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ሚያዝያ 4 ቀን 2008 

በኤፌዴሪ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ለኮሙዩኒኬሽንና 

ለሚዲያ ተቋማት የሚሰራጭ ሳምንታዊ የትኩረት አቅጣጫ 

1.  የዲፕሎማሲ፣ 

“ኢትዮጵያ   በአፍሪካም ሆነ  በአለም ዓቀፍ መድረኮች  ተቀባይነቷ እያደገ የመጣው   

በህዝቦች  የጋራ ተጠቃሚነት ላይ በተመሰረተው ውስጣዊ እድገቱ ነው።   

ኢትዮጵያ በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እያደረገች ያለውን ጥረት ውጤታማ መሆን 

በመቻሏ ዘላቂ ሰላም በአገር ውስጥ  ብቻ ሳይሆን በአካባቢውም በማረጋገጥ ላይ ነች።  

ኢትዮጵያ በአፍሪካ በተለይ በቀንዱ አካባቢዎች ሰላም ለማስፈን የምታደርገው ጥረት 

እንዲሁም የአካባቢው አገሮች በኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲተሳሰሩና ዘለቄታዊ  ሰላም 

በአካባቢው እንዲሰፍን ትልቅ ሚና በመጫወት ላይ ነች። አገሪቱ በየዘርፉ  

እያስመዘገበች ካለችው  ስኬቶች  ባሻገር አስተማማኝ ሰላም፤ ሰፊ የገበያ እድል፣ 

በተከታታይ  ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት  በተሰራው ስራና  የተለያዩ ድጋፎች፣ 

ወዘተ የኢንቨስትመንትን መዳረሻ መሆን ችላለች። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ርዕሰ 

መዲናችን  አዲስ አበባ በአመት ውስጥ እጅግ በርካታ አለም ዓቀፍ  ኮንፍረንሶችን 

በማስተናገድ ላይ ትገኛለች። በተመሳሳይ አገራችን በምትከተለው በህዝቦች  የጋራ 

ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴዎች የውጭ ባለሃብቶችን ቀልብ እየሳበች ነው። 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ የውጭ ፖሊሲና እንቅስቃሴዎች ስኬታማ በመሆኑ  የታላቁ የህዳሴ 

ግድብ ፕሮጀክትን በሁሉም የተፋሰሱ አገራት በሚባል መልኩ ተቀባይነት እንዲኖረው 

አድርጋለች። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ አፍሪካን በመወከል በየመድረኩ መገኘት 

የቻለችው ከውስጥ በመነጨው ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራዎቻችን ውጤት ነው። 

2. የፌዴራል ስርዓት፣ 

“የፌዴራል ስርዓቱ የህዝቦች ተሳትፎና ጥቅምን መሰረት ያደረገ  የብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ የትግል ውጤት ነው” 
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የፌዴራል  ስርዓታችን  የህገ መንግስታችን ቱርፋት ነው።  ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበትን ሁኔታ የፈጠረው የፌዴራል 

ስርዓቱ ነው።  ህዝቦች በማንነታቸው እንዲኮሩ፣ ቋንቋቸውንና ባህላቸውን  ማጎልበት 

እንዲችሉ አኩል ተሳታፊና ተጠቃሚነትን መርህ እንዲከተሉ የፌዴራል ስርዓቱ 

አመቺ ሁኔታዎችን ፈጥሯል።  በኢኮኖሚ ረገድም ፍተሃዊ ተቃሚነት  እንዲዳብር፣ 

በክልሎች መካከል ተመጣጣኝ እድገት እንዲኖር አድርጓል። ባለፉት ስርዓቶች ጥርጊያ 

መንገድ እንኳን ያልነበራቸው የአገራችን አካባቢዎች በተለይ ታዳጊ ክልሎች ዛሬ ላይ 

የአስፋልት መንገድ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። በተመሳሳይ በእነዚህ አካባቢዎች  

የመህበራዊ መገልገያዎችም ተስፋፍተዋል።ብዙዎቹ ቀበሌዎች በመንገድ የሚገናኙበት 

ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሁንና  ጠባቦችና ትምክህተኞች የፌዴራል ስርዓቱን ለማፍረስ 

ህዝቦችን መሰረት ያላደረገ የራሳቸውን ጥቅምና ጠቅልሎ የመስጠትን ወይም ነጥሎ 

የመግዛት ጥገኛ መንገድን በመከታተል የህዝቦችን የአንድነት ጎዳና በተለያየ መንገድ 

ሲያደናቅፉ ይስተዋላሉ። በመሆኑም ህገ የህገ መንግስቱን ቱርፋቶችን እና ህዝቦች 

ያረጋገጧቸውን ጥቅሞች በማስጠበቅና በማስቀጠል በአጠቃላይ ዜጎች በተለይም ደግሞ 

አገር ተረካቢው ትውልድ የሁከትና የብጥብጥ ሰለባ እንዳይሆን፣ ወጣቶች 

ጥቅማቸውንና የህግ የበላይነትን እንዲያውቁ የተለያዩ ስራዎችን መስራት 

ያስፈልጋል። 

3.  የሥራ ፈጠራ፣  

“ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን  እቅድ መንግስት ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን 

መስፋፋት ትልቅ ትኩረት በመስጠቱ  በርካታ የስራ ዕድሎች  በመፍጠር ላይ ነው!”    
 

በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም ወቅት መፍጠር 

የተቻለውን የስራ እድል በሁለተኛው ዘመን አጠናክሮ በመቀጠል ወጣቶች ተጠቃሚ 

የሚሆኑበትን  ሁኔታ ማመቻቸት ተገቢ ነው። ብዙ ጉልበት የሚፈልጉ ሴክተሮች  

በተለይ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ እንዲስፋፋ መንግስት በየአካባቢው   የኢንዱስትሪ 

ፓርኮችን  በከፍተኛ ወጪ በመገንባት ላይ ነው።  የማኑፈክቸሪንግ ዘርፍን 

ውጤታማነት ለማሳደግ እንዲቻል መንግስት ትላልቅ የሃይል ማመንጫዎችን 

እየገነባ ሲሆን፣ እንዲሁም ግብርናውን  ከኢንዱስትሪ ጋር ለማስተሳሰር የሚያስችሉ 
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በአግሮ ፕሮሰሲንግ  ለሚሰማሩ ባለሃብቶች  የተለያዩ ድጋፎች እየተሰጠ ነው። 

ሁከት ፈጣሪዎች ወጣቱን መጠቀም እንዳይችሉ  የስራ ዕድል ፈጠራ ስራችን 

ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ዜጎች በከተማም ሆነ በገጠር  በአነስተኛና 

ጥቃቅን የተፈጠሩ የስራ እድሎች እንዲሁም በሜጋ ፕሮጀክቶች፣  በመሰረተ ልማት 

ግንባታዎች፣ በየአንዳንዱ ዘርፍና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ወዘተ 

እየተፈጠሩ ያሉትን የስራ እድሎች ማብራራትና የወጣቶቹን ተጠቃሚነት ማሳየት 

ይገባል። ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሁኔታዎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል የስራ እድል 

ፈጠራን በማጠናከር የመልካም አስተዳደር ችግሮች መቅረፍና የወጣቶችን ጥያቄና  

መመለስ የማይታለፍ ተግባር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወጣቱ በሙሉ ስራ ጠል 

እንደሆነ አድርጎ የመውሰድ አመለካከትን ለማረም ስኬታማ ወጣቶች ላይ 

የተመሰረተ ሌሎችን የማረም ሥራዎችን መስራትና የተስተካከለ ግንዛቤ መፍጠር 

ይገባል። 

4. ከተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ 

“ በውስጥ አጀንዳ በመጠመድና  የግል ጥቅምን በማሳደድ አገራችን ለጀመረችው    

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ  አስተዋጽዖ  ማበርከት አይቻልም፤ ሁሉም ተቃዋሚዎች 

የተፈጠረውን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ተጠቅመው ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ የራሳቸውን ሚና መጫወት አለባቸው።"   

አንዳንድ የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲጀምሩም የህዝብ አጀንዳን ይዘው 

አለመንቀሳቀሳቸው፣ ከዚህም ባሻገር  በግል  አጀንዳቸው ምክንያት  በመጠለፋቸው   

አገራችን ለጀመረችው የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ሚዛን 

የሚደፋ መሆን አልቻለም። እነዚህ ፓርቲዎች ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጥረት 

ከማድረግ ይልቅ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የፌዴራል ስርዓቱን የማጣጣል መንግስት 

የሰራቸውን ማንኛቸውንም ጉዳዮችን የማሳጣትና በሃሰት ውንጃላ  ላይ ተጠምደዋል። 

እንዲሁም  አንዳንድ  የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና አባላቶች  ከአሸባሪዎችና 

አክራሪዎች ጋር ቁርኝት በመፍጠር የእነሱን አጀንዳ በአደባባይ ጭምር ሲያራግቡ 

ተደምጠዋል። እርስ በርስ በመካከሉም ግድ የሆነውን የለውጥና የእድገት ጊዜ ላይ 

ጥፋት እየፈጸሙ ይገኛሉ። በመሆኑም ከእንደዚህ አይነት ድርጊቶቻቸው መውጣት 

ይኖርባቸዋል። መንግስት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፏቸውን እንዲያሰፋ፣ የውይይት 
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ባህላቸውን እንዲያዳብሩና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓተ ግንባታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ 

የተመቻቸውን ሁኔታ መጠቀም፣ የጋራ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት፣ 

በሚለያዩባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ በሰለጠነ አግባብ መሄድ ይጠበቅባቸዋል። ይህንን 

ስርዓት ለማስቀረት የበኩላቸውን ሚና ሊጫወቱ ይገባል። 

  

5. የታላቁን የህዳሴ ግድብ፣ 
 

“ታላቁ የህዳሴ ግድብ  የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የትብብራቸው  

መገለጫ ነው!”  

ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአገራዊና አካባቢያዊ ያለውን ኤኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 

ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ያለማቋረጥ ማብራራት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ አባይን ለመጠቀም 

ይዛው የተነሳችው “ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም” መርህ አሁንም የተጠበቀና የኢትዮጵያ 

መንግስት በህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት የሚያምን መሆኑን የሚያሳይ ነው።  ከዚህም 

ባሻገር ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ  ውጤታማነትን 

የሚያሳይ  ትልቅ የዲፕሎማሲ ድል ነው።  እንዲሁም የህዳሴው ግድብ በኢትዮጵያ 

ህዝቦች የአንድነታቸው ማሳያ መሆኑን በማጉላት ህብረተሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ 

መቀጠል ይኖርበታል። የህዝቡ ሁለገብ ድጋፍ እንዳይቋረጥ ማነሳሳት፣ ግድቡ ላይ 

ያለውን የትብብር መንፈስ ማጉላት፣ የግድቡን ፖለቲካዊ ፋይዳና የግንባታ ሁኔታ 

በቀጣይነት እየገለጹ መሄድ ያስፈልጋል። 

በሌላ በኩል በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የተያዘውና በጊቤ 

ወንዝ ላይ በቅርቡ ግንባታው የሚጀመረው ፕሮጀክት ስያሜን በተመለከተ   የ”ኮይሻ” 

ግድብ  የሚል ስያሜ የተሰጠው በመሆኑ በስራዎቻችን ሁሉ ይህን ስያሜ መጠቀም 

ይኖርብናል።  

6. መልካም አስተዳደር፣ 

“መልካም  አስተዳደር  ማስፈንና  የዴሞክራሲ  ስርዓት  ግንባታ  የአንድ ጀንበር ስራ 

ሳይሆኑ በዘላቂነት  የሁሉንም ህብረተሰብ ክፍል ያልተቋረጠ ንቅናቄና የባለቤትነት 

መንፈስ የሚጠይቅ ነው!” 
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መልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የአንድ ጀንበር ስራ ካለመሆኑም 

ባሻገር የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያልተቋረጠ  ርብርብ  እና የባለቤትነት መንፈስ 

የሚጠይቅ ነው። በመሆኑም ህዝብና መንግስት ሁሌም በቅርበት የመስራት  

ሁኔታቸውን ሊያዳብሩ ይገባል። የኢትዮጵያ መንግስት ከህዝብ ጋር  በመቀራረብ 

የመስራት ልምድን ያካበተ በመሆኑ አሁንም ህዝብ አልፈልግም ያለውን ማንኛቸውንም 

ነገሮች ከመግባባት እና ከመተማመን  ውጪ በጫና  የሚያከናውነው ነገር የለም። 

ህብረተሰቡ አሁን እያደገ እንዳለው የመልካም አስተዳደር ንቅናቄው አባል በመሆን 

መንግስት መልካም አስተዳደር ችግርን ለመቅረፍ በሚያደርገው ጥረት  በግንባር 

ቀደምትነት መሳተፍ ይኖርበታል። በህገ መንግስት የሚተማመንና በህግ የበላይነት  

የሚያምን እንዲሁም  ህገ ወጥነትን  የሚፀየፍ  ዜጋን መፍጠር አገራችን ለጀመረችው 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ትልቅ ፋይዳ አለው። በመሆኑም መንግስትና ህዝቡ መልካም 

አስተዳደርን በዘላቂነት ለማስፈን የጀመሩትን ተግባር ማስተጋባት፣ ሁሉንም ክልሎች 

በተቀራራቢ መንገድ ወደ መድረኩ ማምጣት፣ ግላዊ የንቅናቄ መድረኮችን 

ማበረታታት፣ ለውጥ እያሳዩና ችግር እየፈቱ ያሉ አካባቢዎችንና ተቋማትን ልምዶች 

ማስፋት፣ እየታረሙና በተጠያቂነት እየታዩ ያሉ ጉድለቶችን ግልጽ ማድረግ ንቅናቄው 

ቀጣይ እንዲሆን መስራት ይገባል።  

7. ድርቅን በተመለከተ፣ 

“ድርቅን በዘላቂነት መከላከል የሚቻለው የህዝቡን የመተባበር መንፈስና መልካም 

ልምድ በማስፋት  የገፅና የከርሰ ምድር ውሃን በአግባብ የመጠቀም ልምዳችንን 

ማዳበር ስንችል ነው!”   

እጅግ ከፍተኛ  የሆነ ድርቅ  በአገራችን የተከሰተ ቢሆንም ከውጭ መንግስታት   

በቂ እርዳታ ባልተገኘበት ሁኔታ መንግስት  ዜጎችን የመታደግ አቅም ፈጥሯል። 

እርዳታ ተገኘም አልተገኘም መንግስት ለዜጎች ተገቢውን እርዳታ የማቅረብ 

ስራውን አጠንክሮ ይቀጥላል። ይህ አቅም ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው  

የኢኮኖሚ እድገት የተገኘ ነው።  

ህዝቡም ከመንግስት ጎን በመቆም ድርቅን ለመከላከል እርስ በርስ በመተጋገዝና 

ራሱን ከድርቁ ቸግር በማውጣት ርብርብ እደረገ በመሆኑ ይህንን አቅም ይዞ 

ማስፋት ያስፈልጋል። በአሁኑ ጊዜ 20 ወረዳዎች ከድርቅ የወጡበትን ሁኔታ 
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ለይተንና አውቀን ሌሎችም እንዲከተሉት ማስተጋባት ይገባናል። ጎን ለጎንም 

በመጋዘን የተከማቹ እርዳታዎችን ወደተጠቃሚው በፍጥነትና በአግባቡ የማድረስ 

ጉዳይ ላይ ያሉ ጉዳዮችን መዳሰስና ችግሮቹን ከነመፍትሔያቸው ማቅረብ 

ያስፈልጋል። በሌላ በኩል አንዳንድ የውጭ አገር አገር ዘገባዎች የተከሰተውን 

ድርቅ ወደ "ረሃብ" እንደተቀየረ በማድረግ እየተሰራ ያለውን ስራ ከላይ እየሰሩ ካሉ 

ስራዎች ጋር አያይዞ መመከትና ያለንበትን ሁኔታ በአግባቡ ማሳየት ያስፈልጋል። 

 በሌላ በኩል ድርቁን በዘላቂነት ለመከላከል ዋናው የገጽና የኮርስ ምድር ውሃዎችን 

በአግባቡ በመጠቀም  የተፈጥሮ ሃብትን መጠበቅና የመስኖ ስራ ባህልን ማዳበር 

ተገቢ መሆኑን ከልምድ ጋር በማያያዝ ማስተማር የማይታለፍ  ተግባር መሆን 

አለበት።  

8. የበልግና የመኸር ዝናብ፣ 
  

“እየጣለ ያለውን የበልግ ዝናብ በአግባቡ በመጠቀም ባለፈው የምርት ዘመን ማግኘት 

ያልተቻለውን   ምርት  በማካከስ  እና የመኸር ወቅት ዝግጅትን በውጤት በመስራት 

የአርሶና አርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት  ማረጋገጥ፣   

በአንዳንድ አካባቢዎች የልግ ዝናብ መጣል በመጀመሩ  የሚመለከታቸው አካላት 

አርሶና አርብቶ አደሩ ውሃን በአግባብ መሰብሰብ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። 

ከዚህም ባሻገር  የግብርና ግብዓቶችን በአግባቡ በመጠቀም ባለፈው የምርት ዘመን 

ማግኘት ያልተቻለውን ምርት ለማካካስ የሚደረገውን ጥረት ማጉላት ይገባል።   

ከበልግ ዝናብ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ አካባቢዎ የተከሰተውን የጎርፍ  እና ከበረዶ ጋር 

የተያያዘ አደጋ፣ ምናልባትም ሊያጋጥም የሚችለውን ከጤና ጋር የተያያዘ ችግር 

ለመቅረፍ የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹን መዳሰስና ከህብረተሰቡ የሚጠበቀውን ነገር 

ማሳየት ይገባል። በአጠቃላይም አደጋን በዘላቂነት ለመከላከል የአካባቢ ጥበቃ 

ስራዎቻችን ተጠናክረው መቀጠል እንዲኖርባቸው ህብረተሰቡን ማነቃቃት ተገቢ ነው። 

ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ የአገራችን አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች  ራሳቸውን 

ከድንገተኛ የጎርፍ አደጋ መጠበቅ እንዲኖርባቸው እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም ሽፋን 

ማግኘት አለባቸው።  
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9. "ህዝቡ በየደረጃው በቋሚና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርገው የተደራጀ ተሳትፎ 

የዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን በጥብቅ መሰረት ላይ እንዲቆም ያደርጋል።" 

ህዝቡና መንግስት በሚቀርጻቸው እቅዶች፣ በሚቀርቡ ሪፖርቶች፣ በወቅታዊ ጉዳዮች 

ላይ በተደራጀ መንገድ የሚያደርገው ተሳትፎ የመንግስት መዋቅር በጠንካራ የህዝብ 

እምነት ላይ እንዲገነባ እና ማንኛውም ስራ የህዝቡን ይሁንታ ማግኘት እንዳለበት 

ማረጋገጫ በመሆኑ ተገቢ ሽፋን ሊያገኝ ይገባል። የሚያነሳቸው ጥያቄዎችና 

የሚያዳብራቸው ሃሳቦች መዋቅሩን በማነቃቃት የሚኖራቸው ፋይዳ መጉላት 

ይኖርበታል። በሌላ በኩል ከፓርላማው ጀምሮ በየደረጃው ያሉ የህዝብ ምክር ቦቶች 

በመንግስት የአፈጻጸም ስኬት ላይ በአጠቃላይና በቋሚ ኮሚቴዎቻቸው አማካኝነት 

እያደረጉት ያሉትን አዎንታዊ አስተዋጽኦ በሚገባ ማዬት ያስፈልጋል። በተጨማሪም 

ጠንካራ የህዝብ አደረጃጀቶችን ያላቸውን አስተዋጽኦ እና ተሳትፎ በይዘቱ እየመዘን 

በፋይዳው ላይ ያተኮረ ስራ መሰራት አለበት። በአጠቃላይ የህዝብ የተደራጀ ተሳትፎና 

ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን ያለው ስኬት በቀጣይነት መሆን ይኖርበታል። 

 

ተጨማሪ ጉዳዮች 

 ሚያዚያ ውስጥ በተከታታይ ያሉ ሁነቶችን በአግባቡ መጠቀም ይገባል፤ 

የነጻነታችን፣ የላብአደሮችን ቀን፣ የፕሬስ ቀን ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህን ሁነቶች 

ከሚፈጠሩ መድረኮች ይሁን በአጠቃላይ የዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን 

ትሩፋቶችና ልንጠብቃቸው እና ልናስቀጥላቸው የሚገባን ድሎች መሆናቸውን 

መሰረት በማድረግ መስራት ይገባናል። 

 የፋሲካ በዓልን በተመለከተ ከሸቀጦች የዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ 

ችግሮችን ለመከላከል በሚያስችል መንገድ ቀድመን የሚመለከታቸውን አካላት 

በማናገርና የህዝቡን ሁኔታ ዳሰሳ በማካሄድ የፋሲካ በዓል የሰመረና ጫጫታ 

የሚያስነሳ እንዳይሆን የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባናል። 

 የጤና መድህን፣ የተነሳሽነት መመሪያ እና የፐብሊክ ሰርቪስ የደረጃ እርከንና 

የደመወዝ አወሳሰንን በተመለከተ ያሉ ሁኔታዎችም በቀጣይነት ተገቢ ሽፋን 

ሊያገኙ ይገባል። 

 


