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ስለኢትዮዽያ ህዳሴ ከኒዮ ሊበራሊስት ቅጥቅጦች ጋር የሚደረግ 

ፍልሚያ(፪) 

 

ዮናስ 11-12-14 

 

የክፍል አንድ ወጋችንን የቋጨነው ለዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በተሰጠው ስልጠና ላይ 

የቀረበውን ኒዮ ሊበራሊስት ወለድ ቅሬታ በመነካካት ነው ።የምርጫ 2007 የጊዜ ሠሌዳ 

ከመውጣቱ ጋር ተያይዞ አሁንም የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ አባል ያልሆኑ ፓርቲዎች 

ያላቸውን ቅሬታ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከተሠጠው ሥልጠና ጋር ማያያዛቸው የሚጠበቅና 

የዜሮ ድምር ፖለቲካ ሥሌት ነው። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ውይይት ያደረገው 

ኢህአዴግ ሳይሆን መንግስት መሆኑ ተሰምሮበት፤ውይይቱም አጠቃላይ በሆነው ሃገሪቱ 

የምትመራበት ፖሊሲ ላይ መሠረት ያደረገ የሃሳብ ውይይት መሆኑን አጽንኦት መሥጠት 

ያሥፈልጋል፡፡ የተቃዋሚዎቹ ነገር ዞሮ እዚያው በሚኒሊክ ዘመን እንደደነቆረው አይነት 

ሆኖ አንጂ እነርሡ ለሥልጣን ቢበቁ እንኳሥ ተማሪዎች ቀርቶ አሁን ያለው አሸናፊ 

ፓርቲ አባላትም እንኳ ቢሆኑ ተሸንፈዋልና በመንግስት መዋቅር ውስጥም ሆነው ይሁን 

በግል ሥራቸው ለባለተራው ፖሊሲ የመገዛት ግዴታ ያለባቸው መሆኑ ሳይታለም የተፈታ 

በየትኛውም ሥርዓተ መንግስታት ውስጥ ያለና  የሚኖር አሠራር ነው፡፡ "መንግስትና 

ገዢው ፓርቲ አልተለያዩም" ሲሉ በተደጋጋሚ የሚደመጡት ተቃዋሚዎች ቢያንሥ 

መንግስትና ገዢው ፓርቲ መለያየት እንደሚገባቸው ግንዛቤው ያላቸው መሆኑን 

ቢያመላክትም መልሠው ለመንግሰታዊ መዋቅሩ እውቅና የመስጠት ህገ መንግስታዊ 

ግዴታና  ፖሊሲውን በመፈጸም አግባብ በተቃራኒው ሲናገሩ ማድመጣችን ጉዳዩ የዜሮ 

ድምር ፖለቲካ ውጤት መሆኑን ለመረዳትና አምነን ለመቀበል እንገደዳለን፡፡ 

 እኩል ተጠቃሚ ያደረገንን ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ልንጠብቅና በሂደቱም 

የሚጠበቅብንን ተሳትፎ በአግባቡ ልንወጣ ካስፈለገ ሊበራሊዝም ድሮም ቢሆን ስለግል 

መበት እንጂ ስለጋራ መብት ተከራክሮ እንደማያውቅ ጠንቅቀን ልንረዳ ይገባል፡፡ይህንን 

የቆየውን የሊበራሊዝም አመለካከት ኒዮ-ሊበራሊዝም ኒዮ-ሊበራሎች ጫፍ አድርሰውታል፡፡ 
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የኒዮ-ሊበራሊዝም ታዋቂ መሪ የነበሩት የቀድሞዋ እንግሊዝ ተቅላይ ሚኒስትር ሚስስ 

ታቸር በአንድ ወቅት ‹‹ህብረተሰብ ብሎ ነገር የለም (There is no such thing as 

society) ሁሉም ነገር በግለሰቦች ላይ የተመሰረተና የታጠረ ነው›› ብለው መናገራቸው ኒዮ 

ሊበራሎች በግለሰብና በቡድን መብት መካከል ያለውን መስተጋብር እንደማይቀበሉ 

ያመላክታል፡፡ 

ይህ ማለት ግን ዲሞክራሲ የግለሰብ ነጻነቶችን ማካተት እንደላበት ሳይታለም የተፈታ 

ጉዳይ መሆኑን መካድ አይደለም፡፡ ግለሰቦች ነጻ ባልሆኑበት ሁኔታ ቡድኖችም  በነጻነት 

ተደራጅተው የጋራ ጥቅማቸውን ማራመድ አይችሉምና፡፡በሌላ በኩል የተለያዩ ማህበራዊ 

ክፍሎች በቡድን እኩልነት መብታቸው ካልተረጋገጠ በግልም ነጻ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ 

ሴቶች የግል መብት ተከብሮላቸው እንደሴቶች የሚደርስባቸው አድልዎ በእኩልነት 

ካልተተካ እንደ ግለሰብም ነጻ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ የጾታ እኩልነት መብታቸውን ማስከበርና 

መጠቀም የሚችሉትም በግልና  በተናጠል ሳይሆን በጋራና በቡድን በመሆን ብቻ ነው፡፡ 

የብሔሮች የኃይማኖቶች ወዘተ የእኩልነት መብቶችም እንደዚሁ ለግል ነጻነት መሰረት 

የሚሆኑና በግልና በተናጠል ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉ መብቶች መሆናቸው ነው 

መሰረታዊው የዴሞክራሲያችን ባህሪና መገለጫ፡፡ 

እናም የቡድንና የግል መብቶች የየራሳቸው ነጻ ህልውና ያላቸው ተመጋጋቢ መብቶች  

እንጂ አንዱ ያለሌላው ሊፈጸሙ የሚችሉ መብቶች አይደሉም፡፡ ኒዮ-ሊበራሊዝም የግል 

መብት ካልሆነ በስተቀር የቡድን መብት ብሎ ነገር  የለም ማለቱ ከጥንት ጀምሮ የነበረው 

ከዲሞክራሲ የራቀ አቋሙ ሙሉ በሙሉ እንዳልለቀቀው የሚያመላከት ነው፡፡ 

የኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጥ የአፍሪካ ዴሞክራሲዎች ሁሉንም የኒዮ-ሊበራሊዚም 

መርሆዎችንና አቋሞች በጥልቀት አውቀውና አምነው ተቀበሉዋቸው ማለት አይቻልም፡፡ 

ኒዮ-ሊበራሊዝምንና የአፍሪካ ተላላኪዎቹን የሚያስተሳስራቸው ዋናው ነገር ኒዮ-ሊበራሊዝም 

የመንግስት ጣልቃ ገብነት በመቃወም በአፍሪካ የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

የበላይነት እንዲቀጥል በር የሚከፍት በመሆኑና የአፍሪካ ተላላኪዎቹ ከዚሁ ተጠቃሚ የሆኑ 

ኪራይ ሰብሳቢዎች መሆናቸው ነው፡፡ ስለሆነም ሁሉም አፍሪካውያን የኒዮ-ሊበራሊዝም 

ተላላኪዎች የቡድን መብት ብሎ ነገር የለም የሚለውን የኒዮ-ሊበራሊዝም አቋም ሙሉ 

በሙሉ ይከተሉታል ማለት አይደለም፡፡ ለምሳሌ በአገራችን ያሉ በርካታ የኪራይ 

ሰብሳቢነት ድርጅቶች ቢያንስ በመፈክር ደረጃ ለአንድ ወይም ሌላ ብሔር መብት 
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ቆመናል የሚሉበት ሁኔታ ይታያል፡፡ ይሁንና ይህንን በሚሉበትም ወቅት ለቡድን መብት 

በተሟላ መልኩ አይቆሙም፡፡ ይልቁንም የአለቆቻቸውን አቋም ሳያላምጡ ሲወጡ ነው 

የሚታዩት፡፡   

በዚህ አግባብና በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና የሚመራው መንግስት 

የበላይ ሃላፊ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒሥትሩ እንዳሉትም ከተማሪዎቹ ጋር በነበረው ውይይት 

የመሠላቸውን ያቀረቡበትና ከተደረጉት የሃሳብ ፍትጊያዎች አሸንፎ በወጣው ሃሳብ ላይ 

መግባባት መፈጠር መቻሉ ከላይ በተመለከተው አግባብ ብሄራዊ መግባባት ለመፍጠር 

ሚናው የጎላ ስለሚሆን ውይይቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንጂ የተቃዋሚዎቹ አሉባልታ 

ተፈርቶ እንዲኮሰምንብን አንሻም፡፡  

በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተገለጸውና እኛም በተመለከትነው ትርክታችን እንደተቀመጠው 

ለእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸማችን ጉድለት እቅዱን በእውቀትና በክህሎት 

ካለመምራት ጋር የተያያዘው እንደሚገኝበት ያሥታውሷል፡፡ እናም ታዲያ የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ባደረጉት ውይይት መግባባት ላይ ከደረሱባቸው አጀንዳዎች 

መካከል እቅዱ በእውቀትና በክህሎት እንዲመራ የሚለው በመሆኑ፤ በውይይት እጦት 

ታቅቦ የነበረው ፍላጎታቸውን እና እውቀታቸውን መንግስት ያገኘበትና በሩን 

የሚከፍትበትን ስልት የቀመረበት  በመሆኑም ይበል የሚያሰኝና ከምርጫ 2007 ጋር 

የሚያያይዘው አንዳች ነገር እንደሌለው የሚያመላክት ነው፡፡  

በዜሮ ድምር ፖለቲካው ስብስብ  በከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ቅጽር በተደጋጋሚ ሲረጩ 

ከነበሩት መርዞች ጋር ተያይዞ በተማሪዎች በኩል የፈጠሩት ጥበትና የትምክህተኝነት ደረጃ 

በዚህ  ውይይት በህዝቦች መፈቃቀድና እኩልነት ላይ ለተመሠረተው የሥርዓቱ ማዕቀፍ 

ግንዛቤ እድል የሰጠ መሆኑም ከውይይቱ የተገኘ እና የዘገየ ውጤት ነው፡፡ 

ከልማታዊ ጌሞክራሲያዊ ርዕዮተ አለማዊ ፍልሰፍና ጋር አያይዘን በተቃዋሚዎቹ በኩል 

የቀረበውን ማሻሻያ ሥናሠላ፤ ኢህአዴግም በተደጋጋሚ ሲናገረው እንደሚደመጠው 

የኢህአዴግ ችግር የሃሳብ ክርክርን መፍራት ሳይሆን የሚሞገትበት አማራጭ ሃሳቦች ማጣቱ 

ነው የሚለውን ለመቀበል እንገደዳለን፡፡ የሃገሪቱ ርዕሠ ብሄር ያቀረቡትን ሪፖርት ተከትሎ 

ከላይ የተመለከትናቸውም ሆኑ ወደ ኋላ የምንዳሥሣቸው ማሻሻያ ሞሽኖች በቀረቡ ሠዓት 

በይፋ ያየነውም ‹‹የሃሳብ ክርክርን ይፈራል›› በማለት ሲተቹ የነበሩት የተቃዋሚዎቹ 
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ብቸኛ  ወኪል የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሠይፉ በክፍል ሁለት ላይ በተመለከትናቸው 

ትችቶቻቸውና ተቃውሞ ላቀረቡባቸው ጉዳዮች ‹‹እኛ ብንሆን›› ብለው አንዳችም አማራጭ 

አለማቅረባቸውን መሆኑ በራሡ የኢህአዴግን ‹‹የምሞገትበት አማራጭ አጣሁ›› ጩኸት 

ትከክለኝነት የሚያረጋግጥልን ይሆናል፡፡  

ልክ እንደቀደመው ለብቁ ክርክርና ውይይት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዝግጁ እስከሆኑ ድረስ 

ኢህአዴግ ዝግጁ መሆኑን በጉባኤው ማረጋገጫ የሰጡት የግንባሩ ሊቀመንበርና እንደ 

መንግስት የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር፤ የዜሮ ድምሩን ስብስብ የመድረክ ላይ አንበሳነትና 

የመሬት ላይ ነብርነት ጠንቅቀው ይገነዘባሉና፤ ተቃዋሚወቹ  እራሳቸውን ከፀረ ሠላም 

ሃይሎችና አሸባሪዎች በማጥራት ከህዝቦች ግጭትና ከብሄሮች ጥላቻ ፀድተው በሃሳብ 

ለመፋለም እንዲመጡ መክረው ለሃሳብ ተገዢ እንደሆኑ ከተረጋጋጠ ደግሞ ኢህአዴግ 

በሃሳብ ለመፋለም የማይፈራ መሆኑን አጽንኦት መስጠታቸው ለምንሻት ዴሞክራሲያዊት 

ኢትዮጵያ እንደ ዜጋ ተገቢና ትክክል ነው ብለን እንወስዳለን፡፡   

ከዚያ ውጭ ‹‹ይፈራል፣ አንፈራም ›› የተባባሉትን እንደ ወረደና ከላይ ከተመለከቱት 

ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍናዎችም ሆነ በመሬት ላይ ካሉ ሃቆች ባሻገር ብንመዝን ኢህአዴግ 

በተቃራኒው የጠመንጃም ሆነ የሃሳብን ትግል የማይፈራ እና የኖረበት እንዲሁም እየኖረበት 

ከመሆኑ አንጻር ‹‹ይፈራል ›› የሚሉትን ስብስቦች ስለተሳሳተው ሃሳባቸው ልናፍርባቸው 

እንገደዳለን፡፡ 

ለህዝብ ውሳኔ ክብር ያለውና የምርጫ ውጤትን አልቀበል ብሎ ቡራ ከረዩ የሚለው ማን 

እንደሆን ጠይቀው ምላሹን ምክንያትና ሽፋን ለሆነው ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

እንደተዉት ሁሉ እኛም ምላሹን ለህዝብ ትተን ወደ ሌላው ሃሳብ ስናዘግም ‹‹በውጭ 

የሚኖሩ ኢትዮጲያውያኖች ሁሉ እምነት እንደሆነ ተጠቅሦ የቀረበውን የዜሮ ድምር ሃሳብ 

እናገኘዋለን፡፡    

ሁለት የማይመጣጠኑ ሃይሎችን ‹‹ግብግብ›› በሚልና መንግስትን ለማሳነስ ፍጆታ የቀረበው 

ሃሳብ ከላይ በተመለከተው የዜሮ ድምሩ ስብስብ አለማቀፋዊ ገጽታ ትርጉም የሚሠጠውና 

የዚያው ተቀጽላ መሆኑን እያሰመርን፤ በየሃገራቱ ብቅ ጥልቅ አይነት የሚታዩት የመንገድ 

ላይ ሁከቶችን ያየ 99 በመቶ የሚሆነውን እና ኑሮውን ለማሻሻልና ሃገሩንም ለመደገፍ 
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የሚተጋውን በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ የማይወክል መሆኑን መጀመሪያ አጽኦት 

የሚሰጠው መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉትም የኤምባሲዎቻችንን በሚጠበቅባቸው ደረጃ ባልሠሩበት 

አግባብም በውጭ የሚኖሩ ኢትጵያውያን ለቤተሰቦቻቸው የሚልኩት ገንዘብ መጨመሩም 

ሆነ በሙያቸው ሃገራቸውን ለማገልገል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ መጨመሩ በተግባር 

የሚታይ በመሆኑ ‹‹ግብግብ›› በሚልና በጥቅል የቀረበው የማሻሻያ ጥያቄ ተገቢነት 

የሌለውና የሁከተኞቹ ተቀጽላ መሆኑም ሊሠመርበት ይገባል፡፡  

ከላይ በተመለከተው አግባብና በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት ባለባቸው 

ሃገራት እንደሚደረገው በፖለቲካ አመለካከት መለያየትና የዜግነት ግዴታን መወጣት 

የተለያዩ እንደመሆናቸው፤ በውስጥም የመንግስትን ፖሊሲ ጠንቅቆ በማወቅ፣ በማስፈጸምና 

የፓርቲ አባልነት ጉዳይ ህዝቡ እንደሚለያየው ሁሉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ 

የተረጨውና ከዚህ በተቃራኒ የሆነውን አስተሳሰብ በተደጋጋሚ የሃሳብ ውይይቶች ማስከን 

መቻሉንና፤ በሃገር ልማት ላይ በጋራ ለመሥራት ከበርካቶች ጋር መግባባት ላይ 

መደረሱንም በተለያዩ ሃገር አቀፍና አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች በስፋትና በተደጋጋሚ 

እያየን ነው፡፡ በሌላ በኩልም መንግስት ከሚሰጠን መረጃ ባሻገር በእነዚሁ መገናኛ 

ብዙሃኖችና ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም ባህር ማዶ ከሚኖሩ የቅርብ ወዳጆቻችን 

የተረዳነውም እነዚህ ሁከተኞች ለመታየት የሚሹና ኑሮ ያልተሳካላቸው ቅጥረኞች፤ 

በሚሰጣቸው ምጽዋት ልክ በየመንገዱ የሚረብሹ እንደሆነ እኚህም ከ15 ማይበልጡ 

ኢምንቶች እንጂ በሃገር ደረጃ ከመንግስት ጋር እኩል ቁጭ ሊሉ የማይችሉ መሆናቸውን 

ነው፡፡ 

እነዚህ ሃይሎች በሻቢያ መንግስትና በአቋራጭ የሥልጣን እርካብ ላይ ሊወጡ በሚሹ ፀረ-

ዲሞክራሲያዊ ሃይሎች ፍርፋሪ ተቀጥረው ክቡር የሆነውን ባንዲራ ቢረግጡም ለእነርሡ 

ባንዲራ  ትርጉም የሌለው መሆኑ አስቀድሞ በኪራይ ሰብሳቢነት አጀንዳዎቻቸው 

ተረጋግጧልና ባይገርመንም፤ ሁኔታው በትውልደ ኢትዮጵያውያን ግብግብ ተጠቅልሎ 

መፈረጁ ተገቢነት የሌለው ሲሆን፤ በመንግስት በኩልም በርካታ ሥራ አለውና እንኳስ 

ከእነርሱ ጋር ከፍ ካሉትና ብዙ ሃይል እንዳላቸው ከሚታሰቡትም ጋር ግብግብን እንደ 

አማራጭ የማይወስድና ለሃሳብና ውይይት ቅድሚያ እንደሚሰጥ የታወቀ እና ይህም 

ከልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ባህሪው የሚመነጭ መሆኑ አስቀድሞ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው፡፡ 
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በሃገረ አሜሪካና በልማት ምህዋር እየሾረች መሆኗን መነሻ በማድረግ በሃገራችን መካከል 

ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን ማደጉና በተደጋጋሚም እንዳየነው መጨመሩ የእግር እሳት 

የሆነባቸው ኢሳቶች መራወጥ ቢጀምሩም ይህ በራሡ ልክ የሚታይ እንጂ ግብግብ ውስጥ 

የሚከት እንዳልሆነም ይታወቃል፡፡  

በሌላ በኩል ግን የአሜሪካ መንግስትም ለህግ የበላይነት ቅድሚያ የሚሰጥ እንደመሆኑ 

የራሱን ስራ የሚሰራ መሆኑን መነሻ በማድረግ በሁከተኞቹ ላይ ለፈጸሙት ህገወጥ ድርጊት 

እርምጃ እንዲወስድ ልማታዊ መንግስታችን ላቀረበው ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠቱ የፋ 

በሆነበት አግባብ በግብግብ ደረጃ ነገሩን ማንሳት የዜሮ ድምር ፍላጎታቸውን ለማርካት 

ካለሆነ በስተቀር ሌላ ትርጓሜ አይኖረውም፡፡ 

 የአገራችንን ሁኔታ በምናይበት ወቅት ዲሞክራሲ የህልውና ጥያቄ እንዲሆን የሚያደርገው 

ዋናው ጉዳይ ብዘሃነታችንን ከዲሞክራሲ ውጭ በሌላ መንገድ በሰላም ማስተናገድ 

ስለማይቻል ነው፡፡ ስለዚህም ብዝሃነታችንን በዲሞክራሲ መንገድ ለማስተናገድ የቡድን 

እኩልነት መብቶች ሁሉ በተሟላ መልኩ ለማስተናገድ የግል ነጻነቶችንም ማክበርና 

መጠበቅ የግድ ይለናል፡፡ በአጭሩ በግልና በቡድን መብቶች መካከል ያለውን መስተጋብር 

በሚገባ የተገነዘበ ለቡድን መብቶች ተገቢውን ትኩረት የሚሰጥ የተሟላ ዲሞክራሲያዊ 

ስርዓት መገንባት አለብን፡፡  ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩም ከመጀመሪያው 

የሚታወቅበትና የሚለይበት አንዱ ባህሪ የቡድንና የግል መብቶችን ያጣመረ ፣ለቡድን 

መብት ተገቢውን ትኩረት የሚሰጥ ፣ የተሟላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የቆመ 

ይህም በመሆኑ ‹‹ህብረተሰብ ብሎ ነገር የለም›› ከሚሉ ኒዮ-ሎበራሎችና የእነዚህን መስመር 

ሳያላምጡ ከሚውጡ ኪራይ ሰብሳቢዎች የተለየ መሆኑ ነው፡፡ 

በዚህና ከላይ በተመለከተው አግባብ ሃገራችን የግልና የቡድን መብቶች በእኩልነት 

የሚከበርባት ሆናለች፡፡ህገመንግስታዊ ሥርዓትም ተግንብቷል፡፡ 

ይህን ማክበርና ማስከበር ደግሞ የመንግስት ግዴታ ይሆናል፡፡ ከዚህ ውጭ የሚንቀሳቀሱ 

ሃይሎች በተቃዋሚውም ይሁን በመንግስት ውስጥ ካሉ መንግስት ልክ እንደተለመደው 

እርምጃ መውሰዱን ወደፊትም የሚቀጥልበት እንደሆነ ይጠበቃል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩም 

የመንግስትን ግዴታ የመወጣት ቁርጠኝነት ሲያረጋግጡ እርምጃው ሰይፈ ሁለት መልክ 
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እንዳለው በመግለጽ መሆኑ ትክክለኛና የመንግስትን ሃላፊነት የመወጣት ብቃት  

የሚያረጋግጥ ነው። 

 ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመራችን ከኒዮ-ሊበራል መስመሩ በዚህ ረገድ በአይነቱ የተለየ 

በመሆኑ ከነዚህ ቅጥቅጦች በአይነቱ የተለየ ህገ-መንግስት ቀርፆ ተግባራዊ በማድረግ ላይ 

ይገኛል፡፡ የቡድን ነብቶች ሁሉ በተሟላ መንገድ በማስከበርና ከግል ነፃነቶች ጋር 

በማቀናጀት ተግባራዊ ለማድረግ ባደረጋቸው እንቅስቃሴዎች በቋፍ ላይ የነበረችው 

አገራችንን ከብተና ገላግሏታል፡፡እስካሁን ካስገኘው ውጤት ባሻርም በሂደት የኪራይ 

ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ እየተናደ ፣ ጥልቀት ያለው ብሔራዊ መግባባት እየተፈጠረ 

የሚሄድበት ብሎም  ብዝሃነትን በዳበረና በተረጋጋ የዴሞክራሲ ማዕቀፍ ማስተናገድ 

የሚቻልበት አቅጣጫ ቀይሶ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ እናም ብዝሃነትን በብቃት 

ለማስተናገድ የሚችልና የኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጦች ከሚከተሉት በአይነቱ የተለየ 

አቅጣጫ ቀይሶ ተጨባጭ ውጤት በማግኘት ከዚያም ባሻገር ይህንኑ በዳበረና የተረጋጋ 

ዲሞክራሲ ማዕቀፍ ማስተናገድ ካልቻሉትና ለወደፊቱም ይህን የማድረግ እድላቸው 

ከጨለመ ኒዮ-ሊበራሎች በአይነቱ የተለየ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ 

በድምሩ ሲታይ ልማታዊ መንግስታችን ከነኮሪያ መንግስታት በአይነቱ በተለየ መልኩ 

ከመጀመሪያው ጀምሮ የዲሞክራሲ አቅጣጫን ይዞ በመራመድ ላይ ይገኛል፡፡ በርግጥ 

ጀማሪ ዲሞክራሲያችን ጀማሪ በመሆኑ የኪራይ ሰብሳቢነትና ኋላ ቀርነት ውጤት የሆኑ 

በርካታ ውስንነቶች እንዳሉበት የማይታበል ነው፡፡ እነኮሪያ እነዚህን በመጀሪያ በልማታዊ 

መንገድ ተጉዘው ከቀረፉ በኋላ የዴሞክራሲ ጉዞን‹‹ሀ››ብለው ከጀመሩበት ሂደት በተለየ 

አኳኋን ገና ከጠዋቱ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን ጀምሮ ይህንኑ በልማታዊ መንገድ 

እያጠሩና እያጠናክሩ መሄድን የመረጠ ስርዓት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የኛውን የልማት 

ሞዴል የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሞዴል ነው ብለን ብንናገር ድፍረት 

አይሆንም፡፡ በዴሞክራሲያዊ መንግስት ሞዴል መንግስታት የተለየና የላቀ ሆኖ ይታያል፡፡ 

ከተለመዱት ልማታዊ መንግስታት ብቻም ሳይሆን ከኒዮ-ሊበራሊዝም ቅጥቅጥ 

ዴሞክራሲዎችም በተጨባጭ ይዞታውና በወደፊት የእድገት እድሉ የተለየና የተሻለ 

ነውና፡፡ 
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 ስርአተ መንግስታችን  ዴሞክራሲያዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህዝብን ለስር ነቀል ለውጥ 

ከዳር ዳር በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ከማንቀሳቀስ ወደ ኋላ የማይል መንግስት ነው፡፡ 

ልማታዊ መንግስታችን ከዚህ በመነሳት የህዝቡ ነጻ ማህበራት እንዲያብቡ በሰፊው እሰራ 

ይገኛል፡፡ከዚህ በመነሳት ህዝቡ በተደራጀ መልኩ በልማቱም ፣በመልካም አስተዳደሩም 

የልማትና የመልካም  አስተዳደር ሰራዊት ሆኖ እንዲዘምት የሂደቱ ሁሉ ፈጻሚና ባለቤት 

እንዲሆን እያደረገ ይገኛል፡፡ ህዝቡን ያለ አንዳች ስጋት በዴሞክራሲያዊ አኳኋን 

ለማንቀሳቀስ መቻሉም የልማት ሂደቱ ይበልጥ ስኬታማና ህዘቡን በይበልጥ የሚጠቅም 

እንዲሆን ለማድረግ ተጨማሪ አቅም ይፈጥርለታል፡፡ በዚሁ ሂደት ህዝቡ ከልምዱ 

እየተማረ ወደ ጋራ መግባባት ፈጥኖና ጥልቀት ባለው አኳኋን ለመድረስ የሚያስችል 

ተጨማሪ አቅም ይፈጥርለታል፡፡    

 

 

                            

 


