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የኒዮ ሊበራሊዝም  ነገር  (፪)  
ዮናስ 

01-22-16 

 
ሰብአዊ መብት ፣ የፕሬስ ነፃነት፣  የተቃውሞ ሰልፍና መሰል መብቶች   በርግጥም 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ሊከበሩ የሚገባቸው መብቶች መሆናቸው ግልጽ 

ነው። በተለይም የሰብአዊ መብት ጉዳይ ከህገመንግስታዊ ዋስትናም ባሻገር 

ተፈጥሯዊ መብት ከመሆኑ አንፃር ለድርድር የማይቀርብ መሆኑም ላይ ልዩነት 

የሚኖረው አካል የለም። ያም ሆኖ ግን እንደኛ ባሉና ዴሞክራሲያዊ ስርዓታቸው 

ገና በለጋ እድሜ ላይ የሚገኝ በሆነባቸው ሃገራት ላይ ለእነዚህና በተለይም 

ለሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ህገመንግስታዊ ዋጋ መስጠት የግድና ሊበረታታ 

የሚገባው ጉዳይ ነው። ምክንያቱ ደግሞ የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ምንጭ የሆነውን 

ህገ መንግስት ለመገርሰስና ለኋልዮሽ ጉዞ የሚደረግ ሙከራ መከላከል የሚቻለውም 

በራሱ በህገመንግስቱ በመሆኑ ነው። 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ታዳጊ ዲሞክራሲ ባለባት ሃገራችን እና ህገመንግስታዊ 

ድንጋጌዎችን በተመለከተ ግንዛቤው የሌላቸው ዜጎች በሚበዙበት ሁኔታ ውስጥ 

ይህንኑ ህገመንግስት ሽፋን ያደረጉ ሃይሎች ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ለመቀልበስ 

የሚያደርጓቸው ሙከራዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰባቸው መምጣቱም ሊሰመርበት 

የሚገባውና የዚህ መጣጥፍም ዋነኛ ጭብጥ ነው። 

 

በተለይ በህገመንገስታዊ መብት ሸፋን ህገመንግስታዊ ሥርዓቱን ለመናድ 

የሚቃጡት ሙከራዎች የአብዛኛው ጊዜ መነሻዎች የፕሬስ ነፃነት፣ የሰብአዊ መብት 

እና የተቃውሞ ሰልፎች በነጠላ እና የሚበዛውን ጊዜ ደግሞ በአንድነት መነሻ 

በማድረግ ነው። 

 

በዚሁ መሰረት እነዚህንና በነጠላም ሆነ በጥምር ህገመንገስታዊ ድንጋጌዎችን 

መሰረት አድርገው ህገመንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ በተግባር ላይ የሚውሉ 

ማጫፈሪያ ”መብቶችን” በጊዜ፣ በቦታና በሁኔታ እያነሳን በዚህ ትርክት ስንጫወት 
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ማንኛወም ዜጋ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በምክንያት ተገንዝቦ በምክንያት 

እንዲታገል ያሥችላልም የሚል ግምት በፀሃፊው በኩል ተወስዷል። 

 

በኢትዮጵያ የፀረ ዴሞክራሲ ሃይሎች ሆነው ከወጡትና ከተሰለፉት ውስጥ ጥገኛው 

ባለሀብት እየከሰመና ወደልማታዊ ባለሀብትነት የመለወጥ ዝንባሌ እያሳየ ቢመጣም 

ወትሮውንም በዛፍ ላይ እንቅልፍ የነበረው ጥገኛው ምሁር ግን በተለይም ከጠቅላይ 

ሚኒሰትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት በኋላ እየተነሳና ከፀረ ዴሞክራሲያዊ 

ሃይሎች   ጋር በማበር ፍልሚያውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ በፈጠረለት ሃሳብን 

የመግለጽ መብት ተጠቅሞ አሁን የረገበ ቢመስልም በየግል ፕሬሱ ላይ አሁን 

ደግሞ መንግስታዊ ባልሆኑ አለም አቀፍ ድርጅቶች ልሳናት ላይና የገበያ አክራሪ 

በሆኑ መገናኛ ብዙሃኖች ላይ ማጧጧፉ  ሁነኛ ምልክት ነው ። 

 

ህዝብን ለማገልገል ቆርጦ የሚነሳ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ምሁር የመኖሩን ያህል፣ 

ለስልጣን ባለው ቅርበት የጥገኝነት አጋፋሪ መሆን የሚፈልግ ምሁር መኖሩ ግልጽ 

ነው። ይህ ጥገኛ ምሁር በመንግስት የተለያዩ የስልጣን አካላት ላይ የሚገኝ ምሁር 

ብቻ አይደለም። ይልቁንም የመንግስት ስልጣን በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት 

ላይ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች የማይመች እየሆነ በሄደ ቁጥር ከመንግስት የስልጣን 

አካላት ውጪ ያለው እና በውጭና በውስጥ በሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

ውስጥ ተሰግስጎ የሚገኘው ምሁር ዋነኛው የጥገኛ ምሁር ምንጭ እየሆነ ይሄዳል። 

 

ለዚህም አቢይ ማሳያ ሊሆኑን የሚችሉት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሲሆኑ 

ጥገኛው ምሁር እነዚህን ተቋማቶች በመጠቀም የመክበር እድሉ  የሰፋ በመሆኑ 

ተቋሞቹ የጥገኛው ምሁር ቁልፍ መሸሸጊያና መፈልፈያ እንዲሁም የገበያ አክራሪ 

ሃይሉ ጥሩንባ ሆነው ተገኝተዋል። በዚህና በመሳሰሉ አገራዊ ጥያቄዎች ላይ ተቋሞቹ 

የነበራቸው አሉታዊ ተጽእኖ እየሰፋ በመሄዱና ለሚደረገው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ እንቅፋት እየሆኑ በመምጣታቸው የተዘጋጀውን አዲስ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች አዋጅ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ተሰልፈው ሲቃወሙ የነበሩት እነዚሁ 

ጥገኛ ምሁራኖች መሆናቸውም  የሚታወስና ሁነኛ የሆነ ሌላኛው ማሳያ ነው። 
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በውስጥ መየጨነገፈውን የቀለም አብዮት በውጭ ለመጸነስ ከሚተጉትና በሰብአዊ 

መብት ጥበቃ ስም ከሚንቀሳቀሱት ድርጅቶች መሃል “አለም አቀፍ የሰብአዊ 

መብት ተሟጋች’’ ነኝ በማለት የሚንቀሳቀሰውንና ሂዩማን ራይትስ ዎች በመባል 

የሚታወቀውን ተቋም ብንወስድ እንኳ ስለአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋችነቱ 

ሽንጣቸውን ገትረው የሚመሰክሩለት ሃገራት የመኖራቸውን ያህል ተቋሙ ሰብአዊ 

መብትን በተመለከተ ስሙ እንጂ ተጨባጭ ተግባሩና አላማው የገበያ አክራሪነትና 

ፖለቲካ ነው ሲሉ የሚያብጠለጥሉትም ሞልተዋል። በሰብአዊ መብት ስም 

የሚንቀሳቀሰው ይህ ተቋም አመታዊ በጀቱ ግዙፍና የበርካታ ሀገራትን ዓመታዊ 

በጀት የሚተካከል ሲሆን በጀቱም ወደሚሻው ሀገር እንዳሻው እጁን አስገብቶ 

እንዲፈተፍት የሚያስችለውና ከጀርባው ያሉትን ኩባንያዎችና ግለሰቦች ርዕዮተ 

አለማዊ አጀንዳ እንዲያስፈጽም የሚያስችለው እንደሆነ በሁለተኛው ጽንፍ ያሉት 

ተከራካሪዎች ይገልጻሉ።  

 

እነዚህ ወገኖች እንደሚሉት ከሆነ ሲጀመርም ይህ ተቋም የተቋቋመበት መንገድና 

በፊት ከነበሩት ስሞች ሄልንሲንኪ ዎችና ሌሎች ዎቾች የተቀየረበት መንገድ በራሱ 

የተቋሙን አሻጥሮችና ድብቅ አጀንዳዎች የሚገልጡ ናቸው። የሂዩማን ራይትስ 

ዎች የአመታዊ በጀት ምንጮችና የምንጮቹ ዓለማቀፋዊ ሁኔታን፣ የተቋሙን 

ዓመታዊ ሪፖርቶችና ሪፖርቱ በተደጋጋሚ የሚያብጠለጥላቸውን ሃገራት ርዕዮተ 

አለማዊ ፍልስፍና ከተቋሙ ጀርባ ካሉት ሃገራት ርዕዮት አለማዊ ፍልስፍና አንፃር 

መመዘንም የተቋሙን ትክክለኛ ገጽታ የሚያመላክት እንደሆነም ተከራካሪዎቹ 

ይገልጻሉ። 

   

ይህ ተቋም እንደሀገር በየአመቱ ከሚያብጠለጥላቸው ሃገራት መካከል ኢትዮጵያ 

አንዷ እንደሆነች ይታወቃል።በተለይ ሃሳብን ከመግለጽ /Freedom of expression 

/፣ ከነፃና ፍትሃዊ ምርጫና ከፕሬስ ነፃነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ኢትዮጵያን 

በአለም ካሉ ሀገራት ሁሉ ግንባር ቀደም "አፋኝ" በማድረግ በየአመቱ የሚያወጣው 

ሪፖርት እንደፈረጃት ነው። ይህንኑ አመታዊ ሪፖርቱን ተከትሎም በኢትዮጵያ 

የሚገኙ የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦችና የፕሬሱ አካላት ለተቋሙ ሪፖርት 
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ሲያጨበጭቡ መስተዋሉም አዲስ አድማስ ከሰሞኑ አድናቆቷን ሳትቸረወም በፊት 

የሚታወቅና የተለመደ ነው።     

አሁን በአገራችን ያለው ሁለንተናዊ እድገት ከሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

መከበር ውጪ የተሣካ እንዳልሆነ እንዲሁም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ 

የሠብአዊ መብት ስምምነቶችን በመቀበልና በማጽደቅ የአገሪቷ የህግ አካል ሆነው 

እንዲተገበሩ በማድረግ በዓለም ከሚገኙ አገሮች ባልተናነሠ መልኩ ሃላፊነቷን 

በመወጣት ላይ  የምትገኝ መሆኑ ይታወቃል።    በሌላ በኩል ደግሞ  ይህንን 

እውነታ የካዱ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮች የሃገሪቷን ገፅታ ለማጠልሸት 

ሲታትሩ መስተዋላቸውን በተመለከተ  አዲስ አድማስ ያነሳችውና በክፍል አንድ 

የተመለከተው ፍሬ ሃሳብ ከዚህና  ከነውጠኞቹ አለም አቀፍ ድርጅቶች አንጻር 

መቃኘት እንደሚገባቸው መዘንጋት የለበትም 

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች  አምነስቲ ወዘተ እስከ ዛሬ ሃገራችንን በተመለከተ ”ከምርጫ 

ከመሬት ወረራ ህግ ታራሚዎች”ና ከመሣሠሉት ጋር በተያያዘ ላወጣቸው ሪፖርቶች 

አስረጂ አድርጎ የሚያቀርባቸው የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን በውጭ የሚኖሩ 

ዲያስፖራ ፖለቲከኞችን እና ወደ ሃገራቸው ለመመለስ የተከሸሙት ወንጀል 

የማያስችላቸው ግለሰቦችን፤መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ስም ገብተው ለመፈትፈት 

የሚሹና በሩ የተዘጋባቸው የውጭ ዜጎችን፤በአዋጁ መነሻ መፈናፈኛ ያጡ አክራሪ 

ሃይሎችን ፤   ”ኬዝ ይጋገራል” እንዲል አቤ ቶክቻው ኬዝ ማሥጋገር  የሚሹ 

ሃይሎችን (ኬዝ ማስጋገር በፈጠራ ድርሰት መንግስት ግፍ እንደፈፀመባቸው 

አስመስለው ለስደተኞች ካምፕ የሚያመለክቱትና ይህም ማመልከቻ በጋዜጣ ሲዘገብ 

ወይ እንደሂዩማን ራይትስ ዎች በመሠሉ ተቋማት ሪፖርት ሲካተት ተቀባይነትን 

የሚያገኝ ሠነድ ነው)ከሰሞኑ በጋዜጠኝነት ስም የኮበለሉትን አምነስቲ አስረጅ 

እንዳደረጋቸው ሁሉ፤ እና ለመስራት ዝግጁ ያልሆኑና ከትርምሥ ለማትረፍ የሚሹ 

ሃይሎችን በመጠየቅ መሆኑ ይታወቃልና ማስተር ፕላኑ ላይ ያወጣቸው ቁጥሮችም 

ከዚሁ አኳያ ሊናበቡ ይገባል፡፡ 

 

  በስልጣን ላይ ያለው አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሃይል በአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ዙሪያ ህዝብን ለማገልገል ቆርጦ የተነሳ ሃይል ቢሆንም በታዳጊ ዴሞክራሲ ውስጥ 
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የበቀለ በመሆኑ የተለያዩ ኢ-ዴሞክራሲያዊ ዝንባሌዎችን መሸከሙ ሳይታለም 

የተፈታ ነው። በዴሞክራሲ ቢያምንም በፀረ-ዴሞክራሲ ባህል ውስጥ የተፈጠረ 

በመሆኑ የተለያዩ ፀረ ዴሞክራሲ ተግባራትን መፈፀሙ የማይቀርና የሚጠበቅ ነው። 

 

በዚህም የዴሞክራሲ ሃይሎችን ከማስቀየሙና ከማራቁ ባሻገር ህዝቡ በተዋጣለት 

ዴሞክራሲያዊ ተግባር ሂደት እየተማረ በአፋጣኝ ዴሞክራሲያዊ ዜጋ እንዳይፈጠር 

እንቅፋት መሆኑንም ወደታችኞቹ የመንግስት መዋቅሮች እየወረድን በሄድን ቁጥር 

በሚገባ ማረጋገጥ እንችላለን።  ስልጣንን ለግል ጥቅም ማዋልን፣ ሲሾም ያልበላ 

ሲሻር ይቆጨዋል በሚሉና በሌሎች ምሳሌዎች በሚገለጽ አኳኋን ባህሉ ካደረገ 

ህብረተሰብ የመነጨ በመሆኑ ወደሙስናና የግል ጥቅም ማሳደድ እየገባ በተግባር 

የጥገኝነትን ጎራ የተቀላቀለበት ሁኔታ ቢታይም የሚከሽፈው ደግሞ ቁርጠኛ በሆኑ 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ሃይሎች ብቻና ብቻ  ነው። 

 

ምክንያቱም እነዚህ ያልተፈቱ ችግሮች ዛሬም ድረስ ለገበያ አክራሪውና አስፈጻሚው 

ሽፋን ሆነው የየአደባባዩና የየኤምባሲው ደጃፎች  የመግቢያ ካርድ ሆነዋልና።    

 

ፀረ ዴሞክራሲያዊነትና፣ ጥገኝነት ገመናውን ገልጦ በመቅረብ ከህዝብ ተቀባይነት 

ሊያገኝ እንደማይችል የሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ ያረጋግጣል። እንደምንም ስልጣን 

ይዤ ለመክበር አስቤያለሁና ምረጡኝ ብሎ የህዝብን ድጋፍ ማግኘት 

እንደማይችልም ይገነዘባል፤ ምንም እንኳ በሰበሰባት ብር መሬት ገዝቶ እያከራየ 

መኖርን ስለሚፈልግ መሬት እንዲሸጥ ቢፈልግም ይህ ጉዳይ ቢያንስ በአርሶ አደሩ 

አካባቢ ሰፊ ተቀባይነት ሊኖረው ስለማይችል ዋነኛ መከራከሪያው አድርጎ ሳይሆን 

በገደምዳሜው ያቀርበዋል። 

 

ሌላው ቀርቶ በይዘቱ ፍፁም ፀረ ዴሞክራሲን እቃወማለሁ ብሎ ሊቀርብ 

እንደማይችል ይታወቃል።  

 

ስለሆነም የግለሰብ መብቶችን ከቡድን መብቶች ነጥሎ ለግለሰብ መብት የቆምኩ 

ነኝ ማለት ተቀባይነት ስለሚያሳጣው እና ይህንንም በተግባር በምርጫ 97 ወቅት 
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በማረጋገጡ የብሄር/ ብሄረሰቦችን መብት በተሸፋፈነ አኳኋን በየአደባባዩ ሲቃወምና 

የሰብአዊ መብት ጥሰት አስመስሎ  ሲያገነግን   ይኸው እየተመለከትነው ነው። 

ጥገኛነት ሃቀኛ ማንነቱን በማስረዳት መጠናከር ስለማይችል ይህንኑ በመሸፈን 

የህዝቡን ድጋፍ ሊያገኝ የሚችልበት እድል መሻቱ ቢጠበቅም እንዲህ ባንዲራን 

ባራከሰ እና እራስን አዋርዶ ሀገር በሚያዋርድ መልኩ እንዲሆን ግን የሚጠበቅ 

አልነበረም። በዚሁ መሰረት የታዳጊ ስርዓቱን ጉድለቶችና በህዝቡ ውስጥ ያሉ 

ጥገኛና ኋላቀር አመለካከቶችን በዋና ሃይልነት ፈርጆ እነዚህን በመጠቀም 

የሚጠናከርበትን መንገድ ቢሻም አሁን ግን በዚያ በእሳቱ ኢሳት ላይ 

በሚያቀርባቸው ፍጹም ከእውነት የራቁና አንዳንዴም የሰካራም በመሰሉ ስጦች 

እራሱን በማውረዱ እድሉ የተሟጠጠበት ይመስላል።  

 

መንግስታዊ ያልሆኑ አለም አቀፍ ድርጅቶችን የተጠለለውና ከሰሞኑ በሃገረ አሜሪካ 

ዘመቻ የጀመረው ጥገኛ ሃይል የዘመቻው ዋና የትኩረት አቅጣጫና ታክቲክ  

መሰረታቸውን እና ውልደታቸውን ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ያደረጉ የኢህአዴግ 

ብሄራዊ ድርጅቶችን መጎነታተል እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል።  

 

ከመለስ ሞት በኋላ ሊበታተን ይችላል ተብሎ  በነዚሁ ጥገኛ ሃይሎች የተሟረተበት 

ግንባር የበለጠውኑ ጠንክሮና ጎልቶ በመውጣቱ የተበሳጨው ፀረ ዴሞክራሲ ሃይል 

ከላይ በተጠቀሰው ታክቲኩ መሰረት የበሬ ወለደ የስልጣን ሽኩቻ ታሪኮችን 

ከመለፍለፍ ጀምሮ በዚያው በኢህአዴግ ውስጥ ተወልደው በተሃድሶው ወቅት 

የተቆረጡትን የትምክህትና የጥገኝነት አስተሳሰቦችን በማራገብ በየብሄራዊ ድርጅቱ 

መከፋፈልና ልዩነት ይፈጠር ዘንድ  የበላ የጠጣውን  (በወረደ ስነ ምግባርና 

በመንደሬ ቋንቋ ጭምር) እየሰራ ይገኛል። 

 

ትዝ ይላችሁ እንደሁ ያኔ፤  በውስጥ ያለው ጸረ ዴሞክራሲያዊ ሃይል  አዲሱን 

የሊዝ አዋጅ ፣ የግብር ስርዓት ፣ ዋልድባና ጉራፈርዳ፣ የታክሲ ስምሪትና የአወልያ 

ጉዳይ  ጮሆባቸው ሲያበቃ መንግስታዊ ላልሆኑትና ስመ መብት ተሟጋቾች 

በማዋስ ሲያጯጩህ ከረመ።   አሁን ደግሞ  የጥበትን እና የትምክህትን ካባ 
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ለማስተር ፕላኑ  በማልበስ  እንደአቀጣጣይ ቤንዚን ተጠቅመው ብዙ 

መልፋታቸውና ማመሳቸውም አይዘነጋም። 

 

የፀረዴሞክራሲው ሃይል መፈክር የሆኑት የትምክህትና የጥበት አስተሳሰብ 

በባህሪያቸው በአንድ አካባቢ ብቻ የታጠሩና የዚህኛው ወይም የዚያኛው ብሄር 

መሰረታዊ መገለጫ ሳይሆኑ በሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች አካባቢ ያሉና የሚስተዋሉ 

ጉዳዮች መሆናቸው ይታወቃል፡፡ የሚለያዩበት ጉዳይ ቢኖር የመልክ ብቻ ነው፡፡ 

ትምክህተኛው ያረጀ ያፈጀ የፀረ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያዊነት ፍፁምነት መፈክር 

ይዞ ሲነሳ ጠባቡ ደግሞ ኢትዮጵያን የመነጣጠል አጀንዳ ይዞ ይነሳል፡፡  

 

በሃገረ አሜሪካና አውሮፓ ከሰሞኑ እያየን ያለውም ይህንኑ ነው። በዚህም ምክንያት 

በፍፁም የማይጣጣሙ ሁለት ጫፎች ሆነው ተገኝተዋል፡፡ በርግጥም በሁለቱ ጥገኛ 

ሃይሎች መካከል ቅራኔ መኖሩ ያለና ለወደፊቱም የሚኖር ጉዳይ ቢሆንም ሁለቱም 

ከአንድ ምንጭ፣ ከጥገኝነት ምንጭ የተቀዱ በመሆናቸው መሰረታዊ ይዘታቸው 

አንድና ያው ነው፡፡ ፀረ ዴሞክራሲያዊውን ሃይል ወደ ስልጣን ማምጣት፡፡ 

 

ከሰሞኑ እንዳየነውና  ከነአዲስ አድማስ በክፍል አንድ የተመለከተው አይነት ዘገባ 

እንደተገነዘብነው ስብስቡ ሌላና ከውስጥ የተኮረጀ ታክቲክም እየተከተለ መሆኑን 

ነው ።ይኸውም ትምክህተኝነቱን እና ጥገኝነቱን እንደ አስፈላጊነቱና እንደ 

አመቺነቱ ለመጠቀም  ጥገኛ የሆኑ የኦሮሞ ምሁራን  እና በፀረዴሞክራሲ መስመር 

የተሰለፉ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን፤ ትምክህተኛ የሆኑ የአማራ ምሁራንን እና 

የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን በመረጃ ምንጭነት እና በአወዳሽነት ሽፋን የመጠቀም 

ታክቲክ፡፡  

 

ከዚህም በላይ የትግራይን ብሄረሰብና የደቡቡን ደግሞ አንደኛውን አሻንጉሊት 

ሌላኛውን መፈንቅለ መንግስት አከናዋኝ በማድረግ ሴራውን ስኬታማ ለማድረግ 

ይጥራል፡፡  ይህ ደግሞ ምርጫ 2007 በእነ አቶ አስራት ጣሴ ፣ፕ/ር መስፍን 

ወልደማርያም ፣ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ፣አቶ አሰገደ ገብረ ሥላሴ ፣ኢ/ር ዘለቀ ረዲ 

በመሳሰሉት "አምደኞች" በውስጥ  ተሞክሮ የከሸፈ መሆኑን  ልብ ይሏል 
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ህወሃትን ብአዴንንና ኦህዴድን ይዞ ደርግን የደመሰሰው አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሃይል በደቡብም ተመሳሳይ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሃይል ፈጥሮ ግንባሩን 

እንዲቀላቀል ከማድረግም በላይ የመስመሩን ፊታአውራሪዎች ማብቃት መቻሉን 

ቢያቅራቸውም ሊውጡት ይገባል ፡፡ 

 

የዚሁ የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሃይል ስብስብ የሆነው ግንባር ኢህአዴግ የሁሉም 

ብሄሮች የዴሞክራሲ ሃይሎችን በዴሞክራሲያዊ አላማ ዙሪያ በማሰባሰብ አንዱ 

የሌላው አጋርና ዋስትና በመሆን፤ አንዱ በሌላው ላይ ተማምኖ በጋራ በእኩልነት 

ሊራመዱ የሚችሉበት ሁኔታን በመፍጠር ፤የሰላምና የዴሞክራሲ ጎዳና ዋስትና 

እንዲያገኝ፤ የመበታተንና የእልቂት መንገድ ጨርሶ ላይነሳ እንዲወገድ ያደረገና 

ዛሬ ላይ የደረሰ ግንባር እንጂ  ጽንፈኛው ዲያስፖራ እንደሚያወራው የጥገኞችና 

ትምክህተኞች መነኻሪያ አይደለም፡፡ 

 

ጽንፈኛው ዴያስፖራ እና ሌሎቹም የፀረዴሞክራሲው ካምፕ አባላት ያልተገነዘቡት 

ሳይሆን መገንዘብ ያልፈለጉትና ግን ደግሞ ጠንቅቀው የሚያውቁት የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመር ራሱን በራሱ ማረም የሚችል ስርዓት  መሆኑን ነው፡፡ 

 

ህወሃት አካባቢ ኮሽ ቢል፣ ብአዴንም ጎዳና ላይ እሾህ ቢያጋጥም፤ ኦህዴድም 

በድንገቴ ፖለቲካ ቢናጥ፤ ደቡብም እንዲሁ መንደሩ ቢጎረብጥ አብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመር መጀመሪያ  ስህተቶቹን መቀነስ፣ ከተፈጠሩ በኋላም ሁሉም 

በሚማርበት አኳኋን ለማስተካከል የሚያስችል የግምገማና የሂስ ግለሂስ ባህል የገነባ 

መስመር   ነው፡፡   

 

 

ሃገራችን ላለፉት 24 ዓመታት በልማትና በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መስክ 

የተያየዘችው ሠፊ ጥረትና ትግል በውስጥ የከሰሩ ፖለቲከኞችና  በውጭ የገቢያ 
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አክራሪዎች እንቅፋት እየገጠመው ስለመምጣቱና ከዚያም በላይ መራመድ 

የሚቻልበት ዕድል የነበረ መሆኑንም መንግስት በተለያዩ ጊዜያቶች መረጃዎች 

ጠቅሶ ቢያቀርብም እነዚህ ፀረ ሠላምና ፀረ ዲሞክራሲ ሃይሎች ስለህገ መንግስታዊ 

ሥርዓቱና የህግ የበላይነት ጠንቅቀው ከማወቃቸው ጋር ተያይዞ በአቋራጭ ለመያዝ 

የሚሹትን ሥልጣን ለማግኘት ይቻላቸው ዘንድ አንዳችም ማስረጃ ሣይተዉ 

በረቀቀና በተወሳሰበ መንገድ ፀረ ልማታዊና ፀረ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሚናቸውን 

ሲጫወቱ አሳልፈዋል፡፡ 

በሕገ መንግስታችን ከተቀመጡት መሠረታዊ መርሆዎች ውስጥ በአንቀጽ 8 

የተቀመጠው የሕዝብ ሉአላዊነት ነው፡፡ በዚሁ አንቀጽ የኢትዮጵያ ብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች መሆናቸውንና 

ሉዓላዊነታቸውም የሚገለፀው በሕገ መንግስቱ መሠረት እንደሆነ ተቀምጧል፡፡ ይህ 

መሠረታዊ መርህ ቀድመው ከነበሩት የአገዛዝ ስርዓቶች በተለየ ሁኔታና መሠረታዊ 

ለውጥ ያለው ከሁሉም ነገር በላይ ሕዝብን የሚያስቀድም ነው፡፡ የሕዝቦች 

ሉዓላዊነት የሚገለፀውም በሁለት መንገድ እንደሆነ በዚሁ አንቀጽ ተደንግጓል፡፡ 

አንደኛው ህዝቡ በሕገ መንግስቱ መሠረት በሚመርጧቸው ተወካዮቹ ሲሆን 

ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ በሚያደርጉት ተሳትፎ መሆኑን ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው 

ሕገ መንግስታችን ለሕዝቦች የውሳኔ ሰጭነት መብት በተወካይ መሳተፍ ብቻ 

ሳይሆን በቀጥታ በመሳተፍ ጭምርም ነው፡፡ 

 

በሕገ መንግስቱ በግልጽ እንደተቀመጠው የመንግስት ስልጣን የሚያዘው በሕዝብ 

ምርጫ መሆኑንና ከዚህ ውጭ በሐይልና በማንኛውም ሕገ ወጥ መንገድ ስልጣን 

መያዝ ዝግ መሆኑን ነው፡፡  
 

የመንግስት ፍላጎት ሃገሪቱ ሰላምና ከሽብርተኝነት ነፃ መሆኗን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

ስለሆነም ከማንኛውም የሽብር ቡድን ጋር እራሱን ያገናኘ ግለሰብም ሆነ ፓርቲ ካለ 

ነፃ እንዲሆን መንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ይፈልጋል፡፡ ለዚህም አጥብቆ የሚሰራ 

እንደሆነ ከላይ ከተመለከተው የህዝብ ተሳትፎ እና ሃገራዊ ወገንተኛነቱ ከተገለጸበት 

ተሞክሮ መገመት አይከብድም፡፡  
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መንግስት በተደጋጋሚ እንደሚያወሳው በእኛም በኩል ይህ ማለት ግን ሁሉም 

ተቃዋሚ ፓርቲዎችና አመራሮቻቸው በዚህና ከላይ በተመለከተው ፀረ 

ዴሞክራሲያዊነት ይገለፃሉ ማለት እንዳልሆነም ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ከሁሉ በላይ 

እና በእርግጥም መሰረታቸው እንደሚያወሩት ህዝብ ከሆነ ከሽብርተኝነት የፀዱ 

ፓርቲዎችና አመራሮች እንዲኖሩን መስራት ያለባቸውና በመጀመሪያው ረድፍ ላይ 

መገኘት የሚጠበቅባቸው እነርሱው መሆናቸው ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ለምን? ቢሉ፦ 

ሃራችን የምትገበኝበት የአፍሪካ ቀንድ የተለያዩ የሽብር ተግባራት የሚፈፀምበት 

ቀጠና መሆኑ የሚታወቅና የማይስተባበል ሃቅ በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር  በጉዳዩ 

ላይ ጥብቅና የማያወላውል አቋም መንግስት ህዝቡና ፓርቲዎች እስካልያዙ ድረስ 

ሃገሪቱ ከተያያዘችው የእድገት ጉዞ መናጠቧ አይቀሬ ነው፡፡ የውጭ ቀጥተኛ 

ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድ አመርቂ ደረጃ ላይ ያለችው ሃገራችን እና፤ 

የቱሪዝም ትራንሰፎርሜሽን እንዲመጣ ከፍተኛ ጥረት በማድግ ላይ ለምትገኘው 

ሃገራችን ጥረቷ የተሳካ እና የተቀላጠፈ እንዲሆን ካስፈለገ የፀረ ሽብር ትግሉ 

በመንገስት ብቻ ሳይወሰን የሁሉም እንዲሆን ግድ ይላል፡፡  

 

ትግሉ እንኳንስ በመንግስትና በተቃዋሚዎች እንዲሁም ህዝቡ ብቻ የሚገታ ሳይሆን 

ከጎረቤት ሃገራትም ጋር በጋራ የሚፈፀም ስለመሆኑም አፅንኦት መስጠት ይገባል፡፡ 

የፀረ ሽብር ትግሉን ከውስጥና ከውጭ የሚደግፉ ቅንጅታዊ አሰራሮች ላይ  ተቃራኒ 

ታፔላዎች በመለጠፍ ሊያጨናግፉ የሚሹ ሃይሎች ቢኖሩም መኖራቸውን ተገንዝቦ 

ትግሉን ከእነርሱ መጀመር ተገቢነት ያለውና ኢትዮጵያ ለብቻዋ ደሴት ሆና መቆት 

የምትችልበት እድል የሌለ መሆኑን ከመገንዘብ የሚመነጭ መሆኑም ሊሰመርበት 

ይገባል፡፡  

 


