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ዴርዴር ረግጦ መውጣት እንዯፖሇቲካ ግብ… 
 

   ታዯገ ከካዛንቺስ 10/30/09 
 

በአሇማችን የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ህሌውናና የዚህ ስርዓት መገሇጫ የሆነው 

ስሌጣንን በነፃና ፍትሏዊ ምርጫ መያዝ ከተጀመረ ምዕተ አመታትን አስቆጥሯሌ፡፡ 

በኢትዮጵያ የምርጫ ታሪክ አጭር ቢሆንም ከመጀመሪያው፣ ሁሇተኛው ከዚያም 

ሦስተኛው ዙር የተካሄዯው አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ የሕዝቡ ተሳትፎና የምርጫው 

ሂዯት ዳሞክራሲያዊነት ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተሻሻሇ መምጣቱ በአገራችን 

የዳሞክራሲ ሥርዓት ምን ያህሌ እየጎሇበተ እንዯመጣ አመሊካች ነው፡፡   

 

እስካሁን ባካሄዴናቸው ሦስት ክሌሊዊና አገራዊ  ምርጫዎች ህዝቡ ይሠሩሌኛሌ 

የሚሊቸውን ተወካዮቹን በነፃ መንፈስ መምረጥ እንዯሚችሌ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ 

ፓርቲን ወክሇውም ሆነ በግሌ ተወዲዴረው የሚመረጡት ተወካዮች በፓርሊማ ውስጥ 

ያሇአንዲች መሸማቀቅና ተፅዕኖ ያመኑበትን በመዯገፍ  ያሊመኑበትን ዯግሞ በግሌፅ 

በመቃወም ወክሇነዋሌ የሚለትን የህብረተሰብ ክፍሌ ዴምፅ በነፃነት 

አንፀባርቀዋሌ፡፡ 

 

ህበረተሰቡም ከምርጫ ኮሮጆ የሚገኝ ዴምጽ አገር ማስተዲዯር አቅም እንዲሇው 

በመረዲቱ “ዴምጽ ቢሰጥ ባሌሰጥ ሇውጥ አሊመጣም” የሚሇውን የተሳሳተ አባባሌ  

ውዴቅ በማዴረግ በነቂስ ወጥቶ ዴምጽ እየሰጠ ይገኛሌ፡፡  እናም በአሁኑ ወቅት 

በርካታ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በአገራችን ተፈጥረው አማራጭ ኃሳብ አሇኝ የሚለትን 

በማቅረብ የህዝብ ዴጋፍ ሇማግኘት ዯፋ ቀና የሚለ የመኖራቸውን ያህሌ ስሌጣን 

መያዝ የሚቻሇው በሠሊማዊና ህጋዊ መንገዴ ሳይሆን በኃይሌና ፀረ - ዳሞክራሲያዊ 

በሆነ መንገዴ ነው ብሇው እንቅሰቃሴ የጀመሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም አሌጠፉ፡፡ 

ታዱያ የህዝብ የስሌጣን ባሇቤትነት ተዘንግቶ ያረጀ ያፈጀ ፖሇቲካ ማራመዴ ሇዚች 

አገር ዕዴገት ምን ሉፈይዴ ይችሊሌ? በዚህ የስሌጣኔ  ዘመን እንዱህ ያሇው ተራ 

አስተሳሰብ ውጤት ሉመጣ ይችሊሌን?  ሁለም ሉያስብበትና እንዴ ምሊሽ 

ሉሠጥበት የሚገባው ጉዲይ ሆኖ ይታየኛሌ፡፡ 
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ይህን ጉዲይ ሊነሳ የቻሌኩት ያሇምክንያት አይዯሇም፡፡ አሁንም በአፄውና 

በአምባገነን ሥርዓት ውስጥ ይዯረግ እንዯነበረው ምርጫ የህዝብን የስሌጣን 

ባሇቤትነት የዘነጉ አንዲንደን የፖሇቲካ ዴርጅቶች ማየት በመጀመራችን እንጂ፡፡ 

ይህን ሇማሇት ያስቻሇኝ በአሁኑ ሠአት በተቃውሞ ጏራ የተሠሇፉት አንዲንዴ  

የፖሇቲካ ዴርጅቶች ከበፊት ስህተታቸው ሳይታረሙ በመጪው ምርጫ ሌንሳተፍ 

እንችሊሇን አሉያም ዯግሞ ላሊ የስሌጣን ማግኛ አማራጭ እንዘይዲሇን በማሇት 

ቅስቀሳ ሲያዯርጉ በማየቴ ነው፡፡ ሌብ ብል ሇተመሇከተው ይህ የሥሌጣን ሽኩቻ 

ሇህዝብ ጥቅም ሳይሆን  የግሌ ጥቅምን ሇማሳዯዴ አሉያም ሇምርጫ በቂ ዝግጅት 

ካሇማዴረግ የተነሳ ከህዝብ ዴምፅ ውጪ ስሌጣን ሇመያዝ ዘዳ መቀየስን 

የሚያመሊክት ነው፡፡  

 

በአገራችን ኢትዮጵያ የሠሇጠነ የፖሇቲካ ትግሌ ሚስጥሩ የገባቸው የፖሇቲካ 

ስብስቦች ቢኖሩም ቀኑ ጨሇማ የሆነባቸው የፖሇቲካ ዴርጅቶች/ስብስቦች / ዛሬም 

ዴረስ መታየታቸው በጣም ያስገርማሌ፡፡ በሠሇጠነ የፖሇቲካ ትግሌ ያመኑት 

አገሪቱን እያስተዲዯረ ካሇው ገዥ ፓርቲ ጋር ወሳኝ በሆኑ አገራዊ ጉዲዮች ሊይ 

ውይይትና ዴርዴር በማዴረግ ቀጣይ የትግሌ ስሌታቸውን አመቻችተዋሌ፡፡ 

በሠሊማዊና በሠሇጠነ የፖሇቲካ ትግሌ የማያምኑት በምርጫ ሥነ ምግባር ዙሪያ 

የሚዯረገውን ዴርዴር ረግጦ በመውጣት የመጪውን ምርጫ ሂዯት  ሇማጨሇም 

ወገባቸውን ማጠባበቁን ስራዬ ብሇው ተያይዘውታሌ፡፡ ይህ ዴርጊት ዯግሞ አገራችን 

የተያያዘችውን የዳሞክራሲ ሂዯት ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ሇማሳዯር ሆን ተብል 

የተሴሬ ዯባ እነዯሆነ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡  

 

የዴርዴርንና ውይይትን ጠቀሜታ በመረዲት ከነሏሴ ወር አጋማሽ ጀምሮ ሲካሔዴ 

የነበረው የተቃዋሚ ፓርቲዎችና የገዥው ፓርቲ ዴርዴር ሠሊማዊ በሆነ መንገዴ 

መጠናቀቁን በሚዱያ ስሰማ የመዴረክ እጣ ፈንታ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ትንሽ 

ነገር ጫረብኝ፡፡ ምክንያቱም ወሳኝ በሆነ አገራዊ አጀንዲ ሊይ ውይይት ማዴረግ 

አሇመቻለ ወዯፊት ምን አይነት የትግሌ ስሌት ቀይሶ እንዯሆነ መገመት 

አያዲግትምና፡፡ 
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በፓርቲዎች መካከሌ የተካሄዯው ዴርዴር በርካታ ጠቀሜታዎች እንዲለት 

በተዯጋጋሚ በሚዱያ ሲገሇፅ ሰምቻሇሁ፡፡ በዋናነት በምርጫ ወቅት ሉነሱ የሚችለ 

አሊስፈሊጊ ግጭቶችን ሇማስወገዴ ፣ ነፃና ፍትሏዊ የሆነ ምርጫን ሇማበረታታትና  

የመብት ጥሰቶችን እንዲይከሰቱ ሇመከሊከሌ የሚያግዝ መሆኑን ሇመገንዘብ 

ችያሇሁ፡፡ እስቲ ሰሇውይይቱ ካነሳሁ አይቀር የውይይቱ ገጽታ ምን ይመስሊሌ? 

የሚሇውን ትንሽ ሊንሳሊችሁ፡፡ በዚህ ዴርዴር መጀመሪያ ሊይ መዴረክ፣ ኢዳፓ፣ 

መኢአዴ፣ ቅንጅትና ኢህአዳግ ቢሰተፋም ስንካሊ ምክንያት በማቅረብ ‹‹መዴረክ›› 

የተባሇው የተቃዋሚ ፓርቲ ስብስብ ዴርዴሩን ረግጦ መውጣቱን ይታወሳሌ፡፡ 

 

ይሁንና በዴርዴሩ የመጀመሪያ ምዕራፍ እስከመጨረሻው የዘሇቁት ፓርቲዎች 

(ኢህአዳግ፣ ኢዳፓ፣ መኢአዴና ቅንጅት) ውጤታማ የሆነ ዴርዴርን በማዴረግ 

ስምምነት ሊይ በመዴረስ የዴርዴሩን የመጀመሪያ ምዕራፍ ማጠናቀቃቸውን ይፋ 

አዴርገዋሌ፡፡ በአሁኑ ወቅት እነዚህም ፓርቲዎች ስምምነታቸውን በፊርማ 

ሇማጽዯቅ በዝግጅት ሊይ እንዯሆኑ ይገሇፃሌ፡፡ ዴርዴሩን የሚከታተለ ምንጮች 

እንዯሚገሌፁት ከሆነ ሇሁሇት ወራት ያህሌ ሲካሔዴ የቆየው ዴርዴር “የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች የስነ - ምግባር ዯንብ” እና “የፖሇቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ዯንብ 

የማስፈፀሚያ ስሌቶች” የሚለ ሁሇት ሰነድች ሊይ ነበር፡፡  

 

ዴርዴሩ በእኩሌነት መንፈስና በሠጥቶ መቀበሌ መርህ ሊይ በመመስረት የተከናወነ፣ 

የተሳተፉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አለባሌታንና የርካሽ እወዯዴ ባይነት ፖሇቲካን 

ይቅርብኝ በማሇት ሰሊማዊ መንገዴን መርጠው ሇሕግ ተገዥነታቸውን በሰከነ 

መንፈስ ያረጋገጡበት ነበር፡፡ ገዥው ፓርቲም የዴርዴሩን አስፈሊጊነት በግሌጽ 

በመረዲት ጊዜውን ሇዚሁ ዓሊማ በትኩረት ማሳሇፉ የሀገሪቱን ፖሇቲካ ሇዘመናት 

ታፍኖ ከቆየበት ፍጥጫ ወዯ ሰከነና ሠሊማዊ የዴርዴርና የውይይት ፖሇቲካ 

ያሻጋገረ ሂዯት መሆኑን መረዲት ተችሎሌ፡፡ ሇዚህ አይነት የሰከነ፣ የሠሇጠነና 

ሠሊማዊ ውይይትና ዴርዴር በመብቃታችንም መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን 

ዯስ አሇን፡፡ የትግሌ ስሌቱ የጠፋባቸውንና አመፅ አመፅ ያሰኛቸውን  ዯግሞ ሌቦና 

እንዱሠጣቸውና ወዯ ዴርዴሩ እንዱመሇሱ ሲንሌ እንፀሌያሇን፡፡  
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ወዯዋናው ቁም ነገሬ ሌመሇስና በዚህ ወሳኝ የሆነ ዴርዴር ሊይ ያሌተሣተፈው 

የሁሇት ግሇሠቦችና የስምንት ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው ‹‹መዴረክ››  የተባሇው 

ፓርቲ ምን አይነት የፖሇቲካ ስሌት ቀይሶ እንዯሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው ብዬ 

አምናሇሁ፡፡ መዴረክ በዴርዴሩ መሳተፍ የምፈሌገው ከገዥው ፓርቲ ጋር ብቻ ነው 

የሚሌ ሃሳብ ማምጣቱ ተሌካሻ ምክንያት መሆኑን በተሇያዩ ሚዴያዎች ሲገሇፅ 

ቆይቷሌ፡፡ እርግጥ ነው አገራዊ አጀንዲዎች ሊይ ሁለም ህጋዊ ፓርቲዎች ባለበት 

ቢካሔዴ ምን ክፉት አሇው? ‹‹ ላልች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገንቢ ሏሳብ ሉያቀርቡ 

አይችለም፣ የእኔን አቋም ከማይዯግፍ ተቃዋሚ ስብስብ ጋር ውይይት ማዴረግ 

አሌሻም ወዘተ›› የሚለትን ምክንያቶች መዯርዯር ምን የሚለት ተረት ነው? 

 

እስኪ የአሜሪካኖቹን የዳሞክራትና የሪፐብሉካን ፓርቲዎችን ሁኔታ ትንሽ 

ሊስታውሳችሁ፡፡ የሄሊሪ ክሉንተን ፓርቲና የባራክ ሁሴን ኦባማን ፓርቲ በምርጫ 

ወቅት ሲያዯርጉት የነበረውን የምርጫ ቅስቀሳ ስንመሇከት፤ ሠሊማዊና የተዋጣሇት 

ቅስቀሳ ነበር፡፡ ዋናው ጉዲይ ግን ሠሊማዊ ቅስቀሣው ሳይሆን ከምርጫ ውጤት በኋሊ 

በአብሊጫ ዴምፅ  ያሸነፈው በኦባማ የሚመራው የዳሞክራት ፓርቲ ስሌጣኑን 

ተቀናቃኝ ሇነበራችው ሂሊሪም አሌነፈጋት፡፡ እዩ እንግዱህ ምን አይነት የህዝብ 

አስተዲዯር ሊይ እንዯዯረሡ፡፡ እኛ አገር ግን ስሌጣን ሊይ ሇመውጣት መሯሯጥ 

እንጂ ሇህዝብ አስተዲዯር የሚነሡ ተቃዋሚዎችን ማየት አሌቻሌንም፡፡ መዴረክ 

የሚባሇው ፓርቲም ገና ከወዱሁ ዴርዴርን መርገጥ ጀምሯሌ፣፡ እንኳንስ በውዴዴር 

ሜዲ ገብቶ ሌክ የአሜሪካን ተሞክሮ ሉያሳየን ይቅርና በተቃዋሚ ጏራ የተሠሇፉትን 

ፓርቲዎች የማዲመጥና ከእነርሱም ጋር የመወያየት ትዕግስቱ የሇውም፡፡ 

 

በመጪው 2ዏዏ2 አገራዊና ክሌሊዊ ምርጫ ኢህአዳግን አሸንፎ ስሌጣን ሇመያዝ 

በርካታ ፓርቲዎችን ያሰባሰበው መዴረክ መጀመሪያውኑ ስብስቡ የሚያዛሌቀው 

አይመስሇኝም፡፡ በመዴረክ ጥሊ ስር የተሠባሠቡት ፓርቲዎች በቁጥር ስምንት 

ይሁኑ እንጂ በክሌሌ ወይም በጏጥ የተዯራጁ ናቸው፡፡ መዴረክ ውስጥ ካለት  

ስምንት ፓርቲዎች አንዴ ፓርቲ ብቻ ነው በአገር አቀፍ ፓርቲነት የሚንቀሳቀሠው 

‹‹ዘይትና ውሃን ማዋሃዴ ያስቸግራሌ››፡፡ የተሇያየ ርዕዬተ አሇም ያሇቸውን 

ፓርቲዎች ሇአንዴ ዓሊማ ማቆም ከባዴ ነው፡፡ እንበሌ ወዯሰሊማዊ ምርጫ ተመሌሶ 
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ማሸነፍ ቢችሌ ከአንዴነት ( አገራዊ ፓረቲነትን ይዞ ከሚንቀሳቀሰው ) ፓርቲ ውጪ 

ያለት ሠባቱ ፓርቲዎች የየራሳቸውን ክሌሌ ይዘው እናስተዲዴር ቢለ አንዴነት 

ምን ሉያሰተዲዴር ነው?  ነገሩ ገብቶናሌ፤ በተሇያየ ጊዜ ከመዴረኩ መግሇጫም ሆነ 

በቅርቡ ከጥምር አመራር ምርጫ በኋሊ ከድ/ር መራራ ጉዱና መረዲት እንዯቻሌነው 

ስብስቡን ሉመሠርቱ የቻለበት ዋነኛው አጃንዲቸው አገርንና ህዝብን እንዳት 

ማስተዲዯር ሳይሆን ገዥውን ፓርቲ በምንም መሌኩ ይሁን ከስሌጣን ማውረዴ 

ነው፡፡ ይህ የህዝብ ዴምፅን ታሳቢ ያሊዯረገ የጭፍን ጉዞ ዯግሞ ውጤቱ የከፋ ሉሆን 

እንዯሚችሌ የተረደ አይመስሇኝም፡፡ 

 

በርዕዬተ ዓሇም ፈፅሞ የማይገናኙ ፓርቲዎች ስብስብ ማዴረግ ፍፃሜው መበታተን 

ነው፡፡ መዴረክ የሀገራችንን ብሔሮች፤ ብሔረሠቦችና ህዝቦች ይወክሊሌ የሚሌ 

እምነት የሚያሳዴር ካሇ የዋህነት ነው፡፡ መዴረኮች በቀጣዩ ምርጫ እንዯፓርቲ 

በምርጫ ተወዲዴረን እናሸንፋሇን የሚባሌ እምነት እንዯላሊቸውና ይሌቁንም በሌዩ 

ሌዩ መንገዴ መንግስትን በማስገዯዴ ስሌጣን ሇመጋራት ማሰባቸውን እየነገሩን 

ይገኛለ፡፡ ‹‹በምርጫ ማሸነፍ አንችሌም ምክንያቱም ገዥው ፓርቲ አባሊቱን 

እያበራከተ መጥቷሌ፤ ስሇዚህ የግዴ የዝምባብዌንና የኬንያን ፈሇግ ተከትሇን 

ስሌጣን መጋራት አሇብን ›› በማሇት ወንዝ የማያሻግር ቅስቀሳ እያዯረጉ ይገኛለ፡፡ 

ዴርዴር ውስጥ ያሌገቡትም ይህን ዘዳ ስሇዘየደ ይሆን የሚሌ ጥያቄ ሳይጭርብኝ 

አሊሇፈም፡፡ በጣም ያሳዝናሌ፡፡ 

 

ነገሩ መዴረክ ( ጥምረቱ) በቅርቡ ባዯረገው የአመራር ምርጫ ሊይ ፓርቲውን 

ሇአራት ወራት በሉቀመንበርነት እንዱመሩ የመረጧቸውን ግሇሠብ ስሠማ የበሇጠ 

የፓርቲውን የወዯፊት ዕቅዴ ምን እንዯሆነ ይፋ ያረገ ነው የመሰሇኝ፡፡ ምንም እንኳ 

በስብስቡ ውስጥ የሚገኙ አባሊት ተመሳሳይ አቋም ያሊቸው ቢሆኑም በአንፃራዊ 

መሌኩ በአስተሣሠብም ሆነ ስርዓት ያሇው ንግግር በማዴረግ ረገዴ ግን ከድ/ር 

መረራ የተሻሇ ይጠፋሌ የሚሌ እምነት የሇኝም፡፡ የሉቀመንበርነቱን ቦታ 

የተሠጣቸው ድ/ር መራራ በእኔ እይታ “ከፖሇቲካ መምህርነታቸው” ባሇፈ 

ሇአገራችን ፖሇቲካ አስተዋጽኦ አበርክተዋሌ ማሇት አሌችሌም፡፡ መዴረክ እኝህን 

በአዴርባይነት ፣ በጽንፈኛነትና በጥሊቻ ፖሇቲካ አራማጅነታቸው የሚታወቁ 
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ግሇሠብ መምረጡ እውነትም ምን አይነት የተሳሳተ መንገዴ  እየተጓዘ እንዯሆነ 

ይመሇከታሌ፡፡ ከዚህ በፊትም ቢሆን የሚፈጠሩ ችግሮችን በውይይትና በዴርዴር 

ከመፍታት ይሌቅ ፍጥጫና ንትርክን የሚመርጡና ነገሮችን ሁለ በጭፍን ጥሊቻ 

የሚመሇከቱት እኚህ ግሇሰብ በስብስቡ ውስጥ የሚገኙ አመራሮችን በአንዴ ጋሪ 

እንዱጓዙ በማዴረግ ሲጠመዝዙ የሚውለ እንዯሚሆኑ ምንም ዓይነት ጥርጣሬ 

አይኖርም፡፡  

 

እናም በአሁኑ ጊዜ በአፄዎችና በዯረግ ዘመን ያዯርጉ እንዯነበሩት የይስሙሊ 

ምርጫዎች የሚዯረጉበት ሳይሆን ህዝቡ የሚያስተዯዴረውን ወይም ይበጀኛሌ 

ያሇውን ሁለ በነፃነት በዴምፅ የሚመርጥበት ጊዜ ነው፡፡ ጊዜው ስሌጣን በሀይሌ 

ወይም በመፈንቅሇ መንግስት የሚይዝበት ሳይሆን በሠሊማዊ ምርጫና በሠሊማዊ 

የስሌጣን ሽግግር የሚዯረግበት ወቅት ነው፡፡ 

 

በመሆኑም የአገራችን የፖሇቲካ ፓርቲዎችም በውዴዴር ማሸነፍን ትኩረት 

በመስጠት አገራችን የጀመረችው የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የበኩሊቸውን 

ሉያበረክቱ ይገባሌ፡፡  ችግሮችን በዴርዴር መፍታትን ዋነኛ አማራጭ አዴርጏ 

መውሰዴ በአገራችን ባህሌ ሆኖ ሉዲብር ያስፈሌጋሌ፡፡ ሠሊማዊና ዳሞክራሲያዊ 

ምርጫ ማካሄዴ ሇአገሪቱ ያሇውን ጠቀሜታ ተገንዝባችሁ በዴርዴሩ ሙለ ተሳትፎ 

በማዴረግ አገሪቱ የምርጫ ሥነ ምግባር ሕግ እንዱኖራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

ያዯረጋችሁ የገዥውና የተቃዋሚ ፓርቲ አባሊት በስምምነቱ ሊይ ያስቀመጣችሁትን 

ጠቃሚ ሃሳቦች ወዯተግባር እንዯምትሇውጧቸው ሙለ እምነች አሇኝ፡፡  ዴርዴሩን 

ረግጦ የወጣው መዴረክ ይህንኑ እንዯፖሇቲካ ግብ መቁጠሩን አቁሞ ሇቀጣይ  

ዴርዴር ወዯ ሠሊማዊው መንገዴ ቢመሇስ ሇራሱም ሆነ ሇአገር ይበጃሌ እሊሇሁ፡፡   


