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የኢትዮጵያ ማህበረ ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚን ወዯ አዱስ ምዕራፌ 
የሚሻግረው እቅዴና ኋሊቀር የችጋር ፖሇቲካ አራማጆች 
አጣብቂኝ  
 
ቃሌቤሳ ኦሊና  
 
በኢትዮጵያ ማህበረ ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚ ሊይ ባሇፈት 20 ዓመታት ሥር-ነቀሌ 

ውሣኔዎችን ማስተሊሇፌና በፅናት በመተግበር የዲበረ ሌምዴ ያሇው የኢትዮጵያ  

ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ሀገሪቷንና የህዝቡን ኑሮ ወዯ አዱስ ምዕራፌ 

የሚያሻግር እቅዴ አርቅቆ በፓርሊማ አፀዴቋሌ፡፡ ይህ እቅዴ እስኪፀዴቅ ዴረስ 

ሁለም የህብረተሰብ ክፌልችና የሌማት አጋሮች እንዱወያዩበት፣ ተጨማሪ 

ግብአባቶች እንዱካተቱበት ከተዯረገ በኋሊ ሇትግበራው ታሊቅ ህዝባዊ  መነሳሳትና 

ንቅናቄ እንዱፇጠር ተዯርጎ ፀዴቋሌ።ይህ እቅዴ የህብረ-ብሄራዊው  ፋዳራሌ 

መንግስት እንዯመሆኑ መጠን የእያንዲንደን ክሌሌ ክሌሊዊ ስነ-ምህዲር(Ecological 

zones) ባገናዘበ መሌኩ ታቅድ በክሌልች ም/ቤቶች እንኪፀዴቅ ዴረስ  አሁንም  

“የእዴገትና የትራንስፌርሜሽን እቅደን ተግባራዊ በማዴረግ የኢትዮጵያን ህዲሴ 

በማይቀሇበስ ዯረጃ እናዯርሣሇን” በሚሌ መሪ ቃሌ ውይይቱና ግብአቶችን 

ሇማሳባሰብ በየክሌልች፣ በዞኖች፣ በወረዲዎችና በቀበላዎች ቀጥሎሌ።በዚህም እቅደ 

የሁለንም የህብረተሰብ ተሳትፍ ባረጋገጠ ሁኔታ እንዱዘጋጅና  ህዝቡ የራሱን ኑሮ 

የሚሇውጥበትና የሚያሻሽሌበት መሆኑን በመገንዘብ ሇገቢራዊነቱ ክንደን ሇማንሳት 

ዝግጅት እያዯረገ ነው። እቅደ ከፋዳራሌ እስከ  ክሌሌ ብልም ከመሃሌ እስከ ጠረፌ 

ዴረስ ያለትን  የህብረተሰብ ክፌልች በሀገሪቷ የረዥም ታሪክ ሂዯት ሇመጀመሪያ 

ጊዜ ሇአንዴ ታሊቅ ሀገራዊ ብልም ግሇሰባዊ የሌማትና ብሌፅግናርብርብ ያነሳሰሳ 

ማዕበሌ ሇመፌጠር ያሇመና ሇዚሁም ታሊቅ የሌማት እንቅስቃሴ  የሀገሪቷን 

የተፇጥሮና የሰው ሃይሌ እያንቀሳቀሰ ያሇ ነው።   

 

የእቅደ ይዘቶች የሀገሪቷን ሁለን አቀፌ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የሌማት አቅሞችን 

የሚገነቡ፣  ተወዲዲሪነትን የሚያሣዴጉ፣ የሚያጠናክሩና የህዝቡን የሌማት አቅም 

የሚያጏሇብቱ፣ ፌትሃዊ ተጠቃሚነታቸውንና ተዯራሽነትን የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 
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በዚህ ታሪካዊ እቅዴ የሌማት የዯም ስርና አንቀሣቃሸ ሞተር የሆነው የመሠረተ 

ሌማት ግንባታን በማስመሌከት የሚተገበሩት የመንግስትን ሌማታዊነትና የህዝብ 

ውግንናውን የሚያረጋገጡ ናቸው፡፡  በመሰረተ-ሌማት አውታሮች ግንባታ ረገዴ 

በመንገዴ፣ በቴላኮሙዩኒኬሽንና በኤላክተሪከ ማመንጨትና ማሰራጨት  የተያዘው 

እቅዴ  በህዝቦች ፌሊጏትና ተጠቃሚነት ሊይ የተመሠረተ አንዴ የፖሇቲካ ኢኮኖሚ 

ማህበረሰብ ሇመገንባት ኢትዮጵያዊያንን እርስ በርስ በአንዴ ኢኮኖሚ ስርዓት 

የሚያስተሳስርና ሁለንም የሀገሪቱን ክፌልች የሌማት ማዕከሊት የሚያዯርግ ነው። 

ከጎረቤት ሀገራት ጋር ግንኙነታችንን ከማጠናከሩም በተጨማሪ ሀገሪቷ ተወዲዲሪ 

የዘመናዊ የመሠረተ-ሌማት ቴክኖልጂ ተጠቃሚ እንዴትሆን ያዯርጋሌ፡፡ መሠረተ-

ሌማቶቹ የሀገሪቷንና የህዝቡን የሌማት አቅም የሚያፇረጥሙና የተጀመረውን 

ሌማት አቅም ከዲር ዲር የሚያንቀሳቅሱ፣ የሚያፊጥኑ፣ የሚያስተሣስሩ፣ የሚዯግፈና 

የሚያሣሌጡ ናቸው፡፡ ይህ ግዙፌ የመሠረተ ሌማት አቅም ግንባታ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች በመሪ ዴርጅታቸው ስር ተሰብስበው የዯርግን አምባገነን ግዙፌ ሃይሌ 

በማፌረስ  ያዲበሩትን ሌምዴ ዴህነትን ተረት ሇማዴረግ በሁለም ዘርፌ 

ከተጀመረው የሌማት ሰራዊት ግንባታና ስምሪት ጋር ተዲምሮ ዜጏች በእርግጥ 

እንዯሚኮሩበትና ኢትዮጵያን ምቹ የመኖሪያ ስፌራ እንዯሚያዯረግ አያጠራጥርም።  

 

እነዚህ  በዳሞክራሲያዊ ሌማታዊው የኢትዮጵያ መንግስት ተግባራዊ የሚዯረጉ  

የመሠረተ-ሌማት እቅድች ሀገሪቷን ይበሌጥ ሇአገር ውስጥና አሇም አቀፌ 

ኢንቨስትመንት፣ ንግዴና ቱሪዝም መዲረሻ ከማዴረጋቸው ባሻገር ከአምስት 

አመታት በኋሊ በኢኮኖሚ የመሪነት ሚናውን ሇሚረከበው ኢንደስትሪ ሌማት 

መሰረት በመጣሌ የሀገሪቷን ህዲሴ የሚያፊጥኑ ይሆናለ፡፡ የአምስት ዓመቱ 

የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅደ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ወዯ ተረጋጋና ወዯ አዱስ 

የእዴገት ምዕራፌ የሚያሸጋግሩ ዝርዝር የአፇፃፀም አቅጣጫዎችን አካቶ ይዟሌ፡፡ 

የግብርናውን ዘርፌ ፇጣን እዴገቱን በማስቀጠሌ ምርቱ በአምስት አመታት ውስጥ 

በእጥፌ የሚጨመርበትንና በቤተሰብና በአገር ዯረጃ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ 

የሚለት ታቅዯዋሌ። በዚሁ መሠረት የአርሶ አዯሩ የግብርና እቅንስቃሴ ቁሌፌ 

አመራር ቦታውን እንዯያዘ ይቀጥሊሌ፡፡  የፇጣን ዕዴገቱን ቀጣይነት ሇማረገገጥና 

የታሇመውን ግብ እንዱመታ የማስፊፊት ስትራቴጂው በተጠናከረ መሌኩ ተግባራዊ 
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ይዯረጋሌ።በዚሁ መሰረት ሁለም አርሶ አዯሮች ምርጥ አርሶ አዯሮች የዯረሱበትን 

የምርትና የምርታማነት ዯረጃ በማዴረስ፣ በህዝቡ ተሳትፍ ሰፉ የተፇጥሮ ሀብት 

እንክብካቤ በማዴረግና አርሶ አዯሩ በገበያ ከፌተኛ ዋጋ ያሊቸውን የግብርና 

ምርቶች ወዯ ማምረት እንዱሻገር በማዴረግ  ተዓምር ነው የተባሇውን እቅዴ 

መተግበር እንዯሚቻሌ የአፇፃፀም አቅጣጫ ተቀምጧሌ ። በዚሁ መሰረት  

የኢትዮጵያ  ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት፣ በየገጠር ቀበላዎች የተሰማሩት 

ሶስት ሶስት የሌማት ሰራተኞችና በመሊው ህዝብ የሌማት ተሣትፍ የዴህነትን ዋና 

ምሽግ ሇማፌረስ ታቅዶሌ፤ዝርዝር አፇፃፀሙም በሌማት ሰራዊት ግንባታና ስምሪት 

ሁለም አርብቶ አዯርና አርሶ አዯር ዜጎች ሇመበሌፀግ በሚያዯርጉት የሌማት 

ርብርብ ይፇፀማሌ። ይህን የግብርና እዴገት ይበሌጥ ሇማፊጠን በአሇም ገበያ 

የተመራ የግብርና ሌማትን እውን ሇማዴረግ የግብይት ሥርዓታችንና ተቋማትን 

ቅሌጥፌናና ዘመናዊነት በማረጋገጥም ይተገበራሌ። በዚህም የህዝቡ 85 በመቶ 

ተጠቃሚነትና ብሌፅግና ይረጋገጣሌ። 

 

እቅደ ኢንደስትሪው በሚቀጥለት አምስት አመታት ከግብርና ሌማት በፇጠነ 

እንዱሇማ በማዴረግ በተቻሇ ፌጥነት የሀገሪቷን የኢኮኖሚ ሌማት መሪነት 

እንዱረከብ ዝርዝር የአፇፃፀም አቅጣጫና ስትራቴጂዎችን አስቀምጧሌ፡፡ በዚሁ 

መሠረት ቀዯም ሲሌ የነበረውን የኤክስፖርት መር እንዱስትሪ በማሌማት ከውጭ 

የሚገቡ ምርቶችን የሚተኩ በገበያ ተወዲዲሪ ሇማዴረግ የሚያስችለ የተመረጡ 

ኢንደስትሪዎች የሊቀ ትኩረት ተሰጥቷቸው ይተገበራሌ።እነዚህም የብረታ-

ብረት፣የኬሚካሌና የስኳር መሰሌ ፊብሪካዎች ሇሀገሪቷ ኢንደስትራሊይዜሽንና 

ሌማት ካሊቸው የሊቀ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታና ተወዲዲሪነት ዯረጃ ቅዯሚያ 

ተሰጥቷቸዋሌ።በዚሁ መሰረት የብረታ-ብረት ኮርፖሬሽን ተቋቁሞ ወዯ ስራ እየገባ 

ይገኛሌ። 

 

እቅደ በማህበራዊ መስክም የጤናና የትምህርትን የመሠረተ አገሌግልቶችን 

ሇማስፊፊት የተጀመረውን ሥራ በሚቀጥለት አምስት ዓመታት ተጠናክሮና ጥራቱ 

ተሻሽል ሇሁለም ዜጏች ሇማዲረስ የተቀመጠውን የሚሉንየም ሌማት ግብ ሙለ 

ሇሙለ ሇማሣካት በሚያስችሌ መሌኩ ታቅዶሌ፡፡ 
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በሀገር ውስጥ ቁጠባ ማጠናከርን ከማህበራዊ ዋስትና ማስፊፊት ጋር በማስተሣሰር 

የማህበራዊ ዋስትና ሽፊንና መጠንን ሇማጠናከር ሰፉ ስራ ይሰራሌ፡፡ የጤና 

መዴህን በመተግበርና የሽፊን አዴማሱን እንዱሻሻሌና የጡረታ አገሌግልቶችን 

በግለ ዘርፌ የተሰማሩ ዜጏች ሇማዲረስ የሚያስችሌ ፕሮግራም ተቀርፆ ተግባራዊ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

 

እቅደ ዳሞክራሲንና መሌካም አስተዲዯርን በማስመሌከትም አበይት ጉዲዮችን 

ይዟሌ። የዜጎችን መብቶች ምለዕ በሆነ መሌኩ ሇማስከበር የዳሞክራሲና የመሌካም 

አስተዲዯር ተቋማት ይበሌጥ ይጠናክራለ፡፡ ሇዳሞክራሲና ሇመሌካም አስተዲዯር 

መስፇን እንቅፊት የሆኑትን ኪራይ ሰብሳቢነት በዋናነት በመሬት አስተዲዯርና 

በመግንስት ገቢ አሰባሰብ ሥርዓት የሚታዩትን ችግሮች ሇማዴረቅ በዘመናዊ 

ቴክኖልጂ እንዱዯገፌ ይዯረጋሌ፡፡ የመንግስት ወጪ አስተዲዯርንም በተመሇከተ 

በተወሰኑ ዘርፍች ያለትን ችግሮች የማሻሻሌና የማጥራት ሥራ ይሠራሌ፡፡ 

 

መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን በሲቪሌ ሰርቪሱ የተሠማሩ ዜጏች ህዝቡን 

በቅንነት የማገሌገሌ፣ የመንግስት ፖሉሲን በትጋት ሇመፇፀም አስፇሊጊውን ባህሌ፣ 

እውቀትና ክህልት እንዱገነቡ ሰፉ ስሌጠናና ፕሮግራም ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ 

በዚህም ስቪሌ ሰርቪሱ የመሌካም አስተዲዯር ወኪሌና ተዋናይ እንዱሆን 

ይዯረጋሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተግባርና አስተሣሰብ መሄዴ ያሌቻለትን በማገዋሇሌና 

የቻለትን በማትጋት ተቋሙ በአስተማማኝ ሰው እንዱገነባ  ታቅዶሌ፡፡  

 
የኢትዮጵያ ዳሞካራሲራዊ ሌማታዊ ስርዓተ-መንግስት(regime) በፖሇቲካ፣ 

በኢኮኖሚና በማህበራዊ አገሌግልቶች ሇዘመናት ተረስተው የኖሩትን ጭቁን 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን፣  ሰፉውን አርሶ አዯር፣ አርብቶ አዯርና ዯሃውን 

የከተማ ነዋሪ ተጠቃሚ ሇማዴረግ በዘረጋው መሌካም አስተዲዯር  ሁለንም 

መንግስታዊ አገሌግልቶች  አቅም በፇቀዯ መጠን ጥራታቸው ጠብቀው በሁለም 

አካባቢዎች በፌትሃዊነት ሇማዲረስ ጥረት በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ። ስርዓተ- 

መንግስቱ የሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ከመጀመሪያ ዯረጃ  እስክ 

ዩኒቨርሲቲዎች ዴረስ በመስጠት የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች  በትክክሌ 
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የተገነዘበ ሇተግባራዊነታቸው በፅናት የሚቆም በሚሉዮኖች የሚቆጠር ብቁ ዜጋ 

በማፌራት ሊይ መሆኑንና በዩኒቨርሲቲዎች መሌካም አስተዲዯር ትምህርት ራሱን 

ችል በዱግሪ  መስጠት ተጀምሯሌ። የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥ የተቀረፀውን 

ፓኬጅ ሇመተግበር በየትምህርት ተቋማቱ የሚገነባው የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ 

ሰራዊት መፌጠር (ጥራቱን ሇማረጋገጥ እንዯ ሰራዊት በአንዴነት የሚንቀሳቀስ 

የትምህርቱ ባሇዴርሻ አካሊት ያቀፇ አዯረጃጀት) ስር-ነቀሌ የሆነ መሌካም 

አስተዲዯር እንዱሰፌን እየተዯረጉ ካለት ጥቂቶቹ ናቸው። የመሌካም አስተዲዯርና 

የፌትህ መስፇን ህዝቡ በሙለ ሃይለና ጊዜው ዋነኛ ጠሊታችን የሆነውን ዴህነትን 

ሇማሸነፌ ሁለንም ዜጋ ወዯ ሌማት ከማንቀሳቀሱም በሊይ ማህበራዊ ፌትህ የነገሰባት 

ዳሞክራሲያዊት ሌማታዊት ኢትዮጵያ እውን ማዴረጊያ ዓይነተኛ መሳሪያ መሆኑን 

እቅደ አገናዝቧሌ። 

 

ይህ ጉዲይ የአገሪቷ ዜጎች ሇአንዴ አጀንዲ በታሪካቸው ሇመጀመሪያ ጊዜ ከዲር ዲር 

ሇብሌፅግናቸው የሚንቀሳቀሱበት መሰረት ስሇሚሆን፣ጊዜያቸውንና ሀብታቸውን 

ሇሌማት ስሇሚያውለ  የእቅደ ማሳኪያ አንዴ ስትራቴጂካዊ መሳሪያ ሆኖ 

ተወስዶሌ።ይህንን የህዝቡን የመሌካም አስተዲዯርና ፌትህ የማግኘት መብት 

የሚያዯናቅፈ ፀረ-ህዝብና ፀረ-ሌማት ሃይሊትን ባለበት ሁለ መሊው ህዝብ 

ከዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ጋር በመሆን ‘’’’መብቴን በመንፇግና 

በማዯናቀፌ በዴህነቴና ኋሊቀርነቴ መነገዴ አትችሌም’’ በማሇት ከዳሞክራሲያዊ 

አስተሳሰቦችና ተግባራት ውጭ ያለትን ጥገኛ አቀባባይ ኪራይ ሰብሳቢዎችን 

አምርሮ መታገሌ አሇበት። መሌካም አስተዲዯርንና ፌትህን በሀገሪቷ ከዲር እስከ 

ዲር ማስፇኛ ዓይነተኛ መሳሪያም ይሄው የመሊው ህዝብ ንቅናቄው ውስጥ መሳተፌና 

የአዯናቃፉዎቹን መሸሸግያ መመንጠር የዴህነትና ኋሊቀርነት የመቀጠሌ ወይም 

አሇመቀጠሌ ጉዲይ መሆኑን በመገንዘብ በትጋትና በንቃት መሳተፌ ያስፇሌጋሌ። 

  

ህግ አውጪው፣ አስፇፃሚውን፣ ህግ ተርጓሚው የዳሞክራሲ ምሶሶዎች መሆናቸውን 

ይበሌጥ እንዱጠናከርና ኃሊፉነታቸውን በአግባቡ እንዱወጡ እቅደ አቅጣጫዎች 

አስቀምጧሌ፡፡በዚሁ መሰረትም የህዝብ ተ/ም/ቤት አዯረጃጀት በአዱስ መሌክ ቋሚ 

ኮሚቴዎችን አቋቁሞ ወዯ ተግባር ገብቷሌ።ይህ አስፇፃሚው አካሌ ስራውን በአግባቡ 
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መወጣቱን የሚቆጣጠረው ከፌተኛ የሀገሪቷ ወሳኝ ም/ቤት  ከመቼውም ጊዜ በሊይ 

ሇእቅደ መሳካት ጠንካራ የክትትሌና ግምገማ ስራ እንዱሰራ ያዯርዋሌ።የም/ቤቱ 

ጥንቅርም(composition) ሇእቅደ ማሳካት በጋራ በመግባባት እንዴ አንዴ አሀዴ 

የሚቀሳቀስበትን አግባብ መፇጠሩ ሇእቅደ መሳካት አስተዋፆው የጎሊ ነው።ስሇሆነም 

ይህ ስር-ነቀሌ እዴገት ሇውጥ የሚያመጣው እቅዴ የሚተገበረው  በአፌ 

ተመፃዲቂዎች፣ በተግባር  ግን አዲናቃፉ የሆኑት ኋሊቀር የችጋር ፖሇቲካ አራማጅ 

ይሁንታቸው ውጭ በመሆኑ ስሇእቅደ የተሇያዩ የጥሊቻ አለባሌታዎችን ቢያስተጋቡ 

አገርምም።የእቅደ ስኬት ከአምስት ዓመት በኋሊ ሁኔታቸውን ስሇሚወስንና 

በሀገሪቷንም ኋሊቀር የችጋርና የጥሊቻ ፖሇቲካን መሰረት ስሇሚያመክንና የመቆሚያ 

መሰረታቸው አሁኑኑ ስሇተናጋ መሆኑን ሌብ ይሎሌ።ቦታውም በሳይንሳዊ የግንባታ 

ፖሇቲካ መተካቱ አይቀርም። 

  

በህግ አውጪው አካሌ ውስጥ ያለት ጥቂት ተቃዋሚዎችም በም/ቤቱ አሠራርና ስነ-

ምግባር ዯንብ መሰረት ሚናቸውን በብቃት እንዱወጡ ታቅዶሌ። 

  

የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ሇዳሞክራሲና ሇመዴብሇ ፓርቲ 

ሥርዓት ግንባታ ካሇው ፅኑ እምነትና ዓሊማ በመነሣት በሰሊማዊና ህጋዊ መንገዴ 

ዓሊማቸውን ሇማስፇፀም ዝግጁ ከሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በመሠረታዊ ሀገራዊ 

ጉዲዮች ሊይ ተባብሮ ሇመስራትና እንዯሚያማክራቸው ሇህዝቡ የገባውን ቃሌ 

በጥብቅ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ እቅደ ሚዱያ፣ የሙያና የብዙሃን ማህበራት 

በአገራችን የዳሞክራሲ ሥርዓት ሇመገንባት ካሊቸው የሊቀ መሠረታዊ ዴርሻ የተነሳ  

ነፃነታቸው ተጠብቆ ይበሌጥ ተባብሮ የሀገሪቷ ገፅታ በዳሞክራሲና በሌማት ስር-

ነቀሌ በሆነ መሌኩ ሇመሇወጥ ከእነሱ ጋር እንዯሚሰራ የአፇፃፀም አቅጣጫ 

አስቀምጧሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ዳሞራሲያዊ ሌማታዊ  መንግስት  የህዝቡን የዘመናት ህሌምና የህዲሴ 

ጥያቄ የሚያሣኩ የእቅደ ይዘቶችን ሲያቅዴ በ2ዏዏ2 ምርጫ ህዝብ የጣሇበትን ከባዴ 

አዯራ በብቃት ሇመፇፀም የሚያስችሇው ዳሞክራሲዊና ሌማታዊ  መስመሩን 

ይበሌጥ የሚያጠናክሩ፤የህዝቡን ጥያቄዎችና ሌማት መሻት  ያገናዘቡና  የሚያሳኩ  
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አዲዱስ አዯረጃጀቶችን መፌጠሩ ይታወቃሌ።እነዚህም  በአዱሱ የካቢኔ አሰያየምና 

አዯረጃት እንዱሁም በሌዩ፣ በባሇሙለ ስሌጣን አምባሳዯርና በአምባሳዯርነት 

ሹመቶች ታይቷሌ። አዯረጃጀቶቹ ሌማትን የሚያቀሊጥፈና የህዝቡን ተዯራሽነት 

ከማረጋገጣቸውም በተጨማሪ ሀገሪቷ በታሪኳ ሇመጀመሪያ ጊዜ ብቁ የዱፕልማሲ 

ሃይሌ መገንባቷን አሳይታሇች። አሁን በብዛት የተተኩትና በዱፕልማሲው መስክ 

የተሰማሩት የዳሞካራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ነባር የአመራር አባሊት የሀገሪቷን 

ዱፕልማሲ እዴገት ከማሳዯጋቸውም በተጨማሪ የሀገሪቷን ገፅታ በአሇም አቀፌ 

መዴረክ በበጎ ጎኑ የማስተዋወቅና የእዴገትና የትራንስፍርሜሽን እቅደን  ሇማሳካት 

ዓይነተኛ ሚናና ተሌዕኮ ይዘዋሌ። ይህንን ሀገራዊና አሇም አቀፊዊ ተሌዕኮ 

ከማሳካት አንፃር ያካበቱት የፖሇቲካ ብቃት፣ የሙያ ሌምዴና የተሰየሙበት 

የዱፕልማሲ ዯረጃ ዓይነተኛ መሳሪያ ነው። በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ 

ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት  እቅደን ሇማሳካት በአመራር መተካካት እቅዴ 

የሀገሪቷን የአመራር ብቃት ከሀገራዊ ወዯ አህጉራዊ ብልም አሇም አቀፊዊ ዯረጃ 

በሚያሻግር መሌኩና የአመራር ክፌተቶች ባለበት መዴርኮች የአመራር ቀጣይነትና 

ጥንካሬን በሚያረጋግጥ መሌኩ ተግብራሌ ማሇት ይቻሊሌ። 

 

ይህን መሌካምና ሁለም ሌማት፣ ዳሞክራሲና ሰሊም ወዲዴ ህዝብና ተቋም 

የሚመኘው የወቅቱ ሀገራዊ ጉዲይ  ተቃዋሚዎች  በውስጣቸው መተግበር ይቅርና 

በሀገሪቷ መተግበሩን ከራሳቸው አጀንዲና እኔ ከሞትኩ ሳርድ አይበቀሌ ዓይነት  

ዜይቤአቸው፣ እየታዯሰ የሚሄዴ ፓርቲ፣ ትውሌዯ ተሻጋሪ ዓሊማ፣ አጀንዲ፣ራዕይና 

እቅዴ የላሊቸው ከመሆናቸው  በመነሳት  ሌሳኖቻቸው በሆኑት አንዲንዴ የግሌ 

ሚዱያዎች አመካይነትና ባገኙት አጋጣሚ ሁለ እቅደን በመተቸትና የራሳቸው 

የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት ሊይ ተሠማርተዋሌ፡፡ተቃዋሚዎቹ እቅደን ሇማሳካት 

በሚያስችሌ መሌኩ የተተገበረውን የአመራር መተካካትንና የአገር የሌማት አመራር 

አቅም ማሳዯጊያን በሚመሇከት የሚያቀርቡት ሀሳብ ሇሀገር፣ሇህዝብና የአሇም አቀፌ 

የሚመጥን አመራር መፌጠር ቀርቶ ራሳቸው ሇፇጠሩት ፓርቲ የሚሆን ሇነገው 

ትውሌዴ አመራርና ራዕይ እንዯላሊቸውና ሇህዝቡም ከአለባሌታ  ውጭ አንዲች 

የሚረባ ነገር እንዯላሊቸው ከማረጋገጥ ውጭ ትርጉም የሇውም። 
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ይህ የማይቻሇው ሁለ እንዯሚቻሌ እያረጋገጠ የመጣውና በጭቁን 

ብሄሮች፣ብህረሰቦችና ህዝቦችና የአርሶ አዯርና አርብቶ አዯር ውዴ ሌጆች 

ሇነፃነት፣ሇእኩሌነት፣ሇፌትህ፣ሇሌማትና ሇዳሞክራሲ ጥያቄ በከፇለት የዯም ፌሳሽና 

የአጥንት ስብርባሪ  መስዋዕት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ 

መንግስት የህዝብ አገሌጋይነቱን ይበሌጥ ሇማረጋገጥ ዳሞክራሲያዊው ሌማታዊ 

የዴርጅት መስመር ጥራቱና ጥንካሬው እንዱሻሻሌም አበይት የትኩረት 

አቅጣጫዎች የኢህአዳግ 8ኛው ዴርጅታዊ ጉባኤ አስቀምጧሌ፡፡ በሚቀጥለት 

አምስት ዓመታት በዴርጅቱ የተጀመረውን የመተካካት ሥርዓት ሇማጠናከር 

ወጣትና ሴት ብቁ ተተኪ አመራሮች በብዛትና በጥራት ሇማፌራት መጠነ-ሰፉ  

የሥሌጠና ፕሮግራሞች ተግባራዊ እንዯሚዯረጉና የዴርጅቱ ህዝባዊነት እየታዯሰ 

እንዯሚሄዴ በማመሌከት ጉባኤው ውሣኔዎችን አስተሊሌፎሌ፡፡ 

   

በእቅደ ዙሪያ የሀገሪቷ የፖሇቲካ ማህበረሰብና የህዝቡ አሰሊሇፌ ሲቃኝ 
 
ይህንን ርዕስ ዓሊማ የተሇያዩ አቋምና ፌሊጎት ያሊቸውን የህብረተሰን ክፌልችና 

አዯረጃጀቶች እስካሁን ባሊው ሁኔታ በእቅደ ዙሪያ አሰሊሇፊቸውንና ዝግጁነታቸውን 

መቃኘት ነው።ከአርቲሰቶች ብንጀምር የእቅዴና ትራንስፍርሜሽን እቅደ 

ሇኪነጥበብ ማህበረሰብ መሌካም ዜና ያቀረበና በአጠቃሊይ የምንመኛት ኢትዮጵያን 

ያየነበት በማሇት የሀገራችን ስመ ጥር አርትስቶች እየገሇፁ ይገኛለ። ኪነጥበብ 

በኢትዮጵያ ህዝብ የለአሊዊነት ታሪክ ውስጥና ህዝቡንከረሃብ እሌቂት ሇማዲን 

ትሌቅ አስተዋፅኦ እንዲበረከተ ሁለ ዛሬም የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያዊያንን ገፅታ 

በሚሇውጠው እቅዴ ጎን መሆኑን እያረጋገጠ ይገኛሌ። የኢትዮጵያ ገፅታ፣ የህዝቡን 

ታታሪነትና አይበገሬነት በአሇም አዯባባይ ስያስተዋውቁ የነበሩት የአሇማችን 

ብርቅዬ አትላቶች እቅደን ሇማሳካት ጊዜን እንዯነሱ መቀጠም ከተቻሇ በሁሇት 

ዓመታት ውስጥ ማሳካት እንዯሚቻሌ አረጋግጠዋሌ።  የህዝቡ 85 በመቶ በሊይ 

የሚሆኑት አርሶ አዯሮችና አብቶ አዯሮች ሇኑሮአቸው መሇወጥና መዯሊዯሌ እቅደ 

የመሰረተሌማት አውታሮችን በየጓሮአቸው  በማቅረብ ሇምርታቸው ገበያ 

ስሇሚፇጥር፣ሙለ ሀይሊቸውንና ጊዜአቸውን ሇሌማት ያውሊሌ። በተጨማሪ 

በየቤተሰብ ዯረጃ የምግብ ዋስትናቸውን እንዱያረጋግጡ አስፇሊጊውን ሁለ 

የአገሌግልት አቅርቦት ሰንሰሇት ስሊካተተና የዘመናት ህሌማቸውና ትግሊቸው 



9 

 

የሚያሳካ በመሆኑ በሌማት ሰራዊትነት ተዯራጅተው  ሇትግበራው ቅዴመ-ዝግጅት 

እያጠናቀቁ ነው።በዚሁ መሰረት ዴህነት ሇዘመናት የመሸገበትን ካምፕ ሇማፌረስ  

በየሌማት ቀጠናቸው እንዯሰራዊት ተዯራጅተው ሇኑሮአቸውና አከባቢያቸው 

መሇወጥ የነፌሰ ወከፌ እዴቅ   ያዘጋጃለ።እቅደን በማሳካት የዴህነት ዋና ምሽግ 

ዴሌ የሚነሳው ዋናው ሃይሌም ይሄው ነው።የፖሇቲካ ነፃነታቸውን ፉውዲልችንና 

አምባገነኖችን ዴባቅ በመምታት እንዲረጋገጡ ሁለ በእቅደ የኢኮኖሚ 

ነፃነታቸውንም በእርግጥ ይቀዲጃለ። ዴሮ ሇጦርነት ይዘምት የነበረው የአርሶ 

አዯርና አርብቶ አዯር ሌጅ አሁን ሇራሱ ሌማትና ብሌፅግና እንዯሰራዊት 

ይዘምታሌ-አርበኝነትም አሁን አሁን የሌማትና የብሌፅግና ሆኗሌና። የሳይንሳዊ 

ግንባታ ፖሇቲካ ኢኮኖሚ መሰረቱም ይሄው ነው። ከእንዱግህ በኋሊ ማንም ጥገኛ 

ትምክትና ጠባብ ሃይሌ በአለባሌታና በኋሊቀር ችጋር ፖሇቲካ በምዴረ-ኢትዮጵያ 

አይነግዴበትም።ሇዚህም ይመስሊሌ ጥገኞች የሚሰማቸው ቢኖር የሞት ሽረትና 

ተስፊ የመቁረጥ ሆኖባቸው ይመስሌ አዯናቃፉ ፕሮፓጋንዲቸውን የሚነዙት።  ግና 

ምንም አያዯርግም ፤የበረሃ ሊይ ጩኽት ከመሆን አያሌፌም። 

 

የሀገሪቷ ህዝብ 15 በመቶ የሚሆነው ከተማ ነዋሪም ወዯ ፉት ወዯ ታሊሊቅ 

ኩባንያዎችና ፊብሪካዎች በሚያዴጉት ጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች(ኮንስትራክሽን ማተሪያልች ማምረት፣ ግንባታ፣ የእንጨትና 

ብረታ-ብረት ስራ፣በሌብስ ስፋትና የተሇያዩ መሰሌ የሙያ ማህበራት ) ተዯራጅቶ 

ሇብሌፅግናቸው የእቅደን ትግበራ ማፊፊም ቀጥሇዋሌ። 

 

የሀገሪቷ ዩንቨርሲትዎች በሚቀጥለት አምስት ዓመታት ግማሸ ሚሉዮን ብቁ 

አምራች ምሁራን ዜጎችን የማፌራት እቅዲቸውን እየተወያዩበት 

ይገኛለ።እንዯሚያሳኩትም እያረጋገጡ ይገኛለ።ሁለም ነገር ወዯ ጦር ግንባር ይሌ 

የነበረው ፌካሬ ዛሬ ተቀይሮ ሁለም ነገር ወዯ ሀገራዊ፣ ህዝባዊና ግሇሰባዊ ሌማትና 

ብሌፅግና ሆኗሌ ማሇት ይቻሊሌ። 

 

የኢትዮጵያ ፖሇቲካ ማህበረሰቦች በእቅደ ዙሪያ የተሇያዩ አቋሞችን ይዘው 

ይገኛለ።የፖሇቲካ ማህበረሰብ ስንሌ በተቃዋሚውና በገዥው ፓርቲ በኩሌ ያለትንና 
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የተሰሇፈትን ተዋናዮች ሇማሇት ነው።ገዥው ፓርቲ እቅደ የራሱ ስሇሆነ ሇስኬቱ 

ሁለም እንዱሳተፌበት ዯፊ ቀና እያሇ ይገኛሌ። 

ተቃዋሚዎች  ግን አሁንም በአዯናቃፉነት የቆሙ ይመስሊለ።ተቃዋሚ መባሊቸው 

ሇመቃወም የተሰጣቸው ስያሜ ይመስሌ የኋሊቀርነትና የችጋር ፖሇቲካ 

በማራመዴ ሁለንም በመቃዋም ሊይ ይገኛሌ።ሳይንሳዊ ዳሞክራሲያዊ 

የሌማትና የብሌፅግና የግንባታ ፖሇቲካ ፇፅሞ ሉታያቸው ስሊሌቻሇ በጥሊቻ 

በፇጠሩት ምህዋራቸውና ቅዤት አሇም ውስጥ ሰጥመው እቅደ ሇፖሮፓጋንዲ 

የተዘጋጀ ነው በማሇት የማዯናቀፌ ሚናቸውን በይፊ ገሌፀዋሌ። በዚሁ ረገዴ 

መዴረክ ፣መኢአዴና ኢዳፓ በይፊና በአዯባባይ ይህንን አቋማቸውን 

ገሌፀዋሌ። በመሰረቱ 3 በመቶ አርሶ አዯር የሆኑ ሀገራትን ግንጥሌ ጌጥ 

ርዮተ አሇም መያዛው ራሱ፣ የኤስያ ታይገር ሌማታዊ መንግስታት 

ባህሪያትንና የኢትዮጵያን ነባራዊ በኋሊቀር ችጋርና የጥሊቻ ፖሇቲካ 

ታውረው ማየት አሇመቻሊችው ሇምን እንዯተፇጠሩ ራሱ ሇራሳቸው ግሌፅ 

አይመስሌም።እንቆቅሌሽ ሆኗባቸው እያሇ ተረት ተረት ይጫወታለ። ይህ 

አካሄዲቸው በሀገሪቷ የመዴብሇ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ 

ማሳዯሩ አሌቀረም። ይሄው ነው ነሀገሪቷን የአውራ ፓርቲ ስርዓት 

እንዱፇጠር ያዯረገው። በሰሊማዊና ህጋዊነት ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱት  

ፓርቲዎች በመሰረተ ሃሳብ ዯረጃ የዓሊማቸው ማስፇፀሚያ ስሌት ሳይንሳዊ 

የግንባታ ፖሇቲካ መሆን እንዲሇበት ፓሇቲካሌ ሳይንስ 

ያስቀምጣሌ።በሀገራችን ያለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯግሞ በዚህ አግባብ 

ሲታዩ የዓሊማቸው ማስፇፀሚ ስሌት ሳይንሳዊ የግንባታ ፖሇቲካ ስሇመሆኑ 

አንዲች ማረጋገጫ አይገኝሇትም።ከዚህ ይሌቅ ሰሊማዊና ህጋዊ ያሌሆኑ 

ሃይልች ዓሊማቸውን ሇማስፇፀም ሌማትን ማዯናቀፌ፣ የህዝቡን የሌማት 

ሞራሌ ማሊሸቅና ማዲከም ብልም ሌማት ከነፃነት በኋሊ እንዯሚለት ዓይነት 

ኋሊቀር፣ የችጋርና የፌጅት ፖሇቲካ አራማጆች ጋር አንዴና አንዴ ሆነው 

ይገኛለ። እንዯዚህ ያለ ሃይልች ህዝቡ ከሇማና ከበሇፀገ  ሃይሊቸውን 

የሚያንቀሳቅስ ሃይሌ ስሇሚያመክን ሁለንም ወዯ ሌማት የሚያንቀሳቅሰውን 

ስር-ነቀሌ የእዴገት እቅደ ቢቃወሙት የሚገርም አይዯሇም። 
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የሚገርመው እነዚህ የሀገራችን ኋሊቀር የችጋር ፖሇቲካ አራማጆች የሀገርና የህዝብ 

ስር-ነቀሌ ሌማት እቅደ ሊይ በሚያቀርቡት መቃመሚያ ሀሳብ የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ብሄረሰቦችና ህዝቦች ፀረ-ሌማትና ፀረ-ህዝብ መሆናቸውን ይበሌጥ ነግሌፅ 

የሚረደበት መሆኑን በግብዝነት ታውረው አሇማየታቸው ነው። 

ይበሌጥ የሚገርመው ዯግሞ ወዯ ፓርቲዎች ሌሳንነት እየተቀየሩ ያለት ጥቂት 

የግሌ ሚዱያ ሊይ የተሰማሩት ምሁር ነን ባይ ፉዯሊዊያን ስሇህዘቡ የፌሊጎት 

እዴገት፣ስሇፓርቲ ሳይንሳዊ ግንባታ፣ስሇዳሞክራሲ መርሆችና  ሂዯት፣ ስሇመዴብሇ 

ፓርቲና ግንባታና ስሇሀገራዊ ነፃ ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚ እዴገት አንዲች ሳይንሳዊ የሆነ 

እውቀት ሳይዙ ከሀገሪቷ የቆዲ ስፊት በግምት 5 በመቶ በማትሸፌነው ጋዜጣቸው 

ይህኑ የችጋር ፖሇቲካ አራማጆች የመቃወሚያ ሃሳብ የመፅሏፌ ቅደስ ወይም 

የቅደስ ቁርዓን ቃሌ አስመስሇው ማስተጋባታቸው ነው። 

 

ሇማጠቃሇሌ እቅደ የሀገሪቷን እምቅ የተፇጥሮ ሀብት( የቤትና የደር 

እንስሳት፣ውሃ፣መሬትና ማዕዴናትን) እና የሰው ሃይሌ የሀገሪቷ የእምቅ የመሌማት 

አቅም ያገናዘበ በመሆኑ  መሳካት ይቻሊሌ።ኢትዮጵያ ያሊት የእንስሳት ሀብት 

ከአፌርካ 1ኛ ከአሇም 10ኛ መሆኗንና ያሊትን የውሃ ሀብት ብቻ እንኳን ወስዯን  

የመሌማት አቅሟን ብናየው ሇእቅደ መሳካት ያሊቸውን ሚና መገመት ይቻሊሌ። 

ከዚህ በተጨማሪ እነዚህን ስትራቴጂያዊ ሌማት ግብአቶችን የሚያንቀሳቅሰው ዯግሞ 

የህዝቡን የመሌማት ፌሊጎትና ሌማት ጥም ነው። የኢትዮጵያን ገፅታ በሌማትና 

በዳሞክራሲ ሇመሇወጥ በህዝብ የተመረጠው ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት 

ባህሪያት(የገበያ ጉዴሇትና የግሌ ባሇሀብት ትርፊማነቱን በማሳብ የማይገባባቸውን 

የማህበራዊ አገሌግልት አቅርቦትና አከባቢዎች መንግስት በተመረጠና በተቀናጀ 

መሌኩ የሚገባ መሆኑ፣ስትራቴጂያዊ የሌማት አንቀሳቃሹች ሞተሮች በህዝብና 

መንግስት ስር መሆን፣ ዳሞክራሲያዊ የሌማት ሰራዊት ግንባታና ስምሪት) እና 

የተረጋጋ ሰሊም በመኖሩ ፤የኢትዮጵያ ጠረፍችና ገጠሮች ሳይቀሩ  የሌማት ማዕከሌ 

መሆን መጀመራቸው ጋር ተዲምሮ ሇእቅደ መሳካት በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻሊሌ።  ህዝቡም ከዲር ዲር ሇስር-ነቀሌ ሌማት እቅደ እንዯ አንዴ አሀዴ 

ሇመንቀሳቀስ መዘጋጀቱ እቅደ ሇመካሳቱ በተጨማሪ ማረጋገጫ ነው።ሁሊችንም 
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የኢትዮጵያን ገፅታና ህዲሴ በዳሞክራሲያዊ ሌማት ሇመሇወጥ እንነሳ መሌዕክቴ 

ነው። 

 

-ሁሊችንም ሇራሳችን ብሌፅግና ወዯ ዳሞክራሲያዊ ሌማትና ብሌፅግና በቃሌ ሳይሆን 

በተግባር-ቸር እንሰንብት(ነጋን ዋሌ አሀርግኑ) 

 በጋዜጣችው ነፃ አስተያየት አምዴ ሊይ እንዱታወጡሌኝና ሇፅሐፌ መሌስ የሚፃፌ  

ካሇም እንዯሚታስተናግደ ተስፊ አሇኝ 

 


