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እየሰመጡ ያሉ ኢዲሞክራሲያዊያን! 
 

ከሲኢድ መሐመድ  04/16/13 

 

ዴሞክራሲያዊነትም ሆነ ኢዴሞክራሲያዊነት የአንድ መንግስት የሥርዓቱና የአስተዳደር 

መዋቅሩ ዋነኛው መገለጫ እንደሆነ እሙን ነው ። ዴሞክራሲያዊነት የህዝብ የስልጣን 

ባለቤትነት የተረጋገጠበትና በህዝብ ምርጫና ይሁንታ ብቻ ወደ ሃላፊነት የሚመጣ 

የመንግስት ስርዓት አወቃቀር እንደሆነ ይታወቃል።  

 

ሕዝቡ ተወካዮቹን ይመርጣል፤የተወከሉ ተመራጮችም መንግሥት ይመሠርታሉ። 

ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ እኩልነት፣ የሕግ የበላይነት፣ የመናገርና 

ሃሳብን በነጻ የመግለጽ  መብትና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው መብቶች በተገቢው መልክ 

የተከበሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በነዚህ ዓመታት ውስጥም አራት አገራዊና ሁለት ከባቢያዊ 

ምርጫዎች በተሳካ መልክ ተካሂደዋል። 

 

በሕገ መንግሥቱ የተለያዩ አመለካከትና ዓላማ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲቋቋሙ

ና ዜጎች በሰላማዊ መንገድ የመሰላቸውን ሃሳብ በነጻነት እንዲያራምዱ የሚያስችላቸው 

ያልተገደበ መብት ተጎናጽፈዋል።  ፌደራላዊ ሥርዓት በመመሥረቱም ክልሎች ራሳቸውን 

እንዲያስተዳድሩና አካባቢያቸውንም  በሁለንተናዊ መልኩም እንዲያለሙ ሰፊ ዕድል 

ተመቻችቶላቸዋል።  የፖለቲካ ምህዳሩን ምቹ ለማድረግ ከሥነምግባር መመሪያ 

ከማውጣት ጀምሮ ጠቃሚ የሚባሉ ሌሎች መደላድሎች እንዲፈጠሩ ተደርጓል ፡፡  

 

አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ግልጽ ፖሊሲና  ስትራቴጅ በመንደፍ ዓላማቸውንና  

ዕቅዳቸውን በሕዝቡ ውስጥ ማስረፅ አለመቻላቸው በራሳቸው ውስጥ ያለ እጥረታቸው ነው። 

በጭፍን ከመቃወም ይልቅ በመንግሥት የተሠሩ  መልካም ሥራዎችን ማበረታታትና 

ክፍተቶች የሚታረሙበት፣ የሚስተካከሉበትና  ችግሮች ተወግደው የተሻለ 

ሥራ የሚሠራበትን ትክክለኛና ገንቢአስተያየት ለመስጠት ያላቸው  ዝግጁነትና 

ፈቃደኝነት እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡ 
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ከአንዳንድ ጽንፈኞች በስተቀር በአሁኑ ወቅት በአገራችን የተለያየ አጀንዳ ያላቸው 

አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች የሥነ ምግባር ደንብ በመመራት በሕግ 

አግባብ በጋራ ለመስራት ፈቅደው በዚሁ መሰረት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ዲሞክራሲያ 

ከአፍ እስከገደፉ ሞልቶ ይፈስባቸዋል በሚባሉ የሰሜን አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ ሃገራት 

የሚኖሩ ጥቂት የዲያስፖራ አባላት ስለዴሞክራሲ ያላቸው ግንዛቤ ሀገር ውስጥ ካሉት 

አንዳንድ ተቃዋሚዎችም ያነሰ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ መድረስ አወዛጋቢ 

አይመስለኝም፡፡ 

 

እነኚህ ጥቂት የዲያስፖራ ዓባላት በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የለም የሚል ከሃቅ የራቀ ሃሳብ 

ያራምዳሉ። የመንግስትንም በሕዝብ ነጻና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ወደ ሃላፊነት 

መምጣትንም አይቀበሉም።   ሐሳብን የመግለፅ ነፃነት አልተረጋገጠም ብለው ይክዳሉ።   

የሕግ የበላይነት አለ ብለው አያምኑም፣ ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው ያለ ዘር እና ፖለቲካዊ 

አድሎ ለሁሉም በእኩልነት ይጠበቅላቸዋል ብለው አያምኑም፣ ብዙሀኑ በምርጫው 

የሚመራበትና አናሳውም መብቱ የሚከበርበት ሥርዓት መኖሩንም አያምኑም፡፡ ነገር ግን 

በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ እነርሱ ከሚያስቡት የተለየ ነው፡፡ የተገነባው ሕገ መንግስታዊ 

ሥርአት የህዝቦችን መሰረታዊ መብት ያከበረ ለመሆኑ ምስክሮቹ ያው የመብቱ 

ተጠቃሚዎቹ የሀገሪቱ ዜጎች እንጂ ጥቂቶቹ በድሎት የሚኖሩ ዳያስፖራዎች ሊሆኑ 

አይችሉም፡፡ በምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎችን መወረፍና እንቅስቃሴያቸውን መንቀፍ፣ 

የአነርሱ ደጋፊ እንዲሆኑ ብቻ ተጽዕኖ መፍጠር ሰብአዊ መብትን ከመጻረር ሌላ ምን 

ሊሆን ይችላል? 

 

መንግሥት በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን በያሉበት ሄዶ 

አወያይቷል፡፡ “ዕውቀታችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ መልካም ሀሳባችሁን መጥታችሁ አገርና ሕዝብ 

እንዲጠቀምበት አድርጉ” እያለ  የሚታትረው፤ እንዲሁም የእነዚሁኑ ዜጐች ጉዳይ 

የሚከታተል ቢሮ ያቋቋመው በዲያስፖራው ውስጥ ያለውን አቅምና ችሎታ ስለተረዳ ነው፡፡ 

ዳያስፖራው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካ፣ ሃይማኖት፣ ኢኮኖሚና ማሕበራዊ እንቅስቃሴ 

ውስጥ ቀላል የማይባል ሚና እንዳለው በገሃድ የሚታይ እውነት ነው፡፡ ጥቂቶች ግን ከዚህ 

በተጻራሪነት መቆማቸው በግልጽ ታይቷል፡፡ 

 

በአንድ ወቅት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚነስትር አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ ወደ አሜሪካ 

ተጉዘው ዲያስፖራውን ባወያዩበት ወቀት ዲያስፖራውን በሦስት መንገዶች ከፋፍለው 
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ነበር፡፡ “የአገር ልማት ተባባሪ፣ መሐል ሰፋሪና ፅንፈኛ ” በማለት፡፡ አቶ ኃይለ ማርያም 

እንደሚሉት “በመጀመርያውና በሁለተኛው ቡድኖች ውስጥ የሚገኘው ዜጋ የፖለቲካ 

አቋሙ እንደተጠበቀ ሆኖ በአገር ልማት ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆኑን መንግሥት 

ይገነዘባል፡፡ በተቃውሞ ፖለቲካ የተሰለፈው ደግሞ አገር ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ለነበሩት 

‹አክራሪ› ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደጋፊ የነበረ ሲሆን፣ በአገር ውስጥ ያለውን ለውጥ 

መቼም በአዎንታዊ መልክ የማይመለከት ነው” ብለው ነበር ፡፡ 

 

ዲያስፖራው በአብዛኛው ይዞት በቆየው የተዛባ መረጃ አገር ውስጥ ያሉትን መልካም 

ለውጦች መገንዘብ እንዳይችልም ያደረገው ይሄው ጽንፈኛ የመሆን አባዜው ነው፡፡ በተለያዩ 

አካባቢዎች የሚኖሩ አንዳንድ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኪሙዩኑቲ  መሪዎችና አስተባባሪዎች 

ጭፍን ጥላቻ ላይ ተመስርተው   የተሰባሰቡ ስለመሆናቸውን ከተግባራቸው መረዳት 

ይቻላል፡፡ ይህንኑ በማስመልከትም በ16ኛው የኢትዮጵያ አለም ዓቀፍ የጥናት ኮንፈረንስ 

ላይ “The Ethiopian Diaspora and Homeland Conflict” የሚለው ጥናታዊ ጽሑፍ 

አቅራቢ የጆርጅ ማሶን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ቴረንስ ሊዮንስ በአሜሪካ የሚገኘውና 

የፖለቲካ ተሳትፎ ባለው ዲያስፖራ ላይ ባደረጉት ትዝብት ‹‹ያላቸው የፖለቲካ አቋም 

የማይታረቅና ከፍተኛ ጥላቻ ላይ የተመሠረተ››  ነው ሲሉ ገልጸውታል፡፡ 

 

አንዳንድ ከአሜሪካና ሌሎች አገራት የመጡ የዲያስፖራ አባላት እንደሚገልጹት  አንዳንድ 

ጽንፈኞችና ጭፍን ተቃዋሚዎች  ባላቸው የፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ከነርሱ የተለዬ 

አቋም ከሚያራምዱ ወገኖች ጋር ወደ አንድ ቤተክሪስቲያን አይሄዱም። እርስ በርሳቸው 

አይነጋገሩም፣ በክፉም ሆነ በደግ አይቀላቀሉም። ይህ ጸረ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ተግባር 

በዴሞክራሲያዊ ናቸው በሚባሉ አገራት በሚኖሩ ዲያስፖራዎች ሲንጸባረቅ በጣም 

ያሳዝናል።   

 

በአሁኑ ወቅት ባለፉት ሃያ አንድ ዓመታት በአገራችን የዴሞክራሲ መሰረቱ እየጸና 

በመምጣቱ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች በአንድ ተቀምጠው ይወያያሉ፣ 

በማህበራዊ ጉዳዮቻቸው ላይም ይተባበራሉ። ይሀ የፖለቲካ ብስለትና የዴሞክራሲ ስር 

መስደድ አንዱ ምልክት ነው። በሚያለያዩዋቸው ነገሮች ላይ ያላቸውን ልዩነቶች በግልጽ 

ያስቀምጣሉ፣ በሚያግባቧቸው ላይ በጋራ ይሰራሉ። ይህ  ባህል በአገራችን እያበበ መሆኑ 

ይበል የሚያሰኝ ነው። 
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እንዳለመታደል ሆነና ከፍተኛ መቻቻልና የዴሞክራሲ መብት በሚከበርበት አገር ውስጥ 

እየኖሩ ነዋሪነትን እንጂ ዴሞክራሲያዊነትን ከሚኖሩባቸው አገራት መማር ያልቻሉ ጥቂት 

የዲያስፖራ አባላት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አዛብቶ በማቅረብና 

በሚኖሩበት አገር ስለአገራቸው ትክክለኛውን ሁኔታ የሚናገሩ የዲያስፖራ አባላትን 

በማግለል የጭፍን ጥላቻ ፖለቲካ ሲያራምዱ ይስተዋላሉ።  

 

እነዚህ በዴሞክራሲያዊ አገራት የተሰገሰጉ ኢዴሞክራሲያዊ ሰዎች ቆም ብለው ዓለም 

የደረሰበትን ማስተዋል ይኖርባቸዋል። ከእነዚህ  ራስ ወዳድና ጽንፈኛ ጥቂት የዲያስፖራ 

አባላት አገር ቤት ያለው ህዝብ በአስተሳሰብ ልቆ መሄዱን የተገነዘቡ አይመስለኝም። 

አሁንም ቢሆን የድሮውን ተረት ተረት ያወራሉ።   በአገሪቱ ያለው የዴሞክራሲ ስርዓት 

ተጠቃሚ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የጥቅሙም ሆነ የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ ህዝቡ እንደሆነ 

ይታወቃል። በመሆኑኝ  ዋናው ዳኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነውና ወደ ሕዝብ ቀርቦ እውነቱን 

መረዳት ይበጃል! 


