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33 ዓመታት በእሳት እየተፈተነ የአማራን ክልል 

ህዝቦች የመራ፣ የታገለና ያታገለ፣ ለወደፊቱም 

የህዝቡን የልማት ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ይበልጥ በማረጋገጥ የህዳሴውን ጉዞ በድል 

ለመወጣት ቃሉን እያደሰ ያለ ድርጅት - ብአዴን፡፡

  

መልካም በዓል

ዘለዓለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማዕታት!!



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

3 4

ህዳር 11 የድርጅታችንን የምሥረታ በዓል በየዓመቱ ስናከብር ልናስታውሰው የሚገባው 
ጉዳይ የአመሠራረቱን ዓላማ ነው፡፡ ድርጅቱ በ1973 ዓ.ም ሲመሠረት በወቅቱ የነበረውን 
አፋኝና ጨቋኝ ሥርዓት በመገርሰስና ዴሞክራሲን በማስፈን ሠላሙ የተረጋገጠለትን 
ህብረተሰብ መፍጠር ዓላማው አድርጎ ነበር፡፡

በወቅቱ የተካሄደውን እልህ አስጨራሽ ትግል የያኔዎቹ ታጋዮች ህይወት ከፍለው ትግሉን 
በድል በማጠናቀቃቸው ዛሬ ዴሞክራሲ የሰፈነባት፣ ሠላሟ የተረጋገጠላት እና በአበረታች 
የልማት ጉዞ ላይ ያለች ሃገርን ማየት ችለናል፡፡

ዛሬም ትግል አለ፤ ጦርነት አለ፤ ውጊያ አለ፤ ደም ማፍሰስን፣ አጥንት መከስከስንና ህይወት 
መሰዋትን የማይጠይቅ፣ ነገር ግን የወቅቱ ጠላታችን የሆነውን ድህነትን የማስወገድ 
ፍልሚያ፡፡ ኢህአዴግ ሃገሪቱን ማስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አበረታች የሆነ ልማት 
ታይቷል፡፡ ተከታታይነት ያለው ዕድገትም እየተመዘገበ ነው፡፡ ለውጡም በሚገርም ሁኔታ 
ወደፊት እየተራመደ ነው፡፡

ሥር መስደድ የጀመረውን ሠላምና ዴሞክራሲ ማደላደል እና ልማቱን ማስቀጠል ህይወት 
መክፈልን የማይጠይቅ ግን ደግሞ ወኔ እና ፅናትን የሚፈልግ እልህ አስጨራሽ የህልውና 
ትግል ነው፡፡ ስለሆነም አሁን ያለው አመራር፣ አባላትና መላ የክልሉ ህዝብ መለወጥ 
የጀመረውን ተስፋ ሰጪ የልማት ጉዞ የበለጠ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ለማድረስ በሙሉ 
አቅምና ወኔ ያለመታከት መሥራት ይጠበቅበታል፡፡

33ኛውን የብአዴን የምሥረታ በዓል ለየት የሚያደርገው ሃገራዊው የከተሞች በዓል 
በክልላችን መዲና ባህር ዳር በተመሳሳይ ወር መከበሩ ነው፤ ከተሞች ከሠሯቸው መልካም 
ሥራዎች አንደኛው ከሌላኛው ልምድ የሚቀስሙበት በመሆኑ ባህር ዳርን ጨምሮ ሌሎች 
የክልሉ ከተሞች ያከናወኗቸውን የልማት ተግባራት የሚያስጎበኙበት እና ከሌሎችም 
የሚማሩበት መልካም አጋጣሚ ነው፡፡

የያዝነው 2006 ዓ.ም የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ የማገባደጃ ዋዜማ በመሆኑ 
ለዕቅዱ ስኬት መረጋገጥ ተግባራት የሚከናወኑት በተለዬ ትኩረት ነው፡፡ ከመደበኛው 
የ2006 ዓ.ም ዕቅድ በተጨማሪ ባለፉት ሦስት ዓመታት ሳይፈፀሙ ያደሩ ተግባራትን 
አሟልተን የምንፈፅምበትና ለ2007 ምቹ ሁኔታ የምንፈጥርበት ወቅት በመሆኑ ከወትሮው 
በተለዬ ሁኔታ ተግተን ልንሠራ ይገባል፡፡

ስለሆነም 33ኛውን የህዳር 11 የድርጅታችን የምሥረታ በዓል ስናከብር ከክልል እስከ ቀበሌ 
ያለው አመራር፣ አባሉና ህብረተሰቡ የድርጅቱ ዓላማ ይሳካ ዘንድ ህዝባዊነቱን በማጉላት፣ 
ተቀባይነቱ እንዲጨምር እና ህዝቡ ሁሌም ከጎኑ እንዲሰለፍ ለማድረግ በኃላፊነት እና 
በቁርጠኝነት መንፈስ ሌትና ቀን መሥራት ይጠበቅበታል፡፡ መልካም በዓል!

የብአዴን ምክትል ሊቀ መንበር መልዕክት

ገዱ አንዳርጋቸው
የብአዴን ምክትል ሊቀ መንበር

ዘለዓለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማዕታት!

የአዘጋጁ ማስታወሻ
የዛሬ 33 ዓመት ነው፤ ባለራዕዮቹ በእሳት ውስጥ ተፈትነው 

ለማለፍ ያስቻላቸውን የጽናት ቃል ያሰሩት፡፡ ሰፊው የኢትዮጵያ 
ህዝብ አብሮት የተፈጠረ እስኪመስል ድረስ ለዘመናት ተጭኖበት 
የኖረውን ድህነትና ኋላ ቀርነት አስወግደው በምትኩ የህዝባቸውን 
ልማት፣ ሰላምና ዴሞክራሲ ለማስፈን በናፈቁ ውድ የህዝብ ልጆች 
ነው የተመሠረተው - ኢህዴን ብአዴን፡፡ 

ብአዴን ላለፉት 33 ዓመታት የአማራን ክልል ህዝቦች እየመራ፣ 
እየታገለና እያታገለ አሁን ላለንበት የተስፋ ዘመን አድርሷል፡፡ ዛሬም 
እየታዬ ያለውን የልማትና የብልፅግና ተስፋ ወደ ህዳሴ ለመለወጥ 
ከአባላትና ከመላው የክልሉ ህዝብ ጋር በንቅናቄ ላይ ይገኛል፡፡

ድርጅታችን ዛሬ ላይ ሆኖ 33ኛ ዓመቱን ሲያከብር የክልሉን 
ህዝብ ህይወት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ዳግም ቃሉን በማደስ 
ነው፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የብአዴን ልሳን መጽሔታችንም ህዳር 
11/2006 የድርጅታችንን የምሥረታ በዓል የምታከብረው በአዲስ 
ዓይነት ይዘት፣ በአዲስ ዓይነት ቅርፅ እና በአዲስ ዓይነት አቀራረብ 
ነው፡፡

መጽሔታችን ከስድስት ዓመታት በፊት በቅፅ አንድ ስትጀመር 
በኤ-4 መጠን፣ የውጭ ሽፋኗ ባለሙሉ ቀለምና የውስጥ ገፆቿ 
ጥቁርና ነጭ ቀለም ነበረች፤ ቅፅ ሁለት በኤ-4 መጠን፣ ሁሉም ገፆቿ 
ባለሙሉ ቀለም ነበረች፣ እነሆ ቅፅ ሦስት ደግሞ በኤ-5 መጠን፣ 
ሽፋኗ ባለሙሉ ቀለም፣ የውስጥ ገፆቿ ባለ ጥቁርና ነጭ ቀለም እና 
በባህርይዋ ትንታኔ አዘል ሆና ቀርባለች፤ በመሆኑም 6ኛ ዓመት፣ 
ቅጽ 3፣ ቁጥር 1 የጋራ መጽሔታችንን እነሆ እንላለን፤ መልካም 
በዓል !!

ዘለዓለማዊ  ክብር  ለትግሉ  ሰማዕታት!!
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I. መግቢያ

የህዝባችንን ብልጽግናና የአገራችንን እድገት እውን የሚያደርግ የህዳሴ መስመር 

ቀይሰን ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንገኛለን። የህዳሴው መስመር በተሟላ መልኩ 

ተግባራዊ ከሆነ ከምንገኝበት የድህነትና የኋላቀርነት ሁኔታ አውጥቶ ከበለጸጉት አገሮች 

ተርታ ሊያሰልፈን የሚችል ጎዳና እንደያዝን በንድፈ-ሃሳብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ያለፉት 

አስር ዓመታት ጉዟችን ውጤቶች ሁነኛ አመላካች ምስክሮች ናቸው። የህዳሴው 

መስመር በተሟላ መልኩ ተግባራዊ እንዳይሆን የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና 

ተግባር ሊያደናቅፈው እንደሚችል ተለይቶ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ለህዝባችንና 

ለአገራችን መድህን የሆነውን የህዳሴውን መስመር በብቃት መርቶ በሂደቱም የኪራይ 

ሰብሳቢነትን አደጋ እየመከተ ከግብ የሚያደርስ ብቁ አመራርና አባላት ይጠይቃል። 

የህዳሴው መስመር ግንባር ቀደም መሪና የተግባር ምሳሌ እንድንሆን ርዕዮተ-ዓለማዊና 

ፖለቲካዊ ሁኔታውን አብጠርጥረን የተገነዘብን፣ ለህዝባችንና ለአገራችን መድህን 

የሆነውን መስመር በቅጡ ተረድተን የመስመሩን ህያውነት የሚያረጋግጥ ተግባር 

በማከናወን ተቃራኒ የሆነውን አስተሳሰብ መዋጋት የምንችል መሆን ይኖርብናል።  

የህዳሴው መስመር በተሟላ መልኩ ተፈጻሚ ሊሆን የሚችለው፣ ህዝቦች በንቃት 

ሲሳተፉና በሂደቱም ተጠቃሚነታቸው ሲረጋገጥ እንደመሆኑ መጠን ለተሳትፏቸው 

አስተማማኝና ቀጣይነት፤ የማህበራዊ ካፒታል (social capital) መስፋፋትና ማደግ 

ወሳኝነት አለው። በመሆኑም በገጠርም ሆነ በከተሞች በሁሉም መስኮች የተጀመረውን 

የተደራጀ ህዝባዊ ንቅናቄ በማጠናከር ማህበራዊ ካፒታልን በዘላቂነት ለማሳደግ 

መረባረብ ይጠይቀናል።  

የህዳሴውን መስመር ከተለያዩ አቅጣጣዎች ከሚመጡ ጥቃቶች ጠብቆ በተሟላ አኳኋን 

ተግባራዊ ማድረግ የሚቻለው በአመራሩና በአባላት ግንባር ቀደም መሪነት የህዝቡን 

ማህበራዊ ካፒታል በማሳደግ የነቃ ተሳትፎን ማረጋገጥ ስንችል ነው። እነዚህን ወሳኝ 

ተልዕኮዎች አሟልቶ መተግበር የሚቻለው ህዝብን የመምራትና የማስተዳደር ብቃት 

ያለውን ብአዴን-ኢህአዴግ በቀጣይነት መገንባት ሲቻል ነው። 

ርዕዮተ-ዓለማዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ…፣ የኢትዮጵያ 
አማራጭ፣ የማህበራዊ ካፒታል አስፈላጊነትና … 

ብቃት ያለው ድርጅት

ከላይ የተጠቀሱትን መሠረታዊ ጉዳዮች ታሳቢ በማድረግ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና 

ሁሉም ምሁራን አባላት የሚወያዩባቸውና ግንዛቤያቸውን የሚያሻሽሉባቸው የተለያዩ 

ጽሑፎች እየተዘጋጁ በውይይት ሂደት ንቃታቸው እየዳበረ መቀጠል ይኖርበታል። 

ለዚሁ ግብዓት የሆነ ጽሑፍ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መጽሔታችን ቀርቧል። ጽሑፉ 

በየራሳቸው መዘጋጀት ያለባቸው ትልልቅ ርዕሰ-ጉዳዮች በአንድ ላይ ሆነው የቀረቡበት 

ነው። ይህ የሆነበት አንደኛው ምክንያትና ጉዳዮች ተሳስረው ሲታዩ የአመለካከትና 

የአደረጃጀት ገጽታ ያላቸው የአቅም ግንባታ ጉዳዮች መሆናቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው 

ምክንያት ጭብጦቹ በአንድ ርዕስ ቢቀርቡም በውይይት ወቅት በክፍል በክፍል መወያየት 

እንደሚቻል ታሳቢ በማድረግ ነው። ሠነዱ ርዕዮተ-ዓለማዊና ፖለቲካዊ ሁኔታውን 

ይዳስሳል። ከግል ሀብት መፈጠርና ማደግ ጋር ተያይዞ የመጣውን ኢ-ፍትሃዊነትና 

የህዝቦች ተጋድሎ፣ ይህንኑ ተከትሎ የመንግስትን ሚና የሚወስኑ ሦስት ዓይነት 

አስተሳሰቦች መፈጠራቸውንና ምንነታቸውን እንዲሁም ታሪካዊ ሂደታቸውን 

ይጠቁማል። የማህበራዊ ካፒታልን እንዲሁም ህዝብን የመምራትና የማስተዳደር 

ብቃት ያለው ፓርቲ የመገንባትን ምንነትና ፋይዳ ያመላክታል። ሠነዱ በየደረጃው 

በሚካሄዱ የአመራሩና የአባላት ውይይቶች እየዳበረ እንደሚሄድ ይጠበቃል።  

II. ኢ-ፍትሐዊነትና የህዝቦች ተጋድሎ

2.1 የግል ሀብት ማቆጥቆጥና ኢ-ፍትሐዊነት

በተራዘመ የህብረተሰብ እድገት ሂደት፣ የንብረት ባለቤትነት ከወል ወደ ግል ሀብት 

ማቆጥቆጥና መስፋፋት እንደተሸጋገረ ከታሪክ እንማራለን። የግል ሀብት ማቆጥቆጥ 

ከጀመረበት ዘመን አንስቶ የሰው ልጆች ግንኙነት የምድር ፀጋዎችን ለመሻማትና 

በሂደቱም አንደኛው በሌላኛው ላይ የበላይነትን ለመቀዳጀት ሠፊ ጥረት እንደተካሄደ 

ምስክሮቹ የታሪክ ድርሣናት ብቻ ሳይሆኑ የእለት ተዕለት ኑሯችን ጭምር መሆኑ ነባራዊ 

እውነት ነው። ሰዎች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖለቲካዊ መስክ የበላይነታቸውን 

ለማረጋገጥ ሲሉ ሌላኛውን ተጭኖና አስገድዶ ኃይል ያነሰውን መሬት፣ ጉልበትና 

ሌሎች ሀብትና ንብረቶችን ቀምቶ መውሰድ ህግና ሥርዓት ሰፍኖበታል በሚባለው 

በአሁኑ ዘመን ሳይቀር  ቀጥሏል። 

የአቅመ ደካሞችን መሬትና ጉልበት አስገድዶ በመቀማትና የራስን ሀብት በማከማቸት፣ 

በዝርፊያና በጉልበት በሚገኘው ፀጋ መልሶ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አቅምን በማሳደግ 

የበላይነትን አረጋግጦ የመኖር አባዜ እንዴት እየተስፋፋ ሄደ? ብለው ጥናትና ምርምር 

ያካሄዱ ምሁራን ብዙ ብለዋል። ለዚህ አባባላችን ዋቢ የምናደርጋቸው ጃርድ ዴዋንድ 

የተባሉትን አንትሮፖሎጂስት ነው።ተመራማሪው እንደሚሉት «አንደኛው በሌላኛው 
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የበላይነቱን ለማረጋገጥ በሰፊው የተሄደበት ከፊውዳሊዝም ሥርዓት በላይ ከካፒታሊዝም 

ማቆጥቆጥ ጋር የተያያዘ ነው» ይላሉ። ተመራማሪው ከዚሁ ጋር በማያያዝ፤ የሰው 

ልጆች በተራዘመ ሂደት ከእንጨት ቴክኖሎጂ ወጥተው ወደ ብረት ቴክኖሎጂ 

በተሸጋገሩበት ሂደት የጦር መሣሪያ መሥራት ቻሉ።  የጦር መሣሪያ ደግሞ በአንድ 

አካባቢና አገር ያለውን ህዝብ በኃይል ማስገበርና ጉልበቱንና ሀብቱን መቀማት፣ ከዛም 

አልፎ ወደ ሌሎችም አገራት ጭምር በማዝመትና በማስፋፋት ለሀብት ሽሚያና ቅሚያ 

ሲባል የኃይል እንቅስቃሴ እንደተስፋፋ»  ይገልጻሉ። ረጅሙን ዘገምተኛ ጉዞ ትተን 

በተነጻጻሪ ቅርብ የነበረውን ዘመን በምሳሌነት ከገለጹት ተመራማሪ የምንገነዘበው፣ 

«አሜሪካንን ኮሎምቦስ በ1492 ካገኙ በኋላ የመጀመሪያዎቹ አውሮፓውያን ሠፋሪዎች 

የመስፋፋት እንቅስቃሴ አሜሪካ በሚባለው ምድር ከአንድ ሚሊዮን የሚልቁ ቀያይ 

የህንድ ዝርያዎች እንደ ነበሩ ይገመታል። እነዚህ ህዝቦች ብዙም ሳይቆዩ በ1505 

የመጀመሪያው የአውሮፓ ቅኝ ግዛት በአሜሪካ ላይ ሲጫን አብዛኛዎቹ ነባር ነዋሪዎች 

በጦርነትና ከአውሮፓ በመጣ ተላላፊ በሽታ ከማለቃቸውም በላይ ቀሪዎቹ ወደ ዳር 

ተገፉ» (ዴይሞንድ;1997፤ 58፡373) ይላሉ።

ከግል ሀብት ማቆጥቆጥ ጋር ተያይዞ የሰው ልጆች ግንኙነት በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና 

በፖለቲካዊ የበላይነትና በአገልጋይነት ተከፋፍሎ አንደኛው በሌላኛው ላይ ኃይሉን 

በመቀናጀት የተሸናፊውን ጉልበት፣ መሬትና ሌሎች እሴቶች የመቆጣጠርና የመቀማት 

ሂደት ከዘመኑ ሁኔታ ጋር እንደነበረው የምርት ኃይሎች ዓይነትና የግንኙነት ሁኔታ 

እንደሆነም ከታሪክ እንገነዘባለን። ለምሳሌ የፊውዳሉ ሥርዓት የምርት ኃይሎችና 

ግንኙነቶች መሬትና ጉልበት ላይ የተንጠለጠሉ ስለሆኑ ፊውዳሉ በኃይል የሌላውን 

አርሶ አደር መሬት በመቀማት፣ በዙሪያው ያሉትን አርሶ አደሮች ጭሰኞች በማድረግ፣ 

ጭሰኞቹ አርሰው ያመረቱትን፣ አርብተው ያሰቡትን አስገድዶ ይረከባል። ይህ በኢትዮጵያ 

ሁኔታ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ስለሆነ ብዙ ትንታኔ አያስፈልገውም። የፊውዳሉና የአርሶ 

አደሩ የጭሰኝነት ግንኙነት በእኛ አገር እስከ ቅርብ ጊዜ ቆየ እንጂ ሌላውም ዓለም 

ቢሆን ይህን የመሠለውን የፊውዳልና የጭሰኛ ግንኙነት አልፎበታል። በካፒታሊስቱ 

ሥርዓት ደግሞ የምርት ኃይሎችና ግንኙነቶች ጎልተው የሚታዩት በካፒታሊስቱና 

በላብ አደሩ መካከል ሆኖ ይታያል።  

2.2 የካፒታሊዝም ሥርዓት  እድገት

ሰፋፊ መሬትን በኃይል በማጋበስና የጭሰኞችን ጉልበት በመበዝበዝ በተመሠረተው 

ሥርዓት ውስጥ በተራዘመ ሂደት የካፒታሊስት ሥርዓት እንዲያቆጠቁጥና እንዲስፋፋ 

መሠረት ሆኗል። ምንም እንኳ በቅርቡ እያደጉ የመጡት በሶሻሊዝም ሽፋን 

መንግስታዊ ካፒታሊዝምን እየገነቡ ቆይተው ወደ ኋላ ለሃገር ውስጥናና ለውጭ 

ባለሃብቶች በራቸውን የከፋፈቱት ቻይናዎች፣ ካፒታሊዝም በፊውዳሊዝም ማህጸን 

ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሶሻሊዝም ማህጸንም ይጸነሳል ቢሉም የቻይናን ተሃድሶ 

መርቶ ለውጤት ያበቃውን ዴንግ ዚኦፒንግን ጠቅሰው ቹንቶ እንደገለጹት፣ «የገበያ 

ኢኮኖሚ በካፒታሊዝም ማህጸን ብቻ ይጸነሳል ልንል አንችልም። የገበያ ኢኮኖሚ 

ቀደም ሲል በፊውዳሊዝም ሥርዓት ውስጥ ተጸንሷል። በእርግጠኝነት በሶሻሊዝም 

ማህጸን ውስጥም ካፒታሊዝምን እናሳድጋለን። በተመሳሳይ መልኩ ጠቃሚ የሆኑ 

የምርት ኃይሎችን በማልማት፣ የካፒታሊስት አገሮችን የአመራርና የአስተዳደር ስልት 

መውሰድ ካፒታሊዝምን ፈጠርን ማለት አይደለም። ይልቅስ ስልቱን የተጠቀምንበት 

የምርት ኃይሎችን በሶሻሊዝም ማህጸን ውስጥ ለማሳደግ ነው።» (ቹንቶ;2011፤129) 

በተያያዘ መልኩ፣ በእቅድ የመመራትን መሠረተ-ሃሳብ ከሶሻሊዝም ጋር አያይዘው 

የተለያዩ ትችቶችን የሚሰጡትን አስመልክቶ፤ «የነጻ ኢኮኖሚ ገጽታ በአሜሪካ፣ 

የታቀደ የገበያ ኢኮኖሚ ገጽታ በፈረንሳይ፣ ሶሻል-ተኮር የገበያ ኢኮኖሚ ባህሪ 

በጀርመን፣ የማህበራዊ ደህንነት የገበያ ኢኮኖሚ ገጽታ በሲውዲን፣ በመንግስት 

መር (Government Oriented) የገበያ ኢኮኖሚ ባህሪ በጃፓን እንደሚታየው ሁሉ 

በቻይና በኩልም የሚካሄደው የገበያ ኢኮኖሚ የራሱን ልዩ ባህሪያት ይዞ እየተፈጸመ 

ነው።» (ቹንቶ;2011፤ 139) በሚል በሶሻሊዝም ማህጸንም ካፒታሊዝም እንደሚጸነስና 

እንደሚያድግ ለማስረዳት የተለያዩ መከራከሪያና ማሣመኛ ጭብጦችን ያቀርባሉ። 

ቻይናዎቹ የተለየ መከራከሪያ ይዘው ካፒታሊዝምን ለማሣደግ የሚያደርጉት ጥረት 

እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ካፒታሊዝም ከፊውዳሊዝም ሥርዓት ማህጸን ውስጥ የተጸነሰ፣ 

በሂደት ያደገና የተስፋፋ መሆኑን የዓለም ህዝብ ይቀበላል። 

ካፒታሊዝም ያቆጠቆጠውና የተስፋፋው፣ የካፒታሊስት ሥርዓት የምርት ኃይሎች 

ግንኙነት ከፊውዳሉ የምርት ኃይሎች ግንኙነት በዓይነቱ የተቀየረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

ነው። ግንኙነቱም በፊውዳሉና በጭሰኛው አርሶ አደር መሆኑ ቀርቶ በካፒታሊስቱና 

በላብ አደሩ መካከል ሆነ። ካፒታሊስቱ የተለያዩ ደረጃዎች ያሏቸው ፋብሪካዎች 

ያሉት ሲሆን፤ በፋብሪካዎቹ ውስጥ የሚሠሩ ላብ አደሮች ቁጥር እየተበራከተና 

እየተጠናከረ መጣ። በፊውዳሉና በጭሰኛው መካከል የነበረው ግንኙነት ከነበረው 

የአገዛዝ ክፋት ባልተናነሰ በካፒታሊስቱና በላብ አደሩ መካከል ያለው ግንኙነትም 

በብዝበዛና በጭቆና ላይ የተመሠረተ መሆኑ ግልጽ ነው። በካፒታል አፈጣጠር ላይ 

ጥልቅ ምርምር እንዳደረጉ የሚነገርላቸው ፈላስፋ ማርክስ የኢንዱስትሪዎችንና 

የካፒታሊስቶችን አፈጣጠር ሲገልጹ «... ሁሉም ሀብቶች በካፒታሊስቶች እየተያዙ 

ናቸው።… ካፒታሊስቱ ለባለመሬቱ የመሬት ኪራይ ይሰጠዋል፤ ለላብ አደሩ ደመወዝ 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

9 10

ይከፍለዋል፤ ግን ደግሞ ከፍተኛውን መጠን ለራሱ ይወስዳል። ካፒታሊስቱ በዋናነት 

ሁሉንም የህብረተሰብ ፀጋዎች በባለቤትነት የያዘ ሆኗል…» (ማርክስ; 1978፤701-2) 

ካፒታሊስቱ ከፊውዳሉ በተለየ በጎጡ፣ በአካባቢውና በአንድ አገር ታጥሮ አልቀረም።  

ካፒታሉ እየተስፋፋ ሲሄድ በፋብሪካው ውስጥ የተመረተውን ምርት ድንበር ተሻግሮ 

ለመሸጥ፣ ለፋብሪካው ሰፊና ዘላቂ ግብዓት የሚሆን ጥሬ እቃ ለማሟጠጥ ከጎጡ፣ 

ከአካባቢውና ከአገሩ ተሻግሮ ማፈላለግና መሰብሰብ እንዲሁም ሀብት የማካበት 

አመለካከትና ተግባራዊ ስምሪቱን አስፋፋ።  ካፒታሊስቱ ከአካባቢውና ከአገሩ አልፎ 

ድንበር ተሻጋሪ ፍላጎቱን ለማስፋፋት ሲል የጦር መሣሪያ መሥራትንና ኃይማኖትን 

እንዲሁም ትምክህተኛ አመለካከትን በማስፋፋት አንደኛው በሌላኛው የወታደራዊና 

የሞራል የበላይነት ለመቀዳጀትና የተሸናፊውን አንገት እያስደፋ በዘላቂነት የበላይነቱን 

ለማስጠበቅ ሠፊ ርብርብ እያደረገ ቀጠለ። ኢንዱስትሪና የኢንዱስትሪ ባለቤት የሆኑ 

ካፒታሊስቶች ከመስፋፋታቸው ጋር ተያይዞ ቀዳሚ የሆነችውን እንግሊዝን ወስዶ 

መመልከት ጠቃሚ ነው። እንግሊዞች የኢንዱስትሪ አብዮትን በቀዳሚነት በማካሄድ 

የላቀ አደረጃጀትና የቴክኖሎጂ አቅም መጨበጥ ቻሉ። ይህንኑ አጋጣሚ በመጠቀም 

ብዙ የዓለም አገራትን በመውረር ቅኝ ግዛትን አስፋፉ። በቅኝ ግዛት በያዟቸው አገሮች 

የኢንዱስትሪ ምርቶቻቸውን እያራገፉ በአንጻሩ የኢንዱስትሪዎቹን ጥሬ እቃና ጉልበት 

መዘበሩ። ይህ የካፒታሊዝም መስፋፋትና ከአንድ አካባቢ አልፎ ድንበር ተሻግሮ 

መሄድ ቅኝ ግዛትን አስፋፋ። በዚህ ረገድ ስፔንና ፖርቹጋል የመጀመሪያዎቹ ቢሆኑም 

እንግሊዝ እና በተወሰነ ደረጃ ፈረንሳይ በከፍተኛ ደረጃ ተግባራዊ አድርገውታል።  

በተጠቀሰው ዘገምተኛ ሂደት በሰው ልጆች ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 

ግንኙነት ሂደት ውስጥ በምድር ያገኘውን ፀጋና በረከት አብልጦ ለመውሰድ ፍላጎት 

ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ወታደራዊና ሞራላዊ አቅም ያነሰውን የህብረተሰብ 

ክፍል ሀብትና ንብረት በመቀማት የራስን የበላይነት ማረጋገጥ ተግባራቸው ሆነ። 

በአሁኑ ዘመንም ቢሆን አቀራረቡን እያስተካከለ ቀጥሏል። ኃይልን አሰባስቦ አቅም 

ያነሰውን ጉልበትና ንብረት በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ መልኩ በመቀማት ላይ 

የተመሠረተው የገዥዎችና የተገዥዎች፣ የገፊዎችና የተገፊዎች የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

በዚሁ የግንኙነት ሁኔታ ተቃኝቶ ቀጥሏል። በአንድ በኩል ብዙ የሚለፉና የሚደክሙ 

ነገር ግን በልፋታቸው ልክ የማይጠቀሙ፣ በሌላ በኩል ብዙ የማይሠሩ ከልፋታቸው፣ 

ከድካማቸውና ከአስተዋጽኦዋቸው በላይ የሚጠቀሙና የቅምጥል ህይወት የሚገፉ 

የሞሉበት ዓለም እየሆነ ሄደ። 

የተጠቀሰውን ቅጥ ያጣና የተበላሸ የገዥዎችና የተገዥዎች ግንኙነት በትግል 

ለማስተካከል የሰው ልጆች ብዙ ፍዳና መከራ እንዳሳለፉም የታሪክ መጻህፍት 

ያስረዱናል። በአሁኑ ዘመንም ቢሆን መልኩን እየቀያየረ የቀጠለ ነባራዊ እውነታ ነው። 

የሀብት ክፍፍል ፍትሃዊ እንዲሆን፣ የጥቁሮችና ነጮች ግንኙነት በእኩልነት ላይ 

የተመሠረተ እንዲሆን፣ በሴቶችና በወንዶች መካከል በጾታ ልዩነት ላይ የተመሠረተ 

የኢኮኖሚና የማህበራዊ እንዲሁም የፖለቲካ የጥቅም ልዩነት እንዲቀር፣ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነት እንዲሠፍን ሰፊ ትግልና መስዋዕትነት ተከፍሏል።  

ከፖለቲካ ኢኮኖሚ አንጻር እጅግ ቅጥ ያጣውን የገዥዎችና የተገዥዎች ግንኙነት 

በአግባቡ ተረድተው በቂ ትንተና ከሰጡትና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ 

ብቅ ካሉት ፈላስፋዎች መካከል የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኙ ካርል ማርክስ ይጠቀሳሉ። 

ማርክስ እንደሚሉት፤ «የካፒታልና ካፒታሊስት እያደገ መምጣት፣ የጉልበት 

ሠራተኞችን ወደ ላብ አደርነት እየቀየረ ሄደ። የካፒታሊስት ማደግና በካፒታሊስቶች 

መካከል በሚፈጠር ውድድር ደግሞ ብዙ ካፒታሊስቶች በጥቂት ትልልቅ ከበርቴዎች 

እየተተኩ (እየተዋጡ) የጥቂቶች እድገትና መስፋፋት እየላቀ ይሄዳል። ላብ አደሩ በጋራ 

የመሥራት ሂደቱ እያደገና በሳይንስና ቴክኖሎጂ እየተደገፈ ሲሄድ የካፒታሊስቶች 

አገዛዝ አለም ዓቀፋዊ ባህሪ እየያዘ ይሄዳል። ጥቂቶቹ ካፒታሊስቶች ብዙኃኑን ላብ 

አደር ለላቀ ስቃይ፣ ብዝበዛና ባርነት እንዲሁም መራቆት እየዳረጉት ይሄዳሉ። ይህ 

ከልክ ያለፈ ግፍና በደል በአንድነት ተደራጅቶ በሥራ ላይ ያለውን ላብ አደር ለአመጽ 

እንዲነሳ ይገፋፋዋል።» (ማርክስ; 1978፤714-15) ካርል ማርክስ የመደብ ጥቅም 

ግጭትን አስመልክተው የሰጡት ትንተና በገዥዎችና በተገዥዎች መካከል ያለውን 

መሠረታዊ የጥቅም ቅራኔና የትግል አግባቡን ከሥሩ ተነስቶ ለመመልከትና የትግል 

ፈሩን ለማስተካከል ረድቷል ካልተባለ በስተቀር የህዝቦች የፀረ-ብዝበዛና ጭቆና 

ተጋድሎ ከዛ በፊትም ሆነ ከዛ በኋላ ቀጥሏል። ከላይ የተጠቀሰውና በምድራችን 

የሠፈነው ኢ-ፍትሐዊነትና የህዝቦች ተጋድሎ እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር የመንግስትን 

ሚና የሚወስኑ የተለያዩ አስተሳሰቦች እየተስፋፉ ሂደዋል።

III. የመንግስትን ሚና የሚወስኑ ሦስት ዓይነት አስተሳሰቦች 

ቀደም ሲል የተጠቀሰው የባለ ፀጋዎችና የሌሎች ህዝቦች የጥቅም ግጭትና ቅራኔ 

እያየለ ሂዶ፣ ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የዓለም ርዕዮተ ዓለማዊና ፖለቲካዊ 

ሁኔታ በዋናነት ሦስት ዓይነት ባህሪያትን የያዘ ሥርዓት እየፈጠረና እየተስፋፋ 

እንደመጣ መመልከት ይቻላል። እነሱም፣ የመጀመሪያው ሁሉንም የግል ባለሀብቱ 

ይሥራው፤ መንግስት ከሞላ ጎደል ዘበኛ ይሁን። ሁለተኛው፣ ሁሉንም መንግስት 

ይሥራው፤ ሦስተኛው፣ ደግሞ ሁሉም የልማት ኃይሎች ድርሻ ድርሻቸውን ይዘው 
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በአገር እድገት ላይ ይሳተፉ በሚሉ እሳቤዎች ተከፍለው የሚፈረጁ ናቸው። 

3.1 ሁሉንም ነገር የግል ባለ ሀብቱ ይሥራው (የገበያ አክራሪነት) 

3.1.1 የገበያ አክራሪነት ምንነት

«የገበያ አክራሪነት ሁሉንም ነገር ለገበያ እንተወውና ገበያው ይመልሰው» የሚል 

አስተሳሰብ ነው። ይህ አመለካከት ከሞላ ጎደል የመንግስትን ሚና በዘበኛነት ክልል 

የሚመለከት ነው። ታዋቂውና በገበያ አክራሪነት ዙሪያ ጥልቅ ጥናትና ምርምር 

ያካሄዱት ዴቪድ ሔርቪይ እንደሚሉት፤ «ለገበያ አክራሪነት ሁለት አማራጭ ትርጉም 

ልንሰጠው እንችላለን። አንደኛው በዓለም አይቻልም የተባለውን ወይም ምናባዊውን 

(utopian) ፕሮጀክት እውን ሆኖ ለማየት፣ ዓለም አቀፍ ካፒታሊዝምን መልሶ 

ለማደራጀት የታለመ፤ ሁለተኛው አማራጭ የገበያ አክራሪነት የፖለቲካ ፕሮጀክት 

ነው። ፕሮጀክቱ ካፒታል ለማከማቸት እና ትልልቅ የኢኮኖሚ ኃያላንን (the power 

of economic elites) መልሶ ለማሳደግና ለመገንባት ያለመ ነው። እኔ የምሞግተው 

የገበያ አክራሪነት ፕሮጀክት ሁለተኛውን ዓላማ ለማሳካትና ለማስፈጸም አልሞ 

የተቀረጸ ፕሮጀክት ነው። ይሁንና የገበያ አክራሪነት ፕሮጀክት ዓለም አቀፍ የካፒታል 

ክምችትን ማሳካት አልቻለም። ሆኖም ጥቂት የኢኮኖሚ ኃያላንን ተዳክመው ከነበሩበት 

እንዲያንሠራሩና ሀብት እንዲያከማቹ በማድረግ ጥቂት አዳዲስ ቱጃሮች የመፍጠር 

ህልሙን አሳክቷል። የማይሆነውን ይሆናል ብሎ የተነሳው የገበያ አክራሪነት የክርክርና 

የሙግት ህጋዊና ምክንያታዊነት እኔ እንደምለው ጥቂቶችን ለማክበር የሠራና እየሠራ 

ያለ አስተሳሰብ ነው።» (ሔርቬይ.ዴ;2005፤19)

የገበያ አክራሪነትን ምንነት ለመተርጎም ጥረት ካደረጉት ምሁር እንደምንረዳው፣ 

ሁሉንም ነገር ገበያ ይመልሰው፤ የመንግስት ሚና በጣም ዝቅተኛ ይሁን የሚል 

አመለካከት ውጤት ነው። የገበያ አክራሪነት የካፒታሊዝም እድገት የላቀ ከፍታ 

ውጤት ነው። ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው ካፒታል በተፈጠረበት 

አካባቢና አገር ውስጥ ከትንሽ ጀምሮ ሀብት እያከማቸ ሲሄድ፣ የሸቀጡ መሸጫና 

የፋብሪካው ግብዓት ጥሬ እቃ ፍላጎት በመላ ዓለም ተንቀሳቅሶ ሀብት ያከማቸና 

ትልልቅ ልዕለ ኃያል ባለፀጋዎች የተፈጠረበት ዓለም ዓቀፋዊ ንቅነቄ ነው። የገበያ 

አክራሪነት አስተሳሰብ እነዚህን አለም ዓቀፋዊ ኩባንያዎች ለመደገፍና ለማስፋፋት 

ሲል የወል ሀብቶች (public goods) አገልግሎታቸውና ጥራታቸው በመንግስት እጅ 

እያለ «አርኪ አይሆኑም»። የግል ባለሀብት ቢይዛቸው «የአገልግሎት ጥራታቸውና 

ውጤታማነታቸው ይጨምራል» በሚል አሳማኝነቱ ሚዛን ያልደፋና አከራካሪ የሆነ 

አመለካከት በማራመድ የህዝብንና የመንግስትን ሀብት ወደ ቱጃሮቹና ትልልቅ ግን 

ደግሞ በቁጥራቸው ጥቂት ወደ ሆኑት ባለ ፀጋዎች የማስተላለፊያ (accumulation 

by disposition) ፕሮጀክት ነው።  

ከላይ የተጠቀሱት ምሁር ባወጧቸው መጻህፍት፤ የገበያ አክራሪነት አጭር ታሪክና 

የካፒታሊዝም ችግሮች ብለው በዝርዝር እንዳጠኑት የዓለም ህዝቦች የኢኮኖሚ 

ኢ-ፍትሃዊነት፣ ይህን ተከትሎ የማህበራዊ ህይወት ኢ-ፍትሃዊነት፣ ከሁለቱ 

ባልተናነሰና እንዲሁም በከፋ ሁኔታ የዴሞክራሲና የሠላም እጦት  እንዲያጋጥማቸው 

እና ህዝቦቹ የመከራ ህይወት እንዲገፉና ጥቂት ቱጃሮች ደግሞ ዓለምን ተቆጣጥረው 

ያሰቡትን እንዲያደርጉ የተጠነሰሰ ፕሮጀክት እንደሆነ ደጋግመው ይሞግታሉ።

የገበያ አክራሪነትን አንዳንዶቹ በንጽጽር እንደሚገልጹት የኮሙኒዝም አስተሳሰብ 

አራማጆች ላብ አደሮችን ከባለፋብሪካዎች ነጻ ለማውጣት፣ ዜጎችን ከገዥዎች የከፋ 

አገዛዝ፣ ቅኝ ተገዥ አገሮችን ከቅኝ ግዛት ነጻ ለማውጣት ቃል ገብተው እንደሞከሩት 

ሁሉ፤ የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብ የግለሰብ ነጻነት በሚል ሽፋን የጥቂት ቱጃሮችን 

ከመጠን ያለፈ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የቆመ አስተሳሰብና ተግባር እንደሆነ 

ይሞግታሉ። ሁኔታውን በተለየ መልኩ ለመግለጽ «ማርክሲስቶች ለላብ አደሮች 

የማይቻለውን ወይም ምናባዊውን (utopian) እናስችላለን ሲሉ፣ የገበያ አክራሪዎቹ 

የችካጎ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ምሁራን ካፒታሊስቶችን የማይቻለውን ሊያስችሉ 

ሠርተዋል።» (ክላይን;2007፤52) እዚህ ላይ የምንገነዘበው ከመጠን ያለፈ ጫፍ ረገጥ 

አስተሳሰብ ወይም አክራሪነት ምን ያህል አገርንና ህዝብን የሚጎዳ መሆኑን ነው።

3.1.2 የገበያ አክራሪነት ታሪካዊ አመጣጥ 

ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ሁሉንም ነገር የግል ባለሀብቱ ይወጣው። ሁሉንም ነገር 

ለገበያ እንተወው የሚለው አስተሳሰብ፣ የምጣኔ ሀብት ሳይንስ አባት የሚባሉት እነ 

አዳም ስሚዝ ከነበሩበት አስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻና በ18ኛው መቶ ክፍለ 

ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ ሲቀነቀን የመጣ እሳቤ ነው። ይሁንና ይህ አስተሳሰብ ወደ 

ከፍታ የመጣበት ዘመን ቢኖር 20ኛውና 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በዓለም ዘንድ 

ጎልቶ የሚታይበት የመጀመሪያው የገበያ አክራሪነት ተግባራዊ ሙከራ ከ1929 የዓለም 

ኢኮኖሚ ቀውስ በፊት የነበረው ነው። የድንበር ዘለል ኩባንያዎች ቅጥ ያጣና ለቀቅተኛ 

(laissez-faire) ሁኔታ የካፒታሊስቶቹን ጥቅም በከፍተኛ ደረጃ ሲያሳድግ የላብ አደሩን 

ክፍልና የሌሎች ህዝቦችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በከፍተኛ ደረጃ ጎዳው። ሠራተኞች 

ከሥራ ገበታቸው በግፍ ተባረሩ። ተመጣጣኝ የሥራ ክፍያና ዋስትና በከፍተኛ ደረጃ 

ቀነሰ። ይህ ሂደት በዓለም የገበያ ሁኔታ ካፒታሊስቶቹ ያመረቱትን ምርት የሚሸምት 
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6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም
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እንዲቀንስ አደረገ። ምክንያቱም ካፒታሊስቶቹ በስግብግብ ፍላጎታቸው የተነሳ ሸማቹን 

ህብረተሰብ የመሸመት አቅሙን አሳጥተውታልና። በዚህ ጊዜ የአቅርቦቱን ያህል ሸማች 

ባለመገኘቱ የፍላጎትና የአቅርቦት አለመመጣጠን የዓለምን ኢኮኖሚ አዳሸቀው። እንደ 

አውሮፓ አቆጣጠር ከ1929 እስከ 1933 ለዘለቀው የዓለም የኢኮኖሚ መላሸቅ (world 

economic deperession) ሌሎች ምክንያቶች አልነበሩትም ባይባልም ዋናው ምክንያት 

የባለሀብቱንና የመንግስትን ሚና በአግባቡ ለይቶ በማስቀመጥ ሁሉም የድርሻቸውን 

እንዲወጡ ምቹ ሁኔታ ያለማበጀት ችግር እንደሆነ በወቅቱ ችግሩን ያጠኑና የመፍትሔ 

ሃሳብ ያስቀመጡ ምሁራን ገልጸዋል። በወቅቱ የነበሩት የዓለም የኢኮኖሚ ችግሮችና 

የመፍትሔ ሃሳቦቹን በብቃት መመለስ ከቻሉት የኢኮኖሚ ጠበብቶች መካከል ጀን 

ሜኤናርድ ኬኒስ የተባሉት እንግሊዛዊ ምሁር አንዱ ነበሩ። የምሁሩን አባባል ጠቅሰው 

ኑአሚን ክሊይን እንደጻፉት፤ «በ1929 የታየው የኢኮኖሚ ውድቀት (the great eco-

nomic deperession) የካፒታሊዝም ሥርዓት ቅጥ ያጣ ለቀቅተኝነትና በኢኮኖሚው 

ውስጥ በተለይ ከዜጎች የሀብት ክፍፍል አኳያ መንግስት ተገቢ ሚና አለመጫወቱ፣ 

በአንጻሩ፣ የግል ኩባንያዎች ቅጥ ያጣ የትርፍ ማጋበስና ይህንኑ ሥርዓት የሚያስይዝ 

ህግ አለመኖሩ፣ የለቀቅተኝነት ሁኔታ መስፋፋቱ፤ ለገበያ አክራሪነት የጨለማ ዘመን 

የፈጠረ ሲሆን ሁኔታውን እንደ መልካም አጋጣሚ የተመለከተው የኮሙኒዝም 

አስተሳሰብ ምስራቅ አውሮፓን ወረረው።» (ክሊይን;2009፤52) በወቅቱ ተሠሚነት 

የነበራቸው ኬኒስ፣ መንግስታት መሠረታዊ የህዝብ ፍጆታዎችን (public expendi-

ture) በማቅረብ የተቀዛቀዘውን የዓለም ገበያ ማነቃቃት እንዳለባቸው መከሩ። የላብ 

አደሩን አመጽም ሆነ የኮሙኒዝም አስተሳሰብን ለመግታት ሲባል የማህበራዊ ደህንነት 

(walfare states) አስተሳሰብ ተቀባይነት አገኘ። 

ከ1929 የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስና በወቅቱ ችግሩን ተረድተው መፍትሔ ከሰጡት 

ምሁራን እንደምንገነዘበው፣ ሁሉንም ነገር ገበያ ይመልሰው የሚለው የገበያ 

አክራሪነት አስተሳሰብ የዓለም ጥቂት ቱጃሮችን ጥቅም የሚያስጠብቅ ቢመስልም 

የዓለም ኢኮኖሚ በደቀቀ ቁጥር ህዝብ የሚበላው ሲያጣ ዝም ብሎ ስለማይመለከት 

መልሶ የካፒታሊስቶችን ሀብትና ንብረት ወደማውደም የሚያሸጋግርና የዜሮ ድምር 

ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ከዜሮም በታች ወደ ኪሳራ የሚያመራ አስተሳሰብ እንደሆነ 

በተግባር ታይቷል። ቅጥ ባጣው የካፒታሊስቶች ውድድር፣ የቱጃሮቹ አሻንጉሊት 

በሆኑ የአገራት መሪዎችና የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብ አራማጅ ምሁራን ጥምረት 

የ1929 የኢኮኖሚ ውድቀትና እሱን ተከትሎ በዓለም የተቀሰቀሰውን የህዝቦች ሰቆቃ 

ከቁም ነገር ያልቆጠሩት ኃይሎች ከጥቂት ጊዜ መለዘብ በኋላ ከ1970 ጀምረው የገበያ 

አክራሪነትን አስተሳሰብ በላቀ ገጽታው አሟልተው ለመተግበር ተንቀሳቀሱ።  

በወቅቱ የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብ አውራ ሆነው ብቅ ያሉት ሞልተን ፍሬድማን 

የተባሉ የችካጎ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ምሁርና የእሳቸው ሃሳብ አቀንቃኞች 

ነበሩ። ከ1929 የኢኮኖሚ ውድቀት በኋላ እየተስፋፋ የመጣውን የመንግስት ድርሻ 

እንዲሁም የማህበራዊ ደህንነት (walfare states) አራማጅ መንግስታት መበራከት 

በከፍተኛ ጥላቻ ይመለከቱ የነበሩት ፍሬድማን፣ አስተሳሰቡን መልሶ የማጥቃትና 

የገበያ አክራሪነትን የማስፋፋትን አስተሳሰብ አጥብቆ ለመተግበር ቆርጠው ተነሱ። 

መንግስታት በየአገራቸው ኢኮኖሚ ውስጥ ተገቢ ሚና ይጫወቱ ከተባለ፤ ትምህርት 

ቤት፣ ጤና ተቋም፣ መንገድና መሠል የጋራ ልማቶችን ለማከናወን ገንዘብ 

ይፈልጋሉ። ይህን ገንዘብ መሰብሰብ የሚቻለው ግብር መክፈል ከሚችሉ ቱጃሮች 

ነው። ባለፀጋዎቹ ጠቀም ያለ ግብር ካልከፈሉ በስተቀር መላ ህዝቡን የሚጠቅም 

የልማት ሥራ ለማካሄድ አይቻልም። ባለጸጋዎቹ ደግሞ ይህ ጉዳይ እንደ ጦር 

ያስፈራቸዋል። በመሆኑም የመንግስትን ሚና በማቀጨጭ ባለሀብቶቹ ከቁጥጥር ነጻ 

ሆነው ያሻቸውን ለማድረግ ይፈልጋሉ። የዚህ አስተሳሰባቸው ሁነኛ ባለቤቶች ደግሞ 

የችካጎ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ሆኑ። «የገበያ አክራሪነት ዋናው አቀንቃኝ ፍሬድማን 

አስተሳሰባቸውን ለማስፋፋት ሁሉንም አገር በአንዴ የመውረር ሙከራ አላደረጉም። 

የመልሶ ማጥቃት ተግባራቸውን ያካሄዱት እያንዳንዱን አገር ነጥሎ በመምታት ላይ 

ተመስርተው ነበር።» (ክሊይን;2007፤19)

3.1.3 የገበያ አክራሪነት አመለካከትና ተግባር ያስከተለው ጉዳት

የገበያ አክራሪነት ፕሮጀክት የተጀመረው በላቲን አሜሪካዋ ችሊ ነበር።  በወቅቱ የችሊ 
ህዝብ በዴሞክራሲ አግባብ የመረጠው አለንዴ የተባለ መሪ ነበር። መሪው የልማታዊ 
መንግስት አስተሳሰብ የነበረው ሲሆን፣ ምንም ፋታ ሳያገኝ በአገሩ ጄኔራል አውግስቶ 
ፒኖቼ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶ፣ በደም አፋሳሹ መፈንቅለ መንግስት አምባገነኑ 
ፒኖቼ ወደ ስልጣን መጣ።  ከፒኖቼ ጀርባ የገበያ አክራሪነትና ፊታውራሪው ሞልተን 
ፍሬድማን ነበር። የፒኖቼ የኢኮኖሚ አማካሪዎች የችካጎ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ 
ምሁራን ነበሩና የገበያ አክራሪነትን አስተሳሰብ ተግባራዊ አደረጉት። «ባለሀብቶቹ 
ይከፍሉት የነበረው ግብር ተነሳ። ምንም ቁጥጥር የሌለው የውስጥና የውጭ ንግድ 
ታወጀና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በሙሉ ወደ ግል ዞሩ።  ለትምህርትና ለጤና 
ልማት መንግስት ይሰጥ የነበረው ድጎማ ተነሳ። መንግስት ለዜጎቹ የትምህርት ነጻ 
አገልግሎት ይሰጥባቸው የነበሩ ተቋማት ወደ ግል ተዛውረው በክፍያ አገልግሎት 
መስጠት ጀመሩ። ጫፍ የረገጠው የገበያ አክራሪነት መርህ ያለ ርህራሄ ተግባራዊ 
ሆነ። ይህንን የመሰለው የከፋ እርምጃ በቅጽል ሥሙ የችካጎ የትምህርት ምሁራን 
አብዮት (Checago School Revolution) ይሉታል።» (ክሊይን;2007፤3-15)



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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ይህ ዓይነቱ ተመሳሳይ እርምጃ በሌሎች የላቲን አሜሪካ አገሮችም ተካሂዷል። 

ሚሊዮኖችን በማደህየት ጥቂቶችን ከበርቴ የሚያደርግ ሥርዓት ተግባራዊ ሆኗል። 

የገበያ አክራሪነት ቀድሞ በቺሊ ተሞክሮ በኋላ በሌሎች የላቲን አሜሪካ አገሮች 

ተግባራዊ ይሁን እንጂ በብራዚል፣ በአርጀንቲና፣ በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ ከ1984 እስከ 

1988 የቴሌ፣ የአየር መንገድ፣ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪና የነዳጅ ድርጅቶች በብዙ 

አገሮች ወደ ግል ባለ ሀብቶች ዞረዋል። በሩሲያ፣ በምስራቅ አውሮፓ በቅርቡ በኢራቅ 

ላይ ተግባራዊ ተደርጓል። በአፍሪካም በተመሳሳይ ሁኔታ በዓለም የገንዘብ ድርጅት 

(IMF) እና በዓለም ባንክ አማካኝነት ከ1980ዎቹ ጀምሮ ተተግብሯል።  

በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ውስጥ ለ12 ዓመታት ያህል የሠራው ከፍተኛ 

የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ዳኢቪዥ ቡውደሬ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች በመዋቅር 

ማሻሻያ ፕሮግራም (structural ajustment) ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ በአፍሪካ፣ በላቲን 

አሜሪካና በተወለደበት አካባቢ ካርቢያን ሠርቷል። ይህ ምሁር በ1988 ሥራውን 

ለመልቀቅ ምክንያት የሆኑትን ጉዳዮች ጠቅሶ የዓለም አቀፉን የገንዘብ ድርጅት ገመና 

የገለጠበትን ደብዳቤ ዋቢ በማድረግ ኑአሚን ክሊይን እንደጠቀሱት፣ «ዛሬ ከዓለም 

አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ሠራተኝነት በፈቃዴ ለቅቄያለሁ። አስራ ሁለት ዓመታት 

ካገለገልኩበትና በተለይ ከመዋቅር ማሻሻያ ጋር በተያያዘ ለአንድ ሺህ ቀናት መስክ 

ከተሠማራሁበት የእናንተ ንድፈ-ሃሳብ ቀዶ ጠጋኝና በሻንጣ መድኃኒት አዳይ ሆኜ 

በአፍሪካ፣ በካርቢያንና በላቲን አሜሪካ የሸፍጥ ተግባራችሁን አስፈጽሜያለሁ። ለእኔ 

ከዚህ ድርጅት መልቀቅ ‘በዋጋ የማይተመን እፎይታ ነው።’ የመጀመሪያውን ትልቅ 

እርምጃ ወስጃለሁ። በሚሊዮኖች ድሐና የተራቡ ህዝቦች ደም የተጨማለቀውን እጄን 

መታጠብ እፈልጋለሁ።  የድሆች ደም ከልክ በላይ እንደ ወራጅ ውሃ ፈሶ በሁሉም 

ቦታ እንደ ኬክ ገግሯል።  በስማችሁ በዓለም አገሮች ውስጥ የሠራሁትን ጥፋት 

የማጸዳበት በቂ ሳሙና የማገኝ አይመስለኝም» (ክሊይን;2007፤261)

የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብ ዓላማውን ለማሳካት የመገናኛ ብዙኃንን፣ ኢኮኖሚያዊ 

አቅምን፣ ማህበራዊ ተጽዕኖን፣ ወታደራዊ አቅምንና ጉልበትን፣ ልዩ ልዩ የስለላና 

የሽብር ተግባራትን፤ በተቀናባበረና በተሟላ መልኩ ተግባራዊ አድርጓል።ከ1920ቹ 

ጀምሮ ከኮሙኒዝም አስተሳሰብ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የመጣውን የለውጥ ንቅናቄ 

የምዕራባውያን የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብ አራማጆች በተቀነባበረ ዘዴ ማዕበሉን 

ለመግታትና ለማዳከም ከበርቴዎች ከወከሏቸው መሪዎች ጋር በማበር መጠነ ሠፊ 

ርብርብ አድርገዋል። የመጀመሪያው ትኩረታቸው የነበረው የኮሙኒዝም አስተሳሰብ ወደ 

ላቲን አሜሪካ እንዳይስፋፋ መግታት ነበር። ለዚህ ተግባራቸው በምድረ-ላቲን አሜሪካ 

ተስፋፍቶ የነበረውን የለውጥ ንቅናቄ በስለላ ድርጅቶች ተደግፈው አንቀሳቃሾችን 

በመለየት፣ በንዝረት ኃይል፣ በቶርች፣ በድብደባ፣ በማስፈራራት፣ በአዕምሮን በማሳት፣ 

አፍኖ በመሠወር፣ በመፍንቅለ መንግስት፣ በግብረ-ሽበራ ወዘተ…አሉ የተባሉ ህዝቡን 

የሚያስጨንቁና አንገት የሚያስደፉ ጥበቦችን በሙሉ ሥራ ላይ ውለዋል። የገበያ 

አክራሪነትን አስተሳሰብ የተቀነባበረ የሽብር ሴራና እርምጃ አንዳንድ ጽሑፎች «ያለ 

ማደንዘዣ ቀዶ ጥገና ይሉታል።» ይህን ሁሉ አድርገው ያሰቡት የማይሳካ ከሆነ 

እንቢተኛውን መንግስትና ሀገር እስከ መውረር ይሄዳሉ። ለዚህ ማሳያ ከ1970ዎቹ 

ጀምሮ በቅርቡ እስከተካሄደው የኢራቅ ወረራ ድረስ የገበያ አክራሪነት የፈጸመው ግፍ 

ለቁጥር ያታክታል። የገበያ አክራሪዎቹ ይህን ሁኔታ «ያንቀናል ብለን ከመብላት 

አንቆጠብም » በሚል አገላለጽ በይፋ ያንጸባርቁታል።

ቾምስኪ የተባሉ ታዋቂ የአሜሪካ ምሁር ፌልድ ስቴትስ በሚል ርዕስ፣ እንደ አውሮፓ 

አቆጣጣር በ2007 ባሳተሙት መጽሐፍ እንደሚሉት፤ «የአሜሪካንን የፖለቲካ 

አመራር የሚዘውሩት ካፒታሊስቶችና የኢንዱስትሪ ከበርቴዎች ናቸው። ፖለቲካው 

የሚካሄደው በአብዛኛው በህዝብ ጉዳትና በጥቂቶች ተጠቃሚነት ላይ ተመስርቶ ነው። 

ትልልቆቹ ከበርቴዎች ለትርፋማነታቸው ሲሉ ባንኩን፣ መሬቱን፣ ኢንዱስትሪውን 

ተቆጣጥረዋል። ማንኛውም ተመራጭ ለህዝብ አገለግላለሁ ወይም እጠቅማለሁ 

ብሎ ይመረጣል። ይሁንና ምርጫውና ብዙ የተነገረለት ዴሞክራሲ የህዝብን ጥቅም 

የሚያስጠብቅ ሆኖ አልታየም። ለዚህ ማረጋገጫው ከ1983 እስከ 1998 የትልልቅ 

የአሜሪካ ቱጃሮች አማካኝ ሀብት በ42 በመቶ ጨምሯል። በሌላ በኩል ደግሞ 40 

በመቶ የሚሆኑት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ህዝቦች 76 በመቶ የሚሆነውን 

ሀብታቸውን አጥተዋል ወይም ከነበራቸው የተጠቀሰውን ያህል መጠን ሀብት ወደ 

ሀብታሞቹ ተሸጋግሯል። ይህ ሁኔታም የበለጠ እየተባባሰ መሄዱ አይቀርም።» 

(ቾምስኪ; 2006፤211)

የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብና ተግባር በአቀንቃኞቹ ምሁራን ፊታውራሪነት ከኋላና 

ከፊት ከበቂ በላይ ሽፋን በሚሰጡ ቱጃሮችና መሠረታዊ የህዝብን ጥቅም የማይወክሉ 

ግን ደግሞ በምርጫ ሽፋን ወደ ስልጣን የሚመጡ አሻንጉሊት መንግስታት፤ በጥምረት 

ከምድራችን ከግማሽ በላይ የሚሆኑ አገራትና ህዝቦቻቸው ለአለፉት 30 ዓመታት 

ቁም ስቅላቸውን አይተዋል። እንደ ኑአሚን ክሊይን ትንተና «በአሜሪካ መንግስት 

ፊታውራሪነት፣ የዴሞክራሲና ነጻ ገበያ መስፋፋት በሚል መሪ ሃሳብ 20 አገሮች 

ከላቲን አሜሪካ፣ 25 አገሮች ከምስራቅ አውሮፓና ሶቬት ህብረት፣ 30 አገሮች 

ከሰሐራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ አገሮች፣ 10 አገሮች ከኤዥያና አምስት አገሮች 

ከመካከለኛው ምስራቅ በድምሩ ከአንድ መቶ የሚልቁ አገሮች በአስገዳጅ ሁኔታ 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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ከነበሩበት የመንግስት አስተዳደር ወደ ሌላ የመንግስት ሥርዓት ወይም አስተዳደር 

ተሸጋግረዋል።» (ክሊይን;2007፤182)    

ከገበያ አክራሪነት ጋር ተያይዞ ቅጥ ባጣው የከበርቴዎች የጥፋት ተግባር ላይ ጥልቅ 

ጥናት እንዳደረጉ የሚነገርላቸው ዴቪድ ሄርቬይ የካፒታሊዝም ችግሮች ብለው 

ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ «የገበያ አክራሪነት የግለሰብ ነጻነት፣ የግል ኃላፊነት፣ ነጻ 

ገበያ፣ ነጻ ንግድ ወዘተ… በሚሉ በሚያማምሩ መፈክሮች ጭምብል ተሸፍኖ ብዙኃኑ 

የሚጠቀምበትን ሀብትና ንብረት ለመዝረፍ የሚያስችል አስፈሪ ፖሊሲ በመቅረጽና 

በማጠናከር የጥቂት ከበርቴዎችን መደባዊ ጥቅምና የበላይነት ለማስጠበቅ ጥረት 

ያደረገ አስተሳሰብ ነው» ይላሉ። (ሔርቬይ;2010:10) ምሁሩ አያይዘውም፤«ይህ 

ከፍተኛን ሀብት ወደ ጥቂት ቱጃሮች የማከማቸት አዝማሚያ የዋጋ ግሽበትንና ሥራ 

አጥነትን በማስፋፋትና በማባባስ የዓለምን ኢኮኖሚ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ እንዲገባ 

አድርጓል» ሲሉ፣ የገበያ አክራሪነት፣ አስተሳሰብና ተግባርን አጥብቀው ይወቅሳሉ።  

በእርግጥም በፋይናንስ ቀውስ ፍንዳታ የጀመረውና ወደ ዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ቀውስ 

ተሸጋግሮ የዓለማችን ህዝቦች የሚሰቃዩበት ሁነኛ ሚስጢር ከዚሁ ቅጥ ያጣ የገበያ 

አክራሪነት ፍልስፍናና ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደ መጣ ግልጽ ሆኗል። 

3.2 ሁሉንም ነገር መንግስት ይሥራው የሚለው አስተሳሰብ 

«ሁሉንም ነገር መንግስት ይሥራው» ከካፒታሊስቶች ቅጥ ያጣ ብዝበዛና ጭቆና 

በመነሳት የሀብትን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚቻለው የላብ አደሩ አምባገነንነት 

ወኪል የሆነ ፓርቲና መንግስታዊ ካፒታሊዝም በቀጣይነት ስልጣን ይዞ «ሁሉም 

እንደ ሥራውና እንደ ችሎታው በፍትሃዊነት ተጠቃሚ የሚሆንበትሥርዓት ይገንባ» 

የሚሉ ኃይሎች አመለካከት ነው። ይህ አስተሳሰብ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ 

ጀምሮ የተቀነቀነ ቢሆንም መሬት ለማስነካት የተሞከረው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 

ከ1920ዎቹ ጀምሮ በሩሲያ ነው። አስተሳሰቡ በምስራቅ አውሮፓና ቻይናን ጨምሮ 

በጨነገፈ መልኩም ቢሆን በአፍሪካ እንደ ታንዛኒያ በመሳሰሉ አገሮች ተሞክሮ ነበር።  

አስተሳሰቡ በመንግስት አማካኝነት፣ ምን ይመረት? ለማን ይመረት? እንዴት 

ይመረት? የሚሉትን አቅዶ መፈጸም አለበት የሚል ነው። በዚህ መልኩ የምርት 

ኃይሎች መሬት፣ ጉልበት፣ ካፒታል በጠቅላላ በመንግስት ቁጥጥር ሥር ውለው 

«በፍትሃዊ» መልኩ ዜጎች ተጠቃሚ ይሆናሉ።  በካፒታሊስቶችና በላብ አደሮች 

መካከል ያለው የበዝባዥና ተበዝባዥ ግንኙነት ይጠፋል የሚል ነው። በመሆኑም 

በካፒታሊስቶች ቁጥጥር ሥር የነበሩ ሀብትና ንብረቶች በመሠረቱ በላብ አደሩ ድካምና 

የላቡ ውጤት የተገኙ በመሆናቸው የግል ካፒታሊስቱ በመንግስታዊ ካፒታሊስቱ 

«መቀማትና ሀብቱ የወል መሆን አለበት» በሚል እስከ መቀማት የደረሰ ነው። ይህ 

ሥርዓት የካፒታሊስቶችን ቅጥ ያጣ ብዝበዛ መቃወሙና አደብ ማስገዛቱ ጥሩ ነገር 

ቢሆንም ተፈጥሯዊ የሆነውን የሰው ልጆች ግለሰባዊ ሀብት የማፍራት ጉጉት፣ ከዚህ 

የሚመነጨውን ፈጠራና ተነሳሽነት ብሎም ለእድገት መሠረት የሆነውን ዲካ የለሽ 

ሀብት የማፍራት ፍላጎት የገታ ነው፤ እንደ ሩሲያ ዓይነት አገሮች ከነበሩበት ኋላቀር 

ሁኔታ በፍጥነት ያወጣና የተሻለ ገቢ እንዲኖራቸው ያደረገ እንዲሁም የዓለም አንድ 

ተፎካካሪ ኃይል እስከ መሆን ያደረሰ አስተሳሰብ ቢሆንም ሥርዓቱ ብዙ እርቀት 

ሳይጓዝ ተቀልብሷል። ከሩሲያ ወስደው ከተገበሩ ሀገራት ለምሳሌ ቻይናን ብንወስድ 

በወቅቱ በማኦዜዱንግ መሪነት ኮሚኒስት ፓርቲው ቻይናን ከቅኝ ተገዥነት እንዲሁም 

ከፊውዳላዊ መጥፎ አገዛዝ ያወጣ ቢሆንም ከሩሲያ ተኮርጆ ሊተገበር የተሞከረውና 

በሶሻሊዝም ሥም የተገነባው መንግስታዊ ካፒታሊዝም ስኬታማ ሳይሆን በማኦ አገዛዝ 

ለ27 ዓመታት ቻይናን መቀመቅ የከተተ ነበር። ለዚህ አብነቱ የኮሚኒስት ፓርቲው 

ስልጣን ላይ በወጣበት ወቅት ማለትም በ1949 የአገሬው የነፍስ ወከፍ ገቢ 60 ዶላር 

አካባቢ የነበረ ሲሆን በ«1977፣ ከ27 ዓመታት በኋላ ወደ 80 በመቶ የሚሆነው የቻይና 

ገበሬ የነፍስ ወከፍ ገቢ ወደ 40 ዶላር ዝቅ ብሏል፤ የእህል ምርቱም እንዲያድግ 

ሲጠበቅ በተቃራኒው ከ20 ዓመት በፊት ማለትም በ1957 ይመረት ከነበረው በታች 

ያሽቆለቆለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር»። (ቮግል;2011፤17) 

ይህ አስተሳሰብ የዓለም ህዝቦችን በዘር፣ በኃይማኖት፣ በቋንቋ ከፋፍሎ ሀብትን 

በማሟጠጥ የጥቂት ፊውዳሎችንና ከበርቴዎችን ቅጥ ያጣ እንቅስቃሴ በመገርሠስና 

አደብ በማስገዛት በኩል የተጫወተው ሚና ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ አሁን በዓለማችን 

ለሚታየው አንጻራዊ የሀብት ክፍፍል መሻሻልና የዴሞክራሲ ጉዞ የራሱን አዎንታዊ 

ተጽዕኖ አሳርፏል። ሆኖም ብዙ የተሳሳቱ ተግባራዊ አፈጻጸሞች የታዩበት ከመሆኑ 

ጋር ተያይዞ አስተሳሰቡ ተዳክሟል።   

3.3 ሁሉም የልማት ኃይሎች ድርሻ ድርሻቸውን ይዘው ይሳተፉ

3.3.1 የልማታዊ መንግስት ምንነት

ልማታዊ መንግስት በካፒታሊዝም ሥርዓት ክልል ውስጥ መንግስትና የግል ባለሀብቱ 

እንዲሁም በንዑስ አምራችነት የተሠማሩ ዜጎች ድርሻ ድርሻቸውን የሚወጡበትን 

የኢኮኖሚ አመራር የሚከተል ሥርዓት ነው። በሌላ አገላለጽ «ሁሉንም ነገር ገበያው 

ይመልሰው» ብለው መንግስትን ከዘበኝነት ባልተለየ መልኩ ከሚፈርጁት የገበያ 

አክራሪነት አስተሳሰብና ተግባር የተለየ ነው። ልማታዊ መንግስት፣ «ሁሉንም ተግባር 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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መንግስት ብቻ ይፈጽመው፤ የግል ባለሀብቱ ሚና ላብ አደሩንና ሌሎች የህብረተሰብ 

ክፍሎችን የሚጨቁንና የሚበዘብዝ ስለሆነ የባለሀብቱ ሚና ተገድቦ መንግስት ሁሉንም 

ነገር የሚቆጣጠር ሥርዓተ-መንግስት ይገንባ» ብለው ከሚታገሉትም የተለየ ነው።  

እንደ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ሪፖርት አገላለጽ፣ «ልማታዊ መንግስት ማለት ቀዳሚ 

አጀንዳው ልማት የሆነ፣ የልማት ፖሊሲና ይህንኑ ፖሊሲ የማስተዋወቅና የማስፋፋት 

ግብ ይዞ በውጤታማነት የሚንቀሳቀስ የመንግስት ሥርዓት ነው። የልማታዊ መንግስት 

ማዕከላዊ ትኩረቱና አፈጻጸሙ የአገርን የኢኮኖሚ ልማት ማፋጠንና ማህበራዊ 

ለውጥን (transformation) ማረጋገጥ ነው» ብለዋል። (የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ሪፖርት; 

2011፤95) 

ይህ አስተሳሰብ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

እንዴት ተሳስሮ ተግባራዊ እየሆነ እንደሆነ ወደኋላ የምንመለስበት ይሆናል። ከላይ 

ከተጠቀሰው ጭብጥ የምንወስደው፣ ልማታዊ መንግስት «ቀዳሚ አጀንዳው ልማት 

የሆነ» ይላል። ይህ ማለት ዴሞክራሲ እንደ ሁለተኛ የትኩረት ጉዳይ እንጂ ከልማት 

ጋር የማይነጣጠል የህልውና ጉዳይ ተደርጎ አይወሰድም ማለት ነው። ለዚህም 

ዋቢ መጥቀስ የሚቻለው የሩቁን ትተን በ60 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ሆኖ 

ውጤታማ የሆነውን የኮሪያንና ታይዋንን የልማታዊ መንግስት ባህሪ ነው። የሁለቱም 

አገር መሪዎች በጃፓን የከፍተኛ ወታደራዊ መኮንንነት ስልጠና የወሰዱና በባህሪያቸው 

ፀረ-ዴሞክራሲ የሆኑ፣ ከልማት አኳያ ግን ተወዳዳሪ ያልተገኘላቸው የልማት አረበኞች 

ነበሩ። እነዚህ መሪዎች ዓለምን ባስደመመ ሁኔታ ህዝባቸውን ከነበረበት አስከፊ ኑሮ 

በማውጣት ወደ እድገትና ብልጽግና ጎዳና መርተውትና አሳልፈውለት አልፈዋል። 

ደቡብ ኮሪያዎች የስልሳ ዓመታት የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና አጠቃላይ እድገታቸውን 

ገምግመው «ኮሪያ ከድሆች ወደ በለጸጉት» በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ 

ላይ አግራሞትን የፈጠረውን እድገታቸውን ከኢትዮጵያ ጋር አነጻጽረው ሲያቀርቡ 

የሚከተለውን አስፍረዋል። «ደቡብ ኮሪያ ከ1950 እስከ 53 በነበረው ደም አፋሳሽ 

ጦርነት ውስጥ በወደቀችበት ወቅት፣ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ድጋፍ አድርጋለች። 

ከስልሳ ዓመታት በፊት የኮሪያ የኢኮኖሚ ደረጃ ከኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ደረጃ ያነሰ 

ነበር።  ኢትዮጵያ በድህነት ላይ የምትገኝና የነፍስ ወከፍ ገቢዋም እንደ አውሮፓ 

አቆጣጠር በ2008፣ ከ280 ዶላር ያልበለጠ ሲሆን፣ በዚሁ ዓመት ደቡብ ኮሪያ 19,136 

ዶላር የነፍስ ወከፍ ገቢ ላይ ደርሳለች።» (ፓርክ ኢ.ኩ፡ፓርክ ች.ሲ; 2011፤1) ከዚህ 

እውነታ የምንረዳው፣ የኮሪያ ዓይነት ጠንካራ ልማታዊ መንግስታት ተዓምር የሚባል 

ለውጥ ማረጋገጥ የሚችሉ መሆናቸውን ነው።

3.3.2 የልማታዊ መንግስታት ታሪካዊ አመጣጥ

ልማታዊ መንግስት ከ1960ዎቹ ጀምሮ የተሰጠውን ስያሜ ይዞ ባይጀምርም የረጅም 

ጊዜ ታሪክ ያለው ነው። በአስራ ስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአውሮፓ ጀምሮ በኋላ 

ወደ ኤዥያ፣ ቀጥሎ ወደ ላቲን አሜሪካና በተወሰነ ደረጃም ወደ አፍሪካ ተስፋፍቶ 

የቀጠለ ትግበራ ነው። ይሁንና የልማታዊ መንግስቱ ስያሜም ሆነ ትግበራው ከዘመን 

ዘመን እያደገ የመጣ እንጂ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተስተካከለ የልማታዊ መንግስት 

አፈጻጸምና ተግባር ነበረው የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ መያዝ አይገባም። እንደየ 

አገሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በተለያየ የአፈጻጸም ሂደትና አግባብ የተፈጸመ 

እንዲሁም በመፈጸም ላይ ያለ ነው። የልማታዊ መንግስታቱ አፈጻጸም በኤዥያ 

አገራት የታየበት አግባብ ስኬታማ የሚባል ነበር። መጀመሪያ ጃፓኖች ከአውሮፓ 

ወስደው እንደ አገራቸው ሁኔታ አሳምረው ተገበሩት። ቀጥሎ ኮሪያና ታይዋን 

ከጃፓኖችም በላቀና በአጠረ ጊዜ ፈጸሙት። በመሆኑም የልማታዊ መንግስታቱ 

የላቀ የውጤታማነት ታሪክ በኢስያ የታየ ሲሆን፣ በላቲን አሜሪካ ደግሞ ከአሜሪካና 

ከአውሮፓ የሚገፋው የገበያ አክራሪነት አስተሳሰብና ተግባር እየተጫነው ልማታዊ 

መንግስቱ በስኬት ተግባራዊ ሆኗል ማለት አይቻልም። ይሁንና በላቲን አሜሪካም 

የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብን ለማስፋፋት ጥረታቸውን አላቆሙም። በመሆኑም 

የልማታዊ መንግስታት ታሪክ ረጅምና አፈጻጸሙም ሆነ ውጤታማነቱ ከአገር አገር  

የተለያየ ነው። እንደ የአፍሪካ ኢኮኖሚ 2011 ሪፖርት፤ «የልማታዊ መንግስት ስያሜ 

እንደ አሁኑ ባይሆንም አፈጻጸሙ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ነው። ከአስራ ስድስተኛው 

መቶ ክፍለ ዘመን ከኔዘርላንድ ጀምሮ በዘገምተኛ ለውጥ አልፏል። እንግሊዝም ከአስራ 

ስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ እስከ አስራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን 

ቀጥላበታለች። በአገረ ጀርመን ከአስራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ እስከ 

20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያዎቹ ተግባራዊ ሆኗል።» (የአፍሪካ ኢኮኖሚክ 

ሪፖርት; 2011፤96) 

የልማታዊ መንግስታት አስተሳሰብ በኤዥያ አህጉር ቀድሞ ተግባራዊ የሆነው፣ በሩቅ 

ምስራቋ ጃፓን ነበር። የጃፓኖች ታሪካዊ የለውጥና የዘመናዊነት ጉዞ የተቀየሰው 

በኢዋኩራ ተልዕኮ (Iwakura Mission) ነበር። ይህ ቡድን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 

ከመጋቢት 1871 እስከ መስከረም 1873 በጉዞና ጥናት የቆየ ነው። ቡድኑ አምሳ አንድ 

አባላት ያሉት ሲሆን፣ የሜጅ መንግስት (Mejji Government) ያደራጀው የጃፓን 

የተሃድሶ አራማጆች ተልዕኮ ነበር። የቡድኑ አባላት በመርከብና በባቡር ወደ አስራ 

አምስት የተለያዩ አገሮች ተጓዙ። የቡድኑ አባላት ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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ከዋና ዋና ሴክተሮች የተውጣጡ ሲሆን፣ የቡድኑ መሪ ቁልፍ የአመራር ቦታ የነበረው 

ኢዋኩራ ተሚኒ ነበር። ከዛ በፊት ጃፓኖች ለውጭ ግንኙነት በራቸው ዝግ ነበር። 

የቡድኑ አባላት ቀድመው ያደጉትን አገሮች ሁኔታ በዝርዝር ከተመለከቱና ከገመገሙ 

በኋላ ጃፓኖች ምን ያህል ወደ ኋላ እንደ ቀሩ ተገነዘቡ።  (ቮግል;2011) 

በታታሪነትና በአኩሪ ሥነ-ምግባር የሚታወቁት ጃፓኖች በራቸውን ቀርቅረው የኖሩበት 

ሁኔታ ከዓለም ምን ያህል ወደኋላ እንዳስቀራቸው ታሪካዊ በሆነው ትምህርታዊ 

ጉብኝታቸው ከተገነዘቡ በኋላ ከዓመት በላይ ጊዜ ወስደው በሌሎች አገሮች ያዩትንና 

የተመለከቱትን በሙሉ ከአገራቸው ሁኔታ ጋር በሚስማማ መልኩ ቀመሩት። ልምዱን 

ከቀመሩ በኋላም በሚታወቀው የታታሪነት ባህላቸው በተግባር ተረጎሙት። በወቅቱ 

ከዓለም ተወዳዳሪ የሌለው እድገትና ስልጣኔ አስመዘገቡ። ለውጡ በሁሉም ሴክተሮች 

የተካሄደ ቢሆንም በቅድሚያ ትኩረት ያደረጉት ትምህርትን በማስፋፋት ላይ ስለነበረ 

ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም ጠቅላላ እውቀት እንዲስፋፋ በጥብቅ የሥራ ዲስፕሊን 

ተንቀሳቀሱ።  

ጃፓኖች በዓለም አለ የሚሉትን ምርጥ ተሞክሮ ቀምረው ተግባራዊ ለማድረግ ላይና 

ታች በሚሉበት ወቅት፤ አጼ ቴዎድሮስ በመሣፍንቶች በየአውራጃው የተከፋፈለችውን 

ኢትዮጵያ አንድ አድርገው ሳይንስና ቴክኖሎጂን በማስፋፋት ትልቅ አገር ለመገንባት 

ላይና ታች ይሉ ነበር። ንጉሱ እንደ ጃፓን መሪዎች ወደ ውጭ ሰው ልከው ተሞክሮ 

መቀመርን ሳይሆን እንግሊዞች የተማረና አዋቂ ሰዎች እንዲልኩላቸው ይማጸኑ ነበር። 

የጃፓኖች የቡድን ጉዞ ሲሳካ በኢትዮጵያ የአጼ ቴዎድሮስ ሙከራ ያስቀመጧቸው 

አሻራዎች እንደተጠበቁ ሆኖ፣ ኢትዮጵያን ትልቅ የማድረግ ህልማቸው በወቅቱ 

ሳይሳካ ቀረ። 

የአፍሪካ ኢኮኖሚ ሪፖርት ልማታዊ መንግስት በኤዥያ አህጉር የስኬት ታሪክ እንዳለው 

ይጠቅሳል። «የጃፓን፣ የኮሪያ፣ የሆንግ ኮንግና የታይዋን መንግስታት ልማታዊ ፖሊሲ 

በማውጣትና የአገሮቹን ህዝቦች ኑሮ በማሻሻል ብሎም በማሳደግ በተለይ ደግሞ 

የዜጎችን ጥቅም በላቀ ደረጃ በማስጠበቅ፣ መንግስት ከባለሀብቶች ተጽዕኖ ነጻ (inde-

pendent) ሆኖ አመራር የመስጠት ብቃት ነበረው።» (የአፍሪካ ኢኮኖሚ ሪፖርት; 

2011፤98) በማያያዝም ሪፖርቱ እንደሚጠቅሰው ልማታዊ መንግስታቱ የአገራቸውን 

የቅድሚያ ትኩረት ይለያሉ። ግቦቹን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ብለው 

ያስቀምጣሉ። የማስፈጸሚያ ስልት ይነድፋሉ። የልማት ኃይሎችንና ባለድርሻዎችን 

ያስተባብራሉ። የልማት ኃይሎችን አቀናጅተው ይመራሉ፤ ይከታተላሉ፤ ይደግፋሉ። 

በመሆኑም ልማታዊ እቅድ ማቀድ ብቻ ሳይሆን ለእቅዱ ተፈጻሚነት ቁርጠኛ አመራር 

መስጠት የልማታዊ መንግስታቱ ቁልፍ ባህሪ ሆኖ በሩቅ ምስራቅ አገሮች ታይቷል።  

ጃፓኖች ከኤዥያ አገሮች ቀድመው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1872 ጀምረው የሜጅ 

ሪስቶሬሽን በሚባለው የተሃድሶ ፕሮግራም ተግባራዊ ሲያደርጉ «አንድ አገራዊ ህግ 

አወጡ። በህጉም ለሁሉም ዜጋ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ የሚዘልቅን ትምህርት 

ፋይዳ ተገንዝበው ከፍተኛ የትምህርት ልማት ንቅናቄ አካሄዱ። ሁሉም ዜጋ በወቅቱ 

በመጀመሪያ ትምህርት መማር ግዴታ ሆነ። በመሆኑም በወቅቱ የነበረው 28 በመቶ 

የትምህርት ሽፋን በ1899 ዓመተ-ምህረት 98 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ከማሀይምነት 

ነጻ ሆነ። ይህም በወቅቱ ከዓለም ቀዳሚና ምርጥ ልምድ ሆነ።» (የአፍሪካ ኢኮኖሚክ 

ሪፖርት;2011፤101) የአገራቸውን ሁኔታ ከሌሎች አገሮች ጋር በማነጻጸር ልዩነቱን 

የተመለከቱትና ይህንን ልዩነት በአጓጉል ኩራት ሳያጣጥሉ መበለጣቸውን በቁጭት 

ተመልክተው ተሞክሮዎችን በብቃት በመቀመር የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብን 

በተሟላ ስርዓትና በጥብቅ የሥራ ስነ-ምግባር ተግባራዊ ያደረጉት ጃፓኖች ከ70 እስከ 

80 ዓመታት ውስጥ የአገራቸውን ኢኮኖሚ በቅርቡ ቻይና ደረጃቸውን እስክትቀማቸው 

ድረስ በዓለም ሁለተኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ ሆኖ ለረጅም ዓመታት እንዲቆይ 

አድርገውታል። አሁንም ቢሆን በዓለም ሦስተኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ የጃፓኖች ነው። 

ቀድሞ በነበረው የዓለም ህዝቦች የእድገት ስልጣኔ ለምሳሌ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ 

ጀርመን፣ በኋላም አሜሪካ ከወሰደባቸው ከ150 እስከ 200 ዓመታት አንጻር የጃፓኖች 

እድገት ከ70 እስከ 80 ዓመት ወስዶ በዓለም ፈጣን፣ ተወዳዳሪና ግዙፍ ኢኮኖሚ 

መገንባቱ አለምን ያስደመመ ነበር።  

በኤዥያ አህጉር በተለይ በሩቅ ምስራቅ የልማታዊ መንግስታትን አስተሳሰብ በአደገ 

ገጽታው አሟልታ የተገበረችው ጃፓን፣ ለሌሎች የሩቅ ምስራቅ አገሮች፤ ደቡብ ኮሪያ፣ 

ታይዋን፣ ሲንጋፖር፣ ኢንዶኔዥያና በኋላም ለመጣችው ቻይና የእድገት ምህዋርና 

ትምህርት ቤት እንዲሁም ብርሃን ሆና አገልግላለች። ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎችም 

በማደግ ላይ ያሉና የልማታዊ መንግስት ባህሪ ያላቸው አገሮች የኮሪያንና ታይዋንን 

ተሞክሮ በመቀመር ከየአገራቸው ሁኔታ ጋር በማዛመድ ለመተግበር በመንቀሳቀስ ላይ 

ናቸው። እኛ ልምድ የምንወስድባቸው ኮሪያና ታይዋን «ጃፓኖች የተረገጡትን ድንጋይ 

ተረግጣችሁ ተሻገሩ» በሚል ጥብቅ አቅጣጫ ከየአገሮቹ ሁኔታ ጋር በማዛመድ በላቀ 

የአገር ፍቅር ስሜት፣ በጊዜ የለንም መንፈስ ሌትና ቀን ሠርተው ከ50 እስከ 60 

ዓመታት እድሜ የበለጸገ አገርና የበለጸገ ህብረተሰብ ገንብተዋል።  

ደቡብ ኮሪያን በፊታውራሪነት መርቶ የለወጣትና ለብልጽግና ያበቃት ጄኔራል ፓርክ 

ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንንነት በጃፓን የሠለጠነና የጃፓንን አካሄድ 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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በዝርዝር ያጠና ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ታይዋንን የለወጣት ጄኔራል ሻርማ ሼክ 

ከቻይና ወደ ጃፓን አቅንቶ ወታደራዊ ስልጠና የወሰደና በኋላ ከቻይና ኮሚኒስት 

ፓርቲ ጋር ሲዋጋ ከርሞ በሀገረ ቻይና ገንብቶት የቆየው አገዛዝ የተበላሸ ስለነበር 

የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲና ህዝቡ መቆሚያ መቀመጫ ሲያሳጡት ከውጊያ የተረፈውን 

ወታደርና መሄድ የቻለውን ሲቪል ሰርቪስ ይዞ ወደ ታይዋን ተሻገረና ለህልውናው 

ሲል በወቅቱ የዓለም ፊታውራሪነቱን ከእንግሊዝ ከተረከበችውና የሶሻሊዝምን 

አስተሳሰብ በዓለም መስፋፋት ሂደት እንደ ጦር ፈርቶ ከፍተኛ የመከላከል ውጊያ 

የሚያደርገውን የአሜሪካን መንግስት ድጋፍ እንደ ካባ ለብሶ ታይዋንን ለመቀየር 

የልማታዊ መንግስትን አስተሳሰብ በጥብቅ ዲስፕሊን ተግባራዊ አደረገ። አገሩን ከ50 

እስከ 60 ዓመታት ውስጥ የበለጸገና ለህዝቦቹ የተመቸ ማድረግ ቻለ። ምንም እንኳ 

ጃፓን በእነዚህ በጎረቤቶቿ አገሮች በቅኝ ግዛት ዘመን በነበረው ጥፋት በመካከላቸው 

ጥላቻ የነበረ ቢሆንም፣ በሁለቱ አገሮች ጀኔራሎች በሚመራ መልኩ ሌሎች ጃፓንን 

የመሰሉ አገሮች በአጭር ጊዜ እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆናለች።  

የልማታዊ መንግስታት አስተሳሰብን በጥብቅ ዲስፕሊን ተግባራዊ አደረጉ ሲባል ምን 

ማለት ነው? መንግስታቱ መላ ህዝቡን የሚያነቃንቅ ራዕይ ነደፉ።  ራዕያቸውን 

የሚያሳኩ ግቦችን ቆጥረው አስቀመጡ። ግቦቹን ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራትን 

ለዩ። ተግባራቱን ከማከናወን አኳያ ከመንግስት፣ ከባለሀብቱ፣ ከከተሜውና ከገጠሩ 

ህዝብ የሚጠበቀውን የሥራ ክፍፍል ለይተው አስቀመጡ። ከየህብረተሰብ ክፍሉ 

ጋር የሚኖራቸውን ግንኙነት ለዩ። በተለይ ደግሞ አመራሩ ከባለሀብቱ ጋር ሊኖረው 

የሚገባውን ግንኙነት አጥርተው አስቀመጡ። ከባለሀብቱ ጋር የሚገነቡትንም ግንኙነት 

የትግልና የትብብር አድርገው ቀረጹት። መንግስታቱ ለልማታዊ ባለሀብቱ ልዩ ልዩ 

ድጋፍ በማድረግና አስቻይ ሁኔታ በመፍጠር ግን ደግሞ አንጻራዊ ነጻነታቸውን 

ጠብቀው ቀጠሉ። የእነዚህ ሁለት አገሮች ሁኔታ ተደምሮ ሲታይ ሦስት መገለጫዎች 

ነበሯቸው። የመጀመሪያው ህዝብን ማነቃነቅ የሚችል ራዕይና ተልዕኮ ቀርጸዋል። 

ሁለተኛው ይህንን ራዕይና ተልዕኮ በተግባር ተርጉመው ህዝባዊ ድጋፍ አግኝተዋል። 

በዛ ላይ ተመስርተው የበለጠ እያጠናከሩት ሂደዋል። ልዕልና ፈጥረዋል። ሦስተኛው 

የባለሀብቱንና የመንግስታቱ ግንኙነት በአንጻራዊ ነጻነት (በትግልና በትብብር) 

የተመሠረተ እንዲሆን አድርገዋል።

የልማታዊ መንግስታቱ ታሪክ በአውሮፓና በኤዥያ ክፍለ ዓለማት ታጥሮ የቀረ 

አልነበረም።  ለረጅም ዘመናት በስፔን ቅኝ ግዛት ሲማቅቁ ከነበሩ የላቲን አሜሪካ 

አገራትም አንዳንዶቹ ሞክረውታል። በየሂደቱ በገበያ አክራሪ ኃይሎች የፖለቲካ 

ተጽዕኖ ምክንያት መደነቃቀፍ እያጋጠማቸው የሄደ ቢሆንም «ችሊና ብራዚል 

የልማታዊ መንግስት ባህሪ ያላቸው መንግስታትን በመመስረት አገራቱ ገጥሟቸው 

ከነበረው ከፍተኛ ድህነት፣ የሀብት ክፍፍል ኢ-ፍትሐዊነት፣ ከፍተኛ የእዳ ናዳና 
የፋይናንስ ተቋሞች ውድቀት በኋላ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ የምጣኔ 
ሀብት መረጋጋት፣ ኤክስፖርት መር የኢኮኖሚ ልማት፣ ከፍተኛ የመሠረተ-ልማት 
መስፋፋትና የማህበራዊ ደህንነት ፕሮግራሞችን ነድፈው ተግባራዊ አድርገዋል።» 
(የአፍሪካ ኢኮኖሚ ሪፖርት 2011፤105) ብራዚል ከላቲን አሜሪካ አገሮች ከፍተኛ 
የህዝብ ቁጥር፣ ሠፊ የተፈጥሮ ፀጋ ባለቤት እንዲሁም ትልቅ አገር ናት። በአገዛዙ 
ክፍትና በገበያ አክራሪነት ተጽዕኖ ምክንያት «በአምባገነን አገዛዝ፣ አስከፊ ድህነት፣ 
ህገ-ወጥነት፣ የጥቂት ቱጃሮች ፈላጭ ቆራጭነት ነግሶ ከቆየ በኋላ ከ1980ቹ መጨረሻ 
ጀምሮ የተስተካከለ የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ፈር ይዛ መጓዝ በመጀመሯ ከፍተኛ 
እድገትና የህዝብ ተጠቃሚነትን በማሳየት ላይ ያለች አገር ሆናለች።» (ኦኒሌ; 2011፤ 
49-50) 

ምንም እንኳ የሩቅ ምስራቅ አገሮች እንደሄዱበት በተሟላና በጥብቅ ዲስፕሊን 
ባይሆንም ልማታዊ መንግስታት በአፍሪካም ታይተዋል። በዚህ ረገድ ቦትስዋናና 
ሞርሽየስ ይጠቀሳሉ። በተለይ ቦትስዋና የቅርብ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል ጀምሮም 
ቢሆን የገጠሟት አገዛዞች እንደ ኢትዮጵያ የፊውዳል አገዛዝ ህዝቡን እግር ተወርች 
አስረው የሚመጠምጡ ሳይሆን ለህዝቡ አስቻይ ሁኔታ በመፍጠር የሚታወቁ አገዛዞች 
አጋጥመዋት የቆየች አገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ በኋላም ይኸው ሁኔታ መልኩን 
ቢቀያይርም በይዘት ህዝቡ ላይ የከፋ የብዝበዛና ጭቆና ቀንበር ሳይጥል የቆየ በመሆኑ 
ከአፍሪካ የተሻለ መንግስት ተብሎ በሚታወቅ ሂደት ያለፈች አገር ናት። (አሲሞጉሉና 
ሮቢንሰን; 2012 እና የአፍሪካ ኢኮኖሚ ሪፖርት; 2011) 

በቅርቡ ደግሞ ልማታዊ መንግስት በኢትዮጵያ በተለየና በአደገ ገጽታው ተጀምሯል።  
ልማታዊ መንግስቱ በተለየና በአደገ ገጽታው ሲባል በልማታዊ መንገድ አልፈው 
ከበለጸጉት አገሮች ልምድ በመውሰድ፣ ዴሞክራሲያዊ ገጽታንም በመጨመር ባለፉት 

ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክሮ ውጤት በማሳየት ላይ ነው።  

IV. የመንግስት አስተዳደር በኢትዮጵያ

4.1 የኢትዮጵያ ህዝቦች የለውጥ ትግል ታሪክ በአጭሩ 

የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስትን አጀማመርና የአጭር ጊዜ ጉዞውን ከመግለጻችን 

በፊት የኢትዮጵያ ህዝቦችን የትግል ታሪክ በጥቂቱም ቢሆን መዳሰስ ተገቢ ይሆናል። 

አገራችን የረጅም ጊዜ ታሪክ ባለቤት ናት። የዓለም የእድገት አነሳስና የስልጣኔ ጉዞ 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

25 26

ሲመረመር ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ መሆኗን የሚመሰክሩ አያሌ የቅሪት አካላት 

የተገኙባትና ገና በጥናት ላይ የምትገኝም ናት። የህዝቦች የቴክኖሎጂ እድገት ከእንጨት 

ተነስቶ ወደ ብረት እያለ በዘገምተኛ ሂደት እንዳደገ በሚገልጹ የዓለም የምርምር 

ውጤቶች ውስጥ በእንጨት ቴክኖሎጂ ከቀዳሚዎቹ አገሮች ተረታ የምትመደብ ነች። 

የአክሱምን፣ የላሊበላን፣ የጎንደርን፣ የሐረርን ወዘተ… የኪነ-ህንጻ ጥበቦች ስንመለከት 

ደግሞ በህንጻ ጥበብም ከቀዳሚዎቹ ብቻ ሳይሆን ከትልልቆቹ ስልጣኔዎች የሚመደብ 

ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን።  ከጥንት ስልጣኔዎችም ባሻገር ከ16ኛው እስከ 19ኛው 

መቶ ክፍለ ዘመን የተሞከሩትን ተዘዋዋሪና ቀጥተኛ የጠላት ወረራዎች በመመከት 

ነጻነታችንን አስጠብቀን ቆይተናል። በተለይ ደግሞ በ1880ዎቹ መጨረሻ ጣሊያኖች 

በግፍ ወረው በቅኝ አገዛዝ ውስጥ ሊያስገቡን ያለ የሌለ አቅማቸውን በሞከሩበት 

ወቅት፣ ለአገሩ ቀናነትንና ፍቅርን እንዲሁም አልደፈርም ባይነትን ብቻ አንግቦ 

ህዝቡ ያካሄደው ፀረ-ቅኝ ግዛት ተጋድሎ ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም 

ኩራት የሆነ ታላቅ ገድል ነው። ከአፍሪካም አልፎ ሌላውም ዓለም ፀረ-ቅኝ ግዛት 

ተጋድሎውን ለማጧጧፍ ኢትዮጵያን እንደ ምሳሌ ተጠቅሟል። ለአብነት፣ በአሁኑ 

ወቅት በፈጣን እድገታቸው የምንቀናባቸው ቻይናዊያን፣ በጃፓኖች ቅኝ ግዛት በከፊልም 

ቢሆን ተይዘው ከነበሩበት ሁኔታ ለመውጣት ባካሄዱት ንቅናቄ የቻይና ኮሚኒስት 

ፓርቲ የኢትዮጵያዊያንን የፀረ-ቅኝ ግዛት ተጋድሎ እንደ ምርጥ ተሞክሮ ቀምሮ 

ተጠቅሞበታል።  

ከዚህ የምንረዳው የፀረ-ቅኝ ግዛት ተጋድሏችን ለዓለም አስተማሪ የሆነ አንጸባራቂ 

ታሪካችን መሆኑን ነው። ኢትዮጵያዊያን በጥንታዊ ስልጣኔና በፀረ-ቅኝ ግዛት ተጋድሎ 

ብቻ ሳይሆን በብሔርና በኃይማኖት ብዝሃነት ውስጥ ሆነን ባጋጠመን የአገዛዝ ክፋትም 

ውስጥ እያለን  በመቻቻልና በመከባበር የመኖር አኩሪ ባህላችንም ለዓለም ምሳሌ ነው። 

በኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ ከላይ የተጠቀሱት የምንኮራባቸው ምሳሌ የሆኑ 

ምርጥ ታሪኮች ያሉን የመሆኑን ያህል የታሪካችን አካል የሆኑ መጥፎ ገጽታዎችም 

ከኢትዮጵያዊያን ጋር ኖረዋል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከአክሱም ስረወ-መንግስት በኋላ 

እስከ ደርግ ዘመን መጨረሻ ድረስ ጥሩ አመራርና አገዛዝ አጋጥሟት አያውቅም። 

በኢትዮጵያና በገጠሟት አገዛዞች ላይ ጥናትና ምርምር ያደረጉ አሲሞጉሉ እና ሮቢንሰን 

የሚባሉ ምሁራን አገሮች ለምን ወደ ኋላ ቀሩ? (Why Nations Failed?) በሚለው 

መጽሐፋቸው ላይ በግልጽ እንዳስቀመጡት «ኢትዮጵያ በአክሱም ዘመነ መንግስት 

ከሮም ኢምፓየር የሚወዳደር የአፍሪካ ዘመናዊነት መገለጫ የሆነ የአገዛዝ ሥርዓት 

ነበራት። የአክሱም ስረወ-መንግስት በወቅቱ ገናና እና ከህንድ፣ ከአረቢያ፣ ከግሪክ 

እንዲሁም ከሮማን ኢምፓየር ጋር የንግድ ግንኙነት የነበረው ነው። ከዛ በኋላ ግን 

ኢትዮጵያ ኋላቀርነትን እያፈረሰ ገንቢና ሁሉንም ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ አገዛዝ 

ሳያጋጥማት ቀረ» ይላሉ። እነዚሁ ምሁራን በማያያዝም «በኢትዮጵያ ከአክሱም 

ስረወ-መንግስት በኋላ የመጣው የሰሎሞናዊው ስረወ-መንግስት በደርግ ተፈንቅሎ 

እስኪወድቅ ድረስ ህዝቦቿ ከብረት ሠንሠለት በጠነከረ ፈውዳላዊ አገዛዝ እግር ተወርች 

ታስረው የቆዩባት አገር ሆና ኖራለች። የፊውዳሉን አገዛዝ በጉልበት የተካው አምባገነንና 

ወታደራዊ አመራርም፣ የከፋ አገዛዝና የአውሬነት ባህሪ ነበረው። በመሆኑም ዜጎቹ 

በከፋና በጨካኝ አገዛዝ ውስጥ ወድቀው ለዘመናት ቆይተዋል» ይላሉ። (አሲሞጉሉ 

እና ሮቢንሰን; 2012፤176፤360)

ከላይ እንደተጠቀሰው በአንድ በኩል አንጸባራቂ የሆነ የታሪክ ባለቤቶች ስንሆን፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ እስካሁን አገራችንና ህዝቦቿ ባሳለፉት ረጅም የታሪክ ሂደት 

ውስጥ ህዝብን አግልሎ ከመመዝበርና ዜጎችን ከማሠቃየት አልፎ ልማትና እድገትን፣ 

ዴሞክራሲንና መልካም አስተዳደርን እንዲሁም ሠላምንና ፍቅርን ለማረጋገጥ ቆርጦ 

የተነሳ፤ ስልጣንን ለህዝብ ጥቅም ማስከበሪያ የሚያደርግ አገዛዝ እስከ ደርግ መንግስት 

ግብዓተ-መሬት ድረስ አልነበረም።  

በዓለም የከፋ አገዛዝ ካጋጠማቸው አገሮች ውስጥ አንዷ አገራችን ከሆነች፣ ህዝቦቿ 

ይህንን መጥፎ አገዛዝ አሜን ብለው ተቀብለውት ነበርን? የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ 

መሆን አለበት። ጭቆናና ብዝበዛ እስካለ ድረስ ዜጎች አሜን ብለው አይገዙም። 

በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችም አገዛዙን በጋራና በተናጠል 

ተፋልመውታል። የዓለምም ሆነ የኢትዮጵያዊያን ፀረ-አገዛዝ ተጋድሎ የስኬትም ሆነ 

የመክሸፍ አጋጣሚዎች ነበሯቸው። በመሆኑም የኢትዮጵያዊያን መጥፎ አገዛዝን 

የመዋጋት ተጋድሎ እስከ 1983 ዓ/ም ድረስ ስኬታማ አልነበረም። በዚህ ረገድ 

ጥናትና ምርምር ያካሄዱ ምሁራን እንደሚጠቅሱት፤ «ሁሉም የለውጥ ንቅናቄዎች 

አልከሸፉም። የእንግሊዙ ዝነኛው አብዮትና የፈረንሳዩ አብዮት ለየአገሮቹ የአገዛዝ 

ለውጥና እድገት ምክንያት ሆነዋል። ምክንያቱም ለውጡን የሚፈልጉ የህብረተሰብ 

ክፍሎች በተለይ የንግድና የቢዝነስ ማህበረሰቡ በአንጻራዊነት የተደራጁና ወደ ኋላ 

ለመመለስ የሚፈልጉ አልነበሩም። ሁለተኛው ምክንያት የለውጥ ኃይሉ የብዙ 

ህብረተሰብ ክፍሎች ጥምረት ነበር። ሦስተኛው ምክንያት የአገዛዝ ስርዓቱ አብዛኛውን 

አግልሎ ጥቂቶችን የሚጠቅም ሳይሆን ብዙኃኑ የሚሳተፍበት እየሆነ የቀጠለ መሆኑ 

ነበር። በአንጻሩ እንደ ሴራሊዮን፣ ኢትዮጵያና ኮንጎ በመሳሰሉ አገሮች የነበረውን አገዛዝ 

የሚቃወም ንቅናቄ በወቅቱ የነበረ ቢሆንም የተደራጀ፣ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል 

ያጣመረና አቅም ያለው ንቅናቄ ስላልነበር አገዛዙን ገልብጦ የተሻለ ለውጥ አራማጅ 

ሥርዓት ለመተካት ጊዜ ወስዶባቸዋል።» (አሲሞጉሉና ሮቢንሰን;2012፤362-4) 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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የአገራችን ህዝቦች ህዝባዊ መንግስት በመመስረት የልማትና የዴሞክራሲ ፍላጎታቸውን 

ለማሟላትና ቀጣይነት ያለውን እድገት ለማረጋገጥ ያካሄዱት ትግል ጊዜ የወሰደ 

ቢሆንም ለአፍታም ቢሆን ለለውጥ የሚደረገው ትግል ያቆመ አልነበረም። 

4.2 የህዝባዊ መንግስት ምስረታ ትግል

እጅግ የተዛባውን የአገዛዝ ሥርዓት ለመቀየር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተለይ 

በአንጻራዊነት ትምህርት የቀሰመው ኢትዮጵያዊ የተቀላቀለበት ህዝባዊ ተጋድሎ 

የተጧጧፈው ከ1950ዎቹ ጀምሮ ነበር። በሂደት ይኸው ህዝባዊ ንቅናቄ እየተጠናከረ 

ሂዶ የ1966 ህዝባዊ አብዮት ቢቀጣጠልም ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታዎች ተጣምረው 

የተደራጀና ጠንካራ ግንባር ቀደም ኃይል ስላልነበር፤ በአንጻራዊነት የተሻለና የተደራጀ 

ቁመና የነበረው ወታደራዊ አገዛዝ የህዝቡን ድል ቀማው። ህዝባዊ ትግሉ በተደራጁ 

አምባገነኖች እንደተቀማ የተገነዘቡት ኢትዮጵያዊያን በመረጡት የትግል አግባብ 

ራሳቸውን አደራጅተው ትግላቸውን አፋፋሙ።  

የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በወቅቱ የመረጡት የትግል መስክ 

ብሔራዊና ህብረ-ብሔራዊ ገጽታ ነበረው። በአንዳንዶቹ የከተማ የትግል እንቅስቃሴ 

ቢሞከርም ብዙ የሚያዋጣ ሆኖ ስላልተገኘ በገጠር የተራዘመ የትጥቅ ትግል የተሻለ 

አማራጭ ሆኖ በኋላ በአገራችን የታየውን ውጤት አስገኝቷል። ከርዕዮተ-ዓለም አኳያ 

ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ ግራ ዘመም አመለካከት ጎልቶ የሚታይበት ነበር።  በወቅቱ 

የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግራ ዘመም አመለካከት ቢይዙም የሚገርም አልነበረም። 

እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት የድህነትና የኋላቀርነት ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ወድቆ የቆየ 

አገር በፍጥነት ለመራመድ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር የተቀራረበ ትንተናና መፍትሔ 

ይዞ የቀረበና ብዙ የእስያና ምስራቅ አውሮፓ እንዲሁም አንዳንድ የላቲን አሜሪካ 

አገሮችም ሞክረውት የድል ተስፋ ያዩበት አስተሳሰብ ስለነበር፤ በዚሁ የግራ ዘመም 

አስተሳሰብ ለዘመናት የኖረውን የፊውዳል ሥርዓትና በተጣጣመ መልኩ ያቆጠቆጠውን 

የካፒታሊዝም ሥርዓት ገርስሶ ህዝባዊ መንግስት በመመስረት ወደ ፊት ለመራመድ 

የተሻለ አማራጭ ተደርጎ የተወሰደ አመለካከት ነበር። ይህንን አመለካከት በበሰለ 

መልኩ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በማጣጣም የህዝቡን ትግል በብቃት የሚመረምር 

ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ ከመፍጠር ይልቅ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ንትርክ 

ሠፍኖ ተራማጅ ኃይሉ አምባገነኑን ሥርዓት በብቃት መፋለም ተሳነው። የአብዮታዊ 

ኃይሉን የአንድነት መላላት እንደ መልካም አጋጣሚ የተመለከተው ወታደራዊ አገዛዝ 

ፋሽስታዊ በሆነ አግባብ ከፍተኛ ጭፍጨፋና እልቂት ፈጸመ።  

በወቅቱ እንደ እሳት ይንቀለቀል የነበረው የህዝብ ትግል በተለይ የወጣቱ እንቅስቃሴ 

አገር ውስጥ በደረሰበት ከፍተኛ ጥቃት ሲያፈገፍግ፣ የሶሻሊዝም አስተሳሰብ በምስራቅ 

አፍሪካ ሊስፋፋ ይችላል ብለው የሰጉት ምዕራባዊን የገበያ አክራሪ ኃይሎች በጎረቤት 

ሱዳን የመልሶ ማስፈር (resettlement programme) ብለው ለትግል የወጣውን ወጣት 

ወደ አሜሪካ አስፍረው በመውሰድ አመከኑት። በመሠረቱ ምዕራባዊያን የአገራችንን 

ታጋዮች የማምከን እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ በላቀ ደረጃ ላቲን አሜሪካ ውስጥ በጥብቅ 

ተግባራዊ ያደረጉት ነበር። የምዕራባዊያኑ የመልሶ ማስፈር ፕሮጀክት በወቅቱ ለለውጥ 

የተነሳሳውን ወጣት የማምከን እንቅስቃሴ የገንዲ በሽታን የምታስተላልፈውን የቆላ 

ዝንብ ከማምከን የእንስሳት ሃኪሞች ስልት ጋር የተመሳሰለ ነው። ሐኪሞቹ እንስሳቱን 

ከገንዲ በሽታ ለመከላከል የበሽታውን አስተላላፊ ዝንብ እንዳትራባ ይከትቧታል። 

አስተላላፊ ትንኝዋ ትመክናለች። በህይወት አለች፤ ግን በሽታውን ከማስተላለፍ አኳያ 

ምንም ፋይዳ የላትም። በተመሳሳይ መልኩ የለውጥ ፍላጎትና ተጋድሎ የነበረው 

ትምህርት ቀመስ ወጣትና አንዳንድ ለውጥ ነሽጧቸው የነበሩ አዋቂዎችም ጭምር 

የያዙትን የለውጥ አስተሳሰብ ማጥበቅና ማጥራት ሲገባቸው በተስፋ መቁረጥ ሁሉንም 

ነገር ጥለው የገንዲ መከላከያ ዓይነት የርዕዮተ-ዓለም ክትባት ከምዕራባውያን ወስደው 

በዛው በምዕራቡ ዓለም ህይወት ያላቸው ግን ደግሞ ምንም ዓይነት የአገር ለውጥ 

አስተሳሰብ ይዘው የማይታገሉ ሆነው ቀሩ። እናም ያ ምርጥ የለውጥ ትውልድ 

አንድም በአገር ውስጥ ቀይና ነጭ ሽብር በሌላ በኩል ደግሞ «በአፍዝዝ አደንግዝ 

ክትባት»  በስደት ዓለም ብዙ ፋይዳ ሳይኖረው ቀረ።  

የኢትዮጵያዊያን የለውጥ ትግል ለጊዜውም ቢሆን ተደፍነህ አትቅር ሲለው፣ በወቅቱ 

ከጨለማው ባሻገር ብርሃን የታያቸው ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረ-ብሔራዊና 

ብሔራዊ መልክ ይዘው «የደርግን አንባገነን መንግስት በተራዘመ ህዝባዊ የገጠር 

የትጥቅ ትግል በማቸነፍ ህዝባዊ መንግስት መመስረት ይቻላል» ብለው ታገሉ። 

የዚህ ትግል ሁነኛ አብነቶች ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይና የያኔው የኢትዮጵያ 

ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኢህዴን) የአሁኑ የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ 

ንቅናቄ (ብአዴን) ሲሆኑ፤ በሂደት ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶቹ እያበቡ ሄደው ኦህዴድና 

ደኢህዴንን በመጨመር የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) አባል 

ድርጅቶች ሆነው፣ ሠፍተውና አድገው መቀጠል ቻሉ።  

ብሔራዊ ድርጅቶቹና የጋራ ግንባራቸው የሆነው ኢህአዴግ በተራዘመ የገጠር ህዝባዊ 

የትጥቅ ትግል የገጠሩንና የከተማውን ህዝብ እያደራጁ አንባገነኑን የደርግ መንግስት 

አስወገዱ። የለውጥ ትግሉ በመሠረቱ ለአስራ ሰባት ዓመታት የቆየን አንድን አንባገነን 

መንግስት ያስወገደ ብቻ ሳይሆን ከአክሱም ዘመነ መንግስት በኋላ ምንም ሳይፈይድ 

ኢትዮጵያን ወደ ቁልቁል ሲያወርድ የኖረውን የሰሎሞናዊ ስረወ-መንግስትና በኋላም 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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መልኩን ቀይሮ የቆየውን አገዛዝ ከሥር መሠረቱ ፈንቅሎ ያስወገደና በምትኩ 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ለመገንባት የመሠረት ድንጋይ የተጣለበት ነበር። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በአካሄዱት አብዮት በ1983 ዓ/ም የተቀዳጁት ድል በዓለም የእድገት 

ቁንጮ ላይ ናቸው የምንላቸው አገሮች እንግሊዝና ፈረንሳይ በ17ኛውና በ18ኛው መቶ 

ክፍለ ዘመን ካካሄዱት ስር ነቀል አብዮት ጋር የሚመሳሰልና የምንገኝበትን የዓለም 

የእድገት ደረጃ የተገነዘበ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህንን ጭብጥ «የአማራ ክልል ህዝቦች 

ከኢፌዲሪ ህገ-መንግስት በፊትና በኋላ» በሚል የሰባተኛው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ቀን ላይ የቀረበውን ጥናታዊ ጽሑፍ ጠቅሶ አብዮታዊ ዴሞክራሲ መጽሔት 

እንዳስነበበው፣ «እንግሊዞች በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ዝነኛ አብዮት 

አካሂደው በኋላ ለመጣው የኢንዱስትሪ አብዮትና አሁን ለደረሱበት እድገትና ብልጽግና 

እንዳበቃቸው ሁሉ የአማራ ክልልን ጨምሮ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለእድገታቸው፣ 

ለብልጽግናቸውና ለአብሮነታቸው ዋስትና የሆነ ህገ-መንግስት ባለቤት የሆኑትና እሱን 

ተከትሎ ለመጣው የህዳሴ ጉዞ ከ1983 ዓ/ም ቀድመው ያካሄዱት አብዮትና ግንቦት 

1983 ዓ/ም የተቀዳጁት ድል መሆኑ መታወስ አለበት።» (አብዮታዊ ዴሞክራሲ 

መጽሔት;2005፤9) 

የምንገኝበትን የእድገት ደረጃ የተገነዘበ በምንልበት ወቅት ቀድመው አገራቸውን 

የለወጡ፣ ከምዝበራ ሥርዓት ወደ ልማታዊ ሥርዓት የተሸጋገሩበት ወቅትን ጠቅሰን 

ስንገልጽ አገሮቹ በዛን ዘመን ዴሞክራሲያቸው አሁን እንደደረሱበት ደረጃ አልነበረም። 

በአንጻሩ በኢትዮጵያ በ1983 ዓ/ም የፈነዳው አብዮት ልማታዊ ሥርዓት ብቻ ሳይሆን 

መሠረታዊ የዴሞክራሲ ሥርዓትም ለመገንባት መሠረት የተቀመጠበት ሆኗል። 

በመሆኑም በ1987 ዓ/ም የጸደቀው የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት፣ ለዘመናት የተገነባውን 

የብዝበዛና የጭቆና መሠረት የናደ፣ ብዙሃኑን ህዝብ በብቃት የሚያስተናግድ፣ 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት የሚያስችል፣ በህዝቦች መፈቃቀድ 

ላይ የተመሠረተ እውነተኛ አንድነት የተረጋገጠበት የምርጥ ህገ-መንግስት ባለቤቶች 

ሆነናል።  

4.3 ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት በኢትዮጵያ

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ እየተገነባ ያለው ሥርዓት፣ «ሁሉም የልማት ኃይሎች 

ድርሻ ድርሻቸውን ይዘው በአገር እድገት ላይ ይሳተፉ» የሚለውንና ሦስተኛውን ዓይነት 

የመንግስት ባህሪ የያዘ ወይም ደግሞ የልማታዊ መንግስታትን የስኬት ተሞክሮ ወስዶ 

በላቀ ደረጃ ለመተግበር የሚረባረብ በመሆኑ የመንግስታችን ልማታዊነት አጠራጣሪ 

አይደለም።  የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ የአቅም ግንባታ ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ሠነድ ላይ በግልጽ እንደሠፈረው፤ «...የመንግስታችን የልማት ስትራቴጂ 

ሁሉንም ነገር ገበያው ይመልሰው ብለው ከሚነሱትም ሆነ ሁሉንም ነገር መንግስት 

ይሥራው ብለው ከሚነሱት መንግስታት የተለየ ነው። በመሆኑም የእኛ የማስፈጸም 

አቅም ግንባታ ስትራቴጂ አድማስም ሁሉንም ነገር ለገበያ ከሚተውት መንግስታት 

የተለየ፤ ሁሉም ነገር በመንግስት እንዲሠራ ከሚፈልጉትም የተለየ ይዘትና አድማስ 

ይኖረዋል።» (ኢ.ፌ.ዴ.ሪ አቅም; 1994፤17) ከዚህ ጭብጥ የምንረዳው መንግስታችን 

የምንገኝበትን ሁኔታ በአደገ ገጽታው የወሰደ ልማታዊ መንግስት መሆኑን ነው። 

የኢትዮጵያ መንግስት ሞዴል ልማታዊ ብቻ ሳይሆን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

ሞዴል በመሆኑ ከሌሎች የተለየ ያደርገዋል።   

በ1983 ዓ/ም የተካሄደውን ሥር-ነቀል አብዮት ተከትሎ በ1987 ዓ/ም በህዝቦች ተሳትፎ 

የጸደቀው ህገ-መንግስት በአገራችን ልማታዊ መንግስትን ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊ 

መንግስትንም ለመገንባት የሚያስችል ሁኔታ ፈጥሯል። ከህገ-መንግስቱ መጽደቅና 

ተግባራዊ መሆን በኋላ በሂደት ጥራት እያገኙ የመጡት የድርጅታችንና የመንግስታችን 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የልማታዊ መንግስታትን ሦስት መሠረታዊ ባህሪያት 

የሚያሟሉና በላቀ ደረጃ ተወስደውም ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ 

ላይ ያሉ ናቸው። የልማታዊ መንግስታት ሦስት መሠረታዊ ባህሪያት የሚባሉት 

«ልማት የህልውና ጉዳይ መሆኑን ተገንዝቦ ሁሉንም ነገር ለልማት አጀንዳው ተገዥ 

ለማድረግ የቆመ መንግስት ከሆነ፣ የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነትን 

በብቃት ለመናድ ይችል ዘንድ ከባለሀብቱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነጻነት ያለው ከሆነ፣ 

በሂደት ያ መንግስት ሌሎች ባህሪያትና ጉድለቶች ቢኖሩበትም ባይኖሩበትም ልማታዊ 

ነው። ፈጣንና ቀጣይነቱ የተረጋገጠ ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ባህሪያትን በሙሉ 

አሟልቷልና።» (ኢህአዴግ; 2003፤57)

መሪ ድርጅታችንና መንግስታችን ልማት የህልውና ጉዳይ ነው ብለው ባካሄዱት ፈርጀ-

ብዙ ርብርብ ባለፉት አስር ዓመታት ባለሁለት አሀዝ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ 

ለልማት ቆርጠው የተነሱ መሆናቸውን በተግባር አረጋግጠዋል። ስለሆነም ምንም 

እንኳ ውስንነት የለም ባይባልም የመጀመሪያውን የልማታዊ መንግስት ባህሪ 

የሚያረጋግጡ ስኬቶች ተመዝግበዋል። ሁለተኛውን መለያ ባህሪ የሚያረጋግጡ 

ስኬቶችም ተመዝግበዋል። ማለትም የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ ቁልፍ 

የአገራችን ችግር መሆኑን ለይቶ በብቃት መታገልና በምትኩ የልማታዊነት አስተሳሰብና 

ተግባርን ለመገንባት የሚደረግ ግብግብ ነው። በዚህ ረገድም ባለፉት ዓመታት ጉዟችን 

ፈተናዎች አልገጠሙንም ባይባልም የሥርዓቱን አደጋ በመለየት በብቃት ለመታገል 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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የሚያስችል ቁመና ይዘን በመራመድ ላይ ነን። ሦስተኛው የልማታዊ መንግስት ባህሪ 

የልማታዊነት አስተሳሰብና ተግባራዊ ልዕልናን የማስፈን ጉዳይ ነው። ድርጅታችንና 

መንግስታችን በተለይ ባለፉት አስር ዓመታት ባመጡት ፈጣን ልማትና እሱን ተከትሎ 

በተረጋገጠው የህዝብ ተጠቃሚነት ህብረተሰቡ ውስጥ እየታየ ያለው ተስፋ የማሳደርና 

የተጀመረው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያሳየው ፍላጎት በእርግጥም የጀመርነውን 

አጠናክረን መቀጠል ከቻልን የልማታዊ አስተሳሰብ ልዕልናን መፍጠር እንደምንችል 

አመላካች ነው።  

በአገራችን እየተገነባ ያለው ሥርዓት ልማታዊ ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊም ነው።  

በመሆኑም ሥርዓታችን ልማታዊ ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊም መሆኑ ከሌሎች 

ልማታዊ መንግስታት ልዩ ያደርገዋል። ይህ ሲባል ምን ማለት ነው? ከልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ መንግስታት ውስጥ የላቀ አፈጻጸም የታየባቸው የኮሪያና የታይዋን 

ሞዴሎች ናቸው ብለን ከተነሳን፣ በእነዚህ አገሮች የነበሩ ልማታዊ መንግስታት 

ሲጀምሩ ዴሞክራሲያዊ አልነበሩም ብቻ ሳይሆን የለየላቸው ፀረ-ዴሞክራሲና 

አምባገነን መንግስታት ነበሩ። የሁለቱም አገሮች የዴሞክራሲ ሁኔታ በሂደት «… 

የዴሞክራሲ ማስቻያ ሁኔታዎች ብቻ ሳይሆኑ የፀረ-ዴሞክራሲ ፍላጎት ምንጮችም 

እየደረቁ በመምጣታቸው፣ አገሮቹ ብዙም ሳይንገራገጩ ወደ ዴሞክራሲ ለመሸጋገርና 

ከተሸጋገሩም በኋላ በተረጋጋ መልኩ ሊቀጥሉ የቻሉት።» (ኢህአዴግ; 2003፤64) 

ልማታዊ መንግስታቱ መጀመሪያ ልማታዊ ሆነው በሂደት ልማቱ እየገፋቸው አስቻይ 

ሁኔታዎች ብቻ ሳይሆን የፀረ-ዴሞክራሲ ምንጮች ሁሉ እየከሰሙ በሄዱ ቁጥር 

የዴሞክራሲ በር እየተከፈተና እየሰፋ እንደመጣ እንገነዘባለን። በአንጻሩ በኢትዮጵያ 

ሁኔታ የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ባህሪያት ባልተለመደ ሁኔታ ተጣምረው 

እየተተገበሩ ናቸው።  «በድምሩ ሲታይ ልማታዊ መንግስታችን ከእነ ኮሪያ መንግስታት 

በዓይነቱ በተለየ መልኩ ከመጀመሪያው ጀምሮ የዴሞክራሲ አቅጣጫን ይዞ በመራመድ 

ላይ ይገኛል። በእርግጥ ዴሞክራሲያችን ጀማሪ በመሆኑ የኪራይ ሰብሳቢነትና ኋላቀርነት 

ውጤት የሆኑ በርካታ ውስንነቶች እንዳሉበት የማይታበል ነው።  እነ ኮሪያ እነዚህን 

በመጀመሪያ በልማታዊ መንገድ ተጉዘው ከቀረፉ በኋላ የዴሞክራሲ ጉዞን «ሀ» ብለው 

ከጀመሩበት ሂደት በተለየ አኳኋን ገና ከጠዋቱ ከዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታው 

ጀምሮ ይህንኑ በልማታዊ መንገድ እያጠሩና እያጠናከሩ መሄድን የመረጠ ሥርዓት 

ነው። በዚህም ምክንያት የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሞዴል ይባላል። 

በዴሞክራሲያዊ ባህሪው ምክንያት ከተለመዱት ልማታዊ መንግስታት የተለየና የላቀ 

ሆኖ ይታያል። ከተለመዱት ልማታዊ መንግስታት ብቻም ሳይሆን ከኒዮ-ሊብራሊዝም 

ቅጥቅጦችም ዴሞክራሲያችን በተጨባጭ ይዘቱና በወደፊት የእድገት እድሉ የተለየና 

የተሻለ ነውና።» (ኢህአዴግ;2003፤80) 

የአገራችን ህዝቦች ከረጅም ዓመታት ውጣ ውረድ በኋላ በአባል ድርጅቶች ጥምረት 

የተገነባው ኢህአዴግና መንግስት ልማታዊ ብቻ ሳይሆን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

መንግስት በመገንባት በተለየ ሞዴል ተንቀሳቅሰው በተለይ ባለፉት አስር ዓመታት 

ፈጣንና ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሆነበት ልማትና ዴሞክራሲን እውን ማድረግ 

ጀምረዋል። ይህ ጅምር ግን ከ30 እስከ 40 ዓመታት የሚዘልቅ ቀጣይነት ያለው፣ 

የዓላማ ጽናትንና ህዝባዊ ወገንተኝነትን የተላበሰ ብቁ አመራርን ይጠይቃል። ከታሪክ 

የምንማር ብልሆች ከሆን፣ ብቁ አመራር የሚገኘው ብቃት ያለው የተደራጀ ህዝባዊ 

ፓርቲ ሲኖርና ህዝባዊ ባህሪውን ጠብቆ ከወቅቱ የእድገት ደረጃ ጋር ራሱን እያጠናከረና 

እያሳደገ መዝለቅ ሲችል ነው። ከዚህ አኳያ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ብአዴን-

ኢህአዴግ ጠንካራ የኢህአዴግ ክንድ ሆኖ እንዲዘልቅ፣ የልማታዊ ዴሞክራሲ ሥርዓት 

አስተሳሰቦችን በተግባር ተርጉሞ ህዝቡን የመምራትና የማስተዳደር ብቃቱን እያጎለበተ 

መሄድ ይኖርበታል። እነዚህ ሊሳኩ የሚችሉት የድርጅቱ አመራርና አባላት ርዕዮተ-

ዓለማዊና ፖለቲካዊ አቅማችንን እንዲሁም ተልዕኮን የማሳካት ተግባራዊ ጥረትን 

በማጎልበት የህብረተሰቡ ግንባር ቀደም መሪ ሆነን መገኘት ከቻልን ብቻ ነው። 

የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ከህብረተሰብ ጋር ከሚፈጠር ጥልቅ 

መግባባት ውጭ ሊታሰብ አይችልም። ከማህበረሰብ ጋር ጥልቅ መግባባት መፍጠሪያው 

መንገድ ደግሞ ከማህበራዊ ካፒታል እድገት ጋር ተሳስሮ መታየት ይኖርበታል።  

V. የማህበራዊ ካፒታል ምንነትና ጥቅም

5.1 የማህበራዊ ካፒታል ምንነት

ማህበራዊ ካፒታል የማህበራዊ ግንኙነት የላቀ ከፍታ ውጤት ነው። የተጀመረውና 

እየተገነባ የመጣውም «በጋራ ተደራጅተን ብንቀሳቀስ የግልም ሆነ የጋራ ኢኮኖሚያዊ፣ 

ማህበራዊና ፖለቲካዊ አቅማችንና ተጠቃሚነታችን ወደ ላቀ ደረጃ ይሸጋገራል፤ 

ያጋጠሙን የወልና የግል ችግሮችም በጣምራ ትግል በቀጣይነት ይፈታሉ፤» ብለው 

የሚያስቡ ስብስቦችና ቡድኖች ጥምረት ነው። ማህየር አሪፊይ የተባሉ የማህበራዊ 

ካፒታል ተመራማሪ እንደሚሉት«ማህበራዊ ካፒታል ማለት የጋራ ፍላጎት ያላቸው 

የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራጅተው የጋራና የግል ችግሮቻቸውን ለመፍታትና ዘላቂ 

ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያደርጉት የጣምራ እንቅስቃሴና በቀጣይነት 

የሚያገኙት ውጤትና ጥቅም ነው።» (አሪፊይ;…፡22) 

በተመሳሳይ መልኩ፣ በማህበራዊ ካፒታል ላይ ሠፊ ጥናት እንዳደረጉ የሚነገርላቸው 

ፍራንሲስ ፍኩያማ በበኩላቸው «ማህበራዊ ካፒታል የጋራ አስተሳሰብና እሴት 

በመገንባት በመተማመን መንፈስ ትብብርና ግንኙነት መፍጠርና በቀጣይነት መገንባት» 



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም
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እንደሆነ ያሠምሩበታል። በማስከተልም የማህበራዊ ካፒታል በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ 

መስፋፋትና ማደግ ለተሳካ «የኢኮኖሚ እድገት፣ ለማህበራዊ ልማት፣ እንዲሁም 

ለዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር መጎልበት ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ» መሆኑን በግልጽ 

አመላክተዋል። (ፍኩያማ;1999፤27) 

ከላይ ከተጠቀሱት ጭብጦች መገንዘብ የሚቻለው የሰው ልጆች ስኬት በጣምራ ጥረት 

ላይ የተመሠረተ እንደመሆኑ መጠን፣ በጣምራ ለመንቀሳቀስ በመካከላቸው የጋራ 

አስተሳሰብና መተማመን ያስፈልጋቸዋል። የጋራ አስተሳሰብና መተማመን ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮቻቸውን ለመፍታትና በቀጣይነት የልማትና የዴሞክራሲ 

ፍላጎታቸውን ለማርካት ማህበራዊ ካፒታልን በቀጣይነት ማሳደግ ይኖርባቸዋል። ይህ 

የማህበራዊ ካፒታል ደግሞ ከፋይናንሻል ካፒታል በተቃራኒ በጥቅም ላይ ሲውል 

የሚፋፋና የሚያድግ እንጂ የሚቀጭጭ አይደለም።  በአንጻሩ ደግሞ ካልተጠቀምንበት 

በፍጥነት የሚመክን (social capital is not depleted by use, infact depleted 

by non use; opposite to financial capital) እንደሆነ ነው፤ በዘርፉ ጥናትና 

ምርምር ያደረጉ ምሁራን ይስማማሉ። ይህ ማለት ሰዎች ማህበራዊ ግንኙነታቸውን 

እያጠናከሩ ሲሄዱና የተደራጀ እንቅስቃሴያቸው እየጎለበተ በሄደ ቁጥር፣ የጋራ 

ግንዛቤ፣ የተስተካከለ አመለካከትና የርስ በእርስ መተማመናቸው ይጠናከራል፤ ይህንን 

ተከትሎም በጣምራ ተጽዕኖ የመፍጠር (collective action) አቅማቸው እየዳበረ 

ይሄዳል። ያሰቡትን የለውጥ ተልዕኮ በብቃት መፈጸም ይችላሉ። በውጤቱም ተጠቃሚ 

ይሆናሉ። በዚህ ጊዜ ማህበራዊ ካፒታል በተጠቀምንበት ወቅት እያደገና እየተመነደገ 

ይሄዳል። በሌላ በኩል የገንዘብ ካፒታልን (financial capital) ብንወስድ ከማህበራዊ 

ካፒታል በተቃራኒው በተጠቀምንበት ቁጥር እያለቀና እየሳሳ ይሄዳል።  

እንደ እውቁ የፖለቲካል ሳንይንስ ምሁርና የሐርባርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሮበርት 

ፑትናም አተያይ፤ «ማህበራዊ ካፒታል የእርስ በርስና የጎንዮሽ ግንኙነት የሚባሉት 

ሁለት ክፍሎች አሉት። አንደኛው የአቻ ለአቻ ትስስር (bonding social capi-

tal) የሚባለው ነው። ይህ ማለት ተመሳሳይ ደረጃ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች 

የሚማማሩበት የአደረጃጀት መልክ ነው። ሁለተኛው የተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ቦታ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደራጁበት ተሸጋጋሪ ማህበራዊ ካፒታል 

(bridging social capital) የሚባለው ነው።» (ፑትናም;1995) በእኛ የአደረጃጀት 

ሁኔታ የአቻ ለአቻ ትስስር የሚባለው የማህበራዊ ካፒታል ዓይነት ለምሳሌ የምሁር 

አባላት መሠረታዊ ድርጅትና ህዋሳት፣ የአርሶ አደር አባላት መሠረታዊ ድርጅትና 

ህዋሳት የመንግስት ሠራተኞች የልማት ቡድንና የአንድ ለአምስት ወይም የአርሶ 

አደር የልማት ቡድንና የአንድ ለአምስት፤ አደረጃጀቶች በእነዚህ ዓይነት የአደረጃጀት 

መስኮች ተቀራራቢ የሥራ ስምሪትና ማህበራዊ ቦታ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች 

ተደራጅተው የግልና ጣምራ ተልዕኮዎቻቸውን ለማሳካት የሚሠማሩባቸው የአደረጃጀት 

መስኮች ናቸው። እነዚህ የአቻ ለአቻ የአደረጃጀት መስኮች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ 

ልማት እንዲሁም በምርጫ ላይ ተመስርቶ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እንዲሁም 

የመልካም አስተዳደር እንቅፋት የሆኑ ችግሮችን በጣምራ ለመፋለምና ለማስተካከል 

ዋና የአቅም መገንቢያ መድረኮች ናቸው። 

ሁለተኛው የማህበራዊ ካፒታል የአደረጃጀት መስክ የተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ቦታ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደራጁበት ተሸጋጋሪ ማህበራዊ ካፒታል 

(bridging social capital) የሚባለው ነው። ይህንን ዓይነቱን አደረጃጀት በምሳሌ 

ለማስረዳት የድርጅት፣ የመንግስትና የህዝብ አደረጃጀት ክንፍ የሆኑትን የልማት 

አቅሞች የሚያገናኘው የአደረጃጀት  አግባብ የተሻጋጋሪ ድልድይ ዓይነት ግንኙነት ነው። 

ለምሳሌ የድርጅት አባላት የሆኑ የመንግስት ሠራተኞች፣ የአርሶ አደር መሠረታዊ 

ድርጅትና ህዋሳት እንዲሁም የልማት ቡድንና የአንድ ለአምስት አደረጃጀቶችን 

በማግኘት ለመደገፍ የሚያደርጉት ጥረትና የሚሠሩት ፖለቲካዊም ሆኑ ሙያዊ 

ክህሎቶችን (ችሎታዎችን) የማስተላለፍ የግንኙነትና የአደረጃጀት መልክና ሂደት፣ 

ተሸጋጋሪ ማህበራዊ ካፒታል ተብሎ ይፈረጃል።  

ማህበራዊ ካፒታል ስድስት የተቀራረበና ተደራቢ ባህሪ ያላቸው ገጽታዎች አሉት። 

እነሱም የአንድ ቡድንና የትስስር ደረጃውን፣ የርስ በርስ የመተማመንና የመደጋገፍ 

ገጽታቸውን፣ በጋራ የመወሰንና የመተግበር እንዲሁም የመተባበር (collective action 

and Cooperation)፣ የመረጃ መለዋወጥና የተግባቦት ሁኔታቸውን፣ ጥምረታቸውንና 

ሁሉንም የቡድኑ አባል የማሳተፍ ብቃታቸውን፣ አቅም እየገነቡ መሄድንና ፖለቲካዊ 

ብቃታቸውን የሚያካትቱ ናቸው።  (ፑትናም;1995) 

የተጠቀሰውን ንድፈ-ሃሳብ ወደ መሬት አስጠግተን ስንመለከተው የአንድ መሠረታዊ 

ድርጅት ወይም ልማት ቡድን አባላት የቡድን ትስስራቸው፤ የእርስ በእርስ 

ግንኙነታቸውና መተማመናቸው፣ የተሰጣቸውን ድርጅታዊና መንግስታዊ ተልዕኮ 

ተመካክረው ከራሳቸው አካባቢ ሁኔታ አኳያ የመወሰንና የመተግበር ብቃታቸው፣ 

በአደረጃጀቶቹ ውስጥ በየወቅቱ መረጃ እየተለዋወጡ ሁሉንም የአደረጃጀት አባላት 

እያሳተፉ፣ ብቃታቸውን በቀጣይነት እየገነቡ የመሄድ አቅማቸውና ተልዕኮ የመፈጸም 

ብቃታቸው ብለን ልንተረጉመው እንችላለን።  



አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም 6ኛ ዓመት፣ ቅፅ 3፣ ቁጥር 1፣ 2006 ዓ.ም

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ብአዴን ህዳር 2006 ዓ.ም

5.2 የማህበራዊ ካፒታል ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ 

ታዋቂዋ የማህበራዊ ካፒታል ተመራማሪና የኖቤል ተሸላሚ ኦስትሩም «ማህበራዊ 

ካፒታል በአግባቡ የማያድግበት ህብረተሰብ እንደ ህብረተሰብ በጋራ የመኖር እድሉ 

የመነመነ ወይም አደጋ ላይ የወደቀ ነው» ይላሉ። በማስከተልም «በብዙ ታዳጊ 

አገሮች የሚኖሩ የአርሶ አደር ማህበረሰቦች በወል ልማትና የእድገት ጥረት ላይ 

ለመሳተፍ ፈቃደኛ የማይሆኑበት ሁኔታ ይታያል። እንዲህ ዓይነት በተናጠል የመሄድ 

ፍላጎትና ውሳኔ ብዙውን ጊዜ የወል ፕሮጀክቶች ሳይሳኩ የመቅረት እድላቸው ከፍተኛ 

ይሆናል። በዚህ ዓይነት ሁኔታ ማህበራዊ ካፒታልን ከማሳደግ በላይ የተሻለ የልማት 

አማራጭ የለንም።» ተመራማሪዋ እንደሚሉት የጋራ የተፋሰስ ልማትም ሆነ ትልልቅ 

የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ የህዝብ ተሳትፎን አስመልክቶ የተካሄደ ጥናት 

እንደሚያመላክተው ከማህበራዊ ካፒታል ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ 

የህብረተሰቡን የጋራ ሀብትና ንብረቶች ለመንከባከብ መሠረታዊ መፍትሔ መሆኑን 

ያረጋግጣል።  (ኦስትሩም; 1994) 

ከላይ የተጠቀሰው ትንተና በእኛ አገር በመካሄድ ላይ ካለው፤ የወል ተፋሰሶችና 

የመስኖ ልማት የተደራጀ የህዝብ ተሳትፎ ጋር አንድና ያው ሆኖ ይገኛል።  በየደረጃው 

የአመራርና የአሠራር አደረጃጀቶችን ፈጥረን በተደራጀ የህዝብ ተሳትፎ ከተፋሰስ እስከ 

መስኖ ልማት እንዲሁም በሌሎች የግብርና ልማት መስኮች የምናካሂደው ርብርብና 

እየተገኘ ያለው ውጤት በተግባር የዳበረ ተሞክሮ ብቻ ሳይሆን ሳይንሳዊ መሠረት 

ያለውና ብዙ የተሳካላቸው አገሮች ተግባራዊ አድርገውት ለውጤት የበቁበት እንደሆነ 

ከላይ የተጠቀሰውን ከእኛ ሁኔታ ጋር በማዛመድ ለመገንዘብ አይከብድም።  

የማህበራዊ ካፒታልና የህዝብ ተጠቃሚነት ትስስርን አስመልክቶ፣ ሩቅ ሳንሄድ በአፍሪካ 

ታንዛኒያ ላይ በተካሄደ ጥናት ማህበራዊ ካፒታላቸው ያደገና የእርስ በርስ ውይይታቸው፣ 

መተማመናቸው፣ አደረጃጀታቸው እንዲሁም በጋራ ልምድ በመለዋወጣቸው ያደጉ 

አርሶ አደሮች የማዳበሪያ አጠቃቀማቸው በ38 በመቶ፣ የሌሎች የአግሮ ኬሚካል 

ግብዓቶች አጠቃቀማቸው 42 በመቶና የተሻሻለ ምርጥ ዘር አጠቃቀማቸውም 17 

በመቶ ሲሆን ውጤቱም ከፍተኛ ልዩነት ያለው ነው፤ ይህም ከማህበራዊ ካፒታል 

ማደግ ጋር ቀጥተኛ ትስስር ያለውና ለተሻሻለ እንዲሁም ለዘመናዊ ግብርና እድገት 

የማህበራዊ ካፒታል ማደግ መተኪያ የሌለው መፍትሔ መሆኑን ያሳያል። በተመሳሳይ 

ሁኔታ ዓለም አቀፍ የምግብና እርሻ ድርጅት እንደሚለው፣ «የማህበራዊ ካፒታል 

በገጠሩ ህብረተሰብ ዘንድ እያደገ መምጣት ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ አመራረት ወጥተው 

ገበያ መር ወደሆኑ የግብርና ምርቶች ለመሸጋገር የህዝብ አደረጃጀቶች መጠናከርና 

የትስስሩ መዳበር ከፍተኛ ጠቀሜታ አሳይቷል።» (ፋኦ;1991፤ii)

ከላይ የተጠቀሱት ግኝቶች በግልጽ የሚያመላክቱት የገጠሩ ማህበረሰብ የነቃ ተሳትፎ፣ 

ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር (network) እና የህዝብ አደረጃጀቶቹ ውጤታማ እንቅስቃሴ 

ማድረግ የተሻሻሉና አዳዲስ እውቀቶችንና ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀምና ምርታማነትን 

የማሳደግ ፍላጎትና ተነሳሽነቱ ከፍተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ይኸው ዓይነት 

ተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ክልልም መታየት ጀምሯል። አንድ ምሳሌ ብንጠቅስ 

የ2005/06 ዓ/ም የሰብል ልማት የተደራጀ እንቅሰቃሴ ህብረተሰቡን አሳምነንና 

አደረጃጀት ፈጥረን በገባንባቸው አካባቢዎች፣ ሰብልን በመስመር መዝራት እስከ 70 

በመቶ፣ ኬሚካል ማዳበሪያ መጠቀም እስከ 20 በመቶ አድጎ ይታያል። ሌሎች 

ሰብልን በጋራ የማረም፣ የመንከባከብና ተጓዳኝ ተግባራትም ከቀድሞው በተሻሻለ 

ሁኔታ ተከናውነዋል።  

ከተጠቀሱት የማህበራዊ ካፒታል ምንነትና መሠረታዊ ፋይዳ መገንዘብ የሚቻለው 

በገጠርም ሆነ በከተሞች የህዝብን ግንዛቤ በማሳደግ፣ የተሳሳቱና ኋላቀር ዝንባሌዎችን 

በማስተካከል፣ የታታሪነትና ሥራ ወዳድነት መንፈስን በማዳበር፣ እንደየ አግባቡ 

ክህሎቱን በማሳደግ፣ አደረጃጀቱን ከላይ እስከ ታች በማስተሳሰር እንዲሁም በወቅቱ 

እየተገናኙ አፈጻጸሙን በመገምገም ተሳትፎንና በሂደቱ ተጠቃሚነቱን ለማሳደግ 

የሚደረገው ጥረት ከአጭር ጊዜ አኳያ የወልና የግል ጥረትና ተሳትፎን በማሳደግ 

ምርታማነትን በከፍተኛ ደረጃ የሚጨምር ከመሆኑም በላይ ከዘላቂነትም አኳያ 

ማህበራዊ ትስስርን በማጠናከር፣ እርስ በርሱ የሚተማመን፣ ለልማትና ዴሞክራሲ 

ለግንባታ የሚተጋ፣ ዘላቂ የብልጽግና ጎዳናን የሚያማትርና ታታሪ ህብረተሰብ 

መገንባት የሚያስችል አቅጣጫ ይዘናል። ስለሆነም ለአፍታም ሳንጠራጠር ይህንኑ 

አቅጣጫ አጥብቀን ይዘን መረባረብ ይኖርብናል።  
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የድርጅታችንን ራዕይ ለማሳካት እንረባረብ!!
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