
    የመለስ ራዕይ፣ የመንግስት መዋቅሮቻችን እና
 መላው ህብረተሰብ

ዮናስ 12/17/12

              የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቁን መሪ ባጣበት ወቅት በጋራ እንደ አንድ ሰው አልቅሶና አዝኖ ያለውን ታላቅ አክብሮትና 

            ፍቅር በአንድ ስሜት በመግለጽ ዴሞክራሲያዊ አንድነቱን አረጋግጧል። የታላቁን መሪ ራዕይ ዳር ለማድረስም ቃል 

             ኪዳኑን በእንባው አድሷል። ያም ሆኖ ግን የመለስን ራዕይ ለማስቀጠል ያለውን የመንግስትም ሆነ የህዝብ መነሳሳት 

          “     ”ሌላ ትርጉም እየሰጡ ትግሉን ለማኮላሸት ቀን ከሌት የሚተጉ ሃይሎች አልጠፉም። የመለስ ራዕይ ብሎ ነገር የለም  

  “         ከሚለው አንስቶ የመለስ ራዕይን እናስቀጥላለን የሚሉት ሃይሎች የስልጣን እድሜያቸውን ለማራዘም የሚሹ 

 ”  ካድሬዎች ናቸው ሲሉም ይተቻሉ።

            በእኔ እምነት የነዚህ ሃይሎች ትችት መነሻ የመለስን ራዕይ ጠንቅቆ ካለማወቅና የኢትዮጵያን ህዝብ ካለመገንዘብ 

     የሚመነጭ ይመስለኛል። ስለሆነም የመለስ ራዕይ ምንድነው?      የሚለውን እና ራዕዩን በማስፈፀም ረገድ መንግስታዊ 

         መዋቅሮቻችን ያሉበትን ሁኔታና ሊገጥሟቸው የሚችሉ ተግዳሮቶች እንዲሁም የታሪክ ሰሪነትን ሚና 

          የሚጫወተውንና የታሪኩም ተጠቃሚ የሚሆነውን መላው ህብረተሰብ ያለበተን ተጨባጭ ሁኔታ በጥልቀት 

  መፈተሽ ተገቢ ይሆናል።

    መለስና የመለስ ራዕይ ምንድን ነው?

    መለስ ኢህአዴግ በህወሃት ብአዴን በ 1980  ዓ.       ም ሲመሰረት በህወሃት መስራች አመራር ፍሬሃሳቡ በትክክል 

              የተቀየሰ የብሄር ጥያቄ አፈታት አቅጣጫ የህወሃት አመራር አባል ሆኖ ከዛም የህወሃት እና የኢህአዴግ መሪ ሆኖ 

            አቅጣጫውን በጥልቀት በማዳበር የብሄር ጥያቄ አፈታትን ብቻ ሳይሆን ሰፋ ባለ ትርጉሙ ብዝሃነት እንዴትና 

ለምን?            በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና አንድነት፤ ለልማትና ዴሞክራሲ ቁልፍ መፍትሄ እንደሚሆን ጥልቀት ባለው 

           ሁኔታ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች በማዘጋጀት ያስተማረ፣ የታገለ ከድል በኋላም የኢህአዴግ እና ኢህአዴግ 

              የሚመራው መንግስት መለያ ቁልፍ አቋም ሆኖ የህገ መንግስታችን አንዱ ምሰሶ ለማድረግ የቻለ ታለቅ መሪ ነው።
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             ይህ የመለስ የብዝሃነት መሰረተ ሃሳብ ወደ ፖሊሲና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ተሸጋግሮ የኢትዮጵያ አንድነትና ቀጣይ 

           እድገት ጽኑ ፖለቲካዊ ማዕቀፍና መሰረት እንዲኖረው አድርጓል። መለስ ኢትዮጵያዊነት ተገደው ሳይሆን ፈቅደው፣  

          ማንነታቸውን ተነፍገውና ክደው ሳይሆን ተከብሮላቸውና ብዝሃነት ፀጋ መሆኑ ታምኖላቸው የሚቀበሉት ብቻ 

          መሆን እንዳለበት በማስተማርና በመደንገግ አዲሱ ኢትዮጵያዊነት ስር እንዲሰድና መሰረት እንዲይዝ አድርጓል።

           መለስ ስለብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች የራስን እድል በራስ መወሰን እስከመገንጠል መብት ከማስተማርና ከመታገል 

            አልፎ ህዝቦች ይህን መብት ሲቀዳጁ የመገንጠል ሳይሆን በትልቅ ሃገር በትልቅ ኢኮኖሚ በእኩልነት መሳተፍና 

        መጠቀም ከቻሉ ይህን ስርዓት በአንድነት መገንባት ይመርጣሉ ብሎ አስተምሯል።

           ለተግባራዊነቱም ብቁ አመራር በመስጠት አሳክቷል የህገመንግስታችን መሃንዲስ በመሆን ይህን መብት በሁሉን 

           አቀፍ መልኩ በመዘርዘር እኩል ተሳትፎና እኩል ተጠቃሚነት በፖለቲካ ስልጣንና በሌላ መብት፣ በተመጣጣኝ 

           እድገትና በዜጎች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት፤ በፌዴራል ስርዓት ራስን በማስተዳደርና ቋንቋ፣ ባህል በማዳበር መልኩ 

           ሰፊ አድማስ ያለው ህግና ፖለቲካዊ ማዕቀፍ በመንደፍ ብሎም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በመፍጠር ብዙሃነት 

          በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በጥልቀትና በስፋት ተግባራዊ እንዲሆን አመራር ሰጥቷል። አስተምሯል፣ ተገብሯል፣ 

      በተግባርም አሳምኗል። በዚህም ሰላምና አንድነታችን ዘላቂ ሆኗል።

          በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚኖሩባት፣ በጋራ የሚገነቧትና የጋራ የሆነ 

           ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህብረሰብ ያላት፣ ከአድልኦ ነፃ የሆነች፣ ሁሉም ብሄሮች ብሄረሰቦች እንዲሁም ሁሉም 

         ሃይማኖቶቿ በእኩልነት የሚስተናገዱባት እንድትሆን፤ ዜጎቿ በአጠቃላይ የእኔነት ስሜት የሚሰማቸው እንዲሆኑ 

          በዚህም የፍትሃዊ ተጠቃሚነትና የእኩልነት መብትን መለስ አስተምሯል። ታግሎ አታግሏል ።ለውጤቱም ብዙ 

         መስዋእትነት ተከፍሏል። ስለሆነም የመጀመሪያውና መቀጠል የሚገባው የመለስ ራዕይ ይህና ከህገመንግስቱና 

    ህገመንግስታዊ ስርዓቱ የተያያዘው ጉዳይ ነው።

          ሁለተኛውና መቀጠል የሚገባው የመለስ ራዕይ ደግሞ ከኢኮኖሚ ጉዳዮች ጋር የተያያዘው ነው።

             በመለስ የመሪነትና ታግሎ የማታገል ጥበብ ኢህአዴግ ይህቺን አገር እስኪረከብ ድረስ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ዜሮ 

             ላይ እንደነበር ይታወቃል። ሃገሪቷ በጣም ዝቅተኛ ከሆነና ለአንድ ሳምንትም እንኳ የሚሆን የውጭ ምነዛሪ ከሌለበት 
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    ደረጃ ተነስታ በማገገም ላለፉት 10         ዓመታት ላስመዘገበችው ፈጣንና ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት የመለስ 

      የመሪነት ሚናና የህዝባዊነት አስተሳሰብ ቁልፍ ድርሻ ነበራቸው።

          ስለሆነም በመለስ መሪነት የተመዘገበውና በመለስ መስዋዕትነት የተገኘውን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስቀጠል 

      የመለስ ውርስና መቀጠል የሚገባው ጉዳይ ነው። ለምን?       ከተባለም በመለስ መሪነት ከፍተኛ እድገት የተመዘገበ 

        ቢሆንም በኢኮኖሚው ውስጥ አሁንም መዋቅራዊ ለውጥ አልመጣምና።

   ለዚህም መዋቅራዊ ለውጥ (Transformation)        በመለስ የተያዙና የተጀመሩ ሰፋፊ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ 

    ፕሮጀክቶች ደግሞ የመለስ ውርስ ናቸው።

            በከተሞችና በከተሞች አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች ሴቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በሰፊው ስራ ፈጥረውና የስራ 

           ዕድል ተፈጥሮላቸው በዚህ ዙሪያ በስፋት የሚሳተፉበት ዕድል መፍጠር በኢኮኖሚው ረገድ በመጀመሪያ መቀመጥ 

     ያለበትና መቀጠል ያለበት የመለስ ራዕይ ነው።

          ሁለተኛውና ከኢኮኖሚው ጋር ተያይዞ መቀጠል የሚገባው የመለስ ውርስ የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ 

           የተመለከተውና ገጠሩን ማዕከል ያደረገው ጉዳይ ነው። ግብርናው ዘመናዊ እንዲሆን በአርሶ አደር ማሳ 

             የሚከናውነው ግብርና ትልቁን ስፍራ ይዞ የኢኮኖሚው ዋነኛ ምንጭ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ፤ በሌላ በኩል ደግሞ 

           በግብርናው ዘርፍ ውስን የሆነውን የግሉ ባለሀብት ተሳትፎ እንዲጎለብትና የኢኮኖሚው አንዱ ምንጭ ሆኖ 

       እንዲቀጥል ማድረግ የመለስ ራዕይና የመለስ ውርስ ነው።

         የፖሊሲና የስትራቴጂ አቅጣጫዎችን በተጀመረው መልኩ ሳይዛነፍ የሚፈለገውን ውጤት እንዲያመጡ አድርጎ 

           የመጠቀም ጉዳይና በመልካም አስተዳደር ዘርፍ የተጀመሩትን ሰፋፊ ስራዎች የማስቀጠል ጉዳይም ሌላው የመለስ 

 ራዕይ ነው።

          ሶስተኛውና በማህበራዊ ዘርፍ መቀጠል ይገባዋል ከሚባሉት የመለስ ራዕዮች መካከል የመጀመሪያውን ደረጃ 

       የሚይዘው ከሰው ሃብት ልማት ጋር የተያያዘው ጉዳይ ነው።
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              ለአንድ አገር እድገትና ብልፅግና የሰው ሃይል ወሳኝ መሆኑ እርግጥ ነው። ስለሆነም ሰብአዊ ሃብት በአግባቡ ጥቅም 

           ላይ የሚውልበት፣ የሚገነባበትና ለልማቱ ምቹ ሁኔታ የሚፈጠርበት ስርዓት መዘርጋት ለአንድ በድህነት ውስጥ 

     ላለች ሃገር ወሳኝና የህልውና ጉዳይ ነው።

    በሰብአዊ ሃብት ልማት ረገድ ከ 1           ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ድረስና 

           በቴክኒክና ሙያ የሃገራችን ልማት የጀርባ አጥንት ሆነው የሚያገለግሉ ሙያተኞችን በየደረጃው ማፍራት ወሳኝ 

             በመሆኑ በመለስ መሪነት ሰፋፊ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህን የሰብአዊ ሃብት ጉዳይ የሚያቀላጥፍ ተግባር ወሳኝ 

            መሆኑን መገንዘብና መስራት በማህበራዊ ልማት ዘርፍ በመጀመሪያው ተርታ ላይ የተቀመጠ የመለስ ራዕይ ነው።

     ከላይ የተጠቀሱቱ እንደተጠበቁ ሆነው ከመለስ (እንደግለሰብ)      የወረስነው መቀጠል የሚገባቸው በርከት ያሉ 

  ቁምነገሮችንም ማንሳት ይቻላል።

             መለስ ለህዝብ የመኖርን፣ የህዝብ ልጅ የመሆንን ሙሉ ራስን ለህዝብ አሳልፎ የመስጠትን፣ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ  

           የመስራትን፣ በቅንነት ለማገልገል ቆርጦ መነሳትን፣ አስተዋይነትን እና አርቆ ማሰብን፣ ለችግሮች ያለመበገርን እና 

            የመሳሰሉትን ከፍተኛ የግል እሴቶች አውርሶናል። ስለሆነም ይህ መቀጠል ያለበትና ዓቢይ የሆነው የመለስ ራዕይ 

ነው።

     የመንግስት መዋቅሮች የመለስ ራዕይን ከማስቀጠል አንፃር

          ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

      የአማራጭ ጉዳዮች ሳይሆኑ የህልውና ጉዳዮች መሆናቸው ይታወቃል።

           የህልውና ጉዳይ የሆኑበት ዋነኛ ምክንያት የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት ጉዳይ በቀጥታ 

             ድህነትን ከማስወገድ፣ ከዘላቂ ሰላምና ብልፅግና ጋር የተያያዙ በመሆናቸው ነው። ይህ ደግሞ የመለስ ራዕይ ነው። 

           ስለሆነም ድህነትን በመዋጋት ሂደት ውስጥ ዋነኛ ተዋናይ የሆኑት የመንግስት መዋቅሮች ለህዝብ የሚሰጡት 

      አገልግሎት ፈጣንና ቀልጣፋ መሆን ይገባዋል ማለት ነው።

            ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ማምጣት የመለስ ራዕይ ነው። በፍጥነት የሚያድግ ኢኮኖሚ ደግሞ 

         የሚፈልጋቸው የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች አሉ። በፍጥነት የሚያድገው ኢኮኖሚያችን በሚፈልገው ፍጥነት 
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            እንዲቀጥል በየስፍራው ያለው የመንግስት መዋቅርና በየደረጃው ያለው የመንግስት አስፈፃሚ አካል የሚሰጠው 

    አገልግሎት ኢኮኖሚውን የሚመጥን መሆን አለበት።

         የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን በልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለመተካት ልማታዊ ባለሀብቶች 

            የሚኖራቸው ድርሻ ወሳኝ ስለመሆኑ የሚጠራጠር አይኖርም። ስለሆነም ልማታዊ ባለሀብቶች በአግባቡ ልማት ላይ 

          እንዲሳተፉና ልማቱ እንዲቀላጠፍ ካስፈለገ እነሱ ለልማት በሚያደርጉት ጥረት ልክ የመንግስት መዋቅሮች 

      የሚሰጡት የመልካም አስተዳደር አገልግሎት ቀልጣፋ መሆን ይጠበቅበታል።

            በገቢዎችና በጉሙሩክ አካባቢ ያለውን የወጪ ንግድና የገቢ አሰባሰብ ስርዓት፣ በተለይም በአዲስ አበባና  

       የኢንቨስትመንት መዳረሻ በሆኑ ከተሞች የሚገኙ የመሬት አስተዳደር ጽ/     ቤቶች፣ የመንግስት ግዢ ስርዓቶች ፣የፍትህ 

      አስተዳደር ስርዓቱና ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማቶች (     ጤና ተቋማቶችና ትራንስፖርት፣ ትምህርት ወዘተ 

 ተብለው የማያልቁ)           ሁሉ ከሙስና የፀዱ፤ ለህዝቡ በቂ አገልግሎት የሚሰጡ ሆነው ከተገኙ ኢኮኖሚያችን በፍጥነት 

    ሊገሰግስና የመለስ ራዕይን ለማሳካት ይቻለናል።

            ይህ ካልሆነ ግን እንኳን የመለስ ራዕይን ማስቀጠል ይቅርና ባለንበት እንኳ የመቆየት እድላችን ስለሚጠብ 

    ከማንወጣው አዘቅት መዘፈቃችን አይቀሬ ይሆናል።

           ስለሆነም የመንግስት መስሪያ ቤቶች እነዚህን ጅምር የለውጥ ስራዎች በአግባቡና በመልካም ሁኔታ በመምራት 

       ህብረተሰቡን ለማገልገልና የመለስን ራዕይ ለማስቀጠል ቁርጠኝነት ሊኖራቸው ይገባል።

            በመንግስት በኩል ለነዚህና የመልካም አስተዳደር እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መገለጫ ለሆኑ ፈፃሚዎች እና 

           አስፈፃሚዎች ሰፋፊ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ከመስጠት ጀምሮ፤ ተነሳሽነት የሌላቸውንና ሆን ብለው እንቅፋት 

          የሚፈጥሩትን እንዲሁም መስዋዕትነት በተከፈለበት ስርዓት ላይ ቆመው የሚለግሙትን እና ህዝብና መንግስትን 

             ለማለያየት የሚታትሩትን ፀረ ልማትና ፀረ ህዝብ ፈፃሚና አስፈፃሚዎችን እሽሩሩ ከማለት በዘለለ ከበድ ያለ እርምጃ 

           መውሰድና ይህንኑም እርምጃ ለህብረተሰቡ በይፋ በማሳወቅ ከህዝብ ጋር መተማመን መፍጠርና አንዱ ከአንዱ 

           የሚማርበትን እንዲሁም የመንግስትን ቁርጠኝነት በማሳየት ሰፊ የሆነ የልማት ሰራዊት መፍጠር ይጠበቅበታል።

5



          ይህ ከሆነ ዘንዳ የመለስን ራዕይ ማሳካት ቀላልና የጊዜ ጉዳይ ብቻ ይሆናል።

      መላው ህብረተሰብ የመለስ ራዕይን ከማሳካት አንፃር

           የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች በማስወገድ ጅምር የሆኑትን የለውጥ ስራዎች በአግባቡና 

           በመልካም ሁኔታ በመምራት ህብረተሰቡን ለማገልገል መዘጋጀት የሚገባቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በሌላ በኩል 

           ግን መልካም አስተዳደር ፣ልማት እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው ፈጣንና ዘላቂ የሚሆነው መላው 

            የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርግ እና ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ሲሰራ ነው።

          መንግስት ሁኔታዎችን በማመቻቸት ህዝቡም በንቃት በመሳተፍና በየጊዜው በመወያየት እንቅፋት የሆኑትን ችግሮች 

  ለማስወገድ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል።

              በዚህ ዓመት ሰፊ ስራ ለመስራት ከታቀደው ውስጥ አንዱ የመልካም አስተዳደር ስራ ሲሆን በሌላ በኩልና ከልማት 

            ስራዎች ጋር በተያያዘ ደግሞ የባቡር መስመር ዝርጋታና ያው የተለመደውና አንጋፋው የህዳሴ ግድብ ተጠቃሾች  

           ናቸው። ስለሆነም ለእነዚህ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ስኬት ህብረተሰቡ የራሱን አሻራ ማሳረፍ 

         ካልቻለ በመንግስት ብቻ ለውጥ ይመጣል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው የሚሆነው።

            በህዳሴው ግድብ ላይ የታየው የህዝብ መነሳሳትና መነቃቃት በባቡር መስመር ዝርጋታና በሌሎችም የመሰረተ ልማት 

             ግንባታዎች ላይ መንፀባረቅ መቻል አለበት። ይህ ሲባል ተሳትፎው በተለያየ መልክ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። 

            ለምሳሌ የልማቱ ማዕከልና ጎዳና በሆኑት ቦታዎች ላይ የሚደረጉ ማናቸውም አይነት የለት ተለት እንቅስቃሴዎችን 

          በመገደብና አካባቢውን ለልማቱ ስራ የተመቸ በማድረግ፤ ፀረ ልማት ሃይሎች የሚሰጧቸውን ውዥንብሮች 

    ባለመስማትና የአመጻ ሰለባ ባለመሆን (         ለምሳሌ ከባቡር መስመር ግንባታ ጋር ተያይዞ በአፄ ሚንሊክና በአቡነ 

      ጴጥሮስ ሃውልት ላይ ለተነዛው የበሬ ወለደ ፕሮፓጋንዳ)      እጅ ባለመስጠትና የቀጥታ ልማታዊ ተሳትፎ በማድረግ 

            የሚገለጽ ሲሆን ፤ከዚህ ጎን ለጎን የመልካም አስተዳደር ስራዎቹ የተሳለጡና የተሳኩ እንዲሆኑ ከኪራይ ሰብሳቢነት  

             አጀንዳና ከኪራይ ሰብሳቢ ሃይሎች ጋር በየደረጃው መፋለም ከህብረተሰቡ ይጠበቃል። ይህ ደግሞ በማንም ሊተካ 

           አይችልም ፤ መንግስት መጫወት የሚችለው የራሱን ድርሻ ነው። ህብረተሰቡ ድርሻውን ካልተወጣ መንግስት 

            የልማቱ ግማሽ አካል ነው የሚሆነው። ስለዚህም ሙሉ መፍትሄ እንዲመጣ ካስፈለገ የህዝቡ ተሳትፎ የማይተካ 

  መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
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             እነዚህ ከተሟሉ ከሞላ ጎደል የኢትዮጵያ ራዕይ በተያዘለት እቅድ መሰረት ተሳካ ማለት ነው። የመለስ ራዕይን  

      በማስቀጠል የኢትዮጵያን ራዕይ ማሳካት እንደሚቻል አምነን እንረባረብ።
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