
 1 

እንጠይቅ!! 

የአማራ ክልል ህዝቦች ከ1983 ዓ/ም በፊትና በኋላ 

(ከእውነቱ  መጣልህ  አባይ)  

I. መግቢያ 

 
በህዝቦቿ መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያን እውን ከማድረግ አኳያ የጋራ 

ቃል-ኪዳኑ ሠነድ የአገራችን ህገ-መንግስት ነው። በመሆኑም የህገ-መንግስቱ 

መግቢያ እንዲህ ይላል። «እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣… 

አንድ የፖለቲካና …አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመፍጠርን አስፈላጊነት በማመን» 

የአገራችንን ህገ-መንግስት በተወካዮቻችን አማካኝነት አጽድቀናል። (የኢ.ፌ.ዲ.ሪ 

ህገ-መንግስት; 1987፤3) 

 
የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ቃል ኪዳናቸውን ያሠሩበት ይህ ህገ-መንግስት በህዝቦቿ 

መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ እውነተኛ አንድነትን ከማረጋገጥ አኳያ ምትክ የለሽ 

ቦታ የያዘ ነው። ህገ-መንግስቱ የብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን  የራስን 

እድል በራስ የመወሰን መብትን እስከመገንጠል በማረጋገጥ የህዝቦቿን ተፈቃቅዶና 

ተከባብሮ የመኖር ዋስትና አስጨብጧል። የግለሰብና የቡድን መብትንም ሳይለያይ 

አጣምሮ እውቅና በመስጠትና መብታቸውን በማረጋገጥ፣ የህዝቦቿን በመተማመን 

ላይ የተመሠረተ አንድነት በዘላቂነት የሚያስጠብቅ ሆኗል።   

 
የተጠቀሰው ጭብጥ እንደተጠበቀ ሆኖ በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ 

አንድነትን የሚፈታተኑ ከቀድሞ ሥርዓት የተወረሱ የኪራይ ሰብሳቢነት 

አስተሳሰብና ተግባር የሱ ዋሻ የሆኑት የትምክህትና የጠባብነት አመለካካትና 

ተግባራት በአገር አቀፍ ደረጃ በቀጣይነት ልንታገላቸውና ልናስወግዳቸው የሚገቡ 

ጠላቶች ናቸው። ባለፉት የትግልና የድል ዓመታት እነዚህ ጠላቶቻችን 

ሲፈታተኑንና ጉዟችንን ሲያደናቅፉ ቆይተዋል። እነዚህን የልማትና ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ፀር የሆኑ ችግሮች በዘላቂነት እየታገሉ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ከመገንባት አኳያም የተገኙ ስኬቶች አሉ። ያስመዘገብናቸውን ስኬቶች 

አቅበን አሁንም ቢሆን ቀጣይነት ያለውና የተጠናከረ ትግልን የሚጠይቁ ናቸው።   
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የአማራ ክልል ህዝቦች ኪራይ ሰብሳቢነትንና የእሱ ዋሻ የሆነውን ትምክህትና 

በተወሰኑ አካባቢዎች የሚታዩ ጠባብነትን እየተዋጉ አሁን ካለንበት ኢኮኖሚያዊ፣ 

ማህበራዊና ፖለቲካዊ የልማት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። በቀጣይም ፀረ-ኪራይ 

ሰብሳቢነትና ፀረ-ትምክህት ትግሉን አጠናክረው በመቀጠል ያገኙትን ድል እያሰፉ 

የህዳሴ ጉዞውን ማፋጠን ይጠይቃቸዋል። ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በጋራ ለመዝለቅም የተጠቀሱትን ችግሮች በመታገልና 

በማስተካከል የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት የድርሻቸውን ማበርከት 

ይኖርባቸዋል።  

 
ይህ ጽሑፍ የአብሮነታችን መሠረት የሆነው ህገ-መንግስት ከመጽደቁ በፊት 

የአማራ ክልል ህዝቦችን የፀረ-ጭቆናና ብዝበዛ ተጋድሎ በአጭሩ ይዳስሳል። ጽሑፉ 

በዋነኛነት ደግሞ ህገ-መንግስቱ በህዝቦች የነቃ ተሳትፎ ከጸደቀ በኋላ በተገኘው 

እድል የክልሉ ህዝቦች ያስመዘገቧቸውን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 

ስኬቶችና የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ይዳስሳል። በሂደቱ ያጋጠሙ ችግሮችንና 

የተወሰዱ እርምጃዎችን እንዲሁም የቀጣይ ትኩረት ጭብጦችንም ይጠቁማል። 

በጽሑፉ ውስጥ የተጠቀሱት መረጃዎችና የመረጃ ትንተናው በዋነኛነት በማዕከላዊ 

ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርቶች ላይ የተመሠረተ ሲሆን ቀሪዎቹ የክልል ቢሮዎችን 

ሪፖርቶች በመጥቀስ የተደራጁ ናቸው።   

 
II. ቅድመ 1983 እና የአማራ ክልል ህዝቦች ብዝበዛ፣ ጭቆናና 

የተካሄዱ ህዝባዊ ተጋድሎዎች 

 
2.1 ቅደመ 1983 እና የአማራ ክልል ህዝቦች የዘመናት ፍዳ  
 
የዓለም ህዝቦች የእድገት አነሳስ ሲመረመርና ሲጠና የሰው ዘር ከአደን ተግባር 

ተነስቶ ወደ እርሻ ከዛም ወደ ኢንዱስትሪ እያለ በማያቋርጥ የእድገት ኡደት ውስጥ 

መሆኑ ለማንም የተሰወረ አይደለም።  በዚህ አዝጋሚ ግን ደግሞ ቀጣይነት ባለው 

የሰው ልጆች የእድገት ኡደት ውስጥ የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦችም ተጠቃሾች 

ናቸው። ጃርድ ዴይሞንድ የተባሉ ተመራማሪ «ህዝቦች ከአህጉር አህጉር፣ ከአገር 

አገር በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖለቲካዊ ልማት ለምን ተለያዩ?» ብለው 

ምክንያቱን ለማወቅ ባካሄዱት ጥናት ውስጥ «የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች፤ በተለይ 
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ኢትዮጵያ በግብርና ልማት በተለይም ደግሞ ጤፍንና ቡናን ያላመደች ቀዳሚ 

አገር» መሆኗን ደጋግመው ይጠቅሳሉ። (ዴይሞንድ; 1997)  

 
ከዚህ ነባራዊ ሀቅ መረዳት እንደሚቻለው የአማራ ክልል ህዝቦችም እንደ ሌሎች 

የኢትዮጵያና የአፍሪካ ህዝቦች ግብርናን በመጀመር፣ ሰብልንና የቤት እንስሳትን 

በማላመድና ለጥቅም በማዋል ከቀዳሚዎቹ ህዝቦች ውስጥ እንደሆኑ መረዳት 

አይከብድም።   

 
ጃርድ ዴይሞንድ አስከትለው በዓለም የእድገት ሂደት ውስጥ ግብርናን በመጀመር 

የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦችም ሆኑ ሌሎች አገሮች ከቀዳሚዎቹ መካከል ከነበሩ አሁን 

እንደሚታየው «የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች ወደኋላ ሲቀሩ፤ አውሮፓና አሜሪካ 

ከሌላው ዓለም እንደምን ተለይተው አደጉ?» ብለው ይጠይቃሉ። የእድገት ልዩነት 

ምክንያቶች ብዙ ሊሆኑ ቢችሉም «ኩታ ገጠምና በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ 

ግን ደግሞ የሀብት ልዩነታቸው የሰፋ፤ ደቡብ ከሰሜን ኮሪያ፣ ምዕራብ ከምስራቅ 

ጀርመን፣ ዶሞኒካን ሪፑብሊክ ከኃይቲና እስራኤል ከጎረቤቶቿ አረብ አገሮች 

የተለያዩበት ሁነኛ ምክንያት፤ ባደጉት አገሮች የተሳካ የህግ የበላይነት መረጋገጡ፣ 

የዜጎች ሀብት የማፍራትና የሀብት ባለቤት በአስተማማኝ ሁኔታ መጠበቁ፣ ኪራይ 

ሰብሳቢነትንና የስልጣን ብልግናን በብቃት መዋጋታቸው፣ ሠላምና የህዝብ ደህንነት 

የተረጋገጠ መሆኑ፣ ፈጠራን የሚያበረታቱና ኢንቨስትመንትን የሚደግፉ እንዲሁም 

ነጻ የሚባል የንግድ ቀጠና በቀጣይነት ተግባራዊ መሆኑ ናቸው።» (ዴይሞንድ; 

1997፤438)  

 
ተመራማሪው ቁልፍ የእድገትና ብልጽግና መሠረት ናቸው ብለው ከለዩዋቸው 

መሠረታዊ መመዘኛዎች አንጻር ሲታይ የአማራ ክልልን ጨምሮ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች እነዚህን እድሎች በገዥዎቹ ተቀምተው ኖረዋል። ከተጠቀሱት የእድገትና 

የብልጽግና መስፈርቶች አኳያ ሲታይ የክልሉ ህዝቦች ከላይ የተጠቀሱት እድሎች 

አልነበሯቸውም። 

 
የአማራ ክልል ህዝቦች እንደ ሌሎቹ ወንድም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጉልበታቸውን፣ 

መሬታቸውን በአጠቃላይ የእድገት መሠረታቸውን በጨቋኞቹ ገዥዎች ተነጥቀው 

ኖረዋል። በንብረታቸው፣ በጉልበታቸው፣ በመሬታቸው የማዘዝ መብት 
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አልነበራቸውም፤ እንደምንም ብለው ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በገዥዎቹ 

ተቀምተዋል። በባህልና ቱሪዝም ቢሮ ተጽፎ ገና ያልታተመው የአማራ ክልል ህዝብ 

ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ የአርሶ አደሩን ፍዳ ሲተርክ፤  

 

በ1848 ዓ/ም ሰሜን ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የመጣና የነበረውን በፍዳና በስቃይ 

የተሞላውን የአርሶ አደሩን ህይወት በአንክሮ ተመልክቶ የታዘበውን ዋልተር 

ፕላውደን የተባለ እንግሊዛዊን ጠቅሶ እንደዘገበው «…አርሶ አደሮች ከምርታቸው… 

ለሹም ይሰፍራሉ፡፡… የገዛ በሬዎቻቸውን ጠምደው የንጉሱንና የአገር ገዥውን 

መሬት ያርሳሉ። …አባወራው በራሱ ኪሳራ የተወሰኑ ቁጥሮች ያሏቸውን ወታደሮች 

ይቀልባል። አገር ገዥው በሬ፣ በግ፣ ፍየል፣ ቅቤ፣ ማርና ሌሎች የሚያስፈልጉትን 

ነገሮች የመውሰድ መብት አለው። ገዥው ከሚገዛቸው አርሶ አደሮች …ባሻው ጊዜ 

ከእያንዳንዱ አርሶ አደር መዋጮ ይቀበላል።» (የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ... ፤17) 

 
የህግ የበላይነት የለም፤ ከገዥዎቹ በስተቀር መላው ህዝብ ለህይወቱና ለንብረቱ 

ዋስትና አልነበረውም። መዋዕለ-ንዋዩን አፍስሶ ሌላ ልማት ማካሄድ ቀርቶ ማሰብም 

አይችልም ነበር። ካሰቡም ገዥዎችና ቤተሰቦቻቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ይሁንና 

ገዥዎቹ ይህን የሚያስብ አመለካከቱም ሆነ ዝግጁነቱ አልነበራቸውም። ምክንያቱም 

የገዥዎቹ የብልጽግና መሠረት ሀብት ማፍራት ሳይሆን ሠፊው ህዝብ ጥሮ ግሮ 

ያፈራውን ውስን ሐብት በመቀማትና በመዝረፍ ላይ የተመሠረተ የመዥገር 

አመለካከትና ተግባር በመሆኑ ነው።  የሩቁን ትተን ከቅርቡ ከ1880 እስከ 1983 

ዓ/ም ያለውን መቶ ዓመት ብቻ እንኳ ብንወስድ የነበረውና የሆነው በሠፊው ህዝብ 

ጫንቃ ላይ ተንጠልጥሎ መኖር እንጂ በጥረቱ የመበልጸግ አሠራር አልነበረም።  

 
ከሠላም መስፈን አኳያም ቢተነተን የአማራ ክልል ህዝቦች በአውራጃ፣ በወረዳና 

በጎጥ ተከፋፍለው አንደኛው ፊውዳል በሌላኛው ፊውዳል ላይ እያዘመተ፣ ህዝቦች 

ወደው  ሳይሆን ተገደው አንጋችና ዘማች ሆነው ጉልበታቸውንና ህይወታቸውን 

እየገበሩ የኖሩበት ነበር። ለአብነትም አጼ ሚኒሊክ ከተከታዮቻቸው ጋር ወደ ደቡብ፣ 

ምስራቅ እና ምዕራብ ኢትዮጵያ ያካሄዱት ወረራ፣ በአጼ ኃይለስላሴ ዘመንም 

በየአካባቢው የተካሄዱ የፊውዳሎች ግጭቶችና የህዝብ እልቂት፣ በደርግ ዘመን 

ከሶማሊያና ከኤርትራ ጋር የተደረገው ጦርነት፣ በአገር ውስጥም በነበረው የ17 

ዓመት ጦርነት እንደ ሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ሁሉ የአማራ ክልል ህዝቦችም 
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ግንባር ቀደም ሰለባ ስለነበሩ ተረጋግተው ለእድገትና ለብልጽግና የሚያስቡበት 

ነባራዊ ሁኔታ አልነበረም።   

 
የአማራን ክልል ጨምሮ መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ነጻ የንግድ እንቅስቃሴ፣ የህዝብ 

ለህዝብ የንግድ መስተጋብር እንዲኖራቸው የመሠረተ-ልማት መስፋፋት ነበረበት።  

ይሁንና ህዝቦች ይህ እድል አልነበራቸውም። በመሆኑም ከጎረቤቶቻቸውና ከሌላው 

ዓለም ተነጥለው ለብቻቸው የተገለለ ህይወት እንዲገፉ ተፈርዶባቸው ኖረዋል። 

ስለሆነም እንደ ተመራማሪው ጃርድ ዴይሞንድ ጥናት በግብርና ልማት በዓለም 

ከቀዳሚዎቹ የሚሰለፉትና በጥንታዊ ስልጣኔያቸው እንዲሁም በፀረ-ቅኝ ግዛት 

ተጋድሏቸው ከሌሎች ወንድሞቻቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ስማቸው የሚጠራው 

የአማራ ክልል ህዝቦች ከአጼ ሚኒሊክ ዘመን 1880ዎቹ ጀምሮ ወቅት እየጠበቀ 

በሚመጣ ድርቅና ረሃብ አይቀጡ ቅጣት ተቀጡ። የክልሉ ህዝቦች በከፋና በከረፋ 

ድህነትና ኋላቀርነት ውስጥ ወደቁ፤ ለተመልካችና ለአድማጭ የሚዘገንን ረሀብና 

ሰብዓዊ እልቂት በተደጋጋሚ እየጎበኛቸው ሰነበተ። 

 
ተጠቃሎ ሲታይ በማንኛውም መስፈርት ቢለካ የአማራ ክልል ህዝቦች ከ1983 ዓ/ም 

በፊት በነበረው ዘመናቸው በገዥዎቻቸው አስከፊ የአገዛዝ ዘይቤ እጅግ አስቸጋሪ 

የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የኖሩ ህዝቦች ነበሩ።   

 
2.2 ቅድመ 1983ና የአማራ ክልል ህዝቦች ፀረ-ጭቆናና ብዝበዛ ተጋድሎ 
 
ጭቆናና ብዝበዛ በሰፈነበት ህብረተሰብ የተቃውሞ ትግል አይቀሬ ነው። «ሀገረ 

እንግሊዝ ከሌሎች አገሮች በተለይ ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ 

ቀጣይነት ያለው እድገት እያስመዘገበች አሁን ለደረሰችበት ደረጃ በቅታለች። ያን 

የመሠለ ቀጣይነት ያለው እድገትና ብልጽግና የተረጋገጠው የአገሬው ህዝብ 

የቀሰቀሰውን የለውጥ አብዮት (glorious revolution) ተከትሎ ነው። እንግሊዞች 

ዝነኛው አብዮት ብለው የሚጠሩት የንጉሱን ስልጣን ነጥቆ የፖለቲካና ኢኮኖሚውን 

ስርዓት ወደሚወስን የፓርላማ ስርዓት የቀየረ፣ የአገሪቱን ፖለቲካ ወደ መድብለ 

ፓርቲ ያመጣ አብዮት ነበር» (አሲሞ ጉሉና ሮቢንሶን; 2012፤102-4)  

 
እንደ ተመራማሪዎቹ በሀገረ እንግሊዝ ዝነኛውን የለውጥ አብዮት ተከትሎ የተተካው 

ስርዓት «የኢኮኖሚው መዋቅር ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ፣ አዳዲስ የስራ 
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ፈጠራና ግኝትን (Innovation) እንዲሁም ንግድን የሚያደፋፍር ሆነ። የዜጎችን 

ሀብት የማፍራት መብት በጠንካራ መሠረት ላይ አስቀመጠ። የህግ የበላይነት 

ተረጋገጠ። ነጻ ውድድር በቀጣይነት እየጎለበተና እየተስፋፋ ሄደ። ይህ ሁሉ 

የዝነኛውን አብዮት ተከትሎ በመጣው ቀጣይነት ያለው እድገት የተገኘ ነበር። 

እንግሊዞች ያካሄዱት ዝነኛው አብዮት በኋላ ለመጣው ለኢንዱስትሪ አብዮት ሁነኛ 

መሠረት ሆነ» ይላሉ። (አሲሞጉሉና ሮቢንሶን; 2012፤ 103-4)  

 
የአማራ ክልል ህዝቦችን ጨምሮ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዓመታት በግልና 

በጋራ ፀረ-ጭቆናና ፀረ-ብዝበዛ ትግል አካሂደዋል። እንደ ዛሬው ዘመን የመረጃ 

መረብ ተስፋፍቶ አንደኛው አገር ከሌላኛው አገር ሠፊ የትግል ልምድ በመቅሰም 

አካሄድ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች በዛን ዘመን ዝነኛውን የእንግሊዝ አብዮት ልምድ 

ቀስመው ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ተንቀሳቀሱ ለማለት የሚከብድ 

ይሆናል።  ምክንያቱም በወቅቱ በቂ የልምድ ልውውጥ የሚካሄድበት የመረጃ መረብ 

አልነበረምና። ይሁንና የኢትዮጵያ ህዝቦች ለፀረ-ጭቆናና ብዝበዛ ተጋድሎ ከዕለት 

ተዕለት የኑሮ ሁኔታቸውና ከገዥዎቹ ግፈኛ አገዛዝ በመነሳት የለውጥ አመጽ 

እንደቀሰቀሱ መገንዘብ አይከብድም። የኢትዮጵያን ንጉሳዊ አገዛዝ ስልጣንን እንደ 

እንግሊዞቹ በአመጽ ቀይረው የሚፈልጉትን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

በወቅቱ መገንባት ባይችሉም ከእንግሊዞች የተመሳሰለና ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ 

ጋር የተቃኘ የአንገዛም ባይነት ትግል አካሂደዋል።  በአማራ ክልል ሁኔታም 

በ1930ቹ የተካሄደው የጎጃም ገበሬዎች አመጽ፣ በተለያዩ አካባቢዎች የተካሄዱ 

የአርሶ አደሮችና የየአካባቢው ፊውዳሎች ፍጥጫና የ1964/5 የወሎ ረሃብን ተከትሎ 

የተቀሰቀሰው ህዝባዊ አመጽ ወዘተ… የሚጠቀሱ ናቸው።   

 
የአማራ ክልል ህዝቦችን ጨምሮ የኢትዮጵያ ህዝቦች ፀረ-ብዝበዛና ፀረ-ጭቆና 

ተጋድሎ ትምህርት ቀመስ በሆነው ኃይል ድጋፍ ማግኘት የጀመረው ከ1950ቹ 

ወዲህ ነው። በአቤ ጎበኛ እንደተጻፈ ጠቅሶ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባሳተመው 

የአማራ የባህልና ኪነ-ጥበብ መጽሐፍ እንደተጠቀሰው፣ 

«ተረግጦ ተገፍቶ፤  

 አልቅሶ ተጠቅቶ፣  

 ተርቦ ተጠምቶ።  

በድንቁርናና በህመም በስቃይ በረሀብ በችግር፣  
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እየተንገላቱ ዘላለም ከመኖር፣ 

ከእኩልነትና ከነጻነት ጋር ይሻላል መቃብር። 

እንኳን ከውርደት ጋር እንኳን ከችግር ጋር ከደዌ፣ ከጥቃት፣ 

ከክብርም ጋር ቢሆን ከብዙ ጌትነት፣  

ኑሮ ጣዕም የለውም ከሌለው ነጻነት።» 

(ባህልና ቱሪዝም ቢሮ; 2001፤ 169)  

 
በዚህ መልክ እየተቀነቀኑ የየህብረተሰብ ክፍሉን የሚያነሳሱ ጽሑፎችና አስተያየቶች 

መውጣት ጀመሩ። በ1960ቹ ህዝባዊ ትግሉን የተማሪዎች ንቅናቄ የበለጠ ወደ ላቀ 

ደረጃ አሳደገው። ነባራዊው የህዝቦች መደባዊና ብሔራዊ ጭቆና በድፍረት 

የተገለጠው ከአማራ ህዝቦች አብራክ በወጣውና የተማሪዎች ንቅናቄ አባልና ግንባር 

ቀደም መሪ በነበረው ዋለልኝ መኮንን ሲሆን በወቅቱ የሚከተለውን ጽፏል።   

 
«ከማህበራዊ ሳይንስ አንጻር እኔ ስለ ህዝብ ስናገር፤ ኢትዮጵያ በእውነት የአንድ 

ብሔር አገር አይደለችም። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አገር 

ነች። የራሳቸው ቋንቋ፣ የአለባበስ ሥርዓት፣ ታሪክ፣ ማህበራዊ አደረጃጀትና መልክዓ 

ምድራዊ አቀማመጥ ያላቸው ህዝቦች የሚኖሩባት አገር ነች። በመሆኑም 

በኢትዮጵያ፤ የኦሮሞ፣ የትግራይ፣ የአማራ፣ የጉራጌ፣ የሲዳማ፣ የወላይታ የአደሬ፣ 

የሶማሌ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሉ።» (ዋለልኝ መኮንን;1961፤2) 

 
በማስከተልም ዋለልኝ ህዝባዊ መንግስት ይመስረት ብሎ ሞገተ።  ምን ዓይነት 

ህዝባዊ መንግስት? በሚለውም ላይ «እውነተኛ ህዝባዊ መንግስት፤ ሁሉም 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል የሚሳተፉበትና ህዝቦቹ የየራሳቸውን ቋንቋ፣ 

ባህል፣ ታሪክ የሚጠብቁበትና የሚያሳድጉበት መንግስት ይመስረት» (ዋለልኝ; 

1961፤3፡) በማለት ታግሎ መስዋዕት ሆኗል።  

 
በክፍሉ ታደሰ የተጻፈው «ያ-ትውልድ» የሚለው መጽሐፍ ዋለልኝ መኮንን የወቅቱ 

ገዥ መደቦች መጡበት ከሚባለው አማራ ብሔር አብራክ ተወልዶ ያን የመሰለ 

አቋም መያዙ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክና የንጉሱን ሠፈር ያነቃነቀ አመለካከት 

እንደነበር በግልጽ አመላክቷል።   
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በተማሪዎች ንቅናቄ ግንባር ቀደም መሪነት የተቀጣጠለው የኢትዮጵያ ህዝቦች ፀረ 

ጭቆናና ፀረ-ብዝበዛ ትግል እየጠነከረ ሂዶ የንጉሱን አገዛዝ ቢያስወግድም በወቅቱ 

የነበረው አደረጃጀት የሠመረ ስላልነበር የህዝቡን ስልጣን ወታደራዊ መንግስት 

ቀማው። ህዝቡ ስልጣኑን በወታደሮች ቢቀማም ህዝባዊ አብዮቱ ለጊዜውም ቢሆን 

ተዳፈነ እንጂ የጠፋ አልነበረም።  በመሆኑም ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች በመረጡት የትግል አግባብ አገዛዙን ሲፋለሙ የአማራ ክልል ህዝቦችም 

የአሁኑን ብአዴን የያኔውን ኢህዴን የመሰለ አታጋይ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት 

መስርተው አገዛዙን ለመቀየርና ሥር-ነቀል ለውጥ ለማምጣት ታግለዋል።   

 
የአማራ ክልል ህዝቦችን ፀረ-ብዝበዛና ጭቆና ተጋድሎን ፈር ለማዛባት ገዥዎቹ 

በዘረኛ ቅስቀሳቸው ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር ሊያለያዩዋቸውና የትምክህተኛ 

አጀንዳቸው ሠለባ ሊያደርጓቸው ሳይታክቱ ሠርተዋል። ስም ያወጣ የትምክህተኛና 

ኪራይ ሰብሳቢ ወኪልና የፖለቲካ ፓርቲ ሁሉ መሠረቱን አማራ ክልል ላይ 

ለመጣል ተረባረበ።  አንዳንድ ምሁራንም በሂደቱ መደናገርና ግራ መጋባት 

አሳይተዋል።  የትምክህተኞችን ሴራ የተገነዘበው የአማራ ህዝብ ግን ለአፍታም 

እንኳ ጆሮ አልሰጣቸውም። ይልቁንም ከወንድሞቹ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመተባበር ገዥዎቹን ላይመለሱ ወደ መቃብር 

አወረዳቸው እንጂ።   

 
የአማራ ክልል ህዝቦች ከዘመናት ፀረ-ብዝበዛና ጭቆና ተጋድሎ በኋላ ዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነታቸውን ጠብቀው ከሌሎች ወንድም ህዝቦቻቸው ጋር አዲሲቷን 

ኢትዮጵያ ለመገንባትና በጋራ ለመኖር የሚያስችል ድልና በኋላ ለመጣው 

ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት በ1983 ዓ/ም መሠረት ተጥለዋል።  

 
እንግሊዞች በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ዝነኛ አብዮት አካሂደው በኋላ ለመጣው 

የኢንዱስትሪ አብዮትና አሁን ለደረሱበት እድገትና ብልጽግና እንዳበቃቸው ሁሉ 

የአማራ ክልል ህዝቦችን ጨምሮ የኢትዮጵያ ህዝቦችም ለእድገትና ብልጽግናቸው፣ 

ለአብሮነታቸው ዋስትና የሆነ ህገ-መንግስት ባለቤት የሆኑትና እሱን ተከትሎ 

ለመጣው የህዳሴ ጉዞ ከ1983 ዓ/ም ቀድመው ያካሄዱት አብዮትና ግንቦት 1983 

ዓ/ም የተቀዳጁት ድል መሆኑ መታወስ አለበት።   
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III. ህገ-መንግስትና የአማራ ክልል ህዝቦች የፖለቲካዊ፣ 

የኢኮኖሚያዊና የማህበራዊ  ልማት ተጠቃሚነት 

 
3.1 ህገ-መንግስቱ፤ የአማራ ክልል የዴሞክራሲ፣ የመልካም አስተዳደር 

ግንባታና ተጠቃሚነት 

ትምክህተኛ ገዥዎች «አማራ የሚባል ብሔር የለም» ብለው ያሳጡትን ማንነት 

የአማራ ህዝብ በክልሉ በሚኖሩ ብሔረሰቦችና ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር 

በመተባበር ታግለው ባጸደቁት ህገ-መንግስት አንቀጽ 47 አማካኝነት እንደ አንድ 

ብሔር እውቅናውን አግኝቷል። ከሌሎች ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር 

በአገራዊ ጉዳይ በእኩልነት ይሳተፋሉ። ይመክራሉ። ይወስናሉ። የህገ-መንግስቱ 

አንቀጽ 39 እንደማንኛውም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉ የራስን እድል 

በራስ የመወሰን መብታቸው ያለገደብ ተጠብቆላቸዋል።   

 
የክልሉ ህዝቦች በዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት መንፈስ በቋንቋቸው የመናገር፣ 

የመጻፍ፣ ቋንቋቸውን የማሳደግ፣ ባህላቸውን የመግለጽና የማስፋፋት እንዲሁም 

ታሪካቸውን የመንከባከብ መብት አግኝተዋል። ሌሎች ዙሪያ መለስ መብቶችንም 

ህገ-መንግስቱ አጎናጽፏቸዋል። የአማራ ህዝብ በፌዴራሉ ህገ-መንግስት 

የተጎናጸፈውን መብት ተጠቅሞ በአንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት ራሱን 

የሚያስተዳድርበት ክልላዊ ህገ-መንግስት ባለቤት ሆኗል። በክልሉ ህገ-መንግስት 

አንቀጽ 45 መሠረትም በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ የዋግኸምራ፣ የአዊ፣ የኦሮሞ 

እንዲሁም የአርጎባ ብሔረሰቦች  በየሰፈሩባቸው አካባቢዎች የየራሳቸው ምክር 

ቤቶች እንዲኖሯቸው ተደርጓል።  

 
ህገ-መንግስቱ የአማራ ክልል ህዝብ የራሱ ህገ-መንግስትና የራሱ ክልላዊ አስተዳደር 

እንዲኖረው ሙሉ መብት የሰጠው በመሆኑ የክልል፣ የብሔረሰቦች፣ የወረዳ 

እንዲሁም የቀበሌ ምክር ቤቶች በዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲደራጁ እድል 

ፈጥሯል። ህዝቡ በነጻና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ወኪሎችን ይመርጣል። 

የሚሠራለትን ይሾማል። ያልሠራለትን በምርጫ ካርዱ ይቀጣል። ለዚህ ሁለት 

አብነታዊ ምርጫዎችን መጥቀስ ይበቃል። በ1997 ዓ/ም ህዝቡ ብአዴን በትክክል 

አልሠራልኝም ብሎ ባመነበት ወቅት እስከ 36 በመቶ የሚሆነውን የክልል ምክር 
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ቤት ወንበር እንዲያጣ አድርጎ በካርዱ ቀጥቶታል። በአንጻሩ በ2002 ዓ/ም ምርጫ 

ሙሉ በሙሉ ድምጹን ለብአዴን ሰጥቷል።  በመሆኑም ብአዴን የአውራ ፓርቲነት 

እድል አግኝቷል።  ከሁለቱም የምርጫ ሂደቶች የምንማረው የክልሉ ህዝቦች 

የዴሞክራሲ መብታቸውን ለልማትና ለመልካም አስተዳደር ግንባታ እያዋሉ 

መሆናቸውን ነው። በመሆኑም የአማራ ክልል ህዝቦች በ129 የገጠር ወረዳዎች፣ በ38 

የከተማ አስተዳደሮች፣ በ3,144 የገጠር ቀበሌዎችና በ317 የከተማ ቀበሌዎች 

ተዋቅረው የራሳቸውን አካባቢያዊ ጉዳዮች በራሳቸው ይወስናሉ። አገር አቀፍ 

ጉዳዮችን ደግሞ በህዝብ ተወካዮችና በፌዴሬሽን ምክር ቤቶች፤ በተወካዮቻቸው 

አማካኝነት የሚሳተፉበት የተመቻቸ ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል። በተፈጠረው ምቹ 

ሁኔታም በመጠቀም ላይ ናቸው።    

 
የአማራ ክልል ህዝቦች ከክልል እስከ ቀበሌ መርጠው ባደራጇቸው ምክር 

ቤቶቻቸው አማካኝነት ክልላዊና አካባቢያዊ አዋጆችን፣ ደንቦችን መመሪያዎችን 

አውጥተው ለልማትና መልካም አስተዳደር በሚበጅ መልኩ ተግባራዊ አድርገዋል። 

እንደ አማራ ክልል ምክር ቤት ጽ/ቤት ሪፖርት ባለፉት ዓመታት 208 የሚደርሱ 

አዋጆችን አውጥተው ተግባራዊ አድርገዋል።  በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶች 

የህብረተሰብ ውክልና እንዲኖራቸው ጥረት ተደርጓል። የወጣቶችና የሴቶች ተዋጽኦ 

ከጊዜ ጊዜ እየተሻሻለ እንዲሄድ ጥረት ተደርጓል። ለምሳሌ፣ የሴቶችን በክልል 

ምክር ቤት ያላቸውን ድርሻ ወስደን ብንመለከት በመጀመሪያው ዙር የምክር ቤት 

ዘመን ከ6.8 በመቶ የሚበልጥ ተሳትፎ አልነበራቸውም።  በሁለተኛው ዙር ወደ 15 

በመቶ አደገ። በሦስተኛው ዙር ወደ 29.5 በመቶ አድጎ  በአራተኛው ዙር ደግሞ  

31 በመቶ ደርሷል።   

 
ህገ-መንግስቱ ስለ ህዝብ ተሳትፎ በግልጽ እንዳስቀመጠው፤ የህዝቡ ተሣትፎ 

በተወካዮቹ በኩልና በቀጥታ ተሳትፎው መረጋገጥ እንዳለበት ይደነግጋል። የአማራ 

ክልል ህዝቦችም ከፌዴራል እስከ ቀበሌ በተደራጁት ምክር ቤቶች ብቻ ሳይሆን 

በቀጥታ የህዝብ መድረኮችም ተሳትፎው እንዲኖራቸው ጥረት ተደርጓል። ህዝቦቹ 

በዓመታዊ የልማትና የመልካም አስተዳደር ዕቅድና የአፈጻጸም አግባቦቹ ላይ 

ይወያያሉ፤ ይወስናሉ። ለእቅዱ ተፈጻሚነት ይተጋሉ፤ አፈጻጸሙን ይገመግማሉ። 

ከሂደቱ ትምህርት እየወሰዱ በቀጣይነት አቅማቸውን ይገነባሉ። በወቅታዊ፣ አገራዊና 

ክልላዊ እንዲሁም ከባቢያዊ ጉዳዮችም ላይ ተሣትፏቸው እያደገ መጥቷል።  
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የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት ሥራ ላይ ከዋለ በኋላ የክልሉ ህዝቦች በተገኘው የሠላም፣ 

የዴሞክራሲ ግንባታና የልማት እድል ንቁ ተሳታፊና ተጠቃሚ መሆን የቻሉበት 

ሁኔታ ተፈጥሯል። በተገኘው እድል ምን ያክል ተጠቅመውበታል? የሚለውን 

በሚቀጥሉት ገጾች እንመለከታለን።   

 
3.2 ህገ-መንግስቱና የኢኮኖሚ ልማት ተጠቃሚነት 
  
የአማራ ክልል ህዝቦች ኢኮኖሚ ልማት መሠረቶች ጉልበት፣ መሬት፣ ውስን 

ምሁራዊ አቅም (entrepreneur capability) እና ውስን ካፒታል ናቸው። ህገ-

መንግስቱ፤ የአማራ ክልል ህዝቦች እነዚህን አንጡራ ሐብቶች ያለምንም ተጽዕኖ 

አልምተው እንዲጠቀሙ ፈቅዷል። ህዝቦቹ የጉልበታቸው ነጻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

ፈቅዷል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በህዝቦቹ ጉልበት ላይ ከራሳቸው ከባለቤቶቹ 

በስተቀር ማንም የሚያዝ የለም።  መሬት ውድና ሁነኛ የብልጽግና ምንጭ 

እንደመሆኑ መጠን የክልሉ ህዝቦች የመሬት ባለቤትና የምርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

ጥረት ተደርጓል።  ይህን ውድ ሀብት በአግባቡ ማልማት፣ ማስተዳደርና መጠቀም 

እንዲቻል የክልሉ መንግስት ከ1992 ዓ/ም ጀምሮ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ 

አውጥቶ ለማስተዳደር ጥረት አድርጓል። በኋላም በተሻሻሉት አዋጅ ቁጥር 

133/1998 እና አዋጅ ቁጥር 148/1999 በተለያዩ ደንቦች እንዲሁም መመሪያዎች 

ተደግፎ ውጤታማ የመሬት አጠቃቀምን ለማረጋገጥ ጥረት አድርጓል። በክልሉ 

መሬት በፍትሃዊነት እንዲከፋፈልና የመሬት ባለቤት ያልነበሩ ህዝቦች በተለይ 

ሴቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተደረገው ጥረት ውጤት አስገኝቷል። ለዓመታት ጥቅም 

ላይ የዋሉና የተራቆቱ አካባቢዎች እንክብካቤ ተደርጎላቸው እንዲለሙ የሰለጠነ 

የሰው ኃይል፣ የቴክኖሎጂና የኤክስቴንሽን አገልግሎት በማቅረብ ሠፊ ርብርብ 

ተደርጓል።   

 
እንደ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ የመኸር የሰብል ምርት በ1988 ዓ/ም 

ከነበረበት የምርትና ምርታማነት ደረጃ እንደ ቅደም ተከተሉ 28.6 ሚሊዮንና 9.75 

ኩንታል በሄክታር፣ በ2005/06 ዓ/ም 82 ሚሊዮን ኩንታል ሲሆን፣ ምርታማነት ወደ 

18.75 ኩንታል አድጓል። ለምርትና ምርታማነት እድገት ዋነኛ ምክንያቶች 

የተሻሻሉ አሠራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን መጠቀሙ፣ የአስተሳሰብ አድማሱ ማደጉና 

የእድገት ፍላጎት እየሰፋ መምጣቱን ይጠቅሳሉ። ለዚህ አብነቱ ሰው ሠራሽ 
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ማዳበሪያ አጠቃቀሙ በ1988 ዓ/ም ከ3ሺህ ኩንታል የማይበልጥ የነበረው በ2005/06 

ዓ/ም ወደ 2.5 ሚሊዮን ኩንታል አድጓል።  (የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት; 

1988 እና 2005)   

 
3.2.1 የመስኖ ልማት 
 
የግብርና ምርትና ምርታማነትን ከሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎች መስኖ ልማት ተጠቃሽ 

መሆኑ ይታወቃል። ክልሉ ሠፊ የገጸ-ምድርና የከርሰ-ምርድ ውሃ ሀብት ያለው 

መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ፈርጀ-ብዙ ጥረት ተደርጓል። በመሆኑም እንደ ዘላቂ 

ግብርናና አካባቢ ተሐድሶ ኮሚሽንና የግብርና ቢሮ ሪፖርት በ1988 ዓ/ም በክልሉ 

በመስኖ ይለማ የነበረው መሬት ከ76 ሺህ ሄክታር ያልበለጠ ሲሆን በ2006 ዓ/ም 

ወደ 620,226 ሄክታር ደርሷል። በመስኖ ልማት የምርት እድገትን ስንመለከትም 

በ1988 ዓ/ም ከነበረበት 1.5 ሚሊዮን የማይበልጥ የነበረው በ2005 ወደ 62 ሚሊዮን 

ኩንታል አድጓል። (ዘግአተኮ 1989 ዓ/ም እና  የግብርና ቢሮ 2005)   

 

3.2.2 የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ  
 
የክልሉ አንድ ዋነኛ ሀብት መሬትና ጠቅላላ የተፈጥሮ ሀብት ሆኖ ሳለ ከአያያዝ 

ጉድለት ተራቁቶ የቆየ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት የተፋሰስ ልማትን 

መሠረት ያደረገ የአፈርና ውሃ እንክብካቤ ከዓመት ዓመት እያደገ መጥቷል። 

ከ1987 ዓ/ም እስከ 2005 ዓ/ም ባለው ጊዜ 3.83 ሚሊዮን ሄክታር፣ በተራራማ 

መሬቶች ላይ ደግሞ በ1.26 ሚሊዮን ሄክታር በእጽዋትና በጋራ ላይ እርከን 

ተሸፍኗል።1.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ተከልሎ ለምቷል።  

የደን ሽፋኑ በ1988 ዓ/ም ከ1 በመቶ የማይበልጥ የነበረ ሲሆን፣ በአሁኑ ወቅት 11.2 

በመቶ የሚሆነው የክልሉ መሬት  በደን የተሸፈነ መሆኑን የግብርና ቢሮ ሪፖርት 

ያስረዳል። (ግብርና ቢሮ; 1988 እና 2005)  

 
3.2.3 የእንስሳት ሀብት ልማት 
 
የእንስሳት ሀብት ልማት በግብርና ልማት ወሳኝ ስፍራ ያለው ነው።  የክልሉ ህዝብ 

ጥምር ግብርና የሚያካሂድ በመሆኑ ከእርሻ ስራው ባልተናነሰ መልኩ ትኩረት 

የሚሻው መሆኑን በመገንዘብ በመኖ አቅርቦት፣ ዝርያን በማሻሻልና የእንስሳት ገዳይ 

በሽታዎችን በመከላከል እንዲሁም በማከም ሰፊ ርብርብ ተደርጓል።  የመኖ 
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አቅርቦትን ለማሳደግ በተደረገው ጥረት በ1988 ዓ/ም ከነበረበት 10 ሚሊዮን ቶን  

ወደ በ2005 ዓ/ም 35.86 ሚሊዮን ቶን አድጓል። የዝርያ ማሻሻል ከነበረበት 1,766 

በቁጥር ወደ 75 ሺህ አድጓል። ክትባትና ህክምና እንደ ቅደም ተከተላቸው በቁጥር 

በ1988 ዓ/ም ከነበረበት 926 ሺህ እና 1.0 ሚሊዮን፣ በ2004 ዓ/ም ወደ 9.3 ሚሊዮን 

እና 15.7 ሚሊዮን እንዲሁም በ2005 ዓ/ም 11.3 ሚሊዮን እና 17.7 ሚሊዮን 

አድጓል። (ግብርና ቢሮ;2004) 

 
በክልሉ ለዘመናት የቆየ የምግብ ዋስትና መታጣት ችግርን ግምት ውስጥ በማስገባት 

ሰፊ ተግባራት ተከናውነዋል። የምግብ ዋስትና ችግርንና የአደጋ ተጋላጭነትን 

ለማስወገድ የተቀናጀ የገጠርና የግብርና ልማት ተግባራትም ተከናውነዋል።  

በመሆኑም በምግብ ዋስትና ማጣት ይጎዳ የነበረውን ህዝብ በ1988 ዓ/ም ከነበረበት 

2.5 ሚሊዮን፣ በ2006 በጀት ዓመት ወደ መቶ ሺዎች ዝቅ ለማድረግ ተችሏል። 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በ2004 ዓ/ም ባወጣው መረጃ መሠረት 

በክልሉ ከድህነት ወለል በታች ያሉ ዜጎች መጠን ከነበረበት 51 በመቶ  ባለፉት 

ዓመታት በተደረገው ጥረት ወደ 30.5 ዝቅ ማለት ችሏል። 

3.2.4 የቁጠባና ብድር አስተሳሰብ ግንባታና የተገኙ ውጤቶች 
 
ለህብረተሰቡ መቅረብ ከሚገባቸው ቁልፍ ግብዓቶች ውስጥ የብድር አቅርቦት 

ይጠቀሳል።  የብድር አቅርቦት ዘላቂ የሚሆነው የቁጠባ አስተሳሰብ ሲገነባና 

ህብረተሰቡ መቆጠብ ሲችል ነው። በዚህ አስተሳሰብ በክልሉ መንግስት ድጋፍ 

ህብረተሰቡን የብድርና ቁጠባ ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በ1989 ዓ/ም 

የተቋቋመው የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በተመሠረተበት ዓመት የተጣራ ቁጠባ 

13 ሺህ ብር እና 672 ደንበኞችን ይዞ የጀመረ ሲሆን እስከ 2006 ዓ/ም አጋማሽ 

ድረስ በ3,033,024 ቆጣቢ ደንበኞች የተጣራ ቁጠባ መጠን 3.2 ቢሊዮን ብር ላይ 

ደርሷል። ከብድር አቅርቦት አኳያ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የብድር አገልግሎት 

ተሰጥቶ የነበረ ሲሆን በ2006 ዓ/ም ግማሽ ዓመት 4.4 ቢሊዮን ብር ማቅረብ 

ተችሏል።  (የአብቁተ;2006) ከዚህም በላይ በአፍሪካ በደንበኞች ብዛት ቁጥር አንድ 

የገጠር ፋይናንስ ተቋም እንዲሆን ጥረት ተደርጓል።  

 
ከላይ ከተጠቀሱት የፊዚካል አፈጻጸሞች መሻሻልና እድገት በላይ የአርሶ አደሩ 

የአዳዲስ አሠራሮችና ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚነት በሁሉም መስክ እንዲስፋፋና  
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አመለካከቱ እንዲያድግ፣ እውቀትም እንዲገባው ሠፊ ርብርብ ተደርጓል። ህዝቡ 

ውስጥ ሰፍኖ የቆየውን የጠባቂነት፣ የተረጅነትና የአልችልም ባይነት አመለካከት 

በመስበር የብልጽግና እድሎችን እንዲመለከትና በራስ መተማመንን እንዲያሰፍን 

ባለብዙ ፈርጅ ጥረት ተደርጓል፤ አበረታች ውጤትም ተገኝቷል።   

 
የአርሶ አደሩን ክህሎትም ለማሳደግ ጥረት ተደርጓል። ጉልበቱንና መሬቱን አጣምሮ 

ውጤታማ አሠራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ 

እንዲያቅድና በእቅዱ መሠረት እንዲሠራ፣ የምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆንና 

አባካኝነትን እንዲቀንስ ሠፊ የክህሎት ግንባታ ሥራ ተከናውኗል።   

 
የህዝቡ ግንዛቤና ክህሎት ብቻ ሳይሆን አደረጃጀቶችና አሠራሮች እየተሻሻሉና 

እያደጉ እንዲሄዱ የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል። የህዝቡ ተሳትፎ ከአገር አቀፍ 

እስከ መንደር ድረስ ተደራጅቶ ለመብቶቹና ለጥቅሞቹ እንዲሰለፍ መንግስታዊና 

ህዝባዊ አደረጃጀቶች እንዲፈጠሩና እንዲጠናከሩ ሠፊ ርብርብ ተደርጓል። ኋላቀር 

አሠራሮችና ጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶችም በሰለጠኑና በአዳጊ አሠራሮች እንዲቀየሩ 

ጥረቶች ተደርገዋል፤  አበረታች ውጤቶችም ተገኝተዋል። 

3.2.5 በክልሉ የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት እንዲስፋፋ የተደረጉ ጥረቶች 
 
የጥቃቅንና አነስተኛ ልማት በከተሞች ኢንዱስትሪ ልማት አውራ ተግባር ነው።  

የአነስተኛና ጥቃቅን ቁልፍ የልማት መስኮች ማኑፋክቸሪንግ፣ ቆዳና የቆዳ 

ውጤቶች፣ ብረታ ብረትና እንጨት ሥራ፣ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ምግብና 

ምግብ-ነክ ዝግጅት እንዲሁም በከተማ ግብርና ወዘተ… ትኩረት የተሰጣቸው 

መስኮች ናቸው።  መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች በ1988 ዓ/ም ከነበሩበት  

በቁጥር 11፣ በ2005 ዓ/ም በግንባታ ላይ ያሉትን ጨምሮ ወደ 282 ኢንዱስትሪዎች 

አድገዋል። በካፒታል መጠናቸው እንደ ቅደም ተከተሉ ከ266.5 ሚሊዮን ወደ 17.5 

ቢሊዮን በላይ ደርሷል፤ የሥራ እድል ፈጠራም ከ2500 ወደ 12ሺህ ቋሚና 26ሺህ 

ጊዜያዊ የሥራ እድል አድጓል። (የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ፡ 1988 እና 

2005) እንደ ቢሮው ዘገባ አነስተኛና ጥቃቅን በ1998 ዓ/ም ከነበረበት ከ15 ሺህ 

በቁጥር በ2004 ዓ/ም ወደ 68 ሺህ አድጓል። በካፒታል መጠናቸውም ከ467 

ሚሊዮን ወደ 1.5 ቢሊዮን አድጓል።  የፈጠሩት የሥራ እድልም ከ129 ሺህ ወደ 

475 ሺህ አድጓል። በከተሞች ልማት ረገድ በ1988 ዓ/ም ካርታና ፕላን የነበራቸው 
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ከተሞች ከ20 የማይበልጡ የነበሩት በ2005 ዓ/ም ወደ 361 ደርሰዋል። (የከተማ 

ፕላን ኢንስቲትዩት፡ 2006) 

 
የከተማው ህብረተሰብ የለውጥ አስተሳሰቡና ግንዛቤው እንዲያድግ ጥረት ተደርጓል።   

በዓመታዊ፣ በየሩብ ዓመቱና በወቅታዊ መድረኮች አማካኝነት በልማትና በመልካም 

አስተዳደር ችግሮች ላይ እየመከረና የመፍትሔ ሃሳቦችን እያመነጨ የግልና የጋራ 

ልማት ተግባራት እንዲጠናከሩ ጥረት ተደርጓል። የህብረተሰቡ የልማትና የመልካም 

አስተዳደር ፍላጎቱን ለማሟላት እንዲችል በስራ ቦታና በመኖሪያ አካባቢ የልማት 

አደረጃጀቶች ተፈጥረውለታል። አደረጃጀቶቹ እየተጠናከሩ መሔድ ይኖርባቸዋል። 

በአደረጃጀቶቹ አማካኝነት የመሠረተ-ልማት፣ የትምህርት፣ የጤና እንዲሁም 

የአካባቢ ሠላም ማስከበር ጉዳዮች ላይ ያለው ተሳትፎም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ 

ይገኛል።   

 
3.2.6 መሠረተ ልማት 
 
የመንገድ ጥግግት ከ20 ኪ.ሜትር በ1000 ካ/ሜትር ወደ 57.12 ካ/ሜትር በ1000 

ካ/ሜትር፣ያስፋልት መንገድ በ1983 ዓ/ም ከነበረበት 661 ኪ/ሜትር ወደ 1,811 

ኪ/ሜትር፣ ዞንን ከዞንና ወረዳን ከወረዳ የሚገናኝ መንገድ ከ3,918.6 ኪ/ሜትር ወደ 

8,975 ኪ/ሜትር ሲያድግ ቀበሌን ከቀበሌ የሚያገናኙ የክረምትና የበጋ መንገዶች 

4687 ኪ/ሜትር በURRAP ፕሮግራም ብቻ ተሠርተዋል። 

 
በመብራት አገልግሎት በኩል በማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የ1988 ዓ/ም የ2003 

ዓ/ም ጥናት መሠረት በኩራዝ፣ በሻማና በፋኖስ የሚጠቀመው ህዝብ 99.6 በመቶ 

ነበር። ይህ አሀዝ በ2003 ዓ/ም ወደ 63 በመቶ ዝቅ ብሏል።  በአንጻሩ የኤሌክትሪክ 

ተጠቃሚው ህብረተሰብ ብዛት በ1988 ዓ/ም ከነበረበት 0.4 በመቶ ወደ 37 በመቶ 

አድጓል። (የማዕከላዊ ስታትስቲክስ፡ 1988 እና 2003)  

 
እንደ ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርት የአማራ ክልል መጠጥ ውሃ ከ1988 

ዓ/ም በፊት 95 በመቶ የሚሆነው ህዝብ የወራጅ ወንዝ፣ የኩሬና ጥራቱ ያልተጠበቀ 

ውሃ ተጠቃሚ ነበር። ኤጀንሲው በ2003 ዓ/ም ባወጣው ሪፖርት መሠረት ችግሩ 

ወደ 33.6 በመቶ ዝቅ ብሏል። በአንጻሩ በገጠሩ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት 
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በ1988 ዓ/ም ከነበረበት 5 በመቶ ወደ 67 በመቶ አድጓል። (የማዕከላዊ 

ስታስቲክስ፡1988 እና 2003 እና ውሃ ልማት ቢሮ 2005 ዓ/ም ሪፖርት)  

 
3.3 ማህበራዊ ልማትና የአማራ ክልል ህዝብ ተጠቃሚነት  
 
3.3.1 በትምህርት ልማት የተሠሩ ሥራዎችና የተገኙ ውጤቶች  
 
በአጠቃላይ ትምህርት በቅድመ 1983 ዓ/ም ዋነኛ ተጠቃሚ ተደርጎ ይታይ የነበረው 

የአማራ ክልል ህዝብ፤ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ ተወስዶ ሲታይ ግን 

ውጤቱ በተቃራኒው ነበር። በ1988 ዓ/ም በወጣው የኤጀንሲው ሪፖርት፣ በአገር 

ደረጃ ጠቅላላ ከመኃይምነት የተላቀቀ (literacy rate) እንደ አገር 17 በመቶ አካባቢ 

የነበረ ሲሆን የአማራ ክልል ሁኔታ ከአገር አቀፉም በታች 13.7 መቶ ነበር። 

ባለፉት ዓመታት በተደረገው ርብርብ ከመኃይምነት የተላቀቀው ህብረተሰብ ቁጥር 

ወደ 36 በመቶ አድጓል። (የማዕከላዊ ስታትስቲክስ፡1988 እና 2003) ባለፉት ሁለት 

ዓመታት በተካሄዱ ተከታታይ የተግባር ተኮር ዘመቻዎች ከላይ የተጠቀሰው መረጃ 

በከፍተኛ ደረጃ እንደሚሻሻል ይጠበቃል። 

 
የክልሉ ገጠሮች የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ በ1988 ዓ/ም 17.81 

በመቶ ነበር። በ2005 ዓ/ም ወደ 96 በመቶ አድጎ ይታያል። በተማሪ ቁጥር 

ሲታይም በ1988 ዓ/ም 416 ሺህ የነበረው የተማሪ ጥቅል ተሳትፎ በ2005 ዓ/ም ወደ 

3.9 ሚሊዮን አድጓል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎን ስንገመግም ደግም 

በ1988 ዓ/ም በቁጥር 3 ሺህ የማይሞላ ተማሪ የነበረ ሲሆን በ2005 ዓ/ም ወደ 384 

ሺህ ወይም 41 በመቶ አድጓል። (ማዕከላዊ ስታትስቲክስ፡1988፡2003 እና 

ትምህርት ቢሮ 2005)  

 
እንደ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርት የሴት ተማሪዎች የአንደኛ ደረጃ 

ጥቅል ተሳትፎ በ1988 ዓ/ም ከ170 ሺህ ያልበለጠና የሴትና የወንድ ተማሪ ምጣኔም 

40.9፡ 59.1 ነበር። በ2005 ዓ/ም ደግሞ የሴት ተማሪዎች ተሳትፎ 1.84 ሚሊዮን 

የደረሰ ሲሆን ወደ 51.2 በመቶ ደርሷል። ክልሉ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

ባለቤት አልነበረም። አሁን ግን የሰባት ዩኒቨርሲቲዎች ባለቤት ሆኗል። ኮሌጆችና 

የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተቋቁመዋል። የትምህርት ተሳትፎን ለማሳደግ 

የትምህርት ቤት ግንባታ ወሳኝ ነው።  በመሆኑም በ1988 ዓ/ም የአንደኛ ደረጃ 
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ትምህርት ቤቶች ቁጥር 2,630 ነበር፤ በ2005 ዓ/ም ይህ አሃዝ ወደ ከ7,706 

ትምህርት ቤቶች በላይ አድጓል። የአንደኛ ደረጃ መምህራንም በ1988 ዓ/ም ከ22 

ሺህ ያልበለጡ ነበሩ። በ2004 ዓ/ም ከ 90 ሺህ በላይ ደርሰዋል። የሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች ቁጥር በ1988 ዓ/ም፣ 77 የነበረ ሲሆን በ2004 ዓ/ም ይህ አሀዝ 

ወደ 300 አድጎ ይታያል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ እንዲቻል የክፍል 

ተማሪ፣ የመምህር ተማሪና የመጽሐፍ ተማሪ ጥምርታዎችን ለማሻሻል ከፍተኛ 

ጥረት ተደርጓል።  (ትምህርት ቢሮ፡ 1988፡ 2005) 

  
3.3.2 በጤና ጥበቃ ረገድ የተሠሩ ሥራዎችና የተገኙ ውጤቶች 

 
አገራችን የምትከተለውን በመከላከል ላይ የተመሠረተ የጤና ፖሊሲ በክልሉ 

ተግባራዊ ለማድረግ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ስራ ላይ ውሏል። የጤና 

ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን ተግባራዊ ለማድረግ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን 

በመመልመልና በማሰልጠን የመሠረተ-ጤና አገልግሎቱን ለማሻሻል ጥረት 

ተደርጓል። በ1997 ዓ/ም ምንም ያልነበረውን የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች 

በአሁኑ ጊዜ 7ሺህ በላይ ያህል የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች በገጠርና በከተማ 

ተመድበው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። (የጤና ጥበቃ ቢሮ፡ 2005)  

 
ህብረተሰብ አቀፍ በሆነው የመከላከል ፖሊሲ የመኖሪያ ቤትና የአካባቢ ንጽህናን 

በመጠበቅ የተነደፈውን የጤና ፓኬጅ አሟልቶ ለመተግበር በክልሉ ዋነኛ ገዳይ 

የሚባሉ ወባ፣ ሳንባ ነቀርሳና ኤች.አይቪ/ኤድስን የመሳሰሉ በሽታዎች በከፍተኛ 

ደረጃ እንዲቀንሱ ሆኗል። በ1988 ዓ/ም በወባ ምክንያት ወደ 0.39 በመቶ ህዝብ 

ይሞት የነበረ ሲሆን በ2005 ዓ/ም ወደ 0.04 በመቶ ወርዷል።  የሳንባ ነቀርሳ 

በሽታን ከመከላከል አንጻርም በ1988 ዓ/ም ከነበረው 0.59 በመቶ፣ በ2004 ዓ/ም 

ወደ 0.007 እንዲቀንስ ተደርጓል። ይህም በሽታውን የመከላከል ስራችን ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እያደገ የመጣ መሆኑን ያመለክታል። በኤች.አይቪ/ኤድስ በሽታ ምክንያት 

ህጻናት ያለወላጅ የቀሩበት ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል፤ መድልዎና መገለል እንዲቀር 

በተሠራው ሥራ  በርካታ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች አምራች ኃይል ሆነው 

የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ። (ጤና ጥበቃ ቢሮ:2004)  

 
ህብረተሰቡ በሽታን የመከላከልና የመሠረተ ጤና እንክብካቤ አመለካከቱና ተግባራዊ 

እንቅስቃሴው ተሻሽሏል። የእናቶችንና የህጻናትን ሞት ለመቀነስ በተደረገ ጥረት 
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የወሊድ አገልግሎት ሽፋናችን በ1985 ዓ/ም ከነበረበት 3% በ2004 ዓ/ም ወደ 17% 

አድጓል። የህጻናት ክትባት እንደ ኩፍኝ፣ /BCG/ እና ዘጊአናዳ /DPT/  በ1988 

ዓ/ም እንደ ቅደም ተከተላቸው ከነበሩበት 39.5፣ 65 እና 51 በመቶ በ2004 ዓ/ም፣ 

ወደ 94፣ 99፣ እና 99 በመቶ ያደገ ሲሆን በ2005 ዓ/ም መከተብ ያለባቸው ህጻናት 

ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተከትበዋል። (የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ፡ 1988 እና 2005 ጤና 

ጥበቃ ቢሮ ሪፖርት)  

 
በሽታን አስቀድሞ የመከላከል ተግባር ከላይ በተጠቀሰው መልኩ ተግባራዊ 

ከመሆኑም በላይ የህክምና አገልግሎትን ለማሻሻል ፈርጀ-ብዙ ጥረቶች በመደረግ 

ላይ ናቸው።  በመሆኑም የጤና ኬላ ግንባታው በ1988 ዓ/ም ከነበረበት በቁጥር 

508፣ በ2006 ግማሽ ዓመት ወደ 3302 አድጓል። የጤና ጣቢያ ግንባታን 

ስንመለከትም በ1988 ዓ/ም በክልል 46 ጤና ጣቢያዎች የነበሩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት 

ወደ 801 ወይም 91 አድጓል።  እንደ ጤና ጥበቃ ቢሮ መረጃ የሆስፒታሎች ቁጥር 

በ1988 ዓ/ም 9 ብቻ ነበር፤ በአሁኑ ወቅት ሥራ ላይ ያሉ ሆስፒታሎች ቁጥር 19 

የደረሰ ሲሆን በግንባታ ላይ ያሉ 55 ሆስፒታሎች ናቸው። (የጤና ጥበቃ ቢሮ፡ 

1988 እና 2006 ግማሽ ዓመት) 

 
ከመሠረተ ልማት ግንባታው ባሻገር የተቋሞቹ የውስጥ ይዞታ (facility) እንዲሟላና 

እንዲሻሻል ሰፊ ጥረት ተደርጓል። በመሆኑም እንደ ጤና ጥበቃ ቢሮ መረጃ 

በተቋሞቹ በ1985 ዓ/ም 181 ሜዲካል ዶክተሮችና ጤና መኮንኖች፣ 607 ነርሶችና 

1,033 ድጋፍ ሠጭ ሠራተኞች ነበሩ። በ2006 ግማሽ ዓመት የሜዲካል ዶክተሮች 

ወደ 318፣ የጤና መኮንኖች ቁጥር ወደ 1,323፣ የነርሶች ወደ 9,063፣ የጤና 

ቴክኒሻኖች 7ሺህ በላይ እና ድጋፍ ሠጭ ሠራተኞች ደግሞ ወደ 8,900 በላይ 

አድጓል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በክልሉ በሽታን ከመከላከል ባሻገር ከጊዜ ጊዜ 

እያደገ የሄደው የህክምናው አገልግሎት በመሻሻል ላይ ይገኛል። (የጤና ጥበቃ 

ቢሮ፡ 1988 እና 2006 ግማሽ ዓመት)  

 
ማጠቃለያ 
 
የአማራ ክልል ህዝቦች ባለፉት ዓመታት ያካሄዷቸው የፀረ-ድህነትና የኋላቀርነት 

ትግሎችና የተጎናጸፏቸው ድሎች ከብአዴን/ኢህአዴግ የትግልና የድል ታሪክ ጋር 
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በእጅጉ የተሳሰሩ ናቸው። ምክንያቱም የአማራ ክልል ህዝቦች አሁን የሚገኙበትን 

መልክዓ-ምድር ይዘው ከሌሎች ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በጋራ በሠላም 

የሚኖሩት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት ከተደነገገ በኋላ ነው። የሠላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ጎዳናዎች የተተለሙትና ተግባራዊ የሆኑትም በህገ-መንግስቱ ዘመንና 

በኢህአዴግ አመራር ነውና።  ይህም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስለኢህአዴግ 

ታሪክ በጻፉት ጽሑፍ መቋጫ ላይ የገለጹትን ያስታውሰናል። 

 
የኢህአዴግ ታሪክ መጽሐፍ መጨረሻ ገጽ ላይ የሚከተለውን ይላል፤ «እናም 

የኢህአዴግ ታሪክ በጅምር ላይ ያለ ግንባታ ነው ማለት ይቻላል። አጀማመሩ እጅግ 

ያማረ ህንጻ ነው። …እንደ አጀማመሩ ከዘለቀ የዓለም ድንቅ ቅርሶች እየተባሉ 

እንደሚወሰዱ ህንጻዎች ሁሉ ድንቅ ስራ ሆኖ በታሪክ ይኖራል።  መሃል ላይ 

ከተሰናከለ ከፍተኛ ብርሃን ፈንጥቀው፣ ተስፋ ጭረው ብልጭ ብለው ድርግም 

እንዳሉ እጅግ ብዙ የታሪክ ክስተቶች ሁሉ አንድ ተጨማሪ ትራጂዲ ሆኖ ያልፋል።  

ለዚህ ነው የኢህአዴግ ታሪክ ገና እየተጻፈ ነው የምንለው።  መግቢያው ብቻ ነው 

የተጠናቀቀው የምንለው።  ቀጣይ የኢህአዴግ ትውልዶች ከድርጅታቸው ልምድ 

በመማር ግንባታውን ያጠናቅቃሉ ተብሎ ይታመናል።»  (መለስ ዜናዊ; 2002፤133) 

 
እንደተጠቀሰው ሁሉ የአማራ ክልል ህዝቦችም የሠላም፣ የልማት፣ የዴሞክራሲና 

በመፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ አንድነትና የአብሮነት ጉዞ ጅምር፤ ምርጥ ተምሳሌት 

ከሚባሉት የሚመደብ ሊሆን እንዲችል የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ ተጠናክሮ መቀጠል 

አለበት፤ ትውልዱም እየተቀባበለ በአግባቡ ሊተገብረው ይገባል።   

 
IV. ያጋጠሙ ተግዳሮቶች  
 
ለህዝቦች ልማትና ዴሞክራሲ፣ በእኩልነት ላይ ለተመሠረተው አንድነት ዋስትና 

የሆነውን ህገ-መንግስት ተግባራዊ ለማድረግ በነበረው ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶች 

ቀላል አልነበሩም።  የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል፦  

 
4.1 ህዝቡ ውስጥ ተከማችቶ የቆየው የድህነትና የኋላቀርነት አመለካከት 

እንዲሁም እነዚህ ችግሮች የፈጠሯቸው ተግዳሮቶች 
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ልማትና ዴሞክራሲን እንዲሁም እድገትና ብልጽግናን በቀጣይነት ለማረጋገጥ 

የህብረተሰቡ ፀረ-ድህነትና ፀረ-ኋላቀርነት አመለካከት ማደግ አለበት። ድህነትና 

ኋላቀርነትን የሚጸየፍና ብልጽግናን የሚቋምጥ ህብረተሰብ ባልተገነባበት ሁኔታ 

በዘላቂነት ልማትንና ዴሞክራሲን እንዲሁም እድገትንና ብልጽግናን መገንባት 

ያስቸግራል። ከድህነትና ኋላቀርነት የተላቀቀ ህብረተሰብን ለመገንባት በድህነትና 

በኋላቀርነት መንስኤና የመፍትሔ ቀመሮች ላይ በቂ መግባባት የፈጠረና ጠንካራ 

መደምደሚያ ላይ የደረሰ ህብረተሰብን መፍጠር የተግባራት ሁሉ አውራ ተግባር 

ነው።  የድህነትና የኋላቀርነት ችግሮች መንስኤዎችና መፍትሔዎች ላይ መግባባት 

ብቻ በቂ አይደለም። የተቀመጡትን የመፍትሔ ቀመሮች በትክክል ቆጥሮ ይዞ 

ሌትና ቀን የመስራት የታታሪነት አመለካከትንና ተግባራዊ ርብርብን መገንባት 

የግድ ይላል። በዚህ ረገድ የመጣንበት ጉዞ እጅግ አድካሚና ውጣ-ውረድ የበዛበት 

ነበር። በጥረታችን ልክ ውጤታማ የሆንበት ሂደት ቢኖርም አሁንም ፈርጀ ብዙና 

የላቀ ውጤትን ማረጋገጥ ይጠይቀናል።   

 
ህብረተሰቡ ውስጥ የፀረ-ድህነትና የኋላቀርነት አመለካከት በወሳኝነት ተፈጥሯል 

ብንልም በተገነዘበው ልክ አዳዲስ አሠራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን ተቀብሎ 

የመስራትና የታታሪነት አመለካከት ችግሮች ግን አሁንም በሚፈለገው ደረጃ 

አልተወገዱም። በዚህ ዙሪያ ብዙ ማሰብንና ብዙ መሥራትን ይጠይቃል።   

 
ከ1960ቹ ጀምሮ አማራ ክልልን በጎበኘው ተከታታይ ድርቅና እሱን ተከትሎ 

በተፈጠረ ረሃብ እንዲሁም የምርትና ምርታማነት እድገት አለመረጋገጥ ህዝቡ 

የምጽዋት እጅ እንዲዘረጋ አስገዳጅ ሁኔታ ተፈጥሮ  ቆይቷል። መንግስታት 

የህዝቡን የእርዳታ ጥያቄ የመለሱበት አግባብ የተረጅነት መንፈስን በሚያበረታታ 

መልኩ ሆኖ ከመቆየቱ ጋር ተያይዞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የተመጽዋችነትና 

የጠባቂነት አመለካከት በተለይ በምስራቁ የክልላችን አካባቢ ስር ሰዶ ቆይቷል። 

ተረጅነትና ጠባቂነት የራስን ተነሳሽነትና ጥረት የሚያመክን ክፉ በሽታ መሆኑ 

ግልጽ ነው። ይህን ክፉ በሽታ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ለመዋጋት ጥረት ተደርጎ 

የተገኙ ውጤቶች ቢኖሩም አሁንም አደናቃፊነቱ ትንሽ አይደለም። በቀጣይም 

ትግል ይጠይቃል።   
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4.2 ፍትሃዊና በየደረጃው ተጠቃሚ ካለመሆን ጋር የተያያዙ ችግሮችና 
ፈተናዎች 

 
ህገ-መንግስታችን የዜጎችን ፍትሃዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ይደነግጋል። በዚሁ 

መሠረት ልማታዊ መንግስታችን ያወጣቸው ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና እቅዶች 

የህዝቡን ፍትሃዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ናቸው። ይሁንና በዜጎች 

መካከል ፍትሃዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ተረጋግጧል ለማለት ያስቸግራል።  

በሴቶችና በወንዶች፣ በወጣቶችና በአዋቂዎች፣ በከተማና በገጠር፣ በዞኖች መካከል፣ 

በወረዳዎች መካከል ወዘተ… ፍትሃዊና በየደረጃው ተጠቃሚ የመሆን ጉዳይ 

ድርጅትና መንግስት በሚፈልጉት ልክና ፍጥነት እየሄደ አለመሆኑ ትልቅ ችግርና 

ተግዳሮት መሆኑ ሊሠመርበት ይገባል። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶችና የተገኙ ውጤቶች ቢኖሩም አሁንም የመልካም 

አስተዳደር እርካታ አልተረጋገጠም። ለዜጎች ፈጣን ውሳኔ መስጠት ላይ ድክመቶች 

አሉ። በፍትህ እጦት መጉላላት ይደርስባቸዋል ወዘተ... ይህን ችግር በቀጣይነት 

ለመፍታት የተለየ ትኩረት ይጠይቀናል። 

 
4.3 የትምክህተኞችና ኪራይ ሰብሳቢ ኃይሎች የጥፋት እንቅስቃሴ ሌላው 

ተግዳሮት ነበር። 
 
የአማራ ገዥዎች ቅድመ 1983 ዓ/ም የህዝቡን ጉልበትና መሬት እንዲሁም 

አጠቃላይ ማንነቱን ወርሰው ሲገለገሉበት እንደኖሩ ቀደም ሲል ተጠቅሷል። የአማራ 

ክልል ህዝብ ፀረ-ገዥዎች አቋም ወስዶ ኢህዴን/ብአዴንን ፈጥሮ በጽናት ከሌሎች 

ሠፊ ህዝቦችና አታጋይ ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በ1983 ዓ/ም 

ድልን ተጎናጽፏል። ይሁንና በአመለካከት ያልተቀበሩት ትምክህተኛ ገዥዎች 

የአማራውን ህዝብ በኋላቀርነት መንገድ ለማነሳሳት ብዙ ሠርተዋል። 

ትምክህተኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ህገ-መንግስቱ ከጸደቀና ሥራ ላይ ከዋለ 

የዘላለም ሞት እንደሚሞቱ በሚገባ ተገንዝበው ስለነበር ህገ-መንግስቱ አገርን 

የሚበትን፣ የአማራ ህዝብንም በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳ እንደሆነ አስመስለው ብዙ 

ሠርተዋል፤ ህዝቡ እንዲከተላቸውም ብዙ ወትውተዋል።   

 
ነገር ግን የትምክህተኞቹና የኪራይ ሰብሳቢዎቹ ጥረት ባለመሳካቱ የአማራ ክልልና 

ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ የእውነተኛ አንድነቱ፣ የእድገቱና ብልጽግናው ዋስትና 
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የሆነውን ህገ-መንግስት አፀደቀ። ተስፋ ያልቆረጡት እነዚህ የጥፋት ኃይሎች 

ምርጫ 97ን እንደ ማነሳሻና አቅም ማጠናከሪያ ተጠቅመው ህገ-መንግስቱን በአመጽ 

ለመቀየር ብዙ ሠሩ። ምርጫው በብአዴን/ኢህአዴግ ትግል ዴሞክራሲያዊ ሆኖ 

እንዲፈጸም ጥረት የተደረገ ቢሆንም ትምክህተኞቹና ኪራይ ሰብሳቢዎቹ እስከ 36 

በመቶ ድምጽ አገኙ። ይህ ወቅት የጥፋት ኃይሎቹ አመለካከት ቀላል ባልሆነ ደረጃ 

ወደ ከፍታ የወጣበት ነበር። ህዝቡ ተቋዋሚዎችን የመረጠው ለውጥ ያመጡልኛል 

ብሎ ሳይሆን በብአዴን ላይ የነበረውን ቅሬታ ለመግለጽ የተቃውሞ ድምጽ 

የሰጠበት ነበር።  ብአዴንና የክልሉ መንግስት በአፈጻጸም የነበሩባቸውን ድክመቶች 

በመገምገምና ህዝቡ አስተካክሉ የሚሏቸውን በማስተካከል ድክመታቸውን አርመው 

ተንቀሳቀሱ።  

 
የአማራ ክልል ህዝቦች ከመሪ ድርጅቱ ብአዴን/ኢህአዴግ ጋር በመሆን 

ያጋጠማቸውን ችግሮች በብቃት አለፉ። እናም ከ1997 ዓ/ም የምርጫ ሂደት 

ከውድቀታቸው ተምረው በ2002 ዓ/ም በተካሄደው ምርጫ አንድም የትምክህተኛና 

የኪራይ ሰብሳቢ ወኪል የምክር ቤት ወንበር በማያገኝበት ሁኔታ 

ለብአዴን/ኢህአዴግ የአውራ ፓርቲነት እድል ሠጥተዋል። ህዝቦቹ ከመሪ 

ድርጅታቸው ጋር በማበር በየወቅቱ የገጠሟቸውን የኪራይ ሰብሳቢነትና የሱ ሽፋን 

የሆነውን ትምክህት በቀጣይነት እየታገሉ ቢሆንም በጎታች አመለካከትና 

ተግባራቸው የሚታወቁት ኪራይ ሰብሳቢዎች ከጥፋት ተግባራቸው አልተቆጠቡም። 

ሆኖም «ግመሎቹ ይጓዛሉ፤ ውሾቹ ይጮሃሉ» ዓይነት ሁኔታ ሰፍኖ ሁሉም በየፊናው 

ይጓዛል።   

 
V. የአማራ ክልል ህዝቦች የቀጣይ ትኩረት ጉዳዮች 
 
ከድህነት ወጥቶ ያደገና የበለጸገ ኢኮኖሚ የመገንባት፣ ከፀረ-ዴሞክራሲና ከኋላቀርነት 

ወደ ዴሞክራሲና ሁሉን አቀፍ ስልጣኔ የመሸጋገርና በሂደቱ ህዝቡ በየደረጃው 

በፍትሃዊነት ተጠቃሚ የሚሆንበት ኢኮኖሚ የመገንባት ሂደቱ ውስብስብና ከባድ 

መሆኑ አይቀርም። የሽግግሩን ውስብስብነት እየፈቱ የህዝቡን እድገትና ብልጽግና 

ለማፋጠን አመለካከትን መገንባት፣ ክህሎትን ማሳደግና አደረጃጀትን ማጠናከር 

ቁልፍ የአቅም ግንባታ መስኮች ሊሆኑ ይገባል።  
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በአማራ ክልል ህዝቦች ዘንድ እያደገና እየተገነባ ያለው ፀረ-ድህነትና ፀረ-ኋላቀርነት 

አመለካከት በተጠናከረና በዳበረ መልኩ መቀጠል አለበት። ከኋላቀር አመለካከት 

የሚመነጩ የታታሪነት ማነስ፣ ታካችነት፣ አልችልም ባይነት፣ ጠባቂነትና ሌሎች 

ጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲወገዱ ሁሉን አቀፍ ርብርብ ማካሄድ ይጠይቃል። 

የአማራ ክልል ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን በማጎልበት በመፈቃቀድ ላይ 

ለተመሠረተው አገራዊ አንድነት በቀጣይነት ገንቢ አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው። 

ስለሆነም ለእድገትና ለአገራዊ አንድነት ፀር የሆኑትን የኪራይ ሰብሳቢነትንና 

የትምክህተኝነትን አመለካከትና ተግባርን መዋጋት ይጠይቀናል።   

 
ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና የዴሞክራሲ ልማት የሚረጋገጠው አዳዲስ 

አሠራሮችን፣ ግኝቶችንና ቴክኖሎጂዎችን በአግባቡና በላቀ ደረጃ የሚቀበልና 

ተግባራዊ የሚያደርግ ህብረተሰብ ሲገነባ ነው። በመሆኑም የህብረተሰቡ አዳዲስ 

አሠራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን የመቀበልና ተግባራዊ የማድረግ ክህሎት 

እንዲጎለብት የማያቋርጥ ርብርብ ማድረግ ይጠይቃል።   

 
የህዝብ የተደራጀ እንቅስቃሴን የማጠናከር አስፈላጊነት። ድህነትንና ኋላቀርነትን 

በማቸነፍ እድገትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ የተስተካከለ አመለካከትና ለእድገት 

የሚያበቃ ክህሎት መጨበጥ ወሳኝ ቅድመ-ሁኔታዎች ቢሆኑም በተደራጀ የህዝብ 

ንቅናቄ ካልተደገፉ የሚፈለገውን እድገትና ብልጽግና በሚፈለገው ፍጥነት ለማሳካት 

ከባድ መሆኑ አይቀርም። ስለሆነም ህብረተሰቡ ውስጥ ልማትና መልካም 

አስተዳደርን የሚያጎለብቱና የሚያፋጥኑ የአደረጃጀት አግባቦችን የማስፋትና 

የማጠናከር ጉዳይ አንዱ ዋነኛ የትኩረት ማዕከል መሆን ይገባዋል።   

 
ከላይ የተጠቀሱትን ጉዳዮች ጠቅለል አድርጎ ለማስቀመጥ የአማራ ክልል ህዝቦች 

አገራችን የነደፈችውን የህዳሴ መስመር ተከትለው በእድገትና በብልጽግና ጎዳና 

ለመዝለቅ ይችሉ ዘንድ ሁሉን አቀፍ ርብርብ ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል።   

 
 

 

 

 



 24 

 

ዋቢ መጻህፍትና ሠነዶች 

 

1. Acemogu.D. Robinson J.A (2012) «The origins of power, prosperity, 
and poverty»   why nations fail (Page-520) published by crown 
business.  

2. CSA (1988 E.C) the Federal Democratic Republic Of Ethiopia 
Central Statistics Authority/ 4sl Statistical Agricultural Sample Survey 
(Page 1-71) Addis Ababa 

3. CSA (2004 E.C.) The Federal Democratic Republic Of Ethiopia, 
Central Statistical Agency. Agricultural Sample Survey, Volume I 
(Page1-374) Report On. Area And Production Of Major Crops, 
Private Peasant Holdings, M, Addis Ababa  

4. CSA (2004 E.C.) The Federal Democratic Republic Of Ethiopia, 
Central Statistical Agency, Welfare Monitoring. Survey 2011, 
Statistical Report, Basic Population Characteristics, Education, 
Health, Child Care and Breast Feeding, Volume I,(Page 1-126)  
Addis Ababa 

5. Diamond, J.(1997) «Gun, Germ and steal, the fates of human 
societies» Page. 1-450  

6. Walelgn Mekonnen (1961 E.C) «on the issue of nations and 
nationalities»  
 

7. መለስ ዜናዊ (2002) ከኢህአዴግ ምስረታ እስከ 2002 ገጽ 133፡ አሳታሚ ሜጋ 

ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ) 

8. የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ህገ-መንግስት (1987) «ፌደራል 

ነጋሪት ጋዜጣ» 

9. በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ (2001) የአማራ ክልል 

ህዝብ፣ ባህልና ቋንቋ ብርሃንና ሠላም ማተሚያ ድርጅት 

10.  በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ የአማራ ክልል ህዝብ 

ታሪክ በአማራ ገና ያልታተመ። 

11.  የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት «የተሻሻለው የገጠር መሬት 

አስተዳደርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/1998»                                                           

12.  የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የተሻሻለው «የአማራ ብሔራዊ 

ክልል ህገ-መንግስት አዋጅ ቁጥር 148/1999)» 



 25 

13.  የተለያዩ የአማራ ክልል ቢሮዎችና ተቋማት  

14.  አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም (2004) ሪፖርት;ባህርዳር 

15.  ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር (2004) ሪፖርት 


