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በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ግንባታ 

አባ መላኩ 03-08-16 

ከዛሬ 25 ዓመታት በፊት ጫካ ውስጥ በተካሄደው የኢህአዴግ አንደኛ ወይም መሥራች 

ጉባኤ ላይ ተነስተው ሰፊ ውይይት ከተደረገባቸው ነጥቦች መካከል አንዱ በተለይም 

የግንባሩ ሥያሜ ጉዳይ እንደነበር ይታወሳል፡፡ እናም ያኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ግንባር የሚለውን ሥያሜ ተመራጭ የአባል ድርጅቶቹ የጋራ መጠሪያ 

ስለሚያደርገው አሳማኝ ምክንያት የተብራራበት አግባብ ከሞላ ጐደል የሚከተለውን 

ይምስል ነበር ማለት ይቻላል ።   

“አብዮታዊ” የሚለው ቃል በኢህአዴግ የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝቦች ፀረ ጭቆና የትጥቅ 

ትግል እስከዛሬ በሀገራችን ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጫንቃ ላይ ተጭኖ የቆየውን የአገዛዝ 

ቀምበር ፈጽሞ በማያዳግም መልኩ ለማንኮታኮት የሚያስችል ስር ነቀል የስርአት ለውጥ 

ለማምጣት ያለመ ስለመሆኑ የሚያመላክት ነው፡፡ እንዲሁም ደግሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር 

ስንል የትግላችን የሩቅ ግብ በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች መፈቃቀድና መፈቃቀር ላይ 

የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ የሀገር አንድነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ጠንካራ የፖለቲካዊ 

ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ውህደት መፍጠር ነው የሚል መልዕክት ማስተላለፋችን ይሆናል፡፡  

እንግዲህ ከደርግ ውድቀት አንድ ዓመት ያህል ቀደም ብሎ በተካሄደው የኢትዮጵያ ህዝቦች 

አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ኢህአዴግ/ አንደኛ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ስለትግሉ 

የሩቅና የቅርብ ጊዜ ግቦች በስፋት የመከሩት የግንባሩ አባል ድርጅቶች ነባር አመራር 

አካላትና እንዲሁም ከያኔው የድርጅቶቹ ነፃ መሬት ህዝብ ተወክለው ያገኙ ጉባኤተኞች 

እንደሚያስታውሱት ስያሜውን በተመለከተ ከትርጓሜው ጋር እንዲጣጣም ተደርጐ 

የተብራራበት አግባብ ይሄን ይመስላል፡፡  

ስለሆነም እነዚህን በኢህአዴግ የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝቦች ፀረ ጭቆና ትግል ወይም 

ደግሞ የስር ነቀል ለውጥ ጉዞ አበክሮ ያሰመረባቸውን አብዮታዊና ዴሞክራሲያዊ ግቦች 

ከማሳካት አለማሳካት አኳያ መታየት ያለባቸውን አንዳንድ ነጥቦች እያነሳን እንመለከት 

ዘንድ ተገቢነቱ አያጠያይቅምና አሁን በቀጥታ ወደዚያው እናልፋለን፡፡  
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አብዮታዊ ግቦች ስንል በመንደርደሪያችን ለመግለጽ እንደተሞከረው ነባሩን የአገዛዝ 

ስርአት በማያዳግም መልኩ ለማስወገድ ሲባል የግድ መወሰድ የነበረባቸውን የደርግን 

ወታደራዊ መንግስት የአፈና መዋቅር ሙሉ ለሙሉ የማፈራረስ እርምጃዎች የመውሰድ 

ተግባር ማለታችን ነው፡፡ ስለዚህም ኢህአዴግ መራሹ የስር ነቀል ለውጥ ጉዞ አዲሱን 

የታሪክ ምዕራፍ የከፈተበት አግባብ ሲታወስ፤ የትግሉን አብዮታዊ ግቦች ደረጃ በደረጃ 

መምታት የተቻለበትና ለቀጣዩ ሂደት ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረም ጭምር እንደነበር ደፍሮ 

መናገር የሚቻል ይመስለኛል፡፡  

በዚህ ረገድ እንደ ጥሩ አብነት ሊወሰድ የሚገባውም በተለይም የወደቀው ጨቋኝ አገዛዝ 

ስርአት መንግስቱን ለማስጠበቅ ሲል የሀገሪቷን ያለ የሌለ ሀብት እያሟጠጠ የገነባውንና 

በአፍሪካ ምድር አቻ እንደማይገኝለት ተደርጐ ይቆጠር የነበረውን ወታደራዊ የአፈና 

መዋቅር በማያዳግም መልኩ እንዲንኮታኮት ከማድረግም ባሻገር እርሱን የሚተካ አዲስ 

አይነት የሀገር መከላከያና እንዲሁም ደግሞ የብሔራዊ ደህንነት ተቋማዊ መዋቅር 

መገንባት የተቻለበት አግባብ ነው፡፡  

ስለሆነም ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል የቆመላቸውን መሰረታዊ ሀገር 

አቀፍ  አላማዎች ዳር ለማድረስ የሚያስችል አዲስ የታሪክ ምእራፍ ስለመክፈቱ 

የተረጋገጠው የድህነትና የሁዋላ ቀርነት እጅግ በጣም ጠንካራ ዘብ ተደርጐ ይወሰድ 

የነበረውን የአገዛዝ ስርአት አፋኝ መዋቅር ከማፈራረስ የሚጀምር አብዮታዊ ግቦቹን ሁሉ 

ደረጃ በደረጃ እያሳካ እንደነበር ነው በእርግጠኝነት ማስቀመጥ የሚኖርብን፡፡ ይህን ስንል 

ግን የትግሉ አብዮታዊ ግቦች ላለፉት 25 አመታት ተግባራዊ እየሆነ በመጣው ስር ነቀል 

የስርአት ለውጥ ሂደት ውስጥ ግባቸውን የመቱት ብቻ ናቸው ለማለት እየቃጣን እንዳልሆነ 

ልብ ይባልልን፡፡  

በዚህኛው ንኡስ ርዕስ ለማንሳት የፈለግነው ጉዳይ ስር ነቀል የስርአት ለውጥ ጉዞውን በጽኑ 

መሰረት ላይ ስለመጣል አለመጣል የሚወሰንባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት ግድ 

በነበረት የትግሉ ምዕራፍ የተከወኑ ሀገር አቀፋዊ ተግባራትን ይመለከታል፡፡ በተለይም 

ደግሞ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ዴሞክራሲያዊ መብት 

ይረጋገጥ ዘንድ  መሟላት የነበረባቸውን ሕገመንግስታዊ ቅጽመ- ሁኔታዎች ደረጃ በደረጃ 
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እንዲሟሉ የማድረጉ ሂደት እጅግ ወሳኝና ፈታኝም ጭምር ጥረት የሚጠይቅ እንደነበር 

ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት፡፡  

ለዚህ እንደዋነኛ ምክንያት የሚጠቀሰው ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ስር የሰደደ 

ድህነትና ኋላቀርነት ተንሰራፍቶበት የቆየ ሰፊ ሀገር ውስጥ የቀደሙት አሃዳዊ ስርዓት 

መንግስትታት ለዘመናት ያህል የገነቡትን የተማከለ አስተዳዳራዊ መዋቅር ወደታች እስከ 

ቀበሌ ድረስ የማውረድ ስራ መሥራት እልህ አስጨራሽ ጥረት የሚጠይቅ የመሆኑ ጉዳይ 

ነው፡፡ እናም ከዚህ አኳያ ሲታሰብ ፈጽሞ የማይቻል ይመስል የበረውን በሁሉም ብሔራዊ 

ክልሎች ያልተማከለ አስተዳደር የማዋቀር ሀገር አቀፋዊ አጀንዳ ለማሳካት ሲባል 

የተደረገው ፈርጀ ብዙ ጥረት ኢህአዴግ መራሹን መንግስት በእጅጉ የፈተነ የፊዴራሊዝም 

ስርአታችን ወሳኝ የትግል ምዕራፍ ነበር ተብሎ ሊወሰድ እንደሚገባ ይሰማናል፡፡ በዚህ 

ረገድ የተስተዋለውን እልህ አስጨራሽ ጥረት ተከትሎ የህዝቡ ወሳኝነት የሚገለጽባቸው 

ምክር ቤቶች እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ተዋቅረው ያየንበትን የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ታሪካዊ 

እውነታም ሳንገልጽ አናልፍም፡፡  

እንግዲህ ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ ሲነሳ ቀዳሚ ስፍራ የሚሠጠውን 

የወሳኝነት ሚና የሚጫወቱት በየደረጃው የሚቋቋሙ ምክር ቤቶች እንደሆኑ ይታመናል፡፡ 

እናም በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ሀ ብለን የጀመርነው ስርነቀል የሥርዓት ለውጥ ጉዞ 

እንደዋነኛ አላማ ይዞት የተነሳው ጉዳይ በመላው ህዝቦቿ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ 

የምትመሰረት ሀገር ውስጥ አንድ ጠንካራ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብን የመፍጠር 

ግብ ያለው እንደመሆኑ መጠን ያን ሀገራዊ የጋራ ግባችንን ማሳካት አለማሳካት ሲታሰብ 

ቀዳሚውን ድርሻ ሊወስዱ የሚችሉት ምክር ቤቶቻችንና እንዲሁም በእነርሱ ስር የሚዋቀሩ 

የዴሞክራሲ ተቋማት ናቸው ብሎ ማጠቃለል አያዳግትም፡፡  

የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ሂደት መሪ ተዋናይ ተደርገው ስለሚወሰዱት የህዝብ 

ምክር ቤቶች ጉዳይ ሲወሳ ደግሞ ከፌዴራል መንግስቱ ፖርላማ ጀምሮ እስከታችኛው 

የወረዳና የቀበሌ መዋቅር ድረስ የተዘረጋውን አስተዳደራዊ መዋቅር የሚመለከት መሰረተ 

ሃሳብ እያነሳን መሆናችን አያጠያይቅም፡፡ ስለዚህ በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀ ብለን 

የጀመርነው ስርነቀል የስርአት ለውጥ ጉዞ አንድ በጠንካራ የሀገራችን ህዝቦች 

ዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ የሚመሰረት የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባቱ 
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ተግባር በዋነኛነት ከፌዴራሉ መንግስት ፖርላማ እስከታችኛው የስልጣን እርከን 

የወረዳውን ያልተማከለ አስተዳደራዊ መዋቅር የመቆጣጠር ¿ እንዲሁም ደግሞ 

የመምራትና አቅጣጫ የማስያዝ ሕገ መንግስታዊ  ሃላፊነት የተጣለባቸው የየምክር ቤቶቹ 

አባላት እንጂ ሌላ ከቶ ሊሆን የሚችልበት ምክንያት የለም፡፡  

እናም ከዚህ አኳያ ሲታይ ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ፀረ ጭቆና ትግል አበክሮ 

ካሰመረባቸው አንኳር ግቦቹ መካከል አንዱና ምናልባትም ዋነኛው ተደርጐ የሚወሰደውን 

በዚች አገር ውስጥ ዴሞክራሲያዊ የአስተዳደር ዘይቤን የተከተለ ፌዴራላዊ ስርዓት 

መንግስት የማስፈን መርህ ላለፉት 24 አመታት ምን ያህል ተግባር ላይ እንደዋለ ማጤን 

እጅግ በጣም ወቅታዊ ጉዳይ ሆኖ ነው የሚሰማን፡፡          

ስለሆነም እኛ ጉዳዩን በአንክሮ ከታዘብነው አኳያ ለዴሞክራሲያዊ ሰርዓት ግንባታ ሂደቱ 

መፋጠን አለመፋጠን የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ ያልናቸውን ከፌዴራሉ መንግስት 

ፖርላማ ጀምሮ እስከ የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶች ድረስ የተዋቀሩ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ 

ህዝቦች የሥልጣን ባለቤትነት ማረጋገጫ ምክር ቤቶች ሁሉ ታሪካዊ ሚናቸው በመጫወት 

ረገድ ያን ያህልም አመርቂ ባይሆንም  የተለያዩ ጥረት ሳያደርጉ መቆየታቸውን ነው 

መረዳት የሚቻለው፡፡  

በየደረጃው የሚገኙት ምክር ቤቶቻችንና መሰል የዴሞክራሲ ተቋማት እያንዳንዱን ሕገ 

መንግሥታዊ ኃላፊነታቸውን ይበልጥ መወጣት ችለው ቢሆን   በዴሞክራሲያዊ ግንባታም  

ሆነ  በመልካም አስተዳደር ረገድ  የተሻለ ደረጃ ላይ የመድረስ እድል  ይኖር እንደነበር 

መገመት አያዳግትም። 

 


