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የኢህአዴግ ቁርጠኝነት የሚጠይቁ የለውጥ እርምጃዎች 

በየማነ ዘርአይ (በመቐለ ዩኒቨርስቲ የፖሊቲካል ሳይንስ ረዳት ፕሮፌሰር)- 

yzeray@yahoo.com 

ኢህአዴግ አሁን ያለውን የውስጥ ችግር ለመቅረፍ በትክክል ቁርጠኛ ከሆነ ራሱን ከመንግስት 

አስፈጸሚ አካል መነጠል፡ የፓርቲ ውስጠ ዴሞክራሲ ስርአት ማሻሻልና እንደ መንግስትም 

የፌደራል ስርአቱን አተገባበርንና የህግ የበላይነትን ማስፈን ጨምሮ የፖሊሲ ለውጦችና ማሻሻያዎች 

ማድረግ አለበት 

እየተገባደደ ባለው 2008 ዓ.ም በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች በተለይም በኦሮሚያና በአማራ 

ክልሎች በተነሱ የህዝብ ጥያቄዎችና ተቃውሞዎች መነሻነት የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ 

ተከትሎም ምክርቤቱ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። በመግለጫዎቹም ባለፉት ሁለት 

አስርት አመታት ዘርፈ ብዙ ድሎች እንደተመዘገቡ ይሁንና በተለይ በተሃድሶ የተለዩ ዋና 

ዋና የስርአቱ አደጋዎችን በሚፈለገው መጠን መቅረፍ እና አዳዲስ የህዝብ የልማት 

ጥያቄዎቾን በፍጥነት መመለስ አለመቻሉን ያትታል። ለነዚህ ዋና ዋና እንዲሁም ሌሎች 

ችግሮች መነሻ ተደርጎ የተለየውም በመንግስት ስልጣን ያለአግባብ መጠቀም መሆኑን 

ከድምዳሜ መደረሱንና ማስተካከያ እንደሚያስፈልግ አስቀምጧል።  

እኔም መግለጫውን እንደ ዋና መነሻነት ብጠቀምም በተለያዩ ግዜያት እንደ ዜጋና 

ሞያተኛ ሳስተውላቸውና ሳስባቸው እንዲሁም ከሙያ አጋሮቼ ጋር ስወያይባቸው የነበሩ 

ጉዳዮችን በመነሻነት በመውሰድ አስተያዬቴን ለመስጠት እወዳለሁ። 

እኔ በግሌ ችግሮችን መጀመሪያ ከውስጥ ለማየት መፈለጉና አሉ የተባሉ ችግሮችና የችግሩ 

መገለጫ ላይ ከተሰጠው መግለጫው ጋር እስማማላሁ። መግለጫው ያልነካውና መልስ 

የሚያስፈልገው ጉዳይ ግን አለ ብዬ አስባለሁ።  

አንደኛ ይህ በመንግስት ስልጣን ያለአግባብ መጠቀም የተባለው ጉዳይ አሁን ሳይሆን ከ15 

አመት በፊት ዋና ችግራችን ነው ተብሎ በፖለቲካል ኢኮኖሚው «ኪራይ ሰብሳቢነት» 

በህጉ ደግሞ «ሙስና» ተብሎ ብዙ የተዘመረለት ነው። ከፖለቲካና የህግ ዶክመንቶች 

ዝግጅትና ስብሰባዎች ጀምሮ የተቋማት ምስረታም እንደ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከፌደራል 

እስከ ክልሎች ተከናውኗል። ይህን ተከትሎም ከ8 ኣመት በፊት ጀምሮ የተካሄዱ 
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የኢህአዴግና አባል ድርጅቶቹ ጉባኤዎች የመልካም አስተዳደር እጦት ህዝቡን እያስቸገረ 

እንደሆነና የድርጅቱና የመንግስት ዋና ትኩረት እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል። 

ይሁንና የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር እጦት ከግዜ ወደጊዜ አየተባባሰ 

ከመምጣት የሚያስቆም ስር ነቀል እርምጃ ግን በድርጅትም ሆነ በመንግስት ደረጃ 

አልተወሰደም። ይህ መግለጫም የችግሮቹ ቁልፍ መነሻን/ምንጭን አሁንም አልነካም። 

ሁለተኛ መግለጫው ፓርቲው እንደ ፓርቲ ይሁን እንደ መንግስት ምን አይነት አዳዲስ 

እርምጃዎች ለመውሰድ እንደተዘጋጀ የሚያሳይ አይደለም። 

ታዲያ «ምን መደረግ አለበት?» ለሚለው የችግሩ መነሻ ሊያዩ የሚችሉና መልስ የሆኑ 

አፋጣኝ እርምጃ ያስፈልጋቸዋል ያልኳቸውን ጉዳዮችን በሁለት ከፍዬ ለማየት እሞክራለ:- 

 ኢህአዴግ እንደ ፖለቲካ ድርጅት እና   

 ኢህአዴግ እንደ መንግስት መሪ ፓርቲ ሊያከናውናቸው ስለሚገቡ ጉዳዮች 

 

1. ኢህአዴግ እንደ ፖለቲካ ድርጅት 

በመንግስት ስልጣን ያለአግባብ መጠቀም ህገወጥ ከመሆኑ በይበልጥ ጸረ ዴሞክራሲያውነት 

ነው። በመሆኑም ይህ ጉዳይ በግዜ ካልተገታ ህዝቡ ለዘመናት የታገለላቸው ህገ 

መንግስታዊ መርሆዎች አደጋ ላይ ይወድቃሉ፡ በተደጋጋሚ እንደተገለጸውም መንግስት 

ህዝቡን ማስተዳድረ የማይችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል (የመልካም አስተዳደር እጦት 

ይሰፍናል) እንደሃገር የመቀጠል ችግርም ይገጥመናል። ኢህአዴግ ትግሉን እንደመራ 

ድርጅትና አሁንም መንግስት እየመራ ያለ ድርጅት በመሆኑ የሚወስዳችው እርምጃዎች 

ደግሞ የሃገሪቱን መጻኢ እድሎች በመወሰን ተተኪ የሌላቸው ናቸው ብዬ አምናለሁ። 

ሰለሆነም እንደ ፖለቲካ ድርጅት በሚከተሉት ሁለት ዋና ጉዳዮች ላይ ቁርጠኛ እርምጃ 

መውሰድ አለበት:- 

ሀ. ራሱን ከመንግስት መነጠል 
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በዴሞክራሲያዊ ስርአት የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ ማለትም የሉአላዊ የመንግስት ስልጣን 

ባለቤት ህዝብ ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ህዝቡ ይህንን ስልጣን የሚጠቀመው በወኪሎቹ 

በኩል እንደሆነም ይታወቃል። ይህም ቀጥታዊ ያልሆነ ወይም የውክልና ዴሞክራሲ 

በእንግሊዘኛው Indirect/representative democracy በመባል ይታወቃል። ለዚህም 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ግለሰቦች ለህዝቡና ለሃገሪቱ ይጠቅማል የሚሉትን ሃሳብ 

በፖለቲካ ፕሮግራምና በተወሰነ ወቅት ሊፈጸም በሚችል ፖሊሲ መልክ ቀርጸው በምርጫ 

ወቅት ለውድድር ወደ ህዝቡ ይቀርባሉ። በምርጫም የአብዛኛውን የህዝብ ድምጽ ያገኘ 

ፓርቲ ስልጣን ይይዛል። እንደሚታወቀው የመንግስት ስልጣን ለሶስት የተከፋፈለ ነው:- 

ህግ አውጪ፡ ህግ አስፈጻሚ፡ እና ህግ ተርጓሚ።  

የህግ አውጭው በኛ ሀገር ምክር ቤቶች የምንላቸውን የሚይዝ ነው - የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት (በፌደራል)፡ የክልል ምክር ቤት፡ የወረዳ ምክር ቤት እና የቀበሌ ምክር ቤት። 

በየምክር ቤቱ ብዙ ወንበር ያሸነፈ ፓርቲ በኛ ህገ መንግስት መሰረት (በተመሳሳይም የኛ 

አይነት ፓርላመንታዊ ስርአት በሚከተሉ ሃገራት) የአስፈጻሚውን የመንግስት አካል ሙሉ 

በሙሉ ይቆጣጠራል። እዚህ ላይ «ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራል» ሲባል ህግ አስፈጻሚው 

በፖለቲካ ፓርቲው አባላት ይሞላል ማለት አይደለም። ይልቁንም ፓርቲው በአስፈጻሚው 

ፖለቲካዊ አካል ብቻ ይወሰናል። 

እንደሚታወቀው ይህ የመንግስት አስፈጻሚ አካል ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት - 

የፖለቲካ አካል/ክፍል እና የሞያ አካል/ክፍል 

 የፖለቲካ አካሉ/ክፍሉ ህግ በሚያስቀምጠው መሰረት በፖለቲካ ሹመኞች የሚያዝ 

ሲሆን ዋና ስራውም የፖለቲካ/ፖሊሲ አመራር መስጠት ነው። የፖለቲካ/ፖሊሲ 

አመራር ጉዳይ ዝም ብሎ የሚመጣ ሳይሆን አሸናፊ ፓርቲው በምርጫ ወቅት 

የተወዳደረበትና ቃል የገባበትን ፖሊሲ በህግ አውጭው (ምክር ቤት) በኩል ህግ 

ሆኖ ሲወጣ የማስፈጸሚያ ደንቦችንና መመሪያዎችን በማውጣት ህጎቹ በሞያተኞች 

መተግበራቸውን የሚመራ ነው። 

 የሞያ አካል/ክፍል በተለምዶ ቢሮክራሲ ወይም ሲቪል ሰርቪስ በመባል ይታወቃል። 

ስሙ እንደሚያሳየው ሲቪል ሰርቫንቱ ወይም የህዝብ አገልጋዩ በህዝብ 
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የተመረጠውን/የተፈለገውን የአሸናፊ ፓርቲ ፖሊሲ በሞያ የሚያስፈጽሙ 

ሞያተኞች/ፕሮፌሽናሎች የሚይዙት ቦታ ነው። ከአስፈጻሚው የመንግስት አካል 

ውስጥ ትልቁንና ሰፊውን ቦታ የሚይዘውም ይህ የመንግስት አካል ነው። 

እንግዲህ ኢህአዴግ እንደፓርቲ ከመንግስት በግልጽ መነጠል አለበት ሲባልም ራሱን 

በአስፈጻሚው የአመራር እና የመቆጣጠር ተግባር ብቻ በመገደብ ከሰፊው የሞያ ሲቪል 

ሰርቪስ መዋቅር መውጣት አለበት ማለት ነው። ይህን በማድረግም ሊቀርፈው ካልቻለውና 

ከግዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ከመጣው የኪራይ ሰብሳቢነትና የሙስና ችግር በሚከተሉት 3 

ጉዳዮች መልኩ መላቀቅ ይችላል:- 

 የሲቪል ሰርቪሱ ትልቁንና ሰፊውን የመንግስት አካል የሚሸፍን በመሆኑ ብዙ 

የገንዘብና የስልጣን አቅም አለው። በተለይ እንደኛ ባለ ልማታዊ መንግስት በሚባል 

ስርአት መንግስት በመሠረተ ልማትና በኢንቨስትመንት ስራዎችና ጉዳዮች 

ሙሉውን በሚባል መልኩ የገባበትና በሚቆጣጠር ሁኔታ ይህን አካል በመርህ 

መቆጣጠር ይፈልጋል። አሁን በሃገራችን ባለው ሁኔታ ሁሉም የገዢው ፓርቲ 

ሰዎች በእለት ተለት የመንግስት የማስፈፀም ጉዳይ ላይ ራሳቸውን ስላስገቡ ነጠል 

ብለውና በመርህ ላይ ተመስርተው የሚተገበሩና የማይተገበሩ የፖሊሲና የህግ 

ጉዳዮችን ማየት አይችሉም፡ ስለሆነም ፓርቲው የመንግስት መሪ መሆን ያቅተውና 

መንግስት ላይ ያሉ ችግሮች ውስጡም በቀጥታ ይገባሉ። 

 ከላይ እንደተጠቀሰው ይህ የአስፈፃሚ አካል ሃብትና ስልጣን የሚያንቀሳቅስ 

ስለሆነም ለሙስና በቀጥታ የተጋለጠ ነው። ከላይ ባየነው መልኩ ነጠል ብሎ 

የሚያይ ሃይል በሌለበት ሁኔታ ደግሞ ፓርቲው የሃብት ጥቅምና የስልጣን ፍላጐት 

ባላቸው ሰዎች ይሞላና የኪራይ ሰብሳቢነትን ከሃገሪቱ የፖለቲካል ኢኮኖሚ 

መከላከልና ማድረቅ አይደለም ራሱ ፓርቲውም በዚሁ ይጠለፋል። 

 ፖርቲው ራሱን ከአስፈፃሚው መነጠሉ ለዴሞክራሲያዊ ስርአቱም ወሳኙን ሚና 

ይጫወታል። አንደኛውና ዋነኛው ገዢው ፓርቲ አስፈፃሚውን እንደራሱ መዋቅር 

እንደፈለገ በሚያዝበትና በሚያሽከረክርበት ሁኔታ በቅድመ ምርጫና በምርጫ 

ወቅት ፍትሃዊ የሆነ የፓርቲዎች ውድድር አይኖርም። ይህም ተወዳዳሪ 
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ፓርቲዎችን ከመጉዳት በተጨማሪ በዋናነት ህዝቡ ተወዳዳሪ የሆነ ፖለቲካዊ 

አማራጭ እንዳይሮረው ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪም ራሱ ገዢው ፓርቲ ያሉት 

አመራሮችና አባላቱ ያላቸውን የፖለቲካ ብቃት በነፃ ውድድር እንዳይፈትሽ 

ያደርግና ፓርቲው የሰነፎች ስብስብ እንዲሆን ያደርጋል። 

እዚህ ላይ የሚመጣው ጥያቄ «ፓርቲው እንዴት ነው ራሱን ከመንግስት ሲቪል ሰርቪስ 

መዋቅር በተግባር የሚነጥለው?» የሚለው ነው። የፖለቲካ ሹመኞችን በፖሊቲካ አመራር 

ቦታዎች ላይ ብቻ በመገደብ የሞያ ቦታዎችን ለፕሮፌሽናሎች መተው አንዱ ጉዳይ ሆኖ፡ 

የፓርቲው አወቃቀርን ማስተካከል ደግሞ ዋነኛው ነው። ፓርቲው መዋቅሩን ከመንግስት 

መስሪያ ቤቶች ማለትም ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች፡ ኮሞሽኖች፡ የት/ት ና የጤና ተቋማት 

ከመሳሰሉት በማስወጣት ራሱን በመስተዳድር መዋቅሮች ብቻ በማዋቀር ቁርጠኝነቱን 

ማሳየት አለበት። እንደሚታወቀው ፓርቲዎች የሚወዳደሩት  በመስተዳድር መዋቅሮች 

ማለትም በፌደራል፡ ክልል፡ ወረዳና ቀበሌ ነው። እነዚህ ደግሞ የህዝብ አሰፋፈርና 

የስልጣን ክፍፍል መዋቅሮች ናቸው። ስለሆነም ራሱ ገዢ ፓርቲው በተግባር 

በሚጀምረውና ለሌሎች ፓርቲዎችም የሚገዛ ህግ በማውጣት ፓርቲዎች መዋቅራቸውን 

በመንግስት አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች እንዳይዘረጉ መከልከል አለበት። ያኔ የመንግስት 

ሃላፊዎችና ሞያተኛ ሰራተኞች በመንግስት የሥራ ሰአትና በመንግስት ሃብት ለፓርቲ 

ማገልግል ያቆማሉ፡ ስራቸውንም በፖለቲካ ግምገማ ሳይሆን በህግና በሳይንሳዊ 

የአስተዳደርና የሞያ መርሆዎች መፈጸም ይጀምራሉ። 

 

ለ. የፓርቲ ውስጠ ዴሞክራሲ ሁኔታን መቀየር 

እንደሚታወቀው ኢህአዴግ የትጥቅ ትግሉን መርቶ የመጣ ፓርቲ ነው። የትጥቅ ትግሉን 

መምራቱ ዋና ነገር ሆኖ (የወታደራዊ አሰራርና አመራርም ከፖለቲካው ጋር በአንድ ላይ 

የተደባለቀበት ስለሆነ) በወቅቱ የማርክሲት ሌኒኒስት አስተሳሰብ በድርጅቱ የበላይነት 

የነበረበት ነው። እነዚህ ሁኔታዎች ተቀላቅለው የፖለቲካ ሃሳቦች ማስተናገድ ላይ በዋናነት 

የተማከለና ከላይ ወደታች የተዘረጋ፣ በእንግሊዘኛው Democratic Centralism ዋና የድርጅቱ 

አሠራር ሆኖ ቆይቷል። ይህ አሰራር አሁን ባለንበት ገዜ የሚያስኬድ አይደለም። በዚህ 

የሚድያና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በበለፀገበት ወቅትና ሃገራችንም ብዙ የኢኮኖሚ 
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ድሎች (በተለይ የተማረ ማህበረሰብ በመፍጠር ረገድ) ማስመዝገብ በጀመረችበት ግዜ 

ሃሳቦችና እውቀቶች በማዕከል ብቻ ይዞ መቆየት አይቻልም። ይህን አሰራር መቀየሩም 

ሁለት ዋና ጥቅሞች ይኖሩታል። 

አንደኛ- በፓርቲ የሚሰበሰቡ ሰዎች ባብዛኞቹ መርህ የሚያሰባስባቸው ናቸው ተብሎ 

ይታመናል።የፀረ ዴሞክራሲና ክራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰቦችና ተግባራት ወደፓርቲው 

ሲገቡ እነዚህ በመርህና በህዝብ ጥቅም የሚያምኑና በመጥፎ ያልተበከሉ አባላት ይህን 

መጥፎ ተግባርና አስተሳሰብ በነፃ የሚታገሉበት አሰራር ያስፈልጓቸዋል። በተለይ 

በመንግስት የአመራር ቦታ ላይ የሚቀመጡትንና ለኪራይ ሰብሳቢነት የተጋለጡትን 

ከፍተኛ የፖርቲ አመራሮች በመርህና በመረጃ ላይ በተመረኮዘ ሁኔታ ሂስ ሊሰጧቸውና 

ሊታገሏቸው ይገባል። ይህ በማይሆንበት ሁኔታ ወይ መሃል አዳሪና ጥቅመኞች ወይ ደግሞ 

አኩራፊዎች ግን እርምጃ የማይወስዱ አባላት እንዲበዙ ያደርጋል። 

ሁለተኛ ኢህአዴግ ራሱ እንደሚለው የጀመርነው የእድገት ጉዞ በቀጠለና በተሳካ መጠን 

የአብዩታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ፣ ፕሮግራምና ተግባር አስፈላጊነት ደረጃ በደረጃ እየቀነሰ 

ይሄድና ሃገራችን ኢንዳስትሪያል ማህበረሰብ ገንብታና መካከለኛ ገቢ ያለው ማህበረሰብ 

አብዘሃኛው ሲሆን ከቶኑ ይጠፋል። በምትክም የሊበራል አስተሳሰብ ያላቸው ፓርቲዎች 

የተወሰኑት ግራዘመም የተወሰኑት ደግሞ ቀኝ ዘመም ሆነው በምርጫ እየተፈራረቁ ስልጣን 

የሚይዙበት ሁኔታ ይፈጠራል። እዚህ ላይ መታየት ያለበት የሊበራል ፓርቲዎቹ 

በዋነኝነትም ከኢህአዴግ ሊወጡ የሚችሉ፣ ይህ ነው ተብሎ በተቀመጠ ግዜና ሁኔታ 

ሳይሆን ቀስበቀስና ደረጃ በደረጃ ሊፈጠሩ የሚችሉ ይሆናሉ። አሁን ያለው የተማከለ 

የፓርቲ አሰራር ግን ይህ ተፈጥሯዊ በሆነ ሁኔታ መልኩ እንዳይከናወን ዘግቶታል። 

በፓርቲው ውስጥ የተለየ ሃሳብ ያላቸው ሰዎች ሃሳባቸውን በርዕዮተ አለማዊ ወይ ፖለቲካዊ 

ልዩነት ከመውሰድ ይልቅ ወደ ፍረጃ ይመራል። ስለሆነም ወይ ዝም ብለው እዛው 

ኢህአዴግ ውስጥ ጥገኛና ሙሰኛ ይሆናሉ አልያም ከፓርቲው ከወጡ የትምክህተኞችና 

የጠባቦች ጐራ ይቀለቀላሉ/መጠጊያ ስለሚሆናቸው/። ይህ ደግሞ ጤናማ የተቃውሞ 

መስመር እንዳይኖርና ህዝቡና አባሉ መጪ የሃገራችን ግዜን አጨልሞ እንዳያይና ለውጭ 

ጠላቶችም ተጋላጭ እንዲሆን ያደርገዋል። ከዚህ በላይ ግን ከኢኮኖሚው እድገት ጋር 
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ተያይዞ ትምክህተኝነትና ጠባብነት መጥፋት ሲገባቸው የበለጠውኑ እንዲሰፉ የተመቸ 

ሁኔታ ይፈጠራል።  

 

2. ኢህአዴግ እንደመንግስት መሪ ፓርቲ 

ኢህአዴግ ለየኋቸው የሚላቸው ችግሮች በተለይ ኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር 

ችግር በአንድ ወቅት የሚመጡ አይደሉም፤ ቀስበቀስ እየተጠራቀሙና እየተከማቹ የመጡ 

ናቸው። ያስከተሉትና የሚያስከትሉት ችግርም አሁን የመጣ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎ 

የጀመረ ነው። ስለሆነም አስተሳሶቦቹንና ተግባሮቹን ሲደግፉ የነበሩ የህግ ማዕቀፎችን 

ማስወገድ ወይም መፍትሄ ሲሆን ይችሉ የነበሩ አስተሳሰቦች በግዜ ማምጣት የሚችሉ 

የፖሊሲና የህግ ማዕቀፎች ማምጣትና ያሉትን ማሻሻል ያስፈልጋል። ይህ በመሰረቱ ከላይ 

ቁጥር 1 የተጠቀሰውን በማስተካከልና ሰፊ ጥናት በማድረግ መፈፀም ያለበት መሆኑን 

ከግንዛቤ መውሰድ የሚያስፈልግ ቢሆንም በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ግን አፋጣኝ እርምጃ 

መውሰድ ያስፈልጋል። 

ሀ. የመልካም አስተዳደርን ለማስፈን ዴሞክራሲን መጠቀም 

ዴሞክራሲያዊ ስርአት በዋናነት የሚገለፀው በህዝብ ተሳትፎ ነው። ቋሚውና ዋናው 

መንገድ ዳግም በምርጫ በሚወክላቸው የምክር ቤት አባላት በኩል የሚሰጠው ውሳኔ፣ 

ህግና፣ ቁጥጥር ይሆናል። በሃገራችን ባለፉት አመታት ከፌዴራል ጀምሮና በሁሉም 

ክልሎች ባሉ ሁሉም መዋቅሮች ያሉ ምክር ቤቶች በህገ መንግስቱ የህዝብ ሉአላዊነት 

መገለጫ መሆናቸው ቢገለፅም በተግባር ግን የአስፈፃሚው አገልጋይ ሆነው እናገኛለን። 

በዚህ ሁኔታ ደግሞ በአስፈፃሚው የመንግስት ሃላፊዎችና ሠራተኞች የሚፈፀሙ ጉዳዮችን 

የሚቆጣጠርና አደብ የሚያስገዛ የህዝብ ተሳትፎ አይኖርም። ስለሆነም በህገ መንግስቱ 

መሠረት የህዝብ ተወካዮች የሆኑ ምክር ቤቶች ለይስሙላ ሳይሆን እውነተኛ ተቆጣጣሪ 

የሚሆኑበት የህግ አሰራርና አቅም ሊኖራቸው ይገባል። 

ለ. የህግ የበላይነት ማስፈንና የአስፈፃሚ ስራን ከፖለቲካ ይልቅ ለህግ ተጠያቂ ማድረግ 
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የዴሞክራሲያዊ ስርአት ዋና ዋስትና የህግ የበላይነት ነው። የህግ የበላይነት ከህገ መንግስት 

የበላይነት የሚጀምር ቢሆንም ህገመንግስት በጣም ጥቅል በመሆኑ በየደረጃው በሚወጡ 

ህጐች መደገፍ አለበት። ህግ በምክር ቤቶች (የህዝብ ተወካይ በሆኑና የህዝብ ፍላጐት 

በሚያንፀባርቁ) የሚወጣ ቢሆንም ለህግ የበላይነት ዋናውን ሚና የሚጫወተው የህግ 

ተርጓሚ አካላት በዋናነት የፍርድ ቤቶች ነፃነት ነው። ከፍርድ ቤቶች ቀጥለው በስራው 

ተሳታፊ የሆኑ አቃቤ ህጐችና የፖሊስ መዋቅሮች አስተዋፅኦም የጐላ ነው። በህገመንግስቱ 

መሠረት እነዚህ ተቋማት ከፓርቲ ፖለቲካ ነፃ እንዲሆኑ የተደረገውም ለዚህ ነው። 

እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ያለውን የመንግስት ስልጣን ያለአግባብ መጠቀምን ለማስቀረት 

ኢህአዴግ ቆራጥ መሆን ያለበት። ጥቆማ የሚቀርብበትና የተከሰሰ ሰው በፖለቲካዊ ሂደት 

ከማጣራትና ውሳኔ ከመስጠት (ይህ በጉዳዩ ሃቅነት ላይ ከመመስረት ይልቅ በቲፎዞ 

የሚወሰን ስለሆነና ለሙሰኞች የሚመች ስለሆነ) በጠራና ግልፅ በሆነ የህግ ስርአት ማስኬድ 

ያስፈልጋል። 

በተለይ አሁን ያጠፉ (የሰረቁና ህዝብ በአስተዳደራቸው የበደሉ) አሉ ከተባለ፡ በፍጥነት 

በህግ ላይ በመመስርት እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። እስካሁን እንደነበረው ከዘመቻ እና 

ንቅናቄ ተወጥቶ የሁሉንም መብት በሚያከብር መልኩ በህግ ላይ የተመሰረተ እርምጃ 

መውሰድ ያስፈልጋል። ሙስና መዋጋትና መልካም አስተዳደርን ማስፈን የሁል ግዜ 

የመንግስት ስራ መሆን አለበት። ሰለሆነም በመደበኛ የህግ ስራ እንጂ ብልጭ ድርግም 

በሚል የፖለቲካ ዘመቻ መፍትሄ አይሆንም። በተለይ አሁን አሰልቺ ወደሆነና ስራ 

ወደሚያስፈታ ስብሰባ ህዝቡን ከማስገባት በህግ ላይ ተመስርቶ እርምጃ መውሰድና 

በተግባር መፍትሄ ማምጣት የተሻለ ነው።  

ሐ. ተቋማዊ ነፃነት የሚፈልጉ አካላትን ነፃነት ማረጋገጥ 

በባህሪያቸው የመንግስትን አካላት በልዩ ሁኔታ ለመቆጣጠር፣ የአባሎቻቸውን ፍላጐት 

ለማራመድ፣ እንዲሁም ነፃና ሳይንሳዊ ሃሳብን ለማምንጨትና፣ ለህዝቡ መረጃ የሚሰጡና 

የሚሠበሰቡ ተቋማት ነፃነት ዴሞክራሲያዊ ስርአትና ማህበረሰብ በዘላቂነት ለመገንባት 

ተተኪ የሌለው ሚና ይጫወታሉ። 
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በዚህም ልዩ የዴሞክራሲ ተቋማት የሚባሉት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የእምባ ጠባቂ 

ተቋም፣ የምርጫ ኮሚሽን ምንም እንኳ መንግስታዊ ቢሆኑም ከመንግስት አስፈፃሚና ከገዢ 

ፓርት (እዚህ ላይ ከተቋዋሚ ፓርቲዎችም ቢሆን) የሚጋረጥባቸውን ተቋማዊ ተፅእኖ 

የሚቀርበት ህጋዊ አሰራር መዘርጋትና መተግበር አለበት። በዚህም የህዝብ አመኔታ 

አግኝተው ህዝቡ በተለይ በመልካም አስተዳደር ጉዳይ በተግባር የሚጠቀምባቸውና 

የሚሳተፍባቸው ማድረግ ያስፈልጋል። 

ከዚህ በተጨማሪም የብዙሃንና የሞያ ማህበራት ከመንግስትም ሆነ ከፓርቲ ነፃ በሚሆንበት 

ወቅት አባሎቻቸው መብታቸውን በነፃነትና በእምነት ለማረጋገጥ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ 

ህገወጥ የመንግስት አስፈፃሚ አካላት ተግባር ይቀንሳል። 

የትምህርት ተቋማት በተለይ ዩኒቨርሲቲዎችና የምርምር ተቋማት ሳይንሳዊ የሆነ 

እውቀትና ልምድ ለማምጣት የሚቋቋሙ ናቸው። ለእነዚህ ተቋማትም ሆነ 

ለተመራማሪዎቹ የሚሠጥ የግለሰብ ሞያዊ ነፃነት ከሌላቸው በእድገት የሚመጡ አዳዲስ 

ጉዳዮች ላይ የሚረዳን አዲስ ሃሳብ ሊያመነጩ ወይም ከሌላ ቀምረው ሊያመጡ ወይም 

በግልፅ ሊያቀርቡ አይችሉም። ስለሆነም መንግስት የሚያቋቁማቸውን ዩኒቨርሲቲዎች 

ጨምሮ ግልፅ በሆነ የፖሊሲ ማእቀፍ ነፃነታቸው ሊረጋገጥና ከእለት ተለት ተራ የፖለቲካ 

ስራ ሊወጡ ይገባል። 

የሚዲያ ተቋማት ሃሳብ በመሠብሰብና ሃሳብ በመስጠት በዜጐች ቀረፃ ላይ ልዩ ሚና 

አላቸው። ስለሆነም ገንቢ ሚና የሚጫወቱበትን የህግ ማዕቀፍና መመሪያ እንዲሁም አሁን 

አለም የደረሰበት የሙያ ደረጃ በማበልፀግ ከፓርቲዎችና ከግለሰብ የመንግስት ሃላፊዎች 

ተፅእኖ ነፃ ማድረግ ይገባል። 

መ.የፌዴራል ስርአቱን የሚያጠናክሩ የአንድነት ጉዳዮች ማጐልበት  

የተጀመረው የፌዴራል ስርአት ልዩነታችንን እንደጠበቅን አንድነታችንን ይዘን እንድንጓዝ 

እንደምርጥ አማራጭ የተወሰደ ነው። ይሁንና በግንባታ ሂደቱ ላይ ልዩነት ብቻ የሚተኮር 

ከሆነ ወደመበታተን አደጋ ያመራል። ይህ በተግባር በተለያዩ የአለማችን ክፍሎች የታየ 

ነው።ይህ እንዳይሆን በተለይ አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮችና አንድነትን ሊያጠናክሩ 

በሚችሉ ተግባራት ላይ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ይህም የሁሉም ዜጋና 
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ተቋማት ሃላፊነት ቢሆንም በህገመንግስቱ መሰረት የፌደራሉ መንግስት ልዩ ሃላፊነት ነው። 

ለዚህም ሁለት ጉዳዮች ላይ አፋጣኝ ስራ ያስፈልጋል 

 አንደኛው የውስጥ ነጻነትን የማይነኩ ነገር ግን የዜጎችን ነጻነት የሚያስከብሩና 

እንደሃገርም ለእድገት አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን ማስተካከል ይሆናል። እዚህ ላይ 

የዜጎች በሃገሪቱ የመረጡት ቦታ መንቀሳቀስና መኖር እንዲሁም ቋንቋና የኗሪዎች 

ውሳኔ ሰጭነት(የፖለቲካ) የማይነኩ የመንግስት ሙያዊ ስራዎችን የመስራትና 

የመቀጠር መብትን ይይዛል። ይህ ጉዳይ በህገመንግስቱ በግልፅ የተቀመጠ ቢሆንም 

በተለይ በክልልና ወረዳዎች በሚያወጧቸው ህጎችና በሚሰጧቸው ውሳኔዎች ሲጣሉ 

ይታያል። የፌዴራል መንግስቱ ህገመንግስቱን የማስከበር ዋነኛ ሃላፊነት ስላለበት 

ለዚህ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። 

 ሌላኛው የፌዴራል መንግስት ያሉትን አቅሞች ለዚህ ተግባር ማዋል አለበት 

በፌዴራል መንግስት የሚሠሩና በስራ ያሉ ተቋማት፣ በፌዴራል መንግስት ድጐማ 

የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ላይ (ምንም እንኳ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ 

ማድረጋቸው ማረጋገጥ ቢያስፈልግም) አሰራራቸውና የያዞት የሃላፊዎችና 

የሰራተኞች ስብጥር ሃገሬቱን የሚያንፀባርቅ መሆን አለበት ሀገራዊ ተቋማት 

ስለሆኑ። በዚህ ረገድ ሊጠቀሱት የሚችሉት ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ዩኒቨርሲቲዎች 

ከሚይዙት ተማሪና ሰራተኛ ቁጥር አንፃር ብቻ ሳይሆን ከተግባርና ሃላፊነታቸው 

እንዲሁም ከውጭ ሃገራት ተቋማት ጋር ባላቸው ግንኙነት ሃገራዊ ብቻ ሳይሆኑ 

አህጉራዊና አለማቀፋዊ መሆን አለባቸው። በዚህም በቀላሉ የአንድነት ሃይል ሲሆኑ 

ይችላሉ። ምናልባት በተማሪዎች የብሄር ስብጥር ዩኒቨርሲቲዎቻችን ኢትዮጽያን 

ሊወክሉ መቻላቸው ጥሩ የሆነ ውጤት እያየንበት ነው። በአመራርና በመምህራን 

የብሄር ስብጥር ረገድ ግን ገና መስራት ያስፈልገናል። የድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች 

በብዛት ከአከባቢው መሆኑ ብዙ ችግር ያለበት ባይሆንም የአመራርና የመምህራን 

ወደትውልድ አካባቢ መሠባሰብ በተለይም የሚሸሙ ፕሬዚዳንትና ምክትል 

ፕሬዚዳንቶች ምልመላ በክልል ብቻ አይደለም በዞንና ወረዳ ተወላጅነት እየጠበበ 

መሄድ መንግስት ራሱ ጠባብነትን እንዲያበረታታ ያደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪም 

እነዚህንና መሰል ተቋማትን የሚመሩ የቦርድ አባላት ተዋፅኦ እንዲሁ ሃገራዊ መሰል 
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ተቋማትን የሚመሩ የቦርድ አባላት ተዋፅኦ እንዲሁም ሃገራዊ ገፅታ ቢኖረው 

ተቋማቱ ሃገራዊና ክልላዊ ተልእኮቻቸውን ማመጣጠንና በፌዴራላዊ ስርአት 

ግንባታው ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ ይረዳቸዋል። 

ሠ. የኢኮኖሚ ፓሊሲዎችን በተለይ የመሬት ፓሊሲን ማሻሻል 

ባለፋት አመታት በአለም አቀፍም ሆነ ሃገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ለውጦች ተከስተዋል። 

በሃገራችን በተከናወኑ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ጥሩ ጥሩ እድገቶችና ለውጦች ተመዝግበዋል። 

ከጥሩዎቹ ጐንም በተለይ በክራይ ሰብሳቢነት ምክንያት (በመንግስት ሃፈላፊዎችና 

በነጋዲዎች ሊፈፀም በሚችል) ብዙ እንከኖች አጋጥመዋል። ስለሆነም በጥሩም ሆነ በመጥፎ 

ምክንያቶች የመጣ እድገትና ጐደሎ ያዘለ አዲስ ሁኔታ ላይ በመሆናችን እንደገና 

ፖሊሲዎችንን ማየት ያስፈልገናል። በዚህ ረገድ ለኢንዳስትሪና ለከተማ ስራ ፈጠራ 

ትኩረት የማድረግ ጅማሮው ጥሩ ነው። ከዚህ ጐን ለጐን ግን በጤና፣ ምርታማነት 

ማሰደግና በመሬት አቅርቦትና አስተዳደር ላይ ያለው ለውጥ አዝጋሚ አልያም የተሳሳተ 

ነው። በተለይ በከተማ መሬት አስተዳደር ላይ ያለው ፓሊሲና የማስፈፀሚያ ህጐቹ የከተማ 

ህዝብ ችግርን የከመሩ ለአስተዳዳሪዎችና ህገወጦች ግን የነዋይ ማከማቻ የሆኑ ናቸው። 

ይህም ከተራ የኢኮኖሚ የሃብት ክፍፍልና መልካም አስተዳደር ጉዳይ አልፎ ግልፅና 

የፌዴራል ስርአቱን የሚፈታተን የፖለቲካ አደጋ እየሆነ ነው። በአዲስ አበባና በዙሪያዋ 

ለምሳሌ ከአምስት አመት በፊት በ4 እና 5 መቶሺዎች ሲሸጥ የነበረ መሬት (በተግባር 

መሬት ስለሆነ የሚሸጠው) አሁን ከሶስት አራት ሚልዮን በላይ ሆኗል። ለዚህም መንግስት 

ራሱ በሊዝ የሚሸጠውን መሬት (መንግስት ቤት ሳይሆን መሬት ስለሚሸጥ) ማየት 

ይቻላል። ይህም በተለይ በቀጣይ ሶስትና አራት አመታት ወደከተማ የሚገባውም ወጣት 

ሲታይና ከተሞች (ለምሳሌም እኔ ያለሁበትን መቐለን መውሰድ ይቻላል) ለከተማ ቤት 

የሚሆን መሬት በማህበር ይሁን በሌላ መስጠት ያቆሙበት ሁኔታ ነው ያለው ። በሌላ 

በኩል ደግሞ ገንዘብ ያለው ያለገደብ(ያውም አትርፎ መሬት ለመሸጥና ቤት ከሰራም በውድ 

ለማከራየት) መሬት የሚያገኝበት አሰራር በአዲሱ ትውልድ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ 

ከማስከተሉም በላይ አላስፈላጊ የመሬት ሽሚያና እንደሚታየውም መሬት በክልሎች 

ሳይቀር የግጭት መንስኤ እንዲሆን ያደርገዋል። ይህ ደግሞ ሰፊ መሬት ባላት ሃገራችን 

ሊከሰት የማይገባው ስለሆነ በአስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልጋል። 
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የጠቀስኳቸውን በፓርቲ ውስጥና በመንግስት ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎች በተለይ 

ከፓርቲው ውስጥ በተለይም በግል ጥቅም ማግበስበስ ላይ በነበሩ የፓርቲው አመራር 

አካላት ከፍተኛ ተቃውሞ/ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ/ የሚገጥመው በመሆኑ ቀላል እንማይሆን 

ይገባኛል። አንዳንድ ታዛቢዎችም የኢህአዴግ ባለስልጣናት በጥቅም ስለተጨማለቁ 

ኢህአዴግ ችግሮቹን ራሱ የሚፈታበት ደረጃ አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱ አሉ። 

እኔም ይህን ስጋት በተወሰነ ደረጃ የምጋራው ብሆንም አሁንም ግዜ አላለፈም፣ በውስጣቸው 

ህዝባዊነት ያላቸው በአመራሩና ከአመራሩም ውጭ ብዙ አባላት ስላሉና አሁን ባለበት 

ደረጃ ህዝቡም ህጋዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ የበሰለ መንገድ በሚያደርገው ጫና የተበላሸውን 

ማስተካከል ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። ስለሆነም ሁሉም ዜጋ ከጭፍን ጥላቻ፣ ጭፍን 

ደጋፍና፣ ያለአስፈላጊ ተስፋመቁረጥ በመውጣት ለሃገራችን ሰላምና እድገት የተቻለውን 

አስተዋፅኦ ማበርከት አለበት እላለሁ።    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


