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ርዕዮተ አለም አምላኪዎቹና እንዳገሩ ሰርዶ በሃገሩ በሬ 

 የሚዘምንበት ኢህአዴግ (፪) 

ዮናስ  03-13-15  

አሁን በአገራችን ያለው ሁለንተናዊ እድገት ከሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ውጪ የተሣካ እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡  

ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ የሠብአዊ መብት ስምምነቶችን በመቀበልና በማጽደቅ የአገሪቷ የህግ አካል ሆነው 

እንዲተገበሩ በማድረግ በዓለም ከሚገኙ አገሮች ባልተናነሠ መልኩ ሃላፊነቷን በመወጣት ላይ  መሆኗም እንዲሁ፡፡   ይሁንና 

ይህንን እውነታ የካዱ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮችና የርእዮተ አለም አምላኪዎቻቸው የሃገሪቷን ገፅታ ለማጠልሸት 

ሲታትሩ መስተዋላቸውን በተመለከተ የሚያነሷቸው ፍሬ ቢስ ሃሳቦች ለዚህ ጽሁፍ እንዲጥሩ መነሻና መንደርደሪያ እንዲሁም 

ማመሣከሪያነት ተወስደዋል፡፡  

 ሁላችንም እንደምናውቀው ሕገ መንግስቱ በዋናነት ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ያለመ ነው፡፡ አንደኛው ለዘመናት 

የግጭት ምክንያት ሆነውን 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፡፡ እርግጥ ነው ህዝቦች 

የራሳቸውን የማስተዳደር መብት ለአንዳንዶቹ በክልል ደረጃ የተከበረ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በዞንና ወረዳ ደረጃ ብቻ የተወሰነ 

ቢሆንም  ዋና መነሻው ግን ህዝቦች ራሳቸውን ማስተዳደር ከቻሉ የራሳቸውን ማንነት፣ ቋንቋ እምነትና ታ ሪክ ለማሳደግና ወደ 

ቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ይችላሉ የሚል ነው፡፡  

ይህን ርእዮተ አለማዊ አማራጭ ሌሎች አገሮች ከሚከተሉት ስናነፃፅረው በብዙ መልኩ የተሻለ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በዚህ ዙሪያ 

ያሉት አማራጮችም እንዲሁ አራት ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ አንደኛው ቅድም በዚህ ፅሁፍ የተገለፀው “Nation State” 

የሚለው Model ሆኖ ለሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም ህብረ ብሔር ለሆኑት ህዝቦች በአጠቃላይ የማያዋጣ መንገድ ነው፡፡ 

ቀጥሎ የምናየው እንደነ አሜሪካ የተከተሉት Liberalism ሆኖ መንግስትና ማንነት (ethnicity) እንደ መንግስትና ሃይማኖት 

መለያየት አለበት፣ የአናሳ ህዝቦች መብት አገሪቱ ዲሞክራሲና የእኩልነት መብት እየተከበረ ሲሄድ አናሳዎቹ ማንነታቸውን 

እየተዉ ወደ ዋናውና ገዢው አመለካከት እሴት ቋንቋ እየተዋጡ ይሄዳሉ የሚለው ሆኖ ይህም በዋናነት አንድ ትልቅ 

“Nation” እና የተበታተኑ አናሳ  ህዝቦች ያሉበት ሁኔታ ሲኖር በመጠኑ ሊሰራ የሚችል ግን ሕብረ ብሔራዊ በሆኑ ሕዝብ 

በተለይም ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ አናሳ ህዝቦች ተበታትነው ሣይሆን አንድ ታሪካዊ አካባቢ ተቆጣጥረው የሚኖሩ ከሆነ ይህ 

አማራጭ የማይሠራ መሆኑ ብዙ ፀሐፊዎች ባለፉት 15 ዓመታት በስፋት አትተዋል፡፡ በተጨማሪም መንግስትና ማንነት 

መለያየት አለባቸው የሚባለው አመለካከት በዝርዝር ሲታይ ሊፈፀም የማይችል ነው፡፡ ምክንያቱም መንግስት የአገሪቱ 

የፓርላማ ወይም የሥራ ቋንቋ ሲወሰን እንዲሁም አገሪቱ የመንግስት እምነት (ካለ ማለት ነው) ሲወሰን ግልጽ በሆነ መንገድ 

አንድ ቋንቋ/እምነት የበላይ ማድረጉ ስለማይቀር መለያየት አለባቸው የሚለው አመለካከት ብዙም የሚያስኬድ ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡ በተጨማሪም የተለያዩ አይነት ውሳኔዎች በየደረጃው ሲደረጉ Majority Vote የሚከተል በመሆኑ አናሳ 
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ሕዝቦች  ደግሞ በምንም መልኩ አሸናፊ የሚሆኑበት ሁኔታ ስለማይኖር Permanent Majority us permanent 

minority መካከል ውጥረት የመፍጠር አደጋም አለው፡፡  

ሦስተኛው Conso ciational model power sharing የምንለው ሆኖ የግድ በፌዴራል መልክም ባይሆን ህብረብሔር 

በሆኑ አገሮች የሚኖሩ ህዝቦችና የፖለቲካ ሊሂቃኑ መካከል ስልጣን ክፍፍል መኖር አለበት፣ ከዚህ ባለፈ የምርጫው ዓይነት 

Proportional System መሆን አለበት፣ እንዲሁም አናሳ ህዝቦች ስልጣን መከፋፈል ብቻ ሣይሆን የነሱን ጉዳይ የሚጎዳ 

ሁኔታ ሲፈጠር veto power ጭምር እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው፡፡ የዚህ አመለካከት አሳቢዎች ብዙ ቢሆኑም በዋናነት 

ግን ህዝቦች ተሰበጣጥረው የሚኖሩ መሆንና ልዩነታቸውን አክብረው በአንድ ማዕከላዊ መንግስት መገዛት የሚቀበሉ መሆን 

አለባቸው የሚለው ነው፡፡ በተጨማሪም ሊህቃኑ በፖለቲካ ሂደቱ እንወክላለን የሚሉትን ህዝብ በአግባቡ የሚመሩና በሰጥቶ 

መቀበል መርህ የሚያምኑ መሆን አለባቸው የሚል ነው፡፡ የዚህ አመለካከት ዋነኛ አደጋ በዚህ ሁኔ እልህ አስጨራሽ በሆነ 

መንገድ የሚዋቀረው መንግስት (coalition) አስቸጋሪ ሁኔታ (Crises) ሲያጋጥም በቀላሉ የሚፈርስ የመሆኑ አደጋና 

ከታቀደው በላይ የተለያየ ምርጫ እንዲኖር የሚያስገድድ መሆኑ ነው፡፡  

በመጨረሻው አማራጭ አገራችን የምትከተለው የስልጣን ክፍፍል በፖለቲካ ሂደቱ ብቻ ሣይሆን ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያለው 

የፌዴራል ሥርዓት የሚቀበልና ህዝቦች Political Autonomy ኖሯቸው ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ነው፡፡ ይህ 

አማራጭ በተለይም በብሔር የተደራጁ የፖለቲካ ሃይሎች ባሉበትና የብሔር ስሜቱ (ቋንቋችን፣ ባህላችን እና ታሪካችን 

ከሌሎች የተለየ ነው የሚለው አመለካከት) ስር የሰደደ ከሆነ እንዲሁም ህዝቦች ተሰበጣጥረው ሣይሆን አንድ ታሪካዊ የሆነ ቦታ 

ላይ ይዘው የሚገኙ ከሆነ ብቸኛው አማራጭ መሆኑን የሚያትቱ ብዙ ናቸው፡፡  

ሰብዓዊ መብት የምንለው ፅንሰ ሃሳብ በዓለም አቀፍ ደረጃ መታወቅ የጀመረው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ቢሆንም 

በአገሮች የፖለቲካ መድረክ ብቅ ማለት የጀመረው ግን ከዛ በፊት እንደሆነ ብዙ ፀሐፊዎች ይስማሙበታል፡፡ በዚህ ረገድ በጣም 

የታወቁት ፈላስፋ John Locke (1632-1704) “Social Contract” የሚለውን ፅንሰ ሃሳብ ማካተት ከጀመሩበት ጊዜ 

ወዲህ የዜግነት መብት የሚለውም አብሮት ብቅ እንዳለ ብዙዎቹ የሚስማሙበት ጉዳይ ነው፡፡ እንደ እሳቸው አባባል ሥልጣን 

የሚመነጨው ከሰማይ ወይም ከተወሰነ የዘር ግንድ ካላቸው የሕብረተሰብ ክፍሎች ሳይሆን በየጊዜው የሚደረግ የዜጎች 

መልካም ፈቃድ እንደሆነ ይገልፃሉ፡፡ በዚህም ሂደት መንግሥትና በዜጎች መካከል የሚገባ ቃል ኪዳን እንዳለና ይህ ቃል ኪዳን 

ዜጎች በአገራቸው ፀጥታ ሥርዓትና የሕግ የበላይነት እንዲከበር መንግሥት የሚባል ተቋም እንዲኖር መፈለጋቸው መንግሥት 

ደግሞ ይህን ኃላፊነት ሲወጣ የዜጎች የሕይወት፣ የነፃነትና ንብረትን የመያዝ መብት የማክበር ግዴታ እንዳለው ይገልፃሉ፡፡ ዞሮ 

ዞሮ   የመንግሥት ሥልጣን ምንጩ ሕዝብ/ዜጎች/እንደሆኑና መንግስትም ከሕዝብ ላገኘው ሥልጣን የዜጎችን መብት የማክበር 

ግዴታ እንዳለው የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ይህ ጽንሰ ሃሳብ ወደ ኋላ የሕዝቦች ራሳቸውን የማስተዳደር መብት በሚል መልኩን 

ቀይሮ አሜሪካውያን በ1776 ከእንግሊዝ ነፃ ለመውጣት እንዲሁም በፈረንሳይ አብዩት ዓይነተኛ መሳርያ ሆኖ የተለያዩ  ቅኝ 

ገዥና ንጉሳዊ ሥርዓቶች በማንኮታኮቱ በሕዝብ የተመረጡ መንግሥታት ብቅ እንዲሉ ትልቅ አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ በዚህ 

ሂደት ውስጥ ሰብአዊ መብት የሚለው አስተሳሰብ ወደ ፖለቲካ መድረኩ ብቅ ማለት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 

(Transformed/emancipated humanity from subjects to full fledged citizenship) ሰዎችን ከተገዢነት 

ወደ ሙሉ ዜግነት እንደአሸጋገሩና ነፃ እንዳወጡ ብዙ ፀሐፊዎች ይስማሙበታል፡፡ ይህ አስተሳሰብ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት 
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በኋላ ሰብአዊ መብቶች በ UDHR (1984) ከዛም በ1966 የተፈረሙትና በ1976 ስራ ላይ መዋል የጀመሩትን የፖለቲካና 

ሲቪል መብቶች እንዲሁም የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና የባህል መብቶች በመጠኑም ቢሆን ግንኙነት አለው፡፡ እንደሚታወቀው 

ሰብአዊ መብቶች የተለያዩ ፀሐፊዎች በተለያየ መልኩ ይከፍሏቸዋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ አንዱ የፖለቲካና የሲቪል መብቶች 

(First generation rights) የምንላቸው ይገኙበታል፡፡ 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 በመግባት 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 መሆናቸው 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 የተቆራኘ እንደነበርና ከሁለተኛ 

የዓለም ጦርነት በኋላ በከተሞች አካባቢ ባጋጠመው ሰፊ የሥራ አጥነት፣ የበሽታ 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፡፡  

እነዚህ መብቶች እላይ ከተጠቀሱት በመጠኑም ቢሆን የሚለያቸው መንግሥት እነዚህ መብቶች ተግባር ላይ ይውሉ ዘንድ 

መጠነ ሰፊ የሆነ ገንዘብና ሃብት ማውጣት ያለበት መሆኑ ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ የጤና፣ ትምህርት ወዘተ ዜጎች ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ ዜጎች ባሉበት አካባቢ የመንገድ የትምህርት ቤት እንዲሁም ሆስፒታሎች መንግሥት መገንባት እንዳለበት 

የሚያስገድዱ መብቶች ናቸው፡፡ በተጨማሪም መንግሥት ለፖለቲካ ሂደቱ ሚናው ውስን መሆን አለበት የሚለው 

አመለካከትም የሚቀበሉ አይደሉም፡፡ ከመንግሥት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ በመሆናቸው ከአገሪቱ የኢኮኖሚ 

ዕድገት ጋር የተገኙ ናቸው፡፡ በዚህም ምክንያት አፈፃፀማቸው ቀስ በቀስ ሊሆን ይችላል፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ አብዛኞቹ በቅኝ ግዛት የነበሩ የአፍሪካና የኤዥያ አገሮች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት፣ የዕድገት 

መብት ንፁህ አካባቢ የመኖር መብት በሚል ሌሎች መብት ተጨምረው እናገኛለን፡፡ ዞሮ ዞሮ ባለፉት 10 ዓመታት ወደ ጋራ 

መግባባት የተደረሰበት ነጥብ ቢኖር መብቶች በየትኛውም ጎራ ይከፈሉ ሁሉም መብቶች የማይነጣጠሉና የተያያዙ እንዲሁም 

በሁሉም የዓለም አካባቢ መፈፀም ያለባቸው መሆኑን ነው፡፡ ይህ ሲባል መብቶች በየአገሩ የፍትህና የፖለቲካ ተቋማት ተግባር 

ላይ ሲውሉ አገሮቹ የአገራቸውን ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ አያስገባም ማለት አይደለም፡፡ እንዲያውም አንዳንድ ፀሐፊዎች 

እንደሚሉት የዜጎች መብት በአንድ የፖለቲካ ሥርዓት ውስጥ ለብቻ ተነጥሎ የሚታይ ሳይሆን ከተቋሞች ጥንካሬ ከዴሞክራሲ 

ዕድገት በተቋሞች መካከል የሥልጣን ክፍፍልና (Checks and Balance) ከመኖርና ካለመኖር ጋር የተቆራኘ እንደሆነ ነው፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ እስከ ቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ ድረስ አንድ አገር ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ብትፈርምም አገሮች 

በመካከላቸው በነበረው አንዱ በሌላው ላይ ጣልቃ ያለመግባት ግዴታና የአገሮች የፖለቲካ ሉዓላዊነት ሰፊ ቦታ ይሰጠው 

ስለነበር በተባበሩት መንግሥታት ቻርተር መሠረት ለዓለም ሰላምና አለመረጋጋት ጠንቅ ሆነዋል ካልተባለ በስተቀር ዓለም 

አቀፉ ሕብረተሰብ እርምጃ ይወስድ ይችል የነበረበት ሁኔታ ውስን  ነው፡፡ 
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 ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በኋላ ግን ባይሳካም በሱማልያና ቀድሞ ዩጎዝላፊያ እንደታየው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ 

“Humanitarian Crisis” አለ ብሎ ባመነ ጊዜ ጣልቃ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ታይተዋል፡፡  

ከዚህ ውጭ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሰነዶች የተለያዩ ኮሚቴዎች በማቋቋም አገሮች ያለባቸውን ግዴታ 

እንዲወጡ የተለያየ ተጽእኖ የሚያደርጉ ቢሆንም በዚህ ረገድ አገሮች ያለባቸውን ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ ባይወጡ የተለያየ 

ዲፕሎማሲያዊ ጫና ከማድረግ ያለፈ ጠንካራ እርምጃ ሲወስድ አልታየም፡፡  

በዚህም ምክንያት ሰብዓዊ መብቶች ባንድ አገር እንዲፈፀሙ ቀዳሚው ኃላፊነት በአገሪቱ ፍ/ቤቶች፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኖች 

እምባ ጠባቂና ሌሎች አገራዊ ተቋሞች ላይ የተሰጠ ነው፡፡ ይህ ተፈፃሚ ባልሆነበት ሁኔታ ብቻ ነው ዓለም አቀፍ ተቋሞች 

ጣልቃ ሊገቡ የሚችሉት የሚለው አስተሳሰብ ሰፊ ስፍራ ይዞ የሚገኘው፡፡  

እዚህ ላይ ሳይጠቀስ ማለፍ የሌለበት ጉዳይ ሰብአዊ መብቶች የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ የሚጎናፀፋቸው መብቶች 

(Natural law conception) ናቸው ወይስ መብቶች መብት ሊሆኑ የሚችሉት በሕግ በተለይም በሕገ መንግሥት እውቅና 

ሲያገኙ የሚለው ብዙ ፀሀፊዎችን ለብዙ ዘመን ያከራከረ መሆኑ ነው፡፡ እርግጥ ነው ሰብአዊ መብቶች ከስማቸው ጭምር 

መረዳት እንደሚቻለው ሰው ሰው በመሆኑ የሚጎናፀፋቸው ቢሆኑም ሕጋዊ (ሕገ መንግስታዊ) እውቅና ካልተሰጣቸው 

ተፈፃሚ የመሆናቸው ጉዳይ አከራካሪ በመሆኑ አንዳንድ ፀሐፊዎች መሠረታዊ መብቶች (Fundamental Rights) ለመባል 

ሕገ መንግሥታዊ እውቅና የግድ ይላል የሚሉ መኖራቸው ነው፡፡  

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 ኃላፊነታቸው 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 ሲባል ግን መብቶች ፍፁምና ገደብ የሌላቸው ናቸው ማለት አይደለም፡፡ ሁሉም ዓለምአቀፍ ሰነዶችና አብዛኞቹ ሕገ-

መንግሥቶች መብቶች ላይ የተወሰነ ገደብ ሊኖራቸው እንደሚችል ይገልፃል፡፡  

አንደኛ አንድ መብት የሌላ ሰው መብት ለማክበር ሲባል የተወሰነ ገደብ ሊጣልበት እንደሚችል፣ ሁለተኛ መንግሥት በም/ቤት 

በፀደቀ ሕግና ለተወሰነ ዓላማ እንዲሁም 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 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 
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መሆኑን፤ 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፡፡  

ሌላው ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ነጥብ አስቸኳይ ጊዜ ሲያጋጥም የተወሰኑ መብቶች ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉበት ሁኔታ 

እንዳለ ነው፡፡ ይህ ግን ሊሆን የሚችለው ላጭር ጊዜ ብቻ እንደሆነና አስቸኳይ ጊዜ ለማወጅ ምክንያት የሆነው ሁኔታ ሲያበቃ 

መብቶች መከበርና መፈፀም እንዳለባቸው ሁሉም ሰነዶች ይገልፃሉ፡፡ በተጨማሪም አስቸኳይ ጊዜ ቢያጋጥምም ሊጣሱ 

የማይገቡ መብቶች እንዳሉ በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥትና ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ሰነዶች ተገልፀዋል፡፡  

በፓርቲዎችና በዴሞክራሲ መካከል ያለውን ወይም መኖር ስላለበት ግንኙነት ከማየታችን በፊት ዴሞክራሲ ስንል ህብረት 

ፓርቲ/መድብለ ፓርቲ ባለበት ሁኔታ እያሰብን መሆኑን ግልፅ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ይህም የምንልበት ሁኔታ ምክንያቶች 

አሉ፡፡  

አንደኛው በ1987 የፀደቀው የኢፌዲሪ. ሕገ መንግስት በግልፅ ህብረ ፓርቲ/ መድብለ ፓርቲ ለኢትዮጵያ ዴሞክራሲ በግልፅ 

የተቀበለ መሆኑ ሲሆን ሁለተኛው መድብለ ፓርቲና ዴሞክራሲ በጣም የተቆራኘ ፅንሰ ሃሳብ በመሆናቸው ነው፡፡ ይህም ማለት 

ዴሞክራሲ ሲባል በአንዳንድ አፍሪካና የቀድሞ ሶሻሊስት አገሮች የታየው የአንድ ፓርቲ ፈላጭ ቆራጭነት ሳይሆን ህዝብ 

አማራጭ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም መርሆዎች ቀርበውለት ነፃ በሆነ ሁኔታ የሚሆነውን ፖሊሲና አመራር 

የሚመርጥበት ሂደት መሆኑ የማያጠራጥር ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር የተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰብ (Political 

pluralism) ይኖራል ተብሎም ስለሚገመት በነዚህ ምክንያች አንድ ፈላጭ ቆራጭ ፓርቲ የሚቀበል ሥርዓት እውነተኛ 

ዴሞክራሲ ይሰፍናል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል፡፡ በተለይም ደግሞ እንደ እኛ ባለው ሕብረተሰብ ሰፊ የቆዳ ስፋትና የተለያየ 

እምነትና ብሔረሰብ ባለበት አገር አንድ ፓርቲ ብቻውን የዚህ ሁሉ ሕዝብ መልክዓ መድር ወዘተ ሙሉ ፍላጎቱን በማወቅ 

ያለምንም ችግር ይወጣዋል ብሎ ማሰብም ያስቸግራል፡፡ ስለዚህ ህገ መንግስቱ ስለተቀበለው ብቻ ሳይሆን ጥሩ  ፖሊሲና 

መሪዎች አማራጭ ለማቅረብና በተለያዩ ህዝብ ፍላጎት ሊኖረው የሚችለውን ፍላጎት በመወከልና የተለያዩ የፖለቲካ 

አመለካከት መኖር ለዴሞክራሲ እድገት ካለው ሚና ሲታይ ህብረ ፓርቲ /መድብለ/ ፓርቲ ሥርኣት ወሳኝ ስለመሆኑ 

የሚያከራክር አይሆንም፡፡ ይህ ሲባል ግን ገደብ የለሽ የፓርቲ ቁጥርም የራሱ የሆነ አደጋ የለውም ማለት አይደለም፡፡ እንደኛ 

ባለው ህብረተሰብ አብዛኛው ህዝብ በገጠር የሚኖርና ገና በትምህርት ያልገፋ ህብረተሰብ ባለበት ሁኔታ በፌዴራልም ይሁን 

በክልል  ከቁጥር በላይ የሆኑ ፓርቲዎች መብዛት በፓርቲዎች መካከል ያለውን ልዩነት አንጥሮ ለማወቅና የሱን ፍላጎት 

የሚወክል ፓርቲ ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር እንደሚችል ከዚህ በፊት ከተደረጉት ምርጫዎች ማየት ይቻላል፡፡ 

ስለዚህም በአሁኑ ሰዓት የሚታየው የፓርቲዎች እንደ አሸን መፍላት ቁጭ ተብሎ ሊታሰብበትና ሊጠና የሚገባው ነው፡፡  

የዴሞክራሲና የመድብለ ፓርቲ ጥራት የሚለካው በፓርቲዎች  ብዛት ብቻ ሳይሆን ግልፅ የሆነ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ 

ፕሮግራሞች አማራጭ ለህዝብ ማቅረብ ስለሆነ ፕሮግራቻቸውና አመለካከታቸው የሚቀራረቡ ፓርቲዎች በሰከነ ሁኔታ 

ልዩነታቸውን አጥበው የጋራ ፓርቲና ፕሮግራም በመፍጠር የተሻለ አቅምና አማራጭ መፍጠር ይኖርባቸዋል እንጂ የያዙትን 

አቋም አምልከው መቀመጥ ተገቢ አይሆንም፡፡ ከዚህም አንፃር ሲታይ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
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ተረጋግተውና በሰከነ ሁኔታ መወያየት ቢችሉ ወደ ሶስት አማራጮች ይዘው ለህዝብ መቅረብ ይችላሉ  ማለት ይቻላል፡፡ 

ከእነዚህም አንደኛው በገዥው ፓርቲ የሚቀርበው አስተሳሰብና ከዛው በተቃራኒ መልኩ በሊበራል የፖለቲካ ራዕይ የተቃኘውና 

በብሔር መደረጃት የሚቃወመው አመለካከት ነው፡፡ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከኢህአዴግ ውጭ ያሉት በብሔር መሰረት 

አድርገው የተደራጁት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ናቸው፡፡  

ይህም የሚባልበት ምክንያት አንድ ፓርቲ ከሌላ ፓርቲ የሚለይበት ግልጽ መለያ መኖር ስላለበት ነው፡፡ ከዚህም መለኪያ 

አንፃር የመድብለ ፓርቲ የሚከተል ስርዓት በፓርቲዎች መካከል የሚኖረው ዋና መለያ የአመለካከት (Ideology) ልዩነት 

ማለትም በፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚኖረው አማራጭ መስመር በመሆኑ ነው፡፡  

በዚህ አማራጭ አስተሳሰብ መለያየት በፓርቲዎች መካከል መኖር የሚገባውን ልዩነት መገለጫ ከሆነ በክፍል አንድ  ለመግለጽ 

እንደተሞከረው ከሶስት በላይ አማራጭ (እስከ አሁን ባለው ሁኔታ ቢያንስ) የሌለ መሆኑን እናያለን፡፡  

ሁኔታው ይህ መሆን ሲገባው ግን ከኢትዮጵያ ታሪክ የፖለቲካ ሁኑታ እንዲሁም የዴሞክራሲ ባህላችን ምክንያት ተመሳሳይ 

ዓላማና ፕሮግራም ያላቸው ፓርቲዎች አብረው ሲሰሩ ሣይሆን ሲለያዩና በስልጣን ሽኩቻ ሲነታረኩና የያዙትን አማራጭ 

እንደወቅቱና ዘመኑ እንዲሁም የህዝብ ጥቅም አንጻር መተንተን ሲገባቸው አምልከውት  ይገኛሉ፡፡  ስለሆነም ጉዳዩን ከምርጫ 

2007 አኳያና ከርእዮተ አለም አምላኪዎቹ ወቅታዊ ቁመና አኳያ አይቶ ማጠቃለል ያስፈልጋል ፡፡    

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፡፡  

 

ለምርጫው ሰላማዊ ፍትሃዊነትና ዲሞክራሲያዊነት አስፈላጊውን ሁሉ ማመቻቸት ከሁሉ በላይ ከመንግስትና ከገዢው ስርዓት 

የሚጠበቅና ሁለቱም እንደየአግባቡ ይህን በተመለከተው ጉዳይ አቋማቸው የማይናወጥ መሆኑን ማስመራቸው እንደተጠበቀ 

ሆኖ፤ በተቃራኒው መንግስትን በሁከት የሚከሱት ሃይሎች መነሻቸው ተዋናይ ለሆነው ህዝብ ግልጽ መሆን ያለበትም ሰዓት 

አሁን ነው፡፡ 

ምክንያቱ ደግሞ አንዳንዶች መንግስት አያወክን ሲሉ በተደጋጋሚ ክስ ቢያቀርቡም በውስጣቸው አሸባሪዎችን እየሰገሰጉ  

ሃገሪቱ እንድትተራመስ ቀን ከሌት የሚሰሩት እነርሱ መሆናቸው በተለያዩ  አግባባችና  ተጨባጭ መረጃዎች  መረጋገጡ ነው፡፡ 
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እነዚህ ሃይሎች በተደጋጋሚ ስለሃገራቸው ዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታና ብልጽግና ሰላማዊ ወደሆነው መስመር ይመለሱ 

ዘንዳ ቢመከሩም አልሰማ ባሉት ላይ መንግስት የያዘው አቋምና የሚወስደው እርምጃ ህገመንግስታዊ ሃላፊነት እንጂ ሁከት 

እንዳልሆነም በግልጽ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

ዳሩ ግን የእነዚህ ሃይሎች ፍላጎት በተቃራኒው እያወሩና ህዝብን እያደናገሩ መንግስትን ሽባ ማድረግ ቢሆንም ሽባ መንግስት 

በኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር የሚችልባቸው ጊዜዎች እና አጋጣሚዎች ላይነሱ ከመቀመቅ ስለመውረዳቸው ጠንቅቀው ሊረዱ 

ይገባል፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር የሚችለውና የሚገባው መንግስት ጠንካራና ከሁሉ በላይ ግን የህዝብን ሰላም የሚያስጠብቅ ብቻ 

መሆኑንም ሊያውቁት ይገባል፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩም መንግስታቸውን ወክለው የተናገሩት ይህንኑ እና ከላይ የተመለከተውን የህዝብን መሻት መሰረት ያደረገ 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታቸውን አቋም ነው፡፡  ምርጫውን ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን የሀገሪቱን ሰላም ታሳቢ ያደረገ 

እርምጃ መንግስት ከመውሰድ ወደኋላ እንደማይል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገለፁት መሰረት እዚህ ውስጥ የገቡና አስነዋሪ በሆነና 

ሃገር አጥፊ በሆነ ተግባር ውስጥ የገቡ ሃይሎች ወደመንግስት ከማላከክ ይልቅ ውስጣቸውን ማጥራትና ወደትክክለኛው 

መስመር መምጣት ያለባቸው መሆኑንም ሊገነዘቡልን ይገባል፡፡ 

የሰላምና የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ከመንግስት ፍላጎትም በላይ መሆኑን ብቻ ሳይሆን "ይማፀናል" ሲሉ ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ መግለፃቸው ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከላይ በተመለከተው አግባብ የመንግስትን ቁርጠኛነትና የማይናወጥ 

ነው ሲሉ አስረግጠው የተናገሩትን የመንግስትና የፓርቲያቸው አቋም የሚያንፀባርቅ ነው፡፡ 

በምክርና በዝክር ሊመለሱ ያልተቻሉትን እና አሰላላፋቸው ከሃሪቱ ሰላም እና ጸጥታ አኳያ የከፉትን፤መክፋታቸውመ በመረጃና 

ማስረጃ የተረጋገጠባቸውን ጥቂት ታሳሪዎች መሰረት በማድረግ ከፅንፈኛው ሃይል የሚሰማው ጩኸት ውሃ የማያነሳና 

ይልቁንም ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓተ ግንባታችን ሲባል ከህግ ውጪ መንግስት እየታገሳቸው ያሉ በርካታ ግለሰቦች መኖራቸው 

ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

በዚህ አግባብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ላይ እንዳሰመሩትም 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፡፡  

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 
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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 መቆየት የምትችልበት እድል የሌለ መሆኑን ከመገንዘብ የሚመነጭ መሆኑም 

ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

ከዚህ አንፃር የሽብርተኝነት ሰለባ በመሆን ሃገሪቱን ወደኋላ በመጎተት ሂደት ውስጥ ከዚህ ቀደም እንደመነሻ በሚያገለግሉ 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በዚህ አመት ዋዜማ ላይ የተሰጠው ስልጠና ተገቢነት ያለውና ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታችን መረጃን መሰረት ያደረገ የህዝብ ተሳትፎ እንዲኖር የሚያስችል በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባውና 

ከዴሞክራሲታይዜሽን አፈፃፀማችን አንጻር ሊጠቀስና ልምድ ሊወሰድበት የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ 

  

                  


