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መድረክና የካፈርኩ አይመልሰኝ አባዜው  

ዮናስ 3/28/13 

ኢትዮጵያ የመድበለ ፓርቲ ፖለቲካ ሥርዓቷን ከጀመረች አንስቶ በተከተሉት አመታት 

የፓርቲዎቿ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንጂ ወደ ውህደትና ግንባር ወደመፍጠር ሲያመራ 

አይታይም፡፡ በእርግጥ በአንድ ሀገር የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ቁጥር መብዛት የፖለቲካ 

ስርዓቱ ዴሞክራሲያዊነት መገለጫ ቢሆንም ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ወደ አንድ መምጣት 

የተሳናቸው ፓርቲዎችን አይረቤነትም የሚያሳይ ነው፡፡ 

እነዚህ ፓርቲዎች በፖለቲካ ተሳትፎ በቆዩባቸው አመታት (አንዳንዶቹ ሊያውም ብቅ ጥልቅ 

እያሉ) ይህ ነው የሚባል የህብረተሰቡን ሞራል የሚያነቃቃና ለለውጥ የሚበጅ አንዳች ነገር ይዘው 

መምጣት ሲሳናቸው ተስተውሏል፡፡ ከቁጥራቸው መብዛት ጀምሮ ውስጣዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

አለማበጀታቸው ከደጋፊዎቻቸው ዘንድ እምነት እንዲያጡ የሚያደርጋቸውን የአንጃ ፖለቲካ 

ማራመዳቸው፣ ጠንካራ ተቋማዊነትን አለማዳበራቸው እና ከዚህ ጋር ተያይዘው በሚነሱ ጥቃቅን 

ችግሮች ፖለቲካውን ወደ ጎን ትተው ገዢ ፓርቲ የሆነውን ኢህአዴግ እና የኢትዮጵያ ብሄራዊ 

ምርጫ ቦርድን መክሰስ ስራቸው አድርገዋል፡፡ 

 በዚሁ መሰረት ኢህአዴግ ገዢ ፓርቲ እንደ መሆኑና የመንግስትን ስልጣን የያዘ አካል  ከመሆኑ 

ጋር ተያይዞ በየዘርፉ ቆጥረን በሰጠነው መሰረት ልንፈትሸው የምንችለውን ያህል  ተቃዋሚዎቹን 

በዛ ደረጃ መፈተሽ አንችልም። ስለሆነም ተቃዋሚ ፓርቲዎቻችንን የምንመዝነው ከአጠቃላይ 

አገራዊ የፖለቲካ ስርአቱ አወቃቀርና ለመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ካለቸው አቋምና 

ፋይዳ አንጻር ይሆናል ማለት ነው።    

 የአብዛኞቹ ጉዳዮቼ ትኩረት መድረክ የተባለው ፓርቲ ሲሆን ምክንያቱ  ደግሞ ግንባር 

እንፈጥራለን ብለው በስሩ የተሰባሰቡ በርከት ያሉ ፓርቲዎች በመኖራቸውና ባለፉት 21 ዓመታት 

የሃገራችን የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ጉምቱ የተባሉቱ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የሚገኙት እዚሁ 

ፓርቲ ውስጥ በመሆኑ ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት  ምዘናው እንዲህ ይቀጥላል፦ 

በ1987 ዓ.ም የፀደቀው ሕገ መንግስት የመምረጥና የመመረጥ መብትን በሚደነግገው አንቀጽ 38 

ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በቀለም፣ በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሐይማኖት፣ 

በፖለቲካ ወይም በሌላ አመለካከትና አቋም ላይ የተመሠረተ ልዩነት ሳይደረግበት፤  
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በቀጥታ በነፃነት በመረጣቸው ተወካዮች አማካኝነት በህዝብ ጉዳይ አስተዳደር የመሳተፍ፣ እድሜው 

18 ዓመት ሲሞላ በሕግ መሠረት የመምረጥ፣ በማናቸውም በመንግስት ደረጃ በየጊዜው በሚካሄድ 

ምርጫ የመምረጥና የመመረጥ፣ ምርጫው ሁሉ አቀፍ፣ በሁሉም እኩልነት ላይ የተመሠረተና 

በሚስጥር ድምጽ አሠጣጥ መራጩ ፈቃዱን በነፃነት የሚገልፅበት ዋስትና የሚሰጥ መሆን ያለበት 

መብት ተሰጥቶታል፡፡  

ከዚህ በላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በኢፌዲሪ ህገ መንግስት መሠረት አንቀጽ 102 

እና በአዋጅ ቁጥር 64/1987 መሠረት የተቋቋመ ሲሆን ቦርዱ በአገሪቱ ነፃና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

በገለልተኝነት እንዲካሄድ ከማንኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነትና ተጽእኖ ነፃ ሆኖ የሚሠራ መሥሪያ 

ቤት ነው፡፡  

በዚሁ መሠረት በመግቢዬ ያነሣሁት ምርጫና የምርጫ ቦርዱን የተመለከቱ ጉዳዮች የጽሁፌ 

ማዕቀፍ አድርጌ በተለይም የተቃዋሚ ፓርቲዎች ከሁሉም በላይ ደግሞ በመድረክ ጥላ ሥር 

የተሰባሰቡ ፓርቲዎችን ከምርጫና ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አኳያ 

እቃኛለሁ፡፡  

መድረክ የተባለው ፓርቲ ዛሬም ሆነ በምርጫ 2002 ወቅት የሚያሳያቸው ፖለቲካዊ ፍላጎቶች 

በተለይ (ስልጣን የመጋራት በውድም በግድም) ቅንጅት የ97ቱ ምርጫ ድምጽ ቆጠራ ሊጠናቀቅ 

በቀረበበት ወቅት ያሳያቸው ፍላጎቶች ናቸው፡፡ እንዳልኩት ይህ ፍላጎት በውድም ሆነ በግድ 

መሟላት አለበትና ቅንጅት በ97ቱ ምርጫ እንደሚሸነፍ ሲያውቅ ያዘጋጀው ሌላ አማራጭ 

በአውሮፓ በተለያዩ የቀለም ስያሜዎች የተካሄዱ አመጾችን ተግባራዊ በማድረግ ምርጫውን 

ማጨናገፍና አሸናፊውን በሃይል ከሥልጣን ማስወገድ ነበር፡፡  

ይሁንና ይህ ሥትራቴጂ በህገ መንግስቱ እና በህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ጠበቃነት ከምርጫ 

ባሻገር ባለ ማናቸውም አግባብ በተግባር ቀላል ሆኖ ባለመገኘቱ ጅራፉ የገረፈው ራሱን ቅንጅትን 

ሆነ፡፡  

በሃገሬ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚገርሙኝ እዚህ ጋር ነው፡፡ አንዳቸው ከአንዳቸው መማር 

ይቅርና የመማር ፍላጎቱም የሌላቸው መሆኑ ነው ግርምቴ፡፡  

የቅንጅት ወራሽ መስሎ ምርጫ 2002 ላይ ጎላ ብሎ የወጣው መድረክ በተለያዩ ምክንያቶች 

የቅንጅትን ሥህተትና የስህተቱንም ቱርፋት በሚገባ የተመለከተው (ምን መመልከት ብቻ) 

አብዛኞቹና በመድረኩ ጥላ ሥር የተሰባሰቡ ፓርቲዎች መሥራች አመራሮች በምርጫ 97 ወቅት 

ወይም የቅንጅት አልያም  የህብረት ፓርቲ አባሎች ነበሩ፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ እነዚህ ሃይሎች 

የቅንጅቱን ፀረ ዴሞክራሲያዊ አካሄድና ክሥረት ተመልክተው ሳለ ተመሣሣይ መንገድ ለመሞከር 
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ማሰባቸው ነው ግርምቴ፡፡ አሁንም በተለይ ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

አኳያና ከህዝብ ውግንና አንጻር ይኸው መድረክ መራሹና ከ34 ወደ 23 ያሽቆለቆለው ቡድን ሃሣብ 

ቅንጅትን ላይመለስ ከመቀመቅ ያወረደውና መድረክን ከገደሉ አፋፍ ላይ አቁሞ እያወዛወዘው ያለ 

ሃሣብ ነው፡፡     

ለዚህ ድምዳሜዬም በርካታ ማስረጃና ማሣያዎች ማቅረብ እችላለሁ፡፡  

የመድረኩ አባል ፓርቲ የሆነውንና ከ34 አንሥቶ 23 የደረሰውን ፓርቲዎች የሚመሩት የአንድነት 

አመራር አቶ አሥራት ጣሴ ከሃገር ውስጥ መጽሔት/ጋዜጦች ጋር እና ለውጭ ሚዲያዎች 

የሠጡትን ቃለ ምልልስ፤ በምርጫ 97 በተለይም ድህረ ምርጫ 97 ወቅት የቅንጅት አመራሮች 

ሲያነሱ የነበረውን በምርጫ 2002 ዋዜማ ጀምሮ የመድረኩ አመራሮች የሰጧቸውን መግለጫና 

አስተያየቶች ብናስታውስ እና ሃሣባቸውን ከኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታ ለህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ አንዲሁም ከፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባር ደንብ 

ብንመዝን አንዳቸው የአንዳቸው  ተቀጽላ ወይም የአንድ ሣንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸውን  

እናረጋግጣለን፡፡ ግባቸውም የአቋራጭ ሥልጣን ፍለጋ መሆኑ ላይ እንደርስበታለን፡፡ 

ከ34 ወደ 23 ያዘቀዘቀው የፓርቲዎች ሥብስብ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አሥራት ጣሴ ለተለያዩ 

ሚዲያዎች በቀጣዩ ምርጫ ላለመሳተፍ የወሰኑበትን ምክንት ሲናገሩ መገናኛ ብዙሃን ፍትሃዊነትን 

የተመለከተና መገናኛ ብዙሃኑ ሁሉ የኢህአዴግ ፕሮፖጋንዳ መጠቀሚያ ናቸው የሚለው አንደኛው 

ሲሆን የፍትህ ጋዜጣና የፍኖተ ነፃነት ጋዜጣንም መዘጋት በነፃ ፕሬስ አስባብ በምርጫው 

ላለመሣተፍ ከወሰኑባቸው ምክንያቶች ወይም ቅድመ ሁኔታዎች መካከል ጠቅሰዋቸዋል፡፡  

ሌላውና የእነአቶ አሥራት ጣሴ ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛም ነፃም አይደለም የሚልና 

ኢህአዴግና የምርጫ ቦርድ የአንድ ሣንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው የሚል ነው፡፡  

የእነ አቶ አሥራት ጣሴ ሃሣብ በጥቅሉ ሲታይ በእነዚህና በመሣሠሉት ምክንያቶች የምርጫው 

ሜዳ ተስተካክሎና የጠየቅናቸው መሠረታዊ ጥያቄዎች መልስ ካላገኙ እና ትርጉም ያለው ነፃ 

ፍትሐዊ ተአማኒ ምርጫ ካልተካሄደ በምርጫው ብንገባ በኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት 

ላይ ጥፋት መፈፀም ነው የሚል ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

የመገናኛ ብዙሐን አጠቃቀምም ሆነ የፓርቲ/የመንግስት ሥራ መደበላለቅን በተመለከተ በምርጫ 

97 ወቅት የቅንጅት መሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ባደረጉት ድርድርና ንግግር 

የተፈታ መሆኑን ስናስታውስ እና (ካልተፈታ እንኳ) ፓርቲዎች እስካሁን የማንን ጎፈሬ ሲያበጥሩ 

ኖሯል ምርጫው እስኪቃረብ ጥያቄውን ሊያነሱ ያልቻሉበት ወይም ያልፈቀዱት ብለን ስንጠይቅ 

ምላሹ ካፈርኩ አይመልሰኝ እንደሆነ እንደርስበታለን፡፡  
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መድረኩ ከተሰጠው የአየር ሰዓት ውስጥ በምርጫው 2002 ሃምሣ በመቶ ያህሉን መጠቀም 

አለመቻሉን ስናስታውስ በሌላ በኩል ደግሞ ተዘጉ የሚሏቸው ጋዜጦች በአንፃሩ እንደ ነፃ ፕሬስ 

አግባብ ሳይሆን የተቃዋሚዎች ልሣን ሆነው ከማገልገላቸው ጋር ተያይዞ (የተዘጉበትን ምክንያት 

ለሚመለከተው አካል ትተን ማለት ነው) የአቶ አሥራት ጣሴ አሥተያየት ሚዛኑን የሳተ ይሆናል 

ወይም ካፈርኩ አይመልሰኝ አይነት ይሆናል፡፡  

ሌላም ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል፡፡ እነ አቶ አሥራት በቀጣዩ የአካባቢ ምርጫ ላለመሣተፍ 

በምክንያትነት ወይም በቅድመ ሁኔታነት የሚያነሷቸው ጉዳዮች በምርጫ 2002 የፖለቲካ 

ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባር ደንብና መመሪያ ምላሽ ያገኙና እነዚህ መመሪያና ደንቦችም ህግ 

ሆነው የፀደቁበት ሁኔታ ያለ ሲሆን ከፀደቁ ደግሞ እነ አቶ አሥራትም ሊገዙበት ግዴታ መሆኑን 

ሊያውቁት ባለመፈለጋቸው ብቻ አሁንም የመፈረሙ ጉዳይ ክፍት ሆኖላቸው ሳለ ካፈርኩ 

አይመልሰኝ ሆኖባቸው ተገቢና ተጨባጭ ባልሆኑ ምክንያቶች ጋጋታ ተጠምደዋል፡፡  

አቶ አሥራት ጣሴ እንቁ የተባለ የሃገር ውስጥ መጽሔት በጥር 2002 “የጠቀሷቸውም ሆነ 

ያልጠቀሷቸው ሃገራዊ ችግሮች መፍትሔ ያገኙ ዘንድ የመንግስት ሥልጣንን የያዘው ገዢው 

ፓርቲም ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል?” በሚል ላቀረበላቸው ጥያቄ 

የሰጡት ምላሽ የበለጠ ነፍሴን ገዝቶታል፡፡ ምን አሉ መሰላችሁ፡- “የጥላቻ የመፈራረጅ 

የመወነጃጀል የፖለቲካ ባህል ከተቃዋሚ ጎራውም ሆነ ከመንግስት መወገድ ይኖርበታል፤ ሁላችንም 

ከምንም በፊት የሃገር ጉዳይ ማስቀደም ይኖርብናል፡፡ የመጠላለፍ የፖለቲካ ባህል ተወግዶ አዲስ 

ሥርዓት መጀመር አለበት፡፡ አዲሱ የፖለቲካ ሥርዓት የመወያየት የመነጋገር ብሔራዊ ውይይት 

ማድረጊያ ሊሆን ይገባል፤ ከዚህ አኳያ ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የፖለቲካ ፍጥጫ 

ሊገታ ይገባል፤ ማንም የተለየ ሃገር የለውም፡፡ ሁላችንም ያለችን ሃገር ኢትዮጵያ ናት፡፡ በተለይ 

ለልጆቻችን የተረጋጋችና ሰላማዊ ሃገር እንድትሆን ሃገራዊ የመግባቢያ ውይይት መኖር አለበት 

ብዬ አስባለሁ፡፡ አማራጭ የሌለው መፍትሔም ይህ ነው፡፡”  

ይህን ያሉት አቶ አሥራት ጣሴ በጥር 2005 ላይ ሲሆን ይህ ሃተታቸው ሁሉ በምርጫ 2002 

ዋዜማ ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባርና ደንብ ምላሽ ያገኘና ቀድመው 

የተቃወሙት ነው፡፡ እኛ በሃገራችን ነፃ ፍትሐዊና በሕዝብ ተቀባይነት ያለው ሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ የተስማማን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤  

ከዚህ በፊት የተቀመጡ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ ተግባራዊ መሆን ለሰለጠነ 

ህጋዊ ዴሞክራሲያዊ ሰላማዊ ትግልና ውድድር ያለውን ፋይዳ በማመንና በመቀበል፤ 
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በኢትዮጵያ በመገንባት ላይ ላለው የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሚያሳምኑ ጉዳዮች በጋራ እየሰራን 

በልዩነታችን ደግሞ ሰላማዊና የሠለጠነ ትግል በማካሄድ የህዝብ ውሣኔ ተተግብሮ በመጓዝ የሃገር 

ግንባታ ሃላፊነታችንን መወጣት እንዳለብን በመስማማት፣ የወደፊት ግንኙነታችን በመነጋገር 

በቅንነት በመቻቻል እና ሰጥቶ በመቀበል መርህ እየተመራ በሃገራችን የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት 

እና ዴሞክራሲያዊ ባህል እንዲጎለብት የበኩላችንን የማይታበል ሚና መጫወት እንዳለብን 

በመገንዘብ፤ 

ባለፉት ሦስት ዙሮች ከተካሄዱት ሃገር አቀፍ ምርጫዎች ትምህርት በመውሰድ አራተኛው አገር 

አቀፍ ምርጫም ሆነ ወደፊት በሃገራችን የሚካሄድ ምርጫ ሁሉ ግልጽ፣ ዴሞክራሲያዊ በህዝብ 

ተቀባይነት ያላቸውና ሰላማዊ ሆነው መካሄድ እንዳለባቸው በመስማማት የሚሉት አንቀጾች 

በመግባቢያ ሰነዱ ላይ ከ1 እስከ 4 የተጠቀሱት ናቸው፡፡  

ታዲያ ከዚህ በላይ የአቶ አሥራትን ከላይ የሰፈረና በእንቁ መጽሔት የተሰጠ አስተያየት 

የሚመስል ከቶስ ቢሆን ከወዴት ያለው ነው፡፡ ከዚህና ከ1-4 ከሠፈሩት ነጥቦች በላይ የጎሳና 

የመፈራረጅ ፖለቲካ ፍቱን መድኃኒት የሆነውን ብሔራዊ ውይይት የሚደግፍ ሰነድ ከቶስ ቢሆን 

ከወዴት ይገኝ ይሆን? አይገባኝም፡፡ ለዚህም ነው በዚህ ሲሏቸው በዚያ በወዲህ ሲሏቸው በወዲያ 

እያሉ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ግንባታ በሚያደነቃቅፍ መንገድ ላይ የሚገኙት 

እነሱ እና እነሱ ብቻ ናቸው የምለው፡፡ ደግሞ የ97ቱ ቅንጅት ተቀጥላ እና የ2002ቱ መድረክ 

የበኩር ልጆች ናቸው፡፡ ካፈርኩ አይመልሰኝ ይሏችኋል ይህ ነው፡፡  

እንመለስ ወደምርጫ 97 ልክ እንደ አቶ አሥራት ጣሴ ግራ የገባውን የመግለጫ መዓት 

እናስታውስ፡- ኢህአዴግ በሥልጣን ላይ የሚቆይ ከሆነ ምርጫው በምንም ተአምር ነፃ ወይም 

ፍትሃዊ ነው ሊባል አይችልም ሲል ተደጋጋሚ መግለጫዎች ይሰጥ የነበረው ቅንጅት የምርጫው 

ውጤት ተቀባይነት እንዳይኖረው ለማድረግ የነደፈው ስትራቴጂ የነበረ መሆኑንም ከምርጫው በኋላ 

እራሳቸውን ባጋለጡባቸው ሰነዶች የቅንጅት አመራሮች ጠቁመዋል፡፡ በዚህ አስተሳሰብ በተለይም 

በአፍሪካ ሃገራት የአንድ ምርጫ ነፃና ፍትሃዊነት የሚለካው በገዢው ፓርቲ ተሸናፊነት ብቻ 

የመሆኑ አስተሳሰብ ሥር መስደዱ በምርጫ 2002 ለነበረው መድረክና አሁንም ላይ መድረክና 

በርሱ ጥላ ሥር ለተሰባሰቡት ፓርቲዎች የማርያም መንገድ እየሆናቸው ነው፡፡  

ይህንን ለማረጋገጥ የአቶ አሥራት ጣሴን የቀድሞ ዓይን ያወጣ አሥተያየት ከሥነ ምግባር ደንቡና 

መመሪያው አንፃር የተጠቆመውን ማስታወሱ በቂ ሲሆን ወደ 2002ቱ መድረክ ስናመራም 

በመድረኩ አመራር አቶ ሥዬ አብርሃ የተሰጠው አስተያየት የማርያም መንገዱን እውነትነት 

ያጠናክርልናል፡፡  
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እኔ ተንቤን ላይ እወዳደራለሁ፡፡ እኔን ሊያሸንፍ የሚችል እጩ ተወዳዳሪ ህውሃት በተአምር 

ሊያቀርብ አይችልም ገብሩ በመቀሌ ይወዳደራል፡፡ ህወሃት እሱን ሊያሸንፍ የሚችል እጩ 

ሊያቀርብ የሚችልበት ሁኔታ የለም፡፡ በየትኛውም የትግራይ ክፍል ብወዳደር ማንኛውንም 

የህወሃት እጩ ተወዳዳሪ ማሸነፍ እችላለሁ፡፡ በውድድሩ ስዬ ከተሸነፈ ደግሞ ምርጫው 

ስለመጭበርበሩ ማረጋገጫ ነው፡፡ ምርጫው በንጉሱ ዘመን ከነበረው ምርጫ ጋር አንድ አይነት 

ቢሆን እንኳ የተንቤን ሕዝብ እኔን እንደሚመርጥ ነግሮኛልና፡፡  

ውድድር ባለበት ሁሉ አሸናፊና ተሸናፊ ያለ የመሆኑ ተጠየቅ ጥርጥር ውስጥ በማይገባበት ሁኔታ 

ሥዬ ምርጫው ነፃና ፍትሐዊ ነው የሚባለው እኔ ካሸነፍኩ ብቻ ነው ማለታቸው ዘር ከልጓም 

ይሳባል እንዲሉ አበው የምርጫ ስትራቴጂያቸው ከ97ቱ ቅንጅት የተሳበ በመሆኑ ነው፡፡ የመድረኩ 

ዓላማ የአቋራጭ ስልጣን ፍለጋና የዜሮ ድምር አስተሳሰብ ስለመሆኑ ሌላው ማረጋገጫ የመድረክ 

አመራር የሆኑት ዶ/ር መራራ ጉዲና በምርጫ 2002 ለአሜሪካ ድምጽ የሰጡት ቃለ ምልልስና 

ከሰሞኑ ደግሞ ከኢትዮ ቻናል ጋዜጣ ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ መመሳሰል  ነው፡፡ #ለኢትዮጵያ 

የሚበጃት ከምርጫ ይልቅ ሥልጣን መጋራት ነው$ ከ97 ምርጫ ጀምሮ እስከ መጪው ምርጫ 

ዋዜማ ላይ ድረስ በዶ/ር መራራ የተቀነቀነች የዜሮ ድምር ፖለቲካ ነጠላ ዜማ ነች፡፡  

የእነዚህ ሰዎች አስተሳሰብ የቀለም አብዮት ስለመሆኑና ሥልጣን በአቋራጭ የማግኘት መሆኑን 

በተመለከተ አዲስ ወሬ የተሰኘ ጋዜጣ የካቲት 22/2004 ዓ.ም ከአቶ ሥዬ አብርሃ ጋር ያደረገውን 

ቆይታ ይዞ ወጥቷል፡፡ አቶ ስዬም ጉዳዩን በተመለከተ ለጋዜጣው ሲናገሩ፡  

“የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ እንደሚፈልግ በደንብ በፊት በ1997 ዓ.ም አሳይቷል፡፡ ሆኖም ግን 

የ1997ን ህዝባዊ ጥያቄዎች በሃይል ከጨፈለቀ በኋላ ኢህአዴግ ባለፉት አምስት ዓመታት ሲሰራ 

የቆየው ያን የለውጥ እንቅስቃሴ የማጨለም ሥራ ነው…….. ግን አሁን ይሄ ነገር እየተለወጠ 

ይመስላል፡፡ ወጣቱ የማንቸስተርን እና የአርሰናልን ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ችላ ባይለውም ከዚህ 

በበለጠ የግብጽ፣ ሊቢያና ሌሎች አገራትን ህዝባዊ እንቅስቃሴ በንቃት በመከታተል ላይ ይገኛል፡፡ 

በመቀጠል ፍርሃትን አሸንፎ ለውጥ የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡”   

ከዚህ በላይ የአቋራጭ መንገድ ሥልጣን ፍለጋ እና የዜሮ ድምር ፖለቲካ ማሳያ ከየት ይመጣል፡፡ 

ሌላም ማሣያ እንጨምር መሰለኝ ይህችኛዋ ማሣያ ደግሞ ሃይማኖትን በመታከክ የወጣች ሰሞንኛ 

እውነት ነች፡፡  

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በውጭ ቋንቋዎች እና ሥነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል ነው የተመረቁት አቶ 

ተሾመ ብርሃነ ካሚል ይባላሉ፡፡ በአሁኑ ሰዓት የእስልምና ሃይማኖት ተመራማሪ ሲሆኑ 

በጋዜጠኝነት በሕዝብ ግንኙነት ሙያ በአገር ውስጥና በውጭ አገሮች የተለያዩ ሥልጠናዎች 
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በመውሰድ የምስክር ወረቀት አግኝተዋል፡፡ ኦክቶበር 2012 ላይ ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር 

የሙስሊሞች መብትንና የተቃዋሚዎችን ቅሬታ የተመለከተ ጥያቄ ቀርቦላቸው በተቃዋሚ 

ፓርቲዎች እንደቀለም አብዮት ማነሳሻ ሲታገዙ የነበሩትን የአወልያ ኮሚቴ አባላት በተመለከተ 

ተመራማሪው ተከታዩን ምላሽ ሰጡ፡፡ “በአሁኑ ጊዜ ትክክል ቢሆንም ባይሆንም ቢሳሳትም 

ባይሳሳትም ትክክል አይደለህም በሃይማኖት ጣልቃ ትገባለህ የሚባል መንግስት አለን፡፡ ይሁንና 

ግን ባለፉት መንግሥታት የነበረውን ቦታ በሚገባ ከመረመርከው ልነቱን በግልጽ ትገነዘባለህ፡፡ 

በተለይ በደርግ ጊዜ የነበርን ሰዎች እንደምናስታውሰው እንደ ሶሻሊዝምና ኮሙኒዝም ከመሣሠሉ 

ርዕዮተ አለማት በሥተጀርባ ተደብቀው የእሥልምና ሃይማኖትን የሚያጠቁ ሰዎች ነበሩ፡፡ በነዚያ 

ዓመታት በነበሩ ሙስሊሞች ዘንድ ቁስሉ የማይሽር ጠባሳና ሥር የሰደደ ችግር ሆኖ ቆይቷል፡፡ 

በቂ ነው ባይባልም አሁን ያለው መንግስት የሙስሊሙን መሠረታዊ መብት አስከብሯል ባይ ነኝ፡፡ 

የተቃዋሚዎች ዘመቻ ግን ወደቀድሞው የጨለማ ዘመን እንዳይመልሰን እሰጋለሁ፡፡”  

የቀለም አብዮትን ከማቀጣጠል አኳያ ኒዮ ሊበራል ሚዲያው የሚጫወተው ሚና ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እየሰፋ የመጣ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ የቀለም አብዮት በሚካሄድበት አገር ከሚገኙ የውጭ 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና የሲቪል ማህበረሰቦች ጋር በመረጃና በምስል እየተመጋገበ 

ነገሮችን ከትክክለኛ ምጣኔያቸው በላይ እያጋነነ በማቅረብ ንቅናቄዎች እንዲስፋፉ ያደርጋል፡፡ 

የአወልያ ኮሚቴንም በተመለከተ በአገር ውስጥ ያለው ተላላኪ ሚዲያና የውጭ ሚዲያ በምርጫ 

ጉዳዮች ላይ የቅድመ ሁኔታ ጋጋታ በማሠማት ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በማያያዝ እንዲሁም 

ከተጠቀሰው ተቃዋሚ ሃይል ጋር ተግባብተው ሲሰሩ ቆይተዋል፡፡ አልተሳካም እንጂ፡፡  

በዴሞክራሲያዊ ህብረተሰብ ውስጥ የሚፈጠረው የጋራ አቋም በዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ 

መመሥረት አለበት፡፡ የዜጎችን መብት በማክበር የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ዜጎች መብትና 

ጥቅማቸው ከሰላማዊና ሕጋዊ አኳያ ብቻ የሚሰጥበት እምነት እንዲይዙ በማድረግ ላይ ብቻ 

መመሥረት አለበት፡፡ ልዩነቶች በውይይት በክርክር በመጨረሻም በሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

ውሣኔ የመፍታት ጠንካራ እምነት በመያዝ ላይ መመሥረት አለበት፡፡ እነዚህ ነገሮች ሁሉ 

በዴሞክራሲያዊ ሕገ መንግስቱ የሰፈሩ በመሆናቸው የጋራ እምነቱና አመለካከቱ በህገ መንግስቱ 

ዙሪያ መፈጠር ያለበት ይሆናል፡፡ ልዩነቶችን በውይይት በክርክር እና በሕዝቡ ምርጫ ለመፍታት 

ዝግጁነቱ ከሌለ እና ሁሉም የየራሱን አቋም በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁነቱ ከሌለ 

በሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ቀጣይነት ያለው የዴሞክራሲ ሥርዓት ሊኖር 

አይችልም፡፡  

በግጭትና ጦርነቶች መካከል የሚኖር ክርክር የተኩስ አቁም ስምምነት ከመሆን የዘለለ ሥርዓት 

ሊሆን አይችልም፡፡ ሁሉም ሰው የህግ የበላይነትን ተቀብሎ ለመሄድ ዝግጁ እስካልሆነ ድረስ 



8 
 

ሁሉም የየራሱን አቋም ከህግ በላይ አድርጎ ባመቸው መንገድ ለማስፈፀም እስከተንቀሳቀሰ ድረስ 

የዴሞክራሲ ሥርዓት ብሎ ነገር ሊኖር አይችልም፡፡ ስለሆነም የዴሞክራሲ ሥርዓት እንዲኖር 

ከተፈለገ እጅግ የሚበዛው ህዝብ በግልና በማህበራዊ ኑሮው ልዩነቶችን በውይይትና በመጨረሻም 

በሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የመፍታትን አቅጣጫ እንደ ብቸኛ አማራጭ ሊይዝ ይገባል፡፡ 

የበላይነቱ ማእቀፍ በሰላማዊና ህጋዊ አኳኋን ብቻ የሚራመድ ጠንካራ እምነት መያዝ አለበት፡፡ 

እነዚህን እምነቶች በያዘ ሕገ መንግስት ዙሪያ አንድ አገራዊ የጋራ አመለካከት መያዝ አለበት፡፡  

አሁን ደግሞ አቶ አሥራት ጣሴ ሁሌ ወቀሳ የሚሠነዝሩባቸውን ጉዳዮች በተመለከተ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ሥነ ምግባር ደንብ የሚለውን አንድ 4 ነጥቦች ለምርቃት እነሆ ልበላችሁ፡፡   

እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ የመከላከያ ሃይል ተጠባባቂ ጦር እና የአካባቢ ታጣቂ ሃይል 

የሃገራችንን ህዝብ አንድነት ከወራሪ ሃይል ለመጠበቅ እና የሃገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር 

የተደራጁ ሃይሎች መሆናቸውን በመገንዘብ ሠራዊቱ በህገ መንግስቱ መሠረት ተግባሩን ከፖለቲካ 

ፓርቲዎች ወገናዊነት ነፃ በሆነ አኳኋን እንዲያከናውን የተደነገገ መሆኑን በማክበር፤  

የፕሬስ ነፃነት በሠብአዊ መብት በዴሞክራሲያዊ በህግ የበላይነትና በአንድ ህዝብ ሁለንተናዊ 

እድገት ላይ ያለውን ልዩ አስተዋፅኦ በመገንዘብ ለተፈጻሚነቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመቆም 

ያለንን ቁርጠኝነት በመግለጽ፣  

በማንኛውም ለምርጫ አገልግሎት ሊውል የሚችል በመንግስት ቁጥጥር ሥር የሚገኝን የህዝብ 

ሃብትና ንብረት ለሁሉም ፓርቲዎች በእኩልነትና ያለ አድልዎ አገልግሎት እንዲሰጥ እንዲሁም 

ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሰጥ ድጎማ በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስምምነት መሠረት 

ለሁሉም ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች መከፋፈል እንዳለበት ደግሞ በመግለጽ፣ ለተግባራዊነቱ 

እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመሥራት በመስማማት፤  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ባሣለፈው የረጅም ጊዜ የመንግስት ሥርዓት ሲታገልለት የኖረውን የህዝብ  

ሥልጣን አመንጭነት መብት በስምምነትና ተቆጣጣሪነት አጠናክሮ ለማስቀጠል እኛ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት ያለብንን ከፍተኛ ሃላፊነት በመገንዘብ ለተፈፃሚነቱ ያለንን 

ቁርጠኛ ፍላጎት በማረጋገጥ፣  

ይላል ስምምነት የተደረሠበት ሰነድ           

 

ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ባያሰናክለኝና እንቅፋት ባይኖርብኝ በመላው ሃገሪቱ መናኘት የሚያስችል 

አቅም አለኝ፡፡ ጥንካሬዬና ሃገር የመምራት ብቃቴም ከኢህአዴግ የተሻለ ነው፤ የሚለን መድረክ 
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ይህን የመሰለ ገዥ  ሰነድ ወደጎን ትተውና አሁን ድረስ ላለመፈረም   ካፈርኩ አይመልሰኝ  

ብለው ነው፡፡ 

በዚህና መድረክ በተሰኘው ፓርቲ ውስጥ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች እና  መጪውን 

ምርጫ ተከትሎ ለመድረክ አጋርነቱን የገለጸውን የመኢአድ አመራሮች በጨረፍታ እስቲ 

እንመልከታቸው፡፡ በተለይም ዶ/ር መራራ ጉዲና፣ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስንና ኢንጅነር ሃይሉ 

ሻውልን፡፡  

እኒህን አንጋፋና ጉምቱ አመራሮች ለወትሮው ስናውቃቸው አቶ መለስ ዜናዊ ለሁለት አስርታት 

ፓርቲያቸውን በመምራታቸው ሲከሷቸውና በየመድረኩ ላይ ሲያብጠለጥሏቸው ነው፡፡ ሆኖም ግን 

አሁንም የአመራሮቹ ፉከራ ግልባጭ እዚሁ ጋር መሆኑን ስንረዳ የሰዎቹን ጤነኝነት 

እንድንጠራጠር ያደርገናል፡፡ ምክንያቱም መኢአድ፤ ኦህኮም ሆነ ህብረት እስካሁን ከሃይሉ ሻውል 

ከመራራ ጉዲናና ከበየነ ጴጥሮስ ተለይተው የሚታወቁበት አንዳች አጋጣሚ ተፈጥሮ ባለማወቁ 

ነው፡፡- 

የቅርብ ጉዜውን እንኳ ብናስታውስና ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ በአዲስ ጉዳይ መጽሄት ላይ "የዴሞክራሲ 

አርበኛ ማን እንደኔ " ብለው ባልደረባቸው የሆኑትን የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ያብጠለጠሉበትን 

መጣጥፍ ስናስታውስ ፓርቲዎቹ የሃይል ማዕከሎቻቸውን በአንድ ግለሰብ ዙሪያ የደለደሉ 

ስለመሆናቸው በግልጽ እናውቃለን፡፡ በዚህም ምክንያት ፓርቲዎቹ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ 

የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ፓርቲዎቻቸው ተቋማዊነትን ካለማዳበራቸው የተነሳ በፓርቲው መሪዎች 

ፍላጎት ላይ የተንጠለጠለ የመሆን እድሉ የሰፋ መሆኑ ላይ እንደርስበታለን፡፡ 

ምንም እንኳን ፍላጎቱ ሌላ ቢሆንም ወይም ደግሞ የቀለም አብዮትን ማሳካት ቢሆንም ይህንኑ 

አብዮት አላሳካ ያሉትን ተቃዋሚዎች በተመለከተ ከሰሞኑ ተመስገን ደሣለኝ በልዕልና ጋዜጣው 

ላይ የሰጠው አስተያየት ከምንም በላይ የተቃዋሚዎችን የዜሮ ድምር ፖለቲካ አስተሳሰብና 

የካፈርኩ አይመልሰኝ ባህሪ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

በአንድ ግለሰብ ብቸኛ ተጽእኖ አድራጊነት የሚደራጅ የፖለቲካ ፓርቲ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ 

ሊገባበት የሚችልበት አንደኛው ክስተት ከሌሎች የፓርቲው የአመራር አባላት መሃከል የተሻለ 

ጥንካሬ እና የድጋፍ መሰረት እንዳለው የተሰማው አንድ የፓርቲው አባል ወደ ስልጣን ለመውጣት 

የሚያደርገው የውስጥ ፓርቲ ትግል በቀደመው መሪ እና እየመጣ ባለው የፓርቲው ሰው መሃከል 

የሚፈጠር የስልጣን መተጋገል ሲከሰት ነው፡፡ (በፕ/ር በየነና በእነ የተከበሩ አቶግርማ ሰይፉ በእነ 

አቶ ማሙሸት እና  በእነ ሃይሉ ሻውል) መካከል እየታየ ያለውም ይኸው እውነታ ነው፡፡ 
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በአንድ ግለሰብ ስር የሚሰባሰቡ ፓርቲዎች በአጭር ጊዜ ተቋማዊነትን ለማዳበር የሚቻላቸው 

አይሆኑም፡፡ ይህንን ለማድረግ አለመቻላቸው ለፓርቲው ድጋፍ የሚሰጡ ዜጎች ፓርቲውን 

ከግለሰቡ ለይተው ለማየት እንዳይችሉ መገደዳቸው ከመሪው ስብእና አንፃር ብቻ ፓርቲውን 

ለመገምገም ይዳረጋሉ፡፡ (ህብረት የተባለው የፕ/ሩ ፓርቲ በዚህ ይገለጻል) ለዚህም ነው ፕ/ር በየነ 

ላይ ከተለያዩ ሚዲያዎች፣ ተቋማትና የማህበረሰብ ክፍሎች በኩል የሚሰጡ አስተያየቶችና የሚወጡ 

ዘገባዎች ናቸው ዛሬ ህብረት ለተባለው ፓርቲ ያለንን ምልከታ እየወሰኑ የሚገኙት፡፡ 

የፓርቲው መሪ በፓርቲው ውስጥ ያለውን ተዋረዳዊ መዋቅር ከመከተል ለግለሰቡ በፓርቲ መሪነት 

ለመቆየት ድጋፍ ይሰጣሉ (ሰጥተዋል) ብሎ ለሚያስባቸው የፓርቲው አባላት ቁሳዊ እና ቁሳዊ 

ያልሆኑ ጥቅማጥቅሞችን በመደለያነት በማቅረብ የጌታና ሎሌ ስርዓት ከመዘርጋቱ በተጨማሪ 

የፓርቲውን አቅም የሚያመናምኑ እርምጃዎች ይወስዳል፡፡ (እዚህ ላይ ደግሞ ኢንጅነር ሃይሉ 

ሻውልንና “ፓርቲያቸውን” መኢአድ ያስታውሷል፡፡) 

ግንባር መስርተናል የሚሉቱ እና በመድረክ ጥላ ስር የተሰባሰቡት ፓርቲዎች እንደ ግንባር 

ፕሮግራምና መዋቅር አልባ ጥምረት የት ሊያደርሳቸው እንደሚችል የገባቸው አይመስለኝም። 

መድረክ መጀመሪያም በመለስተኛ ፕሮግራሙ እንጂ በአካለ ስጋ ያልነበረ ዛሬም የሌለ ሃይል 

መሆኑን በበኩሌ ጠንቅቄ አውቃለሁ፡፡  

መድረክ ግንባር መሆኑን ባበሰረበት የመግለጫ ጋጋታው ብዙ ለማውራት የፈለገው የግንባር 

አስፈላጊነትን እና ጠቀሜታ ከስብስቡ ጋር አስተጋብሮ በመተንተን የሚያገኘውን ፖለቲካዊ 

ጠቀሜታ አስልቶ ሳይሆን ከኢህአዴግ ግንባርነትና ፖለቲካዊ ድሎቹ ጋር ያለውን ትስስሮሽ 

በተሳሳተ መንገድ በመተርጎም ህዝቡን ለማደናገር ይመስለኛል፡፡ 

በመድረኩ ውስጥ የተሰባሰቡት ፓርቲዎች የፖለቲካ ፕሮግራም የሌላቸው ሲሆን ያላቸውም እንኳ 

ቢሆኑ የህዝቡን ባህል አመለካከት የሃገሪቱን መልካ ምድርና ታሪክ እምነትና ህብረ ብሄራዊነት 

በቅጡ ያላገናዘበ ፕሮግራም ነው ይዘው የሚገኙት፡፡ 

አብዛኞቹ የፓርቲው መስራቾች የተሰባሰቡትም ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው በርዕዮተ አለም 

ተግባብተውና ተማምነው ሳይሆን በጉርብትናና በወንዝ ልጅነት እንዲሁም በጓደኝነት ላይ 

ተመስረተው ነው። 

የየፓርቲዎቹ መሪዎች በተለያየ ደረጃ የሚያስቀምጧቸው ካድሬዎች የአካባቢ ተጠሪ፣ ሰብሳቢ) 

በብቃት ሳይሆን የሚመደቡት ለአመራሩ ሎሌ (አስፈፃሚ) እስከሆኑ ድረስ ብቻ ነው። ሰሜን ሸዋ፣ 

አልያም አምቦ በተለይ ደግሞ ባዶዋቾ ሾኔ ጎራ ቢሉ በተጨባጭ ይህንኑ አረጋግጠው እንደሚመለሱ 

ቃሌ ነው። 
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ወደሌሎች ሃገራት ሲጓዙ ስኬታማ ከሆኑት ፓርቲዎች ልምድ ቀስመው ከመመለስ ይልቅ 

የዲያስፖራውን የ50 ዶላር ትዕዛዛቶችና አሉባልታ ይዘው የሚመጡት አብዛኞቹ አመራሮች 

የሚገኙት በመድረኩ ስር የተጠለሉ ፓርቲዎች ውስጥ ነው። እነዚህ አመራሮች ደግሞ አብዛኞቹ 

በስልጣን ፍቅር የናወዙ እና በቀቢፀ ተስፋ የተሞሉ መሆናቸው የመድረኩን ህልውና የበለጠ አደገኛ 

ያደርገዋል።በአንድ ፓርቲ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ አሰራር ወሳኝ የመሆኑን ያህል ዲሲፒሊንም 

እንዲሁ እጅግ አስፈላጊ ነው።  

በመድረኩ ውስጥ የተሰባሰቡት ፓርቲዎች ግን ከዚህ የተለዩ ናቸው። አቶ አስራት ጣሴ የሰጠውን 

መግለጫ ፕ/ር በየነ አልያም አቶ ግርማ ያፈርሱት ዘንድ አንዳች የሚከለክላቸው ሃይልና የስራ 

ዲሲፕሊን የለም። እህሳ ሲባሉ ደግሞ የመታገያ አጀንዳ የሌላቸው መሆኑን አምነው ከመቀበል 

ይልቅ ያጣላን ኢህአዴግ ነው ብለው የመናገር ፍጥነታቸው ድንቅ ነው። 

ፀረ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ለመላበስ መጀመሪያ ስለ ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብ ማወቅ ግድ የሚል 

ባይሆንም ማወቁ ግን አስፈላጊ ይመስለኛል ። ኢህአዴግን ፀረ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ነው 

የሚሉት በመድረክ ጥላ ስር የተሰባሰቡት ሃይሎች ስለዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብ አውቀውና ተረድተው 

ቢሆን ኖሮ ኢህአዴግን ፀረ ዴሞክራሲያዊ ድርጅጅት ነው   የሚሉበት አንዳች ምክንያት 

ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እነርሱና በእነርሱ ስር የሚገኙት ሁሉ ነቃፊን 

እንደደመኛ የሚቆጥሩ፤ የመፍትሄ ሃሳብ የሚያቀርብን የስልጣናቸው ገልባጭ አድርገው ማየታቸው 

ለዴሞክራሲ ባዕድ መሆናቸውን የሚያመለክት ስለሆነ። 

ስለዴሞክራሲና ስለውስጠ ዴሞክራሲ ግንዛቤ ቢኖራቸውማ በመድረክ ጠንሳሽነት የተቋቋሙቱ 33 

ፓርቲዎች መሽቶ በነጋ ቁጥር እያሽቆለቆሉ 28 ከዚያም 23 (ከሰሞኑ ደግሞ ስንት እንደደረሱ 

አላውቅም) ባልደረሱ በነበር።  

እነዚህ በመድረኩ ሰብሳቢነት ጀምረው መቀጠል የተሳናቸው ፓርቲዎች ቀድሞውንም ቢሆን 

በማይመለከታቸውና የመደረኩ የ2002 ምርጫ ቅጥያ የሆነውን ምርጫ የማስተጓጎል አካሄድ 

ስላልገባቸው ነው ተነክረው የነበረው። 

በ34 ፓርቲዎች ተጀምሮ 23 የደረሰው የፓርቲዎች ስብስብ የተመሰረተውና እየተመራ የሚገኘው 

በመድረኩ ነው። መድረኩ ደግሞ በትክክለኛው መገለጫው የሚታይበት በምርጫ ተወዳድሮ 

ስልጣን በመያዝ ዴሞክራሲያዊ ፍላጎቱ ሳይሆን በአቋራጭ ስልጣን አባዜና ጥማቱ ነው። 

የዘንድሮውም የአንሳተፍም የመድረኩ አማራጭ የምርጫ 2002 ፀረ ዴሞክራሲያዊ ተቀጽላ ነው 

የምልበት ብዙ ምክንያቶች አሉኝ። ቅንጅት ያሳያቸው የነበሩ የፖለቲካ ጨዋታዎች አይነት 

መሆኑም የመድረኩን ማንነትና ባዶነት በሚገባ የሚያሳይ ነው።   
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በአጠቃላይ በመድረኩ ጥላ ስር የተሰባሰቡት ፓርቲዎችና አመራሮቻቸው ከላይ የተዘረዘሩት 

ችግሮች ሰለባ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ መንገዳቸው ሁሉ ስህተቶችን በመጠቆም የታጠረ፤  

ሊያውም በተጨባጭና በማስረጃ ባልተደገፉ ስህተቶች የታጠረ መሆኑ  ያሳዝነኛል። 

መድረክ አጣን፣ ማዲያ ተከለከልን የሚሉት መድረኮች ባገኙትም መድረክ ቢሆን የሚያቀርቡት 

ይህንኑ የአጣን ፣ተከለከልን ክስ እንጂ አንዳችም ረብ ያለው ነገር ይዘው ሲቀርቡ ተመልክቼ 

አላውቅም። 

የስነ ምግባር ደንቡን በተመለከተም እንደልዩ ገደብ ወይም ሃሳባቸው በስፋት እንዳይንሸራሸር 

ገዢው ፓርቲ የጣለው ገደብ አስመስለው ሲያቀርቡ፤ ህብረተሰቡ የስነ ምግባር ደንቡን ገዢው 

ፓርቲ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን ከመፈለጉና እራሱም የሚዳኝበት እንደሆነ የመገንዘብ ችግር 

እንደሌለበት አለማሰባቸው ለህዝብ ያላቸውን ንቀት የሚያመላክት ነው። 

ሌላው ደግሞ መድረክ የሚሸወደውና እየተሸወደ የሚገኘው (ስልጣን እንኳ ቢይዝ እንኳንም እንዲህ 

ሆኖ ቀርቶ የፀዳ እንኳ ሆኖ ቢሆን)የሚያቀርባቸውን ሃሳቦች ሁሉ መተርጎም የሚችለው በሃገሪቱ 

የኢኮኖሚ አቅም ልክ መሆኑን እያወቀ እንዳላወቀ ሆኖ የሚያቀርበው ትርክት ህዝቡ እንዲታዘበው 

ዳርጎታል። 

ለምሳሌ ዘመናዊ ጤና ጣቢያዎች ትራክተሮች እና መጓጓዣዎች እስከታችኛው የገጠር መንደር 

ለምን አልደረሰም ብሎ ኢህአዴግን ሲከስ ህብረተሰቡም እኮ የሚረዳው ነገር እንዳለ መገንዘብ 

ነበረበት፤ መድረኩም ቢሆን ከየትም እንደማያመጣ ያውቀዋል ፤ስለሆነም ህብረተሰቡ ዋሾ ሰላቶ 

ሲል ቀልዶበት እያለፈ የሚገኝ በዜሮ ድምር አስተሳሰብ የተሞላ ድርጅት ቢኖር መድረክና 

መድረክ ብቻ ነው።   

 

 

 

 

 

 


