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ጥቂት ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ክፍል አንድ 

ዮናስ 

08/08/14 

የዚህ ፅሁፍ መነሻ ስለ መድረክ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንድፈ ሀሳባዊ ትንታኔ 

መስጠት ወይም ማስተማር አይደለም፡፡ ስለንድፈ ሀሳባዊ ትንታኔው ብዙዎቹ ብዙ 

ብለውናልና፡፡ ጉዳያችን ሁሉም እንደየፊናቸው እና እንደ አሰላለፋቸው ያሉትን ሆነው 

አለመገኘታቸው ነው፡፡ አለመገኘታቸውም ብቻ ሳይሆን ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ግድ የሆኑ ግብዓቶችን በተመለከተ ማሄሳቸውና ገቢራዊ 

እንቅስቃሴያቸው ለየቅል መሆኑም ጭምር ነው፡፡ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ መሰረት መሆናቸውና ዓለም የተስማማባቸው ይልቁንም ገዢውም ተቃዋሚዎም 

የሀገሬ ፖለቲካ መስመርተኞች ትክክል ነው ሲሉ ካረጋገጧቸው ጉዳዮች ውስጥ በገቢር 

ግራ ያጋቡንን በዚህ ጽሁፍ ማሄስ ጉዳያችን ነው፡፡  

ነፃ ፕሬስ ሀሳብን በነፃ የመግለፅና የመናገር ነፃነት፣ የምርጫ ቦርድና የፍትህ ተቋማት፣ 

የስልጣን ክፍፍል፣ የተጠያቂነት እና ግልጸኝነት አሰራር፣ መልካም አስተዳደር፣ ያልተማከለ 

አስተዳደርና ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል፣ ለሁሉም እኩል የሆነ የፖለቲካ ምህዳር፣ የሀይማኖት 

እኩልነት፣ የእምነት ነፃነት፣ የሰብዓዊ መብቶችና የዴሞክራሲያዊ መብቶች ወዘተ… 

ለመድብለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን 

ሂደቱንም ለማሳለጥ የግድ ስለመሆናቸው በሀገሬ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሆኑ 

ገዢው ፓርቲ፣ የህዝብ የሚባሉትም ሆኑ የግል የሆኑቱ ሚዲያዎች ያረጋገጧቸው ብቻ 

ሳይሆን በተደጋጋሚ እና በየአጋጣሚው የጉዳዮቻቸው ማሟሻ የሚያደርጓቸው መሆኑ 

ይታወቃል፡፡  

ይልቁንም ገዢው ፓርቲ ስለ እነዚሁ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምሰሶ የሆኑ 

ጉዳዮች ሲል መታገሉንና ከድሉም በኋላ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያገኙ ዘንድ ስለ 

መትጋቱ እና በትጋቱ ልክም የህገ መንግስቱ ዋና አካል ስለመሆናቸው ይናገራልም፤ 

መናገሩንም በህገ መንግስቱ በተግባር አረጋግጧል፡፡ ያም ሆኖ ግን ተቃዋሚው ሀይል እና 
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የግል የተባለው ፕሬስ ገዢው ፓርቲ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ይናገረው 

እንጂ በተግባር ያላረጋገጠው ስለመሆኑና አለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ፍላጎቱም እንዳልሆነ 

በተደጋጋሚ መናገራቸውም ሆነ እየተናገሩ መሆኑም ግልፅ ነው፡፡  

ገዢው ፓርቲ ደግሞ በበኩሉ የተቃዋሚዎችንም ሆነ የግሉ ፕሬስን ወቀሳ ውሃ የማያነሳና 

ይልቁንም የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን የማይሹት እነርሱ ስለመሆናቸውና 

ከፍ ሲልም ያለፉትን መሳፍንታዊና አምባገነናዊ አገዛዞች ለመመለስ በሚሰሩ ሀይሎች 

የተሞላ ካምፕ መሆኑን ይገልፃል፡፡ በመግለፅ ብቻም ሳይቆጠብ በርካታ ማሳያዎችንም 

በማቅረብ ይሞግታል፡፡ እነዚህ ሃይሎች ገዢው ፓርቲን ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት አኳያ ሲያሄሱ ሁሉን ነገር በቁጥጥሩ ስር ስለማዋሉና፣ የፕሬስ ነፃነት እያከተመለት 

መሆኑን፣ አማራጭ ሀሳብ የሚንሸራሸርበት ሚዲያ ስለመጥፋቱና የህዝብ የተባሉት 

ሚዲያዎች የገዢው ፓርቲ ልሳናት ናቸው ሲሉ የሚከሱትና ብቸኛ እድላቸው የሆነው 

የግል ፕሬስም በስጋት ውስጥ መሆኑን የሚናገሩት፣ በጥቅሉ አማራጭ ሀሳባችንንም ሆነ 

የተገፉትን የምናነሳበት እድል አጣን የሚሉት ሁሉ አማራጫችን ነው በሚሉት የግሉ 

ፕሬስ ላይ ሲያንፀባርቁ የሚውሉት ሀሳብ ተመሳሳይ ከመሆኑም በላይ ፕሬሶቹም አማራጭ 

ነን ይበሉ እንጂ አንዱ ከአንዱ ተመሳሳይ ጉዳይ ይዘው መቅረባቸው ከሚናገሩት የፕሬስ 

ነጻነትም ሆነ ሀሳብን በነፃ ከመግለፅ መብት አንፃር ይልቁንም ከመድብለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አኳያ ትርጉም እያጣንባቸው መሆኑን በዚህ ጽሁፍ በርከት 

ያሉ ማሳያዎች እያነሳን ማሄስ እንችላለን፡፡  

ስለ ነፃ ፕሬስ እና ሀሳብን በነፃ ስለ መግለፅ መብት የሚናገሩት ተቃዋሚዎችም ሆኑ 

የፕሬስ ውጤቶች ከህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች በተፃራሪና ከሙያዊ መርሆዎች በተቃራኒ 

ሊንቀሳቀሱ መሻታቸውና ስለመሻታቸው ደግሞ በሩ የተዘጋ መሆኑን በማስላት ሌላ ስም 

ለገዢ ስርዓቱ እየሰጡ ምህዳሩን የሚያምሱቱ እነርሱ እንጂ በህግና በህገ መንግስታዊ 

ስርዓቱ ማዕቀፍ ለሚንቀሳቀሱት ሁሉ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

ለገዢው ፓርቲ የፍላጎት ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይም ነውና በሩ ክፍት ሜዳውም የሰፋ 

መሆኑን ይገልፃል፡፡  

ይህ የገዢው ፓርቲ ገለፃ ትክክል ነው ወይስ ስህተት በተግባር የሚረጋገጠው እንዴትና 

መለኪያው ምንድነው? የሚሉትን ዝርዝር ጥያቄዎች ትተን በሃገራችን ካለው ነባራዊ ሁኔታ 

ስንነሳ ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎችም እንደ ፓርቲ ተደራጅተው በአራት ሃገር አቀፍ 
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ምርጫዎች ላይ መሳተፋቸውን እና ለመጪውም ምርጫ በተለየ እንቅስቃሴ ላይ የሚገኙ 

መሆናቸው ግልፅ ነው፡፡ የግል የተባሉትና በነፃ ፕሬስ ስም በህግ ተመዝግበው እየሰሩ 

ያሉትና መንግስት ለመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስል ታግሻቸው እንጂ 

ጀርባቸው ሌላ መሆኑን ደርሼበታለሁ የሚላቸው ፕሬሶችም እየጮሁና ታፍነናል እያሉንም 

ቢሆን ገበያ ላይ መኖራቸው ግን እሙን ነው፡፡  

የሚቀጥለውን ባናውቅም የመንግስትም ትዕግስት የት ድረስ እንደሆነ መገመት ባንችልም 

ባሉበት ሁኔታ ተቃዋሚዎቹም ሆኑ ፕሬሶቹ እንደ መድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታ ምሰሶነታቸው ምን እየሰሩ ነው? እንደፖለቲካ ፓርቲም ሆነ እንደ ፕሬስ በሩ ዝግ 

ነው ቢሉም ጨርሶ አለመዘጋቱን ራሳቸው በየመድረኩና በየሰላማዊ ደልፉ፣ በየሳምንታዊ 

ህትመታቸው እያየናቸው እየሰማናቸው እና እያነበብናቸው መሆኑ ግልፅ ነውና ከዚህ 

አንፃር ምን እየሰሩና እያደረጉ ነው? የሚለውን ለመመዘንና እነርሱ ስለገዢው፤ ገዢውም 

ስለእነርሱ ከሚሏቸው የሚበዙ ጉዳዮች ውስጥ ማናቸው ትክክል እንደሆኑ ለመገመት 

በሚያስችለን አውድ ላይ መገኘታችንም እሙን ነው፡፡  

ከመድበለ ፓርቲ ዴሞክራያዊ ስርዓት ግንባታ አኳያ ከተቃዋሚ ፓርቲዎቹ አማራጭ 

ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ብንጠብቅም ከአማራጭ ፖሊሰዎችና ፕሮግራሞች ይልቅ የገዢ 

ፓርቲውን የለት ተለት እንቅስቃሴዎች እየተከታተሉና ስህተቶችን በመንቀስ ከጠፋም 

በመፈብረክ ወሬ በማራገብ ፖለቲካ ስለመጠመዳቸውም ሆነ ከፈረሱ ጋሪው እንዲሉ 

ሰላማዊ ሰልፍን ብቸኛ የትግል አቅጣጫ ማድረጋቸው ይህም ሆኖ ደግሞ አንዳቸው 

ከአንዳቸው እንደማይሻሉ እና መንገዳቸው አጀንዳቸውና ስትራቴጂያቸው ሁሉ የመድብለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚጠይቀውን ሳይሆን ተቃራኒውንም ሆኖ ሁሉም 

ተመሳሳይና አንድ አይነት መሆናቸው በተግባር የተረጋገጠ ጉዳይ ነው፡፡  

ፕሬሶቹንም በተመሳሳይ የተመለከትን እንደሁ የአማራጭ ሃሳቦች መስተናገጃ ነን ቢሉም 

ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ እንዲሉ ከአመት እስከ አመት አንድ አይነት ነገር መስበክ፣ 

ይልቁንም ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አኳያ ወሳኝ ናቸው በሚባሉባቸው 

አምዶቻቸው ፀሃፊው ወይም ርዕሱ ይለያይ እንደሆነ እንጂ ይዘታቸው በማይለወጡ ፅሁፎች 

ከመገለፃቸውም ባሻገር፤ አንደኛው ከአንደኛው ከጋዜጣው ወይም ከመፅሄቱ መጠሪያ ስም 

መለያየት ባሻገር የይዘትም ሆነ የጭብጥ፤ የአላማም ሆነ የግብ ልዩነት በሌላቸው 

ዘገባዎቻቸውና ሃተታቸው የሚገለፁ መሆናቸው እንኳንስ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 
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ስርዓት ይቅርና ገዢው ፓርቲ ከሚለው ጀርባቸውም ባሻገር ፋይዳቸው የማይገባ 

መሆናቸውንም ማረጋገጥ ከባድ አይሆንም፡፡ ይህን ለማረጋገጥ ደግሞ ለመታዘብ ብቻ 

ሳይሆን አንባቢያንን ከወጪም ሊያድናችሁ እንደሚችል እርግጠኛ ነኝና መርምሯቸው፡፡ 

አዲስ ጉዳይን ከገዙ፣ ፋክትን፣ ሎሚን፣ ቆንጆን ወዘተ… መግዛት የሚጠበቅብዎት 

አይመስለኝም፡፡ ጉዳያቸው በተደጋጋሚ የታኘኩ እና የተባሉ ከመሆኑም በላይ ሁሉም 

በየእለተ ቀናቸው ተመሳሳይ ናቸውና አይድከሙ፡፡  

የሚያሳስበው ግን የእርስዎ መድከምና ተጨማሪ ማውጣትዎ ሳይሆን አማራጭ ሃሳብ 

ማጣታችንና አማራጭ ሀሳብ በመጥፋቱም ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ 

እውንነት ወሳኝ ድርሻ እንዳላቸው፤ ካለእነርሱም የተፈለገውን ሥርዓት መገንባት ከቶም 

የማይቻል የመሆኑን ያህል እነርሱ ተቃራኒ ሆነው መገኘታቸው ነው፡፡ ፍተሻችን እና 

ማሳያ ለቀማችን ከነገሩ ትክክለኛነት እና ስህተትነት ጋር አይያያዝም፡፡ የርዕሰ ጉዳያችን 

ትኩረት ስላልሆነ፡፡ ጉዳያችን አማራጭ ሃሳብና አማራጭ መረጃ ነውና ከይዘትና ከርዕሰ 

ጉዳይ አንፃር ነው፡፡ ሩቅ ሳትሄዱ ያሳለፍናቸውን ሁለት ሶስት ሳምንታት ከላይ የተመለከቱ 

የፕሬስ ውጤቶችንና የተቃዋሚ ፓርቲዎች መግለጫ ይመልከቱ፡፡ ፕሬሱ ከሌላኛው ፕሬስ 

ሳይለይ ወይም አማራጭ ሃሳብ ሳያቀርብልን፣ ተቃዋሚዎቹም አንዳቸው ከሌላቸው የተለየ 

ነገር ሳያመጡልን፣ ይልቁንም ፕሬሶቹ እንደ ፕሬስ ሳይሆን እንደ ፓርቲ፤ ፓርቲዎቹም 

እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሳይሆን እንደፕሬስ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ፡፡  

ምርጫ 2007 እና ፕሬሱ፣ ምርጫ 2007 እና ፓርቲዎች፤ የግል ሚዲያው እና የፀረ ሽብር 

ህጉ፣ የሙስሊሞች ጉዳይና ግርግሩ፣ የኦሮሞ ፖለቲካ እና እስልምና፣ ግንቦት ሰባትና 

አንዳርጋቸው ፅጌ፣ ጦማርያኑና የፍርድ ቤት ውሏቸው፡፡ የክብር ዶክትሬት፣ የቀለም 

አብዮትና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሰልፍና ስብሰባ ጉዳዮች፣ የፓርቲዎች ውህደትና 

መፋረሶች ወዘተ…በተመሳሳይ ሁሉም ፕሬሶች ላይ፤ ሁሉም የፓርቲዎች መግለጫ ላይ 

ያገኟቸዋል፡፡                            ጉዳዩ ልክ ነው አይደለም፤ የኛ ጉዳይ 

አይደለም፤ የኛ ጉዳይ መጀመሪያ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ወሳኝ የሆኑ 

ነጥቦችን የተመለከተ ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ አድርጌዋለሁ ከሚላቸው የልማትና የመልካም 

አስተዳደር ጉዳዮች ውስጥ በርካቶቹን አድርጎ ይሆናል፤ ግን ያላደረጋቸውና እንዲደረግልን 

የምንሻው በርካታ ጉዳዮች አሉን፡፡ ይህን የሚያንሸራሽሩልን እና የሚጠይቁልን ደግሞ 

በስማችን የሚምሉትና የሚገዘቱቱ ፕሬሱና ፓርቲዎቹ እንዲሆኑ ይጠበቃል፡፡ ከላይ 
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የተመለከቱት ጉዳዮችም ይመለከቱናልና መፃፋቸውና ይፋ መሆናቸው ተገቢ ነው፡፡ 

ጉዳያችን ግን አንዱ ያለውን አንዱ የሚደግመው ችግሮቻችን እነዚህ ብቻ ስለሆኑ ነወይ? 

ነው ጥያቄው፡፡ አንዱ ያለልልን ሌላው ስለምን ሲል ይደግምልናል፡፡ ሌሎቹ 

የሚደግሙልን ሌላ መረጃ ጠፍቷቸው ነው? ወይስ እንደተባለውም ጀርባቸው ሌላ ስለሆነ? 

መቼም ከድህነት ለመውጣት እየታገልን ቢሆንም ብዙ ችግሮች ብዙ ጉዳዮች ያሉን ህዝቦች 

መሆናችን ይታወቃል፡፡  

ስለገጠሪቱ ኢትዮጵያና ነዋሪዎቿ ማነው ከመንግስት ሚዲያው ባሻገር ያሉ አማራጭ እና 

የተለዩ መረጃዎች እንዲሰጠን የሚጠበቅበት? ሁልጊዜና ሳምንት ሙሉ ጉዳያችን ተማም 

አባቡልጉ፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ ኢንጂነር ይልቃል፣ መኢአድና አንድነት፣ አንዷለምና 

እስክንድር ብቻ ናቸው? እውነት ፕሬሶቹም ሆኑ ሲቪል ማህበረሰቦቹ፣ እንዲሁም 

ተቃዋሚዎቹ የሚሏቸውና የሚጠይቋቸው ጉዳዮች በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት 

ተቀባይነት አግኝተው ቢመለሱ ሁሉ ነገር አበቃለት ማለት ነው፡፡ የተፈለገውም ሆነ 

የምንሻው ስርዓት እውን ይሆናል? የሃሳብ ብዝሃነት ማለት ምን ማለት ነው? በህዝብ ስም 

ስለህዝብ እየለመኑና ሰልፍ እየቆሰቆሱ ስለጥቂት ግለሰቦች መዘመርና የገዢ ስርዓቱን 

ስህተት ማጎን ነው ግብራቸው? ይህንን እና የመሳሰሉትን በርከት ያሉ ከመድብለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተፃራሪ የሆኑ ጉዳዮች አዝሎ ምህዳሩ ስለጠበበና ገዢ 

ስርዓቱ አላፈናፍነን ስላለ ነው የሚለውስ ያሉትን መዓትና ያለባቸውን መአት ችግር 

ሊያወራርድላቸው ይበቃል? በእርግጥስ ገዢ ሥርዓቱ አላፈናፍን ብሎ ከሆነ አንድ አይነት 

ነገር መንዘባዘብ ነው መፍትሄው? ወይስ አማራጭ እየሆኑ በመረጃ ተጥለቅልቀው 

በማጥለቅለቅ ለመርህም ሆነ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገዛት ነው? ብቻ ስለሁሉም 

ፕሬሱም ሆነ ተቃዋሚው መርህና ህግጋቱ ጠፍቶት ሳይሆን በተመሳሳይ አጀንዳና በአንድ 

አይነት ጉዳይ መጠመዱ ከጀርባቸው ያለው ነጂ አንድ መሆኑ  ነው ሲል ስርአቱ 

ያቀረበውና የሚያቀርባቸው ጉዳዮች ቢያንስ በተጠየቃዊ ሚዛን ትክክል ይመስላሉ፡፡ ዳሩ 

ግን ገዢ ሥርዓቱን ማብጠልጠልንና ማሳጣት እንደግብ የያዙቱ ተቃዋሚዎችም ሆኑ ፕሬሱ 

ችግራችሁ ይህ ነው ስንል ከላይ ለተመለከቱት ወቀሳዎች ሁሉ ገዢ ሥርዓቱ ላይ 

ቢለጥፉም ያ እንዳልሆነና ከጀርባቸው ባሻገር ያለውን ህፀፃ ህፀፅ በሁለት የፋክት ፀሃፍት 

በቀረቡ ትርክቶች በማረጋገጥ ሂሳብ ማወራረድ ይቻለናል፡፡ ማወራረጃ ሂሳቡ የተሰራው 

የዚህና ከላይ የተመለከቱ መዘርዝሮች መገለጫ በሆነችው ፋክት መጽሄት ላይ ሲሆን 
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ሂሳቡን የሰሩልን ደግሞ ብቸኛውና በፓርላማ ተቃዋሚ ፓርቲን የወከሉት በአናቱም 

የአንድነት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ሲሆኑ፤ ሂሳቡን 

ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አኳያ ’’ኦዲት’’ አድርገው 

ያወራርዱልንና ጉድለቱን ያሳዩልን ደግሞ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ ናቸው፡፡  በመድብለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሁነኛ ማሳያ እንደሆነ በዚህ ፅሁፍ አቅራቢ 

የታመነበት ሂሳብ የተሰራውና የተወራረደው በፋክት መፅሄት ቅጽ 2 ቁ 56 ሐምሌ 2006 

ዓ.ም ህትመት ላይ ነው፡፡ ’’የግል ሚዲያው በፀረ ሽብር ህግ ሊበላ ይሆን’’ ይላል የተከበሩ 

አቶ ግርማ ሰይፉ ከላይ በተመለከተው መፅሄት ላይ የግል ፕሬሱን ማዕከል አድርገው 

ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ’’ግንባር ቀደም ተሰላፊ’’ ነኝ ወይም ያሉበት 

ወይም የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሰርዓት ’’ታጋይ’’ ለመምሰል የሻቱበት ጽሁፍ፡፡  

ታዲያም በዚህና ከላይ በተመለከተው ርዕስ ባሰፈሩት ጽሁፍ ከሰሞኑ በኢቲቪ የግል 

ፕሬሱን ከዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መርሆና ከሙያዊ ተጠየቆች እንዲሁም ከህገ 

መንግስታዊ ድንጋጌዎች አንፃር ለማሄስ የቀረበውን ዘጋቢ ፊልም እና ተሳታፊ 

ባለሙያዎችን ደህና አድርገውና በመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት ላይ 

ቆመው በፀረ ዴሞክራሲያዊ አግባብ የቀጠቀጡ ሲሆን፤ መቀጥቀጣቸው ሳያንስ ከላይ 

ከተነሱትና እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ ገዢው ፓርቲ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ቁብም እንደሌለው ካቀረቧቸው ማሣያዎች ጋር በቀጥታ መላተማቸው ግን ለዚህ ፅሁፍ 

የትኩረት አቅጣጫ ሁነኛ ማሳያ ሆኖኛል፡፡  ይኸውም ″ምህዳሩ ስለመጥበቡና የህዝብ 

የተባሉት ሚዲያዎች የገዢው ፓርቲ ልሳን ሆነው በማገልገላቸው አማራጭ ሀሳቦቻችንን 

ለህዝብ የምናደርስበት መንገድ አጣን″ ከሚሉቱ ፓርቲዎች እንደፓርቲም ሆነ እንደግለሰብ 

የአንድነቱ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በዚህና ’’የገዢው ፓርቲ ልሣን’’ ነው በሚሉቱ 

ሚዲያ የግል ሚዲያውን በተመለከተ አስተያየት ይሰጡ ዘንድ መጋበዛቸውን በፅሁፋቸው 

ላይ አሰፈሩ፡፡ ከዚያም ተሳትፏቸውን የተመለከቱ ጥያቄዎች እንደተላከላቸውና 

አስተያየታቸውን እንዲቸሩ መጋበዛቸውን ሳይሸሽጉ የሚናገሩት አቶ ግርማ ’’ተጠይቄ 

እንደማይሆን ገልጬላቸው ነበር፡፡ ውሳኔዬ ትክክል መሆኑ ዘጋቢ ፊልሙን ካየሁ በኋላ 

ገብቶኛል’’ በማለት በፅሁፋቸው ላይ ግብዣውንም ሆነ እምቢታውን በግልፅ አስፍረዋል፡፡  

ይህን የተከበሩ የአቶ ግርማ ከርዕሰ ጉዳያቸው የተጣለ ትርክት በዶክተር በድሉ ዋቅጅራ 

መጣጥፍ ማወራረዳችን እንደተጠበቀ ሆኖ ቢያንስ እንደወረደና በገዢ ሥርዓቱ ላይ 



7 
 

ከሚያቀርቧቸው ወቀሳዎችና ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራያዊ ስርዓት መርሆ አኳያ 

እንመዝነው፡፡ ሚዲያ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ወሳኝ ስለመሆኑና የሚያሳስባቸውና 

ጭንቀታቸው እድሉን መነፈጋቸው ወይም ማጣታቸው ከነበረ በዚህና በግልፅ እርሳቸውም 

እንደመሰከሩት ሊያውም ሚዲያን በተመለከተው አጀንዳ ላይ ሲጋበዙ እምቢታን ስለምን 

መረጡ? ከሚለው ጥያቄ ምዘናችንን መጀመር ተገቢ ይሆናል፡፡ የእርሳቸው መልስ 

″ኢቲቪ ቆርጦ ይቀጥላል″ ሊሆን እንደሚችል ከመጣጥፋቸው መገንዘብ ይቻላል፡፡ ያም 

ሆኖ ግን ቢያንስ ተገኝተው ቆርጦ ከቀጠለባቸው እርሱን ማጋለጥ የመጀመሪያውና 

ከዴሞክራት ግለሰብም ሆነ ከዴሞክራትም ለመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርአት 

እተጋለሁ ከሚል ፓርቲ መጠበቁ ግድ ነው፡፡  

በሁለተኛነት ኢቲቪ ″ቆርጦ እንዳይቀጥል″ አድርገው በዚህ ትርክታቸው የወቀሷቸውን 

እና ″የገዢው ስርዓት ተለጣፊ″ ሲሉ ያንኳሰሷቸውን ምሁራን በምሁራዊ ቋንቋና በተጠየቅ 

በግንባር ተገኝተው ከመሞገት ይልቅ በጓሮ በር ሊያውም ″ተለጣፊዎቹ″ 

ስለ″ተለጣፊነታቸው″ ምላሽ መስጠት በማይችሉበት ሁኔታ  ማብጠልጠል ሁለተኛው 

ስህተት እና የሚሉትን ስላለመሆናቸው ሁነኛ ማሳያ  ነው፡፡ ስለግሉ ሚዲያ የሚጨነቁና 

የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራያዊ ስርዓት ናፋቂ ከሆኑማ ጤናማ የነበረው መንገድ በመድረኩ 

ታድመው አለ የሚሉትን ችግር ሳይቀር፤ መፍትሄ የሚሉትን ማንሳትና መሞገት 

እንዲሁም ከርሳቸው እንዳይቀር አድርገው ተናግረው ሲያበቁ ኢቲቪ ቆርጦት ከነበረ ያኔ 

ፍረዱኝን ለህዝብ መፃፍ በተገባ ነበር፡፡ መሳሳታቸው ሳያበቃ ስህተታቸው (የእቢታ 

ውሳኔያቸው) ትክክል እንደነበረ ማውሳታቸውም ሌላው ስህተትና ከእርሳቸው የማይጠበቅ 

ነው፡፡ ስህተት የሚሆንበትም ምክንያት በፅሁፋቸው ላይ እንደተመለከተው ሁሉም የዘጋቢ 

ፊልሙ ታዳምያን የገዢው ሥርዓት አቀንቃኞች ሆነው ተብጠልጥለዋልና የኢቲቪን ቆርጦ 

ቀጥልነት በየትኛው ታዳሚ (ቆርጦ የተቀጠለበት ግለሰብ) መዝነው እንደሆነ ግራ 

ስለሚያጋባ ነው፡፡  

ይህም ይሁን የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ የበርካቶችን ድምፅ ወክለው ብቸኛ የተቃዋሚ 

ፓርቲ ወኪል በሆኑበት ፓርላማ መቼም የህብረተሰቡን ችግርና ችግሮቹን መፍትሄ 

የሚያመላክቱበት እንደሆነ አምነው እንጂ ከገዢ ሥርዓቱ የውክልና ወንበር አንፃር 

የሚያፀድቁት አጀንዳ ወይም ፖሊሲ ሊያስቀይር የሚችል ውክልና እንደሌላቸው 

ያውቁታል፡፡ ኢቲቪ ቆርጦ ይቀጥላል ብለው ቀድመው በመደምደም ግብዣውን ከገፉ፤ 
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ታዲያ በዚህ አግባብ ለምን ሲባል ፓርላማ ውስጥ ገቡ? ፖሊሲ ማስቀየር ባይችሉና ሌላም 

ሌላም የሚሉትን ባያደርጉ ቢያንስ በተቀመጡበት ውክልና ለገዢው ሥርዓት በርካታ 

የፖሊሲ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን መቸራቸውና የወከላቸውን ህዝብ ድምፅ 

ማሰማት መቻላቸውን መቼም እርሳቸውም እኛም አናጣውም፡፡  

ታዲያ በተጋበዙበት መድረክ ተገኝተው ከመሞገት ይልቅ በእምቢታ ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓቱን መተቸትና ኢቲቪ ይቁረጥም ይቀጥልም በራሱ ፀረ ዴሞክራሲያዊነታቸውን 

የሚያመላክተን ሃቅ መሆኑን ሊገነዘቡት በተገባ ነበር፡፡ ሌላውና የተከበሩ አቶ ግርማ 

እንደፖለቲከኛ እና አቶ ግርማ እንደነጋዴ ባልተረዱትና ጠንቅቀው ባልተገነዘቡት ጉዳይ 

ገብተው የሚዲያው ተቆርቋሪ ለመሆን የሻቱበትና ከማይወጡበት ቅርቃር ውስጥ 

የተዘፈቁበት የፅሁፋቸው ነጥብ ደግሞ ይኸኛው ነው፡፡ ’’ሚዲያ በዓለም ተቀባይነት ባለው 

መስፈርት አራተኛ መንግስት እንዲሆን አደርጋለሁ ይለናል ብለን ብንጠብቅም ሊሆን 

የቻለ ነገር የለም’’ ሲሉ በአቶ ኃይለማርያም የሚመራውን መንግስት የተቹበት ነጥብ 

ነው፡፡  


