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የግንቦት 20ን ድሎች እያጣጣምን እኛም በተራችን ተጨማሪ ታሪካዊ 
ድል እናስመዝግብ 

1.መግቢያ፡-  

የዛሬ 23 አመት ማለትም ግንቦት 20,1983 ዓ.ም ኢህአዴግ መራሹ ሀይል አዲስ አበባን በመቆጣጠር 

የደርግን አገዛዝ ሙሉ በሙሉ ከስልጣኑ ማስወገዱን አወጀ፡፡ በዚህም ምክንያት ለ17 አመታት 

ሲካሄድ የነበረው የርስ በርስ ጦርነትም ሆነ ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የተካሄደው እልህ 

አስጨራሽ ትግል የመጀመሪያ ምዕራፍም በድል የተደመደመበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ ከግንቦት 20,1983 

ዓ.ም በፊት የነበረው ሁኔታ አስፈሪም ተስፋ ሠጭም እንደነበር ብዙዎች  ፅፈዋል አንዳንዶች ደግሞ 

ሟርታቸውን በይፋና በድፍረት ገልፀዋል፣ኢትዮጵያ እንደ ሶማሊያ፣ ዮጐዝላቪያና ላይበሪያ ትሆናለች 

በማለት ጭምር፡፡ የዚህ አጭር ፅሁፍ ዋነኛ አላማም ከግንቦት 20,1983 ዓ.ም በፊትና በኋላ 

በኢትዮጵያ የነበረውንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እየታየ ያለውን አበረታች ፖለቲካዊ፣ማህበራዊና 

አስተዳደራዊ ለውጥ በአጭሩ በመቃኘት አጠቃላይ ትውስታ መፍጠር ነው፡፡  

2. ቅድመ ግንቦት 20,1983 ዓ.ም    

ቀደም ሲል በንጉሣዊ ኋላ ላይ ደግም ፍፁም አምባገነናዊ በሆነ አገዛዝ ህዝቦቿ ሲማስኑ የኖሩባት 

ኢትዮጵያ በፈርጀ ብዙ ችግሮች ተተብትባ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡ እስከ 19ኛው 

ክፍለ ዘመን መጨረሻ በዘመነ መሳፍንት ስትታመስ ቆይታ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ 

ደግሞ በጠንካራ ማዕከላዊ መንግስትና በፀረ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ስር በመውደቅ አንዳንዶች 

እንደሚሉት ኢትዮጵያ “የብሔረሠቦች እስር ቤት ሆና ቆይታለች፡፡” ይህም ሆኖ መሪዎቿም ሆኑ 

ህዝቦቿ የውጭ ወራሪ ሀይልን በማሣፈር ልኡላዊነታቸውን አስከብረው ከመቆየታቸውም ባሻገር 

ለአፍሪካዊያን እህቶቻቸውና ወንድሞቻቸው መመኪያ ለአለም ጥቁር ህዝቦች ደግሞ ኩራት እስከመሆን 

ደርሠዋል፡፡ 

በዚህ ረገድ ባለፈው አመት 50ኛ አመቱን ያከበረውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን/የአፍሪካ ህብረትን 

ለመመስረት የተደረገውን ጥረት ከመደገፍ ጀምሮ የነጻነት ተምሳሌት ሆና በማገልገል ኢትዮጵያ 

አገራችን በመሪዎቿ አማካኝነት ጉልህ ሚና መጫወቷን ማስታወስ ይቻላል፡፡ ምንም እንኳ ድህነት 

ላያቸው ላይ ቢንሠራፋባቸውና አገዛዙ ቢያስመርራቸውም ሀገራቸው በማንም የውጭ ሀይል ስትደፈር 

ማዬትን የማይሹት ኢትዮጵያዊያን የውስጣቸውን ችግር ወደ ጐን ትተው ለልኡላዊነታቸው መከበር 

በአንድነት የቆሙና በአሸናፊነትም የዘለቁ ህዝቦች ለመሆን በቅተዋል (በዚህ ረገድ ከቀደሙት የድል 

ታሪኮች የአድዋን ከቅርብ ጊዜዎቹ ደግሞ የባድመን ማስታወሱ ብቻ በቂ ነው)፡፡ የኋላ ኋላ 

የንጉሣዊያኑን አገዛዝ ለማስወገድ አርሶ አደሩ፣የሠራተኛው መደብ፣ተማሪው፣ምሁሩና ወታደሩ ምድር 
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አንቀጥቅጥ የሆነ አመፅ አስነስቶ የአጼውን ስርአት ዳግም ላይመለስ ከነግሳንግሱ አሽንቀጥሮ 

ቢጥለውም በአግባቡ የተደራጀና ሣይንሣዊ የሆነ አመራር ሊሠጥ የሚችል የፖለቲካ ድርጅት (ፓርቲ) 

ስላልነበረ የወታደሩ ክፍል ስልጣኑን በአቋራጭ ተቆናጦ ታሪክ ይቅር የማይለው የግፍ አገዛዝን 

እንዲያሰፍን ዕድል አገኘ፡፡  

የወታደሮቹ መንግስት ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ እንደተቆጣጠረ የህዝቦችን ነፃነት የሚያፍን አዋጅ 

አውጥቶ በአደባባይ አስነገረ፡፡ “ኢትዮጵያ ትቅደም  ያለምንም ደም” የሚለውን መፈከር የተቃወመ፣ 

መንግስትን በመቃወም ሰላማዊ ሠልፍ ያደረገ፣ ስብሠባ የተሠባሰበ ወዘተ በወንጀለኛነትና በአድሀሪነት 

ተፈርጆ በጥይት ይደበደባል፣  የአብዩቱ ቀልባሽ ተብሎም ቀይ ሽብር ይፋፋምበታል ሲል በይፋ 

ተናገረ፡፡ በዚህም ሳቢያ አንድ ብርቅዬ ትውልድ ያውም የተማረና ለኢትየጵያ ሁለንተናዊ ዕድገትና 

ብልጽግና እጅግ አስፈላጊ የነበረ ትውልድ በኢትጵያ ትቅደም ያለ ምንም ደም መፈክር ስር 

ተጨፍጭፎ  ሬሳውም  በጐዳናዎች ላይ እንዲሠጣ ተደረገ፣ ከዚህም አልፎ ወላጇቹ ለተገደለበት 

ጥይት ዋጋ እንዲከፍሉና ይፋዊ የሀዘን ስርአትም እንዳያደርጉ ተከለከሉ፡፡ 

ይህ የደርግ ወታደራዊ አገዛዝ አስከፊ ሁኔታ በእጅጉ ያሣሰባቸውና ቀድሞውኑም ቢሆን በወታደራዊው 

መንግስት እምነት ያልነበራቸው ወጣቶች የተራዘመ የገጠር ትጥቅ ትግል ማካሄድ እንደሚያስፈልግ 

አምነው ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ አቀኑ፣በተለይም ወደ ሠሜኑ የሀገራችን ክፍል፡፡ ወጣቶቹም አርሶ 

አደሩንና የከተማውን ህ/ሰብ እያስተማሩና እያነቁ የደርግን ስርአት ከስር ከመሰረቱ ገረስሶ ለመጣል 

ቁርጠኛ አቋም በመያዛቸው እንደቅደም ተከተላቸው ህወሓቶች 11 እና ኢህዴኖች ደግሞ 37 ሆነው 

የጀመሩት ትግል መጀመሪያ ላይ አስር ሽዎችን የኋላ ኋላ ደግሞ መቶ ሽዎችን በዙሪያው አሠልፎ 

“ትግላችን መራራ ነው ድል ማድረጋችን ግን አይቀሬ ነው” የሚለውን ትንቢት አዘል መፈክር ከ17 

አመታት ያላሳለሰ ትግል በኋላ በግንቦት 20,1983 ዓ.ም ዕውን አደረጉት ፡፡  

“እንዳያልፉት የለም ያ ሁሉ  ታለፈ ታጋይ የህዝብ ልጅ በደሙ በላቡ ደማቅ ታሪክ ፃፈ” የሚለውንና 

በኢህአዴግ ታገዮች ዘንድ እጅግ ተወዳጅ የነበረውን መዝሙር በድምቀት እየዘመሩም ከሰሜን 

ኢትዮጵያ ጫፍ ተነስተው ከ17 አመታት ዕልህ አስጨራሽና እጀግ ከባድ ውጣ ውረድ ያሳለፈ የትግል 

ጉዞ በኋላ አዲስ አበባን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር “ጀግናው ሠራዊታችን ለህዝብ ጥቅም ሲል የአዲስ 

አበባ ሬዲዮ ጣቢያን ተቆጣጥሮታል” ሲል ብርሀነ በተባለ ታጋይ ድምፅ አማካኝነት ደጋግሞ አሠማ፡፡ 

ሠው በላው የደርግ ስርአትም ዳግም ላይመለስ ከመጥፎ ትዝታዎቹ ጋር ተጠራርጐ ወደ መቃብር 

ወረደ፡፡  

እናም ግንቦት 20,1983 ዓ.ም ለኢትጵያና ለህዝቦቿ እፎይታን ያስገኘች፣ ለዴሞክራሲያዊ ስርአት 

ግንባታ መሠረት የጣለችና ለብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች የነፃነትና የዕኩልነት መብት መረጋገጥ ፋና 

ወጊ የሆነች ዕለት በመሆኗ በሃገሪቱ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ለአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ብሔር-
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ብሔረሰብ ህዝቦች በመልካምነት ስትዘከር፣ በገዥነት ስልጣናቸው በህዝቦች ጫንቃ ላይ ተቀምጠው 

የብሐር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦችን መከራና ስቃይ ሲያራዝሙ ለነበሩት የስርአቱ ሰዎችና ጋሻ 

ጃግሬዎቻቸው ደግሞ “በመጥፎና ገደቢስ ቀንነት” በየአመቱ ስትታወስ ትኖራለች፡፡  

 

3. የግንቦት 20,1983 ዓ.ም ዋዜማ  

በአለም ላይ ሠፍኖ የነበረው የቀዝቃዛው ጦርነት በምዕራባዊያን ሊበራል አስተሳሰብ አሸናፊነት 

የተጠናቀቀበትና የሶሻሊስት ርዕዮተ አለም ተቀባይነት እየተዳከመ የመጣበት ሁኔታ የነበረ ከመሆኑም 

በተጨማሪ ህዝቦች ለዴሞክራሲያዊ ስርአት መስፈንና ለነጻ ገበያ መኖር በእጅጉ የተነሣሱበት ወቅት 

ነበር፡፡ ይህም በመሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሀይሎች አንድነታቸውን እያጠናከሩ ከተናጠል እንቅስቃሴ 

ይልቅ የጋራ ትግልን እየመረጡ በመምጣታቸው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ይንቀሳቅሱ የነበሩት 

ህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ (ህወሓት) እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲይዊ ንቅናቄ (ኢህዴን) 

የአሁኑ ብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) በ1981 ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራዊ ግንባር (ኢህአዴግ)ን መስርተው ሀይላቸውን ይበልጥ በማስተባበር 

የደርግን አገዛዝ ለማስወገድ ትግላቸውን አጠናክረው ቀጠሉ፡፡ 

በደርግ በኩል የነበረው የመደካም ሁኔታ ወደ ሠላማዊ ድርድር እንዲመጣ አድርጐት የነበረ ቢሆንም 

ከወያኔዎች ጋር ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ በእኩልነት መነጋገር አልዋጥለት ብሎ አንድ ጊዜ ኢህዴንን 

አላውቅም ሌላ ጊዜ ደግሞ ከገንጣይ አስገንጣይ የአረብ ቅጥረኛ ቡድን ጋር አልወያይም እያለ 

ቀርቦለት የነበረውን የሽግግር መንግስት በጋራ የማቋቋሙን ጥሪ ሣይቀበለው ቀረና “አንድ ጥይትና 

አንድ ሠው እስኪቀር እንዋጋለን” ሲሉ  የነበሩት ኮሌኔል መንግስቱ ሀ/ማሪያም ወልዴ ቃላቸውን 

አጥፈው ወደ ዚንባቡዌ ግንቦት 13 ቀን 1983  ዓ.ም ፈረጠጡ፡፡ በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ 

በመስቀለኛ መንገድ ላይ የወደቀችበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር በርካታ ምሁራን፣ ዲፕሎማቶችና 

የሀገር መሪዎች ሣይቀሩ ኢትዮጵያ እንደ ሶማሊያ መንግስት አልባ የምትሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል 

ብለው የዋሆቹ ስጋታቸውን፣ ምን ጊዜም ቢሆን የኢትዮጵያን ጥፋት የሚመኙት ወገኖች ደግሞ 

ሟርታቸውን አጠናክረው የገለፁበትና ከዛም አልፈው ጉሮ ወሸባዬን የዘፈኑበት ወቅትም ተፈጥሮ 

ነበር፡፡  

4. ድህረ ግንቦት 20,1983 ዓ.ም  

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ሀገሪቱን በሀይል ሙሉ ለሙሉ 

በተቆጣጠረበት ወቅት ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጥ የደርግ ታጣቂ ሀይል በመላ አገሪቱ ተበትኖ 

የነበረበት ወቅት በመሆኑና ኦነግን ጨምሮ በርካታ ሽምቅ ተዋጊዎችም በየጥጋ ጥጉ ይንቀሳቀሱ 
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ስለነበር የእርስ በርስ ግጭቱ ተባብሶ እልቂት ይፈጠራል የሚለው ስጋት ለተወሰነ ጊዜ ቢሆንም 

ተጠናክሮ ነበር የቀጠለው፡፡ በተለይም ከዋዜማው ጀምሮ ህ/ሰቡ በእጅጉ ተጨንቆ በየዕምነት ቤቱ 

ፀሎት በማድረግ ጭምር ፈጣሪውን ከጉድ እንዲያወጣው ይማፀን እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን 

ነው፡፡ በዚያ ላይ የደርግ-ኢሰፓ ቆርጦ ቀጥል ካድሬዎች ስለ ወያኔዎች ይሰጡት የነበረው የተሳሳተ 

መግለጫና ምስል ሲደመርበት ደግሞ ጭንቀቱና ውጥረቱ ምን ያህል ከባድና አሳሳቢ እንደነበር 

መገመት አይከብድም፡፡  

ይሁን እንጅ ኢህአዴግና አባል ድርጅቶቹ ቀደም ሲል በነባር ነጻ መሬት ያደርጉት እንደነበረው ሁሉ 

የሰላምና መረጋጋት ኮሚቴ በህዝብ ተሳትፎ በማስመረጥ የተረጋጋ ሠላም እንዲፈጠር ከማድረጋቸውም 

በተጨማሪ ይኸው የተፈጠረው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ዘላቂነት እንዲኖረው ለማድረግ 

የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ቡድንም ሆነ ግለሠብ ሳይቀር የሽግግር መንግስት ለማቋቋም 

በተጠራው ኮንፈረንስ ላይ እንዲሳተፍ  በግልጽ ጥሪ አደረገ፡፡ ይህን ጥሪ ተከትሎም በውጭም ይሁን 

በሀገር ውስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ታዋቂ ግለስቦችና በአዲስ መልክ ሣይቀር 

መደራጀት የጀመሩ ቡድኖች በኮንፈረንሱ ላይ ተሳትፈው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ የመጀመሪያ 

የሆነውን የሃሳቦችን ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ያስተናገደ ዴሞክራሲያዊ መድረክ መፍጠር ተቻለ፡፡  

ሁላችንም በቀላሉ እንደምንገነዘበው በሽግግር ወቅት የኢትዮጵያን የወደፊት እጣ ፈንታ የወሰኑ ሁለት 

ዓብይት ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ አንደኛው የደርግ መንግስት ሲከተለው የነበረውን የእዝ ኢኮኖሚ 

ስርዓት ሙሉ በሙሉ በመቀየር በነጻ ገበያ ስርአት የሚመራ የኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዲተካ መደረጉ 

ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሀገሪቱ ቀደም ሲል በዘውዳዊና ፍጹም አምባገነናዊ ብቻ ሳይሆን በጠንካራ 

አህዳዊ ሥርዓት ስትመራ በመቆየቷ ከሽግግር ወቅት ጀምሮ ባልተማከለ፣ዴሞክራሲያዊና ፌዴራላዊ 

በሆነ የመንግስት አስተዳደር ሥርዓት እንድትመራ ሁኔታዎች መመቻቸታቸው ነው፡፡ ከ1987 ዓ.ም 

ጀምሮ ደግሞ ይኸው ያልተማከለ፣ዴሞክራሲያዊና ፌዴራላዊ የሆነው አስተዳደር ህገ-መንግስታዊ 

ዋስትና እንዲያገኝ ተደረገ፡፡  

በዚህም ምክንያት አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች ራሣቸውን በራሳቸው ማስተዳደር 

ከመቻላቸውም በላይ በጋራ ጉዳዮችም ላይ እኩል ተሳታፊ እየሆኑ መጥተዋል፡፡ ይህ ሁኔታ እዛው ሣለ 

አስተማማኝ ሠላም እንዲሰፍን ከማድረጉም በላይ በአንጻራዊነት ሊታይ ቢችልም በሀገሪቱ ውስጥ 

ከመቸውም የተሻለ የተረጋጋ የፖለቲካ ሥርዓት እንዲፈጠር አድርጓል፡፡ የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት 

ለመጀመሪያ ጊዜ ሊባል በሚችል ደረጃ የመድብለ ፓርቲ የፖለቲካ ሥርአትን ከመፍቀዱም 

በተጨማሪ ቅድመ ምርመራን ከማስቀረት ጀምሮ የፕሬስ ነጻነትን በግልጽ በማዋጁ ማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ የሚስማማውን የፖለቲካ አስተሳስብ እንዲያራምድና የመሰለውንም ሀሳብ በነጻነት 

እንዲገልጽ ዕድሉ እየተፈጠረለት መጥቷል፡፡  
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በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ረገድም ከፍተኛ ለውጥ ተመዝግቧል ማለት ይቻላል፡፡ ከሁሉም 

ነገር ወደ ጦር ግንባር ወደ ሁሉም ነገር ወደ ልማት የሚል የፖሊሲ ለውጥ በመደረጉ ምክንያት 

ባለፉት ሀያ ሶስት ዓመታት በተለይም ደግሞ ባለፉት አስር አመታት እጅግ ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚ 

እድገት ማስመዝገብ ከመቻሉም በተጨማሪ በመስረተ ልማት ዝርጋታ ረገድ ከፍተኛ ሊባል የሚችል 

ስራ ተሠርቷል፡፡ የትምህርት ሽፋኑ በከፍተኛ ሁኔታ ማደግና የጤና አገልግሎቱ በፍጥነት 

መስፋፋትም ሌላኛው በግልጽ የሚታይና በእጅ የሚጨበጥ የኢኮኖሚ ዕድገቱ የወለደው ማህበራዊ 

ለውጥ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ በሌላ አነጋገር ከ1984-1995 ዓ.ም ድረስ በነበሩት አመታት ሰላምና 

መረጋጋትን በአስተማማኝ ሁኔታ ከመፍጠር በተጨማሪ አጠቃላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በአብዛኛው 

በአምስትና በስድስት ፐርሰንት እያደገ የነበረ ቢሆንም ባለፉት አስር አመታት ግን እጅግ በሚገርምና 

አለምን ባስደነቀ ሁኔታ ኢኮኖሚው በሁለት አህዝ ማደግ በመቻሉ የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ 

በተወሰነም ቢሆን እየጨመረ ከመሄዱም ባሻገር በሀገሪቱ ውስጥ ፈጣን ሊባል የሚችል ማህበረ-

ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ተመዝግቧል፡፡ እንዲሁም አሁንም ድረስ በርካታ ችግሮች የሚስተዋሉበት 

ቢሆንም የዳበረ ዴሞክራሲያዊ ስርአትን ለመገንባትና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የሚደረገው 

ጥረትም አንጻራዊ በሆነ መልኩ ሲታይ አበረታች እየሆነ መምጣቱን ከሲቪል ሰርቪስ እና የፍትህ 

ስርአት ማሻሻያ ፕሮግራሞች አፈጻጸም መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይህም ሆኖ በፍትህና በመልካም 

አስተዳደር እጦት የሚማረረውን የህብረተሰብ ክፍል ቅሬታ በአግባቡ አዳምጦ መልስ መስጠት ለነገ 

የሚባል ጉዳይ አይደለም፡፡  

5. ማጠቃለያ፡- 

ከግንቦት 20,1983 ዓ.ም ወዲህ የመጣውን ማህበረ-ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ለውጥ በዝርዝር ለማዬትና 

ለውጡንም በአግባቡ ለመረዳት ቀደም ሲል የነበረውን ሁኔታ በትክክል መገንዘብን ይጠይቃል፡፡ 

የአጼዎቹ ስርአት የኢትዮጵያን መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ብቻ ሳይሆን ህዝብንም ጭምር እንደ ግል 

ንብረት ይቆጥር እንደነበረና ለዴሞክራሲያዊ አስተሳስብም ፍፁሞ ተቃራኒ የሆነ አቋም የነበረው 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ የደርግ መንግስትም ቢሆን ሶሻሊሊስታዊ ስርአትን አስፈናለሁ በሚል ሽፋን 

የለዬለት ፋሽስትና አምባገነን ሆኖ ቁጭ ነበር ያለው፡፡ ይህንን የተበላሸ ፖለቲካዊ ሁኔታ በሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ መልኩ ለመቀየርና አማራጭ ሃሳብ ለህዝብ ለማቅረብ ትግል የጀመሩትን ወጣት 

ምሁራን በግልጽና በአደባባይ ከመጨፍጨፉም በላይ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር የሚል ፖሊሲ 

ነድፎም  ጦረኛ መንግስት መሆኑን ሳይውል ሳያድር በአዋጅ አስነገረ፡፡  

እናም በዛው ራሱ በለኮሰው ጦርነት ተለብልቦ ሃገሪቱንና ህዝቦቿን መቀመቅ በመክተት ጭምር ዳግም 

ላይመለስ አሸለበ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዲግ) መራሹ ሃይል 

በተራው የያዘውን ስልጣን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትንና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፣ የተረጋጋ 
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የፖለቲካ ስርዓት በሀገሪቱ ውስጥ ለመገንባት፣ ማህበራዊ ፍትህን በማንገስ ዘላቂ ሰላምን በአስተማማኝ 

ሁኔታ ለማርጋገጥና ህዝቡ በየደረጃው ዕኩል ተጠቃሚ የሚሆንበት ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት 

ለማስመዝገብ እየተጠቀመበት መሆኑን እንመለከታለን፡፡  

የድህነታችን ደረጃ በእጅጉ የከፋ ስለነበርና በጦርነትና በተደጋጋሚ ድርቅ የተደቆሰች አገር የተረከበ 

በመሆኑ ምክንያት በእያንዳንዱ ዜጋ ህይወትና ኪስ ላይ የጎላ ለውጥ መታዬት ባይጀምርም የጋራ 

መጠቀሚያ በሆኑትና ሀገራዊ ፋይዳ በሚኖራቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት አውታሮች አካባቢ 

እየታየ ያለው ዕድገት ግን እጅግ አበረታች መሆኑን ብዙዎቹ የኢኮኖሚ ምሁራን የሚስማሙበት 

ሲሆን የአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የአለም ባንክም ባካሄዷቸው ጥናቶች በተከታታይ ያረጋገጡት 

ጉዳይ ነው፡፡ 

በተለይም ከሶስት አመት በፊት በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት የመሰረት 

ድንጋዩ የተጣለውና በአሁኑ ወቅት ከአንድ ሲስተኛ በላይ የግንባታ ሒደቱ የደረሰው ታላቁ የህዳሴ 

ግድብ መላውን ልማት ወዳድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊያንንም በእጅጉ ያነሳሳና የሚጠቅም 

እንዲሁም የኩራት ምንጭ መሆኑ ሲታይ በእርስ በርስ ጦርነት፣ በድህነትና በተደጋጋሚ ድርቅ 

በመጠቃቷ ምክንያት የርሀብ ምሳሌ ተደርጋ የምትታወቀው ሀገራችንና አሁጋራችን ጭምር ማን 

ያውቃል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ስማቸው ተለውጦ የመልካም ነገር ሁሉ ምሳሌ ተደርገውና የተስፋ ምድር 

ሆነው የሚታዩበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ብሎ መገመት ለሀገሩ ቀናኢ ለሆነና ጤናማ አዕምሮ ላለው 

ሰው ሁሉ ላይከብድ ይችል ይሆናል፡፡  

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ  

05/28/14 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና ፌዴራሊዝም መምህር 

        


