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ስለኢትዮዽያ ህዳሴ ከኒዮ ሊበራሊስት ቅጥቅጦች ጋር 

የሚደረግ ፍልሚያ(፩) 
ዮናስ 11-12-14 

 

ልማታዊ መንግሰታችን እንደማንኛውም ልማታዊ መንግስት ሁሉ የኪራይ ሰብሳቢነት 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነትን በመናድ ሰው ለስልጣን ባለው ቀረቤታ ልክ ሳይሆን 

ባመረተው ምርትና ለልማት ባደረገው አስተዋፅኦ ልክ የሚጠቀምበት ልማታዊ የፖለቲካ 

ኢኮኖሚ የበላይነት ለማረጋገጥ የሚሰራ መሆኑ በተግባር እየተረጋገጠ ነው፡፡ በዚህም ረገድ 

በተለይም በገጠሩ የአገራችን አካባቢ የተሳካ ስራ የሰራ ሲሆን በከተማም መሰረቱን 

ለመናድ የሚያስችሉ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ መሆኑን በወሬ ሳይሆን በተግባረ 

እየተመለከትን ነው፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ ኢኮኖሚን ሙሉ በሙሉ አለመናድ 

የአገራችን ፖለቲካም ከኪራይ ሰብሳቢነት ዜሮ ድምር ፖለቲካ ነፃ እንዳይሆንና ጨቅላው 

ዴሞክራሲያችን በከፊል በኪራይ ሰብሳቢነት ጭቃ የተለቀለቀ፤ በእጅጉ የተዳከመና 

በከተማ አሁንም ጠንካራ ትግል የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ ቢገኝም፤ ፖለቲካችን በኪራይ 

ሰብሳቢነት ዜሮ ድምር  ፖለቲካ ቁጥጥር ስር ያልገባ፤ ከወዲሁ ጠንካራና ጤናማ 

ባህሪያትን የያዘና እንዚህን ባህሪያት በየቀኑ በይበልጥ እያጠናከረ በመሄድ ላይ የሚገኝ 

ዴሞክራሲ እንዲሆን የሚያደርገው መሆኑም ይታመናል፡፡  

ከኪራይ ሰብሳቢነት ሙሉ  በሙሉ ባለመክሰሙም የዜሮ ድምር ፖለቲካው ሰለባ ከመሆን 

ሙሉ በሙሉ ነፃ አለመውጣታችን የሚጠበቅ ነው። ከዚሁ ፖለቲካ አሁንም ቢሆን በከፊል 

ነፃ መሆናችን ከዚያም ባሻገር መውጫ ወደሌለው የኪራይ ሰብሳቢነት አዙሪት ከገቡት 

ዴሞክራሲዎች በእጅጉ በተለየ መልኩ ከአዙሪቱ መውጣት የሚያስችለን አቅጣጫ 

የተቀየሰና በአቅጣጫው መሰረት ረዘም ያለ ርቀት የተጓዝን ስለሆነም ወደ ተረጋጋና 

የዳበረ ዴሞክራሲ የመሸጋገር ሰፊ ዕድል ያለን ሀገር ስለመሆናችን መካድ አይቻልም፡፡ 

እንደዚሁ አይነት እድል ከተዘጋባቸው በኪራይ ሰብሰቢነት አዙሪት ሙሉ ቁጥጥር ስር 

ከገቡት ኒዮ - ሊበራሊዝም ከጠፈጠፋቸው ዴሞክራሲዎች ሁሉ የኛ ዴሞክራሲ በአይነቱ 

የተለየና የተሻለ ነው  የሚባልበት አንዱና መሰረታዊ ምክንያቱም ይኸው ነው፡፡  



2 
 

መንግስት እንደማንኛውም ልማታዊ መንግስት በመሰረታዊ የአገሪቱ እድገት አቅጣጫዎቸ 

ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ያለና እስካሁንም አበረታች 

ውጤት ያስመዘገበ መንግስት መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር 

የሚጓዝ፤ ከሌሎች አገሮች የተገኘ የዳበረ ልምድን ታሳቢ ያደረገና ከሁኔታችን ጋር 

የተጣጣመ  ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ፈጣን ልማት እየተረጋገጠ ነው፡፡ 

ፈጣን ልማትን ያረጋገጠና ለወደፊቱም ሊያረጋግጥ የሚችል አቅጣጫ ተቀይሶ እየተገበረ 

በዚህ ዙሪያ ብሄራዊ መግባባት መፍጠር የጀመርንና ለወደፊቱም በተሟላ መልኩ 

ለመፍጠር የምንችል  መሆኑንም የሚያመላክት ተስፋ እየተንጸባረቀ ነው፡፡  

ኒዮሊበራሊዝም የጠፈጠፋቸው ዴሞክራሲዎች በኪራይ ሽምያ ዙርያ ከመናቆር በስተቀር 

በማንኛውም ጉዳይ ላይ ጥልቅ ብሔራዊ መግባባት እንዳልፈጠሩ ይታወቃል ፡፡ 

ለወደፊቱም ሊፈጥሩ አይችሉም፡፡ የኛ ዴሞክራሲ እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት 

መግባባት በተሟላ መልኩ ካለመፍጠሩ ጋር ተያይዞ ገና የዳበረና የተረጋጋ ዴሞክራሲ 

ሊባል የማይችል ቢሆንም ከኒዮ - ሊበራል ቅጥቅጦች በተለየ ሁኔታ ብሄራዊ መግባባትን 

መፍጠር በመጀመሩና ለወደፊቱም ሙሉ በሙሉ የመፍጠር ሰፊ ዕድል ስላለው በተሻለ 

መልኩ የተረጋጋና ታዳጊ ፣ የንቅዘት አዙሪት ውስጥ ያልገባ ዴሞክራሲ እንዲሆን 

ያደርገዋል፡፡ በድምሩ ዴሞክራሲያችን የኪራይ ሰብሳቢነትን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ሙሉ 

በሙሉ ባለማስወገዱ ፣ ጥልቅ ብሔራዊ መግባባት በተሟላ መልኩ ባለመፍጠሩ ገና ታዳጊና 

በተሟላ መልኩ ያልዳበረ ፣ ኒዮ- ሊበራሊዝም የጠፈጠፋቸው ዲሞክራሲዎች ያሉዋቸውን 

ችግሮች በከፊል የሚጋራ መሆኑም መዘንጋት የለበትም፡፡ ኪራይ ሰብሳቢነትን በማስወገድ 

ረገድ ረጅም ርቀት ስለሄደና የሚቀረውንም ለመጨረስ በሚያስችል አቅጣጫ እየተጓዘ 

ስለሆነ ፣ብሔራዊ መግባባትን በመፍጠር ረገድ አበረታች ስራ ስለሰራ የተቀረውንም 

ለመፈፀም በሚያስችል አኳኋን እየተራመደ በመሆኑ  ዴሞክራሲያችን አሁንም ከኒዮ - 

ሊበራል ቅጥቅጦቹ በእጅጉ የተለየ እንዲሆንና የወደፊት እጣ ፈንታው በአይነቱ የተለየ 

እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡ ኒዮ-ሊበራሊዝም የጠፈጠፈው ዴሞክራሲ ወደ ዳበረና 

የተረጋጋ ዴሞክራሲ የመሸጋገር ዕድሉ የመነመነ መሆኑም እንዲሁ፡፡ የኛ ዴሞክራሲ ወደ 

ዳበረና የተረጋጋ ዴሞክራሲ የመሸጋገር ዕድሉ ሰፊ ብቻ ሳይሆን ጉዞው ተጀምሮ ስኬታማ 

እንደሚሆን የሚያመላክቱ ተጨባጭ ውጤቶችን ማስገኘት የቻለ ዴሞክራሲ ነው፡፡  
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በዚህ አግባብ እያንዳንዱን እና ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጋር ተያይዞ መንግስት 

ሊፈፅማቸው የሚገቡ ተግባራትን ከመደገፍና እንዲፈፅማቸው ከማስገደድ ይልቅ ሁሉን 

ነገር ከምርጫ ቅስቀሳ ጋር በማያያዝ ለመኮነን መሽቀዳደማቸው የተለመደና አዲስ ያልሆነ 

ነገር ነው፡፡ የምርጫ 2007 አጠቃላይ የምርጫ ሂደትን  በተለመከተ ምርጫውን በበላይነት 

እንዲያስተዳድር በአዋጅ ስልጣን የተሰጠው አካል እንደ ልማታዊ መንግስት ከሁሉም 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያይቶ የጋራ የጊዜ ሰሌዳ ማውጣቱ የሚታወቅ ሲሆን፤ ከዚህ 

ባሻገር ያሉ ስራዎችንና የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በማሻሻያ ሞሽናቸው ያነሷቸው 

የስልጠና አይነቶች የልማታዊ መንግስት ባህሪና መገለጫ መሆናቸው ሊታወቅ ይገባል፡፡  

በእርግጥ ከላይ በተመለከተው  አግባብ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ስብስቡ ከኪራይ ሰብሳቢነት 

ፍላጎቱ በመነጨ በኒዮ ሊበራል ፍልስፍና ተቀጥቅጦ የተሰራ ቢሆንም እንኳ በህዝብ 

ይሁንታ ተመርጦ መንግስት ሆኖ ህዝቡን ለመምራት ቢታደል ህዝቡን የሚመራበትን 

ፖሊሲ ለመረጠውም ሆነ ላልመረጠው ህዝብ በጥልቀት ማስገንዘብ ስራው እንደሆነ 

እነርሱም ጠንቅቀው የሚያቁትና ማንም ለአቅመ ኃላፊነት የደረሰ ግለሰብ የሚገነዘበው 

ጉዳይ ነው፡፡  

በህዝብ ይሁንታ እና በዴሞክራሴያዊ ምርጫ አሸንፎ ይምጣ ፤ ወይም በዜሮ ድምር 

የፖለቲካ ቁማርና በሊዮ ሊበራሊሰት ሃይሎች ድጋፍ ወደ ስልጣን ይምጣ  መንግስት ሆኖ 

እስከ ተቀመጠ ድረስ ህዝቡን የሚመራበትን ፖሊሲ ይሁን ህገ ገደብ ፤መመሪያ ይሁን 

ፕሮግራም፤ ለህዝብና ለሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ማስረፅና ማስገንዘብ 

ከተቻለም ማሳመን ተግባሩና ኃላፊነቱ መሆኑም የማያጠያይቅና የፖለቲካ ሀሁ ከመሆኑም 

በላይ በህዝብ ይሁንታ የተመረጡትንም ሆነ፤ በዜሮ ድምር ፖለቲካ ስልጣን ላይ የወጡ 

አሻንጉሊት መንግስታትም የሚናገሩትን በማስታወስ ማረጋገጥ የሚቻል ነው፡፡ ስለሆነም 

ልማታዊ መንግስታችን የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና መገለጫውና  

ማሳያው የመንግስት መዋቅሩ እና ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንደመሆኑ ስለፍልስፍናው  

መነሻ ስለሆነው ፖሊሲ  ተጠቃሚ ለሆነው ህብረተሰብ የማሳወቅ ኃላፊነት ባቻ ሳይሆን 

ግዴታም እንዳለበት መረዳት ተገቢ ነው፡፡ በሌላ በኩልም የኒዮ ሊበራል ቅጥቅጥ የሆኑና 

ብዙም ያልራቁ ጎረቤቶቻችን የሆኑ መንግስታትን ስናጤን የቀጥቃጮቻቸውን ርዕዮተ 

አለማዊ ፍልስፍና ለህዝባቸው ማስረጽና ማስገንዘብ የተለመደና ግባቸውም መሆኑን 

መረዳት አይከብድም፡፡ የኒዮ ሊበራልሊስት ሀይሎች ስልጣን በመቀልበስ ሂደት ውስጥ 
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የሚገቡት መንግስታቱን ስለጠሉና ያጩትን ስለወደዱ ሳይሆን ፍልስፍናቸውን በህዝቡ 

ውስጥ ለማስረፅ መሆኑ ግልፅና የማያወላዳ እውነታ ነው፡፡  

ከዚህ አንፃር ከላይ ከተመለከቱት አጠቃላይ ፖለቲካዊ ተጠየቆችና ተሞክሮዎች አኳያ 

ለዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም ሆነ በየደረጃው ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች መንግስት 

የሚመራበትን ፖሊሲ በተሰጠው 5 ዓመታት ጊዜ ውስጥ የትኛውንም መዋቅር ተጠቅሞ 

ማስገንዘብ ኃላፊነቱ እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ተቃዋሚዎቹ እንደሚሉት ደግሞ 

ጉዳዩን ልክ እንደ  ምርጫ ቅስቀሳ በመውሰድ መድረኩ ይሰጠን ማለታቸው ተገቢነት 

የሌለውና ኃላፊነታቸውም እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ ይህን  የመንግስት ኃላፊነትና 

ግዴታ የመወጣት ተግባር ለምን አደረጋችሁት? ብሎ መጠየቅ ለምን ተመረጣችሁ? 

እንደማለት እና አሸናፊው ፓርቲና ተቃዋሚዎች እኩል እድል ይኑራቸው ብሎ 

እንደመከራከር እንዲሁም  የምርጫና የስነ መንግስትን መርሆ እንደመፃረር የሚቆጠር 

መሆኑም ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል፡፡  

ኒዮ ሊበራሊዝም በአፍሪካ የቀጠቀጣቸው ዴሞክራሲዎች በውጭ ሞግዚቶች ሳንባ 

የሚተነፍሱ ናቸው፡፡ ፓርቲዎቹ መመሪያቸውን የሚቀበሉት ከውጭ ሞግዚቶች ነው ፣ 

እንቢ ካሉ ዕርዳታው ይቆምና እነሱም ይከስማሉ፡፡ ይህም በተጨባጭ በነዚህ አገሮች 

የሚንቀሳቀሱት ስፍር ቁጥር የሌላቸው መያዶች የኪራይ ሰብሳቢነት መረቦችን አባዝተው 

ፖለቲካውን በውጭ ዘፈን ሲያስጨፍሩት በተግባር የታየ ነው፡፡ የምርጫ ውጤት ዳኞች 

የውጭ ሀይሎች መሆናቸውም እንዲሁ፡፡  

የኛ ዴሞክራሲ ከኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጦች ጋር የሚጋራቸው ባህርያት አሉት የሚባለው 

ከምፅዋት ሙሉ በሙሉ ባለመላቀቁ ነው ፡፡ በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ህዝባዊ 

ድጋፍ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ደግሞ ከቅጥቅጦቹ በዓይነት የሚለይበት ገፅታ እንዳለው 

ልንዘነጋ አይገባም። ከመጀመርያው ጀምሮ ልማታዊ መንግስታችን ለሃገሪቱ መጻኢ 

እድልና ህልውና  በህዝቡ ድጋፍ ላይ እንጂ በውጭ ድጋፍ ላይ ሳይተማመን ኒዮ 

ሊበራሊዝም ከሚያዘው አቅጣጫ በእጅጉ የተለየ የራሱን አቅጣጫ ይዞ ተጉዟል፡፡ በአሁኑ 

ወቅት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ  መስመሩን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግም 

ጀምሯል፡፡  የተለየ መንገድ በመቀየሱ በየጊዜው እርዳታና ብድር ሲቀንስም ሆነ 

በአጠቃላይ ለአፍሪካውያን በነፍስ ወከፍ ከሚሰጠው አማካይ እርዳታ ከግማሽ በታች የሆነ 

እርዳታ እየተሰጠው ባለበትም ቢሆን በቀየሰው አቅጣጫ ፀንቶ በስኬታማነት ለመጓዝ 
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መቻሉን በምርጫ 97 ማግስት የዜሮ ድምሩ ስብስብ የሚቻለው መስሎት ያደረገውንና 

የሆነውን በማስታወስ ማረጋገጥ ይቻላልን፡፡ አክራሪ ኒዮ - ሊበራሎች ከሁሉም አቅጣጫ 

ሲዘምቱበት ይህንኑ የከፋ ዘመቻ ተቋቁሞ አሁንና የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ የመድረሱም 

ሚስጥር ሌላ ሳይሆን ጽናቱ ቁርጠኝነቱና ህዝባዊነቱ ነው፡፡ በአገራችን የሚካሄደው ምርጫ 

ዴሞክራሲያዊና የህዝብ ሉዓላዊነት የተከበረበት በመሆኑ ተማምኖና ማንም ቢታዘበው 

መሰረታዊ እንከን የማይወጣለት እንደሚሆን ተገንዝቦ የውጭ ታዛቢዎች ምርጫችንን 

እንዲታዘቡ ቢፈቅድም የመጨረሻው ውሳኔ የህዝቡ እንጂ የነሱ እንዳማይሆን በተግባር 

አረጋግጧል፡፡ ራሱን ከኪራይ ሰብሳቢዎች ነፃ ካወጣ በኋላ ሌሎች ተዋንያንንም 

በተመሳሳይ መልኩ ነጻ ለማውጣት እየሰራ የሚገኝ መሆኑንም ሊክዱት የማያዋጣ ነው፡፡ 

መያዶች ከቁጥጥር ውጪ እንደ አሸን እንዳይፈሉና በተለይም በውጭ ገንዘብ ላይ 

ተመስርተው በአገራችን ፖለቲካ ጣልቃ እንዳይገቡ ማገዱ ለዴሞክራሲያቸን ማበብ እንጂ 

ተቃራኒ ትርጓሜ ሊሰጠው አይገባም፡፡ ይህንን በማድረጉም አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች ከሁሉም 

አቅጣጫ ዘምተውበት ዘመቻውን ተቋቁሞ ቀጥሏል፡፡ 

በኒዮ ሊበራሊዝም ሳንባ የሚተነፍሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ከዚህ ለማላቀቅ በሁለቱም 

አቅጣጫዎች እሰራ ይገኛል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ አክራሪ ኒዮ- ሊበራሊዝም ተላላኪዎችን 

ህዝቡ አውቆ በዲሞክራሲያዊ አኳኋን እንዲነጥላቸው የማድረግ  ስራ በጣም በተሳካ ሁኔታ 

እያካሄደ ይገኛል፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የኪራይ ሰብሳቢነትን የፖለቲካ ኢኮኖሚ ደረጃ በደረጃ 

በመናድ የነዚህ ኃይሎች መሰረት እንዲወገድና ብሎም በልማታዊ መስመር ላይ የቆሙ 

በውጭ ሳንባ የማይተነፍሱ አዳዲስ የፖለቲካ ሃይሎች የሚፈጠሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት 

በመረባረብ ላይ መገኘቱ እና፣ በዚህም አበረታች ውጤት ማግኘቱ ዴሞክራሲያዊነቱን 

እንጂ የዜሮ ድምሩ ስብስብ እንደሚለው አምባገነንነቱን የሚያጠይቅ አይደለም፡፡ 

በድምር ሲታይ ዲሞክራሲያችን ምንም እንኳ ከኒዮ-ሊበራሊዝም ተጽእኖ ሙሉ በሙሉ ነጻ 

ባይወጣም ቢያንስ ገዢው ፓርቲ በህዝቡ ድጋፍ ላይ ተመስርቶ ፣ ከኒዮ-ሊበራሊዝም 

መመሪያ ውጪ የሆነ የራሱን መስመር አጠናክሮ ይዞ ሚደርስበትን ተፅእኖ እየተቋቋመ 

የሚራመድ ዲሞክራሲ ስለሆነ ከኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጦች በመሰረቱ የተለየ ነው፡፡ 

ዲሞክራሲያችን በዚህ ላይ በመመስረት ራሱን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የፖለቲካ ተዋንያንን 

በውጭ ሳንባ ከመተንፈስ የሚያድናቸው አቅጣጫ ቀይሶ በተሳካ ሁኔታ እየተገበረ ስለሆነ 

ለወደፊቱ ከውጭ ተጽእኖ ነጻ የሆነ ዴሞክራሲ የመገንባት ሰፊ እድል እንዳለው በተግባር 
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አስመስክሯል፡፡በአፍሪካ የሚርመሰመሱት የኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጦች በአሁኑ ወቅት 

ሙሉ በሙሉ በውጭ ሳንባ የሚተነፍሱ ከመሆናቸው ባሻገር ከውጭ ጥገኝነት የመላቀቅ 

እድላቸውም የመነመነ ነው የሚባለውም ለዚህና ከላይ የተመለከቱ መሰረታዊ ተጠየቆችን 

መነሻ በማድረግ ነው፡፡  

በሌላ በኩል ግን ኢኮኖሚያችን አሁንም ቢያንስ በከፊል በውጭ ብድርና እርዳታ ላይ 

የተመሰረተ በመሆኑ ከገዢው ፓርቲ ውጭ ያሉት ብዙዎቹ ፓርቲዎቸና ተዋንያን በውጭ 

ሳንባ ከመተንፈስ ነጻ ስላልወጡ አንዳንድ የኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጥ ዲሞክራሲዎች 

ባህሪያት በዲሞክራሲያችንም የሚታይበት ሁኔታ መኖሩን መካድ የማይቻልና አደርባይነት 

ይሆናል፡፡እነዚህ ባህሪያት እየተገነባ የሚገኘውን የዴሞክራሲችንን መሰረታዊ ይዘትና 

የወደፊት አቅጣጫ የማይወስኑ በመሆናቸው ግን በእኛና በኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጦች 

መካከል ያለውን መሰረታዊ ልዩነት እንደማይቀይሩት ማስመር ያስፈልጋል፡፡ 

 

ብቸኛ  የተቃዋሚዎች ወኪል የሆኑት የተከበሩ የምክር ቤት አባል በማሻሸያ ሞሽናቸው 

ያነሱት የመሬት፣ የቢሮ፣ የመድረክ ወዘተ ጥያቄዎች ከላይ በተመለከተው አግባብ 

ምንጫቸው የዜሮ ድምር ፖለቲካ መሆኑና የሚበዙት ተቃዋሚዎች  አስተሳሰብ መሆኑ 

አያጠራጥርም፡፡ ያም ሆኖ ግን በተለይ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ 

መንግስት ተቃዋሚውንም ሆነ ገዢውን ፓርቲ የሚደግፍበት ህግና ሥርዓት እንዳለው 

ማጤን ተገቢ ነው፡፡ 

ከዚህ ማዕቀፍ በዘለለ በችሮታ የሚደረግ ድጋፍ የለም፡፡ ሊኖርም አይችልም፡፡ ጉዳዩ 

ጨዋታና የልመና ሳይሆን በህግ አግባብ የሚከናወን መንግስታዊ ድጋፍ ነው፡፡ "መሬት 

ስጡን፣ እንደናንተ እንድንሆን" ማለት የኢህአዴግን አሸናፊ ፓርቲነት አለመቀበል 

ከመሆኑም በላይ በህዝብ ለተመረጠ መንግስት እውቅና መንፈግ ነው። ይህ ደግሞ ህገ 

መንግስታዊ ሥርዓቱን እንዳለመቀበል የሚቆጠር መሆኑም አጽንኦት ሊሠጠው ይገባል፡፡ 

ያም ሆኖ ግን በህጉ መሠረት ተቃዋሚዎቹ ጠይቀው ያጡትና ህግና ሥርዓቱ ፈቅዶላቸው 

ሳለ የተከለከሉት  ነገር ካለ በዴሞክራሲያዊ መንገድ መከራከርና መክሠሥ ተገቢ 

ከመሆኑም በላይ በራሡ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደቱን የሚደግፍ በመሆኑም 

መንግስትም ሆነ ገዢው ፓርቲ እንደ መንግስትና አሸናፊ ፓርቲ ፤ይልቁንም እንደልማታዊ 
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ዲሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት አጠብቆ ሊሰራው የሚገባ ጉዳይ መሆኑም ሊዘነጋ 

የማይገባው መሠረታዊ ጉዳይ እንደሆነ ማሥመር ያሥፈልጋል፡፡ 

የዜሮ ድምር ፖለቲካ ቁማሮ መነሻ ኪራይ ሠብሣቢነት እንደመሆኑ ስብስቡ  የኪራይ 

ሰብሳቢነት በሮች ሁሉ መዘጋታቸውን የተመለከተ ጌዜና፤ ተሥፋ በቆረጠ ሠዓት እንደ 

አማራጭ እየተወሠደ የሚገኘው አለማቀፋዊ ገጽታ ያለውን ሽብነትርተኝነትን የመደገፍና 

አንዳንዴም በመሣተፍ የሚሻውን ለማግኘት መጣር መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ይህም ሁነት በተለይ ከምርጫ 97 ማግስት ጀምሮ በሃገራችን እየተስተዋለ እና መለሥ 

ቀለሥ እያለ መሆኑ በተጨባጭና በድርጊት የተገለጸ መሆኑ መንግስት አሁንም ተግቶ 

መሥራት ካለበት ጉዳዮች መካከል ሽርተኝነትን መከላከልና ፀረ ዴሞክራሢያዊ ሃይሎችን 

መፋለም መሆኑ ሊሠመርበት ይገባል፡፡ ስለሆነም በማሻሻያ ሞሽኑ ላይ የቀረበው የጸረ 

ሽብርተኝነቱን ህግ የማጣጣል ጉዳይ ከላይ ከተመለከተው ዓለማቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታና 

ከዜሮ ድምር ፖለቲካው የጫወታ መንገድ ይተረጎም ዘንዳ ግድ ይለናል፡፡ 

ይህን መሠረት አድርጎ ስለ ዩነቨርሲቲ ተማሪዎች በተሠጠው ሥልጠና ላይ ለቀረበው 

ማሻሻያ ሞሽን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ‹‹በሚኒሊክ ጊዜ የደነቆረ ሰው አሁንም ሚኒሊክ 

ይሙት››እያለ ቢምልም በሽብርተኝነት ጉዳይ ላይ መንግሥት የማይደራደር መሆኑን 

አጽንኦት መስጠታቸው ተገቢና ይልቁንም ከልማታዊ መንግስታቸው የሚጠበቅ ሃለፊነት 

መሆኑ ሊሠመርበት ይገባል፡፡  

ከክፍል አንድ ጀምሮ በተመለከትነው ትርክታችን አግባብ ኢህአዴግ እንደልማታዊ 

መንግሥትና የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና ባለቤት ዴሞክራሲ 

እንዲያብብ ከሽርተኝነትና ከፀረ ዲሞክራሲያዊ አሥተሣሠብ ባሻገር ላሉ አማራጮች ሁሉ 

በሩ ክፍት ሢሆን፤ በሃሳብና በመሥመር የሚመራ ፖሊሲና ሥትራቴጂ ያለው ፓርቲ አንደ 

መሆኑ መጠንም ተቃዋሚዎቹ እንደሚሉት ሳይሆን ከተቃራኒ  ሃሳቦች ጋር ለመፋለም 

የማይፈራ፤ እንኳንስ ከደጁ ከውስጥም ተቃራኒ ሃሳቦች ጋር እየተፋለመ የመጣና ከዚህ 

የደረሰ መሆኑም ስለሚታወቅ ስለ ሃሳብ የበላይነት ከተቃዋሚዎቹ ወኪል  የተሠነዘረው 

ማሻሻያ የማይዋጥና ፍሬ አልባ ይሆናል፡፡ተከታዩን ደግሞ ከፋታ በኋላ በክፍል ሁለት። 
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