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ከግንቦት ሃያ ፍሬዎች 

 
ዮሐንስ  ኃይሉ  05/29/14 

 

ሰው በላው የደርግ ሥርዓት ከተገረሰሰ እነሆ ዛሬ ሃያ ሦስት ዓመታት ተቆጠሩ። 

እነዚህ ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ እመርታን ያስመዘገቡ ናቸው። በእነዚህ 

ጊዚያት በተከወኑ የተለያዩ ተግባራት የተገኙ ፍሬዎች በማጣጣም ላይ የሚገኘው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ቀጣይ ፕሮግራሞቹን ዳር ለማድረስ በመረባረብ ላይ ይገኛል።  

 

የኢትዮጵያን ህዳሴ ዳር ለማድረስ ከተያዙትና የግንቦት 20 ድል ፍሬ ተደርገው 

ከሚወሰዱት ዓበይት ክንውኖች አንዱ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ተነድፈው በመተግበር ላይ ያሉ ዋነኛ የልማት ፕሮጀክቶች ይገኙበታል።   

 

ለ23ኛ ጊዜ የሚከበረውን የግንቦት 20 በዓል በማስመልከት በአዲስ አበባ ስታዲዮም 

በተካሄደው ሥነ ሥርዓት ላይ የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ 

ባሰሙት ንግግር አገራችንን ከድህነትና ከኋላ ቀርነት አላቆ በህዳሴ ምህዋር 

ለማስገባት በተደረገው ጥረት የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

በየደረጃው የልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን አስገንዝበዋል።   

 

በዚሁ በዓል ብዝሃነትን የሚያስተናግድ፣ የኃይማኖት ነጻነትና እኩልነትን ያረጋገጠ 

እና  የመድብለ ፓርቲ ሥርዓትን እውን ያደረገ ሥርዓት መፈጠሩም ተገልጿል፡፡  

ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካለቸው አገራት መካከል የኢንቨስትመንት መዳረሻ 

ተመራጭነቷ እያደገ መምጣቱንና  እየተፋጠነ ያለው እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ 

መንግሥት ኅብረተሰቡን በማስተባበር የተጠናከረ ጥረት ማድረግ እንደሚኖርበት 

ተጠቁሟል።  
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በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ዓመታት በመከናወን ላይ ከሚገኙት ታላላቅ 

ፕሮጀክቶች መካከል ከፍተኛ የኃይል ማመንጫዎች፣ የተቀናጁ ስኳር ፋብሪካዎች፣ 

ከባድና ቀላል የባቡርና መሥመር ዝርጋታ ይገኙበታል።  

ልማቱ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር በማድረግ ረገድ የጎላ ሚና እንዳለውም 

ባለሙያዎች ይናገራሉ። በሚቀጥለው ዓመት አምስተኛው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ዘመን በሚጠናቀቅበት ወቅት ሙሉ በሙሉ 

እንደሚጠናቀቁ የሚገመቱ የልማት ፕሮጀክቶች  የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት ዕድገት 

በላቀ ደረጃ ለማሳደግና አገሪቱ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር 

ለመሸጋገር ለምታደርገው ሁለንተናዊ ጥረት መሠረት ያበጃሉ።  

እነዚህ ትላልቅ ልማቶች የተለያዩ ፋይዳዎችን ይዘው እንደሚመጡም ለመገንዘብ 

ይቻላል። ፕሮጀክቶቹ በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ከተሞች በፍጥነት 

የማደግ እድል ይኖራቸዋል። ከፍተኛ የሥራ እድል ተፈጥሯል፤ በቀጣይም 

ይፈጠራል።  

ከእነዚህ ታላላቅ የልማት ፕሮጀክቶች አንዱ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ነው። 

ፕሮጀክቱ የሚከናወነው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልል ነው፡፡ ከዚህ አካባቢ 

የሚነሱ 3 ሺህ 400 ያህል የኅብረተሰብ ክፍሎች ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ 

የመለየት ሥራ ተከናውኗል፡፡  

ባለፉት ዘጠኝ ወራት የፌዴራልና የክልል ሴክተር መሥሪያ ቤቶችና ባለድርሻ 

አካላት እነኚህን የኅብረተሰብ ክፍሎች ወደተሻለ ቦታ መልሶ የማስፈር ሥራ 

ሲያናውኑ ቆይተዋል፡፡  

ግንባታው ከ30 በመቶ በላይ የደረሰው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያን ብቻ 

ሳይሆን የተፋሰሱ የታችኛው  ሀገራትን ጭምር በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጠቅም 

ነው፡፡ በኢትዮጵያ፤ በሱዳንና በግብፅ  ሀገራት መካከል ሲካሄድ የነበረው የሦስትዮሽ 

ውይይት ከፍጻሜ አልደረሰም፡፡ ምክክሩ ተቋርጦ ከቆየ በኋላ አሁን ግብጽ 

ከኢትዮጵያ ጋር ለመወያየት እንደምትፈልግ እየገለጸች ትገኛለች።    
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ዓለም  አቀፉ  የባለሙያዎች  ቡድን  ጥናቱን  ለሀገራቱ አቅርቧል። ይህ ቡድን  

የግብፅ፤ የሱዳንና የኢትዮጵያ  ምሁራንና ዓለም  አቀፍ ታዋቂነት ያላቸውን 

ባለሙያዎችን ያቀፈ  ነው።  

 

ይህ ቡድን በዘርፉ በቂ ልምድና እውቀት ያለው ነው፡፡ ቡድኑ የህዳሴውን 

ግድብ በተገቢው መንገድ በማጥናት ያገኘውን ውጤት ለሀገራቱ አስረክቧል። 

መፈፀም አለባቸው ያላቸውን አስተያየቶችንም አቅርቧል። አሁን ከሦስቱ ሀገራት  

የሚጠበቀው  የቀረበውን  ሪፖርት  አይቶ  መፈፀም  ሆኖ እያለ ግብፅ  እንደገና 

ወደ  ኋላ  መጎተት በመምረጧ ነበር ውይይቱ የተቋረጠው።  

 

የዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ቡድን ያቀረበውን  ሪፖርት  አፈጻጸም ላይ 

ለመወያየት በተያዘ ቀጠሮ ግብፅ ሌላ  አጀንዳ  ማቅረብን መርጣለች።  

ካቀረበችው  ሃሳብ  አንዱ  ሌላ  ዓለም  አቀፍ  ቡድን  እንዲቋቋም  የሚል  

ነው።    

 

ይህ  ሃሳብ  በሱዳንና በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት  አላገኘም። በቀረበው ጥናት  

መሠረት የታላቁ  የሕዳሴ  ግድብ  በታችኛው  የተፋሰሱ  ሀገራት ላይ  

የሚያደርሰው  ጉዳት  እንደሌለ  ተረጋግጧል። ከዚህ  በኋላ  የሚፈለገው  ነገር  

የሀገራቱ ቁርጠኝነት ነው፤ ሌላ  ቡድን  ማቋቋም አይደለም።  

 

ለመጀመሪያ ጊዜ  ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ  ነበረው  የግብፅ  የሕዝብ  

ዲፕሎማሲ  ቡድን በሀገራቱ  ግንኙነትና በህዝቦች መተማመን ላይ  ራሱን  

የቻለ  መልካም  ተጽዕኖ  ነበረው። በተለይም ኃላፊነት የጎደላቸው ሚዲያዎች 

ያራግቡት የነበረው  ህዝብ ከህዝብ የሚያቃቅርና ግንኙነትን የሚያሻክር  ተግባር  

በመጠኑም  ቢሆን እንዲቀንስ  አግዟል።   

 

የኢትዮጵያ  ህዝብና  መንግሥትም  ግብጻውያን  ወንድሞቹን ሊጎዳ የሚችል  

ፕሮጀክት እንደማይገነባ ተረድተው ለመሄድ ችለዋል። ወደ ሀገራቸው 
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ከሄዱ በኋላም  በሰጡት  ጋዜጣዊ መግለጫም እውነታውን  ለማስረዳት  

ጥረዋል፡፡ ይሁን እንጂ የግብጽ  ፖለቲከኞች ሀቁን ማየት አልቻሉም፤ ያዩትንም 

ሆነ  የሚነገራቸውን እውነታ መቀበል አልፈቀዱም። 

 

አሁንም ታላቁ  የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ይጎዳናል የሚለውን 

የተሳሳተ ሃሳብ በህዝባቸው መካከል እያሰረፁ ይገኛሉ። በግብጽ በኩል የቀናኢነት 

ችግር ቢኖርም ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሲቆጩበት የኖረውን የዓባይ ወንዝን  

ጠልፈው ለልማት ማዋል መቻላቸው ታሪካዊ ጉዳይ ነው። 

የህዝቡን የዘመናት ጥያቄ  የነበረ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድርሻውን  

ማበርከት  ላይ  ይገኛል። 

 

የዓባይ ወንዝ የኢትዮጵያን ለም አፈር እየጠራረገ ለሱዳንና ለግብፅ ሲመግብ   

ቆይቷል። በዓመት 40 ሚሊዮን ቶን  ደለል ለም አፈር ከኢትዮጵያ ምድር  

እየጠራረገ ለተፋሰሱ  የታችኛው አገራት ያቀብላል። በተጨማሪም  ግብጽና  

ሱዳን  የአባይ ውሃን  በኤሌክትሪክ  ምንጭነት ፤ በአሳ  ምርት ፤  በመስኖ 

ልማት ፤ በትራንስፖርት ፤  በምግብና   በመጠጥነት  ይጠቀሙበታል ።  

በተለይ   ግብጽ  ደግሞ   በላቀ ደረጃ  እንድምትጠቀምበት መረጃዎች  

የሚያሳዩ  ሲሆን ለኢትዮጵያውያን ግን ወንዙ ባዕድ ሆኖ ኖሯል፡፡      

   

ለዓባይ ውኃ ምንም ዓይነት ተዋጽኦ የሌላቸው ሱዳንና ግብፅ በውኃው ይህንን ያህል 

መጠቀምና መበልፀግ ከቻሉ የዓባይ ዋነኛ ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ የዓባይ 

ውኃን ለልማቱ ለመጠቀም ምን ያግዳታል? ለመሆኑ ሀገራት በተፈጥሮ ፀጋቸው 

የመጠቀም መብታቸው  የተጠበቀ   ነው። ይህንን  የሚያውቁት  የግብፅ 

ፖለቲከኞች ላለፉት በርካታ  ዓመታት  የተጠቀሙበት ሥልት  ኢትዮጵያ 

በዓባይ  ለምትነድፈው የልማት ፕሮጀክት የሚውል  የገንዘብ  ድጋፍ  እንዳታገኝ 

ማድረግ ነበር።  

 

ለበርካታ ዓመታት በነበራት የውስጥ ችግርና የአቅም ማነስ ምክንያት የውኃ ሃብቷን 



 5 

ሳትጠቀም የኖረችው ኢትዮጵያ አሁን የውስጥ አቅም ፈጥራ የግብጽ የፋይናንስ 

ድጋፍ የማምከን ዘመቻ ከቁብ ሳትቆጥረው በራሷ ገንዘብና የውስጥ አቅም እንደዚህ 

ዓይነት ትልቅ ፕሮጀክት መገንባቷ ለህዝቧ ኩራት ለጠላቶቿ  ውድቀት እንደሆነ 

ይታመናል። 

 

ኢትዮጵያን መደገፍ  ተገቢ  ሆኖ እያለ ግብፅ  ይህንን ያህል አታካራ ማብዛቷ 

አሳዛኝ ነው። ይህ  ግን  በተወሰኑ   የግብጽ  ፖለቲከኞች  እየተፈፀመ ያለ 

እንደሆነ   ይታወቃል።   የግብጽ ሕዝብ በጋራ መልማትን አይጠላም ።  

ለዚህም  ነው ተጨባጩን ነገር  ለግብጻውያን  የማሳየት ተግባር  በኢትዮጵያ 

በኩል  ተጠናክሮ  ቀጥሏል፡፡   

 

ባለፉት ጊዚያት አባይ ለሀገሩ ባዳ ነው በሚልም ብዙ ተብሏል። የአገሪቱን ለም 

አፈርና ማዕድንን እየጠራረገ ለሌሎች አገራት ሲሳይ ሆኗል።  ዳሩ ኢትዮጵያዊያን 

አቅም ባለማግኘታቸው፣  በግጭት በመጠመዳቸው፣ ስለዘላቂ ልማት ዴሞክራሲ 

የሚያስቡ መሪዎች ባለመኖራቸው አባይን ለዘመናት መጠቀም ባይችሉም አሁን 

የታየው ተስፋ ግን በአንድነት እንዲነሱ አድርጓቸዋል።   

 

ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ መገደብ የለባትም፤ ከገደበች ደግሞ መጠኑን መቀነስ 

አለባት በማለት ውዝግብ እየፈጠረች ያለችው ግብጽ የዓባይ ውኃ በዘመናዊ መንገድ 

መጠቀም ከጀመረች በርካታ አሥርት ዓመታት አልፈዋል። ሌላው ቀርቶ ከፍተኛ 

የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቧን መጠቀም ከጀመረች ግማሽ ምዕተ ዓመት 

አልፏል።  ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ የሆነችበት ጊዜ አልነበረም።  

 

ግብጽ ለዓባይ ውኃ ተዋጽኦ ባይኖራትም እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይበልጥ 

ተጠቃሚ ነች። ለዓባይ ውኃ አስተዋጽኦ ያላቸው እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ አገራት 

ግን ተጠቃሚ አልነበሩም። በተለይ ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው የዓባይ ውኃ 

የምታበረክተው ኢትዮጵያ ውኃውን  ለመጠቀም የሚያስችል ነገር አልነበራትም።  
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በሀገራችን ለዘመናት በነበሩ ፀረ ሠላም፣ ፀረ ልማትና ኢ ዴሞክራሲያዊ  

ሥርዓታት ምክንያት እንደዚህ ዓይነት ትልቅ ልማት ማሰብ ቀርቶ በሀገሪቱ ሠላምና 

መረጋጋት መፍጠርም አልተቻለም ነበር። በኢትዮጵያ ዓባይንም ሆነ ሌሎች 

ወንዞች፣   የተፈጥሮ ድንግል መሬትና የሰው ሀብት ለመጠቀም የሚያስችል ሁኔታ 

ሳይፈጠር በርካታ ዓመታት ነጉደዋል።  

 

 

ታላቁ የህዳሴ ግድብ የአስዋን ግድብ የሃምሳ ዓመታት ታናሽ ሆኖ ዛሬ ብቅ ሲል  

ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭና የተፋሰሱን ሀገራት 

በምጣኔ ሀብት የሚያስተሳስር እንደሆነ ይታመናል። እስካሁን ባለው መረጃ 

መሠረት ኢትዮጵያ ለሱዳን፣ ለኬንያ፣ ለጅቡቲ፣ ለየመንና ለሌሎች የቀጠናው 

ሀገራት ኃይል ለማቅረብ የተለያዩ ስምምነቶችን ፈጽማለች። ለጅቡቲ ማቅረብ 

የጀመረች ሲሆን በሱዳንና በኬንያም የትራንስሚሽን ዝርጋታዎች ተካሂደዋል።  

 

ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ባለችው ልማት ከአጎራባች ሀገራት የጠበቀ የምጣኔ ሀብት 

ትስስር እየፈጠረች ትገኛለች። በኃይል ምንጭነት በምታደርገው ግንኙነት ደግሞ 

ግንኙነቱን ወደ ላቀ  ደረጃ ያሸጋግራል ተብሎ ይታመናል። በዚህ መልክ ህዝቦች 

በንግድና በኢንቨስትመንት ተሳስረውና ተደጋግፈው እንዲኖሩ የሚያስችል ሁኔታን  

በመፍጠር ላይ ነው።   

 

ግብጽ እያነሳችው ያለው ጉዳይ ለግብጽ ሥጋት እንዳልሆነም ተደጋግሞ ተነግሯል። 

ከዓባይ ታገኘው የነበረ  የውኃ መጠን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ምክንያት 

እንደማይቀንስ የዓለም አቀፍ የኤክፐርቶች ቡድን አረጋግጧል። ይህ የግብጽ 

ምሁራንም ጠንቅቀው ያውቁታል።  

 

የግብጽ ሌላው ሥጋት ደግሞ ግድቡ ከተደረመሰ በጎርፍ እጥለቀለቃለሁ የሚል 

ነው። ለዚህም ግንባታው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንደሆነ  የቀረበው ጥናት 
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አሳይቷል። እውነታው ይህ ሆኖ እያለ ግብጽ ግን ከዚህም በኋላ በግድቡ ላይ 

ያላትን ተቃውሞ ማቆም አልፈለገችም።  

 

ግብጽ በይፋ ሥጋት ብላ እያቀረበቻቸው ያሉ ጉዳዮች ስጋት ሊሆኑ እንደማይችሉ 

ተረጋግጦ እያለ የግድቡ ግንባታ ላይ ያላትን  ተቃውሞ ተጠናክሮ  የመቀጠሉ 

ሚስጢሩ ምን  ይሆን? ጉዳዩን በጥልቀት ለመረመረው ሌላ ተጨማሪ ፍላጎት 

መኖሩን ለመረዳት አያስቸግርም። ምናልባትም የኢትዮጵያ በምጣኔ ሀብት 

መጎልበትና ቀጠናውን በኢኮኖሚ ማስተሳሰር የቀድሞ ሥልጣኔዋንና  የበላይነቷን 

የማረጋገጡ  ጉዳይ  አይቀሬ መሆኑን  በመረዳት  ይመስላል።   

ሀገሪቱ በአፍሪካም ሆነ በዓለም  ደረጃ፤ ሊኖራት በሚችለው ፖለቲካዊና ማህበራዊና 

ዲፖሎማሲያዊ ተሰሚነት ከማሳደግ ጋር የተያያዘ  ይሆናል። ሀገሪቱ  በቀጣይም 

ተፈጥሮ ሃብቷን ለመጠቀም የውስጥ አቅሟን ማጠናከሯ ለግብጽ  ሥጋት  

የፈጠረባት ይመስላል።  

 

ይህ  ካልሆነ  በስተቀር ዓባይ ትልቅ ሃብት ነው። የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት ጥምረት 

ፈጥረው ለልማት ከተነሱ የሁሉንም ሀገራት ህዝቦችን መመገብ ይችላል።  

ቀጠናውን በምጣኔ ሀብት በማስተሳሰር በጋራ  ተጠቃሚነታቸውን  በከፍተኛ ደረጃ 

ያሳድገዋል። 

 

ቀደም ሲል በነበረው ተጨባጭ  ሁኔታ የቀጠናው መንግሥታት የዓባይ ውኃን 

ተባብሮ የልማት  ሃሳብ አልነበራቸውም። እንደዚህ  ዓይነቱን  ትልቅ  ነገር  

ከማሰብ ይልቅ የጥላቻና የእርስ  በእርስ መተናኮሻ እንዲሆን አድርገውት  

ቆይተዋል። አሁን ኢትዮጵያና ሌሎች  የዓባይ  ተፋሰስ  ሀገራት  በደረሱበት  

አዲሱ  ስምምነት መሠረት ይህ ትልቅ  ፀጋ  ሁሉንም  ህዝቦች  የሚያፋቅር  

እንጂ  የሚያለያይ  እንዳልሆነ ታውቋል። 

  

ኢትዮጵያ የጀመረችው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለዚሁ አንድ ማሣያ ነው። ግድቡ 

የቀጠናውን ሀገራት በምጣኔ ሀብት በማስተሳሰር የሠላም ጮራ እንዲፈነጥቅ 
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ያደርጋል። ከድህነት  ለመላቀቅ የሚደረገው ሁለንተናዊ ጥረት በስኬት ይፋጠናል። 

በመሆኑም የውስጥና የጋራ ችግራችንን  በመፍታት ልዩነታችንን በማቻቻል 

የተጀመረውን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዳር ማድረስ ይጠበቅብናል።  

 

በግብጽ ያሉ አንዳንድ ጽንፈኞች የሚያራግቡትን እየተቀበሉ የሚያስተጋቡ 

ኢትዮጵያውያን ቆም  ብለው  ሊያስቡ የግድ ይላል።  ከዚህ እንጻር የኢትዮጵያ  

ህዝብ እየተከተለ ያለውና  መንግሥት እያራመደ  ያለው  አቋም ግልፅ  ነው። 

ማንኛውም  ኢትዮጵያዊ ለግንባታው ስኬት  ድርሻውን ሊያበረክት ይገባል ።  

 

በዚህ ታሪካዊ  ግንባታ  ላይ ጥቁር  ነጥብ  እያስቀመጡ ያሉ የተቃዋሚ 

የፓለቲካ  አመራሮች  ቆመው ሊያስቡ ይገባል። የኢትዮጵያ  ጠላቶች 

መልዕክተኞች ሊሆኑ አይገባም።  የታላቁ  ህዳሴ  ግድብ ሥኬትን ለማደናቀፍ  

ግብጻውያኑ  በተለያየ  መልክ  እያቀረቡ ያሉትን  ሃሳብ  በሀገር  ውስጥ  

በማራገብ  የሕዝቡን  አንድነት  ለመፈታተን  እያደረጉ ያሉትን  እኩይ  

እንቅስቃሴ   ሊያቆሙ  ይገባል። 

 

እውነታው  የሕዳሴው  ግድብ  ቀጠናውን  በምጣኔ ሀብት የሚያስተሳስር 

የሠላምና  መረጋጋት መስፈን  ፈንጣቂ  ጮራ መሆኑ ነው። ለኢትዮጵውያን   

ደግሞ ለዘመናት ሲቆጫቸውና ሲያነሱት  የነበረን  ጥያቄ የሚመልስ  

የዕድገታቸው  ዋልታ  ነው። ይህን እውነታ  ኢትዮጵያውያኑ  ቀርቶ ግብጻውያኑ  

ሊገነዘቡት  ይገባል። 

 

ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ያስተሳስረናል  እንጂ  አያለያየንም። ይጠቅመናል እንጂ  

አይጎዳንም። ይመግበናል  እንጂ አያስርበንም። ይህ ከሆነ  ልዩነቱ  ከየት  

መነጨ? ምናልባትም  ሠላምን ካለመፈለግ፤ መረጋጋትን ካለመምረጥ፤ የሕዝቦችን 

ብልፅግና ከመቃወም ለሀገርና ለህዝብ  ካለማሰብ  የመነጨ ነው። 
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ያም ሆነ ይህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግብጽ ወደደችም ጠላች ባትመጣም 

መገንባቱና መጠናቀቁ አይቀሬ ነው። ይህ ልማት የግንቦት ሃያ አንዱና ዋነኛው 

ታሪካዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ  ያለው ነው።  

የግንቦት 20 ድል በትላልቅ ልማቶች ብቻ የታጠረ ሳይሆን ፖለቲካዊ ፋይዳውም 

በጣም ከፍተኛ ነው። የሴቶች ተጠቃሚነትን መውሰድ ይቻላል። ይህ ሌላው 

የግንቦት ሃያ ዐቢይ ሥኬት እንደሆነ በርካቶች ይናገራሉ።  

ቀደም ባሉት ሥርዓቶች ሴቶች ንብረት የሚያፈሩበት፣ ከወንዶች እኩል የመማር፣ 

ሰርተው በራሳቸው ገንዘብ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ አልነበረም።  

ስለዚህ የወንዶች የምጣኔ ሀብት ጥገኛ ሆነው ኖረዋል። ዛሬ ግን ይህ ሙሉ በሙሉ 

ባይሆንም በርካታ ለውጦችን ለማጣጣም ተችሏል። 

 

የግንቦት 20 በዓልን 23ኛ  ዓመት ለማክበር የተሰሩ አበረታች የልማት ሥራዎችን 

ለማወደስና በቀጣይ የተሻሉ ተግባራትን ለመከወን ቃላቸውን በሚያድሱበት በዓል 

ላይ ከተገኙት መካከል ወይዘሮ ሣራ ኃይሉ አንዷ ናቸው።  

ግንቦት 20 በርካታ ድሎችን  አጎናጽፎናል ይላሉ። በተለይ ሴቶች የትምህርት 

ዕድል ተጠቃሚ መሆናቸው እንዳስደሰታቸው በመግለፅ።  

የሴቶች የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ መሆን ደግሞ በየሥልጣን ደረጃው ሴቶችን 

ለማየት ማስቻሉን ይመሰክራሉ። ቀደም ሲል የማይታይና የማይታወቅ የሴት 

ሚኒስትሮችን፣ የፓርላማ አባላትን እንዲሁም የወንድ ብቻ በነበሩ የሥራ ዘርፎች 

ሁሉ ሴቶች ተሰማርተው ማየት አንዱ ትልቅ ድል መሆኑን በአርአያነት 

አንስተዋል። ሴቶችን በተለያየ ደረጃ የማብቃት ሥራ ትኩረት የተሰጠው መሆኑንም 

ይናገራሉ። 

 

ሴቶች በሙያቸውና በፆታቸው በመደራጀታቸው የመብቶቻቸው ተጠቃሚ መሆን 
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መቻላቸውንም አወድሰዋል። የራሳቸውን የምጣኔ ሀብት አቅም በተለያየ ሙያ 

በመሳተፍ ለማሳደግ ችለዋል።  

ኢትዮጵያ የምትነሳው በድህነት ነው፤ በኋላ ቀርነት ነው። የግንቦት ሃያ ድል ግን 

ይህን መታወቂያ የማስቀየር ኃይል አለው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለዚህ 

ትልቅ ማሣያ መሆን እንደሚችል ወይዘሮ ሣራ ይናገራሉ። 

 

 


