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የሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ የዲሞክራሲን እይታዉ ጠባብ ነዉ!!! 

በአብይ ጨልቀባ1 

መግብያ 

በቅርብ ሰማያዊ የፓለቲካ ፓርቲ ሰለማዊ ሰልፍ አደርጋለሁ ብሎ፤ አይ ለጊዜዉ ቆይ የሚል ዜና በተወሰነ መልኩ የአየር 

ጣብያዉ ተቆጣጥሮት ነበር፡፡ ሰፊ የአገር ዉስጥ ዘገባ እንዲሁም በዉጭ የሚገኙ ሚዲያዎች ከዛ ባለፈም ማህበራዊ 

ድህረ ገፆች ሰፊ የመወያያ አጀንዳ ሁኖ ነበር፡፡ ታድያ የተለያዮ ጥያቄዎች ተነስተዉ ነበር፡፡ ከተነሱት ጥያቄዎች 

አንዳንዶቹን ለመመልከት ችያለሁ፡፡ ዲሞክራሲ ምን ማለት ነዉ ከሚሉት እስከ የኢትዮጵያ የዲምክራሲ ጥራት የዘለቀ 

ነበር፡፡ የዚህ አጭር ፅሑፍ አላማ ደግሞ የዲሞክራሲ ትርጉም በጣም ጠባብ በሆነ መልኩ እየተተረጎመ እንደሆነ ይሄም 

እርምት እንደሚያስፈልገዉ እንዲሁም የሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ የዲሞክራሲን እይታዉ ጠባብ ነዉ የሚል እንድምታ 

ያለዉ ነዉ፡፡ መልካም ንባብ፡፡    

ዲሞክራሲ ማለት መንፈስ ማለት ነዉ!!!      

ዲሞክራሲን ሰፋ አድርገን ስንመለከተዉ ፍትሃዊ ምርጫ ማለት አይደለም፡፡ አንዳንዴ ፍትሃዊ ምርጫ ሳይደረግ 

ዲሞክራሲ ሊኖር ይችላል፡፡ሌላ ጊዜም ደግሞ ዲሞክራሲያዉ ምርጫ አካሂዶም ዲሞክራሲ ላይኖር ይችላል 

(democratic election , but no democracy)፡፡ ምክንያቱም ዲሞክራሲ ማለት መንፈስ ስለሆነ ነዉ፡፡ ዲሞክራሲ 

የሰጥቶ መቀበል (negotiated settlements) መንፈስ ነዉ፡፡ ዲሞክራሲ በዋናነት ከሂደት ጋር ብቻ አይገናኝም፡፡ 

ዲሞክራሲን ከሂደት እና ከተቋማት የሚያገናኙ የዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ እና ግንዛቤ በጣም ጠባብ በሆነ መልኩ 

የሚረዱ ወገኖች  ብቻ ናቸዉ፡፡ ዲሞክራሲ ማለት ዲሞክራሲያዉ ምርጫ ማለት ነዉ የሚሉ የዲሞክራሲ መካኒካል 

ወይም ቴክኒካል አካል አግዝፎ የሚስሉ ሰዎች አመለካከት ነዉ፡፡ አንዳንዴ “በዲሞክራሲያዊ” አገራት የሚኖሩ ዜጎች 

ወይም ፓለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸዉ ከዲሞክራሲያዊ መንፈስ ወጥተዉ ሊገኙ ይችላሉ፡፡ ዲሞክራሲ ማለት አምባገነን 

ስርአት በአምባገነን ባልሆነ ስርአት መተካት ማለት አይደለም፡፡ አምባገነን ስርአቶች በአምባገነን ባልሆኑት ስርአቶች 

ተተክተዉ ግን የዲምክራሲ መንፈስ በህብረተሰብ እሴቶች ካልታገዘ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ ብቻዉ ትርጉም 

የለዉም፡፡ ስለሆነም ዲሞክራሲ መንፈስ ነዉ የሚል  መነፅር ( Analytical framework)  የማንኛዉ አገር የኢትዮጵም 

ጭምር ፤ የዲሞክራሲ ጥራት መለክያ ሊሆን ይገባዋል፡፡  
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የኢትዮጵያ መንግስት “ሃይማኖት” ዲሞክራሲ ነዉ!!! 

የኢትዮጵያ መንግስት ሃይማኖት አለዉ ወይስ የለዉም የሚለዉ የመከራከርያ ጭብጥ አንስተን የዲሞክራሲ ጠረቤዛ 

በሚባል ቦታ ከጓዶች ጋር በቅርብ ስንከራከር ነበር፡፡ ከዛ አንድ ሃሳብ ወደ ጭንቅላቴ ብልጭ አለብኝ፡፡ እሱም 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 11 “መንግስት እና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸዉ” ብሎ ማስቀመጡ፡፡ እንዲሁም 

መንግስታዊ ሃይማኖት አይኖርም ብሎ ደንግጓል፡፡ አሁን  የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 11ን ሳየዉ መሻሻል 

ያስፈልገዋል አሉኩኝ፡፡ እንዴት ካላችሁን በሚከተለዉ መልክ እላችኃለሁ፡፡ መንግስት እና ሃይማኖት የተለያዩ 

አይደሉም፡፡ እንዲሁም መንግስታዊ ሃይማኖት ይኖራል፡፡ የመንግስት ሃይማኖት ደግሞ ዴሞክራሲ ይሆናል ተብሎ 

መሻሻል አለበት፡፡ አሁንም ለምን በሉኝ? ዲሞክራሲ ሃይማኖት ስለሆነ ነዉ፡፡ እንዴት የሚል ጥያቄ ወደ ጭንቅላታቹ 

መጥቶ ሊሆን ይችላል፡፡ ለዚህ የአንድ ሚልዮን ብር የሚያወጣ ጥያቄ መልስ የሚገኝዉ በዲሞክራሲና እና ሃይማኖት 

ያለዉ ትስስር በቅጡ መረዳት ስንችል ነዉ፡፡ ዲሞክራሲ ከኃይማኖታዊ መንፈስ በቀጥታ ነዉ የሚያያዘዉ፡፡  

ሃይማኖት በሁለት መሰረታዊ ሃሳቦች ላይ የተንጠላጠለ ነዉ፡፡ አንደኛዉ እኩልነት ሲሆን ሁለተኛዉ ደግሞ ነፃነት ነዉ፡፡ 

በኢትዮጵያ ያሉት ሃይማኖቶች ተመሳሳይ ይዘት ያለዉ የእኩልነት ፍልስፍና ያራምዳሉ፡፡ ለምሳሌ “ሁሉም የሰዉ ልጆች 

በፈጣሪ ፊት እኩል ናቸዉ” ብለዉ ያስተምራሉ፡፡ ሁሉም ሰዉ በፈጣሪ ፊት እኩል መሆናቸዉ የሚያሳየዉ ነገር ቢኖር 

ሃይማኖት ከዲሞክራሲ በፊት ስለ እኩልነት አስተዋዉቃል፡፡ ዲሞክራሲ ከሃላ መጣችና ”ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት 

እኩል ናቸዉ” ብላ ነገረችን፡፡ በዲሞክራሲ ፣ በሰዎች መሃል ማንኛዉም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ 

ይደረግላቸዋል( የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 25)፡፡ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት የሰፈረዉ የእኩልነት ፍልስፍና 

ከሃይማኖታዊ መፃህፍቶች( መጵሓፍ ቅዱስ አንዲሁም ቁርአን) ከተቀመጠዉ ያለዉ ልዩነት የፍልስፍና አፃፃፍ እንጂ 

የይዘት አይደለም፡፡ ስለሆነም የዲሞክራሲ መሰረት ሃይማኖት ነዉ ብሎ መደምደም ይቻላል፡፡    

ሁለተኛዉ ስለ ነፃነት ነዉ፡፡ ሃይማኖቶች ከማንኛዉ የህዝብ ተቋማት በተለየ መልኩ ስለ ነፃነት ይሰብካሉ፡፡ ለምሳሌ 

መረዳዳት ፡፡ አንድ ሰዉ ጥዋት ከቤቱ ተነስቶ ወደ ቤተ ክርስትያን ሲሄድ ለማኝ መንገድ ላይ ቢያይ ሳንቲም ወይም ሌላ 

ነገር የመስጠት እንዲሁም ያለመስጠት ነፃነት አለዉ፡፡ በጎ ነገሮች ማድረግ ነፃነት ነዉ፤ በጎ ነገሮች አለማድረግም ነፃነት 

ነዉ፡፡ እንዲሁም አንድ ሰዉ የፈለገዉን ሃይማኖት የመምረጥ እንዲሁም ያለመምረጥ ነፃነት አለዉ፡፡ ዲሞክራሲ እንደገና 

ከሃላ መጣችና  ሰዎች የሃይማኖት፣ የእምነት፣ የአመለካከት ነፃነት አላቸዉ ብላ፤ ሃይማኖትን የነገረን እንደገና ነገረችን ( 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 27)፡፡  ማንኛዉም ሰዉ የሚፈልገዉ እምነት ለመያዝ ያለዉ ነፃነት በኃይል ወይም 

በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል አይቻልም( የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 27(2))፡፡ ስለሆነም 

ዲሞክራሲ የሃይማኖት ያክል ነፃነት ባትፈቅድም (ዲሞክራሲ ለሰዉ ልጆች ሊሰጠዉ የማይችል ትልቁ ስጦታ የሆነዉ 

ነፃነት፤ ከኃይማኖት ብቻ ነዉ የሚገኝዉ) ዙሮ ዙሮ የነፃነት ምንጩ ሃይማኖት ነዉ፡፡ ዲሞክራሲ ልክ እንደ ሃይማኖት 
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የተመሰረተዉ በእኩልነት እና በነፃነት ፍልስፍና ዙርያ ነዉ፡፡ ታድያ መንግስት ሃይማኖት የለዉም? የመንግስት 

ሃይማኖት ዲሞክራሲ አይደለም? 

የኢትዮጵያ ህዝብ የፓለቲካ ሊህቃን በዲሞክራሲ ጉዳይ ባስተሳሰብ በልጦ ተገኝቷል!!! 

ለኢትዮጵያ ፓለቲካ ሊህቃን ያልተገለጠ ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚታይ ነገር አለ ባይነኝ፡፡ የህዝብና እና  የፓለቲካ 

ሊህቃን ያለን የዲሞክራሲ እይታ የተለያየ ነዉ፡፡ የዚህ ፅሑፍ ክፍል አላማ ደግሞ የህዝብ የዲሞክራሲ እይታ የፓለቲካ 

ሊህቃን በልጦ ተገኝቷል የሚል የመከራከርያ መስመር በመያዝ ነዉ፡፡ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አለ ወይስ የለም 

የሚል ክርክር ይነሳል፡፡ ብዙ ጊዜ የክርክራችን መልስ የሚሆነዉ አዎ ወይም የለም የሚል  ነዉ፡፡ አዎ ወይም የለም 

የሚለዉ ኦብጀክቲቭ መልስ ነዉ፡፡ ለምሳሌ ፀሓይ በስተምብራቅ  በኩል ትወጣለች የሚለዉ ኦብጀክቲቭ መልስ ነዉ 

ያለዉ፡፡ ሌላ የሳይንስ ግኝት እስካልተገኝ ድረስ ሁለት መልስ ብቻ ነዉ ያለዉ፡፡ እሱም እዉነት ወይም ዉሸት ናቸዉ፡፡ 

እዉነት  ወይም ዉሸት መልስ ዉጭ ሊኖር አይችልም፡፡ ምክንያቱም በእዉነት  እና በዉሸት መሃል ሌላ ነገር ስለሌለ፡፡ 

የዲሞክራሲ እይታዎች ልክ እንደ ፀሓይ በስተምብራቅ  በኩል ትወጣለች የሚለዉ አይነት ኦብጀክቲቭ መልስ 

የለዉም፡፡ ሊኖረዉም አይችልም፡፡ ምክንያቱም ዲሞክራሲ ሂደት ነዉ፡፡ ዲሞክራሲ መጀመርያ እንጂ መጨረሻ 

የለዉም፡፡ ዲምክራሲ የሽግግር ወቅት ጀምሮ በሕብረተሰብ እሴቶች (virtues) እየታገዘ የሚበስል መንፈስ ነዉ፡፡ 

ስለሆነም ኢትዮጵያ ዉስጥ ዲሞክራሲ አለ ወይስ የለም የሚለዉ ጥያቄ አጠያየቅ ስህተት ነዉ፡፡ ጥያቄዉ ትርጉም 

በሚሰጥ መልኩ ግን እንደገና መጠየቅ ይቻላል፡፡ ዲሞክራሲ ሶስት ምዕራፎች አሉት፡፡ የሽግግር፣ የማጠናከር( 

consolidation ) እንዲሁም የበሰለ(matured and well established) ናቸዉ፡፡ የደርግ ስርአት በሃይል በተገረሰሰበት 

ወቅት  ኢትዮጵያ ራሳ ለዲሞክራሲ የመካኒካል አካል  አስተዋዉቃለች፡፡ ከዛ ዲሞክራሲ እንዲጠናከር ተብሎ ህገ 

መንግስት እንዲሁም ምርጫ አካሂዳ የዲሞክራሲ ተቋማት በማጠናከር ላይ ትገኛለች፡፡ የኢትዮጵያ ዲምክራሲ 

የመካኒካል አካሉ የበሰለ (matured) እንዳልሆነ ለማንም ግልፅ ነዉ፡፡ ታድያ ጥያቄዉ መሆን ያለበት ኢትዮጵያ 

የዲምክራሲ  የመካኒካል አካል የሆኑትን ተቋማት በማጠናከር የዲሞክራሲ ምዕራፍን በተገቢዉ ሁኔታ እየተወጣችዉ 

ነዉ ወይ ተብሎ ነዉ ማስተካከል ነዉ፡፡ ወይም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሙሉእ እይታዉ (holistic approach) 

በመዉሰድ የዲሞክራሲ ጥራት ደረጃ ምንድን ነዉ ተብሎ ነዉ፡፡ የዲምክራሲ የመካሊካል አካል እይታ ጠባብ ነዉ፡፡ 

የዲምክራሲ ሙሉእ እይታዉ (holistic approach) መካኒካል ገፅታዉ ጨምሮ ሰፊ አመለካከት ነዉ፡፡  

የአሜሪካ መንግሰት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በተለያዮ ወቅቶች ያካሂዳል፡፡  በቅርቡ ከአንድ አመት በፊት ግብፅ 

ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሂደዋል፡፡ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ ደግሞ የዲሞክራሲ የቴክኒካል ገፅታን ብቻ ነዉ 

የሚያሳየዉ፡፡ ለዚህ ጉዳይ የሚጠቅም ስለ አንድ የኤሌክትሪክ ቴክኒሻን ላዉራቹ፡፡ የኤሌክትሪክ ቴክኒሻን የኤሌክትሪክ 

ገመዶችን አገናኝቶ ብርሃን ሊሰጠን ይችላል፡፡ የኤሌክትሪክ ቴክኒሻኑ ግን የኤሌክትሪክ ንድፈ ሃሳብ ( theory of 
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electricity) ገብቶት አይደለም፡፡ ይህ ማለት ደግሞ የኤሌክትሪክ ገመዶችን በማገናኝት ብርሃን መፍጠር የኤሌክትሪክ 

ቴክኒካል ጉዳይን ብቻ ነዉ የሚያሳን፡፡ ስለሆነም ገመዶቹ መሳርያዎ እንጂ  ኤሌክትሪክ አይደሉም፡፡ ዲሞክራሲም ልክ 

እንደ የኤሌክትሪክ ንድፈ ሃሳብ ( theory of electricity) ነዉ፡፡ የዲሞክራሲ የመካኒካል አካል እንደ ዲምክራሲያዊ 

ምርጫ እንዲሁም ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በማቶከር የዲሞክራሲዉ ብቸኛዉ መለክያ ካደረግን የዲሞክራሲ ሙሉ እይታዉ 

(holistic approach) አልገባንም ማለት ነዉ፡፡ ምርጫ ልክ እንደ  ኤሌክትሪክ ገመድ መሳርያ ነዉ፡፡ ሰላማዊ ሰልፍ 

ማድረግ የዲሞክራሲ የቴክኒካል አካል ብቻ ነዉ የሚወክለዉ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ በራሳቸዉ 

ዲሞክራሲ ሊሆኑ አይችሉም፡፡  ታድያ እዚች ቦታ ላይ ነዉ የኢትዮጵያ ፓለቲካ ሊህቃን እና ህብረተሰብ የዲሞክራሲ 

ግንዛቤ የምንለያየዉ፡፡ 

ዲሞክራሲ ከቴክኒካል አካሉ በላይ ሙሉእ ለሚሆነዉ የህብረተሰብ እሴቶች (virtues) ወሳኝ ናቸዉ፡፡ የኢትዮጵያ 

ህብረተሰብ እሴቶች (virtues) ደግሞ ከማንኛዉ የአለም ክፍል ከሚኖሩ ማህበረሰብ ለዲሞክራሲ የሚመች እሴቶች 

አሉት፡፡ ተመሳሳይ ድምዳሜ ግን ስለ ፓለቲካ ሊህቃን መድረስ ይከብዳል፤ ሊህቃን አንድ የህብረተሰቡ ክፍል 

ቢሆኑም፡፡ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ እሴቶች (virtues) ለዲሞክራሲ የሚመቹበት ዋና ምክንያት ደግሞ ሃይማኖት ነዉ፡፡ 

ምክንያቱም ዲሞክራሲ የሃይማኖት መንፈስ ስለ ሆነ ነዉ፡፡ ዲሞክራሲ ሙሉ ከሚያደርጉ ነገራት ዋናዉ ደግሞ 

የህብረተሰብ ሞራሊቲ ነዉ፡፡ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ትልቅ የሞራል እሴት ነዉ ያለዉ፡፡ የሞራል እሴት ደግሞ 

ከሃይማኖት ምንጭ ነዉ የሚቀዳዉ፡፡ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ  ሃይማኖተኛ ነዉ፡፡ ሃይማኖት ደግሞ ዲሞክራሲን 

ታበረታታለች፡፡ ለምሳሌ ሃይማኖት መቻቻል ያበረታታል፡፡  ዲሞክራሲ ልክ እንደ ሃይማኖት መቻቻልን ያበረታታል፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለአለም ተምሳሌት ነዉ፡፡ በተቃራኒዉ የኢትዮጵያ የፓለቲካ ሊህቃን ባብዛኛዉ የዜሮ ድምር 

አእምሮ አራማጆች ናቸዉ ፡፡  የዜሮ ድምር አእምሮ ያለዉ ሊሂቅ ደግሞ  መቻቻልን አያበረታታም፡፡ ዲሞክራሲ የሰጥቶ 

መቀበል (negotiated settlements) መንፈስ ነዉ፡፡ ሰጥቶ መቀበል የሌለዉ ሊሂቅ ደግሞ ዲሞክራሲን ሊያቃት 

አይችልም፡፡  አንድ ምሳሌ ልጥቀስ፡፡ አንዳንድ ሊሂቃን መንግስት ለመለወጥ አመፅ ወይም የጎደና ነዉጥ ይጠራሉ፡፡ 

አመፅ ወይም የጎደና ነዉጥ ሲጠሩ የአመፅ አስተሳሰብ የዲሞክራሲ መንፈስ አለዉ ወይ ብሎ መመርመር ይጠይቃል ፡፡ 

አመፅ በሰጥቶ መቀበል አያምንም፡፡ አመፅ የመቻቻልን መንፈስ የለዉም፡፡ አመፅ መቻቻልን ከባድ ያደርገዋል፡፡ 

ስለሆነም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ከፓለቲካ ሊሂቃን በላይ ዲሞክራሲ በደንብ የሚያቅ ህብረተሰብ ነዉ፡፡ ታድያ 

ዲሞክራሲ ያልገባን እኛዉ እንዳሆን እሰጋለሁ?    

የሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ የዲሞክራሲን እይታዉ ጠባብ ነዉ!!! 

ቅድም ለመግለፅ እንደሞከርኩት የዲሞክራሲን ሰፊ እይታ ተብሎ ሊከፈል የሚችለዉ ዋናዉ መለክያ ዲሞክራሲ 

በመካኒካል አካል በላይ ማሰብ የሚችል አመለካከት ሲሆን ነዉ፡፡ ከዚህ በመነሳት አንዳንድ ጥያቄዎችን ማንሳት 
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ይገባናል፡፡ የሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ የዲሞክራሲዉ እይታዉ መካሊካል  ወይስ ሙሉ እይታ (holistic approach) ነዉ 

ብለን መጠየቅ አለብን፡፡ በዚህ ፀሓፊ እምነት የሰመያዊ ፓለቲካ ፓርቲ የዲሞክራሲን እይታዉ መካኒካል ነዉ፡፡ ለዚህ 

ማሳያ የሚሆነን የፓለቲካ ፓርቲዉ የሚያራምደዉ የትግል ስልት ነዉ፡፡ የሰማያዊ  ፓርቲ ዋና የትግል መሳርያዉ 

ሰላማዊ ሰልፍ ነዉ፡፡ሰላማዊ ሰልፍ በራሱ ዲሞክራሲ ሊሆን አይችልም፡፡ ሰላማዊ ሰልፍ በጣም መካኒካል የሚባል 

የዲሞክራሲ ገፅታ የሚወክል ነዉ፡፡ ሰፊ የዲሞክራሲን እይታ ከሰለማዊ ሰልፍ ብቻ ወጥቶ በሌላ ይዘት ያላቸዉ 

(substantive matters) በተሻለ ሁኔታዎች አብልጦ ቢያተኩር ለኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እድገት የራሱ አስተዋፅኦ 

ይኖረዋል፡፡ ሙሉ የዲሞክራሲ እይታ የፓለቲካ ፓርቲዎች የፓለቲካ ፕሮግራሞች የአብዛኛዉ ሕብረተሰብ ፍላጎት 

ያካተተ ብቻ ሳይሆን ከዲሞክራሲ መንፈስም ጭምር በአንድ ወንዝ እየፈሰሱ መሆናቸዉ ማረጋገጥ ይጠይቃል፡፡ 

ስለሆነም  የሰማያዊ ፓርቲ  ፕሮግራሞች እንዲሁም ይህን ለማስፈፀም የሚያራምደዉ የሰላማዊ ሰልፍ መሳርያ 

የዲምክራሲ ጠባብ መንፈስ ጋር ነዉ የሚዛመደዉ፡፡    

በመጀመርያዉ ሰማያዊ የይዘት ጉድለት ካለባቸዉ አንዱ ፓርቲ ነዉ፡፡ የሰማያዊ የህብረ ብሔር አስተሳሰብ ዲሞክራሲ 

እና ፓለቲካ አካባቢያዊ ነዉ (democracy and politics is local) የሚለዉ ይዘት ይጎድለዋል፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ 

የዲሞክራሲ እና ፓለቲካ መንፈስ የተገነባዉ አገራዊ ነዉ (democracy and politics is national) የሚል ፍልስፍና 

ነዉ፡፡ ሙሉ የዲሞክራሲ መንፈስ እይታ ደግሞ የትግል ስልት መካኒካል ከመሆኑ በላይ ዲሞክራሲ አካባብያዊ ይዘት 

እንዳለዉ መረዳት ይጠይቃል፡፡ ሰማያዊ ፓርቲ የይዘት ጉድለት ምንጭ ደግሞ “አገራዊ ማቅናት እሳቤ” (nation 

building thesis) የሚለዉ የተሳሳተ የኢትዮጵያ ታሪክ አነባብ እንደሆነ ለማንም ግልፅ ነዉ፡፡ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ 

“አገራዊ ማቅናት እሳቤ” አራማጆች  ሁሌ የዲምክራሲ እይታቸዉ ጠባብ ነዉ፡፡ የሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ እጣ ፈንታ 

“የአገራዊ ግንባታ ፅንሰ ሃሳብ” ከሚያራምዱ የተለየ ሊሆን አይችልም፡፡ ምክንያቱም የሕብረ ብሔር ፍልስፍና 

የሚያራምዱ እንዲሁም የብሔር ብሔረሰቦች መብት የማይቀበል አስተሳሰብ ሁሌ የዲምክራሲዉ እይታዉ አከባቢያዊ 

ይዘት አለዉ ከሚለዉ የዲሞክራሲ መንፈስ የሚጣረስ ነዉ፡፡   ስለሆነም  ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ ሕገ መንግስታዊ 

መብት  ቢሆንም፣ የዲሞክራሲ መንፈስ አካባቢያዊ አይደለም አገራዊ ብቻ ነዉ የሚለዉ እይታ ያለዉ አስተሳሰብ 

የዲሞክራሲ ሃይል ሊሆን አይችልም፡፡ ታድያ ሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ቴክኒሻን አይደለምን? 

ኤሌክትሪክ ቴክኒሻን የኤሌክትሪክ ገመዶች አገናኝቶ ብርሃን ሊሰጠን ይችላል ግን የኤሌክትሪክ ንድፈ ሃሳብ ( theory 

of electricity) ገብቶት አይደለም፡፡ ታድያ ሰማያዊ ፓለቲካ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፍ ገብቶት የዲሞክራሲ መንፈስ የገባዉ 

አይመስልም፡፡ ለማንኛዉ የነገ ሰዉ ይበለን፡፡  

 

 


