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ከጀርባችን ስለምን አይወርዱም?(፪) 

 

ዮናስ 01-28-16 
 

አሁንም  አብዮታዊ ዴሞክራሲንና የአውሮፓ ህብረትን በክፍል አንድ የተመለከተ 

ሮሮ በተለየ ሰብአዊ መብት ፤የበጎ አድራጎት አዋጅና መሰል አጀንዳዎቹ ላይ 

ትኩረት አድርገን መተረካችንን ቀጥለናል።  

 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የዴሞክራሲ ትግል ከህዝቦች ዴሞክራሲያዊ አንድነት፣ ከብሄር 

ብሄረሰቦች እኩልነት ጥያቄ፣ ከመሬትና ከኢኮኖሚያዊ እኩልነት ጥያቄ ጋር ተዳብሎ 

የተካሄደ መሆኑ ይታወቃል። 

 

ይህ ትግል እጅግ በጣም በተወሳሰበና ጠመዝማዛ ሂደት ውስጥ ካለፈ በኋላ ከደርግ 

ስርዓት ውድቀት ወዲህ እውን በሆነው አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግቡን 

ሊመታና ዴሞክራሲ በአገራችን እውን ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ችሏል። 

ባለፉት 24 ዓመታት በአገራችን ዴሞክራሲን፣ ዴሞክራሲያዊ አንድነትን እና 

ኢኮኖሚያዊ እኩልነትን እውን ለማድረግ የተከናወነው ትግል ለአገራችን የአዲስ 

ታሪክና ምዕራፍ በር ከፋች መሆኑም እሙን ነው። 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በዴሞክራሲና በፀረ ዴሞክራሲ፤ በዴሞክራሲያዊ 

አንድነትና በጭቆናና መበታተን፣ በኢፍትሃዊ የሃብት ድልድልና በኢኮኖሚያዊ 

እኩልነት መካከል የሚደረገው ፍልሚያ አሁንም የመጨረሻ እልባት እንዳላገኘ 

የሚያሳዩ ምልክቶች እየታዩ ነው።ሰሞንኛው እና ማስተር ፕላንን ታኮ ተነስቶ 

የነበረውና በክፍል አንድ የተመለከቱት እነመራራና የአውሮፓ ህብረትም የዚሁ 

ማሳያና ማረጋገጫዎች ናቸው ። 

 

በኢትዮጵያ የፀረ ዴሞክራሲ ሃይሎች ሆነው ከወጡትና ከተሰለፉት ውስጥ ጥገኛው 

ባለሀብት እየከሰመና ወደልማታዊ ባለሀብትነት የመለወጥ ዝንባሌ እያሳየ ቢመጣም 
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ወትሮውንም በዛፍ ላይ እንቅልፍ የነበረው ጥገኛው ምሁር ግን ከፀረ ዴሞክራሲያዊ 

ሃይሎች   ጋር በማበር ፍልሚያውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ በፈጠረለት ሃሳብን 

የመግለጽ መብት ተጠቅሞ በየግል ፕሬሱ እና በተገኙ የትርምስ አጋጣሚዎች ላይ 

ሁሉ   ማጧጧፉን ተያይዞታል። 

 

ህዝብን ለማገልገል ቆርጦ የሚነሳ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ምሁር የመኖሩን ያህል፣ 

ለስልጣን ባለው ቅርበት የጥገኝነት አጋፋሪ መሆን የሚፈልግ ምሁርም ይኖራል። 

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 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 ሆነው ተገኝተዋል። በዚህና 

በመሳሰሉ አገራዊ ጥያቄዎች ላይ ተቋሞቹ የነበራቸው አሉታዊ ተጽእኖ እየሰፋ 

በመሄዱና ለሚደረገው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንቅፋት እየሆኑ 

በመምጣታቸው የተዘጋጀውን  መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አዋጅ 

በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ተሰልፈው ሲቃወሙ የነበሩት እነዚሁ ጥገኛ ምሁራኖች 

መሆናቸውም ሁለተኛው ማሳያ እና የአውሮፓ ህብረትና የነመራራ ማማረር በዚሁ 

አግባብ የሚሰላ ነው ። 

 

እነዚህ ሃይሎች በራሳቸው ያላመጡትና ግን ደግሞ ፍላጎታቸውን ሊያሳካና የፀረ 

ዴሞክራሲያዊ ህይወታቸውን የሚያቆይላቸው ሌላም ተጨማሪ ሃይል እንዳላቸው 

መገንዘብ ያሻል ። ይኸውም ከታዳጊ ዴሞክራሲያችን ጋር የሚያያዙ ጉድለቶች 

ናቸው። በስልጣን ላይ ያለው አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሃይል በአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ዙሪያ ህዝብን ለማገልገል ቆርጦ የተነሳ ሃይል ቢሆንም በታዳጊ 

ዴሞክራሲ ውስጥ የበቀለ በመሆኑ የተለያዩ ኢ-ዴሞክራሲያዊ ዝንባሌዎችን 

መሸከሙ ሳይታለም የተፈታ ነው። በዴሞክራሲ ቢያምንም በክፍል አንድ 
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ትርክታችን በተመለከተው አግባብ 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 ይሆናል። ይህም በተግባር የሚታይ እውነታ ነው። 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 እንጂ በነመራራና 

የአውሮፓ ህብረት ቅንጅት አይደለም።   

 

ፀረ ዴሞክራሲ፣ 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 የብሄር/ ብሄረሰቦችን 

መብት በተሸፋፈነ አኳኋን ለመቃወም ሲገደድ ይታያል፤ ጥገኛነት ሃቀኛ ማንነቱን 

በማስረዳት መጠናከር ስለማይችል ይህንኑ በመሸፈን የህዝቡን ድጋፍ ሊያገኝ 

የሚችልበት እድል መሻት ይኖርበታል። በአዲስ አድማስ ላይ የምሁራን እይታ ስለ 

አብዮታዊ ዴሞክራሲ ተብሎ የተጠቀሰውም በዚህ አግባብ የሚሰላ ነው። 

 በዚሁ መሰረት የታዳጊ ስርዓቱን ጉድለቶችና በህዝቡ ውስጥ ያሉ ጥገኛና ኋላቀር 

አመለካከቶችን በዋና ሃይልነት ፈርጆ እነዚህን በመጠቀም የሚጠናከርበትን መንገድ 



4 

 

መሻት አለበት።  በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሞት በኋላ   ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን በፀረ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለመተካት 

የሚያስችለውንና ከስልጣን ሽግግሩ ጋር የተያያዙ  መፈክሮችን  ሲያሰሙ 

ቆይተዋል። ይኸውም ጠባብነትና ትምክህተኝነት ነው። 

  

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 ናቸው፡፡ የሚለያዩበት ጉዳይ ቢኖር የመልክ ብቻ ነው፡፡ ትምክህተኛው 

ያረጀ ያፈጀ የፀረ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያዊነት ፍፁምነት መፈክር ይዞ ሲነሳ 

ጠባቡ ደግሞ ኢትዮጵያን የመነጣጠል አጀንዳ ይዞ ይነሳል፡፡ በዚህም ምክንያት 

በፍፁም የማይጣጣሙ ሁለት ጫፎች ሆነው ሊታዩ ይችላሉ፡፡ 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፡፡ 

 

ትምክህተኝነቱን እና ጥገኝነቱን እንደ አስፈላጊነቱና እንደ አመቺነቱ ለመጠቀም 

ደግሞ ጥገኛ የሆኑ የኦሮሞ ምሁራን  እና በፀረዴሞክራሲ መስመር የተሰለፉ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን፤ ትምክህተኛ የሆኑ የአማራ ምሁራንን እና የተቃዋሚ 

ፓርቲ አባላትን በመረጃ ምንጭነት እና በአወዳሽነት ሽፋን ይጠቀምባቸዋል፡፡ 

እየተጠቀመባቸውም ነው፡፡ ከዚህም በላይ የትግራይን ብሄረሰብና የደቡቡን ደግሞ 

አንደኛውን አሻንጉሊት ሌላኛውን መፈንቅለ መንግስት አከናዋኝ በማድረግ ሴራውን 

ስኬታማ ለማድረግ ይጥራል፡፡   

 

ዳሩ ግን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ  ራዕዮት አንድና  አንድ ነው፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፖለቲካል አኮኖሚን መድፈቅና የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚን 

በኢትዮጵያ ምድር ማንገስ፡፡  
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 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  የአውሮፓ ህብረትና አቃጣሪዎቹ እንደሚያወሩት 

የጥገኞችና ትምክህተኞች መነኻሪያ አይደለም፡፡ 

 

  

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 ትገኛለች ።   

  

 ሁላችንም እንደምናውቀው የሰብአዊ መብት ጉዳይ  ከሕገ መንግስቱ በዋናነት 

ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ያለመ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 

አንደኛው ለዘመናት የግጭት ምክንያት የሆነውን ስልጣንና ሃብት በማእከልና 

በጥቂጥ ሃይሎች መከማቸት የፈጠረው ችግር ለመመለስ ሕገ መንግስታዊ ዋስትና 

ያለው የፌዴራል ሥርዓት ማለትም ስልጣንና ሃብት በፌዴራልና በክልሎች መካከል 

መከፋፈሉ እንዲሁም የህዝቦች የማንነት ጥያቄ ለመመለስ ህዝቦች ራሳቸውን 

የማስተዳደር መብት የሚቀበል መሆኑ  ነው፡፡   ዋና መነሻውም ህዝቦች ራሳቸውን 

ማስተዳደር ከቻሉ የራሳቸውን ማንነት፣ ቋንቋ እምነትና  ታሪክ ለማሳደግና ወደ 

ቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ይችላሉ የሚል ነው፡፡  

 

 

እነዚህ መብቶች እንደ አብዛኞቹ ፀሐፊዎች ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ የሚጎናፀፋቸው 

መንግሥትም (ሕገ-መንግስትን) ጨምሮ እውቅና ከመስጠት ባለፈ እነዚህን መብቶች 

የማክበር ግዴታ (ከሞላ ጎደል መንግስት በዜጎች  መብት ጣልቃ ባመግባት) 
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ግዴታውን ሊወጣ ይችላል ተብለው የሚታሰቡ ናቸው፡፡ ይህ አገላለጽ ግን ለተወሰኑ 

መብቶች የሚገልጽ ቢሆንም ሁሉም የፖለቲካና ሲቪል መብቶች በዚህ ይገለፃሉ 

ማለት ትክክል አይደለም፡፡ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግና ፍትህ የማግኘት 

መብት ከመንግሥት ብዙ እገዛ የሚጠይቁ መብቶች መሆናቸውን ብዙዎቹ 

ፀሐፊዎች ይገልፃሉ፡፡ በተጨማሪም መንግሥት በፖለቲካ ሂደቱ ባጠቃላይ ውስን 

ሚና ሊኖረው ይገባል የሚል መነሻ አለው፡፡ ሆኖም ይህ አባባል በ19ኛው ክፍለ 

ዘመን በስፋት ይታወቅ ከነበረው (Laissez-faire) ሥርዓት  ጋር የተቆራኘ 

እንደነበርና ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ በከተሞች አካባቢ ባጋጠመው ሰፊ 

የሥራ አጥነት፣ የበሽታና የድህነት ችግር የመንግሥት ሚና ውስን በመሆኑ 

ምክንያት ሊፈታቸው ባለመቻሉ እንዲሁም በምስራቁ ዓለም ከፖለቲካና ሲቪል 

መብቶች ጎን ለጎን የኢኮኖሚ የባህልና የማህበራዊ መብቶች እኩል መከበር 

አለባቸው የሚለው አስተሳሰብ እየጎላ በመምጣቱ እነዚህ  መብቶች በዓለም አቀፍ 

ሰብአዊ መብት ሰነዶች ሊታወቁ በቅተዋል፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጉዳይ የመብቶች ይዘትና ገደብ ነው፡፡ እላይ 

ለመግለጽ እንደተሞከረው የትኛውም ዓይነት መብት በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት 

ሰነድም ይሁን ባንድ አገር ሕገ-መንግስት ሲካተት የመጀመርያውና ቀዳሚው ዓላማ 

እንዲከበርና እንዲፈፀም ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ደግሞ አስፈላጊ ተቋሞች መኖርንና 

ሥልጣንና ኃላፊነታቸውን መወጣትን ይጠይቃል፡፡ አለበለዝያ መብቶች በወረቀት 

ላይ የሰፈሩ ጌጦች ይሆኑና ዜጎችም በመንግሥት ላይ አመኔታ እንዳይኖራቸው 

እንዲሁም ከዛ በከፋ መልኩ የተረጋጋ የፖለቲካ ሥርዓት እንዳይኖር ምቹ ሁኔታ 

ሊፈጠር ይችላል፡፡  

ይህ እንዳለ ሆኖ ግን   መብቶች ፍፁምና ገደብ የሌላቸው ናቸው ብለው 

እንደሚዘምሩት የከሰሩ ፖለቲከኞች መታሰብም  የለበትም፡፡ በእ ነዚሁና ሁሉም 

ዓለምአቀፍ ሰነዶችና አብዛኞቹ ሕገ-መንግሥቶች መብቶች ላይ የተወሰነ ገደብ 

ሊኖራቸው እንደሚችል ማመናቸውና መቀበላቸውን መሰረት በማድረግ መንግስት 

የወሰዳቸውን እርምጃዎች ሁሉ ነው እንግዲህ በክፍል አንድ ትርክታችን 

በተመለከተው አግባብ የአውሮፓ ህብረት የሚቆምርበት ፡፡  

አንደኛ አንድ መብት የሌላ ሰው መብት ለማክበር ሲባል የተወሰነ ገደብ ሊጣልበት 

እንደሚችል፣ ሁለተኛ መንግሥት በም/ቤት በፀደቀ ሕግና ለተወሰነ ዓላማ እንዲሁም 
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ባንድ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊፈቀድ የሚችል ገደብ ሊጥል እንደሚችል 

ይታወቃል፡፡ ለምሳሌ  የአገር ደህንነትና ፀጥታ አደጋ ላይ ሲሆን በጦርነት ጊዜ፣ 

የሌሎችን መብት ለማክበር፣ የዜጎችን ሞራልና ክብር  ለመጠበቅ ሲባል   ይኸው 

ሊደረግ እንደሚችል ሰነዶች ይጠቁማሉ፡፡ ይህ ማለት በማንኛውም ሁኔታ ሊደረግ 

ይችላል ማለት አይደለም፡፡ አንዳንድ ፀሐፊዎች እንደሚሉት ገደብ መርህ ሳይሆን 

ልዩ ሁኔታ መሆኑን ፤መርሁ መብት መከበር መሆኑንና ገደብ ሲጣል ራሱ ገደብ 

ያለው መሆኑን (there are limits to the limitations) ነው የሚያስገነዝቡበት፡፡ 

ስለዚህም መንግሥት በሕግ አውጭው በኩል ገደብ ሲጥልና ገደቡም አግባብ ነው 

አይደለም የሚል ክርክር ሲነሳ ተርጓሚው አካል ሕጉን መሠረት አድርጎ የተጣለ 

ገደብ መሆን አለመሆኑን ሲመረምር ተመጣጣኝነቱና (Proportionality) ሚዛኑን 

የጠበቀ (Balanced) መሆኑን በጥልቀት መርምረው የተወሰደው የመንግሥት 

እርምጃ ልክ ነው? አይደለም? የሚለውን ፍርድ ይሰጣሉ ማለት ነው፡፡ ይህም 

የሚያሳየው ገደቡ ገደብ ያለው መሆኑና መንግሥት በፈለገው ሰዓት ገደብ ሊያደርግ 

የማይችል፤  ይልቁንስ በተወሰኑ ጉዳዮች ብቻና እነዚህ ሁኔታዎች ሲኖሩ ብቻ 

መሆኑን ነው፡፡ በሃገራችንም ከሰብአዊ መብት አጠባበቅ ጋር ተያይዞ የከሰሩቱ 

በተደጋጋሚ የሚያነሷቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆችም ሆኑ ሁከቶችን ተከትለው 

የተወሰዱቱ አብዛኞቹ እርምጃዎች ሁሉ ከላይ በተመለከተው አለም አቀፍ አግባብ 

የተከናወኑ ስለመሆናችው ልብ ሊባል ይገባል። ስለሆነም ኢህአዴግ እና አብዮታዊ 

ዴሞክራሲ  እነ የአውሮፓ ህብረት   ሩጥ ሲሉ  የሚሮጥ፣ ዝለል ሲባል የሚዘል 

ድርጅት አይደለም፡፡ ኢህአዴግ ህዝባዊ ወገንተኝነት ያለዉ ድርጅት ነዉ።  

ኢህአዴግ ህዝብን ማዕከል የሚያደርግ ድርጅት ነዉ፡፡ በህዝብ ሉዓላዊነት የሚያምን 

ድርጅት ነዉ፡፡ ትልቁ አለቃዬ ህዝብ ነዉ ብሎ ያምናል፡፡ ለህዝብ መብት 

የሚታገል ድርጅት ነዉ፡፡ይህ ሁሉ የሚሆነው እና የሆነውም በአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ርእዮቱ ነው፡፡ 

 

ኢህአዴግ ፖለቲካን ሲያይ የህዝብን ሁለንተናዊ የፖለቲካ መብቶች መከበር፣ 

ልማትን ሲያይ የህዝብን ብልጽግናና እኩል ተጠቃሚነት፣ ሰላምን ሲያስብ የህዝብ 

ሰላም መረጋገጥ ነዉ ብሎ የሚያምን ድርጅት እንጂ ህዝብን የሚግጥ ድርጅት 

አይደለም ፡፡ ህዝብን ወክሎ ሳይሆን ህዝቡ ዉስጥ ገብቶ ከህዝብ ጋር አንድ ሆኖ  
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መስራት የሚያስችል አብዮታዊ ድሞክራሲ የተሰኘ ርእዮት ባለቤት የሆነ ድርጅት 

ነዉ፡፡ኢህአዴግ ተራማጅ አስተሳሰብ ያለዉ ድርጅት ነዉ። 

ኢህአዴግ በቂም በቀል አይመራም፡፡ የህብረተሰቡን የለዉጥ አጀንዳ በጠራ 

መስመር እየመራ የሚንቀሳቀ ድርጅት ነዉ፡፡በመስመሩ ሊጋጥሙት የሚችሉ 

ችግሮችን አስቀድሞ የሚተነብይና የረጅም ጊዜ መፍትሄ አቅጣጫዎችን 

የሚያስቀምጥ ድርጅት ነዉ፡፡ ካጋጠሙት ችግሮችና ከስህተቶቹየሚማር ድርጅት 

ነዉ፡፡ኢህአዴግ የተግባር ድርጅት እንዲሆን ያስቻለው የአብዮታዊ ድሞክራሲ 

ርእዮት ባለብት ስለሆነ፡፡ 

ኢህአዴግ እና መስመሩ በተግባር ያምናሉ፡፡ በትጥቅ ትግሉ ዘመን አጥንቱን 

ከስክሶ፣ ደሙን አፍስሶ የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ሰላም እንዲሰፍን ለህዝባዊ 

አላማዉ ተግባራዊ መስዋዕትነት የከፈለ ድርጅት ነዉ፡፡ የተናገረዉን በተግባር 

የሚያሳይ ድርጅት ነዉ፡፡ ከትጥቅ ትግሉ በኋላ ባለዉ የትግል መድረክም በሰላም፣ 

በልማትና በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተጨባጭ ለዉጥ ያስመዘገበ የተግባር 

ድርጅትነዉ፡፡ኢህአዴግ ዴሞክራቲክ ድርጅት ነዉ፡፡ 

 

ኢህአዴግ ከምስረታዉ ጀምሮ ጽኑ ዴሞክራሲያዊ እምነት ያለዉ ድርጅት ነዉ 

እንጂ አብዮታዊ ድሞክራሲ ርእዮት ማሳያ በመሆን እንደተናገሩት መራራ በህዝብ 

ላይ የመረረ አይደለም ፡፡ ስለውስጠ ድሞክራሲና የአባላት ግንኙነቱንም በተመለከተ 

በአዲስ አድማሱ ተራኪ በተወሳው አግባብ ሳይሆን መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ 

አለዉ፡፡ የሃሳብ ልዩነትን በመደማመጥ የመፍታት ባህል ያለዉ ድርጅት ነዉ፡፡ 

አስተሳሰብን ከግለሰብ ነጥሎ የመታገል ዴሞክራሲያዊ ባህል፤ ጠንካራ የዉስጠ 

ድርጅት ዴሞክራሲያዊ ባህል ያለዉ ድርጅት ነዉ፡፡ 

 

በብዙሃን ድምጽ በመገዛት የዉሁዳንን መብት የሚያከብር ድርጅት ነዉ፡፡ 

በኢህአዴግ አባላት እና አመራር መካከል ያለዉ ግንኙነት የአለቃና የምንዝር 

ሳይሆን በእኩልነትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ፍጹም ጓዳዊ ግንኙነት ነዉ፡፡ 

ኢህአዴግ የመርሆ ድርጅት ነዉ፡፡ 
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ኢህአዴግ ሩጥ ሲባል የሚሮጥ፣ ዝለል ሲባል የሚዘል ድርጅት አይደለም፡፡ 

እንደተፈጥሮ ባሕሪይ የሚቆጥራቸዉ መርሆዎች አሉት፡፡ ልማት፣ ሰላምና 

ዴሞክራሲ ለሀገራችን ህልዉና አማራጭ ሳይሆን የሞት የሽረት ጉዳይ ናቸዉ ብሎ 

ያምናል፡፡ ህዝብ ሉዓላዊ ነዉ፣ ህዝብ ሀይል ነዉ የሚል መሰረታዊ መርህ ያለዉ 

ድርጅት ነዉ፡፡ የሃገር ሉዓላዊነት ለድርድር መቅረብ የለበትም የሚል መርህ 

አለዉ፡፡ 

ኢህአዴግ ወደዉስጥ የሚመለከትና ከችግሩ የሚማር ድርጅት ነዉ፡፡ 

የሚያጋጥሙትን ችግሮች ወደ ሌላ ከማላከክ ይልቅ አስቀድሞ ከችግሮች አንጻር 

ራሱን የሚፈትሽ፣ ራሱን ገምግሞ የሚያስተካክል አባላቱን እና አመራሮቹን 

የሚያጠራ ድርጅት ነዉ፡፡ከችግሮቹ ተምሮ ከፍተኛና ጠንካራ ለዉጥ ያመጣ 

ድርጅት ነዉ፡፡ኢህአዴግ ያንቀላፋ ድርጅት ሳይሆን ከሚያጋጥሙት ዉጣ ዉረዶች 

የሚማር ጠንካራ ድርጅት ነዉ፡፡ ከተለያዩ ሀገራት የዕደገት ተሞክሮአቸዉን ቀስሞ 

ለእደገት የሚተጋ ድርጅት ነዉ፡፡ ኢህአዴግ ፕራግማትክ ድርጅት ነዉ 

ችግሮችን እንደ አመጣጣቸዉ ከተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ መፍታት 

የሚችል ድርጅት ነዉ፡፡ ኢህአዴግ ማንኛዉንም አስተሳሰብ ትልቅ ትንሽ ብሎ 

የማይንቅ፣አስተሳሰቦችን ከህዝብ ጥቅምአንጻር የሚመዝን ድርጅት ነዉ፡፡ ኢህአዴግ 

ድፍረትና ጽናት ያለዉ ድርጅት ነው፡፡ 

ኢህአዴግ በህዝባዊ አላማው ጸንቶና በህዝብ ተማምኖ ደርግን የሚያክል አምባገነናዊ 

ሥርዓት መናድ ይቻላል ብሎ በድፍረትና በጽናት የቆመ የህዝቡን ትግል 

በመምራት ድል ያደረገ ድርጅት ነዉ፡፡  

ዛሬም ቢሆን ለዘመናት መለያችን ሆነ የቆየውን ድህነትና ኋለቀርነትን ማሸነፍ 

ይቻላል በማለት ህዝቡን በማነቃነቅ ድህነትን ታሪክ ለማድረግ በድፍረትና በጽናት 

እየሠራ ያለ ድርጅት ነው፡፡በትናንቱ ሳይሆን በዛሬና በነገ የሚኖር ድርጅት ነዉ 

ኢህአዴግ ትናንት የደርግን ሥርዓት በማሸነፉ በታሪክ የሚኩራራ ድርጅት 

አይደለም፡፡ ዛሬም የህዝብን አጀንዳ በማንገብ ድህነትን በማሸነፍ አዲስ 

ታሪክለመስራት የሚተጋ ድርጅት እንጂ እነመራራ የሚገልጡት እና የአውሮፓ 
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ህብረት ከጀርባው ላይ ተንጠልጥሎ የሚለውን አይነት ጸረ ህዝብ ድርጅት 

አይደለም፡፡ 

 

 


