
ዳሞክራሲ በሂዯት …  
ታዯገ ከካዛንቺስ 07/14/09 

የዜጏች ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩባትና መሌካም አስተዲዯር 

የነገሰባት ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ሇማየት መሊው ሕዝባችን ተመኝቷሌ፣ 

ታግሎሌ፣ ብዙዎችም ሇዚሁ አሊማ መስዋዕት ሆነዋሌ፡፡ ዳሞክራሲያዊ ስርዓትን 

የመገንባት አሊማ የትውሌድች ምኞት፣ ህሌምና የትግሌ አሊማ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡  

   

ዜጏች ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብታቸው የሚከበርበት ሁኔታ እንዱፈጠር 

መመኘታቸውም ሆነ ሇዚህ ሇተቀዯሰ አሊማ መታገሊቸው የሚገርም አይዯሇም፡፡  

   

ዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯርን ማስፈንና የሕዝብን መብትና ጥቅም ሇማስከበር 

የግዴ መሟሊት ያሇበት ራሡን የቻሇ ትሌቅ አሊማ ነበርና፡፡ ነገር ግን ዳሞክራሲ 

በአገራችን ተፈሊጊና አማራጭ የላሇው የሚሆነው ዳሞክራሲና መሌካም 

አስተዲዯር ራሣቸው ጠቃሚና ተፈሊጊ ነገሮች ስሇሆኑ ብቻ ሳይሆን በአገራችን 

ተጨባጭ ሁኔታ የህሌውና ጉዲይ ስሇሆነም ጭምር ነው፡፡  

   

አገራችን ሇረጅም ጊዜ በፀረ ዳሞክራሲያዊ አገዛዝ የማቀቀችና ዜጏችም 

መብታቸውንና ጥቅማቸውን በህጋዊና በሠሊማዊ መንገዴ ማስጠበቅ የሚችለበት 

ዕዴሌ የተነፈጉባት አገር ነበረች፡፡ የጭቆናው ቀንበር በሊይ በሊዩ እየተከማመረ 

ሲመጣና ተሸክመውት መቆየት የማይችለበት ዯረጃ ሊይ በመዴረሳቸው 

አምባገነኑን የዯርግ አገዛዝን ሇመጣሌ ቆርጠው በመነሳት በተባበረ ክንዴ 

ከሥሌጣን ሉያስወግደት ችሇዋሌ፡፡  

   

የዯርግ ስርዓት ከወዯቀበትና ኢህአዳግ አገሪቱን ከተረከበበት ከግንቦት 2ዏ ቀን 

1983 ዓ/ም ማግስት ጀምሮ አገሪቱን ከገባችበት አዘቅት ሇማውጣት በርካታ 

ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በመፈቃቀዴና 

በመቻቻሌ ሊይ ሇተመሠረተው ዳምክራሲያዊ አንዴነት ፅኑ መሠረት ሇመጣሌ 

በቅተዋሌ፡፡ ከ15 እና 16 ዓመታት ባሌበሇጠ ጊዜም የኢትዩጵያ የዳሞክራሲ የጉዞ 



ሂዯት በፈጣን ሁኔታ እያዯገ መምጣቱንና የዳሞክራሲ በሂዯት ማዯግን 

ያስመሠከረ ሉሆን ችሎሌ፡፡  

   

በተገኘው የዳሞክራሲያዊ ሂዯት የተሇያዩ የፓሇቲካ ፓርቲዎች ተፈጥረው 

በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ሕዝቡ የሚመስሇውን እና ይሠራሌኛሌ ያሇውን በተሇያዩ 

ጊዜያት በምርጫ ካርደ መርጧሌ፡፡ ፓርቲዎችም በዚሁ ጊዜ የአየር ሽፋን 

አግኝተው የምረጡኝ ዘመቻን አካሂዯው በአገሪቱ በታሪካዊ መሌኩ የ1997 ዓ/ም 

አገራዊና ክሌሌዊ ምርጫ መካሔደ ይታወሳሌ፡፡ የ1997 ዓ/ም ምርጫ አስገራሚና 

በርካታ ሁነቶች የተስተናገደበት ሆኖ አሌፏሌ፡፡  

   

ይሁንና የ2ዏዏ2 ዓ/ም አገራዊና ክሌሌዊ ምርጫ በተቃረበበት በዚህ ወቅት 

የተሇያዩ የፓሇቲካ ፓርቲዎች ስሇምርጫው ዝግጅት ማዴረጋቸውን በመዘንጋት 

ይሁን በጭፍን ጥሊቻ የፓሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ፣ መሊወሻ አጥተናሌ በማሇት 

እንዯዘወትር ፀልት ሲዯጋግሙት ይዯመጣለ፡፡ ይባስ ብል ዯግሞ ስሌጣን መያዝ 

የሚቻሇው በምርጫ አሸንፎ ሳይሆን በአቋራጭ በፀረ-ዳሞክራሲያዊ አካሔዴ ህገ-

መንግስቱን በአመፅ በመናዴ ነው በማሇት አማራጭ ቀይሰው የተንቀሣቀሱም 

ማየት ተጀምሯሌ፡፡  

   

ታዱያ ይህ አይነት የትግሌ ስሌት ያዋጣሌ ትሊሊችሁ? በእውኑ ዳሞክራሲያዊ 

የፓሇቲካ ስነ ምህዲሩ ጠቧሌ? የጠባባቸውስ ሇየትኞቹ ይሆን? ጥያቄዎቹን 

ሇመመሇስ ጠቢብ መሆን ሳያስፈሌግ ካሇው ነባራዊ ሁኔታ ተመሌክቶ መገንዘብ 

መቼም የሚያስቸግር አይዯሇም፡፡  

   

በመጀመሪያ ዯረጃ የፓሇቲካ ምህዲር ምን ማሇት እንዯሆነና ጠበበ የሚባሇውስ 

መቼና ምን ሲሆን እንዯሆነ መመሌከቱ ጠቃሚ ነው፡፡ ጃርገን ሀበርማስ የተባሇ 

የፓሇቲካ ምሁር የፓሇቲካ መዴረክ ‹‹በአንዴ አገር የሚኖሩ ሕዝቦች ተገናኝተው 

በማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዲይ ሊይ የጋራ ጥቅማቸውን መሠረት 

ያዯረጉ ጉዲዩችን በነፃነት የሚወያዩበትና በፓሇቲካ ጉዲይ ሊይ በመሠሊቸው 

መሌኩ የራሳቸውን ሃሳብ መስጠት የሚችለበት ስፍራ ማሇት ነው›› በማሇት 



ሲገሌፀው የፓሇቲካ መዴረክን ማስፋት የሚቻሇውም ሕዝቡ በአገሩ ጉዲይ ሊይ 

መንቀሳቀስ ሲችሌና ተሳትፎው ሲረጋገጥ መሆኑን ጨምሮ ያስረዲሌ፡፡  

   

ዳሞክራሲና የፓሇቲካዊ ጉዲዩች ከዜጏች መብት ጋር በቀጥታ የተሣሠሩ 

እንዯሆኑና መነሻቸውም ሕገ መንግሥቱ እንዯሆነ በገዢው ፓርቲ በኩሌ 

በተዯጋጋሚ ሲገሇፅ ከርሟሌ፡፡ አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯግሞ የውጪ አገር 

ዜጏች በዳሞክራሲው ጉዲይ ሊይ ሉሳተû ይገባሌ በማሇት ስሇዳሞክራሲዊ 

የፓሇቲካ ምህዲሩ መጥበብና መስፋት መነጋገር ከጀመሩም ሰነባብተዋሌ፡፡ 

የተወሰኑ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯግሞ ዳሞክራሲያዊ የፓሇቲካ ስነ ምህዲሩ 

የጠበበበትም ሆነ የሠፋበትም ሁኔታ አሇ፣ በጭፍን ጠቧሌ መባለን ባሇመቀበሌ 

ቀዴሞውኑ ወዯተቃዋሚ ጏራ የተሠሇፍነው ዳሞክራሲያዊ የፓሇቲካ ስነምህዲሩን 

አሁን ካሇበት ዯረጃ ሇማስፋትና ሠሊማዊ ትግሌ ሇማዴረግ ነው በማሇት ሲያብራሩ 

ተዯምጠዋሌ፡፡ ይህንንም የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን ዴርጅት ካዘጋጀው 

የውይይት መዴረክ ሇመረዲት ችያሇሁ፡፡  

   

የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን ይህን መሠሌ የክርክር መዴረክ ማዘጋጀቱ 

በአገራችን የሚንቀሣቀሱ የፓሇቲካ ፓርታዎችን ምንነት እና ያሊቸውን አሊማ 

ሇሕዝቡ ሇማሣየት መጀመሩ እሠየው የሚያስብሌ ነው፡፡ በዚህ ይቀጥሌ፡፡ የክርክር 

መዴረክ መከፈቱ በራሱ መንግስት መጪውን ምርጫ ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን 

ሇማዴረግ ከወዱሁ አቋሙን ያሣየበት ሆኖ ታይቷሌ፡፡ መዴረኩ በራሱ የፓሇቲካ 

ስነ ምህዲሩ እየሰፋ ስሇመምጣቱ አንዴ ምስክር ሉሆን እንዯሚችሌና መንግሥት 

ሇዳሞክራሲ ሥርዓት መጠናከር ያሇውን ቁርጠኝነት አመሊክቷሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

   

ሇዚህ ውይይት ቅን አመሇካከት የላሊቸው መጀመሪያም የሰሊም/ሠሊማዊ/ ትግሌን 

ያሌመረጡ ‹‹ ሥሌጣን ባቋራጭ ›› በሚሌ የተሳሳተ አጀንዲ የሕዝብና 

የመንግሥት ተቋማትን በማውዯም፣ ከፍተኛ የመንግስት ባሇሥሌጣናትን በመግዯሌ 

መንበረ ስሌጣኑን ሇመቆናጠጥ ዘዳ ቀይሰው ብቅ ያለም አሌጠፉም፡፡ ዳሞክራሲ 

በአቋራጭ ማምጣት ቢቻሌማ ‹‹ከዛሬ ጀምሮ በመሊው አሇም ይሠፍን ዘንዴ 

መሌካም ፈቃዲችን ስሇሆነ በዳሞክራሲ ህብስተ መና ተንበሻበሹ››  በተባሇ ነበር፡፡ 



ነገር ግን ዳሞክራሲ የሚመጣውና ሉዲብር የሚችሇው በሂዯት መሆኑን ከእውኑና 

ከተጨባጩ አሇም መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በአውሮፓና 

አሜሪካ ምናሌባት ከ16ኛውና ከ17ኛው ክፍሇ ዘመን ጀምሮ እየተገነባ የመጣ 

ሂዯት ነው እንጂ በቅፅበት እምርታዊ ዯረጃ ሊይ የሚዯርስ እንዲሌሆነ ሉረደት  

ይገባሌ፡፡  

   

ወዯ ዋናው ቁም ነገር ሌመሇስና በ1997 ዓ/ም በተካሄዯው አገራዊና ክሌሊዊ 

ምርጫ ከ3ዏ በሊይ የሚሆኑ የፓሇቲካ ፓርቲዎች ህጋዊ ፈቃዴ አግኝተው 

መሣተፋቸው ይታወሳሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜም ከ89 ያሊነሡ የፓሇቲካ ፓርቲዎች 

በምርጫ ቦርዴ ተመዝግበው እየተንቀሳቀሱ ይገኛለ፡፡ ይህም የሚያሳየው ህግና 

ስርዓቱን ተከትል ምርጫውን አሸንፎ አገሪቱን እያስተዲዯረ ያሇው ፓርቲ 

ሇታቃዋሚዎች በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፓሇቲካዊ ጉዲዬች ሊይ እንዱወያዩና 

የራሳቸውን ፓሉሲና ስትራተጅ እንዱያስተዋውቁ መዴረክ እያመቻቸሊቸው 

መሆኑን ነው፡፡  

   

ፓርሊማ ውስጥ ስንመሇከት ተቃዋሚ ፓርታዎች የሚሣተûበት ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ ባሇስሌጣናት በተገኙበት ያሊቸውን ጥያቄና 

ሃሣባቸውን የሚያቀርቡበት ‹‹የተቃዋሚዎች ቀን›› እና ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ምሊሽ 

የሚሠጡት ሰዓት መመቻቸቱና ስርጭቱ በቀጥታ በቴላቪዥን መተሊሇû 

በዳሞክራሲያዊ ስርዓቱ መጏሌበት አስተዋፅኦ ከማበርከቱም በሊይ ሕብረተሰቡ 

የትኞቹ ሇዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አስተዋፅኦ አሊቸው የትኖቹስ የሊቸውም? 

የሚሇውን ሇመሇየትና ያሊቸውን አሊማ እንዱረዲና ግንዛቤ እንዱጨብጥ ሇማዴረግ 

ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዯሚኖረው አያጠራጥርም፡፡ ምክንያቱም አንዲንዴ ተቀዋሚ 

ፓርቲዎች በመርህ ዯረጃ እንኳ ከየትኛው ቡዴን እንዯሆኑ  ሕብረተሰቡ ሇማወቅ 

የሚቸገርበት ሁኔታ ይታያሌና፡፡ አንዲንድች ዯግሞ እውነታውን በመሸፋፈንና 

ነባራዊ ሁኔታዎችን በመዘንጋት ሉዋጥና ሉሊመጥ የማይችሌ ነገር በማንፀባረቅ 

በሕዝቡ ዘንዴ ትዝብትን እያተረፉ ነውና ምነው አቋማቸውን ቢያስተካክለ 

ያሰኛሌ፡፡  

   



አንደን ጥል አንደን አንጠሌጥል ሆነ እንጅ የኔ ነገር ይህን የመሠሇ ሰፊ ዕዴሌ 

ተዘርግቶሊቸው በጭፍን አመሇካከት የፓሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ በማሇት ተረት 

ከመሇጠጥ ምነው ባሇውና በተገኘው በአግባቡ አንዴ ቀን እንኳን ቢጠቀሙ፡፡ 

ታዱያ ማነው ጥፋተኛው? አንዲንደ እኮ ፓርሊማ ውስጥ አመቱን ሙለ ሳይሳተፍ 

ጊዜውን የሚገዴሌ የፓርሊማ አባሌ አሇ፡፡ ቆምኩሇት ሇሚለት የሕብረተሰብ ክፍሌ 

የሚሰጡት ምሊሽ  ሲያጡ የፓሇቲካ ምህዲር ስሇጠበበ በቂ ተሳትፎ ሌናዯርግ 

አሌቻሌንም በሚሌ የፌዝ ምሊሽ ሉሰጡን ይሞክራለ፡፡  

   

ሀሳብን በነፃ የመግሇፅና የፕሬስ ነፃነትን በተመሇከተ አንዲንዴ ዴርጅቶችና 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጭቆና አሇ በማሇት ሲገሌጹ መዯመጥም ላሊው ጉዲይ 

ነው፡፡ እውነት እናውራ ከተባሇ እንዯ አሁኑ በርካታ የግሌ የሕትመት ሚዱያዎች 

እንዯአሸን የፈለበት፤ የተሇያዩ ፓርቲዎች እነዚህን ተጠቅመው እንዯሌባቸው 

የፈሇጉትን ሃሣብ መግሇፅና ማንሸራሸር የቻለበት ዘመን መቼ ታይቶ ይታወቃሌ? 

ጥያቄውን ሇመመሇሰ ፈሊስፋ መሆን ሳያስፈሌገ ህገ መንግስቱን፣ የፓርሊማ ህጉን ፣ 

የምርጫ ቦርዴ ህጉን፣ የፕሬስ ህጉንና ተግባራዊ አፈፃፀሙን መመሌከት ይበቃሌ፡፡  

   

ህገ መንግስቱ በአንቀፅ 29  ሃሣብን በነፃ የመግሇፅ መብት ሙለ እውቅና 

ሠጥቷሌ፡፡ በሕገ መንግሥቱ መሠረትም ቅዴመ ምርመራ ሙለ በሙለ 

ተነሥቷሌ፡፡ ከፕሬስ ሕጉ ጋር ዜጎች በመንግሥት እጅ ያለ መረጃዎችን በቀሊለ 

ማግኘት እንዱችለ የሚያዯርገው የኢንፎርሜሽን ነፃነት ሕግ አብሮ መጽዯቁም 

በኢትዮጵያ ሃሳብን በነፃ የመግሇፅ መብት በተግባር እየዋሇ ብቻ ሳይሆን በሂዯትም 

እየዲበረ በመሄዴ ሊይ የመሆኑን ሀቅ መዯበቅ " ግመሌ ሰርቆ ጎንበስ…"ከማሇት 

አይሇይም ፡፡  

   

      እንዯሚታወቀው በኢትዮጵያ ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ የመዴበሇ ፓርቲ 

ሥርዓት የተጀመረበት፣ የሕግ የበሊይነትና የሕዝቦች እኩሌነት የተረጋገጠበት 

አሁን ባሇው ስርአት  ነው፡፡ በፓርቲዎች አማካኝነት ሌዩ ሌዩ አማራጮችን 

ሇሕዝበ ማቅረብ ሁኔታም የተፈጠረው በዚሁ ጊዜ መሆኑን ማንም ሉክዯው 

የማይችሌ ሀቅ ነው፡፡  



   

      እናም በአሁኑ ጊዜ እየታየ ያሇው ችግር ከዳሞክራሲያዊ አዴማሱ ሳይሆን 

ተቋዋሚ ፓርቲዎች በስፋት የተመቻቸሊቸውን ሁኔታ በብቃትና በአግባቡ 

መጠቀም ያሇመቻሊቸው መሆኑ ሉያስማማን ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም ሕገ 

መንግሥታዊ ሥርዓትን አክብሮ በምርጫ አሸንፎ መንግሥታዊ ሥሌጣንን 

ሇመረከብ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ በምንም መሌኩ ፖሇቲካዊ አዴማሱ ሉጠብበት 

አይችሌም፡፡ ይሁንና የፖሇቲካ ፓርቲዎች በሕግ ጥሊ ስር ሆነው ሕዝብን 

ማሳመን፣ ዴጋፍ ማግኘትና አማራጭ ማቅረብን እንዯአንዴ የፖሇቲካ ባህሌ 

ሉያዲብሩት ይገባሌ፡፡ ሕጋዊና ሰሊማዊ መንገዴን ሇማይጠቀሙ ዯግሞ የፖሇቲካ 

ስነ ምህዲሩ እየጠበበ ይሄዴና መዲፈኑም አይቀርም፡፡  

   

      ስሇዚህ "ሥሌጣንን ባቋራጭ" የሚሇውን የተሳሳተ አስተሳሰባቸውን በመተው 

የተጀመረውን ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ካሇበት ዯረጃ እየተሻሻሇ እንዱሄዴ መዯረግ 

አሇበት፡፡ ዳሞክራሲውን ባሇው መጠን እንኳ ሳንጠቀምበት የአውሮፓና የአሜሪካን 

ዳሞክራሲ በመናፈቅ ጊዜያችንን አናጥፋ፡፡ ከምኞት በቀር የምናተርፈው አንዲች 

ነገር የሇምና፡፡  ሠሊም!  

   

 


