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አብዮታዊ ዴሞክራሲ፣ ጥገኛው እና የመለስ ራዕይ 
(ክፍል-2) 

 

ዮናስ 11/09/12 
ይህ መጣጥፍ የቀድሞዋ ፍትህ የአሁኗ አዲስ ታይምስ ጥገኛ ኃይሎች በአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በከፈቱት ዘመቻ ላይ የሚሞግት ሁለተኛው ክፍል 

ነው። 

 

በመጀመሪያው ክፍል የተከራከርኩት ከጥገኛ ኃይሉ ተመስገን ደሳለኝ |ኢህአዴግ ስንት ቦታ 

ሊሰነጠቅ ይችላል?´ ከሚለው መጣጥፍ ጋር ነው፡፡ በዚህም ክርክሬ ተመስገን የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲን ርዕዮትና አስፈላጊነት የአገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያላገናዘበ ከመሆኑም በላይ ስለ 

ፀረ ዴሞክራሲ አብዮት ሲል የለመደውን ህግንና ህገ ወጥነትን ያጣቀሰ መሰረት የለሽ ትንታኔ 

መሆኑን አመላክቻለሁ፡፡  ድምዳሜውም የመላ ምት፣ ጭፍን እና በነሲብ የታጨቀ አንዳንዴም 

ከሚታየው ሀቅ ያፈነገጠና በሐሰት የተሞላ መሆኑን በማስረጃ አስደግፌ ለመሞገት ሞክሬያለሁ። 

 

በተለይም ይህ ፀረ ዴሞክራሲያዊ የሆነው ጥገኛ ኃይል መፈክሩ የሆነውን ትምክህትና ጥበት እንደ 

አስፈላጊነቱ እና እንደ አመቺነቱ የሚጠቀም ስለመሆኑ  ኢትዮጵያዊነትን እና የብሄር ፖለቲካን 

ቀላቅሎ እስከ መጠቀም የሚደርስ መሆኑን ከተመስገን የቀደመ የኢትዮጵያዊነት መጣጥፎች እና 

ከሥልጣን ሽግግሩ በኋላ በከፈተው የብሄር ትንኮሳ ዘመቻው አጣቅሼ አቅርቤያለሁ። 

 

የሙግታችንን ውጤት በተመለከተም ለአንባብያን ትቼ ቡድኑ በዚሁ ፀረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

የተለከፈና ለዚህም ጥገኛውን ምሁር እንደማስፈጸሚያ እየተጠቀመ መሆኑን አብራርቼያለሁ። 

በሁለተኛው ክፍል እና በዚህ መጣጥፌም ከዚህችው የጥቅምቷ "አዲስ ታይምስ" ሳልወጣ የተመስገን 

ምክትል የሆነውን ሃይለመስቀል በሸዋምየለህ ትምክህትና ጥበት ተቀላቅለው የቀረቡበትን 

|የሃይለማርያም የርዕዮተ — አለም እዳ´ የሚለውን መጣጥፍ የሚሞግት ነው።  

የመለስ ራዕይ የሃይለማርያም የርዕዮተ አለም እዳ ስለመሆኑ ሃይለመስቀል የተለያዩ ጥናት አድራጊ 

ያላቸውን ፈረንጆች በማጣቀስ ቢያቀርብም የጥናት አድራጊዎቹን ማንነትና ፍላጎት፣ ትክክለኛ 

የሆነውን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብና መስመር፣ የመለስ ራዕይን እና የአገራችንን ያለፉ 21 

ዓመታት የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጉዞ በመመልከት የመለስ ራዕይ የሃይለማርያም የርዕዮተ ዓለም እዳ 

ወይስ መደላድል? የሚለውን  ጥያቄ አሁንም ለአንባብያን እተዋለሁ። 

 

በዚሁ መሠረት እና በሃይለመስቀል አቀራረብ ለኢህአዴግ "የትሮይ ፈረሶች" እና ፈረሰኞች ሆነው 

ስለቀረቡት ፈረንጆች እንዲሁም ጥገኛ ኃይሎች ፀረ ዴሞክራሲያዊ የሆነ አብዮታዊ መነሾ ጥቁምታ 
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በመስጠት፣ የሃይለመስቀልን መጣጥፍ ጭብጥ በማብራራት እና የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊና ራዕይ 

መለስ ጉዳዮችን በማንሳት ከሃይለመስቀል መጣጥፍ ጋር ያለኝን ክርክር አጦፋለሁ። 

 

ፀረ ዴሞክራሲያዊ ኃይሉና ፎጣ ጠምጣሚ አብዮተኞቹ የተጠነሰሱት ከሦስተኛው አገራዊ ምርጫ 

ቀደም ብሎ ቢሆንም ከነበሩበት የዳዴ ላይ እና የካብ ለካብ ጉዞ ተሻግረው በይፋ መንቀሳቀስ 

የጀመሩት ግን ከዐረቡ ዓለም አብዮት በኋላ ነው። ህገ መንግሥቱ ያጎናፀፋቸውን የመጻፍና የመናገር 

መብት ከለላ በማድረግ ፀረ ዴሞክራሲያዊ መርዛቸውን በጋዜጣ ላይ ማሰራጨት የጀመሩት ኃይሎች    

መርዘኝነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተገለጠ እና እየከሸፈ ሲያስጨንቃቸው የዐረቡን አለም አብዮት 

ታክቲክ ተጨባጩን የአገራችንን ሁኔታ ባላገናዘበ መንገድ ተግባር ላይ ለማዋል ቢሞክሩም 

ከመፍጨርጨር የዘለለ ደረጃ ላይ መድረስ ተሳናቸው። 

 

በተለይም የዐረቡ አለም አብዮትና የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር ትክከለኛነት መገለጫ የሆነው 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግጥምጥሞሽ ግብግቡን አባይን ለማልማት ቆርጠው በተነሱ 

የልማት ኃይሎችና በፌስ ቡክ ጉንተላ ንቅናቄውን ለማምከን በሚጥሩ ጥገኛ ኃይሎች መካከል 

እንዲሆን አደረገው ። 

 

እነዚህ ጥገኛ ኃይሎች የጋዜጣና የማህበራዊ ድረ ገጽ አብዮተኞች በዋነኝነት የቀለም አብዮት 

በመቀስቀስ ሥርዓቱን በአመጽ እንገረስሳለን ብለው በሚያምኑትና ላለፉት ስምንት ዓመታት 

በተደጋጋሚ እድላቸውን ሲሞክሩ በነበሩ የውስጥና የውጭ ኒዮሊበራሊስት ኃይሎች የሚመሩና 

የሚደጎሙ የትሮይ ፈረሶች ናቸው። 

 

በህዳሴው ግድብ እና የዐረቡ አለም አብዮት የጥር ግጥምጥሞሽ ጋር ተዳብሎ የተጀመረው 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲያውያን ኃይል እና የፀረ ዴሞክራሲያውያን ፍልሚያ የተጠናቀቀው ልክ እንደ 

ወትሮው ሁሉ በተፃራሪው ጎራ ውስጥ የማይሽር ትዝብት፣ ቅሌትና አሸማቃቂ ኃፍረትን በመተው 

እንደሆነ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን እና ትውስታችን ነው። 

 

በህዳሴው ግድብ ግንባታና የሕዝብ ንቅናቄ እነዚህ ኒዮ ሊበራሊስት ኃይሎች ቅስማቸው ቢሰበረም 

በፈረሶቻቸው "ሌላ እድል አለን ተስፋ አትቁረጡ" ምክር   በሌላ የቀለም አብዮት አሰለሱ። 

 

በንግድ ሥርዓቱ ውስጥ በተንሰራፉ ጥቂት ህገ ወጦች ምክንያት የሸቀጥ በተለይም የዘይት፣ የስኳርና 

የዱቄት እጥረትን ተከትሎ ለሕዝባዊ ጥቅምና ህገ መንግሥታዊ ድንጋጌ ሲባል የወጣውን የሊዝ 

አዋጅ፣ የንግድ ሥርዓቱን ለማዘመን እና የገቢ ሥርዓቱን ፍትሃዊነት ለማረጋገጥ እንዲሁም ስለ 

ሕዝብ ጥቅም ሲባል የተጀመረውን የታክሲ ሥምሪትና ሌሎችንም በአፈፃፀም ስህተት የተፈጠሩ 

ጉድለቶችን ሁሉ በየድረ ገጹ በማራገብና በፍትህ ጋዜጣ ላይ ፎጣ ከተከናነበው የነፃ አውጪ ተብዬ 
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ገጽታቸው ጋር  በመፎለል ሕዝቡም አደባባይ ይወጣ ዘንድ |አትነሳም ሆይ´ ሲሉ አንድም ደርግን 

ዘክረዋል፤ ሁለትም ደም የጠማቸው ስለመሆኑ አረጋግጠዋል። 

 

በ97ቱ ምርጫ የቀለም አብዮት በመቀስቀስ ሥርዓቱን በአመጽ ለመገርሰስ ጥረት ያደረጉት ፀረ 

ዴሞክራሲያውያን ኃይሎች ያኔ አገሪቱ የአሁኑን ያክል በልማት ባልገሰገሰችበትና ሥራ አጥነትን 

ባላቃለለችበት ወቅት ኅብረተሰቡን በተለይ ደግሞ የተወሰነውን የከተማ ነዋሪ ተስፋ ለማስቆረጥ 

በመቻላቸው የጎዳና ላይ ነውጦችን ደጋግመው የማካሄድ ዕድል አግኝተው ነበር። ከዚያ ወዲህ 

በእነዚህ ፀረ ዴሞክራሲ እና ኒዮ ሊበራሊስት ኃይል የሚመራው ጥገኛ ኃይል አብዮተኛ ሁሉ 

ጨለምተኛውን ምሁር መከታ አድርጎ በውስጥና በውጭ የተገኙ አጋጣሚዎቸን በሙሉ ለአመጽ 

መቀስቀሻነት ለመጠቀም ሲባትሉ ቢቆዩም እነሆ ኢትዮጵያም እንደ ምኞታቸውና ከንቱ ሙከራቸው 

በነውጥና በብጥብጥ ሳይሆን በታላቁ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መሪነት ሕዝቦቿ በታላቅ አገራዊ 

የልማት ተነሳሽነት ተጥለቅልቀው በማይቀለበስ የህዳሴ ጎዳና ላይ መገስገሷን ተያይዛዋለች። 

 

በዚህ ሂደት ምኞታቸው የጨነገፈባቸው ጥገኛ ኀይሎች የታላቁን መሪ ህልፈት እንደሌላ ጥሩ 

አጋጣሚና ከላይ የወረደ ህብስተመና በመቁጠር በሥርዓቱና በልማት ኃይሉ ላይ ቀውስ ይፈጠር 

ዘንድ በመሻት የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር በተዛባ ሁኔታና በመረጃ 

ሳይሆን የጋላቢዎቻቸውን ፎርጂድ ጥናት መሠረት በማድረግ በመለስ ራዕይ ላይ ዘመቻ ከፍተዋል። 

 

ከዘመቻዎቹ አንዱና ዋነኛውም እነዚሁ ጥገኛ ኃይሎች "የአዲስ ታይምስ" ፉለላ  ነው። አሁን 

የሃይለመስቀል |የሃይለማርያም የርዕዮተ — አለም እዳ´ን  ይዘት እንመልከት ፦ 

 

የመለስ  ራዕይ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመርን በጽኑ መሠረት ላይ መገንባት ነው፤ ይህ ደግሞ 

ለተተኪውና ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ የርዕዮተ አለም እዳ ነው የሚል 

ማዕከላዊ ጭብጥ ያለውና ከጭብጡ ባሻገር መስመሩን የሚጎነትለው የሃይለመስቀል መጣጥፍ 

ለጭብጡ መነሻ ያደረገው የሃይለማርያምን ሹመትና ሹመቱን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአለም 

አቀፍ መድረኮች ላይ "ሥራዬ የመለስን ራዕይ ማስቀጠል ነው።" የሚል ንግግር እና ከጋዜጠኞች 

ለቀረበ ጥያቄ የሰጡትን ምላሽ ነው። 

 

|አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ወዴት ሊወስዷት እንዳሰቡ ለማወቅ ለሚሹ፣ ሥራቸው 

|የመለስን ራዕይ´ ከማስፈፀም የዘለለ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ እየተናገሩ ነው። ይህ የሟቹ ሰው 

|ራዕይ´ ዋነኛ አእማድ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርዕዮተ አለም ስለመሆኑ የአገሪቱን ፖለቲካ ያጠኑ 

ሁሉ ይስማማሉ´  በማለት ገና ከመግቢያው ላይ ደምድሞ የተነሳው ሃይለመስቀል ብዙም ወደ 

ዝርዝር ሃሳቡ ሳይገባ ግን ከላይ ከገለፀውና "...ፖለቲካውን ያጠኑ ሁሉ ይስማማሉ" ካለው ሀሳብ ጋር 

የሚጣረስ ሌላ ሃሳብ በማንሳት ስህተቱን አንድ ብሎ ይጀምራል። 
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"የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ርዕዮተ አለም ማጥናት አስቸጋሪ ነው።" በማለት አንድን የዩኒቨርስቲ 

መምህር ዋቢ የሚያደርገው ሃይለማስቀል እኚሁኑ የውጭ መምህር አሁንም በማጣቀስ አስቸጋሪነቱን 

እንዲህ ሲል ያብራራል። 

 

"ጽንሰ ሃሳቡን በሚገባ የሚያውቁት የፓርቲው ጥቂት ልሂቃን ብቻ መሆናቸው ነው፡፡ ስለሆነም 

ስለጉዳዩ ለመናገር ምሁራኑን ከብዷቸዋል።" የሚለው ሃይመስቀል በእርግጥም ጽንሰ ሃሳቡን በሚገባ 

የሚያውቁት የፓርቲው ልሂቃን ከሆኑና ፈረንጆቹ የከበዳቸው ከሆነ እንደ ጋዜጠኛ የፓርቲውን 

ልሂቃን ስለርዕዮተ ዓለሙ መጠየቅ አልያም የርዕዮተ አለሙ ተጠቃሚዎችን ማነጋገርና የፓርቲውን 

ሰነዶች አገላብጦ በተፃራሪ ካሉ ሙግቶች ጋር አነፃፅሮ ማቅረብ በተገባው ነበር፡፡ 

 

ሆኖም ሃይለ መስቀል የመለስ ራዕይ አብዮታዊ ዴሞክራሲ መሆኑን የአገሪቱን ፖለቲካ ያጠኑት ሁሉ 

ይስማማሉ በሚለው ሀሳብ ላይ እርሱ ከተስማማ በኋላና መልሶም ርዕዮተ ዓለሙን የሚያውቁት 

የፓርቲው ልሂቃን ብቻ ናቸው በሚለው የመምህሩ ሃሳብ ላይ ከተስማማ በኋላ ዝርዝር ውስጥ 

መግባቱን ማቆም ሲኖርበት ወይም ልሂቃኑን መፈለግ ሲገባው በሰኔ 1985 “የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ግቦችና ቀጣዩ እርምጃዎች” በሚል በኢህአዴግ የታተመን አንድ ሰነድ መነሻ በማድረግ፤ ከመነሻም 

በላይ ቁንጽልና ለራሱ የሚጠቅሙ ጥቂት ሃሳቦችን ብቻ በማነሳሳት ርዕዮተ ዓለሙን ለማወቅ 

ያስቸግራል ባሉ ፈረንጆቸ የመላ ምት ትንታኔ ሊሞግት ይሞክራል፡፡ 

 

በሰነዱ ላይ የሚገኙ ቁንጽል ሃሳቦችን በማፋለስና፤ አልፎ አልፎም ትክክለኛውን ቅጂ ማስነበቡ 

ባልከፋ፤ የሚከፋው ጉዳይ እሱም ሆነ ጥገኛ ኃይሎቹ አለቆቹ ያስቸግረናል ባሉት ጉዳይ ላይ ሰፊና 

ሚዛናዊ ያልሆነ ትንታኔ መስጠታቸው ነው፡፡ ሆኖም ግን ክፋቱ ምናልባት ስለአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ላላወቀውና የእነዚህ ኃይሎች ጊዜያዊ ሰለባ ለሆነው ኅብረተሰብ ካልሆነ በስተቀር የሚያውቀው 

ያውቀዋል፡፡ ለማያውቁት ደግሞ ትክክለኛውን ከሃይለመስቀል መርዝ የተቀቡ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ከረሜላዎች ጋር በማጣቀስ አብራራለሁ፡፡  

 

የትንታኔው መነሻና መድረሻ የሆነውን እና በ1985 የታተመውን የኢህአዴግ ሰነድ ሃይለመስቀል 

“ይህ በፓርቲው ታሪክ የመጀመሪያው የሚባለው ሰነድ …" እዚህ ጋር ቆም እንበል፡፡ በእርግጥም 

ሃይለመስቀልና አጃቢ የሆኑት የኒዮ ሊበራሊስት ምሁራኑ የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ርዕዮትና 

ኢህአዴግን እንደማያውቁት የሚያረጋግጥልን ሐረግ ነው፡፡ በኢህአዴግ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነው 

ሰነድ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ የሆነውን የትጥቅ ትግል ጨምሮ እስከ 85 ዓ.ም ያለውን የሁለት 

ዓመታት የሥልጣን ላይ ቆይታ ጨምረን 19 ዓመት ሙሉ ኢህአዴግ አንድም ጊዜ የርዕዮተ ዓለም 

ሰነድ አልነበረውም ማለት ነው፡፡ እንዴት አይደንቅ ታዲያ፣ እንዴትስ እነዚህ ኃይሎች ፀረ 

ዴሞክራሲያውያን ናቸው አያሰኝ ታዲያ./ አሁን ደግሞ ከቆምንበት እንቀጥል፦ 
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ይኸው በጥገኛ ኃይሎቹ የመጀመሪያ ነው የተባለው ሰነድ “ዋነኛ ግቦችን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

በማለት በሁለት ይከፈላል፡፡ ቀዳሚው ፖለቲካዊ ግብ "የሕዝቦችን ፖለቲካዊና ሰብዓዊ መብቶች 

ማክበር ሲሆን…" እዚህ ድረስ እስማማለሁ፤ ስምምነቴም የግል ፍላጎቴ ሳይሆን የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብና የፓርቲው የሁልጊዜም ሰነዶች የሚያረጋግጡት መሆኑን ወደ ኋላ 

የማቀርበው መረጃን መሠረት ያደረገ መሆኑን ከወዲሁ አስገነዝባለሁ። 

 

ችግሬ ግን ሃይለመስቀል በጎረበጠና በማያውቀው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጎዳና ላይ ተነስቶ 

ደልዳላውን ነክቶ መልሶ ወደ እሾሁ እና ወደማያውቀው ጎዳና ላይ መዳከሩ ነው፡፡ እንዲህ ይላል “ 

የሕዝቦችን ሰብዓዊና ፖለቲካዊ መብቶች ማክበር” የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ሰነዱ ሕዝቦችን 

የተጨቆኑና ጨቋኝ በሚል ይከፍላቸዋል ካለና በደልዳላው ጎዳና ላይ ጥቂት ከተጓዘ በኋላ “ርዕዮቱ 

ጨቋኞቹን የሚታገልበት መንገድ አንድ በአንድ አስቀምጦ ሳለ” ርዕዮቱ ዋና ውግንናው 

ለተጨቆኑት ከመሆኑ የተነሳ መስመሩ ጨቋኞችን የሚታገለው በህገ መንግሥቱና በሌሎች ህጎች 

በመጨፍለቅ ነው፤ ለዚህ ማሳያው ሰሞንኛው በሲቪል ማኅበረሰቡ፣ በፕሬስና፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች 

ላይ የወጡት አዋጆች በቂ ናቸው” ማለቱ ነው፡፡ 

 

አሁንም ከላይ እንዳስገነዘብኩት የርዕዮቱን የትግል አቅጣጫ ወደኋላ የምመለስበት እንደሆነ በድጋሚ 

አስገንዝቤ ወደ ሃይለመስቀል ሀሳብ አመራለሁ፦ 

 

“ኢህአዴግ ሲቪል ማኅበረሰቡን የኒዮ ሊበራል ኃይሎች፣ የትሮይ ፈረሦች” እና “እግረኛ ወታደሮች” 

አድርጎ ይቆጥራቸዋል፤ ይህን ያለው ደግሞ ፒተር ጌል የተባለ ፈረንጅ “Ethiopia Famine and 

foreigners” በሚለው ጥናቱ መሆኑን ሃይለመስቀል ይነግረናል፡፡ አዎ ኢህአዴግ ሁሉንም በጅምላ 

ሳይሆን አንዳንድ የሲቪል ማኅበረሰብ አባላትን የኒዮ ሊበራል ኃይሎች ይላቸዋል፣ የትሮይ ፈረሶችም 

ይላቸዋል፡፡ግን ደግሞ ለእኔ ይህንን ማለቱ ትክክልና ትክክለኛ ነው፡፡ ምክንያቴ ደግሞ በመግቢያዬ 

አካባቢ ተወስቷል፡፡ ወደ ኋላም ጥቂት ነገር በጉዳዩ ላይ በመጨመር ትክክልነቱን አረጋግጣለሁ፡፡  

 

በዚህ ውስጥ መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ባሻገር የኃይማኖት ተቋማትንም ርዕዮቱ በጥርጣሬ 

እንደሚመለከታቸውና ጨፍልቋቸው እንደሚጓዝ የሚነግረን ሃይለ መስቀል “ስለ አብዮታዊ 

ኢኮኖሚ” በሚለው ንዑስ ርዕሱ ደግሞ ኢኮኖሚውን በፓርቲው ይሁንታና ፍላጎት ብቻ የሚመራ 

እንዲሆን የሚያስችል ርዕዮት መሆኑን ጥናት አድርገዋል ያላቸውን ፈረንጆችና የጥናታቸውን ርዕስ 

በመጥቀስ “ይህ የልማታዊ መንግሥትነት መስመር ፓርቲው ሥልጣን ሲይዝ “አከናውነዋለሁ” 

ያለውን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የመገንባት ግብ ለመቀልበስ ነው፡፡” በማለት ይደመድማል፡፡  

 

እዚህ ጋር የሃይለመስቀልንና የጥገኞቹን አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮት እና ፓርቲውን 

ያለማወቃቸው ሁለተኛ ሚስጥር ይገለጣል፡፡ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት "19 ዓመት ያለሰነድ 

ተጉዟል የሚሉት እና በ1985 የታተመው ሰነድ የፓርቲው የመጀመሪያና ታሪካዊ ሰነድ ነው" ያሉት 
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እነ ሃይለመስቀልና ተመራማሪ ፈረንጆች፡፡ ኢህአዴግ በ1983 ሥልጣን እንደያዘ በመዘንጋት 

(ምንም እንኳን ኢኮኖሚውን የፓርቲው ጥገኛ የማድረግ ርዕዮት የሌለው ቢሆንም) የ1985 ዓ.ም 

የፓርቲው ሰነድ ላይ ብለው ርዕዮቱን “ኢህአዴግ ሥልጣን ሲይዝ ማከናወን ለፈለገው….” በሚል 

ሥልጣን አልባ የማድረግ ስህተት ውስጥ ተዘፍቀዋል፡፡ 

 

ኢህአዴግና መንግሥት አውን የሆኑትን የዴሞክራሲ ተቋማት ኒኮላስ የተባለችን ፈረንጅ አስረጅ 

በማድረግ “ኢህአዴግ ለማስመሰል ያዋቀራቸውን እነዚህ ተቋማት የአብዮታዊ ዴሞክራሲን የበላይነት 

ብቻ ለማስረገጥ ይጠቀምባቸዋል”  ሲል ፈረንጇ ከጥናትም አልፈው “ይከሳሉ” በማለት ያብራራል፡፡ 

ሲያጠቃልልም ይህ በኢትዮጵያ ከቶውኑ  ሊሆንና ሊሳካ የማይችል ርዕዮት በመሆኑ ለሃይለማርያም 

ዕዳ ነው በማለት ይደመድማል፡፡  

 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርዕዮትና ፍልስፍና ሰፊና ጥልቅ ነው፡፡ ነገር ግን ጥገኞቹ  እንደሚሉት 

ሳይሆን በፓርቲው ልሂቃን ርዕዮቱ በተደጋጋሚ ተተንትኗል። ቢያንስ እንኳ ባሳለፍናቸው አራት 

አገራዊ ምርጫዎች ዋዜማና ማግሥት በስፋት የተባለለት ጉዳይ ነው፡፡ ሆኖም ሙግቴ በእነዚህ 

ጥገኞች ሰሞንኛ ዘመቻና የመለስ ራዕይ ወደ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ርዕዮት ላይ በመሆኑ 

በሃይለመስቀልና በደጋፊ ጥገኛ ምሁሮቹ ጥናት ላይ ተመስርተው በቀረቡት ትንታኔዎች ላይ ብቻ 

ትኩረት ያደረጉ ነጥቦችን አነሳሳለሁ። 

 

አብዮታዊ ዴሞክራሲ የፀረ መንግሥታዊ ካፒታሊዝም የትግል መስመርና የፀረ ዴሞክራሲን 

አኮኖሚያዊ መሠረት በመናድ ኢትዮጵያን የታደገ አማራጭ ነው፡፡ 

 

ኢትዮጵያ በደርግ ውድቀት ማግሥት ካንዣበበባት አደጋ ለመትረፍ የቻለችው  ሃይለመስቀልና ኒዮ 

ሊበራሊስት ኃይሎች የሚያጣጥሉት የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃያሉ ችግሮቹን ለመቅረፍ ብሎም 

ለማስወገድ የሚያስችሉ አማራጮቹን በመቀየሱ ነው፡፡ በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ዙሪያ ፈጣን ልማትን 

ለማረጋገጥ የሚያስችል የልማት ጎዳና፣ ችግሮችን በሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት 

የሚያስችል የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ለመገንባት የሚያስችል አቅጣጫ ስለተቀየሰ ነው፡፡ 

 

በአገራችን ቅድመ ኢህአዴግ ሥርዓቶች ለፀረ ዴሞክራሲ መነሻ የሆኑትን መሠረታዊ ኢኮኖሚያዊ 

ጉዳዮች መፍታት በአገራችን ዴሞክራሲን እውን ለማድረግ በፍፁም የማይታለፍ ጉዳይ እንደነበረ 

የሚያምነው ኢህአዴግ እነዚህን የመሬት ጥያቄንና ሥልጣንን ለሀብት ክምችት የመጠቀም ጉዳዮች 

መሆናቸውን በመገንዘብ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ማስወገድ ተችሎታል፡፡ 

 

እነ ሃይለመስቀል አብዮታዊ ዴሞክራሲን "እጁ እስከ ኃይማኖት ጉዳዮች የሚረዝምና የመጠርነፍ 

አቅጣጫን ያስቀመጠ መስመር ነው ይሉታል፡፡ 
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ሃይለመስቀል የተመረኮዛቸው የተመራማሪን ካባ ያጠለቁ ፈረንጆች እንደሚሉት ሳይሆን የአገራችን 

ታሪክ እንደሚያወሳው የገዥው መደብ ሥርዓት ሥልጣን ከሕዝብ ፈቃድ ያልተገኘ በመሆኑ ሕዝቡ 

የሥልጣን ባለቤት እንዳልሆነና መሆንም እንደማይገባው የሚያምን ሥርዓት ነበር፡፡ ስለሆነም 

በሕዝብ የተሰየመ ሳይሆን ሥዩመ እግዚአብሄር እንደሆነ ሕዝቡን አሳምኗል፡፡ ይህንን ሀሳብ 

ለማስረጽም በአንድ በኩል የገዥው መደብ ሥርዓቱ ቁንጮዎች ሲወርድ ሲዋረድ ከንጉስ ሰለሞን 

የተገኙ በሺህዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት በሥልጣን ላይ ለመቆየት በእግዚአብሄር እንደተመረጡ 

ለማሳመን አፈ ታሪክ በማስፋፋትና በመፈልሰፍ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን አፈ ታሪክ 

እንዲቀበል ዘመናዊ ትምህርት ቤቶችን ሳይቀር በመጠቀም ሰፊ የፕሮፓጋንዳ ሥራ ከውነዋል፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪዎች የአገሪቱን ሲሶ ባለቤትነት እንዲይዙ 

በማድረግና የሥልጣን ተጋሪ በማድረግ በክርስትና ኃይማኖት እምነት ሽፋን የሥርዓቱ ቁንጮዎች 

በእግዚአብሄር የተሰየሙ፣ ለእግዚአብሄር ካልሆነ በስተቀር ለማንም ተጠያቂ እንዳልሆኑና መሆንም 

እንደማይገባቸው አሳምነዋል፡፡ 

 

ከሕዝቡ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ጋር ተዳምሮ ይህ የተቀናጀ የመለኮታዊ ሥልጣን ንድፈ ሀሳብ 

በኦርቶዶክስ ኃይማኖት ተከታይ ብቻ ሳይወሰን በሌላውም ኢትዮጵያዊ ሰፊ ተቀባይነት በማግኘቱ 

የገዥ መደብ ሥርዓቱ እድሜ እንዲራዘም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ 

 

ከደርግ ውድቀት በኋላ ይህን የአንድ ወገን የበላይነት ለማስወገድ የታገሉት ኃይሎች በአብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመር ተመርተው መንግሥትና ኃይማኖትን ለያይተዋል፤ የኃይማኖት እኩልነትን 

አረጋግጠዋል፤ የእምነት ነፃነትን ለሕዝቡ አጎናጽፈዋል፡፡ይህንኑም እነ ሃይለመስቀል እንደሚያወሩት 

ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን የሉዓላዊነት መገለጫ በሆነው ህገ መንግሥት ዋስትና እንዲያገኝ 

አድርገዋል፡፡ በእርግጥም "መጨፍለቅ" ከሆነ ገዥው መደብና የአንድ ኃይማኖት የበላይነት 

በአብዮታዊ ዴሞክራሲ ተጨፍልቋል፡፡ አሁንም ግን ይህ ፀረ ዴሞክራሲ ኃይል የሥልጣኑ ቁጭት 

ያልበረደ በመሆኑ የመላውን ሕዝብ መብት ያረጋገጠውንና የዜግነት መብቱን ያከበረውን ህገ 

መንግሥት የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መጨፍለቂያ መሣሪያ ነው ሲል ይወርፈዋል፡፡ ከህገ መንግሥቱ 

በታች የሆኑት ህጎችና ተቋማቶችም ቢሆኑ መላው እና የተጨቆኑ የኢትዮጵያ ሕዝቦችን ነፃ ያወጣና 

የእኩልነትን ፀጋ ያላበሱ በመሆናቸው ገዥነትን የናፈቁትና የኒዮ ሊበራሊስት ኃይል ተላላኪዎች 

መጨፍለቂያ መሣሪያ ነው ሲሉ ይጠሩታል፡፡ 

 

በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር ራስን በራስ የማስተዳደር ሥልጣንን ለሕዝቡ ያጎነፀፈውን ህገ 

መንግሥት ሌላም ሥያሜ የሰጡት ኃይሎች የኢህአዴግ እስከ ታችኛው መዋቅር ያለውን ሕዝብ 

መጠርነፊያ ሲሉ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስሜታቸውን ይተነፍሱታል፡፡ 

 

የሆነው ሆኖ ግን በመለስ ራዕይም ሆነ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መርሆም መስመሩ የመጨረሻ 

የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ሥርዓት ነው ብሎ የሚቀበል አካል የለም፡፡ ግንባሩና ተተኪውም በዚህ 
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የሚያምኑ አይመስለኝም፡፡ "የመለስን ራዕይ ማስቀጠል ማለት አብዮታዊ ዴሞክራሲን በኢትዮጵያ 

ዘላለማዊ ማድረግ ነው" በማለት ጥገኞቹ ለማሳሳት ይሞክራሉ፡፡ 

 

በሌላ በኩልም የንግድ ሥርዓቱን በቅጥቅ ትግሉ ወቅት ከተቋቋሙት የኢህአዴግ የልማት ድርጅቶች 

ጋር በማያያዝ ሕዝቡን ለማሳሳትና ፀረ ዴሞክራሲ አስተሳሰባቸው የበላይነትን እንዲይዝ ይሰራሉ፡፡ 

ይህንኑም  ጥገኞቹ የኒዮ ሊበራሊስት ኃይሉን ምርምር ተብዬ ወረቀት አስረጅ በማድረግ 

ይተነትናሉ፡፡ 

 

ይሁንና የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ዘላለማዊነት የተመለከተ የፀረ ዴሞክራሲው ኃይል ቅስቀሳ 

በተመለከተ  የግንባሩ ሰነዶች በቂ ምላሽ በተደጋጋሚ ሰጥተዋል፡፡ 

 

ሕወኃት በረዥም የትጥቅ ትግል ዘመኑ ከደርግ ውድቀት በፊት ለረዥም ጊዜ ከሞላ ጎደል መላውን 

የክልሉን የገጠር አካባቢ ሲያስተዳድር እንደነበር ጥገኛው ምሁርና የነ”አዲስ ታይምስ” አምደኞችም 

በተለያዩ ጽሁፎቻቸው ገልጸዋል፡፡ በዚህ መሠረት ሕወኃት ይህን አካባቢ ለማስተዳደርና ሠራዊቱን 

ለማኖር ከፍተኛ ወጪ እንሚጠይቀው እሙን ነው፡፡ ድርጅቱ ይህን ወጪ መሸፈን የሚያስችለው 

ገቢ ባይኖረው ለአንድ ዓመትም ቢሆን መቀጠል የሚችል እንዳልነበር የድርጅቱን ምሥረታና 

የትግል ታሪክ ያጠኑ የታሪክ ተመራማሪዎች ሁሉ የተስማሙበት እውነታ ነው፡፡ 

 

ስለሆነም ድርጅቱ ገቢውን በተወሰነ ደረጃ ከሕዝቡ፣ በተለይ መሣሪያን በተመለከተም በጦርነት 

ከሚካሄድ ምርኮ ያገኝ የነበረ ቢሆንም በተለይም በመጫረሻዎቹ ሰባት ዓመታት ዋነኛው የገንዘብ 

ምንጭ ከውጭ የሚገኝ እንደነበር ጥገኛ ኃይሎቹ በተደጋጋሚ አውስተዋል። 

 

ትግሉን የሚደግፉ የውጭ መንግሥታትና ኃይሎች የሚሰጡት እገዛ አንድ ምንጭ ነበር፡፡ ድርጅቱ 

በወቅቱ ያቋቋመው መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ሌላውና ከፍተኛው ምንጭ እንደነበር የሚያወሱት 

የግንባሩ ሰነዶች ሕወኃት እነዚህ ምንጮች በማንኛውም ወቅት ሊደርቁ እንደሚችሉ ስለሚገነዘብ 

ለክፉ ቀን ይሆናል ብሎ ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረትና ገንዘብ በውጭ አስቀምጦ እንደነበር 

ይገልጻሉ፡፡ 

 

በዚህ አኳኋን የራሱን ወጪዎች እየሸፈነ፣ አጋር ድርጅቶቹ የራሳቸውን የገቢ ምንጭ በተመሳሳይ 

መልኩ እስኪያዳብሩ ድረስ የአቅሙን ያህል እያገዘ ባለበት ሁኔታ የደርግ ሥርዓት ተገረሰሰ። 

 

የትጥቅ ትግሉ ባለቀበት ወቅት ይኸው ገንዘብና ንብረት ምን ይሁን ሲባል ሕወኃት የተለያዩ 

አማራጮችን ፈትሾ የድርጅት የፖለቲካ ሥራ ማራመጃ እንዲሆን ማድረግ፣ በትግራይ ሕዝብ ስም 

በትጥቅ ትግሉ ወቅት በመያድ ተለምኖ የተገኘ ገቢ ስለሆነ ለሕዝቡ ይከፋፈል የሚሉትን 

አማራጮች በጥምር አይቶ ውድቅ እንዳደረጋቸው የሚያረጋግጡት የግንባሩ ሰነዶች ድርጅቱ 
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ኢንዶውመንት አቋቁሞ ለልማት ሥራ እንዲያውለው ወሰነ። በተናጥል ለድርቅ እርዳታ ተብሎ 

በትጥቅ ትግሉ ወቅት በሕዝቡ ስም ተለምኖ የተገኘውን ገንዘብ ለሕዝቡ ከማከፋፈል በአካባቢው 

የልማት ሥራ ቢሰራበት ይሻላል ተብሎ ተወሰነ። በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ መርህ እና በአብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመር የልማት ሥራው በግል ኢንቨስትመንት የሚሰራ ስለሆነ ልክ እንደ ግል 

ኢንቨስተር ሆነው የሚንቀሳቀሱ ተቋማት እንዲደራጁ ተደረገ። ገንዘቡ ምንም እንኳን በረሃብ ይረግፍ 

ከነበረው የትግራይ ሕዝብ አፍ ለትጥቅ ትግሉ ስኬታማነት ሲባል የተወሰደ ቢሆንም ከዚሁ ገንዘብ 

ውስጥ ተቆርሶ ለሌሎቹ አጋር ድርጅቶች ተሰጥቶ እነሱም በአካቢቢያቸው ተመሳሳይ ሥራ 

እንዲከናወን መወሰኑን ሰነዶቹ ያብራራሉ።  

 

ጥገኞቹ ፍላጎታቸውን በኃይል ለመጫን የሚሹ የውጪ ኃይሎች እነዚህን የልማት ድርጅቶች 

በተመለከተ የሚያካሂዱት የሐሰት ዘመቻ ከፍ ሲል የተገለፀው ቢሆንም ድርጅቶቹ ከመንግሥት 

ህጋዊ አሠራር በተለየ አኳኋን የባንክ ብድር የሚሰጣቸው፣ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ 

የተከማቸ መረጃ ከሌሎች በተለየ አኳኋን የሚያገኙና ይህንንም ጨረታ ለማሸነፍና ለመሳሰሉ ተገቢ 

ያልሆኑ ጥቅሞች ማጋበስ እንዲያደርጉት ሁኔታዎች የሚመቻቹላቸው ተደርጎ ይቀርባል። 

በተጨማሪም ኢህአዴግና አባል ድርጅቶቹ ለፖለቲካ ሥራ ማካሄጃ የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ 

ከእነዚሁ ተቋማት የሚያገኙ በማስመሰል ላለፉት 21 ዓመታት ሰፊና መሠረተ ቢስ ዘመቻ 

ይካሄዳል። 

 

እውነታው ግን ከዚህ ፈጽሞ የተለየ ነው። ኢህአዴግ እና አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ 

ሁሉንም ዜጎችና ተቋማት በእኩል የሚመለከቱና ግንባሩ ራሱንም በዚህ መርህ አስገዝቶ የሚራመድ 

ድርጅት ነው። በመሆኑም እነዚህም ሆኑ ሌሎች ድርጅቶች የማንም ይሁን የማን ለሁሉም እኩል 

እድል በመስጠት መርህ ተገዝቶ ያገለግላቸዋል እንጂ በአሥር ሺህዎች መስዋዕት ከፍሎ 

ያስወገደውን የአድልዎ ሥርዓት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የሚያስቀጥልበት አመለካከትም ሆነ 

ተግባር የለውም። የፖለቲካ ሥራውንም ከአባላቱና ከደጋፊዎቹ በሚሰበሰበው ገንዘብ እየታገዘ 

ያካሂዳል እንጂ እነዚህን ድርጅቶች የፖለቲካ ሥራ ማካሄጃ የገንዘብ ምንጭ አድርጎ 

አይመለከታቸውም። የመለስ ራዕይም ይኸው ነው። ሃይለማርያምም የሚያስቀጥሉት ይህንኑ ሕዝባዊ 

ወገንተኝነት ያለውን ሥርዓት ነው። 

 

ፀረ ዴሞክራሲ ኃይሎቹ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የልማት እንቅፋት እንደሆነና አዲሱ ጠቅላይ 

ሚኒስትርም ይህንኑ ራዕይ ለማስቀጠል እንደሚሹ ቢገለጽም ዴሞክራሰያችን አገራችንን ከጥፋትና 

ከእልቂት ያዳነ የህልውናችን ዋስትና መሆኑን በመስመሩና በተግባሩ ባለፉት 21 ዓመታት 

ተረጋግጧል፡፡ ሆኖም ግን ዴሞክራሲያችን ታዳጊ በመሆኑና በሕዝቡ ውስጥ የተለያዩ ኢ-

ዴሞክራሲያዊ የጥገኝነት አስተሳሰቦች ስላሉ ከስህተቶች ያልፀዳ መቶ በመቶም ሊፀዳ የማይችል 

መሆኑም ባለፉት 21 ዓመታት በተግባር ተረጋግጧል። የመለስ ራዕይም እነዚህን ችግሮች በዘላቂነት 

በመፍታት ዴሞክራሲያችን አና ኢኮኖሚያችን የዳበረ የሚሆንበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ የተቀየሰው 
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አብዮታዊ ዴሞሞክራሲያዊ የሠላም የልማትና የዴሞክራሲ መስመር በተሳካና በተፋጠነ ሁኔታ 

ተግባራዊ ማድረግ ነው። ከዚያም በሂደት ዴሞክራሲው ሥር እየሰደደና ኢኮኖሚው እየጎለበተ ሲሄድ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲም ሆነ የጥገኝነት መሠረትን መናድ ነው። አርሶ አደሩ ወደ ላብ አደርነት እና 

ወደ ሌላ የህብረተሰብ ክፍል እንዲለወጥ መስራት ነው። 

 

ባለሀብቱ የጥገኝነትን መንገድ ዘግቶ የልማት መንገድን ከፍቶ የሚያስተባብረው ልማታዊ 

መንግሥት፣ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት የማይፈልግበት ብቻ ሳይሆን ይህንኑ መሸከም 

የማይችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ ነው። በዚሁ ከላይ በተጠቀሱት የመለስ ራዕዮች አማካይነትም 

አብዮታዊ ዴሞክራሲ መሠረቱ እየሟሟ ከመሄዱም ባሻገር ታሪካዊ ተፈላጊነቱም እያበቃ የሚሄድ 

እንደሆነም ፖለቲካዊ ፍልስፍናዎች እና ሣይንቲስቶች ያረጋግጣሉ። በዚህም ተራማጅ አብዮታዊ 

ዴሞክራቶች   ሶሻል ዴሞክራት እየሆኑ የተቀሩት ሊበራል ዴሞክራት እየሆኑ ይሸጋሸጋሉ። 

በተራዘመ ሂደትም ወደተለመደው የበለፀጉ አገሮች ዴሞክራሲ እንሸጋገራለን ብሎ ኢህአዴግ 

ያምናል። ለዚህም ይሰራል ያ እስከሆነ ድረስ ግን በአብዮታዊ ዴሞክራሲና (አብዮታዊ ዴሞክራሲ 

የግድ በአንድ ፓርቲ መወከል አለበት ማለት አይደለም፣ የተለያዩ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ)  የተለያዩ ጥገኛ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ) በጥገኝነት ( ጥገኝነትም 

የግድ በአንድ ፓርቲ መወከል አለበት ማለት አይደለም፡፡ የተለያዩ ጥገኛ ፓርቲዎች ሊኖሩ 

ይችላሉ) መካከል በዴሞክራሲና ፀረ ዴሞክራሲ መካከል ያላሰለሰ ትግል ይካሄዳል። የሚለው የመለስ 

ራዕይ ይህ ትግል በፖለቲካም በኢኮኖሚም መስክ ሲሳካ በፖለቲካም በኢኮኖሚም የበለፀጉት 

አገሮችን መምሰል እንደምንጀምር ያወሳል፤ ይህን ማስቀጠል ደግሞ ለኢትዮጵያና ሕዝቦቿ ታሪካዊ 

አደራና ኃላፊነትን መወጣት ነው። 

 

 

 

 

 

 

 

 


