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1. መግቢያ፡ 

በዘንድሮው ዓመት በሀገራችን የተያዩ ያለመረጋጋት መገለጫዎችን (ተቃውሞዎች፣ 

ግርግሮች፣ ሕገ ወጥ ሰልፎች) አስመልክቶ ከወዳጅም ከጠላትም፣ ከውስጥም ከውጭም፣ 

ከዜጋም ከባዕድም፣ ከሚዲያም ከፖለቲከኞም፣ ከተቆርቋሪዎችም ከከሀዲዎችም፣ 

ከባለቤቶችም ከአጫፋሪም ወዘተ ወዘተ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰነዘሩና ሲፃፍባቸው 

ከርሟመዋል፤ አሁንም አሉ፡፡ ለመሆኑ የችግሩ ውስጣዊ ባህሪ ምንድነው? ከምንስ የመነጨ 

ነው? ተጠያቂውስ ማን ይሆን/መሆን ይገበዋል? የሚሉት ጉዳዮች እስካሁን በብዙውን 

አስተያየት ሰጪ እና ተቺ መግባባት ያለ አይመስልም፡፡ በዓላማ የሚለያዩ አካላት በችግሩ 

ምንነትና መነሻ ምክንያቶች መስማማት አለመኖሩ የሚገርም አይሆንም፡፡ ምክንያቱም 

የግችሩ ምንነት ምን ይሁን ምን ከራሳቸው ጥቅም ብቻ መተርጎም የግድ ስለሚላቸው፡፡ 

አስገራሚ የሚያደርገው ግን በአብዛኛውን ዜጎች (ሙሁራንም ጨምሮ) እንዲሁ ልዩነት 

የሚታይ መሆኑ ነው፡፡  

የዚህ ፅሑፍ ዓላማም ያለመረጋጋቱ ለእነርሱን በሚጠቅም መልኩ ለሚተረጉሙት ሳይሆን 

እውን ጉዳዩ ለመረዳት ለሚቸገር የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች ቀለል ያለ ትንተና 
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በማቅረብ ተጨማሪ ዕይታ እንዲኖራቸው ብሎም የሀገራችን ዕድል አውቆ እንዲወስን 

ሁኔታውን ለውይይት ማቅረብ ነው፡፡  

2. በሀገር የተቃጣ ጥቃት ወይስ ኢህአዴግ የፈጠረው ችግር ?  

በዘንድሮው ዓመት በሀገራችን የተለያዩ ምክንያቶችን ተንተርሰው በተለያዩ ቦታዎች የታዩ 

እና ረዘም ላለ ጊዜ የቆዩ ያለመረጋጋቶች ውስጣዊ ባህሪያቸው ለመረዳት የሀገራችን 

የኢኮኖሚ ልማት ፖሊሲ እና የዓለም የኃይል ሚዛን ቀንጨብ አድርጎ ማየቱ የችግሩ 

ምንጭና ምክንያቱ በትልቁ ምስል እንድናየው ያግዘናል፡፡  

2.1. የምዕራቡ ዓለም ኢኮኖሚ እና የታዳጊ ሀገራት ግስጋሴ 

የምዕራቡ ዓለም ዕድገት የጀመረው ቀደም ብሎ ከመቶዎች ዓመታት በፊት መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ ከግብርናው አብዮት ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት ሲሸጋገሩ ወደ ለየለት 

የካፒታል ስርዓት ገብቷል፡፡ የኢንዱስትሪ አብዮቱ ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ አብዛኛውን 

ዜጋቸው መካከለኛ ገቢ በመድረሱ፣ ባጭር ጊዜ ደግሞ ወደ መካከለኛ ገቢ መሸጋገሩ 

የየሀገሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማሕበራዊ መሰረት ባለሃብቱ እንዲሆን የግድ ብሎዋቸዋል፡፡    

የምዕራቡ ዓለም በኢንዱስትሪ አብዮት ከፍተኛ ስኬት ያስመዘገበው በፈጠራ እና 

በማምረት ብቻ አልነበረም፡፡ እነሱ በዕድገት መንገድ ሲጓዙ አንዳችም የገበያ ዕንቅፋት 

አልነበራቸውም፡፡ የኢዱስትሪ ምርቶች የሚያመርቱ እነሱ ብቻ ስለነበሩ የላቲን አሜሪካ፣ 

ምስራቅ አውሮፓ፣ ኤሲያ እና አፍሪካ ገበያው ክፍት ነበር፤ አንዳችም የገበያ ከለላ 

አላደናቀፋቸውም፡፡ ነገር ግን ኩባንያዎቻቸው እንደ እንጉዳይ በየቀኑና በየሳምንቱ 

የሚራቡ ስለነበሩ አንድም ለፋብሪካዎቻቸው ግብአት እንዲሁም ርካሽ ጉልበት ለማግኘት 

በሌላ በኩል ደግሞ ገበያውን ቀረብ ብለው አሟጠውው ለመጠቀም ወደ ምስራቅ አውሮፓ 

መንቀሳቀስ ስለነበራቸው የሶሻል ስርዓት ይከተሉ የነበሩ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት 

የተለያዩ ጫናዎችን በመፍጠር ወደ ካፒታል የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲለወጡ 

አድርጎዋቸዋል፡፡ በዚህም አላበቃም፤ እንደ ቻይና፣ ቬትናም፣ ማሌዥያ የመሳሳሉ የኤሲያ 

ሀገራትም በእንዲሁ ወደ ገበያ መር ኢኮኖሚ እንዲገቡ ሰፊ ጥረት በማድረጋቸው እንደ 

ቬትናምና ማሌዥያ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ለመቀየር ሲችሉ ቻይና ደግሞ 

በተወሰነ ደረጃ እንትቀየር አድርገዋታል፡፡ ምዕራባዊያን ኲባ፣ ሰሜን ኮሪያ እና ሌሎች 
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መሰል ሀገራት ለዘመናት በፍተኛ ፍጥጫ የሚገኙበት ምስጢራዊ ምክንያትም ወደ ገበያ 

መር የኢኮኖሚ ፍልስፍና ግቡ አንገባም የወለደው ንትርክ ነው፡፡    

ነገር ግን የደ/ምስራቅ የኤሲያ ሀገራት በአንዱስትሪው መስክ ዕድገት፣ ኃላም በሰርቪስ 

መስኩ ለምዕራባዊያን ስጋት በመሆናቸው ምዕራባያን ምርቶቻቸው እና አገልግሎቶቻቸው 

ተወዳዳሪ ሆነው የሚቆዩበት ፖሊሲዎች መቅረፅ የግድ ነበር፡፡ የዓለም ኢኮኖሚ በዓለም 

ባንክ እና የዓለም የገንዛብ ተቋም አማከኝነበ ከሚዘርፉት በላይ ምርቶቻቸው ከሌሎች 

ሃገራት ምርቶች የሚከለሉበት የማይቀመስ የምርት ጥራት ደረጃ በብቸኝነት እየወሰኑ 

ተወዳዳሪነታቸው እያስቀጠሉት ቆይታል፡፡ የኋላ ኋላ ደግሞ የዓለም የንግድ ድርጅት 

በማቋቋም ሌሎች ሀገራት የዓለም ገበያው እንዳይቀላቀሉ አድርገው የዓለም ኢኮኖሚው 

ለግላቸው ጥቅም የሚበዘብዙበት ስልት አበጅተው ሌላውን ዓለም ሲግጡት እየኖሩ 

ይገኛሉ፡፡  

የላቲን አሜሪካ፣ ኤሲያ እና አፍሪካ ታዳጊ ሀገራት በአንድ ወይም በሌላ አግባብ በኢኮኖሚ 

መስክ አደጉ ማለት ምዕራባዊያን ሀገራት ሲበዘብዙት የነበረ የእነዚህ ታዳጊ ሀገራት 

ኢኮኖሚ ማብቃቱ፣ ካልሆነም መቀነሱ የግድ ነው፤ በተግባር እየታየ ያለውም ታዳጊ 

ሀገራት በዕድገት ፈቀቅ ማለት ሲጀምሩ ምዕራባዊያኑ ደስተኛ አይሆኑም፡፡ ስለሆነም 

የተቻላቸውን ያህል ታዳጊ ሀገራትን ከዕድገታቸው ለመግታት ይሰራሉ፡፡  

አንደኛው ስልታቸው በስመ በጎ አድራጎት በመግባት ሀገራቱ የሚያተራምስ የፖለቲካ ስራ 

መስራት፣ ተቀዋሚዎች በመፍጠር ሀገራቱ የሚያተራምስ የፖለቲካ ተልእኮ በመስጠት 

ሀገራቱ በማተራመስ ሙሉውን ዓቅማቸውና ሀብታቸው አቀናጀተው በልማት እንዳይፈጥኑ 

በፖለቲካ ውዥንብር መጥመድ ተክነውበታል፡፡ በሀገራችንም ይህንን ስራ እየሰሩበት 

መሆኑ በቀላሉ ለመረዳት የአርበኛች ግንባር ባወጣው ቁጥር አምስት መግለጫ ማየት በቂ 

ነው፡፡  

በኢኮኖሚው መስኩ ደግሞ ከገበያ ከለላ መሳሪያዎቻቸው ውጭ የታዳጊ ሀገራት እና 

በምጣኔሃብታዊ ዕድገት ፍልስፍናቸው ከእነርሱ የማይስማሙ ሀገራት ዕድገት በቀጥታ 

የሚያኮላሹበት ካልሆነም የሚያጓቱቱበት መሳሪያዎች አሉዋቸው፡፡ ምዕራባዊያን 

በባንኮቻቸው ለሚቀመጥ ገንዘብ የሚከፍሉት የወለድ ምጣኔ ታዳጊ ሀገራቱ ከሚከፍሉት 

የወለድ ምጣኔ በላይ ከፍ በማድረግ የታዳጊ ሀገራት ዜጎች ገንዘባቸው በሃገራቸው 
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ከማስቀመጥ ይልቅ በምዕራባዊያን ባንኮች እንዲያስቀምጡ በማድረግ የታዳጊ ሀገራት 

አንጡራ ሀብት ከሀገሩ እንዲሸሽ እና ታዳጊ ሀገራቱ ለኢንቨስትመንት የሚውል ካፒታል 

እንዲያጡ እየተደረጉ ነው፡፡ በሌላ በኩል ለሀገራቸውና ለህባቸው ሳይሆን ለሆዳቸው ያደሩ 

ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እና ሀገራዊ ሞራል የማይሰማቸው ባለሃብቶች የገራቸው 

ሀብት እየመዘበሩ ወደ ውጭ እንዲያሸሹት በማድረግ ሀገራቱ ለኢንቨስተንት የሚሆን በቂ 

የካፒታል ክምችት እንዳያፈሩም ያደርጉዋቸዋል፡፡        

በእንዲህ መንገዶች የሀገራቸው ሃብት የሸሸባቸውና ካፒታል ማከማቸት ያልቻሉ እነዚህ 

ታዳጊ ሀገራት በገዛ ንብረታቸው ከምዕራባዊያን ባንኮች እንዲበደሩት ይገደዳሉ፡፡ ብድሩ 

ሲፈቀድላቸውም በፈለጉት መስክና በፈለጉት አግባብ እንዲጠቀሙበት ሳይሆን አበዳሪዎቹ 

በፈለጉት የፕሮጀክቶች ዓይነትና እነሱ ባዘዙት መንገድ በመሆኑ ተበዳሪ ሀገራቱ የፖሊሲ 

ነፃነታቸው ይነጠቃሉ፤ የሀገራቱ የቅድሚያ ትኩረት ባልሆኑ ፕሮጀክቶች እንዲገቡ 

ስለሚገደዱ ፈጥነው ማደግ አይችሉም፡፡ ከዚህ ጎን ለሆን በስመ የልማት አጋርነት የሀገራት 

ልማት የሚገድቡ ብድርና እርዳታ በመስጠት ሀገራቱ እንዲላወሱ በማድረጋቸው የሞተ 

ብድር (dead aid) የሚል ሰያሜ እስኪሰጠው ድረስ ነው ሀገራቱ ካሉበት ፈቀቅ እንዳይሉ 

የተደረጉት፡፡  

በሌላ በኩል የታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚ አደገ ማለት በርካታ ዜጎቻቸው መካከለኛ ገቢ 

ስለሚደርስ መካከለኛ ገቢ የደረሰ የሕብረተሰብ ክፍል ደግሞ የመግዛት ዓቅሙ 

ስለሚጨምር በርካታ ባለሀብት በሀገሩ ላይ የሚኖረው እምነት ስለሚጠነክር በታዳጊ 

ሀገራት ኢንቨስትመንት ይስፋፋል፡፡ ስለዚህ ይህ መካከለኛ ገቢ የደረሰ የሕብረተሰብ ክፍል 

ይገዛው የነበረ የምዕራባውያን ሀገራት ምርት ገበያው መቀነሱ አይቀርም፡፡ ከዚህ አኳያ 

የሚሰራው ስራ መካከለኛ ገቢ ላይ የደረሰ ሀገር በራሱ ቆሞ እንዳይጓዝ መከላከል ነው፡፡ 

መካከለኛ ደረጃ ላይ ታገደ ማለት ደግሞ የእነሱ ሸቀጥ የሚሸምት ነገር ግን ብዙ አምርቶ 

ገበያ የሚሻማ አይሆንም፡፡  

ይህ ስለሆነም ነው ምዕራባዊያን በታዳጊ ሀገራት የሚያከናውኑት ኢንቨስትመንት 

በኢንዱስትሪው መስክ ሳይሆን በንግድና አገልግሎት መስኮች ሆኖ የሚታየው፡፡ ይኼ 

በሀገራችን ያለው ተጨባጭ መረጃ እንየው፡፡  

ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ፍሰት በሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር 1982-2005 ዓ/ም 
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ምንጭ፡ UNCTAD Web table 13.  Value of cross-border M&A sales, by 

sector/industry, 1990-2013(www.unctad.org/fdistatistics) 
 
እላይ እንደሚታየው በኢንዲስትሪ መስክ የሚታየው የኢንቨስትመንት ፍሰት ከንግድና 

አገልግሎት እጅጉን ያነሰ ነው፡፡ ያም ሆኖ በመስኩ እየተሰማሩ ያሉት የምዕራባበዊያን 

ኩባንያዎች ሳይሆኑ የአዳጊ ሀገራት (ቻይና፣ ህንድ፣ ፓኪስታን) ያደጉ ሀገራት ቢኖሮም  

የኤሲያ ሀገራት ብቻ ናቸው ማለት ይቻላል፡፡   

በእኛ ሀገርም በኢንዱስትሪና ግብርና ኢንቨስትመነት መስኮች ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች 

መካከለኛ ገቢ የሚገኙ ሀገራት እና የኤሲያ ሀገራት ናቸው፡፡ ምዕራባዊያኑ ትኩረት 

ያደረጉበት መስክ ንግና አገልግሎትን ነው፡፡    

 

በአስመጪነት በአስመጪነት የተሰማሩ የውጭ ሀገራት ዜጎች ብዛት  

http://www.unctad.org/fdistatistics
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    ምንጭ፡ የንግድ ሚኒስቴር፣ 2006 ዓ/ም 

ከላይ እንዳየነው ምዕራብያዊያን ሀገራት በታዳጊ ሀገራት መሰማራት የሚፈልጉት 

በኢንዱስትሪው ዘርፍ ሳይሆን በንግዱ ዘርፍ ነው፡፡ በአንፃሩ የምስራቁ ዓለም ሀገራት 

በታዳጊ ሀገራት የሚያደርጉት ኢንቨስትመንት በኢንዱስትሪውም ጭምር ነው፡፡ ስለዚህ 

የምዕራቡ ዓለም ሳይጥሩ ደላላ ሆነው ለመኖር እንዲችሉ ታዳጊ ሀገራት በኢኮኖሚው መስክ 

ማደግ የለባቸውም፡፡ ቢያንስ ደግሞ የፖሊሲ ነፃነት እንዳይኖራቸው አድርጎ ማሰር 

ያስፈልጋቸዋል፡፡   

የሀገራችን የኢኮኖሚ ፍልስፍና ከምዕራባዊያን ፍልስፍና የተለየ ነው፡፡ ኢህአዴግ እንደ 

ፖለቲካ ድርጅት ማሕበራዊ መሰረቱ አርሶ አደሩ እና በከተማም በዝቅተኛ እና መካከለኛ 

ገቢ የሚተዳደር የሕብረተሰብ ክፍል መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት የሀገራን 

ዕድገት በፅኑ መሰረት ላይ ማቆም የሚቻለው ኢኮኖሚው በጥቂቶች እንዲከማች በማድረግ 

ሳይሆን አብዛኛውን የሕብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ ሲሆን እንደሆነ በመተንተን ነው፡፡ 

የኼው የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን በሀገሪቱ የሚገኝ ሁሉም ዓይነት ተፈጥሮሃብት የህዝቡ 

በመሆኑ እና ይህ የተፈጥሮ ሃብት በመጠቀም ሀገሪቱ ለማሳደግ በሚሰራው ስራ ተጠቃሚው 

ጥቂቶች ሳይሆን ብዙሓኑ ማድረግ አግባብ ነው፡፡ ምዕራባዊያን እንደተከተሉት የተወሰኑ 

በማበልፀግ የእነሱ ትርፍ ለአብዝሓ ማዳረስ መንግስት ለዜጎች ያለው የፍትሓዊ ልማት 

ተጠያቂነት ለመሸሽ የተከተሉት ስልት ነው፡፡ በእኛ ሁኔታ በርካታውን ዜጋ በአንድ ጊዜ 

በልማት መንገድ እንዲጓዙ ማድረግ ከፍተኛ ሞራል የሚጠይቅ ከመሆኑ በላይ የሀገሪቱ 
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አጠቃላይ ዕድገት ሰፊ መሰረት ስለሚኖረው በቀላሉ የማይዋዥቅ እንደሚሆን ታምኖበት 

ነው፡፡ መሆንም ይገበዋል፡፡ በርካቶቹን ያቀፈ የኢኮኖሚ ልማት ደግሞ በተወሰነ 

የሕብረተሰብ ክፍል በሚፈጠር ችግር የሚበገር አይሆንም፡፡ 

አሁን በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደር ከ80 በመቶ በላይ የሀገራችን ህዝብ ወደ መካከለኛ ገቢ 

ማሳደግ ማለት ደግሞ ኢህአዴግ ማሕበራዊ መሰረቱ እንዲለውጥ ያስገድደዋል፡፡ ስለዚህ 

ኢህአዴግ/ኢትዮጵያ እና ሌሎች መሰል ታዳጊ ሀገራት ማሕበራዊ መሰረታቸው መካከለኛ 

ገቢ ያለው የሕብረተሰብ ክፍል መሆን ሲጀምር የባለሃብት ጠበቃ እነሱ ብቻ እንደሆኑ 

የሚያስቡ እና የፖለቲካ ስራ የሚሰሩበት የምዕራቡ ዓለም ሀገራት አንድም የሞራል 

ውድቀት ስለሚያስከትልባቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተደማጭነታቸው ስለሚቀንስ 

ኢትዮጵያን ጨምሮ ታዳጊ ሀገራት ከተቻለ ባሉበት እንዲቆሙ ለማድረግ የተለያዩ 

ሴራዎች መስራት ይጠይቃቸዋል፡፡ ለዚም ነው በዘንድሮው በሀገራችን እየታዩ ያሉት 

ግርግሮች ቅጥ የሌላቸው ሆነው የሚታዩ፡፡  

ስለዚህ የተከሰተውን ያለመረጋጋት መሰረታዊ ምክንያቱ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት በሀገር 

ውስጥ የማሕበራዊ መሰረት ለውጥ ሊያስከትል ስለሚችል ከምዕራቡ ዓለም በፍልፍናም ሆነ 

በጥቅም የሚፈትን ስለሚሆን እንዲህ ዓይነት ግስጋሴ ለመግታት የሚደረግ ድብቅ ጥቃት 

ነው፡፡ አንዳንድ ሙሁራንም ጭምር የችግሩ ዋና ምክንያት የኢህአዴግ እንደ ገዢ ፓርቲ 

እና እንደ መንግስት በፈጠረው ድክመት እንዲሁም የተሳሳቱ ፖሊሲዎች ውጤት እንደሆኑ 

የሚሰነዝሩት ሓሳብ ትክክል አይደለም የሚል እምነት አለኝ፡፡            

2.2. የግርግሮቹ ልዩ  ባህሪ መገለጫ 

ሀገራችን እያጋጠማት ያለውን ያለመረጋጋት ስጋት ዋነኛ ምክንያቱ ኢህአዴግ ወይም እሱ 

የሚመራው መንግስት የፈጠሩት ሳይሆን ከምዕራቡ ዓለም የሚመነጭ የጥቅም ግጭት 

አማካኝነት የተወለደ ሴራ መሆኑ እርግጥ ቢሆንም ለችግሩ ኢህአዴግ ሚና 

አልነበረውም/የለውም/ የሚል እምነት ግን የለኝም፡፡ የኢህአዴግ ድከመቶች ከማየታችን 

በፈት ግን በውል በሀገራችን እየታዩ ያሉ ግርግሮች ምስላቸው ምንድነው የሚለውን ጉዳይ 

ማጤን ያስፈልጋል፡፡  
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የግርግሮቹ አንደኛው መገለጫው ልማትን መቃወም ነው፡፡ ግብፅና ሱዳን የዕድገታቸው 

ሲሳይ ሆኖ እኛ የበይ ተመልካች ሆነን ለመቶ አመታት አንዴ የቁጭት ዘፈን ስንፍንለት 

በሌላ ጊዜ ሀዘን ስንቀመጥለት የኖርን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዕቅድ ይፈ ከሆነበት ጊዜ 

ጀምሮ አንዴ ግብፅ ትቆጣናለች፣ ሌላ ግዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሳናምንበት ኢህአዴግ 

ብቻውን ለመገደብ አቅዷል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ህዝብ የከተሞቻችን ጎዳናዎች አልበቃ 

እስኪለው ድረስ ማንም ሳይቀሰቅሰው የግድቡ መሰራት በሰላማዊ ሰልፍ ሲደግፍ እያዩ 

ህዝብ እንዳልደገፈው፣ ከዚህ ባለፈም ሀገራዊ መግባባት ሳይደረስ እየተገነባ ነው በሚል 

የግድቡ ግንባታ ላይ ኢትዮጵያዊ የሚል መጠረያ በተሸከሙ ኃይሎች ተቃውሞ ሲሰማ 

ነበር፡፡ አሁን ደግሞ ግድቡ ወያኔ/ኢህአዴግ/ ስለሚሰራው የኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም 

የሚል ሰፊ ዘመቻ ሲካሄድበት እናያለን፡፡ ይኼ ብቻ ሳይሆን የገሪቱ ምስል የቀየሩ እና 

ዕድገትዋን በማፍጠን የሚገኙ እንደ አየር ፖርቶችና አየር መንገዱ፣ የባቡር ትራንስፖርት 

መስመረሮች፣ የፍጥነት መንገዶች፣ ሀገር አቋራኝ አስፋልት መንገዶች ሳይቀር ወያኔ 

የሰራቸው ስለሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት እንዳልሆኑ ሲኮነኑ እናያለን፡፡ ስለዚህ ወያኔ 

ምን ይሁን ምን ህዝቡ የሚጠቅሙ እና ሀገሪቱ የሚያሳድጉ ልማቶች ስለሰራ የኢትዮጵያ 

ህዝብ ንብረት አይደለም ብለው የሚሰብኩበት አካሄድ በሀገራችን እየተከሰቱ ያሉት 

ግርግሮች ከበስተጀርባቸው ምን ማለት መሆኑና የግርግሩ ባለቤት ማን መሆኑ የኢትዮጵያ 

ህዝብ ቆም ብሎ ሊያስብ የገባል፡፡ ወያኔም ይስራው ሰይጣን መታወቅ ያለበት እነዚህ 

ልማቶች የተሰሩት ከኢትዮጵያ ህዝብ በተሰበሰበው ግብርና የሀገሪቱ ሌላ ሃብት  በመሆኑ 

ደግሞ ከላይ የተጠቀሰውን ስብከት የሚያኬዱ አካላት ተቃውሞአቸው ለወያኔ/ኢህአዴግ 

ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ እውቅና እየነፈጉት መሆናቸው አልገባቸውም፡፡ እሱ ብቻም 

ሳይሆን መልማት አይገባህም፣ ድሃ ሆነህ መኖር አለብህ፣ የተፈጥሮ ሃብትህ አሁንም 

ለሌሎች ሀገራት ጥቅም መዋል አለበት እያሉት መሆኑ አፅንኦት ሊሰጠው ይገባል፡፡ በዚህ 

በኩል የሚካሄደው የፖለቲካ ቅስቀሳ ቦኮሓራማና አይኤስ ከሚያራምዱት ፍልስፍና በምንም 

መልኩ የሚለይ አይደለም፡፡  

ሁለተኛው ባህሪው የሀገር ሃብት በማውደም ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው፡፡ የዘመኑ ረብሻ 

የዓለም ዓይን ያረፈባቸው እና የሀገራቱ የኢኮኖሚ ምንጭ የሆኑ እንዲሁም ታሪካዊ 

መለያቸው የሆነትን የእነ ቲምቡክቱ እና ኢራቅ ብርቅዬ ቅርሶች እንዳፈረሱት ሁሉ በእኛ 

ሀገርም ለበርካታ ዜጎች ስራ የፈጠሩ እና የኑሮአቸው መሰረት የሆኑ ኢንዱስትሪዎችና 
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የአበባ ልማት እርሻዎች እንዲሁም የተለያዩ አግልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ማውደም 

ተደርሷል፡፡ የከተሞች መጠጥ ውሃ መሰረተ ልማቶች እና ማሽነሪዎች ሲወድሙ ማየቱ 

ጉዳዩ መንግስትን የመቃወም አጀንዳ ሳይሆን በሀገራችን ህዝብ ድህነት ማወጅ ነው፡፡ 

በግብፅ ፕረዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ከመንበረ ስልጣናቸው ያበረረ የረጅም ወራት 

የአደባባይ ተቃውሞ ሲካሄድ እንኳ የመንግስትም ሆነ የግሉ ንብረት እንዱጨዲሁ 

በሀገራችን እንደታየ ሲወድም አላየንም፡፡    

ሶስተኛው በዓላማ የማይስማሙ አካላት ግንባር የፈጠሩበት መሆኑ ጉዳዩ ኢህአዴግን 

የመቃወን አጀንዳ ሳይሆን በሀገሪቱ የተቃጣ ጥቃት መሆኑ መገለጫው ነው፡፡ ኦነግ አንድ 

ኢትዮጵያ እንትኖር አይፈልግም፤ እንደ ብሔር ካየነው ደግሞ የአማራ ብሔርን በዓይነ 

ቁራኛ የሚያይ ድርጅት ነው፡፡ በሌላ በኩል አርበኞች ግንባርና ግንቦት ሰባት የብሔሮችና 

ብሔረሰቦች እኩልነት ፈፅሞ አይዋጥላቸውም፡፡ ነገር ግን ኢህአዴግን በማጥፋት ሀገሪቱ 

ለማፈራረስ የጋራ ዘመቻ ለማከሄድ ቃል ኪዳን ሲገቡ እያየን እንገኛለን፡፡ ለምሳሌ ወያኔ 

የአማራ ይዞታ የነበረ የወለጋ መሬት ለኦሮሞ ባለሟሉ በመስጠት የአማራ ብሔር ተጠቂ 

እንዲሆን እንዳደረገ በጀሌለዎቻቸው ሲያፅፋ የቆዩ አንዳንድ የጥፋት ኃይሎች "የአዞ እንባ" 

እንዲሉ አሁን ተገልብጠው አሮሞ የዘር ግንዳችን ነው ብለው ሲሰብኩ እያየን ነው፡፡ 

ቢያምኑበት ጥሩ ነበር፤ ከልባቸው ሳለሆነ ነው እንጂ፡፡ በተመሳሳይ የ1997ቱ ምርጫን 

ተከትሎ እርስ በራሳቸው ባለመስማማትና ህዝብን የማስተዳደር ሞራል በማጣታቸው 

ምክንያት የፈሩት አዲስ አበባን የማስታደደር ሓላፊነት የአማራ ፊት አያሳየን ብለው 

የፎከሩ የአሁኑ የግንቦት ሰባት መሪ አማራ ክልል ላይ በተካሄዱ ሰልፎች እንደ መልካም 

አጋጣሚ በመጠቀም ግርግሩ የተቀላቀለው አማራን ከኦሮሞ ወንድሞቹ ጎን ቆመዋል ብለው 

በጀግንነት ሲያሞካሹ እንሰማቸዋለን፡፡ ነገር ግን ግንቦት ሰባት አማራም ሆነ ኦሮሞ 

እንደማይወክል ለማንም ግልፅ ነው፡፡ ሌላው ይቅርና ከአርበኞች ግንባር የፈጠሩት 

ቃልኪዳን (alliance) ከዲያስፖራው የተሰበሰበ ዶላር ግንቦት ሰባት አጭበርብሮ 

እንደበላውና ግንቦት ሰባት የዲያስፐፖራው ማሕበረ ሰብን በስመ ትግል በማጭበርበር 

የሚኖር በመሆኑ የኢትዮጵያ ትግል አካል እንዳለሆነ በአርበኞች ግንባር ሳይቀር 

ተመስክሮበታል (አርበኞች ግንባር መግለጫ ቁጥር 5)፡፡           

ይህ ግርግር ሌላኛውና የከፋውን መገለጫው የዓመፅ መሳሪያው የዘር ፖለቲካ ማድረጉ 

ነው፡፡ ካጭር ጊዜ አኳያ የትግራይ ብሔር ላይ አነጣጥሮ የሚሰራው ስራ የመጨረሻው ግብ 
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የትግራይ ህዝብ ማጥፋት ብቻ አይደለም፤ የመጨረሻ ግቡ ሁሉንም የኢትዮጵያ 

ብሔሮችና ብሔረሰቦች በባርነት ወጥመድ ውስጥ እንዲኖር ማድረግ ነው፡፡   

ባጠቃላይ ኦሮሚያም ሆነ አማራ ክልሎች የታዩ ግርግሮች ሌሎች ሀገራት ላይ የሚታዩ 

መንግስታትን ለመቃወም የሚደረጉ ዓይነት ተቃውሞዎች ሳይሆኑ የህዝቡ ስነ ልቦና 

በሽብር ለመስለብ የተቀነባበሩ ናቸው፡፡ ከዚህ አንፃር ስናይ በሀራችን የተከሰቱት ግርግሮች 

ዋና መሰረታቸው ኢህአዴግ በፈጠራቸው ድክመቶች ላይ ለመቃወም የሚካሄዱ ሳይሆኑ 

የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገትና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ተቀባይነታ ከፍ ማለቱ አልመች 

ብሎት ለዘመናት የኖረውን ሴራ የኢህአዴ ድክመቶች እንደ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም 

የገነፈለ መሆኑ ተገቢውን እሳቤ ያስፈልገዋል፡፡      

2.3. የኢህአዴግና እሱ የሚመራው መንግስት ድክመት        

በኢህአዴግ ድክመቶች  ዙሪያ ደግሞ ሁለት ዓይነት አስተያየቶች ይንፀበራቃሉ፤ አንዱ 

ከፖሊሲ እና ፍልስፍና አቅጣጫ የሚታይ ሲሆን ሌላኛው ከአፈፃፀም አኳያ የሚፈረጅ 

ናቸው፡፡  

ቀድሞ የነበረ ቢሆንም አሁን ደግሞ ግርገሩን ተከትሎ በፖሊሲ ደረጃ የትችት ማእከል ሆኖ 

የምናየው የፌደራሊዝም ስርዓቱ ነው፡፡ የፌደራዝም ስርዓቱ እያንዳንዱ ብሔር በራሱ 

እንዲያስተዳደር ዕድል የሰጠ በመሆኑ የብሔሮችና ብሔረሰቦች እኩልነት ለማይቀበሉ የራስ 

ምታት ሆኖባቸው ቆይቷል፡፡ ለዚህም ነው ብሔር ማእካል ያደረገ ፌደራሊዝም 

እንዲፈርስና ጂኦግራፊያዊ አሰፋፈር ማእከል ያደረገ (ከአስተዳደራዊ ክልል የማየለይ፣ 

ክልሎች የራሳቸው መንግስትና ሕገ መንግስት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ) ፌደራሊዝም 

እንዲተካ ሲወተዉቱት የሚኖሩ፡፡ ይህ ማለት ደግሞ የኤርትራ መንግስት ኤርተራ የዘጠኝ 

ብሔሮች ስብሰስብ ሳይሆን የዘጠኝ ቋንቋዎች ስብስብስ መሆኗ ነው የማውቀው በሚል 

የፈፀመው የብሔሮች እውቅና መንፈግ አምባገነንነት በሀገራችን የሚደግም ነው፡፡ 

የፌደራሊዝም ስርዓቱ ጠቀሜታ የብሔሮችና ብሔረሰቦች በራሳቸው እንዲያስተዳደሩ 

ማስቻል እና የማንነታቸው እውቅና መስጠት ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ አጠቃላይ ፖለቲካዊ 

ምህዳር ሚዛን እንዲጠብቅ የሚያደርግ መሆኑ ሌላኛው ጠቀሜታው ነው፡፡ አንድ አካባቢ 

የሚፈጠር መተራመስ ሙሉውን ሀጋር እንዳይተራመስ ያስችላል፤ አሁንም እየሆነ ያለው 

ይህንኑ ነው፡፡ ከዚህ ባሻገር ክልሎች/ብሔሮችና ብሔረሰቦች/ እርስ በራሳቸው በልማት 
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ጎዳና እየተወዳደሩ እንዲሄዱ፣ አንዱ ላሌላኛው ሞዴል የሚሆንበት ዕድል ይሰጣል እንጂ 

ለሀገራችን ያለመረጋጋት ምክንያት ሊሆን አይችልም፡፡ ስለሆነም ሀገር ሙሉውን ለማፍረስ 

የፌደራል ስርዓቱ ላይ አነጣጠሮ መዝመት ያዋጣቸዋል፡፡ ለዚህም ነው የትምክህት ኃይል 

የሚመራው ዓመፅ ነው የሚባለው፡፡  

ሁለተኛው ነገር ግን በደንብ ጎልቶ ያልወጣው የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መርህ መንግስት ምንም 

ዓይነት ሃብት ማስተዳደር የለበትም የሚል ነው፡፡ ይህ አጀንዳም አዲስ ባይሆንም አጋጣሚ 

እየተጠቀሙ ጉዳዩ እንዲጦዝ ማድረግ የግድ ይላቸዋል፡፡  

የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መርህ መንግስት ዘበኛ ብቻ አድርጎ የሚያስቀምጥ ከሆነ ሊከተል 

የሚችለው ጉዳይ የሀገሪቱ ሃብት በጥቂቶች ስለሚከማች ብዙሓኑ ዜጎች ከድህነት ወለል 

በታች እየኖሩ የጥቂቶች ተገዢዎች ሆነው እንዲኖሩ ይገደዳሉ፡፡ ስለዚህ እንደ ሀገርና 

እነደህዝብ እነዲሁም እንደ ብሔር ህልውና ማስቀጠል የሚባል ነገር ህልም ይሆናል፡፡ 

የሀገሪቱ የተፈጥሮ ሃበት ዜጎች እኩል የሚደርሳቸው እያለ የበይ ተመልካች ያደርገዋል፡፡ 

ገና አሁን የሀብት ክምችት ባልተፈጠረበት ሀገር ተጠቃሚ የሚሆነው የሀገሬው ዜጋ ሳይሆን 

የሌሎች ሀገራት ዘጎች እንደሚሆኑ ከላይ ከፍ ሲል በጥቂቱም ቢሆን ለመተንተን 

ተሞክሯል፡፡      

እንደ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ደግሞ መንግስት በከተማ የመሬት ላይ የሚከተለውን ፖሊሲ 

እንዲቀይር ሓብሳ ያቀርባሉ፡፡ ነገር ግን በመሬት ጉዳይ እየቀረቡ ያሉት ትችቶች የፖሊሲ 

ይዘት ያላቸው ሳይሆኑ ፖሊሲው በመተግበር በኩል የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው፡፡ በእርግጥ 

ፖሊሲው በአግባቡ ባለመተግበሩ ምክንያት በማወቅም ባለማወቅም ችግሩ የፖሊሲ ችግር 

እንዲመስል እያደረገው ይገኛል፡፡ ለምሳሌ ፕሮፌሰር የማነ ያቀረቡት ምክንያት የመሬት 

አቅርቦቱ በቂ ያለመሆኑና የአሰራር ግልፀነት እንደሚጎድለው የሚሉት በፖሊሲ ደረጃ 

የሚታዩ አይደሉም፡፡ የሊዝ ፖሊሲው ዓላማ በራሱ የመሬት መጠቀሚያ ዋጋ ማረጋጋት 

በመሆኑ ችግሩ እየተከሰተ ያለው ትግበራ ላይ በሚታዩ ድክመቶች ምክንያት የመሬት 

የመጠቀሚያ ዋጋ ጣራ እያደረሰው መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ እዚህ ላይ ሊሰመርበት የሚገባ 

ጉዳይ ቢኖር አንድም የፈለገውን ያህል ዓይነት ፖሊሲ ቢዘጋጅም የገዥው ፓቲ እና 

መንግስት ጠንካራ የማስፈፀም ዓቅም ከሌላቸው ውጤቱ ያው ነው የሚሆነው፡፡ ሁለተኛው 

የኢህአዴግ መንግስት የማስፈፀም ዓቅም ፈተና ውስጥ እንዳለም የማይካድ ሀቅ ነው፡፡        
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አሁንም ከፖለቲካል ሳይንስ ፍልስፍና የመንግስት ሰራተኛው ከፓርቲ አባልነት ይነጠል 

የሚል ሓሳብም እየተሰነዘረ ነው፡፡ የፓርቲ ዓቅም ደካማ ከሆነ እና የፓርቲው አባላት 

ለማንቃሳቀስ የማይችል ከሆነ እንደ ኮሪያ የመንግስት ሰራተኛው ከፓረቲ ኣባልነት 

በመነጠል በመንግስት እንዲመራ ማድረግ አማራጭ አድርገው ሰርተውበታል፡፡ ይህ 

የሆነበት ምክንያትም ከፓርቲው ይልቅ የመንግስት ክፍሉ እጅግ ጠንካራ ስለነበረ እንጂ 

ከፍልስፍና የሚመነጭ ጉዳይ አይደለም፡፡ የቻይና ታሪክ የሚያሰየን ደግሞ ከኮሪያ ታሪክ 

እና አንዳንድ ሙሁራን እንደሚሉት ሳይሆን በተቃራኒው ነው፡፡ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ 

ከመንግስት ክንፉ የበለጠ ጠንካራ በመሆኑ አባሉን በመምራት ልማት ለማረጋጋጥ 

አግዞታል እንጂ እንቅፋት አልሆነበትም፡፡ ስለዚህ በእኛ ሁኔታም ኢህአዴግ አባላቱ 

ከመጀመሪያውም ቢሆን በጥራል ያለመመልመል፣ አባሉ እንደየብቃቱ እና እንደየ 

ተነሳሽነቱ ከመመደብ ይልቅ በፅሑፍ የተቀመጠ መርህ ሸልፍ ላይ አስቀምጦ መርሁ 

ዝምድና፣ ትውውቅ፣ ኔት ዎርክ፣ የጥቅም ሰንሰለት በመሆኑ ምክንያት የተፈጠረ ነው፡፡ 

እንደያውም ከጊዜ ሂደት እየተሸረሸረ የመጣውን የፓርቲውን እሴት ተጠብቆ ቢቆይ ኖሮ 

ይህ ያህል አባል አቅፎ በ25 ዓመት ሀገሪቱ ከፍተኛ ገቢ ደረጃ ማድረስም አያቅተውም 

ነበር፡፡ ስለዚህ የኢህአዴግ ድክመቶች ከፖሊሲ አኳያ የሚፈረጁ ሳይሆን የውስጠ ፓርቲ 

ዴሞክራሲ መበላሸትና ተጠያቂነት የሚባል ነገር መጥፋቱ፤ የመንግስት መዋቅሩም 

ልማትን በመምራት ሀገራዊ ግዴታውን መወጣት ሳይሆን ሌላ አካል ሆኖ መገኘቱ ነው፡፡ 

ለምሳሌ ለሀገሪቱ ልማት ወሳኝ የሆኑ መሰረተ ልማቶች የሚመሩ የመንግስት መስሪያቤቶች 

የህዝብና የመንግስት ሃብቱ የተቋማቱ መሪዎች የፖለቲካ መሳሪያ ሆነው እያገለገሉ 

ናቸው፡፡ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ መብራት ኃይል ነው፡፡ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ 

መስሪያቤቶችም እንዲሁ ህዝብን ከማገልገል ይልቅ አገልግሎትን በመንፈግ /በማጓተት/ 

ፍትሕ በማሳጠት/ ህዝብ ድርጅቱን እንዲቃወም ያደርገዋል፡፡  

ሁለተኛው የአሁኑ የኢህአዴግ ድክመት ግርግሮቹን በዋናነት በራሱ ድክመቶች የተፈጠሩ  

እንደሆኑ የሚያስመልስ ዝንባሌዎች እየተንፀባረቀበት ነው፡፡ የኢህአዴግ ድከመቶች 

ለግርግሮቹ የተመቸ ሁኔታ ሆነዋል እንጂ የችግሮቹ መሰረታዊ ባህሪ ሲታይ ግን መነሻቸው 

የኢህአዴግ ድክመቶች አይደሉም የሚል የፀና እምነት አለኝ፡፡ ይሁን እንጂ የኢህአዴግ 

ድክመቶች ቀላል ናቸው የሚል እምነት የለኝም፡፡ አሁን የሚታዩ ግርግሮች ባይኖሩ 

የኢህአዴግ ድክመቶች ከባድ ድክመቶች መሆናቸው ሊሰመርበት የገባል፡፡ ባጠቃላይ 
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የኢህአዴግ ድክመቶቹ እንዳሉ በመውሰድ ሀገሪቱ እየተፈታተኑዋት ያሉት ግርግሮች ግን 

ፍፁም በኢህአዴግ ድክመቶች አማካኝነት የተወለዱ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ ስለሆነም 

የኢህአዴግ ጥፋት የወላዳቸው በህዝቡ ዘንድ የተፈጠሩ ጠባሳዎችና ሌላኛው ችግር 

ማደበላለቅ ሳያስፈልግ ሁለቱም ተገቢውን ትንተና ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ እንዲህ ዓይነት 

ትንተና መስጠት የሚገባውም ኢህአዴግ እራሱ እና የሀገራችን ህዝብ ሁለቱም እኩል ሚና 

መጫወት ይጠይቃል፡፡ ይኼ ሲባል ኢህአዴግ ድከመቶቹ እንዳያይ ሽፋን እንዲያገኝ 

ማድረግ ሳይሆን ሁለቱም ችግሮች በየፊናቸው ተገቢውን ትንተናና ክብደት እንዲሰጣቸው 

አስተያየት ለመስጠት ነው፡፡   

         

 

 


