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ዴሞክራሲውን ለማስፋት ሁሉም የድርሻውን ይወጣ! 
                                                     ቶሎሳ ኡርጌሳ 11-11-16 

ሀገራችን የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን መከተል ከጀመረችበት ከዛሬ 25 

ዓመታት ጀምሮ በርካታ ስኬቶችን ተጎናፅፋለች፤ ተግዳሮቶችንም አልፋለች። በህገ 

መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ዕውን እንዲሆኑም ብዙ ርቀት መጓዝ 

ችላለች። በተለይም በህገ መንግስቱ አንቀፅ 31 ላይ፤ “ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ 

የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም አግባብ ያለውን ህግ በመጣስ ወይም ህገ መንግስታዊ 

ስርዓቱን በህገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት 

የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ናቸው” በሚል በተደነገገው መሰረት፣ ማንኛውም ዜጋ 

ባሻው ማህበር ወይም የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ታቅፎ መንቀሳቀስ እንዲችል በመደረጉ 

ሀገራዊ ዴሞክራሲው አቅም በፈቀደ መጠን እንዲሰፋ ተደርጓል። በዚህም ለዴሞክራሲው 

መጎልበት ወሳኝ ሚና ያላቸው በርካታ ሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ድርጅቶች 

ተመስርተው ህጋዊ በሆነ መንገድ ተግባራቸውን ሲያከናውኑ ዛሬ ላይ ደርሰዋል። 

የመደራጀት መብቱን ተከትሎ የየራሳቸው ደጋፊዎች ያሏቸው የተለያዩ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ተመስርተውና በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የባህር መዝገብ ውስጥ በህጋዊ 

መንገድ ተመስርተው ተግባራቸውን ሲወጡ ቆይተዋል። በተለይም የሽግግር መንግስቱን 

ተከትሎ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ዕውን ከሆነ በኋላ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ 

እስከተካሄደው ምርጫ 2007 ድረስ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱንና ህገ 

መንግስታዊ ስርዓቱን አክብረው ለአምስት ጊዜያት በተካሄዱት ምርጫዎች ተወዳድረዋል።  

ሆኖም የምርጫ ጉዳይ በመራጩ ህዝብ ፍላጎት በሚሰጥ ድምፅ ላይ የተመሰረተ እንጂ፣ 

በገዥው ፓርቲ አሊያም መንግስት በሚያደርጉት ችሮታ ላይ የሚከናወን ባለመሆኑ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ በአብላጫ ድምፅ ተመራጭ ሊሆኑ አልቻሉም። በእኔ እምነት ሶስት 

ምክንያቶች ተቃዋሚዎቹ የህዝቡን አብላጫ ድምፅ እንዳያገኙ ምክንያት የሆኑ 

ይመስለኛል። አንደኛው፤ ተቃዋሚዎቹ በህገ መንግስቱና በህዝባቸው ከመተማመን ይልቅ 

በውጭ ኃይሎች የሚዘወር ዴሞክራሲን የሚሹ ሆነው መቅረባቸው ነው።   

ሁለተኛው፤ በተለያዩ ማህበራዊ መስተጋብሮች ሳቢያ በህዝቡ ውስጥ የተፈጠሩ ብሶቶችን 

ከማራገብና ቅንጭብጫቢ የኒየ-ሊበራሊዝን አስተሳሰብ ከማስተጋባት በስተቀር የህዝብን 
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ቀልብና ልብ ሊገዙ የሚችሉ የነጠሩ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ማቅረብ አለመቻላቸው 

ሲሆን፤ ሶስተኛው ደግሞ፤ ተቃዋሚዎቹ ራሳቸውን እንደ ፓርቲ ሲመሰርቱ የመድብለ 

ፓርቲ ስርዓቱን እናጎለብታለን በሚል እሳቤ ይሁን እንጂ፣ ከአወቃቀራቸው ጀምሮ እርስ 

በርሳቸው የማይተማመኑና “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል ስሜታዊ ቁርኝት የተቧደኑ 

እንዲሁም በጥቅም ሽኩቻ ሳቢያ በምርጫ ሰሞን በአደባባይ ሲፈረካከሱና እርስ በርሳቸውም 

ሲወነጃጀሉ በመራጩ ህዝብ ዓይን ትዝብት ላይ ስለወደቁ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህ 

ሁኔታም ተቃዋሚዎቹ ፓርላማ ውስጥ ወንበር እንዳያገኙ እንዲሁም አሁን በሀገራችን 

ውስጥ የተፈጠረውንና በዓለማችን ላይ እንደ ጃፓን፣ ማሌዥያና ደቡብ አፍሪካ በመሳሰሉ 

ዴሞክራሲያዊ ሀገሮች ገቢራዊ እየሆነ የሚገኘው የአውራ ፓርቲ ፖለቲካዊ ስርዓት 

(Dominant Party Political System) ዕውን እንዲሆን ማድረጉ የሚካድ አይመስለኝም።  

ይሁንና መንግስት በቅርቡ ‘ቁጥሩ ይነስ እንጂ ተቃዋሚዎችን የመረጠ የሀገራችን ህዝብ 

በመኖሩና የዚህ ህዝብ ድምፅ መሰማት ስላለበትም በሰላማዊ መንገድ ከሚንቀሳቀሱ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ድርድር አካሂዳለሁ’ ማለቱ አይዘነጋም። ለዚህም የምርጫ ህጉን 

ከማሻሻል ጀምሮ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ህገ መንግስቱን እስከማሻሻል ጭምር ድረስ 

በመሄድ የተዳቀለ የምርጫ ስርዓትን በመከተል የተቃዋሚ ፓርቲዎች ድምፅ የሚሰማበትን 

ሁኔታ በመፍጠር የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ቃል ገብቷል። እርግጥ እንዲህ ዓይነቱ 

አስተሳሰብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ከሚከተል እንዲሁም ዴሞክራሲን እንደ ሞትና ሽረት 

ጉዳይ አድርጎ ከሚመለከት ፓርቲና መንግስት የሚጠበቅ በመሆኑ፤ የተያዘው ቁርጠኝነት 

የሚያስመሰግንና “ይበል!” የሚያሰኝ ነው። ሊበረታታም ይገባል።  

በአሁኑ ወቅት መንግስት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር የሚያደርጋቸው አበረታች ውይይቶች 

እንደተጠበቁ ሆነው፣ ዴሞክራሲውን ለማስፋትና ጥልቀት እንዲኖረው ለማድረግ የተያዘው 

ቁርጠኝነት በሚፈለገው ፍጥነት መጎልበት ያለበት ይመስለኛል። ዴሞክራሲውን ለማስፋት 

በመንግስት በኩል የተያዘው ቁርጠኝነት ተጨባጭ መገለጫዎች ሊኖሩት ይገባል። 

ተቃዋሚዎችም ይህን ተስፋ በተሳሳተ መንገድ ተረድተው ወዳልተፈለገ እሰጥ አገባ ውስጥ 

እንዳይከታቸው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል።  

እናም ከተቃዋሚዎቹ ጋር የሚካሄዱ ውይይቶችና ድርድሮች መነሻቸውና መድረሻቸው 

በግልፅ ተለይተው ሊገለፁና የጋራ ድምዳሜ ሊያዝባቸው ይገባል። ይህ ሲሆንም 

መንግስትና ገዥው ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለማጎልበት ያላቸውን ቁርጠኝነት 
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ይበልጥ በመግለፅ የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ የሚችሉ ይመስለኛል። አሊያ ግን በአሁኑ 

ወቅት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል የምንሰማቸው እንደ ‘ስልጣን እንጋራ’ ዓይነት 

የተሳሳሳቱ አስተሳሰቦችን በመፍጠር በአጠቃላይ ህዝቡ ውስጥ የማይገባ ምስል ሊያሲዙ 

ይችላሉ። በመሆኑም ለእኔ ከዚህ አኳያ ትክክለኛውን መንገድ ማሳየት ተገቢ ብቻ ሳይሆን፣ 

ዴሞክራሲውን ለማስፋትና ጥልቀቱን ለመጨመር በተያዘው ቁርጠኝነት ላይ አንድ ርምጃ 

መሄድ ጭምርም ነው።  

በአንፃሩም ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚደረገው ውይይትና ድርድር፤ 

ፓርቲዎቹ ከመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታው ጋር ተያይዞ መንግስት ያለበትን ችግሮች 

ነቅሶ በማውጣት ህፀፆቹን በግልፅ እንዲያይ ያደርጉታል። መንግስትም አግባብና 

ትክክለኛነት ያላቸውን አስተያየቶች በመቀበል ለስራው እንደ አንድ ድጋፍ 

እንዲጠቀምባቸው የመነሻ ሃሳቦች ሊሆኑት ይችላሉ። ይህ ሁኔታም በአንድ በኩል 

ዴሞክራሲውን ለማስፋትና የህዝቦችን ተደማጭነት ከፍ የሚያደርግ ሲሆን፤ በሌላ በኩል 

ደግሞ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የተሰሚነት ድምፅ እንዲጨምር ዕድል ይሰጣል። በፓርላማ 

ደረጃ የሚኖረው የአሳታፊነት ዴሞክራሲም (Participatory Democracy) መንፈስና 

ተግባርም ይጎለብታል።  

በእኔ እምነት ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚደረግ ውይይት ከላይ እንደጠቀስኩት 

ዴሞክራሲውን ለማስፋትና ጥልቀት እንዲኖረው ለማድረግ እንጂ፣ ስልጣንን ከመጋራት 

ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የለውም። ሊኖረውም አይገባም እላለሁ። ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ግን ልክ እንዳለፉት ጊዜያት መንግስታዊ ስልጣንን ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጭ 

በውጭ ኃይሎች ግፊት ለመያዝ ከመሻት ከመነጨ በሚመስል ሁኔታ፣ ዛሬም መንግስት 

‘ዴሞክራሲውን ለማስፋት ቆርጨ ተነስቻለሁ’ ሲል ጉዳዩን የመድብለ ፓርቲውን ስርዓት 

ከማጎልበት አኳያ ከማየት ይልቅ፣ ከስልጣን መጋራት ጋር ሊያያይዙት ይሞክራሉ።   

እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ አስተሳሰባቸው የተሳሳተ ብቻ አይደለም—ህገ መንግስቱን 

ካለመገንዘብ ጭምር የመጣ እንጂ። የኢፌዴሪ ህገ መንግስቱ አንቀፅ 8፤ የኢትዮጵያ 

ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት መሆናቸውንና 

ሉዓላዊነታቸው የሚገለፀውም በህገ-መንግስቱ መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸውና 

በቀጥታ በሚያደርጉት ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካኝነት እንደሚሆን ደንግጓል። ይህ 

ድንጋጌ በግልፅ እንደሚያሳየው ማንኛውም የፖለቲካ ስልጣን የሚያዘው የሉዓላዊ ስልጣኑ 
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ባለቤት በሆነው ህዝብ ይሁንታ ብቻ መሆኑን ነው። ህዝቡ ሲፈልግ ይሾማል፤ ሳይፈልግ 

ደግሞ ይሽራል።  

በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቡ እንዲያስተዳድሩት የሚፈልጋቸውን ይመርጣል እንጂ፣ 

እንዳለፉት ስርዓቶች የሚያስተዳድሩት ራሳቸውን መርጠው አሊያም በገዥ ፓርቲ 

ተመርጠው የሚሄዱበት አሰራር ዶሴው ተዘግቷል። ተቃዋሚዎቹ ግን ይህን የተዘጋ ዶሴ 

ከ25 ዓመት በኋላ አዋራውን አራግፈው ሊጠቀሙበት የፈለጉ ይመስላል። የአዲሲቷ 

ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ምህዳር ግን ይህን ዶሴ የሚያስተናግድበት ቦታ ያለው 

አይመስለኝም። ምክንያቱም ምናልባትም ገዥው ፓርቲና መንግስት ‘ከስልጣናችን ቆርሰን 

እንስጥ’ ቢሉ እንኳን ስርዓቱ ይህን እንዲያደርጉ የሚፈቅድላቸው ስላልሆነ ነው።  

እንደሚታወቀው በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ አንድ በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ 

የሚያከናውናቸው ማናቸውም ተግባር የህዝብን ውክልና መሰረት ባደረገ መልኩ ነው። 

ህዝቡ የሚፈልገውን ለማስፈፀም እንጂ እርሱ የሚፈልገውን ነገር በህዝቡ ላይ ለመጫን 

አይደለም። ምናልባትም የራሱን ፍላጎት በህዝቡ ላይ ለመጫን ካሰበ፣ ህዝቡ በፓርላማ 

አማካኝነት የሰጠውን የመተማመኛ ድምፅ ሊነጥቀው ይችላል። እናም ከዴሞክራሲ አኳያ 

የገዥ ፓርቲ ማናቸውም እንቅስቃሴ ከውክልና ጋር የተያያዘ ብቻ መሆኑን መገንዘብ 

የሚገባ ይመስለኛል። 

ከዚህ አኳያ ኢህአዴግ እንደ ገዥ ፓርቲ ህዝብ ከሰጠው ውክልና ውጭ ሆኖ ስልጣንን 

ለሌላ ፓርቲ ሊያጋራ አይችልም። መብትም የለውም። ህዝቡ በ2007 ምርጫ ወቅት 

የሰጠውን ሙሉ ለሙሉ የፓርላማ ውክልና ችግር ስለገጠመው ብቻ ሸርፎ ለሌላ ፓርቲ 

የሚሰጥበት ምንም ዓይነት ህጋዊ አመክንዩ ሊኖር አይችልም። አዎ! ህዝቡ በህገ መንግስቱ 

መሰረት በአምስት ዓመት አንዴ በተደረገው ምርጫ ‘የሚያስራና ለሀገራችን የሚስማማ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ አለህ፣ ከድህነት ልታወጣኝ የምትችለው ስለሆንክ ስልጣኔን በውክልና 

ሰጥቼሃለው’ ብሎ በእምነት የሰጠውን ስልጣን፣ ከመሬት ተነስቶ ተቃዋሚዎችን ‘ኑ 

ላጋራችሁ’ የሚልበት መብትና ምክንያት የለውም። ህጋዊ ተጠያቂነትም የሚያስከትለበት 

ይመስለኛል። ‘ለምን?’ ቢሉ፤ እንዲህ ዓይነቱ አሰራር የህዝቡን ሉዓላዊነት በመጋፋት ህገ 

መንግስቱን መጣስ ጭምር ስለሆነ ነው። በመሆኑም ተቃዋሚዎች ‘የስልጣን መጋራትን’ 

ጉዳይ ከዚህ አኳያ ቢመለከቱት የሚበጅ ይመስለኛል። እንደ እውነቱ ከሆነ ተቃዋሚዎች 
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ስልጣን ለመያዝ ከፈለጉ ፍቱን መድኃኒቱ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን ሶስት ችግሮች 

በተገቢው ሁኔታ ፈትሸው ራሳቸውን ለሚቀጥለው የምርጫ ዙር ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል።  

ከዚህ ውጪ ከመንግስትና ከገዥው ፓርቲ ጋር የሚያደርጓቸው ውይይቶች ድምፃቸው 

እንዲሰማ ከማድረግ በስተቀር ስልጣንን ለመጋራት የማያስችሏቸውና አስተሳሰቦቹም ኢ-ህገ 

መንግስታዊ ፍላጎት የገነገነባቸው መሆኑን መረዳት ያለባቸው ይመስለኛል። ተቃዋሚዎች 

ህገ መንግስቱን አክብረው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች እንደመሆናቸው መጠን፤ ህገ 

መንግስቱን የሚፃረሩ ጉዳዩችንና አስተሳሰቦችን በቅድሚያ ከራሳቸው በማስወገድ፣ ለጥቆም 

ተፈፅመው ሲያገኙ እንዲታረሙ በመታገልና በማጋለጥ ሀገራዊ ተግባራቸውን መወጣት 

ይኖርባቸዋል። ይህን ሲያደርጉም እነርሱም ለዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ መጎልበት 

የበኩላቸውን ጠጠር ይወረውራሉ። በአጠቃላይ ይህ ሀገር የሁላችንም ነውና ገዥው 

ፓርቲም፣ መንግስትም ሆነ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዴሞክራሲው መስፋትና 

መጎልበት የበኩላቸውን ድርሻ ይወጡ እላለሁ።  

   

  

 

      


