
 

1 
 

ተቃዋሚዎች እና  የሚዲያ “ቅሬታዎቻቸው” 

በምርጫ 2002 ሚዛን 

ዮናስ 12/28/12 

በሃገራችን ባለፉት 20 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ከአራት ያላነሱ ሃገር አቀፍና 

የአካባቢ ምርጫዎች መከናወናቸው ይታወቃል፡፡ ይህ ደግሞ በማንም ይሁንታ የተገኘ 

ዕድል ወይም የችሮታ ጉዳይ ሳይሆን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

ህገመንግስት ለዜጎች ያጎናፀፈው የመምረጥና የመመረጥ መብትን መሰረት ያደረገ ነው፡፡ 

ይህ ከሆነ ዘንዳ በጠቅላላው አንድ ምርጫ ነፃ ፍትሃዊና ሰላማዊ እንዲሆን በርከት 

ያሉ እና በህግ አግባብ መከናውን የሚገባቸው ጉዳዮች ቢኖሩም ከአጀንዳችን ጋር 

ወደተያያዘው ጉዳይ ስመጣ አንድን ምርጫ ነፃ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ሰላማዊ 

ከማድረግ አንፃር ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፖርቲዎች የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ፖሊሲና 

ፕሮግራሞቻቸውን ለመራጩ ህዝብ ለማድረስ ነፃ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ በመጠቀም 

የምረጡኝ ቅስቀሳ ማድረግ በየትኞቹም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እንከተላለን በሚሉ ሃገራት 

ሁሉ የተፈቀደና ለተወዳዳሪ ፖርቲዎቹ ሁሉ የተሰጠ ህጋዊ መብት ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ የመገናኛ ብዙሃኑ ከነፃ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ምደባ 

እንዲሁም ከክርክር መድረኮች በተጨማሪ በዜናዎችና በተለያዩ ፕሮግራሞች ለመራጩ 

ህዝብ ምርጫውን የተመለከቱ መረጃዎች ለህዝብ የማቅረብ ሃላፊነትም አለባቸው፡፡ 

የኢትዩጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት የሉዓላዊ ስልጣን 

ምንጭ ባለቤት ህዝቡ መሆኑንና ይህም ነፃ፣ ቀጥተኛና ፍትሃዊ በሆነ ውድድር 

በሚቀርቡለት አማራጭ የፖለቲካ አላማዎችና ፕሮግራሞች ላይ በመመስረት ይበጀኛል 

የሚላቸውን ወኪሎቹን የሚመርጠው በውክልና ስርዓት አማካኝነት መሆኑን ይደነግጋል፡፡ 

የህገ መንግሥቱ አንቀጽ 29 አመለካከትና ሃሳብን በነፃ የመያዝና የመግለጽ መብትን 

አረጋግጧል፡፡ ይህንን መብት ለመጠቀም በተለይም በምርጫ ወቅት መገናኛ ብዙሃን 

የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ እንዲሆነ ይታወቃል፡፡ በአገራችን የመገናኛ ብዙሃንና የምርጫ 
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ህግ በምርጫ ተወዳዳሪ የሆኑ  የፖለቲካ ፖርቲዎች የመገናኛ ብዙሃንን ፍትሃዊ በሆነ 

ሁኔታ የመጠቀም መብት እንዳላቸው ይደነግጋል፡፡ 

ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ምርጫ በደረሰ ቁጥር በተለይም የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አማራጮቻቸውን ለህዝብ ከማቅረብ ይልቅ "አማራጮቻችንን የምናቀርብበት ሚዲያ 

በገዢው ፖርቲ ተነፍገናል" ሲሉ በተደጋጋሚ ይደመጣል፡፡  

በምርጫ 2002 ከቀረቡት ቅሬታዎችና አቤቱታዎችም ሚዲያን የተመለከተው ጉዳይ 

ዋነኛ እንደነበር አይዘነጋም፡፡ በተለይም መድረክ የተባለው ፖርቲ ከሚያሰማቸው ክሶች 

መካከል የሚዲያ አጠቃቀም ጉዳይ ግንባር ቀደሙ እንደነበር ይታወሳል፡፡ አሁንም ይኸው 

መድረክ ሌሎች ስብስቦችን አስከትሎ የ33 ፓርቲዎች ጥያቄ ነው በሚል ካቀረባቸው 

ቅሬታዎች መካከል  ግንባር ቀደም ሆኖ እንደቀጠለ ነው፡፡ 

በመድረክ የሚመሩት 33ቱ ፖርቲዎች "ባለፈው መንገድማ አንሄድም፣  ያለፈውን 

መንገድ መድገም ከማይወጡት ቅርቃር ውስጥ መቀርቀር ነው። "ሲሉም የምርጫ 2002 

“በደላቸውን” በማጉላት ይከራከራሉ፡፡ ኢህአዴግ በበኩሉ አፈጣጠሬም ከዲሞክራሲያዊ 

ስርዓት ግንባታ ጋር የተያያዘና ስብስቤ  የተሞላው በዚሁ ሥርዓት አቀንቃኞች እንጂ 

እነሱ እንደሚሉት አይደለሁም፤ ይልና ይልቁንም ተቃዋሚዎቹ በአቋራጭ ስልጣን 

ለመያዝ ካላቸው ፍላጎት በመነሳት፣ ለመወዳደር የሚያበቃቸው አማራጭ የሌላቸው 

ከመሆኑም በላይ  ብዛት ያላቸው እጩ ተወዳዳሪዎችን ማቅረብ ካለመቻላቸው ጋር 

የተያያዘ ነው በማለት ይሞግታል። በሌላም በኩል ስብስባቸው በራሱ የዘይትና የውሃን 

አይነት በመሆኑ፤ የነሱን ፀረ-ዲሞክራሲያዊነት በዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ላይ በማላከክ 

ከተገኘ በአቋራጭ ለመፈናጠጥ ካልሆነም “የተበድለናል” ጋጋታ በማሰማት የራስን ድክመት 

በተልካሻ ምክንያት በመጋረድ ገዢውን ፖርቲ የማሳጣት ስትራቴጂን ስለሚከተሉ ነው 

ሲል ይከራከራል፡፡ 

 ስለሆነም ያለፈው መንገዳችን መደገም የለበትም ሲሉ የነዚህ ፓርቲዎች ጥምረት 

ጊዜያዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አስራት ጣሴ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከተናገሩት በመነሳት 

ያለፈውን ወይም በሳቸው አባባል የምርጫ 2002 የሚዲያ መንገድ እንዴት ነበር 

በእርግጥስ አቶ አስራት ጣሴ እንደተናገሩት እሾሃማ ነበር ወይስ ገዢው ፖርቲ ሁሌም 
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እንደሚለው የማፈግፈግ ስትራቴጂ ነው እየተከተሉት ያለው የሚለውን መፈተሽ ተገቢ 

ነው፡፡ 

 ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው የፖሊሲ አማራጮችን እና የኢትዮጵያን ከድህነት 

መውጣት እንጂ ምርጫ በደረሰ ቁጥር የየፖርቲዎቹን አቤቱታ ስላልሆነ፡፡ ስለሆነም 

በምርጫው ህግ መሰረት በምርጫ 2002 የሚገባቸውን የአየር ሰዓት በእርግጥ ተነፍገው 

ነበር ወይስ ከራሳቸው እቅም ወይም ብቃት ማነስ አለያም በሌላ በራሳቸው ችግር 

ምክንያት የተሰጣቸውን ዕድል ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል?  

ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው በአገራችን የመገናኛ ብዙሃንና የምርጫ ህግ በምርጫ 

ተወዳዳሪ የሆኑ የፖሊቲካ ፖርቲዎች የመገናኛ ብዙሃንን ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ የመጠቀም 

መብት ያላቸው በመሆኑ ይህን መብት ተግባራዊ ለማድረግ የኢትዮጵያ ብሮድካስት 

ባለሥልጣን ከኢትዮጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ጋር በመተባበር በምርጫ አዋጅ 

ቁጥር 532/99 አንቀጽ 59 እና በብሮድካስት አዋጅ 533/99 አንቀጽ 43 መሰረት ነፃ 

የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ድልድል የማድረግ ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ 

 በዚሁ መሰረት ወደ 2002 ምርጫና የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ትዝብታችን 

ስንመለስ በመጀመሪያ የምናገኘው ነጥብ በምርጫ ተወዳዳሪ የሆኑ የፖለቲካ ፖርቲዎች 

አማራጮቻቸውን ለህዝብ እንዲያቀርቡና የመገናኛ ብዙሃንን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ 

መጠቀም እንዲችሉ የፖለቲካ ፖርቲዎች የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም መመሪያ ስልጣን 

በተሰጣቸው የብሮድካስት ባለሥልጣንና የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ መዘጋጀቱን ነው፡፡ 

 ይህ መመሪያ በአገራችን የተካሄዱትን የ1997 እና የ2000 ዓ.ም ምርጫዎችን 

ተሞክሮ በመቀመርና መመሪያውን የበለጠ ለማዳበር የሌሎች ሃገራት ተሞክሮም 

መቃኘቱን የሚገልፁት ብሮድካስት ባለሥልጣንና ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ፤መመሪያው 

ፀድቆ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፖርቲዎችና የተለያዩ ባለድርሻ 

አካላት ተወያይተውበት ከውይይቱም የተገኙ ገንቢ ሃሳቦች በመመሪያው ላይ ተካተው 

የፀደቀ መሆኑን በወቅቱ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ከሰጠው መግለጫ እናስታውሳለን፡፡ 

ይህ ከሆነ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃንን እና የምርጫ ቅስቀሳን የተመለከተውና አሳታፊ 

በሆነ መልኩ ፀድቆ ተግባር ላይ የዋለው መመሪያ በምርጫ 2002ም ሆነ አሁን ከአዲስ 

አበባና የአካባቢ ምርጫ ዋዜማ ላይ ሆነን ለሚነሱት ጩኸቶች ገዢና አስታራቂ ነው ማለት 
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ነው፡፡ የሚቀርቡት ቅሬታዎችና ኡኡታዎችም መመዘን ያለባቸው በዚሁ መመሪያ ብቻ 

ነው ማለት ነው፡፡ ስለሆነም ቀደም ብለው የቀረቡ ቅሬታዎችንና "በዳይ" ነው ከተባለው 

ገዢው ፖርቲ የተሰጡ ምላሾችን፤እንዲሁም  አሁን የሚያቀርቧቸውን ጥያቄዎችና የምርጫ 

ቦርዱን ምላሽ ለመፈተሽና ትክክለኛውን ለመለየት መመዘኛ የሆነውን መመሪያ ዋና ዋና 

ነጥብና የፖርቲዎችን መብትና ግዴታ በጥቂቱ መዳሰሱ ተገቢና ምክንያታዊ ይሆናል፡፡  

በምርጫ 2002 ዋዜማ ላይ በነበረው የፖርቲዎች ቅስቀሳና ክርክር በተለይም 

የመንግሥት የሚባሉት ብዙሃን መገናኛዎች ሃሳቦቻችንን በመቆራረጥና ለገዢው ፖርቲ 

የመልስ ምት በሚመች መልኩ አድርገው ያቀርቡብን ነበር የሚለው ጥያቄና ጩኸት 

አሁንም ገና የክርክሩ ፊሽካ ሳይነፋ እንደስጋት ኡኡ!! እየተባለለት ያለ ጉዳይ ነው፡፡ 

ነገር ግን በመመሪያው አንቀጽ 3 መሰረት የምርጫ ነክ መልእክት ለማስተላለፍ ነፃ 

የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ የተመደበለት የፖለቲካ ፖርቲ ህግን ባልተፃረረ መልኩ 

ያዘጋጀው የምርጫ ነክ መልዕክት ከሥርጭቱ ወይም ከመታተሙ በፊትም ሆነ በኋላ 

በብሮድካስተሩ ወይም በአሳታሚው ኤዲት ሊደረግ እንደማይችል መመሪያው ይደነግጋል፡፡ 

ይህ ድንጋጌ ባለበት ሁኔታ ግን ከፖለቲካ ድርጅቶች ለመገናኛ ብዙሃን የተላከው 

መልዕክት ከሕግ ጋር ተቃራኒ መሆኑን ለማመን በቂ ምክንያት ካገኙ ሚዲያው 

ያለማስተላለፍ ወይም ያለማተም መብት ያለው በመሆኑ ይህንኑ መልዕክቱን ላቀረበለት 

የፖለቲካ ፖርቲ በ24 ሰአት ውስጥ የማሳወቅ ግዴታ እንዳለበት ሕጉ በግልጽ 

ያስቀምጣል። መልእክቱ የማይተላለፍ ወይም የማይታተም ስለመሆኑ የተገለፀለት 

የፖለቲካ ፖርቲም በተላከለት በ8 ሰዓት ውስጥ አስተካክሎ ለብሮድካስተሩ ወይም 

ለአሳታሚው ማቅረብ እንዳለበትም ተመልክቷል።  

አስተካክለው ሲመጡ ሚዲያዎች አናሰራጭም ወይም አናሳትምም የማለት መብት 

ስለሌላቸው መልዕክቶቻቸው በአግባቡ ይሰራጫሉ። ነገር ግን በተሰጣቸው ማስተካከያ 

መሰረት አስፈላጊውን አሟልተው በወቅቱ ካላቀረቡ ችግሩ የራሳቸው ብቻ እንደሚሆን ነው 

አስፈጻሚ አካላቱ በአጽንኦት የሚገልጹት።  

እዚህ ላይ ምን አይነት ምርጫ ነክ መልዕክት ነው ከህግ ጋር ተፃራሪ የሚባለው? 

የሚለውን በአጭሩ ማየት ጠቃሚ ነው።  የፖለቲካ ፓርቲው እንዲተላለፍለት ወይም 

እንዲታተምለት ለብሮድካስተሩ ወይም ለአሳታሚው የሚልከው የምርጫ ነክ መልእክት 
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የተሻሻለውን የምርጫ ህግና የፖለቲካ ፖርቲዎችን የሥነ ምግባር አዋጅ፣ የምርጫ ቦርድ 

የሚያወጣውን መመሪያዎች የሚቃረን ይዘት የሌለው መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚኖርበትና 

መልዕክቶቹ ህገወጥ ድርጊት እንዲፈፀም የማይቀሰቅሱ፣ የማያነሳሱ፣ የማያበረታቱ ወይም 

የማይደግፉ፤ የሰውን ልጅ መልካም ስምና ክብር የጠበቁና የብሄር ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን 

ማንነት ያከበሩ መሆን እንዳለባቸው በመመሪያው በግልጽ ተመልክቷል፡፡ 

ስለሆነም በምርጫ 2002 ከተመደበላቸው ነፃ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ 25.91 

በመቶ የሆነውን ብቻ የተጠቀሙቱ መድረክና ስብስቦቹ ምናልባትም በፖለቲካ ፖርቲዎች 

የስነምግባር አዋጅ ላይ ካለመፈረማቸው ጋር ተያይዞ ከላይ እይነኬ ናቸው ተብለው 

የተገለፁትን ነካክተው አልያም ባለመዘጋጀታቸው  አልያም ደግሞ በራሳቸውና በተለየ 

ምክንያት ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም፡፡ 

እነዚህ በመድረክ ጥላ ሥር የተሰባሰቡት ሃይሎች መገንዘብ የሚገባቸው 

አለመፈረማቸውን ሳይሆን የስነምግባር ደንቡ አዋጅ ሆኖ በፖርላማ መፅደቁን ነው፡፡ 

በፖርላማ የፀደቀ አዋጅ ደግሞ ሁሉም የሚገዛበት ህግ በመሆኑ አይመለከተኝም ማለት 

አይቻልም። የሚገርመው  ግን ይህንን የሕግ መርህ አንድ "ፖለቲከኛ ነኝ" የሚል አካል 

ወይም ድርጅት ያጣዋል ብዬ መገመት ከደረጃ በጣም የወረደ ሃሳብ ነው 

የሚሆነው፣በጣምም ያስተዛዝባል።  እውነታው ይህ ከሆነ ታዲያ የ"ቅሬታቸው" መነሻ 

ምንድን ነው ሊባል የሚችለው?  

ሌላው እያነሱት ያለው ነጥብ ከአየር ጊዜ ምደባና ከጋዜጣ አምድ ድልድል ጋር 

የተያያዘ ነው፡፡ ይኸውም ገዢው ፖርቲ ከተቃዋሚዎች በላይ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ 

ይወስዳል የሚሉ “ቅሬታዎች” ናቸው፡፡ ነገር ግን ቀደም ብሎ እንደተገለፀው በምርጫ 

2002 መድረኮቹ እንኳንስ ሰአት ሊያነሳቸው ቀርቶ በህጉ መሰረት የተሰጣቸውን የአየር 

ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ከ25 በመቶ በላይ መጠቀም ያለመቻላቸውን ተመልክተናል፡፡ ያም 

ሆኖ ግን የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ድልድልን በተመለከተ ሥልጣን በተሰጠው 

የብሮድካስት ባለሥልጣን መመሪያ ላይ በግልፅ ተመልክቷል፡፡  

በመመሪያው ላይ በግልጽ ከተመለከቱት መስፈርቶች ለዚህ ጽሑፍ ተስማሚ 

የሆኑትን ብንመለከታቸው፦ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፖርቲዎች በፌዴራል እና በክልል 

ም/ቤቶች ያላቸው መቀመጫ ብዛት ፣ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፖርቲዎች በየምክር ቤቶቹ 
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ያቀረቧቸው እጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት፤ የሚሉት ነጥቦች የተቃዋሚዎቹን ኡኡታና 

"ቅሬታ"መሰረት የለሽ ያደርጉታል። 

"በመንግሥት የመገናኛ ብዙሃኖች በኩል አመቱን በሙሉ የሚተላለፉት ዜናዎች 

ለምርጫ ፍጆታ የሚውሉና በዜናና ፕሮግራም አስባቦችም የምርጫ ቅስቀሳ ይደረጋል" 

በሚል ለሚቀርቡት አቤቱታዎችም ጭምር ነው መመሪያው ምላሹን በአንቀጽ 8 በግልፅ 

አስቀምጧል። በምርጫ ዘመቻ ወቅት የሚቀርቡ ዜናዎችም ሆኑ ዘገባዎች ነፃ፣ ገለልተኛ፣ 

ወቅታዊ፣ ሚዛናዊና ትክክለኛ ሆነው ድጋፍ ወይም ተቃውሞ ከመፍጠር የፀዱ እንዲሁም 

የምርጫ ተወዳዳሪዎችን ከማስተዋወቅ የፀዱ ከብሮድካስተሩ ወይም ከአሳታሚ ተቋማት 

አስተያየትና አቋም የፀዱ መሆን እንደሚኖርባቸው፤ በተፎካካሪ ፖርቲዎች መካከል 

ስለተፈጠሩ አከራካሪ ጉዳዮች በብሮድካስተሩ ወይም በአሳታሚው ሲዘገብ በማስረጃ 

በማስደገፍና እድልዎን በማስወገድ የሁሉም ወገን አቋም በሚዛናዊነት መቅረብ እንዳለበት 

ተደንግጓል፡፡ 

የሚቀርቡት ዜናዎችም ሆኑ ዘገባዎች የምርጫ ህግን፣ የፖለቲካ ፖርቲዎችን 

የምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅን እንዲሁም የምርጫ ቦርድ ያወጣውን የመገናኛ ብዙሃንና 

የጋዜጠኞች የምርጫ አዘጋገብ ሥነምግባር ደንብን ባገናዘበ መልኩ ትክክለኛ መልዕክት 

ሊተላለፍ እንደሚገባ ያሳስባል፡፡ በምርጫው እለትም የሚዘገቡ ዜናዎችም ሆኑ ዘገባዎች 

በድምፅ ሰጭዎች ላይ ተፅዕኖ የማሳደር ይዘትና አቀራረብ እንዳይኖራቸው መጠንቀቅ 

እንደሚገባም ይደነግጋል፡፡ 

በአጠቃላይ መመሪያው ለፖርቲዎች የተደለደለውን ነፃ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ 

ፍትሃዊ በሆነ አግባብ ተግባራዊ እንዲሆን የሚያስችል፣ የሚተላለፉ ወይም የሚታተሙ 

የምርጫ ነክ መልዕክቶች በአግባቡ እንዲስተናገዱ እንዲሁም ከምርጫ ነክ መልዕክቶች 

ውጭ በብሮድካስተሩ ወይም በአሳታሚው የሚተላለፉ ወይም ሚታተሙ ምርጫ ነክ 

ዜናዎችና ዘገባዎች ከአድልዎ ነፃ የሆኑና ህግን መሰረት ያደረጉ ሆነው መስተናገድ 

እንደሚገባቸው  እና ቅሬታ ያለው የፖለቲካ ፖርቲም ቅሬታውን ለባለሥልጣን መ/ቤቱ 

ማቅረብ የሚችልበትን  አሰራር የደነገገ ነው፡፡ ይህ ተጨባጭና ሁሉንም ሊያግባባ የሚችል 

ህግ ባለበት ሁኔታ መድረክና ተከታዮቹ እያደረጉት ያለው ተቀባይነት ካለውና በተለይም 

ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ተቀድቶ የወጣውን ሕግ ፈጽሞ የሚጻረር ነው።  



 

7 
 

ለምሳሌ በሚዲያ ሲያቀርብ የነበረው የመድረክ ቅስቀሳ ጥላቻ አዘል እና 

ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ዝቅተኛ ፋይዳ ያለውን ብቻ ነው፡፡ በኢትዮጵያ የምርጫ 

አዋጅ ቁጥር 532/99 አንቀጽ 58 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት እጩዎችና ደጋፊዎች 

የሚያካሂዱት የምርጫ ውድድር እንቅስቃሴ ድምፅ መስጠት ከመጀመሩ ከሁለት ቀናት 

በፊት ማጠናቀቅ እንዳለባቸው ቢደነግግም መድረክና መሰሎቹ በግል ጋዜጦች በኩል 

የምርጫው እለትም ቅስቀሳ  ሲያደርጉና ሲነውጡ፤ የፖርቲያቸውን አርማና የምርጫ 

ምልክት አድርገው ሲቀሰቅሱ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡  

በየጊዜው የሚመጡ ህትመቶች ህገመንግስታዊ ጥበቃ የሚደረግላቸው 

ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የተለያዩ ሃሳቦችና አመለካከቶች እንዲንሸራሸሩ ለማድረግ 

እንደሆነ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 29 በግልጽ ተመልክቶ ሳለ በምርጫ 2002 እና 

አሁንም አንዳንድ የግል ህትመቶች የተለያዩ ሃሳቦችና አመለካከቶች እንዲንሸራሸሩባቸው 

ከማድረግ ይልቅ በመድረክ ጥላ ሥር ለተጠለሉ የፖለቲካ ፖርቲዎች ልሳን ሆነው 

እያገለገሉ ነው፡፡ ይህ አካሄዳቸው ምንም እንኳ ከተቋቋሙበት የነጻ ፕሬስ አሰራር ያፈነገጠ 

ቢሆንም በእርግጥ ሕግን አክብረው እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ይህ በራሱ ብቻ ችግር ያለው 

አይመስለኝም። 

 እነዚህ ፖርቲዎች ድክመቶቻቸውን ለመሸፈን እና ጸረ ዴሞክራሲያዊ  

ስብእናቸውን ከህዝብ ለመሰወር ሲሉ ይህንን ተደረግን፣ ተፈለጥን ፣ ተቆረጥን ማለታቸው 

ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን የተለመደ በመሆኑ ግርታ የሚገባው ባይኖርም ለሃገራችን 

ዴሞክራሲያዊ ግንባታ ግን አካሄዳቸው ሁሉ የማይበጅ በመሆኑ እንዲታረሙና 

በትክክለኛው ጎዳና ላይ ሆነው እንዲታገሉ በበኩሌ እመክራለሁ፤ እዘክራለሁ፡፡ 


