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የግንቦት ትሩፋቶች 

አባ መላኩ 05-25-18 

 

ሕዝባዊው ትግል መቋጫ አግኝቶ የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እውን መሆን የጀመረበት፤ 

የሕዝቦች የአብሮነት ማሰሪያ፣ የአንድነት ዋስትና እና የአዲሲቷ ኢትዮጵያ መሠረት የተጣለበት ዕለት – ግንቦት 20 

ቀን 1983 ዓ.ም። ኢትዮጵያ አበቃላት፣ ተከፋፈለች፣ ዜጎቿም በእርስ በርስ ጦርነት ሊጫረሱ፤ በደም ሊራጩ 

ተቃርበዋል የሚለው "ሟርት" ርቆ የተቀበረበት ዕለት – ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።  ለኢትዮጵያ ህልውና 

አልፋና ኦሜጋ የሆነው የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ፀድቆ ሥራ ላይ እንዲውል መሠረት የሆነው – ግንቦት 20 ቀን 

1983 ዓ.ም።    

 

ይህ የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት በሕዝቦች መካከል መቻቻልን፣ አብሮነትን፣ የዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ 

ሃሳቦችን ይዟል። ይህ ብቻም አይደለም! የህገ መንግሥቱ መሠረታዊ ዓላማ በሕዝቦች መካከል እኩልነትን አስፍኖና 

መከባበርን አጎልብቶ የኢትዮጵያን አንድነት በጽኑ መሠረት ላይ ማቆም ነው። ይህ እውነታ ባለፉት 27 ዓመታት 

በተግባር የታየ ብሎም የአገሪቱን እውነተኛ እኩልነትና አንድነትን ማዳበር የቻለ ነው።   

 

የኢትዮጵያ ህገ መንግሥት የሕዝቦችን ነጻነት በማረጋገጥ ረገድ ከማንኛውም አገር ህገ መንግሥት የተሻለ ስለመሆኑ 

ብዙዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በሕዝቦች መካከል መተማመንን አንግሷል። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ዜግነት 

በፍላጎት እንጂ በኃይል መጫን እንደማይቻል አረጋግጧል።   

 

ህገ መንግሥቱ በኢትዮጵያ ጭቆና ዳግም እንዳያንሰራራ ለዜጎች ዋስትናም ሰጥቷል።  ጭቆና ለማስፈን የሚፈልግ 

አካልን እጁን እንዲሰበስብ አድርጎታል። አገሪቱንም ወደመበታተን አላመራትም።    

 

አንዱ የህገ መንግሥቱ ውጤት  የፌዴራል ሥርዓቱ ነው። ይህ ሥርዓት የሕዝቦችን  እኩልነት፣ አብሮ የመኖርና 

የመቻቻል እሴቶችን አጎልብቷል። ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ በያገባኛል ስሜት ተነሳስተው እንዲወስኑ አስችሏቸዋል። 

አምባገነኑ ወታደራዊ አገዛዝ እስከ ወዲያኛው ተመልሶ ላይመጣ የተንኮታኮተበት ብቻ ሳይሆን ሥርዓቱ ዳግም 

ላያንሰራራ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ርቆ የተቀበረበት ዕለት ነው – ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።      

 

የኢትዮጵያ ዘላቂ ሠላም የተረጋገጠበት፤ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ትግሉ 

ተጠናክሮ ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ ጥረቷን ለማፋጠን ቃል 

ኪዳን የተገባበት ዕለት ጭምር ነው – ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።   

 

የፌዴራል ሥርዓቱ ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የቻሉበት፣ በመፈቃቀድ ላይ ለተገነባ አንድነት መሠረት 

የጣሉበት ነው፡፡ ይህ ብቻም አይደለም! በኢትዮጵያ የብሔር ጭቆና፣ አፈናና አድልዎ ዳግም ላይመለስ የተሸኘበት 

ዕለት ነው – ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም። ሕዝቦች ክልላቸውን እንዲያለሙ ሁኔታዎች የተመቻቹበት ብሎም 

በአገሪቱ እየተመዘገበ ያለው ዕድገት በሁሉም አካባቢ የተመጣጠነ እንዲሆን ምክንያት የሆነ ዕለት ነው – ግንቦት 

20 ቀን 1983 ዓ.ም።   
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ባለፉት ዓመታት መሠረተ ልማቶችን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ማስፋፋት ተችሏል። በኢትዮጵያ እየተመዘገበ 

ባለው ዕድገት ፍትኃዊ የሀብት ክፍፍል መኖሩን ከሚያሳዩት መካከል የተመጣጠነ የከተሞች ዕድገት አንዱ ነው። 

ለዘመናት ለውጥ ሳያሳዩ የቀሩ ከተሞች ፈጣን ዕድገት ማስመዝገብ ጀምረዋል።  

 

ባለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝቦች በህገ መንግሥቱ ውስጥ የተቀመጡ መብቶቻቸውን ተጠቅመው አንድ የጋራ 

ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ማኅበረሰብ ለመፍጠር በጋራ መረባረብ ይዘዋል። ዜጎች ማንነታቸውን አውቀው 

የአገራቸውን አንድነት በጽኑ መሠረት ላይ እንዲቆም አድርገዋል። በኢትዮጵያ ዘለቂ ሠላም ማስፈን በመቻሉ ካለፉት 

ጥቂት ዓመታት ወዲህ ተከታታይነት ያለው ባለሁለት አኃዝ ማስመዝገብ ተችሏል። ይህም የግንቦት 20 ውጤት 

መሆኑን ልብ ይሏል። በቀጣይም የፌዴራል ሥርዓቱን ማጎልበት ተገቢ ይሆናል። ብዝሃነት እንዲጎለብት ሲደረግ በሥርዓቱ 

ውስጥ በተሻለ ደረጃ ግልጽነትን ይፈጥራል። ይህም ሁኔታ ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመናድ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ ብዝሃነት 

እንዲጎለብት ያደርጋል። የኃይማኖት አክራሪነት ቦታ እንዳያገኝ ያግዛል። ሕገ መንግሥቱ የኢትዮጵያ ዜጎች ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረው ዜጎች በነፃነት የሚኖሩባት አዲሲቷን ኢትዮጵያን ለመፍጠር መሠረት ጥሏል – 

ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።   

 

ዛሬ በኢትዮጵያ በፖለቲካዊ አስተሳሰብ መደራጀት የተለመደ ሆኗል። ኢትዮጵያ  የመድብለ ፓርቲ ሥርዓትን 

መከተል በመቻሏ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት ፕሮግራሞቻቸውን ለህዝብ በማስተዋወቅ መንቀሳቀስ ችለዋል። 

ሃሳብን የመግለፅ መብት በኢትዮጵያ ተረጋግጧል። የግል ሚዲያ እየተስፋፋ ይገኛል። የተለያዩ ሃሳቦችም በነፃነት 

ይንሸራሸራሉ። ታዲያ እነዚህ ሁሉ የግንቦት 20 ድል መሆናቸውን መዘንጋት አይገባም።   

ዛሬ በኢትዮጵያ በሃይማኖት ምክንያት የሚደርሱ ተፅዕኖዎች ተወግደዋል። ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት ይስተናገዳሉ። 

ዛሬ በኢትዮጵያ መንግሥታዊ ሃይማኖትም ሆነ ሃይማኖታዊ መንግሥት የለም። በመሆኑም ሃይማኖቶች ሁሉ 

ተከባብረውና ተቻችለው የሚኖሩባት አገር መመሥረት ተችሏል። ይህም የተገኘው በግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም 

ነው።   

 

ዛሬ በኢትዮጵያ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን መገንባት ተችሏል። ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ፣ 

የባቡር መስመር፣ የመንገድና የቴሌኮሙዩኒኬሽን ዝርጋታ  ሥራዎች ተጠቃሾች ናቸው። በትምህርትና ጤና ዘርፍም 

ተጠቃሽ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት ተከናውነዋል። ይህም የሆነው በግንቦት 20 1983 ዓ.ም ድል ነው። የዚህ  

ሁሉ ስኬት መሠረቱ ግንቦት 20 መሆኑን ማሰብ ተገቢ ይሆናል።  

 

በጤናው ዘርፍም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስኬት ያሳየችበት ዘርፍ ነው። በትምህርትና በጤናው ዘርፍ የምዕተ ዓመቱን 

የልማት ግቦች ቀድማ በማሳካት እንደአብነት ተጠቃሽ አገር ሆናለች። በዚህም የተነሳ ሁሉም መላው ኢትዮጵያውያን 

ሊያከብሩትና ሊዘክሩት የሚገባ ሕዝባዊ የድል ቀን ነው ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።   

 


