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በኢትዮጵያ እድገት ለውጥ ሂዯት/ትራንስፎርሜሽን/ 
የተቃዋሚዎች ሚና ሲፈተሽ ቆሞ ቀርነት ወይስ ተራማጅ? 

 
ቃሌቤሳ ከፉንፉኔ 
 
 ይህን ፅሐፌ እንዴፅፌ ያነሳሳኝ የኢትዮጵያን ማህበረ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚን ትራንስፍርሜሽን በማስመሌከት 

አንዲንዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎችና ሚዱያዎች ከሀገር ውስጥና ከውጭ የሚያቀርቡት የመከራከሪያ እሳቤና የሀገሪቷ 

የፖሇቲካ ተዋናዎች  የሚንገኝበትን ሀገራዊ ብልም አሇም አቀፊዊ ተሇዋዋጭና ነባራዊ መዴረኮች ጋር የሚሄዴ 

ስትራቴጂ፣ታክቲክና አመራር ብቃት በሚመሇከት ያሊቸውን አሰሊሇፌ ሇመቃኘት ነው። ይህንን ምለዕ በሆነ መሌኩ 

ሇመረዲት ምን ያህሌ ፓርቲዎች እነዚህን ሀገራዊና አሇም አቀፊዊ ተሇዋዋጭ (dynamic)  መዴረኮችንና 

የፖሇቲካ እዴገት አሌጀብራና ዱያላትክስ የሚያስረዲ የአመራር ብቃት አሊቸውን? እነዚህንስ ተረዴተው 

የሚያስረደበት ስትራቴጂና ታክቲክስ ምን ይመስሊሌ? የሀገሪቷንና የህዝቧን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታንና ጥቅም 

የሚመጥን የአዯረጃጀት፣ የአሰራርና የአመራር  ብቃትስ አሊቸውን? የሚለትን ጥያቄዎች መዲሰስ፣ በመወያየት 

መመሇስ ፅሐፈ የተነሳበትን ዓሊማ ስሇሆነ ማየቱ አስፇሊጊ ነው። 

 

የሀገሪቷ የፖሇቲካ ተዋናዎች በሀገሪቷ ማህበረ ፖሇቲካ ኢኮኖሚ ትራንስፍርሜሽን ውስጥ ያሊቸው ሚናና አሰሇሇፌ  

ከህዝቡ ፌሊጎት ጋር ያሇቸውን ዝምዴና  በአራት ዋና ዋና ሀገራዊ የትራንስፍርሜሽን ጉዲዮች ማሇትም በሀገሪቷ 

የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የእዴገት ሇውጥ ሂዯት ያሊቸው አንዯምታ እንዴሁም ህዝባዊ አጀንዲቸውና የአመራር 

መተካካት ሂዯታቸው መመሌከትና መገንዘብ ሚናቸውንና አሰሊሇፊቸውን ሇማወቅ  ስሇምረዲን ወዯዚያው እንግባ ። 

 
በኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የተቃዋሚዎች ሚና ሲፇተሽ 

 

 በኢትዮጵያ ፖሇቲካ መሌካምዴር ዳሞክራሲያዊ ሽግግርና የመዴብሇ ፓርቲ ስርዓት እንዱኖር ህገ-

መግንስታዊ እውቅ አግኝቶ በተግባር ከዋሇ ሁሇት አስርት ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ በእነዚህ ጊዜያት ህዝባዊ አጀንዲ ይዞ 

በሰሊማዊ፣ ህጋዊና ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ወዯ ሥሌጣን ሇመምጣት አዯረጃጀታቸውን በምለዕ ኢትዮጵያዊነት ጥቅምና 

ፌሊጎት ሊይ የመሠረቱ ተቃዋሚዎች በብዙም አሌታዩም ማሇት ይቻሊሌ።ይህ የሆነውም ፓርቲዎቹ በአብዛኛው ውስጤ 

ዴርጅት ዳሞክራሲያዊ አመራርት፣ አዯረጃጀትና የትግሌ ስሌት ስሇላሊቸውና ከትምክተኝነት ወይም ከጠባብ 

ብሄረተኝነት ቀሇበት በመውጣት ህዝባዊ ተቀባነት ማግኘት  ስሊሌቻለ ነው የሚሌ ስነ-አመክንዮ  ያስኬዲሌ። በመሆኑ 

ስሇዳሞክራሲያዊ መርሆችና እሴቶች ያሊቸው አቋምና ግንዛቤ አጠያያቂ ሆኖ ይገኛሌ።   እነዚህ ህገ-መንግስቱ 

ባረጋገጠው የመዯራጅትና ሀሣብ በነፃነት የመግሇፅ መብት የተቋቋሙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምለዕ ኢትዮጵያዊነት 

(ብሄር፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን) ማንነትና ፌሊጏት እንዯ አንዴነት ስጋት በማየት ገምሶቹ ፖን-ኢትዮጵያንዝምን ያሇ 

ባሇቤቱ ህዝብ በማቀንቀናቸው፤ገምሶቹ በአከባቢያዊነት በመታጠር ከሀገራዊ፣  ህዝባዊና ዳሞክራሲያዊ አጀንዲዎች ጋር 

መሄዴ አቅቷቸዋሌ፡፡ ሇእነዚህም ተቃዋሚዎች ዳሞክራሲያዊና ህጋዊ መርሆችንና እሴቶች አሇመሄዲቸውና ቆሞ ቀርነት 

ግሌፅ የሚያዯርጉ ጉዲዮች ዳሞክራሲያዊና ህጋዊ እሣቤዎችንና እሴቶችን በጥሊቻ የገዥው ፓርቲ እሴቶች በማዴረግ 

ከህዝቡ ጋር መሊተማቸው ነው፡፡ እነዚህ እሣቤዎችና እሴቶችን ማጥሊሊታቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ፌሊጏት ማጥሊሊት 

መሆኑን የሚገነዘብ የአመራር ብቃት የላሊቸው በመረዲቱ  ህዝቡ ከፖሇቲካ መዴረክ ውጭ እንዱሆኑ በ2002 ዓ.ም 

ምርጫ በይኖባቸዋሌ፡፡ አሁንም በአዯረጃጀትና በአስተሳሰብ ወዯ ህዝቡ ከመቅርብ ይሌቅ የአብዛኛውን የህዝብ 

ዳሞክራሲያዊ ብይን መቀበሌ አቅቷቸው ኢ-ዳሞክራሲያዊና ህጋዊ ያሌሆኑ አስተሳሰቦችን በማራመዴ ሊይ ይገኛለ፡፡ 
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ቆሞ ቀርነታቸው ይበሌጥ ፌንትው ብል የሚታየው ዳሞክራሲና ፖሇቲካ የጥቂት ፖሇቲከኞች ወይም ባሇፀጎችና ምሁራን 

የግሌ ንብረት ሳይሆን የምሌአተ ህዝቡ ወሳኝ ዴርሻ እንዱጫወት በተረጋገጠው ህገ መንግስት መሰረት አንዴም ተቃዋሚ 

ፓርቲ በዳሞክራሲያዊና ህጋዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ሁለን ብሄር፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን የሚያቅፌ ዳሞክራሲያዊ 

የአዯረጃጀትና የአሠራር መመሪያ ቀርቶ አስተሳሰብ ሇአባልቻቸውም እንኳ የላሊቸው መሆኑን ነው፡፡ ይህንን 

ሇማረጋገጥ ብዙ ምርምር አያስፇሌግም። በመሆኑም በኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጋር መሄዴ አቅቷቸው 

አብዛኞቻቸው በጥሊቻ ፖሇቲካ ተወጥረው ቀርተዋሌ ማሇት ያስማማሌ፡፡ 

 
 የእዴገት ሇውጥ ሂዯትና የተቃዋሚዎች ቆሞ መቅረት 

 

 ትራንስፍርሜሽን ማሇት ሁለን አቀፌ የእዴገት የሇውጥ ሂዯት እንዯሆነ የተሇያዩ ተቀባይነት ያሊቸው መዝገበ 

ቃሊቶች ያስቀምጣለ፡፡ ማሇትም የፖሇቲካ ፣የኢኮኖሚ ፣የማህበራዊና ባህሊዊ የአኗኗር የእዴገት ሇውጥ ሂዯት ማሇት 

ነው፡፡ ኢትዮጵያም የፖሇቲካው የእዴገት ሇውጥ ሂዯቱ ከዘውዲዊና ከአምባገነኑ የዯርግ ሥርአት ወጥታ ባሇፈት 20 

ዓመታት  የመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት በመረጋገጡ በ2002 ዓ.ም ወዯ 90 ፓርቲዎች ተመዝግበው እንዯሚቀሳቀሱ 

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርዴ አስታውቋሌ፡፡ 

 

 ይህ በአገራችን ታሪክ ውስጥ ትሌቅ የፖሇቲካ ትራንስፍርሜሽን ነው፡፡ ይህ ማሇት ህጋዊና ዳሞክራሲያዊ 

የፖሇቲካ ትራንስፍርሜሸን ተረጋግጧሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ መረጋገጡ ካሇ ተቃዋሚዎች ሇምን ህዝባዊ ዴጋፌ አጡ? 

የሚሇውን ሇመመሇስ ዯግሞ በመጀመሪያ ተቃዋሚዎቹ ህዝባዊ አሣታፉ አጀንዲና አሠራር አሊቸው ወይ የሚሇውም 

መመሇስ አሇበት፡፡ በአገራችን ያለት ተቃዋሚዎች  ወዯ ህዝብ በአዯረጃጀትና ተሣትፍ ገብተው ሇዳሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታ ሚና ከመጫወት ይሌቅ የ19ኛውና 20ኛው ክ/ዘመን ፖሇቲካ ውስጥ እንዯነበሩ ፖሇቲከኞች አመፅና ህገ-

ወጥ ወይም መሇኮታዊ ሃይሌ የሚናፌቁ ይመስሊለ፡፡ ሰርቶ በማሠራት ፤ተዯራጅቶ በማዯራጀት ገዥው ፓርቲ  ሇሀገሪቷና 

ህዝቧ ያጎናፀፊቸውን እዴገቶች እውቅ በመስጠት የተሻሇና የጠሇጠ አጀንዲ ይዘው ስንቀሳቀሱ አሌታዩም። በአንፃሩ 

አንዲንድቹ ከህዝቡ ፌሊጎትና ማንነት ጋር ስሇተሙ ነው  የሚስተዋሇው። በህዝቡ ፌሊጎት ወሳኝነት ሊይም የጠራ 

አመሇካከት ያሊቸው መሆኑም ያጠራጥራሌ። ህዝባዊ ፓርቲ ከመሆን ይሌቅ የግሌ ፕሬስ ፓርቲዎች ፤ህዝባዊ አጀንዲ 

ከሚያጠኑ ይሌቅ የግሌ ፕሬስ አጀንዲ የሚያጠኑ ነው የሚመስለት። 

 

 በመሆኑም የፖሇቲካ ሚናቸው በ2ዏዏ2 ዓ.ም ምርጫ ውዴዴር ወዯ ዲር መገፊታቸው የአዯረጃጀታቸው፣ 

የአሰራራቸውና የአጀንዲቸው ቆሞ ቀርነታቸው ማረጋገጫ ነው፡፡ 

 

 የኢኮኖሚ ትራንስፍርሜሽኑም በማስመሌከት የኢህአዳግ መንግስት የህዝቡን የሌማት ተጠቃሚነትና እዴገት 

ሇማምጣት የነዯፇውን ዕቅዴ በማጣጣሌ ሊይ ተጠምዯዋሌ፡፡ ይህን እቅዴ ማጣጣሊቸው የህዝቡን የሌማት ፌሊጏት 

ማጣጣሊቸው መሆኑን አይገነዘቡም፡፡ እኛ ያሌባረክነው ሌማት ሌማት አይሆንም በማሇት በግብዝነት ያስተጋባለ፡፡ እነዚህ 

ተቃዋሚዎች የኢህአዳግ መስመር ተጠቃሚ ያዯረጋቸው እሌፌ አሊፊት ኢትዮጵያዊያን ጋር ከመሊተማቸው ላሊ 

የኢኮኖሚ እዴገት ሀ ሁንና የህዝቡን ፌሊጎት የተገነዘቡ አይመስለም፡፡ 

 

 ኢትዮጵያ ያለት አብዛኛው ተቃዋሚዎች አቋም ሇኢትዮጵያ ህዝብ ሌማትና ብሌፅግና ናፊቂዎች ሳይሆኑ 

አዯናቃፉ ናቸው  ያሰኛሌ። የኢህአዳግን መስመር የሌማት፣ የዳሞክራሲና የሰሊም መሆኑን አሁን አብዛኛው ህዝብ 
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በተቀበሇው ወቅት ይቅርና ኢህአዳግ የማይቻሌ የተባሇውን የዯርግ ሰራዊት በመዯምሰስ ያካበተው ሌምዴ አሁን 

ዴህነትንና ኋሊቀርነትን ሇመዯምሰስ እየገነባው ያሇው የሌማት ሰራዊት አዯረጃጀትና ስምረት በጥሊቻ ታውረው ማየት 

ተስኗቸው ይባዝናለ፡፡የማስፇፀምያ ስሌቱን ይሄው መሆኑን አይገነዘቡም። 

 ኢህአዳግ መስመር በፇጠረው በሳሌ አመራር የአፌሪካን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሇማስከበር በአሇም ተዯራዲሪ 

ሃይሌ በመሆኑና አይቻሌም የተባለትን ሁለ እንዯሚቻሌ በማሣየት ባካበተው ሌምዴ የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅደን 

እንዯሚያሣካ ጥርጥር የሇውም፡፡ የኢትዮጵያ ትራንስፍርሜሽን ይበሌጥ የሚያፊጥነው ዯግሞ ሌማቱ ኢትዮጵያዊያን 

በሌማቱ ባዯረጉት ተሣትፍ ሌክ ተጠቃሚ መሆናቸውና ፌትሏዊ መሆኑ ነው፡፡ 

 

 ኢትዮጵያ በተፇጥሮ የታዯሇችው የውሃና የማዕዴን እንዱሁም የእንስሳትና አዝርዕት ሀብቷን በማሌማት 

ያሊትን የኢኮኖሚ አቅም በተዯራጀው የሌማት ሰራዊት ሥምረት ተግባራዊ በማዴረግ ዕቅደ በቀሊለ ማሣካት ትችሊሇች፡፡ 

 በዚህ የሌማት ዕቅዴ የተቃዋሚዎች ቆሞ ቀርነት ይበሌጥ ግሌፅ የሚሆነው ተቃዋሚዎች እየጮሁ የህዝቡ 

ተጠቃሚነትና ብሌፅግ ይበሌጥ እየተረጋገጠ ስሇሚሄዴ ነው፡፡ 

 

 ማህበራዊ የእዴገት ሇውጥ ሂዯቱንም በሚመሇከት ተቃዋሚዎች ከህዝብ ጋር መሄዴ የማይችለበትን ዯረጃ 

ተዯርሷሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህም አንዴ የፖሇቲካ ማህበረሰብ ግንባታው በምለዕ ኢትዮጵያዊነት ሊይ ተመስርቶ 

በመሠረተ ሌማት ይበሌጥ እየተሣሰረና ግንባታው እየፇጠነ  በመሆኑ ነው፡፡ 

 

 በተጨማሪም የሌማት ተዋናዋዮች አማካይነት የአገሪቷ ገጠር ቀበላዎች ሣይቀሩ የመንገዴ፣ የኤላክትሪክና 

ማህበራዊ አገሌግልት ተጠቃሚነታቸው ስሇሚረጋገጥ ህዝብ የተሻሇ ዕቅዴ እንጂ አሁን ከወጣው ዕቅዴ ያነሠ የማይመኝ 

እየሆነ ስሇሚሄዴ ቆሞ ቀርነታቸው ገሃዴ እየሆነ ይሄዲሌ፡፡  

 
የሀገሪቷ ህዝባዊ አጀንዲና የተቃዋሚዎች ቆሞ ቀርነት 

 

አብዛኛው የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በጥሊቻ ፖሇቲካ ተወጥረው የሚገኙት ህዝባዊ አጀንዲዎች ስሇላሊቸው ነው የሚለ 

ምሁራን ጥቂቶች አይዯለም፡፡ ህዝባዊ አጀንዲ ሲባሌ የህዝቡን የእዴገት ሇውጥ ሂዯት ፌሊጏት ማሇት ነው፡፡ ማሇትም 

የህዝቡ የአጭር፣የመካከሇኛና የረጅም ጊዜያት ፌሊጎት ዴምር ውጤት ማሇት ነው።በዚህ ዓመት ምን ይፇሌጋሌ? 

በሚቀጥለት ምን ይፇሌጋሌ ብል ከህዝቡ ፌሊጉት ጋር መሄዴ ማሇት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ግን የሰፉውን ህዝብ 

ፌሊጏት ሇማስከበር ቀርቶ ፌሊጏቶቹ ምን እንዯሆኑ ሇይተው በማወቅ ጉዲይ ሊይ ጥርጥር አሇ፡፡ በምለዕ ኢትዮጵያውያን 

ፌሊጎት ምንዴን ናቸው ብሇው ሇይተው ይህንን ፌሊጎት የሚያረካ አጀንዲ ቀርቶ አስተሣሰብ እንዯላሊቸው በተሇያዩ 

ጊዜያት ተስተውሎሌ፡፡ ፓርቲ የሚመሠረተው ከተቻሇ የሁለንም ህዝቦች ፌሊጏት እወክሊሇሁ ብል አሇያ ዯግሞ የተወሰነ 

የህብረተሰብ ክፌሌ ፌሊጏት እወክሊሇሁ በሚሌ መርህ  ነው፡፡ ከዚህ አኳአያ ሲታዩ ህገ-መግንስቱ ስሇፇቀዯ የተቋቋሙ 

እንጂ የሚንቀሣቀሱ የፖሇቲካ ነፌስ ያሊቸው አይመስለም፡፡ ተቃዋሚዎች ስሌ ራሳቸው ሲገሌፁ አሣሪ ህጉች ስሊወጡና 

የፖሇቲካ መዴረኩ ስሇጠበበ ነው መንቀሳቀስ ያስቻሌነው ይሊለ። እንዯ እኔ እይታ ግን መንቀሳቀስ ያሌቻለት ህዝቡን 

የሚያሳትፈበት አዯረጃጀትና አሰራር ብልም አባሊቻቸውን የሚገነቡበት፣ የሚመሩበት የአመራር ብቃትና የፕሮፓጋንዲ 

ስትራቴጂ እንዴሁም  ሌሳናትና   ህዝባዊ አጀንዲ ስሇላሊቸው ህዝቡ ስሇማይፇሌጋቸው ይመስሇኛሌ፡፡ ሇዚህ ማረጋገጫ 

ዯግሞ ህዘባዊ አጀንዲ ካሊቸው ህዝቡ ሇራሱ ጥቅም ሲሌ ከእነሱ ጋር ስሇሚቆም ነው፡፡  

 

 የፖሇቲካ ተዋናዮች መተካካትና የተቃዋሚዎች አንዯምታ ሲፇተሽ 
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አንዴ ሀገር ይመራሇሁ የሚሌ በሳሌና አስተዋይ ፖሇቲካ ሃይሌ ምንጊዜም የአመራር መተካካት 

እቅዴ(Leadership secsetion  plan) እንዯሚኖረው ይታወቃሌ። ይህ እቅዴ ፓርቲው ሇሀገርና 

ህዝብ ያሇው ፖሇሲና አጀንዲ የአመራር ክፌትት በማይፇጠርበት አግባብ ከማስፇፀሙም ላሊ አዱስ ሃይሌ የካበተ ሌምዴ 

ካሇው ሃይሌ እየተመከረና እየተመራ  ብቁ አመራር የመገንቢያና ነባሩ ሃይሌም በአግባቡ የመጠቀሚያ ስሌትም 

ነው።ይህም የጋራ አመራር የሚከተለ፣ ሁላም በታዴህሶ ውስጥ ያለና ትውሌዴ ተሻጋሪ ዓሊማና አጀንዲ ያሊቸው  

የአሇማችን በሳሌ የፖሇቲካ ዴርጅቶችና ፖሇቲከኞች የመስመር ቀጣይነትንና ጥራትን ሇማረጋገጥና ሇዚሁ የሚመጥን 

የአመራር የሚገነቡበት ስትራቴጂያዊ ታክቲክ  እንዯሆነ የፖሇቲካ ሳይንስ ምሁራን ያስረዲለ። 

 

   በኢትዮጵያም ይህን እሳቤና አጀንዲ ሀገራዊና ህዝባዊ አዯርጎ መተግበር ከበሳሌ የፖሇቲካ ዴርጅቶ 

ይጠበቃሌ። በአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ የሀገራችን አብዛኛውና ዋነኛ ፖሇቲካ ተዋናዮች በዕዴሜ የገፈ መሆናቸው ብዙ 

የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ እነዚህን በገዥውም ሆነ በተቃዋሚው የፖሇቲካ ጎራ የተሰሇፈት ትውሌድች የሀገሪቷን እዴገትና 

የህዝቡን ተጠቃሚነት ይበሌጥ ሇማረጋገጥ የፖሇቲካ አመራር መተካካት ያስፇሌጋቸዋሌ። የፓርቲዎች የአመራር 

መተካካት ተተኪ ትኩስ ሃይሌ በመተካትና ነባሩንም በአግባቡ በመጠቀም  የተገኘው የእዴገት የሇውጥ ሂዯት ወዯ ፉት 

የማስቀጠሌ ጉዲይ ከገዥውም ከተቃዋሚውም ይጠበቃሌ፡፡ አሇያ የአመራር ክፌተትና የትግሌ መቆረጥ ተፇጥሮ የእዴገት 

ሇውጥ ሂዯቱ ይቀሇበሣሌ ወይም ፌጥነቱና ግሇቱ ቀዝቅዞ ይዯናቀፊሌ አሌፍም ህዝባዊ ፌሊጎትና አጀንዲ ውጭ መሆንንም 

ያስከትሊሌ። 

 

ገዢ ፓርቲ ኢህአዳግ መተካካትን እውን ሇማዴረግ የአመራር መተካካት እቅዴ ቀርፆ ተግባራዊ ማዴረግ 

ጀምሯሌ፡፡ ይህ በዴርጅትና አዱስ በተዋቀረው የመንግስት ካቢኔ ተገብሯሌ፡፡ ይህ ማሇት የአመራር ክፌተት በማይፇጥር 

አኳአን ሌምዴ ያሇው አመራር የዴጋፌና የማማከር ሥራ እየሠራ አዱሱን ሃይሌ የማብቃትና በአግባቡ ትኩሱን ሃይሌ 

በመጠቀም የተጀመረው የእዴገት ሇውጥ ሂዯት ይበሌጥ ሇማፊጠን ታስቦ የተተገበረ ነው፡፡የኢህአዳግ የአመራር 

መተካካት እቅዴ ባሇፈት 20 ዓመታት ዴርጅቱንና መንግስትን በፉተኛ ረዴፌ ሲመሩ የቆዩትን የአመራር አባሊት 

ብቃታቸውን ይበሌጥ ዴርጅቱንና ሀገሪቷን ተጠቃሚ በሚያዯርግ መሌኩ እንዱተገበር መወሰኑ ይታወቃሌ። በዚሁ 

መሰረት ይመስሊሌ አዱሱ የካቢኔ አሰያየምና የሌዩ፣ የባሇሙለ ስሌጣን አምባሳዯርና የአምባሳዯርነት ሹመቶች 

የተዋቀረው።አሁን በብዛት የተተኩትና በዱፕልማሲው መስክ የተሰማሩት የኢህአዳግ ነባሪ የአመራር አባሊት የሀገሪቷን 

ዱፕልማሲ እዴገት ከማሳዯጋቸውም በተጨማሪ የሀገሪቷን ገፅታ በአሇም አቀፌ መዴረክ በበጎ ጎኑ የማስተዋወቅና 

የእዴገትና የትራንስፍርሜሽን እቅደ  ሇማሳካት ዓይነተኛ ሚናና ተሌዕኮ ይዘዋም። ይህንንም ሀገራዊና አሇም አቀፊዊ 

ተሌዕኮ ከማሳካት አንፃር ያካበቱት የፖሇቲካ ብቃት፣ የሙያ ሌምዴና የተሰየሙበት የዱፕልማሲ ዯረጃ ዓይነተኛ መሳሪያ 

ነው። በዚሁ መሰረት የኢህአዳግ የአመራር መተካካት እቅዴ የሀገሪቷን የአመራር ብቃት ከሀገራዊ ወዯ አህጉራዊ 

ብልም አሇም አቀፊዊ ዯረጃ በሚያሻግር መሌኩና የአመራር ክፌተቶች ባለበት መዴርኮች የአመራር ቀጣይነትና 

ጥንካሬን በሚያረጋግጥ መሌኩ እየተተገበረ ይገኛሌ ማሇት ይቻሊሌ።  

 

ይህን መሌካምና ሁለም ሌማት፣ ዳሞክራሲና ሰሊም ወዲዴ ህዝብ የሚመኘው የወቅቱ ሀገራዊ ጉዲይ  

ተቃዋሚዎች በውስጣቸው መተግበር ይቅርና የተገበረውን ከራሳቸው አጀንዲና እኔ ከሞትኩ ሳርድ አይበቀሌ ዓይነት 

እንዯሚባሇው ዜይቤአቸውና እየታዯሰ የሚሄዴ ፓርቲና ትውሌዯ ተሻጋሪ ዓሊማና አጀንዲ የላሊቸው ከመሆናቸው 

አኳአያ በመነሳት  በመተቸትና የራሳቸው የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት ሊይ ተሠማርተዋሌ፡፡ተቃዋሚዎቹ መተካካቱን 
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በሚመሇከት የሚያቀርቡት ሀሳብ ሇሀገር፣ሇህዝብና የአሇም አቀፌ የሚመጥን አመራር መፌጠር ቀርቶ ራሳቸው 

የፇጠሩት ፓርቲ የሚሆን የነገው ትውሌዴ አመራርና ራዕይ እንዯላሊቸው ከማረጋገጥ ውጭ ትርጉም የሇውም። 

 

እነዚህ ተቃዋሚዎች  የመንግስት ስሌጣንን ሇህዝባዊ ሌማት ማንቀሳቀሻና ዴህነት ማስወገጃ መሣሪያ 

አዴርገው የሚያዩ  አይመስለም፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ እነሱ ስሌጣን ሇአዱሱ ትውሌዴ ተሠጠ ማሇት እንዯሚባሇው 

ስሌጣን ይዘው የመከበር ምኞታቸው ስሇሚመክን ይህንን መፇፀም አይመኙ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም በኢህአዳግ 

የተጀመረው አገራዊና ወቅታዊ የመተካካት፣ የአመራር ብቃት ማሳዯጊያና የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ ማሳኪያ 

ዓይነተኛ አጀንዲ ጓዲናቸውን ማመሱ ስሇማይቀር የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት ሌምዴ ያሊቸው ተወግዯው እቅደ 

አይሣካም የሚለና መሰሌ አለባሌታና ተረቶችን ያቀርባለ። ተቃዋሚዎቹ እንዯ ሀገሪቷ ፖሇቲካ ተዋናይ ሃይሌ የኢህአዳግ 

ሌዩ ባህርያት የሚባለት መገንዘብና ሉማሩበት የሚገባ ጉዲዮች ያሇ ይመስሇኛሌ።። የኢህአዳግ ሌዩ ባህርይ የመንግስት 

ስሌጣንን ሇህዝባዊ ሌማት ማረጋገጫና የዴህነት ማስወገጃ ዓይነተኛ መሳሪያ አዴርጎ መጠቀም፣ማንኛውም አመራርም 

ይሁን  አባሌ ዴርጅቱ ተሌዕኮዬን ያሳካሌኛሌ ብል በመዯበበት የሚሰራ የዴርጅት መርህንና ዱሲፕሉንን  የሚያከብሩ 

መሆናቸውና የጋራ አመራር መርህ  በግንባሩ ዋነኛ መሇዮ ናቸው።ተቃዋሚዎች ከራሳቸው እይታቸው በማነሳትና 

የኢህአዳግን ህዝባዊ ውግንና ሌዩ ባህሪያትን በመዘንጋት የሚያቀርቡት ሀሳብም ይሁን ትንታኔ የቆሞ ቀርነታቸው 

ማረጋገጫ ውጭ ሇህዝቡ ትርጉም የሇውም። 

 

 ከዚህ በተጨማሪ ይህን አገራዊና ወቅታዊ ተጨባጭ አጀንዲ ከኢትዮጵያዊያን የእዴገት ሇውጥ ሂዯት ጋር 

የማስከሄዴና የማስቀጠሌ ታሪካዊ ውሣኔ በኪራይ ሰብባቢነት አጀንዲ መመንዘራቸው ሇእነሱ የሞት ሽረት ጉዲይ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

 

መተካካትን በሚመሇከት ተቃዋሚዎቹ የፓርቲ የእዴገት ሀግጋትን የማይከተለ፣የአመራር ማሳዯጊያ 

ስትራቴጂና ታክቲክና ህዝባዊ አጀንዲ የላሊቸው መሆን ቆሞ ቀሮች ያዯርጋቸዋሌ ። 

 

  የኢትዮጵያ ማህበር ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ መሠረቱን የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ማንነት፣ 

እኩሌነት፣ ሇዐሊዊነትና ፌትሏዊ ግንኙነት ሊይ በማዴረግ በምለዕ ኢትዮጵያዊነትን የሚያንፀባርቅ መሌክ የተቀየሠ 

ይመስሊሌ፡፡ ይህ ምለዕ ኢትዮጵያዊነትን የሚያንፀባርቀው በመቻቻሌና በመፇቃቀር ሊይ የተመሠረተው አንዴነትም 

ከሰሜን እስከ ዯቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ዯቡብ ስር-ነቀሌ በሆነና ይበሌጥ እየጠነከረ መሆኑን የኢትዮጵያን ፖሇቲካ 

መሌከዓ ምዴር (Geo-politcs) የሚያና ጠበብት በቀሊለ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡   

 

 ይህ አሁን ኢትዮጵያ ማህበረ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ ምህንዴስና መሠረተ ፅኑና የማይቀሇበስ የሚያዯርጉት 

በምለዕ ኢትዮጵያዊ ማንነት፣ ፌሊጏትና ፌትሏዊ ተጠቃሚነት ሊይ መመስረቱ መሆኑንም የማህበረሰብ የእዴገት 

ግንኙነት ህግጋት የሚጠና ጠበብት ያሇምንም ውጣ ውረዴ መሥራት ይቻሊሌ፡፡ ኢትዮጵያዊነት አሁን የብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዴምር ውጤት መሆኑ በተቀየሰው ፋዯራሊዊ ሥርዓት ተረጋግጧሌ፡፡ ፋዯራሊዊ ሥርዓቱ 

ኢትዮጵያውያን በማንነታቸው ኮርተው ሇሌማትና ሇዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ በማዴረግ ከዲር ዲር ሇተጠቃሚነታቸው 

ይበሌጥ  ስሇሚያነሣሣ በፖሇቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በባህሊዊ ጉዲያቸው ሊይ በንቃት እንዱሳተፈ ያዯርጋሌ፡፡ 

ይህም አዱሲቷ ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ማህበራዊ ፌትሕ የነገሰባትና በህዝቦቿ መፇቃቀርና መቻቻሌ ሊይ ይበሌጥ 

እንዱመሠረት እየተቀጣጠሇ ያሇ አብዮት ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህን በአዱስ መሌክ አንዴ የፖሇቲካ ማህበረሰብ 
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ሇማረጋገጥ የተቀየሰውም በሌማት፣ በዳሞክራሲና ሰሊማዊ የሚያንቀሣቀሰው ዯግሞ ሁለን አቅም የብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ማንነትና ፌሊጏት በመሆኑ አብዮቱ ሁለን አቀፌ ሥር-ነቀሌ ሇውጥ እንዯሚያመጣ ስሇህዝባዊ ንቅናቄ ያወጡት 

ምሁራን ይስማሙበታሌ፡፡ ይህ ሁለን አቀፌ ሥር-ነቀሌ ሇውጥ በኢትዮጵያ ግቡን ሣይመታ የማይቆም መሆኑን 

የሚያረጋግጡ ጉዲዮች ዯግም እያዯገ በሚሄዯው የህዝቦች ፌሊጏት ሊይ መመስረቱ ነው፡፡ ይህ እያዯገ የሚሄዯው ዲግም 

የኢትዮጵያዊያን የማያቋርጥ የሌማት፣ የዳሞክራሲና የሰሊም ፌሊጏት አጀንዲ መሆኑን መገንዘብም ያሻሌ፡፡  

 

 ቸር እንሰንብት እንወያይበት   በጋዜጣው ነፃ አስተያየት አምዴ ሊይ እንዱታወጡሌኝና ሇፅሐፌ የሚፃፌ 

መሌስ ካሇም እንዯሚታስተናግደ ተስፊ አሇኝ 

 


