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‹‹የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ልዩነት እንደ ቁጥራቸው 
ብዛት ሰፊ አይደለም››  

 

ዶ/ር አሰፋ ፍስሐ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የፌዴራሊዝም ተመራማሪ 

ዶ/ር አሰፋ ፍስሐ በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ለረጅም ዓመታት አስተምረዋል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም ጥናት ማዕከል ውስጥ በአስተማሪነት እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ 

“Federalism and the 
Accomodation of Diversity in 
Ethiopia: A Comparative Study” 
በሚል ርዕስ ከጻፉት መጽሐፍ 
በተጨማሪ፣ የኢትዮጵያ የፌዴራል 
ሥርዓትን የተለያዩ ገጽታዎች 
የሚገመግሙ የምርምር ሥራዎችን 
በአገር ውስጥና በውጭ አገር በሚገኙ 
ጆርናሎች ላይ አሳትመዋል፡፡ 
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ 
የልማታዊ መንግሥት ሞዴል 
ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ የመንግሥት 
አስተዳደር ጋር ያለውን አዎንታዊና 
አሉታዊ ትስስር በተመለከተ 
የተለያዩ ሥራዎችን በማቅረብ ላይ 
ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህም መካከል አንዱ 
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጎተ አዳራሽ 
ያደረጉት ንግግር ሲሆን፣ በመድረኩ 
ላይ ከተለያዩ የትምህርት መስኮች 
ምሁራንና የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ተወካዮችን ጨምሮ የዩኒቨርሲቲውን 

ተማሪዎች ንቁ ተሳትፎ የጋበዘ ነበር፡፡ ሰለሞን ጎሹ ዶ/ር አሰፋን ባቀረቡት የጥናት ጽሑፍና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ 
አነጋግሯቸዋል፡፡  

ሪፖርተር፡- አንድ አገር የልማታዊ መንግሥት ሞዴልን ሲከተል በአስተዳደር ረገድ የሚያመጣው ለውጥ ምንድን ነው? 

ዶ/ር አሰፋ፡- ልማታዊ መንግሥትን በጽንሰ ሐሳብ ደረጃና በተግባር ለይተን ማየት ይኖርብናል፡፡ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ 
ስሙ ዘግይቶ የመጣ ቢሆንም በቅርፅ ደረጃ፣ በመተግበርም ደረጃ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጃፓን ተሸናፊ ከመሆኗ 
ጋር በተያያዘ ከሌላው ዓለም ጋር ለመድረስ የተቀረፀ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሥርዓት ነው፡፡ ዋና ዓላማው ወደ ኋላ የቀሩ 
አገሮች በተፋጠነ የኢኮኖሚ ልማት ወደ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሊገቡ የሚችሉበትን መንገድ ማሳጠር ነው፡፡ ዋነኛው 
መንገድ ደግሞ ልማትን በዋናነት በመንግሥት በሚመራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስትራቴጂ መሠረት ያደረገ ነው፡፡ 
መንግሥት መራሽ የልማት ስትራቴጂ ስንል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ብቻ አይደለም፡፡ አንዳንድ ሰዎች ጉዳዩን የኢኮኖሚ 
ፖሊሲ ብቻ አድርገው ሲወስዱት ይታያል፡፡ የልማታዊ መንግሥት ሞዴል ከዚህም በላይ በአገሪቱ የሚገኘው የፖለቲካ 
ልሂቅ እንደ ርዕዮተ ዓለም የሚከተለው የፖለቲካ ፕሮግራም ጭምር ነው፡፡ ልማታዊ መንግሥት ከኢኮኖሚ ፖሊሲ በላይ 
ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ አመራር ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ነው፡፡ ብሔራዊ ስሜትም በውስጡ አለው፡፡ ወደ ኋላ ለምን ቀረን? 
ሌሎች አገሮች እንዴት ጥለውን ሄዱ? የሚል ጥያቄም አለው፡፡ ለምሳሌ በ1990ዎቹ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማቱ 
አይኤምኤፍና የዓለም ባንክ ከታዳጊ አገሮች ጋር በነበራቸው ግንኙነት መንግሥት ከገበያው ይውጣ፣ የመንግሥት የልማት 
ተቋማት መሸጥ አለባቸው ከሚለው አካሄድ (the soft state approach) የልማታዊ መንግሥት ሞዴል በተፃራሪ የሚቆም 
ነው፡፡ መንግሥት እነዚህን ነገሮች ሲፈጽም የሕግና የፀጥታ አስከባሪ ብቻ ስለሚሆን በኢኮኖሚው ላይ ምንም ዓይነት 
ከፍተኛ ሚና ሊኖረው አይችልም፡፡ በልማታዊ መንግሥት ሞዴል ግን መንግሥት የልማት ሞተር ነው፡፡ ይህን ለማሳካት 
የመንግሥት አቅም ከፍተኛ መሆን አለበት፡፡ ከፍተኛ የሆነ መዋቅር ሊኖረው ይገባል፡፡ ይህ መዋቅር ሊኖረው የሚችለው 
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በአገሪቱ በአጠቃላይ የልማት ዓላማው በአብዛኛው ኅብረተሰብ ላይ ሰፊ ተቀባይነት ካገኘ ነው፡፡ ብሔራዊ መግባባት 
(national consensus) ያስፈልጋል፡፡ አንዳንዶች ይኼን ሥልጣንን በበላይነት ከመያዝ (hegemonic power) ጋር 
ያያይዙታል፡፡ ይኼ አሉታዊ ገጽታ ያለው ነው፡፡ ይኼ ለአምባገነንነት በር የሚከፍት ነው፡፡  

ነገር ግን ጥናቶች እንደሚጠቁሙት መንግሥት በአንድ በኩል በኅብረተሰቡ ውስጥ መታቀፍ (embeddedness) አለበት፡፡ 
ከኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር ከፍተኛ ግንኙነት ሊፈጥር ይገባል፡፡ ማለትም መንግሥት ከሴቶች፣ ከወጣቶች፣ ከተማረው 
ኃይል፣ ከንግዱ ማኅበረሰብና ከምሁራን ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ሊኖረው ይገባል፡፡ ቢሆንም ይህ ጠንካራ 
ግንኙነት የመንግሥት የመወሰን ነፃነት ሊጎዳው አይገባም፡፡ የልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ የመቅረፅ ሥልጣንና ኃላፊነት 
በተለያዩ ኃይሎች እንዳይጠለፍና የመንግሥት እጅ እንደይጠመዘዝ የመወሰን ነፃነቱ ሊጠበቅ ይገባል፡፡ ይኼ ነፃነት 
የብሔራዊ ኃይሎችን ብቻ ሳይሆን የውጭ ለጋሽ ኃይሎችንም ይጨምራል፡፡ መንግሥት ወደ ኅብረተሰቡ ጠልቆ በገባ 
ቁጥር የተለያዩ ተፅዕኖዎች መምጣታቸው አይቀርም፡፡ ለምሳሌ የሙስና ተፅዕኖ ከንግድ ማኅበረሰቡ ጋር በሚደረግ 
ግንኙነት ባለሥልጣናቱን ለተለያዩ አደጋዎች ማጋለጡ አይቀርም፡፡ ኮሪያ በስፋት የነበረችበት ነው፡፡ እኛ ጋም ልማታዊ 
ባለሀብት፣ ልማታዊ ጋዜጠኛ እየተባለ ሲፈረጅ እናያለን፡፡ ይኼ ፍረጃ በራሱ አደጋ አለው፡፡ የመንግሥትና የኅብረተሰቡ 
ግንኙነት ከምናስበው በላይ ውስብስብ ነው፡፡ አንድ ባለሀብት ከመንግሥት ጋር ባለው አንድ ጉዳይ ልማታዊ ሊሆን 
ይችላል፡፡ ነገር ግን ያ ባለሀብት በመሬት ፖሊሲ ጉዳይ ግን ደስተኛ ላይሆን ይችላል፡፡ ወይም ደግሞ በትምህርት ፖሊሲ 
ጉዳይ ያልተደሰተው የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል ከመንግሥት ጋር አብሮ አይሠራም ማለት አይደለም፡፡ የምሥራቅ 
እስያ ተሞክሮን ካየን የልማት ስትራቴጂውና ፖሊሲው ቀረፃ በከፍተኛ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ላይ መሠረት ያደረገ ነው 
ብንልም ይህንን የልማት ፖሊሲ የሚቀርፁትና የሚፈጽሙት አካላት በአብዛኛው በትምህርታቸው የላቁ የሚባሉ፣ በዓለም 
በሚታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሩ ልሂቃንና ኤክስፐርቶች (technocrats) ናቸው፡፡  

በሲቪል ሠራተኛውና በፖለቲካ አመራሩ መካከል ግልጽ ልዩነት አለ፡፡ የፖለቲካ ኃላፊዎች የሚባሉት ለምሳሌ ሚኒስትሮች 
በምርጫ የሚመጡ ሲሆኑ በየምርጫው እንደሁኔታው ሊቀያየሩ የሚችሉ ናቸው፡፡ ከእነሱ በታች ያለው ሲቪል ሰርቪስ ግን 
ሙያዊ ብቃትን ብቻ መሠረት ያደረገ (merit based) ኃይል ነው ሥራውን ያስፈጽም የነበረው፡፡ በእኛ አገር በፖለቲካ 
አመራሩና በሲቪል ሰርቪሱ መካከል ከፍተኛ መደበላለቅ ይታያል፡፡ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም ከተጀመረ ጊዜ 
ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሚታየው አንዱ አደጋ በሲቪል ሰርቫንት ሊፈጸም የሚችልን ነገር ወደ ሹመት የመቀየር 
አዝማሚያዎች አሉ፡፡ የሥራ ሒደት ባለቤት ተብለው የሚመደቡ ባለሙያዎች በአንዳንድ ክልል ሙሉ በሙሉ 
የሚፈጸመው በፖለቲካ ሹመት ነው፡፡ ይኼ ሊሆን አይገባውም፡፡ የፖለቲካ ሥራንና የሲቪል ሰርቫንቱን ሥራ መለየት 
ያስፈልጋል፡፡ ድሮም የነበረ በሽታ ነው፤ በአሁኑ ሥርዓትም ላይ የምናየው ትልቁ በሽታ ነው፡፡ በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ 
የፖለቲካ ታማኝነትና አቅም በእኩል እየተወዳደሩ ነው ያሉት፡፡ ሲቪል ሰርቪሱን ስንቀጥረውም፣ ስናሳድገውም፣ 
ስንቀጣውም ብቃቱን ብቻ መለኪያ ተደርጎ ካልተሄደ በስተቀር ውጤታማ ላይሆን የሚችልበት አደጋ አለ፡፡ ልማታዊ 
መንግሥት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የመሳካት ዕድል አለው፡፡ ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው በአስተዳደር ረገድ 
ከላይ የጠቀስኳቸው ፈተናዎች ግን አሉበት፡፡   

ሪፖርተር፡- የልማታዊ መንግሥት ጽንሰ ሐሳብን ከምሥራቅ እስያ ወደ ሌሎች አገሮች ለማሸጋገር የተደረጉት ሙከራዎች 
ሁሉ በተለወጠው ዓለም አቀፍ ሁኔታ፣ ከፀረ ዴሞክራሲያዊ አዝማሚያው የተነሳና የማይሸጋገሩ በርካታ ምክንያቶች 
በመኖራቸው ሳቢያ አልተሳካም በሚባልበት ጊዜ ኢትዮጵያ ይህን ሞዴል ለመቀበል ምን አነሳሳት? 

ዶ/ር አሰፋ፡- የዚህን ጥያቄ መልስ ሙሉ በሙሉ ማግኘት የሚቻለው ከመንግሥት ባለሥልጣናት ነው፡፡ ነገር ግን 
በኢሕአዴግ ተሃድሶ ዘመን ተብሎ በሚታወቀው ከ1993 ዓ.ም. በኋላ ባለው ጊዜ እንደመጣ የሚጠቁሙ አንዳንድ ሰነዶች 
አሉ፡፡ እንደ ጽንሰ ሐሳብ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እ.ኤ.አ. በ2006 እንግሊዝ አገር በነበረ ስብሰባ 
የጻፉትና የተናገሩት ቅንጫቢ ነገር እንደሚያሳየው የልማታዊ መንግሥት ሞዴል የተሃድሶው አንድ አካል እንደነበር ነው፡፡ 
የልማታዊ መንግሥትን የተመለከተ የብዥታ ችግርን የማጥራት ሒደት የክፍፍሉ አንድ አካል እንደነበር ይጠቁማል፡፡ 
በዚያ ጊዜ ልማታዊ መንግሥት ምን እንደሆነ ሙሉ በሙሉ ግልጽ እንዳልነበርና ከዚያ በኋላ በነበሩት የፖለቲካ ሥራዎች 
እየጠራ የመጣ ርዕዮተ ዓለም እንደሆነ ጽሑፉ ይገልጻል፡፡ በመንግሥት ደረጃ በተደጋጋሚ እንደሚገለጸው ኒዮ ሊበራሊዝም 
በአፍሪካም በኢትዮጵያም ደረጃ አደጋ አለው የሚል ሰፊ ትንታኔ አለ፡፡ በአፍሪካም ሆነ በኢትዮጵያ ገበያው ወድቋል 
የሚል መነሻ አላቸው፡፡ ገበያውን ለመፍጠርም ቢሆን መንግሥት እጁን ማስገባት አለበት የሚል ክርክር ያቀርባሉ፡፡ 
በአደጉት አገሮች የመንግሥት እጅ ይሰብሰብ ቢሉ ገበያው ስላለ የጨዋታ ሕጉን ማስተካከልና ገበያው በሥርዓት እንዲሄድ 
መምራት ይችላሉ፡፡ እዚህ ግን ገና በምግብ ራሳችንን ያለመቻላችን ሁኔታ፣ ድህነትም ሥር የሰደደ ከመሆኑ አንፃር ገበያው 
ይኼን በቀላሉ ይሞላዋል ተብሎ የሚታሰብ ባለመሆኑ ምክንያት፣ መንግሥት ገበያ ያላቀረበውን ብቻ ሳይሆን ከዚያም 
በላይ የመሠረተ ልማትን የማስፋፋት ኃላፊነት አለበት፡፡ በዚህ ረገድ የእኛ ሲቪል ሰርቫንት በምሥራቅ እስያ ከነበረውም 
በላይ ተጨማሪ ዕዳ አለበት፡፡  

ምሥራቅ እስያ የነበረው የልማታዊ መንግሥት ተሞክሮ ሁለት ጎራ አለው፡፡ አንደኛው ጎራ የተለየ ልንለው የምንችለው 
የጃፓን ልምድ ነው፡፡ ከአርባ ዓመት በላይ ሥልጣን ላይ የቆየ አውራ ፓርቲ ልንለው የምንችል ሊበራል ዲሞክራቲክ 
ፓርቲ ነው ገዥ የነበረው፡፡ ከ1950ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ እስከ 1990ዎቹ መጀመርያ ድረስ ሥልጣን ላይ የቆየ ነው፡፡ 
ፓርቲው ሥልጣን ላይ የቆየበት አንዱ ዋና መለኪያ ምርጫ በማጭበርበር ወይም ተቃዋሚዎችን በመጨቆን አይደለም፡፡ 
በሰብዓዊ መብት ጥሰትም አይታወቅም፡፡ ዜጎች ፓርቲው ለሠራው ሥራ ከፍተኛ ድጋፍ ነበራቸው፡፡ በመጨረሻ በምርጫ 
ሲሸነፍም በአግባቡ ነው ለሌላ ፓርቲ ሥልጣኑን ያስረከበው፡፡ እንዲያውም አዲሱ ፓርቲ መምራት ስላልቻለ ተመልሶ 



ወዲያው ነው ወደ ሥልጣን የመጣው፡፡ ሁለተኛውን ጎራ ያየን እንደሆነ ለምሳሌ በደቡብ ኮሪያና ሲንጋፖር አንድ መሪ 30 
እና 40 ዓመት በአምባገነናዊ አገዛዝ የቆየበትና ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕድገት የመጣበትን ተሞክሮ እናገኛለን፡፡ በሁለተኛው 
ጎራ የኢኮኖሚ ዕድገቱ ከአምባገነናዊነት ጋር ይያይዛል፡፡ አሁን የኮሪያ የሚለየው ከ1990ዎቹ ወዲህ አምባገነናዊ አገዛዝ 
አቁሞ ዴሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ወደ ሊበራሊዝም መሸጋገሩ ነው፡፡ በሲንጋፖርና በቻይና ግን የኢኮኖሚ ዕድገቱ 
በከፍተኛ ሁኔታ የተሳካ ቢሆንም ዴሞክራሲያዊ ሽግግሩ ግን አልተካሄደም፡፡  

እዚህ ላይ ሁለት ተቃርኖዎች እናያለን፡፡ አንዳንዶች ለምሳሌ ምዕራባዊያን የሚሉት ልማታዊ መንግሥት የገባውን ቃል 
ከፈጸመና የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ካመጣ በራሱ መንገድ ወደ ዲሞክራሲ ይቀየራል ይላሉ፡፡ ይኼንን የሚሉበት ዋናው 
ምክንያት መካከለኛ ገቢ ያለው የኅብረተሰብ ክፍል ስለሚፈጠርና አምባገነናዊ ሥርዓትን ስለማይፈልግ፣ ሚዲያ 
ስለሚፈልግና ነፃ ክርክር ስለሚፈልግ ነው፡፡ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ዴሞክራሲ ላያመጣ እንደሚችል ግን ከቻይናና 
ከሲንጋፖር መማር እንችላለን፡፡ የኢትዮጵያ ትልቁ ፈተና የሚመስለኝ ሕገ መንግሥቱን ስናረቅና ከ1987 ዓ.ም. ጀምሮ 
በሕገ መንግሥቱ ያስቀመጥነው ነገር የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲን ተቀብላለች፡፡ ስለዚህ ቻይና ወይም ሲንጋፖር ልንሆን 
አንችልም፡፡ ለምሳሌ የቻይና ሕገ መንግሥት መድበለ ፓርቲን አይፈቅድም፡፡ ስለዚህ የገቡት ቃል የኢኮኖሚ 
ትራንስፎርሜሽን ማምጣት እንጂ የፖለቲካ ትራንስፎርሜሽን ማምጣት አይደለም፡፡ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ሥርዓታችን 
ገና ጅምር ላይ ነው ያለው፡፡ የዴሞክራሲ ተቋማትም እኛ የምንፈልገውን ያህል የሄዱ አይመስሉም፡፡ በተለይ ከፓርላማና 
ከፕሬስ ሥራ ጋር በተያያዘ ድክመቶች አሉ፡፡ ስለዚህ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታን ከልማታዊ መንግሥት ጋር 
አቀናጅቶ መሄድ አንዱ ትልቁ ፈተና ነው፡፡    

ሪፖርተር፡- የተለያዩ አገሮች ከልማታዊ መንግሥት ሞዴል ጋር በተያያዘ የተለያዩ ልምዶች ያሏቸው ቢሆንም ጥናቶች 
መሠረታዊ መሥፈርቶች ብለው ለምሳሌ የመንግሥትን አቅም፣ ብሔራዊ መግባባትን፣ የግሉ ዘርፍና የሲቪል ማኅበረሰቡ 
ተሳትፎ፣ አቅምን መሠረት ያደረገ የአሠራር ባህልና ጠንካራ ሲቪል ሰርቪስ ይጠቅሳሉ፡፡ ኢትዮጵያ እነዚህን መሥፈርቶች 
አሟልታ ርዕዮተ ዓለሙን ስለመጀመሯ የተለያዩ የመንግሥት ሰነዶች ይጠቁማሉ፡፡ በኢትዮጵያ ልማታዊ መንግሥት 
ለማሰኘት እነዚህ መሥፈርቶች ተሟልተዋል ብለው ያስባሉ? 

ዶ/ር አሰፋ፡- ጅምሮችን ስናይ ፈተናዎቹን መዳሰስ ይቻላል፡፡ ኢሕአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ የፖለቲካ ኃይሎች 
የሚለየው አንድ ነገር አለ፡፡ በቅርፅ ደረጃ በንጉሡ ጊዜ የሚታወቀው የወረዳ አስተዳደር ሥር መውረዱ ነው፡፡ ደርግ ቀበሌ 
የሚባል መዋቅር አንድ ደረጃ ወረድ ብሎ ፈጠረ፡፡ ኢሕአዴግ ግን ከማንኛውም መንግሥት በላይ አንድ ለአምስት የሚባል 
መዋቅር ፈጥሮ እስከቤት ድረስ ወርዷል፡፡ ይኼ መዋቅር ለምሳሌ የሚሌኒየሙ የልማት ግቦች የሚባሉትን እንደ ጤና ያሉ 
ዘርፎች በተመለከተ ተዓምራዊ የተባሉ ለውጦችን እያስመዘገበ በመምጣቱ ከጊዜው በፊት ኢትዮጵያ ግቦችን አሳክታለች 
በሚል ተመስክሮላታል፡፡ ስለዚህ የእናቶችን ሞት በመቀነስ፣ የሕፃናትን ከአምስት ዓመት በታች ሞት በመቀነስ ፈጣንና 
ጥሩ የሚባል ለውጥ ማምጣቷን ማየት ይቻላል፡፡ ሆኖም ግን ይኼ መዋቅር በኅብረተሰቡ ውስጥ ሲቪል ማኅበረሰብ 
እንዲኖርና ከመንግሥትም ተፅዕኖ ነፃ የሆነ የኅብረተሰብ ክፍል እንዲኖር ከማድረግ አኳያ የራሱ ችግሮች አሉት፡፡ 
በመዋቅር ደረጃ ግን ካየን እስከ ሥር ድረስ ወስዶ ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል እንዲንቀሳቀስ የሚያስችል ነው፡፡ ይኼ 
በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ በጣም ተጠናክሮ የመጣ ነው፡፡ በአቶ በረከት ስምዖን ‹‹የሁለት ምርጫዎች ወግ›› መጽሐፍም 
ላይ በዝርዝር ማየት እንደሚቻለው በደንብ እየሠሩበት ነው፡፡ ነገር ግን በግብርናና በጤናው የታየውን ያህል ጥሩ ውጤት 
በሌላው የመልካም አስተዳደርና አመራር ረገድ ምን ያህል ሄዷል? የሙያ ብቃት ኖሮ የመንግሥትን ፖሊሲ ተረድቶ ታች 
ድረስ በማውረድና ከኅብረተሰቡ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመመለስ ደረጃ ግን ብዙ እንዳልተሠራ ራሱ 
መንግሥት በቅርቡ ካወጣቸው መግለጫዎች በግልጽ ማየት ይቻላል፡፡ አንዱ የልማታዊ መንግሥት መነሻ ፖሊሲ 
ከመቅረፅ እስከ ማስፈጸም ደረጃ ሕዝቡን ማሳተፍ መቻል ነው፡፡ በዴሞክራሲ በምርጫ አሸናፊ የሆነ ፓርቲ የተቃዋሚን 
መብት በመጠበቅ ፖሊሲውን ያስፈጽማል፡፡ በአሳታፊ ወይም ሁሉን አቀፍ ዴሞክራሲ (deliberative democracy) አንፃር 
ሲታይ በአጠቃላይ በዓለም ደረጃ የመራጩ ሕዝብ የምርጫ ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ነው፡፡ ይኼ የሆነው የፖለቲካ 
ፓርቲዎች በምርጫ የሚገቡትን ቃል እየጠበቁ ስላልሆነ ነው፡፡ ምክንያቶቹ ከአገር አገር የሚለያዩ ቢሆንም የገቡትን ቃል 
ለማስፈጸም ችግር አለባቸው፡፡ የወደቀውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማንሳት ‘ዴሊበሬቲቭ’ ዴሞክራሲ ሕዝብ መሳተፍ ያለበት 
በምርጫ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በምርጫዎች መካከል ባለው ሰፊ ጊዜ ውስጥም ፖሊሲ በመቅረፅ፣ በማስፈጸም፣ ከተፈጸመም 
በኋላ ቀጣይነት ባለው ሒደት ውስጥም ሁሉ ሊረጋገጥ እንደሚገባ ያስቀምጣል፡፡ የጋራ መግባባት ለመፍጠር ይህ 
ያስችላል፡፡ ልማታዊ መንግሥት ሁሉም የሚቀበለው እንዲሆንና ልማት ለሁሉም የሚያስፈልግ መሆኑን እንዲቀበለውና 
እንዲያምንበት የመሥራት ግዴታ አለበት፡፡ በኢትዮጵያ ደረጃ ልማት የሚጠላ ይኖራል ብዬ አላስብም፡፡ ልማቱ እንዴት 
ይምጣ? ማነው መሳተፍ ያለበት? በሚለው ላይ ሁሉንም የሚያግባባ ምላሽ ያስፈልጋል፡፡ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ 
ሒደቱ ላይ ሰፊ ለውጥ ካላመጣን በስተቀር የጋራ መግባባት መፍጠሩ ላይ ውስንነቶች እንዳሉ ማየት ይቻላል፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች በቁጥር እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ አይደለም፡፡ ምክንያቱ ብዙ ሊሆን ይችላል፡፡ 
የፖለቲካ ባህሉ ብዙ ሥራ የሚጠይቅ ነው፡፡ በቅርቡ ያለውን ቁጥር እንኳን ብንወስድ በአገሪቱ 34 የተለያዩ ርዕዮተ ዓለም 
ስላላቸው ነው 34 የፖለቲካ ፓርቲ የተፈጠሩት? ወይስ አብረው መሥራት ስላቃታቸው? የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
ልዩነት እንደ ቁጥራቸው ብዛት ሰፊ አይደለም፡፡    

ሪፖርተር፡- የኢትዮጵያ መንግሥት ርዕዮተ ዓለሙን ‘ዴሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግሥት’ በማለት ነው የሚጠራው፡፡ 
የምሥራቅ እስያ አገሮች የብዝኃነት ችግር የለባቸውም ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ይህ ሕዝቡን በቀላሉ በማነቃነቅ በአጭር 
ጊዜ የኢኮኖሚ ለውጥ እንዲያመጡ ማድረጉ ይነገራል፡፡ ኢትዮጵያ ብዝኃነትን በአግባቡ የማስተናገድ ተግዳሮት አለባት፡፡ 
በአንድ በኩል አሁን የፌዴራል የመንግሥት መዋቅር የምትከተል አገር ስትሆን በተጨማሪም ብሔር ተኮር ፌዴራላዊ 



መዋቅር ነው ያላት፡፡ ይኼ በኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ‘ዴሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግሥት’ን ለማስፈን ፍፁም አዳጋች 
ሁኔታ ይፈጥራል በማለት የሚከራከሩ አሉ፡፡ 

ዶ/ር አሰፋ፡- እርግጥ ነው የእስያ አገሮች ምንም እንኳን ሙሉ በሙሉ አንድ ሕዝብ ናቸው ማለት ባይቻልም፣ ኢትዮጵያ 
ውስጥ የምናየው ዓይነት ከብዝኃነት ጋር የተያያዙ የፖለቲካ ጥያቄዎች ነበሩባቸው ለማለት አስቸጋሪ ነው፡፡ እዚያ አካባቢ 
በልሂቃኑ በኩል የነበረው ገዥ አስተሳሰብ መብትና ዴሞክራሲ ለደሃው ምኑ ነው የሚል ነው፡፡ መቅደም ያለበት የዳቦ 
ጥያቄ ነው፡፡ የዳቦው ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ እንዳስፈላጊነቱ የፖለቲካ ለውጥ ሊመጣ ይችላል የሚለው ገዥ አስተሳሰብ 
ነበር፡፡ ይኼ አስተሳሰብ ለአምባገነናዊ አገዛዝ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ በተጨማሪም የሩሲያና የዩጎዝላቪያ 
መውደቅም እንደሌላ ሁለተኛ ትምህርት ወስደውታል፡፡ እዚያ አካባቢ የነበሩ መሪዎች የሚያነሱት የፖለቲካ ለውጥ ሩሲያና 
ዩጎዝላቪያን ካፈራረሰ እኛ ከዚያ የምንማረው ነገር የኢኮኖሚ ዕድገቱን ጥግ ድረስ ሳናደርስ የፖለቲካ ለውጥ ማድረግ 
በእሳት መጫወት ነው የሚል ነበር፡፡ ሊች ዋን የሚባሉ የሲንጋፖር ጠቅላይ ሚኒስትር በተለይ በዚህ በኩል ብዙ ጽፈዋል፡፡ 
በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ካየነው ኢሕአዴግ በተለያዩ ሰነዶቹ እንደሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ዴሞክራሲያዊ ልማታዊ 
መንግሥት ነው፡፡ ካለው ብዝኃነት አንፃር ዴሞክራሲያዊ ሳይሆኑ ልማታዊነቱን ብቻ በመነጠል የትም እንደማይደረስ 
ያስቀምጣል፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ብዝኃነት ከፖለቲካ ጋር ተዳምሮ ያለበትን ችግር ያልመለሰ አገር ውስጥ ያለ 
ዴሞክራሲ ሥልጣን ላይ ለመቆየትም ዕድሜ የሚያሳጥር ስለሆነ፣ እዚህ ላይ መደራደር አይቻልም በማለት በጽንሰ ሐሳብ 
ደረጃ በግልጽ ያስቀምጣል፡፡ ነገር ግን በተግባር ሲመጣ ዴሞክራሲው ምን ያህል ሄዷል? ብለን ያየን እንደሆነ የመድበለ 
ፓርቲ ሥርዓቱ እንቅፋቶች ብዙ ናቸው፡፡ በመንግሥትም በተቃዋሚም ጎራ ብዙ ሥራዎች የሚጠይቅ ስለመሆኑ 
የሚያከራክር ነገር አይደለም፡፡ በሕገ መንግሥታችንም የ‘ልማት’ ትርጉም በአጭር ቃል የተቀመጠ ባይሆንም በምዕራፍ 
ሦስት ባሉት የሕገ መንግሥት አንቀጾች ስለመብት የተደነገጉትና ስለ ‘ልማት’ የተደነገጉትን ደምረን ካየን አማርትያ ሰን 
የሚሉት ‹‹ልማት እንደ ነፃነት›› (development as freedom) ጋር ሕገ መንግሥቱ ይስማማል፡፡ ማለትም የኢኮኖሚ 
ዕድገት ብቻ ሳይሆን የዜጎች የፖለቲካና የሲቪል መብቶች መከበርም የልማት አካል ነው የሚል ትርጉም ነው ያለው፡፡ 
የሳን ‹‹ልማት እንደ ነፃነት›› ጽንሰ ሐሳብ፡፡ የእኛ አገር ሕገ መንግሥት የወሰደው የሰብዓዊ መብት ትርጉም ከሌሎች አገር 
ይለያል፡፡ ሕገ መንግሥቱ በአንቀጽ 10 ላይ ሰብዓዊ መብት ሰው በመሆኑ ብቻ የሚሰጥ መብት ነው የሚል የተፈጥሮ ሕግ 
(natural law) ትርጉም የያዘ ነው፡፡ አንዳንዶች መብት በሕግ ነው የሚፈጠረው፣ በሕግ ዕውቅና ያልተሰጠው መብት ሊኖር 
አይችልም የሚል (positivism) አቋም አላቸው፡፡ የኢትዮጵያ ምርጫ ሕግ ለተፈጥሮ ሕግ ዕውቅና እንደሚሰጥ ብቻ ነው፡፡  

እንደኔ አመለካከት ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመን የነበረው የፖለቲካ ቀውስ ሁለት መነሻዎች ነበሩት፡፡ አንደኛው 
ሥልጣንና ሀብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል ባቀፈ ሁኔታ አለመከፋፈሉ ነው፡፡ ሁለተኛ ከማንነት 
ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን አንድ ቋንቋ፣ አንድ አገር፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ባንዲራ በሚል መፈክር አጥብበን ይዘን 
በመጨቆናችን ነው፡፡ ይኼ ፍትሐዊ ካልሆነው የፖለቲካ ሥርዓት ጋር ተዳምሮ የብሔር ጭቆና የምንለው ለረጅም ጊዜ 
የቆየ ቀውስ ለእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ሆኗል፡፡ ስለዚህ ሕገ መንግሥቱ ይኼን መነሻ በማድረግ የራስን ዕድል በራስ 
መወሰንና የፌዴራል ሥርዓትን በማዳመር ያስቀምጣል፡፡ የ20 ዓመቱ የፌዴራል ሥርዓቱ ግምገማ የሚያሳየው 
በማኅበራዊና በባህላዊ መብቶች ረገድ ተብሎ እንደተሄደ ነው፡፡ ከክልሎች ራሳቸውን ከማስተዳደር አኳያ በመጀመሪያዎቹ 
አሥር ዓመታት በተለይ ሰፊ ችግር እንደነበር ቢታወቅም፣ ባለፉት አሥር ዓመታት ግን ጥሩ መሻሻሎች ይታያሉ፡፡ 
አሁንም ቢሆን አንዳንድ ክልሎች በተለይ እነዚህ ወደ ኋላ ቀሩ የምንላቸው ክልሎች አሁንም በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር 
እገዛ ሥር ነው ያሉት፡፡ መጠነኛ መሻሻሎች ይታያሉ፡፡ ክልሎቹ በሕገ መንግሥቱ የተሰጣቸውን ሥልጣን ሙሉ በሙሉ 
እየተወጡ ነው፣ ከፌዴራል መንግሥቱ ጋርም በሽርክና እየሠሩ ነው ማለት አይቻልም፡፡ ምክንያቱም የፌዴራል 
መንግሥት ሥልጣኑና ኃላፊነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋና እያበጠ ሲመጣ ክልሎቹ ግን መጀመሪያ ከነበሩበት ደረጃ ብዙ 
ወደ ላይ መጥተዋል የሚባልበት ደረጃ ላይ አይደሉም፡፡ የማዕከላዊ መንግሥቱ ድምፅና ተሰሚነት እየጨመረ ነው፡፡ 
ለምሳሌ ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚደረገው የፖሊሲ ክለሳ አንዱ ለዚህ አብነት መሆን የሚችል ይመስለኛል፡፡ መሬት 
ማስተዳደር የክልሎች ሥልጣን ነው፡፡ ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዙ ችግሮች ከ5,000 ሔክታር በላይ አሁን በፌዴራል 
መንግሥት ነው የሚተዳደረው፡፡ ይኼ ከሕገ መንግሥቱ ጋር ይኼዳል አይኼድም የሚለው ራሱ በጣም አከራካሪ ነው፡፡  

ፌዴራሊዝምን ከልማታዊ መንግሥቱ ጋር ስናጣምረው ምን ይፈጠራል የሚለው ሌላው ጥያቄ ነው፡፡ ልማቱ ከፍተኛ 
የፖለቲካ ልሂቅ የሚቀርፀው ነው፡፡ እሱን ለማስፈጸም ጠንካራ የሆነ ሲቪል ሰርቪስና መዋቅር ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ ይህ 
የጠቅላይነት ባህርይና ወደዚያ የሚገፋፋ ነገር አለው፡፡ በፌዴራሊዝም ደግሞ ክልሎች ራሳቸውን ችለው በሕገ መንግሥት 
የተሰጣቸውን ሥልጣን ማስፈጸም፣ ለክልላቸው የሚመች ፖሊሲ የመቅረፅና የማስፈጸም ሙሉ ሥልጣን አላቸው፡፡ በማዕከል 
ያለውን ፖሊሲ በማይፃረር ሁኔታ ለክልላቸው የሚመች ነገር በመቅረፅ ደረጃ ክልሎች ምን ያህል ሄደዋል ካልን እስካሁን 
ድረስ የሚታየው አርብቶ አደር በሚባለው የኅብረተሰብ ክፍል ባለፉት አምስት ዓመታት የተለየ ነገር ብቅ ማለት 
ቢጀምርም፣ ከሞላ ጎደል ክልሎች የሚያስፈጽሙት የፌዴራል መንግሥቱን ፖሊሲ ምንም ሳይቀይሩ ነው፡፡ ክልሎቹ 
አቅማቸው ገና እንዳልጎለበተ ማየት ይቻላል፡፡ ይኼ እርስ በርሱ የሚጣረስ የሚመስል የፌዴራሊዝምና የልማታዊ 
መንግሥት ግንኙነት በቀጣዮቹ ዓመታት እንዴት እንደሚጓዝ አብረን እናየዋለን፡፡        

ሪፖርተር፡- አንድ አገር ዴሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግሥት ርዕዮተ ዓለም አለኝ ካለ የሌሎች ባለድርሻ አካላትን ሐሳብ 
በልማት እንቅስቃሴዎች ሁሉ እንዲያካትት ይጠበቃል፡፡ ኢሕአዴግ ከግራ ዘመም ማርክሲስት ሌኒኒስት ባህርይው የተነሳ 
ሌሎች አማራጭ የፖለቲካ ኃይሎችን ሐሳብ የማስተናገድ ባህርይ የለውም በማለት የሚተቹት አሉ፡፡ የልማታዊ 
መንግሥት ርዕዮተ ዓለምን መከተል የጀመረው በሥልጣን ላይ ለመቆየት ነው የሚሉም አሉ፡፡ 



ዶ/ር አሰፋ፡- ልማታዊ መንግሥት አንዱ የሚገለጽበት ባህርይ ለምሳሌ ግብርናን መሠረት ካደረገ ኢኮኖሚ ወደ ከፍተኛ 
ኢንዱስትሪያላይዜሽን ለመግባት የምሥራቅ እስያን ተሞክሮ እንኳን ብንወስድ ሽግግሩ 50 እና 60 ዓመት የፈጀ ነው፡፡ 
እዚህ ላይ ህንድና ጃፓንን እንደ ልዩ ሁኔታ መውሰድ አለብን፡፡ ቢያንስ 30 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሚሸፍን የልማትና 
የፖለቲካ ስትራቴጂ መቅረፅ ይጠይቃል፡፡ ይኼ ሞዴል እንዲፈጸም የፖሊሲ ቀጣይነት የግድ ሊያስፈልግ ነው፡፡ ፖሊሲው 
ሳይቀየርና ሳይዘበራረቅ እንዲቀጥል ሥልጣን ላይ መቆየት ይጠይቃል፡፡ በምሥራቅ እስያ የሆነው ይህ ነው፡፡ በአንድ 
በኩል የተጀመረው የልማትና የፖለቲካ ፕሮግራም እንዲቀጥል ይፈለጋል፡፡ ምክንያቱም ሌላ ፓርቲ አሸንፎ ሥልጣን ላይ 
ቢመጣ ሌላ ስትራቴጂ ነው የሚቀጥለው፡፡ ስለዚህ ልማታዊ መንግሥት ለአምባገነናዊ አገዛዝ ቅርብ ነው፡፡ ኮሪያ 
በ1970ዎቹ ደንበኛ አምባገነናዊ ወታደራዊ መንግሥት ነው የነበረው፡፡ ዋናው የኮሪያ የልማት መሐንዲስ የሚባለው 
ጄኔራል ፓርክ ነው፡፡ ጄኔራል ፓርክ በመፈንቅለ መንግሥት ወደ ሥልጣን የመጣና መጨረሻ ላይ ደግሞ ሕይወቱን 
በመፈንቅለ መንግሥት ያጣ መሪ ነበር፡፡ በ1980ዎቹ ደግሞ ሥልጣን ጠቅላይ ሊባል የሚችል ፓርቲ (hegemonic party) 
ነው የነበረው፡፡ ትንሽ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መኖራቸውን የሚቀበል ግን ተቃዋሚዎች ለገዥው ፓርቲ አደጋ እስካልሆኑ 
ድረስ ብቻ የሚታገሳቸውና አደጋ መሆን ሲጀምሩ የሚጨፈልቃቸው ነበሩ፡፡ የጃፓን አውራ ፓርቲ ሥርዓት ግን ተቃዋሚ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸውንና ጨዋታው ውስጥ መግባታቸውን ይቀበላል፡፡ የጨዋታውንም ሕግ ይቀበላል፣ ካጣም 
ሥልጣን ለቆ የማስረከብ ፍላጎት አለው፡፡ ኢሕአዴግ አውራ ነው ጠቅላይ የሚለው አከራካሪ ነው፡፡ ገዥውና ተቃዋሚ 
ፖለቲካ ፓርቲዎችን የማቀራረብ ሥራ አልተሠራም፡፡ ለምሳሌ አንዳንዳቹ በተቃዋሚው ጎራ የምናያቸው የፖለቲካ 
ኃይሎች በፕሮግራም ደረጃ ከኢሕአዴግ ብዙ ይለያሉ ተብለው የሚታሰቡ አይደሉም፡፡ መድረክ ውስጥ ያሉት ኃይሎች 
ባለፉት 20 ዓመት ውስጥ የነበራቸው ፕሮግራም ምናልባት በመሬት ፖሊሲና በመገንጠል ላይ የተለየ ፖሊሲ 
ቢኖራቸውም፣ በመርህ ደረጃ የፌዴራል ሥርዓቱንና መንግሥት የሚከተለውን የልማት ፖሊሲ የሚፃረሩ ዓይነት 
አይደሉም፡፡ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ኢሕአዴግ እነዚህን ፓርቲዎች ማቀፍ አይችልም ነበር ወይ የሚለው መልስ ለእኔ 
ግልጽ አይደለም፡፡ ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፡፡ ግን አራት ወይም አምስት የፖለቲካ ፕሮግራም ነው ሊኖር 
የሚችለው፡፡ ችግሩ ግን የኢሕአዴግ ብቻ ነው ብዬ አልወስድም፡፡ ኢሕአዴግ የራሱ ችግር ይኖረዋል፡፡ የፖለቲካ ባህሉ 
በሚገባ ያልዳበረው በሁለቱም ነው፡፡ የልማቱን ሁኔታ በማፋጠን ረገድ ልዩነቶች ሊኖሩ አይገባም፡፡    

ሪፖርተር፡- ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትና ከኢትዮጵያ ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸው እንደ አሜሪካ፣ እንግሊዝና 
የአውሮፓ ኅብረት ያሉ ኃይሎች የልማታዊ መንግሥት ሞዴልን አይደግፉም፡፡ ኢትዮጵያ የዓለም የንግድ ድርጅትን 
ጨምሮ የዓለም አቀፍ የንግድ ሥርዓቱ አካል ለመሆን እየሞከረች ነው፡፡ የልማታዊ መንግሥት ሞዴል ዓለም አቀፍ 
ዕርዳታን በተመለከተ ተፅዕኖ አይፈጥርም? 

ዶ/ር አሰፋ፡- ባለፉት 20 ዓመታትም ተፅዕኖው ነበር፡፡ መጀመሪያ ኢሕአዴግ ሥልጣን ላይ ሲወጣ የነበረው የኒዮ ሊበራል 
አመለካከት ብድር ለማግኘት ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የሆኑት አይኤምኤፍና ዓለም ባንክ የያዟቸው ፓኬጆች ነበሩ፡፡ 
ለምሳሌ በመንግሥት እጅ ያሉት የልማት ተቋማት እንዲሸጡ ጠይቀው ነበር፡፡ ቴሌና ባንክን በተመለከተ የነበሩ 
ክርክሮችን እናስታውሳለን፡፡ የፖለቲካ ለውጥ፣ መብት የማስከበር ሥራ፣ የፕሬስ ነፃነት ይከበር የሚሉ ጫናዎች ነበሩ፡፡ 
መጀመሪያ አካባቢ ጫናው ከባድ ይመስለኛል፡፡ በሒደት ግን የኢትዮጵያ መንግሥት ከሌሎች የአፍሪካ አገሮች በተለየ 
መንገድ ፍላጐቱን እያነጠረ የመጣ ይመስለኛል፡፡ የመንግሥት የመደራደር አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻለ በመጣ ቁጥር 
የምዕራቡ ዓለም ጫናም እየቀነሰ የመጣ ነው የሚመስለኝ፡፡ አሁንም ዕርዳታ በቀላሉ እየተሰጠ ነው ብዬ አላስብም፡፡ ግን 
የመንግሥት በተለይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሳብ ወደሌሎችም የአፍሪካ አገሮች እየተላለፈ ሌሎችንም እየጠቀመ 
ነው፡፡ በተለይ የልማታዊ መንግሥት ርዕዮተ ዓለም ለአፍሪካም ጭምር መፍትሔ እንደሆነ በተለያዩ መድረኮች ሲሰማ 
ነበር፡፡ ጫናው ቢቀንስም አሁንም ይቀጥላል፡፡ የምዕራቡ ዓለም አሁንም ዓለም በሊበራሊዝም ርዕዮተ ዓለም እንዲተዳደር 
ፍላጎቱ አለው፡፡ መልካም አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ባለፉት አራት ዓመታት በምዕራቡ ዓለም የመጣው የፖለቲካ አለመረጋጋት 
ስግብግብነት መፍጠሩና ገበያው ራሱን ያስተዳድራል የሚለው አመለካከት በባንኩ አካባቢ ብዙ አላስፈላጊ ከሙስና ጋር 
የተያያዙ ቅሌቶች በመፈጠራቸው ምክንያት ይኼን ያህል ጫና መፍጠር አልቻለም፡፡ ለገበያ የሚከፈተው የትኛው ዘርፍ 
ነው የሚለውን መንግሥት በብልጠት የሚደራደር ነው የሚመስለኝ፡፡ የዓለም አቀፍ የንግድ ሥርዓቱ ጫና ግን በአጭር 
ጊዜ ይቀንሳል የሚል ግምት የለኝም፡፡  

ሪፖርተር፡- አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የልማታዊ መንግሥት ርዕዮተ ዓለም የአብዛኛው ዜጋ ዋነኛ ሐሳብ ሆኖ እንዲቀጥል 
ይፈለጋል፡፡ የገዥው ፓርቲ፣ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ማኅበራቱ ከፍተኛ አመራሮች በአብዛኛው 
ከ1960ዎቹ የግራ ዘመም ፖለቲካ ጋር በተገናኘ በተለያዩ ተፃራሪ ቡድኖች ውስጥ ጎራ ፈጥረው ሲጋጩ የነበሩ ኃይሎች 
ናቸው፡፡ በዚህ የተነሳ አብሮ ከመሥራት ይልቅ ለተቃርኖ ቅርብ ናቸው የሚል ትችት በተደጋጋሚ ይሰማል፡፡ ይኼ 
ውጥረት ወደ ቀጣዩ ትውልድ እንዳይተላለፍ ምን መደረግ አለበት? 

ዶ/ር አሰፋ፡- በዋነኛነት ለዴሞክራሲ ሥርዓት ወሳኝ የሆኑ ተቋማት ላይ ሰፊ ሥራ መሥራት ያስፈልጋል፡፡ ለምሳሌ 
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ከላይ እስከ ታች ሥራቸውን በአግባቡ እንዲሠሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ምርጫዎች 
በየጊዜው ሲደረጉ በሒደቱ ውስጥ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የጨዋታው ሜዳ ተመቻችቶላቸው ገብተው መሳተፍ እንዲችሉ 
እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን መቀነስ ያስፈልጋል፡፡ የአንድ ለአምስትን መዋቅር መንግሥት ለክፋት ሊጠቀምበት 
ከፈለገ የተመቻቸ ነው፡፡ ተቃዋሚዎች ገጠር ድረስ ወርደው አቅሙ ኖሯቸው መወዳደርና በነፃነት ለመንቀሳቀስ እንዲችሉ 
እንቅፋት ለመሆን ከፈለገ ይኼ ኃይል ዝግጁ ነው፡፡ ፓርላማው ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ሕልፈት በኋላ አዳዲስ ጥሩ 
ምልክቶች ቢያሳይም ይኼ ቀደም ብሎም መምጣት የነበረበት ነው፡፡ በሕገ መንግሥቱ ፓርላማና አስፈጻሚው የተለያየ 
ባህርይ ነው ያላቸው፡፡ ፓርላማው አስፈጻሚውን ይሾማል፣ ይከታተላል፣ የእርምት ዕርምጃ ይወስዳል፣ አስፈላጊ ከሆነም 



አስፈጻሚውን እስከማባረር የሚደርስ ሙሉ ሥልጣን አለው፡፡ አንድ ፓርቲ ብቻ ስለሆነ ከተጠያቂነት መተው ስህተት 
ነው፡፡ ፓርላማው በየጊዜው ሥራውን ቢሠራ ኖሮ ባለፉት ጥቂት ወራት ያየነው የሙስና ያዘው ልቀቀው አይኖርም ነበር፡፡ 
ያጠፋ ሰው መቀጣት አለበት፡፡ በየሰባት ዓመቱና አሥር ዓመቱ እየቆየን የምናደርገው የፀረ ሙስና ዕርምጃ ላለን ጅምር 
የፖለቲካ ሥርዓት ከባድ ፈተና ነው፡፡ የተቋም ግንባታ ችግር ሲፈጠር በዘመቻ፣ በፕሮጀክትና በፕሮግራም የሚሠራ 
ሳይሆን ቀጣይነት ያለውና የማይቆም ሒደት ነው፡፡ የፓርላማው ጥሩ ጅምር ይቀጥላል አይቀጥልም የሚለውን አብረን 
እናየዋለን፡፡ መንግሥት ልማታዊ አመለካከቱ ታች ድረስ ወርዶ ሚዲያውን የማጥመቂያ መሣሪያ አድርጎታል፡፡ ሚዲያ 
ግን ብዙ ኃላፊነት አለበት፡፡ አንዱ የተጠያቂነት ሥራ መወጣት ነው፡፡ ምርጫ በሌለበት ጊዜ ነፃ መድረክ ሆኖ የሕዝቡን 
የተለያዩ አመለካከቶች ማንፀባረቅ አለበት፡፡ ሚዲያው በየጊዜው የመልካም አስተዳደር፣ የሙስና፣ የሥልጣን መባለግ 
ችግሮችን እያጋለጠ ካልሄደ ውጤታማ መሆን አይችልም፡፡  

ሪፖርተር፡- ኢሕአዴግ በልማታዊ መንግሥት ርዕዮተ ዓለም አማካይነት በዋነኛነት የገበሬውን ኑሮ ትራንስፎርም ካደረገ 
በኋላ ራሱን እንደሚያከስም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴን ጨምሮ በርካቶች ሲናገሩ 
ይደመጣል፡፡ በሌላ በኩል አንዳንድ የኢሕአዴግ ሰነዶች በአገሪቱ የተሳካ ትራንስፎርሜሽን ለማካሄድ እስከ 30 ዓመት 
ሊወስድ እንደሚችል ይገልጻሉ፡፡ ይኼ ለመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ሥጋት ነው በማለት የሚተቹ አሉ፡፡ 

ዶ/ር አሰፋ፡- በአንድ በኩል የመንግሥት ሥልጣን በጊዜ የተገደበ ነው፡፡ በየአምስት ዓመቱ በሚደረግ ምርጫ የሚወሰን 
ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ልንደርስበት የምንፈልገው የልማት መንገድ ረጅም ዓመታት የሚፈጅ ነው፡፡ ይኼ እርስ በርሱ 
የሚጋጭ ነገር ነው፡፡ ልማታዊ መንግሥት መሸጋገሪያ መድረክ ነው ወይስ ራሱን የቻለ ሞዴል ነው የሚለው ጥያቄ ላይ 
ግልጽ መስማማት የለም፡፡ ኮሪያ የልማታዊ መንግሥትን ሞዴል አክስማ ወደ ሊበራል ዴሞክራሲ ተሸጋግራለች፡፡ 
አስበውበት ነው ወይ ሽግግሩን የፈጸሙት የሚለው በራሱ አከራካሪ ነው፡፡ ቻይናና ሲንጋፖር ላይ የሚታየው ደግሞ 
ተቃራኒው ነው፡፡ ኢኮኖሚው ካደገ ዴሞክራሲም ይመጣል የሚለው ነገር ጥያቄ የሚያጭር ነው፡፡ ልማታዊ መንግሥት 
ጊዜያዊ ሳይሆን እንደ ሞዴል ሊቀጥል የሚችልበትን ሁኔታ ቻይናና ሲንጋፖር ያሳያሉ፡፡ በአቶ በረከት ስምዖን መጽሐፍ 
ላይ እንደተቀመጠውና አንዳንድ የመንግሥት ሰነዶች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያ ውላ አድራ ወደ ካፒታሊዝም ትሸጋገራለች 
የሚል አለ፡፡ ያ ዘመን 20 ዓመት ነው? 30 ዓመት ነው? በእርግጠኝነት አሁን ላይ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው፡፡ 
ቢያንስ ግን ጊዜያዊነቱ የተወሰነ ይመስላል፡፡ ይኼ ግን በሚቀጥሉት 20 ወይም 30 ዓመታት በሚኖረው የኢትዮጵያ 
የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሁኔታ የሚወሰን ነው የሚሆነው፡፡ በወረቀት ላይ ከተቀመጠው ነገር የተሻለ አማራጭ የለም፡፡ 
የፌዴራል ሥርዓቱን እንፈልገዋለን፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ የተረጋጋ የፖለቲካ ሥርዓት በመፍጠር ረገድ በሕገ 
መንግሥቱ የተቀመጠው የፌዴራል ሥርዓት ሙሉ በሙሉ እስካልተፈጸመ ድረስ ስኬት ማስመዝገብ አይቻልም፡፡ 
የተረጋጋ የፖለቲካ ሥርዓት መፍጠር ሳይቻል ደግሞ የኢኮኖሚ ዕድገት ይኖራል ብሎ ማሰቡም በጣም የዋህነት ነው፡፡ 
ስለዚህ ልማት፣ ፌዴራል ሥርዓትና ዴሞክራሲን አዋህደን እንዴት እንሄዳለን? የሚለው ትልቅ ፈተና ነው፡፡ በዚህ ረገድ 
ለውጥ ለማምጣት የፖለቲካ ቁርጠኝነቱ ወሳኝ ነው፡፡ በአምባገነናዊ ሥርዓት ልማት ማምጣት እንደማይቻል ኢትዮጵያ 
ከራሷ ተሞክሮ በመነሳት ከደርግና ከኃይለ ሥላሴ መማር ትችላለች፡፡ በንጉሡ ጊዜ የተሻለ ቢሆንም ደርግ ከመጣ በኋላ 
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከድጡ ወደ ማጡ እንደሄደ ማየት ይቻላል፡፡ 

 


