
የትኛው አማራጭ ሇኢትዮጵያ?  ሉበራሌ ወይስ አብዮታዊ? 

 

                                አባሚኪ ከካዛንቺስ Chebudie@yahoo.com 

የአገራችን ህዝቦች ሇረጅም ዓመታት በፀረ - ዳሞክራሲያዊ አገዛዝ ሲማቅቁ በመኖራቸው 

የአገሪቷ እጣ ፋንታ ዴህነትንና ኋሊ ቀርነትን መሇያዋ አዴርጋው ኖራሇች፡፡ 

ከዚህ ቀንዯኛ ጠሊታችን ዴህነትና ኋሊ ቀርነት መሊቀቅ የምንችሇው ዯግሞ ዳሞክራሲ 

በጽኑ መሠረት ሊይ መገንባት ሲቻሌ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም በዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 

መመራት ከጀመርን ዴፍን አስራ ስምንት ዓመታትን ያሳፍን ሲሆን በነዚህ አመታትም 

በሰሊም፣ በዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ በሌማት እና በመሌካም አስተዲዯር ዙሪያ በአገሪቱ 

ታሪክ ታይቶ በማይተወቅ ሁኔታ እምርታዊ ሇውጥ ሉመዘገብ ችሎሌ፡፡ ይህ ሇውጥም 

ሉመዘገብ የቻሇው የስሌጣን ባሇቤት የሆነው ሠፊ ሕዝብ በለአሊዊነት መገሇጫው ምርጫ 

በመጠቀም ኢህአዳግ የሚያራምዯውን አብዮታዊ ዳሞክራሲ መስመር ሌማታዊና 

ዳሞክራሲያዊ  የሆነውን መንግስት በመምረጡና ኃሊፊቱን ከህዝብ የተረከበው መንግስትም 

ትክክሇኛ ፖሉሲና ስትራቴጂ በመንዯፍ እና ተግባራዊ በማዴረጉ ይህ በተጨባጭ 

የሚዲሠሥ ሇውጥ ሉመጣ ችሎሌ፡፡ 

ይህ በእንዱህ እያሇ በዚህ  ዓመት በአገራችን ሇአራተኛ ጊዜ የሚካዯሄዯው ብሔራዊ 

ምርጫ ሠሊማዊ ፍትሏዊ ዳሞክራስያዊ እና በህዝብ ዘንዴ አመኔታ አንዱኖረው ገና 

ከጅምሩ ገዥው ፓርቲን ጨምሮ ስሌሣ አምስት የፖሇቲካ ዴርጅቶች በጋራ ተወያይተው 

ያፀዯቁት የሥነ ምግባር ዯንብ ሇህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የአገሪቱ የህግ አካሌ 

ሆኖ እንዱፀዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ ይሁን አንጂ እነ መዴረክ የተሰኙት የተቃዋሚ ዴርጅት 

ስብስቦች ገና የስነ ምግባር ዯንቡ ሇውይይት በቀረበበት ወቅት ከ65 የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

በመነጠሌ የውይይት መዴረኩን ረግጠው መውጣታቸው በህግ የበሊይነት እምነት 

እንዯላሊቸውና አማጺነታቸውን ያስመሠከሩበት መንገዴ ነው፡፡ አሁንማ እኛ ከማንም 

በሊይ አዋቂ ነን ‹‹ ከኛ በሊይ ኢትዮጵያን ሉመራት የሚችሌ የፖሇቲካ ዴርጅት የሇም›› 

እያለም ነው፡፡ ሇመሆኑ በቅዴሚያ ማንነታቸውን ያውቃለን?  ሇኢትዮጵያ ህዝብ ‹‹ ሆዴ 

ሲያውቅ ድሮ ማታ ነውና ›› እራሳቸውስ እውነት አንዴ አይነት አስተሳሰብ/ርዕዮተ ዓሇም 

አሊቸውን?  በቅዴሚያ እራሳቸውን መርምረው ውስጠ ዳሞክራሲያቸውን ቢያዩት መሌካም ነው፡፡ 



በምርጫ ሰሞን ተሰባስበው በማግስቱ ሇሚበታተኑት ሇምን ያዯነቁሩናሌ!  ስሇ ዳሞክራሲ ዯግሞ 

ሇኢትዮጵያ የሚበጀው ሉበራሌ ዳሞክራሲ ነው ይለናሌ፡፡ ይህንን የመረጡበት ሚስጥሩ 

ከመሠረታቸውም በህዝቦች እኩሌነትና እኩሌ ተቃሚነት እምነት ስሇላሊቸውና ዯሞክራሲያዊ 

ባሇመሆናቸው በመሆኑ የራሳቸውን ጥቅም ማእከሌ በማዴረግ ይዘው የተነሱት ዓሊማ ነው፡፡ እስኪ 

ስሇ ሉበራሌ ዳሞክራሲ ጥቂት ሌበሌ ፡-  መንግስት በገበያ ውስጥ ጣሌቃ መግባት የሇበትም 

ይሊሌ፡፡ አብዮትዊ ዳሞክራሲ ዯግሞ የነፃ ገበያ ሥርዓትን የሚከተሌ ፖሉሲ ያሇውና ሌማታዊ 

ባሀብቱ በተፈጠረሇት ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ሇኢኮኖሚው እዴገት ከፍተኛ አስተዋጽአ እያበረከተ 

ያሇ ሲሆን በላሊ በኩሌ መንግስት በተመረጠና በተቀናጀ መሌኩ ገበያ ውሰጥ ጣሌቃ መግባት 

ይኖርበታሌ ይሊሌ፡፡ ይህንን ሁሇቱን የተሇያዩ ሃሳቦች ብቻ ማንሳቱ ይበቃሌ ሇመሆኑ በሃገራችን 

ተጨባጭ ሁኔታ ሇሠፊው ህዝብ ግሌጋልት የሚሰጡ ቴላና መብራት የመሣሠለት ወዯ ግለ 

ሴክተር ቢዞሩ የግሌ ባሇሃብቱ ዯግሞ ትርፋማነቱን ነው የሚፈሌገውና በተሇይ 85% ሇሆነው 

ሇገጠሩ ህብረተሰብ እነዚህን መሠረተ ሌማቶች ሉያስፋፋ ይቻሊሌን?  ቢያስፋፋ እንኳን አቅምን 

ያገናዘበ ክፍያ ሉጠይቅ ይቻሊሌ ?  

ላሊው ዯግሞ የመሬት ፖሉሲም ይሇወጥ እያለን ነው? ይህ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ 

የማይሠራ ከዛሬ 35 ዓመት በፊት በአጼዎቹ ሥርዓት የቀረ አዱሱ ትውሌዴም ይህን አስተሳሰብ 

በፍፁም መሸከም አይችሇውም ‹‹ መሬት የመንግሰትና የህዝብ ሃብት ›› ነውና መሸጥና መሇወጥ 

የሇበትም ምክንያቱ አንዴና አንዴ ነው ከተሸጠ አርሶ አዯሩ ሇጊዜያዊ  ችግሩ ብል መሬቱ 

ሽጦሊቸው ተመሌሶ ጭሰኛቸው ስሇሚሆን ይሌቁንም እንዱሸጥ ከመፍቀደ እዛው እንዲሇ በያዘው 

መሬት ሊይ ምርትና ምርታማነትን እንዱያሳዴግና በገበያ እንዱመራ  ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

ተችሎሌም፤ ሚሉየነር የአርሶ አዯር ኢንቨስተሮችን ማየትም ችሇናሌ፡፡ በተጨባጭ ወዯ አርሶ 

አዯሩ መንዯር ወጣ ብሇው ቢመሇከቱ መሌካም ይመስሇኛሌ፡፡ 

ከዚሁ ጉዲይ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን ‹‹ ዳሞክራሲ፣ ምርጫና መዴበሇ ፓርቲ ›› በተሠኘው ርዕሠ 

ጉዲይ ዙሪያ የአራተኛው አገራዊ ምርጫ የመጀመሪያው ዙር የምረጡኝ ዘመቻ የስዴስት የፖሇቲካ 

ዴርጅቶች ውይይትን ተከታትያሇሁ በዚህ ውይይት ወቅት አብዛኞቹ የፖሇቲካ ዴርጅቶች 

አማራጩ ይኼ ነውና ምረጡኝ ከማሇት ይሌቅ በተራ አለባሌታ ንግግሮች ተስማምተው 

የተከፋፈለትን የአየር ሠአት ሲያሌቅባቸው አስተውያሇሁ፡፡ በዚህ ውይይት ሌማት ያሇ ዳሞክራሲ 

ማምጣት ይቻሊሌ ሲለም በአዯባበይ ተዯምጠዋሌ፡፡ ይህ ማሇት ምን ማሇት ነው?  ኢትዮጵያ 

ማሇት የተሇያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ሏይማኖቶችና እምነቶች፣ እንዱሁም ባህሌና 

ፍሊጐት  ያሇው ህዝብ ተቻችሇውና ተከባብረው የሚኖሩባት አገር በመሆኑዋ ብዛህነት ያሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ መከበር ይኖርበታሌ፡፡ ይህ እኩሌነት ሉረጋገጥ የሚችሌበት ብቸኛው መንገዴ ዯግሞ 

ዳሞክርሲያዊ ሥርዓት ሲኖርና በመፈቃቀዴ ሊይ የተመሠረተ በዳሞክራስያዊ አንዴነቷ 



የጐሇበተች አገር ሲኖረን ነው፡፡ ባሳሇፍናቸው አመታታ እንዲየነው ሌማቱ ሉረጋገጥና ቀጣይነትን 

ሉኖርው የቻሇው ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንገዴን በመከተሊችን ነው፡፡ በተጨማሪም ስሇ 

መብት ጉዲይ ሲነሳ‹‹ ሇግሇሰብ መብት ›› ቅዴሚያ መሠጠት አሇበትም ተብሎሌ፡፡ ሇመሆኑ 

መነጣጠለና ቅዯም ተከተሌ መሠጠቱ ሇምን አስፈሇገ? እኔ እንዯሚገባኝ ሁሇቱም መብቶች 

በእኩሌ መከበር ይኖርባቸዋሌ እንጂ ተራ ቁጥር ማስቀመጡ ላሊውን ሇመጨፍሇቅ የመጣ አማራጭ 

ነው፡፡ 

መሊው የአገራችን ህዝቦች መክረው ባፀዯቁት የቃሌኪዲን ሰነዴ በሆነው ህገ - መንግስታችን ጭምር 

ዋስትና አግኝቶ ያየነውን ብርሃን ዯብዛውን ሉያጠፉት እየተፍጨረጨሩ ያለትን ህጋዊውንና 

ህገወጡን መንገዴ አጣቅሰው የሚሄደትን አንዲንዴ ተቃዋሚዎች ማንነታቸውን ሇይተን 

ሌናውቃቸው ይገባሌ፡፡ ላሊው ይቅርና በየትኛውም አገር ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 

ዳሞክራሲያችን ምን ያህሌ ትክክሇኛ ስሇመሆኑ ከሚያረጋግጡሌን ጉዲዮች መሀሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ በወር አንዴ ጊዜ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካሌ ቀርበው ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

የመሠሊቸውን ጥያቄ እንዱያቀርቡሊቸው መዯረጉ ፣ ሚኒስትሮች በየሳምንቱ ስሇ አፈጻጸማቸው 

ሇህዝብ ተወካዮች ሪፖርት ማቅረባቸና ጥያቄ ያሇው አካሌ በግሌጽ አቅርቦ ምሊሽ የሚሰጥበት 

አሠራር መዘርጋቱ እና የተቃዋሚዎች ቀን ተብል ሌዩ እዴሌ እንዱያገኙ መዯረጉ አብዮትዊ 

ዳሞክራሲ ምን ያህሌ የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታ አገናዛቢ መሆኑን ያጋግጥሌናሌ፡፡ ታዱያ ይህንን 

ሁለ ሇውጥ ‹‹ አይኔን ግንባር ያርገው ›› ብሇው አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሠሊምና መረጋጋትን 

አሊመጣም፣ በአገራችን የዳሞክራሲ ሥርዓት አሌተገነባም፣ መንገዴ መገንባትና ግዴብ መሥራት 

ሌማት አይዯሇም፣ እንዯውም ሌማት የሇም፣ የብሔር ብሔረሰብ መብት አሌተከበረም፣ ወጣቶችና 

ሴቶች መዯራጀት የሇባቸውም ወዘተ በማሇተ በሠሞኑ የክርክር መዴረክ ሊይ በይፋ ሲናገሩም 

ነበር፡፡ 

በኢትዮጵያ አስተማማኝ የሆነ የሠሊምና መረጋጋት ከመኖሩም አሌፎ በተዯጋጋሚ ጊዜ ሰሊም 

በላሇባቸው አገሮች ጭምር የሰሊም አስከባሪ አምባሳዯር የሆነው ሠራዊታችን ያስመዘገባቸውን 

ዴልችረስተውት ወይስ ላሊ? አብዮታዊ ዳሞክራስ ሰሊም፣ ዳሞክራሲና ሌማትን የህሌውና ጉዲይ 

በማዴረግ ሇውጤታማነቱም ባዯረገው ግንባር ቀዯም መሪነት የተረጋገጠውን ሠሊም፣ ሌማት እና 

ዳሞክራሲ እንዳት ይበሌጥ እናሳዴገው ከማሇት ይሌቅ በተፃራሪው የተሰማሩት እነሱ ሆነው እያለ 

ሇምን ይሆን ይህ መባለ? ያው እንዯሌማዲቸው ሇማጥሊሊት ነውና ማስተዋሌ ይኖርብናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ወጣቶችና ሴቶች በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊውና በፖሇቲካው ዘርፍ ተሳታፊነታቸውንና 

ተጠቃሚነታቸው እንዱያረጋግጡ በመረጡት የአዯረጃጀት መንገዴ በተጐናፀፉት ህገ መንግስታዊ 

መብት በመጠቀም በፍሊጐታቸው ተራጅተው ችግሮቻቸውን በጋራ መፍታታቸው ሇአንዲንዴ 



ተቃዋሚዎች የራስ ምታት ሆኖባቸው ትክክሌ አይዯሇም ሲለም ተሰምተዋሌ፡፡ ሁለንም ነገር 

ጥሊሽት መቀባቱና ርካሽ ተወዲጅነትን አገኝበታሇሁ በሚሌ ስላት የሚናገሩ ከሆነ ተከታይ 

ሉያገኙበት ይቅርና ይሌቁኑም ህዝብ ይታዘባቸዋሌ፡፡ የሚያገኙት ትርፍ ያሇመኖሩን እና 

የተሇመዯውን የሁከት አጀንዲቸውን ጀመሩብን ይሊቸዋሌ፡፡ እናም በተጨባጭ ሇውጥ እያስመዘገበ 

ያሇው ‹‹ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ›› መስመር በኢትዮጵያ በተግባር ተፈትኖ የውጤቱም ተቋዲሽ 

ሆነን እያሇን አሁን ባሇው የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ የሉበራሌ ርዕዮተ ዓሇም ወዯ ኋሊ ይጐትተናሌ 

እንጂ ውጤት አናገኝበትም፡፡ 

           


