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ጥቂት ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

ዮናስ 

08-08-14 

የሚዲያን አራተኛ መንግስትነት በተመለከተ በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ጉዳይ 

ቢኖርም  በህግ ሳይሆን በመርህ ደረጃ ነው፡፡ በመርህ ደረጃ ተቀባይነትም የተቸራቸው 

ጉዳይ ሁላችንም የሚዲያን ምንነትና ተግባራዊነት ስንሻ በየትኛውም መንግስታዊ ስርዓት 

ውስጥ በህግ ለተቋቋሙትና በዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት ውስጥ የግድ ለሆኑቱ የህግ 

አውጪ፣ ህግ አስፈፃሚና ህግ ተርጓሚ አካላቱ መካከል ያለውን የሥልጣን ክፍፍል (Check 

and balance) በማስላት ደረጃ ከየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ተቋማት በተሻለ ተደራሽ 

በመሆኑ የተነሳ እንደ አራተኛ የመንግስት መዋቅር ይታያል የሚል ’’እንደ’’ የተከበሩ አቶ 

ግርማ ሰይፉ እንዳሄሱት በአራተኛ መንግስትነት የተዋቀረበት አግባብና ሊዋቀር 

የሚችልበትም እድልና አመክንዮ የሌለ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

በዚህ አግባብ ደግሞ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት የመንግስት የስልጣን አካላት በሆኑት ህግ 

አውጪ ህግ አስፈፃሚና የዳኝነት አካላቱ አሰራርና በአሰራር ሂደት ያሉ ችግሮችን እና 

የተጠያቂነት አግባብ ከሚወስኑና ከሚያሳልጡ ዴሞክራሲያዊ ተቋማት በላቀ ደረጃ 

የሚዲያው ሚና የጎላ እንደሆነ ይታመናልና፡፡ የሚበዙት የህብረተሰብ ክፍሎችም 

እንደሚናገሩት የመንግስት  ባለስልጣናትም በተለያዩ መድረኮች ላይ እና በተለይም 

ሚዲያን የተመለከቱ ወርክሾፖች በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ ሚዲያው 

ያለውን የጎላ ሚና ከሌሎች ሃገራት ተሞክሮ ጋራ በማነጻጸርና በማጣቀስ መግለፃቸው 

የተመለደና ይህንንም መግለፃቸው የሚዲያውን አካላት የሚናቸውን ልክና በሚጠበቅባቸው 

ደረጃ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ለማስገንዘብ ጭምር ነው፡፡  

በህግ ደረጃ ሚዲያ አራተኛ የመንግስት የስልጣን አካል የሚሆንበት አግባብ የሌለ፤ ኖሮ 

የማያውቅ፤ ሊሆን የሚችልበትም እድል የሌለ መሆኑና ይልቁንም በተለያዩ ወርክሾፖችና 

መድረኮች ላይ ስለተነገረ እና በተደጋጋሚ ስለተወሳ ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱ ሊቀለበስ 
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የሚችልበት አግባብና እድል የሌለ መሆኑን ቢያንስ እንደ አንድ የህግ አውጪ አካል 

የተከበሩ አቶ ግርማ አስበው ቢናገሩ ይበጃል፡፡  

ገዢ ስርዓቱን ለማሳጣት ሲሉ ብቻ ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ቆሜያለሁ 

እያሉ ከመርህ መውጣታቸው የሚያስተዛዝብ ነው፡፡ ሌላውና ተጋብዘው እምቢኝ ያሉበትን 

መድረክ የተቹበት መንገድ መርህ የለሽ ስለመሆኑ የሚያረጋግጥልን ሌላው (ይልቁንም 

ተቃራኒውንና የጀርባቸውን የተለየ አጀንዳ የሚያመላክት መሆኑ ከላይ በተመለከተው 

አግባብ እንደተጠበቀ ሆኖ) ነጥብና ከጽሁፋችን ጋር ተያያዥ የሆነው ለዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ግንባታ የሚዲያውን ሚና በመገደብና የሃሳብ ብዝሃነትን እንዲገደብ ከሚያደርጉቱ 

ውስጥ ’’አሻጥረኛ አከፋፋዮች’’ መሆናቸውን በተመለከተ በዘጋቢ ፊልሙ ላይ የተገለፀው 

ሀሳብና ሃሳቡን በተመለከተ አቶ ግርማ ያሄሱት ጉዳይ ነው፡፡  

ለአቶ ግርማ ይህና አሻጥረኛ የተባሉትን አከፋፋዮች በተመለከተ በመድረኩ የተወሳው 

ቢያስገርማቸውም አግራሞታቸውን ተገኝተው መሞገት የሚችሉበትን እድል ለምንም አላማ 

ይሁን ለምን ማስመለጣቸው የራሳቸው ፋንታ እና ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ስርአት ግንባታ ያላቸውን አሉታዊ አቋም የሚያረገግጥ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ እውነት 

እርሳቸው ከፅሁፋቸው ላይ እንዳሉትም ’’ፋክት’’ መፅሄትን ቅዳሜ ካልገዙ እሁድ ከገበያ 

የሚያጡት መሆኑ ትክክል ነው ብለን እንውሰደውና እስኪ ’’ፋክት’’ የተሰኘች መፅሄት 

የኢዴፓ አመራር አባላትን ወይም የገዢ ስርዓቱ ባለስልጣናትን ወይም ግዙፍ ከሆኑ 

የህዝብ ፕሮጀክቶች አንዱን ወይም ልማታዊ ከተባሉት ባለሃብቶች አንዱን በፊት ገጿ ይዛ 

ትውጣ።  

ይህን መቼም ከአዟሪዎች ሳይሆን ከአከፋፋዮች እጅ ሳይወጣ ከተመለሱቱ በቢሮ ውስጥ 

ያገኙት እንደሆነ እንጂ አዟሪዎቹም ጋር እንደማትደርስ እርሳቸውም እኛም እናውቃለን። 

አንድ አይነት ሃሳብ ወይም በፅሁፉ መግቢያ ከተጠቀሱት አጀንዳዎች ባሻገር የሃሳብ 

አብዝሃነት ይዘው የሚወጡ ጋዜጠኞችንና መፅሄቶችንም እነ አቶ ግርማና መሰሎቻቸው 

እንደማይገዟቸው ይታወቃል፡፡ ይህ ደግሞ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ተቆርቋሪ መሆን ሳይሆን ይልቁንም ነቀርሳነት ነው፡፡    

ይልቁንስ ካላወቁ እና አውቀው ህዝብ እንዳያውቅ ካልሆነ በስተቀር የአሻጥረኞቹ የእጅ 

ርዝማኔ ከገበያ የመገደብ ብቻ ሳይሆን በተለይም ከመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርአት 
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ግንባታ አኳያ የከፋውን የእጅ ርዝማኔያቸውን እንመልከት፡፡ ዛሬ የፊት ለፊት ገፅ ዜናና 

የሽፋን ፎቶዎች የሚመረጡት በዋና አዘጋጆች ሳይሆን በአከፋፋዮች መሆኑን አዟሪዎችን 

ይጠይቁ እና ያረጋግጡ።  

ይህ ደግሞ በሃሳብ ብዝሃነት ላይ ከመወስትለና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከመጣስ ባሻገር 

የገበያ ህግን ማናወጥን ጨምሮ የኪራይ ሰብሳቢነት ሁነኛ መገለጫ በመሆኑ ለመድብለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ጠንቅ ከሆኑት ሚዲያን የተመለከቱ ጉዳዮች 

አንዱና ዋናውም አሻጥረኞቹ አከፋፋዮች ስለመሆናቸው አንባቢያን አፅንኦት ሊሰጡና 

በራሳቸው መንገድ ቢያንስ ከአንድ ሁለት አዟሪዎች ጋር አውርተው ሊያረጋግጡት 

የሚችሉት ጉዳይ ነው፡፡ 

ከላይ በተመለከተው አግባብና የተከበሩ አቶ ግርማ ቢያንስ እምቢኝ ያሉትና ሚዲያን 

በተመለከተው መድረክ መነሻነት የአቶ ግርማን የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራያዊ ስርዓት 

ተቃርኖ የበለጠ የሚያረጋግጥልን በዚህና እምቢኝ ማለታቸውን በተመለከተ ባቀረቡት 

መጣጥፍ መደምደሚያቸው ላይ ተከታዩን ማለታቸው ነው፡፡ ’’የተዘረፈው የህዝብ ሚዲያ 

ለህዝብ ጥቅም የሚውልበት ቀን እስኪደርስ ግን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እንጠቀማለን፡፡’’ 

ምን አይነት አገጣሚ?   

እኛ ከላይ መልሰናል። ለእርሳቸው ጥያቄውን ትተን ይህንኑ እና ከላይ የተመለከተውን 

የአቶ ግርማን የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተቃርኖ በዶክተር በድሉ 

ዋቅጅራ  መጣጥፍ እናወራርድና ፕሬሶቻችን እና ፓርቲዎቻችንን እንመዝን፡፡ 

ዶክተር በድሉ ተሳስተዋል ወይም አልተሳሳቱም ከሚል የግል ምዘናዬ ሳይሆን በተለይ 

ገዢው ፓርቲን በተመለከተ የቀረበው ጽሁፍ ትክክል ይሁን አይሁን ጉዳያችን ከፋክት 

ጋር ሳይሆን ከይዘት ጋር መሆኑን በፅሁፌ መግቢያ ስላመለከትኩኝና ጉዳዬም የገዢ 

ሥርዓቱ ትክክሎችና ስህተቶች እንዳሉም ሆነው፤ ቅኝቴ ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራያዊ 

ስርዓት ግንባታ እንተጋለን ከሚሉና እንዲተጉም ከሚጠበቁቱ የግሉ ሚዲያና ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች አኳያ በመሆኑ መሆኑን አፅንኦት ይሰጥልኝ ዘንድ እሻለሁ፡፡     

ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ  የሰየሙትንና የተከበሩ አቶ ግርማን የተመለከተውን ሰፈር እንዲህ 

ያወጉናል፡፡ ’’የዚያ ሰፈር ሰዎች ደግሞ የኢህአዴግ ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡ በሰፈሩ የሚኖሩ 
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አንዳንድ የኢህአዴግ ደጋፊዎች ቢኖሩም፣ ሰፈሩ ኢህአዴግን የማይደግፉ ሰዎች መኖሪያ 

እንደሆነ ያውቃሉ፡፡  

እናም እንደሰፈራቸው ወፍ ያስባሉ’’ ይሉና ዶክተር በድሉም የዚህ ሰፈር ሰው ናቸውና 

’’የዚህ ሰፈር ወፍ የዘወትር ሃሳብና የአንዳንዴ ጩኸት ደግሞ’’ በማለት የዘወትር ሃሳብና 

ጩኸታቸውን በመደበቅ ″በአንዳንድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች″ ሲተቹት ከነበረው  ኢቲቪ 

’’አንዳንድን’’ ተውሰው የአንዳንዴ ሲሉ ሊሸሹ ቢሞክሩም መንገድ ቢወስድም ይመልሳልና 

ከሰፈራቸው እንዲህ ይመልሱልናል ″ኢህአዴግ ዘረኛ መንግስት ነው፣ ኢህአዴግ 

ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚሰራ መንግስት ነው፣ ኢህአዴግን ከስልጣን ለማውረድ አመፅ 

መቀጣጠል አለበት፡፡’’ የሚለው የሰፈሩ መገለጫ መሆኑን ይነግሩንና ይህንንም እንዲህ 

ያጠናክራሉ፡፡ ’’ለዚያ ሰፈር ሰዎች ኢህአዴግ በዘረኝነት ውቅያኖስ ላይ የመከፋፈል ታንኳ 

የሚቀዝፍ የፍጥረት አጋፋሪ ነው፡፡  

ለዚያ ሰፈር ሰዎች ከኢህአዴግ ቁሳዊ ልማት ጠብ የሚል ነገር የለም፡፡ የሚሰራው ጎዳና 

ወደ የትም አያሻግርም፡፡ የሚጨመረው ደመወዝ ምንም አይገዛም፡፡ የኢህአዴግ አባላትና 

ደጋፊዎች በሙሉ በጥቅም የተገዙ ሆዳሞች ናቸው፡፡ በኢህአዴግ ፖሊሲ ከልብ አምኖ 

የተሰለፈ አንድም ዜጋ አይታያቸውም፡፡ ለዚህ ሰፈር ሰዎች ዜግነት የሚለካው ኢህአዴግን 

በመቃወም አቋም ነው፡፡″ የዚህ ሰፈር ሰዎች እንግዲህ የተከበሩ አቶ ግርማ የተሰለፉባቸው 

ፓርቲዎች ቆመንለታል የሚሏቸው ግን በትክክለኛው መድረክ ያልሞገቱላቸው ሚዲያዎች 

ያስገረሟቸው አሻጥረኛ አከፋፋዮች ወዘተ…መሆናቸውን ልብ ይሏል፡፡  

የተከበሩ አቶ ግርማም ቢያንስ እንደተቃዋሚ ፓርቲ ቢክዱትም እንደ ህዝብ ተወካይ 

ምክር ቤት አባልነታቸው ይህቺን ሃቅ ቢጋፈጧት ጥሩ በነበር፡፡ ዶክተር በድሉም የዚህ 

ሰፈር አባል ስለመሆናቸው በርካታ መገለጫ ማንሳት ቢቻልም ቢያንስ ምሁርነታቸው 

ሚዛናዊነትን ይተናነቃቸዋልና አበጁ ልላቸው እወዳለሁ፡፡ አበጁ ብዬም ሳላበቃ ከፅሁፋቸው 

ላይ ተጨማሪ የዚያን ሰፈር ሰዎች መገለጫ ልቀንጭብላችሁ፡፡ ይህ የሆነው ወይም 

በፅንፈኛነት የተገለፀው የዚህ አስተሳሰብ ምንጭ የተከበሩ አቶ ግርማ እምቢኝ ያሉትና 

መልሰውም አጋጣሚው እስኪፈጠር በማለት የተቃረኑት ኢቲቪ ሳይሆን ’’ከማህበራዊና 

ግላዊ ውይይት /ዳያሎግ አለመኖር ነው’’ መሆኑን ይመሰክራሉ፡፡  
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ከላይ ከተመለከተው ምዘናቸው በመነሳት ምን ለማለት እንደፈለጉ ስንጠረጥር ከፊት ለፊት 

ዳያሎግና ውይይት እንደ ተከበሩ አቶ ግርማ አቋራጭ ፈለጣና ወቀጣ ያመጣው ጦስ ነው 

እንደማለት ይሆናል፡፡ አልፎ አልፎ በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚቀርቡ ውይይቶች 

ያጋጠሙን እንደነበር በማውሳትም አመል የሆነ ይመስል በዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ህዝብ 

ስም የሚሰየሙቱ ሁሉ ’’አንደኛው ወገን በሌላው ላይ የሃሳብ የበላይነትን አሳይቶ ህዝባዊ 

ሳይሆን ፓርቲያዊ ነጥብ ለማስቆጠር እንጂ በሃሳብ ላይ ተወያይቶ የተሻለ ሃሳብ ላይ 

ለመድስ አይደለም’’ ይሉናል፡፡ እኛ ደግሞ በትክክል እንላቸዋለን፡፡  

የተከበሩ አቶ ግርማን በተመለከተ ሃሳብ እንዲያካፍሉ ይታደሙ ዘንዳ የቀረበላቸውን 

ጥያቄም ወደጎን ገፍተው ጉዳዩ ላይ ሃሳብ የሰነዘሩቱ የሚመለከታቸው በሌሉበት አግባብ 

በጓሮ በር ለማብጠልጠል የደፈሩቱ በመድረኩ ላይ ቢገኙ ህዝባዊ ሳይሆን ፓርቲያዊ ነጥብ 

ለማስቆጠር የሚችሉበት እድል አናሳ መሆኑን በመጠርጠርና አስቀድመው በመስጋት እንጂ 

አላማቸው እንደሚሉት ህዝባዊ ቢሆን ተቀባይነትን አገኘም አላገኘም የመሰላቸውን 

ቢወረወሩልን ይችሉ የነበረ መሆኑ ነው፡፡  

እናም የሚሉቱ ዶክተር በድሉ ስለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በነሲብም ሆነ 

በገቢር ቆሜያለሁ የሚሉቱ የዴሞክራሲያዊ ተቋማቶችና አደረጃጀቶች ሁሉ  በግል ጋዜጣ፣ 

በውጭ ራዲዮና ቲቪ በመናገር የሚያመጡልን ለውጥ እንደሌለ ያወሱና ብቸኛውን 

መፍትሄና ከእነተከበሩ አቶ ግርማ አሰላለፍ ተቃራኒ የሆነው መንገድ እንዲህ ሲሉ 

ያመላክቱናል፡፡  

እኛም ከተነሳንበት የሃሳብ ብዝሃነት እና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እውንነት መሻት 

አንፃር በዚሁ ዶክተር በድሉ ትክክለኛና ተጠየቃዊ ምክረ ሀሳብ ጉዳያችንን እንዘጋለን፡፡ 

እንደ አንድ ማህበረሰብ ከዚህ በላይ በስክነት መወያየት ያሻል፡፡ 

በማንኛውም ረገድ ከሃገሪቱ ሀግና ደንብ ውጭ የተንቀሳቀሰ መንግስትም ይሁን ፓርቲ፣ 

ባለስልጣንም ይሁን ዜጋ፣ ተቃዋሚም ቢሆን በሃገሪቱ ህግ መሰረት ፍትሃዊነቱ በሚታይ 

የፍቅር ስርዓት ፍትህን ሊያገኝ ይገባል፡፡ ይህ የሚሆነው ደግሞ በየመስኩ ሀሳብ ላይ 

ያተኮረ ውይይት በመግባባትም ሆነ ባለመግባባት ሰላማዊና ለተጠየቃዊነት ያደላ 

መደምደሚያ ላይ መድረስ ሲቻል ነው፡፡                    
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