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በኢትዮጵያችን በህዝብ ንቁ ተሳትፎ በመገንባት ሊይ ያሇው ዳሞክራሲያዊ
ስርዓት በፅንፈኞች ሴራ ከቶ አይጎነተሌም!!
ከትግራይ ተወሊጆች ማህበር በሰሜን አሜሪካ የተሰጠ መግሇጫ
የኢትዮጵያ ህዝብ ሇዘመናት እየተፈራረቁ እሊዩ ሊይ ሲፈነጩበት የነበሩትን
የሇየሊቸው ኢ-ፍትሃዊና ኢ-ዳሞክራሲያዊ ስርዓቶችን ከሰንኮፋቸው በመንቀሌ
ዯግመው ሊይመሇሱ ከትብያ ቀሊቅል በምትካቸው ሁለም ብሄር ብሄረሰቦችና
ህዝቦች በእኩሌነት፣ በመከባበርና በመፈቃቀዴ መንፈስ የሚኖሩባትንና በጋራ
ጥረታቸው የሚያንፅዋትን አዱሲቱን ኢትዮጵያን በዳሞክራሲያዊ መሰረት
ሊይ መገንባቱን ከተያያዘው እንሆ ሁሇት ዓሰርት ዓመታትን ሉዯፍን ነው፡፡
በአያላ ሽሕ ዓመታት የሚቆጠረውን አሸብራቂ ታሪኩን ይበሌጥ
በሚያዯምቁትና ዘመናዊነትን በሚያሊብሱት ጥቂት የትግለና የጥረቱ
ፋይዲዎች እንሆ አሽተው የሚጨበጥና የሚዲሰስ ፍሬ እያስገኙሇት ይገኛለ፡፡
በመሆኑም ዛሬ ኢትዮጵያ ሃገራችን በአፍሪካ አህጉር በግንባር ቀዯምትነት
በፈጣን የሇውጥ ሃዱዴ ሊይ እየረሽከረከረች ሁለን አቀፍ ኢኮኖሚያዊ፣
ማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ዱፕልማሲያዊ ዴልችን በማስመዝገብ ወዯፊት
በመገስገስ ሊይ ነች፡፡
ኢኮኖሚያቸው በነዲጅ ሃብት ሊይ ካሌተገነባው ሃገሮች መካከሌ ዯቡብ
አፍሪካን ተከትሊ ባሇፉት ስዴስት ዓመታት ከ10-12% የሚሰሊ ኢኮኖሚያዊ
እዴገት ያስመዘገበች ብቸኛ አፍሪካዊት ሃገር ሆናሇች፡፡
በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመርቆ ስራ ሊይ ይውሊሌ ተብል የሚጠበቀው የጣና
በሇስ የኤላክትሪክ ሃይሌ ማመንጫ ግዴብን ጨምሮ የግሌገሌ ጊቤ አንዴ፣
የግሌገሌ ጊቤ ሁሇትና የተከዜ የሃይሌ ማመንጫ ግዙፍ ግዴቦች ወዯ ተግባር
ተሸጋግረው የሃገሪቱን የሃይሌ ፍሊጎት ዯረጃ በዯረጃ በማርካት ሊይ ይገኛለ፡፡
በአሁኑ ጊዜ ግንባታው በመሳሇጥ ሊይ ያሇውና እስከ አሁን ከተሰሩት በእጅጉ
የሊቀው ግዙፉን የግሌገሌ ግቤ ሶስት፣ ከዚያም በቅዯም ተከተሌ የሚገነቡትን
የግሌገሌ ጊቤ አራትና አምስት የሃይሌ ማመንጫ ግዴቦችንና በላልች
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የሃገሪቱ ክፍልች በሚገኘው የሃገሪቱ ተፋሰስ መሌክዓ ምዴር ስር በሌማቱ
አሸንዲና ቦይ ውስጥ የሚካተቱን የሌማት አውታሮች ሌዯት እውን ሲሆን
ሃገራችንን ወዯ ሊቀ የሃይሌ የውጭ አቅርቦት እንዯሚያሸጋግራት ከውጥኑ
መተንበይ ይቻሊሌ፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ዴረስ የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ
ነብር በመባሌ ትሞካሽ የነበረችውን ኬንያን በጀግኖች ሌጆቿ በረጅም ርቀት
ሯጮች እንዯቀዯመቻት ሁለ በኢኮኖሚው ዘርፍም በህዝቦቿ ጥረት የኬንያን
ኢኮኖሚ በማሇፍ በአሁኑ ጊዜ አጠቃሊይ ዓመታዊ ገቢዋን ወዯ ሊቀ ዯረጃ
ከፍ በማዴረግ የምስራቅ አፍሪካ ቀንዴን ሃገሮች በኢኮኖሚ ቁንጮነት
በመምራት በአሁኑ ወቅት $36 ቢሌዮን ድሊር ዓመታዊ ሃብት በማስመዝገብ
በታሪኳ ታይቶ የማይታወቀውንና በሃገሪቱ ብር ሲሇካ ወዯ ግማሽ ትሪሉዮን
ብር የሚጠጋ ዓመታዊ ኢኮኖሚያዊ ሃብት ባሇቤት ሆናሇች፡፡
የዛሬ ኢትዮጵያችን የመንግስት አስተዲዯርና ባሇቤትነት እየቀጨጨ የግለ
ክፍሇ ኢኮኖሚ በእርሻው፣ በኢንደስትሪውና በላልች መስኮች እጅግ እየሰፋ
በመሄዴ ሊይ የምትገኝ ሃገር ሆናሇች፡፡ ከስምንት ዓመታት በፊት በውጭ
የግሌ ባሇሃብቶች ይንቀሳቀሱ የነበሩት የኢኮኖሚ ፕሮጀክቶች በቁጥር ከሃያ
ሰባት ያሌበሇጡበት ወቅት ተቀይሮ በ2002 ዓመት ሊይ 4600 ሌዩ ሌዩ
ፕሮጅቶች በግሌ ኢንቨስተሮች ይዞታ በመሊ ሃገሪቱ ተንሰራፍተዋሌ፡፡
በላልች የሌማት ዘርፎችም የተገኙት ውጤቶች የትየላሇ ናቸው፡፡
በመሊ አገሪቱ በበጋና በክረምት ወራት የሚኬዴባቸው ጥርጊያ መንገድች
ከሰሊሳ ሶስት ሺሕ ኪል ሜትር ወዯ ስዴሳ ሺሕ ኪል ሜትር ከፍ ብሎሌ፡፡
ከጥቂት ዓመታት በፊት በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተሞች ታጥሮ የነበረው
የዓሇም ዓቀፍ በረራዎችን የሚያስተናግዯው የኢንተርናሽናሌ አውሮፕሊን
ማረፊያዎች ቁጥር በዛሬይቱ ኢትዮጵያ የአዱስ አበባውን እጅግ ዘመናዊ
ማዴረግን ጨምሮ በዴሬዲዋ፣ በአክሱም፣ በሊሉበሊ፣ በአሶሳ፣ በባህርዲር፣
በዯብረዘይት፣ በጎንዯር፣ በጋምቤሊ፣ በአሰሊ፣ በጅጅጋ፣ በጅማ፣ በመቀላና
በሁመራ ከተሞች የተንጣሇለ ዓሇም ዓቀፍ ዯረጃዎችን የጠበቁ የግዙፍ
አውሮፕሊን ማረፍያ ጣብያዎች አገሌግልት በመስጠት ሊይ ይገኛለ፡፡
በማህበራዊ ዘርፍ የተመዘገበው ውጤት ሇአብነት የአንዯኛ ዯረጃ ት/ቤት
ሽፋን በ1993 ዓ.ም ከዘጠኝ ዓመታት በፊት 60% ያህሌ የነበረው ዘንዴሮ
በ2002 ዓ.ም ወዯ 97% ከፍ ብሎሌ፡፡ በሃገራችን ሁሇት ዩኒቨርስቲዎች
የነበሩበት ገፅታ ተቀይሮ 21 የመንግስት ዩኒቨርስቲዎች በራቸውን ወሇሌ
አዴርገው በመክፈት ወጣቱን የትምህርት ጥማቱን የሚያረካበት ቧንቧ
ሆነዋሌ፡፡ ከሁሇት ዓመታት በኋሊ ወዯ ተግባር የሚሸጋገሩና ግንባታቸው
በመፋጠን ሊይ የሚገኘው ዓስር ተጨማሪ የመንግስት ዩኒቨርስቲዎች ስራ
ሊይ ሲውለ የከፍተኛ ትምህርትን ፍትሃዊ ስርጭት በሁለም የሃገሪቱ
መኣዘናት ያሟሊለ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ እንግዱህ የትምህርቱን ዘርፍ ስናነሳ
መንግስት በጀት በእርከኑ የሚተዲዯሩትን ብቻ እንጂ በመሊ የሃገሪቱ አከባቢ
በሁለም ዯረጃዎች እንዯ አሸን የፈለትን የግሌ የትምህርት ተቋማት ቤቱና
ተጠቃሚው ይቁጠራቸው ብሇን እንሇፋቸው፡፡ ከዚህ ከማህበራዊ ዘርፍ
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ሳንወጣ ሳይጠቀስ የማያሌፈው ሃገሪቱ ባሇፉት ጥቂት ዓመታት በጤና ዘርፍ
ያስመዘገበችው ውጤት አንደ ነው፡፡
ከዓስር ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ አማካይ የእዴሜ ዘመን ወይም
ዯግሞ በህይወት የሚኖርበት ዘመን 47 ዓመት ነበረ፡፡ ዛሬ ይኸው አማካይ
ዕዴሜ ሃምሳ አምስት ዯርሷሌ፡፡ በ1983 ዓ.ም በመሊ ሃገሪቱ የነበረው
የሆስፒታልች ቁጥር ሰባ ሁሇት ብቻ ነበሩ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ይህ አሃዝ ወዯ
አንዴ መቶ ሰማንያ ከፍ ብሎሌ፡፡ በጉሌህ የምናያቸው የአዱስ አበባን ጉዲይ
ስናነሳ 1983 ዓ.ም ከመዱናችን ሁሇት የግሌ ሆስፒታልች ነበሩ፡፡ ዛሬ ይህ
ቁጥር ወዯ ሰሊሳ ዯርሷሌ፡፡
ከአምስት ዓመታት በፊት ከተካሄዯውና የሂዯቱ ዳሞክራሲያዊነት በሽብርና
በስሌጣን ሱሰኝነት በታወሩ ነውጠኞች የአመፅና የጥፋት ዴግስ ንፁኃንን
ሰሇባ አዴርጎ ከተዯመዯመው የ1997 ዓ.ም ብሄራዊ ምርጫ ሁነኛ ትምህርት
በመቅሰም በአሁኑ ጊዜ በሰከነ ሁኔታ በመካሄዴ ሊይ ያሇው የምርጫ ሂዯት
ተፎካካሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሰጥቶ በመቀበሌ መርህና በግሌፅ ውይይት
በዯረሱበት ስምምነት መሰረት የመንግስት በጀት በጋራ የተመዯበሊቸው
የሚዴያ አጠቃቀም ፍትሃዊ ስርዓት ተበጅቶሊቸው የጋራ ችግሮችን
በመግባባትና በውይይት የሚፈቱባቸው የምክክር መዴረኮች አቋቁመው
በሰሇጠነ መንገዴ የምረጡኝ ዘመቻቸውን እያከናወኑ ናቸው፡፡ ባጠቃሊይ
ኢትዮጵያ እያሳየች ካሇችው የፖሇቲካ ብስሇት በመነጨም ሃገራችን
የአፍሪካን አህጉር በሌዩ ሌዩ መዴረኮች ትወክሌ ዘንዴ ከፍተኛ አመኔታና
ሃሊፊነት ተጥልባታሌ፡፡ G-8 እየተባሇ የሚታወቀው የበሇፀጉት ሃገሮች
ስብስብና ከዚያም ትንሽ ሰፋ ባሇው የG-20 የበሇፀጉት ሃገሮች መዴረክ ሊይ
ተገኝታ የአፍሪካን ጥቅም በማስጠበቅ ሁነኛ ሚና መጫወቱን ቀጥሊበታሇች፡፡
ከዚህም ላሊ በነዚህ መዴረኮች ባሳየችው ፋይዲ ያሇው ውጤታማ ተሳትፎ
አሁንም አህጉራችንን በመወከሌ በዓሇም የአየር ንብረት የመሪዎች ስብሰባ
ሊይ እንዴትገኝ ሙለ አመኔታ ተጥልባት ሃሊፊነትዋን በሚያስመካ መሌኩ
እየተወጣች ትገኛሇች፡፡
ይኸንን አላ ሉባሌ የማይቻሇውን ማንም በዓይኑ በብረቱ አይቶ በተጨባጭ
ህሌውናውን ማረጋገጥ የሚችሇውን ግዙፍ ስታቲስካዊ መረጃ ማቅረባችን
ሇጉዲዩ ባሇቤት ሇኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በርቀት ከምንገኝበት ሃገር
ሊይ ሆነን ሇመግሇፅ ነው ቢባሌ ሇቀባሪ አረደት እንዯሚሆንብን ከቶ
ሌንስተው የምንችሇው ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ነገሩ ወዱህ ነው፡፡ በአከባቢያችን
በእናውቅሌህአሇን ግብዝ ፈሉጥ ተወጥረው የዓሇምን ህብረተሰብ በተሳሳተና
ኢትዮጵያን ፅሌመት በሚያሊብስ የጥሊሸት መቀባት ዘመቻ ሊይ እንቅሌፍ
አጥተው የተሰማሩት ጥቂት ፅንፈኞችና ሃገራዊ ስሜት በራቃቸው
አስመሳዮች ሰሞኑን ከዚህም ከዚያም በመጠራራት በቅብብልሽ የተያያዙትን
የቀቢፀ ተስፋ የገዯሌ ማሚቶ ጩኸት ምሊሽ እንዱሆን ከሌማቱ ውቅያኖስ
በጭሌፋ ማቀበሊችን ነው፡፡
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እጅግ የሚገርመው መሊ ብሄር ብሄረሰቦቿና ህዝቦቿ በአንዴ ዴምፅ ሰሊማዊ፣
ዳሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ፣ ነፃና በሁለም ወገን ተአማኒነትን ያተረፈ ምርጫ
ሇማካሄዴ ባቀነቀኑበት ዋዜማ ሊይ ሆነው በሰሚናር ጋጋታ፣ በመግሇጫ
ቱማታና በአሌሞት ባይ ተጋዲይነት የቁራ ኡኡታቸውን የሚያቀሌጡበት
ጥቂት ሃሳዌ መሲሃን የህዝቡን መስዋእትነትና ጥረት መና ሇማስቀረት
የመብቱና የጥቅሙ ተሟጋች ነን ብሇው ማሸርገዴ መቀጠሊቸው ነው፡፡ ይባስ
ብሇውም የትሊንቱን የስዯትና የረሃብ ቁስለን በመነካካት ሆዯ ባሻነትን
ከመቀስቀስ አንስቶ አንቱ የተሰኙ የምርጫ ታዛቢዎች የመፃኢውን ምርጫ
ነፃና ዳሞክራሲያዊ ሂዯት እንዲይከታተለ እስከ መወትወትና ዯንቃራዎች
እስከ መሆን ጨምሮ የአስመሳይ ተቆርቋሪነት ውሌዴ እስከሆነው የአዞ እንባ
አውራጅነት ሙሾ ሊይ ተሰማርተዋሌ፡፡
የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የሚበጃቸውን ስርዓት መገንባት
የጀመሩትና መብታቸውንም በእርግጠኝነት በእሱና በእሱ ዋስትናነት ብቻ
እንዯሚያረጋግጡት
ቅንጣት
ታህሌ
አይጠራጠሩም፡፡ጥቂቶች
በአፈ
ጮላነትና ብሌጣብሌጥነት የሚያዯርጉት የእናውቅሌሃሇን እጥፍ ዘርጋም
በህዝቡ ኪሳራ ራሳቸውን በአቋራጭ ስሌጣን እርካብ ሊይ ቁጢጥ በማሇት
አዴልአዊ ስርዓታቸውን ሇመጫን የሚያዯርጉት መፍጨርጨር ስሇሆነ
የህዝብ ወገን የሆነ ሁለ ይኸንን ጉንጉን ሴራቸውን በማጋሇጥና በማክሸፍ
የበኩለን ዴርሻ ይወጣ እንሊሇን፡፡
የትግራይ ተወሊጆች ማህበር ፅ/ቤት
ዋሽንግተን ዱሲ
April 6, 2010
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