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ከግንቦት 20 ሠላምና ልማትን 

ከግንቦት 7 ሽብርና ጥፋትን ሸምተናል!! 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

ዮናስ 05/27/14 

ከፍተኛ መስዋእትነትን በመክፈል ሰላም ልማትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በአገራችን 

እንዲያብብ ምክንያት የሆነ ቀን ቢኖር ግንቦት 20 ነው፡፡ ይህ ቀን ፋሺስታዊው የደርግ 

ስርዓት በህዝባዊ ጥያቄዎች በተመሰረተና በህዝብ ድጋፍና ተሳትፎ በታጀበ የትጥቅ ትግል 

እንዳይመለስ የተደመሰሰበትና ከመቃብር የወረደበት ቀን ነው፡፡ ኢህአዴግ ከፍተኛ 

መስዋእትነት በተከፈለበት የትጥቅ ትግል ጉዞ በፅናት የተራደመደውና ታግሎ ምልዓተ 

ህዝቡን ያታገለው መላ የአገራችን ህዝቦች በቀደምት ስርዓቶች ከገቡበት የድህነትና 

ኋላቀርነት አረንቋ እንዲወጡና በአገራችን ሰላምና ብልፅግና እንዲሰፍን እንጂ እንደ ግንት 

ሰባት ስብስቦች ያለፉትን ስርዓቶች ለመመለስና የጠማውን ስልጣን ሊያረካ አይደለም፡፡ 

የዚህና የሰላማችን ቀን የሆነው ግንቦት 20 23ኛ ዓመቱ ነው አሁን፡፡ 

ከዛሬ 23 ዓመት ማግስት ከ0 የጀመረው ስርዓት ተከታታይ ለነበሩት 10ት አመታት 

በወደቀው ስርዓት ናፋቂዎችና ሌሎች በርካታ ፈተናዎች የተጋረጡበትና የግንቦት ሰ20ን 

እቅዶች በአግባቡ ለመፈጸም ያልተቻለባቸው ዓመታት እንደነበሩም ይታወሳል፡፡ ይህ 

ፈተና ውጫዊ ብቻ ሳይሆን አጋጣሚውን በመጠቀም የሥርዓቱ አካል የነበሩ ሃይሎችንም 

ግንቦት 20ን እና ዓላማውን ወደ ጎን በመግፋት በስብሰው ስርዓቱንም እያበሰበሱ የነበሩ 

መሆናቸው ሌላው የወቅቱ ፈተናና ከግንቦት 20 ፍሬ ማግኘት የከበደባቸው ዓመታት 

ነበሩ፡፡  

ዳሩ ግን በዚህ ያልተደናበሩትና ያላፈገፈጉት የግንቦት 20 የቁርጥ ቀን ልጆች የበሰበሰውን 

ቆርጦ መጣል የሚያስችላቸውን፤ ውጫዊውን ሃይልም አደብ ማስገዛት የሚያስችላቸውን 

የተሀድሶ ስልት ነድፈው ስለግንቦት 20 ግንቦት 20ን ሆነው በመገኘታቸው ፈተናው 

በብቃት ሊታለፍ ተችሏል፡፡ ይህ የመበስበስ አደጋ ተቆርጦ ከተጣለ በኋላ አሁን ሃገራችን 

አስራ ምናምን አመታትን ያስቆጠረች ሲሆን በትጥቅ ትግሉ ወቅት የነበሩ ተሞክሮዎችን 
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እና በተሃድሶው ወቅት የተገኙ ልምዶችን በመቀመር የመበስበስ አደጋው ከስር ተመንግሎ 

በመጣሉ ከዚያ በኋላ የነበሩት አመታት በግንቦት ሃያ ድል የተገኙ የህዳሴ አመታት የሰነቁ 

ብቻ ሳይሆኑ በዜጎች ኑሮ መሻሻል የተመነዘሩና በሁለንተናዊ መልኩ ተጨባጭ ውጤት 

ማየት የተቻለባቸው ከመሆናቸውም በላይ ሃገራችን በዓለም መድረኮች   መነሳት 

የጀመረችባቸው የአዲስ ምዕራፍ ወቅቶች ስለመሆናቸው የጥፋት ሃይሎቹ ቢሸሹትም እኛ 

ፍሬዎቹን ከመቅመስም አልፈን እየኖርንበት የምንገኝ በመሆኑ ተቀብለን እንከተላለንም፡፡  

በእነዚህ ዓመታት በህዝቡ ሰፊ ተሳትፎ የሚተገበሩና በህዝቡ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረቱ 

ትክክለኛ ፖሊሲዎች ተቀርፀው ተግባር ላይ መዋላቸው   ከግንቦት 20ችን በስጀርባ 

የሚገኙ ምክንያቶች ናቸው፡፡ 

የግንት ሰባት ስብስቦችና ተከታዮቻቸው የሚክዱትና የሚሸሹት ውጤታማ የሆኑት 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በተግባር ከሚታየው ውጤታቸው በስተጀርባ 

ለተግባራዊነታቸው የግንቦት 20 ድል ውጤት በሆኑ ቆራጥ አመራሮች አፈፃፀማቸው 

ክትትል የሚደረግበትና ይህንኑ የሚያስፈፅሙ ግንቦት 20 ወለድ የሆኑ ተቋማቶች 

እየተጠናከሩ እንዲሄዱ ያላሰለሰ ጥረት በማድረጋቸው እንደሆነም ልብ ሊባል ይገባል፡፡ 

የዚሁ ሌላኛው መነሻ በየጊዜው እየጎለበተ የመጣው ኢህአዴግና የታገለላቸውን 

የዴሞክራሲና የልማት ኢላማዎች ለማሳካት በግንቦት 20 ጥላ ስር በመሆን በየወቅቱ 

የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች በሳይንሳዊ ጥበብ እየተወጣ ከስኬቱም፣ ከእጥረቱም እየተማረ 

የመጣና የሚሄድ ድርጅት በመሆኑ ነው፡፡ 

ይህ ማለት ግን ከተሃድሶው ቀደም ብለው የነበሩት የግንቦት 20ችን 10ት አመታት 

ኢህአዴግ የተኛበት ነበር ማለት እንዳልሆነ ልብ ይሏል፡፡ በቅድመ ተሀድሶ በነበሩት አስር 

አመታት ኢህአዴግ ቀድሞውኑ የጨበጣቸው አብዮታዊ ዴሞክራያዊ ባህርያቱ የህዝቡን 

ጥቅምና መብት ያስጠበቁ የነበሩ መሆናቸው ግልፅ ነው፡፡                                  

ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ተተክሎ ኢህአዴግ በህዝብ ይሁንታ አገሪቱን ማስተዳደር 

በጀመረችባቸው የቅድመ ተሃድሶ ዓመታት የቁልቁለት ጉዞ ተያይዞ የነበረው የሃገሪቱ 

ኢኮኖሚ ከፍና ዝቅ እያለም ቢሆን በድምሩ የእድገት አቅጣጫ ይዞ እንዲሄድ መደረጉ 

እሙን ነው፡፡ ብዝሃነትን ለማስተናገድ የሚችል የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መጀመሩ 

እና የኢኮኖሚው የኋሊት ጉዞ መገታቱ በራሱ የቅድመ ተሃድሶው የግንቦት 20 ድል 
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ውጤት ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ የኪራይ ሰሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነት በሰፈነበት 

ሁኔታ አቋሞቹን እና ባህሪያቱን ጠብቆ ቀጣይነት ያለው ንቅናቄ ውስጥ በመግባት 

ያለማቋረጥ ራሱን ማደስ ካልቻለ ደረጃ በደረጃ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቱን አጥቶ 

በጥገኝነት እንደሚዋጥ የተገነዘበበትም ወቅት የነበረ መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡         

ይህና ስርነቀል የነበረው ተሃድሶ ከድርጅቱ አጥር ወጥቶ ወደ ህዝቡ ሲቀጣጠል የተፈጠረው 

መነሳሳት የሚዘነጋ አይደለም፡፡ ሆኖም በዝቅጠቱ ጉዞ ተዳክመው የቆዩት የልማት ሃይሎች 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ የፈጠረላቸውን አዲስ እድል ተጠቅመው በስፋት 

አለመንቀሳቀሳቸውም የማይዘነጋ እና የግንቦት 20 ትውስታ ነው፡፡ በአናቱም የግንቦት 20 

ድል ውጤት የሆነውን ልማታዊ ዴሞክራያዊ መስመር ወደህዝቡ ለማስረፅ የግንቦት 20 

ውሉድ የሆኑት አመራሮች እየተረባረቡ ባሉበት ወቅትና መስመሩ የሚያስገኘውን 

አንፀባራቂ ድል ህዝቡ ሳያጣጥመው የምርጫ 97 እና የግንት 7ቱ ስብስቦች መጡ፡፡ 

የግንቦት 20ን ሃያልነት የተረዱት የግንቦት 7 ስብስቦች ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ 

መስመሩ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ለማዳፈን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብረው በአለም 

አቀፍ የኒዮሊበራል ሃይሎች የቀለም አብዮት ስትራቴጂና የፋይናንስ ድጋፍ በስርዓቱ ላይ 

መረባረባቸው እንዲሁ የማይዘነጋና ፀረ ግንቦት 20 ትዝታችን ነው፡፡ በክፍል አንድና 

ግንቦት ሰባትን በተመለከተው ትርክታችን በሚገባ ይህን ጉዳይ ተመልክተናል፡፡ 

ይህ እንዳለ ሆኖ የግንቦት 20ው የተሃድሶ መስመር ቀስ በቀስ መሬት እየነካ በተጨባጭ 

የህዝቡ ተጠቃሚነት እተረጋገጠ ሲሄድ በግንቦት 20ዎቹ ስብስቦችና በህዝቡ መካከል 

ተፈጥሮ የነበረው ክፍተት እየጠበበ  የግንቦት 20ው ስብስብ አዲስ አበባን እንደገና 

ለመረከብ ከመቻሉም በላይ በ2002 በተካሄደው አገር አቀፍና ክልላዊ ምርጫ የግንቦት 7 

ስብስቦችና ናፋቂዎች  ከፍተኛ ሽንፈት ተከናንበው ግንቦት 20 የበላይነቱን አምኖ 

አረጋግጧል፡፡ ይህ መስመር የበላይነቱን ካረጋገጠ በኋላም በግንቦት 20 ድል ይባስ መሬት 

የሚነካ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ወጥቶ የመጀመሪያው የ5 ዓመታትእቅድ  

ዘመን አመርቂ  በሆነ አፈፃፀም እየተጠናቀቀ ይገኛል፡፡ በዚህም መላ የሃገራችን ህዝቦች 

በትክክለኛውና ግንቦት 20 ወለድ በሆነው የኢህአዴግና ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር 

እየተመሩ አንፀባራቂ የልማት ድሎችን ማስመዝገብ የቀጠሉ መሆናቸው በተግባርና 

በተጨባጭ የምናየው ነው፡፡  የግንቦት 20 ዓላማና መስመር አገራችን ላለፉት 11 

ተከታታይ አመታት ባለሁለት አሃዝ  እድገት እንድታስመዘግብ ምክንያት ከመሆኑም 
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በላይ በየጊዜው በአካባቢውና በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነቱ እያደገና እየጠነከረ እንዲሄድ 

ማስቻሉም ፀሃይ የሞቀው እውነት ነው፡፡፡ የዚህ የህዳሴ ዘመን የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ በልማታዊ ዴሞክራያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዲመታ በገጠርና 

በከተማ ግንቦት 20ዎቹ ያካሄዱት ትግል በገጠር ከፍተኛ ውጤት እንዳስመዘገበና 

በከተሞችም ችግሩ እየተዳከመ እንዲሄድ ለማድረግ መቻሉም እርግጥ ነው፡፡ 

የግንቦት 20ው   ታለቅ መሪ የነበሩት አቶ መለስ ካረፉ በኋላ በአህአዴግና በግንቦት 20 

ላይ ከባድ ውድቀትና ውርደት ይከሰታል ሲሉ ሲያሟርቱና በምትኩም ለመቀመጥ 

አቆብቁበው የነበሩት የግንቦት 7 ስብስቦች በግንቦት 20 መርሆዎች ላይ በመቆም ድርጅቱ 

ባካሄደው የስልጣን ሽግግር ግንቦት 7ን ከግንቦት 20 ጋር ለማነፃፀር የምትሻው አዲስ 

ጉዳይን ጨምሮ መሰሎቿ እና ስብስቡ ደግሞ አፉን መያዙንም የማንዘነጋውና ያለፉት 2 

ዓመታት ትዝታዎቻችን ናቸው፡፡ ዋናው ጉዳይ ግን የግንቦት 20ው ባለድል ኢህአዴግ 

ዛሬም በፈተና ውስጥ አልፎ እንደ ወርቅ ነጥሮ የወጣ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት 

መሆኑን ለአለም አስመስክሯል፡፡ 

መስመሩን እነዛ ቢሸሹትምና ሊቀበሉት ባይደፍሩትም በሁሉም መስክ እየጎለበተና በስኬት 

እየተረማመደ መምጣቱ እርግጥ የመሆኑን ያህል ቀላል ያልሆኑ ፈተናዎች ያሉበት 

መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ አስገብቼ በተለይም የግንቦት ሰባቱ ስብስብ ከሚያቀርባቸው 

የሰብአዊ መብትና የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና የመሳሰሉትን 

የተመለከቱ ክሶች አንፃር ከግንቦት 20 ያተረፍናቸውን እና የሸመትናቸውን ውጤቶች (ዋና 

ዋና የሆኑትን) በአዲስ መስመር እንመለከታለን፡፡           

በሀገራችን ሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲ የሚባሉ ፅንሰ ሃሳቦች በሀገሪቱ የመንግስታት 

አስተዳደር የሚታሰቡ አልነበሩም፡፡ ይህ ሁኔታ የተቀለበሰው የግንቦት 20 19 83ን 

ተከትሎ ከ1987ቱ የኢፌዴሪ ህገመንግሰት መጽደቅ በኋላ ነው፡፡ የህጎች ሁሉ የበላይ 

የሆነው ህገመንግስቱ የሌሎች ህጎች መሰረትና ምንጭ ነው፡፡ በህገ መንግስቱ ሰብአዊ 

መብቶች ከአምስቱ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች አንዱ ነው፡፡ ሰብአዊ መብቶችና 

ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሱና የማይገፋፉ መሆናቸውን 

ይደነግጋል፡፡ ከህገመንግስቱ 3 እጁ ወይም ከ106 ገፆቹ 36ቱ ሰፊ ትኩረት በመስጠት 

ስለሰብአዊ መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች ጥበቃና ዕውቅና የሚደነግጉ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ 

ያፀደቀቻቸው ዓለምአቀፍ ስምምነቶች የሀገሪቱ ህግ አካል መሆናቸው፣ የመሰረታዊ 
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መብቶችና ነፃነቶች ትርጉምም ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው አለማቀፍ የሰብአዊ መብቶች 

ህግጋት፣ ስምምነቶችና አለማቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሰነዶችና መርሆዎች በተጣጣመ 

መልኩ የሚተረጎሙ መሆኑን ህገመንግስቱ ያስቀምጣል፡፡ ህገ መንግስቱ በኢትዮጵያ ውስጥ 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ ለሆነው የሰብአዊ መብቶች መከበር ዋስትና ነው፡፡ 

የሰብአዊ መብቶች መከበርና ጥበቃ ደግሞ በኢትዮጰያ እየተመዘገበ ካለው ፈጣን ልማት 

ጋር ተሳስሮ የሚታይ ነው፡፡  ይህ ደግሞ የግንቦት 20 ውጤት ነው። 

 

በንጉሱም፣ በደርግም ስርዓት ፓርላማውም፣ ሸንጎውም የህዝብን የመምረጥ መብት ያሳጣና 

ለስልጣን ማቆያነት በመሳሪያነት ያገለገለ እንጂ መድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ የሚባል ነገር 

አልነበረም፡፡ ከደርግ ውድቀት በኋላ በሽግግር ወቅትም ሆነ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ፀድቆ 

ወደ ስራ ከተገባበት ጊዜ ጀምሮ የተደረጉ ምርጫዎች የህዝቦችን የመምረጥና የመመረጥ 

መብት ማንነታቸውን ከማወቅ በመነሳት ያረጋገጡ ናቸው።  በዚች ሀገር ታሪክ 

ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት በግንቦት 20 ተረጋግጦ፤ በዚሁ መንገድ 

ተመርጠው ወደ ምክር ቤት በገቡ ተወካዮች አማካይነት የመንግስት አካላትን 

የማደራጀትና የመንግስት አፈፃፀምን የመቆጣጠር፣ ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን የማደራጀት 

ውጤቶች ተገኝተዋል። ነፃና ገለልተኛ የምርጫ ተቋም ማቋቋምና ገለልተኛ ወገኖችን 

የመሾም ተግባር ተከናውኗል፡፡ አለማቀፍ ልምድን ባካተተ ሁኔታ የምርጫ ህግን፣ የምርጫ 

አሰራርን፣ፓርቲዎችን በማሳተፍ የማሻሻል ስራ በመስራት ነፃ፣ ቀጥተኛና ፍትሃዊ ምርጫ 

ማካሄድ ተችሏል፡፡   

በግንቦት 20 ድል የተገኘው ህገ መንግስት ካመጣው ውጤት አንዱ ሰዎች በፈለጋቸው 

ህጋዊ አመለካከት ዙሪያ ተደራጅተው በፖለቲካ ፓርቲነት እንዲሳተፉ እድል መስጠቱ 

ነው፡፡ ለዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ እንዲወጣና ከተሃድሶው ወዲህም እንዲሻሻል 

ተደርጓል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመዘጋገብ፣ መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ 

ስለሚሰጥበት አሰራር፣ በፖለቲካ ፓርቲነት ስለሚመዘገቡ አካላት ህግ ማርቀቅና ማጽደቅ፣ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱንና ህግን መሰረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል፣ 

የመሳሰሉት ዴሞክራሲያዊ አሰራርን ከመዘርጋት አኳያ በግንቦት 20 ድል የተመዘገቡ 

ውጤቶች ናቸው። 
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የመረጃ ነጻነት ተግባራዊነት ለዜጎች መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበርና 

ለሰብአዊ መብቶች መረጋገጥ መሰረት ነው፡፡ የሰዎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

የሰዎችን መረጃ የመፈለግ፣ የማግኘት፣ የማደራጀትና የማስተላለፍ መብትን ያካተተ ነው፡፡ 

እነዚህ መብቶች በሌሉበት ዜጎች መብታቸውን በትክክል ሊጠቀሙ፣ የሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ የመብት ጥሰትን ሊያጋልጡ አይችሉም፡፡ ከዚህ ሌላ የመረጃ ነጻነት 

ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ካለው ቁልፍ ሚና አንጻር መረጃን ለህዝብ ፍፁም ተደራሽ 

ማድረግ ይገባል፡፡ መረጃ ያለው ህብረሰተስብ በመንግስት አሰራር ላይ ግልጽ ግንዛቤ 

ስለሚኖረው ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎው ይጎለብታል፡፡ ሙስናና በስልጣን አላግባብ 

የመጠቀም ብልሹ አሰራርን የሚያጋልጥ ኃይል ይሆናል፡፡ የመንግስት አሰራር ግልጽነት 

ከጎደለው ግን የህዝብ ተጠያቂነት የሌለው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አሰራር ይነግሳል፡፡ 

በመንግስት አሰራር ላይም ለሙስናና ብልሹ አሰራር የሚመቹ ጨለማዎች ይፈጥራሉ፡፡ 

መረጃ ያለው ዜጋ በካርዱ የስልጣን ውክልና የሰጠው አካል ተግባርና ኃላፊነቱን በአግባቡ 

እየተወጣ መሆኑን መከታተል ይችላል፡፡ መረጃ ያለው ዜጋ ዴሞክራሲያዊ መብቱን 

በመጠቀም ጥቅሙን የሚያስከብሩ ፖሊሲዎችና ውሳኔዎች እንዲወጡና እንዲፈፀሙ ግፊት 

ማድረግ ይችላል፡፡ በህገ-መንግስቱ የሰፈረው የዜጎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

ከመረጃ ነጻነት ውጭ በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም፡፡ 

በሀገራችንም በመረጃ ነጻነት ስርአቱ ውስጥ የተከሰቱ ችግሮችን አስወግዶ ጤናማና ገንቢ 

ሚና ለሚጫወት የመረጃ ልውውጥ ስርአት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ህጋዊና ተቋማዊ ሁኔታ 

እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ግንቦት 20 ነው፡፡ የግንቦት 20 ድል ውጤት በሆነው 

የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 29 ማንኛውም አይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ 

የመቀበልና የማሰራጨት ነጻነቶች ተቀምጠዋል፡፡ ቅድመ ምርመራ ወይም ሳንሱር 

መወገዱም ተመልክቷል፡፡   

በኢትዮጵያ ለዘመናት ዜጎች በእኩልነት ፍትህ ሲያገኙ እንዳልነበር ይታወቃል፡፡ 

ከስርዓቶቹ መለኮታዊና አምባገነናዊነት በመነጨ በቋንቋ የመናገርና የመዳኘት እጦት፣ 

ድህነትና መሀይምነት፣ የመንግስት አገልግሎት ተደራሽ አለመሆን፣ ኋላቀር ልማዳዊ 

አሰራሮች፣ ከውጪ ተስማሚነታቸው ሳይጠና በጅምላ የተኮረጁ ቴክኒካዊ አሰራሮችና ህጎች 

የስርዓቶቹ መገለጫ በመሆን ይጠቀሳሉ፡፡ 
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የፍትህ ተቋማት እንደነበሩበት ስርዓት የተለያየ ስራ ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ ነው የነበረው፡፡  

ቀደም ሲል ፍትህ ሚኒስቴር የዳኝነት ስራንም በስሩ የያዘ ስለነበር ፍርድ ቤቶችን 

የሚቆጣጠር፣ የዜጎችንም ሆነ የተቋማትን መብት የሚያስከብር፣ ጥቅም አለው ብሎ 

ባመነበት ማናቸውም የፍትሀብሄር ጉዳይ ጣልቃ የመግባት የስራ ድርሻ ተሸክሞ 

የሚንገዳገድ ነበር፡፡ በዚህ አካሄድ የዳኝነት ስራው በስራ አስፈፃሚው ስር እንደወደቀ 

ያሳያል፡፡በግንቦት 20 ድል የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ የዳኝነት ነፃነት 

የተከበረ በመሆኑ ከቀደመው አደረጃጀት እስረኝነት ነፃ ወጥቷል፡፡ ከህገመንግስቱ መጽደቅ 

ጀምሮ ዜጎች በቋንቋቸው የመዳኘትና በህግ ፊት ሁሉም እኩል የመሆን መብት 

ተረጋግጧል፡፡ ይሄ መሰረታዊ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የማስከበር እርምጃ 

ነው፡፡  

በግንቦት 20 ድል የተዘረጋው የፍትህ ስርዓት የሴቶችን የፍትህ እጦት ችግር ከመቅረፉም 

ባሻገር  በወንጀል ህጉ፣ በቤተሰብ ህጉና በሌሎች ህጎች የሴቶች ተጠቃሚነትን 

አረጋግጧል፡፡ ሴቶችን የሚጎዱና ዝቅ አድርገው የሚመለከቱ ከቀደመ ባህል የተወረሱ 

አሰተሳሰቦች በህግ እንዲታረሙ ተደርጓል፡፡ ጥቃቶች፣ ግዳጆች፣ ግርዛት፣ ጠለፋ፣ ያለዕድሜ 

ጋብቻና ሌሎችም ህጋዊ ከለላ አግኝተዋል፡፡ ይሄ ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አንጻር 

ግማሹን የህብረተሰብ ክፍል፣ ሴቶችን - በመታደግ በደሎች እንዳይደርሱ፣ ደርሰው 

ከተገኙም በህግ ፊት እንዲቀጡ ማስቻሉ  በመሆኑ  የግንቦት 20 ድል ትልቅ ዕርምጃ  

ነው፡፡    

ኢህአዴግ የደርግን ሥርዓት ከገረሰሰ በኃላ የተረከበው ኢኮኖሚ በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ 

ተዘፍቆ የነበረ ነው፡፡ ኢኮኖሚው ባለበት እንኳን መቆም አቅቶት የኋሊት በማሽቆልቆል 

ላይ እንደነበረ ይታወሳል፡፡ የመንግስት የበጀት ሁኔታ፣ የዋጋ ንረት፣ የውጪ ምንዛሪ 

ክምችት፣... ወዘተ የመሳሰሉ የማክሮ ኢኮኖሚው አፈጻፀም አመላካቾችም አገሪቱ በኢኮኖሚ 

ቀውስ ውስጥ ወድቃ እንደነበረ ያረጋግጣሉ፡፡   

የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ 

የየየየየ 20 የየ የየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየ 

የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ 

የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ 
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የየየ የየየየየየ  የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየ የየ የየየ የየየየ 

የየየየየየየየ የየየ የየየየየ።  

የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ 

የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየ 

83 የየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ 

የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ 20 የየየየ የየየየ የየየ የየ የየየየ የየየ 

የየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየየ   

የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ስትራቴጂውም ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋሞች የተለየ ትኩረት 

ይሰጣል፡፡ ይህም የሆነው ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ጉልበትን በሰፊው 

ለመጠቀምና ካፒታልን ለመቆጠብ በማስቻሉና የከተማው ህዝብም ከልማቱ በላቀ ደረጃ 

ተጠቃሚ  እንዲሆን በር የሚከፍት በመሆኑ ነው፡፡ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

ልማት የገጠር ልማትን ለማስቀጠልና ለኢንዲስትሪው ልማት አስተማማኝ መሰረት 

ለመጣል፣ ሰፊ የስራ ዕድል በመፍጠር የህዝቡን ገቢ ለማሻሻልና ድህትን ለመቀነስ 

እንዲሁም ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል እንዲፈጠር በማድረግና  በከተሞች ሰፊ መሰረት 

ያለው ልማታዊ ባለሃብት በመፍጠር ረገድ የሚጫወቱት ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡  

በመሆኑም   በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ረገድ የተከናወኑት ሥራዎች 

የግንቦት 20 ድል ውጤት የሆነውን ስትራቴጂ ትክክለኛነት ያመላከቱ ውጤቶችን 

አስገኝተዋል፡፡  ከግንቦት 20 ያልሸመትነው  ነገር የለም።ዘርዝረንም አንዘልቀውም 

ባቡሩን፣ የስኳር ልማቱን ፣ሜጋ ፕሮጀክቶቹን የቱን አንስተን የቱን እንጥላለን፤ ብቻ 

ግንቦት 20 ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር ለምትተጋዋ ሃገር መሰረት በመሆኑ እንዘክረዋለን፤ 

እንከተለዋለንም።    

                         


