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የአትርሱኝ ማኒፌሰቶ 
 

 
ክፍል አንድ 

 

ኢብሳ ነመራ 04/05/13 

 

የመድብለ ፓርቲ ስርአት 

 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ - መድረክ የተሰኘው የፓርቲዎች 

ስብስብ ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ወቅታዊና መሰረታዊ ችግሮች ላይ ያተኮረ ማኒፌስቶ 

አውጥታል። በአጋጣሚ እኔ ያገኘሁት ባለ 14 ገፆች በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተዘጋጀውን ሰነድ 

ነው፡፡  

 

እዚህ ላይ የሰፈረው ሃሳብ ግን መድረክ በተለያየ ጊዜ የሚያወጣቸውን መግለጫዎች 

አግበስብሶ የያዘ፣ ከዚህ ቀደም ከተነገረን የተለየ አንዳችም አዲስ ነገር የሌለው ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ፡፡ ሆኖም “የመድረክ ማኒፌስቶ” በሚል እንደ አዲስ ስለተወራ መልሶ 

መቃኘቱን አስፈላጊ ያደርገዋል፡፡ እናም ማኒፌስቶው፤ “ፖለቲካዊ ፣ የኢኮኖሚያዊና  

ማህበራዊ ጉዳዮች” በሚሉ ርዕሶች ከፋፍሎ ካቀረባቸው ጉዳዮች መሃከል አስተያየት 

ሊሰጥባቸው ይገባል ያልኳቸውን የተወሰኑትን በዚህ ፅሁፍ ላይ ላነሳቸው ወድጃለሁ። 

 

ማኒፌስቶው “ፖለቲካዊ ጉዳዮች” በሚለው ርዕሱ ስር “በተለያዩ ገለልተኛ ጥናቶች  

አገራችን በለየለት አምባገነን ስርዕት ስር ከወደቁ አገራት መሃከል እንደምትገኝ 

አረጋግጠዋል” ብሎ ይጀምራል። ለዚህ “በጥናቶች ተረጋግጧል” ላለው ጉዳይ አስረጂነት 

አስር ነጥቦችን ዘርዝሯል። 

 

ለአስረጂነት የቀረቡትን ጉዳዮች ከመመልከታችን በፊት አገራችን በአምባገነን ስርዓት ስር 

መውደቋን  “ገለልተኛ ጥናቶች አረጋግጠዋል” በሚል ያነሳውን እንመልከት፡፡ የመድረክ 

ማኒፌስቶ  “ገለልተኛ ጥናቶች” ይበል እንጂ  ጥናቶቹ በማንና መቼ እንደተሰሩ የገለጸው 

ነገር የለም፡፡  
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እርግጥ “በኢትዮጵያ አምባገነናዊ የመንግስት ስርአት አለ” በሚል አንዳንድ ቡድኖች 

አጋጣሚ እየጠበቁ የሚያወጡዋቸውን ሪፖርቶች እስኪሰለቸን ስንሰማ ቆይተናል፡፡ ሆኖም 

አንድ ተቋም፣ ቡድን ወይም ግለሰብ ገለልተኛ የሚባለው ጥናቱ ካተኮረበት አገር ቁጥጥርና 

ተፅእኖ ነፃ በመሆኑ ብቻ አይደለም፡፡ ከሌሎች ቡድኖች ወይም ግለሰቦች መንግስታትን 

ጨምሮ ነፃ ሲሆን እንጂ፡፡  

 

ከልምድ እንደሚታወቀው በተለይ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚባሉት 

ተቋማት በገንዘብ ድጋፍ የሚያንቀሳቅሷቸውን መንግስታት፣ ቡድኖችና ግለሰቦች 

አመለካከትና ጥቅም ለማስጠበቅ የቆሙ ናቸው። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች “ሰብአዊ 

መብትን ማሰከበር፣ ዴሞክራሲን ማስፈን ምርጫን መታዘብ…” በሚሉ ሽፋኖች በምስራቅ 

አውሮፓና በሌሎችም አገራት ምርጫን አስታከው ህገወጥ የሆነ የመንገስታት ለውጥ 

ለማምጣት መሞከራቸው ፀሃይ የሞቀው እውነት ነው። መድረክ ገለልተኛ በሚል 

የጠቀሳቸው ጥናቶች ከዚህ አኳያ የሚታዩ ናቸው።  

 

ጥናቶቹንና ጥናቶቹን የሰሩትን ግለሰቦች ወይም ተቋማት ጠቅሶ ቢሆን ኖሮ በጉዳዩ ላየ 

ከዚህ የሰፋ አስተያየት መስጠት በተቻለ ነበር። ያም ሆነ ይህ ከመንግስት ውጭ በሆነ 

ተቋም ወይም ግለሰብ መሰራቱ በራሱ ለአንድ ጥናት ትክክለኛነት ማረጋገጫ እንደማይሆን 

መታወቅ ይኖርበታል። እንግዲህ የመድረክ ማኒፌስቶ የትኛውና በማን የተሰራው ገለልተኛ 

ጥናት ኢትዮጵያ በአምባገነን ስርዓት ስር መውደቁን እንዳሳየ ሳይጠቀስ በደፈናው “አገሪቱ 

በአምባገነን ስርዓት ስረ ከወደቁ አገራት አንዷ ነች” ብሎ ሲያበቃ፣ ለዚህ አስረጂ ያላቸውን 

10 ነጥቦች ዘርዝሯል። ከእነዚህ መሃከል የመድበለ ፓርቲ ስርዓቱን፣ ሃሳብን የመግለፅና 

የፕሬስ ነፃነትን፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊዎችን ፣ በተመለከተ የቀረቡ ጉዳዮች ላይ 

አተኩራለሁ፡፡ 

 

መድረክ ማኒፌስቶ የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን በተመለከተ “የአገራችን የመድበለ ፓርቲ 

ስርዓት ተጨናግፏል ይህ የሆነው ኢህአዴግ በሚከተለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መርሐ 

ምክንያት ነው” ይላል።  ማኒፌስቶው  በመግቢያው ላይ  ይህንኑ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት 

የሚመለከት ሃሳብ አቅርቧል። በመግቢያው ላይ የሰፈረው “በ1997  ምርጫ ወቅት ፣ አመቺ 

የሆነ ፖለቲካዊ ሁኔታ  ስለነበረ  ህዝቡ ይህን አመቺ ሁኔታ በመጠቀም በኢህአዴግ ላይ 

ወሳኝ የሆነ ድል ተቀዳጅቷል። ይሁን እንጂ ምርጫው በተካሄደበት እለት የድምፅ ቆጠራ 

በመካሄድ ላይ ሳለ፣ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለፈፈ። የመከላከያና የፖሊስ 
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ሰራዊቱን እንዲሁም ደህነነቱን በመጠቀም በህዝቡ ላይ ጥይት አዘነበ።” ይልና በዚህም 

ሰዎች መሞታቸውን ያስታውሳል፡፡  

 

አምባገነን ስርአት ለመስፈኑ ማኒፌስቶው “የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ጠፍቷል” ለሚለው 

እንደምክንያት የቀረበው ኢህአዴግ የሚከተለው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው። ማኒፌስቶው 

ይህን ይበል እንጂ አብዮታዊ ዴሞክራሲ በምን አኳኋን ከመድበለ ፓርቲ ስርዓት ጋር 

እንደሚፃረር አልገለፀም። አብዮታዊ ዴሞክራሲ፣ በአገሪቱ ከዚህ ቀደም ያልነበረ አዲስ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት፣ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ማስፈንን ዓላማው ያደረገ መርሕ እንጂ 

ይህን የሚፃረር መርሕ አይደለም። መርሑ በዚህ ደረጃ አንድም የሚተች ነገር የለውም።  

 

ኢህአዴግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ መርሕን መከተል የጀመረው ከምርጫ 97 ወዲህ 

አይደለም። መድረክ በማኒፌስቶው መግቢያው ላይ “በ1997 ምርጫ ወቅት አመቺ የሆነ 

ፖለቲካዊ ሁኔታ ስለነበረ…” በሚል በጠቀሰው ወቅትም ሆነ ከዚያ ቀደም ብሎ ኢህአዴግ 

አብዮታዊ ዴሞክራሲን እየተከተለ የነበረ ገዢ ፓርቲ ነበር። ይህ መሆኑ አብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ለመድበለ ፓርቲ ስርዓትና ለዴሞክራሲ አመቺ ሁኔታ የመፍጠር ዓላማ ያለው  

መሆኑን ያመለክታል። 

 

ይህ ከሆነ ዘንዳ፣ ምርጫ 97ን ተከትሎ የታየው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ያልነበረውን ሁኔታ 

ምን ፈጠረው? የሚል ጥያቄ መነሳቱ የግድ ነው። መድረክ ራሱ በማኒፌስቶው ላይ 

እንደገለፀው፣ ቅድመ ምርጫ 97 የነበረው የምርጫ ሂደትና ምርጫው ፍፁም ሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ በመሆኑ፣ ህዝቡ የፈለገውን ፓርቲ የመምረጥ እድሉን ተጠቅሟል፡፡ ይሁን 

እንጂ በምርጫው ላይ ተሳትፈው የነበሩትና ሰፋ ያለ የህዝብ ድጋፍ የነበራቸው አንድ 

ሁለት ፓርቲዎች ከምርጫው አስቀድሞ ህዝብ የሚሰጣቸው ደምፅ ስልጣን ለመረከብ 

የማያበቃ ከሆነ ላለመቀበል ወስነው ነበር። የመድረክ ማኒፌስቶ በምርጫው ሂደት ወቅት 

የነበረው “አመቺ ፖለቲካዊ ሁኔታ” ´ በሚል የጠቀሰው ሁኔታ ምርጫው ሊጭበረበር 

ይችላል የሚል አንዳችም ስጋት ሊፈጥር የማይችል ነበር፡፡ ይሁን እንጂ  ገና ባልተካሄደው 

ምርጫ ላይ “ድምፅ መጭበርበሩ አይቀሬ ነው” ብለው ይቀሰቅሱ እንደነበር ይታወሳል።  

 

ይህ በምርጫው የሚሸነፉ ከሆነ ህዝቡን “ደምፅህ ተጭበርብሯል” ብሎ ለመቀስቀስ 

እንዲያመች የተደረገ ስልት። “በምድር አንቀጥቅጥ ህዝባዊ አመፅ መንግስትን 

እናስወግዳለን” የሚል ዓላማ የያዙም እንደነበረ ይታወቃል። እነዚህ ሁኔታዎች የምርጫው 

ውጤት በይፋ  ከመገለፁ በፊት፣ የከተማ ሁከት በመቀስቀስ መንግስትን በህገወጥ መንገድ 
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የማስወገድ እንቅስቃሴ ለማካሄድ ዝግጅት መኖሩን በግልፅ ያሳያሉ፡፡ የዚህ አይነት ህገወጥ 

እንቅስቃሴ እንዳይነሳ አስቀድሞ ለመከላከል፣ የምርጫው ውጤት በይፋ እስኪገለፅ ምንም 

አይነት ህዝባዊ ሰልፍ ማካሄድ ተከልክሎ ነበር። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት 

ምክንያት ይህ ነው። ዓላማውም ህገወጥ የሆነ የመንግስት ለውጥ እንቅስቃሴን በመከላከል 

ዴሞክራሲን ለመጠበቅ ነው፤ በቃ። 

 

ያም ሆነ ይህ በወቅቱ የነበረው ለምርጫ አመቺ የፖለቲካ ሁኔታ በኢትዮጵያ ታሪክ 

ለመጀመሪያ ጊዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከፍተኛ የህዝብ ደምፅ ማግኘት አስቻላቸው። በዚህ 

ምርጫ በፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከ547 መቀመጫዎች ተቃዋሚዎች 

በአጠቃላይ ከ170 በላይ፣ ማለትም 30  በመቶ ገደማ መቀመጫ ሲያገኙ፣ የቀድሞው 

ቅንጅት አዲስ አበባን የማስተዳደር ሙሉ የስልጣን ወክልና አግኝቶ ነበር።  

 

የቀድሞው ቅንጅት በፌዴራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 109 

መቀመጨቀዎች አግኝቶ የነበረ ቢሆንም፣ ይህ አገሪቱን ማስተዳደር የሚያስችል ስላልነበረ 

ያገኘውን የውክልና ስልጣን ከመቀበል ይልቅ በተለይ አዲስ አበባን ጨምሮ በጥቂት 

የአገሪቱ ትላልቅ ከተሞች ድምፅ የሰጡትን ደጋፊዎቹን መንግስትን በህገወጥ መንገድ 

ለማስወገድ ሊጠቀምባቸው ወሰነ። 

 

የቀድሞው ቅንጅት በተለይ ሙሉ በሙሉ ባሸነፈበት የአዲስ አበባ ከተማ  ሕገ ወጥ 

ደጋፊዎቹን ሰብስቦ ለአመፅ እንዲነሱ ጥሪ አስተላለፈ፡፡ በዚሁ መሰረት ጥቂት 

ደጋፊዎቻቸው ጥቅምት 1998 ዓ/ም ላይ ጎዳና ወጥተው መንግስትን በህገወጥ መንገድ 

የማስወገድ አላማ ያለው ሁከት አካሄዱ። 

 

ይህን ሁከት ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር በሙሉ በተግባር ያየነው ዕውነት ነው። ድርጊቱ 

ደግሞ ወንጀል ነው። የሁከቱ ተሳታፊዎች ፀጥታ ለማስከበር በተሰማሩ የፀጥታ ኃይሎች ላይ 

ግድያና የአካል ጉዳት አደረሱ፣ በሚሊዮን የሚቆጠር የህዝብ፣ የመንግስትና የግለሰብ 

ንብረት ወደመ፡፡ የሁከት  እንቅስቃሴን ለመከላከል የፀጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ 

በሁከት ላይ የተሳተፉ ሰዎችና የጸጥታ ጠባቂዎች ሞተዋል፣ቆስለዋል። ሁከቱ እስኪበርድ 

ለቀናት ያሀል ቅንጅት እየገፋ ሁከቱ ላይ ያሰለፋቸው አዋኪዎችም በቁጥጥር ስር ውለው 

ሁኔታዎች እንደተረጋጉ ምክር ተሰጥቷቸው በነፃ ወደየቤታቸው ተሰናብተዋል። 
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ይህ ለንፁህ ኢትዮጵያውያን ሞት፤ የአካል ጉዳት፤ ለህዝብ፣ ለመንግስትና ለግለሰብ ንብረት 

ውድመት፤ እንዲሁም ለአንድ ለሁለት ቀናት የዜጎችን ሰላማዊ  ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

እንቅስቃሴ ገድቦ የነበረው ሁከት እንደ መብረቅ ከሰማይ የወረደ አይደለም። ጠንሳሽ 

አስፈፃሚና ፈፃሚ ያለው ድርጊት ነበር።  

 

በመሆኑም የወንጀል ድርጊቱ ጠንሳሾች፣ መሪዎችና ቀንደኛ ፈፃሚዎች ላይ በፍርድ ቤት 

ክስ ተመሰረተ። ይህ የህግ የበላይነትን የማስከበር ህጋዊና ፍትሃዊ እርምጃ ነው፡፡ በህጋዊና 

ፍትሃዊ እርምጃነቱም ሲታወስ ይኖራል። 

 

እንግዲህ ገዢው ፓርቲ የሚከተለው አብዮታዊ ዴሞክራሲ የፖለቲካል ኢኮኖሚ መርሕ 

የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን የሚቀበልና የሚደግፍ በመሆኑ በምርጫ 97 ተፈጥሮ የነበረው 

የፖለቲካ ምህዳር፣ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ ህገወጥ እንቅስቃሴን በመረጠው የቀድሞ ቅንጅት 

ጥላ አጠላበት። ይህ በዴሞክራሲ ላይ ያጠላ ጥላ፣ ከዚያ በኋላ ራሳቸው ጠንሳሾቹን 

ፓርቲዎች አሽመደመዳቸው። 

 

ምርጫ 97ን ተከትሎ የተነሳው ሁከት ጠንሳሽ የሆኑ የቀድሞው ቅንጅት አመራሮች የፍርድ 

ሂደት፣ የተከሳሾቹ ቤተሰቦች፣ የአገር ውስጥና የውጭ ጋዜጠኞች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ 

የውጭ ዲፕሎማቶች በተገኙበት ነበር የተካሄደው፡፡ የፍርዱ ሂደት በእንግሊዘኛና 

በፈረንሳይኛ ቋንቋ ይቀርብ ነበር፡፡ በዚህ የፍርድ ሂደት ተከሳሾቹ ላይ የቀረበባቸው 

ማስረጃዎች ጥፋተኝነታቸውን በማረጋገጣቸው የቅጣት ውሳኔ ተላለፈባቸው። ይሁን እንጂ 

ጥፋተኝነታቸውን አምነው የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ይቅርታ ጠይቀው ህግ 

በሚያዘው መሰረት ቅጣታቸው ተነስቶ በነፃ መለቀቃቸው የቅርብ ግዜ ትውስታችን ነው። 

 

የተሰጣቸው ይቅርታ ወደፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው የመመለስ መብታቸውንም 

የሚያጠቃልል ስለነበር፣ አብዛኞቹ ወደፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው ተመለሱ። ገሚሶቹ አዲስ 

ፓርቲ ሲመሰርቱ፣ የተቀሩት ቀድሞ ይመሩት የነበረውን ፓርቲ በማንቀሳቀስ ወደፖለቲካ 

ህይወታቸው ተመለሱ። ይሁን እንጂ ወደፖለቲካ ህይወታቸው የተመለሱት የቀድሞ 

ቅንጅት አመራሮች ሕግ አክብረውና ተግባብተው የፖለቲካ ስራቸውን ከመያያዝ ይልቅ፣ 

እርስ በርስ መዘላለፍ፣መካሰስ፣አልፎ ተርፎም በዱላ እስከመደባደብ የዘለቀ አሳፋሪ የእርስ 

በእርስ ሹክቻ መለያቸው ሆነ፡፡ ይህ ሁኔታ ምርጫ 97ን ተከትሎ ህዝብ የሰጣቸውን 

የስልጣን ውክልና አሻፈረኝ ብለው ከገቡበት ህገወጥ እንቅስቃሴ ጋር ተዳምሮ የህዝብን 

አመኔታና ድጋፍ አሳጣቸው፡፡  
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ይህ ሁኔታ በምርጫ ተሳትፎ በህዝብ ውክልና ለሚገኝ ስልጣን የመፎካከር አቅማቸውን 

አሽመደመደው። በምርጫ 2002 ላይ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ራሱ ባልጠበቀው ሁኔታ 

በሰፊ የድምፅ ልዩነት ለመሸነፍ የበቁት፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቦ ስለነበር ሳይሆን፣ በምህዳሩ 

ውስጥ ለመንቀሳቀስ የራሳቸው የአቅም ውስንነትና ከፍተኛ ድክመት በተለይም 

በሚያራምዱት አፍራሽና ኢ-ህገመንግሥታዊ አቋምና በሚከተሉት መርህ ሳቢያ ከሕዝብ 

የመነጠል አደጋ ውስጥ በመግባታቸው ምክንያት ብቻ ነበር። በአንዳንዶች ዘንድም ይህ 

አቋማቸው እስከሁንም ድረስ አብሯቸው የዘለቀ መሆኑን ልብ ይሏል።  

 

አሁን መድረክ በሰሞኑ ማኒፌስቶው “የአገራችን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት የመገንባቱ ሂደት 

ተጨናግፋል” በሚል ያቀረበው ትችት ከላይ ከተገለፀው አኳያ ሲታይ መሰረተ ቢስ ሆኖ 

እናገኘዋለን። “የመድበለ ፓርቲ ስርዓቱ ተዳክሟል” የሚባል ከሆነ ለመዳከሙ ቀዳሚ 

ተጠያቂዎች በተለይ በምርጫ 97 ታይቶ የነበረው አመቺ የፖለቲካ ምህዳር ላይ ያጠሉ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው። 

 


