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ሇምን አይታዯግ ፤ ይታዯጋሌ እንጂ!! 
 
ጃነቦ ከፍሌውሃ 
 

በቅርቡ መንግስት ‘’የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ‘’ በሚሌ አንዴ 
አገራዊ ሰነዴ አዘጋጅቶ በአሁኑ ሰዓት በመሊው ሀገሪቱ ከአጠቃሊይ ህዝቡ ጋር 
በሰነደ ሊይ በመወያየት ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ፣ ግንዛቤ በመፍጠርና ግብዓት 
በማሰባሰብ ሊይ ይገኛሌ፡፡ የዚህ ውይይት ዋና አሊማም ዕቅደን በማዲበር 
በመጪዎቹ አምስት አመታት /2003-2007 ዓ.ም/ ውስጥ ቀዯም ሲሌ የነበረውን 
የ11 በመቶ አገራዊ እዴገት ወዯ 15 በመቶ ከፍ ማዴረግና ሀገራችን ኢትዮጵያን 
ካሇችበት መሰረታዊ ችግር በማሊቀቅና መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው ሀገሮች ተርታ 
በማሰሇፍ ህዝቦቿን ተጠቃሚ ማዴረግ ነው::  

 
የስትራቴጂ ዕቅደ አጠቃሊይ አሊማ ይህ ይሁን እንጂ ላልች በርካታ ግቦችም 

አለት፡፡ በአጭሩ ሇመጥቀስ ያህሌም መሌካም አስተዲዯርን ማስፈን ፣ ዱሞክራሲን 
መገንባት ፣ ሰብአዊ መብትና እንባ ጠባቂ ተቋማትን ማስፋፋትና ማጠናከር ወዘተ 
የዚሁ ዕቅዴ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው:: 

 
በዚህ አበረታችና ተስፋ ሰጪ የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ በየዯረጃው ያለ 

የሕብረተሰብ ክፍልች ፣ ተቋማት ፣ ማህበራት ፣ አጋዥ የአገር ውስጥና የውጪ 
ዴርጅቶች ባጠቃሊይ ሁለም አካሌ ከመንግስት ጎን በመሰሇፍ ዕቅደን ሇማሳካት 
ከመቼውም በሊይ ቁርጠኝነታቸውን በማሳየት ሊይ ናቸው:: 

 
ነገር ግን ምክንያታቸው ምን እንዯሆነ ሇጊዜው ባይታወቅም ፣ይህ 

ስትራቴጂካዊ የሌማት ዕቅዴ ፣ ይህ ሀገርንና ህዝብን ካሇባቸው መጠነ ሰፊ ችግር 
ሇማውጣት የተዘጋጀ ሰነዴ ፣  ያሌጣማቸው ወገኖች አሌፎ አሌፎ አሌታጡም፡፡ 
ይህንንም በግለ የሚዱያ ዘርፍ ከተሰማሩና ሃሳባቸውን እንዯ ገዯሌ ማሚቶ 
ከሚያስተጋቡሊቸው አንዲንዴ ሌሳኖች በቀሊለ መረዲት ተችሎሌ፡፡በመፈክር መሰሌ 
ርዕሶቻቸውና እነሱንም ሇማብራራት ከተጠቀሙባቸው የበሬ ወሇዯ አይነት 
ማብራሪያዎቻቸውም ፀረ ሌማትና ጨሇምተኛነት የተጠናወተውን አቋቸውን 
መገንዘብ ተችሎሌ፡፡  

 
እነዚህ ዘጋቢዎችም ሆኑ አጨፋሪዎቻቸው ወገባቸውን አስረው የሚከራከሩበት 

ዋና ጭብጥ ‘’ዕቅደ አይሳካም‘’ የሚሌ ፀረ ሌማትና ጸረ ዕዴገት አቋማቸው ነው፡፡ 
ይህንንም በፈጠራ ሊይ በተመሰረተ መረጃና ጥናት ተብዬ ትንተና አይናቸውን 
በጨው አጥበው ያሇመታከት ሉያስረደን ይሞክራለ ፤ በምናባቸው በፈጠሩት 
ቅንጭብጫቢ የዲታና አዯናጋሪ የአሃዝ ጋጋታም ‘’ትንተናቸውን‘’ ተአማኒነት ያሇው 
ሇማስመሰሌ በእጅጉ ሲታትሩ እያየን ነው:: የሚያስተዛዝበው ግን ሌፋታቸው ከነሱና 
ከነሱ ተርታ ሉያሌፍ በፍፁም አሇመቻለ ነው::የሚለትን ሁለ አምኖ ‘’ዕውነት 
ብሊችኋሌ‘’ ያሊቸው አንዴም ሀቀኛ የህብረተሰብ ክፍሌ አንኳ ማግኘት 
አሇመቻሊቸውም ላሊውና አሳዛኙ የከንቱ ስብከታቸው ማሳያ ነው :: በመሆኑም 
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ሀሳባቸውም ሆነ አስተሳሰባቸው ከራሳቸው ጠባብ አዴማስ ማሇፍ ሳይችሌ ቀርቷሌ፡፡ 
ባድ ስብከታቸውና ጩኸታቸውም ምንም ውጤት ያስገኛሌ ተብል አይጠበቅም፡፡ 
ምክንያቱም ሌማትን ሇማፋጠን የታቀዯ ዕቅዴን መቃወም በየትኛውም መስፈርት 
ቢሆን የህዝብን ተስፋ፣ ፍሊጎትና ተጠቃሚነት ከመፃረርና አገሪቷን ወዯኋሊ 
የሚመሌስ አዯገኛ አመሇካከት በመሆኑ ነው:: 
 
        ሇነገሩ እነዚህ አንዲንዴ የግሌ የመገናኛ ብዙሀን ከጋዜጠኝነት ሙያ 
አንደና መሠረታዊ ስሇሆነው ስሇሌማት ጋዜጠኝነት አሌሰሙም ማሇት አይቻሌም:: 
ስሇጉዲዩ በመንግስትም ሆነ  በላልች ሌማታዊ አቋም ባሊቸው ወገኖች ሁለ 
በተዯጋጋሚ ሲነገር ፣ ሲብራራና ሲተነተን ቆይቷሌ :: ሌማታዊ ጋዜጠኝነት ሌማትን 
ከማፋጠንና ህብረተሰቡን ከዴህነት ከማሊቀቅ አንፃር የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ 
እንዯሆነ በስፋት ተገሌጿሌ:: እውነቱ ይህ ሆኖ ሳሇ እነሱ ሇምን ከዚህ ማፈንገጥና 
የሌማት አካሄዴን ትተው ፀረ-ሌማት አካሔዴን እንዯመረጡ ሇዚህ ፅሁፍ አቅራቢ 
በእውነት  ግሌፅ አይዯሇም:: እንዯላሊው የህብረተሰብ ክፍሌ  ሁለ ይህን 
በመንግስት የተቀረፀ  የአምስት አመት (2003-2007) የዕዴገትና የሌማት ዕቅዴ 
መነሻዎቹን ፣ ዓሊማዎቹን ፣ የወዯፊት መሠረታዊ አቅጣጫዎቹንና  የህዝቡን 
አስተያየት ያዲመጠ፣ አማራጭ መንገድቹን የተመሇከተና በዝርዝር የተገነዘበ 
ማንኛውም አካሌ የዕቅደን አስፈሊጊነት በቀሊለ ሉረዲው ይችሊሌ፡፡ ዕቅደ በመሊው 
ህብረተሰብና በመንግሥት የጋራ ርብርብ ሉሳካ የሚችሌ ስሇመሆኑ ይህንኑ ዓሊማ 
በሙለ ሌብ  ዯግፈው  በቁርጠኝነት ሇሚንቀሳቀሱ የሕዝብ ወገኖች  ጥርጣሬ 
ሉፈጥር እንዯማይችሌ ያሇፉት ጥቂት ዓመታት የሃገራችንና የላልች ሃገራት 
ተሞክሮ ግሌጽ ማሳያ ነው፡፡  

 
 በአሁኑ ሰአት ኢትዮጵያ ከ2003 ጀምሮ በከፍተኛ ዯረጃና ፍጥነት የሊቀ 

እዴገት ሇማስመዝገብ ቆርጣ የተነሳች  ሀገር ናት፡፡ ይህም ከበቂ በሊይ በአገር 
ውስጥም ሆነ አሇም አቀፍ ተቋማት እየተገሇፀ ባሇበት ወቅት በስም ብቻ ሇህዝብ 
ጥቅም ቆሜያሇሁ በሚለ አንዲንዴ ወገኖች ዘንዴ እዴገቱ እንዳት ሉታያቸው 
እንዲሌቻሇ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ዙሪያ ካቀነባበሩት የ‘’አይቻሌም‘’ ተስፋ 
አስቆራጭ ዜማ  ውጪ እንዳት ሉመሇከቱ እንዲሌቻለ በጣም ያስገርማሌ፡፡ዕዴገቱን 
ሇመቃወም የሚያቀርቡትን ሏሳብ ወይም ሏቡዕ ምክንያት የሚያውቁት እነሱና 
እነሱን መሰልች ናቸው፡፡   በአሁኑ ሰዓት እዴገቱም ፣ ሌማቱም በሀገራችን 
ኢትዮጵያ በግሌጽ እየታየ ያሇ ሀቅ ነው:: ወዯፊትም በተጠናከረ መሌኩ ይኸው 
ስኬት ይቀጥሊሌ፡፡ራዕዩን ሇማሳካትና ከዴህነት ፈጥኖ ሇመውጣት በቁርጠኝነት 
የተነሳን ሀዝብ ከያዘው ሕዝባዊ ዓሊማ የሚመሌሰው አንዲችም  ሀይሌ ሉኖር 
አይችሌም:: 

 
ከሁለም በሊይ በጣም የሚገርመው ነገር በአሁኑ ሰዓት አንዲንዴ  ወገኖችና 

የግሌ ጋዜጦች ቻይና በከፍተኛ ፍጥነት አዯገች ፣ ህንዴ ኢኮኖሚዋን በሊቀ ዯረጃ 
አሳዯገች ወዘተ በማሇት የሚናገሩትንና የሚዘግቡትን ያህሌ ሇምን የኛን እዴገት 
አምነው መቀበሌ እንዲሌቻለና በጎ እንዯማይመኙሌን ባይታወቅም እዴገታችን 
ይቀጥሊሌ፤ ችግራችንም ዯረጃ በዯረጃ ይወገዲሌ:: ሇዚህም የዕዴገትና 
የትራንፎርሜሽኑ ዕቅዴ ሇቀጣይ ዕዴገታችን የተዯሊዯሇ መሰረት እንዯሚሆን 
በመንግስትም ሆነ በአጠቃሊይ ህዝቡ ዘንዴ ሙለ ዕምነት የተያዘበት ብቻ ሳይሆን  
ሇውጤታማነቱም ሙለ የሕዝብ ንቅናቄና ተነሳሸነት ብልም ዝግጅት አሇ፡፡ ይህም 
በሕዝብ፣በመንግሥትና ዓሊማችንን ዯግፈው ከጎናችን በሚሰሇፉ ሌማታዊ የሃገር 
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ውስጥና የውጭ ሌማታዊ አጋሮቻችን ሙለ ዴጋፍ በቀጣይ ዯረጃ በዯረጃ ተፈጻሚ 
እነዯሚሆንና እንዯሚሳካም ቅንጣት ታክሌ ጥርጥር አይኖርም:: ያኔ የነዚህን መርድ 
አብሳሪና አዯናጋሪ ጋዜጦችን ያሊዋቂ ትንበያ ከወመዘክር አውጥተን የምናነበው 
ያሌተሳካ የህሌም ታሪክ ይሆናሌ :: ሏሰትን ዘርቶ ትዝብትን ማጨዴ እንዲይሆን 
ረጋ ብል ማሰብና ማሰሊሰሌ ተገቢ ነው፣ ጊዜውም አሁን ነው አሌረፈዯም:: ከአንዴ 
ጋዜጠኛና ጋዜጣ ሉጠበቅ ይችሌ የነበረው በዕቅደ ውስጥ ሉካተቱ ይገባቸው የነበሩ 
ነገር ግን ያሌተካተቱ ሏሳቦች ቢኖሩ እንኳ እነዚህን ያሌታዩ፣ ያሌተዲሰሱና ትኩረት 
ያሌተዯረገባቸውን ነጠቦች በመጠቆም ሇዕቅደ ግብዓት ይሆኑ ዘንዴ አማራጭ 
ሀሳቦችን በማቅረብ ሇእቅደ መሳካት የራስን ዴርሻ መወጣት ነው፡፡ይህም የአንዴ 
ጋዜጣና ጋዜጠኛ ሙያዊ ሀሊፊነት፣ ተግባርና ግዳታም ነው፡፡ ሇመሆኑ ከአብዛኞቹ 
የነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞች ዘንዴ ይህ ክቡር የሆነ የሙያ ሥነ-ምግባር የት ገባ 
አያሰኝም ??? ሇማንኛውም በመንግሥት የተነዯፈውን የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን  
ዕቅዴ ስኬታማ ሇማዴረግ ሁሊችንም በአንዴ ሌብና የዓሊማ ጽናት በጋራ 
እንንቀሳቀስ እያሌኩ ሇዛሬ በዚሁ ሌሰናበታችሁ፣መሌካም የስራና የስኬት ዓመት 
ሇሁሊችን!!    
 
  
 

   


