
1 
 

ፓርቲያዊ ስብእናን ከኢህአዴግ ይማሩታል እንጂ ከጭንጋፉ 
ቅንጅት አይወርሱትም!! 

(፪) 

 

ዮናስ 11-2014 

 በክፍል አንድ  የተዘረዘሩት ነባራዊ ችግሮች እንደኛ ባሉ አገሮች ጠንካራ የፖለቲካ 

ድርጅቶች ሊኖሩ እንደማይችሉ ወይም የዴሞክራሲ ስርዓት ሊገነባ እንደማይችል 

የሚያመላክቱ ሳይሆኑ ይልቁንም የነዚህ ነባራዊ ችግሮች መኖር ጠንካራ የፖለቲካ 

ፖርቲዎችን ለመፍጠርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ከፍተኛ ትግልና ጥረት፤ 

ከፍተኛ ጥንቃቄና ብቃት ያለው የአፈፃፀም ስልት የሚጠይቅና ለዚህም የፖርቲዎችን 

የጋራ ምክር ቤት  ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ ፍንጭ የሚሰጥ ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን 

ማስመር ያስፈልጋል፡፡ 

ከዚሁ ጎን ለጎን የእነዚህና ለ3ኛ ጊዜ በተደጋጋሚ አጀንዳ ተጠምደው የውዝግብ 

መንገዶችን ለመክፈት የሚጥሩ ሃይሎችን በተመለከተ   መንግስት መሰረታዊ የሆኑ 

አቅጣጫዎችን ተከትሎ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታውን በጥንቃቄና በተስተካከለ አቅጣጫ 

ለመምራት የሚያደርገውን ርብርብ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት፣ህብረተሰቡም በአነዚህ 

ጉዳዮች ላይ የተሟላ እውቀት እንዲኖረው ቢደረግና ለተቀመጠው አቅጣጫ ተግባራዊነት 

ሁሉም በየፊናው እንዲረባረብ ማድረግ እንዳለበት የሚያስጠነቅቅ ደወል ነው፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም በዋናነት ከመንግሥትም ሆነ ከገዢው ፓርቲ የሚጠበቁ ታላላቅ ቁም 

ነገሮች አንዳሉም ሁኔታውና ጊዜው ያስገነዝበናል፡፡ ይኸውም ምንም እነኳን ብሄራዊ 

የምርጫ  ቦርድ ይህን ሰርቻለሁ ቢልም ገና መጠናከርና የማስፈፀም አቅሙን ማጎልበት 

የሚጠበቅበት መሆኑን በመረዳት መንግሥት ሰለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስኬት 

የበለጠ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው ጊዜ ላይ መሆናችንንም የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

በህጋዊ መንገድ እየታገሉ ለሚገኙ ፓርቲዎችና የጋራ ም/ቤቱ አካላት ለሆኑትም 

መንግሥት ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ ሲኖርበት በተለይም የሚዲያና የክርክር መድረኮችን 

በማሥፋትም የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታውን በማሳለጥ ረገድ ተገቢውን ሚና 
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እንዲጫወቱ ማስቻል ይጠበቅበታል፡፡ በጋራ ም/ቤቱ ስምምነት ላይ ስለተደረሰበትና 

በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ህግ ሆኖ ስለፀደቀው የፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባርና 

ደንብም   መንግሥት ብዙ ማለትና ለህዝብ በዝርዝር የማሳወቅ ግዴታውን መወጣትና 

የጫወታው ሜዳ ለሁሉም እኩል እድል የሚሰጥ መሆኑን  በተግባር ማሳየት አለበት፡፡ 

የሜዳውን ስፋትና ጥበት የሚለካውና ለመምረጥም ሆነ ላለመምረጥ መብት ያለው ህዝብም 

በተረዳውና በተገነዘበው ህግ ላይ ተመስርቶ ምክንያታዊ  እሽታውንና  እና አምቢተኝነቱን 

እነዲገልጽም ይህንኑ የፓርቲዎች ስነምግባርና ህግ ማሳወቅና ይፋ ማድረግ የግድ ይላል፡፡ 

ከዚያም ሰላማዊውን እና ፀረዴሞክራሲያዊ የሆነውን ሃይል ህዝብ ነጥሎ የማወቅና የአመፅ 

ሰለባ ከመሆን የሚድንበት እድል ከመፈጠሩም በላይ ለቀጣይ በሚከናወነው የአካባቢና 

የአዲስ አበባ ምርጫ ነፃ ፍትሃዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ላይ ላቅ ያለ ቀስተዋፅኦ 

ያበረክታል፡፡   

 በገዢው ፓርቲ የሚመራው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር አገራችን በድህነት፣ 

በመልካም አስተዳደደርና ዴሞክራሲ እጦት ለብተናና እልቂት የምትዳረግበትን ሁኔታ 

ሊያስቀር የሚችል መስመር እንደሆነ በተደጋጋሚ ከመነገሩም በላይ 

እስከነቀርነቱ(limitations) በተጨባጭ እየታየ የሚገኝና በውጤት እየተገለጸ መሆኑን 

መጠራጠር ከማይቻልበተ ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡የልማታዊነትን ሞዴል በመከተል ፈጣን 

ልማትን በማረገገጥ አገራችን ከድህነት የምትላቀቅበትና ለዳበረና የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት መፈጠር የተመቻቸ ሁኔታን የሚፈጥር መስመርም እንደሆነ እንዲሁ በተግባር 

የታየ እና በመታየት ላይ የሚገኝ መሆኑ እሙን ነው፡፡ ልማታዊነትን ከዴሞክራሲ ጋር 

በማጣመር የግልና የቡድን መብቶችን ያጣመረ ለቡድን መብቶች ተገቢውን ትኩረት 

የሚሰጥ ዴሞክራሲ ከመጀመሪያው ጀምሮ በመገንባት ብዙሃነትን በብቃት ማስተናገድ 

የምንችልበት  ስለሆነም አገራችንን ከብተና ፣ ህዝባችንን ከእልቂት የሚታደግ ሁኔታን 

የሚፈጥር መስመር እንደሆነም ማረጋገጥ የቻልንበት ደረጃ ላይ እንገኛለን፡፡ ይኸው 

መስመር ቀጣይነቱ ከተረጋገጠ ድህናትና የመልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲ እጦትን 

ለዘላቂው በማስወገድ ሌሎች የልማታዊ መንግስታት ሞዴልን በተከተሉ አገሮች 

እንደታየው ሁሉ የበለፀገ ኢኮኖሚ፣ የዳበረና የተረጋጋ ዴሞክራሲ ያላት አገርን መፍጠር 

የሚችል መስመር እንደሆነም በተጨባጭ አስመስክሯል፡፡ 
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ስለሆነም ገዢው ፓርቲ እየተመራበት የሚገኘው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር 

በአገራችን እጣ ፈንታ ላይ የሚኖረውን ከላይ የተመለከተ ውጤት በማሰብ የመስመሩ ግብ 

የአገራችንን ህዳሴ ማረጋገጥ ነው   ብለን ብንመሰክር ምክንያታዊ ዜጋ እንጂ ካድሬ 

አያሰኘንም፡፡ ይህ ደግሞ ተራ አባባል ወይም ፕሮፖጋንዳ ሳይሆን በተጨባጭ የተገኘን 

ውጤት መሰረት ያደረገና በተለይም ከሚሊኒየሙ መጀመር ጀምሮ እየተለመደ የመጣና 

ተገቢነት ያለው ምስክርነት ነው፡፡ ህዳሴ ማለት በፊት የነበረውን መመለስ (renaissance) 

ማለት መሆኑ ይታወቃል፡፡ አውሮጳውያን ዘመናዊ ኢኮኖሚና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት 

ከመገንባታቸው በፊት በተመሳሳይ የህዳሴ ሂደት ያለፉ መሆኑም እንዲሁ እሙን ነው፡፡ 

በዚህ ምክንያት ህዳሴ የሚለው በከፍተኛ የሥልጣኔ ደረጃ ላይ የነበሩና በሂደት ወደኋ ቀሩ 

ህዝቦች ተመልሰው ለማደግና ለማንሰራራት የሚጠቀሙበት ቃል ሆኗል፡፡የኢትዮጵያ 

ህዳሴም በተመሳሳይ መልኩ የሚታይ ነው፡፡        

 ‹                                                                                                                                                                                
የኢትዮጵያ ህዝቦች ባንድ ወቅት በዓለም የሠለጠኑ ከሚባሉት ህዝቦች ጋር የሚመጣጠን 

ስልጣኔ ገንብተው እንደነበር እስካአሁንም ያልጠፉት የታሪክ አሻራዎች የሚመሰክሩትና 

የሚያረጋግጡት ጉዳይ ነው፡፡ አኩሪ ስልጣኔያችን ከስሞ ኢትዮጵያ የድህነት ፣ የረሃብ ፣ 

የጦርነትና ብጥብጥ ተምሳሌት ሆና የመትወሰድበትና በስልጣኔ እጅግ ወደ ኋላ ከቀሩ 

ጥቂት አገሮች ጋር የምትደመርበት ሁኔታ እየከሰመ የመምጣቱም ምስጢር ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊው መስመር እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ኢትዮጰውያ ከዚሁ አስከፊ 

ሁኔታ ተላቃ ማየት የማይፈልግ ኢትዮጵያዊ አለ ማለት አይቻልም፡፡ እንደጥንቱ 

ከሰለጠኑት አገሮች ተርታ ተስልፈን ማየትን የማይጓጓም የለም፡፡ እናም በኢትዮጵያ 

አቆጣጣር አዲሱ ሚሌኒየም ሲጀምር ዘመኑ የኢትዮጵያ ህዳሴ የሚጀመርበት ይሆናል ሲል 

ገዢው ፓርቲ ተናግሮ የተናገረውንም በተግባር ማረጋገጥ በሚቻልበት ቁመና ላይ 

እንድንገኝ ማብቃቱ ፈጣኑን የአገራችንን እድገት ከመጀመራችን ጋር ተያይዞ የብዙሃኑን 

ተስፋ ያጫረ ጉዳይ ሆኗል፡፡  

 የኢትዮጵያ ህዳሴን የማረጋገጥ ግብ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር ዳር ማንቀሳቀስ 

የሚችልና በእጅጉ የሚያጓጓ ጉዳይ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ አገራችን በስልጣኔ ወደኋላ 

ልትቀር የቻለችው በውስጧ ያቀፈችውን ብዝሃነት በብቃት ማስተናገድ ተስኗት በማያባራ 

ቀውስና ግጭት ስትናጥ ስለነበረ መሆኑም በተመሳሳይ አያጠያይቅም፡፡ ከዚሁ የንቅዘት  

አዙሪት መላቀቅ የምትችለው ብዝሃነቷን በብቃት ማስተናገድ የሚያስችላትን የቡድን 
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መብቶችንና የግል ነጻቶችን ያጣመረ ለቡድን መብቶች በቂ ትኩረት የሚሰጠውን 

ዴሞክራሲ፣ ልማታዊ ዴሞክራሲን እውን ማድረግ ስትችል ነው የሚባለው ለዚህና ከላይ 

ለተመለከቱት የድህነት ጥያቄዎች እንጂ ለከፋፍለህ ፖሊሲ እንዳይደለ አጽንኦት ሊሰጠው 

ይገባል፡፡አገራችን በስልጣኔ ወደኋላ ልትቀር የቻለችው በድህነት አዙሪት እንድትዳክር 

ያደረጉ መሰረታዊ ምክንያቶችን ለይቶ እነዚህን ለማስወገድ በተመረጠና ውጤታማ አኳኋን 

የሚንቀሳቀስ መንግስት፣ ልማታዊ መንግስት መመስረትና ማስቀጠል ስልላቻለች እንጂ 

በፓርቲዎች ቅንጅትና ትብብር ስለደኸየች አየደለም ፡፡ በሌላ አነጋገር የአገራችን ህዳሴ 

እውን ሊሆን የሚችለው፣ የንቅዘቷ ምከንያት የሆኑትን ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች 

በብቃት የሚያስወግድ ልማታዊነትን ከዴሞክራሲያዊነት ያጣመረ መንግስት መመሰረት 

ስትችል እንጂ በትብብርና ጥምረት የምርጫ ወቅት ግርግር እንዳልሆነ ሊታወቅ 

ይገባል፡፡የኢትዮጰያ ህዳሴና ልማታዊና ዴሞክራሲዊ መሰመሩ የማይለያዩ፣ አንዱ የሌላው 

የመጨረሻ ዓለማ፣ አንዱ የሌላው ማስፈጸሚያ ወሳኝ መሳሪያ ናቸው የምንለውም በዚህ 

ምክንያት እንጂ ጭፍን ካድሬ ስለሆንን አይደለም፡፡ የኢትዮጵያ ህዳሴና መፈክር ተገቢ 

መፈክር የሚሆነው እጅግ አጓጊና ህዝቡን ከዳር ዳር ማንቀሳቀስ የሚችል መፈክር በመሆኑ 

ብቻ ሳይሆን ይህንን ግብ ለማሳካት በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግድ መጓዝን የግድ 

የሚል ከልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ ጋር በማይበጠስ ገመድ የተቆራኘ በመሆኑም 

ጭምር ነው፡፡ ልማታዊ ዴሞክራሲንና የኢትዮጵያ ህዳሴ እውን ማድረግን በሰፊው 

መጠቀም መጀመራችን በእጅጉ ተገቢ የሚሆነውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡  

ይህን መስመር እንደከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ በመውሰድ የሚያጠለሹትን እና መተባበርን 

በራሱ ግብ አድርገው በመንቀሳቀሳቸው ከመቀመቅ ከወረዱት ጸረ ዴሞክራሲያዊ 

ፓርቲዎች መካከል የተወሰኑትን ከኢትዮዽያ ህዳሴና ከልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ 

አኳያ እዚህ ጋር መመልከት ተገቢ ነው። 

 የአዲስ አበባ አስተዳደርና የአካባቢ ምርጫ እነሆ የ5ዓመታት ጊዜውን ጨርሶ ለሌላኛው 

የሥልጣን ዘመን የሚያበቃ የምርጫ ክንውን ዋዜማ ላይ በነበረ ሰአት   ምርጫን 

የማስተዳደርና የማከናወን ሥልጣን በአዋጅ የተሰጠው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2005 

ዓ.ምን የአዲስ አበባና የአካባቢ ምርጫ አስመልክቶ መርሃ ግብሩን የሚያሳውቅበት 

መድረክ   በአዳማ ከተማ አዘጋጅቶ የነበረ መሆኑ ይታወሳል፡፡ 
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ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ የመድረኩ ተሳታፊ ከነበሩት 90 አካባቢ የሚደርሱ ፓርቲዎች 

መካከል 33 የሚሆኑቱ የዕለቱ አጀንዳ ከነበረው የምርጫ መርሃ ግብር ባሻገር በርካታ 

ጥያቄዎች ያሉን በመሆኑ ጥምረት ፈጥረን ጥያቄዎቻችንን ከማስመለሳችን በፊት ምርጫን 

ንክች አናደርጋትም የሚል አይነት ይዘት ያለው አስተያየት በየሚዲያውና በየድረ ገፁ 

ሲሰጡ መሰንበታቸውም እንዲሁ፡፡ እንዳሉትም አልቀረ በአቶ አስራት ጣሴ የሚመራ 

ጊዜያዊ ኮሚቴ በማቋቋም የሁላችንም ጥያቄዎች ናቸው ሲሉ ለሚመለከተው ብሔራዊ 

የምርጫ ቦርድ ማቅረባቸውንና ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤትም ጭምር ማሳወቃቸውን 

ወዲያውኑ ነበር በሰጡት መግለጫ ያረጋገጡልን፡፡ 

በዚህ አመት የሚደረገው የአካባቢ ምርጫና ወደፊትም የሚካሄዱት ምርጫዎች እንደ 

2002ቱ ከሆኑ ለሀገሪቱ ህልውናም አስጊ ናቸው በማለት አቶ አስራት ጣሴ መናገራቸውን   

በወቅቱ  ከአሜሪካ ድምፅ ሰምተናል፡፡   

ሬዲዮው በዚሁ ዘገባው የጊዜያዊ ኮሚቴ ሃላፊዎቹን በመጥቀስ ፖርቲዎቹ በኢትዮጵያ 

የሚካሄዱት ምርጫዎች ነፃ፣ ፍትሃዊ ህጋዊና ተቀባይነት ያላቸው እንዲሆኑ ከተፈለገ 

ያለፈውን መንገድ መድገሙ ዋጋ የለውም፤ የበለጠ ችግር ውስጥም ይከተናል የሚል 

እምነት እንዳላቸው አስደምጦን ነበር ፡፡ የም ሆኖ ግን መተባበር ለስልጣን ሱስ ነበርና 

አቶ አስራትና 33ቱ ዛሬ የት እንዳሉም ሳናውቅ 9 ሆነው መጡ። 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የ2002ቱን መንገድ ከደገምነው ችግር ውስጥ እንገባለን፤ ጥያቄያችን 

ካልተመለሰ ምርጫውን ንክች አናደርግም የሚሉቱ   የጊዜያዊ ኮሚቴ አመራሮች 

በተለይም በ2002ቱ ምርጫ ላይ የነበራቸውን አሰላለፍና ኢህአዴግ ምርጫውን ፍትሃዊና 

ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ በመውሰድና ከፖርቲዎቹ ጋር 

በመወያየት የተዘጋጀውን የምርጫ ስነምግባር በደንብ ተንተርሰን የ2002ቱን መንገድ 

ለመፈተሽ የወቅቱን የኢህአዴግ የምርጫ መሃንዲስ እና የሁለት ምርጫዎች ወግ 

መፅሀፋቸውን በምንጭነት መጠቀም ግድ ይለናል፡፡ 

ከፍተኛ ፉክክር በሚካሄድባቸው፣በተለይም ደግሞ ፉክክሩ የተካረረ የፖለቲካ አቋም ባላቸው 

ተቀናቃኞቹ መካከል በሆነባቸው የጀማሪ ዴሞክራሲ አገሮች ምርጫዎችን ሰላማዊና 

ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ፖርቲዎች ሁሉ ዓለምአቀፍ ተቀባይነት ባለው የምርጫ 

ሥነምግባር ደንብ እንዲመሩ ማድረግ ቁልፍ ተፈላጊነት እንዳለው በሁለት ምርጫዎች 
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ወጋቸው የሚተርኩልን የ2002ቱ ምርጫ የኢህአዴግ የምርጫ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ የኢህአዴግ 

ከፍተኛ አመራርና የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ በረከት ተፈላጊነቱ ቁልፍ 

የሚሆንበት ምክንያትም በብዙ ያልበለፀጉ አገሮች በሚካሄዱ ምርጫዎች ለመንግሥት 

ስልጣን ከሚወዳደሩ ፖርቲዎችና ግለሰቦች እጅጉን የሚበዙት ስልጣን መያዝን 

የመጨረሻውና የግል ብልፅግናን ማረጋገጫ ብቸኛው መሳሪያ አድርገው ስለሚመለከቱት 

የየሃገራቱ የምርጫ ህጎች የማይፈቅዷቸውን የተሳሳቱ ተግባራት ሲፈጽሙ ማየት የተለመደ 

በመሆኑና በስልጣን ላይ ያሉ መንግስታት ማንንም ሳያማክሩ የምርጫ ህጎችን 

የሚቀይሩበት፤ ተቀናቃኞቻቸው በነፃነት መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ምህዳሩን የማጥበብና 

የመሳሰሉትን እርምጃዎች የሚወስዱበት ሁኔታ ተደጋግሞ ስለሚስተዋል እንደሆነ 

ያስረዳሉ፡፡ 

በዚህ መሰረት 33ቱ ሲነሱት የነበረውና አስቀድሞ ቅንጅት ሲያነሳው የነበረው የምህዳር 

መጥበብና የምርጫ ህግ እንዳይቀለበስ ስነምግባር ደንቡ አስፈላጊ ቢሆንምና በሚገርም 

ሁኔታ ባይፈርሙበትም ኢህአዴግ ግን በሥልጣን ላይ ሆኖ ሳላም ከምርጫ ብልግና 

የሚድንበትን ስነ ምግባር ደንብ ለማዘጋጀት የፊት አውራሪነትን ሚና መጫወቱ ሊዘነጋ 

እንደማይገባና የ2002ቱን መንገድ ፍትሃዊነት የሚያመለክት መሆኑን መረዳት ይቻለናል፡፡ 

አብዛኞቹ የፓርቲው መስራቾች የተሰባሰቡትም ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው በርዕዮተ 

አለም ተግባብተውና ተማምነው ሳይሆን በጉርብትናና በወንዝ ልጅነት እንዲሁም 

በጓደኝነት ላይ ተመስረተው ነው። 

የየፓርቲዎቹ መሪዎች በተለያየ ደረጃ የሚያስቀምጧቸው ካድሬዎች የአካባቢ ተጠሪ፣ 

ሰብሳቢ) በብቃት ሳይሆን የሚመደቡት ለአመራሩ ሎሌ (አስፈፃሚ) እስከሆኑ ድረስ ብቻ 

ነው። ሰሜን ሸዋ፣ አልያም አምቦ በተለይ ደግሞ ባዶዋቾ ሾኔ ጎራ ቢሉ በተጨባጭ ይህንኑ 

አረጋግጠው እንደሚመለሱ ቃሌ ነው። 

ወደሌሎች ሃገራት ሲጓዙ ስኬታማ ከሆኑት ፓርቲዎች ልምድ ቀስመው ከመመለስ ይልቅ 

የዲያስፖራውን የ50 ዶላር ትዕዛዛቶችና አሉባልታ ይዘው የሚመጡት አብዛኞቹ 

አመራሮች የሚገኙት በመድረኩ ስር የተጠለሉ ፓርቲዎች ውስጥ ነው። እነዚህ አመራሮች 

ደግሞ አብዛኞቹ በስልጣን ፍቅር የናወዙ እና በቀቢፀ ተስፋ የተሞሉ መሆናቸው 
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የመድረኩን ህልውና የበለጠ አደገኛ ያደርገዋል።በአንድ ፓርቲ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ 

አሰራር ወሳኝ የመሆኑን ያህል ዲሲፒሊንም እንዲሁ እጅግ አስፈላጊ ነው።  

በመድረኩ ውስጥ የተሰባሰቡት ፓርቲዎች ግን ከዚህ የተለዩ ናቸው። አቶ አስራት ጣሴ 

የሰጠውን መግለጫ ፕ/ር በየነ አልያም አቶ ግርማ  ሲያፈርሱት አንዳች የከለከላቸው 

ሃይልና የስራ ዲሲፕሊን አልነበረም። እህሳ ሲባሉ ደግሞ የመታገያ አጀንዳ የሌላቸው 

መሆኑን አምነው ከመቀበል ይልቅ ያጣላን ኢህአዴግ ነው ብለው የመናገር ፍጥነታቸው 

ድንቅ ነበር።9ኙንም የምን-ብቃቸው በዚህ ደረጃ ነው። 

ፀረ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ለመላበስ መጀመሪያ ስለ ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብ ማወቅ ግድ 

የሚል ባይሆንም ማወቁ ግን አስፈላጊ ይመስለኛል ። ኢህአዴግን ፀረ ዴሞክራሲያዊ 

ድርጅት ነው የሚሉት በመድረክ ጥላ ስር የተሰባሰቡት ሃይሎች ስለዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብ 

አውቀውና ተረድተው ቢሆን ኖሮ ኢህአዴግን ፀረ ዴሞክራሲያዊ ድርጅጅት ነው   

የሚሉበት አንዳች ምክንያት ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እነርሱና በእነርሱ 

ስር የሚገኙት ሁሉ ነቃፊን እንደደመኛ የሚቆጥሩ፤ የመፍትሄ ሃሳብ የሚያቀርብን 

የስልጣናቸው ገልባጭ አድርገው ማየታቸው ለዴሞክራሲ ባዕድ መሆናቸውን የሚያመለክት 

ስለሆነ። 

 በአጠቃላይ በመድረኩ ጥላ ስር የተሰባሰቡት ፓርቲዎችም ሆኑ አመራሮቻቸው፤ምርጫ 

ቦርድ እውቅና ያልሰጣቸው የ9ኙ ፓርቲዎች ስብስብም ሆኑምርጫ ቦርድ እውቅና 

ያልሰጣቸው የአንድነት አመራሮች ከላይ የተዘረዘሩት ችግሮች ሰለባ መሆናቸው 

እንደተጠበቀ ሆኖ መንገዳቸው ሁሉ  በህገ ወጥነት ጥላ ስር የታጠረ፤  ሊያውም 

በተጨባጭና በማስረጃ ባልተደገፉ  ህገወጥ ጥላ ስር የታጠረ መሆኑ ያሳዝነናል። 

መድረክ አጣን ሚዲያ ተከለከልን የሚሉት  እነዚህ ስብስቦች ባገኙትም መድረክ ቢሆን 

የሚያቀርቡት ይህንኑ የአጣን ተከለከልን ክስ እንጂ አንዳችም ረብ ያለው ነገር ይዘው 

ሲቀርቡ ተመልክተን አለማወቃችን ለዚሁ ነው ። 

የስነ ምግባር ደንቡን በተመለከተም እንደልዩ ገደብ ወይም ሃሳባቸው በስፋት 

እንዳይንሸራሸር ገዢው ፓርቲ የጣለው ገደብ አስመስለው ሲያቀርቡ፤ ህብረተሰቡ የስነ 

ምግባር ደንቡን ገዢው ፓርቲ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን ከመፈለጉና እራሱም 
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የሚዳኝበት እንደሆነ የመገንዘብ ችግር እንደሌለበት አለማሰባቸው ለህዝብ ያላቸውን ንቀት 

የሚያመላክት ነው። 

እነዚህና ወደኋላም የምንመለከታቸው ፓርቲዎች እንደሚቀባጥሩት ሳይሆን ይህን የተፋጠነ 

ልማታዊ ጉዞ በተለምዶ አገሮች የሚፈርጁበትን መስፈርት መሰረት አድርገን ሂደቱን 

በሶስት ዋና ዋና ምዕራፎች ከፍለንም  በማየት ጉዳዩን(የልማታዊ መንግስቱን 

ትክክለኛነትና ህዝባዊነት ) በሚገባ መመርመር እና የዜሮ ድምሩ ስብስብ  ከገዥ ስርአቱ 

ሊማርባቸው የሚገቡ ነጥቦችን ለመጠቆም እንችላለን፡፡ 

የመጀመሪያው ምዕራፍ አገሮች ከድህነት አዙሪት መውጣት መቻላቸውን የሚያሳዩበትና 

ከድህነት ወደ ዝቅተኛው መካከለኛ ገቢ (lower middle income) የሚሸጋገሩበት ምዕራፍ 

ነው፡፡ ይህን ጉዞ  እኛም በተግባር ስለመጀመራችን ማጠየቂያ ሰበዞችን እንምዘዝ፡፡ የነብስ 

ወከፍ ገቢያችን በ100 ዶላር አካባቢ ከነበረበት ሁኔታ ተነስተን ወደ አንድ ሺ ዶላር 

አካባቢ ወደ ዝቅተኛው የመካከለኛ ገቢ የምንደርስትን ጎዞ ቢያንስ ላሳለፍናቸወ 10 

አመታት ያህል በተሳካ መልኩ ተጉዘናል፡፡በያዝነው እጅግ ፈጣን ጉዞ መቀጠል ከቻልን 

የመጀመሪያውን ግብ ከቀጣዩሁለተኛው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን 

በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ልንደርስበት እንደምንችል ያለንበት ደረጃና የልማታዊ መንግስቱ 

ቁርጠኝነት ያመላክተናል፡፡ 

 ሁለተኛው ምዕራፍ አገሮች ወደ ከፍተኛው መካከለኛ ገቢ (upper middle income) ደረጃ 

የሚሸጋገሩበት የነብስ ወከፍ ገቢያቸው ከአንድ ሺ ዶላር አካባቢ የሚደርስበት ነው፡፡ 

ይህንን ጉዞ እጅግ በተፋጠነ ሁኔታ መፈጸም ከቻልን በ3ኛው የትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ዘመን   ጊዜ  መሻገር እንደምንችል ሌላውን ትተን በሰው ሃይል ግንባታ በኢንቨስትመንት 

እና ለዚሁ ጉዳይ ወሳኝ በሆነው የመሰረተ ልማት ዘርፍ የደረስንበት ደረጃ ሁነኛ 

ማመላከቻዎቻችን ናቸው፡፡ የመጨረሻውም ምዕራፍ አገሮች ከፍተኛ ገቢ (upper income) 

ደረጃ ላይ የሚደርሱበት የነብስ ወከፍ ገቢው ከአምስት ሺ አካባቢ ወደ አስር ሺ አካባቢ 

የሚያደርሱበትና የመካከለኛ ገቢ አዙሪት እየተባለ የሚጠራውንና አገሮች ከመካከለኛ ገቢ 

ወደፊት መራመድ እንዲሳናቸው የሚያደርገውን ፈተና የሚያልፉበት ነው፡፡ ይህንኑም ጉዞ 

በተፋጠነ ሁኔታ ከሄድንበት በ15 ዓመታት አከባቢ መጨረስ ይቻላል፡፡ በሌላ አነጋገር 

በጣም ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ጉዞን ማረጋገጥ ከቻልን የቀረንን የህዳሴ ጉዞ ከ30-35 

አመት ባለ ጊዜ ውስጥ መጨረስ እንደሚቻል መገመት አይከብድም፡፡ የህዳሴውን ጉዞ 
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ከሌሎች አገሮች ልምድ በመነሳትም ሆነ ባለፉት 10 አመታት ያስገኘውን ውጤት መሰረት 

ያደረገ ትንበያ በመጠቀም ስንገምተው የሚሰጠን ስዕል ተመሳሳይ ነው፡፡ ይህም ሊሆን 

የሚችለው ሁለት ነገሮች ሲሟሉ ብቻ ነው፡፡ ፈጣን እድገቱ ሲቀጥልና ፣ ፈጣን እደገቱ 

ያልተቆራረጠና ቀጣይነቱ የተረጋገጠ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ለሰላሳና አርባ አመታት 

በተመሳሳይ ፍጥነት በተመሳሳይ አቅጣጫ መቀጠል እጅግ አስቸጋሪ ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ፣በአናቱም ከላይ የተመለከቱ የዜሮ ድምር ስብስቦች ፕሮፖጋንዳ ተጨምሮ ሰዎች 

ጉዞውን ሳይጀምሩ ቢታክታቸውና ተስፋ ቢቆርጡ የሚገርም አይሆንም፡፡ ለኢትዮጵያ 

ህዳሴ ቆመናል ስንል ለእንደዚህ ዓይነቱ አስቸጋሪና አታካች ጉዞ ታጥቀን ተነስተናል 

ማለት መሆኑ ግን አጽንኦት የሚሰጠውና ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ነው ፡፡ የመስመሩ 

አቀጣጣይ ፓርቲም ለአንድ ረጅም የማራቶን ሩጫ ሳይሆን በዱላ ቅብብሎሽ መልክ 

ለሚከናወኑ በርካታ የማራቶን ሩጫዎች ተሰልፈናል ሲል በደጋጋሚ የሚናገረውም ለዚህ 

እንደሆነ ነጋሪ ሳያሻን መገንዘብ አይከብድም፡፡እንደማንኛውም የቅብብሎሽ ሩጫ ሁሉ ይህ 

የህዳሴ ጉዞ የለውጥም የቀጣይነትም ጉዞ እንደሚሆን ተገንዝበን ከለውጥ ሳንቦዝን 

ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ ውስብስብ ጉዞ ለመፈጸም  መዘጋጀት ደግሞ ከሁሉም 

ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች የሚጠበቅ ነው፡፡  እናም የህዳሴውን ጉዞ የሚወስኑ ጉዳዮችን 

በአንድ አርፍተ ነገር ማስቀመጥ ቢያስፈልግ በረጅም የለውጥና የትራንስፎርሜሽን ጉዞ 

ሂደት ውስጥ የልማታዊ ዴሞክራሲን ቀጣይነት ማረጋገጥ ነው በሚል ልንግጸው 

እንችላለን፡፡ በሌላ አገላለጽ ሃገራችን የምትሻው ትብብር ከላይ የተመለከተውን መስመር 

እንጂ በስልጣን ጥም የናወዙ ሃይሎች የሚያወሩትንና ስለዜሮ ድምር ፖለቲካ ሱባኤ 

የተያዘለትን ትብብር እንዳልሆነ ደግመን ደጋግመን እንናገራለን። 

 ከሌሎች ሃገራት ልማታዊ ንድፈ ሃሳብ በመነሳት ልማታዊ መስመሩን ስንመለከተው 

ከድህነት ወደ ብልጽግና የሚደረገው ጉዞ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ሂደት እንደሆነ 

ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ በዚሁ መሰረት ከድህነት ወደ ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ  የሚደረገው 

ጉዞ ከዓለም የቴክኖሎጂ ድንበር ወደኋላ የቀሩትን ቴክሎጂዎች የመልመድና እነሱን 

በመጠቀም ጥራታቸው የተጠበቁ ምርቶችና አገልግሎቶች ለገበያ አቅርቦ የመወዳደር 

የቴክኖሎጂ አቅም የሚገነባበት ሂደት ነው ማለት ይቻላል፡፡ ከከፍተኛው የመካከለኛ ገቢ 

ወደ  ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሽግግር ሌላ አገርና ሰው የፈጠረውን ቴክኖሎጂ ከመጠቀም 

ባሻገር አዳዲስና በዓለም የቴክኖሎጂ ድንበር ያሉ ቴክኖሎጂዎችን የማፍለቅ አቅም 
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የሚገነባበት ሂደት ነው ይሆናል፡፡ የድህነት አዙሪት የሚመጣው ሌላው የሰራውን 

ቴክኖሎጂ በአግባቡ ተጠቅሞ በዘላቂነት መወዳደር አስቸጋሪ ስለሆነ ነው፡፡በተመሳሳይም 

የመካከለኛ ገቢ አዙሪት የሚመጣው ሌላው የሰራውን ቴክሎጂ ከመኮረጅ አልፎ አዳዲስና 

በአለም የቴክኖሎጂ ድንበር ያሉ ቴክሎጂዎችን ማፍለቅ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው፡፡ 

የልማታዊ መንግስት ትልቁ ድርሻ እነዚህን ችግሮች በፍጥነትና ያለማቋረጥ እንዲካሄዱ 

ማድረግ ነው፡፡ስለሆነም ነው የዜሮ ድምሩ ስብስብ ሲያወራ ልማታዊ መስመሩ ይህንኑ 

እያደረገ የሚገኘው። 

ከላይ የተጠቀሰው የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታና ሽግግር ሂደት የለውጥም የቀጣይነትም 

ሂደት ነው ስለሆነ ነው ልማታዊ መስመሩን አተሰነሰጥቡብን የምንለው፡፡     

 ቴክኖሎጅው በተግባር የሚገለጸውና ጥቅም ላይ የሚውለው በምርትና አገልግሎት ተቋም 

እንጂ በትምህርት ቤት ወይም በምርምር ተቋም አይደለም፡፡ ከሚገኘው ልምድ በመነሳት 

አነስተኛ ማሻሻያዎችን በማድረግ የሚገለጸውና ጥቅም መላይ የሚውለው በምርትና 

አገልግሎት ተቋም እንጂ በትምህርት ቤት ወይም በምርምር ተቋም አይደለም፡፡ ከሚገኘው 

ልምድ በመነሳት አነስተኛ ማሻሻያዎችን በማድረግ ቴክኖሎጅውን በይበልጥ የመካንና 

አዳዲስ ነገሮችን የማፍለቅ አቅምም የሚገናባው በዚሁ ነው፡፡ ቴክኖሎጂ  በተግባር 

የሚጨበጠው ከማምረት ተግባር በሚገኝ ልምድና ችግር ነው፡፡ ስለሆነም የምርት አቅምን 

ከቴክኖሎጅ መሰረት ልማት ጋር ማስተሳሰር ለቀጣይ ልማትና የቴክኖሎጅ እድገት ወሳኝ 

መሆኑን በቅጡ የተገነዘበው መንግስት ይህንኑ እያደረገ ነው፡፡ 

ሸቀጦችና አገልግሎቶችን ለማምረት በየጊዜው ከሚቀያይረው ማምረቻ የአግልግሎት 

መሳሪያዎች ባሻገር በቋሚነት የሚፈለግ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ የኢኮኖሚያዊ መሰረተ 

ልማት ጉዳይ ነው፡፡የትራንስፖርት፣ የኮሙኒኬሽን ፣ የኤሌክትሪክ ኃይል ፣ የውሃ ወዘተ   

መሰረተ ልማቶች በሁሉም የእድገት ምዕራፎች የሚፈልጉ መሆናቸውንም የዘነጉት 

ስብስቦች ልማት ብቻ ሲሉ ቢጮሁም ልንሰማቸው የማንችልበት ደረጃ ላይ 

ደርሰናል፡፡የሚፈለገው መሰረት  ልማት ዓይነትና ጥራት ከምዕራፍ ምዕራፍ ሊለያይ 

ቢችልም ለሁሉም ምዕራፎች ከላይ የተጠቀሱትና መሰል መሰረተ ልማቶች ማስፈለጋቸው 

ግን በፍጹም ማይቀር ጉዳይ ነው፡፡ የግል ባለሃብቱና ገበያው ኢኮኖሚው እያደገ በሄደ 

መጠን በመሰረተ ልማት አቅርቦት ላይ የሚኖራቸው ድርሻ እየጨመረ የመንግስት ድርሻ 

እየቀነሰ እንደሚሄድ ጥርጥር የለውም፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት መጠኑ 
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ቢለያይም በሁሉም ምዕራፎች የመሰረተ ልማት አቅርቦትን ማሟላት ግዴታው እንጂ የዜሮ 

ድምሩ ስብስብ እንደሚለው ጣልቃ ከመግባት የሚቆጠር አይደለም፡፡ 

ከዚህ አኳያ ሲታይ ልማታዊ መንግስት ልማቱ ብልጭ ድርግም ሳይል በፍጥነት 

እንዲቀጥል ለማድረግ የሚያስችል መሰረተ ልማት የማቅረብን ስራ  እያቀላጠፈ ይገኛል 

በቀጣይነትም መስራት አለበት እንጂ በዜሮ ድምሩ ስብስብ ተራ ወሬ ሊዘናጋ አይገባም፡፡ 

ይልቁንም ይህንን በሚያደርግበት ወቅት የመሰረተ ልማት አገልግሎቱ በአግባቡ ጥቅም 

ላይ ሳይውል እንዳይቀርና ዘግይቶ ልማቱን እንዳያስተጓጉል ሁልጊዜ ከልማት ስራው 

አንድ እርምጃ ቀድሞ በሚደርስበት አኳኋን  አቅዶ መፈጸም ይኖርበታል፡፡ ለመጀመሪያው 

ምዕራፍ የሚሰራው መሰረተ ልማት በተቻለ መጠን የመጪውን ምዕራፎች እንዲያገለግል 

ተደርጎ መታቀድና መፈጸም ብሎም በየምዕራፉ ከጥቅም ውጪ የሚሆን መሰረተ ልማት 

ውሱን እንዲሆን ማድረግ የሚጠበቅበት መሆኑን ሊገነዘብ ይገባል፡፡ የበለጸጉ አገሮች ምን 

ዓይነት መሰረተ ልማት እንዳላቸው ስለሚታወቅ እኛም ስንበለጽግ ምን ዓይነት መሰረተ 

ልማት እንደሚያስፈልገን መተንበይ እንችላለን፡፡   

ያም ሆኖ ግን ይህንንም ጣልቃ መግባት ሲሉ የሚያፌዙት ስብስቦች ዕንዴት ያለ ታምራዊ 

እድገት ሊያሳዩን እንደሆነ ባናውቀውም በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ እንዲዘህ ዓይነቱን 

አስገዳጅ ሁኔታ ለመፍጠር ያሉት አማራጮች ሁለት መንገዶች ማለትም የገበያ ውድድርና 

የመንግስት ቁጥጥር መሆናቸው የማይታበል ነው፡፡ የመንግስት ድርሻ መቼም ቢሆን የገበያ 

ጉድለትን ማካካስ ከመሆን ስለማይዘል ዋናው መሳሪያ ገበያው መሆኑ ግን አይቀሬ 

ነው፡፡እናም ገበያው ኩባንያዎች በማያቋርጥ አኳኋን እንዲለወጡ አሊያም እንዲከስሙ 

ለማድረግ የሚያስችል ከፍተኛ ጫና ማሳደር መቻል አለበት፡፡ እንደዚህ ዓይነቱን ጫና 

ማሳደር የሚችለው ትልቁ የገበያ መሳሪያ ጠንካራ ውድድር መሆኑንም ልማታዊ 

መንግስታችን ስለሚገነዘብ ስጋታችን አይሆንም፡፡  

 


