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ገድለ መለስ ወኢህአዴግ ወለዘህዳሴ ኢትዮጵያ 
 

ዮናስ 
 

በተደጋጋሚ እንደሚገለፀውና ታሪክ እንደሚያስታውሰን ካሳለፍናቸው ሁለት አሥርተ ዓመታት በፊት 

በነበሩት ሥርዓቶች የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ዋና መገለጫ የሆነውና መሠረቱ የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነው፡፡  

 

ይህ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ አንዳችም ተገዳዳሪ የሌለውና የልማታዊ ፖለቲካል 

ኢኮኖሚን አስተሳሰብ ፍፁም ተጭኖና ለአፍታም ያህል እንኳ የማርያምን መንገድ ጭምር ዘግቶ 

የቆየበት ሁኔታ ነበረው።  

 

በተለይም ለአሁኑ ትውልድ ቅርብ የሆኑትንና ከታሪክም ባሻገር በህይወት የሚገኙ አባቶችን 

በዋቢነት ለማቅረብ የሚያስችሉንን ሁለት ሥርዓቶች (ደርግንና የአፄ ኃይለ ሥላሴን ዘመነ 

መንግሥታት፤ የኢህአዴግን እና የመለስን ገድል ከመተረክ አንፃር ከብዙ በጥቂቱ እዚህ ላይ ማንሳት 

ጠቃሚ ይመስለኛል። 

 

በእነዚህ ሁለት ሥርዓቶች አዳዲስ እሴት ለመፍጠርና አልምቶ ለመጠቀም የሚያስችል ምቹ ሁኔታ 

አልነበረም፤ አይታሰብምም።  

 

ይልቁንም መሬትን በግል ሀብትነት ይዞ የሚካሄድ ኪራይ ሰብሳቢነት፤ የእዝ ኢኮኖሚ ገንብቶ 

የሚካሄድ ዝርፊያ ወ.ዘ.ተ የሥርዓቶቹ ዓይነተኛ መገለጫዎች ነበሩ።  

 

በመሆኑም መንግሥታዊ ሥልጣኑን ለግል ብልፅግና ሲጠቀሙበት የኖሩና የመላውን ሕዝብ ጉሮሮ 

በመዝጋት "ሕዝባችን፣ ኢትዮጵያችን" በሚል ሽፋን ሕዝብ ላይ  

 

 

ሲቀልዱ የኖሩ ገዥዎችን በማስወገድ አዲስ ዓይነት ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

መገንባት አማራጭ አልነበረውም፡፡  

 

በዚህም የተነሳ የደርግን ሥርዓት በትጥቅ ትግል ያስወገደው ኢህአዴግና በኢህአዴግ የሚመራው 

መንግሥት ላለፉት 21 ዓመታት በዚሁ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ 

ተጠምደው ቆይተዋል።  
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ይህን በኢህአዴግና በኢህአዴግ መራሹ መንግሥት የተከናወነ የሁለት አሥርተ ዓመታት የልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ግንባታን በሁለት ምዕራፎች ከፍሎ መመልከቱ ጠቃሚ ይሆናል።  

 

ከ1983 - 1993 ያለውን ወቅት ወይም ትግሉ ፈተና የበዛበት፣ መንገዱም የተንገራገጨ፣ ሂደቱ ሁሉ 

ወድቆ በመነሳትና በአጣብቂኝ የተሞላውን፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ ውስጣዊ መሻኮቶችና ቀማኛና 

ልማታዊ አመራሩ በቀን ከሌት ግብ ውስጥ የነበሩበትን ወቅትና በአንፃራዊ መልኩ የልማትና 

የዴሞክራሲ ጥያቄዎች የተመለሰበትን ጊዜ እንደ መጀመሪያ ምዕራፍ ልንወስደው እንችላለን፡፡  

 

እንደ ሁለተኛ ምዕራፍ ደግሞ ከ1994 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ያለውን እና መጪውን ጊዜ 

የሚሸፍነውን ነጣጥለን ማየት ገድለ ኢህአዴግ ወመለስ ዜናዊን ከኢትዮጵያ ህዳሴ አንፃር አንጠርጥሮ 

ለመረዳት ይበጀናል። 

 

ከመጀመሪያውም የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚን መገንባት የኢህአዴግና 

የመንግሥት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ ቢሆንምና ገና ከመነሻው ጥረት አልተቋረጠም፡፡  

 

ይሁንና ባለፉት 21 ዓመታት ውስጥ በመጀመሪያዎቹ አሥር ዓመታት ወይም በመጀመሪያው 

ምዕራፍ የነበረው እንቅስቃሴ በዋነኛነት የመንግሥት አስተዳደሩን እና አገሪቱ የምትመራባቸውን 

ተቋማት ዴሞክራሲያዊ ማድረግ ላይ ያተኮረ ነበር።  

 

ይህ የሆነበት ምክንያትም ሀገሪቱ በዋነኛነት ለድህነትና ኋላ ቀርነት የተጋለጠችው በዴሞክራሲ 

እጦት መሆኑን በመገንዘብ እና ሰፊና ስር ነቀል የዴሞክራሲያዊ ለውጥ በማስፈለጉ እንዲሁም 

አስፈላጊነቱ በፓርቲውና በፓርቲው አመራሮች በተደረገ ሰፊና ጊዜን የወሰደ ርዕዮተ ዓለማዊ 

ውይይትና ክርክር በመታመኑ ነው። 

 

በዚህ ሰፊ የክርክርና የውይይት መድረክ የግንባሩ ሊቀመንበር እና የመራሄ መንግሥቱ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የነበራቸው ሚና አዳዲስና ጠቃሚ ሀሳቦችን ከማመንጨት ጀምሮ የሕዝብ 

ወገንተኝነታቸው በተግባር የታየበት ነበር፡፡  

 

ኢህአዴግም ነገሮችን በውይይትና በክርክር የማዳበር፤ ልዩነትን በማጥበብና በትግሉ ዘመን 

የነበረውን አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ስብዕና የበለጠ ያጎለበተበት፤ በጠንካራ መሠረት ላይ ራሱን 

ያነፀበት፤ ብዙ መለሶችን ማፍራት የሚያስችል አቅምና ቁመና ያለው መሆኑን የበለጠ ያረጋገጠበት 

ነበር፡፡ 
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በሌላ በኩል ደግሞ ለሌላ ዓላማ የተሰለፉና የቀማኛ ባህሪ የተላበሱትን የጭቃ ውስጥ እሾሆች 

ዓላማቸው እንደማይሳካ ፍንጭና ምልክት ያገኙበት፤ አብሮ ለመቀጠልና ወደ ቦታቸው ለመመለስ 

መወሰን እንደሚገባቸው፣ ከዚህ ውጭ አማራጭ የሌለ መሆኑን የተገነዘቡት ወቅት ነበር። 

 

በዚህ ሁሉን ባሳተፈ መድረክ የተደረጉትን ውይይቶችና ንድፈ ሀሳባዊ ክርክሮች በመቀመርና 

ከሌሎችም ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች የተገኙ ልምዶችን በማካተት ዋናውና ገዥው ህገ 

መንግሥታችን የተሟላ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ተላብሶ እንዲፀድቅ የተደረገው በዚህና በመጀመሪያው 

የትግል ምዕራፍ ወቅት ነበር። 

 

በዴሞክራሲያዊ ዘርፍ ህገ መንግሥቱን መነሻ በማድረግ ፌዴራላዊ ሥርዓቱ በአዲስ መልክ 

የተዋቀረው፣ የግልና የቡድን መብቶች በተጣማጅነት ተከብረው የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ 

መሠረት የተጣለው፣ ሕዝቡ በነፃና ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች  

 

 

የራሱን መንግሠት ማቋቋም የጀመረውም በዚሁ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

ግንባታ የመጀመሪያ ምዕራፍ ወቅት ነበር። 

 

በልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዘርፍ የተደረገውን የመጀመሪያ እንቅስቃሴ ስንመለከትም አገሪቱ 

ከእዝ ኢኮኖሚ ወደ ገበያ መር ኢኮኖሚ ከተሸጋገሩና ለከፋ ቀውስ ከተዳረጉ በርካታ የሽግግር 

ማኅበረሰቦች በተለየ አኳኋን በአግባቡ የተመራና  

ያለመሠረታዊ ቀውስ የተፈፀመ ሽግግር ያደረገችበት ወቅት ነበር፡፡ 

 

ይህ የመጀመሪያው ምዕራፍ የትግል ጉዞ ደርግ ገንብቶት የነበረውና ከሩቅ ለተመለከተው የማይናድ 

ይመስል የነበረው እዝ ኢኮኖሚ ፈርሶ በነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ሥርዓት የተተካበት ነው፡፡  

 

ይህም ክንዋኔ በምዕራባውያኑ የኒዮ ሊበራል አስገዳጅ መመሪያዎች በመነጨ ሳይሆን ከራሳችን አገር 

በቀል የለውጥ ፕሮግራም በመነሳት እና ፌዴራላዊ ሥርዓቱን መሠረት በማድረግ እንዲፈፀም 

የተደረገበት፣ በራሳችን የለውጥ ፍጥነትና ቁጥጥር የተመራ እና የተሳካ ሽግግር የተካሄደበት ወቅት 

ነበር። 

 

ለዚህ ስኬታማ ሽግግር የኢህአዴግ ፕሮግራሞችና የመተዳደሪያ ደንቦች፣ የፕሮግራም አፈፃፀምና 

ከውይይትና ክርክር በኋላ እስከነልዩነት በአብላጫው ለሚፀድቁ መመሪያና ደንቦች የአመራሩና 

የአባሉ ተገዥነት በዋናነት ደግሞ የግንባሩ ሊቀመንበር ብስለትና ብልህነት፤ እንደ አንድ ሣንቲም 
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የሁለት ገጽታ በመሆን ኢህአዴግና መለስ የተጫወቱት ሚና ከፍተኛ እንደነበር የፓርቲው የታሪክ 

ድርሳናትና የትግሉን ጉዞ የሚያወሱ ሰነዶች ያመለክታሉ። 

 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ግንባታ የመጀመሪያው ምዕራፍ ወይም 

የመጀመሪያዎቹ አሥር ዓመታት በዋናነት የፖለቲካ መልክዓ ምድሩ በአዲስ  

 

 

 

ዴሞክራሲያዊ ይዘትና አቅጣጫ የተቀረፀና ተግባራዊ የሆነበት እንዲሁም የተወሰነ ልማታዊ ተግባር 

የተካሄደበት ቢሆንም ከዚህ በላይ በሆነ ፍጥነት መሄድ የሚቻልበት እድል እንደ ነበር ግን መዘንጋት 

የለበትም፡፡ 

 

ኢህአዴግ እድሉን ለመጠቀም እንደ ተቋም ጥረት ቢያደርግም መንገዱ ግን ፈታኝ ነበር፡፡ 

በተለይም ውስጣዊ ትንቅንቁ ግንባሩን እስከ መንገራገጭ አድርሶትም ነበር፡፡  

 

በዚህ ረገድ ከሚጠቀሱት እንቅፋቶች ቀዳሚው በወቅቱ የሥርዓቱ አደጋዎች ባህሪና መንስዔ 

እንዲሁም የሚፈቱበት መንገድ ተሟልቶ ያልተመለሰ የነበረ መሆኑ ነው፡፡  

 

ጥገኝነት ወይም ኪራይ ሰብሳቢነት የሥርዓቱ ዋነኛ መለያና ፈተና መሆኑ በትክክል ባለመቀመጡ 

ምክንያት ትግሉን በጠራ አቅጣጫ ለማስኬድ የማይቻልበትን ሁኔታ ፈጥሯል፡፡  

 

ይህ አዝማሚያ እንደገና ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር ተዳብሎ በእጅጉ ሲስፋፋና በራሱ ስልጣን 

ላይ ባለው ፓርቲ አመራር ላይም ከፍተኛ መከፋፈልን እስከማስከተል መድረሱም አደጋውን የከፋ 

ያደረገውና ብዙዎችንም ተስፋ ወደማስቆረጥ ደረጃ ያደረሰ ነበር፡፡ 

 

እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የመለስና የኢህአዴግ ሚናና ጥንካሬ ጎልቶ የሚወጣው፡፡ በትግሉ ሜዳ 

የነበረው ምኞትና ዕቅድ ሕዝቡን የልማቱ ተጠቃሚና ራሱን በራሱ ማስተዳደር የቻለበት ወርቃማ 

ጊዜ እንደገና ወደ ኋላ የሚቀለበስበትን አዝማሚያ ወደነበረበት የሚመለስበትን ሥር ነቀል የሆነ 

ለውጥ ማምጣት ወይም እጅ መስጠት አማራጮቹ ሆኑ፡፡ 

 

በዚህ እልህ አስጨራሽ ትግል ያለመሰልቸት የታገለውና ያልተንበረከከው ኢህአዴግ ተራማጆቹን 

የሚለይበት፤ ጥገኛውን ኃይል የሚያስወግድበት፤ እንደዥዋዥዌ ወደ  
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ኋላና ፊት የማይል ቀጣይነት ያለው ልማት ማምጣት የሚቻልበትን ንድፈ ሀሳባዊ ቀመሮች 

በመንደፍ ባዘጋጀው የተሃድሶ ፕሮግራም የበሰበሱትን ማራገፍ የተቻለው በመሆኑ አዲስ ወደ ሆነ 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ግንባታ መሸጋገር አስችሎታል፡፡ 

 

ኢህአዴግ የበላይነትን ይዞ የመጣውና የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወደ ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ መለወጥ የሚያስችሉትን ሁኔታዎች የመለየትና የውስጥ ችግሩን 

መነሻ አድርጎ አጠቃላይ ኅብረተሰባዊውን ሁኔታ በመገምገም የሥርዓቱ ፈተናዎች የሚመከቱበትን 

ትክክለኛ የትግል አቅጣጫ ያሰመረው ግና ከጦርነቱ ማብቂያ ላይ ነው፡፡ 

 

በዚህም አቅጣጫን የመለየትና የፍልሚያውን ጥበብ በንድፈ ሀሳብም ሆነ በተግባር ማረጋገጥ ብርቁ 

ያልሆነው ኢህአዴግ ተራራውን ንዶ መንገዱንም ማቅናት በመቻሉ ሀገሪቱን ላለፉት አሥር ዓመታት 

በዳበረ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አቅጣጫ እንድትመራ አስችሏታል፡፡ 

  

ሆኖም ግን ኢህአዴግና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በተደጋጋሚ እንደተናገሩት የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል   ኢኮኖሚ ሙሉ ለሙሉ ተተክቷል ወይም 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የበላይነትን ይዟል ማለት አይደለም፡፡ 

 

በአንድ በኩልና በወሣኝነት የኅብረተሰቡን እና የሀገሪቱን አዳዲስ እሴት የመፍጠር አቅም 

በመገንባት፤ በሌላ በኩል ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢነትን በመኮርኮም ተመጋጋቢ ትግሎች እየተካሄዱ 

ነው፡፡  

 

አዳዲስ እሴት የመፍጠር ችሎታ ሊገነባ የሚችለው የመሠረተ ልማት አውታሮች ሲስፋፉ፣ በከተማም 

በገጠርም የሕዝቡ የማምረት አቅም በሥልጠናና በተግባራዊ  

 

 

ርብርብ ሲገነባ፤ ሌሎች ልማትን የሚያበረታቱና የኪራይ ሰብሳቢነት አረንቋን የሚያደርቁ የተለያዩ 

እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡  

 

ከዚህ በተጓዳኝ የሕዝቡ አስተሳሰብ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ 

ሲያደርጉና የሕዝብን ተጨባጭ ጥቅሞችን ማስፋፋት ሲቀጥሉ ስለመሆኑ ኢህአዴግና መሪው 

ከተጨባጭ ማሳያና ምክንያቶች ጋር በተደጋጋሚ ለሕዝቡ ሲገልጹ እንደነበር እዚህ ጋር ማስታወስ 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

የሩቁን እንኳ ትተን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን ጉልበት ያየንበትን የቅርብ ጊዜ ሁናቴ 

ብናስታውስ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ማበብ ዋነኛ መንገዶች ናቸው በተባሉት 



 

6 

 

የመሬት አስተዳደር እና በግብር አሰባሰብ እና በንግድ ሥርዓቶቹ ላይ ኢህአዴግ መራሹ መንግሥት 

የወሰዳቸውን የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ መስመር እርምጃዎች ስንቶቹ 

ያስተናገዱበት መንገድ ትግሉ ገና እንደሆነ የሚያመለክት ነው፡፡ 

 

ባለፉት አሥር ዓመታት የኪራይ ሰብሳቢነት አረንቋን ለማድረቅና በምትኩ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለመፍጠር ኢህአዴግና ልማታዊ ሠራዊቱ በመሪያቸው በሳል የአመራር ጥበብና 

አስተዋይነት በመታገዝ ባደረጉት ትግል በአገሪቱ አዲስ የፖለቲካ ኢኮኖሚ እውነት በተጓዳኝ 

በመፈጠር ላይ መሆኑ በተጨበጭ የሚታይ ሀቅ ነው፡፡ 

 

ከብዙ በጥቂቱ የተወሰኑትን እናንሳ፦ በመሬታቸውና በጉልበታቸው በመጠቀም አዲስ ሀብት 

የሚፈጥሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች ተፈጥረዋል፡፡  

 

 

 

 

 

በከተሞችም በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ልማት እንዲሁም በተለያዩ የአካባቢ  ልማት ሥራዎች 

በመሳተፍና ጉልበታቸውን እና እውቀታቸውን አዋህደው  

 

በመንቀሳቀስ ውጤት ያመጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልማታዊ የኢኮኖሚ ተዋናዮች ተፈጥረዋል፡፡  

 

ጥሬ እቃዎችን እሴት አኳኋን በፋብሪካ አዘጋጅተው ለገበያ የሚያቀርቡና በተለምዶ ተንሰራፍቶ 

ከቆየው ኪራይ ሰብሳቢነት በተለየ አኳኋን በምርት ጥራትና በዋጋ ለመወዳደር የሚተጉ ልማታዊ 

ባለሀብቶች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ተፈጥረዋል፡፡  

 

እነዚህን የሚደግፍ ወደፊትም ሊሸከም የሚችል የመሠረተ ልማት፣ የፋይናንስ፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል 

አቅርቦት ወ. ዘ. ተ. የሟሟላት ተግባርም በሰፊው እየተከናወነ ይገኛል፡፡  

 

ይህ ሁሉ የሆነውም በመንግሥት፤ በመሪ ድርጅቱ ኢህአዴግ እና በሊቀ መንበሩ በሳል የአመራር 

ጥበብ ነው፡፡  

በቀጣይም ኢህአዴግ የፈጠራቸው በርካታ መለሶች ያሉን በመሆኑ የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ 

ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጥርጣሬ አይግባን፡፡ ሠላም፡፡ 

 


