
 

ሉበራሌ ዳሞክራሲ ወይስ አብዮታዊ ዳሞከራሲ? 

መርስኤ ኪዲን 

ሰሞኑን በተሇያዩ ኢትዮዽያ ተኮር ዴረ-ገፆች ሊይ በሉበራሌ ዳሞክራቶችና እና በ አብዮታዊ ዳሞክራቶች መካከሌ የጦፇ ክርክር 

በመካሄዴ ሊይ ይገኛሌ። ገዢው ፓርቲ ኢህአዳግና ዯጋፉዎቹ ሉብራሌ ዳሞከራሲ እንከተሊሇን በሚለ ተቃዋሚዎች ሊይ የሰሊ 

ትችት በመሰንዘር ሊይ ይገኛለ። ጠቅሊይ ሚኒስትራችንን ጨምሮ የ ኢህአዳግ መሪዎቸና ተከራካሪዎች ሉበራሌ ዳሞከራሲን 

በራሱ ሳይሆን ኒዮሉበራሉዝምን እንዯ ሉበራሌ ዳሞክራሲ መገሇጫ አዴርገው በማቅረብ ተችት ሇመሰንዘር ሲሞክሩ ይታያለ። 

አንዲንድቹ ሉበራሌ ዳሞክራሲን አዛብቶ በመተርጎም ሳይገቱ ጭራሽ የ አብዮታዊ ዳሞከራሲ ፇሌሳፉ ነን። አብዮታዊ ዳሞከራሲ 

በኢህአዳግ የተፇሇሰፇ አገር በቀሌ አስተሳሰብ ነው ሲለ ተዯምጠዋሌ፣ ተነብበዋሌ። በሉበራሌ ዳሞክራቶች በኩሌ 

እንዯተሇመዯው አብዮታዊ ዳሞክራሲን የመተቸቱ ነገር ቢታይም ሉበራሌ ዳሞክራሲን የተሻሇ አማራጭነት በማሳየት በኩሌ ከ 

አይን የሚገባ ክርክር ሲዯረግ አሊይሁም። በዚች አጭር ፅሁፌ በማውቀውና በምረዲው መጠን በ አብዮታዊ ዳሞከራሲ እና 

በሉበራሌ ዳሞከራሲ አማራጭነት ዙሪያ እንዱሁም ኢህአዳጎች ከሉበራሌ ዳሞክራሲ ጋር ሉያያይዙት በሚሞከሩት 

በኒዮሉበራሉዝም ዙሪያ ያሇኝን ሃሳብ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ።   

 

አብዮታዊ ዳሞከራሲ 

በተከታታይ ሳምንታት በተካሄደት የ2002 ምርጫ ክርክሮች የኢህአዳግ ተከራካሪዎች ከዚህ ቀዯሙ በተሇየ መሌኩ አብዮታዊ 

ዳሞክራሲን እንዯራሳቸው ፌሌስፌና አዴርገው ሇማሳየትና ከእውነተኛ ምንጩ ከሶሺያሉዝም በተቻሇ መጠን ሇማራቅ ሲጥሩ 

ተመሌክተናሌ:: መቸም አብዛኛው ሰው ፖሇቲካን በወጉ አይከታተሌም ወይም አያነብም ከሚሌ አስተሳሰብ ነው እንዱህ ያሇ 

ከእውነታው እጅግ የራቀ ክርክር ሇመከራከር የተጋበዙት::  የአሇም ፖሇቲካዊ ሂዯትን በአሇፌ ገዯም የሚከታተሌ ሰው እንኳ 

የአብዮታዊ ዳሞክራሲን ምንጭ ማወቁ አይቀርም:: አብዮታዊ ዳሞክራሲ በ1917 ዓ.ም. በተካሄዯው የሶቪየት ህብረት 

የሶሺያሉስት መንግስት ምስረታ የንዴፇ ሀሳብ (Theory) መመሪያ ሆኖ እንዲገሇገሇ ይታወቃሌ:: 2  

በቭሊዴሜር ላኒን የተነዯፇው ይኸው ንዴፇሀሳብ በማርክስና በኤንግሌስ ንዴፇሀሳቦች ዲብሮ በአሇም አቀፌ ዯረጃ በብዙ አገሮች 

ተቀባይነትን አግኝቶ ማርክሳዊ ላኒናዊ ፌሌስፌና በሚሌ ሇመታወቅ በቅቷሌ:: ላኒን በካፒታሉስት ኢኮኖሚያዊ ዯረጃ ሊይ 

ሇሚገኙት “ሶሺያሉስት ዳሞክራሲ” የሚባሇውን ንዴፇሀሳብ ሲያቀርብ በካፒታሉስትነት ዯረጃ ሊሌዯረሱ አገሮች “አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ” የሚባሇውን አቅርቧሌ::  ሇዚህም መሰረታዊው ምክንያት ሇሶሺያሉስት አብዮት መነሻ የሆነው የሰራተኛው መዯብና 

የቡርዣው ተቃርኖ በካፒታሌ ባሊዯጉት አገሮች ሉታይ ባሇመቻለ ከሰራተኛው መዯብ ላሊ ቡርዥዋውን የሚታገለ አካሊትን 

(አርሶ አዯሩን ና ንዑስ ከበርቴውን) የሚያስተባብር አብዮት ሇመፌጠር መሆኑ ነው::  ሇዚህም ማረጋገጫው ኢህአዳግ በ1984 

ባሳተመው "አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ" ፕሮግራሙ የሚከተሇውን አስፌሯሌ:: "ሊብ አዯሮች; አርሶአዯሮችና የከተማው ንዑስ 

ከበርቴ በአብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሇውጦች የተሟሊ ጠቀሜታ ያገኛለ::" ይሊሌ:: በዚያው ፕሮግራሙ 

ሊይ ቡርዥዋውን በተመሇከተ "የሰፉው ህዝብ ስሌጣን ሰፉው ህዝብ ወሳኝ የሚሆንበት ሁኔታ የመፇጠር ጉዲይ እጅግ 



ስሇሚያሳስበውና ስሇሚያሰጋው በጸረ አብዮት ካምፕ የሚቀሊቀሌበት ሁኔታ ይኖራሌ:: ቡርዥዋ ከጸረ ዳሞክራሲ ሀይልች ጋር 

በሚሰሇፌበት ጊዜ መብቱ ሉገዯብ የግዴ ይሆናሌ..." ይሊሌ::  ይህ እንግዱህ የማርክሳዊ ላኒናዊ አስተሳሰብ ዋና መገሇጫ ነው::  

ኢህአዳግን የመሰረቱትን ዴርጅቶች ማንነት ስናይ ዯግሞ የኢህአዳግ ማርክሳዊ ላኒናዊ አስተሳሰብ ታሪካዊ መነሾ ይገሇጽሌናሌ:: 

ኢህአዳግን የመሰረቱት ሁሇት ፓርቲዎች ማሇትም ሕወሓት እና ኢህዳን በጊዜው ማርክሳዊ ላኒናዊ መሆናቸው የሚታወቅ ነው:: 

በተሇይ ሕወሓት ኢህአዳግን ከመመስረቱ በፉት በ1977ዓ.ም ማርክሲስት ላኒኒስት ሉግ ትግራይ (ማላሉት) የሚባሇውን 

ፖሇቲካዊ አመራር ከንፌ በማቋቋም ዝግጅት አዴርጓሌ:: ማላሉት በፕሮግራሙ ሁሇተኛ ክፌሌ አገር አቀፌ ማርክሳዊ ላኒናዊ 

ግንባር መመስረትን እንዯ አሊማው አስቀምጧሌ:: ሁሇቱ ፓርቲዎች ግንባር ሲፇጥሩ የላኒንን ንዴፇሀሳብ በመውሰዴ በኢትዮዽያ 

ካፒታሉስት ስርአት ባሇመኖሩ ምክኒያት በ ማርክሲስት ላኒኒስት አስተሳሰብ ሇእንዱህ አይነት አገሮች ተስማሚ ተብል 

የተመረጠውን አብዮታዊ ዳሞክራሲን እንዯመመሪያቸው መርጠዋሌ:: ስሇሆነም የግንባራቸውን ስያሜ “የኢትዮዽያ ህዝቦች 

አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር” ብሇውታሌ:: 

ሆኖም ከአሇማቀፌ ፖሇቲካዊ ሚዛን ሇውጥ በመነሳት ኢህአዳግ አንዲንዴ መሰረታዊ ሇውጦች ሇማዴረግ ተገዶሌ:: ዋነኞቹ ሁሇት 

ሇውጦች ናቸው:: አንዯኛው መዴበሇ ፓርቲ ስርአትን መቀበለ ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ ነጻ ገበያንና ካፒታሉዝምን እንዯ 

ኢኮኖሚያዊ ስርአት ተቀብሎሌ:: ስሇሆነም ኢህአዳግ የሚከተሇው አብዮታዊ ዳሞክራሲ በማርክሳዊ ላኒናዊ ማእቀፌ የሚታይ 

ሆኖ አንዲንዴ የካፒታሉዝምንና ሉበራሌ ዯሞክራሲን አስተሳሰቦች የተቀበሇ ነው::    

 

ኒዮ-ሉብራሉዘም አዱሱ ጭራቅ 

በመጀመሪያ መታወቅ ያሇበት አብዮት የሚያስፇሌግበት ሁኔታ ባሇበት ጊዜ አብዮት ማዴረግን የምስማማበት ሲሆን ሕወሓትም 

ዯርግን ሇማሸነፌ ያዯረገውን ተጋዴል የማዯንቅ ነኝ:: ሆኖም ኢህአዳግ ሇአመጽ ተስማሚ የሆነውን አብዮታዊ አስተሳሰብ አገር 

ሇመምራት መጠቀሙን እቃወማሇሁ ሇዚህም ምክኒያቱ አንዴን አካሌ በጠሊትነት ማየትን የሚያስገዴዯው አብዮታዊ ዳሞክራሲ 

ሇሁለም የአገሪቱ ዜጎች በእኩሌ የሚሰራ መንግስት ሇመፌጠር አያስችሌም ብየ ስሇማስብ ነው::   

ኢህአዳግ መዴበሇ ፓርቲ ስርአትን መቀበለ እሰየው የሚያሰኝ ቢሆንም የሚከተሇው “አብዮታዊ ዳሞክራሲ”   ዳሞክራሲን 

በማስፇን ረገዴ አንዲንዴ መሰረታዊ ችግሮች አሇበት:: አብዮታዊ ዳሞክራሲ ማርክሳዊ ላኒናዊ አስተሳሰብ እንዯመሆኑ መጠን 

በሁሇት ወይም ከዛ በሊይ በሆኑ የህብረተሰቡ ክፌልች የሚፇጠርን ተቃርኖ የሚመረኮዝ አስተሳሰብ ነው:: ስሇሆነም በየትኛውም 

ጊዜ እወክሇዋሇሁ ሇሚሇው የህብረተሰብ ክፌሌ ጠሊት ይፇሌግሇታሌ::  ሇምሳላ በ60ዎቹ ባሊባቱ ከበርቴውና ኢምፔሪያሉስት 

ሀይልችን እንዯጠሊት ያይ ነበር:: የ66ቱን አብዮት ከህዝብ የነጠቀው ዯርግ በሚያሳዝን ሁኔታ አገሪቱን ሉያሳዴግ ይችሌ 

የነበረውን ከበርቴ ከባሊባትና ጨቋኝ ባሌሇየ ሁኔታ ሁለንም በጠሊትነት በመፇረጅና በማሳዯዴ የአገሪቱን ኢኮኖሚ አንኮታኩቷሌ:: 

ከዚያም ዯርግ ራሱ በጠሊትነት ተፇርጆ አብዮት ተካሄዯበት:: ኢህአዳግ ከስሌሳዎቹ ጀምሮ የሚመራበት ማርክሳዊ ላኒናዊ 

ፌሌስፌና እያስገዯዯው በተሇያየ ጊዜ ጠሊት እየፇጠረ ሲያጠቃ ቆይቷሌ:: በመጀመሪያ ኢህአፓ; ኢዱዩና የኤርትራው ጀብሀን 

በጠሊትነት አጠፊ:: ከዚያም ዯርግን በጠሊትነት ተዋጋ; ከዚያም የመሀሌ አገሩን ምሁርና ሌሂቅ ትምክህተኛ በሚሌ በጠሊትነት 

መዯበ:: እነኚህን ሁለ በጠሊትነት በመመዯብ አሊቆመም ሇህዝብ የጭራቅ አምሳያ እንዯሆኑ አዴርጎ በመቀስቀስ እነሱን ማጥፊት 

እንዯመፌትሄ እያስቀመጠ ነው የመጣው:: ይህ ባህሪ የሕወሓት ወይም የኢህአዳግ ብቻ ሳይሆን የአብዛኞቹ የስሌሳዎቹ 

ፖሇቲከኞች ባህሪ ነው:: (የኢህአዳግ ጠሊት የሆኑትም በተመሳሳይ መሌኩ ወያኔን ጠሊት አዴርገው ጭራቅ አዴርገው ሉስለሌን 

ይፇሌጋለ:: )  



ኢህአዳግ ወይም ማንኛውም አብዮታዊ አስተሳሰብ ያሇው ፓርቲ ጠሊትን የግዴ ሇምን እንዯሚፇሌግ ይገርም ይሆናሌ:: 

ምክኒያቱን ጠሇቅ ብሇን ስናየው ግን ይገባናሌ:: አብዮታዊው ፓርቲ ህብረተሰቡን አንዴ የጥቅም ተቃርኖ (conflict of interest) 

ያሇው ጠሊት ይፇጥርሇትና ያ ጠሊት ተብየው ክፌሌ ከላሊው ህብረተሰብ ጋር ካሇው የጋራ እሴት ይሌቅ ተቃርኖውን አጉሌቶ 

በማሳየት እንዯጭራቅ አዴርጎ ይስሇውና ህብረተሰቡን ከዚያ ጠሊት ሉታዯገው የሚችሇው ፓርቲ እሱ ብቻ መሆኑን በመዯስኮር 

ስሌጣኑን ሇረጅም ጊዜ ማስቀጠሌ እችሊሇሁ ብል ከማሰብ የሚመጣ ነው:: ታዱያ ባገር ውስጥ ያለ ሀይልችን በበሊይነት 

እንዯቀጣ ያወቀው ኢህአዳግ አሁን ዯግሞ አዱስ ጠሊት በመፇሇግ ሊይ ይገኛሌ:: ሰሞኑን እንዯሚታየውና እንዯሚሰማው አዱሱ 

ጭራቃችን ኒዮሉበራሉዝም ነው:: ኢህአዳግ ኒዮሉበራሉዝም እያሇ የሚገሌጸው አስተሳሰብ በመሰረቱ ራሱን የቻሇ አስተሳሰብ 

ሳይሆን; በምእራቡ አሇም የሚገኙ ሀያሊን አገሮች እነሱ በካፒታሉስት ስርአትና በነጻ ገበያ ከበቂ በሊይ ካፒታሌ አከማችተው 

ሲያበቁ ያሊዯጉ አገሮችን ከነሱ ነጋዳዎች ጋር እንዱወዲዯሩ የሚያስገዴዴ እንዱሁም በተሇያየ መሌኩ ተጽእኖ የሚያዯርጉ 

ፖሉሲዎችን እንዱያወጡ ሇማስገዯዴ በነሱ ቁጥጥር ስር ባለ እንዯ አሇም ባንክና አይ ኤም ኤፌ የመሳሰለ ዴርጅቶችን በመጠቀም 

የሚያስፇጽሙበት መመሪያ ነው:: 

በርግጥ እነኚህ ሀብታም አገራት ያሇውን ሁኔታ (status quo) ባሇበት እንዱቀጥሌ ይፇሌጉ ይሆናሌ:: ማሇትም እነሱ ሀብታም 

እኛ ዴሀ እንዯሆንን:: በተሇይም ነጋዳዎቻቸው የዴሀዎቹን አገሮች ሀብት የሚቆጣጠሩበትን መንገዴ ከመፇሇግ እንዯማይቦዝኑ 

መገመት አይከብዴም:: ግን እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም ሀይሌ ጥቅሙን ሇማስጠበቅ መጣሩ የማይቀር ነው:: ስሇሆነም 

አሊማቸውንና ስራቸውን በጥንቃቄ ማየት ቢጠቅምም በዚያው መጠን ከነሱ ጥሩ ነገር አይመጣም ብል ማሰብም ስህተት ነው:: 

በተቻሇ መጠን ጥቅማችንን ባሊሳጣ መሌኩ ሇጋራ ጥቅም አብሮ መስራት የሚቻሌበትን መንገዴ መፇሇግ ያሻሌ::  እነኚህን ሀይልች 

እንዯ አንዴ ጥቅሙን ማስጠበቅ እንዯሚፇሌግ የአሇም ህብረተሰብ አካሌ ማየትና የራስን ጥቅም ባስጠበቀ መሌኩ በጋራ መስራት 

ይገባሌ እንጂ እንዯ ጠሊት ማየት አይገባም:     

ሉበራሌ ዳሞክራሲ ከኒዮሉበራሌ ሀይልች ጋር ያሇው ግንኙነት ምንዴነው የሚሇውን ያየን እንዯሆነ መሌሱ ቀሊሌ ነው:: እነሱ 

እንዱህ ተጽእኖ ማሳዯር ከሚችለበት ዯረጃ እንዱዯርሱ የረዲቸው ስርአት ሉበራሌ ዳሞክራሲ ነው:: ከሉበራሌ ዳሞክራሲ ስርአት 

ውጭ የነበሩ አገሮች ቁሌቁሌ በሄደበት ጊዜ ሉበራሌ ዳሞክራሲን ያሰፇኑ የምእራብ አውሮፓና የሰሜን አሜሪካ አገራት ግን 

ይኸው በአሇም ኢኮኖሚም ሆነ ፖሇቲካ የበሊይነታቸውን ተቀዲጅተዋሌ:: 

 

ሉበራሉዝም 

ምናሌባት የኢህአዳግን ሆን ተብል የተዛባ ትርጉም ያዯመጠ ሰው ታዱያ ኒዮሉበራሉዝም የሉበራሌ ዳሞክራሲ መገሇጫ ካሌሆነ 

ሉበራሌ ዳሞክራሲ ምንዴነው? የሚሌ ጥያቄ ሉያነሳ ይችሊሌ:: ሉበራሉዝም ከ18ኛው ክ/ዘመን ጀምሮ እንዯያገሩና እንዯጊዜያቱ 

እየታዯሰና እየሰፊ የመጣ ሀሳብ ነው:: በአሁኑ ጊዜ ሉበራሌ የሚሇው ስያሜ በተሇያዩ አገራት የራሱ ትርጉም አሇው:: ሇምሳላ 

በአሜሪካን አገር ያለት ሉበራልች በዋነኝነት አዲዱስ ማህበራዊ እሴቶችን ሇመቀበሌ ባሊቸው ዝግጁነት የተሰጣቸው ስያሜ ነው:: 

ስሇዚህ ሉበራሌነት ሊዲዱስ አስተሳሰቦች ክፌት በመሆን ሉገሇጽ ይችሊሌ:: በላሊ በኩሌ በ19ኛውና 20ኛው ክ/ዘመን የገበያ 

ሉበራልች በዝተው ነበር:: ይህም በገበያው የመንግስት ተሳትፍ እንዲይኖር የሚጥሩትን ያካትታሌ:: ከጅምሩ ጀምሮ እስካሁን 

ያሌተሇወጠውና የማንኛውም ሉበራሌ ዳሞክራሲ አስተሳሰብ መገሇጫ የሆነው የግሇሰብ መሰረታዊ ሰብአዊ መብትና ሀብት 

የማፌራት መብት መከበር ነው:: 



ምንም እንኳ ሉበራሉዝም መነሻው የግሇሰብ መብትን ሇማስከበርና በተሇይም የመንግስትን ጣሌቃገብነት ሇመቀነስ ቢሆንም አሁን 

በሀያአንዯኛው ክፌሇዘመን ሉበራሉዝም በአንዲንዴ በአውሮፓ ካለ የሶሺያሌ ዳሞክራሲ አስተሳሰቦች ጋር በመዋሀዴ ሉበራሌ 

ዳሞክራሲ የሚባሌ አስተሳሰብ ሆኗሌ:: ስሇሆነም ሉበራሌ ዳሞክራሲ በመሰረቱ የግሇሰብ መብትን በማስከበር ሊይ ያተኮረ ሆኖ 

መንግስት እንዯያስፇሊጊነቱ የህብረተሰቡን ጥቅም ሇማስጠበቅ ጣሌቃ የሚገባበትን ሁኔታም ይቀበሊሌ:: ስሇሆነም የሀያአንዯኛው 

ክ/ዘመን ሉበራሌ ዳሞክራሲ ዋነኛ መገሇጫዎች 

የግሇሰብ መብት መከበር 

ሇአዲዱስ ማህበራዊ እሴቶችና አስተሳሰቦች ክፌት መሆን 

እና የአናሳም ሆነ የብዙሀን አስተሳሰቦች መከበር (መቻቻሌ)ናቸው:: 

 ይህን ይዘን በኢትዮዽያ የሉበራሌ ዳሞክራሲ አራማጅ ማነው የሚሇውን እንይና እንመሇስበታሇን:: 

 

ሉበራሌ ዳሞከራት ማነው? 

በአሁኑ ጊዜ በአገራችን በኢትዮዽያ ከስሌሳ የማያንሱ ፓርቲዎች አለ:: ከነኚህ ፓርቲዎች አብዛኞቹ በብሄር እንጂ በአይዱዮልጂ 

የተሰባሰቡ አይዯለም:: ህብረብሄራዊ ሆነው ከተዯራጁት ውስጥም አብዛኞቹ በዯፇናው ኢህአዳግን ሇመቃውም እንጂ የተወሰነ 

አይነት አይዱዮልጂን በመከተሌ አሌተዯራጁም:: በ2002ቱ ምርጫ ከተሳተፈት ፓርቲዎች መካከሌ ዋነኞቹን እንይ:: መአኢአዴን 

ስንመሇከት በዋነኝነት የመኢአዴ አመሰራረት የኢህአዳግን በብሄር ሊይ የተመሰረተ የመንግስት አወቃቀር በመቃወም የተመሰረተ 

ነው:: ይህ ፓርቲ መኢአዴ ከመሆኑ በፉት በአማራው ሊይ የሚዯርሰውን ጥቃት ሇመታዯግ የተቋቋመ ነበር ስሙም መአህዴ ነበር:: 

ከመአህዴ አባሊት በብሄር መዯራጀት አይበጅም ብሇው ያሰቡ ናቸው መኢአዴን የአቋቋሙት:: በመሆኑም የመኢአዴ ዋነኛ አጀንዲ 

የብሄር (የጎሳ) ፖሇቲካን መቃወም ነው:: መኢአዴ እስከቅርብ ጊዜ ዴረስ ሉበራሌ ዳሞክራሲ የሚሇውን አስተሳሰብ እንኳን 

ሉያራምዴ ቃለም በፕሮግራሙ አይገኝም ነበር:: 

ሇ1997ቱ ምርጫ ቅንጅትን ከመሰረቱት ፓርቲዎች መሀሌ ሇመጀመሪያ ጊዜ በፕሮግራሙ ሊይ ሉበራሌ ዳሞክራሲን 

እንዯመመሪያው አዴርጎ የቀረበው በጊዜው በድ/ር አዴማሱ ገበየሁ የሚመራው ኢዳኣፓ መዴህን (ኢዳፓ) ነው:: መኢኣዴ 

በጊዜው ይሄ ነው የሚባሌ አይዱዮልጂ አሌነበረውም:: የቀዴሞውን ቅንጅት ከመሰረቱት አራቱ ፓርቲዎች ዋነኞቹ ኢዳፓና 

መኢአዴ መሆናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከተቀሩት ውስጥ ቀስተዯመና የሚባሇው የነ ድ/ር ብርሀኑ ፓርቲ ሶሺያሌ ዳሞክራሲን 

ይከተሌ ነበር:: ከፊም ሇማም ቅንጅት ውስጥ ከነበሩት ፓርቲዎች ባይዱዮልጂ የጠራ አቋም ይዞ የነበረውና በዚያም መሰረት 

ማኒፋስቶ አዘጋጅቶ የነበረው ኢዳፓ ነበረ:: ቅንጅት የኢዳፓን ማኒፋስቶ ያሊንዲች ሇውጥ እንዲሇ በመውሰዴ የቅንጅቱ ማኒፋስቶ 

እንዱሆን አዴርጓሌ:: ሇማንኛውም ከአራቱ የቅንጅት ፓርቲዎች ሉበራሌ ዳሞክራሲንም ሆነ ላልች አማራጮችን በመተንተን 

ከስዴስት መቶ ግጽ በማያንስ የፕሮግራም ትንታኔው በዝርዝር በማየት ሉበራሌ ዳሞክራሲን እንዯመመሪያው ይዞ የቀረበው 

ኢዳፓ ብቻ ነው:: በ2002ቱ ምርጫ ተሳታፉ የሆኑት እንዯ አንዴነት ቅንጅትና መኢአዴ ያለት የቅንጅትቅሪቶች በሙለ ሉበራሌ 

ዳሞክራሲን በውለ ተንትነው ተረዴተው ሳይሆን ኢዳፓ ያቀረበውን የቅንጅት ማኒፋስቶና አይዱዮልጂ እንዲሇ በመውሰዴ ነው:: 

አሁን መዴረክ የሚባሇው የፓርቲዎች ስብስብ ውስጥ ያለት ፓርቲዎችና ግሇሰቦች በሙለ በስሌሳዎቹ ገኖ በነበረው በ 

ማርክሲዝም ላኒንዝም ጥርሳቸውን የነቀለ ከመሆናቸው አንጻር ሉበራሌ ዳሞክራሲን የማራመዴ ከሌብ የሆነ ፌሊጎት ቢኖራቸው 



እንኳ አብሮዋቸው ያዯገው አመሇካከት ሉሇቃቸው ይችሊሌ ብል ማሰብ ይከብዲሌ:: ከሌባቸው ነው፤ አመሇካከታቸውን እየቀየሩ 

ነው፤ የሚሇው አስተሳሰብ በተግባር ሲታይ ምኞት ብቻ ነው:: ሇምሳላ አቶ ስየ አብረሀና ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ አንዴነት የሚባሇውን 

ፓርቲ ሲቀሊቀለ አንዴነት በፕሮግራሙ ያሰፇረውንና የሉበራሌ ዳሞክራሲ ዋነኛ መገሇጫ የሆነውን የግሇሰቦች መብት መከበርን 

በማስቀየር የማርክሲዝም ዋነኛ መገሇጫ በሆነው በቡዴን መብት ተክተውታሌ:: በተግባር የሚታየው ማርክሲስቶቹ ወዯሉበራሌ 

መቀየራቸው ሳይሆን ሉበራሌ ነን ይለ የነበሩት ማርክሲስታዊ አስተሳሰብን እንዱቀበለ መገዯዲቸውን ነው:: 

ላሊው በመዴረክ ውስጥ የሚገኙት የቀዴሞ ማርክሲስቶች ሉበራሌ ዯሞክራሲን እንዲሌተቀበለ ወይም እንዲሌገባቸው 

የሚያሳየው የሚያራምደት አቋም ነው:: ሁሌ ጊዜ አብዮተኞች (ማርክሲስት ላኒኒስቶች) ራሳቸውን የህዝብ ጠበቃ አዴርገው 

ከነሱ ውጪ ያለትን የህዝብ ጠሊት አዴርገው ማሳየት ይፇሌጋለ:: አሁንም የመዴረኮቹ ሉበራሌ ነን ባዮች በተግባር ራሳቸውን 

ብቻ የሇውጥ ሀዋሪያ በማዴረግ ላልቹ ፓርቲዎች በሙለ ጠሊት ከሆነው ከኢህአዳግ ጋር የተባበሩ ናቸው ብሇው የተሇመዯውን 

የአብዮተኞች የሁሇት ቡዴን ተቃርኖ ሇመፌጠር በመጣር ሊይ ይገኛለ:: ሉበራሌ ዳሞክራሲ ላሊው ዋነኛ መገሇጫው የተሇያዩ 

አመሇካከቶችን የማስተናገዴ ባህሪው ነው:: ሇመዴረኮች ግን ወይ የነሱ ወይ የኢህአዳግ አማራጭ ብቻ ነው ያሇው:: መሀሌ ሰፊሪ 

ብል ነገር የሇም:: ስሇሆነም መዴረክም ቢሆን ሉበራሌ ዳሞክራት ሉባሌ የሚችሌ ፓርቲ አይዯሇም:: ምናሌባት ከኢህአዳግ ጋር 

የተሻሌን ማርክሲስት ነን ብሇው ቢፍካከሩ የበሇጠ ያምርባቸዋሌ::  

ባገራችን ካለ ፓርቲዎች ሉበራሌ ዳሞክራሲን በውለ ተረዴቶ ከላልች አማራጮች አወዲዴሮ መመሪያ ርእዮተአሇሙ ያዯረገው 

ኢዳፓ ብቻ ነው ማሇት ይቻሊሌ:: ኢዳፓ ከስዴስት መቶ ገፅ በሚበሌጥ የፕሮግራም ትንታኔው በአሇም ያለ ታሪካዊ ፖሇቲካዊ 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ከግምት አስገብቶ ባዯረገው ጥናት ሇአገሪቱ የሚበጀው ሉበራሌ  ዳሞክራሲ እንዯሆነ 

መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ።  ሆኖም አሁን አገሪቱ ካሇችበት ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ሉብራሌ ዳሞከራሲና ነፃ ገበያ የሚዯረስባቸው 

ግቦቸ እንጂ አሁን ወዱያውኑ ሉተገበሩ እንዯማይችለ ትንታኔው ሊይ አስፌሯሌ። ስሇሆነም በ አገራችን ያለትን አራቱን ዋናዋና 

ፓርቲዎች በዋነኛ መገሇጫቸው እንግሇፃችው ከተባሇ ኢህአዳግ አብዮተኛ፣ መዴረክ ፋዯራሉስት፣ መኢአዴ የ አንዴነት 

(ዩኒታሪስት)፣ ኢዳፓ ዯግሞ ሉበራሌ ዳሞከራት ናችው ማሇት ይቻሊሌ። በ አይዱዮልጂ መሰረታዊ ሌዩነት የሚታየው በ 

ኢዳፓና በ ኢህአዳግ መካከሌ ነው ማሇት ነው።  

 

ሇ ኢትዮዽያ የሚበጀው የቱ ነው? 

መሰረታዊ የ አይዱዮልጂ ሌዩነት ያሇው በ ኢህአዳግ (አብዮታዊ ዳሞክራሲ) እና በ ኢዳፓ (ሉበራሌ ዳሞክራሲ) መካካሌ 

መሆኑን ካየን ዘንዲ ሇ ኢትዮዽያ የሚበጀው የቱ ነው የሚሇውን ሇማየት እንሞክር። ሁሇቱም ጠንካራና ዯካማ ጎን አሊቸው። 

ባንዴ በኩሌ አብዮታዊ ዳሞክራሲ እንዯ ኢትዮዽያ በኢኮኖሚ እጅግ ኋሊ የቀሩ አገሮች በፌጥነት ኢኮኖሚያቸውን ሇማሳዯግ 

ይችለ ዘንዴ መንግስት የአገሪቱን ሀብትና ጉሌበት በመቆጣጠርና በተገቢው ቦታ በማዋሌ ፇጣን እዴገት ማምጣት የሚችለበትን 

ሁኔታ ሇመፌጠር ያስችሊሌ:: ይህ አመሇካከት በተሇይ ቻይና እጅግ ፇጣን የሆነ እዴገት ያመጣችበት ሁኔታ የበሇጠ እንዱጠናከር 

አስችልታሌ:: ነገሩን ጠሇቅ ብል ሊየው ቻይና ብቻ ሳይሆን እንዯ ጃፓን ያለ አገሮችም ዳሞክራሲን ባሰፇኑበት ጊዜ ሳይሆን 

በአንዴ ፓርቲ የበሊይነትሇረጅም ጊዜ በተመሩበት ጊዜ ነው ፇጣን እዴገት ያስመዘገቡት:: በተሇይ ባገራችን አሇ ሉባሌ 

የማይችሇውን መሠረተ ሌማት በማስፊፊት ረገዴ ዘሊቂነት ባሇው መሌኩ የ አገሪቱን ሃብትና ጉሌበት አስተባብሮ ሇረጅም ጊዜ 

መገንባት ይጠይቃሌ። ስሇሆነም ኢህአዳግ አቶ መሇስ "African development: dead ends and new beginnings" 

ብሇው በሰየሙት ረቂቅ ጽሁፊቸው እንዯተነተኑት የነቻይናንና የዯቡብ ኤሽያ አገሮችን አርአያ መከተሌ ይፇሌጋሌ:: አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ ፇጣን የ ኢኮኖሚ እዴገት ሇማምጣት እዴሌ የሚፇጥርበት ሁኔታ ጥንካሬው ቢሆንም በዚያው መጠን ዳሞክራሲን 



ከማስፇን አኳያ ዴክመቶች አለት። አሁን ባገሪቱ እንዯሚታየው ኢህአዳግ ሇረጅም ጊዜ ስሌጣኑን ይዞ ሇመቀጠሌ ፌሊጎት ስሊሇው 

ሇዚያ አሊማው ስጋት የሆኑትን ነገሮች በሙለ ያፌናሌ። ሇዚህ ዋና ምሳላ የሚሆነው የሜዱያ ጉዲይ ነው። የግሌ ሬዱዮና 

ቴላቪዥን ጣቢያዎች ቢከፇቱ ስጋት ይሆኑብኛሌ ብል ስሇሚያስብ ይኸው አፌኖ ይዞታሌ። በርግጥ ኢህአዳግ ባገራችን 

ሇመጀመሪያ ጊዜ የዳሞክራሲ ጭሊንጭሌ ያሳየ ፓርቲ በመሆኑ ሉመሰገን ቢገባውም አገሪቱ በዳሞከራሲና ሰብአዊ መብት 

ማከበር መጓዝ የሚገባትን ያክሌ እንዲትጓዝ የ ኢህአዳግ አብዮታዊ ዳሞክራሲ እንቅፊት ሆኖባታሌ። 

በላሊ በኩሌ ሉብራሌ ዳሞክራሲ የ አስትሳሰብ ነፃነትን የሚያበረታታ ርእዮተአሇም ነው። ሉበራሌ ዳሞክራሲ በአገሪቱ የሚገኙ 

ሁለንም አናሳም ሆኑ ገናና ቡዴኖች እንዯ ግሇሰቦች ስብስቦች ስሇሚቆጥራቸው የእያንዲንደን ግሇሰብ መብት ሇማክበር ሲሌ 

የሁለንም ቡዴኖች መብት ማስከበሩ አይቀርም። አብዮታዊ ዳሞክራሲ ገናና ቡዯኖች በ አናሳ ቡዴኖች ሊይ የበሊይነት 

እንዱኖራቸው የሚያዯርግ ነው። ሉበራሌ ዳሞክራሲ ግን አናሳ ቡዴኖችም ጭምር እያንዲንዲቸው ሉክበሩ  የሚገባቸው ግሇሰቦች 

ስብስቦች በመሆናቸው መብታቸው እንዱከበር ያዯርጋሌ። ዋናው የሉበራሌ  ዳሞከራሲ ጥንካሬ አዴርጌ የምቆጥረው የፇጠራ 

ክህልትን የማሳዯግ ባህሪው ነው። የግሇሰቦችን ሃብት ንብረት የማፌራትና ያፇሩትም ሃብት በመንግስትም ሆነ በላሊ ካቅማቸው 

በሊይ በሆነ አካሌ ከመነጠቅም ሆነ ተጽእኖ ከመዯረግ ጥበቃ የሚያዯርግ በመሆኑ ግሇሰቦች በነፃነት የመመራመርና የመፌጠር 

ባህሪ እንዱኖራቸው የሚያዯርግ ነው። ከዚያም በሊይ የሉበራሌ ዳሞክራሲ ዋነኛ መገሇጫ የሆነው ሇ አዲዱስ አስተሳሰብና 

ማህበራዊ እሴቶች ክፌት መሆኑ ነው። ከ19ነኛው ክ/ዘመን ወዱህ ከተከሰቱ ዋነኛ ፇጠራዎችና ግኝቶች ከዘጠና በመቶ በሊይ 

የሚሆኑት ሉበራሌ ዳሞክራሲን ባሰፇነችው በ አሜሪካ ነው የተከሰቱት። ይህ የሆነበት ዋነኛ ምክኒያት ያሇው ስርአት ፇጠራን 

የሚያበረታታ በመሆኑ ነው። ሆኖም ሉበራሌ ዳሞክራሲም የራሱ ዴክመት አሇበት። በተሇይ የ እያንዲንደን ዜጋ እንዱሁም 

አናሳም ሆነ ገናና ቡዴን መብት ማስጠበቅ ዋነኛ ባህሪው ሰሇሆነ የእያንዲንደን ባሇዴርሻ ስጋት ሇማስታመም ሲባሌ በሉበራሌ 

ዳሞክራሲ የሚመጣ ሇውጥ እጅግ ጎታታ ሉሆን ይችሊሌ። በተሇይ ሇግሇሰቦች ሃብት ጥበቃ ስሇሚያዯርግ እንዯ አብዮታዊ 

ዳሞክራሲ መንግስት የ አገሪቱን ሃብት እንዯፇሇገው እንዲያዝበት ያግዯዋሌ። ይህ ዯግሞ የ አገሪቱን ሃብት በወሳኝና አስፇሊጊ 

ሴክተሮች እያዋለ ሉመጣ የሚችሇውን ፇጣን እዴገት ያጓትተዋሌ። በተሇይ ከ እሇት ጉርስ አሌፍ የተሻሇ ነገርን ሇመፌጠር 

የሚጥር መካከሇኛ ገቢ ያሇው ህብረተሰብ ባሌተፇጠረበት ሁኔታ የ አገሪቷን ሃብት ማስተባበር ካሌተቻሇ ባሇንበት መርገጥ ወይም 

የሁዋሉዮሽ መጓዝ ሉመጣ ይችሊሌ።  

ባጠቃሊይ መሌኩ አሁን ባገራችን ሁሇት ተፍካካሪ ርእዮተ አሇሞች  እንዲማራጭ ቀርበዋሌ። “አብዮታዊ ዳሞክራሲ”ና “ሉበራሌ 

ዳሞክራሲ”። አብዮታዊ ዳሞክራሲን የሚያራምዯው ኢህአዳግ አገሪቱን በመጪዎቹ ሁሇት አሰርት አመታት መካከሇኛ ገቢ 

ካሊቸው አገሮች ተርታ ትመዯብ ዘንዴ የ አገሪቱን ሃብት በተገቢው ቦታ እያዋሌኩ እሰራሇሁ እያሇን ይገኛሌ። ባሌከፊ ነበር። ነገር 

ግን የጠየቀን ዋጋ ከፌተኛ ነው። የ እያንዲንዲችንን መብት ነው የጠየቀን። በኢኮኖሚያዊ እዴገትና በዳሞክራሲ መሃሌ 

እንዴንመርጥ እያስገዯዯን ይገኛሌ። በላሊ በኩሌ የሉበራሌ ዳሞክራሲ አራማጅ የሆኑት እንዯ ኢዳፓ ያለ ፓርቲዎች ዴንቅ የሆነ 

አማራጭ ፖሇቲካዊ መስመር ቢያቀርቡም ያን መስመራቸውን የሚያስፇፅሙበት ጡንቻቸው እጅግ የቀጨጨ መሆን 

ሇዳሞክራሲ ብሇን ኢኮኖሚያዊ እዴገቱን የማጣት ስጋት ዯቅኖብናሌ።  

ስሇሆነም ሇ አገሪቱ የሚበጀው በሁሇቱም በኩሌ ወዯቀናው አቅጣጫ መሻሻሌ ካሇ ነው። በ ኢህአዳግ በኩሌ ዳሞክራሲን 

ከማስፇን አኳያ ከ1997 እስከ 2002 ዓ.ም. የተከተሊቸውን ዳሞክራሲያዊ እዴገቱን የሚያፌኑ እርምጃዎች መመርመር 

ይጠበቅበታሌ። በተሇይ በገፌ አባሊትን የመመሌመሌና እያንዲንደ አባሌ አምስት አምስት ግሇሰቦችን እንዱቆጣጠር የተነዯፇው 

ስትራቴጂ ባስቸኳይ መቀየር ይኖረበታሌ። የፓርቲ አባሊትን ቁጥርና ብቃት በተገቢው ሁኔታ ማስተካከሌና መንግስታዊና 

ፓርቲያዊ መዋቅርን መሇየት አገሪቱ በ አሃዲዊ ፓርቲ ወይስ በመዴብሇ ፓርቲ ስርአት ውሰጥ እንዲሇች መሇኪያ ስሇሆነ ባስቸኳይ 

መፌትሄ ሉሰጠው የሚገባ ጉዲይ ነው። በ አገሪቱ የግሌ ኤላክትሮኒክ ሜዱያ እንዱስፊፊ ሁኔታዎችን ማመቻቸትም የግዴ ነው። 



ገዢው ፓርቲ በነዚህና በላልችም መሰረታዊ ጉዲዮች ሊይ የፖሉሲም የህግም የ አስተሳሰብም ሇውጥ ካዯረገ በላልች መስኮች 

ካስመዘገባቸው ስኬቶች ጋር ተዲምሮ ሇወዯፉቱ የሚያስመሰግነው ይሆናሌ። የሉበራሌ ዳሞክራሲ አራማጅ የሆኑ ፓርቲዎች 

ሉበራሌ ዳሞክራሲ ከ አገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ የሚጣጣምበትን ሁኔታ በማጥናት የጀመሩትን የ አይዱዮልጂ ምርምር በስፊትና 

በጥሌቀት መቀጠሌ ይኖርባቸዋሌ። ከሁለም በሊይ አሊማቸውን ሇማሳካት የሚያስችሊቸው አዯረጃጀትና ብቃት መፌጠር ሊይ 

ከፌተኛ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋሌ። በተሇይ የ ኢትዮዽያውያን ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዳፓ) በአገሪቱ ሉበራሌ ዳሞክራሲን 

በማራመዴ ረገዴ ፊና ወጊ ከመሆኑ አንፃር የተሻሇ ብቃት ስሊሇው ተመሳሳይ ርእዮተ አሇም ያሊቸውን የፖሇቲካ ሃይልች 

በማሰባሰብና አቅምን በማጎሌበት ረገዴ ብዙ መስራት ይጠበቅበታሌ።   

መርስኤ ኪዲን 

mersea.kidan@gmail.com   

ሃምላ 2002 ዓ.ም. 
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