
ዳሞክራሲያዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ማካሄዴ ይቻሊሌን?  
   
ከሃብሮማይ 07/15/09  (ghabrom@yahoo.com )  
 
   
             በአንዴ አገር የዳሞክራሲ መስፇን ጉዲይ ወሳኝ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 

ዳሞክራሲ በሰፇነባቸው አገሮች ህዝቦች ይመራናሌ የሚለትንና የፇሇጉትን ነፃ 

ሆነው ይመርጣለ፡፡ህዝቦች የዳሞክራሲያዊ መብታቸውን ተጠቅመው የፇሇጉትን 

ሇመምረጥ ዯግሞ አማራጮች ሉኖራቸው ያስፇሌጋሌ ፡፡አንዴ አገር አንዴ የፖሇቲካ 

ፓርቲ ብቻ ካሊት ምርጫ ብታካሂዴም የሚያሸንፌ ብቻ እንጂ የሚሸነፌ አይኖርም 

፡፡        

             ዳሞክራሲ ሇመገንባት ምርጫ ዋነኛ ቢሆንም በምርጫው ሊይ የሚወዲዯሩ 

የተሇያዩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መኖራቸውን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡በዳሞክራሲ 

ስርዓት የሚመሩ አገሮች የተሇያዩ ፌሊጎት ያሊቸው ግሇሰቦችም ሆነ ቡዴኖች 

ተዯራጅተው ፓርቲ በመመስረት ሇአገራቸው ይጠቅማሌ ብሇው ያሰቡትን  አማራጭ 

ፖሉሲ ሇህዝቡ በማቅረብ በፖሇቲካ ጨዋታው ሊይ ገብተው ይሳተፊለ ፡፡ በምርጫ 

ውዴዴር ወቅትም በምክንያታዊነት ሊይ የተመሰረተ ሞቅ ያሇ ክርክር ሲያካሄደ 

ይስተዋሊለ፡፡ህዝቡም ባሇው ተጨባጭና ትክክሇኛ መረጃ ተመርኩዞ ይጠቅመኛሌ 

ያሇውን ፓርቲ ይመርጣሌ፡፡  

   

             ይህን ጽሁፌ ሇመጻፌ ያስገዯዯኝ የኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቭዥን ዴርጅት 

ሰሞኑን በገዢው ፓርቲና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ “በኢትዮጵያ የፖሇቲካ 

መዴረክና ምህዲር  እየሰፊ ነው ወይስ እየጠበበ?” በሚሌ ርእስ ያዘጋጀው የውይይት 

መዴረክ ነው ፡፡ ይህ መዴረክ ፓርቲዎቹ ሃሳባቸውንና እምነታቸውን ሇህዝብ ግሌፅ 

እንዱያዯርጉ፤ ህዝቡም ከቀረበው መረጃ ተነስቶ በጉዲዩ ሊይ ያሇውን ግንዛቤ 

እንዱያሳዴግ የረዲ የውይይት መዴረክ ነው፡፡መዴረኩ በአገራችን  የፖሇቲካ 

ምህዲሩ ያሇበትን ሁኔታ እንዴንገነዘብ ጠቧሌ ወይም ሰፌቷሌ በሚሇው ሊይም 

የራሳችን የሆነ ምሌከታ እንዱኖረን የረዲ ነው ብዬ አስባሇሁ ፡፡ እንዱህ ዓይነት 

የውይይት መዴረክ ቀጣይነት እንዱኖረውና ህዝቡም ትክክሇኛውን ግንዛቤ 

እንዱይዝም ተጠናክሮ መቀጠሌ አሇበት እሊሇሁ፡፡  

http://us.mc1106.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ghabrom@yahoo.com


   

             ወዯነበረው ውይይት ከመግባቴ በፉት የፖሇቲካ መዴረክ ጠበበ ወይ ሰፊ 

ብሇን የምንናገረው በመሰረቱ ምንና ምን ሲሟሊ ወይም ሲጎዴሌ ነው የሚሌ ጥያቄ 

 ጫረብኝና እኔም ያሇውን ሁኔታ ሇመቃኘት ሞከርኩ፡፡ እስቲ የፖሇቲካ መዴረክ 

ሰፊትና ጥበት ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ምን እንዯሚመስሌ  እንይ!  

   

             እንዯሚታወቀው መሰረታዊ የፖሇቲካ መዴረክ ስፊትና ጥበት የሚመዘነው 

ከህዝብ ተሳትፍ አኳያ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ይህ ማሇት ሁለም ህዝቦች 

በማህበራዊ፤ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ሊይ እኩሌ የመሳተፌ ዕዴሌ 

ሲኖራቸው ነው፡፡ አንዴን ህዝብ ከላሊ ህዝብ፤አንዴን ባህሌ ከላሊ ባህሌና አንዴን 

ቋንቋ ከላሊ ቋንቋ እያበሊሇጥክ መሄዴ የፖሇቲካ መዴረክን ሇማጥበብ ዋነኛና ቁሌፌ 

ጉዲይ ነው፡፡ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ያሇው ተጨባጭ ሁኔታ ሲታይ ህዝቦች 

በማህበራዊ፤ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ሊይ እኩሌ የመሳተፌ እዴሌ 

አሊቸው፡፡ በህገመንግስቱ አንቀጽ 25 “ሁለም ሰዎች በህግ ፉት እኩሌ ናቸው 

“በመካከሊቸውም ማንኛውም ዓይነት ሌዩነት ሳይዯረግ “በህግ  እኩሌ ጥበቃ 

ይዯረግሊቸዋሌ፡፡” በዚህ ረገዴ በዘር፤ በብሄርብሄረሰብ ፤ 

በቀሇም፤በፆታ፤በቋንቃ፤በሃይማኖት፤በፖሇቲካ፤በማህበራዊ፣በሃብት፤በትውሌዴ ወይም 

በላሊ አቋም ምክንያት ሌዩነት ሳይዯረግ ሰዎች ሁለ እኩሌና ተጨባጭ የህግ 

ዋስትና የማግኘት መብት አሊቸው ይሊሌ፡፡   

   

ከላልች አገሮች የዳሞክራሲ ባህሪይ በተሇየ መሌኩ የኢትዮጵያን የዳሞክራሲ 

ባህሪይ ሌዩ የሚያዯርገው  የፖሇቲካ መዴረኩ እንዱሰፊ በማዴረግ የማይተካ  ሚና 

ያሇው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 8 ንኡስ አንቀጽ 3 ሊይ የሰፇረው የቀጥተኛና 

የውክሌና ዳሞክራሲ (direct and representative democracy) መከተሎ 

ነው፡፡የኢትዮጵያ ህዝቦች ስሇ አገራቸው ሌማት፤ዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯር 

ጉዲዮች  በተወካዮቻቸው ብቻ ሳይሆን በቀጥታም እያነሱ በስፊት እየተሳተፈ 

ይገኛለ፡፡ይህ ዯግሞ  ህዝቦች የፇሇጉትን የፖሇቲካ ፓርቲ  ሇመምረጥ ሰፉ እዴሌ 

እንዲጎናጸፊቸውና የፖሇቲካ መዴረኩም እንዱሰፊና ካሇውም በሊይ እንዱቀጥሌ 



እዴሌ የሚሰጥ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡የዚህ ዋነኛ መገሇጫ ዯግሞ አሁን በአገራችን 

ከ89 የማያንሱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው ነው፡፡  

እኔ አሁን ግራ የገባኝ ነገር ታዴያ የዳሞክራሲ ጣዕም መቅመስ  ከጀመርን  ገና 

 ሁሇት አስርት ዓመታት ባሊስቆጠረንበት ሁኔታ ከሊይ እንዯተገሇፀው በርካታ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱ በሰጣቸው መብት መዯራጀታቸው እየታወቀ 

“የፖሇቲካ መዴረኩ ጠበበ”  ማሇት ምን የሚሇት ፇሉጥ ነው ? የፖሇቲካ መዴረኩ 

ጠቧሌና ሰፌቷሌ ሇማሇትስ ከዚህ የተሇዬ ምን የመመዘኛ መስፇርት ኖሮ ይሆን ?  

   

             በአገራችን የህገ መንግስት የበሊይነት ከተረጋገጠ ከአስራ አምስት አመታት 

በሊይ ተቆጥሯሌ፡፡ከሊይ የጠቀስናቸው መብቶችም የሰጠን ማንም ሳይሆን በህዝቦች 

ተሳትፍ እውን የሆነው ህገመንግስታችን ነው፡፡አገራችን  የዳሞክራሲ ስርዓት 

ሇመገንባት የምታካሂዯው ጥረት የዜጎችንና የህዝቦቿን መሠረታዊ ዳሞክራሲያዊ 

መብቶች ባረጋገጠ ህገ መንግስት የሚመራ በመሆኑ የፖሇቲካ መንቀሳቀሻ 

አዴማሱን ማንም ሉያጠበው የማይችሌ መሆኑንም መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡   

   

             ይህን ፅሁፌ ሇመፃፌ ወዲነሳሳኝ በኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቪዥን ዴርጅት 

በኩሌ ወዯ ተካሄዯው የክርክር መዴረክ ሌውሰዲችሁና የፖሇቲካ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች “የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ” ብሇው እኛን ሇማስረዲት የሚያስችሌ በቂና 

ተጨባጭ መረጃ ሲያቀርቡ አሌተስተዋለም፡፡መንግስት በተሇያዩ ጊዜያት ካሇው 

የአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ሇዳሞክራሲ ግንባታ አስፇሊጊ ናቸው ብል 

ያመነባቸውን ሕጎች እያወጣ ነው፡፡ከነዚህ ህጎች መካከሌም የፓርሊማ ሕግና 

የምርጫ ቦርዴ ሕግ ይገኙበታሌ፡፡እነዚህን ሕጎች ሕግ ሆነው እንዱፀዴቁ በተቃዋሚ 

ፓርቲዎችና በገዢው ፓርቲ ሰፉ የሆነ ውይይት እንዯተካሄዯባቸው በክርክሩ ጊዜ 

ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ በፓርሊማ ሕጉ ሊይ ከሁሇት ወር በሊይ የፇጀ ውይይት 

እንዯተካሄዯና የተሇያዩ ማስተካከያ ተዯርጎበት እንዯፀዯቀም ሰምተናሌ፡፡በላሊም 

በኩሌ በምርጫ ቦርዴ አባሊት አሰያየም ሊይ ምንም እንኳ እጩዎችን ጠቁሞ ወዯ 

ተወካዮች ምክር ቤት የማቅረብ ስሌጣን የጠቅሊይ ሚንስትሩ  ቢሆንም የፖሇቲካው 

መዴረኩ ይበሌጥ ሇማስፊት ተቃዋሚዎችም ከወገንተኝነት ነፃ ነው ብሇው 

ያመኑትን አካሌ እንዱጠቁሙ ተዯርጎ ተቀባይነት እንዲገኘ በክርክር መዴረኩ 



መሰማቴ በጣም አስዯስተኟሌ፡፡ ታዴያ እንዱህ ከሆነ የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ ኧረ 

እንዳውም ተዲፌኗሌ ብሇው የሚዯስኩሩሌን ጉዲይ ያሇውንና በተጨባጭ 

የሚታዬውን ሏቅ የሚያቀጭጭና ውሸትን የሚያጎሊ አካሄዴ ሆኖ እናገኛዋሇን ፡፡  

   

             ከፖሇቲካ ተቃዋሚ መሪዎች አንደ ስሇ ፖሇቲካ ምህዲሩ መስፊት ሲናገሩ 

“የፖሇቲካ ምህዲሩ እየሰፊ ያሇው ገዢው ፓርቲ ስሇፇሇገ ሳይሆን እኛ 

ተቃዋሚዎችም ጫና ስሊዯረግንበት ነው” ብሇዋሌ፡፡የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች ዛሬ 

ተወያይተውና ተማምነው ያፀዯቁትን ሕግ ነገ ሲቃወሙት ፤ ትናንት በኛ ጫና 

የፖሇቲካ ምህዲሩ ሰፌቷሌ ብሇው የተናገሩትን ዛሬ የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ 

እንዱያውም ተዲፌኗሌ ሲለን ትናንት ያለትን ዛሬ ሆን ብሇው እየረሱ መሆናቸውን 

እንዴገነዘብ አስችልኛሌ፡፡    

   

             ከዚህ በተጨማሪ ትኩረቴን የሳበው ተቃዋሚዎች ያሊቸውን ጥያቄ ሇጠቅሊይ 

ሚንስትሩ የሚያቀርቡበትና ጠቅሊይ ሚኒስትሩም ምሊሽ የሚሰጡበት የጥያቄ ስአት 

( Question hour ) በፓርሊማ መመቻቸቱና ተቃዋሚዎችም የፇሇጓቸውን 

ጥያቄዎች የሚያነሱበት “የተቃዋሚዎች ቀን” በፓርሊማ መሰየሙ ነው ፡፡ ይህ 

ዝግጅት ዯግሞ በሬዴዮና ቴላቪዥን በቀጥታ ስርጭት ሲተሊሇፌ የቆዬ ነው፡፡ ይህን 

ዕዴሌ ተቃዋሚዎች ያሊቸውን አማራጭ ፖሉሲ ሇህዝቡ ሇማቅረብ ፤ገዢው ፓርቲ 

ያሇበትን  ዴክመት ሇማሳየት የሚችለበትና ህዝቡም አጠቃሊይ መረጃውን 

የሚከታተሌበትና ግንዛቤ የሚወስዴበት ጭምር ነው፡፡ይህ አካሄዴ ዯግሞ የፖሇቲካ 

ምህዲሩን ይበሌጥ ያሰፊ ነው፡፡ይሁን እንጂ አብዛኛው የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች 

ይህንን ዕዴሌ ሲጠቀሙበት አሌታዩም፡፡ ያሇውን የፖሇቲካ መዴረክ በአግባቡ 

ሳይጠቀሙ ላሊ ዓይነት የፖሇቲካ መዴረክ መፇሇግ ህዝብን ሇመምራት ዝግጅት 

ካሇው የፖሇቲካ ፓርቲ የሚጠበቅ አይመስሇኝም፡፡ሇነገሩ በምርጫ ’97 ተቃዋሚዎች 

የአዱስ አበባ ወንበሮችን ሙለ በሙለ አሸንፇውም እኮ ባገኙት ዕዴሌ 

አሌተጠቀሙበትም ፡፡ ያገኙትን መጠቀም ሲገባቸው ሊሊገኙት በመቋመጥ አይዯሌ 

እንዳ የመረጣቸውን ህዝብ አንገት ያስዯፈት !  

   



              አሁንም ከነበራቸው አካሄዴ የተማሩ አይመስለም፡፡በተገኘው ሰፉ የፖሇቲካ 

ምህዲር መንቀሳቀስ ሲገባቸው ሌክ በምርጫ ’97 እንዲዯረጉት ሁለ ሕገ 

መንግስታዊውን ስርአት በመናዴ በነውጥና በሁከት ስሌጣን ካሌተቆጣጠርን ብሇው 

የመረጣቸውን የአዱስ አበባን  ህዝብ እንዲሳፇሩ ሁለ አሁንም ያሇውን ሰፉ 

የፖሇቲካ ምህዲር ሳይጠቀሙ የቀዯመውን አካሄዴ የመረጡ ይመስሊለ ፡፡ ይህ 

አካሄዴ ዯግሞ ሇማንም እንዯማይጠቅም ህዝቡን በሚገባ አውቋሌና ባሇው የፖሇቲካ 

ምህዲር መንቀሳቀስ ይሻሊሌ እሊሇሁ፡፡  

   

             ከሊይ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት ሕገ መንግስቱ ህዝቡ በቀጥታ በራሱ ጉዲይ 

ወሳኝ ሊይ ተሳታፉ እንዱሆን በማዴረግ የፖሇቲካ መዴረኩን እንዱሰፊ 

አዴርጎታሌ፡፡ የፖሇቲካ መዴረኩ ጠቧሌ እያለ በተዯጋጋሚ የሚሇፌፈት በህገ ወጥ 

መንገዴ የሚንቀሳቀሱትና ህጋዊውና ህገወጥነትን እያጣቀሱ ሇመራመዴ የሚሞክሩት 

ናቸውና፡፡ እነርሱ መንገዲቸውን አስተካክሇው በጠራና ሰሊማዊ መንገዴ ቢጓዙ 

ሇእነርሱም፣ ሇአገርም ሇህዝብም ጠቃሚ ነው እሊሇሁ ፡፡ በህግ የበሊይነት በሚመራ 

አገር መሆን ያሇበት ብቸኛው መስመርም ይሄ በመሆኑ፡፡  

   

             ሕግና ስርዓቱን አክብረው የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ዛሬ ሁለ በአገራችን 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄዴ እንዯሚቻሌ ተገንዝበው በስፊት ሇመንቀሳቀስ 

ሙከራ እያዯረጉ ናቸው፡፡መንግስትም በሕጋዊና ሕገመንግስታዊ አካሄዴ ወዯ 

ውዴዴር የሚገቡ ፓርቲዎች ከግማሽ መንገዴ በሊይ ተጉዞ እንዯሚያበረታታቸው 

እያስገነዘባቸው ነው ፡፡ይሁን እንጂ በአገራችን ካሇው ሕግና ስርዓት ውጭ 

መንቀሳቀስ የሚፇሌጉ፣ ሕግ በወጣ ቁጥር አናርኪዝምን የሚያቀነቅኑ፣ በመሰረታዊ 

የዳሞክራሲ ስርዓቱ አጋር መሆን ሲገባቸው የመጪውን የ2002 ምርጫ 

ዳሞክራሲያዊ እንዲይሆን በተሇያዩ ኤምባሲዎች በር በመቆም የሚያንኳኩ እንዲለ 

መካዴ አይቻሌም፡፡ ሇእነዚህ ሃይልች የምሇው ጉዲይ ቢኖር የአገሪቷ ባሇቤት 

የሆነው ህዝብ ዳሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ተካሂድሇት የራሱን ወኪልች መምረጥ 

ይፇሌጋሌና እባካችሁ እንቅፊት አትሁኑበት ፡፡    

   



             የህግ የበሊይነትን ማረጋገጥ የፖሇቲካ መዴረኩ ያጠባሌ ብሇው የሚያስቡ 

ግሇሰቦችና ቡዴኖች መገንዘብ ያሇባቸውም በአገራችን አሁን በተጨባጭ 

ህገመንግስትን አክብረው የሚንቀሳቀሱ ሁለ በህገመንግስቱ በተዯነገገው መሰረት 

የፖሇቲካ መዴረኩ ከአሁን በበሇጠ እንዯሚሰፊ ፀሏይ የሞቀው የአዯባባይ ምስጢር 

ነው፡፡ስሇሆነም በሕግና ስርዓት ሇሚመራ ማንኛውም ፓርቲ የሚቀጥሇውን ምርጫ 

ዳሞክራሲያዊ እንዯሚሆን ማንም የሚገነዘበው ነው ፡፡ይሁን እንጂ ህገ ወጥነትን 

ሇማስፊፊት ሇሚሞክሩ ግን ሁኔታው ይህን የሚያስተናግዴ አይሆንም ፡፡  

   

             ህዝቡም የሚቀጥሇው ምርጫ የአገራችን የዳሞክራሲ ግንባታ አጋር መሆን 

ያቃታቸው ቡዴኖች የሁከት መዴረክ መሆን እንዯማይችሌ በማያሻማ መሌኩ 

ተገንዝቧሌና ሕግና ስርዓትን ተከተለ ብዬ ምክሬን እሇግሳችሁዋሇሁ፡፡ህጋዊነትንና  

ህገወጥነትን እያጣቀሱ የሚሄደ ሃይልች የህግ የበሊይነትን ሲመች የሚቀበለት 

ሳይመች ሲቀር የሚሽሩት እንዯማይሆን ሲያውቁት የፖሇቲካ መዴረኩ እንዯ 

መርፋ ቀዲዲ ሉጠብባቸው እንዯሚችሌ እገነዘባሇሁ ፡፡እነዚህ ህገ ወጦች መሊወሻ 

ሲያጡና የህግ የበሊይነት ሲያስገዴዲቸው  ወዯ ህጋዊና የህግ የበሊይነትን 

የተረጋገጠበት ሰፉ የፖሇቲካ መዴረክ ይገባለም ብዬ እገምታሇሁ፡፡የአገራችን 

ዳሞክራሲ ግንባታ ጥሊሸት ሇመቀባትና ሕጋዊና ሕገወጥ አካሄድችን እያጣቀሱ 

ሇመጓዝ ሇመረጡ ፓርቲዎች በአገራችን ሕጋዊ በሆነው ሰፉ የፖሇቲካ ምህዲር 

ተንቀሳቀሱ እሊሇሁ ፡፡  በመጪው 2002 በአገራችን ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄዴ 

እንዯሚቻሌ መንግስት በማያሻማ መሌኩ አስቀምጧሌ፡፡የኢትዮጵያ ሬዴዮና 

ቴላቪዥን ዴርጅትም ይህንን የውይይት መዴረክ ቀጣይ በማዴረግ ተግቶ መስራት 

እንዲሇበት በዚህ አጋጣሚ ሌጠቁም እወዲሇሁ ፡፡ 

ሰሊም!  

   

 
 


