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አውራ ፓርቲንና አምባገነንነትን ምን አገናኛቸው? 
ቶሎሳ ኡርጌሳ 

05/15/14 

Utolosa@yahoo.com 

ከሰሞኑ “ፋክት” መጽሔት ላይ አቶ ሙሉነህ አያሌው የተባሉ የመፅሔቱ ቋሚ አምደኛ፤ 

በሸራተን ሆቴል የአሜሪካ ኤምባሲ ከኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሠላም ተቋም ጋር በጋራ 

ያዘጋጁትን የውይይት መድረክ በተመለከተ የትችት ጽሑፍ አቅርበዋል፡፡ የዕለቱ ዝግጅት 

ያዘጋጁት አካላት ዋነኛ ማጠንጠኛ የአውራ ፓርቲ ፓለቲካን በሚመለከት ሲሆን፤ ዶ/ር 

ጆሴፍ ዊንግ ከቶሮንቶ ዩኒቨርስቲ እንዲሁም ዶ/ር ዳን ስላትር ከቺካጎ ዩኒቨርስቲ የጥናት 

ጽሑፎችን አቅርበዋል፡፡  

ጥናታዊ ፅሑፎቹን ተመርኩዘው ‘ኢህአዴግ አውራ ፓርቲ መሆን የኢትዮጵያ ብቸኛ 

መገለጫ ተደርጎ መታሰብ እንደሌለበት ፓርቲው ይከራከራል’ ያሉት አቶ ሙሉነህ፤ 

ገዥው ፓርቲ ለክርክሩ ማሳያ የሚያደርገው ጃፓን፣ ስዊድንን፣ ደቡብ ኮሪያን፣ ታይዋንን… 

ነው ብለዋል፡፡ በጃፓን “ሊበራል ዴሞክራቲክ ፓርቲ” በሀገራቸው ለረጅም ዓመታት ያለ 

አንዳች የተቀናቃኝ የፖለቲካ ቡድን በስልጣን ላይ መቀመጡን በመጥቀስ፣ በኢትዮጵያም 

እንዲህ ዓይነት ሁኔታ መኖሩ ሊኮነን የሚገባው እንዳልሆነ ኢህአዴግ ይሞግታል ሲሉ 

ተናግረዋል። አቶ ሙሉነህ እንዲህ ዓይነት ክርክሮች አመክንዮአዊ እንዳልሆኑ መድረኩን 

ሲመሩ የነበሩት ምሁራን መጥቀሳቸውንና በዋናነት መታየት ያለበት በየሀገራቱ ያሉ 

ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን ሁኔታ መሆን አለባቸው ሲሉም ተደምጠዋል፡፡ አምደኛው 

እንደሚሉት፤ በጃፓንና ስዊድን ያሉ ፍርድ ቤቶች፣ የግል ሚዲያዎች እና የሲቪክ 

ማህበራት ከኢትዮጵያ አውድ አንጻር ፈጽሞ ለንፅፅር የሚበቁ አይደሉም፡፡ ከእነዚህ 

መብቶች አንጻር ኢህአዴግ አውራ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን አምባገነን መሆኑንም ጭምር 

ያሳያል ያሉት ፀሐፊው፤ ምሁራኑ ተቋማቶች ነጻ ካልሆኑ በተለይም በሚዲያና በምርጫ 

ቦርድ የዴሞክራሲ ማሻሻያ ሊመጣ እንደማይችል ይናገራሉ ብለዋል፡፡  

አዎ! ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ጉዳዩች አቶ ሙሉነህ አያሌው በፋክት መጽሔት ሚያዝያ 

18 ቀን 2006 ዓ.ም  ቅፅ 2 ቁ 43 ላይ ያሰፈሩትን ፅሑፍ ነበር— ቃል በቃል ያሰፈርኩት፡፡ 

ይህን ያደረኩትም ካለ ምክንያት አይደለም— ሃሳበቸውን ስለማከብር እንጂ። በነፃ 
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አስተሳሰብ አንባቢዎች ዘንድ ፀሐፊው ያካተቱትን የተሳሳተ ሃሳብ በነፃ ህሊናቸው 

ይታዘቡት ዘንድ በመሻቴም ጭምር ነው፡፡ በእርግጥ ጉዳዩ ፀሐፊው እንደሚሉት 

አይደለም። በመጀመሪያ አንደኛው ከሌላው ጋር የሚጣረስ ሃሳብ ማቅረባቸው ፀሐፊውን 

ለትዝብት የጣለ እና በጭፍን አስተሳሰብ የተሰደሩ ዝንኞችን መደርደራቸውን 

የሚያሳብቁባቸው ናቸው። ይኸውም በዋነኛነት አውራ ፓርቲን እና አምባገነንነትን ምን 

እንዳገናኛቸው ፀሐፊው በውል አለማወቃቸው ነው፡፡  

ታዲያ እኔም ለፀሐፊው ‘ዕውን አውራ ፓርቲ ማለት አምባገነንነት ነውን?’ የሚል ጥያቄን 

ላቀርብላቸው እወዳለሁ። እናም ምላሹን ሰውዬው እንዲሰጡኝ አልሻም። እነወ እራሴ 

የስርዓቱን ምንነት ከዓለም አቀፍ ሁነቶች ጋር በማዛመድ ላመላክታቸው እሞክራለሁ፡፡ 

በአንድ ሀገር ውስጥ የአውራ ፓርቲ ስርዓት (Dominant party system) አለ የሚባለው፤ 

ገዥው ፓርቲ ለብቻው ወይም በጥምረት (ተጣምረው ፓርቲ ተመሳሳይ ፖሊሲን የሚከተል 

ከሆነ) ለረጅም ጊዜ መንግስት ሆኖ የመሪነቱን ቦታ ሲይዝ ነው፡፡ ይህ የፖለቲካ ስርዓት 

ዓይነት የመድብለ ፓርቲ ስርዓት አካሄድን የሚከተል በመሆኑም፤ በውስጡ ያሉት 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተንቀሳቅሰውና ሃሳባቸውን በግልጽ አስረድተው 

በሀገሪቱ ውስጥ በሚደረገው ምርጫ ተወዳድረወ የማሸነፍ ህጋዊ መብት አላቸው፡፡ 

ይሁንና የተቃዋሚዎችን ሁኔታ ከተለያዩ ሀገራት ተሞክሮ አንፃር ብንመለከተው፤ 

ፓርቲዎቹ በውስጥ ችግሮቻቸው ሳቢያ በስልጣን ላይ ያለውን ፓርቲ ለመፈታተን 

የማይችሉ፣ የሚወዳደሩበትን ህገ - መንግስታዊ ስርዓት መልሰው የሚጻረሩ እንዲሁም 

ሀገሪቱ ቀደም ሲል ያለፈችባቸውን አስቸጋሪ ወቅቶች መልሰው በማስተጋባት ሁከት 

ለመጫር የሚሞክሩ በመሆናቸው ስልጣን የመያዝ ዕድላቸው የተመናመነ ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡  

በመሆኑም አቶ ሙሉነህ በፋክት መጽሔት ላይ እንዳሰፈሩት፤ አውራ ፓርቲነት 

አምባገነናዊ ምስል ያለው ሳይሆን ዴሞክራሲያዊ መሰረት እንዳለው እንመለከታለን፡፡ 

በመሆኑም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ፣ ለህዝቡ በሰሩት መጠን ብልጫ ድምጽ 

ለማግኘት ይጥራሉ፡፡  በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚገኙት አውራ ፓርቲዎች የማሸነፍ 

ምስጢራቸው፤ የህዝቡን ፍላጎት የመጠበቅ ብቃታቸው፣ በማህበረሰቡ ውስጥ የተመሰረተውን 

ህገ - መንግስታዊ ስርዓት አክብረው መንቀሳቀሳቸው እንዲሁም ስልጣን ላይ በነበሩበት 

ወቅት ለህዝቡ ያከናወኑት በጎ ተግባራት መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡  
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አብዛኛዎቹ አውራ ፓርቲ ስርዓቶች አራማጆች በዜጎቻቸውና በሀገሪቱ ላይ የተለየ ጥቅም 

በሌላቸው ታዛቢዎች ዴሞክራሲ በሀገሮቻቸው እውን ለማድረግ በሚያደርጉት ጥቅም 

ይታወቃሉ፡፡ በእነዚህ ሀገራት መተካካት የሌለበት የአውራ ፓርቲ ስርዓት የመፍጠር 

መንስዔ ገዥ ፓርቲዎች በሚያከናውኑት ጠንካራ ስራ ቢሆንም፤ በዋናኛነት በስርዓቱ 

ውስጥ ያሉት ተቃዋሚዎች የሚያራምዱት የተሳሳተ ፖሊሲ መሆኑ ይጠቀሳል፡፡ ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት፤ ተቃዋሚዎች በህዝቡ የሚፈለግ አጀንዳን ብቻ ሳይሆን፣ የማይጨበጥና 

የማይታወቅ ለውጥን እናመጣለን ስለሚሉ ገዥ ፓርቲዎች ያለምንም ተቀናቃኝ በከፍተኛ 

ድምፅ እየተመረጡ የመንግስት ስልጣን እንዲይዙ ምክንያት ይሆናሉ፡፡  

ታዲያ ከዚህ አኳያ በሀገራችን በተካሄዱት አራት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ገዥው ፓርቲ 

በአውራ ፓርቲነት ሀገሪቱን እየመራ ይገኛል፡፡ እናም ይህ የአውራ ፓርቲ ስርዓት በኛ 

ሀገር ብቻ የታየ ክስተት አለመሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡ ስርዓቱ እንደ አንድ የፖለቲካ 

ስርዓት ዓለም አቀፍ ገፅታ ያለው ነው፡፡ በአሀኑ ወቅት በበርካታ የአፍሪካ፣ የአሜሪካ 

ግዛቶች እንዲሁም የአውሮፓና የኤስያ ሀገሮች ውስጥ በስፋት ይስተዋላል፡፡ በአፍሪካ 

በስርዓቱን ከሚያራምዱ ሀገሮች ውስጥ ጥቂቱን ለመጥቀስ ያህል፤ ናይጀሪያን፣ ሩዋንዳን፣ 

የኢኮቶሪያል ጊኒን እና የደቡብ አፍሪካን አውራ ፓርቲዎችን አቶ ሙሉነህ አያሌው ፋክት 

መጽሔት ላይ ካሰፈሩት ሀገራት በተጨማሪም መመልከት ይቻላል፡፡  

የናይጄሪያው ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን (PDP) እ.ኤ.አ በ2003 ፕሬዚዳንት ኦሊሰገን 

አባሳንጆ ከተመረጡበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ በተለያዩ ምክንያቶች መሪዎችን 

እያለዋወጠ በስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ነው፡፡ የሩዋንዳው አርበኞች ግንባርም (FRP) ከዚህ 

የተለየ አይደለም፡፡ በፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ የሚመራው ይህ ግንባር እ.ኤ.አ በ1994 

በሀገሪቱ  በተደረገው ምርጫ 95 ነጥብ አንድ በመቶ ድምፅ አግኝተ እስካሁን ድረስ 

በአውራ ፓርቲነት በስልጣን ላይ ይገኛል፡፡ እ.ኤ.አ በ2002 በኢኳቶሪያል ጊኒ በተደረገው 

ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 97 ነጥብ በመቶ ድምፅ አግኝቶ ያሸነፈው የኢኳቶሪያል ጊኒ 

ዴሞክራቲክ ፓርቲ (PDGE) እ.ኤ.አ ከ1987 ጀምሮ በአውራ ፓርቲነት ሀገሪቱን 

እያስተዳደረ ላለፉት 27 ዓመታት በትረ ስልጣኑን አስጠበቁ ቆይቷል፡፡  የደቡብ አፍሪካው 

የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ (ANL) ፓርቲም ቢሆን፤ እ.ኤ.አ ከ1994 ጀምሮ እስካሁን ድረስ 

ሀገሪቱን በመምራት ላይ ይገኛል፡፡  
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በእነዚህ ምሳሌዎች በአፍሪካ ውስጥ ካሉት ሀገራት በአውራ ፓርቲዎች የሚተዳደሩት 

ጥቂቶቹን ለመግለጽ ሞከርኩ እንጂ፤ የአሜሪካን የኋላ ታሪክ ስንመለከትም የሀገሪቱ ግዛቶች 

ለረጅም ጊዜያት በአውራ ፓርቲ መሪነት ሲተዳደሩ እንደነበር መረጃዎች ያረጋግጣሉ፡፡ 

ለአብነት ያህልም የቺካጎ ግዛት እ.ኤ.አ ከ1927 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በዴሞክራቶች 

ሲተዳደር የቆየ ነው፡፡ ይህም በዚያች ግዛት ውስጥ ከግማሽ ምዕተ-ዓመት በላይ 

ዴሞክራቶች በአውራ ፓርቲነት ሲመሩ መቆየታቸውን ያመለክታል፡፡ አሜሪካ ውስጥ ኒው 

ኢንግላንድ እየተባሉ የሚጠሩት ግዛቶችም እ.ኤ.አ በ2000 ሪፐብሊካኑ ጆርጅ ደብሊዩ ቡሽ 

ከግዛቶቹ አንጃ በሆነችው “ኒው ግምሻየር” ግዛት ጣልቃ ገብተው በአብላጫ ድምጽ 

ከመመረጣቸው በስተቀር፤ እ.ኤ.አ ከ1988 ጀምሮ ዴሞክራቶች በግዛቶቹ ለፕሬዚዳንታዊ 

ምርጫ እየተወዳደሩ ያለተቀናቃኝ ረዘም ያለ ጊዜ በአውራ ፓርቲነት አሸናፊ ሆነዋል፡፡ 

የዴሞክራቶቹ አሸናፊነት በማሳቹሴትስ ግዛትም እ.ኤ.አ ከ1950ዎቹ  መባቻ ጀምሮ 

ማንንም ጣልቃ ሳያስገቡ ከ50 ዓመታት በላይ በአውራ ፓርቲነት የግዛቲቱ መሪ ሆነው 

ቆይተዋል፡፡  ይህም ማንም እንኳን በወቅቱ ልዕል ሃያሏ አሜሪካ በሀገር ደረጃ በሚደረጉ 

ምርጫዎች ሪፐብሊካኑና ዴሞክራቱ እየተተካኩ የመንግስት ስልጣን የሚይዙ ቢሆንም፣ 

በግዛቶቹ በሚደረጉት መንግስታዊ ምርጫ ላይ እስካሁን ድረስ አውራ ፓርቲዎች ግዛቶችን 

እየመሩ መሆኑን የሚያመላክት ማስረጃ ነው፡፡  

በኤስያም ያለው እውነታ ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡ በጃፓንና በማሌዥያ ውስጥም የአውራ 

ፓርቲ ስርዓት ገቢራዊ መሆኑን በአስረጅነት ማቅረብ ይቻላል፡፡ በጃፓን ገዥው የሊብራል 

ዴሞክራቲክ ፓርቲ (RDP) ላለፉት 50 እና ከዚያ በላይ ዓመታት ሀገሪቱን በአውራ 

ፓርቲነት አገልግሏል፡፡ ሁለት ተጨማሪ ፓርቲዎች አንድ ላይ በመሆንም አውራ ፓርቲን 

በመፍጠር ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሀገሪቱን መርተዋል፡፡ የ14 ፓርቲዎች ጥምረት 

ውህድ የሆነው የማሌዥያው የተባበሩት ማሌያዥያ ብሔራዊ ድርጅትም (UMN0) 

የሀገሪቱን የፓርላማንታዊ ስርዓት ማሌዥያ ነጻ ከወጣችበት እ.ኤ.አ ከ1957 ጀምሮ በአውራ 

ፓርቲነት ያለ ተቀናቃኝ በትረ ስልጣኑን አስጠብቆ ቆይቷል፡፡ አውራ ፓርቲውም ሀገሪቱ 

ከፍተኛ በኢኮኖሚያዊ ዕድገት እንድትወነጨፍ አድርጓታል፡፡  

በአውሮፓ ህብረት ሀገራት ውስጥም ለረጅም ጊዜ በአውራ ፓርቲነት የመሩትን የጀርመኑን 

“ክርስቲያን ሶሻል ዩኒየን” እና የኢጣሊያን “ዴሞክራዚያ ክርስቲያኒያ” እንዲሁም 

የአየርላንድ ሪፐብሊኩን “ዲያና ፋይል” መጥቀስ ይቻላል፡፡ የጀርመኑ አውራ ፓርቲ 
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በሀገሪቱ የፖለቲካ ስልጣን ውስጥ አ.ኤ.አ ከ1957 ጀምሮ ዋነኛው መሪ ሃይል ሆኖ 

ቆይቷል፡፡  ፓርቲው በአሁኑ ወቅትም በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ከሚቀራረብባቸው ፓርቲዎች 

ጋር ተባብሮ እየሰራ ሲሆን፤ በሀገሪቱ መንግስት ውስጥም የጎላ ድርሻ አለው፡፡  

የኢጣሊያው “ዲሞክራዚያ ክርስትያኒያ” አውራ ፓርቲም ቢሆን፤ እ.ኤ.አ ከ1992 እስከ 

1994 ድረስ በሙስና ቅሌት ከስልጣኑ ከተወገደበት ጊዜ በስተቀር፣ ፓርቲዎችን በማጣመር 

ላለፉት ከ50 ዓመታት በላይ የሀገሪቱ መሪ ፓርቲ በመሆን ቆይቷል፡፡ የአየርላንድ 

ሪፐብሊክ “ፈያና ፋይል” አውራ ፓርቲም ለ30 ወራት ብቻ ከስልጣን ከመገለሉ በስተቀር፣ 

እ.ኤ.አ ከ1987 ጀምሮ በርካታ መቀመጫዎችን በማግኘት ከ25 ዓመታት በላይ ሀገሪቱን 

አስተዳድሯል፡፡  

ቀደም ሲል ለአብነት ያህል የጠቃቀስኳቸው የየሀገራቱ አውራ ፓርቲዎች ከሀገራቸው 

ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የየራሳቸው ባህሪይ ያላቸው ናቸው፡፡ ይህም ሁሉም አውራ 

ፓርቲዎች አንድ አይነት መንገድ ተግባራቸውን የሚያከናውኑ አለመሆናቸውን ያሳየናል፡፡ 

በመሆኑም ፓርቲዎቹ ከየሀገሮቻቸው ተጨባጭ መሰረታዊ ሃቆች አኳያ የመሪነት 

ሚናቸውን ይወጣሉ፡፡ ለዚህም ፓርቲዎች የሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ወሳኝ መሆኑን 

መገንዘብ ያሻል፡፡ የሊበራሊዝምን ርዕዮተ ዓለም የሚከተል ፓርቲን ከዚሁ መሰረታዊ 

የፖለቲካ አመለካከት በመነሳት ተግባሩን ያከናውናል፡፡ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ውስጥም የሚገኝ አውራ ፓርቲ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ዋነኛ ችግር ከመቅረፍ አኳያ 

የራሱን አጀንዳ ቀርጾ ይንቀሳቀሳል፡፡  

ለምሳሌ ያህል የአውራ ፓርቲ ስርዓት አተገባበር በማሌዥያው “ማሊያስ ብሔራዊ ኮንግረስ 

(UNMO) እና በደቡብ አፍሪካው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ (ANC) መካከል አንድ 

ዓይነት ሊሆን እንደማይችል ማየት ይቻላል፡፡ የማሌዥያው የአውራ ፓርቲ መድበለ 

ስርዓት ሶስት መሰረታዊ ባህሪያት ያሉት ነው፡፡ አንደኛው ፓርቲው የተለያዩ ብሔሮችና 

ብሔረሰቦችን መብት በማስከበር ላይ የተመሰረተ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ የብዙሃን ፓርቲ 

ጥምረት መሆኑ ነው፡፡ የብዙሃን ፓርቲ ጥምረቱ ከተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የተዋቀረ 

በመሆኑ፤ ብቃት ያለው ጠንካራ አስፈጻሚ አካል መገንባት መቻሉ በሶስተኛ ባህሪው 

የሚያዝ ነው፡፡ በአንጻሩ ግን የደቡብ አፍሪካው ኤኤንሲ (ANC) ሀገሪቱ የነበረችበትንና 

አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ሳያገናዝብ እንደ ማሌዥያው ፓርቲ ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች ላይ የተመሰረተ የአውራ ፓርቲ ስርዓት ሊኖረው አይችልም፡፡ 
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እንደሚታወቀው በደቡብ አፍሪካ በዘርና በቀለም አድልኦ ምክንያት የሀገሪቱ ጥቁር ህዝቦች 

በአፓርታይድ ስርዓት አገዛዝ ስር ይማቅቁ ነበር፡፡ ይሁንና አፓርታይድ ከተወገደ በኋላ፣ 

ገዥው ኤኤንሲ አውራ ፓርቲ ሆኖ ሀገሪቱን ሲያስተዳድር ብሔራዊ እርቅን በማስቀደም 

የሁለትዮሸ አካሄድን (Two-way approach) ተከትሏል፡፡ በአንድ በኩል ፓርቲው ያለፈውን 

ያልተመጣጠነ አካሄድ ከራሱ የፖሊሲ ፕሮግራም ጋር የማጣጣም ስራዎችን አከናውኗል፡፡ 

ከስራዎቹ ውስጥም አዎንታዊ ተግባር (affirmative action) ይጠቀሳል፡፡ በሌላ በኩል 

ደግሞ፤ ኤኤንሲ ከዘር መድልኦ የፀዳውን የፓርቲውን አጀንዳ በግንባር ቀደምትነት 

አራምዶታል፡፡ (ይህ ከዘረኝነት አገዛዝ ነጻ የሆነው የኤኤንሲ ፖሊሲ የተጸነሰው በጸረ- 

አፓርታይድ ትግሉ ወቅት መሆኑን ልብ ይሏል!)  

የኤኤንሲ አውራ ፓርቲን ለየት የሚያደርገው ሌላው ገጽታ ደግሞ ከሀገሪቱ የኮሚኒስት 

ፓርቲና ከነጋዴዎች አንድነት ፌዴሬሽን ጋር የሶስትዮሽ ጥምረት ፈጥሮ በሀገር አቀፍ 

ደረጃ በ213ኛ አብላጫ ድምጽ ማሸነፉ እንደሆነ ድርሳኑ ያስረዳሉ፡፡ በደቡብ አፍሪከ ያሉት 

ተቃዋሚዎች የተሸነፉበት ምክንያትም፣ አብዛኛዎቹ ፓርቲዎቹ በዘረኝነት አገዛዝ ላይ 

የተመሰረቱና ከዚህ ቀደም የነበረው የአፓርታይድ ስርዓት ተመልሶ እንዲመጣ የሚፈልጉ 

በመሆናቸው እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ ይህ አስተሳሰባቸውም በኤኤንሲም ሆነ 

የሀገሪቱ ባለቤት በሆነው አብዛኛው ጥቁር ህዝብ ተቀባይነት ሊያገኝ ባለመቻሉ ኤኤንሲ 

በአውራ ፓርቲነት እንዲቀጥል አድርጓታል፡፡ (እዚህ ላይ ውድ አንባቢዎቼ ከመሰንበቻው 

የአፍሪካ ኮንግረስ ፓርቲ “ANC” አሁንም በምርጫ ማሸነፉን ልብ ይሏል!) እንግዲህ ከላይ 

የጠቀስኳቸው የማሌዥያና የደቡብ አፍሪካ ፓርቲዎች ምንም እንኳን የአውራ ፓርቲ 

ስርዓትን የሚከተሉ ቢሆኑም፤ ተግባራቸውን የሚያከናውኑት ከሀገራቸው ነባራዊ ሁኔታ 

አንጻር በመሆኑ ለመገንዘብ አያዳግትም፡፡  

ይሁንና ሀገራቸውን በልማት ጎዳና ለማራመድ የሚሹ አውራ ፓርቲዎች ግን 

በየሀገሮቻቸው ውስጥ ያለውን ችግር ለመቅረፍና መሰረታዊ ዕድገት ለውጥ ለማምጣት 

ሁኔታዎችን ካሉዋቸው ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር እያጣጣሙ ተመሳሳይ አቋም ሊወስዱ 

ይችላሉ፡፡ ከዚህ አንጻር የሀገራችንን ገዥ ፓርቲን (ኢህአዴግን) እና የደቡብ አፍሪካውን  

ኤኤንሲ አውራ ፓርቲዎችን መመልከት እንችላለን፡፡ ኢህአዴግና ኤኤንሲ ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ አውራ ፓርቲዎች ናቸው፡፡ ዳሩ ግን በሁለቱ ሀገራት ውስጥ ያለው ነባራዊ 

ሁኔታ የተለያየ ነው፡፡  
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በመሆኑም ልማታዊ አውራ ፓርቲዎች የሚቀርፁት ዝርዝር ፖሊሲዎችም የተለያዩ 

መሆናቸው አይቀሬ ነው፡፡ ለምሳሌ በደቡብ አፍሪካ በነበረው የነጮች አገዛዝ ኢኮኖሚውን 

በተሻለ ዕድገት ላይ እንዲገኝ ያደረገው ቢሆንም፤ ብዙሃኑን ጥቁር ህዝብ በተገቢው 

የተጠቃሚነት ደረጃ ያሳተፈ አልነበረም፡፡ እናም በመካከለኛ የዕድገት ደረጃ ላይ 

የምትገኘው ደቡብ አፍሪካ ልማትን በማፋጠን ራሷን ከመካከለኛ ወደ በለጸገ ሀገር መቀየር 

ይገባታል፡፡ ዋናው አጀንዳዋ ግን ከልማቱ ጎን ለጎን ብዙሃኑን ጥቁሮች የሚያሳትፍና 

ተጠቃሚ የሚያደርግ ኢኮኖሚ መፍጠር ነው፡፡ በዚሁ ሂደትም የአፓርታይድ አገዛዝ 

የፈጠረውን የተዛባ የሀብት ስርጭት ስር ነቀል በሆነ መዋቅር መቀየር ይኖርበታል፡፡  

ኢትዮጵያን በመምራት ላይ የሚገኘው አውራ ፓርቲም (ኢህአዴግ) የሀገሪቱ ኢኮኖሚዊ 

ዕድገት በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የነበረ መሆኑን ተገንዝቦ፣ ይህንን ሁኔታ ለመቀየር ዕድገትን 

ማፋጠን ያስፈልጋል የሚል ዋነኛ አጀንዳ ይዞ ተንቀሳቅሷል፡፡ የዕድገት አቅጣጫው 

እዚያው በዚያው ህዝቡን ተጠቃሚ እንዲያደርግም ርብርብ አድርጓል፡፡ በውጤቱም ሀገሪቱ 

በየዓመቱ በአማካይ ከ10 በመቶ በላይ የምጣኔ-ሃብት ዕድገት እንድታስመዘግብ 

አድርጓታል፡፡ ኢህአዴግና ኤኤንሲ ልማታዊነት ብቻ ሳይሆን፣ ዴሞክራሲያዊነትንም 

የምርጫቸው አካል እንዲሆን አድርገዋል፡፡ ሁሉም ልማታዊ አውራ ፓርቲዎች ኢ- 

ዴሞክራሲያዊ መሆን የለባቸውም የሚለውን ጽንሰ ሃሳብ መርጠውም ተጉዘዋል፡፡ ልማትን 

በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ማምጣት እንዲሁም በፈጣን ልማታዊ ሂደት ውስጥ ዴሞክራሲ ስር 

እንዲሰድ ማድረግ ይቻላል ብለው በማመንም የየሀገሮቻቸው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

በአስተማማኝ መሰረት ላይ እንዲገነባ ጥረት አድርገዋል፡፡  

በዚህ ጥረታቸውም በየሀገሮቻቸው በሚካሄዱት ምርጫዎች የሚከተሉትን ህገ - መንግስታዊ 

ስርዓት እምነቶችን ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብሎም ህገ - መንግስቶቻቸውን ለመጠበቅ 

ባሳዩት ቁርጠኝነት ህዝባዊ አመኔታ በማግኘታቸውና በስፋት በማሸነፋቸው የአውራ 

ፓርቲነት በትረ ስልጣናቸውን አስጠብቀው ለመቀጠል ችለዋል፡፡ በሀገራችን ለአራተኛ ጊዜ 

በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ የተረጋገጠው ሃቅም ይኸው ነው፡፡ ህዝቡ በምርጫው ለህገ- 

መንግስታዊ ስርዓቱ ያለውን ከፍተኛ ድጋፍ አረጋግጧል፡፡ በዚህም ገዥው ፓርቲ እስካሁን 

ድረስ ሀገሪቱን በአውራ ፓርቲነት እንዲመራ ይሁንታውን ሰጥቶቷል፡፡    

እናስ አቶ ሙሉነህ ምን እያሉ ነው?... ኢህአዴግ በአውራ ፓርቲነት በስልጣን ላይ ረጅም 

ዓመት መዝለቅ መቻሉ ብቻ ሳይሆን፣ ተቋማትን እርሱ በሚፈልጋቸው መንገድ 
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እንዲንቀሳቀሱ ማስገደድ መቻሉም ጭምር ነው ማለታቸው ከቶ ምን ማለት 

ይሆን?...ፀሐፊው (‘አመፅ ዶላቹ’ ብላቸው ሳይሻል አይቀርም) “…እነዚህ ነባራዊ ሁነቶች 

ተደማምረው ገዥውን ፓርቲ እንዲለወጥ ማስገደድ ካልቻሉ፣ አመጽ ብቸኛ አማራጭ 

መሆኑን ምሁራኑ አትተዋል’ ሲሉስ ምን እያሉ ይሆን?... ለነገሩ ጥናት አቅራቢዎቹ 

‘ኢህአዴግን በአመፅ አውርዱ’ የሚሉ አይመስለኝም። አቶ ሙሉነህ ግን አመፅ ናፋቂ 

ናቸውና ይህን ቢሉ ማንንም የሚደንቀው አይመስለኝም— በዚያው በመፅሔታቸው ላይ 

“የፈራ ይመለስ!...ምንትስ” የሚባሉ የባሱ ነገር ይፃፋሉና። ግና ያልተባለን ነገር በተዘዋዋሪ 

መንገድ በግድ በመጠምዘዝ ተብሏል የሚል ፍረጃ መስጠት ማንነትን የሚያስገምት አሳፋሪ 

ተግባር መሆኑን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል።   

ያም ሆነ ይህ ግን ሰውዬው የአውራ ፓርቲ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት በምንም አይነት 

ፖለቲካዊ ቀመር አምባገነናዊ አገዛዝ ሊሆን እንደማይችል ማወቅ አለባቸው፡፡ በእኛ ሀገር 

ያለው የአውራ ፓርቲ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ እንጂ ኢ -ዴሞክራሲያዊ አይደለም፡፡ 

በአውራ ፓርቲ የመድበለ ስርዓት ፓርቲ ውስጥ እንደ አቶ ሙሉነህ ዓይነት ፀሐፊ ሃሳቡን 

በነጻነትና በፈለገው ሚዲያ እያስተላለፈ ነው፡፡ ህገ -መንግስታዊ መብትም አለው፡፡ 

እንዲሁም የመድበለ ፓርቲ ስርዓቱ በሚፈቅደው ህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ ተንቀሳቅሶ 

በምርጫው መወዳደርና ጠንክሮ በመውጣት የቻሉ ፓርቲዎችንም ሊያሸንፍ ይችላል—

ፀሐፊው በራሳቸው ምናብ ፈጥረው እንዳሉት በአመፅ ሳይሆን በህዝብ ድምፅ።  

ተቃዋሚዎችም በመድበለ ፓርቲ ስርዓቱ ህገ - መንግስታዊ ማዕቀፍ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ 

ሆነው ለዴሞክራሲው መጎልበት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያበረታታ 

ነው—ሀገራችን ውስጥ እየተገነባ ያለው የመድብለ ፓርቲ ስርዓት። 

ከዚህ በተጨማሪ ተቃዋሚዎች በህገ -መንግስቱ  የተጎናጸፉት መብቶች ሳይሸራረፉ ገቢራዊ 

እንዲሆኑ ያለውን ፍላጎትም ያመላክታል፡፡ ይህ ገዥው ፓርቲ ቁርጠኛ አቋም የመድበለ 

ፓርቲው ስርዓት እንዲጠናከር ተቃዋሚዎችም ተደማጭነት አግኝተው ወደ ስልጣን 

እንዲመጡ የሚያበረታታ እንጂ፤ በምንም አይነት መንገድ የአንድ ፓርቲ የበላይነት 

የሚያመላክት አምባገነናዊ አገዛዝ አይደለም፡፡ ለመሆኑስ በየትኛው አምባገነናዊ ስርዓት 

ነው ተቃዋሚዎች ገዥውን ፓርቲ እንዲተኩት ሁኔታዎች የሚመቻቹት?— የደርግ ኢሠፓ 

አቀንቃኝ የነበሩት የዛሬዎች ተቃዋሚዎችስ ስለመተካካት የሰሙት በመድበለ ፓርቲው 

ስርዓት አይደለምን?...መቼም ‘አጃኢብ’ ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል?!... 
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የአውራ ፓርቲ ስርዓቱ በየሀገሪቱ ሊፈጠር የቻለው፤ ህዝቡ በሀገሪቱ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 

የፖለቲካ ፓርቲዎችን ካላቸው ፖሊሲ፣ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ እንዲሁም ሀገሪቱ 

ያለችበትን ሁኔታ አገናዝበው ህግና ህጋዊነትን ከማስከበር አኳያ ብሎም ህገ-መንግስቱን 

አክብረው ለመንቀሳቀስ ያላቸውን የኃላፊነት ስሜት በማጤን ነው፡፡ እናም ዛሬም ይሁን 

ነገ እነዚህን የህዝቡን መስፈርቶች ያሟላ ፓርቲ በህዝቡ ይሁንታ አውራ ፓርቲ ሆኖ 

መቀጠሉ አይቀሬ ነው፡፡  

ይህም የሀገራችን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት በሚተካኩ በርካታ ፓርቲዎች መልክ ሳይሆን 

የአንድ አውራ ፓርቲ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲሆን አድርጎታል ማለት ይቻላል፡፡ 

እርግጥ ከላይ የጠቀስኳቸው ነባራዊ ሁነቶች ዓለም እተየከተላቸው ካለው የመንግስት 

ስርዓት ከሀገራችን ጋር አገናዝበን እንድናይ እንዲሁም የአቶ ሙሉነህን ጭፍን ዕይታ 

በሚዛናዊነት ለመመልከት ነው፡፡ በአዳራሹ የተገኙ ምሁራን ለኢህአዴግ ሁለት መልዕክት 

በተዘዋዋሪ አስተላልፈዋል (መስመር የእኔ) ያሉት ጸሐፊው፤ የመጀመሪያው መልዕክት 

የትኛውም አውራ ፓርቲ መጨረሻው መድበለ ፓርቲ መመስረት መሆኑንና ይህም ጊዜ 

የሚሰጠው ጉዳይ አለመሆኑን ሲሆን፤ ሁለተኛው መልዕክት ደግሞ ህዝባዊ ብሶት 

የሚፈጠረውና የአደባባይ አመጽ የፓርቲው ፖለቲካዊ ህይወት ማሳረጊያ መሆኑን 

ጠቁመዋል ሲሉ ፅፈዋል፡፡  

ለመሆኑ አንድ ጥናት አቅራቢ ጥናቱን የሚያቀርበው በቀጥታ ሆኖ ሳለ ለምን ተዘዋዋሪ 

መንገድን ይመርጣል?...አጥኚዎቹ ያላሉትን ነገር ‘በተዘዋዋሪ እንዲህ ብለዋል’ እያሉ 

መተርጎምም ምን አመጣው። እርግጥ የአቶ ሙሉነህ ፍላጎት ግልፅ ነው። ይኸውም 

ከአምሳያዎቻቸው ጋር የህዝቡን የስልጣን ባለቤትነት በመንጠቅ በጎዳና ላይ አመፅ ስልጣን 

እንዲገኝ ለማድረግ ነው። ይህ ደግሞ ራሳቸው በሚኖሩበት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ 

የማይቻል መሆኑን ጠንቅቀው የሚያውቁት ጉዳይ ይመስለኛል።  

ያም ሆነ ይህ ግን በአሁኑ ወቅት ያለው ነባራዊ ሁኔታ አቶ ሙሉነህ እንዳሉት የስጋት 

ምንጭ ሳይሆን ምርጫው የሀገራችንን የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

የአውራ ፓርቲ  የመድበለ  ስርዓት ፓርቲ ያደረገው መሆኑ ነው። ስለሆነም ዴሞክራሲውን 

ከዚህ እውነታ ጋር አጣጥሞ ማየት ያስፈለጋል— ከሰማይ በታች የህዝቡን ውሳኔ መቀልበስ 

የሚችል ምንም ኃይል የለምና፡፡  
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በመሆኑም በአውራ ፓርቲ ስርዓቱ ውስጥ ህገ - መንግስት በሚፈቅደው መጠን 

እየተንቀሳቀሱ ህጋዊነትን ተላብሶ ጠንካራ ፓርቲ በመሆን ለመተካካት ራስን ማዘጋጀት 

እንጂ በሌለ ነባራዊ ሁኔታ አመፅን መስበክ አግባብነት ያለው ተግባር አይመስለኝም፡፡ 

እንዲያውም አቶ ሙሉነህ እንዳሉት አውራ ፓርቲነትን እንደ አምባገነናዊነት መገለጫ 

በማድረግ ህዝብን ለማደናገር መሞከር የሚያስተዛዝብ ነው ሚሆነው፡፡  

በአጠቃላይ ገዥው ፓርቲ የአውራ ፓርቲነቱን ዝም ብሎ ያመጣው ሳይሆን፣ በ2002 

በተደረገው ፍትሐዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከተገኘው የህዝብ ድምጽ ነው። አምባገነን 

ሆኖ በመፈንቅለ መንግስት አሊያም በሌላ መንገድ የያዘው ስልጣን አይደለም፡፡ የሀገራችን 

አውራ ፓርቲ በአሁኑ ወቅት የሚታየው የህዳሴ ጉዞ ሀገራችን በአፍሪካ ፈጣን ዕድገት 

ካላቸው ሀገራት ግንባር ቀደም እንድትሆን አድርጓታል። ይህ የመጣውም እነ አቶ ሙሉነህ 

በሚናፍቁት አምባገነናዊ የቀድሞ ስርዓት ሳይሆን፤ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች አምነው በፈቀዱት ስርዓት ተጉዘው በፓርቲው ትክክክለኛ ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች እየተመሩ የነቃ ልማታዊ ተሳትፎ በማድረጋቸው ነው፡፡ እናም የአውራ 

ፓርቲ መድብለ ስርዓትና አምባገነንነት ለየቅል መሆናቸውን መገንዘብ ይገባል ባይ ነኝ፡፡     

     


