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ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ከዴሞክራሲያዊ ግንባር የሚመነጭ 

ምድራዊ ስርአት እንጂ ከንስሃና ሱባኤ የሚቀዳ ሰማያዊ ስርአት 

አይደለም!!! 

 

ሚስባህ 11/20/14 

ኢትዮጵያ የመድበለ ፓርቲ ፖለቲካ ሥርዓቷን ከጀመረች አንስቶ በተከተሉት አመታት 

የፓርቲዎቿ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንጂ ወደ ውህደትና ግንባር ወደመፍጠር 

ሲያመራ አይታይም፡፡ በእርግጥ በአንድ ሀገር የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ቁጥር 

መብዛት የፖለቲካ ስርዓቱ ዴሞክራሲያዊነት መገለጫ ቢሆንም ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ወደ 

አንድ መምጣት የተሳናቸው ፓርቲዎችን አይረቤነትም የሚያሳይ ነው፡፡ 

እነዚህ ፓርቲዎች በፖለቲካ ተሳትፎ በቆዩባቸው አመታት (አንዳንዶቹ ሊያውም ብቅ 

ጥልቅ እያሉ) ይህ ነው የሚባል የህብረተሰቡን ሞራል የሚያነቃቃና ለለውጥ የሚበጅ 

አንዳች ነገር ይዘው መምጣት ሲሳናቸው ተስተውሏል፡፡ ከቁጥራቸው መብዛት ጀምሮ 

ውስጣዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አለማበጀታቸው ከደጋፊዎቻቸው ዘንድ እምነት እንዲያጡ 

የሚያደርጋቸውን የአንጃ ፖለቲካ ማራመዳቸው፣ ጠንካራ ተቋማዊነትን አለማዳበራቸው እና 

ከዚህ ጋር ተያይዘው በሚነሱ ጥቃቅን ችግሮች ፖለቲካውን ወደ ጎን ትተው ገዢ ፓርቲ 

የሆነውን ኢህአዴግ እና የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድን መክሰስ ስራቸው 

አድርገዋል፡፡ በተለየ ደግሞ ዶ/ር መራራ ጉዲና፣ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የበላይ ጠባቂው  

ኢንጅነር ሃይሉ ሻውልም ብሶባቸው ተገኝተዋል፡፡  

እኒህን አንጋፋና ጉምቱ አመራሮች ለወትሮው ስናውቃቸው አቶ መለስ ዜናዊ ለሁለት 

አስርታት ፓርቲያቸውን በመምራታቸው ሲከሷቸውና በየመድረኩ ላይ ሲያብጠለጥሏቸው 

ነው፡፡ ሆኖም ግን አሁንም የአመራሮቹ ፉከራ ግልባጭ እዚሁ ጋር መሆኑን ስንረዳ 

የሰዎቹን ጤነኝነት እንድንጠራጠር ያደርገናል፡፡ ምክንያቱም መኢአድ፤ ኦህኮም ሆነ 

ህብረት እስካሁን ከሃይሉ ሻውል ከመራራ ጉዲናና ከበየነ ጴጥሮስ ተለይተው የሚታወቁበት 
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አንዳች አጋጣሚ ተፈጥሮ ባለማወቁ ነው፡፡ይኸው ደግሞ በየነ ጴጥሮስ ወቅቱን ጠብቀው 

ተመልሰው መጡም አይደል። 

ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ በአዲስ ጉዳይ መጽሄት ላይ “የዴሞክራሲ አርበኛ ማን እንደኔ ሆነና 

ነው” ብለው ባልደረባቸው የሆኑትን የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ያብጠለጠሉበትን መጣጥፍ 

ስናስታውስ ፓርቲዎቹ የሃይል ማዕከሎቻቸውን በአንድ ግለሰብ ዙሪያ የደለደሉ 

ስለመሆናቸው በግልጽ እናውቃለን፡፡ በዚህም ምክንያት ፓርቲዎቹ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ 

የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ፓርቲዎቻቸው ተቋማዊነትን ካለማዳበራቸው የተነሳ በፓርቲው 

መሪዎች ፍላጎት ላይ የተንጠለጠለ የመሆን እድሉ የሰፋ መሆኑ ላይ እንደርስበታለን፡፡ 

በአንድ ግለሰብ ብቸኛ ተጽእኖ አድራጊነት የሚደራጅ የፖለቲካ ፓርቲ አስቸጋሪ ሁኔታ 

ውስጥ ሊገባበት የሚችልበት አንደኛው ክስተት ከሌሎች የፓርቲው የአመራር አባላት 

መሃከል የተሻለ ጥንካሬ እና የድጋፍ መሰረት እንዳለው የተሰማው አንድ የፓርቲው አባል 

ወደ ስልጣን ለመውጣት የሚያደርገው የውስጥ ፓርቲ ትግል በቀደመው መሪ እና እየመጣ 

ባለው የፓርቲው ሰው መሃከል የሚፈጠር የስልጣን መተጋገል ሲከሰት ነው፡፡ (በፕ/ር 

በየነና በእነ የተከበሩ አቶግርማ ሰይፉ በእነ አቶ ማሙሸት እና  በእነ ሃይሉ ሻውል) 

መካከል ታይቶ የነበረውና አሁን ደግሞ በግልባጭ የነበረው ክስተት  የሚያሳየውም 

ይሕንኑ እውነታ ነው፡፡ 

በአንድ ግለሰብ ስር የሚሰባሰቡ ፓርቲዎች በአጭር ጊዜ ተቋማዊነትን ለማዳበር 

የሚቻላቸው አይሆኑም፡፡ ይህንን ለማድረግ አለመቻላቸው ለፓርቲው ድጋፍ የሚሰጡ 

ዜጎች ፓርቲውን ከግለሰቡ ለይተው ለማየት እንዳይችሉ መገደዳቸው ከመሪው ስብእና 

አንፃር ብቻ ፓርቲውን ለመገምገም ይዳረጋሉ፡፡ (ህብረት የተባለው የፕ/ሩ ፓርቲ እና 

መኢአድ የተሰኘው የሃይሉ ሻውል ፓርቲዎች በዚህ ይገለጻሉ)  ፡፡ 

የፓርቲው መሪ በፓርቲው ውስጥ ያለውን ተዋረዳዊ መዋቅር ከመከተል ለግለሰቡ በፓርቲ 

መሪነት ለመቆየት ድጋፍ ይሰጣሉ (ሰጥተዋል) ብሎ ለሚያስባቸው የፓርቲው አባላት ቁሳዊ 

እና ቁሳዊ ያልሆኑ ጥቅማጥቅሞችን በመደለያነት በማቅረብ የጌታና ሎሌ (Patron Client) 

ስርዓት ከመዘርጋቱ በተጨማሪ የፓርቲውን አቅም የሚያመናምኑ እርምጃዎች ይወስዳል፡፡ 

(እዚህ ላይ ደግሞ ኢንጅነር ሃይሉ ሻውልንና “ፓርቲያቸውን” መኢአድ ያስታውሷል፡፡) 
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ግንባር መስርተናል የሚሉቱ እና በመድረክ ጥላ ስር የተሰባሰቡት ፓርቲዎች እንደ ግንባር 

ፕሮግራምና መዋቅር አልባ ጥምረት የት ሊያደርሳቸው እንደሚችል የገባቸው 

አይመስለኝም። መድረክ መጀመሪያም በመለስተኛ ፕሮግራሙ እንጂ በአካለ ስጋ ያልነበረ 

ዛሬም የሌለ ሃይል መሆኑን በበኩሌ ጠንቅቄ አውቃለሁ፡፡  

መድረክ ግንባር መሆኑን ባበሰረበት የመግለጫ ጋጋታው ብዙ ለማውራት የፈለገው 

የግንባር አስፈላጊነትን እና ጠቀሜታ ከስብስቡ ጋር አስተጋብሮ በመተንተን የሚያገኘውን 

ፖለቲካዊ ጠቀሜታ አስልቶ ሳይሆን ከኢህአዴግ ግንባርነትና ፖለቲካዊ ድሎቹ ጋር 

ያለውን ትስስሮሽ በተሳሳተ መንገድ በመተርጎም ህዝቡን ለማደናገር ይመስለኛል፡፡ 

በመድረኩ ውስጥ የተሰባሰቡት ፓርቲዎች የፖለቲካ ፕሮግራም የሌላቸው ሲሆን ያላቸውም 

እንኳ ቢሆኑ የህዝቡን ባህል አመለካከት የሃገሪቱን መልካ ምድርና ታሪክ እምነትና ህብረ 

ብሄራዊነት በቅጡ ያላገናዘበ ፕሮግራም ነው ይዘው የሚገኙት፡፡ 

ይህ ትርክት 9ኙ ፓርቲዎች የጠሩትን ሰማያዊ ሱባኤ በምድራዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአት 

የሚያጠይቅና በአብዛኛው ከዚህ ቀደም ከነበሩት ሁለት ትርክቶቼ ጋር ተያያዥነት 

እንዳለው ከላይ በተገለጹት ፓርቲዎች በተመሳሳይ የሚታዩ መሆናቸውን ማመላከት 

ነው።በተለይ ተቃዋሚዎቹ በነጻ ገበያ የኢኮኖሚ ስርአት አስታከው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መንግስቱን ለመፈተን የሚሞክሩባቸው ነጥቦች ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎቼ ይሆናሉ። 

ስለሆነም በተቻለ መጠን ሁሉም ኩባንያዎች ለጠንካራ የገበያ ውድድር  በተለይም 

ለጠንካራ የዓለም ገበያ ውድድር የተጋለጡ እንዲሆኑ ማድረግን  በተመለከተ የዜሮ 

ድምሩን ስብስብ የማያባራ ጬኸት  መነሻ ያደረገ ማብራሪያ መጀመሪያ ማውሳት 

ያስፈልጋል ፡፡    

 የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ዋናው መሳሪያ የገበያ ውድድር ቢሆንም እንደማንኛውም 

የገበያ መሳሪያ ሁሉ   ይብዛም ይነስ የገበያ ጉድለት የሚታይበት መሆኑ አይቀርም፡፡ 

የገበያ ውድድር ዋና መሳሪያ ቢሆንም ብቻውን የሚፈልገውን ውጤት ሊያስገኝ አይችልም፣ 

ስለሆነም በመንግስት ጣልቃ ገብነት መጠናከር አለበት የሚባለው ለማለት ስለተፈለገ ብቻ 

ሳይሆን ተጨባጬ የሃገራችን ሁኔታ ስለሚያስገድደን መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡   
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ይህ ማለት ግን የመንግስት ጣልቃ ገብነት በመጠኑም በይዘቱም ሳይቀየር መቀጠል 

አለበት ማለት እንዳልሆነም አፅንኦት ልንሰጠው ይገባል፡፡ በልማቱ ሂደት የገበያ ጉድለቶች 

ማነቆነትና መጠን ስለሚቀንስና፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ስለሚናድ ልማታዊ 

መንግስቱ ጣልቃ ገብነት በመጠን እቀነሰ እንደሚሄድና የጣልቃ ገብነቱም ይዘት 

ከሁኔታዎች ጋር እየተስተካከለ እንደሚለወጥ ጥርጥር የለውምና፡፡ ይህ በሆነበት ሁኔታ 

ልማታዊ መንግስትን ቀጣይነት ማረጋገጥ የሚለው አገላለጽ የልማታዊ መስመሩን 

ቀጣይነት ማረጋገጥ በሚል መተካቱ ተመራጭ ይሆናል፡፡ ትውልዶች፣ ፓርቲዎች 

ቢቀያየሩም ዋናው ጉዳይ ልማታዊ መስመሩ መቀጠሉ እንደሆነ ለማመለካት ስለሚያግዝ፡፡ 

የልማታዊ መስመሩን ቀጣይነት ለማረጋጋጥ ዋስትናው አንድና አንድ ነገር ብቻ 

ነው፡፡ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ ወደ ህዝቡ ዘልቆ ገብቶ የህዝቡ አስተሳሰብና 

የባህል መሰረት የሚሆንበት ደረጃ ላይ የሚደርስበትን የልማታዊነት አስተሳሰብ ልዕልና 

ማረጋገጥ ብቻ ነው ዘላቂ ዋስትና ሊሰጥ የሚችለው፡፡    

በዚህ አግባብ እንሂድ ስንል መሰረት የሚሆኑት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በየደረጃው 

መክሸፋቸው(በነ ሃይሉ ሻውል እና በየነ ጴጥሮስ እንዲሁም ይልቃል ጌትነት የግል 

ንብረትነት) እየተስተዋለ ነውና ከፖለቲካዊ ፓርቲዎች ውጪ የህዝቡ የአስተሳሰብና ባህል 

ምንጭ ሆነው የሚያገለግሉ ዩኒቨርሲቲዎችና የምርምር ተቋሞች፣ የተለያዩ ህዝብ 

አደረጃጀቶች፣ የእምነት ድርጅቶች መሳሰሉቱ ላይ ተስፋ መጣል ግድ ይለናል፡፡ 

ልማታዊው አስተሳሰብ በሌሎች አስተሳሰቦች ላይ ቋሚ ልዕልናን ተቀዳጀ አስተሳሰብ 

እንዲሆን ከተፈለገ ከልማታዊ ፓርቲው ባሻር በነዚህ ቁልፍ የአስተሳሰብና ባህል 

ምንጮችም አካባቢ አስተሳሰቡ ልዕልናውን ማረጋገጥ አለበት፡፡ 

ምሁራኑ ራሳቸው ልማታዊነትን የራሳቸው አስተሳሰብ እንዲሆን ያደረጉ ሲሆኑ ለአስተሳሰቡ 

ልዕልና መረጋገጥ ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል፡፡ በዩነቨርሲቲው ፣ በየምርምር ተቋሙና የህዝብ 

አደረጃጀቱ ገበቶ አስተሳሰብና ባህል በመቅረጽ ረገድ የላቀ ድርሻ ያለው ክፍል የሚገኘው 

በነዚህ ተቋማት አካባቢ ነውና፡፡ ለዚህም ሲባል ይኸው ኃይል በስነ-ዜጋና ስነ-ምግባር 

ትምህርት ተኮትኩቶ እንዲያድግ ማድረግ ፣ በምሁርነቱ በሰፊው እንዲሳተፍና ተጠቃሚ 

እንዲሆን ሁኔታዎችን ማመቻቸት በጣም አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ከዚህ ጋር በተያየዘ የኒዮ-

ሊበራሊዝም አስተሳሰቦችን የሚያጋልጡ ፣የልማታዊነት አማራጭን የሚያብራሩ ብቃትና 
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ጥልቀት ያላቸው አገር ውስጥና ውጭ መጻሃፍትና ጥናቶች በሰፊው እንዲሰራጩ ውይይትና 

ክርክር እንዲደረግባቸው ማድረግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል፡፡  

የህዝብ አደረጃጀቶች ብዙውን ጊዜ የዴሞክራሲ ትምህርት ቤቶች ተብለው ይጠራሉ፡፡ህዝቡ 

በዴሞክራሲያዊ መብቶች በመጠቀም ተሳትፎውን እውን የሚያደርግባቸው መድረኮች 

በመሆናቸውና ዴሞክራሲን በተሟላ መልኩ መማር የሚቻለው በተግባር በመሆኑ ነው 

ቁልፍ የዴሞክራሲ ትምህርት ቤቶች ናቸው ተብለው የሚወሰዱት፡፡ የህዝብ አደረጃጀቶች 

ከምንላቸው ውስጥ ብዙዎቹ የምሁራንና የሙያተኞች አደረጃጀቶች ወይም ምሁራንና 

ሙያተኞች የላቀ ደረጃ የሚጫወቱባቸው ስለሆኑ ከላይ የተጠቀሰው የምሁሩ ስራ የህዝቡ 

አደረጃጀቶች የልማታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ ልዕልና የተረጋገጠባቸው እንዲሆኑ 

በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል፡፡   

በእኛ ሃገር ተጨባጭ ሁኔታ ኒዮ-ሊበራሊዝም ተቃዋሚዎቹን ጨምሮ ሌሎች የህዝብ 

አደረጃጀቶችን ወሮ በውጭ ገንዘብ የሚንቀሳቀሱ አማራጭ የኪራይ ሰብሳቢነት መረብ 

እዲሆኑ አድርጓቸዋል፡፡ በመሆኑም እነዚህ ተቋማት በውጭ ሳንባ እስከተነፈሱና 

ተጠሪነታቸው ለአባላቸው ሳይሆን ለውጭ አንቀሳቃሾቻቸው እሰከሆነ ድረስ የኪራይ 

ሰብሳቢነት እንጂ የዴሞክራሲ ትምህርት ቤት ሊሆኑ አይችሉም፡፡ አባሎቻቸው በልማቱ 

ሂደት በብቃት እንዲሰተፉ በውጤታቸው ልክ ደግሞተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ ይልቅ 

አማራጭ የኪራይ ሰብሳቢነት መረብ ከሆኑ የኪራይ ሰብሳቢነት እንጂ የዴሞክራሲ 

ትምህርት ቤት ሊሆኑ አይችሉም፡፡ስለሆነም በአገራችን የዳበረና የተረጋጋ ስርዓት 

በመገንባት በሂደቱም ልማታዊነትና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ልዕልናን ማረጋገጥ 

ማህበራቱ በውጭ ሳንባ የሚተነፍሱ የኪራይ ሰብሳቢነት መረቦች እንዳይሆኑ መከላከልና  

በራሳቸው መዋጮ የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን ማረጋገጥ  ተገቢና በምንም መለኪያ 

አምባገነናዊ ተብሎ ሊወሰድ አይገባም፡፡ ሁሉም ማህበራት አባሎቻቸው በልማትና 

መልካም አስተዳደር እንቅስቃሴው በብቃት እንዲሳተፉ የማድረግና በአስተዋጽኦዎቸው 

ልክ መጠቀማቸውን የማረጋገጥ ተልእኮ የተሸከሙ ቁልፍ የህዝብ አደረጃጀቶች እንዲሆኑ 

እያደረጉ ማህበራቱ ከአባሎቻቸው በስተቀር ከሌሎች ተዋንያን ነጻነታቸውን 

የሚጠብቁበትና መንግስት በተደራጀ መልኩ በአጋርነት ድርሻውን እንዲወጡ ሁኔታዎችን  

የሚያመቻችበት አካሄድ መከተለም በጣም አስፈላጊ እንጂ ሊኮነን የሚገባው አይደለም፡፡ 
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እንደሚታወቀው ሁሉ በህገ- መንግስታችን ኃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ስለሆኑ 

የእምነት ተቋማት እንደተቋም በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት አይፈቀድላቸውም፣ 

ሊፈቀድላቸውም አይገባም፡፡ ህዘባችን ጠንካራ የኃይማኖት እምነት ያለው ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ አስተሳሰቡና ባህሉ በተቋማቱ ተፅእኖ ስር ማደሩ በፍጹም የማይቀር ጉዳይ 

ይሆናል፡፡ እናም እምነቶቹ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ እንደምታ ባለው መልኩ እንዲቀረፁ 

ማድረግ የዜሮ ድምሩ ስብስብ እንደሚለው ጣልቃ መግባት አይደለም፡፡ ለምሳሌ 

የኃይማኖት እኩልነትና መቻቻልን ሁሉም የእምነት ተቋሞች ቢሰብኩ የዴሞክራሲ ባህል 

እንዲያብብ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላሉ፡፡ በተመሳሳይ መልኩ 

የሰርቶ መኖርን ክቡርነት፣ የሙስናና ሌብነትን ዋልጌነትና የስራ ፈትትን አጥፊነትን 

ቢሰብኩ፣ በበዓላት ስም ስራ መፍታት ከንቱ መሆኑን ቢያስተምሩ ለልማታዊ ባህል መዳበር 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማድረጋቸው እንጂ በመንግስት ስራ ውስጥ ጣልቃ እንደገቡ ተደርጎ 

ሊወሰድ አይገባም፡፡ 

የልማታዊንትና ዴሞክራሲያዊነት አስተሳሰብ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚደረገው ቀጣይ 

ትግል ከዴሞክራሲያዊ የአስተሳሰብ ትግል ፣ በተለይም በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ 

ከሚካሄደው ዴሞክራሲያዊ የአስተሳሰብ ትግል ውጭ ሊካሄድ ይችላል ተብሎ 

አይታሰብም፡፡ ይህ የሚሆንበት በርካታ ምክንያቶች አሉ፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ዴሞክራሲ 

የህልውናችን ጉዳይ ነው ብለን የመረጥነው ስርዓት በመሆኑ ዴሞክራሲን እስከፈለግን ድረስ 

ነፃ የሀሳብ ፍጭትን መቀበል የግድ በመሆኑ ነው፡፡ ለዲሞክራሲ ቆመናል ማለት የሀሳብ 

ነፃነትን፣ ሀሳብን በነጻ የመግለፅ ነፃነትን ተቀብለናል ማለት ነው፡፡ ይህ እስከሆነ ድረስ 

ማንኛውም ዜጋ የመሰለውን ሀሳብ በህጋዊ መንገድ የመግለፅ መብቱ መጠበቅ አለበት 

ማለት ነው፡፡ ዜጎች ሃሳባቸውን በነፃነት መግለፅ ሲጀምሩ የኒዮ - ሊበራሊዝም አስተሳሰብን 

ጨምሮ የተለያዩ ኃላቀር አስተሳሰቦችን መግለፃቸው አይቀርም ማለት ነው፡፡ እናም 

የልማታዊነትና የዴሞክራሲያዊነትን አስተሳሰብ የበላይነቱንም መቀዳጀት የሚችለው 

ትክክለኛ ሀሳብ በመሆኑ ብቻ ሳይሆን በነፃ የሀሳብ ፍጭት ማዕቀፍ ውስጥ አሸንፎ 

ለመውጣት የሚያስችለው የአስተሳሰብ ትግል የማካሄድ ብቃትም ስለሚጎናፀፍና መስመሩን 

የሚያራምዱት ሀይሎች እንዲህ ዓይነት ብቃት ስለሚገነቡም ጭምር እንጂ የዜሮ ድምሩ 

ስብስብ በሚለው መንገድ አይደለም ፡፡  
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አንድ የተሳሳተና ኃላቀር አስተሳሰብ የሚሸነፈው ስለተሸነፈ ወይም ስለተደበቀ ሳይሆን 

በይፋ ተገልፆ ተጋጥጦና ተንገዋሎ  ከህዝቡ አዕምሮ ሲወገድ ብቻ ነው፡፡ ይልቁንም ሀሳቡ 

የተደበቀ ወይም የተሸፈነ እንደሆነ ኃላቀርነቱን፣ ጎጂነቱን በመድረክ አውጥቶ ለማጋለጥና 

ከህዝቡ አዕምሮ ለመሰረዝ እጅግ አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ ስለሆነም የተሳሳቱ ሀሳቦች በነፃ 

የትግል መድረክ መንሸራሸራቸው ለተሳሳቱ ሃሰቦች መንሰራፋት ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ 

ይልቅ ለተትክክለኛ ሃሳቦች መስፋፋት የተመቸ መሆኑን የሚገነዘበው ኢህአዴግም ብርቱ 

ተፎካካሪ አጣሁ ሲል የሚደመጠው በህግ ጥላ ስር ሆነው የሚሞግቱቱ በማጣቱ ነው፡፡   

ስለሆነም ስልጣን እንደጠማው ሳይሆን እንደዜጋ የሚያስፈልገን የልማታዊ ዴሞክራሲዊ 

መስመሩን ቀጣይነት ማረጋገጥ ነው።በዚህ ረገድ እጅግ ተመራጭ የሚሆነው ሁሉም 

ፓርቲዎች በመሰረቱ መስመሩን የራሳቸው አድርገው ውድድሩ መስመሩን ማን በይበልጥ 

ያስፈጽመዋል የሚል ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ሲሆን ነው፡፡ የምንገነባው ዴሞክራሲዊ 

ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነው፡፡ በመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓ ማዕቀፍ፣ አንድ ፓርቲ አውራ ሆኖ በመውጣት ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ የሚቆይበት 

አጋጣሚ ቢኖርም ይህ የተለመደም ተመራጭም መፍትሔ አይደለም፡፡ የተለመደው 

የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራያዊያዊ ስርዓት ውጤት ፓርቲዎች እተቀያየሩ ስልጣን 

የሚይዙበት ነው፡፡ የመስመሩን ቀጣይነት ከማረጋገጥ አኳያ ተመራጭ የሚሆነው መስመሩ 

ከአንድ ፓርቲ በስልጣን መቀጠል ጋር የተጣበቀ ሳይሆን ማንም ፓርቲ ቢመጣ መስመሩ 

የሚቀጥልብት ሁኔታ ሲፈጠር ነው፡፡ ስልጣን የሚይዘው ፓርቲ ማን እንደሚሆን 

የሚወስነው ህዝቡ በየጊዜው በሚያደርጋቸው ምርጫዎች ነው፡፡ ምንም እንኳ የህዝቡን 

አመኔታ በማትረፍ አንድ ፓርቲ በተደጋጋሚ በምርጫ የማሸነፍ ዕድል የሚኖረው ቢሆንም 

ይህ አማራጭ መቼም ቢሆን መቶ በመቶ አስተማማኝ ሊሆን አይችልም፡፡ህዝቦች 

መሰረታዊ ባልሆነ ምክንያቶች አንድን ፓርቲ ጥለው ሌላውን የሚመርጡበት እድል ዝግ 

አይደለም፡፡ ስለሆነም መስመሩን ቀጣይነት ይበልጥ የሚያስጠብቀው ለውጥ ነው ማለት 

ይቻላል፡፡   

ይበልጥ አስተማማኝ የሚሆነው ፓርቲዎች እየተቀያየሩ ስልጣን የሚይዙበት ነገር ግን 

በመሰረታዊ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመሩ ላይ ለውጥ ማይኖርበት ሁኔታ ከሆነ 

ይህንን ሁኔታ በታቻለ ፍጥነት ለመፍጠር መረባረብ ግድ ይለናል፡፡ ከዚህ አኳያ ወሳኝ 
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የሚሆኑት የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ ባህሉን ጠብቆ ማቆየት ፣የኪራይ ሰብሳቢነት 

ሃይሎች የሚከስሙበትና ጤነኛ ተኪዎች የሚፈጠሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው፡፡ 

 በምርጫ 2005 ዋዜማ ላይ የመኢአዱ አቶ አስራት ጣሴ "የ2002ቱን ከደገምን ችግር 

ውስጥ እንገባለን" ሲል በአቶ አስራት ጣሴ በኩል  አስተያየት ሰጥቶ የነበረው መኢአድ 

አስቀድሞም ማን እንደነበርና በህግ ጥላ ስር መቃወምን የሚፈራ ስለመሆኑ   በሁለት 

ምርጫዎች ወግ ላይ ቁልጭ ብሎ ይነበባል። በምርጫ ስነምግባር ደንብ ላይ ለመወያየት 

በሚጠሩ ስብሰባዎች ላይ ሁሉ መኢአዶች የሚያነሱት ጉዳይ የህገመንግስት መሻሻልንና 

ሥልጣን የመጋራት ጉዳይን እንደነበረ የሚያስታውሱት አቶ በረከት “ከመኢአድ ጋር 

የሚካሄደው ድርድር ከሞላ ጎደል የህገመንግሥት ትምህርት ሆኗል፡፡ ፈፅሞ ለድርድር 

የማይቀርብ ወይም ተቀባይነት የሌለው ሃሳብ ሲያመጡ ወደህገ መንግስቱ አቅንተን፣ 

ያነሱት ሃሳብ በህገ መንግስቱ የተመለሱና ይህ በፖርቲዎች ድርድር ሊሻሻል የሚችል 

እንዳልሆነ ለማሳየት እንሞክራለን” (ገጽ272)  

33ቱን በማስተባበር ላይ ያሉትና የአዲስ አበባና የአካባቢ ምርጫ ላይ ክፉ ጥላቸውን 

በማጥላት  በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ 9 ሆነው ምርጫውን ለማወክ ካሰፈሰፉት ውስጥ  

ዋነኞቹ መድረክ ሰማያዊ እና አንድነት  መሆናቸውን እያሰብን ወደ አቶ በረከት የ2002  

ትዝብት ስንመጣ “መድረኮች የድርድርን ሃሳብ እንዳይቀበሉ የሚያደርጋቸው ዋነኛው 

ምክንያት የሚከተሉት አላማ በሰላማዊ መንገድ መጓዝ የማይችል መሆኑ ነው፡፡ አመጽና 

የጎዳና ላይ ነውጥን የሚያስመርጣቸው ዓላማና ስልት በድርድር ገበታ በቀላሉ የሚጋለጥ 

ሆኖባቸዋል፡፡ ነገር ግን ይህ አንዱ እንጂ ብቸኛው ምክንያት አይደለም፡፡ እንደ ቅዱስ 

መጽሐፍ የሚሞሉበትና የሚገዘቱበት ጃን ሻርፕ ”ከአምባገነን አገዛዝ ወደዴሞክራሲ ጽንሰ 

ሃሳባዊ ማዕቀፍ ለነፃነት” በሚል ርዕስ ባዘጋጀውና ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ከቀረበላቸው 

መጽሐፍ ውስጥ “ከጨካኝ መሪዎች ጋር ድርድር ውስጥ መግባት ፖለቲካዊ ነፃነትን 

አጣብቂኝ ውስጥ መክተት ነው፤ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት ጉዳዮች መሰረታዊ የሆኑትን 

ሃይማኖታዊ መርሆዎችን የሰውን ልጅ ነፃነትን፣ ወይም የህብረተሰቡን የወደፊት እድገት 

የሚነኩ ከሆኑ ተደራዳሪዎችን ሊያረካ የሚችል መፍትሄ ላይ አይደረስም፡፡ በአንዳንድ 

መሰረታዊ ጉዳዮች ላይም ድርድር ሊኖር አይገባም” የሚለውን ቅጥአነባሩ የጠፋ ሃሳብ 

መመሪያ ማድረጋቸውም ከድርድር ገበታ እንዲሸሹ አድርጓቸዋል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም 

ይላሉ አቶ በረከት 
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የጆን ሻርፕ የተምታታ የድርድር ጽንሰ ሃሳብ በአክራሪ ተቃዋሚ ዘንድ የነበረው ተፅእኖ 

ምንም ይሁን ምን መድረኮችን ከድርድር ገበታ እንዲያፈነግጡ ያደረጋቸው ዓላማቸው 

ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ የማይፈልገውን የህብረተሰብ ክፍል ከማስደሰት 

ጋር የተቆራኘ መሆኑ እንደነበር በወቅቱ የመድረክ ከፍተኛ አመራር አባል የነበሩት አቶ 

እንዳልክ “ኢህአዴጎች በመድረክ አፈንጋጭ አካሄድ የሚደሰት ቀላል ያልሆነ የህብረሰብ 

ክፍል መኖሩን እንደማንገነዘብና መድረኮች ግን በእያንዳንዷ እርምጃቸው የሚያነጣጥሩት 

የዚህን ሃይል ስሜት ለመጠበቅ እንደሆነ አወሱልኝ፡፡" በማለት የመድረኮችን  

አፈንጋጭነት በማውሳት ትዝብታቸውን ይቀጥላሉ ፤ ከአቶ በረከት የሁለት ምርጫዎች 

ወግ ጋር ያለንን ቆይታ እዚህ ጋር እንግታና ወደ 33ቱ ስብስቦች ስንመለስ የዚሁ የጃን 

ሻርፕ ውሉዶች መሆናቸውን ከላይ ከተጠቀሱት አጠቃላይ የኢህአዴግ አመራሮች 

ዴሞክራሲያዊ ፍላጎትና የመድረኮች ትንቅንቅ መረዳት ይቻለናል፡፡ 

ያም ሆኖ ግን በመድረኮች የሚመራው 33ቱ ስብስብ ጥያቄው ምንም ይሁን ምን ምላሽ 

ካላገኘ የአዲስ አበባና የአካባቢ ምርጫን ፍንክች ያባቢላዋ ልጅ ቢሉም ብሄራዊ የምርጭ 

ቦርድ በወቅቱ ቅልብጭ ያለ ምላሽ ሰጥቶ እንደነበር ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ 

ይኸውም ጥያቄዎቹ ሁሉ መሰረት የለሽና መሰረት ያላቸውም ቢሆኑ ከዚህ ቀደም መልስ 

ያገኙና በተግባር የማይታዩ መሆናቸውን የሚገለፅ ምላሽ፡፡ ከፋይናንስና ሚዲያ ጋር 

የተያያዙትም በህጉና በህግ አግባብ መሰረት የሚሰሩ፤ ሌሎቹም ነጥቦች በምርጫ 

ስነምግባር  ደንቡ ላይ የተፈራረሙት ሃይሎችን ስምምነት የሚጠይቅና የነሱን ውሳኔ 

የሚሻ፤ሌላውም ለፍርድ ቤት እንጂ ለምርጫ ቦርድ መቅረብ የሌለበት ወዘተርፈ መሆኑን፤ 

በዋናነት ግን መጠየቅና ምላሽ መስጠት የፖርቲዎቹና የብሄራዊ ምርጫ ቦርዱ መብትና 

ግዴታዎች ቢሆኑም ካልተመለሰልኝ የሚለው ቅድመ ሁኔታ ግን ህግወጥነት መሆኑን 

አፅንኦት በመስጠት የቦርዱ ጽ/ቤት ሃላፊ ከሰጡት መግለጫ  

አድምጠናል፣ተመልክተናልም፡፡  በዚሁ አግባብም ደጅ የቆየው መድረክ ካለፈው ሳይማር 

አሁንም የተለመዱትን ሊቀ መናብርቶች ከፊት አስቀድሞ የተለመዱትን የፋይናንስና 

የምህዳር ጥያቄ አንግቦ መጥቷል። 

የፖለቲካ ፓርቲዎች  በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ 

የላቀ ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና መጫወትም እንደሚገባቸው  ኢህአዴግ በተደጋጋሚ 

ይናገራል፡፡ 
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የአንድን የህብረተሰብ ክፍል መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያሥችሉ አማራጭ ሃሳቦችን 

በማመንጨት፣ እነዚህ ሃሳቦች በህብረተሰብ ክፍሉም ሆነ በአጠቃላይ በህዝቡ ተቀባይነት 

እንዲያገኙ በመጣር፣ ሃሳቦቹ በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ተግባራዊ እንዲሆኑ በመታገል 

ከፍተኛ የአመራር ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና በዚህ መልኩ የተደራጀ አመራር 

ሰጥተው የህዝብን ድጋፍ ካገኙ የመንግስት ሥልጣንን ይዘው ሃሳባቸውን ተግባራዊ 

በማድረግ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ አሥተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ 

ድርጅቱ ስለመቀበሉ  በድርጅታዊ ሰነዶቹ ላይ  በግልጽ አመልክቷል፡፡  

ነገር ግን ፓርቲዎች በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና 

ለመጫወት የሚችሉት አመለካከታቸው ፣እምነታቸውና አሠራራቸው ዴሞክራሲያዊ ሲሆን 

ነው የሚለው ገዢው ፓርቲ ፤ የውስጥ አሰራሩ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ ፓርቲ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባትና ማበብ ፋይዳ ያለው አስተዋፅኦ ማበርከት አይችልም 

ሲል አፅንኦት ይሰጣል፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ አስተዋፅኦ እንዳለውና ተቋዋሚ ፓርቲዎችም ሁሌ 

የውዝግባቸው አንድ ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡትን የሚዲያ አጠቃቀም 

በታመለከተም ገዢው ፓርቱ አገሪቱ በምትከተላቸው መሠረታዊ አቅጣጫዎች ላይ 

ተከታታይ ትንተናዎችና በተለያዩ ወገኖች የሚቀርቡ የተለያዩ አማራጭ ሃሳቦችን እያቀረበ 

የውይይትና የክርክር መድረክ ሆኖ ማገልገል እንዳለበት በግልፅ ያስቀመጠ ሲሆን ሚዲያ 

ይህን የመሠለ በሳል የፖለቲካ ውይይትና ክርክር መድረክ ሆኖ በሚያገለግልበት ወቅት 

ሃሳቦችን በነፃ በማንሸራሸር የዴሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የሚረዳ መሆኑን በፅኑ 

አሥምሮበታል፡፡ 

በዚሁ መሠረት የአገራችን ፖለቲካ በድርድርና በውይይት የሚመራበትን ባህል ለማዳበርና 

የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ ቦታ እንዳይኖረው የሚያደርግ ህብረተሰባዊ ግንዛቤ መፍጠር 

እንደተቻለ የሚገልፀው ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሠጥቶ በመቀበል ዴሞክራሲያው 

ድርድርና ውይይት የሚመራና እየተመራ ያለ መሆኑንም ይናገራል፡፡ 

ብዙ ጊዜ በአንዳንድ ተቃዊሚዎች በኩል በአገራችን የተከናወኑ ምርጫዎችን ነፃና ፍትሃዊ 

ላለማድረግ በምሳሌነት የሚቀርበው ምርጫ 97 እስከ ድምጽ አሠጣጡ ድረስ የነበረው 

ሂደት ድፍን አለም ያደነቀው ነፃ፣ፍታሃዊና ዴሞክራሲያዊ እንደነበር የሚያወሳው 
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ኢህአዴግ ከድምፅ አሰጣጡ ሂደት በኋላ የተከሰቱ መደማመጥና መነጋገር የጎደላቸው 

የሁከትና የአመፅ አካሄዶች የፈጠሩት ነውጥና ማህበራዊ መታወክ ምንጫቸው የጥላቻና 

የአመፅ ፅንፈኝነት ናቸው ሲል ይከራከራል፡፡ 

እነዚሁ የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ጎራ ውስጥ የሚመደቡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

የፖለቲካ ምህዳርን በተመለከተ የሚያነሱት ጥያቄ ፍፁም መሰረተቢስና ውሃ የማያነሳ 

ጥያቄ መሆኑን፤ ጥያቄውም ከሽግግሩ ወቅት ቻርተር ጀምሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው የሚለው 

ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እየተበራከቱ 

መምጣታቸውን፣ በርካታ ድምፆችና ሚዲያዎች መፈጠራችውን፣ የተለያዩ የግል ፕሬሶች 

መፍላታቸውን፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት ነገር ግን ህጋዊ 

በሆነ መንገድ እንዲጓዝ ህጋዊ መሠረት መጣሉን፣ የተቃዋሚዎች የመደመጥ መብትና 

በምክር ቤት ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ የተካሄደውን የህግ ቀረፃና የማፅደቅ 

ሂደቶች፣ከሰላም በላይ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ በህጋዊ መንገድ ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 

ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተዋናዮች የፈጠረውን ህጋዊ መደላድልና አመቺነት /የፓርላማ ህግ፣ 

የፓርቲዎች የምርጫ ማስፈፀሚያ ህግ፣ የጋራም/ቤት መቋቋም/ የመሳሰሉትን በማስታወስ 

በምህዳር ጉዳይ ላይ የሚነሳው ሁሉ መነሻውና ምንጩ ሌላና ፀረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

ስለ መሆኑም ኢህአዴግ ደረቱን ነፍቶ ይናገራል፡፡ 

በህዳሴው ዋዜማ ላይ ያለውን ሥርዓት በምርጫ ዋዜማ ላይ ሁሌም ከማወክና ከማወዛገብ 

የማይቦዝነው መድረክ የተባለው ግንባር ጊዜ ባለፈበት የአመፅና የጥላቻ ፖለቲካ 

የሚመራና ሃላፊነት የማይሰማቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሥብሥብ ነው የሚለው ኢህአዴግ 

በኢህአዴግ ተነሳሽነት የቀረበው የድርድር ጥያቄና ሌሎቹ ሲቀበሉት መድረክ 

ያስቀመጠው በተናጥል የእንደራደር ፀረዴሞክራሲያዊ ጥያቄ አሁንም ገና ከምርጫ 2007 

ዋዜማ ላይ ሆነው ከሚሰጡት መግለጫ ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑ በእርግጥም 

መድረክ ጊዜ ላለፈበት የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ሰለባ መሆኑን የሚያመለክት  ነው 

ብሎ ለመደምደም ያስደፍራል ፡፡ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ድርጅቶች በቀጣይ ዴሞክራሲ ትግል በህዝቡ እየተተፉ ድርሻቸው 

ከቁጥር የማይገባ (marginal) እሆኑ እንዲሄዱ ማድረግ በአንድ በኩል ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡን የበላይነት ለማረጋገጥ የሚደረገው ወሳኝ ትግል አካል ሲሆን፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ በሂደት በነሱ ምትክ አዳዲስ ጤነኛ ኃይሎች እንዲፈጠሩ ቦታውን 
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የመክፈት ድርሻ ይኖረዋል፡፡ ሂደቱ በተለመደው የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያው ስርዓት 

አፈጻጸም እስከተፈጸመ ድረስ ደግሞ ባህሉን ጠብቆ ለማቆየት ከፍተኛ ድርሻ ሊጫወት 

ይችላል፡፡ይልቁንም የኪራይ ሰብሳቢነት ድርጅቶች በመድበለ ፓርቲ ሕጎቻችን መሰረት 

መኖራቸው የሚፈይደው ትልቅ ነገር ቢኖር ባንድ በኩል ባህሉንና አሰራሩን ጠብቆ 

ለማቆየት በሌላ በኩል ደግሞ የኪራይ ሰብሳቢነትን አመለካከት ከነዚህ ኃይሎች ጋር 

አስተሳስሮ ለመታገል ዕድል ሚሰጥ በመሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም የኪራይ ሰብሳቢነት 

ድርጅቶች ሕጉን እስካከበሩ ድረስ በመድበለ ፓርቲ ስርዓቱ መሰረት መብታቸው ተከብሮ 

እንዲቀጥል በዚህ ማዕቀፍ በነሱ ላይ የሚካሄደው ዴሞክራሲያዊ የአስተሳሰብ ትግል  

ያለማሰለስ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲካሄድ በማድረግ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት አስተሳሰቡና 

ባህሉ ተጠብቆ እንዲቆይ የኪራይ ሰብሳቢነት ኃይሎች ድርሻ በሂደት ከቁጥር የማይገባ 

እንዲሆንና ጤነኛ ኃይሎች የሚያቆጠቁጡበት ቦታ እንዲከፈት ማድረግ ስራዎችን 

በተቀናጀ አኳኋን መፈጸም ይገባል፡፡ይቻላልም፡፡ 

ጤነኛ ኃይሎች የሚያቆጠቁጡበት ሁኔታ መፍጠር ሲባል ኢህአዴግ ተኪዎችን ጠፍጥፎ 

ይፈጥራል ማለት አይደለም፡፡ ይህ ቢፈለግም የማይሆን ድራማ ነው፡፡ ኢህአዴግ ሊያደርግ 

የሚችለውና ማድረግም ያለበት እንደዚህ ዓይነት ድርጅቶች ሊፈጠሩ የሚችሉበትን ሁኔታ 

ማመቻቸት ብቻ ነው፡፡ከዚህ አኳያ ሲታይ ትኩረት ከሚሰጣቸው ጉዳዮች መካከልየመድበለ 

ፓርቲ ስርዓት አስተሳሰቡና አሰራሩ ተጠብቆ እንዲቆይ የኪራይ ሰብሳቢነት ኃይሎች ድርሻ 

በዴሞክራሲያዊ ትግል እያሟሸሸ እንዲሄድ የማድረግ ስራዎች ዋናዋነዎቹ ይሆናሉ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ የዴሞክራሲ ትምህርት ቤት የሚባሉትን የህዝብ አደረጃጀቶች ማጠናከር ንቁ 

ተዋናይ እንዲሆኑ ማድረግ ገንቢ ተቃዋሚ የሚወጣበትን ትምህርት ቤት ማመቻቸትም 

አስፈላጊ ይሆናል፡፡   

 

 


