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 እውነት የተገለፀበት ታሪካዊ ንግግር 
 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 06/08/14 

 

በአንድ ድረ ገጽ  23ኛው የግንቦት 20  የድል በአል አከባበር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር 

ኃ/ማርያም ደሳለኝ ያደረጉትን ንግግር ለማዳመጥ ሥከፍት በንግግሩ ላይ የተሰጡ 

አስተያየቶች ተደርድረው ተመለከቱ። ንግግሩን ከማዳመጤ አስቀድሜ አስተያየቶቹን ገረፍ 

ገረፍ አደረኳቸው። በጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም የግንቦት 20ን በአል አስመልከተው 

ባደረጉት ንግግር ላይ በጎ አስተያየቶች የተሰጡትን ያህል ትችቶችም ተሰንዝረዋል። 

ብዙዎቹ ትችቶች ግን ተራ የወሮበላ ቃና ያላቸው ስለሆኑ ረብ የለሽ ሆነው 

አግኝቼያቸዋለሁ። ይሁን እንጂ ከትችቶቹ መሃከል አንዱ  የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር 

በጥሞና እንዳዳምጥ አደረገኝ። ይህም “የጠቅላይ ሚኒስትሩ 5ሚሊዮን የሚሆን የተራበ 

ህዝብ ባለባት ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ተረጋግጧል ማለታቸው ውሸት ነው።” የሚል 

ነው። 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ በአዲስ አበባ ስታዲየም በተካሄደው 23ኛው የግነቦት 

20 የድል ቀን በአል ላይ ያደረጉት ንግግር ባለፉት ሀያሶስት አመታት የተከናወኑ በርካታ 

ጉዳዮችን ዳሷል። ከላይ የጠቀስኩትን ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝን የትችት አስተያየት 

ከሚመለከተው ጀምሬ ዋናዋናዎቹን ለመመልከት ወድጃለሁ። 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ባደረጉት ንግግር፤  

አገሪቱ የጠለቀ ድህነትን ለማስወገድ፣ ለብልፅግና እንቅፋት ከሆነው የኋላቀርነት 

አመለካከት ለመላቀቅ አንዲሁም የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ባህል ለመገንባት 

ብርቱ ትግል አድርጋለች። 

 

በኢህአዴግ አመራር ህዝቡ ባደረገው መጠነ ሰፊ ትግል አገሪቱ ተስፋ የሚጣልበትና 

ህዳሴውን በእርግጠኝነተ እውን ለማድረግ የምተችል ሃገር ለመሆን በቅታለች። 
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ግንቦት 20 ያስገኛቸው ድሎች በርካቶቸ ናቸው። ከእነዚህ መሃከል የአርሶ አደሩና 

የአርብቶ አደሩ ኑሮ መለወጥ በቅድሚያ የሚጠቀስ ነው። ዛሬ አርሶ አደሮችና አርብቶ 

አደሮች ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ አመራረት ዘይቤ በመላቀቅ ለገበያ የሚሆን ምረት 

ወደማምረት ተሸጋግሯል። 

 

የተራቆተ አካባቢ መልሶ እንዲያገግም በመደረጉ ለእርሻ የሚሆን ተጨማሪ መሬት 

መገኘቱ፣ ደርቀው የነበሩ ምንጮች ጅረቶችና ወንዞች መልሰው መጎልበታቸው ከዝናብ 

ጥገኝነት ደረጃ በደረጃ በመላቀቅ በአመት ሁለቴና ሶስቴ ወደማምረት ተገብቷል። 

 

በመሆኑም በዋና ዋና የሰብል ምርት በ1983 ዓ/ም ይመረት ከነበረው 50 ሚሊዮን ኩንታል 

በአሁኑ ወቅት ወደ 250 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት ደረጃ ላይ ደርሷል።  

 

እንግዲህ  ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ “ኢትዮጵያ በአገር ደረጃ በምግብ ራስዋን ችላለች 

የተባለወ ውሸት ነው” የሚለው  አስተያየት ከዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የተነሳ ነው። 

በኢትዮጰያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የሚያውቁ ሁሉ በአንድ አፍ የሚመሰክሩት ዕውነት 

የአርሶ አደሩ ገቢ መጨመሩን ነው። የአርሶ አደሩ ገቢ የጨመረው ገንዘብ አንደመና 

ከሰማይ ወርዶለት አለያም እንደውሃ ከምድር መንጭቶለት አይደለም ። የአርሶ አደሩ 

ምርትና ምርታማነት በማደጉ ነው ገቢው የጨመረው። 

 

የአርሶ አደሩ ምርታማነት ከ23 ዓመት በፊት ከነበረው በተለየ ማደግ የቻለው መንግስት 

የተከተለው ግብርና መር የልማት ፖሊሲ ምክንያት ነው። ይህን ፖሊሲ አስፈላጊ ያደረገው 

የአገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነውና የአገሪቱ ከፍተኛ የሰው ኃይል (85 በመቶ የሚሆነው) 

የተሰማራበት ዘርፍ በመሆኑ፣ ኢኮኖሚውን በሰፊ መሰረት ላይ ለማዋቀርና አብዛኛውን 

ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲሁም በሂደት ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች እንዲጎለብቱና 

እንዲፈጠሩ ማድረግ የሚያስችል የካፒታል ክምችት የመፈጠር አቅም ስላለው ነው።  

 

በዚህ የመንግስት ፖሊሲ መሰረት የግብርናውን ዘርፍ በማሳደግ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ 

ለማድረግ፣ የዘመናት ድህነት ያስከተለውን የአርሶ አደሩን የካፒታል እጥረት - የእርሻ 

በሬን ጨምሮ የማምረቻ መሳሪያ፣ እንዲሁም የተሻለ የምርት ግብአትና ማዳበሪያ መግዣ 
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ገንዘብ እጦት መፍታት ቀዳሚው እርምጃ ነበር። ለዚህ ችግር መፍትሄ ለማበጀት አርሶ 

አደሩ ለማምረቻ መሳሪያና ለምርት ግበአት መግዣ የሚሆን ገንዘብ በብድር እንዲያገኝ 

ተደርጓል። 

 

የማምረቻ መሳሪያና የምርት ግብአት ብቻውን ምርታማነት ለማሳደግ ዋስትና አይሆንም። 

የግብርን ያህል እድሜ ያስቆጠረውን ኋላቀር የማምረቻ መሳሪያ በተሻሻለ መሳሪያና 

ዘመናዊ የአመራረት ስልት መደገፍን ይሻል። ለዚህም በየአርሶ አደሩ መንደር በተሰማሩ 

የግብርና ልማት ባለሙያዎች ሰፊ የሙያ ድጋፍ እንዲሰጥ ተደርጓል። 

 

የምርት ማደግ ብቻ የገበሬውን ተጠቃሚነት አያረጋግጥም። አርሶ አደሩን ሙሉ ተጠቃሚ 

ለማድረግ ቀና የገበያ ስርዓት መዘርጋት ነበረበት። በዚህ ረገድ አሁንም ብዙ የሚቀር 

ቢሆንም ከአስር አመት ቀደም ብሎ አርሶ አደሩ በአገልግሎት የህብረት ስራ ማህበራት 

ተደራጅቶ ምርቱን የተሻለ ተጠቃሚ ሊያደርገው በሚችል ዋጋ ለገበያ የሚያቀርብበት 

ስርዓት ተዘርግቷል። 

 

በዚህ አመቺ የገበያ ስርአት፣ አርሶ አደሩ ምርቱን ከሰበሰበ በኋላ ባሉተ ጥቂተ ወራት፣ 

የሰብል ምርት አቅርቦት ስለሚጨምር፣ በአነስተኛ ዋጋ ሸጦ እንዳይጎዳ ምርቱን ለህብረት 

ስራ ማህበሩ ያቀርባል። ማህበሩ ምርቱን በወቅቱ ባለው አነስተኛ ዋጋ ተረክቦ፣ የተሻለ ዋጋ 

በሚኖርበት ጊዜ ለገበያ አቅርቦ በተጨማሪ የተገኘው ገንዘብ ለአርሶ አደሩ እንዲደርሰው 

የሚያደርግ ስርዓት ነበር። አሁን ይህ አሰራር ብብዛት አይታይም፡፡ አርሶ አደሩ በእጁ በቂ 

ገንዘብ ስላለው ምርቱን እንደሰበሰበ ወደገበያ ለማውጣት የሚያስገድደው ሁኔታ ስለሌለ። 

ራሱ የተሻለ ዋጋ ያለበትን ወቅትና ገበያ መርጦ መሸጥ ወደሚችልበት ደረጃ እየተሸጋገረ 

ይገኛል። 

 

በዚህ አኳኋን በተለይ ባለፉት 10 አመታት የአርሶ አደሩ ምርታማነት በየደረጃው እያደገ 

አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። የአርሶ አደሩ ምርታማነትና ገቢው ማደጉን ለማረጋገጥ 

ገጠሪቱን ኢትዮጵያ መመልከት በቂ አስረጂ ነው። 
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ድሮ ለዘመናት በተጫነው ድህነት ምክንያት ጠኔ የዕለት ተዕለት እጣ ፈንታው ሆኖ 

የኖረው አርሶ አደር አሁን በወጉ መመገብ ጀምሯል። ገቢውን ማሳደግ በመቻሉ ከሣር ጎጆ 

ወጥቶ የተሻለ ደረጃ ያለው የቆርቆሮ ክዳን ቤት ገንብቶ መኖር ጀምሯል። በአብዛኛው 

የኢትዮጵያ ገጠር የሣር ክዳን ቤት ማየት ብርቅ ወደሆነበት ደረጃ እየተሸጋገረ ነው። አሁን 

አርሶ አደሩ ድሮ ለከተሜዎች ብቻ የተፈቀዱ ይመስሉ የነበሩትን ሙሉ ልብስ መልበስና 

ጫማ መጫማት፣ ባለፍራሽ አልጋ ላይ መተኛት፣ በስኳር አጣፍቶ መጠጣት በዘይት 

አቁላልቶ መመገብ… የዘወትር የኑሮ መገለጫው ሆኗል። 

 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ በእያንዳንዱ የአርሶ አደር ቀበሌ ከጥቂት ዓመታት በፊት ያጡ 

የነጡ የነበሩ አሁን በሚሊየን፣ በመቶ ሺሆች የሚለካ ሃብት ያፈሩ በርካታ ባለፀጋ አርሶ 

አደሮች ተፈጥረዋል። ድሮ በመኪና ተሳፍሮ መሄድ ብርቁ የነበረ አርሶ አደር ዛሬ 

ባለመኪና ለመሆን በቅቷል። ዘመናዊ ቪላ መኖሪያ ቤት የገነቡትም ቁጥራቸው ቀላል 

አይደለም። አሁን ያለው የገጠሪቱ ኢትዮጵያና የአርሶ አደሩ ገፅታ ይህን ይመስላል።  

 

አሁን አርሶ አደሩ ድሮ እነደነበረው ሕፃናት ልጆቹን ለእረኝነት አያሰማራም፡፡ የአርሶ 

አደሩ ልጆች በየመንደሩ በተገነቡ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ትምህርታቸውን ይከታተላሉ። 

በመንደራቸውና በአጥቢያቸው አስከሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት የአርሶ 

አደሩ ልጆች በአገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት ሊታመን በማይችል ደረጃ በመስፋፋቱ ሰፊ 

የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ይጠብቃቸዋል። የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

ውስጥ የመማር ዕድል የማያገኙ ቢኖሩ እንኳን፣ አርሶ አደር ቤተሰባቸው በግል የቴክኒክና 

ሙያ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲዎች ከፍለው የሚያስተምሩበት አቅም እየተፈጠረ ነው።   

 

እርግጥ አጠቃላይ የግብርናው ዘርፍ እድገት ቢያሳይም አሁንም በቤተሰብ ደረጃ ከድህነት 

ያልወጡ አርሶ አደሮች መኖራቸው አይካድም። 

 

እንግዲህ  ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ባለፉት 23 ዓመታት የአገሪቱ ዋና ዋና የሰብል 

ምርት ከነበረበት 50 ሚሊዮን ኩንታል በአምስት እጥፍ አድጎ 250 ሚሊዮን ኩንታል 

ደርሷል ሲሉ የተናገሩት ይህን በአርሶ አደሩ ኑሮ የተገለፀ የልማት ውጤት ነው። 
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የሰብል የምርት እድገቱ አገሪቱ በቂ የመጠባበቂያ የእህል ክምችት መያዝ አስችሏታል። 

“በአገሪቱ የምግብ ዋስትና ተረጋግጧል” ማለት በአገሪቱ ውስጥ የተመረተው የምግብ ምርት 

ህዝቡን መመገብ የሚያስችል ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ግን ሁሉም ዜጎች በቤተሰብ 

ደረጃ የምግብ ፍላጎታቸው ተሟልቷል ማለት አይደለም። በተለያየ ምክንያት የምግብ 

ፍላጎታቸውን ማሟላት የማይችሉ የምግብ እርዳታ ጠባቂዎቸ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን 

አገሪቱ ውስጥ የተመረተው የምግብ ሰብል አንድም ሰው በምግብ እጦት የሚሞትበት ሁኔታ 

እንዳይኖር ማድረግ የሚያስችል ነው። በ1966 እና 1977 ተከስቶ የነበረው ድርቅ 

ያስከተለው አይነት እልቂት ካሁን በኋላ በአገሪቱ ሊከሰት አይችልም።  

 

በቤተሰብ/ በግለሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና ያልተረጋገጠበት ሁኔታ፣ በበለፀጉት አገራት 

አሜሪካን ጨምሮ አሁንም ያለ ችግር ነው። በተለይ በቅርቡ ከተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ 

ጋር ተያይዞ በአሜሪካ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ሰዎቸ ቁጥር ወደ በርካታ ሚሊየኖች 

አሻቅቦ እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ።  በአሜሪካ በሚሊየኖች የሚቆጠሩ የምግብ 

ተረጂዎች መኖር አሜሪካን የምግብ ዋስትናዋን አላረጋገጠችም አላስባላትም፤ በአጠቃላይ 

በአገሪቱ የተመረተው ምርት ሕዝቡን ለመመገበ በቂ በመሆኑ።  አሁን በኢትዮጵያ ያለው 

ሁኔታ ከዚህ ጋር ሊነፃፀረ የሚችል ነው። በቤተሰብ ደረጃ የምግብ እጥረት ያለባቸውና 

እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሆኖም በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉንም ዜጎች 

መመገብ የሚያስችል የምግብ ምርት አለ። 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም በንግግራቸው ከሶስት አመት በፊት ምስራቅ አፍሪካን 

የመታው በ60 ዓመታት ውስጥ ከተከሰቱት ሁሉ የከፋ ድርቅ ለኢትዮጵያም የደረሳት 

ቢሆንም፣ የውጭ እርዳታ ከመድረሱ በፊት በራስ ክምችት የአንድም ሰው ህይወት በረሃብ 

ሳይጠፋ ለመከላከል መቻሉን አስታውሰው፣ ይህን አገሪቱ በምግብ ራሷን የቻለችበት ደረጃ 

ላይ ለመደረሷ  በአስረጂነት ጠቀሰዋል። ድርቁ  አስከፊ የነበረ ቢሆንም እንደ 1966 እና 

1977 ሰዎች አልሞቱም፣ ከቂያቸው አልተሰደዱም። በዚህ ድርቅ አንድም ሰው በረሃብ 

አለሞተም ማለት ይቻላል። 

 

እንግዲህ ይህ በተጨባጭ የታየውና የኢትዮጰያን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ያስቻለ 

እድገት ከዚህ ቀደም በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነው። ይህን እድገት ያመጣው 
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በአገሪቱ ታይቶ የማይታወቅ አንድ አዲስ ነባራዊ  ሁኔታ ነው፤  ሰላምና መረጋጋት ። 

ባለፉት ሃያ ሶስት አመታት በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል። ይህ ሰላምና መረጋጋት 

ባለፉት አመታት በአገሪቱ ለተመዘገበው እደገት መሰረት ነው። እድገት ያለሰላም 

የማይታሰብ ነውና። 

 

ይህን የአገሪቱ እድገት መሰረት የሆነውን ሰላም አስመልከተው ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጉት 

ንግግር፣ ግንቦት 20 ሰላም የሰፈነበትና ፍትህ የነገሰባት ኢትዮጵያን የመገንባት ዕድል 

ሰጥቶናል። አገራችን ላለፉት ሁለት አስርት አመታት በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላም 

የሰፈነባት፣ የተረጋጋቸና በዚህ ማእቀፍ ውስጥ ልማትን ማፋጠን የቻለች፣ ዜጎቿም በልማቱ 

በየደረጃው ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋል። ልማቱም ዘላቂና ፍትሃዊ ሆኖ ቀጥሏል። ዛሬ 

በድህነታችንና በረሃብ ታሪካችን አንገት ደፍቶ መሄድ አብቅቶ አንገታችንን ቀና አድርገን 

መሄድ ጀምረናል።  

ብለዋል።  

 

ለተመዘገበው እድገት መሰረት የሆነው ሰላም አንዲሰፍን ያደረገው ቀዳሚ ምክንያት 

በግንቦት 20 ማግስት የብሄሮቸ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት መከበር ነው። ብሄራዊ 

መብታቸውና ነፃነታቸው የተከበረላቸወ የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ነፃነት ፍለጋ 

ወደትጥቅ ትግል ለመግባት የሚገደዱበትን ሁኔታ በማሰቀረቱ በአገሪቱ ሰላም ሰፍኗል። 

ሌላው በአመለካከት፣ የመደራጀትና የፖለቲካ እንቅስቃሴ የማድረግ መብት መከበሩም 

አመለካከትን የማራመድ መብት ለማግኘት የግድ ያስፈልግ የነበረውን የኃይል ትግል 

ማስቀረቱ በአገሪቱ ሰላም እንዲረጋገጥ አድረጓል።   

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃማርያም በዚህ ዙሪያ፣ በተለይ የአመለካከትና በአመለካከት 

የመደራጀት ነፃነትን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር ሲገልፁ፤  ግንቦት 20 ከሽግግሩ ጊዜ 

ጀምሮ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይዞ ብቅ ያለው፣ ያገባኛል የሚሉ፣ በሰላማዊና ህጋዊ 

መንገድ ለመታገል የቆረጡ የተደራጁ ኃይሎቸ በሙሉ እንዲሳተፉ ወገግ ተደርጎ የተከፈተ 

በር ነው። 
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ይህ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ፣ በህገመንግስታችን ህጋዊ ዕውቅና አግኝቶ አቅማቸው 

ምንም ይሁን ምን በሃገራችን ከዘጠና በላይ ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው 

በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸው ተጨባጭ ማሳያ ነው።  

 

የድሮ ስርአቶችን መሰል ስርአት ለመመለስ የሚታገሉትን የደርግ የመጨቆኛ ስርዓት 

አካል የነበሩ፣ የደርግ መደምሰስ ቁጭት ውስጥ የከተታቸውና የበቀል መንፈስ 

የተጠናወታቸው፣ እንዲሁም በእርግጥም ለሃገራችን የወደፊት እድገት የሚቆረቆሩና 

አማራጭ አለን የሚሉትን ጨምሮ በርካታ አይነት መነሻ ያላቸውን ፓርቲዎች የያዘ 

የመድበለ ፓርቲ ስርአት እየገነቡ ይገኛል። 

 

መነሻቸው ምንም ይሁን ምን የቀድሞ ስርአት ወኪሎችን ጨምሮ የግንቦት 20 ድል 

ውጤት መሆናቸው ሲታሰብ የሚያኮራ የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ውስጥ እንገኛለን።  

ነበር ያሉት። 

 

ይህ በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው የሆነውና ለሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ሁኔታዎችን 

ያደላደለ የመደብለ ፓርቲ ስርአትን እድገት አስመልከተው ጠቅላይ ምኒስትሩ ሲናገሩ፤ 

በመድብለ ፓርቲ ስርአት እንደሌሎች የዴሞክራሲ ግንባታ ጉዳዮች ሁሉ ደረጃ በደረጃ 

እያደገ የሚሄድና ባህል እየሆነ የሚጎለብት ነው።  

 

ባለፉት አራት ተከታታይ ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫዎቸ እንደታየው በየጊዜው ባህሉ 

የሚጎለብት ነው። ባለፉት አራት ተከታታይ ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫዎች እንደታየው 

በየጊዜው ባህሉ እየጎለበተ መጥቷል። 

ብለዋል። 

 

እርግጥ  ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለፁት የሃገራችን የዴሞክራሲ ባህል በቨአራቱ 

ምርጫዎች እየጎለበተ ሄዷል። ለመራጭነት የሚመዘገበውንና ድምፁን የሚሰጠው የህዝብ 

ቁጥር ከግዜ ወደ ግዜ መጨመር አንዱ የዚህ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የምርጫን 

ምንነትና ዋጋ ጠንቅቆ ያወቃል። በተለየ ከምርጫ 97 ወዲህ ምርጫን አስታከው የሚደረጉ 

ሰላማዊ ያልሆኑ አካሄዶች ሕገወጥ መሆናቸውንና የሚያስከትሉትን ጉዳት በሚገባ 
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ተረድቷል። አሁን መንግስት እግለብጣለሁ ከሚል እብድ ጋር የሚያብድ ዜጋ የለም ማለተ 

ይቻላል። 

 


