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የግማሽ ሙሉ ግማሽ ጎዶሎ ብርጭቆ ወግ (፩) 

ዮናስ 

02-05-16 

የጉዳዩ መነሻ የአዲስ አድማስ ሠሞንኛ ህትመት ላይ የሠፈረው እና ከፀሃፊው ድረ ገጽ 

ላይ እንደተወሠደ ተገልዶ በነፃ አስተያየት ዓምድ ላይ የሠፈረው መልካም አስተዳደርን 

የተመለከተው ትርክት ነው፡፡ 

ትርክቱ ስለ መልካም አስተዳደር የወቅቱ ቁልፍ ችግርነት ለማብራራት የተነሣ ቢሆንም 

(ፀሃፊው ጥቅል እይታ እንጂ በምርምር የተቃኘ እንዳልሆነ መግለፃቸው እንደተጠበቀ ሆኖ) 

ጥቅል እይታውም ወይ ከፊል ወይ ሙሉ ያልሆነ ግማሽ ሙሉ ግማሽ ጎዶሎ ብርጭቆ 

መሆኑ ነው የጽሁፉ መነሻ፡፡ 

ፀሃፊው ስለ መልካም አስተዳደር ችግሮች ቁልፍ ነው ባሉት አግባብ አለመግለጻቸውና ዳር 

ዳሩን መዞራቸው ስለማረፊያቸው ለመረዳት አላስቻለምና ይህ ጽሁፍ ዳርዳርታውን እና 

እውነታውን በመለየት ትክክለኛውን አድንቆና አክብሮ የጐደላቸውን እና 

የተንሸዋረረባቸውን ሃሣቦች በመሙላት ግልጽ ያደርጋል፡፡ ስለመልካም አስተዳደር ቁልፍ 

ችግርነት ለማውሣት ለማሣያ ይሆናችሁ ዘንዳ ለጠቀሱት ምርጫ 2007 የሠጡት 

ማብራሪያና ድምዳሜ ደግሞ ከጐደሎም በታች የሆነና ተሳስተው እንዳያሳስቱን ዘንዳ 

የእኛን ትክክል በመግለጽ እውነቱን ይገልጣል፡፡ጉድለቱን ለመሙላትም ሆነ ስህተቱን 

ለማረምም ተጨባጭ ማሣያዎች ይህ ጽሁፍ ያቀርባል፡፡ 

ስለሆነም የጆቤ ጐደሎዎችና ስህተቶች ከኛ እውነታ እና ትክክሎች ጋር ተንሠላስለው 

የሚቀርቡ ይሆናል፡፡የዚህ ጽሁፍ የመጀመሪያ ክፍል የሚሆነው ደግሞ ጐዶሎውን 

መሙላት ነው፡፡ጆቤ ምን አሉ? 

በአጠቃላይ የሃገራችን ሁኔታ ሲታይ መልካም አስተዳደር ማረጋገጥ አለመቻል፣ ሙስና እና 

የፍትህ እጦት ሶስት አደገኛ የስርዓቱ በሽታዎች ናቸው፡፡ እነዚህ በሽታዎች አጠቃላይ 

የዲሞክራሲ ሁናቴው ሲቀጭጭ ከቁጥጥር ውጪ የመሆን እድላቸው ይሰፋና ማስተካከያ 
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እርምጃ ለመውሰድ አዳጋች ይሆናል፡፡ እነዚህን ሶስት አደገኛ በሽታዎች ለዘመናት ከኛ 

ጋር የኖሩና አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተኑን የሚገኙ ስለሆኑ ኢኮኖሚያዊ ከሆኑ 

መንገዶች በተጨማሪ ሌላ መፍትሄ ማበጀት ካልተቻለ፣ በቀጣይነት ግዝፈታቸው 

እየጨመረ መሄዳቸው እማይቀር መሆኑን መገንዘብ አለብን:: ባጭር አማርኛ ችግሮቹ 

አብረውን የነበሩና አሁንም እያኗኗሩን ያሉ በሽታዎች ናቸው፡፡ ኢህአዲግ መሰረታዊ 

የስርዓቱ በሽታ ብሎ የዘረዘራቸው ሙስና፤ መልካም ያልሆነ አስተዳደርና የፍትህ መጓደል 

እስካሁኑ የተገኙት ድሎችን መና ሊያስቀር እንደሚችል እውቅና መስጠቱም ይበል 

የሚያሰኝ ነው፡፡ጸሃፊው እስከዚህ ድረስ የታይቸው ግማሽ ሙሉው የነበረ መሆኑ 

አይጠያይቅም፡፡ 

 

አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው የዴሞክራሲ ድባብ ሲታይ ዜጎች የሚሰማቸውን ቅሬታ 

ለመግለጽ አብዛኞቹ መንገዶች የሳሱበት፣ አማራጭ የመረጃ ምንጮች በከፍተኛ ፍጥነት 

እየቀጨጩ፣ የማህበራት ነፃነት እየተገፈፈ፣ የመናገርና ባጠቃላይ ሃሳብን የመግለጽ 

መብቶች በሚታዩና  በማይታዩ ዘዴዎች እየተዳከሙ ያሉበትን ሁኔታ እታዘባለሁ፡፡ 

መልካም አስተዳደር ህልም የሆነበት፣ ሙስና የያንዳንዱ መንግስታዊ መዋቅርና ሰዎች 

“ልሙድ ተግባር” የሆነበት፣ ፍትህ ከርትዕ ርቆ የጉልበተኞች መጫወቻ እየሆነ ባጠቃላይ 

ዜጎች በፍርሃት የተሸበቡበት ፖለቲካዊ ሁኔታ ነው ያለው፡፡ የፍርሃት ዋና መንስኤ ደግሞ 

ጤንነቱ የተዛባ የፖለቲካ ሁኔታ ነው።እዚህ ጋር ግን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር 

የሚጣረስና ይልቁንም ግማሽ ጎዶሎውን አጋነው ያዩበት መሆኑም የሚሰመርበትና 

ወደበኋላም ላይ በሚገባ የሚሄስ ይሆናል፡፡ 

 ልማት የዴሞክራሲ አካል መሆኑ ሳንዘነጋ፤ ህገ-መንግስቱን የመተርጎም ችግር አለ ሲባል 

ከዲሞክራሲ አኳያ የተደነገጉት የሲቭልና ፖለቲካዊ መብቶችን ተፈፃሚ አለማድረግ ማለት 

ነው:: በተጨማሪም በየጊዜው መንግስትን ለማቋቋም በሚደረገው ምርጫ የፍትሃዊነትና 

የህዝባዊ ተቀባይነት (Legitimacy) ችግር ሲኖር ነው ህገ-መንግስቱ በአግባቡ እየተተረጎመ 

አይደለም የሚባለው፡፡ እዚህ ጋር በዴሞክራታይዜሽን  ጉዳይ ኢህአዴግና በኢህአዴግ 

የሚመራው መንግስት  ያላቸው አቋምና በመሬት ላይ ያለው እውነት ምንድን 

ነው?የሚለውን ጥያቄ መመለስ ተገቢ ይሆናል፡፡ 



3 
 

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 ከላይ የተመለከቱት ጸሃፊም ግማሽ ጎዶሎውን እንዲያጋንኑት ያስቻላቸው ይ‘ው 

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 መሆኑም 

ይታወቃልና ይህም በራሱ የግማሽ ጎዶሎ ፖለቲካ ሰለባ መሆን ነው።ጸሃፊው አስቀድሞ 

ነገር የስርአቱ አካልና ስጋ ነበሩና የግማሽ ጎዶሎውን ፖለቲካ ለማጉላት ቅድመ ተሃድሶን 

እና ድህረ ተሃድሶን የተገላቢጦሽ ለማየት ሞክረዋልና እርሱንም ግማሽ ሙሉውን ለማሳየት 

እንሞግት፡፡ 

የተሃድሶው ጉዞ ከተጀመረ እነሆ አስራ ሁለት አመታት ተቆጠሩ፡፡ እነዚህ የህዳሴ አመታት 

ተስፋን የሰነቁ ብቻ ሳይሆኑ በዜጎች ኑሮ መሻሻል የተመነዘሩና በሁለንተናዊ መልኩ 

ተጨባጭ ውጤት ማየት የቻልንባቸው ከመሆናቸውም በላይ ሀገራችን በአለም መድረኮች 

በአወንታ መነሳት የጀመረችባቸው የአዲስ ምዕራፍ ጅማሮዎችም ናቸው፡፡ 
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በህዝቡ ሰፊ ተሳትፎ የሚተገበሩና በህዝቡ ተጠቃሚነት ላይ የተመሠረቱ ትክክለኛ 

ፖሊሲዎች  መቀረጻቸው ከስኬቱ በስተጀርባ የሚታይ ምክንያት ነው፡፡ ውጤታማነታቸው 

በተግባር የታዩት ፖሊሲና ስትሪቴጂዎች መቀረጻቸው ብቻ ሳይሆን ለተግባራዊነታቸው 

የቆረጠ አመራር መኖሩና አፈጻጸማቸውን የሚከታተሉ፣ የሚያስፈጽሙና የሚያስተባብሩ 

ተቋማት እየተጠናከሩ እንዲሄዱ መሪ ድርጅቱ ያላሰለሰ ጥረት ማድረጉም እንዲሁ፡፡ የዚሁ 

መነሻም በየጊዜው እየጎለበተ የመጣው  ኢህአዴግ የታገለላቸውን የዴሞክራሲና የልማት 

አላማዎች ለማሳካት በየወቅቱ የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች በሳይንሳዊ ጥበብ እየተወጣ 

ከስኬቱም ከእጥረቱም እየተማረ የመጣና የሚሄድ ድርጅት  መሆኑ ነው፡፡ 

 ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ተተክሎ ኢህአዴግ የህዝብ ይሁንታ አግኝቶ ማስተዳደር 

በመጀመረባቸው የቅድመ ተሃድሶ ዓመታት የቁልቁለት ጉዞ ተያይዞ የነበረው የሀገሪቱ 

ኢኮኖሚ ከፍና ዝቅ እያለም ቢሆን በድምሩ የዕድገት አቅጣጫ ይዞ እንዲሄድ ማድረግ 

ችሏል፡፡ በሂደትም የተንኮታኮተው የአገራችን ኢኮኖሚ ከደርግ ውድቀት በኋላ ማንሰራራት 

ጀምሯል፡፡ ብዝሃነትን ለማስተናገድ የሚችል የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ መጀመሩና 

የኢኮኖሚው የኋሊት ጉዞ መገታቱ በራሱ ትልቅ ድል እና ግማሽ ሙሉ  ነበር፡፡  

በቅደመ ተሃድሶ በነበሩት አስር ዓመታት   ኢህአዴግ ቀድሞውኑ የጨበጣቸው አብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ባህርያቱ የህዝቡን ጥቅምና መብት የሚያስጠብቁ መሆናቸው ግልፅ ነው፡፡ 

የሆነ ሆኖ የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነት በሰፈነበት ሁኔታ አቋሞቹን 

እና ባህሪያቱን ጠብቆ ቀጣይነት ያለው ንቅናቄ ውስጥ በመግባት ያለማቋረጥ ራሱን ማደስ 

ካልቻለ ደረጃ በደረጃ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቱን  አጥቶ በጥገኝነት እንደሚዋጥ 

ገሃድ እየሆነ መምጣቱም የማይተባበል ነው፡፡ 

በአንድ በኩል አደጋው እየጎላና እየተባባሰ፣ በሌላ በኩል   በተለይም  በታላቁ መሪ በኩል 

መፍትሔው እየተቀነቀነ መጥቶ በ1993 በድርጅቱ ውስጥ በይፋ መቀጣጠል የተጀመረው 

የተሃድሶ እንቅስቃሴ ድርጅቱን ከጥገኛ ዝቅጠት አደጋ ለማዳንና በዚያውም የአገራችንን 

ህልውና ለማረጋገጥ መሰረት የጣለ እና ዛሬ ለደረስንበት ግማሽ ሙሉ መሰረት ነው ፡፡   

ህዝቡ የተሃድሶ መስመሮቹን ተገንዝቦ ቀስ በቀስ ወደ ልማትና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ 

እንቅስቃሴ ገባ፡፡ እነሆ በእንዲህ ዓይነት በውስጥ ትግል ተጀምሮ በህዝብ ንቅናቄ 

ተማሙቆ ባለፉት 18 ዓመታት የተከናወነው የልማትና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ እጅግ 
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ፈጣን ዕድገት የተመዘገበበት የድል ምዕራፍ ሆነ፡፡ የኢህአዴግ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መስመር ትክክለኛነት በተግባር የተረጋገጠበት አንፀባራቂ ድል፡፡ በኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲንና መልካም አስተዳደርን የመገንባትና የማስፈን መነሻዎች በህገመንግስቱ ላይ 

የሰፈሩ የዴሞክራሲ መርሆዎች ናቸው፡፡ 

የዴሞክራሲ ባህልን ለመገንባት ባጠቃላይ የተማረና አቅም ያለው ዜጋ ማፍራት መሠረቱ 

ሆኖ የስነዜጋ ትምህርት ማስፋፋትና ጥራቱን ማረጋገጥ፣ ወጣቱ ዴሞክራሲያዊ ባህሉ 

እንዲያድግ የሚያግዙ ተቋማትን መፍጠር፣ በብሄረሰቦች፣ በሴቶች፣ በሃይማኖት እኩልነት 

ላይ የተስተካከለ አመለካከት ማሳደር መቻሉም ከላይ ለተመለከቱት ግማሽ ሙሉም ሆነ 

ግማሽ ጎዶሎ አመለካከቶች ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡  

ከዴሞክራሲ ባህል ግንባታው ጎን ለጎን ተቋማትም መገንባት አለባቸው፡፡ 

ዴሞክራሲያዊነትን የሚፈጽሙና የሚያስፈጽሙ ተቋማት፡፡ የብዙሃን ማህበራት 

የተስተካከለና የሰከነ አመለካከት ላይ ተመስርተው ይህንኑ እንዲያጎለብቱ መቻሉም 

ሌላኛው ማሳያ ነው፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተስተካከለና በሰከነ አቅጣጫ እንዲንቀሳቀሱ 

ለማብቃት ብዙ ጥረት መደረጉ እና ሚዲያንና የህዝብ ም/ቤቶችን ሁሉ ማጠናከር 

መቻሉም ሌለኞቹ ማሳያዎች ናቸው፡፡ መልካም አስተዳደርን ከማስፈን አንፃርም  

ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት መስጠት፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት ማስፈን፣ ተሳትፎና 

የጋራ መግባባት መፍጠር፣ የህግ የበላይነትን ማስፈን፣ እኩል ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ - 

የተቋማትን የአገልግሎት ቅልጥፍና - ቅልጥፍና ብቻ ሳይሆን ደግሞ ውጤታማነት ዕውን 

ማድረግ  አስቀድሞም በመርሆነት መቀመጣቸውን በማይቀበል የግማሽ ጎዶሎ ብርጭቆ 

አሁንም የትም መድረስ አይቻልም፡፡ የእነዚህን መርሆዎች ፋይዳና የግማሽ ሙሉን 

አስተዋጽኦ መነሻ ቀጥሎ ከሚታዩት እውታዎች አስተሳስሮ በማየት መረዳት ይቻላል፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘመናት ማንነትን በሚያዋርድ የድህነትና መሃይምነት አረንቋ ውስጥ 

ቆይታለች፡፡ ከደርግ ውድቀት በኋላ እየተገነባ የመጣው ስርዓት አሳፋሪውን ሀገራዊ ሁኔታ 

ፈጽሞ ለመቀየር ባደረገው ጥረትና ርብርብ ሚሊዮኖች ይራቡ በነበሩባት ሀገር ሚሊዮኖች 

ራሳቸውን ከመመገብ አልፈው ለሌላውም ማምረትና ሀብት መፍጠር ደረጃ ላይ እንዲደርሱ 

አስችሏል፡፡ ልማታዊ ባለሃብቶች በሀገር ውስጥም እየተፈጠሩ ከውጪም እየጎረፉ በከወኑት 

የኢንቨስትመንት ስራ ሀገሪቱ ተጨባጭ የለውጥ ማዕበል ውስጥ እየገባች ነው፡፡የሃገራችን 

ችግር ድህነት ብቻ ያልነበረ መሆኑም ይታወቃል፡፡ 
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 ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብት የሚረገጥባት፣ 

ማንነታቸው የተካደበት፣ በንጉሳዊና ወታደራዊ አገዛዞች ህዝቦቿ በማንነታቸው፣ 

በእምነታቸውና በተፈጥሮአዊ መብታቸው ምክንያት ለስቃይ፣ እስራትና ስደት 

የተዳረጉባትም ነበረች፡፡ ይህን አስከፊ ስርአት ለመለወጥ ቀደም ሲል በተቀናጀም 

ባልተቀናጀም ሁኔታ የተለያዩ ትግሎች ሲደረጉ ቢቆዩም  ኢህአዴግ ያደረገው መራር፣ 

የተቀናጀና የሰው ልጆችን መስዋእትነት ያስከፈለ ትግል ፍሬ አፍርቶ  የፈጠረው አዲስ 

ስርአትና አዲስ ኢትዮጵያዊነት - ብሄር ብሄረሰቦች ሰብአዊ ፍጡርነታቸው የታወቀበት፣ 

ቋንቋና ባህላቸው ተከብሮ አደባባይ የወጡበት፣ እምነታቸው የተከበረበት፣ በልዩነታቸውና 

ህብረ ብሄርነታቸው ኢትዮጵያዊ የሆኑበት ስርዓት ሆኗል፡፡ ባለፉት 24 ዓመታት - ከደርግ 

ውድቀት በኋላ - ከልማት ስራውና ከድህነት ለመላቀቅ ከሚደረገው ጥረት እኩል ለእኩል 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባትና መልካም አስተደደር ማስፈን አማራጭ የሌለው፣ 

መተኪያ የሌለው አቅጣጫ መሆኑ ተሰምሮበት ሲሰራበት ቆይቷል፡፡ በዚሁ መሠረት 

ዴሞክራሲያዊ ህገመንግስት ማርቀቅና ማጽደቅን ጨምሮ የምርጫ ህግ፣ የመድብለ ፓርቲ 

ስርዓት፣ የፕሬስ ህግ፣ የመደራጀት መብት፣ የብሄር ብሄረሰቦች መብት ያለገደብ መከበሩና 

የዴሞክራሲ ተቋማት እንዲገነቡ የተደረገው ጥረት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ወሳኝ 

ክንውኖችና  ቢያንስ ግማሽ ሙሉውን የሚያጠይቅ ነው፡፡ የህዝብ ወንበር፣ የህዝብ ስልጣን 

ከምርጫ ኮሮጆ ብቻ እንዲመነጭ በማድረግ ፍትሀዊ ምርጫ እየተካሄደ መሆኑ፣ 

ለተማሪዎች ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ተቋማት የስነዜጋ ትምህርት መሰጠቱ፣ የህግ 

የበላይነትን ለማረጋገጥ የተከናወኑ ተግባራት፣ የሴቶችና የሀይማኖት እኩልነት በተጨባጭ 

መረጋገጡ የተገኙ የለውጥ ውጤቶች ናቸው፡፡ በፌደራልና በክልል የመንግስት ተቋማት 

ሁሉ የአፈጻጸም ድርሻቸው ይለያይ እንጂ በሁሉም ቀልጣፋና ውጤታማ አሰራርን 

ለመዘርጋት የአሰራር ማሻሻያዎችና የተቋማዊ ለውጦች መሣሪያዎች መተግባራቸው 

መልካም አስተደዳርን ለማስፈን የተዳረጉ ጥረቶችን እና ግማሽ ሙሉ ብርጭቆውን  

የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ 

የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የመለሰ፣ በመረጡት መሪያቸው መተዳደርን 

መሠረት ያደረገ፣ በገቢያቸው የመወሰንና የመተዳደር ስልጣንን ያጎናፀፈ ነው፡፡ 

የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጥያቄያቸውም ሩቅ ሳይሄዱ፣ ማዕከላዊነት ላይ 

ሳያንጋጥጡ፣ ሳይጉላሉ በታችኛው የአስተዳደር እርከን እንዲመለሱ ለማድረግ  ያስቻለ 

መሆኑንም አያስተባብሉትም ፡፡  
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ህገመንግስት የህዝብ የስልጣን ሉአላዊነት 

የተገለጸበት፣ አላማዎቹና መሠረታዊ መርሆዎቹም ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና 

ለመልካም አስተዳደር መስፈን መሠረትና ምንጭ የሆነ ህገመንግስት ነው፡፡የኢትዮጵያ 

ህገመንግስት በጸደቀ ማግስት የዴሞክራሲ ተቋማትን ከማቋቋም እና ማደራጀት ጀምሮ 

በሰላም በዴሞክራሲና በልማት መስኮች በርካታ ቁልፍ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ 

ኢትዮትጵያ ከመለኮት ወይም ከአፈሙዝ በ‹ሚመነጭ› ስልጣንና አገዛዝ ለዘመናት 

ተዳድራለች፡፡ በነዚህ ስርዓቶች - ለይስሙላ ከሰፈሩ የህገ መንግስት ድንጋጌዎች  በላይ 

መሪዎቹ እንዳሻቸው የሚሆኑበትና የህግ የበላይነት መርሆ ያልዞረባቸው ናቸው፡፡ለነበሩ 

መሪዎቹ ቃላቸው ህግ፣ ስሜታቸው ስርዓት የሆነበት፣ በየደረጃው ያሉ ባለስልጣናትም 

በክቡር የሰው ህይወት ሳይቀር የሚወሰኑበት ነበር፡፡  

ዴሞክራሲያዊ ስርአት ለመገንባት ቁልፍ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ የዴሞክራሲ ተቋማትን 

ማቋቋምና ማጠናከር ነው፡፡ የኢፌዴሪ ህገመንስትም ፓርላሜንታዊ ስርዓት የሚከተል 

የሁለት ምክርቤቶች ድንጋጌዎችን የያዘ በመሆኑ እነዚህን ተቋማት የማጠናከር አቅጣጫ 

እንደግብ ተይዟል፡፡ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህገመንግስት በጸደቀ ማግስት እነዚህ ሁለት 

ም/ቤቶች በአንቀጽ 55 እና 62 እውን ሆነዋል፡፡ በህገመንግስቱ የመንግስት አሰራር ለህዝብ 

ግልጽ የመሆንና ተጠያቂነት ባለው መንገድ መከናወን እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ 

በመንግስት አሰራር ግልጽነትንና ተጠያቂነትን ማስፈን ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና 

ለልማት ውጥኖች እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ ይህ መርሆ መኖሩም ሙስናና ብልሹ አሰራርን 

ለመቆጣጠር መሠረታዊ መሣሪያ ነው፡፡  

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን አንዱ መለያ የሆነው የቡድንና የግለሰብ መብቶችን 

ሳይሸራረፉ እና ሳያበላልጡ ማክበር ነው፡፡ በመሆኑም የቡድን መብቶችን ለማስከበርና 

ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዳይጣሱ፣ ቢጣሱም ወዲያው እንዲታረሙ ለማድረግ 

የሚያስችል ሥርዓት ለመገንባትና ለዚሁ የሚሰሩ ተቋማትን ለማደራጀት የሚያስችሉ ህጎች 

ወጥተው መተግበራቸውም አይካድም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የህዝብ እምባ 

ጠባቂ ተቋም፣  የስነ ምግባርና ጸረሙስና ኮሚሽንና ሌሎች ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ማበብ 

ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ተቋማትን ያቋቋሙ ህጎች ወጥተዋል፡፡ ስርዓቱ እንደስርዓት 

ሲጠነሰስ ለዴሞክራሲና ለፖለቲካ ስልጣን ባለቤትነት ልዕልና ሰብአዊ መብቶች በተጨባጭ 

የሚከበሩበት ሁኔታ ማመቻቸትና አስተዳደራዊ በደሎች በዋዛ የማይታለፉበትን ሁኔታ 
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መፍጠር ነውና ይህንኑ ዕውን ለማድረግ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን  እና 

የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋማት መቋቋማቸውን መካድ የግማሽ ጎዶሎ ፖለቲካ ሰለባ መሆን 

ነው ፡፡  

የክልል መስተዳድሮች የሽግግር መንግስቱን መመስረት መሰረት አድርገው ሰለተቋቋሙ 

የክልል ስራ አስፈፃሚና ህግ አውጪ አካላት የተለያዩ አልነበሩም፡፡ ክልሎችም የራሳቸው 

መንግስት አልነበራቸውም፡፡ ከተሃድሶ እንቅስቃሴ በኋላ ይኸው ክፍተት ተስተካክሎ ህገ-

መንግስቱን ወደመሬት ለማውረድ የክልል ስራ አስፈፃሚና ህግ አውጪ እንዲሁም ህግ 

ተርጓሚ አካላትን አለያይቶ በማቋቋም ታርሟል፡፡  

በዚህ አግባብ የጆቤን ጐዶሎ ከእኛና ከስርአቱ ምሉእነት ጋር እያንሠላሠልን ስንመለከተው 

ጆቤ በጽሁፋቸው መግቢያ ላይ ያሠፈሩት እውነትና የሠጡት እውቅና አፍጦ ይወጣል፡፡ 

በኢህአዲግ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት “ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር እየተጋች ያለች 

አገር” በሚል መሪ ቃል ስር ላሳካዉ አንፃራዊ መረጋጋትና ተጠቃሽ ፈጣን የኢኮኖሚ 

እድገት ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው፡፡ይሄም ስኬት ኩሩው የኢትዮጵያ ህዝብ ደስተኛ 

እንዲሆንና ወጣቱም ተስፈኛ እንዲሆን እያስቻለው ነው፡፡ ባለፈው አስር ዓመት ኢትዮጵያ 

ከአለማችን ፈጣን ኢኮኖሚዎች በመጀመርያ ረድፍ እምትጠራ አገር ሆናለች። ይህ ፈጣን 

የኢኮኖሚ እድገትም ተጨባጭ፣ሊካዱ እማይችሉና እሰየው እሚያስብሉ ልማታዊና 

ማህበራዊ ለውጦችን አስከትሏል። ከሞላ ጎደል የተሳካው የምእት አመቱ የልማት ግቦች፣ 

እንደ ህዳሴው ግድብ አይነት ታላላቅ ፕሮጀክቶች፣ እየተሳለጡ ያሉ ሰፋፊ የስኳርና 

የማዳበርያ ፋብሪካዎች ተከላ ሲታይ ይህን እዉን ያደረገዉን መንግስትና አመራሩን 

ማመስገን ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። 

 

በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሃይለማርያም ደሳለኝ ያገኙት የ South-South ሽልማትም የዚህ 

ጥረት ማሳያ ነው፡፡ ክቡር ጠቅላይ ሚንስቴር እኔም እንዃን ደስ አልዎት ማለት 

እፈልጋለሁ። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን አንድ (GTP 1) አጠቃላይ አገራዊ ያፈፃፀም 

ደረጃውም አበረታች ነበር ማለት ይቻላል፤ በክልሎች መሃል ሊታረም እሚገባው 

አለመመጣጠን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በኢኮኖሚው መስክ አገራችን ኢትዮጵያም 

ገፅታዋን በፍጥነት እየቀየረች ትገኛለች። GTP 1 አስፍቶ ማሰብንና አግዝፎ መስራትን 
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ያስተማረ እቅድ ስለነበር እያንዳንዱ ዜጋ ላይ የፈጠረው መነሳሳት እንደ ቀላል የሚታይ 

አይደለም። የተለጠጠ እቅድ ይዘህ እጅግ በጣም ብዙ አልመህ ብዙ ብትሰራ፣ በፐርሰንት 

ሲታይ ትንሽ ቢመስልም ትንሽ አቅዶ እስዋን ብቻ ከማሳካት ግን ሺ እጥፍ ይሻላልም 

ይበጃልም። ስለዚህ ambitious ፕላን መሆኑ ሊደነቅ ይገባዋል። ክጀርባው ያለው እሳቤም 

ማደግ ካለብን ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ሽግግር ያስፈልገናል፤ይህን ለማድረግ ደግሞ ተለቅ ያለ 

ስራ መስራት አለብን ነው። ይሄም በጎ እሳቤ ነው። ትልቅ ነገር ሳያስቡ ትልቅ አገር 

መገንባት አይቻልም። ባጠቃላይ በትምህርት መስፋፋት (በተለይ የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት መስፋፋት)፣ በጤና ኬላዎች መዳረስ፣ ለአርሶ እና አርብቶ አደሩ የሚደረጉ 

ድጋፎች፣ ሰፋፊ የትራስፖርት አውታሮች ያሳካ የኢኮኖሚ እድገት፣ ሃብታም ገበሬዎችን 

መፍጠር የቻለ ግብርና፣ ብዙ ወጣቶችን የፈጠራና የሃብት ባለቤት ማድረግ የቻለ ጉዞ 

ተገቢ እውቅና ማግኘት አለበት። የኢንዱስትሪ ክፍሉም በብዙ ችግሮች የተሞላ ቢሆንም 

መንግስት ለዘርፉ የሰጠው ትኩረት የላቀ መሆኑ ሊደነቅ ይገባል። 

አንፃራዊ ሰላምና መረጋጋት በማስፈንና ሰላም ላጡ ህዝቦች የሰላም ሃይል በመሆን 

እሚደረገው የዲፕሎማሲና የመከላከያ ሃይላችን ጥረትም እጅጉን እሚመሰገን ነው። 

ኢትዮጵያ ላይ የሰፈነው አንፃራዊ ሰላምና መረጋጋት ዝቅ ተደርጎ ሊታይ እሚችል 

አይደለም፤ እነ ሶርያና ሊቢያ ከነ ሙሉ ሃብታቸው ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉም 

መርሳት የለብንም። እነ ኬንያና ሶማልያ በአሸባሪዎች ሲታመሱ በሰላም ተኝተን 

እምናድረው የሰፈነዉን አንፃራዊ ሰላም ተማምነን ነው። ዋናው የሰላማችን ምንጭ ህገ-

መንግስታዊ ስርዓታችን ቢሆንም የፀጥታ ሀይሎቻችን ልዩ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ 

በተለይም ትህዴንን (TPDM ) ለአዲስ ዓመት ስጦታ በማበርከታቸው አድናቆቴን መግለፅ 

እወዳለሁ። በተጨማሪም ከአባይ ወንዝ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚታየው የሶስትዮሽ 

ስምምነትም የኢትዮጵያ መንግስት አስተዋይነትና ለብሄራዊ ጥቅሙ ያለው ተቆርቋሪነት 

ያረጋገጠበት ድርጊት ተደርጎ ሊቆጠር እሚገባው ነው። ተስፋ ሰጪ በሆነው አጠቃላይ 

እንቅስቃሴ ምክንያት የተፈጠረው አገራዊ የህዳሴ መንፈስም ከምንም ሳይሆን መሬት ላይ 

ካለው እዉነታ የሚመንጭ አወንታዊ ቁጭት ስለሆነ ለለዉጥ ጉዞው እጅግ ጠቃሚ ግብአት 

ነው። ይሁን እንጂ የኑሮ ውድነት እጅግ እያሻቀበ በመሄዱና በሃብታምና ድሃ መካከል 

ያለው ልዩነት በዚህ ፍጥነት ከቀጠለ አደገኛ ስለሆነ ተገቢ እርምት መወሰድ አለበት 

እላለሁ፡፡ 

ልማታዊ ስኬቶቹ የመንግስትን ልማታዊነት ያሳያሉ ማለት ግን ዴሞክራሲያዊነቱን 
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ይገልፃል ማለት አይቻልም። ባጭሩ ሰላማዊና ልማታዊ ማለት ዴሞክራሲያዊ ማለት 

አይደለም። ዴሞክራሲያዊ ድባቡ እየሰፋ ነው ወይስ እየጠበበ ነው? የሚለውን ማየት ተገቢ 

ነው። ይህን ለመመለስ መለኪያ ያስፈልገናል። መመዘኛችን ህገ-መንግስታችን፤ 

የመንግስትና የገዢው ፓርቲ አቋሞች መሰረት አድርገን ብናየው ስርአቱን በበለጠ ለማየት 

ያስችለናል ብዬ እገምታለሁ። “በትግላችንና በከፈልነው መስዋዕትነት የተገኘውን 

ዴሞክራሲና ሰላም ዘላቂነቱ ለማረጋገጥ” እና ለሌሎች ተዛማጅ “ዓላማዎችና እምነቶች 

ማሰርያ” እንዲሆን ህገ መንግስቱ መፅደቁ መግቢያው ላይ ሰፍሮ እናገኛለን። ለዚህም ነው 

ሰላማችንንና ዴሞክራሲያችንን ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ የሚደረግ ጥረት ህገ-መንግስቱን 

ለማረጋገጥ የሚደረግ ጥረት ነው የምለው። 

ይህ እውነታ አፍጦ ወጣ ማለት ደግሞ የጆቤን ገደምዳሜ እንድንጠራጠር እና ምናልባትም 

የግማሽ ጎዶሎው ሰለባ ስለመሆናቸውና የቅልበሣው አካል አድርገን እንቆጥራቸው ዘንዳ 

ይገፋን ይሆናል፡፡ የግፊቱንም ተገቢነት እና ትክክለኛነት ለማረጋገጥም የጆቤን ሙሉ 

ስህተት በተሟላው እውነትና ትክክለኛነት በምናሄስበት ክፍል 2 ትርክታችን ማምራት ግድ 

ይለናል፡፡ 


