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ኢህአዴጉ መድረክ (፩) 

ዮናስ 08/18/14 

በአንድ የፖለቲካ ሥርዓተ ማህበር ውስጥ ከላይ በርእሱ የተጠቆሙት አይነት፣ በሁለት ጎራ 

የተሰለፉ ፓርቲዎች መኖራቸው የግድ ነው። ከእነዚህ ከሁለቱ፣ ከተቃዋሚውም ሆነ ገዢው 

ፓርቲዎች የሚጠበቁና እንደፓርቲ ለመቆምም ሆነ የፓርቲነትን ህልውና ለመጎናፀፍ 

የቢያንስ መስፈርቶች መሆናቸውንና የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሚገለፁበት ንድፈ ሀሳባዊ 

ብያኔና ተግባራዊ ምልክታ ጥቂቶቹን ለዚህ ጽሁፍ በግብአትነት እንጠቀማለን፡፡ 

በሃገራችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን “ሀ” ብለን ከጀመርን በኋላ በተደረጉት አራት ሃገር 

አቀፍ ምርጫዎችም ሆነ ምርጫውን ተከትሎ የምናስተውለው ፓርቲዎችን የተመለከተ 

ጉዳይ ጭርሱኑ ከንድ ፈሃሳባዊው ትንታኔ እና በገቢርም የዘርፉ ምሁራን ካረጋገጧቸው 

ሁነቶች ጋር ፍፁም የተቃረኑና አንዳንዴም ግራ የሚያጋቡ መሆናቸው ነው የዚህ ፅሁፍ 

አብይ መነሻ፡፡  

በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በሚከተሉና በስርአቱ ግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ 

ሃገራት፣ ተቃዋሚዎችም ሆኑ ገዢው ፓርቲ ከያዘው የፖለቲካ ስልጣን መነሻነት እንደ 

መንግስት ባለበት ኃላፊነት ልክ ኃላፊነት ያለባቸው ስለመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን 

የተመለከቱ ንድፈ ሀሳባዊ ትንታኔዎች እና ገቢራዊ የጥናት ውጤቶች ያረጋገጡት ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን በሃገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ተቃዋሚ ፓርቲ ማለት መቃወምን ብቻ ግብ 

ያደረገ፣ የምርጫ ወቅትን ጠብቆ የሚነሳ እና የፖለቲካውን ቀመር ያልተከተለ መሆኑ 

ከማንም የተሰወረ አይደለም፡፡ መቃወም፣ መቃወም፣ መጮህ፣ መጮህ፣ ምህዳር፣ ኮሮጆ፣ 

ምርጫ ቦርድ፣ አባሎቼ ታሰሩ ወዘተረፈ፡፡ 

ብዙዎች በተስማሙባቸው ሳይንሳዊ ትንታኔዎች እና የጥናት ውጤቶች መነሻና፤ 

በተግባርም የፖለቲካውን ቀመር የተከተሉቱ ሃገራት የደረሱበትን ደረጃ ከግምት በመክተት 

ይህ አይነቱ አካሄድ ገና ከመነሻው ፓርቲዎችን የማይወክልና ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱም 

ሆነ ‹‹ፓርቲዎቹ›› ማዕከል ላደረጉት ህዝብ አይጠቅምም፤ ጠቃሚው አንድ ፓርቲ እንደ 

ፓርቲ ከላይ በተመለከተው አግባብ እራሱን በፖሊሲ፣ በፕሮግራም፣ በአባላትና በመሳሰሉቱ 

አደራጅቶ እና አብቅቶ ከገዢ ስርዓቱ የተለዩ አማራጭ ፖሊሲዎችንና የአፈፃፀም 
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መንገዶችንም አበጅቶ፣ ለህዝብ ግልፅ ማድረግና አባላትን በአላማው ዙሪያ ማሰባሰብ 

መቻሉ ነው፡፡ ይህን ካደረገ እና እንደ ተቋም በሁለት እግሩ ከቆመ በኋላ እንደተቋምም 

ሆነ እንደ አባላቱ ለሃገሪቱ ህግ መገዛቱን ማረጋገጥና የገዢውም ሆነ የተቃዋሚው ማዕከል 

ህዝብ ነውና መሰረታዊ የሆኑ ሃገራዊ እና ህዝባዊ ኃላፊነቶችን እየተወጣና ባስ ሲልም 

ከሃሳብ ባሻገር ገዢ ስርዓቱን ስለህዝብና ሃገር ሊደግፍ ይጠበቅበታል፡፡ ያም ሆኖ ግን 

በዚህች ደሃ ሃገር በተደጋጋሚ  የምናየውና የምንሰማው ፅድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ 

እንዲሉ ድጋፍ ቀርቶ ሊደግፉት የሚገቧቸው ጉዳዮችን ሳይቀር አፍራሽ በሆነ መልክ 

እየቃኙ እና እያስቃኙ ከማብጠልጠል አልፈው በሁሉም ነገር ላይ እያሳዩት ያለው 

እንቅስቃሴ ሁሉ የአማተር ፖለቲካ ጨዋታን ነው፡፡ ከዚህ አይነቱ አካሄድ እንዲወጡ እና 

ህዝብን በአላማቸው ዙሪያ አሰልፈው ለስልጣን ይበቁ ዘንድ አማራጭ ፖሊሲያቸውንም ሆነ 

ፕሮግራማቸውን ግልፅ እንዲያደርጉ ሲጠየቁ የተለያዩ አስተሳሰቦችን በመደርደር 

መዝለላቸውና ይልቁንም ”ሚዲያውን አጥተን እንጂ ከኢህአዴግ የተሻለ አማራጭ አለን” 

በማለት ከመናገር ተቆጥበው የማያውቁ እንደሆነም ይታወቃል፡፡  

ልክ እንደ ገዢው ፓርቲ የአራት ፓርቲዎች ጥምረት እንደሆነ የሚነገርለት መድረክ 

የአንድ አባሉን ውስልትና ተከትሎ ከሰሞኑ ሰፋ ያለ የአየር ሰዓት ባለው የፋና 

ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽኑ ሞጋች የውይይትና የክርክር ፕሮግራም ላይ በሊቀመንበሩ 

በኩል መጋበዙ ከላይ ከተመለከቱት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ንድፈ ሃሳባዊ  አንፃር ብዙ 

ነገሮችን ለማጠየቅ የሚረዱ ሃሳቦችን አገኘን፡፡  ይኸውም ከምርጫ የዘለለን የተቃዋሚዎች 

ኃላፊነትና ፋይዳን ትተን አማተር የሆነውን የምርጫ ግርግር እንኳ ብንወስድና በምርጫ 

ፖለቲካ ተቃዋሚዎችን ልንመዝን ስንነሳ ቢያንስ አማራጭ ፖሊሲና ፕሮግራማቸውን 

መጠበቃችን የግድ ነው፤ ለምን? ውድድር ነዋ። 

ህዝብን ማዕከል አድርገው ለስልጣን የሚወዳደሩ ፓርቲዎች በምርጫ ምልክቶቻቸው 

እንደሚለያዩት ሁሉ አንዱ ከአንዱ ጋር የሚወዳደርባቸው የተለያዩ አማራጭ 

ፕሮግራሞችና ፖሊሲዎች እንዲኖሩት ይጠበቃል፡፡ ከዚያ ባሻገር ግን በአንድ አይነት 

ማሊያ ሁለት ቡድን እንደማይሰለፍ ሁሉ ገዢ ስርዓቱን ተቃውሞ በምርጫ  ሊወዳደር 

ከተዘጋጀ ማናቸውም ፓርቲ ከገዢው ፓርቲ የተለዩ የፖሊሲ አማራጮችንና ፕሮግራሞችን 

ይዞ ይመጣ ዘንድ ይጠበቃል፡፡ ይጠቅማል/አይጠቅም? የተሻለ ነው ወይስ የባሰ? የሚለውን 

መመዘን የህዝብ ነው፡፡ አልያ ግን ተመሳሳይ ከሆነ አስቀድሞ ነገር በጊዜ፣ በገንዘብም ሆነ 
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በጉልበት ከመጫወት ባሻገር ለሃገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አንዳች አስተዋፅኦ 

የሌለው ተራ ግርግር ከመሆን አያልፍም፡፡ የፖለቲካ ሳይንስ ስለምርጫ ፖለቲካ፣ 

የፓርቲዎች አሰላለፍ እና ተሳትፎ ያስቀመጠው ቀመር ባለበት ሁኔታ መነሻ አጀንዳውን 

ከመድረኩ ”ስለከዳው” አባል ፓርቲ ባደረገው ሞጋች የክርክር መድረክ ላይ የቀረቡት 

የመድረኩ ሊቀመንበር አቶ ጥላሁን እንዳሻው ስለአጠቃላይ የሃገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴና 

የመድረኩ አሰላለፍ እንዲሁም አማራጭ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ሲናገሩ በሚገባ ሰማሁና 

ግራ ገቡኝ፡፡ ግራ የገቡኝም ከላይ በተመለከተው አግባብ እንደተቃዋሚ ሊወዳደሩ ነውና 

አማራጫቸውን ልሰማ፤ የሚከተሉትን ታክቲክ ብቻ ሳይሆን  ለውድድር መነሻ የሆኗቸውን 

ምክንያቶችና ስለህዝብ የመቆማቸውን እንደ አንድ የህዝብ አካል ከገዢ ስርዓቱ ርዕዮተ 

አለማዊ ፍልስፍና ጋር አንፅሬ ላማርጥ ብዘጋጅ፤ ግራ ገቡኝ፤ የመድረኩን አቶ ጥላሁን 

እንዳሻው እየሰማሁ አልመሰለኝምም፤ ግን ያው እርሳቸው የመድረኩ አቶ ጥላሁን 

እንደሻው ናቸው ለ2 ሰዓታት ያህል ያወሩልንና ስሰማቸው የነበረው፡፡ በተግባር አቶ 

ጥላሁን ቢሆኑም፣ የማወራው ስለመድረኩና አማራጭ ፖሊሲው ነው ቢሉንም፤ እሳቸው አቶ 

ጥላሁን ከመሆናቸው ባሻገር፣ የወከሉት ፓርቲ ስሙ መድረክ ከመሆኑ ውጪ የመድረኩ 

እንደሆነ የተናገሩቱ  ሁሉ የኢህአዴግ ቢሆንብኝ ”ኢህአዴጉ መድረክ‘ እንድል 

አስገደዱኝ፡፡ ኢህኤደጉ መድረክ በፕሮግራሙ ላይ ያቀረባቸውን አማራጮች መድረክ 

ካልሆነው ኢህአዴግ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች እንዲሁም ንድፈ ሃሳባዊ የፓርቲዎች 

መመዘኛ አንፃር እያንሰላሰልን እንመልከትና የመድረክን ኢህአዴጉ መድረክነት እንለካ፡፡ 

ልኬታችን ደግሞ የፍረጃ ወይም አንዱን ማንሳትና ሌላውን የመጣል ሳይሆን  እንደ ህዝብ 

ሁሉም እኛኑ ማዕከል አድርጎ ተሰልፏና የሚያዋጣንን ከመሻት ባሻገር እየተነገደብንም 

እንዳይሆን ማጥራትና እንዳይነገድብንም መጠንቀቅ ያለብን መሆኑን ከማሳወቅ አኳያ 

ነው፡፡ 

የኢህአዴግ አፈጣጠርና መሰረቱ መላው የሃገሪቱ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሆናቸው 

ይታወቃል፡፡ ያሳለፍናቸው የገዢ መደቡና ዓምባገነናዊ ሥርዓቶች የፈጠሯቸውን ሁለት 

አይነት ኢትዮጵያዊነቶች ተከትሎ በመላው የሃገሪቱ ዜጎች ላይ ተጭኖ የነበረውን የብሄርና 

የመደብ ጭቆና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማስወገድ በወቅቱ የመላው ኢትዮጵያውያኖች 

ህልም የነበረ ቢሆንም ህልማችን እውን ይሆን ዘንድ ወደ በረሃ የወረደው ኢህአዴግ ከድሉ 

በኋላ ያነበረው ስርዓትም መላው ብሔር ብሄረሰቦችን ማዕከል ያደረገ እንዲሆን ይጠበቃልና 
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ያደረገውም ይህንኑ ነው፡፡ የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ማዕከል ያደረገው 

ስርዓትም የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን ህገመንግስት የብሄር ብሄሮችና ህዝቦች ሉዓላዊ 

መገለጫ ከማድረግ ጀምሮ የሃገሪቱ የስልጣን ባለቤት መላው ብሄር ብሄረሰብ እንዲሆን 

አድርጓል፡፡ የሃገሪቱ ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መሰረትም መላው ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሲሆኑ የሥርዓቱ መገለጫ የሆኑ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች 

እንዲሁም የስልጣን መዋቅሮችና ተቋማትም ምንጫቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

መሆናቸው እሙን ነው፡፡ 

ስለሆነም ታዲያ ይህንኑ የብሄር ጭቆናና የመደብ  ጭቆና በነቢብ ሲያቀነቅኑ የነበሩ 

የያኔው ወጣቶች ዛሬ ለአቅመ ፖለቲካ ሲደርሱ ”ጨቋኝና ተጨቋኝ የለም፣ አልነበረምም” 

ከማለት ጀምሮ ስርዓቱን ”የጎሳ ፖለቲካ እና የብሄር ፖለቲካን ለስልጣኑ ማራዘሚያ ያበጀው 

ነው” ሲሉ መደመጣቸው የተለመደ ነው፡፡ ይልቁንም ተቃዋሚ ሃይሎች እስከ ዛሬ 

ሲሰጧቸው የነበሩ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን፣ የህዝብ መድረኮችን እና ሰላማዊ ሰልፎችን 

አስተውለን እንደሁ ቀዳሚ አጀንዳቸውና ውግዘታቸው ብሄር ብሄረሰቦችን ማዕከል 

ያደረገውን ሥርዓት በብሄር ፖለቲካ የሚፈርጁና የሚያጣጥሉ ናቸው፡፡ 

ስለሆነም ከሚበዙቱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የምንጠብቀውና የመወዳደሪያው ዋና አጀንዳ 

ይህንኑ ብሄር ብሄረሰቦችን የተመለከተ እና ከውግዘታቸው በተቃራኒ የሆነውን አማራጭ 

መሆኑ ግድ ነው፡፡ አማራጩን ሳንሰማና ውግዘቱን ላለፉት 23 ዓመታት ስንጋት 

መቆየታችንም እንዲሁ ግልጽ ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች ”አጣን‘ የሚሉትን የመንግስት ሚዲያ 

(መቼም የግሉ ፕሬስ በቁጥጥራቸው እና የእነርሱ የግል ሀብት አስኪ መስል ሁሌም 

የእነርሱን አጀንዳ ከማራገብ ቦዝኖ አይተንም ሆነ ሰምተን አናውቅምና) ባያጡትም 

ከተደራሽነት አንፃር ተደራሹን እንደልብ ያገኙ እለት ከተለመደው ጩኸትና ውግዘት 

ባሻገር አማራጫቸውን እንደሚያሳዩን ብንጠብቅም፤ በሞጋቹ መድረክ ለ2 ሰዓታት 

የነሆለሉበት እንደሚሆን የሚጠበቀውን እና የሚገመተውን ብሄር ብሄረሰቦችን የተመለከተ 

ጉዳይ ከአንድነት ፓርቲ ማፈንገጥ ጋር አያይዘው የገለፁት እንደሚከተለው ነበር።  

በ97ቱ ምርጫ ዋዜማ ላይ የተመሰረተው ቅንጅት የተሰኘ ፓርቲ ወዲያው ለመንኮታኮቱ 

መነሻው በዋሽንግተን ዲሲና በሂልተን ሆቴል በተደረገ የነቶሎ ቶሎ ቤት ውይይት መሆኑ 

እንደሆነ በፋናው የውይይትና የክርክር ፕሮግራም የተናገሩት የወቅቱ የመድረክ 

ሊቀመንበር፤ መድረክም የቅንጅት እጣ ፈንታ እንዳይገጥመው ከ97ቱ ቅንጅት ትምህርት 
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ወስዶ በስፋትና በጥልቀት በተደረገና ለአንድ አመት በዘለቀ ውይይት የተመሰረተ ነው 

ቢሉም፤ ከዚህ በፊት ከመድረኩ አፈንግጦ የወጣ አንድ  ፓርቲ መኖሩ  እንደተጠበቀ ሆኖ 

ከሰሞኑ ደግሞ የመድረኩ መስራች ከሆኑት ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ሲወሳ የነበረው 

አንድነት የመውጪያውን በር በማንኳኳት ላይ እንደሚገኝና ቁልፉንም ከጠቅላላ ጉባዔው 

በመጠባበቅ ላይ መሆኑን የመድረኩን ሊቀመንበር ጨምሮ የአንድነት አመራሮችም 

እየገለፁ ነው፡፡ 

”ጥልቀት ባለው ውይይትና መተማመን የተመሰረተው” መድረክ በእርግጥም ከ97ቱ 

ቅንጅት ተምሮና ለአንድ አመት በዘለቀ ውይይትና ክርክር እንዳይበታተን ሆኖ 

ከተመሰረተ ለምን ሲባል ሁለት ተጣማሪዎቹን አጣ? ይልቁንም ለመድረኩ መመስረት 

ግንባር ቀደም ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ሲነገርለትና በመድረኩ ሰዎችም ሲወደስ የከረመው 

አንድነት ከመድረኩ መገንጠል የጠቅላላ ጉባዔውን ፊሽካ ብቻ የሚጠብቅበት ደረጃ ላይ 

መገኘቱስ ስለምን ነው? የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው የወቅቱ የመድረክ ሊቀመንበር አቶ 

ጥለሁን እንደሻው ታሪኩን (የአንድነትን እና የመኢአድን ሰሞንኛ የውህደት ጉሮ ወሸባዬና 

አንድነት ላይ ከወሰዱት የእግድ እርምጃ በመነሳት) እንዲህ ሲሉ ይዘረዝራሉ፡፡ ታሪኩን 

የሚጀምሩትም ነው፡፡ 

የመድረኩ ጠቅላላ ጉባኤ በአንድነት ላይ የሚወስደው የመጨረሻ እርምጃ እስከምን ድረስ 

እንደሆነ ለጊዜው ባይታወቅም በመድረኩ ስራ አስፈፃሚ የታገደው ከመኢአድ ጋር 

የመዋሃድ መብቱን መጠቀሙን ትቶ መድረክ ላይ ተደጋጋሚ የሆነ አሉታዊ መግለጫ 

በመስጠቱ ነው። የሚሉት አቶ ጥላሁን ለተደጋጋሚ መግለጫውም መድረኩ ተደጋጋሚ 

ማብራሪያ እንዲሰጠው የአንድነትን አመራሮች ቢጠይቅም ከአመራሮቹ የደረሰው ምላሽ 

‹‹የግለሰብ መብታችን ነው›› የሚል እንደሆነም በሞጋቹ ፕሮግራም ላይ ይፋ አድርገዋል፡፡ 

በነገራችን ላይ አቶ ጥላሁን በሞጋቹ  ፕሮግራም ላይ ተገኝተው ሁኔታውን እና ክስተቱን 

ያብራሩት እንደግለሰብ ሳይሆን የመድረኩን ውክልና ይዘው መሆኑ እንዳይዘነጋ፡፡ 

በመሆኑም፣ በአንድነት ላይ ለተወሰደው የእግድ እርምጃ መነሻው አንድነት ከመኢአድ ጋር 

ውህደት በመፈፀሙ ሳይሆን የመድረኩ መተዳደሪያ ደንብ (የሚዋሃደውን አካል ወደ 

መድረክ ይዞ መምጣት እንጂ አፍርሶ አይደለም) የሚለውን መስመር በመጣሱ ነው፡፡ 

አንድነት ከመስመር መውጣቱና አሉታዊ ተጽእኖ በመድረኩ ላይ ስለማሳረፉም ሌላው 

መገለጫ መኢአድ ከአንድነት ጋር ለመዋሃድ በዋናነት መደራደሪያ ያደረገው  የአንድነትን 
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ፕሮግራም ሳይሆን አንድነት ከመድረክ ጋር ያለውን ግንኙነት መሆኑም ነው። ሲሉ 

የሚገልጹት የመድረኩ ሊቀመንበር አሁን የደቡብ ሶሻል ዴሞክራሲ፣ አረና ትግራይ፣ 

የሲዳማ ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ፌደራሊስት ንቅናቄን ብቻ ይዞ እንደሚገኝ አልሸሸጉም፡፡ 

የመድረኩ ስብስቦች በኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረታዊ የሆኑትን ክልላዊ እና ሃገራዊ 

ፓርቲዎች የተመለከቱ ልዩነቶች ተሸክመው መሆኑን ምክንያት በማድረግ የማይዛለቁ 

እንደሆነ ቀድሞም ቢሆን የፖለቲካ ምሁራኑ ሲያወሱ የነበረ መሆኑ አይዘነጋም፡፡ እናም 

አንድነት የተሰኘው ፓርቲ መሰረታዊ ማእቀፉ እና መለያው የውስጡን ባናውቅም ከላይ 

ያለውና የሚናገረው ህብረ ብሄራዊ ሆኖ ሳለ የሚበዙቱ የመድረክ ስብስቦች ደግሞ (ከላይ 

የተመለከቱትን ያስታውሷል) ክልላዊ ሆነው ሳለ የአንድነቱ ከመድረክ ማፈንገጥ የሚጠበቅ 

መሆኑን ‹‹መሰረታዊ ልዩነቱ የብሄር ብሄረሰቦች መብትን የመቀበልና ያለመቀበል ጉዳይ 

ነው፤ እያለያየም እያገናኘም ያለው ጉዳይ ይህ ነው።››  በማለት አወያዩ ለመድረኩ 

ሊቀመንበር ጥያቄ አዘል አስታያየት ሰነዘረ፤ ሊቀመንበሩም ‹‹ግንኙነታችን የቅርፅ ሳይሆን 

የዓላማ ነው›› ሲሉ ከመለሱ በኋላ የመድረኩ አባል የሆነም ሆነ መሆን የሚሻ የትኛውም 

ፓርቲ የብሄር ብሄረሰቦችን መብት ማክበር የሚጠበቅበት እንደሆነ እና የመገንጠል 

መብትን የሚደግፍና የሚያቀነቅን ግን ከመድረኩ ፕሮግራም ውጪ ስለሆነ ተቀባይነት 

የሌለው መሆኑን እና ይህም በመድረኩ ፕሮግራም ላይ መመልከቱንና በጠቅላላ ጉባኤ 

መጽደቁን ተናገሩ፡፡ 

አንድነት በዚህ ላይ ልዩነት የነበረው ቢሆን ኖሮ ቀድሞውኑ የመድረኩ አባል ባልነበረ 

ሲሉም አስከትለው የገለፁት የመድረኩ ሊቀመንበር አንድነት ከመድረኩ ለማፈግፈግ 

በምክንያትነት ያሥቀመጠውና የልዩነቱም መነሻ ያደረገው ይህንኑ ከብሄር ብሄረሰቦች 

መብት ጋር የተያያዘውን የመድረኩ አቋም መሆኑንም አልደበቁም፡፡ በእርግጥ እርሳቸው 

ባይደብቁም አንድነትም ቢሆን ከመኢአድ ጋር የውህደት ድርድርም እንኳ ባልጀመረ 

ሰዓት ከመድኩ ጋር ሊለያይ ዳርዳርታ በጀመረበት ወቅት ይህንኑ ማሳወቁ አይዘነጋም፡፡ 

አሁን የእኛ ጥያቄ ሁለት ነው፡፡ የመጀመሪያው መድረክ እንዳለው የአንድነት ከመድረኩ 

ለመለየት ያቀረበው ምክንያት ይህንኑ እና ከላይ በመድረኩ ሊቀመንበር የተመለከተውን 

ከሆነ ሊቀመንበሩ በውይይቱ መግቢያቸው ላይ የተናገሩትና የመድረኩን አመሰራረት 

በተመለከተ ያወሱት ”በጥቀልትና በስፋት” የተደረገ ውይይት ውሸት ነው ማለት ነው፡፡ 
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ወይም፣ ከልብ ያልተደረገና በወቅቱ ኢህአዴግና አንዳንድ የፖለቲካ ሊቃውንት አንዳሉት 

የዜሮ ድምር ፖለቲካ የፈጠረው የውር ድምብር ጥምረት ነበር፡፡ 

የኢህአዴግ አስተሳሰብና ለስርዓተ መንግስቱ መነሻ የሆነው የብሄር ብሄረሰቦች መብት 

ጉዳይ የመድረኩ አቋምና ፕሮግራምም ቢሆን የመገንጠል መብትን በተመለከተ የመድረኩ 

መስመር የማይከተለው እንደሆነ አቶ ጥላሁን እንደመድረክ ቢናገሩም ከላይ የተመለከቱት 

ምናልባት የአቶ ጥላሁን እናት ፓርቲ ሲዳማ ንቅናቄን ፕሮግራምና አቋም ባናውቀውም 

የተቀሩት 3ቱ የመድረክ አባል ፓርቲዎች ግን “የብሄር ብሄረሰቦችን መብት” ልክ እንደ 

ኢህአዴግ “እስከ መገንጠል”  የሚቀበሉና በፕሮግራማቸው የተመለከተ ከመሆኑም በላይ 

መድረኩ ከመመስረቱ በፊት በነበሩት ሁለት ሃገር አቀፍ ምርጫዎች ላይ በይፋ 

የተወዳደሩበት አቋምና የፓርቲያቸው መለያ መሆኑን እናስታውሳለን፤ እናም አቶ ጥላሁን 

ከአንድነት ጋር የተፈጠረውን ልዩነት እዚህና እዚያ ብለው መድረኩን ነፃ ሊያወጡ 

ቢሞክሩም ተቀባይነቱ በተጠየቅ ፍፁም ውድቅ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ችግሩ ይህ ብቻም 

ሳይሆን ሌሎች በርካታ ችግሮችም አሉ፤ ምላሹን በክፍል ሁለት ይዘን እንመለሳለን። 

 


