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     የግንቦት ወግ 

ዮናስ 05-21-16 

የግንቦት 20 ዓላማና መስመር አገራችን ላለፉት 13 ተከታታይ አመታት ባለሁለት አሃዝ  

እድገት እንድታስመዘግብ ምክንያት ከመሆኑም በላይ በየጊዜው በአካባቢውና በአለም 

አቀፍ ደረጃ ተቀባይነቱ እያደገና እየጠነከረ እንዲሄድ ማስቻሉም ፀሃይ የሞቀው ሃገር 

ያወቀው እውነት ነው፡፡ የዚህ የህዳሴ ዘመን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

በልማታዊ ዴሞክራያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዲመታ በገጠርና በከተማ ተራማጅ ሀይሎቹ 

ያካሄዱት ትግል በገጠር ከፍተኛ ውጤት እንዳስመዘገበና በከተሞችም ችግሩ እየተዳከመ 

እንዲሄድ ለማድረግ መቻሉም እርግጥ ነው፡፡ 

በሀገራችን ሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲ የሚባሉ ፅንሰ ሃሳቦች በሀገሪቱ የመንግስታት 

አስተዳደር ታሪክ ውስጥ የሚታሰቡ አልነበሩም፡፡ ይህ ሁኔታ የተቀለበሰው የግንቦት 20 

1983ን ህዝባዊ ድል ተከትሎ እውን ከሆነው፣ ከ1987ቱ የኢፌዴሪ ህገመንግሰት መጽደቅ 

በኋላ ነው፡፡ እንደሚታወቃው፣ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው ህገመንግስቱ የሌሎች ህጎች 

መሰረትና ምንጭ ነው፡፡ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ከአምስቱ የህገመንግስቱ መሰረታዊ 

መርሆዎች አንዱ ነው፡፡ ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ 

የማይጣሱና የማይገፋፉ መሆናቸውን ይደነግጋል፡፡ ከህገመንግስቱ 3 እጁ ወይም ከ106 

አንቀጾቹ 36ቱ ሰፊ ትኩረት በመስጠት ስለሰብአዊ መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች ጥበቃና 

ዕውቅና የሚደነግጉ ናቸው፡፡  

ኢትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለምአቀፍ ስምምነቶች የሀገሪቱ ህግ አካል መሆናቸው፣ 

የመሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ትርጉምም ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው አለማቀፍ የሰብአዊ 

መብቶች ህግጋት፣ ስምምነቶችና አለማቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሰነዶችና መርሆዎች 

በተጣጣመ መልኩ የሚተረጎሙ መሆኑን ህገመንግስቱ ያስቀምጣል፡፡ ህገመንግስቱ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ ለሆነው የሰብአዊ መብቶች መከበር 

ዋስትና ነው፡፡ የሰብአዊ መብቶች መከበርና ጥበቃ ደግሞ በኢትዮጰያ እየተመዘገበ ካለው 

ፈጣን ልማት ጋር ተሳስሮ የሚታይ ነው፡፡  ይህ ደግሞ የግንቦት 20 ውጤት ነው። 
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ከደርግ ውድቀት በኋላ በሽግግር ወቅትም ሆነ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ፀድቆ ወደ ስራ 

ከተገባበት ጊዜ ጀምሮ የተደረጉ ምርጫዎች የህዝቦችን የመምረጥና የመመረጥ መብት 

ማንነታቸውን ከማወቅ በመነሳት ያረጋገጡ ናቸው።  በዚች ሀገር ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 

የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት በግንቦት 20 ተረጋግጧል፤ በዚሁ መንገድ ተመርጠው ወደ 

ምክር ቤት በገቡ ተወካዮች አማካይነት የመንግስት አካላትን የማደራጀትና የመንግስት 

አፈፃፀምን የመቆጣጠር፣ ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን የማደራጀት ውጤቶች ተገኝተዋል። 

ነፃና ገለልተኛ የምርጫ ተቋም ማቋቋምና ገለልተኛ ወገኖችን የመሾም ተግባር 

ተከናውኗል፡፡ አለማቀፍ ልምድን ባካተተ ሁኔታ የምርጫ ህግን፣ የምርጫ አሰራርን፣ 

ፓርቲዎችን በማሳተፍ የማሻሻል ስራ በመስራት ነፃ፣ ቀጥተኛና ፍትሃዊ ምርጫ ማካሄድ 

ተችሏል፡፡  

ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ ኢህአዴግ በህዝብ ይሁንታ አገሪቱን ማስተዳደር 

በጀመረችባቸው የቅድመ ተሃድሶ ዓመታት የቁልቁለት ጉዞ ተያይዞ የነበረው የሃገሪቱ 

ኢኮኖሚ ያለምንም መቆራረጥ የእድገት አቅጣጫውን ይዞ እንዲሄድ መደረጉ እሙን 

ነው፡፡ ብዝሃነትን ለማስተናገድ የሚችል የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መጀመሩ እና 

የኢኮኖሚው የኋሊት ጉዞ  መገታቱም  የሌላ ሳይሆን የግንቦት  20 ውጤት ነው፡፡   

በግንቦት 20 ድል የተገኘው ህገ መንግስት ካመጣው ውጤት አንዱ ሰዎች በፈለጋቸው 

ህጋዊ አመለካከት ዙሪያ ተደራጅተው በፖለቲካ ፓርቲነት እንዲሳተፉ እድል መስጠቱ 

ነው፡፡ ለዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ እንዲወጣና ከተሃድሶው ወዲህም እንዲሻሻል 

ተደርጓል፡፡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመዘጋገብ፣ መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ 

ስለሚሰጥበት አሰራር፣ በፖለቲካ ፓርቲነት ስለሚመዘገቡ አካላት ህግ ማርቀቅና ማጽደቅ፣ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱንና ህግን መሰረት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል፣ 

የመሳሰሉት ዴሞክራሲያዊ አሰራርን ከመዘርጋት አኳያ በግንቦት 20 ድል የተመዘገቡ  

ናቸው። 

የመረጃ ነጻነት ተግባራዊነት ለዜጎች መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበርና 

ለሰብአዊ መብቶች መረጋገጥ መሰረት ነው፡፡ የሰዎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

የሰዎችን መረጃ የማግኘት፣ የማደራጀትና የማስተላለፍ መብትን ያካተተ ነው፡፡ እነዚህ 

መብቶች በሌሉበት ዜጎች መብታቸውን በትክክል ሊጠቀሙ፣ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 

የመብት ጥሰትን ሊያጋልጡ አይችሉም፡፡ 
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ከዚህ ሌላ የመረጃ ነጻነት ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ካለው ቁልፍ ሚና አንጻር 

መረጃን ለህዝብ ፍፁም ተደራሽ ማድረግ ይገባል፡፡ መረጃ ያለው ህብረሰተስብ በመንግስት 

አሰራር ላይ ግልጽ ግንዛቤ ስለሚኖረው ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎው ይጎለብታል፡፡ ሙስናና 

በስልጣን አላግባብ የመጠቀም ብልሹ አሰራርን የሚያጋልጥ ኃይል ይሆናል፡፡ የመንግስት 

አሰራር ግልጽነት ከጎደለው ግን የህዝብ ተጠያቂነት የሌለው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አሰራር 

ይነግሳል፡፡ በመንግስት አሰራር ላይም ለሙስናና ብልሹ አሰራር የሚመቹ  ሁኔታዎች 

ይፈጥራሉ፡፡ 

መረጃ ያለው ዜጋ በካርዱ የስልጣን ውክልና የሰጠው አካል ተግባርና ኃላፊነቱን በአግባቡ 

እየተወጣ መሆኑን መከታተል ይችላል፡፡ መረጃ ያለው ዜጋ ዴሞክራሲያዊ መብቱን 

በመጠቀም ጥቅሙን የሚያስከብሩ ፖሊሲዎችና ውሳኔዎች እንዲወጡና እንዲፈፀሙ ግፊት 

ማድረግ ይችላል፡፡ በህገ-መንግስቱ የሰፈረው የዜጎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

ከመረጃ ነጻነት ውጭ በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም፡፡ 

በሀገራችንም በመረጃ ነጻነት ስርአቱ ውስጥ የተከሰቱ ችግሮችን አስወግዶ ጤናማና ገንቢ 

ሚና ለሚጫወት የመረጃ ልውውጥ ስርአት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ህጋዊና ተቋማዊ ሁኔታ 

እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ግንቦት 20 ነው፡፡ የግንቦት 20 ድል ውጤት በሆነው 

የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 29 ማንኛውም አይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ 

የመቀበልና የማሰራጨት ነጻነቶች ተቀምጠዋል፡፡ ቅድመ ምርመራ ወይም ሳንሱር 

መወገዱም ተመልክቷል፡፡   

በኢትዮጵያ ለዘመናት ዜጎች በእኩልነት ፍትህ ሲያገኙ እንዳልነበር ይታወቃል፡፡ 

ከስርዓቶቹ መለኮታዊና አምባገነናዊነት በመነጨ በቋንቋ የመናገርና የመዳኘት እጦት፣ 

ድህነትና መሀይምነት፣ የመንግስት አገልግሎት ተደራሽ አለመሆን፣ ኋላቀር ልማዳዊ 

አሰራሮች፣ ከውጪ ተስማሚነታቸው ሳይጠና በጅምላ የተኮረጁ ቴክኒካዊ አሰራሮችና ህጎች 

የስርዓቶቹ መገለጫ በመሆን ይጠቀሳሉ፡፡ 

የፍትህ ተቋማት እንደነበሩበት ስርዓት የተለያየ ስራ ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ ነው የነበረው፡፡  

ቀደም ሲል ፍትህ ሚኒስቴር የዳኝነት ስራንም በስሩ የያዘ ስለነበር ፍርድ ቤቶችን 

የሚቆጣጠር፣ የዜጎችንም ሆነ የተቋማትን መብት የሚያስከብር፣ ጥቅም አለው ብሎ 

ባመነበት ማናቸውም የፍትሀብሄር ጉዳይ ጣልቃ የመግባት የስራ ድርሻ ተሸክሞ 
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የሚንገዳገድ ነበር፡፡ በዚህ አካሄድ የዳኝነት ስራው በስራ አስፈፃሚው ስር እንደወደቀ 

ያሳያል፡፡ 

በግንቦት 20 ድል የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ የዳኝነት ነፃነት የተከበረ 

በመሆኑ ከቀደመው አደረጃጀት እስረኝነት ነፃ ወጥቷል፡፡ ከህገመንግስቱ መጽደቅ ጀምሮ 

ዜጎች በቋንቋቸው የመዳኘትና በህግ ፊት ሁሉም እኩል የመሆን መብት ተረጋግጧል፡፡ 

ይሄ መሰረታዊ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የማስከበር እርምጃ ነው፡፡  

በግንቦት 20 ድል የተዘረጋው የፍትህ ስርዓት የሴቶችን የፍትህ እጦት ችግር ከመቅረፉም 

ባሻገር  በወንጀል ህጉ፣ በቤተሰብ ህጉና በሌሎች ህጎች የሴቶችን ተጠቃሚነት 

አረጋግጧል፡፡ ሴቶችን የሚጎዱና ዝቅ አድርገው የሚመለከቱ ከቀደመ ባህል የተወረሱ 

አሰተሳሰቦች በህግ እንዲታረሙ ተደርጓል፡፡ ጥቃቶች፣ ግዳጆች፣ ግርዛት፣ ጠለፋ፣ ያለዕድሜ 

ጋብቻና ሌሎች ጥቃቶች ሁሉ ህጋዊ ከለላ አግኝተዋል፡፡ ይሄ ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ አንጻር ግማሹን የህብረተሰብ ክፍል፣ ሴቶችን - በመታደግ በደሎች እንዳይደርሱ፣ 

ደርሰው ከተገኙም በህግ ፊት እንዲቀጡ  የሚያስችል  በመሆኑ  የግንቦት 20 ድል ትልቅ 

ዕርምጃ  ነው፡፡    

ወደ ኢኮኖሚው ስንመጣም የምናገኘው ተመሳሳይ ሂደትን ነው፤ ኢህአዴግ የደርግን 

ሥርዓት ከገረሰሰ በኋላ የተረከበው ኢኮኖሚ በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ተዘፍቆ የነበረ ነው፡፡ 

ኢኮኖሚው ባለበት እንኳን መቆም አቅቶት የኋሊት በማሽቆልቆል ላይ እንደነበረ 

ይታወሳል፡፡ የመንግስት የበጀት ሁኔታ፣ የዋጋ ንረት፣ የውጪ ምንዛሪ ክምችት፣... ወዘተ 

የመሳሰሉ የማክሮ ኢኮኖሚው አፈጻፀም አመላካቾችም በወቅቱ አገሪቱ በኢኮኖሚ ቀውስ 

ውስጥ ወድቃ እንደነበረ ያረጋግጣሉ፡፡   

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጤናማ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች ፍላጎት ካገናዘበ የግንቦት 20 ድል ውጤት ከሆነው ትክክለኛ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ የተቀዳ ነው። ያለፈውን ጊዜ አጠቃላይ ሁኔታና የድህነት መጠን ያገናዝባል። ስርዓቶቹ የፖለቲካ ኢኮኖሚውን 

መስመር በተሳሳተ አቅጣጫ ቀይደው ብዙ መልማትና ማደግ የምትችለውን እችን በተፈጥሮ የበለፀገች ሀገር የረሃብ አውድ 

አድርገዋት  እንደነበርም ይረዳል።  ክብር ለትግሉ ሰማእታት። 

  


