
      የዳሞክራሲ ባህሊችን ወዳት  
 

 ተመስገን ሞቱማ (ከቄራ)  07/07/09  

                                                                                            

 በእንግሉዝ ማህበረሰብና በዳሞክራሲ እሴቶች መካከሌ እጅጉን የጠበቀ ቁርኝት 

አሇ፡፡ ህገወጥ የሆኑ ተግባሮችን ማራመዴ፣ ሇምሳላ ያሇ ፓስፖርት መንቀሳቀስ 

ብልም የታክስ ክፍያን ማጭበርበር አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም ህገወጥነት 

ያጋጠመው ማንኛውም ግሇሰብ ጉዲዩን በቸሌተኝነት አያሌፈውም እናም ሇፖሉስ 

በስሌክ 991 ዯውል ያሳውቃሌ፡፡ ህግን ማክበር ብቻ ሳይሆን የማስከበርም ግዳታ 

እንዲሇባቸው ያውቃለ፡፡  

   

እግር ኳስ በህግና በሥርዓት ካሌተመራ ትርምስ እንጂ ያማረ ጨዋታ ማየት 

እንዯማይቻሌ እንግሉዛውያኑ ስሇሚያምኑ የጠበቀ የጨወታ ህግ አሊቸው፡፡ 

በጨዋታው ሂዯት የሚታዩት ዴክመቶች ሇማረም ህጉን በየጊዜው እያሻሻለት 

ይሄዲለ፡፡ ይህ ተግባራቸው የእንግሉዝን የእግር ኳስ ዯረጃ ካሳዯጉት ምክንያቶች 

ውስጥ አንዯኛው ይመስሇኛሌ፡፡  
   

የእግር ኳስ ጨዋታ ህግጋት ሳይከበሩ ተጨዋቾች አንደ ኳሱን በእጅ የሚሇጋ 

ላሊው በእግሩ የሚጠሌዝ፣ ጉሌበተኛው ተጋጣሚውን እየጠሇፈ፣ እየገፈተረ፣ 

እያስፈራራ የሚሔዴ ከሆነ አሁን በዓሇም ሊይ የምናየውንና የምናፍቀውን እግር 

ኳስ ሌንመሇከት አንችሌም፡፡ አነሳሴ የእንግሉዝ ፕሪሚየር ሉግ ወይም የእግር ኳስ 

እዴገትን ሊስቃኛችሁ ሳይሆን እኛን ስሇሚመሇከተን ስሇኢትዮጵያ  የዳሞክራሲ 

ባህሌ ምን እንዯሚመስሌ ሇማየት ነው፡፡  

   

የዳሞክራሲ ባህሌ ሲባሌ በዴምሩ ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብንና እሴቶችን 

በህብረተሰብ ማስረፅ ማሇት ነው፡፡ ይህም ሲባሌ የዳሞክራሲያዊ ፖሇቲካ ጨዋታ 

ህግጋትን በጥብቅ መገንዘብና መተግበርን ይጨምራሌ፡፡  
   



የሀገራችን የዳሞክራሲ ባህሌ እንዱዲብር ከተፈሇገ አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲ ነን 

ባዮች በቅዴሚያ ሉያውቁት የሚገባ ነገር ቢኖር ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ጥቅማቸውንና ፍሊጏታቸውን ያስከብርሌናሌ ብሇው በጋራ ያፀዯቁትን ህገ 

መንግስት መቀበሌና በእርሱም ሊይ ፅኑ እምነት ሉያሳዴሩ ይገባሌ፡፡ ሁሊችንም 

ብንሆን  ሕገመንግስቱን ማክበር ብቻ ሳይሆን የማስከበርም ግዳታ አሇብን፡፡ 

ምክንያቱም ሕገመንግሥቱ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የቃሌ ኪዲን ሰነዴ 

ነውና፡፡     
   
አንዲንዴ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሕጋዊነትንና በላሊ በኩሌ  ሕገወጥነትን 

እያጣቀሱ የሚሄደ ከሆነ የዱሞክራሲ ባህሌን ሇማጎሌበት በሚዯረገው ጥረት 

አስተዋጽኦቸው እምኑ ሊይ ነው? መገሇጫውስ? በተጨባጭ እየታየ ያሇው 

አብዛኞቹ የሀገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሇህግ ተገዥ የመሆን አቋም ሲያራምደ 

አይስተዋለም፡፡ የህግ ተገዥነታቸው ሁኔታ የውሃውን ሙቀትና ጥሌቀት 

በመሞከር /scenario/ ሊይ ያነጣጠረ ነው፡፡  አካሄዲቸው እሳትና ውሃው 

 የሚያቃጥሌና የሚያሰጥም መሆኑን እያረጋጡ የመጓዝ አዝማሚያ ይታይበታሌ፡፡ 

ኢ-ህገመንግሥታዊ አካሂድችን ሲዯግፉና ሲያበረታቱ በይፋ ይስተዋሊለ፡፡ 

ሚዱያዎቻቸውም እንዱሁ፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና አንዲንዴ የግሌ ሚዱያዎች 

ግንኙነታቸው «አባቱ ዲኛ ሌጁ ቀማኛ» አይነት ነው፡፡  የዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ 

የትግሌ መስመር መከተሌን አይፈሌጉም፡፡  
   

 ይህ እንቅስቃሴ የዳሞክራሲያዊ ባህሊችንን ከማሳዯግ ይሌቅ እየቀጨጨ እንዱሄዴ 

የሚያዯርግ እኩይ ተግባር ነው፡፡ እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተሇያየ ርዕሰ 

ጉዲዮች ሊይ የሚያወጧቸው ፅሑፎች እና መግሇጫዎችን ሌብ ብል ሊስተዋሇው 

የዳሞራሲን ባህሌ በንዴፈ ሀሳብ ዯረጃ እንኳን አያውቁትም እንዳ የሚያሰኝ ነው፡፡ 

 እንዱህም ሆኖ የሥሌጣን ጥማቸውን በአቋራጭ እውን ሇማዴረግ ያሊቸውን 

ፍሊጎት ከሚያራምደት አቋም መረዲት ይቻሊሌ፡፡  
   
የዲበረ የዳሞክራሲ ሥርዓት ጏሌብቶና ዲብሮ የምናየው የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

የዳሞክራሲ እሴቶችን ሲያከብሩና ተረዴተው ሲተገብሯቸው ነው፡፡ የዳሞክሪሲ 

ፖሇቲካ “ጨዋታም” እንዯ እግር ኳስ ጨዋታ የራሱ ህጏች አለት፡፡ ተዋንያኑ 



በሙለ ህጏቹን አክብረው እስከተጫወቱ ዴረስ ያማረ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ሉዲብር ይችሊሌ፡፡ ካሌሆነ ግን ውጤቱ በተቃራኒው ይሆናሌ፡፡  
   
እነዚህ ተቃዋሚዎችና ሚዱያዎቻቸው በባሇፈው ምርጫ 97 የተሇያዩ አመፅ 

በማነሳሳት ህገመንሥቱን በኃይሌ ሇመናዴ የሞከሩትንና በቁጥጥር ስር የዋለትን 

የእነ ወይዘሪት ብርቱኳን ሚዯቅሳንና የላልች በነፃው የዲኝነት ሥርዓት የታዩትን 

ጉዲዮች ርካሽ  የፖሇቲካ ትርፍ ሇማግኘት ሲለ የላሇ ትርጉም በመስጠት 

ያራግቡታሌ፡፡  
   

ይህም ብቻ አይዯሇም፡፡ ከፍተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣናትን ሇመግዯሌ እና 

የህዝብ አገሌግልት ሰጪ ተቋማትን ሇማውዯም በማቀዴ ወንጀሌ ተጠርጥረው 

ጉዲያቸው በህግ ማዕቀፍ እየታየ ስሊሇው ተጠርጣሪዎች  “አሌሰማንም አሊየንም 

አናምንም” እያለ ናቸው፡፡ ይህ የሚያሳየው ነፃ በሆነው የዲኝነት ሥርዓት ሊይ 

ተጽእኖ ሇማሳዯር ያሊቸውን ፍሊጎት ነው፡፡  
   

በተጨማሪም አብዛኞቹ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሇዳሞክራሲያዊ ጨዋታ ዝግጅት 

ስሇማጣታቸው ማሳያ የሚሆነው በምርጫው ሌንሳተፍም ሊንሳተፍም እንችሊሇን 

በማሇት በይፋ በሚዱያዎቻቸው በመሇፈፍ ሊይ መሆናቸው ነው፡፡ ይህ 

ዴርጊታቸው ሇዱሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ አለታዊ ተፅእኖ አሇው፡፡ በተጨማሪም 

እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሇዳሞክራሲያዊ ውዴዴር ዝግጅትም ሆነ ብቃት 

እንዯላሊቸው ያሳያሌ፡፡ የሀገሪቷንም አንዴነት በመጠበቅ የተሻሇ ፖሉሲና 

ስትራቴጂ በመቅረፅ ወዯ ተሻሇ የሌማት ጏዲና መምራት ስሇማይችለም ነው፡፡  
   
የተሻሇና ሦስተኛ አማራጭ አሇን የሚለት ዯግሞ የትኛውን መስመር እየተከተለ 

እንዯሆነ ሇማወቅ አስቸጋሪ ነው፡፡ ሇምሳላ በአንዴ ወቅት በፓርሊማ ውስጥ 

 መንግስት በዋጋ ንረት ምክንያት ተጏጅ ሇሆኑ ህብረተሰብ ክፍሌ ዴጏማ 

ሉያዯርግ ይገባሌ ብሇው ሲከራከሩ በላሊ የፓርቲያቸው አቋም መግሇጫ ዯግሞ 

መንግሥት በምጣኔ ሀብት ውስጥ በምንም መሌኩ ጣሌቃ መግባት የሇበትም ሲለ 

ይዯመጣለ፡፡ የዳሞክራሲያዊ ጨዋታ ህጉንም በተመሇከተ ግንቦት ሊይ ስሌጣኑን 



በማንኛውም መንገዴ መረከብ አሇብን ሲለ መስከረም ሊይ ዯግሞ ፓርቲያቸው 

በሰሊማዊ መንገዴ ብቻ እንዯሚታገሌ ይገሌፃለ፡፡  
   
እንግዱህ በመግቢያዩ እንዯገሇፅኩት የእግር ኳስ ጨዋታ እንኳን ያማረና የሚወዯዴ 

ይሆን ዘንዴ የጨዋታውን ህጏች በምንም መሌኩ ሳይሸራረፉ መተግበርና በእምነት 

መቀበሌን ይጠይቃሌ፡፡ ይሄንን የሚያዯርጉት በብቃታቸው የሚተማመኑና 

በጨዋታው ህግ መሠረት አሸናፊ እንሆናሇን ብሇው የሚያምኑ ብቻ ናቸው፡፡    
   

የዳሞክራሲ አስተሳሰቦች እያዯጉ እንዱሄደ ሇማዴረግ የዳሞክራሲያዊ እሴቶች 

መኖር አስፈሊጊ ናቸው፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲዎች «የሀገሪቱን ህጏች በማክበርና 

በመቀበሌ ሇዳሞክራሲያዊ ውዴዴር ዝግጁ ናችሁ?» ተብሇው ቢጠየቁ በቂና 

ትክክሇኛ መሌስ ያሊቸው አይመስሇኝም፡፡     
   

ቸር ይግጠመን! 

 

 


