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ርዕዮተ አለም አምላኪዎቹና እንዳገሩ ሰርዶ በሃገሩ በሬ 

 የሚዘምንበት ኢህአዴግ (፩) 

 

ዮናስ 03-13-15 

ባሳለፍናቸው 4 ሃገር አቀፍ ምርጫዎችም ሆነ በ5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ ዋዜማ ላይ በሃገራችን የሚገኙ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች አሠላለፍ አሁንም በ3 ተጠቅልለው ሊታዩ የሚችሉ ናቸው፡፡ የመብዛታቸውን ያህል በ3 ደርዝ ተሠልፈው 

የመገኘታቸው ጉዳይ በራሱ ቢያጠያይቅም ሶስቱን አሠላለፎች ግን በየራሳቸው መመዘንና ማየት ስለምርጫ 2ዐዐ7 

እንደመራጭ ተገቢነቱ አያጠያይቅም፡፡ የሚበዙት ፓርቲዎች በንድፈ ሃሳብ ደረጃ ሊበራላዊ ርዕዮትን እንደሚከተሉ ሲናገሩ 

በዚሁ ደርዝ ከተሠለፉት ጋር ጥምረት የፈጠረው ህብረት የተሠኘውና በፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የሚመራው ፓርቲ ደግሞ የሶሻል 

ዴሞክራሲ ርዕዮትን ተከታይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

በ3ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውና ላለፉት 23 ዓመታት የመንግስትነትን ስልጣን የያዘው ኢህአዴግ የሚመራበት ርዕዮት ደግሞ 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጿል፡፡ ስለሆነም እነዚህን ርዕዮቶች ስለምርጫ 2007 ብለን በስፋትና 

በጥልቀት መፈተሽ ጊዜ የሚጠይቅና ለሚዲያ ግብአትነት አስቸጋሪ በመሆኑ ማጠንጠኛችንን የርዕዮቶቹ መሠረታዊ ግጭት 

በሆነው የቡድን መብትና የግል መብቶች ላይ አድርገን መመዘን ተገቢና ተመራጭ ይሆናል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖም በሁለቱ 

ጐራ የተሠለፉትን ርዕዮቶች ስንመዝን የመንግስትነት ስልጣን ይዘው የተፈተኑበት ተግባራዊ ማሳያ ስለሌለን ሂሳችንን 

ተሠላፊዎቹ በተደጋጋሚ ሲናገሩትና በማኒፌስቷቸው ካስቀመጧቸው መረጃዎች ተነስተን ይሆናል ማለት ነው፡፡ በሌላ በኩል 

ግን ገዠው ፓርቲ ወይም ኢህአዴግ እከተለዋለሁ የሚለውን ርዕዮት ከንድፈ ሃሳባዊ ትንታኔው ባሻገር በተግባር የርዕዮቱን 

ውጤቶችም (መንግስት ነውና) ሣሳያ ማድረጋችን የሚጠበቅና እንደ አድሎና ውግንና ሊወሠድ የማይገባው ይሆናል፡፡ 

ከዚህ ተነስተን ሊበራላዊ ርዕዮትን እንከተላለን የሚሉትንና የሚበዙ ፓርቲዎችን ርዕዮት ከቡድንና የግል መብት አንፃር 

ስንፈትሻቸው እንዲህ ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ 

እነዚህ ፓርቲዎች የሊበራሊዝም ርዕዮትን የግለሠብን መብትም ሆነ የቡድን መብቶችን ለማስከበር ወደር የማይገኝለት ነው 

ይሉታል፡፡ ይህን ሲሉ ደግሞ ለግለሠብ መብቶች ቅድሚያና የበለጠውን ድርሻ ሠጥተው ሲሆን ማጠየቂያቸውም የእያንዳንዱና 

የማናቸውም ቡድኖች ጥያቄ መነሻ የግለሠብ ጥያቄ በመሆኑ ነው የሚል ነው፡፡ (በሃገራችን ተጨባጭ ሁኔታም መነሻውን እንደ 

ግለሠብ መብት አድርጐ በቡድን ሲጠይቅ ካላየነው የመገንጠል ጥያቄ ባሻገር) ሲሉም ተጨማሪ ማጠየቂያ የሚያቀርቡት በዚህ 

ርዕዮት ስር የተሠባሠቡት ኃይሎች የመገንጠል ጥያቄ በራሱ መነሻው ለቡድን መብት ቅድሚያ ከመስጠት የሚመነጭ በመሆኑ 

አንቀበለውም ሲሉም ይከራከራሉ፡፡ ለመከራከሪያ ሃሳባቸው ደግሞ ዛሬ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት በልጽገዋል የሚባሉ 

ምዕራባዊያንን እንደማሳያም በማቅረብ መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም፡፡  
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የሶሻል ዴሞክራሲ ርዕዮትን የሚከተለውና ምናልባትም ለሃገራችን ብቸኛ የሆነውን ህብረት ከግለሠብና የቡድን መብቶች አኳያ 

ስንመለከተው የህብረቱ መሪ በተደጋጋሚ እና በየአጋጣሚው የሚናገሯቸው ንድፈ ሃሳባዊ ትንታኔዎችን እናገኛለን፡፡ 

የግለሠብ መብትና የቡድን መብት አንዱ ከሌላው ሳይነጣጠሉ ሊከበሩ የሚችሉ መብቶች ናቸው ሲሉ ከኢህአዴግ ርዕዮት ጋር 

በተመሳሳይ ቦታ ላይ ሲቀመጡ፤ ማጠየቂያዎቻቸው ግን ከኢህአዴግ የተለዩ ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ ካደመጥናቸው 

ትንተናዎቻቸው መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይኸውም "አለም ያወቃቸው ከግለሠብ መብት በላይ የሆኑ የቡድን መብቶች አሉ" 

የሚለውና ለቡድን መብትና የግለሠብ መብት ሳይነጣጠሉ መከበር አለባቸው ለሚለው ትንተናቸው የሚያቀርቡት አስረጅ 

ነው፡፡ "ሠራተኞች፣ ሴቶች አካል ጉዳተኞች ወዘተ የተለዩ ፍላጐታቸውን እና ጥቅሞቻቸውን በነጠላ ተደራጅተው ማስከበር 

የማይቻላቸው በመሆኑ በቡድን መደራጀታቸውና የመብት ጥያቄ ማንሳታቸው ግድ ስለሚል" የሚሉና ተመሳሳይ የሆኑ 

ምሳሌዎችንም ስለማጠየቂያዎቻቸው በአስረጅነት ይጠቀሳሉ፡፡ እነዚህ መብቶች ሊከበሩ የሚችሉት ደግሞ በማህበራዊ ውል 

(Social contract) መሆኑንም አጽንኦት በመስጠት ይከራከሩና ኢህአዴግ የሚከተለውን ርዕዮት ግን ለቡድን መብት 

ቅድሚያ የሠጠና ግለሠብን የሚጨፈልቅ ነው ሲሉ ይህንንም በተግባር ከሚታየው የ23 ዓመታት የስልጣን ዘመኑ ማረጋገጥ 

እንደምንችል ይመክራሉ፡፡  

በጥቅሉ ሲታይ ሊበራሎቹም ሆነ ሶሻሎቹ አንዱን ከአንዱ በማስቀደምና በአንድነት በማየት ለግለሠብና ቡድን መብቶች 

እውቅና ስለመስጠታቸው ቢያወሱም ከሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ሲታይና ፍልስፍናዎቹ ሊሸከሟቸው የማይችሉ ጥያቄዎች 

ሲነሱ ባይናገሩትም ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ የሆኑ ምላሾችን ሲሠጡ መስማትና ማየት የተለመደ መሆኑም የሚሠመርበት ነጥብ 

ነው፡፡ የኢህአዴግን ርዕዮት በተመለከተም ሁለቱም በተመሳሳይ አፋኝ  ከፋፋይና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ነው ሲሉም 

ስለማሄሳቸው በተመሳሳይ የለትተለት መስማታችንና ማየታችን ያረጋገጠው ነው፡፡ 

ስለሆነም እነዚህንና ከላይ የተመለከትናቸውን ሁለት ርዕዮቶች ስለኢህአዴግ ርዕዮት ካላቸው እይታና ኢህአዴግ ስለ እነርሱ 

ርዕዮት ካለው እይታ አኳያ፤ ይልቁንም በተግባር ላይ ያዋለውን እና 23 ዓመታት የተመራበትን ርዕዮት ከተግባራዊ ውጤቶቹ 

አኳያ መመዘን ተገቢና በልካችን የተሠፋው ሸሚዝ የትኛው መሆኑን ስለምርጫ 2007 መለየት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው፡፡ 

መብቶች የማይጨበጡ እና ከስሜት ወይም ነፍስ ጥያቄም ጋር የተገናኙ ከመሆኑ አንፃር ቴክኒካሊ ነጣጥሎ ማየት በራሱ 

አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው የሚለው ኢህአዴግ የግለሠብ መብት ሲከበር የቡድን መብትም ይከበራል ሲሉ የሚሞግቱትን 

ሊበራሎች መነሻቸው መብቶችን ሜካኒካሊ ከማየት እንደሆነም ያሠምርበታል፡፡ 

 ሰዎች በጊዜ ሂደት የገነቧቸውና የግለሠቦች መውጣትና መግባት፤ መቀበልንና አለመቀበልን ሳይጠይቁ ሊከበሩ የሚገባቸው 

እሴቶች ባሉባቸው እንደኛ አይነቶቹ ሃገራት፤ የቋንቋና ባህል ብዝሃነት ወዘተ ባለበት የኛይቱ ሃገር ግለሠቦች እንደግለሠብ 

ፈቀዱም አልፈቀዱ በወል የሚገለጹበት ማንነት መኖሩ አይካድም፡፡ ይህን መሰል ብዝሃነት   ባለበት ሃገራችን የግለሠብ 

መብትን በማክበር ብቻ ከላይ የተመለከቱ የወል መብቶችን መመለስ አለመቻሉ እሙን ነው ሲል ኢህአዴግ ይሞግታል፡፡ 

 ባህልንና ቅርስን የመጠበቅና የማልማት  መብቶች በግለሠብ መብት ሽፋን ሊመለሱ የማይችሉ ማሳያዎች ናቸው በማለት 

ለሙግቱ አስረጅ የሚጠቀሠው ኢህአዴግ፤ ሊበራል ዴሞክራሲ የሚባለውና የሚበዙት የሃገሬ ፓርቲዎች የሚከተሉት ርዕዮት 
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ግን የቡድን መብት በግለሠብ ነፃነት ላይ የተጫነ ቀምበር ነው ሲል የሚያምንና የከበርቴዎች ስርዓት ነው ሲል ለሙግቱ 

አጽንኦት ይሠጣል፡፡  

ይህንንም ሲዘረዝር ግለኝነትን ለማስፈን ሠዎችን ከጋራ ወደ ግል በመቀነስ የጋራ መብታቸውን የማስከበር አቅማቸውን 

የማሳጣት ስትራቴጂ መሆኑንም ያወሳል፡፡ ሊበራላዊ ርዕዮት በአንድ ወቅት የግለሠብ መብትና የቡድን መብት ልዩነት 

እንዳላቸው በይፋ ሲናገረውና ሲሠብከው እንደነበር የሚያስታውሠው ኢህአዴግ የግለሠብ መብት ሲከበር የቡድን መብትም 

አብሮ ይከበራል ፤ ወደ ሚል አቅጣጫ የታጠፈው አላዋጣ ሲለው መሆኑንም በመጥቀስ ነው፡፡ አንዱ ከአንዱ ጋር የተያያዘ ነው 

የሚለው ሊበራላዊ ርዕዮት የቡድን መብትን ግን በተጨባጭ እንደአደጋ የሚቆጥር ስለመሆኑ የተደራጀ ተቃውሞ 

እንዳይገጥመው የሚያደርጋቸውን የዲፓለቲሳይዜሽን ተግባራዊ ክዋኔውን ወደር የለሽ ከሚሏቸው ምዕራባዊያን ወቅታዊ ሁኔታ 

አምጥቶም እንደ አስረጅ ይገልጻል፡፡ 

ይኸውም መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ እጁን ማስገባት የለበትም ሲሉ ለበርካታ አመታት የዘለቁት ምዕራባዊያን ከበርቴዉ 

ሲከስር ግን ጣልቃ ገብተው እንዴት እንዳዳኑት ያየነው የቅርብ ጊዜው የኢኮኖሚ ቀውስ ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡  

 ሲል  የሚጠቅሠው ኢህአዴግ we are 99 ሲሉ አደባባይ የሚውሉ አሜሪካውያንን እና  99 በመቶው  የሃገሪቱ ሃብት 1 

በመቶ በሚሆኑ አሜሪካውያን እጅ ላይ የመኖሩን እውነትም ማሳያ አድርጐ ያቀርባል፡፡  

ከሁሉ የሚልቀው ደግሞ በአሠላለፉ ስር የሚገኙትንና የሚበዙትን ፓርቲዎች በተምሳሌትነት በሚያነሷቸው ምዕራባውያን 

ዘንዳ በሚደረጉ ምርጫዎች ላይ በመራጭነት እንዲሳተፉ የሚፈቀድላቸው ከሃገሪቱ ህዝብ 33 ከመቶ አለመብለጣቸው 

ሁነኛው ማሳያና የርዕዮቱን በልካችን ያልተሠፉ ሸሚዝነት  የሚያሳየው ነው ፡፡  

ሶሻል ዴሞክራሲ የሚባለው ርዕዮትንም በተመለከተ ጉዳዩን የሚያየው ከመደብ ቅራኔ አኳያ ስለመሆኑና ከአንዱ ወስዶ 

ለሌላኛው ከማድረግ አኳያ በመሆኑ ብዝሃነትን ሊያስተናግድ እንደማይችል ያወሳል፡፡ ሊበራሉም የግለሠብን  መብት 

ያስቀድማል፡፡ መብት የሚባለው ደግሞ ትርጉም የሚኖረው ሁለቱንም በተሟላ መልኩ እና በእኩል ደረጃ የሚያከብረው 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት ነው የሚለው ኢህአዴግ፤ መንግስት በኢኮኖሚው ውስጥ መግባት እንዳለበት የሚያምነው  

ሶሻል ዴሞክራሲ ርዕዮትን ደግሞ የመግባቱ ምክንያት ስለሃብት ክፍፍል ብቻ የመሆኑን አመክንዮ በመጥቀስ ኬኩ በመጋገር ላይ 

በሚገኝበት ሃገራችን ስለክፍፍሉ የማውራትን ፋይዳ ቢስነት የሚያረጋግጥ ነው ይለዋል፡፡ 

 በመሠረቱ ግን የሚለው ኢህአዴግ በሶሻል ዴሞክራሲ ርዕዮት  እድገት ማምጣት እንደሚቻል እምነቱ ቢሆንም በዚህ መንገድ 

ለመመራት ከፍተኛ መካከለኛ ገቢ ያለው /Upper middle class/ ኢኮኖሚ የመገንባትን ቅድመ ሁኔታ ርዕዮቱ የመጠየቁን 

አመክንዮ በማስታወስ በልካችን ያልተሠፉ ሸሚዝ የመሆኑን እውነትነት ይገልጣል፡፡  

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት በኢኮኖማው ላይ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርግ ችግርተኛ እና ጥገኛ እየፈጠረና ለከበርቴው ወግኖ 

ሳይሆን፤ ወይም ደግሞ ግለሠቦችን ጨፍልቆ ሳይሆን በግልም ሆነ በቡድን ልማታዊ ብድር በመስጠት፤ የቴክኖሎጂ ድጋፍና 

መሠል ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ሃገሪቱን ፈጣንና ቀጣይነት  ላለው ኢኮኖሚ በማብቃት ህዝቡም እንደ የደረጃው ተጠቃሚ 

የሚደረግበት ስርዓት ነው፡፡  ተቃዋሚዎቹ ወይም ከኢህአዴግ በተለዩት ሁለት ርዕዮቶች ስር የሚገኙት ፓርቲዎች ኢህአዴግን 
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"ቀድሞ አብዮታዊ ነበርክ፤ አሁን ደግሞ ልማታዊ ማለትህ ለአገዛዝህ እንዲመችህ የመገለባበጥ አምባገነናዊ አካሄድ ነው" ሲሉ 

ቢከሱትም፤ ኢህአዴግ በበኩሉ ኢህአዴግ ርዕዮትን እንደማያመልክና የርዕዮት መረጣውና መነሻውም የህዝብ ጥቅም እንደሆነ 

ተጨባጭ ማሳያዎች እያነሳ ይሞግታል፡፡ 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት ለኢትዮጵያ ሠላም ልማትና ዴሞክራሲያዊ ጥያቄ ፍቱን መሆኑን የሚገልጸው ኢህአዴግ 

የሃገሪቱ ኢኮኖሚን ተከትሎ የአፍሪካ ታይገር እስከመባል የበቃነውም በርእዮቱ መነሾነት መሆኑን ይጠቅሳል፡፡  

መነሻና መድረሻው የህዝብ ጥቅም ለሆነው ኢህአዴግ ርዕዮት የአምልኮ ጉዳይ ሳይሆን እንደወቅቱና ተጨባጭ ሁኔታው 

ምርምርን መሠረት አድርጐ የሚለወጥ ዳይናሚክ ስርአት መሆኑንም በሙሉ ልብ ይናገራል፡፡ እንኳንስ መሠረታዊ መነሻና 

መደላድል በሌለበት ሃገራችን ሊበራሊዝም ጥርሱን ነቅሎ ባደገባቸውና   ሃገራት ዛሬ የመገንጠል ጥያቄ መነሳት የጀመረው 

ለቡድን መብት ዋስትና ባለመስጠታቸው መሆኑን የምሁራን ምስክርነትን እና የምርምር ውጤቶችን ጠቅሶ ይከራከራል፡፡ 

የሊበራሊዝም ርዕዮት ከሉዓላዊነት /Soverngity/ አኳያም ውድቅ የሆነ ርዕዮት መሆኑን የሚጠቅሠው ኢህአዴግ አንዲት 

ሃገር የግለሠቦች ጥርቅም ነች የሚሉት የርዕዮቱ አቀንቃኞች ፤ሊቆረጥሙ የሚሹት ሃገርን ሉዓላዊ ስልጣን ተዳፍረው ለመግባት 

ሲሉ እንጂ በእነርሱ ዘንዳ የተገላቢጦሽ አስፈልጐ በተገኘ ጊዜ ርዕዮቱን እንዴት አሽቀንጥረው እንደሚጥሉና ዞርም ብለው 

ይለማየታቸውን አስረጂዎች ኢህአዴግ በተጨማሪነት ያነሳል፡፡ 

የእምነት ቦታ ሲሠጥ፣ የመቃብር ቦታ ሲጠበቅ ለአንድ ሠው መብት ተብሎ ሳይሆን ለቡድኑ መሆኑንና ተያይዞም የግለሠቡ 

መብት እየተጠበቀ መሆኑን እንደማሳያ የሚጠቀሠው ኢህአዴግ ፤የሊበራል ርዕዮት አቀንቃኝ የሚባሉትና በምሳሌነትም 

ሃገርኛዎቹ በሚያነሷቸው ምዕራባውያን ሃገራት ከሁለተኛው የአለም ጦርነት በኋላ ብዙሃነት በስፋት እየተስተዋለባቸው 

በመሆኑ ብዝሃነትን ማስተናገድ የሚችል ርዕዮት እስካልተከተሉ ድረስ አደጋው የከፋ መሆኑንም አፋቸው አይናገር እንጂ 

በተግባር ወደዚያ እያመሩ መሆኑን መገንዘባቸውንም እዚህ ጋር ማስታወስ ተገቢ ይሆናል፡፡  

ቅራኔን የማስታገስ ሚና ያለው ሶሻል ዴሞክራሲ በምሳሌነት ከሚጠቅሳቸው ሃገራት ኖርዌይን እንደ ምሳሌ የሚያነሳው 

ኢህአዴግ ኖርዌይ ከፍተኛ የማዕድን ሃብት ስላመጣች ይህንኑ ሃብት ለማከፋፈል የተቀበለችው እና በልኳ የተሠፋ ርዕዮት 

መሆኑንም ይናገራል፡፡ ሶሻል ዴሞክራሲ እድገት ማምጣት የሚያስችል ርዕዮት ቢሆንም ጊዜ የለንም ከምንለው እኛ አኳያ ግን 

ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልን ለማረጋገጥም ሆነ ፈጣን እድገት ለማምጣት ወይም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ለመምታት 

የሚያስችለው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት በልካችን የተሠፉ ሸሚዝ እንደሆነም ያረጋግጣል፡፡ 

ህገ-መንግስቱም ለሁለቱም መብቶች እኩል እውቅና መስጠቱ ከአንዱ ተነጥቆ ለሌላው የሚሠጥበትን ፤በግለሠብ መብት 

ሽፋንም ቡድኖችን ለመጨፍለቅ ሳይሆን መሠረቱና መነሻው ከታች የሆነ / broad based/ የሆነ እድገት ለማምጣት 

የሚያስችል ስርዓት ለመገንባት ነው፡፡ ለሁሉም ሃገራት የሃብት ክፍፍል ማሳያ የሆነውን ጂኒ ኮፊሸንት አኳያ ርዕዮቱን 

የተመለከትን እንደሆነም ከ7ዐ ወደ 6ዐዐ ዶላር የደረስንበትን እና ከመቶ ሺዎች ወደ ብዙ ሚሊዮኖች ዓመታዊ ምርት ማየትና 

ገጠሮቻችን  የዳይናሚዝም ማዕከላት መሆናቸውን  በመትቀስ ማረጋገጥ እንደሚቻልም ኢህአዴግ የርዕዮቱን በልክ የመሠፋት 

ሚስጥራት ይገልጣል፡፡  
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ከመገንጠል ጥያቄ ጋር ተያይዞ ለሚነሳውም የቡድን መብት እስካልተነካ የትኛውም ሠው የመገንጠል ጥያቄ ማንሳት 

የማይችልባቸውን አመክንዮዎች የሚዘረዝረው ኢህአዴግ፤ የቡድን መብትን ለብቻው አከብራለሁ  ማለትና  ህገ-መንግስታዊ 

ዋስትና መስጠት የተለያዩ ስለመሆናቸው የቡድን መብትን እንደሚያከብሩ በሚታወቁቱ ካናዳና ስኮትላንድ ከሠሞኑ የተነሳው 

ጥየቄ መነሾ ይህ ስለመሆኑ ያወሳል፡፡  

ይህ ማለትም ባልና ሚስት እስከተጋቡ ድረስ ባያስማማቸውም ይኑሩ እንደ ማለት ሲሆን ዋስትና አግኝተው እስካልተስማሙ 

ያሻቸውን የመሆን መብት እንዳላቸው መገንዘባቸው  ግን በራሱ የሚያደራጃቸው መሆኑንም ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ ስለሆነም 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት ፤የኢትዮጵያ ካፒታሊዝም መገንባት ያለበት በንጥቂያ ሳይሆን ስር መሠረት ባለው የልማት 

መርህ ነው ይላል፤ ድጐማውም ልማታዊ እና ድህነታን ለመዋጋት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ስርአት ነው ሲልም አስረጂውን 

ይጨምራል ፡፡  

ፀቡም ከሶሻልና ሊበራል ርዕዮቶች ጋር ሳይሆን የሃገራችንን ችግር የሚፈታው የትኛው ነው ከሚለው ጥያቄ የሚመነጭ ነው፡፡ 

ለልማታዊ ባለሃብቱም ሃብት እየነጠቀና እየተነጠቀ ሳይሆን ለሃገር የሚጠቅምና መሠረታዊ ለውጥ የሚያመጣበትን ምቹ ሁኔታ 

የሚፈጥርለት ርዕዮት ነው፡፡ ከዚያ ባሻገር በሃገራችን የሚገኙ ፓርቲዎች በስም ሶሻልና ሊበራል እያሉ ቢያወሩም  ከሁሉም 

አይነት ሳይሆን የሁለቱንም ርዕዮቶች ውስንነት የሚሞላውና በልካችን የተሠፋው ርዕዮት ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት ነው 

ይለናል ኢህአዴግ፡፡ ማለቱንም ከንድፈ ሃሳብ ወደ ተግባራዊ ውጤቶቹ ተሻግረን መመልከት ግድ የሚለንና ምዘናችንን ምሉእ 

የሚያደርግ ስለሆነ ጥቂቱን እንመልከት፡፡  

ሃገራችን ላለፉት 22 ዓመታት በልማትና በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መስክ የተያየዘችው ሠፊ ጥረትና ትግል በውስጥ 

የከሰሩ ፖለቲከኞችና  በውጭ የገቢያ አክራሪዎች እንቅፋት እየገጠመው ስለመምጣቱና ከዚያም በላይ መራመድ የሚቻልበት 

ዕድል የነበረ መሆኑንም መንግስት በተለያዩ ጊዜያቶች መረጃዎች ጠቅሶ ቢያቀርብም እነዚህ ፀረ ሠላምና ፀረ ዲሞክራሲ 

ሃይሎች ስለህገ መንግስታዊ ሥርዓቱና የህግ የበላይነት ጠንቅቀው ከማወቃቸው ጋር ተያይዞ በአቋራጭ ለመያዝ የሚሹትን 

ሥልጣን ለማግኘት ይቻላቸው ዘንድ አንዳችም ማስረጃ ሣይተዉ በረቀቀና በተወሳሰበ መንገድ ፀረ ልማታዊና ፀረ 

ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሚናቸውን ሲጫወቱ አሳልፈዋል፡፡ 

ምርጫ በደረሰ ቁጥር ሆነ ብለው ግርግር በመፍጠር ከድርድር ይልቅ በአደባባይ ግርግርና ግጭት ስልጣን ለመንጠቅ በመሻት 

አልፎ አልፎ ካላቸው የስልጣን ፍላጎት መናር ጋር ተያይዞ ያንጠባጠቧቸውን ማስረጃዎች መሰረት በማድረግ መንግስት 

የእነዚህን ሃይሎች ፀረ ሰላም እንቅስቃሴና የህግ የበላይነት የሚፃረር አካሄድ ለህዝብ በማጋለጥና በማስረጃ የያዛቸውንም  እንደ 

ሥጋታቸው መጠን   በማለፍና ለህግ በማቅረብ ከህዝብ የተጣለበትን አደራ ለመወጣት ባደረገው ጥረት ሙሉ ለሙሉ ለማለት 

ባያስደፍርም የውጭውን ሃይል ለመቋቋምና ለመመከት መቻሉ እሙን ነው፡፡ 

እነዚህና በመንግስት ህግን መሰረት ያደረገ ቁጥጥር ሥር የዋሉቱ  ተላላኪና ቅጥረኞች ሲከስሙ ሌላው ብቅ እያለ፤ አንደኛው 

እጅ ሲሰጥና በራሡ ላይ ሲመሰክር ሌሎች በሌላ አጀንዳና በተመሳሳይ ታክቲክ ብቅ እያሉ፤ ሲሻቸው እንደፓርቲ እንታገላለን 

ሲሻቸው ደግሞ የስልጣን ብቸኛ ምንጭ በሆነውና ለመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ በሆነው ምርጫ 

አንሳተፍም ሲሉ ይከርሙና ለምን የሚል ጥያቄ ሲመጣ ምህዳር ጠበበ፤ አፈናና ወከባም ተበራከተብን ሲሉ የራሳቸውን 
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አስቀድሞ የመከነ ብቃትና አቅም በኢህአዲግ እያላከኩ ጥቂትም ቢሆን  የህዝብ ይሁንታ ለማግኘት ቢችሉም፤  አብዛኛው 

ህዝብ ግን  አሁን የደረሰበት ፖለቲካዊ ንቃተ ህሊና  በዚሁ መያዥያ መጨበጫ በሌለው ሰበብ አስባብ መጓዝ  ጥቂትም ቢሆን 

የህዝብ ይሁንታ ማግኘት የማይቻል መሆኑን በአንድ በኩል በመረዳታቸው፤ በሌላ በኩል ደግሞ ያላቸው ድርጅታዊና 

ፖለቲካዊ አቅምና ብስለት ህገመንግስታዊ ሥርዓቱንና የምርጫን ህግ በመከተል ለድል የሚያበቃቸው አለመሆኑን በመገንዘብ፤ 

በተደራጀና ሁሉን የከሠረ ፖለቲካና ፖለቲከኛ ባካተተ መልኩ ከአክራሪ ሃይሎች ጋር የጠለፋ ጋብቻ  ፈጽመው የነበረ መሆኑም 

ይታወሳል። 

በአንድ አገር የተረጋጋ የዴሞክራሲ ሥርዓት ለማስፈን የሚቻለው ፓርቲዎች በሚገነባው ሥርዓት መሰረታዊ ባህሪያት 

በተለይም በህገ መንግሥቱ ይዘት ላይ ተስማምተው  ሲያድሩ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና በነፃ ውድድር ላይ የተመሰረተ ወይም 

ደግሞ በመጠፋፋት  እና ግጭት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የተረጋጋ ወይም በሁከት የሚናጥና ለአደጋ 

የተጋለጠ እንዲሆን የማድረግ ውጤት የሚያስከትል ነው፡፡ 

በአንድ በኩል ህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ትክክለኛ በመሆኑ መቀጠል አለበት የሚሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህገመንግሥታዊ 

ሥርዓቱ በውድም በግድም መፍረስ አለበት የሚሉ ፈፅሞ የማይቀራረቡ አቋሞችን የያዙ ፓርቲዎች በሚኖሩበት አገር የተረጋጋ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት እንደማይችል የታወቀ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ሁሉም ፓርቲዎች ህገመንግሥታዊ ስርአቱን ተቀበለው በፖሊሲና ስትራቴጂ ደረጃ የሚታዩ የአማራጭ ልዩነታቸውን 

በሰላማዊ መንገድ የሚገልፁበት ሥርዓት ደግሞ በተረጋጋ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና በአገሮች ሰላማዊ 

ውስጣዊ ጉዞ እጅግ የተመቸ ሁኔታን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይታወቃል፡፡ 

የአንድን የህብረተሰብ ክፍል መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያሥችሉ አማራጭ ሃሳቦችን በማመንጨት፣ እነዚህ ሃሳቦች 

በህብረተሰብ ክፍሉም ሆነ በአጠቃላይ በህዝቡ ተቀባይነት እንዲያገኙ በመጣር፣ ሃሳቦቹ በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ተግባራዊ 

እንዲሆኑ በመታገል ከፍተኛ የአመራር ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና በዚህ መልኩ የተደራጀ አመራር ሰጥተው የህዝብን 

ድጋፍ ካገኙ የመንግስት ሥልጣንን ይዘው ሃሳባቸውን ተግባራዊ በማድረግ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ 

አሥተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ    አያጠራጥርም፡፡  

ነገር ግን ፓርቲዎች በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና ለመጫወት የሚችሉት አመለካከታቸው 

፣እምነታቸውና አሠራራቸው ዴሞክራሲያዊ ሲሆን ነው የሚለው ገዢው ፓርቲ ፤ የውስጥ አሰራሩ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ 

ፓርቲ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባትና ማበብ ፋይዳ ያለው አስተዋፅኦ ማበርከት አይችልም ሲል አፅንኦት ይሰጣል፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ አስተዋፅኦ እንዳለውና ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሁሌ የውዝግባቸው አንድ ምክንያት 

አድርገው የሚያቀርቡትን የሚዲያ አጠቃቀም በተመለከተም ገዢው ፓርቱ አገሪቱ በምትከተላቸው መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

ላይ ተከታታይ ትንተናዎችና በተለያዩ ወገኖች የሚቀርቡ የተለያዩ አማራጭ ሃሳቦችን እያቀረበ የውይይትና የክርክር መድረክ 

ሆኖ ማገልገል እንዳለበት በግልፅ ያስቀመጠ ሲሆን ሚዲያ ይህን የመሠለ በሳል የፖለቲካ ውይይትና ክርክር መድረክ ሆኖ 

በሚያገለግልበት ወቅት ሃሳቦችን በነፃ በማንሸራሸር የዴሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የሚረዳ መሆኑን በፅኑ አሥምሮበታል፡፡ 
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በዚሁ መሠረት የአገራችን ፖለቲካ በድርድርና በውይይት የሚመራበትን ባህል ለማዳበርና የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ ቦታ 

እንዳይኖረው የሚያደርግ ህብረተሰባዊ ግንዛቤ መፍጠር እንደተቻለ የሚገልፀው ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሠጥቶ 

በመቀበል ዴሞክራሲያው ድርድርና ውይይት የሚመራና እየተመራ ያለ መሆኑንም ይናገራል፡፡ 

ብዙ ጊዜ በአንዳንድ ተቃዊሚዎች በኩል በአገራችን የተከናወኑ ምርጫዎችን ነፃና ፍትሃዊ ላለማድረግ በምሳሌነት የሚቀርበው 

ምርጫ 97 እስከ ድምጽ አሠጣጡ ድረስ የነበረው ሂደት ድፍን አለም ያደነቀው ነፃ፣ፍታሃዊና ዴሞክራሲያዊ እንደነበር 

የሚያወሳው ኢህአዴግ ከድምፅ አሰጣጡ ሂደት በኋላ የተከሰቱ መደማመጥና መነጋገር የጎደላቸው የሁከትና የአመፅ አካሄዶች 

የፈጠሩት ነውጥና ማህበራዊ መታወክ ምንጫቸው የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ናቸው ሲል ይከራከራል፡፡ 

እነዚሁ የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ጎራ ውስጥ የሚመደቡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ ምህዳርን በተመለከተ የሚያነሱት 

ጥያቄ ፍፁም መሰረተቢስና ውሃ የማያነሳ ጥያቄ መሆኑን፤ ጥያቄውም ከሽግግሩ ወቅት ቻርተር ጀምሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው 

የሚለው ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እየተበራከቱ መምጣታቸውን፣ በርካታ ድምፆችና 

ሚዲያዎች መፈጠራችውን፣ የተለያዩ የግል ፕሬሶች መፍላታቸውን፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት 

ነገር ግን ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲጓዝ ህጋዊ መሠረት መጣሉን፣ የተቃዋሚዎች የመደመጥ መብትና በምክር ቤት ያላቸውን 

ተሳትፎ ለማሳደግ የተካሄደውን የህግ ቀረፃና የማፅደቅ ሂደቶች፣ከሰላም በላይ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ በህጋዊ መንገድ 

ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተዋናዮች የፈጠረውን ህጋዊ መደላድልና አመቺነት /የፓርላማ ህግ፣ የፓርቲዎች 

የምርጫ ማስፈፀሚያ ህግ፣ የጋራም/ቤት መቋቋም/ የመሳሰሉትን በማስታወስ በምህዳር ጉዳይ ላይ የሚነሳው ሁሉ መነሻውና 

ምንጩ ሌላና ፀረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ስለ መሆኑም ኢህአዴግ ደረቱን ነፍቶ ይናገራል፡፡ያም ሆኖ ጉዳዩን ከሰብአዊ 

መብት ጋር አያይዘው ለማብጠልጠል ሲሞክሩም ተስተውሏልና ከዚሁ አኳያ ያለውን በክፍል ሁለት ትርክታችን 

እንመዝነዋለን፡፡ 

 


