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ከጀርባችን ስለምን አይወርዱም?(፩) 

ዮናስ 01-28-16 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ ሁለት ነው፡፡ አንደኛው ሳምንታዊ በሆነችው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ 

የሠፈረው እና ስለ አብዮታዊ ዴሞክራሲ እና መሠል ርዕዮቶች የሚያትተው ነው፡፡ 

ሁለተኛው ደግሞ ሠሞንኛ የሆነውን የአውሮፓ ህብረት ረቂቅ የውሣኔ ሃሣብ ተከትሎ 

በሪፖርተር ጋዜጣ የሠፈረው ትርክት ነው፡፡ ከሁለት የተለያዩ ጋዜጦች ላይ የተለያዩ 

አጀንዳዎች ስለአንድ ርዕሠ ጉዳይ እንዴት መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ? የሚል ጥያቄ ሊነሣ 

ይችላል፡፡ ያም ሆኖ ግን ሁለቱም እና ከሁለቱም ጀርባ ያለው ጉዳይ ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የተባለው ርዕዮት ጀርባ ላይ የተንጠለጠሉ መሆናቸው ነው፡፡ 

ከሁለቱም ወሰደን በጥቂቱ ስንመለከታቸውም እንዲህ ናቸው፡፡ 

  

ኢትዮጵያን ላለፉት ሩብ ክፍለ ዘመናት የመራውና እየመራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዝቦች 

አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) መመሪያው ያደረገው አብዮታዊ ዲሞክራሲ 

ርዕዮተ ዓለም፣ በብዙ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ተንታኞችና ምሁራን ሲተች ይደመጣል፡፡ 

እንዲያውም አንዳንዶች እንዲህ የሚባል ርዕዮተ ዓለም በዓለም ታይቶ አያውቅም፤ ምንም 

አይነት የፖለቲካ-ኢኮኖሚ አስተምህሮና (Thoughts) ሀልዮቶች (theories) ድጋፍ የሌለው 

ነው ብለው ይከራከራሉ፡፡ በእርግጥም ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምንነት ብዙዎች ግራ 

ይጋባሉ፤ እንዲያውም የራሱ የኢህአዴግ አባላት ሳይቀሩ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ዙሪያ 

የጠራ ግንዛቤ የላቸውም ሲባል መስማት እንግዳ አይደለም፡፡ ሌላው ደግሞ ግልጽ 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ አቅጣጫዎች አያስቀምጥም የሚል ነው፡፡ 

የኢህአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲን በመቅረጽ ረገድ የፓርቲው የረጅም ጊዜ መሪ የነበሩት 

አቶ መለስ ዜናዊ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ፡፡ በትጥቅ ትግሉ ዓመታት የኢህአዴግ 

አብዮታዊ ዲሞክራሲ ፍልስፍና ከማዖ ‹የአዲሱ ዲሞከራሲ› ፍልስፍና ጋር የሚመሳሰል 

ነበር፡፡ ማለትም በኢኮኖሚ ግቡ ሶሻሊዝምን ማስፈን፤ በፖለቲካ ግቡ ደግሞ  የአንድ 

ፓርቲ የበላይነት የነገሰበት ስርዓት ዕውን ማድረግ ነው፡፡  ነገር ግን ፓርቲው ስልጣን 

ሊይዝ በተቃረበበት ዓመታት የአለም ፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲና 
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ካፒታሊዝም በማጋደሉ፣ ኢህአዴግ ይህን ያገናዘበ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ፍልስፍና ለውጥ 

አደረገ፡፡ እከተለዋለሁ የሚለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ በፖለቲካ ግቡ ሊበራሊዝምን 

ማስፈን፤ በኢኮኖሚ ግቡ ደግሞ ኢንዱስትሪ (ካፒታሊዝም) እንደሆነ ገለጸ፡፡ እናም 

የኢህአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከሶሻሊዝም ወደ ካፒታሊዝም በሚደረግ ሽግግር 

ፖለቲካው የሚመራበት ስርዓት ነው፡፡ 

 

አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግቦቹ መሳካት የሚሰራ ጠንካራ የፖለቲካ 

አመራር (ፓርቲ) መገንባት ያስፈልጋል ይላል፡፡ የመሪ ድርጅቱ አወቃቀርም 

በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት መርህ የተቃኘ ይሆናል፤ በዲሞክራሲ ማዕከላዊነት መርህ 

መሰረት የፓርቲ ውሳኔዎች የሚተላለፉት ከፓርቲው የበላይ አመራሮች ሲሆን ሌሎች 

የፓርቲ አባላት ሃላፊነት መመሪያውን ተቀብለው ማስፈጸም ነው፤ በዚህም ለውስጠ ፓርቲ 

ዲሞክራሲ ብዙም ግምት አይሰጥም፡፡ 

 

የኢህአዴግ አብዮታዊ አስተምህሮ እንደሚለን፤ ዲሞክራሲን ለማስፈን የህዝብ መሰረታዊ 

የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን መመለስ ያስፈልጋል፤ ይህም ከዲሞክራሲ (ከነጻነት) ዳቦ ይቀድማል 

የሚል ዕምነት የያዘ ይመስላል፡፡ በጥቅሉ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት  ጠንካራ 

የመካከለኛ ገቢ ያለው መደብ መፍጠር ቅድሚያ ሊሰጠው ያስፈልጋል፡፡ የኢኮኖሚም ሆነ 

ፖለቲካዊ ፍልስፍናውን እንደየጊዜውና ሁኔታው የሚቀያይር መሆኑ የኢህአዴግ አብዮታዊ 

ዲሞክራሲ ዋነኛ መለያ ባህሪ ነው፡፡በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የተመለከተውን እና የአውሮፓ 

ህብረትን ሰሞንኛ ውሳኔ የሚያወሳውን ስናይ ደግሞ፦ 

ለ40 ዓመታት ያህል የዘለቀው የኢትዮጵያና የኅብረቱ ግንኙነት በተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ 

ያለፈ ቢሆንም፣ በተለይ ኅብረቱ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታና 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን አስመልክቶ ከሚያወጣቸው መግለጫዎችና ከሚይዛቸው 

አቋሞች ጋር በተያያዘ፣ ግንኙነቱ አንዴ ሞቅ አንዴ ደግሞ ቀዝቀዝ ሲል ይታያል፡፡ 

በተለይ የሁለቱ ግንኙነት በታሪካዊው ምርጫ 97 ማግሥት ከፍተኛ የሆነ መሻከር 

አስመዝግቦ ነበር፡፡ ለግንኙነቱ መሻከር ከፍተኛውን ሚና ያበረከተው ደግሞ ከምርጫው 
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በኋላ ተፈጥሮ በነበረው ግጭትና የቅንጅት አባላት መታሰርን አስመልክቶ ኅብረቱ ያወጣው 

ሪፖርትና የያዘው አቋም ነበር፡፡ 

 

በወቅቱ የአውሮፓ ኅብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ የነበሩት ፖርቹጋላዊቷ የኅብረቱ 

ፓርላማ አባል አና ጐሜዝ ደግሞ፣ ከሪፖርቱ በኋላ ከመንግሥት ወገን ከፍተኛ ትችት 

ተሰንዝሮባቸው የነበረ በመሆኑ እሳቸውም በቻሉት መጠን ወቀሳዎቹን ሲያስተባብሉ 

እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡ 

የሁለቱን ወገኖች ግንኙነት በቅርብ የሚከታተሉ ተንታኞችና ፖለቲከኞች የኅብረቱና 

የኢትዮጵያ ግንኙነት ከምርጫ 97 በኋላ የሄደበት መንገድ፣ አርባ ዓመታት በፈጀው 

ግንኙነት አስከፊው ሊባል እንደሚችል ይገልጻሉ፡፡ 

ከዚያ በመቀጠል መንግሥት ወደ ሥራ ያስገባቸው የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅና የበጎ 

አድራጎትና ማኅበራት አዋጅ የአውሮፓ ኅብረትንና ኢትዮጵያን ያላግባቡ የግንኙነቱ 

የታሪክ ክስተቶች ነበሩ፡፡ 

የአውሮፓ ኅብረት የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብት አያያዝና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታ ሒደትን አስመልክቶ የተለያዩ መግለጫዎችንና የመፍትሔ ሐሳቦችን ሲያወጣና 

ሲያቀርብ የነበረ ቢሆንም፣ የኅብረቱ መግለጫዎችም ሆነ የመፍትሔ ሐሳቦች ጠንከር ያሉ 

አይደለም በማለት በርካታ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች ይተቻሉ፡፡ 

ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ይወጡ የነበሩት የኅብረቱ መግለጫዎችና የመፍትሔ ሐሳቦች 

የተለሳለሱና ጥንካሬ የሚጎላቸው ናቸው ሲባል የቆየ ቢሆንም፣ ኅብረቱ በቅርቡ በኦሮሚያ 

ክልል ተከስቶ በነበረው አለመረጋጋት የተነሳ የደረሰውን የሕይወት መጥፋትና የንብረት 

ውድመት አስመልክቶ ጥር 11 ቀን 2008 ዓ.ም. ለኅብረቱ ፓርላማ ያቀረበው ረቂቅ 

የውሳኔ ሐሳብ (ሞሽን) ግን፣ ጠንከር ያለና በመንግሥት ላይ ጫና የሚያሳድር ይመስላል፡፡ 

አዲሱ ረቂቅ የመፍትሔ ሐሳብ ምን ይላል? 

 

የአውሮፓ ኅብረት በቅርቡ በኦሮሚያ የተከሰተውን ግጭት አስመልክቶ ያቀረበው ረቂቅ 
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የውሳኔ ሐሳብ 15 ነጥቦችን የያዘ ሲሆን፣ ከኦሮሚያ ግጭት በተጨማሪ በኢትዮጵያ 

ስለተከሰተው ድርቅ፣ ስለ ሲቪል ማኅበረሰብ ተቋማት መቀዛቀዝ፣ ስለ አቶ አንዳርጋቸው 

ጽጌ፣ እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችንም አካቷል፡፡ 

 

የኅብረቱ ባለ 15 ነጥብ ረቂቅ የመፍትሔ ሐሳብ የተለያዩ ጉዳዮችን ያካተተ ቢሆንም፣ 

በተለይ አፅንኦት በመስጠት ያነሳቸው ነጥቦች በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ከተፈጠረው 

አለመረጋጋት ጋር የተገናኙ ናቸው፡፡ 

 

በዚህ ረቂቅ የመፍትሔ ሐሳብ ላይ የአውሮፓ ኅብረት በቅርቡ በኦሮሚያ የተከሰተውን 

ቀውስ ተከትሎ የደረሰውን የሰው ሕይወት መጥፋትና የንብረት ውድመትን በፅኑ 

እንደሚያወግዝ የገለጸ ሲሆን፣ በደረሰው የሰው ሕይወት መጥፋትና የንብረት መውደም 

ተጠያቂ የሆኑ ግለሰቦች ለፍርድ ቀርበው በፍትሕ እንዲዳኙም ጥያቄውን አቅርቧል፡፡ 

ይህ ረቂቅ የመፍትሔ ሐሳብ ለኅብረቱ ፓርላማ ከመቅረቡ አስቀድሞ ኅብረቱ አውጥቶት 

በነበረው መግለጫ፣ ‹‹በኦሮሚያና በአማራ ክልል ተፈጥረው የነበሩ ግጭቶች የአገሪቱን ሕገ 

መንግሥት መሠረት ባደረገ መልኩ በውይይት ይፈቱ፤›› በማለት ጠይቆ ነበር፡፡ በዚህኛው 

የመፍትሔ ሐሳብ ግን ችግሮቹ በውይይት ይፈቱ የሚለው አቋም እንደተጠበቀ ሆኖ ጉዳዩን 

በፅኑ እንደሚያወግዝ ገልጿል፡፡ 

ስለሆነም ከአዲስ አድማስን መነሻ ስናደርግ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት ዓለም በብዙ 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተንታኞችና ምሁራን ሲተች ይደመጣል፤ አንዳንዶች እንዲህ 

የሚባል ርዕዮት አለም በአለም ላይ ታይቶ አያውቅም የማለታቸውን ስለምንነት?እንዲህ 

አይነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ አስተምህሮና (thoughts) ሃልዮቶች (theories) ድጋፍ የሌለው 

ነው ሲሉ መከራከራቸው፤ ግልጽ የፖለቲካና የኢኮኖሚ አቅጣጫዎች አያስቀምጥም 

ማለታቸው እና አብዮታዊ ዴሞክራሲ ለውስጠ ፓርቲ ዴሞክራሲ ብዙም ግምት አይሠጥም 

የማለታቸው መነሻና መድረሻ ሲፈታ በሪፓርተር ጋዜጣ ላይ ከቀረበው እና ከላይ ስለ 

ህብረቱና ስለ ሃገራችን ግንኙነት ከተመለከትነው ግንኙነቱ ከምርጫ 97 አኳያ የመሻከሩን 

ስለምንነት?   የበጐ አድራጐትና ማህበራት አዋጅና የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ጋር  
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አለመግባባቶች ስለምንነት ጋር የተያያዙ እና ጉዳዩ ዞሮ ዞሮ የርዕዮት እና የሉዓላዊነት 

መሆኑ አለማጠያየቁ ነው በአንድ ፈርጀን በተከታታይ ሁለት ክፍሎች እናያቸው ዘንዳ 

ግድ ያለን፡፡ 

በህብረቱ ረቂቅ የውሣኔ ሃሣብ በተመለከተው አግባብ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን የተመለከተ 

አጀንዳ መወሣቱ እና የግንቦት 7ቱ አንዳርጋቸው ጽጌን የተመለከቱት ጉዳዮችም የአዲስ 

አድማሱ የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ርዕዮት ከተመለከተው የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አስተያየትም ጋር ተመጋጋቢ ሆኖ መገኘቱም ነው ሌላኛው ምክንያት 

ስለሆነም በህብረቱ መግለጫም ላይ ሆነ በአድማሱ ርዕዮተ አለማዊ ትርክት  ላይ 

በተመለከተው መልኩ ህብረቱ ልገሣውን በተመለከተ የመገምገም መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ 

ከጀርባችን ስለምን አልወርድ? ያለባቸውን ምክንያቶች ከአድማስ   ትርክት መነሻ 

ባደረገው ርዕዮተ አለማዊ ትንተናና የግንኙነቱ መሻከር አስከፊ ደረጃ ላይ የደረሠበት 

የተባለውን የምርጫ 97 ትውስታዎች  በማውሣት እናጠይቃለን፡፡ 

ማጠየቂያችንንም የምንጀምረው የስርዓቱ ምሠሶና መገለጫ ከሆነው ርዕዮት ነው፡፡ 

በርዕዮቱ ትንተና ውስጥ ደግሞ የተቃዋሚዎቹን አስተያየት እንደምታና ከጀርባችን 

የአለመውረዳቸውን ስለምን? የሚመለስ ሲሆን በትውስታችንም ተመሣሣይ በሆነ መልክ 

የረቂቁን የውሣኔ ሃሣብ እንደምታና ከጀርባችን አለመውረድ ስለምንነት መልስ 

እናገኛለን፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የዴሞክራሲ ስርዓትን አስፈላጊነት ተገንዝበው ለዴሞክራሲ እውን መሆን 

ከታገሉ ዘመናት ተቆጥረዋል። ይልቁንም በአገራችን ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ከተመሰረተበት 

19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዴሞክራሲና ለዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ 

ስልጣን በተለያየ ደረጃና በተለያየ አኳኋን ታግለዋል። በአገራችን የዴሞክራሲያዊ ፖለቲካ ስልጣን 

ጥያቄ ከብሄሮች መብትና እኩልነት፣ ከኢኮኖሚያዊ እኩልነት በተለይም ከመሬት ጥያቄ ጋር 

ሊነጣጠል በማይችል አኳኋን የተሳሰረ ሆኖ ኖሯል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝቦች የዴሞክራሲ 

ትግል ከህዝቦች ዴሞክራሲያዊ አንድነት፣ ከብሄር ብሄረሰቦች እኩልነት ጥያቄ፣ ከመሬትና 

ከኢኮኖሚያዊ እኩልነት ጥያቄ ጋር ተዳብሎ ተካሂዷል። 
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ይህ ትግል እጅግ በጣም በተወሳሰበና ጠመዝማዛ ሂደት ውስጥ ካለፈ በኋላ ከደርግ ስርዓት ውድቀት 

ወዲህ እውን በሆነው አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግቡን ሊመታና ዴሞክራሲ በአገራችን እውን 

ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ችሏል። ባለፉት 21 ዓመታት በአገራችን ዴሞክራሲን፣ 

ዴሞክራሲያዊ አንድነትን እና ኢኮኖሚያዊ እኩልነትን እውን ለማድረግ የተከናወነው ትግል 

ለአገራችን የአዲስ ታሪክና ምዕራፍ በር ከፋች ሆኗል። 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በዴሞክራሲና በፀረ ዴሞክራሲ፤ በዴሞክራሲያዊ አንድነትና በጭቆናና 

መበታተን፣ በኢፍትሃዊ የሃብት ድልድልና በኢኮኖሚያዊ እኩልነት መካከል የሚደረገው ፍልሚያ 

አሁንም የመጨረሻ እልባት እንዳላገኘ የሚያሳዩ ምልክቶች እየታዩ ነው። 

 

ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ተተክሎ ኢህአዴግ በህዝብ ይሁንታ አገሪቱን ማስተዳደር 

በጀመረችባቸው የቅድመ ተሃድሶ ዓመታት የቁልቁለት ጉዞ ተያይዞ የነበረው የሃገሪቱ 

ኢኮኖሚ ከፍና ዝቅ እያለም ቢሆን በድምሩ የእድገት አቅጣጫ ይዞ እንዲሄድ መደረጉ 

እሙን ነው፡፡ ብዝሃነትን ለማስተናገድ የሚችል የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መጀመሩ 

እና የኢኮኖሚው የኋሊት ጉዞ መገታቱ በራሱ  የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት ውጤት 

ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ የኪራይ ሰሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነት በሰፈነበት ሁኔታ 

አቋሞቹን እና ባህሪያቱን ጠብቆ ቀጣይነት ያለው ንቅናቄ ውስጥ በመግባት ያለማቋረጥ 

ራሱን ማደስ ካልቻለ ደረጃ በደረጃ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቱን አጥቶ በጥገኝነት 

እንደሚዋጥ የተገነዘበበትን እድል የፈጠረለትም እራሱ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት 

የነበረ መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡         

ይህና ስርነቀል  የሆነው ርእዮት ከድርጅቱ አጥር ወጥቶ ወደ ህዝቡ ሲቀጣጠል 

የተፈጠረው መነሳሳት የሚዘነጋ አይደለም፡፡ ሆኖም በዝቅጠቱ ጉዞ ተዳክመው የቆዩት 

የልማት ሃይሎች ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ የፈጠረላቸውን አዲስ እድል 

ተጠቅመው በስፋት አለመንቀሳቀሳቸውም የማይዘነጋ እና  አብዮታዊ ዴሞክራሲ  

ተፈትኖበት የነበረ ጉዳይ ነው፡፡ በአናቱም  የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት ውጤት 

የሆነውን ልማታዊ ዴሞክራያዊ መስመር ወደህዝቡ ለማስረፅ  የስርአቱ ውሉድ የሆኑት 

አመራሮች እየተረባረቡ ባሉበት ወቅትና መስመሩ የሚያስገኘውን አንፀባራቂ ድል ህዝቡ 
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ሳያጣጥመው የምርጫ 97 እና የግንት 7ቱ ስብስቦች ሌለኞቹ ፈተናዎች የነበሩ መሆኑም 

አይዘነጋም፡፡ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ርእዮት ሃያልነት የተረዱት የግንቦት 7 ስብስቦች   መስመሩ 

ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ለማዳፈን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብረው በአለም አቀፍ 

የኒዮሊበራል ሃይሎች የቀለም አብዮት ስትራቴጂና የፋይናንስ ድጋፍ በስርዓቱ ላይ 

መረባረባቸው እና የአውሮፓ ህብረትም ተሳትፎ እንዲሁ የማይዘነጋ  ነው፡፡   

ይህ መስመር የበላይነቱን ካረጋገጠ በኋላም መሬት የሚነካ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ ወጥቶ የመጀመሪያው የ5 ዓመታትእቅድ  ዘመን አመርቂ  በሆነ አፈፃፀም 

መጠናቀቁም ሌላኛው የርእዮቱ ውጤት ነው፡፡ በዚህም መላ የሃገራችን ህዝቦች 

በትክክለኛው የኢህአዴግና ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር እየተመሩ አንፀባራቂ የልማት 

ድሎችን ማስመዝገብ የቀጠሉ መሆናቸው በተግባርና በተጨባጭ የምናየው ነው፡፡  

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ዓላማና መስመር አገራችን ላለፉት 24 ተከታታይ አመታት 

ባለሁለት አሃዝ  እድገት እንድታስመዘግብ ምክንያት ከመሆኑም በላይ በየጊዜው 

በአካባቢውና በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነቱ እያደገና እየጠነከረ እንዲሄድ ማስቻሉም 

ፀሃይ የሞቀው እውነት ነው፡፡፡ የዚህ የህዳሴ ዘመን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

በልማታዊ ዴሞክራያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዲመታ    የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር   

በገጠር ከፍተኛ ውጤት እንዳስመዘገበና በከተሞችም ችግሩ እየተዳከመ እንዲሄድ 

ለማድረግ መቻሉም እርግጥ ነው፡፡ 

በሀገራችን ሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲ የሚባሉ ፅንሰ ሃሳቦች በሀገሪቱ የመንግስታት 

አስተዳደር የሚታሰቡ አልነበሩም፡፡ ይህ ሁኔታ የተቀለበሰው በአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

መስመር የኢፌዴሪ ህገመንግሰት መጽደቅ በኋላ ነው፡፡ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው 

ህገመንግስቱ የሌሎች ህጎች መሰረትና ምንጭ ነው፡፡ በህገ መንግስቱ ሰብአዊ መብቶች 

ከአምስቱ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች አንዱ ነው፡፡ ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች 

ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሱና የማይገፋፉ መሆናቸውን ይደነግጋል፡፡ 

ከህገመንግስቱ 3 እጁ ወይም ከ106 ገፆቹ 36ቱ ሰፊ ትኩረት በመስጠት ስለሰብአዊ 

መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች ጥበቃና ዕውቅና የሚደነግጉት የአውሮፓ ህብረትን ስለፈራን 

አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለምአቀፍ ስምምነቶች የሀገሪቱ ህግ አካል 
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መሆናቸው፣ የመሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ትርጉምም ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው 

አለማቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግጋት፣ ስምምነቶችና አለማቀፍ የሰብአዊ መብቶች 

ሰነዶችና መርሆዎች በተጣጣመ መልኩ የሚተረጎሙ መሆኑን ህገመንግስቱ ማስቀመጡም 

ለአውሮፓ ህብረት ልግስና ብለን ሳይሆን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መሰረታዊ መርሆ ስለሆነ 

ነው፡፡ ህገ መንግስቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ ለሆነው የሰብአዊ 

መብቶች መከበር ዋስትና ነው፡፡ የሰብአዊ መብቶች መከበርና ጥበቃ ደግሞ በኢትዮጰያ 

እየተመዘገበ ካለው ፈጣን ልማት ጋር ተሳስሮ የሚታይ ነው፡፡  ይህ ደግሞ   የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ርእዮት ውጤት ነው። 

በንጉሱም፣ በደርግም ስርዓት ፓርላማውም፣ ሸንጎውም የህዝብን የመምረጥ መብት ያሳጣና 

ለስልጣን ማቆያነት በመሳሪያነት ያገለገለ እንጂ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርአት 

እንዳልነበር የአዲስ አድማሱ ተራኪ ምሁራን ሲል በምንጭነት ያወሳቸው መራራዎችም 

የሚያስታውሱት ነው ፡፡ ከደርግ ውድቀት በኋላ በሽግግር ወቅትም ሆነ የኢፌዴሪ ህገ 

መንግስት ፀድቆ ወደ ስራ ከተገባበት ጊዜ ጀምሮ የተደረጉ ምርጫዎች የህዝቦችን 

የመምረጥና የመመረጥ መብት ማንነታቸውን ከማወቅ በመነሳት ያረጋገጡና የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ርእዮት ውጤት ናቸው።  በዚች ሀገር ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝብ የስልጣን 

ባለቤትነት  በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መርሆ ተረጋግጦ፤ በዚሁ መንገድ ተመርጠው ወደ 

ምክር ቤት በገቡ ተወካዮች አማካይነት የመንግስት አካላትን የማደራጀትና የመንግስት 

አፈፃፀምን የመቆጣጠር፣ ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን የማደራጀት ውጤቶች ተገኝተዋል። 

ነፃና ገለልተኛ የምርጫ ተቋም ማቋቋምና ገለልተኛ ወገኖችን የመሾም ተግባር 

ተከናውኗል፡፡ አለማቀፍ ልምድን ባካተተ ሁኔታ የምርጫ ህግን፣ የምርጫ 

አሰራርን፣ፓርቲዎችን በማሳተፍ የማሻሻል ስራ በመስራት ነፃ፣ ቀጥተኛና ፍትሃዊ ምርጫ 

ማካሄድ ተችሏል እንጂ የአዲስ አድማሱ ምንጮች ከላይ በተመለከተው አግባብ 

እንዳደባዩቱ አይደለም፡፡   

በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት የተገኘው ህገ መንግስት ካመጣው ውጤት አንዱ ሰዎች 

በፈለጋቸው ህጋዊ አመለካከት ዙሪያ ተደራጅተው በፖለቲካ ፓርቲነት እንዲሳተፉ እድል 

መስጠቱ ነው፡፡ ለዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ እንዲወጣና ከተሃድሶው ወዲህም 

እንዲሻሻል ተደርጓል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመዘጋገብ፣ መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች 
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ድጋፍ ስለሚሰጥበት አሰራር፣ በፖለቲካ ፓርቲነት ስለሚመዘገቡ አካላት ህግ ማርቀቅና 

ማጽደቅ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱንና ህግን መሰረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ 

ማስቻል፣ የመሳሰሉት ዴሞክራሲያዊ አሰራርን ከመዘርጋት አኳያ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ  

የተመዘገቡ እንጂ በአውሮፓ ህብረት ዛቻና ማስፈራሪያ የተገኙ አይደሉም። 

የመረጃ ነጻነት ተግባራዊነት ለዜጎች መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበርና 

ለሰብአዊ መብቶች መረጋገጥ መሰረት ነው፡፡ የሰዎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

የሰዎችን መረጃ የመፈለግ፣ የማግኘት፣ የማደራጀትና የማስተላለፍ መብትን ያካተተ ነው፡፡ 

እነዚህ መብቶች በሌሉበት ዜጎች መብታቸውን በትክክል ሊጠቀሙ፣ የሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ የመብት ጥሰትን ሊያጋልጡ አይችሉም፡፡ ከዚህ ሌላ የመረጃ ነጻነት 

ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ካለው ቁልፍ ሚና አንጻር መረጃን ለህዝብ ፍፁም ተደራሽ 

ማድረግ ይገባል፡፡ መረጃ ያለው ህብረሰተስብ በመንግስት አሰራር ላይ ግልጽ ግንዛቤ 

ስለሚኖረው ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎው ይጎለብታል፡፡ ሙስናና በስልጣን አላግባብ 

የመጠቀም ብልሹ አሰራርን የሚያጋልጥ ኃይል ይሆናል፡፡ የመንግስት አሰራር ግልጽነት 

ከጎደለው ግን የህዝብ ተጠያቂነት የሌለው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አሰራር ይነግሳል፡፡ 

በመንግስት አሰራር ላይም ለሙስናና ብልሹ አሰራር የሚመቹ ጨለማዎች ይፈጥራሉ፡፡ይህ 

ደግሞ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት መርሆና የማእዘን ድንጋይነው፡፡ 

መረጃ ያለው ዜጋ በካርዱ የስልጣን ውክልና የሰጠው አካል ተግባርና ኃላፊነቱን በአግባቡ 

እየተወጣ መሆኑን መከታተል ይችላል፡፡ መረጃ ያለው ዜጋ ዴሞክራሲያዊ መብቱን 

በመጠቀም ጥቅሙን የሚያስከብሩ ፖሊሲዎችና ውሳኔዎች እንዲወጡና እንዲፈፀሙ ግፊት 

ማድረግ ይችላል፡፡ በህገ-መንግስቱ የሰፈረው የዜጎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

ከመረጃ ነጻነት ውጭ በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ይላል የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ርእዮት  ፡፡ 

በሀገራችንም በመረጃ ነጻነት ስርአቱ ውስጥ የተከሰቱ ችግሮችን አስወግዶ ጤናማና ገንቢ 

ሚና ለሚጫወት የመረጃ ልውውጥ ስርአት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ህጋዊና ተቋማዊ ሁኔታ 

እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው  የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት  ነው፡፡  የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ርእዮት  ውጤት በሆነው የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 29 ማንኛውም 
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አይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት ነጻነቶች ተቀምጠዋል፡፡ 

ቅድመ ምርመራ ወይም ሳንሱር መወገዱም ተመልክቷል፡፡   

በኢትዮጵያ ለዘመናት ዜጎች በእኩልነት ፍትህ ሲያገኙ እንዳልነበር ይታወቃል፡፡ 

ከስርዓቶቹ መለኮታዊና አምባገነናዊነት በመነጨ በቋንቋ የመናገርና የመዳኘት እጦት፣ 

ድህነትና መሀይምነት፣ የመንግስት አገልግሎት ተደራሽ አለመሆን፣ ኋላቀር ልማዳዊ 

አሰራሮች፣ ከውጪ ተስማሚነታቸው ሳይጠና በጅምላ የተኮረጁ ቴክኒካዊ አሰራሮችና ህጎች 

የስርዓቶቹ መገለጫ በመሆን ይጠቀሳሉ፡፡ 

የፍትህ ተቋማት እንደነበሩበት ስርዓት የተለያየ ስራ ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ ነው የነበረው፡፡  

ቀደም ሲል ፍትህ ሚኒስቴር የዳኝነት ስራንም በስሩ የያዘ ስለነበር ፍርድ ቤቶችን 

የሚቆጣጠር፣ የዜጎችንም ሆነ የተቋማትን መብት የሚያስከብር፣ ጥቅም አለው ብሎ 

ባመነበት ማናቸውም የፍትሀብሄር ጉዳይ ጣልቃ የመግባት የስራ ድርሻ ተሸክሞ 

የሚንገዳገድ ነበር፡፡ በዚህ አካሄድ የዳኝነት ስራው በስራ አስፈፃሚው ስር እንደወደቀ 

ያሳያል፡፡ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት  የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ 

የዳኝነት ነፃነት የተከበረ በመሆኑ ከቀደመው አደረጃጀት እስረኝነት ነፃ ወጥቷል፡፡ 

ከህገመንግስቱ መጽደቅ ጀምሮ ዜጎች በቋንቋቸው የመዳኘትና በህግ ፊት ሁሉም እኩል 

የመሆን መብት ተረጋግጧል፡፡ ይሄ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ሳይመክረንም የተከናወነ እና 

ስር ነቀል ለውጥ የመጣበት መሰረታዊ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የማስከበር 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት እርምጃ ነው፡፡  

በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት  የተዘረጋው የፍትህ ስርዓት የሴቶችን የፍትህ እጦት ችግር 

ከመቅረፉም ባሻገር  በወንጀል ህጉ፣ በቤተሰብ ህጉና በሌሎች ህጎች የሴቶች ተጠቃሚነትን 

አረጋግጧል፡፡ ሴቶችን የሚጎዱና ዝቅ አድርገው የሚመለከቱ ከቀደመ ባህል የተወረሱ 

አሰተሳሰቦች በህግ እንዲታረሙ ተደርጓል፡፡ ጥቃቶች፣ ግዳጆች፣ ግርዛት፣ ጠለፋ፣ ያለዕድሜ 

ጋብቻና ሌሎችም ህጋዊ ከለላ አግኝተዋል፡፡ ይሄ ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አንጻር 

ግማሹን የህብረተሰብ ክፍል፣ ሴቶችን - በመታደግ በደሎች እንዳይደርሱ፣ ደርሰው 

ከተገኙም በህግ ፊት እንዲቀጡ ማስቻሉ  በመሆኑ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት    

ትልቅ ዕርምጃ  ነው፡፡    
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የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት አባት የሆነው ኢህአዴግ የደርግን ሥርዓት ከገረሰሰ በኃላ 

የተረከበው ኢኮኖሚ በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ተዘፍቆ የነበረ ነው፡፡ ኢኮኖሚው ባለበት 

እንኳን መቆም አቅቶት የኋሊት በማሽቆልቆል ላይ እንደነበረ ይታወሳል፡፡ የመንግስት 

የበጀት ሁኔታ፣ የዋጋ ንረት፣ የውጪ ምንዛሪ ክምችት፣... ወዘተ የመሳሰሉ የማክሮ 

ኢኮኖሚው አፈጻፀም አመላካቾችም አገሪቱ በኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ወድቃ እንደነበረ 

ያረጋግጣሉ፡፡   

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጤናማ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች ፍላጎት ካገናዘበ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት  

ከሆነው ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ ይቀዳል። ያለፈውን ጊዜ አጠቃላይ ሁኔታና የድህነት መጠን ያገናዝባል። ስርዓቶቹ የፖለቲካ 

ኢኮኖሚውን መስመር በተሳሳተ አቅጣጫ ቀይደው ብዙ መልማትና ማደግ የምትችለውን ሀገር የረሃብ አውድ አድርገዋት  

እንደነበርም ይረዳል። የተሳሳተውን ፖሊሲ ጣጣ ጨምሮ ተፈጥሮ ያስከተለውንም ችግር አይስትም።  

ለሀገራችን የኢኮኖሚ እድገትና ለህዝቡ የገቢ አቅም መጎልበት የግብርና ልማት እድገቱ ወሳኝና የማይተካ አስተዋፅኦ አለው፤ 

በተጨባጭ ህዝብ የምንለው የህብረተሰብ ክፍል 83 በመቶ ያህሉን የገጠር ህዝብ በቁጥር ብቻ ሳይሆን በልማት ሃይልነት 

የሚጠቀም በመሆኑ የሀገሪቱ እድገት በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት  የተገኘ የመላው አርሶ እና አርብቶ አደር 

እድገት እየሆነ መምጣቱን መካድ አይቻልም፡፡   

የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ስትራቴጂውም ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋሞች የተለየ ትኩረት 

ይሰጣል፡፡ ይህም የሆነው ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ጉልበትን በሰፊው 

ለመጠቀምና ካፒታልን ለመቆጠብ በማስቻሉና የከተማው ህዝብም ከልማቱ በላቀ ደረጃ 

ተጠቃሚ  እንዲሆን በር የሚከፍት በመሆኑ ነው፡፡ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

ልማት የገጠር ልማትን ለማስቀጠልና ለኢንዲስትሪው ልማት አስተማማኝ መሰረት 

ለመጣል፣ ሰፊ የስራ ዕድል በመፍጠር የህዝቡን ገቢ ለማሻሻልና ድህትን ለመቀነስ 

እንዲሁም ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል እንዲፈጠር በማድረግና  በከተሞች ሰፊ መሰረት 

ያለው ልማታዊ ባለሃብት በመፍጠር ረገድ የሚጫወቱት ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡  

በመሆኑም   በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ረገድ የተከናወኑት ሥራዎች 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት   ውጤት የሆነውን ስትራቴጂ ትክክለኛነት ያመላከቱ 

ውጤቶችን አስገኝተዋል፡፡ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት ያልሸመትነው  ነገር የለም። 

ዘርዝረንም አንዘልቀውም ባቡሩን፣ የስኳር ልማቱን ፣ሜጋ ፕሮጀክቶቹን የቱን አንስተን 
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የቱን እንጥላለን፤ ብቻ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮት  ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር 

ለምትተጋዋ ሃገር መሰረት በመሆኑ እንከተለዋለን።    

                         

 


