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አብዮታዊ ዴሞክራሲና የመለስ ራዕይ 

 የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች 

 እና  

የኢህአዴግ መንታ ልጆች ናቸው 

 

ዮናስ 10/31/12 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ "ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ እስከ መለስ ራዕይ" በሚል ርዕስ የተፃፈና በጥቅምት 14 ቀን 

2005 የሰንደቅ ጋዜጣ ፖለቲካ አምድ ላይ የሰፈረ ነው፡፡  ጽሁፉ የተለያዩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ 

አመራሮችንና አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህርን ከኢህአዴግ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የሰጡት 

አስተያየት ይዟል፡፡  

የጽሁፉ አዘጋጅም ሆነ አስተያየት ሰጪዎቹ ያሰመሩበትና አጽንኦት ሰጥተው ካብራሯቸው ጉዳዮች መካከል 

በዋናነት ቀልቤን የገዛውና ለዚህ መጣጥፍም ያነሳሳኝ አብዮታዊ ዴሞክራሲንና የመለስ ራዕይን ነጣጥለው 

ከተለየ ቤተሰብ የተገኙና ምንም ዓይነት ግንኙነትና አንድነት የሌላቸው በማስመሰል የቀረበው ነጥብ ነው፡፡ 

በእያንዳንዱ የኢህአዴግ ብሄራዊ ድርጅቶችና ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የአቶ መለስ መንፈስና ራዕይ 

ዋነኛው የፖለቲካ ማጠንጠኛ እንደሆነ በጽሁፉ መግቢያ ላይ የገለጸው የጋዜጣው አዘጋጅ በተጨማሪነት 

የወይዘሮ አዜብ መስፍንን  የሀዘን ሥነ ሥርዓት ንግግር አስታውሶ "ኢህአዴግ ባልተለመደ መልኩ 

ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ የመለስ ራዕይን ወደ ማሳካት አቅጣጫ የተቀየረ ይመስላል" ሲል የመለስ ራዕይን እና 

አብዮታዊ ዴሞክራሲን የሁለት ዓለም ግኝቶችና ርዕዮቶች አድርጎ አቅርቧል፡፡ መነሻዬም ይህችው በጋዜጣው 

አዘጋጅ የቀረበችውና መለስና አብዮታዊ ደሞክራሲን ለያይቶ የቀረበው ትርክት ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከጋዜጣው አዘጋጅ ባሻገር ጉዳዩ ላይ አስተያየት ወደሰጡት የተቃውሞው ጎራ ተሰላፊዎች 

ሃሳብ ከማምራቴና ከመሞገቴ በፊት የመለስ ራዕይ ምንድነው? የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍልስፍናስ ምንድነው? 

የሚሉትን ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ማብራራት ተገቢ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።    

የመለስ ራዕይ ምንድነው?  

የመጀመሪያውና መሰረታዊው የመለስ ራዕይ የፀረ ድህነት ትግሉና በድህነት ላይ ያለው የመረረ አቋም ነው፡፡ 

የመለስ ራእይ እንደ መሪ ለህዝቦች ብልጽግናና ደህንነት ዕድሜ ሙሉ መታገል ነው፣ የመለስ ራእይ ድህነት 

ባለበት ሰላምና ዴሞክራሲ ሊሰፍን እንደማይችል እና የህዝቦች ሰብአዊ መብትና ክብርም እንደሚጨፈለቅ 

በማመን ድህነትን መታገል ነው፡፡  የመለስ ራእይ በድህነት ላይ ለስር ነቀል ለውጥ መዝመት ነው፡፡ የመለስ 

ራእይ  ለህዝቦች ጥቅም የሚቆሙ አመራሮችን ማፍራት ነው፤ ህዝባዊ ፍቅር ያላቸውን መሪዎች መፍጠርና 
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መገንባት ነው፤ የአላማ ጽናት ያላቸውና በቀጣይነት የሚመሩ መሪዎችን መገንባት ነው፡፡ ከዚህም በመነሳት 

ሀገሪቱን ከድህነት ማውጣት ነው፡፡  

በዚህም የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ መተካት፤ 

ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው በማይናወጥ መሰረት ላይ እንዲቆም 

ማስቻል ነው፡፡ የመለስ ራእይ ሰፊ የሆነ የስራ ዕድል መፍጠር ነው፤ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን 

ሽግግር ማፋጠን ነው፡፡ የመለስ ራእይ ኢንቨስትመንትን እና የውጪ ንግድን በማስፋፋት የፀረ ድህነት 

ዘመቻውን ማቀጣጠል ነው፡፡ የዜጎችን እኩልነትና የህግ የበላይነትን ማጽናት ነው፤ ብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ከፌደራላዊ ስርዓቱ የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እና በማናቸውም ዘርፍ ራሳቸውን እንዲችሉ 

ማድረግ ነው፡፡ ወጣቶችና ሴቶችን ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁለተኛ ዜግነት ማላቀቅና የሀገሪቷ ሞተር 

መሆናቸውን በተግባር ማረጋገጥ ነው፡፡ የመለስ ራዕይ እነዚህንና ወዘተ፣ ወዘተዎችን በአጠቃላይ ማሳካት 

ነው፡፡ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍልስፍና ጽንሰ ሃሳብ ወደሚለው ደግሞ ስንመጣ ተከታዮቹንና መሰረታዊ የሆኑትን 

ገዥ ነጥቦች እናገኛለን፡፡ ከኢህአዴግ በፊት የነበሩት መንግስታት በአጠቃላይ ማለት በሚቻል ደረጃ 

በተለይም በልማቱና በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ላይ የሚከተሏቸው ርዕዮቶች ወይም ደግሞ ፕሮግራሞች 

ሁሉ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አቀፍ በሆነ መልክ ጠቃሚ ያልነበሩ፤ ጠቃሚ ናቸው ተብለው ለአብነት የሚነሱ 

አንዳንድ ጉዳዮችም እንኳ ቢኖሩ ለሁሉም እኩል የመጠቀም እድል የማይሰጡ፤ አግላይና የተወሰኑ 

ግለሰቦችን፣ ከፍ ሲልም ጥቂት ቡድኖችን ብቻ ታሳቢ ያደረጉና ኢፍትሃዊ የነበሩ ናቸው፡፡ ከዚህ የሚከፋው 

ደግሞ በማናቸውም ዘርፍ የነበሩት የአስገዳጅነት እንቅስቃሴዎችና የጭቆና ባህሪያቸው ነው፡፡ እነዚህ 

የተጠቀሱት ነጥቦች በተደጋጋሚ የተባለላቸውና የቅርብ ጊዜ ትውስታዎች በመሆናቸው ብዙም መዘርዘር 

የሚጠበቅብኝ አይመስለኝም፡፡ 

ከዚህ በመነሳት ኢህአዴግ አገሪቷን ከተቆጣጠረ በኋላ ህዝብ የሚመራበትን ስትራቴጅና ፖሊሲዎች መቀየስ 

ከሁሉም በላይ ደግሞ ርዕዮተ አለም መምረጥ ይጠበቅበታል፡፡ ይህ ደግሞ ኢህአዴግ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን 

ሌላውም የሚያደርገው እና እንደሚያደርገው የሚጠበቅ ነው፡፡ 

ስለሆነም ከላይ ከተጠቀሱት ያለፉት ስርዓቶች የአገዛዝና የህዝብ ተጠቃሚነት በመነሳት በኢህአዴግ በኩል 

አስፈላጊ ሆኖ የተገኘውና ቀድሞም በበረሃ ተመክሮበት የፀደቀው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርዕዮት ነው፡፡ ለምን 

ቢባል ርዕዮቱ የሚሰራውና መሰረቱን ያደረገው በለውጥ ላይ ስለሆነ፤ ከለውጥም ደግሞ ስር ነቀል ለውጥን 

የሚሻና ለስር ነቀል ለውጥ ተመራጭ መንገዶችን የሚያመላክት ፍልስፍና ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት በአገራችን ፈጣን እና ህዝብ የሚጠቀምበት ልማት ማረጋገጥ 

ማለት ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት የዳበረና በህዝብ ንቁ ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲና ዘላቂ 

ሰላም ማስፈን ማለት ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት ከተመጽዋችነት የተላቀቀችና በማያቋርጥ የእድገት 

እርካብ ወደ ላይ በመውጣት የበለፀገ ኅብረተሰብ ደረጃ ላይ የደረሰች ኢትዮጵያን መገንባት የሚያስችል 

መንገድ ማለት ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ 
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(እስከ መገንጠል የደረሰ) የማስተዳደር መብት መስጠት ማለት ነው። አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት ለህግ 

የበላይነት መገዛት፣ ለዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መታገል፤ የኃይማኖትን እኩልነት፣ የመናገርና 

የመፃፍ ነፃነትን በህገ መንግስታዊ ዋስትና ማረጋገጥ ማለት ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ማለት ህዝብን 

የሥልጣን ባለቤት ማድረግ ማለት ነው፡፡ 

እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች ይዘን የመለስን ራዕይ ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርዕዮት አንፃር እንመዝን? 

መለስና አብዮታዊ ዴሞክራሲ ልዩነታቸው የቱ ጋር ነው? ብለንም እንጠይቅ። በእርግጠኝነት የመለስ 

ራእይን እና አብዮታዊ ዴሞክራሲን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ ሰፋ አድርገን 

ስንመለከተው እና ስንፈትሸው ደግሞ ባለቤታቸውም አንድ አካል ነው፡፡ ይኸውም ኢህአዴግ ነው፡፡ መለስም 

ሆነ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ለኢህአዴግ መንታና የበኩር ልጆቹ የመሆናቸው ሚስጥርም ይኸው ነው፡፡  

ታዲያ የጽሁፉ አዘጋጅ ገና  ከመግቢያው ላይ ኢህአዴጎች ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ወደ መለስ ራዕይ ሄደዋል 

ወደሚል ድምዳሜ ለምን ደረሰ? ብለንም ጥያቄ ማንሳት እና መመርመሩ አጀንዳውን ግልፅ ያደርግልናል፡፡ 

ይህን ከመመርመራችን በፊት ለዚሁ “ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ እስከ መለስ ራዕይ” በሚል ርዕስ ለተዘጋጀው 

ጽሁፍ የተሰጡትን ሌሎች አስተያየቶች እንመልከት፡፡ 

የመጀመሪያው አስተያየት ሰጪ  የአንድነት ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሥራት ጣሴ ናቸው፡፡ አቶ 

አሥራት አብዮታዊ ዴሞክራሲን እና የመለስ ራዕይን በተመለከተ ለጽሁፉ አዘጋጅ በሰጡት አስተያየት፦ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ብቸኛ ደራሲ አቶ መለስ በመሆናቸው "ኢህአዴግ በተናገረው መሰረት" አሁን ያሉት 

የኢህአዴግ አመራሮች እነሱ ያልተሳተፉበትን ድርሰት እናስፈጽማለን ማለታቸው አሁንም ከአቶ መለስ 

ራዕይ ባሻገር የቡድን ራዕይ፤ የሀገር ራዕይ የላቸውም ሲሉ ይሞግታሉ፡፡ 

ኢህአዴግ አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታዎች ሲደማመሩ (የስልጣን ሽግግሩን ጨምሮ ከመለስ ህልፈት በኋላ 

ያሉትን ፖለቲካዊ ሁነቶች ማለታቸው ነው) የኢህአዴግን መዳከም ያሳያሉ በማለት አስተያየት የሰጡት 

የሰማያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ኢህአዴግ “የመለስን ራዕይ እናስፈጽማለን በማለት 

21 ዓመት በስልጣን ላይ ቢቆይም ካድሬዎቹን መልሶ እንደ አዲስ ለማነቃነቅ የሚያደርገው ጥረት ሲታይ 

ድርጅቱ ወደ መዳከም እያመራ መሆኑን የሚያመላክት ነው ሲሉ ይከራከራሉ፡፡ 

አቶ ብርሃኑ በርኸ የአረና ፓርቲ አባል እና ጠበቃ ናቸው፡፡ እሳቸውም ለጋዜጣው አዘጋጅ ያነሳነውን ርዕሰ 

ጉዳይ በተመለከተ አስተያየት ይሰጣሉ፦  

ኢህአዴግና የኢህአዴግ ስራዎችን ሁሉ የአቶ መለስ የማድረግ አካሄድ (ኢህአዴግ = መለስ ወይም መለስ = 

ኢህአዴግ) መሆኑ የተተኪ አመራሩን እና የግንባሩን መሸበር የሚያመላክት ነው ሲሉ ገልጸዋል፡፡ 

የኢህአዴግን መዳከም ወይም መሸበር በተመለከተ በአቶ ብርሃኑ ሃሳብ የሚስማሙትና ተጨማሪ አስተያየት 

ለአዘጋጁ የሰጡት አቶ አሥራት ጣሴ ኢህአዴግ ስለመዳከሙ ምልክቶች እያየን ነው የሚሉት "አቶ መለስ 

ከሞቱ በኋላ የታዩ ግርግሮች" በማለት ሾላ በድፍን የሆነ አብነት በማንሳት ነው፡፡ 
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በተጨባጭ አሁን ያለው የኢህአዴግ አመራር “ የተሳሳተውን የመለስ ራዕይ” የማስፈጸም አቅም እንኳ 

እንደሌለው የታየበት አጋጣሚ ነው፤ ድህረ መለስ ያለው ሁኔታ ያሉት አቶ አሥራት መለስ በህይወት እያሉ 

ያልተዘጉ ጋዜጦች ከሞቱ በኋላ መዘጋታቸውም ኢህአዴግን መዳከም የሚያመላክቱ ማሳያዎቼ ናቸው ሲሉ 

ክርክራቸውን አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር በማውገዝ ይደመድማሉ፡፡  

ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከልም (በእነርሱ ምዘና) “የኢህአዴግን መዳከም” እንደ ጥሩ እድል ወስደውታል፡፡ 

ይኸውም በህዝብ ድጋፍ፣ በድርጅት ጥንካሬና በገንዘብ ጉልበት ኢህአዴግን ወደ ድርድር ማምጣት ይቻላል 

የሚል ነው፡፡ 

አቶ አበባው የተባሉና የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የታሪክና የሥነ ጥበብ መምህር መሆናቸው የተገለፀ ግለሰብ 

ደግሞ የመጨረሻው የአዘጋጁ አስተያየት ሰጪ ናቸው፡፡ "የመለስ ራዕይ እያሉ ማቀንቀን ከውስጥ ባዶ 

መሆኑን የሚያመለክት ነው" ያሉት አቶ አበባው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አዲስ 

እንደመሆናቸው ህዝቡ ብዙ አዲስ ነገር መጠበቁ የተለመደ መሆኑን በማስታወስ ነገር ግን የጠቅላይ 

ሚኒስትሩ የፓርላማ ንግግር አዲስ አጀንዳ የሌለው፣ አብረን እንሰራለን የሚል የጋባዥነት መንፈስ የሌለበትና 

ንግግሩም በፓርቲ ተወስኖ የተሰጠ የሚመስል እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርቲው ቁጥጥር ስር ያሉ 

ይመስላል ብለው በተለይም ከኑሮ ውድነትና ከስራ አጥነት ችግር ጋር በተያያዘ ያልተጠበቀ ህዝባዊ 

ተቃውሞ ሊያስከትል ይችላል በሚል መርዶ ቀመስ አስተያየታቸውን ያሳርጋሉ፡፡ 

አሁን ስለአብዮታዊ ዴሞክራሲ፣ ስለመለስ ራዕይና የኢህአዴግ ምንነትና ማንነትን በተመለከተ 

ተቃዋሚዎቹም ሆኑ የታሪክ መምህሩ እንዲሁም የጋዜጣው አዘጋጅ በሰጧቸው አስተያየቶችና 

መደምደሚያዎች ላይ በነጠላና በጋራ የሃሳብ ሙግት አደርጋለሁ፡፡ የሙግቴ ቅደም ተከትልም 

ከተቃዋሚዎቹና የታሪክ መምህሩን የሚያስቀድምና የጋዜጣውን አዘጋጅ በነጠላና ከአንዳንዶቹ ጋር በቡድን 

የሚያስከትል ነው፡፡ 

ከሁሉ በፊት ግን የሙግቴ ማዕከል ኢህአዴግ፣ መለስና አብዮታዊ ዴሞክራሲ በመሆናቸው ከመለስ ህልፈተ 

ህይወት በኋላም ሆነ በፊት፣ ኢህአዴግ ስለነበረው እና ስለሞተው መሪ ያለውን ግልፅ አቋም፣ አቶ መለስም 

በነበሩ ጊዜ እንደ ኢህአዴግ ሊቀመንበርነታቸው ከኢህአዴግ ጋር ስላላቸው ግንኙነት እና መሰል ጉዳዮች 

ከሰጡት አስተያየት አንዱን መጥቀስ ለሙግታችን ፍሰትና ግልጽነት ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

አቶ መለስ በህይወት በነበሩበት ወቅት የተናገሩትና ከህልፈታቸው በኋላ በተደጋጋሚ አየር ላይ ውሎ 

የነበረውን ይልቁንም በራዲዮ ፋና እንደ መግቢያ  ወይም መሸጋገሪያ ሆኖ እያዳመጥነው የሚገኘውን 

ስናጤነው “ሰው በግሉ የተለየ ችሎታና አቅም ሊኖረው እንደሚችል ወይም በድርጅቱ ውስጥ ከሌላው የተለየ 

ብቃት ሊኖረው እንደሚችል ቢታመንም ግለሰብ ከድርጅት በላይ ሆኖ አያውቅም፤ ሊሆንም አይችልም፤ 

እኔም በኢህአዴግ የተፈጠርኩና ከኢህአዴግ በታች ነኝ” የሚል ዓይነት ይዘት ያለው ንግግራቸውን 

እናስታውሳለን፡፡ 
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ኢህአዴግ በድርጅታዊ ልሳኖቹ እና ከመለስ ህልፈት ጋር ተያይዞ ከሰጣቸው ይፋዊ መግለጫዎች መካከል 

ተከታዩን እና የሙግታችን ማጠንጠኛ የሆነውን ፍሬ ነገር እናገኛለን፡፡ ርዕሱ “መለስ በዴሞክራሲያዊና 

ህዝባዊ ድርጅት ውስጥ የታገለ መሪ!” ይላል፡፡ 

“እንደ ማንኛውም ታጋይ ሁሉ መለስ የህወሃት/ኢህአዴግ ውሉድ ነው፡፡ መለስ መለስ ሊሆን የቻለው 

በውይይት በሚያምን፣ ለአንድ ዓላማ የተሰለፉ አባላትን ባቀፈ፣ ህዝቡንም በዴሞክራሲያዊ መንገድ ባሰለፈ፣ 

ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ ድርጅት ውስጥ በመታቀፉ ነው፡፡ የመለስ ጠንካራ ጎኖች እና እሴቶች የኢህአዴግም 

እሴቶች ናቸው፡፡…” ይላል፡ 

እነዚህን እና ከራሳቸው ከባለቤቶቹ የተነገሩትን ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች ይዘን፤ በመጣጥፌ መግቢያ ላይ 

ዋናና መሰረታዊ ትርጓሜዎች ናቸው ስል ያቀረብኳቸውን የመለስ ራዕዮች እና የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጽንሰ 

ሃሳብ እንደምታዎች ተንተርሰን፤ የአቶ አሥራትን የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ብቸኛ ደራሲ መለስን፤ 

የኢህአዴግን ከአቶ መለስ ራዕይ ባሻገር የቡድን ራዕይ እና የሃገር ራዕይ የላቸውም ሙግት 

ስንመዝን፤የኢንጂነር ይልቃልን የኢህአዴግን መዳከምና የካድሬዎቹን መልሶ የመገንባት ስራ መክሸፍ 

ስንገመግም፤ 

የኢህአዴግ ስራዎችን ሁሉ የአቶ መለስ የማድረግ የኢህአዴግ አካሄድ ወይም (ኢህአዴግ = መለስ፣ መለስ = 

ኢህአዴግ) የአቶ ብርሃኑን ትርክት ስንፈትሽ፤ የኢህአዴግን መዳከም አመላካች ሆነው በአቶ አሥራት 

የቀረቡ ቁንጽልና ውኃ የማያነሱ አብነቶችን ሚስጥር ስንመረምር፤ ፍፁም መሰረት የሌላቸውና በምክንያት 

ያልታገዙ ቁና ሙሉ ገለባ ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ 

ታዲያስ ግልብ የሆኑት አስተያየቶች መነሻና መድረሻቸው ምንድነው? ብለን ስንጠይቅ መነሻው ወይም ሰሙ 

ያው ግልብነት ሲሆን ወርቁና መድረሻው ደግሞ በአቋራጭ ስልጣን የመያዝ የዜሮ ድምር ፖለቲካ አባዜ 

መሆኑን የመጨረሻው አስተያየት ሰጪ የሆኑትን የአቶ አበባውን ሃሳብ በመመልከት ብቻ ማረጋገጥ 

እንችላለን፡፡ 

"በህዝብ ድጋፍ፣ በድርጅት ጥንካሬና በገንዘብ ጉልበት ኢህአዴግን ወደ ድርድር ማምጣት የሚቻልበት 

አጋጣሚ ላይ ነን" የሚለውን እና "የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የፓርላማ ንግግር “አብረን 

እንሰራለን” የሚል ጋባዥነት መንፈስ የሌለው" እንዲሁም "ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርቲው ቁጥጥር ስር ያሉ 

ይመስላል" የሚሉት የአቶ አበባው አስተያየቶች የህግ ድጋፍ የሌላቸው፣ ተጠየቃዊ ያልሆኑና በተዛቡ 

መረጃዎች የታጀቡ መሆናቸው ሙግታቸው ሁሉ የቂል እንደሆነ ያስገነዝበናል፡፡ 

“ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ እስከ መለስ ራዕይ” በሚል ርዕስ በውጫዊ አስተያየቶች ተደግፎ የቀረበልን ትርክት 

ፀሐፊው የሠንደቅ ጋዜጣ ከፍተኛ አዘጋጅ ዘሪሁን ሙሉጌታ ነው፡፡ በዚሁ እትም ላይ ደግሞ የዘሪሁን 

ትርክት መሰረተ ቢስና የተቃዋሚዎቹም አስተያየት ወደ ራስ ለማየት ካለመድፈር የመነጨ ተራ አስተያየት 

መሆኑን የሚያረጋግጥ ጽሁፍ በጋዜጣው ምክትል  ዋና አዘጋጅ ፋንኤል ክንፉ "የገዢው ፓርቲ ዕድለኛነት፤ 

የተቀናቃኝ ኃይሎች የፖለቲካ ስሌትና ዝምታ” በሚል ርዕስ በዚያው በፖለቲካ አምድ ላይ ይነበባል፡፡ 
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በዚህ ፅሁፍ ከተመለከቱትና የተቃዋሚዎችን ስሌት ከሚያጋልጡት ቁም ነገሮች መካከል “የተዳከመ ፓርቲና 

ያልተረጋጋ ሀገር" ለሚለው ለእነ አቶ አስራት ጣሴ ዓይነቶቹ የተሰጠው ትንታኔ ነው፡፡ በተለይም የሀገር 

ውስጥም ሆነ የውጭ ኢንቨስትመንት ከመለስ ሞት በኋላም ተጠናክሮ የመቀጠሉን ጉዳይና ከዓለም ባንክ 

ጀምሮ የተለያዩ ሀገሮችና ተቋማት አድርገውት በሚያውቁት ሁኔታ ከወለድ ነጻ የሆነ ከፍተኛ ብድር 

ለኢትዮጵያ መስጠታቸውና መፍቀዳቸው የተቃዋሚዎችን ወሬ መሰረት የለሽነት የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

በሌላ በኩል ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይጠበቃል ሲሉ ተቃዋሚዎቹ የሚሰጡት አስተያየትና 

በፓርቲው ነው የሚጠረነፉት በሚል የሚሰነዝሩትን ትችቶች ለተመለከተ ጉዳይ ግልጽ እና ተጨባጭ የሆነ 

መልስ ከዚሁ ከፋኑኤል መጣጥፍ ላይ ያገኟል፡፡ 

“የኢህአዴግ የፖለቲካ ግንባር በአራቱ የፖለቲካ ፓርቲዎቸ የተመሰረተ በመሆኑ የግንባሩ ሊቀመንበር እና 

የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚነስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚወስዷቸው ማንኛውም ዓይነት ዐቢይ 

ስትራቴጂ (Grand Stragegy) እርምጃዎች በአራቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ ሊያገኙ የግድ ይላል” ወይም 

የአራቱን ፓርቲዎች ፍላጎት ማዕከል ባደረገ መልኩ ያራምዳሉ፡፡ ይህ ሊሆን የግድ የሚሆነው በኢትዮጵያ 

የመንግስት ስልጣን የሚያዘው በውክልና በሚገኝ የድምጽ አሰጣጥ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ዓይነት የድምጽ 

አሰጣጥ ስርዓት በማንኛውም ፓርላሜንታዊ የመንግስት ስርዓት በሚከተሉ ሀገሮች ተግባራዊ የሚሆን ነው፡፡ 

“ይህ አካሄድ ገዥው ፓርቲ የመረጠው ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ እሳቤ ሳይሆን ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ 

የገዥው ፓርቲ ያለውን የፓርላማ መቀመጫ ማግኘት ቢችል የሚተገብረው ነው፡፡”  ይህ ጥሬ ሃቅ ባለበት 

ሁኔታ ነው እንግዲህ "ፓርላማው የፈዘዘ ነው፣ የሞቀ ክርክር አይደረግበትም፣ ኃይለማርያም ደሳለኝ እንደ 

ከዚህ ቀደሙ የፓርቲያቸውን ብቻ…"የሚሉት የተሳሳቱና ተጠየቃዊ ያልሆኑ ትችቶች የሚሰነዘሩት፡፡ ይህ 

ደግሞ በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ ከግንዛቤ እጥረት የተፈጠረ አስተሳሰብ ሊሆን እንደሚችል ቢገመትም  

ተቀዋሚዎቹ አካባቢ ያለው ሁኔታ ግን ያለማወቅ ሳይሆን የአቋራጭ ሥልጣን ፈላጊ ስትራቴጂ ከመሆኑ 

የሚመነጭ ነው፡፡ ስለሆነም መለስ የኢህአዴግ እንደሆኑት ሁሉ ኃይለማርያምም የኢህአዴግ ናቸው፡፡ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲን የማጥላላትና ከአምባገነናዊ ስርዓት ጋር በእኩልነት የመፈረጅ ዘመቻ ዛሬ ሳይሆን 

በተለያዩ ወቅቶች በተለያየ መልክ የሚካሄድ ነበር፡፡ 

እንደምናስታውሰው በለውጡ ማግስት ዘመቻው ሲጀመር የነበረው መልክ" በሥልጣን ላይ ያለው መንግስት 

ኮሚኒስት ነው፣ ሶሻሊስት ቅኝት አለው ወዘተ…” የሚል ነበር፡፡ ጀማሪ የነበረውን የፌዴራል ስርዓት እንደ ጎሳ 

ፖለቲካ ፈርጆ ማጥላላት የተለመደ ነበር፡፡ በሂደት ዴሞክራሲውና ፌዴራላዊ ስርዓቱ እየጎለበተ ሲሄድ ደግሞ 

የተለያዩ አጋጣሚዎችን በመጠቀም ኢትዮጵያን የማጥላላትና ስርዓቱን በዓለም ማኅበረሰብ ፊት ጥላሸት 

ቀብቶ ማሳየት የተለመደ ሆነ፡፡ 

በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ከሞላ ጎደል ኒዮ ሊበራል ሚዲያው የኤርትራ ደጋፊ ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ 

የኤርትራ መንግስት በራሱ ስህተቶች ማንነቱ ከተጋለጠም በኋላ ሳይቀር በሚያደርጉለት የማባበል አያያዝ 

የሚታይ ነው፡፡ በምርጫ 97 በተፈጠረው አጋጣሚ አክራሪው ኃይልና የሚዲያ ኢንዱስትሪው የኢፌዴሪ 
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መንግስት የሰብዓዊ መብት ጥሰት የሚያካሂድ እንደሆነ አስመስለው ማቅረብን ስራዬ ብለው የገፉበት 

እንደነበርም ይታወቃል፡፡  

በአገራችን የሚገነባው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከውስጥና ከውጭ ተፃራሪ ኃይሎች ግምት ውጭ ፈጣን 

ልማትና የህዝብ የኑሮ ደረጃ መሻሻልን ሲያስከትልና ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱም የተሻለ ፖለቲካዊ 

ማዕቀፍ ሆኖ የግልና የቡድን መብቶችን ሲያስከብር ደግሞ ዘመቻው ይበልጥ ተጧጡፏል፡፡ 

በዚህ ረገድ የሚካሄደው ዘመቻ የተለያዩ ገጽታዎች ያሉትና ከአገር ውስጥ የተቃውሞ ፖለቲካ ጋር 

በተመጋጋቢነት የሚካሄድ ነው፡፡ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ አምኔስቲ 

ኢንተርናሽናል፣ ሲፒጄ የመሳሰሉት እና ግዙፍ የኒዮ ሊበራል ሚዲያዎችና በሀገር ውስጥ የሚገኙ 

ጭፍራዎቻቸው የመሬት ወረራ አፈ ታሪክ፣ የፀረ ሽብር፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና የፕሬስ ህጎች ላይ 

በማተኮር ያካሄዱት ዘመቻ ይታወሳል፡፡ የተመሰከረለት ፍትሃዊ የእርዳታ እደላ ስርዓታችንና ህዝቦችን 

ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለማላቀቅ የሚካሄዱ የውኃ ሀብት ልማቶችና የፈቃደኝነት ሰፈራ ፕሮግራሞች ሁሉ 

ለዘመቻው በግብዓትነት እንዲያገለግሉ ከመደረግ አላመለጡም፡፡ ቀጠለናም የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶችን 

ተከትሎ የዋልድባ ገዳም በኃይማኖት ውስጥ የአወልያው ኮሚቴና መጅሊሱን ማጥላላት ለዘመቻው ግብዓት 

ሆነው ከተፍ አሉ፡፡  

ይህም ሆኖ በሁሉም የዘመቻ ማቴሪያሎች ዘንድ ጎልቶ እንዲወጣ የሚፈለገው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ወይም 

የኢፌዴሪ መንግስት ለሰው ልጆች መብት ግድ የለሽ ነው የሚል መልዕክት ነው፡፡ በዚህም አድርገው 

በልማቱና በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው መስክ የመጣውን ድል ለመድፈቅና የልማት ስኬቶቻችንን 

እንዳይታይ ለማድረግ ሲሞክሩ ቆይተዋል፡፡  

አሁንም ከአቶ መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት በኋላ የዚሁ ዘመቻ አካል የሆነና እንደቀደመው ሁሉ አብዮታዊ 

ዴሞክራሲን ከአምባገነን መንግስታት ባህሪ ጋር በማያያዝ ኢህአዴግን እና አብዮታዊ ዴሞክራሲን ነጣጥሎ 

የመመልከትና መለስን ከኢህአዴግ በላይ አድርጎ የማስቀመጥ፣ ኢህአዴግ ውስጡ እየተበላ፣ ባዶ እየሆነ 

የመጣና ምንም ዓይነት ሀገር ሊመራ የሚችል ኃይል የለውም ብሎ የማስመሰል አዝማሚያና፤ ኃይለማርያም 

ደሳለኝም የትም የሚደርሱ አይደሉም የሚሉ ሟርት ቀመስ ዘመቻዎች ተከፍተዋል፡፡  

በዚሁ "ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ እስከ መለስ ራዕይ" በሚል በቀረበው መጣጥፍ ላይ የታየው የአዘጋጁ መላ 

ምትም ሆነ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላቶች አስተያየት ሁሉ ከላይ ከተጠቀሱት ፍላጎቶች የሚመነጩና የዚሁ 

ዘመቻ አካል መሆናቸው ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የታሪክ መምህር ነኝ ሲሉ አስተያየት የሰጡት ሰው ግለሰብን 

ከፓርቲ በላይ እንዲሆኑ (ኃይለማርያም ደሳለኝን) የመጠበቃቸው ጉዳይ አሳሳቢና ከዩኒቨርስቲ መምህር 

የማይጠበቅ ተጠየቅ ነው፡፡ ኃይለማርያም መቼም ቢሆን ከኢህአዴግ በላይ ሆነው የግል ፍላጎታቸውን ወይም 

እኛ የፈለግነውን ያደርጋሉ ብለው መጠበቃቸውም ያላዋቂ ሳሚ ዓይነት ነገር እና ሳያስቡ የመናገር ሱስ 

ነው፡፡ 
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