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ግንቦታውያን! 

ይነበብ ይግለጡ 

05-30-16 

የግንቦት 20 ድል ታላቅ ህዝባዊ ድል ነው፡፡ በአገሪቷ ታሪክ ውስጥ ስር ነቀልና የገዘፉ ትውልድና ዘመን ተሻጋሪ 

ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ ከዚህ ቀድሞ ያልነበሩ ያልታዩ ለህዝባችንም እንግዳ የሆኑ የሚጨበጡ ለውጦች ተከናውነዋል፡፡ 

የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ገጽታና ስእል ተለውጦአል፡፡ በቀድሞ ስርአቶች ያልታሰቡ ያልተሞከሩ ሀገርና ህዝብ የሚለውጡ 

እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡ የመናገርና የመጻፍ፤  የመደራጀት ነጻነት፤ የብሄር ብሄረሰቦች እኩልነት፤ የመድበለ ፓርቲ 

ስርአት የነጻ ገበያ መርህ በህግ እውቅና አግኝተዋል፡፡ 

በቀድሞ መንግስታት እውቅና ተነፍጓቸው የነበሩት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ህጋዊ እውቅና አግኝተው፤ ቢሮ ከፍተው፤ 

ተደራጅተው የመንቀሳቀስ፤ በህዝባዊ ምርጫ የመሳተፍ ፓርላማ የመግባት፤ ሀሳባቸውን በነጻነት የማንሸራሸር፤ የፕሬስ 

ነጻነት፤ በህገመንግስቱ ዋስትናና ህጋዊ እውቅና አግኝቶ መስራቱ በዋናነት ተጠቃሽ የግንቦት 20 እና የግንቦታውያኑ 

ደማቅ ውጤቶች ናቸው፡፡ 

በትምህርት፤ በጤና፤ በመሰረተ ልማት፤ በኮንስትራክሽን፤ በመንገድና በድልድይ፤ በታላላቅ ግድቦች ግንባታ መጠነ ሰፊ 

ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ እየተሰሩም ይገኛሉ፡፡ በፌደራል መንግስት ደረጃም ሆነ በክልሎች አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች፤ ኮሌጆች፤ ዩኒቨርሲቲዎች የቴክኒክና የሙያ ትምህርት ማሰልጠኛዎች በብዛት ተገንብተዋል፡፡ የአገሪቱ 

የትምህርት ሽፋን በከፍተኛ ደረጃ አድጓል፡፡ 

በጤናውም መስክ አዲስ አበባን ጨምሮ፤ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ክልል ድረስ ክሊኒኮች፤ መካከለኛ ክሊኒኮች፤ ጤና 

ጣቢያዎች፤  ከፍተኛ ሆስፒታሎች  በስፋት ተገንብተዋል፡፡  ከዚህ ቀደም ያልነበሩ ሰፋፊና ዘመናዊ መንገዶች በስፋት 

ተገንብተው በስራ ላይ ውለዋል፡፡ የዜጎችን የቤት ችግር ለመቅረፍ በአዲስ አበባም በክልሎችም ዜጎች የጋራ መኖሪያ 

ቤቶች ግንባታ በስፋት ተካሂዶ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡  አሁንም ስራው በሰፊው ቀጥሏል፡፡ 

ሀገሪቱ ከምትከተለው የነጻ ገበያ መርህ አንጻር ከመንግስት ውጪ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚም ተስፋፍቷል፡፡ይህም ዜጎች 

በራሳቸው ሀብትን የማፍራትና የመስራትም ሰፊ እድል ፈጥሮላቸዋል፡፡ 

የግል ባንኮች፤ ኢንሹራንሶች፤ ኮሌጆች፤ ዩኒቨርስቲዎች፤ ክሊኒኮች፤ ሆስፒታሎች ሪል ስቴቶች፤ ቀላልና ከባድ 

ፋብሪካዎች፤ ኢንቨስትመንቶች፤ እርሻዎች፤ አለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን  የጠበቁ ከ5 ኮከብ እሰከ 3 ኮከብ 

ድርስ መለያ ያላቸው የግለሰቦች ንብረት የሆኑ ታላላቅና ምርጥ ሆቴሎች በአዲስ አበባም በክልሎችም በኢንቨስተሮች 

አማካኝነት በስፋት ተገንብተዋል፡፡ 

አዲስ አበባን፤ ሀዋሳን፤ አዳማን፤ ባህርዳርን፤ መቀሌን፤ ቢሾፍቱን ለናሙናነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ እነዚህና ሌሎችም 

ከተሞች ማመን እስከሚያዳግት ድረስ ቀድሞ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ አስደናቂና አስደማሚ እመርታዊ ለውጥ 

አስመዝግበዋል፡፡ይሄንን ለውጥና እድገት በአይናቸው ያዩት ዜጎች የውጭ ሰዎችም ደግመው ደጋግመው የመሰከሩት 

ተጨባጭ ለውጥና ውጤት ነው፡፡ 
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የአገሪቱ እድገት ፈጣንና ተከታታይ በመሆኑ ቀድሞ ከነበረችበት አንጻር ሲታይ በአዲስ መልክ አፍርሶ የመገንባት 

ስራ ነው የተሰራው፡፡ ለዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ተመራጭና ምቹ አገር ለመሆን የበቃችው በግንቦታውያኑ 

ያላሰለሰ ቁርጠኝነትና በታላቅ ህዝባዊ ተሳትፎ ነው፡፡ 

ይህን ዓለምን ያስደመመ፤ አይሆንም አይቻልም ያሉትን የአለም አውራ ኢኮኖሚስቶች አፍ ያስያዘ፤ የምንሰራው 

በራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ ላይ በተነደፈ ለራሳችን አገር መሰረታዊ ለውጥና የኢኮኖሚ እድገት በሚያመጣ መልኩ 

ነው በሚል የጸኑት ግንቦታውያን በኢኮኖሚው መስክ በብሄራዊ ደረጃ ያስመዘገቡት ስርነቀል ለውጥና ፈጣን የኢኮኖሚ 

እድገት ምእራባውያኑንም አስደምሟል፡፡ 

ዓለም ባንክና አይኤምኤፍ፤ “እኛ በተለምንላችሁ የኢኮኖሚ እድገት ስሌት መሄድ አለባችሁ” ብለው የነበረ 

ቢሆንም፤ “እናንተ ብድሩንና የገንዘብ እገዛውን ስጡን፤ እኛ ደግሞ ሰርተን እናሳያለን አታስገድዱን፤ እጃችንንም 

ለመጠምዘዝ አትሞክሩ፤ ለእኛ የሚበጀውን የምናውቀው እኛ ነን” በሚል የጸና እምነት ግንቦታውያኑ ገፍተውበት 

በእርግጥም እንደ ተአምር የሚወሰድ የሚቆጠርም ታላቅ የኢኮኖሚ እድገትና ለውጥ አምጥተዋል፡፡ 

በዚህም ኢትዮጵያ በአለም በፈጣን የኢኮኖሚ ለውጥና እድገት ውስጥ ከሚገኙ 10 ሀገራት አንዷ ለመሆን 

በቅታለች፡፡ የሰብ ሰሀራ አፍሪካ ነዳጅ አልባ አገራት የኢኮኖሚ እድገት 5 በመቶ ሲሆን ኢትዮጵያ ግን ለተከታታይ 

አስርና ከዚያ በላይ ዓመታት ከ10 በመቶ በላይ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች፡፡  

ቀድሞም በአፍሪካ የገነነ ስም የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ፤ ዛሬ በአፍሪካና በአለም ደረጃ በተደጋጋሚ 

ተሸላሚ፤ ተመራጭና ተወዳጅ የአየር መንገድ ለመሆን ከመብቃቱም በላይ ዘመኑ ያፈራቸው  ቦይንግ 787 ጀት 

አውሮፕላኖች ባለቤት ለመሆን በቅቷል፡፡  

አዲስ አበባም በታሪክዋ የመጀመሪያ የሆነውን  የከተማ ውስጥ የቀላል ባቡር የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት ተጠቃሚ 

ለመሆን በቅታለች፡፡ይህም በሰብ ሰሀራ አፍሪካ ካሉት ከተሞች ቀዳሚውና የመጀመሪያው አድርጓታል፡፡ 

ከጅቡቲ ወደብ እስከ አዲስ አበባ የተዘረጋው የባቡር መስመር አገልግሎትም ሌላው ትልቅ ስኬትና ድል ሲሆን፤ 

ብዙ ጭነቶችን የመያዝ አቅም ያለው፤ በሚያልፍባቸውም ከተሞች ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ሰፊ የስራ 

እድሎችንም ለዜጎች የሚከፍት ነው፡፡ 

በአገሪቱ ቀድሞ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ስርጭት ከተማና ገጠሩን ሙሉ በሙሉ ለማዳረስ ያልቻለና በጣም 

አነስተኛ የነበረ ሲሆን፤ ዛሬ ላይ አቅሙ በብዙ እጥፍ አድጓል፡፡ የግቤ ሶስትና በአፍሪካ ግዙፉና የመጀመሪያው 

6000 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሀይል እንዲያመነጭ የሚጠበቀው የታላቁ ህዳሴ ግድብም የግንቦታውያኑ ዘመንና 

ትውልድ ተሻጋሪ ታላቅ ስራና ውጤት ናቸው፡፡ 

ይኸው ታላቅ ግድብ ያለአንዳች የውጭ ሀይሎች የብድርና የገንዘብ እርዳታ በህዝብና በአገር አቅም እየተገነባ ያለ 

ነው፡፡ “መሀንዲሶቹም፤ አናጢዎቹም፤ ግንበኛዎቹም እኛ ኢትዮጵያውያን ነን!” ሲሉ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ እንደገለጹት ሁሉ፡፡ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅና ስራ ሲጀምር ኤሌክትሪክ ለውጭ ሀገራትም ለመሸጥ 

ያስችለናል፡፡ ግንባታው እየተመራ ያለውም በኢትዮጵያውያን መሀንዲሶች ነው፡፡አማካሪዎች ያሉ ቢሆንም የእኛዎቹ 

ራሳቸው በሙያው በቅተው በአጋርነት ከሚሰሩትም የእውቀትና የልምድ ሽግግር ወስደው ወደፊት ሙሉ በሙሉ 

ግድቦችን ለመስራት የሚያስችል ብቃትና ቁመና ላይ መገኘታቸው ትልቅ የአገር እድገትና ተስፋ ነው፡፡  
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በዲፕሎማሲውም መስክ አገሪቱ ቀድሞ ከነበራትም ክብር በላይ ተራምዳለች፡፡ የአለም አቀፉ ዲፕሎማሲ ሶስተኛ 

ከተማ ለመሆን በቅታለች፡፡ አዲስ አበባ፤ ከኒውዮርክና ከብራስልስ በመቀጠል፤ በአለም አቀፍ ደረጃ  ትላልቅ የተባሉ 

ኮንፈረንሶች  አህጉራዊና አለም አቀፍ ስብሰባዎች የሚካሄዱት በመዲናችን አዲስ አበባ ነው፡፡ይህ የታላቅነት እርምጃ 

ለሀገራችን ታላቅ አለም አቀፍ እውቅና ሲሆን በውጭ ምንዛሪም በኩል እያስገኘ ያለው ገቢ እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 

በቱሪዝም አለም አቀፍ ገበያም በኩል ከዚህ ቀድሞ አገሪቱ ቀድሞ ከምታገኘው ገቢ በላይ  ታገኛለች፡፡ በዓለም 

የቱሪዝም መዳረሻ ከሆኑት ተመራጭ ሀገሮች አንዱዋም ለመሆን በቅታለች፡፡በአለም አቀፉ የሰላም ማስከበር ግዳጅም 

ተመራጭ ሀገር ሁና በመቀጠል በተባበሩት መንግስታት ሰላም የማስከበር ተልእኮ ውስጥ በተለይም በአፍሪካ ቀንድ 

ቁልፍ ሚና በመጫወት ላይ ትገኛለች፡፡ 

በአፍሪካ ቀንድ ልእለ ሀያልና ተጽእኖ ፈጣሪ አገር ለመሆን መብቃቷ የጠንካራ ስራ ውጤት ነው፡፡ በዓለም አቀፉ 

ወታደራዊ ጥናትና ስትራቴጂ ተንታኞች መሰረት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለተኛዋ ወታደራዊ ኃይል ያላት አገር ለመሆን 

በቅታለች፡፡ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንትን በስፋት ለመሳብ የቻለች ሀገር ስትሆን፤ በዚህም ሂደት ዜጎቻችን 

ሰፊ የእውቀትና የልምድ ሽግግር  በማግኘት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ይህም በቀጣዩ የልማትና የእድገት እቅድ አፈጻጸም ላይ እራሳችንን ችለን ፕሮጀክቶቻችን በራሳችን የተማረ የሰው 

ኃይል ለመስራት የሚያስችል ታላቅ አገራዊ የእውቀትና የስራ አቅም ይፈጥራል፡፡ ከዚህ ቀደም ያልነበረውና  ሌላው 

ጉዳይ ኢትዮጵያ የራሷ የኅዋ ጥናትና ምርምር ጣቢያ ቀቅቁመቀ ሳተላይት ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ የመሆኗ ነገር 

ነው፡፡ የራስዋን ሰው አልባ አውሮፕላኖችም ሰርታለች፡፡ 

ሰው አልባ አውሮፕላኖቹ በከፍተኛ የአየር ከፍታ ለመብረርና  ማንኛውንም መረጃ  ለመሰብሰብ የሚችሉ ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም ሄሊኮፕተር ሰርታ የበረራ ሙከራ አድርጋለች፡፡ በሌላ በኩል የመከላከያ ኢንዱስትሪው በፈጣን እድገት 

በመገስገስ ላይ በመሆኑ፤ ቀላል መሳሪያዎችን መትረየሶችን፤ የተለያዩ አይነት የቀላልና የከባድ መሳሪያ ጥይቶችን 

የማምረት አቅም ፈጥሯል፡፡ ከዚህም አልፎ መኪና በመገጣጠም ማምረት፤ ሞዲፊክ አድርጎ መስራት፤ የራስን አቅም 

በከፍተኛ ደረጃ መገንባት ተችሏል፡፡ ስለተገኙት ተጨባጭ ለውጦች ብዙ ማለት ይቻላል፡፡ ይህም ሆኖ የሚታየውንና 

የሚጨበጠውን ታላቅ ሀገራዊ ለውጥ ለመቀበል የተሳናቸው ሁሉንም ጥላሸት ለመቀባት የሚሮጡ ወገኖች መኖራቸው 

ብዙም አያስደንቅም፡፡ 

በሀገሪቱ የታዩትንና የተመዘገቡትን ታላላቅ ድሎች ጠብቆ የበለጠ ድል ለማስመዝገብ ሁሉም ዜጋ በጋራ መቆም 

አለበት፡፡ ጨለምተኞች የተገኘውን ሀገራዊ የልማትና የእድገት ስኬት ሊያጣጥሉት ቢሞክሩም ህዝቡ ተጨባጩን 

እውነት ጠንቅቆ ያውቀዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከተጋረጠበት የመበታተን አደጋ ድኖ በጸና አንድነት ላይ ተመስርቶ፤ በሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች 

እኩልነት ላይ ጸንቶ የእድገትና የልማት ግስጋሴውን ቀጥሏል፡፡ አሁንም ስርአቱ የተጋረጡበትን የሙስናና የኪራይ 

ሰብሳቢነት ችግሮች በዋነኛነት በመጋፈጥ በህዝባዊ ንቅናቄው በድል አድራጊነት እንደሚወጣ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ 

ኢህአዴግ በብዙ ፈተናዎች የተፈተነና በውጣ ውረዶች ውስጥ ያለፈ መሪ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን፤ ይህንን 

የተጋረጠበትን የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢዎች ጸረ ህዝብ ሀይል በታላቅ ህዝባዊ ትግል እንደሚያራግፈው፤ ትግሉንም 

በድል አድራጊነት እንደሚወጣው ከአለፉት የትግል ተሞክሮዎች መገንዘብ ይቻላል፡፡ 
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በጭፍን ጥላቻ ተውጦ የሚጋልበው የተቃዋሚው ጎራ ታላቅ ስራ መስራት ይቅርና፤ የተሰራውን ትውልድና ዘመን 

ተሻጋሪ ስራ ማመንና መቀበል ተስኖት በአሉባልታና በወሬ ተጠምዶ መአት አውርድ ባዶ ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ውሎ 

ያድራል፡፡ 

ኢህአዴግ ከሙስናና መልካም አስተዳደር ከፍትህ እጦትና ከኪራይ ሰብሳቢነት አንጻር የትኛውንም ያህል ችግሮች  

ቢጋረጡበትም፤ ችግሮቹን ሁሉ በሰፊ ህዝበዊ መሰረት ታግሎ የማስወገድና አቅምና ችሎታ ያለው ድርጅት መሆኑ 

ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል፡፡ ወደፊትም ግንባሩ እነዚህን ችግሮችና ፈተናዎች በመጋፈጥ ዳግም ታላላቅ ድሎች 

ያስመዝግባል፡፡  


