
1 
 

የፖለቲካ ለውጥ ይመጣል ብዬ  
የማስበው ከተቃዋሚ ሳይሆን በIህAዴግ 

ውስጥ ነው 
ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ በርሀተስፋ ቆስጠንጢኖስ 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ በርካታ ልምድ ካላቸው የሀገሪቱ ምሁራን Aንዱ ናቸው።  
የመጀመሪያ ዲግሪAቸውን በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ተምረዋል። የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን በEንግሊዝና 

Oክስፎርድ Eና በAሜሪካ በካሊፎርኒያ ሴንቸሪ ዩኒቨርሲቲዎች ተከታትለዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር 
(በኒዮርክ ከሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት ጨምሮ) በተለያዩ የAፍሪካ Aገሮች ውስጥ በAማካሪነትና ለዋና ፀሐፊው 
ተጠሪነት Aገልግለዋል። በIትዮጵያም በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በምርምር ስራዎች፣ በወንጂ ስኳር ፋብሪካ በስራ 

Aስኪያጅነት፣ በIትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር ዋና ስራ Aስኪያጅነት ሰርተዋል። በAሁኑ ወቅት የዘጠኝ 
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው። ከዚህ ባሻገር በAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፒ ኤች ዲ 

Eና የማስተርስ ፕሮግራሞች በሕዝብ Aስተዳደርና በፖሊሲ Aቅም ግንባታዎች ላይ በማስተማር ላይ 
ይገኛሉ። ባልደረባችን ዘሪሁን ሙሉጌታ በወቅታዊ የሀገሪቱ የፖለቲካ የIኮኖሚ ጉዳዮች ዙሪያ Aነጋግሯቸዋል።  

 
ሰንደቅ፡ 
ከAቶ መለስ ሕልፈት በኋላ ያለው ወቅታዊ የፖለቲካ Aካሄድን Eንዴት Eየተገነዘቡት ነው? Iትዮጵያ ውስጥ 

ምን Eየተከናወነ ይመስልዎታል? 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
በመጀመሪያ ደረጃ Aቶ መለስ በህይወት በነበሩበት ጊዜ የIትዮጵያ ፕሬዝዳንትም፣ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆነው 

Aገልግለዋል። በዚህ ዘመን ብዙ ለውጦች ተመልክተናል። በተለይም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ከመቼውም ጊዜ 
የተሻለ ሆኖ ሲሄድ Aይተነዋል። በመቀጠል ደግሞ በመሠረተ ልማት Aካባቢ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይም 
መንገዶች፣ ድልድዮችና ግድቦች Eንዲሁም የከተሞች ማደግ በIትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያልታየ በሌላ የAፍሪካ 
ሀገራትም ያለታየ ነው። በሌላ በኩል ቀደም ሲል የቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆነን የሕዝቦች 
Eኩልነት ጥያቄ ስናነሳ ነበር። ያ ጥያቄ ዛሬ መመለስ መቻሉና የሀገሪቱ ሕዝቦች Eራሳቸውን በማስተዳደር 
Iትዮጵያዊ Eኩልነታቸው መረጋገጡ የሚያኮራ ውጤት ይመስለኛል። ይህ ሁሉ ሲባል ሀገሪቱ ችግር 
Aልነበረባትም ማለት Aይደለም። በEርግጥ የዘመናት ችግር ያለባት ሀገር ናት። በAሁኑ ወቅት ስለ 11 ከመቶ 
Eድገት ማውራት ጀምረናል። 

በAንድ በኩል የሰው ልጅ ልማት (Human development) በምንለው ጉዳይ ግን ብዙ የሚቀረን ነገር Aለ። 
በትምህርትና በጤና ያለው መረጃ Aመርቂ ሆኖ የተባበሩት መንግስታት የሚሊኒየም ግብን Eንደርስበታለን የሚል 
ግምት Aለን። ነገር ግን ሕዝቡ ራሱን ችሎ በመኖር በኩል የሚቀሩን ስራዎች Aሉ። ወደ Aምስት ሚሊዮን በምግብ 
Eርዳታ፣ በሴፍቲኔት የታቀፈ ሕዝብ Aለን። ይህን ሕዝብ Eንዴት Aድርገን Eራሱን ይችላል የሚለው ገና 
የሚያነጋግረን ጉዳይ ነው። ከትምህርት ቤት የሚወጡ ልጆች ሙያ ኖሯቸው Iኮኖሚ ውስጥ Eንዴት ይሳተፋሉ? 
የተማሩትስ በተለይም ሕክምናና መሐንዲስነት የተማሩ በIትዮጵያ ይሰራሉ ወይስ ወደ ውጪ ሀገር ይሄዳሉ 
የሚለው መታየት Aለበት።  

ሲቪል ሰርቪሱን በተመለከተ Aንድ የለውጥ ፕሮግራም ተጀምሮ ነበር። ያ ፕሮግራም ሰርቷል ወይስ Aልሰራም 
የሚለው ጥያቄ መመለስ Aለበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሲቪል ሰራተኛው የሚያገኘው ጥቅማ ጥቅም ምን ያህል 
ነው? Aሁን ካለው የዋጋ ግሽበት ተፅEኖ የብር ምንዛሪ መቀነስና ከውጪ የምናመጣቸው Eቃዎች Eየተወደዱ 
የመሄዳቸው ጉዳይ በተለይም ሕዝብ የሚፈልጋቸው Eንደ ምግብ ዘይትና ስንዴ፣ ብረትና ሲሚንቶ መወደዳቸውና 
ዋጋቸው ሰው የማይደርስባቸው ደረጃ ላይ መድረሳቸው Aሳሳቢ ነው። Aዲሱ Aስተዳደር ጥያቄዎቹን የመመለስ 
ግዴታ ተጥሎበታል።  

ከዚህ በተጨማሪ የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ በርከት ያሉ መሠረተ ልማቶች Eየተገነቡ ነው። ወደ 11 ግድቦች 
Eየተሰሩ ነው። ከግድቦቹም ጋር Aብሮ የሚሄድ የኤሌክትሪክ ማዘዋወሪያ የትራንስሚሽን Aውታር መዘርጋት 
Aለበት። Eና Aሁን ባለን መዋEለ ነዋይ Eንችላለን ወይ? የሚለው ጥያቄ መመለስ ይገባዋል።  

ሰንደቅ፡ 
በፖለቲካ ሽግግር በኩልስ? በተለይም የAሜሪካ መንግስትን ጨምሮ መተካካቱን በሰላም ማለቁን Eንደ ትልቅ 

ውጤታማነት የሚያዩት ወገኖች Aሉና ስለዚህስ? 
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ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
በፖለቲካው በኩል ያው ነው። የፓርቲ መቀያየር Aልመጣም። በEርግጥ የAስተደደር ሂደት ከሰው ሰው 

ይለያያል። ወጥ ፕሮግራም ቢኖርም ፕሮግራሙ በመፈፀም በኩል ከሰው ሰው ሊለያይ ይችላል። Aቶ መለስ 
IህAዴግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ Aንስቶ ነበሩ። በፕሬዝዳንትነት ለAራት ዓመት ከዛ በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በነበሩበት የወጡ ፖሊሲዎች ነበሩ። በዛም ፖሊሲ Eኛም ተሳትፈናል። ከሽግግር 
መንግስቱ Eስከ ሕገ-መንግስቱ Eስከፀደቀበትና ከዛም በኋላ በወጡ ፖሊሲዎች ላይ የAቶ መለስ ተሳትፎ ጥልቅ 
ነበር። በIህAዴግ ዘመን የወጡ ፖሊሲዎችና የተፈጠሩ ተቋማት ላይ የAቶ መለስ Aሻራ ያረፈባቸው ናቸው። Aሁን 
Eሳቸውን የሚተካ መሪ Aለ ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በAንድ በኩል ከEሳቸው ጋር በቅርበት የሚሰሩ ሰዎች 
Aሉ። ሀገሪቱ 90 ሚሊዮን ሕዝብ ያላት ሀገር ስለሆነች ብዙ ብቃት ያለው ሰው ይኖራል። Aዳዲስ ፖሊሲዎች 
ሲወጡ የውይይት መድረክ Eየተፈጠረ በፖሊሲዎች ላይ ምርምር Eየተደረገ፣ በዩኒቨርሲቲ Aካባቢ ቲንክ ታንክ 
(የምሁራን Aማካሪዎች ማኅበር)፣ የሲቪል ማኅበረሰብ የንግድ ድርጅቶችና ማኅበራት በማሳተፍ የፖሊሲ ግምገማ 
ማድረግ ያስፈልጋል። 

ስለዚህ ቀጣዮቹ ዓመታት የፖሊሲ ግምገማ የሚካሄዱበትና የፖሊሲ ችግሮች ለይቶ መሄድ ያስፈልጋል። 
“የልማታዊ መንግስት Eናቋቁማለን” የሚለው ጉዳይ በAግባቡ ማየት ያስፈልጋል። የምስራቅ Iሲያ “የታይገር 
Iኮኖሚ” ከሚሉት ስህተቶች ምን መማር Eንችላለን የሚለውን ማየት Aለብን። የምስራቅ Iሲያ Aገሮች የልማታዊ 
መንግስትን Aስተሳሰብ ለመከተል የተገደዱት በAስቸጋሪ ጊዜና በፋይናንስ በቴክኖሎጂ Eንዲሁም የAስተዳደር 
Eውቀት ከAሜሪካና ከAውሮፓ ኩባንያዎች ይዘው በሄዱት ችሎታ ጭምር ነው። Eኛስ ይህ ልምድ Aለን ወይ? በሌላ 
በኩል ልማታዊ መንግስት ስንል በመሠረቱ ፍልስፍናው መመራት የሚገባው መንግስት የግል ሴክተሩንና የሊህቃን 
(ምሁራን) ጥምረት ተቋቁሞ ነው መካሄድ ያለበት። በEኛ ሀገር “የሊህቃን ጥምረት” Aለ ወይስ መንግስት ብቻውን 
ነው የሚመራው? ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሉት የነበረው “ዴሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት” የሚባለው 
ፍልስፍና ነው። ይህ ፍልስፍና Eስካሁን ድረስ በዓለም ውስጥ የተሞከረ ነገር Aይደለም። በዓለም ውስጥ ያልተሞከረ 
ነገር ስንጀምር ምን Aቅጣጫ ይዘን ነው? የIኮኖሚ ፖሊሲው E.ኤ.A በ1991 የወጣውን Eየተከተልን ነው ወይ? 
ቀይረነው ከሆነስ በምንና Eንዴት? ልማታዊ መንግስት የሚለውን ዴሞክራሲያዊ ማድረግ የሚቻለው Eንዴት ነው 
የሚሉ ጥያቄዎች መመለስ ይገባቸዋል። 

ሰንደቅ፡ 
Eርስዎ ሀገሪቱ የምትመራባቸው ፖሊሲዎችና የፖለቲካ Aስተዳደር ዘይቤዎች መፈተሽ Eንዳለባቸው 

የሚጠቁም ሀሳብ ቢሰጡም፤ በAሁኑ ወቅት የAቶ መለስን ሌጋሲ Eናስቀጥላለን የሚል ጠንካራ Aቋም Eየተንፀባረቀ 
ነው። ከዚህ Aንፃር የAቶ መለስን ሌጋሲ (ውርስ) ብቻ የሙጥኝ ብሎ መቀጠሉ ምን ያህል Aዋጪ ነው? 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
የAቶ መለስን ሌጋሲ (ውርስ) Eንቀጥላለን የሚለውን Aባባል የማየው ከጥሩ ገፅታው ብቻ ነው። የEሳቸው 

ሌጋሲ የፈጣን Eድገትና ልማት ጉዳይ፣ የሰላምና መረጋጋት ጉዳይ የሕዝቦች Aኩልነትና የ11 በመቶ ያደግንበት 
ሁኔታ ነው። Aንድን ሌጋሲ (ውርስ) ተከትለን Eንቀጥላለን፣ Aስፋፍተን Eንቀጥላለን ስንል ጥሩውን ገፅታ ማየት 
Aለብን። በEርግጥ Iትዮጵያ በሰብAዊ መብት ረገጣ ጉዳይ፣ በሂዩማን ራይትስ ዎች፣ በAምነስቲ Iንተርናሽናልና 
በAሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ብዙ ወቀሳዎችን Eያየን ነው። ወቀሳዎቹ ሁሉም ትክክል ባይሆኑም ሁሉም ስህተት 
ናቸው ማለት Aንችልም። በሀገራችንም ይህንን ጉዳይ Eያጣራ ለEነሱ መልስ የሚሰጥ ድርጅት ሊኖር ይገባል።  

Iትዮጵያ መንግስትም ሆነ ተቃዋሚ ኃይሎች Aሁን ላለንበት ሁኔታ ሁሉም በኃላፊነት ይጠየቃሉ የሚል 
ግምት Aለኝ። በAውሮፓ Aቆጣጠር 2005 በተደረገው ምርጫ ለነበሩ ችግሮች ሁሉም የየራሳቸው AስተዋፅO 
ነበራቸው። በAጠቃላይ የAቶ መለስን ሌጋሲ Eናስቀጥላለን ሲባል የፖሊሲ ጉዳዮችና በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የሕዝብ 
ውይይት የፖለቲካ ባህል Eድገት Aስፈላጊ መሆኑን ማጤን ያስፈልጋል። የAቶ መለስን ሌጋሲ ወደፊት የምንገፋ 
ከሆነ በ2005 የተከፈተው የውይይት ነፃ መድረክ Eንደገና መረጋገጥ Aለበት። ይህ ሲባል ግን ትግል ያስፈልጋል። 
በዓለም ላይ የፖለቲካ ስልጣንን በወርቅ ማንኪያ የሚያስረክብ መንግስት የለም። ሁሉም በትግል ነው የሚገኘው።  
በAውሮፓና በAሜሪካ የምናያቸው ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች ከፍተኛ ትግልን የሚጠይቁ ናቸው። ማንም Aካል 
በሰላም ናና ስልጣን ተረከብ የሚለ Aካል የለም። ተቃዋሚዎች ለሰላማዊው ፍጥጫ Eራሳቸውን ማዘጋጀት 
Aለባቸው። ሕዝብን Aሰባስበው የሕዝብ ክንድ በመሆን የስልጣን በትር መያዝ ይችላሉ። ምናልባትም Aዲስ Aየነት 
የተቃዋሚ ዓይነት በIትዮጵያ መፈጠር ያለበት ይመስለኛል። Eስካሁን ያለው የተቃዋሚ ብራንድ የተበላሸም 
ይመስለኛል።  

ሰንደቅ፡ 
ለተቃዋሚዎች መዳከም IህAዴግ ተጠያቂ ነው የሚሉ ወገኖች Aሉ። በተለይም ከፖለቲካ ምህዳር መጥበብ 

ጋር በተያያዘ ከ1997ቱ ምርጫ በኋላ ተቃዋሚዎች ከፍተኛ ምት Eንደደረሰባቸው ይገለፃል። IህAዴግ ጠንካራ 
የሆነው ያለ ጠንካራ ተቃዋሚ Eንደሆነም ይገለፃል ስለዚህስ ምን Aስተያየት Aለዎት? 
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ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
IህAዴግና ተቃዋሚዎች በማወያየት በተለያዩ ጊዜAት ልምዶች AግኝቼAለሁ። በተቃዋሚዎች በኩል 

የሚቀርቡ ችግሮች ተጣርተው Aይቀርቡም። የሚደርስባቸውን ችግሮች በተመለከተ በEነሱ በኩል Aጠናክረው 
የማቅረብ ችግር Aለ። ያም ሆኖ በ2005 የነበረው ሁኔታ ዳግመኛ መፈጠር Aለበት ብዬ Aምናለሁ። ለዚህ ደግሞ 
ተቃዋሚዎች የተለያየ ስልት Eየፈጠሩ፣ ብቃት ያለው Aጀንዳ Eየያዙ መምጣት Aለባቸው። ፖለቲካ መካሰስ ብቻ 
Aይደለም። “Aሁን ያለው Aስተዳደር ሊቀየር ይገባዋል” የሚል ስሜት በሕዝቡ ማሳደር ይጠበቅባቸዋል። ፈረንጆቹ 
anti-incumbency syndrome ይሉታል። ያለው መንግስት ችግራችንን ስላልፈታ ሌላ መንግስት ይፈታዋል 
የሚል Aስተሳሰብ ሊኖር ይገባል። Aሁን የዋጋ ግሽበት የፈጠራቸው የIኮኖሚ ችግሮች Aሉ። ስለዚህ Eነዚህ 
Aጀንዳዎች ይዘው መሄድ Aለባቸው። ሕዝብ ፖለቲካን የሚያየውና የወደፊት ሁኔታውን ሊገምት የሚችለው ከራሱ 
ሁኔታ ስለሆነ ተቃዋሚዎች Eንደገና Aስበው መደራጀት Aለባቸው። ሌላው በAንድ ወቅት በIትዮጵያ የነበሩ 
የፖለቲካ ድርጅቶች 91 ነበሩ። Aሁን ደግሞ ወደ 63 የወረዱ ይመስለኛል። Eና Eንዲህ ብትንትኑ የወጣ የቀዬና 
የቀበሌ ፖለቲካ ፓርቲ ተቋቁሞ Aንድ ግዙፍ፣ Aገርን በጦር መሳሪያ ነፃ ያወጣን፣ የመንግስት Aውታሮችን 
የተቆጣጠረ፣ የደህንነት Aውታሮችን የያዘ፣ የመከላከያ ኃይልን ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠር መንግስትን ለመታገል 
Aስቸጋሪ ነው። ስለሆነም ሕዝቡ ተቃዋሚዎችን ለመምረጥና IህAዴግን ላለመምረጥ በቂ ምክንያት ያስፈልገዋል።  

ሰንደቅ፡ 
ለተቃዋሚዎች መዳከም ካነገቡት Aማራጭ ፕሮግራም ባሻገር የተደላደለ የፖለቲካ ሥነ ምህዳር Aለመኖሩም 

ይጠቀሳል። ከዚህ ባሻገር IህAዴግ የሚመራበት የፖለቲካ ስርዓት ባህሪ ወሳኝ ድርሻ Eንዳለውም ይጠቀሳልና ከዚህ 
Aረንቋ Eንዴት ይወጣል? 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
የ2005 ምርጫ (የምርጫ 97) Aብዛኛዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፕሮግራምም Aልነበራቸውም። 

ወደምርጫው መጨረሻ Aካባቢ Aንዳንድ ምልክቶች ከመኖራቸው ውጪ Aመርቂ Aማራጭ ፕሮግራም መቅረቡን 
Eጠራጠራለሁ። ምርጫው የነበረው ያለውን ስርዓት መጥላት ላይ ያጠነጠነ ነበር ለማለት ይቻላል። ቅድም 
Eንዳልኩት ስልጣንን በወርቅ ማንኪያ የሚሰጥ የለም። Eነሱ (ተቃዋሚዎች) ብራንዳቸውን ማደስ ያለባቸው 
ይመስለኛል። Aንድ ፓርቲ የተወሰኑ Aለቆች ይዞ መሄድ ለማንም Aይጠቅምም። ተቃዋሚው Aዲስ ትንፋሽ 
ያስፈልገዋል። Aዲስ ተስፋ ይዘው መምጣት Aለባቸው። ለዚህ ደግሞ በርካታ Eድሎች Aሉ። ዋናው የጥላቻ 
ፖለቲካን መተው ነው። Iትዮጵያ በEነ ሂዩማን ራይትስ ዎች የቅርብ ክትትል ስር ነች።  

ይህ ለተቃዋሚዎች ትልቅ Eድል Aለ። ለወደፊትም ቢሆን Eነሱ (ተቃዋሚዎች) ሊያነሱዋቸው የሚገቡ 
ጥያቄዎች የሕግ የበላይነት፣ የሕገ-መንግስቱ ሙሉ በሙሉ የመከበር ጥያቄዎች፣ የመናገር ነፃነት፣ የመሰብሰብና 
የመደራጀት ነፃነት፣ ንብረት የማፍራት ነፃነትን፣ Eንደ ፖለቲካ ባህል በማዳበር ሕዝቡን በተለይም ወጣቱን በዚህ 
ዙሪያ የማሰባሰብ ሁኔታ ሊኖር ይገባል የሚል ግምት Aለኝ። ምርጫ በደረሰ ቁጥር ለምርጫ የምንመጣ ከሆነ 
“IህAዴግ ይሄንን ከለከለኝ” Eያሉ መሄድ የሚያዋጣ Aይመስለኝም። IህAዴግም ቢሆን በደርግ ላይ ኩዴታ ፈፅሞ 
Aይደለም ስልጣን የያዘው። ገና በረሃ Eያለ ሕዝብ Aደራጅቶ ነው የመጣው። ይሄን ስል ሌላ ጦርነት ያካሂዱ ማለቴ 
Aይደለም። Aሁን የጦርነት ስትራቴጂ ተስፋ የሌለው Aማራጭ ነው። ተስፋ ያለው Aማራጭ ሰላማዊ ምርጫ ነው። 
ለሰላማዊ ምርጫ ደግሞ በAግባቡ መደራጀት ይጠይቃል።  

ሰንደቅ፡ 
በAግባቡ ለመደራጀትም’ኮ የፖለቲካ ምህዳር መስተካከልና የገዢው ፓርቲ ለመድበለ ፓርቲ ስርዓት መጠናከር 

የፖለቲካ ቁርጠኝነት ወሳኝ Aይሆንም? 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
Aሁን ያለውን ሁኔታ Eነሱ ሊጠቅሱት ይችላሉ። ነገር ግን በዛ ጊዜ (በምርጫ 97) በነበረው ሁኔታ Eንዲደራጁ 

ተፈቅዶላቸው፣ ከመንግስትም በጀት ተሰጥቷቸው፣ የመገናኛ ብዙኃን ተፈቅዶላቸው ሲሰሩ ነበር። Eነዚህ ነገሮች 
ሲሰሩ ቆይተው ከዛ በኋላ ወደ ትርምስ ውስጥ ገብተን ሰዎች ሞቱ፣ ታሰሩ ሀገሪቱ ትልቅ ችግር ውስጥ ገባች። 
የዓለም ኅብረተሰብም Iትዮጵያን በሌላ መልኩ ማየት ጀመረ። Eዚህ ደረጃ ውስጥ ተመልሰን Eንዳንገባ ብሎ 
መንግስት ጥንቃቄ መውሰዱና ተቃዋሚዎችን ከመድረኩ መከልከል የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ተቃዋሚዎች 
Aሁንም የመሰብሰብ ነፃነታቸው ያለ ይመስለኛል። ለምርጫ በሚቀርቡበት ጊዜ የIትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ግብዣ 
Eያደረገላቸው የሚያስፈልገውን ድጎማ በፓርላማ Eያስወሰነ Eየሰጣቸው ነው። ፓርላማው ግን በIህAዴግ ብቻ 
የተያዘ ስለሆነ የሚሰጠው ድጎማ ሊያንስባቸው ይችላል። በAጠቃላይ ተቃዋሚ ሆኖ ያለ ችግር መታገልን መጠበቅ 
ያስቸግራል። Aሁን በቅርቡ በAሜሪካን ሀገር Aንድ ምሳሌ Eንጥቀስ። በየዓመቱ Aሜሪካና Eስራኤል የምትሰጠው 
Eርዳታ Aለ። Aሁን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በሚካሄድበት ወቅት ጠብቀው ፕሬዝዳንት Oባማ የAይሁዳውያንን ድምፅ 
ለማግኘት ገንዘቡ Eንዲሰጥ Aድርገዋል። ስለዚህ ስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ሁልጊዜ ተጠቃሚ ነው። የEኛ ተቃዋሚ 
ኃይሎች Aዲስና ትኩስ ኃይል ያስፈልጋቸዋል የሚል Eምነት Aለኝ። Eስካሁን ያሉት Aመራሮች ብቃት የላቸውም 
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ማለቴ Aይደለም። ያም ሆኖ ሕዝቡ ከዚህ በፊት ያደረጉት ጥረት Aለመሳካቱን በማየት ከዚህ በኋላም ለውጥ ሊመጣ 
Aይችልም ብሎ የማሰብ ነገር ሊኖር ይችላል። 

ሰንደቅ፡ 
በIህAዴግ ውስጥ Aዲስ ተቃዋሚ ሊፈጠር ይችላል ብለው ያምናሉ? 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
በEኔ Eምነት ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ የማስበው በተቃዋሚዎች ሳይሆን በIህAዴግ ውስጥ ነው። 

IህAዴግ ይሄንን ሀገር ለመቆጣጠር ሲል የተደራጀ ድርጅት ነው። IህAዴግ Eንደ ስሙ ግንባር ነው። IህAዴግ 
የፖለቲካ ፓርቲም Aይደለም። Aንድ ግንባር Aንድ Aገር ከጭቆና ነፃ ለማውጣት የሚፈጠር ኃይል ነው። ስለዚህ 
IህAዴግ ውስጥ የሚፈልቁ Aዳዲስ የፖለቲካ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። Eነዚህ Aዳዲስ የፖለቲካ ሁኔታዎች 
የሚመጡት ለምሳሌ በIኮኖሚ ፖሊሲ መለያየት፣ በሶሻል ፖሊሲ መለያየት፣ በፖለቲካ ፍልስፍና መለያየት 
Eንዲሁም Aሁን IህAዴግ ክልል Aቀፍ ፓርቲ በመሆኑ ከውስጡ ሀገር Aቀፍ ፓርቲ ሊወጣ ይችላል። ይህ 
በፖለቲካ ንድፈ ኀሳብ ስንመለከተው የብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች Aስተዳደግ ነው። 

በልማታዊ መንግስት ሞዴል Aብዛኛዎቹ የምስራቅ Iሲያ Aገሮች ፈጣን Eድገት Aሳዩ የተባለው መንግስት 
የግል ሴክተሩ Eንዲያድግ የማመቻቸት ስራ በመስራቱ ነው። በEኛ ሀገር ግን የመንግስት ልማት ድርጅቶች ነው 
Eንዲያድጉ Eየተደረገ ያለው። Iትዮጵያ ውስጥ መንግስት ግዙፍ ድርጅቶች Aሉት። Iትዮ ቴሌኮም፣ የIትዮጵያ 
Aየር መንገድ፣ የIትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት፣ ወዘተን ስንመለከታቸው መንግስት Aሁንም በድርጅቶቹ 
ከፍተኛውን ድርሻ ይዞ ለውጪ Iንቨስተሮች የተወሰነ ድርሻ ሸጦ ብዙ መዋEለ ነዋይ Aግኝቶ የመሠረተ ልማቱን 
ማካሄድ ይችላል ወይ? ግድቦችን ሊሰራ ይችላል ወይ? ምክንያቱም መንግስት Eድሜ ልኩን ግድብ Eየሰራ 
Aይኖርም። 10 ሺህ ሜጋ ዋት ማመንጨት የሚያስችል ግድብ ሰርቶ የኃይል ፍጆታው ከEኛ Aልፎ መሸጥ 
ይችላል። መንግስት መንገድ ሲሰራ ይኖራል ወይ? በEርግጥ ሀገሪቱን በጣም ከወደቀ ደረጃ ላይ ለማንሳት 
የመንግስት ሚና ሊጎላ ይችላል። ግን ይሄ Eስከመቼ ይቀጥላል? የሚለው ከወዲሁ ሊታይ ይገባል።  

 ሌላው ቴሌኮሙኒኬሽን በማንኛውም ሀገር ውስጥ ወደግል ሴክተር ሲዛወር ውድቀት Aላሳየም። ይልቁኑም 
ለመንግስት ብዙ ገቢ ያስገባል። ለምሳሌ የናይጄሪያን ተሞክሮ Eንውሰድ፤ የናይጄሪያ ቴሌኮሙኒኬሽን ወደ 
ግል ሲዛወር የተባበሩት መንግስታት ተጠሪ ሆኜ Eዛው ነበርኩ። በAንድ መቶ ዓመት ውስጥ 500 ሺህ ብቻ 
የነበረው የስርጭት መጠን ወደ ግል ሲዛወር በAንድ ዓመት ብቻ ዘጠኝ ሚሊዮን ደርሶ ነበር። ይህ የሆነው 
በAራት የግል ቴሌኮም ኩባንያዎች Aማካኝነት ሲሆን፤ የመንግሰት ገቢም ከ250 ሚሊዮን ወደ 2.8 ቢሊዮን 
ዶላር ከፍ ብሏል። Aሁን ናይጄሪያ ወደ 34 ሚሊዮን የቴሌፎንና የIንተርኔት ተጠቃሚዎች Aሏት። 

 ከዚህ በተጨማሪ የIትዮጵያ Aየር መንገድ በርከት ያሉ Aውሮፕላኖችን Eየገዛ ነው። ከዚህ ጋር ማጤን 
የሚገባን ነገር የEነዚህን Aውሮፕላኖች Eዳ ማን ነው የሚከፍለው? የIትዮጵያ Aየር መንገድስ ለIትዮጵያ 
መንግስት ምን ያህል ብር ፈሰስ ያደርጋል የሚለውን ነው። የIትዮጵያ Aየር መንገድ ለሀገሪቱ Iኮኖሚ 
Eያበረከተ ያለው ጥቅም ተገምግሞ Aያውቅም።  

 የውጪ የፋይናንስ ኃይሎች Eዚህ Aገር ቢገቡ ብዙ መዋEለ ነዋይ ይዘው Aይመጡም ወይ? የግል 
Iንተርናሽናል ባንኮች በሁሉም የAፍሪካ Aገር Aለ። Eዚህ ጎረቤታችን ጅቡቲ Aለ። የሌለው ኤርትራና 
Iትዮጵያ ብቻ ነው። Eነዚህ የፋይናንስ ተቋማት Iትዮጵያ ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ ካፒታል ይዘው ነው 
የሚመጡት። ባዶ Eጃቸውን Aይመጡም። ካፒታል ይዘው ሲመጡ ነጋዴው ስራ ለመስራት የካፒታል 
ኃይል ይኖረዋል። ካፒታል ሲኖር ደግሞ Eድገት ይኖራል። 

 ሌላው Eድገታችንን ሊያመጥቀው የሚችለው የስቶክ ኤክስቼንጅ ነው። ብዙ ጊዜ የምንሰማቸው Eኛ የስቶክ 
ኤክስቼንጅ Aይነት ገበያዎችን የመቆጣጠር የEውቀት Aቅም የለንም የሚል ነው። ነገር ግን ይሄንን ብቃት 
ማደራጀት Eንችላለን። Aየር መንገዳችንን መምራትና ማስተዳደር Eስከቻልን ድረስ Eነዚህ የማርኬት 
Aይነቶች Eንዴት ማስተዳደር ያቅተናል። ካልቻልንም የተፈለገውን መዋEለ ነዋይ ከፍሎ ባለሙያ 
ማምጣት ነው። ያም ካልሆነ Eድሜ ለደርግ ተሰደው በትልልቅ ፋይናንሺያል ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ 
Iትዮጵያውያን Aሉ። Eነሱን ማምጣት ነው። የIትዮጵያ ኮሞዲቲ ኤክስቼንጅን ማቋቋም Eስከቻልን ድረስ 
የስቶክ ኤክስቼንጅን የማናቋቁምበት ምክንያት ምንድነው? 

 ዓለም ውስጥ ያለው የገበያ Iኮኖሚ ስርዓትን መሟላት Aለብን መካከለኛ ገቢ ካላቸው Aገሮች ተርታ 
ለመመደብ Eነዚህን የዓለም Aቀፍ የገበያ ግብAቶች መጠቀም ያስፈልጋል። ይሄንን ለማስኬድ ብዙ ፖሊሲ 
መቀያየር ያስፈልጋል።  

ሰንደቅ፡ 
ይህንን ሲሉ IህAዴግ የፖሊሲ ብወዛ ወይም ማሻሻል ይጠበቅበታል Eያሉ ነው? 
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ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
IህAዴግ 21 ዓመታት ይህንን ሀገር ገዝቷል። ወደፊት ይህንን ያደርጋል፣ Aያደርግም የግንባሩ መሪዎች ነው 

የሚያውቁት። ሀገሪቱ ግን ይሄንን ለውጥ ትፈልጋለች። Eኔ Eንደ ሀገር ነው የምናገረው። ሀገሪቱ ከረሃብና 
ከሴፍቲኔት ድጎማ ነፃ የሆነች ሀገር፤ የነጋዴው ኅብረተሰብ የንግድና Iንዱስትሪ ብቃቱን Aረጋግጦ ይሄንን ሕዝብ 
ወደሰራተኛነት የሚቀይርበት ሁኔታ መፈጠር Aለበት። ይሄ የፓርቲ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የት ዓለም ውስጥ ነው 
የምንኖረው? ብለን መጠየቅ Aለብን። ከማንስ ጋር ነው የምንሰራው? Aሁን ከቻይና ጋር Eየሰራን ነው፣ ከAፍሪካ 
ሀገር ጋር Eየሰራን ነው የነፃ ገበያ ስንል ከሌሎቹ ጋር በነፃ መገበያየት Eንደመሆኑ መጠን ለዚህ ደግሞ ችሎታ 
ሊኖረን ይገባል። ብር የራሱን ዋጋ ተምኖ የሚቀመጥበት ዘመን መምጣት Aለበት Eንጂ መንግስት ወይም ብሔራዊ 
ባንክ Eንደፈለገ ዛሬ 17 ነገ 18 Eያለ Eስከመቼ ይቀጥላል? ብለን Eነዚህን መጠየቅና ተገቢ መልስ ማግኘት Aለብን። 
Eንደድሮ የIኮኖሚ ፖሊሲ Aንዴ ወጥቶ ሦስትና Aራት ዓመት Aይቆይም። በትሪሊዮን የሚቆጠር ዶላር 
በIንተርኔቱ የሚተላለፍበት ዘመን በመሆኑ ዛሬ የወጣው የIኮኖሚ ፖሊሲ ነገ Aስቸጋሪ ይሆናል። ለዚህ ነው 
በAሜሪካ ምርጫ የIኮኖሚ ፖሊሲ ትልቅ Aጀንዳ ሆኖ የቀረበው። Eነፕሬዝዳንት Oባማ ሰላሳና Aርባ ጊዜ በፊዴራል 
ሪዘርቭ በኩል የወለድ ምጣኔን ሲቀንሱና ሲጨምሩ ቆይተዋል። በEኛ ሀገር ግን የወለድ ምጣኔ ሪል Iንተረስት 
ሬትና ኖሚናል Iንተርስ ሬት ማንም ሰው ሲነጋገርበት ሰምቼ Aላውቅም። በዚህ ጉዳይ ላይ ምርምር ሲሰራ 
Aላየሁም።  

ሰንደቅ፡ 
IህAዴግ በሀገሪቱ የIኮኖሚ Eድገት Eያስመዘገበ መሆኑን ቢገልፅም፤ ወደ Aንድ ሀገር Aቀፍ (ውህድ) ፓርቲ 

ለመምጣት ያልቻለው ለምን ይመስልዎታል? ከግንባር ወደ ፓርቲ የማይቀየረውስ ለምንድነው? 

ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ፡ 
የIህAዴግ ተፈጥሮAዊ ሁኔታ (በክልል ፓርቲዎች መዋቅሩ) ግንባር Eንዳይሆን Eንቅፋት ስለመፍጠሩ 

Eርግጠኛ መሆን ያስቸግራል። በAንድ በኩል Iትዮጵያ ውስጥ ያለው የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ Eኛ በቀዳማዊ 
ኃይለስላሴ ሥርዓት ላይ ስናነሳው የነበረ ጥያቄ ነው። በተለይም በOሮሞ Eና በደቡብ ሕዝብ ያለው ሁኔታ መቀየር 
ነበረበት። በርካታ ጥናቶች Eንደሚጠቀሙት የIትዮጵያ ብሔረሰቦች መካከል ጦርነት ተፈጥሮ Aያውቅም። ባለፉት 
21 ዓመታት Iትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት Eንድታከብር ብዙ ስራ ተሰርቷል። Aሁን ሁሉም ብሔረሰቦች 
በIትዮጵያዊነት ጥላ ስር የራሳቸው ቋንቋ፣ ማንነትና ባህል ተከብሯል። በመሆኑም ፓርቲዎቻችንም IህAዴግን 
ጨምሮ ከዚህ ወጣ ብለው ሀገር Aቀፍ ፓርቲ ሆነው መደራጀት ይገባቸዋል።  

በዓለም ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር መወዳደር Aለብን። በማንኛውም ዓለም Aቀፍ መለኪያ Iትዮጵያ በዝቅተኛ 
ደረጃ ስለምትገኝ Aካሄዳችንን መፈተሽ ይገባናል። መካከለኛ ገቢ ካላቸው Aገሮች ተርታ ለመመደብ የምንሰራ ከሆነም 
የግብርና ፖሊሲያችን ማየት ይገባናል። Eስካሁን ግብርና መር ፖሊሲ ነበረን። ያ ፖሊሲ ተገምግሟል ወይ? 
ተገመገመስ ውጤቱ ምን ነበር? በAሁኑ ወቅት Aገሮች የAምስት ዓመት የልማት Eቅድ ትተዋል። የAምስት ዓመት 
Eቅድ መንግስት ብዙውን ነገር Eሰራለሁ በሚልበት ጊዜ የሚፈጠር ጉዳይ ነው። የAምስት ዓመት የልማት Eቅድ 
የድሮ የሶቪየት ሞዴል ነው። Aሁን ያለው Aካሄድ ስትራቴጂክ ፕላን በማውጣት ነው። Eያንዳንዱ የመንግስት 
መስሪያ ቤት ስትራቴጂክ Eቅድ በማውጣት በዛ የመመራት ሁኔታ ነው ያለው። የግል ሴክተሩ፣ የትምህርት 
ተቋማት በምርምር ሚናቸውን Eንዲወጡ ማድረግ ነው። ስራውን ወይም ልማቱን ለሕዝቡ መስጠት ነው። 
የመንግስት ዋና ስራ የሀገር ደህንነት፣ የሕግ የበላይነትን ማስከበርና Aስፈላጊ በሆኑ የመሠረተ ልማት ስራዎች ላይ 
መሳተፍ ነው። ስለዚህ የግል ሴክተሩ በሂደት Aገር ያሳድጋል ተብሎ Eምነት ሊጣልበት ይገባል። ለIትዮጵያ 
መንግስት ብቻ ነው የሚያስበው የሚለው የፖለቲካ Aካሄድ ብዙ ርቀት Aያስኬድም። በAሁኑ ወቅት ሕዝቡን ወደ 
ዳር ትቶ Eኛ Eናውቅልሃለን የሚል Aመለካከት Aለ። 

በቅርቡ በውጪ የሚኖር ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ በቪOኤ Aንድ ውይይት ላይ ተጋብዞ ነበር። የሽግግር መንግሰት 
ይቋቋም ብሎ ነበር። ከየት ወደየት Eንደሚያሸጋግሩን ግልፅ Aይደለም። ስለዚህ IህAዴግ ብቻ ሳይሆን ሌሎች 
ፓርቲዎችም ወደ ወቅቱ ሁኔታ ቢያዩ ጥሩ ነው። Iትዮጵያ በAራቱም Aቅጣጫ በጦርነት ድባብ የተከበበበች ሀገር 
Eንደመሆኗ Eራሳችንን ወደዚህ ተፅEኖ የማይጎትተንን የፖለቲካ ፍልስፍና መከተል ይኖርብናል። “የሚገባኝን 
ስጡኝ” በሚል የጎሳ ፖለቲካ Aብረን Eንጓዛለን የሚለው Aሁን Eየቀረ መሄድ Aለበት። Eንዳውም ወዳልጠበቅነው 
የከፋ ሁኔታ ስለሚወስደን መጠንቀቅ ያለብን ይመስለኛል።  

 


