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“የህዳሴ አብዮት“ ሙት አብዮት!!  

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

 

ዮናስ 06/10/14 

‹‹የህዳሴ አብዮት!›› ትርክት በራሱ ከላይ በተመለከተው በክፍል አንድ በተዘረዘረው አግባብ 

በቀረቡት ጥያቄዎችና ጥያቄያዊ መልሶች ውኃ የማያነሳ ሆኖ መገኘቱ እንደተጠበቀ ሆኖ 

በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ህዳሴ መክሸፉን ለማብራራት ለ‹‹ህዳሴ አብዮት!›› ትርክቱ መነሻ 

ነው ከተባለውና በቀደመው የ‹‹ቀለም አብዮት ናፍቆት›› ትርክቱ ከሰፈረው ጥቂቶቹን እዚህ 

ጋር ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡  

በነገራችን ላይ በፋናው ብሮድካስቲንግ ሞጋች የውይይትና የክርክር መድረክ ተሳታፊ 

ከነበሩትና የግል ፕሬሱን ወክለው ከተገኙት መካከል የኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ 

አንዱ ናቸው፡፡ ታዲያ እሳቸው ታዳሚ በሆኑበት የውይይትና የክርክር ፕሮግራም ላይ 

ፕሬሱ ፅንፈኛና ፓርቲዎችን ተክቶ የሚሰራ እንደሆነ፣ ይልቁንም ከዜናና መረጃ ይልቅ 

በአንድ ደራሲ የተፃፉ በሚመስሉ ተመሳሳይ አስተያየቶችና እይታዎች የተሞሉ 

ስለመሆናቸው ሲሞገቱ ‹‹ከእውነት የራቀና ያልሆነና የማይሆን ነው›› ሲሉ እንደነበር 

አስታውሳለሁ፡፡ ይሁንና ‹የህዳሴ አብዮትን›› በተለይም ‹‹የሶስተኛው አብዮት አይቀሬነት›› 

በሚል የተመለከቱ ነጥቦችን መሰረት ያደረገ መሟጓቻ እየፃፍኩ ባለበት ሰዓት ላይ ልክ 

አፍሮታይምስን ‹‹ዮናስ ዘአይጋ ለየናስ አፍሮ ታይምስ›› በሚለውና በአይጋ ፎረም ድረገፅ 

ለንባብ የበቃውን መሟገቻ እየከተብኩ ባለሁበት ሰዓት ተመሳሳይ ይዘት ያለውና በአንድ 

ሰው የተፃፈ የሚመስል ትርክት ከፋክት መፅሄት ላይ ተመልክቼ የፕሬሱን የሀሳብ ገበያ 

ከመሆን ይልቅ ፅንፈኛና አንዱ ከአንዱ የተገለበጠ አታካች መሆኑን እንዳመለከትኩት ሁሉ 

ይህንንም ትርክት እየፃፍኩ ባለሁበት እለተ ቀን ለንባብ የበቃችው ኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ 

ቅፅ 02 ቁጥር 70 ግንቦት 27 እትም ላይ ከዚህችው ፋክት መፅሄት ጋር ተመሳሳይ የሆነና 

‹‹የሶስተኛው አብዮት አይቀሬነት›› የሚል ትርክት መቅረቡ እንደተባለውም ፕሬሱ 

በፅንፈኞች መወረሩንና አንዳቸው የአንዳቸው ግልባጮች መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ 
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ያስታወሰኝ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ አውስቼ  ወደ አጀንዳችን እንዲህ በአዲስ መስመር 

እንመለሳለን፡፡  

‹‹…የዜጎች በምርጫ ፖለቲካ እምነት ማጣት፣ የተቋማት ነፃነትን መጨፍለቅ፣ የህግ 

የበላይነት መሻርን ጨምሮ በጥቅሉ በህገ-መንግስቱ የተደነገገው የስርዓት መቀየሪያ 

መንገድ መብት መገርሰስ…. ስርዓቱ ከነአስከፊው አምባገነን ባህሪው ከሁለት አሥርት 

ዓመታት በላይ ሥልታዊ የመብት ጭፍለቃ መረብ መዘርጋት፣ የመናገርና የመደራጀት 

ዴሞክራሲያዊ መብት ‹‹በህግ›› ስም ማፈን፣ የዋጋ ንረትና የሥራ አጥ ቁጥር አለቅጥ 

ማሻቀብ፣ (በተለይም ከትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡት ወጣቶች ሥራ አጥ 

ለመሆናቸው ተጠያቂው ገዢው ፓርቲ መሆኑ) ይህ ሁሉ ተደማምሮ ደግሞ በአገሪቱ 

አስከፊ ድህነት ማስፈኑ፣ የፍትህ እጦት፣ የፕሬስ አፈና …. የደመወዝ ማሻሻያ አለመደረጉ፣ 

በተለያዩ ከተሞች የታየው የዜጎች ከርስት መፈናቀል፣ የመሬት ቅርምት፣ የብዙሃን ፓርቲ 

ስርዓት በ2002ቱ ምርጫ በአውራ ፓርቲ መተካቱ… የአርሶ አደሩም ሆነ የከተሜው 

ህይወት አለመለወጥ፣ የብሔር ጥያቄ ክሽፈት፣ …. የፌደራሊዝሙ አወቃቀር የፈጠረው 

ችግር በአናቱም የሁሉም የሥልጣን እርከን ጠቅላይ የነበረው አቶ መለስ ማለፉን ተከትሎ 

የተፈጠረው የመዋቅር ክፍተት የመሳሰሉቱ ከብዙ በጥቂቱ ‹‹የህዳሴ አብዮት›› 

‹‹ተንታኛችን›› የጠቀሳቸው የአብዮቱ መግፍኤ ምክንያቶች ናቸው፡፡ “የህዳሴው ግድብ 

የትኛውን ታሪክ እንደሚያድስልን እንጃ“ ተብሎም በፀሃፊው ተጠቀሷል፡፡ ስለሆነም የህዳሴ 

አብዮትን ትርክት እና ከላይ የተመለከቱ ገፊ ምክንያቶች በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ህዳሴያችን መክሸፉን ከህዳሴው ግድባችን በመነሳት እንዲህ በመዘርዘር ሙግቴን 

የማበቃው ለአንባቢያን የምዘናውን እድል በመተው ይሆናል፡፡           

ሀገራችን ለዘመናት ቡዙሀነትን ማስተናገድ የተሳናቸው ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች 

የፈጠሩትን የግፍና የአድሎ አገዛዝ ላለመሸከም በተካሄዱ የዜጎች ትግሎች ስትታመስ 

የኖረችው እና ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመለከትና ሀገራችን የታደለቻቸውን ሰብአዊና 

ተፈጥሮአዊ ፀጋዎች ለይቶና አዋህዶ ለውጤት የሚያበቃት የፖለቲካዊ ሥርዓትና አመራር 

ተነፍጋ  በጨለማ ዘመን መቆየቷ ይታወቃል፡፡  

ዜጎቿ በሥራ ለማደግና ለመለወጥ አቅምና እልህ ሳያንሳችው ስርዓት በማጣት ብቻ 

ለዘመናት በከፋ ድህነት ሰቆቃ የኖሩባት እና የእልቂት፣ የተመፅዋችነትና ድህነት አብነት 

ሆና መቆየቷም የጨለማውን ዘመን ርዝማኔ ያሳያል፡፡  
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እነሆ ሁሉንም ችግሮቿን በተባበረ ተሳትፏቸው በመራር ትግል የማራገፍ ዓላማ ይዘው 

ከሁሉም በላይ የችግሮቿ መፍቻ ቁልፍ የነበረውን በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ 

ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ለመገንባት በተነሱ አንሰልሳይ ልጆቿ ቆራጥ ትግል አዲስ 

የለውጥ መንገድ ከተያያዘዘችባቸው ያለፉት ሁለት አስረት ዓመታት ወዲህ የገፅታ 

ሳንካዎቿን ብቻ ሳይሆን ከድህነት ጋር ያቆራኛትን ሰንሰለት ለመበጣጠስ በሚያስችላት 

አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ላይ መገኘቷ እውነትና ዓለም የመሰከረው ሃቅ ነው፡፡ 

ከድህነት መውጫ ሁነኛ ቁልፍ የሆነው ፍትሀዊና ፈጣን የሀብት ፈጠራ ስኬታማ ጉዞ 

ቀጣይነት ይኖረው ዘንድም ዜጎቿ ከጫፍ ጫፍ የትምህርት እድል ተቋዳሽ ሆነው 

በእውቀት፣ በትክክለኛ አመለካከትና ክህሎት በተካኑ ዜጎቿ አስተማማኝ ሀገራዊ አቅም 

ለመገንባት ቆርጣ በመነሳት በመቶዎች ዓመታት ጉዞዋ ያዘገመችበትን በሁሉም ደረጃ 

በሁለት አስርት አመታት ጉዞዋ ብቻ እንኳን በቡዙ መልኩ ኋላ ቀርነቷን በበርካታ እጥፎች 

በማካካስ ወደፊት እየገሰገሰች መሆኑም እሙን ነው፡  

በዜጎቿ መተማመንና ፈቃደኝነት እንዲሁም ቀጣይነት ያለውና ሰፊ ተሳትፎ ላይ 

የተመሰረተውን ዕድገቷን ለማስቀጠል የዜጎቿ ጤንነት ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን ገና 

ከጠዋቱ በመረዳት በአለም አቀፍ ደረጃ የመልክም አፈፃፀሞች አብነት መሆን 

ከጀመረችባቸው በርካታ አዳዲስ ስኬቶች መካከል አንዱ የሆነውን በመከላከል ላይ 

የተመሰረተ የጤና ፕሮግራም ነድፋ ዜጎቿን በመታደግ ውጤታማ መሆኗንም መቼም 

መካድ የማይቻል ነው፡፡ 

ሀገሪቱን ከጫፍ እስከ ጫፍ በመንገድ፣ ሀይል አቅርቦትና በቴሌ ኮሚኒኬሽን ለማስተሳሰር 

ለዘመናት ትኩረት ተሰጥቶ ሳይሰራ የቆየውን በማካካስ ብቻ ሳይሆን የአሁኑ ፈጣን ዕድገት 

እየፈጠረ ያለውንና መጪው ዕድገታችን የሚፈጥረውን አዳዲስ ፍላጎት ጭምር ታሳቢ 

ያደረገ ሰፊ የማስፋፊያና የግንባታ ስራ ፈታኝም በሆነ ፍጥነት እያከናወነች ያለች ሀገር 

መሆኗም የአደባባይ እውነት ነው፡፡ 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአንድ በኩል የእነዚህ ሁሉ ሀገራዊ አቅሞች ውጤት 

ሲሆን በሌላ በኩልም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ስንተባበር 

የማንወጣው ዳገት እንደሌለ የሚያመላክት የመጪ ጊዜ ብሩህ ተስፋችን ቋሚ ሀውልት 

መሆኑ ላይ “የህዳሴ አብዮት“ “ተንታኛችን“ በተቃራኒው የጠቀሷቸው ዜጎች ተግባብተዋል፡፡ 
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ለዚሁ ታላቅ ውጥን የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት ዕለት ጀምሮ መላው ዜጎች የዘመናት 

ቁጭታቸው ገንፍሎ በደስታ ተሞልተው ድጋፋቸውን ገልፀዋል፡፡ ህፃናት በማይታመን 

ግልፅነትና ተስፋ፣ አረጋውያን በቁጭት በተሞላ ያለፈ ታሪክ ትውስታና በቀሪ ጊዜያቸው 

በፍጥነት እየተለወጠች ያለች ሀገር ማየት መቻላቸው በፈጠረባቸው የደስታ ሲቃ ታጅበው 

ወደ ጎዳናዎችና አደባባዮች የተመሙበት ሁኔታ መቼም የሚዘነጋ ሆኖ አይደለም 

“የትኛውን ታሪክ ሊያድስልን እንደሆነ እንጃ“ መባሉ፡፡ 

ወጣቱ ትውልድ በእርሱ ዘመን በመፈጠር ላይ ባለች አዲስ ሀገር ውስጥ በአፍላ ጉልበቱ 

የመሳተፍ ታሪካዊ ዕድል ባለቤት ከመሆኑ ባሻገር የነገዋን የበለፀገች ሀገር ከወዲሁ በራሱ 

ጥረት መፍጠር መጀመሩ በጫረለት የመነሳሳት መንፈስ ሆ! ብሎ የወጣበት ሁኔታ ልዩ 

ትርጉም የሚሰጠው እንጂ ለአብዮት(ያለፈውን አስከፊ ሥርዓት ለመመለስ) የሚጋብዘው 

አይደለም፡፡ ከዲያስፖራውም ቀላል ግምት የማይሰጠው ኢትዮጵያዊና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊ በባዕድ ሀገር ከሀገሩ ገፅታ ጋር ተያይዞ ይጠራበት እና ይታይበት የነበረው 

አሸማቃቂ እይታ በዓይኑ ሥር እየተለወጠች ባለች ሀገር ሳቢያ የሚቀየርበት የአዲስ ዘመን 

ብሥራት(ህዳሴ) መሆኑን በመረዳት በአንድ በኩል ለዘመናት በተከማቸው ቁጭት፤በሌላ 

በኩል ደግሞ በተጀመረው የህዳሴና ብሩህ ዘመን መንፈስ መነቃቃት ታግዞ ድጋፉን 

ለመግለፅ የተንደረደረው ገና ከጅምሩ የነበረ መሆኑም ‹‹የተንታኛችንን›› ‹‹ትንታኔ›› 

ቅሽምናና ቅዠት የሚያመላክት ነው፡፡  

ስኬታችን እንደተጠበቀ ሆኖ የህዳሴው ጉዟችን ያልተጠበቁም የተገመቱም ችግሮችና 

አደጋዎች አልፈን መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ “ተንታኛችን“ እንዳለው ያልተጠበቀው 

አደጋ ከላይ ከጠቀስናቸው ስኬቶች ጀርባ ጉልህ አሻራ የነበራቸውን ታላቁን መሪ አቶ 

መለስ ዜናዊን ማጣታችን ነው፡፡ በእርሳቸው ህልፈተ ህይወት ከጫፍ እስከ ጫፍ መላው 

ኢትዮጵያ የተደናገጠና ያነባ ቢሆንም በእርሳቸው አመራርና ከእርሳቸው ጋር  በመሆን 

የተጀመረውን የለውጥና የስኬት መንገድ በላቀ እልህና ቁጭት ለማስቀጠል ቃል በገባበት 

አግባብ  በጀመረው የህዳሴ ጎዳና እየተመመ ይገኛል እንጂ በታላቁ መሪ ሞት  ተደናግጦ 

ወደ ኋላ የሚመለስበትና አብዮትን የሚጎመጅበት አንዳች ምክንያት የለም፡፡ ይኸው 

ብዙሀነታችን ላይ የተመሠረተው አንድነታችንና የዚህ ውጤት የሆነው ሀገራዊ ስኬታችን 

ይህም የታላቁ መሪን ህልፈት እንደ ‹‹መልካም አጋጣሚ›› በማየት ‹‹ተከፋፈሉ 
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ተፈረካከሱ›› የሚል ሰፊ የጠላትነት ዘመቻ ከፍተው የነበሩትን ጥቂት የውስጥና የውጭ 

ሟርተኞችን በማሳፈር ቀጥሏል እንጂ ወደኋላ የተመለሰ አንዳች ነገር የለም፡፡     

በቀጣይም ከውስጥም ከውጭም የማዘናጊያ በምክንያት ላይ ያልተመሰረቱ አሉባልታዎችና 

ተግዳሮቶች ሊያጋጥሙን እንደሚችሉ መጠበቁም እና መመከቱ ‹‹የህዳሴ አብዮት›› 

ተራኪዎች መኖራቸው አይቀሬ ስለመሆኑ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ አንሠላሳዮች ስለደረሱበት 

ነው፡፡ እንደተለመደው በፍትሀዊ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ የልማትና መልካም 

አስተዳደር ስራዎች  ላይ በማተኮር፣ ሀገራዊ አቅሞችን  ያለማቋረጥ በመገንባት፣ አፍራሽ 

ዝንባሌዎችን ከቋሚው ህዝባዊና ምክንያታዊ መርሆዎች  በመነሳት በሚገባ እየመከቱና  

እንደ ወትሮው ሁሉ ዛሬም ለጋራ ተጠቃሚነት ለፍትሀዊነት መስፈን የትብብር 

እጆቻቸችንን  መዘርጋትና ልማታችንን አጠናክረን  ማስቀጠል ከእኛና ስለ ሠላምና 

ልማት ከምንተጋ ሁሉ ይጠበቃል፡፡  

ኢትዮጵያ ከአለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ብድር የመመለስ አቅሟ ጠንካራ መሆኑ 

በአለም አቀፍ ኩባንያዎች መረጋገጡ፣ አለም አቀፍ የንግድ ተቋማትና ባለሀብቶች 

በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረገ ስለመሆኑ ከሰሞኑ 

መረጋገጡም ተንታኛችን ከመዋእለ ንዋይ አንጻር ላነሳው “የህዳሴ አብዮት“ መከራከሪያና 

የህዳሴያችን ማሳያ ነው፡፡  

ገለልተኛ የሆኑት አለም አቀፍ ኩባንያዎች ይህን የምዘና ሥርዓት ማድረጋቸው በንግዱ 

ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች ተጨባጭ መረጃ እንዲያገኙ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

ያለው ከመሆኑ ባሻገር የህዳሴ አብዮት ‹‹ተንታኛችን›› እና መሰሎቻቸው በጓዳ የተፈበረከ 

ዳታ ነው ሲሉ አንዳያሽሟጥጡ መንገዱን ይዘጋል፡፡ ለአብነትም በኢትዮጵያ የተሰማሩ 

አለም አቀፎቹ ሙዲ፣ ፊሽ እና እስታንዳርድ ኤንድ ቱር ኩባንያዎች በዓለም ላይ ከፍተኛ 

ተቀባይነት ያላቸው መሆኑም ሌላው የፅንፈኛው እንቅፋት ይሆናል፡፡ አለም አቀፍ 

ኩባንያዎችም ከእነዚህ ገለልተኛ ተቋማት ስለ ኢትዮጵያ ያገኙት ግልፅ መረጃ ወደ ሀገሪቱ 

በመግባት መዋለንዋያቸውን ለማፍሰስ የጀመሩትን እንቅስቃሴ አጠናክረው እንዲቀጥሉ 

የሚያደርጋቸውና የኢትዮጵያን ህዳሴ በፅኑ መሠረት ላይ ስለመጣላችን ማረጋገጫ ነው፡፡  

የግንቦት 20 ድል በሀገራችን ለዘመናት ተንሰራፍቶ የነበረው የዓፈናና የጭቆና ስርዓት 

የተወገደበትና በምትኩ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት የሚያስችል ፅኑ 
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መሰረት የተጣለበት፣ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችና ነፃነጾች በተለይ ደግሞ 

የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት የማረጋገጥ ቁልፍ ጥያቄ ምላሽ ያገኙበት 

በመሆኑ ልዩ ቦታና ክብር የሚሰጠው እንጂ “ጂኒ ቁልቋል“ ተብሎ እንደተራ በተራ 

ተንታኞችም ቢሆን ሊታይና የአብዮት መንስኤ ሆኖ መቅረብ ባልተገባው ነበር፡፡ የግንቦት 

20 ድል ሀገራችን ተደቅኖባት የነበረውን የመበታተን አደጋ በመታደግ የኃልዮሽ ጉዞውን 

በአስተማማኝ ሁኔታ በመቀልበስ ወደ ሥልጣኔ ማማ ለማውጣት የሚያስችል በህዝቦች 

ይሁንታና መከባበር ላይ የተመሰረተ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የተጣለበት የህዳሴያችን 

ጮራ የፈነጠቀበት የድል ቀን ሲሆን ይልቁንም በአብዮት ናፋቂዎችም እንኳ ቢሆን 

እንደዋዛ ሊታይ የማይባው ቀን ነው፡፡ 

ባለፉት 23 አመታት የሀገራችንን ህዳሴ ለማረጋገጥ ብሩህ ተስፋ ያመላከቱ የልማት 

የሰላምና የዴሞክራሲ ስኬቶች ማስመዝገብ መቻሉን የሚክድ ካለ እርሱ ፅንፈኛ ነው፡፡ 

ለሀገራችን ህዳሴ አስተማማኝ መሠረት ይሆናል ተብሎ የታመነበት የአምስት ዓመቱ 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከአንድ የስኬት ምዕራፍ ወደ ቀጣዩ ከፍተኛ የስኬት 

ምዕራፍ እያሸጋገረን ይገኛል፡፡ ሀገራችን ፈጣን ዕድገት ከሚያስመዘግቡ ጥቂት የዓለም 

ሀገሮች አንዷ መሆን መቻሏም በተለያዩ አለም አቀፍ ተቋማቶ ቀን ተሌት እየተነገረ 

ነው፡፡ ይህ ፈጣን ዕድገት ባለፉት አሰርት ዓመታት በአማካይ ባለ ሁለት አሀዝ ዕድገት 

ያስመዘገበና የህዝቦችን ተጠቃሚነት ያረጋገጠ መሆኑም ለ“ህዳሴ አብዮት“ “ተንታኛችን“ 

ነቀርሳ ነው፡፡   

የግብርና መር ኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ በአንሰላሳዮቹ በተቀረፀበትና በተደረገው 

ከፍተኛ ርብርብ የህዝቡ ተጠቃሚነት ተራጋግጧል፡፡ በንጉሱ ዘመን የመሬት ባለቤትነት 

መብቱ ተነፍጎ በደርግ ዘመንም ምርቱን የሚያሳድግበት ምንም ድጋፍ ባለማግኘቱና 

ያመረተውን ምርትም በተለያዩ ስልቶች በሥርዓቱ እየተመዘበረ ሲማቅቅ የነበረው 

የሀገራችን አርሶ አደር በግንቦት 20 በተጎናፀፈው ድል አማካኝነት ምርትና ምርታማነቱን 

በከፍተኛ ደረጃ እያሳደገ ለኢኮኖሚ እድገታችን ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረገ እንጂ “የህዳሴ 

አብዮት“ “ተንታኛችን“ እንደሚለን በድህነት ተቆራምዶ አይኖርም፡፡    

በከተማ ልማት በተለይ ደግሞ በአነስተኛና ጥቃቅን ልማት ዘርፍ እየተመዘገቡ ያሉ 

ስኬቶች የበርካታ ዜጎች ተጠቃሚነትን እያረጋገጡ መገኘታቸውም እውነት ነው፡፡ በተለይ 

ስራ ፈላጊ ወጣቶችና ሴቶችን በማደራጀት በእነዚህ ተቋማተ በማሳተፍ ከስራ አጥነት ወደ 
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ስራ ፈጣሪነትና የስራ ባለቤትነት ከማሸጋገሩም ባሻገር በቀጣይነት በመገንባት ላይ ያለውን 

የሀገራችን የኢንዱስትሪ ሽግግር በማቀላጠፍ ረገድም ውጤቶች በማስመዝገብ ላይ 

ይገኛሉ፡፡  

በማህበራዊ ልማት ዘርፍም እንዲሁ ከፍተኛ ስኬቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ፡፡ የትምህርትና 

የጤና አቅርቦት ተደራሽነትን በማረጋገጥ በኩል ረዥም ርቀት የተጓዝን በመሆኑም 

ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ የሀገራችን ዜጎች በቅርብ ርቀት የትምህርት አገልግሎት 

እንዲያገኙ በማድረግ በዕውቀትና በዘመናዊ አስተሳሰብ የዳበረ ትውልድ የመገንባት የህዳሴ  

ጉዟችን በስኬቶች እታጀበ ነው፡፡ የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥም ፓኬጆች  ተቀርጸው 

በመረባረባችን ስኬቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ፡፡ መከላከልን ማዕከል ያደረገ የጤና 

ፖሊሲያችን እንዲሁ አመርቂ ውጤቶች በማስመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡  

ባለፉት 23 አመታት ለኢኮኖሚ ልማታችን ወሳኝ በሆነው የመሠረት ልማት ዘርፍ 

የህዳሴው ልጆች ትኩረት ሰጥተው በመንቀሳቀሳቸው ፡፡ በመንገድ፣ በኤሌክትሪክ ኃይል፣ 

በቴሌኮሚኒኪሽን እና በመሳሰሉት ስኬቶች ተመዝግበዋል፡፡ በመሠረተ ልማትም ሆነ 

በሌሎች ዘርፎች የነገይቱን ኢትዮጵያ የእድገት አቅጣጫ በአግግባቡ ያገናዘቡ ሜጋ 

ፕሮጀክቶቻችንም በተቀመጠላቸው አቅጣጫ መሠረት እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡  

ተንታኛችን ባይነግረውም አሁንም የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በልማታዊ 

አስተሳሰብ በሚፈለገው ደረጃ ባለመተካቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በፅናት መታገል 

እንደሚያስፈልግ ኢህአዴግ በፅኑ ያምናል፡፡ የመልካም አስተዳደርን በሚመለከትም  

እንዲሁ ቀርነቱ (limitations) ሰፊ መሆኑን ተገንዝቦ በመሥራት ላይ ይገኛል ፡፡ 

ይሁን እንጂ የሀገራችንን ሁለንተናዊ ዕድገት ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ የውጭና የውስጥ 

ሀይሎች አሉባልታዎችንና የፈጠራ ወሬዎችን በማሰራጨት ተገቢ ላልሆነ ርካሽ 

ፕሮፖጋንዳ መጠቀሚያ ለማድረግና ከልማት አጀንዳ ለማውጣት ሲፍጨረጨሩ ይታያሉ፡፡  

የህዳሴ አብዮት ተከታታይ ትርክትም የዚሁ አካልና አንዱ ማሳያ ነው፡፡ ስለሆነም 

ሪግሬሽንን በሪቮሉሽን አስታከው ያለፈውን ስርአት ለመመለስ የሚተጉ  እነዚህን የፀረ 

ሰላም እና ፀረ ልማት ኃይሎች ህዝቡ እንደተለመደው ሁሉ በፅናት በመታገል ለሀገራችን 

የህዳሴ ጉዞ መሳካት የሚያደርገውን ርብርብ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል፡፡           
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