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ጠቅላይ ሚስትር መለስ የጣሉት ፖለቲካዊ መሰረት በህዝቡ 
ጥረት  ዳር ይደርሳል!  

 

ተስፋየ 8/28/12 

በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ መልክ  አገሪቱ በፍጥነት   በርካታ   ፖለቲካዊ 

ድሎችን መጎናጸፍ ችላለች። ለመሆኑ እነዚህ ድሎች ምን ምን ናቸው? ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስገኙት 

ፋይዳ ምንድን ነው? እነዚህን ድሎች እንዴት ማስቀጠል ይቻላል?  የሚሉትን እንዳስሳለን። 

በመሆኑም በፖለቲካው ዘርፍ ያሰመዘገቡትን ስከኬትና ይህንን ለማሰቀጠል  ከልማት ሰራዊቱ 

የሚጠበቅ ድርሻ ምን እንደሆነ ለመዳሰስ ተሞክሯል።  

አቶ መለስ በአገሪቱ ካስጀመሯቸው ዓበይት ፖለቲካዊ ጉዳዮች መካከል የመድብለ ፓርቲ  አንዱ 

ነው። ቅድመ ጠቅላይ ሚስትር መለስ በኢትዮጵያ የተለየ የፖለቲካ አመለካከትን ማራመድ ፈጽሞ 

አይታሰብም ነበር። በነበረው የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሆኖም ፍትሃዊ አስተሳሰብን ማራመድ 

አስቸጋሪ ነበር።  

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት መለኪያ ከሆኑት ዓበይት ነገሮች አንዱ ነው፡፡ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ  የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን በመዘርጋት የኢትዮጵያ  ህዝብ የፖለቲካ 

ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ያደረጉ ታላቅ መሪ ነበሩ፡፡ 

 

ህዝቡ የፖለቲካ ስልጣኑን ተጠቅሞ ይጠቅመኛል የሚለውን የሚመርጥበት ስርዓት አበጅተዋል። 

በአፈሙዝ ወደስልጣን መውጣትን ታሪክ  አድርገዋል። ይህ ደግሞ ዜጎች የፈለጉትን  የፖለቲካ 

ድርጅት አባል የመሆንና እንደየፍላጎታቸው መደራጀት የሚችሉበትን ሁኔታ ከመፍጠሩም ባሻገር 

የተለያየ አጀንዳ ያነገቡ የፖለቲካ  ፓርቲዎች ተወዳድረው በህዝብ ፍላጎትና ምርጫ የላቀ ውጤት 

ያገኘ ፓርቲ እዲመራ የሚያስችል ስርዓትን መገንባት ችለዋል። ከደርግ ውድቀት ጀምሮ የመድብለ 

ፓርቲ ስርዓት እውን በመሆኑ በአፈሙዝ ወደስልጣን የመምጣት አባዜም አብሮ አክትሟል። 

 

መንግስት በህዝብ ፍላጎትና ምርጫ ብቻ ወደ ስልጣን የሚመጣበት ስርዓት ተፈጥሯል፡፡ በጠቅላይ 

ሚኒስትር የህይወት ዘመን የታየውም ይኸው ነበር።  እስካሁን ድረስ አራት አገራዊ ምርጫዎች 

ተካሂደዋል። 

  

አገሪቱ በሕመግስት እዲትመራ ለማድረግ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን አካቶ የያዘ 

ሕገመግስት ተቀርጿል። በአገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1987 ዓ/ም   ምርጫ እንዲካሄድ 

አድርገዋል።  



 2 

 

በወቅቱ 57 የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳተፉበት  ምርጫ ለአገሪቱ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የከፈተ 

ነበር። በህዝብ የተመረጠ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ ስልጣን የያዘበትና በአገሪቱ አዲስ ምዕራፍ 

የተከፈተበት ነበር፤ በ1992 ዓ/ም በተካሄደው ምርጫም 49 የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለውድድር 

የቀረበቡበት ሲሆን ቀጣዮቹ   ምርጫዎችም በተመሳሰይ መልክ የተከናወኑ ነበሩ።   

 

የ1997ቱ ብሄራዊ ምርጫ ሕገ መንግስቱን በሕገወጥ መንገድ በመናድ ስልጣን ለመቆናጠጥ ከፍተኛ 

ጥረት የተደረገበት፤ አንድ ብሄር በሌላው እንዲነሳ፤ አገሪቱ ውስጥ የነበረው ሰላም እንዲደፈርስ፤ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሰላምና ከልማት ጎዳና ወጥተው መቋጫ በሌለው የእርስ በርስ ጦርነት 

እንዲዘፈቁ ለማድረግ በተወሰኑ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያልተሞከረ ነገር አልነበረም፡፡ 

በብሄር ብሄርሄረሰቦች መካከል የእርስ በርስ ግጭት የሚያስተጋባ  ደም መፋሰስ የሚያስከትል ነበር።  

 

ያንን ወሳኝ ጊዜ አቶ መለስ እዲያልፍ አድርገዋል። ጠቅላይ ሚስትሩ በወሰዱት የሰከነ አመራር 

አገሪቱ የተረጋጋች ሆና እንድትቀጥል አስችሏል፡፡ ህዝቡ የፖለቲካ ስልጣኑን ማንም በእብሪት  

ሳይነጥቀው ያስተዳድረኛል ያለውን የፖለቲካ ድርጅት መምረጥ ችሏል። የመድብለ ፓርቲ ስርዓት 

በአገራችን መዘርጋት ጠቅላይ ሚስትር መለስ ያሰረጹት ትልቅ  ድል በመሆኑ ሳይሸራርፍ ማስኬድ 

የሰጡን አደራ ነው። ማኛውም አካል በህዝም ምርጫ ካልሆነ በስተቀር ወደስልጣን የመምጣቱ 

መንገድ ተዘግቷል። 

ሌላው የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት መረጋገጥ ነው።’ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በብሄር 

ብሄረሰቦች እኩልነት  ላይ የተመሰረተ አንድነት አገሪቱን ከድህነት ለማላቀቅ አስፈላጊ መሆኑን 

በመገንዘብ ልዩነታችን ውበታችን  በሚል መርህ ሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን አቀራርዋል። 

በአገራችን የሚገኙ ከ80 በላይ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በገዛ አገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ 

የሚቆጠሩበትና የራሳቸውን ቋንቋና ባህል መጠቀም እንደ ሃጢያት የሚታይበት  ዘመን አክትሟል። 

ሁሉም ብሄር፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ወኪሎቻቸውን ያለምንም ተፅእኖ በነጻነት የሚመረጡበትና 

የሚወከሉበት ስርአት ተፈጥሯል፡፡ ይህንን ማስቀጠልና ሳይሸራረፍ እንዲተገበር ማድረግም የቀሪዎች 

ፈንታ ይሆናል።  

 

መለስ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ተግባብተው አንድ ዓላማ ይዘው ድህነት ላይ 

እንዲዘምቱ ማድረግ የቻሉ ታላቅ መሪ ነበሩ፤ በአገራችን አንዱ ብሄር በሌላው ጫና የሚያሳድርበት 

ስርዓት ተገርስሶ ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች በእኩልነት አገራቸውን የሚገነቡበት ስርዓት አበጅተዋል።  

 

ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በነጻነት ራሳቸውን የማስተዳደር መብታቸው ተረጋግጧል፡፡ 

የአካባቢያቸውን ልማት  በማፋጠን የልማቱ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ ቋንቋቸውን መጠቀምና ማሳደግ 
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የሚችሉበት ሁኔታም ተፈጥሯል፡፡ ወግና ባህላቸውን ያስተዋውቃሉ፤ ያሳድጋሉ። ይህ ሁሉ የተገኘው 

በጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር ወቅት ነው።  ይህንን  አጠናክሮ መቀጠል ደግሞ የመለስ የልማት 

ሰራዊት  ፈንታ ይሆናል።  

ዲሞክራሲንና መልካም አስተዳደርን ሙሉበሙሉ ማስፈን ሌላው አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት 

ዘመናቸው እውን ሆኖ ሊያዩት የሚፈልጉት አንዱ ዓቢይ ጉዳይ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማስፈን  የተጫወቱት ሚና ቀላል አልነበረም።   

ዲምክራሲ በአንድ ሌሊት እውን የሚሆን ነገር አይደለም። ዲሞክራሲ የሚረጋገጠው በሂደትና 

ቀጣይነት ባለው ዘመቻ  ነው። በአገራችን እያበበ የመጣው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በፈጠነ መንገድ 

መሄድ መቻሉ ማንም የማይክደው ጉዳይ ነው። ይህ መለስ ዜናዊ ውጤትነው። እስካሁን የተገነባው 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጠብቆ የበለጠ እያጎለበቱ መሄድ ደግሞ የአደራ ተቀባዮች  ድርሻ ይሆናል።  

ሃሳብን በነጻ የመግለጽና የፕሬስ ነጻነት በአገራችን ተረጋግጧ። በኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት 

አልነበረም፡፡ በአሁኑ ወቅት በአገራችን 2 መቶ 24 የህትመት 29 የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች 

ተፈጥረዋል፡፡  ይህ ትልቅ እመርታ ነው፡፡ ይህ የጠቅላይ ሚኒስራችን አንዱ ውጤት ነው። ይህንን 

አጠናክሮ ማሰቀጠል የግድ ይላል። የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤትነት እውን መሆን፤ 

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት መስፈንና የሃሳብና የፕሬስ ነጻነት መረጋገጥ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዘመን የተረጋገጡ የፖለቲካ ስኬቶች ናቸው። እነዚህን ስኬቶች ዳር ማድረስ ከቻልን  የአቶ መለስ 

ራዕይ ተሳካ ማለት ነው። እሳቸውም ህያው ሆነው ለዘልአለም ይኖራሉ።  

 


