
1 
 

 

የሚለውን መሆን የቻለበት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ 

ዮናስ 1-20-15 

 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባራዊ ምርጫ ወሳኝ የሥልጣን ምንጭና ባለቤቶች መሆናቸውን ያረጋገጡት በ1984 ዓ.ም ሚያዚያ 

ወር ላይ ተደርጎ በነበረው የቀበሌና የወረዳ ምክር ቤቶች ምርጫ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሽግግር መንግሥቱ ዓላማ አገሪቱ 

የምትመራበትን ህገ መንግሥት በህዝብ ተሳትፎ ማፅደቅና በህዝብ ምርጫ ለሚቋቋመው መንግሥት አስፈላጊውን ፖለቲካዊና 

ህጋዊ ቅድመ ሁኔታ ማሟላት በመሆኑ ኢህአዴግ ሰላሳ ሁለት ያህል በሰላም ለመታገልና ለመወዳደር የወሰኑ ድርጅቶችን ጋብዞ 

በጋራ የሽግግር መንግስት እንዲያቋቁሙ ካደረገ በኋላ የሽግግር መንግሥቱ የሚመራበት ፕሮግራም በሁሉም ተሳታፊ ፖርቲዎች 

ስምምነት ላይ የተደረሰበትና የጋራ አቋም ላይ የተመሰረተ ዝቅተኛ ፕሮግራም ወይም የሽግግሩ ወቅት ቻርተር ተብሎ 

የሚታወቀውን ሰነድ ከተዘጋጀና ከፀደቀ በኋላ ነው፡፡ 

እንግዲህ ይህ የመጀመሪያው ሊባል የሚቻለውና የኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባራዊ ምርጫ ወሳኝ የስልጣን ምንጭና ባለቤት 

መሆናቸውን ያረጋገጡበት የቀበሌና የወረዳ  ምክር ቤቶች ምርጫ  ነው፡፡ 

ከዚህና በህዝብ ምርጫ መንግሥት ለመመሥረት የሚያስችል መደላድል በኋላ በ1986 ዓ.ም የተለያዩ ፓርቲዎችና የግል 

ተፎካካሪዎች የተወዳደሩበት የህገ መንግሥት ጉባኤ አባላት ምርጫ የተካሄደ ቢሆንም በህዝብ ምርጫ መንግሥት ለመመስረት 

የሚያስችል አገር አቀፍና ክልላዊ ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ህገ መንግሥቱ ከፀደቀ በኋላ በግንቦት ወር 1987 ዓ.ም 

ላይ ነው፡፡  

በአንድ አገር የተረጋጋ የዴሞክራሲ ሥርዓት ለማስፈን የሚቻለው ፓርቲዎች በሚገነባው ሥርዓት መሰረታዊ ባህሪያት 

በተለይም በህገ መንግሥቱ ይዘት ላይ ተስማምተው  ሲያድሩ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ በፖለቲካ 

ፓርቲዎች መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና በነፃ ውድድር ላይ የተመሰረተ ወይም ደግሞ በመጠፋፋት  እና ግጭት ላይ 

የተመሰረተ መሆኑ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ የተረጋጋ ወይም በሁከት የሚናጥና ለአደጋ የተጋለጠ እንዲሆን የማድረግ ውጤት 

የሚያስከትል ነው፡፡ 

በአንድ በኩል ህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ትክክለኛ በመሆኑ መቀጠል አለበት የሚሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህገመንግሥታዊ 

ሥርዓቱ በውድም በግድም መፍረስ አለበት የሚሉ ፈፅሞ የማይቀራረቡ አቋሞችን የያዙ ፓርቲዎች በሚኖሩበት አገር የተረጋጋ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት እንደማይችል የታወቀ ነው፡፡ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች  በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ የላቀ ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና 

መጫወትም እንደሚገባቸው  ኢህአዴግ በተደጋጋሚ ይናገራል፡፡ 
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 የአንድን የህብረተሰብ ክፍል መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያሥችሉ አማራጭ ሃሳቦችን በማመንጨት፣ እነዚህ ሃሳቦች 

በህብረተሰብ ክፍሉም ሆነ በአጠቃላይ በህዝቡ ተቀባይነት እንዲያገኙ በመጣር፣ ሃሳቦቹ በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ተግባራዊ 

እንዲሆኑ በመታገል ከፍተኛ የአመራር ሚና መጫወት እንደሚችሉ እና በዚህ መልኩ የተደራጀ አመራር ሰጥተው የህዝብን 

ድጋፍ ካገኙ የመንግስት ሥልጣንን ይዘው ሃሳባቸውን ተግባራዊ በማድረግ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ 

አሥተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ ድርጅቱ ስለመቀበሉ  በድርጅታዊ ሰነዶቹ ላይ  በግልጽ ተመልክቷል፡፡  

ነገር ግን ፓርቲዎች በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና ለመጫወት የሚችሉት አመለካከታቸው 

፣እምነታቸውና አሠራራቸው ዴሞክራሲያዊ ሲሆን ነው የሚለው ገዢው ፓርቲ ፤ የውስጥ አሰራሩ ዴሞክራሲያዊ ያልሆነ 

ፓርቲ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባትና ማበብ ፋይዳ ያለው አስተዋፅኦ ማበርከት አይችልም ሲል አፅንኦት ይሰጣል፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ አስተዋፅኦ እንዳለውና ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሁሌ የውዝግባቸው አንድ ምክንያት 

አድርገው የሚያቀርቡትን የሚዲያ አጠቃቀም በተመለከተም ገዢው ፓርቱ አገሪቱ በምትከተላቸው መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

ላይ ተከታታይ ትንተናዎችና በተለያዩ ወገኖች የሚቀርቡ የተለያዩ አማራጭ ሃሳቦችን እያቀረበ የውይይትና የክርክር መድረክ 

ሆኖ ማገልገል እንዳለበት በግልፅ ያስቀመጠ ሲሆን፤ ሚዲያ ይህን የመሠለ በሳል የፖለቲካ ውይይትና ክርክር መድረክ ሆኖ 

በሚያገለግልበት ወቅት ሃሳቦችን በነፃ በማንሸራሸር የዴሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የሚረዳ መሆኑን በፅኑ አሥምሮበታል፡፡ 

በዚሁ መሠረት የአገራችን ፖለቲካ በድርድርና በውይይት የሚመራበትን ባህል ለማዳበርና የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ ቦታ 

እንዳይኖረው የሚያደርግ ህብረተሰባዊ ግንዛቤ መፍጠር እንደተቻለ የሚገልፀው ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሠጥቶ 

በመቀበል ዴሞክራሲያው ድርድርና ውይይት የሚመራና እየተመራ ያለ መሆኑንም ይናገራል፡፡ 

ብዙ ጊዜ በአንዳንድ ተቃዊሚዎች በኩል በአገራችን የተከናወኑ ምርጫዎችን ነፃና ፍትሃዊ ላለማድረግ በምሳሌነት የሚቀርበው 

ምርጫ 97 እስከ ድምጽ አሠጣጡ ድረስ የነበረው ሂደት ድፍን አለም ያደነቀው ነፃ፣ፍታሃዊና ዴሞክራሲያዊ እንደነበር 

የሚያወሳው ኢህአዴግ ከድምፅ አሰጣጡ ሂደት በኋላ የተከሰቱ መደማመጥና መነጋገር የጎደላቸው የሁከትና የአመፅ አካሄዶች 

የፈጠሩት ነውጥና ማህበራዊ መታወክ ምንጫቸው የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ናቸው ሲል ይከራከራል፡፡ 

እነዚሁ የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ጎራ ውስጥ የሚመደቡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ ምህዳርን በተመለከተ የሚያነሱት 

ጥያቄ ፍፁም መሰረተቢስና ውሃ የማያነሳ ጥያቄ መሆኑን፤ ጥያቄውም ከሽግግሩ ወቅት ቻርተር ጀምሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው 

የሚለው ኢህአዴግ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እየተበራከቱ መምጣታቸውን፣ በርካታ ድምፆችና 

ሚዲያዎች መፈጠራችውን፣ የተለያዩ የግል ፕሬሶች መፍላታቸውን፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት 

ነገር ግን ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲጓዝ ህጋዊ መሠረት መጣሉን፣ የተቃዋሚዎች የመደመጥ መብትና በምክር ቤት ያላቸውን 

ተሳትፎ ለማሳደግ የተካሄደውን የህግ ቀረፃና የማፅደቅ ሂደቶች፣ከሰላም በላይ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ በህጋዊ መንገድ 

ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተዋናዮች የፈጠረውን ህጋዊ መደላድልና አመቺነት /የፓርላማ ህግ፣ የፓርቲዎች 

የምርጫ ማስፈፀሚያ ህግ፣ የጋራም/ቤት መቋቋም/ የመሳሰሉትን በማስታወስ በምህዳር ጉዳይ ላይ የሚነሳው ሁሉ መነሻውና 

ምንጩ ሌላና ፀረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ስለ መሆኑም ኢህአዴግ ደረቱን ነፍቶ ይናገራል፡፡ 

 በህዳሴው ዋዜማ ላይ ያለውን ሥርዓት በምርጫ ዋዜማ ላይ ሁሌም ከማወክና ከማወዛገብ የማይቦዝነው መድረክ የተባለው 

ግንባር ጊዜ ባለፈበት የአመፅና የጥላቻ ፖለቲካ የሚመራና ሃላፊነት የማይሰማቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሥብሥብ ነው 
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የሚለው ኢህአዴግ በኢህአዴግ ተነሳሽነት የቀረበው የድርድር ጥያቄና ሌሎቹ ሲቀበሉት መድረክ ያስቀመጠው በተናጥል 

የእንደራደር ፀረዴሞክራሲያዊነት ጥያቄ አሁንም ገና ከምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ ሆነው ከሚሰጡት መግለጫ ጋር 

ተመሳሳይነት ያለው መሆኑ በእርግጥም መድረክ ጊዜ ላለፈበት የጥላቻና የአመፅ ፅንፈኝነት ሰለባ መሆኑን የሚያመለክት  ነው 

ብሎ ለመደምደም ያስደፍራል፡፡ 

ቀደም ብዬ ለመጠቋቆም እንደሞከርኩት በሃገራችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የተወገደውን የደርግ ሥርዓት ተከትሎ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚደረገው ርብርብ በየደረጃው የቀጠለ ቢሆንም፤ የዴሞክራሲ ተቋሟት የሚባሉቱ 

ድርጅቶችም ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና ለመልካም አስተዳደር መረጋገጥ ከእለት እለት እየተጠናከሩና የበለጠውኑ 

እየሠሩ ያሉበት ሁኔታ ቢኖርም፤ በሃገራችን የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሚዲያው በተለይም ምርጫ በደረሰ ቁጥር ልክ 

እንደመሥቀል ወፍ የተለመደና ጸረ ዴሞክራሢያዊ የሆነ አካሄዳቸውን ለማለዘብና ወደትክክለኛውና ለሃገራችን እድገት 

ወደሚጠቅመው መሥመር መመለሥ አለመቻላቸው የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታው ላይ ከባድ የተባለ አሉታዊ ተፅእኖ 

እያሳረፈ ነው፡፡ 

ይህ መስዋዕትነት በራሱ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታውን አረጋግጧል ማለት እንዳልሆነ ሳንነጋገርም እንግባባለን ብዬም 

አስባለሁ፡፡ ምክንያቱም የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ስርዓት በተሟላ አኳኋን ተግባራዊ የሚሆነው አምባገነናዊ 

ስርዓትን በማስወገድ ብቻ ሳይሆን ከድሉ በኋላ የተገኙ መልካም አጋጣሚዎችንና የትግሉን ዓላማ መሰረት በማድረግ 

የዴሞክራሲ ጠቀሜታን በመፍጠርና እነዚህኑም በማጠንከር እንዲሁም በህዝቡ ውስጥ የዲሞክራሲ አስተሳሰብና ባህል 

እንዲዳብር ምቹ ሁኔታ በመፍጠርና ለዚህም ተግቶ በመሥራት መሆኑ ይታመናልና፡፡ 

በዚሁ መሰረት እና ከላይ በጠቀስኩት ምክንያቶች ላይ የሚስማማው የኢፌድሪ መንግሥት በኢትዮጵያ መልካም አስተዳደር 

ለማስፈን እና ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበራቸውን ለመከታተል በአገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የተለያዩ 

የዲሞክራዊ ስርዓት ግንባታ ተቋማት አቋቁሞ ከነብዙ ችግሮቹ በርካታና ውጤታማ የሆኑ ተግባራትን በማከናወን ላይ 

እንደሚገኝ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ተቋማት ከሚባሉት ውስጥ ምርጫ ቦርድ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር 

ቤት፣ የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና  ኮምሽን፣ እንባ ጠባቂና የሰብአዊ መብት ኮምሽን   ዋነኞቹ ሲሆኑ ዓላማቸውም በህግ 

የተደነገጉ የዜጎች መሰረታዊ የሰብአዊና የዲሞክራሲ መብቶች እንዲከበሩ፣ ግልጽነት፣ ተጠያቂነት እና ቅልጥፍና ያለው መልካም 

አስተዳደር አነዲሰፍን፣ በአገሪቱ በየደረጃው የሚካሄዱ ምርጫዎች ነፃ፣ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ አንዲሆኑ፣ በህዝብ ዘንድ 

ተቀባይነት ያለው የምርጫ ሥርዓት እንዲጎለብት፣ በምርጫ ሂደቶች ላይ የተለያዩ ህጋዊ የፓለቲካ ድርጅቶች በነፃነት 

እንዲሳተፉ እንዲሁም ግልፅ ዴሞክራሲያዊ ውይይቶች እንዲዳብሩ ማድረግ ነው፡፡  

በዚሁ መሰረት የትኩረት አቅጣጫችን ወደሆነው እና ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተቋማት ውስጥ ግንባር ቀደም ወደሆነው 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ስንሻገር፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ በአዋጅ ቁጥር 64/1985 መሰረት 

የተቋቋመና ቦርዱ በሀገሪቱ ነፃና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በገለልተኝነት እንዲካሄድ   ከማንኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት እና 

ተጽእኖ ነፃ ሆኖ የሚሰራ ሲቪል መሥሪያ ቤት መሆኑን መጀመሪያ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 
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በዚህና በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ መሠረት የምርጫ ቦርድ አባላት በተወካዮች ምክር ቤት የሚሠየሙና የቦርዱ አባላት 

በኢትዮጵያ ህገመንግስትና በምርጫ ህጉ መሠረት በመላው ሀገሪቱ ምርጫ ካካሄዱ በኋላ በተወካዮች ምክር ቤት አብላጫ 

ድምጽ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ ድርጅቶች የፌደራሉን መንግስት የህግ አስፈፃሚ አካል እንዲያደራጅ ወይም 

እንዲያደራጁ የማድረግ ህጋዊ ኃላፊነት የተጣለባቸው መሆኑንም ልንረዳ ይገባል፡፡ 

ምንም እንኳን የተቃዋሚ ፓርቲዎች "ከምርጫ ቦርድ መልካም መልስ መጠበቅ የዋህነት ነው "ሲሉ ቢገልፁም የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረኮች ጥያቄዎች 

በመመሥረት የምርጫ ህጉን አራት ጊዜ  እንዳሻሻለ ይናገራል፡፡ በአሁኑ ወቅት እየተሰራበት ያለው ህግም በነዚሁ ፓርቲዎች 

ጥያቄ መሠረት የተሻሻለውና በአጠቃላይ ይዘቱ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና “የተሻሻለው የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ” 

በመባል የሚጠራው አዋጅ ቁጥር 532/1999 ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በ1986 ዓ.ም የህገመንግስት ጉባዔ አባላትን አስመርጦ የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት እውን 

እንዲሆን ካሥቻለ በኋላ በ1987፣1992፣1997 እና 2002 ዓ.ም አራት ነፃና ዲሜክራሲያዊ የህዝብ ተወካዮች፣ 

የክልል፣የዞን የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫዎች እንዲካሄዱ ያደረገ ሲሆን ያጋጠሙ ችግሮችንም በቦርዱና በየደረጃው 

በሚገቡ ህጋዊ ሥልጣን በተሰጣቸው ተቋማቶች በኩል እንዲፈቱ የሚጠበቅበትን ሁሉ ማድረጉንም በተደጋጋሚ አሳውቋል፡፡ 

የማሟያ ምርጫ ማከናወንም ለቦርዱ በአዋጅ የተሰጠ ሥልጣን በመሆኑ በልዩ ልዩ ምክንያት የተጓደሉ የህዝብ ተወካዮችና 

በየደረጃው የሚገኙ ም/ቤቶች ምርጫን አካሂዶ በሥኬት ያጠናቀቀ ሲሆን ከፋይናንስ ጋር የተያያዙ ድጋፎችንም ተቃዊሚዎቹ 

እንደሚሉት ሳይሆን በህጉ መሠረት ማከናወኑንም በተደጋጋሚ በሠጣቸው መግለጫዎች አረጋግጧል፡፡ 

የአገሪቷ መድበለ ፓርቲ ሥርዓት ተጠናክሮ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ይበልጥ እንዲጎለብት የፖለቲካ ፓርቲዎች የፋይናንስ አቅም 

ተገቢነት ላይ ልዩነት የሚኖረው አካል አለ ብዬ አላስብም፡፡ 

ምንም እንኳን ለፖለቲካ ፓርቲዎች ዋና የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግለው ከአባሎቻቸውና ከደጋፊዎቻቸው የሚሰበስቡት 

ገንዘብ ቢሆንም ከዚህም በተጨማሪ የአገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም በሚፈቅደው መልኩ ቦርዱ ከመንግስት በጀት በማስፈቀድ 

የገንዘብ ድጎማ እንደሚሰጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 573/2000 ላይ በግልፅ ተመልክቷል፡፡ 

ለፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት የሚሰጠው ድጋፍ በምርጫ ወቅት እና ከምርጫ ውጭ በየአመቱ ለእለት ከእለት ተግባራት 

ማከናወኛ የሚውል ሲሆን በዚሁ መሰረትም እነ ዶ/ር መራራ ጉዲና እንደሚሉት “ለኢህአዴግ ቅልቦች” አብዝቶና ለእነ ዶ/ር 

መራራ ፓርቲ አሳንሶ ሳይሆን በክልልና በፌደራል ፓርላማ ፓርቲዎች ባላቸው መቀመጫ ብዛት ተሰልቶ እስካሁን ከ10 

ሚሊየን ብር በላይ ከመንግስት በጀት ማከፋፈሉን ቦርዱ በድረ ገፁ ላይ አስፍሯል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ለ4ኛ ጊዜ ካከናወነው ምርጫ 2002 በኋላ ወደፊት የሚከሄዱ ህዝባዊ ምርጫዎች ካለፉት 

በተሻለ መልኩ እንዲከናወኑ ለማድረግ የቦርዱን ጥንካሬዎች፣ ድክመቶችን፣ ተግዳሮቶችንና እድሎችን አስመልክቶ ለአገሪቱ 

የመጀመሪያ የሆነ ድህረ ምርጫ ግምገማ ያከናወነ ሲሆን በዚህም በ2003 በጀት ዓመት በዋነኝነት የቦርዱ አባላት በአገር ውስጥ 

እና በውጭ አገር ሰፊ የሆነ የአቅም ግንባታ ስልጠና እንዳያገኙ ያደረገ ሲሆን በየደረጃው የሚገኙ የምርጫ ጽ/ቤት ኃላፊዎችና 
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አስፈፃሚዎችም ተከታታይነት ያለው ስልጠና እንዲያገኙ በማድረግ በአራቱም ጊዜ ካደረጋቸው ምርጫዎች የተሻሉ የምርጫ 

አስፈፃሚዎችን ማብታቁን እንዲሁ በድረገፁ ላይ አመላክቷል፡፡ 

በእነዚህ ሃይሎች በተለይም ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚነሱት ጉዳዮች የምህዳር መጥበብ፣የሚዳያ ጉዳይና ፋይናንስ ሲሆኑ ለዚህ 

ተጠያቂው ኢህአዴግና መንግስት እንደሆኑ ተደርጎ ይቀርባል፡፡ በዚሁ መሰረት የአሁንም የቀጠለውን እና ለመጪው  2007 

ምርጫ ሥትራቴጂ ተደርጎ የተወሰነውን ጉዳይ በተመለከተ ከተቃዋሚው አንፃር፣ ከምርጫ ቦርድና ከሚዲያ እንዲሁም ገዢው 

ፓርቲ ስለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና በምርጫ ወቅት ስለሚኖሩ ውዝግቦች ያለውን አቋምና ቁመና ለመመልከት 

ሞክሬያለሁ፡፡  

መዚሁ መሰረት የትኛው ነው ትክክል፣ የሚለውን ለመመዘንና አንዳች የራሳችን ዳኝነት ላይ ለመድረስ ምርጫ 97ን እና ምርጫ 

2002 ላይ የነበሩ ሁነቶችን በጥቂቱ ማንሳት ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

በሦሥተኛው አገራዊ ምርጫ ፉክክሩ፣የድምፅ መሥጠትና የቆጠራ ሂደት ሁሉም በሠላም መጠናቀቁን ተከትሎ አሸናፊው ወገን 

ቢለይም ተቃዋሚው ሃይል በተለይም ቅንጅትና ህብረት አሁን ደግሞ መድረክ በሚባለው ፓርቲ ሥር የተጠለሉቱ ሃይሎች 

ውጤቱን በፀጋ ለመቀበል አልፈቀዱም፡፡  

ውጤቱን በተመለከተ ሃላፊነትና ሥልጣን የተሰጠው አካል ባደረገው የማጣራት ስራ (በገዢውም ሆነ በተቃዋሚው በኩል 

የቀረቡ ታዛቢዎችን በማካተት) የተቃዋሚዎቹ የአሸንፈናል አዋጅ ተገቢነት እንደሌለውና ጥቂት በሚባሉ ቦታዎች ላይ ደግሞ 

ምርጫ እንዲደገም በመወሰኑ ቀድሞውኑም ቢሆን በአቋራጭ ሥልጣን የቋመጠው ሃይል ለህግ አልገዛም ባይነቱን ቀጠለበት፡፡ 

እነዚህ አሁን በመድረክ ጥላ ሥር የሚገኙትና   በ3ኛው ምርጫ ክፍለ ጊዜ በቅንጅትና በህብረት ሥር የነበሩት ሃይሎች በወቅቱ 

በያዙት የዜሮ ድምር ፖለቲካ ቀጥለው አመፅ በመቀስቀስ ወደሥልጣን ለመምጣት ያላቸውን ውጥን እውን ለማድረግ፣ በቀን 

ቢያንሥ ከሦሥት ጊዜ በላይ የፕሬስ መግለጫ በመስጠት አመፁን ለማጋጋል ያላሰለሰ ጥረት ማድረጋቸውን አንዘነጋም ፡፡ 

ይህንኑም የወቅቱ የኢህአዴግ የምርጫ ኮሚቴ ሰብሳቢ በሁለት ምርጫ ወጋቸው ላይ እንዲህ ሲሉ ይገልፁታል፡፡ “አብዶ 

ማሳበድ የሚያውቀው የኢትዮጵያ የግል ፕሬስ የቅንጅትን የጧትና ማታ መግለጫዎች በሰፊው ያራግባል፡፡”  

ከዚህ በመነሳት  የግል ፕሬሱና ተቃዋሚው ድህረ ምርጫ 97 ከህግ የበላይነት በላይ በመሆን ህግንና ህገወጥነትን በማጣቀስ 

የተቋማትን ህጋዊና ሉአላዊ ስልጣን ከመጋፋት ጀምሮ ገዢው ፓርቲንም ሆነ መንግሥት አልፎም የባለሥልጣናትን የግል ጉዳይ 

ሳይቀር በማንሳትና ጮሀው በማጯጯህ ሃገሪቷን ለትርምስና ወንበሩን ለራሳቸው  ቢመኙም በአለም አቀፍ ደረጃ የጥላቻና 

የአመፅ ፖለቲካ ወደጎን ተገፍቶ የሰለጠነ የውይይትና የድርድር ባህል ወሳኝ ቦታ እየያዘ መምጣቱን በተገነዘበው ህዝብና 

ባስገነዘበው መንግሥት፣ የጥላቻና የአመፅ ፖለቲካ፣ ምርጫን የአመፅ መሳሪያ ማድረግና በምርጫ ሰበብ ሁከት መቀስቀስ 

ፀረዴሞክራሲያዊነትና ዘመን ያለፈበት ፈሊጥ መሆኑን በተገነዘበው ህዝብ አማካኝነት ምኞታቸው ሁሉ  ከሽፎ ጉዞ ወደ 

ቃሊቲና ወደ ህዳሴ ሆነ፡፡ 

የነውጠኛው አመራር በይቅርታ ከተፈታ በኋላ ገሚሱ በይፋ የአሸባሪ ቡድን አደራጅቶ ስንቀሳቀስ ገሚሱ ደግሞ ላመለጠችው  

ወንበርማ ዋንጫ እንደገና ለመፋለም ግንባር ፈጥሮ መድረክ በሚል መለያ ቢንቀሳቀስም ነገሩ ያደቆነ ሰይጣን ሆነና አሁንም 
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እንደገና ህገወጥነትን እያጣቀሱ መቀጠልንና ምርጫውን ገና ከዋዜማው ማጠልሸት ጀመሩ፡፡ በዚሁ የውግዘትና የአመጽ 

ፓለቲካ በቅንጅት  ዶቅነው በመድረክ የቀሰሱት ሃይሎች የምርጫ 2002  የመራጮች ምዝገባና ቅስቀሳ ሳይጀምር “ካሸነፍን 

ትክክል ነው ከተሸነፍን ግን ተጭበርብሯል” የሚል ፊሽካቸውን ነፉ፡፡  

የዜሮ ድምር ስብስቡ ከላይ በተገለፀው መልክ ምርጫ 97 ላይ በዜሮ ቢሸነፍም በተለይም የስብስቡ አደራጅ የሆኑት አንዳንድ 

አለም አቀፍ ድርጅቶችና በነፃ ፕሬስ ስም የተቋቋሙ ሃገር በቀል ጋዜጦች ከምርጫ 2002 ወደኋላ 2 ዓመት ቀደም ብለው 

መድረክ የተባለ ጠንካራና የብዙ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነ ፓርቲ መወለዱን በይፋ  ማወጅና ማራገብ ቢጀምሩም መድረክ 

የተባለው ፓርቲ ከወዴት እነዳለና አመጣጡም ከወዴት እንደሆነ ሳይታወቅ ቢቆይም  በምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ 

የተለመደውንና በምርጫ 97 በዜሮ የተሸነፈበትን የቅንጅት አጀንዳ ይዞ ብቅ አለ፡፡ 

ሆኖም ይህ ፓርቲና ስብስቡ ልክ እንደ ምርጫ 97ቱ ቅንጅት ቅጥ አምባሩ የጠፋና የሚያስተሳስርና አንድ የሚያደርገው ቀጭን 

ገመድ እንኳ የሌለው መሆኑ ገና ከመነሻው ግልፅ ነበር፡፡ ይህንንም አቶ በረከት በሁለት ምርጫ ወጋቸው ላይ እነዲህ 

ይገልፁታል” አንዱ ሶሻል ዴሞክራቲት ነኝ ይላል፡፡ ሌላው ደግሞ ሊበራል ዲሞክራት ነኝ ይላል፡፡ አንዱ የኦሮሞ ህዝብ 

በቁመቱና በወርዱ ልክ መብቱ አልተከበረለትም ይላል፡፡ ሌላው ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ለብሔር ብሔረሰቦች ከልክ በላይ 

መብት ሰጥቶ አገሪቱን ሊያፈራርሳት ነው ይላል፡፡አንዱ የሚናገረውን ሌላው ያፈርሰዋል፡፡ ደግሞ እንደገና ሌላው ያፈረሰውን 

አንዱ ሊገነባ ይውተረተራል፡፡   

ስለሆነም ይህ ሁኔታ በመንግስትና በህዝብ ቁርጠኝነት በቁጥጥር ስር የዋለውን የድህረ ምርጫ 97 አመፅ ለመድገም የተደረገ 

ሴራ መሆኑን መንግሥት በመገንዘብና እነሱም በዛ   ወቅት የጠፋው ሰውና ንብረት መጥፋት የሌለበት መሆኑን በመገንዘብ 

የጋራና ሁሉንም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሊያግባባ የሚችል የፓለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ስነምግባርና ደንብ ማዘጋጀት እንዳለበት 

በኢህአዴህ በኩል ጥሪ የቀረበ ሲሆን እንደተፈራውም ሌሎቹ ፓርቲዎች አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን እና የሃገራችንን ተጨባጭ 

ሁኔታዎች በማገናዘብ የስነምግባር ደንብና የምርጫ ስነምግባር ማዘጋጀት ተገቢ እንደሆነ በማመን ወደድርድሩ ገብተው 

የተስማሙበትን ሰነድ አዘጋጅተው በማፅደቅ ወደሥራ ቢገቡበትም መድረክ የተባለው ፓርቲ ውልደቱ ከቅንጅት በመሆኑ 

እምቢኝ ባይነቱን ገፋበት፡፡ 

 አንዳሰበውም ምርጫው ገና ሳይደረግ "ተጭበርብሯል" ከማለቱም ባሻገር በምርጫው ተሳትፎ ገና ድምፅ የመስጠቱ ሂደት 

ሳይጋመስ በቀትር ሰዓት ላይ አንዳቸው ተጭበርብራል  ሲሉ ሌላኛቸው ደግሞ የአሸንፈናል አዋጅ አስነገሩ፡፡ 

 የሆነ ሆኖ አሁንም መነሻቸው የዜሮ ነበርና ከፍልሚያው በዝረራ ቢወገዱም አሁንም ለቀጣዩ ምርጫ ቅጣምባራቸው 

የጠፋባቸውና ምንም የውልና የትስስር መስመር የሌላቸው ፓርቲዎችን በመሰብሰብ ከወዲሁ እና ከዋዜማው  ቀጣዩ ምርጫ 

የሁከትና የትርምስ ይሆን ዘንድ በመልፋት ላይ ይገኛሉ፡፡  

በቀጣዩ ግንቦት ወር የሚካሄደውን  5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ በተመለከተ መድረክ የተባለውና በሥሩ ያሰባሰባቸው 

ቡድኖች የሚያነሱትን ጥያቄ በ2002 በፓርቲዎች ም/ቤት ፀድቆ በሥራ ላይ የዋለው የፓለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ 

ምግባርና ደንብ    መልሶታል። ይህንኑ ጥያቄ በተገቢው መንገድ ይፈታ ዘንድና በምርጫው ከመፋለም ባሻገር ያሉ የሚዲያ 

የፋይናንስና  ሌሎች ጥያቄዎች ለመመለስ ጉዳዩ የኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን የጋራ ፓርቲዎች ምክር ቤቱ አካል የመሆንንና በሰነዱ 
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ላይ ተስማምቶ መፈረምን መጀመሪያ የሚጠይቅ እንደሆነ ሰነዱ በግልጽ አስቀምጧል። አሁንም የጋራ ም/ቤቱ አካል መሆን 

አንደሚቻል የሰፈረ በመሆኑ በዚሁ መሰረት መድረክ የተባለውና ጥያቄ አለን የሚሉት ፓርቲዎች መንቀሳቀሥ ሲጠበቅባቸው 

አሁንም ጊዜ ላለፉበት ፓለቲካ ተገዢ በመሆን የተናጥል ድርድር በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ፡፡  

ይህ ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊና ለሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ፋይዳ የሌለው ተራ የፖለቲካ ቁማር ነው፡፡ 

ተመሳሳይነቱና መድረክ የተባለው ፓርቲ የአቋራጭ ስልጣን ፈላጊ መሆኑን የሚያሳብቀው አሁንም በየጊዜውና ምርጫ በደረሰ 

ቁጥር የፖለቲካ አማራጮች ከማቅረብ ባሻገር በተምታቱ መግለጫዎች የተጥለቀለቀ መሆኑና ይህንኑም የነፃውን ፕሬስ ታፔላ 

የለጠፉ ጋዜጦች ማራገባቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት መሆኑ ነው፡፡ 

 በአጠቃላይ በዳበረ የዴሞክታሲ ስርዓት ገዥ የነበረ ፓርቲ ተቃዋሚ ተቃዋሚ የነበረውም ገዢ የመሆኑ ጉዳይ የተለመደና 

የሚጠበቅ ጉዳይ ነው፡፡ እንደዚህ አይነት የስልጣን ሽግግር ያለአንዳች ችግርና ቀውስ በሰላማዊ መንገድ የሚፈፅም ከመሆኑም 

ባሻገር ህብረተሰቡ በሚመራባቸው መሰረታዊ አቅጣጫዎች ላይ ይህ ነው የሚባል ለውጥን የሚያስከትል አይሆንም፡፡ 

ይህ የሚሆነው ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ታማኝ ተቃዋሚ(ሎያል ኦፖዝሸን) በሚል ስያሜ የሚታወቁ የራሳቸው የተለየ ፓሊሲ 

ከማቅረብ ባሻገር ስርዓቱን የመናድ ሃሳብና ተግባር የሌላቸው ሆነው ሲገኙ ነው፡፡  

እንደነ ዶ/ር መራራ ጉዲና እና ህገ ወጡ የአንድነት ስብስቦች በህግ የሚመሩትንና ህገመንግሥታዊ ስርዓቱን አክብረው 

በተፈቀደው ሜዳ ላይ ለመጫወት ፈቃደኛ የሆኑትን “ቅልብና ተለጣፊ” እያሉ አመፀኞችንና ህግና ህገወጥነተን ቀላቅለው 

የሚጠቀሙትን "ህዝባዊና ሃገራዊ" እያሉ በማሸማቀቅና በማሞገሥ አይሆንም፡፡ 

በአገራችን ከላይ የተጠቀሰውን አወንታዊ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ጠንካራ ፓርቲዎች እንዳይፈጠሩ እንቅፋት የሚሆኑ 

ከኋላቀርነታችን ጋር የተያያዙቱ በርካታ ችግሮች እንደተጠበቁ ሆነው በምርጫ ዋዜማ ላይ ብቻ  ብቅ ብለው የሚጠፉ የመስቀል 

ወፍ ፓርቲዎች በሚሰጡት አፍራሽ መግለጫና አራጋቢ ጋዜጦችም አሉታዊ ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑ እየታየ ነው፡፡ 

ተቃዋሚ መሆን ማለት መናድ ማፍረስ፣ በተገኘው አጋጣሚና ባመቸ ስልት በመጠቀም ማደናቀፍ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ 

እንዲፈጠር እነዚህ ሃይሎች አሁንም እየሰሩ ስለመሆናቸው ከመግቢያው ጀምሮ ባየናቸው ሁነቶች ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

 ነገር ግን ከላይ የተዘረዘሩት ነባራዊ ችግሮች እንደኛ ባሉ አገሮች ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅቶች ሊኖሩ እንደማይችሉ ወይም 

የዴሞክራሲ ስርዓት ሊገነባ እንደማይችል የሚያመላክቱ ሳይሆኑ ይልቁንም የነዚህ ነባራዊ ችግሮች መኖር ጠንካራ የፖለቲካ 

ፖርቲዎችን ለመፍጠርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ከፍተኛ ትግልና ጥረት፤ ከፍተኛ ጥንቃቄና ብቃት ያለው 

የአፈፃፀም ስልት የሚጠይቅና ለዚህም የፖርቲዎችን የጋራ ምክር ቤት  ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ ፍንጭ የሚሰጥ ጥሩ አጋጣሚ 

መሆኑን ነው፡፡ 

ከዚሁ ጎን ለጎን የእነዚህና ለ3ኛ ጊዜ በተደጋጋሚ አጀንዳ ተጠምደው የውዝግብ መንገዶችን ለመክፈት የሚጥሩ ሃይሎችን 

በተመለከተ   መንግስት መሰረታዊ የሆኑ አቅጣጫዎችን ተከትሎ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታውን በጥንቃቄና በተስተካከለ 

አቅጣጫ ለመምራት የሚያደርገውን ርብርብ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት፣ህብረተሰቡም በአነዚህ ጉዳዮች ላይ የተሟላ 
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እውቀት እንዲኖረው ቢደረግና ለተቀመጠው አቅጣጫ ተግባራዊነት ሁሉም በየፊናው እንዲረባረብ ማድረግ እንዳለበት 

የሚያስጠነቅቅ ደወል ነው፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም በዋናነት ከመንግሥትም ሆነ ከገዢው ፓርቲ የሚጠበቁ ታላላቅ ቁም ነገሮች አንዳሉም ሁኔታውና ጊዜው 

ያስገነዝበናል፡፡ ይኸውም ምንም እነኳን ብሄራዊ የምርጫ  ቦርድ ይህን ሰርቻለሁ ቢልም ገና መጠናከርና የማስፈፀም አቅሙን 

ማጎልበት የሚጠበቅበት መሆኑን በመረዳት መንግሥት ሰለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስኬት የበለጠ ትኩረት ሊሰጥ 

የሚገባው ጊዜ ላይ መሆናችንንም የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

በህጋዊ መንገድ እየታገሉ ለሚገኙ ፓርቲዎችና የጋራ ም/ቤቱ አካላት ለሆኑትም መንግሥት ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ 

ሲኖርበት በተለይም የሚዲያና የክርክር መድረኮችን በማሥፋትም የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታውን በማሳለጥ ረገድ 

ተገቢውን ሚና እንዲጫወቱ ማስቻል ይጠበቅበታል፡፡ በጋራ ም/ቤቱ ስምምነት ላይ ስለተደረሰበትና በህዝብ ተወካዮች 

ም/ቤት ህግ ሆኖ ስለፀደቀው የፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባርና ደንብም   መንግሥት ብዙ ማለትና ለህዝብ በዝርዝር 

የማሳወቅ ግዴታውን መወጣትና የጫወታው ሜዳ ለሁሉም እኩል እድል የሚሰጥ መሆኑን  በተግባር ማሳየት አለበት፡፡ 

 የሜዳውን ስፋትና ጥበት የሚለካውና ለመምረጥም ሆነ ላለመምረጥ መብት ያለው ህዝብም በተረዳውና በተገነዘበው ህግ ላይ 

ተመስርቶ ምክንያታዊ  እሽታውንና  እና አምቢተኝነቱን እነዲገልጽም ይህንኑ የፓርቲዎች ስነምግባርና ህግ ማሳወቅና ይፋ 

ማድረግ የግድ ይላል፡፡ 

ከዚያም ሰላማዊውን እና ፀረዴሞክራሲያዊ የሆነውን ሃይል ህዝብ ነጥሎ የማወቅና የአመፅ ሰለባ ከመሆን የሚድንበት እድል 

ከመፈጠሩም በላይ ለቀጣይ የሚከናወነው  ምርጫ 2007 ነፃ ፍትሃዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ላይ ላቅ ያለ ቀስተዋፅኦ 

ያበረክታል፡፡   

 


