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የአብዮታዊ ዳሞክራሲ ህሌውና የሚወሰነው በኢህአዳግ ህሌውና ሳይሆን 

በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ነው 

 

አገራችን ኢትዮጵያ ባሇፉት 100 ዓመታት የትምክህት አራማጅ የሆኑት የዘውዴ 

እና የዯርግ ስርዓቶች የአማራ ህዝብን ጨምሮ መሊው የአገራችን ህዝቦች በአስከፊ 

ጭቆና ቀንበር አስገብቶ ሲያሰቃዩ እንዯነበረ ማንም የማይረሳው ሓቅ ነው፡፡ ነገር 

ግን እነዚህ ጨቋኝ ገዢመዯቦች የወጡበት ብሄር አማራ በመሆኑ፡ በላሊው ብሄር 

የሚጭኑት ቋንቋ፡ ባህሌ፡ ወግ እና ማንነት የአማራ በመሆኑ ቀሊሌ የማይባሇው 

የአገራችን የህብረተሰብ ክፍሌ አማራ ማሇት ጨቋኝ አዴርጎ የሚወስዴ ነበር፡፡  

በአማራው በኩሌም ይህን የገዢነት አስተሳሰብ የወረሰ እሱ ከኢትዮጵያውያን ሌዩ 

እና ቤተኛነት የሚሰማው፡ ከሱ ውጭ ስሇ ኢትዮጵያ የሚቆረቆር እንዯላሇ፡ እሱ 

አንዯኛ ዯረጃ ዜጋ ላልች 2ኛ እና 3ኛ ዯረጃ ዜጋ እንዯሆኑ አዴርጎ የሚያስብ 

አማራ ቀሊሌ ቁጥር አሌነበረም፡፡  

ይህ በአማራ እና በላልች የአገራችን ህዝቦች ውስጥ የነበረ የተዯናገረ እና የተሳሳተ 

አመሇካከት፡ አብሮነት እና መቻቻሌ እንዲይመጣ ከፍተኛ እንቅፋት የነበረ 

በመሆኑ፡ ይህን የተሳሳተ ግንዛቤ የመሇወጥ ጉዲይ ጊዜ የማይሰጥ ጉዲይ ነበር፡፡ 

በመሆኑም ባሇፉት 27 ዓመታት በአገራችን ሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌ ውስጥ 

ኢህአዳግ በተሇይ ህወሓት በአብዮታዊ ዳሞክራሲ መርህ በገዢው መዯብ እና 

ገዢው መዯብ የወጣበት ብሄር ያሇው ሌዩነት እና አንዴነት የጠራ ግንዛቤ እንዱኖር 

ከፍተኛ ትግሌ አዴርጓሌ፡፡ ትግለም ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገቡ የሚታወቅ ሲሆን 

የዚህ ማረጋገጫም ሊሇፉት 27 ዓመታት በዚህ ጉዲይ ምንም ግጭት ተፈጥሮ 

አያውቅም ባይባሌም ባመዛኙ ሰሊም፡ መረጋጋት፡ ሌማት፡ መቻቻሌ፡ እኩሌነት 

የሰፈነበት ዓመታት ነበር፡፡ ይህም አብዮታዊ ዳሞክራሲ ስር እንዱሰዴ የረዲ ነበር፡

፡ 
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በዚህ ጊዜ ቀሊሌ የማይባለ ፈተናዎች ማሇፍ የግዴ ይሌ ነበር፡፡ በመሆኑም 

ከአማራው ብሄር ውጭ ያሇው ፅንፈኛ ሀይሌ፣ ገዢዎች እና ጭቁን ህዝቦች አንዴሊይ 

በማዯባሇቅ በጠሊትነት በመፈረጅ ግጭቶችን ሇመፍጠር ከፍተኛ ጥረት ያዯርጉ 

ስሇነበር ግጭቱ ሇማስቀረት ወይም አዯጋው ሇመቀነስ ትሌቅ ፈተና ነበር፡፡ በላሊ 

በኩሌ የአማራው ፅንፈኛው ሃይሌ በተሇይ ቀሊሌ ቁጥር የማይባሌ የአማራው ወጣት 

እና ሙሁር በማሰሇፍ የፌዯራሌ ስርዓቱ እንዱቃወም፡ የአሀዲዊ ስርዓት 

እንዱያቀነቅን፡ ፌዯራሌ ስርዓት የሚዯግፍ እንዯ ጠሊት እና የኢትዮጵያ አንዴነት 

ተፃራሪ ተዯርጎ እንዱፈረጅ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አዴርገዋሌ፡ ግጭቶችም ፈጥረዋሌ፡

፡ 

ይሁንና ባሇፈው ዓመት የኢህአዳግ ስራአስፈፃሚ እንዯገመገመው፤ ኢህአዳግ 

በውስጡ ፀረ ዳሞክራሲ እየገነገነ በመምጣቱ፣ ውስጠ ትግሌ እየተቀዛቀዘ 

በመምጣቱ፣ የኪራይ ሰብሳቢነት እና የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች እየተባባሱ 

በመምጣት ኢህአዳግ በስብሷሌ በጥሌቀት መታዯስ አሇበት ነበር የተባሇው፡፡ 

መበስበስ ሲባሌ ዯግሞ ኢህአዳግ ካስቀመጣቸው እሴቶች፡ መርሆዎች፡ አሊማዎች 

እና ግቦች ወጥቶ መጓዝ መጀመሩ እና ረጅም ርቀት መጓዙ ነው፡፡ ኢህአዳግ ከዚህ 

የገባበት የመበስበስ አዘቅት እንዱወጣ ወዯ ጥሌቅ ተሀዴሶ ወይም ሇውጥ መግባት 

አሇበት የሚሌ ውሳኔ በመወሰኑ ምክንያት በአገራችን የመንግስት ሇውጥ በመበሰሩ 

ኢህአዳግ አዱስ ሉቀመንበር በዴምፅ ብሌጫ መርጦ ጠ/ሚ ሾሞዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ 

ይህ የኢህአዳግ የሇውጥ እንቅስቃሴ እየመራ ያሇው ቡዴን ኢህአዳግን ከመበስበስ 

አዘቅት የሚያወጣ ሳይሆን በበሇጠ በመበስበስ ጎዲና እንዱ ከንፍ ነው እያዯረገ 

ያሇው፡፡  

በላሊ አባባሌ ይህ ቡዴን እየተገበረው ያሇው የሇውጥ እንቅስቃሴ ኢህአዳግን ወዯ 

ቀዴመው ቦታው ወይም ወዯ ቀዴመው እሴቶች፡ መርሆዎች፡ አሊማዎች እና ግቦች 

የሚመሌሱ ሳይሆን አነዚህ እሴቶች፡ መርሆዎች፡ አሊማዎች እና ግቦች እየጣሱ 

የኢህአዳግ ዯብዛ ማጥፋት እና ራስን በራስ የማጥፋት ተሌእኮ በመፈፀም ሊይ ነው 
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ያሇው፡፡ ሇዚህ ነው ኢህአዳግ አሁንም መሌኩ እና መሪውን ቀይሮ ፍጥነቱን 

ጨምሮ በመበስበስ እና በዝቅጠት ጎዲና ሊይመሇስ ወዯ ገዯሌ እየገባ ያሇ ዴርጅት 

ነው የምሇው፡፡ 

ይሁን እነጂ ኢህአዳግ ሊይመሇስ ወዯ ገዯሌ ገባ ተሰባበረ በሞት አፋፍ ሊይ ያሇ 

ወይም ሞተ የሚባሌ ቢሆንም ክስተቱ ዴርጅቱ እንጂ መስመሩ ወይም አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ ሊይመሇስ ተሰባበረ ማሇት አይዯሇም፡፡ ኢህአዳግ የሚመራበት ርእዮት 

"አብዮታዊ ዳሞክራሲ" ህዝቦች ከጭቆና የሚያወጣ፡ ህዝቦች በፍጥነት ከዴህነት 

የሚያወጣ፡ በህዝቦች መካከሌ ያሇው የመብት ሌዩነት በማስወገዴ እኩሌነት 

የሚያረጋግጥ ወይም ሁለም ህዝቦች እኩሌ እንዱታዩ የሚያዯርግ ርእዮት ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ማሇት ቡዝሀነት ካሊቸው ጭቁን ህዝቦች፡ 

በዴህነት ስር ከሚማቅቁ ህዝቦች ፍሊጎት የሚመነጭ እና እነዚህ ፍሊጎቶች 

በተቀሊጠፈ ፍጥነት እውን የሚያዯርግ መስመር ነው፡፡  

ስሇዚህ  

 ቡዝሀነት ያሊቸው ጭቁን ህዝቦች እስካለ ዴረስ፡  

 በዴህነት ስር የሚማቅቁ ህዝቦች እስካለ ዴረስ፡  

 ከጭቆናና ከዴህነት በተቻሇ ፍጥነት መውጣት የሚፈሌጉ ህዝቦች እስካለ 

ዴረስ  

አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሉሞት አይችሌም፡፡ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሉሞት የሚችሇው 

የህዝቦች ነባራዊ ሁኔታ ሲቀየር ብቻ ነው፡፡ እነዚህ ነባራዊ ሁኔታዎች እስካለ ዴረስ 

በኢህአዳግ ወይም ወቅቱ በሚፈጥረው ላሊ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ያብባሌ፡፡ 

ይቀጥሊሌ፡፡ 

አሁን የኢትዮጵያ አገራችን ነባራዊ ሁኔታ ስናይ  

1) የብዙሀነት አገር ሆና የጀመረችው የብዙሀነት ዳሞክራሲ አዯጋ ሊይ 

የወዯቀበት ሁኔታ፡ 
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2) የብዙሃን መብት መከበር ሇዴርዴር የማያቀርብ የነቃ ህዝብ ያሊት 

አገር ፡  

3) ቀሊሌ የማይባሌ ህዝቦቿ (ከጠቅሊሊው ህዝብ 23%) በዴህነት እየማቀቀ 

የሚኖር ህዝብ፡ 

4) ከአስከፊ ዴህነት እና ከተመፅዋችነት ሇመሊቀቅ ከፍተኛ ፍሊጎት 

ያሇው ህዝብ፡ 

5) ባሇፉት 27 ዓመታት በአብዮታዊ ዳሞክራሲ አመራር አሇምን 

ያስዯነቀ ውጤት የተመዘገበበት እና ውጤቱን ያጣጣመ ህዝብ፡፡ 

እሊይ የተዘረዘሩት 5 ነባራዊ ሁኔታዎች በአገራችን መኖራቸው አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ የግዴ እንዱኖር ይጋብዛለ፡፡ ኢህአዳግ ባይኖር እንኳን አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ የሚያራምዴ ቁርጠኛ ህዝባዊ ሀይሌ/ዴርጅት የግዴ ይፈጠራሌ፡፡ 

አብዮታዊ ዳሞክራሲ እንኳን አሁን በተግባር ተፈትኖ የተረጋገጠበት ጊዜ 

በ1960ዎቹም በተስፋ ብቻ ሚሌዮኖች አሰሌፈዋሌ፡፡ 

አሁን ኢህአዳግ በሞት አፋፍ ባሇበት ወቅት የአብዮታዊ ዳሞክራሲ አስፈሊጊነት 

ከመቸውም ጊዜ በበሇጠ እየተነሳ ይገኛሌ፡፡ ከሁለም በሊይ የቲም ሇማ ወይም 

የቅጥረኛው የኦሮማራ ቡዴን ያስዯነገጠው ዯግሞ አብዮታዊ ዳሞክራሲ የሚያራምደ 

ዴርጅቶች በሞቱባቸው ክሌልች የአብዮታዊ ዳሞክራሲ ጥያቄ መጠየቅ 

መጀመራቸው ነው፡፡ ሇምሳላ 

ሀ) በኦሮምያ ክሌሌ፡ 

ኦህዳዴ እንዯ ማንኛውም የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶች በመበስበስ መንገዴ ሲጓዝ 

የቆየ ቢሆንም ከጥሌቅ ተሀዴሶ ቦኋሊ ህመሙ ፀንቶበታሌ፡፡ የኦህዳዴ መበስበስ የት 

ዯረጃ መዴረሱን ሇማወቅ በህቡእ የፈጠራቸውን ግንኝነቶችን ማየቱ በቂ 

ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ተከታይ ዴርጅት ኣብዮታዊ ዳሞክራሲ 

ሇመጣሌ ከፀረ-አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሀይልች ዴብቅ ግንኙነት ማዴረጉ ነው፡፡ 
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ዕብዯት ምን ያክሌ ከፍተኛ ዯረጃ መዴረሱ የሚያሳየው ኦህዳዴ የብሄር ጥያቄ 

ከማይቀበለ ዴርጅቶች መመሳጠር መጀመሩ ነው፡፡ ይህ የበሰበሰ ጥገኛ ዴርጅት 

በሸረበው ሴራ ተሳክቶሇት ስሌጣን ከተቆጣጠረ ቦኋሊ የሚያዯርጋቸው የነበሩ ስውር 

ግንኝነቶች በማን አሇብኝነት ሇህዝብ ይፋ ሲያዯርገው የኦሮሞ ህዝብ በቀጥታ 

ኦህዳዴን በመነጠሌ ላሊ ዴርጅት ማማተር ጀመረ፡፡ ኦሮማራ የሚሇው የኢትዮጵያ 

ህዝቦች የነጠሇ ስውር ሴራ ያሇው የፀረ ህዝቦች እና ፀረ ብሄር ብሄረሰቦች ቡዴን 

መሆኑ ሲያውቅ የኦሮሞ ህዝብ በትግለ ያረጋገጠው መብቱ ሇመግፈፍ የታቀዯ ሴራ 

እንዯሆነ በመረዲት ጥያቄ ማንሳት መጀመሩ፣ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ምንኛ በኦሮሞ 

ህዝብ ውስጥ እንዯገባ ማሳያ ነው፡፡ ኦህዳዴ የህዝቡን ጥያቄ ሲያይ፣ በኦሮማራ 

የተዋዋሇውን ውሌ ወዯጎን ትቶ የፌዯራሌ ስርዓት ሇዴርዴር አናቀርብም በሚሌበት 

ጊዜ ነበር በኦሮማራ የተጠሇሇው የአማራ ፅንፈኛው ቡዴን የተዯናገጠው፡፡ 

ኢህአዳግ ይኑር አይኑር ኦህዳዴ ይኑር አይኑር አብዮታዊ ዳሞክራሲ በኦሮሞ 

እንዯሚኖር የኦሮሞ ህዝብ አረጋግጧሌ 

ሇ/ በአማራ ክሌሌ 

በአማራ ክሌሌ የሚገኘው የኢህአዳግ እህት ዴርጅት ብአዳንም በመበስበስ ጎዲና 

ረጅም ርቀት ከተጓዙት አንደ ነው፡፡ ከጥሌቅ ተሃዴሶ ቦኋሊ ሲታይ ብአዳን በይፋ 

ስሊሌወጣ ወይም መሪዎቹ ስሊሌተናገሩት እንጂ ብአዳን አስቀዴሞ የሞተ ግን 

መሪዎቹ የሞተውን ቆዲ ሇብሰው /ዓርሲ/ የኢህአዳግ ወተት ሲጠጣ የነበረ ዴርጅት 

ነው፡፡ አዳፓ የተሊሊፊው በሽታ አስመጪ ሆኖ ዴርጅቱን ገዴል በመቅበር 

የብአዳን ቆዲ ሇብሶ ኢህአዳግን ሲያምስ ከቆየ ቦኋሊ በኢህአዳግ ውስጥ ሆኖ ህቡእ 

/ኦሮማራ/ ቡዴን በመፍጠር ስሌጣን ከአብዮታዊ ዳሞክራሲ ወዯ ጥገኛው 

አመሇካከት ካሸጋገሩት ቁንጮዎች አንደ ነበር፡፡ ይህ የዘቀጠ ዴርጅት በኢህአዳግ 

ምክርቤት ስብሰባ አብዮታዊ ዳሞክራሲ አሽቀንጥሮ ሇመጣሌ ሲሞክር፣ እንዯ 

ጥቂቶቹን አታል ኦሮማራ መፍጠር ቀሊሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የበሰበሱት 

የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶች ይህንን በቀጥታ ነበር የተቃወሙት፡፡  
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አዳፓ ዴርጅቱ ነው የበሰበሰው እንጂ አብዮታዊ ዳሞክራሲ እንዲሌበሰበሰ ከራሱ 

ክሌሌ ከኣማራ ክሌሌ በቅርቡ የተከሰተው ነገር ማየት ይቻሊሌ፡፡ እሱም በቅርቡ 

የባህርዲር ወጣቶች ግንቦት-7 በመቃወም ያዯረጉት ሰሌፍ ማየት በቂ ነው፡፡ 

ተቃውሞ ያቀረቡት ወጣቶች "ግንቦት 7 የአማራን ብሔርተኝት የሚያዲክም፣ 

በኢትዮጵያዊነት ስም አማራን እንዲይዯራጅ የሚያሴር፣ ሀገሪቱ በብሔር ፖሇቲካ 

መወጠሯን እያወቀ አማራ ብቻ ስሇኢትዮጵያ እንዱያቀነቅን የሚወተውት ፀረ-አማራ 

ነው" ብሇዋሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው አብዮታዊ ዳሞክራሲ በአማራ መቀበሩን ሳይሆን 

አሀዲዊ ስርዓት በአማራ ክሌሌ በጠና መታመሙ ነበር፡፡  

በአጠቃሊይ በአሁኑ ጊዜ ኢህአዳግ ወዯማይዴንበት ዯረጃ መዴረሱ ሇሁለም ግሌፅ 

ነው ምናሌባት በኦሮሚያ ክሌሌ እና በአማራ ክሌሌ ኢህአዳግ ሙለ በሙለ 

ህሌውናው አጥቷሌ ቢባሌ ማጋነን አይዯሇም፡፡ ነገር ግን የአብዮታዊ ዳሞክራሲ 

እርሾው ከነ ሀይለ ስሊሇ ሇአዳፓ እና ሇኦዳፓ ትሌቅ ፈተና ሆኖባቸዋሌ፡፡ በተሇይ 

በኦሮሚያ ክሌሌ የአብዮታዊ ዳሞክራሲ እርሾው ሇቲም-ሇማ ዥዋዥዌ በማጫወት 

ሊይ ሲሆን በአማራ ክሌሌ ግን ማንም ባሌጠበቀው ወጣቱ የአማራነት ማንነት 

አንስቶ የመዯራጀት ጥያቄ ሲያስነሳ የትምክህት ጎራው ከፍተኛ መዯናገጥ 

ገጥሞታሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ኢህአዳግ በሞት አፋፍ ሊይ ቢሆንም፣ አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ ግን በህዝቡ ዘንዴ እያበበ ነው፤ ዴምፅ አውጥቶ እየተናገረ ነው፡፡ ስሇዚ 

የአብዮታዊ ዳሞክራሲ ህሌውና በኢትዮጵያ የሚወሰነው በኢህአዳግ ህሌውና 

ሳይሆን በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ነው፡፡ 

ህዳሴ ኢትዮጵያ  

መጋቢት 19፣ 2011 ዓ.ም. 

አስተያየት ካለ በሚቀጥለው ሊንክ ማድረስ ይቻላል  

hidaseethiopia@yahoo.com and/or hidaseethiopiaa@gmail.com  
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