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ብሩህ ተስፋ ያላት ሀገር 
(BY FANOWEDY SAMARA) 

ኢትዮጵያ የጥንት ታሪክ ባለቤት፣ የነፃነት ተምሳሌት፣ የሰው ልጅ መገኛና የተለያየ 

ሃይማኖቶች፣ እምነቶች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎችና ወጎች ያላቸው በርካታ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት ተቻችለው፣ ተከባብረውና ተፈቃቅደው የኖሩባትና 

የሚኖሩባት የብዝሃነት መገለጫ አገር ናት።  
 

አገሪቱ የራሷ የሆነ የቀን መቁጠሪያ ቀመርና (ካለንደር) ፊደል ያላት ብቸኛ አፍሪካዊት 

ሀገር መሆንዋ ተደጋግሞ የተነገረና መላው ዓለም በግልፅ የተገነዘበው አቅ ነው።  

ማንኛውም ጊዜ ለውጭ ወራሪ ሃይሎች ያልተንበረከከችና በዓለም ዙሪያ ይካሄዱ 

በነበሩት የ19ኛው ምዕተ ዓመት የነፃነት ትግሎች የበኩሏን ድጋፍ ስታደርግ የነበረችና 

አሁንም  ለፍትህና ለዴሞክራሲ ስርዓት መስፈን፣ ለሰው ልጅ መልካም ኑሮ ምቹ ሁኔታ 

በሚደረጉ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ጥረቶች በግንባር ቀደምነት በመሳተፍ የድርሻዋን 

በመወጣት ላይ ያለች ዜጎቿ የሚመኩባትና የሚኮሩባት  ሀገር ናት ኢትዮጵያ፡፡  
 

እናም አገሪቱ የበርካታ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ማሕበራዊ አሴቶች ባለቤት በመሆንዋ 

ለታሪክ፣ አርካኦሎጂና አንትሮፖሎጂ የምርምር ሰራዎች አመቺ የሆነችና ሁሉንም 

ዓይነት የአየር ንብረቶች የሚገኙባት ለኑሮ ተመራጭ ናት።  በተፈጥሮ ሀብት 

የታደለችና በእንግዳ ተቀባይነቱ የተመሰከረለት ህዝብ የሚኖርባት የፍቅር  ተምሳሌት 

በመሆኗም  የቱሪስት መዳረሻ አገርም  ነች  ኢትዮጵያ፡፡  
 

እላይ የተገለፁ ተጨባጭና መሰረታዊ የሃገሪቱ ታሪካዊና ተፈጥሮአዊ እውነታዎች 

እንዳሉ ቢሆንም አገሪቱ ለበርካታ ዘመናት ሳትጠቀምባቸው በመቆቷ የድህነትና 

የኋላቀት መገለጫ ቆይታላች፡፡  የህዝቦቿ ኑሮም ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ በዓለም አቀፉ 

ማሕበረሰብ ዘንድ ጭምር የድህነት ተምሳሌት ተደርጋ ስትታይ ኖራለች።   ያልተነካ 

የተፈጥሮ ሃብት ይዛ ህዝቧ በአግባቡ መመገብ ተስኗት ሲትንገዳገድ ፣ ለጎረቤት 

ሃገሮችም ጭምር የሚተርፍ ውሃ በከርሰ-ምድሯ አምቃ ሳለ በተደጋጋሚ በድርቅ 

ሲትጠቃ ለዘመናት ቆይታለች። ኤድዋርድ ጌቦን የተባለ ጣልያናዊ ታሪክ ፀሐፊ 

“ኢትዮጵያ-----ዓለም ረስታ በረሳችው ዓለም ተረስታ ለሺህ ዓመታት ያክል 

አንቀላፍታ ነበር” ሲል ይህነኑ አረጋግጧል። 
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ሃገሪቱ  ከአክሱም ስልጣኔ በኋላ በማያቋርጥ የኋሊዮሽ ጉዞ ውስጥ ገብታ አንዴ 

ስትወድቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስትነሳ ለበርካታ መቶ ዓመታት ስትዳክር ኖራለች። 
 

በአንድ ወቅት በዓለማችን አሉ ከሚባሉ ታላላቅ  ስልጣኔዎች መካከል አንዷ  

የነበረችው ኢትዮጵያ እንደ ኤድዋርድ ጌቦን አባባል ለዘመናት አንቀላፍታ ከዓለማችን 

ጭራ ሃገራት መካከል ተርታ ሆና ድህነትና ኋላቀርነት መገለጫዋ ሆነው  ቆይታለች። 
 

በእርግጥ የአንድ ሃገር ድህነትና ኋላቀርነት በጊዜው ካለው የመንግስት ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ተነጥሎ የሚታይበት ሁኔታ አይኖርም። የሃገር ዕድገትና ብልፅግናም 

እንዲሁ። እናም በኢትዮጵያ  ለዘመናት ተንሰራፍቶና ስር ሰዶ ለነበረው ድህነትና 

ኋላቀርነት የመጀመሪያው ተጠያቂዎች ለዘመናት ሲመሯት የነበሩ መንግስታትና 

በወቅቱ ይከተሉት የነበረው የተሳሳተ የልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ናቸው ። 
 

በኢትዮጵ እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ የነበሩ  መንግስታት በቅርፅ ሁለት ዓይነት የነበሩ 

ቢሆንም በይዘት አንድና ተመሳሳይ ነበሩ። ሁሉም  ዕደሜአቸውን ለማራዘም ብቻ 

የሚሰሩ፣ ለህዝቡን የልማትና የዕድገት ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ ለመስጠት ፍላጎት ሆነ 

የሞራል ብቃትም  ያልነበራቸው አምባገነኖች ነበሩ። በእነዝያ ዘመናት የልማትና 

የዕድገት አማራጭ ፖሊሲና ስትራቴጂ መጠየቅ ይቅርና በወቅቱ የነበረው የስርዓት 

ከሚከተለው ርእዮተ-ዓለም የተለየ ሐሳብ ማሰብ በራሱ የሃገር ክሃዲ፣ ፀረ ዕድገት፣ 

አወናባጅ ወዘተ በማለት ያለ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ወህኒ ያስወርድና  በአገር ክህደት 

ወንጀል በሞት ያስቀጣም ነበር።  
 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችንም እነዚያን በየጊዜው እየተፈራረቁ 

ደማቸው  ሲመጡ የነበሩትን መዥገሮችና  አንድነታቸው ተፈታትነው አደጋ ላይ 

ጥለው በመካከላቸው ያለመተመመን የጥላቻ ዘር ሲዘሩ የነበሩትን ስርዓቶች ለአንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ ገርስሰው በምትካቸው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብተው የበለፀገች 

ኢትዮጵያን ለመገንባት ለዘመናት እልህ አስጨራሽና መራራ ትግል አካሂደዋል፡፡ 

በርግጥ ትግሉ አንዴ ሞቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀዝቀዝ እያለ እስከ ደርግ ዘመን ድረስ 

መሰረታዊ ለውጥ ሳያመጣ ቆይቷል። ለዚህ ዋንኛው ምክንያት ደግሞ የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ትግሉ በጠራ ራዕይና ስትራቴጂ ሊመራ የሚችል የተደራጀ ሃይል 

ባለመኖሩ የታሪክ ድርሳናት ያረጋግጣሉ። 
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የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አምባገነኑ ወታደራዊ የደርግ ስርዓት 

ባካሄዱት እልህ አስጨራሽ መራራ ትግል በተባበረ ክንዳቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 

ገርስሰው ከጣሉ ወዲህ አገሪቱ በአዲስ መልክ ተፍጥራ አዲስ ታሪክ ለመስራት አዲስ 

ምዕራፍ ከፍታ እየተንቀሳቀሰች እንሆ 19 የብሩህ ተስፋ ዓመታትን አስቆጥራለች። 

ኢትዮጵያ የጀመረችው አዲስ የታሪክ ምዕራፍ በሕገ-መንግስቱ መግቢያ ላይ በግልፅ 

ተቀምጧል። መግቢያው “እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች” ብሎ 

ይጀምራል። ይህም ሁሉም የሃገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በታሪካቸው 

ለመጀመሪያ ጊዜ የሕገ መንግስቱ ባለቤት መሆናቸውን የተረጋገጠበት ታሪክ 

መፈጠሩን ያረጋግጣል። 
 

የሕገ-መንግስቱ መግቢያ አክሎም “በሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰለም፣ ዋስትና 

ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ ኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ ዕድገታችንን እንዲፋጠን፣ 

የራሳችን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን፣ በነፃ ፍላጎታችን፣ በሕግ 

የበላይነት እና በራሳችን ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማሕበረሰብ 

ለመገንባት ቆርጠን ተነስተናል” ይላል። በእርገጥም የሃገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ሕገ መንግስቱ ፀድቆ በስራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምረው የኢትዮጵያ ዕድገት 

ለማፋጠንና ህዳሴዋን በማይቀለበስበት ደረጃ ላይ እውን ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት 

በማድረግ ላይ ናቸው። 
 

በተመሳሳይ ሁኔታ በሕገ-መንግስቱ የተቀመጡት መሰረታዊ ዓላማዎችንና 

አቅጣጫዎችን ለማስፈፀምና የህዝቦች እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ 

ከሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታና ከህዝቦቿ መሰረታዊ የልማትና የዕድገት ጥያቄዎች 

የመነጩ ሃገር አቀፍ የልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተቀይሰው ምልአተ-ህዝቡን 

ባሳተፈ መልኩ  እየተተገበሩ ነው። ውጤቱም ተስፋ ሰጪ ብቻ ሳይሆን ፈጣንና 

ቀጣይነት  ያለው እንዲሁም መላውን ህዝብ የሚያሳትፍና በተሳትፎው ልክ በየደረጃው 

ተጠቃሚ እያደረገ ያለ ነው። የዓለም ባንክንና የዓለም የገንዘብ ተቋምን የመሳሰሉት 

ታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋሞች ሳይቀሩ ይህንኑ ሲያረጋግጡ እነሆ ከሰባት ዓመታት በላይ 

ሆኗል።  ይህ ደግሞ በእርግጥም ኢትዮጵያ በለውጥ ጎዳና ላይ በእምርታ እየገሰገሰች 
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የዘመናት መገለጫዋ ሆነው የቆዩትን የድህነትና የኋላቀርነት ምዕራፍ ተረት ለማድረግ 

አዲስ ታሪክ በማስመዝገብ ላይ ትገኛለች። 
 

የኢፌዴሪ መንግስት የህዝቦች የማያቋርጥ የልማትና የዕገት ጥያቄ በተሻለና በተሳካ 

ሁኔታ በመመለስ የሃገሪቱን ህዳሴ ወደማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ይቻል ዘንድ 

የአምስት ዓመት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አዘጋጅቶ ተግባራዊ ማድረግ 

ከጀመረ ስድስት ወራት ተቆጥረዋል። ይህ ፅሑፍም በዋናነት ዕቅዱ በያዛቸው ዋናዋና 

የትኩረት አቅጣጫዎችና ዕቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዙ መልካም 

አጋጣሚዎችን እንዲሁም ተግዳሮቶችን በመዳሰስ የኢትዮጵያ መፃኢ ዕድል ምን 

እንደሚመስል ትኩረት ሰጥቶ ለማብራራት ይሞክራል። 
 

የአምስት ዓመቱ የዕድገትና የትራንስፎረሜሽን ዕቅድ ዋናው የትኩረት መስክ የሃገሪቱን 

ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ በማፋጠንና ቀጣይነቱን በማረጋገጥ ሃገሪቱ በግማሽ የዕቅዱ 

ዘመን አካባቢ ከምግብ እህል ልመናና ተመፅዋችነት ነፃ ማውጣት ነው። ይህ የተከበረና 

ታሪካዊ ዕቅድ በሰማይ ላይ የተንጠለጠለ የተስፋ ዳቦ ሳይሆን ህዝብና መንግስት ባለፉት 

ዓመታት ባደረጉት ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በሁሉም ዘርፍ ያስመዘገቧቸውን መልካም 

የልማት ተሞክሮዎች መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ በመሆኑ የመሳካት ዕድሉ ሰፊ ነው።  
 

ከዕቅዱ መነሻ አድርጎ ከወሰዳቸው መሰረታዊ ታሳቢዎች መካከል አንዱ ለልማትና 

ዕድገት ዘብ የቆመ መንግስትና የመንግስት መዋቅር ዋነኛው ነው። የአፌዴሪ መንግስት 

ልማት የፍላጎት ወይም የአማራጭ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ የህልውና አጀንዳ 

እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለፅ የነበረ የማይለወጥ የዘወትር አቋሙ ነው። መንግስት 

ልማት ብቻም ሳይሆን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት በማረጋገጥ ምልአተ-ህዝቡ 

በየደረጃው  ከልማቱ ተጠቃሚ ካልሆነ የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ላይ እንደሚወድቅ 

በመገንዘብ ልማት የሞት ሽረት ጉዳይ አድርጎ ይረባረባል።  በመሆኑም መንግስት 

በልማት ላይ ያለው ቁርጠኝነትና የፀና አቋም ለዕቅዱ መሳካት ዓይነተኛ ድርሻ አለው። 
 

እውነት ነው መንግስት በልማት ላይ ያለው የማያወላውል አቋም በፍላጎት ላይ 

የተመሰረሰተ ብቻ ሳይሆን በሕገ-መንግስትና በሁሉም የሃገሪቱ ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች በግልፅ የተቀመጡና የህዝቦች ይሁንታ ያለው ጉዳይ ነው። በሕገ-

መንግስቱ የዜጎችና የአካባቢዎች የልማት መብት በሚደነጊገው አንቀፅ 43 ላይ 
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በማያሻማ ሁኔታ በግልፅ ተቀምጧል። በዚሁ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ አንድ ላይ 

እንደተገለፀው የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃላይም ሆነ  በተናጠል ኑሯቸውን የማሻሻልና 

የማያቋርጥ ዕድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ መሆኑን ያስቀምጣል፡፡  እናም 

በኢትዮጵያ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት ማረጋገጥና ህዝቡም ከልማቱ 

እንደየተሳትፎው ልክ ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ ለመንግስት የተጣለ ሕገ-መንግስታዊ 

ግዴታም ጭምር እንደሆነ በጥብቅ ተገንዝቦ  ለተግባራዊነቱ ያላሳለሰ ጥረት በማድረግ 

ላይ ይገኛል፡፡  
 

ሌላው የዕቅዱ መሰረታዊ ታሳቢ ጉዳይ ባለፉት አምስት ዓመታት ተየገኙ መልካም 

የልማት ስኬቶችንና ተሞክሮዎች ናቸው። ባለፉት አምስት ተከታታይ ዓመታት 

የሀገሪቱ አጠቃላይ ዕድገት በአማከይ በአስራ አንድ በመቶ ነበረ። በመሆኑም ግብርናና 

ተዛማጅ ዘርፎች በአምስት ዓመቱ በኣማከይ በስምንት በመቶ ዕድገት በማስመዝገብ 

በ1997 ዓ.ም ከነበራቸው የ47 ነጥብ 4 ከመቶ ድርሻ በ2002 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ወደ 

41 በመቶ ዝቅ ብለዋል። በተመሳሳይ መልኩ የኢንዱስትሪው ዘርፍ በአምስት ዓመቱ 

በአማከይ በአስር በመቶ ዕድገት እያስመዘገበ መጥቶ በ1997 ዓ.ም ከነበረው የ13 ነጥበ 

6 ከመቶ ድርሻ በ2002 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ወደ 13 በመቶ ዝቅ ብሏል። የአገልግሎት 

ዘርፍም እንዲሁ በአምስት ዓመቱ በአማካይ በአስራ አራት ነጥብ ስድስት በመቶ 

ዕድገት በማስመዝገብ በ1997 ዓ.ም ከነበረው የ39 ከመቶ ድርሻ በ2002 ዓ.ም 

መጨረሻ ላይ ወደ 46 በመቶ ከፍ ብሏል።  እነዚህ የልማት ተሞክሮዎችና ስኬቶች 

የመንግስት ተጨባጭ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጅዎች እንዲሁም የምልአተ-ህዝቡን  

ያልተቆጠበ ተሳትፎና ርብርብ ውጤት መሆኑን እሙን ነው።  
  

ከነዚህ የልማት ተሞክሮዎች በመነሳት የአምስት ዓመቱ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዱ ሊሳካና ሊተገበር የሚችል መሆኑን ባያጠራጥርም ከፍተኛ ርብርብና ያላሰለሰ 

ጥርት እንደሚጠይቅ ግን ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው።  

 

የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ሊተገበርና ሊሳካ የሚችል ነው ሲባል ከላይ 

ለመግለጽ እንደተሞከረው ባለፉት አምስት ተከታታይ ዓመታት ከተገኙ ተጨባጭ 

ስኬቶችንና ተሞክሮዎች በመነሳት ነው። ከተገኙት ምርጥ ተሞክሮዎች መከካከል 
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በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ የተገኘው ልምድ በማስፋት ብቻ በሃገሪቱ ኢኮኖሚ 

ተአሚራዊ ለውጥ ማምጣት ይችላል። 
 

ባለፉት አምስት ዓመታት የግብርናው ዕድገት ለማረጋገጥ ትልቅ ድርሻ የነበራቸው 

የሰብል ምርቶችና በዕቅድ ዘመኑ የተገኙ ውጤቶች ሲንመለከት ጤፍ በአምስት ዓመቱ 

የተገኘው ብሔራዊ ምርት 10 ኩንታል በሄክታር ሲሆን በምርምር የተገኘው  ውጤት 

ደግሞ በምርምር ጣቢያ በሄክታር 35 ኩንታል  ነው። የዋናዋና ምርቶቹ ምርታማነት 

በዝርዝር ከመመልከት ይልቅ ባለፉት አምስት ዓመታት ከዋናዋና ምርቶች በሄክታር 

የተገኘው ምርታማነት በሚከተለው መልኩ በሠንጠዥ ማስቀመጡ ለግንዛቤ ጠቃሚ 

ይሆናል። 
 

ተ.

ቁ 

ዋናዋና 

ምርቶች 

ብሔራዊ ምርት 

በኩንታል 

/በሄክታር 

በምርምር 

የተገኘው ምርት 

በኩንታል/በሄክ

ታር 

የተገኘው 

ጭማሪ  

በኩንታል/በሄ

ክ 

 

የተገኘው ጭማሪ  

በመቶኛ 

1 ስንዴ 18 70 52 288.9 

2 ገብስ 15 55 40 266.7 

3 በቆሎ 22 80 58 264 

4 ማሽላ 16 48 32 200 

5 ሩዝ 25 65 40 160 

6 ሽምብራ 9 40 31 344 

7 ዳጉሳ 10 44 34 340 

8 ቦለቄ 10 34 24 240 

9 ምስር 8 35 27 337.5 

10 ድንች 70 520 450 642.9 

 
 
ምንጭ 
 

 የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 
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ከሰንጠረዡ መረዳት እንደሚቻለው የአምስት ዓመቱ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን 
ዕቅዱ ይተገበራል ወይም ይሳካል ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ዕድገት ማስመዝገብ 
እንደሚቻል ነው። በምርምር የተገኘው የግብርና ውጤት ሙሉ በሙሉ ይቅርና ግማሹን 
እንኳን መተግበር ቢቻል ከሁለት ዕጥፍ በላይ ዕቅዱን ማሳካት ይቻለል።  ለእቅዱ 
ስኬት ዋነኛ ተዋናይ የሆነው አርሶ አደር እቅዱን በሙሉ ልብ ተቀብሎ ወደ ትግበራ 
እንዲገባ የማደረጉ ሥራ ከፍተኛ ጥረት መጠየቁ አይቀርም።  
 
በተጨማሪም የአስፈፃሚዎችን አቅም በሚገባ ገንብቶ ወደ አዲስ የአፈጻጸም ምዕራፍ 
የማሸጋገር፣ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች አቅርቦትን በወቅቱና በጥራት የማሟላት ተግባር 
ልዩ ትኩረትና ከፍተኛ ርብርብን ይጠይቃል። በመሆኑም  ለዕቅዱ ተፈጻሚነት መላው 
ሕዝብ  ከመንግስት ጎን ተሰልፎ  የዜግነት ግዴታውን ለመወጣት በቁርጠኝነት 
መረባረብ ይጠበቅታል። 
 

ከላይ ከተቀመጡ  መሰረታዊ የዕቅዱ ታሳቢዎች በተጨማሪ በሕብረሰተሰቡ ዘንድ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ የመጣው ተደራጅቶ የመስራት  ልምድ ለዕቅዱ ስኬት የራሱ 
የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት እሙነ ነው። አርሶ አደሩም ሆነ በዝቅተኛና 
መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የከተማ ነዋሪዎች በአካባቢያቸውና በስራ ቦታዎች 
ተደራጅተው በህብረት እየሰሩ ሃብትና ጥሪት  ማፍራት ከጀመሩ እንሆ ዓመታትን 
አስቆጥረዋል።  
 
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችና የከተማ ነዋሪዎች በበርካታ ሚልየኖች 
የሚገመት ሀብትና ንብረት ማፍራት የቻሉበት ዋነኛ ምስጥርም ይሄው በህዝቡ ውስጥ 
እያደገ የመጣው ተደራጅቶና  በህብረት ሰርቶ ድህነትን የማስወገድ ተግባር ግንባር 
ቀደም ተጠቃሽ ነው።  
 
ስለሆነም በሕብረተሰቡ ዘንድ እያደገ የመጣውን የመደራጀትና በጋራ ሰርቶ በጋራ  
የማደግ ልምድና ተሞክሮን  ይበልጥ በማጎልበት ተገቢ ነው፡፡ እንዲሁም የተገኙ 
መልካም ተሞክሮዎችን በማስፋትና በማስረፅ ህዝቡ ማግኘት የሚገባውን የዕውቀትና 
የክህሎት ማበልጸጊያ ስልጠናና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን  ለማሟት የተሻለ ዕድል 
ይሰጣል። በመሆኑም ይሄው እየጎለበት ያለው የኢትዮጵያውያን ማሕበራዊ ወረትና 
እሴትም ለዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ስኬት የድርሻውን ያበረክታል።  
 

በአጠቃላይ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ በተጨባጭ ሊተገበርና የሃገሪቱን 
ህዳሴ ወደ አዲስ ምዕራፍ ሊያሸጋግር የሚችል ታሪካዊ ዕቅድ ነው። እያንዳንዱ ዜጋም 
ይሄንን ታሪካዊ የልማት ዕቅድ ተግባራዊ  ለማድረግ ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅት 
አድርጎ የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማበርከት መረባረብ ይጠበቅበታል።  
 
መንግስትም የዜጎች የተሟላና ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ ይበልጥ ሊያጠናክሩ የሚችሉ 
የተሻሻሉ የአሰራር ሥርዓቶችንና ስልቶችን ዘርግቶ በተሻለ የአፈፃፀም ደረጃ ተግባራዊ 
ለማድረግ ሁለንተናዊ  እንቅስቃሴ እያደረገ ነው።  
 

ዕቅዱን በተሳካ ሁኔታ በማከናወን ፈጣን፣ ቀጣይና ፍትሓዊ የኢኮኖሚ ዕድገት 
አጠናክሮ በማስቀጠል ኢትዮጵያን ከስንዴ ልመናና ተመፅዋችነት በማላቀቅ ለዜጎቿ 
ኑሮ የተመቸች ሀገር የመገንባት ራዕይን እውን ለማድርግ ሁሉም ዜጋ ድርሻው 
መወጣት ይኖርበታል።   
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ኢትዮጵያ ብሩህ ተሰፋዋ በይበልጥ አብቦና አፍርቶ የጥንት ስልጣኔዋና ክብሯ ተመልሶ 
ህዳሴዋ ወደ ማይቀለበስበት ደረጃ በማሸጋገር ዜጎቿ በይበልጥ የሚመኩባትና 
የሚኮሩባት ሌሎች ደግሞ የሚመኟት ለኑሮ ምቹ፣ ለኢንቨስትመንትና ለቱሪስት 
መዳረሻ ተመራጭ የሆነች አገር እንደትሆን  የማድረጉ ተግባር የዜጎቿ ታሪካዊ  ግዴታ 
ነው የሚለው አብይ የጽሑፉ መልዕክት ነው። ቸር እንሰንብት፡፡ 
 

ትልቅ ነበርን ትልቅ እንሆናለን!! 
                                           Comment on fanowedy@gmail.com  
 


