
 1 

በዯም ቀሇም የተፃፈ ቃሌ ኪዲን 
              በኃይለ ቁምሊቸው  

 

ዜጎች ኑሮአቸውን እንዳት እንዯሚገፉ የተቸገሩበት፣ ተስፋቸው ተሟጥጦ ግራ 

የተጋቡበት፣ መቋጫ በላሇው ጦርነት፣ ረሀብና ስዯት የሚንገሊቱበት ያ ወቅት ዲግም 

ሊይመሇስ ሄዶሌ፡፡  

 

ዜጎች ዛሬ ሇአዱስ ሕይወት ማበብ ተስፋ ሰንቀው ኑሮን ማጣጣም ይዘዋሌ፡፡ 

ሠሊማዊ አየር መማግ፣ ሰርቶ መግባትና በነፃነት መንቀሳቀስ ችሇዋሌ፡፡  

 

ሇዚህ መብቃት የተቻሇው ዯግም ሺህዎች በከፈለት የሕይወት መስዋዕትነት 

በተገኘው ዳሞክራሲያዊ ሂዯት ነው፡፡ ጨቋኝ አምባገነናዊ ሥርዓት ተገርስሶ 

በሠሊማዊና ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ብቻ የመንግሥት ሥሌጣን የሚረከቡበት አገር 

መፍጠር ተችሎሌ፡፡  

 

በረዥም ጊዜ የነፃነት ታሪኳ፣ በጥንታዊ ሥሌጣኔዋ፣ በጥሌቅ የመቻቻሌ ባህሎ 

የምትታወቀው ኢትዮጵያ ከሕዝብ በሚገኝ ዴምፅ በምርጫ አሸንፎ መንግሥት 

የመመሥረት እዴሌ ካጋጠማት ሁሇት አሥርተ ዓመታት ሆኗታሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ የጀመሩት ይህ ጉዞ አዝጋሚ 

እንዲይሆን ብልም ሂዯቱ እንዲይነጥፍ አሉያም እንዲይቀሇበስ ቃሌ ኪዲናቸውን 

በሕገ መንግሥቱ አስረዋሌ፡፡  

 

ትናንት በአገራቸው እንዯ ሁሇተኛ ዜጋ የሚቆጠሩ ሕዝቦች፣ አካባቢያቸውም በፀባይ 

ማረሚያነት ተፈርጀው የሌማት ተቋዲሽ መሆን ያሌቻለ ክሌልች እንዯነበሩ 

ማስታወሰ ይገባሌ፡፡  
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የተጎናፀፉትን ሠሊምና ዳሞክራሲ መሠረት በማዴረግ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከሌማቱ በፍትሃዊነትና እኩሌነት ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንዴ የፀና 

እምነት ተይዟሌ፡፡ ውጤቱንም ማጣጣም ጀምረዋሌ፡፡  

 

የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የፌዳሬሽን ምክር ቤት ሚያዝያ 

21 ቀን 1998 ዓ.ም በአንዴ ጉዲይ ሊይ መክሮ ውሣኔ አሳሌፏሌ፡፡ የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ዋስትና የሆነው 

ህገ መንግሥት የፀዯቀበት ህዲር 29 ቀን በየዓመቱ በተሇያዩ ዝግጅቶች እንዱከበር፡፡ 

 

ይህንኑ መነሻ በማዴረግ ህዲር 29 የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን 

በመሊ አገሪቱ በተሇያዩ ዝግጅቶች መከበርን ይዟሌ፡፡  

 

ዘንዴሮም ሇስዴስተኛ ጊዜ ይከበራሌ፡፡ በዓሊቱ በአገር አቀፍ ዯረጃ በየዓመቱ ሲከበሩ 

ይዘዋቸው የተነሱት መሪ ቃልች ምን ነበሩ) በዓሊቱ በየትኞቹ ከተሞች ተከበሩ) 

እስቲ ወዯ ኋሊ መሇስ ብሇን እናስታውስ፡፡  

 

የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በአዱስ አበባ 

ሲከበር መሪ ቃለ “ህገመንግሥታዊ ቃሌ ኪዲን የአብሮነታችን መገሇጫ ነው” የሚሌ 

ነበር፡፡  

 

ቀጣዩን በዓሌ ያስተናገዯችው ሏዋሳ ከተማ ነበረች፡፡ የበዓለ መሪ ቃሌም 

“ሌዩነታችን ውበታችን፣ ውበታችን አንዴነታችንና ጥንካሬያችን” የሚሌ ነበር፡፡  

 

በኦሮሚያ አዘጋጅነት አዱስ አበባ ሊይ የተከበረው ሦስተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን መሪ ቃለ “አንዴነታችንን በማጠናከር ሌማታችንን 

እናፋጥን” የሚሌ እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡  

 

 

 



 3 

 

አራተኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንን አፋር፣ ኦሮሚያ፣ 

ሶማላ፣ ሏረሪና ዴሬዲዋ በጋራ ነበር ያዘጋጁት - በዴሬዲዋ ከተማ፡፡ የበዓለ መሪ 

ቃሌም “መቻቻሌ ሇዳሞክራሲያዊ አንዴነትና ሌማት” የሚሌ ነበር፡፡  

 

ባሇፈው ዓመት በአዱስ አበባ የተከበረው 5ኛው በዓሌ ዯግሞ “የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እጅ ሇእጅ ተያይዘን የአገራችንን ህዲሴ ወዯማይቀሇበስበት 

ዯረጃ እናዯርሳሇን” የሚሌ መሪ ቃሌ ይዞ ነበር፡፡  

 

ይኸው በዓሌ ሇመጀመሪያ ጊዜ በመዱናችን ከተዘጋጀው 5ኛው ዓሇም አቀፍ 

የፌዳራሉዝም ጉባዔ ጋር በተጣጣመ መሌኩ መከበሩ አይዘነጋም፡፡  

 

ዘንዴሮ ሇስዴስተኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ቀን በዓሌን የምታስተናግዯው የመቀላ ከተማ ናት፡፡ የበዓለ መሪ ቃሌም “ህገ 

መግንሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንዴነታችንና ሇህዲሴያችን” የሚሌ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ጥቅሞቻቸውን በማጏሌበት 

አንዴ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማኀበረሰብ ሇመገንባት ከመቼውም ጊዜ ይበሌጥ 

በአንዴነት ተነሳስተዋሌ፡፡  

 

በብዝሀነት ሊይ መሠረቱን የጣሇው አንዴነት ሇህዲሴውም ስኬት መገሇጫ ነውና 

የህጏች ሁለ የበሊይ የሆነውን ህገ መንግሥት ጠብቆ ሇማቆየት ሁለም በፅናት 

ቆሟሌ፡፡  

 

በመሊ ኢትዮጵያ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩበት፤ ሇዳሞክራሲያዊ 

አንዴነት መሠረት የተጣሇበት፤ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ማንነት፣ ውበትና 

ህብረት የታየበት ብልም የሥሌጣን ባሇቤት መሆናቸውም የተረጋገጠበት፣  
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የሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ጉዞ የተጀመረበት መሠረቱ ይኸው ህገ 

መንግሥት ነው፡፡  

 

የህገ መንግሥቱ ዴልችና ውጤቶች ከመቼውም በሊይ ተስፋፍተው፤ የዜጏች 

ማንነትና ባህሊዊ እሴቶች ጏሌተው ወጥተው፤ መሌካም ተሞክሮዎችም ይበሌጡን 

ጏሌብተው የአንዴነታችንና የጥንካሬያችን መገሇጫ ሆነው እንዱቀጥለ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እጅ ሇእጅ ተያይዘው ጉዟቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡                

 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መርጠው በሊኳቸው ተወካዮቻቸው 

አማካይነት ሕገ መንግሥቱ ፀዴቆ ሥራ ሊይ ከዋሇ 17 ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡  

 

በእነዚህ ጊዜያት የክሌልችን እኩሌ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ በኩሌ በተሇይም 

በሌማትና ዕዴገት አፈፃፀም ረገዴ በጎ እርምጃዎች ተወስዯው፤ መሌካም ውጤቶች 

ተመዝግበዋሌ፡፡  

 

በሕገ መንግሥቱ በተዯነገገው እኩሌ የመሌማት መብት በመጠቀም በሁለም 

ክሌልች በተነፃፃሪ ፈጣን የሚባሌ ሌማትና ዕዴገት ተመዝግቧሌ፡፡ ሕብረ ብሔራዊ 

የፌዳራሌ ሥርዓት ከአገሪቱ ተጨባጭ ታሪካዊ ሁኔታ በመነሳት በሕገ መንግሥቱ 

ተዯንግጎ ተግባራዊ መሆንም ጀምሯሌ፡፡  

 

ሕብረ ብሔራዊ የፌዳራሌ ሥርዓቱ ያሇፉት አፋኝ መንግሥታት የቀበሩትን 

የማንነትና የምጣኔ ሀብት ተጠቃሚነት ጥያቄን በአስተማማኝ ዯረጃ መመሇስ 

ችሎሌ፡፡  

 

በመፈቃቀዴና በእኩሌነት ሊይ የተመሠረተ አንዴነትን ሇማስቀጠሌና ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ቃሌ ኪዲን ያሰሩበትን አንዴ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ 

ማኅበረሰብ የመገንባት ጉዲይ በህዲሴው እየተቀሊጠፈ ይገኛሌ፡፡ 
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የፌዳራሌ ሥርዓቱ ባሌተማከሇ አስተዲዯር ክሌልች ራሳቸውን በራሳቸው 

በማስተዲዯር ማዕቀፍ ውስጥ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀጥተኛ ተሳትፎ 

እንዱኖራቸው አስችሎሌ፡፡  

 

በዚህም ፖሇቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ተሳትፎአቸውና በየዯረጃው 

ተጠቃሚነታቸው ጎሌብቷሌ፡፡ አካባቢያቸውንም በማሌማት ሇአገር ብሌፅግናና 

እዴገት ከፍተኛ ዴርሻ እያበረከቱ ይገኛለ፡፡ 

 

የክሌልችን የእኩሌ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ አንፃር ዯግሞ የሌማትና ዕዴገት 

አፈፃፀም በክሌልች እኩሌ ተጠቃሚነት እየተፈፀመ መሆኑን የሚያረጋግጥ እውነታ 

ነው፡፡  

 

የክሌልችን የእኩሌ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ አንፃር ሌማታዊው መንግሥት ግሌፅ 

የሆኑ ምጣኔ ሀብታዊ ሕጎችን፣ የሌማት ፖሉሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ነዴፎ 

በየአካባቢው ተጨባጭ እቅዴ እየተመነዘሩ የሚፈፀሙበትን ምቹ ሁኔታ ፈጥሯሌ፡፡  

 

በአፈፃፀም ሂዯት የተገኙ በጏ ሌምድችም እየተቀመሩ በአገሪቱ ሁለም 

አካባቢዎችና ሇምሌዓተ ሕዝቡ የሚዯርስበት ስሌቶች ተቀይሰዋሌ፡፡  

 

የሌማት ፖሉሲዎችንና ስትራቴጂዎችን በመተግበር ዙሪያ የሚያጋጥሙ ማነቆዎች 

የሚሇዩበትን የአሰራርና የአዯረጃጀት ጥያቄዎች ካሇፉት ሌምድች በመነሳት 

እንዱፈተሹና እንዱስተካከለ በማዴረግ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሊቀ 

ተሳትፎና ተጠቃሚነት እየተረጋገጠ ይገኛሌ፡፡  

 

ክሌልች በገጠርና ከተማ የሌማትና መሌካም አስተዲዯር ዕቅድችን በመንዯፍና 

ሕዝቦቻቸውን ዋናው ፈፃሚ አካሌ በማዴረግ ባሇፉት ስምንት ዓመታት በአማካይ 

ሇተመዘገበው ከ11 በመቶ በሊይ እዴገት የዴርሻቸውን እንዱያበረክቱ አግዟሌ፡፡ 
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የፌዳራሌ መንግሥትም ክሌልችን ከክሌልች ብልም ከአዋሳኝ አገሮች ጋር 

የሚያገናኙ መንገድችን በመስራትና ፈጣን የቴላኮሙኒኬሽን አገሌግልቶችን 

በማዲረስ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

 

እንዱሁም የኤላክትሪክ ኃይሌ አቅርቦትን በማፋጠን፣ የአየር ትራንስፖርት 

አገሌግልትንና የአገር ውስጥና የውጭ አገር የገበያ ትስስርን በመፍጠርና 

በማጏሌበት አንዴ የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ የመገንባቱ ግብ በአስተማማኝ ሁኔታ 

እየተተገበረ ይገኛሌ፡፡  

 

የአምስት ዓመቱ የዕዴገትና ትራንስፎርሜሸን ዕቅዴ ይህንኑ የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ተሳታፊነትንና ተጠቃሚነትን ወዯ ሊቀ ዯረጃ በሚያሸጋግር 

መሌኩ ተቀይሶ ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡  

 

በአገሪቱ ያለ ክሌልች እርስ በርስ በመዯጋገፍና ሌምድችን በመሇዋወጥ 

የሚያዯርጉት የጏንዮሽ ይሁን የተዋረዴ ግንኙነት ሇእኩሌ ተጠቃሚነትና 

በተመጣጣኝ ሌማትና ዕዴገት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛሌ፡፡  

 

የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ማነቆዎችን በመፍታትና በጏ ሌምድችን 

በማስፋፋት ሂዯቱን ማስቀጠሌ ከተቻሇ አጭር በሚባሌ ጊዜ ውስጥ አገሪቱ መካከሇኛ 

ገቢ ካሊቸው አገራት ተርታ የማትሰሇፍበት አንዲች ምክንያት አይኖርም፡፡ 

 

እዚህ ሊይ የሌዩ ዴጋፍ ክሌልችን አቅም የመገንባቱ ሥራ በምን ዯረጃ ሊይ 

እንዯሚገኝ መቃኘቱ ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡  

 

ሌዩ ዴጋፍ የሚሹ ክሌልች በታሪክ አጋጣሚ በአገሪቱ ዲር ዴንበር ሊይ የሚገኙ 

ናቸው፡፡ ምንም ዓይነት የሰው ኃይሌ፣ የማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ሌማትና 

የመሠረተ ሌማት አውታሮች ያሌተሞከረባቸው አካባቢዎች ናቸው፡፡ አገሪቱ  
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በአጠቃሊይ ከተዘፈቀችበት ዴህነትና ኋሊ ቀርነት በባሰ ዯረጃ ስር ሰድ የቆየባቸው 

አካባቢዎችም ነበሩ፡፡  

 

በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት ሊይ 

እንዯተዯነገገው እነዚህ ክሌልች በአሁኑ ወቅት ፖሇቲካዊ መብቶቻቸውን 

እንዯተቀሩት የአገሪቱ ክሌልች አስከብረዋሌ፡፡  

 

ራሳቸውን በራሳቸው ከማስተዲዯር ጀምሮ አካባቢያቸውን በማሌማትና ሕዝቦቻቸውን 

የሠሊም፣ የሌማት፣ የዳሞክራሲና የመሌካም አስተዲዯር ተጠቃሚዎች ሇማዴረግ 

እየተረባረቡም ይገኛለ፡፡  

 

በግሌጽ አይቶ መፍረዴ እንዯሚቻሇው በእነዚህ ክሌልች ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ 

ተቋማትና የመሠረተ ሌማት አውታሮች በሚያስዯንቅ ፍጥነት እየተገነቡ ነው፡፡  

 

የሰው ኃይሌ ሌማት በራሳቸውና በፌዳራሌ መንግሥት ከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት ውስጥ እየጨመረ በሚሄዴ ቁጥር በየዓመቱ እየገቡና እየተመረቁ ሌዩ 

ዴጋፍ የሚሹ ክሌልችን የማስፈፀም አቅም በመገንባት ሊይም ናቸው፡፡ 

 

ዛሬ አካባቢዎቹ ከየትኛውም ጊዜ በሊይ ሠሊማዊ ሆነዋሌ፡፡ የመሠረተ ሌማት 

ዝርጋታውም እየተሟሊ ሄዶሌ፡፡ ሇክሌልቹ ምርት፣ ምርታማነትና የገበያ ትስስር 

ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡ የአገር ውስጥና የውጭ ባሇሀብቶች መዋዕሇ ንዋያቸውን 

በማፍሰስ አካባቢዎቹ በሌማትና እዴገት ጉዲና እየተራመደ ይገኛለ፡፡  

 

ይህም በአካባቢዎቹ የቴክኖልጂ ሽግግር እንዱኖር፣ የሥራ እዴሌ እንዱፈጠርና 

ነዋሪዎቹ ተጨማሪ የገቢ እዴሌ የሚያገኙበትን ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ነው፡፡  
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የክሌልቹ መንግሥታትና ሕዝቡ ከሚያዯርጋቸው ሌማታዊ ርብርብ ጏን ሇጏን 

በፌዳራሌ መንግሥት በኩሌ የተሇያዩ ተገቢነት ያሊቸው ሚኒስቴር መሥሪያ 

ቤቶችና ሚኒስትሮች የሚገኙበት የሌዩ ዕገዛ ቦርዴ ተቋቁሟሌ፡፡  

 

ከፌዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር የተገኙ ሰነድች እንዯሚያስረደት የአጏራባች ክሌልች 

የሌማት ትብብር ኘሮግራም በመንዯፍና የምዕተ ዓመቱን የሌማት ግቦች የሚያሳኩ 

የበጀት አመዯዯብና ዴጋፍ ሥርዓቶችን የመዘርጋት ዘሊቂ አቅም የመገንባት 

ርብርብ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡  

 

እስካሁን የተገኙ ውጤቶች አበረታች መሆናቸው እንዯተጠበቁ ሆነው ሇቀጣዩም 

መሠረት ስሇሚጥለ የፌዳራሌና የክሌልች መንግሥታት የጋራ ርብርብ ተጠናክሮ 

የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡  

 

በተሇይ በእነዚህ ሌዩ ዴጋፍ በሚሹ ክሌልች ውስጥ በቅርቡ የተጀመረውና 

እየተከናወነ ያሇውን በመንዯር የማሰባሰብ ኘሮግራም በጥቂቱ እንዲስስ፡፡  

 

በመንዯር የማሰባሰብ ኘሮግራም ዓሊማው ዜጎች ከአገራቸው ሌማትና እዴገት በሊቀ 

ዯረጃ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ምቹ ሁኔታ ሇመፍጠር፣ የመሌካም አስተዲዯርና 

የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ አካሌ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ ነው፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ኘሮግራሙ በአገሪቱ የመሌካም አስተዲዯር፣ ዳሞክራሲና 

የሌማት መብቶችን ሇማስጠበቅ የሚከናወን ነው፡፡  

 

በዳሞክራሲያዊ መብት ረገዴ ዜጎች ተበታትነው በሚኖሩበት ሁኔታ የተዯራጀ 

ትግሌ ሉያካሂደ ይሁን ዴምፃቸውን ሉያሰሙ ያዲግታቸዋሌ፡፡  
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በመሆኑም ዜጎች ተበታትነው ከሚኖሩበት ሁኔታ ወጥተው በመንዯር መሰባሰባቸው 

ወዯሚችለበት ሁኔታ የሚያመጣ ነው፡፡  

 

መብቶቻቸውና ጥቅሞቻቸው ዙሪያ እንዯ ሕዝብ ዴርሻቸውን ሉወጡም ይሁን 

ከመንግሥት መዋቅር ጋር በቅርበት ሇመወያየትና መፍትሄ ሇማፈሊሇግ 

ያስችሊቸዋሌ፡፡  

 

ይህ ኘሮግራም ከአገሪቱ አቅም ተነስተን ማህበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና የመሠረተ 

ሌማት አገሌግልቶችን ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇማቅረብ ያስቻሇ ነው፡፡  

 

የዜጎችን የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ረገዴ ከወዱሁ ከፍተኛ ውጤት መታየት 

ጀምሯሌ፡፡ ይህ ኘሮግራም በዓሇም ዓቀፍ ዯረጃ እየተከሰተ ከሚገኘው የአየር 

ንብረት ሇውጥና ከሚያስከትሇው አዯጋ ዜጎችን የመታዯግ ዓሊማም አሇው ፡፡ 

 

በዚህ ዓሊማ መሠረት ባሇፈው ዓመት በሶማላ፣ በጋምቤሊና በቤንሻንጉሌ ጉሙዝ 

ክሌልች 126 ሺህ ቤተሰቦችን በመንዯር ሇማስባሰብ ተችሎሌ፡፡ በዚህ ዓመት ዯግሞ 

በእነዚሁ ክሌልች ውስጥ 127 ሺህ ቤተሰቦችን ሇማሳበሰብ ዕቅዴ ተይዟሌ፤ የቅዴመ 

ዝግጅት ሥራዎችም እየተጠናቀቁ ይገኛሌ፡፡  

 

ሕዝቡ በሚሰባሰብበት ወቅት ከሁለም በሊይ ከዳሞክራሲያዊ መርሆዎች በመነሳት 

በሙለ ፈቃዯኝነት ሊይ ተመስርቶ የሚፈፀም ኘሮግራም ነው፡፡ በየአካባቢያዎቹ በቂ 

የጓሮ፣ የእርሻ፣ የግጦሽ መሬትና የውኃ አቅርቦት መኖሩን በማረጋገጥ ጭምር፡፡  

 

በፕሮግራሙ ሊይ ሕዝቡ የተረጂነትና የጠባቂነት አስተሳሰብ ሳይሸከም ወዯ ምርት 

ተግባር እንዱሸጋገር የሚያስችለ የአመሇካከት፣ የክህልትና የግብዓት አቅርቦት 

ሥራዎች ጎን ሇጎን እየተሰሩ ይገኛለ፡፡ ማህበራዊ የመሠረተ ሌማት ተቋማት 

እየተገነቡ በአገሌግልት ሊይ የዋለበት ሁኔታም ተፈጥሯሌ፡፡  
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ይህ በመንዯር የማሰባሰብ ኘሮግራም በላሊ በኩሌ በሌዩ ዴጋፍ ክሌልች ያለ 

ሕዝቦች በሠሊም፣ በሌማት፣ በመሌካም አስተዲዯርና በዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ 

ያሊቸውን ተሳትፎ በማሳዯግ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

 

በዚህም ሂዯት በክሌልች መካከሌ ያሇውን የተመጣጠነ ሌማትና ዕዴገት ዓሊማ 

እያሳካ የሚገኝ ፕሮግራም ነው፡፡  

 

ይህ ኘሮግራም በተነፃፃሪ እጅግ ባጠረ ጊዜ የዜጎችን የአኗኗር ዘይቤና የኑሮ ዯረጃ 

ከመሠረቱ የሚቀይር መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ይሁንና ዕቅደ ተሳክቶ ማየት 

የማይፈሌጉና የራሳቸው ዓሊማ ያሊቸው አካሊት ኘሮግራሙን ሇማዯናቀፍ የተሇያዩ 

ሰበቦችን በመዯርዯር የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ተስተውሎሌ፡፡  

 

እነዚህ ወገኖች ዴህነትና ኋሊ ቀርነት መገሇጫችን ሆኖ እንዱቀጥሌ የሚፈሌጉ 

ብልም ሇራሳቸው የቱሪዝም መዲረሻ፣ የዴህነትና የችግር ጥናትና ምርምር 

ጣቢያዎች ሆነን ሇዘሇዓሇሙ እንዴንዘሌቅ የሚሹ ጭምር ናቸው፡፡  

 

የመንዯር ማሰባሰቡ ፕሮግራም በማስገዯዴ የሚፈፀም፣ ዜጎችን በማፈናቀሌ 

ሇኢንቨስትመንት መሬት የሚያስሇቅቅ፣ በአካባቢዎቹ ዯንና ደር እንስሳት ሊይ 

አዯጋ እያዯረሰ እንዯሆነ በማስመሰሌ የክስ ዝርዝር የሚዯረዴሩበት ሁኔታም 

ይስተዋሊሌ፡፡   

 

ይህ ኘሮግራም በሙለ ፈቃዯኝነት የሚካሄዴ፣ ዜጎች በግዳታ የሚፈናቀለበት 

ሳይሆን ይሌቁንም ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ ሰፊ ሇም መሬት፣ የገፀ ምዴርና ከርሰ ምዴር 

ውኃ ያሇባቸው አካባቢዎች ናቸው፡፡  
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እዚህ ሊይ መጠቀስ የሚገባው ዏቢይ ቁም ነገር አሇ፡፡ ይ,ውም በመንዯር ሇሚሰባሰቡ 

ዜጎች፣  ሇአየር ንብረት ክብካቤም ይሁን ሇዯንና ደር አራዊት ጥበቃ  አጉሌ 

አሳቢዎቹ ከመንግሥት በሊይ ሇሕዝቡ መቆርቆር እንዯማይችለ ነው፡፡ 

  

«መረረም፣ ጎመዘዘም´ ይህ ኘሮግራም ዜጎች እንዯተቀረው የአገሪቱ ሕዝቦች 

የሌማትና የብሌፅግና ውጤቶች ተሳታፊና ተጠቃሚ በማዴረግ ተመጣጣኝ ዕዴገት 

የሚመጣበት በመሆኑ ሂዯቱ ተጠናክሮ ይቀጥሊሌ ፡፡  

 

ይህች የጋራ መኖሪያችን የምንሊት ኢትዮጵያ - አበቃሊት ፣ ተፈረካከሰች፣ አገሪቱም 

- አከተመሊት፣ ዜጎች እርስ በርሳቸው ሉናቆሩ ተዘገጃጁ፣ አገሪቱም በማያበራ ግጭት 

ውስጥ ሌትዘፈቅ ተሰነዲዲች፡፡ ሜዲዎቿ፣ መንገድቿ በዯም ጉርፍ ሉታጠቡ ቀናት 

ቀሯት፣ ብዙዎች ሟረቱባት፡፡ ክፉ አሳቢዎች ተሳሇቁባት፡፡ መጥፎ መጥፎው 

ይዯርስባት ዘንዴም ተመኙሊት፡፡  

 

እነሆ ግና የታሰበው አሌሆነም፡፡ የተፈራው አሌዯረሰም፡፡ መጥፎ አሊሚዎች 

ምኞታቸው አሌሰመረም፡፡ ክፉ አሳቢዎች ናቸውና ሕሌማቸውም ቢሆን 

አሌያዘሊቸውም፡፡  

 

ይሌቁንም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አዱስ ምዕራፍ ገሇጡ፡፡ 

በመፈቃቀዴና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ፣ ዳሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች 

የተከበሩባት አዱስ አገር በጋራ ስምምነት አሀደ ብሇው ሇመገንባት ቃሌ ኪዲናቸውን 

አሰሩ - ሇዚያውም በዯም ቀሇም የተፃፈ ቃሌ ኪዲን፡፡  

 

ተማምሇውም አሌቀሩም፡፡ የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ 

መንግሥትን መሠረቱ፡፡ ዋስትና ይሆናቸው ዘንዴም በዯም ቀሇም የተፃፈውን ሕገ 

መንግሥታቸውን በፅናት ሉጠብቁ በእምነት ቃሌ ተገባቡ፡፡ እነሆ ፍሬውን 

ማጣጣምን ያዙ - የነገ ሰው ይበሇን ፡፡    

 

 


