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       ሰጥቶ መቀበሌ የወሇዯው አዱስ መንፇስ! 
           
  ከሃብሮማይ 
ghabrom@yahoo.com 

 

          አንዴ አገር ጠንካራ የዳሞክራሲ ግንባታ ሇማካሄዴ ከፇሇገች 

ብዙህነትን (pluralism) መቀበሌ ይኖርባታሌ፡፡ አገሮች የተሇያየ የመሌክዓ 

ምዴር አቀማመጥ፣ ባህሌ፣ እምነት፣ ወግ፣ ቋንቋ ወዘተ…ስሊሊቸው ከዚህ 

በመነጨ የተሇያዩ ፌሊጎቶች መኖራቸው አይቀሬ ነው፡፡ የተሇያየ ቋንቋ፣ 

እምነት …ያሊቸው አገሮች ወይም አንዴ ዓይነት ሃይማኖትና ቋንቋ ያሊቸው 

አገሮችም አንዴ ዓይነት ፌሊጎት አሊቸው ማሇት አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም 

እንዯ አገር እንተወውና እንዯ ቡዴንም ግሇሰብም የተሇያዩ ፌሊጎቶች አለን፡፡ 

ስሇሆነም ነው ሇአንዴ አገር ዳሞክራሲ፣ ብዙህነት ምሰሶ ነው የሚባሇው፡፡ 

  

         ብዙህነትን መቀበሌ ማሇት ዞሮ ዞሮ የተሇያዩ ፌሊጎቶችን 

በዳሞክራሲያዊ አኳኋን ማስተናገዴ ማሇት ነው፡፡ ይዳሞክራሲን ባህሌ እውን 

ባዯረጉ አገሮች የተሇያዩ ፌሊጎት ያሊቸው ፓርቲዎች መፇጠራቸው 

አይቀርም፡፡ የነዚህ ፓርቲዎች ዋና ዓሊማ በዳሞክራሲያዊ መንገዴ በህዝብ 

የተመረጠውን መንግስት ያለትን ጠንካራ ጎኖች የሚያጎሇብቱበት፣ ዯካማ 

ጎኖችን ዯግሞ  የሚተቹበት በአጠቃሊይ በአገራዊ ጉዲይ ሊይ በፖሇቲካ ሕግ 

ጨዋታ የሚፊጩበት መዴረክ ነው፡፡ መንግስትም ችግሮቹን አይቶ 

የማስተካከሌ እርምጃ የሚወስዴበት ሇሃገርና ሇህዝብ ጠቃሚ ስራዎችን 

ሇማከናወን የሚያስችሇው እዴሌ የሚፇጠርበት ነው፡፡ 

  

         ይህ ሉሆን የሚችሇው መንግስትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንዴ 

የሚያዯርጋቸውና የሚያስማማቸው አገራዊ ስሇሚኖር ነው፡፡ አንዴ 

የሚያዯርጋቸው ነገር ከላሇ ስሇ ጋራ ጉዲይ ማሰባቸው ይቀራሌ፡፡ በዳሞክራሲ 

የዲበሩ አገራት ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚጋሩት ጉዲይ አሇ፡፡ 

እሱም በህዝባቸው ተሳትፍ እውን የሆነው የቃሌ ኪዲናቸው ሰነዴ የሆነው ሕገ 
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መንግስታቸው ነው፡፡ ሁለም ፓርቲዎች ሇዚህ ሰነዴ ተገዢ መሆናቸው ህግና 

ስርዓት በሃገራቸው የበሊይ እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡ 

  

         ስሇሆነም በጨዋታው ሕግ መሠረት ምንም ቢፊጩና ቢተቻቹም  

በአገራቸው ዯህንነት ጉዲይ ግን የጋራ የሆነ ስምምነት አሊቸው፡፡ ሕገ 

መንግስታቸው የሁለም ሕጎች የበሊይ መሆኑን ከመቀበሌ ባሻገር መንግስትም 

ተቃዋሚዎችም ያሇ ምንም ማመንታት ይህንኑ ያከብራለ፤ ያስከብራለ፡፡ 

  

         እንዱህ ስሇሆነም ነው እንግሉዛዊው ገጣሚ ዊሌያም ብላክ በመፅሏፈ 

ስሇ ተቃዋሚዎች ሲገሌጽ “መቃወም ጥሩ ጓዯኝነትን ይፇጥራሌ’’ ብል 

የተናገረው፡፡ በእርግጥም በብሔራዊ ጉዲይ ሊይ ስምምነት ያሊቸው አገራት 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚቃወሙትም ሆነ የሚዯግፈት ከራሳቸው ፌሊጎት 

ተነስተው ሳይሆን ከህዝባቸውና አገራቸው ጥቅም  አኳያ ነው፡፡ 

 

         ስሇመጪው ምርጫ 2002 ስናስብ ካሇፇው የ 97ቱ ምርጫ 

ትምህርት ተወስድ፣ በዚያን ጊዜ የነበሩ ጠንካራና ዯካማ ጎኖች በማጤን፣ 

ጠንካራውን በበሇጠ እንዱጎሇብት በማዴረግ፣ ዯካማውን ዯግሞ እንዲይዯገም 

አሽቀንጥሮ በመጣሌ፣ መጪውን ምርጫ ከየትኛውም ጊዜ በተሻሇ ሰሊማዊ 

፣ፌትሃዊ፣ታማኝና ነፃ እንዱሆን ጥረት መዯረግ እንዲሇበት እሙን ነው፡፡ 

 

         ሰሞኑን በአራቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ኢህአዳግ፣ መኢአዴ፣ 

ኢዳፓና ቅንጅት በስነምግባር ዯምብ ዙርያ የተዯረገውን ስምምነት 

በአገራችን ታሪክ አዱስ ምዕራፌ መክፇቱ የሚያሳይና መጪው ምርጫ 

ሰሊማዊ፣ ፌትሃዊ፣ ነፃና በህዝብ ዘንዴ ተአማኒነትን ያተረፇ እንዱሆን ትሌቅ 

ምሰሶ ነው ካሌኩ ያጋነንኩ አይመስሇኝም፡፡ 

 

          አገራችን ባሇፇው ምርጫ 97 ያሳሇፇችውን ሁከትና ብጥብጥ 

ዲግም ሊይመሇስ ይህ የስነምግባር ዯንብ ትሌቅ አስተዋፅኦ ይኖረዋሌ፡፡ 

በምርጫ 97 ተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን የስነምግባር ዯንብ ባሇማዘጋጀታቸው 
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ብልም ሇአባልቻቸው በስነምግባር ዙርያ ባሇማወያየታቸው የተነሳ አሊስፇሊጊ 

ሕገወጥ እንቅስቃሴዎች እንዱከሰቱ ምክንያት እንዯሆነ ብዙዎች 

ይስማሙበታሌ፡፡ በመሆኑም ፓርቲዎቻችን ካሇፇው ትምህርት ወስዯው 

መጪው ምርጫ እንከን የሇሽ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ዯንብ መፇራረማቸው 

ሇሰሊም ወዲደ የኢትዮጵያ ህዝብ ትሌቅ ብስራት ነው፡፡ 

 

         የአገሪቱ ኢኮኖሚ ባሇፈት 6 ዓመታት  በሁሇት አሃዞች እዴገት 

ማስመዝገቡ ይታወቃሌ፡፡ ይህንን ዕዴገት ቀጣይነት እንዱኖረውና ህዝቡ 

በሰራው ሰራ መጠን እያገኘው ያሇው ጥቅምም ከፌ እያሇ እንዱሄዴና 

ቀጣይነት እንዱኖረው ሰሊምና መረጋጋት ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ 

የስነምግባር ዯንብ መጪውን ምርጫ ሰሊማዊ እንዱሆን የማይተካ ሚና 

ስሇሚኖረው የፖሇቲካ ፓርቲዎቻችን ይህን የተቀዯሰ ተግባር ዯግፇው ሰጥቶ 

በመቀበሌ መርህ በመወያየትና በመቻቻሌ ከሁሇት ወር በሊይ የፇጀ ዴርዴር 

አካሂዯው ሇውጤት መብቃታቸው፣ መጪው የአገራችን የፖሇቲካ ሁኔታ 

የሰሊም ነፊስ የሚነፌስበት እንዱሆን ያዯርገዋሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 

በአገራችንም የዴርዴር ፖሇቲካ ስር እየሰዯዯ እንዯመጣ አመሊካች ነው፡፡ 

 

         ይህን የስነምግባር ዯንብ አጠቃሊይ ይዘቱ ሲታይ በሕገመንግስቱ 

የተቀመጡ ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፈ ተግባራዊ 

የሚሆኑበትን አቅጣጫ የቀየሰ በመሆኑ አራቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ይህንን 

ዯንብ አምነው ተቀብሇው ማፅዯቃቸው ሇአገሪቷ ሕገ መንግስት ያሊቸውን የፀና 

እምነት የሚያሳይ ነው፡፡ ሕገ መንግስቱን መሰረት አዴርገው  የሚወጡ ሕጎች 

ዯግሞ ሇአገሪቷ የዳሞክራሲ ስርዓት መጎሌበት ወሳኝ ሚና እንዲሊቸው 

የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም፡፡ 

 

         ካሇፈት ሶስት ዙሮች ከተካሄደ አገር አቀፌ ምርጫዎች ትምህርት 

በመውሰዴ አራተኛው አገር አቀፌ ምርጫም ሆነ ወዯፉት በአገራችን 

የሚካሄደ ምርጫዎች ሁለ በሊቀ ዯረጃ ግሌፅ፣ ነፃ፣ ዳሞክራሲያዊ ፣ የህዝብ 

ተሳትፍ የጎሊባቸው፣ ተቀባይነት ያሊቸውና ሰሊማዊ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ይህ 
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የስነምግባር ዯንብ ትሌቅ አስተዋፆ ይኖረዋሌ ብየ አስባሇሁ፡፡ በመሆኑም 

ይህንን የተቀዯሰ ዓሊማ በስምምነት መጠናቀቁ ትሌቅ ነገር ሆኖ ፓርቲዎቹ 

ይህንን ስምምነት ወዯ ተግባር ሇመቀየር ግን ብዙ ስራ እንዯሚጠበቅባቸው 

ማወቅ ይገባቸዋሌ፡፡ 

 

         ያሇፇውን የ’97 ምርጫ ሰሊማዊ እንዲይሆን ካዯረጉት አንደና 

ዋነኛው ምክንያት ተቃዋሚዎች የስነምግባር ዯንብ አሇማዘጋጀታቸው፣ 

አባልቻቸውና ዯጋፉዎቻቸው ከምርጫ ስነ ምግባር ውጪ በሆነ ሁኔታ 

እንዱንቀሳቀሱ እዴሌ ስሇሰጣቸው ሃገራችን ሇሁከትና ትርምስ እንዯዲረጓት 

የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ ሇዚህ አስከፉ ውጤት መነሻ የነበሩት ተቃዋሚ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎቹ ግሌፅ የሆነ የፖሇቲካ ፕሮግራም አሇመያዝ፣ ሽንፇትን 

በፀጋ አሇመቀበሌ፣ የመቻቻሌ አቅም ዜሮ መሆን፣ አዯገኛ የፕሮፓጋንዲና 

የኮሚዩኒኬሽን ስሌት መከተሌ፤ ሂስና ነቀፋታ ሇመቀበሌ ዝግጁ አሇመሆን፣ 

ሌዩነትን ወዯ ጥሊቻ መቀየር፣ አባሌን በዓሊማ ከማሰባሰብ ይሌቅ በስሜትና 

ባሌሆነ መረጃ ማቅረብና ማራቅ፣ በገንዘብ ዙሪያ ምግባረ ብሌሹነት፣ እርስ 

በርስ መወነጃጀሌ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

 

         በምርጫ 97 ገዢው ፓርቲ ሇአባልቹና ሇዯጋፉዎቹ የስነምግባር 

መርሆች አዘጋጅቶ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ገዢው ፓርቲ ብቻ የስነምግባር ዯንብ 

በማዘጋጀቱ ምርጫው ሰሊማዊ ሉሆን የሚችሌበት አጋጣሚ ትንሽ ነው፡፡ 

ምክንያቱም በአገራችን ብዛት ካሊቸው ፓርቲዎች አንዴ ፓርቲ ብቻ 

የስነምግባር ዯንብ ሇአባሊቱና ዯጋፉዎቹ በማዘጋጀቱ የ97 ምርጫ ሰሊማዊ 

እንዱሆን ሉያዯርገው የሚችሌ አሌነበረም፡፡ ነገር ግን የገዢው ፓርቲ 

አባሊትና ዯጋፉዎች የስነምግባር ዯንቡ የተሻሇ ግንዛቤ ስሇነበራቸው መረን 

የሇቀቀ አዯገኛ የኮምዩኒኬሽን ስሌት ሲጠቀሙ አሌተስተዋለም፡፡ ይህ ዯግሞ 

ገዢው ፓርቲ ሇአባልቹ ያዘጋጀውን የስነ ምግባር መመሪያ ውጤት ነበር፡፡ 

የገዢው ፓርቲ አባሊትና ዯጋፉዎች  በዛ ጊዜ እንዯነበሩ ተቃዋሚዎች 

በስነምግባር ዯንብ ሳይገዙ አዯገኛ የኮምዩኒኬሽን ስሌት ተጠቅመው ቢሆኑ 
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ኖሮ አገሪቱ ወዯማያባራ ብጥብጥ ሌትገባ ትችሌ እንዯነበር በቀሊለ መገመት 

ይቻሊሌ፡፡  

 

         ያሇፇው አሌፎሌ እነሆ አሁን አገሪቷ አራተኛ አገር አቀፌ ምርጫ 

ሇማሰተናገዴ ዯፊ ቀና ማሇት ጀምራሇች፡፡ መጪው ምርጫ ሰሊማዊ፣ ፌትሃዊ፣ 

ነፃና በህዝብ ዘንዴ ታማኝ እንዱሆን አራቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

አመራሮቻቸውና አባልቻቸውን የሚገዛ የስነምግባር ዯንብ በጋራ በመፇራረም 

ታሪካዊ ስራ ሰርተዋሌ፡፡ መፇራረም ብቻ ግን ግብ አይዯሇም፡፡ ሁለም 

የፓርቲ አመራሮች ሇአባልቻቸውና ሇዯጋፉዎቻቸው የስነ ምግባር ዯንቡን 

ማሳወቅና ሇዯንቡ ተገዢ እንዱሆኑ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ እሊሇሁ፡፡ 

 

         ይህን ስናዯርግ ነው ሇአገሪቷ ሰሊም፣ መረጋጋትና ሌማት ትሌቅ 

አስተዋፅኦ አበረከትን የምንሇው፡፡ እነዚህ አራቱ ፓርቲዎች መጪውን ምርጫ 

ሰሊማዊ ሇማዴረግ በፉርማቸው ሲያረጋገጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ዯስታና እርካታ 

እንዯተሰማው ሁለ በተግባር ሲተረጉሙት ዯግሞ ህዝቡ ዴርብ ዯስታ 

ያዯርጋሌና ጠንክረው መስራት ይጠበቅባቸዋሌ የሚሌ አስተያየት አሇኝ፡፡ 

 

         አሁን ቁሌፌና ዋነኛ ተግባራቸው ይህንን የተስማሙበት ሰነዴ 

መሊው አባሊቸው ጠንቅቆ እንዱያውቀው ማዴረግ ነው፡፡ አራቱ ፓርቲዎች 

ይህንን የስነምግባር ሰነዴ ሇአባልቻቸው በሚገባ ግንዛቤ እንዱኖራቸው ካዯረጉ 

ወዯ ተግባር ሇመተርጎም ብዙም የሚከብዴ ስሇማይሆን በአባልቻቸው ብልም 

በዯጋፉዎቻቸው ዙርያ ጠንክረው መስራት ይጠበቅባቸዋሌ እሊሇሁ፡፡ 

በስምምነቱ ትኩረቴ የሳበው ጉዲይ ካሇ በተወካዮች ምክርቤት ቀርቦ የአገሪቱ 

ሕግ ሆኖ የሚወጣበት ዕዴሌ ማመቻቸታቸው ነው፡፡ ይህ ማሇት አራቱ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን በሙለ የአገራችን ፓርቲዎች የሚገዙበት 

ሰነዴ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 

 

         ይህ ታሪካዊ ውይይት አዱስ የመዯማመጥ የፖሇቲካ ጅማሬ 

ኢህአዳግ ያቀረበውን ዓሇም አቀፊዊ የስነምግባር ዯንብ ትርጉምና መኢአዴ 
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የጋናና የዯቡብ አፌሪካን ሌምዴና የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ 

ያቀረባቸውን ሰነድች እንዯ መነሻ ተቀብሇው ኢዳፓና ቅንጅትም በእያንዲነደ 

ጉዲይ ሊይ ያሊቸውን ገንቢ ሃሳብ እያዋሃሃደ እንዱሄደ በመስማማት ባዯረጉት 

ውይይትና ዯርዴር እነሆ አራቱ ፓርቲዎች ሰጥቶ የመቀበሌን መርህ 

ተግባራዊ በማዴረግ በጋራ የሚታገለሊቸው ዓሇም አቀፌ ዯረጃውን የጠበቀ 

የስነ ምግባር ዯንብና አፇፃፀም መመሪያ ሇማፅዯቅ በቅተዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ 

ሇአገራችን ፖሇቲካ አዱስ ባህሌ የሆነውን የዴርዴር ፖሇቲካን ማዲበር 

መጀመሯን የሚያበስር ነው፡፡ ይህ ዯግሞ አዱስ የሰሊም ሃዋህውና አዱስ 

መንፇስ ፇጥሯሌ የሚሌ አስተያየት አሇኝ፡፡ 

 

         ይሁን እንጂ መዴረክ የተባሇው የፖሇቲካ ፓርቲ በዚህ የስነ ምግባር 

ውይይት ሇመካፇሌ ዝግጁ ባሇመሆኑ የተሇያዩ ቅዯመ ሁኔታዎችን በመዯርዯር 

ራሱን ከላልች ፓርቲዎች በሊይ በመቁጠር ስብሰባውን ረግጦ መውጣቱ 

የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ ይህ  የስምንት ፖሇቲካ ፓርቲዎችና ሁሇት 

ግሇሰቦችን ያቀፇው ፓርቲ በዚህ ታሪካዊ ምዕራፌ ሇመካፇሌ ፌሊጎት 

እንዯላሇው የተሇያዩ ሰንካሊ ምክንያቶችን በመዯርዯር ከዚህ ዴርዴር ራሱን 

አግሌሎሌ፡፡ መጪው ምርጫ ሰሊማዊ፣ ፌትሃዊ፣ ታማኝና፣ ነፃ ሇማዴረግ  

እንዱቻሌ የምርጫ ስነምግባር ዯንብ ዋነኛ መሳርያ ነው፡፡ መዴረክ  ግን 

ይህንን ዓሊማ ሇማሳካት በዴርዴሩ እንዱሳተፌ በተዯጋጋሚ ተጠይቆ  አሻፇረኝ 

ማሇቱን ቀጥሇውበታሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው ዯግሞ መጪውን ምርጫ ሰሊማዊ 

እንዲይሆን ካሇው ፌሊጎት የመነጨ ነው ብሌ ያጋነንኩ አይመስሇኝም፡፡ ይሁን 

እንጂ መዴረክ አሁንም ወዯ ዴርዴሩ የሚገባበትን ዕዴሌ እንዲሇው ነው 

የሚነገረው፡፡ አሁንም ጊዜው አሌመሸምና መዴረክ ይህንን ዕዴሌ ተጠቅሞ 

ቀሪውን ዴርዴር ተቀሊቅል ሰጥቶ በመቀበሌ መርህ ምክንያታዊ በሆነ አካሄዴ 

በአራቱ ፓርቲዎችየፇነጠቀውን ሰሊማዊ ነፊስ ተጋሪ በመሆን መጪውን 

ምርጫ ሰሊማዊ እንዱሆን የራሱን ዴርሻ መወጣት አሇበት እሊሇሁ፡፡ 

 

         ይህ ሰፉ ውይይት ተዯርጎበት የተዘጋጀው ሰነዴ በዓሇም አቀፌ 

ዯረጃ ተቀባይነት ባሇው የዳሞክራሲና የምርጫ ዓሇም አቀፌ ኢንስቲትዩት 
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(IDEA) ሞዳሌ የተከተሇ በመሆኑ የሰነደን ተቀባይነት የጎሊ ያዯርገዋሌ፡፡ 

በዴርዴሩ ወቅትም የኢምባሲዎችና የአምባሳዯሮች ስብስብ የሆነውን 

የኢትዮጵያ አጋሮች ቡዴን (EPG) በታዛቢነት በመገኘታቸው በአገራችን 

ያሇውን የመዴብሇ ፓርቲ ስርዓት በዯንብ እንዱያውቁ ረዴቷቸዋሌ፡፡ 

 

         ሇዚህም ነው በፖሇቲካ ፓርቲዎቹ የተፇረሙ የምርጫ ስነ ምግባር 

ዯንብ  ሰነዴ ሰሊማዊ፣ ነፃና ፌትሃዊ ምርጫ ማካሄዴ ሊይ የተመሰረተና ዓሇም 

አቀፌ ዯረጃውን የጠበቀ መሆኑን በኢትዮጵያ የኢንግሉዝ አምባሳዯርና 

በአፌሪካ ህብረት የእንግሉዝ ቋሚ ተወካይ የሆኑት አምባሳዯር ኖርማን ሉንግ 

አስረግጠው የተናገሩት፡፡ የተሇያዩ ዓሇም አቀፌ ሚዴያዎቹም የሰነደ መፇረም 

ሇምርጫው ቀና እንዯሆነ የዘገቡት፡፡ 

 

         በመሆኑም መጪው ምርጫ ሰሊማዊ፣ ፌትሃዊ፣ ነጻና በህዝብ ዘንዴ 

ታማኝ እንዱሆን ከፓርቲ አመራሮች፣ አባልችና ዯጋፉዎች በተጨማሪ መሊው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን የስነ ምግባር ዯንብ  ስምምነት የፇጠረውን አዱስ 

መንፇስ ተግባራዊ ሇማዴረግ በሚችሇው ሁለ ዴጋፌ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ 

እሊሇሁ፡፡  

 

 

 

 

 
  
 
 


