
"ኢትዮጵያን በጨረፍታ" 
 

       ቁጥር-3/06 
         ከገረመው በርሊን 
 
የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የበርሊን ውሎ ሲፈተሽ 

በኢትዮጵያ ፀረ-ድህነት ትግል ከፖለቲካ ልዩነትና ከቡድን አስተሳሰብ በላይ ነው 

የሚለውን አገራዊ እሴት ላይ ብሔራዊ መግባባት ላይ ከተደረሰ ቆይቶአል፡፡ ይኸም 

በመሆኑ ልዩነቶቻችን የጥንካሬያችን ምንጭ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ በመቀበል 

በጋራ ጠላት ላይ ሁሌም እጆቻችን መተባበር አለባቸው በማለት ዘመቻ ከተጀመረ ውሎ 

አድሯል፡፡ ድህነትን የመዋጋቱ ጉዳዩ አገራዊ ብቻ ሳይሆን አለም አቀፋዊም ጭምር 

በመሆኑ የአገራችን ወዳጆች፣ የውጭ ዜጎች እና ተቋማት የኢትዮጵያ ሕዝቦች 

ለተያያዙት ዘመቻ ድጋፍ በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡ የአሁኑ የኢትዮጵያ መንግስትም 

ከቀደምት መንግስታት የሚለየው አንድ ቁምነገር ድህነትን የአገራችን ሕዝቦች ዋነኛ 

ጠላት ነው ብሎ በመፈረጅ ዜጎች፣ ሁሉም የልማት ኃይሎችና ወዳጆች ወደ አንድ 

ግንባር ማዝመት መቻሉ ነው፡፡  

 

ከብስል ጥሬ የማይጠፋውን ያህል በአገራችን የተጀመረውን የልማት ሂደት 

መቀበል የተሳናቸው ጥቂት ወገኖች አልፎ አልፎ ማግኘት አያዳግትም፡፡ የእነዚህ 

ወገኖች የተቃውሞ ሚስጥር ከእነሱ በስተቀር ሌላ ወገን ቆፍሮ ሊያገኘው የሚችል 

አይደለም፡፡ ልማት ከፖለቲካ ልዩነት በላይ በመሆኑ የተቃውሞ መነሻቸው የፖለቲካ 

ልዩነት ነው ለማለት የሚቻል አይመስለንም፡፡ ይኸም ነገሩን እንቆቅልሽ ያደርገዋል፡፡ 

የአንድ አገር ልማት ከፖለቲካ ልዩነት በላይ በመሆኑ የአመለካከት ልዩነት ያላቸው 

ዜጎች በጋራ የሚደግፉት ሂደት መሆን ይገባዋል።ከዚሁ ቀመር ውጭ የሚገኙ እና 

ልማቱን የማይቀበሉ ወገኖች ግን መነሻቸው የስልጣን ስስት እና ጭፍን ጥላቻ ከመሆን 

አያልፍም፡፡ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዳሚባለው፡፡ በአንድ ህብረተሰብ የጥላቻ 

ፖለቲካ ያነገቡ ፅንፈኞች የመኖር ጉዳይ አዲስ ነገር አይደለም፡፡ ችግር የሚሆነው ግን 

በሰላም እና በልማት ሂደት ላይ እንቅፋት መሆን ከጀመሩ ብቻ ነው፡፡ ደስ የሚያሰኘው 

ነገር እነዚህ ወገኖች በሂደቱ ላይ በራሳቸው ችግር የመፍጠር አቅም የሌላቸው መሆኑ 

ነው፡፡ ነገር ግን በማህበረሰቡ ላይ በተለያዩ ወቅቶች በሚፈጠሩ ብሶቶች የመደበቅ 

ባህርይ ያላቸው መሆኑን ሊታወቅ ይገባል፡፡ የጀርመን አክራሪዎችም በ1933 ዓ.ም ወደ 

ሥልጣን የመጡት በወቅቱ የነበረው የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ተደብቀው ነበር፡፡ 
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ከሁሉ የገረመኝ እና ሳላነሳው ማለፍ የሌለብኝ ነገር ቢኖር በታህሳስ ወር ከአገር 

ቤት ወደ በርሊን መጥተው የነበሩቱና በጽንፈኞች የተስተናገዱት የሰማያዊ ፓርቲ 

ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል በአገር ቤት በመካሄድ ላይ ስላለው ፀረ-ድህነት ዘመቻ 

ላይ ያስተላለፉት ከእውነት የራቀ መልዕክት ነው፡፡ ኢንጂነሩ መምጣቸውን ስሰማ 

የፖለቲካ ስብዕናቸውን ሳልጠይቅ ከአገር ቤት በመምጣታቸው ብቻ ቁም ነገር 

ይኖራቸው ይሆናል የሚል ግምት በመያዝ እና ቢያንስ በዲያስፖራው አካባቢ በየወቅቱ 

ለሚካሄዱ ክርክሮች መለስተኛ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ በማለት በስብሰባው ተገኝቻለሁ፡፡ 

ሆኖም በስብሰባው የገጠመኝ ነገር ለማመን የሚያስቸግር ነበር፡፡ ድህነትን እና 

ዲሞክራሲ በተመለከተ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ የኢትዮጵያ መንግሥት 

"ፀረ-ድህነት ሳይሆን ፀረ-ድሀ ነው" በማለት መልስ ሰጡ፡፡ ይኸን ሲናገሩ በስብሰባው 

አዳራሽ ላይ ግራ መጋባት ይስተዋል ነበር፡፡ ኢንጂነሩ ገጠሪቷን ኢትዮጵያ ባያውቋት 

ነው ብለን አመክንዮ ብናስቀምጥ እንኳን አዲስ አበባ ያለውን ግንባታ ይዘነጉታል የሚል 

ግምት ግን አልነበረኝም፡፡  ከተማዋ በትልቅ የግንባታ ሂደት መሆንዋ ዓለም በሙሉ 

የመሰከረው ሆኖ እያለ፣ በባቡር መንገድ ዝርጋታ እና በመንገድ ግንባታ ተጨናንቃ 

እያለ ይኸን ማየት ይሳናቸዋል የሚል እሳቤ ማንም ቢሆን ሊከሰትለት አይችልም፡፡  

 

የኢትዮጵያ መንግስትን በፀረ-ድህነት ዘመቻና ዘላቂ ልማት በመገንባት ረገድ 

ቢያንስ ለሃሜት የሚሆን ነገር ሊገኝለት አይቻልም፡፡ ኢትዮጵያ በዓለማችን ፈጣን 

ዕድገት በማስመዝገብ ከሚገኙ አስር አገሮች አንዷ ናት፡፡ ዕድገቱ ልዩ የሚያደርገው 

ለአንድ አስርት ዓመት በተከታታይ ባለሁለት አሃዝ ዕድገት በቀጣይነት ማስመዝገብ 

መቻሉ ነው፡፡ ይኸ ደግሞ የእያንዳንዱ አገር ዕድገትና የኢኮኖሚ ሁኔታ በሚተነትኑ 

አለም አቀፍ ተቋማት WB, IMF ወዘተ ጭምር የተመሰከረለት ነው፡፡ ስለሆነም 

በሥልጣን ላይ ባለው መንግስት ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን በማንሳት ሂስ መሰንዘር 

የሚቻል ቢሆንም በልማት ጉዳይ ላይ ግን ብዙ ርቀት መሄድ የሚቻል አይመስለኝም፡፡  

በአገሪቱ የልማት ትንሳኤ የተበሰረ ስለመሆኑ ከአፅናፍ እስከ አፅናፍ እየተነገረለት 

ይገኛል፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በአለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና ያገኘችበት ትልቁ 

ጉዳይ የድህነት ቅነሳ ጥረትዋ ነው፡፡ ድህነት ቅነሳ ደግሞ በቁጥር ጭምር የሚለካ እንጅ 

በቃላት ብቻ የሚነገር አይደለም፡፡  የአሜሪካው ፕሬዘዳንት ኦባማ በ2010 በተ.መ.ድ 

ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የሚሌኒየም የልማት ግቦች እያሳካች መሆንዋን 

ተናግረዋል፡፡ ፕሬዝዳንቱ በመድረኩ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ የተጀመረው ድህነት 

የመቀነስ ዘመቻ ከዘላቂ ልማት ጋር የተሳሰረ መሆኑን በአጽንኦት ገልፀው ነበር፡፡ 
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በአገራችን ልማት ላይ ድጋፍ በመስጠት ላይ የሚገኙት የዓለማችን ቁጥር አንድ 

ባለሀብትና በጎ አድራጊ ቢልጌትስም የኢትዮጵያ የገጠር ልማት ለአፍሪካ ሞዴል ሆኖ 

ያገለግል ዘንድ ምክር ሰጥተዋል፡፡ እንዲህ እያልን መቀጠል ይቻላል፡፡ ከኢትዮጵያ እና 

ከአለም ባንክ የተገኙ መረጃዎች በሀገራችን የድህነት መጠኑ በ2004/05 እ.ኤ.አ 

ከነበረበት 55% በ2009/10 ወደ 29% ዝቅ ማለቱ ተገልጿል፡፡ ሂደቱን በመቀጠል 2015 

ወደ 21% ይወርዳል የሚል ትንበያ እየሰማን ነው፡፡  

 

ድህነት የአለም ህብረተሰብ የሚሌኒየም የልማት ግቦችን በዒላማ በማስቀመጥ 

በጋራ የዘመተበት ወቅታዊ ጉዳይ ነው፡፡ ኢትዮጵያም በዚህ ትግል በአፍሪካ በአውራነት 

ከሚጠቀሱ በጣት ከሚቆጠሩ አገሮች መካከል የመጀመሪያ ናት፡፡ ታዲያ በስብሰባው 

የነበሩት አንዳንድ ፅንፈኞች እና ኢንጂነሩ ግን አገራችን በሚሌኒየም ልማት ግቦች 

ያስመዘገበቻቸውን ውጤቶች ከማየት ይልቅ በጭፍን መካድ የመረጡት ለምን ይሆን? 

ሆኖም የተገኘ ውጤትን ላለማየት ቢሞከርም አሉበት ቦታ ድረስ ድቅን ማለቱ 

አይቀርም፡፡ ደስ የሚለው ነገር ቢኖር ባለጉዳዩ የኢትዮጵያ ሕዝብና አገር ወዳዶች 

ከድህነት ለመውጣት የሚደረገውን ትግልና የሚመዘገብ ውጤት እግር ተግር 

እየተከታተሉት መሆኑን ነው፡፡ በአገራችን የተገኘው የልማት ውጤት ዓለም በሙሉ 

እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አምስት አመት ሳይሞላቸው የሚሞቱ ህፃናት፣ 

በወሊድ የሚሞቱ እናቶች፣ በወባና በሌሎች ገዳይ በሽታዎች የሚሞቱ ዜጎች ቁጥር 

በመቀነስ ረገድ በሚሌኒየም የልማት ግቦች የተቀመጡትን ዒላማዎች ሀገራችን ከሞላ 

ጎደል አሳክታለች፡፡ ትምህርት ቤት መሄድ የሚገባቸው ሕፃናት ወንዶችና/ሴቶችም 

በተመለከተም መቶ በመቶ ግቡን መቷል፡፡ ድህነት እየተቀነሰ ነው ሲባል ከምግብ 

ዋስትና ጀምሮ የጤና፣ የትምህርት፣ የመሠረተ ልማት መስፋፋትን የሚጨምር ነው፡፡ 

ድህነት ቅነሳ ማለት በ100ሺዎች የሚቆጠሩ ኢንጂነሮችና ዶክተሮች ማስተማርም 

ጭምር ነው፡፡ የኢትዮጵያ የዩኒቨርስቲ የቅበላ ፖሊሲ 70% ኢንጂነሮችና ዶክተሮች 

እንዲሆኑ ከወሰነ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም ፖለቲከኛ ኢንጅነሮች ብቻ ሳይሆኑ የአገራቸውን 

ሁኔታ ለመለወጥ በሙያቸው የሚታገሉ የልማት ኢንጂነሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ፡፡  

 

የልማት መንደር 

 
ኢንጅነር ይልቃል ሊቀበሉት የከበዳቸው ሌላው ነገር የኢትዮጵያ የድህነት ቅነሳ 

ፖሊስ ከዘላቂ ልማት ጋር የተዋሃደ መሆኑን ነው፡፡ በአንድ መንደር የሚገኝ ገበሬ 

ከድህነት እየተላቀቀ ነው ሲባል ተፈጥሯዊ አካባቢውን ከመንከባከብ ይጀምራል፡፡ 

የአካባቢው የኢኮሎጂ ሥርዓት ወደ ቀድሞ ወደነበረበት ካልተመለሰ በስተቀር ዘላቂ 
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ልማት ብሎ ማሰብ አይቻልም፡፡ ገበሬው ከተለምዶ የአስተራረስ ዘይቤ ካልተላቀቀ 

ስለዘላቂ ልማት ማሰብ አይቻልም፡፡ በአሁኑ ወቅት እያንዳንዷ መንደር የልማት 

መንደር ናት፡፡ አንድ መንደር ውስጥ የግብርና ኤክስቴንሽን እና የጤና ኤክስቴንሽን 

ሠራተኛ ማግኘት የተለመደ ነው፡፡ ገበሬዎች ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ የተለያዩ ፀረ-

ተባይና ፀረ-አረም ግብአቶች እየተጠቀሙ፣ ከትንሽ መሬት ብዙ ምርት እያገኙ 

ከራሳቸው አልፈው ወደ ገበያ እያቀረቡ ይገኛሉ፡፡ እያንዳንዷ ወረዳ ከዋና መንገድ ጋር 

በአጭር ርቀት እየተገናኘች ነው፡፡ በአንድ መንደር ት/ቤትና የጤና አገልግሎት 

የሚሰጡ ተቋማት ተስፋፍተዋል፡፡ የገጠሩ ልማትና ዕድገት በየመንደሩ ታጥሮ የሚቀር 

ሳይሆን ከአገሩ ኢንዱስትሪ እና ከውጭ ገበያ ጋር እየተሳሰረ ነው፡፡ ስለዘላቂ ልማት 

ስናስብ የአየር ንብረት ለውጥ በአገራችን ላይ ሲፈጥረው የነበረውን ተፅዕኖ የሚቋቋም 

ስትራቴጂ ተቀርጾ እየተተገበረ ይገኛል፡፡ የኢትዮጵያ የድህነት ቅነሣ ከዘላቂ ልማትና 

አየር ንብረት ለውጥን ከመግታት ጋር የተሳሰረ ነው የሚባለውም ለዚሁ ነው፡፡  

 

በጉዳዩ ላይ ለመጻፍ የቀሰቀሰኝ  የአገራቸውን ልማት በተስፋ ለሚጠብቁ  

አንባብያን መረጃ ለማካፈል የሚል እሳቤ ብቻ አይደለም፡፡ የፅሁፉ ዋና ዓላማ ጽንፈኞች 

የተጀመረውን የልማት ጉዞ ለማደናቀፍ የሚያደርጉትን ጥረት ለአንባብያን ለመጠቆም 

ነው፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር በበርሊን ውሎአቸው ያስተላለፉት መልእክትም 

በተሟሟቀው የፀረ-ድህነት ትግል ላይ ቀዝቃዛ ውሀ የሚቸልስ ብቻ  ሳይሆን ወደ ኋላ 

የሚመልስም ጭምር ነው፡፡ ስለሆነም በፀረ-ድህነት ትግል ላይ ብሄራዊ ግንባር የፈጠሩ 

ኢትዮጵያዊያን በሙሉ ከወዲሁ ወግዱ እንዲላቸው የተገባ ይሆናል፡፡ ለነገሩ "አያያዙን 

አይተው ጭብጦውን ቀሙት" የሚባለው ተረት በአገሬ ሕዝብ ላይ ሊሠራ እንደማይችል 

እርግጠኛ መሆን ይቻላል፡፡ የልማት አዙሪት ውስጥ የገባን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ 

የማይቻል መሆኑን ፅንፈኞች ሊገነዘቡት በተገባ ነበር፡፡  

 

የኢንጂነሩ ሌላ አስቂኝ የፖለቲካ እንቶ-ፈንቶ ስለ አገራችን ታሪክና የዲሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ ያላቸው ያለበሰለ አመለካከት ነው፡፡ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ 

ጭላንጭል እንኳን እንደሌለ ጭልጥ አድርገው የካዱበት ሁኔታም አድምጫለሁ፡፡ 

በአንድ ወገን ግን በሰማያዊ ቀለም የተሰየመው የሚመሩት ፓርቲ በአገሩ ሕግ መሰረት 

የምዝገባ ፈቃድ ተሰጥቶት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ጠልቀን ስንመለከተው የሰውየው 

ችግር ወደ ሥልጣን ለመውጣት የመቸኮል ጉዳይ ነው፡፡ እንደእርሳቸው የኢትዮጵያን 

ህዝብ ጥያቄዎችን በውል ላልተገነዘበ  ፓለቲከኛ ነኝ ባይ ግን መንገዱ በጣም ሩቅ 

እንደሆነ ባለፉት ጥቂት የዲሞክራሲ አመታት አቋራጭ መንገድ ሞክረው ካልተሳካላቸው 

ስላልተማሩ ግን የኢንጂነሩ ትዕግስት  ከወዲሁ ተሟጦ ያለቀ ይመስላል፡፡ የፖለቲካ 
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ትግልና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በሰላማዊ መንገድ ሳይታክቱ መታገልን 

ይጠይቃልና ከአሁኑ ሰላማዊ ትግል ትጥቃቸውን ካላጠበቁ መፈታታቸው አይቀሬ 

እንደሆነ በእኔ በኩል ምልክቶች አይቼባቸዋለሁ፡፡ በሚቀጥለው ጽሁፍ በጉዳዩ ላይ 

እመለስበታለሁ፡፡ ቸር ይግጠመን   


