀደምት ህገ መንግስቶች የሚለይበት 

ዋናው ቁም ነገር ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የአገሪቱ ባለቤቶች፣ አድራጊና ፈራጆች 

እንዲሆኑ ሙሉ መብት መስጠቱ ነው፡፡ ይህ የኢትዮጵያዊያ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት 

ቀደምት የአገሪቱ ገዢዎች አፍነውትና ረግጠውት ለኖቱት የዘመናት የህዝቦች የመብት 

ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ ሰጥቷል፡፡  

ይህንንም መብቶቻቸውን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ የሚችሉበትን 

የፌዴራላዊ ስርዓት እንዲገነቡ፣ በዚህም አማካኝነት የአገሪቱ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር መቻላቸውና ከአገሪቱ ኃብትም ፍትሃዊ ተጋሪነታቸው 

እንዲረጋገጥ አድርጓል፡፡  እነዚህ የህገ መንግስቱ ዓይነተኛ ገፅታዎች በአገሪቱ ታይቶ 

የማይታወቅ ሰላምና መረጋጋትን አምጥተዋል፤ ለዘመናት በጎሪጥ ሲተያይ በኖረው ህዝብ 

መካከልም መተማመንንና አንድነትን ፈጥሯል፡፡  

በምሁራን እምነት መሰረት በኢትዮጵያዊያ የአሁኑ ፌዴራላዊ የፖለቲካ ስርዓት 

ባይመሰረት ኖሮ የዛሬዋ ኢትዮጵያዊያ ላትኖር ትችል ነበር፤ ይህችን አገር ከመበታተን 

ያዳናትና ለዛሬው የለውጥ ጎዳና ያበቃት በህዝቦች ይሁንታ የተቀረፀው ህገ መንግስትና 

እርሱን ተከትሎ የተመሰረተው የፌዴራል ፖለቲካ ስርዓት ነው፡፡   

ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱ አገሪቱን በመለወጥ ላይ ነው፡፡ ይህንን 

የተገነዘቡት የኢትዮጵያዊያን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የስርዓቱ ጠበቃና አለኝታ 

መሆናቸውን በተግባር ማሳየት ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡   

ስርዓቱ ከሀያ ዓመት በፊት አንዳችም ትኩረት ሳይሰጣቸው ለኖሩት የአገሪቱ ብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሙሉ እውቅናን እንደዚሁም እራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ 

መብት ማጎናፀፉና ሁሉም ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የአገሪቱን 

ኃብት እንዲካፈሉ ማድረጉ አገሪቱ በዓለም የሚጠቀስ ሰላምና ልማት እንድታስመዘግብ 

አስችሏታል፡፡   

እነዚህ ህዝቦች በፌደራላዊው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት ተጠቃሚነታቸው በተግባር 

መታየቱን በመስኩ ጥናት ያካሄዱ የአገር ውስጥም ሆኑ የውጭ ምሁራን በማረጋገጥ ላይ ናቸው፡፡ 

ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ከአገሪቱ አጠቃላይ ኃብት ሽራፊ እንኳ የማይደርሳቸው የነበሩ የአገሪቱ 



ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአሁኑ ወቅት የብሄራዊ ኃብቱ እኩል ተጠቃሚ እየሆኑ ስለመምጣታቸው 

በየክልሎቹ የሚታየውን ጤናን፣ ትምህርትንና መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማስተዋሉ በቂ 

ይመስለኛል፡፡ በተለይም ቀደም ሲል መኖራቸውን እንኳ በቅጡ የማናውቃቸውን እንደ ጋምቤላ፣ 

ሶማሌ፣ አፋርና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ውስጥ አሁን የሚስተዋለው ለውጥ ከዚህ አኳያ ሊጠቀስ 

የሚችል ነው፡፡  

ባለፉት ሀያ ዓመታት ጊዜ ውስጥ እየተጠናከረ የመጣው ሰላምና እድገት በዜጎች 

ልብ ውስጥ ከፍተኛ የለውጥ ተስፋ እንዶጎመራ አስችሏል፡፡ ስርዓቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ 

ዜጎችን ከድህነት ለማውጣት ያስቻለ ከመሆኑም በላይ የአገሪቱ መጠሪያ ሆኖ የኖረውን 

ድህነት ታሪክ ለማድረግ ከፍተኛ መነቃቃትንና ወኔን ፈጥሯል፡፡  

የተዘረጋው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት ድህነትን በመዋጋት ረገድ እያሳየ ያለው 

ውጤት የሚያበረታታ መሆኑን የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ የበለፀጉ አገራትና ዓለም 

አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ሁሉ በመግለፅ ላይ ናቸው፡፡  

በብዙዎች እምነት አገሪቱ ለዚህ ሁሉ የሚያኮራ ውጤት ውጤት የበቃችው 

የመላውን ዜጋ እኩልነትና መብት ያጎናፀፈ፣ ብሄር፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ያቀራረበና 

ፍትሃዊነትን የተከለ የፌደራል ስርዓት በመገንባቷ ነው፡፡  

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ በእኔ እምንት ለግል 

ጥቅማቸው ብቻ ያደሩ አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖች ያለምንም በታከት ይህንን በዓይን 

የሚታይና በእጅ የሚጨበጥ ለውጥ ለማደብዘዝ ብሎም ከእነአካቴው ለማጥፋት 

ተግተዋል፡፡ ከዚህ አድራጎታቸው ለአንድም ጊዜ እንኳ ያልተሰናከሉት እነዚህ ኃይሎች 

እየታየ በመጣው ለውጥና ይህንንም ጠንቅቆ በተገነዘበው የአገሪቱ ህዝብ ቦታ ሳያገኙ እነሆ 

ዓመታት ዘልቀዋል፡፡  

እነዚህ ፖለቲከኞች ከዜጎች አልፎ ዓለም አቀፍ አድናቆት እየተቸረው ለሚገኘው ለዚህ 

አገራዊ ስኬት አንዳችም እሴት ሳያክሉ የተሰራውን ለማፍረስ፤ የታሰበውን ለማጣጣል፤ 

የተገኘውን ለማሳጣት ያጠፉት ጊዜና ያባከኑት ጉልበት ለመልካም ነገር ውሎ ቢሆን ኖሮ 

ይህች አገርና ዜጎች ምን ያህል በተጠቀሙ ነበር የሚያስብል ዓይነት ነው፡፡  



ሽንፈትን መቀበል በተለይ አገርን መምራት እችላለሁ ብሎ ከሚንቀሳቀስ የፖለቲካ 

ቡድን የሚጠበቅ ታላቅ ግዴታና ኃላፊነት ነው፡፡ እውነተኛ የአገር ልጅ ተቆርቋሪነትና 

አሳቢነት ትልቁ መገለጫም ይህ ይመስለኛል፡፡  

ባለፉት 23 ዓመታት ከአገር ዜጋ ቀርቶ ከማንኛውም የዓለም ጫፍ ባለ አካል 

የማይታሰብና የማይፈለግ የጥፋት ህልም በአገራችን አንዳንድ የተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

ዘንድ በስፋት ታልሟል፤ ሰላምና መረጋጋጥ ከአገሪቱ ምድር እንዲርቅ፣ በህዝቦች መካከል 

ጥልቅ የሆነ መቃቃርና ጥላቻ እንዲሰፍን ብሎም ሊወጡት የሚያዳግት የእርስ በርስ 

ግጭት እንዲፈጠር በእነዚህ አካላትና ሌሎች የውጭ ተባባሪዎቻቸው ያልተቆፈረ ጉድጓድ፣ 

ያልተፈነቀለ ድንጋይ የለም ማለት ይቻላል፡፡  

ያም ሆኖ ግን ይህ በብዙዎች እምነት የተቀናጀና በጥልቀት የታቀደ የሚመስል 

የጥፋት ዘመቻ በአገሪቱ ህዝቦች ያላሰለሰ ጥረት መና ሲቀር ታዝበናል፡፡ ይህ የሆነው 

ደግሞ ህዝቡ የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን ጠንቅቆ የሚገነዘብ፣ የዴሞክራሲ አስተሳሰቡም 

የጎለበተ ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው ብዬ አምናለሁ፡፡  

ህዝቡ ከዚህ ስርዓት ያገኘውን ጥቅም ጠንቅቆ መረዳት ጀምሯል፡፡ ይህንን ስርዓት 

ለመገንባት መስዋእትነት ከከፈሉት ግንባር ቀደም የአገራችን ውድ ልጆች መካከል የሆኑት 

መለስ በሞት ሲያልፉ ከአገራችን ህዝብ የተንፀባረቀው የሀዘንና የቁጭት መንፈስ ህዝቡ 

ከስርዓቱ እያገኘ ያለውን ጥቅም ጠንቅቆ መረዳቱን በግልፅ አረጋግጧል፡፡ በዚህ መላው 

ህዝብ በሃዘን በተሞላበት ወቅት የተሴረውን አገርን የማተራመስ ተስፋንም ያጨለመው ይህ 

እውነው ነው፡፡  

የዚህ አዲስ ታሪክ ምክንያትና መነሻ ደግሞ ለ17 ዓመታት ያለሟቋረጥና መታከት 

የተካሄደውንና ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓም በድል የተጠናቀቀውን የነጻነት ትግል ተከትሎ 

የተመሰረተው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት ነው፡፡ በመሆኑም ያለፉት ዓመታንን 

የአገራችንን የፖለቲካ ሂደት መታዘብ ለሚችል ማንም አካል ህዝቡ ይህንን ስርዓት 

ለመጋፋት የሚመጣ ምንም ዓይነት ኃይልን ለመጋፈጥ እንደማያቅማማ መገመት  

አያዳግትም፡፡   

 


