
ለአንድ አገር ለአንድ ህዝብ !! 
የእኛ የኢትዮዽያ ህዝቦች የዘመናት ቁጭት ወደ ህዳሴ ብሎም ወደ ውዳሴ እየተቀየረ በመገስገስ 
ላይ ይገኛል ፡፡ የኢትዮዽያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀደምት በስልጣኔ ከበለፀጉና የስልጣኔ 
ጫፍ ደርሰው ከነበሩ የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች፤የደቡብ ኤስያ አገሮችና እንዲሁም ከሮማ 
ኢምፔርና ባዛንታይን በፖለቲካ ፤ በኤኮኖሚና በማሕበራዊ ጉዳዮች የሚወዳደር ፈርጣማ ጡንቻ 
የነበረን ህዝቦች ነን፡፡ ለዚሁ ነው ’ ትልቅ ህዝብ ነበርን !ትልቅ ህዝብ እንሆናለን!’ የምንለው ፡፡እኛ 
የኢትዮዽያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከ3ሺ ዓመት በላይ የሉዓለዊነት ነፃነት ህይወት ያለን 
ቢሆንም በተለይ ከአክሱም ስልጣኔ መዳከም ፤ ከዘመነ መሳፍንት የእርስ በርስ ጦርነት፤ የአንዳንድ 
ገዢ መደቦች ደካማ መስተዳድርና ደካማ የኤኮኖሚ ፖሊሲ እየተንከባለለ በመጣው መዳከም 
የአገራችን ስም ኩፍኛ ተበላሽቶ የኃሊት ተንሸራትቶ ከፊት ቀደምት የነበረውን ከበስተ መጨረሻ 
የመጀመሪያ ረድፍ ይዘን የዓለም ህዝብ በድህነታችን ሲያዝንብንና ለምፅዋት እጁን 
ሲዘረጋብን  እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ 
 
እንደኛ በስልጣኔ ጎደና የነበሩ አልፎም ከእኛ በባሰው ሁኔታ ውድቀት ያጋጠማቸው ከውድቀታቸው 
ተነስተው በአሁኑ ወቅት የዓለማችን ሁለተኛ ግዙፍ የኤኮኖሚ ባለቤት የሆነችውን ቻይና ዋነኛ 
አርኣያና ጥሩ ተሞክሮ የምትሆነን አገር ናት፡፡ስልጣኔ - ውድቀት/መዳከም/ - መነሳት ሂደት ሆነ፡፡ 
 
ይህ ለዘመናት ቀፍድዶ የያዘንን ድህነትና ኃላቀርነት እስከነኣካቴው አሸቀንጥረን ለመጣል የህዳሴ 
ጉዞ ተያይዘነው እንገኛለን፡፡እኛ የኢትዮዽያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከቻይና ህዝብ ጋር 
ተመሳሳይነት ያለው በጎውንም ክፉውንም ዘመን አልፈን በዕድገት ግስጋሴ ላይ ስለመሆናችን  አሁን 
ያለንበት ጉዞ ህያው ምስክር ነው፡፡ 
 
ሁላችንም የኢትዮዽያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች እጅ ለእጅ ተያይዘን አንዳችን ላንደችን ድርና 
ማግ ሁነን አንዳችን ባንዳችን ሰንካላ ምክንያት ከመደርደር  በመንግስት የተነደፈውን የኤኮኖሚ 
ፖሊሲ በተለይም ወደ ኢንዳስትሪ መርህ የዕድገት አቅጣጫ ጎህ ቀዳጅ የሆኑትን ሜጋ 
ፕሮጀክቶችን በውሃ ሃብታችን ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች፤ የስካር ፋብሪካዎች ፤ የሰው ሃይል 
ልማትና የመሰረተ ልማት አውታሮችን ዳር ለማድረስ በመደገፍ የዜግነት ግዴታችን 
ከተወጣን  በእርግጥም ትልቅ ህዝብ ነበርን ትልቅ ህዝብ እንሆናለን የሚለውን ከምኞት አልፎ 
ተግበራዊ እንደሚሆን በተጨባጭ እውን እንደሚሆን መንገዱ እያሳየን ነው፡፡ 
 
መንግስት የነደፈውን የዕድገትና የሽግግር /ትራንስፎርሜሽን/ ዕቅድ GTP ሁለገብ ዕድገት 
ለማስመዝገብ የተነደፈ ሲሆን አመርቂ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን የዓለም ባንክና የዓለም 
የገንዘብ ተቋም በየወቅቱ የሚያወጡዋቸውን መረጃዎች ህያው አስረጅ ናቸው፡፡ዶ/ር ላርስ 
ክርስቲያን ሞለር በዓለም ባንክ የድህነት ቅነሳና የኤኮኖሚ አስተዳደር ዘርፍ የአፍሪካ ቀጠና መሪና 
ኢኮኖሚስት በቅርቡ እንደ ገለፁት መንግስት በዕድገት ስትራተጅው ላይ ያለውን የበላይነት ድርሻ 
እንዲቀጠለበት እንሻለን የሚለው ርትዓዊ አገላለጽ አንዱ ማሳያ  ነው፡፡ከዚሁ ሃቅ የምንገነዘበው 
በአሜሪካ በአውሮፓ ተከስቶ የነበረው የኤኮኖሚ ቀውስ መነሻ ልቅ የገበያ ስርዓት የገንዘብ 
ዝውውርና መንግስት ከኤኮኖሚው ሴክተር ሙሉ በሙሉ እጁ በማንሳቱ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 
መንግስታት በተመረጡ የኤኮኖሚ አውታሮች መንግስት እጁን እያስገባ እስከ መደጎም ደርሰዋል፡፡ 
 
የኢትዮያ መንግስት እንደ ፖሊሲ የያዘው አቅጣጫ የግል ባለሃብት ሊገባበት ያልቻለውን 
የኢንቨስትመንት ዘርፍ፤ የግል ባለሃብት ቢይዘውም ከፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል አንፃር ሲታይ 
ብሕብረተሰብ ውስጥ ከፍተኛ  ጫና የሚፈጥር ሴክተር ብቻ እጁን በማስገባቱ የማረጋጋት ስራ 
በመስራቱ ቀጣይነት ያለው ዕድገት ማስመዝገብ ችለናል፡፡ 
 
 በመሆኑም  የአገር እድገት ፣ሰላም፡ ብልፅግና ፡ ድህንነት ከግል ፖለቲካ እምነት በላይ ነው፡፡ 
ህዝብም የፈለገውን በነፃነት መምረጥና መሻር የሚችለው በኤኮኖሚ ሲዳብር ነው፡፡ ፍትሓዊ 



የሃብት ክፍፍል ሲረጋገጥ ነው፡፡የዴሞክራሲ አስተሳሰብ ባህል ሲዳብር ነው፡፡ከዚሁ እውነታ ጠንካራ 
የፖለቲካ ፓርቲ ይወጣል፡፡ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ ጠንካራ አገርና ህዝብ ያስተዳድራል ፤ 
ይመራል፡፡ያኔ ነው  ወንድነትነ የበሰለ የፖለቲካ ብቃት የሚፈተሸው፡፡ ምንም ጊዜ ቢሆን አገርና 
ህዝብ በስሜት ማስተዳደር አይቻልም፡፡ በዝቅተኛ የኤኮኖሚ ዕድገት ያለች አገር የመምራት 
ፍላጎት የሚመነጨው ከግል ፍላጎት የስልጣን ጥማት ከተናወጠው የፖለቲካ ፓርቲ በስተቀር በሰከነ 
ፖለቲካዊ አስተሳሰብ የሚመራ ፓርቲ አሁን ያለውን የአገራችን የህደሴ ጉዙ ትኩሳት ወደ ጎን 
በመተው አንዴ በሰብአዊ መብት ሲከሽፍበት በሃይማኖት የሃይማኖት ሽፋን ሲከሽፍ ድንበር 
ድንበር ሲከሽፍበት የክልሉን ህዝብ አንቋሽሽዋል ወዘተ የሚሉትን የእስስት ድርብ ካባ የተላበሱ 
ፖለቲከኞች የምዕራቡ ዓለም ኒዮሊበራሊዝም ፍልስፍና አቀኝቃኞች ለቀለም አብዮት 
ዝግጅነታቸው በግልፅ እያንፀባረቁ ናቸው፡፡ 
 
በተለይም Freedoms Of Choice Coalitions, National Endowment For Democracy, Source 
Foundation, International Research and Exchange Board Human Rights Watch, Amnesty 
International Human rights watch, CPJ , ICC etc የሚባሉትን የአክራሪው የኒዮ ሊበራዝም 
ተልእኮ አስፈፃሚዎች መሆናቸው የታወቁ ናቸው፡፡እነዚህ ድርጅቶች በአንድ ላዕላዊት አገር 
ሲመቻቸው ጣልቃ በመግባት አልያም ተቃዋሚ ፓርቲዎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና 
ታዋቂ ሰዎችን በመደለል በተለይም በህዝባዊ ምርጫ ወቅት የገንዘብና ሎጀስቲክ ድጋፍ በማድረግ 
በእድገት ላይ ያሉ አገሮችን እጃቸውን በመጠምዘዝ የምዕራባዊ ኣይዲሎጂ ኣፍቃሪዎችን ስልጣን 
ኮረቻ በማውጣት በአገራቱ ያሉትን የተፈጥሮ ሀብት መመዝበር ነው፡፡በአገራቱም አለመረጋጋት 
በመፍጠር ህዝቡ በእርስ በርስ ጦርነት እንዲታመስ ማድረግ ነው፡፡በኅላም ራሳቸውን ሸምጋይ 
መስለው መቅረብ  ነው፡፡ እሳትና ጭድ በማቅረብ የዜጎች ዕድሜ ማሳጠር ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል 
እነዚህ ከላይ የተገለፁትን ድርጅቶች ባቀጣጠሉት የቀለም አብዮት በምስራቅ አውሮፓ፣ 
በመካከለኛው ምስራቅ ፤በሩቅ ምስራቅ ፡በሰሜን አፍሪካ ከትርምስና ከአለመረጋጋት ውጭ ምንም 
ዓይነት የኤኮኖሚ የሰላም የዴሞክራሲ ዕድገት እምርታ አላሳየም፡፡ይልቁንም በህዝቦች መካከል 
አለመተማመን ፈጠረ፡፡ሁሌም ፍንዳታ ፡ሞት፡ እስር ፡ ስደት የቀለም አብዮት ውጤቶች ናቸው፡፡ 
 
ስለዚህ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከገዢው ፓርቲ 
የአመለካከት አንድነትም ሆነ ልዩነት ቢኖርም ባይኖርም ከዚሁ መንግስት ጋር በሰላም በጋራ 
ለመስራት እንደሚቻል መቀበል ያስፈልጋል፡፡ ይህንን አውቆ መስራት ብልጠት የተሞላበት 
የሰለጠነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ውጤት ነው፡፡የአገር ፍቅር ከግል ፖለቲካ  እምነትና የግል ጥቅም 
በላይ ነው፡፡በፖለቲካ ልዩነት የአገር ጥቅም  አሳልፎ መስጠት ፍፁም ክህደት ነው፡፡ውርደት ነው፡፡ 
ትእዝብት ላይ የሚጥል  ነው፡፡በአገር ድህንነትና ጥቅም ላይ ከስትራተጅክ ጠላቶች ድርድር ላይ 
መቀመጥ ጊዘው ያለፈው የባንዳዎች ተግባር ነው፡፡ ዕድገታችንንና ሰላማችንን ለማይሹ የውጭ 
ሃይሎች መሳርያ ከመሆን ተጠንቅቀን ልማታችንን በማፋጠን ለዜጎቻ የተመቸች አገር 
እንመስርት፡፡ባቄላ በተወደደ ማን ‘ ፉል’ አለ ተብሎ የለም፡፡ ሌሎች አገሮች በዕድገት ጎደና 
ሲራመዱ እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን እየተናቆርን ከሚመሽብን ከዚሁ ተቆጥበን አንድ አገራዊ 
የጋራ መግባባት በመፍጠር የተነደፉትን ሜጋ ፕሮጀክቶችን የመንግስት ወይም የገዢው ፓርቲ 
ናቸው ተብሎ ወደ ጎን የሚተው ሳይሆን እንደማነኛውም ዓለም መንግስት ፖሊሲዎችና 
ስትራተጂዎችን ይነድፋል የሚለውን ሃይለ ቃል መቀበል ያሻል፡፡ ህዝቡም እንደ አቅሙና 
ችሎታው በመንግስት የተነደፉት ፖሊሲዎችና ስትራተጅዎችን ይተገብራል ወይም ያስፈፅማል ፡፡ 
ይህ በኢትዮዽያ ብቻ የተደረገ ኣይደለም፡፡በሁሉም አገሮችና ህዝብ የሚፈፀም ነው፡ ይህ የገዢው 
ፓርቲ ፖሊሲ ነው ተብሎ ለብቻው የሚተው ኣይደለም፡፡ 
 
ስለሆነም ሁላችንም በአቅማችን በገንዘብ ፡በእውቀት ፡በሞያ በሓሳብ ለአንዷ አንጡራ ሀብታችን 
ውብ አገራችን ተነሳሽነት ይኑረን፡፡ለአንድ አገር ለአንድ ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንነሳ ፡፡ 
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