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አቆልቁለው ሲመለከቱን የነበሩ አገራት፤ ለ25 ዓመታት በገነባነው 

ሥርዓት አሻቅበው እየተመለከቱን ነው! 

ስሜነህ 06-09-16 

የግንቦት 20 ድል ያስገኛቸው ትሩፋቶች ተዘርዝረው እንደማያልቁ ሲገለጽ፣ ጉድለቶችም 

የዚያኑ ያህል ስለመሆናቸው ማየት መቻል በራሱ የግንቦት ሃያ ድል ውጤት ነው፡፡ ባለፉት 

25 ዓመታት በአገሪቱ መሠረታዊ የሚባሉ ለውጦች መታየታቸው አጠያያቂ አይደለም፡፡ 

እነዚህ ለውጦች ግን ስኬትንም ጉድለትንም አጣምረው የያዙ ናቸው፡፡   

አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመመሥረት በተደረገው ጉዞ የብሔርና 

ብሔረሰቦችን መብት በማስከበር፣ በአገር ልማት በጋራ ለማሳተፍ የተደረገው ጥረትም 

በጀማሪነታችን ልክ የሚመዘን ሳይሆን ከተፈራውና ከተነገረትም በላይ ነው፡፡ ብዝኃነትን 

አክብሮ በአገር የጋራ ጉዳይ ላይ ተሳትፎን ለማጠናከር እየተደረገ ባለው ጥረት ላይ 

ሳንካዎች እዚህም እዚያም እያጋጠሙ መሆናቸው ባይካድም፤ ሳንካዎቹ ለክፉ የማይሰጡ 

እና የሚታለፉ ፈተናዎች መሆናቸው አያጠራጥርም፡፡ 

ሕገ መንግሥቱ ሥራ ላይ ከዋለበት ጊዜ አንስቶ እራስን በእራስ የማስተዳደር፣ በአፍ 

መፍቻ ቋንቋ የመማር፣ የመዳኘትና የመሳሰሉት ሕገ መንግሥታዊ መብቶች 

መተግበራቸውና፣ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት በሕገ መንግሥቱ መሠረት መስተናገድ 

መቻሉ ከላይ ስለተመለከትናቸው ጉዳዮች ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡ “ገዥ ከሆነው አንድ 

የፖለቲካ አስተሳሰብ ውጪ ያለው አመለካከት ባለመፈለጉ ምክንያት የፖለቲካ ምኅዳሩ 

ጠቧል” የሚለው  የአንዳንዶች አስተያየት የግንቦት 20 ድሎችን ለማንኳሰስ ካልሆነ 

በስተቀር በምንም መመዘኛ ትክክል አይሆንም፡፡ መሻሻል ስለማሳየቱ ሶስተኛ ወገኖችም 

ሳይቀር እየመሰከሩለት የሚገኘው የሰብዓዊ መብት አጠባበቅ ሳይቀር ዛሬ ግንቦት ሃያን 

ለማሳነስ ሲባል መንኳሰሱ የሚያሳዝን ነው፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ  ወሳኝ ናቸው የሚባሉት የዴሞክራሲያዊ እና የሲቪክ 

ተቋማት መቋቋማቸውን እና በተግባርም ደረጃ በደረጃ መሻሻሎች እያሳዩ መምጣታቸውን 

መካድም ግንቦት ሃያን ለማንኳሰስ ካልሆነ በስተቀር ተጠያቂያዊነቱ የት ጋ እንደሆነ ግራ 
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አጋቢ ነው፡፡ “ዴሞክራሲ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር በተግባር ማየት 

አልተቻለም” ብሎ መሟገትም የፖለቲካ መታወር ነው፡፡ ብዙዎቹ በሰላማዊ የፖለቲካ 

ትግል ውስጥ የነበሩ እና ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከራሳቸው አቅም ካልሆነ በቀር 

ከሥርአቱ በሚደርስብን ጫና ምክንያት ተፈረካክሰናል ሲሉ የማይደመጠው ለዚህ ነው፡፡ 

ከሰሞኑ ከዚያው ካምፕ በግንቦት  ሃያ ትሩፋቶች ላይ ትክክልም ይሁን አይሁን እየዘነበ 

የሚገኘው የማንኳሰስ  ዶፍም ይህች አገር ተቃራኒ ሐሳቦች መስተናገድ የሚችሉበት ወቅት 

ላይ  መሆኗን የሚያመላክት እንጂ  ወደኋላ መመለሷን የሚያሳብቅ አጀንዳ አይደለም፡፡ 

የዚህ ማመሳከሪያው አገሪቱ በኢኮኖሚው መስክ እያስገኘችው ያለው የዕድገት ግስጋሴ ላይ 

ልዩነት አለመኖሩ ነው፤ይህ እድገት ደግሞ በዴሞክራሲና በሰብዓዊ መብት ጥበቃ ረገድ 

በሚነሳው ትልቅ ነቀፌታ ደረጃ ሊመዘገብ የማይችል የመሆኑ እውነታ  ማሳያተጨማሪ 

ነው፡፡ በእርግጥ ከ 5 መቶ ዓመታት ላላነሰ ዘመን አብሮን የዘለቀው ችግር ከግንቦት ሃያ 

በጠበቅነው ልክ ውጤት ላያሳየን መቻሉ አይካድም። ያም ሆኖ ግን የአገሪቱ ሰላም 

አስተማማኝ ሆኖ በሚቀጥልበት ደረጃና ሥርአቱን ወደኋላ ሊቀለበስ በማይችልበት ደረጃ 

ላይ ያደረሰ ዴሞክራሲያዊ ስርአት መገንባት መቻላችን ነው። ይህ የተገነባ እና በመገንባት 

ላይ የሚገኝ ሥርአት የሰብዓዊ መብት እንዲከበር፣ የአመለካከት ብዝኃነት እንዲረጋገጥና 

የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ግንባታው መሠረት እንዲይዝ አድርጓል፡፡ ስለዚህም የግንባታ 

ሂደት የሕዝቡ ተሳትፎ የበረታ ለመሆኑ ማሳያው የሚወረወሩት ጦሮችና ልክ እንደሰሞኑ 

ምርጫ በደረሰ፤ ግንቦት ሃያ በመጣና የብሔር፤ ብሔረሰቦች ቀን በተከበረ ቁጥር 

የሚሰነዘሩት ማንኳሰሶች ሁሉ መና መቅረታቸው ነው፡፡  

በአገር ልማት ዛሬ እያየን ያለነው እና ልክ እንደታላቁ የህዳሴ ግድብ አይነቶቹ ላይ 

የባለቤትነት ስሜት ጎልቶ እየታየ የሚገኘው፤ ዜጎች በአገራቸው በነፃነት የመሰላቸውን 

አመለካከት የማንፀባረቅ ባህል ስላዳበሩና ለዚህም የተመቸ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ስለተገነባ 

እንጂ፤ ሰብአዊ መብታቸው ስለተረገጠ እንዳልሆነ መሟገት ጉንጭ አልፋ ነው፡፡ ዋናው 

ትግል መሆን ያለበትም በሰላም፣ በዴሞክራሲና በብልፅግና ውስጥ የምትገኘዋን አገር 

ወደፊት ስለማስቀጠል እንጂ ስለመቀልበስ አይደለም፡፡ 

በዚህ ዘመን በስኬት ከሚወሱ ተግባራት መካከል ዋናው ከድህነት ለመውጣት በሚደረገው 

ትግል እየተመዘገበ ያለው ውጤት መሆኑ አስቀድሞ በተመለከተው አግባብ 
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አያጠራጥርም፡፡ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር ትኩረት የሳበው ይህ ስኬት ሰብአዊ 

መብት በሚባለው መልኩ እየተረገጠ ከሆነ ሊመጣ አይችልም። 

ታይቶና ገጥሞን የማያውቀውን ሰሞነኛ ድርቅም መቋቋም ያስቻለንን አቅም መገንባት 

የቻልነው ሰብአዊ መብታችን በተባለው ደረጃ ተረግጦና በጠበበ ምህዳር ውስጥ ተሁኖ 

አለመሆኑንም ማመን ያስፈልጋል። ጅምሮችን ቢያሳይም፣ አሁንም ለዘመናት አገሪቱን 

ከሚታገለው ድርቅ ለመላቀቅ አልተቻለም፡፡ 

ለበርካታ ዓመታት በዓለም ፊት ስንሳቀቅበትና ስንሸማቀቅበት ከነበረው ድህነት እየወጣን 

የመገኘታችን፤ በዚህም የእድገት ተምሳሌት የሚሉን ምስክሮችን ማብዛታችንም ሰብአዊ 

መብቶች እየተደፈጠጡ ከሆነ፤ አስቀድሞ የዴሞክራሲያዊ ስርአት ቁንጮ ናቸው የተባሉት 

ዋቢዎቻችንም አፈር በሉ እንደማለት ነው። ብዙዎች ይልቁንም  በብልፅግና ማማ ላይ 

በመሆናቸው ይታወቁ የነበሩትና  ቁልቁል ሲያዩን የነበሩ አገራት፤ ዛሬ ሽቅብ ሊያዩን ግድ 

የሆነባቸው በልማታችን ልክ ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታና ለሰብአዊ መብት አጠባበቅ 

እኩል ትኩረት ሰጥተን ስለሰራንና ከልማቱ እኩል ባይሆንም ተአምር የተባለ ውጤት 

ስላስመዘገብን እንጂ፤ በሚወራው ልክማ ሆኖ ቢሆን ኖሮ፤ እንኳንስ አሁን ያለንበትን ደረጃ 

ልናይ ቀርቶ ደርጉና አጼውም በናፈቁን ነበር።   

ይህ እንዳለ ሆኖ፤ ግንቦት ሃያ ባስገኘው ድል ከመጣው  ዕድገት ላይ በጥቂት ኪራይ 

ሰብሳቢዎች መነሻ ተጠቃሚው ያደላ መሆኑን የተመለከተው ጉዳይ የብዙዎች ስለሆነ 

በልዩነት እና በጥልቀት ሊመረመር የመገባቱ ሂሳብ ላይ ልዩነት የለኝም።  ይህ ውጤት 

በብዙሃኑ ተሳትፎ የተገኘ መሆኑ ላይ ከተስማማን ፤ የልማቱ ውጤት ፍትሐዊ በሆነ 

መንገድ ነው የሚከፋፈለው? ወይስ ብዙኃን እየተገለሉ ጥቂቶች ናቸው የሚጠቀሙት  

የሚለውን ጥያቄ ማንሳትና ሥርአቱ በፈቀደው ዴሞክራሲያዊ አግባብ መሞገት የልማቱ 

ተዋናይ ዜጎች የሚጠበቅና የዴሞክራሲያዊ ሥርአት ግንባታውን ሂደት ልኬትም የሚያሰላ 

ነው። ከፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል ጋር ተያይዞ ብዙሃኑ ስለሚያነሳው ሃሳብ ስለምን ልዩነት 

የለህም? ብትሉኝ፤  መልሴ  ቀላል እና አጭር  ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሀብት ወደ 

ሀብት ከፍተኛ የሆነ ሽግግር የሚያደርጉ ወገኖች በከተማችን ላይ መፍላታቸውን 

በተጨባጭ እያየን ስለሆነ ፡፡ ብዙኃኑ የልማት አርበኛ የሃብት ክፍፍሉ ሰለባ የመሆኑ 

ሂደት በዚህ ከቀጠለ በእርግጥ ወደኋላ ስላለመመለሳችን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። 
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መንግስትም ይህን ተገንዝቦ ይመስላል ንቅናቄ የፈጠረውና ተስፋችን የለመለመው። ከላይ 

በየተመለከቱ ዓይነት ጥቂት ስህተቶች ተስፋ መቁረጥ የትኛውም ሃገር ይህን ሂደት ወይም 

ከዚህ የከፋ ፈተና ሳያልፍ ደረሰ ከሚባልበት የብልጽግና ማማ ላይ ሊወጣ ያለመቻሉን 

እውነታ ካለማወቅ ወይም ለማወቅ ካለመሻት የሚመነጭ ነው። ከልማቱ እንደ 

አስተዋጽኦው ተጠቃሚ የሆነ ሕዝብ ፣ ለልማቱ የዳበረ  የባለቤትነት ስሜት ይኖረዋል። 

በሙስና የሚበለፅጉ አልጠግብ ባዮች በሚፈለፈሉበት በዚህ ዘመን፣ ብዙኃኑ ሕዝብ ከልማቱ 

ፍትሃዊ ተጠቃሚ እስካልሆነ ድረስ እነዚህን አካላት የሚፋለምበት ፈርጣማ አዕምሮ 

ይኖረዋል። ወደቀደመው ነገራችን ስንመለስ አገሪቱ መካከለኛ ደረጃ ካላቸው አገሮች 

ተርታ ትሠለፋለች ሲባል፤ ዝም ብሎ ሳይሆን ምልክቶቹ ስለታዩ እና በእነዚህ ምልክቶችና 

መስፈሪያዎቹ ውስጥ ደግሞ የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታና የሰብአዊ መብት አጠባበቅ 

ዋነኞቹ ስለሆኑ ነው፡፡ በሰላም ማስከበር ዘርፍ ከዓለም አናት ላይ የወጣነው የራሳችንን 

ሰላም በሚገባ ማረጋገጥ በመቻላችን መሆኑ የመጀመሪያው ነው።  

አፍሪካን በተለያየ መልክና ዘርፍ መወከል መቻላችን እና አመራሮቻችን በዓለም አቀፍ 

ድርጅቶች የመሪነት መድረክ ለመቀመጥ እጩ ተወዳዳሪዎች መሆን መቻላቸው፤ የቤት 

ስራችንን በአግባቡ እየሰራን ስለመሆናችን ማሳያና እጩዎቹም የአገሪቱና የስርአቱ 

ነጸብራቅ  ስለሆኑ መሆኑን ግንቦት ሃያን የሚያንኳስሱብን ግለሰቦች እና ቡድኖች  ማጤን 

ያስፈልገቸዋል።   

  

 

 


